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 بادآلا 4 سناسيللا ةداهش ىلع لصح -

 صصخت »م 191/7 ماع تيوكلا ةعماج نم

 . « ةيبرت و ايفارغج

 يف طيطختلل يبرعلا دهعملا نم ايلعلا تاساردلا يف ةداهش ىلع لصح -

 . م 1914 ماع تيوكلا ةلود

 ةعماج نم « جهانم ١» صصخت ةيبرتلا يف ريتسجاملا ةداهش ىلع لصح -

 ةدحتملا تايالولا خ نجشتم ةيالو يف 211 عدت 5216 112151517

 . م 198٠ ماع ةيكيرمألا

 دنالردنس ةعماج نم ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكدلا ةداهش ىلع لصح -

 . م 7٠١7 ماع ارتلجنا كي ( آمون 01 5ادصلعناهصل )

 2 ةسردم ليكو و اسردم تاونس ينامث ةدمل سيردتلا كلس يف لمع -

 . ةيوناثلا ةلحرملا

 : هتاطاشن مهأ

 : ةيباين سلاجم ةثالث يف زاف -

 ١58١ - ١9/60 سماخلا ةمألا سلجم

 1997 - 19957 عباسلا ةمألا سلجم

 ١999-٠٠١7 عساتلا ةمألا سلجم
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 . ةيعامتجإلا ةفاقثلا ةيعمج وضع -

 . ةيتيوكلا نيجيرخلا ةيعمج وضع -

 . ةيتيوكلا نيملعملا ةيعمج وضع -

 . ةيتيوكلا نييفحصلا ةيعمج وضع -

 . ةيتيوكلا ناسنإلا قوقح ةيعمج وضع -

 . ةيتيوكلا ماعلا لاملا نع عافدلا ةيعمج وضع -

 صب _نومح

 انهنتو الحج بيل م ليج روس رس

 ؛ ةيلاتلا ةينامربلا ناجللا يف لمع - |
 ًاسيئر ناسنإلا قوقح نع عافدلا ةنجل أ
 اس يريمألا باطخلا ىلع درلا ةنجل |

 ًاضيقر تاماقإلا ةراجت يف قيقحتلا ةنجل ا

 ازرق داشرإلا و ميلعتلا نوؤش ةنجل :
 ًاررقم  ءادهشلا لئاوع ةياعر و نينهترملا و ىرسألا ةنجل ا

 ًاررقم ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل ْ
 ًاوهع يموكحلا جمانربلا ىلع درلا ةنجل ا

 اوه ةئيبلا ةنجل ا

 ًاوضع ةيناملربلا ةبعشلل ةيذيفنتلا ةنجللا 3
 ١

 . تيوكلا - ةحوتفملا ةيبرعلا ةعماجلا  ةيسايسلا مولعلل اذاتسأ لمعي -

 . ةيتيوكلا سبقلا ةديرج يف بتاك -

 . ةيعوبسألا ةعيلطلا ةلجم يف بتاك -
 . م 3٠١4 « تيوكلا يف ةيسايسلا ةضراعملا »باتك فلأ -

 هب مصييسا ريتش ييبس تي دوعح دع داع <





4 

 سنأتسأ تنكو اهروطتو تيوكلا ةأشن خيراتب ةصاخلا يتامامتها رغصلا ذنم يل تناك

 معلا موحرملا سرغ دقف عوضوملا اذه نع نوملكتي نيح نسلا رابك ىلإ عامتسالاب ًاريثك
 لكشب انتقطنم خيرات نع ةريثكلا هثيداحأ ربع بحلا اذه يدل لامج ىلع ليعامسإ جاحلا

 عم ثادحأ نم ةقطنملاب رودي ناك امب ديج ماملإ هيدل ناكو ءصاخ لكشب تيوكلاو ماع

 هدرس دنع قوشمو سلس هثيدح ناكو .ةبعللا طويخ هديب تناك نم نع ةقيمع تاليلحت

 ةقطنم يف هناويد يف ءاوس هيعمتسمل تيوكلا خيرات ضرعي ناكو . اهراوغأ ربسو ثادحألل

 عم هيلإ لقتنا يذلا هتيب يف وأ ( ًابيرقت ةيلاحلا ةصروبلا عقوم ) اقباس هتيب ثيح قرشلا
 تنك يتلا ةريثكلا هتارفس ءانثأ وأ :ةيسداقلا ةقطنمب يضاملا نرقلا نم تانيتسلا ةيادب

 يف انزتم ءاهيناعمل هترظن يف اقيمع .رومألل هحرط يف ايدايح ناكو .اهضعب يف هقفارأ

 ةئفلا تناك امهم اهب اوماق يتلا راودالا ىلع ءانثلا نم مهقوقح نييتيوكلا ةفاك ءاطعإ

 .اهيلإ نومتني يتلا ةيعامتجالا
 نيململا نم ربتعي ناك يذلاو ديمحملا بوقعي دمحأ جاحلا موحرملا ىلع يفرعت ناك امك
 .ةقطنملاو تيوكلا خيراتب يفغشو يتفرعم نم تداز ىرخأ ةطحم يتيوكلا خيراتلا ثادحأب

 ةمسدلا ةقطنم يف هناويد يف هب يقتلن انأدب امدنع عوضوملا اذه نع ًاريثك انثدحي ناكو

 ًاملم ناك يتلا رومألا قئاقد نع هلأسأ تنكو ؛ددرتي ناك ثيح يقنلا دجسم ةيناويد يف وأ

 هءاطعو مايألا رورم عم روخت ال هتركاذ تناك دقف .نيريثكلا دنع اهليثم لق ةروصب اهب

 خيرات نع ثدحتت يتلا بتكلا ةءارق ىلإ وجلا اذه ينعفد دقو .نسلا ربك عم بضني ال

 رودو ةيميلقإلاو ةيلحملا اياضقلاو ثادحألا مهأ اهيف اورطسو اهؤانبأ اهبتك يتلاو :تيوكلا

 تا ثا د



 .اهيف تيوكلا لهأ

 رود نع ركذي ائيش دجأ مل امدنع بتكلا هذهل يتءارق ءانثأ ةريبك يتأجافم تناك دقلو

 اوماق امب قلعتي ام لك لامهإ لب مهنع ثيدحلا زواجتو ءاهتأشنو تيوكلا خيرات يف ةعيشلا

 ًاكايرإ يل قلخ امم ءريسيلا رزنلا الإ مهللا ,تازاجنإ نم هيف اوكراش ام لكو لامعأ نم هب

 ,ةرهاظلا هذهل بابسألا مهف مدعو ؛يتيوكلا عمتجملا يف مهرود ةقيقح نع ةريبك اكوكشو

 لايجألل كلم يه دلب يأل خيراتلا ثادحأ نأب يداقتعا خوسر عم مدطصي كلذ نأو ةصاخ

 يعت ىتح اهل يدصتلا دنع ةلادعلاو اهليجست يف ةقدلاو اهلقن يف ةنامألا بجوي امم

 .خيراتلا يف اهدادجأو اهئابآ رود ةمداقلا لايجألا

 ةمألا سلجم يف ًاوضع يسايسلا كرتعملا مث ميلعتلا كلس يف ةايحلا كرتعم ينوخد دنعو

 تيوكلا ىلع ترم يتلا ةجرحلا ةيسايسلا ةرتفلا يهو م 1980 - 19١ ماع يتيوكلا

 ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلع نيسح مادص ةسائرب يقارعلا ماظنلا ءادتعا دعب ةصاخو

 تسكعنا ثيح تاونس ينامث ترمتسا يتلاو نيفرطلا نيب ةنحاطلا برحلا بوشنو ةئشانلا

 ضعب زورب ىلإ ىدأ امم ؛تيوكلا يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألا ىلع ابلس اهجئاتن

 مهمهتتو ةعيشلا نينطاوملل تاماهتالا ولت تاماهتالا ليكت تناك يتلا ةيفئاطلا مالقألا

 يف مهدوجو ىنعم يف زمللاو زمغلا ىلإ رمألا ىدعت لب : ءارب اهنم مه يتلا مهتلا ىتشب

 ةعيشلا خيرات نع ةباتكلا ىلإ ينزفح امم ماع لكشب ةيسايسلا ةايحلا يف مهرودو تيوكلا

 نم ديدعلا تناكو تيوكلا ةأشن ذنم أدب ميدق خيرات هنأ ملع ىلع ينأو ةصاخ تيوكلا يف

 ينعفد ام اذهو « هانكسو دلبلا اذه ىلإ ءيجملا يف نيرخآلا تقبس دق ةيعيشلا تالتكاعلا

 .ثادحألا يل نودرسي اوءدب نيذلا نسلا رابك نم ةريبك ةعومجم ىلإ عامتسالل

 هذه مهتمدقم يفو ءادعصلا نويتيوكلا سفنت ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تهتنا نأ دعبو

 ماظنلا أدب امدنع هتابس نم مهنم مظعألا داوسلا قافأ امك .نينطاوملا نم ةحيرشلا

 ريثك ناكو .اهل هوزغب هتقامح ةورذ ىلإ كلذ دعب لصيل تيوكلا يف شرحتلاب يقارعلا

0 | 

 سس سس ه- هه --ه --ههههييييبيييسي يي يييسييهييبيبسب يي يحل

00 



 هبرح لالخ نم ةيبرعلا ةمالل ةريبك ةمدخ مدق يقارعلا ماظنلا نأب كلذ لبق دقتعي مهنم

 رطخلا ىلع ءاضقلا عاطتسا هنأ نم اطخ هنودقتعي اوناك امو :ناريإ دض اهنلعأ يتلا

 ةروص مهتطعأ دق تيوكلل يقارعلا لالتحالا ةرتفل مهنم ريثكلا ةشياعم تناكو .يناريإلا

 ,بلسلاو بهنلاو لتقلاو بيذعتلا عاونأ نم ماظنلا كلذل ةعشبلا تاسرامملا نع ةحضاو

 ماظنلا كلذ شياعي ال نم اهنم عدخني ةروصب قئاقحلا بلقت يتلا همالعإ بيذاكأ كلذكو

 .قئاقحلا هيوشتو عادخلا يف هبيلاسأ فرعي الو

 امكو ؛ثدح ام اوقدصي ملو رمألا مهلاه نيذلا نيريثكلا ىلع ةمدصلا عقورمألا اذهل ناكو

 فطاعتلاو ةينطولا ةدحولا نم ةلاح يريربلا وزغلا اذه فلخ دقف . ةعفان ةراض بر لاقي

 الو لصا يف ال مهنيب قرف ال ةدحاو ةدحو اوحبصاف نييتيوكلا نينطاوملا نيب فتاكتلاو

 ةيوقاةدئاسمب ذالبلا ريرحت هللا ينك نأ ىلإ تيوكلا َنَع غافدلل ًاعيمج اومعتلاو بهم

 هللا لضفب عاطتسا ًايوق ًافلاحت تلكش يتلا ملاعلا لود بلغأو ةدحتملا ممألا ةمظنم نم

 .رحلا اهبعشو ةيعرشلا اهتدايق ىلإ اهميلستو ءدالبلا ريرحت
 نأ مئالملا نم حبصأ .هللا نوعب ةلصاوتملا ةينطولا ةدحولاو .ةبيطلا ءاوجألا هذه لظ ىفو

 ةلبقملا لايجألاو يلاحلا ليجلا فرعيل ,ةقثومو ةيملع ةيخيرات تاساردب ةدحولا هذه ززعت

 تيوكلاف ءاهنع عافدلاو تيوكلا ةأشن يف مهبهاذمو مهتائتف ىتشب دادجألاو ءابآلا رود

 يتلا راطخألا نم اهنع عافدلل اعينم ادس فقو مهعيمجو ؛نويتيوكلا اهأشنأ ةيادبلا ذنم

 ًاساربن نوكتل ؛ئداه يملع بولسأب اهحرط ةرورضلا نم ىرأ ثادحأ يهو مهب تقدحأ
 ةديدجلا ةرسلا تيوكلا .ءانبل نواعتلاو .ةيفئاطلا ضقرو..ةقرفتلا ذبنل دعاصلا ليجأل
 .دوو ةبحمو ءاخإب

 ةرجش ير يف ينم ةمهاسم روطسلا هذه نيودتل ينعجش يذلا وه يماسلا فدهلا اذهو

 يف :ةيناثلا ةرملل ةمألل يليثمت ءانثأ ًاحضاو كلذ تدجو ينأو ةصاخ .ةينطولا ةدحولا

 1995 - ١9917 عباسلا يعيرشتلا لصفلا يف تيوكلا ريرحت دعب ءاج ةمألل سلجم لوأ

 ت2: 0



 ,نيلقتسملاو ةفلتخملا ةيسايسلا تارايتلا يلثمم نم هئاضعأ نيب ماجسنالا تدجو ثيح ؛م

 ماظنو تيوكلل ةقداص ةروص ىطعأو ؛هلك يتيوكلا بعشلا ىلع بيطلا ىدصلا هل ناك امب

 .اهيف يطارقميدلا مكحلا

 نكمي الخدم ربتعت يهو اهتيمهأو تيوكلا ةأشن نع ةمدقم ىلإ ةساردلا ميسقت مت دقو

 ثادحألا ضعب نم ةعيشلا نينطاوملا رود ثحبل ةبصخ ةيملع ةيضرأ طسب هلالخ نم

 دهع ةيادب ىتحو تيوكلا ةأشن ذنم ةرتفلا يف ةصاخ تيوكلا اهب ترم يتلا ةمهملا

 .م 1951 ماع لالقتسالا

 نم ةيهفش رداصمو .تيوكلا خيرات نع تبتك ةقثوم رداصمب هلك كلذ يف تنعتسا دقو

 يف عيطتسأ نأ يلمأ عم اهروطتبو ثادحألا خيراتب نيململا ةعيشلا نم نسلا رابك ضعب

 نم ةدافتسالا دعب تيوكلا خيرات نم ىرخأ بناوج يف ةباتكلا لمكأ نأ بيرقلا لبقتسملا

 يفض هريوطتلو ثحبلا اذه يف صقن يأ يفالتل مهتاهيجوتو ماركلا ءارقلا ةفاك ةظحالم

 .ليعفا

 لامج فسوي نسحلا دبع . د
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 : لوالا لصفلا

 اهءوشن خيراتو تيوكلا نع ةماع ةذبن
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 : تيوكلا عقوم

 ٠١ و 78 ضرعلا يطخ نيب :جيلخلا نم يبرغلا لامشلا فرطلا ىصقأ دنع تيوكلا عقت

 اهلوط دودحب قارعلا برغلاو لامشلا نم اهدحت ءاقرش 48 و غ8 لوطلا يطخ و ءالامش

 اهدحي امك :مك 704 اهلوط دودحب ةيدوعسلا يبرغلا بونجلاو بونجلا نمو ؛ مك 4

 ةيوارحص ةيلمر ةحطسم تيوكلا ضرأو . مك 76١ هلوط لحاسب جيلخلا رحب قرشلا نم

 يضارأل ةيلامجإلا ةحاسملاو :عافترالا ةليلقلا لالتلاو ةطيسبلا تاضفخنملا ضعب اهللختت

 . عبرم مك ١7/8١18 يه تيوكلا ةلود

 اهعقومل ناك دقلو ؛يداليملا خيراتلا لبق ام ىلإ دتمي ميدق خيرات عقومو ضرأك تيوكللو
 ةموكحلا تحمس نيحو « مدقلا ذنم اهناطيتسا يف ةريبك ةيمهأ زيمملا يجيتارتسالا

 ديدعلا ىلع ترثع اكليف ةريزج يف راثآلا نع بيقنتلاب ؛ ' « ةيكرمناد ةثعبل » ةيتيوكلا

 خيرات دوعي يرجحلا رصعلا اياقب نم نيتنيدمل راثأ ىلع اهيف رثع ثيح ه راثآلا نم

 لبق ام يناثلا نرقلا وحن ىلإ ةيناثلا خيراتو :داليملا لبق ام ماع ٠6٠١ وحن ىلإ امهادحإ

 ."« داليملا

 اهضعبو  خيراتلا لبق ام روصع ىلإ يمتنت ةيناسنإ ًاراثآ تيوكلا ءازجأ ضعب مضتو

 يف لثمتت مومعلا هجو ىلع تيوكلا يف ةيراضحلا عقاوملا نأو ؛ةينانويلا روصعلا ىلإ

 دالبلل يفارغجلا قمعلا لثمت يتلا يضارألا ىفو ؛لمنلا مأو اكليف لثم ةيلحاسلا رزجلا

 .' ةمظاكو ناقربلاو هراوو تاخبيلصلاك

 ميدقلا ءانيملا لثمت اكليف ةريزج يف رضخلا ةقطنم نأ نيخرؤملا ضعب دقتعي امك

 نيدفارلا دالب عم يراضحلاو يراجتلا لاصتالا هقيرط نع متي ناك يذلاو : ةريزجلل

 يس ل ل ل ا

 ١ ص تيوكلاب يبرعلا عمتجملا تارضاحم :نيسح زيزعلا دبع 571١

 ص ١ج يسايسلا تيوكلا خيرات :لعزخ خيشلا نيسح ١١
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 م:لقفلا|كئاؤو

 يف اهمهأ نمكي ةدع ةيسيئر لماوع ىلع دمتعت يهف تيوكلت ةيلاحلا ايفارغجلا امأ

 ثيح .ناريإو قارعلاو ةيدوعسلا يه جيلخلا ةقطنم يف ىربك لود ثالث نيب عقت اهنوك

 قمعلا وأ يرشبلا لقثلا ثيح نم ركذي امقر لودلا هذه لباقم يف تيوكلا لكشت ال

 نزاوت ةلاح قلخ يف ةغلاب ةيوعص لكشي امم . ةيراضحلا ةيخيراتلا ةيفلخلا وأ يفارغجلا
 كلذ ىلع لاثم ريخ نوكي دقو .ىرخأ ةهج نم لودلا هذهو ةهج نم تيوكلا نيب ةيعيبط

 ةرجه يأ خيراتلا ركذي مل امنيب اهيلإ تيوكلاب ةطيحملا قطانملا ناكس نم ريثكلا ةرجه

 . ةينكافم ةيرثكي

 : تيوكلا ةأشن

 ءاجو ؛هتيمهأ هل يضارغج عقومك اهركذ نأ الإ :تيوكلا ةأشنل ددحم خيرات كانه سيل

 نأ خرؤملا ىلع بعصي » ناك نإو ثدح نم رثكألو ناكم نم رثكأ يف خيراتلا يف اهركذ
 يف ددرتي ناك اهمسا نأ الإ : * « لاَكَلا ليهتس ىلع تيوكلا ةتيدم نووظل ًاكيراقاعضي

 اهنأ الإ ,ًاددحم ًانايك نكت ملو :مسالا اذهب نكت مل اهنأ عمو :يمالسإلاو ميدقلا خيراتلا

 ىلع مهاياقبو مهراثآ دهشت نوددعتم ماوقأ اهنكسو ةفلتخم ثداوح اهيلع تعقو ضرأك

 ديدعلا لمشي رمألا اذهو ؛ ' « تيوكلاب فرعت دعب اميف تحبصأ » ضرألا هذه ؛ كلذ

 اضيأو يناكملاو ينامزلا روطتلل ًاقفو رخآ ىلإ نيح نم اهؤامسأ ريغتت يتلا لودلا نم
 ةريزج تناك ميدقلا خيراتلا ىفو ءاهضرأ ىلع نوشيعي نيذلا رشبلا لوطت يتلا تاريفتلل

 اءزج نالكشت اتحبصأ مث . برعلا ةريزج نم اءزج نالكشت « نيرقلا » ىمست ضرأو اكليف

 ١7 نص  ثيدحلا تيوكلا خيرات :ةمكاحوبأ دمحأ ©
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 لوألا يمالسإلا خيراتلا يف ركذ امك . نيرحبلاب يمس ةريزجلا يقرش يف ماق نايك نم

 ةرامإ تيوكلا امأ :ةثيدحلا تيوكلا هيف تأشن يذلا ناكملا يف نيرقلاو ةمظاك يتقطنم

ع نماثلا نرقلا فصتنم يف ماق ثيدح نيوكت يهف ًابعشو
 .*, رش

 يف دوجوم قدزرفلا دلاو ةعصعص نب بلاغ ربق نأ يبرعلا بدألا خيرات انثدحيو

دحأ وه قدزرفلا رعاشلاو .* ةمظاكب لبج رقملاو “ رقملا
 لاقي يذلاو ؛يبرعلا رعشلا لوحف 

١ 
 .'' ةيبرعلا ةغللا يثلث ظفح هرعش نأ

اض املك ةمظاك ىلإ رفي قدزرفلا ناكو »
يبأ نبا دايز هبلط نيحف «لبسلا هب تق

 رثإ ه

 " « ةدراطملا نم ًابراه اهيلإ أجتلا هنم تقبس ثادحأو ةيواعم يف اهلاق تايبأ

 ىتح تارفلا نم دتمي ًاقدنخ اهب اورفحو ةيبرحلا اهتيمهأل اهب نوزكرمتي اوناك نيذلا

 . "' ةمظاك

ش يمشاهلا رعاشلا ىضترملا فيرشللو
 انت لوقي ةمظاك يف ارع

 .9 - . .٠
. . - . 

 جوب ظاقيإ نحو ترجه
 الايخ ةمظاك نحو ترزو

 الاب كنم انولخ امو تولخ نكلو ببس نع رجهلا سيلو

وقأ كانه » نأ عمو ءانه نم
يتلا ةنسلا يف ةبراضتم لا

لإ 0 "» تيوكلا اهيف تسسأ 
 ا

 و م
000 

اع لوألا حابص خيشلا باختنا انه دصقيو ١١ ص قباسلا ردصملا
 م ١114 م

 يراصنالا ايركز هللادبع ميدقت / ١١ ص تيوكلا خيرات نم :نالمشلا قوزرم فيس
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 تاذ رسأ ةعومجم نم يداليملا رشع عباسلا نرقلا يف » تأشن تيوكلا نأ نقيتملا نأ
 كلت تحزن دقو ؛ ةيرشبلا ةعومجملا كلتل فصوك بوتعلاب تيمس لئامتم يلبق طابترا
 تحت توكلا نصح ةقطنم نم برقلاب رقتستل ةيبرعلا ةريزجلا هبش قمع نم ةعومجملا
 امم كاذنآ ةقطنملا ىلع اهتنميهو اهترطيس ضرفت تناك يتلا دلاخ ىنب ةليبق ةيامح
 . " « نمألاو رارقتسالا نم ًاماع ًاخانم عاشأ

 ريبك ذوفن مهل ناك ثيح ةيبرعلا ةريزجلا قرش ةقطنم يف ريبك رود ءالؤه دلاوخللو
 اونبو مهذوفن تحت دتمت تيوكلا ىضارأ تناكو : ةليوط ةدمل ةقطنملا ىلع ترطيس ةوقو
 هنوداتري اوناك ًاناكمو مهنؤمل ًانزخم ربتعا هنأ ثيح ضرغ نم رثكأل مدختسا انصح اهيف
 . مهتحارل رخآلاو نيحلا نيب

 الإ اهورمعو اهونكس نيذلا نييلصألا تيوكلا ناكس لوأ دلاخ ونب ربتعي اذه ىلع و
 وبأ باتك يف ءاج امك مهذوفن قطانم ىدحإ تناك لب مهل اتباث انطوم اهوذختي مل مهنأ
 . هريغو ةمكاح

 :رعيرع ىنب نصح

 رعيرع نب ليقع هدييشت أدب دقو , تيوكلا يف ميقأ ءانب لوأ » نصحلا اذه ربتعي
 كارب هوخأ هءانب متأو . م٠110 ماع ءاسحإلا ةرامإ ىلع ىلوتسا يذلا ( دلاوخلا نم وهو )
 اهبرقأو تالامتحالا رثكأ ىلع نصحلا اذه عقيو ؛ م1774 ماع ءاسحإلا ريمأ رعيرع نب

 ليطتسملا لتلا قوف ؛ ( ةميدقلا كرامجلا ةرئاد ) ةضرفلا ةهجاومب قطنملاو لعفلل ةسمالم
 وه نصحلا اذه ةمهمو ؛ هلبق ديش ام ءانب نأ انملع ىلإ لصي ملو ؛ لحاسلل يذاحملا

 ري و حصص

 .م1717 ماع حابصلا لآ ءيجمل رشع عباسلا نرقلا ددحو ١. ص تيوكلا يف يسايسلا روطتلل لخدم :راجنلا مناغ 6

 ا



 اركرما ناكاشنأ دعيتسي الو ,ةجاحلا :فتع,مهتقويجل اذقلمو ةمعظألل ا اعدؤتسم' ةوكياّنأ

 ةسارح ةقرف ةقفارم ) ةرافخب مارحلا هللا تيب ىلإ مهلقنو نييناريإلا جاجحلا لابقتسال

 امهالكو - يلسروبو حيبيصملا يتلئاع نأ ىوريو ؛ بايإلاو باهذلا يف رعيرع لآ ( ةحلسم

 لاوط نصحلا اذه ةسارح ىلع ناموقت اتناك - تيوكلا تنطوتسا يتلا لئاوعلا لئاوأ نم

 . '"' « رعيرع لآ نم رمأب ةنسلا مايأ

 تيوكلا اهب عتمتت تناك يتلا ةريبكلا ةيمهألا دكؤن نأ عيطتسن كلذ لالخ نم انلعلو

 تيزنارتلا ةراجت نأو ةصاخ ؛جيلخلا يتفض نيب لصو ةقلح لثمت تناك اهنوك مدقلا ذنم

 يف تيوكلا خيرات تارتف نم ةليوط ةرتف يف مهاست تناك يتلاو اهلالخ نم رمت تناك

 .اهوحن راظنألا بلجو يلحملا داصتقالا شاعنإ

 كاذنآ ءاسحإلا خيشو دلاخ ىنب ميعز رعيرع نب كارب همدق نصحلا اذه نأ ىوريو

 تناك تيوكلا نأ كلذ نم لدتسيو ؛ '' « تيوكلل لوألا مكاحلا رباج نب حابص ريمألل ةيده

 ةريبكلا لئابقلاب ةيوق ةقالع مهل تناك اهنكسي نم نأو : خيراتلا كلذ لبق ناكسلاب ةلوهأم

 تناك تيوكلا لهأب دلاوخلا ةقالع نأو :ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا ةقطنملا ىلع ةرطيسملا

 تناك يتلا ةقطنملا كلت يف مهرارقتساو لئابقلا نم ددع حوزن ىلإ تدأ نواعتو دو ةقالع

 .مهل ارقتسمو انمآ اذالم لثمت

 :يوكلا ةلودل ىلوألا ةاونلا هنوك رهتشا يذلا توكلاب ىمسي ام وه نصحلا اذه لعلو

 « نصحلا هانعم توكلاف نذإ ». تيوكلا مسإل لصألا هنأ ضعبلا هربتعي ثيح . ةثيدحلا

 اوناك ةيبرعلا ةريزجلا نم ةقطنملا هذه ناكس نأ ودبيو ءريغصلا نصحلا ينعت تيوكلاو

 دعاوقلا ثيح نم ريغصتلا ةغيص ةبوعص تناك امهم ظوحلم لكشب ريغصتلا يلإ نوليمي

 ١١ ص  تيوكلا تأدب انه نم :متاحلا هللا دبع 7

 ١١ ص تقباسلا ردصملا ٠



 صنلاب ناكملا اذه ىلع ًاملع اهركذ دري مل توك ريغصت يهو تيوك ةملك نإو ؛ ةيفرصلا

 ريغصت - نيرقلا وه رغصم مساب ىمسي » عقوملا اذه ناكو .ًابيرقت ًاماع 70٠ نم رثكأ ذنم

 عقاوملا ةلثمأ نمو .رغصملا مسالا اذه لمحت ةقطنملا هذه يف عقاوم ةدع لازت الو - نرق

 وبأو ليحيحفلاو سيطينفلاو ةبيعشلاو تاخيبيلصلاو خيوشلا تيوكلا يف ىرخألا ةرغصملا

 ." « اهريغو ةفيلح

 ىتح اولاز امو ؛ ماع لكشب ءامسألا ريغصتل نييتيوكلا بح فورعملا نمو

 يلعو ؛ ( مسيوج ) : مساج مسا ىلع نوقلطي مهف ءامسألا ضعب نورغصي مويلا

 ( دليوخ ) دلاخو ( قريوط ) قراطو ( نسيحم ) نسحمو ( ديهف ) دهفو ( يويلع )

 ةساطلا ىلع نوقلطيف ىرخألا ءايشألا نورغصي مهف كلذكو ؛ءامسألا نم كلذ ريغ ىلإ

 ةكمسلاو . ( تيوب ) تيبلاو ( ةريود ) ةفرغلا اهانعمو رادو ٠ ( ةسيوط ) مسا ءانإ يهو

 فولأم رمأ وه ( تيوك ) مسا قالطإب توكلا ريغصت نإف يلاتلابو . اذكهو ( ةكيمس )

 . تيوكلا لهأ نيب عئاشو

 تيوك رغصتو تاوكأ ىلع عمجتف ةيبرعلا ةغللا بتك يف ركذ اهل دري مل ةملك توكلاو

 وأ ةعلقلا ينعت ةيلاغترب اهنإ وأ ةيعارزلا ةيرقلا ةوكلا نم ةذوخأم ةيسراف امإ يهف ٠

 وأ مسالا اذهب دنهلا يف ةريثك ندم تيمس ثيح ايدنه اهلصأ نوكي دق وأ .'' نصحلا

 "' توق مساب

 رداصم نم ءامسألا نم ريثكلا اهتاغل يف مدختست ةرواجتملا لودلا نأ فورعملا نمو

 تاملكل مهمادختساو مهنيب اميف سانلا طالتخا ببسب كلذو .ىرخألا تاغللا ضعب

 ةيزيلجنإلاو ةيدنهلاو ةيسرافلا تاملكلا ضعب ىلع ىوتحت ةيبرعلا ةغللا نأ امكف .نيرخآلا

 54 ص تيوكلاب يبرعلا عمتجملا نع تارضاحم :نيسح زيزعلا دبع

 ٠٠١ ص تيوكلا خيرات نم :نالمشلا قوزرم فيس 4

 77 ص ثيدحلا يبرعلا عمتجملا يف تارضاحم :نيسح زيزعلادبع ٠

 ا



 ةيودبلا لئابقلا ضعب نم ةيامحلا بلطت ةيبرعلا ةريزجلا عاقب ىتشو ندملا تناك املو

 ندملا رئاسل ةيامحلا كلت حنمت نأ دلاخ ىنب نم ةلقنتملا لئابقلا رودقمب ناك ءاهيلإ ةحزانلا

 فوفهلا يف ءاسحإلا ةحاو ودبي اميف ناكف ةلقنتملا لئابقلا كلت رقم امأ :مهكلم قطانم يف

 نب كارب اهيف ىنب نأ دعب تعرعرتو تيوكلا تأشن يدلاخلا نمألا اذه لظ ىفو .زربملاو

 . "' اقيصم ودبي اميه هذخنتا يذلا هتوكرميرع

 : حابصلا لآ ءيجم
 لآ ةرسأ ءيجم اهمهأ ةدع لماوعب رشابم لكشب رثأت دق تيوكلا ةأشن خيرات نأ كش ال

 ةريزجلا قرش لامش يف تهتنا ةليوط لقنت ةلحر دعب ةيبرعلا ةريزجلا طسو نم حابصلا
 لئابق ىلإ اهبسن يف حابصلا ةرسأ عجرتو .دلاخ ينب ذوفن قطانم ضعب ثيح ةيبرعلا
 مويلا نطوتست ةريبك ةيبرع ةليبق يهو ةزنع ىلإ اهلصأ عجري يتلاو ,ةبتع ىنب وأ بوتعلا

 لآ بسنيو .ماشلاو قارعلا نم ةيبونجلا فارطألا كلذكو دجنو ةيبرعلا ةريزجلا يلامش

 حابصلا لآف » ؛هذه ةزنع نوطب ىلإ مهسفنأ ةيبتعلا رسألا نم مهريغو ةفيلخ لآو حابص

 يف جالفألا نم رادهلا نولزني لصألا يف اوناكو :ةزنع نم ذخف يهو .ةليمج ىلإ نومتني

 . * « يقرشلا يبونجلا دجن
 لآ اهنم رئاشع ىلإ مسقنت يتلا نالمشلا اهنم عورف ةدع ىلإ ةليمج مسقنت » امك

 . "« حابصلا

 ةمهالجلاو ( نييلاحلا نيرحبلا ماكح ) ةفيلخ لآ مهتمومع ءانبأ عم حابصلا لآ رجاهو

 اميف فالخ بد هنأ الإ ؛ ملسم لآ اهؤارمأ مهب بحر ثيح رطق ىلإ دجنب رادهلا نم

 يبت

 ١" ص قباسلا ردصملا 4

 ١7ص قباسلا ردصملا 0
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 نيحو . ” « جيلخلا لامش ىلإ نيرجاهم نفسلا ةفيلخلاو حابصلا هرثأ ىلع بكر مهنيب

 رشع عباسلا نرقلا طساوأ يف كلذ نأ دقتعيو ءاهب اورقتسا تيوكلا ىلإ حابصلا لآ مدق

 ةيباوجلا هتلاسر يف حابصلا كرابم خيشلا لوق وهو ء م1117/ه177١٠ ةنس اهنأ دقتعيو

 . " ما499/ها١1ا/ ماع اشاب نسحم قيرفلا ةرصبلا يلاول

 » تناك مينغلا هللادبع . د لوقي امكو يناطيربلا فيشرألا يف ةدوجوم ةلاسرلا هذهو

 ميقملا ىلإ ما51؟ قفاوملا ه١77١ لوألا عيبر 78 خيراتب حابصلا كرابم خيشلا نم ةهجوم

 . ”" « يسايسلا

 لآ ءيجم نع رداصملا اهب انتفعسأ يتلا خيراوتلا مدقأ ربتعي م1117 خيراتلا اذهو

 يلسروب لآك اهيلإ مهقبس نم كانه نأ دقتعيو ءاهيف مهرارقتساو تيوكلا ىلإ حابصلا

 ةنهم نوفرتحي اوناك نيذلا مزاوعلا ةليبق ءانبأ ضعب كلذك و مهركذ قبس نيذلا حيبيصملاو

 . صاخ لكشب تيوكلا لحاوسو ماع لكشب جيلخلا لحاوس ىلع كمسلا ديص

 ال هنأ الإ ىرخألا لئاوعلاو لكئابقلا ءانبأ ضعبب ةنوكسم ضرألا نوكت نأ دبال هنأ امك

 نأ الإ « تيوكلا تنكس يتلا لئاوعلا وأ لئابقلا كلت ءامسأ انل نيبي حضاو ردصم دجوي

 ةينكس قطانم دوجو ىلع لدي تيوكلا يف ةمهالجلا لآو ةفيلخ لآو حابصلا لآ رارقتسا

 ةصاخ .مهيرقب رارقتسالل نوحاتري مهلعج امم ةقطنملا يف شيعلا بابسأو ةايح دوجوو

 رفوتت ثيح كاذنآ ناكسلا نم ريبك مكب ةلوهأم تناك تيوكلاب ةطيحملا قطانملا نأو

 طش ةقطنمو ابونج ءاسحإلا تاحاوك رارقتسالل ةيعامتجاو ةيسايسو ةيداصتقا بابسأ

 ةرامإ ملاعم ليكشت ةرتفلا كلت ذنم تأدب مث نمو ءالامش ةبذعلا هايملاب ةينغلا برعلا

 رقتسملا شيعلاو ةايحلا تاموقم لك كلمت ةلقتسم ةلود دعب اميف تحبصأ يتلاو تيوكلا

 79 ص تيوكلاب يبرعلا عمتجملا نع تارضاحم :نيسح

 4 ص تيوكلا تأدب انه نم :متاحلا

 .ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو نع ًالقن ةرهاقلا يف مينغلا هللادبع ةرضاحم 44/4/٠١ نطولا ةديرج 9
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 ا

 عيطتسن ىتح كاذنآ ةقطنملا لاوحأل ةقمعمو ةفثكم ىرخأ تاسارد ىلإ جاتحن انلعلو

 . نآلا ىتح انع ةبئاغلا ةيخيراتلاو ةيملعلا قئاقحلا ضعب ىلإ لصن نأ

 لب تيوكلا ىلإ تمدق ةلئاع لوأ اونوكي مل حابصلا لآ نأ نقيتملا نم نإف . انه نم

 عيطتسن اننإف كلذ ىلعو ءاهل انطوم اهتذختاو ةقطنملا تنكس يتلا لئاوعلا ضعب مهتقبس

 ناك حابصلا ةرسأ ءيجم نأو ءرشع سداسلا نرقلا ىلإ تيوكلا يف رقتسا نم عجرن نأ

 . رشع عباسلا نرقلا ةيادب يف

 نأ ودبي ثيح ٠ حابصلا ةرسأ نم ءانبأ ىلع تيوكلا يف مكحلا خيرات رصتقا دقو

 "' تيوكلا يف ةرسألا هذه نم رقتسا نم لوأ ناك ( ميحر )

