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 ريدصت

 يماع تيوكلا ةلودل مشاغلا يقارعلا لالتحالا ةرتف ءانثأ يف ةرم لوأ باتكلا اذه ردص

 . ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا نيتغللاب ادنلوهب نديل يف ليرب راد هرشنب تماق دقو ءم١94١ 4

 فيشرألل ًاسيئر اهتقو ناك يذلا فلؤملا نم ةردابمب هرشنو باتكلا اذه فيلأت ءاج دقو

 لوصأ كاذنآ ادئلوه ىدل تيوكلا ةلود ريفس ربيحش ليهس روتكدلا ىلع ضرع ثيح « يدنلوهلا

 حابصلا رباجلا دمحألا حابص خيشلا ءارزولا سلجم سيئر ومس ىلإ هرودب هلسرأ يذلا باتكلا اذه

 ٠ ةيجراخلل ًاريزوو ءارزولا سلجم سيئرل ًالوأ ابئان ناك امدنع

 ةديدج ةيملع ةدام هيف تدجوف « هيف رظنلل ىلإ باتكلا اذه لوصأ ةلاحإب هيلاعم لضفت دقو

 . هرشنو باتكلا اذه معدب هيلاعم هيجوت ناك مث نمو « اهرشن قبسي مل تيوكلا خيرات نع ةقثومو

 ىف ةيعرشلا تيوكلا ةموكح هيف تناك تقو ىف ةديدجلا قئاقحلا هذه نع فشكلا ءاج دقو

 ا دوجولا لوح ةلصاوتملا ةيقارعلا تاناغدالا ىلع قثوملا ىملعلا درلا رمأ ثحبت فئاطلا

 يذلا ىعوضوملا ىملعلا باتكلا اذه ناكف « تاظطلاغملا ىلع ةمئاقلا تاءاعدإلا كلت .« تيوكلل

 قويحم ريغ جهنم طحتإو ء يدنلوؤلا فيشرألا قئاثو ىلع - ةيساسأ ةفصب - هفلؤم هيف دمتعا
 ةيفارغجلا اهدودح نايبو تيوكلا ةأشن ةفرعم رداصم نم ًاردصم ةيخيراتلا طئارخلا دامتعا وهو

 . اهخيرات راسمو

 ةحضاو تناك تيوكلا ةلودل ةيلامشلا دودحلا نأ طئارخلا كلت لالخ نم باتكلا اذه دكؤيو

 . رشع عباسلا نرقلا طساوأ ذنم اهتاليصفت لكب ةموسرمو ملاعملا

 نيدياحما نيفشكتسملاو نيلاحرلا نم ديدعلا ىؤر لالخ نم قئاقحلا كلت تدكأت دقو

 - قارعلا عامطأ نكت ملو ءدودحلا ىلع عازن يأ هيف نكي مل تقو يفو « ةقيقحلا هجول نيدرجتملا

 . ترهظ دق - ىلامشلا تيوكلا راج

 يف مادرتسمأ يف ترشن يتلا زنتوأ نيوخألا ةطيرخ ةقد اهرثكأو طئارخلا كلت مهأ نمو

 . ياهال يف ةلودلل ةماعلا تاظوفحملا نمض ةدوجوم لازت الو ءرشع نماثلا نرقلا نم تاينيعبرألا



 هب رمت تناك يذلا مانس لبج اهزربأو . ةيلامشلا دودحلا ملاعم حوضو لكب ةطيرخلا كلت نيبتو

 كلذ ىلإ فاضت ءاًئيشف ائيش بونجلا وحن رسحنتف عامطألا اهيلع روجت نا لبق دودحلا كلت

 . ًاعابت طئارخلا وماسر اهلوادت ىتلا ةيفارغجلاو ةيحالملا طئارخلا

 « طئارخلا ىلع اهروهظ خيراتو تيوكلا ةلودل ةيفارغجلا ملاعملا نم ةعومجم باتكلا عبتتيو

 ىلإ اهمسا ءاقب يف اهرثأ ةيخيراتلا اهترهشل ناك ىتلا «ةمظاك» اهرهشأو ًاروهظ نكامألا لوأ ناكو

 لاوط تيوكلا ةنيدم ىلع ةيملاعلا طئارخلا يف تقلطأ تناك يتلا «نيرقلا» مسا رهظ مث « مويلا اذه

 نرق دقف . ًافورعم نكي مل تيوكلا مسأ نأ ىنعي ال كلذ نأ الإ ء رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا

 تيوكلا نأ ركذو ءرشع نماثلا نرقلا لئاوأ ذنم نيمسالا نيب ىروسلا ةلاحرلا ناولغ نب ىضترم

 فصتنم يف اروبين» اهعضو يتلا ةطيرخلا ىلع ةرم لوأل «تيوكلا» مسا رهظو « نيرقلا ًاضيأ ىمست

 صحافلا ملاعلا نيعب صوصنلاو طئارخلا كلت لك «تولس» لوانت دقو . رشع نماثلا نرقلا

 . مامتهالاب ةريدج ةدام مدقو قثوملا

 اهيلإ فاضأ ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيناث ةعبط رادصإب ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ماق دقو

 ركشلا صلاخب هجوتن ىلوألا ةيبرعلا ةعبطلا هذه ردصن ذإ نحنو . ةديدج طئارخو تامولعم فلؤملا

 - كلذك ةعبطلا هذه يف - يملعلا لمعلا اذه ىرثأ يذلا ريبكلا دهجلل تولس ج . ب روتكدلل

 ىلع رونأ يماس دمحم روتكدلل كلذك لوصوم ركشلاو « ةيفارغجلاو ةيخيراتلا ىؤرلا نم ريثكلاب
 بوقعي روتكدلاو يطعملادبع فسوي روتكدلل ريدقتلاو ركشلاب ينثن امك « باتكلا اذه ةمجرتب همايق

 . باتكلا ةعجارم يف دهج نم هالذب املو ةقيقدلا امهتظحالمل زكرملاب نيراشتسملا يجحلا

 ةأشن نع ةمهملا قئاثولا نم نمضتتي امب ةيبرعلا هتعبط يف باتكلا اذه نوكي نأ يف ريبكلا انلمأو

 نم يبرعلا ملاعلاو تيوكلا يف نيسرادو نيثحاب نم عيمجلل ًاحاتم ًايملع ًاعجرم اهلالقتساو تيوكلا

 . هاصقأ ىلإ هاصقأ

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو

 مينغلا فسوي هللا دبع. د.أ

 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم سيئر



 وه ين لإ اسس . و
 (اممرز“ةظ زم

 ةباتك ديعب دح ىلإ هبشت رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف جيلخلا لود خيرات ةباتك نإ

 عوضوملاب ةلصلا تاذ ةداملا ةردنل كلذو « ىطسولا روصعلا لئاوأ يف ابروأ نم ةريثك ءازجأ خيرات

 ةيراجتلا قاروألا ماوكأ ايانث يف تسد جيلخلا برع خيرات نع ةليلق تاراشإ ىدعنتت ال ىتلاو

 كطرف لي ىرعأ تاككإ دمرت دق اسك « علا ىف ةيظنرول ةيقرشلا دنهلا ةكرش تاسسؤمل

 . نيلاحرلا بتك يف كلذكو ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو ةيلاغتربلا

 خرؤي نم هجاوت ةلكشم أوسأ لعلو « جيلخلا ةقطنم :م جراخ ةظوفحم ةيخيرات ةدام كلذ لكو

 الف تيوكلا ةلاح يف امأ . ةرصاعملا ةيلحلا رداصملا صقن يه ةثيدحلا ة ةرتفلا لئاوأ يف جيلخلل

 مل ثحبلل دئازلا ةمكاح وبأ دمحأ سامح نأ ىتح ةميدقلا ةيلحلا قئاثولل رداصم ةيأ دجوت

 ذرقلا ىلإ دوعت ةيبرع رداصم نمض ضومغلا اهفنتكي ةيوناث عجارم نع الإ فشكي نأ عطتسي

 ةغللاب ابوتكم ادحاو ارصاعم اردصم (11. 1138171322) نمراه دجو دقو « رشع نماشلا

 رصعلا لئاوأ يفف . تيوكلا ةلاح يف ىودجلا ةدودحم اهنإف ةيبروألا رداصملا امأ . (١)ةيبرعلا

 تيوكلا تناكو « جيلخلا يف ةمهم ناوم ةثالث وأ نيءانيم 3 نوزكري نويبروألا ناك ثيدحلا

 يلا ! ريشت يتلا ةليلقلا لمحجلاو قئاثولا مظعم ىلع ةمكاح وب أ رثع دقو « قاطنلا كلذ جراخ ةداع

 . ةيناطيربلا تاظوفحملا يف تيوكلا خيرات ةيادب

 طئارخلا نم ميدقلا صحف نوكي امبرو . ثحبلل الاجم ىرخألا رداصملا نم ةلق ىقبتو

 يف روطت يأ ىلع فرعتن ىتح ةلكشملا لوانت بيلاسأ دحأ جيلخلل ةيحالملا تاططخللاو ةيبوروألا

 ةنراقملا ةساردلا جئاتن لجسي باتكلا اذه نإف كلذل . تيوكلا ةقطنم هب تفصو يذلا بولسألا

 ةيكرامتادو ةيسنرفو ةيدنلوهو ةيلاغترب نم) جيلخلا ةقطنمل ةيبروألا طئارخلا تلوانت يتلا

 ظوفحم ةلحرلا لصأو . م9١1١ ماع تيوكلا راز يذلا يروسلا ةلاحرلا «ناولع نب ىضترم ةلحر» ىلإ انه ةراشإلا )١(

 ماق دقو . (ةطاسهملا 210. 6137 -اقلطا. 17ءامواعتم 11 2له. 1860, مل. 1028 - 115ط.) مقر « نيلرب ةبتكم ىف

 لآ رمع نب ديعس روتكدلا قيقحتب ةروكذملا ةلحرلا ةعابطب تيوكلا ةعماجب ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد زكرم

 نيميثعلا هللادبع روتكدلا ذاتسألاو (آنارنءد ؟ظاههصددسم) ىنامللا قرشتسملل قبس دقو . ١19941 تيوكلا ةعماج ءرمع

 ْ . اهتيمهأ انيبو ةطوطخملا هذه نع ابتك نأ



 نمف .« م677١ ماع يف ةرم لوأل تيوكلا ميلقإل ىلوألا حمالملا تركذ امدنع ( ةيزيلجنإو ةيناملأو

 ديكأتلاب تبثي ةطيرخ ىلع ام ناكم روهظ نأل ابعص ايخيرات اردصم طئارخلا ربتعت بتاوجلا ضعب
 نكمأ دقف كلذ عمو ؛ عقوملا كلذ ةأشن خيرات يطعي ال هنكلو ةطيرخلا تممص امدنع هدوجو

 ةيدنلوهلا قئاثولاف ٠ قئاثولا ضعبب موسرلاو طئارخلا يف دجوت يتلا تانايبلا طبر نكميو

 راهظإل ةلواحم يف !ردَضَم' دعي ةفورعم ريغو ةفورعم ععرسا ةدام مصن فوس اننإف كلذلو

 قتئاثو كلذكو ةرصاعملا تالحرلا بتك يف تاراشإلاو ةمحالملا موسرلاو طئارخلا نيب ةقالعلا

 . .تاظوفحملا

 لبق تيوكلا خيرات يف ةضماغلا ةرتفلا ىلع ءوضلا نم ديزملا ءاقلإ ىلع اننيعت ةداملا هذهو

 ةعومجملا ىلع انثحب زكر دقو « ةرفاوتم ةيناطيربلا قئاثولا حبصت خيراتلا كلذ دعب ذإ 18٠١ ماع

 ةيدنلوهلا قئاثولا لك صن درونسو . ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم اهب ظفتحت ىتلا

 و ١5506 نيب ام ةرتفلل تيوكلا ميلقإ نع ةرصاعم ىرخأ ةيبرؤأ قئاثو ةعضب كلذكو ةلصلا تاذ

 تاذ ةمهملا طئارخلا لك ىطغت ىتلا روصلا نم ةعومجم ىلع باتكلا اذه ىوتحي امك 6 ١0

 نرقلا نم تاينيتسلا ىتح ةقحاللا تانيعلا ضعبو « ١87١ ماع ىتح تيوكلا ةقطنمب ةقالعلا

 نكمي يتلا جيلخلل ةيرحبلا موسرلا لئاوأ اهيف ترهظ يتلا ةرتفلا يهو « رشع عسانتلا

 . اهيلع دامتعالا

 ١494١( نديل) ىلوألا نيتعبطلل دادعإلا يف مهسأ نم لك ىلإ ركشلاب فلؤملا مدقتيو

 يمساقلا دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ومس ركشلاب صخيو .(6 تيوكلا) ةيناثلاو

 . ةصاخلا هتعومجم نمض ةظوفحلا ةردانلا طئارخلا نم ددع نم ةدافتسالل ةصرفلا هتحاتإ ىلع

 سابع فلخ ريفسلاو نانامزلا ملاس ريفسلاو ربيحش ليهس روتكدلا ريفسلل ًاضيأ لوصوم ركشلاو
 ديسلاو ناوتجنيراف . أ روتكدلاو اهئيراف . أ روتكدلاو كوك . أ روتكدلاو نجيوسروك بوج ديسلاو

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم سيئر مينغلا فسوي هللادبع روتكدلا ًاضيأ ركشيو . ليو جروج

 ةمجرتلل ةيتاهنلا هتعجارمو ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا هيتعبط يف لمعلا اذه رشنب همامتها ىلع ةيتيوكلا

 :ةيبوعلا



 لوألا لصفلا

 رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف طئارخلا ىلع يتيوكلا ميلقإلل ىلوألا تاراشإلا

 قلطي يذلا ميلقإلا يف تعقو ثادحأ ىلإ ريشت ةيخيرات قئاثو ةيأ ةرتفلا هذه يف فرعن ال

 : تيوكلا نآلا ةيلع

 ةقلعتملا تاراشإلا عاونأ نم ديدعلا دجويو « ةميدقلا طئارخلا يف ةقطنملا هذه تمسر دقو

 ءاطعإ بعصلا نم لعجيف اضقانتم ودبي دق اهضعبو « موسرلاو طئارخلا كلت ىلع تيوكلاب

 ةريزجل وه ةيلاحلا تيوكلا ةلود لكشي يذلا ميلقإلا ءازجأ دحأل حضاو ركذ مدقأ نأ ريغ

 دقو « جيلخلا لامش ىلإ نويلاغتربلا نوفشكتسملا لصو ام دعب ةيبروألا طئارخلا يف درو دقو اكليف

 . (1105 لع ْخعددله) اداوكأ هد ايلإ مسا ةروكذملا ةريزجلا ىلع قلطأ



 اه: اخ ني جيلخلا لاقت ىيرسلا تناجلا خيراتلا ةماملا حماللآ.-١
 ٠55١و

 ةليلق دوقع ةدمل ةيرظنلا ةيحانلا نم تيوكلا ةلود مساب نآلا فرعي يذلا ميلقإلا ناك امبر

 دوجو كانه نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع « ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم اءزج رشع سداسلا نرقلا يف

 ىلع اهتضبق ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تدقف ذإ « ةرصبلاو فيطقلا نوصح جراخ يقيقح ينامثع
 تعبتا دقو . رشع سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ جيلخلا يف ةيلحاسلا قطانملا

 يف ةطشن ةسايس )١07٠-١95771( ريبكلا ناميلس ناطلسلا مكح لالخ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ةقطنم يف برعلا مهءافلحو نييلاغتربلا تمجاهو ءاسحألا ىلع اهتضبق تمعدف . جيلخلا

 نأ ةميدقلا فاصوألا نيبت ذإ ءادودحم ناك ةرصبلا ةقطنم ىف ىنامثعلا ذوفنلا نكلو . فيطقلا
 نيينامثعلا نيب ةيقافتا كانه تناك هنأو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيئان دودح ةطقن تناك ةرصبلا
 لك نوكت نأ ىلع صنت اهسفن ةرصبلا ةنيدم ىلع ةينامثعلا ةطلسلاب اوفرتعا نيذلا ةقطنملا برعو
 . ١7 لئابقلا لاجر ةطلس تحت ةنيدملا راوسأ جراخ دحاو ليم دعب ىلع عقت يتلا ضرألا

 مسا مادختسا ناكو نيرحبلا ةقطنم يف نييلاغتربلاو نيينامثعلا نيب عارصلا راد دقلو

 ءزج ىلإ اضيأ نكلو مويلا ةفورعملا نيرحبلا رزج ىلإ طقف ريشي ال تقولا كلذ يف نيرحبلا
 ريخألا ءزجلا يف نكلو ٠ جيلخلا نم يلامشلا ءزجلا مظعم نم ةيلحاسلا ةقطنملاو ءاسحألا نم
 نم هانتم طغض اياحض ءاوس دح ىلع نوينامثعلاو نويلاغتربلا حبصأ رشع سداسلا نرقلا نم

 ةيجراخلا ةينامثعلا ميلاقألا تضرعتو ةيبرعلا لئابقلا نم كلذكو امهنم ىوقأ تناك يتلا سراف

 اذكهو 2")نييلاغتربلا ةدعاسمب اهنع عافدلا نم دبال ناكو ريطخ موجهل ةرصبلاو ءاسحألا يف

 ةيماحلل ةثراوتم ةدايقب تيظح ةيبرع ةلئاع اهمكحت ةلقتسم هبش ةرامإ ةرصبلا تحبصأ

 , 29 اهب ةيراشكنإلا

 ةرصبلا ناطلس هسفن بقلي ةلودلل ةمهملا قئاثولا لك ىف ىنامثعلا ناطلسلا رمتسا دقلو
 ءاسحألاو نيرحبلا ميلاقأ نإ ذإ ء ريبك دح ىلإ ةغراف اباقلأ تناك كلت نأ الإ ءاسحألاو نيرحبلاو

 يف اوناكو ةقطنملا ةيقب ىلع برعلا لئابقلا لاجر رطيس ثيح « طقف فيطقلا ةنيدم الإ اهنم دعي مل

 اشاب عبتا دقلو « لئابقلا كلت مهأ دلاخ ونب ناكو « ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عم ةمئاد برح ةلاح

 انصح ةرصبلا تناك ةقيقحلا يفو . ايمسا الإ ةينامثعلا ةدايسلاب فرتعي ملف ةلقتسم ةسايس ةرصبلا

 01م6 طوممععب 8موعاررتزماراوع هبا 4جا8 طعارعاجعدلع لع ععاسعدانعرا دمنا اعدمرتماةت18...  (خسكاعتلقتت )١(
.5 .72 ,(1680] 

 ©و:0لعزنمب 12ه هدأ عذب م. 6 032(

 مزعزجم لعااو الدلاع, ا/[مععأ, ؟هآ. 3م. 6. )0



 مساب ةينوناقلا 0 ةيلاحلا 5 ني ةقطنملا تناكو

 . «ةئيصحلا ةيامحلا تاذ ةيروطاربمإلا» دودح جراخ ةعقاولا ةيبرعلا ضرألا يهو «لئابقلا ضرأ"

 ةنيدم مالستسا ذنم لئابقلا ةقطنم ىلع مهترطيس ضرفل ةداج ادوهج نوينامثعلا لذبي ملو

 ةرصبلا صخي اميف امأ « ١575 ماع ناك كلذ نأ حجرملا نمو - ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ةرصبلا

 لئابقلل ميلاقألا ضعب اودقف نيينامثعلا نأل ةمئاق ةقيقح تلظ دحاولا ليملا ةقطنم ةيقافتا نإف
 57٠!)240. ماع 1 فيطقلا ىلع دلاخ ونب ىلوتسا امدنع

 ءاسحألا ةيالوو ةرصبلا ةيالو امه ةقطنملا كلت يف ناتينامثع ناتعطاقم لصألا يف كانه تناكو

 امدنعو « لئابقلا اهيلع رطيست يتلا ءارحصلا امهب طيحت نيتلزعنم دودح ىيتطقن اتناكو . فيطقلا وأ
 كب قجنس ىلإ طحنا فوجألا ءاسحألا مكاح بقل نإف امامت ءاسحألا نع ةينامثعلا ةطلسلا ترثدنا

 ىف ةينامثعلا تاطلسلا ةبلاطم ببس وه اذهو « 227ةرصبلا ةيماح طابض دحأ هب ظفتحاو اشاب نم الدب

 ١ . ءاسحألا ىلع ةطلسلاب رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا يف كلذ دعب ةرصبلا

 ةينامثعلا شويجلا عطتست مل ربكأ ةيوارحص ةقطنم نم ًاءزج تيوكلا ةقطنم تحبصأ اذكهو

 تيوكلا ةنيدم نإ ةيلحم ةيتيوك ةياور لوقت امكو « ةقطنملا كلت ىلع دلاخ ونب رطيس ذإ اهقارتخا
 . رشع عباسلا نرقلا نم ام تقو يف تميقأ اهنأو دلاخ ينب خيشل يفيص رقمك تأشن

 تيوكلا ةقطنم ىلإ تاراشإ يأ كانه سيلف ١546 ماع لبق ةنودملا ةيخيراتلا رداصملا يف امأ

 ال ةقيرطب ريشت يتلا رداصملا مدقأ يه طئارخلا هذهو ةميدق طئارخ ىلع ةليلق ءامسأ ركذ ادع اميف

 . تيوكلا ىلإ اهيف سبل

 : وه نيينامثعلا نم فيطقلا عايض نع ردصم لضفأ )05(

 لعمم 1 طعتعممأاب 3قاناأع لاي !!هزدقعع لاا انعانقنااع م. 314 - 315. آمنعتعفع |" تال (عراناا1ءكب رج, 113 طقك ه

 ال عطألا/ لل 1عمعرتأ ىامرق/, طتنأ 1طعانعتمأ 15 اطع متمكأ ؟ءاتمطاع ةمانتعت

 5عع الهنستعلات, امنع الزنا امجع لعاا'امدردع»و 0 مدعم (آه اكهجنع 1723). مب 1!ص!4 - 15 )0(

 هذه نكلو يدنفأ ركب يبأل ةينامثع ةطيرخل ةعبط ىلع اضيأ يوتثحي باتكلا اذه نأ ىلإ رظنلا تفلن نأ بجيو
 . ةدئاف تاذ ريغ اهلعجي امم ادج ةليلق تاليصفت اهبو ةقدلا مدع يفةياغ ةطيرخلا



 ةيحالملا طئارخلا - ؟

 : نيتعومجم ىلإ ثيدحلا رصعلا لئاوأ يف ةيبروألا طئارخلا رداصم مسقت نأ نكمي

 اهمسر يتلا ةيحالملا طئارخلاو « ةساردلا نم ساسأ ىلع ءاملعلا اهممص يتلا ةيفارغجلا طئارخلا

 . ةظحالملا نم ساسأ ىلع نوفرتحلا

 ةيكيسالكلا روصعلا يف جيلخلا روص نع ةلدعم خسن يه ةعوبطملا طئارخلا مدقأو

 عقاولا نع دعبلا لك ةديعب اهنأل ءانمامتهاب ىظحت ال يهو . سويملطب اهمسر يتلا ةميدقلا
 رمتسا ةيكيسالكلا روصعلا يف ةقطنملا روصت يتلا طئارخلا كلت نإف كلذ عمو . رصاحعملا

 عقت ندع ةنج نأ اودقتعا ذإ) سدقملا باثكلا نم تامولعمب اهتفرخز عم نورق ةدمل اهرشن

 قحال لصف يف رشع نماثلا نرقلا ىلإ دوعت ةطيرخ باتكلا اذه يف درونو (ةقطنملا كلت يف
 (55 مقر ةحول)

 طئارخلا وماسر اهدعأ يتلا ةيحالملا طئارخلا يف جيلخلل ةيعقاولا روصلا لئاوأ رهظتو

 ريثت اهنأ نم مغرلا ىلع باذج رهظم تاذ ابلاغ تسيل ةيحالملا طئارخلا هذهو . نويلاغتربلا

 دوعي كلذل ةلثمأ لوأو . ةيقيقحلا ةظحالملا نم ةبيرق اهنإ ذإ « ةيفارغجلا طئارخلا نم رثكأ مامتهالا

 ىتح تقولا ضعب ىضمو « ةرشابم جيلخلا يف ةيلاغتربلا نفسلا لوصو دعب ام ىلإ اهخيرات
 يتلا ةفورعملا ةيلاغتربلا ةيحالملا طئارخلا نمف . جيلخلا لامش نع تامولعم نويلاغتربلا بستكا

 ىف ناتظوفحم امهو (6ةدموت» ا/ل1غة5) ساجيف ورابساك امهدعأ ناتطيرخ هلك جيلخلا يطغت

 امهنكلو نيرحبلاو برعلا طش نيب يلحاسلا طخلا يف ةريغصلا رزجلا نم اددع نانيبتو اسنرولف
 امأ ؛'5”تيوكلا خيراتب قلعتت ةميق امهل سيلف مث نمو « ةقطنملا كلت يف ءامسأ ةيأ نالمشت ال

 (1.8- سيول ورازال اهدعأ يتلا يهف تيوكلا ةقطنم يف ايقيقح ائيش حضوت ةيحالم ةطيرخ لوأ

 : نيمسا يطعت ةيلاغتربلا طئارخلا نإف تيوكلا صخي اميفو «؟"77077 ماع يف جهنم آهننو)

 نافرج وأ ناتريزجو (ءاملا ةريزج) اداوكأ هد ايلإ ىعدت ةريزج دجوت ئطاشلا جراخف

 تاراشإ يطعت طئارخلا ضعبو . نيتريزنخلا يأ (1005 201:ع05) سوكروب سود نايمسي

 كانه نم ترم ةيبروألا ةحالملا نأ ىلع ةديكأ ةمالع يهو رزجلا نم برقلاب ةيرحب

 مدقأ يه طئارخلا هذه نإف اذكهو . اكليف ةريزج ىه اداوكأ هد ايلإ نأ هيف كشال امتو

 00ر1 عوذم, 110111 هرانم, م01 1 ماقتع 50, 00(
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 ةيلاغتربلا ةيرحبلا طئارخلا مسرل لماكلا روطتلل ةنيع لوأ ةيرحبلا (1/2070 اداف؟) سيول ورازال ةطيرخ لشن

 تامولعم رربت ىَتلا طئارخ ا نسحأ نم اهنأ امك 53 507 راسو اداوكأ هز ابلإ رهظت ةطيرخ لوأ ىهف »ع جيلخلل

 زاف وانرفو سيول طئارخ ىلع كلذ ةيؤر نكميو « ةريزج هبشك رطق ىلإ زمري ءوتن دجوي ذإ دعب اميف تدقف

 قيبو اردضم انمدختس ا نيتيدنلو وش نيتطيرخ لع كلذكو « ([ء115 60110 1 ءرد160 1١٠1ج مالسةامز) ودارود

 - َه ا[ 2 . ٌُى 5 . ِ 4 ما ./ 5 00 9

 ىلإ ةبسنلاب فلتخم عضو يف لامشلا عضو يف ميدقلا بولسألا عبتن ةطيرخ لا هذه نإ ظحاليو . ةلصلا

 « سايسنيس هد ةيميداكأ) . ةطيرخلا ىلعأ ىف لامشلا لعجت ىتلا ةثيدح ا طئارخلا سكع ىلع كلذو « ةطيرخ ا

 . (4عملعنأو لع ©[ ءدعاوو آاوطوم) ( ةنوبشل

 اف



 بعصيو . يتيوكلا ميلقإلا نم ءازجأ ىلإ لدجلا لبقت ال تاراشإ ىلع ىوتحت ةيخيرات طئارخ

 ذإ ةهوع ةريزج وه رايتخا لضفأ نأ حجرملا نمو . سوكروب سود ناكم ىلإ ةراشإلا ديدحت
 ةريزج ابيرقت يهو حطسلا قوف نيمدق عافترا ىلع ةضفخنم ةيرخص ةعطق اهنم برقلاب دجوي

 . ؟نيتريزنخلا» نم ةيناثلا ةريزجلا كلت نوكت امبرو ةريغص

 زاق وانرف اهدعأ يتلا يهف اداوكأ ركذت يتلا جيلخلل ةيناثلا ةيلاغتربلا ةيحالملا ةطيرخلا امأ

 نيتنثا عضت ذإ ةقباسلا طئارخلا نع اليلق فلتختو ماع يف (1ءممقم ا/ة2 1آ005300) ودارود

 طئارخلا كلت نمضتتو . ؟")اداوكأ نم بونجلا ىلإ ةيرخصلا فورجلا وأ ةريغصلا رزجلا نم

 راس وهو تيوكلا ةقطنم يف رخآ امسا دعب اميف اهنم تقتشا ىتلا طئارخلا كلذكو ةيلاغتربلا

 طئارخلا نسحأ يف هدجن يذلا مسالا اذهو ؛ اداوكأ هد ايلإ ةهجاوم يف يسيئرلا ربلا ىلع“541”

 . «روزلا سأر » هدعن نأ نكمي ةيلايخ ءامسأ ىلع يوتحت ال يتلا يلاغتربلا جهنلا تاذ

 © نرضخعدتم, لل هراال1عراتم, 701. 3, مآ. 0 )0(
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 ةيفارغجلا طئارخلا لئاوأ -

 ةقطنم نع ةرثانتم تامولعم كلذ يف امب جيلخلا نع ةقيقد ةماع ةركف نوحالملا بستكا
 توتحا ىلوألا ءاملعلا ظئارخ نكلو « جيلخلل مهتسارد يف امدقت ءاملعلا ققح امك ؛ تيوكلا
 ىلع فرعتلاب الإ حمسي ال ام « ةفلتخم رداصم نم اهل طباض ال ىتلا تانايبلا نم طيلخ ىلع
 . اهيلع رهظت يتلا نكامألا ءامسأ نم ليلقلا

 ةدع يف ديلا لوانتم يف سويملطب يكيسالكلا ملاعلا لمعب قلعتت يتلا طئارخلا تناك دقلو
 . مهرصع ىف اهيلع دامتعالا نكمي ال ةميدق طئارخ تناك اهنأ اوكردأ سائلا نكلو « تاعبط
 اهرشن يقيقحلا عقاولا سكعت ةيملع ةروص جارخإل ةداج ةلواحم مدقت ةعوبطم طئارخ لوأو
 ١1797 ماع ىتحف . اريبك هريثأت ناك دقلو « ةيقدنبلا نم وهو « (6. 62502101) يدلاتساك وموكاج
 يتلا ايسآ نم لوألا ءزجلل هتطيرخ نم ةيناثلا ةعبطلا ىلع ةدمتعم عبطت لازت ال طئارخلا تناك
 ١85/7 ماع ةقباس ةعبط اهل ترهظ دقو (باتكلا اذه يف ١ مقر ةحول ) ١571١ ماع يف ترهظ

 . '؟/نمزلا اهيلع افع تامولعم ىلع دمتعت ةيئادب رثكأ ةطيرخ كلت نكلو
 تامولعم ىلع ىوتحم ١51١ ماع يف ترهظ يتلا ةقطنملل يدلاتساك ةطيرخ تناكو

 نامع جيلخ يوتحي امنيب ذإ « طئارخلا اهنع ربعت ةيقيقح ةروص يأ نيبو اهئيب قيفوتلا ليحتسي
 « يلايخ وحن ىلع طئارخلا كلت يف مسر دق يبرعلا جيلخلا نإف « ةيقيقحلا تامولعملا ضعب ىلع
 ةطيرخلا كلت ىلع ةدوجوملا ءامسألا عجارن امدنع ىرنس امك ةقيقحلا لك سيل كلذ نكلو

 . رثكأ ليصفتب
 يتلا طئارخلا لوانت مت 01عز05 014 آكانالهنا «تيوكلا ةأشناا باتك نم ىلوألا ةعبطلا يف

 تاذ تامولعم يأ ىلع ىوتحت ال اهنأ ركذ ثيح ديدش راصتخاب ىدلاتساك بولسأب تمسر

 دققف كلذ عم قفتي ال ءهرشابم لدج يف لخدي نأ نود « مينغلا هللا دبع . د نأ ودينو.؛ ةَلَض

 هللا دبع . د نإف ىرخأ ةرم رمألا يف رظنلابو (١٠١)دلقتلا اذه عبتت ةطيرخ هتعومجم ىف دروأ

 ةريدج اهنإف ةطيرخلا هذه اهيطعت يتلا تانايبلا ضومغلا ىرتعي امنيبف ؛ قح ىلع ودبي مينغلا
 . يتيوكلا ميلقإلل تاراشإ ىلع ىوتحت اهلعل قمعأ ةساردب

 نم ةقحال لايجأ ةدعل يسيئرلا ردصملا ١571١ ماع يف ةعوبطملا يدلاتساك ةخسن تناك دقل

 ءامسألل يسيئرلا ردصملا ناك دقلو ءانه اهيلع زكرن فوسف كلذلو « طئارخلا يممصم

 ةطيرخ جارخإ ةداعإ نكلو ؛ ١9 ص حيلخلا : يمساقلا دمحم نب رقص باتك يف ١518 ماع ةطيرخ عبط ديعأ )4(

 جيلخلا لامش ةقطنم اهصقنت ذإ ةلماك ريغ" 7” ص باتكلا سفن يف (ةيناثلا | ٠ ةعبطل ةقباطم هبش ةروصب) ١

 ٠ ىمساقلا روتكدلا ةعومجم نم رهظ يذلا وه ةردانلا ةطيرخلا هذه نم طقف نميألا ءزجلا نأل

 . 3١ ص ١997( تيوكلا ) ملاعلا طئارخ يف تيوكلا )٠١١(

 م١



 ازوبراب هتراود ىعدي رشع سداسلا نرقلا لئاوأ يف يلاغترب ةلاحر وه اهيف تركذ ىتلا
 مدختسا يدلاتساك نأ امك . بارطضالا نم ءيش هيف ازوبراب صن ناكو (1انةناع موده

 يدلاتساك ةطيرخ ىلع ءامسألا نم ريثك ردصم تناك ىتلا ىهو.«7١١2ةقزمم هبش هل ةطوطخم

 اهدجي يتلا رومألا دحأو , لصألا ةضماغ ةطيرخلا كلت يف ةدراولا تانايبلا نم ريثكلا لازت امو

 نوج دوجو وه - حضوأ لكشب انايحأو - اهتاهيبش نم ريثك ىلعو يدلاتساك ةطيرخ ىلع ءرملا
 موسرلا عم ةحضاو فالتخا ةطقن هذهو . تيوكلا نوج ةثيدحلا طئارخلا هيف عضت يذلا ناكملا يف

 . تيوكلا نوج ةظحالم اوعيطتسي ىتح ئطاشلا نم اوبرتقي مل ةراحبلاف « ةراحبلا اهدعأ يتلا

 يف ةدوجوملا (81061:0) وريبيرل ملاعلا ةطيرخ ةطوطخم عم ةحضاو فالتخا ةطقن اضيأ يهو

 . 57نوجلا اذه لثم ىلع يوتحت ال اهنأ ذإ ناكيتافلا ةبتكم

 نم اهتلاصأ زربي ةقحاللا طئارخلا نم ريثك ىلع اهحوضوو ةتباثلا ةيصاخلا هذه رارمتسا نإ
 هذه ىلع تانايبلا نم ادج ليلقلا نأ كردي نأ ىرخأ ةيحان نم ءرملا ىلع بجي نكلو ء ةيحان
 . قئاقحلاب ةيعقاو ةفرعم ىلإ تمي طئارخلا

 يدلاتساك ةعومجم طئارخ يف تيوكلا ةقطنم يف ةيفارغجلا عقاوملا نع تامولعملا نم ريثكو

 لثم تيوكلا ةقطنم ىف نكامأل ةبيرغ ءامسأ ركذ يذلا ازوبراب صن ىف ءاطخأ ىلإ دنتست
 بناجلا ىلع عضوت نأ عقاولا يف بجي يتلا كلت (©0؟30ن11/1انطأ20[15) (كاتس هوك /كاتسوك)

 . جيلخلا نم رخآلا

 ىلع يوتحت ١515١ ةخسن نأ نم مغرلا ىلع هنأ ظحالنس اننإف يدلاتساك يتعبط انراق اذإو
 . ةحيحصلا اهنكامأ يف اهعضو ىف أطخأ هنأ الإ ةدوجوم نكامأل رثكأ ءامسأ

 لواحن نأ يه ١67١ ماع يف ترهظ يتلا يدلاتساك ةطيرخ ةيمهأ مييقتل ةليسو لضفأو

 نكلو ةدوجوم ةرصبلا نأ حضاولا نمف « ةقدلا نم ردقب تعضو ةفورعم ءامسأ اهيف دجن نأ

 يف ةعونتم لاكشأب جيلخلا نع صنلا يطعي 7-74 نص ص :ازوبراب هتراود باتك (ررحم ) سماد ثريوجنول . م )1١(

 . ةركيم تاعبطو ةفلتخم تاطوطخف

 )١( ماع ىلإ ذوعن يتلا وريبير ةظيرخ تعبط ١0559 باتك ىف لوألا دلجلا . 89 مقر ةحوللا يف ,001168

  . 6ماع يف ىلوألا يدلاتساك ةعبطب ةقالع تاذ اهيلع ةروكذملا ءامسألاو /١65 .

 ودبت ةريخألا هذهف ىدلاتساك طئارخ نع لكشلا ةيحان نم ًادج ةفلتخمو ًامامت ةيداع ريغ دعت (141ءأ10) !وريبير# ةطيرخ نإ

 ىلع فرعتلا نكمأ دقو . ةميدق ةيلاغترب لوصأ نم لمتحملا نمو « ةيقدنبلا يف ةلواذتملا تاطوطخملا طئارخ نم تءاج دقو

 ماع اهمسر ىتلا يدنهلا طيحملا ةطيرخ يهو طئارخلا هذه نم ةدحاو ١577 يقدنب لصأ نم يئانويلا طئارخلا ماسر :

 هبشت ماعلا اهلكش ىف اهنكلو ؛ ةليلق تاليصفت الإ اهب دجويالو (0101ع10 510673 ©03182م003) ادوبالاك يري ديس ويجرويجا

 هذهو ؛ ناتريغض ناتريزج ئطاشلا نع اديعب همامأو ريغص لخدم لكش ىلع تيوكلا نوج اهيف رهظيو يدلاتساك طئارخ

 نأ ىلع لدت اهتاذ دح ىف ةطيرخلا هذهو « (اقآم: 8 ععرامر 155.. 2856. 01. ك - 5) ةيناطيربلا ةبتكملا يف ةظوفحم ةطيرخلا

 وهو نيرحب . ارحب : (83:8:ع70) مرابراب ىمسي جيلخلا نم يلامشلا ءزجلاف : ةيبرع جذامت ىلع ةيئبم ةميدقلا ةيبروألا طئارخلا

 (ةطيرخلا عجار). جيلخلل ديدج يبرع مسا ِ
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 ١ مقر ةحول
 نكامألا ءامسأو . تيوكلا نوج حوضوب اهيف رهظيو يدلاتساكل ايسآ نم لوألا ءزج ا ةطيرخ نم ءزج

 صضن ىف اهمهف ع ىنسأ ىتلا (© موه, ©م5:هنبال6, 80ع10ه) (وديسايو كاتسوكو اجنوك) ةقطنم لا كلت ىف

 (وديسابو ؛ كاتس هوك ؛ جنك ردنب) جيلخلا لفسأل يسرافلا بناج ا نم نكامأ ءامسأ يهف ازوبراب هتراود

 ةيرح نم هيروحم 59 ةطيرخ ا هده  لاط ةدوجوملا تامولعملا تلقث دقو 1 ا ىناتبال مسأ ةطيرخ ا لمحو

 يف ةفولأملا ةرهاظلاو « ةيفارغج ا رشع عباسلا نرقلا طئارخ مظعم ىلع لحاوسلا طوطخ مسر يف ةينف

 . (نديل . ةعماج ا ةبتكم) برعلا طش نم يقرشلا بناج ا ىلع ةرصبلا عضو وه طئارخ ا هذه
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 هاجتالا اذه طئارخ نم ريثك يف كلذ رمتسي انايحأو رهنلا نم رخآلا بناجلا ىلع أطخ تعضو
 تامولعملا نم ساسأ ىلع (18813عءان) والب يدنلوهلا طئارخلا ممصم اهححص ىتح دعب اميف

 ةيلاغترب ةطيرخ عم يدلاتساك ةطيرخ قفتتو « حوضوب ةنيبم اضيأ جرخ ةريزج نأ امك . ةيقيقحلا
 ىماز نم قرشلا ىلإ !أطخ رَهَشَو عضو يف (0 مقر ةحول رظنا) (841116:) رليم سلطأ يف ةميدق

 , (8ةعللوامص) ناتس درب

 نورول مساب يدلاتساك ةطيرخ يف جيلخلل يبرعلا ئطاشلا ىلع ءامسالا ةلسلس أدبتو

 ةرشابم برعلا طش قرش يسرافلا بناجلا ىلع عقاولا نوراق رهن نوكي نأ لمتحي يذلا (آم:ه5)

 تاطوطخلا ةءارق دنع 8 و © يفرح نيب طلخلا نع ئشانلا داتعملا أطخلا رابتعالا يف انعضو اذإ)

 ةثالث هدعب دجوتو « (8308208) نوهانام مسا تيوكلا نوج لخاد كلذ يليو . ةميدقلا ةيلاغتربلا

 ئطاشلل يقرشلا بونجلا يف نوكت نأ يغبنيو . أطخلا قيرطب تيوكلا نوج لوح تعضو ءامسأ

 ةريزج عم (وديساب) وديسابو (قاتسهوك) كاتس هوكو (جنك ردنب) وجنوك : يهو ىيسرافلا

 . ىطاشلا نم ةبيرقلا (مشق) يميسكيوك
 (0008عم: كنك ردنب 0031080101: كاتس هوك 83100: وديساب 0انء>ل1ل: مشق)

 يسرافلا لحاسلا نع ازوبراب هتراود باتك يف حضاو ريغ صن نم تلقن ءامسألا هذهو

 . "57١ناكملا اذه يف أطخ تعضوو

 روتاكريم سودراريخ طئارخ ىلإ ةيساسأ تارييغت يأ نود يدلاتساك تانايب تلقن دقلو

 (هرأتتن عزم 1570) (0[عاذان5) سويليتر 1 يكيجلبلا رشانلاو 0ءرهتلاد5 81ءعمعونم#» (آ2نتقطانعع 1569)

 - ١599 ماع ترهظ يتلا (80:ة50 77/1ع0) تيار دراودال ةريهشلا ةيزيلجنإلا ملاعلا ةطيرخ نأ امك

 داعأ دققف روتاكر يم طئارخ امأ . يدلاتساك لمعل ةقفوم ريغ ةرشن ىوس تسيل -جيلخلاب قلعتي اميف

 (130550م1105) سوينوسنايو (11000105) سويدنوه طئارخلا اممصم ةريثك تارم اهميمصتو اهرشن

 نبالا والبو بألا (81ة8©) والب ناريهشلا نايدنلوهلا طئارخلا اممصم كلذكو « مادرتسمأ نم امهو

 ضعب ىلع كلذو) رهنلا نم نميألا بناجلا ىلع ةرصبلا اعضوف تاحيحصتلا ضعب ايرجأ ناذللا

 . ١١ ؟*7يدلاتساك تامولعمب اساسأ اظفتحا امهنكلو . (طقف طئارخلا

 رداصم ىلع دامتعالا ةيبرعلا ةريزحلا هبش نع طئارخلا ىدحإ يف نبالا والب لواح دقو

 [داندتتع 8ةعطموم هرع 00هدنلم 8ةيطمومي عنبم امص اخممتسكأاو, امن ممجاور١أ ء الأ[مععأ (!؟هدده 1563) الماسنع )*١7(
 ملمعدب م. 293: 1 طقمتع معماتماتعل طع هأل !دهسصانكتلم علتاملن طعتع طععهتبؤوع زغ 1؟ ممطقطأاإل طققعل 8

 اطلع ةةصع ؟تئقزمرت ةق (ةكاقللا انكعل.

 '”[اعوع قرمععإاعل ؟تياممك ا8ءعنع ةلكم مانطاتواتعل اد [1اهلزل احزن 0. 1خهوقأج ةعع ذل-0هقاسل , 7116 ل7 مم. 70-2 )1١(
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 كلذ نم مغرلا ىلع ةطيرخلا كلت نأ الإ . جيلخلل ةيرحب طئارخ نم تانايب نمضتت ةددعتم

 . ةريثك تاونسل اهجارخإ رمتسا ىتلاو يدلاتساك ىلع تسسأ يتلا جذامنلا نم اعويش لقأ تناك

 يتلا كلت يدلاتساك ىلع دمتعت يتلا والب ةطيرخ نم ةخسن اهيف تعبط ةرم رخآ تناك دقلو

 . ١157 ماع يف االلع هولأ يدنلوهلا طئارخلا ممصم اهعبط

 ىممصم نم رفنلا اذه نورق ةدعل رمتسي نأ ضقانتلا نم هنأ رصاعملا بقارملل ودبي دقو
 عقاومو ةسدنهلا يف ادج ةفلتخمم تناك طئارخ جارخإ يف يملعلا لاجملا يف اولغتشا نيذلا طئارخلا
 ىلع ةيرحبلا طئارخلا يممصم نم نوعرابلا اهدعأ يتلا ةيحالملا تاططخ لا عم ةنراقم نكامألا ءامسأ
 يفف « مهرداصم ءاملعلا هب مّيق يذلا بولسألاب ةقالع اذهلو ء اهوظحال ىتلا قئاقحلا نم ساسأ

 ١7٠١ ماع يفو . طيسبلا ناسنإلا تاظحالم نم عقوأ ةطلسلا لاوقأ تناك ميدقلا يطلستلا عمتج لا

 ىلع دمتعي نأ ملاعلا ىلع ناك اذإ ام لوح داج شاقن ىرج تراكيد ةفسلف ريثأت تحتو . طقف
 ضعب هاجتا ىناع رشع عباسلا نرقلا يفو ٠ ةيصخشلا هتاظحالم ىلع مأ ءاملعلا نم ءامدقلا ةطلس

 طئارخلا ممصم هنوكل ارظنو . قوسلل ةيملع طئارخ والب جتنأ ذإ ماصفلا نم طئارخلا يممصم

 ىتلا ةيحالملا ةكرشلا طئارخب ملع ىلع ناك هنأ دب الف ؛ ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل يمسرلا

 . عقاولا نم ةبيرق تناك نكامألا ءامسأ نأ امك . فلتخم لكش تاذ تناك يتلاو ةراحبلل اهتدعأ

 . قحال لصف يف طئارخلا كلت نع ملكتن فوسو

 طاشن ىلع ةينبم ةليلق تافاضإ عم يدلاتساك لمعل دادتما ةيفارغجلا والب طئارخ مظعمو

 « سابع ردنبل يدنلوهلا مسالا (6377:00) نورمج اهيلع رهظيو ) ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 والب مدقيو . ١1577( ماع ذنم جيلخلا يف ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش طاشن روحم ناك هنأل

 ةروص ريبكلا سلطألا وهو يساسألا ةلمع يف ةدوجوملا ةيبرعلا ةريزجلا هبشل هتطيرخ يف نبالا
 ىف تدجو نإو ١١( مقر ةحول رظنا) ةيرحبلا طئارخلا نم برقلا ةديدش يهف ءامامت ةفلتخم
 . يدلاتساك نم ساسأ ىلع تممص طئارخ هسفن سلطألا

 نإ ؟تيوكلا صخت ةقيقد ةيقيقح تانايب ىلع طئارخلا هذه يوتحت له : لاؤسلا ىقبيو
 دق نوكي نأ نكمي ال يدلاتساك نأل تيوكلا جيلخ وه قايسلا اذه يف لمتحملا ديحولا رصنعلا

 طئارخ رشان اهعبط يدلاتساك ةطيرخ نإ . هلثم ائيش ركذي ال يذلا ازوبراب نع رصنعلا اذه ذخأ

 لثم ائيش هنم دمتسا اردصم ربتعت ةقباس تاطوطخم دوجو نم ققحتن نأ مهملا نمو « ماع

 ال ةيلايخ ناوجأ يف اطارفإ رهظت تناك ةطوطخل لا طئارخلا كلت لئاوأ مظعمف « تيوكلا جيلخ

 عمو . امامت ةميقتسم اطوطخ ئطاوشلا لعجت وأ . تيوكلاب صاخ عقوم يأ ديدحت اهعم نكمي
 ةبتكملا يف ةدوجوم « يدلاتساك ةطيرخ هبشت ةيلاطيإ يهو ةفلتخم ةدحاو ةطيرخ كانهف كلذ
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 (1[3 60و10 ©ةكعرتم) ويريفاك ولوكين اهمسر يتلا ةعئارلا ملاعلا ةطيرخ يهو الأ « سيراب يف ةينطولا

 ىلإ ديكأتلا نم ءيشب ةراشإلا يغبنتو 229205٠5 وأ 5 ماع ىف امبر ةونج نم ىلاطيإ وهو

 ىلع تممص امبزو « جيلخلا يف نييبوروألا ةراحبلا لغوت لبق ام ىلإ دوعي ةطيرخلا هذه خيرات نأ
 نم طسبأ اهيف جيلخلا لكشف ؛ ارب اورفاس نيذلا نويلاطيإلا راجتلا اهعمج تامولعم ساسأ

 ضعب اهب نكلو (يبرغلا دنهلا لحاس لثم) لبق نم نويبوروألا اهراز يتلا لحاوسلا طوطخ

 تمسر دق ةرصبلا لفسأ رهنلا ةموظنمف . ةحيحص ودبت جيلخلا لوح تامولعملا نم تاضمو

 ناكملا يف نوج ةرشابم رهنلا ةموظنم بونج حوضوب رهظيو « ةقحال ةريثك طئارخ يف امم لضفأ
 جيلخلا يف نكامألا ءامسأ نأ يهو ىرخأ ةقيقح ىقبت نكلو . تيوكلا جيلخ هيف عقوتن ىذلا

 قلغتي اميف ويريفاك ةظيرخ ىلع ةحضوملا تانايبلا نوكت'امترو ء'اامامت اهديدحت بعصي ذاكي
 ةيصاخ لكشت اهنإف اذكهو . فاشكتسالا تالحر لبق ةيربلا ةيبوروألا تالحرلل اساكعنا جيلخلاب

 . ةديرف

 مينغلا روتكدلا راشأ امك يدلاتساك جهن بسحب تممص يتلا طئارخلل ىرخألا حمالملا دحأو

 (يدلاتساكل دادتما درجم يهو ) سراف دالبل والب ةطيرخ خسن ىدحإ يف نطابلا يداو دوجو يه

 دقو (532507) نوسناس طئارخ نم ةرخأتم ةخسن دعت ىتلا (5ءانانع#) رتيوس طئارخ ىدحإ كلذكو

 هبشل ةميدقلا طئارخلا يفو . )١5( باتكلا اذه يف لوألا لصفلا نم يناثلا ءزمجلا يف اهركذ درو

 رصنع وه نيعم ناكم يف رهن روهظ نإف كلذلو « نايدولا ىلإ زمرت راهثألا تناك برعلا ةريزج
 وأ (ةكاقص) ناتسأ ةداغ ىمسي ام وه رهنلا اذه امنيبو . يدلاتساك جهن عبتت يتلا طئارخلا نيب كرتشم

 رهنلا يهتني يذلا ناكملا نع ديعبب سيل (8ءاقتتل) يناتيب يمسي ناكم ديكأتلاب دجوي ((005312) ناسوك

 ةيرظن معدي اذهو . رهنلا اذه لوط ىلع دودحلا طوطخ دجوت طئارخلا ضعب يفو . جيلخلا ىلإ هيف
 نم ذخؤي مل يذلا ديحولا مسالا وه نطابلا نوكي نأ لمتحي يذلا يناتيب نأ يف مينغلا روتكدلا

 ةضماغ اهنأ ىلع تانايبلا ىلإ رظنن نأ بجي نكلو « ةيقيقح ةيلحم تامولعم نم ءاج امبرو ازوبراب
 . يناتيب مسالاو رهنلا نيب ةداع لصفت ام ةفاسم نأو اصوضخ

 8زاا1 هاطغنوع ظلواتمدماع, طةضق, 511 ةععاتب 1, 18865 0 0. (15)

 ةدوجوملا والب طئارخ ىدحإ يهو ٠١ - 5١ ص ص ١947( تيوكلا ) ملاعلا طئارخ يف تيوكلا : مينغلا هللادبع )١57(

 ةيدنلوه ةطيرخ اهنإ مث ءوالبل ريبكلا سلطألا يف ايسآ دلجم يف اضيأ ةدوجوم يهو . جدربماك ةعماج ةبتكم يف
 قلطي يذلا مسرلا سايقم نم رمألا ميتغلا هللادبع روتكدلا ىلع طلتخا امبرو ةيناملأ اهنإ لاق امدنع مينغلا روتكدلا أطخأ

 نأ امكو : ةيدنلوهلا ةيحالملا لايمألا يف امدختسم ناك يذلا ينيتاللا حلطصملا وهو 1211113 561133713 ةينيتاللاب هيلع

 نرقلا ىلإ نكلو رشع سداسلا نرقلا ىلإ دوعت ال ١8 - ١19( ص ص) قباسلا عجرملا يف اهيلإ راشملا رتيوس ةطيرخ

 . رشع نماثلا

 نا. "اة ططعتتخب 4عمطأم آد علاج دامردكب مر. 547 - 549.



