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َكدَة
ايٛاسدٜةةةةَ Wonism ١ةةةةيفٖا ف ايؿً ةةةةؿ١ا ٜهةةةةٜ َ ٕٛةةة ّا ٜٚهةةةةٕٛ
َج ي ٝة ّا ٚايؿ ة نيم ملةةي ال ة  ٟايٛاسةةدٟا ٚايٛاسةةد ٟالج ة يٖ ٞةة ٛايؿ ة نيم ملةةي
"الة ة  "٠نس ة ة و يًٛدةةة ٛا ٚملةةةي ايةةةاٚر نس ة ة و يةةة٘ َػة ة ٜاا ٚايةةةاٚر
"ايؿهةةةاٖ "٠ةةة ٞؾً ةةةؿ ١ا٭لة ة ْ ٞز ف ٖٝػة ةٌ 0830 -0771ا ٚف ؾً ةةةؿ ٘
تشخصت الج ي ١ٝايٛاسدٚ ١ٜات كت ٚتعُُت
أَ ة ايٛاسدٜةة ١ايٛاقعٝةة" ١ايعًُٝةة "١ؾ ذًةةت ف ايؿً ةةؿ ١ال ٜةة ١ا ديٝةة١ا
ْٚعين قاا َ ٠٤نينس هلٝػٌا ٚيً نيٜخ ٚقاا ٠٤إزلًز يةد ٜيه  ٌٝايطبٝعٝة١ا
ٚتٓطًةل َةٔ ؾهةةا ٠ةة ًَٖٚ ١ةة" ٞإٔ ايعة َة  ٟملطبٝع ة٘" ٜٓٚة ر هةٔ ٖةةيفٙ
ايؿهاَ ٠ك٫ٛت هدٜد ٠أُٖٗ َ :ة ايعةٛاٖا ف ايعة إ ٫أةةه ٍ َ عةد ٠
يًُ  ٠ال شان١
ٚأَ ة اي عد ٜةة pluralisme ١ؾُةةيفٖا ٪ٜنةةد إٔ نةةٌ َ ة ٖةةَٛ ٛدةةٛ
 ٜه َٔ ٕٛنجا َٔ ٠ا ٛاٖا ال ع يٚ ١الٓؿصً ١هةٔ ملعهةٗ أٜهة ّا ٖٚةٞ
ف ايٛقت ْؿ ٘ا  ٫ميهٔ إنيد هٗ إىل "ايؿا " أ ٚالبدأ الؿا
 َٔٚالعاٚف إٔ ه  ٠اييفنيا٥عٚ ١ٝايٛضع ١ٝا دٜد٠ا ٚايٛدٜٓ ١ٜ ٛزهٕٛ
سلةةة ٛاي عد ٜةةة١ا ف ذل ٚيةةةَ ١ةةةِٓٗ ي ٝذة ة ٚ ٚا ايٛاسدٜةةة ١ملؿاهٗٝةةة  :الةةة ٟ
ٚالج ة يٞا ٚأَ ة هةة  ٠ال ٜةة ١ا ديٝةة ١ؾبؾهةة ٕٛالةةيفٖا اي عةةد ٟا  ٚيةةو
ي ع نيضةةة٘ َةةةه َةةةيفٖبِٗا ٚم نةةة ١ف َهةةةُ ْ٘ٛالٛضةةةٛهٞا أَة ة ف هًةةةِ
ا٫د ُ ع ؾ ٛظـ اي عد  ١ٜياؾض َبةدأ ٚاسةد ٚسٝةد ذلةد يًُذ ُةها ٚأَة
ف هًةِ اي ة نيٜخ ؾ ٛظةةـ أٜهة ّ ي ؿُٗةة٘ هًةة ٢أْة٘ تٝة ني َةةٔ ا٭سةةداخ ايعة ملا٠ا
 ٜٓٚر هٔ ٖيفا اي ؿِٗ نيؾض ي شً ٌٝايكٛاْي الٛضٛه ١ٝيً طٛني ا٫د ُ هٞ
7

ٚهً ٢اياغِ َٔ اي ٓ قض ايبٝٸٔ ملي ال  ١ٜا ديٚ ١ٝالج ي١ٝا ؾإٕ ا٭ٚىل
تعرتف ملٛد ٛديفٚني ْعا ١ٜالعاؾة ١ف هدٜةد َةٔ أةةه ٍ الج يٝة١ا ٚالج يٝة١
اتٗة ة ةةةد دةةةيفٚنيٖ ف نيٗ ٜ٩ة ة ايشة ة ًَ ١يًعة ة ا ٚم نةةة ١ف ا ُعة ة ت
ايطبكٝةةة١ا ٚاية ة ٜٓةةةٛه هٓٗة ة ف ٖةةةيف ٙاياٜ٩ة ة ايٓخةةةا ايعًُٝةةةَ ١ةةةٔ مةةةٍ٬
أطاٚس تٗ ة ايٓټخبٝةة ١ا ٫ة ع١ٝ٥٬ا ؾ ؿصةةٌ ملةةي الؿ ة َٖٛٚ ِٝضةةٛه تٗ ا إ
تٓش ٧ايٓخا اليفنٛني ٠ه لٗ اخل ٝي َٔٚ ٞمل ه اي ذٸْ ٛك" ٍٛا٭ طٛني"ٟ
ٚم٬ؾ ة ّ ملٓ ٜٛٝة ّ َةةه ال ٜةةٚ ١دةةيفنيّ ٜا  ٫تكبةةٌ مل يع٬قةة ١ملةةي تطةةٛني قةة٣ٛ
اٱْ ز ٚملي تطٛني العاؾ١ا  ٫ٚت َٔ٪مل ل ُٖ ١ف إه  ٠ته ٜٔٛا ُعة ت
هًة ٢أ ةةس َعاؾٝةة ١ق ملًة ١يًة ػب أ ٚاي طةةٛني أ ٚايُٓة ٛأ ٚاي بةةدٍا ٚإ ة تعُةةٌ
هً ٢ال ُٖ ١ف إقااني َ ٖ ٛنٔ ٚق ٸني
ٚيهةةٔ الج يٝةةٖٚ idealism ١ةة ٞت٪نةةٌ ايك ة نيٻ ف ا ُ ةه ٚاي ة نيٜخ ٜٴةةجب
ؾ ٬ةةةةؿ ٗ ت ةة ة ٫٩ت َ ةة ة ذد ٠ملصةةةةٛك ْعاٜةةةة ١العاؾةةةة١ا نُةة ة ؾعةةةةٌ
ايؿ ًٝةةٛف ا٭لة ْٖٝ ٞػ ةٌ إ أثة ني دلُٛهةةَ ١ةةٔ الشةةه٬ت ايؿً ةةؿ ١ٝق ملًةة١
حلًَ ٍٛؿ ٛس١ا ٚقد أ ت إث نيتٗ إىل اْبع ث ت آؾ م ددٜد٠ا إ ضةُٻٔ دةدٍ
اي صةٛنيات دةةدٍ ا٭ةةة٤ ٝا ٜٚبةةدٖ ٚةيفا ٚاضةةش ّ ف هًُة٘ اٱةةةه ي " ٞؾة تا
ايد ٜيه ٝو"
َٚةةٔ آؾ ة م الج يٝةةٚ – ١م نةة ١الٛضةةٛه َٗٓ ١ٝة – ظٗةةٛني ايعكةةٌ ايؿةةا ٟ
اييفٜ ٟا ٣ايع نيٜ٩ة ١ؾا ٜة ١ة َ١ٝا ٖٓٚة مية نيو ايشةعاا ٤ؾعًةِٗ ف نيٜ٩ة١
اي نيٜخ ٚايعة اياٜ٩ة ١الج يٝة١ا ٚالج يٝة ١ف د ْبٗة اٯمةا الػةام ف اييفاتٝة١
تةا ٣ايعة ق ُ٥ة ّ هًة ٢اي ػة ٜاا ٚهًة ٢ايؿةاٚم ايؿا ٜة ١ملةي َؿهةا ٚآمةةاا
ٚن تةةا ٚآمةةاا ٚة ة ها ٚآمةةاا ٚملةةي ق ٥ةةد ت ة نيطلٚ ٞآمةةاا َٚةةٔ ا ةةدٜا
اي ٓ ٜ٘ٛمل٘ سهٛني الج ي ١ٝالٛضٛهٚ ١ٝالج ي ١ٝاييفات ١ٝف ملٓٚ ١ٝاسد ٠ف أهُة ٍ
ؾهاٚ ١ٜأ مل ١ٝغب اه ١ٜ ٝا ٚم ن ١ف إملةداه ت ايشةام ايهة"" ٣ؾً ةؿ١
أؾ٬طٚ "ٕٛايصٛؾ ١ٝاٱ ة١َٝ٬ا ٚيهةٔ ايعصةٛني اي ٛةط ٢ن ْةت اي ة س١
ا٭ِٖ ٚم نة ١ملعةد إٔ ةٝطا ايٖ٬ةٛت ال ةٝش ٞهًة ٢ايؿً ةؿ١ا ٖٝٚةس هًةِ
ايه ّ٬اٱ  َٞ٬يً ؿً ـا َٚه ٜه نيت  0651 -0596تع ظُت الج ي١ٝ
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اييفات١ٝا ٚأ ميفت تؿصة هةٔ ْؿ ةٗ ف ا٭هُة ٍ ا٭ ملٝة ١ايهة" ٣مل ةسثب َةٔ
ايدٚاؾه ايؿا  ١ٜيًؿ ٬ؿٚ ١الؿهأٜ
ٚف "ال ْٚ ١ٜكد ايعكٌ اي ذاٜيب" ٚضه يٓٝي ا٭ س ايٓعا ١ٜيًدنيا ١
ًةت ؾٗٝة ا ٚملةٝٻٔ ا٭ٚانةا ايٛانةً ١ملةي
ايٓكد ١ٜي ًُج يٝةٚ ١٭ةةه هل اية
ايؿً ةةةةؿ ١الج يٝةةةةٚ ١ملةةةةي ْةةةةزٚع َؿهةة ةا ٟايػةةةةاه إىل تسٜٝةةةةد سهَٛةة ة تِٗ
ايبٛنيدٛا  ١ٜيع ٖا ٠ا ٫عُ ني
ٚال  ٖٞ Meterialism ١ٜا ٫ة  ٙايٛسٝةد ف َك ملةٌ الج يٝة١ا ٚتةيفٖا
إىل إٔ يًُ ة  ٠أٚيٜٛةة ١هًةة ٢ايةةٛه - ٞايعكةةٌ -ؾ ة يٛه ْ ٞة ز ال ة ٠ا ٚتعةةدٙ
اْعه ّ يًع اخل نيدٞا َٚةٔ ثةِ ت٪نةد إَه ْٝةَ ١عاؾة ١ايعة ا ٚقةد
هةة"ت الة  - ٠ت نيطلٝة ّ -هةةٔ ايشةةاا ٥اي كدَٝةة ١ف ا ُةةه يؿٗةةِ ايعة
ٚإ نيانةةة٘ا ٜ ٚةة  ٠ةةةٝطا ٠اٱْ ةة ٕ هًةةة ٢ايطبٝعةةةٚ ١ايةة شهِ ملٗةة ا َٚةةةٔ
إزل ة ات ال ٜةة ١إثةةاا ٤العاؾةة ١ايعًُٝةة١ا ٚتطةةٜٛا الٓ ة ٖر ايبشجٝةة ١ف ايعًةةّٛ
ايدقٝكةةةٚ ١هًةةة ّٛاٱْ ةةةَٚ ١ةةةه هصةةةا ايٓٗهةةة ١ظٗةةةات اٖ ٫ة ة ت ال ٜةةة١
َشخص ١ملةة "ٚسد ٠ايٛد" ٛا ٚف ايكاْي اي مله هشا ٚايج َٔ هشا ظٗةات
ؾ٦ة ١الؿهةا ٜٔف ايؿً ةةؿٚ ١هًة ّٛايطبٝعةة" ١نةة" ملٝهةةٕٛا غة يًٛٝا ٖةةٛملزا
ةةةب ٛٓٝاا دة ة ٕ يةةةٛىا ٚايٛاقعٝةةةَ ١ةةةات ملةةةسطٛاني ٚتشخصةةةت ف َةةةدانيوا
ؾه ْت ايٛاقع ١ٝا٫ةرتان Realisme socialist ١ٝف َطًه ايكإ ايعشأٜ
ف ظةةاف ت ة نيطلَ ٞةةات ملةة٘ اياأيف يٝةة ١ف أ َةة ١م ْكةة ١ملةةدأت َةةٔ -0891
 0901إىل إٔ اْؿذات احلاه ايع ل ١ٝا٭ٚىلا ٚتااؾكت أٜه ّ َه قٝة ّ ايجةٛني٠
ا٫ةرتان ١ٝف ني0907 ٝ ٚا ٚن ْت ايٛاقعٖ ١ٝيف ٙتده ٛإىل دلُٛهَ ١ةٔ
الب  ٨أُٖٗ  :مدَ ١ا ُه ٚا٫ي زاّ ملكه ٙ ٜا اي ٛدة٘ ا٭ية ٞف قهة ٜ
ايكةة ٣ٛالٓ ذةة١ا نيؾةةض ايشةةهًٚ ١ٝاييفاتٝةةٚ ١الج يٝةة١ا ثةةِ هةةت نيغةةِ ال ةةٞ
ايك  ١ُ٥ف ايع – إىل اي ؿ  ٍ٩اي نيطلٞا  َٔٚمٖ ٍ٬يف ٙا٭ٖداف ظٗةات
قةة ٣ٛايعُةةٌ أملطة  ّ٫ف ا٭هُة ٍ ا٭ ملٝةة ١٭َ ٍٚةةا٠ا ٚقةةد أؾة ا٭ ه ايةةٛاقعٞ
ا٫ةرتان َٔ ٞاخل"ات اي نيطل ١ٝٯ اه ايشعٛه ٚيػ تٗ ٚثك ؾ ٗ ف عٞ
َٓ٘ يٲم٬ك ٖٛا احلٚ ٠ ٝهه ٘ ف ا٭هُ ٍ ايؿٓ١ٝ
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ٚايطةةةةةٛني اٯمةةةةةا يًٛاقعٝةةةةة ١ن ْةةةةةت ايٛاقعٝةةةةة ١ايٓكدٜةةةةة ١ف ايؿً ةةةةةؿ١
 Critialrealism inphilosophyؾكةد ظٗةات ف ايعكةد ٜٔايجة ْٚ ٞايج يةح َةٔ
ايكإ ايعشا ٜٔف ا ُع ت اياأيف ي ١ٝال كدَ١ا ف ذل ٚيةَٗٓ ١ة ي ٛسٝةد
َهْٛةة ة ت الجةة ة ي ٝي :اييفاتٝةةةةٚ ١الٛضةةةةٛه١ٝا ٚن ْةةةةت ت ذًةةةة ٢ف أهُةة ة ٍ
ا٭َاٜهٝي " ْ  " ْ ٝيٛؾٝػٟٛا ملاات " َٔ َٛقه ني ؾعةٌ َعة نس ضةد
ايٛاقعٝةة ١ا دٜةةد٠ا ؾكةةد نيؾةةض ايٛاقعٝةة ٕٛايٓكةةد َ ٕٜٛةةسي ١اْ٫عهةة وا
ٚطاسٛا َ سي ١ملٓ  ٤ؾعٌ العاؾ١ا ٚقٛاَٗ  :اييفاتا الٛضٛعا ال ٖٜٚ ١ٝإٚ
إٔ ال ٖٝةةٖ ١ةةَ ٞهةةُٚ ٕٛهةة ٞايبشةةاا ٚتٴعةةاى ال ٖٝة ت هًةة ٢أْٗة َٛدةة٠ ٛ
ٚدةة ٛاّ َٛضةةٛهّ ٝا ٚال ٖٝةةً ١ةةو ٚاقعةة ّ م نةة ّ ملٗةة رل ًؿةة ّ هةةٔ ايٛاقةةه
ايؿٝزٜة ة ٞ٥ا  ٫ٚتكة ة و مل لعٝة ة ني :ٜٔايزَة ة ْٚ ٞالهة ة ْٞا ٚال ٖٝة ة ت نُة ة
ت صٛنيٖ ايٛاقع ١ٝايٓكد – ١ٜي ٝت نٛنياّ َٓ ةٛم ١هةٔ ا٭ةة ٤ ٝف ايٛاقةها
ٚتاؾض َ ةسي ١اْ٫عهة وا ٚتةزهِ أْٗٸة تؿصةٌ ملةي الة ٚ ٟالجة يٞا ٚملةي
الٛضةةةةٛهٚ ٞايةةةةيفاتٞا ٚتةةةةزهِ إٔ ايةةةةٛه ٞاٱْ ةةة ْ َ ٞعةةة نيى َةةةةه ايعةةة
ايؿٝزٜةة " ٞ٥الٛضةةةٛه "ٞهًةة ٢ال ةة  ٣ٛال ٝةة ؾٝزٜكٞا ٚقةةةد اْ ٗةة ٢ؾةةةاع َةةةٔ
ايٛاقعٝةة ١ايٓكدٜةة ١ف ايؿً ةةؿ ١ف أل ْٝةة إىل تؿ ةةب ايعًةةِ ايطبٝع ة ٞتؿ ةةباّ
ٖٛ٫تّ ٝ
أَ ايشةطا ايجة َْ ٞةٔ ايٛاقعٝة ١ايٓكدٜة ١ؾهة ٕ ف ايؿةٔ
ٚ REALISMINARTقد ظٗات ف ايٓصـ ايج َْ ٞةٔ ايكةإ اي ةه هشةا
نُةةةةٓٗر ام طةةةة٘ ايؿٓةة ة ْٚ ٕٛايه ةة ة ه اي كةةةةدَ ٕٛٝف دل ُعةة ة ت ايٓعةة ة ّ
اياأيفةةة ي ٞايصةةةٓ هٞا ٚقةةةد ا ةةة٘ ٖةةة ٤٫٪إىل تشةةةخ ٝةةةةاٚني ا ُةةةه
ايبٛنيدٛا ٚ ٟأميفت تٴعٗا تٓ قهة ت٘ا ثةِ طاسةت ايٛاقعٝة ١ايٓكدٜة ١ف ايؿةٔ
َشهً ١حتاٜا اٱْ ٕ َٔ اغرتامل تة٘ ف ايٓعة ّ ايصةٓ ه ٞاياأيفة ي ٞهًة٢
ال ٜٛي :اياٚسٚ ٞا٫د ُ هٞا ثِ هت إىل تا ٝخ الجٌ ايعً ٝا٫د ُ ه١ٝ
ٚايدميكااط ١ٝف هك ٍٛايبشاا ٚقد ْدٻ َععِ أهٖ ّ٬يف ٙالدني  ١مل ٭ؾع ٍ
ايٛسشةةةة ١ٝايبٛنيدٛا ٜةةةةٚ ١دشةةةةعٗ ا ٚنةةةةيفيو ْةةةةد ٚا ملةة ة ل٬ني ايهبةة ة ني
يٮنياض ٞايٛا ع١ا ٚف الك ملةٌ ْكًةٛا ملسَ ْة ١ت نيطلٝة ١اس ذ دة ت ايعُة ٍ ف
GRITICAL

01

الدٕ ْٚه ٍ ايؿ٬سي ف ا٭ني ٜفا ثِ ن غٛا أملط  ّ٫ف ا٭هُ ٍ ايؿَٓ ١ٝةٔ
ايشةةةعا ايع َةةةٌا ٚؾ٦ةةة ١الةةةجكؿي ايجةةةٛنيٜيا َٚةةةٔ أهةةةٖ ّ٬ةةةيف ٙالدني ةةة١ا
ْداٍا ملًزاىا ٜهٓةزا غٛغةٌا تٛنيغٝٓٝةـ غ ْشةاٚفا ْهاا ةٛفا
تٛيٛي ٟٛا ُٖػٛاٟا غااٖ ّ غأٜا ة نيي ٞة ملًٔ ٚآمإٚ
س ٚيٓ ة ف ٖةةيفا ايعُةةٌ إٔ زلةةد ٚان ة ّ٬ملةةي دزٜةةاتي َٓؿصةةً ي ُٖ ة :
ايٛاقعٚ ١ٝالج يٝة١ا نُة ً ٝة ف يػ ٓة ٚثك ؾ ٓة ايعةامل ٝيا ثةِ جٓة هةٔ
ةةبٌ َةةٔ م٬هلُة تع ٜشة ا ٚاس ًُةةت نةةٌ ٚاسةةدَٗٓ ٠ة ا٭مةةا٣ا ٚتب ي ة
الٛاقه ف َنتا ٚف َ ٕٛا ٚف اد ُ هُٗ أنٻٌ النت ات٘ ملطةا ٖٛاَشة٘ا
ٚنةةِ ف اْؿص ة هلُ س ة  ٖ ٍٚة َّ إٔ ٪ٜنٸةةٌ اتةة٘ ف إ اسةةَ ١ةةنتا ٚنةةِ
ٚيٓةةدت اٱ اسةةٚ ١اٱسةة ٍ٬ملةةي اهلةةٛاَّ أ ط ة ّ َةةٔ العاؾةة ١انيتهةةت ي ةيفاتٗ
أ ط ّ َٔ اي عببا َ ن ٕ ي ًو العاؾ١ا  َٚن ٕ هليف ٙا٭ ط إٔ تعٗا
ي ٫ٛتب ٍ الٛاقه ملي ال ٚ ٕٛاهلٛاَّ
ٚاْة عِ هًُٓة ٖةةيفا ف ث٬ثةة ١أملةةٛاه :ا٭ ٍٚملعٓةةٛإ الةةاأٚ ٠ايشةةعاا ٖٚةةٛ
َه َٔ ٕٛايؿص ٍٛاي ي :١ٝالاآٚ ٠ايصةع يٝوا الةاآ ٠ف ايشةعا احلذة ٟا
الةةةاأ ٠ايٓټخبٝةةة ١ف ايشةةةعا اٱ ةةة َٞ٬ا ٚايبةة ه ايجةة ْ ٞدةة  ٤ملعٓةةةٛإ الجةة يٞ
ٚايةةةٛاقع ٞف ايعاملٝةةة١ا ٖٚةةةَ ٛهةةةَ ٕٛةةةٔ ؾصةةةًي :ا٭ ٍٚالٓعةةةٛني ايةةةٛاقعٞ
ٚالٓعٛني الج ي ٞتااث ّ ٚس ضااّا ٚايج ْ ٞةعا اخلًؿ  ٤ملةي ايةٓعِ ٚايٓجةا ٖٚةٛ
َهةةَ ٕٛةةٔ ؾصةةًي ا٭ ٍٚةةةعا اخلًؿة  ٤ا٭َةةٜٛي ٚايج ة ْ ٞةةةعا اخلًؿ ة  ٤ف
ايعصةةا ايعب ةة ٞا٭ٍٚا ٚايب ة ه ايج يةةح د ة  ٤ملعٓةةٛإ :ايعاملٝةةٚ ١الشةةه٬ت
ايك ُ٥ةة١ا ٖٚةةَ ٛهةةَ ٕٛةةٔ ث٬ثةة ١ؾصةةٖ ٍٛةة :ٞايعاملٝةةَٚ ١هْٛةة ت ايعكةةٌ
ايكةةةَٞٛا ايًػةةة ١ايعاملٝةةةْٚ ١ةةةٛا ع ا ٫شةةةااما ايًػةةة ١ملةةةي ايؿً ةةةؿٚ ١هًةةةّٛ
اي ذاٜا
ٚمةَ ٍ٬ع ٓة هلةيف ٙايعٓة  ٜٔٚاه ُةةدْ َصة ني تااثٝة ١ذلككة ١يةةبعض
َٔ هًُ  ٤ايعامل ١ٝف هًة ّٛايًػة١ا ٚف ةة ٕٚ٪اٯ ها ْٚعاٜة ١ايٓكةدا ْٚؿٝةد
ملسْٓ أغٓٓٝة الب سةح ايعاملٝة ١ف ايؿهة  ٤الٓة ٙٛملة٘ َةٔ هًة ّٛاٯمةا ال كةدّا
ٚهلةةيفا صلةةد ايك ة ني ٨ايهةةا ِٜأه َ٬ة ّ َةةٔ ايػةةاه "ةةةام أٚنيٚمل ة ٚغاملٗ ة -
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أَاٜه ة " ف ملٓٝةة ١ايعُةةٌا ٚقةةد اد ُةةه ايطاؾ ة ٕ :ايعامل ةٚ ٞايػاملةة ٞاد ُ ة ع
اٱغٓ ة ٚ ٤ا ٫ة ػٓ ٤ا ؾه ْةةت ايٛسةةدْ ٠عةةب ا٫م ة ٬فا ٚن ة ٕ ا ْ٫ةةذ ّ
ْعب اي ػ ٜاا ٚن ٕ ٖيفا  ٚاى ٜشةه ٕ٬ايبٓٝة ١ايؿهاٜة ١يًه ة ها ٚقةد
ةةع ٓٝإىل إٔ ٜهةة ٕٛاملةة ١ف ايه ملةة ١ا َعةة ١ملةةي هًةة ّٛايًػةةٚ ١ةةةٕٚ٪
ايجك ؾ١ا ٚملي ايًػٚ ١ايعً ّٛا٭ما ٣ف ايشةسٕ اٱْ ة ْٞا ٚهًة ّٛف ايطبٝعة١
ٚاي ذاٜاا  ٚيو ٫ه كة َٓٸة نيا ةخ إٔ ٖٓة ى َة صلُةه ايعًةٖٚ ّٛة ٞتةٟ ٪
ٚظ ٥ؿٗ ف ؾِٗ ايطبٝعٚ ١ا ُه ٚاٱْ ٕا ٜٚك ملٌ يو اه ك أماا ٖٚةٛ
إٔ ٖٓ ة ى َ ة ٜؿصةةٌ ٖةةيف ٙايعًةة ّٛهةةٔ ملعهةةٗ ا ٚصلعةةٌ يهةةٌ َٓٗ ة سكٛيةة٘
ٚؾه ة ٚ ٙ٤أ ٚاتةة٘ا نُ ة إٔ يهةةٌ َ ة ٜةةدٍ هً ٗٝة َةةٔ "ايه ملةةٖٚ "١ةة ٞإٔ
نةةجبّا َةةٔ البةةدهي  ٜذ ة  ٕٚ ٚهصةةٛنيِٖ ٜٓٚؿةةيفَ ٕٚةةٔ أقط ة ني أ َةة ِْٗا
ٚأؾةةدْ َةةٔ سهةةٛنيِٖا ٚنةةسٕ ايؿه ة  ٤ايةةيف ٟصلُعٓ ة ٖةة ٛؾه ة  ٤احلاٜةة١ا
ساٜةة ١ايه تةةا ؾ ُٝة ٜكةةاأ ٜٚه ةةاا ٚساٜةة ١اي ؿ ةةب له ةةٛه ٜؿص ة
ناضل٘ هٔ َهُاٙا ٚسل اي سٌٜٚا ط ل ٜك" ٣ٛاله ةٛه" هًة ٢اٱؾهة ٤ا
ٚط ل ٜك ٣ٛايك ني ٨هً ٢آ ٫ط م
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ايفصٌ األوٍ
املسأة يف غعس ايصعاييو
َا ايصعًهة؟ ؤَ ايصعًوى؟

ٜؿٝةةةد املةةةٔ الٓعةةةٛني ذلُةةةد ملةةةٔ َهةةةاّ  ّ0300 -0232ف ي ة ة ْ٘ إٔ
ايصةةعًٛى ٖةة ٛايؿكةةبا ايةةيف َ ٫ ٟة ٍ يةة٘ا  ٚا ا٭ ٖةةا ٟأملةةَٓ ٛصةةٛني ذلُةةد
 ّ891 -895ف " تٗةةيفٜا ايًػةة ١إٔ ايصةةعًٛى  َ ٫ة ٍ يةة٘ا  ٫ٚاه ُ ة " ٚقةةد
تصعًهت اٱملٌا إ مادت أٚمل نيٖ ا ٚازلا ت ٚطاس ٗة ا ٚنيدةٌ َٴصةعًو
()0
اياأو َدٚنيٚ ٙنػبٙا ٚف ٖيفا ٜٓشد س مت ايط  ٞ٥خّ591
غٓ ّ ْ َ ٓٝمل ي ٸصعًو ٚايػٓ٢

ؾه ٘٬ك ْ ٙا ملهس  ُٗٝايدٖاٴ

ؾُ ا ْ ملػ ّ ٝهً ٟ ٢قاامل١ٺ

غٓ ْ ا  ٫ٚأ ني ٣ملسس ملٓ ايؿكا

 َٔٚمل ٝس مت  ٜه ايعُل اي  ٛةٛٝيٛد ٞيًصةعًه١ا يةٝس ملهًُة١
َؿةةةا ٠ا ٚإ ة ة نُؿةةةا  ٠غة ة نيت ةةة ٝقٗ العذُةةة ٞي ْ٬عة ة ّ ف ا٭ ةةةٝك١
العٓ١ٜٛا نُصطً ق ملٌ ي ذ  ٚسد ٙ ٚالعٗٚ ٠ ٛاْؿ ر ً٘٥٫
ٚقد نجا إٜاا ايصع يٝو ف أملٓٝة ١ايشةعاا ةٛا٤ٷ أنة ٕ َةٔ ايشةعاا٤
غةةب ال صةةعًهيا أّ َةةٔ ايصةةع يٝو أْؿ ةةِٗا َٚةةٔ ٖةةيفا قةة ٍٛهةةا ٠ٚملةةٔ
()2
ايٛني :
حل ٢اهلل نةعًٛن ّ إ ا دةٔٻ يًُٝة٘

َصةة ف الشةة و آيؿةة ّ نةةٌٻ دلةةةزني

ٜع ةدٸ ايػٓةةَ ٢ةةٔ ْؿ ةة٘ ن ةٌٻ ي ًٝة١ٺ

َأنة ة ه قٹ ااٖة ة َةةةٔ نةةةدٜلٕ َ ٝةةةا
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ٜٓةةة ّ هشةة ة ٤ٶ ثةةةةِ ٜصةةةةب ط ٜٚةة ة ّ

ضلةةحټ احلصةةة ٢هًةةة ٢دٓبةةة٘ ال عؿٓةةا

قًٝةةةٌ اي ُة ة و ايةةةزا إ ٫يٓؿ ةةة٘

إ ا ٖةةة ٛأَ ةةة ٢نة ة يعا ّٜا ة ةٛٸني

ٜعةةةي ْ ةةة  ٤احلةةةَ ٞةةة  ٜةةة عٓٸ٘

ٚمي ةةة ٞطًٝشة ة ّ نة ة يبعب ا

ٸةةةا

َٴطةةة ٬ٶ هًةةة ٢أهدا٥ةةة٘ ٜزداْٚةةة٘

مل ةةةة ة س ِٗ دةةةةةةا الٓةةةةةة ٝال ةةةة ةٝٸا

إ ا ملعةةةةةدٚا ٜ ٫ةةةةةسَٓ ٕٛاقرتاملةةةةة٘

تشةةةة ةٛٸفٳ أٖةةةةةةٌ ايػ ٥ةةةةةةا ال ٓعٓةةةةةةا

ٜٴشهٌ املٔ ايٛني يٛس ١مل يًػ١ا تٴعٗا ايً ٕٛايصةعًٛن ٞالػة ٜا يًةٕٛ
اي ة ٥دا ٜٚعٗةةا ايشةة ها ال صةةعًو ف سةة ٍ َةةٔ احلةةااى ايةةيفٜ ٫ ٟعةةاف
اي ةةهٕٛا ٚتعٗةةا نةةٛني ٠ا ُةةه نيا ةةخ ّ ١ملاؾهةةٗ يةة٘ا ملةةٌ ف س ة ٍ َةةٔ
اي ذ ه ٚاي ٓ ؾا ال ٛاتأٜ
ٚف أمل ٝت يعا ٠ٚملٔ ملااق ١تعٗا نٛني ٠ايش ها ايصةعًٛى ال ُةا ايةيفٟ
ٜسمل ٢الص حلَ ١ه ايٛضع ١ٝايع َ١
تكةةة ٍٛٴة ة ً ٫ ٢ُٝتعةةةاى ي ًؿةةة١ٺ

ٚيًُٝةةة و هةةةةٔ يٝةةةةٌ ايصةةةةع يٝو ْةة ة ِ٥

أ تع ًُةة ٞإٔ ايصةةع يٝو ْةةَِٗٛ

قًٝةةةة ةٌٷ إ ا ْةةةة ة ّ اخلًةةةة ةٞټ ال ةةةة ة ٴ

ؾ ٬نً ٳ س  ٢تكاعٳ اخل ٌٝمل يكٓ

ٚتٴهاهٳ مل يبٝض احلٹكة ف ا ُة دِٴ

 ٫ٚأَٔ س  ٢تػشِ احلاهٴ دٗاّ٠

هبٝةةد َٜٛ ٠ة ّا ٚاحلةةاٚهٴ غٛاة ةِٴ()3

 َٔٚظ ٖا ا٭مل ٝت َ َٔٚهُااتٗ تٓبجةل ؾهةا" ٠ايبطةٌ" ا ٚتات ةِ
يةةة "ايبطةةٛي "ٞنةٛني ٠ث ْٝةة١ا غةب ايصةةٛني ٠اية انيت ةةُت ف ا ُةه ايكبًةةٞا
ٚأؾصشت هٓٗ َط٫ٛت ايشعا ا ًٖٞا َٔ  ٕٚإٔ تؿ نيقٗ َطًك ّا ٚإ
ا دة َها ٖٚة" ٛؾا اْٝة ١ايبطٛيةٚ "١يهةٔ ايؿا اْٝة١
تً ك ٞايصةٛنيت ٕ هٓةد سةد
تٓ ُ ٞف الط٫ٛت إىل ايع ّ اي ٥دا ٚأَ ؾا اْ ١ٝايصعًه ١ؾ خاز هًٝة٘ا
ٚتؿ نيق٘
ٚف هدٜد َٔ أمل ٝت ايصع يٝوا ٚف ةعا غبِٖ َةٔ ا ًٖٝة١ا تٓبجةل
نًُةة" ١ايؿ ةةٖٚ "٢ةة -ٞهةة" ايٛظٝؿٝةة -١نًُةة ١تةةا ف اي ةة ٝم ايةة ١هًةة٢
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ت َا٤ٚتة٘ا ٚملًة ٳؼ ايػ ٜة ١ايكصة ٣ٛف ةًِ ايكة ِٝاية
"ايادٌ" اييف ٟنًُ ٵ
ٜكٛٳ غب ٙهً ٢ملًٛغٗة ا ٚم نة ١ف أ ةٝك ١ايكة" ٠ٛايعةز٠ا الٓعة١ا ايؿا ٚة١ٝا
ايٓصا٠ا ايعط ٚ "٤نيفيو تا ف  ٝم ا٫هرتاف مل يًيفات ايدْ" ١ٜٛٝمخةٛنيا
()4
ْ  ٤طاها َ ٝا
 ٫ٚتػ ني " ايؿ  "٢ايبٓ ١ٝالعذُٝة ١إىل "ايشةعا َػة ني ٠ت َة١ا ٚإ ة تةدٍ
هً ٢أَا:ٜٔ
ايكٚ ٠ٛايهاّا ؾؿ ٞنش ر ا ٖٛا" ٟايؿ ة :٢اي ةخ ٞايهةاَٚ "ِٜةٔ
ايٛاض إٔ "ايهاّ" ٖٓ ضلٌُ ايعط  ٤الة ٟٻ ٚالعٓةٟٛٻ َعة ّا ٚف " ايً ة ٕا
()5
ٜجبت املٔ الٓعٛني إٔ ايؿ  ٖٛ " ٢ايه ٌَ ا زٍ َٔ اياد ٍ"
"ٚايؿ  "٢ف ةعا ايصع يٝو تٳجٵبٴتٴ نُصطً هً ٢أْ٘ ايصعًٛى ايبطةٌ
اييفٜٛ ٟاد٘ ا ُه اييف ٟطل يؿ٘ا ٚف ٖيفا ٜصـ تسملط ةااّ ْؿ ٘(:)6
نيأٜتٴ ؾ ٢ٶ  ٫نٝدٳ ٚسّٕ ُٜٗةةټةة٘

ؾً ٛن ؾشتٵ ٔإْ ّ يص ؾِشٓٳ٘ َع

ٚي تٴ أَملٝت ايدٖاٳ إ ٫هً ٢ؾ ٢ٶ

أ ًب٘ا أ ٚأُ هٹا اي ٻاهٳ أمجعةةةةةةة

ايصعًوى بني ايًوْني :ايطبيعي واالدتُاعي:

ٜا ٣أملةٜ ٛةد ايكاةة ٞت سلةٖ071 ٛةةة إٔ ٖٓة ى دة ْبي لة  " ٠نةعًو"
ؾ يصعًٛى ٖة ٛايؿكةبا ٖٚة ٛأٜهة ّ ال ذةا يًػة نيات"(ٚ )7ف اد ُة ع العٓةٝي
اد ُ ع آماا  ٖٛٚايًة ٕٛا٭ ةَ ٛةه احل دة١ا ٚأَة احل دة ١ؾٗة ٞق ُ٥ةَ ١ةٔ
َصدني :ٜٔا٭ ٍٚاي ؿ ٚت ضُٔ ايكب ١ًٝايٛاسد٠ا ٚايجة ْٞا ٖة ٛؾكةا ا٭نيىا
ف ةب٘ دزٜا ٠ايعاه مل لٛاني ا ٚم ن ٚ ١ط ا زٜا٠ا ؾ ي ٛاسٌ ا ٓٛملٝة١
هًة ٢ا ةةٝط اهلٓةد ٟتٓشةةط ؾٗٝة احلانةة ١اي ذ نيٜة١ا ٚأَة ص هلة ؾٝٸ صةةٌ
مل يش ّا ٜٓٚه ف إىل ه َةٌ قًة ١الةٛاني ف اي ٛةط ه َةٌ آمةاا ٖٚة ٛه َةٌ
ا٭َٔ اييف ٟن ٕ ضعٝؿ ّا  ُٝ ٫ٚف مح  ١ٜايكٛاؾٌ اي ذ نيٜة ١ايعة ملا ٠ملةي
ا ٓٛه ٚايشةُ ٍا َٚةٔ ٖٓة ٜبةد ٚه َةٌ ايؿكةا ٜ ٫ؿ ةا ظة ٖا ٠ايصةعًه١
ٚسةةةدٙا ؾةة يؿكا ٖةةة ٛايعةة ٖا ٠ايع َةةة١ا ٜٚبةةةد ٚأٜهةة ّ إٔ هةة ًَٞٵ "ا٫شلةةة٬ع"
"ٚاٱٔغ نيٜ ٫ "٠ؿ اإ ايصعًه ٕٚ َٔ ١هٛاٌَ َ هد٠ا ٚهً ٢ههس َة
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َٖ ٛعٗ ٛا ؾكد ٜه ٕٛايش ها ايصعًٛى ا ق ١ُٝف قَٛة٘ا ٚيةٝس اُ٥ة ّا
املٓ ّ ٭ََ١ا أَٓ ٚب ٛاّ َٔ اي ٛط ايكبًٞ
ٚأَ ايً ٕٛا٭ ة ٛؾةٜ ٬بةدَ ٚةٔ الصة ني إٔ ايصةع يٝو نة ْٛا مجٝعةسّ
 ٛاّا أ ٚأملٓ  ٤اٱَٔ ت اي  ٛا ؾُِٓٗ ا٭  َِٗٓٚ ٛغب ا٭  ٛا ؾكد أثبةت
أملٔ ق ٝب ١ايدٜٛٓني ّ898 -828 ٟإٔ اي ًٝو ملٔ اي ًه َٔ ١أغامل ١ايعةاها
ٚإٔ أَ٘  ٛا٤ا  ٖٓٚى َٔ سدٸ ملسْٗ سبشٚ )8(١ٝقد مجه اي ةًٝو ملةي يةٕٛ
ا ٤ ُ ْ٫ا٭  ٛا ٚملي ايٛضع ١ٝا٫د ُ ه ١ٝاي  ٛا٤ا ؾصٛني حلعة ت ا ةٛع
()9
هً ٢أْٸٗ هٓٛإ احل ٠ ٝايب ١ ٥
ْ َٚٹً ٴٗ س  ٢تصعًهت سكبةةةةةةةةة ّ١

ٚنٓةةة ةتٴ ٭ ةةةةةب ه الٓٝٸةةة ة ٹ ١أهةةةةةافٴ

ٚس  ٢نيأٜتٴ ا ٛعٳ مل يصٝـ ضاْٞ

إ ا قُة ةتٴ تػشة ة ْ ٞظةةةٍ٬ٷ ؾسُ ةةةافٴ

ٚنُ ن ٕ ٛا اي ټًٝو  ٫م٬ف هً٘ٝا ؾةإٕ تةسملط ةةاا ٚايشةٓؿا٣
ن ْ أ ةٜٔ ٛا ٚف ة ٝم ايًةٚ ٚ ٕٛني ٙف ايصةعًهٜ ١ع كةد هبةد ٙملةدٟٚ
"إٔ سة دز ايًة ٕٛنة ٕ ٚنيا ٤حتةٖ ٍٛة ّ ف ايكصةةٝد ٠ايعاملٝة١ا ٖٚة ٛا ْ٫كة ٍ
َٔ ضُب ا ُه إىل ضُب الؿا ا يو ٭ْ٘ ن ٕ د ١إىل يؿةت ا٭ْعة ني
إيٝةة٘ا نُة ن ْةةت ايكصةةٝد ٠ايعاملٝةة ١دة١ٺ َ ٸةة ١إيٝة٘ا نةةيفيو ي ز ٖةةا
ملعد تش ت ايشة هاا نُة ْع كةد إٔ سة دز ايًةٚ -ٕٛإٕ نة ٕ إىل سةدٸ َة
ٚنيا ٤ؾشةةٌ ه٬ق تةة٘ا َُٗ ة ن ْةةت ٖةةيف ٙايع٬ق ة ت َةةه الةةاأٚ -٠دةة ١أه
اسبٝب١ا ٚد١ا إ ٫أْ٘ أهط ْٛ ٙه ّ َةٔ اي شةدٟا ْٛٚهة ّ َةٔ ذل ٚية ١إثبة ت
ايةيفات ف َٛادٗة ١ا ُةها  ٚجةةٌ ٖةيفا ف ؾا ٚة٘ ٝا ؾؿا ٚة ٘ ٝتهةةٔ
ٖٛد ٤ا َ ٫ٚػة َا ٠إىل أملعةد احلةد ٚا ٚايؿا ٚة ١ٝايع قًةٖ ١ة ٞاية دعًةت
()01
ايٓيب ٜك َ" :ٍٛٴٚنٹـٳ ي ٞأهاامل ٞؾسسببتٴ إٔ أنيا ٙإ ٫هٓرت"٠
َٚةةٔ اياٚاٜة ت اية تجبةةت اْ ُة  ٤ملعةةض ةةةعاا ٤ايصةةع يٝو إىل ال ة ٣ٛ
ا٫د ُ ه ٞا٭ " ٍٚإٔ ْٛؾ ّ٬ملٔ أ د ملٔ هبد ايعز ٣ملٔ قص ٞملةٔ نة٬ه ملةٔ
َا ٠ملٔ نعةا ملةٔ ية ٟ٪ايكاةة ٞقةد تةزٚز آَٓة ١ملٓةت دة ملا ملةٔ ةؿ ٕ ٝأمةت
تةةةسملط ةةةةااّا ؾسٚيةةةدٖ املٓةةة٘ هةةدٸ ّ ٜملةةةٔ ْٛؾةةةٌ ايصةةةش ملٖٚ )00("ٞةةةيفا ال ةة ٣ٛ
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ا٫د ُ ة ه ٞي ةةسملط ةةةااّ زلةةد ٙهٓةةد غةةب ة ة ها نعةةا ٠ٚملةةٔ ايةةٛني ٚس ة دز
ا٭ ٟا ٚيعٌ ايش ها تسملط " أنجا ايشعاا ٤إة ني ٠إىل اْ ُ ٥ة٘ ال ة ُا إىل
قَ٘ٛ
ترتنٛا هيفيٞ

َإٔٵ  ٜةةةةسٍ احلةةةٞټ هةةةةين أٖةةةٌٳ آؾةةة مٔ

إْٸ ٞه ِٝئ٦

َإٔٵ  ٜسٍٳ ايكّٛٴ هين أٌٖٳ َعاؾ١ٺ

ؾةةةةةةة ٬طلبٸةةةةةةةاِٖٴ هةةةةةةةٔ ث ملةةةةة ةتٺ ٫مٔ

()02

ٚهٔ ق:َ٘ٛ

ؾٗةةةةةةِ ٚهةةةةةةدٚإ قةةةةةة ّٛإٕ يكٝةةةة ة ِٗ مةةة ةبٴ اي"ٜٸةةة ة  ١هٓةةةةةد نةةةةةٌ َٳصةةةةةب ٔ
ٜ ٫ؿشةةةةةةً ٫ٚ ٕٛتطةةةةةةّٝٴ نيَةةةة ة سِٗٴ أٖةةةة ةٌٷ يػةةةة ةاٸ قصةةةة ة ٥د ٚ ٟةةةة ةدٸسٞ
ٚي ٜعز ؾها " ٠اي ٛانٌ" ملي ايصعًٛى ٚقب٘ ًٝا َ ٚني َٔ أةةع ني
ف ٜةةٛإ أةةةع ني اهلةةيفيٝي ٭ملةة ٞةةعٝد اي ةةها ٟتٖ291ةةةة هةةٔ ايش ة ها "
تسملٸط" سٝح انيت َٛقع ١ملي "ؾِٗ" اي َٓٗ ايصعًٛى س دز ا٭ ٟا ٚملي
ملين قُا " ِٜؾًك ِٗٝغزا َٔ ٠ؾِٗ َٔ ملٓ ٢هد َٔ ٟأٌٖ ايشٛن ١ؾة ِٗٝتةسملط
()03
ةااّ" ٚف ٖيفا ٜك ٍٛس دز:
ب ايط يبٹةةةةةةةة ة ي ٸا ٠ايػشةةةةةةةةةةّٛٴ
ق ًٓةةةةة ْ دٝةةةةة ّ ملك ٝةةةةةةةةةةةةة ٌٔ ؾٗٵةةةةةةةةةةةةة ِٕ ٚمةةةةةةةة ة ٴ
َٚةةٔ الع نةةاٜ ٜٔةةدي ٞهبةةد احلًةة ِٝسؿةةين ملاأٜةة٘ ف ال ةةسي ١ؾٝكةة:ٍٛ
"إْٓ ة ٛ ْ ٫قةةه إٔ تهةة ٕٛس ٝة  ٠ايصةةع يٝو  ٫ٚس ٝة  ٠أ ٟإْ ةة ٕ ف هزي ة١ٺ أٚ
َععُٗ يًصعًه١ا إ ٫أْ٘ ن ْت ت خًٌ س ٝتِٗ ؾرتات نجبٜ ٠شة نينٕٛ
دل ُع تِٗ ؾ ٗٝس ٝتِٗ ٚأسداثِٗ َٚش هاِٖا ٚؾرتات أماٜ ٣هؿ ٕٛؾٗٝ
()04
هٔ ايصعًه١ا إَ يًشٝخٛم١ا ٚإَ ي ٬ػٓ "٤
املسأة تواصٌ واْتُاء:

نيغةةةةِ اْ ُةةة  ٤ايشةةة ها ال صةةةةعًو إىل ايةةةةزَٔ ايشةةةةعا ٟيًشةةة ها غةةةةب
ال صةةعًو ؾةةإٕ يشةةعا َ ٘ ٜة نياّ ٜه ة ٜهةة ٕٛرل ًؿةة ّا ؾ يصةةعًٛى َةةٔ
ايشعاا ٤قد ٜه ٕٛأ  ٛٳ ٚقد ٜه ٕٛغب أ  ٛا إ ٫إٔ اٱس ة و مل يدْٝٚة١
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َةةٔ مةة ٍ٬ايًةة ٕٛن ة ساٳ أٚي٦ةةو ايشةةعااٚ ٤م نةة ١إٔ قًةةَ ١ةةِٓٗ ن ة ْٛا قةةد
ٚيدٚا َٔ أَٗ ت إَة  ٤ا أَ ٚةٔ غةب احلاا٥ةا هًة ٢أنيدة اٯنيا٤ا نُة ٜةاٟٚ
ن سا ا٭غ ْٞا ؾكد نة ٕ اي ټةًٝو ٚتةسملط ٚايشةٓؿاٚ ٣سة دز ا٭ َ ٟةٔ
()05
أنش ه ايً ٕٛا٭ ٛ
 ٖٓ َٔٚميهٔ تؿ ب اي ُةا نعة ٖا ٠ؾا ٜة١ا ٚاياغبة ١ف الٛادٗة١
َةةه ا ُةةه نُبةةدأا َٚةةٔ مةة ْٝٚ ٍ٬ةة٘ ن ة ٕ ايش ة ها ا٭ ةةٜ ٛعًةةٔ هةةٔ
ا٫س ذ ز الؿص هٓ٘ ٚهٔ أًٖة ١اي ة ٛا ٚيعةٌ اي ةًٝو ملةٔ اي ةًه ١نة ٕ
ايشة ٖد ا٭َجةةٌ هةةٔ ا٭ ايؿةةا  ٟايةةيف ٟةةبب٘ اس كة ني م ٫تةة٘ا ٖٚةةٔ ٜكُةةٔ
ملعًُٝة ١احلًةةاا س ةةٚ ٢نةةٌ ملةة٘ ا٭َةةا إىل إٔ ٜكةة" :ٍٛةةٝٸا نيأ ةة٘"ا ٚن ْةةت
ايعًُ ١ٝتًو َعٝب ّ١هٓد ايعاه
َأةةةة ة ه ايةةةةةااوٳ أَْةةةةة ٞنةةة ةٌٻ ٜةةةةةَ ّٛأني ٣ي ٞم ي ٚ ّ١ةةةٵةةةةةةةط ايادةةةةةة ٍٔ
ٜعةةةةة ةزټ هًةةةةة ةٞٸ إٔ ًٜكةةةةةةةي ضةةةةة ةٜٚ ّ ُٝعذةةة ةزٳ هةةةةةٔ خًصةةةةةٗٔٸ َةةة ة يٞ

()16

املسأة األّ......

 ٫تبد ٚا٭ّ نيَزّا َُٗ ّ ف ةعا ايصع يٝوا ؾٗة ٞف ا ُةه ايبةد٫ ٟٚ
حتعةة ٢ملةةةة "اياَزٜةة "١ف ٚضةةع ١ٝتبةةد ٚؾ ٗٝة "اييفنٛنيٜةةَ" ١انةةزاّ" نةةاّا
ؾا١ٝ ٚا ةعا" ٚميهٔ إٔ ت ٓ ٍ هٔ ملعةض " َٓٗة يًُةاأ ٠اية تعةد ٫سكة١
َٔ يٛاسل ايٛد ٛا٫د ُ هٞ
ٚيًصع يٝو َٛاقـ رل ًؿ ١ف تا ا نا ا٭ّا ؾٗ ٞات َٛقةه ؾ هةٌ
ف س ٝة  ٠تةةسملط ةةةااّا ٚته ة تصةةٌ سةةد اياَزٜةة ١ف ةةةعا ايشةةٓؿا٣ا ٚأَ ة
نٛنيتٗ هٓد ها ٠ٚملٔ ايٛني ؾ بد ٚقًكً َ ١سنيدش١ا  َٔٚاي٬ؾت سهٛني " أّ
" تةةسملط نةةانٔ اد ُ ة هًٓ ٞةة ٢نيَةةزاّ ف ايشةةعاا س ةة ٢إْٸٗ ة طػةةت هًةة٢
نا " ا٭ه" ا ٜك:ٍٛ
َٚةةةةة ٚيةةةةةةدتٵ أَُٸةةةةة َ ٞةةةةةةٔ ايكةةةةةة ّٛهةةةةة دزاّ
 ٫ٚنةة ة ٕٳ نيٜشةةةةَ ٞةةةةٔ ٴْةة ة مل ٫ٚ ٢يػةة ةاٹ
21

()17

ٚي ٖ ٛأٚض ف تبذ " ٌٝا٭ّ" _ هٓد َٔ جبًٓٗ َٔ ايصةع يٝو _ أْة٘
ٜةةداؾه هةةٔ ٚدةةٙ ٛا ٭ٕ ٚد ٖ ٛة ٚدةةٖ ٙ ٛةةٛا ؾشهةةٛني ا٭ّ ٜعةةين سهةةٛنيٙ
الٓ عِ ال ع نيف هً ٘ٝف ا ُه ايكبًةٞا ٚيةٝس سهةٛنيٖ نةةة "اَةاأٖ "٠ةٛ
اييفٜ ٟعٓ ٘ٝتسملطا ٚايصٛنيْ ٠ؿ ٗ ٜهانيٖ هُا ٚ ٚايهًا اهليفيٞا ؾكد
ٚدد ؾ ٗٝدل  ّ٫ي٬ه زا ا ٚنيؾعٗ إىل َٓزي ١الك ِ مل٘ا ايةيف ٟنة ٕ ٜك ةِ
مل٘ أٌٖ ا ًٖ١ٝا "اي٬تا ايعزٜ "٣ك:ٍٛ
ٚأُ َةةةةةةةةة ٞقٓٝةةةةةةة ة ْ١إٕٵ

تاْٚةةةةةةةةةةةةةةة ٞملعٛنيشٳ  ٚٵط هاهاٖ ايطٓٛاٍ

()18

ٚميهةةة ٞسةة دز ا٭  ٟف اي ةةة ٝم ْؿ ةةة٘ا ؾكةةةد قةة ّ ملةةةإداا ٤يػةةةٟٛا
يػاى تكًٝةدٟا غ  ٜة٘ ا٫نيتكة  ٤ملة ٭ّ إىل َاتبة " ١اي ؿدٜة"١ا ٖٚةيفا ا ٺ٭ ةًٛه
َ ع نيف هً ٘ٝف ايبٓ ٝي :ا هٚ ١ٝايشعا١ٜا هً ٢إٔ الؿد ٣مل٘ ٜهَٔ ٕٛ
اي ًِ ايك ُٞٝالعٗ ٛن يٓؿس ٚالًوا ٚا٭ّ الص سب ١مل ييفنا يٮه "ملسملٞ
ٚأَٜ "ٞك ٍٛس دز(: )09
ؾةةةد ٣يهُة ة نيدًة ةٞٻ أَةةةٚ ٞمة ة ي

مل ةةةةعٝهُ ملةةةةي ايصٻةة ةؿ ٚا٭َث ٥ةةةةا

ؾػةةةةب قٓةةةة ي ٞف الهةةةةٝل أغةةةة ثين ٚيهٔٵ نةا ٜايعةدٵ ٚغَةب ا٭نة ه
 َٔٚا ًةٖٓ ٞة ا ة ع ْ ١ايشة ها ملكدَٝة٘  ٫ملؿا ة٘ا هًة ٢إٔ ايكةدَي
أ اتةة٘ ف اٱغةة نيٚ ٠اهلةةاٚه َةةٔ ايعةةدٚا ؾشهةةٛني ا٭ّ ٚاخل يةة ١ضةةُٔ ْ ةةل
ا ٫ة ع ْٜ ١عةةز انيتك ة  ٤ا٭ّ ْٚعبتٗ ة اخل يةة ١ف الٓعَٛةة ١ايكُٝٝةة ١يًش ة هاا
ٚقد ن سبٗ ملكا ١ٜٓية٘ َةٔ َاتبة ١قد ةٖٚ ١ٝة " ٞايصةؿ ا ٚنةسٕ اْع قة٘
ملعد إغ نيت٘ – َٔ هد ٙٚمبج مل ١اي ع ٞالكدوا ؾ ْ كًت تؿد ١ٜا٭ّ َٔ َكٛي١
ةةةةةؿ ١ٜٛإىل َكٛيةةةةَ ١اتبطةةة ١ملةةة ٭نيى – الهةةة ٕ -ايةةة ٖةةةة ٞف َاتبةةةة١
ايكدا ١
ٚف ةعا ١ٜها ٠ٚملةٔ ايةٛني تٓشةدني نةٛني ٠ا٭ّ هةٔ نةٛنيتٗ هٓةد تةسملط"
ٚسة دز"ا ٚقبةةٌ إٔ  ٜشةةهٌ َٛقؿةة٘ َةةٔ ا٭ّ نة ٕ ٜعة َْ ٞةةٔ الٛقةةـ ايعة ّ
()21
ٖ٘ا ي ِٖ ف تشه ٌٝأ َ ١نيٚس ١ٝأؾص هٓٗ ملكٛي٘:
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 ٫تًةةة ةِٵ ةةةةةةٝخ ٞؾُةةة ة أ ني ٟملةةةةةةةةةة٘ غةة ةبٳ إَٔٵ ةةةةة نيىَ ٳْٗٵةة ةداّ ف ايٓ ةةةةاٵ
نةةة ة ٕ ف قةةةةةٝسٕ س ةةةةةٝب ّ َ دةةةةةداّ ؾستةة ةتٵ ْٗةةةةدٷ" هًةةةة ٢اى احل ةةةةةةةاٵ
 َٔٚم ٍ٬اي ةب ٠اييفاتٝة ١ية٘ اية ٜاٜٗٚة ةةعاٙا تعٗةا أَة٘ َةٔ قبًٝة١
"ْٗد" ٖٚيف ٙايكبٜ ٫ ١ًٝشو ف أْٗ قب ١ًٝهاملٝة١ا يهٓٗة ي ٝةت َةٔ ايكب ٥ةٌ
ايهة" ٣ف ايعةةد ٠أ ٚايعةد أ ٚايكُٝةة١ا ٚس ةة ٢إْٗة ي ٝةةت َةةٔ ايكب ٥ةةٌ اية
أزلبت ةعاا ٤نب نياّ أ ٚؾا ْ ّ َشٗ ٛاّ هلِا ٚف الك ملٌ ٜعةاى ٭ملٝة٘ هًة٢
ةب٘ ايشخصةٞا
أْ٘ َٔ "هً ١ٝايك"ّٛا إ ٫إٔ ٚادة٘ َةٔ ْٗدٜة ١قةد أضةا
ٚملٓ ا ٚيد ٙها٠ٚا ٚقد ناني غب َةا ٠سدٜجة٘ ةةعااّ هةٔ ا٭  ٣ايةيف ٟحلةل
()20
مل٘ َٔ مٚ٪ي ٘
َ ملَٔ ٞٵ ه نيٕ إم ٍٴ هًُ ٴةةةةةةةةة٘
إ ا َ أني تٴ ا دٳ قصٸا دلدٴِٖ

 ٣ٛإٔٸ أمٛاي ٞإ ا ْٴ بٛا " ْٗدٴ"
ؾسه ٝهًٞٸ إٔ ٜك نيملٳٓةةةةةةةة ٞا دٴ

َٚةٔ َٛقعة٘ " ايةةد "ْٞٚايٓة تر هةةٔ اخلٚ٪ية ١سة  ٍٚالع ٚضة١ا ف إٔ قة ّ
ملعًُٝةة ١اي ةةيب يؿ ة تي تٓ ةةب ٕ إىل ايكب ٥ةةٌ العاٚؾةة ١ات اي ةةُعٚ ١الٓزيةة١ا
ُٖٚة يًٝةة ٢اهل٬يٝةة ١ايع َاٜةة ٚ ١ةةًُ ٢ايهٓ ْٝةة١ا ٖٚةةيفا َة ٚٻْةة٘ ةةةعااّا ثةةِ
ا ةة ك ّ يةةة٘ ا٭َةةةا ٚملةةةدأ  ٜذةة  ٚهكةةةد ٠اخلٚ٪يةةة ١ملعةةةد زل س تةةة٘ ف اٱغة ة ني٠
()22
ٚاي يبا ٜك:ٍٛ
ٖةةةةة ةِٵ هٝٻ اْٚةةةةةةة ٞإٔ أَةةةةةةة ٞغاٜبةةةةة ةٖٚ ْ١ةة ةٌٵ ف نةةةةا َ ِٕٜدةةةةد َةة ة ٜٴعٝٸةة ةاٴ
ٚي ٜٴعٗا ٙايشعا ٜبد ٚأسد ا٭ملَٓ ٜٔٛزاس ّا ؾهُة تهةخُت نةٛني٠
ا٭ّ هٓد تسملٸط ٚهُا ٟ ٚايهًاا ت بد ٣نةٛني ٠ا٭ه غ ٥بة١ا أ ٚأقةٌ ةةسْ ّ
َٔ ا٭ّا ٚقد س  ٍٚها ٠ٚملٔ ايةٛني اي ٛؾٝةل ملةي ا٭ملةٜٔٛا إ ٫أْة٘ ظةٌ َعٝبة ّ
َٔ أَ٘ غب ؾخٛني ملسمل٘ٝا ٚيهٔ ايشٓؿا ٣ا دنيى هً ٢ايصع يٝو َٔ أملٓ ٤
()23
َيفٖب٘ ف إٔ ٚا ٕ ملي ا٭ملٜٔٛا ٜك:ٍٛ
ٚي ٛهًُتٵ قع ٛوٴ أْ هٳ ٚايدٟ

ٚٚايدٳٖ ظًٖتٵ تك نةةةةةةةا ْٚةةةةٳةٗ

أيٝسٳ أمل ٞمبٳ ا٭ٚاٍ ٚغٝةةةةةةةةةةةاٖ

ٚأَ ٞاملٓ َ١اخلَٝٵا ٜٔي ٛتعًُٗٓٝ
22

ٚايشٓؿاْ ٣ؿ ٘ ٜػ ي ٞمبٓزيٚ ١ايدت٘ا يٝس َٔ قب ٌٝاحل ا ٚايٓ اا
ٚإ َٔ َٛقةه ا٭ّ ات ايصةبػ ١ايبطٛيٝة١ا اية انيتكةت إىل َاتبة ١ؾة نيوا
 ٖٞٚق ني ٠هً ٢ايدؾ ع هٔ ملٓ ٗٝا َ َٔٚع ؾا ٗ ٝ ٚأْٗة تؿاغةت يؿٓةٕٛ
ايك ة ٍا ٚحتُةةٌ دعبةةً ١ةة ٧نيَ س ة ّ  ٚةةٗ َ ّا ٖٚةة ٞنػبٖ ة َةةٔ اياد ة ٍ
ايصع يٝو اٜع ١ايعد ٚق ني ٠هً ٢ا عُ ٍ اي ٝـ
ٚأّٻ هٝةةةة ة ٍٕ قةةةةةةد ةةةةةةةٗدتٴ تكُةةةة ةٛتٴٗٴِٵ

إ ا أطعُٵةةةةة ة ٳٗٴِ أَ ٳ ٚٳتشٳةةةةة ةتٵ ٚأَقًٓةةةةة ةتٹ

َصةةةعًهٜ ٫ ْ١كصةةةاٴ اي ٸةةةاٴ ْٚٳٗةةة

ت
تٴبٝٻةةةةةة ٹ

 ٫ٚتٴا ةةةةة ٢يًبٝةةةةةتٹ إٕٵ

هلةة ة ٚؾهةة ة ْ١ؾٗٝةة ة ث٬ثةةةة ٕٛٳةة ةٝٵشؿ ّ إ ا آْ تٵ أٚىل ايعدٟٻ أقشعات
 ٟملة ة ني اّ ْصة ةـٴ ة ة قٗ
ٚتةةةست ٞايعٹة ةد ٸ

ةةةةةةٍٛٴ نعٹةةةة ةب ايع ْةةةةةة ١الُ ًَؿِّةةةة ةتٹ

تااٖة ة نس ْة ة ه احل ةةة ٌٝنةةةٛا نياّ

ٚقةةةد ًْٗة ةتٵ َةةةٔ ايةةةدَ ٤ٹ ٚهًةةةةةة ةةٸت

ٚف ٖيف ٙايكصةٝد " ٠اي ٝ٥ةٜ ١صةٛؽ ايشةٓؿا ٣نةٛني ٠طاٜؿة ١ط ني٥ة ١هًة٢
دلُٸةةه ايكب ٥ةةٌ َةةٔ مةة ٍ٬تطةةٛني نةةٛني ٠الةةاأَ ٠ةةٔ ٫سكةةَ "١ةةٔ يٛاسةةل احلٝة ٠
ايبد ١ٜٚإىل دةيفني أمةيف  ٜسنةٌ هةِ اْ كة ٍ ايشةعا ملةي أطةااف ا ُةها
ٚهًةةة ٢ايةةةااد ٜعٗةةةا تسْٝةةةح" ايصةةةعًٛى –َصةةةعًه "١نبة ة ني ٠أٚىل غةةةب
َعٗ ٠ ٛف يػ ١ايشعا
املسأة ...األييفة وايػّسيو.

تهٔ " ايزٚد "١ف احل ٠ ٝايعامل ١ٝايكدمي ١حتع ٢مل لٓزي ١اي صلةا
إٔ حتعةةة ٢ملٗةةة اؾهٝـ ميهةةةٔ إٔ ٜهةةة ٕٛهًٝةةة٘ ٚضةةةعٗ ف مصٛنةةة١ٝ
ايصةةع يٝوا ٚهلةةيفا  ٚاى ميهةةٔ إٔ ةةد ايزٚدةة ١ف َٛاقةةه رل ًؿةة ١ا َٚةةٔ
ةعااٚ – ٤إٕ اتؿكٛا هً ٢ايصةعًه - ١ؾةإِْٗ  ٜ ٫ؿكة ٕٛهًة ٢نيٜ٩ةٚ ١اسةد٠
هل ا ٖٚيفا َٔ طب ٥ه ا٭ؾاا اييف ٜٓ ٜٔعُِٗ  ٝم ٚاسدا  َٔٚالٛاقـ اية
اهرتؾت مبع ْ  ٠الاأ ٠ف ملٝت ايزٚز َ ْكً٘ ا٭هًةِ اهلةيفي ٞهةٔ إٖ ْ ٗة اية
()24
تبًؼ سد ايهاه
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ؾةةةةةةةٚ ٬أملٝةةةةة ةوٹ ٜٓ ٫ذةةةةة ة ٛزلةةةةة ة  ٞ٥غةةةةةةدا َ٠يك ٝةةةةةةةٴِٗٴ ملعةةةةةةضٴ ايادةةةةةة ٍٔ
ٖةةةةةةةٛاَ ٤جةةةةةةةٌٴ ملعًٹةةةةةةةو َ ةةةةةةة ُٝتٷ هًةةةةةةَ ٢ةةةةة ف ٚه ٥ةةةةةةو ن خلٝةةةة ة ٍ
تكةةةةةةةةةة ٍٛتًؿةةةةةةةةةةنتٸ إىل ايعٝةةةةةةةةةة ٍ

ٜٴًطٓةةةةةةة ةِٴ ٚدةةةةةةة ة٘ٳ سٓٸ ةةةةةةةةة٘ إ ا َةةةةةةة ة

ٚهًةةة ٢الٛقةةةـ اٯمةةةا ٜةةة" ايشةةةٓؿا ٣نةةةٛني ٠ددٜةةةد ٠يًزٚدةةة ١ا تػةة ني
ايصٛني ٠اليفنٛني ٠ا ُ ٍ احل  ٞيًُاأ٠ا إىل اٱهَ ٤٬ةٔ ةةسْٗ هًة ٢أْٗة
نيَزٜةة " ١ايعؿةة١ا ايهةةاّا سةةل ا ةةٛانيا اي ةةب ٠اخلًكٝةةٜٚ "١بةةد ٚايشةةٓؿا٣
َٓ ُ ٝة ّ فٚ -ضةةع ١ٝالةةاأ -٠إىل ا ُةةه ايبةةد ٟٚنيغةةِ اهرتاضةة٘ هًٝةة٘ا
()25
ؾهٌ َ نيآ ٙؾَ َٔ ٗٝه نيّ ُه ف َؿٗ" ّٛايط ه "١يًزٚز
ت َٚةةةة ة  ٚٸهةةةة ةتٵ دباْٳٗةةةة ة إ تٛيٓةةةة ة ٹ
ت
أ ٫أّټ هُةةةةةا ٚأمجعةةة ةتٵ ؾ ةةة ة كًٓ ٹ
يكةةةد أهذبة ة ٵين  ٫ةةةكٛط ّ قٓ هٴٗة ة إ ا َةةةةة َشةةةةةتٵ  ٫ٚملةةةةةيفات تًؿٗةةةةةةةتٹ
نيتٗةةةةةة إ ا اهلدٜٸةةةةةةةةةةةةة ُ١قًةةةةةةةةةةةةة ةةٸت
تبٝة ةتٴ ملٴعٝة ةدٳ ايٓةةة ّٛتٴٗةةةد ٟغبٛقَٗة ة
حتةةةٌٸ مبٓذةةة َ ٠ةةةةٔ ايًةةةة ّٛمل ٝةٳةةةةةةةٗ إ ا َةةةةة ملٝةةةةةٛتٷ مل ليفَةةٸةةةةةةةةة ١سًةةةةةةةةٸت
نةةةسٕ هلة ة ف ا٭نيى ْ ةةة ّ ٝتكصٸةةة٘ هًةةة ٢أَٗةةة ٚإٕٵ تٴهًُةةةوِ تبًةةةةةةةةةةةةٸت
أَُٝةةةٜ ٫ ُ١ٴ خةةةزْ ٟج ٖةةة سًٝٳًةةةةةةةةةةٗ إ ا ٴ نةةةةا ايٓ ةةةةٛإ هؿٓةةةةت ٚدًٓةةةةت
إ ا ٖةةةة ٛأَ ةةةة ٢آه قةة ةاٻ َ ٠هٓٝةةةةةةةةةةة٘ٹ َة ة هٳ اي ةةةعٝد  ٜة ةٌٵ :أٜةةةٔ ظًٓةةةت
ؾب ٓة ة نةةةسٕٻ ايبٝةةةتٳ سٴذٸةةةاٳ ؾٛقٓةةة ملاضل ْةةةة ١نيٜٵشةة ةتٵ هشةة ة ٤ٶ ٚطًٓةةةةةةةةةةةت
املسأة املتوُٖة:

إ ا نة ٕ ايشةةٓؿا ٣ف " اي ٝ٥ةة ١الطٛيةة ١قةةد ني ةةخ نةةٛني ٠الةةاأ ٠ال ة ل١
الطٛاهةة ١الٓ عُةة ١ف ايبٓٝةة ١ا٫د ُ هٝةة ١اي ة تبةةد ٚايةةيفنٛني ٠ؾ ٗٝة ةةٝد٠
اياأٚ ٟالٛاقـا ؾةإٕ ةةعاا ٤آمةا ٜٔقةد تُٖٛةٛا احلةا" َةه الةاأ٠ا ْٚطكةٛا
ةعاّا تبةد ٚؾٝة٘ الةاأ ٠ا بٛملة ١ة نٓ١ا إَة َ ة ذٝب ١يٓةدا ٤ايادةٌا ٚإَة
َعاضةةة ١نة ة َ ١ا ٚنةةةجباّ َة ة نة ة ٕ ٜشةةةه ٛايشة ة ها ايصةةةعًٛى ٚغةةةب
ايصعًٛى َٔ "ناّ ايٛن ٍ" َٔ  ٕٚإٔ ٜعٗا إٔ يًُاأ ٠سك ّ ف ايةاؾض أٚ
ا٫م ٝةة نيا َٚةةٔ ايشةةعاا ٤الكًٓةةي ايةةيف ٜٔنةة غٛا نةةٛني ٠يًشبٝبةة ١ال ُٖٛةة١ا
24

ايش ة ها هُةةا ٚ ٚايهًةةاا ؾكةةد نةةا ايفٗ ة ٖٚةة" ٞغزٜةة "١اي ة د ؾ ةة٘
()26
ٚناَت َع٘ سبٌ ايٛن ٍ ٜك:ٍٛ
غزٜٻةةةةةةةة ُ١آ ْةةةةةةة ةتٵ قبةةةةةةةةٌٳ ايزٜةةةةةةة ة ٍ

ٚأَ ةةةةةةةة ٞسبًُٗةةةةةةةة نيخٻ ائٛنةةةةةةةة ٍ

ٚأََ ةةةةة ةتٵ هٓةةةةةةةو ْ ٝ٥ةةةةة ةْٛ ّ١اٖةةةةة ة

ملشٴةةةةة ة ٓك ٺ ١ةٴةةةةة ةٓٻ غُةةةةة ة ِّا اي ٸةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ٍ

أ ٫ق يةةةةةةةةةةت غزٜٸةةةةةةةة ة ١إٔ ٵ نيأتٵةةةةةةةة ةين أ ٵ تٴك ةةةةةةٌٵ ملةةةةةةةسنيىٔ ملةةةةةةةين ٖةةةةةةةٍ٬
ٜٚبد ٝ َٔ ٚم ايكصٝد ٠إٔ "ايٛة  "٠قد ْكًٛا يػزْ ١ٜبس ن مل ّ َؿة :ٙ
إٔ ايش ها هٳُٵةا ّا قةد ق ةٌا ٚية ٜزٜةد ٙملعةدّا إٔ " احلبٝبة "١غزٜة ١تٓ ُة ٞإىل
قبًٝةة ١ؾٗةةِ الع ٜةة١ا يهةةٔ طبٝعةة ١ا ةةا طبٝعةةٜ ٚ ١ةة١ا ٜ ٫عةةرتف هًةة٢
احلةد ٚال ْعةة١ا ثةةِ ٜبًػٗة ملبك ٥ةة٘ سٝٸة ّا ٚملبكة  ٤سبةة٘ سٝٸة ّ ٖةة ٛاٯمةةا أٜهة ّا
 ٜمله هُا:ٚ
أ ةة ةاٸىٹ يةةةة ٛق ًةةةةت ملةةةةسنيى " ؾٗٵةة ة ِٕ" ٖٚةة ةٌٵ يةةةةو يةةةة ٛقُ ًةةةةت غةةةةزٟٸ َةة ة ٍ
ذٝٵًةةةةةةةةْٚ ١ٳٗةةةةةة ة ٚنيدةةةةةة ة ٍٴ ؾٗةةةةةة ةة ِٕ ٚنةةةةةٌ قةةةةةد أْةةة ة ه إىل امل ٗةةةةةةةةةةةة ٍ
ملٴ ٳ
ؾةةةةةةةةةةإٕ أثكؿ ٴُٴةةةةةةةة ة  ْٞٛؾةةةةةةةة ة ق ًٚ ْٞٛإٕٵ أثكةةة ةـٵ ؾ ةةةةةٛفٳ تةةةةةإٚٳ ملةةة ة يٞ
ٜٚط يعٓة ةة هاٷ آمةا ٖة ٛهُةا ٚملةةٔ ملااقةٖٚ ١ةٜ ٛا ةخ َعة ايكصةةٝد٠
ايػزيٝةةة ١يًشةةةعاا ٤غةةةب ال صةةةعًهيا نصةةةٛني ٠طٝةةة ١ي ةةةدَ ٠ةةةٔ أمًٝةةة١
ايشةةعاا ٤إىل يػ ة ِٗا يعًةةٗ تػةةدٚ ٚاقع ة ّا ٚايش ة ها قةةدني ايطًةةٌ ٚٚقةةـ هٓةةدٙ
اي زاَ ّ َٓ٘ مل يعٗد ٠ايع َ١ا ثِ ٜا ٟٚنٝةـ نة ية٘ اخلصةّٛا ف ذل ٚية١
يًؿصةةٌ ملٓٝةة٘ ٚملةةي " سبٝب ةة٘" ال ُٖٛةة١ا ٚيه ةٔٸ هٳُٵ ةااّ ٜ ٫كةةـ طةة ّ٬ٜٛهٓةةد
قه ١ٝاحلبٝب١ا ٚإ َاٸ ملٗ َاٚني ايش ها مبااسٌ ايكصةٝد٠ا تًةو الااسةٌ
اي تبد ٚنُُا إيزاَ ٞ٭ ٟة ها
ذ ٸ ٛملش ٥ةةةةةةةةة ِٕ طًةةةةة ّ٬ذلٝةةةةةةة٬
َؾ ٳ

هاؾتٴ َٔ ايهٓ ٛٹ ملبطِٔ ضِٕٝ

تعؿٖةةةة ة ٢نييفٴةةةةةةةةةةةةةةة٘ إ ٫مَ ٝةةةةةةةةةةةةةةة ّ َٴذًًٖةةةةةةةة ّ ١دٛاْٴبةةةةةٗ دًٝةةةةةةةةةةةةةة٬
هةةةةةةةةةةةةدا ٞ٥إٔٵ أ ٚنيٳى إٔٻ قةةةةةةةةةةةةٚ َٞٛقَٛٳو أيكشةةةةةٛا سامل ّ صةةةةةةةةةّ٫ٛ
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()27

