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 جحجمارب + تاسارد «٠ تارادضصا

 ةيلقع سسأ قفو ةرصاعملا ةيركفلا اياضقلا ةجلاعم يف صتخم يحبر ريغ زكرم »

 ثوحبلاو بتكلا ةمجرتو فيلأت لالخ نم لصؤم يملع باطخ داجيال ىعسي »

 .ةيراوحلاو ةيليصأتلا

 .ةيعونلا ةيئرملا داوملا جاتنإو .تاودنلاو تارودلا ةماقإب ىنعُي »

 .عمتجملا حئارش فلتخم نم ةفرعملاب نيمتهملا هباطخب فدهتسي »



 ءادهإللا

 اذهب بلقلا يف ًةحرفو «نمحرلاب اَسنَأ ءمالسإلاب مهناميإ نوشيعي نيذلا ىلإ
 اًراضحتساو تاملكل اظفح وأ ءاّيفارغج ًءامتنا «نيدلا اذه ىلإ ءامتنالا نوري ال ..ريخلا

 ..باتكلا اذه يدهأ ؛مالسإلاب ءايحألا ىلإ



 00 ا داحلإلا ةحاصف

 00000 رظّنلا أدتبُم يف ٌلاكشإ
 ا عل ُيِئاَمْنعلا ٌنئاكلا كلذ ..دحلملا

 01 ا !غلابت كّنكلو ..

 او ا سلا مست داو تما !ّرح انأ ءنكلو ..

 1 و م ا ناويحلا كلذ ..ناسنإلا

 217110 1 1 ز ز] ] 00 ناسنإلاو مالسإلا

 0 ةّيميهبلا ىلإ ناسنإلا ّدرل داحلإلا ةروث

 0 !؟باغلا ةغلو ةيعامتجالا ةينيورادلا

 1111117171 ٌءاَمَّصلا ةلآلا ..غامدلا

 01171-_-ذ-ذ-ذدذب- تالآلا مهو ..ةدارإ ةيرح

 ب ا ملا مالسإلا يف ةرجلا ةدارإلا

 000 !كرايخ راتخت الأ .. ٌداحلإلا

26 

 28 عا

 21 ا واع

 76 وج



 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 سرهفلا

 81 ا سس ب ب مهولا ةدايسو ةملظملا ةرانتسالا

 2131 111 ؟داحلإلا ملاع يف َتنأ ام

 9 اا ماا مالسإلا يف ةايحلا

 920 ا ا ةايحلا ىنعم ُرَحْنَي نيح داحلإلا

 9 يا ةاححعحلا يف ىنعملا ىلإ «ةايحلا ىنعما نم

 11 ماا ا قالخألا مُهّوو ..داحلالا

 110 ما اسجل اواولال تاما ورك مالسإلا يف قالخألا

 مُهّولا كلذ ..قالخألا

 ناسنإلا هيخأل ٌبْنِذ ..ناسنإلا

 ..............لامجلا مهوو . .داحلالا

 1 مالسإلا يف لاَمَجملا

 134 1ك ءايخألا ل َمَج ٌمُهَو

 14 ا ا ا ٌيئايزيفلا لاّمَجلا ُْمُهَو

 1 م يال رب ِسْفنأل ٍلاَمَجُمْهَو





 ُلاَوُسلا ناك ءءدبلا يف

 يكب 1 رم ىف يأ هدم مدع ساسم 24 وب تو 24
 ناك للص اَّلِإ ّيَسْلأ َدَمَب اًداَمَه نأ كير ُهَمَأ كلَدَف >

 ربما

 (32/سنوب) 405 تفرش

 .ةّيدرفلا لباقم يف ةيعويشلا ةّيضق 3 يه تسيل اننامز يف ةّيضق مظعأ نإ

 «برغلا ةهجاوم يف قرشلا ىّتحالو ءاكيرمأ لباقم يف ابوروأ الو

 ""”.«هللا نود ايحي نأ ناسنإلا ناكمإب ناك نإ يه ةّيضق مظعأ امّنإو

 يكيرمألا فوسليفلاو خرؤملا

 تنرويد ليو

 .0116ل زم: 12حبأ 2ةعطقمتوك, 1طع عدل عع ه6 4اطعتومد (811: 8دلععع 8هماكم, 2004), م.19. (1)





 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ..هدعب ّيبن ال نم ىلع مالّسلاو ةالّصلاو ..هدحو هللا مسب

 ّرهي يذلا لاؤسلا ناك ءرفكلاو نامبإلا رمأ يف - -دوقع ذنم- لأسي يلقع أدب امل

 ةمتاخلا ةلاسرلاو هللاب ناميإلا ناك اذإ :وه ءتاضبنلا هتّدشل برطضت ىّتح ؛يحور

 ريغ يف اندنع سانلا نم ريثك ريسي اذاملف ؟ىربكلا دوجولا ةينبل قحلا جيسنلا نم

 «ريسملا هنم بلطُي ثيح ىلإ هجّتي نأ ةّينوك ةيؤر لك بحاصب ىلوألا سيلأ ؟امهقيرط
 ؟ريصملاب اًضر

 ةينوكلا ةيؤرلا طارص ىلع ريسلا قيرط يف تارثعلاو تاوفهلا نع انه ثّدحتأ ال

 ةعاطلا بجاوب ينوكلا هرّوصتل ءافولا نع زجعي دق ناسنإلا ّنِإف ؛بلقلا يف ةدوقعملا

 سيل ..ناتوبكلاو ةوبكلاو ءناتطقسلاو ةطقسلا هنم ردبت ىّتح ؛ّلكي وأ ٌلزيف ؛ةلماكلا

 ةنيكس نم لكأت ةسرش ةمهنب لأسي يلقع ناك دقل .ميدقلا لاؤسلا نم يبلطم كاذ

 ؟قرشلا ىلإ ريسن ال اذاملف ؛قرشلا ىلإ قيرطلا ناك اذإ :يننكست تناك يتلا ةلفغلا

 سانلا نم ريثك لفاغتي اذامل ؟قرشلا ربدتسن ال اذاملف ؛برغلا ىلإ قيرطلا ناك اذإو

 اهيحانج ةطساب اهنأ نونلعُي يتلا دئاقعلا هعنصت يذلا قيرطلل ىربكلا ملاعملا نع

 ؟مهتدئفأ ىلع

 «قسانتلا» :ةدحاو ةملك يف هصخلأ يلعل ءدحاو ءيش ىلإ وفهت يسفن تناك دقل

 هيلإ ونرت يذلا بلطملا ىلإ اًعم نالجرلا ريست نأ يبلطم ناك .«002515[عمعإل)»

 بلقلاو لقعلا نوكي نأ «ةاجنلا قيرط لقعلا دصري ثيح ىلإ نيعلا ونرت نأو «نانيعلا

 مالحأو لقعلا تاياده نيب ةسكاشم الف ؛لكي ال قانعو ءمصفنت ال ةدحاو ةدحو يف

 تحنن ال اذامل :يلاؤس ناك .حراوجلا يعسو ركفلا تاياهن نيب رفانت الو «حورلا

 ؟ةعاطلاب دقتعن امل يفي لقعب ضرألا ىلع انبيبد تاراسم

 يف قداص هنأ ءرملا نيقي هلصأ ؛ةكرحلاو ةركفلا نيب مغانتلا لاؤس «لاؤسلا كاذ

 فقوتي نأ دعب هرظتني يذلا لآملا كردأو وه امك ملاعلا ةفرعم باصأ دق هّنأ همزج

 ال ةدماه ةّنج ؛ربقلا يف ىراويو «غامدلا نع ةيومدلا ةيورتلا عطقنتو بلقلا ناقفخ



 هسن ةهجاوم يف داحلالا

 لك لصأ وه ؟ريسن نيأ ىلإو انج نيأ نم :ةياغلاو أدبملا لاؤس نإ .كّرحتت الو كّرحُت
 ؟انه نحن اذامل :باوج هنأل ؛ءيش

 اوؤطخأ نيذلا هشيعي يذلا كلذ وه لالضلا مظعأ نأ ّنظن نأ أطخلا نمل هّنإو

 اوغاز مهّنأل فارحنا ىلع مهتايح اوشاعف ؛ةياغلاو أدبملا باوج مهبلط يف باوصلا

 نوكي نأ بجي امك اوشاع مهّنأ يهو ؛«ةليضف» ءالؤهل َنإف ؛لّوألا لاؤسلا باوج نع

 مهن الإ ءرّوصتلا باب يف نيتطخم اوناك نإو مهّنإف ؛اًبئاص لاؤسلا نع مهباوج ناك ول
 قيدصتلا يّباب يف اهقح ةّتنوكلا مهترظنل اوفو دقف ؛لمعلا باب يف نيقسانتم اوناك

 .لعفلاو

 ضفري مث «ةياغلاو أدبملا لاؤسل اًدساف اًباوج ءرملا ىتبتي نأ وه لالضلا مظعأ نإ

 نع لاض كلذب وهف ؛لمعلا باب يف هّقح هباوجل ءافولا -ةّيلك ةروصب- كلذ دعب

 قيدصتلا يّباب يف تتشملا اذه ملعي نأ كلذ نم ّرشو .ةّينوكلا هترظنل نئاخو «قحلا

 نم ملعي نم يناثلاو لّوألا نم ٌيشو .اهتككبي الو ههسفن عجاري ال مث ؛هتاضقانت لمعلاو

 اهّنأ مغر اهناخ يتلا ةّينوكلا هتيؤرل ةوعدلاو «هلاحب رخفلا يف ّرمتسي مث ؛اهضقانت هسفن
 .سانلا عداخُيو .هسفن عداخي هّنِإ ...ديخولا يدوجولا هديصر

 «-قحلا نع ةفرحنملا- ىلوألا ةيثدبملا هتيؤرل ءافولا نع لذاختملا اذهل له «ىرت

 ؟دوجو

 داحلالا ةحاصف

 ٌتأرق «عبطلل هدادعإل رشانلا ىلإ كيدي نيب يذلا باتكلا لاسرإ نم نيموي لبق

 دحلملا ليلد» :باتكل نوسردنأ سميج فوسليفلا اهّدعأ يتلا '”ةّيدقنلا ةعجارملا

 ربخُيل جربنزور ردنسكلأ دحلملا يكيرمألا فوسليفلا هفلأ يذلا «عقاولا ىلإ

 معليا علا (1)

 .«طانأعع الهلا 7514/9 يف سردي .فورعم يكيرمأ ةفسلف ذاتسأ : 416220065 105680658 (1946) جربنزور ردنسكلأ (2)

 .داصتقالا ةفسلفو مولعلا ةفسلفب ٌصاخ ٌمامتها هل
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 .مهتديقعل مهنالذخ جربنزور لاه نأ دعب ءالعفو اًرّوصت د داحلالا ةقيقح نع ةدحالملا

 رك كب سول و ا ملا

 ةّرملا يف» :بتك ذإ ؛ةرخاس ودبت دق تناك نإو ةقداص ةرابعب ءانباتك تاحفص يف

 «بتكلا عيبل رجتم يف «دحلملا ليلد» :باتك نم ٌةخسن اهيف ٌفداصت يتلا ةمداقلا
 يفولا دحلملا- جربنزور َّنإ ذإ ؛.0"02ناميالا نع عافدلا» مسق ىلإ هلقن يف ْرْكَ

 داحلإلا ةقيقح نايبب ؛هللاب ناميإلا ةديقع نع عافدلل ةمدخ مظعأ مّدق دق -هتيرهدل

 ال- دحلملا ا مالعإ عوضوم زواجُي مل هباتك لاوط وهف ؛يرهد دحلم ناسل ىلع

 ..هتاهيجوت قفو لمعيلو «هتيؤر مزتليل .يداحلإلا دقتعملا ةقيقحب -نمؤملا

 اًيسفنو ايلقع الخدم دحلملل مّدقتل فاك ءوه امك داحلالا ةقيقح نايب نسح نإ

 نيدحلملا ةردق يف ,لاكشإلا ّلك .لاكشإلا ىقبي نكلو .هدقتعمل ةيدقن ةءارق ةماقإل

 .مهبهذم ةفرعم نع زجع يف مهتماع َنإف ؛مهداحلإ مهف ىلع
 ةَّمَمم ّقلَأ مل «ةيرشبلا خيرات يف ىربكلا دئاقعلا يف رََنلا ةلحر يف ينأ ٌدهشأو
 1 ل لاا

 نيوانعلاب نوح وُعتْفَي ةدحالملا روهمج ّنأل امّنإو ءشَبْع نم ةديقعلا هذه ىلع امل ال

 اهعنصي يتلا ىربكلا ةئنوكلا ةروّصلا ةقيقحب نوُقتهي الو 0 ”ةيزاركلا تاراعّشلاو

 يِرْسَي اًمِلظُم «ٌيداحلالا ُريوَتلا» نوكي نأ نم ٌبجْعَت َكَسِفن دجت كلذلو .داحلإلا

 .هملاعم ىري نأ نود اليل دحلملا هيف

 يفتكت الو «ةيؤرلا هذه قامعأ ةفرعمب أدبت نأ ّدب ال ءّيداحلإلا رّوصتلا ةشقانم نإ

 نم َرَّذَحلا -ٌةرورض- يضتقي كاذو .اًئيش فرعي مل حطسلاب ىفتكا نم َّنِإف ؛حطّسلاب

 ىف ةَّقَ

 يف ناك جربنزور باتك نإف ؛هللاب ناميإلا نع عافدلا وه دصقلاو .ةينارصنلا نع عافدلا نع ثدحتت عجارملل ةيلصألا ةرابعلا (1)
 .ثولاثلا وأ حيسملاب ناميإلا ال هللاب ناميالا نع ثيدحلا

 لود عد مةملعردهمر * طومإع :عبزعجب ه6 [طع خلطعتوا'و نانالع م هعهلتاوب: عمزمزتامع آنك ااا طمالا (2)

 .1!1نوزممع طإن ىاعرع [هوعمطعع', ذم تنطمتعتتمم [عوعقمعاط 1هيصصقلم ؟مهانصتع 36, هايصطعع 03 (2013)

 .ةيئاعد -ةّيزارك (3)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 امك ءاهب داحلالا ٌراصتخا ةدحالملا ديري يتلا ةّيليمجتلا نيوانعلا حك يف طوقّشسلا

 َنِإف ؛ةّيداحلإلا ةّينوكلا ةيؤرلل ةّيناجملا ةنادإلا تاراعشل مالستسالا ٌمدع اًضيأ يضتقي

 -ةفرعملا ٌّقح- ءيشلا ٌةفرعمف ؛اههيوشتل كّدئاق نوكت اّلَأ بجي ام ٍةركفل كتفلاخم

 هن هعْفَر وأ ِنَِِب هيْمَر نود ءوه امك هلْتَمَت نسحب نوكت

 رطَنلا أدتبُم يف ٌلاكشإ

 َسِيلَأ ؟داحلإلا نع انئثيدح يف «داحلإلا فّرعُتل اًرارْدِم كا َلِسْوُت نأ ٌجاتحن له

 !؟فّرعُملا فيرعت يف اَّلَكَت ِلَدجلا نم بابلا اذه يف ُلوْخُدلا

 لأسي «ٌيوبعشلا داحلإلا لَدَجو .داحلإلا زومر تاتبدأ ىلع اَعِلَطُم نأ ٌنظأ ال
 هداحلإلا رّوصت يف وه ةدحالملا ةّماع عم لاكشإلا لصأ ّنأل ؛نيقباسلا نيلاؤسلا

 وأ ِرثَب وأ ٍّسَعَت نود يه امك مهداحلإ ًةقيقح ٌةدحالملا َرّوَصَت ول هّنإف ؛هيلدَأ يف ال

 !ًدحأ مهنم يتب نإ مهنم اًليلق الإ داحلالا ىلع يقب امل ؛ليمجت

 لّوألا لاؤُّسلا نم «مهداحلإب ةدحالملا ةّماع َلْهَج َكردُت نأ كيلع لهي هّلعلو

 ؛هب نوُئيِدَي نيذلا داحلالا موهفم نع ةدحالملا ةّماع ٌتلأس ول كّنِإف ؛مهيلع حورطملا

 (داقتعالا) ناميإلا» :وه داحلإلا ْنأ ٍمزجب رّرقُت يتلا ةحضاولا ةعطاقلا ًةباجإلا ىقلتسف

 ًةقيقح اوُكلتما دق مهّنأ نوُعَّذَي ءالؤهو . هللا دوجُو مدع مَع نذإ وهف ٠ «هلإ دجوي ال هنأ

 .ةلإ اّلأو دام ةوجولا ّنأ يهو ؛مهناهذأ اَهْنَعَو

 ةمصاخُم يف ٌةجاجل مهمظغأو داحلإلا ةّمتأ تاباتك َكَهْجَو يَلوُت امدنع كّنِإ مث

 دصقب مهبهذمل اَهّرَشُم اًريوصت قباَسلا فيرعتلا نوُربّتعَي مهّنأ دجتسف ؛"”ةهلؤملا

 امك- هّنأل ؛هلإ دجوي ال هنأ نونمؤي مهنأ نوركُي ةقيقحلا يف ْمهّنَأو ؛مهجارخإ

 نوملسملا :مهتهأو .يحولاب هدابع بطاخُي هدعبو قلخلا دنع نوكلا يف فّرصتم هلإب نونمؤملا 5 ةهلؤملا (1)

 .دوهيلاو ىراصنلاو
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 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 مهنأ ءالؤه رّرقُي كلذلو «''يِمّدَع ةيثوك ىوعدب مزجي نأ ٍدحأ ناكمإب سيل -نولوقي
 ال للاب ناميإلا ُتايغ وه مهبولق يف امف . «هلإ الأ نونمؤي» مهنأ ال «هللاب نونمؤي ال»

 مهّنأل ال «ناميإلا ةّلدأب اوُعبَتقَي مل مهثأل ٌةدحالم مهف ؛هلإ الأ أ نوملعي وهنأ عطَقلا

 لإ الأ ًةعطاق ٌةّلدأ نوكلمي

 3 ِرْدُت نأ كيلع َلُهَس ءداحلإلل فيرعت طسْبَأ يف ةدحالملا ةّم اع أطخ تكردأ اذإو

 امب َرْخَملا هئادبإ عم .هدقتعي ام ٌناونع ٌرملا َلهَج اذإو .قيرطلا ةّقب يف ِثَتل ةلوهس

 .مَظْعَأ ليصافتلاب هُلْهَج ناك .فرعيال

 ةينوكلا ةيؤرلا ةفرعم يف أطخلا نم ةدحالملا نم نيِمَّدقملا نم ٌريثك أربي ملو
 ذإ ؛مهدقتعمل رّوصتلاو مهفلا ءوس نيّيوبعّشلا ةدحالملا كلذب اوكراشف ؛ةّيداحلالا

 ناميإلل ِدْقَق دّرجم وه امّنإو ءاّناميإ /اًداقتعا سيل مهداحلإ ّنِإ لوقلا نم نورثكُي مهّنِإ
 ماطعتس 15 مما 2 طءانعك خاطعتوت» 15» :ةيزيلجنإلا مهترابعب وأ ةهلآ وأ هلإب

 وه داحلالا .اًناميإ سيل داحلإلا] «معمعاإن طع ادعاع 02 طعاذ عع ذم 000 085 5

 دق ّينوكلا َرَّوصَتلاو ًةديقعلا نأ نولهاجتي اذهبو .[ةهلآلاب وأ هللاب ناميإلا بايغ دّرجم
 ىْؤّرلا اهنع ىعادتت ةركف نم أدبي دق «ٌينوكلا ٌرّوصتلا َنِإف ؛ةدحاو ةملك نم ِناسِجْبْنَي

 هدادجأ سْنج نم َناسنإلا نإ لوقلا وأ ٌمْهَو نوكلا نإ لوقلاك ؛ىلوألا ةركفلاب اًمازتلا
 يتلا ٍفقاوملاو تارّوصتلا نم ٌةعومجم - ًةرورض - اهُعبنَت ٌتامّدقُم يهف ...مئاهبلا

 ماد امو .ضقانتلاب ىضري نأ وأ ٍتامّدقملا بّذكُي نأ اّلإ اهنم أربي نأ ٌّدحأ عيطتسي ال

 هلأ اهسأر ىلعو ةّيساسألا داحلإلا ئدابمب لوقلاب اّلِإ اًدحلم نوكياال ّيداملا دحلملا

 نع ةّيرورض راكفأ نم جتني ام لفي نأ مزليف ؟تاّرذلا ةكرح نع أ ةايحلا ّنأو هل

 نأ ىضري ذإ ؛ّدجلا ٌَدَحَأم َلّوَألا ّيداحلإلا أدبملا ٌدخأي ال ِهّنإ لوقي نأ وأ ىلوألا هئدابم

 .هحلمتشي وأ هِقْوَّذِل ق ٌقوُرَيامب ٌةَضراَعُي

 .ةلعودأتمم 012 انملالعمووأ داهنعممعمأا (1)

 .مهتارظانمو مهتارضاحم يف ةدحالملا نم امهريغو زنكوادو سوارك كلذ َرّرك دقو
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 اًريثك مهنأ اًديج ملعي "نييجولويكرألاو "”نييجولوبورثنألا تاباتك يف رظانلاو

 يتلا راثآلا ضعب ىلع «ةرثدنم ام ةفئاط نيدل مهرّوصت ءانب ةداعإ يف نودمتعي ام

 «دباعملاو «مانصألاك) ةصوصخم ةّيسوقط ٌرئاعشو ةنّيعم تاداقتعاب اًموزُل طبترت

 ةايحلا تاودأو ةريغَصلا ءايشألا يف ُهَراآ كدي ب ّينوكلا ٌرٌّوصتلا نِإف ؛(...مئامّتلاو

 لُْجَر ٌةروُص اهيلع ةّيراَخف ةينآ نم ٌربكأ دام ةايحلاو لإ دجوي ال هّنإ لوقلاو .ةّيمويلا
 يمي ةَِدَقَع ثالالد اهنمُجفتت ىربق ةَيدََع هلو اهنإ هام ٍدبغَ يف كَصِل دي ٌرجْسَي
 .اهنع كاكفنالل ليبس ال 5 ع

 هملول هدم ءان/ 0ر16 ٌصاخ ٌيميهافم ٍراطإ نم ٌقلطني -ه ريغ ٌلئم- ّدحلملا نإ

 ٌةيرورض ثلاثا اهنأل ؛ٌيِوْفَع جات يف راكفألا 5 ةّيقب هنع ْمُجْنَت يذلا وه راطإلا اذهو

 ىلوألا ِتارّوصتلا عومجم وه ٌّيميهافملا راطإلاو .ىلوألا ةيروصتلا تامّدقملل
 «نيّيلاثملاو َنِييدامْللَف .ةصاخ ام ةيواز نم مّلاعلا ةيؤر نم اَئنكَمُت يتلا ىرئكلاو

 نوزيفتب اهب نلوأ ةّيميهافم يطأ .. .نيتدقتلاو «َنيِيبيرجتلاو «نيينالقعلاو ءنيّتصونغلاو

 ٌةيميهافملا تالوقملا هذهو .باب ّلك يف ةّيعرفلا مهتالوقم دّلوتت اهنعو ,مهريغ نع
 «(عقاولل ةيئاهّنلا ةقيقحلا) اقيزيفاتيملاو .هتافصو هللا دوجو يف لوقلاب ُقّلعتت ىلوألا

 «©©0.ناسنإلا ةعيبطو «قالخألاو «(ةفرعملا) ايجولوميتسباإلاو

 مُهَعورشم اوماقأف ؛اهنع ٌكاكفنا ال مزاول داحلإلل ّنأ داحلالا مالعأ ُرربأ ٌكردأ دقو

 ةّيفسلفلا مهتيؤر ءانب مث «ٍماوّللا هذه جارختسا ىلع هتيادب يف يسيسأتلا ٌيفسلفلا

 حدم دقو. .اًلثم *”هشتينو آر واهنبوش تاباتك يف ةحضاو ةروصب هاظ اذهو . ةصاخلا

 .رضاحلاو يضاملا يف هتاعمتجمو هكولس «ناسنالا ةساردب ينتعي ملع :4115000108ا/ ايجولوبورثنألا (1)

 .ةظوفحملا ةيداملا راثآلا ىلع دامتعالاب ؛خيراتلا يف ناسنإلا طاشن ةساردب ينتعي ملع :8.561360108ال ايجولويكرألا (2)

 18هم210 11. ؟لقوط, از/ع أك انأاة 01 01511095: 400 1710ل:/ءكلقمرو اه طز |مدهرابر» (200عانوت (3)

 معولعمستعب 2013), 4

 نم ىلعأ .ةّيمؤاشتلا هتعزنب فرع .ّيناملأ يمدع فوسليف :41(أ1ان5 5100612065 (1860-1788) رواهنبوش رثرآ (4)

 .ناسنالا يعو عنصت يتلا ةدارإلا بناج

 خيرات يف ةقراف ةطحم هتاباتك تناك . ةفل ملاعو نناملأ فوسليف 2مل علمعط )الز ءاعدءطع (1900-1844) هشتين كيردرف (5)
 .«تشدارز ثّدحت اذكه» :هتافلؤم مهأ نم .ةّيسفنلاو ةيقالخألاو ةّيدوجولا ثحابملاب صاخ مامتها هل ناك .ةفسلفلا
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 جئاتنلا جارختسا ىلع ُهَسْس أ ماقأ هشتين نأ ؛هشتينل ٌّيروثلا ّيفسلفلا عورشملا "”رتراس

 -همعز يف- رتراص صرح كلذلو داحلالاب لوقلا نع َمججْنَي نأ د َّدُب ال امل ةيلآلا

 يناعيبطلا ّيداحلإلا أدبملل َه ًةنئمَأ ةنوك ةيؤر لكدُي ام داحلإلا نم جرختسي نأ ىلع

 هللا َنأ اًدج جِرْخُملا نم هنأ ٌيدوجولا دقتعي» :هبتُك مَ دَحَأ يف -اًلثم- لاقف ؛لّوألا
 60 .اًةحضاو ٍءامس يف ٍِيِق داجيإل ةيناكمإ يأ هلإلا ءافتخا عم يفتخت نإ إ ؛دوجوم ُريغ

 .هلإ الب ملاع يف ٌرشلاو ٍريخلا ميق ة راكنإ ىلإ يهتني ي نأ دب ال ٌدحلملا ٌيدوجولاف

 وهو «مويلا ةدحالملا ةّماع هيلع يذلا وه .هتشقانم ددصب نحن يذلا داحلإلا نإ

 نوكلا نأ هُصضَخَلُم يذلا :2[06ماطإل5أ 21 22605211512 ةيناعيبطلا ةيناقيزيفاتيملا بهذم

 هلالاك ٌيعيبط ٌقوف ٌءيش ُدجوي الف ؛كلذ دعب ءيش الو ققيقحلا ّلُك وه "ّيداملا
 نيَلاحلا الك يف ًءيش الف ؛ِبَبَس الب ْتَدِجُو وأ كيلر ٌةّداملاو .”ٌناجلاو ةكئالملاو

 َرْبَع ٌةّداملا هذه ثروطت دقو .تاّذلاب وأ اًعنَمَرَقِيَصلا ناك ٌءاوس ؛نمّرلا دوجول قباب

 َةَردُق الف . ءايمعلا ةتاوشعلا ٍناطلشب ءرخآ ىلإ روط نم ؛اهدوجو نم ؛ةفلتخم ّلحارم

 .هجراخ نم ّيداملا ٌنوكلا ُرّيَسُ د ةمكحالو

 عيمج يف ٍتالوقم ءوشُن د ىلإ هلإب ناميإلل ٌةضفارلا ةّيداحلإلا ٌةلوقملا تَّدأ دقو

 :لبق نم اهُفِرْعَي مل ملاعمب َيبرغلا ٍركِفلا َلَمْجمُم ْتََبَط ةقيقحلا يحانم
 .8م6720108121[15 ؟ء19()ا1550 ةيفرعملا ةيبسنلا :ةقيقحلا باب يف

 وليف ةدحلملا دج لا سرلا.يسنف اورو وس :7-90«1ال 5006 (1980-1905) راس لوب ةدج 10
 حم قوم نم زثكأ نيب هيف تلقت سايس وضخ هل ناك .ىنعم الب دوجو يف ُهسفن ناسنالا ًةعانص هتفلسف يف َدّكَأ .نيرشعلا

 .«مدعلاو دوجولا» :هتافلؤم مهأ نم .اهمالتسا ضفر هّنكل بادآلل لبون ةزئاج
 .هدياععب 3اأ/يم/م»] (طومتكر 0هلاتصقكل, 1947), 166 (2)

 .هةاعع, ا 'طحاكا ءرتاأ هأذكا71© وا ال طلال! د1 15171© (!ةكاكر 0 1947), مم.35-36 (3)

 ّنأ انه امهانعمو .امهنيب زييمتلا دئاسلا ناك نإو .«ةيناعيبطلل» فدارمك «ةفرصلا ةيداملا» - - باتكلا اذه يف لمعتسن (4)

 6-5 هلصأ هلك دوجولا

 انئيب قافتاب- كلذ عم امهو .ران نم جرام نم ناجلا قلخو ءرون نم ةكئالملا قلخ دق هناحبس هللا نأ ريخلا ءاج . مالسإلا يف (5)
 انه مهعم هشقانن يذلا ةّيداملا موهفم جراخ -نييداملا ةدحالملاو
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 .ططن]هدهمطتعول ؟ءاه(('0152 ةفسلفلا ةيبسنلا :ركفلا باب يف

 5612821681 عاهة ودد ةيلالدلا ةيبسنلا :ىنعملا باب يف

 .8/ه:2] :ءادغل ودم ةيقالخألا ةيبسنلا :قالخألا باب يف

 .1ءاعم1هعزعو] عاد( 1/153 هَ ةيئاغلا ةيبسنلا :ةياغلا باب ب يف

 رّوصتلا ِةنَمِثَم دعب ةيداهلا ًةلصوُبلا ناسنإلا نادقفل ٌةمْزالُم ُحجئاتن قبس امزكو

 تناك اذإ نإ يش ٍلمألاو لقعلا نم ّقبي ملف ؛ّيفرعملا ثحبلا ىلع ٌيداحلإلا

 َرَّبَع ام وهو .جَرق الو ٍةمُكِح الب ٌةياهنلا تناك ءِبََق الو ٍةمكِح الب ةيادبلا

 هوم دب جات ُناسنإلا» :هلوقب ''”لسار دنارترب دحلملا ٌفوسليفلا

 لك :هادقتعمو هّيحو فرار هلامآو «هؤامنو لصف ؛اهيلإ ىعست يتلا ةياهّتلاب

 مالا ِء ءاَنَمِ ُءاَنَملا هل رّدُق دقو ... َتاَدَّذلل ّيضَرَعلا ؤطاوّتلل اًجاتن لإ سيل كلذ

 ماطخم تحت ناسنلا تازاجنإل لماكلا ٌدبعملا َنَكْذُي نأ ًةرورض ديالو كسِمّتلا

 ©.«برَخلا ِنْوكلا

 ّيحلا انةوجو نأ ٌسِماهلا ُيِفَحْلا ٌرارقإلا كاذ وه «هتقيقح يف ّيداملا داحلإلا نإ

 «ةقيقحلا هذهب هسفن ةحراصمب -ٌةَماع- دحلملا ىضري ال ْنكلو .ةيلُك ةيئاوشعلل ٌييدم

 لل اًركْنُم شيعي نأب ةّيداحلاإلا ةلضعملا لحي نأ ىلإ -يعو الب وأ يغَوب- يكسو

 ّلظ يف الإ اهل ةايح ال يتلا دوجولا يناعم هيلع َقِرْشتل ِهيْعَو ٍفْقَس يف ِةنَزْوَر حتف عم
 مامأ نحن امّنِإو بِدَجلا عقاولا يغر يداحلإ لؤافت ءازإ انسل انّنِإ .هلإ دوجوب ناميإلا

 َتفلأ دقو .ةعزفملا ةياهنلا مغر ٌلؤافت وه .ةبدَجُم ةياهنلا ّنأ نع اًرسق رسق ىماعتي لؤافت

 ُريسي هّنأُرِصْبُي داع امف ؛ةيفانتملا :ةضقانتملا ٍتاداقتعالا عم ٌشياعتلا ٌدحلملا ٌناسنإلا

 ةفسلفلا مالعأ ٌدحأ .يناطيرب تايضايرو قطنم ملاعو ٌقوسليف : 4 1انووعل1 (1970-1872) لسار دئارترب (1)

 ّ .بادآلل لبون ةزئاج ىلع لصاح .ةيليلحتلا
 8عمئومل ايدوعأا, اربع ءزك» هجم انموعاع (تاعل ذهن ادمن طوماتهم لذ !؟ءولذو» دععباو»7, آذدنعآ5 (2)

 نمنع ]آن 1ماعرا/ةموتاإل, 2014 ,م. 45).
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 يف اهُضئاقنو ٌءايشألا ثيح ؛ماهوألا ةريزج ىلإ نيديرملا ٌدوقت 2 ردا ا

 كانه ٌقيرط ال هنأل ؛هسفن نجلا يف هيمو ٌةاهتنم ىلإ ٌدوقي ُقيرظلاو «ٌيمْلِس شي اعت

 ٌماهوأ اهنإ . .َتْنَأ َكَج حتت نأ نود ٌكلوح كَ ّرحتت يناعملا ٌةابشأ امّنإو ؛ةقيقحلا يف

 (ناسنإلا-) ٌةَيح ٌةَدام ّنأ وهو ءِلَوألا ّيداملا ٍداحلالا أدبم زواجت يف ٌةبغَرلا اهُعَتْضَت

 ل ل
 ْيَشال ٍلْجَأل َتوُمَت تت. هخ

 ُيئاَقْنَعلا ٌنئاكلا كلذ ..دحلملا
 :©ليق اًميدق

 يفطْص ادت ٌيِفَو لع *«# مهيامو ٍنامَزلا ينب ثأر املا

 يفّولا ٌلخلاو ُءاقَْعلاَو ُلوُعلا *** :ُه ثالث ّليحتسملا َّنأ ُتْنَْبَأ

 قوف ٌسّفَنتي اهدارفأ ضعب ّنكل «ةردان ٌةعاضب ّيفولا ّلِخلا ّنِإ لوقن نأ نحن انلو

 مه اهيل زييتتلا رتآ ند نيرألا ىلع مولخرا تامسيل ةننيأل نيذلازناوءوضرألا

 مهُناعفأو مهراكفأ رْدْضَت مهداحلإ نمف «قْدِصِب مهّداحلإ نوشيعي نيذلا ةدحالملا

 يذلا ناسنإلا ناك ام ءنوكي نلو «نكي مل ُن ٌنئاك «َيقيقحلا ّدحلملا نإ .مهرعاشمو

 نم َلّوَألا نكيلف ؛ديع ٌموي ةدحالملل نوكي نأ َديرَأاذإ هنإ ليق ىّتح ؛ناسنإلا وه هفرعن

 !ليربأ ةبْذِكِل قفاوملا ؛ليربأ

 ىلإ ِهلِإب ناميإلا نم هجورخ دعب هنأ ّنظي -مالسإلا نع جراخلا- دحلملا نإ

 ناميإلاو «قلاخب َناميإلا ةقباسلا هتموظنم نم َعِزني ْنأب الإ اًبلاَطُم سيل «داحلالا
 نوكيل ؛مارحلاو لالحلا يف ةيهقفلا ماكحألا ضعبو «ةكئالملاو رانلاو ةنجلاب

 نأ بجي رييغتلا َنِإ ّقحلاو .هلوقو هبلق يف ناميإلا نم ةبئاش ال ءاًصلاخ اًدحلم

3 

 .669 ص ؛(توريب ,رداص راد) َيَلجلا نيدلا ّيفص ناويد .(م1339 /ه252 يفوت) يلحلا نيدلا يفص رعاشلا وه لئاقلا (1)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 رظنلل ام ةيواز نم ٌلّوحت نإ ةقنوكلا ةيؤرلا عوُصَت يتلا روذجلاو سسألا يف نوكي

 ؟ةرفاكُملا َّلُك اَهدفاَتو :ىرخألا ةهجلا نم اهلباقت ىرخأ ةيواز ىلإ هلك دوجولا ىلإ

 محل نم ءاًديدج اًنئاك هبحاص زشني داحلإلا نإ ذإ ؛ٌةّيلك ةيؤرلا رييغت ىلإ يَدؤُي امب

 . .نيَديدج مظعو

 اَهَسِبالُي ال ىّتح لججوو قذصب اهب كسمتسملاو .هتيؤر يف َنيمألا دحلملا نإ

 ال ٌءرملا ناك اذإ هّنإف ؛ةّيمَّدَعلا ليبس ريغ هل ليبس ال «هللاب نينمؤملا ناميإ نم يش

 الإ باوّصلاب اهيرظانل فرتعي لآ ُهَمَ ؛اهضارغأو «ةداملا ريغ دوجوب دوجومل ٌفرتعي
 ُةَيِمَدَعلاف ؛كلذ ريغ دوجولا اذهل هِمْهَف يف زواجتي اَلأو ءاهضارعأو ةّداملل امهتيؤر يف

 ةيدوجولا ةّيمدعلاب لوقلاو .يناعيبط ٍدحلم لك ُرَدَق اهوا مئالااهجج ةيدوجولا

 دوجولا نم ىقبي الف ؛عقاولاو نهّذلا يف ءيش لك ُبارخو ءةميقو ىّنعم ّلك ةياهنُهلآم

 .هِرّوُص ٌريغ

 وهو. .ةقاملا يف دوجولا َراصتخاو .هللاب ناميالا ةياهن دعب ملاعلا َلآم هشتين كرد دقو

 ةيمدعلا ٌةوستس ؛(نيرشعلاو دحاولاو نيرشعلا) نال ن نئئرقلا يف هَ كتي هلعج ام

 دعب ام ةفسالف َلَّوَأ مويلا هشتين ُدَعُي كلذلو ”.اهتفاقث نم ٌتارخلا ٌنكمتيو ءابوروأ يف

 ٌةرارش ىوس ناسنالا ًةايح ىرت الو «لانُي ال اًبارس اهارتو ًةقيقحلا ُركْدُت يتلا ةثادحلا

 .ثحاشلا غارفلا َدوُسَيِلو مكاحلا وه مالّظلا ىقبيل ؛ئفطنت ْنَأ اهضْيِمَو دعب ُكِشوُت
 :-ديدجلا داحلالا َيبن- ”زنكواد لوق يف ةحضاولا ٌةيوداْؤَسلا هذه ٌدجتَل كّنإو

 يف ناك اذإ اهَفََتَت نأ انل يغبني يتلا ٌصئاصخلا قد ّلكب ُلِمْحَي ُهْرِصْبُت يذلا ٌنوكلا»
 2!.«ساق ثارتكا مَّدَع ريغ ءيشال ٌرشالو «ةياغالو ءميمصت الب هِرَهْوَج

 ممعلفعط للاعئعجدعطع, 716 !1ز/] 0 ظوسعبب 1. مماطمموب !/1. اانلماتعأ (8لعووب الورع 0هرماعب طالع (1)

 . طيطان ءوغلممك, 2019), مءالأأ

 ٌُتَمَهاس .هديدجلا داحلالا» ِراّيت ٌُسأر .َيناطيرب تاناويحلا كولس ملاع :161310 12/1185 (1941) زنكواد دراشتير (2)

 .«هلإلا ْمُهَوه هباتك ٌةّصاخ ايلا اذه ٍلوصأ ليكشت يف هئاَملْؤَم

 . .؟زءطقعل طوعا مكر ضبع هربا هز طك عج (لا كنب المعلع: 8ظهدهنع ظمماعك, 2008), م. 133 (3)
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 زنكوادو «ىنعملاو هلإلا تومب خراصلا فوسليفلا هشتين مالك حوضو مغرو
 اًئيدح مهتاباتك يف كلذ عم دجت كّنأ الإ «ةميقلا مادعناب خراصلا ّيسامحلا دحلملا

 ناسنإلا ٍفاصنإ تاتفال تحت نولضاني مهو «ةّيباجيإلا ميقلاو ءّيحلا ىنعملا نع

 ٍةلصقمٍةغسلف ةماقإ نع اهراصنأو ةيمدعلا ةفسالف ٍزجَعِل كلذو ؛ةقيقحلاو بوعُلاو

 .ةميقلاو ىنعملا مدعُت عقاولاب

 ناكمإ لك يهتنيف ؛ةّيمدعلل مهترصُن يف داحلالا ةّمئَأ قّدصُت نأ نيب انه نحنو

 وأ «ةميقلا .ءامس يف ةليضفلاو ىنعملا ضرأ يف ةقيقحلا بلطو «لادجلاو «مالكلل

 ام نوفرعي ال مهف ؛مهداحلإ مهيلع ُرِكْنت اهدنعو «ةميقلاو ىنعملاب مهناميإ قّدصُن نأ

 نأ نكمي ال داحلالا َّنأل ؛داحلإلا مزاول مازتلا ىلع نوؤرجي ال وأ ,مهداحلإ نع مزلي

 !اند[ز078616 شاعُي

 -ةلواحم دّرجم- ةلواحمو ةّيمدعلاب هواوي ةيرج ةخام توتباف دجو اذإو

 .ءوبخملا ٌفشك هنأل ؛ةمحر الب نيدحلملا ةّيقب يديأ ٌهْئّسَوانت ءاهتّيلكب اهمازتلا

 ليلد» هباتك جربنوزر َرشن امل -اًلئم- ناك ام وهو .اًموتكم نوكي نأ ِهُّقَح امب حّرصو

 ٌةلهس ٌةبوجأ مّدقُي هنأ مهنا دقف ؛(ماهوأ نود ةايحلاب عاتمتسالا «عقاولا ىلإ دحلملا

 نأ وأ «ٌةرورض ءباوّصلا ٌطرش ديقعتلا ّنأكو ؛””هنم سانلا فقومب يلابُيال ْنَم مّلَقب

 هّنأ وه جربنزور هلعف ام .هبهذمب اًعنتقم ناك نإ ركنملا راكنال بأي نأ بتاكلا ىلع

 راكنإب -ًةماع- هبأي ملو «ةّيعيبطلا هتياهن ىلإ ّيداملا داحلإلا عم راس -ةطاسبب-
 ..ءيشل ةميق الو .ءيشل ىنعم الأ اهسأر ىلعو «هبهذمل ةعزفملا جئاتتلا

 ؛مالكلا نع لالغألاو ماَنْخَألا ٌكفب .هتقيقح ىلعو .هتّيلكب داحلإلا ةفرعم لطم نإ

 -ةرشابم ةروصب- كلذب يغبن انسلو .هَتَرْكَس نم دحلملا قيفي ىتح ؛ٌلجاع ٌبَلْطَم

 5عع هنعطقعل 6ءالدتل, هوعمطعمعن5و 0ننلع ام ظعهتتاإل, طار طمدأ 01/05/2012 (1

 < طغمو:// وبنو .طان م05(. ءمرن/ عداتإل/ 1م 5 عراط ءىعذ- عن لع-ام-ععقلت_ط_1181571 >.

 يف عقو هشفن جر ميقلاو ركفلا قئاقح ىلإ وعدي يذلا هباتك -كلذ مغر- هفيلأتو ةّيمدعلاب هلوقب ةحضاو تاضقانت يف و ُهشفن جربتزور (2)
 !ةسامحب اهل رصتنُي
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 .«نازيملا يف داحلإلا» ةلسلس نم ى رخألا بتكلا يف هان وانت ٌرمأ كاذف ؛داحلإلا ضقن

 ..ريوصتلا يف ماهبإ الو «ليمجت الب ءوه امك داحلإلا ةفرعم ىلإ ىعسنل انه نحن امّنِإو
 هباتك فّلأ دق "”رجنتس روتكيف دحلملا ّيكيرمألا َيئايزيفلاو فوسليفلا ناك اذإو

 فشتكي نأ -لباقملا يف- ئراقلا دعت نحنف ؛0«ةلشافلا ةّيضرفلا .هلإلا» فورعملا

 ىوقي ال داحلإلا ّنإ ..ةليحتسم ٌةّيضرف وه امنإو «ةلشاف ٌةّيضرف سيل داحلإلا ّنأ انعم

 هنأل ؛نحتمُي نأل ًالباق سيل وهف «رابتخالاو ٌسسيلل ضرعلا ريرس ىلإ هسفن عفري نأ
 ىلإ دّدبتيو «عباصألا فارطأ ىلع بوذي هّنِإ ءباسحلا لبقو ضْرَعلا دنع رحتتني
 .هنم ّوندلا دنع قيقر ناخد نم بارس

 !غلابت كّنكلو ..

 لوقيف ؛هيف داحلإلا ةروص ٍةماَيقِل عزجيو «باتكلا اذه ملسم وأ دحلم أرقي دق

 اًدحلم يتايح يف رأ مل يف ؛ٌيرظن ٌلدج اذه كباتك يف ُْرَكَد ام لك : ةقداص ةّيوفعب

 برغلا يف دجوي هنأ يعم ىرت الأ ..اهركذت يتلا راكفألاو دئاقعلا هذه قفو شيعي

 له ؟تاناضيفلاو لزالزلا نيح نيبوكنملاو نيزوعملا ذاقنإل دالبلا نوبوجي ٌةدحالم

 تاحفص يف هلوقت ام ّلك نإ ؟ةّيرشبلا عفن ىلع ةدحالملا ةعيبطلا ءاملع صرح ركنت

 !هّلك هنودقتعي ال مهّنأل هب ةدحالملا م ازلإل ليبس ال باتكلا اذه

 مهنأل ال ريخو ةبيط مهيف .كضارتعا يف مهركذت نيذلا ةدحالملا ّنأ وه يباوجو

 ةرّيخ ةعزن ّيأ ٌدُرَت نأ كل ليبسال هّنِإ ..ةدحالم مهّنأ مغرلاب كلذك مه امّنِإو ,ةدحالم

 مهداحلإ نونوخي مه ..رشلاو ريخلاب فرتعي ال مهداحلإ ْنأل ؛مهداحلإ ىلإ مهيف
 «مهتثيب يف ةدئاسلا ةينيدلا ةفاقثلاو ةرّيخلا ىلوألا ةرطفلا ديصر نم نوقرسي مهنأل

 ديدش .ديدجلا داحلالا رايت مالعأ نم .نكيرمأ ٌوسليفو قئايزيف :1/10106 2014-51208:01935) رجنتس روتكف (1)
 .اهقسانت باسح ىلع تاضارتعالا فيثكتب هتاباتك زّيمتنو هَينيَدلا داقتعالا ٌدض ةيناودعلا

 .التءامر ل. 5( عموعك, 604: 18 طهناءو [اررمم/ط ءوزو (طرءهممعاطعس5د 80هماى, 2008) (2)
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 يف مهضقانت اوفشتكي مل وأ «كلذب اًرهاظ اوفرتعي مل نإو «مهلعفل اًرفاح كلذ نوكيل

 فالخلا نم يثكو «اليلق الإ اهنورداغي ال نايدألا قئاقح كلَ يف نورودي مه .كلذ
 ..لوصألا ال ليصفتلا يف -ةيلمعلا رومألا يف- مهعم

 لثملاب ٌفختسَأو لب ؛باتكلا يف ام ّلكب مزتلي دحلم دجوي ْنَآ ُركْنَأ :كلئم ين
 1طءمع هع مم (طعاواك ذم) (قدانخلا يف ةدحالم دجوي ال» :لئاقلا يزيلجنإلا

 ةٌوصت داحلإلاف ؛اًلصأ - ةلماكلا ةقيقحلا ىلع- ةدحالم دجوي ال هّنأل ؛؟ 05

 ةقداصلا يعولا ةظحل َنِإ ..هقّدصُي نأ نكمي ال هنأل ؛ناسنالا ُهَّشيعي نأ نكمي ال

 هرّوصت ّقْبَط ٌدحلملا شيعي نأ يف ةبغرلاب نرتقت يتلاو ءدحلملا ردص يف داحلإلاب

 ّيمري نأ وأ «سأرلا هاجّتا يف سّدسملا َرِز ةطغضب نرتقت نأ َدب ال «هملاعمب يدتهيو

 ١ !رارف ال ..قهاش نم هسفن دحلملا

 مهدقتعم ةقيقح نيدحلملا ةحراصم ىلإ ىعسي كيدي نيب يذلا باتكلا اذه نإ

 ىلإ مهعفدل ال ءمهسفنأ عم قدّصلا ةظحل اوشيعي نأ مهُّرَمحُي ِهّنِإ ..هنونوخي يذلا

 تحت اهنوشيعي يتلا رّدَحلا تاظحل ةقرافملو «ةقيقحلا ةهجاومل امّنِإَو «راحتنالا

 «ةرانتسالا» ىوعد عمجي نأ ءرملاب حيبقلا نمل هّْنِإ .«ةرانتسالا»و «ريونتلا» تاراعش

 ..نبجلا ةليذر عم

 امّنإو ءاهحوضوو ةجبحلا ةّوق نيهر سيل قحلا لوبق نأ يعو ىلع فّؤملاو

 ةقيقحلا حرش ةلواحم َنإف كلذلو ءاهيلإ هقوشو ةقيقحلل ءرملا ءافو بلط نيهر وه

 بتاكلا ةرابعب- اهريسفت ءيسيل هل ةديدج ةدامل لذب ىوس تسيل ءاهّبحي ال نمل

 «©.-دلانوكدام جروج يدنلتكسألا

 .اًنُيحتو ةراجتسا ؛هيلإ ئجتلت هلإ دوجو ركن نأ سفن كلمت ال دئادشلا نيح هّنِإ يأ (1)

 .0عءعمروع !ا/لدعاطهدهأل, 7716 نيجماعؤ لسد, منع (!اتممعدمماتو: 8عاطقمإل [[هنقعر 1985), م.16] (2)
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 !ّرح انأ ءنكلو ..

 ؟باتكلا اذه أرقي امدنع ّيبعشلا دحلملل ةيديلقتلا ةضراعملا يهام

 ؛ءايبنأ الو ءسّّدقم باتك هيف سيلو ءائيد سيل داحلإلا :دحلملا لوقيس «ةَماع

 مهب دّضعي نيذلا ةدحالملا وأ فلؤملا اهاتبتي راكفأ باتكلا اذه يف ام ّلكف

 يف امب مازتلا نود ءاشأ امب نمؤأ نأ يناكمإب ؛ّرح انأ ..داحلالا مزاول نم هفقوم

 !ىواعد نم باتكلا

 نأ نود داحلإلا تاراعش رّركي يذلا ّيوبعشلا دحلملا ةضراعم يه كلت

 ىتبتي نأ هناكمإب دحلملا نأ يف عزانن ال باتكلا اذه يف نحنو ..اهتالآم كردي

 انسل ..داحلإلا مزاول -اًيصخش- ضفري نأ وأ .ءباتكلا يف ام فلاخت اًراكفأ

 ءيش يف هلداجن نحن ..راكفأو ىؤر نم ءاش ام ىّتبتي نأ ىلع هتردق يف هّلداجن

 ةروكذملا مزاوللا ضفر نإ ةقسانتم ةينوك ةيؤر ّلمحي نأ نع هُرِْسَع وهو ءرخآ

 ..باتكلا يف

 اًيتهذ رداق هنأ دقتعأ يننأل .داحلإلا مزاول ٌضفري نأ هناكمإب دحلملا َنإ

 ّيأب ناميإلا ىلع غامدلا ةردق يف ةيضقلا تسيلو ءراكفأ نم ءاش ام ىّتبتي نأ

 ٌةَعَجَب وأ ٌاسنإ ُهبحاص ّنأ َنِمْؤُي نأ رداق غامتدلاف ؛ءاش راكفألا نم تاتش

 هداقتعا ىلع ّيقب ْنِإ نّيبلا ضقانّتلا يف ُعَقَيَس هتكل ..جلت ةقذُت وأ ٌسَرْوَن وأ

 .عقاولل فلاخملا

 يف اوّركف امّلك اهلهأ دراطت ىقبتس يتلا داحلالا مزاول شقانن باتكلا اذه يف انَن

 يضتقي امدنع مزالتلا هجو نيحضوم "'”.مهداحلإ يف نيقداص نيدحلم اونوكي نأ

 لوسآلا دبع نب يبتلا دبع) هقرافي نأ زوجي ال ام يأ ني هئاكفلا عننا ءَّْشلا نحت ٌِراَخْلا وهو مزال عمج .ماوّللا
 :ةيملعلا بتكلا راد :توريب ءصحف يناه نسح :بيرعت ؛نونفلا تاحالطصا يف مولعلا عماج «ءاملعلا روتسد ,يركن دمحألا
0011210 
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 ةحيرص درت نأ اهب رارقإلل مزلي الو ".ةّيفخو ةرهاظ مزاول راكفألل َنِإف ؛كلذ رمألا
 لباق ريغ مزاّللا نوكيا يف اهنا ؛نيموصعم ةنسلأ ىلع وأ سّدقم باتك يف

 .اًلقع ّيداحلإلا هموزلم نع كاكفنالل

 جربنزورو *سيراهو زنكواد لاوقأ لقنن نأب داحلإلل راكفألا هذه موزل دّيؤن نحنو

 نوُرقُي نيذلا داحلإلا مالعأ نم مهريغو ...رواهنبوشو هشتين مهلبقو سور لكيامو

 ُهَجّوو ..ةايحلاو ناسنإلاو نوكلا نم ةحضاو تفقاومب ًٌةرورض ٌنرتقم داحلإلا نأ

 امّنإو «نيزوهشم ةدحالم تاباتك يف اهدورو ضحمل ال باتكلا اذه يف اهداريإ

 نم ّدحلملا ُباتكلا اذه هب مزلأ امو داحلإلا نيب ّيقطنملا طباَرلا اوُمَّدق ءالؤه ّنأل

 ججحلا ّلك بيذي ّينوك ٌضمج» ةينيورادلا َّنِإ -اًلثم- جربنزور عم لوقت انّنِإ .مزاول
 يضتقت ةينيورادلاف ”.«اهب نوّرتعي يتلا ميقلاب ناميإلل سانلا اهيلإ دنتسي يتلا ةحاتملا

 ببسب ةّيئيورادلا نم فاخي نم ةدحالملا نم كانه ّنأ هديكأت هقفاونو «ةّيميقلا ةّيمدعلا

 .مزاوللا هذه نع يماعتلا ىلإ رطضيف ؛اهمزاول

 , نتي وأ نتي ريغ نوكيدق مزاللا (1)
 هد دعب ٌقولخم اك نأ تابإ كاثمو .موزلملل مزاللا موزل لقعلا فردا يلد ىلإ مول هيف جاتحي ام :نقيلا ريغ مزاللا *

 .ملعلا وأ لقعلا نم اًليلد حلاتحي رمألا اذه َنإف

 :معألا ىنعملاب نيب مزالو ٌصخألا ىنعملاب نيب مزال .نيفنص ىلع وهو :نّيبلا مزاللا ©
 اذإ كنإف ؛ةّربألل هربا موزل لثم ؛همزال روضتت ىّتح موزلملا هيف روّصتت نأ يفكي يذلا وه :ٌصخألا ىنعملاب نّيبلا مزاللا »

 .ةّونب دوجو اهنم مزلي هْنأ َتْمِلَع ؛ةوبألا
 مزجلا يف جاتحي هَذا نأ يأ ؛ ةبسنلاو ههمزال رّوصتو ءيشلا رّوصت ىلإ هيف جاتحت ام وهو : :معألا ىنعملاب نيب مزيالو .٠

 عقيل يفكي ال ُهَدْحَو ناسنإلل انرّو : ؛ةباتكلاو مّلعتلل ناسنإلا ةيلباق لثم . امم امهراضحتسا ىلإ همزالو ءيشلا نيب موزللاب
 ؛ّيفارقلا رظنا) امهنيب مْالَّنلابانْمَّرَج «مّلعتلل ةيلباقلا انرّوصتو ناسنإلا انرّوصت اذإ نكلو ؛ملعتلل هتتلباق رمأ ةرورض اننهذ يف
 ص .2001 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب .دوجوملا دبع لداعو ضوعم يلع :قيقحت ؛مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا

85-86). 