 يهو ادج ةركبم ةعئار ةطيرخ ىلع ةيتيوك عقاوم ءامسأ روهظ ىلإ ريشي ام كانه لازي الو

 , 217 سيراب يف ةينطولا ةبتكملاب دوجوم سلطأ يف قرلا ىلع ةيتيزلا ناولألاب تمسر ةطيرخ
 نييلاغتربلا طئارخلا يممصم ىلإ بسني وهو ١514 ماع يلاوح جتنأ (841116:) رليم سلطأ يمسي
 لوأل ةطيرخلا ودبت امبرو (26070 1عا56ا) لينير ورديبو (10م0 11077617) مموه وبول نيروهشملا

 كف ىلع اندعاسي فوس قيقدلا صحفلاو . ةعورلا يف ةياغ اهنكلو اقالطإ ةقيقد ريغ ةلهو

 ةحالملا طوطخ لوط ىلع ةيقيقح ءامسأ نمضتت يتلا طئارخلا لئاوأ نم اهنأ ىرنف ؛ اهزومر
 رهظيو ٠ بيعش خيشلاو يباردنهو سيق : يه رزجلا نم ةلسلس جيلخلا بونج يف ىرنف « ةسيئرلا
 . امامت ةحضاو ةروصب نامع لحاس

 دق نكت مل ةيلاغتربلا ةيرحبلا تالحرلا نأ كردن نأ انيلع اميلس امهف كلذ مهفن يكلو

 ناك ةرورضلاب كلذ نكلو هنع تامولعم نييلاغتربلا ىدل نوكي دقو « جيلخلا لامش ىلإ تلصو
 حبصأ تالآلا مادختساب مسرلاو ءام ناكم يف طقف تعضو دق ءامسألاف « ةيوناث رداصم نم

 ةيحالملا ةطراخلا هذه مهفن يكلو « كانه ىلإ ةيلاغتربلا نفسلا هيف تبهذ يذلا تقولا يف انكم

 لفسأ ىلإ تكرحت دق (نكامألا عقاوم نع) ةيفارغوبوطلا تامولعملا نأ كردن نأ بجي اقيقد امهف

 ودبت يتلا (محعدت) رازآ يه ةرصبلا لفسأ ةيلاتلا ةمالعلاو . ىلصألا اهعقوم نع اقرش دعبت ةرصبلاف

 نم نكمي يتلاو - ةيحالملا سيول ورازال ةطراخ ىلع دجوت يتلا (535) (راس» عم ريبك هبش تاذ
 تناك نإو اكليف ةريزج دجوت جيلخلا طسو يفو . روزلا سار عم اهقباطن نأ - ةيئدبملا ةيحانلا
 : ريق نبكأ

 ىلع نكامأ ةدع يف دهاشن اننإف اذه عمو . ةفيعض ةنيبلا هذه نأ فرتعن نأ انيلع نكلو

 .اهيلع فرعتلا عيطتسن اننكلو اهنكامأ ريغ يف أطخ تعضو يتلا ءامسألا ضعب ةطيرخلا هذه

 ناتسدرب سأر نم أطخلا بناجلا ىلع نكلو (هاد»6:) (رهشوب) رزوب ىلع فرعتن نأ انناكمإ يفف
 تعبط ىتلا ةريهشلا روبين ةطيرخ اهيف امب ةريثك طئارخ لثمو . اضيأ هركذ درو يذلا (8ةمل هاهم

 نود ةانمرتم لع ةقورعم ءامسأ عضو تالاح نم ةلاح هذه نإف ١1777 ماع يف ةرم لوأل

 ءيشل ةرشابم ةرصبلا لفسأ امهديدحت نكمي نيمسا جمد نإف كلذ عمو . ةيسدنه تانايب دوجو

 لوأ هيف ليمجلا ينفلا لمعلا اذه نوكي نأ ىلع ايوق الامتحا لقألا ىلع هدعن نأ بجي عراب

 8زطا1هاطغوسع ظلمت ممملع, ةمفب 165 0ع آن)آ) 6853, (11/)
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 4 مقر ةحول

 ةطيرخ مدقأ اهنأ ودبيو ١6١6 وأ 4 ماع اهجتنأ يتلا (006710) ويريفاكل ملاعلا ةطيرخ 0

 نكمي اهيلع مسا دجوي ام اردان جيلخلل ةيبروألا طئارخ ا لئاوأ مظعم لثمو . تيوكلا نوج اهيف رهظي
 كلتب ةقالع تاذ اهيلع ةدوجوم ا ءامسألاو « ناريإ يف نامرك يهو (©8776716) اينامراك ءانثتساب هديدحت

 لدت يتلا تامالعلا نإف اذه عمو « ١ 4ا/ا/ ماع تعبط يتلا ةريهشلا سويملطب ةطيرخ ىلع رهظت يتلا

 ةحول « ةيبرعلا ةريزج ا هبش « ستبيت رظنا ء احوضو لقأ سويملطب طئارخ لئاوأ يف تيوكلا نوج ىلع
 رلوميزدلاو اهجرخأ سويملطب ةطيرخل ةمهم ةعبط يف ريثكب حضوأ ةطيرخ ا هذهو « ١ مقر
 (50667) ريشاس جيلخ عم قباطتت ثيح ١١ ص جيلخ ا « يمساقلا رظنا « ١5١٠ ماع 15 11:1/67)

 رلوميزدلاو طئارخ نيب ةقالع كانه نأ امك « باتكلا اذه يف ٠١١ ص رظنا «٠ سويملطب صن يف

 : : قيرختأ طاقن ىف (©0:6710) ويريفاكو

 ( اا ها]جغوبع !امنتمممعاعب طك, 3187 هم عاتسعو ] 1! تع © 15580) 'ٍ
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 © مقر ةحول

 سلطأ يف ةدوجوم ا ةطيرخ ا تاليصفت

 «رازآ»و (ءا0و) «جيليف» نيبت يتلا رليم
 اكليف نالثمي امهنأ لمتحم ا نمو (4:47)

 65 سبيراب « ةينطولا ةبتكملا) روزلا سارو

3 «21 :017) . 
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 ةيلاغتربلا طئارخلا جهنل ةيلاتلا تدادتمالاو يدنلوهلا طئارخلا نف ةيادب- ؛

 نتوخسنل ناق نخواه ناي يدنلوهلا عم ادنلوه يف جيلخلا طئارخ مسر خيرات أدبي

 كلذو « دنهلاب (602) ةوج يف نييلاغتربلا ةمدخ يف ناك يذلا (1د0 11)/ععمل الهه آنه5ءطماعم)

 طئارخ عناصل ةطيرخ ىأر دقف « ةليوط ةرتفب ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تالحر لئاوأ لبق

 ماع يف ةرم لوأل عبط يذلا هباتك يف اهرشن ادنلوه ىلإ هتدوع دنعو ةوج يف يلحم

 وه دوصقلملا ذإ أطخ يهو) (535) ساسو (اداوكأ) اداوكاد ىلع ةطيرخلا لمتشتو 5 .٠

 سيول جهن عبتت ةطيرخلا هذهو « (ةيلاغتربلا طئارخلا ىلع (5ة2) راس ىمسي يذلا ناكملا

 رطق نع تامولعملا هذهو . ابيرقت ةريزج هبشك رطق مسر يف (آانذ5) و (100ا05200) ودراودو

 تناك - طقف نيتنثا ادع اميف - ١8١7 ماع لبق ةيبروألا طئارخلا نأل تعاضام ناعرس

 . رطق ةريزج هبش هيف رهظت ال جيلخلل هوشم رظنم ىلع لمتشت

 ةطيرخ نم ةلدعم ةخسن اهنأب نتوخستل ناف ةطيرخ نويلاغتربلا طئارخلا وخرؤم فصيو

 ىهو ١59٠ ماع ىلإ دوعت ىتلا ةيلاغتربلا (837101052ءان 0ع 13550) وسال هد ويمولوتراب

 عون نم مادرتور ةطيرخف احيحص سبيل اله نكلو .؟080ىدوجبلا مادرتور فحتم يف ةظوفحم

 هذه خسن هنأ هباتك يف هسفن نتوخسنل ناف ركذيو . اداوكأ ركذت الو ةيئادب رثكأ فلتخم

 دقو ءرطق ءوتن لمشت يتلا سيول ورازال ةطراخب هبشلا ةريبك ودبت يهو «ةوج» يف ةطيرخلا

 نتوخسنل نأ وهو سيول ورازال ةطيرخ نيبو اهنيب اقرف ١ مقر ةحول يف لبق نم انحضوأ
 جذامن نع - ودبي اميف - ةلوقنم « برعلا ةريزج هبش لخاد نكامألا ءامسأ ضعب فاضأ

 . قباسلا لصفلا يف كلذ انفصو دقو . يدلاتساك طئارخل

 (/1مع- زنوبكتف سلطأ اهنمضت امهالوأ رطق ءوتنو اداوكأ نارهظت نايرخآ ناتطيرخ كانهو
 ناك عبطي مل رخاف سلطأ تادوسم لثمت قاروألا نم ةعومجم نع ةرابع وهو ؛ 50025)

 ةلودلا فيشرأ ىف مويلا ةظوفحم ةروكذملا تادوسملا هذه مظعمو «ءزنوبكنف انحوي هكلتمي

 نتوخسنل ىلع دمتعت جيلخلل ةروص ىلع طسوألا قرشلا ةطيرخ يوتحتو ياهال يف ماعلا

 )١6(  5عوجم, [1[همانصتءانأقب م01. 3, م1. (00
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 نكلو ادج ليمج هلمعو املاعو انانف زنوبكنف ناك دقو .ءرطقل طيسبلا ءوتنلاو اداوكأ لمشتو

 لثم أطخ يدلاتساك اهعضو ىتلا ءامسألا لاخدإ ةمواقم ىلع ردقي مل ةيملعلا هتعزن ببسب

 . (0هواةوانت) كاتس هوك

 اهمسر ةيلاغترب ةيحالم ةطراخ ىهف روكذملا ءوتنلاو اداوكأ رهظت يتلا ىرخألا ةطيرخلا امأ

 يأ نود نكلو رطق ءوتنو اداوكأ نيبت يهو (1030 1زعارد ةاطعنق2) زانرابلا هريسكت اج

 (11ءا1ك560عءعاد لع 1ا6ا7ء- ونيقيت هد كديسيكلم يسنرفلا طئارخلا نانف اهعبط دقو ةيملع تافاضإ

 (1[ءاداتمم لع لتالعرو ؟0هزنهععد كنتعان») !ةعونتم ةبيرغ تالحر يف تاقالع» ةباتك يف 201)

 2151 نضيرافل

 طيحملل ةيرحبلا طئارخلا ىلع جيلخلا مسر نع ةظحالم ركذن نأ بجي هنإف ءاريخأو

 ابروأ نيب ةيرحبلا مهتالحر يف نويبروألا نوحالملا اهمدختسا يتلا ريبكلا سايقملا تاذ يدنهلا

 نم يه نتوخسنل ةطراخ كلذكو نآلا ىتح اهانركذ يتلا ةيلاغتربلا ظئارخلا لك نإ . ايسآو

 ٠0ع2ءااعت5 هيلع قلطي يذلا عونلا اذهل ةريثك ةلدعم ةيدنلوه خسن دجوت امك ؛ عونلا اذه

 وه يزيلجنإ لجر ىلإ ةفاضإ نييدنلوهلا طئارخلا عانص نم ديدع اهعبط ةلدعم خسن كلذكو
 اهمسر تماقأ دقو ءاداوكأ طئارخلا هذه لمشت ام ابلاغو . (1هات 58مهعأل) !57١ديبس نوج

 نماثلا نرقلا نم ءزجو عباسلا نرقلا لالخ ترمتساو ةيلاغتربلا ةلثمألا ىلع جيلخلل يسدنهلا

 يتلا ةيليصفتلا طئارخلا ىلع تارييغت يأ لاخدإ نود ةيلصألا ةيلاغتربلا ةروصلا زاربإ يف رشع

 ْ . ةيلاتلا لوصفلا يف اهركذنس

 رييب اهرشن ةعوبطم ةيرحب ةيسنرف ةطراخ يه ١١ مقر ةحوللا يف ةنيبملا ةطيرخلاو

 يف شاع يسنرف لصأ نم طئارخ رشان وهو ١597 ماع يف (21ء11ع !11011161) هييتروم

 ةطراخلا هذه تعبط دقو . كش لحم تناك نيحالملل ةطيرخلا هذه ةميق نأ دبالو « مادرتسما

 عيشت ةئيدر ةيسدنه تانايب عم نيديج نيردصم نم ةيفارغوبط تانايب جزمت يهو ادنلوه يف

 حا ةمانكعت ماك زد 6عدعرتمل كامتع 3ةىعالتالعع هزل 1ع 8لءاطعتادملك, التل 313 - 318: مءاصنعل ؟تواملك تأ اطنخ تنقيح )١9(

 ةرممعدععل دزمعع 1666 (طلعاعع 000355 طومءعوعرتع الذم طعأ ال عقاعار اع لععأا الذم 0هدغاملتقب اللط 8معاتكات

 ؟ءروامرن 0[ 1670 اان ز. 5عالعر, وعم "1!" ططعأتك, ةكقطأق, ماقتع [3.
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 ىرخألا ةيحالملا طئارخلا عم ةنراقملابو « (0::ءاذانو) سويليتروأ جهن تعبتا يتلا طئارخلا يف

 طوطخ لمحت اهنأ مغرو ءادج ةهوشم ةروص ىطعت اهنإف ١8 مقر ةحوللا يف رهظت يتلاك

 اهلعجي امم ةيسدنهلا ةقدلا ىلإ رقتفت اهنأ الإ ةيحالملا طئارخلا ىلع رهظت يتلا ©" '”ةلصوبلا

 ثيح تيوكلا ةقطنمل ةليصأ هبش ةروص مدقت اهنإف كلذ عمو . ةماع ةيفارغج ةطيرخب هبشأ

 ةيبرعلا ةكلمملل يقرشلا ءزجلا نيبتف « ةينامثعلا ميلافألا دودحل ةيديلقتلا ةروصلا رهظت

 نم تاينيسمخلا يف يرادإلا عضولا وهو نيرحبلا ميلقإ هيلع قلطي ناك يذلا ةيدوعسلا

 ريمأ ةرطيس تحت همظعم يف ميلقإلا اذه زربت اهنإف ىرخأ ةيحان نمو .رشع سداسلا نرقلا
 وزغ دعب رشع عباسلا نرقلا نم تاينيتسلا يف يسايسلا عضولا قفاوي ليدعت وهو فيطقلا

 دحأك تيوكلا جيلخ زربت ةطيرخ لوأ يه ةطيرخلا هذه نأ مامتهالل ريثملا نمو ؛ دلاخ ينب

 يف لبق نم تعضو يتلا ءامسألاب ظفتحت امك (هيلع مسالا عضو نود) ةيساسألا ملاعملا

 الدب روسو (نيتريزنخلا) سوكروب سودو اداوكأ يهو ةيلاغتربلا طئارخلا ىلع ةقطنملا هذه

 يانبع م

 تيوكلا نوج : يهو ةقيقد اهنكل ةبيرغ ةديدج تانايب اهب نتوخسنل ةطيرخك ودبت يهو

 ةخسن تناك امبرو . نوجلا لخدم دنع اكليف عقوم سفن يف امامت اداوكأ ةريزج عضوو ريبكلا

 نابهر نم تذخأ امبر ىتلا ةديدجلا تامولعملا لثم) تانايبلا رخآ لمشتل تلدع دق نتوخسنل

 ةقدلا ميدع ريبك دح ىلإ ودبي ةرصبلا لفسأ راهنألا مسر بولسأ نأ عم ةلماركلا ةرصبلا

 . ( اذهك ردصمل ةبسنلاب

 رشع عباسلا نيئرقلا يف ةيبروألا طئارخلا اهيف كرتشت ةيصاخ اضيأ ةطيرخلا هذه رهظتو
 يفارخلا رهنلا اذه أشن دقو . اسحلاو ةرصبلا نيب يرجي اريبك ارهن رهظت ثيح رشع نماثلاو

 (1)يبلاب ورابساج وهو ١1580( ماع) نيمهملا نيلاحرلا دحأ فصول مهف ءوس نم

 لوألا : نيقيرط كلست تناك ةرصبلا نم ةراجتلا نأ ىور يذلا ةيقدنبلا نم (6ةكمدنم 88161)

 يناثلاو «دنهلا ىلإ رحبت تناك يتلا ةريبكلا نفسلا همدختست زمره ىمسي رهن قيرط نع
 . ةيحالملا طئارخلا ىلع رهظت ىتلا ةلصوبلا طوطخ ةكبش يه )١١(

 ((ةقمدتنم ظدلاأ, الزدععأ, مر. 111- 12, ةرخللا
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 رهنو «اسحلاو نيرحبلا ىلإ رحبت يتلا ةريغصلا نفسلا همدختستو نيرحبلا رهن ىمسي
 نفسلا ىلع بعصي ء«ادج الحض ناك يذلا برعلا طش وه يبلاب هركذ يذلا نيرحبلا

 ريشمهب نفسلا تمدختسا رشع عباسلا نرقلا يفو . همدختست نأ دنهلا ىلإ ةهجتملا ةريبكلا

 نم اوعرتخاو اديج يبلاب ةصق طئارخلا وماسر مهفي ملو . ركابور نفس تلعف امك هنم الدب

 .ةريزجلا كلت ىلإ نفسلا هتكلس يذلا «نيرحبلا رهن» مهسفنأ دنع
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 " مقر ةحول

 ناي اهرشن يتلا ايسآ نم يبرغلا ءزج ا ةطيرخ

 يهو « ماع رظنم يهو نتوخسنل ناف نجيوه
 لضفأ مدختست ةعوبطم ةيرحب ةطراخ لوأ كلذك
 اداوكأ هد ايلإ نيبتو ةرفاونم ا ةيلاغتربلا تانايبلا

 . راس كلذكو

 - ةماعلا ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم ةبتكم)

 . (ادنلوه
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 ٠ مقر ةحول

 . ةلصفم ١647 ماع نتوخسنل ةطيرخ
 ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم ةبتكم)
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 زنوبكنف اهمسر يتلا برعلا ةريزج هبش ةطيرخ
 نم جيزم يهو |17 ماع يلاوح ( 1/1 عام مد1و)

 ! تانايب عس (طنشدودءانماء») نئوخسنل ةطيرخ نم تانايب

 4 0 0 يدلاتساكو ةيلاغتربلا طئارخ ا نم ىرخأ تاهاجتا نم
 مدس 01 سوكروب سود كلذكو اداوكأ نيبت يهو .
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 ٠١ مقر ةحول

 11141:60ءء:) ونقيث يديسيكلم باتك يف تعبط امك ةيرحبلا (16136170) هريسكت ةطراخ نم ءزج

 . «تالحر ةعومجملا (001
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 ١١ مقر ةحول

 ًالامجإ مدختست ةيملع ةطيرخ يهو ١1717 ماع يف ةعوبطملا برعلا ةريزج هبشل والب ةطيرخ تاليصفت

 جهن نم ةيفارخ رصانع ىلع ام دح ىلإ لمتشت لازت ال اهنكلو ١4 مقر ةحول لثم ًايدنلوه ًايرحب أطخ
 ةقطنم يفو . يدلاتساك نم ءامسأ عم طلتخت اهنكلو ةيرحب طئارخ نم يتأي ءامسألا ضعبو « يدلاتساك

 يذلا (!/:160) نقاهسفلد يدنلوهلا مسالا عم يرس ةريزج رخآ ناكم يفو « راس مسا دجوي تيوكلا

 . ١147 ةماع يدنلوه ناطبق اهيلع هقلطأ

 . ايسآ دلجم « ريبكلا سلطألا : والب ٠ ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ ) تاظوفحم

/ 



 ا مقر ةحول

 تعبط ةيسنرف ةيرحب ةطيرخ نم ةلدعم ةخسن ىهو ةيرحبلا (110711©” - /01//41) هوياج - هيتروم ةطيرخ

 . اهيلع فرعتلا نكمي يتلا رداصم لا نم يأ هزربي امم رثكأ تيوكلا جيلخ

 . 11081,3880 تاموسرلاو طئارخ ا مسق « ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ ) تاظوفحم
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 ١ مقر ةحول

 1. ”٠ هاءتلازرا, 0(01-ء» )الأ صم 0هوا-] »لذة (هرثل7ءءانا 1724 - 1726) : ىف ةدوجوم ةطيرخ ا

 هد ايلإل هركذ لقنت ةطيرخ رخآ اهنأ امك 0 آدافك) زيول و رازال عم أدب يذلا يفارغج ا جهنلل دادتما رخآ ي هو

 . يدلاتساكل ةلدعم ا ةيدنلوهلا خسنلا نم تانايب طلخت اهنكلو اداوكأ

 . ةبتكملا « ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم

 ؟



 تيوكلا ميلقإل ةيدنلوه ةرايز لوأ -
 (1ءا1و60عم) سيفلخشو نفاهسفلد امه ناتريغص ناتيدنلوه ناتئيفس ترحبأ ١545 ماع ىف

 يه ةريغصلا نفسلا تناكو « ةرصبلا ىلإ امهل ةيراجت ةمهم لوأ يف سابع ردنب نم (5ءءا؟ذ5)و

 ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم ىف دجوتو . ةرصبلا ىلإ لوصولل اهمادختسا نكمي ىتلا ةديحولا

 (. ةلما) 1197 ستوه .أ ١9017 ماع اهدحأ رشن ةلحرلا هذهل تالجس ةثالث (15) ادنلوهل ةماعلا
 هذهل ادئاق (©. 000ا152) زلينروك نب سيليئروك نتباكلا ناكو ةيدنلوه ةيفارغج ةيرود ىف

 ةعومجم نمض تيقب ةطيرخ نفاهسفلد ةنيفسلا ناطبق (10003ا6:) ركابور مسر دقو ةلحستلا

 . ''؟7ههورسلراك يف ةظوفحم يهو ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ةيمسرلا قاروألا

 نم عونك ةلحرلا تالجس رشن امدنعو ؛ ههورسلراك ةطيرخ فرعي ستوه نكي ملو
 ةعماج ةبتكم ةعومجم نع اهذخأ ةيرحبلا ةيدنلوهلا طئارخلا نم ىرخأ ةطيرخ فاضأ « حاضيإلا

 نأ حضوت نامع جيلخ ىلع ةدوجوملا تامالعلا نأ ريغ ؛ ركابور ىلإ ةطيرخلا كلت بسنو نديل

 ةطيرخو ١777. ماع نامعل ةيدنلوهلا ةيفاشكتسالا ةلحرلا دعب تمسر دق تاذلاب ةطيرخلا هذه

 . 29/١4 مقر ةحوللا يف اهجارخإ ديعأ يتلا ةيرحبلا ةطيرخلا ريبك دح ىلإ هبشت نديل

 طئارخلا كلت نأ ىكتشا هنكلو « ةيزيلجنإ ةيرحب طئارخب ةدوزم ركابور نفس تناك دقو

 ةيدنلوهلا نفسلا نإف ةرصبلا ىلإ راحبإلا دنع ةداعلا تناك امكو . 2؟'7ةياغلل ةقيقد ريغ تناك

 طش ىلإ نفسلا دشرملا ذخأ دقو ؛ جرخ ةريزج نم اهرهظ ىلع ايلحم ادشرم ذخأت تناك

 تناكو « تقولا كلذ يف الحض برعلا طش ناك ذإ تالكشملا تأدب كانهو ةرشابم برعلا

 ةرصبلا نيب ةيلحاسلا تالحرلاب موقت نأ عيطتست يتلا ةديحولا يه ةيبشخلا ةيعارشلا بكارملا

 يف برعلا طش ىلع يبلاب قلطأ دقف ببسلا اذهلو: يلاغتربلا ملعلا تحت ابلاغو « نيرحبلاو

 '[اذع اهعطمملئى قص طع ةمةسدل زم اطع نءدعمل كامنع ةععطللعق ذم "[طع [طمعانعب ملة ةععالالع 0[ آنآ كطرقسل (5١؟)

 0عاعزررموعرب لع ]معلب 705. 2803-2.

 مل 8107, '6هممعاتق 2م عاتم. 1[؟همطقعاععو' ةعطععمز ةهسصوفمل 6ةمتعمو-ظةكعن* (1645), 7710و هبا مع (؟86)

 0 /اازا ااءلع»| هاك لفتت از[يانسلاوع (عدمماودءانمرت, 2 ذل ئعراعد نأ. 24 ( | 907), مرج. 289 - 405, "لك

 مرلامتمو الع (ءزغ هآ اتذع !هعطممأع 320. 2800 هملال

 ميك از دعام طومعرو 00.478, 8ةلزدءادع آهضلعقازاط ا هاطعأع اعقل ران (55)

 [عالعم انملر نكزأزن آدم محقم 6-14-6. (؟6)

 مقر ةيئاملا تاموسرلا بتكم « سيراب يف ةينطولا ةبتكملا يف جيلخلل ةيئادب ةيزيلحنإ ةيرحب ةطيرخ ةدهاشم نكمي (0)

 طئارخلا مسق) ةيناطيربلا ةبتكملا يف ثلاثلا جروج كلملل ةيرحبلا طئارخلا ةعومجم يف ةرخأتم ىرخأ ةحخستنو 2

 : تيوكلا نع عنق ىوحت الو ١ لعب ةيدنلوهلا طئارخلا عم ةنراقم ادح ةبئادب ةيرحبلا طئارخلا هذهو 2115



 مدقتلا ىلع اوؤرجي مل مهنكل برعلا طش نويدنلوهلا لخدو . نيرحبلا رهن مسا تقولا كلذ

 ءانيم ىلإ لصوي يذلا رهنلا دجوي ثيح) ريشمهب ىلإ الامش ةرادتسالا نم الدبو . اوداعف هيف

 رخآ ارمث اولخدف ابونج اورادتسا . ةرصبلا ىلإ ليبس ةريبكلا نفسلل رفاوتيو (يسرافلا نادبع
 لحاس لوط ىلع ابونج اورادتساف اذفنم اودجي مل مهنكلو هللا دبع روخ وهو ادج الحض

 انمآ الخدم اودجي ملف جيعلا تشف دنع حجرألا ىلع ىرخأ ةرم ةزادتسالا اولواح ثيح نايبوب

 نم برقلاب نوكت نأ لمتحملا نم يتلا ةلحضلا ةيلمرلا عطقلا ضعب ىلإ براق يف اوربأف كانه
 ىلع اورثعف الامش اوداع اريخأو « دعب نم ديص براوق اوأر مهنأ عم ائيش اودجي مل ثيح نايبوب
 ربسب موقيل اريغص ابراق اولسرأ كانه نمو ةرصبلا ىلإ مالسب اولصوو ريشمهب ىلإ لخدملا

 نيذلا كارتألا عم تالكشم براقلا اذه باكر هجاو دقو . برعلا طش ىرجم هاجتاب قامعألا

 . ةيسوساجلاب مهومهتا

 كلذ ىف امب ةرصبلاو 164 كرال نيب ام ةيدنلوهلا نفسلا تارمم ههورسلراك ةطيرخ نيبتو

 طخ لوح ةقيقد تاظحالمو قامعألا تامالعو نايبوب برق اهريربت بعصي ىتلا تابلقتلا

 هذه ىلع مسر امك « نايبوب ىتح همدقت اضيأ ةطيرخلا هذه حضوتو « يفارغجلا لوطلا

 ةطيرخل ىرخأ ةخسن دجوتو « ١57147 ماع يف ةرصبلا ىلإ ةيناث ةيدنلوه ةلحر جئاتن ةطيرخلا

 يف ةينطولا ةبتكملا يف ةظوفحم ةطيرخلا هذهو ١5505 ماع ىف ةيدنلوه ةلحر لالخ تمسر

 نم تاينيعبسلا لبق برعلا طش يف قامعألا ربس لجست يتلا ةديحولا ةطيرخلا يهو انييف
 ام رثكأ تيوكلا نع ىرخأ تامولعم ىلع ىوتحت ال كلذ عم اهنكلو . ؟"")رشع نماثلا نرقلا

 . ههورسلراك ةطيرخ هيوتحت

 رد ناف سلطأ « ائيف « ةيواسمنلا ةلودلا ةبتكم يف ةدوجوم ١11465 ماع ةيدنلوهلا ةلحرلل ةيرحبلا ةطيرخلا ةطوطخم (10)

 : / مقر ةطيرخ « 78 دلجم ء(/ةن لع: 11ت2) مه
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 هتكلس يذلا قيرطلا

 ةيدئلوهلا نشسلا

 نمو برعلا لش ىلإ

 ةريزج ىلإ كانه

 .ريشمهبو نايبوب

-. 

 عقوملا :نيرحبلا
 يقيقحلا

 ريثأت ةحفصلا هذه يف نايحيضوتلا نامسرلا حضوي

 طتئارخ ا نف ىلع ١ 145 ماع يف يدنلوهلا فاشكتسالا

 نفاهسفلد نيتنيفسلا راسم يولعلا مسرلا نيبيو ؛ دعب اميف

 مث برعلا طش ىلإ راحبإلا نم اءدب ةرصبلا ىلإ سيفلخشو

 بوبدخ ا ىلإ ةدوعلا مث هلخدم يف ينيطلا قئاعلا دنع ةدوعلا

 اقيرط ادجن مل امدنعو ٠ هللا دبع روخ يف لوخدلاو يبرغلا

 اطيرش اتدجو ثيح يبرغلا بونج ا ىلإ رثكأ اتفرحنا كانه

 ينلا) ةطقنلا هذه نمو ؛ نايبوب نم اقرش دمي لمرلا نم

 ىلإ دتمي يلحاسلا طخ ا اتدجو (* ةمالعلاب اهل ز مري

 ةرصبلا ىلإ اتلصو اريخأو اتداع كانه نمو يبرغلا بونج ا

 . ريشمهب قيرط نع

 انييم جيلخلل اثيدح اططخم يلفسلا مسرلا حضويو

 نرقلا نم ةيدنلوه ةيرحب ةطيرخ يدامرلاب ططخم هيلع

 اضيأ اهل زمري ةيدنلوهلا ةبقارملل ةطقن ر خآو رشع عباسلا
 بونج ا هاجتا يف ةبقارم ا نأ حوضوب نيبتو . * ةمالعلاب

 ضيرعغ ىنحنم اهنأ ىلع ترسف يلحاسلا طخلل يبرغلا

 طئارخ ا ىلع رهظي ال اذهو جيلخلل ماعلا لكشلا يف

 طئارخ ا ىلع رهظي هنكلو ١( مقر ةحول) ةيلاغتربلا ةيحالم ا

 : ةيزيلجنا وأ ةيسنرف نم ةقحاللا طئارخ ا لكو ةيدنلوهلا

 نكمي امك . .ةيدنلوهلا لوضألا هذه ىلع تسسأ يتلا كلت

 دقو ١/1٠١ ماع ىتح ةقحاللا ةيحالم ا طئارخلا ىلع اهتيؤر

 ءري امك نيرحبلا رزج عقوم يفاالاقتنا ىنحنم ا اذه ببس

 اهنكلو رهشوب لفسأ نوكت نأ بجي ذإ ء مسرلا اذه يف
 لفسأ يدنلوهلا جذومنلا رثأ تفتقا يتلا طئارخ ا ىلع رهظن

 ةفاسم ا نأو ه نيرحبلا لاقتنا يف لمتحم ا ببسلاو ؛ جرخ

 تناك ل حاسلا لوط ىلع نيرحبلا ىلإ ةرصبلا نم ةيحالملا

 يلحاسلا طخ ا ىلع نيرحبلا عقوم ددح دقو ةفورعم

 . ةفاسم لا كلت يسحب

3 



 ١4 مقر ةحول

 يذلا قيرطلل يطيطختلا مسرلا نم يبرغلا ءزج ا

 يف ةرصبلا ىلإ اهقيرط يف ةيدنلوهلا نفسلا هتكلس

 طئارخلل ةبسنلاب لاح ا وه امكو : ١145 ماع

 ةطيرخلل يفارغج ا هيجوتلا نإف « ةركبم لا ةيحالم ا

 تفرحنا ةحوللا نإف كلذلو « يبرغلا لامشلا وه

 . حيحصلا اههيجوت نع ةجرد 5
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 ١١6 مقر ةحول

 يتلاو ١ 4 مقر ةحوللا يف ةنيبم ا ةطيرخ ا تاليصفت
 نايبوبو جرخ نيب مت يذلا قامعألا فاشكتسا نيبت

 طخلا ةءارق بعصلا نم نوكي امبرو ٠ ةرصبلاو

 دقو . رشع عباسلا نرقلا ىلإ دوعي يذلا يدنلوهلا
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 ١51565 ماع ةلحر نع تيقب تالجس ةثالث دحأ وهو ءركابور صنل ةمجرت درون يلي اميفو

 احيضوت ىرخألا تالجسلا دحأ ىطعأ ام اذإو . 4019٠1 ماع صنلا اذه رشن دقو «رثدنت مل
 نفاهسفلد ةنيفسلا لجس صن حضويو . نيسوق نيب هعضوب حيضوتلا كلذ درونس اننإف ءامهم

 ةلحضلا هايملا يف مهقيرط اوفشتكي نأ نييبوروألا ىلع ابعص ناك مك ركابور نتباكلا هررح يذلا
 ويلوي 37- اال يصخشلا ركابور (ةمانزور) لجس صن اه درونو . جيلخلا ىلعأ يف
 لخدم جراخ ةلحضلا نكامألا نيب جرخ ءانيم نم ويلوي ٠١ موي ناتنيفسلا تلصو دقف : اه

 . ةرشابم برعلا طش
 (ويلوي )7٠١

 نم نكمتت مل اننكلو رهنلا ىرجم هاجتا يف ىتأت يهو ةريغص براوق ىرن ام ةداع انك

 ةيبرغ نم حايرلا تلوحت حابصلا نم رخأتم تقو يفو « قيرطلا نع لأسنل اهنم بارتتقالا
 لدعبو . ةيبرغ ةيبونجو ةيبونج نيب ام ةفيفخ حاير تبه رهظلا دعبو « ةيبرغ ةيبونج ىلإ

 اهنإ . ةيضرأ تامالع يأ دجوت الو ةضفخنم انه ضرألا لكو «ابرغ انرحبأ ضفخنم دم
 ىقبي نأ ءرملا ىلع ناك دقف ةلحضلا ئطاوشلا ببسبو يبرغلا بونجلا ىلإ برغلا نم دتم
 غلبت مل عفترم دم ةلاح دوجو يف ىتحو كانهو  ء فصتو ليم ةفاسمب ئطاشلا نع ادنيعب

 ثالث نيب ام راهنلا يف غلب اعاق انهجاو مث . فصنو نيتماق وأ نيتماق نم رثكأ هايمل
 غلب ناكم ىلإ دشرملا انداقو ءاملاو ضرألا نيب زيمن نأ انايحأ بعصلا نمو عبرأ وأ تاماق
 دشرملا هب راشأ ام سكع ىلعو . تقولا لاوط ةلاحض دادزا مث . طقف نيتماق ءاملا هيف
 الأ نم فوخلا ائباصأو صقتني دملا ذخأو ةنيفسلا تحت هايم كانه نكت ملف انيسارم انيقلأ
 هاجتا يف رهنلا ناك دقف هتيؤر عيطتسن انك ام ىدم ىلعو « كانه نم كرحتلا عيطتسن

 انيسآرم انعقر بورغلا دئعو ..فضنو لايمأ ةثالث دعن ىلع ىبرغلا لامشلا ىلإ ترغلا
 ءاملا نإف ايعيبط دملا نوكَي امذنع هنأ انعَمْس َكقف « يطاشلا نع اديعب قمغأ هايم ىلإ لصنل

 ليكو لجس بسحب فلخلا ىلإ نودوعي ذئدنع اوناك] مادقأ ةعست يلاوح ضفخنيو عفتري
 (2957فصضنو ليم دعب ىلع اوناك ةظحللا هذه يفو . ج٠7 مقر سيفلخش ةنيفسلا نابر
 بونجلا ىلإ ابونج انرحبأ ثيح انهاجتا سكع يف دملا هايم انتعفد دقو . [رضخ سأر نم
 ىلع انيسارم انيقلأ ءاهتنالا يف عفترملا دملا ذخأ امدنع ءاسملا يفو . ةفيفخ حاير يف يقرشلا

 يبونج عضو يف نوكي امدنع - نأ اندجوو كانه ليللا انيضفو تاماق سمخ قمع

 نع تامولعم ةيأ ىلع لوصحلا نم نكمتن ملو . ول و يل
 . رهنلا مامأو ئطاشلا نم نيبيرق انك اننأ عم ضرألا

 (ويلوي؟١)

 لامشلا نم دملا ءاجو ةيبرغ ىلإ ةيلامش حايرلا تناك ويلوي 7١ موي ءوض لوأ دنع

 [1مأ7, '[همطوعاععرم' ةءاععموز هنكقملب مرن. 367 - 369: طع هرتعتسمل اص 6ءاءزنمووعم لع 1ممعط مدمعتكدتم. 2803. (؟4)

 [نأعأ) 1ةانأأ قل تتتلعخ نأ 4 3ت00عرتت 1201 ؟قل تتنا ع5 ءقعلت 940
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 رشع ىلإ سمخ نم غلبت قامعأ ىلع يلامشلا ىلإ يبرغلا لامشلا هاجتا يف انبهذو يبرغلا
 ثالث غلب قمع ىلإ انلصو ىتح انردتسا مث ؛ ةماق ةرشع ىتنثا ىتحو راهنلا يف تاماق
 رزجلا دنع انأطخ انكردأ نكلو « حيحصلا ناكملا يف انك اننأ اننظ ناكو . راهنلا يف تاماق
 يقرشلا بناجلا يف ةلحضلا نكامألا نيب أطخ ©طقصمعا ةانق انلخد دق اننأو ضفخنملا

 . ادج الحض ناكو [ةهللادبع روخ كلذ ناك امبرو] روخلل

 انيأرو فصنو تاماق سمخو تاماق سمخ نيب ام قامعأ يف اجرعتم اليبس انذخأ مث

 د اذام اندشرم ردي ملو . رهنلا لخدم يف كامسأ دياصم تناك ربلا ىلع ةريغص الالت

 نأ انررقو . 2 'داقعنالل سلجلا انوعدو ٠ تاماق تس قمع ىلع روخلا ىف ائيسارم انيقلأف
 قيرطلا كيفان عدي ايان يذلا دشرملا نأل نكمي ام عرسأب رخآ دشرم نع ثحبن
 دقو . ةلحضلا نكامألا وأ ضرألا نع تامولعم هيدل نكي ملو . تارسم عبرأ وأ ثالث
 نع تامولعم ىلع دشرملا نم لصحن وأ اجرخم دجن ملو كانهو انه 1
 ناق الوكين يراجتلا بئانلا نم لكب ثعبن نأب ارارق انذختا كلذلو ءرهنلا وأ ضرألا
 براقب (©0.113500) تراه تننيرك سلينروك نابرلا بئائو (21. ؟ةه لع ©032ممء»2) نياكرد

 لخاد نامألا ىلإ اهلاجرو ةكرشلا يتنيفس ذخأي نأ عيطتسي ديج رخآ دشرم نع اثحبيل
 لض هنإ لاق يذلا اندشرم نم ةدعاسم يأ قلن مل اننأل رارقلا اذه ذختا دقو ٠ رهنلا
 وحن تراه نابرلا بئانو نياكرد ناف عم لاجرلاب اذيج هاندوزو انبراق انلسرأ دقو ٠ قيرطلا

 نكامألا نيب رودن نأ وأ رخآل بئاج نم راحبإلا يف رمتسن نأ ةمكحلا نم نكي ملف ربلا
 . نمثلا ةيلاغ اهتلومحو ةسيفنلا ةريغصلا نفسلا هذهب ةلحضلا

 كانه تناك نيرشعلاو يناثلا حابص يفو ٠ براقلا قلطنا دملا عفترا امدنع ءاسملا يفو

 وحن حايرلا مامأ رحبت ةريغص براوق ةسمخ انيأرو ةيبرغ ىلإ ةيبرغ ةيلامش ةفيفخ حاير
 نع مهلأسيل سيقلخش ةنيفسلا براق كلذكو ريغصلا انيراق انلسرأف هلوخد ةلواحم رهنلا

 تداعف اهب قحلت نأ ةريغصلا براوقلا عيطتست ملو ةعرسب تقلطنا براوقلا نكلو قيرطلا
 نيب ام ناك اندنع نم يقرشلا لامشلا نأ اندجو ريغصلا براقلا مادختسابو . اهجاردأ

 اليوط ارايت ائيأر انم ليم دعب ىلعو «٠ ضفخنملا دملا دنع فصنو تاماق ثالث ىلإ ثالث

 براق امهيلإ رحبأ هايملا قوف ناريغص نائطاش كانه ناكو . ابرغو اقرش طشلا ىلع رسكتي
 لجسلا بسحيو « ةلحضلا نكامألاو نيطلا ىوس ائيش دجي مل هنكلو سيفلخش ةنيفسلا

 راس رد ةاقجللالا ا را مول راحل نوال لا نارا ل ا مقر

 ابيرق جيعلا تشف دنع اوناك مهنأ ينعي ,اذهو (59 244) ةقيقد 5:8٠ ةجرد 9 ضرع

 . نايبوب ةريزحل يقرشلا بناجلا نم

 1ع دتماناعج هأ اطلع مدععاأاتمع ءدق طع [هسستل ادن 0تنعرمل ذامتع 3مىعارزال عك هك "1ع ا! ءاطععاة ملك, عا ءزقمسدعم لع

 لوروعأا مدمعأك, 00ه, 2500



 ١51485 ماع ةلحر دعب يدنلوهلا طئارخلا نف -5

 ةطيرخ نأ دجن ةقدلا نم ريثك ىلإ ةرقتفملا ةداتعملا ةميدقلا جيلخلا طئارخ ةعومجم نيب نم

 امهف ءابيرقت ايملع المع امهلعجت ةيهانتم ةيسدنه ةقد جاتن امه ههورسلراك ةطيرخو انيف
 فشتكي مل يذلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاس ناكرتتو اديج ةفورعملا لحاوسلا طوطخ ناحضوت
 طئارخلا ونانف هنع ىلخت ىملعلا ىقالخألا هاجتالا اذهو . ايلاخ (1688580) بصخو نايبوب نيب
 لصو امدنعف « 1146 ماع ىف نييدنلوهلا نيفشكتسملا تاظحالم ريسفت اوءاسأ نيذلا نورخأتملا
 امبرو ىبرغلا بونجلا ىلإ لوحتي لحاسلا طخ اوأر ةيبونج ةطقن ىصقأ ىلإ نوفشكتسملا ءالؤه
 نوجب ملع يأ مهيدل نكي مل ذإ تيوكلا نوجل يلامشلا بناجلا دنع اوفقو مهنأل كلذ ناك
 ضرتفم لحاس طخ اومسرو مهتاظحالم اومدختسا نيذلا طئارخلا يماسر نإف اذكهو . تيوكلا

 ةريزج هبش لحاس. طخ لكل اما اهونشت ببس اضيرع اسوق أطخ اوفاضأ .برعلا ةريزج هبشل
 لئاوأ هببس يذلا أطخلا اذهو . برغلا ىلإ نيرحبلا عقوم يف اظوحلم الوحت كلذكو . برعلا
 . ١87٠١ ماع دعب الإ هحيحصت نكمي مل تيوكلا ميلقإ ىلإ نيلجسملا نيسسروألا راوزلا

 هذه ىلإ دنتست ١140 ماع دعب مادختسالا ةعئاش تناك يتلا جيلخلل ةيحالملا طئارخلاو

 ضعب عم ةيلاغترب طئارخ الإ اساسأ يه ام يدنلوهلا جهنلا طئارخو . ؟7١ةيدنلوهلا ةلحرلا
 برق لحاسلا طخ يف ريغتلا كلذ لاثمو « ةيدنلوهلا تالحرلا نع تجتن يتلا تافاضإلا

 نم ةخسن مدقأو «. مسالاب اهوركذي مل مهنأ مغر اداوكأ ةريزج راهظإ يف رارمتسالاو « تيوكلا
 تاينيسمخلا ىلإ دوعي ندنلب ةيناطيربلا ةبتكملا يف ريغص يدنلوه سلطأ يف تدرو طئارخلا كلت
 دب الو . جيلخلا ىلعأل ةلصفم ةيرحب ةطيرخ ىلع سلطألا اذه يوتحيو ءرشع عباسلا نرقلا نم
 ةيرحب طئارخ كلذ دعب ترهظ مث . ههورسلراك ةطيرخ نم ريثكب لقأ هتقد نأ ىلإ هونن نأ
 ءامسألا ةباتك بولسأ ةصاخبو اهضعب نع اليلق فلتخت اهنم ةريثك خسن كانهو « هلك جيلخلل

 كلت تناكو ةرصبلا بونج راهنألا مسر ةقد يف فلتخت امك . جيلخلا لفسأ يف رزجلا عقاومو
 . جيلخلا ىلإ ترحبأ يتلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش نفسل تيطعأ يتلا ةدمتعملا ةيحالملا طئارخلا يه
 ام ىلع ةيلاغتربلا طئارخلا نم تانايب طئارخلا كلت مدختست امئيب هنأ اقح ريثملا نمو

 كلت تاطوطخم نيب نمو «ةعوبطم نتوخسنل اهعزوي مل تانايبلا كلت نإف .ءودبي

 سلطأ يف ةدحاوو ياهال يف ةماعلا ةلودلا تاظوفحم يف ناتنثا دجوت ةيحالملا طئارخلا

 تيوكلا ةقطنم نع تاليصفت يأ امهب سيل زارطلا يتميدق نيتيزيلجنإ نيتطيرخ اتطوطخم امه كلذل ديحولا ءانثتسالاو )١"(

 . 71418125 ةيناطيربلا ةبتكملاو 209/2/2 سيراب ٠ ةينطولا ةبنكملا :

 ١ه



 . (7ةيسنرفلا (87650) تسرب ةنيدمل ةيرحبلا ةمدخلا خيرات عم « (آ.16ةاناإ) وبييل

 روهظب اهلصأ نع تفشك اهنكلو ىرخأ ةيرحب دالب يف ةيحالملا طئارخلا هذه تخسن دقو

 خسنلا هذه ضعبو « تيوكلا برق يلحاسلا طخلا يف ءوتنلا كلذكو . اهيلع ةيدنلوه ءامسأ
 ماعلا هاجتالا نم برتقي ام رثكأ ههورسلراك ةطيرخ نم برتقي اليلق فلتخم جهن ىلإ يمتنت ةيبنجألا

 ةطيرخ لثم) لامشلا وحن طئارخلا كلت مظعمل يفارغجلا هيجوتلا نكي ملو . هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا

 ةجردب تيوكلا برق ىلحاسلا طخلا هوشت ناك نإو (داتعملا طمنلا نع فلتخم هنكلو ههورسلراك
 وه عونلا اذهل لاثم مدقأ نأ ودبيو . 751 220 مقر ةطيرخلا لثم ىرخألا طئارخلا هلعفت امم لقأ

 لصأ نم اهنأ حضاولا نم يتلا سيراب يف ةينطولا ةبتكملا يف دلجلا ىلع ةموسرملا ةيرحبلا ةطيرخلا

 . 116(22120 0:ةملع) «ةريبكلا ةريزجلا» وه ايسنرف امسا اداوّكأ ىلع قلطتو يدنلوه

 اداوكأ ةريزج نيبت ٠ ةيسنرف مأ تناك ةيزيلجنإ « ابيرقت ةيدنلوهلا ةيرحبلا طئارخلا خسن لكو
 ردصم نم ةرشابم ةرملا هذه ةذوخأم ةعوبطم ةخسن ىلع اذه قبطنيو ءاهل امسا عضت ال اهنكلو
 يف قباسلا حارجلا (8. 1ة>م16) رفيمك تربلكنا باتك يف ١7١١ ماع ترهظ دقو . يدنلوه

 . ("؟7مسا نود اداوكأ ةريزج نيبت ام اعون ةئيدرلا ةطيرخلا هذهو ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 نوج امهدحأ . هسفن جهنلا ىلإ يمتنت ةيحالم طئارخ اجتنأ نايزيلجنإ طئارخ اعناص كانهو
 (ههامرتتماع) لبمرلاد اهعبط ةطيرخ ةطوطخم هل (رشع نماثلا نرقلا لئاوأ) (1ناده 54650) دنرف

 (8ذ5) يرس ةريزحل هسفن مسالا مدختست يتلا ةيدنلوهلا ةلثمألا ىلإ دوعتو 1787 ماعل هريرقت يف
 ةنيدمل مسا يهو « ةيدنلوهلا ةغللاب (12615503968) نفاهسفلد نوكت نأ بجي (2ءا18068) ةملكف)

 نسح خيشلا ةعومجم نمض قرلا ىلع دنرف نوجل ةديج ةطوطخم كائهو . (ةريغص ةيدنلوه
 يروابل ةيرحب ةطيرخ ةيناطيربلا ةبتكملا ىف دجوت امك ءاداوكأ اهيلع ةخسنلا هذهو ىناث لآ دمحم

 , ("5)|داوكأ ناكم يف مسا نود اهنكلو عونلا اذه نم يهو 6 ماع ىلإ وع (180117/1عإ)

 ىرخأ انايحأ ةريبكو انايحأ ةريغص « اداوكأ راهظإ ةقيرط يف طئارخلا هذه لك توافتتو

 وأ ناتريغص ناتريزج كلذكو اهب لصتم ىلمر ئطاشو ةيحالم راطخأ تامالع دجوت انايحأو

 . اليلق بونجلا ىلإ نائطاش

 6ءمععدل امنع ةئعارتالعو الاكل 220 ةمل الآكآم 221, آنمتا كتاب انطومنتت ا.عالعم 6- 6-14, 8زطانماطغودع ظلدانممدلعي (7*'؟)

 طويتو 511 2209/2/6: اطغ آنا 6ةطدنناا ةغلقك ءماتاقتقك 3 ءادهماك هأ للآ[عتعلأ ان معك. ا/آخآر 220 آ5 اطغع 0عقأا

 8نطانمالطغودع ةلدنممملع, طومد, 511 2209/2/8, ن 1[معمعا ممزت هه 12ن(ءات كما, ممامتستمع داتا] ؟علنءعمل آجناعط (؟*9)
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 8. اقةصماعع, ل10ءراأهلعك اذماذءمع, (آعم عما ادع [آعمعم], 1712) مهنناتعمل كلون هز اطع 6انأك 0(

 ل15 3ل0ل 5222.15. ةمماطعع كمتأ نه( ءعمعاط هءقعتم اد اطع ظضاتكط آئطعقمإل, خلل 15738 مجهم 19 زؤ متمرع ع- (6*7ه)

 اداعل ه اطع !ءدعاؤصستلع ءادهتخ طانأ طمك ةعانشلم ؟اط0انغ 3 31176.
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 ١١ مقر ةحول

 يذنلوه سلطأ ندنل يف ةيناطيربلا ةبتكم ا يف
 دنهلا ةكرش ريدم ةعومجم نم هنأ حجري ٠ ريغص

 ءازجأل طئارخ سلطألا يفو ؛ ةيدنلوهلا ةيقرشلا

 لوأ يهو « ىلفسلاو ىطسولاو ايلعلا جيلخلا
 ةرفاوتم ا ةيفارغج ا تانايبلا عيمجتل ةيدنلوه ةلواحم
 ..أطخ لا رهظت ةلواحم لوأ اهنأ امك . جيلخ ا نع

 و ١1486 نيب ام ىلإ دوعي اهخيرات نأ دبالو

 هد ايلإ سرق ةيريذح تاقالع دوجوو . 171

 نم تربع دق ةيبروألا نفسلا نأ نيبي اداوكأ
 :. كاك

 (400.1155. 34184 ةيناطيربلا ةبتكملا )

 هه
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 ١8 مقر ةحول

 اهتجتنأ امك ةيكيسالكلا ةيرحبلا جيلخلا ةطيرخ

 نيب نم لمجألا يهو ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش
 « رثدنت مل يتلا ةطيرخ ا هذهل ةديدع ةلثمأ

 اهرشن يتلا جيلخلل ةيزيلجنإلا ةيرحبلا ةطيرخ او
 ةروشنم ا ”١/١٠١7 ماع (ل01: 0::111077) نوتنروُت نوج

 الإ يه ام (ةعاذوا» طناوا 3:0 ممل طعانأنا4 » 34) يف

 . ةطيرخ ا هذهل ةيلات ةخسن

 مسق « ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيش رأ) تاظوفحم

 ( 1/151.220 تاموسرلاو طئارخ ا

 ها/



7 

14 

م

 
 27 د
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 تاليصفت

 مقر ةحول

 اهيلع رهظن 10 مقر ةحول يف ةنيبل 2008 ١ ةطيرخ ا
 كتيبسس يذلا يلحاسلا طخ لا يف ءوتنلا نأ امك ٠ تيوكلا

 حوضوب
 او ١ 156 تاظحالم

 يف ناتريزنخ او اداوكأ هد ايلإ

 . قاب م
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 يناثلا لصفلا

 ةمظاك

 لثمت يهو . 1206172 ةمظاك ىمسي اناكم نيبت ةطيرخ اسنرف يف ترهظ ١1657 ماع يف

 ىلع ناكل اذه: عضو دقو «تيوكتلا نوح يلامدشلا لعحاسلا ىلع مسالا اذهب ةفورمملا ةقطنما
 ناكم يف ةمظاك تعضو ةيادبلا يفو « ينامثعلا قارعلا ميلقإ دودح جراخ حوضوب ةطيرخلا هذه
 . 1770 ماع ىلاوح نم ءادتبا طئارخلا تنسحت دعب اميفو ايبسن قيقد ريغ

05 



 (ةةصقم») نوسناس طئارخ ١-

 ةريزج هبش ةطيرخ١ ناوئعب ةطيرخ نوسناس الوكين يسنرفلا يفارغجلا رشنا 5927 ماع يف

 ىمسي برعلا ءارحص يف ريغص ناكم اهيلع رهظي . «ةديعسلا ؛ ةيوارحصلا « ةيرخصلا : برعلا
 اذه عضو دقو ؛ ١157 ماع ىلإ دوعت ةطيرخلا هذهو « قارعلا ميلقإ دودح جراخ 38

 وأ 1ةتن0:8 ةمظاك تعضو ثيح ةقحاللا طئارخلا يف نسحتلا يف أدب مث . أطخ ناكم يف عقوملا

 ناك ةمظاكب ىل ةفرعم لوأو . تيوكلا لخاد (ةيملعلا طئارخلا ىلع 0ةنطعمت2 وأ) 8

 حضاو لكشب بتكي ةمظاك مسا ناك ثيح ؛رشع نماثلا نرقلا ىلإ دوعت ةيخيرات ةطيرخ ىلع
 طئارخلا نأ تدجوف ةقباسلا ةرتفلا نع ثحبأ ةطقنلا هذه نم تأدبو .« تيوكلا ةقطنم لخاد
 اذه ىلع ىوتحا نم لوأ تناك نوسناس ةطيرخ نأو اليلق لخادلا ىلإ ةمظاك تعضو ةقباسلا

 نوجل يلامشلا لحاسلا ىلع ةقظطنمك افورعم ةمظاك مسا لاز ام ةثيدحلا تيوكلا يفو « مسالا

 . تارتموليك ةدعب ءارهجلا قرش لامش « تيوكلا

 ةطيرخ نم ةخسن اهنإ ذإ (ةمظاك) اهركذ ادع اميف راكتبا يأ اهب سيل نوسناس طئارخو

 نم نميألا بناجلا ىلع ةرصبلا تعضو دقف « ةديدجلا حمالملا ضعب اهيفف كلذ عمو: يدلاتساك

 يف درت مل يتلا ةنرقلا ركذو . ةرشابم ةرصبلا ىلعأ (ةنرق) هنروك ىمسي ناكم دجوي امك « رهنلا
 كلذ حضتي امكو ؛ ةرصاعملا ةيلحملا تامولعملا نم ةدافتسالا ضعب حضوي ةقباسلا ةيفارغجلا طئارخلا

 اهتنيب امك رهظت سرافو ةرصبلا ميلقإ نيب ةلصافلا دودحلاف . ةطيرخلا ىلع نيبملا دودحلا طخ يف اضيأ

 ىلع عقت ةمظاك نأ امك « برعلا طش نم قرشلا ىلإ ةريبك ةفاسم ىلع ةنودملا ةرصاعملا رداصملا

 هيف عقوتن يذلا ناكملا يف هنأ دجن اننكلو . ةرصبلا ميلقإ دودح جراخ لخادلا ىلإ ايبسن ةديعب ةفاسم

 ال تيوكلا نوجل هانددح يذلا ءوتنلا نأ امك . يدلاتساك اهعضو يتلا ءامسألا دجن انلزام تيوكلا

 . عقاولا يف هيلع وه ام ريثكب رغصأ هنأ مغر ادوجوم لازي

 برعلا ةريزج هبش ةطيرخل ةيناثلا ةعبطلا يف نوسناس تامولعم رداصم فرعتن نأ لهسلا نمو
 يكورك ماع طخ نم الدبف ؛ اهتقباس نم ريثكب لضفأ ةطيرخ يهو . ١7654 ماع ترهظ يتلا

 دقف كلذ عمو . (81ةعان) والب لجبملا يدنلوهلا هليمز اهلمعتسا يتلا ةسدنهلا نوسناس مدختسا

 اًئيس شقنلا ناك ذإ ةمخفلا والب تاعبط نم ريثكب اهجارخإ يف صخرأ نوسناس طئارخ تناك
 . (8هلطعم5) ةمظاك تبتك ذإ خسنلا ضعب يف أطخ كانهو ءيدر عون نم قرولاو

 يدلاتساك نم تذخأ ىتلا ةميدقلا ءامسألا ةعومجم تلدع ةديدجلا نوسناس ةطيرخ ىفو
 ةعبطلا نم فرحلاب تذخأ اهنأ ءامسألا هذهل قيقد صحف نيبيو « امامت ةديدج قوم ىلإ

 ١51١9 ماع سيراب يف عبط يذلا قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن : يسيردإلا باتكل ةينيتاللا
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 امهنم ةعبط لك تردص لفو . ١ ماع امور يف ترشن يتلا ةيبرعلا ةعبطلا ىلع ادامتعا

 7 17 ناونعب

 ةطيرخلا هذهو . ةيبرعلا ةخسنلا مادختسا نم اونكمتي مل طئارخلا يماسر نأ يعيبطلا نمو

 نم هنأ جتنتسا دقو « ايملع رداصملا ميقي امزتلم املاع ناك نوسناس نأ حوضوب رهظت ةديدجلا

 يلاطيإلا طئارخلا نانف نم لضفأ عضو يف ناك يبرعلا بتاكلا وهو يسيردإلا نأ يقطنملا

 يتلا ءامسألا لك ابيرقت نوسناس فذح دقف كلذلو يبرعلا ملاعلا ةفرعم يف هدلق نمو يدلاتساك
 ناك يسيردإلا صن نأ تناك ةلكشملا نكلو « نيرحبلاو ةرصبلا نيبام لحاسلل يدلاتساك اهركذ
 صنلا قيقحت مدعل ةجيتن طئارخلا يف ءاطخألا ضعب ترهظ كلذلو . فيرحتلاو فيحصتلا ريثك

 . اديج اقيقحت

 صنف « نادبع ناكم عضو وه نوسناس ىلع تدمتعا يتلا طئارخلا لك نيب عئاشلا أطخلاو

 نادبع تعضو نوسناس طئارخ لك نإف كلذلو « ناكملا اذه نع سبللا ضعب ببسي ىسيردإلا

 يف نفسلا ةكرح تناك دقف ودبي امك أطخب سيل اذه نكلو « ةيبرعلا ةريزجلا نك لخاد

 ىرت نفسلا هذه تناك دقف كلذلو « برعلا طش سيلو ريشمهب قيرط عبتت رشع عباسلا نرقلا

 . يسرافلا بناجلا يف سيلو يبرعلا بناجلا يف نادبع
 صن نم افلس حضاولا نمف . نوسناس طئارخ يف مهم رخآ عوضوم دودحلا طوطخ ةلأآسمو

 ىرن فوس اننأ ريثما نمو) اسحلاب ةطبترم اهنكلو ةرصبلا ةقطنم ىلإ يمتنت ال ةمظاك نأ يسيردإلا
 . ( تيوكلا لوانتت يتلا صوصنلا يف رشع نماثلا نرقلا ىتح اعئاش اضيأ ناك يأرلا اذه نأ

 عضولا نم ةبيرق ودبت اهمسر يتلا دودحلا طوطخ نأ دجن اننإف نوسناس ظئارخ صحفتن امدنعو

 ايبسن ةديعب ةفاسم ىلإ اقرش لوحت قارعلاو ناريإ نيب دودحلا طخف « عقوتن انك امت رثكأ رصاعملا

 نادبع ةريزج نأ ركذت يتلا رشع عباسلا نرقلا صوصن عم قباطتي اذهو « ثيدحلارصعلاب ةنراقم

 , (ةينامثعلا ةرصبلا ىلإ ىمتنت تناك ىسوم روخ ىتح رهنلا اتلدو

 تعبط ةقطنملل ةطيرخ لوأ يهو نوسناس ةطيرخ نم ةمهم ىرخأ ةخسن ركذن نأ بجيو

 اهرشن يتلا ةعبطلا يف ةطيرخلا كلت دجوتو . لوبنطسإ ةينامشعلا ةمصاعلا وهو يمالسإ دلب يف
 ىمسملا (©ءاعطق) يبلَج بتاك وأ ةفيلخ يجاح باتكل (10:ةطنصت !101ع121108) 3 رفتم تا

 ملقب 6ءموردمات 8لرطت ءمكأك ةيتيتاللا ةمجرتلاو ١5347( ءامور) ملاعلا ةيفارغج ٠ ىسيردإلا دمحم نب دمحم (20)

 . ١1511١9( سيراب) اتئيورسه نوجو اتينويس ليبرباج

 كانا. ق4 هطع هز زء 6اأ[ك م. 0 (31/)
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 قارعلا نيب دودحلا طخب ظفتحت ةطيرخلا هذه نأ عمو ؛ 1178 ماع يف ©زاةضتلانا7 همان ههج

 طوطخ ىلع ىوتحت اهنأ الإ ةيسنرفلا ةخسنلا ىف نيبم وه امك ةيوارحصلا ةقطنملاو ينامثعلا

 . . برعلا ةريزج هبش لخاد ةريثك ةيلايخ دودح
 : يلي امك يه نوسناس اهمدختسا يتلا ةينيتاللا صوصنلاو

 دوعي ملاعلا ميسقتل بولسأ هؤازجأو ميلقإلا) يناثلا ميلقإلا نم سداسلا ءزجلل هفصو يف

 : ةرصبلا ىلإ نميلا نم قيرطلل فصو دجوي (سويملطب ىلإ

 « نيرحبلا دودح ىلع عقت يتلا ضرألا يهرو 6 ايجات ىلإ 9071767 نامصلا نما

 ىلإ ةمظاك نمو « مايأ ةعبرأ (ةريسم) ةمظاك ىمست يتلا ةنيدملا ىلإ كانه نمو موي (ةريسم)

 . (موي (ةريسم) ةرصبلا ىلإ اريخأو « موي (ةريسم) ةنصحم ةريغص ةنيدم يهو 0 نامهد

 قرطلا دحأ ىلع ةمظاكل رخآ ركذ دري . ثلاثلا ميلقإلا نم سداسلا ءزجلل هفصو ىيفو

 : لحاسلا لوط ىلع رخآ ءانيم ىلإ ءانيم نم دتمي قيرط الوأ كانهف نيرحبلاو ةرصبلا نيب
 يف رم قيرطلا كلذ نإف ريشمهب قيرط نع حجرألا ىلع ناك يسيئرلا نفسلا قيرط نإ ثيحو
 هبش يف نادبع عضو ىلإ ليمت يتلا ةيبروألا طئارخلا يف طلخلا ضعب كلذ ببس دقو . نادبع

 : برعلا ةريزج

 ءام ال ةلحرم (. . . ) ىلإ نادابع نم : نادابع ىلع نيرحبلا ىلإ ةرصبلا نم قيرطلاو»

 مث , ةلحرم ناهح ىلإ مث « ةلحرم اجفرع ىلإ مث ةثودح ا ىلإ مث « اهب رماع الو : اهيف

 . «ةلحرم ءاسحألا ىلإ مث ةلحرم ةحلسم ىلإ مث ةلحرم يرقلا ىلإ

 ةرصبلا نيب ةيناث قيرط فصو دنع ١17 ةحفص يف ةئلاثلا ةرملل ةمظاك ركذ دري اريخأو

 : نيرحبلاو

 « برعلا قيرط وهو « ةيدابلا ىلع ةماميلا ىلإ مث نيرحبلا ىلإ ةرصبلا نم قيرطلاو»
 يف لزنم ىلإ ريسي ةرصبلا نم جراخ ا نأ كلذ نمف . راجتلا هكلسي ام اليلقو
 : ءارحصلا يف لزنم ىلإ مث « ةلحرم ةمظاك ىلإ مث « ةلحرم ءام نيع هيف ءارحصلا

 ىلإ مث « ءام هيف لزنم ىلإ مث « برع هيف لزنم وهو « اعرغلا ىلإ مث « لزنم ىلإ مث

 نم نيرحبلا دالب نم يناربلا ىلإ مث « ءام هيف لزنم ىلإ مث « هيف ءام ال لزنم
 . «اهيبرغ

 ةطيرخل ةيناثلا ةعبطلا رشن (5.06 178100 تيو هد كيردرف يدنلوهلا طئارخلا نانف داعأ دقو
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 اهنأ عم ةميدقلا جيلخلا طئارخ لمجأ نم قحب تيو هد ةطيرخو ء ادج ةمخف ةروص يف نوسناس

 يف ىرخأ ةيدئلوه ةخسن ترهظ دقو . نوسناس ةطيرخ عم ةنراقم انعوضومل اديدج مدقت ال

 ماق دقو (0. 2ةممع7) رباد ترفلوأ مادرتسمأ حارج اهدعأ «برعلا ةريزجل يفارغجلا فصولا»

 . (1. 11ءان15) سروم بوكاي شقنلاب

 مل ذإ ةديدج ةيفارغوبوط تامولعم يأ رباد باتك يف درو يذلا ةقطنملا فصو مدقي الو

 ةمهم ةمولعم ىلع يوتحي هباتك نإف كلذ مغرو . يسيردإلا باتك مدختسا هنأ عم ةمظاك ركذي
 : ١( 55 ص) ينامثعلا ةرصبلا ميلقإ دودح طخ نع

 برع تاراغل ةجيتنو (. . . ) ةرصبلا ىلع كارثألا ىلوتسا ابيرقت ىضم نرق ذنم

 مهعماودقع كارثألا نإف ء مهيديأ هيلإ لضت ام لك ةقرسو ةنيدم ا ىلع ةيدابلا
 ليم ةفاسم دعب ىلع ءارحصلا يف ذوفنلا قلطم مهل برعلا نأ ىلع صنت ةدهاعم

 , ("1/ةنيدم ا دايسأ كارثألا ىقبيو « ةنيدملا نم ابيرقت

 اذهو « ةمظاك ركذ ىلإ رقتفت اهنكلو ةيناثلا نوسناس ةطيرخل ةقحال ةديدع تاعبط كانهو

 ةخسنلا ىلإ ةفاضإ « (1311100) ولياج ١5905 ماع سيراب يف اهرشن ىتلا ةرخافلا ةعبطلا لاح اضيأ

 ١175/7 ماع لوبناتسإ يف «ةقرفتم ميهاربإ» ةيبرعلاب اهعبط ىيتلاو اهيلإ ةراشإلا تقبس ىتلا ةينامثعلا
 اهلصأ سكعت ةخسنلا هذهو 7١1( مقر ةحول رظنا) (يبلج بتاك) ةفيلخ يجاح باتك يف

 ذخأ « ءاظلاب يسيردالا اهبتك امنيبف « ةيبرعلا ةباتكلا يف ةمظاك ةملك ءاجه لالخ نم حوضوب

 . لادلاب اهبتكو ةمظاكل ةيسنرفلا ةغيصلا نم يبرعلا مسالا «ةقرفتم)

 طوطخم ىف ىهو نوسئاس لامعأ ىحو نم اهنأ ودبي ةيلاغترب ةطيرخ كانه نإف اريخأو

 لاقيو نوات تى ةنيلم ىف (1ة مقل 11ا15ءال71) ىلود فحتم ىفف ايلاح دجوي ىلاغترب سلطأ

 عباسلا نرقلا رخا وأ ىلإ 3 وعتو . (1030 1عا>عز1 مان زان رابلا هريسكت اج 1 نم اهنإ

 يهو ةديدج ةرهاظ دوجو عم برعلا ةريزج هبش لحاسل امامت ميقتسم طخ ىلع لمتشتو رشع

 ةقيرطب تمسر اهنكلو . 57نيتريزنخلا ةريزج ىعدت همامأ ةريزج عم تيوكلا نوحجل حضاو روهظ
 . اهل ةقباسلا ةيلاغتربلا طئارخلا ىوتسم نم ريثكب لقأ ىوتسمب ايبسن ةيئادب

 0,آدهممعر, 8ءوعارعلا ا معغع هم خعاق طعاطعا :عملع لع عع عواعرل امنت 1[عيورجمأهستت ة (خمتكا علمت 1 680) 0(

 طئارخلا نيب ةكرتشم ةفص هذهو ةرصبلاو تيوكلا نيب يسيئرلا ربلا ىلع (نادبع) نادمأ فصو ةطيردخلا هذه ىف (79)

 . نوسناس جهن تعبتا يتلا ةيفارغجلا
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 1 آ.:طم» 1! ءاسدنمعأهزنتك
 هءمتور ةع 10ه ءجأمهوسمأذ, هع ا مذ 4مطله ءاطاباناطو 20 طعم
 هعمجألا# بست 82:2 كعونممع ةىأتة], مهعام ءعوضن624 2 (0ةنفصوت ةةكر
 عع ءاغ قايتعمم معمانأ ءاعدم ؟7عطو ةينععمم (ندعلك معهدءصتخ كلا
 مجمع هعع وان10 هند حث هلل ع2 : آم0ز112وانع (ن2 نك دط فطلح لانو
 منك 42كم دتطاتو. 4ك دنع وددوانع 24 عمو 2ءءالعو مق
 2012 ءعم ععمر طز لأ 1[ععع طقط ءعنع مط 1 عاععمج ند عنك 20 8ز1-
 كمسصر (1هع10 [هصوجد اظالعمت ند عكر واند م26 1 عاما عأغ دكستر
 همم عمات ءاغ0 دمت ماانس , أه وانو هاتلل ؟عم هلت ءانع 12-
 ط1عيعمر هملاح منسم زطخ ءاغ قعر عا ءكاتتعمك ر 1عه هلعتس وانتع

 طابو لعوأع عمق مانعلممج مره نر قدمت هان 1 طأ1مم ل
 ؟تنطاطاتع 8دطعمتم عن 112 عادعر ط1 مكر 02 نك فطكدي 8111 223-
 در ع 0طغنتو , ة وانج ممدصعم طقط ءمعادمءءع (نط عال عمت, 1
 عفر وع لمعاع ظدكم 0 8ةطتصنمر ءانمت 2ل [همموص1ةر ها معن
 لعمر بصر ةءاطحص ءزرتممسد فعدطعع عون عمعةصعر !عل طتعتع26م-

 عمو 216 الل ةندت 2 ام اير 152 جان [ عت ءاأ اطاتن ان[ 2001: 15
 لنعمم غ ظدكتمر ةع [[ه مصنع 1غعء 12 اعمق ر لءدعمتعك 24 لئان عغكم-
 عئاتصت نانه0لدندح ذم 10 ءاعرخم , الطأ علمت اان عمت عك 108 61 2-

 12+ 1 24 1عجعلطعمدت طقطءمتع 12عام. 1" انمح 24 لئن عنا
 11 0 آد ءاعرتعم. 1م0غ 24 هلئانل طمأمز قنصتن آن صم
 لعدم جازنل وايموانع طم مت عاسصت. 1 انصح 20 6 طقعتم لئانءقلو-
 تس ةعهطتطاتع هنادتصم "1اندح 20 طمأمأ ةنتمت ,ذص نان0 طقطعم
 ءاتخ 20112. '1'نمح 20 ةلئثا10 طمأ مز قات , الطأ هتتما د عام وان 2: 1 نصح
 ءنممح 24 لئا1ة2(هدتاتهت و اه ل0 00 2002: 11320 80-
 عوهتر ةط هعمل ءعصعملا مدتعع عع ظدطتمتم. طانصع 204 لئانععلو-
 تس نانه0لهسدم 1" انس 20 214 طمامأ كاست. 10 ءاضلع 24 2]52-
 صتتممت, 18ه1عم 24 5كدمل. 1'"نصح 20 ءعصتسمو [ةممقمت#. 44
 هتعمل مص مادعدمت هم هلم 10ءوءادي ذصقت عمغعتس هتدقع ة-
 طدلممر دمع معتم تاع ادم 15 وان ءمصعتس ءهغانع ةطانقتو

 أ عدت زح ه عمم "10113, 010501! أه ان ذانكر 1 هنت ح1 هع
 14 ءلعععجصر 5هدتقع واتدع 8ع 1021277062 ان1 1 ةقكر ش1012ع د
 (يدمم تع 1129 , 82 (ةمممر ةنعادستأاتل , !مةصقخلطعت 9
 الدم 40 طع مدخنمجر 0هعءنطر '1لطر 1؟ءلاتهصر ]2 طعم ندر [ةع-
 طاتعار 8212001 12: ءاطقر م متر 5 ا1ع-2]ةط 22, ةقع 14ه

 لأ ددقعأ مدور ]2 (كدصضر 3ةاهمتشتت, ظ
 8 8سصتمع 1 هالمع ءيمعلت عسل سص عمر وانه تهمس سمع

 1/1 ءاعج مصر ةع 24 9 هع ءانكك عمك 26عام 0 ملمعس |
 عمه ع3ّرط مط ءعوانعأطأ طمعمأت ,لولس ل عع ص2اننءانألك
 تا ا 01 112101 جاتك ١ لان 20ان1468

 ٠١ مقر ةحول

 (ياهال « ةيكلم ا ةبتكم ا)



 يحترم
 وب حا ل لحل

 || نيمانتيام هضرعو سرافلرسيالارخالاو برعلان مالا دطش
 نمو اعاب نينانمث يلا اءاب نيعبس نم هقحيو لابما ةرشعو
 لبم اتيام برعلا طش نيرحبلا ةنيدم يلا تابشنلا
 ةداجلا يلع نيرحبلا يلا هرصبلا نرمو لاعما ةرشعو

 نووح ةنيؤملا يلا هرصبلا نمو هلحرمةنشع يدا
 ندعم برقب هفولآا فرط.عم يقتلدو هيحرم نيرشع
 نيّرشع سرموج هنيذملا يلا :نيزحلا نمو هرقبلا
 نادابع نعني حبلا يلا هرصصبلا نمدقي ىطلاو هلحرم

 يلا مثهلحرم ناهحيلا مث هلجرم ازعل مةدودخلا
 اح الا يلا مث هلحرم ةحاسم يلا مث هلحرم يرقلا
 همدحرمرخ لحباسيلا مث هلحرم صخيلا مث ةلحرم
 اشحالا امان اهنف امال عضاومو سارماهلك لجاارملا هخضؤو
 ٍدالب يو لاوالباقت يسبراغلا رحبلا يلع ةنيدسم يهق
 اهناف فبطقلا ةنيدماماو هنسح ةنيدنم يو هطقارقلا
 اسنحالا ىلا تغيطقلا نمو ةرجبكاهتاذ ف يورسجلا ةرواجم
 يلع يو ناضوينعميلا فيظقلا نمو ناتلحرم
 ةلحيرم ةشبف يلا فبطقلا ةنيدم نمو يسزاهلارجلا
 ال صتمرب هرصبلا ةبح ان يلا فبطقلاب لصني ن :هرعبك
 ١ صاضخا هنانغاو هنيدمالو نصح هبخ سبل يا هبخ هرابم
 اهنم نيرحبلا ندحفو هعبب مرمام نومسي برعلا نم موقل
 , هشبفو 4 اسحالاو + فبظقلاو + صخو ترك
  هبطخلا حامرلا اهبلا بسنت يتلا يطخلإو  هرازلاو
 يلع هماهلا يلا مث نيرسبلا يلا هرصبلا نمكيزظلاو
 راجتلا هكلسي امالبلقو ٍترعل فيارطوهو هيدابلا

 لش ]

 م

5 

 همسي ةيس الميل ِ

 ديت اج #د

 77و ١" مقر ناتحول

 نم سداسلا ءزجلل فصو امهو ١547 ماع امور يف عبط يذلا يسيردإلا باتكل ةيبرعلا ةخسنلا نم ناتحفص

 ةمظاك ةيؤر نكميو ديعب دمأ ذنم عبط يذلا ليمج ا يبرعلا صنلا اذه يف ةمقرم ريغ تاحفصلاو . ثلاثلا ميلقإلا

 يناثلا رطسلا يف 7١ مقر ةحوللا يف حوضوب

 (ىاهال « ةيكلم ا ةبتكم ا)
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 هيج م ا ع ل و
 | ارضفلا ف لزنم يلاربسي هرصبلا نعجراخلانا كلذ نف

 ناقرشم ارهن يلع هنسح هرببك ةنيدبم مركم ركسغ

 ههوحتروجم

 يف لزتم يلا مث هلحرم همظاك يلا مث هلخر مام نيع هبف
 لزامو هواهرغلا يلا مث لزم يلا مث لزنم يلامثارحصلا
 لزتنم يلا مث هبفاسال لزم يلا مثام هبف لزام يلا مث برع هبف
 | يلااهتمو اهبب نم نيرحجلا دالب نم يقارعلا يلا ثان هبف
  ةموضح يلا مث لابسلا يلا مث ةباس يلا مث لزخم يلا مث لزخم
 ضزا نا دابعرحب ينهلجند عقوم قرش فو هماهلا
  قترتستو 3 مركم جزكسعو زاوهالا اهنضو:ناتسزوخ
 3ناقرشم او +زمره مارو + سوسلاو :ةروباس يدنجو
 يرابمو # حدناو + سؤفلاو + قزو داسهههاو قرسو
  زتقانمو 5 يرزعكار دا نمو + لبنبس قوسوهذ انصي ىاؤىحو
 #8 يرجتو هنو + ناولكو + بيبطلاو:+ بوقرقو:يرغصلا
 عاعبرمالا وسو :مراو :.دحركو +3 نودردو ++ تونمو

 ©.نامالسو ٠ نابشانلاو يرعلا يلع يدهم نصحو
 يتخابرغمرهف ناوسم ار هبن يمسيرهنزتسذرهذ نم جرتخيو
 رغبكر سج كانه هبلعو مركمركسع هنيدم ىلا يهتنو

 راباكلا نغسلا هبف يرجتو هتيفس نيرشع نمو
 ||| فوهلثز اوهالاو مركمركسع نيبو زاوهالاب .لصتتو
 ا رمعر هشلا لوا ينهتد ابررو حملا ف املا ناك١ذاف املا يفالبم

 ||| روبعلا يكارلل نكهرلرزجلا ناك ناو بكحارملاب كانه
 حل وهو باطرهن ناتسروخ بونج يف يرجو هبف
 ||| ناتسرؤخ هانم عنجو سر افو.ناتسروخ نينزجضم ا

 ةني> مو هلبلج ةنيدم سوسلاو يدهم نصح ةغضبو

 دو جب
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 71 مقر ةحول

 )١101( ب رعلا ةريزج هبشل نوسناسل ةطيرخ مدقأ

 0نرنم لع [."' لل نادأء جعار 6ع, ل65 عر1ع تأ |)ءالل' الكم

 (يمساقلا دمحم نب ناطلس . د ةعومجم)

 ةمظاك ىمسي ريغص ناكم ةطيرخ ا هذه ىلع رهظي

 لقو قارعلا ميلقإ دودح جراخ ةيبرعلا ءارحصلا يف

 يف نسحتي كلذ نكلو « أطخ ناكملا اذه عضو

 تبتك يتلا) ةمظاك حضوت ثيح هقحاللا طئارخ ا

 طئارخل ا يف 00111670 وأ 44111716 وأ 6

 ةمظاك مسا لازيال ةثيدح لا تيوكلا يفو ( ةنقتم ا

 نوج يلامشلا لحاسلا ىلع ةقطنمك افورعم

 لامشلا هاجت ا يف ءارهج ا نم برقلاب تيوكلا
 . يقرشلا

14 



 م 2#

 ١54 مقر ةحول

 ةنيبم لا ةيحالم ا طئارخ ا عم ةنراقم ةيئادبلا اهتعيبط حضتتو ةقباسلا ةحوللا يف رهظت يتلا ةطيرخ ا تاليصفت

 . ةقباسلا لوضفلا ىف



 ممرض 26 وضيوف د 6 د . هشرلا ترص يي ل يح ل اا

 هام 9 ع ا © - / 2 ةمسيست حو 2222
 سلا مرت تاما ويس ب صرب عبس سرس بخ وس بسب جس ب حج

 ديو م2115
 () | ذهطعمظ1ة25)

 هاكورممع نو ذنعاتع لع 1ةعوطع لع اأنطتع
 1 عج مويعصع لع كيسعتت ةهينطخعو قسط نتك

 ل١7 ]ع رق" . 37. لكونانمن؛ كل كااعمتلاو :
 عمو هرمأرم هدا اودع هب "7/7

| ٠ 7 
 1 »*7رىيسببوم

 ْ ؟ غي ا ساطءإ

 97 3مم ركل 11 عابس
 ديو 010 نكسب 3 ام رالد م عااع , دسم ككل م عودامخ هل ترحعمم#

 مر 2 هي 35 . “ | , 2 353 -- راو اسمو رق 17 ترسو تاكد

 روع > 1 5 را بع
 1م © 7 7 7 2 22222227 ا 2

 هيمو رع 1 تاتش ظ ظ لاا 1 اال اال 11 "3 11001010 0001110
 ريك * » 6 ٍخ . ' 9 5 / - : 5 : : 2 ا . 1س ! لم ااا

 0 ا . : 7 أ 1 8 2 5

 مم 11 22 راج ووو هع 5
 ' ا -_ 3 -1)» .#ءدر#

 ع >< ردم مويس د روج. ري 7“ 3

 20 ربع "دج ريل و رواج ني ١ 57 مع اج رام عج

 ١8 مقر ةحول
 ةطيرخ ا هذه يفو « ١124 ماع يف نوسناس نم ةيناثلا ةعبطلا يف برعلا ةريزج هبش ةطيرخ نم ءزج

 يسيردإلا 0 ءامسأ ىلإ ©0ؤ1011 كاتس هوك لثم يدلاتساك عم تأديب يتلا نكامألا ءامسأ تلدع

 :'ايجامزأو اجيفاداه لك

 . ةطيرخلا هذهل يسيئر ردصمك (يسيردإلا) «يبونلا يفارغج ا» اهناونع يف ركذيو
 (00 6254 7167 710.7 « ادنلوه - ةماعلا ةلودلا ”كشرأ) تاظوفحم
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 ١5 مقر ةحول

 ميهاربإ اهرشن يتلا برعلا ةريزج هبش ةطيرخ

 نمو 01101111106 ةفيلخ يجاح باتك يف ةقرفتم
 ماع نوسناس ةطيرخ ىلع تدمتعا اهنأ حضاولا

 نأ امك ؛ اهسفن ءاطخألاو ءامسألا اهيفو « )4

 ةقطنم جراخ نكلو ةفيفطلا تاليدعتلا ضعب اهب

 تبتك ةمظاك نأ هابتنالل ريثما نمو تيوكلا
 مقر ةحول يف يلصألا ردصم ا عم ةنراقم (مهدك)

 يف اهنكلو . ةمظاك يسيردإلا اهبتك ثيح ١

 لثم هسفن ناكملا يفو مهدك تبتك ةطيرخ ا هذه

 لخادلا ىلإ رثكأ اهعضوم نكلو « نوسناس ةطيرخ
 لامشلا ىلإ يأ « ةيلصألا يسيردإلا ةطيرخ نم

 . يب درغلا

 071 ءدنا4أ 010 1010 ةعومجم « ةيناطيربلا ةبتكملا)
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 ١" مقر ةحول

 اكليف ىمستو « 411061 !11/561111 يف يهو تيوكلا جيلخ حوضوب نيبت يتلا ةيلاغتربلا ةطيرخلا نم ءزج

 لثم نكامألا ضعب ءامسأ يف فيرحتلا نكلو « ةليصأ ةطيرخ ربتعت امبر ةفصلا هذه ببسبو ناتريزنخ ا اهيف
 . نوسناس خسن نم لقنلا يف لامهإلا سكعي (نوهانام) اهوماهو (نادبع) نادمأ

 (نوات بيك « 710110:41 !/[107©1/5» ةبتكم)

7“: 



 ةقد دادزت ةمظاك طئارخ - "

 مهبولسآ روطتف نييملعلا طئارخلا يماسرل ةديدج تامولعم ترفاوت رشع نماثلا نرقلا يف
 يف وود« عطبب مهدكا كلذ ناك نإو « ةثادح رثكأ بولسألا كلذ حبصأو رداصملا مييقت يف

 اوناك نإو اهنم نكامألا ءامسأ لقن يف اوؤدب امك « ةيرحبلا طئارخلل ةيسدنهلا طوطخلا مادختسا
 يسيردإلا نم ةذوخأملا ةيبرعلا نكامألا ءامسأ ىلع اوظفاح دق

 ليلد مويج باشلا يسنرفلا طئارخلا ماسرل سرافو برعلا ةريزجو ايكرت ةطيرخدعتو
 بعصلا نم ناك يتلارزجلا مظعم تفتخا دقف ءروطت ةمالع ١ يف (6 نا هسصع 12ءاذؤاع)

 يذلا لكشلا ةرصبلا لفسأ راهنألا ةموظنمو جيلخلا ذخأ امك « ةقباسلا ةيفارغجلا طئارخلا ىلع اهديدحت

 . فيطقلاو ةرصبلا نيب دتمي يعيبط ريغ ريبك رهن وهو رهاظ دحاو ءانثتساب ةيرحبلا طئارخلا يف هبارهظ
 . 082065 رضخ ىمست ةريبك ةريزجك رهظت دجنو تيوكلل ةيلحاسلا ةقطنملا نإف اذكهو

 ةرصبلا راوز بتك دقف « نيلاحرلا بتك صوصنل مهف ءوس نع اجتن ةريزجلاو رهنلا اذهو
 نفسلا همدختست لحض رهن امهدحأ جيلخلا ىلإ ةرصبلا نم ةحالملل نيقيرط كانه نإ : نولوقي

 همدختست قيمع رخآلا رهنلاو ٠ فيطقلا رهن مساب فرعيو فيطقلاو نيرحبلا ىلإ ةريغصلا ةيلحلا
 لوط ىلع وافلاو ةرصبلا نيب قيرطلا نأ كردن نأ دبالف رمألا اذه حضتي يكلو « ةيبروألا نفسلا
 ةيبروألا ةيعارشلا نفسلا ىلإ ةبسنلاب هلخدم دنع الحض ناك برعلا طشل لفسألا .بناجلا

 يذلا قيضلا روخلا ريشمهب ناك رشع نماثلا نرقلا نم ءزجو رشع عباسلا نرقلا لالخو . ةريبكلا
 عقتو ةةرصضبلا ىلإ ةيبروألا نفسلا ذفنم ناك دقف كلذلو ء اقمع رثكأ جيلخلا ىلإ نادبع نم دتمب

 تقولا كلذ يف اهنكلو ناريإ نم ءزج نآلا يهو برعلا طش لفسأو ريشمهب نيب (رضخا ةريزج
 تناك ريشمهب نأ ةقيقح واه يدنلوه خرؤم وهو (11012) زتوه فشتكا دقو ؛ةرصبلل ةعبات تناك

 ةيدنلوه ةيراجت ةكرش سيئر زتوه ناك دقو . برعلا طش سيلو تقولا كلذ يف يحالملا قيرطلا
 0١91:٠'24. ماع يلاوح جيلخلا ةقطنم يف طاشن تاذ

 نع مان هنأ ذإ ل ال » تكا لو هتيؤر نكمي يذلا رهنلا اذهو

 (؟*!)! ضخ ةريزجل مهف ءوس الإ يه ام ©8307 ةريزجو ٠ برعلا طشل مهف ءوس
 دودح لخاد هذه 21 هتطيرخ ىف «ليلد» هعضيو مانس لبج وهو ةقطنملا يف مهم ديدج

 ماع ىف دودحلا ميسرتل ة ةدحتملا ممألا ةنجل اهترشن نا ةطيرخاا رق وع امك ينامتعلا  قارحلا

 ىلع دودحلا دتمت ( 39 مقر ةحول . زنتوأ ةخسن رظنا) ةقحاللا ليلد طئارخ يف نكلو ١149(.

 طئارخلا يماسر ضعب عاطتسا يتلا تامولعملا ةقيقد تناك مك زربي اذهو ةرشابم لتلا اذه

 هعع اعامرع رم, ك0: كامأ, لة ماجع هز نع (ننأزك حرم. 10 - 11 ةصل 11هانع, *1نهمطقعا عت , مرت, 342 - 348 ةمل 370-371. )5١(

 1ع كا مده هأ طدطءاتؤاع طقق طععم مانطاتقطعل ام "ططعأنم, قمطنم اذ عمار مرتك ماقتع !4 حصل زم طعاعع نبقلح (ًء1)

 ا(/ ام ةل-0هكنست, طع 6نأع م, 96. 1( ]5 ]عدو امتع عواتمع 10+ ]كانال/هثأ الطقتف 12ءكاتذاع' و اقنع مىملان عاق
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 . دودحلا نع اهيلع لوصحلا يمادقلا

 يلاغتربلا ةلاحرلا ركذيو ءامدق رثكأ ردصم نم دودحلا كلت نع ليلد تامولعم تءاج

 . ؟*)ءانس لبج دنع عشقت عقت ةرصبلا ةظفاحم دوؤدلح نأ مآ ماع ةرصبلا راز يذلا (ةريسكت وردب)ا

 ك1 1)وريكفت 1 ا ليلد مويج ناك دقو

 0 0010 سكنيس نوج كلذب او ةليوط ةرتف دعب كلذ ناكو ندنل يف ليد طئارخ ديلقت مت دقو

 عناص ناك لقو يدئلوه لصأ نم ناك ريخألاو) (11. 11011) لوم نامريهو (18. 801ع2) نواب ليوناميإ

 . (ندنل يف جاتنإلا ريزغ طئارخ

 نم ساسأ ىلع ةيفارغجلا طئارخلا ميمصت ةداعإ وهو ريكفتلا يف بولسألا اذه ناك دقو
 5 يف رشان وهو (2ءاعم الدم لع“ هه) 00 ناف رتيي هعبت ام وه ةيحالملا طئارخلل ةماعلا طوطخلا

 . ةيدئلوهلا ةغللا ىلإ اكيرمأو ايقيرفأو ايسآ ىلإ ةيساسألا تالحرلل تامجرت نم ةمهم ةعومجم رشن

 ىهو ؛ (ريغصلا عطقلاب طسبأ ةعبط كانه) ةعومجم ا هذهل ريبكلا عطقلا تاذ ةرخافلا ةعبطلا ىفو

 كراكوبلا نم لكل ةيلاغتربلا صوصنلل تامجرتب ةهقفرم مامتهالاب ةريدج جيلخلل طئارخ

 هذه يف ةمهملا ةطقنلاو . (1030 0ع (0ة5ا:0) ورتساك هد اجو (1166263) سازنم « (هاطانوانع؟نانع)

 مدختسا لق ودبي ام ىلع ( طعزعرع ا/ةنج لعع خه) آرد ناف رتيب نأ يه ا١ا/1 5 ماع ترشن يتلا طتئارخلا

 . (؟!9ةطيرخلا هذه ىلع رهظي مانس لبج نأ امك ٠ ٠ ليلد طئارخ

 هد ناجح يسنرفلا قروسشعسملاا نكد جلا موا كلذ يف رخآ روطت ثدح دقو

 ةمظاك نأ صنلا اذه ركذيو « ءادفلا ىب أ يبرعلا نفارغجلل ضن ةعجرت (]. 0ع 15 #هوننع) كورال

 ةلحر ةعبط نمض.ينأت ةمجرتلا هذهو « تيوكلا نوج ينعي هنأ حضاولا نمو «ريبك أفرم اهل ناك
 :(؟4) | دروس ىلإ (1311114 81971.'0ءانك) وي رأد نا رول

 ميمو ةروسكم ةمجعم ءاظو فلأو فاكي ةمظاك نيرحبلاب ةروهشم ا نكامألا نمو»

 فيطقلاو ةمظاك نيو . فيطقلاو ةرضبلا نيب رخبلا لحاس ىلع نوج ىهو . ءاهو
 . روحبلا ةمظاك اهل لاقيو + ةرصبلا نع بونج ا تمس يف يهو « مايأ ةعبرأ ةريسم

 , (0*4(مدم ا ةبيرق ةريثك رابآو ةديج عارم اهبو « برعلل لزانم يهو

 ليفقناد وينيجروب تسيتباب - اج ىسرفلا تاشلارِعو رخا طارخ اسر مدخشما دقي

 ”11عاممأعق ارد 4طعارتا) تق لانك هرقل عود, طوممب !/[كةعانع 2 (0

 11عوع ممم ان مل-0ةئاسنت. 712 ل[ مم. 112, 114, 115. 5همدع هالع متقمذ مست اطع ةدضصع تما1عءاتقو ةعع (غ)
011011 11016 

 لعمم لع ]د ![خهونع (عل.), ا/مدنمعع لمباك اع ظواعوأا نع, هزاع |ع ©7هبنل ضد“, ءادعإ لع جرد عمو قب ومطعو لاب [2موعءرا, (  عغغ)
 همع او 12 ءوعرتارداأمن) لع |'خبمطتع مدن“ ادد. 4طانالعلم (ةسكاععلهست 17158): ذم اطع ةدصتع زئعمع هند [ظمعاتقات اعقمق-
 ادانمد ةممعدمعل ام آمصملممن. 0ع (عرعاو طزن ةططاناأله طقم طععمو مانطاتىطعل ةهغ ءقعاتعع لهتعك, طانغ اطعز' لث0ل نما

 ا مءاابنع معماتملك هأ [مماستق

 لع اد 1[هونع, آا/مرنمعع, مم. 298 - 299, هءع مانع 28. (غ4)
 . 868 ص(. 4 سميراب «٠ نالسيدو دونير قيقحتب يلع نب ليعامسإ ؛ ءادفلا يبذل نادلبلا ولعل باتك يف صنلا راناو

 [عادعزقعد لم طءلعم 1عععزرم (ةسصاطعت عقب 1610), مدع 2, م. 33 ()(
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 امامت ةديدج ةطيرخ لمعل ةيكيسالكلا ةيبرعلا ص وصنلا (1ءدم-8ةماتوأع 8هانكعانت عتمد 0" خسصتلا11ع)

 ةمظاك أفرمو ةمظاك اهيلع رهظتو ام اعون ةيئادب اهتسدنه ةردانلا ةطيرخلا هذهو برعلا ةريزج هبشل
 . ادفلا وبأ وه اهردصم نأ ةطيرخلا ناونع يف ركذ دقو حيحصلا ناكملا يف حوضوب

 لحاسلا ىلع ةمظاك ترهظأ يتلا هطئارخ نم نسحي ليلد أدب ةطيرخلا كلت روهظ دعبو
 «ةمظاك ءانيم» ةينيتاللاب هيلع قلطأ دقو ريبكلا ةمظاك أفرم رهظت ام ابلاغ اهنأ امك « ةميظع ةنيدمك
 - اكليف ةريزج نأ عم ناكملا اذه يف نوج دجوي ال ذإ مساك ًافرملا اذه ودبيو . (مه15 6 ةنطعسمع)

 ةطيرخ يه عونلا اذه نم اهتيأر ةطيرخ مدقأو « ةيحالملا طئارخلا نم تلقن - اهمسا ركذ نود
 يف نكلو بسحف سيراب يف هطئارخ رشني ال ليلد ناك ام ابلاغو . (41771/77 ماع تعبط ايقيرفأل
 اذهو « قوسلا يف ةزيمتملا تالاصنالا ووذ نوزربملا طئارخلا ورشان لمعي ناك ثيح اضيأ مادرتسمأ
 متاخ بتاكلا مسا راوجب لمحت ةليمجلا تاعبطلا تاذ ليلد خسن نم اريثك نأ يف ببسلا وه

 . 2؟!/زنتوأو هيتروم « زنقوك لثم مادرتسمأ يف ةريبك تاكرش
 نرقلا نم تاينيعبرألا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةطيرخ مادرتسمأ يف زئتوأ ناوخألا رشن دقو

 نم تانايبلا لك تدمتسا ةطيرخلا هذهو « ليلد مويج طئارخ خسن ىقرأ نم يهو ء رشع نماثلا
 . (ادفلا وبأ)

 رارمتساب ةقحاللا هطئارخ تدلق دقف ١7١١ ماع ترهظ ىتلا ليلد ةطيرخ ةخسن تدلق امكو

 ايلاطيإ و ادنلوهو اسنرف يف ترشن يتلا طئارخلل ةريثك خسن جاتنإ ديعأ دقو « رشع نماثلا نرقلا لالخ
 (1ة80د) نويريت اهجرخأ ىتلا طئارخلا نكلو « ةدوجلا ءيدر عون نم اخسن تناك انايحأو ايناطيربو
 ةيفارغج لوانتت ةدع تادلجم تاذ ةحورطأ نمض تناك اهنأل عساو راشتنا تاذ ةديج احسن تناك
 دقو « (؟8)اضيأ ديجلا عونلا نم تناك ةيناملألا ناموه راد اهتجتنأ يتلا طئارخلا ضعب نأ امك ؛ ملاعلا
 ام ةداع هجاتنإ نكلو « ليلدل ارصاعم (71160135 0 6*1:) ريف هد الوكين يسنرفلا طئارخلا ماسر ناك

 اداوكأ هد ايلإ : ةيسنرفلا ىلإ اكليفل يلاغتربلا مسالا ريف هذ مجرت دقو . ليلد جاتنإ نم ةدوج لقأ ربتعي
 انايحأو « ابونج رطق ةقطنم يف ةمظاك مسا دوجو ريف هد جاتنإ صئاصخ زربأ نمو . (اداوكأ ةريزج)
 تانايب ضعب عم ليلد نم تانايب نوطلخي (1+. 0ع /2080203) ىدنكو ف هد ريبور لثم نودلقملا ناك

 , (؟90ناتمظاك اهب طئارخ ترهظ ذتدنعو ريف هد نم ىرخأ

 "[هوزعإت: 0ها1ءءامر"5 0انتلع ام رمقمد هأ خلكعفب يف 57 مقر ةحول يف ةدوجوم ةمظاك نيبت يتلا ايقيرفأ ةطيرخ (:4)

 1000 ص . جيلخلا .ٍ يمساقلا دنع ١07/1 يلاوح يف سراغل ةطيرخ يف كلذكو

 6ءمعمل دامنع ةععطتلعو, 1ع طةمعسع, 1020 16,16: آمتمعيقانتتت 2تيكلءانتت 30 انكانطت طانعاك لع 8ءعضنتزن كل- (590)

 (يةقلسلا, 71716 أع م. 49.