تا مل يشػٌ اخلً٬ٝ
س ٝنئ هيفنيٵ ٹ
َ ٚأْة ةوٹ يةةة ٛنيأٜة ةتٹ ايٓة ة وٳ ٜةةةةةةةةةة ّٛايةةةة ٳ

أَ قٝس املٔ احلدٸا  ١ٜؾٗ ٛايش ها ا٭ملةا ملةي ايصةع يٝو ف َٛضةٛع
الاأ٠ا  ُٝ ٫ٚالاأ ٠ال  " ١ُٖٛا بٛمل "١اؾُٔ سٝح ايهِ ضل ةٜٛ ٟٛاْة٘
هً ٢ت هشا ٠قصٝد٠ا ْصؿٗ ف ايػزٍا  َٔٚسٝح ايٓؿس ايشةعا ٟؾٗةٛ
ن ة سا أطةة ٍٛقصةةٝد ٠ف ايػةةزٍ َةةٔ ايشةةعاا ٤ايصةةع يٝوا ٖٚةة " ٞايعٝٓٝةة"١
ٚتعد ٚ ١أنيملعي ملّ ٝا ٚحت ٌ الاتب ١ايج ْ ١ٝملعد " ١َٝ٫ايشٓؿاَ "٣ةٔ سٝةح
()28
ايطٍٛا ٚايكصٝد َ ٠عد  ٠ا٭غااىا : َٗٓٚ
أدةة ةدٸى إٕٵ ْٴعةة ةِٷ ْةةةةست أْةة ةتٳ دةة ة عٴ

قةةةةد اقرتملةةةةت يةةةة ٛإٔ يةةةةو ْةةةة ؾهٴ

قةةد اقرتمل ةتٵ يةة ٛإٔ ف ايكةةاه انيٳٖ ة

ْٛاّ٫ا ٚيهٔ نٌٸ َٔ ضةٔٸ َة ْهٴ

ٚظٓٸةةةة ٞملٗةة ة سؿةة ةغْ يػةةةةٝيب ٚنيهٝةة ةْ١

ل ا ةرتهٝت ٚايعةٔ مل يػٝةا ٚا ةهٴ

ٚقد  ًٜك ٞملعةد ايشة تٹ أُٚية ٛايٓٸة٣ٛ

 ٜٚةةرتدهٴ احل ةٞٻ اي ةةش هٳ ايًٛاَ ةهٴ

أغٝعةةةة ة ّ أنيا ت إٔ خةةةة ةاٻ مج هلةةةة ة

ي ؿذةةه مل ٭ضةةع ٕ َةةٔ أْةةت ؾ ة دهٴ

ٚس ةةةةبوَ َةةةةٔ ْةةةةس ٟث٬ثةةةة ١أةةةةةٗإ

َٚةةةٔ سةةةزٕ إٔ ا ةةةةٛقو نياملةةةهٴ

ملهتٵ هيٴ َٔ أمله ى ٜ ٫عاف ايبه

 ٫ٚت خ ِةةةةةو ا٭َةةةةةةٛنيٴ ايٓةةةةةةٛا عٴ

ؾةةة ٜ ٬ةةةُعٵٔ ةةةا ٚ ٟة ةاٻى ث ية ةحٷ

أ ٫نة ةٌٸ ة ةإ دة ة  ٚاثةةةٓي ةة ة ٥هٴ

أ ٫قةةد ٜٴ ةًٓ ٚ ٢اهلةة ٣ٛهةةٔ سبٝبةة٘

ؾ ٝةةًٚ ٢قةةد تةةا  ٟالط ةٞٸ الط ة َهٴ

ؾك يةةةةةت ٚهٖ ٓٝةةةة تؿٝهةةةة ٕ هةةةةة"ّ٠

ملةةسًٖ ٞملةةٝٸٔ يةة َ ٞةةة ٢أْةةت نيادةةهٴ

ٚإْةةةةةةة ٞيعٗةةةةةةةد ايةةةةةةة ٛنياعٕ ٚإْةةةةةةةين

يٛنةًٹو َة ٵ ٜطة ْٞٔٛالةةٛتٴ طة َهٴ

إٕ ط ٍٛايكصٝد ٠يف هل إٔ حت ة ٟٛهًةَ ٢ؿةا ات ايشة ها ايػةزٍ
ملةةد٤اّ َةةٔ ايطًةةٌ إىل س ةةٔ ايةة خً إىل انيحتةة ٍ ايشةة ها هةةٔ سبٝب ةة٘ إىل
احلدٜح هٔ اي ٛا ٚايجب ت هً ٢ايعٗدا  ٕٚ َٔٚإٔ  ٜٓة ٢ايشة ها اٱةة ني٠
ه ملٗ قةٝس هة" ةبت٘
إىل مج ٍ سبٝب ٘ا ٚهً ٢اياغِ َٔ اخل٬ه ١اي
احل ٝت ١ٝؾإْ٘ أظٗةا " ايعؿة "١ايٛدداْٝة ١ف َطٛي ة٘ا َٚةٔ د ْةا آمةا نة ٕ
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قٝس ملٔ احلدا  ١ٜرلًٛه ّ َٔ قب" ٘ ًٝمزاهٚ "١سدخ مًعة٘ ٚأُةةٗد هًٝة٘ ف
()29
ٛم هه ظا ٚنيغِ يو طلًه ٖ ٛايكب١ًٝ
مزاهةةةةةةة ُ١قةةةةةةة َٞٛؾةةةةةةةإٕٵ أؾ خةةةةةةةاٵ ملٗةةةةةةِ ٜةةةةةةزىُ َٴع صٳةةةة ةاٚ ٟايٓ ةةةة ةاٵ
املسأة ..........ايالئُة

ايعةة ٍا َةةةٔ نجةةةا يَٛةةة٘ يٰمةةةأٜا ٚايع يةةة ١نًُةةة ١تهةة تهةةةٕٛ
َصطًش ّا ؾ نيقةت َٓزي ٗة العذُٝة ١إىل ؾهة  ٤اي ذاٜةدا ٖٚةَٛ ٞدٗة ١إىل
ا ٭ْجةة ٢مبٓزيةة" ١مًًٝةة ٞالٛدٗةة ١اٜةةدّا إىل "ايةةيفنٛني"٠ا ٚقةةد مت تٛظٝةةـ"
ايع ي "١ف ةعاا ٤ايصع يٝو ملسنجا َٔ نٝػ١ا ؾكةد ٚظؿٗة تةسملط ةةاأّ ف
طةةٛني َ ة ْ ٞأؾص ة ؾٝةة٘ هةةٔ الؿ نيقةة ١ملٓٝةة٘ ٚملةةي "ايع َةةَ "١ةةٔ قب ًٝةة٘ا ٚملةةي
اٯمأٜا ٚنسٕ " ايع ي ١اي "١ُ٥٬مبؿا ٖ تٓٛه هٔ "ا ُه"
ح أغبةةةةةةةاا
ا ايؿ ٝة ة ٕٴ َةةةةةةةةٔ أّ َ ية ةوٺ تك ٍٛأنياى اي ّٛٝأَةعةةةةةةةة ٳ
أ ٫هٳذٹة ة ٳ
نيأ ٜو ملةةةةةةاٸامٳ الؿةةةةةة نيمٔ أ ٜةةةةةةةةاا

تبٛه ّ ٯثةةةةةةة ني اي ةةةٸةةا١ٜٹ ملعدَةةةة

ؾكًةةةت هلة ة َٜٛة ة ٕٜ :ةةةّٛٴ إق َةةةةةةةةةةةةة ٺ ١أٖزٸ مل٘ غصٓ ّ َةةةةٔ ايب ٕٔ أمهاا
ٜٚةةةّٛٷ أٖةةةز اي ةةةٝـٳ ف دٝةةةد أغٝةةةد ي٘ٴ ٹْ ةةةةةةةةة٠ٛ

تًلٳ َجً ٞأْهةةةةةةةةةةاا

 ٕٚ َٔٚإٔ ٜٗدف إىل َ أٚس ٢مل٘ ايةٓ ا دعةٌ يًُةاأ ٠ايُ٥٬ةَٓ ١زية١
إن٬س١ٝا ؾٗ ٞتً َ٘ٛملصٛت سبٝس هً ٢ؾعٌ اٱغة ني ٠ايةيف ٜ ٟةبا احلةاه
ملي ايكَٛيا أًٜ ٚشةل ا٭  ٣مبةٔ ٜٴػة ني هًٝة٘ا ٚنيغةِ ظٗةٛني يكبٗة "أّ َ يةو"
ٚقد تسميف ف َنت آمةا ا يفة ّ آمةا " ةً "٢ُٝف َةنت ايكصةٝد٠ا ؾةإٕ نةٛتٗ
ملك ٞن َ ّا ٜصٌ إىل اٯما إ ٫ه" نٛت٘ الٓشد ٯماٳ غ ٥اٺ أ ٚدلا
ٚإ ا ن ْت " ايع ية "١نةٛت ّ سب ٝة ّ ٚنةًت ٚنة ٘ ٝهة" طػٝة ٕ نةٛت
ايشةة ها ؾإْٗةة تٓةةةٛه َٓةة ه " ايع ٸااؾةةة "١ف ا٭ ةةةطٛني ٠ايشةةةاقٚ ١ٝايْٝ ْٛٝةةة١ا
ٚيهٔ َٔ  ٕٚتبصٸا مب ٚنيا ٤احلدخا أ ٚتٓب ٪مبة ة  ٍٚ٪إيٝة٘ ا٭سةداخا
ٚهٓدَ ت ٓؿد ايع ي َ ١هٓدٖ ًٜذس إىل اٜد مجعٞا ف عَٓ ٞة٘ إىل
إظٗ ة ني قةة ٠ٛا ُةةه اي ة خ يؿةة٘ا ٚاي ة  ٫تًبةةح إٔ ترتادةةه أَ ة ّ نةةٛامل١ٝ
()31
اياأ ٟايؿا ٟا ٚف ٖيفا ٜك ٍٛتسملط:
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ٚقةةة ة يٛا هلةةة ة  ٫ :تٴٓهشٝةةةةة٘ ؾإْةةةةةةةة٘ ٭ٚٸ ٍ ْصةةةةةةةٌ إٔ ٬ٜقةةةةةةةٞٳ دلُعةةةةةةة
ؾًةةةةةِ تةةةةةأَ نيأ ٟؾ ةةةةةٚ ّ٬ٝسةةة ة نيتٵ تسٜٸُٗةة َةةةٔ  ٫ملةةةس ايًٝةةةٌ أنيٚهةةةةةةةةةة
ٚيعٌ ه يَ ّ١ةٔ ْةٛع آمةا تةدؾه مل يشة ها إىل الخة طاٚ ٠الػة َا ٠ؾ هة ّ
هٔ ايٛد ٛا ٚنسْة٘ ٜكٓةه ْؿ ة٘ مل ةًٛن ٘ ٝاية ٜهةُا اهرتاضة٘ هًٗٝة ا
ؾٝةةست ٞنةةٛت الةةاأ ٠ايع يةةَ ١عةةز اّ ياغب ةة٘ ف اٱغ ة نيٚ ٠اْ ةةزاع سةةل اٯمةةاا
ٖٚيفا َ  ٜه ف أمل ٝت ها ٠ٚملٔ ايٛني اي ي:١ٝ
ق يةةةةةةةت

ضٹةةةةةةةاٴ -إ نيأت َةةةةةةة ي ٞمةةةةةةة٣ٛ

()31

ٚدؿةةةةةةةة ة ا٭قةةةةةةةة ة نيهٴ  -ؾةةةةةةةة ة يؿ٪ا قةةةةةةةةةةا ٜٴ
ا غُٓٝةةةةةة ةّ١
مةةةةةة ة طا ملٓؿ ةةةةةة ةوَ نةةةةةةةة ٞتٴصةةةةةةةة ٝٳ
إٕٸ ايكعةةةةةةةةةةة ٛٳ َةةةةةةةةةةةه ايعٝةةةةةةةةةةة ٍ قبٝةةةةةةةةةةةةةة ٴ
الةةةةةةةةةة ة ٍ ؾٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ َٗ ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًٓ ٚ ْ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ١
ٚايؿكةةةةةةةةة ةاٴ ؾٝةةةةةةةةةةة٘ َيفيٓةةةةةةةةة ةٚ ْ١ؾهةةةةةةةةةةةةةةةةٛر
املسأة املطبية:

َةةٔ يةةٛا ّ احلةةاٚه ملةةي ايكب ٥ةةٌ ةةيب ايٓ ة َ ٤ةةٔ ايعةةد ٚالٗةةزّٚا ٚ
تهةةٔ هًُٝةةة ١اي ةةيب َ ٫ةةةٜ َ ١ةة ١ن يػٓةة  ِ٥ا٭مةةا٣ا ٚيهٓٗةة إنُةة ٍ
لشاٚع الٓ صا ف احلاها سٝح ت عاى الاأ ٠ال ب ١ٝإىل ا٫ه دا ٤الب ةا
ٚاٯما ا ٓ ةٞا نُة أْٗة تٗة ٕ ٜٚؿةاى هًٗٝة ايعُةٌ ايشة ما أ ٚايةزٚاز
مل ٱنااٙا ٚأَ ايكب ١ًٝاي ٴةبٝت ْ ة  ٖ٩ؾة ٬تكةاٸ س ة ٢ت ة عٝد ْ ة ٖ٤
اه أ ٚملإغ ني ٠أ ٚمل حل١ًٝ
ٜ ٚهةةٔ ايش ة ها ايصةةعًٛى ملبعٝةةد هةةٔ تك يٝةةد اي ةةيبا ٚقةةد ٜهةةٕٛ
أنجا قدني ٠هًٖ ٢يفا ايؿعٌ ن ْ ك ّ ؾةا  ٟأ ٚن ةٜٛؼ ةخصةٞا ٚتةاٟٚ
الص ني إٔ َععِ ايصع يٝو َٔ ايشعاا ٤قد َ ني ٛا ٖيفا ايؿعٌا س ٚ ٢نٌ
ا٭َةةا ملبعهةةِٗ إىل إٔ ٜع ةدٻ ةةيب الةةاأ ٠ؾع ة ّ٬ملطٛي ٝة ّا ٜٓه ة ف إىل أؾع يةة٘
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ايؿا ١ٝ ٚنعا ٠ٚملٔ ايةٛني ٚتةسملط ةةااّ ٚسة دز ا٭ ٚ ٟهُةا ٟ ٚايهًةا
ٚقٝس ملٔ احلدا ١ٜ
 َٔٚالا ٜٚت اي  ْٗٚايشعا إٔ ها ٠ٚملٔ ايٛني قد غزا ف ملين هةبس
َةةٔ ملةةين ه ة َاا ؾ ةةب ٢يًٝةة ٢ملٓةةت ةةةعٛا ٤اهل٬يٝةة١ا ٖٚةة ٞإسةةد ٣احلاا٥ةةا
ايهامي ت ف ق َٗٛا ثِ اس يت هلاٚملٗة ا ؾٓذةت إىل قَٗٛة ا ثةِ ني هة َا
ملٔ ايطؿ ٌ ٝؾة نيو ملةين هة َا ٚأسةد ةةعاا ٗ٥ا٭ؾةيفا ا ؾػةزا ملةين هةبسا ثةِ
ٖزَِٗ  ٚب ٢ؾ  ٠تده" ٢أيف  "٤ا ؾٓكٌ ها ٠ٚايصٛنيتي َ َٛ َٔ ّ٬٥قه
()32
ٌٖ ايع نيف أ ٟاي ٻبٵٝٳٝٵٔ ن ٕ أ ه ٢ي٬ه زا ؾٝك:ٍٛ
ه١ٺ

 ٞهيفنيا٤ٴ أهذةةةاٴ
ؾُسميفٴ يٖٚ ٢ًٝٵ ٳ

إٕ تسميفٚا أيف ٤ٳ َٛقـٳ

يب ٵٓ َ ْ س ٓٳٗ ٚةب ملٳةةةةةةٗ

ٚٴني ٸتٵ إىل ةعٛا٤ٳ ٚاياأوٴ أةٝاٴ

نُسميفْ س ٓ ٤ٳ ناٖ ّ َ ٚعٴةةٗ

غدا ٠ايًَ ٣ٛػصٛمل ٜ ّ١صبٸةةةةةةةاٴ

ٜٚد ٕٚذلُد ملٔ َ ُٕٛٝف َصٓؿ٘ إٔ هُاٚاّ ملةٔ اية"ام قةد ةة نيى َةه
قَٛةة٘ ف غةةز ٚهةةد ٚهلةةِا ؾ ةٓعِ  َٝ٫ةة٘ العاٚؾةة ١ف ٖةةيف ٙايػةةز٠ٚا ٚيهٓةة٘
ٜٓصـ هدٙٚا إ ٜعرتف ملسًٖ ١ٝايعد ٚايك ي١ٝا ٜٚعرتف مل ٥ا ٖٛ ٙيهٓة٘
ٜكاني إٔ ا ْ٫ص ني حتكل ٚي ٛملصعٛمل١ا ٚقةد أطًةل الصةٓؿ ٕٛهًةٖ ٢ةيفا ايٓةٛع
َٔ ايشعا " الٓصؿ ت"ا ٖٚة ٞقًًٝة ١إ ا َة ق ٝةت مل يكصة ٥د غةب الٓصةؿ١ا
()33
ٚهاٜ ٖٓ ٠ٚعرتف مل ي يبا ؾٝك:ٍٛ
ٚهٹٝةةةٌٳ هًةةةة ٢ا ُةةةةَٚ ٍٛةةةةٔ هًٗٝةةة

ؾةةةة ٬ةةةةباّ ٜطٝةةةةةةةةل  ٫ٚسًةةةةةةةةةةةةةةّ٫ٛ

نسٕٸ ْ ٤ٳِٖ ملكةةةةةةاٷ َةةةةةةةةةةةااز

م ٍ٬ةك ٥لٕ تطس ايٛسةةةةةةةةة٫ٛ

هلٔٻ نٛاهلٷ ٜعاؾةةةةةةةةةةةةٔ ؾٓٝ

ملةةةةين ا٭مةةةةٛاتٹ ٚايٓ ةة ةاٳ ايةةةةدم٬ٝ

ؾًُٸةةةةةةة ة إٔٵ ٖبطِٓةةةةةةة ة ايكةةةةةةة ة عٳ ني ٸٚا غٛاةةةةةةةةة ٓٝؾس ملاْةةةةةة ة دؿةةةةةةةةةةةةةةةةة٫ٛ
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املسأة  .ايصجنية " ايطوداء":

تهةةةةٔ الةةةةاأ ٠ف ا ُةةةةه ايبةةةةد ٟٚايكةةةةد -ِٜإ ا ا ةة ة جٓ ٝملهةةةةه
س ٫ت -حت ٌ َه ْ١َٝ ١ا ؾهٝـ مل لاأ ٠اي  ٛا ٤اي تع ه ف يْٗٛة
 ْٚبٗ ا ٚؾٓ ٜ ُٝد إي َٔ ٗٝأهُة ٍ تاؾهةٗ ايٓ ة  ٤احلاا٥ةاا ٚف ا٭هةِ
ا٭غًا ن ْت الاأ ٠اي  ٛا ٤تصٓـ ف  ٝم ايعبٝد ؾ ب ع ٚتشةا٣ا ٚتٗةد٣
أٜه ة ّ نسٜةة ١ةةًع ١مي ًهٗ ة َ يةةوا َٚةةٔ أملةةا ايشةةعاا ٤ايصةةع يٝو ايةةيفٜٔ
ةػًٛا أْؿ ِٗ ملكه ١ٝالاأ ٠اي ة ٛا ٤اي ةًٝو ملةٔ اي ةًه١ا ايةيفٚ ٟيةد ٭َة١
 ٛا٤ا ؾه ٕ ا٭ ني ٣مبع ْ تٗٔ ٜكٍٛا ٚقد ٚظؿٓ ا٭مل ٝت ؾ ُٝبل
أةةةة ة هٳ ايةةةةةاأو أْةةةةة ٞنةةة ةٌٻ ٜةةةةة ّٛأني ٣يةةةةةة ٞم يةةةةةة ٚ ّ١ةةةةةةطَ ايادةةةةةة ٍ
ٜشةةةةة ةلټ هًةةةةة ةٞٻ إٔ ًٜكةةةةة ةٝٵ ٳٔ ضةةةةةةةٜٚ ّ ُٝعذةةةةةةةز هةةةةةةةٔ خًٓصةةةةةةةٗٔٸ َةةةةة ة يٞ
ٚاخل ي ٖٞ ١أمةت ا٭ّا يهٓٗة ٖٓة َطًةل إَةاأ ٠زلٝة١ا ٖٚةيفا َة
صلعٌ ايش ها ٜػ ني ا٭ َ ١ايؿا  ١ٜإىل ا٭ َ ١ايهً١ٝا ٜ ٖٛٚشهَ ٛةٔ قًة١
ات ايٝةةدا ٚيةةًَ ٛةةو َ ة ٜهؿةة٫ ٞؾ ةةدأٖ "ٚإمل ة ع سةةا"ٔٗ ٜا َٚةةٔ َهةةُا
ةعا ٙاييفٜ ٟػد ٚؾصٝش ّ أْ٘ ٜده َ ٛيه ٞال ٍ يًك ّ ٝملٗيفا ايعٌُ ا ًٌٝ
ٚهٓدَ ق ٌ اي ًٝو  ّ605هًٜ ٢د أْس ملٔ َدنيى ف قص ١إَاأ ٠نة ٕ
قد ب ٖ ا طٛيا أْس ملد ٸ ١ٜاي ًًٝوا ؾك ٍ قصٝد ٠ف يو َٓٗ :
إْٸةةةةٚ ٞق ًةةةة ٞٴةةةةًٝه ّ ثةةةةِ أهكًةةةة٘ نة ة يجٛني ٜهةةةاه لة ة ه ؾةةةت ايبكة ةاٴ
ٚمبك ً٘ ْكـ هً ٢تًو ايكصٝد ٠اياا٥ع ١هليف ٙاي ٝد ٠اي ة ٛا ٤ال ةُٸ " ٠
()34
اي ًه "١اي تؿص هٔ ة ها ١ٜالاأ ٠اي  ٛا٤ا َٓٗ :
طةةةةةةةةة ة ف ٜبػةةةةةةةةةةة ٞزلةةةةةةةةةةةَ ّ٠ٛةةةةةةةةةةةةٔ ٖةةةةةةةةةةةة٬ىٺ ؾٗةةةةةةةةةةةةةةةةًوِ
يًؿ ةةةةةةةةةةةة ٢سٝةةةةةةةةةة ةحٴ ةةةةةةةةةةةةًوِ

ٚالٓ ٜةةةةةةةةةةة نينٸةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٷ

نةةةةةةةةةةٌ ةةةةةةةةةةة ٤ٞق تةةةةةةةةةةةةةةٌٴ سٝةةةةةةةةةةةحٴ تًكةةةةةةةةةةة ٢أدةةةةةةةةةةةةةةةًَوِ
يٝةةةةةةةةةةةت قًةةةةةةةةةةةيب ةةةةةةةةةةة ه ١نةةةةةةةةةة ة"ٳ ٙهٓةةةةةةةةةة ةوَ َةةةةةةةةةةةةةةة ةةٳًَوِ
يٝةةةةةةةةةةت ْؿ ةةةةةةةةةة ٞقُةةةةةةةةةة ٸدَتٵ يًُٓ ٜةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملدي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو
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املسأة املًُٗة املتديًة:

ٚإٕ تٛمٝٸت الب ةةا ٠ؾكةٌ ايطٝةـا ٚايطٝةـ ْةٛع َةٔ اخلًِةل العة ٚىا
ًٜذةةس إيٝةة٘ ايشة ها ف ملاٖةةَ ١ةةٔ ٚقةةت ايًٝةةٌ ال طة ٍٚا ٚنيمبة نة ٕ ٚانةّ٬
اي شاا ؾ ن ّ٬ملي ايع ُٚ ١أٚىل حلع ت اْ٫بج ما ٚيًطٝـ َ ية٘ ف ايشةعا
ايكد َٔ ِٜسهٛنيا ٜه ٜعةدٍ سهةٛني ات ايشة هاا ف ال ة ٕٛايشةعا١ٜا
ٖٚةةٜ ٛةةاتبط مبع ْ ة  ٠ايٓٗ ة ني  َٚهبةة٘ا ؾ يًٝةةٌ ف ايصةةش نيٚ ٟايبةةٛا  ٟأغٓةة٢
ةةةعاَ ّ ٜةةٔ يٝةةٌ احلٛاضةةاا ؾهُ ة ٜهةة ْٗ ٕٛة ني ايصةةشاا ٤س ة نياّ ض ة غط ّا
ٜه ٕٛي ّ ٥ ٖ ًٗٝمل هج ّ هً ٢اي خٝٸٌا ٚف ٖيفا ٜٴدي ٞال٪يـ إملةااًَٖ ِٝشةِ
ملاأ ٪َ ٟاٚ :ٙي شاٜا ا٭ْ َٔ ْط م احل ضاا  َٔٚا٫سلداني ف دل ٍ الٛت
ٚا ٫ةةرتم  ٤ف ٚه ٥ةة٘ العًةةِا تٓبجةةل نةةٛني ٠ايطٝةةـ ذل ٚيةة ١ملةةح اٱس ة و
مل حل ٠ ٝامٌ " ا٭ْ " َٚعٝد ٠ملٓ  ٤اييفات الُزق١ا ؾ يطٝـ ملٗةيفا ضلُةٌ ملةيفٚني
احلٝة  ٚ ٠ةةط تاملةة ١الةةٛت " ايًٝةةٌ"(ٚ )35ف ةةةعا ١ٜتةةسملط ةةةااّ الطٛيةة ١ايك ؾٝةة١
َج ٍ يو:
 َٚةاٸ ط ٝةـٺ هًةة ٢ا٭ٖةةٛاٍ طةةةةةةةةةاٸامٔ

 ٜهٝدٴ َ يوَ َٔ ةٛمٕ ٚإٜةةةةةةةاامٔ

ى َةةٔ ة نيٕ هًةة ٢ة مٔ
ت ذل ؿٝة ّ ْؿ ةة ٞؾةةدا٩ٴ َ
 ٜا ٟهًة ٢ا٭َٜٵةٔ ٚاحلٝٸة ٹ
طٝـٴ املٓ١ٹ احلاٸ إ نٓ ْٛانًُٗ

ثةِ أد ٓبةتٴ ملٗة َةٔ ملعةةةةةةةد تٳؿِةةةةةةةةاام

ملٌ َٳٔ يعيفٸاي ١ميفٸايةةةةةةة ١أةةةةةةةاٺ

سةةاٸمٳ ملةة يً ّٔٛدًةةد ٟأٟٸ حتةةةةةةةةةةةةةاام

هةةة ة ي

ٖٚةةةٌ َ ة ة عٷ ٚإٕ أملك ٝٴة ة٘ٴ ملةةةةةةةةةةةةةة م؟

إٕ ملعةةة ةضٳ ايًةةةةةَ ّٛعٓؿةةة ةْ١

ض أم٬قٞ
إ ا تيفناتٹ  ّ َٜٛملع ٳ

ي كةةةاهٔٻ هًةةةٞٻ اي ةةةٔٻ َةةةةٔ ْةةةةةةةةةةةدّٕ

()36

َٚةةٔ أةةةه ٍ الةةاأ ٠ال خًٝةة ١ا ة ده  ٤نةةٛنيتٗ ف اهلزٜةةه ا٭مةةب َةةٔ
نيسً ١ايعُا ف حلعٜ ١دنيى ؾ ٗٝايش ها ال ؾ ١احل نً ١ملي س ضةاٚ ٙملةي
َ ض٘ٝا ؾٝك ّٛم ٝية٘ مل  ٫ة ده ٤ا يعةٌ م ٝهلة  ٜةرت ية٘ ملعهة ّ ية ةًب٘
()37
ايزَٔا ٜك َ ٍٛيو ملٔ سا ِٜاهلُيفاْ:ٞ
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دزهتٳ ٚ

ٚقةةةد ؾة ة تٳ نيملعة ةٞټ ايشةةةب ه ؾ ٛٸهة ة

زعٵ َٔ ايشٝا َٳذزه

٫ٚر ملٝةةةةةةة ىٷ ف ةةةةةةةةٛا ٺ نسْةةةةةةةة٘ نةةٛانيٷ جبةةٛٳٸ نةة ٕٳ دةةدٵمل ّ ؾسَاهةة
تةةيفناتٴ ةةًُٚ ٢ايان ة هٴ نسْٗ ة

قطةةةةة ّ ٚاني ٷ ملةةةةةي ايًٗكةةةةة طٹ ٚيعٵًعةةةةة

ؾشةةةةةدثتٴ ْؿ ةةةةة ٞأْٗةةة ة أ ٚم ٝيُٗةةة ة

أت ْةةة هٹشةةة ٤ٶ سةةةةي قُٓةةة يٓٗذعةةة

أٖةةةةِٝٴ ملٗةةةة

أقةةةةض َٓٗةةةة يب ْةةةةٚ ّ١نٓتٴ ملٗ ف

يـٹ ايةدٖا َٴ ٛهة

َ ٬ةٔ أةةه ٍ ايةدؾ ع هةٔ ايةيفاتا ٖٚةٛ
ن ٕ اخلٜ َٚ ٍ ٝةزاٍ ةةه ّ
 ٜخيف إسد ٣نٛنيتي :ا٭ٚىل مٝة ٍ مًِكة ٞملٓٸة َُٗ ٤ة نة ٕ َػ يٝة ّا ٚايج ْٝة١
مٝة ٍ اني ة ه ٞتةةيفناًٜ ٟذةةس إيٝةة٘ ايشةةعاا ٤ف طةةٛني ا٫نيتهة و ٚاْ ةةدا
اٯؾ م
ٖٚهيفا ت عد ت نٛني الةاأ ٠هٓةد ةةعاا ٤ايصةع يٝوا ٚهًة ٢ايةاغِ َةٔ
اي عد ا ؾإ ٻٕ " ايٛاسد "١ٜتٗ ُٔٝهً ٢يػ ١ايشعاا٤ا ٚهً ٢طاا٥ل تؿهبِٖا
ٚس  ٢هًَٓ ٢شس أ َ تِٗ ٚطاا٥كِٗ ف ايبشح هٔ احلًةٍٛا ٚيعةٌ ايٛاسدٜة١
ق  ١ُ٥أٜهة ّ ف ايشةعا غةب ايصةعًٛنٞا ٚنيمبة اَ ةدت إىل َاسًة ١اٱسٝة ٤
الع نا٠ا  َٔٚايااد ا إٔ ايٛاسد ١ٜةةهٌ َةٔ أةةه ٍ " ةًط ١ايُٓة ٛز"
اي َ تزاٍ تؿصٌ ملٚ ٓٓٝملي ايع احلدٜح
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ايفصٌ ايجاْي
املسأة ايٓدبية " ايطيدة " يف ايػعس اإلضالَي ايبانس
ايٓطّيب ...املٗاد وايبادئة

ٜٴعد ايٓ ٝا ظ ٖا َٔ ٠ظٛاٖا ا ُها قبٌ إٔ ٜهَ ٫ ٕٛة ١ثك ؾٝة١ا
تٗٝةةة ٧حلهةةةٛني ايشة ة ها ف دل ُعةةة٘ا نُة ة تٗةةة" ٤ٞايع َةةة "١يً ع َةةةٌ َةةةه
مصٛنةة ٝت "اخل نةة"١ا ٜٚبةةد ٚإٔ ٖةةيف ٙايع ة ٖا ٫ ٠ميهةةٔ ايٛقةةٛف هًةة٢
سدْ ٚشستٗ ا٭ٚىلا ؾةَ ٬كةدَ ت ت ةٛؽ ْشة ٖ٤ٛهًةٜ ٢ةد ةة ها َةٔ ٕٚ
آماا ٚإ ة متٻ تٓ قًةٗ هًة ٢أْٗة ظة ٖاَ" ٠ه ًُة"١ا ٖٚة ٞف ايٛقةت ْؿ ة٘
تبدَ ٚصطٓع١ا ٚم ن ١هٓد د َٔ ٌٝايشعاا٫ ٤سل مل مللا ٖٓ َٔٚة زلةد
"ايٓ ٝا" ف َكدَ ت ايكص ٥د ٜ ٫ٴؿصة هةٔ "ٚضةعٚ "١ٝاقعٝة١ا ٚإ ة ٜٴٓبة٧
هٔ اي زاّ آي ٞملػاى تكًٝدٟا ٜٴٓش ٧ايش ها َٔ م٬هل قص ١اؾرتاض١ٝ
َٔ ايٓطيب وايعرزية إىل "ايعُسية"

ٜهٔ ايٓ ةٝا َٛدٗة ّ إىل قصة ١م نة ١ذلةد َ ٠ةٔ "احلةا"ا ٚإ ة
َٖ" ٛا"١ٜٚا تؿرتى إٔ ايشعاا ٤ه ةٛا ة نيه صلُعٗة ْ ةل َةٔ الٛاقةـا
ؾةة ٬تؿ نةة ٌٝملةةي احلبٝةةبيا  ٫ٚتصةةاٜ ٪َ ٜة ّ يًطةةاف ا٭ضةةعـا ٚ ٫ٚاّ
يعٗةةةد أ ٚيٛنة ة ٍا  ٫ٚا ة ة كااني مل ةةةبا ايعة ة ٍ ٚايٛةة ة ٠ا  ٫ٚنيضة ة يًةةةاأٟ
ايشةةةعيب ايعةة ّ هًةةة" ٢احله ٜةةة "١ايػااَٝةةة ١يًشةة هاا ٜ ٫ٚؿةةةٛت ايشةة ها إٔ
ٜصار :ملسٕ ايزَٔ اييفٜ ٟا ٟٚهٓ٘ قد اْصاّ طٛق٘ا ٚإٔ َهة ٕ احله ٜة١
ٜعد قاٜب ّا ملٌ تػبت َع ل٘ا ٚإٔ ٖةيفا الصةار ملة٘  ٚاى الهةُا إٕٵ ُٖة
إ ٫آيٝٸ ٕا  ٜه ٧هً ُٗٝايش ها يٝةديٌ هًةَ" ٢ع ْ تة٘" ايٛدٜ ٛة١ا ٖٚة ٖةٛ
ايؿا م طل صةا  " ّ733 -641ةا ٜٸ ت" ايشةعاا ٤هةٔ آَٗ٫ةِ  ٚناٜة تِٗ
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()38

اي تكًل س ضاِٖا ٜكَ ٍٛصطٓع ّ الٛقـا ٚنسْ٘ سكٝك ٞؾع:ّ٬

هًةةةة ٢سةة ةئ ٚيٓةةةة ٢ايةةةةدٖاٴ إ ٫أقًٖةة ة٘ ٚن ة ت ملك  ٜة آمةةا ايعةة ّٔٝتةةيفٖاٴ
ٚنيهٻ سبٝةةة ةاٺ قةةةةةد تٓ ةةةةةٝتٴ ؾكةةة ةدٳٜ ٙهةةةةةةةة ؾ٪ا  ٟإثةةةةةةةةةاٜ ٙةة ةةةةًٗٸةةةةةاٴ
َٚةةٔ ايةةااد إٔ "ايٓ ةٝا" ٚاسةةد َةةٔ ايةةدٚاه ٞايؿٓٝةة ١اية أ ةةُٗت ف
ْعا" ١ٜايعيفني "١ٜف ايشعا احلذ ٟا أَ ايدٚاه ٞغةب ايؿٓٝة ١ؾ بةد ٚاحلٝة ٠
ايبد ١ٜٚإسدٚ ٣اه ٘ٝالج ي١ٝا  ٚتٓع ل "ايعيفني َٔ "١ٜاحل ٠ ٝالدْ١ٝا  ٚيةو
٭ٕ ايؿٛانيم ملي ايبٛا ٚ ٟالاانز احلها ١ٜتهٔ ٚا ع ١ؾ نةً١ا ٚإ ة
ن ْت ٖٓ ى مل ُٗٓٝأٚانا ٚانً١ا ٚأُٖٗ "الج يٝة "١اية ٜٴعٗاٖة ايشة ها
ايبةةدٟٚا ٚايٛاقعٝةة ١اي ة ٪ٜنةةدٖ ايش ة ها احلهةةاٟا ؾةة ُه ا٭َةةٟٛ
دل ُه اْ ك يٞا ٚيٝس دل ُع ّ ملد ّ ٜٚأ ٚسهاّ ٜا ٚإ ٖٖ ٛيفا  ٚاىا َٔٚ
ٖٓ ة ٜعةةد هُةةا ملةةٔ أملةة ٞنيملٝعةة ١هَ٬ةة ١ا ُةةه احلذ ة  ٟا٭َةةٟٛا ٚهَ٬ةة١
()39
ايش ها ايعيفني ٟالدْٞا ٜكَ ٍٛعرتؾ ّ ملسًٖ ١ٝالاأ ٠ي ه ْ ٕٛٸداّ:
ملٓؿ ةةةةةةَ ٞٳةةةةةةٔ ةةةةة ةؿٖين سبټةةةةةة٘

َٚةةةةةةةٔ سبِّةةةةةةة٘ ملةةةةةة طٔٷ ظةةةةة ة ٖاٴ

َٚةةٔ ي ةتٴ أنٵةة" هةةٔ نةةاٙ

ٖ ٫ٚةةةة ٛهةةةةةٔ ناْةةةة نةةةة ملاٴ

ناْة ة دةةةاَ ٣عٴةةة٘
َٚٳة ةٔٵ إٕٵ ٴ ٹ

َ ٚعةةةةة ٞيةةةةةيفنا ٟيةةةةة٘ َةةة ة ٥اٴ

َٚٳةةةةٔ أهةةةةافٴ ايةةةة ٛٻ ف ٚدٗةةةة٘

ٜٚعةةةةةةةةاف  ِّٟ ٚيةةةةةةةة٘ ايٓةةةةةة ة ظا

ٚيعٌ ايٓزه" ١احلٛاني "١ٜاي أ س هل املٔ أمل ٞنيملٝع ١ف "ايػةزٍ" ٚاْطًةل
ملٗ سل ٛايدامٌ " ات٘"ا ٚسل ٛاخل نيز "ا ُه" ٖ ٞايب  ١٥ايؿٓ ١ٝاي أغٓت
"ايعيفنيٜةةة "١ا دٜةةةد٠ا ٚف ايٛقةةةت ْؿ ةةة٘ أَة ةدٸت احلٝة ة  ٠ا٫د ُ هٝةةة ١ملةةةاٚر
ددٜد٠ا قٛاَٗ ا٭ ٍٚسهٛني الاأ ٠نصةٛت ف هة ايةيفنٛني٠ا ية ٖٝةس
ايعُل ايشعيب ي ْ٬ك ٍ َٔ ا٫سلب و إىل اْ٫ؿ ر
ٚأَة قٛاَٗة اٯمةا ؾٗةة ٛاَة ٬ى "الٓطكٝة "١ملةةي ايشة ها ٚالةاأ٠ا ٚملٓٝةة٘
ٚملةةي اتةة٘ا ٚنةةسٕ املةةٔ أملةة ٞنيملٝعةةٜ ١ٴ ةاٸع ف س يةةَ ١دْٝةة ١ف دل ُةةه آمةةيف
()41
مل ي كدّ ايبط ٤ٞسل ٖٛا ٜك:ٍٛ
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ٜكةة ٍٛه  ٝةلٷ إ ٵ ةةةهٛتٴ نةةب مل

ٚملةةةةٝٸٔ ا٤ٷ َةةةةٔ ؾةةةة٪ا  ٟرلةةةة َاٴ

أسكة ة ّ يةةةٔ٦ٵ انيٴ اياٸملة ة هٹ تب هةةةدتٵ

أ ٚاْبةة ةتٻ سبةة ةٌٷ إٔ قًبٳةة ةو طةة ة ٥اٴ

َأ ٹؾلٵ قد أؾ م ايع ةةكٚ ٕٛؾة نيقٛا اية ة

ٖ٣ٛا ٚا ُاٸت مل يادة ٍ الاا٥ةاٴ

عٔ ايكًاٳا ٚا ة بلٔ احلٝة ٤ٳ ؾإ ة

تب هةةةةد أ ٚتٴةةةةدْ ٞإيٝةةةةوَ الكةةةة ني

أََٹتٵ سبٸٗ ا ٚادعٌ قةدٚ ِٜنة هل

ٚهشةةةاٳتٗ أَجةةة ٍ َٳةةةٔ  ٫تع ةةةةاٴ

تؿعٌٵا ٚي ةتٳ ملؿ هةٌٕ

 ٫ٚق ملة ةٌٕ ْٴصةةةش ّ لةةةٔ ٖةةة ٛادة ةاٴ

ؾ ٬تؿ ه ٵ هّ ٓٝا أتٝتٳ اييف ٟتا٣

نيٴ

ؾإٕٵ أْتٳ

ٚط ٚهتٳ ٖيفا ايكًاٳ ٔإ ٵ أْتٳ

َٚةةٔ َعةة "ايعُاٜةة "١ايشةةعا ١ٜهةةدّ ايرتنةةز سةة" ٍٛاَةةاأ "٠ملشةةهٌ
م ة كا ٚنسْةة٘ ٜشةةٝه َٓ ة اي شةة ٍٛهًةة ٢أْك ة ى "ايٛاسدٜةة "١ف "ايعيفنيٜةة"١
ايبدٜٚةة١ا ٚنُةة إٔ الةةةاأ ٠ا دٜةةد ٠تؿصةة هةةةٔ نيغب ٗةة ف اي صةةةا ٜهةةةٔ
إهذ ملٗ مل يش هاا ؾإٕ ايش ها ْؿ ٘ الرتنز س ٍٛاتة٘ ٜؿهٓةو َٓع َٛة٘
()40
الانز١ٜا ٜٚصار ملسٕ  ٫سد ٚيع٬ق ٘ مل لاأٜ ٠ك:ٍٛ
ّ٬ٷ هًٗٝة َة أسبٸةتٵ ةَ٬ٳٓ

ؾإٕ ناٖ ٵ٘ ؾ ي ّ٬ٴ هًة ٢أمةا٣

ٚنيغةِ "ا ٫ة ع "١ٝ٥٬اية أظٗاٖة ايشةعا ايعُةةاٟا ؾةةإٕ ظة ٖا ٠أمةةا٣
أمةةيفت ت س ةةس هًةة ٢أه ة ه الاسًةة ١ايٛيٝةةد٠ا ٖٚةة" ٞا ة ٖا "٠مب ة ن ة ٕ
رلؿّ ٝا أٛ َ ٚنياّا ٝ ٫ٚٸُ ف َٛضٛع اخلُاٚ ٠ايع٬ق ١ايعًَٓ ١ٝه "الةاأ"٠
()42
َٚص نيس ١ايبٓ ١ٝاي  ١ٝ ٝمل ٯنيا ٤ايؿا ١ٜا ٖ َٔٚيفا ق ٍٛملٔ أمل ٞنيملٝع:١
يعُةةةةةةةةةا ٟيكةةةةةةةةةد ْٹًةةةةةةةةةتٴ ايةةةةةةةةةيف ٟنٓةةةةةةةةةتٴ أني ةةةةةةةةةٞ
ٚأنةةةةةةةةةةبشتٴ  ٫أمشةةةةةةةةةة ٢ايةةةةةةةةةةيف ٟنٓةةةةةةةة ةتٴ أسةةةةةةةةةةيفنيٴ
ؾًةةةةةةةةةةةٝس نُجًةةةةةةةةةةة ٞايٝةةةةةةةةةةةّٛٳ ن ةةةةةةةةةةةاٖٚ ٣اَةةةةةةةةةةزٷ
 ٫ٚالًةةةةةةةةةةةةةةة ةوُ ايٓعُةةةةةةةةةةةةةةة ة ٕٴ َجًةةةةةةةةةةةةةةةةةٚ ٞقٝصةةةةةةةةةةةةةةة ةاٴ
ٚف ٖيفا  ٧ٜٝٗاملٔ أمل ٞنيملٝع ١يطبك ١ٝ ٝ ١تػ ني ا ع ٖ٤٬ايك ّ َٔ
"اٱنيثي" :اي  ٞ ٝا دٜدا ٚايع  ًٞ٥ا٭ني كااط ٞالٛنيٚخ
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ٖ ٛاحل نِ ا٭َ ٟٛاحل  ٟهشا – مًؿ٘ هُ٘ ٖش ّ – ٚن ْةت ؾةرت٠
سهُ٘  ّ 744 – 742قصب ٠دداّا  َٚت َك ّ٫ٛا ٜٚبد ٚإٔ ةعا – ٘ ٜهً٢
قً ٗ – َ كدَ ١هًٚ ٢ضةع ٘ ٝاي  ٝة١ٝا ٜٚعةد ةة ٖداّ هًة ٢إٔ "اييفاتٝة٫ "١
تعاف سد ٚاّا  ١ٝ ٝن ْت أّ غةب  ٝة١ٝا ٚم نة ١ف دلة ٍ ايع٬قة١
َه الاأ٠ا ٜٚبد ٚايؿصٌ ملي "ايع ّ" ا ُه ٚاي ١ ٝا ٚملي "اخل ك" الاأ٠
– ايشةعاا يهٓة ّا ٖٚةَ ٛةٔ َعة ايعصةا ا٭َةٟٛا ؾ يٛيٝةد ملةٔ ٜزٜةد ملةٔ
هبد الًو ٜعةد َٓ ُٝة ّ إىل "احلذ ٜة "١نُعة َه ْٝة ١أ ٚنُعطٝة ت
اد ُ ه١ٝا ٜ ٫ٚع ّٝاْ٫كطة ع هةٔ ايٓ ة ٤ا ٚإ ة ٖةٜ ٛعة ّٝٹْعٳةِ اي ةًط١ا
ٚنيغِ ايٓعِ احل ٝتٚ ١ٝاي ١ٝ ٝا ؾإْ٘ ه ش َ ٜشب٘ ايعزي ١هًة ٢ال ة ٜٛي:
ايٓؿ ٚ ٞايٛاقعٞا ي ٖٝس ي٘ ايبشح هةٔ ايبةدٌٜا ٖٚة ٛايةدم ٍٛف هة ل:ٞ
ايشعا ٚالاأ ٠نع ًَي نبب ٜٔف تشه ٌٝا ُه ا دٜدا ٚقد أظٗةات
ة هاٜٸ ٴ٘ ؾا َٓ ١ٜع ك َٔ ١ق ٛٝاي ةًط١ا َٚةٔ قٝة ٛا ُةه ايةيفٜ ٟةا ٣ف
أملٓةة  ٤اي ةةةًط َٚ ١يهٗٝةة ملشةةةااّ هلةةةِ مصةة َ ٥ةة ٥ز٠ا نُةة ملٝٸٓةةةت تًةةةو
ايش ة ها" ١ٜغٓ ٝ٥ةة "١غةةب غٓ ٝ٥ةة ١ايعةةيفنيٜيا ٚيهٓٗ ة غٓ ٝ٥ةة" ١احلذ ٜةة "١ف
طٛنيٖة ا٭َةة ٟٛا٭مةةبا ٖٚةة ٞاية ٖٝةةست ملصٛنةة ٗ ٝي ْ٬كة ٍ إىل هة
دػااف آماا إْ٘ ه "ايعاام"
()43

 َٔٚةعا ايٛيٝد ف ايػزٍ قٛي٘:
ة ع ةةعا ٟف ٴةًٚ ٢ُٝاةة ٴٗٔا

ٚنيٚا ٙايٓةةةة ة وٴ ملةةةةةةدٚٷ ٚسهةةةة ةاٵ

يةةةةةةة ٛنيأٜٓةةةةة ة ي ةةةةةةةً ٢ُٝأثةةةةةةةااّ

ي ةةةةةذدٵْ أيةةة ةـٳ أيةةة ةـٺ يٮثةةة ةاٵ

ٚاخةةةة ة يفْ ٖ إَ َةةةة ة ّ َاتهةةةةةة٢

ٚيه ْةةةةةت سذ ٓةةةةة ٚالع ُةةةةةاٵ

ٜ ٚهةةٔ ايٛيٝةةد نش ة نِ دةة ١إىل "احلاٜةة "١ايشخصةة١ٝا أ ٚإىل
احلاٜةة ١اي  ٝةة١ٝا ي ٝخةةيف َةةٔ "الةةاأ "٠نيَةةزّا يًخةة٬ك نبكٝةة ١ايشةةعاا٤ا
ٚيهٓ٘ ضل ة ز إىل تعُة ِٝاتة٘ ف ايعُةل ا٫د ُة هٞا ؾ يشةعا هٓةد ا٭َةاا٤
ٚاخلًؿة ة ٚ ٤ايةةة ٚ ٠٫ٛةةة ١ًٝي ْ٬عة ة ّ ف ملٓةةة ٢ا ُةةةه :ايجك ؾٝةةةٚ ١ايكُٝٝةةة١ا
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ٚنةةةةيفيو نةة ة ٕ نةةةةجب َةةةةٔ الةةةة٪نيمي ٚالصةةةةٓؿي ًٜذةةةة ٕٚ٪إىل ايشةةةةعا
"اياضل ة ْٞا املةةٔ ةة ٓٝا اي ةةه نٞا ال ة ٚني ٟا ايزرلشةةا " ٟن ٛةة١ًٝ
تكاملِٗ َٔ ا٥ك ١ايع َ١
ؾ ل٪يؿةة ة ت ف هًةةةة ّٛايًػةةةةٚ ١اي ؿً ةةةةـ ٚايؿكةةةة٘ ٚايطبٝعٝةة ة ت تٴاضةةةةٞ
"اخل ن"١ا ٚأَ ايشعا ؾبض ٞايع َ١ا ٖٓ َٔٚة نة ٕ "ا٭َة "ٟٛايٛيٝةد ملةٔ
ٜزٜةةةد ضلةة  ٍٚإق َةةة ١نةةة٬ت تب يٝةةة ١ملةةةي ايؿةةةا "اي ةةةًط"١ا ٚملةةةي ا ُةةةه
"ايجك ؾ "١مل يشعاا  ٖٞٚذل ٚي ١غب ٚدداْ١ٝا إ ا َ ٚضعٓ ف س مل تٓ إٔ
ٜه ٕٛايشعا نؿ ّ١يًؿا َ ٥زٚ ٠أ ا٬ُ ٫ ٠ى هٛا ا ُه
َٔ ايطيد ايػاعس إىل ايطيدة ايٓدبية

ملعد إٔ تٛضه ا ُه ا٭َ ٟٛهً ٢أ س ٚ ١ٝ ٝثك ؾ١ٝا تٛضٸه أٜه ّ
هً ٢ا٭ و ايطبكٞا ٚقد ْ ر هٓ٘ "طبٝٸع ةْ "١زهة ١أني ٜة ٛقااط١ٝا هةزنيت
ملدٚنيٖ ايٓزهة ١ايؿا ٜة١ا ف ٚقةت امل ةدع ؾٝة٘ ايشةعاا ٤ايًػة ١اٱنيضة  ١ٝ٥اية
ُه ملي ايع َٚ ١اخل ن١ا ُ ٚه ملي اي ٝدات ٚملي اي ٠ا نُ ُةه
ملةةي ايؿةةٔ ٚايكةةِٝا ٚإٕ تؿ ة نيم ايطاؾ ة ٕا ؾإْٸُ ة  ٜؿ نيق ة ٕ يؿةةرت ٠ذلةةد٠ ٚا
ٚحتةةت تةةسثب ه َةةٌ ميهةةٔ ة ٙ ٚا َةةٔ مةة ٍ٬اٱملةةداع ايؿةةين ايةةيفٜ ٟةةدؾه
ملة يطاؾي إىل ايٛسةةد٠ا ٚنةةسٕ ٚاقةةه ايهًُةة ١ف ايؿةةٔ ٖةةٚ ٛاقةةه ف ايؿعةةٌا
ٚيعٌ م ٍٛاي ٝد ٠الُ دٳس ١ه ايشعا قد ْكةٌ َشةهً ١ايػةزٍ َةٔ الةاأ٠
َ ٬ةٔ هٛاَةٌ
ا ا  ٠إىل الةاأ ٠ايعْٝ ٝة ١الشخصة١ا ٚايٓكةٌ اى نة ٕ هة َ ّ
اي ٛانةةٌ ملةةي طبكة ت ا ُةةها ؾة لاأ ٠اية تٓشةةدني َةةٔ طبكةة ١ا٭ني ة كااط
اي ٞ ٝا أ ٚايشاف ايدٜينا أ ٚالٓزي ١ا٫د ُ هٝة١ا تعةَ ّٝةه ايشة ها أٚ
َةةه الػٓٸةة – ٞف ظةةاف مة ك – ةةةهَ ّ٬ةةٔ اي ٛانةةٌ ايعة طؿ ٞأ ٚالٛاقةةـ
ايٛد١ٜ ٛا  ٫ميهٔ إٔ د َ ٜٴؿص هٔ اى ايشهٌ ٚهٔ ٖيفا اي ٛانٌ
إ ٫مل يشعا ايػٓ " ٞ٥ايػزٍ"ا ٚيًشعا ٖٓ ٚظٝؿ ١ددٜد٠ا ٖة ٞت ٛةٝه ايةدا٥ا٠
ا٫د ُ هٝةة ١يً ةةٝد٠ا َةةٔ مةة ٍ٬اْؿ ة ر احلةةد ٚملةةي ايٓخبةة ١ايٓ ةةٚ ١ٜٛملةةي
ايٓخب ١ايشعا١ٜ
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يكةةد مةةٌ ا ُٗةةٛني طاؾ ة ّ ملةةي ايٓخب ة يا  ٚيةةو ملاغبةةَ" ١ةةٔ ايطبكةة١
ا٭ٚىل" ا٭ني ة كااط"ا ٚأَ ة ايشةةعاا ٤ؾه ة ْٛا  ٚةة ١ًٝتعُةةِٝا هًُةةت هًةة٢
اٱؾ  َٔ ٠ايؿ ٦ت ا٫د ُ ه ١ٝايجاٜة١ا ٚم نة ١ف احل ضةاتي احلذة  ٜي:
َهٚ ١الد١ٜٓا ٚية ا ف تكةدّ ايشةعا ايػٓة  ٞ٥تشةذٝهٴ ا٭َةاا ٤ا٭َةٜٛي
يًشعااٚ ٤يًش هاات هًة ٢اي ٛانةٌ َةه ؾ٦ة ١الػٓةٝٸٔا َةٔ مة ٍ٬إغةدام الة ٍ
هً ٢ايطاؾيا ؾ د ُه ه َ ٕ َُٗ ٕ٬ف تكدّ ايػٓ  ١ٝ٥ايػزي١ٝا ُٖة  :الة ٍ
اي ًطٚ ٟٛايؿ ١٦الخ ص َٔ ١ايؿٓة ْي "ًَشةٔا هة فا َطةاها د نيٜة "١ف
ع َٔ ٞا٭َااَ ٤هُا خلًل دل ُه  ًٜٛٗمل يشعا ٚمل يؿٔا ٜٚب عد هٔ الًِةو
ٚاي ١ ٝ
َ َٔٚع ا ُه ا دٜد إٔ ا٭َةبات َةٔ اي ة٬ي ١ا٭َٜٛة ١نةٔٸ قةد
م ًِٔٳ هٛا ايشعاا ٤الدٸاسيا ٚنٔٻ – نُة تةا ٟٚالصة ني –  ٜة ده ٵٔٝٳ
ايشعاا ٤إىل "َه "١ف َ ِ ٛاحلرا طُع ّ ف إَه ْ ١ٝايش ها هً ٢تعُِٝ
نةةأٖٸا ٚهًةة ٢ا ٫رت ة ٍ جبُة هلٔٸا ٚقةةد سةةدخ ٖةيفا ؾعةَ ّ٬ةةه ايشة ها
()44
نُةةةجبا ٚسةةةدخ َةةةه هُةةةا ملةةةٔ أملةةة ٞنيملٝعةةة١ا ٚف ٖةةةيفا ٜكةةة ٍٛا٭نةةةؿٗ ْٞ
"اد ُعت ْ  َٔ ٠ٛأٌٖ الد َٔ ١ٜٓأٌٖ ايشافا ؾ يفانإٵ املٔ أملة ٞنيملٝعة١ا
ٚةةةعاٚ ٙظاٵؾةة٘ ٚس ةةٔ سدٜجةة٘ا ؾسني ةةةًت اي ةةٝد ٠ةةه ١ٓٝإيٝةة٘ ني ةةةّ٫ٛا
ٚٚاهدتٵةة٘ا ٚيفٸ ةتٵ يةة٘ ايًًٝةةٚ ١ايٛقةةتا مل ة يكاه َةةٔ ملكٝةةه ايؿاقةةدا ٚٚاهةةدتٵ
ن سب تٗ ا ؾٛاؾ ٖٔٻ هُا هً ٢نياسً ٘ا ٚسةدثٗٔ س ة ٢أضة  ٤ايؿذةاا ٖٓٚة
تدمٌ هٓ نا نجب ٠هًٖ ٢يفا ا ًس اييف ٟس ةبُ تشة ٗ ٞقًةٛه ةٝدات
أَ ٜٛة ت َ شةةانياتا ٚف ٖةةيفا د ْةةا نةةبب َةةٔ ال ةةااتا ٚق هةةدَ ٠دٜٝٓةة١
تٴبد ٟت ذل ّ ٚا ع ّ ٖ ٙيفا ايٓٛع َٔ َػ ني ٠ايدٚني ا ةد يً ةٝد"٠ا ٚف
الد ١ٜٓن ْت ا٭دٛا ٤احلها ١ٜأ ٚه َٔ َهة١ا  ٚيةو يعة ًَي :ا٭ٖ ٍٚةٛ
ايبعةةد هةةٔ اي ةةًط ١الانزٜةة١ا ٚايج ة ْ ٞايعُةةل اي  ٝةةٚ ٞاحلهةةا ٟيشةةعا
الد ١ٜٓقبٌ اٱ ٚ ّ٬ملعدٙا ٜ ٚهٔ مل ٛه الاأ ٠اي ٝد ٠ف َهةٚ ١الدٜٓة١
إٔ ترتى "ا ٍ" يٲَ  ٤أ ٚيًٓ  ٤ايٛاؾدات  ٜش ٕ ٛهً ٢ةعاا ٤احلذة ا
ٚي ٛنًؿٗٔٸ ملعه ّ َٔ ْزاع َه ال ١ ٪احل نُ١ا أَ ٚه اي ًط ١ايد١ٜٝٓ
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ٚيعةةٌ اْ ك ة ٍ اخل٬ؾةة ١إىل ايش ة ّ أٖةةِ ظ ة ٖا ٠مل هجةة ١هًةة ٢ايؿصةةٌ ملةةي
ه لي :ا٭ ٍٚه الد ١ٜٓسٝح ْشس ا ٝةٌ اٱ ة َٞ٬ا٭ٍٚا ٚايجة ْ ٞهة
ايش ة ّ اي  ٝةةٚ ٞا ػةةااف ٚايعاقةة ٞايةةيف ٟيف ة مل ْ٫ؿص ة ٍ تةةدنيصل ّ ٝهةةٔ
ايعة ة ا٭ ٍٚؾةةةةة "اخل٬ؾةةة ١ا٭َٜٛةةة ١تاٜةةةد إٔ تاضةةةْ ٞزه تٗة ة ف ا ٫ة ة ٦ج ني
مل حلهِ ٚا ْ٫ك ٍ مل٘ َٔ ايشٛني ٣إىل ايٛنياث١ا  َٔٚاخل٬ؾ ١إىل الًوا ٚملدا
ٖيفا ف َعة ٖا رل ًؿة١ا ف إثة ني ٠ايعصةب ٝت ية٘ا ٚف َعة ٖا ايةرتف ؾٝة٘ا
()45
ي ن ٕ ٚاضش ّ ف اخل٬ؾ ١ا٭َ"١ٜٛ
ٚقةةد مل ة ت َةةٔ ايةة ّ ٬إٔ تٓ كةةٌ َٝةةزات ا ُةةه ا٭َةة ٟٛايدَشةةك ٞإىل
ا٭طةةااف ا٭مةةا٣ا ٚم نةة ١احلذ ة ا٭َٜٛةة١ا اي ة غةةدت – ؾ ُٝة ملعةةد –
أنجا تسثااّ َٔ غبٖ ا  ٫ٚةٝٸُ ملعةد إٔ قهة ٢ا ٝةٌ ا٭ ٍٚيٓةٔ ه نةاٚا
ايٓيب ٚايااةدٜٔا ٚأَة ا ٝةٌ اي٬سةل ؾكةد نة ني أَة ٟٛاحلٝة  ٠ف ايةرتف
ًةةت ف
العٝشةةٞا ٚف العة ٖا احلهةةا١ٜا ٚف ال ة يو ا٫د ُ هٝةة ١اية
احلٝة  ٠ايؿٓٝةة" ١ايشةةعا احلةةٛانيٟا ايػٓة ٤ا ايًةةٗٛا الة ٍ" ٚنة ٕ أُٖٗة ظٗةةٛني
الاأ ٠اي ٝد َ ٠عً ١ٝهً ٢تك يٝد احل ٠ ٝايدٚ ١ٜٝٓايكبً١ٝ
عائػة بٓت طًحة ...ابٔ أبي زبيعة

ٚتعد ٖيف ٙايشخص ١ٝف َٓٗة ٚ ّ 709اسةدَ ٠ةٔ ةٝدات ا ُةه اية
م يطت ايشةعاا٤ا ٚٚاهةدتِٗ ْٚعُةٛا ؾٗٝة ا ٖٚة ٞملٓةت أّ نًجة ّٛملٓةت أملةٞ
ملهاا ٚتا ٟٚالص ني أْٗ ن ْت قاٜب ١ايشب٘ مل ي ٗة اي ةٝد ٠ه ٥شةٚ ١ز
ايٓيبا ٚقد هاؾت ملي ايٓ و جبُ هل ا ٚن ْت تةاؾض إٔ حتذةا ٚدٗٗة ا
نيغِ اهرتاى ٚدٗ َصعا ملٔ ايزملبا ٚملعد َك ٌ َصعا تزٚدت َٔ هُا
ملٔ هبداهلل اي ُُٞٝا ثِ َ ت هٓٗ ا أق َت ف َهةٚ ١ف الدٜٓةَ ١شة طا٠ا
ٚن ٕ هل ثا١ً٥ ٖ ٠ٚا ٚقصا ف ايط ٥ـا ٚن ٕ هل ن ي ٕٛأ ملةٚ ٞدلًةس
َعاٚف هٓد ٖش ّ ملٔ هبد الًو  ّ 742 – 691تٴعٗا ؾ ٘ٝهًُٗ هًة ٢ةةٛٝ
"أَٚ "١ٝقد تػةزٍ ملٗة ايشةعاا٤ا ٚيع ُةا ملةٔ أملة ٞنيملٝعة ١ؾٗٝة غةزٍ نةا)46( ٜا
َٚةةٔ الا ٜٚة ت إٔ احل ة نيخ ملةةٔ م يةةد الخزَٚةة ٖ 81 ٞةة –  ّ 699قةةد ٚاهدتةة٘
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ه ٥شةة ١ملٓةةةت طًشةة ١ملزٜةة ني ٠ملعةةةد اٱسةةااّا ؾًُةة أسًٓةةت أ ٚةةةتا ٜ ٚعًةةةِ
()47
ؾه ا هل :
َةةة ضةةةانِ يةةة ٛقًةةة ٵِ ةةةد ا

إٕ الٓٝٻةةةةةةة ة َ ١ه دةةةةةةة ةٌٷ غةةةةةةة ةدٴٖ

ٚهلةةةة ة هًٓٝةةةة ة ْعُةةةة ة ْ١ةةةةةةًؿت

َي ةةةةٓ هًةةةة ٢ا٭ٜةة ة ّ زلِشةةةةدٖ

يةةةةةُٓ ٛةةةةةتٵ أ ةةةةةب هٳ ْعُ ٗةةةةة

ٖةةةةةتٵ ملةةةةةةيفيو هٓةةةةةةدْ ٜةةةة ةدٴٖ

إْةةةةةةةةةةٚ ٞإٖ ٜةةةةةةةةة نُؿةةةةةةةةة نتٕ

مل يٓةةةةة ة ني حتاقُةةةةة ة٘ا ٜٚعبٴةةةةة ةدٖ

ٚتبد ٚأُٖ ١ٝالٛقـ َٔ مة ٍ٬سدٚثة٘ ف َ ٛةِ احلةرا ؾة حلر طكةس
َز ٚز :ؾَٗٛ ٛنيٚخ َٔ هٗد املااِٖٝا ٚيهٓ٘ ان ا ف ايعٗد اٱ َٞ٬
مصٛنةة١ٝا َٚةةٔ ٚدٗةةْ ١عةةا أمةةاٜ ٣عةةد احلةةر َٛيفة ّ ثك ؾٝة ّ يةة٘ ةةةع ٥اٙا
نُ ي٘ َش ها ٙايدٜٝٓة١ا ٚهًة ٢ايةاغِ َةٔ ٚضةع ١ٝاٱ ة ّ٬اٱملٗ نيٜة ١ؾكةد
سة ة ؾغ َ ٛةةةِ احلةةةر هًةةة" ٢ا ُ ٖبٜةةة "١ن كًٝةةةد ةةةٟٓٛا ٚأَة ة مل يٓ ةةةب١
ي ةةٝدات ا ُةةه ؾكةةد غةةدا َانةةزاّ يعٗةةٛنئٖ حتةةت ساا ةة٫ ١ؾ ةة١ا ٖٚةةٔ
 ٜك ة طإ إىل َهةةَ ١ةةٔ ايش ة ّ ٚايعةةااما ٚغةةدا أٜه ة ّ َعٵًُ ة ّ َ ة ٥زاّ هل ةٔٸ ف
َسثا ٠ةعا١ٜا أ ٚف سه  ١ٜهشك ٓ ٜ ١ٝقًةٗ ايةاٚاٚ ٠ا ةدث ٕٛهةٓٗٔٸا غةب
ه مل ٦ت ملةةة "اييفنٛنيٜة "١ف ةةهًٗ ايعة ًٞ٥ا أ ٚف أملع ٖة اي ةًط١ٜٛا ٚ
ٜهةةٔ ايةةاٚا ٠طل ًكةة ٕٛاحلةةٛا خ نًةةٗ ا ؾة حلٛا خ ن ْةةت تكةةها ٚيهٓٗة
ت هخِ َٔ َصدني :ٜٔا٭ ٍٚايش ها اييف ٟميه ٞسل ٛاي ٝد ٠هًٓ ّا ٚايج ْٞ
َٔ ا ُٗٛني اييفٜ ٟاُ ٜٚ ٣ه ثِ ٜاٟٚا ثِ ٜا ٟٚهً ٢سلٜ َ ٛاغا
ٚأَ اي ٝد ٠ؾه ْت حتكل ف يك َ ٗ٥ه ايشة ها أَةا :ٜٔا٭ ٍٚاحلاٜة١
ايشخص ١ٝاي ت ُ هل مل ذ  ٚا٭هااف ايكبً١ٝا ٚايك ٛٝايد١ٜٝٓا ٚايج ْٞ
إةب ع اياغب١ا ٚإنيٚا ٤ايع طؿَٛ َٔ ١قه "ايه" "٤ ٜا٫د ُ ه ٞاييف ٟتٓشدني
َٓ٘ا  َٔٚاي٬ؾت أٜه ّ إٔ "اي ةٝد "٠تهةٔ تكةه ؾعة ّ٬ف ٖة ٣ٛايشة هاا
ملٌ ن ْت تٛس ٞإي ٘ٝملسٕ َة تاٜةدٖ ٙة ٛايشةعا ايةيفٜ ٟكٛية٘ ؾٗٝة ا ٚطل صةا
()48
هُا ملٔ أمل ٞنيملٝع ١الشٗد ملي اي ٝدٚ ٠ايش ها ملكٛي٘:
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ٚلٓة ة تٛاؾكٓة ة  ٚة ةًُٓتٵ أةةةةاقتٵ

ٚدةةٙٛٷ ٖ ٖ ة احل ةٔٴ إٔ ت كٓٸع ة

ٚقةة ةاٸملٵٔٳ أ ةةةةب ه ايصةةةةب ل ةة ةٝٸِٕ

ٜكٝس ٹنياه ّ نًُ قٹ ٵٔ إنبع

ؾُة دٓ ٦ة إ ٫هًةةٚ ٢ؾةةل َٛهةدٺ

هًةةةَ ٢ةةةٮ َٓٸةة مادٓةة يةةة٘ َعةة

نيأٜٓة مةة٤٬ٶ َةةٔ هٝةةٚ ٕٛدلً ة ّ

نيَٝحٳ اياٸمل

ةٌٗٳ ا ًٓة ٹَ ١ٴُأهة

ٚقًِٔٳ :ناِٜٷ ْ ٍ ٚنٌ ناإِ٥

ؾشٳةة ةلٻ يةةةة٘ ف ايٝةةةة ّٛإٔ  ُ ٜعةة ة

وضاح ايئُ ...شودة بٔ عبد املًو

ٚض ة ر ايةةٖ ُٔٝةة ٛهبةةد ايةةامحٔ ملةةٔ ايف هٝةةٌ اخلةةَ ْٞ٫ٛةةٔ سٹُٵةةب ت
ٙ 91 -718ا ةةةة ها غةةةزٍ نيقٝةةةلا مجٝةةةٌ اهل٦ٝةةة١ا ٚقةةةد ةةةات ملسمبةةة نيٙ
ايانب ٕ َه سبٝب ٘ نيٚض "١اي١ُٝٓٝا ٚنٌ َه ١س دٸ ّ أ ّ ٜايٛيٝةد ملةٔ هبةد
الًو ّ 704 – 715ا ؾاأ ٣أّ ايبٓي ملٓت هبد ايعزٜز ملٔ َاٚإ ٚد ١ايٛيٝةد
ؾ ػزٍ ملٗ ا ؾك ً٘ ايٛيٝدا اْ ك َة ّ َةٔ تعدٸٜة٘ هًة ٢ساَة ١اخلًٝؿة)49(١ا ٜكةٍٛ
ٚض ر:
أنةةةةةةةةشٛتٳ هةةةةةةةةٔ أُ ٸّ ايبةةةةةةةةٓي

 ٚناٖةةةةةةةةةةةةةةة ة ٚهٓ ٗ٥ةةةةةةةةةةةةةةة ة

ٖٚذاتٳٗةةةةةةة ة ٖذةةةةةةة ةاٳ اَةةةةةةةةةإ٨

ٜكةةةةةةةةٌٴ نةةةةةةةةؿٛٳ نةةةةةةةةؿ ٗ٥
ْٛنيٖةةةةةةةةةةةةةةةةة ملبٗ ٥ٹٗةةةةةةةةةةةةةةةة ة

قاةةةةةةة ْ١ٝن يشةةةة ةُس أةةةةةةةامٳ

()50

ت سةد ايعشةل
ٚاي ٝد ٠أّ ايبٓي ن ْت قةد أق َةت نةً ١ه طؿٝةٚ ١نةً ٵ
العًةةٔا ٚتةةا ٟٚالص ة ني أْٗ ة ن ْةةت تا ةةٌ إيٝةة٘ ؾٝةةدمٌ إىل رلةةدهٗ ا ثةةِ
خبٸ ٘٦ف نٓدٚما ٚتكؿٌ هً ٘ٝإ ا اُٖٗ ٚاسد ؾذس٠ا ٚية ٛنةشٸت اياٚاٜة١
مل ط ة ملل ملةةي الةةا ٟٚايشةةؿٚ ٟٛملةةي ال ةدٚٸٕ ي ٛنةةًِٓ إىل قٓ هةة ٪َ ١اٖةة  :إٔ
ايطبك ١ا٭ني كااط ١ٝقد ام صٸت يٓؿ ٗ اٜ ١ٜٴ ُ يًع َ ١إٔ خ
ملٗ ا ٚيهٔ ا٭غةاه نٝةـ تكةدّ ةٝدَ ٠ةٔ ا٭ ةا ٠ال يهة ١هًة ٢اي ذة ٚ
يًشد ٚال ُٛر ملٗ ؟  ٖٞٚتعًِ ني  ٠ؾعٌ ايادٌ ن سا ايكااني؟
َةةٔ ال٪نةةد أْٗة تهةةٔ ايزٚدةة ١ايٛسٝةةد٠ا َٚةةٔ ال٪نةةد أٜهة ّ ٖةةٛ
ق ٗ ُٝاي  َٔ ١ٝ ٝسٝةح ٖة ٞاملٓة ١مًٝؿةٚ ٚ ١دة ١مًٝؿة١ا ٖٚةيفا َة ؾعٗة
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ي دمٌ ه ايشعاا٤ا ٖيفا ايع اييفٜ ٟهٝـ إىل الٓ ُ ٞملعداّ َدْٚ ّ ٝآما
اد ُ هّ ٝا ٚايبعدإ ٜعز إ "احلا" ٚايٓ ا الٛنيٚثي
األحوص األْصازي ت  ...ّ 327عاتهة بٓت عبد اهلل بٔ يصيد بٔ َعاوية

ٜعد َٔ طبك ١مج ٌٝملٔ َعُا هً ٢تصةٓٝـ املةٔ ة ّ٬ا ُشة– 756 ٞ
 ّ 846ف طبك ت٘ا ٚقد هٗد هٓ٘ قدنيت٘ هً ٢اهلذة ٤ا ٚنةيفيو قدنيتة٘ هًة٢
اي ذ  ٚغب العٗ ٛملي ايشة ها َةٔ ا ُةه ايعة ّ ٚملةي ايٓ ة َ ٤ةٔ ايطبكة١
ا٭ٚىل "ا٭ةااف"ا ٚلٓ أنجا َٔ اي شةبٝا ملٓ ة  ٤ا٭ةةااف ٚنةٌ أَةا ٙإىل
اخلًٝؿ ١ا٭َ ٟٛهُا ملٔ هبةد ايعزٜةزا ؾذًةد ٙؾٓؿة  ٙإىل " ًٖةو" قةاه مًةٝر
َصٛع هً ٢ايبشا ا٭محاا ثِ أه ٜ ٙزٜةد ملةٔ هبةد الًةوا ٚنة ٕ – س ةا
الا ٜٚت – أيف ةعاا ٤احلذ طبع ّا ٚأ ً ِٗ نّ َ٬ا ٚأهيفملِٗ يؿع ّا
()50
ٚأد ف ايػزٍ ٚايؿخا ٚالدٜ
ٚايكصٝد ٠اي ٚدٗٗ إىل "ه ته – "١نُة ٜةا ٟٚنة سا ا٭غة ْ– ٞ
()52
َ ٓ خ ١هٔ قصٝد ٠يش ها ٜده ٕ ًُٝ " :٢ملٔ  ٜنٌ"
ٖةا ايشةةب هٴ ٚسبټٗة ٜ ٫ةةيفٖاٴ

ٜةة ملٝةةتٳ مٓ ةة ٤ٳ ايةةةيف ٟأ ٓٸةةاٴ
أنبشتٴ أَٓشوَ ايصدٚ ٚإ

ق ُ ّ إيٝو َه ايصد ٚ٭دٓةاٴ

هلل نيټى ٖةةةةةةةٌ إيٝةةةةة ةوَ َعةةةةة ةٛٸٍٷ

ل ةةة ةٝٸ ِٕ أّ ٖةةةةةٌ يةةةةة ٛٸى َطًةةة ةاٴ

ٚتؿٝةةد ملعةةض اياٚا ٜة ت إٔ ةةً ٕ ُٝملةةٔ هبةةد الًةةو ٖةة ٛايةةيفْ ٟؿ ة  ٙإىل
" ًٖو" َ يفنيه ّ ملسٕ ا٭سٛك قد اه د ٣هً ٢ن سا ايكصٝد٠ا ٚغب ؾ ٗٝا
 ْٚبٗ إىل ْؿ ٘ا ٚيهٔ ٖةيف ٙاياٚاٜة ١تػؿةٌ اي ةبا احلكٝكة ٞيٓؿٝة٘ا ٖٚةٛ
تػزٸيةةة٘ مل ةةةٝدَ ٠ةةةٔ ةةةٝدات ا٭ ةةةا ٠ال يهةةة" ١ايبٝةةةت ا٭َةةة"ٟٛا ٚقةةةد ني٣ٚ
ا٭سٛك ايكصٝد ٠اي ي ١ٝيٓؿ ٘:
ٜة ة ملٝة ةتٳ ه تهة ة َ١ايةةةيف ٟأتعة ةزٸٍ