 مهأ نم ةثالث لعج امم :نيعم مكاح مهل نوكي نأ نود ةديدع نينس نويتيوكلا شاعو

 ةفيلخو دمحأ نب ناملس نب رباج نب حابص مهو ٠ تيوكلا تنكس يتلا لئابقلا ءاسؤر

 نأ ىلع مهنيب اميف افلاحت نودقعي ةمهالجلا سيئر يبتعلا ةمحر نب رباجو دمحم نب

 اياضقو ةرامألا ةرادإ ةيفيك يف مهعم رواشتي نأو مكحلا نوؤشو ةسائرلا حابص ىلوتي

 نع منتو كاذنآ ةرهدزم تناك يتلا ةراجتلاو لاملا نوؤش ةفيلخ ىلوتيو ةماعلا اهاياعر

 ناك يذلا لوألا يسيئرلا ردصملا وهو رحبلا يف لمعلا نوؤش رباج ىلوتيو ءرهاب لبقتسم

 ىلع صوغلاو كامسألا ديص يف ةصاخ ةيشيعملا مهتايح يف تيوكلا لهأ هيلع دمتعي

 /ه ١١75 ماع كلذ ناكو يواستلاب مهنيب اميف حابرألا ميسقت ىلع قافتالا مت امك .ؤلؤللا

 ناك ورك

 رسأ ثالث نيب مت نإو دلبلل ةيسايس ةرادإ داجيإل يسايس لمع لوأ وه قافتالا اذهو
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 اهمهأ يتأي يتلا طورشلا هذه .راتخم لا صخشلا اهيلع قفاويو نوعمتجملا اهحرطي ةددحم

 مهشاعم يف سانلا سمي رارق يأ ذاختا لبق ةعامجلا يأر نايبتساو رواشتلا ةرورض يف

 دقو ؛ "* قحلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع مهنم دهعلا ذخأ دعب حابص مهقفاوف « مهتايحو

 ."* م114١ /ها١1١ ماع يف كلذ مت

 اننأ الإ ؛ خيراتلا اذه ريغ وه لوألا حابص خيشلا مالتسا خيرات نأ ىري نم كانهو

 اميقم ةنسلا لاوط حابص ناك دقلو .انرظن يف بوصألا خيراتلا وه هانرتخا ام نأ ىرن

 ةحالملاك رحبلا يف ناك مهلمعف ةيرثكألا امأ ءربلا يف ناك هلمع نأل اهلوح وأ تيوكلا يف

 ةدم تيوكلا نع نوبيغتي مهلمع مكحب اوناكف ؛ كلذ وحنو ؤلؤللا جارختساو كمسلا ديصو

 . ”' « مهيلع امكاح احابص اوراتخا ببسلا اذهلو :ةليوط

 سيل ريغص دلب يفف . طقف ةيونعم ةيمهأ اذ تقولا كلذ يف مكاحلا بصنم نوكي دقو

 مهتقو لج نوضقي ثيح رحبلا ىلع مهقزر يف سانلا دمتعي لب ؛ ةينغ قزر رداصم هيف

 ةلهس تناك مكاحلا ةمهم نإف يلاتلابو , ةديدع اروهش مهلهأ نع نوبيغيو هبابع نورخمي

 : اهمهأ بابسأ ةدعل كلذو نيرخآلاب اسايق

 امتح رمألا اذهو هل نييتيوكلا رايتخا ةجيتن تءاج ةرامإلا نوئشل هترادإ نإ - ١

 .كاذنآ تيوكلا لهأ نيب هتارارقو هراكفأو هءارآ يوقيسو مكاحلل ةيونعم ةوق يطعيس

 ةددحمو ةطيسب رشع نماثلا نرقلا فصتنم يفو كاذنآ عمتجملا تالكشم تناك - ؟

 رمألا نإف اهنم ضعب يف مكاحلا أطخأ نإو اهل لولحلا ريدقت يف مكاحلا ةمهم تلهس امم

 ٠ ةحيصنلاو بتعلا ضعب عم سانلا هزواجتي ناك ثيحب ةطاسبلا نم نوكيس
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 , ”' ةصاخ ةريغصلا ةرامإلا هذه نايك ددهت ةيجراخ تايدحت كانه نكت مل -؟

 ارقف قطانملا رثكأ نم تناك تيوكلا نأ دجن ةرتفلا كلت يف ةقطنملا خيرات انعلطتسا اذإو

 ةطيحملا قطانملا يف ةنطاقلا لئابقلا عامطأ نع ةديعب اهلعج ام ةرواجملا قطانملاب اسايق

 . تيوكلاب

 هديقتو بسانملا رايتخالا ىلع مهصرح حضتي اذه نييتيوكلا رايتخا بولسأ لالخ نمو
 ةدارإ نم اعبانو اميلس ارارق نختملا رارقلا نوكي ىتح مهعم يأرلا لدابتو رواشتلا ةرورضب
 ىلع نويتيوكلا هيلع ريسيل انزتم احضاو اجهن اوسسأ دق كلذب مهو . مهسفنأ سانلا
 ةكراشملا هذه .رارقلا ذاختا يف ةيبعشلا ةكراشملا اهسأر ىلع يتأي يتلاو , مهخيرات رادم

 ىلوألا ةاونلا نوكتلو ,ةمداقلا ةيتيوكلا لايجألا ريمض يف ةريبك ةيمهأ اهل نوكيس يتلا
 . لبقتسملا يف يطارقميدلا عمتجملا ءانبل

 مه اوموقيو مكحلا ءابعأ لمحتب ريخألا موقي نأ ىلع مهريمأو تيوكلا لهأ قفتا دقف

 . * جاتنإلا كلذ ةليصح نم ةطيسبلا ةمكاحلا ةسسؤملا ليومت متي نأ ىلع « جاتنإلاب

 ءرخأب وأ لكشب ةيبعشلا ةقفاوملا نم عونل عضخي ناك مكاحلا نييعت نأ حضتا دقو

 يصخشلا ىوتسملا ىلع ءاوس هل بعشلا ليومت ىلع يسيئر لكشب دمتعي مكاحلا ناك ثيح
 ةلدابتملا ةجاحلاب اروعش رمألا دجوأ امم اهعاضوأو دالبلا نوؤش رييست ىوتسم ىلع وأ
 لدابتملا مهافتلا نم عون ءافضإ" ىلإ ةيعضولا هذه تدأ دقو .رخآلل الك نيفرطلا نيب

 عم هماكح بواجت ىلع يتيوكلا بعشلا دوعتي نأ هيلع بترتي امم ؛ موكحملاو مكاحلا نيب

 . "" , حئاصنلاو ىواكشلا نم ريثكلا

 مهلتسا بوتكم روتسد يف لالقتسالا دعب قثوت ىتح مايألا عم رمتسا مهافتلا اذهو

 7+ ص  تيوكلا خيرات يف ثاحبأ :يميمتلا كلملا دبع
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 لالخ نم يطارقميدلا ماظنلا يف ترولبتو اهلالخ نم تيوكلا تسسأت يتلا حورلا هذه

 اهنواعت ةرورض عم اهتاطلس نع لزانتلا اهل قحي ال يتلاو ةمكاحلا ةيروتسدلا تاسسؤملا

 يتلا نحملا يف تيوكلا ىلع تظفاح يتلا رومألا مهأ نم ناك بولسألا اذهو ءاهنيب اميف

 ةدج رمتؤم يف ةيعرشلا ةدايقلا عم نييتيوكلا عامتجا لعلو ءاهتايح لاوط اهب ترم

 ادكؤم رمتؤملا نم رداصلا نايبلا يف حورلا هذه دسج دق وزغلا ءانثأ 194٠ ربوتكأ ١0-1١

 : ةيجراخ تاقالعو ةيلخاد تامزأ

 /م5١4١) لوألا رباج خيشلا دهع ذنم اوحبصأ تيوكلا ماكح نأ خيراتلا ركذيو

 فدهب ةيجراخو ةيلخاد ىوق عم تافلاحت ىلإ نوهجتي (ه 777١/م1805 - ه

 لخادلا يف مكحلل رارقتسالاو نمألا ظفح هلالخ نم نكمي يسايسلا نزاوتلا نم وج قلخ

 قارعلا بونج لئابق ضعب تدرمت نيح ةينامثعلا ةموكحلا رباج خيشلا معد دقف .كاذنآ

 رباج خيشلا مهاسف :نيينامثعلل نيلاوملا اهماكح درط تعاطتساو ءةرصبلا ىلع ترطيسو

 . *' ىرخأ ةرم ةرصبلا عاجرتسا يف نيينامثعلا معدل نفس ةدعب

 ةرطيس نم ةرمحملا ةنيدم ةداعتسا يف ةمهاسملل اضيأ رباج خيشلا به امك

 دعاسيل يتيوك لوطسأب هجوت ثيح .ةينامثعلا ةلودلا دونج تدرط يتلا بعك ينب ةليبق

 هذه يف كرتشا دقو ١ *' بعك ينب ةرطيس نم ةرمحملا ةنيدم ذاقنإ ىلع نيينامثعلا

 الإ ؛ ”' ليلقلا الإ تيوكلا لهأ نم لتقي ملو نازولا مساج مهدحأ ةعيشلا نم ضعب كراعملا

 احضاو اضقانت كانه نأ ودبي ةجردل اهليصافت ركذ مدعو . ةيخيراتلا رداصملا ةلقلو « هنأ

 تت 222227797؟؟ت؟ببت؟7؟ت؟©7قخقخ+©؟(7شسسس سس
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 يف تيوكلا لهأ ةمهاسمب يعانقلا فسوي خيشلا ككش ثيح .تيوكلا لهأ ةكراشم يف

 . *” بعك ىتب دض نيينامثعلا برح

 خيشلا عم لوألا رباج خيشلا نيب ةصاخو «ةيوق اهناريجب تيوكلا ةقالع تناك دقلو

 ةيوق ةقادص ةقالع امهل تناك ثيح يناريإلا رهشوب ءانيم ريمأ رصن نب لوسرلا دبع

 ءادأل ةكم ىلإ رفسلا ىلع لوسرلا دبع خيشلا مزع املو .كلذ دعب تدازو مكحلا هيلوت لبق

 نفسلا ضعب هيلإ لسري نأ رباج خيشلا نم بلطف هدض ةروث مايق نم يشخ جحلا ةضيرف

 لسرأف .نمألا ظفحو عضولا ةبقارمل اهنع هبايغ ةدم رهشوب ءانيم يف رقتستل لاجرلاو

 رهشوب يف ةطبارم ةوقلا كلت تيقبو :حالسلاو لاجرلاب نيتءولمم نيتنيفس رباج خيشلا

 لواح نيحو . *؛ ةدوعلاب اهل نذأو جحلا ةضيرف ءادأ دعب لوسرلا دبع خيشلا داع نأ ىلإ

 نمو داتعلاو ةحلسألاب تيوكلا دمب لوسرلادبع خيشلا ماق تيوكلا وزغ نودعسلا ردنب

 دق يتلا عفادملا ىلإ ةفاضإلاب اهنع عافدلل تيوكلا روس ىلع تبصن يتلا عفادملا اهنمض

 . * بعك ىنب نم ةقرلا ةكرعم يف اهومنغ

 عيسوتب رباج خيشلا دهع يف تيوكلا لهأ مايق راطخألاو رتوتلا دايدزا بلطت دقو

 ام اوممر مهنا امك . ؛' ليلجلا دبع نبا ىمست ةطقن ىلإ لصي هرخآ لعجو .لوآلا روسلا

 . ”" هنم مدهت

 تأجتلا (ه 1187/م1477 - ه1177١/م1865) رباج نب حابص خيشلا دهع ءاج نيحو

 تيمس مهنيب برح ترج ثيح دوعس لآ نم اهتميزه دعب تيوكلا ىلإ نامجعلا ةليبق

 77ص تيوكلا خيرات نم تاحفص :يعانقلا 7
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 هللادبع ريمألا لسرأ دقو . * تيوكلا ىلإ نوقابلا أجتلاو ريثكلا مهنم لتق حلم ةعقومب

 نم نامجعلا جارخإ هنم بلط حابص خيشلاب اومتحا مهنأ ملع امو :مهبلط يف دوعس لآ

 ىلع نيدكؤم كلذ اوضفر تيوكلا لهأ نأ الإ ؛'* مهئاويإ مدعو مهنع هتيامح عفرو دلبلا

 نم حبصيو اهيلإ أجلي نمل نامأو نمأ راد تسسأت ذنم تناك تيوكلا نأ يهو ةريبك ةقيقح

 طبارت يف كلذ ززع امم ةقيقحلا كلت نع تلخت نأ تيوكلا خيراتب ثدحي ملو ؛اهينطاوم

 نينطاوم نامجعلا ةليبق ءانبأ حبصيلو ؛دئادشلاو بئاونلا يف مهمحالتو تيوكلا لهأ

 دق مهضعب نأ خيراتلا ركذيو .تيوكلا ءانب يف نييتيوكلا مهناوخإ عم اونواعتيو مهريفك

 * الامش ريفظلاو قفتنملا لئابق ىلإ اوهجوتو تيوكلا اوكرتو حابص خيشلا نم اونذأتسا
 . تهم وعل اهختو

 عازن ثدح (ه 4١17/م1851 - ه 17457/م1477) حابصلا هللادبع خيشلا مكح يفو

 نيح .بعك ينب ةليبق ريمأو ةرمحملا مكاح وادرم نب رباج خيشلا نيبو راصنلا ةليبق نيب

 ةريخذلاب ةئيلم ةنيفس نيرشع نع لقت ال انفس هل زهجف *' هلل دبع خيشلاب رباج دجنتسا

 فارطأ ىلإ ةيتيوكلا ةدجنلا لوصو ليبق نكلو رباج خيشلا نع راصحلا كفل * لاجرلاو

 ؛قفتنملا ريمأ نودعسلا رصان تادعاسم لضفب هموصخ ىلع بلغت دق رباج ناك ةرمحملا

 دبع خيشلا ماق امك . ” هتيمحو هتدعاسم هل اركاش هللا دبع خيشلا ىلإ بتك رباج نأ الإ

 . * ءاسحإلا قطانم ىلع ةرطيسلل ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسمب حابصلا هللا

 للدرس و
 يت
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 : يناثلا لصفلا

 مهتامهاسمو تيوكلا يف ةعيشلا خيرات

 تاللاجملا فلتخم ب
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 : تيوكلا يف ةعيشلل ىلوألا تايادبلا

 قطانملا نم اومدق تاعامجو لئابق عمجت ةجيتن رشع عباسلا نرقلا يف تيوكلا تأشن
 . لالحلا قزرلا ردصمو نامألاو نمألا نع ثحبت كاذنآ تارجهلا تناك ثيح ٠ ةرواجملا

 زاجحلا وأ دجن ةقطنم نم ءاوس ةيبرعلا ةريزجلا ةقطنم نم لئاوألا نورجاهملا ءاجف
 مهنيب اميف اولكشف .ماشلا ةيدابو نيرحبلاو ناريإو قارعلا نم اوءاج كلذكو . ءاسحالا وأ
 . ةثيدحلا تيوكلا ءانبل ةنبل لوأ

 طيحملا نأ امبو : مهديلاقتو مهتاداعو مهبهاذمو مهنيدو مهتغل مهعم نورجاهملا لقنو

 راكفألاو ميهافملا سفن لمحت ةيمالسإ ةيبرع تيوكلا تأشن دقف ؛ ايمالسإ ًايبرع ناك
 ةيبرع ةلود كلذك ىقبتو رمتستل :ىلوألا اهحمالم تنوكت اذكهو ؛ةقطنملا يف ةدئاسلا
 . مالسلاو رارقتسإلا رشنت ةملسم

 نم ردحنا مهضعبف اهانركذ يتلا عاقبلا كلت نم مهريفك نويتيوكلا ةعيشلا ءاجو
 ةيعيشلا لئاوعلاو لئابقلا اهيف رثكت يتلا ءاسحالا ةقطنم نم ةصاخو ةييرعلا ةريزجلا

 اهبو زاجحلا ةقطنم نمو  مهعم ةلصاوتم ةيلئاعلا طباورلا تلازام ثيح « اذه انموي يلإ
 هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةلالسو ميركلا يوبنلا تيبلا ىلإ ةبستنملا لئاوعلا نم ديدعلا
 ةيبلغأ ثيح نيرحبلا نم اوءاج امك . ةداسلا وأ فارشألاب مهيلع قلطي ام وأ ؛ ملسو هلآو

 نمو . ًاضيأ ةيعيشلا ةيبلغألا تاذ قارعلا نمو .مويلا ىتح اولاز امو ةعيشلا نم اهناكس
 . ةيبرع لوصأ ووذ ًاعيمج ءالؤهو ةيعيشلا لئابقلا ضعب دجوت ثيح ماشلا ةيداب

 ناريإ نيب طشلا ةقطنم نم وأ ناريإ لخاد نم وأ سراف رب نم اوءاج نيذلا امأ
 اونكس ةيبرع لوصأ يوذ مهضعب ناك ناو بلاغلا يف ةيسراف مهلوصأ تناكف .قارعلاو
 ببسب وأ ؛ ةيلصألا ةيبرعلا مهدالب يف هنم اوناع يذلا ينيدلا داهطضالا ةجيتن ناريإ

 يمتني امنيب يعيشلا بهذملا ىلإ ءالؤه مظعم يمتنيو , ةيشيعملا ةيسايسلا عاضوألا بلقت
 . يمشاهلا بسنلا ىلإ مهنم ضعبلا بسن دوعيو ؛ةنسلا لهأ بهذم ىلإ رخآلا ضعبلا

 تالا دع



 . ةيبرعلا مهلوصأ ىلع انلدي اذهو

 رشع عباسلا نرقلا ذنم تيوكلا تنكس يتلا ىلوألا ةيعيشلا لئاوعلا انضرعتسا ولو

 . ىلوألا تيوكلا ةأشن عم ناك اهضعبو ةريثك اهدجنس .رشع نماثلا نرقلا تايادبو

 رداصملا ضعب ىلع كلذ يف ادمتعم لئاوعلا هذه ركذ ناكمإلا ردقب انه تلواحو

 باسنألاب ةفرعم مهل نيذلاو نسلا رابك نم ةذوخأملا لاوقألا ضعبو ةحيحشلا ةيباتكلا

 ةلواحم اهنأو ةصاخ ةبولطملا ةقدلاب نوكت نل ةلواحملا هذه نا كش الو . تيوكلا خيراتبو

 ريصقت يأ نع امدقم رذعلا سمتلأ يننإف كلذل .تامولعملا نم ريثكلا اهصقنت دق ىلوأ

 متيل هيف تعقو نوكأ دق نايسن وأ أطخ يأ حيحصت ةفرعملاو مامتهالا يوذ نم وجرأو

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ نكمم تقو برقأ يف أطخلا اذه حيحصت

 جاحلا موحرملا لوقي امك تيوكلا تنكس يتلا لئاوعلا هذه ىلوأ هاسمش ةلئاع ربتعتو

 ةبيش نبو ديمحملاو يلامشلا " لئاوع نأ :الئاق ديمحملا فيضيو .' ديمحملا بوقعي دمحأ

 مهؤانبأ كرتشا ثيح ىلوألا تايادبلا ذنم تيوكلا ىلإ اومدق دق اوناك ' يديعو نازولاو

 نم ديدعلا مهنم لتفو :ةقرلا برح يهو بعك ينب عم نويتيوكلا اهضاخ برح لوأ يف

 برحلا هذه نأ انفرع اذإو ." نازولا مجنو يلامشلا دمحم مهنم خيراتلا ركذي لاجرلا

 تمدق دق بعك ينب ىلإ ةيمتنملا لئاوعلا هذه نأو دبال هنإف م 17/87 - ه ١١91 ماع ترج

 اعمتجم نيرخآلا نييتيوكلا مهناوخإ عم اولكش ثيح « ةرتفب خيراتلا اذه لبق تيوكلا ىلإ

 ةلتاقمب مهادح امم :مهنطو نع نيعفادملا نم ةدحاو ةلتك تقولا رورم عم حبصأ اكسامتم

 نأ انملع اذإو . ةكرعملا كلت يف تيوكلا وزغ اولواح امدنع بعك ينب نم مهتمومع ءانبأ

 ل را يببببملاو
 يت

 قيقد ماملإو ةمات ةفرعم اهل يتلا تيوكلا تايصخش نم دمحأ جاحلاو 15177//+ ةصاخ ةلياقم :ديمحملا بوقعي دمحأ جاحلا ١

 تيرجأ 114١( ٠ ماع يفوت) .ةيسنجلا ناجل يف ًاوضع حبصأو . باسنألا يف كاردإو ةربخو ريبك ينهذ روضحو تيوكلا خيراتب

 .ةمسدلا ةقطنمب هلزنم يف ةلباقملا
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 يناثلا مكاحلا دهع يف ةكرعملا ترج ثيح نيوكتلا ةثيدح مويلا كلذ يف تناك تيوكلا

 ةنس 337 ىوس لوألا حابص باختنا ىلع ضمي مل هناو حابص نب لوألا هللا دبع خيشلا
 . تيوكلل لئاوألا نيسسؤملا نم تناك لئاوعلا هذه نأ ىنعي اذهف

 « لامج : يزمارلا ٠ يلامشلا . يديزملا , يفرعم » اهنيب نم ىرخأ لئاوع كانهو
 يندنم . سدقم « ةمعن نب « ازريم ٠ فجن لآ ؛ ' ميحرلادبع لآو . لبأ ؛ يناهبهب ؛ يقنلا

 نب . دنلوب ؛ قداص لآ . رتشش لآ . ةجاخ , سابع وب , مرك لآ ؛ جرفلا ؛ يقتام ٠ يرال ٠
 ريغصلا . خيشلا لآ . عامشلا , يتشدلا , ةجاوخلا . شولبلا , كوشألا , يريسأ ؛ رديح

 , يداجملا . ينيوزقلا . ضوعلا . نايرعلا . يدارعلا يضفريصلا . رهاظلا . يئابطبطلا

 ؛ ىخن نب . تانبلا وب ٠ شاب لآ . ناخ لآ . ميزهلا , رصانلا . ةداجنلا ٠ ليوملا ٠ انهملا
 , نيسمخ وب : يللباك ؛ لامك لآ ٠ مالسلادبع لآ ٠ ديشر لآ , يرتشش لآ ؛ دمح وب هاا

 تارتف يف تيوكلا ىلإ تمدق دق تناك اهريغ ريثكو « مالسلادبعلا و باهش ءيرفنضغ
 يناهبهبو يفرعم تالئاع دعتو ةليوط ةرتف ذنم تيوكلا ةعيشلا نطوتسا دقلو .ةمدقتم

 دقو : ؛ رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ذنم تيوكلا ىلإ ترجاه يتلا تالئاعلا نم « درزابقو
 . خيراتلا اذه لبق تيوكلا ىلإ تءاج دق اهريغو لئاوعلا هذه مهنمو ةعيشلا نأ انيب
 فالقلا كلذكو ”فاوشلاو طبيرخو شبرألا » ًاضيأ ىلوألا ةيعيشلا لئاوعلا ىلإ فيضيو
 . يتشدو يوسوملاو * نمهبو ينانكشأو « دماح ىجحو ةعمجلاو طايخلاو

 رمحلاو غارجو كورتملاو ذاتسألا » ًاضيأ ىلوألا ةيعيشلا لكئاوعلا نمو

 نوهرملاو ساكنلاو ناملسلاو روشاعو هوخرصو دادحلاو ناطقلاو

 كيسي م يح
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 نيساي لآو يرهشوبو تايحو نسحلاوبأو رصانلا لآو يلعدمجحم لآو

 رافصلاو نايلع لآو عوطملاو يلغبلاو ىسوملاو راطعلاو مساق لآو غياصلاو ( ليدانملا )

 سماقمو يرسملاو نابضغلاو زرحلاو كيليعصلا لآو ةعمجالمو سرفلاو ياكبلاو

او رهوجو فاحصلاو فارصلاو يزمارلاو مناغ نبو كامسلا و ةلزلزلاو
 مهريغو يمظاكل

 . « نوريثك

 ةينسلا لئاوعلا نأش مهنأش تيوكلا ىلإ مهئيجم ةرتف طبضلاب فرعي ال ناك نإو

 ةثوم رداصم دجوت ال ثيح تيوكلا ىلإ مهئيجم خيرات طبضلاب فرعي ال يتلاو ىرخألا

 ٠ نسلا رابك نم يهفشلا لقنلا ىلع دامتعالا الإ مهللا كاذنآ

 لوألا حابص خيشلا مكح ةرتف يف تيوكلا يف ةيعيشلا رسألا امأ
 مهبلغأ نكس دقف .

 ةلبقلا ةقطنم مهنم ةلق نكس امنيب ٠ ىطسولا ةقطنملاو ةمصاعلا نم قرشلا ةقطنم

 ام ناك ثيح يمالسإلا نيدلا ىلإ نومتني اهلهأو تيوكلا تسسأت نأ ننم" هنإف يلاتلابو

 . '« يعيشلا بهذملا ىلع رخآلا فصنلاو ينسلا بهذملا ىلع مهفصن براقي

 نكامأو مهتاميسقت نع وأ كاذنآ تيوكلا ناكس ددع نع ءاصحإ دوجو مدع عمو

 مايألا يف اهودصق نيذلا داورلا نم ةريبكلا دادعألا نأ حضاولا نم هنأ الإ مهزكرمت

 تاعازنلا ةرثك اوبنجتيلو نامألاو نمألاب اهعتمتل اهونكسيل تيوكلا ىلإ اوعاج يلاوخلا

 نمل اذالم ضرالا نم ةعقبلا هذه تناك دقف . ةرواجملا قطانملا ىلع تغط يتلا تاعارصلاو

 يتلا ةماهلا ةيصاخلاو ةيساسألا ةمسلا ناك يذلا نمالاب عتمتلاو مالسب شيعلاب بغري

 ةقتوبلا هذه يف رهصنا دقو .دراوملا ةلقو ةعيبطلا ةوسق نم مغرلاب اهيلإ سانلا تبذج

 ةيوقلا مهدعاوسب دلبلا اذه ءانبل اوفتاكتيلو اهينطاوم ديب هدي عضيل اهيلإ أجتلا نم لك

 لئكاوألا نويتيوكلا اهتأشن ننم تيوكلا ءانب يف مهاس دقف اذهبو .نيلت مل يتلا مهتميزعبو

 تتش جي ب
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 . ' « مهافتلاو ةلدابتملا ةقثلا ىلع ةدمتعم ةيوق سسأ ىلع ةعيشلاو ةنسلا نم

 ناك يتلا ةيتيوكلا ةيعيشلا تايصخشلا نم ةعومجم ءامسأ ( ١ ) مقر قحلملا نيبيو

 ءارقلا ةوخالا انرذعيلو .نينطاوملا مهناوخإو تيوكلا مهنطو ةمدخ يف احضاو ارثأ مهل

 عم . ءامسألا لك عمج يف تقولا قيضل ارظن ءامسألا عيمج ىلع قحلملا لمتشي مل اذإ

 . ددصلا اذه يف تامولعملاو تاظحالملا يقلتل اندادعتسا

 يركسعلا لاجملا يف تامهاسملا

 : ( ةقرلا ةكرعم ) بعك ينب ءادع

 تيوكلل حبصأ دق ناك ؛ م777١ /ه ١١6٠ ماع مكحلا لوألا هللا دبع خيشلا ملتسا نيح

 ينب ةليبق مهسأر ىلعو نيعماطلا عمط ىلإ ىدأ امم عئاضبلا لقنو ةراجتلا يف زيمتم رود

 يتلا لئابقلا نم يهو ٠ * اهيحاونو ةرصبلا نكست تناك عيبس نم ةليبق بعك ونبو .بعك

 . اهل ةرواجملا قطانملا ىلع ذوفن كاذنآ ةليبقلا هذهل ناكو . * يعيشلا بهذملا تقنتعا

 ناريإ نم ةرواجملا قطانملا وأ قارعلا بونج يف ءاوس قطانملا كلت يف لئابقلا نأو ةصاخ

 يتلاو . ةيبرعلا ةريزجلا طسو نم الصأ ةرجاهملا ةيبرعلا لئابقلا ضعبل ادادتما نوربتعي

 بهذملا كانه ناكسلا ةيبلاغ قنتعيو .يلوألا ةيمالسإلا حوتفلا ذنم ةقطنملا هذه تنكس

 ناريإ لخاد ةعساو قطانم يف ةيرسألا مهتادادتما لئابقلا هذهلو : مويلا ىتح يرفعجلا

 . قارعلا لخادو

 نأ الإ ةرم نم رثكأ ةيدولا قرطلاب تيوكلا ىلع اهذوفن دم بعك ىنب ةليبق تلواح دقو

 . يجراخ ذوفن يأ نع لالقتسالا لضفي ناك هللادبع خيشلا
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 ,تيوكلا ماكحل احضاو اديدهت اهتايط يف لمحت ةديدج ةليح ىلإ بعك ونب أجل دقلو

 نم نومري اوناكو . '' « مهئانبأ دحأل هللا دبع خيشلا ةنبا ميرم ةبطخل اومدقت دقف »

 يلع ةرطيسلا مهل » متيسف رمألا اذه هللا دبع خيشلا لبق نإف ٠ نيرمأ ىلإ كلذ ءارو

 نالعإل رذعلا مهل نوكيسف بلطلا ضفر نإو : '' « ةرهاصملاو ةبارقلا قيرط نع تيوكلا

 . مهتمجاهم يلاتلابو نييتيوكلل ءادعلا

 مهتاوقل بعك ينب زيهجت ىلإ ىدأ امم بلطلا ضفر نأ الإ تيوكلا خيش نم ناك امو

 مهنم ريثكلا جرخو تيوكلا لهأ مهل دعتساف :تيوكلا ىلع موجهلل ادادعتسا ةيرحبلا

 . رحبلا يف بعك ينب ةاقالمل اعوطتم

 برق رحبلا نم ةعطق ىهو ؛ م 17/87/ه ١1517 ماع ةقرلا ةقطنم يف ةكرعملا ترجو

 .'' « اهنم رورملا ةطسوتملا نفسلا عيطتست ال ثيحب رزجلا تقو ءاملا اهيف لقي اكليف ةريزج

 نييتيوكلل ةردق كلذ ىطعأ دقف  ةريغص نييتيوكلا نفسو ةريبك تناك مهنفس نأ ثيح و

 مهب دارفتسالاو مهتمجاهمل رزجلا ةرتف لالغتساو :مهتاكرحت ةلوهس لالخ نم ةروانملا ىلع

 امدنع دنجلا ةيقب ىوق تراخ ثيح ٠ الوأ مهئامعز نفسب اوأدبو . ىرخألا ولت ةنيفس

 . ' « رارفلا ىلإ اونكرف مهئامعز يف لتقلا نخث

 ثيح تيوكلا خيرات يف ىلوألا يهو : ةعقوملا هذه نع '* ديمحملا دمحأ جاحلا يوريو

 ؛,مهدوجو نع عافدلاو دومصلا ىلع هلهأ ةردقو ديدجلا نايكلا اذهل ايقيقح ارابتخا تناك

 نم ريثكلا نإ » :لوقيف مهيلاهأ نع عافدلل اهلاجر لماكب تجرخ دق تيوكلا نأو ةصاخ

 ءانبأ نم ريثكلا جرخ ثيح : بعك ىنب دض ةكرعملا هذه يف اوكرتشا دق ةعيشلا نييتيوكلا

 ٠١ ص تيوكلا خيرات : ديشرلا ١١١
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 ةمعن نبو هبيش نبو ديمحملاو نازولا لآو يلامشلا لآ لاثمأ ةيعيشلا ةيتيوكلا لئاوعلا

 ليبس ىلع مهنم نوريثك ةكرعملا هذه يف مهنم دهشتسا دقو ؛ '* يبعكلا سابع لآو غابصلا

 اوعجرو ةكرعملا يف اوكراش نيذلا نمو ». نازولا مجنو يلامشلا دمحم رصحلا ال لاثملا

 هباتك يف لعزخ خيشلا نيسح اضيأ ةياورلا هذه ديؤيو . ''« نازولا نيسح مساج نيملاس

 . " يسايسلا تيوكلا خيرات

 ةعيشلا نينطاوملا نم اوناك ءادهشلا و نيلتاقملا رثكأ نأ ديمحملا دمحأ جاحلا ركذيو

 ينربخي و « ينسلا اي ىحنت و يعيشلل يعيشلا لخ » ءادعألا نوهجاوي مهو مهتليش تناكو

 بلغأ اودقف نأ دعب نازيملا نازولا لآل تطعا ةموكحلا نا نازولا زيزعلادبع ديسلا

 . « نازولا » مساب اوبقل كلذ نم و ةكرعملا هذه # مهبابش

 نأ دعب حابصلا هللادبع خيشلا نأ نوخرؤملا يوري امك ةكرعملا هذه يف فيرطلا نمو

 هرطضا اميظع امدن طرف ام ىلع مدنف : مهئادعأ بلغت نم مهيلع فاخ نويتيوكلا راس

 لبقأ امدنع لوسرلا نكلو : لاتق يف مهايإو اوكبتشي نأ لبق مهعجري نم ثعبي نأ ىلإ

 مل متنأ نآلا ىلإ مكهوجو هللا دوس ) لوقي هللادبع نإ : لاقو ءادوس ةيار عفر مهيلع

 مهلعجو مهيف انكاس اذه همالك كرحف « ( هموي لبق تومي ءرملا نأ نونظتأ . ودعلا اوزاتجت

 . " « ةأرجو ةعاجش لكب نومدقتي

 مهتلعجو مهدالب يف نييتيوكلا تتبث يتلا ةماهلا كراعملا نم ةكرعملا هذه ربتعتو

 ةعيش نأ ركذلاب ريدجلا نمو ءاهنع عافدلل حاورألاو مدلا اولذب نأ دعب اهب نوكسمتي

 لب بعك ونب مهو ءاضيأ ةعيشلا نم مه نيدتعملا نأ مغر مهدالب نع اوعفاد دق تيوكلا

 دحأ مهنم يقبي ملو نآلا اوضرقنا يبعكلا سابع لآ 0
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 بعك ينب دض تيوكلا بعك ونب لتاق دقل »: لوقي ؛هللا همحر ديمحملا دمحأ جاحلا نأ

 اعافد مهتمومع ءانبأ اولتاق بعك ينب ىلإ مهلوصأ يمتنت نيذلا نييتيوكلا نأ يأ « ةازغلا

 كسمت ىلع تيوكلا سيسأت ةيادب عمو مدقلا ذنمو لدي اذهو :مهدالبو مهضرأ نع

 ىلع در كلذ يفو « اوناك ايأ نيدتعملا هجو يف اهنع عافدلاو مهضرأب تيوكلا يف ةعيشلا

 ينطولا قمعلا نوفرعي ال مهو تيوكلا لهأ نيب ةيفئاطلا هنتفلا عرز نولواحي نيذلا كئلوأ

 . ضرألا هذهل مهبراشم ىتشو مهتائتف فلتخمب نويتيوكلا هب عتمتي يذلا بحلاو

 هذه اوسانت وأ اوسن دق تيوكلا خيرات نع نوبتكي نيذلا نأ هل فسؤي اممو

 ارضحو اودب . ةعيشو ةنس نييتيوكلا ماحتلا نم اهنوركذي ال يتلا ةعصانلا ةقيقحلا

 نوكي نأ ىنمتأو ةعيشلا نينطاوملا نم لئاوألا ءادهشلا نوركذي الو ٠ تيوكلا نع عافدلل

 يتيوكلا يسايسلا خيراتلا يف اهقمع اهل ةثداحك اهتابثإ نأ ثيح . مهل اريكذت ثحبلا اذه

 ىسنن ال ىتحو ؛ مهلهأو مهضرأل ةيامحو مهدالب نع ادوذ نييتيوكلا محالت نم ديزي امم

 يتلا ةينطولا انتدحو نم يوقن يكلو ليج دعب اليج ءانبألا مهركذتي لب راربألا انءادهش
 . ءادتعا لك دصل جهملا لذبو قرعلاو مدلاب اعيمج نويتيوكلا نحن اهانينب

 ها8١/م0١٠٠91١ فيرصلا برح

 زهجف .'' ةردابملا هل نوكتل هيضارأ ىلع ديشرلا نب زيزعلا دبع ةاقالمل كرابم جرخ

 ينبو قفتنملاو * راد بيرعو مزاوعلاو ريطمو نامجعلا نم ةيدابلا برع نم ًاريثك كرابم

 نييتيوكلا ددع ضعبلا ردق دقو . تيوكلا لهأ نم رضحلاب شيجلا اذه لمكأو . رجاه

 ةنيدم سفن نم *** لتاقم 6٠١ ىلإ ** لتاقم ٠ نيب ام كرابم عم اوجرخ نيذلا رضحلا

 ااا ب اب ب

 ٠ 77 ص تيوكلا خيرات يف ثاحبأ :يميمتلا 4

 . ةنيدملا نم ابيرق نينكاسلا ودبلا يأ :راد بيرع <
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 . ةعيشلا نينطاوملا نم ريثكلا مهيفو تيوكلا