 مور للع ؟عدزممع ه2 [كممحد دل [[هردقمم دعع مادتعج 30 - 31 ةسل 35 - 36. 1ع اعووعي ؟تقلمنك, هأ الةضاضع (546)

 نانملتأاال, عقم طع دععم انه فل-0ةقتسن, 711 6 ا!] مم. 153 (]. 8. ظاماتق), 156 ((ن.آ.. 16 1خهاتعع, 158 و 162 (1خهطغتت

 لع ا/ةننعمملالا), 173 (0. 1011ه5) و 177 (18. 801/213)

 قباسلا عجرملا 8 ([1همتقصم) ناموه هخسنو ١١٠ ص جيلخلا 1 يمساقلا دنع ةدوجوم (2)1 66*1) ريف هد ةطيرخ (:49)

 قباسلا عجرملا : نيناكم يف ةهمظاك اهيف رهظت يتلا ([خهاعرت لع ا/ةتتعمملإل) يدنكوف هد تربور ةخسنو ء١15١ ص

 , مادرتسمأ يف (11.4. ©قاعادنا) اليتاش ٠أ ٠ ه ىلإ أطخ بسنتو ء ١150 ص

 ا/ا/



202 .76 ”7 06 
 مز5 زهانت:66ع5. (نع © هأ/غ ' هال 216 هح
 1/1101 لع ظمورضوملط , ةعاهص !'هممعأاع 130عم
 نوط فلااطوطماتا , 1ع 6011 نا 11
 8 2 غانا“ 1عق ءقغعو 002216 2*0 غد هصع
 0: 87ة6ء5و ونانأ هزدغ ]13 8ع ةانالا 15

 لع5 مةكاناا2 825 ءودمتط00ءق, 82 ' 6ءةان بدات
 لع ماد1غوو. لممغ 1”: عونك ج02[ 8و” نأ بع د
 ناب 'وانتع طمرضلو ءو 0ع ©ع2ةتمو عملو رو 2976

 20:22 لع :ءوبادتتعع وننع 16 قطع 3ع
1101 

 111 0 ]6 22/6 اةه11 4ع ]12 غن 2/]2:/6-
 1م ا

10 185 

 ؟/ مقر ةحول

 0 نيل داي ديوس دس سس يرحل سمج حس

208 20/770 7 
 مخادأ لك ؟هدغ ماأدمغ6و5 هلتمتنغق 0653 ؟هدغتم
 معو, الوطتمو ءاأ ؟هز0ع' لع 8ولنو لع
 16201, ةع لع ؟لوضتخسل ال. # 8305 و آو
 طرلمر كع ؟[ةمت طحن 101 00165 ه0ملاتم 6 ع
 علممماع. ؟دسفممطل ءا ادن 1ع قع 0ع
 ءكلعمغخمل , :ظاذاذ 101 011*1ءضغمل , 8ج لوس
 ظرام كانغ 1غ 81ءمللزوصهأ , عم 5"نأ هن عمدمت
 اند معا 05 0عرتع هن ع5. الوطتتم , !ءامص
 101051116, ءاآ2 1ع تهصمح "ن3 م3155 6
 !؟ذاطاعو 000 1: عصا [6 لات ءقأاع لع 0*1 -
 ملعمغ رع مءانغ عطتع ءماقللات#غ, 6ع ل1066
 0ع ]1 ةءخغ ل*”وونطجققلط. 4 ؟7ةطعام هز
 2 ها ةضص عت عمع طمقتتاتةلؤ و 8ع 065 ععمو

 ان / هزتغ 201 ن1ء]ونانع ؟عزواتا“ و 1270115
 نانتع 145 طقطأعمتو لان 2315 1086 65
 نادع 114 5غ 211م 01010211123 ع1 هعانتخ
 1 7 1203308 0عو 03[عو , قانأ آل 50 ءا)+
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 ثلاثلا لصفلا
 اكليف حبصت ادا وكأ

 موسرلاو طئارخلا ضعب ىلع اداوكأ هد ايلإ يلاغتربلا مسالاب لدبتسا رشع نماثلا نرقلا لالخ
 ىلحلا قطنلا نم برتقي يذلا اكليف يبرعلا مسالل ريوحن ىهو (« "ءامعادع 0" طءاننعإع - ةيحالملا

 . ةمظاك مامأ اكليف رهظت ةقحاللا طئارخلا ضعبو . (هجليف)
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 | 5 ماع ذنم ةيحالملا طئارخلا ىلع ةديدجح تامولعم -

 وأ اداوكأ هد ايلإ مسا تيوكلا جيلخ لخدم دنع عقت يتلا اكليف ةريزج ىلع نويلاغتربلا قلطأ

 رشع نماثلا نرقلا لالخو . اكليف ةريزج ىف ءاملا دوجول ابسانم مسالا اذه ناك دقو « رئبلا ةريزج

 طئارخلا هذه كرتشتو . «ةجليف» وهو اداوكأ ةريزجل ىلحملا قطنلا سكعت ةيحالم طئارخ ترهظ

 ةطيرخ ىلع ةرم لوأل ترهظ يتلا ىسوم يبأ ةريزج ركذت اهنأ يهو ىرخأ ةيصاخ يف ةيحالملا
 نمو « حيحصلا اهناكم نع اليلق دعتبت اهنكلو ١545 - ١145 ماع ىلإ دوعت يتلا ههورسلراك

 نمف ؛ ةرصبلا ىلإ اهقيرط يف ةيبروأ ةئيفس هتلمح يبرع دشرم ىلإ دوعت تامولعملا هذه نأ حجرملا
 نفسلا تناك ام ةداعو . قيرطلا اذهل برع نيدشرم نع ثدحتتلا ةيبروألا قئاثولا يف فولأملا

 نأ ةلصفملا ةيحالملا تاميلعتلا مدقأ مهترذح ثيح برعلا ةريزج هبش لحاس نم برتقت ال ةيبروألا

 نفسلا قلعت ذدئدنعو لحاسلا ىلإ نفسلا رايتلا عفدي دق حايرلا نكست امدنع ذإ ؛ اهنع اودعتبي

 . *١'راحبإلا بعصيو

 لدت يتلا ةرصاعملا ةيلحملا تامولعملا دحأ وه اكليف ةريزجل «ةجليف» لثم مسا مادختساو

 اذه ةيادب طبضلاب ددحن نأ بعصلا نمو :« تيوكلا لحاسل ةيبروأ ةنيفسل ىرخأ ةرايز ىلع
 باتكل ةيناثلا ةعبطلا يه ةريزجلا مسا اهيلع رهظي خيرات تاذ ةيحالم ةطيرخ لوأف « ريغتلا

 ١٠7١7 ماع ةعبط نع امامت ةفلتخم يهو ١١5 ماع (يزيلجنإلا دشرملا» (12058108) نوتنروث

 يناطيربلا طئارخلا عناص ربعيو . اداوكأ ركذت يتلا ةيحالملا طئارخلا نمض اهانركذ يتلا

 مدع نع ١/85 ماع جيلخلل ةيحالملا ةيفارغجلا لوانت يذلا هريرقت يف (8©ةانالد»ماع) لبمير لاد

 خسنلا ضعب كانهو :2*")هل ةيسنرف ةطوطخم يأر اضيأ هنأل تانايبلا هذه لصأ نم هنقيت

 ردصمك ىقرت ال اهنكلو « يلي اميف اهشقانن فوس ليلقب دعب اميف ترهظ يتلا ةيسنرفلا ةحقتنملا
 . ١0/١5 ماع ةيحالملا نوتنروث ةطيرخل

 عوضوم ١١/١7 ماع ةيحالملا نوتنروث ةطيرخ ىلع تانايبلا هذه روهظ لصأ ةلأسمو

 ناه هد تيرخ اهلقن ةيدنلوه ةيحالم ةطيرخ ةطوطخم دوجول كلذو : ريبك دح ىلإ طلخلا هياتثي

 تاظحالم نمض ىهؤ ةيسنرف ةمجرت اهفرعأ ىتلا ةديحولا ةخسنلاو خيرات نود ؛ روبنفيدل ةيحالملا تاميلعتلا رظنا (10)

 , ابيرقت ١7١١ لبق اهخيرات نأ ىلع لدي اذهو ؛ ءاذواع, فعالا عود 8لدلتممقلعق, طوتك ةامضمع 2 1] 2

 [دةلض حماع, ,4ءعمرسل م. ترعب طغ هلكم عمرولنععك طماألت كقتأكب )09(



 (3012[831) ايقاتاب يف ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش يف طئارخلا مسق سيئر « (0مث؛ لع [13ن)
 ةلصلا ةقيثو اهنأ ودبي نكلو « هنم تلقن يذلا لصألا خيرات فرعن الو . 17١ ماع (اتراكاج)

 « نوتنروث ةطيرخل ةقباطم ةلهو لوأل ودبت ةطيرخلا هذهو « ١11١7 ماع ةيحالملا نوتنروث ةطيرخب
 نوتنروث ةظيرخ نأ نيح ىف ناولألا ةليمج ةطوطخم (2 11330) ناه هد ةطيرخ تناك نإو
 اذدع نيت ناع وه ةكيبتف ؟ ةلتملا 'قورفلا نح اهدع قا ةرظن نينو. ةعابطلا ةطيسب ةطيرخ
 ةطقن يف ةحيحص اهنكلو عرستملا خسنلا ببسب ءاجهلا يف أطخ كلذكو « ةطيسبلا ءاطخألا نم

 فصو ثيح رهشوبل يلحاسلا رظنملا رهظي امهيلك يفف « نوتنروث ةطيرخ اهيف ئطخت ةمهم
 رظنم هنأ ىلع هفصت نوتنروث ةخسن نأ نيح يف . «ناه هد" ةخسن يف حيحصو حضاو لكشب

 ةطيرخ لصأ نم لضفأ لصأ نع لقن ناه هد نأ ودبي ام ىلع نيبي اذهو « (818) قير ردنبل
 نأ يه يرضأ ةنوكأ ةطقنو « هسفن نوتنروثل ةفورعم ريغ ةخسنلا كلت تناك امبرو « نوتنرو
 يسدنهلا روتاكرم طقسم مدختست ىهو « ايسدنه نوتنروث ةخسن نم ريثكب لضفأ ناه هد هخسن

 طوطخ تاذ ةطيسب ةحول يهف نوتنروث ةخسن امأ . ةرشابم هيلع مهقيرط ةراحبلا طخي ىذلا

 املع عضت ذِإ لمتتخا اهخيراتل احاتفم يطعي ناه هد ةخسنل اقيقد اصحف نأ امك . ةكباشتم
 ًاضيأ ملع دوجو نع فشكي نوتنروث ةطيرخ قيقدلا صحفلاو « (16008) جنك ردنب ىلع ايدنلوه

 ملعلا نأل هنم نيقثاو نوكن نأ نكمي ال ام وهو) ادنلوهل ملعلا اذه ناك امبرو ؛ جنك ردنب ىلع

 ال ةقثلا هذه نكلو (ايلاغترب وأ ايناطيرب وأ ايسنرف نوكي نأ نكمي ال هنإف كلذ عمو انولم سيل

 دنرفو نوتنروثل تاطوطخم ىلع اضيأ دجوي ايدنلوه ودبي يذلا ملعلا نأل ةقلطم نوكت نأ نكمي
 نكي ملو ادنلوه ملع امامت هبشي ال وهو . سماخلا لصفلا . لوألا ءزجلا يف اهركذ قبس (53650)
 ةسسؤم اهل تناك ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش نأ فورعملا نمو . را اع عاد اضيأ
 . ١197 ماع لالخ ادج ةريصق 5 ةرتفل جنك ردنب يف

 ماع نم الامتحا رثكأ نوتنروث ةطيرخ يف ةيفارغجلا تامولعملا لوصأل خيراتك ١197 ماعف

 ىلإ ةيبروألا نفسلا نم ادج ليلق ددع بهذ رشع نماثلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف هنأل 7
 ريبك يبروأ يراجت طاشن كانه ناك امنيب . ةرصبلا يف يوضوفلا عضولا ببسب جيلخلا ىلعأ

 (ةيزيلجنا ريباعت ودبي امل ةيدنلوهلا ىلإ ةكيكرلا ةمجرتلا) يوغللا ليلدلاف . ١14٠ ماع ىلاوح

 دمت ةيحالتم' ةظيرخل ايزرالغإ اطوطخيم ناك هنو نبآل نآهأ هد ةتماذدخأ ىذلا (لصألا نأ كب
 دجت رشع عباسلا نرقلا يف تاينيعستلا نم ةيرحب ةطيرخ نأ برغتسمب سيلو « نآلا ةدوقفم
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 تناك تقو يف « كاذنا نييدنلوهلاو زيلجنإلا نيب قيثولا يرحبلا نواعتلا ببسب ايقاتاب ىلإ اهقيرط

 يتلا ةخسنلا يهو) ةيسنرف ةيرحب ةطيرخل زيلجنإلا مادختسا ادراو ىقبيو . نييسنرفلا عم برح كانه

 وهو يسنرف لصأ دوجو ززعت ةيوناث ةيوغل ةجح كائهو. (اهيلع رشعأ نأ عطتسأ ملو لبمير لاد اهآر

 ةئجهتلا هبشت ةروصب طئارخلا هذه لك ىلع عضو دق (اشتليف وهو يلحملا قطنلا) اكليف قطن نأ

 . ةيزيلجنإلا ةئجهتلا نم اريثك حضوأ لكشب ةيسنرفلا

 يف ةدلجم جيلخلل ثالث طئارخ ىدحإ يه اهيلع رثعأ نأ تعطتسا ةيسنرف ةخسن مدقأو

 ١74٠ و ١1/78 ماع نيب (آز16ةان11) وبييل اهعنص ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا رزج سلطأ ةطوطخم

 فلتخت يهو اسنرفب (87650) تسرب ىف ةيرحبلل ةيخيراتلا تامدخلا ةعومجم نمض ةدوجوم يهو

 اهنيوانع يف يطعت وبييل ةخسن نكلو « ةيلحاسلا رظانملا اهصقنت ثيح ناه هدو نوتنروث طئارخ نع

 يشتوليب مسا اهيف ركذي يتلا ةيناشلا ةرملاو . يناطيرب لصأ نع تخسن ةطيرخلا هذه نأ نيبي ام

 يسنرفلا يرحبلا سلطألا يف برعلا ةريزج هبش ئطاوشل ةيرحب ةطيرخ يف تدرو (ءادءاع اكليف)
 ماع (61705[5[) وقيرب ةعبط يف طظطسا اة يفو ١145 ماع يف (20ءمندصع 01ءداقل) يقرشلا نوتيناا

 نأ ريغ ؛ ىرخأ رداصم نم ةيفاضإ تانايب عم دعب اميف طئارخلا نم عونلا اذه رشن دقو . 5

 , 27011975 ماع ليقئادل ةيحالملا طئارخلاو ١177180 ماع يقرشلا نوتبن نم لكل ةيناثلا ةعبطلا اهلضفأ

 طئارخلا نم ديدجلا عونلا اذه نإف ىرخألا تانايبلا مظعمو جيلخلل ماعلا لكشلل ةبسنلابو

 كلذ « لحاسلا طخ ىف أطخلا اهيف لازي الو « اداوكأ طئارخل ةركبملا ةيدنلوهلا خسنلل قباطم ةيحالملا

 ىلع ةدوجوملا ةيقيقحلا تامولعملا ضعب ليمتو . ١745 ماع ىف ةيدنلوهلا ةلحرلا ذنم أدب يذلا أطخلا

 . ءافتخالا ىلإ ( نامع ئطاش ىلع تاليصفتلا اهيف امب) مدقألا طئارخلا

 []جاىمرغو لع الدسم عا 1ءاع, لا ءردنسع 0 دانا (طةبتك 1745 ةمل 1775). ىلك, طرمللموأب طاوامأرع عقم ماع لعد (6ة')
 رنمزمععو, 701. 1 (طونقق 1745): 'ةمحلاع, *![؟ععاتعرءالعق هنت اذ 0ملأع 2عئياونع" , ىادامأز ع لع |! معولنترتع | محام

 (طونو 1776) 132-11-7
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4 
 ةوسننبجا ”1طمصتملا .
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 لا/ مقر ةحول

 ١/٠١1 ماع (71:ه100) نوتنروث نوج ةطيرخ نم لك جارخإ ةداعإ عم لبمير لاد « ريرقت» نم ةحفص

 ةنراقم يبرعلا اهمسا عم اكليفل روهظ لوأ ىلع ةريخألا ىوتحتو « ١١/١7 ماع نوتنروث ليومص ةطيرخو
 ةروص ىلع عضو ثيح أطخ كانهو 74 ةحول يف رهظت يتلاو ةقيثولا ةقالعلا تاذ ةيحالم ا ةطيرخ ا عم

 . قير ردنب رهشوب

 . (دنهلا ةرازو تاعومجم « ةيناطيربلا ةبتكم ا « ندنل)
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 يشنولبي مسالا عم ٠١ مقر ةحول يف رهظت يتلا ١١/١7 ماع ةيحالم ا نوتنروث ليومص ةطيرخ تاليصفت
 . مماررعارم ( هجليف)
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 "9 مقر ةحول

 « جيلخلل ةركبم ا ةثيدح ا ةيحالم ا طئارخلا لمجأ ىدحإ

 تيرخ لمع نم جيلخلل ةريبك ةطيرخ ةطوطخم يهو
 ةيقرشلا دنهلا رزج طئارخ مسق سيئر ناه هد

 ايقاتاب يف ناه هد فنص ١11١ ماع يفف . ةيدنلوهلا

 ةفرغ ىف ةدوجوم ا ةيرحبلا طئارخ لا ةعومجم (اتركاج)
 ىف ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ةعباتلا ةيويسآلا طئارخ ا

 1/1 نلوك ناف سلطأ ةعبط روهظ دعبو « ايفقاتاب

 ةطوطخم داوم ىلع دمتعي يدلا) ١7 ماع 1كم ني]1)

 ناه هد دارأ « (مادرتسمأ يف طئارخ ا عانص بتكس نم

 ال تناك ايفاتاب ىف ةكرشلا طئارخ ةفرغ نأ نيبي نأ

 قدصي اذهو « ةيلاع ةميق تاذ داوم ىلع ىوتحت لازت
 ىلع يوتحي ناه هد سلطأف برعلا ةريزج هبش ىلع
 نوج ل ليمج رظنمو رمحألا رحبلل ةزاتم ةطيرخ
 مسا اضيأ جيلخلل ةيرحبلا ةطيرخ ا لمحو « طقسم

 يذلا لصألا خيرات فرعي الو اكليفل املع يشتوليب

 ليومص ةطيرخ عم قباطتت داكت يهو ءهنم تخسن

 لمحت اهنأل اهنع فلتخت نكلو « ١١١7 ماع نوتنروث
 ام كانهف كلذ عمو « رهشوب رظنم حيحصلا مسالا

 ضعب دوجول كلذو « يزيلجنإ لصأ دوجوب يحوي

 ىلإ ريشي ام ةيدنلوهلا صوصنلا يف ةبيرغلا رهاوظلا
 ةطيرخ نيب مهم قرف كانهو . يزيلجنإلا لصألا كلذ
 روتاكر يم طققسم مدختست يتلا ناه هد ةطيرخو نوتنرو

 ةيحالملا طئارخ ا يف ادج ردان ءيش وهو يسدنهلا

 لضفأ طئارخ ا كلت لعجي اذه نأ عم جيلخلل
 لازت ال نوتنروث ليومص ةطيرخف « ةراحبلا مادختسال

 . ةكباشتملا طوطخلا تاذ ةداتعم ا ةطيرخ لا سفن مدختست
 مسق « ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم

 ١ ,156 ٠/111 4 مقر ةطيرخ « تاموسرلاو طئارخ ا
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 4٠١ مقر ةحول
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9 
 1م او لع ]ل171  جح

 و امي ظياوب يون ديادغقاب ةنلك في 1

 مدرج قصي كامب اها زاروا لت
 لكورخ مين وع يبدجص 7 رمت انسايرألا ل

 / ةحعيضف ادام

 4١ مقر ةحول

 يف هنم ةلدعم ةخسن تردصو « ١١/4 ماع ةرم لوأل يقرشلا نوتين يسنرفلا يرحبلا سلطألا ردص

 اهنإف اهيلع حضوم لا فصولا بسحيو « ١١/16 ماع ةخسن نم 0 ةحوللا هذهو « ١١/17 ماع

 « (1اه«ل: لع اه © هج :ء) رييراكال هد شولف ةيسنرفلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش نابر تاظحالم ىلع ةينبم

 ايبسن اقيقد سيل ةرصبلا لفسأ راهنألل اهمسرو . تيوكلا ةقطنم ىلإ دتمت مل تاظحالملا هذه نكلو

 هوس 6 ١5 مقر ةحول) ١740 - ١1457 ءايبسن ةميدقلا ههورسلراك ةطيرخ ةطوطخم عم ةنراقم

 رزج دوجو يف وه ١1٠11 ماعو ١١/45 ماع خسن نيب يساسألا قرفلاو (14 مقر ةحول) ناه هد

 لعجي اذهو . نيرحبلا لوح ةقطنملل ردصمك ةيسراف ةيحالم ةطيرخب داهشتسالاو دجن لحاس جراخ

 نوتنروث ليومص ةطيرخ اريثك هبشت يتلا ١/40 ماع ةخسن نم رثكأ مامتهالل ةريثم ١١/7 ماع ةخسن

 ةيلحاسلا رظانم ا نود ١١/١7 ماع

 (يمساقلا دمحم نب ناطلس . د ةعومجم)
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 47 مقر ةحول

 ماع يف وقيرب اهرشن برعلا ةريزج هبشل ةطيرخلا هذه

 لمع اهنأ الإ ةيحالم ةطيرخك ودبت اهنأ عمو ء 5
 هذهو . فقشم ا ماعلا روهمج ا ىلإ هجوم يفارغج

 لوأل ودبتو ء(8طءاذاء:«) اكليف ةريزج مسا اهب ةطيرخ ا

 : ىوتسم ا ةعيفر عقاولا يف اهنكلو اطيسب اجاتنإ ةلهو
 لوأ اهنأ امك يسدنهلا روتاكريم طقسم مدختست ذإ

 تلقن دقف) يلوطلا جيلخلا عقوم ةقدب ىطعت ةطيرخ
 تناك دقو . (قرشلا ىلإ جيلخ ا مدقألا طئارخ ا لك

 نمو « ةيدنلوهو ةيزيلجنإ خسن اهلو ء راشتنالا ةعساو

 ةطيرخ ةيسنرف ةطوطخم ساسأ ىلع تينب اهنأ حجرم ا
 لضفأ نم تناك امبرو « نآلا ةفورعم ريغ جيلخلا
 . اهنامز يف ةيحالم ا جيلخلا طئارخ

 . (ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم ةبتكم)



 ةيحالملا طئارخلا مدختسنت ةيملع تافنصم - "

 جبلخلل ةطيرخ هل ايحالم اسلظأ 8عالتس ذلب يسنرفلا طئارخلا ماسر رشن ١/5 ماع يف

 اهب نكلو اهركذ قبس ىتلاو (8ءانتءادع) اكليف ىلع لمتشت ىتلا ةيحالملا طئارخلل ادادتمأ ربتعت

 اي ل ل ل عر رك دو ةيغاع رج مرت ا سا قلص
 . (ءا 120608) ةمظاك ناكم نيبت اهنأ امك « بناجلا اذهل ةقباس ةطيرخ يأ هتزربأ امم رثكأ تيوكلا

 ةموسرم تسيل تانايبلا هذه نأ ريغ ؛ ةيملع طئارخ نم تانايب طئارخلا ماسر عضو ىرخأ ةرمو
 ةمظاك نوج نكلو « ابيرقت ةحيحص ةقيرطب اكليف فلخ «ةمظاك» ناكم عضو دقف ةيفاك ةقدب

 اذخأ جيلخلل يبونجلا لحاسلا يف نامسا اهب «الب» ةطيرخ نأ امك « ةريبك ةجردب ابونج عضو
 سأر مسال يرسم ادنأا مهمل نمو) اًمييلوأ نب أر : امه نامساإلاو ةقباس ةيملع طئارخ نم

 ام لثم أطخ ناكم يف اضيأ تعضو يتلا) ابلكو ؛ (يدلاتساك ةطيرخ نم ذوخأم وهو « ةميخلا
 . (يدلاتساك ةطيرخ ىف ءاج

 طئارخ نم ةضقانتم تامولعم ىلع لمتشت اهنوكل ابئاج «ًالب» ةطيرخ حرطن نأ عيطتسن الو

 ابيرق تيوكلا جيلخ لكش اهيف رهظي ةطيرخ لوأ «ًآلب» ةطيرخف « ةيحالم ةطيرخ يف تعضو ةيملع
 يق ندد نت فاك لل. ةكلل يب ترم نم دق ةيلظا تاياولجللا ىكعب ركماك ب رو اود كارلا وع
 تناك نيذلا ةلماركلا نابهرلا مهنم تيوكلاب ةفرعم مهيدل صاخشأ رشع نماشلا نرقلا نم تايئيتسلا
 ةيقرشلا دنهلا ةكرش يف قباسلا فظوملا 6170000 نزواهينكو ةرصبلا عم ةرشابم ةلص مهل

 نم تاينيسمخلا ىف ذ تيوكلاب ةقيثو تالص - ىلاتلا لصفلا ىف ىرنس امك - هل تناك دقو « ةيدنلوهلا

 . نرقلا كلذ نم تاينيتسلا يف سيراب يف شيعلا ىلإ لقتنا دقو ء رشع نماثلا نرقلا

 دقف ةيفارغجلا طئارخلاو ةيحالملا طئارخلا نيب جزم يذلا هرصع يف ديحولا «آالب» نكي ملو
 ناك دقف اريثأتو ةيدج رثكأ ادهج ليفناد ويئنيجروب تسيتباب ناج ريبكلا يسنرفلا يفارغجلا لذب
 برعلا ةريزج هبشو جيلخلا طئارخ نم ديدعلا رشن دقو ؛ طئارخلا يماسر نيب ملاع لضفأ
 ةيبرع رداصم نم ةذوخأم اهيف نكامألا ءامسأو « ةليلق تاليصفت ىلع يوتحت اهنم ىلوألا تناكو

 لوأ كلت تناكو . تقولا كلذ ىف ةرصاعملا ةيحالملا طئارخلا ىلع دمتعت ةماع ةروصب اهنكلو

 قلعتملا « قباسلا لصفلا يف ةخسنلا هذه انشقان دقلو . مهم ناكمك ةمظاك اهيف رهظت ةطيرخ
 هبشل ةيفارغج ةطيرخ ليقناد رشن ١1/57 ماع يفو « ليلد هاذتحا اجذومن اهلعج ام ؛ ةمظاكب
 داجلا ميوقتلل ةجيتنو ء رشع نماثلا نرقلا يف ةيملع ةطيرخ قدأو ربكأ ربتعت برغلا ةريزج

 ويل اداوم تت يجر زك ادخال د هي رج اك خا

 قارعلا دودح صاخ حوضوبو اضيأ ةطيرخلا كلت رهظتو . ىرخألا طئارخلا نم رثكأ حوضولا
 ةقداصو ةقيقد ةطيرخلا هذه نإف ةيحالملا قرطلا يف تاريغتلا رابتعالا يف انذخأ ام اذإو . ينامثعلا

 . ديعب دح ىلإ



 نراقي نأ اهيف لواحو ةيحالملا طئارخلا ةسارد يف لقناد لغتشا ةقحاللا تاونسلا يفو

 (طانهئانك) ينيلب « (300:[5) وبارتس « (ةصتةم) نايرأ لثم نييكيسالكلا نيمدقألل ةيفارغجلا صوصنلا

 ةداج ةلواحم لوأ كلت تناكو نيرصاعملا نيلاحرلاو كيسالكلا برغلا نييفارغجلا عم سويملطبو

 . تيوكلا ةقطنمب ةصاخلا تانايبلا هلوانت بولسأ يف ىرن امك جيلخلا نع ةحاتملا تامولعملا مييقتل

 يف ركذي ثيح ةرصبلا نع ةليوط ةحورطأ «جيلخلا لوح ةيفارغج ثاحبأ» هتلاقم يوتحتو

 عضي ةقطنم يف جيلخلا يف عقت ندع ةنج نأ : توهاللا ءاملع ضعب ةيرظن اهب ةيبناج ةظحالم

 ةريثك دالب يف رشع سماخلا نرقلا ذنم تعبط دقلو . تيوكلا عقوم نيركفملا ءاملعلا ضعب اهيف

 . ةيتاروت ءامسأ اضيأ خستلا ضعب لمشت امك ؛ سويملطب اهعضو ىتلا ءامسألا اهب جيلخلل طئارخ

 اهيفو رشع نماثلا نرقلا نم عونلا اذه نم ةيسنرف ةطيرخ عالطتسالا بح باب نم انه اندروأ دقو

 : لوقي ثيح ةفلتخم روصع نم تانايبل اقيقد اماع اطبر لمشي هنكلو تيوكلا ميلقإل ريصق فصو

 يف يسيردإلا اهركذيو « ةمظاك ىعدي لحاسلا اذه ىلع اناكم نويقرشلا نويفارغحلا ركذي

 ادفلا وبأ هيمسي انوج انه جيلخلا لمشيو نيموي ةريسمب ةرصبلا نع دعبت اهنأ لوقيل نيناكم
 تاباتك يف درو يذلا (سدقملا) 02 (53067) نوجلا زمري امبرو روحبلا جيلخ وأ روحبلا ةمظاك

 سأرلا يه هفارطأ دحأ يف اهفصي ىتلا ةريزجلا هبش نأ دبالو ؛ 101: روخلا اذه ىلإ سويملطب

 ركذ نكمي ال هنأ ةركذملا هذه يف كلذ لبق ىري نأ ئراقلا عاطتسا دقو . روخلا اذهب طيحت ىتلا

 (نومدقألا نويفارغجلا اهركذ ةريزج يهو) راكيإ ةريزج نع ةيلحم تامولعم نم ددحم ءيش

 ةريغص ةريزج نيبت جيلخلا نع انيدل يتلا طئارخلاف . يبرعلا لحاسلا جراخ تناك نإ

 اهنكلو « ةيلاغتربلا طئارخلا ىلع 480208 وه فلتخم مساب رهظت (اكليف) 2عاانعالع ىمست

 يف 83 ركذ عم قباطتت ىتح ةلجدو تارفلا بصم نع يفاكلا ردقلاب ةديعب تسيل

 . ١97( ص ا«ثاحبأ » « لقناد) ينيليو سويملطب

 ربمفون نم ١٠ يف مولعلل ةيسنرفلا ةيميداكألل عامتجا يف ثحبلا اذه ليفقناد أرق امدنعو

 ةطيرخ ١1/07 ماع يف ترهظ كلذ لبقف .اهنامز ىضم دق تامولعملا هذه تناك

 ةطيرخلا نإف كلذ عمو ؛ تيوكلا ميلقإ نع ريثكب رثكأ ةيرحب تامولعم نيبت ةعوبطم ةيحالم

 يف اهلباقي امو ةثيدحلا ءامسألا نم الك ركذت اهنأل مامتهالا ريثت لقناد ثحب عم ةقفرملا

 ةيحالملا طئارخلا ىلع نيمسالا الك ركذي هنإف اكليف ةلاح يفو « ةميدقلا ةيكيسالكلا صوصنلا
 : . 2ءاانءا1عو 4عا1303 امهو



 كن ٍ--7

 4 مقر ةحول

 1 . برعلا ةريزج هبش ' ةريز * ةطي درخ نم ءزرج

 يهو ١1/07 ماع ليشناد وينيجر وبل ب . (نديل ةعماج ةبتكم) اكليفو
 * ةطيرخ لوأ
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 نم اجيزم : هأرف هتلاقم ىف ليشناد هسبتقا دقو « طئارخ ا ملع ىلإ ملاع رظن ةهجو رهظت ةطيرخ ا هذه

 ودبت اهعمو ةرشابم ةرصبلا لامش يف رهظت ندع ةنج نإ . ةراوتلا نمو نييكيسالك باتك لامعأ

 يف (2.514761/-:0) نام - كراتس . ب لمع نم ةطيرخ او . فيطقلاو نيرحبلا نع ةثيدح تامولعم

 . رشع نماثلا نرقلا

 . (تولس . ج . ب ةعومجم)



 45 مقر ةحول

 هتلاقم ىف تدرو ىتلا ليفناد ةطيرخ

 ةدوجوملا ءامسألا اضيأ ةرطعت ىهو 1١12 عع عادوا

 ءامسأك نيمدقألا نييكيسالكلا باتكلا ىدل

 ططخم نسحأ بسحب ةعوضوم يهو « ةثيدح
 . رفاوتم يسدنه ماع

 . (ياهال « ةيكلم ا ةبتكم ا)
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 ةمظاكو تيوكلا نوج نيب عمجت يتلا «ًآلب» ةطيرخ

 نوج وأ جيلخو ةمظاك ءانيم نيب تلصف يتلا

 . ةمظاك

 . ( يمساقلا دمحم نب ناطلس . د ةعومجم 7
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 عبارلا لصفلا

 بوتعلاو نيرقلا

 تبعل يتلا ةعامجلا كلت . بوتعلل ركذ لوأ درو رشع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ

 . نيرقلا نويبروألا اهامس ىتلا تيوكلا ةنيدم أشنت نأو ةلود تيوكلا حبصت نأ يف اسيئر ارود

 اهيلإ ريشت ١70١ و ١1١9 ماع رداصمف ومنلا يف تيوكلا ةناكم تذخأ ةرتفلا كلت لالخو

 . يراجت زكرمك

 : ةروص ىلع تبتك دقف . اشهدم افالتخا ةيبروألا رداصملا يف نيرقلا مسا ةباتك رهظتو

 عع, 1111, 012111, (01ة11ع, (1)
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 بوتعلا ةعامجل تاراشإ لوأ - ١

 ضومغلا نكلو « ةلقتسم ةلودك تيوكلا روطت ىف رثؤملا لماعلا بوتعلا ةعامج تناك دقل
 باتك يف تدرو امك ةيلحلا تاياورلاف « اهخيرات ةيادبو ةعامجلا كلت روهظ ةيادب فنتكي لازي ال
 تناك ةعامتللا هله نإ لوقت نسلا نايك ف نىيسروكلا نيحرؤلا نمت ةابلا هلع ةنكاع نبأ
 تحت رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةرجهلا يف تأدب يتلا ةريبكلا ةزنع ةليبق نم اعرف

 اسحلا نيب ام ةعقاولا ةقطنملا ىلع اهترطيس تضرف ىتلاو «ذوفنلا تاذ دلاخ ىنب ةليبق ةيامح
 ءرطق ةقطنم ىلإ اولحترا رمألا لوأ يف بوتعلا نأ اهنم ةفلتخم ةديدع تاياور كانهو ٠ قارعلاو
 ىرخأ ةياور بسحبو « نمزلا نم ةرتفل ةرصبلا يف دعب اميف اوشاع . تاياورلا ىدحإ بسحبو
 . (647تيوكلا ةقطنم ىلإ اورجاه اريخأو سراف بونج ىف اوشاع

 دقلو .ه ٠١ ماع ىلإ اهخيرات دوعي ةينامثع ةقيثو ةيلحملا ةيتيوكلا تاياورلا كلت دكّوتو

 ىلع رشن دقلو . نآلا ىتح اميلس اريسفت قلت مل اهنكلو ءام ةرتف ذنم ةدوجوم ةقيثولا هذه تناك
 ىف ردصت ةيخيرات ةيرود يهو «ةقيثولا» يف ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب ةمجرت عم اهل ةروص نيسح ابأ
 ناك يذلا «اشاب يلع» نم ةيزكرملا ةينامثعلا ةموكحلا ىلإ ! يمسر اريرقتا١ ةقيثولا هلذهو . نيرحبلا

 اتشاع ؟*)ةفيلخو بوتعلا يتليبق نأ اهيف اشابلا ركذيو« ةرصبلا ىلع اشاب بيرق دهع ذنم نيع دق
 ةمجرتلا يفو . (ةيبرعلاب نيقطانلا ريغ) مجعلا اهيف داس يتلا نيرحبلا ةقطنم يف ام ةرتف يف

 ةذه تتناك امبرو نييبزوألاب (منملا# ةيلك ثيجرت# ةقيثولا ةلمخب يف كراهظ يتلا ةيزيلجنإلا

 ةريزجلا هذه نأ ذإ . تقولا كلذ يف نيرحبلا يف : اونوكي مل نييبروألا نأ الول ةلوبقم ةمجرتلا
 نأ صنلا نم ودبيو . ١10/١1 ماع ةينامثعلا تاوقلا اهيلع تلوتسا ىتح سرفلا ذوفن تحن تناك

 يف دئاسلا وه عقاولا يف ىنعملا اذهو سرفلا ىلع ةلالدلل نوينامثعلا اهمدختسا «مجع» ةملك
 ةقيثولا» ةلجم يف درو امع فلتخي «ةفيلخ» ةملكل اريسفت حرتقن نأ دونو « ةينامثعلا صوصنلا

 ا ةلئاعلا مهفت نأ ىلإ يدؤي باذج ظفل وهو «ةفيلخلا» اهأرقن نأ نم الدبف

 يف «ت» فرحب ةينامثعلا ةقيثولا ةياهن يف بتك امك صنلا ظفح متي نأ ىرن « ةفيلخ لآ
 كلت ىفو . سسراك تريح يف. عليك نيني ةنفطتم يف نتيدت ةييرع ةليسفا تانيتخلاو اهرخآ

 قئاقحلا عم قفتي ب اذه انريسفتو مليد ردنب نع ثيدحلا قايس يف «تافيلخلا) ركذ دري ةقيثولا

 . 097ةفورعملا ةيخيراتلا

 . (تفيلخ ) يكرتلا قطنلا بسحب ةيزيلجنإلاب تبتك (*)
 . ؛ ص ؛ ثيدحلا تيوكلا خيرات ٠ ةمكاح وبأ (65)

 . 750-815 ص ص )١987( لوألا ددعلا ةقيثولا : «بوتعلا خيراتل ةسارد» نيسح ابأ .أ لاقم يف ةقيثولا هذه (55)

 ةمجرتلا « ١٠؟ ص ةيبرعلا ةمجرتلا ء ١١7 ص ةقيثولل لصألا قبط ةخسن . ٠١ 5 -5 ص ص ةيبرعلا ةخسنلاو

 . ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم يف ١1757 ماع ريرقت يف ةفيلخلا ةليبقل فصو . ”9 ص ةيزيلجنالا

 مورا مواعم طظعواع مللعازمع 1889, 238, 1015. 9 - 9



 يف بوتعلا نيب ةدئاسلا تاياورلا ىلع امهم اناهرب اهلعجي ةقيثولل فلتخما ريسفتلا اذهو

 ةلوهلا ناكو . نيرحبلا ةقطنم نم ةلوهلا امهدرط تافيلخلاو بوتعلا نأ ركذت اهنأ ذإ ؛ تيوكلا

 . (رطق يف ) (1ء1ةالاتلم) هحيرف ردنبو (يقيقحلا ةجنل :“ل ردنب نم برقلاب ) جنك ردنب يف نوشيعي

 اولتقو نيرحبلا اوبهنف « فنعب بوتدعلاو تافيلخلا درو ؛ مجعلا عم كلذ يف ةلوهلا أطاوت دقو

 ىفلأ اولغش ثيح ةرصبلا ىلإ مهنم ريثكلا رجاهف صاصقلا نم اوفاخ مث ةلوهلا نم نيريثكلا

 ةيوق ةعامج اوناك دقلو (قئاثولا كلت لثم يف برغتسمب سيل اذه نأ ذإ ذإ ةغلابم اذه لعلو) تيب

 لقن يفو ةيرحبلا ةراجتلا يف اهومدختسا يتلا ةفيفخلا ةيعفدملا ضعبب ةحلسم ةنيفس ١١١ كلتمت

 يف اشاب ىلع ركف كلذل . امامت ةحضاو نكت مل ةيئاهنلا مهططخ نكلو . ةرصبلا راجتل عئاضبلا
 اذه ءارو اشاب ىلع عفاود ليختن نأ بعصلا نم سيلو « ةرصبلا يف ةمئاد ةماقإ مهحنم

 . يصخشلا هلخد ديزتس مث نمو كرامجلا تادئاع نم ديزت فوس لئابقلا ةراجت نأ ذإ . ضرعلا

 كلت ةماقإ نأب ةيزكرملا تاطلسلا عنقي ىتح لئابقلا لاجرل ةيركسعلا ةوقلا يف اشابلا غلاب امبرلو

 ةرصبلل بعصلا يجيتارتسالا عضولا نم نسحت امبر لئابقلا
 دكؤت ةينامثعلا تاظوفحملا يف ةدوجوملا ةقيثولا هذه نأ اقح سفنلا ىلع اضرلا لخدي امو

 ناتياورلا ناتاهف ناريإ بونج وأ ةرصبلا قيرط نع اوءاج مهنإ لوقت يتلا بوتعلا تاياور
 . ىلحلا اهخيرات قايس يف اهعضن نأ ديفملا ن 0 ار ست ما ناتحيحص

 ةعقاولا ةقطنملا يف ةيبرعلا لئابقلا فلاحت عاطتسا ةريصق ةرتفب ١714 ماع لبق هنأ فورعملا نمف

 ئىطاوش نم ةلوهلا درط نم (تافيلخلا ةليبق ضرأ لمشت ةقطنم يهو) قير ردنبو ةرصبلا نيب

 يف ةلوهلا داعتسا ةفورعم ريغ ةرتف يف هنأ انمض ةينامثعلا ةقيثولا لدتو . ”17نيرحبلا يف ؤلؤللا

 نوشخي مهلعج امن مهتراسخل ةدشب اومقتنا تافيلخلاو بوتعلا نكلو مهترطيس جيلخلا لفسأ

 مكحلا تحت ةريصق ةرتفل تناك دقف ءاهخيرات نم بعص تقو يف ةرصبلا ىلإ اوداعف ماقتنالا

 ماع يف ةيقدنبلاو اسمنلا عم مالس دقع دعب تعاطتسا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نكلو يسرافلا

 نم ريثك ىلع ةرطيسلا نود نكلو) ١7١١ ماع يف ةرصبلا ةئيدم ىلع اهتطلس ديعتست نأ

 مكحلا تحت تناك امنيح ةنيدملا يف اورقتسا بوتعلا نأ لمتحملا نمو (اهب ةطيحملا ميلافألا

 برع موجه نم رمتسملا ديدهتلا تحت ةقطنملا يف ينامثعلا مكحلا ناك دقلو . يسرافلا

 اشاب ىلع ناك دقو .ةماقإلا اوبلطو بوتعلا لصو ١١١ يأ هسفن ماعلا يفو « قفتنملا

 حوصق, 1مم ءاك, 01. 1, م. 101, م01. 3, مب 827 - 0, (01)



 نوعاطلا ىتأ تقولا كلذ يفو ءاشاب سيمخ هفلخ دقو ادبتسم ؛ ١7١5 ماع ىتح ةرصبلا يلاو

 . ١1/٠5 ماع يف قفتنملا برع اهبهنو ١1١٠4 ماع ةنيدملا ىلع

 نأ ءرملا عقوتل ةجيتن يأ كلذل ناك ولو ءاشاب يلع ريرقت يف تبلا متي مل هنأ حضاولا نمو

 . ةينامثعلا تاظوفحملا يف 21انطذ د26 تامهملا تالجس يف ةلأسملا هذه ىلإ ةراشإ دعب اميف دجي

 ةليبق نأ دبالو « ةرصبلاب نيميقمك بوتعلاو تافيلخلا لئابقل ىرخأ ةراشإ يأ درت مل ذإ
 نم ةينامثعلا ةموكحلا مهتدعبأ مهتاياور بسحف بوتعلا امأ « مليد ردنب ىلإ تداع تافيلخلا

 تقوو « فورعم ريغ بولسأب اولصوف . برعلا طش يف ةحالملل ةبقع اولكش مهنأل ةرصبلا
 ةقطنم يفو « ةرصبلا نع اديعب ءارحصلا ىف مايأ ةعضب ةريسم دعب تيوكلا ىلإ ددحم ريغ

 قافو ىلع اونوكي مل نيذلا دلاخ ينب ةرطيس تحتو امامت ةرصبلا ةموكح ةرطيس جراخ تناك
 يف ةيورملا تاياورلا ىلع دمتعا هنأ حجرملا نم رخأتم يخيرات ردصم ددحيو . نيينامثعلا عم

 اهنكلو ةحيحص ةياورلا هذه نأ تبثي ام كانه سيلو ١7١7 ماعب مهرارقتسا خيرات تيوكلا

 ةرتف ١1١ا/ ماع ىلإ ١1١5 ماع نم ةرتفلا تناك ْذِإ جيلخلل ماعلا خيراتلا عم امامت قفتت
 سرفلا درطل تالواحم ةدعب ١1/١5 ماع نم ءادتبا نوينامثعلا ماق ثيح جيلخلا يف تابارطضا

 برغتسملا نم سيلف كلذلو . 9*2ابيرقت ةرضبلا يف ةراجتلا تفقوت دقف كلذلو نيرحبلا نم

 . فورظلا كلت لثم يف ةرصبلا نع اديعب اورجاهي نأ

 يف مهركذ ىيتأي مث اماع نيعبرأ ةدل بوتعلا نع ةرشابم تاراشإ يأ دجوت ال كلذ دعب

 اهيف ثعب يتلا ةريصقلا ةرتفلا لالخ جيلخلا يف تشاع يتلا ةيبرعلا لئابقلا اهب ترم ةجرح ةرتف
 ردان جاتحا كلذ لجأ نمو ينامثعلا قارعلا حتف لواحو ؛ ةيبرحلا سراف ةوق يف ةايحلا هاش ردان

 :ئطاوش نم ةيبرعلا لئابقلا لاجرب اهدوز ةيبروأ نفس ءارش نم هيلغ لصح لوطسأ ىلإ هاش
 لئابق لاجرو نيرحبلا مزه امدنع ١1175 ويام يف لوطسألا اذهل رابتخا لوأ ناك دقو « جيلخلا

 يف يسرافلا لوطسألا لخدت ةيلاتلا ةنسلا يفو « تقولا ضعبل ةريزجلا كلت اوكلمت نيذلا ةلوهلا

 لئابق ةدع دعت ملو حاجنلا اهل بتكي مل تايلمعلا كلت نكلو ةنمزملا ةينامعلا ةيلهألا برحملا

 ونب فلاحت ١178 ماع لالخو « ةيسرافلا ةطلسلل عضخت يسرافلا لحاسلا لوط ىلع ةيبرع

 لشفو نيرحبلا ىلع موجهلل (نييديلقت ءادعأل فولأم ريغ فلاحت وهو) ةلوهلا عم دلاخ
 ثعبي نأ هاش ردان عطتسي ملو سرفلاو دلاخ ىنب نيب ترمتسا ةيناودعلا لامعألا نكلو ؛ موجهلا

 0عمعرةلع 1لنوولحا عم 761, 7, مم. 253,317, 440: 6ءمعنمل كاملع خيءعطلالمععو هك اع !ظاعطعرادهصلخ, خنعاطلا نك هك اطع (ةال)

 [دننعاد ظمأ [مللد © همت مدمال “01. 1886, [ها5ؤ. 95, 137 - 138, 69

١1١ 



 درمت رجفنا ١14٠ ماع يفو « هلوطسأ مظعم رمأ اولوت نيذلا ةلوهلا لئابق لاجر ىف ءالولا حور

 . ةلوهلل ءافلحك قايسلا اذه ىف بوتعلا ركذ دريو « ةلوهلا لاجر نيب ةمراع ةروثو ريبك

 لصنقلا مهيلإ راشأ امدنع تءاجو 5 ماع تناك يبرغ ردصم يف بوتعلل ةراشإ لوأو

 نع ائيش ركذي مل ذإ مهمسا ركذ ىوس كلذ ىدعتي الو (18ة 0116:) رتوأ اج ةرصبلا ىف ىسنرفلا

 , (287هيف اونطوتسا يذلا ناكملا

 : يلي امك وه رتوأ صنو

 ىلع ءانبف (هاش ردان) ناخ سامات دض ةروثب بوتعلا ونبو ةلوهلا برعلا ماق . . .