سيفنيٳ ايعداا ٚمل٘ ايؿ٪ا ٴ َٛنٓةٌٴ

أنبشتٴ أَٓشو ايصةدٚ ٚإْةين

ق ُ ّ إيٝو َةه ايصةد ٚ٭َٝةٌٴ

ٚيكةةةد ْزيةةتٳ َةةةٔ ايؿةةة٪ا مبٓةةةزٍٕ

َة ن ة ٕ غةةبى ٚا٭َ ْ ة١ٹ ٜٓةةزٍٴ
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ٚيكد ةهٛتٴ إيٝو ملعضٳ نب مل

ٚل ن ُتٴ َٔ ايصةب مل ١أطةٍٛٴ

ٚيةة ٔ٦نةةد تٴ ٭ْ ةتٳ يةة ٫ٛنيقةةب

أٖةةَ ٣ٛةةٔ اي٥٬ةة ٞأ ٚني ٚأ مةةٌ

إٕ ايشةةب هٳ ٚهٝشةةٓ ايًةةيفٻ ايةةيفٟ

نٓٸة ة ملةةة٘ َٓة ة ّ ْٴ ٳةةةاټ ٚزلةةةيفٍٴ

أ ٣ ٚايشةةةةب ه ٚأمًكةةةةت ييفٸاتٴةةةة٘

ٚأْ احلز ٜٔهً ٢ايشب ه العٍٔٛٴ

 ٚتٓر ٝدات ا٭ْص ني َٔ ا٭سٛكا ؾكةد تعةاى هلةٔٻا ؾةسسادٗٔا
ٚأساز أ ٚادٗٔٸا ٚيهٓ٘ أنيض" ٢ا٭َٜٛي" اييف ٜٔةخطٛا هًٝة٘ا َةٔ قبةٌٴا
َةةٔ مةة ٍ٬اي عةةاى ي ةةٝدات مصةة َِٗٛا٭ْصة نيا ٚيةة٘ َةةه ةةٝد ٠تةةده" ٢أّ
()53
دعؿا" َٔ ملين مطُ١ا قصٝد ٠اؾرتاضٚ ١ٝٻْٗ ةعااّ
ٚإْةةة ٞيٝةةةدهٖ ْٞٛةةة ٣ٛأّ دعؿة ةإ

ٚد نياتٗة ة َةةةٔ ة ة ه ١ؾسدٝة ةاٴ

ٚإْةةة ٞٯتةةة ٞايبٝة ةتٳ َة ة إٕ أسبةةة٘

ٚأنجا ٖذاٳ ايبٝت ٖٚٵ ٛسبٝةاٴ

تطٝة ةاٴ يةةة ٞايةةةدَْ ٝةةةاانياّ ٚإْٗة ة

ي خبةحٴ س ةة َ ٢ة ته ة تط ٝةاٴ

ٚأسبس هٓوٹ ايٓؿس ٚايٓؿسٴ نةبٸْ١

ملكاملةةةو ٚالُشةةة ٢إيٝةةةو قاٜة ةاٴ

 َٔٚالؿٝد اي يفنب إٔ ا٭سٛك :أْصة نيٟا إ ٫أْة٘ خطة ٢اْ ُة  ٙ٤إىل
ْكٝه٘" :ا ُه ا٭َ "ٟٛالانا َٔ قا ّٜنبَٓ ١ٝانز١ٜا ٚقةد هة ت
إىل ايؿعٌ ٚايٛادٗ١ا  َٔٚاله ْٛت اٱ " ١َٝ٬ايشعاا٤ا الٛايٞا الػٓةٕٛا
ٝدات ا ُها الٓ ةد ٜتا نبٓةَ ٢هًُة١ا ٚهلةيفا  ٚاى نة ٕ ا٭سةٛك
ٚيٝد ايرتنٝا ا دٜد
يصيد بٔ ايطجسية  ّ377 -621ايػاعس واملسأة توحد واْفصاٍ

نُ ة إٔ اي ةةٝد ٠ا٫ني ة كااط ١ٝن ْةةت ت ة كطا ايش ة ها العةةاٚفا
ٚحتًٝةةة٘ إىل  ٚةةة ١ًٝإهَٝ٬ةةة١ا تٓشةةةا مةةة" مج هلة ة ا ٚتعًةةةٔ احتة ة ا ُة ة ٍ
مل يٓ ةاا ؾةإٕ ايشة ها ايةيف ٟةةةخ ٚدة ٙ ٛف ا ُةه َةٔ مة ٍ٬ةةةعا٘ ٜ
ن ٕ ٜبشح هٔ "اي ٝد "٠اي تاؾه َٔ ٚتب ٠ةعا ٘ ٜملي ا٭ ٚط ايع َة١ا
 ٖٓ َٔٚغدا نٌ طاف ات ّ يٰماا َٛٚضٛه ّ يًشعا
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ٚقد ٴه ٞملٗيفا ايًكا ْ ب ١إىل "طجا" ملة ئُٝا ٚأَٸة٘ٴ ميٓٝةَ ١ةٔ الهة ٕ
ْؿ ةة٘ ؾَ ةدٴه ٞملٗ ة ا ٖٚةة ٛة ة ها نيقٝةةلا ٚؾ ة نيو ةةةذ عا َ ة ت ف الع ة نيى
()54
ٜك ٍٛاملٔ ايطجا ١ٜد َع ّ ملي ايش ها ٚالاأ ٠مجع ّ ٖ نيَّ ْٝٛ
ملٓؿ ةةةةَ ٞةةةةٔ يةةةةَ ٛةة ةاٻ ملةةةةا ٴ ملٓ ْةةةة٘

هً ٢نبد ٟن ْةت ةةؿ  ٤أْ ًَُة٘ٵ

َٚةةٔ ٖ ة ملين ف نةةٌ ةةةٖٚ ٤ٞب ٴةة٘

ة ة ًُ٘٥ٵ

ؾةةةٖ ٬ةةةٜ ٛعطةةةٝين  ٫ٚأْة ة

ٚملطبٝع ١احل ٍ تهٔ اي ٝد – ٠س  ٢الاأ ٠ايع  – ١ٜملك ني ٠هًة ٢إٔ
ت ٛد٘ إىل ا ُه اياأٖا أ ٚا٫ؾرتاضٞا ملشعاٖ  ٖٞٚتؿ نت مبةٔ تٗة٣ٛا
ٚهليفا نة ٕ ايشة ها ٜكة ّٛمل لُٗة ١الز ٚدة :١إنيضة  ٤ايةيفاتا ٚإنيضة  ٤اٯمةا
"اي ٝد"٠
ايطيدة ضُهيِٓة بٓت احلطني ٖ663 - ّ 377ـ

إْٗ ٝدْ ٠بًٝة١ا ةة ها٠ا اةة ٗات جبُ هلة ا ٚه٬ق ٗة َةه ايشةعاا٤ا
ٚقةةةـ ملب ملٗةة نبةة ني ايشةةةعاا ٤داٜةةةا ٚايؿةةةا م ٚمجٝةةةٌ ٚٴنجٝٸةةةاا ٚن ْةةةت
تؿ ضةةٌ ملٝةةِٓٗا  ٚة ني ِٜٗهةةٔ هًةةِ ٚ ٚما أق َ ةت ف "الدٜٓةة ٚ "١تػ نيٖ ة
س ةة ٢تٛؾٝةةت ؾٗٝةة ا ٚتةةةا ٣ٚهٓٗةة أمبةة ني نةةةجب٠ا ٚنًةةٗ ٜشةةٝد جبُ هلةة
()55
َٚع نيؾٗ ٚا عٗ ٝ٥٬
٪ٜٚند زا ى ت  :ٜ٘ٝإْٓ هً ٢هًِ  ٠ ٝه ١ٓٝملٓت احل ي سؿٝد٠
اٱَة ّ هًةٞا ؾٗة ٞتهةةه احلذة ه ايةيف ٟؾةاى هًةة ْ ٢ة  ٤ايةٓيب ايًةةٛاتٞ
ظًًِةةةٔ َكُٝة ة تٺ ف الدٜٓةةة١ا سٝة ةح نةةةٔ قةةةد ّ٠ٚيٰمةةةأٜا ؾكةةةد ا ة ة كبًتٹ
ايشعاا ٤نياؾهة ١إطة٬م اي بعٝة ١ايزٚدٝة١ا ٚقاٻهةت ق ضةَ ّ ٝةدْ ّ ٝا أؾهة ني
ضة ةٝٸك١ا ٚأسةةةد اية ةدٸه  ٠ال شُ ةةةيا ٚايك ضةةةٖ ٞةةة ٛأملةةة ٛملهةةةا ملةةةٔ سةةةزّ
()56
ا٭ْص نيٟا ٚيًُشٗد مل يٓ ب ١إي ٓٝق ١ُٝنيَز"١ٜ
إٕ ايكُٝةة ١اياَزٜةة ١اي ة ٜؿرتضةةٗ ايؿاْ ةة" ٞؾ ٜٝةة٘" ق ُ٥ةةَ ١ةةٔ مةةٍ٬
ف "ْٳشةست
ال ؾ ١اية قطع ٗة اي ةٝد ٠ةه ١ٓٝف اي ذة  ٚيكٛاهةد ٚأهةاا ٺ
هًةةةٖ ٢ةة َّ الةةةنت الانةةةزٟا ف ايطةةةٛني اٱ ةةة َٞ٬اي ةة ي ٞيطةةةٛني ايٓشةةة٤ٛ
ٚاي س ٝسا ه ٠ٚ٬هً ٢أْٗ ً ١ًٝايبٝت ايٓبةَ ٟٛةٔ دٗة١ا  ٚةً" ١ًٝالج يٝة"١
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ال ع يٝةة ١اي ة أ ةةس هل ة دةةدٖ اٱَ ة ّ هً ةٞا ٚةخصةةٗ ملهؿ سةة٘ ٚدٗ ة ٙ
ٚمل ًٛن٘ا ٚمبسثٛني ٙايٓعاٟ
ٚأَ ايؿكٗ  َٔ ٤أَج ٍ َ يو ملٔ أْس ٚ ّ 795 – 702 – ٙ 079 – 93املٔ
سزّ  – ّ 0146 – 944ؾه ْٛا  ٕٛ ٪ٜل هاف – ؾ ُٝملعد – مل حلانة١
ة ػدَ ٚادعٝةة١ا حت ة ٸد َةةٔ ساٜةة" ١اي ةةٝدات" َةةٔ م نةة١
"اي كٜٛةةٚ "١اي ة
ا ُه اي – ٞ٥٬إٕ هٔٻ َٔ تا ٝخ هكًٔٗ ٝٸ – ٛف ٜػدَ ٜٔادعٝة ١ف
ساٜة ١ايٓ ة َ ٤ةٔ ه َة ١ا ُةها  ٚتهةٔ اي ةٝد ٠ا٭ني ة كااط ١ٝت ٓ ةة٢
سكٛقٗ ة الٓصةةٛك هً ٗٝة ف ا٭سهةة ّ ايشةةاه١ٝا  ٚتهةةٔ ت ٓةة ٍ هةةٔ
َه ْ ٗ ة نيغةةِ اخلصةة َٛت الٛدٗةة ١إي ٗٝة َةةٔ ايؿكٗ ة ٤ا َٚةةٔ ا٭َجًةة ١اي ة
اةةةةرتطت ؾٗٝة ة "اي ةةةٝد "٠ايشةةةاٜؿ ١هًةةة ٢ايةةةزٚز ساٗ ٜة ة ف احلٝة ة  ٠الدْٝةةة١
"اةرتاط ايعكٜٓ ١ًٝا ملٓت هًة ٞملةٔ أملة ٞط يةا هًة ٢هبةد اهلل ملةٔ دعؿةا ملةٔ
أملةة ٞط يةةا املةةٔ هُٗةة ا ف ساٜةة ١تصةةاؾٗ اي  ٝةةٞا ٚم نةة ١ف َٛقةةـ
ةةةكٝكٗ اٱَ ة ّ احل ةةي إٕ مةةاز هًةة ٢اي ةةًط ١احل نُةة١ا أ ٚسا ٗ ٜة ف
ٖذاتةةة٘ ا٫هرتاضةةة ١ٝمة ة نيز الدٜٓةةة١ا ٚقةةةد قبةةةٌ هبةةةد اهلل ملةةةٔ دعؿةةةا ٖةةةيفا
()57
ا٫ةرتاط"
ٜٚةةا َ ٣يةةو ملةةٔ أْةةس  ٖ079 -702ةة إٔ "ا٭َةةا – هٓةةدْ – إ ا ةةةاط
ايادٌ يًُاأ٠ا ٚإٕ ن ٕ يو هٓةد هكةد ٠ايٓهة را إٔ  ٫أُْهة هًٝةو ٫ٚ
أت ةاٸني :إٕ يةةو يةةٝس ملشةة٤ٞا إ ٫إٔ ٜهةة ٕٛف يةةو ميةةي ملطةة٬م أ ٚه قةة١
ؾٝذا يو ًٜٚزَ٘"(ٚ )58إ ا ٜبطٌ ايةزٚاز س ةا َشة ١٦ٝاي ةٝد ٠ايشةاٜؿ١
ؾإْٗ ة تٓشةةد سةةل تكاٜةةا َصةةبٖ ا هًةة ٢إٔ تع َةةٌ ٚدٗ ة نُ ة يةة ٛن ة ٕ
ايع ةل اخلذٌ اييف ٟهاؾٓ  ٙف أةع ني ايٓ ٝا
ٚي ة ٖةةٚ ٛاض ة َةةٔ ةةب اي ةةٝدات ايشةةاٜؿ ت اْع ة قٗٔ َةةٔ ايكةة٣ٛ
اٯَةةةا٠ا نكةةة ٠ٛاي ةةةًط ١اي  ٝةةة١ٝا ٚقةةة ٠ٛاي ؿ ةةةب ايبشةةةا ٟيً شةةةاٜها
ٚنيفيو اْع قٗٔ َٔ ًط ١ا ُه
ٚقد هٗد هٔ اي ٝد ٠ه ١ٓٝأْٗة ن ْةت ْ قةد ٠يًشةعاا َ يفٚقة ١ية٘ا
تؿصٌ ملي َ  ٜٛت٘ا ٚن ْت تؿاى نيأ ٜٗهً ٢ايشعاا ٤العاٚؾيا ٚن ٕ
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ايشةةعاا ٤ف ايٛقةةت اتةة٘ ضل هُةة ٕٛإي ٗٝة ا ٚحتةةت هٓةةٛإ "ا٭ ٜبةة ١ايٓ قةةد"٠
ن بةةةت ا٭ ٜبةةة ١احلصةةةٝؿ ١ه ٥شةةة ١هبةةةد ايةةةامحٔ العاٚؾةةة ١ملبٓةةةت ايشة ة ط٧
()59
تك:ٍٛ
ٜا ٔٚت نيٜخ ا٭ ه يً ٝد ٠ه ١ٓٝغب أمل ٝتٺ َعد ٚاتا ن ًو اية
ق ٌٝإْٗ نيثت ملٗ أمل ٖ نيض ٞاهلل هٓ٘:
 ٫تعيفيٝةةةةةةة٘ ؾَٗٳةةةةةةةِ قةةةةة ة طه طاؾةةةةةةة٘

ؾعٓٝٴةةةةةةةة٘ ملةةةةةةةةدَٛعٕ ٴنيٸفٺ غدٹقةةةةةة ة٘ٵ

إٕ احل ةة ةيٳ غةةةةدا ٠ايطةةةةـِّ ٜاةةة ةكُ٘

نيٜاٴ الٓ ٕٛؾُ إٔ ٜٴخط ٧احلدقَ٘ٵ

ملهةةةةةةـِّ ةةةةةةةاِّ هبةةةة ة اهلل نًةةةةةةِٗ

ْ ٌ ايبػ ٜة ا ٚدةّٝٴ الةاٸم ايؿ ٳةكَ١

أَأَُةة ١اي ةة ٖ ٤ٛة تٛا َ ة اس ذ ة دٴهُِٴ

غداّا ٚدًٗهةِ مل ي ةٝـ قةد نةؿك٘

 ٜة ه ةيٴ ؾ ة س ؿً ٞطةة ٍٛاحل ٝة  َ ٠ة ّ

 ٫تبة ةوٹ ٚيةةةداّ  ٫ٚأٖٵة ة ٫ٚ ّ٬نيؾكةةة١

يهٔٵ هًة ٢املةٔ ني ة ٍٔٛاهلل ؾ ْ ةهيب

َ ة ّ ٚقٝش ة ّ ا ٚف أثا ُٜٗة ايعًَكةة١

ٚنيفيو أثب ٛا هل مل ٝي ف نيث ٚ ٤دٗ َصعا ملٔ ايزملب:
ؾإٕ تك ًة ٙٛتك ًةٛا ال دةد ايةيفٟ

ٜا ٣الٛت إ ٫مل ي ةٛٝف سااَة

ٚقبًو َ م ى "احل ي" َّٓ١ٝ

إىل ايكةة ّٛس ةة ٢أٚني  ٙٚدٹُ َةة

ٖةةةيف ٙا٭ملٝة ة ت ٚغبٖة ة َةةةٔ ْ ةةةـ ف الصة ة ني هًةةة ٢تؿ ٚتٗة ة  ٫ت ةةةُ
مل صةةٓٝؿٗ ةة ها٠ا ٚيهةةٔ الاٜٚة ت ف الةةد ْٚت العاٚؾةة ١هٓٗة ن ٭غة ْٞ
ٚٚؾ ٝت ا٭هٚ ٕ ٝةيفنيات اييفٖا تؿٝدْ ملسْٗ ْ قدَٛ َٔ ٠قه اي يفٚم ايدقٝل
يًشعاا ٚا ٝع ه أغااضة٘ا ٚهًة ٢نياٜة ١مل يع٬قة ١ملةي ٚظٝؿة ١ايشةعا ٚملةي
طبٝع ٘
ٜٓكةةٌ ن ة سا ا٭غ ة ْ ٞمةة"اّ ٜؿٝةةد ملةةسٕ ايشةةعاا ٤اس هُةةٛا إي ٗٝة ا ل ة
ٜعاؾ َٔ ٕٛهكًٗ ٚملصاٖ ف ايشعا ق يٛا" :اد ُه مل لد ١ٜٓنيا:ُ١ٜٚ
ؾةة ٬نةةًشتٵ هةدٷ يةةيف ٟمٴًٓة١ٺ ملعةةدٟ

أٖةةِٝٴ ملده ةدٺ َ ة س ٝٝةتٴ ؾةةإٕ أَٴ ةتٵ

()61

ثِ ق يت ياا ١ٜٚا٭سٛك :أيٝس ن سبو اييفٜ ٟك:ٍٛ
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َةةٔ ه ةةةكي تاا ةةٚ ٬تٛاهةةدا

يةةةةة ٬ٝإ ا زلةةةةةِ ايجاٜٸةةة ة سًٓكةةة ة

مل تةةةةةة ملةةةةةةةسْعِ يًٝةةةةةة١ٺ ٚأيةةةةةةةيفٖ

س ةة ٢إ ا ٚض ة ايصةةب ر تؿاٸق ة

ق ٍْ :عِا ق يت قبش٘ اهلل ٚقب ةعا ٙأ ٫ق ٍ "تع ْك "
َةٌ أسةداّا
ٜ ٚهٔ ٜٓذَ ٛةٔ ْكةدٖ ايشة ها ايةيفٜ ٟعذبٗة ا ٚ
ؾكد قَ ٳتٵ هً ٢داٜا إ ٵ أْهةات ضةعؿ٘ا  ٚة ٤ٛأ ملة٘ ف رل طبة ١ايٓ ة ٤ا
()60
سٝح ق ٍ:
طاق ٵةةو ن ة ٥د ُ٠ايكًةةٛه ٚيةةٝس ا

ٚقةةتٳ ايزٜةة ني ٠ؾةة نيدع ٞمل ةةةّٔ٬

ي ٛنة ٕ هٗةدىٹ ن يةيف ٟسةدث ٹٓ

يٛنةةًتٹ اى ٚنةة ٕ غةةبٳ لةة ّ

ثِ ن نيست ايؿا م ملاأ ٜٗؾ٘ٝا ٚجباٜاا  ٕٚدل ًَة ١هٓةدَ ؾهةًت
هً ُٗٝايك :ٌ٥
ٓټبةةةةة٘ هزٜةةة ةزٷ

هًةةةةةة ةٞٻ َٚٳةةةةةة ةٔٵ  ٜنيتٴةةةةةةةة٘ لةةةةةة ة ّٴ

ملٓؿ ةةةةةَ ٞٳةةة ةٔٵ

َٚٳةةة ةٔٵ أَُ ةةةةةٚ ٞأنةةة ةب  ٫أنياٙ

ٜٚطةةةةةةاقين إ ا ٖذةةةةةةه ايٓٝةةةة ة ّٴ

ابٔ أبي زبيعة غاعس وَػسوع ّ362 -177

ٜهٔ "هُا" ة ها ْ ٚ ٤س اا ٚإ ن ٕ ةة ها اي ذة  ٚا ؾًةِ
ا ٜةةةينا أ ٚآمةةةا اد ُةة هٞا أ ٚهٓةةةد سةةةد  ٝةةةٞا ٚتؿٝةةةد
ٜكةةةـ هٓةةةد سةةد
اياٚاٜة ت ايةةٛاني  ٠ف "ا٭غة ْٚ "ٞغةةبٙا إٔ ةةً ٕ ُٝملةةٔ هبةةد الًةةو – قبةةٌ إٔ
ٛ ٜىل ًط ١اخل٬ؾ – ١قد طًا َةٔ هُةا إٔ ميدسة٘ا ؾسد ملة٘ هُةا" :أْة ٫
أَ ةةدر إ ٫ايٓ ةة "٤ا  ٚتهةةٔ ايٓ ةة  – ٤نذةةٓس ملشةةا ٟملعٓٝةة٘ – ٖدؾَةة٘
َٛٚضةٛعٳ ةةةعاٙا ٚإ ة ن ْةت ْ ة  ٤ايطبكةة ١الرتؾةَ ١ةةٔ ا ُةةه احلذة ٟ
ا٭َ ٟٛا ٍ احل ٟٛٝيٓش ط٘ "اي ذة "ٟ ٚا ٚايةيف ٟهة" هٓة٘ مل يشةعاا َٚةٔ
ٖٓ ة ٚدةةا إٔ ْةةا ٣ةةةعا ٘ ٜم ة نيز َ ة أظٗاٖ ة ايب ة سجٕٛا ٚم٬ن ة ٗ "أْةة٘
ةة ها َة دٔا َة ٟا ٙ٫ٺا ضةعٝـ ايادٛيةة "١إىل آمةةا َة ٚنةةـ ملةة٘ا ؾًكةةد
تاا ٣٤يٓ أْ٘ ن سا َشاٚع ٛٝ ٛثك ف أنيا َٔ م٬ي٘ إ اسة" ١ايٛاسدٜة"١
ملبعةةةد : ٜٗايكبًةةةٚ ٞايةةةدٜينا ٖٚةةةيفا َة ة ٜؿ ةةةا ه٬ق ةةة٘ مل ي ةةةٝد ٠ايشةةةاٜؿ١
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" ةةةةه"١ٓٝا ٚملةةةة ٭َبات ا٭َٜٛةةةة تا ؾ ةةةة  ٠ايكةةةةة ّٛأقةةةةدني هًةةةةة ٢ايؿعةةةةةٌ
اي  ٛةةةٛٝيٛدَ ٞةةةٔ ايع َةةة١ا ٚم نةةة ١أْةةة٘ ا ةةة ع ٕ مل ي ةةةٝدات اي٥٬ةةة– ٞ
مل ذ ة ٖٔ ٚٸ –  ٜة ُٖٔ مل كةةدّ الةةاأَ ٠ةةٔ ه َةة ١ا ُةةها ٚميهةةٔ إٔ خ ةةٌ
احلةةةد ٚايصةة نيَ ١ايةة نييفةةةت يًُةةةاأَ ٠ةةةٔ اي ةةةًط ي :اي  ٝةةة ١ٝايدٜٝٓةةة١
ٚا٫د ُ ه ١ٝايكبً١ٝ
ةد ؾٝة٘ إ٫
ةؿٓٗت َشةاٚع "هُةا"ا ٚ
 َٔٚايػاٜةا تًةو اٯنيا ٤اية
ة هااّ ه ط ّ٬هٔ ايعٌُا أَٓ ٚكطع ّ هٔ احل ٠ ٝإىل ايًةٗٚ ٛاي صة ملٞا ٖٓٚة
ْكـ هً ٢نيأ ٕٟيٓ قد َشٗ ٛي٘ ملكاا٤ت٘ يًرتاخ ايشعاٟا ٚيهٔ ايكااٖ ٠٤يفٙ
اْطًكت َٔ أ ٝكَ ١هُا٠ا تًو ا٭ ةٝكَ ١ة تةزاٍ هٓةد حلعة ١اْ٫بٗة ني مبة
قدَ٘ ا  ٌٝا٭ َٔ ٍٚايعٗةد ا٭َةٟٛا إْة٘ ةةها ٟؾٝصةٌا ٜكة" :ٍٛؾكةد
ن ة ٕ هُةةا  ٫هُةةٌ يةة٘ إٖ ٫ةةيفا اي ص ة ملٞا ٜٓجةةا قًبةة٘ ٖٓ ة  ٖٓٚة ى ٜٚب ةةط
َش ها ٙأَ ّ ٖيفٚ ٙتًوا  ٫صلد ف س ٝت٘ َ ٜشػً٘ هٔ يوا ٭ٕ يةو ٖةٛ
ايعٌُ اييف ٟميٮ هً ٘ٝنٌ س ٝت٘ا  ٜة ؾا إٕ ٖة ٛة ؾا َةٔ أدًة٘ نة٬ت٘
مل يٓ ة و َةةٔ مةةٖ ٍ٬ةةيفا اي ص ة ملٞا ٜ ٫ب ة ي ٞف ةةب ً٘ٝس ةة ٢غهةةا ايًةةٛاتٞ
()62
 ٜػزٍ ملٗٔٸ ف ةعا"ٙ
ٚيةة ٛإٔ ٖةةيفا ايةةٓ اي ةة ملل يٮن ة مي ٞةةةها ٟؾٝصةةٌ قةةد مهةةه
يً شً ٌٝيٛددْ ن سب٘ ٜٓؿ ٞنيأٜ٘ا ٚصلعً٘ إىل م٬ؾ٘ا ٚايدن ٛني ةهاٟ
ْؿ ةة٘ ن ة ٕ قةةد أؾ ة َةةٔ نيٚا ٜة ت "ا٭غ ة ْ "ٞهةةٔ هُةةاا ٚقةةد تٛقةةـ هٓةةد
ا جُ ني ٙل ِ ٛاحلرا ٜك ٍٛؾٝصٌ" :ن ٕ هُا ساٜص ّ هً ٢إٔ ٜؿٝد َةٔ
اي كة  ٤ايٓة و ف َ ٛةِ احلةةرا ٚاْجٝة هلِ هًة ٢احلذة َةٔ أطةااف ايدٚيةة١ا
 َٔٚايعاام ٚايش ّ ملٛد٘ م كا سٝح تع ٛاحلةٛاز ايعاملٝة ت إىل َةٛاطٓٗٔ
()63
ف احلذ "
ن ة ٕ َ ٛةةِ احلةةر إ اّ ؾانةة ١نةةبب ٠ي ةٝعُِ نيأٜةة٘ م ة نيز احلذ ة ا
ٚم ن ١ف ايش ّ ٚايعااما ؾإ ا َ ا ت ْ  ٤احلٛاضةا هًة ٢ايٛضةع ٝي
ال خ يؿ ي :ايكبًٚ ١ٝايد١ٜٝٓا ؾإٕ اي ػٝب ا٫د ُ ه ٞمل  ٙدل ُه َ شها
أنجا ؾةسنجاا قةد ٜبةدأ َةٔ ٖٓة ا َٚةٔ اي٬ؾةت َة أثب ة٘ نة سا ا٭غة ْٞ
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ٚا شٗد مل٘ ايدن ٛني ؾٝصٌ ٖ" :ٛإٔ هُا ن ٕ أ ّ ٜاحلر ٜكدّ ؾٝع ُا ف
 ٟايكعةة ةدٚ ٠ضلةةةةٌا ًٜٚةةةةبس تًةةةةو احلًةةةةٌ ٚايٛةةةةةٞا ٜٚانةةةةا ايٓذ ٥ةةةةا
الخهةةة١ٜٛا ٜٚٴ ةةةبٌ لٖ ةةة٘ا ًٜٚكةةة ٢ايعااقٝة ة ت ؾُٝة ة ملٓٝةةة٘ ٚملةةةي " ات هةةةام"
ذلاَ تا ً ٜٚكٓ ٢الدْٝٸ ت إىل َٴاٸا ً ٜٚك ٢ايش َ ٝت إىل "ايهدٜد"ا َٓٚة٘
()64
قٛي٘:
ؾًةةِ أني ن ة ي ذُب َٓعةةا ْ ة ظإ

 ٫ٚنً ٝة ي ٞاحلةةر ٜؿ ةنتٸ ا اهلةة٣ٛ

٫ٚملد َٔ ٪إٍ ٜٓبجل َٔ طبٝع ١ايةٓ اي ة مللا ٖٚةٖ ٛةٌ َةٔ الُهةٔ
إٔ ٜهةة" ٕٛهُةةا" ايش ة ها ق ة نياّ – ٚسةةد – ٙإٔ ٜٴشةةاّ ٜٚٴش ةٌٸا ٚإٔ مي طةةٞ
ايٓذ ٥ةةاا ٚإٔ  ٜةةزٜٔا ٚإٔ ًٜكةة ٢ايٓ ة  ٤ايك َ ة ت َةةٔ ايعةةاام ف َه ة ٕا
ٚايٓ ة  ٤ايك َ ة ت َةةٔ ايش ة ّ ف َه ة ٕ آمةةا؟ نٝةةـ ا ة ط ع إٔ طلةةرتم
سد ٚايكب ٥ةٌ؟ ٚنٝةـ خطة" ٢سةد " ٚاهلل؟ ٚا٭ٖةِ َةٔ ٖةيفا  ٚاى نٝةـ
تكبً٘ ا ُه احلذ ٟ؟
َٔ الاد ايةيف ٜ ٟة مِ ايةٝكي إٔ "هُةا" ٜهةٔ قة نيّا مبؿةا  ٙهًة٢
ٖةةةيفا نًةةة٘ا يةةةٜ ٛهةةةٔ َةةةدؾٛه ّ َةةةٔ قةةة ٣ٛاد ُ هٝةةة ١ات ْؿةةةَ ٛة ة ٟ
ٞ ٝ ٚا ف غ  َٔ ١ٜتًو ايكة٣ٛا ٱهة  ٠احل ضةاتي احلذة  ٜيَ :هة١
ةبكت ايةةده ٠ٛا ُدٜة١ا ؾ ي ذة نيٓ ٠شةةط ف
ٚالدٜٓة ١إىل ايٛضةع ١ٝاية
َه ١ف طٛني ٫سةلا ٚاحلٝة  ٠الدْٝة ١تعة ٛإىل "الدٜٓة "١مطة ٠ٛمطة٠ٛا ٚف
اي  ٝم ْؿ ٘ ٪ٜنةد ال٪نيمةٖ ٕٛذةا ٠نةجب َةٔ ايطبكة ١ايدٜٝٓة ١ا٭ٚىل َةٔ
احلذة إىل ايعةةااما ٚقةةد ا ة ٛطٔ َععُٗةةِ ف ايهٛؾةة١ا َٚةةٔ ٖٓة ْؿ ةةا
لة ا ْكةةٌ "هًةة "ٞاخلًٝؿة ١ايااملةةه س ضةةات٘ إىل ايعةاام "ايهٛؾةة"١ا ٚقةةد ْعةةِ
أس ٖ٤ ٝس ا ٚني ٚايكب  ٌ٥إيٗٝ
ٚيعٌ ة٪ا ّ ٫ت يٝة ّ يً ة٪اٍ اي ة ملل ٜهة ٕٛأٖةِ ٖٚة :ٛلة ا نة ٕ طل ة ني
َ ِ ٛاحلر دل ّ ْٝ َ ّ٫ا َٚص َ ّ٫ه ْٝة ّ ي شان تة٘؟ ٚقبةٌ أ ٟاؾةرتاى
٫مل ةدٸ َةةٔ اي ٜٓٛةة٘ ملةةسٕ احلةةر طكةةس ة ملل هًةة" ٢اٱ ةة"ّ٬ا ٜٚعةة ٛإىل هٗةةد
املةةااٖٚ" ِٝإ دعًٓ ة ايبٝةةت َج ملةة ١يًٓ ة و ٚأَٓ ة ّ ٚاخةةيفٚا َةةٔ َك ة ّ املةةااِٖٝ
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َصًٚ ٢هٗدْ إىل املةااٖٚ ِٝايف هٝةٌ إٔ طٗةاا ملة ٝيًطة ٥ؿي ٚايعة نؿي
ٚايانٓةةه اي ةةذٚ – 025 ٛإ ٜاؾةةه املةةااٖ ِٝايكٛاهةةد َةةٔ ايبٝةةت ٚايف هٝةةٌ
نيملٓ تكبٌ َٓ إْو أْت اي ُٝه ايعًة – 027ِٝنيملٓة ٚادعًٓة َ ةًُي يةو َٚةٔ
ني ٓ ٜأَ ١ًُ َ ١يو ٚأنئْ َٓ ةهٓ ٚتٴةا هًٓٝة إْةو أْةت اي ةٛاه ايةاس"ِٝ
 028ايبكا٠
َٚةةه طكةةٛو احلةةر ال ٛانيثةةٚ ١اٱضة ؾ ت ا دٜةةد ٠هًٝةة٘ا ٜهةة ٕٛاحلةةر
د َع ّ يًكب  َٔ ٌ٥امٌ ا زٜا٠ا ٚد َع ّ يٮهةاام اية اه ٓكةت اٱ ةّ٬ا
َٚةةه ا ُعةةي ٜعٗةةا "الشةةاٚع" ايعُةةا ٟأغٓةةٚ ٢أْؿةةه ٚأ هةةٚ ٢أيفةةها ٚأَ ة
ايشعا ؾٗ ٛاي ١ًٝ ٛا٭ِٖ يً عُِٝا ٜ ٚهٔ غاض ّ َكص ٛاّ ييفاتة٘ا ٚإ ة
ن ٕ ايٛد٘ اٯما حل٠ ٝٺ سه ني ١ٜت ذ  ٚا٭قؿ ك
ٚقد أؾص "هُا" هٔ ا جُ ني ٙل ِ ٛاحلرا ف َا٠ٺ ن ٕ ٜااؾل ؾٗٝة
ٚاسةةدَ ٠عاٚؾةةَ ١ةةٔ اي ةةٝدات ا٭َ ٜٛة تا ٖٚةة ٞأّ ذلُةةد ملٓةةت َةةاٚإ ملةةٔ
احلهِا ٜك:ٍٛ

َ

أ ٜٗة اياانةةا ا ةدټ امل ه ة نياّ

قةةد قهةةَ ٢ةةٔ تٹٗ َ ة َ١ا٭ٚط ة نيا

يٝتٳ ا ايدٖا ن ٕ س ُ ّ هًٓٝ

نةةةٌٻ ٜةةةةَٛي سذٸةةةٚ ّ١اه ُةةة نيا

ٚأْشد املٔ أمل ٞه ٝل ق ٍٛهُةا ٖةيفا ؾكة ٍ" :اهلل أَنيسةِٴ إٔ صلعةٌ هًةِٗٝ
()65
سي ٘ يِ ٝٸ يو ؾ كو"

ٚقد أه "هُا" هً ٢اي ع ٌَ َه ايٓ  َٔ ٤ايطبكة ١ايجاٜة١ا ف ا ُةه
احلذ ٟا ٚضلص ٞن سا ا٭غ ْ ٞنجباّ َٔ أيف  ٤ايٓ َ ٤ةٔ اي ةٝدات
"ايشاٜؿ ت" نة :ةه ١ٓٝملٓةت احل ةيا ٚا٭َةبات ا٭َٜٛة ت "ؾ طُة ١ملٓةت
هبد الًو ملٔ َاٚإا ٚيب مل ١ملٓت هبد اهلل ملٔ هب و اَاأ ٠ايٛيٝد ٚملٓت هكب١
ملٔ أملة ٞةؿٕ ٝا ٚه ٥شة ١ملٓةت طًشة١ا ٜٓ ٚةا ملٓةت َ ٛة ٢ا ُشةٞا ٖٓٚةد
ملٓت احل نيخ الاٟا ٚؾ طُ ١ملٔ ذلُةد ا٭ةةعح ايهٓةدٟا ٚأّ ذلُةد ملٓةت
َةةاٚإ ملةةٔ احلهةةِا ٚايجا ٜة ملٓةةت هًةة ٞملةةٔ هبةةد اهلل ملةةٔ احل ة نيخ ملةةٔ أَٝٸةة١
()66
ا٭نػاا ٚنيًَ ١ملٓت مًـ اخلزاه"١ٝ
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ٚيدَ ٣اادع ٓة هلةيف ٙا٭يفة  ٜ ٤ةبي إٔ "هُةا"  ٜٓكةَ ٞةٔ ْ ة  ٤ايطبكة١
ا٭ٚىل نيَةة ٛاّ ْعةةااّ لٓةةزي ٗٔ ايدٜٝٓةة١ا أ ٚايكبًٝةة١ا أ ٚاي  ٝةة١ٝا ٜٚبةةد ٚإٔ
ا٭يف  ٤ي ٝت – مل يهاٚني – ٠سكٝك١ٝا ٚيهٓٗ تاَةز إىل قُٝة ١نة"َ ٣ةٔ
ق ِٝايعصا احلذ  ٟا٭َٟٛا ؾهٌ ٚاسد َٔ ٠ايشخص ٝت اٯْؿة ١ايةيفنا
ات هُةةل ف الٓ ُةة ٢ايةةيف ٟتٓ ُةة ٞإيٝةة٘ا ٚف ايٛقةةت ْؿ ةة٘ ٖةة ٞاتٴ ٚدةة٘
سه ة نيٟا ؾ ًٝكةة – ٞهةة" ايشةةعا ايعُةةا – ٟايٛدةة٘ مل ة يعُلا ي ة  ٜٓة ر هةةٔ
ايًكة ة  ٤تصةةةٛني حلٝة ة  ٠أمةةةا٣ا ٚدل ُةةةه  ٫نيٜةةةا ةةةٓٝبجلا ٚهًةةةَ ٢ااسةةةٌا
 ٚبت ِ ملسةه ٍ رل ًؿ١
ٚتكدّ ايدن ٛني ٠ه ٥شة ١هبةد ايةامحٔ نيأٜة ّ  ٫ميهةٔ ايانة ٕٛإيٝة٘ا
إ أس يت ايش ها هُا إىل ظ ٖا ٠هاض ١ٝق  ١ُ٥هً ٢ايًٗٚ ٛايؿااؽا ٚا٭َةا
هٓةةدْ رل ًةةـ نُ ة مل ٓٝة َةةٔ قبةةٌا ؾ ة ٭َا ه ٥ةةد إىل تشةةهٌ ملٓٝةة ١ثك ؾٝةة١
اد ُ هٝةة ١ددٜةةد٠ا تٛنةةٌ ملةةي طبك ة ت ا ُةةها ٚتكطعٗ ة هةةٔ "اي كٜٛةة:"١
"ٚيهٔ اييفٜٗ ٫ ٟة ٕٛإٔ ْصةدق٘ا إٔ ٜةدع ا ُةه اٱ ة َٞ٬هٳُةا ملةٔ أملةٞ
نيملٝعٜ ١ٴشٗا ملشاٜؿ ت ملين ٖ ةِا ٚهك  ٌ٥قةاّٜا ٚملٓة ت ا٭ُ٥ةٚ ١اخلًؿة ٤ا
ٚإٔ ٜب ٝي٘ إٔ صلعٌ َةٔ ملٝةٛتٗٔا ملةٌ َةٔ رلة هٗٔا دلة ّ ٫لػ َااتة٘ا ثةِ
ٜطاه ا ُه إ ُ ٜه الػٓي ٚالػٓ ٝت ٜشٝد ٕٚملٗيفا ايػزٍ ال دٔ نة٬
نٚ ٬إ اييفٜ ٟص هٓدْ ا ٖ ٛإٔ غزي ٝت هُا ٚأَج ي٘ا ن ْت ٖزّ٫
٫ةةةَ ٤ٞةةٔ ا ةةد ؾٝةة٘ا ٚإٔ َػ َااتةة٘ ٚقصصةة٘ ن ْةةت َةةٔ ْ ةةر اخل ٝة ٍا
ٚي ٝت َٔ ايٛاقه ف ة٤ٞا ٚقد هاؾ٘ دل ُعة٘ ٜكةَ ٍٛة ٜ ٫ؿعةٌا ؾرتنة٘
ٜٗيف ٟمل يشعا نُ ة ٤ا  ٕٚإٔ طلطةا ية٘ إٔ ملٓة ت ٖ ةةِ  ْٚة  ٤قةاّٜا
()67
قد ةػؿٔ مل٘ سب ّا ٚأ ِٓٳ٘ َ ٜ ٫ٴب ر"
ايعباع بٔ األحٓف  ,808غاعس االْتكاٍ

إْ٘ ة ها ٚانٌ ؾ نٌ ٚقد هاف هٓ٘ أَةاإ رل ًؿة ٕ :ا٭َ ٍٚااؾك ة٘
يًاةةةةٝد ف مح٬تةةة٘ احلاملٝةةة ١هًةةة ٢ماا ة ة ٕ ٚأنيَٝٓٝة ة ا ٚايجة ة ْ ٞةة ة ها٘ ٜ
اياقٝك ١اي قصاٖ هً ٢ا ِ ٚاسد "ؾ" ٛا  َٔٚالعاٚف هٓة٘ أْة٘ ا ة ُااني
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يًػةةزٍ ايعةةيفني ٟا٭َةةٟٛا ٚف ايٛقةةت ْؿ ةة٘ ٖٝةةس يْ٬كط ة ع هٓةة٘ا َةةٔ مةةٍ٬
ٜٛاْ٘ اييفٚ ٟيد ف ملػدا احل ضا ٠ات ايرتنٝا ايعاقةٞا ٚسة ٍٛايةدٜٛإ
ٜك ٍٛز ىا ت " :ٜ٘ٝإٕ ٜٛإ ايعب و ٖ – ٛنيملٸُ ايٛسٝد – ف ا٭ ه ايعاملٞ
()68
نً٘ ُأيٓـ حتت تسثب َٛا  ٜٔهيفني ١ٜم يص"١
َٚةةٔ الكةةدَ ت اية اسة ؿغ ملٗة ٜةةٛإ ايعبة و َةةٔ ايعيفنيٜةة ١احلذ ٜةة١
اٖ ُ َ٘ مل ي ٝد" ٠ايشاٜؿ "١الٓشدني َٔ ٠ايطبك ١ا٫د ُ ه ١ٝايعً ٝا ٚف ٖيفا
()69
ٜك:ٍٛ
نةةةٌ ٜةةة ّٕٛيةةةَٓ ٞة ةوٹ ٖةةةِ ددٜة ةدٴ

يةةةةٝسٳ ٜبًةةةةُٖ ٢ةةةةٚ ٞيةةةةٝس ٜبٝةة ةدٴ

يٝس هشلٴ اٱَة َ ٤ةٔ ةةػٌ َجًةٞ

إ ةةةة ة ٜعشةةةةةةل اٱَةةةة ة ٤ٳ ايعبٝةةةة ةدٴ

ٚ ٫ؾةةةةةة ة ٤ٷ  ٫ٚسؿةةةةةة ة ظْ ٚيهةةةةةة ةٔٵ

نُةةة ةيفٻهٴ ايةةةةةَ ِّ ٛةةة ة هلةةة ةٔٻ هٗةةةةة ٛٴ

نٹةةةٌٵ إ ا َةةة ٚنةةةةًتٳ سٴةةةاٸ ٠قةةةةّٕٛ

ةةةةةةة ةاٻؾ ٗ آمل ٩ٴٖةةةةةة ة ٚا ةةةةةةةةد ٚٴ

يهةةةٔ ا٫ه هةة ف هةةةٔ "الةةةاأَ "٠ةةةٔ ايع َةةةْ ١ةة تر هةةةٔ طبٝعةةة ١الاسًةةة١
ا ْ٫ك يٝةةةَ ١ةةةٔ ا ُةةةه ا٭َةةة ٟٛإىل ايعب ةةةٞا ايةةةيف ٟملةةةدأ ٝٗ ٜهةةةٌ هًةةة٢
أةه ٍ َ ب ١ٜٓا ٚأُٖٗ ايشهٌ احله ني ٟالخ ًـ ا٭هةااما ٖٓٚة تػةدٚ
الةةاأَٛ ٠ضةةه "اي ُٗةةَ "١ةةٔ سٝةةح ا٭نةةٌا ثةةِ َةةٔ سٝةةح ايؿعةةٌا ٚهلةةيفا ه ة
ايعب ة و إىل اي صةةٛني اي ةة ملل هًةة" ٢ايصةةٛني "٠ايبػدا ٜةة١ا ٖٚةة ٛايؿصةةٌ ملةةي
"اخل نةة "١ا٫د ُ هٝةة ١اي ة تٓشةةدني َٓٗ ة اي ةةٝد" ٠ايشةةاٜؿ"١ا؟ ٚملةةي ايع َةة١
ايرتنٝب ١ٝاي مًطت ملي ايعاه ٚايعذِ ٚا٭نٚ ٌٝايدمٌٝ
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ايفصٌ ايجايح
املسأة يف ايػعس احلذاشي بني احلسية االدتُاعية واحلسية
ايفسدية
تبد ٚايع٬قة ١ملةي ايشةعا ٚالةاأ ٠ف ايكةإ اهلذةا ٟا٭ٚ ٍٚملعةد ٙملكًٝةٌا
ذلهَٛة ١مب ة  ٜٛت ايع٬قة ١ملةي اي ةُ ت ال ٛضةع ١يًةيفنٛني ٠ف ايشةعاا
ٚملةةي ال ة  ٜٛت ايعكًٝةة ١اي ة تةةاا٤ت ف ا ُةةه احلذ ة ٟا قبةةٌ إٔ تسمةةيف
ايعك ٥د اٱ  ١َٝ٬طاٜكٗ سل ٛاي ٛضه ٚملعدٖ
٫ٚمل ةدٸ َةةٔ نينةةد ايٛت ة ٥ا اي ة متٸ ؾ ٗٝة ا ْ٫ك ة ٍ َةةٔ ايٛضةةع ١ٝايشةةعا١ٜ
"ا ًٖٝة"١ا إىل ايٛضةةع ١ٝايشةعا ١ٜف احلكبةة ١ا٭َٜٛةة١ا ٖٚة ٞهًةة ٢اي شدٜةةد
َٔ  ّ 661إىل ّ 751ا ٚهليفا اي شدٜد َ ٛ ٜٸغ٘ َٔ امٌ ايٓصٛك الٓ ذة١
ف ايؿرت ٠الش ني إي ٗٝا ؾ بد َ ٚةب ٠ايشةعا َةه ا٭ٚضة ع ا دٜةد ٠يًُذ ُةه
اٱ ةة َٞ٬ايٛيٝةةد ت كةةدّ ملٛت ة ٥ا ملط٦ٝةة١ا ٚس ةة ٢ايٓصةةـ ايج ة َْ ٞةةٔ ايكةةإ
اي ة ة مله ٜهةةةٔ ايشةةةعا قةةةد دة ةدٸ ددٜةةةدٙا إ ا ا ة ة جٓ ٓٝملعةةةض ايعةةةٛاٖا
ايؿا ١ٜا ن ْع م ايؿا م ات" ١َ ٫ َٔ ّ ٝايٓ ٝا" ف غب قصٝد٠
ٜ ٚهةةةةةٔ مبكةةةةةدٚني الةةةةة٪نيمي تصةةةةةٓٝـ ايشةةةةةعاا ٤س ةةةةةا اُ ْ٫ةةةة ٤
ا ػاافا َٚه ا٭ميف ملعةي احل ةب ٕ تٛضةه ا٭ؾةاا َةٔ ايشةعاا ٤ف مل٦ٝة ت
 ١ٜيًذػااؾ ٝاي ةٛني ١ٜصة ّ٫ا
ذلد ٠ا ن يب ٦ٝت ايبد ١ٜٚف ا زٜا ٠ا
ٜةة ١يًشذة ٚايبشةةأٜا ٚن يب٦ٝة ت ات ايبةة٪ني احلهةةا١ٜ
ٚن يب٦ٝة ت ا
العٗ ٠ ٛن حلب٠ا ٚالد١ٜٓا ٚهً ٢ايةاغِ َةٔ ٖةيف ٙالعطٝة ت ؾةإٕ الة٪نيمي
َ يٛا إىل تصٓٝـ ايشعا ملٴعٝد اٱ  ّ٬س ا َٛضٛه ت٘
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ٜ ٚهةٔ – ؾُٝة ٴَ ِّٕٚةٔ ْصةٛك – َةةٔ ؾة نيم ؾ نةٌ ملةي ايشةةعا ف
ايبةةةٛا ٟا ْٚعةةةب ٙف َاانةةةز احلهةةةاا  ٫ٚة ةٝٸُ ف الكدَةةة" ١ايٓ ةةةٝا"ا
ٚيهٔ دػااؾ ٝايشعا – ملعد اٱ ة – ّ٬قةد ات ةعت ٚنجةات اي ب ٜٓة ت ف
ا٭ ٚة ة ط ا٫د ُ هٝةةة" ١ؾ يهُٝةةةت ايشةةةٝعٚ ٞايطاَة ة ر اخلة ة نيد ٞمية ةجٸٕ٬
دلُٛه ي َ ه تيا تعد ايصشاا ٤ق ني ٠هً ٢ايؿصٌ ملُٗٓٝة ٚملٛدة٘
ه ّ ؾإٕ ايُٓيفد ١اي نجباّ َ ْااٖ ترت تهشـ هً ٢ا٭قةٌ هُٸة ًٜة:ٞ
أ -ف احلذة زلةةد ايبةةد ٚايعةةيفنيٜي َجةةٌ مجٝةةٌا ٚالة دٓي أ ٚايشةةٗٛاْٝي
الةاتبطي مل حلٝة  ٠الدْٝةةٚ ١هًة ٢نيأ ةةِٗ هُةا ملةةٔ أملة ٞنيملٝعةة١ا ٚنٛاسةد َةةٔ
يجً ِٗٝم نيز ا زٜا ٠ايعامل١ٝا ايٛيٝد ايج ْ ٞهٚ -ف ٛنيٚ ٜايعاام زلد
َٔ ايبد ٚال شها ٜٔاييف ٜٔتة  ّ٤٬يػة ِٗ َةه مجٗةٛني ال ة ُعيا ا٭مطةٌا
()71
داٜا ايؿا م"
ايػعس يف ايوضعية اجلديدة

َةةٔ ايب ةٝٸٔ ايش ة ٥ه إٔ َٓعَٛةة ١اٱ ةة ّ٬غةةب َٓعَٛةة ١ايشةةعاا ؾ ة يٛسٞ
ن ٕ َبٗااّا  ُ ٜيبٗ  ٤ايشعا مل ُ ٫اانيا ؾكد أهًٔ ملٗ ٖ ٙ٤ةٛا ٚملةدا
َعذزاّ ق طع ّ أ َٓ ١ايشعاا٤ا َ ٖٓ َٔٚاٸت ؾرت ٠اي كطه ملي ٚتة ٥ا ايشةعاا
ٚقد أؾص املٔ مًد ٕٚهٔ ؾرت ٠اي كطه ملكٛية٘" :اْصةاف ايعةاه هةٔ ايشةعا
أ ٍٚاٱ ّ٬ا مب ةةػًِٗ َةٔ أَةا ايةدٚ ٜٔايٓبةٚ ٠ٛايةٛسٞا َٚة أ ٖشةِٗ ف
أ ًٛه ايكاإٓ ْٚعُ٘ا ؾسُما ٛا هٔ يوا  ٚه ٛا هٔ اخلٛى ف ايٓعِ
()70
ٚايٓجا َ ْ ّ"
َٚةة إٕ تٛضةةعت الٓعَٛةة ١اٱ ةةٚ ١َٝ٬سٝةة ّ ٚسةةدٜج ّا س ةة ٢اْةة عِ ف
ايطب ة ع ملع ةضٷ يةةٝس ملكًٝةةٌ َةةٔ َعط ٝة ت اٱ ةةّ٬ا ؾ ْصةةاّ طةةٛم اي كطةةها
ي ٝمله طٛني اُ ٫ااني ف ايٓٗ ايشعا ٟهً ٢ايٛتب ٠ايعً ٝا  ْ ٖٓ َٔٚبي
نيأ ٟاملةةٔ مًةةد ٕٚايك ٥ةةٌ" :إٕ نةة ّ٬اٱ ةةَٝ٬ي َةةٔ ايعةةاه أهًةة ٢طبكةة ١ف
ايب٬غٚ ١أ ٚاقٗة َةٔ نة ّ٬ا ة ًٖٝي ف َٓجةٛنيِٖ َٓٚعةَِٗٛا ؾإْٸة زلةد
ةعا س ٕ ملٔ ث ملت ٚهُا ملٔ أمل ٞنيملٝعٚ ١احلط ١٦ٝأنيؾه ف ايب٬غ َٔ ١ةعا
()72
ايٓ ملػٚ ١هٓرتٚ ٠املٔ نًجٖ ٚ ّٛب "
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 ٫ميهةةٔ اي ةةً ِٝمل ة نيا ٤املةةٔ مًةةد ٕٚف ايشةةعاا ؾٗةة ٞتةةست ٞف ةة ٝم
الةةة٪ني ا ؾ ٓة ة عِ َٛانةةةؿ ت ايشةةةعا اْ عة ة ّ ا٭دةةةزا ٤الهٛٸْةةة ١يًُٓعَٛةةة١
ايهً١ٝا ؾٝػٝا احلد اخل ك ال ٥ز هليفا ايٓةٛع َةٔ ايعًةِا ٚيهةٔ ٫ملةدٸ َةٔ
اٱقةةااني ملةةسٕ أغااضة ّ ددٜةةد ٠قةةد ا ة شدثت ف سٝة  ٠ا ػااؾٝة احلذ ٜةة١ا
اي تس س ؾ ٗٝاٱ ّ٬ا ثِ اْطًل َٓٗ ا ٚأِٖ ا٭غااى ال ة ذد ٠نة ٕ
ايشعا ايدٜينا ملٛنؿ٘ غاض ّ نيّ ٝ٥ا ٖ َٔٚيفا ايكب ٌٝق ٍٛس ٕ ملٔ ث ملةت
ٖٚ ّ674ةٜ ٛكةةه حتةةت تةةسثب الؿة ٖ ِٝاي ٛسٝدٜةة ١ا دٜةةد٠ا َٗٓٚة "ٚالَٓ٪ةةٕٛ
نةةٌ آَةةٔ مل ة هلل ٥٬َٚه ةة٘ ٚن بةة٘ ٚني ةةً٘ا ْ ٫ؿةةام ملةةي أسةةد َةةٔ ني ةةً٘"
()73
ٚق يٛا يفعٓ ٚأطعٓ غؿااْو نيملٓ ٚإيٝو الصب" ايبكا"285 ٠
ةةةةةٗدتٴ ملةةةةإ ٕ اهلل إٔ ذلُةةةةداّ

ني ةة ٍٛايةةيف ٟؾةةٛم اي ةةُ ٚات َةةٔ ه ةٌٔ

ٚإٔ اييف ٟه  ٣اي ٛٗٝاملٔ َاِٜ

ني  ٍٛأت َٔ ٢هٓد  ٟايعةاش َا ةٌ

ٚإٔ أمة ة ا٭سكة ة ف إ ٜعديْٛةةة٘

صل ٖةةةةةةةةةةد ف ات اٱيةةةةةةةةةة٘ ٜٚعةةةةةةةةةةدٍ

ٚيط لةة نةة ٕ اٱ ةة ّ٬نةةدَ ١ددٜةةد٠ا أسةةدخ َةة أسدثةة٘ ف ايبٓٝةةة١
ا٫د ُ ه١ٝا ؾكد ن ٕ َٔ ايطبٝع ٞأٜ ٫هة ٕٛايشةعاا ٤هًة ٢نيدةٚ ١اسةد٠
َةةٔ ا ْ٫عة ّ ف ايبٓٝةة ١ا دٜةةد٠ا ٚأٜ ٫هْٛةةٛا هًةة ٢نيدةةٚ ١اسةةد ٠أٜهة ّ ف
ايٓعِا ٖٚيفا َ ميهٔ إٔ ٛ ٜؽ ايؿةاٚم ايؿا ٜة ١ملةي ايشةعاا٤ا ٚنيغةِ تًةو
ايؿاٚم ؾإٕ يف تٺ ه َ ١مجع ِٗا ؾعً ٢ال  ٣ٛايؿين تعٗا أ يٝا ايك ِ
ٚايةةةده ٚ ٤ايكصة ة ا ٜٚعٗةةةا أ ةةةًٛه اي هةةةااني نس ةةةًٛه َةةةٔ أ ة ة يٝا
اي ٛنٝةةد ا دٜةةد٠ا ٚهًةة ٢ال ة  ٣ٛالعةةاف ؾةةإٕ ثك ؾةة ١ددٜةةد ٠يًشة ها قةةد
أميفت ت ٛضها ٜهٔ ا ة ًٖٜ ٞعاؾٗة ا ٚنةيفيو زلةد تٛضٸةه أ ةًٛمل:ٞ
اي هُي ٚا٫ق ب و
َٔ اجلصيسة – َهة واملديٓة – إىل ايػاّ

ملعةةد إٔ قةاٸ اٱ ةة ّ٬ف الدٜٓةة١ا ٚا ة ٛطٔ نُ ٪ةة ١هًةة ٢ال ة  ٜٛت
نًٗ ا ٚتبٝٸس ف َه ١ملعد إٔ مًٗ ايةٓيب ف ايعة ّ ايجة َٔ يًةٗذاّ 631 ٠ا
قات َع٘ أ س ا ُه ا دٜد ف نٌ َٔ الدَٚ ١ٜٓه١ا َٚه ا ٫ة كااني
55

ه ت يًشعا أضٛاٙ٩ا ٛا ٤أن ٕ ةةعااّ  ٝةّ ٝا أّ غةب  ٝةٞا ؾًكةد
حتٛيت "َه ْ "١ايشعا َٔ قُطاٺ َانز ٟف "ا ًٖٝة "١إىل "أ اٚ "٠ظٝؿٝة١
ف ا ُه اٱ  َٞ٬ايٛيٝد
َٚة إٕ أؾهةة ٢أَةةا ايدٚيةة ١إىل ا٭َةةٜٛي س ةة ٢اْ كةةٌ الانةةز اي  ٝةةٞ
إىل ايشة ّا ٚيٮَةٜٛي َةه ايشة ّ هٗةد٠ا تعة ٛإىل َاسًةةَ ١ة قبةٌ ايةةده٠ٛا
سةةةي أؾهةةة ٢اخلةةة٬ف ملةةةي ٖ ةةةةِ ٚأَٝةةة ١ملةةةٔ هبةةةد صةةةس املةةةٔ أمٝةةة٘ إىل
ا٫س ه ّ هٓد طاف ث يحا ا٭َا اييف ٟأد"ِٖ هً ٢احلهٛني هٓد ن ٖٔ
َٔ نٗٓ ١ايعاه ؾكه ٢هل ةِ مل يػًب١ا ؾسمةيف َٓة٘ اٱملةٌا ٚأمةاز أَٝٸة ١إىل
ايش ة ّ لةةد ٠هشةةا ةةٓيا س ةةا ايشةةاٚط اي ة ٓةةت مل ُٗٓٝة ا ٚتٴب ةٝٸٔ ٖةةيفٙ
ايكصةة ١دةةيفٚني ايعةةدا ٤ملةةي ملةةين ٖ ةةةِ ٚملةةي ملةةين أَٝٸةةَ ١ةةٔ ْ سٝةة١ا ٚه٬قة ت
ا٭َٜٛي مل يش ّ ٚانيتب طِٗ ملٗ ا سي اخيف ٖٚه نُ ١يدٚي ِٗا ملعةد يةوا
()74
َٔ ْ س ١ٝأما"٣
ٜ ٫ٚبةةدَ ٚةةٔ ايٛق ة ٥ه اي نيطلٝةة ١إٔ ايٓع ة ّ اي  ٝةة ٞا٫د ُ ة ه ٞملعةةد
اٱ  ٖٛ ّ٬غب ٙقبًَ٘ا ؾٗةْ ٛعة ّ ا ة ُااني ٟيٓعة ّ أملة ٟٛأؾة َةٔ اي ذاملة١
ا دٜد٠ا مًت ايًػ ١ؾ ٘ٝطٛنياّ سهاٚ ّ ٜآما ثك ؾٝة ّا ٚمل يٓة تر ؾةإٕ اي عةبب
هةةٔ ايع٬قةة ١ملةةي ايادةةٌ ٚالةةاأ ٠غةةدا ؾعة ّ٬ؾٓ ٝة ّ أنجةةا َٓةة٘ ه٬قةةٚ ١اقعٝةة١ا
ٖٚيف ٙايع٬ق ١ق  ١ُ٥هً ٢ؾعٌ تب يَ ٞه ايبٓ ٢ا٫د ُ هٚ ١ٝاي ٚ ١ٝ ٝايبٓ٢
ايجك ؾ ١ٝاي ْ ذت هٓٗ ا ٚهً ٢اياغِ َٔ تعزٜز ايٓع ّ ا٭مل ٟٛهً٣ٛ َ ٢
ايدٚيةةٚ ١ا  ٜة الًهٝةة ١ايؿا ٜةة١ا ؾةةإٕ ايط ة مله ايع ة ّ يع٬قةة ١ايادةةٌ مل ة لاأ٠
ه٬قةة َ ١ةةٛتا٠ا اس ة ؿغ ايادةةٌ َةةٔ م٬هل ة مبانز ٜةة٘ ٚا ة ك٬ي٘ا ٚظةةٌ
"احلا" غب َ ط ملل َه "ا ٓس" ؾ ٭ ٍٚن ني َعرتؾ ّ هً َٔ ٘ٝم ٍ٬طاا٥ةل
اي عبب ايشعا١ٜا ٚايج ْ ٞظٌ  ١ًٝ ٚاي ٛانٌ ايطبٝعٚ ١ٝايهاٚني١ٜ
َٚةةةٔ ْ ة ة ٥ر اْ كة ة ٍ َانةةةز ايدٚيةةة ١إىل ايشة ة ّ ظٗةةةٛني َعة ة ايهةةةٝل
ٚاٱس و مل ٫سل ني يد ٣ه ٕ الد١ٜٓا ملعد إٔ ن ْت َٛطٔ اي س ةٝس
َٗٚد اْ٫ط٬ما ٚقةد ة هدِٖ ا٫سل ة ني اي  ٝةٚ ٞايهةٝل ايٓؿ ة ٞهًة٢
ا٫ة ػ ٍ مل يكه  ٜايدامًٚ ١ٝم ن" ١ايؿك٘"ا س  ٢ن ني ايؿكٗة َ ٤ةٔ الدٜٓة١
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ِٖ ايؿكٗ  ٤اي بع ِٖٚ )75(" ١اييف ٜٔاخيفِٖ هُا ملٔ هبد ايعزٜةز َ شة نئٜ
ي٘ ؾٜ ُٝعاى هً َٔ ٘ٝأَٛني هٓدَ ن ٕ ٚاي ّ ٝهً ٢الد١ٜٓا  ِٖٚهبٝد اهلل
ملٔ ه ب ١ملٔ َ ع ٛا ٚها ٠ٚملٔ ايزملب ٚايك ِ ملٔ ذلُدا ٚم نيد ١ملةٔ ٜةدا
 ٚةةعٝد ملةةٔ ال ةةٝاا ٚأملةة ٛملهةةا ملةةٔ هبةةد ايةةامحٔ ملةةٔ س ة نيخ ملةةٔ ٖش ة ّا
 ٕ ًُٝ ٚملٔ  ٜنيا ٚقد أضة ف ملعةض الة٪نيمي ث٬ثةٖ ١ةِ أملة ٕ ملةٔ هجُة ٕا
ملٔ هبةداهلل ملةٔ هُةاا ٚأملة ٛةًُ ١ملةٔ هبةد ايةامحٔ ملةٔ هةٛف" ٚهًة٢
ٚ
ا ْةةا ايٓكةةٝض اةةة ػٌ ملعةةض أملٓةة  ٤الدْٝةة ١اٯمةةا ملةةسَٛني ايؿةةٔ ٚايةةدْ ٝا
ٝ ٫ٚٸُ ف ايػٓ ٤ا اييف ٟتشهًت دل ي ٘ ٖ ٚتٵ ي٘ ةاٚط٘ا أَة الٗ ُةٕٛ
مل٘ ؾه ْٛا َٔ ايع َٚ ١ا٭هٕ ٝا ٚي ٜا ٣ٚإٔ ها ٠ٚملٔ ايةزملب املةٔ "الدٜٓة"١
حت ٍٛهٓٗ إىل ايعكٝلا ٚل ٴة ٌ٦أؾصة هةٔ اي ةبا قة " :ّ٬٥ايؿ سشة ١ؾٗٝة
ؾ ة١ٝا ٚايٓ و قًٛملِٗ "١ٖٝ٫
املسأة يف احلاضستني:

ن ْت ايطبك ١ا٭ني كااط ١ٝف احل ضاتي ت ُ ةه اٜة ٫ ١ت ُ ةه ملٗة
ايطبك ت ا٭ ْ٢ا ٚمل  ٫ب ع ن ْت الاأٖ َٔ ٠يف ٙايطبك ١ت ُ ةه مبة ت ُ ةه
ايطبك ١اليفنٛني َٔ ٠سا١ٜا ٚم ن ١ف َ سي احلا ٚا ةٓسا  ٚتكةـ
أَةةٛني احلةةا ٚا ةةٓس ضةةُٔ سةةد ٚالدٜٓةة١ا ملةةٌ تعةةدتٗ إىل ايبةةٛا ٟا َٚةةٔ
َعةة ا ٫شةة ط ١ايؿا ٜةة ١ف َٛضةةٛه ١ا ةةٓس َةة تٓ قً ةة٘ ا٭مبةة ني هةةٔ
ه ٥ش ١ملٓت طًش ١أْٗ ق يةت " :إْٓة ْ شةٗ ٢هلةيف ٙايؿشة ٍٛملهةٌ َة سانٗة
ٚنٌ َ قدنيْ هً"٘ٝ
ٚيعةةٌ أٖ ةِ َ ة ؾعًةة٘ ةةةعا ايػةةزٍ ٖةة ٛأْةة٘ الٛضةةٛع ايٛسٝةةد ايةةيف ٟقطةةه
ا ُااني ١ٜاي ملل ف اي٬سلا ؾإ ا ن ٕ ايشعا ملسملٛامل٘ نًٗ ه ش الاسً١
ا ْ٫ك يٝةةة ١ملةةةي طةةةٛني ٜٔحتةةةت ةةةةاط :ٞاٱ ةةة ّ٬ملٛنةةةؿ٘ َٓطًةةةل الاسًةةة١
ا دٜةةةد٠ا ٚاي  ٝةةة ١ملٛنةةةؿٗ ْ ةةة ١هةةةٔ "ايدٚيةةة"١ا ؾةةةإٕ "ايػةةةزٍ" نة ة ٕ
الٛضةةٛع ايب هةةح هًةة ٢اْ٫ع ة م َةةٔ اي ةةًط ي :ا٫د ُ هٝةةٚ ١ايدٜٝٓةة١ا َةةٔ
مةة ٍ٬إ نيانةة٘ ٭ُٖٝةة ١ايةةاؾض لشةةهً ١ا ٫ة ُااني١ٜا ٚف ايٛقةةت ْؿ ةة٘
ا دنيى ايػزٍ أُٖ ١ٝاي ٛانٌ َه "الدْٝٸ "١ايٛيٝد٠
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ٚيعٌ اي ٪اٍ الٓبجل َٔ طبٝع ١ت نيٜخ ا٭ ه ٖ َ ٛايدٚاؾه اي دعًةت
َةةٔ ةةةعا ايػةةزٍ  ٜذ ة َٛ ٚضةةٛه ت ايشةةعا ا٭مةةاَ" ٣ةةد ٜا نيثة ٤ا ٖذ ة ٤ا
ؾخاا "؟
َجٌ ٖيف ٙايع ٖا ٫ ٠ميهٔ إٔ ْع ٛملٗ إىل با ٚاسةدا ؾكةد تهةٕٛ
ايطبٝعة ١ا٫د ُ هٝةة ١ا ْ٫ك يٝةة ١يفشةةت  -سٗٓٝة  -يٮؾةةاا ملة خلاٚز هًةة٢
"اي ٥د ايع ّ" ٚقد ه" أٚي٦و ا٭ؾاا هٔ ؾا  ِٗ ٜملشعا ايػةزٍا ٚية ْةااٙ
نياؾةةداّ يًةةاأٖ ٟةةيفا قٝة ّ ايٛضةه اي  ٝةة – ٞملعةةد اخل٬ؾةة ١ايااةةةد – ١ٜهًةة٢
ًَِٖ ١٦ٝو ي٘ ًط ت٘ا ٚي٘ َٜ٪دَٚ ٙٚع نيضٙٛا ي ا ف الانز ١ٜايكبًٝة١
الٛنيٚثَ ١انز َ ١ٝ ٝ ١ٜذد٠
سة  ٍٚايشة ها ايػٳةزٍ إٔ  ٜذة  ٚثٓ ٝ٥ةة" ١اٱمل سةٚ ١اي شةةا"ِٜا َةٔ مةةٍ٬
اي عبب ايؿين يًشا هٔ ا ٓسا يٝػةد ٚايشةعا ؾعة ّ٬ف ايٛاقةها ٚتشخٝصة ّ
يٲْ ٕ ايٛاقع ٫ ٞالج يٞا ٚالشخ  ٫ا ةا ا سةي قة ٟٛهًة ٢اية خً
َٔ "هكد "٠ايكٝد ا٫د ُ هٞا ؾ يػٓ  ١ٝ٥م ن ١ةعا ايػةزٍ ا٭ٚىلا َهٓٓةت
ايش ها َٔ َٛقـ ٚدٟ ٛا ٜك َٔ ٣ٛم٬ي٘ هً ٢ايؿصةٌ ملةي اتة٘ ةة هااّا
ٚملي ا ُه ةًطّ١ا ٚف ايٛقةت ْؿ ة٘ تعةد "الةاأ "٠ال ػةزٍ ملٗة مٝة  ّ٫أٚ
اؾرتاضة ة ّا ٚإ ة ة نة ة نيت "هْ ٝة ة ّ" َعاٚؾة ة ّ هًةةة ٢ال ة ة  ٣ٛايؿةةةا ٚ ٟاٯمةةةا
ا٫د ُ ة هٞا ٜ ٚعةةد ايش ة ها  ٜة هًِ هةةٔ ملعةةدا ٚإ ة ن ة ني  ٜة هًِ هةةٔ
قةةاها َٚةةٔ امةةٌ ا ُةةه ْؿ ةة٘ا ٚف إثةةا ٖةةيفا ٜٓشةةس َةةيفٖب ٕ ةةةعا ٕ ٜف
دػااؾ ٝة ٚاسةةدٚ ٠ف دل ُةةه طبكةة :ٞا٭ٖ ٍٚةة ٛايعةةيفني ٟالج ة يٚ ٞايج ة ْٖ ٞةةٛ
ايػزٍ ايٛاقع ٞايعُاٟ
َٔ ايطبيعة االدتُاعية إىل ايطبيعة ايفٓية