 ديشرلا نبا جرخو ءميصقلا برق عضوم يهو , فيرصلا ةقطنم يف ةكرعملا تراد دقو

 ," كرابم خيشلا شويج بناج يف رمألا ئداب يف رصنلا رداوب تناكو ءرمش لئابقب
 نم باحسنالل كرابم رطضا امم هشيجو كرابم ىلع كلذ دعب تراد ةرئادلا نأ الإ

 ىلع وبري ناكف كرابم خيشلا شويج نم مويلا كلذ يف لتق نم ىصحأ دقو .” ةكرعملا
 . ” يرضحو يودب فالآ ةتس

 ةصاخ . كرابم خيشلا اهضاخ يتلا ةيرورضلا ريغ كراعملا نم ةكرعملا هذه نوكت دقو

 .تيوكلا ضرأ نع ًاديعب هتمجاهمو ديشرلا نبا ةهجاومل ةيفاك نكت مل تادادعتسالا نأو
 ىلع تيوكلا يلاهأ نيب بضغلا نم ةجوم تثدحأ دق حاورألا يف رئاسخلا نأ ةصاخ

 . كرابم خيشلا تافرصت

 فيرصلا برح ىلتق ءامسأ

 عمتجملا لثم ريغص عمتجم ىلع اريبك ارثأ تكرت ةريثك فيرصلا رئاسخ تناك دقل

 الإ بلق الو ليوع هيفو الإ تيب الف :عومجلاو دارفألا ىسألا لمش ثيح كاذنآ يتيوكلا

 عجفتي كلذو ءاهنبا ىلع حونت كلتو هيخأ ىلع ىكبي اذهف : نارينلا هيف تمرطضا دقو

 ةيلئاع تابارق نييتيوكلل نأو ةصاخ .” نوكرتشم باصملا يف لكلاو ميمحلا هبيرق ىلع

 : مه فيرصلا ىلتق نم اهليجست مت يتلا ءامسألا نيب نمو مهنيب اميف

 ,فضملا ميهاربا نب نامثع ؛ (يعيش) يديع نب دمحم . نودعسلا هللادبع نب دومح

 خيشلا مدخ دحأ) يدنهلا ةيطع . حابصلا دومح « ( مزاوعلا نم ) رصيون نب دمحم

 . 40 ص / ج يسايسلا تيوكلا خيرات :لعزخ ؟-

 , 7١17 ص ثيدحلا تيوكلا خيرات :ةمكاحوبأ ١

 40 ص ج يسايسلا تيوكلا خيرات :لعزخ ١"
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 ( يعيش ) كورتملا دمحم نب ىسيع ٠ فضملا ميهاربا فضم : مازع نب سيمخ ٠ (كرابم

 « عيبرلا دعس ٠ حابصلا دومح نب حابص :؛ ناضورلا دومح نب ناضور « نايقولا شيورد

 ملاس دمحم . بيبح نب دعس ؛ يئابطابطلا ليلجلا ديسلا دمحا نب دومحم . رياسلا دهف

 «صوهرم نب ديعس ٠ نودعسلا روصنم نب هللا دبع « قازرلا دبعلا باهولا دبع : يواشلا

 . ماهشلا فسوي . ديشرلا رفص
 يلامشلا مساج دمحم دشار : نم الك رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع مهيلإ فيضن امك

 ٠ ( يعيش ) يزمارلا مساج و ( يعيش )

 دبع مهنم ركذن ةريبك ةعومجم ىذأب اوباصي ملو ةعيشلا نم فيرصلا يف كرتشا امك

 . "* نازولا ةساجو دادخلا قسما

 . مهركذأ ال ريثك مهريغ كانه نأ ديمحملا دمحأ جاحلا لوقيو

 لامآ رايهنا تدهش اهنأب ًالئاق ةكرعملا هذه ةجيتن ىلإ نيخرؤملا ضعب راشأ دقلو

 . "* برعلا ةريزج يف ىربك ةلود ءانب يف حابصلا كرابم

 ها1118/م١٠1941 ةيدهةكرعم

 ةبحصبو ةفيلخلا يلع هعمو رباج هنبا ةدايقب ًاشيج لسرأ يذلا كرابم نيب تناك

 تيوكلا لهأ نم لاجر شيجلا عم راسو دجن لهأ نم لتاقم ٠١. هعمو دوعسلا زيزعلادبع

 ةرئادلا تراد ىتح ًاليوط لاتقلا مدي ملو قفتنملا ةليبق ميعز نودعسلا اشاب نودعس دض

 الأ هيلتاقم رمأ نودعسلا نأ ثيح .” ليلقلا الإ هيف لتقي ملو "' يتيوكلا شيجلا ىلع

سيسي اا-ب- ب بن ب ب
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 دبس 2 جس

 لهأب نودعسلا ةقالعل كلذو . تيوكلا ىلإ عوجرلا يف مهدعاس لب نييتيوكلا اولتقي
 . مهنم ةيرثكألا ةبغر نود لاتقلل مهجرخأ كرابم خيشلا نأ هتفرعمو تيوكلا

 : ضمح ةكرعم

 دوعس نباو ( م1571 - 1937 ) كاذنآ تيوكلا مكاح ملاس خيشلا نيب تاقالعلا تءاس
 يف ءانبلل ريقش نبا لسرأ مث تيوكلا فارطأ ىلع ةراغلاب ريطم ةليبق ىلإ دوعس زعوأف
 هعمو ناملسلا جيعد ةدايق تحت اشيج ملاس خيشلا لسرأ اذهلف ,تيوكلل ةعبات ا

 ةراسخ يف ببست امم تغابم موجهب شيودلا لصيف مههجاوف حابصلا رباجلا هللادبع
 نم افوخ تيوكلا ىلإ ةيبونجلا ىرقلا ناكس بره كلذك .تيوكلا ىلإ مهعوجرو نييتيوكلا

 . ” شيودلا ةمجاهم

 ىلإ لسرأ ةحلسألا نم ةيتيوكلا تاوقلا هترسخ ام رادقم لعزخ خيشلا ملع املو
 ذئموي نييتيوكلا ىدل تفرع يتلا قدانبلا عاونأ ثدحأ نم ةيقدنب ةئامسمخ ملاس خيشلا

 ةمواقم نم تيوكلا لهأ نكمتي يكل ةريخذلاو داتعلا نم ريبك رادققم عم ( تايلعزخلا )ب
 كا مهفحز يف اورمتسا ام اذإ ناوخإلا

 ها779/م١197 ءارهجلا ةعقوم

 وحن ةريبك لوحت ةطقنو ثيدحلا تيوكلا خيرات يف املع ءارهجلا ةعقوم ربتعت
 ىلع تنهرب يتلا ةثداحلا يهف . ببس نم رثكأل كلذو . ةيتيوكلا ةلودلا ساسا تيبثت

 ةنيدم نع سيلو ةفاك تيوكلا يضارأ نع عافدلا يف كرابملا ملاس خيشلا فقوم ةبالص

 ا
 ١86 ص تيوكلا خيرات نم :نالمشلا ا
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 ءارسلا يف مهتموكح فلخ ادحاو افص نييتيوكلا فوقو تدكا امك . * بسحف تيوكلا

 + ءارقشلااو

 دجو ةيرج ىلإ ريسملاب شيودلا لصيف ىلإ هرمأ دوعس لآ زيزعلادبع ردصأ نيحو

يتلا برآملا قيقحتل ةنسح ةبسانم كلذ يف لصيف
 ىلع هتزايح دعب هنهذ يف تقلع 

 لسراف ناوخإلا ةقيرط قانتعا ىلع تيوكلا يلاهأ رابجإ يهو .ضمح ةعقوم يف رصنلا

 .'' ىرخألا دجن لئابق ضعبو نامجعلاو ريطمو ةبيتع ةليبق يعدتسي

 مرحم "7 دحألا ةحيبص اهيلع مجهو ناوخإلا نم فالآ ةعيرأ وحن ءارهجلا لصو و

 .'' لتاقم ةئامسمخو فلأ وحن الإ كاذنآ ءارهجلا يف نكي ملو هه ١١79 ةنس

 يميصعلا ليخدو حابصلا هللادبعلا رباج ةدايق تحت ةيتيوك ةوقب ةكرعملا تأدبو

 جيعد ناسرف ةرسيملا نمو ةلاوط نب شغرب نب يراض ناسرف ةنميملا نم اهدناست

 مهنم لتق نإو ٠ ىدتعملا شيجلا اومزهو انسح ءالب نويتيوكلا ىلبأ دقو .حابصلا لضافلا

 . ” حابصلا هللادبعلا رباج مهدئاق

 رمحألا رصقلا ىلإ تيوكلا نم ملاس خيشلا ةدايقب نيمداقلا عم نويتيوكلا أجتلاو

 ."' مهخرصتسي يرمشلا دئاع نب دشرمو بعتملا قوزرم تيوكلا ةنيدم ىلإ اولسرأو

لا ةكرعم يف ةعيشلا نينطاوملا فقوم
 0 ءارهج

 ةماعزب امهدحأ نيمسق ىلإ مسقنت ذنئموي تناكف تيوكلا يف ةعيشلا ةفئاط امأ

 ةرصانمل ةيادبلا ذنم اهدادعتسا تدبأ دقو ؛ ( يرئاحلاب بقلملا ) يئاسحإلا يلع اذرهملا

 22 يس ل مم
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 ينيوزقلا يدهم دمحم نيديسلا ةماعز تحت تناكف ةيناثلا ةقرفلا امأ .تيوكلا مكاح

 رماوألا رظتنت تناكو لاتقلاب كارتشالا ديرت ةسمحتم تناكو يولعلا نيدلا لامك ىسيعو

 . "* ةهبجلاب قاحتلالل

 الوسر درو املو . مهضرأو مهنطو نع عافدلل مهتادادعتسا كاذنآ ةعيشلا مومع أدب دقو

 تيوكلا تبهف تيوكلا يلاهأ رباجلا دمحأ خيشلا ىعدتسا ؛ ةدجنلا بلطل ملاس خيشلا

 . ىصقألا اهدح ةتامتسالاو ةسامحلا تغلبو . هئادنل ةعرسم اهرسأب

 قيضلا نم تيوكلا هيناعت ام هل اوحرشو يدهم ديسلا ىلإ ةعيشلا عمتجا ذئدنع

 ناودعلا دصل عيرسلا لمعلا نم هيلع مزاع وه امبو هيأرب مهملعي نأ هيلإ اوبلطو ؛ةدشلاو

 نطولا نع عافدلا بوجوب ةسامحلا عفادب اعفدنم يدهم ديسلا مهباجأف .مهنطو نع

 ةحاس ىلإ باهذلاو حالسلا لمحل ةبهألا اوذختي نأ مهنم بلطو ؛باعصلا تناك امهم

 . " لاتقلا

 ةيلعزخلا ةينيسحلا ىلإ اهجتم تعرسأ »: مويلا كلذ نع ديمحملا دمحأ جاحلا لوقيو

 يدهم ديسلا ءاجو ؛حالس انيدل نكي ملو . كانه نيعمجتم مهلك ةعيشلا تدجو ثيح

 خويشلا ناويد ىلإ هعم انرسو راسف . هفتك ىلع هحالسو نيمدقلا يفاح ناكو هتبج اسبال
 دمحأ خيشلاو فيان رصق يف حالسلا : هل اولاقف حالسلا مهنم بلط كانهو فيسلا ىلع

 هلوح ةعيشلا لاجرو ةمدقملا يف وه , فيان رصق ىلإ ةيناويدلا نم انرسف . كانه رباجلا

 بهذ مث . " « سانلا نم ريبك روهمج هعم ناك ثيح هتبيه ديسلل ناكو ,فويسلا نيكسمم

 هرابخإو ةطيحلا نخأب هحصنل رباجلا دمحأ خيشلا ةلباقمل ينيوزقلا يدهم دمحم ديسلا

 هل لاقف نذإلا هنم بلطو ناوخإلا لاتق ىلإ جورخلاو حالسلا لمحل هتعامج دادعتساب
 س22

 5560 ص ؛ج يسايسلا تيوكلا خيرات :لعزخ 0

 قباسلا ردصملا
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 ناكم لك نم انيلع مكناوخإ لبقأو انثعش انعمج اناف ؛ كلذل نآلا ةجاح ال: رباجلا دمحأ

 يض ودعلا ديك دري ام داتعلاو حالسلاو نيلتاقملا لاجرلا نم هلل دمحلاو انيدل ىحضأ ىتح

 نآلا نحنو ؛ ةمزاللا ةيبرحلا لئاسولا عيمجو تادعملاب مهانزهجو مهانأيه دقلو . هرحن

 كتعامج نكتلف . نيبصتغملا يديأ نم اهريهطتل ةرهجلا ىلإ نفسلاب مهلاسرإ ةبهأ ىلع

 مسوتل ةليسو ودعلل اولعجي الو ؛ ةعاجشلاو نانئمطالاو تابثلا نم مهيف هدهعن ام ىلع

 نآلا مكنم بلطن الو ناميإو ةوق نم انيتوأ ام لكب نطولا صيلختل اعيمج لمعنلو ٠ فعضلا

 ىلع ودعلا انمجاه ام اذإ اهنع عافدلل دادعتسالاو اهتسارحو ةنيدملا ىلع ةظفاحملا ريغ

 ةمجاهمل يفكت ةزهاج ةيركسع ةوق مكيدل له : الئاق يدهم ديسلا هباجأف .ةرغ نيح

 ريغ ىرأ ال عقاولاب انأف ٠ مهرحد نوعيطتست لهو : مهيدل يتلا ةوقلاب ناوخإلا ةلزانمو

 مكيلع ضرعأ ينإو , ةرهجلا ىلإ مهلاسرإ نوديرت نيذلا نيعوطتملا نم ةنفحو لولفلا هذه

 ام اذإ نيدتعملا نيمجاهملا ءالؤه حامج حبكل اطاشنو ةسامحو ةيمح نوئلتمم يتعامج نأب

 . نطولا عاد ةيبلتو حافكلا ىلإ ريسملاب مهومترمأو . حالسلاب مهومتدوز

 ىلع نحنو اننورفكي ناوخإلا نأب ملعت كنإ ديس اي : رباجلا دمحأ خيشلا هل لاقف

 ديزيف ةعيشلا بهذم ىلع متنأو مهلاتق ىلإ مكجورخب اوملع ام اذإف . ةنسلا لهأ بهذم

 اريخأ امهنيب قافتالا متف :ةمزألا دتشتو رومألا مكيلعو انيلع دقعتتو :مهتسامح نم اذه

 . "' لاتقلل نورخآلا بهذيو ةنيدملا ةسارح ةعيشلا نويتيوكلا ىلوتي نأ ىلع

 انذخأو روسلا ىلإ انهجتاو ريسملاب ديسلا انرمأف : ديمحملا دمحأ جاحلا لوقيو

ثمو ميدقلا روسلا ىلع ةسارحلا ذفاون نم عون يه ةلوغلا ) نيتلوغ وحن يف اننكامأ
 اهان

 . ةسارحلاب انمقو رحبلا ىتح يصعيربلا ةيادب نم ( ةلبقلا ) برغلا ةهجب ( نيتلوغ

 ديسلا عم رباجلا دمحأ خيشلا قافتا ناك كلذ نأ رهاظلا بسحو

 سمس ب ا ااا
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 مايأ ةثالث كانه انثكمو :ةجاحلا دنع حالسلا انل لسري فوس هنأو يدهم

 ةعيشلا ماقف فارطألا ىلإ ملاس خيشلا ءاج راصحلا كف دعبو . اهيلايلب

 " ةسوهلا يف ددرن انك ديمحملا لاقو . ( يصعيربلا ) ةباوب دنع ليللاب هل ( اوسوهو )

 . ”* مهافص ملاسو ... ناوخا

 ةئامتس وحن عوطتو ةريخذلاو ةمعطألاب تئلمو ةيعارشلا نفسلا تعمج اذه دعبو

 (فرشم) ةرخابلا اهمدقتت تيوكلا نم نفسلا كلت ترحبأف اهبوكرل اومحدزاو لتاقم
 . رمحألا رصقلا يف ارصاحم ناك نم ةدجنل ءارهجلا ةيرقل لباقملا ءىطاشلا ىلإ ةهجتم

 نم ءارهجلا ىلإ تهجوتو . ةلاوط نب يراض ىلإ اهتدايق تدنسأو ةيرب ةقرف تدعأ امك

 . “ ربلا ةهج

 يتلا ةمعطألاب ءارهجلاب نيرصاحملا نودوزي نيذلا نم ( يعيش ) ساكنلا فسوي ناكو

 ىلإ بحسناف راصحلا نم شيودلا سئي ةرتف دعبو . *' كانه ىلإ نفسلاب اهنولقني اوناك

 . ايئاخ هعقاوم

 م 1978 /ه 1١45 يعقرلا ةكرعم

 مأ ىمسي عضوم يف لتاقم 0٠١ وحنب ريطملا ةليبق ءامعز دحأ ناوشع نب يلع مجه

 ةدايقب نويتيوكلا ماق دقو . مانغألاو لبإلا ضعب ىلع ىلوتساو ءارهجلا برق تاسيورلا

 مهنيب تبشن ثيح يعقرلا ىمسي ناكم يف اوقتلاو مهنم اهدادرتسال حابصلا ةفيلخلا يلع

 ةفيلخلا يلع مهنم ةتس حرجو حابصلا ملاسلا يلع مهنم ةرشع نويتيوكلا نم لتقو ةكرعملا

 . حايصلا رباجلا هللادبعو حابصلا

 كيس يفض __ تح سس سس
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 ينطولا لاجملا يف تامهاسملا

 : لوألا روسلا ءانب

 ةديدع راطخأل تيوكلا تضرعت ( م1615 - ١الالا ) حابصلا هللا دبع خيشلا دهع يف

 تيوكلا نأو ةصاخ ءاهلالقتسا نم لينلا تلواح يتلا لئابقلا ضعب نم ةريثك تاشرحتو

 نورخآو ناصيفع نب ميهاربإو دوعس لآ زيزعلا دبع نب دوعس لواح دقف . ديدج نايك

 راركت نم فوخلا نكلو ؛ لشفلاب تءاب تالواحملا لك نأ الإ . ؟' اهلالتحاو تيوكلا وزغ

 بولسألا لوح هعم رواشتلاو هللا دبع خيشلا عم عامتجالل نييتيوكلا عفد تالواحملا هذه

 يف ةنيدملا لوح روس لوأ ءانب رارق .ىلإ اولصوف ةئشانلا مهتنيدم نع عافدلل لثمألا

 اهتيامحل ندملا لوح عالقلاو راوسألا ءانبل ةقيرطلا هذه نأو ةصاخ « م ١798 ربمسيد

 يف فصنلا يح نيب ام نيليم يلاوح روسلا دتما دقو: مايألا كلت يف اعئاش ابولسأ ناك

 تازاوردلا ضعب روسلا ناردج للختت تناكو :ةلبقلا ةقطنم يف ردبلا يحو قرشلا ةقطنم

 . * ( تاباوبلا )

 اوناك تيوكلا روس اونب نيذلا بلغأ ناك نإو روسلا ءانبب ةفاك نويتيوكلا مهاس دقو

 ءانبلا يف مهتاربخل كلذ نوكي دقو . ** تيوكلا يف نيدوجوملا نيرحبلاو ءاسحإلا لهأ نم

 ( ةيذاتسألا ) مهيلع نوقلطي اوناكو : ءانبلا ةنهم فرتحي مهنم ديدعلا نأ ثيح ريمعتلاو

 . مويلا سدنهملا ةباثمب وهو ءانبلا يف صصختملا يأ ذاتسألا وأ

 لعزخ ركذي باوبأ ةسمخ روسلا اذهل نأ نالمشلا فيسو يكرتلا فسوي ركذي امنيبو

 ىلع موقي ناكو ةنيدملا ىلإ لوخدلاو جورخلل ةمهم باوبألا تناكو . ؛* باوبأ ةتس هل نأ

 7١6 ص تيوكلا خيرات :ديشرلا ؛؟
 ١8 ص تيوكلا خيرات يف ثاحبأ :يميمتلا ؛غ
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 ةددحم تاقوأ يف حتفت تناكو :حالسلا لمح ىلع نوبردتمو نوصصختم لاجر اهتسارح

 . جراخلا نم ام رطخ مهمهاد اذإ لاح يف وأ اليل اهقالغإ متيو راهنلا نم

 ثلاثلار وسلا ءانب

 نيعألا نم مونلا تراطأو . ةدئفألا يف فوخلا تجلوأ يتلا ضمح ةثداح رثأ يف

 فوخلا ففخيو تامجهلا اهنع دصيل ٠ عينم روسب ةنيدملا ةطاحإ ىلع ملاس خيشلا ممص

 ناوخإلا تامجه نم ةنيدملا ةيامحل روسلا ناكو . ** مهجعزأو كاذنآ سانلا رواس يذلا

 . "' تيوكلا لالتحا يف ةحضاو اياون مهيدل تناك نيذلا نييباهولا

 نابعش نم 7 نيب ام ةرتفلا لالخ روسلا ءانب رمأ مهقتاع ىلع نويتيوكلا ذخأ و

 : مهنم بيرقلا ءزجلا ءانبب نوموقي جيرف لك ءانبأ ناكف ه7758١ لاوش 1 و ه4

 قوباطلا) نبللا كلذكو ( نيطلا اهب رفوتي يتلا نكامالا ) نياطملا نم نيطلا نولقنيف

 لظو لامجلا روهظ ىلع هايملا نولقني اوناك امك ؛ ريمحلا روهظ ىلع ( نيطلا نم عونصملا

 .”نيرهش لالخ هتماقإ نم اوهتنا ىتح قاسو مدق ىلع امئاق روسلا اذه ءانب يف لمعلا

 وهو « ** راتمأ ةثالث هتدعاقو راتمأ ةعبرأ وحن هعافتراو لايمأ ةسمخ وحن هلوط غلبيو

 دتمملا ءزجلا ءانب يف ةيسيئر ةمهاسم ةعيشلا مهاس دقو .نويتيوكلا هانب روس ثلاث

 ةينيسحلا يف نوعمتجي مهنم ءزج ناك ثيح نامسد ةزاورد ىلإ يصعيربلا ةزاورد نم

 نم ةريبك ةعومجم ردصتي ناك يذلا ينيوزقلا يدهم ديس موحرملا ةدايقب مهو ةيلعزخلا

 قيرط نع يصعيربلا ةزاورد برق ىلا ايموي هجوتيو موقلا رابك ةصاخو ءانبلاب نيكراشملا
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 . ماعطلاب مهدادمإ و سانلل ةدعاسملاو نوعلا دي دم

 ةئيلملا هنزاخم حتف يذلا * يفرعم يبنلا دبع جاحلا ناسرفلا ءالؤه نيب نم ناكو

 يف ةعقاولا ةريبكلا سلاجملا نم هسلجم ناك امك . اهيلإ نيجاتحملا اعدو سبدلاو رمتلاب

 اذه خيرات عجريو ٠ ةريهشلا يفرعم لآ ةلئاعل ربكألا دجلا وهو ةدلبلا نم قرشلا يح

 نايعأ رابك همؤي ءاسملاو حابصلا يف احوتفم ناكو « حابصلا رباج خيشلا نمز ىلإ سلجملا

 . *” تيوكلا يف تئشنأ ةيناويد لوأ ةباثمب ربتعي وهو . تيوكلا يف ةعيشلا

 ءارقفلل ةماعلا ماعطلا دئاوم نودعي اوناك نيذلا سانلا نم ريثك ةمزألا هذه يف زربو

 كاذنيح نيواودلا باحصأل ناك امك » . ** حيبصلا فسويو ردبلا فسوي مهزربأ نم ناكو

 . * « ةيسايسو ةيعامتجا لامعأب ةمهاسملا يف رود

 ماعلا ماعطإلاب ماقو ؛ *' موي لك اصخش نيرشع ماعطإب ديمحملا دمحم مهاس امك

 ناسرفلا ءالؤهلو ناطلس نب ملاسو يقيتعلا فيطللا دبع جاحلاو ميهاربإ لآ تيب اضيأ

 ماع ىتح تماد دقو اهحامج حبكو .ةعاجملا هذه ةدح فيفخت يف ربكألا لضفلا ىزعي

 وا

 يف مهبحو مهمركو مهدوجو تيوكلا لهأ لبنو ةماهش حضتت ثادحألا هذه نمو

 ءاولاز امو نويتيوكلا اهب ىلحت ةلصخ ىهو ءنيجاتحملل نوعلا دي دمو فوهلملا ةدعاسم

 ةيمسر قيدانص ءاشنإب نوموقيو ةبوكنملا لودلا يف نيجاتحملا ةدعاسمل نوبهي مويلا مهف

 . اهجراخو تيوكلا لخاد يف ءارقفلا ةدعاسمل ةيريخ قيدانصو ةفلتخملا لودلا ضارقإل
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 ينيدلا لاجملا يف تامهاسملا

 تيوكلا يف دجاسملا

 نرقلا فصتنم يف ينب و ٠ تيوكلا يف ةعيشلل ينب دجسم لوأ فاحصلا دجسم ناك

 ةرم لوأ ناذألا ميقأ هيفو مويلا ىتح ارماع لازي امو طسولا ةقطنم يف رشع عساتلا

 سمخب هدعب ينب مث  مالسلا مهيلع تيبلا لهأ بهذم ةقيرط ىلع ةالصلا ىلإ ةوعدلل

 فلتخم يف دجاسملا ءانب ةيلمع تلاوت مث . ةقطنملا سفن يف يديزملا دجسم تاونس

 . روسلا لخاد ةميدقلا ءايحألا

 تيوكلا يف تاينيسحلا

 لهأ ركذ ءايحإل ةعيشلا نوملسملا هيف عمتجي صاخ ناكم ىلع قلطي مسإ ةينيسحلا

 يذلا ٍهَكِيِك بلاط ىبأ نب يلع نب نيسحلا مامإلا ةصاخو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا تيب

 زكريو .ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلل نيعيرأ ماع مرحم نم رشاعلا يف ءالبرك يف دهشتسا

 لك نم ءاروشاع يف ةصاخو َكلَع يلع نب نيسحلا مامإلا داهشتسا ىركذ ىلع ةعيشلا

 تاينيسحلا مدختست امك « ةينيدلا ظعاوملاو بطخلا عامسل سانلا عمتجي ثيح ماع

 . ”* ىفوتملا يف ءازعلا لبقتو جاوزلاك ةفلتخملا ةيعامتجالا تابسانملل

 ناضمر رهش يف كلذكو ءرفصو مرحم يرهش يف ةحوتفم ةينيسحلا باوبأ نوكتو

 ءابطخلا ضعب لبق نم مدقت يتلا تارضاحملاو ** ينيدلا هيجوتلاو داشرإلل كرابملا

 . رمألا اذهل ماعلا لاوط حتفت تاينيسحلا ضعبو ؛ نيدلا ءاملعو

 يف متي ينيدلا طاشنلا كلذ ناك امنإو :ةصاخ نابم تاينيسحلل نكت مل اميدقو

 7 مم
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 زابخلا يوسوملا يلع ديس ةيناويد اهرهشأ نمو ةيتيوكلا رسألا سلاجمو تايناويد ضعب
 ليعامسا يلع جاحلا ةيناويدو دنخآ عيفش دمحم جاحلا ةيناويدو يقنلا تيب ةيناويدو
 , ءاروشاع رئاعشو ةينيدلا تارضاحملاو ظعولا ةماقإل دجاسملا تمدختسا امك. '' لامج

 اهب نكي ملو ؛لاجرلا اهيلإ عمتسي يتلا سلاجملا كلت داورل ءاملاو ماعطلا نوروسيملا مدقيو
 . تويبلا ضعب يف نعمتجي نك ثيح " ءاسنلل ةصاخ نكامأ تقولا كلذ يف

 /م١180 ماع تسسأت ثيح سلاجملا كلت مدقا نم زابخلا يلع ديس ةيناويد تناكو
 يف ةينيسح لوأ ضعبلا اهربتعيو ةينيسحلا سلاجملا اهيف ماقت تناكو ءاه "٠7

 يدؤت تلازامو ؛ قرشلا يف ناديملا ةقطنم يف هنراحبلا جيرفب اهعقوم ناكو . ” تيوكلا
 ديسو . ةمسدلا ةقطنم يف نارمع ديس ةينيسح مسا تحت ديدجلا اهانبم يف نآلا اهرود
 . دمحا ديسلا هنبا نآلا اهالوتيو يوسوملا يلع ديسلا دافحأ دحأ وه نارمع

 مت ةينيسح لوأ نأ روهشملا نأ ثيح ةينيسح لوأ اهربتعن نأ عيطتسن ال اننكلو

 ةينيسح يه ضرغلا اذهل لماكلاب تصصخو ةينيسح مساب تينبو ايمسر اهصيخرت
 / ه 1770 ماع يضرعم هللارصن جاحلا نيسح دمحم جاحلا اهانبو اهسسأ يتلا يفرعم
 تابسانملاو ةينيدلا سلاجملا اهيف ماقتو مويلا ىلإ امئاق اهانبم لازي ال يذلاو ء مل
 مهيلع مهب ةصاخلا ديلاوملا وا تايفولا ىركذ يف ءاوس مالسلا مهيلع تيبلا لهاب ةصاخلا
 ةيقبك - اهمادختسا ىلإ ةفاضإلاب تارضاحملاو ةينيدلا ظعاوملا ءاقلال كلذكو مالسلا
 نيميقملاو نينطاوملا نم نيفوتملا براقأ لبق نم ءازعلا لبقتل ارقم - ىرخألا تاينيسحلا
 . كلذ يف نوبغري نيذلا

 ةديدج تاينيسحل عقاوم ةماقإ ةرورضب ةعيشلا رعش تاينيسحلا داور دادزا نأ دعبو
 آس ل سس
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 ءاحنأ فلتخم يف ريبك ديازت يف ةينيسحلا عقاوملاو تقولا كلذ ذنمو نينطاوملا مدخت

 . دالبلا

 ةيلعزخلا ةينيسحلا
انب يف مهتبغر نع لعزخ خيشلا ةحتافمب ةعيشلا رابك نم ةعومجم ماق

 ةينيسح ء

 جاحلا مهدشرأو . ةيبور فالآ ةرشعب عربتو كلذل ادادعتسا ىدبأ و ؛ طسولا ةقطنم يف

 فقو - يديع تيبل اكلم لصألا يف تناك يتلا تويبلا دحأ ىلإ يفرعم ميركلادبع

 تيبلا نم مءاشتف هيف هادلوو هتجوز تتامو ينيوزقلا يدهم ديسلا هيف نكسو - يرذ

 ٠ فسوي يجح تيب يف لزنو هنم جرخف

 متو ما1١5 ماع كلذب اوأدبو . ةينيسحلا ءانب ىلع ةعيشلا مزعف

 ءانبلا لمتكي نأ لبق اهيف ةءارقلا اوأدبو : ما518 ماع يمسرلا اهحاتتفا

 اهفيلاكت تفلب دقلو . لعزخ خيشلل اماركإ ةيلعزخلاب اهومس دقو.

 : يتآلا وحنلا ىلع تعمج ةيبور فلأ غ'

 اهعفد يفرعم تيب نم افلأ نيثالثو ةثالث . لعزخ خيشلا نم ةيبور فالآ ةرشع

 ىطسأ يلع جاحلاو يفرعم ميركلادبع جاحلا عربت كلذك . ” يلدهم جاحلا نبا ميهاربإ

 باشخألا نم لتكب حابصلا كرابم خيشلا عربتو « * لبأ ميركلادبع جاحلاو يناهبهب دمحأ

 ءانبل « لدنجلا » اهيلع عضوي روسجك مدختست يهو ةراوص مساب تيوكلا يف فرعت

يب ةرمحملا نم ةيسيئرلا ةعاقلا باوبا تبلج دقو. ةريبكلا فقسألا
 « تادنملا » لمع مت امن

 رفصألا رجآلاب ةينيسحلا ةهجاو تينب دقو فيلالقلا لبق نم - ةيبشخلا ةدمعالا يأ -

 تت ا رب
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 . * قارعلا نم بولجملا

 اكلم ناك برغلا ةيحان نم ةينيسحلل رواجم تيبب كرابملا رياج خيشلا عربت دقو
 زباج خيشلا اهضوع دقو . ةينيسحلل خبطمك مدختسا حابصلا جيعدلا يضوم ةخيشلل

 لآل دوعت ةرواجم ضرأ ةعطق ءارش مت امك . نينثا نيناكدب تيبلا كلذ لدب كرابملا
 نم ةينيسحلا ططخم لعزخ خيشلا رضحأ دقو .  ةينيسحلا ىلإ اهوفاضأ مرشخلا

 . ” يمالسإلا زارطلا ىلع ىنبتل ةرمحملا يف نيسدنهملا دحأ

 يلع موحرملا ءانبلا يف هدعاسو حابرلا دشار ذاتسألا موحرملا ةينيسحلا ءانبب ماق دقو

 نأ ىلإ يفرعم نيسحلادبع ةينيسحلا ءانب ىلع فرشأ دقلو . "" يناهبهب دمحأ ىطسأ
 . * فسوي يجحو ميركلادبع مث ءانبلا لمتكا

 , م1514 اهحاتتفا ذنم ةينيسحلا هذه ةرادإب سدقم ميهاربإ نيسح جاحلا ماق امك

 ضعب ءارشب اهتعسوتب ماقو . يناهبهب دمحأ يلي جاحلا اهترادإ ىلوت م548١ ماع ذنمو

 غلبمب حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا ةريخألا ةعسوتلا هذهل عربتو اهل ةرواجملا تويبلا

 عربت امك ,ةيبور فلأ نيثالث غلبمب حابصلا رصانلا حابص خيشلا و« ةيبور فلأ نيسمخ
 يلي جاحلا لظو .ةريخألا ةعسوتلا هذهل لاملا نم غلابمب ايدام نيروسيملاو راجتلا ضعب
 مويلا امأ : م151/ ماع ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ ةينيسحلا كلت ةرادإ ىلوتي يناهبهب قمح

 . يناهبهب يلي داوج هنبا ةيلعزخلا ةينيسحلا ةرادإ ىلوتيف

 ىلع ىلاوتو . يديعلا مساج الم موحرملا وه ةءارقلل اهيف ربنملا ىلتعا نم لوأ ناكو

 م
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 هدلوو طايخلا نيسح الم مهنم نييتيوكلا ظاعولاو ءارقلا نم ريبك ددع اهيف ةءارقلا

 اذهب بقل يذلا ؛ بيلدنعلا يلع الملاو ء رصانلا هللادبعلا نسح الم هدعب نمو يلع الم

 ٠ يروهجلا هتوص نسحل كلذو . ةرمحملا ريمأ وادرم نب لعزخ خيشلا لبق نم مسالا

 ةاضقلا رابك نم امهو هدلاوو يديزملا ميهاربا بيبح موحرملا اهيف ءارقلا نم ناك امك

 ءابطخلاو ءارقلا نم ريبك ددع اهب أرق امك .صخشلا نسح دمحم ديسو «تيوكلا يف

 روتكدلا خيشلا بيطخلا ةرم لوأل اهب أرق امك .قارعلاو زاوهألاو نيرحبلاو ءاسحإلا نم

 يقلي رمتسا و  ةعطقتم تارتفل ةءارقلاب كلذ دعب رمتسا مث ؛ م٠16١ ماع يلئاولا دمحأ

 ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ ماع لك هنم نيرشعلا ىلإ مرحم رهش ةيادب نم تارضاحملا اهيف

 ةينيسحلا داورو ءابطخلا ءامسأو روص باتكلا نم )١( قحلملا يفو هنارفغ و هتمجر ىلإ

 . لوألا ليعرلا نم

 ثيح م115١ ماع كلذو تيوكلا يف سسؤت ةينيسح عبار نيساي لآ ةينيسح دعتو

 لئاوا نمو . اهطاشن ىلع نوفرشي اولاز ال نيذلا دادحلا لآ اهتانبو اهسيسأت ىلع فرشأ

 ماوعأ ةعضبب اهدعب تئشنأ مث . ريصبلا قازرلادبعو هللادبعلا نسح الم اهيف ءارقلا

 . ةيرضعجلا ةينيسحلا

 نيسح ديس ةينيسحو يشولبلا ربمق جاحلا ةينيسح ةميدقلا تاينيسحلا نمو

 .اهركذو اهنع قيقحتلا يف لاجملا عستي مل ةريثك ىرخآ تاينيسح كانهو ؛ينيسحلا

ف عسوتن نأ نيلمآ لاجملا قيض ببسب هتينيسح مسأ باغ نمل رذتعنو
 يف تامولعملا ي

 ... هللا ءاش نا باتكلل ةمداقلا ةعبطلا

 ةيئاسنلا تاينيسحلا
 ديس ةجوز يوسوملا ةمطاف ةديسلا اهتسسأ يتلا يه ةيئاسن ةينيسح لوأ تناك

 ناك عيبر ديس ناميلس ديسو .خويشلا جيرفب اهعقوم ناكو يوسوملا عيبر ديس ناميلس

 مع و
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 موحرملاو حابصلا كرابم خيشلا موحرملا هتسردم يف سرد دقو ٠ ةيلهأ ةسردم بحاص
 ." م1840 ماع يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا

 عقوم سفن يف عقاولا مهتيب يف يديع لآ اهسسأ دقف ةيئاسن ةينيسح يناث امأ
 مويلا ىتح تلازام ةينيسح يوسوملا ةنيكس ةديسلا ةموحرملا تسسأ مث . ايلاح ةصروبلا
 اهتنبا مث يوسوملا ةنيكس ةديسلا اهب تائراقلا نمو ؛ « بابر يبيب » اهتنبا مساب فرعت
 كلذكو . يديع ةديبع ةجاحلاو ةيضر اهتخأ ةءارقلاب اهدعاستو بابر يبيب ةموحرملا

 ىسيع موحرملا فورعملا ةيعارشلا نفسلا ةذخونل ةجوز يهو بوقعي مأ تائراقلا نم
 . قداص

 : جحلا تالمح

 ثادحألا لئاوأ لوح « تيوكلا تأدب انه نم » هباتك يف متاحلا هللادبع ذاتسالا ركذ

 ينب لامع نورجأتسي اوناك قارعلاو ناريإ نم نومداقلا ةعيشلا نأب . تيوكلا خيرات يف
 جحلا تالحر ءانثأ مهتسارحل « ةريغص ةعلق يهو » دلاوخلا توك يف نيدجاوتملا دلاخ

 عاطقو ةيدابلا لهأ ضعب لبق نم بلسلاو بهنلا تايلمعو رطاخملاب ةفوفحم تناك يتلا

 مهنإف ةيبرعلا ةريزجلا نم ةعساش قطانم ىلع نيرطيسم اوناك دلاخ ينب نالو . قرطلا
 لوح ةعيشلا جاجحلا ضعب رقتسا دقو . يدام رجأ ءاقل ةمدخلا هذهب نوموقي اوناك

 مهنيب ةقالعلا تدطوتو نييلحملا ناكسلا عم ةكرتشم تاقالعو حلاصم مهل تراصو توكلا

 . تيوكلا يف مهضعب رارقتسا ىلإ ىدأ امم دلاوخلا نيبو

 ةلمح نأب ىوريو ؛ جحلل ةدع تالمح ةعيشلل راص تيوكلا حابصلا لآ مكح نأ دعبو

 سس ل ل مج
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 ةدحاو ةلفاق يف دوشرملا ناميلس جاحلا ةلمح عم جرخت تناك الثم اضر الم جاحلا
 دقو .