 دقو . ضرغلا اذهل نفس عبس تزهجو ةيرس ةمهمل مهبراوق ضعب تذخأ هنم رماوأ
 ىلع اولوتساو هولتقف ةظلغب برعلا لوطسألا ةدايق ىلوت يذلا ناخ ىلع ريم لماع

 . . . اويرهو هنفس نم ضعب

 لئابق لاجر عم كارتشالاب بوتعلا نأ ىلإ ةريصق ةراشإ درت رتوأ باتك نم رخآ عضوم يفو
 . 217كانه ؤلؤللا عيبل ةرصبلا ىلإ اوبهذ جيلخلا ةقطنم يف ةلوهلا

 بوتعلا نأ ةينامثعلا ةقيثولا هيلإ ليم ام كلذكو رتوأ تاباتك ىف درت ىتلا تاراشإلا نيبتو

 ؤلؤللا ىلع صوغلا سرامت يتلا لئابقلا ىلإ نكلو ينامثعلا قارعلا لئابق ةعومجم ىلإ اومتني مل
 امل ةينامثعلا طاسوألا ىلإ اومتنا مهنأ ولو « ةينامثعلا تاطلسلا عم تالاصتا يأ اهل نكت مل يتلا

 . بتكتل ةينامثعلا ةقيثولا تناك امو ةرصبلا ىف اونطوتسي ىكل نذإ ىلإ اوجاتتحا

 ةرتفلا يف رهظ بوتعلا ةليبق نطو نع ءيش يأ ةينامثعلا ةقيثولا وأ رتوأ ركذي ال امديبو
 ىضترم باتك ىف درت ةراشإلا هذهو «٠ تيوكلا ةنيدل فصو لوأ لمشي ةيبرعلا ةغللاب صن اهسفن

 روتكدلا ةرم لوأل صنلا رشن دقو « ١104 ماع يف ةقطنملا راز يروس جاح وهو ناولع نب

 : )1١0(2 91/8 ماع ([1.[ةدهصصقسم) نامراه شترلوأ

 اهب سأب ال دلب « ريغصتلاب تيوكلا اهل لاقي ادلب انلخد اموي رشع ةسمخ ىضم ىلإ

 1 عزا ةعع معمم ممعل ازد 00عجأ 5 مر11هنع مماعع اص اطع ظلطاتهاطقوانع ظلدقمدقلع, طوصمك, 1"مملق 1*"ةفعمتك نم. 989, (ةه)

 [01. 71 '1اذغ مماغق هع ةلقو زم 00215 ا١/هزتوععب ؟ه1. 2. م. 130.

 لعمر 0ع, ٠/هزندعع تن !انتوانأ ع تا نو طعرقعب (طوقف 1742), نأ. 2. م. 5. 009م(

 ان. طقمضستدهمم, *طلص اتنطع“ 8ءرتعاحا انطعت اكاناتنولا' , [2ع» [:[!مر»» 56 (1978), مم. 340-344. 0(
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 نم جح انعم ناكو . اههباشت اهجاربأو اهترامعب نكلو « اهنود اهنأ الإ اسحلا هباشت
 ةرصبلا ىلإ تيوكلا نمو « ءارهجلا هل لاقي برد ىلع كانه نم انع قرف ةرصبلا لهأ

 امأو , تيوكلا فتك ىلع رحبلا تنيم نأل دحاو اموي بكرملا يفو . مايأ ةعبرأ

 اهنأل بكرملا يف موي لك يف ةرصبلا نم ينأي مزاوللا نم كلذ ريغو خبطبلاو ةهكافلا
 فرشألا فحنلا هاجتا هللا ةكرب ىلع انهجوتو نيتليلو اموي اهب انمقأ ء رحبلا ةلكسأ

 لبق انيشمو نيرقلا اهمسا ةروكذملا تيوكلا هذهو روكذملا رهشلا نيرشع دحألا راهن

 دلبلا دودح ىلع ةنيملاو انترياسم بكارملاو مايأ ةثالث رحبلا رانك ىلع اهيلإ انلوصو

 اهضرأ نأل اهريغو ةطنح رحبلا يف بوبحلا رئاس اهيتأي ةدلبلا هذهو ةلصاف ريغ نم
 صخرأ اهراعسأو الصأ رجش ريغ الو ليخنلا نم ءيش اهيف ام ىتح ةعارزلا لبقت ال

 . اهريغو ةرصبلا نم عفدلا ةرثكل اسحلا نم

 تيوكلا يتنيدم نيب هباشتلا كانه : الوأ . ىضترم ةصق يف مامتهالا ريثت طاقن ةدع كانهو

 نيب ةطبار كانه تناك ليلقب كلذ دعب ترهظ ىتلا رداصملاو ةيتيوكلا تاياورلا بسحبف .اسحلاو

 . دلاخ ىنب نيبو تيوكلا

 ىلإ يحالم طاشن اهيو ةداتعملا رفسلا قيرط ىلع عقت تيوكلا نأ اضيأ حضاولا نمو

 صنلا ىوتحيو . نيرقلا مسا ىلإ كلذكو « تيوكلا مسا ىلإ ةراشإ لوأ كانه نأ امك ةرصبلا

 نكلو ةيسايس تامولعم يأ طعي مل ىضترم نإف فسأللو ءارهجلا ىلإ ةراشإ لوأ ىلع اضيأ
 اسحلا نيب ةقادصلا ةقالع حضوي ةرصبلا ىلإ ارحب مث تيوكلا ىلإ اسحلا نم ارب رفاس هنإ هلوق

 . تيوكلاو
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 ع ./ باد ع طل يرر

 روت لرش رشم 1 يكرر رس رار لا ندر "3و مشار ٌصر لوشن .لدلل عري نط رابغ هل "ظن رحل نير نر رول رس و م 277 هك نر
 كن نط روش / رش دب 2س رئزز .يواطرر 6 "يردي دمقلل ال يرتول ةريدل ؛ ثلة ميركر رغعلد ينزل قت راو لل ار سكر مال لو هلو مو قامو نزول نيف كش "ل هرب كارلو ملل ل سمر فك, نلف لركدلل : درب ميرطو راش هلونلاب رود رش إل ءلومرإ رد رسل سرب أغ عرشر 0 0 أ ةنونن 0 00 1 فر ل 0 لارا لم طير ر رم و بناس ا 0, 1 / راسم ريك م مطله يركع برر : ِ 7 0 ل أو در ر بروز هلو هزار راطم ىف

 1 زر لل 1 رز هكر نا 1نزو :ن) كلر ف رن وارد زرثرنر) ير ال ” غرف
 0 1 2 رردل نزل ( م0 باف ل ا 8 مو مش ) 9 11 رق 1 00 32 هر نزلا هر "ل ل 0 نر رورو رد

 208 1000 0 رموز 0 ط 0 انام دانك ./ نا

 ةنرزنل يظر ال دلل 0000 و 0000 ردكر رم بول اك نرخ زو رزط يربك رواش خور
 هيل اك ارز لل لولو 5 راض اري هذ شلك 30 رس
 اي بيرل مرر دز يرسم سلا فيرل مال ميرترس كر عرد 2 رار 207 دولار رق برن

 7 عدس فرت رروس معمول نت اركز يزد لذ شيرت هلال رهن تير نع د رت

 4٠ مقر ةحول

 ةمهم ا قئاثولل ينامثعلا لجسلا يف ةخسن « ةرصبلا اشاب هيتك يذلا ١٠١١ ماع ريرقت

 ( قعد طوغ ملاعب كرما اك هجاطالا, لأ 111|1 ]2 ع] ءرءا عر“ )
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 ىف ميلك قوس ف (دتيو («تارأ ملل ىلا نإ
 «] و ىإطألا ربآس مازفلارها ربت امو سيخزكي هن
 مساره نأر ايدل اره «اًرعلا ضعف لاكو ابشنالاو اس اهو
 ا تمهح |رقو مالثل ١ هذه اكحلاو ازيوحلاو نيه قطعي

 نافركذ يربمملا بحرا ريدابسكيل !مإ كاتب ديس لحرب (ذ ٠
 هيلي دعو رع ( أ يلاها او راصد هددهاشم مياسأ
 لو احد و اررج ناوخنالا جباوح ء اذ ىف ..يلا عملو
 م لوو اضقج)و خمأ هرب لع طصب ملو انحلاصمإ
 ,لض انإنم يصح اربحأ مِشلا ل لاقي نارخألا الج
 احم م زعردا هازج احا طاصم ءابنإب مأق ةّعلا
 معا وذ مصار مف مالا زول ه اخكأ صك روهؤرسوت عم

 ريما [«(راحرب انتح اق ١ ذ اكضن لد اكاد اجوبش زح عال اوه»
 ميثملرلا اه لاي :لحييف ريبلا عد خراب ارب نيرنعو
 _ هناودنلا مبدل ارمسب نا الع نيويجلا مظاقلا مذ
 ”تركايلا نال زخو ترا م نلف 2رزح تاركا ريال اذكادو

 ولم اشاد (زيذكو؛ ذك (ماصا ميج (مو نع راثلاو

 تمحو (م ئه م وص موب رذلو (ب هالف و لوقف مهطصن ها
 صلب ترب كا احل ل اي اراب انلخ (ًرارشع ءلع يلوا

 عر ريع ماظعلا ديالا ٠

 اخر
 تيرحلا

 ' هج 1رارار اسوكو (نود نأ الا اكمحلا رباشت («نرسأب سدر
 يلع كانه مانع نو عمبلازها نمو انعم ناكو رهين اشت
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 يبرغ ردصم يف بوتعلا ةليبق ىلإ ةراشإ مدقأ يهو ٠ ١دلجم «ةلحر» رتوأ باتك نم ةحفص
 (( ردة لأ 5 اناجا" 01 انيئأ)
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 نيرقلا- ؟

 مهدوجول ةرشابم ةراشإ لوأف هديدحت بعصلا نم نيرقلا يف بوتعلا خيرات ةيادب نإ

 اوناك تقولا كلذ يف مهنأ حضاولا نم نكلو ١757 ماع نم ةيدنلوه ةقيثو يف درت كانه

 يف مهم يراجت زكرمك ةيدنلوهلا رداصملا يف نيرقلا ركذتو . تقولا ضعبل كانه اورقتسا دق

 تيوكلا خيرات ةباتك يف نوقباسلا باتكلا اهمدختسا يتلا رداصملا ةدام نأ ودبيو ١10٠« ماع

 دعب تنود ةيلحم تاياور كانهف ءاهتحص يف قوثولا نكمي ال .١1ا/٠5 لبق ام ةرتفل

 اهيف اودمتعا نويناطيرب نويرامعتسا نولوؤسم اهبتك ريراقت كلذكو « ةليوط تاونسب ثادحألا

 ةيرقك رشع عباسلا نرقلا نم ام تقو يف تأشن تيوكلا نإ لوقت يتلا ةيتيوكلا تاياورلا

 يف ءارهجلا ةقطنم يف نوكي نأ لمتحي دلاخ ىينبل يفيص رقم برق ءطبب اهتحاسم تغنو

 يف اولصو بوتعلا نإف ةيلحنا تاياورلا ضعب بسحبو ؛ تيوكلا نوج نم يولعلا فرطلا
 مكاح نكلو غ١ ١ ماع ةينامثعلا ةقيثولا يف ةلجسملا تارماغملا دعب رشع نماثلا نرقلا ةياذب

 . !١'رشع عباسلا نرقلا لئاوأ ذنم كانه تناك هتلئاع نأب ١517 ماع يف حرص تيوكلا

 دنهلا ةكرش يف ىربك ةحيضفب ةطبترم ةيبروألا قئاثولا يف نيرقلل تاراشإ لوأ ىتأتو
 يكيلوثاك وهو (1:385 0ةه67[1) رتناك سنارف ىعدي صخش كانه ناك دقف « ةيدنلوهلا ةيقرشلا

 ماع ذنم ةرصبلا يف ةكرشلا تاسسؤم ىف لوألا ميقملا مادرتسمأ ةنيدم ينطاوم نم ىينامور

 هناكم نيعي نأ ةيدئلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ماعلا ريدملا دارأ 1١744 ماع يفو :« 1

 ودبي يذلا رتناك عمس امدنعو . (1.5. مهم 1آكصنمطهان5دءعم) نزواهيينك ناق كيردرف وديت نورابلا

 : يف كرابم خيشلا ةرابع تدرو (0)

 ابك ملا طماتغعمل م ععمعإل, معوطتع 0هعابسد عصاك 1949-1899, ؛؟مأ.3 آمدكلمو, خمهعاتتننع 8010035, 1994, م. 02.

 ةرسألا خيرات نع ةديكأ تاليصفت دجوت الو ءرشع نماثلا نرقلا لئاوأ ىلإ ريشي ناك هنأ قايسلا نم ودبي نكلو

 لك ىلإ ةرورضلاب ريشت ال ١7١١ ماع ةينامثعلا ةقيثولاف ء رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف ةيناطيربلا ريراقتلا يف ةلجسم

 اهنأ دبال ذإ ةعقاولا كلثل اخيرات ددحن نأ ليحتسملا نمو ؛ تيوكلا يف كلذ لبق اهنم ءزج ناك امبر ذإ بوتعلا ةليبق

 نأ بعصلا نمف كلذ عم نكلو . نأش يوذ بوتعلا ناك ةئسلا كلت يف هنأل ليوط تقوب ١1707 ماع لبق تناك

 .. اديدخت رثكأ نوكن

١5 



 كانه نمو نيرقلا ىلإ رفف . ةرصبلا نع اديعب بره نزواهبينك لوصوب سالتخالاب انادم ناك هنأ

 برقلاب ةنوردنكسإلا ءانيم نمو بلح ىلإ نيرقلا نم ةرشابم ةلحر يف ةهجتم ةلفاق ىلإ مضنا

 ةموكح لعجت نأ ةيقرشلا دنهلا ةكرش عطتست مل ثيح « مادرتسمأ ىلإ رتناك رفاس بلح نم
 . هتاضاقم ىلع ةرداق يتاذلا مكحلا تاذ هتنيدم

 اهعضو تناك دقف « تيوكلل ةيساسأ ةفغض ءالجي رهظيل نيرقلا ىلإ رتناك بوره نإ

 صاخشألل اذالم تناك دقف اذكهو « ةرصبلا يف ةينامثعلا ةموكحلا ذوفن قاطن جراخ يسايسلا

 هذهف . رخآل وأ ببسل ةرصبلا يف لقالقلا نم رطخ كانه ناك امدنع ءاوس دح ىلع ةراجتلاو

 تناك ةطاسب لكب اهنأل ومئلا يف ترمتساو تدلو ءارحصلا يف ةعقاولا ةريغصلا ةيراجتلا ةنيدملا

 ةيقاب ةلاسر مدقأ يهو بلح يف يلمرك سيسق ىلإ ةلاسر رتناك بتك نيرقلا يف هتماقإ لالخو

 بتاك ماق ةينوناقلا تاءارجإلا لالخ نكلو « باطخلا اذه لصأ ىلع رثعي ملو تيوكلا يف تبتك

 ىف نآلا وهو انيلإ لصو يذلا وه باطخلا كلذ نع قثوم صخلم دادعإب مادرتسمأ يف لدعلا

 . ادنلوهب ةماعلا ةلودلا (فيشرأ) تاظوفحم
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 65٠ مقر ةحول
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 بلح يف تربلدأ بألا ىلإ 50 مقر ةحول يف دوجوملاو نيرقلا يف بتك يذلا باطخلل ةمجرت
 | مرتحملا بألا
 1 ل كياطخ

 : يلي ام وه نيرقلا ىلإ تلقتناو ناوألا لبق ةرصبلا ترداغ يتنأ يف ببسلا

 نم ىلعأ عضو يف ينلعجت تناك يتلا ةيرورضلا ريغ ةيمسرلا مسارملا لك نع تفقوت يننأل ءالوأ

 . ىرخألا ممألا راجت

 . نييلح ا ناكسلا نيب ةشهدلا ببسي دق كلذ نإف صاخ رجاتك ةنيدملا يف تيقب اذإف

 ىلع لمعأ نأ يكيلوثاكلا نيدلل هبح ببسب ينم بلط اباش ةكرشلا ةطلس نع تدعبأ ينأل « ايناث

 ملو ًارسق هترما تحت لمعي هلعجيل ةدعلا دعأ دق يفلخ نأ هتمهف دقو ةيحيسملا ايوروأ ىلإ هتداعإ

 ينفلكي نأ نكمي ناك يذلا رمألا ةيلح ا تاطلسلا ةدعاسمب الإ هتطخ ذفني نأ عيطتسيل يفلخ نكي
 . نأ تركف كلذل ةظهاب تاقفن

 خلا ينأل « اثلا

 ةحصلا روفوم كل تينمت امدعب كصخشل دئازلا يريدقت نع كربخأ نأب باطخ ا اذه ىهنأ فوسو

 . ةمئادلا ةوقلاو

 مرتح ا بألا

 نتمم او صلخم ا كمداخ

 رتناك . ف (عيقوت)

 . تفذح دق لمجلا ضعب نإف كلذلو صخلملا يف نكامألا ضعب لدعلا بتاك صخل (51)
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 ملع دقف تيوكلا ىلإ ةرصبلا نم رتناك بوره ىلإ ريشت ىرخأ تاباطخ ضعب كانهو

 نم نماثلا ةليل يف ةرصبلا نم بره دق رتناك رتسم نأ ةدكؤملا ءابنألاب كربخأ يكلو ....
 ةيرق يف ثكميس هنإ نولوقيو هفلخ ىلإ عئاضبلاو لاومألا ميلست نود (ميدقلا ميوقتلاب ) سرام

 ةصرف برقأ يف بلح ىلإ مودقلا فدهب نيرقلا ىمست ةيبرع (2 7

 . نيرقلا ىلإ تاراشإ رتناك بوره لوانتت يتلا ةريثكلا قئاثولا نيب نم قئاثو ةدع لمشتو

 ١75٠ ماع يف نيرقلا نأ نيبي هنأل اصاخ امامتها ١75٠ وينوي لوأ خرؤملا درالوب باطخ ريثيو
 ناك نيرقلا ءانيم نأ ينعي اذهو . ةرصبلا قيرطب رمت نأ نود ايروس ىلإ ةرشابم لفاوق ريست تناك

 . نيرقلا نأ حضوي اذهو « نيرقلا ىلإ طقف يتأت نأ لئابقلل ديفملا نم تلعج ةيمهأ اذ لبق نم
 ١ تاونسلا نم ددع ذنم ةدوجوم تناك

 يف ناك رتناك (اذك ) وموكايج رتسم نأ يه يدل تناك يتلا رابخلالا ريخآو 2 (
 فرظ يف لصت نأ عقوتي يتلا ةلفاقلا عم رفسلا ةينب (اذك) ةلجد رهن ىلع عقت يتلا نيرقلا ةنيدم
 ءاربإ نودب ارس ةرصبلا رداغ دق رتناك نأ ىلإ انلصنق بتك دقو . بلح ىلإ عيباسأ ةثالث يلاوح
 داتا لاملا نم اريبك اغلبم هعم ذخأ هنأ امك نزواهبينك نورابلا هفلخ عم هتمذ

 لسرأ دقو ةرصبلا ىلإ انه نم ةريبك ةلفاق ترداغ يلاحلا رهشلا نم 7 موي يف : ةظوحلم
 نيرقلا قيرط نع بهذت فوس ةلفاقلا هذه نكلو سراف ىلإ زمرقلا نم ادج ةريبك ةيمك اهعم

 5 ةرصبلاب رورملا نود

 اهراشتسمو ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش ريدم هيسيئر رتناك ةفيلخ نزواهبينك ربخأ دقو
 الإ كلذ ىلإ رشي ملء ١1/6١ سطسغأ ٠١ خرؤملا يمسرلا هريرقت يف هنأ عم رتناك بورهب

 6وعرمل دنمنع خمهعطتل عم هؤغ طع !1ءاطعلدملك, مععءارتالل عع هلك طع عصطقعمإا زص 1نملععإب مرضمع م 1811. مم. (55)
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 يام هد (بئانلا وأ يناثلا) قباسلا ميقملا (تيوكلا /نيرقلا ىلإ حضاولا نم) رفس ناك « عضولا

 . لئاط نود ناك

 : (117)تيوكلا ا ص ىام مهاد د ناث يدنلوه لوؤسم ةرايز نيب صنلا اذهو

 0ءمعرمل كامنع 4مععالط عج هآ 1ع 8[عاطعءدصلو, 4مععطلاعو هأ طع ]داننعا آدمأ آملنه (هصدتمةتتإل, “01. 2787, (25)

 5نعانمر 8قكاقب مم. 24-3
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 ةطيرخ ىلع نيرقلل ركذ لوأ - “
 ذإ ءايسآ يف ةحالملل لصفم يدنلوه ليلد يأ ةرحلا قاوسألا يف رفاوتي مل ١17597 ماع ىتح

 ىطنلطألا ىتقطنم طقف لمش (10هممعو الهه آكءاناعد) نلوك ناف سناهويل يحالملا سلطألا نأ

 دنهلا ةكرش قائيم اهلعج يتلا ةقطنملا يهو) يداهلاو يدنهلا طيحملل ةبسنلاب امأ ء طسوتملا رحبلاو
 دقف (ةكرشلا نم حيرصت ىلع لوصحلا ةلاح يف الإ ةيدنلوهلا ةحالملا ىلع ةقلغم ةيدنلوهلا ةيقرشلا
 ناونع تحت روشنملا يرحبلا سلطألا ىف ةيسنرفلاب ليلدو نوتنروثل ةيزيلجنإلاب ليلد كانه ناك
 هدلجم نلوك ناف رشن 767 ماع يف كلذ دعبو ؛ قاوسألا يف نيرفاوتم اناك دقو «يقرشلا نوتبنا
 نلوك ناف ةظيرخف ؛ جيلخلا طئارخ مسر يف مامألا ىلإ ةمهم ةوطخ كلذ ناك دقو . سداسلا
 جيلخلا سأر ةقطنم يف ءامسأ ةعبرأ يطعت اهنكلو ةيسدنهلا اهتقد يف عادبإ تاذ نكت مل ةيحالملا

 . (1100) تبتك يتلا ةهوع ةريزجو نايبوب . اكليف « نيرقلا يه

 يف ©ع قطنت ذإ) ©:عع» يدنلوهلا ءاجهلاب نيرقلا اهيف رهظت ةطيرخ لوأ يه ةطيرخلا هذهو

 ردنبو ةرصبلا نيب قرطلا قامعأل اربس لمشت اهنأ امك « ( ةيزيلجنإلا يف ها قطنت امك ةيدنلوهلا

 لبق ام موي يف نيرقلا ىلإ تلصو دق ةيدنلوهلا ةحالملا نأ حضوي اذهو ٠ نيرقلاو جرخو سابع
 ةئيفس نأ ةطيرخلا ىلع قامعألا ريس طوطخ هاجتا صحف نم حضتيو « ةطيرخلا كلت عبط

 ةطوطخم دوجو مدع يه انتلكشم نكلو . سابع ردنب نم نيرقلا ىلإ ةرشابم تلصو ةيدنلوه
 نمو ةطيرخلا ىلع ةديدجلا تانايبلل خيراوت ديدحت بعصلا نم لعجي امث نلوك ناق ةطيرخ ردصل

 . 5١2)تيوكلا ىلإ ةلمتحلا ةيدنلوهلا ةلحرلل مث

 رعاش وهو (1د5 0ع 15 81ة75ع) هرامال هذ ناي ىعدياصخش سلطألا عضاو ناك دفو

 ةرامآل هذ:راز ةيلمعلا ةتايخ ةياذب ىفو : ةيددلوهلا ةيقرشلا ذدئنهلا ةكرش ىف ةيرحبلا طابضلا نحختمتو

 نكت مل تقو يف ناك كلذ و (11ععوو1ز1) «كياق سياه" ةيدنلوهلا ةنيفسلل نابرك جيلخلا

 اهنإف نلوك ناق ةطيرخ ردصم خيرات نع رظنلا فرصبو ةرصبلا ىلإ ةيدنلوه ةحالم كانه هيف

 تاليصفت ىطعت ةطيرخ لوأو (ةهوعو نايبوب يتريزجل اضيأو) نيرقلل ةعوبطم ةراشإ لوأ ىقبت
 . تيوكلا ىلإ يحالملا قيرطلا نع ةمج

 ديسلا ناك دقو . جيلخلل نلوك ناف ةطيرخل خيراتك ١587 ماع شتنيرج يف ينطولا يحالملا فحتملا ليلد يطعي (15)

 . ١1/817 سلطأ يف اضيأ ةدوجوم شتنيرج ةخسن نأ دجو هنكلو يلجأ نم ةطيرخلا كلت صحف ذإ اميرك نياث نيارب

 . أطخ ناك ١747 خيرات نأو
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 . نيرقلا يف بوتعلا نع بتك نم لوأ : نزواهبينك ناف كيردرف وديت - 4
 هيرصاعم ىلع ريبك رثأ هل ناك يذلا نزواهبينك ناف كيردرف وديت نورابلل ةروص يأ قبت

 : ةيناودعو ةسرطغو ةيفطاع تارماغم نم ةيبلسلا هتافصب كلذكو « هئاكذو هملعتو هطاشن ببس

 ببس ناك دقف « نيرقلا خيرات ةيادبب انتفرعم ردصم يه ىتلا قئاثولا بتكت نأ يف هطاشن ببست دقو

 هتبثت ام بسحب ناك امك بوتعلاو نيرقلا نع ةيليصفت تامولعم بتك نم لوأ ناكو رتناك بوره
 لاصتالا ىلع زفقيآ يزيلجنإلا ةلاحرلا دعاس امك « تيوكلا عم رجاتي نأ لواح يبروأ لوأ تالجسلا

 ةيدنلوهلا ةيراجتلا ةطحملل سيئرلا ميقملا بصنم لغش يذلا نزواهبينك ةفيلخ ماق دقو نيرقلا خيشب

 الوؤسم نزواهبينك ناك اذكهو تامولعملاب روبين يكرفمنادلا ةلاحرلا ديوزتب ٠ جرخ- يف تئشنأ يتلا

 . تيوكلا نع روبينو زقيأ بتك اهيوتحت يتلا تانايبلا نع

 ١/٠ ماع نيب ام جيلخلا يف هلمع ءانثأ يف هطاشن نع تاباتكلا نم ديدعلا دوجو مغرو

 ةقطنملا يف (680605) سندوك يف دلو دقف هتايح ةيقب نع ريثكلا فرعي ال هنأ الإ ١1754 ماعو

 يف اريزو هدلاو ناك دقو « ةيدنلوهلا دودحلا نم ديعب ريغ (854 551519) ايزيرف تسيإ يف ةيسوربلا

 كلم دنع هرمأ حضتفا دقو . يسوربلاو يسنرفلا نيشيجلا يف اطباض نزواهبينك ناكو . ايسورب
 ةمدخب قحتلا ثيح ادنلوه ىلإ رارفلا هدلاو ةدعاسمب عاطتسا هنكلو نجسلا هعدوأ يذلا ايسورب

 نيمتهملا سانلا ىلإ لصي فيك فرع هنأ دبالو « ١741 ماع يف ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 ىلإ الوأ دفوأ دقف ءايلام ةيزجم تناك فئاظو يف نيع ثيح « هفادهأ مهقيرط نع ققحي نيذلا

 برق أبن لصو امدنعو « ةرصبلا يف سيئرلا ميقملا ةفيظو يف ١749 ماع يف نيع مث نيصلا

 ةرادإ تحت ةرصبلا يف ةيدنلوهلا ةراجتلا تعستا دقو « نيرقلا ىلإ رتناك بره ةرصبلا ىلإ هلوصو

 ام ىلع فالخلا كلذ مقافت دقو ؛ 6 ماع يف ةرصبلا مكاح عم مداصت هنكلو ؛ نزواهبينك

 ىلع روثعلا نكميو . 2١١ ةرضبلا يف ةيزيلجنإلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش يميقم سئاسد ببسب ودبي
 دنهلا ةكرش (فيشرأ) تاظوفحم ىف كلذب ةقلعتملا ةسيئرلا ةيدنلوهلا قئاثولا كلت

 منسقا 75447 د]هلاو 8-46 ص. ص (ةرصبلا مسق) 7/474 كلج ,٠ ةيدتلودهلا ةيقرتشلا
 ةراجت ىريدم م تاظوفحم ىف دجويو « 5-51 تاعومجملا ؛ (6ةصتىم») (نورماج)

 ثدحأ مادختسا لضفألا نمو. جيلخلا خيرات لوانتت بتك يف ةديدغ تارم ةرصبلا يف نزواهيينك تارماغم تفصو دقو (57)

 طسوألا قرشلا ؛ ؛جرخ ةريزج ىلع نويدنلوهلا» رولف . و ةلاقم امهو رداصملا نم ةعسوم ةعومجم اتلمعتسا نيتسارد
 عجارملا كلذكو ؛ ١517 - 73١5 ص . ١197 سيراب . رشع عساتلا نرقلا ىتح رشع سداسلا نرقلا -يدنهلا طيحملاو

 . 4717- 4158و 554 - 87 ص ص ةيناثلا ةعبطلا "جيلخلا برعا» تولس باتك يف

 ه١7



 نكمتي ملو . (مادرتسمأ ىلإ بلح نم تاباطخ) ١114 مقر 1.6/06 1520 طسوتملا قرش

 ثيح ةواج ىلإ داعو لاملا نم اريبك اغلبم عفد نأ دعب الإ ةرصبلا نم بورهلا نم نزواهبينك
 . جيلخلا يف يدنلوهلا دوجولا ءايحإل اططخ هئاسؤر ىلع ضرع

 ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ماعلا ريدملا ىلع م757١ ماع رياني يف نزواهبينك حرتقا دقو
 ةريزج» وه ديدجلا ناكملا نوكي نأ حرتقاو « جيلخلا يف رخآ ناكم ىلإ ةرصبلا نم هتكرش لقني نأ

 تالصاوم دجوت ثيح نيرقلا نم ةبيرق اهنأ جرخ نع نزواهبينك اهآر يتلا ايازملا نمو ء ؟جرخ
 كردي ًالعف ناك نزواهبينك نأ حضاولا نم حبصأ كلذلو « طسوتملا ضيبألا رحبلا وحن ةرشابم
 : جرخ عقوم نع رطسألا هذه نزواهبينك بتك دقو « م761١“ ماع تيوكلا ةيمهأ

 جرخت ثيح « يبرعلا لحاسلا ىلع نيرقلا نم ًاليم ١١ دعب ىلع جرخ ةريزج عقتا
 فيطقلا نع ًاليم ٠١ دعبتو , بلح ىلإ باهذلا نكمي اهنمو « ةريبكلا لفاوقلا اهنم
 مقر يدنلوهلا فيشرألا) ىربكلا ؤلؤللا ديص زكارم دجوت ثيح ؛ نيرحبلاو
 . *(م 11/81 رياني نم "5 يف نزواهبينك باطخ : 55 ص « ةرصبلا دلجم ,.©14

 يف ةيرحبلا ةطيرخلا تمسُر هيف يذلا ماعلا وه م751١ ماعلا نأ ةظحالم بجي امك
 . (07” ةحوللا) . تيوكلاو جرخ نيب يحالملا قيرطلا رهظ ثيح « ادنلوه

 نذإبو . اديج احيلست ةحلسملا نفسلا ضعبب جيلخلا ىلإ نزواهبينك رحبأ ةيلاتلا تاونسلا يفو
 اهسفن ةريزجلا كلت ىلع انصح ونب « يبرعلا (18) قير ردنب مكاح ؛ جرخ ةريزج بحاص نم
 ىتح ١154 ماع نمو . اضيوعت ينامثعلا مكاحلا هل عفد ىتح ةرصبلا ةرصاحم يف نفسلا مدختساو

 ديعبلا عقوملا اذه يف نزواهبينك فرصتو يدنلوهلا ملعلا تحت ارح ءائيم جرخ تناك ١777 ماع

 صوغلل ةثيدح اقرط برجو « دوسلا ةقرافألا دونجلا نم يكلملا هسرح هيمحي كولملا نم ناك ول امك
 . 2777 بسنلاو بسحلا يوذ نم ملعتم لجر هأرقي نأ بجي ام أرقو ؤلؤللا لجأ نم

 دنهلا ةكرش ةورث نم ديزي نأ دارأ ذإ . نزواهبينك حومطل ةيفاك جرخ ةريزج نكت ملو
 عورشم ضرع ١155 لئاوأ يفو « ةينغلا نيرحبلا ةريزج لتحي نأب اهدجمو ةيدنلوهلا ةيقرشلا

 ةطخلا كلت يف ركذو ةفيعضلا اهتاعافدو نيرحبلا ةريزج ةورث اهيف حضوأ ماعلا ريدملا ىلع ةطخ

 وعدل 5امنع خيعارتالعو هآ ادع []ءاطعرلةصلك, مععارتال عك هل طع طاباعاط [ممأ ]ضلتق 00من مةنتإل, ال01. 2524 #0

 طورت 8ظدحاف, م. 66: آ.عااعت اكملت مانةا5عل, 24 ]ةكانقتإل 75

 ]مقر 7[ )مدنعاك, مم. 216-215 عزرلع ماع عداتمع اهكاعطلتاك امام اكصنمأقانك عنو ءاطقتمعاعا 0190/0
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 ناك يذلا شيراطملا خيش ءرصان خيشلا عاطتسا ةقباسلا ةنسلا يف هنأو ةريزجلل ثيدحلا خيراتلا

 بوتعلا ةليبق نم برعلا ضعب ةدعاسمب رصان خيشلا دارأ تاونس ثالث ذنم. ١..

 مهنكلو ءائيش اوققحي مل ةليلق رهشأ ةدمل اهراصح دعب نكلو نيرحبلا مزهي نأ

 دحأ اورتشي نأ اوعاطتسا كلذل ةجيتنو « ةلوهلا ةليبق نيب افالخ اوقلخي نأ اوعاطتسا

 يف يرهاطلا روصن نب متاح خيشلا وه دوصقملا) مهخيش ىلإ ةفاضإلاب ءاقرفلا

 لتاقت بولسألا اذهبو « ةيبر ٠٠٠٠١١ اهردق ةيونس ةمهاسمب مهدعوب (سراف بونج
 «. . . '/اهيلع اديس رصان خيشلا حبصأ اذكهو « ةريزجلا اوكرتو مهنيب اميف ةلوهلا

 نزواهيينك موصخ نم ىواكش ايلعلا ةيدنلوهلا تاطلسلا ىلإ تلصو ١1755 ماع يفو

 ةساردب نزواهيينك درو « ةطلغ ناك جرخ ةريزج ىلع ةيدنلوهلا ةسسؤملا ءانب نأ اوركذ نيذلا
 يركسعلا عضولا تلمش (130 73 067 110150 تسلوه رد ناق ناي هبئانو وه اهبتك ةلصفم

 نوبيط سانأ برعلا نأ ريرقتلا اذه ىوحفو ةيلحاسلا جيلخلا قطانم يف يداصتقالاو يناكسلاو

 ال نيذلا نيسرطغتملا سرفلاو كارثألا نم ريثكب لضفأ مهو نييبروألا لثم ةيطارقتسرأ ةموكح مهل

 وأ ةرصبلا يف كارنألا نيب سيلو . برعلا طسو شيعلا ريثكب لضفألا نم هنإف اذل ء مهيلع دمتعي

 اذإ ىتحو . جرخ يف نييدنلوهلا وحن ةقادص نودبي برعلا نإف امومعو . سابع ردنب يف سرفلا
 ةرطيسف ء رطخ يأ لكشت ال ةريغص ةيركسعلا مهتوق نإف يناودع لمعب اوموقي نأ اودارأ

 . اهيلع ءاليتسالا نييدنلوهلا ىلع لهسي امت ادج ةفيعض نيرحبلا يف شيراطملا

 جيلخلا لفسأ يف ةلوهلا لئابق نيب ريخألا عارصلل قيقد فصو ىلع ريرقتلا يوتحي امك
 لال اكلم تقولا نم ةرتفل نيرحبلا تناك ماع لبقف . نيرحبلا ىلع جيلخلا لامش لئابقو

 مضي فلاحت ١175١ ماع يف مهدرط دقو « ةلوهلا لئابق ىدحإ مهو « (هولسع لهأ نم) مرح

 ةريزجلا ناخيشلا لتحا نأ دعيو . يسرافلا لحاسلا ىلع رهشوبو قير ردنب يف برعلا خويش
 : امهنيب راجشلا بد

 الب ةريزجلا اوكلمتو نيرحبلا ةداعتسال مرح لآ مامأ ةصرفلا تحتبتأ ببسلا اذهل

 نعمعرمل ذامنع ىععاتالعع هغ طع 8لءاطعءادملو, ةقءطلخعك هك اطع طابعات اعمقأ ا[ملته ©همودمقما/, 801. 2468, وععع (؟4)

 نمم اكطمنع, لمع عصاك امقعرتعل طعطتمل م. 52, ماهم 0 ظ[وان وطعأ 5, 5
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 . بوتعلا عنقي نأ نم رصان خيشلا نكمت هسفن تقولا يفو . نيماع نم رثكأل عزانم
 يف هودعاسي نأ ؛ - ىلي اميف رثكأ اهنع ثدحتن فوس - برعلا نم ةعامج مهو

 اوصوغي نأ مهل حمسي نأ مهدعوو ةطخلا هذه اومعدي نأ مهعنقأو . نيرحبلا حتف

 كلذ نكي ملو . ةداتعملا موسرلا نم ايأ اوعفدي نأ نود ؤلؤللا تاصاغم يف ةيرحب

 خيشلا رزأ نم فلاحتلا كلذ دش دقو . نيصاوغلا نم مهمظعم سانأل ةيمهألا ليلقب

 71 (51/ةدابق يتنيفسو نيتنيمهس عم رداغ يذلا رصان

 قاروألا وهو نيرقلا فصو وه ريرقتلا نم يقبتملا ربكألا ءزجلا نإف تيوكلاب قلعتي اميف امأ
 ا | بحبو

 : 00 ؛ 05 نيتحوللا ىف نيبملا صنلا نم ةقالعلا تاذ ءازجألل همجرت ىلي اميفو

 ةريزج ءرملا لباقي يبرعلا لحاسلا لوط ىلع ريسلاو تارفلا رهن ةرداغم دعب ...

 امهاتلكو ؛ (تيوكلا) نيرقلا ئطاشلا ىلع اهلباقم يفو ( اكليف) ةريغصلا ةجليف
 قبس اميف اوناك دقو: بوتعلا يهو لبق نم اهنع انثدحت ةيبرع ةليبقب ناتلوهأم

 . "'!ادج ةريغص ةبيرض هل نوعفدي اوناكو . ءارحصلا خيش ىلع الكش نودمتعي

 صوغلا يف طقف اهنومدختسي ذإ ةريغص ابيرقت اهلك نكل ةنيفس ٠٠١ يلاوح مهلو
 ديصو ؤلؤللا لجأ نم صوغلا نوكي ةئيسلا ةيمسوملا حايرلا لالخو . ؤلؤللا لجأ نم
 عوردلاو فويسلاب نيحلسم لجر ؛٠١٠٠5 نوغلبيو ؛ ةديحولا مهتمهم كمسلا

 نأ مهرودقمب سيلو ابيرقت ةيران ةحلسأ يأ مهيدل سيلو . حامرلاو

 : دودللا مهودع « ةلوهلا عم لصتم هبش عارص يف ةمألا هده... ١27)2هولمعتسي

 ئطاوش نم دعبأ راحبإلا يف نوعسوتي ام اردانف ةريغصلا مهنفس ببسبو ببسلا اذهل
 ةيحانلا ىلع (831015632) ناتسدرب سأرو ةيحان نم نيرحبلا يف ؤلؤللا صوغ

 يبسن داحتا يف نوشيعي . نيفلتخم خويش ةدع مهمكحيو . جيلخلا نم ىرخألا

 (عمعردل كامأع 3مععاتخ عع نأ الطع ظلءالتعءادملك, خمسا مماعو ظعماع ةللعانمع 1889, 2318 هاك 69-7 94(

 . اسحلا يف دلاخ ينب خيش ىلإ ةراشإلل تقولا كلذ يف ةيدنلوهلا رداصملا يف داتعملا بولسألا وه ءارحصلا خيش ()

 غلاب امبرف ةديدع تاللامتحا كانهو "ا ماعل ةينامثعلا ةقيثولا يف اهركذ قباسلا ةراشإلا عم حبرص ضراعت اذهو 1/10

 اقح هيلع اوناك امم فعضأ برعلا رهظي نأ نزواهبينك دارأ امبرو . ١١٠١ ماع ةيركسعلا بوتعلا ةوق يف ةرصبلا اشاب
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 راو راوب حمم معمر ء-ءهمضتدر مد. 3: عجم هموم هك لو ع (قوميب

 عك 217 ري كنه ع ع ءعمل

 66ه 000--- 4م ءركلرو ضرر 1 م هيوم نوما 2 57057 0 ىف 1-8-2

 ممم رو هدم 24 م مص 1 كرم 19 ع 9دممستك و هب
 هدم ري ةععسلل 01 ربوع كو در سوح ماعم هوت هلمك) سل

 نيب عع. م وواععم ر تون لح هدم سم0 24 وصل فوم

 دج عيجوسيكء ع مو موس محو ميس ومد قو دس 0 موبي

 2 يم نع ربعوع عءجيعدم 4 رك يعرب عبس هموم لف - همي كير

 ةدطعع مدر ديشتو 2سم 222 هع 6 ء زعم عويمر مضي د 0 هرعت
 1 7-20 مهعومس ع روس طلع عم مكنت ومع 42 كوه سب
 هرج اعلم رج ع هللا وت هه ع عاام هلع لك ع كن ع قورمب ري هع وي

 رتب عي ور ريس لوول لاو هيج تو هج وجب هتف د ع 409م جيد دمه بر كس كعب
 , 1 موسي ة وس ضو همم (3ج ودا مع 2 7 ويوم هم 2” هوس 2و ه6

 .مبخ هين هم دنت در هس تزن مص سد موو لود دعا هضم تنوي همس

 2 000 م جتيوت) عم هوو 00 لري لقط ىو

 هو يجوع ا دراج رسل كر #0 ا 22ش نسب . تاعر

 مخ 5 م 2 جوسي هو هو مت ا م هع

 « مع وموضع عرس روسو عمم مس يي مع قشير ر عرس ربع. هر وسو _ 0 «<:ةتج كك موسم

 رز ياو جيس ام رساك# موس رن 2 ةفوععب هب هرتث كتم هس هع. دوم

 7 2 هع كج رع منعم لوم نم سي نكس هع 2 2س -عرسم

 *هسئ عم كر دج هل يدم سول مدع ضو يس 2 هموت قويت وس 0و عووت كاش

 تعم» 26و هن 2 عع سوو رو مانع خصم همست ميم كرف
 و

 سم2 دع عم دع 0 ضع هول ءءء ةسممل ام" امم
 مهم رجا مدح قولو ا وي 2ع دق“ ه هلم هوسدممع مطيع ركوة دع

 رونو عرس 2726 د م جثوخ و سرس هسوو 1و سيخ سرك كين ا 2000

 7 0-0 ء/كوذم ووعد عم هع 1 ير عع تك

 222. 22يوم 2م دن معنوي هل ع ءهعععع مكعو بوبس هل هوع و <و
 عاد قص 1-7 200 م سلب ا هيك هك
 وسع مهري هع ةماكة بس 0-1 0 ني يؤنم دنع درو هلع دوك عم

 5:4 مقر ةحول

 ١١/021 ماع نزواهبينك ريرقت نم ةرشاعلا ةقرولا
 ةحفصلا لفسأ نم عباسلا رطسلا يف تيوكلا فصو أدبي

 (( هدعرونا قامنع لس ءانتعك هز 11: اء ع" مدلك, قمن [”عروام م10 عماد )589, 238)

 .. /كماعسعسلا ري كودك هم 1 تا درهم ب ل
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 معه هك عسي مل كيت كوع كر كي سو 0 همم ع رضع
 دي هعرس هع د هقيدم 0ع 2ع 0 مف سم همج هو مع عمم

 مرو 0-0 1 ف ل ل و وس هو

 لق د ءرراصر هلو دو نموسمعر دسم هومر جدع صم كين: ديس هنو

 ركع و سكس سم د نصح خص سم زك هس وضل مب

 مدكسع) شرت تعمر واش همس عم كدمما هو هعصصم َ

 ( 0 حضتعسسح الكسل هن ض ةمل مل 2س مج عي 0 همر

 هس تي امرا دنع هرم 0-1 0 20 حاسما

 رجس عمم دل و م 0 2 .

 . رجوي منعدم شو مم 0-5 هك ل فاغممم

 رب دغوم_ ص م20 هع م4 ما رو كوم ني رت 2

 7 هن سك د كك هعدعبو همم 2ع ءمنعوم همي وير ورب

 4 16 ا تم د و عا دل

 2 ها م سرب
 هع وت قع هم كبس يو عسب راسا لل تسي

 معو سو 0 مي و مو

 هيا رغما ضرع ا تم عدم هع < مصمم جاهم هعممسس

 هج سو ردك الا 1 ا و همسة وه وعسب

 م هل ع 2 ةردسوو هدم اع ل ل يا مصممو

 رعود ا

 رام سمين سل كوم عل يا لدومو هع مم كفو ر

 رب د عر مه هدم م عي همجحلور
 + عودص وب دن ع م كن ع وسم عمر هلميو ء سوم و ءنئرتمم

 همه مقر ةحول

 حابص نب كرابم مسا اهيف رهظيو )7 ماع نزواهيينك ريرقث نم ةرشاعلا ةقرولا نم يفلخ ا ءزج ا
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 ىعدي رخآ نإف اباش لازي الو ريقف هنأل نكلو ؛ حابص نب كرابم وه ةبترم مهالعأو
 . مهنيب لثامت مارتحاب ابيرقت عتمتي ناك ةريثك انفس كلميو ينغ . ةفيلخ نب دمحم

 قيرطلا ىلع ةلوهأم نكامأ يأ كانه سيلو يلاغترب نصح راثآ كانه نيرقلا دعب نمو
 . «فيطقلا ىتح

 فرعنو . امامت رشابمو رصاعم ردصم وهف تيوكلا ةيادب ةفرعمل ةغلاب ةيمهأ وذ ريرقتلا اذهو

 تلصو ذإ . تيوكلا خيشب ةيصخش ةفرعم ىلع ناك نزواهيينك نأ ىرخأ رداصم نم اضيأ

 ىطعيو . ةيحالملا نلوك ناف طئارخ كلذ تبثت . ١767 ماع ليف كانه ةيدنلوهلا نمسلا

 ةحالملل ةريبك ةيلحم ةكرح كانهف . اهروطت ةيادب يف ةيحالم ةنيدمك تيوكلل ةروص ريرقتلا

 ةحلسأ ةيأ نييتيوكلا ىدل نكي مل ذإ ؛ يئادب اهحيلستو ةريغص لازت ال نفسلا نكلو ةيرحبلا

 بناجلاب متهي ملو « ةديلو ةيرحب ةوقك بوتعلاو نيرقلا نزواهبينك ضرع دقف امومعو « ةيران

 فصو حضوي امك ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع كلذ ناك نإو « ضرألا ىلع دوجوملا يتيوكلا

 . /١75 ماع يف زقيأ

 ةيبرع ةيلبق ةعومجم ربكأ مهف ةريبك ةعومجم نولكشي بوتعلا نأ نزواهبينك ركذيو

 ءاسؤر عمجي مكحك ودبت يتلا ةيسايسلا مهتينبل ايباجيإ افصو يطعيو « ريرقتلا اهفصي
 ةلئاع سيئر ناك ١157 ماع يف هنأ عم مهيف ةبتر ىلعأ حابصلا ةلئاع سيئر ناكو « تالئاعلا

 ءانأش رثكأ ةفيلخ لآ ناك دقف نفسلاو ةورثلا صوصخب امأ . ادج اينغ نكي ملو اباش حابصلا

 تاونسلا يف ةريبكلا ةيتيوكلا ةرجهلا ةداق ةفيلخ لآ حبصي نأ موهفملا نمف كلذ ءوض يفو

 . تيوكلا نم ةقحاللا

 نصح اياقب كانه تناك امبرف ءأطخ وه نزواهيينك هركذي يذلا مدهملا يلاغتربلا نصحلاو

 يف نيبم وهو نيرقلا عم ةراجتلا ءدبب هئاسؤرل احارتقا نزواهيينك مدق /١15 ماع يفو
 . ةقالعلا تاذ ءازجألل ةمجرت اهدعب ىتأي 5 و 57 نيتحوللا

 : 01 و 05 نيتحوللا يف نيبملا صنلا يف ةقالعلا يذ ءزجلل ةمجرت يلي اميفو

 نيرقلا نم برقلاب انه هنأ مكتماخف ربخأ نأ وجرأف تيربكلا صخي اميف امأ...١
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 700 هيب لا ري 1

 بس هَ 20 . سر عسا تع تزراصع 742م 2ع

 زهق عود يرع تيوب رار جمر 6و رون ع مع 0 مدع 56-0 4

2 
 ا 0

 ١ 0 4 2 2: ..ء درو ربنا هقدشي هد لك

 7 20 < يزول يم دع ره23 د2 ه2 22 ز/227- ءوم
 انس ع 6 07 ثور ريم رو. ن4 هكر ل د ءوسعع - دوم هوس

 ري اراب لا 7“ *+ 7 لب ل طور نع م ادعو رو رة

7 2 5 

 »0 تتاح رب ؟خ يدع شل 0

 4 هد

 زفر وكر رسب شع را ريع اس هَ بس ترع بينا ا ةرَرمَو ء 0007

 47 م يزن راى ىو دا و ا روتس رب مب نول ا لال” حو لكي ا ص » سرع لا عي وصنع رايحه

 0 ىلا 2 روك و © ةرحس 2 7 < وني م” 07 "ل مر ف ب

 “ ١

 ١ ىو 7 هج ب# مج. . وي 27 م 2. 7 عمو
7 8 

07 1 

 0 ف 7 5 اوكا و هسا "جس و

 7 يبو و# .: وو وري

 ١ 7 ] 7“ جدو دج و عسب ٠ دهن
 م رم" فرب 1ع محا هيض قرممل

1 3 " 

 ْ مستو 2 9 رك 7 ب يو نيبو صرف ا" دنا نا ع ا عع يع + زهناو عع

 ١ ش 9 , ' سود دوي“ مااا ' ميم 2غ ب محو عع
 همني شيبس

 رو 75” 2# 7 7 رو 4< مرر دمر م .م لت هب ]جبع ساروا رسول ا راءوو 2

 000اااالا  تدتخةتبيسسا ا

 كوسا 100 ا 7 ا ل

 نعالج مد" .ريبج# ياس سرت - دج موو 5 .٠ 9 1 1١ . 0
0 7/ 

 يق

 25/ سا لا 2 7 ب يارب نبى بباب ١ مم مب ري رووم 5 عسب اع ون دعم هم
ّ« . 