 لان. قالخألاو يعولاب باصعألا ملع ةقالعب ٌصاخ مامتها هل .يكيرمأ ب باصعأ ملاع :5د:م طلومأو (1967) سيراه ماس (2)

 .«ناميإلا ةياهن» :هباتك هرشن دعب ًةريبك َةّيبعش

 «ملعلاو ناميالا نيب ةقالعلاب ٌةّضاخ ٌةيانع هل .ٌرراب (ايجولويب) مولع ٌفوسليف :14108361 10ال56 (1940) سور لكيام (3)

 1 .رّوطتلاو قلخلا لدجو

 ةصاعع 5كهرممدعتد ةمل ماع 8هودعمطعور 'اطوصتم'5 متطتاتوالع 1لعمن تتماسأمم ةمل طع معوصه- (4)

 ذمعاعوومعوو ه؟ !ذ1ع', 8زوامورد هردل ط]نامدمروإرب 18: 653-668, 2003, 654.
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 لوصأ نيب مزالتلا داسف َتبثي نأ هيلعف ؛داحلالا مزاول نم َتّلفتي نأ ءاش نمو

 وه كاذف ؛ىرخأ ةهج نم داحلإلا سوؤر هيلإ هبسني امو «ٍةهج نم هتامّدقمو «داحلالا

 قيرطلا عطقل باتكلا اذه ىعس دقو .مزاوللا هذه نم ةءاربلل لوقعملا ديحولا قيرطلا

 .ةدحالملا ءالؤه تالوقم ينبت موزل هجو ةّرم لك هنايبب ؛ةقيقحلا هذه نم ٌرافلا ىلع

 :ىلع مئاق كلذب باتكلاو

 .داحلإلا ةقيقح حرش .1

 .داحلإلا ةقيقح نع مزلي ام نايب .2

 .مزاوللا هذهب داحلالا ةمئأ تافارتعا ركذ .3

 اًديعب هيلإ وعدي ام ةعاشب دحلملا اهيف ىري ًةآرم نوكي نأ باتكلا اذهل اندرأ دقل

 عفري داحلإلا ناك اذإو ..مهتديقع ىلع ةدحالملا اهُعِْضَي يتلا ليمجتلا تاراعش نع

 يتلا «ةفارُحلا» ةياصو نم جورخلل ؛تناك امهم -ةعاجشب- ةقيقحلا ةهجاوم :راعش

 ؛ةعاجشلاب ىلحتي نأ دحلملا وعدن لباقملا يف نحن انّنإف .يرشبلا يعولا ىلع ْتَنَمِيَم
 .يه امك داحلإلا ةقيقح ةهجاومل

 ...مُهَولا نم ًةءاربو «ةقيقحلل اًفاصتنا يتلاسر هذه
 2 هم ا ا و و2 1

 !يِلْؤَق اوُهَقْمَي يِناَسَل نّم َةَدَقُع لطخاَو ءيرمأ يب ْرَسَيَو ءيِرْدَص يِ خّرشا بر

 !باتكلا اذه نم سفنلا ظح ىل رفغا ّبر
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 ناويحلا كلذ ..ناسنالا

 (179 /فارعألا) 4 () ّلَصَأ مه لب م لِي رمال كلو >

 نم بكوكلا اذه ناك ّنأ ةركف عم ةّيروطتلا ةّيرظنلا ضقانتت»

 2”.«تاناويحو رَّشَب ىلإ مهميسقت نكمملا

 دحلملا ِسْفّنلا ملاع

 زمايليو تراويتس فيتس

 وزعم 5( عبو -ال/اانةصصكر, وحصار 000 هن ا)ء )/اعدمجأ»ع هر اناإع ( قسط ل ععت ©ةسطتتلوع (1)

 الملا عروزاوب 2ءعووب 2010), 161





 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ناسنإلاو مالسإلا

 ؟نآرقلا يف ناسنإلا ام

 ٌةَرحَسُم ضرألا نوكتل -هناحبس- ّبرلا هراتخا يذلا ىفطصملا نئاكلا كلذ هّنِإ

 تبطل م مُهَتفَدَرَو رْخَلاَو ريل ف خلو مدع فب اَنمَرَك دَقْلَو © » :ىلاعت لاق .هل

 هناحبس هل رخسو .(70 /ءارسإلا) 4(*]) اليِضْقَن انَقَلَح ْنَسَي ربك َلَع ْمُهَتلَصَو

 َعَبَأَو ٍضْراْلا ىف امو ِتوَسلا فاَم ْمُكََرَحَس هلأ اوَرتْلأم :ىلاعت لاق .اًضيأ ءامسلا

 ىِرَلٌوُمَو :هناحبس لاقو :(19 /نامقل ةروس) 5(4) نيبو رهط هَ كلَ

 .(98 /ماعنألا ةروس)

 امهيف امب ناميالا ىلإ ُةَقيرط َنّلَدُتل ءامسلاو ضرألا هل هللا قلخ يذلا قولخملا هن
 كيمو وقل فو (2) َنيِيْؤمنِإ بآل ٍضْرْلاَو تول فَّنإ» :ميظعلا عيدبلا ىلع تايآ نم

 ليلا وب املك قْدَو ني كمل َن وُ لَ امو راَلاَو لا ٍفليخأو (2)) يقوي روع إ آك ني ممم عم
 .(2-4 /ةيئاجلا ةروس) «() توفي مول تن حبلا درو اهتم دعب

 ْمُكَصَكَفَلَم َدَقلَوِ) :ىلاعت لاق .هل اًميركت ةكئالملا هير هل َدَجْسَأ يذلا دبعلا وه

 تيكا ني كَم ل سييإ الإ أهذجسم مد اوُدجَسأ َةَكيكمْلِإ انعم ُجكتَرَوص
 .(10 /فارعألا ةروس) 4(

 نكن دَقلل :ةأشّنلا لضُأ يف ةميقتسم ةّيوس ةروص ىلع ٌبرلا هلعج يذلا وه

 ١ .(4نيّثلا) <(2) روت نسل ف
 َناَءْرُشْلا مَلَع7) ٌنْعيلأ» :هدصاقم نع رعملا ناسُللا ًةليضف ُهّئرا ُهَكَّرَر يذلا وه

 .(1-4 /نمحّرلا) 2(4) ايلا ُهَمَلَع (9) نصناإلا َقَلَح 9

 ني :ىلاعت لاق .ّقح ريغب ُهَلثَق مّرحو «هتايح مّظعف ُهَمَد بلا َمَّطع يذلا وه
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 هسقفن ةهجاوم يف داحلالا

 ِضْرْلا ىف واسم أ سيف يصب سقت لَم نم ُمّنأ لي ورشا نب لع اسئَك َكِد لب
 هد هع تا نسر تضاي  ير .٠ ب نم ..ج 4 هاد ل تكي د يرد ١ جفا دعا 7” داوي
 ٌدَقْلَو اًعيِمَج ساّنلا ايحأ ابنأكحم اًهاَيَحَأ ْنَمَو اًعيِمَج ساّنلأ َلَسَق امنأكَف

 ..(34 /ةدئاملا ةروس) 45

 َةَمَقِي اوت نِإَو 9 :ىلاعت لاق .هّدَعِل ليبس ال ام معّتلا نم هّيرُهَئَرْوَأ يذلا ٌيئاكلا هن

 .(18 /لخّتلا» 4() موسم ال هَ

 َلِيَح ْنَم » :ىلاعت لاق .اينّدلا رابتخا يف هناسحإ ءازج ؛ةّئجلا هر ُهَدَعَو يذلا وه

 .(97 /لحنلا) 59(4) َنْوُلَمْحي اوناكاَم

 ىلع تاقولخملا لك قوف هللا هلعج «تانئاكلا نيب ُدْرَق ؛مالسإلا يف ناسنإلا

 ناسنإلا نع هثيدح يف ميقلا نبا لاق .اًقولخم هب مّركُي مل امب ُهَمّرَكو ءضرألا

 .هحِلاَصَم يِف عاس ههب لوُغْشَم لكلا ءاهسيئر نمْؤُمْلاَو َةَّيوَق ايندلاف» :(نمؤملا)

 نمو نَّمْحَّدلا شرع ةّلمَح مه نيذلا ةكئالملاف .هجئاوحو هتمدخ يف ميقأ دق لكلاَو

 تابنلاو رطقلاب نولّكوملاو .ُهَتوظَمْحَي هب نولكوملا ةكئالمْلاَو .ُهَل َنودفْغَتْسَي هلوح
 .هحلاَصَم هيف اَمب ةَرْئاَد «ةداقنم ترش كالفألاو .هيف نولمعيو «هقزر يِف نوعسي

 حاّلضإَو «هتاقوأو هتنمزأ باّسِحب تايراج «تارْحسم موجنلاو رَمَقْلاَو سْمَّشلاَو

 عدوأ اَمَو .هريطو ؛هباحسو «هئاوهو «هحايرب ُهَل رحسم ّيوجلا ملاعلاو .هتاوقأ بتاور

 «هراحبو «هلابجو ؛هضرأ ؛هحلاصمل َقوُلُخَم ُهَل رخسم ِهَلُك يلفسلا ملاعلاو .هيف

 «©).«هيف اَم لكو .هناويحو «هتابنو «هرامثو ؛هراجشأو «هراهنأو

 مأ كلذ قوف وه مأ ؟ميعنلا كاذ معنم ةّيداحلإلا ةّينوكلا ةيؤرلا يف ناسنإلا لهف

 ؟كلذ نود

 1/263 ؛(.ت.د ؛ةيملعلا بتكلا راد :توريب) ةدارإلاو ملعلا ةيالو روشنمو ةداعسلا راد حاتفم «ميقلا نبا (1)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ةّيميهبلا ىلإ ناسنإلا ٌدرل داحلإلا ةروث
 ؟نيرشعلاو دحاولاو نيرشعلا نينرقلا داحلإ ام

 مئاهبلا نم ٌةميهب ناسنإلا ّنأ تابثإل عيرّسلا دْفَحلاو بحاَّصلا خارّصلا كاذ هن

 «عدافّضلا نع طَطقلا زيمتك ءاّينيج اهنع ُتّرّيمت نإو ؛ءيشب عابّسلاو جاعنلا ٌلْضْفَت ال
 «لوضفمو لضاف زيامتلا كلذ يف سيلو .بلاعُتلا نع دورقلاو ءدفانقلا نع بالكلاو

 ال وهف ؛ةّيميقلا لئاضفلاب هل َّقَلعَت ال يمك .فالتخالا اذه ّنأل ؛ٌحوبقمو ٌنَسَحالو

 -كلذب- ٌداحلإلا ىغلأ دقو .لطابلا نود ٌّقحلا ٌنِسْحَتْسَي الو ءّرشلا قوف ريخلا عفري

 ..نونجلاو لقعلاو «ةّيندملا قالخألاو ةّيشحولا نيب قرافلا

 لحارم ةعانصو ناسنإلا ةقيقح ةروص ةغايص ةّينيورادلل ةدحالملا كرت دقل

 «ةفرعملا ةّترظن اياضق ةشقانم دنع مهتاتبدأ عيمج يف حوضوب َُهَظَي مأ وهو ؛هخيرات
 .ةينيورادلا ضفر َّنأل ؛ٌلاحُم -اًيداحلإ- كلذ نع كاكفلاو .ةايحلا ىنعمو «ميقلاو

 قوف لجدتلل ةَجُح ؛ةّيحلا تانئاكلل يئاوشعلا رّوطتلا روص نم ىرخأ ةروص ّيأ وأ
 دق ملعلا ّنِإف ؛ةبطاق ةدحالملا هضفري ام كاذو «ملاعلا اذه يف (َيهلإلا-) ّيعيبطلا

 ّيوفعلا ءوشْتلاب هريسفت نكمي ال ءاّدج لاب ةّيحلا تانئاكلا ديقعت ىوتسم نأ تبثأ
 نم اًدج ءيطبلا َيِجْدَدَّتلا يئاوشعلا ِقْلَحلا ىلإ ٌةدحالملا ٌّدِفَي كلذلو ؛ّيظحللا
 .دّقعملا ىلإ طيسبلا

 ْكَرَد ىلإ ّيهلإلا ميركتلا ّنِع نم ةينيورادلاب ّنمؤملا َناسنإلا ٌداحلإلا َطَقْسَأ دقل
 ناويحلا قل دقو ؛هل حسم نوكلا نأ :امهالوأ نيتايضف ُهَبَلَس نأ دعب ةيناويحلا
 عئارّشلا اهطبضت دودح نمض ءاش ام هئاقب قيقحتل امهنم ذخأي نأ هلو .هلجأل تابثلاو

 تاناويحلا عيمج قوف ىقتري هلقعب وهف ؟لقعلا ةنيزب قولخم هنأ :امهيناثو «ةيوامّسلا

 ٍةَّرُخ ةدارإ نع ةايحلا يف ُهَقيرط تحنيل قولخملا ديحولا ّيضرألا نئاكلا نوكيل

 ..ةرهاق ةّيربج ةزيرغ نعال «يغَوو
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ؟* يشب ريغ لْضْفَيال ؛ةعيبطلا نم ًءزج -ةّيداحلالا ةيؤرلا يف - ناسنإلا ىحضأدقلا

 الف «ةيلخلا لخاد َيغبَصلا طيرّشلا يف خللا ء ءاطخأل ِتنَأ ضرألا ىلع ءايحألا ٌلكف

 ىلع ٌييفط ّيحلا ٍّيداملا ملاعلا لك .. .ضفختو عفرت ةميق الو «ٌلْضانئ الو رعت

 .ّيويحلا خسانّتلل ءايمعلا ةكرحلا قيرط نع لّلست امّنِإو .هدوجو َعْدَتْسُي مل «ضرألا

 ٌرّوطت امّنإَو «- -نآرقلاب نينمؤملا ُةَفَمْعُم وه امك- هل قلت مل هب طيحت يتلا ةعيبطلا نإ
 يتلا ةعيبطلا ٌلضف وه ْنكيلف ؛ٌلْضَق امهدحأل ناك نإو .ةعيبطلا ءانب قفاويل ٌناسنإلا
 .يعيبطلا باختتالا ةّئُس نمض اهل ُهْبَعَضْخَأو ُْنََسْنَأ

 ةكلمملا يف ناسنإلل ٌصاخلا ماقملل رصتني نم ةدحالملا ُْث نم نأ بجعلاو

 م ريرخل اماما ةاضعي مكعب ماكر نأ تاينإلا قع باع مةناوجحلا

 و و ل ل

 ا نيّترآلا وأ ّضِييلا َّنأل ؛مهسفنأ رشبلا نيب ةّيرصنعلا غيوست ىلإ يهتني ٌلوق
 ...عيطقلا ةفاقث نمض هءَنوُللا وأ يقرعلا مهزّيمت د ىلع ًءانب ةّيرصنع اًقالخأ اوميقُي نأ

 ةردقل تاناويحلا قوف َءالعتسالا ةدحالملا نم غّوسُي ْنَم يف لاقُي هُسفن مُكحلاو

 يف -ةنوارَّدلا ةدحالملا نم- لاقُي مك ّلك َنإ .اهب ِكَْملا وأ اهنيجدت ىلع ناسنإلا

 .فعضّتسملا ناسنإلا يف هّلثم لاقُي .كلهتسملا ناويحلا
 ةروص ٌرخآ ناسنإلا نأ ىوعدب ؛ناويحلا قوف ناسنإلا عفري نأ جالا نين

 هذهب- دحلملا اذه َنإ ذإ ؛اًرّوطت هنم ىندأ وه نمم ىقرأ كلذب هّنأو ؛يناويحلا رّو

 نيب زييمتلا ينعي ال رّوطتلا ذإ ؛نييجولويبلا دنع «رّوطتلا» ىنعم مهفي مل -ىوعدلا

 كانه سيلف ؛ضعب نم ىقرأ وأ ءضعب نم ةميق ُلَضْفَأ اهضعب نأ رابتعاب تانئاكلا

 الو ءءاوس ةميقلا يف سولاو رأفلاو ريزتخلاو ناسنإلاف ؛ءايحألا نيب لضافتلل ٌمَّلُس
 ال اهتاذب ةّداملاف ؛ّيفيك ال يمك قراف وهو «ّينيجلا مهضوح َةَعَّس ىوس مهنيب قرف

 وأ «ةريتنم هداج مابا رحضل ليقف لق وخد د الو حدمت الو ءضفخت الو عفرت

 .2. !لههتءا 'كطمانأ مهصتمقلك ةصل معمماعر' ماوس امر 17مجعع 8هماع [عبزومت 1983. [1. م. 29 (1)
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 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 غلبي مونيج هل 2260 71568688 586 ىمّملا رأفلا نأ ىرت الأ ..ريغص لودج مامأ رحبل

 يرشبلا مونيجلا فعض 11315160 108115 ةكمس مونيج ّنأو ءرشبلا مونيج فعض

 لْضُفَت ال -اًيمونيج- انّنِإ !؟اًردق ناسنإلا نم ىلعأ كمسلا وأ رأفلا لهف ..ةّرم نيعبرأ

 .ةزّيمتم ٌةميقو ةّصاخ ٌةمارك عنصي ال ّمكلا ّنأل ؛تانئاكلا نم اًدحأ

 ناويحلاف «ةئيبلا عم فّيكتلا ىلع ّيحلا نئاكلا ةردقب ٌقلعتم هتقيقح يف رّوطتلا نإ

 نأ ىلإ هعم لقأتي ال خانملا يف رّيغت ببسب ضرقني دق ءاكذلا ديدشو «ةّنبلا يوق

 ّنسو .تضرقنا دق اهب يذتغي يتلا تانئاكلا ّنأل وأ ءٍفوُض الب هّنأ ببسب دربلا مواقي

 ةئم نم رثكأ دتما يذلاو «تاروصانيدلا هتشاع يذلا رمعلاب ةتبلا نراقي ال مويلا ةّيرشبلا

 نم ٌةميق ُنَوْهَأ كلذب نوكتس ةنس نويلم دعب انضرقنا ول لهف ؛..ةئس نويلم نيسمخو
 !؟ةنس نويلم نيرشعو ةئم نم رثكأ ذنم شاع يذلا لْمَّنلا وأ تاروصانيدلا

 نإ لوقلاب مهسفنأ ةلتاخم ىلإ داحلالا راصنأ ضعب ةقباسلا ةقيقحلا تعفد دقو

 زنكواد َمَعَرَق ؛ربكأ ريدقتلا نم اًظح ٌقحتسي «هب اًيْغَوو ملألاب اًساسحإ رثكألا نئاكلا
 تسيل ٌةَمْرُح هيطعُت تانئاكلا ةّيقب نم ٌعظعأ ةروصب مّلأتي ناسنإلا نأ ًةعيبط ّنأ -اًلثم-
 وه هب اًيْغَوو ملألاب اًساسحإ رثكألا ّنئاكلا نِإف ؛(!) ةفدّصلل ايو .."'.ءايحألا ةّيقبل

 ..(ةدحالملا باَتُكلا ءالؤه هسنج ىلإ يمتني يذلا) ناسنإلا
 ؛هدارفأ دحأ ناسل ىلع ٌيِرَّشَبلا سنجلا ذاقنتسال ةسئاي ةلواحم كلت « ةقيقحلا يف

 ..ٍرحأ ماليإ راكنتسال ىنعمال ؛َلْدَعالو هيف لإ ال ؛ةيلك ٍةروصب ٌيميهب ملاع يف هّنِإذإ

 ىلع اظافح هب كْدَقلل ىعست كّنَأ ملع نإ َكِتمالس ىلع صرحي نأ بن ِبّنَذلا ىلع َمَِ

 !؟«هِتارّدَغ» نم ٌكمَتَع

 ه1 ىلإ ٌباصعألا اهُلِسْوُت ةّيدام ةلاسر هّنِإ ؟ةدحالملا ملاع يف ملألا امو

 ريغ- مق ةّيبرهكلا ةّيبصعلا ةلاسّرلل لهف . .هبحاصل جعزُم ساسحإ ىلإ لّوحتتل

 !؟ةفرّصلا ةداملا ملاع يف -ّيداملا اهْفْضَو

 رينعطقتل طقسا عن مك, 17 (2ه0 !2ءايكنم» (]ل عجب المرلعت [1هدعطغمم !كتككانم اقععمانماب 2008), م.340. (1)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ٌكَتيِحض ٌكديدختف ؛اًحاِبُم «!ميحر# لق ّلُك لعجت ةّيداحلالا ىوعّدلا هذه نأ امك

 ٌهَضْعَب وأ ملألاب ٌةَساسحإ َدَقَف ماذجلاب اًضيرم لتقت نأو «ٌحابُم ٌرمأ ءاهلْتَمِل رشبلا نم
 !حئابُم ةظحل يف ُهَحوُر ُقِهْرُت ٍسأَّرلا يف ةصاصرب ٌكَمْضَحح َتغابُت ْنأو «ٌحابُم

 اهنأ اًمحال انْفَشَتكا ْنِإ (اهريغ وأ) ٌتاسوريفلا اند ْنَأ دحلملا ٌلبقي له مث

 لامعتسا ةّيعرشب ُتَبَشَتيو ِيبِقَع ىلع ٌصكنيس هارت ْمَأ !؟مَجّولاب اًساسحإ ام ْمَظْعَأ
 ؟!همْضَح نم صلختلل تاديبملا

 مّلاع ريخست نم كلذ ُعَيتَيامو «ّيهلإلا ءافطصالا ٌناسنإلا ُبْنْسَي امدنع ّدحلملا َّنإ

 هن زمايليو فيتس دحلملا سفّتلا ملاع لوق ةضراعمل ةّيميق ةّجح دجي نل ؛هل ءايحألا
 رزاجملا نأ اهتهأو ؛ٌةميق ةايحلا عاونأ ىندأ انّنِإ لوقلل ”ةريثك ةّيقالخأ ٌحججُح دجوت
 ةلتقملا ىلإ ةفاضإلاب «تاناويحلا نيب اهل ريظن ال ناسنإلا ّقح يف ناسنإلا اهبكترا يتلا

 دق ةيناسنإلا ةراضحلاف ؛موي لك تاناويحلا ّقح يف ناسنإلا اهبكتري يتلا ةميظعلا

 .مهعومدو تاناويحلا انمامعأ ءانبأ ٍقّرَع ىلع تماق

 يف -بادآلل لبون ةزئاج ىلع زئاحلا- ”رجنس قاحسإ لوق زمايليو انل لقنيو
 ّلك ىلع نيّدعتملا أوس - ناسنإلا ّنأب مهسفنأ اوعنقأ دقل» :ةريصقلا هصصق ىدحإ

 «ماعطلاب هديوزتل طقف ُتَقِلُح ىرخألا تاقولخملا عيمج .قلخلا جات -ةّيحلا عاونألا

 ©).«نوُيزان رشبلا لك .تاقولخملا هذهل ةبسنلاب .اهتدابإو ءاهئيذعت ميو دّلجلاو
 رشبلا خيرات يف رزاجملا نوبكتري نيذلا كنئلوأ نين انَنِإ :الئاق (ئمانليو لءاسكو

 امدنع هِسفن رايعملا ىلإ ّناسنإلا ٌدحلملا ٌعِضخُي ال َملف ؛نيمرجملا رارشألا نم مهن

 !؟...جاجتو ربو ٍنافْرخ نم ٍتاناويحلا ُهَتَوإ ٌناسنالا ثقي

 يف دحأل ةيقالخأ ةجتح الف .هلإ الب ملاع يف هل يعقاو ساسأ ال رايتخا ُدّرجم فاطملا ةياهن يف قالخألا َنِإ لوقي ناك نإو (1)

 0 .فاطملا ةياهن

 .لبون ةزئاج ىلع لصح .ّيدنلوب ّيدوهي َيئاور :1533© 1991-1902(517865) رجنس قاحسإ (2)

 1. 8. دزمععك 776 3ؤوتءع هنت 01]ء»» 3/م»زءو (73]كجب المتأع: 1ةمقك, 5 ةلنك ةللل (0أ10انغ, 1968), م. 270. (3)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 «ةّييورادلاو داحلالل نيملستسملا ةدحالملا هناوخال ةّنادإلاو َةمهّتلا ُدَكؤُيو

 نوكراشي نيذلا دارفألا ءالؤه نيدُت نحن «ةّيرشبلا خيرات ىلع انمكُح يف» :هلوقب

 ةيبسّنلا ةميقلا ىلع مكحلل هسفن رايعملا انمدختسا اذإ نكلو .ةّيعامجلا ةدابإلا يف

 نم ىندأ -قاي يف جتنتسن نأ اني بجي «ناويحلا ة لخاد عاون نم ىندأ -قايّسلا اذه ىف- انّنأ جتنتسن نأ انيلع ناويحلا ةكلمم لخاد عاونألل

 ©0.«.ىرخألا تاناويحلا عيمج

 امو ضرألا ريخست ةليضف هحنمي يذلا ٌينآرقلا ع ميركتلا ٌدحلملا دقفي امدنع

 اهمامأ ٌلَءاضتت ةدابإ ٌمئارج تاناويحلا هتمومع ءانبأب هتقالع حبصت ؛هل اهيلع

 .اًعيمج نيّيزانلاو ةنياهّصلاو نيِيبيلَّصلا مئارج

 .ةيقالخأ ٌةميرج ؛دحلملا ناسنإلا ةايح -

 ةميقلا يف ُباوَّدلا ّيِوَتْسَتِل تانئاكلل َيِمرَهلا مّلّسلا رايهنا عم ءيش لك رّيغت دقل

 ناسنإلا موهفم رادحنا نع *”يلسكه نايلوج ّينيورادلا ٌيجولويبلا ربع دقو .رْذَقلاو

 ال ؛ناويحلاو ناسنإلا نيب ةوجفلا ُتَصّلَقَت دقلا :هلوقب «ّينيورادلا مهلا دوعص عم

 قيرط نع امّنِإو ؛تاناويحلا ىلع ةيناسنإلا تافّصلا غابصإ يف ةغلابملا لالخ نم

 0 «ناك امك ةييئيورادلا دعب ٌناسنإلا ّنْئَي ني مل ©.«ِرّشبلل ةّيناسنإلا تافَصلا صيلقت

 ت ضرَألا ناسنإلاب ٌداحلإلا َفَسَح دقل . .لّوَألا اهلاح ىلع تاناويحلا تيب تَيَقَب

 اًرُدَ ةّيحلا ٌثانئاكلا

 نيب ةنراقملاب ٌصاخلا لصفلا يف لاقف ؛اَركبم قاسأملل اك ٍرْدُم نيوراد ناكو

 .51لع 5 عبور الل اذ قمصك, طوصسترا 200 هم! طاعمصت»اع هز اسا/ع, م.184 (1)

 يف ةعساو ةروصب هتاباتك ْثرَثَأ .يناطيرب فوسليفو يرّوطت يجولويب :لال11358 11ان:1©إ/ (1975-1887) يلسكه نايلوج (2)

 .هِماَيَأ يف ايجولويبلا تاسارد

 .1ناتمم !اةنسياعإل, اباورد »د ع )امو عر [ا/مجإول (ل عجب المرا »اعجب ةمعتعمم آنئطعقصت 1944), م.ق (3)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 يف يضَرَغ» :«ناسنالا ٌلْصَأ» هباتك يف ايِنّدلا تاناويحلاو ناسنإلل ةّيلقعلا ىوُقلا

 يف ايِلُعلا ِتاّييْدئلاو ناسنإلا نيب ٌيرهوج قرف دجوي ال هنأ حيضوت وه لصفلا اذه
 حولا نيب دجوت ال" :هلوقب ”لكيه تسنرأ هنع َرَبَع ام وهو ©7.«ةّيلقعلا مهتاكّلَم

 «ةريغص ةّيمك تافالتخا ىوس اًرّوطت ّلقألا ناسنإلا حورو اًرّوطت رثكألا ةيناويحلا
 ' 0 «تعون ٍفالتخا ّيأ دجوي ال نكلو

 هتيؤر يف ةيزكرملا ةركفلل ايفو نوكي نأ يف ٌدحلملا ُناسنإلا ّلشف ءٍِفَسَألل
 وأ- هيخأ عم يواسّنلا َمزتلا هنآ ولو ..اًرذَقو ًةميق ٌتاوس ٌناويحلاو هنأ يهو «ةيقالخألا

 تاصّصختلا ىلإ ُرظْنْيَسو ءءيش ّلك ىلإ ةميدقلا هُئَرْظَن ريغتتسف ؛ةميهبلا - هّمع نبا
 «ناويحلا ملع عورف نم اهرابتعاب ايجولوبورثنألاو عامتجالا ملع لثم ةّيميداكألا
 رف اهنأ ىلع ناسنإلا ٍقوقح ىلإ ََُتلا ٌعتيسو «ةرطايب مهنأ ىلع ءاَبطَألا ىلإ طيس
 نيجدت ىلع لاثمك لافطألل ةّيعامتجالا َةَئِشَْتلا ىلإ ْرَظْنُيسو ؛ناويحلا قوقح نع

 2...تاناويحلا

 راصتتنالا ٌحبصُي ؛عدافّصلاو عابّضلاو ِءابَطلا عم ءٍنود ةبترم ىلإ ناسنالا دري امدنعو

 دنس الب قوق سْنط راكنإو ءءوسب ِهِّسَم ميرحتو «هتياذِإ ميرجتو «ةايحلا يف هّقحل
 ٌشْهَّنلاو ُلْثَقلا امو . 0 ا 4

 .اًراردم ٌءامَّدلا ِتَبعَّتو اَعَرُم مالْشَألا تَرّئانت نإو «ةايحلل ٌيعيبط 0 ني

 ةروصب هتمارك بلسُيو «هزّمت دقفي نيح ناسنإلا نم يداحلالا فقوملا رهظيو
 نيقّوعملا ٍلْثَكو قّنجَألا ضاهجإ نع ثيدحلا دنع -مالعإلا لئاسو ىلع ةرّركتم

 .هطقماعو ا”طهصأمب 116 2 ءدءءرتا هز اامرت (آمهلمم: ل. !لانصقإلا 1891). 1/99 (1)

 نيركبملا نيعفادملا مهأ نم.فورعم ٌيناملأ ٌفوسليفو ٍتاناويح ملاع :85051 112616ا (1919-1834) لكيه تسنرأ (2)
 .ايناملأ يف ةينيورادلا نع

 6 علتمب هنعطقمل اللئام عصر جورحسزرد ام الذناءرب امو باذمرووهروم طاطا, طالو عنان, هت !ضهعاك» (3)

 1 عرب ورورب (»ل جب "المولع طولوموجع !ادعستلاة م, 2006), 0

 . 51عل/ع 5( عبوس - ال !اذةهدك, ط©وصسرل 200 هجن ا !/اعورتا»#ع هزل اعأ/غ, م.155 (+)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 الاقم 3 ةنس ©””رجنس رتيب دحلملا ٌيلارتسألا ٌفوسليفلا -هاًلئم- َّرشن دقف .اًينْهَذ
 ٌيقالخأ جرح دجوي ال هنأ دّكَأ هيفو .«؟ةايحلا ةّيعون ْمَأ ة ةايحلا ةّيِسْدُق» :ناونع تحت

 ّومّتلا تالكشُم و أ ّيلقعلا فّلختلا نم نوناعي نيذلا عّضْولا لافطألا نم صّلختلا يف

 ىوعدل اًرِصتنُم «ةيرشبلا ةايحلا ةّيسْدُق هيلاقم يف ٌشقانو .نواد ةمزالتم لثم ىرخألا

 .اًيلقع نيفّلختملا لافطألا ةايح نم ٌةميق ٌرْثكأ تاناويحلا ضعب ةايح نأ

 ريغ ٍناويح عم ٌديدش ٌبيع هب اًيرشب ًالّْفِط -لاثملا ليبس ىلع- اًنراق اذإ» :هلاق اممو

 ةقّوفتم تاردق هيدل ّيناسنإلا ريغ نئاكلا نأ اًبلاغ دجنس ؛ريزنخ وأ ٍبْلَك وأ ٌيناسنإ

 هرابتعا نكمي رخآ ءيش ّيأ وأ لصاوتلا وأ يعولا وأ لقعلا باب يف -ةنماك وأ ةرهاظ-

 ثيح ؛ةّيداحلإ ةغبصب غبصُت نيح ةينيورادلا ةصالخ جرختسي كلذب وهو .«اًمهم
 .مُْهَو ضحم ريصت نأ ىلإ ةيناسنإلا ةايحلا ةمارك يهتنت

 نوكي نأ لضفألا «ةّيناسنإلا ةيحانلا نم ِهّنِإ زمايليو فيتس لوق يف اًضيأ رهظي كاذو

 (غامّدلا نم ريبك ءزج دوجو مدع :يأ) 46766م!319 ضرم يناعُي يذلا لفطلا

 ّنأل ؛براجتلا هذه لحم اًميلس اًرأف وأ اًيكذ اًدرق نوكي نأ نم ةّيملعلا براجتلا لحم

 «..ملألاب رعشي ال (ةّنجألا نع انه ثيدحلا سيلو) لفطلا اذه

 يف زلاشتير سميج دحلملا ّيكيرمألا فوسليفلا اهنلعأ يتلا اهنيع ىوعّدلا يهو
 فاك باتكلا ناونعو ..*”«ةينيورادلل ةيقالخألا مزاوللا :تاناويح نم قلت هباتك

 بتك دقف .ناسنإلا ةميق نع هثيدح دنع ةينيورادلا مزاولل فّلؤملا راضحتسا نايب يف

 اوسيل - غامّدلا يف فلت نم اوناع مهنأل امبر- نيظوظحملا ريغ رشبلا ضعب» :الئاق

 وه ءاهسردن يتلا ةديقعلل اًمفو ءّيعيبطلا جاتنتسالا ؟مهنع لوقن اذام .ةلقاع تانئاك

 .نوتسنرب ةعماج يف ايجولويبلا تايقالخأ سرد .ريهش يلارتسأ قالخخأ فوسليف :86126 510806 (1946) رجنس رتيب (1)
 .طءاعع دزموعت, 'ةومعأتا/ هك انكع هع 0بهلتاإب هك انلع7' , مءوزواماعع لاداإل 1983, 72 (1) 128-129 (2)

 51عام 5(عوبدرا آلة ا! ةذصك, 0مهصحتم, 200 0:0 11: باعوا 1ع هز اعإ/ع, م.276 (3)

 لورمعد ؟هعطعاك, 0 ءداعلو جمد كت ولك: 11 طبامدوأ اجترحاذءوالموك هدهد تكررت, (01ه:0ب ]1كوب (4)

 المرا: 010:0 الون عموأأإب 2[عوور 0. 1
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 امك مهمادختسا نكمملا نم هنأ جتنتسن نأ انيلع يغبني امبرو .تاناويح دّرجم مهنأ

 «©”.«ءاذغك وأ ةّيلمعم داومك امبر - ةيرشبلا ريغ تاناويحلا مدختسُت

 .زمايليو دحلملا سفنلا ملاعو ءرجنس رتيب دحلملا ّيلارتسألا فوسليفلا هبتك ام َّنِإ

 ىوس ناسنالا امف ؛اهنم ّرفي نأ دحلم كلمي ال ةقيقح ءزلاشتير دحلملا فوسليفلاو

 ضارقنالا لماوع ةّمّواقمو ءاقبلا لجأل ٌتَعراص تاناويح نم ّلَسَتُْم رخأتم ُفَلَح

 ةيبونجلا ةدّرقلا سنج نم نوكي نأ ىلإ ىهتناو .ةكمس ناسنإلا ناك دقف ؛ءانفلاو

 نئِنَج نيب قرفلا امف ؛«لقاعلا ناسنإلا» سنج ىلإ روطتي نأ لبق 4210من 65

 انيلع اذاملو !؟ةليلع ىرخأو ةميلس ةكمس نيب قرفلا امو !؟ةديلو ةكمسو ةكمسلا
 مُهنكَهْنَأ نمو ءاَحِصألا نيب وأ ديلاوملا عّضُرلاو ماحرألا يف رشبلا ةئجأ نيب ريمُت نأ
 !؟لمعلا وأ ريكفتلا نع مهت ردع منان للعلا

 ةينيورادلا مويس ةلواحم ىلع ُهَتأْرُج -هتعيشو- رجنس يف ريغ تنك نإو يّنإو
 ةماركلا ةليضف هِبْلَسو ؛ةفرّصلا ةّيميهبلا ىلإ ناسنإلا درب هدوقت  ثيح ىلإ *ةيداحلإلا

 هترابع يف ةميهبلا نم لضفأ ناسنإلا نوكي نأ هراكنإو ؛مالسإلا هيلع اهغبسأ يتلا

 حنمي «يرشبلا سنجلا ىلإ ام ن نئاك ءامتنا درجم نأ دقتعن نأ بجي اذامل» :ةيراكنإلا

 0 ةت اهل رصح ال يتلا ةديرفلا ميقلا ضعب لقاعلا ناسنإلا

 نأ ةيداحلإلا ةينيورادلا قيرط رخآ َنإف ؛قيرطلا رخآ ىلإ ريسي نأ نم ُهَعَنَم يذلا

 ةايحك ةضوعبلا ةايح ّنأو ..ةمارك الو «ةميق الب :ءاوس ليلعلاو ميلَسلا ناسنإلا نوكي

 .ىوقأ اننأل ضوعبلا لتق ىلع انتردق وه ديحولا قرفلاو «ءيشب نالضافتي ال .ناسنإلا

 مهءايحتسا وأ مهدالوأ لتق اوراتخي نأ ءابآلل حمسُي نأ هتالاقم يف رجنس وعدي

 كلذب وهو .داليملا دعب لّوألا رهشلا وأ لوألا عوبسألا ىدم ىلع -نيقّوعم اوناك نإ-

 .لومعو ا ةعاعاو, عداء رمد لمن مأك. م.186 (1)

 راصنأ نم ريثك الو نيوراد دحلي مل كلذلو هللا دوجو راكتإب اهل ةقالع الو ةايحلا روهظ دعب عاونألا لصأ يف ةيرظن ةينيورادلا 22

 ةايحلا ةرهاظل يئاوشعلا ريسفتلاب نمؤي مل نإ هنأل ؛اًدحلم ءرملا نوكي ىتح ّيرورض ةينيورادلاب ناميالاف كلذ عمو .ةينيورادلا
 .قلخلا ةزجعمي ناميالا ُهَمَل ءيفيظو ةدقعملا
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 ىلع- اننِإذإ ؛ةيرذلا لق اهيف حابي يتلا نمّزلا ةحشُم هيض ّد» رمأ نم ةريح يف انكرتي

 قهش ّنسلا نم هل عيضر لتق نيب اًيرهوج اًقراف دجن ال -ّينيورادلا يداحلإلا مهفلا

 !..ديلول لَك رْمَألا رخآ يف وه .. .ثالث وأ ناتتس وأ ةنس ّنسلا نم هل ٍديلو لتقو
 ةايحلا يف ةميق ال ذإ ؛ةميقلا ملاع ال ةّوقلا ملاع يف- لذي ةرئا بيتي ءاعبلا لح

 ؛هْيَدلاو ىلع اًئبع لكشُي يذلا ّيرشبلا نئاكلاف ءءاقبلا قيقحت تاكّلَم ىلإ 0

 ءقدت اف رثكأ رخآ نئاكل -ةدودحم ُةفراوم ماع يف هناكم كرتيل ؛توملا ؛ٌقحتسي

 يلا راسب هيو 1 او

 ماعطتسا ىلع ةردق الب وأ «هريغ ىلع الك هتايح تراصو «خاش اذإ ناسنإلاو

 اهّتميق ُهَدنع ةايحلا بستكت ةميهب ناسنإلا ّنأل ؛هتايحل ىنعم الف ؛ةايحلا تاذاذل

 هذهل ٌةحارإو «ّيليفط نم ضرألل ةُهَطَت اهنيح هلتقو ؟باضَرلا عمجو عَتُملا راصتعاب

 اهدوجول ىنعم ال ةّيناويح اًسافنأ ُدِمْحُي هنأل ؛جيحر تق ِهّنِإ .عّتم الب ةايح نم ةميهبلا

 .قورعلا يورت وأ نطبلا ألمت ةلجاع ةّينآ ةداعس نجتت مل اذإ

 نيئسملا ةّرَجعلا نم ا بوجوب ةرارحب ثّبشتملا- زنكواد لوقي
 .بلقلا ةوسقب ٌكُماهَنا ُعَِيَسَق ءاًرضتحُم ملأتي فيلألا كّناويح ناك ول» :-نيمّلأتملا

 سرامي امدنع نكل .اًدبأ هدعب ظيقتسي ال اًماع اًرّدخم هيطعيل ٌيرطيبلا ىلإ هذخأت مل اذإ

 نأب كلذب رطاخي وهف .توملا مالآ يناعت تنأو كيلع اهسفن ةميحرلا ةّيلمعلا ٌكّييبَط
 يتايح أفطُت نأ ُبغرأ يّنإف .,توملا ىلع ٌفرشأس امدنع .لتقلا ةمهتب اًمحالم حبصي

 لثم هل يذلا اذ ْنَم ْنكل .ةبهتلم ةّيدود ًةدئاز تناك ول امك اًمامت «ماعلا رّدخملا تحت

 ©0.«ناسنإلا» سنج يف اًرضع ينلعج رثاعلا يظح ّنِإ ؟ظحلا اذه

 نوكي نأ ىلإ هلاح يهتني يذلاو ««ةّيبونجلا ةدرقلا» نع رّوطتملا ناسنإلا وه كاذ

 :ميحرلا حيرستلا» هباتك يف بمك كن حّضو دقو .الاصئتسا جاتحي ةايحلا هذه يف اًمرَو

 .اطوداكهك, 7/116 264 ط2 ءايكامرت, م.400 (1)
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 :ةميحرلا ةياهنلا» هباتك يف ”نجبودو «'”«ايناطيرب يف ميحرلا لتقلا ةكرح خيرات
 رايت سيسأت يف ةيئيورادلل يزكرملا رودلا «ةرصاعملا اكيرمأ يف ميحرلا لتقلا ةكرح

 ةّيروحم رثكألا لّوحتلا ةطقن» :اًلئاق نجبود بتكف .اًيجولويديأ همعدو ميحرلا لتقلا
 2.«اكيرمأ ةينيورادلا لوخد يه ميحّرلا لتقلا ةكرحل ركبملا خيراتلا يف

 ةقالع ال ءلقاعلا ناسنإلا ةليصف ىلإ هئامتنا ىنعمب ءاَرَّسَب ءرملا نوكي نأ ةقيقح»

 «يتاذلا يعولاو «ةيلالقتسالاو ةينالقعلا لثم صئاصخ امّنإو ِ؛هلَْق ةئطختب اهل

 زوجت ال كلذلو ؛صئاصخلا كلت ىلإ نورقتفي ُعّضّولا .اًقرف ٌتِدْحُت يتلا يه

 'رجنس رتيب "”«ىرخأ ةيعاو تانئاك ّيأ وأ «نيداعلا رشبلا لتقب مهلُتَق ةاواسم

 ةميق ءاغلإ نإ ؛ضارمألا نم حاتريل ُهَلْدَق ُبْلْطَي نم ٍلتق نم ربكأ ةقيقحلا يف رمألا
 ال هّنأ امك ءوه هءاقب قّمحيل اًرخآ اًناسنإ لتقي نأ ناسنإلا نع بيرثتلا عفرت ناسنإلا ةدارف

 لضافتلا موهفم يهتني امدنع ..رخآ اًعبض ٌعبض مهتلي نأ وأ ءاّدرق لتقي نأ درق ىلع بيرثت

 لّمجتلا باوثأ نع عفرتو «يباغلا لّوألا انلصأ ىلإ ةينيورادلا اندرو ؛تانئاكلا نيب

 حورب شيعن نأ اندرأ نإ- باغلا ةغل يف ٌسِمغنن نأ اهدنع ٌرطضنس ؛زّيمتلا ىوعدب

 .-ءامّدلاو ءالشألا باسح ىلع ءاقبلاب ةثبشتملا باينألل اّلِإ ناطلس ال ثيح ؛ةّيوفعلا

 ريغ لبقتسملا يف هّنأ أنتي نأ ىلإ هعفد ام وهو ؛كلذل اًكردُم نيوراد ناك دقو

 رمألا ّصخو .ةّيمجهلا قارعألا ةدابإ ىلع رّضحتملا ّيرشبلا ٌقْرَعْلا لمعيس .ديعبلا

 ااعمءلزتبا !!ءاعمكء: 18 طلقكامروب هاء 8 ةازكأ ضباط هموعتم ابامدعرءدا (!/اهمعطعمكاععب !لاهمعطعو- (1)

 عر انما. طععووب 2002) .

 .الولا عموزارب 0, طملمعع علقة 151320 ةعماج يف خيراتلا ذاتسأ :130 120/01 ععأ» (1952) نجبود نايأ (2)

 اذه طمهطتووته 4 !1ء”ءلإفنا اظل: 186 اطاباطوهكأو )امدءعدءاا زج الاموعربت لمع ءو ((0:1هدل: (3)

 . 0 1ه:0 الوزان ءروزا/ 2ععوؤر 2003), م.8.