َٔ ايبي إٔ ظ ٖا ٠نببٚ ٠ؾاٜد ٠ف اي نيٜخ ا٭ مل ٞنعة ٖا" ٠احلةا
ايعةةيفني ٫ "ٟميهةةٔ إٔ تٓبجةةل ؾذةةس٠ا ؾةة ٬مل ة ٸد َةةٔ َٗ ة  ٜٔهل ة  :ا٭ َٗ ٍٚة
ا ُها ٚايج ْ َٗ ٞايجك ؾ١ا  َٚن ٕ يٛاسد َُٓٗ إٔ ٜٴػين هٔ اٯمةاا
ٚضلهةةا إىل الةةنت ٖٓ ة َكٛيةة ١الؿهةةا ي ٛةة ٕ ٝغٛيةةدَ ٕ" :إْةة٘ نًُة تعًةةل
ا٭َةةا مل يبشةةح هةةٔ ملٓٝةة ١حت ٝةة ١يؿً ةةؿَ ١ة أ ٚي ٝة ني أ ملةة ٞأ ٚؾةةينا ٚنةةًٓ –
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يةةةٝس إىل دٝةةةٌ أ ٚأَةةة ١أٜ ٚةةةٔ – ملةةةٌ إىل طبكةةة ١اد ُ هٝةةة١ا َٚة ة هلة ة َةةةٔ
()76
ه٬ق ت"
ٚتبةةد ٚالٓعَٛةة ١ايعاملٝةة ١اٱ ةة ١َٝ٬ايك هةةد ٠اي ة  ٜة ِ اْبع ة خ ايشةةعا١ٜ
ايعيفنيٜةة َٗٓ ١ة ا ٚتبةةد ٚاي ةةًط ْ" ١ٝايكبًٝةة – ١اخل٬ؾٝةة "١الٓعَٛةة ١ايه ة ملط١
يًُٓع ١َٛا٭ٚىلا ٚايؿ نةً ١ايٛانةً ١ملةي ايشةعا ٚايٛاقةها َٚةٔ ٖٓة َٛضةه
ايؿصٌ ٚايٛنٌ ْع  ٜٔاٱملداع ايشعا ٟهً ٢أْٸ٘ َٔ إْ ز ا ُ هة ١نُة ٖةٛ
َةٔ إْ ة ز ايؿةةا ا ٚقةةد  ٜخطةة ٢ايؿةةا – ملؿا اْ ٝةة٘ – ايٛضةةع ١ٝا ُعٝةةَ ١ةةٔ
مةة ٍ٬إْش ة  ٤ه ة نيَةةزٟا ٚنًُ ة امل عةةد هةةٔ ا ُعةة ٞا ا جًٝةة٘ ايؿةةين
يعٛالةة٘ا ٚا ا ايعة ال ثةةٌ "ايةةٛاقع "ٞتاَٝةةزاّا َُٗٚة ن ْةةت ا ٫شة ط١
ايؿا ١ٜ ٚ ١ٜا ؾإٕ هل أن ّ٬ثك ؾ ّ ٝاد ُ ه ّ ٝتع ٛإي٘ٝ
ٚملٓ ة  ٤هًةة ٢دديٝةة ١ايع٬قةة ١ملةةي ا٭ؾةةاا ٚالٓعَٛةة ١ايعاملٝةة ١اٱ ةة١َٝ٬
 ٬غةب
نهٌ ْشس "احلا ايعةيفنيْٚ "ٟة ر هٓة٘ ايشةعا ايعةيفنيٟا ْشةّ٤ٛا أنةّ ٝ
ٚاؾةةةدا ٚإٕ سةةةدخ َةة ٜٴشةة ملٗ٘ َةةةٔ اٯ اه ايع لٝةةة ١الزآَةةة ١يةةة٘ نةة ٭ ملي:
اٱ ب ْٚ ٞاياْٞ َٚا ؾإ ٖ َٔ ٛقب ٌٝاي ش ملٗ ت اي ٸبٛٝيٛد١ٝ
ٚف َعةةاى سدٜجةة٘ هةةٔ ايػةةزٍ ف ايعصةةا ا٭َةةٟٛا ٜةةا ٣ةةةهاٟ
ؾٝصٌ" :إٕ ال به حلان ١ايشعا ن ٕ ضلس إٔ ٖٓ يو تؿة ه ّ٬هُٝكة ّ ملةي
ةعا ايػةزٍ ٚاحلٝة  ٠اٱ ة١َٝ٬ا ٚإٔ ٖةيفا اي ؿ هةٌ اْ ٗةَ ٢ةا ّ ٠أمةا ٣إىل إٔ
ٜؿةةرتم هٓٗة ا ٚإٔ طلة يـ هةةٔ ا ٖٗة ا ؾسَة سةةي تةةَ ّ٤٬عٗة ؾكةةد نة ٕ
يو ٖ ٛايػزٍ ايعيفنيٟا ٚأَ سي ام ًـ هٓٗ ؾكد ن ٕ ٖ ٛايػزٍ الطًلا
أ ٚالؿشّ ؾًٓك صا هً ٢إٔ ْ ةُ ٘ٝايػةزٍ ايعُةاٟا ْ ةب ١إىل هةٖ ِٝةيفٙ
()77
ايط ٥ؿ ١هُا ملٔ أمل ٞنيملٝع"١
إ ّا ايعةة ة ٖا ٠ا٭ ملٝةةةة" ١ايػةةةةزٍ ايعةةةةيفنيٚ "ٟثٝكةةةة ١ايصةةةةً ١ملةة ة ي طٛنيات
ا٫د ُ هٝةة١ا ٜ ٚهةةٔ ٖةةيفا ايٓةةٛع َةةٔ ايشةةعا يٝعٗةةا ملٛنةةؿ ١ظ ة ٖا٠ا ف
ا ًٖٚ ١ٝايطٛني ايااةةدٟا ؾًكةد ن ْةت احلكبة ١ا٭َٜٛة ١البعةح احلكٝكةٞ
ي٘ا ؾُٔ دٗة ١نة ٕ اي ؿة ٚت ا٫د ُة ه ٞقةد تٛضةها ٚا ا ت ايؿةٛانيم ملةي
الانز ٚا٭طاافا ا  ٜاّ أؾصشت هٓ٘ ايؿٛانيم ملةي احلٛاضةا ٚايبةٛا ٟا
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َٚةةةٔ دٗةةة ١أمةةةا ٣تبةةةد ٚالاٜٚةة ت ايشةةةؿ ١ٜٛف احلكبةةة ١ا٭َٜٛةةة ١قةةةد أمةةةيفت
ت س ةةةةطا ف ٖ٦ٝةةةة ١ةةةةةعا١ٜا ٜٚةةةةا ٣نيصلةةةٝس مل٬ةةةةةب 0973 -0911 -إٔ
ا ةةة ش ي ١ايشخصةةةة ١ٝاحلكٝكٝةةةة ١إىل ٚدةةةة٘ نيٚا٥ةةةة ٞتبةةةةد ٚنسْٗةةة ملةةةةدأت ف
احلذ ا ثِ ملا ت ملٛد٘ م ك ف ايبصاٚ ٠ايهٛؾ١ا ثِ ف ملػدا ا أ ٟؾُٝ
ملعةةد ٖ045ةةةة  ّ 762 -ف ا٭ ٚة ط اي ة هاؾةةت ؾ ٗٝة ايشخصةة ١ٝاياٚاٝ٥ةة١
ايعيفنيٜةةٜٛ ١ه ة ّا ٚف الاانةةز ايعااقٝةة ١أْص ة ف أملط ة ٍ آمةةا ٕٚإىل أٚي٦ةةو
ايةةيف ٜٔنة ٕ أنةةًِٗ َةةٔ احلذة ا َجةةٌ دلٓةة ٕٛيًٝةة٢ا ٚ٭ ٟا٭ ةةب ه ملكٝةةت
ملعةةض ايشخصةة ٝت َجةةٌ هُةةا ملةةٔ أملةة ٞنيملٝعةةٚ ١ايعادةةْٚ ٞصةةٝا ةخصةة ٝت
ت نيطلٝةة١ا هًةةة ٢سةةةي إٔ ملعةةض ايعةةةيفنيٜي ي ٝةةةت ةخصةة ٝت َةة ػب٠ا ٖةةةيفٙ
()78
ا٭  ١ً٦ن ٕ مل ٛه أدٛمل ٗ إٔ تٓكًٓ َٔ "الٓ شٌ" إىل "ا٭ْجاٚملٛيٛد"ٞ
ٚيعةةٌ الاٜٚةة ١ال ٓ قًةة ١ف ن ةةا ا٭ ه سةة ٍٛايش ة ها :هةةا ٠ٚملةةٔ سةةزاّ
ايةةةيفُ ٜٓ ٟةةة ٞإىل قبًٝةةة" ١هةةةيفني "٠تؿٝةةةدْ ف قةةةدني ٠ايشة ة ها هًةةة ٢تهجٝةةةـ
اله ْٛت ايج مل  ١ف قصة ١رل زية ١ملبهةع ١أملٝة ت َةٔ ايشةعاا ٚقةد قٝةٌ "إٕ
ها ٖٛ ٠ٚأ ٍٚه ةل َ ت َٔ احلا"( ٛ ٖٛٚ )79ز نيٚاٞ٥ا ٚؾٜ ٘ٝكة ٍٛقةٝس
ملٔ الًٛر قٛي٘:
ٚهُا ٔٚملٔٹهذٕ٬ٳ ايؿ ة ٢ق ًةتٵ ٖٓةدٴ

ٚف هةةا َ٠ٚايعةةةيفني ِّٟإٕ َةةتټ أ ةةةْ٠ٛ
 َٔٚال ٓ قٌ قٛهلِ:

ملعؿةةاا٤ا ٚايٓٗةةد َ ٟة ت هًةةٖٓ ٢ةةد

ؾعةةةا ٠ٚةةٔٸ احلةةاٻ قبًةةة ٞإ ةةةةكٞ

ٚايٓٗةةدٖ ٟةة ٛةة ها ٜةةده ٢املةةٔ هذةة ٕ٬ايٓٗةةدٖٚ ٟةةَ ٛةةزأَ يعةةا ٠ٚملةةٔ
سزاّ
ٚف ايكص ١ايعيفني ١ٜتبد ٚاله ْٛت ال خ يؿ ١تصٌ سةد ا٫ؾةرتام اي ة ّا
ؾ خ ًل دلُٛه َٔ ١ايعٛا٥لا ن يعؿ ١اٱط٬ق١ٝا ٚف ٖةيفا ٜكة ٍٛةةهاٟ
ؾٝصٌ" :اٱ ٜٓ ّ٬ؿخ ف ْة ني احلةا يٝطؿٗ٦ة ا ٜ ٚةٓؿخ ؾٗٝة يٛٝقةدٖ ا
ٜٛادٗٗ َٓؿصةً ١هُة سٛهلة ا ٚ
ؾ ًو َٔ ة ٕٚ٪ايٓؿس ٚاحل٠ ٝا اي
صلعًٗ َٓكطع ١هُ ٚنياٚ ٖ٤أَ َٗ ا ٚإ أض ف إيٖ ٗٝةيفا احلة دز ايةيفٟ
61

ُةةه

ضلةة ٍٛملةةي طػ ْٗ ٝة ٚملةةي ا
()81
يع طؿ ١احلا ْٖ ٞزه ١ايعؿٓ"١

نيع ف ْؿةةس الةةْ َٔ٪زهةة ١أمةةا ٣تكةةـ

ٜٚبةةد ٚنيأ ٟايةةدن ٛني ؾٝصةةٌ ق َ ة ّ َةةٔ الةة٪ثا اٱ ةة َٞ٬ف ا٭ؾةةاا ا
ٚنةةسِْٗ تًكةٛا تعة ي ِٝاٱ ةة ّ٬ملةةٛتبٚ ٠اسةةد٠ا ٚاَ جًةةٛا هلة مل ةةًٛى ٚاسةةدا
ٚنسٕ ا ُه نًٓ٘ ن ني ن ًٚ ١اسد٠ا ٖٚةيفا َٓة ف يطبٝعة ١اي ة نيٜخ ٚهًةِ
ا٫د ُ عا ٚأَ الهة ٕٛايجة ْ ٞيًكصة ١ايعيفنيٜة ١ؾٗة ٛاهلٝة ّ ايةيفنٛنيٟا ٚف
ْٗ  ١ٜايكصٜ ١عٗا اهل  ِ٥دل"اّ هً" ٢احلٌ"ا  ٖٛٚا٫ؾرتاما ٚا٫ؾرتام ٜرتى
آثة ني ٙهًةة ٢نة سا اياغبة١ا ٚتعٗةةا آثة ني ٙدًٝٸة ّ١ف امة  ٍ٬اي ةةٛا ٕ ايعكًةةٞا
()80
نُ ظٗا هٓد دلٓ ٕٛملين ه َا ّ 684ا ؾُٔ َطٛي ٘ اي ١ٝ٥ ٝقٛي٘:
ٚأمةةةةاز َةةةةٔ ملةةةةي ايبٝةةةةٛت يعًٓةةةةين

أس ةدٸخ هٓةةو ايةةٓؿسٳ مل يًٝةةٌ م ي ٝة

أنياْةةةة ٞإ ا نةةةةًٝتٴ ميٻُةة ةتٴ سلٛٳٖةة ة

ملةةٛدٗٞا ٚإٕ ن ة ٕ الصةةًٚ ٢نيا ٝ٥ة

َٚةة ة ملةة ةٞٳ إةةةةةااىْ ٚيهةة ةٔٻ سبٸٗةة ة

ٚهعِ ا  ٣ٛأه ٝايطبٝاٳ الةداٜٚ

مًةةْ ٫ ٕ٬ٝادةة ٛايًكةة ٤ٳا ْ ٫ٚةةةا٣

مًةةةةةةةًٝي إٜ ٫ادةةةةةةةٛإ اي ٬قٝةةةةةةة

إ ا اتٴ ف ا٭نيى ايؿه  ٤نيأ ٜٴين

أنةةةة ْه نيسٵًةةةةة ٞإٔ ميٝةةةةٌٳ سٹ ٝيٝةةة ة

مي ّ ٓٝإ ا ن ْت ميٓٝة ّا ٚإٕ تهةٔ

ص ة  ّ٫ٴ ٜٓة هين اهلةة ٣ٛهةةٔ ص ي ٝة

هًةةَ ٢جةةٌ يًٝةةٜ ٢ك ةةٌٴ الةةا٤ٴ ْؿ ٳةة٘

ٚإٕ نٓتٴ َٔ ي ٢ًٝهً ٢ايٝسو ط ٜٚ

ٚتبد ٚظة ٖا ٠ا٫ؾةرتام َ ذًٝة ١ف ا ٓة ٕٛنُة هٓةد مجٝةٌ ملةٔ َعُةا
()82
ٖ 82 – ّ 710ةة :
ٜكٛيةةةةَٗ ٕٛةةةٜ ّ٬ةةة مجٝةةةٌٴ ٚإْةةةةين

٭ق ة ةِٴ َة ة ي ٞهةةةٔ ملجٓٝة ةَ َ١ةةةٔ َٗٵة ةٌٔ

أنياْةةةةةةة ٫ ٞأيكةةةةةةة ٢ملجٓٝةةةةة ةَ َ١ةةةةةةةاّ٠

َةةٔ ايةةدٖا إ ٫م ٥ؿةة ّ أ ٚهًةة ٢نيسٵةةٌ

ٚي ٛتانتٵ هكًَ ٞعَ ٞة طًب ٴٗة

ٚيهةةٔ طٹ٬مل ٗٝة ل ة ؾ ة تٳ َةةٔ هكًةةٞ

ٚمل يٓ ٝذةة١ا ؾةةإٕ اٱميةة ٕ اٱ ةة َٞ٬إٕ ميٓةةه ايشةة ها ايعةةيفنيَ ٟةةٔ
ة  ٚايعؿٓةة١ا ؾإْةة٘ ميٓعةة٘ أٜهة ّ َةةٔ ؾكةةدإ اي ةةٛا ٕ ملةةي اهلةةٚ ٣ٛايعكةةٌا
ٖٚيفا َ آيت إي ٘ٝاياٚا ٜت ايعيفني ١ٜنًٗ
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ايػاعس ايعرزي بني واحديتني

تبد ٕٚ َٔ – ٚنيٜا – ظ ٖا ٠احلا ايعيفني ٟف احلكب ١ا٭َٜٛة– 661 ١
 ّ 751ني  ٠ؾعٌ ؾهاٚ ١ٜثك ؾ ١ٝيٓخب ١اد ُ ه ١ٝهً ٢أ  ١ً٦إةه ي ١ٝيًبٓ١ٝ
ا٫د ُ ه ١ٝايٛيٝد٠ا حتت ةاٚط  ٝة ١ٝيدٚيةَ ١انزٜة١ا ٚحتةت ةةاٚط
الٓعَٛةةة ١اٱ ةةة١َٝ٬ا ؾ يشةة ها – هًةةة ٢ايةةةاغِ َةةةٔ ؾا  ٜةةة٘ – ؾإْةةة٘ ميجةةةٌ
دل ُع ّ ددٜداّا ٖيفا ا ُه ٜعد َٓ عُ ّ ف ا ُه ايع ّا ملةٌ نة ني ف
س ٍ َٔ ايؿص ّ هٓ٘ا اْؿص ّ ا ز ٤هٔ ايهٌا ؾة ز ٤الٓؿصةِ ضلة ؿغ
ملبعض َٔ َٛانؿ ت "ايهٌ"ا ٚضلكل ف ايٛقت ْؿ ة٘ اخلصٛنة ١ٝييفاتة٘ا
ٚف اي  ٝم ٖيفا ٜا ٣ةها ٟؾٝصٌ "إٔ ايػةزٍ ايعةيفني ٟصلةا إٔ ٜهةٕٛ
أثةةاّا يرتملٝةة ١ددٜةةد٠ا ن ة ق ١ن ة َ١ا ٚصلةةا إٔ ٜهةة ٕٛأثةةاّا يٓةةٛع َةةٔ
احل ٝة  ٠ا٫د ُ هٝةة١ا تعةةاف ا ٫ة كااني ٚت ة هد هًٝةة٘ا ٚنةة ٬ا٭َةةأٜ
()83
ٛ ٜاؾاا إ ٫ف هصا ملين أَ"١ٝ
أَ إٔ ايػزٍ ايعيفني ْ ٟتر هٔ تامل ١ٝن نيَ ١نة ق ١ؾٗةيفا َة  ٫ميهةٔ
ايانةة ٕٛإيٝةة٘ا ؾ يرتملٝةة ١ا٫د ُ هٝةة ١حت ة ز إىل سكبةة ١أطةة َٝٓ ٍٛة ّا َٚةةٔ
د ْا آما ؾإٕ ظ ٖا ٠ايػةزٍ ايعةيفني – ٟنُة ْةاٖ – ٣ة ٞني  ٠ؾعةٌ ا٭ؾةاا
َٔ َٛقه جِٗ هٔ ايٛد ٛاحلاا ٚقد سككٛا ملشعاِٖ ٚد ٛاّ اد ُ ه ّ ٝف
َ ة س ت َةةٔ ايبةةٛا ٟا ة  ٚت تٛضةةع ت ا ُةةه ايجك ؾٝةة ١اي ة أن ة ملٗ
ا ٖ٫ةةةزا َةةةٔ مةةة ٍ٬ايصةةةداّ ملةةةي احلاٜةةة ١ايشخصةةة١ٝا ٚملةةةي اي ٛظٝؿة ة ت
اي  ١ٝ ٝيٲٜدٜٛيٛد ٝاٱ ١َٝ٬
ٚيةة ٛا شهةةاْ ملعةةض ايٓصةةٛك يٛدةةدْ الٓعَٛةة ١ايشةةاه ١ٝت ةةدمٌ
يهبت ايعٛاطـ ايؿا ٚ ١ٜاس  ٝد تٗ ايػاٜز١ٜا ٖٚيفا َ ا ة جُات٘ اي ةًط١
الانز ١ٜف تعٜٛد ه َة ١ا ُةه ٚم نة ٘ هًة ٢اخلهةٛعا َٗٓٚة احلةدٜح
ايٓبةة" :ٟٛإٕ ايٓ ة ني قةةد سٴؿٓةةت مل يشةةٗٛات" ٚف اي ٓزٜةةٌ "ٚي ٝةة عؿـ ايةةيف٫ ٜٔ
صلدْ ٕٚه س ّ س ٜ ٢ٴػٓ ِٗٝاهلل َٔ ؾهً٘" ايٓٛني 33
ٚهً ٢اخل٬ف اي ّ َه ةها ٟؾٝصةٌ َة نيآ ٙطة ٖا يبٝةا ف ال ةسي١
ْؿ ٗ ا ٜك" :ٍٛأَ إٔ ٜه ٕٛاحلا ايػزي ٞرل ًؿ ّا ٚيٓكٌ دل ْب ّ يٲمل سٝة١
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 Apageال ةةٝش١ٝا ؾٗةةيفا ٜ ٫عةةين أْةة٘ يةةٝس ملةةي ا٫ثةةٓي أٜةة ١نةةً١ا ؾًكةةد
ا خدّ ايرتٚمل ٚني يػَ ١شبع ١مل يكدا ١ا ٭ِْٗ نة ْٛا ٜعٝشة ٕٛف ذلةٝط
جةةٌ ؾٝةة٘ ٖةةيف ٙايكدا ةة ١ملعةةدّا َ ةةٝطااّا ٚايكدا ةة ٖٓ ١ة  ٫تك هةةٚ ٞنيه ة ّ
َ ٝشّ ٝا ٭ْٗة أسْ ٝة ّ دٜؿٝةٚ blasphemaToire ١هًٓٝة إٔ ْشةار نٝةـ
إٔ ْ ِك ٳٌ يػة ١ايكةاإٓ إىل ايشةعا تٗةدف اْط٬قة ّ َةٔ تصةٛني ايٛاسةد ا٭سةد إىل
إْش  ٤ه ي ثٌ ييفاى ايع اييفٜ ٟٴدمٌ ايكاإٓ ؾ ٘ٝالة ٫ َٔ٪إىل اي عةبب
هٔ َٛقـ َٔ ا٫ق دا ٤ايدٜين ٖٚهيفا ْا ٣إىل أ ٟسةد سلةٔ ملعٝةد ٕٚهةٔ
()84
ايرتانا اييف ٟأق َ٘ ةها ٟؾٝصٌ"
ٚقد أنيا ط ٖا يبٝا َٔ نيأ ٜ٘اي ة ملل ايةيفٜ ٟةاملط ملةي ٚسداْٝة ١اهلل ف
ا٭ه ة يٞا ٚملةةي ٚاسدٜةة ١الةةاأ ٠هًةة ٢ا٭نيى هٓةةد ايش ة ها ايعةةيفنيٟا أنيا إٔ
ٜٓشةةةٖٚ – ٤٢ةةةٜ ٛه ةةةا مل يؿاْ ةةة - ١ٝمط ملة ة ّ َز ٚدةة ّا ؾهاتةةة٘ ا٭ٚىل:
اياملط ملي اي صٛنيات اي ٛسٝد ١ٜيٲ ّ٬ا ٚال ٝش ١ٝف ايشام اي أؾهت
إىل تُٓٝط ت َ ك نيمل١ا نسٕ ٜؿ ا ايع٬ق ١ملي ايعب ني ٠اٱ " ١َٝ٬أةةٗد إٔ
 ٫إي٘ إ ٫اهلل"ا ٚملي ا اي جًٝح ال ٝشٞا ؾب ٭ٚىل ٜجبت الٓ ُ ٞإ ةَ٘٬ا
ٚمل يج ْ ١ٝصل د الٓ ُٝ َ ٞش٘ ٝا ٚأَ ايؿها ٠ايج ْ ١ٝاية امل ػ ٖة طة ٖا
يبٝةةةا ٖةةة ٞإٔ اٱٜةةةدٜٛيٛد ٝاٱ ةةة – ١َٝ٬قةةةد مًكةةت هلةة ْعةةةباّ ف ايٓخبةةة١
ت ْؿ ةةٗ
ا٫د ُ هٝةة١ا ف ايبةةٛا  ٟنُ ة ف احلهةةاا ٚتًةةو ايٓخبةة ١هُُ ة ٵ
مل يشةةعاا ٚايشةةعا ايعةةيفنيْ ٟؿ ةة٘ محةةٌ َُٗةة ي ُٖةة  :ايكصةة ١ا٫د ُ هٝةة١
ملطً ٗ الاأ" ٠الَ٪جًٚ "١ايج ْٚ ١ٝدداْ ١ٝايش ها اي تهةُا تةٛم ايةٓخيب إىل
"احلاٜةة"١ا ٚقةةد أؾص ة هةةٔ ا٭َةةا ٜٔمل يشةةهَ ٣ٛةةٔ ايةةدٖا ٚالةةٛت إ ا
()85
ضلكل َ ٜصب ٛإي٘ٝا ٜك ٍٛمج ٌٝملٔ َعُا:
يكةةد مؿ ةتٴ إٔ ٜػ ة يين الةةٛت ملػ ةّ١

ٚف ايٓؿس س د تٷ إيٝوٹ نُة ٖٝة

ٚإْةةةة ٞي جٓةةةةٝين احلؿٝعةة ة ُ١نًُةة ة

يك ٝٴةةةةةو َٜٛةةة ة ّ إٔ أملجٸةةةةةو َةةة ة ملٹٝةةة ة

َٚةةٔ ايٛاض ة إٔ "ط ة ٖااّ ملةةٔ يبٝةةا" قةةد أ ةةاف ف إْش ة  ٤ايع٬قةة ١ملةةي
ايش ة ها ايعةةيفنيٚ ٟملةةي ْعاٜةة ١اي ٛسٝةةدا ٚنةةسٕ ؾهةةا ٠اي ٛسٝةةد تهةةٔ
ق ُ٥ةة ١ف "ا زٜةةا"٠ا أ" ٚايشة ّ"ا ؾ يٜ ٛٗٝةةٚ ١ال ةةٝشٛ َ ١ٝضةةع ٕ ف آ ةةٝ
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ايعاملَٚ ١ٝصاا  َٔٚايٛاض أٜهة ّ "إٔ ايٓعة ّ اخلاادة ٞاي ة ٥د ف ايشةام
َٔ ايصي إىل اي ٕ ْٛٝت ؾٚ ٘ٝسد ٠ايؿً ةؿ ١ال ٝؾٝزٜكٝة ١اي ة ملك ١هًة٢
ايٓعِ اياأيف يٚ ١ٝيهٔ تزٍ ايبٓ ٝت الٝجٛٝيٛد ١ٝخة نةٌ سهة ني٠
مبؿا ٖ ة ا ٚالكصةة ٛمل لٝجٛٝيٛد ٝة ٖةة ٞتًةةو اهل ٝنةةٌ ايع َةة ١اي ة تطةةار
()86
إد مل ت ن ًَ ١هٔ ا٭  ١ً٦ال عًك ١مل ه ٜٔٛايهْٚ ٕٛشس ٠اٱْ ٕ"
َٚةةةةٔ ا٭ؾهةة ة ني ايةة ة ت٬قةةةةت هٓةةةةدٖ "ايعيفنيٜةةةةَ "١ةةةةه اٱٜةةةةدٜٛيٛدٝ
اٱ ةة١َٝ٬ا ؾهةةا" ٠ا ٗة " ؾ ٗة ؾةةاى َةةٔ ايؿةةاٚى "يهةٔٔ ايا ةةٍٛٴ
ٚاييف ٜٔآَٓةٛا َعة٘ د ٖةدٚا ملةسَٛاهلِ ٚأْؿ ةِٗ ٚأٚي٦ةو هلةِ اخلةبات ٚأٚي٦ةو
ٖةةةِ الؿًشةةة 88 ٕٛاي ٛملةةةٚ "١ف ةةةٛني ٠ايبكةةةا 091 ٠دةة  ٤نةةةا ا ٗةة أَةةةااّ
َب ةااّ "ٚقة تًٛا ف ةب ٌٝاهلل ايةيفٜ ٜٔكة تًْٛهِ  ٫ٚتع ةدٚا إٕ اهلل  ٫ضلةا
الع دٚ "ٜٔف مطب ١ٺ يعً ٞملٔ أملة ٞط يةا ٜكة" :ٍٛأَة ملعةدا ؾةإٕ ا ٗة ملة ه
َٔ أملٛاه ا ٓ ١ؾ ش٘ اهلل خل ن ١ٝأٚي ٘٥ ٝؾُٔ تان٘ نيغب ١هٓ٘ أيب ة٘ اهلل
ثٛه اييفٍا ِٝ ٚٳ اخل ـ َٚٴٓه ايٓٻصـٵا ؾٛاهلل َ غُز ٟق ّٛقطٗ ف هكةا
()87
انيِٖ إ ٫ٳيٓٛا "
ٚا ٗ ة هٓةةد ايشةةعاا ٤ايعةةيفنيٜي ق ة  ِ٥ف س ٝة تِٗ  ٚةةًٛنِٗ ملشةةهٌ
طبٝعٞا ؾِٗ هً ٢م٬ف َه ايٛضٸع ٝي :ا٫د ُ هٚ ١ٝاي ١ٝ ٝا َٔ مةٍ٬
َطًةةبِٗ ايٛدةة" ٟ ٛاحلاٜةة "١اية أؾصة ةةةعاِٖ هٓٗة ا ٜ ٚهةةٔ ا ٗة
اييف ٟتبٓ ٖٛ ٙٛا ٗ الٓصٛك هً ٘ٝةاه ّا ٚيهٓ٘ ن ٕ ُ ٜجً٘ا ؾهُة
ا ٗة إنيضة  ٤يةةةة "ايٛاسةةد" ف اي ةةُ ٤ا َٚةةدمٌ َةةٔ الةةدام ٌٝايعاٜهةة ١إىل
ايٓع ِٝا٭ملدٟا ؾإٕ ا ٗ َٔ أدٌ الاأ" ٠ايٛاسد "٠ف ايدْ ٝاياآٖٜٛ ١نٌ
نة سب٘ إىل ايٓعةة ِٝاحلٝة تٞا ٚايةةيف ٟغةةدا سًُة ّ َج يٝة ّ ملعٝةةد الٓة ٍ ٚاقعٝة ّا
ٚيهةةٔ ايشةةعا ٜةةدْ ٞايشة ها َةةٔ يةةو "الجة ي"ٞا ٚف ٖةةيفا ٜكةة ٍٛمجٝةةٌ ملةةٔ
()88
َعُا:
ٜكٛيةةةة ٕٛد ٖةةةةد ٜةة ة مجٝةة ةٌٴ ملػةةةةز٠ٚٺ

ٚأ ٟدٗةةةةةةة ة غبٳٖةةةةةةة ةٔٻ أُنيٜةةةةةةة ةدٴ

يهةةةةةةٌ سةةةةةةدٜحٺ ملٝةةةةةةٓٗٔٸ ملش ةةةةة ةْ١

ٚنةةةةةٌ ق ٝةةةةةٌ هٓةةةةةدٖٔٻ ةةةةةةٗٝدٴ
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إ ا قًةةةتَ :ة ة ملةةةٜ ٞة ة ملجٓٝة ة ُ١قة ة تًٞ

َةةٔ احلةةاا ق يةةت :ث مل ةتٷ ٜٚز ٜةدٴ

ٚإٕ قًتٴ ني  ٟملعضٳ هكً ٞأَهٹةّٵ ملة٘

تٛيٓةةةتٵ ٚق يةةةت :اى َٓةةةوَ ملعٝةةةدٴ

ؾ يش ة ها مجٝةةٌ َ ةةٛؾ ّ 710 ٢هًةة ٢اي كاٜةةاا ٖٚةةيفا ايع ة ّ ٜشةةب إىل
َٓ صـ احلكب ١ا٭َّ 751 – 661 ١ٜٛا ؾكد ه ش ايٓصةـ ا٭َٗٓ ٍٚة ا ٚ
ٜهةةٔ ايػةةز – ٚف ةةب ٌٝاهلل – ق  ُ٥ة ّا ؾكةةد ملةةدأت َاسًةة ١ددٜةةد٠ا ٖٚةةٞ
"ايؿ ٛر" اي  ٛةه مة نيز دػااؾٝة آ ة ٝايعاملٝة١ا ٚم نة ١ف صة ٍ إؾاٜكٝة ا
 َٗٓٚة إىل إ ةةب ّْ 700 ٝا ٚيهةةٔ ايش ة ها  ٜة ده ٞالٓ ة ايةةيف ٟة ف
ايطةةةٛني ا٭َ ٍٚةةةٔ ايةةةده٠ٛا سٝةةةح ن ْةةةت "ايػةةةزٚات" تشةةةب إىل احلةةةااى
ايدامًٞا ٜٚعين ْشا ايده ٠ٛف ا زٜةاَ ٠ةٔ الانةز "َهة – ١الدٜٓة "١إىل
ا٭طااف "َٔ اي ُٔٝدٓٛمل ّ إىل تبٛى ص "ّ٫ا أَ دٗ "ايعةيفني "ٟؾإْة٘ دٗة
امًةة ٜ ٫ ٞذ ة  ٚأطةةااف ايب ٜةة١ا ؾٗةة ٞا ة ٍ احلٝةة ٟٛخل ٝيةة٘ا ٚيهةةٔ
ايشعا ايعيفني ٟف طٛني ٫سل  ٚاحلد ٚايزَ ْٚ ١ٝهٳ ٳبا ايعصةٛنيا ملعةد إٔ
محةةٌ ني ة ي" ١احلاٜةة "١اي ة ا ة ع ى ملٗ ة هةةٔ "ا ٓةة"١ا ه ٥ةةداّ مل ٝيةة٘ َةةٔ
"ال ع ي "ٞالج ي ٞإىل "اٱْ ْ "ٞايدٖاٟ
ايعرزيُّ احلب املوت االْبعاخ

ن ٕ "الٛت" ٚاسداّ َٔ الٛضٛه ت اي ةػٌ ملٗ ايشة ها ايعاملة ٞقبةٌ
اٱ ةةّ٬ا ٚن ة ٕ ايشةةعٛني الس ة َ ٟٚص ة سب ّ لهةةُاات ايش ة ها ٚلع ْ تةة٘ا
س  ٢غدا َّٗ ُٓٝا َٚه اٱ  ّ٬تبد اٱس و مل لس  َٔ ١ٜٚالةٛتا  ٚيةو
٭ٕ احلٝة ة  ٠ايةةةدْ – ٝنُة ة نةةةٛنيتٗ ايعكٝةةةد ٠اٱ ةةة – ١َٝ٬ؾهة ة  ٤هبةةةٛنيا
ٚي ٝةت ؾهة  ٤ا ة كاانيا ٚايؿهة ٖ ٤ة ٛاَ شة ٕ يٲْ ة ٕا ؾةةإٕ خطة  ٙؾكةةد
هةة" إىل اني ايبك ة ٚ ٤اخلًةة" ٛا ٓةة"١ا ٚملٗةةيف ٙايصةةٛني ٠تٓ ؿةة" ٞالس ة  "١ٜٚهةةٔ
الٛتا ٚتٓ ؿ" ٞايعبج "١ٝهٔ احل٠ ٝا ؾكد ن نيت َ ٚ٪ي ١ٝأنجا َٓٗة سةدث ّ
طبٝعّ ٝا أ ٚسةدث ّ م ضةع ّ يًُصة ؾ١ا ٜٚبةدٖ ٚةيفا ٚاضةش ّ ف َعًكةٖ ١ةبا
ايةةةيفٚ ٟدةةةد ف الةةةٛت ْٗ ٜةةة ١يًُطة ة فا أ ٚايهةةة ٕٛا٭ملةةةد ٟملعةةةد هةةةااى ف
احل٠ ٝا ٚملعد هااى َه َ طًب تٗ
تٴُ ٵةةة٘ا َٚةةةٔ تٴخطةةةٜ ٧ٴعُةةةا ؾٗٝةةةأّ

نيأٜت الٓ  ٜمبطَ هشٛا٤ٳ َةٔ تٴصةا
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ٜٚبةةد ٚالةةٛت هٓةةد هةةٓرتٜ ْٗ ٠ةة ١ؾا ٚةة١ٝا ٚايؿا ٚةة ١ٝتك هةة ٞا ؾةة١
مل حلٝةة ٠ا ٚي هةةٔ ا ؾةةَ ١شةةاٚط ١ملإنيضةة " ٤الةةاأ "٠ايةة ٚضةةه نةةٛنيتٗ
نُع ة ٍ يصةةٛني ٠احل ٝة ٠ا ٚن ة ٕ اٱنيض ة ٖ ٤ةة ٛالجةةٌ ا٭هًةة ٢ايةةيف ٟضلككةة٘
()89
الٛتا ٜك:ٍٛ
ملهاتٵ خٛٸؾين احل ةٛفٳ نةسْين

أنبشتٴ هٔ غاى احل ةٛف مبعةزٍ

ؾسدب ٴٗةةةةةةة ة  :إٕ الٓٝةةةةةةة ة١ٹ َٓٗةةةةةةة ةٌٷ

٫ملةةة ةدٸ إٔ أُ ةةةةةك ٢ملهةةةةةسو الٓٗةةة ةٌٔ

ٜٚبد ٚايؿ نيم دً ّ ٝملي احلهٖ " ِٝب"ا ٚملي ايبطةٌ الًشُة" ٞهةٓرت"٠ا
ؾ ة حله ٜ ِٝة ٓ ر ي ة سةةدخا ٚأَ ة ايبطةةٌ ؾ ٝصةةٛني احل ٝة  ٠اْكط ه ة ّ هةةٔ
ؾعًةةة٘ا ٚيهٓةةة٘ ٜةةةاؾض الةةةٛت ايةةةام" ٝا ة ة ْ"ٞا ٜ ٚهةةةٔ ايشةةة ها
ا ًٖ ٞملعٝداّ هٔ َؿَٗٛي يًُٛت ُٖ  :احلةل ٚاخلًة ٛا ٚم نٸة ّ١إٕ نة ٕ
َاتبط ّ ملكه١ٝا ن ي أة ني إي ٗٝاَا ٩ايكٝسا ٖٚةٜ ٛبشةح هةٔ ا ة ع ٠
سذٵةةا ملةةٔ هُةةاٚا ٜكةة ٍٛإ ٵ أ نينةة٘ الةةٛت ٖٚةةٛ
الًةةو ايةةيف ٟأٚنيثةة٘ إٜة ٚ ٙايةةد ٙٴ
()91
م نيز "سد " ٚأنيض٘:
أ ٫أملًةةةؼ ملةةةين سذٵةةةا ملةةةٔ هُةةةاٚ

ٚأملًةةةةؼ يةةةةو احلةةةةٞٸ ا دٜةةةةدا

ملةةسْ ٞقةةد ًٖه ةتٴ ملةةسنيى قةةّٕٛ

ةةةشٝك ّا َةةةٔ ٜة ة نينِٴ ملعٝةةةدا

ٚي ٛأْةًٖ ٞهةتٴ ملةسنيى قةَٞٛ

يكًةةةتٴ :الةةةٛتٴ سةةةلٷا  ٫مًةةة ٛا

ملةةسنيى ايش ة ّا  ْ ٫ةاٷ قا ٜةاٷ

 ٫ٚةةةةة فٺ ؾٝٴ ةةةةٓدٳا أٜ ٚعةةةة ٛا

أَ ال ًِ َٔ ايشعاا ٤ؾكد أس ٍ قٓٛط ايش ها ايكدٚ ِٜتا ٚ ٙخٛؾة٘
َةةٔ الةةٛت إىل "سًةةِ" ف ايعةة ايعًِةة" ٟٛالجةة ي"ٞا  ٚيةةو مل نيا٥ةة٘ يًةةدْ ٝا
ٚإهااض٘ هٓٗ ا يعً٘ ٜٴاض ٞن سا "ا ٓ "١ؾٝؿَ ٛه ايؿ ٥زٜٔا ٚطلًةد َةه
ى ملة لٛت هًة ٢أْة٘ قهة  ٤اهلل ٚقةدنيٙا ٚإٔ ايؿ ْٝة١
اخل يدٜٔا ٚييفيو ٖة ٛنيا ٕ
"احل "٠ ٝتاادعتا ي كدّ ايب ق" ١ٝا ٜٓ ٖٓٚ "١دمٌ ايش ها ف ؾه  ٤تعز١ٜ
اييفات هٓد م ااْ٘ احل٠ ٝا أ ٚد ْب ّ َٓٗ ا  ٚتهٔ ا ْ٫ك يَ ١ةٔ َؿة ِٖٝ
الةةٛت ا ًٖٝةة ١إىل الؿٗةة ّٛاٱ ةة َٞ٬هًةة ٢ةةةهٌ قؿةةز ٠ة ة قٛي١ٝا ٚإ ة
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سةةدخ َ ة ٜشةةب٘ اي ذ ةةبا نع ة ٖا ٠أملةة ٞذلذةةٔ ايجكؿةة ٞت ّ 651ا ؾٗةةٛ
ةةةدٜد ايٛؾ ة  ٤ي ةةبت٘ اييفاتٝةة ١ايٛثٝكةة ١ايعٗةةد مب ة قبةةٌ إ ةةَ٘٬ا ٚف ايٛقةةت
ْؿ ٘ ن ٕ دل ٖةداّ – نُة أظٗةات الاٜٚة ت هٓة٘ – ؾكةد أةة ني ةةهاٟ
ؾٝصةةةٌ إىل ٖةةةيف ٙايعة ة ٖا ٠ملكٛيةةة٘" :ط ٥ؿةةةَ ١ةةةٔ ايشةةةعاا ٤أ ةةةًُٛاا ٚيهةةةٔ
ْؿ ٛةةِٗ تةة"أ َةةٔ ظةة ٍ٬ا ًٖٝةة١ا ٚيةةيفيو  ٜة طٝعٛا إٔ ٜٓجٓةةٛا هُ ة
نةة ْٛا ؾٝةة٘ ف سٝةة تِٗ ا دٜةةد ٠ف اٱ ةةٚ ّ٬يكةةد نةة ٕ ف ةةب ٠أملةةٞ
ذلذٔ نيٚا٥ه َٔ ملط٫ٛت ا ٗة ا ٚف ن ةا ا٭ ه ٚاي ة نيٜخ نةؿش ت هةٔ
()90
مل ٘٥٬ف ايك "١ٝ
ٚنيغِ دٗ  ٙال ؿل هً ٘ٝؾكد ٚادة٘ ايشةاٜع ١هًٓة ّا ٚنةار ةةعااّا ملةسٕ
اخلُا َ ٠ع ٘ ف احل٠ ٝا َ ٖٞٚااؾك ١ي٘ ملعد الٛتا ؾ ٫نيتٛا ٤ضلدخ ف
()92
احل٠ ٝا يعً٘ ضلدخ َه الٛت ايٓٗ ٞ٥ا ٜك:ٍٛ
إ ا َةةتټ ؾةة ؾٓٸ ٞإىل دٓةةةا ناَةةة١

تٴةةاٚٸ ٟهع ة َ ٞملعةةد َةةٛت ٞهاٚقُٗ ة

 ٫ٚتةةةةةةةةةدؾٓٸين ملةةةةةةةةة يؿ ٠٬ؾةةةةةةةةةإْين

أمةةة ة ف إ ا َةةة ة َةةة ةتٴ أ ٫أ ٚقَٗةةة ة

ٜٚٴةا ٟٚملُةةا احلة ٸ حلُةة ٞؾةةإْين

أ ةبٷ هل ة َةةٔ ملعةةد َ ة قةةد أ ةةٛقٗ

 َٔٚاي٬ؾت سهٛني "ايؿ "٠٬نسنيى َٓؿ َٔ ١ٝرل ١ًٝايش هاا ٚيهٔ
يٝس نيؾه ّ يًُه ٕا ٚإ ا شه ني لٓ "اخلُا "٠الاتبطة ١مل يزنياهةَ ١ةٔ
سٝةةةح الٓشةةةسا َٚاتبطةةة ١مل حلٝة ة  ٠الدْٝةةةَ ١ةةةٔ سٝةةةح ايطكةةةٛوا َٚاتبطةةة١
مل  ٫ة ة ُااني ف ثٓ ٝ٥ةةة :١احلٝة ة ٚ ٠الةةةٛتا ؾ نيملةةة" ١ا ٗة ة " تةةةا ٟٚظُةةةسٙ
ايػاٜةةز ٟف طةةٛني ٟس ٝتةة٘ :ا ة ًٖٚ ٞاٱ ةةَٞ٬ا ٚيهةةٔ اؾ كة " ٙاخلُةةا"٠
ن ؾ ك  ٙالاأ ٠ظ ٖا ٠غب ق ملً ١ي٬نيتٛا٤
أَٸ ايش ها ال ًِ ملعد ايطةٛني ا٭ ٍٚايةيفَ ٟجًة٘ أملة ٛذلذةٔ ؾُٝهة ٞف
الع ٚض ١ايك  ١ُ٥هً ٢اياض ا ٚإٔ ايك ٝةٌ ف احلةاٚه ٜٓةزٍ الٓزية ١ايعًِٜٛة١ا
()93
ٚف ٖيفا ٜك ٍٛس ٕ ملٔ ث ملت ٖ 65ةة ّ 685 -
ٚقة ة ٬نُِٴ ف ايٓة ة ني أؾهة ةٌٴ ني قٗةةةِ
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محةةةَ ِٝعةةة ّ ف دٛؾٗة ة ا ٚنةةةاٜهٴ

ٚن ٕ نعا ملٔ َ يو ت ٖ 51ةة قد أ س ٖيف ٙايصٛني ٠ملكٛي٘:
نةةةةةةةااّ الةةةةةةةدامٌ ٚالخةةةةةةةاز

ٚقةةةةةة ٖ٬ٴِ ف دٓةةةةةة ٕ ايٓعةةةةةةِٝ

ٚقةةد ن ْةةت احلةةاه ٖةة ٞايب هةةح ا٭ٖةةِ هًةة ٢ثٓ ٝ٥ةة :١احلةةا ٚالةةٛتا
"ؾ حلةةا ٚالةةٛت ُٖة ف ايٛاقةةه َ َ ٬ة ٕ ٜٓ ٫ؿصةة ٕ٬ف أَ ٟهة ٕا َٚةةه
يةةو ؾةةإٕ ه٬ق ُٗةة ي ٝةةت ملج مل ةةة١ا  ٚيةةو ٭ْٗةة ْ ٝذةة ١اي طةةٛني اي ةة نيطلٞ
يًشعٛه ؾ يشعاآَ ٤يف ايكدّا ا خدَٛا نٛنياّ دل  ١ٜيًد٫ية ١هًة ٢آثة ني
احلةةةا ايطبٝعةةةٚ ٞالةةةاأ ٠ت ةةةًِ يًادةةةٌ ايةةةيفٜ ٟس ةةةاٖ ا ٭ْةةة٘ أؾهةةةٌ
()94
ا نيمليا ٚن ْت ايكه ١ٝف ساه طاٚا  ٖٞ ٠اَ ٬ى "اَاأ"٠
هٓةةدَ تهةةٖ" ٕٛةةًٝي" ٖةة ٞتًةةو الةةاأ٠ا ٚيهٓٗ ة تهةةٔ جبُ هل ة
ا ٫ة جٓ  ٞ٥ةةبب ّ يًش ةاها ؾ يعصةةا ايعبةة ٟ ٛةةةٗد ساٚمل ة ّ هدٜةةد٠ا ن ة ٕ
ايبشح هٔ الٛاني أ ةٗ ا ؾشةاه طةاٚا  ٠ق َةت ملةي  0084 – 0093م ّ
ٚقةةد تػٓةة ٢ملٗةة ٖةةَٛبٚو ف اٱيٝةة ٠ا ٚطةةاٚا َ ٠دٜٓةةْٝ ْٜٛ ١ةة ١ملًػةةت أٚز
ا ٖ ٫ني ف ا٭يةـ ايج يةح م ّ ٜٚبةد ٚإٔ احلةاه ن ْةت ق ُ٥ة ١ملةي ْعة َي
غةةب ق ة ملًي يً ع ة  ُٖ ّٜة ْ :ع ة ّ الدٜٓةة ١ايدٚيةة١ا ٚايٓع ة ّ اياه ة ٞ٥ا ٚإ ة
ن ْت "ًٖٝي" ه ١َ٬ايٓع ّ الدٜينا ٚهَ٬ة ١احلةا ايؿةا  ٟاية ا ة عًت
 َٗ٬يؿ نيو ٜػ َا َٔ أدًٗ
هً ٢الًو ٚاي ٚ ١ ٝايدٚي ١مل
أَ ا ة نيه اٱ ة" َٞ٬ايؿة ت " ؾٝخةٛى غُة ني احلةاها ٖٚةَ ٛطُةٔ٦
يٛهد اهلل ية٘ مل ٓة١ا ؾ يشةٗ  ٚ ٠ة ١ًٝ٭َةا :ٜٔإهة ٤٬نًُة ١احلةل "اهلل"ا
 ٚمًَ ٍٛهٛت ايبك " ٤ا ٓة"١ا َٚةٔ ٖٓة هة" ايعةيفني ٕٜٛمل حلةا سلة ٛالةاأ٠
الَ٪جً ١هً ٢أْٗ ايبد ٌٜهٔ ايؿا ٚو هٓد ايشٗدا٤ا ٚمل لك ملةٌ ؾةإٕ ايصةٛني٠
الج ي ١ٝحلٛني ٜت ا ٓ ١تٓزار أَ ّ الاأ ٠اي صل ٖد ف ب ٌٝإنيض  ٗ٥ا ٚقد
ؾه مج ٌٝملٔ َعُا مل صٛنيات٘ قبَٛ ٌٝت٘ إىل َة ملعةد الةٛتا ؾٛدةد دلة ٚني٠
()95
"احلبٝب ٖٞ "١الج ٣ٛالب ػ:٢
ٚدة ة ٔٚنيٵ إ ا َة ة َة ةتټ ملةةةٝين ٚملٗٓٝة ة

ؾٝة سبةةيفا َةةٛت ٞإ ا د ة ٚنيتٵ قةة"ٟ

هةةدَ ٴو َةةٔ س ةاٺ أَ ة َٓ ةوٹ نياس ةْ١

َٚة ة ملة ةوٹ هةةةين َةةةٔ تةةةٛإٕ  ٫ٚؾَجٵة ةأ
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ا نُ أُغاٟ
أ ٫أٜٸٗةةة احلةةةاټ الةةة"ٸر ٖةةةٌ تةةةا ٣أم نًـٺ ٜٴػاُ ٣ا
ٗ ٜٓ ٫ٚةةةةة ٞسبٸةةةةة ٞملجٓٝةةةةة ١يًزدةةةةةا

أد ةدٻى  ٫تبًةة٢ا ٚقةةد ملً ةٞٳ اهلةة٣ٛ

ؾ يش ها ايعيفنيٜ ٫ ٟطُ إىل ا ٓ ٫ٚ ١إىل سٛني ٜتٗ ا ٚإ ٜطُ إىل
مًةة ٛاحلةةا ملٓٝةة٘ ٚملةةي "احلبٝبةة "١اية ؾة ى هًٗٝة ملشةةعاٙا ؾ ة ش يت إىل
"ا٭َجٛيةة"١ا ٚنسْٗةة مةة نيز سةةد ٚا٭نيىا ٜ ٫ٚةةست ٞهًةة ٢س ةةٓٗ ايبًةة٢ا
ؾ ػد ٚأقاه إىل ا٭ طا َٗٓ ٠إىل ايٛد :ٜٔ ٛايزَ ْٚ ٞاله ْٞا  ٚتكـ
ا٭ طا ٠هٓد سبٝبة ت ايشةعاا٤ا ؾكةد اَ ةدت إىل ايعكًٝة ١ايع َة١ا نُة ف
الا ١ٜٚاي ي" :١ٝق ٍ ؿ ٕ ٝملٔ  : ٜقًت َ٫اأ٠ٺ َٔ هةيفني٠ا ٚنيأٜةت ملٗة ٖة٣ٛٶ
غ يب ّ مؿتٴ هً ٗٝالٛتٳ َٓ٘ا َ مل ٍ ايعشةل ٜكة ًهِ َع ةةاٳ هةيفنيَ ٠ةٔ ملةي
أس ٤ ٝايعاه؟ ؾك يت :ؾٓٝة مجة ٍ ٚتعؿةـا ٚا ُة ٍ ٳٜشٵًُٓة هًة ٢ايعؿة فا
ٚايعؿةة ف ٜٛنيثٓةة نيقةةة ١ايكًةةةٛها ٚايعشةةةل ٜػةةةين آَ يٓةة ا ٚإْةة ْةةةا ٣هْٛٝةة ّ ٫
()96
تا" ْٗٚ
تبد ٚهكً ١ٝايشعاا ٤ن َٓٚ ١نيا ٤نٓ هٖ ١يف ٙالا١ٜٚا ؾس طا ٠ا ُ ٍ
ف ملين هيفنيْ ٠عب ٠أ طاتٗ ف ايشعاا نيغِ إٔٻ ايٛاقةه غةب ايشةعاا يهةٔ
ايشعاا ٤ؾاضٛا تصٛنياتِٗ الج ي ١ٝهً ٢رل ١ًٝايع َة١ا ؾػةدا الجة يٚ ٞاقعٝة ّا
هٔ طاٜل اٱقٓ ع مل يشعاا ٚيٝس م ؾ ّ ٝإٔ ةة ها ١ٜايعةيفنيٜي إ ة تعة ٛإىل
ديفني ٚاقعٞا " ٖٛٚايكص"١ا أ ٟب ٠ايش ها اييفاتٝة١ا ٖٚةٜ ٛةاخ مصة ٥
 ١ٝايش ها ايؿا ١ٜا ٚتبد ٚةة ها ١ٜمجٝةٌ ملةٔ َعُةا  ٛدة ّ
ايبدا٠ٚ
يٛانيخ ايبدا ٠ٚف ايعٗد اٱ  َٞ٬ايب ناا ٚيًرتنز سة ٍٛايةيفاتا س ة٫ ٢
ْهة ة ْعجةةةا هًةةةَٛ ٢قةةةـ ةةةةعا ٫ ٟضلهةةةا ؾٝةةة٘ مجٝةةةٌ سهةةةٛني ايبطةةةٌ
الانةةزٟا نيغةةِ سهةةٛني الةةاأ" ٠احلبٝبةةَ "١صةةشٛمل ّ ملهج ؾةة ١ة ٜهٛيٛد١ٝ
ه ي١ٝا ته تٓب" ٧ملصٛؾ ٸ١ٝٺ" مل نا٠ا ٚسبٜ ١ ٝك:)97(ٍٛ
تعًٓةةةل نيٚسةةة ٞنيٚسٳٗة ة قبة ةٌٳ مٴٹًكِٓة ة

 َٚة ملعةةد َ ة نٓٸ ة ْط ؾ ة ّ ٚف الٗةةد

ٚيهٓةةة٘ ملة ة مٕ هًةةة ٢نة ةٌٸ سة ة خ

 ٚا٥اْةةة ة ف ظًُةةة ة١ٹ ايكةةة ة"ٔ ٚايًشةةةةةد
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ٜ ٫ٚزاٍ ٜا ملصٛت طًٝل أْ٘ ٜا ٣ف الٛت َٔ أدٌ "احلبٝب "١ةهّ٬
()98
آما يًش٠ ٝا ٜك:ٍٛ
ٜٛٗاىٹ َٔ هشل ايؿ٪ا ؾإٕ أَتٵ

 ٜبة ةهٵ نةةةدا ٟنةةةداى ملةةةي ا٭َقةةة"

ٜةةة ة يٝةةة ة ين أيكةةةةة ٢الٓٝةةة ة َ١ملػ ةةة ةّ١

هِ
إٕٵ نة ة ٕ ٜةةةّٛٴ يكةةة ٥ٹ َ

ٜٴكةةةدني

إْةةة ٞإيٝةةةو مبةةة ٚهةةةدتٹ يٓةةة ظاٷ

ْعةةةةةا ايؿكةةةةةب إىل ايػةةةةةين ال ٛةةةةةا

ٚأَ قٝس ملةٔ الًةٛر "ا ٓة"ٕٛا ؾإْة٘ أقةٌ س ة ١ٝؾا ٜةَ ١ةٔ مجٝةٌا
ٜٚبةةدَ ٚةةٔ َٛقةةه آمةةا أقةةاه إىل احل ةة ١ٝايع َةة١ا يهٓةة٘ ةةخٸ ملشةةعاٙ
()99
ه ةك ّ َج يّ ٝا َٚعشٛقَ ١ج ي١ٝا ٜك:ٍٛ
يعُاَ ٟة ٫قة ٢مجٝةٌ ملةٔ َعُةإ

نٛدةةد ٟملًًٝةة ًٜ ٚ ٫ ٢ةلٳ َ ةةًِٴ

ًٜ ٚة ةلٳ قة ة ملٛوٷ ٚقةةةٝسٷ ٚهةةةاْ٠ٚ

ًٜ ٚكةةةة٘ قبًةةةة ٞؾصةةةة ٝٷ ٚأهذةةةةِٴ

َٚةةٔ ايٛاضة إٔ "ايعيفنيٜةة "١ظة ٖا ٠ف ايشةةعاا ْ ذةةت هةةٔ َةة٪ثاات َةةٔ
م نيز ايشعاا ؾكب ١ًٝهةيفني ٠ميٓٝة ١ا٭نةٌ – نُة تٛثةل الصة ني – ٚن ْةت
َعاٚؾةة ١ملص ٥صةةٗ قبةةٌ البعةةح ايٓبةةٟٛا ٚلة هةِٻ اٱ ةة ّ٬ا زٜةةا ٠دٓٛملة ّ
ٚصةة ّ٫ا ٚمةةةاز إىل ايشة ة ّ ٚايعةةةاام اْهة ة ف ه َةةةٌ ددٜةةةدا ٖٚةةة ٛاهلذةةةا٠
ا ُ ه١ٝا ٚالٗ دا ٕٚضلًُ ٕٛملسنيى ددٜد ٠غب أنيى ا زٜا٠ا ٚضلًُةٕٛ
– هٔ طاٜل ا ٗ – جبٓة ١هٵًٜٛة١ا ٖٚةيفا َة أنٻةٌ ظة ٖا ٠احلةٓي ايؿةا ٟ
يًُةةٛطٔ ا٭ّا ٚم نةة ١ملعةةد إٔ ق ةةٌ هةةد نةةبب َةةٔ الٗ ة دأٜا ٚا ة ٛطٔ
ايب ق ٞف الٗة دا "ايشة ّ – ايعةاام – صة ٍ إؾاٜكٝة – إ ةب ْ" ٝا َٚةٔ ٖٓة
تبد ٚا٭ةع ني ايعيفني ١ٜمحٚ ١ُٝٝدداْ١ٝا تهُا مٝب ١الٓ عا
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ٖواَؼ ايباب األوٍ
اني ن ني – ز01ك -455

-0

ي ٕ ايعاه-

-2

ٜٛإ ايش ها حتكٝل نيادة ٞا٭يفةا – اني ايه ة ه ايعاملة-ٞ
ك0994 -49

456

-3

َٔ – َٓ ٗ ٢ايطًا
ن ني ط 0ز 4ك099

-4

نيادةةةه ايؿا ٚةةة ١ٝف ايشةةةعا ا ةةة ًٖ -ٞيٓةةةٛني ٟايك ٝةةة- ٞ
اي ه َٔ -ملػدا ط 0964ك31

ط0

ُد ملٔ َ – ُٕٛٝسكك٘ ذلُةد طاٜؿة – ٞاني

ملل -ز-05

اني

ك046

-5

ي ٕ ايعاه – َصدني

-6

ةعا تسملط ةااّ -حتكٝل ًُ ٕ ايكاغٛيٚ ٞدب ني د ِ – َطبكة١
اٯ اه – ايٓذـ ط0ك 0973 -99

-7

مجٗا ٠أةةع ني ايعةاه -حتكٝةل هًة ٞذلُةد ايبذة -0967 -ٟٚ
ك -005مل٫ٛمَ -صا

-8

ايشعا ٚايشعاا -٤ز-0

-9

ا٭غ ْ ٞز – 08ك035

-01

ايشةةةعاا ٤اي ةةةٚ ٛمص ٥صةةةِٗ ف ايشةةةعا ايعاملةةة -ٞاني قبة ة - ٤
ايكةةةة ة ٖا -2110 - ٠ك+39احلةةةةةةدٜح ايٓبةةةةةةَ ٟٛةةةةةةٔ ا٭غةةةة ة ْٞ
ز8ك242

314

اني ايه ةةا ايعًُٝةة -١ملةةبٚت  -ز-05

-00

ا٭غ ة ْ ٞيٮنةةؿٗ ْ-ٞ
ك0992 -71

-02

ٜةةٛإ تةةسملط ةةةااّ -حتكٝةةل هًةة ٚ ٞايؿك ة ني ة ة ناا اني ايػةةاه
اٱ  َٞ٬ط – 2ك0999 -8975
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-03

ةةةار ٜةةٛإ اهلةةيفيٝي ٭ملةة ٞةةعٝد اي ةةها ٟحتكٝةةل هبةةد اي ة ني
ؾااز -ايك ٖا ٠ز ٢ٗ َٓ+818 - 2ايطًا 296 -8

-04

ةعاا ٤ايصع يٝوَٗٓ -ذ٘ ٚمص ٥ص٘ -اهل ١٦ٝالصا ١ٜيًه ة ه
ايك ٖا0979 ٠ةةةةة308

-05

مزاْةةة ١ا٭ ه يًبػةةةدا  – ٟط ملةةة٫ٛم ز– 2كٜ +028ةةةٛإ اي ةةةًٝو
حتكٝل عد ٟايهٓ  -ٟٚاني ايه ه ايعامل ٞط0994

-06

ا٭غ ْ ٞأمل ٛايؿاز ا٭نؿٗ ْ ٞز– 21ك389

-07

ٜٛاْ٘ -حتكٝةل هبةد ايةامحٔ الصةط  – ٟٚاني العاؾة -١ملةبٚت
 -ط0ك "2113 "21

-08

أةع ني اهليفيٝي – َصدني

ملل -ز- 2

-09

أٚني اياٚا ١ٜن سا ا٭غ ْ ٞز-03

572

ك038

-21

ٜٛإ ايش ها – َصدني

ملل ك 56+36+08

-20

ٜٛإ ايش ها – َصدني

ملل ك 56+36+08

-22

ٜٛإ ايش ها – َصدني

ملل ك 56+36+08

-23

 ٕ ٜايشٓؿا – ٣حتكٝل إَٜ ٌٝعكٛه-
ملبٚت ط0990 0كٜٛ 35+78اْ٘ ك56 -

-24

أةع ني اهليفيٝي – َصدني

-25

ٜٛإ ايشٓؿاَ– ٣صدني

ملل -ز-0

اني ايه ه ايعاملة-ٞ

ك308

ملل ك32

-26

أةع ني اهليفيٝي َصدني

-27

َٓ ٗ ٢ايطًا َٔ أةع ني ايعاه ةةةةةةةةةةة َصدني

-28

ايةٓ َجبةةت ف " ةةةعااَ ٤كًةة "ٕٛحلة مت ايهة َٔ –َه بةة ١ايٓٗهةة١
ايعامل -١ٝملبٚت ط -0ك 22ا0997

-29
-31

ملل ز 2ك-566+565

ز2

ملل – ز-4

أٚني قص ١مًع ١ن سا ا٭غ ْ ٞامل ٛايؿاز ز-04
ٜٛإ تسملط ةااَّ -صدني

ملل -ك-93
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97

ك04

ك214

-30
-32

ملل-

ٜٛإ ها ٠ٚملٔ ايٛني َ -صدني

ك21

حتةةةدخ ف ٖةةةيفا نة ة سا ا٭غة ة ْ ٞف ا٭دةةةزاٚ 22 -03 ٤نةةة سا
َٓ ٗةةةةة ٢ايطًةةةةةا 82ك ٚ 312نةةةةةيفيو نةةة ة سا ةةةةةةعااَ ٤كًةةةةة"ٕٛ
كٜٛ +06إ هاَ -٠ٚصدني ملل ك09

-33

َٓ ٗ ٢ايطًا َٔ أةع ني ايعاها َصدني

ملل ز-4

-34

ٚني ٳتٵ ايكصٚ ١ا٭مل ٝت ف ةار احلُ  ١يً

"ٜز ٟز 0ك 386

-35

َٓ ٗ ٢ايطًا َٔ أةع ني ايعاه ز -4كَ 215صدني

-36

ٜٛإ تسملط ةااَّ -صدني

215

ملل

ملل ك 013

-37

ا٭نةةةُع ٝت -حتكٝةةةل قصةةة ٞاحل ةةةي-
ط0998ك35

-38

ٜٛإ ايؿا م ز 78 – 0ضبط هً ٞؾ هٛني – اني ايه ا ايعًُٝة– ١
ملبٚت – 0987

-39

ٜٛإ هُا ملٔ أمل ٞنيملٝع – ١حتكٝل ذلُد ذلة ٞايةد ٜٔهبةد احلُٝةد
– ك َ – 006طبعةةة ١اي ةةةع  ٠مبصةةةا طْ 0952 – 0شةةةا اله بةةة١
اي ذ ني ١ٜايه"٣

-41
-40

ٜٛإ املٔ أمل ٞنيملٝعَ – ١صدني

اني اهلةةة -ٍ٬ملةةةبٚت

ملل – ك 071 – 019

ٜةةٛإ املةةٔ أملةة ٞنيملٝعةةَ – ١صةةدني ة ملل – ك ٚ 019ايبٝةةت َٓ ةةٛه
يػب ة ها
ملل – ك 001

-42

الصدني اي

-43

ٜٛإ ايٛيٝد ملٔ ٜزٜد – ا
نؿش١

-44

ا٭غ ْ – ٞز – 2ك  – 383اني العة نيف  +ايػةزٍ هٓةد ايعةاه
– 006 - 005

-45

ةةةها ٟؾٝصةةٌ – تطةةٛني ايػةةزٍ ملةةي ا ًٖٝةةٚ ١اٱ ةة – ّ٬اني
ايعًِ يًُٜ٬ي – ملبٚت ط – 4ك 351ا ايطبع ١ا٭ٚىل 0959

ُةه ايعًُة ٞايًػة ٟٛملدَشةل 62 – 0937
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– ز0

-46
-47
-48
-49
-51

-50
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59

ا – ٠ز – 2ايك ٖا – 0987 ٠ك 04 – 8

الٛ ٛه ١الصا ١ٜالٝ
ةةةةعا احلة ة نيخ ملةةةٔ م يةةةد الخزَٚةةة – ٞضلٝة ة ٢ا بةةةٛنيَ – ٟطبعةةة١
ايٓعُ ٕ – ايٓذـ – ط0972 – 0
ٜٛإ ايش ها – حتكٝل ذلُد ذلة ٞايةد ٜٔهبةد احلُٝةد – َصةدني
ملل – ك 079 – 078
الٛ ٛه ١ال ٝاَ – ٠صدني ملل ك  0954ز2
ٜةةٛإ ٚض ة ر ايةة – ُٔٝيعبةةد ايةةامحٔ ملةةٔ ايف هٝةةٌ ٚذلُةةد ملٗذةةت
ا٭ثةةا – ٟأمحةةد س ةةٔ ايزٜة ت – حتكٝةةل ذلُةةد مةةب ملكة ه – ٞاني
ن ني  – 0996ملبٚت
ي ٬زا ٜٓ – ٠عا طبك ت ؾش ٍٛايشعاا – ٤يًذُش ٞطبعة ً ١ةً١
م ٥ا ايعاه حتكٝل ذلُد أمحد ة نا 0952
ا٭غةةةةةة ْ – ٞيٮنةةةةةةةؿٗ ْ – ٞز – 20ك  – 017ط ملةةةةةةةبٚت – اني
ايه ا ايعًُٜٓٚ – ١ٝعا ت نيٜخ َشل ٫ملٔ ه نا ز – 66ك 39
ةعا ا٭سٛك ا٭ْصة نيَ – ٟه بة ١اخلة زل – 0989 – ٞحتكٝةل
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ٜٛإ ا٭سٓـ –

ملل ك 060 – 015
ملل ك098

ملل – ز – 0ك290

اني ملبٚت يًطب هٚ ١ايٓشا  – 0982ك 015

-71

ايطةةة ٖا يبٝةةةةا –  ٛةةةةٛيٛد ١ٝايػةةةةزٍ ايعاملةةةة – ٞتامجةةةة ١سةةة ؾغ
ا ُ ي ٚ – ٞاني ٠ايجك ؾَ ١شل –  0980ك 59

-70

الكدَ ١ك547

-72
-73

الصدني اي

ملل 544
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ايفصٌ األوٍ
غعس اخلًفاء
 ايعٗد األَوي ّ 750 – 116غعس اخلًفاء ...وايػعس ايري قيٌ فيِٗ ...احلكبة األَوية ّ750 - 116
َٗاد َٓٗذي

اْطًةةل جٓ ة ٖةةيفا َةةٔ ا٭نةةًي :ايًػةةٚ ٟٛايشةةاه ٞلؿٗةة :َٞٛاخل٬ؾةة١
ٚاخلًٝؿةةة" ١احلهةةةِ" ثةةةِ ْ قشةةةٓ آنيا ٤الةةة٪نيمي ٚايؿ ٬ةةةؿ ١ال ةةةًُيا ف
ال ةةةسي ي الٓةةة ٙٛملُٗةة ا ثةةةِ ملٓٝةة نٝةةةـ ةة ِٖ ايشةةةعاا ٤ف ت ٛةةةٝه سةةةدٚ
اخل٬ؾةةة ١مل  َ٫ةةةدا اي  ٝةةة ٞسلةةة ٛا ة ة عُ ٍ َؿة ة ٖ ِٝأمةةةا ٣ن ٱَة ة ني٠
ٚاي ًط ٕ " ٚالًو "..تداٚيٓ ةعا اخلًؿ  ٤ايااةةدٚ ٜٔهاضةٓ يُٓة ز َٓة٘ا
ٚمل ٓٝا٭ٚانا ايٛانً ١ملي ةعاِٖ ٚايشعا ؾٚ ِٗٝملي ًٛن ٝتِٗ الَ٪جً١ا
اي أ ت إىل نٓه نٛنيَ ٠ج ي ١ٝهلِ ف الخًٝة ١ايع َة١ا َ ع يٝة ١هُة ةٝستٞ
ملعةةدٖ اثِ ق نيملٓ ة ةةةعاا ٤اخلًؿ ة  ٤ا٭َةةٜٛي ٚاسةةداّ ٚاسةةداّ س ةةا اي ً ةةٌ
ايةةزَينا ٚهاضةةٓ يًشةةعاا ٤ايةةيف ٜٔاَ ةةدس ِٖٛأ ٚنيٳث ةٛٵِٖا ٚملٓٝٸ ة ظ ة ٖات:ٞ
ايةةةٛاقعٚ ٞالجة ة ي ٞف ةخصةةة ١ٝاخلًٝؿةةة١ا  ٚٚةةةعٓ ايدنيا ةةة ١ف ٖشة ة ّ ملةةةٔ
هبةةةدالًو ٚف هُةةةا ملةةةٔ هبةةةد ايعزٜةةةزا هًةةة ٢إٔ ا٭َ ٍٚجٸة ةٌ ملعةةةداّ ةةةًطّ ٜٛ
 ٝةةّ ٝا ٚإٔ ايج ة َْ ٞجةةٌ ملعةةداّ َةةَ٪جَٚ ...ّ٬ةةه نةةٌ مًٝؿةة ١هةةدْ إىل أٖةةِ
الةةد ْٚت ايرتاثٝةة ١ي ٛثٝةةل أمبةة نيٙا نُةة اه ُةةدْ غةةب قًٝةةٌ َةةٔ الصةة ني
الع نا٠
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ََٔ اخلًيفة؟ وَا اخلالفة؟

ٚاخل٬ؾ ٖٞ :١اٱَ ني٠ا ٚقد أد ايًػٜٛة ٕٛإٔ ٜٴكة ٍ يٮُ٥ة" ١مًؿة  ٤اهلل
ف أنيضةة٘" ٜكةة ٍٛهةةز ٚدةةٌ ٜ :ة ا ٚ٩إْٸ ة دعًٓ ة ى مًٝؿةة ١ف ا٭نيى" ةةٛني٠
"ك"26ا ٚاخلًٝؿةةةٖ ١ةةة ٛاي ةةةًط ٕ ا٭هعةةةِا ٚقةةةد ْ٪ٜةةةحا ٚف ٖةةةيفا أْشةةةد
ايؿاا:٤
أمل ٙٛمًٝؿٚ ١يدتٵ٘ أما٣

ٚأْت مًٝؿْ١ا اى ايهُ ٍٴ

ٚقد ؾ ٸا ايؿاا ٤قٛية٘ تعة ىلٖ" :ة ٛايةيف ٟدعًهةِ م٥٬ةـ ف ا٭نيى"ا
()0
ؾك ٍ "دعٌ أَ ١ذلُد م٥٬ـ نٌ ا٭َِا طلًـ ملعهٴهِ ملعه ّ"
ٚأَ اخلًٝؿ ١ؾٗ ٛاييفٜ ٟٴ خًـ ئ قبً٘ا ٚا ُه م٥٬ـا د ٚ٩ا مل٘
هًةةة ٢ا٭نةةةٌا َجةةةٌ ناميةةةٚ ١نةةةااِ٥ا ٜٚةةةا ٣ةةةٝب :ٜ٘ٛإٔ مًٝؿةةةٚ ١مًؿةة ٤
()2
ن ٸا ٙٚته ب ؾعٌٝا ٭ْ٘ ٜ ٫ه ٕٛإ ٫يًُيفنا
َٚةةٔ َعة ْ ٞاخل٬ؾةة" ١ايٓ ٝملةة "١هةةٔ ايػةةبا إَة يػٝبةة ١الٓةةٛه هٓةة٘ا ٚإَة
لٛت٘ا ٚإَ يعذزٙا ٚاخل٥٬ـ مجه مًٝؿ١ا ٚمًؿ  ٤مجه مًٝـا ٚاخلًٝؿ١ا
()3
ٖ ٛاي ًط ٕ ا٭هعِ"
ٚاخل٬ؾ ١ف ي ة ٕ ال ةًُيا ٚتاا ؾٗة ا اٱَ َةٖ ١ة" ٞني ٜة ١ه َة ١ف
أَٛني ايدٚ ٜٔايدْ ْٝ ٝمل ١هٔ ايٓيب"ا ٚاٱَ َ ١هبة ني ٠هةٔ م٬ؾة ١ةةخ َةٔ
ا٭ةخ ك يًا  ٍٛهً ٘ٝاي  ّ٬ف إق َة ١ايكةٛاْي ايشةاه١ٝا ٚسؿةغ سة٠ ٛ
الًٓ١ا هًٚ ٢د٘ صلا اتب ه٘ هً ٢ن ؾ ١ا٭َةٜٚ )4("١ةا ٣املةٔ مًةد ٕٚإٔ هًة٢
اياهٝةة ١إٔ  ٜةةُعٛا يةة٘ا ٜٚطٝعةةٛا "ظة ٖااّ ٚمل طٓة ّ" ٭ٕ ط هةة ١ا٭ُ٥ةة – ١نُة
()5
ٜا ٟٚأملٖ ٛاٜا ٠هٔ ايٓيب – َٔ ط ه ١اهللا ٚهص َٔ ِْٗ ٝهص ٕ ٝاهلل"
ٚأَ املٔ مًد ٕٚؾكد نيأ ٣إٔ اخل٬ؾ ٖٞ" ١محٌ ايه ؾ ١هًةَ ٢ك هة٢
ايٓعا ايشةاه ٞف َصة حلِٗ ا٭ماٜٚة١ا ٚايدْٜٛٝة ١اياادعة ١إيٗٝة ا ؾٗة ٞف
احلكٝكةة ١م٬ؾةة ١هةةٔ نة سا ايشةةاع ف ساا ةة ١ايةةد ٝ ٚ ٜٔةة ١ايةةدْ ٝملةة٘
ٚاخل٬ؾةة ١اخل يصةة ١ن ْةةت ف ايصةةدني ا٭ ٍٚإىل آمةةا هٗةةد هًةة ٞثةةِ نة ني
ا٭َا إىل الًِوا ثِ اْكًا هصبٝ ٚ ١ٝؿ ّا ٖٚهيفا ن ٕ ا٭َا يعٗد َع ١ٜٚ
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َٚاٚإ ٚاملٓ٘ هبد الًوا ٚايصدني ا٭ َٔ ٍٚمًؿ  ٤ملين ايعب وا إىل اياةةٝد
ٚملعةض ٚيِةدٙا ثةِ ٖبةت َعة ْ ٞاخل٬ؾة١ا ٜ ٚبةل إ ٫ايفٗة ا ٚنة ني ا٭َةا
َٴًِه ّ ّا ٚدات طبٝع ١اي ػًٓا إىل غ  ٗ ٜا ٚا عًُت ف أغااضٗ ا َٔ
ايكٗا ٚاي ػًا ف ايشٗٛات ٚال ٬ا ٖٚهةيفا نة ٕ ا٭َةا يٛيةد هبةد الًةوا
ٚلٔ د  ٤ملعد اياةٝد َٔ ملين ايعب وا ٚا ٵِ اخل٬ؾ – ١مل قٝة ّ – ؾة ِٗٝيبكة ٤
هصب ١ٝايعاها ثِ ٖا ني ِ اخل٬ؾ١ا إثاٖ مليفٖ ه هصب ١ٝايعاها ٚملكٞ
()6
ا٭َا ًَه ّ ّا نُ ن ٕ ايشسٕ ف ًَٛى ايعذِ مل لشام"
ايػعساء يوضعوٕ حدود اخلالفة

َٚةةٔ مةة ٍ٬نةةجب َةةٔ الاٜٚةة ت الدْٚةة١ا ٚايشةةعا الةةا ٟٚف اَ ةةدار
اخلًؿ ٤ا ؾإْٓ ْعجا هً ٢ا ة ٖي يًُ ةًُي ف َؿٗة ّٛاخل٬ؾة١ا  ٫ٚةُٝ
ف َصةةةدنيٖ ا ٚف سةةةد : ٖ ٚأَةة ا ٫ة ة  ٙا٭ ٍٚؾةةةب ٣إٔ اخلًٝؿةةة ٜ ١ة ة ُد
ًط ْ٘ َٔ ًط ٕ اهلل تع ىلا ٚقٛت٘ َٔ قٛت٘ا ٚهًٖ ٢يفا اياأ ٟتا ٣طبك١
ايعًُ ٚ ٤ه َ ١ايٓة و  ًٜكٝة ٕا ٚاخلًٝؿةٖٓ ١ة "ية٘ ٚسةد ٙا٭َةا ٚايٓٗةٚ ٞملٝةدٙ
َة ّ ا٭َةة١ا ٚتةةدملب َة دةٌٻ َةةٔ ةةةَٚ ْٗٚ٪ة نةةػاا نةةٌ ٜ٫ٚةةْٚ ١ةة٘ ؾٗةةٞ
َ ُدَ٘ٓ ٠ا ٚنةٌ ٚظٝؿة ١حت ة٘ ؾٗةَٓ ٞدنيدة ١ف ةًط ْ٘ا ٚنةٌ مطبة١
()7
 ١ٜٝٓأ ١ْٜٛٝ ٚؾٗ َ ٞؿاه ١هٔ َٓصب٘"
ٚهلةةيفا نيأ ٣ايشةةعاا ٤إٔ اهلل – د ةٌٸ ةةةسْ٘ – ٖةة ٛايةةيف ٟطل ة ني اخلًٝؿةة١ا
 ٧ٜٝٗٚي٘ الًوا  ٜٚد مط  ٙل ؾ ٘ٝإنيض " ٤ايااهَٚ "ٞصًش ١اياه١ٝا ٚقد
()8
أؾص هٔ ٖيفا داٜا  ٖٛٚمي در هُا ملٔ هبد ايعزٜز:
د ة  ٤اخل٬ؾ ة َ١أ ٚن ْةةت يةة٘ قةةدنياّ

نُ ة أتةة ٢نيملٸةة٘ َ ٛةة ٢هًةة ٢ق ةدٳ ٔني

إْٸةة يٓادةة ٛإ ا َةة ايػٝةةحٴ أمًؿٓةة

َةةٔ اخلًٝؿةة َ ١ة ْادةةَ ٛةةٔ الطةةا

ؾةة ٬تةةزاٍٴ هلةةيفا اي ةدٸ َ ٜٔة هُةةاٚا

َةةٓهِ هُ ة ني ًَِ ٠ةوٺ ٚاض ة ٔ ايػةةاني

ٚف َٛقةةـ ايؿةةا م َةةٔ اخلًٝؿةة ١ا٭َةة ٟٛايع ةةةا ٖشة ّ ملةةٔ هبةةد الًةةو
َ 765 – 648ة ٜةةده ٛيًػااملة١ا ؾكةةد اَ دسة٘ا نسْةة٘ ٖدٜةَ ١ةةٔ اي ةةُ  ٤إىل
()9
ا٭نيىا ٜك:ٍٛ
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ٖشة ة ّ مٝة ة نيٴ اهلل يًٓة ة و ٚايةةةيفٟ