 ” 370 50 - ٍَ موي“ "و يك

 1 زو مدع رو امدبم لك“ يات دك ير و عتس ءش جافا رو ل كم أ مج موس قروب
2 

 >> سيلا
١ 

 .٠

 6” مقر ةحول

 يف راج الاب حارتقا ىلع يوتحيو « ١١0 ربمفون ١١ يف تسلوه رد ناف هبئانو نزواهبينك باطخ

 ٠ تيوكلا يف نييبروألل يراجن طاشنل ةراشإ لوأ وهو ؛« نيرقلا عم تيربكلا

 ( ([ دعنا 5اأهأء 4 ءاانعك هز 11:6 || عازرع»| هلك, 4ك ءانطعد هزك ]رع طلاع ظمكأ الآه 0017م 7)01, ,2968 .[١0

 مرت. )0-11.

 *ع١



 ١ / ب ع عع ة سعر + ردم و لو هس 600

١ 
 سو >< 1 2 ا ا ا موك

 رم يسرع 2 ص جعل 0 2 ضرس

 دو هس رع وسب حج نوصي رهو +: قوص اعسو لس سس ل تح 2ع يصي

 ١ 2 3 "رع 5 / ري رت يا
 0 ره نم ع ق١ ل لس طور فوضى رجب قوبل يي مدع ادم سو يد

 ربو د وبا ]ً 7 دب ع 7007 994 مرق دسك رز كاز راع دوم_ ل
77 

«7 
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 ١ نا*"# 82 - حك مما

 ريال هس رو رسول وج سم 7

 وول 5 2 0 نزع عزنز مرد مك هدو مو هجر و - كوم 0

 هب ب موس ود بر مس وج رجس رورسرع جالس و رعو ٠

 رة / ع روني 44 - تويم مدس وعكس تر 0

 4077 مع ع رس حب 027 ل 70 55

 مهرس م ع روس م ب #2 ديو م سس كردي تهيج

 رع 6 2 5 + ره د 1)2 < لبر صرع بع ا

 62مل غو و يوما هو 2 مه# قا عدمت ا

 2 م ..ءودك زم دوب 2 2 هدو / ود 6 يرعب( هوم

 زو يدع ريح و 02 7 ل

 #20 دع مرده رع نه وعما 3 7 2 ويد ع 6 نور زوي هرغو و عع عمدت

 راها 1ريال 2 يي رس وج مرا هجم 2 2 خخ

 2ص ل رعب م 5 جك ا

 ص عال رك 2س لهو ب تع تستر هكر كد لحد دج و مسس مك ةحجلا 5 40|

 تلك بوم هد“ هر دا سس سوا ب 06 ا زا هع صوتو مروه“ ١
 0 ا سي ل لع بيب ب ب ب |[_لىبىبب تت

 رم عار دير عوعر سعوا رو وجو حاحا 4 2 3 2_ مس هس ويه

 ٍ 717 _ مد مدور
 ا عرب ء رع ع رج جمل هد د كوس م

 لا

 هال مقر ةحول
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 نم بيرقلا مجنملا لثم ينغ لقألا ىلع وه تيربك مجنم دجوي يبرعلا لحاسلا ىلع
 بطح صقن ببسب تيربكلا ةيقنت نكمي ال نيرقلا يف نكلو . سابع ردنب
 دروي نأ نكميو ةنيفسلا يف نازتا ةلومح تيربكلا مادختسا لهسلا نمو . 2"؟7دوقولا

 ماخ نم لطر ٠٠١ ةبسانملا هذهب لسرنو لطر ةئام لكل , "77رفيوتس ١7 ةفلكتب
 رعسلاو عونلا يقل اذإ مكتماخف در رظننن فوسو ةنيعك ركذلا فلاس تيربكلا
 206 مكاضر

 اوناكو بوتعلا ءادعأ ةجنل ةلوه ةرطيس تخت تناك دوقولا بطح ةراجت نأل همهف لهسلا نم دوقولا بطح صقن )١/(

 ٠ مألا سراف ضرأو مشق ةريزج نيب فورغنملا تاباغ نم هيلع نولصحي

 . يدنلوه رديلج ٠ر5٠ يواسي دحاولا رفيوتسلا ('*)
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 نيرقلا خيش عم زفيآ ءاقل - 0

 اولمكي نأ اودارأو جرخ يف يدنلوهلا نصحلا برق زيلجنإ لاجر ةينامث لزن /١75 ماع يف

 نزواهيينك اولباقو « هتالحر نع اباتك فلأ يذلا زفيآ دراودأ . د مهنيب نم ناكو بلح ىلإ مهرقس

 دنهلا ةكرش ىلشممل اضيأ امبرو ىنامثعلا اهمكاحو ةرصبلل ةديدشلا هتيهارك ىلع لازي ال ناك يذلا

 اوينجتي نأ كلذن نم الدب مهحصت هقومص طخ ملع امدنغو ءةرصنلا يف ةيزيلجتإلا ةيقرشلا
 خيش فرعي هنأ زيلجنإلا نزواهبينك ربخأو . بلح ىلإ ةهجتم نيرقلاب رمت ةلفاقب اوقحتلي نأو ةرصبلا
 ضوافتلل جرخ ىلإ خيشلا لقنل نيرقلا ىلإ ايدئلوه ابراق لسرأو هل انيدم ناك يذلا ناكملا كلذ

 نأ زيلجنإلا هفويض نزواهيينك ربخأو. ءيش نع تاضوافملا هذه رفست ملو « ةلحرلا كلت لوح هعم
 نم اكشو نزواهبينك نم خيشلا بضغ دقو . لوقعم ريغ انمث بلطف ءاينغأ لاجر مهنأ نظ خيشلا
 ىلإ ةراشإلا هذهو . امهنيب ةليوطلا ةقادصلا تاونس يسنو زيلجنإلا بناج ىلإ زاحنا ميقمك هنأ

 نإف رييغت يأ تقولا نم ةرتفل تيوكلا يف ثدحي مل هنأ نيبت ةليوط ةرتفل نزواهبينكب خيشلا ةفرعم
 ىف نزواهبينك هركذ يذلا حابص نب كرابم حجرألا ىلع ناك همسا ركذي مل يذلا خيشلا اذه
 . 0( ماع هريرقت

 اوررقو ةرصبلا يف نينطاوملا مهناوخإ ةحيصن زيلجنإلا ىقلت خيشلا عم تاضوافملا تلشف املو

 . داتعملا قيرطلاب اورفاسي نأو نيرقلا قيرط اوكلسي الأ

 هذهو ء«زقيأ باتك يف تيوكلا ركذت يتلا تاحفصلا عبط ديعن ةيلاتلا تاحفصلا يفو

 عضوو لفاوقلا ةكرح تايداصتقا نع اهيطعت يتلا ءارآلا ةصاخبو تيوكلل ةمهم صوصنلا

 ىلإ مهلامجب نورفاسيو رارمتساب نولقنتي اوناك تيوكلا خويش نأ حضتي اهنمو « اهيف تيوكلا
 دقف كلذل «. لفاوقلا عم ناك هلمع نأو . يربلا رفسلا ىلع ةرصاق خيشلا ةكرح تناكو ايروس

 حابص لآ كرابم ناك خيشلا نأ كلذ نم ودبيو . جرخ ىلإ هرفس يف نزواهبينك ةنيفس ىلإ جاتحا
 ةلئاع ةرطيس تحت ناك هريرقت يف نزواهبينك ريشي امك يتيوكلا داصتقالا نم يرحبلا بناجلا نأو

 . ةفيلخ لآ

 كلت ةطوطخمو (218800) توكيب حارجلا تايموي يف ثادحألا كلتل رخآ ردصم كانهو

 79٠5. مقر ةطوطخم يهو « ندنل يف بطلا خيراتل آ/ءا1نم776 ةبتكم يف ةظوفحم تايمويلا

 . 57 - 08 تاحوللا يف دري زقيآ باتك صن نأ امك . ةطوطخملا كلت صن يلي اميفو

 ٌغه ١
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 : جرخ ةريزج يف هتماقإ لالخ توكيب تايموب

 : (سرام) 1

 لوتسرب نأ انربخأو ةرصبلا يف يزيلجنإلا ميقملا وش رتسم نم حصن تاباطخب جرخ نم براق
 اتسر دق اعفدم ٠١ اهب ةيراجت ةنيفس ىهو نيرثاك تناسو «ءاعفدم 78 اهب ةيسنرف ةجراب ىهو

 « برحلا ةيادب ذنم كانه تناك اهنأو بوبحلا لجأ نم تءاج ةريخألا نأو ةرصبلا رهن ىف

 مقاط نأ هوربخأو امهنتم ىلع اوناك سانأ نم امهيتلاح نع ارابخأ هيدل نإ اضيأ لوقيو

 مل مهنأو ءدوسلا قيقرلا نم ةيراجنلا ةنيفسلا مقاط نأو نييبروألا نم اساسأ ناك لوتسيرب
 نأ درجمب ربلا ىلإ لزن يذلا . . . د رتسم انربخأ ءاسملا يفو « راحبإلل تادادعتسا يأب اوموقي

 بلح ىلإ مهلصوي ءارحصلا ربع رخآ اقيرط مهيلع حرتقا دق جرخ مكاح نأ ةنيفسلا تسر

 . دادغبو ةرصبلا قيرط نم عرسأ

 : ليربأ نم لوألا
 اهيف ميقن فوس هتيب يف اققش اناطعأو هترايزب انمقو نزواهبينك نورابلا مكاحلا نم ةوعد انيقلت

 ناكم يهو نيرقلا ىلإ هجوتن فوسو ءابعلا اذه لمحتب فطعت دقو انتلحرل ةدعلا دعي ىتح

 ناكملا اذه يف موقلا ءاسؤر ىلإ براقب نورابلا ثعب دقو جرخ لباقم يبرعلا ئطاشلا ىلع

 . اهفرعي نأ يغبني ىرخأ تاجايتحا ةيأو لامجلا نمث نع هوربخيل

 . اريثك اهصقنن نأ انيلع نيعتي هنأ اندجو انتعتمأ لقن دنع

 : ليربأ نم عبارلا
 ةدمل اهتزجح نأ دعب (سابع ردنب) (60118:008) نوربمك ىلإ «سسكساا ترحبأ رهظلا دعب

 نيرقلا ىلإ نورابلا هلسرأ يذلا براقلا اسر ببسلا سفنلو ئيس سقطو ةسكاعم حاير نيموي
 . ةلدتعم حاير بوبه كانه رظتني ثيح ةريزجلا فلخ



 : سداسلا

 تاناهالل ةضرع لقأ نوكنس اننأ نورابلا دقتعي « براقلا رحبأو « ةلدتعم حايرلا حابصلا اذه
 دقو كارتألا ركسعلا زيمي يذلا مسالا وهو « ةيراشكنإك نيركنتم انرفاس اذإ ءارحصلا برع نم
 7 اعفن كلذ انل بلج

 : نماثلا

 قوفتلا ىف نيرابتي ىتاوللا (*م6:ءان1665') تاصقارلا نورابلا تيب ىف انع تهفر ءاسملا اذه

 اذكه نهادحإ صقرت تناك امنيبو نهداسجأل ةيحابإلا عاضوألا مظعم يف نهضعب ىلع
 وأ ةثالث قدي امنيب قيفصتلاو ءانغلاب اهتاكرح نعباتي اهلوح نسلج يتاوللا تايرخألا تناك
 . نجاملا يئاسنلا وهللا هذه لثم يف مهتاوصأب اضيأ اوكرتشاو لوبطلا لاجر ةعبرأ
 يف ةديحولا ةيلستلا يهو كلذب نوعتمتي يقرشلا ملاعلا يف ذوفنلاو ةورثلا باحصضصأو
 . مهتايح

 : رشع سماخلا

 نيتقطنم يف برعلا نأ هنم انملع يذلا خيشلا الماح نيرقلا نم براقلا داع ءاسم وي
 نأ انررق اذإ رطخلل انرفس نمأ ضرعيس امم مهضعب عم برح ىف اوناك ثالث وأ نيترواجتم
 نم ةريبك ةلفاق ىلإ مضننل ةصرفلا انيدل نوكت فوس ةليلق مايأ لالخ هنأ انربخأو اروف أدبن
 اهنأ هوربخأ دقو ةديعسلا ةيبرعلا ةريزجلا نم اهقيرط يف تناك لجر ١٠٠٠و لمج 65
 اذه يفو « يرمقلا رهشلا نم نيرشعلاو سماخلا ..... وأ نيرشعلا يف نيرقلا يف نوكتس
 نأ دبال يتلا تاقفنلاو رطاخلا نم ريثكلا ىدافتن فوس ةلفاقلا هذه انقفار اذإ اننإف . . . لاحلا
 ةريخألا ةنوآلا يف نينثا نيرفاسم نأ انربخأو ةريغص ةعومجم يف انرفاس اذإ اهلمحتن
 رظتنن نأ ررقن انتلعج فورظلا هذهو ع. لتقم يف امهدخأ اوباصأو برعلا ءالؤه امهمجاه

 . ةلفاقلا هذه مودق

 : رشع عباسلا

 نورابلا 07 .. راهنلا هيف انيضق يذلا ([100ءانهع) جنتوه عم وهللا نم انتدوع دنع

 نأو دكؤم ريغ ناك نيرقلا ىلإ ةلفاقلا لوصو نأ اهنم فرع خيشلا نيبو هنيب ترج ةثداحمب
 نأو قيرطلا كلذ ىلع ةريثك تاضارتعا كانه تناك راصتخابو . رطخو فولأم ريغ قيرطلا
 نود ةرصبلا ىلإ هجوتن نأب انحصن كلذل . بلسلل ضرعتن نأ نم افوختم ناك نورابلا
 . رمألا لوأ هانمسر يذلا قيرطلا كلسن نأو تقو يأ عييضت

 دقعيل ةرصبلا يف بودنمب اوظفتحا يذلا نييدنلوهلل اكلم ةليوط ةرتفل جرخ ةريزج نكت ملو
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 هتاكلتمم دقفف ناكملا كلذ مكاح بضغأ ام ببسل نورابلا نكلو « جيلخلا يف مهتاقفص

 لسرأ نأ دعب (88212318) ايقاتاب ىلإ رفف هنم تذخأ . . . ىتلا ةكرشلا تاكلتممو ةيصخشلا

 ةريزجلا كلت يف رارقتسالاب هل حامسلا بلطل 0 5عءاعمعاتت) ايكرت ناطلس ىلإ السر

 نيتئيفسب دعو عم ةنطوتسم سسؤيل تايرورضلا ضعبو اهلاجرب ةئيفس ىلع لصح ثيح
 نأب هضوفي هباطخ ىلع اباوج دجو هتدوع دنعو « هناعبتت فوس نؤملا عاونأ لك امهب نييرخأ
 : عيطتسي ام لضفأب اهتيكلم هسفنل نمأو انصح اهيلع ىنب يتلا ةريزجلا كلت يف رقتسي

 ةرصبلا مكاح كالمأ نم نيبكرم ىلع ىلوتسا هناتعبت نيتللا نيتنيفسلا ىلإ ةفاضإلاب
 . *)هتراسخ نع لماكلاب هضوعي نأ مكاحلا مغرأ ىتح امهزجتحاو

 يف ١ وأ ١١ و ضرعلا يف افصنو نيليمو لوطلا يف افصنو لايمأ ةعبرأ غلبت ةريزجلا هذه

 لك لثم ةلحاقو ًادج ةيرخص ةعفترم ضرأ اهنم طسوألا ءزجلاو ثلثم هبش اهلكشو ؛ طيحملا
 يذلا نصحلاو طسولا يف لتلا نيب عقي لايمأ ةثالث يلاوح غلبي الهس ادع ام ةريزجلا يف ءزج

 مهلك يدنج ٠١١ نم ةيماح هلو ناقتإب ينب دقو . ئطاشلا نم ابيرق ةيلمر ةعقب ىلع عقي
 يف ميقأ كلذلو نصخلا نع ةفاسملا ضعبل طباضلا نكسم دعبيو « نوطبضنمو ءاحصأ بابش

 نصحب لصتي يهتتي امدنع اروس نوكي يكلو « باوبأ وأ ذفاون دجوت ال ثيح) يفلخلا ءزجلا

 . ناكملا قلغي اذكهو ء رخآلا نصحلا ىلعأ ئطاشلا نم ابيرق عقي ريغص ثلثم لكش ىلع

 نيرخآلا ةريزجلا ناكسو برعلاو سرفلاو نمرألل ةماقإ نكامأو خاوكأ ليلقب روسلا جراخو
 قئادحو ةليلق حمق لوقح خاوكألا هذه ءاروو . ةسمخ وأ فالآ ةعبرأ اعيمج نوغلبي يذلا

 ةرادإو ةريبك ةيانع ىلإ جاتحت كلت ىتحو « ةريزجلا ىلع اهتعارز نكمي يتلا ضرألا لك لغشت
 ةدعاسمب للبلاب ةبرتلا اهنم نودمي لوقحلا يف رابآ ةدع مهدنعو « ءيش يأ ناقتإ متي نأ لبق
 ةدع ربع لقنت كانه نمو « ريبك نازخ ىلإ رثب نم ءاملا غرفت يتلا ةيسرافلا ةلجعلا اهنومسي ةلآ
 . ضرألا ءاجرأ عيمج ىلإ ةريغص تاونق

 : نورشعلا

 ىف انرحبأو ةنيفسلا انبكر رهظلا دعبو « نورابلا ةنيفس رهظ ىلع انتعتمأ لك انلسرأ سمأ

 . ةرصبلا ىلإ انقيرط

 اتلسرأ نيتللا نيتئيفسلا عم دوعي يكل لصو دشرم لجأ نم جرخ ىف اتفقوت ةداعلا ترج امك ناتنيفسلا ناتاه

 . ةوقلاب امهزجح كانهو رهنلا يف عمق لامعأل
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 :عممع 1ع 25 طلق هصاصتممو ءادقع طع و 1عرعا ؟ءالعاو ءمات10 ممغ طغ عماو ع 7ءار اسحبسب

 .طاتغ 2011ه هلا تمهل عوام م202عءللمعا انتم طع عانالمطن عم .ءدل] 3ع هع
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 18من نعل طع ممع هبزعا .ءاعرعم عاتصقر هم ؟عععازعل عع !ةصنع تاننا0 ظن 16 ات
 :(0ةماةهنن طل ءلعرو 1/1ء[7عاتتق )هز 0عم ةصل طوع م عمغ هر ةطمتع هك“ ل130 1

 6مم !جام ع0 ءاطعمت هذ طغت مانعلمع ه8 تعا متقصع ىانصقر . 200 2 غطغألا'
 *عطعزرب معمم عععارع0 امإت ءذع ؟ععممل اه همانصعألو ةتتل عاتع متآ77)1131 05 63و 0
 1من مليتععل . طعات هه ظمم» 1 مطهنإ عار عم اللامتح عا 0611760 ]آل[, 6665
 لعمعم ه2 مععمرصمج عمق عمم. طع !اةممغع تءمامرب 0ةمغوام' طنا 4 عز ءققتع 01
 .طمدنلر ةتل عمنع ان5 هم: ةععماتست طقغ ةذع 8معمر» مام 120 علجعم ' ءطعت .غات6-

 .رممأغ ععمذ عا عمل طاعمللو :عععمءةلمم) طقم ذم طلق هماصأوو 1158عا/ 60 ةق ءالعع]-
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 1768. م0101 ' هالهطأاب 26 طع نأ هز“ 1” "طنو هك 4 ؟باتعاعمغ طلمغ غ0 طع 9867و
 امس وطم:ةوزع ورعب مه .(عع ءع 0امملزب هم مم'معنفنعل ىلغطماتع لعاورل.: 1كلهعطتصع
 مدمرع عمم ١عاالامع طع" جامع ةملو نر ءممد]ل , ءلعع طع مرمإلع4 ةعونجأا ءالعب ععب
 معمدلو ؟ءادماتوا طع 26و هعلم هه ةععاداعل هل طعاضع ءاع مءامعت مهل ةقمع ذم عاتق
 اطول طنعءطعتإلو -هم0 ه5 ةععمرلامعارب معمم عل: عموح طلق عمد تومتعجتز ةمل

 ممتد 1 (ةردعلو كلا لعدعأاد 1عع القت 1176ع,

 ٠ .0م 54ج طع مغ 06 لصد, ع0 وان عيعمغ !ةلكأهنتهمر ندع 1"ءاناععوه ؟ةعانت
 موحد 6م متنع, 400 طعمصعاتغ ءطغ' !هدع-ءوومبقثعل »وز. 131 اجءاوتنعبل ا/عازت عموجح
 مادتةمغلوت,_ هكاتزأ لع انك ه4 !طلك طعاط 2012 مععر همه طما# ءءدلزن طع هك عم ة؟ةورجج
 ]230] .ان5: :ه للعممم. .ظلع ءاحمنعطع لغ طلخ لينؤزب طم عرعر طع هتلر عم ةعواتولةع
 دلذور ءاددغ 16 ع رتم0عغممأغ هاتنع لنانامعإل ةغ غطلك امتغعر .اللع :هينيبأل تيد عدءوع
 لع هل عامع زملادآ]عءع4 تزن لع علطع هك ه2 ممرجعاكن] معز عطامجر“ وع قطعت "و

 وام طقتنام ع م ونديرعأ ةجرمنع ءعمتاعأ؟ عقر 8/هرع نم024 جو وز: 04 16 عاتإق عا
 عاوغ . علو معملمم5 220  اطععو !هععازب '”ةععوعا ع0 طز ءطعمجو همع مك ساو كا
 لعمودبس طرب ءاذع همر دىرهك رجوع عولاورب زودملعل, ٠ ' 2ع 200عملر  ءارذغ ءاتتك لقرب
 45 ادع 0 0غ ادع لمه, جل اجإب 1[عععرو معءععاجعل ؟مومج 016 عمدع ماهععو
 1غ .2ممعم عل, ءاهغ ءدع عيعدع : ممم 10: اعضمم 70010 طع معقب ©جعننم هج
 طع وممن عع طاطعم طع قصعلو 2ةيدح عطل طه مامعع مرلعتع م زوزم ةعو عمت 13
 رع ءطماع غم 6471 1م ممم مقمإب >/1 ادعم الع ةجلعاع'لو اج ىلعط ةننعلل مجوز
 1ة4ءعإل ةه0 مما عماعمععم طقم اذ 2 1181 ]عع موتإإت ز  ءاجقع ءادع (274هيهزز البوات]10 اع
 ,.همآرب غطلععز لةرتذ 1 عمامع 5هر> 67 هتنع 0 . كاةممدو ةج0ل 03 : عودا 6
 مرع غطمنادم0 ءةمحعاو همل 2 ءطمانأوم0 تعز, "1 طغ ناطفأع ةل ءطتق امغءالت تعمم
 735 04 عمم ماعوامع 2 مهغانع غم 20هجأغ 04 'هاتنت ءممغماتامع 1هدع 10 1ان1م6066 و
 نوع نمدماسفان(1ز7 2ععمع0 مزمته ءادع مومو. "1'اطع 3مل (ءءوعل عا ئاطغعل
 يبزغأ .هننع لعععءمجتمن 2متر 220 3091160 ند عم 1ءونتع ركم»مءع هرج ءاذدع 5[؟ععصغاجب ؛طقع
 وبع مماعطغ ععع عم 6مم 1م م10معج كقمتعز ةلا31858ع انكو ءادهغع طع طالع 4
 معماتزتم :طدعاع غم 6هبرع ذه 3 02)]' 0ع علم, م ععع طع ءقصتعأقو 66, علت 201 هاتع

 116. مع

 "لع ظدعممر, ةكعع ممكنا ندع هلغأ دع كمل, 0ععععاصتتمعل ؟طقغأ هانت 2355ع3عع
 , كططهان]0 ممم ءادع ؟11]0هزفع ةعنلعإ عن, 0 مع 8رعمأ ةعهاج غالاو ل هانأ 71 [ةاقاقو
 18 ل هطزومنو طةللعععر ؟مطتعاب همع 111 350غ[ 1و 00 امان ج4 و103 8هغ[غ]3ر
 ”[لطعرب ىمعنع عه قمغقتمس 72 طمءءاعؤ هك ةلمده اللاانعب 58 01 كتلة 54+05 0
 1]!دراتار 15 01 له, 16 06 قلعت عب ممات205 04 طالعاتتا 05 ت11 6 طقتتقو

 :١ 30 26غ5 ؟02عاتعوو 27 م16ءع3 04 مطاص اطععق 1 كدعااطاتع ءععاعر_ 32 ممات205
 طت فعن 2 ططدقلا ]325 ه4 ماعالع0م 36مم 35 وتونع ة6هغلعق 0 هنذلآو 5 ه5
 م1 رءعوتو 2 طوغعلعد هغ مداداغةئلر 2 ط0غغلع5 ه2 م01,067ع0 ممم. 20 5
 م1 م090عءعع0 ؟نوهتو 8 ممات»05 04 م010ءمع4 1انعمت-ءمضلزتر 12 وناتة1خ 0 1عق
 04 ءمصحمتوم ةزئزتت» ءاديلظع0 اللغط طلغعو 04 ءععقر 28 مهزن605 015 0105و

 + "ع ةزءعمغ ةللتلعف عم ]1زنعو معمم 6مم, ةم0 15 طع مما مم9ءان] هك 211 طمغ !1نع ادم 6
 22و, طقستمو للعب ءطمابانمم مدعم نهلعع طلع قمرصتنق80 5 1ع 6ءعاالع5 ىاب (طماناة00 8
 ,.هنغ هز اع همغ طسصلمعل ادمن ةملر, ةيطتعا هع عمار (ءوغ أم طع لمان ؟ب؟مج طع © هنااا 36 عا“
 ه0: معمتختمع طع مناع ج٠ انه مهوب و ربقلك ههن0016ل164ب 1 ' 0 :
2 1 ' . 
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 رغم نوسفلود هع عامعقماررقدل ماناعر 3ه ممادصلد هم 6 مرسال“ همرر قلدتعل مداتهعقر 3755٠

 وم (مز/ نم 06 غور او 05 م050ع5ع0 :هم17ءعر هرتع ققكشك ]80177131605 0
 ١ طمأل 'ةلثع ااممعم ةمل كمءطعفو 200 2 12:معمع هنقتع 5ع هات" 6600168. لق هانا
 اهاطماأع مونت ' مذا عل ه2 ءاعادغ معءاممقر 1 55 ةعقععم ءانقع ءعةعط هك اند (؟ءالب
 نوم هرعععمو6ل) ةطممأل" ئاعع سزغاط طلصت 3 ؟طتغك ه2 !!مصعلتو ههغ اهم م41 [انأ
 ةؤ ء]مءاطعوو 1هدتزغ هرع ظللع مول 06 غطلص 1170ءذر 3 ماقلص طق ةق كلن ة121خ (14[[08114و
 ةماناععور 17 طعنت هل 01 مزتعانر 250 3 111/7 7 منة عمرو'5 0عاو. 'ط طع ةامالع
 10 عزمرتزت ه1 هانزن ط2 ععمجع' طعامو 5علو همك عاق ظوتمت طقتنامع ةعوان37 760 غادع
 لم, .اطهع ادع ز[مغعملعل عم ةععماجات 0036 اند الاغا وو هع طلو هزنم 101163 آم
 هانا زؤان وعون و ادع 13غ 0ععادنعلر عاتدغ 30 ءمةصتعاو الوان10ل 111 6ع دعمعاقع 6
 ةةرإل اندر هان ؟!الممأكر ة50 طةععمعع. ”1ططع ظوعمم اضلاعل, ءطقغ 5 1عا5 تاتمتح
 ظعغ ؟ةدن10 اع 1ات8تءاعمؤ+ 260 طئمات عادغ طاصت كهل غ0 عبعمنإل. 1ع 1/30 162:

 عا معل اطعم ءعو غاعمح, 1 عاللومات10 طع تععع[]ةنئؤل 102 اند عم عدلكع عمت 67416 ةطع
 4#هط 014 علت باماع اهاناتضعاؤ 0010 ادع عم 1ععملع هلل ممم وبزعا ةآتع ت0131-

 مون لعع هأك لذع 0ةرماندرتب م منع عمع اصكاتأأاقر عاقب ق6.

 ”ل'ارع 8مم ممأغ متع 260لعر. ةجل ؟م10 تدعو طزن ديطقع طع همنن]ل ]18هعقر ادعت
 رجا 6ع هك 3. ءقمتغ1 هع ةمل.ةامانغ 67مم, موه ةاطوانع ءاتا معن -7لع 21و77 مقر احدت
 زرع 1ءونعل ءطوغ 8ع هك عمر ءلل عتق ؟8هات10 طع هاحأ] ععمل عم رحقترت عمر“ طع ؟عبتعع'
 ةمارتر تمنع ءادوم ءادع ءةجتعل*5 ةعلعامفل عملك زب احانغ احزبم ءهاعنأ] ةعامت ]ع 130 هت20عرب

 ]ع ةطونعاتإ طغ اطمانأ1ل 6ع هاناع م ةعمع ةتغا ءطع 3طوعءلب عق مدماألع انو
 وىزغلا» همت عأور. 200 211 نغاعع معععالذتإ ءقو. 102 ةطماتغ 2 ؟ءاتماتاة50. نز* ء]عورعضب
 امل عل 21م[ عمع#. 1: ءمماغ نموت 3ع 56 18[22/ءزك 40م متزن اتمتع“ 6397آ]1 63و
 عطوغ ع (اطمت10 ممغ طقتع غطع 1ع هاطز ءمتتمم عه عالق ؟انصتر 350: 0ع عل. ءارع 13و

 0 1ءئلغ موغعو اغا ؟اذع قمف نزجمت طلق 10018.

 "111غ ة8ةن,. 2ع عوات] م عم ءاطع قءهطوم# ءنكامصحو اةئ35 5عوم دعما طعس عمم عطعمجن
 اخر ءارع تعلأوعمم هغ 2 كلن معملممو غادع 8ةعمم“ ةمل دع 33 طقجأمع مود
 اصتصعلاوعع زمععنعمم تاع زا عدعأات ةهغلعن هل عاعمغ 0عمل هذ موضتمواتؤ 101ءا7-
 داع دع هم طق ةهمع هغ طع عمق, هادو 7عم6ع0 عالق طات[ل7عا5 35 2 هطوغع» وك ادع
 نسما همتاعوانءلمع, 200 طزن عمق انممان اك 52 ععققر 21206 2 كعممدمل ه2 بون
 طفت ادد .2م2من. 1 'طغ 8جعمم زم :ععنعمن 0852160 هتف ءطمات(ةقلرو هصل ءدع ةقونع
 سوق ءاتتك لءاومع4 طرب طعمد ظممح عادع رموك عفو ةصل. 121هنؤ هبطت ادعم عد مدح
 دع طخعل 1 هنفرر. كمع طلال طقلعك عم طمانعو مطعم ءطعزت مهتععلن ؟هعاعع ةطصحرمءازنر غاع'
 مدعوم طعامع عممدعلإاب لئازد1عم(ع0 دلع عطف 1مغعتلعل ةطتمم مرح ه6 ءادع عم
 2ع م14 نود ذص طع عيعمتم عرب غطقغ عاتق عمر اطأ ىصع لعمتممل مند[ ممءععل مر
 1 :«عزجمرع ءاددغ 8ع سءرع ءايعععلا معان تعطخو غاذقع طع الله5 تع ءادع كنك لوط“
 520 ول ه2 أ (طقم] .عزتع نممذ هانز* ماتور. 300 عاددع همءاتقع طابع ءطتوو هه ءادع'
 اورمعو طع 011 عمنععوتمعل هغ هربع طعتصو هاطلاوعل عم كماع ؟لغاد طئمتو مع ع عل
 زززو جةعععردخومعع هك دع هالععر عمم ءاطع ؟طمأع مممطعإل ا هن]0 ادع ءاعوعع عوتو هم طتقتوب
 هو ربع معرع !متاصعلز دغعاإت عم لعمواتع ءاطع ءقلاحو ةقل ءطق ءعمجعأو ؟؟طتعات ا8عكدنقم عنب
 اطوزن 71 1 0هن10 1ء11: 2ع كلعمزم غمد طماع كحدم ءاحعأت رحاتمتع ءمالم "1"اطع قط علب

 ٠ *: عزوطع طمملسعل منور, سته ع عمدع (طمسكدل ترامب هر هد طتصقتعل هن امم عال مدلل
 1ءمص11 3 ع٠

 ' ةانك 61“ :
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 1758. 3 طع 2ععمول مرو 11345 طئواخعم ه5 ىدنغعل ه0ممو طع من61 200 1ع205-
 اسيل 1360 256" ءانتك تتدص مع“.  ؟“ 30: هلق زرع هنورج هلت 3غ, 27 مرن ساه 6
 “٠ :طواع [معروأ| 5 26 زنماعف 7 هتف سرج طجتانع وعدو طدعان أ# 2160/8 ههأ1» زلاع رت
 «“« © [هذزه اة 16, 6114 1 4]|00 110+ ارجهتنع ةزبضء 60 |1701 ]014 021/4 145 0806 4
 «“ غرو مون جوربعو 2م 7 متزج و” "طع ظوعمم اوك 10 مانعا هذتؤ 02 5ع00معا' 2
 اطاصتو ءطقع طع ؛عءاتحم عل طقمح عروب 11:كع ةقمكأل عرر طاتغ 90ء”ءم 2 1”ءارنمعم غ0 5ع
 ةمحصت ءلتوععاز» عمع عوز طمع ندر ءطقع ندع قمل مدتوطع ؟طلصأع 9ع 88عنع 06عام
 ملامعمل عم عمو عه 8مم احن ”موعع» ذم هنلعع عم زوتم ءاتع 0م مجروت عاجعتعو ا
 نع عع ج60 16 المان14 ج19 زم قبو 0ةزنؤر 356م 15 ]عقلا 6727116. ان
 [هرانويتعت ج11 عزنع هحهلع و طغعل1 عع ءاتقع ع !طماتا 4 ءعمعمتلا] م0عقعم طز 1؟93عاو
 ءادمغ غطع رق مقر هطم معماجوطأر ؟هربال طع امونا اع ةولعا ءطغطتو ماقأاتع ©
 لعمر عل هغ هلا طفرع ه2 هنت علق ءمهتلمع انه عم طلق 0عقتةت0. 8'1طع 8
 كماعل طلو هتعطعو ممم ءعاوقهمم, اغا دع ؟هللمزونصع 1نتلطاع ع١
 « 1: اخنئهردع مه وزد أ هرمز لوزة عاقتمك 6ءو مز ةزمز“ ة!نمدأ)# د مءمؤأع ا6 كة ع ( 06
 «“« :طوراارا عاج و نالل أز> نؤكد 2471 0] النف 07 [2, هأأ ل ز4|01 ةزز02 60011“ 10 2 4
 6“ موو“, كو» /16 1/8064 ملط مجم هننثأ] هدله» طق 770/64 ةاههزنو 4114 44 د هالغ هز

 «“ زرع موهسو»» غ0 رقم معزاغ 4. 0 هجل]ررةثك لقت نهتتلك طوتنع هأ]و © مععابأت## 047144
 «ح« ةربووعم» ماندو اء همةوأنا» مإك ءاوز» تهل دكر هتز4 ط7 ءانزت هر ةزج قااغ ط7 غ0 ك1

 م.“ دنا 17 تمن ممر“

 الل طناع ءاتامعقم ءعمهتسعل ذم رانامعمأعو 25 م ءاع لك ةطر 8ع موأع 16011686 0-
 ممتن عترت 1 لعد 044 718 مع هننع 1؟عمعرمل تعملو نممه عادع 1(1ةهلو مة: عادا ةنتلزا 11
 200 1/115. هز هنن, 111 طماع عمتلعم5د ١ع م3160 !هرمع طماتعو ”عرت 25576عدطإ1إلو
 210 1101م0 ءادع 0ه]لمدرر مل عي (نمتن*, مامعو ؟نااعط ع ان1ع0 انإ' عاطع ععدغأع-
 ندعم طعععب زم ءادع اهمتع مهصنعات 25 ادع 20084 15 ذه 8عنممأ. "1 اطع كمصتتتمات
 م هم »مع, !زاعع عاتماأع ذص طمنم, !طحواعع طع يينطاءءظاططامر رطتعط 13
 5130ع 06 ج .مءمهدروب( اطعالم هم0 3 8هجفطمم زهذهمع. طه 811 ءاعأع مترعد ءاطع !مهلكع
 م214165 ءادومانعا نقع طعقمرع 1غ عمععتتك غاطع هجهانغأاتو 204 15 ءطغتءاتإل العزل ءموأ.
 "1 طع ءماطوععم ه2 منيع عمم زك هع ج م1104 اكمل, مطلع طعاقج ءممك ءزتعلأ اه جتعقخ
 :ناندمعل لعق عم زمنه, 15 ءطعتع 0020ع امعم 5 مولع 1غ كان عقتو 1عم660 12856-
 اءوانر ةمسه هع 2ع هعمل غطان5 ؟[طماءأوع 15 5306 287ععقاط]ع عه مع1100قو 0
 هءادعمو 1ع جهنأ0 01011عع زغ 1ع رومغم (ءاطع هع هل لبطتعات اذ هتمع 15عاعودصألال
 ءادعوبم ذم عع ةصمعععل ماونع) زؤذ ءمصاطتت عل نروص ءادع اقطع زجكلصعامأ ع5 25 ل6
 0وازممزز, ]عمرة -( مقا, هبت 2ةطام-ظو طلاع. 1ع اذ ذملععل هذآ ج ل15عقعمغ !طقصع
 مدد كدع ءطععع ادن طقع بألا نع عم عاتنع ج عمدت معاعمع 103 08 ج11 تع 3

 عطقغ 2ع 0160 عطتمات عادوانأ 1

 1م ادع تتعمأتع هؤ عع : 6ءاد, الآ“. 2204عم 1ءوجمعل موت صلات 1001126 11و
 ءلوغ الع هجمت, ننعم ءادع ييمءانت ومع 0ءمحفقل هغ ءادلع كر“مطر 120 طغععت 666ععلم
 معارت تمعوتإلو هه تعد لمس عاتقنا انممرح هانرع ةععونرو. ؟؛ 1ع سللطع0 (!210 أع
 « ءملعم) عم طوتع علا معمل رمد زونعمعزتو انوغ دك 15 هتانعات ءامصع طقع 211ع2ل7
 ع عمم !هزأئر هه طع طماع ؟ءاتعصتع ه2 عمامع اظإن ©7متزع 15 انلععازت مه مدمالع

 ؟ 50 ىلاعل عمه د مرير ععمومل هك لطقغ هق236و ن6 رو مع ل ذأ 0+ معتطممو ؟ءممج ط6 4
 261, مطلع أه تطع 2 نوم اذمعندعع [عدلظعن 2 ظمتم هع حنان :

 <“ جانورم]7عو
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 << جمر 1 هس ؟عزب ةننع طع ههنال طع عتعمتلرب ماعقلعل ام زمان 'ةرتةتعفل 18:
 «« ظلك لعاتعوعإز' 16 هع هك 6م :2216ع ءادع مممممأو]1 زئهانت1عأ#7 ع5 04 عمزرتع زن 10006 اسمين

 <« هناعر ممنوع” ال1. 1من علمرب اصععمات0ان11)' 200عا, ؟“ ءطقع بعدت هغطعت ععمم
 ءعمتوم نموم عطغ 112م0 و5 ءكعورلزب هك همامتممو ؟اتهغ 9ع هاتعاتغ 6م عم طب
 توضع" هم 84/0, ١ هه طع طقل معولمم عم ءطلملع ءطع ووري انهم ممع عم طع اع
 ءعموع0 هنغ هغ عطتق مايمتطعتو طقالعوعم 1ءعئاتمات1هانذ طع هداوطغ طع ه6 عال ةمع
 :طرو (عمعل صعصغق.”” 2ع لعاتمعل طمتو ءوعع ءطمع غادع طتمتق ؟بطتعا طع طقمل عالعم
 محامو طع. اععموو 1ععىعع عممج ءاطع مس, 1ط[ممتعل1ةغءازتر 2 !طمنع ءههلانأ ملوح
 روج طعألن 6[عمو عج نك هم هانع معاعمع عنه عمصوز ةه0 ادع !ةصع قتعمتموعو متعا
 *:لع .ععمعممل ءمماعمع نأ ءطع طماع مديكرتر 1 هزجعمعم عم ءاطغ 8من, غطقع "“ هو
 10 عمر“ طا قمع 3 كانون 220 طععق 0عصتتدم0ع4 اطزن ءادع كوفر, هك ءاتع ءادمع 0 هانان عوق
 ءكمانقصءع' هع 6عمسم,  طغا[ممع طع ةعلجول مك عع 0م هعوتتو 90310 110 طع نعمت
 نمععماقتسر, ةك ال عأ] 25 0115عععوطأعو :ةم0 كن عمدت 8 طقع ق0 م3460, 1غ 1/5 76#
 طئماوااع رع مداوطع 1011 طع 10ط]ءع0ل عم ةعطعع صمم همز آ ءادعنعقرع
 1نطرصت عع عل 60 طئضر  يباطغ طع طع 010 ممع ءطتصلع هدتع ؟هتالصع ءد 82/64, اع
 مدماغ ءانونطاع ءودعع.* "طع 8مم !ءعمدع0 عمعمغارب م1عملع0 اعط طع معممماقلو
 ه0 ةقمزدعع0 1ع اتعطماتع همزن طعقعمألمم. 2ع هك 16 هالأعتامع هم قلل عم اهلك
 هرج هان 2ععءعمئممعع هك ادع نوم طقتعقر طع ]30 1مععصلعل مع هدتأع اناع, همه 210-

 مم( (عملأمع طعصت مزعل هاتنن ط2عع28معر 8280 086 04 هان1 127197383, 133
 0 82/04 6 6ع م 011057 اه همع هؤ طلق ةنصتع0 هال سونك. "['طنع متوطغو
 «مدع عتاد مم ءعملعلم ذم هدع مهل لمع طلمصخ مهتما طعدمعت ةعامم»] علعمتءمعو 2ع
 اع ىظما]ع ه2 طلق ؟كغمللرت ةصه م011:ع ظعاطدك1 هانا“ 0973035 اندؤ ةمل ذه طاق
 عاوامع ادع (طمموعأع هكا ممعو هع ءطع ءمعصعلل لعاتمع طع ه0 06 ءممعتطات لمع

 +0 0101 216 3504 17٠

 "طع معاجغ هتمدصتمع 3 طومغ ةضاط ع0 كمصح 24/674, 1 2 1« *  طمات 1/11
 ققودم, :2007211ع0:م ال[. 22014جء : ادع 101101715 15 315 ءديغت نان نر بسسس“ 1 83مم

 « مرزن (ءا كتدع 1 هنا .طهسع 120 عطغ 120512105 01 زتماتع ءممت مققزتو 102
 <« عج لدرتو 2غ 1ء21[ هع 84/767 عؤ اطانغ 5ممت غانع لمانطغكانأ تقمع اق ارطلعأ 0
 « ممزع ]جل 1 اعمم» ممع سطععطعت 1 مقر 20197 تجعل غادهع ماعقلاد 68. 1 مرنعم
 ه4 برع زمانا“ 1مغعمغ0مم5 5233: طع 66 مممععع0 ه»عن ءادع 2م طزن ءانع هنن هاك
 « عموم و ؟ربطتغات لمنطءلعاد 18111 اع مصحمنع عمعلت اماتقر ءطماتعات 1م ردت طسصتطاع
 : همامتمر 20غ 10 1ععاتاعر ' 25 طزن ءادع 9ة)* هع 84عط444, 150 ع5ور ةاانهع همم ذو
 ' عم [عع هنت 5 ةمد نو 12 ماهعع زم عاطل ءقكف هنن ةمععب لهوتور ل1 عمملإ هرععع ادع
 12/64 10: ىللمءؤمم. 1ع ذم ءعئعمتس ةلكمو ءانهع ءطع 24/عغ اذ همع !هكع دع مةعاعمو
 اجل ءاماتغ ة نم معو هن 1هنمغ مامزمعأ ءاعمر أ, 1م: زءات علقو 1130 ة010عو عم
 همعطمملا, لحقعةم ظالعأ]/) ععدتل عمدذطو هطع 1807101, متاع 201: 11 هت كلعقرو
 عم اطلق مادعع 81غ 32 1ع ه3مءاقو اللقق ماانا06ع0 ؟هتتع 3)03 ةعم طوب عع
 عمامامع ل هقدر 50 طقانع 0 ]هع زق ج35 عانأمعو عععوقلو ةمكعلأ ع0 ءطع #22 و
 خمل زهرن ايا طقجع طعدتل هع ظفر, ءاطقع همع (نهمعقتس 106, عمامع طعضعتم

 خه كأدمهمر 1ص 3ءماررطع» !ةلك ةق زم !ذلعع مقهممعع ماتت عمعملب”

 2» ىو ام

 * افلا

_- 4 
 افإ

 اهي

 6 اقبل

 ع ايل

 "1" طع غعممر# ه2 طلق ]1ععنعع عمممعستعل انك 1011 هدمتعع ذه عادع :ةاماان عاوز 7ع
 طئ0 ةلععو هغ مرمءءعلتمعب إب عع هزت هك 84/674. . 50. ءاحتهع هت 1747/4 هز' ادع
 19 غادر 7ع عرج ة:1ععل بانا" 53853 8عو 8 ءادع وو طمرأءو ءادع 860+ طه عتلعم
 اج 8 15و

 7 مقر ةحول

 . (تاةاحرا زيا باتك نم ١١2 ةحفقص



 بعك ىنبو بوتعلا نيب تاعارصلا لئاوأ نع قئاثو -5

 بتك يذلا تسلوه رد ناق ناي هبئان هفلخو ١١59 ماع يف جرخ ةريزج نزواهيينك رداغ
 يف تيوكلاو بوتعلا نع نايرخأ ناتراشإ تدرو تقولا كلذ لالخو . ١7057 ماع ريرقت هعم

 يف رهشوب مكاحل ءافلحك بوتعلا عضو ىلإ ريشت اهلكو جرخ يف نييدنلوه نيميقمل ريراقت
 . كاذنآ جيلخلل دقعملا يسايسلا عضولا

 تشاع ىتلا ةيوقلا بعك ىنب ةليبق اهيف تكرتشا ىتلا تاعارصلا نالوانتت ناتراشإلا ناتاهو

 تايئيسمخلا يفو 4740 نيينامشع اياعرك اضن كنك نو تعا دقو « ةرصبلا لفسأ راهنألا ىلع

 ةهجوتملا ةريغصلا نفسلا نم اجارخ نوبجي اوؤدبو رارمتساب مهتوق تمانت رشع نماثلا نرقلا نم

 اكلم لازت ال تناك يتلا نيرحبلا وزغي نأ ناملس مهخيش دارأ ١75١ماع يفو « ةرصبلا ىلإ

 دعب نيرحبلا يف مهل ةزيمتملا ةلزنملا ةجيتن رهشوب خيش ةدعاسمب بونعلا ماق دقو ءرهشوب خيشل
 عارص يف ىلوألا ةلجرملا ثادحألا كلت تناك دقو « نزواهبينك اهيلإ راشأ يتلا ١7515 ماع ةيقافتا

 . بعك يئبو بوتعلا نيب رمتسم

 : عوضوملا اذه نع هئاسؤر ىلإ اريرقت تسلوه رد ناق ناي بتك ١771 وينوي نم 7١ يفو

 برح يف نييناجلا الك ماكحو . جيلخلا نم انبناج تمع ةغلابلا تابارطضالا ... ١

 دجوي امتر) (11355887) راسح خيش (ناملس) ناميلس خيشلاو ضعتبلا امهضعب عم

 ناهبشي 55 افرح ناك ةميدقلا ةباتكلا يف ذإ : (1131185) رافح ةباتك يف ىئالمإ أطخ

 تدعتسا دق ةرصبلا رهن ىلع ةعقاولا ةظيحملا نكامألاو (هرودلا) . (نابق) . (88 يفرح

 هنفس نم عبرأ تبهذ رياربف يفو ؛ نيرحبلا وزغل اططخ تدعأو برحلل ءطبب

 تلوتسا نأ دعب تداع اهنكلو « ةتغب نيرحبلا ذخأ تلواحو رحبلا ىلإ (ةيبرحلا)

 خيش نودعس دعتسا كلذ دعب « ةوجرملا ةجيتنلا قيقحم نود بكارملا ضعب ىلع

 ليربأ ةيادب يف جرخب رمو ؛ نيرقلا نم برعلا بوتعلا ةدعاسمب عافدلل رهشوب
 ةمجاهم ضرغب ىرخأ ةنيفس 7٠ و (ةيبرح) نفس ثالثو ةريبك ةنيفس يه ةوقب
 ترداغ رهنلا تابصم دحأ اودس امنيبو « ةرصبلا رهن دنع ناميلس خيشلا

 رهشوب ىسرم تلخدو رخآ بصم لالخ . ناميلس خيشلل ةيبرح نفس عبرأ
 ىرخألا نفسلا ضعب اوذخأو . كانه ناوسرت اتناك نيتنيفس يف رانلا تمرضأو

 موج, *8دصنن [؟ماط' , مم, 134 - 6. )7:

١6 



 دقعي نأ ةرصبلا ىلاو اغأ ىلع دارأو ؛ ةضراعم يأ اوهجاوي نأ نود ةياهنلا ىف اوداعو

 رهشوبل همعد نلعأ اذهلو ناميلس خيشلا نم ربكت هلك ادر ىقلت هنكلو امالس

 ( . . ""*)ارحبو اضرأ برحلل زهجم ةرصبلا يف نآلا ءيش لكو بوتعللو

 نيب ةيئادعلا لامعألا ١777 ربوتكأ لوأ يف خرؤملا هريرقت يف تسلوه رد ناف ناي ركذيو

 : بوتعلاو بعك ينب

 ابرح ةرصبلا رهن بصم ىلع ةدوجوملا نكامألا مكاح ناميلس خيشلا أدب دقل .. .