 معمر دموع, طوعانعول ظاطتعم (2ةمصمطملوععز نةصطعغلعع انهت عوزاإب 2ععوو, 1993), م.182. (4)

44 



 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 .ىعوجلا ”كارتألل ةّيزاقوقلا قارعألا ةدابإب

 يّمختلا يف رارمتسالا لواح ْنِإو ءايميداكألا ملاع ٌيباغلا ٌيميهبلا ُسَمَّنلا اذه لخدو

 - (111 زميم تسروف) انل ُهَّصَق ام كلذ نمو .ساّنلا ةرطف زازفتسا نم اَهَرَق ؛رّتستلاو

 يف هنأ *”هل ةلاقم يف انربخأ ذإ ؛مولعلل ساسكت ةيميداكأ يف ةيئيبلا مولعلا مسق سيئر

 ةئيبلا ملاع ىقلأ ءرامل ةعماج يف دقعنملا مولعلل ساسكت ةيميداكأل 109 عامتجالا

 اًميركت 2006 ةنس ساسكت ةعماج ُهْنَمَّرك يذلا- اكنايب .ر كيرإ روتكدلا ٌيرّوطتلا

 ريذحتب هترضاحم أدب دقو .صخش 400 اهَّرَضَح ًةرضاحم -ةّيملعلا هدوهجل اًضصاخ

 .نيعماسلل ًةمداص نوكت دق هترضاحم ّنأ نيعماّسلا

 ّنأو ؛ءيش يف ايريتكبلا ٌلْصْفَيال ل ل
 هترضاحم يف كلذ دعب لقتنا مث . ءايحألا ملاع يف ٌصاخ ماقم ّيأ ٌقحتسي ال ناسنإلا

 ضرألا دراوم ْنأل رشبلا نم 90]/ ةدابإ ىلإ جاتحمت نحب ؛ةيثيلا ةيحابلا نم هلأ نايبل

 وهف ؛ٌوجلا يف الوبيإ سوريف رشن ةرزجملا حاجنإل حرتقاو .مهنم 10/ الإ يفكت ال

 .لئالق مايأ يف هتننهم يدوي ٌلتاق
 ّنأكو ءاكنايب ةرضاحم نومضم ٌفّرح دق هنأ مهّنأو .اَطَغَل زميم ٌلاقم راثأ دقو

 كانه نأ نع اًديعبو .ّيداحلإلا مهفلا نمض لوقلا نم ٌركْنُم ةرضاحملا يف ليق ام

 نومضم فيرحت ةمهت هنع عفدو «زميم ُمرَشَن ام َدِّيَأ نم نيرضاحلا ةرتاكدلا نم

 ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلا لجأل رشبلا ةّماع ةدابإ ِةن ةراقم ُدْمَأ ودبي «”ةرضاحملا

 ؛امهنيب قرف ال ذإ هوم ؛دراوملا هذه داسفل اًديدهت ّْلكش ذإ ايريتكبلا ةقاع ةدابب

 .كطقماعو ط©طوصستمر ا عانعع 0 ال/أ اذه تىءهطقمت, 3 لانأإل 1881 (2)

 .< طاطون// دوب وب .لقمصت اه مرمز عءا.هع.انالا ءانعر/13230-1811-02(12.صداح

 هعع 8هممعوأ 84. 8اتسك 111, [لععانمع آ2هءامر اآ©طهمرص (3)

 .< طقم: // هع قات 2.1عع.8/100*1/1ء0)1هدد .طاتت >

 البت ذهرمم طعمدطولمت, 8/لتسدد (0عا5 طادملم ظنعطأ م6010 10 1ع عممعأل كانصتاال, ال10077171071 12650 ء)11 (4)

 < طامو:// سم عمرمسمم0عدععمأ .ءموصتا مااا زععما عوز عمل سترمك-ععام-مزدم ل م- عطل ةععورلتدع-ام-! عمم ءاط-دسسصتلإلا>.
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 امهنيب ٌننيجلا فالتخالاو ؛مهنم َةَلَق لجأل ءايحألا نم ةعامج ةدابإ مامأ انه نحنف

 كلذكو ءاهنم ىوقأ مهّنأل الإ ايريتكبلا ىلع رشبلا طّلست امو «ةّيلضفأ ّيأل اًلصأ سيل

 مهنأ مهسفنأل اونمض دق اونوكي نأ دعب الإ ةيقبلا ةدابال رشبلا نم 10// طّأستي ال

 ءٍفّلصو ةمرذهب ُمّلكتت اهدحو باغلا ٌةغل يه . .ماقتنالا نم ٍةناصح يفو «ىوقأ

 ! .َلَجَولا فرعتال ةيهجنعب ُمُكْحَتو
 مظَعلاو محّللا نم مك هنأ ناسنالا ىلإ ُرَنلا «ناسنإلا ٍَنَويَحب ب لوقلا مزاول نمو

 فلست تنصح ؛هتيئب ضعب يف َتْلَدَع اذإف ؛ٌيَمَك اهّلصأ اهّلك ُهَبهاوم ّنأو .باصعألاو

 «نوُيزانلا اهل سمحت يتلا ىوعّدلا يهو ..ةعيبطلا عم ٍفّيكتلا باب يف هب َتِيَقتراو

 ّيميقلا بناجلا نع اًديعب هنأ اهيف َرَكذ ءاّبيرق اهردصأ ةديرغت يف زنكواد اهنع عفادو
 لسنلا نيسحت ملع قيبطت ناكمالاب ِهّنإف «(8ان860165) لْسَّتلا نيسحت ملع ةلأسمل

 ةرظتلاب اهطابترال ؛برغلا يف ّسانلا ةديرغتلا هذه هيلع ثراثأ دقو ..ناسنإلا ىلع

 ةعيبطلا موهفم ءاغلإو «ىرخأ عمرو مم ٍريقحت نم هيلإ يهتتت امو ءرشبلل ةيرصنعلا
 ..هقّلُحو هتفطاعو هركفب ناسنالا اهبستكي يتلا ةّصاخلا ةّتناسنإلا

 8 ءانونل 0جاقنالمك ©

 ع «اقات كوززول“# 0 تا هلا 0انت تكا“ تو 05 فاو

 فت زا ها« 10ا نراك املا 4010

 0انأأذع قمماطعع خم «ممعااننع 34غ 1 امانا

 011 ه1 فار ىف اح

 ناكل 45 0و فها حا ودك هزافجا فاف0-5

 10 0 تت ل

 انت 3057 ءقعأد و001 (0عما10/.
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 يف ٌفيعض َّلُك ,يعيبطلا باختنالا نوناقو ةعيبطلا ةّيرايعم ةسادق اياحض ّنإ
 ٌفشكي ذإ ؛ٌةأرملا فاعّضلا ءالؤه نمو .هلَرَْز ال نو رجلا ّطقسُي هلابرغ ملاع
 دقف ؛ةميهبلا لجّرلا نم ىندأ ٌةميهب ةأرملا ّنأ «ةأرملا نم اهفقوم يف ةينيورادلا عب ان

 تدعف تلت ُبَحُي ميش 5٠ ةأرملا َّنِإ -ةنسب هجاوز لبق- 1838 ةنس نيوراد بتك

 دنع- 5 ملا نأ تنرويد نوج بتك كلذلو ”.«لاح لك ىلع ٍبْلَك نم لضفأ وهو

 ؛ءاقبلا لجأ نم عارّصلا نع ثيدحلا دنع ةصاخ ءِلُجّولا ةَئْرَم نم ريثكب لق -نيوراد

 سدا ٍةَكَلَم ٍفْعَضِ ؛ةدحاو ٍةجرد يف نيفاختملا ٌلافطألاو ٌنيوراد اهَعَّضَو ذِإ

 ©©.اينّدلا تانئاكلا لّثمُي يذلا ديلقتلا عباطو «ةهادبلاو

 ُمَرحُي ؛ةيناويحلا ةكلمملا دارفأ نم اًدرف ناسنإلا ريصي امدنع ..ةقيقحلا يه كلت

 ْمأ َرْبَك ؛ئيح ٍءيش ٌّيأ قوف هّنأش قري الو ؛مّدلل ةّضاخ ةمحُم الف ..ةليضفو ةزيم َّلُك

 الو «ةأرملاو لفّطلاو ريقفلاو ضيرملا طقسي ؛يعيبطلا باختنالا ٍلابرغ يفو ..رْهَص
 .ٍقرْزَألا ةَوقلا بان ُديغ ىقبي

 رفاك وه امّنِإو ءبسحو هلإلاب اًرفاك سيل [...] يبرغلا يركفلا عورشملا»

 «ةعيبطلا نع زّيمتم نئاكك ناسنإلا توم مث .هلإلا توم نلعي ذإ ؛اًضيأ ناسنالاب

 نوكلا زكرم ناسنإلا حبصأ [...] .ىنعملا ركنُيو ؛ءيش ّلك نع ةسادقلا عزنيو

 الأ نامض وه هللا دوجوو «يعيبطلا ماظنلا يف ةرغثك هدوجوو هدّرفتو هزّيمت ببسب

 .يريسملا باهولا دبع” .«ةعيبطلاو ناسنإلا ةيئانث ىّفصُت اَلأو «ةرغثلا هذه ّدسُت

 "ناز ءءا غ0 6ع 6عامتنعل دع ماوزنعل تزال. - -طعئعم طقم 3 008 ةمزلطمالل.” (1)

 < طا مو:// سبب لقص ام مرهز ءءا.ةع.انلك اق عو/ قط هنأ -لهموتس/ همت ا/-1ذ1ع/ لمعمل مح مق 3عع#>

 لمطم 2. طسقمأب “1ع ققءعمأا ه1 !8لوطتع زم آةصأم'5 ]2ءوءعمأ هز ااوم' ذه 1116 وحساراا ونا (2)

 .8كت/موع, ءل. اطهنبأل امام (طولمععأموب ]الن هملمععأامم انهتا عونا طدعوور 1985), م. 5

 ركفلل يملاعلا دهعملا : انيجرف) زيحتلا ةيلاكشإ ؛ريرحت ؛يريسملا باهولا دبع : :نمض ءزّيحتلا هقف ءيريسملا باهولا دبع (3)
 .96 725 ص ؛(م1996 /ه1417 .يمالسإلا
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 هسفتن ةهجاوم يف داحلالا

 !؟باغلا ةغلو ةيعامتجالا ةينيورادلا

 ةّضاخ ةمارك تابثإ ىلع ركفلا خيرات ىدم ىلع نيئتوهاللاو ةفسالفلا ٌةَماع ٌرقتسا

 اًقوقح هخمتو «ىذألا نم ةقاع ٌةناصح هيب ؛ةاوهلا ىوتسم قوف ناسنإلا فرت

 تاّتبدأ روهظ عم ةليضفلا كلت دّمف ناسنإلا نأ ريغ ...ناويحلا اهاتؤُي ال ةريثك ةّيعيبط

 دراشتيرو وكوفك «ةث ذادحلا دعب ام يركفمو ”'هشتين ثتينو 2ماثنب يمرجو "'”مويه ديفاد

 خيراتلاو ملعلا ناسلب ءهزّيمت + ناتألا نم طغشأ نم قربا ةثيورلدلا تناكو " 'يترور

 .ّيعيبطلا

 يف ُكُلْسَي وهف ؛«هتيناويح» نع ٌلفاغ «نَوْيَحُملا» دحلملا ناسنإلا نأ بجعلا نمو
 ٌماقم هل نئاك هّنأ ةيدوهيلا وأ ةينارصنلا وأ مالسإلا تاعانق هردص يف اًلماح ضرألا

 داحلالا فقومب ناميالا يف ٌقَدَص نم لاح قباطي ال اذهو ..ضرألا ماوه قوف ٌصاخ

 !هتميقو ناسنإلا نم ةّيتيورادلاو

 مهتتايخ مهّضاوخو ةدحالملا ريهامج ىلع زمايليو دحلملا سفنلا ملاع ىعن دقو

 لتقي» :لاقف ؟؛تاناويحلا ةّيقب نع زّيمتلا ةديقع حف يف مهَعوقوو «ٌّيناويحلا مهلصأل

 نحن .طقف ةعتملل اًنايحأو ءاهدولجلو ءاذغلا لجأ نم ةّيرشبلا ريغ تاناويحلا ساّنلا

 غّوسنو ءاهيلع انبراجت يرجُن .انلجأ نم لمعلا ىلع اهربجنو تاناويحلا دبعتسن

 هسفن رابتعا ىلع اًرداق نوكي نأ ديري انمظعم نأل ؛انتحلصم لجأ نم اهتاناعم

 .ةيكوكشلا هتعزنب رهتشا .ريهش يدنلتكسإ خرؤمو يبيرجت فوسليف :103710 1111136 (1776-1711) مويه ديفاد (1)

 ةسردملا سسؤم دعي .روهشم يزيلجنإ حالصإ ةيعادو فوسليف :1656109/ 86218819 (1832-1748) ماثنب يمرج (2)
 .ةيعفنلا ةثيدحلا

 خيرات يف ةقراف ةطحم هتاباتك تناك . .ةغل ملاعو يناملأ فوسليف : معلما ءط )لأ ءا2دءادع (1900-1844) هشتين كيردرف (3)

 ةيقالخألاو ةّيدوجولا ثحابملاب صاخ مامتها هل ناك .ةثادحلا دعب ام ةفسلف دئار ةفسلفلا يخرؤم نم ٌددع هّدعي .ةفسلفلا
 .«تشدارز ثّدحت اذكه» :هتافلؤم مهأ نم .ةّيسفنلاو

 رودت .ةثادحلا دعب ام ةفسلف مالعأ نم .يسنرف راكفأ خرؤمو فوسليف :1©8010 50انعوان1984-1926((1) وكوف لاشيم (4)

 .ةركفلا عنصت يتلا يه ةوقلا نأ ىلع هتفسلف

 .ةثيدحلا ةيتامغاربلا مالعأ زربأ نم .يكيرمأ فوسليف 4 010 (2007-1931) يترور دراشتير (5)
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 صاخشأك انيلإ اورظني نأ نيرخآلل ديرن اننأل ءكلذ نم ّمهألا امبرو) اًحلاص اًصخش

 اًيقالخأ ةطشنألا هذه لعجت ةقيرطب رشبلا ريغ ةيؤرل نيسّمحتم انك امّبرو .(نيحلاص

 ©.«انع اًمامت ةفلتخم ىرخألا تاناويحلا رابتعا وه كلذب مايقلا ليبس .ةلكشم ريغ

 عساتلا نرقلا ذنم 4506121 2921هلور) («ةّيعامتجالا ةينيورادلا» تأشن دقو

 عمتجملا ىلع نأ رّرقت رت يهو ٠ .ناسنالل ةّيناويحلا ةقيقحلل اًيقالخأ ءافولا قيقحتل رشع

 ةيدابلاو «كلذل ةيقالخألا مزاوللا نم جرح نود «ةّينيورادلا ئدابمل عضخي نأ

 ةضبق هتاقالع َمكَحَت نأ ّدْب ال عمتجملاف ...بورحلاو ةّيلايربمإلاو ةّيرصنعلا يف

 كِراشُي نأ ايدام عمتجملا عم فّكتي نأ نسحُي ال نمل َّقَح الو «َّيعيبطلا باختتالا

 .ةّيعيبطلا مهدراوم ساّنلا

 ءباَّنلا تاذ ةعيبطلل ٌعوضخلاو «ةّوقلا عارص ّنأ ىلع ٌةّيعامتجالا ةّينيو رادلا موقت

 ءيش لك مت نأ بال اهثيناوقو «ةعيبطلا نم مزج ناسنالاف ؛مّقتلل ُدحوألا نيرا

 ًةردقلا ُكلميو «ةايحلل حلي ْنم ريغ ىقبي الأ ٌيماض يعيبطلا ٌباختنالاو .ٌيعيبط

 ال؛ يملا كارز عارصلا اذه عنمل ثداح ّيجراخ لَ َلُكو .رّوطتلا ىلع

 نأ دب ال ةيقالخأ ٌةيحُ هتاذ يف كاذو .ةساكتتالا زيزعتو ٍمُدقَتلاٍتْحَس ىلإ ّيهتني نأ دب

 ميدل لباد فيرا لدتا نم لونا ةاسوعلاراابزألا ا

 :-ةيعامتجالا ةّيئيورادلا مالعأ رهشأ- رسنبس تربره فوسليفلا لوقي

 ال .انتَدَقَحِل رك ءادعأ دوجو نمضي ٌدمأ اًيلمع يه ءاورئاكتي نأ يف َنْييَسلا ٌةدعاسم»

 اًدَكْوُم ؛اُلَمَتْحُت ال تناك ةمّظنملا ةقدّصلا نكل ءاّدج اًدّيج ناك ّيدرفلا راثيإلا نأ كش

 يآ ةروصب ُعمتجملا َرهطتيل ةّيباجيإ ٌةيلمع ءبعَّشلا نم اًدارفأ بيصُي يذلا َرّرّصلا َّنأ

 07 .هساجأ نم

 .دوعبع داعب وملح آل/ ال ذذصكر ا©طدصعتم, 004 هج ا اعد ا»اع هر ام ازإغ, م.111 (1)

 .ريهش يزيلجنإ عامتجا ملاعو يجولويبو فوسليف :11670611 5067065 (1903-1820) رسنبس تربره (2)

 .5معمععك 1116 اا نم ءنمامهوت (امملهمم: ال1/ة!!ذدصعك ةملو !لهءعدنع, 1874), م. 345 (3)

49 



 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 دوجولا ِلَمَع َةَنْس َةَنُس اهرابتعاب ةيعامتجالا ةينيورادلا نع رسنبس تربره عفاد

 رثكألا ءاقب نس قبط ةنس نييالب ةعبرأ ةبارق ذنم ٌكّرحتت ت ٌةايحلا تناك اذإف ؟ّيحلا

 يف كلذ زواجتن نأ انيلع ملف ؛-ىوقألا بلغألا يف وه يذلاو- ةئيبلا عم اًمثكت

 ٌيقالخأ ال ٌّيدام دوجو يف نوكلا لمع ةّئُّس عطقن نأ انيلع اذامل !؟ةريخألا نورقلا

 !؟ةّيقالخأ نيناوقب
 ىلع ًةلاع نوكيل ٌشيعي نأ ٍفيعَّضلل ٌحَمسي ال ةئيبلا عم ٍفَّيكتملا ىوقألل ءاقبلا

 ذنم اهِلَمَع َةْنُس عم ُريِسَي هّنأل ؛ةعيبطلا مدخي دوجولا نم ُهٌؤاصقإف كلذلو ؛ةعيبطلا

 قلو «جيسنلاو «ةّيلخلاو ءيوونلا ضمحلا :هيف ام ّلكب ٌيئيِب ٌجَتنُم ٌناسنإلاو .ءدبلا

 .كلذ نع وبني رخآ ءيشاالو «قالخألاو

 ّنأ مغر :ةّيداملا ةفسلفلل ًءافو ؛ةّقالخألا ةينيورادلا ًةفسلف نوُيزانلا َفْقَلَت دقو

 .ةدحالملا ةّماع نم داحلالل ىفوأ تناكف ؛اهل اًناونع داحلإلا راعش عفرت مل ةيزانلا

 ...هيلإ اًيعادو رّوطتلاب ناميإلا ديدش ناك" :رلته نع نامكيه خرؤملا لوقي كلذ يفو
 دكؤت يتلا كلت ةصاخ «ةيرّوطتلا راكفألا نم ددع ىلإ حوضوب «يحافك» هّباتك راشأو

 9 ان فاعلا ةدابإو حلصألا ءاقبو عارّصلا ىلع

 فاعضلاب ينتعت يتلا تاسسؤملا ةروطخ نايب يف ٌيزانلا باطخلا دهتجا دقو

 ناسنإلا رّوطتو خيراتلا ةكرح دضو «ةعيبطلا ةكرح ٌّدض ٌُريست اهرابتعاب رَجْعلاو

 نكت مل ْنكلو «ةيزانلا مارجإ اهتاذ ّدح يف ةّينيورادلا جنت مل .ههافرو هْيقرَتو

 هل جيورتلاو ,مهبهذم سيسأتل ةّيملعلا سسألا- ةّيئيؤرادلا نود- نييزانلا ىدل

 22 .ءانثلا بالجتساو

 رج. لتءاصقم, 8زم0ءواتو» (!للممطتمو مم, 011: 5ءعمعع عمو. 1983), ممسكا -52 (كامف زمن
 ططتلاتم ط©طوصعلا تمالتمك, طوبا طونبأل مهالتسك, 71:2 45 ءءعردو »نب هركاطع 5ءلعراف/ء 101 “كملمتك/71 ص,

 هت رامون 8هماككن عع, 2006, م.59).

 هجنعطقمل اة اعمر عرمصرصب وصمت ام للنار اصبمانانمصعتج» اطاططنعك اضبو عساف هس [[معلع» زج (نعح (2)

3 ,71011 
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 يف ةّيداحلإلا ةّيداملل ةّيفولا اهتالوقمو ةينيورادلا ميشه ينجن مويلا ىلإ انلز الو

 دحالملا دارفأ" َّنَأ نم زنكواد هيعّدي ام فالخ ىلع «ةعّورملا ةّيومدلا مئارجلا باب
 لولا خيراتف «داحلإلا مساب اهنولعفي ال مهّنكلو ورشا اوبكتري نأ نكمملا نم

 هتداهش يف ٌةِرطُم نيّصلاو ايدوبمكو ةيبونجلا ايروكو َيتايفوسلا داحتالاك ةّيداحلإلا
 رزاجم ىلإ يهنتي نأ ّدب ال «ةدام ةايحلا ّنأو هللا دوجو راكنإ ىلع موقي يذلا َمُكحلا نأ

 مل ول ينيصلا يعويشلا بزحلاو توب لوبو نيلاتس خيراتو . ناسنإلا ٌّقح يف ةعّورم
 ..داحلالل ةنادإ ٌمظعأ ُةَدْحَو ناكل هريغ ةيرشبلا خيرات يف نكي

 ىلع اًضيأ رهظي هّنإف ؛اًيداحلإ ةجلذّوملا ةمظنألا مئارج ىلع اًرصاق سيل رمألاو

 ةرظنلا اهُعِفاد ناك ام نيدحلملا مئارج نم ّنأ ٌةدهاش صصقلاف ؛دارفألا ىوتسم

 نأ داقتعالل ّيمارجإلا ريثأتلا ٌرِهْظُ اهنم ثالث ركذب انه يفتكنسو .ةّتنيورادلا ةّيداملا

 02 هتاذ يف ليبن فده الو ايْلُع ةياغالو «ةميق الب مث ئاهب َرشبلا

 ثيح ؛م1999 «ليربأ 20 موي تثدح دقو ءاكيرمأب ودارولوك نم ىلوألا ةّصقلا

 اًبلاط 12 لتق ىلع ناّباش مدقأ ذإ ؛اكيرمأ خيرات يف رزاجملا أوسأ نم ٌةدحاو ثّعقو

 دقو .كلذ رثإ نالتاقلا رحتنا مث ءنيرخآ 23 حرجو ءاذحاو اًسّرَدُمو ةسردملا يف

 .كلذل اهدادعإ ّمت ةحلسأب اياحّضلا تائم َلْثَ امهتّطخ تناك

 نم ةفئاط نم ٍصّلختلا عفادب تناك ني د ل

 موي نْيَمرجملا دحأ بَل دقو .يعيبطلا باختتالا أدبمل اًقيقحت ؛اهناضغئي سانلا

 هقاروأ يف بتك هنأ يّرحتلا شكو .«يعيبطلا ٌباختتنالا» :هيلع بنك اًصيمق ةرزجملا

 ّيعيبطلا باختنالا عفدن فوسو «ماقتنالاب نالفو انأ موقأس «ليربأ يف ام موي يف ...»

 .«مامألا ىلإ تاجرد عضب

 .ا؟اعطقمل طوساتمو, 7116 200 !2ءانبكامرا, م.278 (1)

 كاع ظاباتر 4 07 كاذمد 5 (2الذع ام 1! اباذر ع زامل عم لا عادت (!/اههاتعمدمعتل, ظل ظموامععانعد (2)

 .طوعووؤر [مع., 2010), مم.100- 14
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 .ّيعيبطلا باختنالا نع اًريثك ٌتَّدحت 5» نْيَمرجملا ّدحأ نأ تاقيقحتلا يف ءاج امك

 سنجلا نحن انّنِإ يأ - «يئ ةاهنلا لحلا»و ةّيزانلاو رلتهب باجعالا ىلإ هعفد ام وهو

 ةايشأو تاحاقللا عارتخا قيرط نع انْقْرَع وأ يعيبطلا باختتالا انَْكَْأ دق ءّيرشبلا

 !«ليبقلا اذه نم

 اي اعل ٠و كارل اك نما تاع مام نارك اهاضاورمب حالا لا

 ىلع ٌةلاسر كرتو .َر ٌرحتناو .هسأر ىلإ سّّدسملا هّجو مث «ةدحاو ةسّرَدُمو ؛هتسردم نم

 اًسرامم يتفصب ءانأ» :هلوقب ءهسفن نع اهيف ربخُي «ةرزجملا لبق ةيتوبكنعلا ةكبشلا

 «ّيرشبلا سنجلل ْرْخُمو قتال ريغ هارأ نم ّلك ىلع يضقأس ءّيعيبطلا باختتالل

 ال .«يعيبطلا باختنالا ناحتما يف ٍقْفْحُمو

 ظفتحاو ءاّيبصو الجر 17 لتق رماد يرفج همسا يش ّيشْحَو مرجمل ةثلاثلا ةّصقلا

 هيلع ْتَمَكَح دقو .اهضعب َلَكَأو ءاّيسنج يف نع يديعاو كدت يف فئاقفاب

 .نجشسلا يف هل ٌليمز ُهَََق «ةبوقعلا هئاضمإ ءانثأ يفو .ةنس 900 نْجّسلاب ةمكحملا

 ٌمرجملا فشك هيفو .هدِلاوو مرجملا اذه عم ًءاقل 1994 ةنس (0/80) ٌةانق ْتَرْجَ

 ةينيورادلا ام َمِلَع ْنأ دعب هّنأ ٌربخأ دقف ؛هيلإ ىهتنا ام ىلإ هعفد دق ةينيورادلاب هناميإ َنأ

 .هلعف نع ىّراجُم هّنأو ,ىنعم ةايحلل ّنأو «ٌةميق ناسنإلل ّنأ ُّتَانق َدَقَف ءاهب عنتقاو

 «ناسنإلا موهفم ةياهن يضتقي امب ,ناسنإلا ةنويحل ةيرورضلا مزاوللا رماد كردأ دقل

 .ةّيميهبلا كرك ىلإ ِهلوُفُسو
 -نيورادلا ٍّيداحلالا مهفلا نمض- ناسنإلا ىلع ّنإ صصقلا هذه دعب ٌلوقن انسل
 ىلع نْيَرِداق ةّيئيورادلا وأ داحلإلا نوكي نأ ُركْنناننِإ ذإ ؛ةباغلا سيماون نمض شيعي نأ

 ةليضف الب ٌناويح ناسنإلا نأ تبت قي ةّينيورادلاف ؟,””ةّيمازلإ ٍقالخأ ةموظنم ناسنإلا حنم

 معالم عع ةنولمعم (1)

 لعوب طوطصعع (2)

 .باتكلا اذه نم قالخألاب صاخلا لصفلا يف كلذ لّصفنس (3)
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 ناك نإ قالخألا ٌيميهب نوكي نأ ُهَمزْلُت نأ -كلذ عم- عيطتست الو ؛هردص يف ةنماك

 دهتجي يتلا ةظحّللا يف نكلو ..ةيناويحلا هتعيبط فالخ ىلع ةايحلا يف كلسي نأ ديري

 انْمَّلَس نإ- ّيميهبلا هندْعَمِل اًيفو نوكي نأو «هتعيبط ةّنّس ىلع َرْيِسَي نأ يف دحلملا اهيف
 ٌقالخأ يهو ءاهريغ ال ,باغلا قالخأب ٌشيعي نأ اهدنع هيلعف ؛-كلذ َقْدِص اُلَدَج

 شّْنلاو ة رَّألاَو عارصلا ناطلس اهيلع بلغي نكلو ؛فتاكّتلاو نواعتلا نم يش اهيف

 اهيلع ُقِفَتن امك ةلضافلا قالخألل رصتني نأ ّينيورادلا ٌدحلملا دارأ اذإو .. .سْمّنلاو

 يضر الب سف ةجيسف ؟-هناحبس بلا هيلع اني تل اترطف ًباجتسا- اعيح

 رمق :ةريغارلا ناجل ا« دعأ مازل نع رخق يف هركسر رايك هموم حوحو

 ٍفُْت يف شيعت رعت نأ اهتَبْغَر نع نيل اًناسل ْثَيِ ْثِيِيْوَأ ول كلذ نع ٍبائَّلاو عابّضلا هناوخإ
 .ةّيعامتجالا ينزيد نوترك تايصخش

 ٌنِسحملا ٌدحلملاو .ناسنإلا هيخأل ُبْذ «ةّيباغلا هتعيبطل ٌبيجتسملا ٌدحلملا

 نم يتلا ةّيدوجولا ةّيضرألل ٌدقافو «ةّيناويحلا هترطفلل ل ناسنإلا هيخأل
 ٌرَّشلاو ريخلا َمَيِق اهيلع َمِيَقُي نأ نكمملا
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 داحلإلا حبذم ىلع لقعلا

 [43 /توبكنعلا] 4 (7) َنومليصلا الإ آهّلِقَتَياَمَو>

 نم لعجت اهّنكلو .هّلك نوكلا يف ءيش لك رشفت فت يتلا ة ةّيرظنلا »

 ”.«اهتداهش لبقُت نأل لاجم ال ؛ميلس انريكفت ّنأ ناميإلا لاحملا

 «**.سيول .سأ.س

 .0.5. آانعوباؤ, طانعمعامد (آمه00ه»: [1ةمعي0مع, 2009), م.21 (1)

 رصعو ىطسولا نورقلا بدأ يف صّصختم ٌييدأ ٌدقانو ,ٌفوسليف :©. 5. 1رعا15# (1963-1898) سيول .سأ .يس (2)
 .برغلا يف نيرشعلا نرقلا يف -ةّيميداكألا ةرئادلا جراخ- هلإب ناميالا ةديقع نع نيلضانملا زربأ هنأ هل ُدَهْشُي .ةضهتلا





 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 لقعلاو مالسإلا

 ؟ةيالسإلا ةيورلا نق ف لقعلا ام

 ..حيبتلاو جذملا حمو ,فيلكتلا امو ءٍيرّتلاُلَْ مالسالا يف لقعلا

 َنِإف 0 هللا توكلم يف ناسنإلا ٍفيرشت بابسأ دحأ مالسإلا يف ٌلقعلا

 «مهفلاو ءرظنلل تاكَلَم نم هاتآ امب ؛ةميهبلا ةبترم قوف ناسنالا عفر دق هناحبس هللا

 دجي ثيح ىلإ َريِسَيو ٌراضلا نم عفاّنلاو ؛لطابلا نم ٌّقحلا َفرْعَي ىّتح ؛مكحلاو

 ةزواجمو لالّصلا ىلإ هُعَفدت دق يتلا ةئزيرغ عزاني نأ ٌرداق لقعلا اذهب وهو .هتلاض

 نونوكي نيذلا مه لقعلا ٌلهأف ؛تادابعلا لاكشأ يف ىّتح ُفَرَعُم ٌلقعلاو .ّدحلا

 ولوأ مكنم يِنلَيلا : مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا لوقل ؛هتالص يف مامإلا ءارو ًةرشابم
 .2ىَهُتلاو مالحألا

 عابتاب -ِلْفَعلا ٌدقاف- ٌنونجملا ُفَّلكُي الف ؛فيلكتلا طانم مالسإلا يف لقعلاو

 ْنَمو هلا هطورش نم ٌفيلكتلا ذإ ؛َلَروأ ًاطخَأ نإ ٌجَر ٌرَح هيلع سيلو «يخّولا ماكحأ

 مُكَصِنَلَع َسِيَلَو» :ىلاعت لاق .منِإ هب ُقّلَعَتي الو .ءيشب هتاذ يف ُمَرلُي ال «هل َمُهَق ال

 5(4) امسي اع هنأ َناَكحَو يدُْم ْتَدَبَت اد كلو .وب ثَأَطْمَ آمِو علَتُج
 :نطلادلا م دعو مثإلل فار دّمعتلا ٌبايغف .[5 :بازحألا]

 فلا َبِلُس نمو ٌقومحم ٌلِقاعلاف ؛حيبقتلاو حدملا لحم مالسالا يف لقعلاو

 لاقو .(19 /دغّرلا) 4053) ببنألا اونو دي اَإ» :نآرقلا لوقي ؛ٌموُلَم ّنحلا

 .(18 /جمُّرلا) 4 ببثألا اوثوأ ْمُه كلو ها ُمُهْدَدَه نذل َكِيلْوأَ» :هناحبس

 لاقو .(29 /ص) 45 بألا أكلتي هين اَوربَتُِل » :العو ّلج لاقو

 .(46 /خحلا) 6 آي َنولَقْعَي وَقَعَ بوق محل وكت ٍضيأْلا يف أوُوِسي رلَفَأ > :نلاغت

 َكلك فَّنِإ يك م يف شيول ملف انعم مكمل دبي ملأ :هناحبس لاقو

 .(432 /ح) اهتماقإو ءفوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك ؛ملسم اور (1)
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 ىلإ ٌمفادلاو وحلا ِكاردإ هلآ يعاولا لقعلاف .(128 /هط) 5(4) نمت ل ول تي

 لِي نأ ُهَمِرَل ةرياد نمو ؛يحولا تارانم ىلإ ىدتها ؛لدعب ُةَقيرط ٌكّلَس ْنَم .هعابتا

 لإ نم دوجولا َرْلُح نع ٍفشكلا يف عهتقيرط نوسَسوُي مِهّنَأ نوري ٌةدحالملاو
 ْنأ ىوعد يف نوُيبعشلا ٌةدحالملا ُكُسَي الو .اًينالقع ُهَّنْوَرَي رطل يف جهنم ىلع

 ناك ول اذام ءْنكلو .ٌدحلملا َدَحْلَأ امل لقعلا الول هّنأو «نيتنالقعلا ُلّمْعَأ ةدحالملا
 ءاعّدا يف اهدنع دحلملا ٌرمتسيس له !؟ٌلقع كانه نوكي الأ يداملا داحلإلا نم مزلي

 نيب عمجيس ٌةارتس مأ .وواخلا يف هيجل ةيااطعلا ةرتيسمأ ٌداحلإ كدتيو ةينالقعلا

 !؟هتداع ىلع ءنيضقانتملا

 .اًبولقو ٌةْغِمْدَأ ةدحالملل ّنأ سانلا نيب َعازن الف ؛غامّدلا :انه ٍلْقَعلاِب دصقأ الو

 ءايشألا فرعي ناسنإلا لعجي امب ؛ملاعلل يعاولا كاردإلا وه ينغأ يذلا ّلقعلا امنإو

 .تالآلا نم اهريغ وأ غامدلا ٍةلآ لالخ نم «لطابلاو ةقيقحلا نيب زّيميف ؛اهتقيقح ىلع

 ةعيبطلا ةعنص «ةميهبلا لقع

 «ّيملعلا ٍلاجّسلا لفاحم يف اهنع حفاني وأ ىوعد يأ َتبْنُي نأ ناسنإلا كلمي ال

 ةقيقحلا ةفرعم ىلع اًرداق نوكي نلو ءاهضعب وأ ةقيقحلا ةفرعم ىلع اًرداق نوكي نأ اّلِإ
 ثحبلا ةلآ وه 2لقعلا َّنأ ةدحالملاو نوملسملا ُقْفَتِيو .اهنع ثحبلا ةلآ كلمي ىتح

 دحلملل نكمي ال ةقيقحلا ةباصإ ىلع رداقلا لقعلا بايغ يفو «ةقيقحلا نع َيِبْسُكلا

 7  .هيلإ وعدي نأو «ةكاحلإ َنقْيعْسَي نأ
 ٍمّنلاب رارقالا ذإ ؟ءايحألا ملاع يف ميمصقلا ناهرب -ٌةرورض- ُرِكْنُي ٌدحلملاو

 بهذمب َلوقي نأ ٌمَرْلُم وهف كلذلو ؛هللا دوجول نيب نيب ةجح ةيئاوشعلا راكنإو ّيجولويبلا

 :(46 /جحلا) ؛ِروُدّصلا يف يتلا ُبوُلُقْلا ىَمْعَت كلو ُراَصبَأْلا ىمْمَاَ اَهَنإَف :بلقلاب نوكي لّمعتلا نأ ةينآرقلا صوصنلا رهاظ كل
 1 .غامّدلا ٍلَمَع نم ٌربكأ اًيمالسإ لقعلاف ؛(16 /قلعلا) هَِتِطاَح بذاك ةَيصاَن» :اًضيأ غامّدلاو
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 ّيئاوشعلا رّوطتلا ىوعد رصنيو ؛ّيِهلإلا مظلل ىوعد يفْنَي يذلا يجولويبلا رّوطتلا
 زنكواد ٌفرتعا دقو .ةطيسب ةّيعيبط تايلآ لعفب ىلعألا دّقعملا ىلإ ىندألا طيسبلا نم

 نيوراد نأ يف ةريهشلا هتملك لاقو .اًئمؤم بلغألا ىلع ناكل نيوراد لبق شاع ول هنأ

 977 .ةفرعملل ّيِفَو ِدِحْلُم دوجو ناكمإ يف اًببس ناك دق

 يف -ةّيعيبط ةروصب -نوبغري سانلا لك» :وطسرأ عم نولوقي رشبلا ناك ءاّميدق

 22021001 عج ب0 م0101 01) عا8 ال 01 002/017 0/1 (01006 1١ «ةفرعملا

 يف قداّصلا - ٌدحلملا ذإ ؛ُهَّلوَق وطسرأ قفاون نأ كلمن ال داحلإلا ملاع يف انّتكلو

 ؛دوجولا مُهَمِل َةلآ سيلف هغامد اّمأو .هل لقع ال هّنأل ؛ملاعلا مهفل ىعسي ال -هداحلإ

 ام عنضَت ةيضامد بِ نأ وه «هتهادبو ُةَْذِص دقتعن ام نأ داحلإلا ٌةفسالف انربخُي ذإ

 ؛ِنَّْذلا عراخ ٌقاو وه مل اًفْشَك تسيلو ةّجولويب ٌةعانص ةقيقحلاف ؛ةقيقحك انل ودبي

 غامتلا ليسو ءاقبلا طورش نع نحب وطن يذلا غامتلا ةيبلٌمزال ٌيصخش أ يهف

 رّوطت عمو . اقبل بابسأ عم لضفأ اًمؤاوت ٌناسنإلا َقّقحُيِل ؛ةئيبلا يعن عم رّوطتي

 نود «لادبتسالل ة ٌةضْرُع «مويلا ىق قئاقح نم «ةقيقح» ٌلكف ؛(قئ كاقحلا» رّيغتت «غامدلا

 وه امّنِإَو ِنَّذلا ججراخ نوكلا ٌعِقاو وه سيل غامّدلا ٍلَمَع ىلع مكاحلا أل ؛ءانثتسا

 ملاعلا نيب ة ةقباطملا بلطب هبأت ال يتلا هئايميكب عقاولا لِ ُعَتْضَي يذلا ٍنهّذلا ٌعقاو

 .ءايمع ءايميكلا ّنأل ؛نهذلا يف يتلا ةروصلاو

 كلذو ؛عاو ِلقَع ةزايح انل نمضي يذلا غامّدلا انحنمت نأ ةينيورادلل نكمي ال

 ةّيلمعلا كّرح يذلا ءاقبلا تابلطتم نم سيل لطابلا نم ّقحلا زييمت َّنأ اهّنَمأ ؛بابسأل

 ءاقبلا قيق قيقحت ّنإف ؛اهروهظب ةايحلا ترهظ يتلا ةّلخلا رصع ذنم ىلوألا ةّيرّوطتلا

 «ءايحألا ةّيقب قب نم ءادعألاو ةّيعيبطلا ةئيبلا ةوسق ٍبانتجاو ِلُساَنّتلاو ِءاذغلا ٍبَلَط ُنيِهَر

 قيقحت نأ امك «كلذ نم ٌعَس ْوَأ ةقيقحلا ٌبلط ّنأل ؛ ؛ةقيقحلا ةفرعم َبَلَط ٌقباطُيال كاذو

 هنعطقمل ط7وسافمكر 176 110|8 !!هاعستوأع» هد المولع ا)/, اذ/, !1ورامم ةمل هه مهةمإلا 1986), م.6 (1)

 .هضكامالع, ةلءامم] وبكت, 8ظهماع )2( ١.1
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 .مهَولاب اب قّقحتي دق ءاقبلا

 ال نيذلا «ةدحالملل نيفلاخملا سيك نم ةّيمازلإ وعد ندمل لدم يذلا اذهو

 داحلإلا ٌمالعأ اهب ري ةيقح يح امّنإو ءاولوقي مل امب نييرهدلا يمّرل مهدنع ةجيرح

 هتاكلَمو ناسنإلا ةقيقح نع مهثيدح دنع ءاهنم ةّيبعشلا اًنايحأو «ةّيوبخُتلا مهتاباتك يف

 .ةقداص ةّيداحلإ رظّن ةيواز نم ةّيفرعملا

 اب ةحأ مهي ال ٍالعأ ةدحالم نيركفملةريفو ٍتاداهش انه كل قوسأسو

 وُث يتلا لوُقُنلا نم ريك نأ نم باتكلل ًةنايص اهنم رثكأ ُتْكرَ بو .داحلإلا َّدِض

 ا ديحولا ردصملا دحلملا اهاري يتلا انتَكمْدَأ نأ ىلع ُقْفَّتَت يهو ؛َلَلَملا

 ةنيمَأ هلآ تسيل ءانيغَو جراخ هتقيقح يف نئاك وه امك دوجولا كاردإو ءٌّنَح داحلإلا

 .ءيش ّيأ َمَهْفَِل
 ةرابعب لوقي“'”كيرك سيسنرف لبون ىلع زئاحلا ٌسِرَّشلا دحلملا ّيجولويبلا اذهف

 ىلإ ةجاحلا طغض تحت رّوطنت مل رمألا ماتخ يف يه ٌةرّوطتملا اَنَمِمْدَأ» :ةمزاج

 نم ةجودت ىلع دوكد نأ اةتكذتل ثروطت دق طقفا يح امثإو :ةتمئلعلا زئاقحلا ٍفْشَك

 ©.«ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل يفكت ءاكّذلا

 دحلملا لقعلا ٌةَئْحِم َّنأ لجان ساموت ريهشلاو دحلملا فوسليفلا فرتعاو

 كبس كانه نوكي ْنلا :الئاق حوضوب حّرصُيو .اًينيوراد هتأشن ريسفت ىلإ اًساسأ ٌدوعت

 ؛لقعلا ىلع ًةدمتعم ةيرّوطتلا ةيضرفلا تناك امو .ملعلاو تايضايرلا جئاتن يف ةقّدلل

0 0 

 سس 6.

 (ةكراشم) لبون ةزئاج لان .ّيناطيرب ةيويح ءايزيفو ةيئيزج ايجولويب ملاع :637615 (11[0« (2004-1916) كيرك سيسنرف (1)

 .يغبصلا يوونلا ضمحلا بيكرت هفاشتكا ىلع

 عومعزو كعك, 116 قكامدتعا دع طلربصما]ءععاعت )ع ئكعضازاأ ىعمتءإب لضر" اء دهتنا (كاسحم» كعب (2)

 .5ءطابقعي, 1994), م2

 ةفسلفلاو .يعولا ةلكشمو لقعلا ةفسلفب ةصاخ ةيانع هل .زراب يكيرمأ فوسليف :100385 !1286ا (1937) لجان ساموت (3)
 .ةّيقالخألا
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 20.«اهسفنل ًةْضَوَقُم ًةرورض كلذب نوكتسف

 هنأب ناميإلا يه ةثيدحلا ةّيوناسنإلا» :يارغ نوج دحلملا فوسليفلا لوقيو

 اذإ نكلو .ةّررُخ نوكت نأ يلاتلابو ةقيقحلا ٌفرعت نأ ةيرشبلل نكمي ملعلا لالخ نم

 .اًليحتسم قباسلا ُرمألا نوكيسف ؛ٌةحيحص عيبطلا ءاقتنالا يف نيوراد ةيرظن تناك

 2!:«ةقيقحلا سيلو «يروطتلا حاجنلا مدخي ٌيرشبلا لقعلا َنِ

 نيركدتملا ةنواردلا ةدحالملا ىلع يترور دراشتير دحلملا فوسليفلا عّتشو

 ةّحلا تانئاكلا نم اًدحاو اًعون نأ ةركف ّنِإ» :الئاق «ةسامح وأ لهجب مهتيتيورادل

 يف اًضيأ لب ديازتملا هتاخخر وحن طقف هوتي ال -ىرخألا عاونألا لك سكع ىلع-

 «0.«ةينيورادلا ريغ ٌةركف يه «ةقيقحلا هاجتا

 ّيقطنملا انِسّْدَح ٌميمصت متي مل» :سيراه ماس دحلملا باصعألا ملاع لاقو

 29 .«ةقيقحلا عّيتتل يعيبطلا ءاقتنالا قيرط نع ّيدسجلاو ّيضايرلاو

 ْتَمَمُص دقو «ِةدّرِق نع ةرّوطتم ٌتانئاك نحن» :زتكواد «ديدجلا داحلإلا يبن لاقو

 انافاّسلا يف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةّيفيك نع ةيوينّدلا ليصافتلا مهفل طقف انمَعِمْدَ

 «”.«يرَجَحلا رصعلا يف ةيقيرفإلا
 يهو ؛اهيف ءارملل ليبس ال هَنُيَب ةقيقح مامأ انثأ ملعتل ةقب ةقباسلا تاداهّشلا كيفكت

 بلط ةديحولا اهتياغ تناك امنإو «ةقيقحلا ٍبّلَل نكت مل غامّلا رّوطت ةلحر نأ

 متئاد كلش يدنع» :لاقف ؛ركبم نمز ذنم نيوراد اهّكَرْدَأ يتلا ”ةقيقحلا يهو . ءاقبلا

 .1طمرودقك لة ععا, 77 اما ]لم (0:«!هرل: 0:1ه:0 انمتا عوزاإت 2ءعوو, 2009), م.135 (1)

 .راكفألا خيراتو ةيليلحتلا ةفسلفلاب ٌةيانع هل ٌيز ناطيرب ٌفوسليف :10178 012/ (1948) يارج نوج (2)

 .لمطم نرهإل, دمع ا20عد (آمملهم: رةم18 هداك, 2002), م.26 (3)

 .ن ءطقعل هروب, "انمصتتط ةمل تمدقعو نعم معو,” 776 )لعب ؟ءصيطاتل طدلإت 31, 1995, مم. 32-36 (4)

 دوست [لةصتك, 17: اام»وأ امته ك ءهمع: طلب 3ععرعع هج 02 ءاعبجت»ء طليمدمب» الهاةيعك (11 عجب المولع (5)

 .ةزسمم ةه0 5ءاتانكأعك, 2011), م. 6

 .8نءطقمل طةسانمك, 5بصلهإل 1ءاعومدمطر 18 0ءغمطعع 1998 (6)

 . .يئاوشعلا رؤطتلاب انلق نإ ؛«ٌةقيقح» يه (2)
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 مق يَأ -ىندأ ٍتاناويح نم َْروَطَت يتلا- ٍناسنالا ِلْفَع ٍتاعاقِل نوكت نأ يف

 نإ ءدزق ٍلْفَع تاعانق ٌقّدصُي نأ م ٍّيأ ناكمإب له. الْضَأ ٌقيدصَتلا َّن ّقحَتْسَت ْنأ وأ

 60 .ٍلّقَعلا كلذ لثم يف ٌتاعانق اًلصأ كانه تناك

 يف كلِ ٌةيُح ًةقيقحلا هذه دجي مل نيوراد َّنأ َتْمِلَع اذإ ُمَظاعتي َكِبَجَت َّلعلو

 ىرخأ ٍةرم يفرك دق نيوراد ّنإف للا دوجو يف ُفاَّلل طقف ةميحم امنأو «ٍةقيقح لك

 ٌقوثولا نكمملا نم له :ُكَّملا اَمْنَي ُاَمْنَي كلذ دعب ٌنكل . 1 :هلوقب ٍلْقَعلا ةّيجحُم يف ُهَكَش

 ىندأ ُهُكَلَتْمَي يذلاك ىنذأ ٍلْفَع نع َرّوْطَت دق اًمامت ٌدقتعأ امك يذلا- ناسنإلا ٍلقعب

 فلاّسلا ٌةَمالك ٌدَرْؤَأ دقو 3 .«؟ىربكلا تاجاتنتسالا هذه لثم م ُمّدَقُي امدنع - ناويح

 اًروعُش -ناسنإ لكك - هسفن يف ُدجَي ناك ُهَّنإ هيف لاق يذلا قباّسلا هثيدح ىلع اًبيقعت

 /ةف مر ل ا يما

 نم يقتني ذإ ؛ٌيداملا ٍلقعلا يف ةيئاقتنالا ةيكوكُشلا نم كاذو .. *.ءايمَعلا ةّيئاوُشَعلا

 .ٍضُْفاَتلاب َسّيلَ ولو ءاّمئاق ُهَكَش يق بام كوكّشلا

 ّنإ لوقلا ٌمازتلا : ةيتاوشعلا ةتيورادلا ىلإ ملا ناهرب نم ةدحالملا ٍرارف ةليصح

 غامتلل يفيكت ٍلَمَع جاتن وه امنإو ,عقاولل ٍبئاص مهف ةجيتن سيل انئامد هُكِردُي ام

 ّعيبطلا باختنالا ٌنإف ؛راثدنالاو ءاَنَملا بابسأ ةهجاوم نم ٌناسنإلا َنكَمِبل َرَو 9

 ءاقبلا قيقحت نم ّيحلا ّنئاكلا عنمي ام ءاغلإب موقي امّنإو ؛ناسنإلا ةميق عفرب متهي ال

 تتكتلا ّنإف ؛هقْْبَت نأ ديرن امدنع ٌّقحلا ٌبيصن انّنأ ةنامض يأ كلذ يف سيلو .رثاكتلاو

 نوكي دق كلذلو .ةيساقلا ةعيبطلا يداوع عفد بلطي امّنِإو «عقاولا ةقب ةقباطم بلطي ال

 وأ ةيبناجلا ٌرارضألا بنتجي ىّتح ؛ةقيقح مهولا ىري نأ يحلا نئاكلا ةحلصم نم

 16 اللئاانمم 0ءمطقسم 3 لبان 1881 (1)

 < عا مو:// دوبل .لقصعب أ ممعمز ءءا.ةع.انالاءا(عع/22-[50>.13230-1-187] >:اكماك (نيوراد) ةلاسر ضن

 0طقعلعو طوصتمب 0 /ء 0اعت» هد مععنءد (0هاقمتم: 80هل11 وب 8معوؤ, 2003) قممعملتا> ذب م.433. (2)

 .لطلل (3)
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 اًلَهَّوُم تنأ نوكت نايحألا ضعب يف» :هلوقب "موب كيرإ ُهَدَكَأ ام وهو ؛اهل ةهباشملا

 تنكرل اهم رثكا لطاب موشي اما نإ ءرئاكتلاو قابلا ديت ىلع اقرا وبكا رسب

 سيل يعيبطلا باختنالا» :هلوق يف جربنزور ردنكسلأ كلذ رّركو ”.«ةقيقحلا ف قّدِص5ُ

 باختنالا نأ ىلع ةّيوق ةجح كانه» ّنأو ؛««ةحيحصلا تادقتعملا ءاقتنا يف اًديج

 ©0.«ةديفملاو ةلطابلا تادقتعملا نم اًريثك جتني يعيبطلا

 يف ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا ىضمأ يذلا ”نامفوه دلانود سفتلا ملاع بهذيو

 نم ٌقئاقح ءافخإب انّيْعَو َلكَّش دق رّوطتلا نأ ىلإ «ةينيوراد ةيواز نم يعولا ةسارد
 انيغَو لالخ نم انل مّدُق يذلا ملاعلا ّنأ هئاحبأ ٌةصالخ تناكو .اًهجئاتحن ال دوجولا

 نم ديزي هّنأل انيف ٌروطتلا ُهََحَن دقو ,ٌفئاز عقاولاب انّيْعَو ّنِإ لوقي لب .عقاولا لّكمُي ال

 «*!ضارقنالا ىلإ ةقيقحلا عفد قيرط نع ناسنإلل ةّيروطتلا ةيفيكتلا ةردقلا

 يف وه امّنِإو «ةقيقحلا ةمدخ يف سيل -ّيداحلإلا رّوصتلا يف- غامَدلا ّلَمَع
 .اًعم مُهَّولاو ةقيقحلاب ُنَّمَحَتَي دق ٌءاقبلاو .ءاقبلا يف ناسنإلا بَلطَم ةمدخ

 نم اني ال هنأل- ٍتيدصتلاب ٍريدج ريغ ّيداحلالا روظنملا يف غامدلا َنأب اَنمْلِعو

 كلمت ل اهّنِإف ؛ «ّيعيبطلا ُباختنالا اهراثآ ىلع لست امهم ةيتاوشعلا ذإ ؛ُلْفَع لعل

 :دحلملا لأسن نأ انمزلُي - -وه امك دوجولا ُلِقعت َةلآ جنت نأ

 ؟ٌقح هنأ ىرت ام ىلإ ٌتيدتها فيك

 .يعانطصالا ءاكّذلا يف ٌصّصختم ٌيكيرمأ ٌملاع :116 88ان13 موب كيرإ (1)

 .ظدنصت, !آ/ل هن ثئك 180: ع)/2 (تدصمطللععر !1/1ة55.: آمه0هم: 1411, 2006), م.226 (2)

 ماءيوملعع [8هدعدطعتع, 176 4( عندا 5 0ذوء او !!ءهاذارب: تازمزبا»وع []/ء سالطمانا ةأا هيكتور (!] عجن (3)

 المولع ال/.از/. !كهرامو, 2011), مم.110-1

 .اينروفيلاك ةعماج يف كاردالا ملع ذاتسأ :1 200310 1. 11015188 (1955) نامفوه دلانود (4)

 :نامفوه دلانود روتكدلا عم راوح (5)
 مسقملف 0ءقلعر 1ع 8بماسأتمدقمل ةكوسسصعمأ ةوعهتمسمأ عمات, 0: هدام اامودعتاء, طعنا 21 6

 .<ط مو :// 0 اى/ا1/ ايهم 61:2 عدعتم ع.ه عيا طع- عا نأ نات ههقمت -ةمعانس عمأ-2عمت هكأ- علنا -20160421>

63 



 هسقن ةهجاوم يف داحلالا

 ؟لطاب ىلع كموصخ ْنأ ٌتكردأ فيكو

 ؟ةرانتسالاب كّسفن فصت اذاملو

 ؟فيكتلل عفان مْهَو دّرجم «ةقيقح هّنظت ام نوكيا ال َملو

 :ىنعمب ((ةليحتسم ٌةيناكمإ) داحلإلا

 .ءايحألا ملاع يف َمُظّنلا "”ةقيقح ٌركْنُت نأ ٌدب ال اًدحلم نوكت ىتح .1

 .ةيئاوشعلاو رّوطتلاب لوقلا ّيهلإلا مظَنلل ةدحالملا دنع ديحولا ليدبلا .2

 فاشتكا ىلع غامّدلا ةردق يف ةقثلا مدع هنم مزلي روطتلا ةيئاوشعب ناميإلا 3

 .اًرسق ةقيقحلا كاردإل هجّجوتم ريغ رّوطت هنأل ؛ةّيعوضوملا ةقيقحلا

 ناكو «لقعلا وه -هناحبس- هللا دوجو راكنال ديحولا ليبسلا ناك اذإ .4

 ناك «ملاعلا ةقيقح كردي يذلا لقاعلا لقعلا دوجو يفن يضتقي داحلإلا

 !هللاب رفكلا نم دحلملا نكمتي ىتح داحلإلاب رفكلا يضتقي داحلإلاب لوقلا

 :لق تئش نإو .. 5612-عءا16128 ©10]19 اًيتاذ ةضقتنم ىوعد داحلإلا

 !ةليحتسم ةيناكمإ داحلإلا

 ٌءاّمَّصلا ةلآلا ..غامدلا

 .ثيدحلا ملعلا اهمعدي ال ةفارخ كلذ ادع امو «ةّرذلا ريغ دوجولا يف ءيش ال

 ةزراب ةروص ناك نأ دعب ةعيبطلا نم اًءزج ناسنإلا حبصأو ؛تايئانثلا رصع ىهتنا دقل

 ..ةداملا نم فطلأ اهرهوج ّنأل ءايزيفلا نوناقل مالستساب عضخت نأ ىبأت تاذل

 نم ٌرطخألاو .ناهرب الب ملعلاب مْرَجو هرورُع هيف ؛ةدحالملا هعفري ريبك ناونع كاذ
 نأ انملع يف ككْشُم ءاهريغ ءيش الو «ةكّرحتملا ةّرذلا وه نوكلا نإ لوقلا نأ كلذ

 171170 نع رو نانا يعي كر يذم يدع طلال بطلا قيضإ كئازماظ ودرب حا 00
 .ءايمعلا ةيئاوش
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 ىلوألا يناوثلا ىلإ عجرن نأ انيلع «ةمزألا ةقيقح َمهفنلو ..اهدحو ةّرذلا وه نوكلا

 ؟اهّدعب ناك ام لآ اذام ىلإو ءاهدنع ناك اذام :لأسنو ..ميظعلا راجفنالل

 ٌيداملا ٍنوكلا يف ةعيرشلا ةكرحلا ثعباتت مث ٍمَدَع نم ٌدوجولا ٌرجفنا دقل

 َُلَمع مط ملو ؛مّدعلا نم هل ُفلُخَي مل ٍّيدام وك يفو .ءاجتا لك يف عشوتملا

 أّيهملا ميلسلا ريكفتلل تقل دق انَتَعِمْدَأ ْنَأ ةجحح ال قرذُقو ةمكحب ٌقولخم ٌنوناق

 دعب ءيش الو «ةمكارتم ايالخو «ةفلآتم ِتاّرذ ىوس غامّدلا ام .اننلوح نم ملاعلا مهفل

 كاردإل َةلآ ةعيبطلا انبَهَت باصعألاو ايالخلاو تاّرذلا عامتجاب لَو .كلذ ريغ كلذ

 ىلع نوكن نأل ُهَبَأَت باصعألاو ايالخلاو تارذلا لعجي يذلا ام !؟وه امك ملاعلا

 دقافو ءكلذ ىلع ةردقلا اهيطعي يذلا امف ؛كلذ يف تبغر اذإو ؟ملاعلاب بئاص يْعَو

 ..هيطعي ال ءيشلا

 ايلُك دمتعت ٌلوقعلا تناك اذإ» :-ةلضعملا هذه اًحراش- سيول .سأ.يس لوقي
 ةّيويحلا ءايميكلا تناكو «ةّيويحلا ءايميكلا ىلع دمتعت ةغمدألا تناكو «ةغمدألا ىلع

 نأ عيطتسأ ال انأف ؛تاّرذلل هل ىنعم ال يذلا ققدتلا ىلع (ليوطلا ىدملا ىلع) دمتعت
 يذلا حيّرلا توص نم ربكأ ةّيمهأ يأ لوقعلا كلت ركفل نوكي نأ يغبني فيك مهفأ

 20.«راجشألا ىلع بهي

 «غامّدلا يف ةقّقلا نادقف نم اهنع مزلي امو «ةينيورادلا ةّيئاوشع نع ثّدحتن انه انسل

 «ءيش لك يه اهتارذب ةّداملا تناك اذإ ؛لقاع لّفَع دوجو ناكمإ نع ثّدحتن نحن امّنِإو

 .ةمجمجلا يف ةسوبحملا ةداملا هذه يف يلخادلا لعافتلا زواجتي ال غامّدلا لمع ناكو

 ءاهّدحو ءايزيفلاب نمؤي اَنْوَك نأ ءظفّللا حيرصب «ةدحالملا نم ريثك دهش دقو

 -ةرورض- انمرحي «يداملا رّيغتلاو ةكرحلا نوناق ريغ فرعي الو «هللا دوجو ركتُيو

 نأ نم عسوأ كلذ يف مهتاداهشو .هتقيقح ىلع ملاعلا لقعي غامد دوجوب ناميإلا نم

 .تانوبصعلاو ةّرذلا غامد ةمزأب رارقإلا اهيفو ءانه رصحُت

 .0. 5. آن عوباو, 71:6 1!ءنهأنا هز 0| 0روب (7] عجب المكلعت 2مملعصبةص, 2001), م.139 (1)
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 يطاشن ديدحت مت اذإ» :©”نيدلاه فورعملا ٌدحلملا ُيِرّوطَنلا ٌيجولويبلا لوقي

 وعدي ٌببس يدل اهدنع دجوي الف ءيغامد يف تارذلا تاكرح ةطاسوب اًيلك ينهذلا

 يلقع نأ ضارتفال ببس ّيأ يدل سيل يلاتلابو ...ةحيحص يتادقتعم نأ ضارتفا ىلإ
 22.«تاّرذ نم نّوكتي