ملةة٘ ٜٓذًةة ٞهةةٔ نةةٌ أنيى ظَ٬ٴٗ ة

ٚأْةةةةت هلةةةةيفا ايٓةة ة و ملعةةةةد ْبةة ةٝٸِٗ

يفةةةة ٤ٷ ٜٴادةةةةة ٢يًُشةةةةة ٍٛغُ َٴٗةةةة

ٚقد ٚاد٘ ايؿا م ٖش َ ّ ملطاٜك ١غب َعٗ ٠ ٛملةي ايشةعااٚ ٤اخلًؿة ٤ا
ٚادٗةة٘ ف احلةةرا سٝةةح ن ة ٕ  ٜٓعةةا ملةةي احلذةةٝر ال داؾعةة ١يًٛنةة ٍٛإىل
احلذا ا٭  ٛا ُ ٜ ٚهٔا  ٚتٓعةا إيٝة٘ احلذةٝر ملعةي ٖة ٜٓ ٛعاٖة ا
ٚقةةد ا  ٙغٝع ة ّ اْصةةااف ايع َةة ١هٓةة٘ا مل ُٓٝة ٚدةةد ه َةة ١احلذةةٝر تٴؿ ة
ايطاٜل يادٌ َٗٝاا ٚايٓ و تٓعاَٛ َٔ ٙقه ا٭ ْة ٢ة  ٙا٭هًة٢ا ٚنة ٕ
ايادٌ ٖ ٜٔ ٛايع ملد ٜٔملٔ هً ٞملٔ احل ةي ملةٔ هًةٞا ؾ غ ة ظ ٖشة ّا ٚ
ٜهةةٔ س ٗٓٝة مًٝؿةة١ا يهٓةة٘ – ؾُٝة ملعةةد – ا ة خًـ 742 – 723ا ؾص ة ر
ٖش ة ّ ٳَ ة ٵٔ ٖةةيفا؟ َ ة ػامل ّ َ ة ٓهااّا ؾةةا ايؿةةا م ملكصةةٝدَ ٠شةةٗٛني٠ا
()01
ٜك:ٍٛ
ٖةةةيفا املةةةٔ مةةبٔ هبةة ٹ اهلل نًِّٗةةةِ

ٖةةةيفا ايٓكة ةٞټ اي كةةٞټ ايطة ة ٖاٴ ايعًة ةِٴ

ٖيفا املٔ ؾ طُة١ٺ إٕ نٓةتٳ د ًَٖة٘

جبةةةة ةدٸٙٹ أْبٝةةةة ة ٤ٴ اهلل قةةةةةةد مٴ ُةةةةةةٛا

ٜٚبةةد ٚدً ٝة ّ إٔ ايشةةعاا ٤حتهُٗةةِ ايًشعةة ١اْ٫ؿع يٝةة ١ايؿ هًةة١ا نُ ة
حتهُٗةةِ أطُة هِٗ ف أهطٝة ت اخلًؿة ٤ا ٚهلةةيفا  ٜةةسنيدش ٕٛملةةي قٓ هة تِٗ
ٚملي أطُ هِٗ
ٚيكد ة ع ملعضٷ َٔ ايشعاا  ٚؾٝة٘ أنةش مل٘ تك يٝةد ا َ٫ةدارا إىل
ٚضةةه الُ ةةدر ف َٛقةةه "ايعةةز ٠ايكد ةة"١ٝا ٚيعةةٌ ايش ة ٖد ا٭ٚض ة ٖٓ ة املةةٔ
ٖ ة ْ ٧ا٭ْدي ةةٖٚ ّ 973 – 932 ٞةة ٛمي ةةدر العةةز يةةد ٜٔاهلل ايؿ ة طُ" – "ٞا
()00
ٜك:ٍٛ
ٖةةةةيفا إَةة ة ّٴ الةة ة ٸكي َٚٳةة ةٔٵ ملةةةة٘

قةةةةد ٴؾةةةةه ايطػٝةة ة ٕٴ ٚايهؿةة ة نيٴ

َ ة ةةة٦تٳ  َ ٫ة ة ة ٤تٹ ا٭قةةدانيٴ

ؾ ة سهِٵ ؾسْ ةتٳ ايٛاس ةدٴ ايكٗٸ ة ني

ٚنس ةة ة أْةة ةتٳ ايةةةةٓيبټ ذلُةة ةدٷ

ٚنس ةةة ة أْصةةة ة نيٴى ا٭ْصةةة ة نيٴ
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ٖيف ٙالب يػ ١غب العٗ ٠ ٛن ٕ هل َ  ٜةٛؽ ظٗٛنيٖة ا ٚأٖةِ ال ةٛغ ت
ق ّ ٝايدٚي ١ايؿ طُ ١ٝف ص ٍ إؾاٜكَٚ ٝصةا (ّ )0070 -961ا  -نُة
ٜك ة ٍ -هًةة ٢أ ة و َةةٔ ايعٗةةد ايٓبةة ٟٛا٭ٍٚا  َٚة  ُٜٓٗة َٓٗ ة ٖةة ٛاْؿ ة ر
اي ًط ١ايؿ طُ ١ٝهً" ٢ايع َ"١ا ٚاحلٛاني اي َ ٞ ٝه اخل ن١
ٜٚا ٣ايشٝخ هً ٞهبد ايا ام "إٔ ال٪يؿي ملعد ايكإ اخل َس اهلذاٟا
إ ا نةةةاٚا ف أ ٍٚن ةةةبِٗ أسةةةد الًةةةٛى أ ٚاي ةةة٬طي نيؾعةةة ٙٛؾةةةٛم نةةةـ
ايبشةةاا ٚٚضةةع ٙٛغةةب ملعٝةةد هةةٔ َكة ّ ايعةةز ٠اٱهلٝةة١ا َجة ٍ يةةو َة دة  ٤ف
مطبةة ١زلةةِ ايةةد ٜٔايكةةزٜٚين "ؾسة ة ني إي ةٞٻ َةةٔ ةةعد ملًطؿةة٘ احلةةلا ٚاَ ة
مل سٜٝد َٔ ٙن ؾ ١اخلًلا  ٍ َٚإىل دٓ مل٘ ايداْٚ ٞايك نٞا ٚأؾً مب ملع ة٘
()02
الطٝه ٚايع ن"ٞ
ٜٚبد ٚإٔ هكً ١ٝايشعاا ٤قد اَ ةدت إىل ايه ٸة ه ٚاخلطبة ٤ا إ ٫ايةيفٜٔ
غ َاٚا َه ظ ٖا ٠اي ؿً ـا ؾ ٭َا هٓدِٖ رل ًـ أَ ا ٙ ٫ايجة ْ ٞف
اَ ةةدار اخلًؿ ة  ٤ؾكةةد ْةةزع إي ٝة٘ ؾ٦ةةَ ١ةةٔ ايعًُ ة ٤ا ٜٚكةةٖ ّٛةةيفا هًةة ٢ؾهةةا٠
١ٝ ٝا َٴؿ ٖ " :اخلًٝؿ ١إ ة  ٜة ُد ةًط ْ٘ َةٔ ا٭َة"١ا ٚمبة إٔ ا٭َة١
ٖةة ٞاي ة ْصٸةةب ٘ – ملعٝةةداّ هةةٔ اٯيٝةة ١اي ة مت ملٗ ة اي ٓصةةٝا – ٖةةَ ٞصةةدني
قٛت٘ا ٚهً ٘ٝايعٌُ َٔ أدًٗ ا حتت ةاٚط ايشةاٜع ١احل نُة ١ملةي اياهٝة١
ٚملٓٝة ة٘ٴا ٚقةةةد ن ْةةةت الكةةةدَ ت ا٭ٚىل هلةةةيفا ا ٫ة ة  ٙف ايطةةةٛني اٱ ةةةَٞ٬
ايب ناا ْٚعجا ٖٓ ى هًَٛ ٢قـ يًش ها دا ٍٚملٔ أٚو ملٔ َ يةو العةاٚف
ملًكب٘ "احلط "١٦ٝت  ّ 650هٓدَ ٚد٘ ةعا ٙإىل هُا ملٔ اخلط ه َٴبًػ ّ إ:ٙ ٜ
()03
ملسٕ ا ُه قد ْصٸب٘ س نُ ّا ٭ْ٘ ٚدد ف يو َٓؿع ١ي٘:
أْتٳ اٱَ ّٴ اييفَ ٟٹةٔٵ ملعةدٹ نة سب٘

أيكةة ٢إيٝةةوَ َك يٝةةدٳ ايٓٗةة ٢ايبشةةاٴ

ٜةةةة٪ثاٚا ملٗةة ة إ قةة ةدٻَٛى هلةة ة

يه ةٔٵ ٭ْؿ ٹ ةِٗ ن ْةةت ملةةو ا٭ث ةاٴ

ٚي َٖ ٛػٕٔ ي ٙ ٬ايج َْ ٞك٫ٛت أمل ٞملها ملٔ َ ةع ٛايه ة ْٞ
ت َ ّ 0090 – ٙ 587ةةةٔ ايع٬قةةة ١ملةةةي ا٭نةةةٚ ٌٝايٛنٝةةةٌا أ ٚملةةةي اخلًؿةة ٤
ٚايكه ٠ا ٜكٚ" :ٍٛنٌ َ طلاز مل٘ ايٛن ٌٝهٔ ايٛن ي ١طلاز مل٘ ايك ضٞ
هٔ ايكه ٤ا  ٫طل ًؿ ٕ إ ٫ف ةٚ ٤ٞاسدا ٖ ٛإٔ الٛنةٌ إ ا َة ت أ ٚمًةه
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ٜٓعزٍ ايٛنٝةٌا ٚاخلًٝؿة ١إ ا َة ت أ ٚمًةه  ٫تٓعةزٍ قهة ت٘ ٫ٚٚتة٘ ٚإ ة
اخلًٝؿةة ١مبٓزيةة ١ايا ةة ٍٛهةةِٓٗا ؾةةإٕ اخلًٝؿةة ١إ ا هةةزٍ ايةةٛاي ٞأ ٚايك ضةةٞ
ٜٓعزٍ ملعزي٘ ٜٓ ٫ٚعزٍ مبٛت٘ا ٭ْ٘ ٜٓ ٫عزٍ ملعزٍ اخلًٝؿ١ا ملٌ ملعزٍ ايع َة١ا
٭ٕ تٛيٓٝةة٘ مل ٛيٝةة ١ايع َةة١ا ٚايع َةةٚ ١يٓةة ٙٛا ٫ة بداٍ ٫يةة١ا ي عًةةل َصةةًش ِٗ
()04
مليفيو"
َٔ اخلًيفة ايساغد إىل احلكبة األَوية

تهٔ الاسً ١ايااةةدَٝٗ ّ 660 – 631" ١ٜةس ٠لٓة ايشةعاا ؾة يطٛني
اٱ  َٞ٬اي٬سل يًٓبٛٸ ٠ن ٕ قةد اْشةػٌ مبشةهً" ١اخل٬ؾة"١ا ٚمبشةهً١
"الع نيضةةة "١اية ة تشةةةهًت هًةةة َ ٢ة ة ٜٛي :ا٭ٖ ٍٚةةة ٛال ة ة  ٣ٛايٓخبةةةٟٛ
َشخصةة ّ مل يبٝةةةت ايٓبةةةْ ٟٛؿ ةةة٘ا ٚايجةة ْٖ ٞةةة ٛال ةة  ٣ٛايشةةةعيب َشخصةة ّ
ملةة "ايا ٸ"٠ا ٚايا  - ٠نُ ْا -٣سان ١ٝ ٝ ١ةةعب ١ٝغ ٗ ٜة اْ٫ع ة م
َٔ ا " ٜي :ايكبًٚ ١ٝاي ١ٝ ٝ
ٜ ٚهةٔ "ايااةةد "ٕٚملشةعاا٤ا إ ٫اضةطاانياّ ٱنيضة ٚ ٤م ايع َةة١ا أٚ
ي عُةة ِٝنيأ ٟهةةة" ايشةةعاا َٚةةةٔ الاٜٚةة ت الدْٚةةة" :١نةة ٕ أملةةة ٛملهةةا ٜكةةةٍٛ
ايشةةعاا ٚن ة ٕ هُةةا ٜكةة ٍٛايشةةعاا ٚن ة ٕ هجُ ة ٕ ٜكةة ٍٛايشةةعاا ٚن ة ٕ
()05
"هًٞٸ" أةعا ايج٬ث َٔٚ ١ةعا "هًٞٸ" ف "ا٭ٌَ" ٚاْؿ ر اٯؾ م قٛي٘:
إ ا اة ًُتٵ هً ٢ايٝسو ايكًٛهٴ

ٚض مٳ مبة ملة٘ ايصةدنيٴ اياسٝةاٴ

ٚأَٚطٓةةةةتٹ الهةةةة نيٙٴ ٚاطُسْةةةةتٵ

ٚأَني ة ةتٵ ف أَ نٓٗة ة ايكًةةةٛهٴ

ٜ ٚٴةاٳ ْ٫هش ة ف ايهةاٸ ٚد ة٘ٷ

 ٫ٚأغٓةةةةةةة٢

 ًٝٹةةةةة ة٘ ا٭نيٜةةةةة ةاٴ

أتة ة ى هًةةة ٢قٓةةةٛطٺ َٓةةةو غةةةٛخٷ

صلةةة٤ٞٴ ملةةة٘ ايكاٜة ةاٴ ال ة ة ذٝاٴ

ٚنةةةةةٌ احل ثةةةة تٹ إ ا تٓ ٖةةةةتٵ

ؾُٛنةةٍٛٷ ملٗةة ايؿةةازٴ ايكاٜةةاٴ"

 َٔٚايشعا اييف ٟق ٌٝف نيث " ٤هًٞٸ" قصٝد ٠٭مل ٞا٭  ٛايد٩ي:ٞ

()06

أٜ ٫ةةة ة هةةة ةيٴ ٚضلَةةةةةو أ ةةةةةعدٜٓ

أْ ٫بهةةةةةةة ٞأَةةةةة ةبٳ الَٓٝٓ٪ةةةةة ة

أ ٫قةةةةٌ يًخةةةةٛانيز سٝةةةةح نةة ة ْٛا

ؾةةةة ٬قةة ةاٸتٵ هٝةةةةٕٛٴ احل ةةةةدٜٓ
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يكةةد هًُةةت قُةةاّٜٷ سٝةةح ن ْةةت

ملسْةةةةةو مبٴٖةةةةةِ س ةةةةةب ّ ٜٓ ٚةةة ة

ٜٴكةةةةةة ِٝاحلةةةةةةلٻ ٜ ٫اتةةةةةة هٴ ؾٝةةةةةة٘

ٜٚعةةةةةدٍٴ ف ايعٹةةةةةدا ٚا٭قاملٓٝةةةةة

 ٚٴٜيفٸنا أمل ٛا٭  ٛمل خل٬ف ا يفني ٟملي "هً" ٚ "ٞقا"ّٜا ؾكد أهًةٔ
"هً ةٞټ" غةةب َةةا٠ا ٚف غةةب َٛقةةها م٬ؾةة٘ َةةه قةةاّٜا ٜكةةَ – ٍٛةةٔ مةةٍ٬
ن ة ه ٚدٗةة٘ ٭مٝةة٘ هكٝةةٌ" :ؾةةدع هٓةةو قاٜش ة ّ ٚتاٵن ضةةِٗ ف ايهةةٍ٬ا
 ٚةةٛاهلِ ف ايشةةك ما ٚمج ة سِٗ ف اي ٝةة٘ا ؾةةإِْٗ قةةد أمجعةةٛا هًةة ٢ساملةةٞ
نإمج ة هِٗ هًةة ٢سةةاه ني ةة ٍٛاهلل قبًةةٞا ؾذةةزتٵ قاٜش ة ّ هةةين ا ةةٛا ٟا
()07
ؾكد قطعٛا نيمحٞا ً ٚبً ْٞٛط ٕ املٔ أَ"ٞ
 َٔٚالج ي ١ٝف ايشعا َ ق ي٘ نعا ملٔ َ يو ف نيث " ٤هجُ ٕ" اخلًٝؿة١
ايج يةةةحا سٝةةةح ٚضةةةه الاثةةة ٞف َٛضةةةه "ال عةةة ي "ٞسانةةة ّ هًةةة ٢ات ةةة م
()08
ايشخص ١ٝاٱ  ٖٞٚ ١َٝ٬ف َٛقه اي ًط١ا ٜك:ٍٛ
ؾهةة ةـٻ ٜدٜةةةة٘ا ثةةةةِ أغًةة ةلٳ مل ملٳةة ة٘

ٚأٜكةةةةةةةةٔٳ إٔ اهلل يةةةةةةةةةٝس ملػ ؾةةةةةةةةةٌ

ٚقةة ة ٍ ٭ٖةةةةٌ ايةةةةداني ٫ :تك ًةةةةِٖٛٴ

هؿ اهلل هةٔ نةٌ اَةإ٨

ٜٴك تةٌ

ؾهٝـ نيأٜتٳ اهلل ناٻ هًة ِٗٝاٍ

هةةةةداٚ َ٠ٚايبػهةة ة ٤ٳ ملعةةةةد اي ٛانةةةةٌ

ٚنٝةةـ نيأٜةةتٳ اخلةةبٳ أ ملةةا ملعةةدٙ

هةةٔ ايٓ ة و إ مل ة نيٳ ايا ٜة ر ا ٛاؾةةٌ

ٚقةةد انيتةةبط ةةةعا اياث ة  ٤ايةةيف ٟقٝةةٌ ف "ايااةةةد "ٜٔملؿهةةا" ٠اٱمي ة ٕ
ايهًة "ٞيًخًٝؿةة ١ايةيف ٟسة ؾغ هًة" ٢اٱنيخ"ا ٚتعة ىل هةٔ الصة اييفاتٝةة١ا
ٚقد ني ٣ٚاملٔ عد هٔ احل نِ هٔ َ يو ملٔ  ٜٓني :ق ٍ :ٴُٹه نةٛتٷ جببةٌ
()09
"تب ي "١سي قُ ٌ هُا ٜا :
يٝبٵوٹ هً ٢اٱ ةَ ّ٬ةٔ نة ٕ مل نٝةّ

ؾكد أٚةهٛا ناه٢ا  َٚقَدٴّٳ ايعٗدٴ

ٚأ ملةةةةةاتٹ ايةةةةةدْٚ ٝأ ملةةةةةاٳ مبٴٖةةةةة

ٚقةةد ًَٖٗةة َةةٔ نةة ٕ ٜٴٛقٓةة٘ٴ ايٛهةةدٴ

ٚف اي ةة ٝم الج ة ي ٞاتةة٘ا نيثةةت ه تهةة ١ملٓةةت ٜةةد ملةةٔ هُةةا ٚملةةٔ ْٴؿٝةةٌ
()21
هُاٳا ؾك يت:
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ؾذعةةة ة ٵين الٓةةة ة ٕٛٴ مل يؿةةة ة نيو الُةةة ةهٵ

يَةةةةةةةِٔ ٜةةةةةةةةّٛٳ اهلٝةةةةةةة ز ٚاي سْٝةةةةةةةاٹ

هصةةُ ١ايةةدٚ ٜٔالعةةي هًةة ٢ايدٖةةة

نئ ٚغٝةةة ةحٴ الًةةةةةٗٛف ٚالهةةةةةاٚهٹ

قُ ةٌٵ ٭ٖةةٌ ايه ةاٸاٚ ٤ايبةة٪وَٛ :تةةٛا

إ ا ةةك ٵٓ الٓةةٕٛٴ نةةسوٳ ة ةعٴٛه

ؾإٕ ام ًـ ايشعاا ٤ؾًِ طل ًـ ايشةعاا َٚة تبةديت قُٝة٘ ملةي نياةةدٕٟ
ٚآماا ؾهسٕ اي كـ الج يَ ٞؿ ٛرا ٚنةسٕ اي ةكـ ايجكة ف يًشةعاا ٤قة نيٷ
ٚٚاسدا ٖٚيفا َ ن ٕ نيا خ ّ َٔ هٗةد اخلًٝؿة ١ا٭" ٍٚأملة ٞملهةا"ا ؾةبٟٚ
املةةٔ ه ة نا ف "ت نيطلةة٘" مل ةةٓد هةةٔ ا٭نةةُع ٞق ة ٍ :قة ٍ مٴؿ ة ف ملةةٔ ْٴدملةة١
()20
اي ټًُٜ ٞبه ٞأمل ملها:
ا ؾ هًُٓٵةةةةة٘ ملكةةة ة ٤ٵ
يةةةةةٝس حلةةة ةٞ

ٚنةةةةةٌ ْٝةةة ة أَاٴٖةةة ة يًؿٓةةة ة ٤

ٚالًِةةة ةوُ ف ا٭قةةةةةٛاّ َ ةةة ة  ٛعٷ

ه نيٜٸةةةةةٚ ْ١ايشةةةةةةاط ؾٝةةةةةة٘ ا٭ ا٤ٵ

إٕ أملةة ة ملهةةةةا ٖةةةة ٛايػٝةة ةحٴ إٕٵ

تةةةةزنيعٔ ا ةةةة ٛا٤ٴ ملكِةة ة ّ٬مبةة ة ٤ٵ

َٳة ةٔٵ  ٜة ةهٳ نةةةٜ ٞٴةةةدنئى أَ ٜةةة٘

دل ٗةةةةداّ ةةة ةيفٻ ملةةةةسنيى ؾهةة ة ٤

إ ّا ظ ٖا ٠اخلًٝؿ ١الج ي – ٞنُ ٜا ٣ايشعاا – ٤غب ق ملً ١يً هااني
ف ًَٛى ايزَ ٕ ايك َيا "ؾ لًو – ٜع ـا ٜٚسمةيف َةٔ ايجةا٠ٚا ٜٚعطةٞا
ٜٗٚةةةا ملةةةإنيا  ٠ؾا ٜةةة١ا أَة ة اخلًٝؿةةة ١ؾةةةٜ ٬سمةةةيف إ ٫سكة ة ّا ٜ ٫ٚهةةةع٘ إ ٫ف
()22
سل"
َٚةةٔ ٖٓ ة ةةٝؿرتم ايعٗةةد ا٭َةة ٟٛهةةٔ ةةًؿ٘ ايااةةةد ٟاؾرتاق ة ّ ملٝٸٓ ة ّ ف
ايٓٗر ٚف ايشخص١ٝ
َعاوية بٔ أبي ضفيإ ّ 180 – 116

َٔ ايعب نيات اي تصـ َع ١ٜٚا أْ٘ مٌ اٱ  ّٜٛ ّ٬ؾ َهٖ8 ١ةةا
ٚأْةة٘ ن ة ٕ ن تب ة ّ يًةةٓيبا ٚإٔ هُ ةاٳ ق ة ٍ هٓةةٖ٘" :ةةيفا ن ةةا ٣ايعةةاه" ()23ا
ٚايعب ني ٠ا٭مب ٠حتد ايؿ نيم ملي ايطةٛني ايااةةدٚ ٟاحلكبة ١ا٭َٜٛة١ا ؾهةٌ
َُٓٗ تس س هً ٢قٛاهد رل ًؿ١ا أَ هٔ ه٬ق ٘ مل يشعا ؾًِ تا ٔٚي٘ ايةاٚا٠
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ةعااّ مل ٸّ١ا ٚيهٓ٘ ا جُا ايعُل ايٓؿ  ٞيًشعا ف ٚدةدإ ايع َة١ا ؾهة ٕ
ٜٛدٸ٘ م ن ٘ ق  ٜ" :ّ٬٥ملين إني ٔٚايشعاا ٚخًٓل مل٘ا ؾًكد ٖٳُٳُٵتٴ مل يؿااني ّٜٛ
()24
نؿي َاٸاتٺا ؾُ ني ْ ٞهٔ يوا إ ٫ق ٍٛاملٔ اٱطٓ مل:١
أملة ةتٵ يةةةُٖ ٞة ة

ٚأمةةيف ٟاحلُ ةدٳ مل ة يجُٔ ايةةاملٔ ٝ

ٚأملةةة ٢مل٥٬ةةةٞ

ٚإقةداَ ٞهًةة ٢الهةاْ ٙٚؿ ةةٞ

ٚضةةةاملَ ٖ ٞة ة َ١ايبطة ةٌٔ الشةةةٝ

ٚقٛي ٞنًُة دشةست ٚد ةةتٵ

َه ْٳ ةوٹ تٴشُٴةةد ٟأ ٚت ةةرتضلٞ

٭ ؾةةه هةةةٔ َهةة نيّٳ نةة حل تٺ

ٚأمح ٞملعدٴ هةٔ هةاىٕ نةشٝ

يكد س َ ٍٚع  َٔ – ١ٜٚم ٍ٬ايٓ ايٓجا ٟاييفٚ ٟدٗ٘ يًخ نة١ا َٚةٔ
مةةة ٍ٬ا شةةةٗ  ٙملشةةةعا املةةةٔ اٱطٓ ملةةة – ١إٔ طلةةةاز َةةةٔ الٓة ة اٱ ةةةَٞ٬
ْٚصٛنةة٘ ايةة قةةد  ٫تٜ٪ةةد ٙإىل ايشةةعاا يٝذعةةٌ َٓةة٘ َادعٝةة ١إىل د ْةةا
الادع ١ٝاٱ ١َٝ٬ا ٜك َٔ ٣ٛم٬هل هً ٢اي س ٝس يًًُِو اي ٞ ٝ
 ٜ ٚطه – نيغةِ ٖ ٥ة٘ ايؿاٜةد – إٔ ٜٴ ةهٹتٳ ايشةعاا٤ا ؾًكةد ٚدٸة٘
()25
إي ٘ٝهبد ايامحٔ ملٔ س ٕ ملٔ ث ملت اْ ك  ٙةعااّا ٜك:ٍٛ
أ ٫أُملًةةةةةؼٵ َع ٜٚةةةةة َ١ملةةةةةٔٳ سةةةةةةاهٺ

أَةة ةبٳ الةةةةَٓ٪ي ثٓةة ة نَ٬ةةةةٞ

ؾإْٻةةةةة نةةةةة ملآَٚ ٕٚعةةةةةاٚنُِٵ

إىل ٜةةةةة ّٛاي ػةةة ة ملٔ ٚاخلصةةة ة ّ

 ٚأَة ملٝٵ ة هبةةد ايةةامحٔ ؾكةةد دة ٤ا ني اّ هًةة ٢ا ة ٓه ني َع ٜٚةةَٛ ١قةةـ
ا٭ْص ني َٓ٘ا ٚايبٜ ٕ ٝٴشبإ إىل سدٜح ْب" ٟٛإْهِ رت ٕٚملعةدَ ٟأثٳةاٳ"٠ا
ؾك ٍ َع ١ٜٚا  َٚا أَانِ؟ ق ٍ هبد ايامحٔ" :أَاْ مل يص"" ق ٍ َع :١ٜٚ
()26
"ؾ ن"ٚا"
َٚةةٔ َعة ٖا اٖ ُة ّ َع ٜٚةة ١مل يشةةعا أْةة٘ طًةةا ف دلًةةس يةة٘ إٔ ٜٴٓشةةد
ث٬ث ١أمل ٝت يٛاسد َٔ ايعاه نةٌ ملٝةت قة  ِ٥مبعٓة ٙا ؾسْشةد ٙهبةد اهلل ملةٔ
()27
ايزملب يٮؾ ٙٛا٭ٚٵ ٹٟ
مل ًةةةٛتٴ ايٓة ة و قاْة ة ّ ملعةةةد قةةةإٕ

ؾًةةةةةةِ أنيٳ غةةةة ةبٳ م ٸةةةة ة ٍٕ ٚقةةةة ة ٍٔ

 ٚأني ف اخلطةةٛهٹ أة ةدٻ ٚقع ة ّ

ٚأنةةةعاٳ َةةةٔ َعة ة ا ٠ايادة ة ٍٔ
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ؾُةةة طعةةةِٷ أَةةةاٻ َةةةٔ اي ةةةة٪أٍ

 ٚقةةةةتٴ َةةةةااني ٠ا٭ةةةةة ٤ ٝطُةةةةاٸاّ

ٚالاٜٚةةٖ ١ةةيف ٙتؿصة هةةٔ اس ٝة ز "اخلًٝؿةة "١ايؿ نةةٌ ايٛانةةٌا ايؿ نةةٌ
هةةٔ الاسًةة ١ايااةةةد١ٜا ايٛانةةٌ يًُاسًةة ١اي  ٝةة١ٝا يًشةةعا هًةة ٢أْةة٘ َةةٔ
ا٭س ة د ٞاي ة تؿصةةٌ "اخل نةة "١اي  ٝةة ١ٝهةةٔ "ايع َةة "١ايدٜٝٓةة١ا ؾٝهةةٕٛ
ايشعا ٖٓ أ اٚ ٠ظٝؿ َٔ ١ٝأ ٚات الًِو
يصيد بٔ َعاوية  ّ 187 – 180وايػعس

ٜٴةةا ٣ٚيةة٘  ٛد ة ٕ َةةٔ ايشةةعاا ن ُٖ٬ة َةةٔ ايشةةعا ايع ة  ٟايةةيف٫ ٟ
 ٜذ  ٚةعا اخلًؿ ٤ا ملٌ ٜه ٜهَ ٕٛك ّ ٝهً َٔ ٢تكدَ٘ َٔ ايشعاا٤ا
ٖٚةةِ مي ةةدس ٕٛاخلًؿةة ٤ا :ا٭ ٍٚف اي سَةةٌ ٚايطبٝعةة١ا ٚايجةة ْ ٞف ايػةةزٍا
()28
نكٛي٘:
آه ٖةةةةةةةةيفا اهلةةةةةة ةِټ ؾ ن ٓعةةةةةة ة

ٚأَةةةةةةةةة ةاٻ ايٓةةةةةةةةةةةّٛٳ ؾ َ ٓعةةةةةةةةة ة

نياهٝةةةةةةةةة ة ّ يًةةةةةةةةةةةٓذِ أنيقبٴةةةةةةةةةةة٘ٴ

ؾةةةةةةإ ا َةةةة ة نٛنةةةة ةاٷ طًعةةةة ة

سةةةةةةة ة ّ س ةةةةةةةةة ٢إْةةةةةةةةةين  ٫أني٣

أْةةةةةةةة٘ ملةةةةةة ة يػٛني قةةةةةةةةد ٚقعةةةةةة ة

ٚهلةةةةةةةةةةةةةةة ة مل لةةةةةةةةةةةةةةة ة طا ٕٚإ ا

أنةةةةةٌ ايٓٻُةةةةةٌ ايةةةةةيف ٟمجعةةة ة

ْزٖةةةةةةةة ة ْ١س ةةةةةةةةةة ٢إ ا ملًػةةةةةةةة ةتٵ

ْزيةةةةةة ةتٵ َةةةةةةةةٔ دًِّةةةةةة ةلٕ ملٝعةةةةةة ة

ةةةةةةها٠ٺ

سٛهلةةةة ة ايز ٜةةةةةةٕٛٴ قةةةةةةد ٜٓعةةةة ة

ف قبةةةةةة ه  ٚٵةةةةةةط

ٚنػب َٔ ٙنيد ٫ت اي ْ ١ ٝٴ ا إيٝة٘ َة ٜكًِة٘ا ٚيهةٔ الٓ ةٛه
 ٜٓعِ ف ايبٓٝة ي :ايشةعاٚ ١ٜايٓؿ ة ١ٝيًُٓ ةٛه إيٝة٘ا ٚأَة ايشةعا ايةيف٫ ٟ
م٬ف ف أْ٘ َٔ ْعُ٘ ؾٗ ٛايشعا اييفٜ ٟكه ملةي تةٛتٸا ايٓزهة ١ايؿا ٜةٚ ١ملةي
تااده ال  ٣ٛايؿينا  َٔٚايج ْ ٞقصٝدت٘  ٤ ْ ٜاحل:ٞ
َٳةةةٔ َٴذةةةبَ ٟٹةةةٔ ٖٳةةة ٣ٛقَُٳةةةإ

قَةةةةةةد َٳةةةةةةْ ٬ةةةة ة نياّ سٴش ةٳةةةةةة ٹٝٳ٘

ؾَٗةةة ةٛٳ سٳ ذٸةةةةةٚ ٞٳٖةةة ةٛٳ َٴع ٳُٳةةةةةاٟ

ٚٳٖةةةةةٛٳ ؾَاضةةةةةةٚ ٞٳٖةةةةةٛٳ ٴةةةة ةٓٻ ٹٝٳ٘

ٚٳٖةةةة ةٛٳ ٜةةةةةةين ٚٳٖةةةة ةٛٳ آمٹاٳتةةةةةةٞ

ٚٳٖٳةةةةةةةْ ٛةةةةة ة نيٚ ٟٳٖةةةةة ةٛٳ دٳٓٻ ٝٻةةةةةةة٘
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ٚيعةةةٌ َٛقعةةة" ١احلة ةاٸ "٠اية ة ؾ ةةةو ؾٗٝة ة دةةةٜ ّٝزٜةةةد مبةةةٔ تبكةةةَ ٢ةةةٔ
ايصةةش مل١ا ٚؾ ةةو ملػةةب ايصةةش مل١ا قةةد أضةةعؿت َٛقؿةة٘ ف ايعُةةل ايشةةعيبا
ٚقٛٻضت ا كٛا ٙ٤مل لادع ١ا ٱ ة١َٝ٬ا ٚقةد أؾصة هةٔ يةو هبٝةد اهلل ملةٔ
()29
قٝس اياق ٝت ةعااّا ٜك ٍٛملعد إٔ سًت ايؿذ ٥ه ملسًٖ ٘ٝأٜه ّ:
إٕ احلةةةةةةةٛا خٳ مل لدٜٓةةةةةةة ١قةةةةةةةد

أٚدعٵةةةةةة ٳٓ ين ٚقةةةةةةةاهٵٔٳ َاٵٚتٝٵةةةةةةة٘

ٜٓعةةةةةةة ٢ملٓةةةةةةة ٛهبةةةةةةةد ٚإمٛتٴةةةةةةة٘

ؾعًًَِةةة ةتٴ َٴ ٵةةة ة هٖ ّ َ ةةة ة َع٘ٝ

تبهةةةةة ٞهلةةةةةِ أيفةةة ة َ ٤عٛيةةة ةّ١

ٚتكةةةةةةةةة ٍٛيًٝةةةةةةةةةٚ :٢انيٳ ٔٝ ٜٳةةةةةةةةة٘

 َٔٚالٛاقـ اي أث نيت ايشعاا ٤سصة ني ٜزٜةد لهة١ا ملعةد إٔ ؾةاؽ َةٔ
َٛقع" ١احلاٸٜ ٚ "٠هةٔ "ٜزٜةد" يٝكةدني سذةِ ا٫د ُة ع ايشةعيب يًةدؾ ع هةٔ
َهة١ا سٝةح اه صةِ هبةد اهلل ملةٔ ايةزملبا ٚاه صةُت سٛية٘ "قةا "ّٜاية
أس ٻةةت إٔ ا٭َةةٜٛي قةةد خًةةٛا هةةِٓٗا ٚمةة ٍ٬احلصة ني ٚنةةًت أْبة  ٤ايشة ّ
اي تعًٔ َةٛت "ٜزٜةد"ا ؾ ْؿةو حتة يـ ا ة ّٝا٭َةٟٛا ٚهة َةٔ َهة١ا
يةةٝعًٔ املةةٔ ايةةزملب ْؿ ةة٘ مًٝؿ ةّ١ا  ٚةةاه ٕ َ ة اْهةةٛت حتةةت يٛا٥ةة٘ قةةٝس ف
ايشة ّ ٚا زٜةةا٠ا ثةِ تبع ةة٘ ايعةةاام َٚصةاا ثةةِ تبعةة٘ ماا ة ٕا ٚملةةدا نةةسٕ
()31
احلهِ ا٭َ ٟٛقد آٍ إىل ايٓٗ ١ٜا ٚف ٖيفا ٜك ٍٛاملٔ هاا  ٠ملاا ٕ:
ملةةةين أَٝٸةةة َ١إٕٻ آمةةةاٳ َٴًِههةةةِ

د ةةة ةدٷ ُةةةةةٛاني ٜٔثةةة ةِٻ َكةةةةةِٝٴ

طاقةةةةت َٓٝٸ ٴةةةة٘ ٚهٓةةةةد  ٚةة ة ٙ

نةةةةةةٛهٷ ٔ ٚم نياهةةةة ةـٷ َاثةةةةةةّٛ

َٚٴأْٸةة ة ْ١تبهةةةة ٞهًةةةةْ ٢شةةةةٛاْ٘

مل يصةةةةٓر تكعةةةةدٴ تةةةة نيٚ ّ٠تكةةةةةّٛ

ٚف َجةةٌ ٖةةيف ٙا٭سةةداخ  ٜشةة ٍٛايشةةعا ملكةة ٠ٛاْ٫زٜةة ر ا ُعةة ٞيكةة٣ٛ
ا ُه – إىل أ ا٠ٺ َٔ أ ٚات اي داٍٚا ٚإىل قة ٠ٛإهَٝ٬ة ١تهة ف إىل ايكة٣ٛ
اي  ٝةةة ١ٝال ٓ هةةة١ا ٚمل يٓ ٝذةةةٜ ١رتادةةةه ال ة ة  ٣ٛايؿةةةين يًشةةةعا يصةةة
ايٛظٝؿ ي :ا٫د ُ هٚ ١ٝاي ١ٝ ٝ
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عبد اهلل بٔ ايصبري واخلالفة املطُسة

ٖةةةة ٛأَٛ ٍٚيةةةة ٛيًُٗةةة دا ٜٔف الدٜٓةةةةٖ73 -0" ١ةة ةة "ّ 692 -622 -
نش ملٞا ٚقد ني ٣ٚهٔ ايٓيب ث٬ثٚ ١ث٬ثي سدٜج ّا ٚأَ م٬ؾ ٘ ؾكد دة ٤ت
َٔ نيؾه٘ لب ٜعٜ ١زٜدا  َٔٚأهُ ي٘ دٜد هُ ني ٠ايهعب١ا سٝةح دعةٌ هلة
مل ملي هً ٢قٛاهد املااِٖٝا ٚأ مٌ ؾٗٝة ة  ١أ نيعٕ َةٔ احلذةاا ٚقةد مل ٜع ة٘
ا٭َصة ني إ ٫ايشة ّٳ َٚصةاٳا ٚملعةةد َةٛت ٜزٜةدا اْهةةِ الصةاإ إيٝة٘ َ٪ق ة ّا
ٚي نيٴ ٣ٚهٓ٘ أْ٘ ن ٕ ملًٝػ ّا ٚمطٝب ّا إ ا مطا ٚمل٘ ا بة ٍا ٚنة ٕ
صلُةةه ملةةي ايشةةذ هٚ ١ايعبةة  )30(٠ا َٚةةٔ ايشةةعاا ٤ايةةيف ٜٔاَ ةةدس ٙٛايٓ ملػةة١
()32
ا عد:ٟ
سهٝةة ةتٳ يٓةة ة ايصةة ةدٸٜلٳ لٓةة ة ٚٴ ٓيٓ ٝةة ة

ٚهجُة ة ٕٳ ٚايؿة ة نيٚمٳ ؾ نيتة ة رٳ َعة ةدٹّٴ

ٛ ٚٸٜتٳ ملي ايٓة و ف احلةل ؾ ة ٣ٛ

ؾع ة نةةب س ّ َ يةةو ايًةة ٕٛأ ةةشِٴ

ٚيهةةٔ املةةٔ ايةةزملب ٜهةةٔ ةةخٝٸ ّ َةةه ايشةةعاا٤ا ٜ ٚهةةٔ َعط ة ٤
يًشًؿ ٤ا ؾس نيى َاٚإ ملٔ احلهةِ ٖةيفا ا ْةاا ٚملةدأ ٜعطة ٞملة ٬س ة ه
يزهُة  ٤ايكب ٥ةةٌ س ةة ٢نة نيٚا إيٝةة٘ مجٝعة ّا ٚنة ٕ "الة ٍ" ا٭َةة ٟٛأسةةد أٖةةِ
ا٭ ةةةب ه ف ا ة ة ع َ" ٠ةةةاٚإ" يًًُةةةو ا٭َةةةٟٛا ٚف ايٛقةةةت ْؿ ة ة٘ نة ة ٕ
اسلب و املٔ ايزملب هٔ ايعط  ٤أسد ا٭ ب ه ايا ٝ٥ة ١ف ٚاٍ م٬ؾ ة٘ا ٚف
()33
ٖيفا ٜك ٍٛهبد اهلل ملٔ ايزملب ا٭ د:ٟ
أني ٣احل دة تٹ هٓةةد أملةة ٞمٴبٝةاٺ

ْهةةة ةدٵٕٳ  ٫ٚأَٻٝةةة ة َ١ف ايةةةةةب٬

ٚقًةةت يصةةشب  :أَ ْةة ٛنين ة ملٞ

أؾةةة نيم ملطةةةٔٳ َهةةة َ١ف ةةةةٛا ٹ

َٚة ة ي ٞسةةةي أقطة ةهٴ اتٳ هة ةامٕ

إىل املةةةٔ ايه ًٖٝة ة١ٹ َةةةٔ َعة ة ٹ

َٚةةةٔ طبة ة ٥ه اي ة ة نيٜخ أ ٫تعةةة ٛايعةةةٛاٖا ايهةةة" ٣إىل ةةةبا ٚاسةةةدا
ؾ يعط  ٤ا٭َٟٛا ٚا٫سلب و ايزملب ٟه َ ٕ٬ث ْٜٛة ٕا إ ا َة ةت َاادعة١
الاسًةة ١ا ْ٫ك يٝةة ١ملةةي ايب ٝة ي ا٭َةةٜٛي :اي ةةؿٚ ْٞ ٝالاٚاْةةٞا ؾُةةاٚإ ملةةٔ
احلهِ  ّ 685 – 683نة ٕ ن تبة ّ يعجُة ٕا ٚٚايٝة ّ هًة" ٢الدٜٓة "١ثةِ هًة٢
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"ايش ة ّ"ا ٚمةةٚ ٍ٬دةة ٙ ٛف ايش ة ّ حت ة يـ َةةه ايكب ٥ةةٌ ايعاملٝةة ١ايٓصةةااْ١ٝا
ٖٚزّ "ايك ٝة "١ٝأْصة ني املةٔ ايةزملب ف َعانةَ ١ةاز نياٖةط صة يَ ٞشةلا
ٜٗٓ ٚزّ املٔ ايزملب ملٗزمي ١ايك ٝةيا ٚإ ة نة ٕ ية٘ َةٔ ٜ٪ٜةد ٙف ايعةاام
ٚإٜاإا ٚقد أٜد ٙنةيفيو َععةِ ايشخصة ٝت اٱ ة ١َٝ٬اية ه ةةت طةٛني
اي س ةةٝسا ٚاي ة هزهل ة َع ٜٚةة١ا ٚاس هةةا احلهةةِ يةة٘ ٚلةةٔ ملعةةدٙا َٚةةٔ
ت نيطلة٘ اي  ٝة ٞأْة٘ اةةرتى ف َعانة ١ا ُةٌا ثةِ ا ة ٛىل هًةَ ٢صةةاا
ً ٚةةو ا٭نياضةة ٞايزنياهٝةة ١ف ذلةةٝط ْٗةةا ملةةا ٣ا ثةةِ طةةا ايؿ٬سةةي َةةٔ
ايكب ٥ةةٌ ايعاملٝةة١ا ٚد ة  ٤مل يعبٝةةد َةةٔ ص ة ٍ إؾاٜك ٝة يًعُةةٌ ايزنياهةةٞا ايةةيفٜٔ
ث نيٚا هً ٘ٝؾ ُٝملعدا ف ايٛقت اييف ٟن ٕ ؾَٓ ٘ٝشةػ ّ٬مل لع نيضة ١ال ٪ة١
ف ايعةةااما ٖٓٚةة "ٜٛادةة٘ ايعةةاش ا٭َةة ٟٛف ةةةخ هبةةد الًةةو اْ ؿ ضةة١
طبكْٛ َٔ ١ٝع ددٜدا ؾٗة – ٞأ – ّ٫ٚتٓبةه َةٔ ايةدامٌا أ ٟالعكةٌ احلصةي
يٮَةةٜٛيا ف ايش ة ّ اتٗ ة ا ٖٚةة – ٞث ْ ٝة ّ – تٓبةةه َةةٔ أهُ ة م ا ُةةها أٟ
ؾ ٦ت العًَٛي ٚالهطٗدٜٔا ٖٚة ٞؾ٦ة ١ايعبٝةدا ؾكةد ثة ني ايعبٝةد ٖة ٤٫٪ف
َشلا ؾكصدٚا اي ذٕٛا ٚأمادٛا نٌٸ َٔ ؾ َٔ ٗٝاي ةذٓ ٤ا ثةِ ٖةا
ايعبٝد ٚاي ذٓ  ٤ا ةاني ٕٚإىل مة نيز َشةل ف ا بةٌ الطةٌ هًٗٝة ا يهةٔ
ٖيف ٙايجٛنيٜ ٠هٔ هل إٔ تعؿا ملش٤ٞا ٭ٕ ايج ٥ا ٫ ٜٔميًهة ٕٛاي ة٬را
ٚ٭ِْٗ  ٫مي ًهة ٕٛال ة ْدَ ٠ةٔ ايكة ٣ٛا٫د ُ هٝة ١ا٭مةا٣ا نة يؿ٬سي
ٚاحلاؾٝي ٚغبِٖا ٚن ٕ ايام ٜ ٫زاٍ ي٘ َه ْةَ ١ةٔ ايٓعة ّ ا٫د ُة هٞ
ٜعرتف مل٘ اٱ ْ ّ٬ؿ ٘ا ملٌ إٕ اٱ  ّ٬ضلعا هً ٢ايعبٝةد إٔ طلادةٛا هةٔ
()34
ًَه ١ٝأ "ِٖ ٝ
ٚي دني اٱة ني ٠إي ٘ٝف َاسًةَ ١ةاٚإ ملةٔ احلهةِا هةدّ اٖ ُ َة٘
مل يشةةعاا٤ا  ٚيةةو ه ٥ةةد إىل مجًةةَ ١ةةٔ ا٫ضةةطاامل ت ف هٗةةدٙا ٚأُٖٗ ة –
نُة ة ناْة ة – ثةةةٛني ٠ايعبٝةةةدا ٚثٓ ٝ٥ةةة ١الع نيضةةة ١ف ايعةةةااما ؾة ة خلٛانيز
ٚايشةةٝع – ١هًةة ٢ام ٬ؾُٗة – ٜكؿة ٕ ف َٛادٗةة ١ا٭َةةٜٛي ف ايشة ّا ٚملعةةد
َةةٛت ٜزٜةةد ملةةٔ َع ٜٚةة١ا ٜب ة ٜه أٖةةٌ ايبصةةا ٠املةةٔ ايةةزملبا  ٚتعةةد ايبصةةا٠
يًخهٛع ا٭َ ٟٛإ ٫ملعد َك ٌ َصعا ملٔ ايزملب "ٖ 70ة  ٚ "ّ 691 -تهٔ
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الد ١ٜٓم ضع ّ َ ١يًُانز ا٭َٟٛا  ٚيو ملعد َٛقعة" ١احلةا "٠اية ؾ ةو
ؾ ٗٝدٜ ّٝزٜد مل ٭ه ّ٬اييف ٜٔنشبٛا ايٓيبا ٚا  ٌٝاي ي ٞهلِ
ٚن ٕ ايٛضه ف ماا ٕ قًك ّا  ٚتهٔ ةعٛملٗ ي ةدمٌ ف ايط هة١
ا٭َ ١ٜٛإ ٫ملعد سيا ٚقد ه ْت ماا ٕ َٔ ايصااه ت ملي ا٭ ٚسًؿ ٗ٥ة
َٔ دٗ١ا  َٔٚحت يـ قةٝس  ٚةَ ِٝةٔ دٗة ١ث ْٝة١ا ٚظةٌ أَةا ماا ة ٕ ملٝةد
املٔ ايزملب س  ٢هٗد هبد الًو ملٔ َاٚإ ف ه ّ ٖ 78ة
عبد املًو بٔ َسوإ ّ 307 – 187

ت ًِ "اخل٬ؾ "١ملعٗةد َةٔ أملٝة٘ا  ٜ ٚة ا ية٘ ا٭َةاا إ ٫ملعةد إٔ ق ةٌ
املٔ ايزملب ٙ 73ا ؾداْت ي٘ ايش ّ َٚصا ٚايعةااما ٚف ايعة ّ الةيفنٛني ٖةدّ
احلذ ز ايهعب١ا ثِ ملٓ ٖ هً ٖٞ َ ٢هً ٘ٝايّٛٝا ٚملعد ه ّ َةٔ َك ةٌ املةٔ
ايزملب ميه ٞاحلذ ز إىل "الد"١ٜٓا ثِ أميف  ٜعٓت هً ٢أًٖٗ ا ٜٓٚهٌ مبةٔ
تبكةةَ ٢ةةٔ نةةش مل" ١ايةةٓيب" ٚم ة ِ ف أهٓ ة قِٗ ٚأٜةةدِٜٗا ٚأمةةيف ٜٴةةيفهلِ ملةةيفيو
نسْس ملٔ َ يوا ٚد ملا ملٔ هبد اهللا  ٌٗ ٚملٔ عد اي هدٟا ٚف ةٓ١
ةةبه  ٚةةبعي سةرٸ مل يٓة و هبةةد الًةةو ملةةٔ َةةاٚإ – مًٝؿة ٚ – ّ١ةٝٸا احلذة ز
()35
أَباّ هً ٢ايعاام"
ٚيةةة ني ٟٚهٓةةة٘ احلةةةاك ايشةةةدٜدا ٜٚةةةا ٟٚايع ةةةها ٟف َصةةةٓؿ٘
"ا٭ٚا" :"ٌ٥أ َٔ ٍٚملٌ هبد الًوا ٚن ٕ " ٢ُ ٜنيةة احلذة ني"٠ا يبخًة٘ا
ٜٚٴهٓة" ٢أملة ايةةيفِّمل ٕ" يبخةا"ٙا ٚنة ٕ أَ ٍٚةٔ ْٗة ٢هةةٔ ايهة ّ٬ف سهةةا٠
اخلًؿ ٤ا ٚن ٕ ٚايدَ ٙاٚإ قد ٚىل ايعٗةد هٴُٳةاٳ ملةٔ ةعٝد ملةٔ ايعة ك ملعةد
()36
املٓ٘ا ؾك ً٘ هبد الًوا ٚن ٕ ق ً٘ أ ٍٚغدنيٕ ف اٱ ّ٬ا ؾك ٍ ملعهِٗ:
ٜة قةة ٫ ّٛتػًبةةٛا هةةٔ نيأٜهةةِ ؾًكةةد

دةةاٻمل ٴِ ايػةةةدنيٳ َةةةٔ أملٓة ة َ ٤اٚاْة ة

أَ ٛا ٚقد ق ًٛا هٳُٵةااّ َٚة نيةةدٚا

ٜده ٕٛغدنياّ ملعٗةد اهلل ن ٝة ْ

ٜٚك ًةةةة ٕٛايادةة ة ٍ ايبةة ةزٵٍٳ ضةة ة سّ١ٝ

يهةةٜ ٞٴٛيٓةةٛا أَةةٛني ايٓ ة و ٚيةةداْ

ت٬هبةةةةة ٛا مله ةةةةة ه اهلل ؾ خةةةةةيفٚا

ٖةةةٛاٖٴِ ف َع نةةة ٞاهلل قامل ْةةة
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 َٔٚايطبٝع ٞأٜ ٫عٗا أ ِ ايش ها ف ا٭مل ٝت اي ملك١ا  ٚيةو خلةٛف
َ ٛؽا ؾبعد َك ٌ "ايٛيٝ "ٞهَ ٕٛك ٌ ايش ها أَااّ ّٗ٬ا ٚقةد تهةٕٛ
ا٭ملٝة ت َةٔ نةٓع ١الةة٪نيمي ايةيف ٜٔأَنيمةٛا يًُاسًةة ١ا٭َٜٛة١ا ٚقةد تهةة– ٕٛ
سكٝك – ١يش ها ه  ّٜاحلدخ
ٜٚا ٟٚي٘ ن سا "ت نيٜخ َشل" ملهع َٔ ١أمل ٝتا تجبةت ملةدٚنيٖ ةةػـ
هبد الًو مل حلهِا ٚف ايٛقةت ْؿ ة٘ تٓؿة ٞيةو ايشةػـا ٚنةسٕ ةة هاّا
()37
أمام نٓعٗ ا ٜك:ٍٛ
يعُةةا ٟيكةةد هٴُِّةةات ف ايةةدٖا ملٴاٖةّ١

 ٚاْةةةةت يةة ةٞٳ ايةةةةدْ ٝملٛقِةةةةه ايبةةةةٛاتأ

ؾسضش ٢اييف ٟقد ن ٕ ي  ٜةاْٞ

نًُٵ ة ٕ َهةة ٢ف الزَٓ ة ت ايػةةٛاملأ

أَغِةٔٳ ف الًةو ة هّ١

 ٚأَيِةةةة٘ٴ ف يٹةةةةيفٸاتٹ هةةةةْٛ ّٕٝاضةةةةأ

ٚنٓتٴ نيف ٟطٹُا ٜٔه ش ملبٴًػ١ٺ

َةةٔ ايةةدٖا س ةة ٢انيٳ ضةةٓٵوَ الكةة ملأ

ؾ ٝيٝة ين

ؾ ٭مل ٝت اي ملك ١تٴٓب ٧هٔ حت ٸ ٍٕٛف ايا ٜ٩ايؿا ٜة ١يةةة "الًِةو"ا ٚم نة١
ملعد إٔ ٚنٌ ن سا ا٭مل ٝت إىل نيدة ١اٱةةب ع َةٔ َ ةه اي ةًط١ا ٜ ٚعةد
ٖٓ ى َ ه َٔ ايعُا ايك ّا ثةِ ضلة نِ اتة٘ مل طٓٝة ّا ؾٝشة  ٍٚإٔ ٜٴذةاٟ
الص حلَ ١ه َٳٔ أدا – ٣مل با ايٓزاع هًة ٢الًةو – الخ يؿة١ا ٚأُٖٗة ٖٓة
ايزٖةةد ف ايةةدْ ٝملعةةد إٔ أُةةةبه َٓٗة ثةةاٚ ّ٠ٚد ٖة ّا ٚنسْةة٘ ملةةدأ  ٜخةةٛف َةةٔ
"اٯدً"١
ٚية ة هٗةةةد هةةةٔ هبةةةد الًةةةو اٖ ُ َةةة٘ مل يشةةةعاا٤ا ٚإ نيانةةة٘ يةةةدٚنيِٖ
ايةةٛظٝؿ ٞف تعُةةةَ ِٝةة ثا احلةة نِ ف ا ةة ُعي :احل ضةةةا ٚايكةة ّا ٚف
إ اس" ١ا ه ٤ات" اخلصّٛا ٚييفيو ٚقه ام  ٝني ٙهًة" ٢ا٭مطةٌ" هٓةدَ يفةه
قٛي٘ا  ٖٛٚمي دس٘:
صسٴ ايعدا ٠ٚس ٜ ٢ٴ ؿ هلِ

ٚأهع ةِٴ ايٓ ة و أس َ٬ة ّ إ ا قةةدنيٚا

ؾك ٍ هبد الًو يػ" :َ٘٬ميف ملٝدٙا ثةِ أية ٔل هًٝة٘ َةٔ اخلًةه َة ٜػُةاٙا
()38
إٕ يهٌ ق ّٛة هااّا ٚة ها ملين أَ ١ٝا٭مطٌ"
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ايوييد بٔ عبد املًو ّ 367 – 307

تيفنا الص ني ايه"َ" ٣اٚز ال ةعٟ ٛا تة نيٜخ ايطة"ٟا ن َةٌ
املٔ ا٭ثبا ٚؾ ٝت املٔ مًٓه ٕا تة نيٜخ ايةيفٖيبا َة ثا اٱْ ؾة ١يًكًكشةٓدٟا
ت نيٜخ املٔ ه نا" أ ٟةعا َٔ ْعِ ايٛيٝدا ٚإ ٜا ٟٚايشعيب" :إٔ أملٜ٘ٛ
ن ْ ٜٴرتؾ ْ٘ ؾشاٻ مل ٬أ ه"ا ٜٚا ٟٚنيٳٚٵر ملٔ ْبة ع " :مًةتٴ َٜٛة ّ هًة ٢هبةد
الًو –  – َُّٛٗ ٖٛٚؾك ٍ ي ٞؾهات ؾ ُٔٝأٚيٓ ٘ٝأَةاٳ ايعةاها ؾًةِ أدةدا
ؾكًت :أ ٜٔأْت َٔ ايٛيٝد؟ قة ٍ :إْة٘ ٜ ٫ٴش ةٔ ايٓشةٛا ؾ ةُه يةو ايٛيٝةدا
ؾك ّ َٔ ه ٘ا ٚمجه أنش ه ايٓشٛا ٚدًةس َعٗةِ ف ملٝةتٺ ة  ١أةةٗاا
()39
ثِ ماز  ٖٛٚأدٌٗ ي ن ٕا ؾك ٍ هبد الًو :أَ إْ٘ أَهيفني"
ٜٚا ٟٚن سا الخ صا" :إٔ ايٛيٝد ن ٕ حلٓ ْ ّا ؾكاأ هً ٢الٓة"ا َةٔ
ٛني ٠احل قٓ ٜ :١ي ٝٴٗة ن ْةت ايك ضة١ٝا ٚحتةت الٓة" هُةا ملةٔ هبةد ايعزٜةز
 ٕ ًُٝ ٚملةٔ هبةد الًةوا ؾكة ٍ ةً ٚ :ٕ ُٝتٗة ٚاهلل" ()41ا ٜٚبةدَ ٚةٔ طةٛني
ايٓشسٚ ٠اي س ٝس إٔ ايٛيٝد ملعٝد هٔ طبٝعة ١ايًػةٚ ١ةة ْٗٚ٪ا ٚيهٓة٘ قاٜةا
ايةةٓؿس َةةٔ احلهةةِا ٚثٝةةل اي ةةًط ١مل ة يؿ ٛر ٚاي  ٛةةها ؾكةةد اؾ ة اهلٓةةد
ٚا٭ْةةديس ٙ 92 – ّ 700ا ٚاَ ةدٸ إىل ةةا أ نيملٝذ ة ٕا َٚةةٔ اي٬ؾةةت غ ٝة ه
ايشةةةعاا ٤هةةةٔ تًةةةو ايؿ ٛسةة تا ؾإَةة أْةةة٘ صلةةةزٍ هلةةةِ ايعطةة ٤ا ٚإَةة إٔ
ال٪نيمي ٜدٚٸْٛا يًشعاا َ ٤ق يٙٛ
ضًيُإ بٔ عبد املًو ٖ 61 – ّ 363–367ـ–ٖ 66ـ

ؾكةةد ٚيٓةة ٞملعٗةةد َةةٔ أملٝةة٘ا ملعةةد أمٝةة٘ ايٛيٝةةدا ٚهًةة ٢مةة٬ف "ايٛيٝةةد"ا
ن ٕ ؾصٝش ّا َؿٛٻٖ ّا ذلبٸ ّ يًػزٚا ٜٚةا ٣ٚهٓة٘ :إْة٘ أمةاز َٳةٔ ف ةذٕٛ
ايعةةااما ثةةِ هةةزٍ "هُٸ ة ٍ احلذٸ ة ز"ا  ٜٗ ٚة ِ مل يشةةعاا  ٫ٚمل يشةةعاا)40( ٤ا
يهٔٻ ٚيد ٙهبد ايٛاسد قاٸه ايشعاا٤ا ٚن ٕ َٔ َ س ٘ٝايكط َ ٞملعةد إٔ
()42
أغدم هً٘ٝا ٜك:ٍٛ
إْٻ ذلٝٸةٛىَ ؾ ةًِٵ أٜٗة ايطًةٌٴ

ٚإٕٔٵ ملٳًٝٵتٳا ٚإٕ ط يتٵ ملو ايطٌِّٝٴ

ٚايع ٫ ّٝهّٝٴ إَ ٫ة تكةاټ ملة٘

هةيٷا  ٫ٚسة ٍٳ إ ٫ةٛف تٓ كةٌٴ

قد ٜٴدنيى ال سْ ٞملعةضٳ س د ة٘

ٚقد ٜهَ ٕٛه ال عذٌ ايزٸيةٌٴ
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ٚف هٗد هُا ملٔ هبد ايعزٜز ٖ 99ةٖ 010 -ة –  ّ 709 -707ت ٬ق٢
ا٭سداخ ايٛاقع ١ٝمل ياٚا ١ٜال ٪طا٠ا ن ياٚا ١ٜاي ْكًٗ ن سا رل صةا
ت نيٜخ َشل هٔ س ٔ ايكص ها ٚاي تك" :ٍٛنيأٜتٴ اييف ٥ه تاهَ ٢ه ايػةِٓ
ف م٬ؾ ١هُا ملٔ هبد ايعزٜزا ؾكًت :بش ٕ اهلل ٥ا ف غِٓ ٜ ٫هاٖ
ؾك ة ٍ ايااهةة :ٞإ ا نةةً ايةةاأوا ؾًةةٝس هًةة ٢ا ةةد ملةةسوٷ" ٜٚٴةةا ٣ٚهةةٔ
َ ٛةة ٢ملةةٔ أهةةي" :نٓ ة ْاهةة ٢ايش ة  ٤ملهاَ ة ٕا ف م٬ؾةة ١هُةةا ملةةٔ هبةةد
ايعزٜةةزا ؾه ْةةت ايش ة ٚ ٤ايةةيف٥ا تاهةة ٢ف َه ة ٕ ٚاسةةدا ؾب ٓٝة سلةةٔ ات
يًٝةة١ا إ هةةاى ايةةيف٥اٴ يشة ٠ٺا ؾكًةتٴَ :ة ْةةا ٣ايادةةٌ ايصة إ ٫قةةد ًٖةةو
()43
ؾش بٙٛا ؾٛددٙٚا قد َ ت تًو ايً"١ًٝ
ؾُٔ ايع ب اي ً ِٝالب ةا مل ًو الا ٜٚتا ٚيهٓٗ تشةب إىل ا٥ة ٬ف
ا٭ضدا ف ايطبٝع١ا ٚف الخًٛق ت ا٭ما٣ا ي ذ ةٝد ايصةٛني ٠الج يٝة ١هةٔ
"اخلًٝؿ"١ا ٚنيمبة هة ا٭َةا الٓةٛٸ ٙملة٘ إىل ايؿة نيم ايكُٝة ٞملةي هُةا ملةٔ هبةد
ايعزٜز ٚملي َٳٔ تكدَ٘ َٔ ا٭َٜٛي ف اٱهااى هٔ ايةدْ ٝا ٚالصة حلَ ١ةه
اخلصةةّٛا ي ة أ  ٣إىل إن ة مل٘ ملعةةداّ َٴ ة٪ٳَٵجّ٬ا ٚقةةد تهةةٖ ٕٛةةيف ٙالا ٜٚةُ١
"س ة  ٍٚهُةةا ملةةٔ هبةةد ايعزٜةةز إٔ ٜةة ٛع ايزن ة ٠ا ؾًةةِ صلةةد ؾكةةباّ  ٜة شكٗ "
أنجا الا ٜٚت رل يؿ ّ١يً نيٜخ ا٫د ُة هٚ ٞاي  ٝة ٞف ايعصةا اي ٛةٝطا
َٔ ايصي ةاق ّ س  ٢اي ٕ ْٛٝغاملة ّا ٜهةٔ
ؾ يٓع ّ اخلااد ٞاييفٟ
ْع ّٳ هدٍٕا ٚتٜ ٛع ّ يًجا ٠ٚهة ّ٫ا ملةٌ نة ٕ ْع َة ّ َانزٜة ّا ٴةخٸات ؾٝة٘
ايجاَ ٠ٚةٔ أدةٌ اي ةًط١ا ٚيهةٔ ٫ملة ٸد َةٔ ؾة نيم ؾةا  ٟملةي سة نِ ٚآمةاا
 ٖٓ َٔٚمًت ةخص ١ٝهُا ملٔ هبد ايعزٜز َٓ ا٭ طا٠
 َٔٚايطبٝع ٞإٔ ٜٴبٵعٳد ايشعاا٤ٴ هٔ دلة يس هُةا ملةٔ هبةد ايعزٜةزا ٚ
ٜٓرٴ َٔ اٱملع ة ها ملين أَ" ١ٝداٜا" اييف ٟأيةـ أُهطٝة ت اخلًؿة ٤ا ٚنة ٕ
ٜؿخا هً ٢ٳَٔٵ سٛي٘ َٔ اخلص ّٛملكاامل ٘ َٔ اخلًٝؿ:١
يةة ٛةٹ ة٦ٵتٴ ة قهُِٴ إي ةٞٻ قط ٓٝة

ٖيفا املٔ هُٸ ٞف َشلٳ مًٝؿةّ١

ٚقد ٚقـ ملب ه هُا ملٔ هبد ايعزٜزا ٜ ٚسملة٘ ملة٘ا ؾًذةس إىل نيدةٌ َةٔ
م ن ١هُاا  ٖٛٚه ٕٛملٔ هبد اهللا ق :ّ٬٥
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 ٜة أ ٜٗة ايك ة ني ٨الامةة ٞهُ َ ٳ ة٘

ٖةةيفا َ ْٵة وا إْةة ٞقةةد َهةةَ ٢ةةين

أَملًةةةةؼ مًٝؿ ٓةة ة إٕ نٓةة ةتٳ ٫قٝٳةةةة٘

أْٸ ٞيد ٣ايب ه ن لصةؿ ٛف قةإٔ

 َٔٚالاٟٚ

اٜا ف مٝب ٘ َٔ هُا ملٔ هبد ايعزٜز قٛي٘:

()44

إٕ ايةةيف ٟامل عةةح ايةةٓيبٻ ذلُةةداّ

دعة ةٌٳ اخل٬ؾة ة َ١يٮَةةةب ايعة ة ٍ

ني ٸ العةةةة ة ٳ سكٓٗةةةة ة ملٝكٗٓٝةةةة ة

هةةٔ دٛنيٖ ة ا ٚأق ة ّ َ ٝةٌٳ ال ٥ةةٌ

إْةة ٞ٭نيدةةَٓ ٛةةو مةةباّ ه ة دّ٬

ةةةاِّ ايع دةةةٌ

ٚايةةةٓؿس َٛيعة ةْ١

تبد ٚذل ٚي ١داٜا – نيملط َؿٗ ّٛاخل٬ؾ ١مبؿٗ ّٛايٓبٛٸ – ٠ذل ٚي ١غةب
َٛؾكةةة١ا ؾة ة ملٔ هبةةةد ايعزٜةةةز ٜةةةدنيى سًٝةةة ١ايشة ة ها ٖةةةيفٙا ؾ ْصةةةاّ طةةة ٛٴم
"ايشةةعاْ"١ا أَ ة ّ نةةااَ" ١البةةدأ" ا ة َه ملةةي ا ة ك َ" ١اي  ٝةة"ٞا ٚملةةي
اي زاَ" ١ٝايدٜين"
ٜ ٚةةا ٔ ٚال٪نيمةة ٕٛيعُةةا َةةٔ ايشةةعا إ ٫ملهةةع ١أمل ٝة ت أثب ٗ ة أملةة ٛهًةةٞ
ايك يٞا "سدثٓ أمل ٛملها ا٭ْب نيٟا سدثٓ أمحد ملةٔ هبٝةدا قة ٍ :قة ٍ هُةا
()45
ملٔ هبد ايعزٜز قبٌ م٬ؾ ٘:
اْٵةةةةة ة٘ٳ ايؿةةةةةةة٪ا هةةةةةةةٔ ايصِّةةةةةةةب

ٚهةةةةةةةةةة ة ٔ اْكٝةةةةةةةةةة ة ٺ يًةةةةةةةةةةةةٗ٣ٛ

ؾًعُةةةةةةةةةةةةةةةةةاٴ نيملِّةةةةةةةةةةةةةةةةةو إٕٔ ف

ةةةةةةةةةةٝا الؿةةةةةةةةة نيم ٚا ًةةةةةةةةة٢

يةةةةو ٚاهعةة ة ّ يةةةة ٛنٓةة ةتٳ تٳةة ةتٸ

هٹةةةةةةةةغ اتٸعةةةةةةةة ظَ  ٟٚايٓٗةةةةةةةةة٢

س ةةةةةةةةةة َ ٢ةةةةةةةةةة ٫ ٢تاهةةةةةةةةةةٟٛ

ٚإىل َ ةةةةةةةةةةةةة٢ا ٚإىل َ ةةةةةةةةةةةةة٢؟

َةةةة ة ملعةةةة ةدٳ إٔٵ يفٝةةةة ةتٳ نةةةةةة٘

ٚ ّ٫ا ةةةةةة ة ٴًبٵتٳ ا ةةةةةة ةِٳ ايؿ ةةةةةةةة٢

ملًةةةةةةة ةٞٳ ايشةةةةةةةةةب هٴ ٚأْةةةةةةة ةتٳ إٕٔٵ

هٴُِّةةةةةةةةةةةةاتٳ نيٖٵةةةةةةةةةة ةٔٷ يًبًةةةةةةةةةةةة٢

اا نؿةةةةةة٢
ٚنؿةةةةةةةةة ٢ملةةةةةةةةةيفيو ادةةةةةةةةةااّ يًُةةةةةةا٤ٹ هةةةةةةٔ غةةةة ةٞ
ٚنيغِ ال  ٣ٛال دْ ٞهليف ٙايكصٝد ٠ؾّٓ ٝا إ ا َ ق ٝت ملشةعا ايؿشةٍٛ
ف ايعصةةةةا ا٭َةةةةٟٛا ؾإْٗةة ة ات ٫٫ت َع ن ةةةة ١يً ةةةةٛدٸٗي ف ايعصةةةةا
الةةيفنٛني :ا٭ٖ ٍٚةة ٛتٛدةة٘ اخلًؿ ة  ٤سلةة ٛاحل ٝة  ٠ملسملع ٖ ة اي  ٝةةٚ ١ٝغةةب
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اي  ٝةة١ٝا ٚايجة ْ ٞتٛدةة٘ ايشةةعاا ٤سلةة ٛاحلٝة  ٠الدْٝةة ١ايبعٝةةد ٠هةةٔ ايةةٛهغ
ٚاٱنية
ٚأَ ف م٬ؾٜ ١زٜد ملٔ هبد الًو  ّ 723 – 709ؾًِ ٜهٔ يًشعاأَ ٤
ٚني ٚظٝؿٞا ؾكد ٚيِّ ٞملعٗد َٔ أمل٘ٝا ملعد تٛي ٘ ٝهُا ملٔ هبةد ايعزٜةزا ٚقةد
ن ا هُا  ّٜٛاس ها إىل ٜزٜدّ٬ " :ٷ هًٝوا أَة ملعةدف ؾةإْ ٫ ٞأنياْة ٞإ٫
ل ملٞا ؾ هلل اهللَ ف أَ ١ذلُدا ؾإْو تةدع ايةدْ ٝلةٔ  ٫ضلُةدىا ٚتؿهةٞ
إىل ٳَٔٵ ٜ ٫عيفنيىا ٚاي  ٚ " ّ٬تا ٚي٘ الص ني الٛثٛق ١ةعاّا
ٚف هٗةةد ٖشة ّ ملةةٔ هبةةد الًةةو  ّ 742 -723ا ة هًُت ايؿ ٛسة تا
ؾؿ شت قٝصا ١ٜاياّٚا ثِ ؾ شت ماةٓ ١ف ْ سًَ ١ٝطٝٸ١ا  َٔٚالاٟٚٸ هٓ٘
قٛي٘ َ" :ملك ٞة٤ٞٷ َٔ ييفات ايدْ ٝإٚ ٫قد ًْ ٴ٘ا إ ٫ةٚ ّ ٦ٝاسداّا أم ّ أنيؾه
َ ١ْٚ٪اي شؿغ ؾُٝة ملةٝين ٚملٓٝة٘" (ٜ ٚ )46ٴجبةت ية٘ ايةاٚاَ ٠ةٔ ايشةعا إ ٫مل ٝة ّ
ٚاسداّا ٖ:ٛ
إ ا أْتٳ

إىل ملعضٔ َ ؾ ٘ٝهًٝةو َكة ٍٴ

تك ٔ اهل ٣ٛق ى اهل٣ٛ

()47

َٚةةٔ الاٜٚة ت اية ٜكةة ٣ٛؾٗٝة ا ْةةا الَ٪جةةٌ هًةة ٢ا ْةةا الةة٪نيِّ أٚ
ت هًةٖ ٢شة ّ ملةٔ هبةد الًةةوا
ايةٛاقعٞا َة أمادة٘ م يةد ملةٔ نةؿٛإ "ٚؾةد ٴ
ٚنيٜٚت ي٘ :إٕ ًَه ّ ماز َ ٓزٖ ّ إىل اخلٛنيْلا ٚن ٕ – إىل د ْا د"ٚتة٘
– ا هًِا ؾ سٍ الًو َٳٔ سٛي٘ ٌٖ :نيأ ِ ٜأسداّ ميًو َة ًَه ٴة٘؟ ؾسد ملة٘
سه َٔ ِٝدلً ٘" :أنيأٜت َ أْت ؾ٘ٝ؟ إْ٘ ا ٌ٥هٓوا ٖٚة ٛيةو ط لة أْةت
ؾ٘ٝا ؾسميفت ٖش َ ّ قشعاٜا٠ا ٚقًت ية٘ :إَة إٔ تٴكة ِٝف ًَهةوا ؾ عُةٌ
ملط ه ١اهلل هً٤ َ ٢ى  ٚاٻىا ٚإَ إٔ تٓخًةه َةٔ ًَهةوا ؾًُة نة ٕ
اي شا قاع هً ٘ٝايب ها ٚقة ٍ :إْة ٞامةرتتٴ ٖةيفا ا بةٌ" (ٚ )48ف يةو ٜكةٍٛ
()49
هد ٟملٔ ٜد ملٔ احلُ ني ايعب ٟ
أٜټٗةةةةةةة ايشةةةةةةة َٹتٴ الُعِّٝةةةةةةةاٴ مل يدٖةةةةةةةة

نئ أأْةةةةةةةةةةتٳ الةةةةةةةةةةة"أُ الٛؾةةةةةةةةةةةٛنيٴ؟

أّ يةةةةدٜوَ ايعٗةةةةد ايٛثٝةة ةلٴ َةةةةٔ ا٭ٜةة ة

ّٔا ملةةةةةةٌ أْةةةة ةتٳ د ٖةةةة ةٌٷ َػةةةةةةاٚنيٴ
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َٳةةة ةٔٵ نيأٜةةة ةتٳ الٓةةةةةٕٛٳ مًٓةةة ةدٵٕٳ أّ َٳةةة ةٔٵ