 برع بوتعلا عمو رهشوب خيش عمو ةرصبلا و دادغب مكاح اشاب ناميلس عم
 عم هانلسرأ باطخ يف مكتماخفل كلذ نع اريرقت لبق نم انلسرأ دقو . نيرقلا

 ثحت اذه ناميلس خيشلا عقو دقو . (818:96005ع1) سوب نايرام ةيدنلوهلا ةنيفسلا

 يلاوح دعب ىلع عقي يذلا هنصح يف نيرهش ةدمل هموصخل ةدحنملا تاوقلا راصح
 . . . (75)ةرصبلا رهن بصم نم ىقرشلا لامشلا ىلإ لايمأ ةعبرأ

 يذ نع ربكأ ارطخ اوحبصأ اذكهو ؛٠ سرف اياعر مهسفنأ بعك ونب نلعأ ١07757 ماع ىفو

 مهنيب رخآو تقو نيب بشنت ةيئادعلا لامعألا ترمتسا دقو ةينامثعلا ةرصبلا ةموكح ىلع لبق

 , 77"2بوتعلا نيبو

 0ءمعمل دامنع 3مععطللعو هأ 1ع خل ءعاطعادملك, 3مقعطلاعك نأ طع طاننعلط طمقأ ][ملتف ©مصحمنتزا, ؟01.3027, ةععاتمو (ا/64)
 اكطدعع, مم.4- 5

 0عمعمل دادنع معاتتاعم هأ 1ع [8لءالتعرءا دمك, خىهعطلل عك نأ طع آداب طدمأ آصلتن ©هرصحمةقلا, 01.3064, ةععاتمرر (5)

 اكرم, مرن, 25 - 6.

 طعرجرح/, *8قمان ]اعقنط', مرت 138 - 49 (7/0/)

 مم١



 سماخلا لصفلا

 تيوكلا مسا ركذت ةيبروأ رداصم

 دالب ىلإ ةيملع ةلحرب (505130[05) ايزيرف قرش نم نطاوم وهو روبين نتسراك ماق
 ةرم لوأل هيف تركذ اباتك رشن جيلخلا يف رفاس نأ دعبو « كرامنادلا كلم ةمدخ يف برعلا

 . تيوكلا نويلحملا برعلا اهيمسي نيرقلا ةئيدم نأ ابروأ يف

 ةما/ ١



 روبين نتسراك - ١

 تايضايرلا سرد نأ دعبو ءايزيرف قرش يف نزواهبينك دلو امك روبين نتسراك دلو
 ىلإ ةيملع ةلحر يف نيرخآ ءاملع ةعبرأ عم ١171١ ماع يف رفاس ةيناملألا تاعماجلا يف ةسدنهلاو

 لصو هتدوع قيرط يفو « ةايحلا ديق ىلع مهنم يقب يذلا ديحولا وه ناكو برعلا ةريزج هبش
 يذلا هباتك نم تادلجم ةثالث يف ةيحايسلا هتارماغم لجس دقو :« 1154 ماع يف جرخ ىلإ

 (8عو- «برعلا ةريزج هبش فصوا رخآلا هباتك امأ « (ءزوءعوءطتنعاطان0ع) هتالحر هيف فصو

 170 ىفارغج ليلد وهف ءامعاطانمع هد ةرهطتعم)

 - هتالحرب صاخلا باتكلا سيلو - يفارغجلا هليلد نإف كلذلو « ادبأ تيوكلا روبين رزي ملو

 نكامألا نع هتامولعم ىلع لصح هنأ ودبيو ٠ تيوكلاب قلعتت ةدام ىلع ىوتحي يذلا وه

 ةخوسنم جيلخلا برع ىلإ هتاراشإ لك نأ ودبي امك « جرخ يف ناك امدنع جيلخلا يف ةيلحاسلا

 وهو جرخ يف نزواهبينكل اريدق ادعاسم لباق هنأ ذإ 1707 ماع يف نزواهيينك ريرقت نم ايفرح
 تامولعملا كلت ىلع روبين لصح امبرو . تسلوه رد ناف ناي فلخ يذلا (81150113311) نامسب

 ثكم يذلا (13530) مات ىعدي ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش ىف ىناملأ فظوم نم كلذكو « هنم

 . نينس رشع جرخ يف

 نأ لهسلا نم سيلو « ةديدجلا هتامولعم اهيلع طخ ةيزيلجنإ ةيحالم ةطيرخ نم ساسأ ىلع

 نوتنروث طئارخ عون نم ةيحالم ةطيرخ يهف . روبين اهمدختسا يتلا ةيزيلجنإلا ةطيرخلا نم ققحتن

 يلحاسلا طخلا يف ءوتنلا اهب نأ امك أطخ ناكم يف اهيف تعضو (ىسوم وبأ) نأل (1808101)

 . ١51598 ماع ةيدنلوهلا ةلحرلا نع ئىشانلا دجنو تيوكلل

 جهنلا اذه نم ةيحالملا طئارخلا يف داتعم وه امث أوسأ ةرصبلا لفسأ رهنلا ةموظنم مسرو

 وهف (!ةلحر فصواا امأ . ١ا/ا/ ماع «برعلا ةريزج هبش فصوا١ : نجاهئبوك ىف (ةيناملألاب ) ةيلصألا خسنلا تعبط (ا/)

 نجاهئيوك) ةديعسلا برعلا ةريزج هبش وه ةيكرفمنادلا ةلحرلا نع ثيدح فلؤم كانهو . 1/0/5١--1١/ا/5 نم

 ذريو . "برعلا ةريزج هبش يف توملا» ناوئعب ١18١ ماع ريخألا باتكلا اذهل ةيسنرف ةمجرت ترشن دقو ؛«؛

 ,. ١19 ةحفضصو ٠-5075 تاحفصلا ىلع ةيسنرفلا ةمجرتلا يف جيلخلا يف روبين تاللحر ركذ



 ةطيرخل ةفورعملا ملاعملا نم) يقرشلا نويتبن يسنرفلا عونلا نم ةئيس ةخسن درجم ودعت ال يهو
 ةقيقحلا يفو « ةرصبلا ةنيدم لفسأ عقي يذلا رهنلا ةموظنمل يذاعلا ريغ ئيسلا لكشلا وه روبين

 دمتعت اهنأ ىعدت /١70 ماع تعبط يدنهلا طيحملل ةيزيلجنإ ةطيرخ يف دهاشي لكشلا اذه نإف

 (1): لمعدل لع 8[ةهمصعالأا1!عانع تيليقنام هد هرياد” اهمسر يتلا ىلوألا ةعبطلا ىلع اهتامولعم يف

 اهمسر يف تدمتعا دق ةطيرخلا هذه نأ ودبي اذكهو « 78[ءمادمغ 0 عدل (يقرشلا ناويتيتلا دل

 . ؟*)(روبين ةطيرخ لاثم ىلع

 ناك روبين نأ فورعملا نم ذإ « مامتهالا ريثي ةرصبلا لفسأ رهنلا ةموظنمل ىيسلا مسرلاو

 مل ودبي ام ىلع هنكلو « ةرصبلا ىلإ العف راهنألا هذه يف رفاس دقو يسدنهلا مسرلا يف اسرمتم
 طئارخلا نف يف ازيمتم المع تسيل هتطيرخف لاح لك ىلعو . ةقطنملا هذه نع هتامولعم مدختسي

 ايبسن فورعم ناكم نع تامولعمل يئدبملا طيطختلا نم ميدقلا زارطلا ىلع لاثم اهنأ ذإ ٠ ثيدحلا

 اهعمج يتلا تانايبلا نم ةعومجم نوكي نأ برعلا ةريزج هبش فصو هباتك نم روبين دصق دقو
 ءامسأ ةطيرخلا ىلع عضو ثيخ هسفنب اهنم دكأتي مل هنكلو ةقطنملا كلت يف هرفس ءانثأ يف
 . ةقيقد تسيلو ةيبيرقت تاموسرلاف « ةيقيقح ةسدنه يأ مدختسي ملو اهعمس ىتلا نكامألا

 ركذيف لبق نم نزواهبينك اهركذ يتلا قئاقحلا ضعب ىلع تيوكلا نع روبين صن لمعشيو
 سكع ىلعو . هل دوجو ال يذلا يلاغتربلا نصحلا كلذكو « ىلعا مكاحك دلاخ ينب خيش

 نع مامتهالل ةريثم ةراشإ هلو تيوكلا داصتقا نم يوارحصلا بئاجلا لفغي مل هنإف نزواهبينك

 مقرف . نزواهبينك ريرقت اهيطعي يتلا ماقرألا نم ريثكب ىلعأ اهركذي يتلا ماقرألاو ؛ لفاوقلا ةكرح
 يف ةدوجوم) ةئيفس 8٠١ مقر نأ امك « عفترم مقر (كاذنآ تيوكلا يف) ناكسلا نم

 ةيروطاربمالاو دلاخ ينب نيب تاقالعلا نع هتاظحالمو . هيف غلابم (ةرتفلا كلت يف تيوكلا

 مل بوتعلا نأ حضاولا نمو . تيوكلا ىلع دلاخ ينب ةرطيسب قلعتي ام اصوصخو ةمهم ةينامثعلا

 ءامسأ اهب عضي ىتلا ةقيرطلا يف يملعلا روبين هاجتا حضتيو « ةينامثعلا ةرطيسلا تحت اونوكي

 . نيمدقألا باتكلا ىلإ ريشت ىتلا هتظحالمو ةيبرعلا ةغللاب نكامألا

 هذه يف ةيرحبلا قرطلل ةصاخ طئارخو ةماع طئارخ ىلع يوتحي ةيقرشلا دنهلا رزج ديدج ليلد ؛ تربره ميلو (#:)

 « ١ ةطيرخ « ١/58 ندنل . اهرابتخا متو رابتعالا ىف كلذ تعضو دق «ةيسنرفلا ىقرشلا نويتبن» نإ ثيح راحبلا

 تدمتعا هيلع ىذلا ساسألا ىه ودبت ةطيرخلا هذه نإف اذكهو ٠١ س ١5/4 ؛ طئارخلا ةفرغ ؛ ةيناطيربلا ةبتكملا
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 5 رعت آرفتا مؤ كلف ةخع54 07 11405411
 رو زووم ةعمعع لكم طعملعم زمفتاراطع قدمو مدمأع ؟همع لع زرع مة0:1:7

 هم لع طبقعد دسم هطاطمرور ةقه لعوب ةللععط نع قطابعط طع 186 ةمفقت 062

 ق0 همن ارتو هوو مو مممالم دمع. لانك طءطومبغ زن مالو ملمع مغ طمغ عمم
 طتعف وم لعم ةظمسم' 8عدأ ملل

 سحجع فنزا , هعمع هصلععع !لضع اهلج اج لعقع 156
 ىيرك 1( , هعدع ه4 3 مادام و لمه ءامعم هم 2م هك هايل 8

 و متع مع وص 00 لافلااعو هعمعج اهمهعم ةعطمعمع» نعج 8 عاعص اة 06 انتاع
 رجنعتمو موه ةكمع ك ةصوط, 2ع طولعمر ص ذم طفغ هلوعدمعت لع انلئادط0 ع5 و
 ممعسعم 3ه2ع 154 نيرق 6,1, عم هققتتن و 8" لعع 661 07 عم عع هاةنلل ]6011 130
 © مدمر مومدم طالصتسو (*)ر عه ةملعتع هانلع ؟ءاتوات عنو عملت و00, 126 اهم
 عمي 8و0 ؟عطعمعم طعططعم. 1ةممعع امبممعو ععمامعو نو 700نةقهتأؤ نزع 00غ 6
 مهعاجأل» وع هر لع طبقعم مهم ظفطل زهر ل عع نعم تكتل م1أم 11 ممامل لع
 ةجوبممعمعم ءءاعقأ دممعم معدن ععسأإلع هيج 1هددم. 100 اه طعغ طءالاغ زققت اإل و
 مدممععع هعو عومع معلععاذع موه طص تو ذص لع ,مءعإع دم 13هلطتمإم هزتاتوانلر 0
 ممل عج عع نجمتروعم دعاس فنامم تممع نم لمص سمع هنامع 12هسستقلعو [[6]4لط تن ناقتع
 ةموععع مافمعمعم "معمر معلعمغ دمعت طغع ععول لعع امس ممعمعت ع لكمانعع ه5 اله
 مثعع طمعو لع وممد, 12+ هاطتع "عونعملم ,طذمح قيسطأعمو زو انهم 1 0116 هرةقعع
 يءوسمأا لعص ةمسصسع ظعمن لول نع آمعطنش هملعمسمءمعم, 116غ عطرتوغ لهع ع
 قمس 0و عمصاؤالك دوغ هني هممكطمصعأزاع ع مملععمز مسمع مدعم ةعالعر لع لع
 ةموممعتو 6 قمر ؟مهمضعع» لع ةءاطععا دم آف مجعغ عم 16منع ؟نجعم 1( ةقلل»
 يلع و طصصمع 261 6ظعأل هم طعم كلدصق 87كسووزعو >كلع مغ طق عمطنعل 5900و
 جموع. ظهرت تمام 15 همر هعم 20ه:طنوعءاك ايمتععا. 12م ةءمعغط اغ 6م طع

 طممرع هماع دققت هلأ.
 هرهج ءزداا# , هعمع >0 لامه تقل)ع نهج تع 200809733005 ةنج © :ةةاند و

 اعجع مبسم عل عاإتاع هماع ذم جد ععطأعلب
 "يف عارعم طعغ ععطأفل لعع قيوطاأععمو عمت عقل عد طعغاممنا(طمم 0 جنم ؟؟ههوغ
 عوج جمدنع مم لا طادلآلا»» ملسم لا, نونو بءطعم لع ؟هاععوفع مامتاتع !؟ققنت و

 هاو : ىطق © هاه: , هليوح ]هزاع ر ةيفسوي 3ع ند هحعب رف 118+ 10 17
 دمسع 8011 هز 7؟هموغ هداكس لعمعم 0050 , ادزن ذك ينعم متعغ جقجاني , هم 25 اهمف اك 0

 2ععر لمع 2206 مهطانانتعات زانتلا هماع عمعم :ءلعم طعططعم طعع ازعتت 56 طةطز 6
, 171 

 (هر لص 7/1 طدغلع 33١ 5مم 21/1 طمعا, طاققتب 885

2 0 

 بسير جس يع

(2 7 1 

 56 مقر ةحول

 ءامسألا نم ريثك اهيف رهظيو ٠ « برعلا ةريزج هبش فصو » روبين باتكل ةيدنلوهلا ةخسنلا نم ةحفص

 نم الدب ١1١1/4 ماع ةيدنلوهلا ةخسنلا ةحوللا هذه يف تمدختسا دقو « ةيبرعلا ةغللاب ةعوبطم ةيبرعلا

 ةيطوقلا ةعبطلا نم ثيدح ا ئراقلل لهسأ ةثيدح ا ةيدنلوهلا ةعابطلا نأل ١٠ ماع ىف ىنام ألا لصألا

 ةينام ألا
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 روبين باتك صن

 نم ةراعتسم اهضعب تناك نإ و تيوكلل ةمهملا تاراشإلا ضعب ىلع روبين باتك يوتحي

 نأ الإ (نزواهبينك ريرقت اريثك هبشت روبين صن يف ءازجألا ضعبف ) ةيمسر ةيدنلوه تامولعم
 : يلصأ رخآلا اهضعب

 دجوت نيرقلا ةنيدم نم برقلابو ةلوهأم ريغ رزج ةدع دجوت اليلق لامشلا ىلإو»
 اهيمسيو « برعلل يهو (ىلحملا ءاجهلاب) ةجليف وأ اكليف يه : امامت ةلوهأم ةريزج
 ال رضاحلا تقولا يفو « نيرحبلا نم الصأ اهناكس مظعمو . 77"2(ءاسءطع) ليقناد

 كلت برق (ةدوجوملا تاصاغملا ىف) ٌؤلؤللا ديص ىلع اساسأ نوشيعي نولازي

  ةةيدئلوفبلا ةوستلا م18 م) .  ةةريزبلا
 : اسحلا يف يسايسلا عضولا نع ةحضاولا رداصملا دحأ روبينو

 اشابلا اودرط برعلا نكلو « ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ةرمعتسم الصأ ةقطنملا هذه تناك

 مهنع فرعيو اسحلا ميلقإ يف ةليلق ةيكرت تالئاع تيقب ذئدنعو ةريثك تاونس ذنم اهنم

 كارتألا ءالؤه لازي الو مهسبالم نم برعلا نع مهزييمت نكميو اشابلا ةلالس نم مهنأ
 . دلاخ ينب ىلإ يمتنت اهلك ةقطنملاف ةموكحلا يف نوكرتشي ال مهنكلو ةريبك كالمأ يوذ

 مهنإ ثيح ءارحصلا يف اديعب رشتنتو برعلا ةريزج هبش لك يف لئابقلا ىوقأ ىدحإ
 العف مهمكحي يذلا خيشلاو بلحو دادغب نيب ةلقنتملا لفاوقلل بعاتملا نوببسي انايحأ

 . (ةيدنلوهلا ةخسنلا نم 771 ص) ارعيرع» ىعدي

 : تاونس رشعب كلذ لبق نزواهبيتك فصو نع نكامأ ةدع يف تيوكلل روبين فصو فلتخيو

 تسيلو « ةميدقلا ةرصبلا وأ ريبزلا نم مايأ ةثالث رفس دعب ىلع أفرمو ةنيدم تيوكلا»

 سرفلاو . برعلا طش بصم نم برغلا ىلإ عقاولا . هللادبع روخ نع ةديعب
 (اهرج» اريثك هبشي مسا وهو «. (©188) نيرقلا ةنيدملا هذه نومسي امومع بناجألاو

 . (888 ءرشع عبارلا وبارتس باتكو ٠٠١ « عبارلا باتكلا) سونيلب اهركذ يتلا

 اساسأ اهناكس لغتشيو . (40ةنيفس 86٠١ كلتمت اهنأ ةنيدملا هذه نع فرعيو

 . 48 مقر ةحول رظنا (1/9)

 الدب 8 بتكف ةيدنلوه ةقيثو خسن امدنع روبين أطخأ امبرو الامتحا رثكأ مقر وهو ةنيفس 7٠١ نزواهيينك ريرقت ركذي (40)

 . 7 نم



 اهناكس ددع ردقيو « كمسلا ديصبو نيرحبلا ئطاوش برق ؤلؤللا ىلع صوغلاب
 نيرحبلا ةقطنم يف مهنم ريبك ءزج ىقبي امدنع ةرارحلا لصف يفو . ةمسن ١٠٠٠٠ب

 ردقي ىرخأ نكامأو بلحو قشمد ىلإ لفاوقلا يف لامجلاب نورخآ نوريثك رفاسيو
 ءزج انه مكحت يتلا برعلا ةليبقو « ٠0٠١" نم لقأب نيرقلا وأ تيوكلا ناكس ددع

 لواحت بوتعلا لئابق نأ ودبيو . اسحلا نم دلاخ ينب ةليبقل عضخت اهنكلو ةبتع ينب نم

 اكليف (ةجليف) ةريزج ىلإ نوؤجلي نيرقلا ناكس نإ لاقي هنأل ةلقتسم اهسفن لعجت نأ
 . مهل ديدهت يأب اورعش اذإ مهيضارأ نم ءزج يه يتلا

 خيش ىلإ اضيأ (؟1دهنع 4016ه) دوعتو « نيرقلا يف يلاغترب نصح كانه لازي الو

 امبرو « نيرقلا نم لامشلا ىلإ موي ةريسم دعب ىلع ةبرخم ةنيدم ءارهجلاو . نيرقلا
 . «(ةيدنلوهلا ةعبطلا نم 7 5 ص) (نيرقلا خيش) ميلقإ ىلإ اضيأ يمتنت

 هذه تيوكلا مسا نود نكلو « نيرقلا رهظت ىرخأ ةطيرخ «ةلحرلا» رخآلا روبين باتك يفو

 نلوك ناف ةطيرخ ىلع ةرم لوآل اهتيؤر نكمي يتلا ةهوع ةريزج اضيأ اهيفو 5١( ةحول) ةرملا

 ماع !6/١ .
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 ا١ا/ا/ثك  ١ا/ا/ : ةرصبلل ىسرافلا راصحلا ل *؟

 نمو ؛ جرخ ةريزج نم نييدنلوهلا انهم ريم خيش باعز درط امدنع جيلخلا يف روبين ناك

 نم تلسرأ دق مادرتسمأ ىلإ تلصو يتلا جرخ طوقس نع ىلوألا ريراقتلا نأ ركذن نأ مهملا

 . ١2"يلمرك سيسق قيرط نع تيوكلا
 يدنلوهلا مامتهالا فنوتسا دقو تيوكلا نع ةيدنلوهلا قئاثولا يهتنت جرخ طوقسبو

 ةيزيلجنإ رداصم ىلع ةقحاللا تاونسلا يف دمتعن اننإف كلذلو ٠,« ماع يف ةقطنملاب

 . ةيسنرفو

 سرفلاو نويناطيربلا سرادت دقو « ةيبرعلا لئابقلا ضعب دض ابرح انهم ريم أدب كلذ دعب

 نم حضتي امك ططخلا كلت يف ةعلاض تيوكلا تناك دقو . جرخ ةريزج نم هدرطل اططخ

 يف ةرصبلا يف ةيناطيربلا ةسسؤملا ىلإ رهشوب ىف ةيناطيربلا ةسسؤملا تاباطخ نم ةيلاتلا لمجلا

 . (9«ةيزيلجنإلا ةرصبلا تايموي» يف ةتبثم يهو ١774 ويلوي

 ةيراجتلا ةطحملا ىلإ رهشوب يف بودنملا نم ١758 ويلوي نم ١ خيراتب باطخ نم ءزج

 : ةرصبلا يف ةيزيلجنإلا

 صخشلا الماح نيرقلا نم ارخؤم لصو دق ابراق نأ اضيأ انملع دقل.. .»

 ناكملا اذه خيش ىلع ضرعي يكل ةفيلخ خيشلا فرط نم (؟لجبملا) . . مظعملا

 انهم ريم دض مهتوق ةدعاسمب اعيمج انودميو ةيرحبلا هتاوق ىلإ اومضني نأ (رهشوب)

 نيرحبلا لهأ اهب منهي يتلا (8ةن”تءعد) نيرحبلا يف ؤلؤللا ديص وفص ركع يذلا

 . ارهشوب لهأو

 ول هنأ (رصان خيشلا بئاث ) 566 /ديعس خيشلا حرص «© ضرعلا اذه ىلع ًادرو

 [.عامعر اص 0عمعمل ذامتع 3مىقعاللعو هأ طع 8لءاطع ممل, طمتطدموز ص آاكساععزن طعامبع 1811. مع 664ب 0(

 « تيوكلا ىلإ اوستراوك ةيدنلوهلا ةيبرحلا ةنيفسلا ةرايز (6؟)
 [رمءعايردعمأك اص طع 0ءعمعتمل كامتع خئعاتل عك هك طع 8اءاطعءمملكب ااتستماتو هك لدم مع, زمادعصقلك هأ ا ةدصسطتمك هت

 959 جمل ةلتمتكاست هأآ 1"هرععاعم ملأادتتك, ١ تاحفمل 1570 لح 15 مما منع 4469 (4409)

 نآلا ةدوجوم ةرصبلا تايموي (47)
 ام اطع 8لدطقعممارلعم كامتع 3خعءطلح عد ام ظهرا, اطع عاعمعممعق ةقعأم لهآ. 198, مب 7
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 اذهب رصان خيشلا نم رماوأ ىلع لوصحلا نود لمعلا اذه نم ةوطخ يأ يف لخدي

 . لفتاعلا يور

 : تاراشإلا هذه درت ةيلاتلا ةحفصلا ىفو

 ىلإ ةيرحبلا هتاوق مامضنا ضرعيل خيشلا لبق نم كانه ىلإ لسرأ يذلا صخشلا نإ

 مايأ ةدع دعب عجر مث « ناكملا اذه رداغ (جرخ) كرك دض انودعاسي يكل رهشوب

 درلا اذه ىوتحمب ظفتحا دقو رصان خيشلا نم عوضوملا اذه لوح ادر ملست دقو

 , ةارنس

 ؤلؤللا تاصاغم اهمهي ناك تيوكلاف « عوضوملا اذه يف اهلوانتن نأ بجي طاقن ةدع كانهو

 وزغل رصان خيشلا تالواحم نع نزواهيينك ريرقت يف درو نأ قبس امك « نيرحبلا نم برقلاب
 اذه رطخلل ضرع امدنع انهم ريم دض تيوكلا لخدتت نأ عقوتملا نم نإف كلذلو « نيرحبلا

 أدبت تناك يتلا لفاوقلل ديدج نم تاراشإ روهظ يه ىرخألا ةطقنلاو . لخدلل ريبكلا ردصملا

 اذه ناك نم . ةفيلخ خيشلا ركذ وه مهبملا ءيشلا نكلو ؛ طسوتملا رحبلا ىتح تيوكلا نم

 يف مكحتي صخشل امسا تارم ثالث ركذت ةرصاعملا ةيبروألا رداصملاف ةلكشم انهو ؟خيشلا

 ةمئاقلا هذه نأ ىلإ الوأ ريشن نأ بجي نكلو . ةفورعملا ةمئاقلا يف همسا دري مل تيوكلا ةسايس

 ريغ وأ ةقيقد ريغ نوكت امبرف كلذلو « قحال يزيلجنإ اردصم نم تءاج لب ةرصاعم نكت مل
 كرابم نزواهبينك ركذ ١157 يفف : ةرصاعملا رداصملا يف ةهباشم تالاح ثالث دجنو . ةلماك

 عم نكلو ريبكلا حابص نبا هنأ حضاولا نمف « هناكم يف هعضن نأ لهسلا نمو . حابض نب

 ريرقت يف ةراشإلا وه ثلاثلاو ء اذه ةفيلخ وه ىناثلاو « هنع ةرصاعم رداصم انئيدل سيل فسألا

 . 4؛8تيوكلل مكاحك حابصلا (53130) حالص ىعدي خيش ىلإ 18١7 ماع يسنرف يلصنق

 ٠.5814 ةقرو ؛ ؟دلجم « ةيراجتلاو ةيلصنقلا ةرصبلا تالسارم : ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تاظوفحم ىف ةقيثولا هذه (85)

 نكلو ؛ ةنصرقلا لامعأب ماق هنإ لاقيو يسرافلا لحاسلا ىلع نايدنه مكاح شيرد خيشلا طاشن نع ةرشن يف ىهو

 . حابص نب حالص . نيرقلا خيش رازو ةريغصلا ةليسولا هذهب ءيش يأ لعفي نأ عطتسي ملفا دحاو براق هيدل ناك

 عمو ؛ نيرحبلا خيشو رهشوب خيش عم ايموجهو ايعافد افلح دقع هنإ الئاق هبلط خيشلا ضفرو ؛ هنم اليتب يرتشيل
 . ًادج زئاج فيرحت وهو 58081 نع ةفرحم تناك امبر (53138) ةملكو ١" . اليثب هعاب نيرقلا ناكس دحأ نإف كلذ
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 نيردصملا نكلو « باتكلا اذه قاطن جراخ وهف لك ىلعوقيفد نيف يسنرفلا ردصملا نوكي امبرو
 كلذلو . برق نع نابقارم امهب ماق نارصاعم ناردصم ةرصبلا تايمويو نزواهيينك ؛ نيرخآلا

 ةيادب نع انتامولعم ءوض يفو . نوكي نمو ةفيلخ خيشلا عوضوم نع ثحببن انلز ال اننإف

 ابيرقت ةبترملا يف نيواستم خويشلا نم اددع ركذ دق نزواهيينك نأ دجن) تيوكلل يسايسلا نيوكتلا
 نكي مل امبرو (ةيروهمجك تيوكلا فصت اهنإف رشع عساتلا نرقلا يف ةيسنرفلا رداصملا امأ .

 تاقالعلا رادأ يذلا ريبكلا كرابم خيشلا ةلاح فرعن اننأ امك ؛ تيوكلا ىلع امكاح ةفيلخ خيشلا

 لماعتلا لثم مهم رمأ يف هنأ بيرغلا نم هنأ ودبيو . يناثلا هللا دبع نمز يف تيوكلل ةيجراخلا

 ناكأ ءاوسو . ةناكم هنم لقأ لجر لبق نم ثوعبم لسري نأ جيلخلا يف يساسأ يبرع مكاح عم

 يف فورعم ريغ اوضع ناك امبر ؟وه نم يناثلا لاؤسلاف نكي مل مأ تيوكلا مكاح اذه ةفيلخ

 يف عئاش ةفيلخ مساو ( لوألا همسا ناك ول امك ةفيلخ خيشلا ردصملا ركذي ذإ ) حابصلا ةلئاع

 حابصلا لآ عم ةنراقم ءاينغألا ةفيلخ لآل ةيوقلا ةناكملا ءوض يف لمتحملا نمو . حابصلا ةلئاع

 ةفيلخلا ةلئاع يف اوضع ناك امبر اذه ةفيلخ نإف نزواهيينك ١١057 ريرقت يف وه امك ءارقفلا

 كلذلو , ةلئاعلا مسال سيلو لوألا مسالل تناك ةراشإلا نأ ةقيقح هجاوي ضارتفالا اذه نكلو

 . دبألا ىلإ ازغل ىقبي امبر اذه ةفيلخ مسا نإف رداصملا ةلق ببسبف

 ةنمآ ةطحم تيوكلا نويناطيربلا ربتعا دقف كلذل « ةبرطضم جيلخلا يف لاوحألا تناك دقلو

 تيوكلا ركذ نإف كلذلو طسونملا رحبلاو بلح قيرط نع مهدلب ىلإ تاباطخلا اهنم نولسري
 تحبصأو « ١1/15 ماع يف ةرصبلا ةيسرافلا شويجلا تمجاه امدعب ةيزيلجنإلا رداصملا يف رركتي

 تيوكلا ىلإ تاراشإ ىلع روثعلا نكميو « طسوتملا رحبلاو جيلخلا نيب ةنمآلا رورملا ةطحم تيوكلا

 تاظوفحم يف ةدوجوم لازنال ) تايموي يفو ةرصبلا يف نييناطيربلا نيميقملا قاروأ يف
 دنهلا بتكم تالجس ىف ةيقابلا مهتاباطخ ىيفو (يابموب يف ةيمسرلا (1132:ةوطأتة) ارتشارهم

 ريغ تايمويلا هذه تيقب دقو « هبتك يف تاباطخلا هذه ةمكاحوبأ مدختسا دقو . ندنل ىف

 نأ مهملا نمو ةددحم ىرخأ تانايب يطعت اهنأ عم نآلا ىتح نيخرؤملا بناج نم ةمدختسم

 : نيرقلا قيرط نع لسرأ باطخ يف درو ةرصبلا ىلع يسرافلا موجهلل ركذ لوأ
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 سرام ١1/17/6

 رهشوب يف تنموب نوج رتسم ىلإ

 « يديس

 يسرافلا شيجلا نأ مكربخن يكل دمع نع نيرقلا قيرط نع باطخلا اذه انلسرأ دقل

 هنم اءزج نأو ةرصبلا نم برقلاب مدقت دق (58000 ©ةادد) ناخ قداص ةدايق تحت

 اننفس نم دعبأ تعفدنا لوألا سمأ (©ةا8) بعك ىنب نفس نأو العف رهنلا ربع دق

 ةمطحم ةيقابلا نأو ىرخأ تذخأو ةدحاو تقرحأ اننفس نأو ركسعملا ىلإ تمضناو

 نأ لمتحملا نمف مهتقحال (12عاع) لكيإ تناكل ةيتاوم ترمتسا حاي ررلا نأ ولو ادج

 . هقيقحتل ةصرفب لمأن انلزام وهو مطحتيس ناك لكلا

 كنأو « هل اراس نوكيس هنأ كشن ال يذلا فرظلا اذهب رصان خيشلا ربخت نأ بغرنو

 نع رخآ قيرط يأ وأ نيرقلا قيرط نع ةيرس لكبو نكمي ام عرسأب انربخت فوس
 . . . يلاحلا عازنلا يف هذخأ قير ردنب وأ رهشوب لهأ يوني يذلا كولسلا

 تناك يتلا ةينامثعلا نفسلا يف لقالقلا ضعب نع ةمهم ةراشإ ىلع ةرصبلا تايموي يوتحنو

 نأل هنع ارسق امبر سرفلا ءافلح بعك ينبل تيوكلا مكاح اهملس ىتلاو تيوكلا ءانيم يف يمتحت
 تيوكلا خيش ماق ةريصق ةرتفب كلذ دعبو . ةئيس تناك ام ةداع بعك ىينبو تيوكلا نيب ةقالعلا

 . (45)ةينامثعلا ةرصبلا ىلع يسرافلا موجهلا ةدناسمل تاوقب ثعبف اذه نم رثكأب

 لجر ٠٠١ لسرأ دق ناكملا اذه خيش نأب انربخي لوسر نيرقلا نم لصو ..

 امهذخأ دق كانه اتناك نيتللا نيتيكرتلا نيتيبرحلا نيتنيفسلا نأو سرفلا ةدعاسمل

 نيرقلا يف لجر نم اباطخ سلجملا يف بودنملا ضرع دقو . (بعك ونب) بوعكلا
 يأ ليصوت ضرعو ؛ بلح ىلإ كانه نم رداغتس (. . . ) تناك ةلفاق نأ هربخي

 . . «كانه باطخ

 نم اءزج نكت مل تيوكلا نأ حضوي لازي ال ةرصبلا تايموي يف رصاعملا دنبلا اذهو

 11ةطقممطاتت كاقتع ةىععالتلاعع, ظوصصطدت, 8دكتنم 1ا"ةعامزك/ ا”«اهتن, !!01.203 (1775) 401. 61 (اطع !ءعانعرع هك !لةنعلتب (460)
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 ةمكاح يبأ باتك يف تدرو ىتلا تاظحالملا نأشب مامتهالا ريثي اذهو « ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 يف ندنل يف عوبطملا (8.2555085) زنوسراب ماهاربإل ةلحر فصو : امهدروأ نيذللا نيردصملا نيب

 امأ . ندنل يف دنهلا ةرازو تالجس يف ةدوجوملا ةيراجتلا ةرصبلا ةطحم قاروأو 1804 ماع

 ةقد مدع رسفي ام لعلو ١85/8 ماع يف عبط باتكلا نكلو ١7175 ثادحأ يف زنوسراي كرتشا

 . تاونسب ةثداحلا دعب بتك دق نوكي امبر هنأ ةحضاولا باتكلا اذه

 لجسم وه ام عم امامت ضراعتي ١8١٠/8 ماع ىف تيوكلا نع زنوسرايب باتك هيوتحي ام نإ

 لوقي . دنهلا ةرازوب ةرصبلا تاةلجعس يفو ؛ 5 ماع ةيزيلجنإلا ةرصبلا ةطحم قاروأ ىف

 ظحال امنيب ةرصبلل ةعبات تناك تيوكلا نإو « نيينامثعلا تمعد تيوكلا نإ هباتك يف زنوسراب

 هبتني مل ةمكاح ابأ نكلو .7)2121سرفلا تديأ تيوكلا نأ مهتايموي يف ١١/10 ماع ىف زيلجنإلا

 « نيردصملا الك نم ناعمإب سبتقا هنأ عم ةرصاعملا ةيزيلجنإلا قئاثولاو زنوسراي نيب ضراعتلا اذهل

 اهل عضو يأ عم امامت ضراعتي اذهو . سرفلل فيلحك تفرصت تيوكلا نأ ةرصاعملا رداصملا

 خيش نإ لوقت امدنع ةمكاح وبأ اهسبتقا ىتلا ندنل قاروأ هيلإ ريشت ام لعلو . نيينامثعلل ةعباتك

 . بعك ىينبو تيوكلا نيب ذئدنع مكحتسملا ءادعلا هبيس !هنع امغر» سرفلا دعاس تيوكلا

 2: سرغلل يسيئرلا فيلخلا

 انتامولعم عم ضراعتت هل ىرخأ ةظحالم نم ةعبان زنوسراب نع كوكش هيدل ةمكاح وبأو

 سيئرك ةيلمعلا انهم ريم ةايح نع زنوسراب ثدحتيف ةرشابم ىرخأ رداصم نم ةاقتسملا ةيخيراتلا

 ةرصبلا ل جرخ نم انهم ريم بره دقو « ةريزحلا ناكس هذرطو ةرئادلا هيلع تراد ١6 ماع

 , (877ةرصبلا مكاحل

 خماان [[ةلكتصددب 11زوأمرلن ه5 عدماعتم ةيفلطتقب مم. 97-96, ؟باطعرع طويسموقأو مك ز5ذ نايماعل انه نأ 05(

 ثاحان 1[1ةلئلمتمب لوامرتل هز [عدماعم خيقطتقب م. 85. ننمالمع طدتكممك, 7 عأك. مم.198-193. (م0/)
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 ىرخألا قئاثولا لك هررقت ام عم ضراعتت يتلا ةظحالملا هذه مهفي نأ ةمكاح وبأ لواحيو

 تيوكلا نيب ةميمحلا ةقادصلا ةقالع ىلإ ةراشإلا ىدعتت ال اهنإ هلوقب ةظحالملا هذه رسفيو

 نم نوعلا انهم ريم ىقلت ذإ تاذلاب ةنوآلا كلت يف احيحص نكي مل كلذ ىتح نكلو « ةرصبلاو
 ةرسبلاف ء انهم ريم دض ناك تيوكلا هاجتا نأ انيأر لبق نم اهانسبتقا يتلا ةقيثولا يفو « ةرصبلا
 . ضيقن يفرط ىلع اتناك تقولا كلذ يف تيوكلاو

 757١نم ةرتفلا يف تيوكلا عضو نع ةفلتخم ةروص نايطعي روبينو نزواهيينك نأ امك
 ءافلح بوتعلا ناك دقلو . نيينامثعلا ءادعأ دلاخ ينبل ةفيلح تيوكلا تناك امدنع ١757 ىلإ

 سرفلاو بعك يئنب عم اونواعتو كلذ دعب مهفقوم اوريغ مث ١11١ يف بعك ينب دض ةرصبلل
 امبرو « لبق نم اهانسبتقا ىتلا ةيناطيربلا ةقيثولا يف نيبم وه امك - ةينامثعلا ةرصبلا ةموكح دض
 ءافلخ برقأ اهبتك قئاثو يهو ١076 ماع يف ةيناطيربلا قئاثولا يف ىري نأ ءرملا عقوشي
 ةرصبلا دض مهبرح يف سرفلا دعاسي ناك تيوكلا خيش نأ نم ءايتسالا رهاظم ضعب-نيينامثعلا
 نأ نكمي ام ةيناطيربلا قئاثولا يف دجن ال اننكلو «ء ةرصبلا مكاح بئان تناك هتفيظو نأ حص نإ
 ىلإ ةرصبلا مكاح بره امدنع ١787 ماع يف ىرخألا ثداوحلا نأ امك ؛ ءايتسا هنأ ىلع هرسفن
 ؛ ةرصبلل ةعبات نكت مل تيوكلا نأ ىلع رخآ دهاش يه اهمكاح ةيامح تحت نوكيل تيوكلا
 ناك امك . تيوكلا عضو صخي اميف أطخ ىلع ناك زنوسراب نإ لوقن نأ عيطتسن اننإف كلذلو
 ةيوق اكوكش كانه نإف كلذلو . ١715 ماع يف تيوكلا هاجتا نع ثدحت امدنع ابطخم اضيأ

 . ةيتيوكلا ةسايسلا صخي اميف هيلع دمتعي ردصمك زنوسراي لوح

 قيرط نأل ةنيدملا ترهدزا دقف احضاو اكلسم ذخأي تيوكلا خيرات أدب تقولا كلذ ذنم
 ١ا/ا/ا/ ماع يفو . تيوكلا ىلإ يسرافلا لالتحالا تحن تناك يتلا ةرصبلا نم لوحت ةراجتلا

 نفسلا لابقتسال ءانيملا ةعس فشتكتل لكيإ يه ةريغص ةيناطيرب ةنيفس جيلخلا تداترا

 ةلحر نع تجتن ىتلا ةيحالملا ةطيرخلا كانهف ةعقاولا كلتل ةريثك رداصم كانهو . ؟57ةيبروألا
 دنهلا ةرازوب ةرضتلا تالجس يف امهادحإ نيتقيثو كانه نأ امك . ةعوبطم ةطيرخلا هذهو لكيإ

 هباتك ةمكاح وبأ نمض دقو « ةرصبلا تايموي يف ىرخألاو . اهنم اءزج ةمكاح وبأ سبتقا يتلاو
 صنلا درون ىلي اميفو ندنل ىلإ ةرصبلا ةلاكو نم باطخ ىهو ةقباسلا ةقيثولا نم لمجلا ضعب

 : : (48)تيوكلا اتلوانت نيتللا نيترقفلل لماكلا

 مان [1هلتمسم. /1ملعرنت لة ومرح هز امم مملاب مرج. 29-285' خلحم [1هلكتمتق, 2ث ماكا هز [قمياعررا 4 ةطأتب 7. 0 (84)

 8مانعلط اناطعمخا, [ملتم 0ع [!ععمرلك, 1"دعامرل 1خععمز لك, 8عكلمم انلل, لهآ. 17. 152 (م9)
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 يداحلا موي تداعو رشع يداحلا موي نيرقلا ىلإ (8381© «لكيإ» ترحبأ كلذل اقبط»

 انمآ أفرملاو ءالهس ناك كانه راحبإلا نأ ودبي فيرش نابرلا ريرقت بسحو ربمفون نم نيرشعلاو

 لفاوقلا دعاست اهنإف رضاحلا تقولا يفو قدانبلا نم اهيمحي طيسب روس اهب طيحي ةنيدملاو اعساو

 اهنإف لبقتسملا يفو . سرفلا زازتبا نع اديعبو نامأ يف عمجتت نأ ىلع دادغبو بلح ىلإ ةهجتملا

 يأ يف رهشوب ءانيم قلغأ ام اذإ رهنلل نيدشرم ذخأتف ةرصبلا ىلإ ةهجوتملا نفسلل ةمدخ مدقت امبر

 امك) وأ مكتماخف نفس يدشرم صخبي اميف ةبيرض ضرف يف خيشلا رمتسا وأ مهمامأ تقو

 فداص اذإو (لكيإ قيرط نع ربمسيد ١ ؛خيراتب مهيلإ انباطخ يف سلجملاو سيئرلا ةماخف انربخأ
 نأ ةنيفسلا رمأنف . اصاخ اثوعبم مكيلإ هليصوت جاتحبو مكتماخفل ادرط اولسرأ نأ تقو يأ يف

 حايرلا تناك اذإ ةصاخ كانه نم ًارب ةيلصألا ةلاسرلا نابرلا لسري نأو « نيرقلا ىلإ ةرشابم هجوتت

 ثوعبملاف . ىرخأ ةقيرطب اهلسرن نأ نم مايأ ةدعب عرسأ اهملستن نأ اننكمي فوسف هل ةيتاوم ريغ
 نيرشع ذخأت ةيبرغلا ةيلامشلا حايرلا دوست امدنع نفسلاو مايأ ةثالث يف نيرقلا نم لصي ام ةداع

 . 'رهنلا زايتجا يف رثكأ نكي مل نإ اموي

 اهنابر هدعأ يذلا لكيإ ةلحر نع ريرقتلل ةلماك ةرصاعم ةخسن ىلع ةرصبلا تايموي يوتحتو

 يف اليلق فلتخيو ةيحالم تامولعم ىلع اساسأ ىوتحي وهو « ؟؟')ةرصبلا ةلاكول فيرش

 هب تايمويلا نم عون لكيإ ريرقتف « ةقباسلا ةقيثولا نع تيوكلا نع اهيطعي يتلا تامولعملا

 يابموب يف ةرصبلا تايموي يف ةقيثولا تيقب دقو « كلذ ريغ ءيشالو ةريثك ةيحالم تاليصفت

 تيوكلاب قلعتي يذلا صنلا انه درونو . اهنم اريبك اءزج ةبوطرلا تفلتأ ىتح ةئيس ةلاح يف

 . ةتءارف انعطتسا امبسح

 : تيوكلا جراخ اولصو نأ دعب»

 عبس نم ةمظتنم راوغألاو . . . ةنيدملاو ةنيفسلا نيب راوغألا ربسيل ابراق اولسرأ . . .