 نككمُي ّيبصعلا ماظتلا َّنإ» :دنالشريشت ايشيتراب ةدحلملا ةفوسليفلا لوقتو

 .رثاكتلاو «لاتقلاو .برهلاو «ةيذغتلا :فئاظو عبرأ ةيدأت يف حاجّتلا نم ّيحلا نئاكلا

 لجأ نم ؛نوكت نأ بجي ثيح مسجلا ءازجأ غالبإ وه ّيبصعلا زاهجلل سيئرلا دهجلا

 ذبل .«ةريخألا ةبترملا يف عقت 3 ٌكش الب ةقيقحلا .. .ّيحلا نئاكلا ءاقب

 -غامدلل َةَي ةّيداملا ةعيبطلا ىلإ هتراشإ يف- جربنزور دحلملا فوسليفلا هّبنو

 هيرميس كا ع ىلإ

 ؛هدرفمل نوبصع ّلُك َلَمَع انْلَّلَح اَنأ ولو . تانوبصعلا ةّيقب عم كّرتشم نواعت راطإ

 ا ا و ا ا

 جراخ ءيش يف ُركَفُت ال ةقيقحلا يف اًنُكءنإو ءام ٍءيش يف ُركَفُن اننأكو ُْتَدَب ؛ةلماك
 .اًتَعمْدُأ ١)

 هةاعّدملا ةجيتنلا ٌفِسْنَت ةّيداملا داحلإلا ًةمدقم نأ اهُدَصّتْخم ةلكشم مامأ انه انَّنِإ
 ٌييايزيف ٌجَتُم هنأ يعي اًلقع جتني نأ زجاع ةّرذلا ضارعأ همكحت يذلا َيئايزيفلا ٌلقعلاف
 ركفي نأ ٌرداق غامدلا نأ تابثإ تالواحم ّلك لشف جربنزور نلعأ كلذلو ..ٌفرص

 «©.نوكلا يف ام ءيش لوح ةنامأو قدصب

 ٌينيوراَّذلا ِرّوَطتلا راصْنأ ْمَهَأ نم .ٌيناطيرب ايجولويب ملاع :ل. 8. 5. !ةللقمع (1892- 1964) نيدلاه .سأ .ب .ج (1)
 .ةّيبعشلا ةّيملعلا ةفاَقّثلا رْشنب ٌةيانع هل تناك .نيرخأتملا هيرظتُمو

 1.8.5. [!ص1لةمع, 2مودوزطاو !ا/مرءاهك (!]: 1 طنطاتوطعمو, 2009), م. 209 (2)

 .لقعلا ةفسلفو باصعألا ةفسلفب ةصاخ ةيانع اهل :ةّيكيرمأ ةفوسليف :5101[23 (012ان5عا11380 (1943) دنالشريشت ايشيتراب (3)

 موئعتم ©طسسعطافمل. 06مل ذهن خاتم طاوماتمسوه, 1! ءرع ع همدان عا 1غ ءهلأ» انوع: 5ءاعرتمعب !8ع- (4)

 .|1عنمرا, هرج الهاي هانعر» (01ل8, 2011). مم 5

 .ماووملع .هوعمط عع, 716 قا ءنكا ئذ نيناع اه !ءداذونب مم.190-191 (5)

 .1طلل.. مم.325-326 (6)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 انراكفأ تناك اذإ هّنأل ؛ملاعلا مهفي «لقاع غامد دوجو ريسفت نع ةزجاع ةيداملا

 ؛اهضارعأ ةعيبط يف اهروصق فرعن يتلا ةداملا هذهل اًضحم اًيئايزيف اًرْثأ انرعاشمو

 .ّيلخادلا اهلعافت سكعت امْنإو «ّيجراخلا ملاعلا سكعت ال -كلذب- اهنإف

 ؛ءاوََسلا ىع داحلإلاو هللاب ناميإلا راكنإ ىلإ اندوقت ةّيداحلإلا ةّيداملا ةيؤرلا نإ

 ةصالخو ..ءيشب امهل لالدتسالا وأ «داحلإلاو ناميإلا عوضوم يف ريكفتلا عانتمال

 :رمألا

 .ةيئاوشع ٌةكرحو ةقاطو هدام :نوكلا .1
 .لطابلاو قحلل ةّيميقلا يناعملاب يلابُت ال ةقاطلاو ةداملل ةيئايميكلا تالعافتلا .2

 َبيِصُنل ال اًيلخاد لعافتت ٌءايمع هلآ وه امّنإو «ةقيقحلا بلطي ال غامّدلا - .3

 .ًةقيقحلا

 :ّلقف تعش ْنِإَو

 ريغ بابسأب لماكلاب هريسفت َنَكْمَأ اذإ ٌينالقع هنأ داقتعا ّيأ لوبق نكمُي ال .1

 ّلك ريسفت اهدنع ناكمإلابف ؛اهتكرحو تارّذلا ريغ هيف سيل انملاع ناك اذإ .2

 .ةّيئالقع ريغ بابسأب تاداقتعالا

 لالدتسالا ٌنِكمُيداقتعا يأ دجوي الف .بسحو تارذلا ملاع ءانملاع ناك اذإ - .3

 .ةّينالقع ةروصب هيلع

 .اًيقرعم ناميإلل ٌقباس هللاب ناميإلاو ءاّيكاردإ داحلالل قباس لقعلاب ناميإلا
 ملاع يفو .اًبذَك وأ اًقْدِص داحلإلا يف ريكفتلل َليِبس ال ؛هللاب ناميإلا ريغبو

 غامّدلا ٌتانوبصع يه امّنِإو «هلإلل الو ءلقعلل دوجو ال ؛ةضحملا ءايزيفلا

 .ةقيقحلا كاردإب اًدوعُو مّدقُّت ال يتلا ةيئايميكلا ٌثالعافتلاو
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ؟داحلالا ٌداحلالا ُمِدْهَي ثيح ؛قزأملا اذه نم جرخملا ام

 « 2011 ةنس زنكواد اهاقلأ ةرضاحم دعب نابوك لوب ٌيكيرمألا فوسليفلا فقو

 ؛ةّيناعيبطلا ةرظّنلا نمض نمؤملا ىلع اًيئالقع دحلملا َقّوفت هاوُغَد نع زنكواد لأسيل

 ىقيسوم ىلع صقرن اًعيمج نحن لنُذَع نم ٌحراخ ه١ :رنكواد باتكل اًمْثو ذإ

 اذإ ةيئالقعلا باب يف هريغ ىلع ٌدحلملا ٌقّوفتي فيكف ؛انب ةّصاخلا ّيووَتلا ضمحلا

 !؟ءايمعلا ءايزيفلا ريسأ -هريغك- ُهَحعم ناك
 مث !ةفلتخم ءارآ جتنُت دق ةدحاولا ةّيداملا ىوقلا ّنِإ هلوقب نابوك ىلع زنكواد در

 2 3 و 3 5

 نأ مغر ةفلتخم جئاتن ىلإ لصَن انّنأ يف كدنع لاكشإلا لَم» :نابوك زنكواد لأس

 .«؟اهسفن ىوُقلا نم ْتّلُكُس دق انتَِمْدَ
 رثكأ هنأ دحلملا ٌدقتعي نأ بجي اذامل :وه يلاؤس» :هلوقب ُهَلاَوِس نابوك َرَّوَك

 و 2 هو 02

 ٌةجراخ ىَوُق يهو ءامهنم لك يف لمعت اهشفن ىوُقلا تناك اذإ نمؤملا نم ةينالقع
 .(1؟اًمهتدارإ نع

 نأ نم ٌّقِئاو انأ اذامل ينلأست نأ تدَرَأ اذإ» :هيف لاق لاؤسب َلاوسلا زنكواد باجأ

 «©.«2ةيلاعف تاذ اهَّنَأ وه ىباوجف ؛ةحيحّصلا ةباجإلا ىه ةّيملعلا ىتينالقع

 بيعم دج اذهو .ةّيداحلالا ةّينالقعلا ىلع ضارتعا ّعَمَأ زنكواد مهفي مل .فسألل

 !ِنْرَق فصن ىدم ىلع داحلالا نع عافّدلل عساولا َلَدبلا ضاخ لجر ّقح يف

 ةرورض دوقي لقعلا نأ ىلع ٌةَحُح تسيل ءاقبلا قيقحتل ريكفتلا نم ةدافإلا ّنِإ مث

 ةباصإ ىلع ةردقلا ال ٍفّيكتلا ىلع ةردٌّقلا اهيفكي ةيلعافلا ّنأل ؛ةقيقحلا ىلإ
 ممألا عامجإ نع ةدحالملا ثيدح ٌرثكأ امو .مهَولاب قّمحتي دق فيكتلاو ؛ةقيقحلا ع 2 مآ 5 0 50

 رهاظملا نم َباهّرلاو فوخلا َمْفَد مهل نمضي هنأل هللاب ناميإلا ىلع ةقباّسلا

20 5 

 زا مر (1)

 .طءاعع 5. اللئااذهسك, ©. 3. ان ععنزو انك ا]ء )للود لاعداد (آ[.مملهمن: 8ةنعممؤأعس 2013), مم.112-113 (2)
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 مهكلهُي ال ىّتح هئاضرتسا ىلع هل مهتدابع موقت ِهلإ ىلإ اَهتَبْسِنب ؛ةبعرملا ةّيعيبطلا

 ..ةيعيبطلا بئاوُلاب
 نم ؛هلإلا زواجت» هباتك يف اًقحال ُهَرََق امب بيجُي نأ زنكواد يفكي ناك دقل

 ّيحلا نئاكلا بلطم ّنأل ؛عقاولا قباطُي مل نإو عجان ٌيلمع وه امب هبأي غامّدلا نأ

 يداحلالا رّوصتلا يف- لقعلا ّنأل ؛ةعجان ةّيداحلإ ةّينالقع دجوت الف 2'”.ءاقبلا قيقحت

 .طقف ةّيفّيكتلا ةعاجّنلل ٌرَّهِجُم -ينيورادلا

 ؛ةلقاع ريغ ةّيويح هلآ ناك نإو غامدلا ّنِإ لوقلا ىلإ رارفلا نورخآ ٌةدحالم لواح

 ٌباوج كاذو .رتويبمكلا لثم كلذ يف هلثم «ةقيقحلا كاردإ نامض ىلع ٌرداق هنأ الإ

 ىلع ةعومجملا ةيندعملا عطقلا كلت طقف وه سيل رتويبمكلا ّنأل ؛ٌتْفاَهَتُم ٌيداحلإ

 ريغ ةجمربلاو نداعملا هذه وهف ؛كلذ نم ربكأ وه امّنِإَو :818:01/856 قودنص لكش

 لوصولل هلمعل ةّيكذلا ةجمربلا ٌنيهر كلذب رتويبمكلاو .اهل ةقباشلا 50508/356 ةيداملا

 ْتَعَمَجَت هلآ -اًيداحلإ- غامتلا نإ .ريكفتلل ةّرحلا ةدارإلل هداقتفا عم ءباوّصلا ىلإ

 ِبّلَط ال «ّيعيبطلا باختنالاو ةيئاوشعلاب ُدوُقَم اهل رّوطت َّلُكو ةمكح نود اهتاّرَذ
 «ةمكحلاب ِفصْنُم نعمتي ملو «ةدارإلا ةيرخم دقق اذإ غامّلاو .باوَّصلاو ةقيقحلا

 .القاع اًعامد ْرِصَي مل «ةيئاوشعلا َنيهر ناكو

 قيرطب .لاكشإلا لصأ نم ٌبورهلا لجان ساموت ٌدحلملا ٌفوسليفلا ٌلواح كلذلو

 ةيناعيبطلا ةيؤرلا نمض ٌدحلملا َمَدقُي نأ لاحملا نم هّنأ اَلَّرَأ ٌفرتعا دقف ؛ديعب ٌرخآ

 ةّيلمعلا نأ ىلإ اًريشم وه امك عقاولا مهف يف بيصملا لقاعلا غامّدلا ةلكشمل اًباوج

 اَّلِإ كلمت الو «ةفداه ريغ «ةيئاوشع اهّنأو ءاهرَهْؤَج يف ةّينالقع ُريغ اهتّمرب ةّيرّوطتلا
 هذه يف اًيرورض !ًءزج ةقيقحلا ُبَّلَط سيلو .ءاقبلاب ٍفتكتلا ىلع ئاكلا يزاجت نأ

 .ةحباعتهك, 011ه منساررع 204 (1]عجب الميل ا[هصلمسم آ1هنقعر 2019), م.226 (1)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 «غاملا ةّينالقع ريسفت نع ٌةزجاع ةيرّوطتلا ةياورلا نأ ٌفارتعا اذهو .ةّيعيبطلا ةّيلمعلا

 ةّيلقعلا ةّيلمعلا ةعيبط نأ ىلإ لجان راشأ امك .ةّينالقعلا هذه ّدض ةَجحُح اهتاذ يف يه لب

 ّيداملا رّوصتلا عم ٌفلتأت نأ ٌبعصي ءاهيف دصقلا بناجو ءّيداملا ريغ اهعباطب

 .نييناعيبطلا دنع غامّدلل فرّصلا

 دنع يعاولا لقعلا دوجو لاؤس نع باوجلل ليبس ال هّْنِإ كلذ دعب لجان لاق مث

 ىلع ةردقلا ضرتفت ؛هجراخ وأ هلخاد نم لقعلا رابتخال ةلواحم ّلك ّنأل ؛ناسنإلا

 .هل ىنعم ال لاؤسلا اذهف كلذلو ؛لقعلا ةمكاحمل لقعلا لامعتسا

 هدوجوب فارتعالا دعب لاكشإلا ةهجاوم نم بورهلل ٌةلواحم وه لجان ُهَّلَعَف امو

 ؛هلخاد وأ هجراخ نم ٍلقَعلا قدص تابثإل ليبس ال هنأ كشال .ةّيناعيبطلا ةيؤرلا نمض

 لقعلاب ناميإلاو ؛لقعلا ةّيجحب ٌرارقإلا اهلخاد يف يوطت لقعلل ةّيدقن ٍءارق ّلُك َنأل
 ةّيناعيبطلا ةيؤرلا قسانت يف وه لاكشاإلا امّنإَو .ريكفت ّلكل ةيناهرب ريغ ىلوأ ٌةمّقُم

 ءاهقسانت ةركفلا ةّحص طورش نم نأ ىلع ديدجلا داحلإلا مالعأو لجان َنإف ؛اهتاذ

 ؛مهموصخ بهاذم ضقن وأ مهبهذم تابثال مهل لمأ لك مدهنال كلذ ريغب اولاق ولو

 مهموصخ باوص زجعب :مهيهذم داسف مدع ىلع اوُلدَتْسَي نأ اهدنع مهموصخل َّنأل

 مهبهذم نوكي دقف ؛ضقانتت دق قئاقحلا ْنأل ؛مهبهذم لطبُي نأ مهبهذمل ضقانملا

 !امهضقانت مغر .باوص ىلع مهموصخ بهذمو

 ُعْضَت ةّيداحلإلا ةّينوكلا ةيؤرلا ّنأ وه ءاّيداحلإ لقعلا قيدصت يف لاكشإلا َنِإ

 نوكلا نع ةيلاعتملا ةَمْكِحلا ْيْفَن يه ٌتامّدقملا هذهو لقعلا قيدصت عنمت ٍتامّدقم

 .ٌيعيبطلا باختتنالا ُلَمَع محال اهيلع ًأَرَط يتلا ةئاوشعلا ىلإ ِهَّلُك رمألا ُدَرَو لَك

 يذلا ٌساسألا اهداقتفال ؛ًةرورض ةجيتنلا طقست ةجيتنلا عم ةمدقملا ضقانت دنعو

 .هيلع موقت نأ جاتحت

 م0



 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ةدارإلا وأ ةغّللا وأ ريكفتلا ريسفتل ةديدجلا تالواحملا ضعب عمسُت امدنع»

 َمَسَر دق ام اًصخش نإ انل ليِق ول امك اًنِلْغف ُدَر نوكي نأ بجي ؛ةّيناعيبط ةروصب
 *.شتيغ رتيب فوسليفلا "”0!ةعّبرُم ًةرئاد )2 يي

 ناكمإ عنمت ىوعد هّنأل ٍءاَضْقَن مالسإلل ةفلاخملا بهاذملا دسم ٌداحلإلا

 .ملاعلاب ةحيحصلا ةفرعملاو يعَولا

 معاعر 0عوعطب 1طع ا/لرطبعو ((0آل8, 1977), م. 52 (1)

 .زديل ةعماج يف قطنملا ذاتسأ .ٌيناطيرب ٌفوسليف 2ءامج 0ءدعط (2013-1916): شتيغ رتيب (2)
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 تالآلا مهو ..ةدارإ ةيرح

 دي خس سم ا وكر رو معو | 4 م هر
 آَنِإ رفكَيلف ءاَّض نمو نمْؤيلَف آس نَمَف رْكَيَر نِم ٌّنَحْلأ ٍلُقَو >

 29 /فهكلا 4 0 اًهَفِداَرَس 2 طاح اراك َنيِلَطِِل اْدَتَعَ

 © «!ةّبلا ءال ؟ةَرخ ٌةدارإ كانه له»

 دحلملا فوسليفلا

 جسزور ردنسكلأ

 .ةذاعءعوصلعع 8هوعمط عقر 11: لا ءزكا ئ (2هنا0 عام !! واقرب: طازمرناجاع اناإع نتا هانا !/| يكلمك, م.3 (1)





 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 مالسإلا يف ةّرحلا ةدارإلا

 ؟مالسإلا يف ناسنإلا ام

 ٍرْبَجلا ضعب ناطلس جراخ لعفلا ىلع هتدارإب ٌرداقلا ؛هلقعب ٌرححلا نئاكلا كلذ هّنِ

 ..يْعَو نع تانكمملا نيب ةنزاوملا هتبغرو هرايتخاب كّرحتملا ُنئاكلا وه ..ٌيداملا

 ناطلُسِل ةعضاخلا ِةَّّذلا ُةّيلآو ةزيرغلا ُدْبَج < اًَهرَسأ يتلا ةميهبلا نم ىقرأ كلذب وهو

 ٌرّذَيو َلعفي نأ كلمي هّنأل ؛داسفإلاو ناسحإلا ىلع رداقلا نئاكلا ِهّنِإ ..ءايزيفلا نيناوق

 وأ َنمؤي نأ نيب ُدّيخملا نئاكلا هّنِإ ..هيفو هل هللا ُهَقَلََح ام دودح نمض َربْذُيو َلبقُيو
 ..هبآم دعب هيلع وأ ُهل هلل بح 4 هلال ؛هدوجُو يف ٍرارق مط زايخلا كاذو .رفكي

 َدبَعْلا نأ َّلعإ» :ٍربَجلاو رايتخالا ةلكشمل َيّئشلا َرُوصَتلا هِضْرَع يف ةيميت نبا لوقي

 ُنآْرَقْلا َّقَطَن ْدَكَو .ٌةَحِلاَص ٌةَوْقَو ٌةَمِزاَج ُةداَرإ ُهَلَو تبن ةيِشَم ُهَلَو ةَقيقَحْلا ىَلَع ٌلِعاَف

 وانو 4 موت نأ كَ لس نمِل» :ِهَِْمك ةيآ ام ِريَغ يف ِدابِعْلا ةّئيِشَم ِتاَبْنإِب

 ةكق» :4() ليس دير َلِإَدَكفأ هم سّضج :8(4) بِلا ُثَر هئأ هني كة
 تايب َقطْنَو 2(4)) ةَرفَلا لَو وتلا له َوْه ده ب نأ 5 مود 4( هك
 «[نوركفتي] «[نورفكي] «[نونمؤي] .[نولعفي] «[نولمعي] :نآْرُقْلا ِتاَيآ ماع يِف هلْعف

 20.«[نوُقَتي] .[نوظفاحي]

 نمؤي وهف ؛غامّدلا ِتاَرذ لمع نم ٌربكأ ةرازغلا رايتجا كم دأ نمزج لدحلاو

 َناسنإلا عفدت امهال وأ ؛؟سفنلل ناتلاح امهو ؛ءوّسلاب ةراّمألا ِسْفنلا و ءةما وللا سْفنلاِب

 ُسْفَنلا هذهو .ّرشلا ىلع ُهرُوَتو ريخلا نع هُمَقْدَت ةيناثلاو «ريخللا ىلإ ُةُهجوَت دو ٌرشلا نع

 .ناطَيَّشلا ةَسّوْسَوو كّلَملا ماهلال ٌةضْرُع

 ؟ةّيداحلالا ةّيداملا ةّينوكلا ةيؤرلا يف هّتئيشمو ناسنإلا ٌةدارإ يأ

 فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ةيوبنلا ةنيدملا) مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع :قيقحت .ىواتفلا عومجم «ةيميت نبا (1)

 .8/393 م1995 /ه1416 ,فيرشلا

75 



 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

2 

 !كرايخ راتخت الأ .. ٌداحلاإلا

 يداو نم ةلقاعلا ِةْرْفَقلا كلت ٌقيقحت يه «نيدحلملا باطخ يف ءداحلالا ٌةعتم |

 ةفلألا ِةَدالَب نم َجْرْخَي نأ قرشُم يعوب راتخي ٌدحلملاف ؛روُثلا حفس ىلإ ت تاملظلا

 دحلملاو . .ةراتخم ةدارإ نع لإ دوو راكنإ ىلإ ؛لفاغلا عيطقلا ة ةقيرط ىلع ِنّيدتلاو

 .ةيفرعملا هتازايحنا ةليضفو «هرايتخا ٌباوص تل ةدارإلا ةّرحل ٌيْيِدَم كلذب

 ةقفاوم ةليضف ّيدقعلا ٌةرايتخا حنمت اهنأل ةدارإلا ةّيرحل ٌنيِدَم اًضيأ ٌملسملاو

 دنع ةراهطلاو باوَّصلا ةليضف ةّيقالخألا هتارايخ حنمتو دضَقو ةدارإ نع ٌّقحلا

 ةازاجملا مهف نمض ةّيلوقعم هلاعفأ ىلع ةمايقلا موي ءاَّرَجبلا ةعيبط حنمتو «ناحتما

 ..حراوجلا لاعفأو ناهذألا تارّوصتل اًقفو

 وأ نيح لك يف اهيلع هرك الو ءانلاعفأ راتخن انّنأ نونمؤم -ّدش نمالإ ءاًبيرقت- انّلك

 نم راتخنو ءانرايتخا ضحمب كلذ رذن وأ معطم يف اّنك اذإ ةوهق بلط راتخن اننإف ؛لاح

 ام باتكلا اذه لوصف نم راتخنو .هحّفصتن نأ ديرن ام ةيتوبكنعلا ةكبشلا تاحفص نيب

 دنع -اًلثم- انيلع اهتيبذاج طّلست يتلا تازّمحملا يفن كلذب دصقأ الو ..هتءارق بلطن

 ىلع ضرتعن الو «ناسنإلا كولس يف ءايميكلا رثأ ركنن ال انّنأ امك .بعتلا وأ للملا

 81مو136 01505067 بطقلا يئانث جازملا بارطضا نوناعي نم ىلإ يطعت يتلا ةيودألا

 بابسألا نم اهريغ وأ ءايميكلا نوكت نأ ركنن نحن امّنإو .مهريكفت يف رّثؤت ال اهّنأ
 دوجوب نمؤن انّنِإ .هلاعفأو «هتدارإو .هجازمو «ناسنإلا راكفأ ريسفتل ةركتحم ةيداملا

 دوجو عم ىّتح «هرمأ نم ريثك يف تارايخلا نيب راتخي ىّتح ناسنإلل ةيباجيإ ةحاسم

 لاحك .يعوب هبلطي ال ام ىلع اهيف رهقُي ةليلق تالاح دنع اّلِإ ؛تارّفنم وأ تازّفحم

 ...هوتعملا وأ ريكسلا

 ؛تاّيهدبلا نم نوكي نأ ىقري هّنِإ ىّتح ؛انكلمتي رهاق «ةّرحلا انتدارإب انساسحإ نإ

 اًركنم انْفَراق اذإ عزجنو ءريخلا تباصأو ٌّنحلا تقفاو اذإ انلاعفأب حرفن نحنف كلذلو
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 ..طّرفملا نواهتملا رْجَّزو ,ملاظلا يغابلا بينأت يف ُددرتن ال انّنأ امك .اكلْسَم انْلَلَسو

 1 .ةراتخم رح ٌةدارإ ُكِلْمَت انريغو انآ اننيقيل كلذ ٌّلكو

 ءاهضارعأو تاّرذلا يف نوكلل لزّتخملا «ملاعلا ةّيدامب ٌيداحلالا ٌناميإلا اَمأو

 ال ناسنإلا ّنأل ٍ؛مْهَو ٌضْحَم ِةَرُحلا ةدارإلا دوجو لعجي هّنإف ءاهتاعرسو تاكرحلاو

 هوجولا نإ :نوكي نأ بتي تيح نإ رقلا طوسب قاس وهف هل اخ امتاو هزاتخي
 وهف ؛كلذ ٌضعب ٌناسنإلاو «ةقاطلاو ةّداملا ريغ هتاَبتَج يف لمحي ال ءَفرَّصلا ّيداملا

 ةيتايزيف ٌةيليوه . ةدارإ نود اهككس َيْمض ريسيو ءاهتكرحب كّرحتي دي «ىربكلا دوجولاُلآ

 ُديِسَأ وهف ؛هتدارإ ريغ ىلإ ناسنالا ُكوُلُس دري كلذلو «تاضبّتلاو تاقفدلا اهمُكْحَت

 1 ..هتاّئيجل ةيئايميكلا صئاصخلا

 ّيكيرمأ ّيسفن ملاع زربأ وهو- "”نامله سميج ّيكيرمألا سفتلا ملاع لوقي
 نع ٌةبوتكم ٌةرماؤم ٌشيعأ انأ» :ةفرّصلا ةّيداملا ةيؤرلا نع اًرّبعُم -نيرشعلا نرقلا يف

 :يئابح يف ةدلؤملا تايسانملاو هدادجألا ةئازؤو يو ةصاخلا ةقارولا ةرقشلا قرط

 22.«ةيعامتجالا ثداوحلاو

 ٌكحارفأو «ّتنأ» :هلوقب كيرك سيسنرف دحلملا ٌيجولويبلا هنع ربع ام وهو
 كلذ لك قةدارإلا ةّيرحو كتاذب كروعشو .ءكتاحومطو كتايركذو كنازحأو

 ةطبترملا اهتائيزجو ةّيبصعلا ايالخلا نم ريبك ِعُمْجَت كولس ىوس ةقيقحلا يف سيل
 22 «اهب

 ناكمإ نأش يف ةّيداحلإلا ةمزألا ٌروذج دحلملا نيفورب مايليو ٌيجولويبلا ٌرهظُيو

 ةيديلقتلا اهتروص يف يه امك ةّرحلا ةدارإلا نإ :هحيرصت يف رح يح ٌنئاك دجوي نأ

 .ٌيلّوَألا ِطَمّنلا سفن مْلِع سَسْؤُم .يكيرمأ سفن ٌملاع : :18:065 11[!!مقه (2011-1926) نامله سميج (1)

 .لوممعمد ]111[! مقص, 17 ىوتبإ ذ (ن00ع (7]ءجب المتاعب [[هملمتم ط[هانؤعر 1996), م.6 (2)

 .ظومعأو تفعل اكامتعا طاع للربمم/] عنك: 11 3ءاعصانرتء ىعدجعأب له طع ىمانأ, م.3 (3)
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 ريغ ؛ةطاسبب يه ؛ةليدب ٍتاراسم نيب رايتخال قوت وأ ءاركإ نود ٍرايتخالا ير ْيأ-

 اًنئاك جِتْنُت نأ - -يلاحلا اهرّوصتب- ةيرّوطتلا ةّيلمعلل نكمُي ةقي ةّمث سيل ذإ ؛ةدوجوم

 ©0.«راتخي نأ اًيلغف كلمي

 نأ ٌةقيقح"» :هلوق يف «ةطيسب ةرابعب اهتّمرب ًةلأسملا جربنذود ردنسكلأ صخلو

 وأ ضارغأ ٍّيأ ٌدهتست ةقيقح اه .ٍةَرُح ةدارإ دوجو مدع ٌةنماض «غامدلا وه َلقعلا

 ©«.انتايح وأ انلامعأ ميظنتل ٌميماصت

 نك ا و يا نا يضتما ةياسسا

 مهكراشي اًمنإو َرُخ ًةدارإ َناسنإلا َبْهَي نأ نكمي ال ٍفرِص ٌّيدام ملاع يف يئاوشعل

 جنكواه نفيتس ءالؤه نمو . 0 ا

 نأ ول لمعت نأ ةّرحلا ةدارإلل نكمُي فيك ٌةيؤر بعّصلا نما :لئاقلا ءٌدحلملا يئايزيفلا

 ًةدارإلا ْنأو ةّيجولويب ٍتالآ نم ٌرثكأ انسل انّنأ ودبي اذل ؛ٌيئايزيف نوناقب ٌموكحم انّكولس

 (”.هِمُهَو ضخم ًةّرحلا
 «ميظعلا راجفنالاب ءرملا َناميإ َنإ هلوقب اًحوضو رمألا ”رتم درفلأ يئايزيفلا دازو

 ؛اناكم اهل دجت نأ ةّرحلا ةدارالل حمسي ال ؛ايببس ضعبب هضعب لاصّنتاو ءنوكلا عّسوتو

 ام ٌلكو ؛نوكلا يف ىلوألا ةكرحلا راثآ نم رثأ ىوس تسيل -اهدنع- انلامعأ َُّك ّنأل

 «8 برك نم اهعبتي امو ةكرحلل ٌيرْهَف عادت وه لوألا راجفنالا دعب عقي

 َريسَت نأ انل ناك امو ؛نوكلا ةأشنل ىلوألا ةظحّللا ذنم ةّيربجلا ىرشأأ ْنذِإ نحن

 .0 عل اهن ؟ععمعع آ.. !لاعطما5, 776 معمول (0نمعد»مد (0:ءعممن الأمأ همل ذامعاع نطاتوطعمك, 2009) م.15 (1)

 .هاعع هوعدطءو, 17: 4ط زكا ؤ 2ينوعام 8ءماذوت م.195 (2)

 .ةاعمطعم !!دهاءتمع, 116 2,مردو /)ءينوبب (!لعجب المرلع ظهملممم !1هنكع ظيطاتكطتمع نعمان, 2010), م.32 (3)

 151608108819 ةيثحبلا ةسسؤملا يف لمعي .يعانطصالا ءاكذلاو ةيرظنلا ءايزيفلا يف صصختم :418600 8161656 رتم درفلأ (4)
 .«0مرمماناعر 5عاعمعع امكاتانأع

 ما15علم 8لءاعرعر [0هعء5 ,ععاسألا تيتواذم طع انمئالعموع), نمد, هد)/امعدتا»»؟, 18 لانآنكل 2018 (5)

 < طااجد://«051205102عقجأهع.ءمرسل/ ماحزلو ا عك/لمعو- عع بز !-عدنك(- محاط عابصتا عمدعءاطقأ- ل هانأ ل-6ع-وعمم >.
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 ٌةيضاق نوكلل ىلوألا ةكرحلاف «مويلا هيلع نحن ام فالخ ىلع ةئس نويلب 13.7 دعب

 عطق ٌدّرجم انّنِإ .غيزي الو اهنع ٌديحي ال ءدحاو لاح ىلع َريسي نأ دوجوم لك ىلع
 ةمواقم ىلع ةردق نود ِنَمَّزلا تاّبح طقاست عم اًعابت اهتاكرح ىعادتت «ونيمود»

 اطر انلاعفأ ريصم وحن ةقباسلا ةّينوكلا ثادحألا عافدنا

 ٍمّْرلاب مهبهذمل اًيبيرجت ٌراصتنالا ةّرحلا ةدارإلل نوركنملا ةدحفاملا لواعيو

 ناسنالا يْعَو نم ٍناوث عضب لبق رارقلا راتخي غامّلا نأ 3 تبثأ دق ّيملعلا ثحبلا نأ

 يف ءيش يأ تبثي مل ملعلا نأ ىقبيو ''”.اًيملع اهيلع ٌدرلا ّمت دق ىوعد يهو .هرارقب
 .هتيئاوشعو نوكلا ةّيدام ىلع اًرصح ةمئاق داحلإلا ةجيح ىقبتو .بابلا اذه

 اذامل :وه ؛مالعأ ةدحالمل ةقباسلا تافارتعالا دعب ةرورض نارّجفتملا نالاؤسلاو

 يف ناد اذاملو ؟/ًءدب ءاًرايخ سيل داحلإلا ناك اذإ داحلإلا ىلإ انتوعدل ءالؤه ٌدهتجي

 !؟ناميالاب رفكلا راتخن نأ رايخ الب انك اذإ ؛هناوخإو زنكواد تاباتك

 [تيضلا رق شبب أل يذلا .تمّصلا ىوس باوجال

 ؛اهَّدص دحلملا كلمي نل يتلا تاضقانتلا نم ٍليسل ةمدقم ةّرحلا ةدارإلا راكنإ نإ

 رح لاطبال ؟ةّي ةّيربجلا نع دحلملا عفادي امدنع ىّتح ءهِرْأ لك يف رهظتس يهف

 تحت هْفّلأ يذلا ريهشلا هبيتك يف سيراه ماس نأ بابلا اذه فيرظ نمو ..ةدارإلا

 ةحارص ةريخألا تاونسلا يف ةّيداحلإلا بتكلا ٌرثكأ وهو- «ةدارإلا ةّيرح١ ناونع

 دلما عقرب ةذازال نأ هزيزتت دي هت ذك "الار عوض رمالوانت يف

 ىلإ هئراق اًيعاد .ئراقلا ىلإ قدصب همّدقُي يذلا فشكلا اذهب ٌديعس هنأ ىلإ ءةجاذّسلا

 اوقف ةيواعب زوم انو لقط املا اوم عما راع دلالا نئاوم الون هجم انههمعتاج 0
 .طرعقو, 2015), مم.26-9

 :ةدارالا ةيرح ءافتناو ةارجملا ةبرجتلا نيب طبرلا يف ةطلاغملاو أطخلا هجوأ نايب يف اًضيأ رظناو
 ا/تءامرأو ؟ةتعاعر 8منع همعامعب همه الءازاعم 2نطاز نتعب '1طع آصمدعأ 02ج آقملسقتا !1ءنعموءأ-
 ءممع 5هيلإب هم !,عع اللتاا: خ 0نهاتامأتع ةمهلزتوتد ه2 ةماتعاعو اتونمع آنئطعأ ةصل ©011ءةعادع5'

 .11ءاطملو' , 408 )| هبرمو ءزعرنعع 1]4-29:)1(9 , لمنةنل 8
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 ًانب- سيراه ةداعس نأ مغر «ةدارإلا ةيرح ٍمْهَو نم صلختلا ىلإ هدهج ىعسي نأ

 هّظو ءمْهَو دّرجم «هريغ مهو سيراه ٌداقتعاو هِمْهَو ٌدّرجم -2'”يناقيزيفلا هبهذم ىلع
 يآ نأ ماهوألا كلت كو ؛همهَو درج ؛يعَو نع ضفريو ٌراتخي نأ كلمي هريغّنأ

 .ةضخَم ةّيجولويبو ةيئايزيف تالعافت نع

 اهّنأ تجوز ٌركش دق ٍرْكَّذلا ٍفلاس هباتك يف هّنأ -اًضيأ- سيراه لعف فيرظ نمو

 اذاَمل :-ةئيرب ريغ- ةريحب ٌلأسنس انّنأل !ٌبيجع كاذو ..باتكلا دادعإ رمأ يف ُهُبَدَعاس
 حيتافملا ًةحول وأ هتلواط ركشيالو ءرايتخا الو ءاهل ةدارإ ال يتلا هّمجوز سيراه رُكْشَي

 كلت لك ُتكراش دقف ؛ةباتكلا نيح هيلع سلجي ناك يذلا يسركلا وأ رتويبمكلا وأ

 ٌتاودأ اهلك اهّنإ .باتكلا فيلأت ءانثأ فّلؤملا ةمدخ يف --سيراه ةجوز عم- ءايشألا

 ال يذلا ّيسركلا ىلع ةجوّرلل ةليضف الو ؛باتكلا دادعإ يف تدافأ دقو «ةدارإ الب

 !هيلإ ةمشحج  ٌدْئْسُي نأ نود ةباتكلل ىسلجي نأ فّلؤملا كلمي

 ٌيجولويبلا ٌبتك دقف ؛نيَّدلا ضقنل ةب ةيربجلا هفيظوت دنع اًضيأ داحلالا ٌضقانت ُدهظَيو

 :ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ٌصاخلا هعقوم ىلع هل لاقم يف *نيوك يريج ُدينعلا دحلملا

 «©.«كلذ ريغ ءيش الو ءانتائيبو انتانيج نم ةّيرصح ةروصب انتاّيكولس ديدحت متي

 داسف تابثإل اهرامثتسا نم دب ال ةدّيج ٌةَجح يناسنإلا لعفلا ةّيربج تابثإ ّنأ فاضأو

 !؟هيفالتل ٌليبس مهل سيل لْغف ىلع راّلاب اًرشب ٌبرلا بقاعُي فيك ذإ ؛نايدألا

 «هلصأ يف اًقاع اعف ءنيّدلا وأ لالا ىلع هّضارتعا ناك نإ نيوك لأست نأ انه كلو
 نإ !؟نيدُيو ,ىطخيو «مهفيل ركفي نأ لقعلل حمست نأ كلمت ٍةّرح ةدارإ الب ناك نإ

 سيلف ؛ههوجو نم هجو يف ٌيئايزيفب سيل امو ؛ةيئايزيف ةعيبط ٌثاذ تادوجوملا ّلك َنأ رّرقُت ةفسلف : ططبوت ءةلتوم0 ةيناقيزيف (1)

 ”ةدرجوش

 يف اكيرمأ يف ةّيركفلا زومّرلا ّمهأ نم .يدوهي ٍلصأ نم ٌدحلم ّيكيرمأ يجولويب :لع759 ©00إل 36 (1949) نيوك يرج (2)
 .ّيكذلا ميمصتلا ةيرظنو نّيدتلا ةبراحم

 لعب ©مزالمع, 00غ ةعقنم هبتاط 5ععاستلا: 3 يعواتمم 10 عولع5. (3)

 <طاشجو://وبطرن قيما ناتمهتكانع »هل مرعدو.ءمرسل2016/08/16/همعع-ةعقتم بت اط- كعمل -3- نعد توم - هع ع5/> .
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 هسفتن ةهجاوم يف داحلالا

 نأ ةّرح ٍةدارإ الب غامد ٌةردُق يف يه امّنإو «ةّرح ةدارإ الب ُربتخُي 0

 !؟اهيلع راكنإلاو نايدألا حيبقتل اًمكَح ُةَسْفن هن َبْضصَنُي

 ةبغرلا ّنأ حرص هنأل ؛نيوك نم َلقْعَأ يترور دراشتير دحلملا فوسيفلا ناكدقلا

 هجوتُم ريغ يلاتلابو ديرم ريغ نئاك مامأ انه انّنإ .«ينيوراد ريغ» ُكلسم «ةقيقحلا» يف

 الف كلذلو ؛ةهجو هل َنِإ لوقن نأ ٌحص نإ هسفن ىلإ هّجوتم وه امّنإو ؛ةقيقحلا ىلإ

 بايغ يف تك ريكفتلا نع ٌرجاع هّنأل ؛ءيش ّيأب نيّدلا ةنادإ ىلإ لصت نأ ىلإ ليبس

 ..ةّرحلا ةدارإلا

 لوهّذلا يف ٌمقاو ؛ُمْهَو ًةّرحلا ةدارإلا نأ ئراقلا عانقإل ٌّيركف داهتجا لك

 يّقلتملا ّنأو «رايتخا نع ةوعّدلا كلت ىلإ لوصولا نع ٌرجاع هبحاص نأ نع

 .رايتخا نع بهذملا اذه يبت نع ٌرجاع

 .وُهَل دّرجم ةدارإلا ةّيرحب ناميالا ريغب ءلوق لك -

 مهولا ةدايسو ةملظملا ةرانتسالا
 ةبغّرلاو «ةفارخلا ىلع ةبضاغلا ةروّقلا كلت هّنِإ ؟همالعأ ةنِسْلَأ ىلع داحلإلا ام

 .ملاعلا رييغتل ةمراّصلا

 طّلستو «تاقفّدلاو تاضبّتلا ريغ ءيش الو .ًةضحم ةّدام ناك اذإ ناسنإلا ام نكلو

 ؟هرضاح ىلع يضاملا ثادحأ

 ةركف ّلك ؟ملظملا ة ةّيربجلا عقاو يف ةرانتسالا ٌُلامآ نيأو ؟نذإ ةرولا ٌناكمإ نيأ

 !ةقيقح الب رفاس هو -اهدنع- رطاخلا يف لوجت

 تازجنمب نورخفي ةدارإلا ةيرحل نيركنملا ءالؤه ّدجت نأ رمألا يف ام ٌُبجغأو

 ىلع اوراث دق «8:66 11ملعت5» «رارحأ نوركفم» مهْنأو .مهتايحضتو «ةدحالملا
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ءريسملا مُهَكَهْنَأ نإو «:ةفرعملا ممق دوعص اورّرقو ءفولأملا ةرياسمب اورفكو عقاولا

 نيرضحتسم ءاًحيرم ضرألا ىلإ دالخإلا ناك نإو «عاقلا يف رارقلا ًةنيكس اوُضفرو
 ضغبيو لبجلا حفس ىلع هيب ينبي يذلا نامربوُشلل هديجمت يف هشتين تارابع

 .ةعيدولا لوهشلا

 انّنإو «ةّرح ةدارإ الب انّنِإ لوقلا ىلإ ةدحالملا ٌدوعي «ةّيفسلفلا يسع

 ضقانتلا هّنِإ ..انسفنأ نم اًئيش كلمن ال ءضرألا هذه ىلع ءايشألا ةّيقب لثم ميش

 مغر «ةفارخلا نع كاكفلا كلمي ال دحلملا نأ حيصفلا رارقإلاو ..خراّصلا حضاولا

 !«ةفارخلا» نم مهذاقنتسا هناونع «هللاب نينمؤملا ةبراحم يف ٌةَراعش نأ

 ةدارإلا ْمُهَو» هباتك يف ؟”رنجو لايناد -درافراه ةعماج نم- سفّتلا ملاع لوقي

 بابسأل ةيلآ ةباجتسا ٌدّرجم انّلاعفأ نإ .مه و ضحم ةدارإلا ةّيرح ّنِإ «ةيعاولا

 داكيال مئاد مُهَو ةدارإلا ةّيرح نأ فرتعي .هعم يفحص راوح يفو .ىلوأ ةيئايزيف

 «ةعدخ اهّنأ فرعت كّنَأ نم مغّرلا ىلعو» .ىرخأ ةّرم دوعي ىتح هب ساسحإلا انرداغي

 20 ٍةّرم لك يف عدخنت كّنَأ الإ

 دراسه مُهّولاو ةقيقحلا ةيئانث- ةيئانلا هذه نم جورخلل ليبس الو

 ٌكاكف ال يذلا انُرَدَق ةدحالملا دنع يهف ؛-ةدارالا ةّيرح مب معنن ان مهَوو «ةيربجلا

 وضع-سكورب يندور اذهف ؛-نولوقي امك- ةّيمويلا انتايح يف رهظي ٌرمأ اذهو .هنع

 اًريبك اًسيك اَّلِإ سيل ناسنإلا نأ انربخُي -تاتوبورلا ملاعو «ةيلارتسألا مولعلا ةيميداكأ

 ىلإ رظني امدنع «هتيب يف -سكورب- وه هّنأو «ةيويحلا تائيزجلاب َىِلُم دق ءدْلِجلا نم

 ةيكيرمألا ةيميداكألا وضع .درافراه ةعماج يف سّرد .ّيكي رمأ سفن فن ملاع :[ة5161 ةللعهممع (2013-1948) تجر لايئاد (1)

 .مولعلاو نونفلل
 .1ع ال1نوأوم هل نمهقء مانو اللأاا (2)

 0ءعمارلعب طعمهتو. “طمع الثا: طلو المد [!1جبع 1(, الود المد 27د. 1716 اوبال آةمصعو. (3)

 .لوصانلمب 2, 7
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 برتقي امدنع هنأ فيضي هّنكل ..تالآ دّرجم مهاري نأ هناكمإب ؛هلقع ىلع طغضيو «هئانبأ

 يف فرتعيل ..اًيوفع مهوحن بحلا هنم قفدتي امّنِإو ءتالآ مهرابتعاب مهلماعي ال ,مهنم

 © !رايتخالاو ربجلا ؛نيتضراعتملا راكفألا نم نيتعومجم لمحبي هنأ ةياهتلا

 دحلملا فوسليفلا ةرابع يف ضقانتلا عم شياعتلا بوجوب حيرصتلا يتأيو

 «تاتوبور انّنَأ ٌقَّرصُت ال نأل ةمّئصم تاتوبور نحن» :هلوقب «"دنالرجنلس

 22.( 116 ىرع 206015 1ءوأعمعل 710غ غ0 8ءاذ ءانع '[طقأ آل ء خعع 0طمأك»

 .اهضعب َرَْب كلمن ال يتلا انتينب نم ٌءزج ٌرارحأ انّنأ مهولاف

 َّنِإ ذإ ؛تاتوبور انّنَأ ةقيقح كردُت نأ انل فيكف ؛تاتوبور نحن انك اذإ نكلو

 ام قفاو ام اّلِإ تامولعملا نم ُلْذبَي ال ءجّمربُم ءيش وه امّنِإو ؛لقعي ال توبورلا
 عنتما ؛ءايمعلا ةعيبطلا عنص نم اًيئاوشع ناك اذإ ٍلَحدُملا ّنِإ !؟هتموظنم يف لخدأ

 يذلا ّيداحلإلا يعولا يف ديدج ضقانت يف انسفنأ دجن اذكهو ..تاجرخملا قيدصت

 .مّلعُي الأ هتعيبط ام ملعَي هنأ معزي

 ؟ٌيداحلإلا جرخملا ام

 الب اننأ ىلع ٍلماك ِيْعَو عم شيعن نأل ليبس ال هّنِإ هلوقب *”يكسناليمس انبيجي

 وأ ةكسامتملا ريغو ةّيزكرملا تادقتعملا كلتب ُكّسمتلا انيلع هّنإف كلذلو ؛ةدارإ ةّيرح

 «©)!ةّرُحلا ةدارإلا ةّيضق يف ةضقانتملا

 ؛تاضقانتلا عم شياعتملا دحلملا لقعلا ةنحمل اًميظع اًجذومن زنكواد انل مّدقيو

 _سهلوعرب 8ءمماك, طاءع] هر !امعطت» عد: طله [وطمتو االثاا 0 هرتوع انو (78لعدب المرا طومتطعملب (1)

4 ,(2002. 