ا هًٝةةةةة٘ َةةةةةٔ إٔ ٜٴهةةةة ّ مؿةةةةبٴ

أٜةةٔ ن ةةا ٣ن ةةا ٣الًةةٛى أْٛةةةا

ٚا ٕٳ أّ أٜةةةةةةةةةٔٳ قبًةةةةةةةةة٘ ةةةةةةةةة ملٛنيٴ

ٚملٓةةةة ٛا٭نةةةةؿا ايهةةةةااّ ًَةةةةٛىُ ايةة ةة

نيٸّٔٚ

ٜبةةةةةةلٳ َةةةةةةةِٓٗ َةةةةةةةيفنٛنيٴ

ٚأمةةةةةة ٛاحلُهٵةةةةةةا إ ملٓةةةة ة ٚ ٙإ دةةةة ةة

يةةةةة ة ُ١تٴذبةةةةةةة ٢إيٝةةةةةةة٘ ٚاخلةةةةة ة ملٛني

ٚتةةةةةةيفنٓا نيهٻ اخلٛنيْةةةةةةل ؾبةةةةة ايةةةةةة

ًَةةةة ةوُ هٓةةةةةة٘ا ؾب ملٴةةةةةة٘ َٗذةةةةةةٛنيٴ

ثةةةةةةةةِ نةةةةةةة نيٚا نةةةةةةةةسِْٗ ٚنيمٷ دةةةةةة ةة

فٻا ؾةةةسيٛتٵ ملةةة٘ ايصٻةةةب ٚاية ةدٸملٛني

ق ٍ :ؾبهٖ ٢ش ّا ٚأَا ملاؾه آْ٘ ٝا ٚط ِّٞؾااة٘ا ؾسقبًةتٵ احل ةة١ٝ
هً ٢م يد ملٔ نؿٛإ ٚق يٛا ي٘ :أؾ دٵتٳ هً ٘ٝييفت٘ا ؾك ٍ :إْ ٞه ٖدت اهلل
أ ٫أمً ٛمبًو إ ٫نٓاتٴ٘ اهلل تع ىل
قةةد ٜهةة ٕٛيًاٚاٜةة ١اي ة ملك ١دةةيفني ٚاقعةةٞا أ ٴةةٗ ٚ :هةةغ اي ةةًط ٕا
ٚاي ٬طي – ف ايعصٛني اي ٛةط – ٢نة ْٛا ٜصةػ ٕٛيًٛهٸة ظا  ٜٚة ُ عٕٛ
هُٗةةِا ٚيهةةِٓٗ – هٓةةدَ تصةةطدّ احلهُةة ١مل لًِةةو – ٜعةةٚ ٛاسةةدِٖ
 ٚٚاسدِٖ نًُِٗٗ ًَ -ه ّ آَااّ ْ ّٖ ٝا ٚأَة َة نيٚا ٙم يةد ملةٔ نةؿٛإهٔ مله ٖ ٤ش ّ ؾٜ ٬عد ٚإٔ ٜه ٕٛأَةّ٬ا يعةٌ احلة نِ َةٔ ملعةدٜ ٙة عغا
نُ ٜؿعٌ ايش ها َه اي ًط ٕ ٖٚةٜٓ ٛشة ٧قصةٝد ٠الةد ٜا ؾ يشة ها ٜعًةِ
إٔ اَ داس٘ أن" َٔ الُ ةدرا يهٓة٘ ٜسَةٌ إٔ تػةد ٚايكصةٝدَ ٠جة ّ ٫هًِٜٛة ّ
يً ٬طي
ْٚٴيفنٓا ملسٕ ايش ها ايهُٝت ملٔ ٜد قد ق ةٌ هًةٜ ٢ةد م يةد ايك ةاٟ
أسةةد ٖ ٠٫ٚشة ّ ملةةٔ هبةةد الًةةو ةةاٸ ق ًةة١ا سٝةةح ٚضةةه دٓةةد ايك ةةا ٟملة ه
ةةٛٝؾِٗ ف ملطةةٔ ايهُ ٝةتا ٚظةةٌ ٜٓةةزف س ةة ٢الةةٛت" (ٚ )51أَ ة "احل ثةة"١
ايشٗب ٠اي سةدثت هلشة ّ َةه ايؿةا ما أثٓة  ٤احلةر ٚاية أةةاْ إيٗٝة ف
ايبداٜةة١ا ؾ ػًٓةةا ْزٚهةة٘ اي ةةًط ٟٛهًةةْ ٢زٚهةة٘ الج ة يٞا ٚف ايٛقةةت ْؿ ةة٘
مللا ٚتهعٓ
تهعٓ أَ ّ َٛقـ يًش نِ أَ ّ اياه ١ٝددٜد يٝس ي٘ َٗ
أٜه ة ّ أَ ة ّ سهةةٛني ايش ة ها ال ة ٥ز ف سهةةا ٠اي ةةًط ٕ ن ة سا اي ةةًط ي:
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ايدٚ ١ٜٝٓايزَٓ١ٝا ٚأَة ّ احلهةٛني الهجةـ يًذُٗةٛنيا ٖٚةٜ ٛعة ّٝسة َّ ٫ةٔ
ايهج ؾ ١اي ٝهٛيٛد ١ٝايع ي١ٝا ف أ ّ ٜاحلر
ن ٕ ٖش ّ ف احلر  ٜٓعا ملي احلذٝر ال داؾعة ١يًٛنة ٍٛإىل احلذةا
ا٭  ٛا ؾًِ ُ ٜهٔا  ٚتٓعا إيٝة٘ احلذةٝر ملعةي ٖةٜ ٛاٜةدٖ ا ٜٚبةد ٚإٔ
اْصةةااف ايع َةة ١هٓةة٘ قةةد ا ْ ٙهةةداّا ف سةةي ٚدةةد ه َةة ١احلذةةٝر تؿ ة
ايطاٜل يادٌ َٗٝاا ٚايٓ و تٓعا ٙملعي اياض ٚاْ٫دٖ شا ثِ ملًؼ احلذا
ا٭  ٕٚ ٛهٓ ٤ا ٚايادٌ ن ٕ ٜد ايع ملد ٜٔملٔ هً ٞملةٔ احل ةي ملةٔ هًةٞ
ملٔ أمل ٞط ياا ؾ غ ظ ٖش ّا  ٜٓ ٖٛٚعا ٚني ٙف اخل٬ؾ١ا ٚقد ملًػٗ 723
()50
ّ ثِ أهًٔ اهرتاض٘ ملكٛي٘ ٳَٔٵ ٖيفا؟
ٜ ٚهٔ اهرتاى ا٭َب ٖش ّ هًة ٢ةةخ ملعٓٝة٘ ٚإ ة ظٗةا مٛؾة٘
َةةٔ احلشةةد ايةةدٜينا ؾ ة ُٗٛني ا ُةة ٞمل ك يٝةةد احلةةر الكد ةةٖ ١ةة ٛايكةة٠ٛ
الخٝؿ ١هلش ّ
ٚأَ ايؿا م ُٖة ّ ملةٔ غ يةا اي ُُٝة ٙ 001 -ّ 728 ٞؾ ٓٝةده ْؿ ة٘
()52
هٔ ا ُٗٛنيا ثِ صلٝا ٖش َ ّ ةعااّ ؾٝك:ٍٛ
ٖيفا ايةيف ٟتعةافٴ ايبطشة ٤ٴ ٚطستٳة٘

"ٚايبٝت" ٜعاؾُة٘ ٚاحلٹةٌټ ٚاحلةاّٴ

ٖةةةيفا املة ةٔٴ مةةةب هبة ة اهلل نًِّٗةةةِ

ٖيفا ايٓكٞټ اي كٞټ ايطة ٖاٴ ايعًةِٴ

ٖيفا املةٔ ؾ طُة١ٺ إٕ نٓةتٳ د ًَٖة٘

جبةةةدٸٙٹ أْبٝةةة ٤ٴ اهلل قةةةةد مٴ ُةةةةٛا

٥ ْ َٔٚر الٛقـ إٔٵ سبس ٖشة ّ ايؿةا مٳ – ملعةد ؾةرتَٓٚ – ٠عة٘ َةٔ
ايعةة ٠ ٛإىل ايشة ّا ٖٓٚة ٜٗذةة ٛايؿةةا م ٖشة َ ّا ٚايب ٝة ٕ َجب ة ٕ ف ٜةةٛإ
ايؿا م ملكٛي٘:
يبةة٦س أَةةبٴ الةةَٓ٪ي أَبٴنةةِٴ

ٚملةةةة٦س أَةة ةبٴ الةةةةَٓ٪ي ٖشةة ة ّٴ

تٓ ٜةةةةو هٓٝةة ة  ٙإ ا َةة ة يك ٝةةةة٘

تةةةبي ؾٝةةة٘ ايشةةةّ٪ٳ ٖٚةةة ٛغةةةّ٬

 َٔٚغب السيٛف إٔ  ٜذ ا ة ها هً ٢أَب ٝػد ٚمًٝؿٚ – ١قد غدا
– نُة ؾعةةٌ ايؿةةا ما َٚةةٔ ٖٓة ٚدةةد ْة نا ٚاحلةةدخ ٚايكصةةٝدَ ٠ةةدمّ٬
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حل ةةب ْٗ َه ة ؾَ ١ةةٔ ايةةاٚا٠ا ٚيهةةٔ الٓهةةا ٜٔقةةد تٓ ةةٛا أَةةا :ٜٔا٭ٍٚ
"ؾين"  ٜعًل مل ل  ٣ٛايؿين يشةعا ايؿةا ما ٖٚة ٞقاٜبة ١ايصةًَ ١ةٔ ةةعاٙا
ملةةٌ تٓةة عِ ف ملٓ ٝةة٘ ايًػٜٛةة ١اْ ع َةة ّ ٖ نيَْٝٛةة ّا ٚاي ةةبا ايجةة ْ ٞقةة ّ َةةٔ
اه ص ّ ايؿا م ملك ٠ٛا ُٗٛني اييف ٟميٝةٌ سلة ٛآٍ ايبٝةت َةٜٝٓ ّ٬ٝة ّ ٚيةٝس
ّٝ ٝ
ايوييد بٔ يصيد بٔ عبد املًو ّ 377 -372

طل ًةةـ ال٪نيمةة ٕٛف ةةبت٘ا ؾص ة سا ا٭غ ة ْٜ ٞكةة" :ٍٛن ة ٕ ؾ ةةك ّ
ؾ دااّا َٓ ٗه ّ ساَ ت اهللا ؾُك ٘ ايٓ و يؿ ك٘ا ٚمادةٛا هًٝة٘ا ؾك ةٌ
()53
ف مج  ٣اٯما٠ا ٓ ١تٺ ٚهشا"١٥ َٚ ٜٔ
ٚأَ اييفٖيب ؾٝكٜ " :ٍٛص هٔ ايٛيٝةد نؿةا ْ ٫ٚدقة١ا ملةٌ اةة ٗا
()54
مل خلُا ٚاي ًٛٸطا ؾخادٛا هً ٘ٝييفيو"
ش ى ملةٔ هجُة ٕ :أنيا ٖشة ّ ملةٔ هبةد الًةو إٔ طلًةه ايٛيٝةدا
ٚهٔ ايهة ٸ
()55
ٚصلعٌ ايعٗد يٛيدٙا ؾك ٍ ايٛيٝد:
نؿاتٳ ٜداّ َٔ َٓعِٕ ي ٛةهاتٳٗ

دزاىَ ملٗ ايامحٔٴ  ٚايؿهةٌ ٚالةِّٔ

نيأ ٜٴة ة و تةةةبين د ٖةةةداّ ف قطةةةٝع

ٚي ٛنٓةتٳ ا سةزّٕ هلةدٸَتٳ َة تةبين

أنياىَ هًةة ٢ايبةة قي

ةةين ضةةػّ١ٓٝ

نةةسْ ٞملٗةةِ َٜٛةة ّ ٚأنجةةا قةةٛهلِ

ؾٚ ٝضلَِٗ إٕ َتٸ َٔ ةةا َة

ةين

أ ٫يٝة ةتٳ أْٸة ة سةةةي ٜة ة يٝة ةتٳ  ٫تٴػةةةين

ؾ يٝد اية ٜةا ٣ؾٗٝة ْعُة ١هًةٖ ٢شة ّ ٖةٜ ٞزٜةد ملةٔ هبةد الًةوا ؾكةد
ن ٕ ايٛيٝد نبّ ٝا سي ٚؾ  ٠أمل٘ٝا ؾعكد ٭مٝة٘ ٖشة ّا ٚدعةٌ ايٛيٝةد ٚيةٞ
ايعٗد َٔ ملعد ٖش ّا ٜٚبد ٚايٛيٝد ف ٖيف ٙا٭مل ٝت َ ٛا ْ ّا ذل ٚنياّ مصةُ٘
هً ٢ق هد" ٠ايعٗد – ٚاي "١ٜ٫ٛالعٗ ٠ ٛف ا٭ ةا ال يهة١ا َٚةٔ ايٛاضة إٔ
ا٭َا ٖٓ  ٫ضل ٌُ غهب ّا أ ٚؾذٛنياّا أ ٚتٓ ّ ٝا ٭ٕ ال سي َ ١سيًَِ ١ةوا
 َٚسيٚ ١دٛ
ٚأَ ة ف م ة نيز َشةةهً" ١ايٜ٫ٛةة – ١اخل٬ؾةة "١ؾٝبةةد ٚؾا  ٜة ّ غةةب ه ة مل٧
مل ة يك ِٝايدٜٝٓةة١ا  َٚة  ٜٓة ر هٓٗ ة ا ؾكةةد نيٴ ٟٚهٓةة٘ :أْةة٘ – ف حلعةة ١ؾ نيقةة– ١
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هبح ملصؿش ت ايكاإٓ نيَ ّ ٝمل ي ٗ ّا ًٜ ٚبح ملعد يو س  ٢قُ ٌ َةٔ قبةٌ
ا٭َةةٜٛي أْؿ ةةِٗا ٚهًةةل نيأ ةة٘ هًةة ٢مل ة ه قصةةا)56( ٙهٓةةدَ قةةاأ ف ةةٛني٠
املةةااٖٚ" ِٝيٓٴ ةةهٓٓٻهِ ا٭نيى َةةٔ ملعةةدِٖ يةةو لةةٔ م ة ف َك ة َٚ ٞم ة ف
ٚهٝةةد ٚ 04ا ة ؿ شٛا ٚمة ه نةةٌ دبة ني هٓٝةةد"05ا ؾةةٓعِ َةةٔ ؾةةٛني ٙةةةعااّا
ٜك:ٍٛ
تٴٗةةةةةةةةةةدِّ ٴ ْ ٞجببةةةةةةةة ة نيٕ هٓٝةةةةةةةةةةد

ؾٗةةةةة أْةةةةة اى دبةةةةة نيٷ هٓٝةةةةةدٴ

إ ا َةة  ٫قٝةةتٳ نيملٸةةو ٜةة ّٛسشةةإ

ؾكةةةةٌ ٜةةةة نيهِّ َةةةةزقين ايٛيٝةةةةدٴ

يصيد بٔ ايوييد بٔ عبد املًو

يكِّا ملةة "ايٓ ق " ٭ْ٘ ْك ٳ ا ٓدٳ َٔ أهط ٝتِٗا ٚثةا هًة ٢اخل٬ؾة١ا
ملعةةد ق ةةٌ املةةٔ هُةة٘ ايٛيٝةةد ملةةٔ ٜزٜةةدا ثةةِ ًٓةةوا ٚأَ ة ْ ةةب٘ ٭َةة٘ا ؾسَةة٘
ة ة ٖؿاْد ملٓةةت ؾةةب ٚملةةٔ ٜز دةةا ا ٚأّ ؾةةب ٚملٓةةت قٝصةةا هعةة ِٝايةةاّٚا
ٚهلةةةيفاا اؾ خةةةا ٜزٜةةةد نيادةةةزاّا ٚالاٜٚةةةٖ ١ةةةيف ٙأثب ٗةة ايجعةة ييب ف يطةة ٥ـ
الع نيف حتكٝل إملااٖ ِٝا٭مل ٝني0961 - ٟ
أْ ة امل ةٔٴ ن ةةا٣ا ٚأملةةَ ٞةةاٚإ

ٚقٝصةاٴ دةةدٟا ٚدةةد ٟم قة ٕٴ

ٚن ٕ  ٜكٔ "رل طب "١ا ُٗٛنيا ؾبعد إٔ ق ٌ املٔ هُ٘ ايٛيٝد ملٔ ٜزٜةد
قةة ٍ" :أَةة ملعةةدٴ :ؾةةإْٚ ٞاهلل َةة مادةةتٴ أةٳةةااّا  ٫ٚملطةةااّا  ٫ٚطُعةة ّا ٫ٚ
سان ّ هً ٢ايدْ ٝا  ٫ٚنيغبة ١ف الًةوا ٚيهةٔ مادةتٴ غهةب ّ هلل ٚيدٜٓة٘ا
 ٚاه ٝة ّ إىل ن ملةة٘  ٚةةْٓ ١بٝٸةة٘ا سةةي ٳنيٳ ٳةةت َع ة اهلةةد٣ا ٚظٗةةا ا ب ة ني
ت َةٔ أدة ملين َةٔ أًٖةٞ
ال ش ټٌ احلاَ١ا ؾ ة خات اهلل ف أَةاٟا  ٚهة ٛٴ
()57
ٚأٌٖ  ٜ٫ٚا ؾسنيار اهلل َٓ٘ ايبٚ ٬ايعب "
تدّ م٬ؾ ٘  ١ ٣ٛأةٗاا ٚق :ٌٝإْ٘ َ ت مل يط هٕٛا ٚية قٝةٌ
ؾ ٘ٝق ٍٛايجع ييب" :أهام ايٓ و ف الًِو ٚاخل٬ؾ َٔ ١ن ٬طاؾ"٘ٝ
ٚأَ املااٖ ِٝملٔ ايٛيٝد ملٔ هبد الًو ؾكد ملٜٛه مل خل٬ؾ ١ملعد َٛت أم٘ٝ
ٜزٜدا ٚقد َهح ف اخل٬ؾ ١بعي يّ١ًٝا ثِ مٴًها إ ماز هًَ ٘ٝاٚإ ملٔ
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ذلُدا ؾسد" ٙإٔ طلًه ْؿ ٘ا ٚإٔ ٜبة ٜٳه ط ٥عة ّ ٚقةد نةا الةدا٥ين مل ٝة ّ
()58
يش ها ٜيفنا ايف٘:
ْبة ة ٜهٴ املةةةااِٖٝٳ ف نةةةٌ مجعة ة١ٺ

أ ٫إٕ أَةةةاأّ أْةةتٳ ٚايٝةةة٘ ضة ة ٥هٴ

َسوإ بٔ حمُد بٔ َسوإ بٔ احلهِ ّ 750 – 777

ٚيةةد ف اثٓ ة ي  ٚةةبعي يًةةٗذا٠ا ن ة ٕ َشةةٗٛنياّ ملشةةذ ه ٘ا ٥ ٖ ٚةة٘ا
ٚه ؿ٘ا ٚقد اؾ "قْٝٛةٙ 015 "١ا ٚنة ٕ ملٜٛةه مل خل٬ؾةٙ 027 ١ا ٚأَ ٍٚة
ؾعً٘ :أَا ملٓبّ ق" ٜزٜد ايٓ ق ا ؾسماد٘ َٔ ق"ٙا ٚنًب٘ا ٚهًٌ َاٚإ
()59
ٖيفا ؾعً ٘ تًو ملسٕ ٜزٜد ايٓ ق ق ٌ ايٛيٝد ملٔ ٜزٜد
ٚي َٖ ٛعٗ ٛإٔ َاٚإ اخلًٝؿ ١ا٭َة ٟٛا٭مةب قةد يكةا ملةةة "احلُة ني"
٭ٕ ايعاه ت ُ ٞنٌ َ  ١ٓ ١٥مح نياّا ؾًُ ق نيه ًَو ملين أَٝٸ ١٥ َ ١ةٓ١
()61
يكبٛا َاٚإ مل حلُ ني"
ٚف هٗةةد ٙأ ةةت الع نيضةة" ١هب ةةٕٛٝا مةةٛانيزا ٖ ة صٕٛٝا الةةٛاي" ٞ
ا عدا ٖ يًٛثٛه هً ٢اخل٬ؾ١ا ؾه ا لاٚإ ه ًَُ٘ هًة ٢ماا ة ٕ ْصةاٴ
ملٔٴ  ٝني ايًٝج ٞت ٜٓ ٙ 030يفني ٙي ٜااٙا ٚضل ټ٘ا ن ا ي٘ ةعااّ:
أني ٣حت ةتٳ اياَ ة َٚةةٝضٳ مج ةإ

ٜٛٚةٹة ةوِ إٔ ٜهةةةٕٛٳ يةةة٘ ضٹةةةااّٴ

ؾةةةةإٕ ايٓةة ة نيٳ ملةة ة يع ٜٔ ٛتٴزنةةةة٢

ٚإٕ احلةةةةاهٳ َبةةةةد٩ٴٖ نةةةةّ٬ٴ

ؾُةةة سةةة ٍ املةةةٔٴ ةةةة ٝني إ ا َةة ة

نيأ ٣يةةة ة أنياَٚ ٙةةة ة ايهةةةةةّ٬

أني ٣ف ا٭ؾِةةةةةة ل أي ةةةةةةةٓ ّ١يٓةةةةةة نيٕ

ٜٛٚةةةةةةو إٔ ٜب ٹ ٳنيْةةة ة احلٹُةةة ة ّ

ؾةةةةةإٕ نةةةة ْٛا حلٝةةةةٓٹٗٵِ َْ ٝةةةة ّ

ؾكةةةٌ قَٛةةةٛا ؾكةةةد طة ة ٍ الٓة ة ّٴ

ٜٴطِؿٹٗةة ة هٴكةةةة ٤٬قةةةةّٕٛ

ٜهةةة ٛٴٕ ٚق ٛٳٖةةة دجةةةحٷ ٖٚةةة ّ

ؾكًتٴ َةٔ اي عذةا يٝةت ةةعاٟ

أأٜكةةةةةةةة ة ظْ أَٝةةةةةةةة ة ُ١أّ ْٝةةةةةةةة ة ّ

ؾةةةةإٕ

()60

ٚإٕ نيقةةةةةةةدتٵ ؾةةةةةةةإْ ٫ ٞأُّ٫

ؾةةةإٕ ٜكٹعَةةتٵ ؾةةةيفاى ملكةة ٤ٴ ًَةةوٺ
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ٜ ٚهٔ َاٚإ ملٔ ذلُد ملك ني هً ٢إٔ ٜؿعٌ ةةّ ٦ٝا أَة ّ مجةٛع ملةين
ايعب وا ٚهٓدَ اْه ا َاٚإا نيده إىل ايش ّا ؾ بع٘ هبةد اهلل ملةٔ هًةٞ
هةةِ اي ةةؿ را ؾؿ ةا إىل َصةةاا ؾ بعةة٘ ن ة أمةة ٛهبةةد اهللا ؾ ي ك ٝة ملكاٜةة١
ملٛنةةةبا ٖٓٚةة ى ق ةةةٌ َةةةاٚإ ٚقبةةةٌ ؾةةةااني ٙإىل َصةةةا ْةة  ٣هبةةةد احلُٝةةةد
ايه تةةا ق ة " :ّ٬٥اْ ةرٴ ملٓؿ ةةو  ٜة هبةةد احلُٝةةدا ؾةةإِْٗ إٕ ق ًةة ْٞٛم ةةاْٞ
()62
أًٖٚ ٞسدِٖا ٚإٕ ق ًٛى م اى ايعاه مجٝع ّ"
 ٖٓٚة – ف ٖةةيف ٙايًشعةة ١ايؿ نيقةةٜ – ١ٴةةدنيى نيدةةٌ "اي ةةًط "١قُٝةة ١نيدةةٌ
"ايعًِ"ا ؾ ي ًط َ ١شٛي ١ا١ً٥ا ميٛت أنش ملٗ ملزٚاهل ا ٚأَة قُٝة ١ايعًةِا
ؾ بكةة ٢ذل ؿعةة ١ملكُٗٝة ٚقٗ ُٝة هًةة ٢ايزَة ٕا َٚةةٔ ال٬سةةغ هةةدّ اٖ ُة ّ
َةةاٚإ احلة نِ العةةز – ٍٚحلعةة ١اهلزميةة – ١مل يشة هاا ٚإ ة نة ٕ َٗ ُة ّ
مل يه تاا ؾٜٗ ٛدنيى إٔ ايشعاا ٤ميَ ًٕٛٝه ايٓعُة  ٤سٝةح ٝةٌا ٚإٔ هٓةد
ايعاه ةعاا ٤نجباّا ٚيهٔ ايه ٸ ه ن ْٛا قًٓ١ا ٜٚا ٣ف ٚني ايه تاا
أملعد َٔ ٚني ايش ها ٚأغٓ٢ا ؾٗ" ٛن تا" ٪َ"ٚني "ا ضلة هِ إىل َه ٛملة٘
هٓدَ ضل ز ال٪ني اياأٖ أ ٚايك ّ – َةٔ أَ ٟةٔ – إىل ٚثة ٥ل غةب ٚثة ٥ل
ايشةةعاا ؾ يشةةعا – نُة َةاٻ ملٓة ف احلكبةة ١ا٭َٜٛةة – ١نياٖةةٔا ؾةةا ٟا غةةب
ت نيطلٞ
اخلالصة وايٓتائر:

إٕ َاادع ٓ ة يًُ ةة ٕٛايشةةعا ١ٜاي ة ْعُٗ ة ملعةةض اخلًؿ ة ٤ا أ ٚيًشةةعا
ايةةيفْ ٟعُةة٘ ؾةة ِٗٝايشةةعااَ ٤ةةدس ّ أَ ٚة ّا تؿهةة ٞملٓة  ٤إىل ملعةةض َةةٔ آنيا٤ا
أُٖٗ :
 إٕ ايشةةعا ايةةيفْ ٟعُةة٘ اخلًؿة ٜ ٫ ٤اتكةة ٞإىل َ ة  ٣ٛايشةةعا ايةةيفٟٜٓعُ٘ ايشعاا ٤ا رتؾٛ ٕٛا ٤هًة ٢ال ة  ٣ٛايؿةين أّ هًة ٢ال ة ٣ٛ
العاف
 إٕ ايشعااُٖٛ ٤ا – ملكدني أ ٚمل ما -ف تهخِ ةخصة ١ٝا٭َةبأ ٚاخلًٝؿةةة١ا َةةةٔ سٝةةةح نةةةٓ ه ١ةخصةةةُٖٝٚ" ١ٝةةة "١هًةةة ٢ةخصةةة١ٝ
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"هْٝ ٝةةٚ "١هٓةةد ايًشعةة ١ايؿ نيقةة ١تػة ني ايشخصةة ١ٝايُٖٝٛةة ١ايشخصةة١ٝ
ايع١ْٝ ٝا ؾ ٝش ٌٝاي ُٖٞٛالَ٪جٌ إىل "ايع "ٟ
 ٜبد ٚنجب َٔ ايشعا اييف ٟقٝةٌ ف اخلًؿة  ٤ةةعااّ َ٪نيمة ّا ٜٗةُٔٝا ْا ايٛظٝؿ ٞؾ ٘ٝهً ٢ا ْا ا ُ يٞ
 ٜبد ٚأٜه ّ إٔ اخلًؿ  ٤قةد ةٚ٪ا إىل ْعةِ ايشةعا ملسْؿ ةِٗ يػةاىغب غاى ايشعاا ٤ؾ خلًٝؿٜ ١اٜد إٔ  ٜٓعِ ف مجٛع ايع َ ١اْ ع َ ّ
ه طؿّ ٝا ٚايشعا  ١ًٝ ٚؾ هً ١ي شكٝل ا ْ٫ع ّ
 ٚي ة ٖةةٚ ٛاض ة غ ٝة ه "ايه ٸ ة ه" ف ايعٗةةد ا٭َةة ٟٛق ٝة ّ هًةة٢تػةا
سهٛني ايشعاا٤ا ٖٚيفا ٜدٍ هً ٢إٔ ايٓزاه ت اي  ١ٝ ٝاي
هٔ أ ٟمًٝؿ ١أَ ٟٛت ًزّ ايش ها الٓ ُٞا  ٫ايه تاٳ العرتى
 نيغِ ايهج ؾ ١ايٛاقع ١ٝف الااسٌ ا٭َٜٛة ١ؾةإٕ اق ٚ ّ ُ٥م ن ١ف هٗد هُا ملٔ هبد ايعزٜز

ْةا الجة ي ٞظةٌ

 ٜبةةةد" ٚالهة ة ٕ" غ ٥بة ة ّ ف ةةةةعا اخلًؿة ة  – ٤ا ة ة جٓ ٤ٶ ٜزٜةةةدٚ -فا٭ةةةع ني اي ة قًٝةةت ؾةةِٗٝا نيغةةِ قةةاه ايعٗةةد َةةٔ ايعصةةا ا ة ًٖٞا
اييفٜ ٟعٗا ؾ ٘ٝاله ٕ محّ ُٝٝا ٜٚبد ٚؾ ٘ٝايزَ ٕ مصُ ّ
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ايعصس ايعباضي األوٍ
مي د ٖيفا ايطٛني هًَ ٢د ٣قإا َٔ ٖ232 -032ةّ847 -751 -ا
 ٖٛٚؾرت ٠اي س ٝس ٚايصع ٛا أَة أْة٘ تس ةٝس ؾٮْة٘ ة  ٚيًبٴٓة ٢ايجك ؾٝة١
ٚاي  ٝةةةٚ ١ٝا٫د ُ هٝةةة ١يًطةةةٛني ا٭َةةةٟٛا ٚتس ة ةٝس ٱَ"اطٛنيٜةةةَ ١رتاَٝةةة١
ا٭طةةاافا َ عةةد  ٠ا٭هةةااما َ ٛانةةً ١ايجك ؾ ة تا ٚأَ ة أْٸ ة٘ َةةٔ ايصةةعٛ
ؾٮْةة٘ أ ةةس يةةةة ((ًَِةةو ههةةَ )) ٛانةةزٟا ن ة ٕ ايعٓصةةا ايعاملةة ٞم٬يةة٘
ايكطةةةةا الانةةةةزٟا هاقةة ة ّا يػةةةة١ا ًَهةة ة ّا ٚقةةةةد تكبًةةةةت ا٭هةةةةاام ٖةةةةيفا
ايرتنٝةةاا ٚاْ عُةةت ف ايدٚيةة ١اٱَ"اطٛنيٜةة١ا ٚا ةة عاملت ايٓخةةا َٓٗةة ا
ٚاَ ًهت ايعامل١ٝا هً ٢أْٗ ايًػ ١الانز ١ٜا٭قّٛا ٚقد َهةت ايعاملٝة ١ف
إ اسةةة ١ايًػة ة ت العاٚؾةةة ١يشةةةعٛه ٚيةةة ١اخل٬ؾةةة ١ن يؿ ني ةةة١ٝا ٚاياَٝٚةةة١ا
ٚاي ةةٛنيْ ٜٸ١ٝا ٚيػةة ت ايشةةعٛه ا٭مةةا٣ا ي ػةةد ٚيػةة ١ايدٚيةة١ا ٚيػةة ١ايعًةةِا
َ ؿٝد َٔ ٠م نة ٝي َة ٥زتي ُٖة  :ايطبٝعة ١ايٓشٜٛةٚ ١ايصةاؾ ١ٝيًعاملٝة١ا
ٚايج ْٝةةٖ ١ةة ٞأْٗة يػةة ١ايكةةاإٓ ايهةةاِٜا ٚمل  ٫ة ب ع يػةة ١اٱ ةة ّ٬نعكٝةةد٠
ٚتك يٝد ايعكٝد٠ا  ٖٚت ٕ اخل ن ٕ ٝأت س هل إٔ تػد ٚيػ ١العاؾ ١ملؿاٚهٗة
نًٗ ا نُ أْٗ ن نيت – ؾ ُٝملعد -ايًػ ١اي ١َٝٛٝال داٚي١
ٚن ٕ أمل ٛايعب و اي ؿ ر هبد اهلل ملٔ ذلُد ملٔ هً ٞملةٔ هبةد اهلل ملةٔ
ايعب ة و ملةةٔ هبةةد الطًةةا ملةةٔ ٖ ةةةِ أ ٍٚاخلًؿ ة  ٤ايعب ةةٝي ّ754 -727ا
ٚن ٕ َ ّ ٜٛؾ و مل ٭ ا ٠ا٭َ١ٜٛا ْٚبّ قبةٛنيِٖا ٜ ٚةٓر َةِٓٗ إ ٫هبةد
ايامحٔ ايدامٌ اييف ٟأ س اخل٬ؾ ١ا٭َ ١ٜٛف ا٭ْديس
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ٚقةةد مت اي س ةةٝس يًخ٬ؾةة ١ايعب ةةَ ١ٝةةٔ مةة ٍ٬ا٭س ٜةةح ٚا٭ ة ْٝدا
 َٗٓٚهٔ أمل ٞعٝد اخلدني ٟإٔ ايٓيب ك ق ٍ :طلاز نيدٌ َٔ أٖةٌ ملةٝ
هٓةةد اْكط ة ع َةةٔ ايزَ ة ٕا ٚظٗةةٛني َةةٔ ايؿةةنتا ٜٴك ة ٍ يةة٘ :اي ةةؿ را ؾٝهةةٕٛ
إهط  ٙ٩ال ٍ سجٚ )63(ّ ٝهٔ املٔ داٜا ايط"(( ٟن ٕ ٳملدٵ٤ٴ أَأ ملين ايعب و إٔ
ني ةة ٍٛاهلل ك أهًةةِ ايعبة و هُٸةة٘ إٔ اخل٬ؾةة ١تةة ٍٚ٪إىل ٚيةةدٙا ؾًةةِ ٜةةزٍ
()64
ٚيدٛ ٜ ٙقع ٕٛيو
ٚيةة ني ٟٚهةةةٔ ايصةةةٛي – ٞأملةةة ٞملهةةةا ٖ335ةةةةة  ّ946 -أْةةة٘ قةة ٍ ف
اي ؿ رٚ (( :قٌٸ َ ٜةا ٣ٚية٘ َةٔ ايشةعا)) ٚف سةد ٚاط٬هٓة ْعجةا هًة٢
ةعا ي٘  ٜشل اي د ٜٔٚأ ٚاي صٓٝـ
أَ أمل ٛدعؿا هبد اهلل الٓصٛني ٖ058 -95ة  ّ775 -704 -ؾه ٕ
اخلًٝؿة ١ايجة ْٞا ٚنعة  ٠ا"َ٫اطٛنيٜة ت ٜٴ ٪ةس يًشة نِ ايكة ّ ملإضةةب ني٠
ٖ ٞأقاه َ ته ٕٛإىل ا٭ طا٠ا  َٗٓٚانةطٓ ع سةدٜح هةٔ ايةٓيب ك
ف الٓصةةةٛني ٖٚةةة :ٛأمةةةاز اخلطٝةةةا هةةةٔ ايهةةةش ى هةةةٔ املةةةٔ هبة ة و هةةةٔ
ايٓيب ك ق ٍ َٓ(( :اي ؿ را  َٓٚالٓصٛنيا  َٓٚالٗدٚ )65())ٟايػاٜا إٔ
ايةةٓيب قةةد دة ٚني نيملةة٘ قبةةٌ إٔ ٜٛيةةد ٖةة٤٫٪ا ٚيهةةٔ الٓعَٛةة ١ال ٪ةطٹا ٠تةةدؾه
ملٗيف ٙايشخص ٝت سل ٛالج يٝة ١ايعًٝة الشخصٸة ١ملة يٓيب ذلُةد ك ْؿ ة٘ا
َٚةةٔ ايةةاٚاٚ ٠الصةةٓؿي َٳةٔٵ ٜٴعٝةةد ايشخصةة ١ٝال ٪ةةطا ٠إىل ٚاقعٗ ٝة ا ٖٚةةيفا
ذلُد ملٔ أمحد ملٔ هجُ ٕ اييفٖيب ٜ ّ0348 -0227ك ٍٛهةٔ الٓصةٛني ملعةد
إٔ أني ٭طٛاني اخل٬ؾ ١س  ٢هٗد(( :ٖٛ ٙن ٕ الٓصٛني أَ ٍٚةٔ أٚقةه ايؿ ٓة١
ملي ايعب ٝي ٚايعًٜٛيا ٚن ْٛا قبٌ ةٚ ّ ٦ٝاسداّا ٚقد آ  ٣الٓصةٛني مًِكة ّ
َةةٔ ايعًُة  ٤يةةٔ مةةاز أ ٚأَةةا مل ة خلاٚز قة ٚ ّ٬ضةةامل ّ ٚغةةب يةةوَ :ةةِٓٗ أملةةٛ
سٓٝؿ ١ايٓعُ ٕ))( )66ؾٗيفا اياأ ٟيًيفٖيب أقاه إىل ايعكةٌ ٚايٛاقةه أنجةا َةٔ
ا٭س ٜح الخ ًؿ ١اي أَجًت ةخص ١ٝاخلًٝؿ١
ٜ ٚٴعٗةد هةةٔ الٓصةةٛني أْةة٘ ْعةةِ ايشةةعاا ؾٛاسةةد َجًةة٘ َشةةػ ٍٛمل لًِةةوا
ٚمل صؿ ١ٝاخلصّٛا ٜهٔ يٓٝعِ ايشعاا ٜٓ َٚبػ ٞي٘ا ٚنيغِ ٖيفا  ٚاى
ؾإٕ اياٚا ٜ ٠ذً ٕٛي٘ ملهع ١أمل ٝت ف احلهُٚ ١ايٓصٝش١ا  َٔٚيةو قٛية٘
َٔ ايط:)67(ٌٜٛ
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إ ا نٓت ا نيأ ٕٟؾهٔٵ ا هزمي١

ؾةةةةإٕ ؾ ةةة ايةةةةاأ ٟإٔٵ تةةةةرت ٻ ا

 ٫ٚتٴٌُٗ ا٭هدا٤ٳ  ّ َٜٛملكدني٠ٺ

ٚمل نيٖٴِٴ إٔ ميًهٛا َجًَٗ غةدا

ٚايب ٫ ٕ ٝةو ف ْ بُٗ إىل الٓصٛنيا ٭ُْٗة طل صةاإ  ٝة ٘ ف
تصؿ ١ٝاخلصّٛا  ُٝ ٫ٚايج ْٞ
ٜٚةةةا ٣ٚإٔ الٓصةةةٛني(( :أ ٍٚمًٝؿةةة ١قة ةاٸه الةةةٓذُيا ٚهُةةةٌ ملسسهة ة ّ
ايٓذّٛا ٚأ ٍٚمًٝؿ ١تامجت ي٘ ايه ةا اي ةٛنيٚ ١ْٝ ٜا٭هذُٝة ١إىل ايعاملٝة١
نه ة ه نًًٝةَٓ ٚ ١ة١ا ((ٚإقًٝةدو)) ٖٚة ٛأَ ٍٚةٔ ا ة عٌُ الةٛاي ٞهًةة٢
ا٭هُ ٍا ٚقدَِٗ هً ٢ايعاه))(ٚ )68ي ٜؿ َةٔ ٖةيفا اخلة" إٔ الٓصةٛني –
هً ٢اياغِ َٔ هٓؿ٘ اي  -ٞ ٝؾإْ٘ ن ٕ ٜاٜد إٔ ٜشؿه اي ةًط ١ايدٜٝٓة١
اية  ُ ٜةه ملٗة مل ةًط ١العاؾةة١ا  ٫ٚة ُٝالعاؾةة ١ايك َةَ ١ةةٔ أَةِ أمةةا٣ا
س  ٫ ٢تبكٚ ٢ي ١اخل٬ؾ ١أس  ١ٜايبٓ١ٝ
املٗدي أبو عبد اهلل ,حمُد بٔ املٓصوز ٖ623ــ ٖ616 -ــ ّ381 -377 -

هٓدَ تٛىل ملعٗد َٔ أمل ٘ٝمطةا ف ايٓة و ٜكة(( :ٍٛأٜٗة ايٓة و أ ةاٸٚا
َ تعًٓ َٔ ٕٛط ه ٓة ْٗةبهِ ايع ؾٝة١ا ٚحتُةدٚا ايع قبة١ا ٚامؿهةٛا دٓة ر
ايط هةة ١لةةٔ ْشةةا َعدي ةة٘ ؾةةٝهِا ٚطةة ٣ٛاٱنةةا هةةٓهِا ٚأٖ ة ٍ هًةةٝهِ
اي ١َ٬ا َٔ سٝح نيآ ٙاهلل َكدَ ّ يوا ٚاهلل ٭ؾٓي هُا ٟملي هكٛمل هِ
()69
ٚاٱس ٕ إيٝهِ))
ٚنةسٕ ((ايادةةٌ)) ٜاَةة ٞنيه ٝةة٘ مل يٓؿة ما يةةيفا ٜطة يبِٗ مل  ْ٫ةةذ ّ ملةةي
إه ِْٗ٬اي ٤٫ٛي٘ نش نِا ٚملي أؾع هلِا أْٛ ٚا ِٖ ٜاي تػ ٜا اٱهٕ٬ا
 ٢ ٓ ٜٚاحل نِ ٖٓ إٔ اياه ١ٝيٛ ٝا أَجٛي َٔ ١ايبشاا ٚيٛ ٝا هًٚ ٢تب٠
ٚاسةةةةد٠ا ٚإٔ احلةة ة نِ يةةةةٝس َج يٝةة ة ّ يٝجةةةةل ملةةةة٘ ايٓةة ة وا ؾٗةةةةِ َاتبطةةةةٕٛ
مبصة حلِٗا ٚإٔ طبٝعةة ١ايبشةةا تةةاؾض اْ٫كٝة اي ةةدمي ٞيصة سا ا٭َةةاا
ٜٚشرتط هدي٘ ؾ ِٗٝملط ه ِٗ ي٘ا ٚنسِْٗ يٛ ٝا أنش ه احلل مل يعدٍ
 َٔٚايشعا اييف ٟني ٟٚي٘ا أمل ٝت ٜشه ٛؾ َٔ ٗٝاياهٝة١ا ٖٚةَ ٞاٜٚة١
َٔ أمل ٞملها ايصٛي ٞذلُد ملةٔ ضلٝة٢ا ٚنة ٕ َعاٚؾة ّ هٓة٘ هًُة٘ مل يشةعا
()71
ٚؾٓ ٕٛايك ٍٛتٛف ٖ 335ةّ946 -
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َةةةةة ة ٜهةةةةة ةـٸ ايٓةةةةة ة و هٓٸةةةةة ة

َةةةةةةة ة ميةةةةةةة ةٌټ ايٓةةةةةةة ة و َٓٸةةةةةةة ة

إ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُٖٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ إٔٵ

ٜٓبشةةةةةةةةٛا َةةةةةة ة قةةةةةةةةد ؾٓةةةةةة ة

يةةةةةةةةة ٛةةةةةةةةةهٓٻ ملطةةةةةةة ةٔٳ أنيىٕ

ؾًهةةةةةةة ة ْٛا سٝةةةةةةة ةحٴ نٓٸةةةةةةة ة

ٖٚةةةةةةةةةةةةةةة ةِٴ إٕ ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةؿْٛ

ف اهلةةةةةةةةةةَٜٛ ٣ٛةةةةةةةة ة ّ َٳذٳٓةةةةةةةة ة

ٚنيٴ ٟٚيةةة٘ ف ايػةةةزٍ ملإسةةةد ٣ا ةةةٛانيٟا ٖٚةةة ٞد نيٜةةة – ١نُةة ٚنةةةؿٗ
اياٚا -٠أنة ملت َةٔ قًةا الٗةدَ ٟة أنة ملتا أ ٚأْٗة أثة نيت ةةٗٛاَْ ٘ ٝة
أن ملتا  ٖٞٚي نيٚا ٙايصٛي ٞأٜه ّ
ظؿةةةةةةةةةةاتٵ مل يكًةةةةةةةةةةا َةةةةةةةةةةين

غةةةةةةةةةةة ة َ ْ٠جةةةةةةةةةةة ةٌٴ اهلةةةةةةةةةةةةةٍٔ٬

نً ُةةةةةةةةةة ة نةةةةةةةةةة ة ٻ يةةةةةةةةةةةة٘  ٚٸ

 ٟدةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٤تٵ ملةةةةةةةةةةةةةةةة ة ه ٍٔ٬

 ٫حلةةةةةةةةةةةاِّ اهلذةةةةةةةةةةأ َةةةةةةةةةةةين

ٚاي ٓةةةةةةةة ة  ٞ٥هةةةةةةةةةةٔ ٚنةةةةةةةة ة يٞ

ملةةةةةةةةةٌ ٱملكةةةةةةة ة  ٤هًةةةةةةةةة ٢سٴةةةةةةة ةة

ملٸةةةةةةةة ٞهلةةةةةةةة مةةةةةةةةٛفٳ الةةةةةةةةٍٔ٬

ٚلةة تةةةٛىل اخل٬ؾةةة ١نةة ٕ أملةةةَ٫ ٛةةة١ا ٚايشةة ها قةةةد هةة  ّٜاي ةةةؿ ر
ٚالٓصٛني ٚالٗدٟا ٚن ٕ ْدمي ّ هلِا ٜٚا ٣ٚأْ٘ ن ٕ هبداّ يادةٌ َةٔ أٖةٌ
()70
اياق َٔ ١ملين أ د ؾسه ك٘ا ٚق ٍ ٜعز ٟملٛؾ  ٠الٓصٛنيا  ٧ٜٓٗٚالٗدٟ
هٓٝةةة ة ٚ ٟاسةةةةةد ٠تٴةةةةةا َ ٣ةةةةةاٚنيّ٠

ملسَبٖٔة ة دةةةيفىل ٚأمةةةا ٣تةةةيفنيفٴ

تبهٚ ٞتهشو ت نيّ٠ا  ٛ ٜٚٴٖ

َة أْهةاتٵا  ٜٚةاټٖ َة تعةافٴ

ؾَٛ ٖ٩ٛ ٝتٴ اخلًٝؿ١ٹ َٴشأَ ّ

 ٜٚټةةةةةاٖ إٔ قةةة ة ّ ٖةةةةةيفا ا٭نيٵأفٴ

ًٖةةةو اخل ًٝؿةةةٜ ١ةةة يةةةد ٜٔذلُةةةدٺ

ٚأتة ة نِٴ َةةةٔ ملعةةةدَ ٙٳة ةٔٵ طلًةةةـ

ٚهٓةةدَ تةةٛف الٗةةد ٟنيث ة  ٙنةةجب َةةٔ ايشةةعاا٤ا أُٖٗةةِ أملةة ٛايع ٖٝةة١
828 -ّ747
()72

نيٴسٵةةةةةةةٔٳ ف ايٛةةةةةةةةٚ ٞأنةةةةةةةب ٵ

ٕٳ هًةةةةةةةةةةةةةةةٔٗٝٻ ال ةةةةةةةةةةةةةةةٛرٴ

نةةةةةةةٌ ْطةةةةةةة رٕ َةةةةةةةٔ ايدٖةةةةةةةة

ٔني يةةةةةةةةةةةةةة٘ ٜةةةةةةةةةةةةةةّٛٷ ْطةةةةةةةةةةةةةةٛرٴ
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ي ةةةةةةتٳ مل يبةةةةةة قٚ ٞيةةةةةةة ٛهٴُِّةةةةةةة

نيٵتٳ َةةةةةةةةةةة ة هٴُٸةةةةةةةةةةة ةاٳ ْةةةةةةةةةةةةةٛرٴ

ْٴةةة ة هًةةةةةْ ٢ؿ ةةةةةو ٜةةة ة َ ةةة ةة

نةةةةةةة ةيٴ إٕٵ نٓةةةةةةة ةتٳ تٓةةةةةةةةةٛرٴ

ٚأملةة ٛايع ٖٝةة ١ف ٖةةيفا اياث ة  ٫ ٤طلةةاز هةةٔ تك يٝةةد ةةةعا ايزٖةةد ايةةيفٟ
ن نيت َع َْ ٘ٝسيٛؾ١ا َٚطاٚق ١س  ٢هٓد ايش ها ايٛاسدا ؾ ًٝهًةٚ ٢اّ
ايدٖاا ٚهً ٢اْكهة  ٤هٗةد اٱْ ة ٕ ف ايةدْ ٝا ٚهًة ٢إٔ الةٛت ْٗ ٜة ١نةٌ
َ يةةوا  َٚةٔ ايٛاض ة إٔ ايزٖةةد نُٛقةةـ ؾهةةاٖ ٟةة ٛني  ٠ؾعةةٌ هًةة ٢س ٝة ٠
اخلًؿ ٚ ٤ا٭َااٚ ٤ايٚ ٠٫ٛايطبك ١اله ١ْٛيبط ْ ١الًوا  ٖٞٚسٝة َ ٠رتؾة٫ ١
سد ٚي اؾٗ ٚتاؾٗ ً ٚط ْٗ ٝ
اهلادي َوضى بٔ املٗدي ّ381 -317

ٚيٓ ٞملعٗد َٔ أمل٘ٝا ٜٚا ٟٚايةيفٖيب ((أْة٘ نة ٕ ٓ ٜة  ٍٚال ةها هًٓة ّا
ًٜٚعةةةا ٜ ٫ٚكةةة ِٝأُملٗةةة ١اخل٬ؾةةة١ا ٚنة ة ٕ ؾصةةةٝش ّ َ هًُة ة ّا ٚيةةة٘ ةةةط٠ٛ
()73
ٚةٗ َ١ا أق ّ ف اخل٬ؾٚ ١ٓ ١ةٗااّ))
ٜٚةةا ٟٚال٪نيمةة :ٕٛإٔ أَةة٘ اخلٝةةزنيإ ن ْةةت س نُةة َ ١ة بد ٠مل ة ٭َٛني
ايهبة نيا ؾٓٗ ٖة اهلة  ٟهةٔ يةو ملهةٚ ّ٬قة ا ٚقة ٍ(( :يةٚ ٔ٦قةـ ملب ملةةو
أَةةةب ٭ضةةةاملٔٸ هٓكةةة٘ا أَة ة َةةةٔ َػةةةزٍ ٜشةةةػًو أَ ٚصةةةشـ ٜةةةيفناىا أٚ
ة ةبٸش١ا ؾك َةةةت َة ة تعكةةةٌ َةةةٔ ايػهةةةاا ؾبعةةةح إيٗٝة ة طع َة ة ّ َ ةةةُّ َٛا
()74
ؾسطعُت َٓ٘ نًب ّا ؾ ْ جاا ؾعًُت هً ٢ق ً٘))
ٚلة ام ًةةـ َةةه أمٝةة٘ ٖة ني ٕٚطًةةا َٓةة٘ مًةةه ْؿ ةة٘ا ٚنة ٕ ٖةةيفا أٖةةِ
أ ةةب ه اخلةة٬ف َةةه أَةة٘ اخلٝةةزنيإ اي"ملاٜةة ١ا٭نةةٌا ؾسْشةةد اهل ة ٜ ٟةة٪ني
احل ث:)75(١
ْصةةةةشتٴ هلةة ة نيٕٚٳ ؾةةةةا ٸ ْصٝش ةةةةةٞ

ٚنٌټ اَاٜ ٫ ٨كبٌٴ ايٓټةص ٳ ْ ّٴ

ـ ملٓٝةةةةةٓ
ٚأ هةةةة ٙٛيٮَةةةةةةةا الةةةةةةة٪يٓ ٹ

ؾٝبعةةدٴ هٓةةة٘ا ٖٚةةة ٛف اى ظ يةةةةةِ

ٚي ٫ٛاْ ع ني ّ َٜٛ َ٘ٓ ٟإىل غدٺ

يعةةةة إىل َةةةة قً ٴةةةةة٘ ٖٚةةةةة ٛنياغةةةةةِ
000

ٜٴؿهةة ٞايٓص ة ٕ اي ة ملك ٕ :ايٓجةةاٚ ٟايشةةعا ٟملجٓ ٝ٥ةة ١ايٛاقةةه اي ةةًطٟٛ
َٚج يٝةة ١ال خٝةةٌ ايؿةةا  ٟيًشةة نِا ايةةيفٜ ٟعةةٔ ف اتةة٘ أْةة٘ ميجةةٌ ايةةيفات
الج ي١ٝا ٚاٯما ٖ ٛاييف ٟصل ف أَجٛي ٘
ٚهٓةةدَ تةةٛفٳ ٚايةةد ٙالٗةةدٖٓ ٟستةة٘ ايشةةعاا ٤مل ٯيٝةةْ ١ؿ ةةٗ اي ة ٖٓةةست
()76
الٗد ٟهٓدَ ٚي ٞاخل٬ؾ ١ملعد ٚؾ  ٠الٓصٛنيا ٜك ًِ ٍٛاخل ا
يكد ق ّ َ ٢ ٛمل خل٬ؾ١ٹ ٚاهلد٣

َٚةةةة ة تٳ أَةةةة ةبٴ الةةةةةةَٓ٪ي ذلُٸةةةة ةدٴ

ؾُةة ة تٳ ايةةةةيف ٟهةة ةِٸ اي"ٸٜةةةة ١ؾكةة ةدٴٙ

ٚقة ة ّ ايةةةيفٜ ٟهؿٝةةةو َٳة ةٔٵ  ٜؿكة ةدٴ

ٚهٓد ٚؾ  ٠اهل  ٟنيثة  ٙةًِ اخل ةا ْؿ ٴةٖ٘086 -ةةة ٖٚةَ ٛةٔ ةةعاا٤
()77
ايعصا ايعب ٞ
َ ٛةةةةةةةةةةة ٢الطةةةةةةةةةةةا

غَٝٵةةةةةةةةةةةةةةحٷ ملٳهَةةةةةةةةةةةةةةاٵ

ثةةةةةةةةةةةةةةةِ اُْٗةةةةةةةةةةةةةةةا

أيةةةةةةةةةةةةةةةة ٟٛالٹةةةةةةةةةةةةةة ةدٳنيٵ

ٚنةةةةةةةةةةةةةِ قةةةةةةةةةةةةةدني

ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ غَؿَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاٵ

هٳةةةةةةةةةة ةدٵٍٴ اي ٸةةةةةةةةةة ةبٵ

ملةةةةةةةةةةةةةة ة ق ٞا٭ثةةةةةةةةةةةةةةةةا

مةةةةةةةةةةةةةب ايبشةةةةةةةةةةةةةا

ؾةةةةةةةةةةةةةةةةاعٴ َٴهٳةةةةةةةةةةةةةة ةاٵ

ملةةةةةةةةةةةةةة ةدٵني ملةةةةةةةةةةةةةة ةدٳني

لٹةةةةةةةةةةةةةةةةة ةٔٵ ْعَةةةةةةةةةةةةةةةةة ةاٵ

ٖةةةيف ٙايصةةةٛني ٠الَ٪جًةةة ١يًخًٝؿةةة ١ي ٝةةةت َٛدةةة ٠ ٛف ايٛاقةةةها ف ٚاقةةةه
ايعةةاها ٚي ٝةةت َٛدةة ٠ ٛف سه ة ّ ايع ة اٯمةةاا ٭ْٗ ة ((ؾةةٛم ملشةةا))١ٜ
ٚمل يٓ تر ؾٗ ٞني ١ٜ٩ة ها َٓ ؿها ؾع ٘ نيا٥ع ٘ ٝإىل أ طا ٠احل نِ
ايسغيدٖ ,ازوٕ ّ806 -310

ا خًـ نػب ٙملعٗد َٔ أمل٘ٝا إثا َةٛت اهلة ٟا ٚف ٖةيف ٙايًًٝةٚ ١يةد
الةةةسَٕٛا َٚة ة ت اهلة ة ٟا ٚا ة ة خًـ اياةةةةٝدا ٚنة ة ٕ أَٵٝة ة ٳز ًَةةةٛى ملةةةين
()78
ايعب وا ٚايعصٛني اي ٛط٢ا ٚقد ٚنؿ٘ أمل ٛالع ي ٞايه٬مل ٞملكٛي٘
ؾُةةةٔٵ ٜطًةةةاٵ يكةةة ٤ٳى أٜ ٚةةةاٵ ٴٙ

ؾبةة ة حلاَي أ ٚأقصةةةة ٢ايجػةةةةٛني
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ا
ؾؿةةة ٞأنيىٔ ايعةةةد ٚهًةةة ٢طُة ةا

ٚف أنيى ايرتٸؾُةةةةة٘ ؾةةةةةٛم نةةةةةٛني

ٚنع ة  ٠ايشةةعاا ٤ف اَ ةةدار اخلًؿ ة ٤ا ٜهةةع ِْٗٛف الٓزيةة ١ايعً ٝة َةةٔ
سٝح احل ا ٚايدٚ ٜٔايؿا ٚة١ٝا  ٜٓٚة ٢ايشة ها إٔ ٖةيفا اخلًٝؿة ١مية نيو
َ ه ايدْ ٝنًٗ ا ٚإٕ ؾاؽ َٔ ا ٛانيٚ ٟدلة يس ايطةاه ٚاٱنةػ  ٤يًشةعا
ا َ٫داس ٞتيفنٓا ايٛادب ت ايدٜٝٓة١ا ٖةيفا ٖة ٛسة ٍ ًَةٛى ايعصةا اي ٛةٝط
ٜةةدؾع ٕٛايع َةة ١إىل ا َ٫ج ة ٍ هةة" "ايةةد"ٜٔا ٜٚةةدؾع ٕٛأْؿ ةةِٗ يًش ٝة  ٠ملهةةٌ
أملع ٖ
ٚا٭نُع ٞالعاٚف ملكدنيتة٘ هًة ٢اياٚاٜة ١مةٌ َهةُ ني ايٓؿة م الجة يٞا
ؾب :ٟٚإٔ اياةٝد سي٘ َ أماى  ٜأنُع ٞهٓة ٚأدؿة ى يٓة ؟ ؾكًةت ٚاهلل
ٜة أَةةب الةةَٓ٪ي َ ة ٫قة ين ملةة ٬ملعةةدى س ةة ٢أت ٝةةو ؾ ةةهتا ؾًُة تؿةةام
ايٓ و ق ٍ٫ َ :ق ين؟ قًت نيادزاّ:
نؿ ة ى نةةـ َ ة تً ٝةلٴ نيُٖ ة ّ

د ٛاّ ٚأما ٣تعط ٢مل ي ٝـ ايةدٸَ

ؾكة ٍ :أس ةةٓتا ٖٚهةةيفا ؾهةةٔا ٚقٓاٵْة ف الةة٬ا ٚهًُٓة ف اخلةة٬ا
()79
ٚأَا ي ٞملُ  ١آ٫ف  ٜٓني
طلاز ا٭نُع ٖٛٚ ٞا ُٸ ه ١يًشعا ٚاياٚاٜةٚ ١الصةٓـ هةٔ طاا٥ةل
ايشةةعاا٤ا ؾكةةد نةةاو ف اَ ةةدار اياةةةٝد ق ُٝة ي َطًك ة ي ُٖ ة  :ايهةةاّ
الج ة يٞا ٚايؿا ٚةة ١ٝا ٫ة جٓ ١ٝ٥ا ٚف تكًٝةةد ا٭نةةُع ٞيًشةةعاا ٤إة ة ني ٠إىل
الٓ اي ٥دا  َٓ ٖٛٚايش ها الٓ ؾلا ٚاخلًٝؿة ١الة عطّ أملةداّ ي َ٬ةدار
مب ٖ ٛؾٛم ايٛاقه ٚالُهٔ
َٚةٔ الب يػة ت اية تؿةةٛم إَه ْٝة ت ًَةةٛى ايعصةةٛني اي ٛةةطَ ٢ة نيٚاٙ
ال ع( :ٟ ٛنياّ اياةٝد إٔ ٜٛنٌ َ ملي ا ايا ٚ ّٚةا ايكًةزّا ية ًٜةٞ
ايؿاَ ا ؾك ٍ ي٘ ضل ٞملٔ م يد اي"َه :ٞنة ٕ ايةا ّٚطل طةـ ايٓة و َةٔ
()81
ال ذد احلااّا ٚتدمٌ َاانبِٗ إىل احلذ
َةةةٔ العةةةاٚف إٔ ايبشةةةا ا٭ملةةةٝض ال  ٛةةةط نة ة ٕ ٜطًةةةل هًٝةةة٘ (( ةةةا
ايا))ّٚا  ٚيو يععُة ١اٱَ"اطٛنيٜة ١اياْٝ َٚة١ا ٚاية ن ْةت ًةو دٓةٛه
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ال  ٛط ٚص ي٘ا  َٔٚالعاٚف إٔ ((ايكًزّ)) ٖ ٛايبشا ا٭محا -ؾهٝةـ
ٜؿها ٖ ني ٕٚاياةٝد ملٛنٌ ايبشأٜ؟  ٖٛٚف ايكإ ال ٟ ٬ٝايجة َٔا ٚ
ٜعةّ ف اي ةةه إ ٫هكةةداّ ٚاسةداّ؟ ؾٗةةيفا ا ٫هة ْ -٤ةاد  -إٔ ٜهةة ٕٛيةة٘
َصةةدنيإ :ا٭ ٍٚإض ة ؾ ١الةة٪نيمي هًةة ٢أهُ ة ٍ اخلًؿ ة ٤ا ايج ة ْ ٞإٔ ٜهةةٕٛ
الع نا ٕٚقد أض ؾٛا ٖيفا اي صٛني هً ٢اياةٝد مل ٛط ١ال عٟ ٛا ٚن ٕ
ال ةةع ٟ ٛالةة٪ني ٚا ػةةااف ضل ُةةٌ ٖةةيف ٙاٱض ة ؾ١ا ٖٚةةَ ٛةةٔ أملٓ ة  ٤ايكةةإ
ال ٟ ٬ٝايع ةا ّ956 -896ا ؾإ ا َ تصٛنيْ إٔ ايٛنةٌ ملةي ايبشةا ٜٔقةد
مت ف ايكإ اي ه هشا 0869 -0858ا ٚقد مت يو ملعةد زلة ر ايػةاه ف
هً ّٛايطبٝع١ا ٚزل سِٗ ف تطبٝك ت ٖيف ٙايعًّٛا ي ٜه ٕٛاحلدخ اييفٟ
نيٚا ٙال ع ٣ٛ ٟ ٛتٗ ٌٜٛاي نيٜخا ٚأ طا ٠ةخص ٝت٘
َٚةٔ ا٭سةداخ اي نيطلٝة ١الاٜٚة ١سة(( ٍٛهعُة ))١اياةةٝدا ني ة ي ٘ إىل
ْكؿٛني ا٭ًَ ّ800 -761 ٍٚو اياّٚا ٚؾٜ ٗٝك ٍٛني اّ هً ٢حتدْ ٟكؿٛني ي٘:
((مل ةةِ اهلل ايةةامحٔ ايةةاسَ ِٝةةٔ ٖة ني ٕٚاياةةةٝد أَةةب الةةَٓ٪ي إىل ْكؿةةٛني
نًا اياّٚا قد قةاأت ن ملةو ٜة املةٔ ايهة ؾا٠ا ٚا ةٛاه َة تةااَ ٫ ٙة
ت ةةُع٘)) ثةةِ ْكةةض ْكؿةةٛني ايعٗةةد ملعةةد إٔ ٚدةة٘ اياةةةٝد محًةة ١إىل (ٖاقًةة)١
ٚن ْةةةت ((ؾ شة ة ّ َبٓٝة ة ّ)) ٚاحل ثةةة ١أنيمٗة ة ايشة ة ها هبةةةد اهلل ملةةةٔ  ٜٛةةةـ
اي  )80(ُٞٝف  ١هشا ملّ ٝ
ْكةةةةض ايةةةةيف ٟأهط ٝٳةةةة٘ ْكؿةةةةٛنيٴ

ؾعًٝةةةةة٘ ا٥ةةةةةا ُ٠ايبةةةةةٛاني تةةةةةدٚنيٴ

أملشةةةةةاٵ أَةةةةةبٳ الةةةةةَٓ٪ي ؾإْٸةةةةة٘

غُةة ةٓٵِٷ أتةة ة ىَ ملةةةة٘ اٱيةة ة٘ٴ نةةةةببٴ
()82

ثِ ٪ٜني أمل ٛايع َٖٛ ١ٝقـ اياةٝد َٔ غزٖ ٚاقً١ا ؾٝكٍٛ
أْ ٫ةةةة ة تٵ ٖٹاٳقًَةةةة ة ُ١ملةةةة ة خلااه

َةةةةةٔ الًةةةةةو الٛؾٓةةةةةل يًصةةةةةٛاهٹ

غةةةةةدا ٖةةة ة نيٕٚٴ ٜاهةةة ةدٴ مل لٓ ٜةةة ة

ٜٚةةةةةة"مٴ مل لةةةةةةيفنٓا ٠ايكٹهةةةة ة هٹ

ٚنياٜةةة ة تٷ ضلةةة ةٌٸ ايٓصةةة ةاٴ ؾٗٝةةة ة

ةة ةاټ نسْٗةة ة قطةة ةهٴ اي ةةةةش هٹ

 ٜؿل ايش هاإ هً ٢إٔ ((ا ْ٫ص ني)) اييف ٟسككة٘ اياةةٝد ٖةَ ٛةٔ هٓةد
اهلل ٭ْ٘ ((ؾ )) ٚايؿة إٔ  ٜكةدّ اٱ ة ّ٬ف دػااؾٝة اٯمةا غةب ال ةًِا
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ٚيهٔ ٜٓكٌ أ َٔ ٟايش ها ٜٔالٛقـ اٯماا ؾةإ ا نة ٕ ْكؿةٛني قةد سةٌ
ذلةةٌ ًَهةة ١ق نةةا٠ا ٚأنيا إٔ ضلكةةل ا ٫ة ك ٍ٬لًُه ةة٘ ؾإْةة٘ ف َٛقةةه
الةةةداؾها ٚإٕ اياةةةةٝد ف َٛقةةةه الع ةةةدٟا ٚيهةةةٔ ايشة ة ها ايٖ٬ةةةح ٚنيا٤
خس اٯمةةا مل يك ةدٵني ايةةيفٜ ٟععٓةةِ ملةة٘
اخلًٝؿةة١ا ٚالًشةةل ملجك ؾ ةة٘  ٫مل ةدٸ إٔ ٜٴ ة ٳب ِّ
ن سب٘ا ٜٚهع٘ ف الك ّ الج ي ٞا٭هً٢
ٚيًاةةةةٝد ةةةةعا ٚدةةةداْٞا ٜٚةةةا ٟٚا٭نةةةؿٗ ْ :ٞأْةةة٘ أهذةةةا جب نيٜةةة١ا
ؾصدٸت هٓ٘ا ٚأط يت ايصد ٚا ؾٓعِ ٜك:)83(ٍٛ
نةةةة ةدٸ هةةةةةةين إ ا نيآْةةةةةةَ ٞٴؿِ ةةةة ة ٳٔٵ

ٚأطةةةةةة ٍٳ ايصةةةةةة"ٳ لٓةةةةةة إٔ ؾطٹةةةةةةٔٵ

ن ٕ يًٛن ٞؾسضشَ ٢ة يهٞ

إٕٸ ٖةةةةةيفا َةةةةةٔ أه دٝةةة ةاٹ ايةةةةةزَٔ

ف ْعُةة٘ ٜهةةه اياةةةٝد ْؿ ةة٘ ف ايٓ ةةل ايبشةةا ٟايع ة ّا ٖٚةة ٛضةةعـ
ا ةةةا أَةة ّ ذلبٛملةةة٘ا ٚٚضةةةه ْؿ ةةة٘ نُةة ٜهةةةه أ ٟةةة ها ْؿ ةةة٘ا ٖٚةةةٛ
ا ة ٬ه ايع ةةةل لعشةةٛق٘ا مل ُٓٝة ٜهةةع٘ ايشةةعاا ٤ؾةةٛم اٱْ ة ٕ ٚايٛاقةةها
ٚيًاةٝد ةعا ٜ ٫اتك ٞإىل َٛقع٘ اي ٞ ٝا ٚنسْ٘ ٜٓعِ ايشةعا ٖٛاٜة٫ ١
اسرتاؾة ة ّ ف أٚقة ة ت ؾااغةةة٘ا أ ٚهٓةةةدَ  ٓ ٜةةة ٢أَةةةٛني اي  ٝةةةٚ ١احلهةةةِ
ٚا٭َصة ني ؾٝذ َةةٌ دً ة ٙ٤ا ٜٚٴةةا ٣ٚيةة٘ ف د نيٜةة ١ؾ نيقةةت احلٝة  ٠ملعةةض َةةٔ
()84
اياث ٤
ق ةةةةةةةةةٝتٴ أٚد هةةةةةةة ة ّ ٚأسةةةةةةةةةةةةةةزاْ

لةةةةة ا ةةةةة خ ٸ الةةةةةٛتٴ ْٖ٬ٝةةةةة

ؾ نيقةةةة ةتٴ هٝشةةةةةة ٞسةةةةةةي ؾ نيق ٗةةةة ة

ؾُ أمل ي ٞنٝةـ َةةةةة ن ْةةةةةةةةةة

ن ْةة ةتٵ ٖةةةة ٞايةةةةدْ ٝؾًُةة ة ثةةةةةةٛتٵ

ف ق"ٖةةةة ؾ نيقةةةةةةةةةةةةةةةةتٴ ْْ ٝةةةةة

ٚاهلل  ٫أْ ةةةةة ة ىٹ َةةةةة ة سةةةةةةةةةةاٸنتٵ

نيٜةةةةة ٷ ملةةةةةسهً ٢زلةةةةةدٹ أغصةةةةةةة ْ

 ٜ ٫ه َٔ ا٭ملٝة ت إٔ اياةةٝد نة م ؾُٝة أملةداَ ٙةٔ ه طؿة١ا ٚإ ة
أنيا إٔ ٜكًد ايشعاا ٤ف ايٓعِا ٚف انطٓ ع الٛقـا ٚيٝس غاٜب ّ إٔ  ٜسثا
احلة نِ ٜٚهةةعـ أَة ّ َةةٔ ضلةةاا ٚيهةةٔ يةةٝس اياةةةٝد َةٔٵ ٜهةةعـ أَة ّ
ا ني١ٜا ثِ ٜٓشدٖ ايشعا
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َٚةةٔ الب يػ ة ت ايكبٝشةة ١اي ة س نٗ ة ايشةةعاا٤
()85
إملااٖ ِٝالٛنً ٞف اياةٝد

ة  ٙاخلًؿ ة  َ ٤ة ق يةة٘

أ تةةا إٔ ايشةةُسٳ ن ْةةت َاٜه ةّ١

ؾًُةة اتةةةٖ ٢ةة نيٕٚٴ أةةةةام ْٛنيٴٖةة

تًبٸ ةةة ةتٹ ايةةةةةدْ ٝمجةةة ة  ّ٫مبًهةةةةة٘

ؾٗة ة نيٕٚٴ ٚايٗٝة ة ٜٚٳشٝةةةٜ ٚ ٢اٴٖة ة

َجٌ ٖيفا اي ؿهب ٜٓ ٫زع إىل ا٭ طاٚ ٠س اا ٚإ ٜهاو ظة ٖا٠
اخلااؾةة١ا ٚم نةة ١سةة ٍٛةةةخ احلة نِا ؾةة ٬مي ًةةو ايش ة ها ف أهصةةا
اخل٬ؾةة ١رلًٝةةَ ١ةةٔ العاؾةة ١يةةب ٣ايع ة نيٜ٩ةة ١ملصةةب٠ا أ ٚيةةب ٣ف ن ة سا
الًةةةو إْ ة ة ْ ّ َةةةٔ ايٓ ةةةل ايبصةةةاٟا ٚإ ةة تٗةةة ُٔٝهًٝةةة٘ ظ ٖاتة ة  :اياغبةةة١
ٚاياٖبةة١ا ٖٚةةٜٛ ٛادةة٘ ايشخصةة ١ٝاي  ٝةة١ٝا ؾبملطٗةة مل شةة٫ٛت ايطبٝعةة١
ٚثٛامل ٗ ايؿٝز١ٝ٥ ٜا ؾب ٣إٔ ((اخلًٝؿ ))١إْ ٕ ((ؾٛم طبٝع))ٞ
ٚيًاةٝد ةعا غزٍا ٚيهٓ٘ َٓشط ايكُٝة ١ايؿٓٝة١ا ٜ ٫عةد ٚإٔ ٜهةٕٛ
ْعُةة ّ م يٝةة ّ َةةةٔ مج يٝةة ت اخلًةةةل ايؿةةةينا أَ ٚب ةةةةااّ ف نةةةٓ ه ١ايصةةةٛني٠
ايؿٓ١ٝا نكٛي٘(:)86
ٜةةةةة ة نيملٸةةةةةةة ١الٓةةةةةةةزٍٔ ملةةةةة ة يؿاٵى

ٚنيملٸةةةةةةةةة ١اي ةةةةةةةةةًط ٕ ٚالًُِةةةةةةةةةوٹ

تاؾٓكةةةةةةةةة ٞملةةةةةةة ة هلل ف ق ًٓةةةةةةة ة

ي ةةةةةةٓ َةةةةةةٔ ا يةةةةةةدٚ ًِٜٔاي ٴةةةةةةاىٹ

ٚهٓدَ تٛف اياةٝد نيث  ٙةعاا ٤هصاٙا ٚن ٕ أُِٖٗ أملْٛ ٛاو اييفٟ
اد ُه ف نيث ٘٥ا اي عز ١ٜمل٘ا ٚاي ٗٓ ١٦لٔ ٖ ٛق ّا ٜك:)87(ٍٛ
دةةةاتٵ دةةةٛانيٕ مل ي ةةةعدٹ ٚايةةةٓشسٔ

ؾةةةةةٓشٔٴ ف َةةةةةسمتا ٚف هةةة ةاٵؤ

ايكً ةاٴ ٜبهةةٚ ٞايع ةيٴ ض ة سهْ١

ؾةةةةةةٓشٔٴ ف ٚسشةةةة ة١ٺ ٚف أْةةةة ةسٔ

ٜٴهةةةشهٓ ايكة ة ِ٥ٴ ا٭َة ةيٴ ٜٚٴةةةا

نٓٝةةةة ٚؾةةةة  ُ٠اٱَةةةة ّٔ ملةةةة ٭َسٔ

ملدنيإ :ملدنيٷ أضش ٢ملبػةدا ٳ ف ايةة

مًةةدا ٚملةةدنيٷ ملطةةٛو ف ايةةاَس

ٚنةسٕ أملة ْةةٛاو ف ٖةيف ٙا٭ملٝة ت ة ماٷ أنجةا َٓةة٘ نياثٝة ّا أ٦َٓٗ ٚة ّا
ؾ ٭ملٝة ت تكةةه  َ ٕٚة  ٣ٛةةةعاٙا َٚةةٔ ٖٓة ْ ةةبٗ ملعةةض الةة٪نيمي ٭ةةةذه
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اي ًُٞا ال ٛؾٖ095 ٢ةة  ٖٞٚ ّ800 -ايؿرت ٠اي تٛف ؾ ٗٝاياةٝد ّ819
()88
– ٖ093ةا ٚا٭مل ٝت َد ١ْٚف ٜٛاْ٘
حمُد األَني ّ867 – ّ383

مًـ اياةٝد ملعٗد َٓ٘ا ٚأنيا إٔ ٜٴٛيٓٚ ٞيد ٢ َٛ ٙايعٗةدا ؾخًةه أمة ٙ
ايك ةةةِا ٚمًةةةه أمةة  ٙالةةةسَٕٛا ٚأطًةةةل هًةةةٚ ٢يةةةد َٛ ٙةةة ٢يكةةةا ((ايٓةة طل
مل حلل))ا ٚهٓدَ تسند السَ ٕٛمًع٘ا ٚتسند ا٭َي مًه السَ ٕٛي٘ ةٝٸا
نٌ َِٓٗ دٝش٘ا ؾَٗٴزّ دّٝٴ ا٭َيا ٚسٴُٹةٌ نيأ ة٘ إىل أمٝة٘ا ٚقبةٌ َك ةٌ
ا٭َي س نا د ّٝالسَ ٕٛملػدا ٳ مخ  ١هشا ةٗااّا اي شل م٬هل َععةِ
أنين ٕ ايدٚي ١جب ّٝالسَ)89(ٕٛا ٚن ني أَا ملػدا نً٘ ي٘ا ٚأميف ايشةعاا٤
()91
ٜاث(( ٕٛا٭َي))  َِٗٓٚإملااٖ ِٝملٔ الٗدٟ
هٛدةةةة ة مبٳػٓةةةةةة ٢طًةةةة ةٌٕ اثةةةةةةا

مل خلًةةةةد اتٹ ايصةةةةخأ ٚاٯدٴةة ةأ

ٚالاَةةة ةأ ال ةةةةةٜٓ ٕٔٛٴطًةةةةة ٢ملةةةةة٘

ٚايبة ة هٹ ملة ة هٹ ايةةةيفٖاٹ ايٓ ضة ةأ

ٚأملًػةةة ة هةةةةةين َكةةةةة  ُ٫إىل ايةةةةةة

َةةةةةٛىل هةةةةةٔ الةةةةةسَٛنئ ٚاٯَةةة ةأ

قةةة ٫ٛيةةةٜ٘ :ة ة ملةةةٔ ٚية ةٞٸ اهلةةةد٣

طٗٸةةة ة اٵ ملةةةةة ٬اهلل َةةةةةٔ طةةة ة ٖا

ٚط ٖا ملٔ احل ي ق ٥د د ّٝالسَٕٛا ٖ ٛايةيف ٟملة ا٭َةيا ٚأني ةٌ
نيأ ةةة٘ إيٝةةة٘ا طةةةا  ٙالةةةسَٚ ٕٛدعًةةة٘ مة ة نيز ا٥ةةةا ٠ايهةةة٤ٛا َٚة ة ت طاٜةةةداّ
()90
ةاٜداّ
ٚا٭َةةةي قًٝةةةٌ ايشةةةعاا ٚضةةةعٝـ ايؿطٓةةة١ا ٜ ٚٴجبةةةت يةةة٘ ال٪نيمةةة ٕٛإ٫
ايكً َٔ ٌٝايشعاا  َ٘ٓٚقٛي٘ ٜع تا أم  ٙالةسَٕٛا ٜٚعٝٸةا ٙملسَة٘ا لة هًةِ إٔ
السَ ٜٓ ٕٛك قدنيٙا ؾك ٍ(:)92
 ٫تؿخةةةةةإٸا هًٝةةةةةو ملعةةة ةدٴ ملكٝٸةةةةة١