 ةكمو ةرونملا ةنيدملا نيب غبار ةقطنم يف همارحإ يف وه و - هللا همحر - اضر الملا ىفوت

 تالمح اوريسو نوريثكلا هدعب ىتأو هقبس دقو . كانه نفدو ميلأ ثداح دعب ةمركملا

 ٠ مهنع ةيليصفت تامولعمو مهئامسأ عمجل تقولا فعسي مل ثيح جحلل

 ءاسحإلا نم جرخت ( ينارحبلا رهاط الم وخأ ) ينارحبلا دمحم ةلمح تناك امك

 امك . جحلا ةضيرف ءادأل ةسدقملا رايدلا ىلإ مهب ريستو تيوكلا نم جاجح بحطصتو

 ٠ لامجلا ىلع شيرلا ةلمح عم نييتيوكلا جاجحلا نم ديدعلا جحلا ىلإ رفاس



 : ثلاثلا لصفلا

 ةيسايسلا اياضقلاو ةعيشلا





 وأ ؛ مهسفنأ ماكحلا نيب تاعازن نم تيوكلا اهب ترم يتلا ةبيصعلا تارتفلا انركذتسا

ومهاسو ةحيصنلا اومدق دقو دقعلاو لحلا لهأ اندجول ؛ بعشلا تاقبط نيبو مهنيب
 يض ا

 لاثمأ اهيفلؤمل تيوكلا خيرات بتك نأ ىلإ هابتنالا تفلنو . تاعازنلاو نتفلا ىلع ءاضقلا

 مهريغو ةمكاح وبأو لعزخ نيسحو نالمشلا فيسو متاحلا دلاخو ديشرلا زيزعلادبع

 ةيخيراتلا لحارملا فلتخم يف لامعألا كلتب اوماق نيذلا لتكاوألا داورلا ءامسأب ٌىلتمت

 ٠ تيوكلل

 نيذلا راجتلا نم هدلب ءانبأ نم ةئيضملا ةبكوكلا هذهب رخفي نأ الإ ناسنإلا عسي ال ذإو

 نأ هيلع بجاولا نم ىري هنإف ٠ تالاجملا فلتخم يف مهدلبل نوعيطتسي ام لك اومدق

ماق - مهنم ةرهش لقأ امبرو - مهريغ نيريثك ىلع ءوضلا طلسي
 ماق امع لقت ال لامعأب او

 ةديدع بابسأل ريدقتلا نم مهقح مهاطعأ نوكي ال دق خيراتلا نكل « نيرخآلا مهناوخإ هب

 بقعتو ثحبلا يف مهريصقتو ؛ ءالؤه رودب نيمدقتملا نيخرؤملا ضعب ةفرعم مدع اهمهأ

 ٠ نيقيمع ثحبو بيقنت ىلإ جاتحت يتلا ثادحألاو عئاقولا

 ةراشإلا متت مل ةنيعم ةيخيرات عئاقوو ءامسأ كانه نأ الإ كلذب مايقلاب انمعز مدع عمو

ع لكشب اهيلإ قرطتلا اننكمي بابسأ نم هانركذ ام ببسب لبق نم اهل
 ام ىلع ةلثمأك ربا

 . لوقن

 نم كلذ ريغ وأ يسايس وأ يركسع وأ يلام وأ يعامتجا وه ام راودألا هذه نمو

 . تامهاسم
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 ةيعيشلا تالكئاعلا ضعبل ناك يتلا ةيسايسلا ثادحألا ضعب لصفلا اذه يف نيبنسو

وكلا يف ةعيشلا مظعم نوكل ارظن هنأ ىلإ رظنلا تفلي نأ دون امك . اهيف رود
 اقباس تي

 نإف نيكاكدلا باحصأو نييفرحلاو ةبسكلا نمو لخدلا يف ةطسوتملا تاقبطلا نم اوناك

 هتارارق يف ريثأتلاو مكاحلا عم ةقالعلاب قلعتي ام ةصاخ ءادودحم ناك يسايسلا مهرود

 ةيراجتلا ةطشنألا نم ددع يف اروصحمو ادودحم ةعيشلا نم راجتلا ددع ناك دقو .

 - "يا هع

 للبس ب بيبب-بيبيبي بس حبتتسس سمس اا646ا1ا1ا6



 رهظيو لوقلا مهل نسحيو مهفطالي ذخأف :هسلجم ىلإ هيخأ دالوأ راضحإب هرمأو هسفن

 ام ًافيفختو مهل ةيلست فطعلاب مهلمشيو ماركإلاب مهلباقي ذخأ اهدعبو ' فطعلا مهل

 مل هلك اذه عم مهنكلو ؛ هيلع مهرودص يف شيجي هاسع امل انيكستو مالآلا نم مهرواس

 امه نالضاف نالجر مهتيعم يف ناكو "ةرصبلا ىلإ تيوكلا اوردافف ءاقبلا مهسوفن قطت

 نب فسوي اهرداغ كلذكو " يبرغملا حبار دمحم خيشلاو ىئابطبطلا باهولا دبع ديسلا

 . * ميهاربإ لآ هللادبع

 ةيناطيربلا ةيامحلا ةيقافتا
 دقعب هعانفإ يف ريبك رود حابصلا كرابم خيشلا نم نيبرقملا نيراشتسملا ضعبل ناك

 دقف . ةرواجملا لئابقلاو تاموكحلا عامطأ نم تيوكلا ظفحل ايناطيرب عم ةيامحلا ةيقافتا

 فورظ لظ يف ةرامإلا (ه754١1 /م1910- ها+1+ / ما497) كرابم خيشلا مكح

 عارصلا ةلاحل ةجيتن ةرقتسم ريغو ةجرح ةرتق شيعي جيلخلا ناك و ٠ ةبعص ةيسايس

 ريحا اهتاونس شيعت تناك يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نيبو يناطيربلا دوجولا نيب

 يف ةفلتخملا تانايكلاو لئابقلا ءاسؤرو ءارمأ نيب ةريثك ةيلحم تاعارص كانه تناك امك

 . ةينامثعلا ةلودلا فعضو لالحمضا لظ يف تعرعرتو تأشن يتلاو ةيبرعلا ةريزجلا

نم هتيامحل م4 ماع زيلجنإلا عم ةيقافتا كرابم خيشلا دقع دقو
 نيصبيرتملا هثادعأ 

 ريغ ها١؟7١ / م497١ ماع اهبلط دق كرابم ناكو : هتيرذ يف مكحلا نوكي نأ ىلع هلوح

 اهعقو دقو ء ه١؟١١ / ما49/ ربمسيد ىتح اهيلإ ةباجتسالا يف اورخأت زيلجنإلا نأ

 ك0
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 مهدحأ صاخشأ ةثالث اهيلع دهشو . ديم لينولوكلا جيلخلا يف يسايسلا ميقملاو كرابم
 كلملا بئان : نوتسيلدك فوأ امه نايزيلجنا نارخآو رفص هللا دبع نب ميحر دمحم

 . ةيجراخلا نوؤشلل دنهلا ةموكح ريتركس : ماهغنك يج ويلبدو دنهلل ماعلا مكاحلاو

 نم وهو . لادبع نيسح يلع موحرملا نأ ( ١45 عجرم ) ةاقثلا نم ددع ركذيو
 دقعو ايناطيربب ةناعتسالا هيلع حرض حابصلا كرابم خيشلا نم نيبرقملا ةعيشلا راجتلا
 ىلع لمعلاو نمألا ظفحو دلبلا رارقتسال غرفتيو هلوح نيعماطلا نم نمأيل اهعم ةيقافتا
 رهشوب ةقطنم يف ةمكاحلا ةقبطلاب ةقالع وذ لادبع يلع ناكو . يداصتقالا راهدزالا

 هجوتف . كلذب زيلجنإلا عانقإل مهدادعتسا اودبأ نيذلا وادرم نب لعزخ خيشلاب كلذكو
 جيلخلا يف يزيلجنإلا ميقملا لباقو كانه ىلإ حابصلا كرابم خيشلا نم رمأب لادبع يلع
 خيشلا عم ةيقافتالا عقو و تيوكلا ىلإ هرودب هجوت يذلاو ةيناريإلا رهشوب ةقطنم يف

 . كرابم

 ةيامح اهلالخ نم عاطتسا زيلجنإلا عم كرابم خيشلا اهعقو يتلا ةيقافتالا هذهو

 نيب تيوكلل نوضرعتي اوناك نيذلا نيرخآلا عامطأو ةينامثعلا ةلودلا عسوت نم تيوكلا
 . رخآلاو نيحلا

 نمض اهب فارتعالاو تيوكلل يسايسلا رارقتسالا ةيادب ةيقافتالا هذه ضعبلا ربتعي و

 . اهلماكب ةقطنملا ىلع اهذوفن اهل ناك ىمظع ةلود نم اهتيامحو ةنيعم دودح
 كلذو اهتدايس ىلع ظافحلاو تيوكلا نمأل ةيقافتالا هذه ةيمهأ ثادحألا تتبثأ دقو

 تيوكلا عم فوقولل ةرم نم رثكأ تلخدت نيح ةيقافتألا دونبل ايناطيرب قيبطت لالخ نم
 ءارهجلا برح يف حضاو رود مهل ناك امك . اهيلع لئابقلا اهتنش يتلا تاءادتعالا دض
 ةبلاطم دنع تيوكلا لالقتسا ةيادب عم كلذكو . نيمجاهملل مهراذنإب زيلجنإلا لخدت نيح
 ءاج نم لوأ يناطيربلا شيجلا ناك ثيح قارعلا ىلإ تيوكلا مض ذ مساق ميركلا دبع
 . ةيبرعلا شويجلاب كلذ دعب لدبتسا نأ ىلإ تيوكلا ةيامحل



 : ةيسايسلا ةضراعم لاروهظ

 اصوصخ تيوكلا لهأ ىلع ةييرحلا فيلاكتلا كرابم خيشلا فعاض ةيده ةكرعم دعب

 صوغلا ىلإ باهذلا نم ماعلا كلذ مهعنم لب اذهب فتكي ملو . مهرمذت راثأ امم راجتلا

 راجتلا نم دالبلا نايعأ بضغ راثأ امم ' كاذنآ تيوكلا دامع وهو ؤولؤللا جارختسال

 ةيسايس ةضراعم لوأ تلكشت كلذيو ؛ فرصتلا اذه ىلع هل ةيوق ةضراعم مهنم قلخو

 كرت ىلع اومزع ثيح ةضراعملا يف يبلسلا بولسألا ىلإ تأجل نإو تيوكلا خيرات يف

 ميهارباو يريطملا لالهو فيس نب يلع نب نالمش ناكو :نيرحبلا ىلإ اهترداغمو تيوكلا

 . " اهتداقو ةكرحلا كلت ءامعز مه فضم نب

 راجتلا ءالؤه نأ ةصاخو .هتارارقل ةيبلسلا ةجيتنلاب كرابم خيشلا سحأ اهدنعو

 ردبلا رصانو فيس نب يلع نب نيسح مهيلإ لسرأ : ٌولؤللا راجت رابك نم اوناك ةثالثلا

 مهنكلو * تيوكلا ىلإ عوجرلا ىلع مهثحو راذتعالا نمضتت ةلاسر مهعمو نايقولا سرافو

 هعم عجرف ٠ هنم ىرخأ ةلاسر هعمو ملاس خيشلا هنبا مهل لسرأ نأ الإ ناك امف ٠ اوضفر

 ىلع اهدصق يتلا نيرحبلا ةرايزب هسفنب كرايم ماقف يريطملا لاله ادع نوضراعملا

 ىسيع خيشلا مامأ ًالاله ىضرأ كانهو فصنلا ميهارباو نالمش هعمو « فرشم » هتخي

 . * تيوكلا ىلإ كلذ دعب لاله عجرف نيرحبلا خيش

 ) فيلالقلا ىلع ةعفترم ةبيرض عضي نأ دارأ هنأ امك
 نم مهلكو ( نفسلا عانص

 نم مهريغ عم ةاواسملاب اوبلاطيل مهتذتاسا رابك عم اوعمتجا ثيح مهبضغأ امم ةعيشلا

 نوهجوتيو تيوكلا نوكرتيس مهناف الإو ؛ ةلادعلل اديسجت ةبيرضلا سفنب راجتلاو عانصلا

 ىلع اومزع مهبلطل كرابم خيشلا بجتسي مل امدنعو : كانه مهلمع ءادال نيرحبلا ىلإ

 ١9١ ص تيوكلا خيرات نم :نالمشلا 1

 ١1١ ص تيوكلا خيرات :ديشرلا
 ١67 ص تيوكلا خيرات نم :نالمشلا 4

 ١67 ص قباسلا ردصملا ة



 نمو .ةبيرضلا ضرف نع عجارت كلذ ىلع مهمزع و مهتيدج ىأر امل هنكلو . تيوكلا كرت

 ناذللا صوغلاو ةراجتلا دامع تناك يتلا نفسلا ءانب يف اريبك ارود فيلالقلل نأ فورعملا

 قحلملا يفو ؛ تضم يتلا نورقلا ثالثلل يتيوكلا داصتقالل يرقفلا دومعلا نالكشي اناك

 باتك نم اهانذخأ ةميدقلا نفسلا عانص نم ةيذاتسالا ضعبل روصو ءامسأ (7) مقر

 8 تيوكلا يف ةيعارشلا نفسلا ةعانص » يجحلا فسوي بوقعي روتكدلا

 : لعزخ خيشلاب كرابم خيشلا ةقالع

 نفسلا يف '' روشعمو نايدنه ىلإ وأ قارعلا ىلإ نورفاسي نيذلا نويتيوكلا ناك

 ًاليتقت مهب ءالبلا لازنإلو .٠ صوصللا ءادتعال ةضرع - ةعيشلا نم مهبلغأو - ةيعارشلا

 كرابم ناكو ٠ نوعجوتيو عئاظفلا كلت نم نوني مهو ريصقلاب سيل تقو ىضمو . ًابهنو

 ىلإ برهي مث حاورألاو لاومألا بهني نمب عنصي اذام نكلو : نييتيوكلا بيصي امل اريثك ملأتي

 وه رورشلا كلت عفدل ةليسو لضفأ نأب كرابم خيشلا ىأرف . نورصبملا هرصبي ال ثيح

 ذولي نم ىلعو صوصللا يلع ةمات ةطلس نم هل امل ناخ لعزخ خيشلا عم ةقالعلا ماكحإ

 . هعم ةبحصلا دقعو هتحفاصم ىلإ عرسأف : مهئادتعا دص ىلع ةوق نم هل املو . مهب

 . ديعب نمز ىلإ عجرت تيوكلا ءارمأو ةرمحملا ءارمأ نيب ةقادصلا رصاوأ نأ عمو

 تغلب ىتح لعزخ خيشلاو كرابم خيشلا نيب اهارع تدطوتو اهتاقلح تمكحتسا اهنكلو
 . "' روصتلا قوفت ةجرد

 ٠ ناريإ يف ناتنيدم .
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 : ( م١57١ سلجم ) ةطلسلا يف ةيبعشلا ةكراشملا

 لهأ نم تيوكلا لهأ ضعب عمتجا م١ ماع كرابملا ملاس خيشلا ىفوت نأ دعب

 دقو ؛ مكحلا ةطلس يف ةيسايسلا ةكراشملا فدهب ردبلا رصان ناويد يف قرشلاو ةلبقلا

 ىلع زكرت ةمكاحلا ةرسألا ىلإ ءادن اوهجوو :'” داحتالا ىلع اودهاعت وأ روضحلا قفتا

 :اد.نئايراع

 . مكاحلا نييعت يف فالخ مهنيب يرجي ال يك حابصلا تيب حالصإ ىلع لمعلا ©

 . ملاسلا هللادبعو كرابملا دمحو رباجلا دمحأ نم لك حيشرت معد ©

 تضوف نيح يف حلصألا رايتخا متيسو :ةمكاحلا ةرسألا هيلع قفتت يذلا مكاحلا لوبق .٠

 . رايتخالا تيوكلا لهأ ةرسألا

 . مهلبق نم حرتقملا ىروشلا سلجم نيعملا مكاحلا سأري نأ ©

 لدعلا سسأ ىلع دالبلا ةرادإل يلاهألاو حابصلا لآ نم مولعم ددع باختنا متي ©

 . ةاواسملاو فاصنإلاو

 ذاختا يف ةكراشملا قح لبقتسملا يف مهل نوكي نأ اهتاهجو و تيوكلا نايعأ ىأر كلذبو

 ةديدج بورح يف لوخدلل ابنجت دالبلا ةرادإ يف ايأر مهل نوكي نأو . يسايسلا رارقلا

 ىلع قفاويو ةيبعشلا بلاطملا هذه عم بواجتي اديدج امكاح اوراتخي نأ ىلع اوقفتاف :

 سلجملا اذه فادهأ مهأ ناكو « دالبلا نايعأ نم نوكتي يبعش يراشتسا سلجم ليكشت

 . ةيسايسلا ةكراشملا يف نينطاوملا تابغر قيقحتو مكحلا نوئش حالصإ

 مهتبلاطمو ٠ مهنطو نايك هاجت ىربكلا ةيلوئسملاب نييتيوكلا كسمت ايلج ادب دقو

 ةيزكرملا ةرئاد نم مكحلا جارخإل كلذو ؛ ىروشلا سلاجم لالخ نم مكحلا يف كارتشالاب
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 ةروطتملا ةيراضحلا ةايحلا رامضم لوخدو : ةيئادتبالا ةيلبقلا عقاو يطخت يلاتلابو ةيدرفلا

 سسأ دعاوق ىلع حيحصلا زاكترالا عم ةثيدحلا ةيرصعلا تاسسؤملا مايق اهبكاوي يتلا

 . '* ىروشلا أدبم ىلع صني يذلا يمالسإلا مكحلا

 نم نيعم عون ءارجإب حمسي ثيحب امن دق تيوكلا يف يسايسلا يعولا نأ ثيحو

 ىرخأ ةهج نم مكاحلاو . ةهج نم تيوكلا لهأ نيب راوحلا ناك كلذل ؛ مكحلا يف رييغتلا

 ةقرفتلا نم ديزملا دالبلا بينجتو ةيبعشلا ةكراشملا لوبقب همازلإ ةرورض وحن هجتي اراوح

 . هتنونيكو نطولا ةدحو سمت نأ اهنأش نم يتلا

 ايأر كانه لعج امم ةلأسملا هذه لوح رودي كاذنآ تيوكلا يف نيواودلا ثيدح ناكو

 اذه ليكشت ىلع قفاو و ةركفلا نسحتسا يذلا ديدجلا مكاحلا ىلع طغض ايوق اماع

 . نسلجملا

 ( ها79/ م١156 - ها1؟79 / م١57١ ) رباجلا دمحأ خيشلا لبق نم هليكشت متف

 رايتخالا قيرط نع اصخش رشع ىنثأ نييعت ربع مكحلل همالتسا نم ىلوألا ةنسلا يف

 ةنقطنم نورخآ ةتس لثميو ةمصاعلا نم قرشلا ةقطنم مهنم ةتس لثمي . '' باختنالا نود

 : يه بابسأ ةدعل رايتخالا ءاج دقو . ةمصاعلا برغ ةلبقلا

 ةرشابم ةمهاسم مهاست تناك يتلا مهلاومأ ىلع تيوكلا دامتعاو ةيداصتقالا مهتوق -

 . كاذنآ ةيداصتقالا ةايحلا كيرحت يف

 ةطبارتملا ةيعامتجالا ةقالعلا تاذ تالكاعلا ءانبأ نم مهنأ ثيح .يعامتجالا مهذوفن -

 . يتيوكلا ماعلا يأرلا نم ريبك عاطق ىلع رثؤت نأ عيطتست يتلاو ءاهنيب اميف

 حبصا ثيح مهرفسو مهتراجت قيرط نع ىرخألا تاعمتجملاب مهكاكتحا ببسب -

 7+ ص تيوكلا ةلود يف يداصتقالاو يسايسلا ماظنلا :يجعلق يردق 6
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 ىرخألا لودلا يف ةرادإلاو مكحلا بيلاسأب ةفرعمو ٠ اهب سأب ال ةيسايس ةيفلخ مهيدل

 . مهتادهاشمو مهتاربخل مهلقن ربع دالبلا يف مكحلا مدخي دق امم

 يداصتقالاو يسايسلا رارقلا ةعانص يف ةكراشملاب بلاطت يتلا تالئاعلا ىلإ مهئامتنا -

 دق يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا رطاخملا ضعب نم مهتراجت رايتخالا اذه بنجيس ثيح .

 . ةطيحملا فورظلل ةجيتن اهل نوضرعتي

 وأ مهتعانقب قلعتت دق بابسأل ىرخألا ةيعامتجالا تائفلل ةينلعلا ةبلاطملا مدع -

 ملس سأر ىلع ةيسايسلا ةكراشملا ةيمهأ يتأت ال دق يتلاو . مهتايولوأو مهمامتها ةيهامب

 امنإ :ءيش ىلع لد نإ اذهو ؛ سلجملا اذه يف مهليثمت مدع يف اببس كلذ ناك .تايولوألا

 . ةرتفلا كلت يف مهيدل يسايسلا يعولا يف صقن ىلع لدي

 ةيبسنلا مهتفاقثو يلاملا مهذوفن مكحب كاذنآ ةطغاضلا ةوقلا مه راجتلا نأ امبو

 بعشلا تائف ةيقبل ليثمت نود مهنم سلجملا لكشت دقف ىرخألا ةيبعشلا ىوقلاب ةنراقم

 دجن لب . ىمظعلا مهتيبلاغ ةعيشلا لثمي ناك يتلاو ىرخألا ةفلتخملا فرحلا لهأ نم

 ةضراعم ةيأ خيراتلا ركذي الو , مهنييعت ىلع مكاحلا قفاو نيح ليكشتلا اذهب اوضر مهنأ

 اودقعو ىوعدلا اوبل نينيعملا ءاضعألا نأ لب . سلجملا ةبيكرت رييغتل حارتقا وأ

 . مهتاعامتجا

 نينيعملا ءاضعألا لوبق لالخ نم هئاكذو هتنطفب رباجلا دمحأ خيشلا حجن دقف كلذبو

 دمحا خيشلا حجن امك . بعشلا تائف ةيقب ةكراشم مدع مغر سلجملا يف كارتشالا

 ةئف لثمي امنإو ٠ مهلثمي ال يذلا سلجملا ىلع بعشلا ةماع طخس هيجوت يف رباجلا

 يتيوكلا ماعلا يأرلا ىلع طيسب ذوفن اذ ةيادبلا يف سلجملا ادبف . طقف راجتلا نم ةنيعم

 . سلجملا ىلع لجست فعض ةطقن ربكأ اذهو ءاهريغ نود عمتجملا نم ةحيرش لثمي هنأل

 ةبرجت لوأك ايخيرات لجسي ىقبي هنأ الإ , يبعشلا هليثمت عضاوت نم مغرلا ىلعو . نكلو

 كش الب ربتعي امك . يسايسلا رارقلا ذاختال ةمظنملا ةكراشملا يف ( ىروش وأ ) ةيطارقميد
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 عم بواجتلا ىلع مكاحلا مدقي نأل ةبسانملا ةيضرألا دلو كلذ لك

 امم مهعم هفوقوو مكاحلا ةسامح مدعب سلجملا ءاضعأ رعشو ماعلا عضولا

 تاسلجلا نع مهبايغ رثكيو مهسامح لقيو وبخت مهيف طاشنلا ةوذج لعج

 نم لكشت يتلا ةمهملا يف هقافخإ ةجيتن يئاقلت لكشب سلجملا اذه لحنا ام ناعرسو

 ةقباسو ايخيرات ارشؤم تلظ دقف ةلولشم تدلو دق ةبرجتلا هذه تناك اذإ نكلو .اهلجأ

 قيرط نع ةيطارقميدلا نم ءاوجأ قلخل يتيوكلا مكحلا يف ةداجو ةديدج ةلواحمل ةئيرج

 : ؟ةيعيرشملا نسلاجكا

 : ١97١ سلجم ىلع تاظحالم

 رارقلا ةعانص يف بعشلا نم ةبخن هيف كراشي لمع لوأ 197١ ماع سلجم ربتعي -

 خيرات يف اماه ايبعش ابسكم ربتعي اذهو .هرايتخاو مكاحلا ةيكزت يفو لب يسايسلا
 . تيوكلا

 دوجو ببسب اهسفن تضرفو خيراتلا ربع راجتلا ةقبط دوجو تززع ةبرجتلا هذه -

 اهعجشيس امم دالبلا رومأ فيرصت يف يأر اهل نوكيل اهيديب ةيداصتقالاو ةيلاملا ةردقلا

 نأ بجي ةقباس سلجملا اذه رابتعاو سلاجملا هذه لثم نيوكتب ةبلاطملل لبقتسملا يف

 . رركت
 يأرلا ىلإ مكاحلا ءاجتلاو :مكحلا يف ةيبعشلا ةكراشملا هلوبقو مكاحلا ةنورم -

 مكاحلا ةعانق ىلع لدي كلذ لك .هلحب بلاطملا وأ سلجملا نيوكتب بلاطملا ءاوس يبعشلا

 . رارقلا ذاختا لبق يبعشلا يأرلا ىلإ دانتسالا ةرورضب

 مظني روتسد دوجو ةيمهأ يف سلجملا ءاضعأ ىدل ةجضان تاهجوت رداوب روهظ -
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 ايسايس ةيتيوكلا ةيلقعلا جوضن ةيادب ىلع لدي امم ؛ موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا

 . ايرادإو

 يتيوكلا بعشلا اهيلع دوعتي أدب ةفلتخم ةيسايس تاهجوتو راكفأ ةاون ليكشت ةيادب -

 نوكيف راكفألا حرطت سلجملا لخاد يف ىتح هنأ لب :.سلجملل نوضراعمو نوديؤم كانهف ؛

 جضنلا نيوكتل ايقيقح اقلطنم اهرابتعا نكمي ةيادبلا هذهو . نوضراعمو نوديؤم اهل

 . ةفلتخملا رظنلا تاهجول عامتسالا نييتيوكلا لبقتو تيوكلا يف يسايسلا

 قرشلا يتقطنمب ةلثمتملا تيوكلل ةميدقلا ةيرادإلا ةميسقتلا سلجملا 05 نقل

 دالبلا قطانم نم امهريغ نود نيئزجلا نيذه ىلع رايتخالا راصتقاو « ةلبقلاو

 . ىرخألا

 ثيح مامتهالاب ريدج بلطم وه ايئاهن همكح نوكي دالبلل ضاق نييعتب ةبلاطملا -

 لك قحتسي رمأ اذهو ٠ ءاضقلا لالقتساب ةبلاطملا يف سلجملا ءاضعأ تاهجوت تّبص

 . سلجملا ءاضعأل مارتحاو ءانثو ريدقت

 نأب مهتبلاطم ربع ءاوس . ايلج احضاو ناك سلجملا ءاضعأ ىدل يمالسإلا هجوتلا -

 لالخ نم وأ , رومألا ىتش يف ىروشلا لامعتساو ةيمالسإلا ةعيرشلل اقفو دالبلا مكحت

 يمالسإلا هقفلا نأ ثيح . ةخسار ةيمالسإ ةزيكر ربتعي يذلا ءاضقلا ةيلالقتسا حرط

 . ذفان هءاضق نأ امك ةيلالقتسالاو ةيرحلا قلطم يضاقلا يطعي

 سيئرلا ببسلا لعلو ةياهنلا يف لحنا دق هنإف :سلجملا ىلع تاظحالم نم نكت امهمو

 ىلإ هب لصي يذلا رحلا باختنالا ال نييعتلا قيرط نع اوتأ سلجملا ءاضعأ نأ كلذ يف

 ىلع ةاقلملا ةمهملاب مايقلاو يبعشلا ليثمتلل حلصأو ةيدج رثكأ مه نم سلجملا ةيوضع
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 : ( م578١ سلجم ) ينطولا بابشلا ةلتك ليكشت

 ةلتكلا تلصاو و دالبلا ةرادإل يعيرشت سلجم باختناب هتبلاطمب بعشلا رمتسا
 نع ترمثأ يتلا بلاطملا هذه قيقحتل يتيوكلا بابشلا ضعب نم تلكشت يتلا ةينطولا

 تناكو ٠ يعيرشت سلجم ليكشتل تاباختنا ءارجإل حامسلاب رباجلا دمحأ خيشلا ةقفاوم

 ديمحملا بوقعي دمحأ جاحلا موحرملا وهو اهب نيكراشملا دحأ ينربخأ امك باختنالا ةقيرط

 يف اهعضيو ةقرو ىلع هحشرم مسا بتكيف يتأي بخانلا نأ هعم ةصاخ ةلباقم يف

 . '* قودنصلا

 ةنسلا نم ابابش مضت تناك ينطولا بابشلا ةلتك نأ ركذلاب ريدجلا نم هنأ امك

 نانتلا بيبح دمحمو يمورلا رشبلا دمحأو ناحرسلا ديز دمحأ » : مهنمو ةعيشلاو

 . " « نوريثك مهريغو عوطملا يلع زيزعلادبعو نامثعلا حلاص فيطللا دبعو ( يعيش )
 . يكرت دمصلادبع و ريصبلا قازرلا ديع ةعيشلا اهيرصانم نم ناك امك

 سلجملا ءاضعأ باختنال مهتوعد و نيقئاللا نيبخانلا رايتخال ةنجل تلكشت دقو

 يضيمحلا دمحأو يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا :نم تنوكت ةنجللا هذهو . يعيرشتلا

 . ” قوزرملا فسوي ديسلا تيب يف اهتاعامتجا تدقعو « مناغلا ناينثلا دمحمو

 تاباختنالا تلت يتلا ةليللا يفو ."* رقصلا لآ ناويد يف ترج يتلاو تاباختنالا امأ

 نوكيل ملاسلا هللا دبع خيشلا اوبختناو رقصلا هللا دبع لزنم يف سلجملا ءاضعأ عمتجا

 . ”* سلجملل اسيئر

 نأ الإ ؛ ةعيشلا نينطاوملا نم ديدعلا اهب كرتشا دق ١958 ةكرح نأ حوضو عمو

 ةصاخ ةلباقم :ديمحملا 0
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 رفس قئاثو نودب تيوكلا ىلع نوقفدتي نيذلا بناجألا نم هاوس نع يتيوكلل ةزيمملا

 . ” « راطقألا ىتش نم دالبلا مهب رخزتو

 ةكراشملا نم مهداعبتساو ةعيشلل يعيرشتلا سلجملا لهاجت مهاس دقل »:رخآ فيضي و

 سلجملل مهتضراعم يف حابصلا لآ دييأتب ةيعيشلا ةفئاطلا مايقب يسايسلا رارقلا يف

 :.**« نميرشتلا

 سلجملا نم ةعيشلا فقوم

 دق »زمغيو زمليو ةعيشلا فقوم يف نعطي نأ سلجملا اذهل خرؤي نيح ضعبلا لواحي

 لوقيو . ”* « ةيبرع لوصأ نم ةينسلا ةفئاطلا نع نيلثمم ىلع هيف ةيوضعلا ترصتقا

 بناجلا نم طخسلاو ىضرلا مدع ىلإ دوعي ةعيشلا داعبتسا ءارو ببسلا نأ ودبيو »رخآ

 مهعانتما يف لثمت يذلاو . ةيناريإ لوصأ نم نويتيوكلا هذختا يذلا فقوملا ىلع ينسلا

 ىلإ مهنم ةعومجم تبهذ ثيح دوعس نباو تيوكلا نيب ءارهجلا ةكرعم يف ةكراشملا نع

 ىلع برحلا هذه يف ةكراشملل مهدادعتسا مدع نع هل اوربعو يناطيربلا يسايسلا ميقملا

 . ”' « نييناريإ لب نييتيوك نينطاوم اوسيل مهنأ ساسأ

 باتك نم الصأ ذوخأملا صنلا فيرحت ةلواحمو ةيملعلا ةقدلا مدع ظحالملا نمو

 دجت ال يلصألا صنلا ىلإ عوجرلابو ٠ « تيوكلا تأدب انه نم »: هباتك يف متاحلا هللادبع

 2155/8 سلجم دض تيوكلا يف ةرهاظم لوأ مايق نع يوري متاحلا نأ لب ةعيشلل ركذ يأ

 تالاثح نم فيفل اهب ماق ةرهاظم نع ثدحتي متاحلا نأ امك . 147١ سلجم سيلو

 ةيدرتملا ىوس اهدارفأ نيب نم ىري ال ةرهاظملا هذهل رظانلا نإو . ( اذكه ) دلبلا اذه
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 راد ىلإ اوعره مهنأ و ( ١ ) دلبلا اذه ءانبأب مهطيرت ال نمم عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو
 . « هب نيمتحم يناطيربلا دمتعملا

 بحسي نأ ديري يرجاهلا ءاج » هنأ ةثداحلا هذه نع ديمحملا دمحأ جاحلا لوقيو

 ىلع ملاس خيشلا عم قافتاب كلذ نوكي دقو ) برحلا نع اديعب مهلك ةعيشلا نييتيوكلا

 كلذو - لخادلا نم دالبلا اوسرحيو اوعفادي ىتح : ( يعيش يأ لاتقلا ىلإ جرخي ال نأ

 بهذف - ةعيشلاب كلاب امف ةنسلا نورفكي اوناك نيذلا ناوخإلا بصعت ببسب انفرع امك
 الإ ةعيشلا نم بهذي مل نكلو يناطيربلا لصنقلا اولباق كانهو .ةريدنبلا ىلإ ضعبلا
 . " « اضيأ ةنسلا نم ةليلق ةعامج تبهذ كلذكو ليلقلا

 يف كشلل الاجم عدي ال امب اقباس هتحضوأ دقف ءارهجلا برح نم ةعيشلا فقوم امأ

 مدع وأ طخس نع عمسن ملو روسلا ءانب نم مهفقوم كلذكو . ليصأ ينطو فقوم هنأ

 عم ةيسراف لوصأ نم نويتيوكلا هذختا يذلا فقوملا ىلع ينسلا بناجلا نم ثدح ىضر
 . ةيسراف لوصأ نم اضيأ يه ةينسلا لئاوعلا نم ديدعلا نأ ملعلا

 عمتجملا نأ ثيح ةقد رثكأ نوكن نأ بجي خيراتلا ثداوحل انلوانت يفو . انه نم

 يف ةعيشلاو ةنسلا نم ديدعلا فقيف ؛ ةينطو ةيضق ةيأ يف نيتئف ىلإ مسقني دق يتيوكلا
 حرطن ال نأ انيلع يلاتلابو . رخآ بناج يف ةعيشلاو ةنسلا نم مهريغ فقي امنيب ءبناج
 ؛باتكلا اذه نم يسيئرلا فدهلا وه اذهو  سانلا زازئمشا ريثت ةيفئاط ةغيصب عيضاوملا

 . سبللاو ضومغلا اهفلي يتلا رومألا ضعب حيضوت ىلإ ةفاضإلاب
 ةينطولا ةكرحلا يف نينطاوملا دحأ ىلع ضبقلا مت نأ دعب و 1974 ماع يف هنأ لب