 ملعو قالخألاو نايدألا يف ثحاب .151[811 001101012 ةعماج يف ذاتسأ :201/350 51188651350 دنالرجنلس دراودإ (2)
 .يروطتلا سفنلا

 ظلسدتل كاتذدوعءادمسل, 17ه( 3عنعت ع 0/) عك طع طل هرالانءكن ٠] ءوج هلع 80د ه0 (تياااب»# (3)

 .(عدمطعقلععن تقص طع لع الوزن عمون 2ظععوو 2008), م,ممه1

 .ةلتحملا نيطسلف يف افيح ةعماج يف ةفسلفلا ذاتسأ :58ان1 553118 5أ6إل يكسناليمس لوس (4)

 .هوبا 5متاهمواعل, ررجعع )1/1/1 همم !اانبعنمرت (0:«؟هرل: 0كورل طءعوو, 2000), م.187 (5)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 (ةينويزفلتلا) ةّضقلا نع ؛هتراّيس برض نع ليساب انّلك فقونلا هتلاقم ىف انَكَّدح دقف

 ءاهرّذحُي نأ دعب ؛لمعلا نع فوت امدنع ةّدشب هتراّس ُبرضي يذلا يتلوف ليسابل

 ..لمعت نأ لبق راتخت نأ كلمت ٌةيعاو اهنأكو ءاهدانع نع َبوُيَِل اهلهميو

 مكحي يذلا يضاقلا لعف نم ٌكحضن نأ انيلع نإ لوقيل ةقباسلا ةّصقلا زنكواد قاس

 نيح ليساب لعف نم كحضن امك - هئيانج تناك امهم «ناج يأ - يناجلا ىلع ةنادإلاب

 ناسنإلا َّنأل ؛نيلاحلا يف ٌلوفكم كحّضلا ّقحو ..برضلاب اهنم مقتتيو «هترايس نيد
 نع ةرايسلا فقوت نع ءيش يف فلتخت ال هتيانجو ءاًئيش هرمأ نم كلمي ال ةراّيسلاك

 «جراخلا يف وجلاو ءاهكالسأو ءاهنداعم لاح نع ّيلآ رَأ دّرجم كلذ أل ؛لمعلا

 ناكمل يآ نأ الإ وه ام بصتغملاو لتاقلا ُلُغِف كلذكو .. ةتلفشألاو'تاقرطلاو

 ءاهدهاشي يتلا نويزفلتلا جماربو ءعمتجملاو «ةسردملاو «ةرسألاو ءاهنامزو هتدالو

 ...نالخلا ةطلاخمو ءراطفإلا ةبجوو

 يتركف» :هلوقب «ةدارإلا ةّيرح َمُْهَو شيعن انّنأ انربخأ نأ دعب «هتلاقم زنكواد متخ

 كحضن نأ َمّلعتن نأو لب ءرمألا اذه قوف يقترن نأ رمألا ةياهن يف انيلع هنأ يه ةريطخلا

 نم هنأ ىشخأ يننكل .هترايس برضي امدنع يتلوف لساب ىلع كحضن امك اًمامت ؛هنم
 ”.«ريونتلا نم ىوتسملا اذه ىلإ َلِصأ ْنأ لمتحملا ريغ

 امب ؛ةّرح ةدارإ الب هنأ امهّلوأ «ِنْيَسوِباك ًاوسأ شيعي داحلالا ملاع يف دحلملا نإ

 هّيعسو ؛ةفارخ ُدّرجم «نيتفارخلاو ةفارخلا ىلع هّتروثف ؛اهيِعّذي ةليضف ّلك هنع يفني
 .ضرألا ىلع هل ٌةقيقح ال «ٌبارس هنأل ؛دراب ٌلعف ؛ملاعلا ريونتل

 ّدَجَو ناسنإلا دهتجا ولو ءاهنع كاكفنا ال ةقيقح ةدارالا ةّيرح بارس ّنأ امهيناثو

 مزلمو «هبذك ملعي ام بيذكت نع زجاع ِّنِإ ..ةّرح ةدارإ الب هنأ هيعوب ظفتحيل ّدجلا لك
 «ىهتايح ميقي نأ مّرْلُم دحلملا نأ رمألا يف ام ٌرشو ..جذاس مهو هّنأ كردُي ام قّدصُي نأ

 عنعطقمل »وجان مك ا. عاثذ هلأ ةامم طعوانمع 8ةمز5'1 قع (1)

 < امون // وو .ءلعع.هنع/معدموهدع-لعءاقهتا/ 1 1416>.
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ..مهولا اذه ىلع اهحارفأو ءاهحارتأو ءاهنازحأو ءاهلامآو ءاهسجاوهو «اهلاعفأب
 20 5 09 و 7
 ىمعأ نإ ءائيش ىري ال «هتقيقح ىف وهو .هكردُي نأ ىعسي اًقرشُم اَقفأ هل نأ ّنظي هن

 ..بارسب قّلعتي ذإ اًريصب هسفن بسحيو

 مُهَو) :ةيداحلالا هتاباتكو زنكواد نيِدُن نأ انَمرَل «قباسلا زنكواد مالك انقَّدص اذإو

 ؛«ضرألا قوف ضارعتسا مظعأ»و «ىمعألا تاعاسلا عناص»و «هلإلا زواجت»و هلإلا

 لمأ ال فسأللو ..ةدارإ ىندأ اهيف زنكوادل سيل ريونّتلا يف ةدارإب ْتَبْيُك ٌتاباتك اهنأل

 لمتحملا ريغ نم» ِهّنأ هفارتعاب انَعَجق دق هنأل نايدألا ىلع هتمجَه نع زنكواد ةبوت يف
 .«ريونتلا نم ىوتسملا اذه ىلإ لصي نأ

 ؟داحلالا ملاع يف ٌتنأ ام

 رطاخل ًةباجتسا بلقلا ٌةشاعترا ىتح ..ّبحي الو «ّسحي الو كفي ال ءيش كّنِ

 ٌةفطاع لمحي ال ٌّيدام نايك نم ةّيلآ ةباجتسا دّرجم اهنأل ؛هل ةميق ال ميش ءّبحلا

 ؛؛!كتبحأ انأ» :هتجوزل لوقي الأ «لقاعلا دحلملا» ىلع كلذلو ..هِفْؤَج يف َةّيقيقح

 دق نيمابوُدلا ّنِإ ..يتجوز» :قدصب اهل لوقي نأ هيلع امّنِإو ءاًداؤف كلمي ال وه ذإ
 غامّدلاب ةقالع اهل ةّيدارإ ريغ ةّيلمع ريغ ٌبحلا امف ؛«!يغامد يف ةبنذملا ةاوّثلا ّقرغأ

 انسفنأ يف رهظُن امّنِإو ءقشعن الو ٌبتحْن ال -اًيداحلإ- انّنِإ ..باصعألاو تانومرهلاو

 ةفطاع الب تانئاك انه انّنِإ ..انيف ةرئافلا ءايميكلل ةباجتسا 7 ٌبحلل ًةعداخ ٌَرهاظم

 .قورُعلا ءاجتا يف َمّدلا عفدت اًبلق ىّمسُت ٍلَضَعلا نم ٌةلتك يه امّنِإو «ٍةقداص

 نم اًينهذ نوفرتملا اهّقارطأ لوادتي ةَيرظن ٌةّيْضق سيل ةّرحلا ةدارإلا راكنإ َّنِإ
 ال هنأ ناسنإلا ٌداقتعا يهو ؛ٌةدَماشُم يلمع ٌةبيرض اهل ىوعد يه امّنِإو ؛نيراثرثلا
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 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 بسحُي ال ماثآ نم هحرتجي امف «ةدارإلا ٌبولسم لعافلا نأل ؛ريغلا ءاذيإ نم ةجيرح

 ةعانصل ةّيجولويسفلا ةينبلا دمعت ٌرمثتست ةلآ ُدّرجم وهف ؛ُةرَتخي مل هنأل ؛هتاركنم نمض

 .عاو رايتخا نود حراوجلا ىلع ُرَهَن دام لامعأ ةعومجم

 ةلجم يف ترشُن امهل ةسارد يف نيتيكيرمأ نيتعماج .نم ناثحاب فشك دقو

 نم «ةنايخلاو بذكلا ًةرهاظ ْزّرعُي ةّيربجلاب ناميإلا نأ «طوزنءطهاوورب 5ءءعمءع»

 .ةيربجلا موهفمل ةفاثكب اوضّرعت نيكراشملا نم ةعومجم ىلع تَمَت ةبرجت لالخ
 ٌةيعمتجم ٌتايعادت اهل ٌةّيضق ةدارإلا ةّيرح لوح لاجّشلا نأ ىلإ نائحابلا ىهتنا دقو

 © ةرطَخ

 ٌةبلط اهيف كراش ٌةبرجت اهنم .نوصّصختم اهارجأ ىرخأ ُتراجت ُّئَدَكَأ ام كاذو

 ةّيرح ةيعقاو راكنإ نع اهيف نوعفادي ًءاملعل تاريرقت مهل اهيف تمّدُق ؛تاعماج

 ال سانلا نم ةعومجمل ماعط ًةبجو اومّدقُي نأ ةبلطلا ءالؤه نم َبِلُط مث «ةدارإلا
 لبق دق هنأ مغر «ةريثك هتاراهب الكأ مهل اومّدقف ؛تاراهبلاب طولخملا لكألا نوُيحُب

 «© .رايخ نود «مهل مّدقُي ام اولكأي نأ مهيلع نيسلاجلا َنِإ مهل

 يف معز امدنع ؛(!) ةّيباجيإ ةغيصب رمألا ةقيقح نيوك يرج صل دقو

 اوُرَّوصت» :ناونعب رمتؤم يف ؛«ةّرح ةدارإ كلمت ال تنأ» :اهناونع هل ةرضاحم
 يهو «ةميظع ةليضف ةّرحلا ةدارإلا دوجو راكناإل نأ (!) «ٌنْيَد كانه سيل هّنأ ول

 غيوستل ّلقتنت نأو بوي ريمض الب ٌشيعتو تلك ٍبْنَذلا روعُش نم صلختت نأ

 نم ٌةعضب ٌكُماثآف ؛اًدحأ مولتالا ىلإ مجمل را جورلا را ورسألا مزل ني دج

 ©37. يجولويسيفلا كئانب

 المطع, [؟قاطاءععم. لممهنطقم 5ءطمواعع "“1طع الولع ه, 8ظءانعبامو ذم عع اقتل.” طونعطهامعنعمأ (1)

 .,ىعزعمءء. الماسمع 83-19نصطعع 9 .2008 .١

 .ها5عل 1. 8كعاعب طرععب !!/لارب ؟عنءعدعع [اود» ١ طزومر منعا طر ءع اللتاا, مو. 4-5 (2)

 لعمرو ©هالمع (2015), "المد 7مم 1وننع 2رعع اللقا!“ (ة)

 < امو: // باربي. مانا طع. ءمررت/ال 27072 10400-0371ة>
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 هسقن ةهجاوم يف داحلالا

 يعولا نأ مغر ؛ةدارإ الب اهّنأ كِردُت ةيعاو هلآ هنأو لآ هنأ نمؤي ؛دحلملا وه كاذ

 ٌدحلملاو . .عقاولا مهف ىلإ لوصولل ٍمّدقتلا نم ُسّْنلا َنكمتت ىتح ُةَكِرذُمةدارإ جاتحي

 دريوأ كّرحتي يأ راتخي نأ زجعي هلال ةزحلا ةارالاةفارخ عم ياعين يلع ّنأ مؤ

 هنأ ِهِمَلع عم ؛ٌيقالخأ عمتجم ىلإ وعدي وه مث . .ةدارإ الب ِهّنأ ةقيقح هجاو اذإ لعفلا

 ينل هريهسجت نم لقا رش ةدارإ دمرت ال لا هملع ناو ةفارالا طولت حب

 ...ةئيس حرتجا اذإ هبّنؤي

 ا

 «نوكلا ٍتلخ يف ةمكحلا ٍمُهَق نع ٌفِراص كلذ كو ..ةفارخلاب كناميإ يف ٌكغباتُي مل

 ١ نطل ظشلابو يكل

 ةيقالخأ ةليضف لكل ٌلطْبُمو «ٌّيداملا داحلإلا مزاول نم ةّرحلا ةدارإلا فن

 .ٌدحلملا اهِيعَذَي ةيفرعم وأ
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 هياغ ةبيغو ىنعم ةياهن

 تاع زرع ع كما رع و 2 2 0 04
 :هرشحو اكَنَص ُهَسيعَم :هل َّنِإَف ىركحِز نع ٌضَرَعَأ ْنَمَو »

 [124:هط]8(14) مَعَ َةَمَيقْلا َمْوَي

 يف ُهْعَّضَت مل ؛فده الب ةّيعيبط ةّيلمعل ٌةجيتن ناك ناسنالا ٌدوجو»

 2.«ءدبلا يف رابتعالا

 ريفاحألا ملاع

 نوسبمنس درولياغ جروج

 0. 0. زم م50, 71711 1/1711 ع هز اخدو|ةناذ0»:: ف ىاةلكزم ]1/1 ]طزكامردم هز | 1/ع هج هز ؤ(5 داعم 1 عمن (1)

 للمرء مود (»1 كب 11ه عصر, 1: الهلع انملك يوتوب !طععوؤ, 1967), مم.344-5





 هسقن ةهجاوم يف داحلالا

 مالسإلا يف ةايحلا

 وهف اهقابس اّمأ .قاحلو قابس اهل «ةليوط ةّصق نم ٌلصف َينآرقلا ريوصتلا يف ةايحلا
 ّنأ وهف ؛قاحّللا اًمأو ءضرألا يف ٌةفيلخ نوكيل اًرَشَ ُقُلْخيس هنأ هناحبس ٌبرلا رابخإ
 ..اًنارسخو اًياذع ّرشلا نعو ءاّناسحإ ريخلا نع ةرخآلا يف نوزجُي رشبلا

 .ءالتبالاو لمعلل ص اهنأ ًةايحلا ٍوهفي ةايحلا هذه يف ٌملسملا ناسنالاو
 <()) الَمَع ٌنَسْحَأ ْمُميَأ ٌرهَوْلِبَعِ اخ ٌةَميِز ٍضْرَْلا َكَع اَم اََمَج اَّنِإ » :ىلاعت لاق

 110000 هناحبس لوقيو .(7 /فْهَكلا)

 ُريْضَيَأ هيف ّنتْفُي نأب ؛ُبِحُي امو كلمي ام يف ٌدبَتْحُم م ءضرألا هذه ىلع ٌناسنإلاو

 ّنِي َكَمَسَتلَو ُكِْفناَو ُْْكِلّوَمَأ ف تروكبُتا # » :ىلاعت لاق .عَرجَي مآ

 أويس نإَواريشَك ف ذأ ايي ل

 .(186 /نارمع لآ) 4() رولا ورح ّنِم كَل َّنَِ أوُعَّمَت

 لاق .ىنعملا عيباني نم ُعْبَت ءاهيف ريخلا يف هُيْعَسَف ؛اهحالصال ضرألا يف لمعي وهو

 مكلعج :ييأ» :ريثك نبا لاق «(6 1 /دوه) 4 اهي ٌقَرمَتساَو ضلت مكوه : ىلاعت
 ٌسِرْعَي مِلْسُم ْنِم اما :مّلسو هيلع هللا ىَلص لاقو «اهنوُلِغتستو اهنورمعت اًراَمُح اهيف

 2 .ةقّدَص هب هل ناك الإ ٌةميهب وأ ٌناسنإ وأ ٌدْيَط هنم ٌلكأيف اَعْرَ ُعَرْرَي وأ اًسَْع

 ؟ىنعم ةّيداحلإلا ةيؤرلا يف ةايحلل لهف

 ؟َيِمَدَعلا ناسنإلل ىّنعم ةعانص يف داحلإلا ةفسالف حلفأ لهو

 .4 /3331 «ميظعلا نآرقلا ريسفت «ريثك نبإ (1)

 باب :ةاقاسملا باتك ؛ملسمو :(2320 /ح) هنم لكأ اذإ سرغلاو عرزلا لصف باب «ةعرازملاو ثرحلا باتك ؛يراخبلا هاور )2
 .(1552 /ح) عرزلاو سرغلا لضف
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ةايحلا ىنعم ٌرَحْنَي نيح داحلالا

 رصع ىلإ (يحولا) نوكلل ةزواجتملا ةيعجرملا رصع نم ناسنإلاب داحلإلا لقتنا
 نم يغلي كاذو .ءيش لك لصأ ةداملا ثيح ؛(ةداملا) نوكلا يف ةنماكلا ةّيعجرملا

 «قافآلا بايغ يفو .انملاع يف ةقئاشلا قافآلا عنصت يتلا تاّيلكلا لك يناسنإلا يعولا

 عفاودلا اهّزؤت ِدْحَلو ِدْهَم نيب ةثباع ةكرح ةايحلاف ؛«ىنعم» ىلإ يعسلا ناكمإ يفتخي

 .ةينادلا ةّينيطلا تاريثملاو

 اًمداهو «ٍبْرَغلا يف ةّيركفلا ةكرحلل هجوم داحلالا راص نأ ذنم- رصعلا ٌةلكشم ّنإ

 يتلا ةّيِمَّدَعلا حلاصل ىنعملا يضلأ دقف ؛ىنعملا ةياهن يه «-ةّيديلقتلا ةّينيدلا ىّوُرلل

 ””برغلا يف ذ سانلا نم اًريثك َتَرْوَأ ام وهو .بابَّضلا ةضبق يف اهّلُك قافآلا تلعج

 ٌدّقَف وه رصعلا *”باَصُع نإ ليق ىّتح ؛ةايحلاب َعاتمتسالا مهعنمت ٌةداح ةّيسفن اًضارمأ

 .ةايحلا ىنعم

 سفنلا ملعل ًةسردم َسَّسَأ يذلا "لكنارف روتكف سفتتلا ملاع كلذ ىلإ هيت دقو
 ْمُهَتَجَس نيذلا دحأ وهو- ىنعملاب ةاوادملا يأ :(1080[ةمال يباريثوغول) اهاّمس

 ٠ ةيرظنل ةيئاهنلا ةجيتنلا *”زتيفشوأ يف زاغلا فرغ تناك» :لاقف ؛-تالقتعملا يف رلته

 :اولوقي نأ نوّبحي نويزانلا ناك امك وأ «ةئيبلاو ةثارولا جاتن ىوس سيل ناسنإلا نأ

 ةياهن يف اهُدادعإ مَن ...زتيفشوأ زاغ َفرُع نأب اًمامت عنتقم انأ .«ةبزّعلاو مَّدلا» :جاتن

 29 .(نييّيِمَدَعلا ةفسالفلاو ءاملعلا تارضاحم تاعاق يف ...فاطملا

 .يعوب وأ هنم يعو الب هريكفت هجوأ نم ددع ىلإ تلّلست دق ةّيمدعلا َنِإ لوقن امّنو ءاًقرص اًيمدع راص دق برغلا نإ لوقن ال (1)
 .ّيبصعلا زاهجلا يف ديت كلذ ٌبِحاصُي نأ نود هِفْوََحلا ببسب نازثالا دقفب هب ىلتبملا ُرْعْشَي ٌيِسفن ٌضرم : !06ان[05915 باصُت (2)

 يف 1970 ةنس َسّسَأ .انيبف ةعماج يف َسَرَد .ٌيواسمنا يفت ملاع :ا/لةءا06 ظه16ا (1905- 1997) لكتارف روتكف (3)
 .تاغللا تارشع ىلإ هبتك تمجرُت .يباريثوغولل ةسسؤم لأ اينروفيلاك

 .ةيزانلا ةدابإلا تاركسعم اهيف تناك ادنلوب يف ةقطنم :للال 2 زتيفشوأ (4)

 التامامع 8. "ءهملعأ, 176 طوعإمر» هتف اع مانا: 1770و مورعاتها] ءسورزت او انمعما/: "نصرت (7ل عجب "لوكا: (5)

 .الاماقعع ظومواكو. 1986), اللا
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 اهلجألو «خيراتلا رجف ذنم ٌربِحلا اهلجأل لاس يتلا ةرحاّسلا ةملكلا كلت . .ىنعملا

 ةايح يف مهّلِشاف «عيمجلا دراطت يتلا ةملكلا كلت ركع ود هتعلا اللا دهن
 رقت ةولخ نيح ّلك مهروزت ءناطلُسلاو ةرهّشلاو ءارّثلاب مهنم نم زاف نمو «ءسانلا

 له ؛مهتايح نع مهلأستلو «قفألا ىسرمو ءامكلا ةياهن نع مهَسفنأ اولأسيل مهبولق
 قافآ ءارو َّنَأ مأ «عتملل بيرقلا ىنجلا ريغ غ ًةرمث الف ؛ربقلا ىلإ ٌتماص ٌرادحنا يه

 ؟ٌلانجو ٌنازيم انئامس

 ىنعملا ةروص ٌةقباطم امهلّوأ ءنْيَرمأ ري ُريسَأ «ةايحلل ةايحلا يف بلطُي يذلا ىنعملاو

 .يقْدَصلا ُةليصح هلأل ميظع ٌبلطم ىنعملا ّنإف ؛انيغَو جراخ اهتقيقحل نحّذلا يف

 الو ءاهتادرفم براضتت ال ةقسانتم ملاعلل ةروص نع ٌّتحاب انّلكو «قسانتلا امهيناثو

 تامدقملا نيب قسانتلا نع ثحبن انّنِإ .ىنعم ال ؛قسانت ال ثيحو ..اهينابم سكاشتت

 نيي امو انقبس ام نيبو ءانلوح امو انسفنأ نيبو ءاهيلع ىنبث امو لوصألا نيبو «جئاتنلاو

 . .انيديأ

 يف ةايحلا هذه امو نحن ْنَم :لأسن نأ انظقحي «ىنعملا نع ثحبلا لالظ يفو

 ؟ٍفرِص ٌّيداحلإ دوجو
 لاؤس هّنأل «ىنعملا لاؤس يف -روبزم باتك ةفسلفلل فرُع ذنم- ٌةفسالفلا ٌبتك

 لغشي لازي ال وهو .قوشلاو ٌسحللو «ةفطاعلاو ركفللو .ءبلقلاو لقعلل مزالم
 للملا لهأ كلاسم نع اًديعب صاخلا مهقيرط مهل مسري هّنأل ؛ةصاخ داحلإلا ةفسالف

 ةلئسألا رثكأ هّنِإ -ّيدوجولا دحلملا فوسليفلا- "”وماك ريبلأ هيف لاق ىّتح ؛لحّتلاو

 اًديدش اَقَْت سفنلا يف ّنأل ٌلجاعو ٌداجو ّمهم لاؤس وه «*”.اًياوج بلطت يتلا ةلجاعلا

 دجوت ال١ :هلوقب هتروطخ نع وماك رّبع .ميظع لاؤس وه .لعفلا ةيلوقعمو ةداعسلل

 لوح هُتَفسلف رودت . .رئازجلا ديلاوم نم ٌيسنرف ٌيحرسمو ٌيئاورو ٌفوسليف :مىلاطعرت ©ةصدانو (1960-1913) وماك ريبلا (1)
 .«نوعاطلا» : هَتافْلْوم مهأ نم . 1957 ةنس بادآلل لبون ةزئاج ىلع لصح . عاو ٍلقعو ىنعم الب ٍنوك نع جالا ِثّبَعلا عقاو

 .هاطعرن تقصحسك, 11:6 طللردإط هر كذعرتمزبتبدأ عل. لادفاتس 0“ 8ع (لعوجب المد مق 1983), م. 4 (2)
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 .هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ةايحلا تناك اذإ ام ىلع ْمُكُحلا .راحتنالا يهو «ةريطخ ةدحاو ةيفسلف ةلكشم ىوس

 لاؤس دنع انّنِإ "”.«ةفسلفلل ّيساسألا لاؤّشلا ىلع ةباجإلا يه ءال مأ شاعُت نأ ٌنحتست

 .انراحتنا ىودجو ءاندوجو ةميق نع لأسن «ىنعملا

 ٌةيماص اهنأل ؛ةايحلا ىنعمب -اهاوسب ةدحالملا فرتعي ال يتلا- ةداملا قطنت ال

 نأ ٍلقعلل َنكْمأ ُنّنلا اهيلع طّلش اذإ ملاعم دوجولل مسرت اهّنكل ؛اهنع ُنُِي نم جاتحت
 هفرعن ام غبصت يتلا ةّينوكلا ةيؤرلا ّنيهر كلذ لك ىقبيو .دوجولا ةقيقح ضعب كردي
 .اهتغبصب ةداملا نع

 يف ٌّيضَرَع ُتَدَح -ةّينمز ةيؤر ةيواز نم- ناسنإلا دوجو نإ ٌةدحالملا انل لوقي

 ةيواز نم ناسنإلاو ءٍمِلظُم دوجو يف ّيفتخت نأ ثبلت ال ٌةيويح ٌةرفط «نوكلا اذه

 «ةريغص ٍةرجم يف «لمم مزق مجن لوح رودت «ءاملا نم اهّلُج ةّيوضع ةينب «ةيناكم
 ملاعم كلتو «ناسنإلا عقاو كاذ .دارفألا ةليلق تاّرجملا نم ةيلحم ةعومجم نمض

 بعلب ٌةبشأ وه نوك نم ىجرُي الو .اهتكرحو تاّرذلا ريغل دوجو الف ؛اهّلك هنوك
 نأ .- ايْلُع ةياغ ىلإ اهزواجتت ال ,ةكرحلا ضحمل ُكّوحتت 5 ءايشألا ثيح- لافطألا

 عقاولا اذه نم ىمسأ «1520566006814] زواجتم ىنعم كانه نوكي

 نم ُلِزني ملو ءضرألا اذه يف ٌنماك -ةدحالملا لوقي امك- اندوجو ببس ّنِإ
 ءاطخأ ببسي ؛ -اهلكَشُت نم ةنس نويلب عضب دعب- ضرألا هذه ىلع انه اننِإ .ءامّسلا

 روط نم ءايحألا مانجأ لقنيو ؛ارارم اهبّذهُي يعيبطلا ٌباختنالا ّلظ «ةرركتم ةيجْسن

 رايضخا وأ ةدارإ نود «لقاعلا ناسنإلا ىلإ لّوألا ةيلخلا يداحأ نئاكلا نم ءرخآ ىلإ

 ١ ..يردي ال ثيح ىلإ ىمعألا نمزلا انقوسي امّنإو
 نحنا :هلوقب دلوغ ياج نفيتس يِرْدَأاللا ريهشلا ريفاحألا ملاع كلذ نع ربع دقو

 ىلإ لّوحتت نأ نكمي ةَقَتْعَّرلل ٌةزّيمم ةينب اهيدل كامسألا نم ةبيرغ ةعومجم ّنأل انه

 .آطتل.م.3 (1)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 نألو ّيديلجلا رصعلا لالخ ايلُك دّمجتت مل ضرألا َّنألو ؛ةّيضرأ ٍتاقولخمل لْجْرَأ

 ىتح ثّدكمت دق ؛ماع نويلم عبر ذنم ايقيرفإ يف ْثَأشن يتلا ةفيعضلاو ةريغَضلا عاونألا
 ؛«ىلعأ ةباجإ» ىلإ قوتن دق .ةحاتملا قرطلا لامعتساب ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نم نآلا

 «"7.«عونلا كاذ نم ةباجإ ٌّيَأ دجوت ال نكل
 ركذلا عئاذ هباتك يف *لوراك نوش ريهشلا دحلملا ّيئايزيفلا لاق كلذ لثمبو

 ريكفتلا ىلع ًةردقلا رّوط يذلا مّظنملا ِنِيَطلا نم ّخَطُن ُيشبلا نحنا" :«ًةلماك ةروُصلا»

 عم لماعتلاو ءسفتلاب زازتعالاو «-ةعيبطلا طامنأل ةيدارإلا ريغ لامعألا لالخ نم-

 اذهل اًرواجتم سيل ةايحلا يف هدجن يذلا ىنعملا ...انلوح نم مّلاعلل ٍفيخملا ٍديقعتلا

 22.«ملاعلا

 «ساسحإ الب هنأل ؛ءيشب يلابُيال ُمّلاع ةيئاوشعلا تارفطلاب ةلّوحتملا ةداملا مّلاع

 ٍرّوصتلا يف ةايحلاف كلذلو ؛هتايح رهظم ءايمعلا ٌةكرحلا طقنف وعم الو ءِناولأ الو

 ءايشألا .ةميق الب صيخرو قمع الب طيسب دوجولاف . .ةياغالو ؛ىعم الب «يداحلالا

 انيديأب اهاَنْلَبَج يق ٌمَيِق نائيإلاو ُلْدَعلاو ديخلا .ةقيقحالب ُمْهَو ٌمّيقلاو نابتعا الب ةَيرفِص

 .ةريخألا انيافنأ ىلع ةايحلل ٌةعذاللا ٌةرارملا َقْطُيال ىتح -انتنئجب اه وأ اًعْوَط-

 يف اًمْهَّوو لوقلا نم اَوُعَل كلذ ىريو «ىّنعم دوجولل نوكي نأ ٌضفري داحلالا نإ
 ءاهتميقو ةايحلا ىنعم نع ٌءرملا اهيف ٌلءاستي يتلا ٌةَظحّللا» :ديورف لاق ىتح ؛لقعلا
 ««.امهنم ّيأل دوجو ال ؛ةيعوضوملا ةيحانلا نم هّنأل ؛هضرمل ٌنالعإ يه

 هنعمطعم هبال, “1طع 8لعدمتمو ه4 اننععر” اناع !/كدعدعتمع, 1ءءعمتطعت, 1988 (1)

 <طغمو:// سبب .مقمر عا | ععصمة ع1 .ءمسل ا عءان هه عدجت معو/111/90517/-037-000 .طغصا>.

 هل .ّمكلا اكيناكيمو ةيبذاجلاو ايجولومسوكلا يف صصختم .يكيرمأ يئايزيف :5638 035011 (1966) لوراك نوش (2)

 .هتالاقمو هبتك يف نيّدلا ةفسلف ٍلّدَج يف ٌتامهاسم

 .دءوم 0ةسمأل, 716 8زو طاعبسع (آمه00م: 0معدتن 0110 نطات ءهغنمهقر 2016), م.3 (3)

 آعالعع ه؟ كانوانكأ 14, 1937 (01عل ذهن انهم ظهعتصمامإلا لعلم, طوربعامودواربكأك ه1 ءول], (4)

 .توهطملوععن 0ص طلع انمزح يوناو طععوؤر 2012, م.248.)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 نع اًئحب وأ هديورف دقتعي امك «ةعتملا نع اًنحب ساسألا يف تسيل ةايحلا»

 ةّمهم ُربكأ .ىنعم نع ٌتحب يه امّنِإو «رلدأ ديرفلأ كلذ ىلإ اعد امك ؛ةطلّسلا

 لكنارف روتكف ©'”.«هتايح يف ىّنعم ٌداجيإ يه صخش ّيأل

 وأ ةيفرعم ةميق ٍّيأ ٌسيسأت نكمي ال «ةفرّصلا ةداملا همُكخت «ًيداحلإ دوجو يف

 اًيباجيإ اًدوجُو ُجاتحي ّيباجيإلا ىنعملا َنإف ؛اهبحاص نم يف ة ةقيقح ةيئاجيإ ةيسابسا

 نأ نع ٌةدحالملا رجعي «ّيداحلالا رّوصتلا نمض .ٌفقومو ٌلعفو ُدَقَتْعُم هيلع ىنبُي
 سيلف ؛تاشاّشلا ىلع اهب نولّمجتي يتلا ةيسايسلاو ةيقّلخلا تالوقملا نع اوعفادي

 متل ّلُكو ةّيعويشلاو «ةيكارتشالاو «ةيلاربيللا نع عافد سيسأتل ٌناكم داحلإلا يف

 ..ساّنلا تاجاح ميظنتل ةّيرشبل

 ايلع ةياغ فرعت ال ةايحلا ذإ ؛هتاذ (مّدقتلا» ىنعم مدع ةّيداحلإلا ةيؤرلا نإ

 ىلإ ةعافيلا نم جرحدتو «ءاقترا ةكرح ال لاقتنا ةكرح يه امّنإو ءاهيلإ هجتت ةتباث

 .ةوهشلا رومض ىلإ عاتمتسالا ةسامح نمو «ضرملا ىلإ ةيفاعلا نمو ؛ةخوخيشلا

 ةياغلاو «ةداملل ةقرافملا ةيعجرملا بايغ يف ..قافآلا قيض ىلإ لامآلا ةرفو نمو

 ةعيبط نإ ؛ءالعتسالل اًقيرط مسري نأ ءرملل نكمي ال ؛ةثباعلا ةكرحلا ىلع ةيلاعتملا

 عم هتينب فعضب ناسنإلا ىلع رصنتست اهنأل ؛نامواقي ال طاطحناو رادحنا اهّنأ ةايحلا

 .بارتغالا ةايح يف ةبلاغملا عفاود بايغو «مايألا ّرك

 دحلملا ريغ ٌدجت نأ -ةيداحلالا ةعامجلا يف ُرركَُم لاح وهو- لاحلا بيرغ نمو

 يهتنت نأ نبال ّنيأ ىلإو داحلإلا ئدابم ُكردُي وهف ؛داحلإلا مزاول ةقيقحب اًْعَو َّدَسَأ

 ؛هجازم كيو ,ةيداحلالا ةيؤرلا يف كتل دنع هددص ضبقني كلذلو ؛دحلملا ٌةلاقم

 ا/تاكمع 8. عمدملعا, ةلكدم' 5ءوععط 07 84ءدمتمع (8هوامم: 8عوعمف 2رعوؤب 2015).م.» (1)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ناضحأ يف تاظحّللا هذه دعب اقلط اين ًءاوه َسّفتتَيِل اهناكم َرِيَكُت نأ هشفن َبْلْطَت ىّتح
 ىلع ةمحر الب ةبلص دي ٌةطغض داحلالا ْيمَدَع ّنإف ؛ةاسأملا عباصأ نيبو سوباكلا

 ..ىنعملا نم ْعّرَمُم دوجو يف سافنألا ةمعن هنع ٌعنمت .ناسنإ قع

 دقف ؛هنم ةخسن مالتسا دعب لّوألا هباتك رشان ٍفقوم نع زنكواد ٌتيدح اَلَكَم ْذُح

 ىأر دقف ؛هباتك ةءارق دعب ةلصاوتم لايل ٌتالث مني مل هنأ زنكوادل رشانلا اذه ٌفرتعا

 ٌلَّمَحَتي نأ هناكمإب فيك َنوُيَجْعَي مهْنِإ زنكوادل نورخآ لاقو .«ًةبيثكو ًةدرابا ًةلاسر هيف
 ةءاج هذيمالت ٌدَحَأ َّنَأ ٌس ٌسَردُم هل بّتَكو .ٍليدج موي ةهجاومل حابص لك ظاقيتسالاَرْ 1

 اََّأ سّردملا هنم َبّلّطف ؛«ةياغ الب «ةغراف» ةايحتلا نأ نا هنأل باتكلا ةءارق دعب اًيكاب

 '”.«ّيِمَدَعلا مؤاشتلا مهنيب رشنتي :ي ال ىتح ؛هئالمز ىلإ باتكلا ّيطعي

 ال يتلاو ءاهَعََص يتلا ةملظلا يف ؛هقاس يذلا ربخلا اذه دعب زنكواد ركفُي مل

 هبحاصل ٌةرابع كلذ رثإ زنكواد قاس امّنإو ءاهتاعبت يفو ءاهيف ركفي ناسنإ اهلّمحتي

 ذإ ؛بْركلاو سأيلا تارابع نم اهيف امل ؛هبهذم دّيؤت ”زنكتأ رتيب دحلملا يئايميكلا

 عه وقل وقر وايفلا ريعل 3 وير ل ةورجرلا نماننا ىف د نرم ثلا هنأ عدلات

 انيلع بجي يتلا ةباكلا يه هذه ...دوجولا نم ةياغلا تّرثدنا دقل .هل ليثم ال يذلا

 ©” .«ْنْوكلا ٍبَْق يف ِةَقَمَّسيو قمعب لخدن نحنو اهلوبق

 هذه يف سيلو .َدَب امهيف سيل ِنيَمِلْظُم نيتتاهنال دو ٍلََّ نيب ٍةضَْو دزجم انّ
 ..ىنعملا يق قيرب نود «ةكرحلا ةرارشو «ةايحلا ةرارح ٌريغ ةْضْمَولا

 عتعطقمل طوس اتهم, الروسءوبارتج اع ][هتروطمرم: ىعنعر ع6 0 ءانيكتمرت هبت ا)رء ارجعاتاعزق» مرجع (1)

 .(8لعرجب المعلن [هدوعطغمم !/نكانم, 2010), مانع

 تارظانملا نم ددع يف كراش .«ءايميكلل ةّيكلملا ةّيعمجلا» وُضُع .يزيلجنإ َيئايميك : 6167 مالفمك (1940) رنكتأ رتيب (2)
 .داحلا ّيداحلإلا هباطخب فرعُي .ةهلؤم ةفسالفو ءاملع ةهجاوم يف

 .آ6ل0 (3)
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 هسضن ةهجاوم يف داحلالا

 هّنإف ؛دوجولا ةآرم يف هسفن ىري نأ زجعي ؛ةايحلا ىنعم ناسنإلا دقفي امدنع

 .ىنعملا حمْلَم ريغ ةآرملا هذه ىلع سكعني ال

 «ةايحلا يف ىنعم) ىلإ «ةايحلا ىنعم)» نم

 بارخلا ىلإ ريسن انّنأو ءليصأ ىّبعم الب ةايحلا َّنأو ةَيِمَدَعلا ِةمْرَأ نم رارفلا فيك

 ١ ؟َلَمأ الف ؛ةرورض
 ٌةدحالملا ٌباِجَأو لِ «ةدحالملا عم تارظانملا يف ةايحلا ةّيِمَدَع ذأ َحِرْط ام

 َرْنُم ىلع جرحدتملا دوجولا اذهب اهب نوئّبشتي يتلا ةريخألا ةَّشقلا ضارعتساب

 ىنعمب نمؤن نحن امّنِإو مءةمأ08 04 111 علل ىئعمب نمؤن ال انّنِإ نيلئاق ؟غارفلا

 ةايحلاف ؛اهل ٌيقيقح ىّنعم الب ةايحلا نأ نمؤن انّنِإ :يأ ؛معهمأه8 آه !ذ56 ةايحلا | يف

 اهنأل ؛فشتكي هاا يف ىّنعم الف ؛”خرابلا حيّرلا هحَفلت «خراص .حضاو ٌتَبَع

 ا ا ا

 ...صقّرلاو ةباتكلاو نفلاو ملعلاب ىنعملا عنصن
 ياكدخليلا فوسليفلا «ةفلاّسلا ةّيداحلإلا ىوعّدلا نع اوُدبَع َء نيذلا ءالؤه نمو

 يف ٌضرغ دجوي ال هنأ ينعي ال ةايحلل ضرع دوجو َمّدَع َّنإ» :هلوقب «نوسلين
 هل نوكت نأ ناسنإلا ناكمإب ٌنكلو هلجأ نم ٌناسنإلا عنُص دق ميش دجوي ال ...ةايحلا

 ةريدج اهدجي ءايشأو تامارمو اًفادهأ هيدل نأ ىنعمب ؛تاياغ -ةقيقح- هلو ءٌتاياغ

 20.«باجعإلاو مامتهالاب

 .فيصلا يف ةّراحلا حيرلا :حرابلا )غ0

 عمجملا وضع .داحلإلا نع عافّدلاو نيّدلا ةفسلفب ةيانع هل .فيلأتلا ريزغ فوسليف :131 70161567 (1926) نوسلين ياك (2)

 .ّيدنكلا ّيكلملا

 .اكهت ال ءاوعم. 4( ءزع» تبل ططنامكممإرب (»ل عجب المولع طومرمعاطعانك, 2005) مم. 221-222 (3)
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 هسفت ةهجاوم يف داحلإلا

 هرورغم ٌيئالعتسا بولسأب قباسلا ىنعملا نع ريبعتلا نيدحلملا نم ريثكل ولحيو

 ملف «ىنعم الب ةايحلا تناك اذإ :مهلوقب «تاملكلا كلت دعب ةنحملا ةقيقح كردي ال

 ؟ىنعم اهسابلإب يسفن ٌعَّدْخَأ
 ؛ٌيوبعشلا ٌدحلملا مهنمو «َمُهَولا نوضغبُي مهنأ نومعزي سانلا ةّماع ْنِإ ,معن

 رع دامب اعلا عطس نط نالاوم انه ري نارا .هل ةقيقح ال ميش ٌعْهَولاَف

 ةايحلا ىلع اًرداق اًناسنإ ّينيورادلا ُرّوطَلا جْنُي مل اذامل :لوقي لّوألا لاؤشلا

 ىنعملا هيف امب «ءيش لك عنصت نأ ىلع مكدنع َة ةرداق ةّيئيورادلا تناك اذإ ىنعم الب

 ؟ّيمهولا

 ةّيداحلالا تالوقملا ةمدخل ىعُدَتسُت ةّينيورادلا ّنِإف ؛باوج ال ..باوجلاو

 فرصني مث هديرُت ثيح كلصوي ؛يسكاتلا ةرايس قئاس لثم يهف ؛كلذ ريغ يف ُبّيحُتو

 .ةدوع الب

 نوملعي يتلا ةايحلا نوشيعي نيذلا ءالؤه نيب قرفلا ام :لوقيف يناثلا لاؤشلا امأو

 نويريهلا ٌنؤُطاعتي نمو «لئاز «ّيفرظ ىنعم وهو «ىنعم اهيف نأ ىلع «ىنعم الب ائيقي اهّنأ
 ؟عقاولا نم بورٌهلل تاعاسل وأ تاظحلل عاتمتسالل

 !ءيشال
 ءاّدج ٍنيزحو ءاًدج سئاب دوجو يف ةفئاز ةداعس نع ثحبيي هنأ ملعي امهنم لكَ

 ىنعملا ىلإ براهلا دحلملا نم قَدْصَأ نويريهلا ىطاعتي نم نإ لك لب . .اًدج عذالو

 ةتقؤملا ةوشنلا يهتنت نأ دب ال هلآو هَ تقاعس َنأ كرد هْنأل ؛مَولا ديب لوبجملا

 .هعقاو َحْنُق ديدج نم فشتكيل ؛اهترارح دربتو

 يف ؛مهتَمْرَأل مئاد لح هنأ ىلع ّسانلا هُعيبي ال نيوريهلا ىطاعتي نم نأ امك

 ناعرس ءرودقملا نم رارفلل عونصملا ىنعملا نع ثّدحتي يذلا ّدحلملا نأ نيح

 همر بف ؟نعامجلا #نضالخلا» مهر ىلإ يدرفلا ةوضالعلا# مهو نم قلزنيا#

 ٌلّوحتت اذكهو .هتايح ناسنإلا اهل. لّذَبَي نأ ٌقحتست ةميظع ٌةقيقح هرابتعاب هريغ ىلإ
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ٌةّيرحلاو «ُةلادعلاف ؛ىنعم هل اًسّدقم «ىنعماّللا لجأل ىنعم الب ةايحب ةيحضتتلا يناعم

 َرْهَم نوكت نأ ٌنحتست دست اهنأ ٌةدحالملا ىَرَي ةقلطُم ةيعوضوم ٍمَيِقِل ٌتارابع لفاكتلاو

 !. .ةايحلا هذه يف ثهاللا انبَصَن

 رك نعم ىف اعاو امابعلا سوت نسا د تيصنا وم يروا

 ةوُلَحلا ٌتاظحل يه دحلملا ىلع تاقوألا ىسُأ َنإف ؛ةايحلا ةرارمب ساسحإلا هعنمي
 جيجض ٍمهَو يفتن يئن َ اهناردج عنمت ةفرغ ٍَعْلُظ يف هبلق هجاوُب ثيح ؛ِسْفَنلاِب

 هسفن نع -اَرْهَق- ُهَسفن لأسيس ناردجلا سيبح ّنأل ؛ٌةبيصع تاظحل يه .ساّنلا

 ٌقحتست لهو ؟َنيأ ىلإو ؟ٌدعب اذام :ةايحلا هذه سافنأ ةبيرضو ءاهلآمو ءاهقيرطو

 تلعج يتلا ٌةلئسألا يه ؟..ضابقنا الب لمرجشلا ربَّصلا اذهو دهجلا ّلك ٌةايحلا

 نم ٌفوخلا ناك دقلا :لوقي”نامريإ تراب -ةينارصتلل قرافملا- ٌيِرْدآاّللا بتاكلا

 ظقيتسأ امدنع مويلا ىلإ فوخلا ٌثتاظحل ينباتُت لازت الو «تاونسل يندراطُي توملا

 22 .«درابلا يقرع ب تلت دقو ليلا يف

 دحلملا ناك اذإ اّلِإ -نيح ىلإ- دحلملا قلق دامخإ يف يدجي ال ٌَريدختلا اذه نإ

 ما20عءامهو اًيِمْعَو ًءاود ىضرملا نوطعُي دق ءاّبطألا َنإف ؛ىنعم الب ةايحلا ّنأ فرعي ال

 بيبطلا نأ -صارقألاب اَّلِإ يتأي ال هءافش ّنأ دقتعي ناك نإ- هماهيإل ؛(ركس بوبح)

 دعب ةيئايميكلا تائّدهملا زارفإل َنَدَبلا ُرّمَحُي دقو هتّيسْفَتل ٌديفم كاذف ُِهَبَلَط ىَبَل دق

 ضيرملا ناك اذإ ٌضيرملا ديفُّي ال ّيمهولا ءاودلا اذه ّنكلو ..مهولاب ضيرملا عانتقا

 نارا جالا .مُمَولاب هيوادي بيبطلا ّنأو ا

 ّمهولا ءاودلل ٌةّيسفنلاو ٌةيندبلا هّتَباجتسا تَفْعَض

 نيثحابلا رهشأ نم ُدَعُي .[ل9[06651)0 01 3/0568 ©8501188 ةعماج يف ذاتسأ : ءقدتأ 8افصصق# (1955) نامريإ تراب (1)
 .يلوألا ةسينكلاو حيسملا خيراتو ةيليجنالا تاساردلا يف مويلا

 هوم ظطصصقمب 0005 طمماطا جت: علم ]ع 8زط|ء ل” هزأك او فدكسء»“ هاب»" طلامكا ]1"ممد"ا هناا (0/ءكااور»س (2)
 !الإدرم ]16 ىدير/ عر (١ل عجب المرام [ظديمععمومع, 2008), م.م 7
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 نأو ةايحلا نقيم ناب ةايعلا عقم 2 اوت اهيلض لإ لوقلا ىلإ ةح العلا ةيورو

 امب نيح ّلُك فّرصتن نأ يضقت : هب ةيقازلا مكاو ؛مْهَولا ٍبَلَط يف ٌناعمإ ؛ىنعم اهل

 علم دنع وهزنو هيزح دنع كاش ؛نيناجملاك انص اّلإو ءلاحلا ةعيبط قفاوُي

 ٌوَهَت ةقامح تراص ةمكحلا نم تلخ اذإ ةعاجشلا نإ .راع نيح رخفنو

 دالوالاو حولا انتي نم تن احلا ىنعم نإ مو ةدحالملا ماهوأ نمو

 انه ّبحلا امّنإو «ةليضف ّبحلا لعجت ال ةميقلا نم ًةغرافلا ةايحلا ٌنكلو . .ءاقدصألاو

 ءاوّرلا ٌبلطت ةبغر دّرجم هنأل ًةداعس عنصياال ٌهّدحو ٌبحلاو .ٌةضْخَم ةّيزيرغ ةباجتسا

 تومت ال ىّتح ٌكَعقاو عم شياعتت نأ انه بلطملا ُةياهنو .بلق الب ةايح يف ءالتمالاو
 شياعتلا ةغل نم ربكأ اًئيش ةايحلا ىنعم معطتسيل دحلملا جاتحي كلذلو ؛ٌةْشْحّوو اّدَمَك

 صصُغع اهلجأل عّرجتي نأ َّق وحت ٌقحتست ىربك ناعم بلطي نأب ؛ةّيفرظ ةروصب عيطقلا عم

 .كلذ ىلإ ّرطضا نإ ملألا

 ؛مهتايح يف باذعلا طايس اهَسفن نوكت دق «ةدحالملا اهعرتخي يتلا يناعملا نإ

 ؛هتورثل شيعي نمو «ةدوع الب عادو ةظحل يف اًموي هدقفيس ِ؛هِدَّلول شيعي نم َنِإ ذإ

 اًعوط ام اًموي هباحصأ هنع لفغيس ؛هتبحصل شيعي نمو ءهِسْمَر دودح دنع اهكرتيس
 دّضرتي توملا نأ فشتكا امدنع لسار دنارترب اهب خرص يتلا ةنحملا يهو ...اًرسق وأ

 .نوّتبَحُي امو نوّبحُي نمب
 ِتْنِيل داعبألا هيث لا داو كفل ورع زوما نو نسم

 0 .اهِرُمُت نم ةعباشلا ّنِس ب يف ْثّنام ةّيقيقح ِتْنِب ةروص ىلع ةريغص

 نيّئْبَعلا ىلع ٌعَضوُي ام اَنْ ْنَأ دعب ا اهَّأ ىلع ويديفلا اذه ةكرشلا

 «يقوشب اهتبا ىلإ رظنت يهو ألا تو .ةمامأ ٌقيق ٌيقيقح هنأكو عطقملا ٌدهاشملا ىريل

 قوشب اهرعش دو اهَهجَو َسَمْلَت ْنأو ءاهيلع اهدي تَبَر م ْنَأ لواحتو «عندب اهرواحتو

 «!؟ريخب تنأ له !؟ريخب ٍتنأ له» :يفزاتلا ّمألا بلق ةّيوفعب اهلأست يهو رماغ

 ؟ةيكابلا ألا كلت يه ْنَم

101 



 هسقفن ةهجاوم يف داحلالا

 دنع ؛ٌطفتت يتلا انبولق «ةّبحألا ِدقَقو توملاب ُمَجوتت يتلا انترطف ««انّلك» .«نحنا اهْنإ
 ةكّرحتملا ٌتْنبلا نأ انَمْلِع نإ ..بئاغ ٍفيط نع ثحبت يتلا انُثويع «بيبح ةّقجم ةاراوُم

 ال «ةينورتكلإ روص يه امو ءاهانْدَقَف يتلا ِدبَكلا ٌةذلف -اهتقيقح يف- تسيل انمامأ

 نع ٌديعب ةعتملا قّقحُي يذلا ّبحلا ّنأل ؛ةقيقح اهتآك مْهَولا ةظحل ٌشيعن نأ انعنمي

 الو وع الف ؟ّبحن نمو دوجولا نم َنيوْنُي تومب عطقنت اه ملعن يتلا ٍلْضَولا ةظحل
 ..قارفلا ىركذ دنع ِتاّذلل دج نقلا هثياهن ملاع يف اح نإ .َّلْضَو

 ُهَبْشَأ اهّنإ ؛داصحلا بلط دنع اهيف ٌتوملا يتأي ؛ةريصق ةايح يف ٍةعتُم ٌّيَأو

 لل رو ب دال رم هما ب لكس حا ديم نك

 ا ل
 ام هنأ كلذ عم ملعي وه مث ..ناث ٍلوزنل دوعّصلا نم هجر ّلكتو ءاًريزغ اًقرع كلذل

 ؛هب ّلكو ٌراطق هّسهدي ىّتح ؛سابل نم هيدي يف امب اًديعس رجتملا اذه نم جرخي نإ
 ٌةريصق يهو هةثهال ةَقَشَمو بصل نذإ يه !؟ مخّللا نم اَعّرم هكرتيو ؛ةقاظع ٌقديف

 امهم- ةريصق ٌةَّدم هتبحصب يضميو ّيداملا هبلطم ىصقأ ٌءرملا غلبي نأ امف ِِدَدُم الب

 مهس نم ؟”ضتبح نم هب ام هُكرتيف ؛يختري مث توملا ْدَتَو ضبقني ىتح ؛-تلاط
 .لتاقلا مامحلا

 ةدحالملا اهيدبُي يتلا ةسامحلا نأ .قولخملا ىنعملا رمأ يف ُدبكألا ٌةلكشملاو

 ٌفادهألاو عْنّصلا ةّيتاذ ميلا اًمجح زواجتت هّيِقّولاو ةّيرشبلا ةماركلاو ِلْدَعلا يناعمل

 هسنجل رابتعا نود ناسنإلا ماركإو ةلادعلا بلطي يذلا دحلملا ّنإف ..ةّيصخشلا

 اهركنم ّقحتسي ؛عيمجلل ةمزلم ؛ةيعوضوم ؛ميقلا هذه ّنأ نمؤي نأ لضم -اًلم-
 مزلم كريغ نأ عنتقت مل اذإ هراتخت يذلا ّيميقلا ىنعملل اًصلخم نوكت نل كْنِإ .ريكنلا

 ..اهقدصب ناميإلا ككراشي نأ

 .لارخ يأ ٌضِبَت الو ٌضبَح هبام :لاقي .كّرحتلا -ٍضِبَح_(1)
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 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 «ّيبنجألا لالتحالا نم رّرحتلا ىلإ وعدي نم نييِمَدَعلا نيدحلملا نيب رهظ دقو

 راصتنالاو ِهِمْعَذ بوجوو مّلِعلا نع نع مهنم نورخآ عفادو .بوعُّشلا تاورث ة ةَقِرَسو

 فارحنالاب مهماهتالو «نيفلاخملاب ريهشّتلل يناثلاو لّوألا قيرفلا فقوو .هفوشكل

 مهنأ ةدحالملا ءالؤه ناميإ عم -ةّنبلا- يقتلي ال كاذو..يميقلا طوقسلاو يقالخألا

 ..ةّيعوضوم ال ةيتاذ ةْفَّشَتكم ال ةقولخم ِناَعَم لجأل نوشيعي

 وه «قدصو ةيتاذ ةروضب دحلملا هل شيعي نأ نكمملا نم يذلا ديحولا ىنعملا نإ

 جاتحي ال دحلملا نإ جَْقلاةَْهَشو «نطبلا ِةَعْوجو وقل ٍةَمُهَنِل ةيناويحلا ةباجتسالا

 ّنكلو. .ةليضف ُهَلْعِف نأ سانلا هل ٌفرتعي نأ وأ ّمهلا اذه ٌةكراشُيهريغ نأ رعشي نأ ىلإ انه

 راع نعال ناينع اهدي يف اةداط ديبي نوعي ذا اول كلاي يعيب دعلتلا

 ةَّذل بلطم دنع يهتني هبلطم ّنأل ؛نّدَأ لك هوجو دقفيسو . ةوهشلا صرقو ةعوجلا

 هذه ةميقب هُساسحإ َفُعَض ؛ةّيزيرغلا ِهتَمْهَتل يداَّصلا ٌدحلملا ٌصّلْخَأ امّلكو ..دّسَجلا

 نأ ساسحالاو ةّيسفنلا ضارمألا نم ةعومجم ىلإ بلغألا يف ٌرمألا هب ّيهتنيل ؛ةعتملا

 ال ةايحلا نم سأيلا ّنِإف ؛ءايرثألا نم نيرحتنملا ريصم كاذو .ةميق الب ٌةصيخر ةايحلا

 ةذللا يطاعت يف فارسإلا ىلإ اًضيأ دوعي امّنِإو «ةذللا غولب نع زجعلا يف طقف نمكي

 .. شطعلا ءاورإ ىلع اهتردق دقفت ىّتح

 وس ل د

 مهبابحأ عم مهتايحب نوعتمتسي سانلا ثيح ءانل اهمسري يتلا ةليمجلا ةّصقلا ىلإ

 نورينو وكالوه روهظ ىلإ -ةرورض- اًضيأ يهتنتس ىنعملا ةعانص َنِإ ذإ ؛قلق نود

 سيلف ..هْيَعارْضِم ىلع باصتغالاو بهّتلاو لتقلا باب كلذ حتفيسو «نوراشو

 الب ٍمْهَولا تاهاتم يف ٌراحبالا نإ هدودحو ةَسانجأ ٌطبْضَي ٌنوناق عّرتخملا ىنعملل

 نوكتل ؛هريغ عارش دنع رحبلا اذه يف ُةَعارش َفقوُي نأ ٌّدحلم ءاش اذإو . .لحاس

 !هيلع بيرثت الف ؛قرغي ىّتح هفيداجم َرْسَك هّتداعس
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ةدقافلا هايحلا ههجاوم يف هسفن عم اًقداص نوكي نأ ًةرورض ٌرجاع دحلملا نإ

 شيعي نأ يهو ؛(!ءاضيب ةبذكب) قّلعتلا ىلإ ةدحالملا نم ةيثك حنجي كلذلو ؛ىنعملل

 ّلك ظقيتسي نأ كلمي ال هنأل ؛دحلملل ٌمزالم ٌنبجلا كاذو .ىنعم ةايحلل ّنأكو ناسنإلا

 نأ همْلِع عم ديدجلا مويلا سمش 5 ةهجاومل ؛شارفلا نع َكهنُملا ُهَدسج عفريو ءحابص

 حابص للك ءايضلا لسرت يتلا ُسِمّشلاو هُتيبو هّشارِفو ءهسفن :ءاَنَقلا ىلإ ريسي ريسي ءيش لك
 .ناذئتسا الب ءايحألا ٌباوبأ ٌقُدَي يذلا توملا بيبد ريغ ةايح الب ضرأ ىلع ٍديدج

 اَلِإ نوكي ال ىنعملا ّنأل ؛اهل ىنعم ال ,دحلملا ةايح يف «ىنعم» ٌةملك

 يف ةبغر ىَمسُتف ؛زئارغلا ىلإ ةباجتسالا اَمأو «عقاولا قباطيل ؛اًيعوضوم

 ةفسالف ةّماع صرح دقو .ىنعملا بلط نود «ملاعلا ءايشأب عاتمتسالا

 ةباجتسالا ْنأل ؛هعارتخا ال دوجولا ىنعم نع فشكلا ىلع ّيِمَدَعلا داحلإلا

 .هتزيرغ رانب ناسنإلا قارحإ ىلإ يهتنت ع زئارغلا ىلإ

 نم ةغرافلا ةايحلاب نحتمملا ناسنإلا لجان ساموت دحلملا فوسليفلا حصنيو

 نأ يأ "«ةرشابم ةروصب ُهَرَصَب هجاوي ام ىلع اًمئاق ٌةَرظن يقبُي نأ هيلع ّنأب .ىنعملا

 ىلع رصتقت َةَقّيض ٍةقَيض ةروصب اهعم لماعتي نأو ءاهتيلكي ةايحللا ىلإ رظنلا نم هسفن عنمي
 «هلقع يف اج لاوس لك لتقي نأ ىلإ دحلملا وعدي نإ .بسحف ةلجاعلا ةيتيحلا هيلاطم

 هقيرطو «هتفرغ يف هّلك دوجولا لزتخي نأ ىلإ هوعدي هّنِإ .هردص يف رماغ ٍقوش ّلكو
 «ناسنالا موهفم يف ركفي نأ ىلإ كلذ زواجتيال ؛هبْحَص عم هِسْنَأ سلاجمو ؛هلمع ىلإ
 ماع هنإ .ِنوُدلاب ىَضرو ضرألا ىلإ ُدالخإ هّنإ .ةميقلاو ؛ىنعملاو .دولخلاو «ةايحلاو

 .لَمَأ البو ءركف الب
 عارّصلا نع ريبعتلا نلآ يدوو ريهشلا يكيرمألا لثمملاو جرخملا نسحأ دقو

 “طع امتعلع زد 0 !ءععم زيمانع ءالعو هم طفلك زم 5001 01 المان.“ (1)
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 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 لاقف .موي ّلك اهُلمَجُي ةعداخ ةبذكو عقاو سأي نيب هسفن قزأمو هدحلملا هُشيعي يذلا

 لاوط كلذك تناك دقو «ةايحلا يف يرظن ةهجو يه هذه» :ةّيفحصلا تاءاقللا دحأ يف

 .اًريغص اًلفط تنك نأ ذنم كلذك تنك .اهنع ةمئاشتمو اًدج ةمتاق ةرظن يدل .يتايح

 ىنعم ال ٌةّيسوباكو ةملؤمو ةمتاق ٌةبرجت اهّنأ ُدُعْشَأ .رمُعلا مّدقت عم ٌةرظّنلا كلت ْؤْسَت مل
 ضعبب كسفن ربخت نأ يه ءاهب اًديعس نوكت نأ كنكمي يلا ةديحولا ة ةقيرطلا نأو ءاهل

 رثكألا صخشلا ىتح وأ اذه لوقي صخش َلَّوَأ تسل يننكل .كّسفن ٌعدختو بيذاكألا

 .لينوأ نيجوي لبق نم ليق ..ديورف لبق نم َليِق ..هشتين ِلَبِق نم كلذ ليق .اًحوضو
 حوضوبو ةنامأب ةايحلا ىلإ تْرظن اذإ .شيعي ىّتح ٌماهوأ هل نوكت نأ ءرملا ىلع بجي
 «”.«ةياغلل ٌةمتاق اهنأل قاطت ال ٌةايحلا ٌحبصت «ديدش