ٚايؿخةةاٴ ٜٳهُِةةٌ يًؿ ةة ٢ال ه َةةٌ

ٚإ ا تط ٚيةةةةتٹ ايادةةةة ٍ ملؿهةةةةةًٗ

ؾةةةةسنيملهٵا ؾإْةةةةو ي ةة ةتٳ مل ل طةة ة ٍٚ

أهطة ة ىَ نيملټةةةو َةةة ٖٜٛة ةتٳ ٚإ ةةة

تًكةة ٢مةة٬فٳ ٖةةٛاىَ هٓةةد َاادةةٌ
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تعًةةةةة ٛال ٓةةة ة ملاٳ نةةة ةٌٻ ٜةةةةة ّٕٛآَةةة ةّ٬

َةة ي ةةتٳ َةةٔ ملعةةد ٟإيٝةة٘ ملٛانةةٌ

ؾ ٴعٝة ةاٴ َةةةٔ ٜعًةةة ٛهًٝة ةوَ ملؿهةةةً٘

ٚتعٝةةة ةدٴ ف سكةةةةةَ ٞكةةة ة ٍٳ ايب طةةةةةٌ

((َاادٌ)) ٖ ٞأّ السَٕٛا  ٖٞٚؾ ني ١ٝا  ٚصلد ا٭َي َ ٜؿخةا ملة٘
هًةة ٢أمٝةة٘ ةة ٣ٛا٭ّا ؾةةسّ ا٭َةةي (( ملٝةةد ))٠الًكبةة " ١ملسَةة ١ايعزٜةةز" ٖٚةةٞ
ٖ ص١ٝا ٚته ٕٛاملٓ ١دعؿا ملٔ أمل ٞدعؿا الٓصةٛنيا ٚقةد نةا ال ةع:ٟ ٛ
((َ ة ٚيةة ٞاخل٬ؾةة ٖ ١ة صٞټ امل ةٔٴ ٖ صٝةة ١ةة ٣ٛهًةة ٞملةةٔ أملةة ٞط يةةا ٚاملٓةة٘
احل ٔا ٚا٭َي ملٔ ٖ نيٚ )93())ٕٚملٗيفا ا عً ٢ا٭َي هًة ٢الةسَٚ ٕٛسةد٫ ٙ
ةةٛاٚ ٙيةة٘ ةةةعا ف ا ةةٛاني ٟنػةةبَ ٙةةٔ مًؿ ة  ٤ملةةين ايعب ة وا ٖٚةة ٛةةةعا
َ ٛاضه ؾٓٚٚ ّ ٝدداّْ ٝا ٜك:)94(ٍٛ
ا مبةةةةةةةةةةٔ ٜٗةةةةةةةةةة ٣ٛنٝ٦ةةةةةةةة ةاٹ
َةةة ة ٜاٜةةة ةدٴ ايٓةةة ة وٴ َةةةةةٔ نةةة ةة ه
نةةةةةةةةةةةٛثاٷ ٜةةةةةةةةةةةين ْٝ ٚةةةةةةةةةةة

ٟٳ  ٚٴةةةةةةةةةةةةةةةةكُٚ ٞطبةةةةةةةةةةةةةةةةٝيب

أهذةةةةةةز ايٓةةةةةة و ايةةةةةةةيفًِٜ ٟةةةةةةة

سةةةةةةةةةة ٢ذلبةةةةةةةةةة ّ ف سبٝةةةةةةةةةةةا

َٔ اي٬ؾت إٔ اخلًٝؿ ١ايعب  ٞنُ  ٜعً ٞهً ٢ايشعاا٤ا ٚايشةعاا٤
ٜععُٜٓٚ ْ٘ٛبخ  ٕٛأْؿ ِٗ ٖ٘ا ٜٚبخ  ٕٛمص َ٘ٛأٜه ّا ٜٴعًَ ٖٛ ٞةٔ
ةسٕ د نيٚ ١ٜقه ف ٖٛاٖ ا ٚيٝس ف سبٗ ا ٚنسْ٘ ف تبخةٝس ْؿ ة٘ ٜاٜةد
إٔ ٜػ ني الج ي ١ٝاي ٜهه ْؿ ة٘ ؾٗٝة س ةٜٓ ٢ة عِ ف ملٓٝة ١ايشةعاا ٚيٛغةدا
نػب َٔ ٙايع َ١
ٚيٮَةةي ةةةعا َةةٔ ملهةةع ١أمل ٝة ت حلعةة ١أسةةدقت ملةة٘ دٝةةٛش الةةسَٕٛا
ؾس نيى أْة٘  ٫ملةدٸ ٖ يةوا ؾبةدأ ٜاثةْ ٞؿ ة٘ ٚمي جةٌ يةةة ((ايٛاقةه)) ملعٝةداّ هةٔ
ٖ ي ١اخل٬ؾة١ا ٚا٭ملٝة ت أٜهة ّ َدٚٸْة ١ف َعذةِ ايشةعاا ٤يًُا ملة ْ ٞك362
ٜك:ٍٛ
ٜةةة ة ْؿةةة ةسٴ قةةةةةد سٴةةة ةلٸ احلةةةةةيفني

أٜةةةةةةةةٔ الؿةةةةةة ةاٸ َةةةةةةةةٔ ايكةةةةةةةةدني

نةةةةةةةٌ اَةةةةةةةا ٨يةةةةةةة طلةةةةةةة

ف ٜٚا ٝةةةةةة ة٘ٹ هًةةةةةةةة ٢مطةةةةةةةةا

َةةةةةٔ ٜاتشةةةةةـ نةةةةةؿ ٛايزَةةةةة

ٕ ٜػةةةةةةةة ٸ َٜٛةةةةةةةة ّ مل يهةةةةةةةةدني
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 ٞال عة ي ٞد"ٚتة٘ا ٜٓٚة عِ ف
ؾؿ ٞحل ع ١إ نيانة٘ ايٓٗ ٜةٜ ١ػة ني الجة ي ټ
َٓ اٱمي ٕ اييفٜ ٟا ه٘ هٔ ايدْٚ ٝسكٛم اياه١ٝ
املأَوٕ عبد اهلل بٔ ٖازوٕ ٖ268 -630ــ ّ877 -381 -

ي ٛام ٴصا السَ ٕٛملهًُة يا يكٝةٌ هٓة٘ ((احلة نِ ايعة )) ؾبعةد إٔ
سصةةٌ هًةة ٢هًةة ّٛايؿكٗ ة ٚ ٤هًةة ّٛايًػةةٜٛي ٖٚةة ٛة ة ها أقبةةٌ هًةة ٢ايؿً ةةؿ١
ٚهً ّٛا٭ٚاٌ٥ا ؾ ُجًٗ ا ثِ ؾع٘ هًُ٘ إىل ا ٫شة ط١ا ؾخةاز هًة ٢ايٓة و
مب هاف س(( ٗٓٝمل لُ شٓ ٖٞٚ ))١ايؿرت ٠اي ؾاضةٗ هًة ٢ا٭َةااٚ ٤اية٠٫ٛ
()95
ٚأنين ٕ ايدٚي ١ف ا٫ه ك ملةة ((مًل ايكاإٓ))
ٜٚا ٣ٚهٔ اياةٝد أْ٘ ق ٍ(( :إْة ٞ٭هةاف ف هبةد اهلل سةزّ الٓصةٛنيا
 ْٚةةو الٗةةدٟا ٚهةةز ٠اهلةة ٟا ٚيةة ٛأةةة  ٤إٔ أْ ةةب٘ إىل ايااملةةه ((ٜٚكصةةد
ْؿ ٘)) يٓ ب ٘ا ٚقد قدَت ذلُداّ هً٘ٝا ٚإْ ٞ٭هًِ أْة٘ َٓكة إىل ٖةٛاٙا
َبيفني ل سٛت٘ ٜدٙا ٜش نين٘ ف نيأٜة٘ اٱَة ٚ ٤ايٓ ة ٤ا ٚية ٫ٛأّ دعؿةا َٝٚةٌ
()96
ملين ٖ ةِ يكدَت هبد اهلل هً))٘ٝ
ةةةةػٌ الةةةسَْ ٕٛؿ ةةة٘ ملةةةةة ((مًةةةل ايكةةةاإٓ))ا ٚسة ة  ٍٚإٔ ٜٴذةةة" ايؿكٗة ة ٤
ٚايعًُ  ٤هً ٢ا٫ه ك ملاأٜ٘ا ٖٚةيفا َة دعةٌ ال ة ؾ ١نةبب ٠ملةي اخل نة١ا
ٚملي ايع َ١ا  ْٚر هٔ يو ؾً ؿٚ ١اه زاٍا ْٚشس هٔ ايع َ ١اد ُ هٗ ٚنيا٤
ايؿكٗ ة  ٤ي ٪ٝةةس َ ة هةةاف س ٗٓٝة ملةةةة ((ا ُ هةةٚ ١اي ةةٓٚ ))١هٓةةدَ اَ ة شٔ
الةةسَ ٕٛايٓ ة و ملًةةل ايكةةاإٓ ن ةةا إىل ْ ٥بةة٘ هًةة ٢ملػةةدا ا ةةشل إملةةااِٖٝ
اخلزاهةةٜ ٞكةةٚ(( :ٍٛقةةد هةةاف أَةةب الةةَٓ٪ي إٔ ا ُٗةةٛني ا٭هعةةِ ٚاي ةةٛا
ا٭نةةة" َةةةٔ سشةةة ٠ٛاياهٝةةة ٚ ١ةةةؿً ١ايع َةةة ١يةةةٔ ْ ٫عةةةا يةةة٘  ٫ٚنيٜٚةةة٫ٚ ١
ا ه  ٠٤ملٓٛني ايعًةِ ٚملاٖ ْة٘ أٖةٌ دٗ ية ١ملة هللا ٚضة٬ي ١هةٔ سكٝكةٜٓ ١ة٘ا
ٚتصٛني إٔ ٜكدٸنيٚا اهلل سل قدنيٜٚ ٙؿاقٛا ملٚ ٘ٓٝملي مًك٘ا  ٚيو أْٗةِ ة ٚٚا
ملةةي اهلل ٚملةةي َ ة أْةةزٍ َةةٔ ايكةةاإٓا ٚقةةد ق ة ٍ تع ة ىل (( :إْ ة دعًٓ ة  ٙقاآْ ة ّ
()97
هاملّ ٝا ؾهٌ َ دعً٘ اهلل ؾكد مًك٘))
ٚةةةػٌ الةةسَْ ٕٛؿ ةة٘ أٜهة ّ ملعًةة ّٛا٭َةةِ ا٭مةةا٣ا ؾةةسَا مل يرتمجةة ١هةةٔ
ايْٝ ْٛٝةة١ا  ٫ٚةة ُٝايطةةا ٚايؿً ةةؿ١ا ٚةةةهٌ ٓةةَ ١ةةٔ ايعًُة  ٤اي ةةٛنيٕ ٜ
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ٚايٓصة ة ني٣ا ٚقةةةد ةةةت ايرتمجةةة ١هًةةةَ ٢ةةةاسً ي :ا٭ٚىل َةةةٔ ايْٝ ْٛٝةةة ١إىل
اي ةةٛني١ْٝ ٜا ٚايج ْٝةةَ ١ةةٔ اي ةةٛني ١ْٝ ٜإىل ايعاملٝةة١ا ٚال ةةسي ٕ أؾهةة ٝإىل
ثك ؾ ١ددٜد ٠أ ت إىل ْش ٤ٛؾً ؿ ١هامل ١ٝإ ة ١َٝ٬أغٓةت ايعصةا اي ٛةٝطا
ٚقد  ٚت سد ٚا ػااؾ ٝاي ٸ ٝٸ١ٝا ي ػةدٚ ٚاسةدَ ٠ةٔ أٖةِ ايؿً ةؿ ت
ف ايعصا ايٝ ٛط  ٖٞٚايٛانٌ ملي ايٚ ٕ ْٛٝملي ايع احلدٜح ملعد هصا
ايٓٗه ١ا٭ٚنيٚملٞ
أَ هٔ ه٬ق ١السَ ٕٛمل يشعا ؾٗ ٞي ٝت نع٬ق ١اخلًؿ ٤ا ؾُٔ دٗة١
نة ة ٕ ٜٴكٝةةةٌ ايشةةةعا َةةةٔ ا٥ةةةا ٠ا ةةةداٍ ٚاحلةةةٛاني ٚالٓة ة ظا٠ا ٜٚٴشةةةٌ ذلًةةة٘
ايؿً ؿ١ا  َٔٚدٗة ١أمةاٜ ٣هةٔ ايشةعا ي ٝة ِٖ ف تعزٜةز ((الُ شٓة))١
ف ْشا ا نُ ١ايعكًٚ ١ٝاحلذ ز الٓطكٞا ٚإ ن ٕ ايشعا ف ايطاف
اٯما اييفٚ ٟادٗ٘ السَ ٕٛملعٓـا  ٖٛٚطاف ايؿك٘ ٚايؿكٗ ٤
 َٔٚالاَ ٟٚةٔ ايشةعا هةٔ الةسَ ٕٛأْة٘ ن ةا ٭ملٝة٘ ٖة نيٕٚا ٖٚةٜٗ ٛةِ
()98
مل ؿاٜ ٠ؿص هٔ ٚدٗ ٗ
ٜة ة مة ةبٳ َٳة ةٔٵ ملٸة ةتٹ الَطة ةٞټ ملة ة٘ٹ

َٚٳةةة ةٔٵ تكةةة ةدٸ ٣مل ةةةةةاد٘ ؾةةةةةاوٴ

ٖةةةةٌ غ ٜةة ة ْ١ف ال ةةةةب ْعاؾُٗةة ة

أّ أَاٴْةةةةة ف ال ةةةةةةب َٴً ةةةةةبٳسٵ

َةةة ة هًةةةةةِ ٖةةةةةيفا إ ٫إىل ًَةةة ةوٺ

َةةةةٔ ْةةةةٛني ٙف ايعةةةةْ ّ٬ك ةةةةبس

إٕ ة ةاٵتٳ ة ة نيٳ اياةة ة َ ٸبٹعة ة

ٚإٕ تكةةةةةـ ؾ ياةةةةة ٴ ذل ةةةةةبس

تكد :٣ت مله ٚا ُا
يٝس نعب ّ هً ٢س نِ ه ن لسَ ٕٛإٔ ٜٓعِ ايشعاا ٚإٕ نة ٕ ٫
ٜع د مل٘ا ٚيهٓ٘ ْعِ ٖيف ٙا٭مل ٝت يعً ١ف احلهِ  ٫ف ْؿ ة٘ا ؾ حلة نِ
ف ايعصا ايٝ ٛط ضل ز إىل َة ٜكاملة٘ َةٔ نة سا ايكةاانيا ٖٚة ٛاحلة نِ
ايةةيف ٟةةٛٝنيث٘ا َٚةةٔ ٖٓ ة ةةد ا٭مل ٝة ت تععٓ ةِ ٖ ة ني ٕٚاياةةةٝد َةةٔ  ٕٚإٔ
تبخس غبٙا ٖٚيفٚ ٙاسدَ َٔ ٠ؿا ات ٖ  ٤ال ٛثا يًشهِا ٚالٓ عا ي٘
ٚي نيٴ ٟٚهٔ ؾطٓ ١السَ ٕٛأْ٘ ْ  ٣ضل ٢ٝملٔ أنجِ ِ٥ ْ ٖٛٚا ((أّٜ
ٹ هٓد نيدً))ٞ؟ ؾٓعا ضل ٢ٝؾًِ صلد ةّ ٦ٝا ؾك ٍ :صعة١ا ؾ بة ني ايؿااةةٕٛ
021

ؾك ٍ :اْعاٚاا ؾإ ا حتت ؾااة٘ سٝٸة١ا ؾك ًٖٛة ا ؾكة ٍ ضلٝة :٢قةد اْهة ف
إىل نُ ٍ اخلًٝؿ ١هًِ ايػٝاا ؾك ٍ الةسََ :ٕٛعة اهللا ٚيهةٔ ٖ ةـ ملةٞ
ٖ تـ اي هٚ ١أْ ْ ِ٥ا ثِ ق ٍ(:)99
ٜةةةةةة ة نياقةةةةةة ةدٳ ايًٝةةةةةةةةٌ اْ بةةةةةة ة٘ٵ

إٕ اخلطةةةةةةةةةٛهٳ هلةةةةةةة ة ٴةةةةةةةةةا٣

ثكةةةةةةةةةةةة ١ايؿ ةةةةةةةةةةةة ٢ملزَ ْةةةةةةةةةة ة٘ٹ

ثكةةةةةةةةةةة ة َْ ١ٴشٳًًٓةةةةةةةةةةة ة ُ١ايعٴةةةةةةةةةةةةةا٣

 ٌٝإىل إٔ احل ثَ ١صطٓع١ا ٚايػ َ ١ٜةٔ انةطٓ هٗ إضةؿ  ٤ا ْةا
ايٖٛ٬ت ٞهً ٢ةخص ١ٝالسَ ٕٛايدٖاٜة١ا َٚةٔ ال٬سةغ إٔ ال ة ؾ ١نةبب٠
ملي قٛي ١ضل ٢ٝملةٔ أنةجِ ((اْهة ف إىل نُ ية٘ هًةِ ايػٝةا)) ٚملةي ايبٝة ي
ايًةةيفٜ ٜٔشةةبٗ ٕ ايٓجةةاا َٚةةٔ الا ٜٚة ت اي ة تعةةز احل ٝة  ٠ايٛاقعٝةة ١يًش ة نِ
ايعب ٞا ٚتجبٝت – إىل د ْا الانز ١ٜاي  -١ٝ ٝا ْا اٯمةاا ٖٚةٛ
اْ٫ػُ و ف ايًيفات ٚال ه ايدْ١ٜٛٝا َ نيٚا ٙاخلطٝا ايبػدا  ٟهةٔ َٓصةٛني
اي"َهةة(( :ٞن ة ٕ يًاةةةٝد د نيٜةة١ا ٚنة ٕ الةةسَٜٛٗ ٕٛاٖ ة ا ٚهٓةةدَ هًةةِ
اياةةةٝد ملإهذ ة ه الةةسَ ٕٛجب ني ٜةة٘ا ٚقةةد أمةة"ت ا نيٜةة ١اياةةةٝد مل ٖ ُ ة ّ
الةةسَ ٕٛملٗة – اه ٓةةل ٚيةةدٙا ٚقة ٍ يةة٘ :أحتبٗة ؟ قة ٍ الةةسَْ ٕٛعةةِا قة ٍ :قةةِ
ؾ مةةٌ ملٗة ف تًةةو ايكبٸةة١ا ؾكة ّا ؾًُة مةةازا قة ٍ يةة٘ :قةةٌ ف ٖةةيفا ةةةعااّا
ؾك ٍ السَ:)011(ٕٛ
ظةةةةةةةة ةيبٷ نٓٝةةةةةةةة ةتٴ ملطةةةةةةةةةةاف

هةةةةةةةةةةةةةٔ ايهةةةةةةةةةةةةةُب إيٝةةةةةةةةةةة ة٘ٹ

قبٸً ٴةةةةةةةةةةةةةة٘ َةةةةةةةةةةةةةةٔ ملعٝةةةةةةةةةةةة ةدٺ

ؾ ه ةةةةةةةةةة ةٌٸ َةةةةةةةةةةةةٔ ةةةةةةةةةةةةةؿ ٘ٝٹ

ٚني ٸ أس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔ ني ٺ

مل يه ةةةةةةةةةا َةةةةةةةةةٔ س دبٝةةةةةةةةة٘

ؾُةةةةةةةة ة ملاسةةةةةةةة ةتٴ َهةةةةةةةة ة ْٞ

س ةةةةةةةةةةةةة ٢قةةةةةةةةةةةةةدنيتٴ هًٝةةةةةةةةةةةةة٘

 ّ َٔٚالا ١ٜٚإٔ السَ ٕٛأني ٌ هل قبًَ ١ةٔ ٚنيا ٤أملٝة٘ا ؾعًةِ اياةةٝد
َٔ ا٫نيتب ى اييف ٟسدخ يًذ ني١ٜا ثِ ٖد ٖ ا ؾسؾصةشت ية٘ا َٚةٔ ايٛاضة
إٔ ا٭مل ٝت تؿص هٔ ايٛاقعٚ ١هٔ ا ذ مل ١السَ ٕٛيٓدا ٤ا ةد ملعٝةداّ هةٔ
أَٛني ايٚ ١ٜ٫ٛاخل٬ؾ١ا  َٔٚالعاٚف هٓ٘ أْ٘ نة ٕ ٜكةدني ايةٓعِا ؾٝشهة٢
()010
إٔ " هبٌ اخلزاه "ٞقد ٖذ السَٕٛا ؾًِ ٜع قب٘
020

إْةةةَ ٞةةةٔ ايكةةة ّٛايةةةيف ٜٔةةةٛٝؾُِٗ

ق ًةةة ةتٵ أمةةة ة ى ٚةةةة ةاٸؾ ٵو مبكعةةةةةد

ة ٚا مليفنأى ملعد ط ٍٛمخٛية٘

ٚا ٓكيفٚى َٔ احلهةٝض ا٭ٚسةد

يهةةٔ الةةسَ ٕٛاْ صةةا يٓؿ ةة٘ ؾك ة ٍ َ :ة أقةةٌ س ٝة  ٤هبةةٌ َ ةة ٢نٓةةت
م ة َّ٬ا ٚقةةد ْشةةستٴ ف سذةةا اخلًؿ ة ٚ ٤قةةد  ٕٚيةة٘ ايةةيفٖيب ملعةةض ايشةةعا
ايٛدداْ َ٘ٓٚ ٞقٛي٘(:)012
ي ةةةة ة ْ ٞن ةةةةةةّٛٷ ٭ ةةةةةةاانئنِ

َ ٚعةةةة ٞةةةةّٛٷ ي ةة ةاٸَ ٟةةةةيفٜهٴ

ؾًةةةَ ٫ٛةةةةٛه ٞن ُةةةتٴ اهلةةةة٣ٛ

ٜهٔٵ يَ ٞةٛع

ٚي ٫ٛاهل٣ٛ

ايبَ ٕ ٝصٓٛه ٕ هًة ٢طاٜكة ١ايشةعاا ٤ف انةطٓ ع ايكُٝة ١ايع طؿٝة١ا
ٚيٝس ٖةيفا هًة ٢الةسَ ٕٛالجكةـ ملعزٜةزا ؾٗةيف ٙقةدني ٠احلة نِ ا ُلٗٝٸةس ملة ٱنيخ
ٚمل ي شصٌٝ
املعتصِ باهلل ,حمُد بٔ ايسغيد ٖ223 -680ــ ّ872 -361 -

ٜٴذُةةه ال٪نيمةة ٕٛهًةة ٢إٔ الع صةةِ ن ة ٕ ٜكةةاأ قةةاا ٠٤ضةةعٝؿ١ا ٜٚةةاٟٚ
ايصةةٛي ٞمل ةةٓد َ ٛانةةٌ إٔ اياةةةٝد ق ة ٍ لةةٔ سٛيةة٘ (( :هةة ٫ ٙٛتعًُةة))ٙٛا
ٜٚا ٟٚايةيفٖيب(( :نة ٕ الع صةِ َةٔ أهعةِ اخلًؿة ٚ ٤أٖٝةبِٗ يةَ ٫ٛة ةة ٕ
 ٪ٳ ٙمل َ ش ٕٔ ايعًُ  ٤ملًةل ايكةاإٓ(ٚ )013قةد هٴةٛٸى هةٔ ضةعؿ٘ ف ايكةاا٠٤
ٚايه ملةة ١ملكةة ٠ٛملدْٝةة ١ا ة جٓ ١ٝ٥ا َٚةةٔ ا٭سةةداخ ايطاٜؿةة ١الاٜٚةة ١هٓةة٘ أْةة٘
((ن ٕ ٜطْ ٟٛد ايادٌ ملي أن ملع٘ ؾٝه ةا))ٙا ٜ ٚهةٔ هًة ٢ه٬قة١
طٝبةةَ ١ةةه ايشةةعاا ؾهٝةةـ ٜةةٓعِ ةةةعااّا ٖٚةة ٛا٭قةةاه إىل ا٭َٝٸ ة١ا يهٓةة٘
ن ٕ َٛضه ٖذ  َٔ ٤ايشعاا٤ا ٚن ٕ هبٌ اخلزاه ٞقةد غة َا ملٗذ ٥ة٘ا
ثِ م ف ٖٚاه إىل َصاا  َٗٓٚإىل مل ٬الػاها ٜك ٍٛهبٌ(:)014
ًَٛىُ ملةين ايعبة و ف ايه ٵةا ةبعْ١

ٜ ٚستٹٓةة ف ثةة َٕٔ َةةِٓٗٴ ايه ٵةةاٴ

نيفيو أٌٖٴ ايهٗـٹ ف ايهٗـٹ بعْ١

غةةةدا َ٠ثةةةٚٛا ؾٗٝة ة ٚثة ة َٓٵِٗ نًِة ةاٴ

ٚإْةةةة ٞ٭ ٖةةةة ٞنًةةةبٳِٗ هٓةةةوَ نيغبةةةّ١

٭ْةةةةو ْ ٚٳةةةاٺا ٚيةةةةٝس يةةةة٘ ْةةةاٴ

022

يكةةد ض ة ع أَةةا ايٓ ة و سٝةةح  ٛ ٜٴةةِٗ

ٚنٝـ ٚأةٓ وٷا ٚقد هعةِ اخلطةاٴ

ُٖٚةةةةةةةو تٴانةةةةةةةٞٷ هًٝةةةةةةة٘ َٗ ْةةةةةةةْ١

ؾسْةةةةةةةت يةةةةةةة٘ أّٷا ٚأْةةةةة ةتٳ يةةةةةةة٘ أهٴ

ن ٕ الع صِ اخلًٝؿ ١ايعب ٞٸ ايج َٔا ٚنيغِ اْع ق٘ َٔ ةةسٕ ايعًةِا
ؾإْ٘ ؾاى هً ٢العًُةي إٔ ٜعًُةٛا ايٓ ةة١٦ا ٚؾةاى هًة ِٗٝتعًة(( ُِٗٝمًةل
ايكاإٓ))ا ثِ ضاه ايؿكٝة٘ أمحةد ملةٔ سٓبةٌ هًةٖ ٢ةيف ٙال ةسي١ا ٚ٭ٕ ملػةدا
ض قت نيه ّ مل ٭تااى ملَٓ ٢د ١ٜٓة َااٚ ٤غة ني ملػةدا ا َٚةٔ إزل اتة٘ ؾة
((هُٛنيٖ223 ))١ٜةةٚ ّ838 -ؾٗٝة أْشةد أملة ٛة ّ مل  ٝ٥ة٘ ايشةٗب٠ا ملعةد إٔ
ن ة ٕ الٓذُةة ٕٛسةةيفنيٚا الع صةةِ َةةٔ ةة ٤ٛايط ة يها يهةةٔ الع صةةِ سهةةا
()015
إي: ٗٝ
اي ةةٝـ أنةةدمٴ أْبة ٤ٶ َةةٔ ايه ةاٹ

ف سةةدٸ ٙاحلةةدټ ملةةي ا ةةد ٚايًعةةا

أٜةةٔ اياٚاٜةة١؟ أّ أٜةةٔ ايٓذةةّٛٴ  َٚة

ن غ َٔ ٙٛمافٺ ؾَٚ ٗٝةٔ نةيفه

تةةةةةةدملبٴ َع صةةةة ةِٕ ملةةةة ة هلل َٓةةةة ة كِٕ

هلل َاتػةةةةةةةةة ةاٺ ف اهلل َاتكةةةةةةةةةةةا

ٜ ٚٴا ٳ ٚهٔ الع صةِ َةٔ ايشةعا إ ٫ملهةع ١أملٝة تا ؾهٝةـ ٜةٓعِ ٖٚةٛ
غب َ عًِا ٜٚا ٟٚي٘ الا مل ْٖ ٞيف ٜٔايب ٝي(:)016
ق ةاٸهٹ ايٓشٸ ة ّٳ ٚاهذٳ ةٌٵ  ٜة غةةّ٬

ٚاطةةةار اي ةةةازٳ هًٝةةة٘ ٚايًذة ة ّ

َأهًةةةةِ ا٭ تةةةةةااىَ أْةةةة ٞمةةةة ْضٷ

ٓةة ة َ١الةةةةٛتٹ ؾُةةةةٔ ةةة ة  ٤أقةة ة ّ

يهٓ٘ ن ٕ  ٜيفٚم ايشعاا ؾكد طًا َٔ ايشعاا ٤إٔ ٜكٛيٛا مل٘ َ ق ي٘
()017
َٓصٛني ايُٓا ٟف اياةٝد
إٕ الهةةةة ة نيّٳ ٚالعةةةةةةاٚفٳ أٜ ٚةةةة ةْ١
َٳٔٵ

أسًٓةةةو اهلل َٓةةة٘ سٝة ةحٴ

ٜهٔٵ ملسَي اهلل َع صُ ّ

إٕ أمًـٳ ايكَطاٴ

ُة ةهٴ

ؾًٝسٳ مل يصًٛات اخلُس  ٜٓؿةهٴ
أ ٚضةة م أَةةاٷ ناْةة ٙٴ ؾٝٳ ةةهٴ

تٴخًـٵ ؾٛاضًُ٘

ؾٗاٸ املٔ ٖٝٚا مي در الع صِ ملكٛي٘(:)018
ث٬ثةةةةة ١تشةةةةةام ايةةةةةدْ ٝملبٗذ ٗةةة ة

صس ايهش٢ا ٚأمل ٛا شلٳا ٚايكُاٴ
023

ايًٝحٴا ٚايػٝحٴا ٚايصُصة َ ُ١ايةيفٸناٴ

حتهةةة ٞأؾ هًَٝةةة٘ ف نةةةٌ ْ ٥بةةة١

ٚنع  ٠ايشعاا٤ا هٓدَ ٜٴ ٛؾ ٢احل نِ ٜاث ٘ٝالكاملةَٓ ٕٛة٘ا ٚايةيفٜٔ
ٜةةسًََ ٕٛةةٔ احلة نِ ايكة ّ إٔ ٜكةةاملِٗ إيٝةة٘ا ؾٝبهةة ٕٛايااسةةٌا ٜٚٴؿة ًٕٛ٥
ايٓ و مل يك ّا ؾكد نيث ٢العٴ صِٳ ٜ ٚا ٙذلُد ملٔ هبد الًو:
قةةةةد قًةةةةتٴ إ غٝبةةةةٛىَ ٚانةةةةطؿكتٵ

هًٝةةة ةوَ أٜةةة ةدٺ ملةةة ة يرته ٚايطةةةةةي

آ اٖاٷ ؾةٓعِ احلؿةٝغُ نٓةتٳ هًة ٢ايةد

ْٝةةةةة ة ْٚعةةةةةةةِ ايعٗةةةةةةةب يًةةةةةةةدٜٔ

َةةةةةةة ة صلةةةةةةة ة"ٴ اهلل أَةةةةةةة ة ّ١ؾكةةةةةةةةةدت

َجًَةةةةةةةةة و إ ٫مبجةةةةةةةةةٌ ٖةةةةةةةةة نيٕٚ

ٖٚيف ٙا٭ملٝة ت َدْٚة ١ف ٜةٛإ ايةٜ ٛا ذلُةد ملةٔ هبةد الًةو ايزٜة ت-
َطبعْٗ ١هَ ١صا 0949
ٜؿ الع صِ ا ة ٍ يًشةعاا ٤س ةَ٪ٜ ٢جًةٙٛا ؾًكةد نةٓه أ ةطات٘
ملٓؿ ةة٘ا ٖٚةة ٞاْ ص ة نيات٘ ايع ةةها١ٜا ٚم نةةَ ١ةةه ايةةاّٚا ٖٚةة ٞنةةيفيو
د"ٚت٘ ايعهةًٞا َٚانز ٜة٘ اي  ٝة١ٝا ٚأَة ا٭ملٝة ت اية انةطٓعٗ املةٔ
ٖٝٚا احلُب ٟؾَٗ ٞةٔ م نة ١ٝايشة ها ف قدنيتة٘ هًة ٢ايكؿةز مل يشخصة١ٝ
ال يه١ا سل ٛسد ٚا٭ طا٠ا ٚتصٌ أس ّ ْ ٝسد اي خاٜـ
ايواثل باهلل – ٖازوٕٖ272 -200 -ـّ873 -862 -

تةة مله ايٛاثةةل َةةٓٗر ٚايةةد ٙالع صةةِ ٚهُةة٘ الةةسَ ٕٛف َشةةهً(( ١مًةةل
ايكةةاإٓ)) ٚأَةةا مل ةة ُااني اَ شةة ٕ ا٭ُ٥ةةةٚ ١الةةْ ٪ي ٚايةةٚ ٠٫ٛايكةة  ٠ملًةةةل
ايكاإٓا نُ هاى هً ٢هًُ  ٤احلدٜح ا َ٫ش ٕا ٚاق أمحةد ملةٔ ْصةا
اخلزاهةةَ ٞهةةبَ ّ٬ةةٔ ملػةةدا إىل ة َاا٤ا ثةةِ نيؾةةض ملةةي ٜدٜةة٘ا إٔ ٜهةةٕٛ
ايكةةاإٓ رلًٛق ة ّا ؾةةسؾ  ٢ؾكٗ ة  ٤الع زيةة ١ملسْةة٘ ((سةة ٍ٬ايةةدّ)) ؾهةةاه هٓكةة٘
()019
ملٝدٙا ثِ محٌ نيأ ٘ إىل ملػدا ا ثِ نًا
أَ هٔ ه٬ق ١ايٛاثةل مل يشةعا ؾةب ٟٚنة سا ا٭غة ْ ٞإٔ ايٛاثةل نة ٕ
((ٚاؾا ا٭ ها ًَ ٝايشعا))ا ٚي٘ ةعا ف ايػًُ ٕا  َ٘ٓٚقٛي٘(:)001
ٜة ا ايةيف ٟملعةيفامل ٞظةٌٸ َؿ خةااّ

َةة أْةةةت إًَٝ ٫ة ةوْ دة ة ني إ قةةةدنيا
024

يةة ٫ٛاهلةة ٣ٛي ذ نيٜٓةة هًةة ٢قةةدني

ٚإٕٵ أؾلٵ َٓ٘ٴ  َ ّ َٜٛؾ ٛفٳ تةا٣

 َٔٚةعا ٙف ايػًُ ٕ قٛي٘:
َٴٗةةةةةةةةةةة ةرٷ ميًةةةةةةةةةةةةةو الٗةةةةةةةةةةة ةرٵ

مل ةةةةةةةةذٞٸ ايًؿةةةةةةةةغ ٚايةةةةةةةةدهرٵ

س ةةةةةةةةةةٔ ايكةةةةةةةةةةدٸ رلطةةةةةةةةةةـ

 ٚ ٚ ٍٕ٫ ٚغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٓر

يةةةةةةةةةةةةٝس يًعةةةةةةةةةةةةي إٕ ملةةةةةةةةةةةةدا

هٓةةةةةةةةةة٘ ملةةةةةةةةةة يًشغ َٓعةةةةةةةةةةاز

ٚي ٜاٜٚة٘ ايصةٛي(( ٞأ ٸٕ ايٛاثةل نة ٕ ٴ ٜةُ ٢الةسَ ٕٛا٭نةػاا ٭ ملة٘
ٚؾهةةً٘ا ٚن ة ٕ الةةسَٜ ٕٛكدَةة٘ هًةةٚ ٢يةةدٙا ٚن ة ٕ أهًةةِ ايٓ ة وا ٚن ة ٕ
ة هااّا ٚن ٕ أهًِ اخلًؿ  ٤مل يػٓ  )000())٤ا ٜ َُٗٚهٔ ايصةٛي ٞأَٓٝة ّ ف
ْكةٌ ايصةٛني ٠ايه ًَةة ١يًٛاثةلا ؾإْةة٘ ٜ ٫كة ٣ٛهًة ٢ا٭َ ْةة ١اي َة١ا ؾ لةةسَٕٛ
نة ٕ أهًةةِ اخلًؿة ٤ا ٚاياةةةٝد نة ٕ أقةةٚ ٣ٛأنةةاّا ٚنة ٕ الٓصةةٛني أْبةة٘
ٚأ ٖةةٚ ٢يهةةٔ الةة٪ني ف ايعصةةا اي ٛةةٝط ايعاملةة ٫ ٞميهٓةة٘ إٔ ٜهةةٕٛ
قٝك ّ ْكدّ ٜا ملٌ ٜيفٖا مل يشخص ١ٝاي  ١ٝ ٝسل ٛا٭َجًٜٚ ١ةدؾه ملٗة مل ة ٙ
((ؾٛم ا ُه))
ٚيةةةٔ َةةةدس ٙٛهًةةة ٞملةةةٔ ا ٗةةةِ ت ٖ249ةةةةة ّ863 -ا ٚنةة ٕ ايٛاثةةةل
ٜعرتف ملسٕ هً ّ ٝايش ها ٖ ٛأَ ٍٚٳةٔٵ ؾصٸةش٘ ((ٚأَ ٍٚةٔ ؾ ةل ي ة ْ ٞملةيفنا
اهلل ٚأ ْ ْ َٔ ٞنيمح ٘)) ٜك ٍٛهً:)002(ٞ
ٚثكةةةةةةةةةةةةتٵ مل لًةةةةةةةةةةةةوٹ ايةةةةةةةةةةةةةٛا

ثةةةةةةةةةةةةةل ملةةةةةةةةةةة ة هلل ايٓؿةةةةةةةةةةةةةٛوٴ

أ ةةةةةةدٷ ٜهةةةةةةةشو هةةةةةةةٔ ةةةةةة ةدٵ

ٸاتةةةةةةةةةة٘ احلةةةةةةةةةةاهٴ ايعبةةةةةةةةةةٛوٴ

أْٹةةةةة ةسٳ اي ةةةةةةةٝـٴ ملةةةةةةة٘ ٚا ةةةةة ةة

تةةةةةةةةةٛسّ ايعٹًةةةةةةة ةلٴ ايٓؿةةةةةةةةةٝسٴ

ًَةةةةةةة ة و ٜشةةةةةةةةةك ٢ملةةةةةةةةة٘ الةةةةةةة ة

ٍٴ ٜ ٫ٚشةةةةةةةةةةةةةةك ٢ا ًةةةةةةةةةةةةةةٝسٴ

ٜةةةة ملةةةةةين ايعبةةةة و ٜةةةةةسمل ٢ايًةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ٘ٴ إ ٫إٔ تا ٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛا

 ٫طلاز ايش ها املٔ ا ٗةِ ف اَ داسة٘ يًٛاثةل هةٔ ؾهةاتي ةة ٥ع ي
ف قصٝد ٠الد ٜقدمي ّ ٚسدٜج ّ  : ُٖٚايكةٚ ٠ٛايهةاّا  ٫ٚؾةام ملةي ةة ها
025

ٚآمةةا إ ٫مل يصةة ٝغ١ا ٚيةةٔ نيٚٚا ةةةعااّ يًٛاثةةل ايصةةٛي ٞف أٚنياقةة٘ هةةٔ هبةةد
اهلل ملٔ الع زا ٚقد ني َٔ ٣ٚملعض أ ٬ؾ٘ ةعااّ ٚدداْ ّ ٝيًٛاثلا  َ٘ٓٚقٛي٘:
قًةةةةةةيب ق ةةةةةةِٝٷ ملةةةةةةي ْؿ ةةةة ةئ

ؾُٳةةةةةةٔٵ نيأ ٣نيٚسةةةةةة ّ جب ةةةةةةةُي

ٜػهةةاٴ ا إ ا دةة ٳ ا مل ياضةة

ؾ يكًةةةة ةاٴ َشةةةةةةػٍٛٷ ملشةةةةةةذٜٛٵٔٔ

َ ت ايٛاثل َ ١ ٝطبٝع١ٝا ٚن ٕ ٜا  ٖٛٚضل ها(:)113
الةةٛت ؾٝةة٘ مج ٝةهٴ اخلًةةل َشةةرتىُ

 ٫ةةةةةٛقَ ْ١ةةةةةِٓٗٵ ٜبكةةةةةًَ ٫ٚ ٢ةةةةوُ

َة ة ضة ةاٸ أٖةةةٌ قًٝةةةٌ ف تؿة ة نيقِٗ

ٚيٝس ٜٴػين هةٔ ا٭َة٬ى َة ًَهةٛا

َٚةةةةٔ اي٬ؾةةةةت سهةةةةٛني ايكٓ هةةةة " ١ايزا٥ؿةةةةَ "١ةةةةٔ ايةةةةدْ ٝا ف حلعةةةة١
ا٫س هةة نيا ٖٓٚةة  ٜٓةةةـ ايشةةةعا تؿ نةةة ٌٝالًِةةةوا ٚملةةةيف ال يةةةوا ٚهٓؿةةة٘ا
ً ٚط ْ٘ا نُ ٜٴكص ُّٖٛ ٞاياه١ٝا ٜٚٴشها ٚدداْ ١ٝال يو
ٚنسٟٸ س نِا أَ ٚؿهةاا أ ٚةة هاا ٜٓشةػٌ مل يةدْ ٝا ٜٚشةػٌ غةبٙ
ملٗ ا هٓدَ ٜٴش ها ٜٴذاَ ٟص حلَ ١ه ايكدنيا  ٜٚة يفنا اٱمية ٕ ٚايعة"ا
ثِ ٜٴعُِ نيأ ٜ٘مل يشعا أ ٚمل يٓجا
املتونٌ عًى اهلل دعفس أبو ايفطٌ ابٔ املعتصِ ٖ273 -207ــ ّ816 -822 -

أ س ال ٛنٌ لاسً ١ددٜد ٠ف ٚي ١اخل٬ؾ ١ايعب ة١ٝا ٖٚة ٞالاسًة١
اي ملدأ ؾ ٗٝاْٗٝة ني " الانزٜة"١ا ٚنة ٕ ال ٛنةٌ آمةا ايطةٛني ا٭ ٍٚايةيفٟ
 ٚٸةةه ؾٝةة٘ مًؿ ة  ٙ٩دػااؾ ٝة اخل٬ؾةة١ا ٚنةةٓعٛا ت نيطل ة ّ اَ"اطٛني ٜة ّا ٚأغٓ ةٛا
دل ُع تٗة ة ملعدٜةةةد َةةةٔ ايجك ؾة ة ت ٚايؿً ةةةؿ تا س ةةة ٢غةةةدت ايعاملٝةةة ١ايًػةةة١
الانز ١ٜايط ني  ٠يهٌ يػ ت ايشعٛه ايدامً ١ف تانٝا ٚي ١اخل٬ؾ١
أَ ال ٛنٌ ؾكد ٖدّ َ ملٓ  ٙأم ٙٛالسَ ٕٛاييفٚ ٟضه ايك هد ٠ايٛا ع١
يؿهةةةا آمةةةا َػةة ٜا يجك ؾةةة ١اخلًؿةة ٤ا ؾك تةةة٘ اد ٗ اتةةة٘ إىل طةةةار ((مًةةةل
ايكاإٓ))ا ٖٚيف ٙايكه – ١ٝملصةاف ايٓعةا هةٔ نةٛامل ٗ ٝأ ٚمة٬ف يةو-
سانت ايك نيٸ ٚاي نٔا ٚةةػًت ((اخل نة ))١ملةسَٛني اي ؿً ةـا  ٚتةةٴةةًِ٘ٹ
ايع َ ١هٔ ا٭هُ ٍ ٚايعك ٥دا ٚيهٓٗ ؾاضت هً ٢أنين ٕ ايدٚي ١٭َ ٍٚاٸ٠
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نيؾه ال  ٣ٛايعًُٚ ٞاْ٫شػ ٍ ملكهة ١ٝؾهاٜة١ا َة نة ٕ يادةٌ ايدٚية ١إٔ
ٜٓشػٌ ملٗ ي ٫ٛإٔ ؾاضت هًٝة٘ا ٚن ْةت ايرتمجةَ ١شةاٚه ّ نياؾةداّ َةٔ أَة١
هاٜك ١مل يعًِ ٚاي ذاٜا ٚاي ؿً ـا  ٖٞٚأَ ١اٱغاٜل
يكةةد أٚقةةـ ال ٛنةةٌ احلانةة ١ايعًُٝةةْٚ ١شٸةةط ايٓزاهة ت اليفٖبٝةة١ا ثةةِ
ٚقٓةةا ايؿكٗ ة ٤ا ٚأسهةةاِٖ إىل ايةةدا٥ا ٠ا٭ٚىلا ثةةِ ْهٓةةٌ مل لع زيةة١ا ٚة ة ٸت
مجعِٗا ؾػ ني هًُ  ِٖ٩إىل ص ٍ أؾاٜك ٝا  َٗٓٚإىل ا٭ْديسا ٚا ع ى
هِٓٗ مل ٓدثيا  ٖٞٚؾ ١٦تاضة ٞايع َة١ا ٚتكةاه اخل٬ؾةَٗٓ ١ة ا ٚف ٖةيفا
ٜك ٍٛال ع(( :ٟ ٛل أؾهت اخل٬ؾ ١يًُ ٛنٌ أَا ملةرتى ايٓعةاا ٚالب سجة١
ف ا ةةةدٍا ٚايةةةرتى لةةة نةةة ٕ ايٓةةة و هًٝةةة٘ ف أٜةةة ّ الع صةةةِ ٚايٛاثةةةةلا
ٚأَا ايٓ و مل ي ًٚ ِٝاي كًٝد))(ٚ )004ف ٖيفا ٜك ٍٛأمل ٛملها ملٔ اخلب :)005(٠
ٚٚىل أم ٛاٱملداع ف ايد ٖ ٜٔنيمل ّ

إىل ايٓ و َ ٟٜٛٗةدملااّ غةبٳ َٴكبةٌٔ

ةةةؿ ٢اهلل َةةِٓٗ مل خلًٝؿةة ١دعؿ ةإ

مًٝؿ ةةةةة٘  ٟاي ٸةةةةةٓ ١ال ٛنةةةةةٌ

أطةةةة ة ٍ يٓةةةة ة نيهټ ايعبةةةة ة ملكةةةة ة ٤ٳٙ

ةةًَ ّ ُٝةةٔ ا٭ٖةةٛاٍ غ ةبٳ ْٴبةةدٸٍ

مًٝؿةةةةة ١نيملةةةةةٚ ٞاملةةةةةٔ هةةةةةِ ْبٝٸةةةةة٘

ٚمب ملين ايعب و َٳٔٵ َِٓٗٴ ٚيةٞ

ٚدةة َه صةةٌ ايةةد ٜٔملعةةد تشةة تٺ

ٚؾ ة ني ٟنيٚ٩و الةة نيقي مبٴٓٵصٴةةٌ

ٜٓ ٚعةةا ن ة سا ٖةةيف ٙا٭مل ٝة ت – نػةةبَ ٙةةٔ ه َةة ١ايشةةعاا -٤إىل
ا ْا اٯما َةٔ ةخصة ١ٝال ٛنةٌا ؾةب ٟٚال ةع(( :ٟ ٛنة ٕ ال ٛنةٌ
َُٓٗه ّ ف ايًيفات ٚايشةااها ٚنة ٕ ية٘ أنيملعة ١آ٫ف د نيٜة ١ةاٸ١ٜا ٚٚطة٧
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ا ُٝه))
ٜ ٚعٗةةد هةةٔ ال ٛنةةٌ ةةةعا  ٜة شل إٔ  ٜةدٸٕٚا ٜٚٴةةا ٣ٚيةة٘ مل ٝة ٕ ف
د ني١ٜا ن ْت قد ن بت هً ٢مد ٜٗمل يػ ي" ١ٝدعؿااّ "ا ؾسْشدٖ (:)007
ٚن تبة ة١ٺ مل ل ة ةوٹ ف اخلة ةدٸ دعؿةةةااّ

ملٓؿ َ ٞٳخطٓ ال ةوٹ َةٔ سٝةح أثةاٸا

ي ٔ٦أ ٚهتٵ طااّ َٔ ال و مةدٻٖ

يكد أ  ٚهتٵ قًيب َٔ احلا أ طاا
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ٚن ٕ ايبشرتَ ٟع نااّ ي٘  ٖٛٚ ّ898 -820ة ها َانز ٟف ٚي١
اخل٬ؾ١ا ٚقد اَ دس٘ مبطٛيَ ١ةٔ أةةٗا الطة٫ٛت اية قًٝةت ف اخلًؿة ٤ا
ٚن ْت الٓ ب ١نٓ ه ١ال ٛنٌ يبشب ٠ف قصا:ٙ
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إٕ اخل٬ؾةةةةة ١لةةةة اٖ ةةةةزٸ َٓ"ٖةةةة

جبعؿإ أُهطٝتٵ أقص ٢أَ ْٗٝ

أملةةةةد ٣اي ٛاضةة ةهٳ لةة ة ْ هلةة ة هةة ةّ١

هٓٗة ا  ْٚي ةة٘ا ؾ م ي ةتٵ ملةة٘ ت ٗٝة

َ ة ضةةٝٸه اهلل ف ملةةدٚ ٕٚف سهةةإ

نيهٝٸةةة ّ١ا أْةةةت مل ٱس ةةة ٕ نياهٗٝةةة

ااّ يع ؾ ٓٝؾهٝـ ٚقد

ق ملً ٓةة ة ٚيةةةةو ايةةةةدْ ٝمبةة ة ؾٗٝةة ة

ا نيآىَ ي ة٘ٴ
أهط نٗ ة اهلل هةةٔ س ةل

ة ةلٔ اهلل تٴعطٗٝة ة

َ يت

أٖة ةّ٬ا ٚأْةةةت

 ٫اٍ ايبشرت ٟهًة ٢طاٜكة ١ايشةعاا ٤ميةدر يدٚسة٘ ملة يكٚ ٠ٛايهةاّا
 ُٖٚة ثٓ ٝ٥ةة ١ايكةة ِٝالعٗةة ٠ ٛملةةي ايشةةعااٚ ٤اخلًؿ ة ٤ا ٖٚةةٜ ٛعًةةِ أْةة٘ َ ة بد
مل ٌٗا ٜٚها ٙايعًُ ٚ ٤الؿهاٚ ٜٔايؿ ٬ؿٚ ١قد اضةطٗدِٖا س ة ٢ملًةؼ
مل٘ ا٭َةا إٔ ق ةٌ يػٜٛة ّا ٖة ٛاملةٔ اي ةهٓٝتٵ ايةيفْ ٟدملة٘ ي عًةٚ ِٝيدٜة٘ :الع ةز
ٚالٜ٪دا ٭ْ٘ ناٸر مل ؿه ٌٝايبٝت ايٓبةٚ )009(ٟٛيهةٔ ايشة ها  ٓ ٜة ٢نةٌ
ةةة٤ٞا  ٜٚشهةةا َة ٖةة َ ٛثةةٌ ف رلًٝةة ١اخلًٝؿةة١ا ؾٝةةٓعِ تًةةو ال خةة٬ٝت
ملشهٌ ََ٪جٌ س  ٢نسٕٸ الُدٚر ْعُة ١هًة ٢اخلًةلا  ٓ ٜٚة ٢ايشةعاا ٤إٔ
ٖٓ ى دل ُع ّ ٜعًِ احلكٝكة١ا  ٓ ٜٚة ٢ايشةعاا ٤إٔ ٖٓة ى َ٪نيمة ّ ةٝه ا
م٬ف َ ٜٴب يؼ مل٘ مل يشعا
ن ٕ ال ٛنٌ ٜعةرتف ملسْة٘  ٫صلٝةد نةٓ ه ١ايشةعاا ؾةب ٟٚدعؿةا ملةٔ
هبد ايٛاسد اهل ص ٞإٔ ال ٛنةٌ ةةه ية٘ أْة٘ ٜكة ٍٛايبٝةت ٜ ٫ٚكة ٍٛأمة ٙ
ملعدٙا ؾؿٚ ٞؾ ٚ ٠ايدت٘ ْعِ(:)021
ؾعزٸٜة ةتٴ ْؿ ةةة ٞملة ة يٓيب ذلُٸة ة ٹد

تةةيفناتٴ ل ة ؾ ةاٸمٳ ايةةدٖاٴ مل ٓٓٝة

ٚهٓدَ اْصاف ايرتى هةٔ ال ٛنةٌ أَيٖبةٛا ٚيةد ٙالٓ صةا هًٝة٘ا ؾةدمٌ
هًَ ٘ٝه مخ  ١دٓ ٛؾك ً ٙٛيَ ّ٬ٝه ٜ ٚا ٙايؿ ملٔ م قة ٕ ف اخلة َس َةٔ
ةةةٛاٍ ٖ247ةةةا ٚنػةةبَ ٙةةٔ اخلًؿ ة  ٤نيث ةة٘ ايشةةعاا٤ا َٚةةِٓٗ ٜزٜةةد الًٗةةيبا
ٚغبٙا ٚايشعا ف الااثٚ ٞاسد ٚا٭يف  ٤هدٜد٠
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 َٔٚاي٬ؾت إٔ هٳُٵاٚاّ ملةٔ ةةٝب ٕ ا ٗةين ٜةزهِ أْة٘ نيأ ٣ف سًُة٘ ٚف
ايً ١ًٝاي ق ٌ ؾ ٗٝال ٛنٌ ق ٜ ّ٬٥ك:ٍٛ
ٜة ة ْة ة  ِ٥ايعةةةي ف أٚطة ة نئ دٴجُة ة ٕٔ

أؾٹ ةضٵ َٛهٳةةو  ٜة هُ ةاٳ ٚملةةٔ ةةةٝب ٕٔ

أَ تةا ٣ايؿ٦ة ١ا٭نيدة وٳ َة ؾعًةٛا

مل هلةةةةة صٞٸ ٚملةةةةة يؿ ملةةةةةةٔ م قةةةةة ٕ

ؾ ملهٛا هً ٢دعؿإ ٚانيثٛا مًٝؿة ٳهِ

ؾكةةةد ملهة ة ٙٴ مجٝة ةهٴ اٱْةةةس ٚا ة ة ٕ

ٖٚيف" ٙا ٫ٸه  "٠٤ملشطا : ٜٗايٓجةاٚ ٟايشةعاَ ٟد ٸْٚة ١ف ايبداٜةٚ ١ايٓٗ ٜة١
٫ملةةٔ نةةجب ز 01ك 388ف الصةةدني اي ة ملل ْؿ ةة٘ يًبػةةدا  ٟز – 7ك070
 ٖٞٚتهه ملي أٜد ٜٓنٛني ٠أما ٣لة طل ًكة٘ ايشةعااَ ٤ةٔ تصةٛنيات ت ذة ٚ
ا٭َجًةةٚ ١ا٭ ةةطا٠ا ٚتهةةعٓ أَ ة ّ سةةد ٚاي خاٜةةـ ايةةيف ٜ ٟة ٗي مل يك ة ني٨
ايك ّ َٔ أ َٓ ١ق َ١
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ايفصٌ ايجاْي
ايفهس ايًػوي ايعسبي َجاييت٘ وواقعيت٘
ايًػةةة – ١نػبٖة ة َةةةٔ ايعةةةٛاٖا اخل نةةة ١ملٛيِةةةد آ ّ – َجة ة ني مةةة٬فا
َٛٚضةةه ت ة ٍ٩ا ٚقةةد نجةةا ٖةةيفا ف َةةسثٛني ايعةةاه ايًػةةٟٛا ف َةةد ْٚتِٗ
العٗةة ٠ ٛسةة ٍٛهةةامل ِٗ ٝسلةةٛاّ ٚؾكٗة ّ ٚمل٬غةةْٚ ١كةةداّ ٚةةةعاّا ٚيهةةٔ الؿٗةةّٛ
ايةةيف ٟانةةطٓع٘ املةةٔ دةةين ٖ ٙ 392 – ّ 0112ةة ٛا٭ه ةِٸ ال ةةدا ٍٚأنجةةا َةةٔ
غبٙا ملعد إٔ أ ار أةب ٖ٘ ْٚع ٥اٙا ٖٚيفا نيأ" :ٜ٘أَ سةدٖ "ؾإْٗة أنةٛات"
ٜع" نٌ ق ّٛملٗ هٔ أغااضِٗا ٖيفا سدٖ ا ٚأَة ام ٬ؾٗة ؾًُة ْةيفناٙ
ف مل ه ايك ٍٛهً ٗٝأَٛاضع ٖٞ ١أّ إهل ّا ٚأَ تصةاٜؿٗ َٚعاؾة ١ساٚؾٗة
ؾٗ" ٞؾُعًَ َٔ "ْ١يػٛت أ ٟتهًُت ٚق َٗٓ ٌٝيػٳًٜ ٢ػ ٢إ ا ٖيف٣ا َٚصةدنيٙ
ايًٓػ ة " ٚنةةيفيو ايًػةةٛا ق ة ٍ ةةبش ْ٘ "ٚإ ا َةةاٚا مل ة يًػَ ٛةةاٚا نااَ ة ّا أٟ
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مل يب طٌا ٚف احلدٜح "َٔ ق ٍ ف ا ُع ١ن٘ ؾكد يػ " أ ٟتهًِ
ٚأَ ة الع نةةا ٕٚؾةةب ٕٚف ايًػةة َ ١ة ٖةة َ ٛذ ة  ٚيشةةٛاغٌ املةةٔ دةةينا
ؾ ٝطةة نيس ٕٛسةةة ٍٛايًػةةة ١قهةة " ٜايٛظ ٥ؿٝةةة"١ا ملعةةةد إٔ ةة ٚ ٚا إةةةةه ي١ٝ
ا٭نٌ ٚطبٝع ١الٓشسا ي ٓشػٌ ملٗ نعة ٖا َ ٠عةد  ٠العة ٖا ٚايؿ هًٝة تا
ؾةةاأٚا ؾ ٗٝة ظ ة ٖا ٠اد ُ هٝةة١ا ٚنيأٚا ؾ ٗٝة ظ ة ٖا ٠ت نيطلٝةة١ا ٚنةةيفيو نيأٚا
ؾ" ٗٝظ ٖا ٠طبٝع"١ٝا ميهٔ إمه هٗ يًبشح اي ذاٜيب
ن ْت الاسً ١ايدانيٜٝٓٚة ّ0882–0859 ١قةد ةةهًت اْ ك يةْٛ ١هٝة ١ف
ايدنيا ت ايًػ١ٜٛا َٔ م ٍ٬ايؿه  ٤اييف ٟمًكة٘ انيٜٚةٔ ف هة ا٭سٝة ٤ا
ٚم نةة ١ف الٓٗذٝةة١ا ؾكةةد أؾهةة ٢ايبشةةح هةةٔ اي ةة٫٬ت احلٝةةٚ ١ه٬ق ٗ ة
مل يٛضه ايٛظٝؿ ٞيًه  ٔ٥احل ٞإىل ايبشةح هةٔ اي ة٫٬ت ايًػٜٛةٚ ١قةدنيتٗ
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هًةة ٢ايبك ة  ٤أ ٚاي ٓشةةَ ٞةةٔ مةةٚ ٍ٬ظٝؿ ٗ ة هًةة َ ٢ة  ٜٛت هدٜةةد :٠أُٖٗ ة
ايكدني ٠هً ٢اي ُجٌ ٚاي شخٚ ٝاٱٜؿ  ٤ملسس ّ٬ايعًُ ٤ا ٚملسم ١ًٝاياٚاٝ٥ي
ملي الج يٚ ١ٝايٛاقع١ٝ
انيتبطةةت ايعاملٝةةَٓ ١ةةيف ا ة كاا ٤قٛاهةةدٖ ف ايكةةاْي اهلذةةاٜي :ا٭ٍٚ
ٚايج ة ْ ٞمل يٓصةةٛك "ايعً ٝة " ي ة ؾةةاى مل  ٫ة ب ع هًةة ٢ايعصةةٛني اي٬سكةة١
اي ع ٌَ َه ايع ٖا ٠ايًػ ١ٜٛتع ََ ّ٬ج يّ ٝا ٚقد ْ ر هٔ تًو الج يٝة ١إٔ نة ني
ايبشةةح ايًػةةَ ٟٛٴصةة نيّا َةةٔ سٝةةح ايٓ ةة ٥را ملةةٌ ا ةة ش ٍ ايبشةةح إىل أ ا٠ٺ
ي ٜٛؼ ٚضع ١ٝايٓصٛك "ايعً " ٝت ٜٛػ ّ ٜ ٫كبٌ َع٘ سهُ ّ هكً ّ ٝرل يؿ ّا
ٖٓٚة تٛقةـ ايبشةةح ف ةة ٕٚ٪ايعاملٝةة ١هٓةد سةد ٚاسةةدا ٖة ٛأْٗة يػةْ ١ة دز٠
َه ًُ١ا ٜٚبد ٚان ُ هل ْ مجة ّ هةٔ انيتب طٗة ملهُة ٍ ايا ة ي ١اي ةُ ١ٜٚ
ايةة هةةة"ت هةةةٔ ايعةة ايعًِةةة ٟٛملٗةة إىل ا٭نيى ٚايبشةةةاا ٚف ٖةةةيفا أني ةةة٢
املةةٔ دةةين ايكٛاهةةد الج يٝةة ١ايعاملٝةة١ا ٖٚةة ٜٓ ٛة قّ أنةةًٗ  َٚة اْ ٗةةت إيٝةة٘ا
ؾٝكةةةٖ ٚ" :ٍٛةةةا ملعهةةةِٗ إىل إٔ أنةةةٌ ايًػة ة ت َةةةٔ ا٭نةةةٛات ال ةةةُٛه ت
نةةدٟٚٸ ايةةا ٜا ٚماٜةةا ال ة ٚ ٤نةةٗ ٌٝايؿةةاو ٖٚةةيفا هٓةةدٚ ٟدةة٘ ن ة ا
َٚةةيفٖا َ ك ٻبةةٌا ٚاهًةةِ ؾ ُٝة ملعةةد أْةةين هًةة ٢تك ة ّ ايٛقةةتا ا٥ةةِ اي ةةٓكب
ٚايبشةةح هةةٔ ٖةةيفا الٛضةةها ؾسدةةد ايةةدٚاهٚ ٞاخلةةٛاق قٜٛةة ١اي ذ ة ه يةةٞا
رل ًؿ ١دٗ ت اي ػٛٸٍ هًة ٢ؾهةاٟا  ٚيةو إْةين إ ا تسًَةت سة ٍ ٖةيف ٙايًػة١
ايشاٜؿ ١ايهامي ١ايًطٝؿ١ا ٚدةدت ؾٗٝة َةٔ احلهُةٚ ١ايدقة١ا ٚاٱنيٖة ف
ٚاياقةة١ا َ ة ميًةةو هً ةٞٸ د ْةةا ايؿهةةاا س ةةٜ ٢ه ة ٜطُ ة ملةة٘ أَ ة ّ غًةة٠ٛ
اي شاا ؾُةٔ يةو َة ْبٸة٘ هًٝة٘ أنةش ملٓ ا َٓٚة٘ َة سيفٚتٴة٘ هًة ٢أَجًة ِٗا
ؾعاؾت مل ملع٘ ٚاْكٙ ٝا ٚملعد َااَٚ ٘ٝآَ  ٙنشٚ َ ١ٴؾكٛا ي كدميةَٓ ١ة٘ا
ٚاْه ف إىل يو ٚاني ا٭مب ني السثٛني ٠ملسْٗة َةٔ هٓةد اهلل دةٌٸ ٚهةزٸا ؾكةٟٛ
()022
ف ْؿ  ٞاه ك ن ْٗٛتٛؾٝك ّ َٔ اهلل بش ْ٘ا ٚأْٗ ٚس"ٞ
ٚهًة ٢ايةةاغِ َةةٔ أُٖٝةة ١املةةٔ دةةين ف تة نيٜخ ايعاملٝةة١ا ٚتسنةة ً٘ٝيًةةدنيو
ايًػةة ٟٛؾً ةةؿٚ ّ١حتًةةّ٬ٝا ؾإْةة٘ ٜك ةٛٳ هًةةَ ٢ػ ة ني" ٠الج يٝةة "١اي ة حتهةةِ
اْشةةةةػ ي٘ ملٗةة ة ٚاةةة ة ػ ي٘ هًةةةة ٢طبٝع ٗةة ة ٚٚظٝؿ ٗةة ة ا ؾ لشةةةةهً ٫ ١ت عًةةةةل
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مل ٱَه ْة ة ت ايؿا ٜةةة١ا ٚإ ة ة ت عًةةةل مبصة ة ني ٠الخًٝةةةَ ١ةةةٔ قبةةةٌ اي ةةةًِٝ
اٱمي ْٞ
ٚف ايعصةةا احل ضةةا ٜعًةةٔ نةةجب َ ةٔ ايب ة سجيا ٚم نةةَ ١ةةٔ ا ٫ة ٙ
ايك َٞٛايً"ٝايةٞا أ ٚاٯمةا ايعًُة ْٞا هةٔ ايكًةل ة  ٙمجة ٛايعاملٝة ١أَة ّ
سان ١ٝايًػ ت احلدٜج١ا ٚتٓ غُٗة َةه ايٓٗهة ١ايعًُٝةٚ ١ا٭مةا ٣ايؿهاٜة١
ٚاي  ١ٝ ٝف ايعٛا احلدٜجة١ا ؾٝه ةا  ٜةي احلة ؾغ ايعاٚملة ٞاي ٛدة٘
ٖٓ" :ّ0978 -0931ة ف الٛقةـ َةٔ ايكٛاهةةد ايه ٬ةٝه ١ٝيًػة ١ايعاملٝةة١
ت ذً ٢ايا ٜ٩ا ؾعٚ ١الج يٖٚ ١ٝيفا ٜعين إ ا نٓ ْاٜةد إٔ ْشةبه احلٝة ٠
إٔ َٔ ٚادبٓ ا َ َٓ قد هذزْ هٔ تطبٝل أْؿ ٓ هًٗٝة ا إٔ زلعًةٗ ٖةٞ
تٓطبةةل هً ٓٝة ا أ ٟإٔ شلهةةعٗ لاادعةة ١ديفنيٜةةٚ ١ن ة نيَ ١زلعًةةٗ قاٜبةةَ ١ةةٔ
س ٝتٓ ا ٚف مدَ ٓ ا إٕ ايا ٜ٩ا ؾعةٚ ١اخل ٝيٝةٖ ١ةٚ ٞسةدٖ اية تهةه
ايبشةةا ف مدَةة ١ايًػةة١ا ف سةةي إٔ ايا ٜ٩ة ايٛاقعٝةة ١تهةةه ايًػةة ١ف مدَةة١
ايبشةةاا إٕ ايعاملٝةة ١ايٝةة – ّٛملة ٭ساٖ -٣ةة ٞاية ت ة خدَٓ ا ٚي ةةٓ سلةةٔ
()023
اييف ْ ٜٔخدَٗ "
إٕ أٖةةِ َ ة د ة  ٤ملةة٘ ا٭ ة احل ة ؾغ ٖةة ٛهٛتةة٘ يًُاادعةة ١ايش ة ًَ ١يةةةة
"ايًػةة ١ايعاملٝةة"١ا ٚيهٓةة٘  ٜذة  – ٚمباادع ةة٘ ايشة ًَ ١اية هة إيٗٝة –
ايًػ١ا ؾ لاادع ١ايش ًَ ١تك ه ٞإه  ٠ايٓعةا ملة لرتانِ ت نيطلٝة ّا َةٔ ٕٚ
حتؿةةةةغ لؿةةةةا ٠ٺ َةةةةٔ َؿا اتةةةة٘ا أ ٚيشخصةةةةَ ١ٝةةةةٔ ةخصةةةة ٝت٘ ايعًُٝةةةة ١أٚ
اي ١ٝ ٝا  ٫ٚيٓ َٔ ْصٛن٘ الجب ة ١ف الةد ْٚت اية ان ةبت َعة
اي ٓزٜةة٘ أ ٚا ٫ة ع٤٬ا ؾ لاادعةة ١ايش ة ًَ ١تهةة ٕٛنشةةؿ ّ ٚحتًةةْٚ ّ٬ٝكةةداّا
هً ٢أ و َٔ اي طبٝل
ٚف ٖيفا اي  ٝم  ٜسنيد الؿها ايًػ ٟٛهُا ؾا 0987 -0916 ٚملةي
اْ٫بٗ نيٜةة ١مل يعاملٝةة١ا ٚملةةي ْزهةة ١اْ ك ٜةة ١يً ة نيٜخا ؾٝه ةةا" :ايًػةة ١ايعاملٝةة١
أقدّ ايًػ ت اي َ ايت ت ُ ةه ملص ٥صةٗ َةٔ أيؿة ظ ٚتاانٝةا ٚنةاف
ٚسلٚ ٛأ ه ٚمٝة ٍا َةه ا ٫ة ط ه ١ف اي عةبب هةٔ َةدانيى ايعًةِ الخ ًؿة١
ٜ ٫ٚةةزاٍ ف احل ٝة  ٠إىل ايٝةة ّٛيػةةْٝ ْٜٛ ١ةةٚ ١يػةة ١ه"ٜةة١ا ٚيهةةٔ ٖةةيف ٙايًػ ة ت
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ؾكةةدت نةةجباّ َةةٔ أيؿ ظٗ ة ا َٚةةٔ قٛاهةةد ايصةةاف ٚايٓشةة ٛؾ ٗٝة ا إىل سةةد
أنبشت هٓد ٙاي ّٛٝغب َ ن ْت هً ٘ٝمل ٭َسا ايًػ ١ايعاملٝة ١يػةَ ١هةا
أ ٚهاه ايشُ ٍ ف زلد ٖ ٞهٓد اي ٌٖ ايهبب إسةد ٣ايًػة ت ا٭هااملٝة١
اية ة ٜكة ة ٍ هلة ة مطة ةسّ "ايًػة ة ت اي ة ة َ "١ٝإْٗة ة أمةةةت ايب ملًٝةةةٚ ١ايهٓع ْٝةةة١
()024
ٚاٯنياَ"١ٝ
ٚيعٌ اي ٪اٍ ايةيفٜٓ ٟبجةل َةٔ طبٝعة ١ايبشةح ايًػة ٟٛالع نةا ٖةٛا ٖةٌ
نيادةةه الؿهةةا ؾةةا ٚتًةةو ايًػ ة ت اي ة ناٖ ة ا  ٚنيو ملٓ ٗ ٝة ايرتنٝبٝةة١
نيا  ١حتًَ ١ًٝٝك نيْ١؟ س  ٢تٛنٌ إىل ا ة ٓ د٘ الجة ي ٞالؿهة ٞإىل ةةاف
ايعاملٝةةةٚ ١تع يٗٝة ة هًةةة ٢ايًػة ة تا ٚاي ةةة٪اٍ اٯمةةةا ٖةةة ٛنٝةةةـ ْؿةةةَ ٢كٛيةةة١
"اي ة َ "١ٝن ةة٬ي ١يػٜٛةة ١تٓ ُةة ٞإيٗٝة ايعاملٝةةٚ ١غبٖة َةةٔ يػة ت الٓطكةة١؟
ٚاي ٪ا  ٕ٫اي ة ملك ٕ ضل دة ٕ إىل إد ملة ت َؿ ٛسةَ ١ةٔ ٖ٦ٝة ١جٝة١ا َ ٫ةٔ
ؾا ملع َُٗ ٘ٓٝن ٕ ٚا ه اٱَه ْ ت
ٚالؿهةةا "ؾةةا " ٚف ايه ة ه ْؿ ةة٘ "هبكاٜةة ١ايعاملٝةة"١ا ٚحتةةت هٓةةٛإ
"د ْا ايعًِ ف نيا  ١ا٭ ه ٚايؿً ةؿٜ "١ه ةا هةٔ أُٖٝة ١ا ٗة ٛايعًُٝة١
ال ٪ة ت١ٝا ٜٓٚؿةة ٞا ٗةة ٛايؿا ٜةة١ا ؾٝكةة" ٍٛإٕ ايعةةاه ٜةةسيؿٛا ملعةةد ف
ت نيطلِٗ احلدٜح َع ْ  ٠ايعً ّٛايا ٜضٚ ١ٝايطبٝعٝة١ا إْٓة ْ ٫ةزاٍ ف ٚاقعٓة
احل ضا أَ ٌٝإىل ا ٙ ٫ايشخص ٞف َع  ١ا٭َٛني إٕ ايعً ّٛايا ٜضة١ٝ
ته ا اييفٖٔ تٓعٚ ّ ُٝاق ةدانيّا هًةَ ٢ع ة ١ا٭َةٛني أَة اي ة نيٜخ ؾٓ ٝة ٍٚ
ف ا٭نجا َع احلهة ني٠ا  ٜٚةب هًة ٢ايطاٜةل اي ةًط ْٞا ٚقًُة ضلؿةٌ
ذدټ ٕٚف َٛنةا اي ة نيٜخا َٚة
ملبٴٓٝٻ ت ايطاٜلا ٚالش ٖب ؾكط ِٖ اييف ٜٔٳ ٜٹ
()025
ن ٕ ت نيٜخ ا٭ ه ملدٵه ّ ف يو"
ٜٚبةد ٚإٔ نةةٌ مل سةح َٓبٗةةا هٓةدَ ٜػة ني الٛضةٛع البٗٔةا ية٘ا ٜع صةةِ
مل لٛضٛه ١ٝف الٛضٛع اٯماا ؾب يكدني ايةيف ٟنة ٕ ؾٝة٘ ؾا ٜة ّ َج يٝة ّ هٓةد
اْ٫شةةػ ٍ مل يًػةة١ا ن ة ٕ َٛضةةٛه ّ ٝف اْشةةػ ي٘ مبشةةهً ١ايعًةة ّٛايدقٝكةة١ا
ٚنيفيو ف انيتب ط اي نيٜخ مل يك ٣ٛالٓ صاّ ٝ ٝ ٠
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ة ّ س ة ٕ َةٔ
 َٔٚالع نا ٜٔأٜه ّ ٜه ا ا٭نة مي ٞالعةاٚف
َٛقه ايا هًة ٢املٔ دين ناَةز يًعٗةد ايًػة ٟٛاي س  ٝةٞا ٚهًة ٢أنةش ه
ا ٙ ٫ايك َٔ َٞٛالع نا ٜٔف سدٜج٘ هٔ أنٌ ايًػ١ا ؾٝك" :ٍٛال سي ١إ اّ
َ سي ١تدنيٜا َ ة ُا هًةْ ٢طةل أنةٛات ايًػة١ا ٚهًة ٢اٱس طة ١ملصةٝػ ٗ
ٚيٝس نشٝش ّ إٔ ايًػ ١ايعاملٝة ١ف ّ ايعاملةٞا تعٗةا هًة ٢ي ة ْ٘ا ٚيةٚ ٛيةد
ف مل٦ٝةة ١أدٓبٝةة١ا ٚيةةٝس َكبةة ّ٫ٛإٔ ايًػةة ١تٛقٝؿ ٝةَ ١ةةٔ هٓةةد اهللا ٚأْةة٘ تع ة ىل
قه ٢إٔ تهة ٕٛيًعةاه يػة ١ات أنةٛات َعٓٝة١ا ٚنةٝؼ َٚؿةا اتا ٚمجةٌ
َع١ٓٝا ٚقه ٢مل ؿه ٌٝههس يو يًؿاوا ٚملػبَ ٙؿص ّ٬يًرتى ٚاياٚو
غ ّ إٔ الا ٤إ ا ْشس هً ٢ايه ّ٬ملًػ ة٘ ملكةٞ
ٚاٱغاٜل ٚاهلٓد ٚيٝس َ
أَ ّ ٓٝهً ٢جٖ" ٌٝيف ٙايًػْٚ ١طكٗ ملٌ إٕ ا٭ ية ١هًة ٢ههةس يةو ق ُ٥ة١
ف اي نيٜخ ايعاملْ ٞؿ ٘ا إ إٕ ْؿ ٛالٛاي ٞايؿاو هً ٢يػ ١ايعاه ف ندني
اٱ ّ٬ا ْٚؿ ٛايةرتى ف هلذة ت ايعةاه ف هصةاِٖ احلةدٜح ٜةد٫ ٕ٫ية١
ٚاضش١ا هً ٢إٔ ايٓ ة ٧ف يػ َ ١قد ٜٴًشل اي عد ٌٜملعض ه ات٘ ايٓطك١ٝا
()026
إ ا ؾع٘ ا ٫عُ ٍ إىل ه ات أما ٣ي شٌ ذلًٗ "
ٜٓكٌ الؿها ايًػ ّ ٟٛس ٕ الشهً َٔ ١سٝٸز ا٫ؾرتاى ٚاي خُي
ايك ة َي َةةٔ ايؿه ة  ٤الج ة ي ٞيًكةةا ٕٚاهلذاٜةة ١ا٭ٚىلا إىل ايٛاقةةه الع نةةا
العّٝا ثِ ٜٴ به يو ملشٛاٖد ت نيطل َٔ ١ٝم ٍ٬ه٬ق ١ةعٛه ٚي ١اخل٬ؾ١
ؾ ُٝمل ٗٓٝتسثباّ  ٚتسثااّا نُ ٜٴٓب٘ الع نا ٜٔإىل مطةٛني ٠الػة  ٠٫ملة يؿطا٠
ايًػ١ٜٛا أ ٚمل ي ِٖٛا ٫ع ٞ٥٬يًعٓصا ايعاملٞ
املعيازية ...وايكصدية