 ءالؤه لعج امم هعم نيكرتشملا ءامسأب حيرصتلا ىلإ رطضا « هباقعو هبرضل ةجيتنو

 قيرطب نولأسي يسايسلا ليكولا ىلإ مهسفنأل ةيامح نوبهذي ( ةنسلا نينطاوملا نم مهو )
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 ىسع امم ابره ةيناطيربلا ةيسنجلا ىلع مهلوصح نكمملا نم ناك اذإ امع رشابم ريغ

 سفنل قارعلا ىلإ مهنم نيمقانلا ضعب رجاه امك .ةطلسلا تابوقع نم مهيلع عقي نأ

 . "* مدقتملا ببسلا

 يهو اهلمأتو اهدنع فوقولا نم دبال ةقيقح يناسدعلا ناميلس دلاخ ديسلا ركذيو

 كاذنآ عمتجملا يف ةيعاولا ةقبطلا تناك يتلاو ؛ ةبعص ةرتف تناك يتلا ةرتفلا هذه يف هنأ

 الإو ؛ ءيش نم رمذتي وأ يكتشي نأ مهدحأ عطتسي مل ثيحب ديدش طغض ىلإ ضرعتت

 ريثك سوفن يف عزجلاو فوخلا اهيف داس يتلا ةرتفلا كلت يف . رامدلاو رانلا هريصم نإف

 سوباكلا اذه عفرل ةنيه ةليسو ىلإ ءاجتلالل نوسوسوي اولعجو نيرئاحلاو ءافعضلا نم

 اذه دتشا مث , يبنجألا ناضحأ يف ءامترالاب كلذو ؛ مهنع رطخلا حبش ةلازإو ليقثلا

 ةمهتل فولأملا دح زواج اريزعت رزعو ؛ سمحتملا بابشلا دحأ برض امدنع اريثك طغللا

 . ةيداعلا تافلاخملا دح زواجتت ال يهف هيلع تحص نإ

 مهريكذتو نيسئايلا ضعب ةرهاجمل بابسألا ىوقأ نم باهرإلاو شطبلا اذه ناكف

 يزيلجنإلا مكحلا ىلإ ةوعدلا بوجو ىري نم مهنم ناك لب , يزيلجنإ راشتسم بلج بلطب

 . ”* هايالبو هاذأ نم ارارفو طغضلا اذه رثأ نم اصلخت ةرشابم

 يف يناسدعلا مسي مل نإو ٠ سمحتملا بابشلا ضعب نأ فيك نيبت ةقيقحلا هذه

 « اهتوسقو ةطلسلا فنع اوهجاو نيح ةعومجم مهنأ نيبي هنأ الإ . ادحأ مهنم هتاركذم

 تناك مك نيبي ريطخلا رمألا اذه . مهدالب مكحل يزيلجنإلا ةوعدب نوركفي اوذخأ مهنإف

 نيينطولا ضعب نأ يهو ىرخأ ةقيقح ركذي هنأ امك ةرتفلا كلت يف ةبعصلا طوغضلا

 . * اهتايسنجب سنجتلاو ةرواجملا لودلا ضعب ىلإ برهلا اولواح
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 نييتيوكلا نم ريثك ىلع ابعص ناك كاذنآ عضولا نأ حضوي رخآ ريطخ رمأ اذهو

 وهو . رم امهالحأ نيرمأ ىلإ لصي تاب ضعبلا ريكفت نأ ةجردل ةطلسلل نيضراعملا

 وأ ينمألا رارقتسالا رفوت مدعو يطارقميدلا خانملا رفاوت مدعل تيوكلا نم بورهلا امإ

 . دالبلا مكحيل يزيلجنإلا مكاحلا ءاعدتسا

 , ةيلوئسملا ىوتسم ىلع اوناك نيينطولا نم ءامكحلا ضعب نإف لباقملا يف نكلو

 هزهت ال هبعشلو هنطول صلخملاو هيرب نمؤملا ناسنإلاف ٠ عاضوألا ةبوعص مهبهرت ملو

 تابجاو نم نأ مهل نيلئاق مهعيجشتو كئلوأ نيمطتب اوذخأف : ةيوق تناك امهم فصاوعلا

 ميش نم سيل هنأ مهومهفأ و ةدشلا ةعاس تابثلاو هراكملا ىلع ربصلا حيحصلا ينطولا

 ٠ *' هدالب نايك مدهو هلالقتسا ىلع ءاضقلل هسفنب مدقتلا رحلا لجرلا

 ةباتكلا ةمهتب نينطاوملا دحأ ىلع ضبقلا دعب ةصاخ احوضو رثكأ ةكرحلا تحبصأو

 ىلإ رطضا فنعب هباقعو هبرضل ةجيتنو : ةمكاحلا ةطلسلاو عضولا دض ناردجلا ىلع

 ليكولا ىلإ مهسفنأل ةيامح نوبهذي ءالؤه لعج امم هعم نيكرتشملا ءامسأب حرصي نأ

 ةيسنجلا ىلع مهلوصح ناكمإلاب ناك اذإ امع رشابم ريغ قيرطب هنولأسي يسايسلا

 نيمقانلا ضعب رجاه امك ةطلسلا تابوقع نم مهيلع عقي نأ ىسع امم ابره ةيناطيربلا

 . *' روكذملا ببسلا سفنل قارعلا ىلإ

 سلجملا ةكرح نم اداضم افقوم تفقو كلذك ةينسلا لئاوعلا نم ديدعلا نأ ملعلا عم

 هذه ءامسأ بتاكلا ركذي امك ٠ قرشلا ةقطنم نطقت تناك يتلا ةصاخو . يعيرشتلا

 نأ لوقلا فاصنإلا نم نأل ةعيشلا نع لوألا هلوق ضقاني امم هثحب يف ةينسلا لئاوعلا

 . ىرخألا لئاوعلا لثم مهلثم رمألا اذه يف نيمسق ىلإ اومسقنا اضيأ ةعيشلا

 ب ب صصص
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 يسيسأتلا سلجملاو تيوكلا لالقتسا

 ملاسلا هللادبع خيشلا دهع يف اهلالقتسا م ١197١ ماع يف تيوكلا تلان نأ دعبو

 روتسد عضو يذلا يسيسأتلا سلجملا باختنال ةوعدلا تمت ( م1510 - 196٠ ) حابصلا

 دمحم : مه و ةعيشلا نم نانثا مهنم ابئان نورشع باختنا مت ثيح م ١19717 ماع دالبلا

 . يديزملا ىسوم روصنمو يفرعم عيفر

 اهيمحي نأ بجي مويلا تيوكلا نأب يخيراتلا يسايسلا درسلا اذه نم هديفتسن امو

 مهنيب اميف مهمحالت اوززعي نأو . راطخألا ةفاك دض اهنع اوعفاديو اعيمج اهونطاوم

 نع ديدجلا ليجلا دعتبي نأو ٠ ينطولا قافولا نم ًاجايسو ةيوق ةينطو ةدحو اولكشيل

 اونب دادجألاو ءابآلا نأ فرعنل خيراتلا ركذن نحنف « ةيلبقلا وأ ةيفئاطلا وأ ةيبصعلا

 قيزمت ديري نم لك دض فقن نأو . ءانبألا هملعتي نأ بجي ام اذهو . مهمحالتب ًاعم تيوكلا

 . هلهأ نيب ةنتفلا عرز وأ نطولا اذه

 تيوكلا ةانبف : هاجتالا اذه يف لمعتو ةفلتخملا تارايتلاو ةيسايسلا ىوقلا نواعتت نأو

 « كلذ ىلع دهاش ريخ ةيتفلا مهدعاوسب تيوكلا حرص ءانبل ىلوألا تانبللا اوعضو نيذلا

 رطخ يأل مهدالب تضرعت املك قداصلا مهرزآتو ينطولا مهمحالت نع أرقن نيح ةصاخ

 :ءارضلاو ءارسلا يف مهفتاكتو : مهتيرحو مهلهأو مهضرأ نع عافدلا يف مهنواعتو ؛ مهاد

 . شيعلا فغشو ةايحلا ةوسق عم مهفيكتو

 هذه زاربإل تيوكلا خيرات يف ثحبلل ةوعدم ةيتيوكلا ةينطولا مالقألا ةفاك نأ امك

 لك ىلع درتلو . مهكسامتو مهنواعتو نييتيوكلا طبارت ىلع لدت يتلا ةريثكلا قئاقحلا

 ةمادهلا مهتاططخم اوررميل دحاولا بعشلا ءانبأ نيب ةقرفلا عرز نولواحي نيذلا كئلوأ

 . جراخلا وأ لخادلا نم ءاوس

 ظافحلل هناحبس هل ةينلا انصلخأ نإ اندعاسيس ىلاعت هللا نأب مات نيقي يلع نحن و

 ةثيدحلا تيوكلا ءانب ىلع اعم لمعلاو . ةبيصمو ةنتف لك هبينجتو انيعشو انضرأ ىلع

 تاكا



 انتايناكمإ ردقب لمعللو . ةقطنملاب نمألا بابتتسا يف ملاعلا لود نم اهريغ عم مهاستل

 . رامدلاو بورحلا هبينجتو عمجأ ملاعلا ريوطتل





 ةمدقم

 ةلحرملا كلت يف يسايسلا لمعلا يف ةعيشلا رودل يخيراتلا ضارعتسالا اذهل الامكتسا

 امك ةعيشلل ناك يتلاو ٠ ةيميلعتلا بناوجلا ضعب حضوأ نأ تببحأ « دالبلا خيرات نم

 تايادب ليجستل لصفلا اذه تصصخف .هرشنو ميلعتلا خيسرت يف رود نيرخآلا مهناوخإل

 ةيلهأ تناك يتلاو :ةمظنملا سرادملا ءاشنإب ريكفتلا ىلإ بيتاتكلا نم تيوكلا يف ميلعتلا

 . دالبلا يف ميلعتلا ريوطت يف ةيباجيإ ةمهاسم تمهاس اهنكلو ءاهتايادب يف

 ةيعامتجالا فورظلا ىلع ةرظن ءاقلإ نم دبال تيوكلا يف ميلعتلا تايادب ةفرعمل

 . كاذنآ ةدئاس تناك يتلا ةيداصتقالاو

 يساسألا مهقزر ردصم ناكو : اليلق ناكسلا ددع ناك رشع عساتلا نرقلا ةيادب يفف

 مهتراجت يف هرامغ نوبوجيو هئاشحأ نم مهقزر نوجرخي اوناك ثيح رحبلا نم يتأي

 دنهلا يطاوش ىلإ مهيديأب اهنوعنصي اوناك يتلا مهنفسب اولصو ثيح ىرخألا لودلا عم

 . ادج ةليلق تاداريإلا تناك ثيح افيعض يداصتقالا عضولا ناكو ءايقيرغأ قرشو

 دشأ نيصيرح اوناك رومألا ءايلوأ نكلو : ةملكلل لماكلا ىنعملاب ميلعت كانه نكي ملو

 ناكف نيحلاص اءانبأ اوئشنيل فينحلا يمالسإلا نيدلا ئدابم مهئانبأ ميلعت ىلع صرحلا

 ًأرقيو موصي فيكو يلصي فيك فرعيف هنيد ئدابم هنبا ملعتي نأ ىلع صرحي رمألا يلو
 . ميركلا نآرقلا

 روسلا ظفح ناكف .ميركلا نآرقلا روس ظفح لفطلا نم بلطتت ةالصلا ةفرعمو

 مهظيفحتو مهئانبأ نيقلتب نوموقي ءابآلا ناك ثيح ٠ ميلعتلا تاوطخ ىلوأ يه ةينآرقلا

 نوموقي مث .ديحوتلا ةروس نوكت ام ابلاغ يتلا راصقلا روسلا ىدحإو ةحتافلا ةروس

 , ةعامجلا ةالص ثيح دجاسملا ىلإ مهعم مهءانبأ نويحطصي اوناكو : ةالصلا هميلعتب

 ضعب لفطلا نهذ يف خسرتف . ىرخألا ظعاوملاو ةعمجلا بطخ ىلإ نوعمتسي اوناكو

 وه طيسبلاو ميدقلا بولسألا اذه ناكو .هتركاذ يف اهنزتخي يتلاو ةديدجلا تامولعملا
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 دجاسملا يف ميلعتلا
 تادابعلاو هقفلا سورد ىلع رصتقي ميلعتلا ناك لب ؛ ةءارقلاو ةباتكلل ميلعت كانه نكي مل

 . للك لوسرلا ثيداحأو ميركلا نآرقلا تايآ ريسفت وأ ٠ انايحأ دئاقعلاو

 الإ . دجاسملا يف ةباتكلاو ةءارقلا ميلعتل تاقلح ترج هنأ تيوكلا خيرات ركذي ملو

 داشزإلا ىلع دمتعا ايفيقثت ارود نيملسملا دجاسم نم افريغك تيوكلا دجاسمل ناك هنا

 . هماكحأو مالسإلا ميلاعت رشنو ينيدلا هيجوتلاو

 اذهب نوموقي دجاسملا ةمثأ مظعم ناكو . ريبك ددع ظاعولا ءالؤه نم رهتشا دقو
 نم ريثك يف مهنوتفيو ةينيدلا نيلصملا ةلئسأ ىلع نوبيجي اوناك مهنأ امك يفيقثتلا رودلا

 .”ةيهقتلا لكاستلا

 ناكو . ءاسحإلا نم ءاج دقو « رودلا اذهب ماق نم لوأك زوريف نب دمحم يتأيو

 رداغ نأ ثبل ام مث ٠ ' لوألا حابص خيشلا دهع يف تيوكلا يف ءاضقلا ىلوت نم لوأ

 ليلجلا دبع ديسلا ةرصبلا نم تيوكلا ءاج مث . م١180 ماع ةرصبلا يف ىفوتيل تيوكلا

 امهرود امهل ناك ثيح دمحأ هنبا هفلخو ٠ م404١ ماع اهيف يفوتو 1677 ماع يئابطبطلا

 . يناسدعلا هللادبع نب دلاخ هذيمالت نمو . دجاسملا يف زرابلا

 دجسم يف نيلصملا مؤي ناك يذلا يديزملا ىسوم خيشلا قارعلا نم ءاج كلذكو
 نيرخآ ءاملع ىلإ ةفاضإلاب ؛ دالبلا يف نيدلا مولع رشن يف ريبك رود هل ناك و فاحصلا

 ينيوزقلا يدهم ديسلاو يرونلا هللادبع خيشلاو ةبهو ظفاح و يطيقنشلا خيشلا لاثمأ

 ٠ نوريثك مهريغو يعانقلا فسوي خيشلاو يرئاحلا ىلع ازريملاو

 يبيح حصص ل
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 لب سرادملا حلطصم هذه ةينيدلا سوردلا تاقلح ىلع قلطن نأ عيطتسن ال نكلو

 يض نيلصملا ىلع ىقلت تناك يتلا ةيداشرإلا تاقلحلاب ةيهقفلا سوردلا فصون نأ نكمي

 . دجاسملا

 تيوكلا يف نيملعملا لئاوأ

 روهش ةعست ةدم دالبلا نع نودعتبي مهتراجت مكحب اوناك تيوكلا يف ءابآلا نأ امبو

 ىلإ سانلا هجتاف .. مهنيد رومأ مهءانبأ ملعي نم دوجو نم دبال ناكف ؛ رثكأ وأ ةنسلا يف

 . ءانبألا ميلعت مهنم اوبلطيل مالسإلا ماكحأب نيململاو نينيدتملا لاجرلا ضعب

 نيسح مساق الم وهو تيوكلا هتفرع ملعم لوأ رهظ رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يفو

 / ه ١١١غ ماع ميركلا نآرقلا ةوالت ذيمالتلا ميلعتل ةسردم لوأ حتتفا يذلا . ' رقاب

 . راجتلا ةيرصيق ةقطنم يف ريمألا عراش يف اهعقوم ناكو ء م0417

 ءايلوأ أدبو . نيعماسلا بذجي ميركلا نآرقلا ةوالت يف بذع توص مساق الملل ناكو

 ةقيرط اهوربتعاو يلاهألا نم اعيجشت تقل يتلا ةسردملا هذهل مهئانبأ راضحإب رومألا

 يتلا سرادملا هذه لاثمأ حاتتفاب نويتيوكلا عراس نأ ناكف :مهنيد رومأ ءانبألا ميلعتل ىلثم

 . ( الملا ) ب ىمست تناك

 لضفأ ينإ الإ . ىلوألا مساق الم ةسردم ىلع الماك قبطني ال ةسردملا موهفم نأ عمو

 ةيانب اهرهوج يف تسيل ةيبرتلا ةفسالف رظن يف ةسردملاف . مسالا اذهب اهيمسأ نأ

 لخدملا دنع ملعلل ةيراسو بناج يف ءانفو ةيروبس تاحولو ةساردلا تارجح نمضتت

 امك . ةفولأملا ةيداملا تادعملا هذه اهيف نوكت نأ نود سرادم كانه نوكت دقف . يمامألا

 يذلا وه هدج نأ حيحصلا نكلو ناريإ نم ءاج دق رقاب الملا نأ نع يرونلا ركذيو . تيوكلا يف ميلعتلا ةصق : يرونلا هللادبع
 دع سبقلا ةديرج عجار كلذك .رياوصلا جيرف يف ةمصاعلا ةربقم يف نانوفدم امهو تيوكلا يف هوبأو هدج يفوتو ناريإ نم ءاج

 . تيوكلا يف ينيدلا ميلعتلا لوح ةودن يف معنملادبع ىلع روتكدلل ثحب ( م1547/5/14 ) ؛ة!اد



 نكمي ذإ ؛ بتكلا نوأرقي ذيمالتلا فوفصل اناكم ةسردملا نوكت نأ يرورضلا نم سيل هنأ

 طامنأو اهنيوكت ثيح نم سرادملاف , بتك وأ فوفص كانه نوكت نأ نود سرادم دجوت نأ

 . ' عونتلا نم ةميظع ةجرد ىلع اهيف طاشنلا
 ةيناثلا ةسردملا حاتتفاب ماقو ءاسحالا نم يبعقصلا دشار الملا ةنسب كلذ دعب ءاجو

 . دعس الملا هنبا هدعاسي ناكو قوزرملا يح يف م 18848 / ه 104 ماع

 / ه 1707 ماع ىرخأ ةسردم حتتفا و ناينحلا باهولادبع الملا تيوكلا ىلإ ءاج مث
 ميلعتلا تايادب تيوكلا فرعت تأدب اذكهو « مشاه ديسلا هنبا هدعاسي ناكو « ما

 لهأو نيريخلا لاجرلا نم ديدعلا ماقف . ةيبعشلا سرادملا دادعأ تدادزا ثيح يعامجلا

 هذه حاتتفاب يمالسإلا نيدلا ماكحأب نيململاو ةباتكلاو ةءارقلا نوديجي اوناك نيذلاو عرولا

 لاجرلا دحأ اهيلع فرشي ةسردم ابيرقت تيوكلا ءايحأ نم يح لك يف حبصأف سرادملا
 ٠ الملاب ىمسملا

 سرادم حاتتفاب ةباتكلاو ةءارقلا ئدابمب تاململاو تانيدتملا ءاسنلا ضعب تماق مث

 , عوطملا وأ الملا هيلع قلطي نيملعملل سرادم كانه حبصأف . نينبلاو تانبلا ميلعتل نهل

 . ةعوطملا وأ ةيالم اب ىمستو تاملعملل سرادمو
 روكذلا نيسنجلا نم - راغصلا ميلعتب ةصتخملا كلت ةصاخو - سرادملا ذيمالت ناكو

 موقت امنيب ٠ روكذلا نم الملا اهيف سردي يتلا ةسردملا ذيمالت نوكي ام ابلاغ و . ثانإلاو
 . اعم ثانإلاو روكذلا نم راغصلا ذيمالتلا سيردتب ةعوطملا

 : عوطملا

 ميرم ةفلؤملا قرفت تيوكلا يف ةاتفلا ميلعتل يخيراتلا روطتلا نم تاحفص اهباتك يف
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 ال اهنإ عم ثدحأ ةيالملا وأ الملا ةملك ربتعت ثيح الملاو عوطملا ةملك نيب حلاصلا كلملا دبع

 كانه سيلو ىنعملا سفنب نامدختست نيتملكلا نأ ييأر يفو . ةزيمم قراوفب كلذ حضوت

 ىلع ةعوطملا حلطصم لصألا يف نويتيوكلا قلطي ناك هنأ » :اهلوقب ةعوطملا فرعتو
 ترهظ امدنعو . عرولا يقتلا لجرلا ىلع عوطم حاطصم نوقلطي امك ةعرولا ةيقتلا ةأرملا

 نيرخآ نيينعم قباسلا ىنعملا بناج ىلإ لمحي ةعوطملا ظفل حبصأ تيوكلا يف بيتاتكلا
 :امه

 ضعب ظفحو نآرقلا ةءارق تايتفلا اهيف ملعتت يتلا بيتاتكلا ةسردم ىلع قلطي - ١

 . روسلا

 وه ىنعملا اذهو . نآرقلا ةءارق تايتفلا ملعت يتلا ةسردملا ةأرملا ىلع قلطي - ؟"

 . بلاغلا

 ةريبك نوكت ام ابلاغو . راقولاو ةبيهلا يه ةعوطملا اهب زيمتت يتلا تافصلا مهأ نمو

 . * اهتمهم ءادأ نم نكمتتل ساسأ طرش هتءارق ةداجإو نآرقلل اهظفح نأ الإ ء نسلا

 ناك نيحف  ةيالم وأ ةعوطم ةملك نيب نوقرفي ال قباسلا يف نويتيوكلا ناك دقلو

 . اذكهو ةعوطم بقل اهيلع قلطي رخآلا ضعبلا ناك ةيالم اهيمسي ضعبلا

 : ةساردلا جهانم

 وأ ملعملل ناك لب ٠ ةيبعشلا سرادملا كلت نيب ةكرتشم وأ ةددحم جهانم كانه نكت مل

 ةدع ىلع جهنملا ناكو . هب عنتقيو هراتخي ناك يذلا جهنملا عضو يف ةيرحلا قلطم ةملعملا

 : اهمهأ سسأ
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 . اهتباتك ذيمالتلا نم بلطيو مهمامأ بوصنملا ريبكلا حوللا ىلع ام

 نيمالتلا نم بلطيو ةدحاولا ةينآرقلا ةيآلا يف تاملكلا * بارعإب موقي ملعملا ناك امك

 . افرح افرح اهفورح يجهت يأ اهبارعإ

 . طخلا نف ذيمالتلا نوملعي ليمج طخب نوعتمتي نيذلا نيملعملا ضعب ناك امك

 : باسحلا ئدابم ميلعت :اثلاث

 جهانملا ثلاث وه ( ةمسقلاو حرطلاو عمجلا ) تايلمع ملعت يأ باسحلا جهنم ناكو

 « سرادملا عيمج يف سردي نكي مل جهنملا اذه نأ ثيح اهسيردتب نيملعملا ضعب موقي يتلا

 اهسيردت يف رصتقت تناك ىرخألا سرادملا بلغأ امنيب « ةليلق سرادم ىلع رصتقي ناك لب

 نيرشعلا نرقلا تايادب يأ ةريخألا ةرتفلا يف حبصأ نإو . طقف ةباتكلاو ةءارقلا ىلع

 هذهب رومألا ءايلوأ متها نأ دعب ةصاخ . سرادملا رثكأ جهانم يف ادمتعم باسحلا سيردت

 . مهتراجت يف تاباسحلاو لامعألا ضعب مهئانبأل اولكوأ ثيح ةداملا

 رصانع ريفوت يف عمتجملا ةبغر وه باسحلا ئدابم ميلعت نم يساسألا فدهلا لعلو

 ضعب نأ ثيح « ةراجتللو لئاسرلل باتك دوجو نم لمعلا قوس ةجاح يبلت نأ عيطتست

 قاوسألا لخاد يف وأ ةنيفسلا رهظ ىلع ءاوس ةملعتم ةلماع ديأ ىلإ جاتحت تناك فرحلا

 ةديفملا ةيبنجألا تاغللا ضعب ملعت كلذ دعب أدب امك . ةفلتخملا رجاتملا يفو ةيلحملا

 نيفراعلاو نيملعتملا راجئتسال ةحلم ةجاحلا تحبصأو . ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةيزيلجنإلاك

 صوغلا نفس يف نيلماعلا صصح عيزوتب قلعتي ام ةصاخو ةيباسحلا تايلمعلا لوصأب

 لخد عيزوت متي ناك ثيح . ةنيفسلا هذه يف لماع لك ةيمهأل اقبط اهيلع بترتي امو

 اهيف هلمع ةيعون بسح هتصح ةنيفسلا يف لماع لك لاني ةنيعم صصح ىلإ ةنيفسلا
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 « صصحلا نم نيعم ددع ةنيفسلا يف ةبتر لكلو . « ةطالق » اقباس ةصحلا ىمستو .

 بيسلل ةصحو صيفلل ةصحو ؛ ( نايرلا ) ةذخونلل ىرخأو ةنيفسلا بحاصل ةبسن كانهف
 نم نيغي يذلا ( بيبسلا ) ةدعاسمبو هدرغمب صوفي يذلا ( لازعلا ) ب ىمسي ام كانهو
 نع يلا ادقاغ ياخ بصح اذإ انميظ ةفيمم ةرست لقاؤنا مقاميو“ ةنيفسلا يف يذلا هذخونلا

 . ' صاخلا هبيجل نوكي ىقبتي امو اهيلع نمو ةنيفسلل ؤلؤللا

 ,دوقنلا ةميقو مجحلاو لوطلاو نزولل ةيداعلا تاميظنتلاو ةداتعملا ماقرألا ميلعت أدب امك

 نيصصختملا ىلإ قوسلا ةجاحو مجسنت يتلا جهانملا يف ةرفط ميلعتلا اذه لثم ثيح

 . ةيراجتلا لمملا قرح

 : يمالسإلا هقفلا ميلعت : اعبار
 نوملعي اوناك ثيح يمالسإلا هقفلا ماكحأ ضعب ذيمالتلا سيردتب نيملعملا ضعب موقي

 ةراهطلا لوح لئاسملا ضعبو موصلاو ةالصلا لوح ةيهقفلا لئاسملا ضعبو نيدلا لوصأ

 ناكو . جهنملا نم ءزجلا اذهل سيمخلا موي نوصصخي نيملعملا ضعب ناكو . ةساجنلاو

 ذيمالتلا رابتخاب سردملا موقي ثيح ايلمع ةالصلاو ءوضولا ذيمالتلا ميلعتب موقي ضعبلا

 ليجلا ةيبرت ىلع يباجيإ لكشب ميلعتلا اذه سكعنا دقو . مهتالصو مهئوضو ةحص ىريل

 يف بولسالا اذه لخدأ نم لوأ ناكو ةيدئاقعلا ةيبرتلا يف ةرسألا رود لهسو ءىشانلا

 : ةيرفعجلا ةسردملا ريدم يوسوملا نسح دمحم ديسلا ميلعتلا

 : ةيلزنملا لامعألا ىلع بيردتلا : اسماخ

 ملو . ةيلزنملا تابجاولا ضعبب مايقلا تاذيملتلا نم ةملعملا بلطت تانبلا سرادم يف
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 اهنع فيفختلاو نهتملعم ةدعاسمب نمقي نك تاذيملتلا نكلو جهنملا نم اءزج اذه نكي

 نملعتي نك كلذ لالخ نمو خبطلا يف اهتدعاسمو يناوألا لسغو فيظنتب نمقي نك ثيح

 . ةيلزنملا لامعألا ضعب

 : ةيعامتجالا تاداعلاو بادآلا ميلعت : اسداس

 ةرورضو ةيعامتجالا ديلاقتلاو ةماعلا بادآلا ذيمالتلا ميلعتب موقي ملعملا ناك

 هذه حرطل ةصرفلا زهتني ملعملا ناك ثيح . ىرخأو ةرتف نيب كلذ متي ناكو : اهمارتحا

 ثيح « هباقع دعبو لبقو ذيمالتلا دحأ نم أطخ رودص دنع ةصاخ . راكفألاو جهانملا

 . هذيمالت ىلع ةماعلا حئاصنلا ضعب يقلي ناك

 . ةيوفع يتأت تناك اهنكلو حئاصنلاو تاميلعتلا هذهل حضاو جهنم كانه نكي ملو

 حصانلا رودب موقي ملعملا ناك ثيح ملعملل مهءانبأ رومألا ءايلوأ ضعب يكشي ام انايحأو

 . ريغلا مارتحاو نيدلاولا ةعاطإ ةرورض هل نيبيو ذيملتلا اذهل دشرملاو

 : ميلعتلا بولسأ

 ملعملا :الوأ

 تايناويد ىدحإ يف متي انايحأو , هسفن الملا تيب يف نايحألا بلغأ يف سيردتلا ناك

 هدحو وه ملعملا ناكو . ذيمالتلا بعوتسي ال اريغص الملا تيب ناك اذإ يحلا ءاهجو دحأ

 ؛ ذيمالتلا ميقي يذلا وهو جهنملا عضاو وهو ريدملا وهو ملعملا وهف سيردتلا ةئيه لثمي

 « نيئدتبملا ميلعت يف هتدعاسمل نيغبانلا ذيمالتلا ضعبب نيعتسي ناك نيملعملا ضعب نكلو

 ظفحب موقي اًبقارم وأ اسيئر نوكيل امسج مهاوقأو انس ذيمالتلا ربكأ راتخي انايحأ ناكو

 . الملا بايغ ءانثأ ةسردملا يف ماعلا ماظنلا

 ىلع اهفادهأ ىنبتي نأ ذيملتلا ىلع بجي . ةطلس ةلاحلا هذه يف سردملا ربتعيو
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 مارتحالا مهنم عقوتي وهو هذيمالت ىلع ةرطيسلا قح سردمللف . ةحيحصو ةقيقح اهنأ

 يف هيلع ةضورفملا بلاطملاب ذيملتلا موقي ال امدنعو ؛ رطاخ بيط نع ةعاطلاو عوضخلاو

 قيقحتل ةيرهقلا لئاسولا لامعتسا ينعي اذهو ٠ ايرورض حبصي ماظنلا نإف ةقدو ةعرس

 . ” هيف بوغرملا كولسلا

 لصفلا : ايناث

 ذختي امإ يذلا يساردلا لصفلا يف ةقلح لكش ىلع الملا لوح نوسلجي ذيمالتلا ناك

 بشخلا نم ةدمعأ ةعبرأ ىلع ماقم يراوبلا وأ رصحلا نم شيرع وأ هل ارقم « ناويللا 0

 لقتني سقطلا ةرارح تضفخنا اذإ ءاتشلا يفو . هيف ةساردلا متتو تيبلا اياوز ىدحإ يف

 عضو متيو ايوتش ايسارد الصف نوكتل اتقؤم دعت يتلا تيبلا فرغ ىدحإ ىلإ ذيمالتلا
 . ةيفلخلا فوفصلا يف نيرخآلاو ةيمامألا فوفصلا يف نسلا راغص نم نيئدتبملا

 عمو سرادملا ضعب نأ الإ : ةيادبلا يف اذيملت نيرشعلا زواجتي ذيمالتلا ددع نكي ملو

 صرحو سرادملا هذه راشتنا دعب ةئاملا ىلإ اهذيمالت ددع لصو نيرشعلا نرقلا ةيادب

 . مهئانبأ ميلعت ىلع رومألا ءايلوأ

 راركتلاو نيقلتلا قيرط نع ميلعتلا :اثلاث
 موقيو ةينآرقلا تايآلا ضعب ةوالتب موقي ناك ثيح نيقلتلا بولسأ وه الملا بولسأ ناكو

 ةدع ةيلمعلا هذه راركتب الملا موقيو . يغامج لكشبو لاغ توصب اهديدرتب نيمالتلا

 نإو بل رهظ نع ثايآلا ظفحب مهضعب موقيو ةوالتلا ةداجإ تيمالتلا عيطتسي ىتح تارم
 نم ابلاط ,تايآلا ضعب رايتخاب انايحأ الملا موقيو .نايحألا نم ريثك يف اهانعم اوفرعي مل
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 . هعم اهنورركي نيذلا ذيمالتلا ىلع اهتءارق نيزرابلا ةبلطلا دحأ

 « ميركلا نآرقلا نم نوثالثلا ءزجلا وهو ( مع ءزج ) متخي نأ ذيملتلا ىلع ناكو

 ةلفح هل لمعتف : هلك ميركلا نآرقلا متخي نأ ىلإ نآرقلا ءازجأ ةوالت يف جردتي مث

 ىمستو ةبسانملا هذهب لافتحالاب هؤالمزو ذيملتلا لهأ عم يحلا لهأ موقي ثيح . جرخت

 ) لافتحالا نومسي اوناكو سيرعلاك ميركلا نآرقلا متخ يذلا ذيملتلا نوربتعيو . ةمتخلاب

 . ةذيملت اهب ىفتحملا ناك اذإ ( ةفزلاب

 : * ةيلاتلا لحارملاب رمي ميلعتلا بولسأ ناكو

 . رخآ فرح عم ةلصتم فورحلا ملعت مث ... خ ء لء أ ةدرجملا فورحلا ميلغت الوأ

 ةياتك اريحاو ... نوكسلاو هرشسكلاو ةهنضلاو ةححتلاب ةلكشم ءاجهلا فوره لففح قللذ َنَعَيَو

 . تاكرحلاب ةلكشم ةلمجلا بتكتو ريخلاب انيلع ممت يبر ء رسعت الو رسي يبر ةلمج

 يهو سانلا ةروس نم نآرقلا ةءارق ةلحرم لوخدل أيهم ذيملتلا حبصي كلذ دعب

 ةروس ىلإ 18 - ؟9 ءازجألا ةيقب مث ؛ مع ءزج روس ةيقب مث نآرقلا يف ةروس رخآ

 الا

 ةداعإ يهو ( نويتيوكلا اهظفلي امك دري ) نآرقلا درج ةلحرم ىلإ سردملا دوعي مث

 دعب متيو . نآرقلا متخ دق ذيملتلا نوكيو ... هلوأ ىلإ هرخآ نم ةيناث ةرم نآرقلا ةوالت

 نع ةرابع وهو لماكلا ينطولا سابللا جيرخلا يدتري ثيح جرختلا لافتحا ةماقإ ةمتخلا

 نيددرم دالوألاو همأ هبحصت افيس ىنميلا هديب الماح ؛ لاقع و ةرتغ و تشب و ةشادشد

 .'ةيضاتلاب انساك ءاطو

 ىلع ةباتكلا ةلحرم اهيلتو حوللا ىلع ةباتكلاو ةءارقلا ةلحرم كلذ دعب أدبت مث

 . قرولا
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 تاءازجلا : اعبار

 كاذنآ ةيميلعتلا ةدعاقلا نأ ثيح : ذيمالتلا عم ايساق نايحالا مظعم يفض الملا ناك

 ناكو . ذيمالتلا هاشخي ىتح اديدشو امزاح ملعملا نوكي نأ بجي هنأ ىلع ةينبم تناك

 دي قرافت نكت مل اصعلا نأ ثيح ايندب ّيطخملا ذيملتلا بقاعي نأ وه ةدشلاو مزحلا ىنعم

 فوفصلا يف سلجي نمل ةليوط ىرخأو ةريصق ةدحاو نيتاصع انايحأ هيدل هنأ لب .الملا

 . ندبلا ىلع رشابملا برضلا يه ةبوقعلا تناكو ؛ةيفلخلا

 موقيو ذيملتلا الجر طبرت نأ يهو : ةقلفلاب بقاعي هنإف ةبغاشملاب ذيملتلا رمتسا.اذإو

 هيمدق لفسأ ىلع هبرضب رابكلا نيمالتلا دحأ وأ الملا أدبيل امهكسمب ذيمالتلا نم نانثا

 طابحإلا بقاعملا ذيملتلا ةيسفن يف دلوي ناك بولسألا اذه نأ عمو ٠ ةظيلغ ةاصعب

 ناك كلذل . ذنيمالتلا ةفاك هب بقاعيو اعئاش اباقع ناك هنأ الإ :ةساردلا هركو فوخلاو

 ءانثأ مهتايكولسل ارشابم اعدار رمألا لعجي امم ةظحل ةيأ يف باقعلا نوعقوتي ذيمالتلا

 نأ لب بولسألا اذه لامعتسا ىلع الملا نوعجشي اوناك رومألا ءايلوأ نأو ةصاخ « ميلعتلا

 . تيبلا يف بغاش اذإ هنبأ ةبقاعم الملا نم بلطي ناك مهضعب

 ناك نإو ذيملتلا ةيسفن ىلع ةيبلسلا تاساكعنالا نم ففخي ماعلا وجلا اذه ناكف

 . باقعلا اذه نم مهفوخ ةجيتن مهتسارد اوعطق دق ذيمالتلا ضعب

 ةلسلسب هيلجر نم ديقي بغاشملا ذيملتلا ناك ثيح باقعلل رخآ بولسأ كانه ناكو

 . الملا دنع حاتفملا ىقبيو لفقلاب اهيلع لفقيو

 لوانتل هتيب ىلإ باهذلا نم عنميو برغملا ىلإ ةسردملا يف ءاقبلاب بقاعي ناك هنأ وأ

 . ءاذغلا ةبجو

 تكا



 تآفاكملا : اسماخ

 لوأ و . هتآفاكم هل دهتجملا ذيملتلا نإف هتبقاعمو هؤازج بغاشملا نيملتلل ناك امكو

 ةبوقعلل امل تقولا كلذ يف ماه رمأ اهتاذ دح يف يهو ةبوقعلا هبينجت وه تآفاكملا هذه

 . هتيسفنو ذيملتلا ندب ىلع ةيبلس راثآ نم

 لثم ) تارسكملاو تايولحلا ضعب اهب ( ليبز ) ةلس نهيرقب نعضي نك تاملعملا نأ امك

 لعفي ناك كلذكو : ةدهتجملا ةذيملتلل ةيده اهنم مدقت ةملعملا تناك ثيح ( طلخملاو سبلملا

 . دهتجملا ذيملتلل تالوكأملا ضعب مدقي ثيح الملا

 ةبقارم هيلع ناكو لصفلا نع الوئسم نيعي ناكف نيدهتجملا نيمالتلا ربكا امأ

 . نيبغاشملا ذيمالتلا ةبقاعم وأ نيرخآلا ذيمالتلا ميلعتب الملا دعاسي ناكو : ذيمالتلا

 ةديدجلا سبالملا سبلي ثيح جرخت ةلفح هل لمعت ةساردلا نم نيملتلا ءاهتنا دعبو

 هتحرف هنوكراشيو ايادهلا يلاهألا هل مدقي و : يحلا عراوش يف هؤابرقأو هلهأ هب فوطيو

 قوشب ذيمالتلا عيمج هرظتني ثيح ذيملتلا ةايح يف ادوهشم اموي ربتعي ناكو . جرختلاب

 ٠ نيديدش فغشو

 ةساردلا فيراصم

 سيردتلا ربتعي الملا نأ ثيح ءذيمالتلا رومأ ءايلوأ نم ذخؤت ةسردملا فيراصم تناك

 هجوألا لالخ نم ةسردملا ىلإ ةيلاملا دراوملا يتأت تناك كلذلو ءاهيلع شيعي يتلا هتنهم

 : ةيلاتلا

 : ةرشابملا ةيساردلا فيلاكتلا : الوأ

 ةسردملا ىلإ هنباب رمألا يلو يتأي نأ فراعتملا نم ناك : ةسردملا لوخد مسر -

 يساردلا هلصف ذيملتلا لوخد مسرك لاملا نم اغلبم الملل عفدي نأ هيلعو ؛ هليجستل
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 ةيبور نم لقأ غلبملا نوكي ام ةداع ثيح . رمألا يلول ةيداملا ةلاحلل اعبت غلبملا فلتخيو .