 ُريِثُت يتلا ةايحلا هجاوي ْنأ اَمِإ ؛نيَحِراج ءِنْيَيِساَق ِنْيَرَّش نيب شيعي دحلملا ّنإ

 د دم اهنأ كردي ةبذك شيعي نأ وأ .- رتراس دحلملا فوسليفلا ةرابعي- «نايثغلا»

 .راحتنالاو سألا ىلإ هشفن َُفجَتال ىتح حابص َّنُك ُهقِشْتسَي نأ جاتحي

 َتَلْطُي نيح ىنعم ال هنو ِةلاسر الب ةايحلا نأ ريغ ٌةلاسر ُكلمت ال مدع نإ

 هاشغيو ُتَبَعلا هكلمي كلذلو ؛هسفن ِهاجّنا يف كّرحتي دي ؛ملاعلا نأ ُنِلعت اهنإ .ىنعملا

 ,ىنقل ثَدحو هاط ملاع يف ُيرارحلا ُتْوَعلا يه ةياهنلا نإ .هرمأ لك يف ٌضقانتلا

 ىضري نأب الإ ةداعسلا نم اًئيش شيعي نأ دحلملل نكمي الو هَدَمْهَتِل ٌروفت هّيكرحو

 .ٍبِدَجلا هلآمب حرفيو ٍمَّدَعلا ىلع ٌةدوجو ٌميقيف ؛هب دعي نأ لب ءضقانتلاب

 نأ هضفر يف اًقداص ءاًدحلم نوكي نأ ناسنإلا زجع فشكتل ليبس لضفأ ٌلعلو

 ةفسلفلا خيرات يف ةايحلا ىنعمال نع َعَقاد نم مظعأ ةريس أرقن نأ «ىنعم ةايحلل نوكي

 ..ىنعم الب ةايح يف ىنعمل شيعت نأ :هناكمإ ىرن ال ام ناكمإ َنِحَتْمَتِل ؛ةثيدحلا

 ال ينلا مهتافّلؤم يف سانلا نيب ةايحلا ىنعمال نع َعَقاد ْنَم َسَرْشَأ ءالؤه نكيلو

 ..مويلا ىلإ ًةجئار لازت

 :ا1/0مهلرن ىلا عمأ5 2عمومءءانالع هه آنا :نلآ يدوو ويديف (1)

 <طاتمو:// وب وياج. هاند طع, عمرا جن جاع 7ءاوهتع م11[. نو>.
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 :رواهنيوش

 ةايحلاف ؛«مئاشتملا فوسليفلا» مساب رهتشا يذلا ٌيناملألا ٌفوسليفلا ءرواهنبوش

 .مّدَعلا ليصحت لجأ نم ّقاشو ليوط ٌعارص اهنأ اهّتقيقحو «ىنعم الب ٌةسئاب هدنع

 ام كاذو ؛توملا ةّيمتحب يْعّولاو ةاناعملا ةشياعم ُبجاو اهيف عمتجي نأ اهيف ام ٌعنشأو

 .ةايحلل ىنعم كانه نوكي نأ ىف َةبغّرلا رشبلا ىدل -لوقي امك- قلخي

 ١ ؟صالخلا نيأ

 يف ال اهنم رارفلا يف وه ةايحلا ىنعمال نم ةاجّنلا قيرط نأ رواهنبوش انربخُي

 اهيلع ءاضقلا يه ةايحلا نم ةياغلاف ؛اهتاَّذلم يف ةبغّرلا دامخإب كلذو ؛اهتبراقم

 عارّصلا بلط ىلإ ةايحلا ةدارإ مهُقوُسَت ّرشبلا رواهنبوش ىأر دقو .اهؤاقبتسا ال
 ُرواجَتُت امّنإو «ةدناعملاب ُمَواَقُت ال ٌةنعل ةايحلا ّنأل ؛اهبو مهب ٌفختساف ؛اهعم

 .اهيف ةبغّرلا ةتامإب
 امّْنِإو ءاهل ٌيِمْهَو وأ ٍفّيزم ىنعم قالتخاب زواجتُي ال ةايحلل ّدوقفملا ىنعملا َنِإ

 يف ةبغرلا ىلع راكنإلاو «ةلواحملا ثبعل ميلستلاو ءاهب رارقإلاب ٌةيِمَدَعلا ُهَجاوُت

 نأ َرَكْنَأ اهبحاص نأ ىوس اهُنيِشَي ال ٌييِمَدَع دجلم نم ةيعقاو ٌةرظن يهو ...ةلواصملا

 وه داحلإلا نأ مغر ؛ةاسأملا ةياهن ىلإ ٌدوقي ال همعزب هّنأل ؛لحلا وه ٌراحتنالا نوكي

 .ُهَنَج هبّقعَت ال ٌعيحج ةايحلا ّنأ يْعَولا ىلع مظعألا ريبعتلا

 !ىنعملا عارتخال دهتجن نأ نم انعنمي ةايحلا ىنعمال ّنأ رواهنبوش ىأر دقل

 :هشتين

 هتاذ يف دوجولا نأ وهو ؛هنم هتفسلف ٌرهوج ٌدَمتساو ءرواهنبوش همهلمب هشتين َرََّت
 هتملكب ؛كلذ مزاولو «ىنعملا ةياهن نع هشتين رّبعيو . .ةياغ الو «ةميق الو .ىنعم الب

 امإو قا لَ كلف ؛ةرابعلا كلت دنع قوتي مل لكل . .«!ةلإلا اَنْلَتَق دقل» :ةريهشلا

 فيك ؟كلذ اَْلَعَف فيك ْنكلو هلكت انك .متنأو انأ ُةانلتَق دقل .. .» :اهدعب ةرشابم لاق
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 ةانلعف يذلا ام ؟ُألا َلياك اهب حسَِل ةجنفسإ اناطعأ ْنَم ؟رخبلا برشن نأ انغتسا

 نيأ ىلإ ؟نآلا ضرألا رحت َنيأ ىلإ ؟اَهِسْمَش هبي انَع ٌضرألا هذه اَنككَف امدنع

 ىلإ ؟ةّرمتسم ةروصب لتألا ىلإ يوهن انسَلَأ ؟سومّشلا ّلُك نع اًديعب ؟كّرحتن نحن
 اَْسَكَ ؟لّفْسَأو ىلعأ ىّنََت َةَبَت له ؟تاهاجتالا لك ىلإ ءمامألا ىلإ «بْنَجلا ىلإ ءٍفْلَخلا

 ؟ةدوُؤُب رك خبضت ملأ ؟غرافلا ء ِءاَضَقلا ٍسافْنَأب ٌسِحن انس ؟ّي ةاهنال مدع َربع ِ لِضَ

 9 .«؟حاَّصلا يف َسيِاَوقلاَلِعْشتنَأ تحن له ؟ةلصاوتُم ةروُصب للا انيلع ْقيُيَكأ

 اهتفن بلس ميلا ىلعأ نأ ينعت اهْنإ» ل ا

 «داقتعا ٌلك» :اًضيأ لاقو 22. «ةباجإ دِجَي ال ,ى؟ذامل» :لاؤس 5 .دوقفم ٌفدهلا .اهّتميق

 207.1 ٌيقيق ل ل
 ؛ٌةاوس ءايشألا لك ؛هلإلاةيَع يفف ؛ضقانتلا نم ءيرب هشتين ثيدح نم قبس ام

 لواحو ههْيَبَقَع ىلع ّصُكَن هشتين ّنكلو . .ىنعم الب هلك دوجولاو «ةميق الب اهّلك اهنأل

 لق وأ «رشبلا ةايح بلق ةّوُقلا ةدارإ ّنأ َمَعْزَف ؛ىنعم «ىنعم الب ةايح يف عنصي نأ

 ججل محتقيو ..ٍرْضّنلا لجأ نم دوجولا ٌعراصُي ىلعألا ناسنإلاف ..مهنم نامربوُسلا
 ..رّمَظلا لجأل لاوهألا

 ؟توملا ٍلَجْنِمِب هدهج ّلك ُدصْحَي توملاو «ناسنإلا رصتني فيك نكلو
 ؟انلاؤس هشتين باجأ مب

 دؤعلا» :اهاّمس ٌةدّدجتم ًءايح شيعي توملاب موزهملا ناسنإلا نأ هشتين بتك

 ٍديدج نم دوجولا ىلإ دوعي هِتْوَم دعب ناسنالا نأ معزت ٌةيقرش ٌةفارخ يهو ..«ّيِدبَألا
 ٌمزالت ةفارخلا اهنإ .يهتنت ال ةبقاعتم ةايحلاو توملل ٍتارود يف «ٌةديدج ًةايح شيعيل

 .مودعم ىنعمل اًبلط ٌةّيداحلالا َةيِؤّولا

 م علمتءاط !للءاجدءطعر 7712 هرب كعنوربءل اع ل0ودعلامع لة نعءاطمأ (قص طلعت الملا عوز 2ععوؤر (1)

0 (2001. 

 .ءعلمعط طلتعاجكءطع, 11:6 [!لز/| (ن طورسءر“ (آ)ذ عامعولك, 2019), م.12 (2)

 .اطزل.,م.14 (3)
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 «ىنعم الف ٌهَلِإ كانه نكي مل اذإ هّنأ ّرقأ امدنع ؛«ىنعملا» رابتخا يف هشتين َلِشَق دقل

 هذه ّنكلو ..يّدحتلاو ةعاجّشلاو ةوقلا داجمأ ةماقإ ىنعم عرتخاف داع مث ةلئق الو

 ةعاجّشلا نيب قرافلا ام ..هقامعأ ىّتح ٌيِئَبَع نوك يف ىنعم اهل نوكي نأ نكمي ال ميقلا

 ناسنإلا رصتني فيكو !؟ءاّنَملاو توملا ُريغ هيف ّرصتتم ال دوجو يف «نبجلاو رّرهتلاو
 ٠ ناك اذإ ءراصتنا يف لَم يَا دعا مْهَو يف لهو !؟اًموزهم نوكي نأ ُهردَق ناك اذإ
 !؟ةديدج ةايحلل ةرود لك يف رصتني توملا

 :رتراس

 نرقلا فصُو ىّتح ؛نيرشعلا نرقلا يف لّوَألا ةدحلملا ةّيدوجولا فوسليف رتراس
 يذلا لجرلا كاذ 2”.ىنعملا لجأ نم عارّصلا رصع هنأل ؛«رتراس نرق» هّنأب نيرشعلا

 .ةّيدوجولا اهتحاتجا يتلا دالبلا نم اهريغو اسنرف يف ةريبك ةروصب داحلالا ًةرارش ٌقلطأ
 ناك اذإ هَّنِإ -لاكساب فوسليفلل اًقفاوم- لئاقلا وهو «ىنعملا رتراس دجو فيك

 كين يهانتماّللا ناكملاف ُكلإ كانه نكي مل اذإ اّمأو «ٌقِسانتم ٌوجولاف ؛اًدوجوم هللا
 20؟بعألا

 ٍءيشل ةقيقح الف ؛اًةيهاملا ُنبسَي ٌوجولا» :ريبكلا ّيدوجولا أدبملا بحاص وه رتراس
 لع ُناسنإلاو .ٌةّيهام فادوجوملا ٌبهت يتلا يه ضرألا يف اًنُدكرح امّنِإَو ؛هتاذ يف

 يق يتلا يرحل هذه نتيحل ىنعم عنصت نأ نيلعو ءانسفنأ مضر ارحأ نحنف رحاب

 ”.ىنعم ةايحلا باسكإب ؟هلإلا ٍلَمَعِل ُثراولا وه -رتراس دنع- ناسنإلا نإ .اَنَيْعَو

 يْعَو ٌةلاح اهتعيبطب نذإ .. .ةئناسنإلا ةقيقحلا ّنإ) :لئاقلا وه رتراس ّنكل ..الهم

 98 ما ُرَدَق ٌُسؤبلاف ”.«سوؤبلا لاح زواجتل ناكمإ ّيأ نود «ةديعس ريغ

 ىلإ ةوعّدلاو ءاهضيقن ىلإ ةوعّدلاك ةّيرحلا ىلإ ةوعدلا ّنأل ؛ناسنإلا لمع نم ءيشل

 8.11. اننالال, انع ىاةءاع لع قييطابم (طدمتوم نر ههوماب 2000). (1)

 لعوم-طونا كومعع, ةام/ءطمواعرزم» هرم طاطنعع (الوأا ىوتارب هأ 0طتعدعم ©ععوك, 1992), م.494. (2)

 .طملواتمع 0ةنعاع, 'كدمعع ةمل )لأ ءاعجدعاطع' , 3م كانك ماعدا مددأ الما. 10, »او. 2 (2004). م.205 (3)

 لعوم-طونأا كويتتع, ا ' اء ءا اء )اةءمردا طككمأ 0” ههامهزم طارة هج جوا هعزوناع (طوموت 0ولاتصقمل, (4)

 .1943). م4

0 
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 !ِراَوَب ىلإ ناسنإلا دهج لك ..ملّظلا ىلإ ةوعّدلاك لدعلا

 ؟نهنيب قزافلاو كقلاو ريغلا ةميقب هيف يف طفحي نار ثراسم عاطقما كيك
 قّلعتم ءيشب قالخألا لاجم يف ٌتْظفَتْحا دقل» :هلوقب هتايح رخآ يف رتراس انبيجُي

 ريشا ءاغلإ يه داحلإلل ةّيعيبطلا ةجيتنلا .ِنيَمَلَطُمك ٌدشلاو ريخلا وهو هللا دوجوب
 ىلع ةيلوؤسملاو ةيرحلل همْهَف لماك رتراس ماقأ دقل ”.«ةّئبسنلا نم عون كاذو ءرشلاو

 هؤانب ناكف ؟؛نْيَ نيتِعوضوملا ٌرشلاو ريخلا دوجو وهو ؛داحلالا ةّيلك يفانُي ٌينيد موهفم

 .يداحلإ ٌرُّوَصَت اهيلع ىنبُي ةّيقيقح ةّتقيقح ةّيضرأل اًدقاف هّلُك ٌيفسلفلا

 لي يقال ورك رافعات قرد نحرع يف رامات

 سانلا ّنأو ,مهدارفنا نم ال سانلا طالتخا نم أشني يعولا نأ اًقرتعم ؛اّيدرف اًرمأ ةّيرحلا

 نع ثحبلاو «ساّنلا 5 ا ف

 ةميقلا نأ ىري داحلإلا ّنأل ؛اًئيش مدي نأ ٌداحلالا كلمي ال ؛عيمجلل ٍمِزْلُم

 رس شم علئ ضال كار ياارب جس

 را ملل ا

 يف تّرهظ ةءابه لثم تسل يأ رعشأ » :”راوفوب ود نوميس عم هتاراوح يف لئاقلا

 نكمُي ال هنأ ودبي نئاكك ءاًقبشُ ٌرَهَجُم ٌزَمَتْسُم كَم ٌنئاك يّنأ ُدُعْشَأ امّنإو ؛ملاعلا

 ٍةظحل نيب هبي مهَو ٍفْيَط دّرجم ٌروعشلا كاذ نكي ملو «قلاخ ْنِم اّلِإ َرَُدْضَي ٌدْضَي نأ

 .هتاباتك يف هزومُرو هراكفأ نم ريثك يف رهظي اًيرهق اًساسحإ ناك امّنإو «ىرخأو

 .ةزرمممع لع 8ءولبانمزك, ارم 06 بجوز ء لعد 41ج (طومتك: تةلانصقكل, 1981), م.ك51 (1)

 لعوم-طدنأ 5دممع, ظعممإل آغالال, ممم )امس: 176 ]980 [ماعصتاوسو (الولناءوتاإل ه0 0طتعدعم (2)

 .طرعوؤر 1996), 2

 .رتراس تاقيشع رهشأ .ةفورعم ةّيسنرف ةيوسنو ةّيدوجو ةركفم :9110026 06 8681017015 (1986-1908) راوفوب ود نوميس (3)

 .ةزودممع لع 8ءوللا/ مذكر ام (067671هن1و لعد 4كآءا م.551 (4)
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 دقل» :هلوقب رتراسل ّيركفلا خيراتلا صيخلت يف نفوه ند ناف نايردأ نسحأ دقو

 اجا ىلا ييزهال نيوطتلاة ارض نكي «ريغتص تس ف هلا ناسبألا لع تراس فتون
 عيضاوملاو حيسملا ٌةايح ْثَيِقَب .ّيحيسملا ِرَظّنلا راطإ نم ُهْرّرحُي مل ... ّيداحلإ

 0 هل ل يو لال ا ل ا

 نم ٌقرسي نأ ٌرطضا كلذلو ؛ىنعم الب دوجو يف ىنعم ةعانص يف رتراس لشف دقل

 .اًيداحلإ ىّنعم َىَشْنيِل ؛ُةَرَهوج ٌينيدلا ىنعملا

 :وماك

 ٌةلضعملا يه ةّيمدعلا نأ -اسنرف يف دحلملا ةّيدوجولل يناثلا ُمُجنلا- وماك كردأ
 ناسنإلا ىَمرُي ذإ ؛ةسيئب ٌةروص ناسنإلل مسري داحلإلا ّنأو ؛ناسنإلا ةايح يف ىربكلا

 َّنأ ىلإ ىهتناو .ةولم ةرمث الب ةّقشملا ىعتي ُلَطَيو «ةياغ الو ,ةمّكج الب دوجولا يف

 ؟شاعُت نأ ٌةريدج ةايحلا هذه له :وه َربكألا ّيفسلفلا لاؤسلا

 ؟ىنعم الب ةايح هب هجاويل وماك ُهَعَنِص يذلا ُمْهّولا وهام

 «رقاعلا ةايحلا الا هناكمإب َناسنإلا نأ يأ ..«ةدباكملا ةداعس» ُمُهَو هن

 اًضعب ريصت ىتح مر رثَس هل نأ ملعي ثيح هربَق ىلإ هقيرط يف ًةَعِس ٌةَعِساْللا ةّقشملا دباكيو

 !هَّذَل ةدباكملا َّنأ لاوهألا هذه مامأ ةحالس و ءِباَرّتلا نم

 ةحارال ةّقشم ٍةَقشمو هيف حاجنال ٍدهِجب ذك فيك ذإ ؛مهَولا مظعأ وه - -ٌكشالب- كاذو

 ؛سفنلل ةلتاخم الإ كلذ يف ىرأ نأ كلمأ ال يَ !؟.. .هل ةزئاج ال داهتجاو ءاهدعب

 ٌةبرجت ةاسأملا هذه ىّمس5ُ د نأ عيطتست ال كّنِإ . .كلذل عنصُت مل انّلوقعو انبولق َّنِإف

 اهّنإ ..ماتخلا دنع حارفأ الو ٌةيطع الو روف الف ؛اًدوجو حاجنلا نمت ال اهنأل ؛حاجنلل

 ةميقعلا ٌةَقشملا نوكت فيكف ..ِبْدَبلا ريغ ءيش ال ..ٌةحراج ٌةاهلمو ٌةرفاس ٌةاسأم

 . !؟ةداعّسلا اهسفن

 لمطم 1. نز 1 ءومزع, 'كدماعع ةم0 000: ى كمتمادقل 00لزنووعإب7* طور 2, 3وىا»ء كانللغ1ك 711710110110, (1)

 .الما. 20, 8م. 1 (2014), 4
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 ؟لِْبَك ىلإ هيف ُفَرَي يتلا ةظحّللا دنع ةدباكملا ىنعم ام

 مويلا ينْنِإ» :اهلوقب اهتومل اهتيؤر نع راوفوب ود نوميس ةدحلملا ٌةبتاكلا اًييجُت
 ءاهّأرق يتلا بتكلا ّلك يف نزحب ُدْكدَأ يّنِإ .يسفن ةذ ةدابإ ةركفل اًهْرُك نوكأ ام ّذّشَأ

 دعب ٌةدوجوم نوكت نلو اهّتعمج يتلا تامولعملا ّلكو ءاهتُيأر يتلا نكامألا عيمجو

 نل ...ءيشال ٌةأجفو . .ةريثك نكامأ ةفاقثلا لك «تاحوُللا لك «ىقيسوملا لك .نآلا
 نم برطضي وهو ِقدبلا راجشأ جايس ُةيؤر يناكمإب لازي ال .ءيش كلذ دعب ثدحي

 يف ٌةقَّدحُم ٌفِقَأ تنك امنيب ضباّتلا يبلق اهّْمَعطأ يتلا دوعولاو «هيلع ُبهت يتلا حايررلا

 «كلذ عمو .دوعولاب ٌءافولا مت مت دقل .اهّسيعأل اهلمكأب ٌةايح :يمَدَق دنع ٍبَهَذلا مَجْنَم

 ْمَك ٍلوُمُد عم ُتْكَرْدَأ «ةجذاشلاو باشا ةاتفلا كلت ىلإ ًةصحاف َة ةرظن تظن امدنع

 1 .يًدعو لحم تنك

 اهفقاوم يف ةدينعلاو ءاهداحلإ يف ٍةسرّشلا ٍةفوسليفلا هذه مالك يف تسس ٌتنَسْخَأ ٌكّلعل

 كُئّدَحَأ تسل . .حيرلا هورذت وامر ىلإ ٌيضرأ ٍلمأ لك يهتني فيك ؛ةحاقولا ةجرد ىلإ

 يتلا ةايحلا يف ركفتلا ةظحل . .ةايحلا يف اهلأمآ نع امّنإو «ةايحلا دعب اهل ِلَمَ نع

 كن .ةعيدخ ٍلمأ لك َنأ ٍةقاَفَصِب ٌفِشكت «ةيساق ةظحل ِلِحْلُم بلقب ء ءرملا اهشيعي

 يف ٌةرارم ىركذلا كلت ثراصو اّلِإ .توملا اهعم َتْوَكَّدو ءاهَتْيَضُمَأ ةعتم يف ركفت نل

 ..هل لمأ ال نمل لمألا ملأ كاذ . .ِسْفّنلا

 ىرتف ؛ٌكِيَرظان َعَدْخت ىّتح هارت نل كّنِإ ؟وماك دنع ةّيداحلإ ةايح يف ىنعملا نيأ

 !ىنعملاب ىلبُح َهَدَّن ةّضق ةاسأملا

 :لسار دنارترب

 انأ اذامل» :ِهيِكِب ةسينكلا عزعز يذلا ءبهاوملا دّدعتم فوسليفلا ؛لسار
 فوسليفلا عم ةريهشلا ةرظانملا يف ةدحالملا ٌقيرف َلّثَم يذلاو .«؟اًيحيسم ٌتْسَل

6 
8 
0 

 ةزررممع لع 8ءوتانمأك, 716 10رعع نإ 0 ”عيمكامررءع (ككعل امن لووعمط ظهفاعتمسععك, !هنا] ه1 (1)

 تياعيمع, طتعذعم: ظ:ةصعتوعمم [1ععولل 2ععوو), 1971, م. 5
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 نسي ىلا ةياهتلا ةديشر اهل تسيل تاما كل نال 001 اروبا هرتسايزك

 اجبت الإ سيل كلذ لك «هثادقتعمو هّيحو ءهثواخمو هّلامآو «هًوامنو لصف ؛اهيلإ

 ًةرورض دب الو «ٌيسمَّشلا ماظُنلا ِاََب نقلا هل رّذُق دقو .. .ِتاَرَّذلل َيِضَرَعلا وطاوَّتلل

 ب رجلا ن ِنْوكلا 06 تحت ناسنإلا تازاجنإل لماكلا ٌدبعملا َنَكْذُي نأ

 هيلع طُقْسَي .ناسنإلا ٌةايح ِةَوُق البو ٌةريصق» :هلوقب ناسنإلا ةايح صخخل يذلا وهو
 نأ َمويلا ناسنإلا ىلع َمكحُ دقل ..ةملظبو ةقفش الب «ةدّكؤم ةروصبو ءطبب ٌثوملا

 0. «مالّطلا ةباوب ربع هشفن وه كمي ب ادعو هيلع اًريزع ٌرسخي

 الف ؛هلإ وجو ضرتفت مل نإ هنأ ٌحّرصملا وهو «لسار دنع صالخلا ٌقيرط امف

 ؟«”ةايحلا ىنعم نع لاؤُّشلل ىنعم
 هجوم فالق لكألا لع عاجدلا نإ ةوعلا نيل ماك عايل لت راو

 ٌدَعْسَي فيك «نكلو . .هتايوبحم لجأل ناسنإلا شيعي نأو يساقلا ملاعلا اذه

 بحت له ؟ّبحن : نأ انيلع اذاملو !؟لئاز ٌتارس ُهَلُكُمو ُهَيخ َّنأ ملعي وهو ٌناسنإلا

 مذا ةياقلا تتناك نإ ؟ كلل يعتتي متعلا ةيلظ نري رارقلا .دآلا ما كل فرزات

 وهف ؛ىلوألا تناك نإو «نيزحلا وأ ٍفئاخلا ةماستبا ٍيَرك هل ةقيقح ال ٌتفئاز بح

 دوجو نع ثحبي يذلا درفلا ٌروعش وه امّنإو ,ىّعم ةايحلا ٌُثِروُيال ٌقزيرغ ٌعافدنا
 ةميق ىري ناك نإ سفنلا ىلإ ٌبوره وه ..هلوح وأ ُهَماَمَأ رظني نأ نود ءتامدَص الب
 ّلثملا ٌبلطي لسار ناك نإ سفتلل ٌةعاخم وهو «َبِحُت ْنَم عم عاتمتسالا يف ةايحلا

 ..ٌتَبَعلاو ةكرحلاو ٌةّداملا يه امّنِإَو ؛َوَلُعلا فرعي ال ميند ةّداملا مّلاع ّنأل ؛ايلعلا

 هفّلؤمب رهتشا .يزيلجنإ ةفسلف خّرؤم :7م606710لع ©طقناع5 ©هماعدامو (1994-1907) نوتسلبوك زلراشت كيردرف (1)
 .«ةفسلفلا خيرات» :مخضلا

 .8عامومل انووعاا, طابعا ءادب» هه اموهنع (خعل ذهن الادمن طوماتمم ]5 [ءواذاب 3عسامب7, م. 45) (2)

 8عممومل اسددعأا (1910), "عع الادصاو اللمعوطتم“ (3)

 <طغقمد://اند عمد .لر عجب. ءلس/ز | عم2لاط[-ا5ععصقمو- ا هموطتم.طغصأ >

 لموطابو الل. 5ءوعطقك, عل. طحصامر»نو اء الاعورتتتو هز انن/ع: لرد ادراج مامورب هجن (2يزوع (لهطقصمعواتمال: (4)

3 ,(3801131,2015. 
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 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 .ةعونصم ٌةيتاذ هيف ٌميِقلا ٌيداحلإ مّلاع يف ةمحّرلاو ِلْدَعلل ىنعم الف

 مّلاع يف داؤفلا ًةعْوَل ٌِفْطُي ىنعمب ةاجّنلل ٌقيرط داحلإلا يركفم دنع له ..اًريخأ
 ؟سراقلا داحلإلا

 لوق هيف َمَّبتَت يذلا «ةايحلا ىنعم» هباتك ةمتاخ يف "”يلرسم نوح كبيجي

 انِْذَ نم مخرلا نلعا :هلوقي نعل لاؤس نع مهباوج يف نيركفملا تارشع
 ال .انكوكش لك ُوْحَم اننكمي ال .هنع ٌثحبن اَنُك ام ّلك ىلع رُدَْن مل .دهجلا ىراَّصُق

 انّمفارُت ٌةيواهلاو ءتانامض ّيأ انيدل تسيل «ةياهّتلا يف .انفواخم لك ةثدهت اننكمي

 ِءْوّضلا نيب ب ةرفّشلا دك يتيقد قيرط ىلع ريسن نحن . كلذ ريغ ىّمتن انُك نو ءاّمئاد

 29 .«؟انسُفن دقن نأ انيلع ٌبِجَيو ءِفَدَه الب شيعن نحن .ّي ّيئاهناّللا مالّطلاو ٌّيِدَبَألا

 ةايح يف ةايحلا يف ىنعم نع داحلإلا ةفسالف ثيدح ٍرمأ يف راصتخالا اندرأ نإ

 ٍفْضَو يف َقَّدَص قيرف ؛َنْيَقيرف ىلإ اوُمَسِقَن هَسقنا دق ًةفسالفلا ءالؤه نإ ٌلوقنسف ؛ىنعم الب
 دنع- انّنِ .ََِع درب «ىنعم عارتخال هدنع دهج كف «صالخ ال هلو «ةاسأملا

 مئاد ٍرْحَص يف انّنإف ؟هتيَبَع يف حيرص عقاو يف انسفنأ َرّدَحُن نأ كلمن ال -ءالؤه

 دقي نأ يناثلا ٌقيرفلا راتخاو. .نايَكلا ديب ةايح ةهجاوم يف انّ -تالّقَعلا ُهيَّطَق نإو-

 ؛دجملاو ةعاجّشلا وأ ِلْدَعلاو ةّيرحلا مّيِق لجأل ةايحلاب اهزواجتل دهتجا ُهّنكل ةاسأملاب

 ..مهفارتعاب اهني هوجو يف ةيعوضوم ٍمِِق ىلإ اور ذإ ؛ضقانتلا يف ءالؤه عوف

 ل سل ا يذلا ديحولا ىنعملا
 ةقيقح ال «ّيعوضوم رخآ ىّبعم ّلك ّنأل ؛عيطقلاب سأل ةعتم وأ ةيدامل لا

 .ءاَّمّصلا ةّداملا مّلاع يف هل

 .ساسكت ةعماج يف سّرد .يكيرمأ فوسليف :108 20655651)/ (1955) يلرسم نوج (1)

 لوطم ©. اك عووعتلال, 11: طلعوا هزاع: 1! ءاذهت هديك ط و ةامعمرونءوأ 1: هكا هصتعأ هم ىعاعتاا رع (2)
 1ع طءرسمءءاطبمو (ا؟هصدبتس دع [ةسسمع 8نطاتوطععو, 2013), 5
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 قالخألا مهّوو ..داحلالا

 ..قلحلا نشح نم ةمايقلا موي نمؤملا ِدْبعلا نازيم يف لَا ءيش ْنِمام»

 َمَّلسو هيلع هللا ىَّلص ٌدّمحم

 ٌلْدَعالو ُنيناوق الو ناسنإ ٌقوقحالو ...نوكلا يف ٌةهلآ ٌدجوت ال»
 ©" .«ِرَشَْللٌيِعْمَجا ٍلاَمَحلا جراخ

 دحلملا خرؤملاو فوسليفلا

 "”يراره حون لافوي

 . الايعنوأ ةلهدط ؟!ةمومأر, دهمنع»ى: 4 81و [لزئاهرون هز ليج هما (آ.مه0له», !/اماقعع 8ههاككر 2014),م.31 (1)

 .ٌريبك ٌيبعش ٌيمالعإ ٌروضح هل .سدقلا يف ةيربعلا ةعماجلا نم خّرؤم :الانا/2] 210311 [13535) (1976) يراره حون لافوي (2)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 مالسإلا يف قالخألا

 ايف ءاطنا الو يكمل بلاط اهب ءانفالو ةايعلل ءاعسال لا ملطعلا وي

 ٌطبضت قالخأ نود «ىرخأ دانتي اًئْيِح محالتت ريثبلا نم تاعامج قف شيعي نمل
 نود َنَْأ ال ..ثّربادت اذإ ٌبولقلا عمجتو ةرتقلا رّذعتو ٌىَرّلا حبكتو ءَكولُسلا

 تاحطّتلاو تاوّرّنلا زواجتت اهيلع ق قُم ةنقالخأ من ىلإ ٌمكتحت ٍةايح ةموظنم

 اب ف ملسملا لص يفاهيتهأو قالخألا نع عباو يح ةثشلاو آرقلا يفد

 يف ٌرجني نأ وأ هدايند علت نأ ربداع قاع لش الإ نانا اهبقغ ياعرب

 ؛اهدارفأل ّيِسفَتلا َنْم ألا ةعامجلا نق ُّقَحُت هقحلا ناميالل عباتلا ٍنسَحلا قنُحلابو . هارخأ

 ديم كِل نأ اندر آَدِإَو > :ىلاعت لاق .اهيف ٍقشفلا راشتناب ةعامجلا كاله ناك كلذلو

 20.16 /ءارسإلا) 5(4) يهد اكرم لوما هع نحت اها فسقم اهم انت ارم

 ُكَرْذُي هنم ةيثكو ؛بلقلا يف ٌنماك هٌرايعمو ؛جراوجلا يف رهاظ ُنَسَحلا قلخلا

 :مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر لاق :ليقلا اهله تقرأ ينا وألا عاتب لمعي

 نم ُساَّنلا هيلع عِلَطي نأ َتْهِرَكوَكلِرْدَص يف لاح ام م ذالاو هِقُُملا نشحن ثُم ٌربلا»

 :مّلسو هيلع هللا ىلص لاق . ءازجلا ىهتتم ثيح ىلإ اًماوقأ ٍنَسحلا قلاب هلل ٌعفريو

 ْمُكَضَفِبَأ نو هافالْخَأ ْمُكُتِساَحَأ ءاسل تلج ة ةرخآلا يف ينم ْمُكبرْقَأو «يلِإ ْمكبحأ نإ

 9 .دفتحلا نوقوتملا نازل «قلخأ مكون رخآل يف يب و لإ

 ءيش ْنِم ام» :مّلسو هيلع هللا ىَلص لاق .باسحلا موي ٍداز ُديخ ُنَسَحلا قّلخلاو

 (*.«قّلُحلا نسم نم نازيملا يف َلقثأ

 امدنعو .يخّولاب مهاهنيو ساّنلا رمأي هناحبس هللا نأ ُريخُت امنإو :مهيقاعيل ةيصعملاب ساّلا ُمأي -هناحبس- هللاَنأ يآلا ربخُم الا (1)

 ها ا قب
 .(2553 /ح) .مثإلاو ربلا ةفرعم باب .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك .ملسم هاور (2)

 .(2018 /ح) قالخألا يلاعم يف ءاج ام باب ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر نع ةلصلاو ّربلا باتك ءيذمرتلا هاور (3)

 .(4299 /ح) ,قلخلا نسح يف باب ءبدألا باتك .دوادوبأ هاور (4)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 مكريخ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق .سانلا نيب لضافتلا ٌرايعم ٌنَسَحِلا قّلخلاو

 ”٠ هيَ مُر انأو أل مكريخ
 ْمهُمَحرَي نومحارلا» :ملسو هيلع هللا ىّلص لاق .ساّلا ٌمَحرُي هب ءليمجلا قلخلاو

 ؛نمحّرلا نم ٌةنِش ْمحّرلا«ءامّسلا يف ْنَم ْمكدَحْرَي ضرألا يف ْنَم اوُمَح ٌمَحْرا ٌنِمحّرلا
 9 .«هلل ُهَعَطَق اهَعَطَق ْنَمو «هللا ُهَلَصَو اهَّلَصَو ْنَمف ْنَمَف

 هللا ىَّلص هللا لوسر ءاعد نم ناك دقف ؛ّيِوْبَن ٌبَلْطَم ءنَسَحلا ِقّنُحلاِب ُلُمجتلاو

 يّبع فرصاو «تنأ الإ اهنسحأل يدهي ال «قالخألا نَسْحَأل ينيهإ» :مّلسو هيلع
 1 " .«َتْنأ اَِإ اًهعيس يّتع ُفِرْضَي ال ءاهتيس

 هللا لوسر ءاعد نم ناك دقو .ٌيوبن ٌابعلم «قالخألا ٍءّيس نم ٌةذاعتسالاو

 لامعألاو قالخألا تاركنم نم كب ٌدوعأ ين َمُهَللا» :ملسو هيلع هللا ىَلَص

 .«ءاوهألاو

 َّنإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاق .هناحبس هللا دنع اًنَسَح اّلوُب وُ لقي ُنَسَحلا لمعلا

 © هاتي الإ ُلَبْفَي ال ٌتِيَط هلل

 نوكيا ذعف نيفلسسلا ريع اهكريت ال ةنالطإ ةصيشخ نيل قدعلا قلشلاَ
 وه لب ؛ملسملا جرحمب كلذ سيلو .نَسَح قُل ىلع ٌدحلملاو ٌيسودنهلاو ٌيئارصنلا
 ناسنإلا قلخ دق هناحبس هلا ّنأ دقتعي ٌملسملاإ ؛ناسنالاو قالخألا ةقيقحل مْ َمُهَق ُدَيَوُي

 ىدتهُي ِنَسَحا قُلُلا نم ريثكو .ثيبخلاو َبِيطلاو «حيبقلاو َنَسَحلا كردُت ةعيبط ىلع

 ُباَب .حاكنلا باتك ؛هجام نباو ؛(3990 /ح) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ لضف يف باب ءبقانملا باتك ٠ يذمرتلا ءاوذإ 00

 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر نع ةلصلاو ربلا باتك .يذمرتلا هاور «(4941 /ح) .ةمحرلا يف باب ٠ للا يل مظل هاور (2)

 .(1924 /ح) نيملسملا ةمحر يف ءاج ام باب ءملسو

 .(27 1 /ح) همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك .ملسم هاور (3)

 .(359 1 /ح) ةملس مأ ءاعد باب .مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر نع تاوعدلا باوبأ .يذمرتلا هاور (4)

 .(1015 /ح) اهتيبرتو بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب .ةاكزلا باتك .ملسم هاور (5)

118 



 هسقن ةهجاوم يف داحلالا

 هللا ىَلص دمحم ةّوبُب ٍِقْدِص ىلع ُنآرقلا ّلَّلَد كلذلو «"اِلّرُم يحَو ةطاسو نود هيلإ

 امو .ءوّسلا نع مهاهنيو ريخلا ىلإ مهوعدي ُهَّنأ .باتكلا ٍلهأل باطخ يف مّلسو هيلع
 ُفَرْعُت ال تناك ةيقالخألا ريياعملا نأ ول نايبلا اذه يف ةّنآرقلا ةجيحلا اوكرديل مهل ناك

 سلايل لونا تومي > :ىلاعت لاق .في رحّتلا نم موصعملا يحولاب الإ

 مُهنبْنَيَو يدا ُمْيْسْأَي ليجيإلاَو ٍةسرْوَتلَا يف ْمُه دنع ابوك 4 هَوُدَي دل

 َمُهَرْصِإ َمُهْنَع قلع عب ةبتضلا 2ع بو تكي كل مه ْلِْو ركحشلا نع
 هىدلأ 0 55 وسو ُهوُيَّرَصَو وب اوُنَماء تدل هلع تناك نأ َلَدَخْلاَ

 .(157 /فارعألا) 42 ل
 مزتلملا دحلملا نوكي نأو ءاّيقالخأ ٌداحلإلا نوكي نأ نكمملا نم لَه ْنكلو ..

 ؟اًيقالخأ هداحلإب

 ؛-!همُهَق ءوس يف ٌةدحالملا عقيام ٌرثكأ امو- لاؤسلا ٌبلطم كيلع ّسبتلي ال ىتحو

 نأ َتملع دقف ؛ِبّيَط ٍقُلُح ىلع ّدحلملا نوكي نأ ناكمإ يف ُثَحِبي ال لاؤّشلا :لوقن
 ناكمإو .داحلإلا ةقيقحب دايس ل درسا ترب عسا

 رمأ وهو ..ةنسح اهتقيقح يف اهّْنأل اهناسحتساب اًعيمج مزتلن يتلا قالخألاب هِيَ
 قنيعم ةّقالخأ ئدابمل ءافولا مزتلي نأ دحلملا ىلع بجي اذامل :ٌلءاستن امدنع حضي
 ؟ةّينآلا وأ ةيتاذلا هتحلصم يف كلذ نوكي ال امدنع ىّتح «رارمتساب

 لعف لك يب هكازذإ نع لقعلا زجسب اذ ان الذم يف بلا دكاناو لذ نس دش ملاك

 هلأ نب ىلا لملك ان ل ع زج َةعَو

 ع نم اعل ايما هيأ مكي رو ها .: م «صخشل ةحلصم نوكي لل

 ع ةححلصم هنمض يِفَو رِهاَشلا يف ةّدسْفم نوكي «لغفلا َكِلَذَكَ هقح يف ةّدسْفم وُ ُثِيَح نم

 عئارّشلا ءيجتتف ؟ لقعلا الإ دمي ال ةَميِظَع ةّدسْفم هنمض يِفَو ,ةححلصم رهاظلا يِف نوكيو ٠ هللا يف لْقْلاَو داهجلاك ؛عرَشلب الإ

 .(2/117 ةدارالاو ملعلا ةيالو روشنمؤ ةداعسلا راد حاتفم) .«ةحجارلا ةدسفملاو ةّحلصمْلا نم هنمض يف اَم نات

119 
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 مُهّولا كلذ ..قالخألا

 ؛ٌىقالخأ ٌداّيت .تابتكملاو مالعإلا ٍقاوسأ يف َمويلا ُتاََحَّصلا «ديدجلا داحلإلا»

 ُجَهْنَم وهو .ءيش ّلك ْمُمسُي هنأ هماهّتاو نيّدلا يف نعّطلل اذككب تاراعّشلاب ندعي
 ةقتعتو «هلإب ناميالا َماهوأ ٌكرتت ىّتح ريخلا ىلع ٌةيرشبلا ميقتست تست نإ هلأ َُدْمُع ٌيرهد

 الو كلذ لبق ءيش الو رباقملا ٍدوُحن دنع يهتنتو ماحرألا يف ًادبت ناسنالا ةايح نأ

 ىلع ؛تاعامجو اًدرف ؛هتايح َميقي نأ دحلملا ناكمإب رّوصتلا كاذ لوصأ ىلعو .هدعب

 .ًةحاّولاو ّنْمَألا عيمجلا ٌُتروُي امب ؛ريخلا يناعم

 نوركُُي «(داحلإلا مالعأ نم مهريغو) ديدجلا داحلإلا ٌرومُر ّنأ شهدملا نمو

 مرملا كلمي ال يدق ّيصخش رايتخا دّرجم مهدنع يهف ؛ٌةقيقح قالخألل نوكت نأ

 نولُضُفَي ال اًرَشَب جت اًبباع اًدوجو نأ ٌلصاح مهنيب ُقافتالاو . .سانلا يف ُهَمُكَحُي نأ

 لكف كلذلو . .ّرشلاو ريخلل ةميق وأ ىّنعم هيف نوكي نأ نكمي ال ءتادامجلا وأ َمِئاَهَبلا

 هجدمل ٍدَحَأ ىلع هل ةجيحم تسيلو «ٌيقوذو ؛ٌيصخش رايتخا يه ُناسنإلا اهاّنِتَي ةميق 0

 ..هتنادإ وأ

 ةينيورادلا ٌتاّيقالخألا لوقت ةحارص» :سور لكيام ٌدحلملا ٌفوسليفلا لوقي

 بوكت ىلح انتاج لكيوم اين كعتز دنا ءمفولا نب عون ذي رطرعلا فالعألا نإ

 ٌتييكت مولا اذه ّنأ ءارو ببسلا نأ َفِيضُأ نأ ُدَوَأو .نينواعتم نيّيعامتجا اًدارفأ

 قالخألا نأب اًضيأ نمؤن لب بسحف ةّيرهوجلا قالخألاب نمؤن ال اننأ وه جان

 ةيرهوجلا ةيقالخألا ةرهاظلا ةبرجت نم مهم ءزج .ٌيعوضوم ٌٌساسأ اهل ةيرهوجلا
 اًضيأ ان امّنإو ءميلّسلاو حيحّصلا ءيشلا لعفن نأ بجي انّنَأ -طقف ال- رعشن اننأ

 حيحَصلا ٌءيشلا نحب هنأل ميلّسلاو حيحّصلا ءيشلا لعفن نأ انيلع بجي هنأ رعشن
 ©.«ميلَسلاو

 حاتءطمعأ بدع, 'عماستمم همم عاطتعو" ص 8ديعع هلم, 72 ااه 0/ لوادر طحوبستساوع )1١(

 لع الهاء نإ له سمازع» رج 3ءعمعءء امعءما| ءونونع كسلتعو امكاتاساع !اتملاع عفتانمو
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 ّلك نم هب تَطاحَأ يتلا مُهَولا ٍةديْضَم يف ٌقاو ّدحلملا نأ سور لكيام انهانل ٌحَضوُي

 دعب هتاَنْيِج هيف اَهْنَعَرَر يتلا ماهوألا ببسب ةّيعوضوملا قالخألاب ٌنمؤي دحلملاف ؛ةهج
 ةّيمهولا ةيقالخألا ميقلا هذهب مزتلي وهو . .هتنيب عم فيكتلا ىلع قالخألا هذه ُهتئاَعَأ نأ
 . .ٌةمِزلمو «ةيقيقح ةّيقيقح مق اهّنَأ ىري وهف ؛امح ٌةَيقيقح ةّيقيقح مي اهّنأ هّيقي هيلع ىلوتسا نأ دعب

 :قدصب لاقف ؛ةيميقلاةْيَدَعلل داحلالا ةمزالم لجأل هنزحم نع رتراس َبرعأ دقو

 ايف نق ىلع رونملل ياكمإ لك نإ ]نجوم ري هل أ ذب عرسلا نمل لإ

 9 .هئافتخا عم يفتخت كفل

 ال ال رند تا وز قاتل وضرب بسلا نا دالاو
 ةعومجم لكشُت -يكام .ل.ج دحلملا فوسليفلا لوقي امك ةّيقالخألا َميقلا َنِإ ذإ

 «2.هلِإ هل نوك يف اّلِإ دجوت نأ نكمي ال ؛تاقالعلاو صئاصخلا نم ةبيرغ

 ٌداحلإلا ذإ ؛حابم ءيش لك نأ يف صحن ال (ةّيعوضوملا) قالخألا بايغ ٌةاسأمو

 لوقي داحلالا ذإ ٍاَكْنَمو ءاَرَطَح ٌدشأ ةاسأملا امّنإو ٌروظحم ٌّلعف دجوي ال ِهّنِإ لوقي ال

 ردنسكلأ دحلملا فوسليفلا رّبعيو .ميقلا نم م يدب افرتعت الا يتلا ةيميقلا ةيملعلاب

 ءاّيقالخأ اهب حومسملا لاعفألا نيب ريتا ٌضْفرَت هي ُةيِمَدَعلا» :هلوقب كلذ نع جريزنور

 فرعن نأ عيطتسن ال انأبةيمّدَلا انربخت ال .ايقالخأ ةبولطملاو ءايقالخأ ةعونمملاو

 معزت ةقد رثكأ ٍلكشبو . ةتطاخ اهلك هنأ انربخُت امّنِإو ًةحيحصلا ةيقالخألا ماكحألا

 نم اهل ماب ال ةتطاخ تاضارتفا ىلإ ُدَتْسَت ةّيقالخألا لاعفألا عيمج نأ ٌةيمَدَعلا

 زوجي ال ءوحتلا اذه ىلع .ةارُم ايقالخأ هب حومسملا ةركف َنإُةمَدَعلا لوقت ةت .ةححصل

 ٌعافّدلا نكمي ال ٌءارُه اًضيأ اذه . «اّيقالخأ ٌرئاج ءيش َّلُك» نإ لوقت : اهنأ ةّيم 0
 © .«اهنع

 لعوم-طونا دومععر طوتعاعدافولؤكت» ذك ه ]طل وماك» (1لءعوب [1دحبعم, 0مممص.: الهلع الملا عمولات 2طععوور (1)

8 ,(2007. 