 ضرأ نم ليم ل يلاوح نم ١ ىلإ قيمعلا فرطلا يفو . . ةثالث دنع تاماق

 !/1ةطقمدعطام امنع خىععطلا عك, 8هدحطدإل, 8ظدكعم طلقت, مما. 198 501 7 )00
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 ىمرم لالخ نمو . بلص لمر نم نيتماق ىلإ رثكأو ةماق 5 - ىلإ ةمعانلا ئطاشلا

 نم اهيمحي بوطلا نم روسب ةنصحمو ةريبك نيرقلا ةنيدمو « ئطاشلا نم قدانبلا
 . . . نفسلا لك وسرل احلاص هلعجي امت ريبك افرملاو . ءارحص هلوح دلبلاو قدانبلا

 لكشيو نيرقلا برق ًأفرملا دتميو لايمأ ةينامث ةفاسمل بونجلا ىلإ لامشلا نم دنمتو

 ةيقرشلا حايرلا لكل حوتفم وهو , برغلا وحن خسارف ةثالث يلاوح اريبك اجيلخ
 انوسر ثيح قرشلا ىلإ يقرشلا بونجلا يلاوح يف . . . (اكليف) يشتليب ةريزجو

 يلامشلا هاجتالا ىلإ (ناكسم) ناعشم ةريزجو . . ابيرقت خسارف ةسمخ ةفاسم ىلع

 ادج انمآ أفرملا لعجي ام برغلا هاجتا يف (ةهوع ) اكوأ ةريزجو (اكليف) يشتليب نم

 نفسلل ناكسمو اكليف نيبو ناكسم ةريزجو يسيئرلا ربلا نيب رمث كانهو . ةحالملل
 . «ةريغصلا

 (خل311 51ع17ع1[) فيرش مدآ عبق وت

 يف (نيرقلا امئاد ىمست ىتلا) تيوكلا نع ايبسن ةريصقلا تاراشإلا نم ددع اضيأ كانهو

 نيب لفاوقلل ةفثكم ةكرح كانه تناك هنأ تبثت ىهو « تاونسلا كلت ىف ةيناظيربلا قئاثولا

 , ؟؟1!تلَحَو تيوكلا

 . اسنرف دض برح ىف نيكرتشم نويناطيربلا ناك « ةرصبلا لوح لقالق كانه تناك امنيبو

 يناطيربلا عضولا ىلع امئاد ًارطخ ةيسنرفلا ةيرحبلا ةوقلا تحبصأ كلذ تلت يتلا تاونسلا يفو

 مهتاسسؤم نيب طبر ةطحمك اهومدختسا دقو ةرصبلا يف ةيلصنق نييسنرفلل ناك دقو ؛ ايسآ يف

 قيقش نبا « (10انو5ءةان) وسور يسنرفلا لصنقلا ناكو . طسوتملا رحبلاو يدنهلا طيحملا لوح

 . ةرصبلا لوح مهبرح يف سرفلل دييأتلا ديدش افقوم ذختا دق . وسور روهشملا فوسليفلا

 ىرخا رداصم كانهو . 7١7-54 ض ص :ثيدحلا تيوكلا حيرات هباتك يف قئاثولا هذه ضعب ةمكاحوبأ سبتقا دقل (41)

 , 58م” - ؟ىخ؟ ع "او , 648 غ ١55ه 56094 عاطل ا تاحفصلا ٠١7 دلجم :؛ يابموب ىف ةرصبلا تايموي ىف

 ىتح سطسعغأ نم ةرثفلا ىف بلحو تيوكلا نيب لفاوق ةعبرأ نع لقي ال ام كانه ناك هنأ تانايبلا هذه نيت

 ١ مخه ريمهسيد

 اا



 "5 مقر ةحول

 ىلإ مهتلحر ءانثأ يف لكيإ طابض اهدعأ يتلا ةيحالم ا ةطيرخ ا

 تاظحالم ىلوأ لثمت ىهو ةطيرخ ا هذه تعبط دقو « تيوكلا

 مدقت ال تاظحالملا هذه نكلو ٠ تيوكلا ةقطنم نع ةقيقد هبش

 نم حضتي امكو رظنلل تفال عون تاذ تسيلو ةديدج تامولعم

 وه رخآ يناطيرب طباض تاظوحلم ىلع اضيأ يوتحن يهف مسرلا
 « ةرصبلاو ناتسدرب نأ نيب قيرطلا نع (110401:1/7) رولكام

 يف ةثيدح ا لئاسولا مدختسي يناطيرب طباض لوأ رولكام ناكو
 تقولا يفو « مامألا ىلإ ةوطخ هلمع لثميو جيلخلل طئارخ مسر

 طئارخ لا ضعب ىلع ةدوجوم ا تامولعم ا ضعب نأ ودبي هسفن

 مسرلابو « طقف نيرقلا مساب تيوكلا ىمست ذإ تدقف دق مدقألا

 لقأ تيوكلا ةقطنم نع ةيرحبلا تامولعم لا ىتحو ةليلق تاليصفت

 (1/07 1 ءالاء») نلوك ناف ةطيرخ ىلع رهظت ىتلا كلت نم

 : |8621 ماع

 ( (2ءررعنأ دامنع 4ك” ءاراعو نإ ]ع !!ءازع[هداك, ||( ف1. ك4 ] 84

 "17 مقر ةحول

 . 11 مقر ةحول يف ةطيرخ لا تاليصفت
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 نيديؤملا نييناطيربلا عم ةبعص مهتاقالع تناك نيذلا سرفلا لبق نم ابوبحم حبصأ دقف اذهلو

 . هبتار هل عفدت تناك اهنأو دبال ةيقرشلا دنهلا ةكرش نأل ةرصبلا يف الهس هفقوم نكي ملو

 رداصملا يف تيوكلل ركذ لوأو « عفدلا فقوت برحلا ببسب ةبعص تالاضتالا تحبصأ امدنعو

 درطب رفاس يذلا (8هدىع لع 8هانتع) عروب هد غروب نتباكلا وهو يسنرف طباضب قلعتم ةيسنرفلا

 هليبس ضرتعا دقو « ةيسنرفلا دنهلا ةمصاع (50201611) يرجادنوب ىلإ اسنرف نم تاباطخ

 طباضلل تيوكلا مكاح حمس ىيناطيرب طغض تحتو « ثيوكلا ىلإ أجلف ءارحصلا نم برع

 لوانتت يتلا ةيناطيربلا قئاثولا نم ديدعلا ةمكاح وبأ سبتقيو « لكيإ نتم ىلع رداغي نأ يسنرفلا

 . اهضعبل اصخلم ةمكاح وبأ يطعي امك ةعقاولا هذه

 : ريرقتلا اذه اهلوأ ةيسنرفلا تاظوفحلا يف وسور تالسارم ىف اهنع ناتراشإ اضيأ كانهو

 ربوتكأ ١4 يف نيرقلا ىلإ اهجتم ايبرع 75 عم بلح غروب هد غروب ويسم رداغا
 , (257)تاكملا كلذ برق حرجو قرس دقو (11071)

 ام ءوسلا نم تغلب لاملا ىلإ ةسام ةجاح يف ناك ذإ ريثكلا لعفي نأ وسور عطتسي ملو

 تيوكلا يف وه امئيبو « دادغبو تيوكلا قيرط نع بلح ىلإ هجوتيو هبصنم كرتي نأ ررقي هلعج

 ال يذلا باطخلا اذهو . (ةيلصنقلا هعبتت يذلا ةراجتلاو ةيرحبلا ريزو) هريزو ىلإ ًاباطخ بتك

 نآلا ىلإ ةظوفحم تيقب تيوكلا يف تبتك ةيلصأ ةقيثو مدقأ وه ةيسنرفلا تاظوفحلا يف لازي

 ةخسن يه 65٠ مقر ةحوللاو تيوكلا يف اضيأ تبتك ١5٠ ماع ىف ةيدنلوهلا ةقيثولا)

 لماكلا صنلا درون يلي اميفو « غروب هد عوضوم ىلإ اضيأ ريشي باطخلا اذه يفو . (ةرصاعم
: '5) . 
 0 'وسور باطخ

 مارا عع كلون ممهلعو, طوقق, ةكادتععج اطانمم عغرعو 8 1. 197, "تمر عوموملنصعع ©ةهدجسادنعع ظدمعمرت وأ. 1,151 )9١1(

 329, !ءازعر 01 26 الوان نصطعأت

 آطأل.. [ه] 330-31 0
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 خلا . 0 ةراحتلا ريزو « ةيرحبلا ريزو « نيتراس هد ويسم ىلإ

 « يديس

 ةرصبلا ةرداغم نم ىنعنم لاومألا صقنو نينئادلا نم يتقحالمو ضرملا نم يئافش نإ

 ميرك قيقش ؛ يسراف لارنج ) ناخ قداص لصو مث . يضاملا رهشلا نم 78 ىتح

 ىدبأ نيترم هترايزب موقأ نأ تررطضا دقو . برعلا عاضخإل ريبك شيج عم (ناخ
 لأسو . انتمأل ةدوملاو ةقادصلا لك . هقيقش نعو هسفن نع ةبانإلاب ء.امهيف ىل

 سورلاو ةينامثعلا ةيروطاربمالا نيب ةقالعلا نعو زيلجنإلا عم انبرح نع ليصفتلاب

 ضعب لباقم ةرصبلا اشاب عم امئاد امالس دقع دقف ءارمألا هدكأو هلاق ام بسحبو
 . ناتسدرك يف ناخ ميرك اهدارأ يتلا ةينامثعلا تالزانتلا

 . غروب رتسم نأشب زيلجنإلل ذاشلا كولسلا ءازإ بضغلا ديدش ناخ قداص ادب دقو
 نأ ينربخأو يناعد دقو بعك ينب خيش ىلإ عوضوملا نع ةديدش ةجهلب بتك دقو
 ىلع دمتعي كلذ نأ هتبجأ دقو كانه ةراجت ميقأ نأ ىلإ يناعدو سراف ىلإ الاح دوعأ

 . نييسنرفلا وحن هقيقش ةقادصو هتقادص دكؤأ فوسو « مكتماخف

 يضاملا رهشلا نم ٠١ يف يتجوز ةبحصب ارحب ةرصبلا ترداغ ىديس اي اريخأو
 ينب خويش دحأو ناخ قداص لاجر دحأ عم (تيوكلا ) ءانيملا اذه يف تلصوو

 هفقوم رربو يعم امج ابدأ انه خيشلا رهظأ دقو . غروب رتسم رمأ بترن يكل بعك
 نأشلا اذهب هدصقي ناك ام تفرع ينأ عمو رمألا اذه يف زيلجتإلا لبق نم عدخ هنأب

 . هل هدبأ مل يننأ الإ

 رهشوب يف رجات يندعو دقو دوقنلا ةلق ببسب لبق يذ نع رثكأ بعاتم يف انه انأو
 مل ذإ ةرصبلا يف يثاثأ كرتأ نأ تررطضا دقو بعاتملا يل ببسي نآلا هنكلو ام ءيشب

 ىلعو يدرفمب ةلفاق مظنأ نأ عيطتسأ الف كلذلو « ةنيدملا ترمد دقف هعيبأ نأ عطتسأ

 بتكأ نأ ينفرشي فوس ثيح بلح ىلإ ةلفاق رداغت ثيح نيرهش ةدمل رظتنأ نأ

 هنأ لمأ يلكو . نكمي ام عرسأب اسنرف ىلإ دوعأ نأ لواحأ فوسو . ليصفتلاب مكيلإ
 يسمحت كلذكو اهتيدأ يتلا تامدخلا ردقت نأو يريصمب متهت فوس يلامعأ ببسب

 طقف يتامامتها صخت ال يتلا يتالسوت ضفرت نل كنأو امهردق قح امهيطعتو
 . اهفرشو ةمأآلا مسا نكلو

 اا



 راظتنا يف ةرصبلا يف نايقبي فوس اهملعو اسنرف تيب نأ لبق نم تركذ دقلو
 دنهلا ىلإ اسانأ اولسرت نأ متدرأ اذإو مكتماخف نم ابيرق نوكأ امدنع مكرارق

 دنهلا ىلإ مهلقنل ةليسولا يدل نوكي ثيح : بلح يف ىلإ مهولسرت نأ مكنكميف
 ءاقدصأ اضيأ انلو . رهش وبو ةرصبلا يف نمرألا راجتلاو انمجرتم طيسو قيرط نع
 : مهعم ةبيط تاقالع ىلع تظفاح ةرصبلا يف

 ٠ يديس اي

 مداخ عوطأو لذأ مكتماخفل

 وسور

 نم ءزج صن انه درونو « ١014 وينوي ١9 موي دادغب يف يلاتلا وسور باطخ بتك دقو
 . (1؟!تيوكلا دعب هرفس لوانتي باطخلا

 : ىديس

 رضحأ ىتح يدرفمب نيرقلا نم ةلفاق مظنأ نأ نع يزجعو ةيلاملا دراوملا صقن ببسب
 ةرتفلا كلت لالخو رهشأ ةعبرأ ةدمل ناكملا اذه يف ىقبأ نأ تررطضا دقف بلح ىلإ

 ةرصبلا نم ناخ قداص بحسنا ام ناعرسو زاريش يف سراف مكاح ناخ ميرك تام

 مكاح الب ةرصبلا تحبصأ امدنعو . ناخ ميرك نبا ةدعاسمل بهذي ىتح هتاوق عم
 عم ترداغو ةريغص ةلفاق تزهج دقف رح لا مسوم بارتقا ببسبو يبرع خيش اهذخأ

 انتيامح تحت اوناك نينيعم ادوهي نكلو دادغب ىلإ لقألا ىلع بهذن يكل يتجوز
 اومدقو خيشلا اوشر سرفلا مكح تحت دودح الب افورعم مهل تيدسأ دقو
 عسب ينم هذخأي نأ عيطتسي يذلا لاملا فصن هودعوو يدض ةلطاب تاءاعدا

 . لقعلا ميكحت نود لفاوقلا بهن يف ذخأ يذلا خيشلا اذهو . ةلطابلا مهتاءاعدا

 ريبزلا ىلإ انلمح دقو « ةفيعضلا انتلفاق ىلع ضبقيل اهيجو اببس دجو هنأ ودبي
 تمغرأ دقو ةرصبلا نم لايمأ ةعبرأ دعب ىلع ءارحصلا يف ةريغص ةيرق يهو
 ربكأ ملستي فوس يتلا دوهيلا تابلاطم خيشلا ديأو ةئيدملا كلت ىلإ باهذلا ىلع

 [طال., 101. 233 - 4, (45)
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 نأ عيطتسأ ال ينأ عمو . ينؤمو يسبالم ادع ام يدنع ئش لك اوذخأو . اهنم ءزج

 انيدل سيلو . كلذ ثدح دق ناك ول امك ىه ىتلاح نإف . ةوقلاب انقرس اننإ لوقأ

 ضعب ىلع هنم لصحأ نأ نكمي يبروأ رجات دادغب يف انه دجوي الف رداصم يأ نآلا
 . ةدعاسملا

 ملو ةرصبلا يف الصنق كلذ دعب داع مث اسنرف ىلإ رفاسي نأ ةياهنلا يف وسور نكمت دقو
 لالتحالا نإف وسور باطخ ىف درو امكو . تيوكلا ىلإ ةراشإ يأ ةقحاللا هريراقت يف دجأ

 ايبسن ةرقتسم ةقطنملا يف دودحلا تحبصأ خيراتلا كلذ ذنمو . 177/4 يف يهتنا ةرصبلل يسرافلا
 ةدعب كلذ دعب امبرو ١757 ماع يف هنإ لاقيو . اديعب عسوتلل ًاقرط بوتعلا دجوو ةليوط ةرتفل
 رقمك رطق يف ةرابزلا تئشنأ ( ثادحألا هذهل خيرأتلل ةقوئوم رداصم دجوت ال ثيح) تاونس

 دقو ؛رهشوب مكاح نم اهوذخأو نيرحبلا ةريزج بوتعلا حتف ١787 ماع يفو بوتعلل مئاد

 نيدوجوم اوناك لحر ةراحبك بوتعلا نأ ذإ ةليوط روطت ةيلمع ةياهن نيرحبلا ىلع ءاليتسالا ناك
 « نيرحبلا ماكح ؛ شيراطملا ناك ١787 ماع ذنمو رشع عباسلا نرقلا يف نيرحبلا :ئطاوش ىلع
 . امامت ةريزجلا ىلع اولوتسا ١7 ماع يفو « بوتعلل ةيزجلا نوعفدي

 ةعساو ةراجت مهلو جيلخلا ىلعأ ىلع اهذوفن تطسب يتلا ةيبرعلا ةعامجلا بوتعلا حبصأو

 . ١1/87 ماع هريرقت يف نزواهبينك هروص امع فلتخي عضو وهو ةديعب نكامأ يف

 ةفرعملا يف دوكرلاو مدقتلا - 5

 ىتلا ةيحالملا ةطيرخلاو اهرشن رمتسا طئارخلا نكلو تاظوفحما ةسيبح قئاثولا ترمتسا

 اذإ اننأ عم يملاعلا ىوتسملا ىلع جيلخلا ةقطنمل ةقيقد ةروص ءاطعإ لضف اهل لكيإ اهتدعأ

 هظحالت مل ام وهو ) تيوكلا دعب برعلا ةريزج هبش لحاس طخ نأ ىرن اننإف ةقدب اهانصحف

 دقو ؛« ١5155 ماع ىف ةيدنلوهلا ةطلغلا كلت هتببس يذلا ئطاخلا هاجتالا يف دتمي لازي ال (لكيإ

 نيب قيرطلا ىلع زكر هنكلو « جيلخلا طئارخ مسر نف يف اريبك انسحن (113001ا067) رولكام ققح

 لحاس ىقب امنيب « اديج ةفورعم قيرط يهو (حجيلخلا نم يقرشلا لحاسلا ىلع) ةرصبلاو زمره

 مييقت ىلإ ةجاحلا تزرب دقف كلذلو . ريبك دح ىلإ فورعم ريغ برعلا ةريزج هبش

 اعلوم املاع ناك ليشقناد نكلو « (4210111'1ع) ليقناذ هلعف ام وهو ةدوجوملا تامولعملا

 اذهب ماق دقو . طئارخلا نف تامولعمل يعقاو مييقت يأب مقي مل كلذلو « ةميدقلا صوصنلاب



 ةعومجم رشن يذلا (11/2»1م16) لبمير لاد ردنسكلا يناطيربلا (ايفارغوردهلا) هايملا ملاع لمعلا

 ةيحالملا تاميلعتلاو « ةيحالم تاميلعت لبمير لاذ ةعومجم عم دجوتو . ةداج ةيحالم طئارخ

 كانه تناك هنأ عمو « يناوملاو ةيئاملا تارايتلاف قرطلا نع تامولعم لمشت صوصن نع ةرابع

 نع تامولعم ركذت ال اهنأ الإ ًادعاضف رشع عباسلا نرقلا ذنم جيلخلا نع ةيحالم تامولعم

 ىلإ دوعي هنأ حجرملا نم (103062م010) تروبنفاد لمع نم صن كلذ لاثمو « تيوكلا ةقطنم

 نع داعتبالاب ةرصبلا نم نوبرتقي امدنع ةراحبلا تروبنفاد رذحي اهيفو ,« 21927010٠١ ماع يلاوح

 . حايرلا نع ةديعب اهنأل برعلا ةريزج هبش ئطاوش

 نمض تعضو دقو تيوكلا ىلإ تاراشإلا ضعب كانه رولكامل ةيحالملا تاميلعتلا يفو
 افإ ةقدب ةشوقنملا ةيخالملا طئارخلا ضْعَب ىلع اتايخأ وتحت يتلا (145)لبعر لاه ةعومجن
 ىلع ىوتحت اهنأ امك هعمج لبمير لاد عاطتسا ام لك يهو « قئاثو لكش ىلع امإ و ةعوبطم

 خسن اهمظعمو « قباسلا لصفلا يف اهانركذ يتلا ةيحالملا طئارخلا نم ريثك نم خسن ضعب

 يف هانركذ ام اهنم يقب . 2117باتكلا اذه نم ثلاثلا ءزجلا يف اهيلإ راشملا طئارخلا نم ةفلتخم

 ةيدنلوه ةطيرخ نم ةخسنو ١17١7 ماع نوتنروث نوج ةطيرخ امهو عبارلا لصفلا نم لوألا ءزجلا
 نيبت نأ لواحت ةمدقم نيتطيرخلا نيتاه قبسيو . (500) دنرف نوج اهممص اهسفن ةرتفلا نم

 . نيتطيرخلا نيتاهل دقنلا ظاقث صضغنب

 ىضم عاونأ جارخإ يف اورمتسا طئارخلا يعناص نم اريثك نكلو « مدقتلا ضعب لصح دقو
 ةطيرخو (آهان6) يرول ةطيرخ نيب جزملل ءاملعلا ضعبل مئادلا هاجتالا كلذ لاثمو . اهنامز

 عضولا نم ابيرغ اعون لثمي اذهو ةديدع تارم جزملا كلذ ةداعإو . 14 ماع (17/11116) لتيوه

 نآلا ةديكأ ودبت يتلا تامولعملل جمد اهيفو ةيناثلا ةيحالملا هتطيرخ يف (8ءااذم) الب هلهتسا يذلا

 ال اعبط ماعلا راطإلاو . اقح ديدج ئش اذه يف سيلو ةمظاك جيلخو ةمظاك عم نيرقلا نع
 يناطيربلا رشانلا طئارخلا عناصل ةطيرخ كلذ نم لضفأو « ميدقلا يدنلوهلا راطإلا لازي

 ينطولا فيشرألا يف ةيسنرفلاب نيتمجرتم نيتطوطخم دجوتو ١ تروبنفاد تاركذمل يلصألا يزيلجنإلا صنلا دجأ مل (45)

 يلاوح يف خيراتلا ددحن انتلعج ىيتلاو (ة1ةضمع 2 1] 52) لاسال ىد تاركذم ىف ةدوجوم امهنم ةدحاو ؛ سيرابب

 . م١٠1١ ماع

 . 7١ - 58 مقر تاحول رظنا , 77 - ١” ص ص « سراف جيلخو دنهلا نيب ةحالملل فصو : لبمير. لاد . د .أ (93)

 ا:



 نيرحبلا نع ةديدج تانايب ىلع ةظيرخلا هذه ىوتحت :1417 ماع (ة0ةم0105) ثيمسورأ

 بولسألا ضرعت ةطيرخ لوأ يهو « تيوكلا نع ديدج ئش يأ اهب دجوي ال نكلو رطقو
 لحاسلا طخ يف ءوتنلاو ايبسن ةقيقد ريغ ةريثك نكامأ يف اهنكلو لوطلا طوطخ مسر يف ثيدحلا
 . اهيف هحيحصت متي مل ١546 ماع ىلإ دوعت يتلا ةيدنلوهلا طئارخلا جهن يف دوجوملا

 ةسارد بتكم اهرشن يتلا كلت « جيلخلل ةطيرخل يمسر رادصإ لوأ رهظ ١87١ ماع يفو
 لك فورعم وهام بسحب تامولعمل عيمجت يهو ندنل يف (112:00عمدمطنع 0716ع) هايملا

 عم يسرافلا لحاسلا لوط ىلع ةرصبلا ىلإ قيرطلا نع رولكام يتطيرخ نيب جمدلا اصوصخ
 تارايزلا يهو ) برعلا ةريزج هبش لحاس نع ةقيقد ريغ لازت ال يتلا تافاشكتسالا نم ليلق

 يبد دنع لحاسلا ةيؤرو نيرحبلاو رطق لثم نكامأل ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش نفسل ىلوألا

 ةطيرخ ىلع ةدوجوملا كلت نم رثكأ تيوكلا ةقطنم نع اهب ةدوجوملا تاليصفتلاو ( يبظ وبأو
 هذه ىلع ةيتيوكلا رزجلا نم رثكأ ددع كائهو . ةيحالم تامولعم اهمظعم ىف اهنكلو لكيإ

 سيلو لحاسلا طخ يف ةقدلا نم اليلق كانه نأ امك « نيرقلاب اهيف تيوكلا ىمست امك ةطيرخلا

 طظئارخلا ىلع (5:) راس) روزلا سار ىتح لحاسلا نأ اضيأ ظحاليو . تيوكلا جيلخ يف طقف

 . *نايبوب مسا يفتخي ىرخأ ةرمو هفاشكتسا مت دق (ةيلاغتربلا

 اهصقني ةيسنرف ةطيرخ يهو قايسلا اذه يف اهركذن نأ بجي ىرخأ ةطيرخ اضيأ كانهو
 اهنأ ودبيو ٠ مامتهالا ريثت يتلا ةديدجلا ءامسألا ضعب لمشت اهنكلو « ةيسدنهلا ةقدلا نم ريثكلا

 دوعي ةطيرخلا هذه ىفو . ةقطنملا يف اهعمج مت ىتلا ةديدجلا تامولعملا نم ساسأ ىلع تممص

 عجريو « روبين ذنم ةيبرغلا رداصملا نم ابيرقت ىفتخا دق ناك امدعب روهظلا ىلإ تيوكلا مسا
 ىلاو ىلع دمحم نع اباتك بحاصي سلطأ يف سيراب يف ترهظ دقو ١877 ماع ىلإ اهخيرات

 ةلص تاذ رداصم ىلع تسسأ دق ةطيرخلا هذه نأ حجرألا نمو . نجنم سكليف هفلأ رصم

 لخاد نع تانايب دوجو ىلع اهمامتها بصنيو . برعلا ةريزج هبش ىلإ يلع دمحم ةلمحب
 اهيف رهظت ةطيرخ لوأ هذهف اذكهو . ةيحالملا طئارخلا يف هدجن نأ نكمي ال ام وهو ةسبايلا
 . ةرفولا لثم نكامأ

 يزيلجنإ نتباك ماق ١81١١ ماع يفو « تقولا كلذ يف ةدوجوملا ةديدجلا فراعملا لك ىلع ١87١ ماغ ةطيرخ يوشحت ال (#)

 ةئيلدف يف ([11لرم ع ةماتع 0111هع) هايملا ةحلصم يف ةيلصألا قئائولا عم ظوفحم وهو . تيوكلا ةقطنمل ديدج مسر لمعب

 : ىف ةروكذم ىهو . ةدحتملا ةكلمملاب (18108108) نوتنوت

 م.5. (0وماع (علبز, ابك علك هأ طع ةاطمتعج ةضل اذاهمل5ك هأ طع 2عكونقم انآأ 1820 - 1829 ([.مولمرو 1990) 2, زالآ].
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( 38 ) 
 [”مرح 1م معاج ام ال67

 ؟كئاذعم طع طئامع ذك هد اطمح, هم ه دنع هامل ؟ةغ ظل هلا
 ادع سزا| عراك مادكأل, اناا طع مدلك طلع ونعم هد اطع 84و
 فانتعا) طع لاك 6مانمان اطقستمإرج م جسلام» قداسلاناجك 4
 0سم ةالئر [مممص ؛2, 6 7 همه 8 م دهر ير, ةمهور اطعم طع
 اهععمو جحر سمعو لنمو اه طع انمدع هك ن0 مرتاح طع هه أل ان,
 همم اع ءططرالا ط1, نأا اذه عناق هم اطع للام !طءارامنا, ةلانأعأت 5
 جر, هك ئوع 6 مئاععزم طعمقنط, طقحتمو ؟عةوتامع ؟ةانهل-
 همك هم أئ, هم طم ة8هسنط اةولع ه6 زئ6 6, هم طع دن0لاع و “و
 هم نرتعع نمل و (««ن طع طع (كيلمرس ممعك نملفع و هع وز 1"
 اكتاحوم ارو فرصعم معمم ؛لذع محمول هأ طع امر“ طم" طلعات
 اكلك م ظيررو« هان, طع لمعرعمع طنك اللدنعع نتعاءأز, ؟منان و 0
 1ع 1, 1( زو ع؛ 1م 16 هعدج 1", ةطنك طع تلاك #07 © ةيفأاو
 باننعط لوممنعع اطعامع معقم ؛اطع الد“ هأ ل1( ةاو 111 ةققع
 نمسمرج لع اللادال نم [ك'ا5 ©هسءاع, طمساتمرج ذنزد هع !دعزنأ لك
 ةحسدرب اذهأك ه ظمتمك هع اند ةمفع معععلاةمرن ةلع» لجعأع ةقالاةلا اجت
 د © كجم, ريمد هتأا يسئماعأرب طمدلعم م وج 7", هم طلتك اع
 ىاللك قلسعما, * دمه ممن طقنر نإ هع و 1" اه ظا/901: 1307و
 وت ظعام قوومت»عد اجمع لكنا اعملك جعلك اانا ه؟ الااطالو
 اناا او لمعررعمك هه و 1 ذه (ضر# راشد, طعم دج انلا طع
 هوما رااوعل-ا زلم و هك, (١ طع احك «نالازكعمغ انوع ام يعن طلمت
 نوع طع هموع ةعسرت, اه لعق د ظمملب طعوعععم نجع ل0
 هم طرة رما ىو و يطعم نع قمع طتصأعأا هه طع نعناع“
 نه( ع ظس*, طرب طنو طبل ماجن, «طتعان اك ندعم يو ١ هع 21 1“
 زل ذم كوع ىعدنطعع طغ وتلا نع طع ظيلاعن, القن اولا
 جا اع عرب هرم ها طع كجم" طعتيتمرو مرد 8[ ١١دك" ام ادآتو
0 
 سس سس سسسسسسسسسبيبسبي | ه(اه-سإطإه- اهي تبت بت

 0١ ٠ ةاوبمع هج هر
 ٠ عوزج تاوامملو ان زن عدن د داؤمللع 66 11 و, هن ةط

 5/ مقر ةحول

 تالجسو ةبتكم ) «فصولا» ليمير لاد باتك يف تعبط امك ةيحالم لا رولكام تاميلعت نم ١ ١! ةحفص

 . هللا دبع روخ ركذت يهو (ندنل  دنهلا ةرازو
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( 34 ) 
 دل هلع ملساا هآ طع ص هطونغ 3[8لآ1/ 1 كاطوم رمد

 لععمعم اهم 31 هم و (" رون هنع طعم هرءء نطو “و 1 فل
 لع ار” عدلاا نأ او ظو» م اع 6 متاعب !ممد 3+ ه1 همم

 :ه 3غ هماطع هاطععو طع ظمز] قلع هأ طع هج أك طم هذإإ

 021807 ةالك, ةك أ 5 خ 04 30:0[, ا١؟اطعخ هححطع + رانلنأ|و. *

 01ج 1من 174|1 10+ 14717

 1م طمعا, مطعم طع الالام زك لا[ هم [11011/ب

 م0620 ه6 ىمرلنتمرج طعما لذه 0167عأر اورتن ة5م0 هنت

 دع ظ// 100 هك لكم جمر ؟اطعح طهسأ (ه طع !كومانتمل, دمت

 لدع رمد (أع, ؟طتءاج طععع (هنك 8لال15 هع آظلانات ,  ىشجمل كما

 انزرر انملوع ضم درر 6 رمد قم ؟ءونطعع أ طع قطط رولا

 ادع هأ 30: ةماممعر 11 مما, ممتع 6 لج نملعع لبع ]نع هن( 1

 ذم 6 »دما هزل, ؟؟طعتع عمم أك جومل لج عمسمل, أم جر 6 هع

 و “و دكتنط طع معو 1مل, مقلع ج ؟مدهلا (اععاعط هلك طعم

 أد ةجدأق, 200 رمان 202 مدل أغ ؟هدج هم طوج 0 17م

 22/8, آم 6 8", وع و امحطع لدن انهتعب 2ءا/ث» اكد قمم ورب

 ؟مونعمام4 اجرب طع ©هتمرب الءاعامو 1غ ارنعو زم دوق ىو/ زل

 آمر 120/1, 3غمعرج ءامام انت 6م لع 8سانر دم بورأع دلو

 لورود, طلع !عنك 808011 1 هداف ةلحتاو ممععع ام مدع

 انم0لع, 299 نم“ لل, مدع مطعم 8كدضطنسدمل هع ومد و“ 7, ىطإو

 رمان هع هطوزتا 297 رم“ الل, ريمان تددرب ادع ءعراقأم هأ طعءامرج ه نع

 طفلان هك الع للم“, (0 لنا ىققققأم ام لع اا

 نيءوول طع اهاتملع نأ ع اس“ 5 اطدع الم آما سلو أئءو

 منألع ام اطمغ هلعر الانع طع ىطماو ليمعملدمعع مدانلأ نع

 | نه لع ةوصاناوت,  ملاع ىهناتمرج دهعماك لع ظمماب نأ الانا

 زالوع رمان اعلا متركط طع طور, ؛طو ظلال اهخ ذه 0+ ءاانلا//4 6
 1 كي
 0 ب ل ل

 ٠١ ؟طععأب هج هطاعسبآار طعمعر مدع الع مب قعانتاع هلع ب لال أاو و

 اعو كاسعمب| اه لع 11و هأ لطفتب أن طع 2ع 2م ارثع, 2

 59 مقر ةحول

 . هللا دبع روخ ىلإ جرخ نم قيرطلاب أدبت ةيحالملا رولكام تاميلعت نم ١١ ةحفص
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 ٠٠١ مقر ةحول

3 

 هم يعمالعمع جيتلعر كذع طعم رمي ىثلا لءعوتعم اه دما“ د
 وطعم ومع هيع دبعلا ةمساطعلول, طعص ةعاع, ةدمفنمو ةاطلات
 نم 1لط]ج, طع 10م4 طعم ؟كينمو 8لال', زمن تلا كطمدل اه
 عج 1", طعم لععرعم اه 1و ؟" ذه ©«لومأن, مطعم زمان قلم
 فدع 1*معاو 1مملتمرج االانق هء آلالقآلا, هىدكاتصوجب طع 18007 جتنم
 زو و 1", طعم 0ععررعم أه انبع للفتا|# 6 8 هع 6 مم“؛ للعم
 دكدعاع دما ىماك اع 276 ذم 3 ©", هملر أ( اطعراممل 5 10و
 رمسألا ىءدنطع 6 هرئماو همه امكعمم هك طقحتمإج كلم ةننهأ#و
 زمن سزأل طحعم و 6 هم ةزممسم» * قمل, اطعم 1مل همم امه اه
 لع ]17 ءاحسدسلر طمقأمرج و ؟*", هم ْي !عاك و, ةلعفر, هج االقع 1887و
 ىداغ هموم نال نهد 0هعمعص اه 4 هعوجي (* ذه ت6 كلفتأ|#و
 لدعت مقلع م "دعاك دعما اع ظفمم طزن ءطنع لسع ؛طغع
 طرمعو ملل طع مممعستطأو. ظوسدمم هك طع طولا 3الع 1 هان
 ىطعمعم عع لع ةسافوت |ناكنمر, هك طمع هه اك ءدلطعت ؟1 عز

 م, مدمنع طقم طع لفناام قاع. "

 علورب 1 طححع عاووم ع طع لعا[عارتالمص 1 ىض هك طع
 زد جم 1١ اءل]ةرمماع اعهدح ةزانم## ةمل ]عم هعاو اطعاع 0-
 (سودنلممع 1 |هدعمخ مرد همع هك طع طع 2غ, مطتعاط ا5
 3مم 100ج ]مهل 11م ذك ةلعدإلل 7 ءقتئاتماتك أم
 اهعورمتمرج اه طع م سم" 0[ طع ظدتر عبو عما طعون محم لدغ

 3070ةرجك ذك انت كن.

 1 طءلمدرجعل ؛ه لع زقدورلمر 67ه, ذه 17854, اطعم ا؟عدتم اه
 الدو 117” وبم* ل هك لع م, هم (نمب## كالأأ||8, ؟1101ألتا قلن
 و لخر طعاسععو ممو ظمانأن, ذه وال", >جبأم»“ داق عك 101
 + متاعو طعام ادنع ص اطع ق3عمتمرب تصوم فخر ةمكر هغ
 دج ةوعأاو

 ٠ هي "طلو (عوم ام رعامع م ىطقن اد طعاوبع تلاول للعمم ىلا وامم اهم طع
 مدسصع اح صنم اهلللتمقار. ىو

 ١ 15م ةمممب دم مع (ىعمل هااحتتعو أه دطع لع[نأرانمو 5 عدشمبب كع
 كورا دحل 2مع, طنع 1 قققوأ ميعاسسع 10 ةنعموا همن كسعاشحتامز هن كع

 راع كر
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 ١/ مقر ةحول

© 

 12هرانعطأ موقق ةهنياعاعم نم مانقل مه تا 2مم  لتو
 لع طزامإ ىلا 0ع 8اس, مطنعاط ذك هملرع ه ه3ممعأا نع
 08 كلاتااد, طع 770+ منهك هم اطع اذيمع 1 1:ءقنمدر ةك هد
 ع ظمرر طنعط ذك, 11107 همم 815: هد طنكر آكل
 لدعم ذك مم هنطعع طيور, هع ا»ةتنعأب هل 2طن, اه 67 هز» ج طانار

 طعسوعم اطثع دمل ©هثهر, ةنع امم طئام»متك, هطنعط اروع ذه
 ق1:عق انمع هك ص طع ام, محدسعأرب ةاسعاست, ط)ءابءطو, هه
 © هل :  اامءاصزر ذك طع ادع, انعم ةمطعطا» نمل انزب 1؟ةلاطعت-
 سمعمو طع لمع ذرب طمع اع ظءمرتاع هك 6من, دبطم تم
 2010 ذا, ؟عم4 م نك لامست, !0ع ططعتع 12اهانتناج 1114,
 «طنعط أك معائممعف طرب عمت 7ع ةمعو طع هاطعع هن لض|ة1و
 هع ممغ ةمطمطأ فل, معاطعع ذك طعمم هصزب روان ]| هن» هم احعصتن
 اطعم ذك هما د م ةرجع, 10: 2 اهتم ال كاعأر طءاتطععم 136,
 5+ طعم ذك معرعع ممعع طقم 2 1 دعنطع طئوطع# 17م
 نك 1 ةمح ةمكمممصعل طرب طع ظزانو. 1 طمسع نعم 2اءأمءانمزو
 لالادصغ 7 هع 8 مئادك, مطعم دبع مناف ممع ع ع هناصع
 1ئام»4 ممع اع ظاما» كص»# ٠ "طع اآسممل طعع ذك "نر

 القا

 01 ظرف 1 ان“.

 [نك © ؟كنمصص ادع د الءكغأ دصععنك نثنط د ظنع أمه نر
 طك وب لمع لع طئئقنممع (هع بعمتميك 5111 همكجعع

 ومحتار مه ه دنع االتمل, طععقع 1 ةطملا ملمع هع ع

 226:ععو أه اطع ممر دم اطع امم, اطحع هدئطخ او طع لع
 معدرعلا هرحمممدعطعل ر  ةقعع مصتميج همم طع ظلم ىمماتمانع

 م ؟هئلع اناا طع الع نك رثاما ةك ت«دعمل فل, ٠ زك اتيان عما

 لالا هس كمسائعم دع ١2 ه(تلمعاع ههدطع ظمجو همم ذك دم

 دمج /هاعع ىععترت و متاع ترد طع ]أ نم“. "1ع ةالهمعع !؟هلدح

 اع طم“ او ةسزهنأب ذك وم مددتاععو قممكعودعماارب طف لثاآععمععر

 ذم طع !/كعر ذك 6 طمسألو 10 تأ ذ1 5 طنين 11 هاون ؟دأأ همم

 مه ١



 /7 مقر ةحول

 ؛ لتيوهو يرولل ١١/44 ماع برعلا ةريزج هبشل ةطيرخ
 نف يف ميدقلا بولسألل ةريخألا ةلشمألا دحأ يهو

 ىلع ملعلا دمتعا ةثيدح ا ةرتفلا غوزب لبقو « طئارخ ا

 دامتعالا نم رثكأ مدقألا رداصملا نم ءاقتناب ةراعتسالا
 يه ةطيرخ ا هذهو « ةيصخشلا ملاعلا تاظحالم ىلع
 عم نكلو (4!" مقر ةحول ) ليقناد ةطيرخ اساسأ
 كلذلو . (17 مقر ةحول ) روبين نم تذخأ تافاضإ

 جيلخ» دوجوب فرتعتو نيرقلا اضيأو ةمظاك نيبت يهف
 ةطيرخ ا هذه نأ ولو . هنيبت ال داكت اهنكلو «ةمظاك

 ترهظأل ةيقيقح تامولعم نم سسأ ىلع تممص

 ىلإ ) نيرقلا ىلإ ةبسنلاب فلتخم ناكم يف «ةمظاكا

 نع ةطيرخ ا هذه تممص دقو (بونج ا نم الدب برغلا
 ةفاضإ عم روبين ةطيرخ عم ليفناد ةطيرخ ةنراقم قيرط
 . ةيملعلا تانيمختلا ضعب

 . (يمساقلا دمحم نب ناطلس . د ةعومجم)
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 ؛“ه مقر ةحول

 دلجم « ىلع دمحم مكح تحن مصم خيرات : 85 اه كس ا دس يي

 اقطنم يف ةديدج ءامسأ لا ل 0 غ : 1 0 | طنا - ىأ هبشت ال ةطيرخلا هذهو 2( سيراب .]
 وعما 8 . بوتعلا ةليبق ركذ ىلإ ةفاضإلاب تيوكلا

 أ



 ةفرعملل مظنم عيمجن -؛

 يقب دقو جيلخلا يف ةديحولا ةيبروألا ةوقلا ايناطيرب تيقب نويلبان بورح ءاهنتنا عم
 دعي مل نآلاو ءركذت ال ىتح وأ ةدودحم تناك اهتيمهأ نكلو « ةرصبلا يف ةيلصنق نييسنرفلل

 لك نيمدختسم نامأب جيلخلا اوفشكتسي نأ نييناطيربلا عسوب حبصأف يجراخ رطخ يأ كانه

 ةلآ عم ةلوهسب اولماعتف ةيضاملا دوقعلا يف ةرفاوتم تحبصأ يتلا ةديدجلا تامولعملل دادتما

 (رتموفركل) نمزلا سايق ةلآ اومدختسا امك «اياوزلاو ضرعلا طوطخ سايقل (لامكلا) سدسلا

 مسرل تاثلثملا ملع مادختسا بيلاسأ كلذكو ةقيقدلا لوطلا طوطخ سايق يف تدعاس يتلا

 ةطيرخ لمعل نيحالملا نم ةعامج جيلخلا يف ةرم لوأل اهمدختسا دقو « ةقيقدلا ةيحالملا طئارخلا

 يه ١875 ماع ترشن يتلا ةيحالملا ةطيرخلا هذهو ء هلحاوس لك يطغت جيلخلل ةماع ةيحالم

 امك ةينيتاللاو ةيبرعلاب نكامألا ءامسأ تتبثأ دقو ؛ الماك ثيدحلا ماعلا لكشلا يطعت ةطيرخ لوأ

 « (ةينبلا) ةينبلا روخ دجوي لامشلا ىلإ بونجلا نمو « ةقباس ةطيرخ يأ نم رثكأ ءامسأ اهب نأ

 نيرقلا «٠ ضرألا سأر « ةريطف وبأ . ساطنفلا ٠ ليحيحفلا « ةبيعش « ةعيلق سأر « روزلا سأر

 ةعطق ؛ ربك « ةهوع « اكليف «؛ نايبوب : ةريثك رزج ءامسأ انهو ( تيوكلا ةيبرعلاب تبتكو)
 رثكأ ةطيرخلا هذه ىلع ةيبرعلا ءامسألا نأ جتنتسي نأ ءرملا عيطتسيو « مدارملا مأ ء هوراق « ناجفيرع

 نإف كلذكو ىقيقحلا اهلكش يف ةرهاظ « نايبوب حبصت ةرم لوألو « ةينيتاللا ةباتكلا نم ةقد

 ناريخلا ىلإ ةفاضإ تيوكلا لحاوس لك فاشكتسا مت دقو مسا نود نكلو ةدوجوم ةبرو ةريزج

 ةنراقملاب ةيوناث ربتعت يتلا ) ءاطخألا ضعب كانه ىقبت نكلو ؟؟47ةبروو نايبوب لوح ةعقاولا

 (©02504016) لباتسنوك ةيرحبلا اطباض اريخأ اهليدعتب ماق يتلا ( ةقباسلا ةيحالملا طئارخلا عم

 ةليلق ةرخأتملا ةيحالملا طئارخلا هذه تناك نإو /١4851 - 187٠ ةرتفلا يف (156[5) فيتسو

 . ١8778 ماع طئارخ نع اهتاليصفت يف

 آم 20ل16ه غ0 اطغ كددتت اطعرع زك م ععممرت هد اطتو ءعمامءمغتمم ا؟نطنعاط طقعك طععم مانطاتعاطعل طزن خ5. ©هماع. قريب (94/)

 نمر 0/ ]رع جامعي نبذل قمكاك 0] ]ع 2ءز"ىأدبإ (تانأ] ]821 - 1529 (آ. 05001 1990)
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 /ك مقر ةحول

 نسياك فشكتسا دقو ١ 1- ١/١4 تافاشكتسا جئاتن ىلع يوتحن يتلا ةيحالم ا ةطيرخلا نم ءزج

 ةباتك ىلإ ةفاضإ ةريثك ةديدج ءامسأ ىطعت ةطيرخ ا هلهو 2« 65 ماع تيوكلا ةقطنم ( 0105 17:)

 ةيبرعلا ةعابطلا نود اهنم ةطسبم ةخسن نكلو « ةردان ةيلصألا ةخسنلا هذهو ١ ةينيتاللاو ةيبرعلاب ءامسألا

 . ماع راشتالا عسأو ينام ألا (8ء7وا:هننك) سواه كريب سلطأ يف ترهظ
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 . ج . س اهمسر يتلا ةيناطيربلا ةيلاريمدألا ةطيرخ يف جيلخلا ىلعأ لوانتت يتلا ةقرولا نم تاليصفت
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 . (01041.4180 تاموسرلاو طئارخ ا مسق « ادنلوهل ةماعلا ةلودلا (فيشرأ ) تاظوفحم
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 ةمتاخ

 ذإ ؟تيوكلا ةلود ميلقإ يف ايلاح ةدوجوملا ةنيدملا ديدحتلاب تأدب ىتم دكؤملا ريغ نم لظي

 تقوب ١7١4 ماع لبق ناك كلذ نأ تيوكلا هيف تركذ يذلا ناولع نب ىضترم صن نم حضتي

 ناكملا اذه أدب ىتم يناثلا لاؤسلاو « هنايك هل اريغص اناكم تناك اهآر يتلا تيوكلاف « ليوط

 ىلع هجو يأب تدمتعا ةقطنملا هذه نأ تبثي ام كانه سيلف . ؟ ًالصفنم ايسايس انايك حبصي

 ةئيدم راوسأ جراخ ءارحصلا يف ينامثع عسوت يأل ةراشإ يأ درت مل ذإ  ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 غلبملا تناك ةديحولا ةيمسرلا ةيجراخلا ةقالعلاف . رشع عساتلا نرقلا نم تاينيعبسلا لبق ةرصبلا

 ركذ دقو (نيينامثعلا اياعرلا نم نكي مل يذلا) دلاخ ىينب خيشل عفدي ناك يذلا ريغصلا يوئسلا

 . ١757 ماع يف امامت يغلأ هنأ ودبيو . ١1707 ماع يف غلبملا اذه

 اداوكأ ةريزج ءارو اميف ةيدنلوهلاو ةيلاغتربلا ةيحالملا طئارخلا ىلع موسرملا يلاخلا لحاسلاو

 ريثك ىلع اهتيؤر نكمي يتلا روبعلا نكامأف . امامت اغراف ناك ناكملا نأ ديكأتلاب تبي ال (اكليف)

 جراخ ةدوجوم تناك ةيبروألا نفسلا نأ ىلع لدت ةروكذملا ةريزجلا بونج ةيحالملا طئارخلا نم

 ىلع تدمتعا يتلا ةيحالملا طئارخلا لك ىلع تيوكلا جيلخ دوجو مدع نأ امك لحاسلا اذه

 . ةيبروأ ةنيفس يأ هلخدت مل جيلخلا اذه نأ ىلإ ريشت نيحالملا تاظحالم

 تافلؤملا نم ةذوخأم ةمظاك مسا رهظت طئارخ نييبروألا ءاملعلل ترفاوت ١107 ماع ذنمو

 تناك ةمظاك نأ نييبروألا طئارخلا يماسرل اضيأ احضاو حبصأو ةيكيسالكلا ةيبرعلا ةيفارغجلا

 تاططخم نكلو ايسدنه ةئيس دودحلا طوطخ ةقد تناك امبرو « ينامثعلا قارعلا دودح جراخ

 عسوب ناك امك ابروأ ءاحنأ عيمج يف ةلوادتم تناك ةيرادإ ميلاقأ ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمألا ميسقت

 . ةفلتخملا نكامألا نيب ءامتنالا اوفشكتسي نأ نيلاحرلا

 نايكلا خيرات كلذكو بوتعلا ةعامج خيرات ةيادب حمالم نآلا يطعت ةرصاعملا قئاثولاو

 يتلا تانايبلا نم اريثك ةوقب معدت ةلدألا هذهو . تيوكلا يف هوماقأ يذلا لقتسملا يميلقإلا

 لئاوأ ذنم ةيلحلا تاياورلل ةيناطيربلا تالجسلا وأ ةيلحملا تاياورلا نم نآلا ىتح ةفورعم تناك

 نرق ذنم تثدح يتلا ثادحألا نع ةيلحلا تاياورلا هذه لوانتت يتلاو رشع عساتلا نرقلا

 .. ىضم

 . انكم ناك نإو ارخأتم اخيرات دعي تيوكلا ىلإ بوتعلا لوصول خيراتك ١7١7 ماعو

1 



 يف - تيوكلا نم امبرو - بوتعلا كرتشا ١74٠ ماع يفو دكؤم ريغ لاح لك ىلع هنكلو

 يدنلوهلا لوؤسملا بره امدنع ١76٠ ماع يفو . يسرافلا هاش ردان دض ةماع ةيبرع ةكرح

 الدب نيرقلاو ايروس نيب انايحأ ةنيمث ةلمحأب رفاست لفاوقلا تناك «نيرقلا ةيرق" ىلإ رتناك سنارف
 لثم نورصاعملا نوبقارملا هفصو امك نيرقلا ءاخر ناكو ةرصبلاو ايروس نيب رفاست نأ نم

 لفاوقلا قيرط : نيرصنع ىلع دمتعي ١777 ماعو ١1/07 ماع نيب ام روبينو زقيآو نزواهيينك

 . ؤلؤللا لجأ نم صوغلاو ايروس ىلإ ليدبلا

 ينعي الو « ةرصبلا نع ليدبك اهئانيم مادختسال تيوكلا وأ نيرقلل ةديازتملا ةيمهألا دوعتو

 نويبروألا راجتلا عتمت ذإ نفسلا ةكرحو ةيجراخلا ةراجتلل امامت ةحوتفم تناك تيوكلا نأ كلذ

 ىتلا تازايتمالا هتضرف زيمتم عضوب ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ىرخألا يناوملا يفو ةرصبلا يف

 مهتقالع ةيادب ذنم تيوكلا ماكح لواح دقو . ةيبروألا ىوقلل ينامثعلا ناطلسلا اهحنم

 ١ ىتح عاطتسملا ردقب ةيبروألا حلاصملا اودعبي نأ يلاحلا نرقلا لئاوأ ىتحو نييبروألاب
 نأ ىلإ دوعي ةعقبلا هذه يف تيوكلا دوجول يسيئرلا ببسلاو . ريبك يبروأ طغضل اوضرعت

 طسوتملا رحبلا ضوحب ةديج تالاصتا يذ نمآ أفرم ىلع اورثعي نأ اوعاطتسا تيوكلا راجت

 نايكك ةيعيبط ةأشن تيوكلل حبصأ اذكهو «ءادألا ةئيس ةينامثعلا ةرصبلا ةموكح ذوفن جراخ

 ؛ ةريطخلا ةيجراخلا تاريثأتلا نم نمآ يراجت قيرط ىلع عقت يهف لقتسم يداصتقاو يسايس

 جاوز وأ تاوزغلا جاتن سيلو « ةفلتخم ةيصاخ يذ ناكمك يجراخلا ملاعلل تدب دقف كلذلو

 يتلا ةيقدنبلا ةيروهمجو تيوكلا نيب ةنراقملا نإف اذكهو . ةلماكتم راجت ةلود نكلو ءارمألا

 لقعلل ةيفانم تسيل رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف زيمتم يفارغج ليلدو ينامثع بقارم اهدقع
 نينمآ ناناكملا ناذه ناك دقف اهدوجو ببس ىف ةيساسألا تارربملا رهظت اهنكلو ودبي امك

 . 37١يسيئر يراجت قيرط ىلع نيرقتسمو

 ه6. ص 7*١9( «ء ندنل ) كب تحدمو رديح ىلع هئبا تايركذو ةصاخلا قئاثولا نم اشاب تحذدم ةايح (964)

 ةراشإلا اهيفو (8575 - 88١ ص ص ١8/5( سيراب ) 4 دلجملا  ةديدحلا ةيملاعلا ايفارغحجلا :(1*ععاان5)س ولكير

 4754 ص ىف هنأ اضيأ ظحاليو «ةيرح ملاعلا يف سانلا رثكأ نم (تيوكلا) ةيروهمجلا هذه بعشاا : هابتنالل ةريثملا

 «ةلقتسملا برعلا ةريزج هبش» رصانع دحأك تيوكلا رهظت ثيح « برعلا ةريزج هبشل يسايسلا ميسقتلل ضرع كانه

 لصنقلا ريرقت يف اضيأ ةلقتسملا تايروهمجلا نم عونك تيوكلا عضوو «ةيكرتلا برعلا ةريزج هبش» سكع ىلع

 عك دلجم « دادغب ؛ ةيسايسلا تاالسارملا . سيراب « ةيجراخلا ةرازو تاظوفحم ع امملالف ماع ةرصبلا يف يسنرفلا

 . ١/1/٠ رياني 6 خيراتب دادغب يف يسنرفلا لصنقلا باطخ . ١١4 ةقرو
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