 . ( ةنآ ١5 - ةيبورلا ) ةدحاو ةنآ انايحأو ةنآ ١١ ضعبلا عفدي ثيح

 الملا موقي ام ةداعو . سبالملا وأ ماعطلاك الملل ةينيع تادعاسم ميدقتب ضعبلا موقيو

 اورضحي نأب مهرومأ ءايلوأ راطخإ مهنم بلطيو . ءاعبرأ موي لك ءاسم ةبلطلا ريكذتب

 . غلبملا اذه نودب يتأي يذلا ذيملتلا بقاعي الملا ناك انايحأو . يلاتلا مويلا يف ةيسيمخلا

 . لوأب الوأ مهئانبأل اهنوعفدي اوناك لب كلذ نولمهي رومألا ءايلوأ نكي مل ةداع نكلو

 نآرقلا سيردت ربع ناك ةسردملاب مامتهالا نأ امب : ةيساردلا لحارملا ءاهنإ مسر -

 , نيثالثلا ءزجلا نيمالتلا سيردتب ادبي آلملا ناك دقف . ءزج نيثالك نم نوكتملا ميركلا

 نم مهنبا ىهتنا املك ( رثكأ وأ ةيبور ) لاملا نم اغلبم الملل نومدقي رومألا ءايلوأ ناكو

 نكي ملو ةيلاملا رمألا يلو ةردق بسح عفدلا ناك اضيأ انه و . نآرقلا ءازجأ دحأ ةسارد

 . هعفد بولطملا غلبملل نيعم ديدحت كانه

 ةسارد نم يهتني نأ ىلإ ذيملتلا اهزاتجي ةيسارد ةلحرم نع ةرابع ءزجلا ءاهتنا ناكو

 . اضيأ اهتءارق نم نكمتيو اهلك ميركلا نآرقلا ءازجأ

 ميركلا نآرقلا أرقي ثيح ةسردملا يف هتسارد ذيملتلا يهني نأ دعبو : جرختلا موسر -

 مل ذيمالتلا نأل يعامج جرخت لفح كانه نكي مل ذإ ؛ يدارفنا جرخت لفح هل ماقي : هلك

 بلاطلا نإف كلذل رخآلا نع فلتخي ىوتسم يف مهنم لك لب . دحاو ىوتسم يف اونوكي

 زواجتت ال ةساردلا نوكت ام ةداعو ةساردلا نم ىهتنا دق نوكي نآرقلا متخ يهني يذلا

 . نيتنسلا

 نورشع وهو مايألا كلت يف اريبك ربتعي ناك لاملا نم اغلبم عفدي نأ رمألا يلو ىلعو

 . رثكأ وأ ةيبور

 :ةديدجلا سبالملا سبلي ناكف ؛ هل ةلح ىهبأ يف جرختملا ذيملتلا نوكي لفحلا يضفو

 ةيدقنلا لاومألاو ماعطلاو ايادهلا هل نومدقيو هتحرف ذيملتلا نوكراشي يلاهألا ناكو
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 لطعت تناكو . مرحم لوأ فداصملا ةيرجهلا ةنسلا سأرو ؛ نابعش رهش نم فصنلا ةليلو

 دمتعت تناك لب ةيرابجإ تادعاسملا هذه نكت ملو ؛ اهب الافتحا تابسانملا هذه يف ةساردلا

 . ( ةلفانلا ) ب تادعاسملا هذه ىمستو . ةيداملا رمألا يلو ةيناكمإ ىلع

 ناكو ؛ لطعت ةسردملا تناك ثيح ىحضألا ديعو رطفلا ديع يفو : دايعألا اياده - ”

 اوناك و (ةيديعلا) ب ىمست يتلاو « الملل ةينيعلا وأ ةيداملا تادعاسملا نومدقي رومألا ءايلوأ

 . مهئانبأب مامتهالا ىلع هثحلو الملل اعيجشت اهنومدقي

 رهش رخآ يف الملا ىلإ رطفلا ةاكز عفدب رومألا ءايلوأ ضعب موقيو : ةرطفلا - "

 انايحأو ؛ رمتلا وأ حمقلا وأ زرألاك ةيئاذغلا داوملا ضعب يأ ةينيع نوكت ام ةداعو : ناضمر

 . ةيدقنلا لاومألا نم كلذ لداعي ام نوكت

 ,رومألا ءايلوأ ضعب نم ىرخأو ةرتف نيب ةسردملا ةدعاسم متي امك : تاعربتلا - غ

 : الملل لاومألا ميدقتب مهضعب موقيف . ةسردملل ينيعلا وأ يداملا عربتلاب نوموقي ثيح

 يراخفلا ءانإلا وهو ( ءاملا بح ) وأ . هيلع سولجلل ريصحلا وأ سبالملا ضعب ميدقت وأ

 . الملا لزنم تاجايتحا وأ ةسردملا تاجايتحا نم كلذ ريغ ىلإ ٠ ءاملا برشل

 نيسرادلا ةلف

 ددع لمجمل ةبسنلاب نيسرادلا ةلق ؛ تيوكلا خيرات نم ةرتفلا كلت ىلع ظحالملا نم

 ..ةباتكلاو ةءارقلا نوديجي ال نيذلا نييمألا ةرثكو ةساردلا نس يف مه نم ددع وأ ناكسلا

 : يلي ام ىلإ كلذ بابسأ عجرتو

 : ءانبألا دهجل ءابآلا ةجاح -

 نضمتلا فوتحي تي نحبلا يهن لمعلا ىلخ .مهقزر يه نودمتعي رومألا ءايلوآ بلغ ناك
 ,ةيلخادلا لامعألا ضعب فرتحي رخآلا ضعبلاو ءةيرحبلا ةراجتلا وأ رفسلا وأ صوغلا
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 وأ( ةقيلالقلا قفسلا ةعاتمك هنلحلا كتافاتتصالاو,كرحلا شعب. نيم ةكيح

 نم كلذ ريغ ىلإ ةعارزلا وأ كمسلا ديص وأ ءانبلا يف هلامعتسال رخصلا ريسكت

 1 ةقروخلا

 يف مهتدعاسمل مهعم مهءانبأ نوذخأي اوناكف ؛ مهئانبأ دهج ىلإ نوجاتحي ءابآلا ناكو

 جاتحي ناك ميلعتلا نأ امبو . ملعتلل باهذلا ةصرف مهل نكي مل ءانبألا نإف كلذل , مهلامعأ
 لمعلا يف مهعم مهؤانبأ نوكي نأ نولضفي اوناك ءارقفلا ءابآلا نإف موسرلا ضعب عفد ىلإ

 . اعفترم نكي مل ذيمالتلا ددع نإف اذهلو مهلخد ةدايزل

 : ةساردلا ةيمهأب يعولا مدع -

 نأب اوروصتي ملو ٠ ةساردلا ةيمهأ اوكردي مل مهنإف نييمأ اوناك ءابآلا بلغأ نأ امب
 ىلع مهنويرديو مهءانبأ نودعي اوناك مهنإف كلذل ؛ةعرسلا هذهب ريغتي فوس لبقتسملا

 ابصنم مامتهالا ناكف . لبقتسملا ةهجاومل مات دادعتسا ىلع اونوكيل ةنيعم ةفرح فارتحا

 . هميلعت ةزورض ىلع ابصنم نكي ملو هرغص نم لمعلل نبالا لهؤي نأ ىلع

 : ةسردملا يف برضلا -

 وأ ؛ حربملا برضلا نم سرادملا يف كاذنآ مدختسملا ديدشلا باقعلا بولسأ ناك

 باعيتسالا يليلقو ةكرحلا يريثك ذيمالتلا لعجت , ىرخألا تابوقعلا وأ ؛ ةقلفلا مادختسا

 ةسايس تناك ثيح  ابيرقت ايموي ملؤملا باقعلا اذه نوهجاوي مهنأل ةسردملا نم نورفني

 ةدشلا مادختسا بولسأ وه ميلعتلل بولسأ عرسأو لضفأ نأ ىلع ةينبم ةميدقلا ميلعتلا

 يملعلا مهليصحت نوعطقيو ةسردملا نم نورفي ذيمالتلا نم ريثكلا لعج امم . ملعتملا عم

 . فيخملا بولسألا اذه نم ابره



 : يساردلا مويلا لوط -

 نأ امبو ةكرحلاو وهللاو بعلل ابحم نوكي ىلوألا هتاونس يف لفطلا نأ فورعملا نم
 هنإ ثيح « اليوط يساردلا مويلا ناكو ٠ يئاقلإلا سيردتلا ىلع رصتقت تناك ةسردملا

 مويلا لوط نإف كلذل « ءاذغلا ةرتف الإ ةحار ةرتف هللختي الو ءاسملا ىلإ حابصلا نم أدبي

 . ةسردملا نم مهبوره ىلإ يدؤيو ذيمالتلا ضعب ىدل اطابحإ قلخي ناك يساردلا

 : ةيفيص ةلطع دوجو مدع -

 ةلطع كانه نكت ملو ٠ ءاتشو افيص ةنسلا لاوط رمتسي يساردلا ماعلا نإف كلذك

 نم ذيملتلا يهتني ىتح ةرمتسم تناك ةساردلا نإ لب ؛ فيصلا يف وأ ةنسلا فصن يف

 نود وأ ىوتسملا طسوتملا بلاطلل نيتنس نم رثكأ انايحأ نخأت تناك يتلاو نآرقلا متخ

 ةيفاك ةيمالسإلا تابسانملا ءانثأ ذيمالتلا اهذخأي يتلا تازاجإلا نكت مل امك .طسوتملا

 . ةساردلا نوكرتي اوناك نيذلا ذيمالتلا سوفن يف للملا نم ةلاح دلوي ناك امم

 : ةفلتخملا ةيساردلا لحارملا دوجو مدع -

 دحاو ناكم يف ملعلا نوقلتي ةبلطلا عيمج ناكو دحاو لصف نم نوكتت ةسردملا تناك
 يذلا سفانتلل الاجم قلخي ال اذهو , ةساردلا يف نيمدقتملا ةبلطلا وأ ددجلا ةبلطلا ءاوس

 . بالطلا نم ريثكلا ىدل اطابحإ دلوي ناك لب هتيصخشو هتاذ زاربإ ىلع ذيملتلا عجشي
 . ةبلطلل للملا نم ةلاح بلجي امك

 : هراركتو جهنملا نيتور -
 «ةءارقلا وهو دحاو طاشن ىلع ايلك دمتعي ناكف ؛ ذيمالتلا ىلع اينيتور جهنملا ناك دقل

- ١١9 



 هلعجيف : يندبلاو ينهذلا بلاطلا طاشن ديدجت يف مهاست ىرخأ ةطشنأ كانه نكت ملو

 ةييعبو . تكا ىهللاو بمللا نصر ثيح .اهنم جورخللا ىلإ: عقظتيو ةسربلا .ءركير فذ
 نوسرامي ملعلا نوقلتي ال نيذلا هئالمز ضعب ىري هنأ ةصاخو ةيضايرلا ةطشنألا ددعتت

 . ةسردملا جراخ ةفلتخملا تاطاشنلا

 : ةيعيجشت زفاوح دوجو مدع -

 نكت منو ٠ ميركلا نآرقلا متخي نيملتلا لمج وه ةسردملا يف ديحولا فدهلا ناكادقل
 بولسألا نإ لب ::ملعلا ىلع لابقألا ىلع نيملتلا عجشت ةعونتم ةيويرت بيلاسا كانه
 لعجي امم , طقف يقلتملاو عمتسملا رود وه ذيملتلا رود ناكو . ءاقلإلا بولسأ وه ديحولا

 ةفلتخم ةيسارد لحارمو فوفص كانه نكت ملف. ةعرسب ذيمالتلا سوفن يف بدي للملا
 ىتح حجانلا ذيملتلل ىطعت ةيسارد تاداهش الو ةيرغم ةيدام زئاوج كانه نكت مل امك

 . هل ًازفاح كلذ حبصي

 سرادملا ضعب تأدب نيرشعلا نرقلا ةيادب عمو هنأ الإ هلك كلذ نم مغرلابو نكلو
 رثكأ اهيف حبصأو . اهيف سيردتلل ةفلتخم لحارم تدجوأو . اهيلإ ةطشنألا ضعب لخدت

 + ةيعامجلا نمرادلا وحك ه حفر نقلا ااطفق ةيورقلا نسرادلا ةخاف: كادي انك نصوم نم

 ضفيو : ةيزيلجنإلا ةغللاك اهيلإ ةديدجلا داوملا ضعب لخدت سرادملا ضعب تآدب امك
 ذيمالتلا ضعب عجش امم , كاذنآ لمعلا قوس ةجاحل ًاقفو ةمدقتملا ةيباسحلا لئاسملا

 . ةسردملا يف ءاقبلا ىلع

 ةيكرابملا ةسردملا

 : ةركفلا ةيادب

 ةيمالسإلا تايركذلاو تابسانملاب لافتحالا لاز امو تيوكلا لهأ ةداع نم ناك دقل

 يض ةيعامتجالا نوئشلا و فاقوألا ةرازو اهميقت يتلا ةيونسلا تالافتحالاف « ةليلجلا
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 ىلص يبنلا دلومو جارعملاو ءارسإلاو ةيرجهلا ةنسلا سأر ىركذ ةبسانم يف .دجاسملا

 ناك ثيح . يتيوكلا عمتجملا يف ةيخيراتلا اهسسأ اهل تايركذ يه ملسو هلآو هيلع هللا

 . تيوكلا ىلع دوعت ةعفانو ةمج دئاوف نم اهل امل مدقلا ذنم اهب نولفتحي نويتيوكلا
 تارواشملا لالخ نم مظنملا هلكش ذخأ يذلا , دالبلا يف ميلعتلا روطت دئاوفلا هذه نمو

 . يوبنلا دلوملا ىركذب نييتيوكلا تالافتحا ىدحأ يف تحرط يتلا راكفألاو ءارآلاو

 امدنع '' ةينيدلا تابسانملا ىدحإ يف ةيكرابملا ةسردملا ءاشنإ ةركف تثعبنا دقلف

 ىركذب لافتحالل نييتيوكلا نم ددع يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا ةيناويد يف عمتجا
 نيساي ديسلا مهنيب نمو نيرضاحلا ضعب عامتجالا اذه يف ثدحت دقو . يوبنلا دلوملا

 سرادم حتف ىلإ يعسلا و ةفرعملاو ملعلا بلط ىلع نيعمتجملا ثح يذلا يئابطبطلا
 . '' لهجلا نم ةمألا ذاقنإو ةيماظن

 خيشلا ةيناويدلا بحاص ةصاخ ًايوق روضحلا ىلع يئابطبطلا مالك ىدص ناك و

 ثحيو اهلوح بتكيو نيواودلا يف اهل جوري أدبف . هدوارت ةركفلا تلظ يذلا فسوي

 لهأ نم ًاعيجشت يقل ثيح نيرخآلاب لصتاو دوجولا زيحل اهزاربإ ىلع نيرخآلا
 . تيوكلا

 فسوي خيشلا عجش يذلا '" دلاخلا دهف ناحرف هرزأ نم دشو كلذ ىلع هديأ دقو

 كرابملا رصان خيشلا اضيأ اهحاجنإ يف مهاسو اهديأو : ةركفلا عجش كلذك هدوهج ىلع

 . حابصلا

 لمعلاب عيمجلا ماقف يويرتلا حرصلا اذه ةماقإ ةرورض ىلع تيوكلا لهأ عمجأو

 . دوجولا زيحل اهزاربإو ةركفلا هذه قيقحتل

 ٠٠ ص تيوكلا خيرات نم تاحفص :يعانقلا 717

 ١ ص تيوكلا يف ميلعتلا ةصق :يرونلا 59

 ١١ ص تيوكلا مالعأ :نالمشلا ١4
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 : تاعربتلا عمج

 اهقيقحتو ةركفلا حاجنإ يف تمهاس ةديج غلابمب عورشملا اذهل عربتلاب نويتيوكلا ماق

 : نم لك عربت ثيحب

 ١ - غلبمب ريضخلا دلاخلا دمح  5٠٠١ةيبور .

 . ةيبور 5٠٠١ غلبمب يرطملا لاله - ”

 . ةيبور 0٠٠١ غلبمب ىلع نب فيس نب نالمش - "

 . ةيبور ٠٠٠١ غلبمب فضملا ميهاربا -

 . ةيبور 0١ غلبمب يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا 0

 دلاخلا دمح عربت امك ؛ هيبور هعومجم غلب سانلا نم ماع عربت ىرج امك

 هتخأ تعربتو اهؤانب عستي يك ةسردملل هيده همدقو ميدقلا دلاخلا تيبب ريضخلا

 : كيا ةكريفلل "اهرب عروس

 نويتيوكلا مهاس لب ٠ طقف تيوكلا يف نيدجاوتملا نييتيوكلا ىلع عربتلا رصتقي مل و

 ةنيدم يف ناميقملا نارجاتلا باجتسا ثيح . اضيأ ةسردملا هذهل جراخلا يف نوميقملا

 ضعبو كرابملا رصان خيشلا لبق نم امهل تلسرأ عربتلا ىلع مهثحت لئاسرل دنهلاب يابموب

 : نم لك عربتف يلاهألا

 ةيبور ٠١,٠٠١ غلبمب ميهاربا لآ مساق خيشلا ١-

 ةيبور ٠١,٠٠١ غلبمب ميهاربا لآ نمحرلادبع خيشلا - 37

 مامألا ىلإ ًاعفد عورشملاب عفد يذلا يخسلا عربتلا اذهب تيوكلا لهأ رشبتسا دقلو

 ىلإ همجرت ثيح اغلاب يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا رورس ناكو . حاجنلا هل نمضو

 كلذبو . يوبرتلا عورشملا حاجنإ ليبس يف لام نم هالذب امل اهيف امهحدم ةعئار ةديصق

 ٠١ ص قباسلا ردصملا 79
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 تقولا كلذ يف ًادج مخض غلبم وهو ةيبور 78,50٠ تاعزبت نم عمج ام عومجم حبصأ

 زيزعلادبع ) . ةيبور ١1٠٠١ زواجتي مل ةسردملا ءانب فيلاكت نأب انملع اذإ ةصاخ

 . ( 37/7 ص تيوكلا خيرات : ديشرلا

 فسوي خيشلا فارشإب م١41١ ماع رياني لوأ يف ةسردملا ءانب يف لمعلا أدب دقو

 .. م١191 ماع نبمتبس يف ىهتنا تيح رهشأ ةعست ءانبلا رمتساو يغانقلا

 جرفتلل نوتأي نويتيوكلا ناك ثيح تقولا كلذل ةبسنلاب ًامخض ءانب ناك دقو
 ربمسيد ١" يف تحتتفا ثيح ةسردملا ثيثأتب كلذ دعب ءىدب مث .هتدهاشمو هيلع

 تيمس دقف عباسلا مكاحلا حابصلا كرابم خيشلا دهع يف تناك اهنأ امبو ء« م١

 : ةسردملا ةرادإ

 نم ةيقبتملا لاومألا ةرادإل ةيثالث ةئيه تلكش ةسردملا حاتتفاو ءانبلا ءاهتنا دعب

 : ةداسلا نم يلام سلجم لكش ثيح ةريثك يهو , تاعربتلا

 ريصخحلا دلاخلا نفح -1

 فيس نب يلع نب نالمش -

 يضيمحلا حلاص دمحم دمحأ -

 كلت يف رامثتسالل ديحولا لاجملا اهنأ ثيح صوغلا ةراجت يف لاومألا ترمثتسا دقو

 ةركف وهو عورشملا نضتحا يذلا ىسيع نب فسوي خيشلل اهترادإ تطينأ دقلو . ةرتفلا

 ةسردملا نع لوئسملا وه حبصأ : ملعو ةفاقث نم هب عتمتي امل ارظنو . ًاعقاو حبصأ نأ ىلإ

 ةيحانلا نم اهنع ًالوئسم ناك يذلا دلاخلا دمح كلذ يف هدعاسي ةيرادإلا ةيحانلا نم

 . ةيلاملا

 ءايلوأ عراس دقو ٠ تيوكلا يف ةيماظن ةسردم لوأ ةيكرابملا ةسردملا نوكت كلذبو
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 دقو . '* نيملت ٠٠١ نم رثكأ ذيمالتلا ددع غلب ثيح ةسردملا يف مهئانبأ ليجستب رومألا

 اوعفدي نأ ذيمالتلا ىلع ناكو ءاهيلع ذيمالتلا عزو ثيح لوصف لكش ىلع ةساردلا تمظن

 امأ نيتيبور ىلإ ةيبور نيب ام ذيمالتلا عفدي ناك ثيح . '* ةيسارد فيلاكتك لاملا ضعب

 . اناجم سرديف ريقفلا ذيملتلا

 : " ةيسيردتلا ةئيهلا

 : ةذتاسألا نم نوكتت ةسردملل ةيسيردت ةئيه لوأ تناك دقو

 ١ - هقفلا ةدامل اهيف اسردمو ةسردملل ًارظان : يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا :

 كاذنآ نيسردملا ةلقل ارظن اضيأ سيردتلاب موقي رظانلا ناك ثيح .

 لامعألا ضعبب موقي سردمك هرود ىلإ ةفاضإلاب ناك : '' دومح نب فسوي خيشلا - ١
 . ةسردملل ةيرادإلا

 ةلحرملل ةباتكلا سيردت جهنم ريوطت يف رود هل ناك دقو : يريمزألا مصاع رمع - "

 ةسردملا يف يرادإ رود هل ناك امك . يجش توصب هلتريو نآرقلل ًاظفاح ناكو . ةيئادتبالا

 . ةسردملل اريدم مك ًاليكو حبصأ ثيح

 . هقفلاو ةيبرعلا ةغللا سردم : يرونلا هللادبع خيشلا - غ

 . اسردمو ايراذإ: ديشرلا زيزغلادبع خيشلا -
 , ةيبرعلا ةغللا سيردتب موقي ناك : يطولفنملا يرهزألا يشارخ دمحم خيشلا - 1

 امك : لئاسرلا ةباتكو ريبعتلاو ءاشنإلا ىلع دالوألا مّلع دقو : ليمجلا طخلاب زاتمي ناكو

 . ةيدمحألا ةسردمللو اهل اريدم اهدعب حبصأو يرادإ رود هل ناك

 08 ص تيوكلا يف ميلعتلا روطت :روفغلادبعلا هيزوف 4

 7/8 ص جيلخلاو تيوكلا يف ميلعتلا خيرات :باهش حلاص

 717 ص تيوكلا يف ميلعتلا روطت :روفغلادبعلا ةيزوف كلذكو ,777 ص تيوكلا خيرات : ديشرلا 1

 4/ ص تيوكلا خيرات نم تاحفص :يعانقلا ١
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 . اسردم : يرصملا هبهو ظفاح خيشلا -

 . اسردم : يئاسحإلا كرابم لآ دمح نب زيزعلادبع خيشلا - 8

 . اسردم : يدنهلا نيدلا مجن خيشلا -8

 8 اسردم : يتيهلا دومحم خيشلا -6

 ١- اسردم : يلصوملا يرون خيشلا .

 ديجي ناك ثيح) ةيزيلجنإلا ةغلل اسردم : ضيبملا حلاص خيشلا نبا كلملادبع - ١١

 سرد دقو . تيوكلا يف طخلا نيسحتو باسحلا ةيقرت يف رثأ هل ناك امك ؛ (اضيأ ودرألا

 . ايفارغجلاو خيراتلاو رتافدلا كسم ًاضيأ

 ٠١ - اسردم : يدادغبلا رداقلادبع خيشلا .

 : مه نورخآ نويتيوك ةذتاسأ اهيف سيردتلاب ماق امك

 فلخلا سيمخ نب دمحأ خيشلا - ١

 يبويألا يقوش دومحم رعاشلا - ؟

 سيمخ نب ةفيلخ - ؟

 جيعدلا نمحرلادبع -

 ليعامسا دمحم الم - ه

 بيهولا دمحم - 1

 سيردا مساج سيردا الم -/

 يجياشلا دمحم -4

 نانيسحلا ملاس دمحم - 9

 رمعلا فسوي - ٠

 رمعلا فيطللادبع هللادبع ١-
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 يقيتعلا زيزعلادبع - ١

 رحب نب نسحملادبع - ٠٠

 يلعالم دومح -

 تمرافلا ويوعلا ع ت2 له

 نامثعلا زيزعلادبع - 7

 نامثعلا هللادبع - ٠7

 فيشلا كقاو .- 4

 يرونلا دمحم هللادبع - 9

 نسحلا فسوي - ٠

 يراصنألا ايركز دمحم - ١

 دمحأ ديس مشاه - 37

 بيطخلا باقع - 77

 باهولاديع مشاه - 4

 يمورلا رشبلا دمحأ - 0

 ملسلا قلاخ - 95

 دمحم ديجملادبع - /

 حيورلا نمحرلادبع - 8

 هللا رصنلا دلاخ - 8

 يناسدعلا حلاص - ٠

 ردب مشاه - ١

 رطم ىسيع - 7

 نامثعلا نامثع الم - ١١
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 : سيردتلا ةقيرط

 بيتاتكلا يف هيلع وه ام نع فلتخي ال بولسأب ةيكرابملا ةسردملا يف سيردتلا أدب

 هتيصخش ةوقب ذيمالتلا لماعي ناك يذلا ملعملا نم ءاقلإلاو نيقلتلا بولسأ ناك ثيح

 صوغلا مسوم ةرتف يف اوناك ذيمالتلا ضعب نأ امك . باقعلا عاونأ فلتخم لامعتساو

 . ىرخأ نع ةنس دادزي ناك ذيمالتلا ددع نإف كلذ عم و '* ةساردلا نوكرتي

 ذاتسألاك ةربخلا باحصأ نيسردملا ضعبل لضفلا عجريو ريغتت جهانملا تأدب كلذ دعبو

 : ىلع جهانملا ترصتقاو يريمزألا مصاع رمع

 .. ةيفالسالا ةفاقثلا -

 . ةيبرعلا هقللا +

 . ( صوغلا و ةراجتلا اياضق ةصاخ و ) باسحلا - *

 ماقز . ( ضيبملا كلملادبع ذاتسألا ذيمالتلا ضعب سيردتب ماق ) ةيزيلجنالا ةغللا - :

 : ةيكرابملا ةسردملا يف اوسرد نيذلا ةبلطلا ضعب
 يسيسأتلا سلجملا سيئر مناغلا ناينث دمحم فيطللادبع - ١

 ةمأ سلجم لوأ سيئر رقصلا دمحم زيزعلادبع - 5

 ةمأ سلجم يناث سيئر ناحرسلا ديز دمحا - '*

 ةمأ سلجم سماخ سيئر يناسدعلا فسوي دمحم - ع

 قبسألا ةحصلا ةرازو ليكو كورتملا نسحملادبع - »
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 يريجعلا حلاص - 8

 يعافرلا بجر بلطملادبع -
 يقيتعلا نمحرلادبع - ٠

 يراصنألا ايركز هللادبع - ١

 يجرخلا دوعس - ١

 قازرلادبعلا ميهاربا - ٠١

 :ةيدمحألا ةسردملا

 - اهطاشن لقي أدب ةيكرابملا ةسردملا نأب رعش نأ دعب - رباجلا دمحأ خيشلا ىأترا

 ةسردملل طاشنلا ديعتو ذيمالتلا بذجت ىتح سيردتلل اهيلإ ةثيدحلا داوملا ضعب لاخدإ

 نأ الإ فسوي خيشلا نم ناك امف كلذ يف ىسيع نب فسوي خيشلا راشتسا دقو . ةيكرابملا

 . م١157 ماع بيقنلا فلخ ديسلا ناويد يف تيوكلا تالاجر ضعبل عامتجا ىلإ اعد

 ةديدج جهانم لاخدإ ةيفيكو ةيكرابملا ةسردملا ريوطت بولسأ يف نوعمتجملا ثحابتو
 يأ لاخدإ ضفر مهضعب نأ ثيح نيمسق ىلإ اومسقنا نيعمتجملا نكلو ءاهجهانم ىلع

 . ةيلغ يف ام ىلع اهءاقنإ لضفو جفانملا ىلغ ليدعت
 ةسردم حاتتفا وهو فالخلل ًالح ناك ًاحارتقا '' ديشرلا زيزعلادبع خيشلا حرتقاف

 نسحتساف ؛ ةيزيلجنإلا ةغللا سيردت اهتمدقم يفو ةحرتقملا جهانملا اهيف لخدت ةديدج

 « ةديدجلا ةسردملا هذهل تاعربتلا عمجب ءدبلا ىلع اوقفتاو هوديأو حارتقالا اذه روضحلا

 تيوكلا مكاح مساب انميت ةيدمحألا ةسردملاب تيمسو تيوكلا يف أشنت ةسردم يناث يهو
 : حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا كاذنآ
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 لك ةسردملل عربت دقو ( ةينطولا نيتشانلل ةيدمحألا ةسردملا ) يمسرلا اهمسا ناك و

 : نم

 ١ - ب عربت امك هيلع تميقأ يذلا ناكملاب عربت : ' حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا ٠٠٠١

 . غلبملا اذه ًايونس اهل عفدي رمتساو ةيبور

 ةسردملل عفدي رمتساو ةيبور ٠ : دلاخلا دمح - "

 ةيبور ٠ : رقصلا هللادبع دمح - "

 ةيبور : يضيمحلا حلاص دمحم دمحأ - 1

 ةَيَنَو : ييدتلاةةشلقت جا 1

 ةيبور 5٠ : ىسيع نب فسوي خيشلا - ١

 ينو 5 : رخبلا ةلئانع تاب

 ةيبور ٠ : محازلا ةلئاع - 8

 ةيوربا## + رانا ةلئاغ تاو

 ةيبور ٠ : ردبلا رصان - ٠

 . نورخآ نونطاوم عربت امك

 نيرخآل ناك امك . "' تاعربتلا عمج يف ريبك رود بيلكلا ميهاربالا ناطلسل ناك دقلو

 بيقنلا نمحرلادبعو دلاخلا دهفلا دمحأ مهنم ةسردملا ةماقإ عيجشت يف ريبك رود

 ناضمر رهش يف اهحاتتفا مت ةسردملا ءانب لمتكا نيحو . دوادلا قوزرمو ريضخلا ناعشمو َ

 يف كرتشاو راعشألاو بطخلا تيقلأ ريبك لفح يف م١97١ / ه ١774 ماع كرابملا

 : نم لك ءاقلإلا

 فلخ هللادبع خيشلا - ١

 ٠ ص تيوكلا مالعأ :نالمشلا ١4
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 بيلكل ١ ميهاربالا ناطلس - 7
 ١

 : تايبألا هذهب حاتتفالا خرأ يذلا : يفجنلا نيدلا لامك ديسلا نب نيسح ديسلا - *

 توجر امب تحجن دقلف ىهدزا الإ تيوكلا ضرأ

 تحجن مهلضفب ني ذلا كئانبأ يف كارشب

 ا تومس دقهيفملعلل ادهعم كل اوديش مه

 ا تيضتراامب تلقو الإ مهضوهن قدص حالام

 تيوكلاب ضهنيو خرأ ةادهلاب ضهني ملعلا

 رومألا فيرصتل سلجم اهل بختناو ءىسيع نب فسوي خيشلا اهل ريدم لوأ حبصأ دقو

 :" ةداسلا نم نوكت ةيلاملا

 بيقنلا نمحرلادبع - ١

 بيلكلا يراشم - ”

 ريضخلا ناعشم - *

 ناميلس ديسلا نب يلع -

 بيلكلا ميهاربا ناطلس - 0

 : سيردتلا قرطو ةيساردلا جهانملا

 . ةسردملا يض تسرد يتلا جهانملا اهسفن يه اهيف تسرد يتلا ةيساردلا جهانملا تناك

 كسم ةدام اهذيمالت سيردتب تأدب ثيح جيردتلاب جهانملا ضعب لاخدإ عم ةيكرابملا

 . خيراتلاو ايفارغجلا مث ةيزيلجنإلا ةغللا مث رتافدلا

 تحبصأف رثكأ ةساردلا تمظن ثيح سيردتلا ةقيرط يف رخآ ليدعت ىرج كلذ دعبو
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 حبصأو لصفلا ملعم ماظن ىغلأو ٠ ةحارلل قئاقد ٠١ اهدعب ةقيقد ٠0٠ ةصح لك ةدم

 ناكو ضرألا ىلع سولجلا نم ًالدب هلواط نيملت لكل حبصأ مث نيملعملا نيب ًابوانتم ميلعتلا
 ميلعتلل ًاريدم حبصأ نأ دعب يشارخ دمحم خيشلا ىلإ عجري تاليدعتلا هذه يف لضفلا

 . ةيدمحألاو ةيكرابملا نيتسردملا يف

 ميهاربا , يريجعلا حلاص . يرونلا هللادبع ؛ ديشرلا زيزعلادبع : اهتذتاسأ نم ناكو
 . رمعلا هللادبعو ليحكلا ناميلس . رمعلا فسوي . دهفلا

 : ةيرضعجلا ةينطولا ةسردملا

 ءالضفلا تيوكلا لهأ نم رفن عمتجا ةيدمحألاو ةيكرابملا ةسردملا حاتتفا مت نأ دعب
 فينحلا يمالسإلا نيدلا ميلاعت ءانبألا ميلعتل ةثيدح ةيلهأ ةسردم ءاشنإ ىلع اوقفتاو

 ةركفلا بحاص ناكو . اهبعشو اهنطوو اهنيد مدخت ةينطو رصانع قلخل مولعلا ةيقبو

 ةركف تقال دقلو . ” يفرعم نيسح دمحم دمحأ جاحلا موحرملا وه لوألا اهسسؤمو

 كاذنآ دالبلل ًامكاح ناك يذلا حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا نم ًاعيجشت ةسردملا ءاشنإ

 . "' ها؟0ا ةجحلا يذ !١ خيراتب ةركفلا بحاصل اهمدق ةيبور ىفلأ غلبمب عربت ثيح

 ةسردملا ءانبل طاشنو ةمهب عيمجلا ماق ثيح هرثأ يونعملاو يداملا عيجشتلا اذهل ناكو

 أشنت ةيماظن ةسردم ثلاث تناكف ماعلا كلذ ةياهن يف ءانبلا متو ء م1578 ماع ةيرفعجلا

 حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا ىلإ ةوعد باتك هيجوتب نوسسؤملا ماق دقلو . تيوكلا يف