 ل.آ ة8اةعانع, 716 الفعوعاو هر 11 ءنعجت ( 010:0: 01ر0 آله ءيوتاإل !طعععؤر 1982), مم.115-116. (2)

 .هاعمملعع عهدعدطعتو, 11:6 لارعأعا ك (2بذفع ام !!ءوازار»: ظازمرتاماع ارم [1/!/طد ودنا !|!:بىنمكا مم.97-98 (3)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ..هلإ الب دوجو يف اًهورشم هرابتعاب هٌديرن ام َّلُك لْغِف ةحابإ يضتقي ال داحلالا نإ
 ٌلقفاف َتْدِش نإف ؛ٌكِلْعِف نم ءيشل ةميق ال هّنِإ كل لوقي ِهّنِإ ؛كلذ نم يش داحلالا نإ

 ةّيداحلإلا ةّينوكلا ةيؤرلا يف دجوت ال ..هل ىنعم الو اًئيش يواسي ال َكُلْعِنَ ؛رّذ وأ
 تاهاجتالا ٌلكو «ٌءاوس لاعفألا لكو ٌئاوس ءايشألا ٌُُك ..كْوَّنلاو لغفلل ٌتاحاسم

 ريخلا ام .َكلْغِفب الو كب يلابُي ال ٌنوكلاف كل اَدَب ام ْلَعْفإ ..ءيشل ةميق ال ..ءاوس
 فالتخاب ناريغتي امهو ءكقوذ هنم لفجي امو كتاوهش سكعت ءامسأ ريغ ّرشلاو

 .تافاقثلاو تاداعلاو ةجزمألا

 اهتعيبطو «ةينيج اهُعِفاود -مويلا ةدحالملا مالعأ ةَماع دنع- ٌقالخألا

 .ةميق الب اهّنأ اهُمكَُحو ُمْهَو اهنأ اهُتَميقحو :ةّيجازم

 ّينيجلا ريسفتلا ِقزأم نم جورخلا سيراه ُدحلملا باصعألا ُمِلاَع َلواح دقو

 يف اهلآم ىلإ ِرَظّنلاِب اهحببُق نم مّيقلا ّنْسُح فرعن نأ انناكمإب هّنِإ لوقلاب ؛قالخألل
 لوراك نوش مهنسأز ىلعو هداحلإلا زومر نم ٌريثك ةّضراع دقو .ناسنإلا هافر قيقحت

 بابسأ ٌمهأ نمو..ةدحالملا ةّماع دنع اًروجهم راص ُهّلوق َّنِإ ىّتح ؛نيوك يريجو

 ىلع ناسنإلل َقّؤَفت الو «ةياغ الو «ةبقاع الب ةفّرِص ةّيدام ةايح يف هّنأ .هلوق طوقس

 رب نم ريغلا ٌقوقح مارتحا ودغي ءرخآ نود نئاكل ّنهلإ ءافطصال تانئاكلا نم هريغ

 1 1 1 ..ىنعم الب ناويحو

 ناسنإلل ةافّرلا قّقحُت اهّنأل نواعتلاو مّركلاو ٍقدَّصلا ميقل ناسنإلا ناسحتسا ّنِإ

 ..ّيهلإ ميركت رابتعاب وأ اهسفن يف ٌيتاذ ٌرابتعا اهل ناسنإلا ةابح ٌةميق نوكت نأ ٌنيهر
 خشتلا يف ذ ًءاطخأل نأ ناسنإلا دوجوف ؛كلذك اًيئيورادو ايدام ناسنإلا ةايح تسيلو

 ايئايزيف يهتنيو ببس الب ميظع راجفنابًَدَب دقف ؛ةميق لك نع ٌلِفاغ اَنْوكو ؛ّينجلا

 .ةكرحلا ريغل دوجو ال كاذو اذه نيبو . .رهاق ٌيرارح ِتّومتب
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 ةمدخ ّنأل ؛هل ىنعم ال «عمتجملا عَ ,ةيرشبلا ْمَدَح ام َنَسحلا ّنإ لوقلاو
 راثثتسالا نإ ْلق لب . .ءيشب سفنلا ًةمدخ ُلْضْفَت ال ٍفْرِص ّي ٌيئايزيف ملاع يف عمتجملا

 نم رثكأ ناسنإلل ةّيئاويحلا ةعيبطلل ءافولا نم ٌرْذَق هيف ؛عمتجملا باسح ىلع عتملاب

 سيل رمألا ةياهن يف ٌعمتجملاو . فلا ِتاَّذَل باسح ىلع عمتجملا ةمدخل داهتجالا

 هكدا يخت نأادجتملا ىلع هلك داكفوأ مويلا ءانفلا ىلإ ريست ةّيح ٍتانئاك عيطق الإ

 ٌةميق ؛توميس ْنَم توم ليجأتل لهو !؟اًرهق ة ٌلوزتس ٍتانئاك ىلع ءاقبتسالا لجأل

 ! ؟ِهُرَدَق ٌيئاهتتلا ٌءانفلا ملاع يف ةيصخشلا ذئاذّللا نع ٌماجحالا ةبيرضلا تناك اذإ ًةّصاخ

 وه امك- ّرْشلاو ريخلاي ناعمل ةهادبلاب اهيدهتسي (ةرطفل) ّئجتلي نأ دحلملل سيلو

 ميقي نمؤملا ّنإف ؟-ةرطفلا ةهادبب ّرشلاو ريخلا نم اًريثك كردي يذلا هللاب نمؤملا ُلْعِف

 يف ننال اَقَلَح دَقْل9 :هَّي ءوَس اهلصأ يف ُةَبرطف ّنأ ىلع ملّظلا راكنتسال هترطفل هتباجتسا

 :ىلاعت لاق قم يك هلو ةفرغملا له ىلإ درع روزا انيق 4029 يت حلا
 قو مارك ّيهلإلا ءافطصالاب ناسنإلل ّنأو ”.(10 /دّلبلا) 4() يَا ُهئيدَمَوَو
 نمض ّرشلاو زيخلا نع ثحبلا نم ريثك يف ٌةَسح نمؤملا ٌةرطفف ..ىّئعم ةايحلل ّنأو

 اًراطإ كلمي ال ٌدحلملا ذإ ؛دحلملل كلذ سيلو «ةايحلاو هسفنل ةّينوكلا هتيؤر قايس

 ل يل ا

 ةّصاخ هل ًةمارك ال ةعيبطلا ءايشأ نم يش هدنع ُرَحآلاَو

 ُقَلعَتَت ٌةّيميقلا ا ءّرشلاو ريخلا ةفرعمل ٍمّلِعلاب داجنتسالل ليبس الو

 َفْضَو ُنِسَحُي دق ملعلاو ؛حيبقتلاو نيسحتلاو روظحملاو بجاولا موهفمب اًساسأ

 ةَطق َت ترض نإ كنأ كربخُي دق ُملِلاف رمي وأ بلطي نأ ُرَي هنكل ءيئايزيف ٍلاحلا

 َتاَسَك دَذَك كدي ُه ةعرسنو ذك ةديدحلا ُمجح ناكو «ةّداح ةديدحب اهسأر ىلع

 اذكو ءّرّشلاو ريخلا :لاق َنْيَدْجَّنلا ُاَنْيَدَهَو :-دوعسم نبا وه- هللا دبع نع رز نع مصاع نع يروثلا نايفس لاق» :ريثك نبا لاق (1)
 ".نيرخآ يف يناسارخلا ءطعو كاحضلاو بعك نب دمحمو حلاص يبأو لئاو يبأو ةمركعو دهاجمو سابع نباو يلع نع يوُر

 .(8 /404 ءميظعلا نآرقلا ريسفت «ريثك نبا)
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 ٌةَيشحو «ةقيرطلا هذهب ةطقلا ليك ناك نإ َكربخُي ال ُهّنكل .. هتيم ٌدتَم اَهَتْيَدزَأو ءاَهَتَمجْمج

 اس كيلا مرا بلا مأ ٌةركْنُم

 ملعلا َّنأ أطخ ٌدقتعي» سيراه ّنِإ لاق ذإ ؛َيقالخألا دهشملا» سيراه ماس باتك ىلع

 ليبس ملعلل سيل .ٌحيحص وأ ٌبيصُم وأ ٌقِداص ّيقالخألا قافتالا نأ ُرهظُي نأ نكمي
 ©0.«تجاو وه امو ٌنئاك وه ام نيب ًةوجفلا ٌدْشَي نأ

 امويهاستاو ةيراتو هيضارعاو يقام فصوب ققاولا فصوو واجي ملعلا 3

 نإ لعفلا وأ ءيشلا ىلع َمُكْحَي نأ نع لك ديعب هنكل ءام نمز دعب هلآم نم ُمَّوُي دق

 دق ِءيّشلل دحاولا ٌيملعلا ٌفصولاو . .اًروظحم وأ اًبجاو وأ ءاّمومذم وأ اًدومحم ناك

 ئرما ىلع ةصاصر ٌقالطإ ّنأ ٌناسنإلا ىري دقف ؛ناضقانتُم ِناَئتالْخَأ ناَمُكُح ُهْبْقْعَي

 طبق و هلأل 5كم ٌلْغِف ءاذك ةعرسو ءاذك ةيوازب .هِسأر هاجّنا يف ةبيرق ةفاسم نم

 نع وأ ِسْمَّنلا نع اًتافد ناك اذإ ؛اًبجاو وأ اًبوُدْنَم وأ اَحابُم لعفلا اذه نوكي دقو ِّدَعَت

 .ٌيملعلا فيصوتلا يف هُناذ ٌلغِلا َوُه َوُهَو «ءايربألا نم ةعامج

 ىوس تسيل اهّنِإ .ةيقالخأ تالوقمل اًردصم تسيل ةتيناوقو نوكلا ةكرح نإ

 «ةياغ اهيف تبنت دنت الو ؛ىنعم اهيف ُلّصَأتي الف ؛ايجولويبلاو ءايميكلاو ءايزيفلا يف تارّغت

 تاهاجّنالا ىّن ىَّتش يف ريستو ؛دعابتتو ُبراقتت مّلاعلا ءايشأ َنإ .رايعم اهنم ىنتجُي الو

 ال يذلا مّلاعلا ةكرح ٌفِصَنت نيناوقلا ّنِإ .كلذ ٌديرت اهنأل ال ءكلذك ٌةدوجوم اهنأل

 .همالحأو ناسنإلا تابغرب لابي ال ٍتاّرذ عومجم هّنأل ؛ةفطاع الو اَيْلَق لمحي

 ل سلا را حا
 يف ةّيباغلا مهتعيبط ةدناعمو ءمهضعب هافر ىلإ اْوَعْسَي ّي نأ ٍساَّنلا مازلإ ببس

 .ّييوراَّدلا مهلا

 . ماععمملعع هدعواطعو, 11: لا ءزعا ؤذ (6دبلع ام ا! ءولذارب: دز مدنادو اعالعد تا مننا [||ىامراك, م.,330 (1)
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 يف ناك ْنُم ناسنإلل ٌيعيبطلا خيراتلا نم ٌعبان ٌمْهَو ٌقالخألا نأ ةدحالملا ٌةعانقو

 ىلإ ةفسالفلا يِدَِأ نم ّيقالخألا ثحبلا جارخإ ىلإ وعدي مهنم اًقيرف ُْتَلَعَج «باغلا

 ©" َقاوُذَألاَو ِتاعرّنلا َعَنَص يذلا وه ّيعيبطلا ٌباختنالا َنِإف ناي رلوبلا يديأ

 ؛ِقْلَحلِل ُةرايعم ٌةءايميك وأ ُهكي ٌهَتيِجولويب لعجي نأ هنكمي ال ناسنإلا نأ ةلكشملا ىقبت

 0 ا ا 00 ا

 َّلُك تاّلحملا د دحأ مامأ فقَي ناك يذلا ٍلْجَرلا كاذ ٍلْثِمَك . .ُهَكِرْذُي نأ نود ءّرشلاو

 بحاص جرخ موي يفو «ّلحملل ةّيجراخلا ةعاسلا ىلع ُهتعاس َلّدَعُيِل احابص موي
 ىلإ رظنتو ءاحابص موي ّلك يّلحم مامأ ُْفِقَت َمِل :هلأسو «هيلع مّلَسو «هآر امل ّلحملا

 نع ٌلوؤسملا وهو ؛لباقملا عنصملا يف لمعي هّنأبُُثّدحم هباجأف ؛فرصنت مث َكِغْسُ
 دعوم ةعبارلا ةعاّسلا ىلع موي لك اًيلاع اًنوص ٌرِدصُت يتلا يهو «هيف ةريبكلا ةعاّسلا

 مث ٍلاطعألا ةريثك يهف موي لك ِِدَي ةعاس طبضي نأ ُجاتحي كلذلو ؛ِلاّمُعلا فارصنا

 :لجَحب عنصملا ٌبحاص ةباجأف . .هتعاس يف يذلا ٍتيقوتلل اَعْبَت عنصملا ةعاس لّدعُي

 ةعاشلا دنع عنصملا ةعاس ىلع موي ّلك ّلحملا ةعاس طبضب موقأ انأ ءيديس نكلو.. ,

 !«ةعبارلا

 ِةَبْغَر ْنِم هٌحراوج هيدبُت امب ةحلاّصلا قالخألا ىلإ ّيدتهي نأ ناسنإلل -نذإ- فيك

 !ةامجارخأ طيشتر اهخرمجم خيتي نم اًهجنراخ نمط د وجب تناك اذإ قرو

 ِهٌّدَرو «ناسنإلا ِهَتَئَوْيَح دعب يقالخألا لاؤسلا ةهجاوم َموُرُل نيوراد ٌكرْذَأ دقو

 «مئادو دّكؤم ناميإ َّيأ كلمي ال يذلا ٌءرملا» :بتكف ؛يضرألا ة ةعيبطلا ملاع ىلإ

 يف ٌةدعاق هل نوكت نأ نكمُي ال ءءاطعو ٌصاصق هيف ٍلبقتسم دوجو وأ ِهلإ دوجوب

 ودبت يتلا وأ ىوقألا يه يتلا زئارغلاو عفاودلا كلت ةعباتم ىوس -يبأر يف- ةايحلا

 «2©.«لضفألا هل

 .8. 0. الل اووه, 30عنمطنمامورب: 1/ء ردو ىربساط عدد (تةسطصل وعر ااه: 8ءالمهم ءعوور 1975),م. 562 (1)

 .هطهبلعو طوصستمب 4مطنموجهرإنءك (آ.مهلمدت طءموستمي 2002), م.54 (2)
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 زفاوحلل ةّيزيرغلا ةباجتسالا نأ اهلوأ ءهْجَو نم َرثكأ نم ٌلكْشُم نيوراد ثيدح

 ملّطلل اًعترم ٌضرألا نوكت نأ ىلإ عاد «ةرفتلاو ةبغرلا نم ىلعأ طباض نود ةيلخادلا

 ّقطنملا اذه هتايح يف مزتلي مل ُةَسفن نيوراد نأ اهيناثو . .ةرّنَألاو رؤَجلاو ٍرْهَقلا

 ةباجتسا نأ اهثلاثو ..ناويحلا ٌقوقح اهنم ةتباغال ميق نع عفادي ناكو «ّيقالخألا

 ٌرايعم الف ؛ةيقالخألا هتيؤرل اًعناص ناسنإ َّلك جازم ٌنوكي نأل مفاد هتزيرغل ناسنإلا

 ...قالخألا يف اهدنع ٌقالخأ الو ,قالخألل اهدنع

 َّلكل هّنأل ؛هقالخأ ّلكلو ..ءيش ّلك ٌرايعم ٌناسنإلا ءّيداحلالا رّوصتلا يف
 !نذإ ٌرايعم الف ..هٌؤاوهأ

 ناسحتسا ُعنم .ناسنالا دنع قالخألا ةّيعوضوم ٌراكنإ هُنِروُي ام ّرش ْنِم ّنإو
 حالص ءافوف ؛ةاوس اهدنع انيغو يف ُلئاذَرلاو لئاضفلا ذإ ؛حيبقلا حابقتساو ٍنَسحلا

 مهّيوعش هلا نومكاحلاو ٌياوس ءىَضُقَألا يعئاب ةئايخك ىصقألل ّيبويألا نيّدلا

 ةّيعوضوملا ةمارص َّنِإ . .سْفنلاب َنْيَحَضُملاك ضْعلاب نوُلكآلاو ءِلْذَعلاب َنِْمكاحلاك

 اجمألا ىرن نأو ؛عد الو نزح الب حارتألاو لاوهألا مامأ ّفقن نأ - -اًيداحلإ- انُمِزلُت

 ٌةكرح اهنأل ٌةلئامتم رومألا لك . .ُتْلَك انل ٌريهَي الو ٌفْوَط اَنم ُكَرَحَتَي الف َلئاضفلاو

 ..ةيتاذ ةميق الب ُرْيعَتو

 ّدحلملا عنمت ٌةلكشم يهو .ةّيعوضوم قالخأ دوجو ٌانتما يه داحلالا ةلكشم َّنِإ

 اري لاتجعل عم ون اماهتإ زازا ٌةليضف ٌةداحلإ همازتلا يف ىري نأ

 نوُئيِديو .اهلجأل سانلا نوُجيِهُيو ةركفل نوُسمحتي مهتأل ؛ءاهَلُب نيناجم ءاوُرظانو
 «ّيقيقح مّيقلا نم ملاع مامأ مهنأكو .نومدنيو «نولمأتو ءاهيلع نوضّرحُيو «ىرخُأ

 .قالخألاب مهرفك ةورذ يف ىّتح نويقالخأ مهْنإ اهّلُك ٍلئاضفلاب ْرْفكَت مهتوعد نأ مغر
 ءزجعلا ّلك كلذ نع ٌرجاع كنف ؛احلاص نوكت نأ كل نحال ءداحلالا مّلاع يف
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 مّلاع يف . .اًلصأ ٌلئاضف دجوت ال اهنأل امّنِإو ؛لئاضفلا“ كاردإ نع ٌكيسفن روصقل ال

 ..يلابماّللا دوجولا اذه نيكس ٌةيقَلخلا ةميقلا ُدَحْنُت داحلإلا

 لوبق ىلإ ةوعدلا نوّتظي ذإ ؛برغلا يف راكفألا ةكرحل نيدصارلا نم ريثك ئطخيو
 نم لاقتنالا ةمالع -اًلئم اًيسنج ذاوشلا لوبقك -يبرغلا عمتجملا يف تافالتخالا
 ةقيقح لوفأ ىلإ دوعي ههوجو مهأ يف رمألا اذه َنأ ٌّقحلاو .حماستلا ىلإ ةيئاصقإلا

 «ناسنإ» دجوي الف ؛ةيلاعتملا تاقّلطُملا زواجتو «قالخألا ةيعوضوم ةياهنو «ناسنإلا
 .ةّيعجرملاو ةميقلا ةقرحم اهْنِإ ..اهيلإ مكتحُي تاقلطم الو «هيلع ساقُي ٌّيوَس

 هّنِإ ..اًدساف نوكي نأ ىّتحو لب ءاححلاص نوكي نأ نع ٌرجاع ٌدحلملا ءاّيداحلإ

 ٌةيبلس وأ ٌةيباجيإ ٌةميق هل اًلْغف َّلعفي نأ نم ٌمورحم

 ناسناإلا هيخأل ب بند. .ناسنإلا

 ةروطخ «عاونأا لأ يف باتك هرادصإ دنع نيورادل نيرصاعملا نم يك كرد

 الإ ناسنإلا ٍرّوطت رمأ يف ْتّّدحتي مل نيوراد ّنأ مغر «ناسنالا ىلع هتّيرظن مزاول

 قباسلا فرشملا- «”كيوجدس مدآ ءالؤه نمو ؛«ناسنالا لصأ يف» باتك يف امال

 ةلاسر نيوراد ىلإ بتك دقف ؛-جدربمك ةعماج يف ةيعيبطلا مولعلا يف نيوراد ىلع

 ٌتارقف» :اهيف لاق ؛«عاونألا لصأ يف» باتك رشن نم ةريصق ةرتف دعب «1859 ةنس

 يف ٌيقيزيفاتيم وأ ٌيقالخأ زج كانه ...يقالخألا يقوذ اًريثك تّمَّدص .. .كياتك يف

 :.:ةفاطتجلا مقتسسم عاق يف عفاو كلذ كني نم.ي ٌيئايزيفلا ءزجلا ىلإ ةفاضإلاب ةعيبطلا

 ىلإ ٌيرشبلا ٌسْنِجلا يوهيسو ءاهيف ُنخْنُي دق ِرّرَّض نم يناعتس ةيرشبلا نإ «يبأر يف
 «2.«بوتكملا هخيرات يف ُناسنإلا ُهَهَلَ كرد ّيأ نم ىندأ ةروهدتم ايْنُد ةجرد

 مقدس 5ءلووتءاع (1)

 ملقم 5ءلوجس أ ءاع م 0طقتأ أعد ط7طوصبتمم 810 عيصطعع 24, 1859. (2)

 < طغمو://دبانبالا .لو هبت مم10ز ءءا.ةعءانللا ءاتعر/1-08(12. 2548-11 .ما>.
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 سارتفالا ٌةعيرشو «باغلا ُةغل هُقُكشَت هناويحلا بت رم ىلإ ناسنإلا لزني امدنع

 «ناسنإلا ٌميهافم اهيلع ىنبت ب ةّيضْرَأ هداقتفال ٍ؛لوُلْدَم الب الاد ُلْدَعلا حبصي ؛ساهتنالاو

 ..بجاولاو ءّقحلاو

 را لا ةّينيورادلا حوُر اًمحال ٌرلته َنَئَمَت دقلو

 ...قارغألا نيب ب ةاواسملاب لاوحألا نم لاح ّيأب نمؤت ال» يتلا ةّينوكلا هتيؤر

 ”قوكلا اذه مشت ينل ةيدبألا ةدارإلل اًهفو- 5 ةّرطضم اهنأ رعشت ةفرعملا هذه لالخ

 يلاتلابو .ٍفَعْضَألاَو أوسَألا عوُضُحب ة ةبلاطمللو «ىوقألاو «لضفألا ر اصتنا زيزعتل

 اذه قابطنا ةّحصب ٌُنمؤتو «ةعيبطلل ّيطارقتسرألا نوناقلا ةتئدبم ةروصب ُليَْعَت يه

 نمؤت امّنِإو «قارعألل ةفلتخملا ةميقلاب طقف فرتعت د ال يهو .عيمجلا ىلع نوناقلا

 20.«دارفألا ةميق فالتخاب اًضيأ

 ةّيئيورادلا ٍتالآم ةقيقحب زنكواد ”نيّيروطتلا نم زنكواد باحصأ ٌدحأ هجاو انملو
 ام ىلإ يَدْؤُي هنأل ؛ رّوطتلا لوبقل ةحاترم ريغ سانلا نم ةريبك ةعومجم كانه :الئاق
 .'ةعيبطلا ملاع يف ساسأ ألك ةيقالخألا مُهاَوُرُلَضأ ُدَْفَت ثيح ائقالخأ اًعارف هنوربتعي

 (2.«كلذ ةَهَجاوُم انيلعو .ٌديِدَش َرْمألاّنأ وه ُهلوقأ نأ عيطتسأ ام َّلُكا :هلوقب زنكواد ٌهَباجأ

 خيراتلا يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا رهشأ ّدحأ- كول نوج ناك دقو

 هنأل ؛مزتلالا َلماك هيحاص ُهَمَرَمْلا ْنِإ داحلالا ٍتالآم ٍنورق ذنم اًكِردُم -يبوروألا

 لوح ةلاسر» ةريهشلا هتلاسر يف َبّنكف ؛عدار نود «ةسرَّشلا هذ ناسنإلا يف ُقِلطُي

 نأ نكمياال ؛ٌيرّشَبلا عمتجملا ٌطباور يه يتلا َدامْيألاو دوهعلاو ٌدوعولا" : «حماسُتلا

 ُهَدْحَو ٍركفلا ماع يف ناك ول ىّتح للاب ناميالا نم ٌصْلَحَّلا .دجلمل َةمِرلُم نوكت
 )4 ."ءيش َّلُك ُبْيِذُي

 .40014 طنغءلعير العام !؟ةصمل 2 ؟مهاك. ذص 1 (84بصنعط, !420-1,)943 (1)

 لوعمم اقهنعع (2)

 .' ماب ممن 1ع لتودعما ه2 ط7ططصبأم', طورنعطماهوإن 1هلهإب 62:)1(30, لوم ءط 1997 (3)

 لمطم آمءاعع, امعابع: طواتاذءوأ آ1 تان عك, ءل. 1231010 1/000 (©ةسطصلععت !اةعاعأغ طسطاتكطتمو, (4)

 .2003)م 6
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 رّوصتلا يف- هتّيلك يف جرخي ال -هُحْبُق ناك امهم- ناسنإلا هلعفي يذلا لعفلا نإ

 ناسنإ ُلَْقف ؛حبقلاو نشُحلاب اهل ة ةقالع ال ًةيئايزيف ٌةكرح نوكي نأ نع -ّيداحلإلا

 يف ٌرفتستل ةصاصر قالطإ وأ «رخآ ٍنطَب يف ةعرسب ٍنيكس لاخدإ نع جبال رخآل

 َتَمْنَأو ةلازغب َكَسْمَأ اذإ َدَسَألا ُنْيِدُن ال انّنأ امك ءاهتنادإل ينعم ال لاعفأ . .ناث غامد

 ..اهئادَعِل اَرأَق ْتَصَنتْلا اذإ ةّطقلا ُنيِدُن الو ءاهَّضَهتلا مث : ءاهيكَرَح َّلَسِل اهقُنُع يف ُةَب ديان

 الب ملاع يف ناسنإلا نادي ملف ؛نيمثآ نيملاظ ةطقلاو دسألا نكي مل اذإ ..ةّبلا قراف ال

 !؟ةدحالملا ٍفارتعاب «قالخأ

 ةنادإل ايدام اًببس دجن نل انَنِإ ذإ ؛ةليذر ىوصقلا ٌةينانألا تسيل «ٌيداحلإ مّلاع ف
 نأ نكمُي ال يش الو ريخ الب ملظم ملاع يف ..ةعتملا بابسأ راكتحا يف ٌةبغرلا
 ؛هريغ باسح ىلع ةّيصخشلا هتداعسل ُهَنَْطَع يوري نم ةنادإل اًيدوجو اًساسأ دجن

 ريسعلا نم هّنأ زنكواد حّرص كلذلو ..رابتعالاب ريدج ُديغ ِدْمَأ نيرخآلا ةداعس نإ ذإ
 ةّيداحلإلا كترظن نمض :يفحص هل لاق اّملو "”.رلته ةنادإل اًساسأ دجت نأ -اًيداحلإ-

 ّدجي مل «ٌيطابنعا ٌفقوم لعفلا اذه راكنإ ّنإف ةئيطخ هْنَأ باصتغالا ةنادال ماسأ ال

 2 قفاربجم اة ريكرإو

 ؛نيثوركملا ةثاغإو ةمحرلا قالخأب هفافختسا يف هشتين عم ٌطاعتم ُملاع ِهّنِإ

 «ريوزت ضخم ةيسفنلا اهتاليلحت ُلكو «لايخلا عنص نم ُبيذاكأ يقالخألا ئدابم كف

 نوكت نأ ودعت ال هذه بيذاكألا ةكلمم يف ُساَنلا اهَمَحْفَأ يتلا قطنملا ٍلاكشأ ٌلكو

 2 تاطَسْفَس
52 

 “"1ل/طوأ5 معا عمأ انك مرد دةإلامع !1(11 6, داهكم'( كعطأت ] معمم (12[ 15 3 ععمنتم عازل لأ عادا وهنعواتمم”, (1)

 امص 1ةتنماممر [نعاطقمل آةساتمو: '1طع ةاطعتوا حوصوعاتكأ, ربما, 18 1ءءعمتطع 15ه 7

 < طغمو://رب [ةتاط مهمات صع.ءموح/ ل ءطقعل-لهدج لمع -(طع-ة(طعاذأ-عتقهسععاتدال >.

 "المنع طعانعأ (طقأ ؟ةمع ذ5 ؟همق زذ ةم ةتطتاعقم/ ءممعانذأمم''. “الود ءمانأل 5ةإ/ (طهغر ئعقط.”. (2)

 < طقم: //سبويوجب.اطءعاطتماكتسع.هدع/هنط عاده اط عز هطصع] عمم مد عطقمل- لم نمك-لعطوأع. >.

 اكدمأ لوكمعتو, )لذءاتكعأء: ل 1 ا 16 17 الر ءربكام مكنت هز لذك ططزامعممنعمأ 4ءاقطاوب (3)

 .(ةمهلمص»: ل111] طءعوو, 1997), م. 144
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 اهيلع ةطّلستملا قالخألل اهعبطب ٌةرفانم يهو «ةئلعفلا ٌةايحلا يه ٌةديحولا ٌةقيقحلا

 .نيجاتحملا ماركإو ءافعُصلا ىلإ ناسحالا ىلإ انوعدت يتلا ايلعلا لكُمللو ءجراخلا نم
 .اهتّيويح اهبلست داكتو ةّيقيقحلا ةايحلا رقفُت َلُثملا هذه ّنِ

 ىلع يّقبُي ال يذلا ٌيعيبطلا باختنالا سكع كلذب «ةّيلاثملا» قالخألا هذه ريستو

 الف ؛ةيمحلملا ةايحلا ةكرعم يف ءاقبلا ّقحب ةرادج نع زاف يذلا كاذ ريغ ضرألا

 هُريصمف رصاقلاو زجاعلا اَمأو ءرّوطتلاو فّيكتلا ىلع رداقلا كاذ الإ ةايحلا يقبتست

 ٌةليضف ًةقفشلا ْنإ» .ةباغلا ةعيبطل ًةرفانُم ميقلا ّدَّشَأ ءافعّصلاب ةقفشلا نإ .ُلاوَّرلا

 .هشتين ةرابع يه امك «سموملا

 نم روُص ّيأ يف- تانئاكلا نيب ةاواسملا يف قالخألا ٌقطنم ٌةعيبطلا ٌضفرت امك
 ال اًيسأر ءايحألا بيترتو ةقرفتلاو زييمّتلا ىلع ٌدمئاق ةعيبطلا َنأل ؛-ةاواسملا روُص

 .:عيمجلا فعضاو ءةنم ىتدأو ىلعأ نيب عهف ؛ةؤقلا باب يف ايتفأ

 ةصاخ لثملا قالخأ راكنال يعببطلا دوجولا عم ٍَمكُم وق ٌيويح ٌرفاح كلذ لك

 وعدي ةعيبطلل ٌرواجتم عاد كانه لهف 2": جاتحملا ةدجنو لفاكتلاو وفعلاو ةمحرلا

 !؟ةيعيبط قوف وأ ةّيعيبطال اًقالخأ عنصي نأ ىلإ دجلملا

 هترطفل ضراعملاو «ناسنالا هيخأل ٌبئذ ؛ةّيباغلا هترطفل ٌملستسملا ٌدحلملا

 .ةليضفلا ٌقالخأ هيلع ميقُي ٌيدوجو ساسأل ٌرَقاف «ةّباغلا

 عارصلاو «ةديحولا ةميقلا وه ءاقبلا ٌبلط ؛هلوصأ عم قداصلا داحلإلا ملاع يف

 22 .ةكرحلا ردصم امه تاذلا ّبحو ةِتنانألاو «ةّيلآلا وه

 . 269-268 ,201-199 ص .(1975 .تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا) هشين .يودب نمحرلا دبع (1)

 .(ريسي فّرصتب) 103 ص .ناسنإلا كيكفتو ةيداملا ةفسلفلا ءيريسملا باهولا دبع (2)
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 لامجلا مهوو ..داحلالا

 يف ىلا بوثلا ىنت نيلو رصَيالاَسَس اك اني >
 (46 /جحلا) 4 (85) روُّصلَأ

 20«لامجلا تومي ؛ُهلإلا تومي امدنع»

 يلراف دراودإ يتوهاّللا

 .ظلج وعل "جعاعإل, "هزاط هرد0 8ءوياوب (5انلصعالا هوطعقتع, 2001), م.64 (1)





 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 مالسإلا يف ٌلاَمَجلا
 ٌففْلألاو ةداعلا مُهنبلَع نمل ٌرفتسملا ةنكاشلا سفنألل ريثملا رهظملا كاذ ..ُلاَمَحلا

 ىلإ ءايشألل ةدماجلا رهاظملا قوف اهب يقتريو «ةحارلاو ًةعتملا بلقلا يف ٌرشني يذلاو

 نم مزج وه ..هِمَركو هيَمّطعو ٌبرلا دوجو ىلإ ّيدتهي نأ َلْقَعلا ُرُمحُيو هلل ملاع
 !لالئإلا ةّيداع ٌءرملا هب يّ ٌنَجِمو ,دوجولا اذه رهوج

 نابتخالاب ىلتبملا ناسنإلا اذه ةايح نم هعقومو ِلاَمَجلا نع نآرقلا يف ُديَكلاَو

 لإ أرَ ملم :ىلاعت لاق .ُهَرَصب َلَسْرَأ ثيح هب طيِحُم ُلاَمَجلاَف .ٌرّركتمو حضاو

 نم اَلزيَو (2) ٍببيُم دْبَع لكل هْكَدَو ٌَرِصَب (9) جيهَي حيت كن ابابا قو
 يي لا يقيل لا (5) دبل تون يات هي ةم متل

 .(6-11 /ق) 4) جلل َكِلدك ام هَدلَب -ويانيَِحَكو لَ اقْدَي
 «ياذتغالاب عْفَنلا ُناسنإلا ّدِجَي ٌثيح ءايحألا ملاع يف داب مالسإلا يف لامج

 47 در و نوع تي ُلاَمج اه مكَلَو» :ىلاعت لاق .رطّتلا يف ةعتملاو
 7 6 /لخلا»

 لإ > :ىلاعت لاق .اهناَعَمَّلو اهماظتنا يف ءءامّسلا مارُجَأ يف داب مالسإلا يف لَمَجلا

 .(6-7 /تاَفاَّصلا) 40 كولا ٍةَسري انَدل هامل اَنيو

 ْنِم١ ءواز امهرظنم نيعون َّلك يف ؛ءايشأ نم ٌكطوحي ام رهاظم يف راس لامجلاو

 .هُكْيِضَن عْلط» ءاهلاكشأ ماظتنا يفو جنب جز َُك
 .ٌيْخَّولا هيلع ضحي «ٌيِعْرَش ٌبلطم .هب عاتمتسالاو مالسإلا يف ُلاَمَجلا يف لّمأتلا

 ال دن افرتش الو اورفلو اكو رم قَد أكككيز أوُدُخ مدا ويني #» :ىلاعت لاق

 (31-32 /فارعألا) 4 ّوَميِْلأ َمْوَي ٌةَصِلاَ ائدلأ ةوبَحْلا يف اونا

 وه امّنو ءنّيئيَعلل ةرهاظلا ةّهلإلا ةعْنَّصلا ىلع اًرصاق سيل مالسإلا يف ُلاَمَجَملاو
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 حالَّصلا نم ةروص ىلع ناسنإلا ُقْلَح «هتايّلجت مظعأ نمو ؛ُقَمْعَأو كلذ نم ُدَعْبَأ
 «4(.0 /نيتلا) 4(/) ٍروتَت نَسْحأ ف َننإلآاَقلَح دَقَل» :ىلاعت لاق .ةليمج ءاوتسالاو

 سفتلا ةلماعم يف كلْسَم ريخ رايتخاب ؛كرتلاو لعفلا يف اًضيأ ودبي لامجلاو

 :(10 /لّمَّرُملا) 405 البجج اَرَجَه ْمُهَرْجْهَأَو َنوُلوَُياَم َلَع ٌريَصَأَو» :ىلاعت لاق .سانلاو

 نأ لبق نم َنُهوُْسْتَلَط َّرُث ٍتتمْؤمْلا ُمتحكَت اد ايما نيل امأي) :ىلاعت لاقو

 .(49 /باّرخألا)
 هارن يذلا ءيشلا ْنأ ينعت 1806 همز ءءا10119 04 طءوندأإل لاَمَجْلا ةتعوضوف نإ

 وه .انيفلاخم يأر وأ انيأر نع اًديعب «هتاذ يف ٌليمج نايحألا نم ريثك يف وه ءاليمج

 دنعو ؛هركنم ىلع ٌراكنإلا ايقالخأ زوجيو «هنع ٌعافدلاو هُديسفت نكمملا نم ٌلامج
 رارقإ داحلإلا يف ْلهف ...ٌيطْخُم ُدخآو ٌبيصُم ٌفَرَط كانه نوكي «هيف ٍفالتخالا

 ؟مُهَو ضخ ُلاَمَجلا مأ هنيِفَو ءنوكلا يف ّيعوضوملا لاَمَجلا دوجوب

 ِءايخألا ٍلاَمَجمْهَو
 2طزوعمعطقماصعمأل صاج ءحبصع ملاعلا نع َرْحَّسلا ةّيداحلإلا ةيؤرلا ُعْفَر

 ىربكلا ةّيدوجولا يناعملا نع اًديعب ءْنْزَولاو سايقلل ةلباق ةيئايزيف ءايشأ ىلإ هليوحتب

 قئاقحلا ملاع يف َقبَي ملف قايح الب اًدورُب َمّلاعلاو َسْفَنلا َتَروَأ «ٌسحلل ةزواجتملا

 .َحْوُولا يورو «لقلا ُعِتْمُيال يذلا ّيّمكلا ضَرَعلا ريغ

 هللا َرطف يتلا ةيناسنإلا ةرطفلا ةلاح ىلع ٌقولخم ناسنإلا نأ ةيآلا هذه نم هذخأن يذلاو» :هريسفت يف روشاع نبا ةمالعلا لاق 00
 :يأ ؛ةقداّضلا تاسوسحملا نم ىّدأتي امم اًميقتسم اًكاردإ هكاردإ يف ةلماكلا ةيناسنإلا ٌةرطفلا يهو ءاهراثآب فصقيل وتلا
 كلذ نم ميلسلا لقعلا ءاقلتي امو ةميلشلا ٌساوحلا هيؤت ام ةمالس ببسب . رمألا سفن يف ةتباثلا ءايشألا قئاقحل ةقفاوملا
 ريكفتلاو ةفرحنملا عئابطلاو ممّا دئاوعلاو ُةَلاَلا ُتانيقلتلا ُهْاَج ول ثيحب ءِنِئَمظتنملا بيكرتلاو ليلحتلاب هيف ٌفّرصتيو
 «ةماقتسالا ىلع هنوؤش عيمج يف ىرجل ؛باوَصلاو ّقحلا لئالدب هنع اهعافد عاطتساف ام اطلَسَت هيلع َتطّلست ول وأ . َراَضلا
 .(30 /425 ؛م1984 ءرشنلل ةيسنوتلا راّدلا :سنوت هريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا) : ةحلاصلا لاعفألا الإ هنم ْتَرَدَص املو

 َرْفََقَتاهبُدَصْقُيو .ربيف سكام ناملالا عامتجالا ٌمِلاع :ةئنيدلاو ةيعامتجالا تايبدألا يف ملاعلا نع ٍرْخَسلا دقه :ةرابع َرَهَشَأ (2)
 1 .ةفاقثلاو نوكلل ةّيوملعلا ةءارقلا حلاصل ؛ةّصاخ ةّتنيدلاو ماع ةّبيغلا ةءارقلا
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 ءمخؤلا ملاعب لاغجلا قاجل| ىلإ ةرعالا نيواسلالا سالف رت هيك غربتي ملو

 هلامجو هللا دوجو ىلع يآ َلاَمججا َنْؤَرَي نيذلا هللاب نينمؤملا عم مهِتموُصُُح يف ةّصاخ

 :قالخألا» هباتك يف 2” يكام . 3 جريهّشلا دحلملا فوسليفلا ءالؤه نمو . -هناحبس-

 ادكؤُم ِلاَمجلا ةتعوضوم ىوعد ىلع ريكا َقَلطَأ ٌتيح «أَطَحلاو ٍباوّصلا ٌارتخا

 امهنم الك نإ ,ةيقالخألا ميقلا ٌلاح هلاح نوكلا جيسن نم اًءزجم سيل َلاَمجَلا نأ

 اهل قالخأ دوجو راكنإل هباتك يف هب َلَدَتسا ام نأ يكام فاضأو .ّيدرف ٍقوذ دّرجم

 1 © انقْوَذ جراخ ٍلامجلل دوجو ال نإ َلوقلا اًضيأ لمشي اَيْعَو جراخ ٌةقيقح

 15 :هلوق يف قالخألاو ٍلامجلا ةّيعوضوم ٌركنأ نم زربأ ُهَلِبق مويه ناك دقو

 اًمئاد نوكيو ؛هسفن جراخ ءيش ّيأ ىلإ ريشي ال ساسحإلا ْنأل ؛ةحيحص رعاشملا

 ريشت اهنأل ؛ ةحيحص ريغ مهفلا تارارق لك نكل :كلذب اّيعاو لجرلا ناك امّلك ءاّيقيقح

 0 د الو ؛ عقاولا رمألا ةقيقح ىلإ ءاهسفن ءارو ام ءيش ىلإ

 ...اهجراخ ءيَّشلا يف ام ةقيقح لّثمت رعاشم دجوت ال ...اًمامت سكعلا ىلع

 ل اهسفن ءايشألا يف ًةفص سيل

 29 .كًقلتخم المج ُكِردُي لقع

 ةلباقلا ةيئايزيفلا داعبألا تاذ ءايشألا نم ماكر «ةيداحلاإلا ةيؤرلا يف دوجولا نإ

 هذهو .ةداملل ىرغُصلا ءازجألا يف ٌةنماك ماكّرلا اذه ةقيقحو «َيتاّيضايرلا سايقلل

 ةروصلا يف ذ ةدحالملا ريغ اهاري يتلا ٍلاَمَجيلا ًةروص اهدرفمب لمحتال ةقيقّدلا ءازجألا

 ٍتاذ دوجو راكنإ عمو .ةمغانتم ٍناولأو ٍلاكشأ يف ءازجألا هذه عمجت يتلا ةريبكلا

 يف َلاَمَج الأ ٌةمكاح نوكلل ةقيقدلا ٌءازجألا ىقبت دت ؛ُةَْلَمَجو َنْوَكلا تَعَدْبَأ ةميكح

 ءِنيّدلا ةفسلفب ٌةضاخ ةيانع هل ٌلارتسأ ٌقوسليف :لوطص آ.عواذع 71ةءالع (1981-1917) يكام يلزل نوج (1)

 .قالخألا ةفسلفو

 .لمطمص اعواتع !ا/1ةعاتعر ظاطنعع: !مانءسات»وع ![نعطا هجر ]عود (آمملوم: طعمومتمم 1991), م.15 (2)

 وحل اسمع, 0م طع 5:2202:0 04 1ة5غ6 (3)

 < يوباجب ,ءععمول أ ط.هدعر/ ان طءدصب/ آر ظهماي/ ]نص عطا 8123 .طغصأ.>
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 الو نوكلا يف ةمكجالو ..ةرْدُقو ةمُكَح دوجو ّيقيقحلا لامجلا ءاضتقال ؛اهعامتجا

 .ةعيبطلا ٍلَمَعل ٍفْضَو ٌدّرجم يهف ؛ٌةردقلا اَمأو ءدحلملا دنع ُهَجراخ

 قاستيتماب تابعل رسل يق كرش مهو ردم ةددحالملا دبع لامعا

 اهنأ وأ ؛يلثملا ملاع يف ٌةمئاق ٌتاذ ٌلامجلا نإ لوقن كلذل انتفلاخمب انسلو .ام ءيش

 ًءايشأ نأ ٍلاَمَجلا ةّيعوضومب انُدْصَق امّنِإو «ءايشألل ةّيداملا ةعيبطلاب ٌةطلتخم ٌةدام

 ءايشأو يغَولا نب قي مل اذإ عاتمتسالاب سساسحإلا ديثت : ةروص ىلع ٌةَمِّمصُم ملاعلا

 ٌيصخش لاعفنا ٌضْحَم سيلو :ءيشلا صئاصخ نم ٌةصيصخ ٌعاتمالاف ؛ٌرجاح ملاعلا

 مل ول ىّتح عاتمإلل ٌةريثم «ةليمجلا ءايشألاف .اولعفني نأ ءايوسألا ّلك مْزلُي عاد الب

 .اًهِتَعْنَص نم ٌءزج باجعإلا ةراثإ ةعيبط نأل ِ؛ُرّسَب اهب ْعِتمتسي

 حرسم يف مهل ٍديصر ٌمظعأو ءءارعّشلل اًمِهْلَم اًمئاد ءايحألا ملاع ٌلاَمَج ناك دقل

 كلت َنإف ؛ةعيدبلا تاهيبشتلاو َِبْذَعلا روّصلا نم هب مهيلع ضيفي امب بصخلا مهلايخ

 ةمئالملا َةبَترملا َلاكشألاو «ةليمجلا ٌةكباشتملا ط وطخلاو «ةمغانتملا ةعيدبلا َناولألا

 ةدماجلا مالقألا كر دو سلا ريو «َنْعلا رح اهلك. .نارّيّطلاو يرجلاو ةكرحلل

 (20 00/0801) حلاصو (0 00010«1) لمح وهام ناك دقو ..ةدوقعملا ةنسلألاو

 .ٍفْشَْقَتل از ُلاَمَجِلاف ؛ةينانويلا ةفسلفلا يف ّيدقتتلا ركفلل اًكّرحم

 هذه يف ّقحلا يناعمو دوجولا ةميق فشتكي نوكلا يف َلاَمَجلا هفاشتكاب ُناسنإلاو

 ةلباق ريغ انيف ٌةليصَأ ٌبناوج ُفْشْكَي «ةقانألاو قسانّتلا ىلإ انباذجنا قْمْحو .ةايحلا

 ُلْثَمُي ال .ىتبلا ٌةدّقعمو ٌةقيمع تانئاك انَنأ ٌنيبم كاذو .صيخرلا ٌّيّداملا لازتخالل
 ١ .طيسبلا حطَتلا ريغ اهيف ّيّداملا ّبناجلا

 ّنإف ؛ٌيملعلا لمعلل اًميظع اًرّمحُم تابّنلاو ناويحلا يف ٍلاَمَجلا عباط ناك دقو
 لاكشأو ةديدج سانأ نم ائابت ُملاعلا هفشتكي امو «تاقولخملا هذه عيدب يف َرَظَلا

 ُملاع ٌرِسأي دقو . .لمأتلاو رطل ّراحلا.قوّشلا لاح يف هيقبي نيرظانلل ةرحاس ةعيدب

 الو ؛رَطَّنلاو ثحبلا اذه ىلإ ًةبوذجم اهيقبيف ؛سفتلا تانئاكلا هذه ملاوع نم دحاو
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 وأ لْخّنلا ملاع عم ّشيعلا مهّضعب َبّرحج دقو ..سانلا نيب ميدقلا اهملاع ىلإ دترت

 ...ةعامجلاو درفلا لفاكتو شيعلا ِطَمَتو ٍلُكَّشلا لامج يف مُهُحور ْتَباَذف ؛لْمّنلا

 ؛ ”يراكناوب يرنه -ريهشلا- ءايزيفلاو تايضايرلا ملاع كلذ نع رّبع دقو

 ٌُسْردي ال ٌمِلاعلا» :ةفورعملا هترابع لاقف ؛ةعيبطلاب ملعلا بلطب لامجلا ةقالع اًمشاك

 عتمتسيو «كلذب عتمتسي هنأل اهسردي امّنإو ؛كلذب مايقلا ديفملا نم هّنأل ةعيبطلا
 الو ءاهتفرعم ديفملا نم ناك امل ةليمج ةعيبطلا نكت مل ول .ةليمج ةعيبطلا َنأل كلذب
 مداصلا لامجلا نع -لاحلا ةعيبطب- ثدحتأ ال انأ .شاعُت نأ قحتست ةايحلا تناك

 «لامجلا نم نوللا كاذ رقتحأ تسلو .رهظملاو تافصلا لامجب قّلعتملا ساوحلل

 ُدرَي يذلا وه ةّيميمح رثكألا لامجلا نأ وه ِهِيْعَأ ام .ملعلاب هل ةقالعال ٌّلاَمَج هّتكلو

 «©.(ُةَدّصري نأ صلاخلا ءاكّذلل نكمملا نم يذلاو هئازجأل مغانتملا ماظنلا نم

 ؛ملعلا ةسراممو َيلامجلا ر وعّشلا زالت -يراكناوبل رصاعملا- نيوراد ُكَرْدَأو

 لبق اهيلع ناك يتلا ةروّصلا ريغ ىلع «ةعيبطلاب عاتمتسالا ٌسح دقف دق هّنأ فرتعاف

 نأ دعب- 1868 ةنس هئاقدصأ دحأ ىلإ كلذ يف بتكو ؛رّوطتلا يف هتّيرظن هتعانص

 ادع ام ءيش ّلكب مامتهالا ُدقْفَأ انأ» :-هنّيدت ىلإ داع دق هبحاص ّنَأ هتداعس نع برعأ
 ©". «ٌةَسفن ملعلا ُهَرْكَأ كلذ ينلعجي نايحألا ضعب يفو .ملعلا

 َدَقَف هنأل ؛باّذجو ءليمجو «ٌيرعاش وه امب ةعتملاب ٌةّساسحإ نيوراد َدَقَف دقل

 ةجاحلا هتّيرظن نم نيوراد ىغلأ نأ دعب ؛ءايحألا ملاع يف لامجلاب ساسحالا ةعيبط

 ةّصق ةثيدحلا ةينيورادلا» هدعب ثّرصتخاو .امُهَلّمَجَف َتاََّنلاو ناويحلا َقَلَح ْنَم ىلإ

 يعيبطلا باختنالاو (ةيئاوشعلا ِتارْفَطلا) يّنيجِلا خّْنلا ءاطخأ ناطلس يف ةايحلا

 ةيملعلا تامامتهالا عساو .تايضايرلا ملع يف هرصع مالعأ دحأ :810081 80آ 86856 (1912-1854) يراكناوب يرنه (1)
 .ةّيثحبلا تامهاسملاو

 .[اعمتت طولنمعةت6, 3عاعج عع ءا اباغاطموع (طومتو: ظاهيمتصقتأمم, 1947), م.15 (2)

 6طهتاعو طهصستمر 717:6 اناإع هجن ا. عانعربع هز (0ر مسامع امهيععباس (آمملمهت لوطس !/انسكقإلا 1888), 3/92. (3)
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 ٍلْثَقلا ريغ ةكرحلا ملاع نم لبي ف ؛ةئيبلاب ِقيَْألا ءاقب ةَنُس نمض ءاقبلا قيقحتل

 ملاع نم دوربلاو لالمإل وعد كانه لهو جل عكا علا

 1! .ةّيئاوشعلا ُهّنَعَنَص

 دعب ةّينوكلا هتيؤر ُنوُحَي هّنإف ؛ةعيبطلا ملاعب هعاتمتسا َينيورادلا ملاعلا رهظأ اذإو

 ّينيورادلا دوعي امدنع كلذلو .ِلاَمَجْلا ىأرمل اًبَرَط ٌزتهت يتلا ةّيوفعلا هترطفل همالستسا

 لامجلا نأ حّرصُي نأب ءَبْذَعلا ّيِوَْعلا َلاعفنالا كلذ ُكرادتي ؟«َيميداكألا» هثيدح ىلإ

 يف لامج ال .رظاّنلاِنْيَع يف امّنإو ؛ضايرلاو رهّتلاو راحبلا تانئاك يف ًةقيقح نكي مل

 دُعْدُهلا جاتو ءناقوطلا رئاط راقنمو ؛لازوكلا رئاط ليذو «َّيِبهّذلا ِجاَرَتلا رئاط ٍناولأ

 . .يداملا داحلإلا ملاع يف انتالاعفنا ريغ ملاعلا يف ًةقيقح ال ..سوواطلا شيرو

 يذلا لامجلا ُمْهَو وه امّنِإو كلوح اميف ةقيقحلا ىلع َلامج ال داحلإلا ملاع يف

 نم ماكر اّلإ وه ام ...حبسي وأ ٌفَحَزي وأ ريطي وأ بدي هارت امف ؛كسأر لايخب بعالتي

 تسيلو ؛ةليمج ودبتل ءايشألا َقَلَح ْنَم دوجو ٌنيهر لامجلا دوجو ّنإف ؛ةّيحلا ايالخلا
 َتْنَمآ ول كّنكلو ..ٌقحتسن ال ام انحنمل ٌةميرك يه الو لامجلا انبهتل ًةرداق ةيئاوشعلا

 ...قّلَق وأ ردك نيح َكُعّتمُت يتلا لامجلا يئارمل كفن قوتتسف ؛ميركهلإب

 ال رقشغدم َسشاَرْكو .ضيبلا رومُتلاو «نيرادناملا ْكَمَس كظانم داحلإلا ملاع يف
 يلىأ و ليزعلا 953 لاوج ايجاد املا ءاكر هنميتج فدو

 يف ٌّمُهَو َلامجلا َنإف ؛ِلبَحلاب َُمِهتَ ّدب وأ ُهَقْوَذ هيلع ركنُت نأ كيلع سيلف ؛ٌةعتام ًةحول

 .ءايشألا يف ةقيقح هل دوجو الو ءرظانلا سأر

 .ةبوُذُعلا نم َّنَفلا اهّراقفإ ءِلاَمَجلا ىلع ّيداملا داحلإلا تايانج ٌمظعأ تناك دقو

 :لاقف ؛ّنفلا ىلع اهتيانج ةّيناعيبطلا ةفاقثلا ىلع اًيعان زمايليو ساموت ّبتك كلذلو

 نع ةيضاملا ةليلقلا لايجألا يف نيناّنفلا نم عساو ٌحاطق ُةَكَلَس يذلا هاجتالا انربخيا»

 امدنع نكل ءِلاَمَجلا ضْوَع ِناَنفلا ٌفده هيف ناك ٌّتقو كانه ناك .ةيناعيبطلا سأي

 «ىنعملل اًدقاف جّتنملا ّنفلا نم يك ٌثزج اَذَع هَئمئَهُم ةّيناعيبطلا ٌةفسلفلا تحبصأ
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 َصْلَق دق ىنعماّللا ةفسلفل َيِعْمَقلا َلقَتلا نإ .يْعَو نع لامجلا نم اًولَحو ءاّسئايو

 اوُضَقَر ءاذه مهسأي يفو .نينمؤملا ريغ نيناّتْلا نم ريثك يدايأ يف ةيهاّرلا ناولألا
 رمغيس هنأ نودقتعي يذلا ملظملا غارفلا َيفخُي نأ نكمي ال اَمْهَو هرابتعاب ؛ٌلامجلا
 ©7.«سأيلا اذه سكعي انه مُهّنكَو .ةياهنلا يف ءيش َّلك

 لويخلاو رويطلا يتحمو ةاعرلا بلق يف ٌدفانلا ءايحألا ملاع لامج ناك دقل

 ةّيئاوشعب لئاقلا يني 9 بهذملا دوعص عم ثيدحلا رصعلا اياحض َّلَوَأ كامسألاو

 نم «ةينيوراد رظَن ةيواز نم» ريهوأ ينوتنأ َيِردَاَللا فوسليفلا لاق ىّتح ِةعْئّصلا
 .«كلذب انمامتها ريسفتو :لامجلاو ريخلاو ٌّقحلا ريسفت اًدج ريسعلا

 نود ْذاَََألا هِلاَمَجِب سوواّطلا هاهي ةرهاظ ىف لاكخلا ةلكشم نووراج اود

 ٍرِساَوكلل هناوُلأ زازفتسا ببسب ءايحألا لاجم عر ٌيعيبطلا باختتالا هلآ ُهَسْنْكَت نأ

 َلَمْجَأ ة ةّئلاَمَجلا اهيقِئاَذب ٌراَتحَت سوواّطلا ىننأ نأ َمَعَرَق ؛هلاثمأ موحل ىلع شيعت د يتلا

 ِءاَلا َلياوع ٌسوواّشلا موق كلذلو ؛سيواوطلا

 ٌّعَص نإ- «ّيِيْنجلا ٌباختنالا» َّنأ يف هٌروصُق ُلئَمَتَيو ا اذهو

 0000577 ءِلَمْجَلا َروِهُظ 2 ْرصَفُب الو ٍلَمْجَألا َءاَقب ُر ُرَسَقُي -ًريسفت

 وقس اّمأو ؛؟عيدبلا ٍلكّشلا اذه ىلع َءادتبا ّرهظ ّمِل امّنإو ؛؟ليمجلا ٌسوواطلا

 ل ءاملعلا نم ٌةعومجم ٌةارجأ ثحب ىلإ دوعيف

 0 ا ل

 رش هتّيرظن يف حتفيو «نيوراد َمْهَو لطنُي امب 0 جوارّتلا دنع روكذلا لاَمَجيب م ب متهت ال

 لموط 84ءا7وجبعأا, [طمصمم آل/ة1!ذةصكر لد ىعوعإ هر( عسب متم (آلاذممتك: 1آزملهلع وسندع هرطانوطعتو, (1)

 .آمعب 2003), 3

 يرخفلا سيئرلا .ماهنكاب ةعماج يف ةفسلفلا ذاتسأ .يناطيرب فوسليف :8072[42ا/ 011636 (1942) ريهوأ ينوتنأ (2)

 .ههاطمصإل 11*0ءوه 8مل طابواةبانمرد (!]ءجب المتاع: 01م عملهم 2ععوؤر 2002), م.214 (3)

 3/0. 1ةلكهطقمطت ء/ ملأ '2ءعوطعمم 20 !اهغ 2 طءعوعمءاك ديتاط 8لوعع عاهطمعونع آئهنمك', كمن وهأ (4)

 .8ءادودا مال“ 1209-1219:)4(75, 8
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 ِراَهبْلا نع برعأ دق وهف ءاََهَراّلِإ هدي مل نيوراد ٌةدروأ يذلا ّلحلا َنإ مث .اًديدج

 ىلع ِةَرْدقلا ّلصأ انل ْرَش شفي مل لكل ”«ٍسوواطلا ىنثأ دنع لالا ٍقّوذت ٍةّساح ٍدوجوب

 ناويحلا يف ٌيلاَمَجلا ٌسسحلا ِةبَلَغ يعاد َمَّدَق وه الو ,تاوامُجَعلا يف ٍلاَمَجلا قود

 َنئاكلا اذه ىرخألا ُتاناويحلا ٌفشتكت ال يكل (هد001188©) هيِوْمَّنلا ةرورض ىلع

 ِشْرلا يف ٌيلامجلا ٍديِقعتلا ةعيبط الو ُهَسرتْتف

 :ٌلئاقلا رهف ؛يلاَمجلا روهظل يرطتل ريسفتلا دض ةرورض قي نيوراد امو

 '؟«َرخآ عون ةحلصملا اوضح عون يف ليدعت ّيأ جين ٌيعيَطلا باختتالل نكميال»
 ٍليمجت ىلع نئاكلا ٌصْرِح ُةُم ُهُمَحْدَي ال ةعيبطلا يف ةّيلامجلا ةرهاظلا ٌرُمُ ضارتفا ّنإف

 جازم نيهر نيوراد ْمُعْرَي امك رمألا امّنِإَو كليِمْجَت ىلع ةعيبّطلا ٌصْرِح الو هسفن
 ٌيعيبَطلا ُباختنالا َحَسَم ُهنكَرَت امو ءءاقبلا كلذب هل نَمْضَتف «َلَمْجَألا يقتنت :ت يتلا ىلا

 .ضرألا نم َُرَْأ
 «ناويحلا ملاع يف ٍلاَمََجلا ةحاسم َعاسنا َحَّرْشَي نأ نم ٌفَعَضَأ ىنثألا جازم نإ

 ٍناويحلا مّلاع ٌريفاحأو . .ءايزيفا ملاع يف هلأ الو ءِتاَلا ملاع عيدب يف هرشفْيالو

 ةّيحلا ل 06 م ا ل تاقبط ّنأل ُهَّدَض ُدَهْشَت

 ِتاونّسلا ُنييالم ْتَّرِجَع دقف ؛ةّوْحَرلا اهَءاَر ٌضرألا انل ْتَطْفَح يتلا كلت ٌةّصاخ

 ياو بك عت لو«ىلثأ وعام ىلإ أجلا م تاكل ده رِيغُت ْنأ

 ٌرّوْطَت ة َ ةضافإب خ دست -اهيفلؤمل بضخلا لايخلا يو نم ىتح- اًروص ٌةيرّوطتلا

 .تانئاكلا هذه يف ٌيَلاَمَجْلا بناجلا

 شاف لامجلا نأ يف امّنإو ءطقف لامجلا دوجو يف تسيل ءاهتقيقح يف ةلكشملا

 ءانلايخل ريثمو ءانل شهدم وهو ءاهيف لصألا وهف ؛ءايحألا ملاع يف ةبيجع ةروصب

 ..انقوذو انّسح يف ٌبذعو

 .مهصبأم, 776 2ءدععبا هر اام» (آمهلهدت لهطص !/لانصهإل, 1888), م. 349 (1)