 رباجلا هللادبع خيشلا هنع ةباين بدتناف هتياعر تحت حاتتفالا نوكيل كاذنآ دالبلا ريمأ

 ءاملغلاو ءارمألا نم ريثكلل ةوعدلا تهجو امك . ميلعتلا نع ًالوئسم ناك يذلا حابصلا

 12 ا م ا يا
 .ةصاخ ةلباقم :(قبسألا ةسردملا رظان) يوسوملا نسح دمحم ديسلا ”1
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 . رومألا ءايلوأو نينطاوملا نم ديدعلاو اهئاهجوو دالبلا نايعأ رابكو راجتلاو
 م1515 رياني 7 قفاوملا ه 1701 ةدعقلا يذ 18 ريدغلا ديع موي يفو : حاتتفالا موي

 ةيناويد يف ( رحبلا ) فيسلا برق ناك يذلاو ةسردملا رقمل نيوعدملا نم ديدعلا رضح

 . يفرعم يلع دمحم ليعامسإ جاحلا لزنم

 : روضحلا نم ناك دقو
 دالبلا ريمأل ًالثمم حابصلا رباجلا هللادبع خيشلا - ١

 ةفيلخلا يلع خيشلا - ؟

 حابصلا ةفيلخلا هللادبع خيشلا - ١

 يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا - غ

 يرونلا هللادبع خيشلا - ه

 عمجو اهئاهجوو تيوكلا تالاجر رابكو حابصلا لآ خويش نم ديدعلا لفحلا رضح امك

 لمش دقو . ةسردملا نوئش ىلع نيلوئسملا مهلابقتسا يف ناك دقو . نينطاوملا نم ريفغ

 نع ةباين ةبسانملا يف ةملك يرونلا هللادبع خيشلا ىقلأ ثيح ةريثك دئاصقو تاملك لفحلا

 لامج ميهاربا ديسلاو ةملك ناتتلا بيبح جاحلا ىقلأ امك ؛ حابصلا رباجلا هللادبع خيشلا

 ٠ ةبسانملا هتهي هديصق نيدلا

 ناكو روهمجلا ىلع تابطرملاو ىولحلا تعزو و رخافلا داجسلاب ةسردملا تنادزا دقلو

 . ةيميلعتلا تيوكلا ةايح يف ًايخيرات ًاموي قحب
 : اهيف لاق ةديصق ”* نيدباع الم يتيوكلا رعاشلا ىقلأ و

 ةيبهيقلايجايدلاب ةئيضملا سمش تقرشأ
 ةينس تتابامدنع اهنم نوكلا رانتساف

 ا ل م يع م
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 ةبييوق كا ماربو موق راوتا هلق

 ةيرفعجلابتي انم15] نيف الاعلك

 اهترادإل " نيتنجل نم نوكتت اهل ةيسيئر ةئيه ةسردملا ىلع نومئاقلا لكش دقلو
 : يلاتلا وحنلا ىلع تناك اهيلع ماعلا فارشإلاو

 : مضتو ةيرادإلا ةنجللا : ًالوأ

 اسيئر يفرعم نيسح دمحم جاحلا دمحأ ديسلا ١-

 سيئرلا بئان يديزملا روصنم - ؟

 قوديصلا نيسأ يناهبهب مشاه ديس - *

 اوضع يضفرعم نيسح عيفر دمحم -

 اوضع لبأ ميركلادبع يلع - ه

 اوضع ديمحملا بوقعي دمحأ - 1

 اوضع وهجلا نينحن -7

 اوضع تايح رهوج دومحم - /

 أودع مساق لآ يلع دمحم اضرلادبع - 4

 اوضع ١ ( ةسردلا رظان ) يلداعلا دمحم ديس - ٠

 : ةداسلا نم لك مضتو ( ةفرشملا ) ةرظانلا ةنجللا :ًايناث

 لبأ ميركلادبع ديسلا - ١

 تايح رهوج ديسلا - ؟

 كي سبب بِ بِ ب بج ٍ 9 ب9 9 9 9 999 99799 # ل للخا
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 يناهبهب نيريش فسوي ديسلا - *

 ناطلس نيسح ديسلا -

 يديزملا ىسوم ديسلا - ٠

 فالقلا دمحم ديسلا - 1

 يناهبهب يلع اغآ ديسلا -

 مساق جاحلا ميركلادبع ديسلا -

 يلامشلا يلع دمحم ديسلا - 5

 نسح نب بجر ديسلا - ٠

 تابوعصلا ليلذتو ةسردملا ءادأ نسح ةعباتمل ةروكشم دوهجب لاجرلا ءالؤه ماق دقل و

 يونعملا مهمعدلو تاعربتلا عمج يف مهيعسلو ةيداملا مهتاعربتل ناك ثيح اهتهجاو يتلا

 ٠ دالبلا يف ةيملعلا اهتلاسر ءادأ نم اهنيكمتو ةسردملا حاجنإ يف رثألا ربكأ

 : نم لك اهئاشنإ لوأ يف ةسردملل عربت دقلو

 نة حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا - ١

 ::ةييوور ودعم حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا - ؟

 نسحو ملعلا ةعسب نوفصتي نمم اهذيمالت نم الايجأ جرخت ةسردملا ترمتسا دقلو

 تاعاطق يف اومدخو ةفلتخملا ةلودلا تارازو يف ةديدع بصانم دلقت نم مهنم و كاردإلا

 . دالبلا يف ةفلتخملا لمعلا

 ؛نوسردملا و ةعماجلا ةذتاسأو راجتلاو نويرادإلاو نوسدنهملاو ءابطألا مهنم حبصأ امك

 ءانب اهيلع ماق يتلا ةيساسألا تانبللا ىرخألا سرادملا يجيرخ مهئالمز عم اولكشف

 فادهألل ًاقفو ليج دعب ًاليج ةلودلا ةقدب كسمي يذلاو ٠ ديدجلا يتيوكلا عمتجملا

 . ةيبرتلا ةرازو اهمسرت يتلا ةماعلا ةيوبرتلا

 - اذسلا ©



 : ةيسيردتلا ةقيهلا

 نيعزوم اذيملت ٠٠١ غلبي نيمالتلا نم ددعب ةيرفعجلا ةينطولا ةسردملا تأدب دقل و

 كرابم ) رصانلا حابص خيشلا ءانبأ اهيف نيسرادلا نيب نم ناكو لوصف ةسمخ ىلع
 سيئرو يضوعلا نمحرلادبع قبسألا ةحصلا ريزو كلذكو ؛ ( دهفو ملاسو هللادبعو

 . اضرلادبع لوسرلادبع روتكدلا قباسلا عيرشتلاو ىوتفلا
 + مهتم نكت نوسودكأ انآ

 نيدلا ةدامل اسردم يوسوملا نسح دمحم ديسلا - ١

 نوعلا جيعد - ؟

 يمشنلا دمحم -'

 يجرخلا دوغس - 6

 يدنهلا هللادبع - 0

 ةللادبع عضاج .-5

 ديبع فسوي - ١

 ينت حلاص دمحم -

 .اهطاشن تاونس ىدم ىلع ةعيشلاو ةنسلا ءانبأ نم اهيف نوسردملا ناك و
 دنع ًابتاك قباسلا يف لمعي ناكو . ًايقارع ًاذاتسأ ناكف ةسردملا رظان وأ ريدم امأ

 دقو  ريبك عالطاب زاتميو ًافقثم ناكو ؛ يلداع دمحم ذاتسألا همسأ يضرعم دمحأ جاحلا

 فراعملا يف ( اينف اهجوم ) اشتفم حبصي يكل يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا هبلط

 . ” كلذ نع رذتعا هنكلو تاناحتمالا نع ًالوئسم نوكيو

 نسح ازريم نيع كلذ دعبو « اهل ًارظان يفرعم ليعامسإ مساج ذاتسألا نيع مث

 ةيصخش ةلباقم : ىوسوملا نسح دمحم ديسلا ٠7
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 ترمتسا يذلاو يوسوملا نسح دمحم ديس ذاتسألا ةسردملا ةراظن ملتسا مث يزاريشلا

 هجوأ نم ديدعلا اهيف لخداو هدهع يف ةسردملا تروطت دقلو ةليوط ةدم ةسردملل هتراظن

 . يسردملا طاشنلا

 ىتح اهيف يميلعتلا ىوتسملا روطت ىلع زراب رثأ اهترادإ يف دئارلا هرودل ناك و

 نسح دمحم ديسلا ىضقو دقو . ميلعتلا ىوتسم يف سرادملا لضفأ نم تحبصأ اهنأ

 ةسردملا يف ارظانو اذاتسأ اهاضق ًاماع 75 ىلإ تدتما ةرتف ميلعتلا كلس يف :يوسوملا

 . ةيرفعجلا

 تناك ةيادبلا يف بلاطلا ليجست موسر نأ فيرطلا نمو نيقوفتملا نم هذيمالت ناك و

 ىلع دمتعت ةسردملا تناك ثيح ًاناجم ًانايحأو ةيبور فصن وأ ةدحاو ةيبور زواجتت ال
 تجاتحا املك اهتدعاسمل نوبهي اوناك نيذلا نينسحملا يلاهألا نم اهاقلتت يتلا تاعربتلا

 ٠ كلذ ىلإ

 : ةسردملل يبعشلا معدلا

 غلابملا ضعب ىلإ تجاتحا ةسردملا يف لمعلا ةيادب نم ًابيرقت تاونس عبرأ دعب و
 تيوكلا يف ةعيشلا ءاملع دحأ وهو - ينيوزقلا داوج ديسلا موحرملا لضفت ثيح اهمعدل

 ءايلوأ عيجشت يفو ًايونعم اهمعد يف ريبك لضف ءاضيبلا هيدايأل تناك يتلاو:- كاذنآ

 ثيح هلزنم يف ءاهجولاو راجتلاو نينسحملل ةماع ةوعد هجوو - مهئانبأ ميلعتل رومألا

 ةباجتسالاو غلابلا رثألا هتوعدل تناكو ٠ ةسردملل عربتلا ىلع مهثح ةملك مهيف ىقلأ

 يف زجع يأ ديدستب مويلا كلذ ذنم يناهبهب نيريش فسوي جاحلا مزتلا دقو ةعيرسلا

 ٠ دحاولا رهشلا يف ًابيرقت ةيبور 0٠١ براقي ام عفدي رمتساو , ةينازيملا
 : كاذنآ داتعملا بولسألا وهو نيماودب اهلمع ةسردملا تأدبو

 ١- صصح ؛ : ةيحابصلا ةرتفلا ٠

- ١5١8 - 



 . ناتصح : ةيئاسملا ةرتفلا - "

 ةيساردلا بتكلاب اهديوزتب ةيبرتلا ةرازو تماق مث نانبل نم اهيتأت بتكلا تناك و
 ةيرهش تارابتخا ءارجإب ماق ةراظنلا يوسوملا نسح دمحم ديسلا ملتسا املو ةيساطرقلاو

 ةرادإ هتدهش يذلا روطتلا نم مغرلابو :ةيرهشلا تاداهشلا مهيلع عزوت مث ذيمالتلا ىلع
 . نمزلا نم تقو ىلإ اهيف رمتسا ( ةقلفلا ) وهو ميدقلا باقعلا بولسأ نأ الإ ةسردملا

 : طاشنلا عاونأ

 جهانملا ىلع ةطشنألا نم ةديدع اعاونأ يوسوملا نسح دمحم ديسلا لخدا دقل و

 ةئيهو نيمالتلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا ديطوتب متهي ناك ثيح ةسردملا يف ةيساردلا

 حابصلا ةسردم عم انايحأ نوكرتشيو ربلا ىلإ ةيولخ تالحرب نوموقي اوناكف سيردتلا
 تاصابلا نورجأتسي اوناكف ء رمعلا فيطللادبع ذاتسألا اهرظان ناك يتلاو ؛ مهل ةرواجملا

 يف كرتشي ثيح عئار يوبرت يعامتجا وج يف تاقوألا لضفأ نوضقيو ( تالفاحلا )

 . نيمالتلاو رومألا ءايلوأو ةيسيردتلا ةئيهلا تالحرلا هذه

 ةغللاو ةيمالسإلا ةيبرتلاك ةثيدحلا جهانملا ةفاك لمشت تناكف ةيساردلا داوملا امأ

 . باعلألاو مسرلاو مولعلاو تايضايرلاو ( دعب اميف تيغلأ ) ةيسرافلا ةغللاو ةيزيلجنإلا

 ةسردملل يناثلا ءانبلا

 راوج ىلإ يفرعم نيسح دمحم دمحأ جاحلا ةسردملل لوألا سسؤملا لقتنا نأ دعب و
 ةلصاوم يف رمتسا ثيح ةيلوئسملا لمح يف يفرعم نيسح عيفر دمحم جاحلا هفلخ هبر
 . ةسردملا ريوطتل يونعملاو يداملا معدلا

 ال ناكف :مهب قيضي ىنبملا حبصأو دايدزالاب ذيمالتلا دادعا تأدب ه17777 ماع يف و
 لصتا نأ الإ عيفر دمحم جاحلا نم ناك امف . ةسردملا عيسوت يف يدجلا ريكفتلا نم دب

- ١54 - 



 يمظاكلا نيسحلادبع ديز - 7

 نسحلا وبا بوقعي رديحو داوج -

 تايح رهوج فيطللادبع - 9

 يلع اغآ سابع - ٠

 فارصلا سابع جاح نسح ١-

 يفرعم هللادبع دمصلادبع - ١

 هناوخاو ديشر لآ رديح ىسيع -

 يقنلا ىلع نيسحلادبع ىسوم - 4

 يتشد ىلع ليلخ - 6

 هجاخ نيسح يلع - 7

 ايرخف اسيئر طبيرخ ىلع ميهاربإ جاحلا نييعت متو . نوريثك مهريغ عربت امك

 تلازام يتلا ةسردملا معد يف ةروكشم ادوهج نورخآو كئلوأ لك لذب دقلو .ةسردملل

 . يلاحلا انموي ىتح اهرود يدؤت

 ةلود يف ميلعتلا مئاعد ءاسرإ يف ازيممو اصاخ ارود نيملعملا نم لوألا ليجلل ناك و

 باتكلا اذه يف هرشن نكمي ام وهو نيملعملا لئاوأ نع ةرصتخم ةذبن عمج مت اذل . تيوكلا

 تيوكلا يف ةعيشلا نيملعملا لئاوأ ءامسأ باتكلا اذه يف ” مقر قفرملا قحلملا نيبي ثيح

 نم نوبرم » ةلسلس نم هسابتقا مت ام اذه نكلو : نيريثكلا مهريغ كانه ناك نإو ؛

 بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلا يف ةيساسألا ةيبرتلا ةيلك اهتدعأ يتلا « يدلب

 . يضارخلا نسحملادبع روتكدلا نم روكشم دهجب

- ("8 - 



 ةمتاخلا

 الوانتم تيوكلا يف ةعيشلا خيرات نم تاحمل ضرعتسا يذلا باتكلا اذه ةياهن عم و

 ةيركسعلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاك ةفلتخملا تالاجملا يف مهتاماهسإ و ةعيشلا خيرات

 ناك ثيح تيوكلا ةلود يف ميلعتلا خيرات ىلع ءاوضألا ضعب طلس مث ءاهريغو ةينطولاو

 . ايساسأو امهم ارود ةعيشلل

 تيوكلا يف ةعيشلا خيراتب قلعتي ام لك بعوتسا دق باتكلا اذه نأب يعدن ال نحن و

 تيوكلا يف ةعيشلاب ةقلعتملا ثادحألا نم ريثك ىلع يوتحي مل باتكلا نأب فرتعن اننإ امك

 هانلوانت ام ىلإ اوفيضي وأ ىرخألا بناوجلا اوسردي يكل نيرخآ نيثحابل لاجملا نيكرات

 ضعب ركذ يف ريصقت وأ روصق ثدح ام اذإ ضعبلا انرذعيل و . ثحبلاو قيقحتلاب

 اذه ءانبأل تامدخ تمدقو لايجألل اقيرط تمسر يتلا تايصخشلا وأ ةماهلا ثادحألا

 .:نظولا

 : ةظحالم

 اهعضول اهايا انديوزت تيوكلا يف ةعيشلا خيرات نع روص وأ تامولعم هيدل نم ىجري

 . هللا ءاش نا ةمداقلا ةعبطلا يف

 ١5010١ تيوكلا ةمسدلا ( 0 ) ب ص : ناونعلا

- ("0 



 تايصخشلا ضعبل روص ©

 ضعب نم ةذوخأم ةيعيشلا
 . تاعوبطملا

 ضعبل روص و ءامسأ ©

 داور و ءابطخلا نم تايصخشلا

 ليعرلا نم ةيلعزخلا ةينيسحلا

 . لوألا

 يداهلادبع دمحم ألا اهدعأ ©

 حاتتفإ ةداعإ دنع اهرشنو لامج

 . ةديدجلا ةينيسحلا



 يرسملا هللادبع مجن جاحلا موحرملا
 و« ضوعلا نيسح دمحأ جاحلا موحرملا نيميلا نه ©

 زرحلا رصان نسحملادبع جاحلا و

- 



 . عوطملا يجح رهاط ميهازبإ / موحرملا و ميهاربإ خيشلا ميهاربإ ليعامسإ / جاحلا موحرملا نيميلا نع ©

 تامدخلا و دجاسملا ةنجل ءاضعأ دمح وب يلع جاحلا موحرملا و يئارحبلا نيسح جاحلا و ىسوملا يلع جاحلا عوحزكلا ©
 ماذا/؛ ماع مهعامتجإ ءانثأ فاحصلا دحسمب ةماعلا

 - عه





 يلئاولا دمحأ روتكدلا موحرملا لامج هللادبع جاحلا - سدقم يلع دمحم جاحلا موحرملا - دمصلادبع ديس دمحأ ديسلا : نيميلا نم ©
 يناهبهب اَغآ جاحلا موحرملا

 ىفرعم دمصلادبع جاحلا موحرملا - يناهبهي لوسرلادبع جاحلا موحرملا غابصلا روشاع ديسلا : نيميلا نم ©
 يناهبهي جرف ىسوم لامج باشلا موحرملا و يقنلا يلع جاحلا موحرملا -

0/ 





 ةلزلزلا قازرلادبع ديسلا

 مئيورَملا داوج ديسلا

 هى آ





- ١ 

 رسابع وب ردب ديمحلادبع َن رسحم يفت هللادبع
 ناملسلا يلع 2 رسابع حلاص
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 5 ارطلا دمحم نيساي
 دمخا ىطسأ ىلع دمحأ ىلع

 يمصفبلا ناملس دمحم نسح

 يفرعم نيسح دمحم ىفطسصم



 نلوسرتادبع دع لوسرلا يفرعم اضرلا دبع دبع
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 مساق ىجح دمحم هللادبع

 ١

 مساق ىجح دمحم ديجف لادبع نيسح حلاص





 ميحرلادبع رضخلادبع





1١6١ 
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 يناهبهي بلاط ديسلا نسحلا ويا سابع بوقعي

 يباهيهب ضوع ج رف
 2 ع ىسسوم



 كورتملا فسوي







1١65 

71 

 رهاظلا دمصلادبع

- 
 ديمحملا قسوي بوقعي دمحا

 يهفرعم نيسح



 ه2 - ١986197

 يقنلا لوسزلادبع رديح



 تايح رهوج فيطللادبع

 يرتشّش مدقم ليعامسإ

1١/4 





 نايرعلا دوبع دمحأ





 يلع اغآ راتسلادبع

15 



 دمحأ ىطسأ ىلع دمحأ نازولا يلع نسح دمحأ يدهشم اضر

1 



153 



 ةعمج الم دمصلا دبع

 لامج هللادبع
 لادبع دمحأ

 يقنلا فسوي رهاط

 جرفلا ميركلادبع جاحلا يرهشوب يلع دمحم مساج

 نيسحلاد يع مظاك



 شيورد قارج هللادبع
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 ضوعلا ناطقلا - ميزهلا : ةلئاع

 مقر قحلم ١ ١ «







 ناطقلا دمحم باهولادبع



 ناطقلا نسحملادبع رهاط

 ضوعلا دمحأ داوج



539 

 ناطقلا باهولادبع نسحملادبع ناطقلا ىسوملا يلع لوسرلا دبع
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 - االله -

 ىلغ دمحملا نسح ميهاربا يبنلادبع جاحلا ىلع دمحملا نسح نيسح ميهازبا جاحلا ىلع دمحملا ن نيسح يلع نسحملادبع

0 

 رمسحح

 رلع دمحملا نسح ىلع سابع جاحلا رمست> مسح ىلع دمحملا نسح نيسح يلع نسح جاحلا يلع دمحملا نسح نيسح يلع رقاب جاحلا

 يلع دمحملا رمسح ريسح يلع جاحلا يلع دمحملا يلع دمحم نسح نيسح جاحلا
22 
 دمحملا نيسح ىلع ]لوسرلا دبع 02

 يلع دمحملا ل ا ةلئاع

 « ؟ »مقر قحلم



 يلع دمحملا نيسح رصان يلع جاحلا يلع دمحملا نسح نيسح رصان جاحلا ىلع دمحملا نيسح ميهاربا دمحأ جاحلا

 روان

 يلع دمحملا نيسح رصان فسوي جاحلا ىلع دمحملا رصان ىلع ريمالادبع / ديهشلا

 يلع دمحملا نسح نيسح هللادبع جاحلا يلع دمحملا نيسح اضرلادبع جاحلا

 هتك“

 يلع دمحملا نسح ىسوم هللادبع جاحلا

 1ك



 يلع دمحملا نسح ىسوم نيسح جاحلا

 يلع دمحملا يلع دمحم هللادبع جاحلا يلع دمحملا ناملسلا دمحأ دمحم جاحلا

 ىلع دمحملا نيسح دمحم دمحأ جاحلا

 - اذشي



 يلع دمحملا ىسوم لوسرلادبع جاحل د

18 



 راطعلا ميهاربا نيسح فسوي جاحلا



 راطعلا نسح نيسح ديمحلادبع جاحلا

 راطعلا ميهاربا نيسح ناملس حلاص جاحلا

 راطعلا نيسح نسح هللادبع جاحلا

 راطعلا نيسح فيطللادبع يلع جاحلا

 راطعلا نيسح يلع ميهاربا جاحلا

 راطعلا نيسح ضيطللادبع ميهاربا جاحلا

04 

2 



 يلع دمحملا يلعلا دمحم نيسح جاحلا

 يلع دمحملا يلعلا نيسح نسحملادبع جاحلا

 نك نسل اهلا صح كن لحلا نلج ديما ةللادرم كلم سستم



 - بمم١ا -
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 غياصلا هللادبع نيسح دمحم

 يلع دمحملا ناملسلا دمحأ

 ىسوملا ىسوم دمحم

 رفعج ازريم

 ناطقلا زيزعلادبع يسيع

 يلع دمحملا دمحم يلع
 راطعلا فسوي قازرلادبع

 مالسلادبع ميهاربإ

 رصان نب يلع

 نارمعلا ميهاربإ

 رفعجلا ميهاربا

 ُكَمِيِيَرَخ ينحم هئلاديع

 راطعلا ميهاربا نيسح فسوي

 يلع دمحملا نيسح يلع
 ناطقلا دمحم

 زرح نب نيسح

 ريصبلا قازرلادبع

 فقحا الخ زاعمسلا' قمح

 هللادبعلا رصان نب نيسح

 مشاه وب يلع ديسلا

 راطعلا فسوي بوقعي

 سيمخلا يكرت جاحلا

 يداجملا ناميلس يلع

 راطعلا ميهاربا يلع

 حلاصلا نيسحلادبع

 راطعلا حئاص

 راطعلا فسوي روصنم

1 

 *؟

3*1 

3” 

5 

 نان

2 

 ل

4 

 اذ

 كل

1: 

1 

5: 

: 

1 

 2ع/

14 

5 

 هللادبعلا رصان نب نيسح يلع

 حلاصلا نيسحلادبع دمحم

 يليفلا نيسح دمحم

 «٠ يداه وبأ » حلاصلا ديمحلادبع

 يلغبلا رصان يلع
 يعاسلا ديمحلادبع

 مانا يع يلع

 باهش دمحم نيسح

 غعياصلا نيسح دمحم هللادبع

 غياصلا نيسح دمحم داوج

 يداجملا يلع فلخ

 - ©6قم١ا -



 « ؟ ١ مقر قحلم

 هللادبع نب يلع لآ: ةلئاع

 ىسوملا نيسح ىسوم ناملس يلع ميهاربإ ىسوملا ىسوم نيسح ىسوم ناملس ىلع ىسوملا سوم ناملس ٍنلع لوسرلاد يع

185 



 - ىسوم دمحم ميهاربإ 35 ىمسوملا نيسح يسوملا نيسح ىسوم دمحم حلاص . 1

 اليال ت-



 ىبسوملا دمحم ىسوم رهاظ دمحم

 ىسوملا دمحم ىسوم رهاط قيفوت

 - ام
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 ذاتسالا ردبلا ىلع نسح ميهاربا

 فالقلا هللادبع فسوي
 ذاتسألا دمحم هللاديع نسح



 فالقلا ناملس ةيطع جاحلا فالقلا فيطللادبع يلع جاحلا فارصلا ناديع هللادبع



2 9949 > 





 8 هللادبع ني دمحم ذاتسألا ©

13 
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 1 5 4 / جيريبملا ينيوث دمحم ذاتسالا



 سرف حلاص دومحم ةذخونلا ©

156 



155 

 يتشخلا دمحا ةذخونلا 9



 - /او١ا



154 



 - )9و4 -



 : يوسوملا عيبر ناميلس ديسلا
 هؤانبأ ثراوتي ميلعتو ةيبرتو نيدو ملع تيب يف أشنو ( م1817 ) ه1 ماع دلو

 وهو دهاز نيسح ديسلا : مهدافحأ نمف :مهدعب نم مهئانبأل اهنوثرويو ةنهم فرشأ

 اهنم لان يتلا ةيبرعلا ةغللا نم هعلضت بناج ىلإ :ءافكألا ةيزيلجنإلا ةغللا يسردم نم

 ةينطولا ةسردملا رظان يوسوملا نسح دمحم ديسلا هدافحأ نمو . ارفاو اظح

 لهأ نم دسأ ناميلس ديسلاو ةصاخلا دهاعملاب رظانلا داشون نيسح ذاتسألاو

 . ملعلا

 دجسم عقوم ايلاح ) خويشلا جيرف يف عقاولا هتيب نم ناميلس ديسلا ذختا

 لضفلا يلوأ نيبرملا نم ريثك اهيف جرخت يتلا هتسردمل ارقم ( ريبكلا ةلودلا

 باسحلا ئدابمو ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نآرقلا مولع سردي ناك ثيح . ملعلا و

 . ةماعلا تامولعملا ضعبو

 هنأ ةينويزفلت ةلباقم يف - هللا همحر - يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا ركذ دقو

 مهنمو هل اوذملتت نيذلا تيوكلا ءانبأ نم ريثك عم .ءيوسوملا ناميلس ديسلا دنع سرد

 ادبعو ردبلا رصان : لضافألا ةداسلاو حابصلا ناملس خيشلاو ءحابصلا كرابم خيشلا

 . بيقنلا ءانبأ و رصان نب يقابلا دبعو هدامح مساقو سوبدلا زيزعل

 يف ةطسب اذ ؛ ةماقلا ليوط ناك هنا - هللا همحر - هقالخأ و هتافص نم ركذي اممو

 رعشلا ررغ نم ريثكل اظفاح ءاحمس .نيلوألا ةطاسبب مستي :عضاوت عم راقوو مسجلا

 ةياورلا ريثك ناكو ؛ ةظعوملاو ةمكحلاب لصتي ام ةصاخبو ةفلتخملا هروصع يف ميدقلا

 ملع ىلع لضافلا يبرملا ناك امك . ةفلتخملا تابسانملاو فقاوملا يف هب لثمتي , ظفحي امل

 لزننو »: ىلاغت لاق - هعفنأو هحصأو يوبنلا بطلا ىلع دمتعي يذلا ميدقلا بطلا ضعبب

 هجو ىلع ( م1850 ) ه7١7١ ماع ىفوت ... « نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام نآرقلا نم

 . بيرقتلا



 هنا ويسس عوجدع ليبييب حلو

 يسم ا ربيعي ل ووو مو ووو ويبي يورو ممر و بيبو ا ما»

 : يزمارلا ىلع دمحم ةحلاص ةعوطملا
 تقلت ؛ ( م1444 ) ه510١ ماع تيوكلاب خيبط جيرف يف قازرلا دبع ةزاوردب تدلو

 ميلاعت تهقفو هتوالت لوصأ تملعتو ميركلا نآرقلا تظفح ثيح اهتمع ةنبا باتكب اهميلعت

 ةيجوزلا تيب نم تذختاو يلامشلا مساج موحرملا نم تجوزت . فينحلا يمالسإلا نيدلا

 نينبلاو تانبلا نيب ةكرتشم ةساردلا تناك ثيح اهباتكل ارقم ةبطملا بناجب قرشلاب
 نم امهنكمي اجيرخت ةنيمأ و ةيريخ نيتمءوتلا اهيتنبا جيرخت ىلع تصرح دقو .راغصلا

 حلاصلا دمحمو ريصبلا قازرلا دبع :اهذيمالت نمو .ضراع اهل ضرع اذإ اهلمعب مايقلا

 يلع دمحاو عوطملا لالهو نيسح دمحم داوجو زرحلا نيسح يلعو سماقم رديح و

 ةنيمأ ةعوطملاو ربش ديس ةيمشاه ةعوطملا و رافصلا ميرم : اهتاذيملت نمو .يداجملا

 ةفيفعو يديزملا هميسنو ةراسو ءامسأ اهناوخإو يديزملا ىسوم يبيبو ةلزلز يلع ديس

 تانبو ءانبأ نم نوريثك مهريغو .... يديزملا ميهاربإ ةنيمأو ةجات اهتخأو يديزملا هللا دبع

 . تيوكلا

 نع داعتباو قلخ نسح عم ةيوق ةيصخشب عتمتتو ةروهشم ةلضافلا ةيبرملا تناك

 يه ام ليجبتلاو مارتحالا نم اهل اومدقو ذيمالتلا اهبحا كلذلو ميلعتلا يف ةنوشخلا

 رمع نع ( م1975 رياني ) ه ١787 ماع كرابملا ناضمر رهش يف تيفوتو .هب ةريدج

 . ماع ١١١ زهاني

 :رقاب نسح مساق الملا

 ,ةفرعملاو ملعلا ىلع اهصرحب تفرع ةرسأل تيوكلا يف ( م1807 ) ه ١777 ماع دلو

 نع كلذ نم هل رسيت ام بستكيو باسحلاو نيدلا مولع لهني أدب هرافظأ ةموعن ذنمو
 تناك امك نآرقلا ديوجتو تادابعلاو هقفلا مولع هتفرعم ىلع بلغف هخويشو هرصع ءاملع
 . ةيبرعلا ةغللا مولعب هتفرعم ىلإ ةفاضإ هسيردت ىلع هتناعأ باسحلا ملع يف ةفرعم هل
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 ميركلا نآرقلا ةءارق ميلعتل ( م 1 )اه ١7١5 ماع تيوكلا يف ةسردم لوأ أشنأ

 .ايلاح راجتلا ةيرصيق عقوم ريمألا عراش يف اهعقوم ناكو باسحلا ئدابمو ةيبرعلا ةغللاو

وعمتسيل نوفقي سانلا ناكو هديوجتو نآرقلا ليترت يف ليمج توصب مساق الملا عتمتو
 هل ا

 ذيمالتلا ملع نم لوأ دعيو ؛ باذج ليمج طخب ةباتكلا ديجي ناك امك .هتوالتب أدب املك

 سيمخ لك حابص صصخ دقو ؛باتكلا يف باسحلا ميلعت رشتني نأ لبق باسحلا ئدابم

 . ةديقعلاو هقفلا ذيمالتلا ميلعتل

 نم بيرقلا ءاملا قوس برق ةفارصلل ناكد هلف ىرخأ ةنهم نم قزتري مساق الملا ناك

 ماع - هللا همحر - ىفوت مث يشملا نع هقاعأ هرمع رخأ يف للشلا هباصأو .جيعدلا قوس

 ٠ اماع 6 زهاني رمع نع ( م ١98١ )ه 15

 : يلامشلا مساج دمحم ةفيطل ةعوطملا

 : ضعبب اهميلعت تقلتو ؛ ( م 1470 ) ه 17171/ ماع تيوكلا يف قازرلا دبع ةزاوردب تدلو

 هللا ناوضر هتباحص ضعبو لآ: لوسرلا ةريسو ميركلا نآرقلا تسرد ثيح بيتاتكلا

 يرمشلا دمحم نسحملا دبع : اهعم سردو . ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم تملعت امك : مهيلع

 ؛ باتكلاب اهتسارد نم تهتنا نأ دعبو . يلامشلا دشار ةنيكسو يلامشلا دشار ءامسأ و

 اهتيب نم تلعج دقو تيوكلا ءانبأ نيب ميلعتلا رشن يف هب كراشت باتك اهسفنل تحتتفا

 ةعوطملا : ةلضافلا ةيبرملا نرصاع يتاللا تاعوطملا نمو . هل ارقم قازرلا دبع ةزاورد يف

 . ةولف ةعوطملاو رافصلا مساج ميرم ةعوطملاو يديع ةيلع

 باهش دالوأو قازرلا دبعلا ىسوم تيب دالوأ : مهنم نوريثك اهدي ىلع ذملتت دقو

 اهرصب فك دقو . جيرفلا ءانبأ نم مهريغو تاعانقلا دالوأو يفرعم دالوأو باصقلا

 اهباتكب لمعلا تلصاو لب ةيميلعتلا اهتلاسر ءادأ نع فقوتت مل اهنكلو اهمايأ رخاوأ يف

 تناك اهنأ مهنم عمس نم وأ اهورصاعم اهل دهش دقو .اهيخأ يتنباو اهتريصبب ةنيعتسم
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 قتلت
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 نيحو . لمعلاب لوقلا نرقتو ناميإلا ةنسح ةنمؤم ريخلل ةبحمو بلقلا ةبيط ةلضاف ةديس

 ثيح ةنيكسو ءامسأ هيتنبا ةياعر تلوت فيرصلا برح يف يلامشلا دشار اهوخأ لتق

 مساج ديسلا نم ةجوزتم تناكو . نيتعوطم اتحبصأ ىتح امهميلعتو امهتيبرتب تماق

 دنهلا يلإ اهجوز عم اهمايأ تايرخأ يف تلحر دقو .بجنت مل اهنكلو يلامشلا هللا دبع

 . ( م 154٠ ) ه ١509 ماع كانه لجألا اهافاو ثيح

 :رقاب نب نسح نب نيدباع الملا

 ىلإ ملعلا بح هعفدو ةريقف ةرسأ يف أشنو ( م1811 ) ه ١787 ماع ناديملا جيرفب دلو

 هسفن فيقثت لصاو مث . نيملعملا نم هيلع فطعي نمو هقافرو هباحصأ يديأ ىلع هبلط

 يف ميلعتلاب لضافلا يبرملا لمع . يسرافلاو يبرعلا رعشلا مظن نقتأو ةءارقلا لالخ نم

 هذيمالت رهشأ نمو . باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا هذيمالت ملعي عرشو ناديملا يف هلزنم

 زيزعلا دبع ةيدوعسلا كلم صخو . لامج ليعامسإ جاحلا و يكرتلا دمصلا دبع ذاتسألا

 الظو : هحئادم ىلإ عمتسأو هلباق نأ دعب ةيونس ةوسكو بتارب نيدباع الملا دوعس لأ

 هيلإ دنسأ نم وهو . ارهام اطاطخ الملا ناك امك . الملا ةافقو ىتح اماع "8 ةدمل نايقتلي

 ةهجاو ىلع « كيلإ تلصتا ام كريغل تماد ول » ةرابع ةباتك حابصلا كرابملا ملاس خيشلا

 ةظعوم » لثم ليلقلا ادع اهبلغأ تعاض ةريثك ابتك نيدباع الملا كرتو . فيسلا رصق

 ةضور » باتك و « حابصلا كرابم حدم يف حابصلا تايآلا » ناويدو « لامألا ةغلبو لاجرلا

 « حارفألا ةئشنمو حاورألا ةيذغت »و « ةعيمللا زئارطلا و ةعيدبلا تاعصرملا »و « نيفراعلا

 - ( م0١155) ه 111 ماع نيدباع الملا ىفوت .٠ » ةيضايرلا ةلحرلا »و

 :رقايب دمحأ رفعج الملا

 خياشم نم ملعلا بستكا . يناثلا هللا دبع خيشلا دهع يف ( م1417 ) ه184١ ماع دلو
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 برق ملعلا ةبلط عمجت ةسردم أشنأف سانلا نيب ملعلا رشن ىلع اصيرح ناكو هرصع

 , ( ايلاح يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم عقوم سفن يف ) قرشلا يح يف ناديملا ةحاس

 هذيمالت ملعيو ماعلا رادم ىلع سيردتلاب موقي ناكو ٠ ابلاط نيعستلا هذيمالت ددع غلبو

 ىلع ذملتت دقو .ارعاشو اطاطخ ناكو . هقفلاو نيدلا لوصأو دئاقعلاو باسحلاو نآرقلا

 فسويو نارمع ديسو نسحلا وبأ هللا دبعو ينيوزقلا دمحم ريم ديس :مهنم نوريثكلا هدي

 ةلزلزلا نسح ديسو لبأ ميركلا دبع ىلعو يقنلا ىلع ىسوم و ةعمج يكمو لامج يلع

 نابعش نم فصنلا ةليل رفعج الملا ىفوت . ةعمج الم ةعمج و ةلزلزلا قازرلا دبع ديس و

 .(ماك؟١) هل

 : ةلزلز يلع ديس ةنيمأ ةعوطملا

 ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم تملعتو : جرفلا يح يف ( م 1848 ) ه ١151١7 ماع تدلو

 بتكو ةيوبنلا ةنسلا ةءارق ىلع تبكناو ٠ تاونس عبس اهرمعو ميركلا نآرقلا تظفحو

 ىلع هللا ديع ديسلا نم ةرشع ةسداسلا نسلا يف تجوزتو . يمالسإلا خيراتلاو هقفلا

 . تاعانقلا جيرف برق سويدلا ةحارب يف اهجوز تيب يف ةسردم تحتتفاو ٠ كورتملا

 ةكايحلاو يلزنملا ريبدتلا كلذكو . باسحلاو ةباتكلاو نآرقلا اهتذمالت سردت تناكو

 لابقإلا ىلع ةبلطلا عيجشتل زئاوجلا عيزوتو تاقباسملا ةماقإ ىلإ ةفاضإلاب ؛ تانبلل

 م517١ ماع يفو . اناجم نآرقلا ةءارقب اهنودصقي نيذلا جلاعت تناك امك . ةساردلا ىلع

 تضقو . نيعبسلاو ةسماخلا يف يهو نسحملا دبع اهدلو ةافوب ةنيمأ ةعوطملا تعجف

 . (م 159575) ه ١4١4 مرحم ١ يف لجألا اهافاو ىتح ةدابعلا يف اهتايح ةيقب

 : يوسوم لا نسح دمحم ديس ذاتسألا

 دي ىلع ملعتو ةنيدتم ةرسأ يف أشنو ( م1517 ) ه١177١ ماع ناديملا جيرف يف دلو

 ل

 نر



 داوملاو باسحلا مولع ىقلت مث ةنماثلا يف وهو ةعمج الملا دنع ميركلا نآرقلا متخو هدلاو

 . بتكلا فونصب ةرماع ةبتكم أشنأ ثيح هسفن ميلعت لصاوو . رقاب الملا دنع ىرخألا

 ينيوزقلا داوج ديس يضاقلا هفلك ىتح ةباتكلا لاجم يف ةاضقلا ةنواعمو ةراجتلا سرام

 ماق . ( م1454 ) ه1؟0/ ماع اهل اريدم راص ىتح ةيرفعجلا ةسردملا يف نيدلا سيردتب

 ٠ تاناحتماللو صصحلل لودج دعاو سيردتلا بولسأ نم ريغو ةديدج جهانم لاخدإب

 ةيندبلا ةيبرتلا ىلوأو . نيحجانلل جرخت لفح ةماقإ عم ماعلا رخآ تاداهش ردصأ امك

 ثب ىلع اصيرح ناكو . ةيعامجلا ةيهيفرتلا تالحرلا ىلإ ةفاضإلاب احضاو امامتها

 سرغ عم تافالخلا نع داعتبالاو ةملكلا عمجو ةبلطلا هئانبأ نيب ةينطولا ةدحولا ئدابم

 اريدم ناك . ةنيزلا ساوقأو ةينطولا تالفحلا ةماقإ لالخ نم مهسوفن يف نطولا بح

 تائملا هيدي ىلع جرختو ؛ةقرلاو ةدشلا تافص اهيف عمج اماع 70 نع ديزت ةدمل احجان

 الو مهدلب ةضهن يف نومهاسيو ةيرادإلاو ةيملعلا زكارملا نوموبتي نيذلا تيوكلا ءانبأ نم

 م417١ ماع لمعلا نع نسح دمحم ديسلا دعاقتو . ريدقتلاو بحلاب هنوركذي نولازي

 نابعش ١7 ةعمجلاةليل لجألا هفاو نأ ىلإ هتايركذو هتبتكم ىلإ داعو بعتلا هكردأ نأ دعب

 . ما956 رياني ١؟ قفاوملا ه١ 6

 : فارصلا فسوي نيسحلا دبع بنيز ةعوطملا

 بيتاتكلاب اهميلعت تقلتو ( م515١ قفاوملا ) ه 158١ ماع ناديملا يح يف تدلو

 ةيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا تسرد ثيح دنلوب يلع الملا دنع ةصاخو ةفورعملا

 نأ لبق لوقاعلا جيرف يف كلذو اهريغ سيردتب تماق اباتك اهسفنل تحتتفا . ةفيرشلا

 سدنهملا اهتذمالت رهشأ نمو . يفرعم تويب بناجب قرشلا يف ةكربلا ةقطنم ىلإ لقتنت

 يف اهجوز نيعت تناكو . فارصلا هللا دبع مساجو يلع سابع يماحملاو ناطلس يجاح

 اهبحو اهتيصخش ةوقب ةعوطملا تفرعو . ءارقفلا عم ةميرك تناكو ةايحلا ءابعأ لمحت
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 . م1587 ربوتكأ 5 قفاوملا ه ١١١7 ماع ةجحلا يذ ١8 يف اهبر راوج ىلإ تلقتنا

 : يلامشلا يلع ىسيع ةراس ةعوطملا
 تقلتو ( مم6 قفاوملا ) ه70١17 ماع ناضمر رهش يف قازرلا دبع ةزاوردب تدلو

 يف اهئالمز نمو . يلامشلا مساج ةجوز يزمارلا ةحلاص ةعوطملا دي ىلع اهميلعت
 7 ,  .ناطقلا رصان ةزيزع و ؛ ناطقلا نسحملا دبع تانب و ؛ ينيوثلا تانبو دالوأ : ةساردلا
 زابخلا دمحا و . ديس نارمع ديسو : مناغ يجح نيسحو . يديزملا ىسوم يبيبو ةرهز و

 | دمح وب دالواو ؛ لامج نيسح نسحملا دبعو ٠ لامج فيطللا دبعو . ةجاوخ نسحو
 نامسد عراش يف اهلزنمب تحتتفا ميلعتلا تزجنأ نأ دعبو . يجاولحلا حلاص ةمجنو

 اهقزر نأ دعب سيردتلا نع عطقنت و ةمسدلا ىلإ لقتنت نأ لبق ذيمالتلا ميلعتل ةسردم

 بايغ لظ يف لزنملا لامعأل تغرفتو ؛ ( ابيبط ايلاح لمعي و ) ردب يناثلا اهنباب ىلاعت هللا

 نيسح : مهنم نوريثكلااهباتك نم جرخت دقو . يلامشلا نسح قازرلادبع ةذخونلا اهجوز
 ١ :رمحلا دمحم ةجيدخ . كورتملا بيبح ةمطاف : يلامشلا هللا دبع بنيز , يلامشلا حلاص

 : يلامشلا ميهاربإ ىيحي ؛ يلامشلا دمحم ةنيمأ ؛يلامشلا دمحم ىليل . يلامشلا دمحم

 ةيعدألاو نآرقلا ةءارقو بايثلا ةطايخ تداجأو . يقنلا سابع تانبو : يلامشلا ليلخ ىلع

 ١ 2 يضحتو عضاوتلاو ناميإلا ةديدش تناكو . ءافشلا بلط باب نم لافطألاو ىضرملا ىلع
 . ( م 1954 قفاوملا ) ه١ 515 ماع تفوت . اهفرع نم لك مارتحاب

 : يكرتلا نسح يكرت دمصلا ديع

 رجات ( احارط هدلاو ناك و ( م٠1 قفاوملا ) ها ماع ناديملا يح يف دلو

 سرادمب قحتلاو ميلعتلا ىلإ هجتا مث ةراجتلا يف ةيادبلا يف لمعو ؛ ( ةهكافلاو رضخلا
 ج2 يا كك
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 ةسردم يف اسردم هجرخت دعب لمعو ؛ةيدمحالا و ةكرابملا يتسردم يف يماظنلا ميلعتلا

 ديدعلا هيدي ىلع ذملتتو . م1510 ماع رخاوأ ىتح قيدصلاو حاجنلا و ىنثملا مث حابصلا

 تاينيعبرألا لالخ توريبو رصم يف ةيجراخ ةيسارد تارود ىلإ لسرأ : تيوكلا ءانبأ نم

 اراشتسم مث دادغب يف يفحص قحلمك يسامولبدلا كلسلا يف لمعو . تاينيسمخلاو

 مالعألا ريزول ايفحص اراشتسم اهدعب نيع . اماع نيرشع ةدمل ةرافسلا سفن يف ايفحص

 ايمتنم ايسايس دمصلا دبع ذاتسألا ناك . دعاقتلل ليحأ نأ ىلإ يلعلا رباج خيشلا قبسالا

 سيسأت يف كراشو . نودعسلا هللا دبع ديسلا نم ابرقمو برعلا نييموقلا ةكرح ىلإ

 ةطبار سيسأت يف كراش امك . ( نيملعملا يدان مساب ةفورعم تناك يتلا ) نيملعملا ةيعمج

 الإ قيحي ال ىيسلا ركملا »و « عمتجملا عنصت ةأرملا »امه نيتيحرسم بتكو . ءايدالا

 كراشو . ةيبرعلاو ةيلحملا تالجملا نم ديدعلا يف ةيسايس تالافم ةدع رشنو .« هلهأب

 يهو اهل اريدم ناكو ؛ فاقسلا دمحاو عناصلا ديمحلادبع عم ةمظاك ةلجم سيسأت يف

 ' هل نأ امك : ما 545 سرام يف تفقوتو /١14 ويلوي يف تردص ةيرهش ةيبدا ةيموق ةلجم

 , م1551 ماع « اذه كعمتجم »و . م1508 ماع « دامر يف اوخفنت ال يكل » لثم تافلؤم

 ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيزيلجنالا تاغللا ىلإ مجرت يذلا م1517 ماع « ةمطاف تيب يف »و

 ناكو ءابدالا و نيركفملا نم ددعب ةقيثو تالص دمصلا دبع ذاتسالل تناك و . ةيسورلاو

 .عضاوتلاو رشعملاو قلخلا نسحب فرعو . بيبشلا رقص و ركسعلا دهف ءارعشلل اقيدص

 . ( م1997 قفاوملا ) ه١ 5١7 ماع ىفوت

 : عامشلا رون دجام ديس الملا

 لالب وب هللا دبع الملا دنع سرد و ( م1577 قفاوملا ) ه ١754١ ماع قرشلا يف دلو

 ةسردم هجرخت دعب حتتفاو . فالقلا دومح يكم ردبو . ناملسلا سابع هتالمز نمو

 هتلئاع عم دقعي ناكو , باسحلاو ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نارقلا سيردتل قرشلا يف ةصاخ
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 ريخلل ابحمو ارينتسم ناكو 58 كرابملا ناضمر رهش ءاقثا ةصاخو نارقلا ةوالتل اسلجم

 .ىلاعت هللا نذأب جالعلل هب كربتي ضعبلا ناك امك «جاوزلا ىلع نيلبقملاو ءارقفلا دعاسيو

 ةروسلا ديدرتل سانلا وع ديو ليفلا ةروس ددري ناك م ماع مشاغلا وزغلا ةرتف يضو

 : نيسح فلخ لضاف ذاتسألا

 يقربلا ديربلا ىلإ ةبسن يجليتلاب هدلاو بقل دقو م1977 قفاوملا ه 1١57 ماع دلو

 ةسردملا يف لضاف ذاتسألا سرد و . ديربلا ةرئاد يف لمعي ناك هنا ثيح ةيزيلجنالا ةغللاب

 ةيقرشلا و ةيكرابملا يف سيردتلاب ماق مث . ةيكرابملاف ةيرفعجلا ةسردملا مث الوا ةيفرشلا

 ماع ىتح فراعملا ةرئاد يف امجرتم اهدعب فلك تاونس 4 ةدمل م1940 ماع ذنم حابصلا و

 ما904 ماع يف و . م507١ ماع ىتح رشنلا و تاعوبطملا ةرئادل اريتركس نيع مت ءم 4

 .تاونس غ ةدمل بادآلا و نونفلا دهعم يف جدربمك ةعماج يف سرد و ارتلجنا ىلإ رفاس

 هل تناك و م577١ ماع ىتح سنوت يف ةيتيوكلا ةرافسلل ايفحص اقحلم اهدعب نيع مث

 « بابشلا مالحأ » هبتك مهأ نم و . رعشلا و صصقلا و ةباتكلا لاجم يف ةريثك تاطاشن

 زاف و . « رياربف 70 ناويد »و « ةيتيوك تاسارد » اضيأ و « ةايحلا و بدألا يف » باتك و

 رعاش ٠٠١ نيب نم م 15714 ماع ةيناطيربلا ةعاذالاب يبرعلا مسقلل ةيرعشلا ةقباسملا يف

 .« دغلا ملاع و ناسنالا » هتديصقب

 : يقت هللا دبع حلاص دمحم ذاتسألا

 ىلإ رفاس مث هيكرابملا هسردملاب هميلعت ىقلت و م1477 قفاوملا ه١؟47 ماع دلو

 مصاع رمع : هتذتاسأ نمو ماقالا ماع داصتقالا يف سويرولاكبلا ىلع لصح ثيح
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 نم و. نيدلا باهش دمحأ و . دشارلا دشار . رقصلا دوعس . يراصنألا ايركز . يريمزألا 00

 :يلعلا فسوي . باهش حلاص . يريجعلا حلاص . بيطخلا باقع : ةساردلا يف هتالمز

 م 1940 ماع ةيرفعجلا هسردملا يف الوا سيردتلاب ماق . يلعلا دمحم و يمشنلا دمحم

 اقحلم لمع مث م1577 ماع ىتح ارظان راص و حايصلا ةسردم مث هيدمحالا يف سرد مث

 لصاو و تيوكلا ىلإ داع و م1517 ماع ىتح توريب يف ةلوفطلل ةيملاعلا ةمظنملل ايفاقث

 دعاقت نأ ىلإ ةيكرابملا اريخا و ةيسداقلا مث بيبشلا رقص ةسردمل ارظان يوبرتلا هرود

 وبا زيزعلا دبع « بيجرلا دمح . يجحلا مساج : سيردتلا يف هتالمز نمو . م 1987 ماع

 نامثع . ةايح بيبح . يرونلا رونأ : مهنم نوريثك هذيمالت و . غياصلا نيدباع و يرهش

 يف لثمت عساو يعامتجا طاشن هل ناك و . قداص لبا نسح و ليجعلا قوزرم ؛ كلملا دبع

 امدنع يلاهألا دعاس امك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب نينطاوملا ىلع ةينيومتلا داوملا عيزوت

 ةيعمج يسسؤم دحأ هنوك ىلإ هفاضالاب م505١ ماع قرشلا ةقطنم لويسلا تقرغأ

 ةرتف يف و . ةماع ةبتكم ىلإ اهليوحت حرتقاو ةيكرابملا ةسردملا مده ضراع و . نيملعملا

 دارفأ ىدل ةيمألا وحم يف مهاس و ز ةمسدلا يف يقنلا دجسمب امامإو انذؤم لمع وزغلا

 اعونق اعضاوتم ناك و . م1567 ىلإ م507١ ماع نم ةيئاسملا ةرتفلا يف ةطرشلاو شيجلا

 سرام 74 قفاوملا ه١ 5١7 لاوش ١ يف ىفوت . ةيندبلا ةضايرلا سرامي و ةءارقلل ابحم

 . ماؤؤ7

 : يلغبلا ىلع ديمحلا دبع
 سيردتلا كلسب قحتلا و ( م1578 قفاوملا ) ١757 ماع قرشلا ةقطنم يف دلو

 ,ديلولا نب دلاخ و ةيقرشلا اهنم سرادملا نم ديدعلاب لمعو م1444 ماع ربوتكأ يف

 ديشرلا زيزعلادبع ةسردم يف ارظان مث م1101 ماع ةسردم ليكو بصنم ىلإ يقرو

 ماع ينفلا بتكملل اسيئر و م1470 ماع ةصاخلا ةيبرتلا ةرادإ يف ابقارم مث م١157 ماع

 حا و



 هتايح تارتف بصخا نم ةصاخلا ةيبرتلا سرادم يف اهاضق يتلا ةرتفلا دعتو .مم7

 امك . ةيميلعتلا لئاسولاو تاودألاو تادعملاب اهديوزت يف هئالمز عم مهاس ثيح ةيفيظولا

 ناجل عيمج يف مهساو . م١197 ماع ةصاخلا سرادملل يلاحلا عمجملا دادعإ يف مهاس

 لودلا ىلإ رفاسو « ةيميلقإلاو ةيلودلا تارمتؤملا يف كراشو ةيساردلا جهانملا ريوطت

 نم دعيو .مهيراجت نم ةدافتسالل ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةياعر لاجم يف ةمدقتملا

 نسحو ةيصخشلا ئداهو قالخألا ثمد ناكو .ةيفيصلا ةيدنألا يف اولمع نيذلا لئاوأ

 5 ماة4ا/ ماع دعاقتلل ليحأ .رشعملا

 : قداص نسح يلع دمحم

 ماع ةيميلعتلا هتايح أدبو ( م574١ قفاوملا ) ه ١55/8 ماع ةيورقلا جيرف يف دلو

 و لوقاعلا جيرف يف دمحا اضر الملا باتك ىلإ لقتنا مث ةيكرابملا ةضور يف مم

 ةلسارملاو ءاشنإلاو يبرعلا طخلا ملعت ثيح ةيورقلاب لالب الملا باتك ىلإ كلذ دعب لقتنا

 ىهتنا نا ىتح ةيكرابملا مث ةيرفعجلا ةسردملا لخد ماع يفو .ميركلا نارقلاو باسحلاو

 . لالب الملا ء اضر الملا .مصاع رمع ديس : هتذتاسأ نمو . م194١ ماع ةساردلا نم

 . يوسوملا نسح دمحم ديس ءدمحلا ىسيع ٠ يراصنألا ايركز دمحم . فيسلا دشار

 مث م549١ ماع ةيكرابملاب اسردم لمع و . يرهاوجلا نسح ازريم و ؛زابخلا نيسحلادبع

 ةثعب يف رفاس مث . م١157 ماع حابصلا اريخأ و حاجنلا مث م107١ ماع ىتح ةيدمحالاب

 هطاشنل غرفتيل م1918 يف دعاقت ىتح م977١ ماع ةينفلا ةيبرتلل اهجوم يقرو ةيسارد

 فسوي : ناينحلا مشاه ؛ برع ميركلا دبع : سيردتلا لالخ هئالمز نمو . يراجتلا

 :مهنم نوريثكف هذيمالت امأ و . ردبلا مساج . نيسايلا دمحا . رشبلا دمحم . ناحرفلا

 بحاص « نازولا هللادبع . يلغبلا ىلع : هللادبع قراط : نمؤملا نيسح .ردبلا ناميلس

 ميدقتو ةيمألا وحم لثم يعامتجالا لاجملا يف تاماهسإ هلو . قوزرملا مساج : يديزملا

 تبا 996
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 ضراعم ةدع ماقأ .ةينفلا ةيبرتلا جمانرب دادعإ و تيوكلا نويزفلت يف ةيفاقثلا جماربلا

 هلمعل هبحو هحرمب فرعو . ةيفاقثلا طاسوألا باجعإ تلان اهجراخو تيوكلا لخاد ةينف

 . ديجلا لمعلا يف ةفيرشلا ةسفانملاو فادهألا قيقحتل باعصلا يدحتب رهتشاو

 : كامسلا سابع هللادبع دمحم

 نسحملادبع : هثالمز عم لالب الم ةسردمب قحتلاو ه٠14١ ماع ةبطملا يحب دلو

 لزنم يف ةسردم حتتفاو . سابع وبأ دومحم و كورتملا ةزمح . يكم ردب . يعافرلا

 اهرضح . ةبطملاو يمور نبا دجسمو ةيزكرملا تاصقانملا ةنجل نيب نآلا عقاولا ةرسألا

 . نمزلا رورم عم ةئامثالث ىلإ عفترا مث يتبسلا هللادبع و يلع امهو نيبلاط ةيادبلا يف

 دمحم : هذيمالت نمو . ذيمالتلاب ةيانعلاو هلمع يف هصرحو ملعملا ةءافك ىلع كلذ لديو

 قداصو ؛ يلعلا دمحا : عوطملا دمحم : طايخلا اضرلادبعو رهاط ٠ لالب ربنع : ملاس

 ىلع ذيمالتلا ثحو هتسردم قالغإ ررق هلزنم راوجب حاجنلا ةسردم حاتتفا دنعو . فلخ

 ماع ءاملاو ءابرهكلا ةرازو يف لمعو . ةثيدحلا مولعلا سردت تناك يتلا حاجنلاب قاحتلالا

 اهسسفن ةيلكلاب قحتلاو هئالمز ىلع قوفتف ةيعانصلا ةيلكلاب ةرود يف لسرأ و ما٠46

 مسق يف م970١ ماع ةيبرتلا ةرازو ىلإ لقتناو . م507١ ماع اسردم مث ابردم لمعيل

 سأرتو نيترم ةيعمجلا رسل انيمأ راصو نيملعملا ةيعمج يف وضع وهو .ةيميلعتلا لئاسولا

 تالحرلاو ةيضايرلا ناجللا يف كرتشاو ايروسب برعلا نيملعملا رمتؤم يف ةيعمجلا دفو

 دي دميو ريخلل بحمو دودو يعامتجا هنا هتافص نمو . ملاعلا لود فلتخم ىلإ ةيوبرتلا

 . نيرخآلل نوعلا

 : يرهش وب دمحم دومحم زيزعلادبع

 هميلعت أدبو 6 قرشلا يحب كرابم ةحارب يف ( ما قفاوملا )ه٠ ماع دلو
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 :ةساردلا يف هلماز و  نيملعملا راد و ةيكرابملا و ةيقرشلا مث ناينحلا باهولادبع ةسردمف

 , سينملا ناميلس ٠ عوطملا ناميلس ٠ يعافرلا هللادبع ؛ نايقولا سراف ٠ ضهانلا دعس
 نيسح . يمركلا ريهز ؛ حلاصلا فيطللادبع : هتذتاسأ مهأ نمو . يبيضقلا نسحملادبع

 . ارتلجنإو توريب يف تارود ةدعب قحتلاو سيردتلا يف اهدعب لمع . مجن دومحم و مجن

 هئالمز نمو .ةيميلعتلا لئاسولا ةرادال اليكو مث ارظان راص ىتح سرادم ةدع يف لمعو
 .حادسلا دمحمو نيسايلا دمحم: فضملا دلاخ ٠ ملسملا زيزعلادبع : سيردتلا لالخ

 ةدع يف كرتشاو ةيتيوكلا ةيليكشتلا نونفلا ةيعمج يف اوضعو ايليكشت انانف ناكو
 « اضرلادبع ريمأ ٠ يماطقلا ردب :مهنمف هذيمالت امأ .اهجراخ و تيوكلا لخاد ضراعم

 نايقولا ناندعو . نيزلا زيزعلادبعو . ملاسلا هللادبع ىلع خيشلا ٠ حيمرلا دمحا
 . ملسم دمحم و

 : يلع دمحملا نسح رصان نسح

 ةيقرشلا ةسردملاب هميلعت ىقلتو ( م1957 قفاوملا ) ه١؟١0 ماع ةيورقلا جيرفب دلو

 .فيسلا دشار . عوطملا هللادبع : نانسحلا ملاس : ةذتاسألا دي ىلع ملعت و : ةيكرابملاو

 « نازولا مساج :؛ يفارخلا دعاسم : ةساردلا ءانثأ هتالمز ةلمج نمو . يللبرغلا دلاخ

 يداهلادبع ؛ نالمشلا فيس . سرفلا ديمحلادبع . يعانملا ملاس . قازرلادبعلا قازرلادبع

 دمحم ؛يميلسلا حلاص : نازولا بوقعي . هوحبلا ميهاربإ ؛ يلع دمحملا روصنم ءديمحملا

 قرشلاو يناطيربلا كنب يف افظوم ( م508١ ) اماع ١1 وذ وهو ةيلمعلا هتايح أدب .راتخملا

 يض لمعيل ةيبرتلا ةرازو ىلإ لقتنا دحاو ماع دعبو . راجتلا قوس يف نئاكلا طسوألا

 ةبلطلا نوئش مسق ىلإ لقتناو . حابصلاو ةيدمحالا و ةكرابملا سرادم يف سيردتلا ةنهم

 هبترم نأب ركذيو .جيعد نب قوس يف ةشمقألا ةراجت يف هدلاو دعاسي ناكو ةرازولا يف

 ةيذحألاو ةلدبلا ءارشل ةيونس ةأفاكم ىلإ ةفاضالاب ةيبور نيرشعو ةّئم ناك يرهشلا
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 هكنتيح كو اورج

 غلا لل للا مما

 رفسللو نيماع لك رفسلل ىرخأ ةدعاسم فرصو . ةيساردلا بتكلاو سبالملا ضعبو

 ,ردبلا باهولادبع : نيسردملا هئالمز نمو . جحلا ةضيرف ءادال مارحلا هللا تيب ىلإ

 «نيسح بويا : هللارصنلا دلاخ ٠ يقت حلاص دمحم :ءنسح ىلع دمحم . عوطملا دمحم

 «صيرق وب قازرلادبع :مهنم نوريثك هذيمالتو .راسجلا دمحا دمحم و سيردإ دشارو

 ؛راجنلا نمحرلادبع . يفرعم لوسرلادبع . ةدامح ردب :نافيرعلا فسوي .يسيفنلا ردب

 .يماطقلا دمحم : دمحالا رباج يلع و دمحالا حابص رصان خويشلا ؛ عيردلا ميهاربإ

 « يديزملا يداهلادبع ؛ دمصلادبع ديس ناندع ٠ غارج رقاب ٠ يدارعلا شيورد ناندع

 : هتامس مهأ نمو . نوريثك مهريغو ليلجلادبعلا ديرف ءيسيفنلا ضاير : جيلفلا بوقعي

 . ةيضاملا تايركذلاب هعلو و هئالمزل هبحو ءودهلل هليم

 : شتآ هللادبع دمحم الملا

 ىقلت و م1860 قفاوملا ه١17* ماع شتآ هللادبع دمحم الملا لضافلا ىيرملا دلو

 ةوالتو ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم هيدي ىلع ملعتو باتكلا يف هدلاو دي ىلع ركبملا هميلعت

 ىلإ كلذ دعب لقتناو ٠ م٠54١ ماع لبق ناديملا ةقطنمب ةسردم حتتفا دقو .ميركلا نآرقلا

 . م 150٠ ماع ىتح ( هللا همحر ) نابعش جاحلا دجسم بناجب قرشلا ةقطنم

 « يديزملا روصنم يلعو ؛ يتشد نسح جاحلا نم لك هذيمالت زربأ نم ناك دقو

 نمهب دمحاو .دنلوب نسحو حلاصو ؛هجاخ يلعو . ديمحملا ديجمو . يراصنألا ناملسو

 روصنم روتكدلاو ءريضخ مساقو .ءفازجلا ليعامسإو :ينانكشأ بجر المو .هناوخإو

 روصنم يلع و :نمهب ىسيع موحرملاو .,كامسلا ليعامسإ و :ناديع ردب روتكدلاو :مولغ

 .. نثتآ رافغلا د بَعو ٠ فارضلا

 ؛مهئانبأ سيردتل هغرفت ريظن ايرهش ةيبور فصن هل نوعفدي ذيمالتلا يلاهأ ناك دق و

 نمو ءرهظلا ةالص ىتح احابص ةعباسلا نم : نيترتف ىلع هتسردم يف نوسردي ثيح

- © - 



 تيقاوم لكشت ةضورفملا تاولصلا تناك اذكهو . برغملا ةالص ىتح رصعلا ةالص ليبق

 . اهنم فارصنالاو ةسردملا ىلإ روضحلا ديدحت

 نمض قرتحا لب هعبط متي ملو ؛ هدي طخب جارعملاو ءارسإلا نع لضافلا يبرملا بتك
 خيراتب بعشلا ةقطنم يف نئاكلا هلزنم يف بش يذلا قيرحلا يف تقرتحا يتلا بتكلا

 /١ يف هيلع ىلاعت هللا هتمحر هتافو يف اببس ناك يذلاو ؛ م 1917 ماع نم ربمتبس 0

 . ه 1591 نابعش ٠١ ل قفاوملا م 19177 ربمتبس

 . ةفلتخم دادعأ يف لئاوألا نيملعملل روص رشنب ةروكشم ةيتيوكلا رصعلا ةلجم تماق

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ... هيونتلا ىضتقأ اذل : باتكلا اذه نم تافطتقم ترشن امك
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 ةعبطلا - 1587 - تيوكلا - لسالسلا تاذ ةبتكم « تيوكلا خيرات نم » نالمشلا قوزرم فيس

 . ةيناثلا

 ١9944 - تيوكلا - ساطرق راد « تيوكلاب يبرعلا عمجتلا نع تارضاحم ٠ نيسح زيزعلادبع

 . ةيناثلا ةعبطلا -

 . 19/47 - تيوكلا « ةيباينلا ةايحلا يف اهريثأتو ةيتيوكلا ةيناويدلا ٠ سماغملا دمحم دلاخ

 تيوكلا - لسالسلا تاذ ةبتكم « تيوكلا خيرات نم تاحفص » يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا

 . ةتكافلا ةعبطلا <: ةيئدح

 . 1911 - توريب - ةايحلا ةبتكم راد « تيوكلا خيرات » ديشرلا زيزعلادبع

 ةبتكم « كرابم دهع يف تيوكلل يسايسلا خيراتلا ٠ سرتخلا حوتف .د ةمجرت ٠ اهنادلس .ج .ج

 . ةيناثلا ةعبطلا - 194٠0 - تيوكلا - لسالسلا تاذ

 . تيوكلا - لسالسلا تاذ ةبتكم « ءارهجلا ةكرعم ٠ يصوصخلا سابع نيدلاردب .د

 ةعبطلا + ٠12-:-تيوكلا:- :نسيقلا راد« تيوكلا تادب انه نم:» متاحلا دلاخ هللادبع

 . ةيناثلا

 . 1550 - توريب - بتكلا راد ةعبطم - « يسايسلا تيوكلا خيرات » لعزخ خيشلا فلخ نيسح

 تيوكلا - لسالسلا تاذ ةبتكم « ثيدحلا تيوكلا خيرات » ةمكاح وبأ ىفطصم دمحا .د
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 . 1594 - تيوكلا - ساطرق راد « تيوكلا يف يسايسلا روطتلا لخدم ءراجنلا مناغ .د

 . 1994 - تيوكلا - ساطرق راد « تيوكلا خيرات يف ثاحبأ » يميمتلا فلخ كلملادبع .د

 ::مالغإلا ةرازو - تيوكلا ةموكتح ةعبطم « يضأملا تيوغ » ميزيقملا زيزملادبع دهه ناميلس
 . ةيناثلا ةعبطلا - 14417 - تيوكلا « تيوكلا يضام نم تاحمل » يكرتلا نمحرلادبع فسوي

 ةيركلا -ةيقرتعلا ناقل« الغلا نم طقضتو ناتزقا# كيؤكلا! 1 ةذاعس دق ةقسو.د

.1١595675- 
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 ةعبطلا - 1114 - تيوكلا - نطولا عباطم « خيراتو ةراضح تيوكلا »حابصلا ةفيلخلا ةنوميم .د

 . ةيناثلا

 ةرهاقلا - بيرغ راد « ةيكرتلا-ةيزيلجنإلا ةيقافتالا يف تيوكلا ٠ حابصلا ةفيلخلا ةنوميم .د

 .1و99-

 . 1596 - تيوكلا « خيراتلاو بدألا يف ةمظاك » مينغلا فسوي بوقعي .د

 1995 - رشنلل ناعيبرلا ةكرش « تيوكلا يف يعارشلا رفسلا ةذخاون » يجحلا فسوي بوقعي .د

 . ةيناثلا ةعبطلا -

 .19914 - تيوكلا ٠« تيوكلا يف يسايسلا ماظنلا ٠ يريسأ اضرلادبع .د

 حابصلا ةسسؤم « يتيوكلا عمتجملا يف ةايحلا ةرودل ةيعامتجالا تاداعلا » حيبص هيطع حالص

 :153-: -:تيوكلا -

 . 19917 - تيوكلا « ءادهشلا لفاوق ٠ ىرسألاو ءادهشلا رسأ ةياعرل لفاكتلا قودنص

 « ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا يف ةيكيرمألا ةيلاسرإلا تاياكح : كاكتحالا ةمدص » ماسبلا دلاخ

 . 195/ - ندنل - يقاسلا راد

 تيوكلا - ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم « عامطألا هجاوت تيوكلا » مينغلا فسوي بوقعي .د

 .1ةةيرإ-

 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم « ادودحو ادوجو تيوكلا » نورخآو مينغلا فسوي هللادبع .د

 . ةيناثلا ةعبطلا - - ١5519

 ددع - ةيتيوكلا ماعلا يأرلا ةديرج « تيوكلا يف تاينيسحلا نع عالطتسا » يرجاهلا روصنم

 . 1ةةة/غ كه - 117+

 ١57٠ ةياغلو ه ١١٠١ نم نرق فصن يف تيوكلا يف ميلعتلا ةصق » يرونلا هللادبع خيشلا

 ره

 . 1510 « تيوكلا يف ةاتفلا ميلعتل خيراتلا روطتلا نم تاحفص ه حلاصلا كلملادبع ميرم

 ةعبطلا - 19517 - تيوكلا - ةيرصعلا ةعبطملا « نينرق يف تيوكلا ءابدأ » ديزلا دوعس دلاخ

 . ةيناثلا

 تيوكلا ةموكح ةعبطم « نامز مايأ جيلخلاو تيوكلا يف ميلعتلا خيرات ٠ باهش مساج حلاص

 .ا١ة946-
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 . ١5814 « تيوكلا خيرات نم لاجر » باهش فسوي

 ةلاسرلا عباطم - يداهلا ةسسّؤم رشانلا « 150/٠ - 48 ماعل ةصاخلا سرادملا ليلد »

 . تيوكلا -

 ةيبرعلا ةضهنلا راد - يحيجنلا بيبل دمحم .د ةمجرت « ةيبرتلا ةفسلف ٠ سكنيف . ه بيليف

 .19560 - ةرهاقلا -

 تيوكلا - لسالسلا تاذ ةبتكم « (دلاخلا دهف نب ناحرف ) تيوكلا مالعأ » نالمشلا قوزرم فيس

 .98١ه-

 ةعبطلا - 1187 - تيوكلا - حالفلا ةبتكم « تيوكلا يف ميلعتلا روطت » روفغلادبع فسوي ةيزوف

 . ةيناثلا

 يف ثادحالا ليكشت يف اهرودو ءاسحالا توك يف ةيسايسلا ىوقلا » ةداعس رفعج فسوي .د

 1951 - تيوكلا - ةيلودلا ةعومجملا عباطم « جيلخلا ةقطنم

 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج « تيوكلا يف ينيدلا ميلعتلا ةودن » يف معنملادبع ىلع ذاتسالا ثحب

 . 1543/5/15 - غوالا ددع -

 ءابنالا ةلاكو نع القن 1949/4/٠١ يف ةيتيوكلا نطولا ةديرج يف مينغلا هللادبع .د ةرضاحم

 . ةيتيوكلا

 . ةلودلا تالاجر نم ديدعلا عم ةيصخش تالباقم

 م9١// «٠ تيوكلا يف ةيعارشلا نفسلا ةعانص » يجحلا فسوي بوقعي .د

 - تيوكلا - ساطرق راد - تيوكلا يف ةيسايسلا ةضراعملا : لامج فسوي نسحملادبع .د
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 ثيدحلا تيوكلا خيرات : يروضانلا ديشر

 توريب - رداص راد : قدزرفلا ناويد

 يتيوكلا عمتجملا يف ةعيشلا : ةيلودلا ةسايسلا ةلجم : سريدملا حالف .د

 تيوكلا يف يداصتقالا و يسايسلا ماظنلا : يجعلق يردق

 يبرعلا لبقتسملا ةلجم - تيوكلا يف ةيسايسلا ةكراشملا ةبرجت : يحيمرلا دمحم .د

 م1947 / 7 / 9 - سبقلا - نييعامتجالا ةطبار يف ةودن : رقصلا دمحم مساج

 تيوكلا - يباينلا مكحلل ماع فصن : يناسدعلا ناميلس
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 تيوكلا - يدلب نم نوبرم : يفارخلا نسحملادبع .د

 ةديدجلا ةينيسحلا داور و ءابطخلا روص و ءامسا : لامج يداهلادبع دمحم

 لودل يبعشلا ثارتلا زكرم - تيوكلا يف ةيعارشلا نفسلا ةعانص يجحلا فسوي بوقعي .د

 م 1984 - يبرعلا جيلخلا
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