 "للدننموأ 5عاععالمم ءقمضمأ ممودكتطاإ/ معملنعع ةمزن مملل ءةغانمم ذم 3 ؟مععاعو تءءانوتلعأإل ؟مع (2)

 .اطع عممل ه/ ةمماطعب مععاعو" طوصستم, 07 ]ع 0نون» نك مءننءك, 3
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 هُوُدُج ٍلاَمَجِلا ُتُحو ءاهسفن ٌةايحلا اهب ُدّلَكُت يتلا ٍقدطلا ُدَحَأ ُلاَمَجلا»
 يف ؛ةّينيورادلا «لامجلا ملع ٌةذاتسأ فوكتإ يسن دان «انتيجولويب يف ٌةقيمع

 .(لَمْجَلا ُءاَقَبا :اهباتك

 ؟ملاعلا ٍلاَمج يئا رم مامأ دحلملا لعفي اذامف

 ةدايق ددصب ناك هنأ «لامتحااّللا ٍلَبَج ىلإ ُدوُعّصلا» هباتك يف ٌرنكواد انربخي

 ةأجفو .تاونس ّتَّسلا ٌتاذ 000 تناكو «ةّيفير ٌقطانم قرط يف هتراّيس

 ببس يف اهيأر نع زنكواد اهلأس اهدنعو .ةّيربلا روهُرلاب اهباجعإ هبا ْتَرَهْظَأ
 لالا ّودبي ىتح كلذك يه» :ةهيدبلا ىلع تنبلا تباجأ ؛ةيربلا روهُزلا دوجو

 دقل» :هلوقب زنكواد َنَّلَع انهو 1 عقلا ف يق راك عسا ودرع

 لوقي هّنأكو كلذك سيل رمألا نأ اهربخأ نأ يلع ّنأ ُتْفِسَأو ءاهلوقب ُتَّْ 8

 :رعاّشلا عم اهل
 ْتفلكُت حولا هب ءيش ُهَّنكلو **#* ةحالم نعالو ن نش ْنَع ٌبُحلا امو

 رويطلاو ِتارَّشَحلا ءارغإ يف روهزلا ةّيبذاج نع ٌتّّدحت دق زنكواد نأ نع اًديعبو

 يف انه ٍلاَمَجلل هراكنإ عم ميقتسي ال امب «ضرألا ىلع ضارعتسا ْمَظَْأ» :هباتك يف

 ال ٌيداملا ٌيداحلإلا َرٌّوصتلا َّنِإ هلوق يف ٌحيرص ٌرنكواد نأ ىقبي «هتنبا عم هترواحم

 يف شيعن انّنِإ ..ناسنإلا عاتمإل اًرود هل نأ ىري الو ,دوجولا يف ٌةقيقح َلاَمَجلا ىري

 ..طقف ةيئايزيفلا داعبألا ملاع

 حلومعب ظاعملا, 5انضبأا/21 01 طع طرعان عدوان 1116 35عاءرءع نر 8 ءويبؤوب (7لعوجب المدإع مهعطمت, 2000), م.234. (1)

 عنعطقمل طوساكمك, 01د طل»دوع )امانا ]»دمرمطوطاو (ل عجب "المولع الإ. ا8/. !لوءامو قع انمتممةتلالا (2)

 .1997), م4

141 



 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ًةفذُص ءامهنيب ءاقتلالل ناكمإ لكو «ٌيرورض مانت يف ُلَمجَيلاو ةيئاوشعلا

 قم لامجتلا اهزفني لاو! .ٌوُسفلا ةجرد ىلإ َرَدَكَتَت نأ ّلَْقَت ال ٌةبيجع

 .ةيئاوشعلا نع نوكي ام -كلذب- ُدَعْبَأ يهف ؛سنج ّلك

 يئايزيفلا ٍلاَملا ُمهَو
 ؛يئايزيفلا سايقلل ٌلباق هلك دوجو يف معلا ةسادق عّدَي َمويلا داحلإلا ناك اذإ

 ؟ملاعلا اذه مهف يف ّيلامجلا محلا نع ينغتسي نأ ٌمِلاعلا كلمي لهف

 نحنا :هلوقب "”«زنوات زلراش لبون ةزئاج ىلع لصاحلا ّيكيرمألا َيئايزيفلا انبيجي
 انسدح فرصني «ًةليمج ودبت يتلاو [ءايشألا نيب] ةطيسبلا ةقالعلا ىرن امدنع ءاملعلا

 ةقيقحلا ىلإ مهسفنأ نومّلسُي نيتتوهاللاو ءاملعلا نإ .اًيعقاو ةتباث ةقالعلا هذه نأ ىلإ

 . ©.انيلع ةيلاعتملا
 ىلع نحن يتلا ٌةديحولا ٌةيئايزيفلا ُتاّيرظنلا» :اهيف لوقي ٌةعمال ٌةرابع نياتشنيألو

 1ع هددآإل مطاإلوأعدا (طعمرلعو (طقأ اةنع» «ٌةليمجلا ُتاَي رظنلا يه اهلوبقل دادعتسا

 00 9م بتالتمع ام ةعععمأ ةعع طع طعون لنا معو

 ةَيلاَمَجْلا ماكحألا 5 ةيلاعف ودبت" :غربنياو نفيتس ٌديِنَعلا دحلملا ءايزيفلا ٌملاع لوقيو

 دج دقو ... ..ءايزيفلا يف ةّنْحَبلا تايضايرلا قيبطت دنع طبلاب «ةريبك ةروصب ٌةَشهْدُم

 نع مهْثْحَب ببسب اهوُرَّوُط مهّنأ تايضايرلا ءاملع فرتعا يتلا ةيضايرلا بيكارتلا نأ

 ىلع ٌفرشأ .ةّيمومكلا تاينورتكلالاب ٌمامتها هل .ٌيكيرمأ ٌقئايزيف : 5 10د 5# (2015-1915) رتوات زلراشت 417
 .ةيكيرمألا ةموكحلل ىربكلا ةّيملعلا عيراشملا نم ةعومجم

 .عطقماعو 11. 1هدمعو, "اموزع ةهل انمعععاهنهتتعو ام 5ءكعمعع ةمل اعانوتمم”, طمصاتكعمل ةعدلعمتإل (2)

 .06 5ءكعمععك, 5تاوإم انمجنو 99 (2001), مم.298-9

 5 اللأومعم "طع انموعمدممقطاع 827عءال/ عمعوك ه6 8اونطعم هن أعد ذه طع !اواسسول 5ءاعمععو,” (3)

 .©0وتمت بجزء هلق مرد ةجج طايربع هد قو صاذءم باها ءجو/لعق “01. 13, 10. 1 (ءطصدقصت 1960)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 :ةعجافُم ةرابعب ٌفاَضَأو '”«.نييئايزيفلا دنع ةميظع ةميق ٌتاذ يه ءِلاَمَجلا نم ءيش

 «2 «ٌتْحَب ٌقرورض وهاقم َلمْجْأ ان اًنايحأ ودبت ةعيبطلا نأ َفرَتغَأ نأ َيَلَع»

 ليصحت َنِإ» :ليول ىلع رئاحلا دبحلملا يئايزيفلا كريد لوب لوق كلذ نم تيزقو

 1 15 ممر ع أ موقغ 0 «ةبرجتلا تالداعملا هذه َقفاوُت نأ نم ٌمهأ انتالداعم يف لاَمَجلا

 24010 طقلنع طعون ذه همعأ5 عونه مدك اطقم غ0 طقتنع اطعم 116 معتم عمأ

 ةنس 25 هّنس ناك امل 8 هن اراه ركل دق لازم لوب نأ خيراتلا انربخيو

 دقو .ةرتفلا كلت يف فورعم ءيِزُج ّفَحَأ ٌدَعُ ب ناك يذلا نورتكلإلا كولس فصول

 هلاق امك- «ةليمج تايضايرل» اَبَلَط ؛ثحبلاب «بُعئالّتلاب» هتلداعم ىلإ كاريد ىهتنا

 .ّمكلا اكيناكيمو ةصاخلا ةّيبسنلا نيب جاجنب ل ىلإ هتلداعم هتداقو .-هناسلب

 ةزئاج ىلع لوصحلا ىلإ هب ىهتناو ماير زو ابل كر كاذدم الكا جبار

 نو ةيرقلاو قيقا ةفالبلا ابو نضرتسو يف الو ركل لطف هتّصق كلذب تناكو .لبون

 ٌيئايزيفلا لاق ىتح ؛يداملا ملاعلاو -ليمجلا َينهَّذلا ٌّيضايرلا اهئانبب- تايضايرلا

 خيراتلا لك يف امبرو «ةثيدحلا ءايزيفلا يف» :-لبون ىلع لصاحلا-«كزتلو كنارف

 نم مظعأ يضايرلا ريكفتلل ةقيمعلا ةيعادبإلا ًةعيبطلا حّضوُت ٌةقلح دجوت ال ءيركفلا
 © .«كاريد ةلداعم خيرات

 .انعبعم اللعمطععر, عمتك هزم طط»مأ 1/ءمروب (آمملمدت: ا/ةمغقعع آطتوتاهلب 2010), م.153 (1)

 .آ5نل.,م.250 (2)

 *  .َمَكلا اكيناكيم يبأب ِبَقُل .نيرشعلا نرقلا يف ةّيرظنلا ءايزيفلا ءاملع زربأ دحأ :ظةانا 8152 (1984-1902) كاريد لوب (3)

 مدا طتوقعر “1ع طماناتمم هك طع ططربوت كوأثو طتعمسسع هك ظلت ع”, 3ءلعا ألاء ارد ءسن عمنا, الأ. (4)

 .للم. 5 (1/2إ/ 1963), م 8.

 .2004 ةنس لبوت ةزئاج ىلع لصح .يكيرمأ تايضاير ملاعو يئايزيف :5ة1 الا/ف 126« (1951) كزتلو كنارف (5)

 طعممتو 01ىطزعب 1ع !11056 5ءلنعألالع طوبقألمم زم 5ءاعمععت 8ظعوسون طوانقلو 1صياطر 1776 م (6)

 : 1م 1ةمدعوأ لقمع 26, 2

 < طا مو: //1ب جباجب طال ذه ع5 .«م17/2002/03/26/5ءز عمعع/ طعم 5-05 علال عأتا/ ع-عوان 2 أخ مم- أ ه-5عأ عم عع»

 طعوس -ءوبماو-صياط طاما>. 1
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 امب ؛نوكلل ّيداحلإلا مهفلاب ةمزتلملا ةرظنلا ىلع ِنْيَّضارتعا حرطن نأ انيلع انهو
 :انيْغَو جراخ -ةقيقح- هل دوجو ال هّنأو ءِلاَمَجلا ةّيتاذ كلذ يف

 ةّيملع تاّيرظن ءانبل نييتايزيفلا هيجوت يف اًحجان لاّمَجملا ناك اذإ :لّوألا ضارتعالا

 َلاَمَجلا ٌلزتخن نأ -اهدنع- نكمملا نم فيكف ؛سوردملا ّيجراخلا عقاولل ةقباطم

 !؟ةّيصخّشلا انتقئاذو ةّيرصبلا انماهوأ يف

 مهلاوحأ ةّماع يف ءاملعلا ناكو ءاًيصخش اًيتاذ لامجلا ناك اذإ يناثلا ضا رتعالا

 فشكلا يف كيكشتلا ىلإ -ًةرورض- كلذ لوؤي الأ ؛ملاعلا مهن ٌةَجح هنوُدخَتي

 !؟يجراخلا ملاعلا سكعي ال ءاّيتاذ هرابتعاب هسفن ّيملعلا

 :ةشهد يف لأسنل ؛باتكلا اذه يف ثيدحلا لصأل دوعن «قبس اًمع اًديعبو

 ٌداحلإلا َّنأ مغر «ملاعلا لامج ىلإ نوهتنيو ؛مهّداحلإ ٌةدحالملا نوخي اذامل

 نوكلا ُحْبُق َسْيَلَأ !؟نوكلا ءانب يف دصقلاو ةمكحلا بايغب لوقلا ىلع ٌمئاق

 ٌنإف ؛-حبقلاو لامجلا ميق دوجو انقّدص نإ- رّوصتلا ىلإ برقأ هلك ّيداملا

 اذإو !؟يتايح عاد نود لَّمَجَتَتل ال شيعتل تدجوو دق ةّيحلا ةيفيظولا ىنبلا

 نويئايزيفلا ثّبشتي َملف ؛هلامج نم ٌيداحلالا لقعلا ىلإ برأ نوكلا ُحْبُق ناك

 !؟هلامجب ةدحالملا

 !ًةعدتُمو5 ةدْيِرُمو ٌةلعاف ٌّةَو وق «ّيداحلإلا رّوصتلا يف ُمُهّولا

 سفنألا ٍلاَمَج ُمُهَو 01 جا

 لامجلا مظعأ امّنِإو .تاكرحلاو ناولألاو طوطخلا يف طقف ُلاَمَجلا رهظي ال

 كلذ ءّبحت امو ُبِحُت نم ىلإ ٍقوَّشلا ةشْعَرو ٌّبُحلا ِةَْفَد يف ءبْلَقلا يف ٌنماك
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 ةناهتسالاو «ةرارم نم هيف ام مغر دوجولا باذعتسا ىلإ ٌكُْقْدَي يذلا ُبْذَعلا ٌروعشلا

 كّنبا بحت نأ ؛كّتجوز ٌبحت ّْنأ َكّمَأو َكابَأ بحب نأ .ِتنَع نم اهيف ام ىلع ةّدَّشلاب

 قحلا ميق رشنل سفنلا اوعاب نيذلا نيحلصملا ّبحت نأ «نيحلاصلا بحت نأ ؛كّتتباو

 ..لامجلاو ريخلاو

 نع ٌُلأسأ ال انه انأو ؟دحلملا بلق يف ٌدوجو وأ ءٌبيصن ٌبحلل له نكلو

 رخآ ىّتح داحلالا عابتا مرا زل هيلع ةوكر ذأ يطب نع اثار هيطددملا مقاز

 0 ا

 .ضرألا ىلع

 اذه يف لاؤس نع زنكواد باوج أّرقا امّنِإو «يناسلب باوجلا ٌكحنمأ نل

 َنابأ دقف ؛هُراصْنَأ هنم أربي دق امب ّداحلالا َنيِدَأ نأ نع ٌةيئُعلا هيفف ؛يفحصلا راوحلا

 ةداعك- هسفن يف اهمزتلي ال هنأ ُمِْجَأ ٌتنُك نإو ءيه امك ةروُصلا ةقيقح نع زنكواد

 1 .-نيدحلملا

 كل ودبي له 2'”.ةايحلا ضرغ وه ٌبحلا ّنِإ [مالّسلا هيلع] ىسيع لاق :ّيفحصلا

 ؟ىنعم الب كلذ

 نكلوب يروون ريغاطناز ين فايحلا ىلع مق # عش اكو والي اذه :رتكواد

 ...نوكلل ةفئاز ضارغأ راكتبا ىلع اهتردقب نآلا يه امك ٌلوقعلا نوكت نأ ينئجافي ال

 1 ؟ٌفئاز ٌفده ٌبحلا ّنِإ لوقت نأ ديرت :يفحصلا

 (ديكأتلاب اهب رعشأ يتلا) ةفطاعلا وه ٌّبحلا .اًضَرَغ سيل حلا ءانسح :زنكواد

 .غامدلا صئاصخ ُدَحَأ وهو

 ؟غامّدلا لمعل ٌةيوناث ٌةجيتن :يفحصلا

 .القع ةميقتسم يهالو «ليجانألا حيسم ىلإ اهتبسن حصت ال ةرابعلا هذه )10
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 اًدج اًمِهُم اَجتْنُم نوكي امبر .ٌيوناث جتْنُم ِدّرِجُم نم ٌرثكأ نوكي امبر ءانسح :زنكواد
 ©” .تانيئيجلا ءاقبل

 ّقبَي ملف . .ٌينيجلا ديصرلا رهقب ُكّوحتت :ن ُةْعَضُم ..داحلإلا ملاع يف ءُبْلَقلا وه كاذ

 ٌرون هاشغي الف ؛ّبلقلا جارس ئفطُت امدنع كّنإف ؛ملاعلا يف ٌليمج ميش كلذ دعب

 سفن يف ريثتسي ال ٌتحاش دوجو وه ..ّلاجم الو ٌناكم لامجلل ىقبي ال ؛ّبحلا

 لاحب اًرْسَق اهؤلمي الو ة ةّيوفعلا ةفطاعلا نم اًئيش -هداحلإ يف َقداَّصلا- دحلملا

 كلمي ردصلا يف تلق الو غامدلا ءايميك جراخ هل دوجو ال لآمَجَلا ّنأل ؛ةوشتلا

 ..لامجلا نم اًئيش ّبحي نأ قدصب

 ُنيعلاو «ٌةعطاس كانه ُسِمَّشلاف ..ِدَمَر نم سمّشلا ءوض ُنيعلا ركنُت دق نكلو ..

 نأ دحأل لمأ ال ٌةقيقح َلاَمَجلا نأ ّقحلاو . .تارصبُملا رص الف ُدَمَر اهب ضرألا يف

 ٌةطغاض ٍلاَمَجلا دوجو ٌةقيقح ّنإ . .ملاعلا ءايشأو سفنلا يف ف يقيقحلا اهّدوجو ركنُي

 يف اهضرغو ءايشألا ةقيقح نم ٌءزج يهف ؛اهنع كاكفنالا لاحُّملا نم سفنألا ىلع

 ًةذاذل اًبلاط هرصبب ٌصخّشو «هبلق هنم َتّلَْأ ؛ُلاَمَجلا مهاد اذإ ٌناسنإلاو .دوجولا
 تام كلذ: نمالمتمي دأنالإ ةصخالملاو ةدئاسملا ىلع ةردق ةلياهتيع وهو .رظّملا

 يف ؛يفسلف ِدَّدَل ىوس ؛لاَمَجِلا ِمْهَو» نع ةدحالملا ثيدح امو .يفاقث وأ يقالخأ

 .ميقلا باب يف ّيداحلالا أدبملل ءافولل ةسئايو ةقهرُم ةلواحم

 411 نأ الإ «برغلا يف ةفسالفلا ةقبط يف د ريداخلالا ةلضلاواعقا مروقلالو

 ُزَبَقَيا نيح يف «لامجلا ةّيعوضوم ؛ىلإ َنوُلْيِمَي وأ َنوُلبَُي' نيرصاعملا ةفسالفلا نم

 «© .نيرصاعملا ةفسالفلا عومجم نم طقف 34.4/ ٌيصخش َلاَمَجْلا ّنأ 'ىلإ ليمي وأ

 ةَّدَصُي نأ دحلملا كلمي له :لأسنلو «باتكلا اذه يف ثيدحلا لصأ ىلإ دعنلو

 <طامن// وبدي جب .(اطتع لجن هر 1 لنهج ءاععب عمود 0 ة>/اءنمك_1؟نءاطقمل/ طوس موتْم اعطت عوج_مظل طول ةعل.طغصأا > (1)

 .< طانصو://مطتامهمععو.هدع/ودص ءزبو/ءعوناائ.ما> (2)
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 الف ؛هداحلإ يف َّقِّدْصَي نأ كلمي لهو ؟ءامسلا يف الو ضرألا يف ًةقيقح َلاَمَج ال

 ؟اًدوجُو لاّمَجلل ىري

 اًلَح دحلملا دجي ال كلذلو ..ةشياعملا يف ٌةاسأمو ءرّوصتلا يف ٌةاناعم ّداحلالا َنِإ

 .هيلع ُطِبُْب ال مالستسا يف هلك ضقانتلا شيعي نأ اّلِإ هتَمْرَل

 !ٌمْهَو ِءْيَش لك ..َلاَمَج الو هَلْدَع الو «هيف ريح ال ؛ُتِئُِم داحلالا ُمّلاع
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 ماتخلا يف تاملك

 ّىَقَأ مقل أ[ هب وع 4 ءءء
 َةَملِيَقْلا مون ءهرشسو احن ٌةَّمدِعَم هل 0 درك 0 د

 كد 58 ده اقص قم يدل 5 ات كا قل نع
 ها ا

 ©" .هاًريثك ْمتيكَبلَو اليل 2 : مَ مَلعَأاَم َنوُمَلْعَتْوَل»

 مّلسو هيلع هللا ىَلص دّمحم

 ءاريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول :ملسو هيلع هللا ىّلص يبنلا لوف باب «قاقرلا باتك .يراخبلا هاور (1)
 .(2359 /ح) ءملسو هيلغع هللا ىلص هريقوت باب ؛لئاضفلا باتك .ملسم هاورو .(6120 /ح)





 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 :يكلاملا يبرعلا نبا لاق .ةقلخلا لصأب مّركم قولخم «مالسإلا يف ناسنإلا
 هادم اق املا اح ُهَََح هلل ءناَسنإْل نم ُنَسْحَأَوُ لح ىَاعتهَّل َرسْهل»

 ضب ربع َرَبَع اَهْنَعَو ءَّبَدلا ٌتاَفِص ِهْذَهَو ءاَميكَح اَوُيَدُم ءاًريصت ءاَعيِمَس اَمّلَكَتم

 يلا هتاَفِص ىَلَع يِنْعَي هِتَروُص ىَلَع َمدآ َنَلَخ هلل َّنإ» :ِهِلْوَقب ُناَيِْلا ََقَوَو كَمَلُعْلا

 ©.«اَهَرْكذ اَنْمَّدَق

 دهجلاو..ىرخأ ءاّمص ةلآو ءاًئيح ةميهبف ؛ةيداحلإلا ةيؤرلا يف ناسنإلا اَمأو

 : .هب صاخ ميركت يأ يفن ىلع ّبصنم نيريخألا نينرقلا ةدحالمل يركفلا
 نيف

 ؟ناسنإلا ةلئسأ مظعأ ىلع داحلإلا ةبوجأ ام

 ىلإ دحلملا ليلد» هباتك ةيادب يف جربنزور ردنسكلأ دحلملا فوسليفلا انبيجي

 :هلوقب ««عقاولا

 .ال ؟هلإ دجوي له»

 .ءايزيفلا هلوقت ام ؟عقاولا ةعيبط يه ام

 .ةياغ ّيأ دجوت ال ؟نوكلا ةياغام

 .قبس امك ؟ةايحلا ىنعم وهام

 .ظح ةبرض ؟انه انأ اذامل

 .ال اًعبط ؟ديفم ءاعدلا له

 !؟حزمت تنأ ؟ةدلاخ يه له ؟حور كانه له

 !ةّنبلا ءال ؟ةرح ةدارإ كانه له

 ءانثتساب «لبق نم ناك امك ريبك دح ىلإ ريسي ءيش لك ؟تومن امدنع ثدحي اذام

 .نحن انلاح

 .4/415 ((م2003 /ه1424 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب) نآرقلا ماكحأ «يبرعلا نبا (1)
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 .امهنيب يقالخأ قرف دجوي ال ؟رشلاو ريخلاو ءأطخلاو باوصلا نيب قرفلا ام

 نوكت نأ نم لضفأ كنأب رعشت كلعجي كلذ ّنأل ؟اًيقالخأ نوكأ نأ بجي اذامل

 .يقالخأ ريغ

 ةدعاسملا وأ «بئارضلا عفد وأ «راحتنالا وأ ءميحرلا لتقلا وأ ءضاهجاإلا له

 ضعب يف يمازلإ وأ .هب حومسم وأ ؛عونمم وه هّبحت ال رخآ ءيش يأ وأ «ةيبنجألا

 .زئاج ءيش لك ؟نايحألا

 ال .يجيتارتسالا لعافتلا ةلكشمل لحلا وه بحلا ؟هدجأ فيكو ءبحلا وهام

 .هجاتحت امدنع كدجي فوس «هنع ثحبت

 .اًنيش ينعي ال هّنكل .بخصلاب ءيلم خيراتلا ؟ضرغ وأ ىنعم يأ خيراتلل له

 ءيش كانه ناك نإ ءاّدج ليلق ءيش ؟انلبقتسمل سورد ّيأ يرشبلا يضاملا يف له

 20 ةلصأ

 اينايشيلا

 هحمالم زركأ نع هتابدأ يف َت َتْنَّنقَو .داحلإلا ةقيقح يف ٌثحبت نأ َتدرأ ول

 ًةركفلا نبت وهف ؛اًضقانت | راتا هنأ ةقيقح ٍريغب جرخت كن الف ملام ِرَهْظَأ

 نأ ريغ مْزَجِب ءام ىوعدب ٌحّرِصُي يذلا راتتلا وه .اهّلظ ٌسِمْطَي امو ىوعّدلاو ءاهّدضو
 . .هُنيُِي ناك امب ُحَرْفَيو «ٌلوقي ام ريغب ُنِمؤُي هنأ نافشكي كيكفتلاو ٌشبَّنلا

 انكي

 كلذلو ؛اًيلمع -ةعمتجم- اهمازتلال ةّتببلا ليبس ال «ةّيقيقحلا داحلإلا لوصأ

 *”بعصلا نم» :”رفيش سيسنرف لوقي امكو ..ةرثرثلا ريغ كلمي ال ؛مهو داحلإلاف

 ماععومملعع هدعدطعتوب 71 4( هادا ؤذ (نياوع ام [ءداذوب مم.2-3 (1)

 ىراصّنلا نيتعافّدلا مالعأ نم .ديهش ٌيكيرمأ ٌفوسليفو ٌينوهال :5638015 50261165 (1984-1912) رفياش سيسنرف (2)
 .ةثادحلا دعب امو ةثادحلا ةفاقث تاضقانت فشكب نيّمتهملا

 لهأ نأ لصالاو . ءيش لك ىنعم ركنُت يتلا ةطسفسلا ىلإ يهتني دني هنأ يف امنإو ءهتّوق يف نمكت ال بهذملا اذه ضقن ةبوعص (3)

 .سحلاو لقعلا ةقيقح نوركنُي مهنأل نورظانُي ال ةطسفسلا
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 ةبوجأ دجوت ال هّنأو ,ءيشل ىنعم ال هنأ ءافوو رارصإب ىري ٍناسنإ بهذم ضقنت نأ

 دجوي ال هّنأ ظحلا نسح نمو .راثآلاو بابسألا نيب ةقالع دجوت ال هّنأو «ةلئسألل

 .ةّيساسأ ةبوجأ دجوت ال هّنأو ءينالقع ريغو يوضوف وه ءيش ّلك ّنأ اًمح مزتلي دحأ

 يف ءيش لك نإ لوقلا يّنبتل ليبس ال نكلو ءاّيرظن هيّنبت نكمملا نم بهذملا كاذ نإ

 2”.«-اًيلمع- ةقلطم ىضوف
 انني

 ؟..ةملك يف .دحلملا وه نم

 هنأل ٍ؛اًجَرَح كلذ يف ّدجي نأ نود ؛هضيقنو ءيّشلاب ٌنِمْوي يذلا كاذ وه دحلملا

 .كلذ نم ةءاربلا نع ٌرجاع هّنأل وأ .هضفانتب يَّولِل ٌدقاف

 ةميق ال ٌةميهب هّنأو .ءيش ّلك ٌرادم هيلع ٌحيظع ٌيئاك ناسنالا ّنأ نمؤي يذلا كاذ وه

 ..اهقاوشأو اهدهججو اهتايحل

 ..مّدَعلا يف نْمكَت ةّباجيالا ٌةميقلاو ُّتَبَعلا اهُلْصَأ ةمكحلا نأ نمؤي يذلا كاذ وه

 مق ٌناسنإلا اهيف رشني يتلا كلت يه دوجولا يف ةكرعم َمظعأ نأ نمؤي يذلا كاذ وه

 .اهيغَأ لوقُع يف ماهوأ ُدرجم ةمحرلاو لدعلاو ريخلا نأ مغ غر «ةمحرلاو ِلْذَعلاَو ريخلا

 مغر ..داجمألا ةعانصو «رطاخملا ةهجاومو «لابجلا ٌدوعُص ُدجَمُي يذلا كاذ وه

 .رايتخا الو ةدارإ الب ٌناسنإلا نأ ىري ِهّنأ
 تارفط نع اًرثأ غامّدلا ىري هّنكل .نوكلا يف ءيش ٌعظعأ لقعلا ىري يذلا كاذ وه

 ..اهل َلقع ال ىلوأ مت ِئاهب نع ًءايمع
 ..ةينوكلا هِتيؤُر ْيَديِب ُهُسِمْطَي ِهّنأ مغر روُنلا ٌدَجَمُي يذلا كاذ ةطاسبب وه ..

 انين

 طعومعأو 5ءطقعأ عع 8ء لك 178م هدو []ء اد )لمإ ىزاعمأ (آلاذممتك: 1الملقهلع طلهبكع هدطاتئطعمو, (1)

 1 مع, 2013), مم.4-5
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 شل يف لاععزةتغر اتاب ل ةكتصا عتب رطل يضرم ياطنلا

 ةايحلل اًبَلَط هل ٌرصتنيو ؛هداحلإب اًمازتلاو نيّدلا يف ًةياكن ىنعملا ُمِدْهَي وهف (ّيزيلجنإلا

 ..نيّدلا يف ةياكنو

 اًبلط ىنعملل رصتنيو «هداحلإب اًمازتلاو نيّدلل ًةضراعم ةايحلا نم ةياغلا ركتُيو
 1 ..ةّيمَدَعلا غارف نم اًرارفو ةايحلل

 قالخألل رصتنيو «هداحلإب اًمازتلاو نيّدلا نم ٌةءارب ةّيعوضوملا قالخألل ُركتتيو
 ...نينّدتملا يف ٌةياكنو هترطفل ٌةباجتسا ةّيعوضوملا

 انفي

 -هتقيقح يف- ٌداحلإلاو ..ةتناسنإلاو لْقَعلل ٌراصتنالا .داحلإلل ربكألا ٌداَعّشلا

 ٌرفاك «هتيلآل داو «هميركتب فاك «ناسنإلل ٌنوُيَحُماو ِلْقَعلاب ٌرفاك ,غامتلاب ٌنمؤم
 موو

 ..هتيرخب
 انفي

 هجم و
 وح يف قوطي مدنع ةايحلا ىنعم ٍلاؤس نم ّدّشَأ ٌدحلملا هاقلي ٌباذع دجوياال

 اذه ّنأ ةربُخُملا ةرطفلا ةخْوّصو ةرثحلا طْؤَسب ُهَدلجيِل ؛هتَمْوَن نم هظقوُي وأ .هسفنب

 ١ ..ثّيعلا َةعِئرَص نوكي نأ نكمُي ال ّنوكلا

 انانشبل

 َكئَفلاو َبّْنلا ىريو ليلا ُنيِدُي ال ٍنوك يف شيعي نأ دحلملا عيطتسي له

 !؟ٌشَحَو وعم ٌيياغ اهّلْضَأ تانئاكل ٌةيوفع الاعفأ ةعيدخلاو

 هيلا نف تالا ىلا نتعب ةيكولاو ةليصقلا نيل قواد نأ ةجاغ ةقكلتلاة]
 ريخلا ةّيقبب ّيَحلا ّيِمدآلا هبلَق ريس أ هّنِإ ..تالّوطملا ةّيميقلا ةّيبسنلاو ةيقالخألا

 .هيف يتلا

 دع دع
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 ققحُي فلا يف ٍلاَميلا يناعم ىلإ ىنعماّللا مّلاع نم ري هنإ دحلملا لوقي ام اًريثك
 ُنِيعلا ُهَحِلْمَتْسَت ام َّنإف ؛ءِلاَمَجِلا نم ٌثيرب ٍدحلملا مّلاع ّنكلو ..ةّصاخلا هتايحل ىّعم

 ..نوكلل ّيعوضوملا عقاولا يف هل ةقيقح ال مْهَو ٌضْحَم

 انكي 1 1

 ؟كلذ نود هّنِإ . .ًاَطَح ٌنوكي نأ ىلإ يقتري ال داحلإلا ّنأ يه باتكلا اذه ةصالخ

 فيكف . .شاعُي نأ ناكمُي ال هنأل ؛«ليحتسم»و ءروصتلل ٍلباق ٌريغ ليحتسم ميش هل

 !؟هداحلإ يف ٌّقداص ٌدحْلُم اهدنع ْنذِإ دجوي

 نش

 نأ -باتكلا اذه يف ثيدح نم قبس امدعب- دحلملا ئراقلا نم ُبْنْطَأ تسل

 اَهجَو ىنَبَهَي ينَبَهَي نأ هنم ٌبلطأس اهناز فلل يناجدست دهرا كاملا راقب دوب

 ناميالا نم ميش طاح مل لحلم ٍبْلَق تاضبن نع ريبعتلا يف قدي اهجو .اًقداص

 (قلقلا ُءاَفْمَيو ٌةرْفّصلا هولعت اَهَجَو .ةّيدوجولا ةاسأملا ةّيمتحو .دوجولا ىنعمب

 نإ- ناسنإلا ةايح نأ كردُي اًهجو ..ىعَسَملا هِيَ ةبيَحو ِرْمعلا ةعْبَص نم ُبُْدلا هلكأيو

 ءربصو .دهج َّلك نإ ذإ ؟بارخلا ىلإ ٌةهِجَتمو «ةميقلا نم ٌةَْرمُم -اًمح داحلالا ناك

 ..اير شطَعلا نم ُبْنعَ ْنَم ٍةقاَمَحَكٌةقامح «ءاجرو ءلمأو

 مل يتإف ؛افرِص اًيملع كيلع يضارتعا نوكي ىتح ؛هيلع تنأ ام ُكِْذمَّنأ يي

 نع ُتْعِمَس نمالإ داحلالا ةقيقح ههبَو حمالم يف يدب -اذه يموي ىلإ- اًدِحْلُم رأ

 ُقدصَأ ةّيناجَملا |اينَّدلا تاباذع نم اًرارف سْمَنلا ًقاهزإ َّنأ اوُكَرْدَأ دقف ؛مهراحتتأا ربح

 !..ةّيمَدَعلِل ءافو
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 اص اهلا انا من

 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 عجارملا

 ةنيدملا ,مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع :قيقحت «ىواتفلا عومجم «ةيميت نبا ٠

 .م1995 /ه1416 .فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ةيوبنلا

 .م1975 «تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا ؛هشتين ءنمحرلا دبع «يودب 9

 م1984 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا :سنوت «ريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا .

 .م2003 /ه1424 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب «نآرقلا ماكحأ «يبرعلا نبا ٠

 لداعو ضوعم يلع :قيقحت ,مومعلاو صوصخلا يف موظنملا دقعلا «يفارقلا :

 .2001 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب .دوجوملا دبع

 ركفلل ىملاعلا دهعملا :اينيجرف «زيحتلا ةيلاكشإ «باهولا دبع «يريسملا 5

 م1996 /ه1417 ءيمالسإلا

 راد :توريب «ناسنإلا كيكفتو ةيداملا ةفسلفلا «باهولا دبع «يريسملا .٠

 .م2010 /ه1431 ءركفلا

 مولعلا عماج «ءاملعلا روتسد ءيركن دمحألا لوسرلا دبع نب يبنلا دبع .

 بتكلا راد :توريب «صحف يناه نسح :بيرعت «نونفلا تاحالطصا يف

 م0 «ةيملعلا
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 ةيزيلجنإلا بتكلا

 ظوبسم ]وأ ذك 7 هننع/17, نةصاطت1لععر !/لةمذ.ز آمهلمقن 8/1119 6

 8رهماعو, [ظهلمعإل, طاهد) هرج )هع ند: طلمرس [هطماع ا!الثاا لووعع الو, !! كدب

 المر]ع طومغطعملب 02

 هناا اال عر 4 نت ةكاذهرد 5 (2ان10ء ام 1! راتبا »ع امد عرس ماط علك, !/1 018010 عال

 مآ 4م010ععانعو 2ععوور !هعرب 0.

 تدصانخ, ىلطعمب 776 طارراط هرك يزعم بك, عل. لوكاس 0” 8راعمب العرب المتاع

 ا/اما3 مع, 3.

 0دصمأا, ذعدصر, 776 8زع طعن, آمه0ل0م: 02ءال/مع10 نطات عونك, 6.

 6مهالتمك, مطئالتم اط”-وهعأا, 77 4لدءءدووم» ب هز ]ع 3ءنعانتع امزعامنمرعسأ صر

 تطقعا ومدن 80015 ان1 8ع, 6.

 وضعا ظهةمعاك, 4ك10د1ئ] 1ع ططربصوا) هداك: 11 3ءاعراا 1/7 3ءون ]مر طع 30هلأ,

 لعرب المتلع: كاطلمم 320 5ءاطانقأعار 5.

 طط«وصعتم, نطقت عذر 4/1010عهرج/ هك, آ0000: 2ءامعانتا,

 ططوصعتم, ناطقا ع5, 07 1 07ةعنو هز دمععتعك, 0داهتأ0: 8102لا1 علا 81عوور

.2003 

 1آ0ةمصت أت, نط شتا عر 7171© 12ءىءعرتا هز اباورت, آمه00: لطم !ا/لانك1إل, 88

 آططوصتأم, 0طقمأ ع5, 7776 انزع 2214 انعانعك هز 0 وراعك ا2هحعاس, آنم2007: لوط

 انامل كلف

 آجودجاتسم, [نعطقتل, (ن[:منطاردع اباماندتا ]مامر مطوطأء, !] عجب المر 0/. 107. !!هتامسد

 عمم ةمإلمبا 7.

 آهات صكر هظنءطقكل, 011م مدساع 200, ]عجب المكاع: [[ةصلممت [10انكعي 9.

 ]طة ممر 1[ ءطقتلم خدع“ هنيا هزك وعرب, ]| عجب المز1: 8ومذع 5]800, 00.

 ادد عاتمك, [1ظنءطقعل, 717 8/14 !!!ناءزروو/ععرب !| عجب المرلع ا3/. 17/. لهرمون ه0

 0010 مها, 6

 طةعاتمك, نعطقكل, 776 204 طعءايكتم», !لعجبب المتاع 11هنوطغمم النكانم

 1131عمانت1, 20.
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 طوعا نمك, 1[لعطقعل, الر سء وباع اطبع ا! وزد طور: 3 ءاعت عع آءاننكاور» 010 6

 اردو ءاذاءرم» ]مرمر »اعجب الممل [1هدعاطخمس ا/اتكاتهب 2010.

 طمصطت عوام, آدم, 4 11 عازالا اردو: 11 طاباطم»نهكذو ]امنت 11 زد 001

 امنع, 01010: 01010 آل هلا عاوأأل 2؟عوور, 03.

 ططصصقمم ظنا, 0005 ط,هطاءرجب: لمن (]ء 8اطاءع [وزاك ان فربودسء»» هتن»» زبامدأ

 1دممرساورتا (0رءدان مرو ]ا// رب ]1/6 ىةي// عرب 1 عدب المرلعع 11ه معتم مع, 2008.

 ظاعمأ1, !!ةصعإل, ىالصتانوأ هز 1/1 7 عااةءعا: 1/112 3ءاءرن6ء هزك 8 ءوتلاول, 11عجب ال01

 ممعطمتب 200.

 طوماعإلب ظل هعمل, لهنا ه0 8ءوتناون 5اللهعإل: ظواط عداعر 200

 طسوملعا, التام آ8., المر ذ 5مم ءارم» )اعود ع, 80503: 8ةعما7 8؟عوؤر,

 طموملعا, الالكمع 8., 116 0عام» هر 182 ىمتنا: ]رم طورنعاوا) مص 0

 اءموعما]ءهررل اا وب المرلعن امله عع 8ههاعق, 86.

 0 ه:لمم, ظصتعع آ.., آ)عصطقاكت, ال/ 111180 ك., 17:6 1/1102 هز )|1147: طوع

 ]6 [ هاء هز /هننلمواذكر» زد 3علعمعع, [ماعرءما1ءعادتع دامللعد [آهكاتطناع. !؟يلمل1ع

 لل ل0

 هيل, لمصمم ىو 120 عدا آرمه00ه: (عةهأه 8001م,

 1آ131لمعر ].8.5., يمدوزطاء !!/م!كي, 7]]: ”[1ةصكدعأت هد طانطأ لوط عطقرو 209.

 وموسم, الابالوأ 8لههطع 3ورصاءوك: 4 8“ طنعاموب هز طم اب ]0001

 ا/امامعع 8001م, 4

 ]1 ةستك, 5320, 116 المها طه:105 هدوء: [لوتن 50لءز1 نع نه 11

 الهاديوود, ]1 عجب المرا: كاتمم» 320 5ءطانقأعاتر,

 [1ةحاعتمو, 5؟:عماطعم, 776 ه0 !)هدنوم, !1عجب المتاع اقهملمتت 110ا05ع

 طنطا وطتمع هانم, 0.

 11! صحهمم ل335, 7776 3مه// 5 000, ]عجب المها, 1ظةطلمتم آ10ان5 ع, 6

 للعر آ103110, 077 172 3127:0070

 ططساعإل, لياتقمر الو زد ]© المو عت ]71م1 !1عجب المزاع: !!لعنبب ظلمعت عت

 [آتطءةمل, 1944.

 لودمعتو, اعنا, /ةءامكع ع: 4» ]100ه ءاقم» اه 11 المل ءكام»1 لأ هز طلذك

 طتامدمماتعمأ 4ءاططتمن آمدصلمه: 111آ] 2[عوور 7
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 هسضفن ةهجاوم يف داحلالا

 اععم ال. 2. ه., !1/1ءءازانا !!ءاعودء: 11 ططعامروب هن ء 8 تاذعأ ظالم كو

 المدعو عدا, !/ادمعطعمأاعت: !لاهمعطعمأعت انتا, 57عوؤر 2

 [كمطم, طهتأل, عل. 786 طوصسادتو» ءسنمعع طصمععأمه, ]!لل: طولمععءعامو

 آلمأ17 وز 2ععوور 5.

 آعاوناؤ, (0. 5. 77 !!!ءزوطا هز (2/هرون, 71 عجب الملا: 200عطنة نر, 1

 آعاناو, 0.5, ال هعاوك, آم20012: !1ة:معم05ع, 2009.

 آمءاععي لماطق, امنع: طواأاة عما ]تام وك, عل. ا02/10 17/0هاكمل, (نةتمط71 عع:

 11ةءاعغغ طبطاتوطتصقم 2003.

 اة عافعر ل.آس, 176 طله علاء وز 1 عنك, 021010: 01010 اللا ءاوذأإل 21عوؤر,

 3/13ءاكتع, 1هطص آعواتذع, طا]ن عك: ١] انءرتافتوع !؟ذعرا هدو ظهر, آ.مطلمل: 7ءعد عانت

)199 

 84ءامموبعاا, لموط, ال/ ذقن, 1طمتتةك, ل 3ءورعط هر 0عسامتموب [!]1ه015:

 1املد1 [1هابدع طنطانوطعرور [هع., 2003

 اةلعاع, حال, ظرءع: !1/رب دعنعدجءع طوعا كقكرو»مادءل 16ء اساأأ, ]عجب الورع

 01010 الهلا عمون 2[عوور

 ةلكعووعرلإل, كوطص ©0., 776 العو»با»ع ه] انإع: !ءانونمابك, طتاهدممااءوأ

 17 ه1ك] 1/1 هدا طك, 2710 3ءلعراا رقع طعرسمءعاططعو, ا”دموبات لع [1 نسمع اانطات وآع1ؤر

.2013 

 ل3 ععا, 101235, 776 اصكا !!070, 01010: 01010 الملا ءاولاوا 2[عوؤر 9

 !كدماطر اخ هدهال 11. آ/ء ؤك ان[! ةرجت ه1 (ا/ 5110115: كرد ]1110 ءانمزا 10 ط]أ/|هدهردأ )زل

 20110عءزحن هنج م ع20عردا ع,

 حلذءطماو, 1عمعمعع آ., 776 3دوعبعو# (0مد»ه5, 0:ءعمس: الم ةمل 510عاع

 طنطانوط عمور 209.

 الز ءادعمم اكهت, 41 علك ت20 طة|هكمرمإزنب !]عجب الم1لع: طرومعاطعانك, 05.

 ال1 ءاجدعءطعر 11 علما عطر 776 هرب 3عاءرت عع ان ل 0دعاتسع ]12 نعلطم 11, (نة2067108ع:

 لولا عروأاو 2ءعوور, 200

 ال1 ءاجوعطعر ظرعلض عام 716 ]11| 0 طممسعءرب 11. كماطمتلإل 1/1. آانل0ا1أ, 27لعالب

 المرأع: نها عع آ0هان عع طنطا عة 0هه5, 9.

 0:11 ءدهر مماطمالاإل, 8كنمن14 طانوأا/011[1, ]1 ءجب المرلع: (01ةععجلمص 5؟عوؤر 0
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 طادمتتمعوم ةكاحتصسر !!/ءرع /ء (نم»ورانءا 1 ءولارب انوع: 3ءعرتءع !8ءاذهنمنا, 010

 زلوم وانك, 0آلط,

 طمماتمر اقتل, ل5 1عو] زون 3ءعالام»7, آ0013/0عو 0101, آآه: ]ها عجا/ةعوتاإل, 4

 ههعطعأاو, لويمعو, (072ه1عم رمت لجو اك: 1186 منول امجاصانعواةمناك ولك

 وحساس زكر, 071010: ]1 جب المرلعت 01010 الولت/ عمولات 2ءعوور 1990.

 .داعته معك, 105ءماطم لونا هدو (ناي[ط بع, (0اطتعت عم: !؟ةمعادعمم 11ع7210 8ءعوور 71

 2 2ءطقتأقكر اة, 776 هدأ طوعع هرك 1 ءزكت»ا, 7/11: 8ةلععت 180 0لعقر, 4.

 .سهعتمماك, ظءعبل, طوربعومورجواربكتك هنت0 ا)ءوانزط, (ندصط710لعع: (ندصصط1# لع

 آلم دوز 2[عوؤر,

 18 ه5ءمطءدرعر ىاعرعقهصلعأ, 7111© ل1 ءاكا 5 21/1 0ء ام !!ءومأذ ارب: كوز مزناناع [1/ع السا ]01

 ةااوة مردود, !] جب المراع ا17./7/. !1هرامل, 1

 كرام عر لعدم طنا, عمال آنغالال, مرجع )هدد: 11:2 ] 980 ]رج عمن[ عمو, آلا ءاوذأجل

 01 طل عقعم طمعوور 6.

 كويع, ]عمض- طوبا, طئلكإعردانوأة كد أذ ه طاب هولك, |[ عاتب 1120 عمر (00ه8.: الهلع

 الملا ءعيوتاون هععوور, 7 ش

 كورتعر لعدم-ط ونا, //01ءطومو/ىرم»“ هرو ظاطنعك, الهلا ء[وذاجن 01 (نطن عه عم 1عوور 2

 5ءوعطمتم, لمدطنه ال. عل. طحصام»ردع ]ع !باعددتتع هز ازإع: اد اداطماهورن 010

 نع, ل0اطهصمعوا ما: 1111/15.

 هعطهعأ عج ظءةمعاك, 81ه اد 1866 هجم []ء ل5 )لما الاعصاب آ!!ذمم15: 10021

 [لهنذع ظبطاتدطعتو, [مع.,

 كت مو0اق, 0. 0., 11 1/1عو7111ج هز طابو 1/1101: مك ى!ةل4زن 0زك1/: ]زكا هدوم هز[ 1/2 ك2

 115 كا عرافر7 عمد ءءركم»“ مهم, 1! عجب ]1هحب عم, 01: الولع الملك عاوذاول 2؟عووؤر 7

 كلم ععأر 1. 8., 776 360776 07:4 01/1 ى101 كر /!1ات/ المها: 1" ةتكت, 5ك قلمك 4

 12مانا,

 دام عع, طءاعكب طموعانءمأ طازنعم, (ندسطلا عع: تهطل ل عع [تولتن عروتاو/ 2ءعوور 993.

 كاتس عععامسل, ظلددعل, 111 3ءنءمعع 00ءبك 181 طم )11 كن 17112711718

 80لقرب هرج نيا ع نمسطت1ل عع تهطل قع الملا عمون طةعوو 0.

 كمت | ةصقاكإلا دوما, رءع !النأا هجن !!|ةيكنم»ا, 071010: 0721010 21عوؤر, 000.

 ةهمعمععت, [1عرط عكار 172 ى!:/كزب 0/50ءز0/0ورن آمه00»: آل/1111ة جك ةصل !1ه2عدأع, 74.
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 هسفن ةهجاوم يف داحلالا

 داعموعت, الاءام» ل., 000: 18 طهناءو [زربصما] ءدذك, طجومعاطعانك 8005, 2008.

 كاعوب هيل ال/ 11! ذوصصكر كا عالعب 2ودسا», 060 ه0 11 !/1ءوجأ»ع هزل انآإع: طمس

 طبوإةيانمرجوجب 1 ءممب المولعسموتمءع طبءمتاطتمع ]لمن 1 تصاع المان ام

 تدصطءألوععن نهسصطءلعع الملا عرونان 2ءعوور,ر 0.

 الن عءااعممب هنعطقتمل, لرمر»و اموت ام طقااعرب طابو[ بانهردوصب طاطاعك, الو عرنأ كر

 هدو ]وعنك زر 0ع ورورب ]لعوب المرلع طول عرهنع !/ادعمتأ]ةقب 006.

 ال/ءامط عرعر 5 عالعم, 12و15 هزه ]دما 1]ءمون آمهلمض: الامه عع 1 عناق, 0

 المت 1 !1ذ دور, 2ءاعع 5., ('. 3. [.عهنزع انو (]:2 )العدس لا]ءاكاك, آ020011: 2 عطه ذاعتر 3

 الان اوهدر 8. 0., 30ع10610/0 ورب: 111 هس دز( هدذك, (نةتطط 110 عع, الاذن 8ءالعصقم

 طرعوور 5.

 ةي زيلجنالا تاللاقملا

 مملععدمم, لو22ع5, '8 طماع ءعالاعالل 01 '1طع ةلطعأوأ*5 0انألع ام 5عهلتأإلا

 طمزمالامع آنئأع الا/تاطمابأ 1!!انكاومم5 طال ثاعز2 80هدءمطعتع', ذه 0/11

 1[ وعمر عزب لمسه أ !؟هاسمع 36, هيصصطعع 03 (2013).

 2لمجتءاعب 1. 'ةطمانأ ططقتمتا215 200 معمماعر' م/ءس الورع 112165 80 0أع له كنا الن

.1983.1 

 دموع, طءاعرر 'كومعاتازرن ه انأع هع 0نهلتاب ه1 اناع7' , 2طءونوس عع لانأإل 1983, 72 (1).

 سمرات, 1[ ءطقتلب ' انماصتاط 320 (0025ءوان عر ععؤر' 1/1: )| كس [[ءمابطا لانأإل 31 5.

 0 عرطإلع, آ7عمصتو, ' عع الا/111: لوزن المان طاوننع آ(, 18[لوضز/ المان 100826.

 للدم المرسإع 11دك. ]210313 2, 7

 ا/ماطقر 1م(طلععم. 1ممهتطقس 5ءطمماعت, “طع ا/هلنع 0 8عءانءنامعتم طعم اللذ11.*

 مودع م/مونعوأ 3عاعمءء. ا/ماسمع 1-19]نصتطعت» 1. 200.

 0هنآل, 5(عمطعمب “طع 8لعدمستسع 01 آنأعر' اننإء !/10عه2ز, آ) نععرمط أر

 111(0عومتع, لمطم ط1. 'ك3مانع 300 000: ةى كمت ال21 003/55عز/7* 16 2 6

 لاتلل1وك !]اعصسواةمدمأ, ال1. 20,10. 1 (2014).

 1هجبمعو, 0طقناعو 81. “طةمعأنع ههل [لمععءامتمألعو زم 5ءاعمعع 200 هعاذعلمم,

 طمدتت11ءهل ةع2لعملإل 0[ 5ءاعمعع5, 30ناواو انهرتوم 99 (2001
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 هسفت ةهجاوم يف داحلالا

 طوع ءنمكر [ءطقملر, “طع خلطعأوأ طالقصس ععاتوذا,' ظبط هنا), 18 آ2عءعاتط أ 15, 7.

 طونعاع, 0طماكأتمسع, 'كونع مل !للعاجدءطع', دومع ىالوتعك ]نا ءجمانمداهأر

 الما. 10, 7810ه. 2 (2004).

 0 ءعطإلع, *اطعممتد, 1ع 21056 5ءلايعألالع ظولبقألمو لص 5ءاعمععزن 8ءقللا

 ظوسمأد ةآمصياطر* 777 قلوس الورع 11دك, الاةمعاط 26,

 طمع, طوبار “طع ظنوا ساتمص ه2 طع ططتول ءلوأذ5 طا عانتع 01 ]301*201

 م4 ءمرر, .١/01 208, 110. 5 (ا/اهتن 1963).

 اللا ومع ع, '؟"لطع اآنم1عد5ه22616 طمعا عمعد5و 05 812 طعسصمأات عد زص اطع

 حلدخسسهأا 5ءتعمععور* مرو تللعوانوزاك اج طابع هجن المصانع !لاواطءراهلل عكر

 انما. 13, 8/0. ]1 (ظعطصبمصب 1960).

 ةيسنرفلا
 كوتتع, ]عمم-ط هدا, آر 'طدءنكاءرتا1 وأ ك117 كا الد |1710 15171, 8ةتتك, !!ةععار 7.

 كدياتعر لعوص- طولا, آان ها ]ءدةوردأ طكدوأ 01/0/0' عأء م 6710116:10/0عزوهلع,

 طورتو: 0ةلالتستقمتل, 43.

 8عءولبانمتك, 511205 0ع, اره (26 ردت مرتو لعد 441 ءابدع طولت (نةلاتطقتل, 1

 طمتمعدتع, !! عمم, 3عاورتءم ءا الغاز لع, طولك: 1"! ةستلة1011, 7
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