َ الع ٝني ١ٜ؟ الع ٝنيا ٚايع ٝني ف ايؿً ؿ ٛ " ١ز َ شكةل أ َ ٚصةٛني لة
ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛهً ٘ٝايش٤ٞا َٓٚة٘ ايعًة ّٛالع ٝنيٜةsciencesnormatives ١ا
ٖٚةة ٞالٓطةةل ٚا٭مةة٬م ٚا ُ ة ٍ ٚسل ٖٛة ا ُ ٚةةه َع ة ٜب" ٚالع ٝة ني ايةةدقٝل
ٜ master Gaugeٴادةةه إيٝةة٘ يً شكةةل َةةٔ نةةش ١الع ة ٜب ال ة عًُ١ا ٚأَ ة ف
اي  ٝة le mobile politique ١ؾٗة ٛايب هةةح اي  ٝةة ٞايةيفٜ ٟهةةؿ ٞنةةؿ١
اي  ٠ ٝهً ٢نٌ هٌُ ٜصدني َٔ اي ةًط ١اي ٓؿٝيفٜة١ا ٜٚهة ٕٛايػةاى َٓة٘
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مح  ١ٜا ُ ه١ا دل د ٠ف احلهَٛة ١ضةد ا٭هةدا ٤ف ايةدامٌ ٚاخلة نيزا
ٚأَ  canonigueؾٗ ٞدلُٛه َٔ ١ايكٛاهد الٓطكٚ ١ٝضعٗ ا٭ملٝكٛنيٕٜٛ
ٜٚةةةا ٣ايعةةة ْ٫٫ةةةةد  Lalandايؿًهةةةة ٞايؿاْ ةةةة" 0817 – 0732 ٞإٔ
ٚظٝؿ ١ايعكٌ َع ٝني١ٜا ٚي ٝت تكاٜاٜة"١ا ٖٚةيفا َة ٜصةدم هًة ٢ايا ٜضة ٝت
ٚايعًة ّٛنُة ٜصة دم هًة ٢ا٭مة٬ما ٚملٓة ٶ ٤هًٝة٘ ؾةإٕ نةٌ سهةِ تكةدٜاٟ
إ ٜٓطة ٟٛف ايٛاقةه هًةَ ٢صة ني ٠أ ةَ ١ٝؿ ٖة  " :إٔ ٖةيفا أؾهةٌ َةٔ
اى" ٜهَ ٕٛع ٝنيّ ٜ
 َٔٚطبٝع ١ايعًة ّٛالع ٝنيٜة ١إٔ تهةَٛ ٕٛضةٛه تٗ أسه َة ّ تكٛميٝة١ا
ٚنُ تبشح ف ايك ِٝتبشح أٜه ّ ف ا٭ٚاَاا ملكدني َ ت هُٔ ا٭ٚاَا َٔ
قِٝا ٚف الاسً ١اي ١ْٝ ْٛٝن ؽ اٚتٛغااو اي ٛؾ ط  ٞ٥هب نيت٘ "اٱْ ٕ
َك ٝو يٮة ٤ ٝمجٝع ّ"ا ٚف ايؿً ؿ ١اٱ " ١َٝ٬إثب ت نؿ ت اهلل إىل سد
اي شةةةب ٘ٝملصةةةؿ ت ا ةةةدث تا ٚملة ة ٭م نةةةؿ ت اٱْ ة ة ٕ"ا ٚف ايؿً ةةةؿ١
احلدٜجٜ ١ٴطًةل ٖةيفا الصةطً "الع ٝنيٜة "١هًة ٢نةٌ َةيفٖا ضلة  ٍٚإٔ ٜؿ ةا
()027
ايعٛاٖا ايؿٝزٚ ١ٝ٥ ٜايبٛٝيٛد ١ٝمبع ٕٕ َاتبط ١مل يعٛاٖا اٱْ ْ"١ٝ
 ٚتبةةةل –نػبٖة ة  -الع ٝنيٜةةة ١نُة ة ْشةةةستا ملةةةٌ ة ة  ٚت سةةةدٚ
الٓشةةسا ي ع َةةٌ َةةه هدٜةةد َةةٔ الع ة نيف ال ة ذد٠ا ٚف ايةةرتاخ ايٓكةةد ٟمت
ا جُ ني "ه ٝني" يًشعا َةٔ قبةٌ املةٔ طب طبة  ّ 942 – ٙ 322ف هًُة٘ "هٝة ني
ايشعا" ٚال٪يـ ٚيد ملسنبٗ ٕا ٚتٛف ؾ ٗٝا  ٖٛٚة ها  ْٚقةدا ٚقةد أنة ه
نُ ّ ْٛٚه ّ َٔ ايؿً ؿٚ ١ا٫ه زاٍا ٚهٓةد تعاٜؿة٘ يًشةعا ٜكةٖ ٍٛة" ٛنةّ٬
َٓعةة"ّٛا ٚف ن ملةة٘ الةةيفنٛني ٜةةا ٣إٔ "ايشةةعا ٜٓ ٫ؿصةةٌ هةةٔ ايب٦ٝةةٚ ١الجةةٌ
ا٭م٬قٝةةٚ ١يًعةةاه َجةةٌ هً ٝة ٖةة َ ٞهةةسِٖ ف الةةار ٚاهلذ ة ٤ا َٓٗ ة ف
اخلًِةةل :ا ُ ة ٍ ٚايب ة ط١ا  َٗٓٚة ف اخلًُُةةل :اي ةةخ ٚ ٤ايشةةذ هٚ ١احلًةةِ
()028
ٚاحلزّ ٚايعزّ ٚايٛؾ ٚ ٤ايعؿ ف ٚاي" ٚايعكٌ ٚا٭َ ْ"١
 َٔٚايٛاض إٔ "ه ٝني "١ٜايشعا هٓد املٔ طب طب ذله ١َٛمل يصٓ ه١ا
ٚمل ي صةةٛني الة ٟا ؾٝكةة" ٍٛؾةةإ ا أملةةا ايصة ٥ؼ َة نة غ٘ ف غةةب اهل٦ٝةة ١اية
هٗد هً ٗٝا ٚأظٗا ايصب ؽ َ نبػ٘ هً ٢غب اييف ٟهٗد قبٌا اي بس ا٭َا
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ف الصةٓٛع ٚف الصةةبٛؽ ثةِ ٜعكةةد ايصةً ١ملةةي ايًؿةغ ٚالعٓةة ٢اْعك ٖة ملةةي
ايةةاٚر ٚا ةةد ثةةِ ٪ٜنةةد هًةة ٢ال عةة ١ا ُ يٝةة ١اية ميٓشٗة ايشةةعاا ثةةِ
ٜعةاف ايعًة ١ا ُ يٝة ١ملسْٗة "ا٫ه ةةداٍ" ثةِ  ٜٓكةٌ إىل َكٛية" ١ايصةدم" ايةةيفٟ
ٜعد ٙأهًة ٢هٓ نةا ايشةعا ٚأُٖٗة ا ٚيًصةدم هٓةدَٛ ٙاقةه هدٜةد٠ا أُٖٗة :
ايصةةدم هةةٔ ات ايةةٓؿسا ٚنةةدم اي ذاملةة١ا ٚايصةةدم اي ة نيطلٞا ٚايصةةدم
ا٭م٬قةةةٚ ٞايصةةةدم اي صةةةٜٛاٟا ٜ ٚةةةٓس قهةةةٚ" ١ٝسةةةد "٠ايكصةةةٝد٠ا إ
()029
ته ٕٛايعًُ ١ٝايشعا ١ٜهُٚ ّ٬اه"ّ ٝ
ة ّ س ة ٕ "ايًػة١
 َٔٚالع نا ٜٔأٜه ّ ٜه ا ا٭ن مي ٞالصةاٟ
ملي الع ٝنيٚ ١ٜايٛنؿ "١ٝؾٝشد يه مل٘ َ ني ٙملكٛي٘ٚ" :سةي ق ةُت ايٓشة ط
ايًػةة ٟٛإىل َع ٝة نيٚٚ ٟنةةؿٞا ٜػةةا حلعةة ١هةةٔ م ة طا َ ٟة ملةةي ال ة هًِ
ٚايب سح َٔ ؾاٚما ؾ ل هًِ ن سا ه ات ْطكَ ١ٝعٓٝة ١ضلةد ٖ ايعةافا
ٚايب سح نة سا َةٓٗر َعةي حتةد  ٙهٛاَةٌ ت صةٌ ملطبٝعة ١الة  ٠الدني ٚة١
ْش ط ال هًِ َع ٝنيٟا ْٚش ط ايب سةح ٚنةؿ ٞإٕ الةٓٗر ايٛنةؿ ٞدةٖٛا
ايدنيا ت ايًػ ١ٜٛاحل ضا٠ا ٚأَة ا٭َةٛني ا ٫ة عُ ي ١ٝاية نيملطٓة ملٗٓٝة ٚملةي
الع ٝني ١ٜؾٗ ٞايك ٝوا ٚاي عًٌٝا ٚال  ٣ٛايصٛاملٞا  ٜٚه ٕٛملٗة أثةا ايؿةا
ف ايًػ١ا ٚأَ ا٭َٛني الٓٗذٝة ١اية نيملطٓ ٖة مل يٛنةؿ ١ٝؾٗة ٞاياَة ٛايًػٜٛة١ا
ٚا ٫ة كااٚ ٤اي عكٝةةدا ٚايُٓ ة ز ايًػٜٛةة ١ايًػةة ١إ اّ مل يٓ ةةب ١يًُ ة هًِ َع ة ٜب
()031
تااه٢ا ٚمل يٓ ب ١يًب سح ظٛاٖا ت٬سغ"
ضلصةةةا نة ة سا ايةةةٓ اي ة ة ملل الع ٝنيٜةةةٚ ١ايٛنةةةؿ ١ٝملةةةي "الة ة هًِ" أٚ
الٓشٚ ٧ملي ايب سحا ٚايب سج ٕٛف ة ٕٚ٪ايًػ ١قد ٜهْٛةَ ٕٛةٔ َ ة  ٜٛت
رل ًؿةة١ا ٚملةةةس ٚات َ ب ٜٓةة١ا ٚهًةةةَٓ ٢ةة ٖر غةةةب َشةةرتن١ا ؾًهةةةٌ يػةةة ١ف
ذلٝطٗ ة ايع ة ّ أؾ ٝة  ٤ث ْٜٛةة ١خ ًةةـ ملٓ ةةبَ ١عٓٝةة ١ف ملعةةض ايعةةٛاٖا ايًػٜٛةة١
ا يٮدٛا ٤احل ٝت ١ٝاي ٥د٠ا نُ ف اهلٓد َجّ٬
اخل ن١ا نش يٌ ١
ٚف الٛنيٚخ ايًػة ٟٛايعاملة ٞة الةٓٗر العٝة ني ٟيةد ٣ايعًُة  ٤ا٭ٚا٥ةٌا
ٚم ن ١ف َشهً ١ا ٫كص ٤ا ةٛا ٤ف تعةٝي الٓة طل اية تعةد َصةدنياّ
َٛثٛق ّ يًؿطا ٠ايًػ ١ٜٛأّ ف هًُ ١ٝا ٫ة كاا٤ا ٚقةد ٚنةـ ايٛاقةه "ايعٝٸٓة ت
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اله ْ "١ٝذلد ٚاّ إ ا َ قٝس ملعًُ ١ٝا ٫كاا ٤الع ٝني ٟاييف ٟأمهةه الة ٠
ايًػٜٛةة ١الدني ٚةة ١يشةةهٌ أس ة َ ٟةةٔ "اي كعٝةةد"ا ْٚعةةين ا ة خااز ايك هةةد٠
ملطاٜك ١ا ٫كاا ٤ايٓ ق ا نسٕ ضلد الج ٍ اييف ٟصلا ا ٖ٫دا ٤مل٘ا هً٢
أْ٘ "ايُٓ ٛز" ايك ملٌ يً عُِٝا ٚاييفٜٓ ٟبػ ٞايك ٝو هً٘ٝ
 َٔٚال٬سةغ هًة" ٢البشةح ايرتاثة ٞايًػة "ٟٛظٗةٛني ايؿةاٚم ا زٝ٥ة ١ف
ال  ٠الدني١ ٚا سٝح مت ايةدنيو هة" ايٓعة ّ العٝة ني ٟملطاا٥ةل "ا٫ؾةرتاىا
اي كةةةدٜاا اي ذةةٜٛزا اي سٜٚةةةٌ" ٚنةة ٕ اي ذةةةٜٛز "ايةةةااد أ ٚالادةةةٛر هًٝةةة٘"
رلاد ّ َُٗ ّ يًُ م اي ٚقه ملٗ ايٓش ٚ ٠ايًػ ٕٜٛٛف ايكإ ايجة ْٚ ٞايج يةح
اهلذاٜيا  ٚيو سان ّ هً ٢ات م ايٓع ّ ايًػٚٚ ٟٛسدتة٘ا ٚم نة ١مةٍ٬
هًُ ١ٝاي شًٌٝا ؾإٕ تٓ عِ ايع ٖا ٠ف ايك هد ٠اي ا كا٥ت ٚددٚا هل
رلاد ّ آماا  ٖٛٚايٛنـ مل يشيف ٚا "ٚايش ٜ ٫كة و هًٝة٘"ا ٖٚةيفا البةدأ
أمةةاز َةةٔ ال ة " ٠ايع ٓٝة ت" ن ٸُ ة ّ نةةببّا َةةٔ ايهًُ ة ت ٚا٭ ة طا ٭ْٗ ة
م يؿت الع ٜب اي مت ا٫ن ط٬ر هًٗٝة ا ية أثةا هًة ٢نةدم ايٓ ة ٥ر ٚؾةل
هًُ ١ٝاٱسص ٤ا ٖ َٔٚيفا ايكبْ – ٌٝعين ملعد اي س ٌٜٚأ ٚاؾرتاى اي كةدٜا –
إٔ ايٓشٜٛي ْ بٛا إىل ا ِ اي ؿهة ٌٝايهةعـ ف ايعُةٌا ٭ْة٘ ٖزٜةٌ ايصةً١
مل يؿعٌا َٔ سٝح ايًؿغا  َٔٚسٝح العٓة٢ا ٚيةيفيو نة ٕ هٓةدِٖ ٜ ٫اؾةه
إ ٫ملشاٚطا ٜٓ ٫ٚصا الؿع ٍٛمل٘ مل ٸةّ١ا ٚيهةِٓٗ نيأٚا ف نة ّ٬ايعةاه َة
طل يـ ٖيفا ا٭نٌ نك ٍٛايعب و ملٔ َا او:
ؾًِ أنيٳ َجٌ احلةٞٸ سٝٸة ّ َصةبٸش ّ

َ ٫ٚجًَ ٓة ة ٜةةة ّٛاي كٓٝة ة ؾٛاني ة ة

أنة ةاٻ ٚأمحةةة ٢يًشكٝكةةةَ ١ةةةِٓٗٴ

ٚأضاهٳ َٓ مل ي ٛٝف ايكٛاْ

ؾٛدةةدٚا إٔ "ايكةةٛاْسٳ" َؿعةة ٍٛملةة٘  ٫ةةِ اي ؿهةة ٌٝأضةةاها َٚجةةٌ يةةو
قٛيةة٘ تعة ىل "ا٭ْعة ّ " "007إٕ نيملةةو أهًةةِ َٳةةٔ ٜهةةٌ هةةٔ ةةب" ً٘ٝؾكٛيةة٘ "َٳةةٔ"
َؿع ٍٛمل٘  ِ ٫اي ؿه :ٌٝأهًِ
ٖ ٚةةةا ايٓشة ة  ٠إىل اي كةةةدٜا ؾكة ة يٛا" :ايكةةةٛاْس – َٳةةةٔ" ف ايشة ة ٖدٜٔ
اليفنٛنيَ ٜٔؿعة ٍٛملة٘ يؿعةٌ ذلةيفٚف تكةدٜاْ" ٙهةاه" ف ايبٝةتا ٚف اٯٜة١
()030
"ٜعًِ"
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َٔ ايفطسة إىل ايوِٖ:

يعةةٌ ةة ٤ٛاي كةةدٜا ايؿةةا  ٟهٓةةد ايبة سجي الع نةةاٖ ٜٔةة ٛايةةيف ٟأٚقعٗةةِ
مل يِٖٛا ٚاي ِٖٛاييفْ ٟعين ٖ ٛالٝةز ٠ايكد ة ١ٝيةةة "ايعاملٝة"١ا  ٫ملٛنةؿٗ يػة١
يبشا ه ةٛا أطٛانياّ رل ًؿ١ا ٚنٓعٛا ثك ؾ ١مل لش نينَ ١ةه غبٖةِا ملةٌ ٭ٕ
"ايعامل "١ٝام بت يػ ّ١يًا ي ١اي ُ ١ٜٚا ٚيعٌ ة ٤ٛاي كةدٜا ايؿةا َٓ ٟبعةح
َةةٔ ؾه ة  ٤ا٭ َٓةة ١ا٭ٚىل يةةةة "اي ٓزٜةةٌ" ٚايشةةار ٚاي ؿ ةةب ٚاي سٜٚةةٌ نسملع ة
َعاؾ ١ ْ ١ٝهٓ٘ا هً ٢إٔ "ايكد  "١ٝف ايا ة ي ١تٓ كةٌ إىل "ا٭ ا"٠ا ٖٚةيفا
يةةٝس َةةٔ طب ة ٥ه اي ة نيٜخا َ ٫ٚةةٔ َٓطةةل ايعًةةِا ٚيةةٝس َةةٔ سهُةةَ ١ٴٓةةزٍ
ايا ي١
ٚقد ت مله ملعض الع نا ٜٔأ ّ ٖٚايكدَ ٤ا ٚتزٜةدٚا ف ؾهة  ٤اي كةدٜاا
جةةٛا ؾٗٝة
س ةة ٢غة نيٚا "َٓٗذٝةة ١البشةةح ايًػةة"ٟٛا َٚةةٔ الٛضةةٛه ت اية
حتت ةةاط اْ٫بٗة ني ٚضةُٔ ؾهة " ٤ايكد ةَٛ "١ٝضةٛع "أ ٟايًػة ت أقةدّ ف
ا٭نيى"؟
ٜه ةةا ايب سةةح ايًبٓ ة ْ ٞني ٜة ى هجُ ة ٕ حتةةت هٓةةٛإ ايًػةةٚ ١اْعةةداّ
ا٭َٔ ايًػ" ٟٛإ ٫أْ ٞأَ ٌٝإىل إٔ ايعاملٝةٖ ١ة ٞأ ٍٚيػة – ١نُة ميٝةٌ غةبٟ
إىل إٔ يػ ةة٘ ا٭ّ ٖةة ٞا٭ٚىل  -ملٝةةد إٔ يًٝةة َ ٞة د ة  ٤ف ايكةةاإٓ "ٚهًٓةةِ آ ّ
ا٭يفة  ٤نًةةٗ ثةةِ هاضةةِٗ هًةة ٢ال٥٬هةة ١ؾكة ٍ أْب٦ةة ْٞٛملسيفة ٖ ٤ةة ٤٫٪إٕ
نٓة ِ نة قيا قة يٛا ةةبش ْو  ٫هًةةِ يٓة إَ ٫ة هًُ ٓة إْةةو أْةةت ايعًةةِٝ
احله(ِٝملكاٖ " )32٠يفا احلٛاني ملي نيه ايعز٥٬َٚ ٠ه ٘ ا٭طٗ ني هامل ٞ٭ٕ
()032
نًُ ١بش ْو هامل ١ٝمل هلل هًٝو أ ٜٗايك نيٖ َ ٨يف ٙايًػ"١؟
إٕ ا٫ؾرتاى اييف ٟد  ٤ملة٘ ايب سةح الةيفنٛني اؾةرتاى تكةدٜاٟا ٜكطةه
البشةةح ايًػةة ٟٛهةةٔ دةةيفني ايًػةة ١ايةةٛاقعٞا ٜٚؿصةةٌ َ ة ملةةي ة ٚني ايًػةة ت
ٚتك نيضةةٗ ا ٚنةةسٕ الؿةةا  " ٠ةةبش ْو" يفعةةت ًَؿٛظةة ١ملةةي اخل ة يل – دةةٌ
ةسْ٘ – ٚملي ال٥٬ه َٔ ١سٛية٘ا ملة ٭ساف ايعاملٝة١ا ٖٚةيفا َة ضلةدخا
ؾ خل يل الصِّٛني – هزٸ ٚهةٜ – ٬ةٛس ٞإىل ال٥٬هة ١ملًػةٜ ١ؿُْٗٗٛة ا ٚيهةٔ
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"ايةةةٛس "ٞايكة ة ّ إىل ايبشةةةا ْكًةةةٗ ملًػةةة ١ايعةةةاه "إْٸة ة أْزيٓة ة  ٙقاآْة ة ّ هاملٝة ة ّ"
 ٜٛـ - 2 -ا ٚيهٔ اْ عِ ف يػ ٘ هةد غةب قًٝةٌ َةٔ َؿةا ات ا٭َةِ
ا٭ما٣ا أ ٚأْٗ ي ٝت هامل" ١ٝا "م – ٖٝةت يةو – ايصةااط  -ا٭نياى"
ايهٛه -نيم -أمل نيٜل"
ٚف تؿ ةةب ايزرلشةةا ٙ 538 – 467 ٟنيأ ٟةةدٜد "ٚهًةةِ آ ّ ا٭يف ة ٤
نًةةٗ " أ ٟاةة ك قِٗ آ ّ" َةةٔ "ا٭ َةةٖٚ "١ةة ٛأ ٜةةِ ا٭نيىا َٚة آ ّ إ ٫ا ةةِ
أهذُٞا ٚأقاه أَا ٙإٔ ٜه ٕٛهً" ٢ؾ هٳٌ" "ٚه ني"ا أَة "ا٭يفة  ٤نًةٗ "
أ ٟأيف ة  ٤ال ةةُ ٝتا ؾشةةيفف اله ة ف إيٝةة٘ يهْٛةة٘ َعً َٛة ّ َةةدي ّ٫ٛهًٝةة٘
()033
مليفنا ا٭يف ٤ا ٭ٕ ا٫ ِ ٫ملدٸ ي٘ َٔ ال ُ٢
ٚف ايشةسٕ ايًػةةْ ٟٛؿ ة٘ا دة  ٤ف ايه ة ه الكةدو "نةةعد  ٜةةٛع إىل
اي ُ  ٤ملعد ق َ٘ ٝملسنيملعي ٚ ّ َٜٛل د  ٤اي ّٛٝاخلُ ٕٛا ن ْٛا دل ُعي
نًةةِٗ ف َه ة ٕ ٚاسةةدا ؾخةةاز َةةٔ اي ةةُ  ٤ؾذةةسٟٚ ٠ٷ نةةا ٜه نةةؿ١ا
ؾُةةةٮ ايبٝةةةت ايةةةيف ٟنة ة ْٛا ؾٝةةة٘ا ٚظٗةةةات هلةةةِ أي ةةةٓ ١نسْٗة ة َةةةٔ ْة ة نيا
ؾ ْك ُتا ٚٚقـ هً ٢نٌ ٚاسد َِٓٗ ي ة ٕا ؾة َ ًٚ٪ا نًٗٗةِ َةٔ ايةاٚر
ايكدوا ٚأمة يفٚا  ٜهًُة ٕٛملًػة ت غةب يػة ِٗا هًة ٢قةدني َة َةٓشِٗ ايةاٚر
()034
ايكُدو إٔ ٜٓطكٛا"
َ أني ْ ٖ َٔ ٙيفا ايٓ ٖ ٛإٔ اي صٛني ايػٝيب يًعة ٖا ٠ايًػٜٛةٜ ٫ ١كبةٌ
ايك ٝو الطا ا  ٜٓ ٫ٚكةٌ َةٔ ايٓصةٛك اي ةُ  ١ٜٚإىل ايٓصةٛك ايبشةا١ٜا
ٚيهٔ ٫٫ت٘ هُٝك َٔ ١سٝح اي س ٝس ا٭ طٛني ٟيٓش ٤ٛالعاؾ١
 َٔٚايبي إٔ ام ٬ف ايشعٛه – هً ٢ت مله الااسٌ اي نيطل٫ - ١ٝملةدٸ
إٔ  ٜٓة ر هٓةة٘ ام ة ٬ف ايًػ ة تا ؾؿةة ٞنةةٌ َاسًةة ١ت نيطلٝةة ١ت ةة ٛيػةة ١هًةة٢
ةة ٛت يػةة ١هًةة ٢أمةةا ٣أٚ
س ة ه ايًػة ت الزآَةة ١هلة ا ٚأَة ا٭ ةةب ه اية
ت ٛٸ ؾٗ ٞهدٜد٠ا أُٖٗ إٔ حتٌُ ايًػَ ١شاٚه ّ ثك ؾ ّ ٝق مل ّ٬ي ْ٬كة ٍ َةٔ
طةةٛني َ ة ْ ٞإىل آمةةاا ٚه ة ملااّ يًشةةد ٚا ػااؾٝةة ١ملةةي ا٭َةةِا نُ ة ؾعًةةت
ايعاملٝةة ١ملةةي ايكةةاْي ايج يةةح ٚاي ة و اهلذةةاٜيا ٚنُ ة تؿعةةٌ اٱزلًٝزٜةة١
ايٝةةّٛا ملعةةد إٔ غةةدت يػةة ١ايهشةةٛف ايعًُٝةةَٓ ١ةةيف ايكةةإ اي ة مله هشةةا ٚإىل
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ايٝةةّٛا  ٜة هدٖ ف يةةو ملٓٝةة ١سلٜٛةةَ ١اْةة َ ١ة عد ٠ا ُ٥ة ّ يًُٓةةٚ ٛاي عةةدٌٜ
ٚا ٫زا  َٔ ٠غبٖ ٥ ْ َٔٚر ايعً ّٛاي ذاٜب١ٝ
 َٔٚهٛاٌَ تااده ايًػ ت ٚتكدَٗ ايع ٌَ ا٫ق ص ٟا اييفٜٓ ٟؿو هٔ
ايع ٌَ ايجك ف "ؾً ؿ١ا آ اه هً "ّٛاْؿه ن ّ ْ بٚ ّ ٝييفيو د ايًػة ت –
ه" اي نيٜخ – تكة ّٛهًة" ٢الداٚية"١ا ٚقةد أةة ني ايةيفنا احلهة ِٝإىل دةدٍ
اي ة ة نيٜخ ٚايًػة ة ت ٚا٭َةةةِ "َٚةةةٔ آ ٜتةةة٘ مًةةةل اي ةةةُ ٚات ٚا٭نيى ٚامة ة ٬ف
أي ٓ هِ ٚأيٛاْهِ إٕ ف يو ٯ ٜت يًع لي" ايا22 ّٚ
َٚةةٔ َااسةةٌ اي ة نيٜخ ن ْةةت َااسةةٌ ايًػ ة تا ؾؿةة ٞالاسًةة ١اياه ٝ٥ةة١
ن ْت ايهًُ ت ني  ٚؾعٌ نةٛت ١ٝهًة ٢الٛاقةـ الطُٓ٦ةٚ ١الخٝؿة١ا ةٛا٤
هًةةةة ٢ا٭نيى أّ َةةةةٔ ايؿهةة ة ٤ا ٚف الاسًةةةة ١ايزنياهٝةةةة ١اه ُةةةةدت العةة ة نيف
اله ةةةب ١تةةةدنيصلَ ّ ٝةةةٔ اخلةةة"ات َةةةه أةةةةه ٍ ايٓبةةةت ٚايػة ةٝٵِ ٚايةةةدٚاه
ٚاي ةةدديا ي ة ؾةةاى هًةة ٢الؿةةا ات  ٜة  ٠هةةد احلةةاٚفا ٚف الاسًةة١
ايصةةٓ ه ١ٝاغ ٓةةت ايًػةة ت َةةٔ ثٓ ٝ٥ةة ١ايهشةةٛف ٚا٫س ٝةة زا ؾ يهشةةٛف
ؾاضةةت اس  ٝد ة ت ددٜةةد٠ا ؾ ٛٸةةعتٵ ا٥ةةا ٠احل دةة١ا س ةة ٢غةةدت احل دةة١
تاؾ ّا ٚف طٛني ٫سل غةدا نةٌ تةاف س دة١ا ٚنة نيت الؿةا ات ت ٛايةد َةٔ
 ٚت يػ ت ا٭َِ ايصٓ ه١ٝ
طبٝع ١اٯي١ا  َٔٚنٝؿ ١ٝا٫س  ٝزا ٖٓ َٔٚ
اتٗ ا  ٚ ٚت يػة تٹ ا٭َةِ ا٭مةا٣ا ٚف َااسةٌ َ ع قبة ١اضةطات يػة ت
ا٭َِ غب ايصةٓ ه ١ٝإىل اي ًكةٚ ٞم نة ١تًكة ٞالؿةا ات َةٔ ايًػة ت ايك َة١
َٔ اٱزل ات ايصٓ ه١ٝا ٚتعد امل ١ايع اياَٝ ٞ ٚخ ٝ٥ةٌ  ْٛ َ٫ةٛف
 0765 – 0700نيا٥ةةةد ٠ف ٚاقعٗ ٝةةة ا هٓةةةدَ أهًةةةٔ إٔ ايا ٚةةة ١ٝحت ةةة ز إىل
إن٬ر ف ايبٓ ١ٝايٓش١ٜٛا ي ه ٕٛقة ني ٠هًة ٢تًكة ٞايعًة ّٛايدقٝكة ١ايٛاؾةد٠
َٔ غاه أٚنيٚمل ا ملٛنؿ٘ ه ل ّ نٚ ّ ٝ٥ ُٝٝيػّ ٜٛ
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ايًػة األّ  ...أّ ايًػات

ٜا ٣هدٜد َٔ ايب سجي الع ناٚ ٜٔم ن ١ا٭ن ميٝي َِٓٗ إٔ "ايًػ١
ا٭ّا ٖةة ٞايًػةة ١ايؿصةةٝش١ا ٚمل يٓة تر ؾةةإٕ ايًػة ت الٓطٛقةة ١هةةٔ ميٗٓٝة ٚهةةٔ
ص هل ي ٝةت َةٔ طبٝعة ١ايًػة ١ا٭ّا ٚيهةٔ "ايًػة "١إ ةةة تٛنةـ مل َةد ةةة
تعين اْ٫كط ع هٓد الٛنٛفا ٚاْ٫كط ع ٜ ٫عين اْعداّ اي ٛانٌ َةه ايةيفات
أَ ٚه "اٯما" َٔ "يػ ت أَٗ ت" أما ٜتا ٚإ ٜعين "ا٫ن ؿ "٤ا ٚإٕ ة٦ت
"ا٫غ ٓ  "٤هٔ َعط ٝت ايًػ ت الٓٛٸ ٙملٗ ٸٔ
ٜٚبد ٚاي ٛانـ ملي ايًػٚ ١ا٭ّ ايٓ ّ هً ٢ايعه ١ْٛملي ايطاؾيا ٚآميفّا
ف ايٛقت ْؿ ٘ ملةة "احلُ "١ُٝٝس  ٢إْو ي شةعا ٚأْةت ت سَةٌ ايهًُة ي أْةو
أَ ة ّ ٚاسةةد٠ا ٚقةةد أني ةة ٢ايةةدن ٛني هُةةا ؾةةا ٚف ن ملةة٘ ايةةيف ٟةةبل يٓ ة
ا ٫شةةٗ ملةة٘ "هبكاٜةة ١ايًػةة ١ايعاملٝةة "١قٛاهةةد ٖةةيفا الؿٗةةَ ّٛةةٔ مةة ٍ٬هًُةة٘
ا٭ن ة ميٚ ٞاٯمةةا ايبشجةةٞا ؾٝكةة ٍٛف َكدَ ةة٘ يًه ة ه الةةيفنٛنيٚ" :إ ا
سلٔ ْعاْ ف ّ ايك َٛو ايعاملٚ ٞف ايصاف ٚايٓشٚ ٛدا إٔ ْعد ايًػة١
ايعامل ١ٝأَة ّ يًػة ت ا٭هااملٝة ١مجعة ٤ا إىل إٔ ٜةا ٣أٖةٌ ا٫م صة ك ف ٖةيفا
الٝدإ نيأ ّ ٜآما"
ٖٓٚة ٜعٝةةد الؿهةةا ؾةةا ٚالؿٗةة ّٛإىل َة قبةةٌ ا ٫ة ٛا ٤اي ة ّ يًعاملٝةة١ا
 ٖٞٚتصطؿ َٔ ٞايًػ ت الزآَة ١هلة َة أٖٸًةٗ ي هة ٕٛا٭هةِ أ ٚا٭نُةٌا
ٚف ٖةةيفا اي ةة ٝم ٪ٜنةةد ا٭ن ة مي ٞاي ةةٛني ٟذلُةة ٛأمحةةد اي ةةٝد هًةة٢
"ايع طؿٝةة"ٚ "١ايٛظٝؿٝةة "١يًػةة ١ا٭ّا ٖٚةةٜ ٛصةةدِّني يه ملةة٘ ايعاملٝةةٚ ١حتةةد ٜت
ايعصةةا ؾٝكةة" :ٍٛتعةةد يػ ٓة ايعاملٝةةٖ ١ةة ٞايًػةة ١ا٭ّا يةةو ٭ٕ ا٭ّ حتٓةة ٛهًةة٢
نػ نيٖ ا ٚحتده هًِٗٝا ٚتشًُِٗ ملاه ٚ ٗ ٜهٓ ٚ ٗ ٜاٖ ُ َٗ ا ٚنيفيو
ُةةه ملةةي أملٓ ة  ٤ا٭َةة١ا ٚتٛسةةد الش ة ها
ٖةة ٞيػ ٓ ة ايعاملٝةة ١ايؿصةةٝش ١اي ة
ٚايةاٚ ٣٩ايؿهةةا ملٝةةِٓٗا م٬ؾة ّ يًع َٝة ت اية تؿةةام  ٫ٚتٛسةةدا ٚتبةةد ٫ٚ
ُه ؾإٕ يػ ٓ ايعامل ٖٞ ١ٝهٓٛإ ٖ ٚ ٓ ٜٛات ٓ ٝايجك ؾ١ٝا ٚنيَز يهْٓ ٝ
ايكةةَٞٛا ٚيػةة ١قاآْٓ ة ايهةةا َٚ ِٜة اَةةت ايعاملٝةة ١ايؿصةةٝش ١تةةٖ ٟ ٪ةةيفا
ايدٚني ا َه ٚالٛسٸد هًْ ٢ط م اي س ١ايك ١َٝٛن ْت ذلةط َٗة ّ أهةدا٤
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ا٭َ ١إملع اّ هل هٔ احل٠ ٝا ٚٚنُ ّ هل مل يصعٛملٚ ١اي خًـ هٔ َٛانبة ١نيٚر
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ايعصاا هصا ايعًِ ٚاي ك ْ"١
ٚهٓةد تسَٸةةٌ ايةةٓ اي ة ملل ٜةدنيى ال سَةةٌ –  ٫ذل يةة – ١إٔ ال٪يةةـ ٜكةةه
حتت تسثب الٓة ايكة َٞٛالُ ةد هُكة ّ سلة ٛا٭ َٓة ١اهلذاٜة ١ا٭ٚىلا ٚنةسٕ
ايع ة ايعاملةة ٞالع نةةا ٜٛ ٫سةةد ٙإ ٫ال ة  ٣ٛايؿصةةَ ٝةةٔ ايعاملٝةة١ا ٚهًةة٢
ا٭ق٣ٛا ٚنسٕ ا٭قطة ني ايعاملٝة ٫ ١تؿاقٗة إ ٫ايًةٗذ ت ايع َٝة ١اي ة ٥د ٠ف
ا٭قط ني اليفنٛني٠ا ٚنسٕ ايًةٗذ ت ي ٝةت ةةه ّ٬آمةا يًؿصة ٝا ٚنةسٕ
ايًٗذ ت  ٫خ زٕ نةجبّا َةٔ الشة ها ايشةعبٚ ١ٝالة ثا ايٛطٓٝة١ا َٚةٔ دٗة١
أمةةاٜ ٣ةةا ٣ايةةدن ٛني اي ةةٝد أْٓ ة – نسَةة – ١ف َٛقةةه ا٫تٗ ة ّ َةةٔ ا٭َةةِ
ا٭مةةا ٣مل ي كصةةب احل نةةٌ يًػ ٓ ة ا َ ٓ ةة ّ ٝإٔ ايع ة ال كةةدّ َٓةةيف ؾذةةا
ايكةةإ اي ة و هشةةا ٖٚةة ٛطلطةة ٛقة ؾزاّ ف اخلٝة ٍا َٓطًكة ّ َةةٔ ٚاقةةه إىل
ٚاقها س  ٢غدت ال ؾ ١ملي يػ ت٘ ٚيػ تٓ تك و مل يه ٫ ٤ٛمل يزَٔ
إٕ أنةةش ه ا ٫ة  ٙالجة ي ٞتعة ًَٛا َةةه ايًػةةَ ١ةةٔ َٛقةةه ا َ٫جة ٍ هل ة ا
ٚيٝس َٔ َٛقه ت نيطل ٗ ٝا أ ٚي ثً ٗة ملػبٖة ا َٚةٔ  ٕٚحتًٝةٌ ايبٛاهةح
اي نيطل ١ٝيٓش ٤ٛايًػ ت ٚتكدَٗ
َةةٔ َٛضةةه ايةة ِٖٛالج ة ي ٞت كةةدّ ايعٛلةة ١ملصةةٝػٗ ايعًُٝةةٚ ١ا٫ق ص ة ١ٜ
ٚايجك ؾٝةة١ا ؾ كصةة ٞهةةد اّ َةةٔ يػ ة ت ايع ة اي ة َ ة ٜةةزاٍ أملٓ  ٖ٩ة مي جًةةٕٛ
يٲزل ات ا٭ٚىلا ٚاي ن ْت تس ٚ ّ ٝامل ةداه ّا أَة الع نةا ٕٚالة ثًٕٛ
ؾِٗ َكًدَ ٫ ٕٚبةدهٕٛا ٚيةيفيو تهةٔ ايعاملٝةَٓ ١ةيف ايٓصةـ ايجة َْ ٞةٔ
ايكإ ايعشا ٜٔف ٚضةه آَةٔا ٚإ ة ٖة ٞت عةاى يْ٬زٜة ر اي ةدنيصل ٞأَة ّ
ايًػة ة ت احلٝةةة ١ايٝةةة" ّٛاٱزلًٝزٜةةة ١اٱ ةةةب ْ ١ٝايا ٚةةة ١ٝايؿاْ ةةة ١ٝا٭ل ْٝةةة"١ا
 ٫ٚةة ُٝإٔ ٚد ٖ ٛة العٗةةا ٟف ا٭َةةِ ال شةةد ٠يةةٝس ؾ ة هّ٬ا ٚم نةة ١إٔ
ايٛؾ ٛايعامل ١ٝت هًِ ايؿاْ  ١ٝأ ٚاٱزلًٝز١ٜا  ٚيو اق ٓ ه ّ َٔ تًو ايٛؾٛ
إٔ ايعة ة ا٭يةةةٜ ٞصةةةػ ٞإيةةة ِٗٝملػةةةب يػة ة ِٗا أ ٚإٔ يػة ة ِٗ  ٫ت ةةةُ هلةةةِ
مبخ طبةةة ١ا٭ ٖةة ٕ ا٭يٝةةة١ا َٚةةةٔ َعةة ٖا الج يٝةةة ١أقةةةٛاٍ ايشةةةعاا٤ا ٖٚةةةِ
نةةةجبٕٚا ْٚه ؿةةة ٞملشةة ٖد :ٜٔا٭ ٍٚحلةة ؾغ املةةةااِٖٝا ٚايجةة ْ ٞيبةةةدٟٚ
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ا بٌا ؾكد أيٓـ س ؾغ املةااٖ 0932 – 0872 ِٝملةي ايااملطة ١ايكَٝٛةٚ ١ملةي
ايااملط ١ايًػ١ٜٛا هً ٢إٔ ايًػ ١ايعامل ١ٝأّ ايًػ ت ٚأّ الجٌ ايعًٝ
ٖٓ ة ايعةة ٖٓٚ ٬ة ى ا ةدٴ ٚاحل ةاٴ

لص ةاٳ أّ ياملةةٛعٔ ايش ة ّ تٓ ةاٴ

ٚإٕ ةةسيتٳ هةةٔ اٯمل ة  ٤ؾ ة يعاهٴ

أّټ ايًػ ة تٹ غةةدا ٠ايؿخةةا أَٗټُ ة
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ٜٚبد ٚإٔ َؿٗ" ّٛأّ ايًػ ت" َؿٗة ّٛةة ها ٟقة ّ َةٔ ؾهة  ٝ ٤ةٞا
ة ت هًةة ٢ؾرتتةةي :ا٭ٚىل ؾةةرت٠
متٸ تعُُٝةة٘ َةةٔ مةة ٍ٬ايةةاٚر ايكَٝٛةة ١اي ة
اي ة خً َةةٔ احلهةةِ ايعجُ ة َْ ٞةةٔ 0906 – 0871ا ٚايج ْٝةةَ ١ةةٔ – 0948
ٖٚ 0967ةة ٞايؿةةرت ٠اية تااؾكةةت َةةه الةةد ايشةةعيب ٚاٯمةةا ايةةٛطين ف ايشة ّ
َٚصا ٚايعاام
ٚقد أة ني أمحد ةٛق ٞإىل ايًػ ١هً ٢أْٗ ايااملط ١ا
ٜكه ف اي  ِٖٛأ ٚاي ٌٜٗٛا ؾٝك:ٍٛ

َعَ ١ةٔ  ٕٚإٔ

ْصةةةشتٴ ٚسلةةةٔ رل ًؿةةة ٕٛانياّ

ٚيهةةةٔٵ نًٓٓةةة ف اهلةةةِ ةةةةةامٴ

ٚصلُعٓةةة ة إ ا ام ًؿةةةةةت ملةةةةة ٬ٷ
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ملٝة ة ٕٷ غة ةبٴ رل ًة ةـٺ ْٚطة ةلٴ

ٚف َطٛيةةة ١يبةةةد ٟٚا بةةةٌ ٜ 0980 – 0911اثةةة ٞؾٗٝةة ايشةة ها ةةةةبًٞ
ال٬ط  0960اييفٜ ٟهٔ َٔ ةعاا ٤ايٓ ل يٮٍٚا ٜ ٚهٔ إ َٓ ٫ب١
يٝؿهةةة ٞايشة ة ها مبة ة يدٜةةة٘ا ٚف ةةة ٝم آمةةةا ا ة ة يفنا "ايبةةةد "ٟٚايؿعةةةٌ
ايٓٗهةة ٟٛيادةة ٫ت اي ٓةةةٜٛا ٚايٓٗهةةة ١ال ةةٝشٝيا ٖٚةةةِ ٜٛادٗةةة ٕٛايجك ؾةةة١
ايعجُ ْ١ٝا ٜٚص ْٕٛٛاي نيٜخ ٚايًػ ١ايعاملٝي ؾٝك:ٍٛ
ن ْت َ ٛسٴهِٴ ايؿصشٚ ٢ن ٕ هل

َةةٓهِٵ مبشٓ ٗةة ا٭نين ة ٕٴ ٚايعُةةدٴ

قةةة ةاٸتٵ ملةةةةةس ٜا٠ٹ اياٖبةةة ة ٕ ٜػُاٖةةة ة

ةةةةةٛمٴ ايبةةةةٓي ٚسةة ةاٷ َٴةة ةرتفٷ نيغةة ةدٴ

ايزامحةةةة ٕٛملٗةةة ايةةةةدْ ٝإ ا اْ بٗةةةةٛا

ٚايزامحةة ٕٛملٗة ا٭مةةا ٣إ ا ٖذةةدٚا

الٓزيٖٛةةةة هًةةةة ٢أْةةةةد ٣ةةةةاا٥أِٖ

نسْٗ ة هط ةاٴ َ ة ن ةًٓٛا  َٚة هبةةدٚا

طلةةةةةةيفيٛا يػةةةةةة ١ايكةةةةةةاإٓ أَٻٗةةةة ةِٴ

()138

ٚنٝـ طليفٍ قامل ٢نؿٓ٘ ايعهد
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ٜ ٫ك ٣ٛايش ها اٱس َٔ ٞ٥ ٝذلُ َٞ ٛايب ني ٟ ٚال ٪س ٚاياا٥ةد
َ 0914 – 0841اٚنياّ هةٛقٚ ٞس ؾغ املااٖ ِٝف َصا ٚايان ف ٚايٓذؿٞ
ٚايزٖ  ٟٚف ايعةاام ٚةؿٝل د"ٚ ٟذلُد ايبةزّ ف ايشة ّ ٚاْ ٗة  ٤هملةدٟٚ
ا بٌ ْؿ ٘ إٔ ٜػ ني ايؿه  ٤ا َه ملي اي ة نيٜخ ٚملةي الةٛنيٚخ اٱ ةَٞ٬ا
ٜٚبدٖ ٚيفا ايؿه  ٤هً ٢ةهٌ ق َٛو َ هخِ هٓد ملد ٟٚا بٌ أنجا َٔ
غبٙا  ٖٓ َٔٚتػد" ٚايعامل "١ٝات ٖ ي ١قد ١ٝا غب ق ملً ١يًا ٜ٩ايٛاقعٝة١ا
هً ٢أْٗ ي ٝت َٔ اي نيٜخا ملٌ ٖ ٞؾٛق٘
غعسية اآلخس ...أوٖآَا

ٜٚبةةةد ٚإٔ ايعكةةةٌ ايشة ةعا ٟايعاملةةة ٞنة ة ٕ َٚة ة ٜةةةزاٍ أ ةةةب الٓعَٛةةة١
ة نٓ ّا ٚنةةسٕ يػ ة ت
ال ٝؾٝزٜكٝةة١ا اي ة تةةا - ٣ؾ ُٝة تةةاا – ٙايع ة
ٜٴه ةةا ملٗ ة ةةةعا ن يشةةعا ايةةيف ٟاْه ةةا مل يعاملٝةة١ا ٚاْ ة عِ ف
ايع ة
ملٓ ٗ ٝه َ ّ ُٖ َ ّ٬ف  ٖٛهً ٢ايٛتبْ ٠ؿ ٗ ا  َٔٚا ةدٜا اي ٜٓٛة٘ ملة٘
إٔ الٓع َٛت ايٓجا – ١ٜهً ٢أُٖ – ٗ ٝف تااثٓ ت٪ثا ف ملٓ  ٤يػة ١ايشةعا
نُ صلا إٔ ت٪ثاا ٚية ٛتةيفاناْ َةد ْٚت إمةٛإ ايصةؿ ٚني ة ي ١ايػؿةاإ
يًُعا٪َٚ ٟيؿ ت اي ٛسٝد ٚ ٟاملٔ مل دٚ ١املٔ سزّ ٚاملٔ نيةد إخل ل ٚدةدْ
هلةة تةةةسثباّ مل يػةة ّ هًةةةَ ٢ج يٝةة ت ايًػةة ١ايشةةةعا١ٜا ٚهًةةة " ٢هكًٓةةة " ١الٓبٗةةةأٜ
ٚالُ جًي
ؾؿةة ٞايػةةاه ا٭ٚنيٚملةة ٞأسةةدثت اٱ اس ة ت ايهةة"" ٣ملٝهةةٕٛا ْٝةةٛتٔا
انيٜٚةةةٔاَة ة نينسا ؾاٜٚةةةد" ثةةةٛنيَ ٠عاؾٝةةة ١ف هةة ايػةةةاها ٚملؿعةةةٌ تًةةةو
اٱ اس ت مهعت ايًػ ت ا٭ٚنيٚمل ١ٝالانز ١ٜيعًُ : ٝاحليفف ٚا٫نطؿ ٤ا
ٛ ٜ ٚقـ ايػاه هٓد أٚي٦وا "يكد أسةدخ َٝشة ٌٝؾٛنة1984 -1926 ٛ
ثٛني ٠ف العاؾ ١ايػامل١ٝا هٓدَ س  ٍٚمل ً ًَ ١ةٔ نشةٛؾ ت٘ هةٔ الهبةٛت
ةٝهٕٛ
ايػامل" ٞتؿرتى ال ٝمج ي ٝإٔ ايه ٕٛسشةد َةٔ ا٭ ةااني اية
هًةة ٢ايشة ها َُٗةة ١حت ٸ ةةٗ ٚد ٸةةٗ ا إ إٕ ايشةةٝؿاات اية تػطةة ٞد ةةد
ايهةةٖ ٕٛةة ٞمبج ملةة ١قةةٛاْي َُٗةة ١أ ٚمبج ملةة ١تهٜٓٛة ت غ َهةة١ا  ٚةةٝهٕٛ
045

هًةةة ٢ايشة ة ها َُٗةةة ١ان شة ة ف ٖةةةيف ٙاي هٜٓٛة ة تا إٕ نةةةٌ ٖةةةيف ٙايبٓٝةةة١
ايؿٝزٜك ١ٝيًٛدٜ ٛك ملًٗ ملٓ ١ٝمج ي ١ٝؾعٗ اٱْ ة ٕ يهةٜ ٞةٛا ٕ ملٗة ْؿ ة٘
أَ ة ّ سص ة ني ا٭ ةة ١ً٦اياٖٝةةاا إٕ ملٓٝةة ١ايؿةةٔ تك ملةةٌ ملٓٝةة ١ايٛدةة ٛن ة َّ٬ا
()039
ؾًيفيو صلا إٔ ت ُجً٘ َعًٚ ّ َٛدلٗ"ّ٫ٛ
َةةٔ الؿٝةةد ايؿصةةٌ ايعة ٖا ٟملةةي ايشةةعا ٚايعًةةِا  ٚيةةو ٭ٕ اٱزلة ات
ايعًُٝةة ١مًةةت طةةٛني اٱملٗ ة ني ايةةيف ٟة  ٚمج ي ٝة ت ايشةةعاا ٚيهةةٔ ايشةةعا
ٚايعًِ ٜٓطًك ٕ َٔ أ و ٚاسد ْ ُٖٚش ط ٕ ْ ة ٕ هةٔ دٗة ٛاٱْ ة ٕا
ي صلعٌ ايٓ تر ايعًُ ٞق ٫ ٠ٛت ُ ٭ ٟإْ ٕ ه ٌَ ف احلكًي إٔ تُٗٔٝ
هً ٘ٝايدٚغُ ا٫د ُ ه ١ٝأ ٚال ٝؾٝزٜك١ٝا ٓٝ ٚعا ٖيفا اٱْ ٕ إىل َ قة ّ
مل٘ أٜٓش  ٜٔف ْؿْٛٝ ٞتٔا ٝ َٚؿعً٘ هًُ  ٤ايػةد هأٜٓشة ٜٔا ٚي ةيفنا
نٝـ أ ار ْٛٝتٔ ؾً ؿ ١ملٝهٕٛا ٚنٝـ د ٤ت ايداني ١ٜٝٓٚي ٓؿ ٞايص ٝغ١
ايٖٛ٬تٝةة ١يٮسٝة  ٤يكةةد ه ْةةت "ايعاملٝةةَ "١ةةٔ َ ٝؾٝزٜكٝة ايشةةعاا ؾذعًةةت
ايشعا َ كدَ ّ هً ٢ايؿً ؿ١ا ملٌ يٛٸْةتٵ ايؿً ةؿ ١اله ٛملة ١مل يعاملٝة ١ملسطٝة ف
ايشعا
ٛ ٜ ٫ٚقـ اي ِٖٛهٓد ايشعاا٤ا ملةٌ تةاا ٙهٓةد َؿهةا ٟايٓٗهة ١ايةيفٜٔ
تهًةةةِ أغًةةةبِٗ ملًػةةة ١ايشةةةعاا٤ا ٚيعةةةٌ أ ٜةةةا ا ةةةشل "ٖ "0885 – 0856ةةةٛ
ايه تا اييف ٟة  ٚايشةعاا ٤ف قةاا ٠٤احلةدخ اي ة نيطلٞا ٚملكة َٓ ٞةشاّا
اْ ش نياّ َج ي ّ ٝهزٻ ْعب ٙهٓد ايه ها ؾ شت هٓٛإ " ٚي ١ايعاه" ن ةا:
"ةعً ١ات َةٔ احلذة ؾسْة نيت ايشة ّ ٚايعةااقي َٚصةا ٚالػةاه ٚاهلٓةدا
ٚاتصًت ملسطااف ايؿازل ١ؾُٮتٗ ْٛنياّ  ْٚنياّا ؾٗ ٞملٓٛنيٖ ت هة٤ٞا َٚةٔ
ْ نيٖ تك بسا ثِ ٖبطت هً ٗٝه نةؿ ١ايؿ ٓةْٚ ١هبة  ٤ا ٓة١ا ٚيهةٔ ٫
مٛف  ٜق ٫ٚ ّٛملسوا ؾهٝـ تٝس ٚ ٕٛت نيٜخ آملة ٥هِ ٜكةاٸه اٯَة ٍا ٚإ٫
َ يًشذ ذلذ ٛا٭ْٛانيا  َٚيًشة ّ َشة ّٚ٪ا٭سةٛاٍا َٚة لصةا َكاْٚة١
ايط يه مل ي ٝاا  َٚيًعاام َ ٕ ٪ايعز ملة يؿااما َٚة حلًةا َ ٛايٝة ١ايٓټةٛها
 َٚة يًةة ُٔٝؾ قةةد ايةةُٔٝا  َٚة ي ةةْٛس هدميةة ١اٱْةةسا  َٚة يًُػةةاه َٓٗةةٌ
ايػاٵه؟
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َ ضاٸ هُ ٖ ٤يف ٙا٭َ ١ي ٛت مل ِٗٓٝايا  ٌ٥مل عٝي اي ٌ٥ ٛيكد
د ٤ت اياادؿ ١ت بعٗ اياا ؾ١ا ؾيفنيت سكٛقٓ ؾًِٗٸ ْٓشد ايه ي١ا ْ ٫كةّٛ
ملةةةةيفيو ملةةةةسَا ؾ٦ةةةة ٕٚ ١ؾ٦ةةةة١ا ؾةةةةٓشٔ ف ايةةةةٛطٔ إمةةةةٛإا ُعٓةةة د َعةةةة١
()041
ايً ٕ"
َٚةةٔ مةة ٍ٬ايةةٓ تعٗةةا هكًٝةة ١أ ٜةةا ا ةةشل ايعاٚملٝةةٜٚ ١عٗةةا أ ةةًٛمل٘
ايصش ف ال سثا ملًػ ١ايٓٗه١ا ٚيهةٔ ايا ْ َٚة ١ٝايكَٝٛة ١دعً ة٘  ٜةٌٗ
قاا ٠٤ا٭سداخ اي نيطل١ٝا ٚمل يٓ تر  ٌٗ ٜاحلًٍٛا ٚنةسٕ ال ةسيَ ١عًكة١
مل يٓٛا ٜة ايطٝبةة١ا ؾُ ة ٜةةزاٍ ايادةةٌ َ ةةه ّ ْٛملةة ِٖٛا ة ع  ٠ا٭ َٓةة ١ا٭ٚىل
ْ٫ط٬قةة ١ايؿ ةةٛر َةةٔ ا زٜةةا٠ا ٚنةةسٕ تًةةو ا٭ َٓةة ١ق ملًةة ١ي ٬ة ع ٠ا ثةةِ
ٜطار احلةٌ َةٔ امةٌ ال ٪ة ت اي ةًط١ٜٛا ٚنةسٕ تًةو اي ةًط ت قة ني٠
هً ٚ ٢ايعصا ايعجُ ْ ٞف الشاما ٚايعصا ا٭ٚنيٚمل ٞف الػاها ٚتبدٚ
ايٓزه ١اٱنيا  ١َُٓٝٗ ١ٜهً ٢ايؿها اي  ٞ ٝايٓٗهٟٛا ٚتعٗا هٓةد أ ٜةا
ا شل ملشهٌ أٚضة ية تعٗةا هٓةد غةبٙا ثةِ ضلةط نيسة ٍ أسَ٬ة٘ هٓةد
"ايًػ "١اي أطًل هً" ٗٝد َع ١ايً ٕ"ا ٚنةسٕ ٖةيف ٙا َعةً ١ةو أ ٚات
َٔ اي شا تك ٣ٛهً ٢تكصب ال ؾَ ١ةه ايعة ال كةدّا  ٚتكة ٛهًة ٢سةٌ
ٜكَ ٛشاٚه ايٓٗهٚ ١ايجٛني ٠هً ٢سًٗ
الشه٬ت اي
 -ٞايشةػٌ
ٚف َ  ٕٛايٓٗه َٚ ١ت ٖ٬ا تبد" ٚايعامل – "١ٝملشهٌ دًة ٸ
ايشة غٌ يهةةٌ َؿهةةا ٚيهةةٌ ةة هاا ملةةٌ ٚيهةةٌ  ٝةةٞا ٚم نةة ١يةةٔ
هًُٛا ف اي ١ ٝا أٜ ٚعًُ ٕٛف ا ٙ ٫ايعاٚملة ٞأ ٚف َشةاٚع الاادعة– ١
هً ٢ةهٌ ْكد – ٟيًُسثٛنيات ايعامل َٔ ١ٝأ ه ٚؾً ؿٚ ١تسنيٜخ ٚهًّٛا هً٢
إٔ ايعاملٝة ١يػةٜٓ ٫ ١بػة ٞهلة إٔ ترتادةةه أَة ّ ايجةٛنيات ايعًُٝة ١ال ٬سكةة١ا ٫ٚ
ٜٓبػ ٞهل أٜهة ّ إٔ تعةٌ ذل ٜةد ٠غةب َشة نين ١ف اٱْ ة ز العةاف ا٭يةٞا
 َٚن ٕ نٌ "َ اْبػٜٓ َٚ ٢بػَٛ "ٞضه م٬ف ملي ايؿاق ٤ا ٚإ ن ٕ
اخلةة٬ف ق  ُ٥ة ّ هًةة ٢الةةٓٗر ٚاي ٛة  ٌ٥ملةةي ا ة ٖي :ا٭ٜ ٍٚسمةةيف مل يعصةةُ١
ٚالج يٝةة ١ايعاملٝةة١ا ٚيةة٘ ف ٖةةيفا َ ة ٜ٪ٜةةدَ ٙةةٔ ا٭ يٓةة ١ايٓكًٝةة١ا ٚايج ة ْٜ ٞسمةةيف
مل ٫د ٗ ة ايؿةةا ٚ ٟمل يٓكةةد اي ة نيطلٚ ٞمل يٛاقعٝةة١ا ٚيةة٘ ؾ ُٝة ٜةةيفٖا إيٝةة٘ َ ة
ٜهؿ َٔ ٘ٝا٭ ي ١ايعكًٚ ١ٝايع١ْٝ ٝ
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ٖواَؼ ايباب ايجاْي
 -0ايؿااَ – ٤ع ْ ٞايكاإٓ – ه
ز – 367ك

ايه ا – ملةبٚت –  – 0981ط– 2
ني – ز9

 -2نياده َ  ٠مًـ – ي ة ٕ ايعةاه – ٫ملةٔ الٓعةٛني – اني نة
– مل ه ايؿ  – ٤ك  + 84 -83ت ز ايًػٚ ١نش ر ايعاملٝة ١يًذةٖٛا– ٟ
حتكٝل أمحد ايعط ني – اني ايعًِ يًُ ٜٔ٬ملبٚت ٖ0933ة
 -3ايك َٛو ا ٝط يًؿب ٚأمل  ٪َ – ٟة ١ايا ة ي١
– ملإةااف ْع ِٝايعاق " ٠ َ – ٞ ٛمًـ"

– ملةبٚت 2115

َ -4ط يه ا٭ْع ني هًَ ٢نت طٛايةه ا٭ْةٛاني – يًك ضة ٞايبٝهة َ – ٟٚةه
س ة ١ٝايشاٜـ ا اد ْ – ٞاني ايه يب – ايك ٖا٠
 -5أٚني سدٜح أملٖ ٞاٜةا ٠نة سا ايعكةد ايؿاٜةد ز – 0كَ – 5طبعة١
ايشٝخ هجُ ٕ هبد ايا ام – َصا ٖ0312ة
َ -6كدَ ١املٔ مًد – ٕٚنياده – ؾصٌ ف اْكة٬ه اخل٬ؾة ١إىل ًَِةو –
ك َٚ 081ملعدٖ
-7

الصدني اي

ملل ك217

ٜٛ -8إ داٜا حتكٝل
– ط2101 – 3
-9

ْعُ ٕ ذلُد أَي ط٘ – اني الع نيف ايك ٖا٠

ٜٛإ ايؿا م – اني ايه

ا ايعًُ – ١ٝحتكٝل هً ٞؾ هٛني – 0987

 -01اه ُدْ ف إٜاا اياٚا ١ٜهًة" ٢ايؿةا م أمبة ني ٚ ٙة ز َةٔ ةةعاٙا
اني ايه ة ة ه ايعاملةةةٞا َشةةةل ٚ 0984نةةةيفيو إثبة ة ت ايكصةةةٝد ٠ف
ٜةةٛإ ايؿةةا م الطبةةٛع ف ملػةةدا ا ْشةةات٘ َه بةة ١ايجك ؾةة – ١ملػةةدا
ك – 216 – 215مل ٬ت نيٜخ
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 -00نيادةةه املةةٔ ٖ ة ْ – ٧س ٝتةة٘ أمب ة نيٚ ٙةةةعا ً – ٙةةً ١أهةة ّ٬ا٭ مل ة ٤
ٚايشعاا ٤ز – 9اني ايه ا ايع َ0994 ١
 -02اٱ ٚ ّ٬أنة ٍٛاحلهةِ – اني اي هةَ – ٜٔٛشةل –  – 2115ك
07 -06
ٜٛ -03إ احلط – ١٦ٝمجع٘ املٔ اي هٝت – سكك٘ َؿٝةد قُٝشة – ١اني
ايه ا ايعًُ – ١ٝملبٚت ط0993 – 0
 -04ايبةةةدا٥ه يًه ةة ْ ٞالعةةةاٚف ملًكبةةة٘ "ًَةةةو ايعًُةة  "٤ز – 7ك– 06
حتكٝل هً ٞذلُد َعٛى  +ه ٍ هبد الٛد ٛا اني ايه ا ايعًُٝة١
ملبٚت – 2113
 -05املةةةٔ ه ة ة نا – رل صةةةا تة ة نيٜخ َشةةةل – ز – 08ك 77حتكٝةةةل
نيٚد ٘ٝايٓش و – ني ٜى هبد احلُٝةد – ذلُةد َطٝةه – اني ايؿهةا
– َشل 0984
ٜ -06ةةةةٛإ أملةةةة ٞا٭ ةةةة ٛايةةةةد٩ي ٞك  – 72 -70نةةةةٓع ١أملةةةة ٞةةةةعٝد
اي ها ٟحتكٝل ذلُد س ٔ آٍ  ٜي – اني اهل ٍ٬ط2ا 0998
ْٗ -07ر ايب٬غ – ١حتكٝل هً ٞأْص ني – ٕ ٜإنداني ال ش ني ١ٜاٱٜااْٝة١
– َشل  2118ك403
ني ط0

ٜٛ -08إ نعا ملٔ َ يةو ك 264ةةار دلٝةد طةاا – اني نة
–  0997ملةةبٚت حتكٝةةل ذلُةةد س ةةٔ آٍ  ٜةةي -اني اهلةة ٍ٬ط– 2
 0998ايك ٖا٠
 -09ايطبك ت ايه"٫ ٣ملٔ عد ز – 374 – 3حتكٝل هًة ٞذلُةد هُةا
َه ب ١اخل زل – ٞايك ٖا2112 ٠
 -21ت نيٜخ َشل – املٔ ه

نا –  403 – 0اني ايؿها 0995

 -20ةعا مؿ ف ملٔ ْدمل ١اي ًُ ٞمجع٘ ٚسكك٘ ْٛني ٟمح ٟ ٛايكٞ ٝ
اني ايؿها ايعاملَ -ٞصا يًطب ه2112 ١
 -22املٔ عد – ايطبك ت ايه"َ – ٣صدني
049

ملل 311 3

 -23ال ةةةعَ – ٟ ٛةةةاٚز ايةةةيفٖا – ز – 088 – 3اله بةةة ١ايعصةةةا– ١ٜ
ملبٚت – َاادع ١نُ ٍ س ٔ َاه – 2115 ٞط0
ةةةا الصةةةا – ١ٜز – 0ك8

 -24ا٭َة ة ي ٞ٭ملةةة ٞهًةةة ٞايكة ة ي ٞط اني ايه
حتكٝل ذلُد هبد ا ٛا ٚا٭نُع0975 – ٞ

ٜٛ -25إ هبةد ايةامحٔ ملةٔ س ة ٕ ملةٔ ث ملةت – مجةه ٚحتكٝةل
َه ٞايع َْ – ٞطبع ١الع نيى – ملػدا 0970
 -26ت نيٜخ َشل َ 250 – 41صدني

ة َٞ

ملل

ٖ -27ةة ٛنةة ٠٤٬ملةةٔ هُةةا ٚملةةٔ َ يةةو ايةةُٝين – ايةةدٜٛإ حتكٝةةل ذلُةةد
أي ٛزل – ٞاني ن ني – ملبٚت 0998
ٜ -28ةةةٛإ ٜزٜةةةد ملةةةٔ َع ٜٚةةة – ١حتكٝةةةل ٚاضةة ايصةةةُد – اني نةة ني –
ملبٚت 0998
 -29ا٭غة ْ – ٞ٭ملةة ٞايؿةةاز ا٭نةةؿٗ ْ – ٞاني ايه ةةا الصةةا – ١ٜز– 5
ًٜٗٝ َٚ 73
 -31نيادةه تة نيٜخ ا٭ ه ايعاملةة – ٞةةٛق ٞف ضةةٝـ – ايعصةا اٱ ةةَٞ٬
ط – 7اني العةةةةة نيف – َصةةةةةةاا  – 0976كٚ 290 – 291ايه َةةةةةةٌ
يًُ" زَ 498 – 2ه ب ١الع نيف ملبٚت -مل ٬ت نيٜخ
ٚ -30ؾ ٝت ا٭ه – ٕ ٝاملٔ مًه ٕ – ز – 73 – 3حتكٝل إس ة ٕ هبة و
– ط 0اني ن ني ملبٚت 0970
ٜ -32ةةٛإ ايٓ ملػةة ١ا عةةد ٟاني نة ني – مجةةه ٚاضة ايصةةُد – 214
ط0998 0
ٜٛ -33إ ايش ها –  – 047ي ٬ة زا  ٠نيادةه "ةةعا هبةد اهلل ملةٔ ايةزملب
ا٭ د – ٟني ي َ ١د ب – ذلُد غ َ ٟك ملً – ١ا َع ١ا٭ني ْٝة١
– ملإةااف ضل ٢ٝا بٛني0995 ٟ
ة – ١َٝ٬ز0

 -34س ي َا – ٠ٚايٓزه ت ال  ١ٜف ايؿً ةؿ ١ايعاملٝة ١اٱ
– ك – 487اني ايؿة ة نيامل 0978 ٞملةةةبٚت ٚ +ي ٬ة ة زا  ٠نيادةةةه َةةةاٚز
اييفٖا يًُ ع – ٟ ٛزَ 3صدني ملل
051

 -35نيادةةةه ت نيطلةةة٘ ف ايطبكة ة ت ايهةةة"٫ ٣ملةةةٔ ةةةعد -ر-223 -5
َصدني ملل ٚف ت نيٜخ ايط" ٟز06
 -36ا٭ٚا٥ةةٌ ٭ملةةٖ ٞةة ٍ٬ايع ةةها – ٟايٓ ةةةا اني ايبشةةب – طٓطةة –
َصا طٖ0418 0ة ز-359 -0
 -37املةٔ ه ة نا تة نيٜخ َشةةل – َ – 276 – 43صةدني ة ملل -تة نيٜخ
اٱ ةةٚٚ ّ٬ؾ ٝة ت الش ة ٖب ٚا٭هةة ّ٬يًش ة ؾغ ايةةيفٖيب حتكٝةةل ملش ة ني
هٛا – اني ايػاه اٱ ٖ0424 -042 7 ّ٬ة
 -38اياٚاٜةةةةة ١٭ملةةةةة ٞهبٝةةةةةدٚ ٠ايبٝةةةةةت َةةةةةٔ ٜةةةةةٛإ ا٭مطةةةةةٌ – نةةةةةٓعت
اي ةةةها -ٟحتكٝةةةل ؾخةةةا ايةةةد ٜٔقبةةة  -٠ٚاني اٯؾةةة م ا دٜةةةد٠
ك – 210ملبٚت 0979
َ -39اٚز اييفٖا – ال ع – ٟ ٛز – 365 – 3اله بة ١ايعصةا ١ٜملةبٚت
– حتكٝل نُ ٍ س ٔ َاه2115 ٞ
 -41رل صةةةا تةةة نيٜخ َشةةةل حتكٝةةةل دلُٛهةةةَ ١ةةة٪يؿي –  – 0984اني
ايؿها ز323 – 26
َ -40اٚز اييفٖا – ز – 4كَ – 5صدني

ملل

 -42مزاْةة ١ا٭ ه يًبػةةدا  – ٟز – 024 – 3حتكٝةةل هبةةد اي ةة ّ٬ذلُةةد
ٖ نيَ – ٕٚه ب ١اخل زل ٞايك ٖا -٠مل ٬ت نيٜخ
 -43سًٝةةة ١ا٭ٚيٝةةة ٚ ٤طبكةةة ت ا٭نةةةؿ – ٤ ٝاحلةةة ؾغ ا٭نةةةؿٗ ْ – ٞاني
اي ع  ٠ايك ٖا 0974 ٠ز75 – 5
 -44ا٭مل ٝت ايٛاني  ٠اٜا نًٗ َٔ ٜٛإ داٜةا – َصةدني
– اني ملبٚت يًطب هٚ ١ايٓشا 0986

ة ملل – ز2

 -45ا٭َة ي ٞ٭ملةة ٞهًةة ٞايكة ي ٞاني ايه ةةا الصةةا – ١ٜايكة ٖا – ٠ز– 2
ك45
 -46رل صا ت نيٜخ َشلا َ 99 – 27صدني
050

ملل

 -47أ ةةااني احلهُةة  ٤يٝةة قٛت ال عصةةُ ٞط ايك ةةةطٓط– 0882 ١ٝٓٝ
ك065
 -48الخ صا – َ 357 -354 -7صدني

ملل

 -49أمبة ني م يةد ملةٔ نةؿٛإ ٚةةعا ٙحتكٝةل ٜةْٛس أمحةد اي ة َاا– ٞ٥
د َعةة ١ا٭ْب ة نيَ +ةةٔ " ةةب أهةة ّ٬ايٓةةب "٤٬يًش ة ؾغ ايةةيفٖيب َ ٪ةة١
ايا ي ١دلُٛه ١ذلككي ط0985 -3
 -51اي ٬ة زا  – ٠نيادةةه أمب ة ني ايهُٝةةت ف ا٭غ ة ْ ٞز – 05ك– 029
َ 031صدني ملل
 -50ت نيٜخ ايطة" – ٟز – 6ك 21حتكٝةل ذلُةد أملة ٛايؿهةٌ املةااٖ– ِٝ
ط اني الع نيف – ايك ٖا0967 ٠
 -52ايؿةةةا م أمبة ة ني ٚ ٙة ة ز َةةةٔ ةةةةعاَ – ٙصةةةدني ة ة مللا ايف هٝةةةٌ
اي ٛٝـ – ط – 0اني ايه ه ايعاملَ – ٞشل 0984
 -53ا٭غ ْ ٞز َ 0 -7صدني

ملل

 -54احلةة ؾغ ايةةيفٖيب – تةة نيٜخ اٱ ةةٚٚ ّ٬ؾٝةة ت الشةة ٖب ٚا٭هةة– ّ٬
حتكٝةةل ملش ة ني هةةٛا – اني ايػةةاه اٱ ةة ّ 2113 – ٙ 0424 َٞ٬ز-
287 -8
ٜ -55ةةٛإ ايٛيٝةةد – مجعةة٘ ال شةةام اٱٜطة ي ٞف د"ٜة ي – ٞقةةدّ يةة٘
مًَ ٌٝا ّ ملةوا ايٓ ةةا ا ُةه ايعًُة ٞايعاملةَ – ٞشةل – – 0937
ك025
 -56اياٚاٜةة ْٗٚ ١ة غةةب َصةةٓـا َٚةةٔ أُٖٗةةِ صةةس ايةةد ٜٔايكةةاطيب
"ا ةة ة َه ٭سهةة ة ّ ايكةةةةاإٓ" ٚايكةةةةاطيب َ ةةةةٛف – ّ 0273 – ٙ 670
ٚالصةةٓـ سككةة٘ أمحةةد اي" ْٚةةةٚ ٞاملةةااٖ ِٝأطؿةة – ّٝاني ايه ةةةا
الصا١ٜ
 َ -57ة ثا اٱْ ؾةة ١ف َع ة اخل٬ؾةة – ١يًكًكشةةٓد – ٟت  ٙ 820حتكٝةةل
أمحد هبد اي ني ؾاار َطبع ١سه ١َٛايهٜٛت  0985ز058 – 0
052

 -58ت نيٜخ املٔ ه نا – الخ

صا – ز072 – 4

 -59ت نيٜخ اٱ ٚٚ ّ٬ؾ ٝت الش ٖب ٚا٭ه ّ٬يًش ؾغ اييفٖيب – َصةدني
ملل – ز533 – 8
 -61أمل ٛايؿهةٌ ايٓ ٝة ملٛني ٟالٝةداْ ٞدلُةه ا٭َجة ٍ – ز – 039 – 2اني
العاؾ ١ملبٚت – يبٓ ٕ
 -60ايبٚ ٕ ٝاي بٝي – ا

سغ – َصدني

ملل ز058 – 0

 -62س ةي َةا – ٠ٚتااثٓة نٝةـ ْعاؾة٘ – َ٪
ط – 2ملبٚت  0986ك23

ة ١ا٭ ة خ ايعاملٝة– ١
ٕٚ

 َ -63ةةةٓد أمحةةةد ملةةةٔ سٓبةةةٌ ز -3ك 81اني نةة ني – ملةةةبٚت-
ت نيٜخ

 -64ت ة نيٜخ ايا ةةٌ ٚالًةةٛى – حتكٝةةل ذلُةةد أملةة ٛايؿهةةٌ إملةةااِٖٝا اني
الع نيف -ايك ٖا 72 ٠ك 0967 -420
 -65ت ة نيٜخ ملػةةدا  -اخلطٝةةا ايبػةةدا  -ٟطبعةة ١اله بةة ١اي ةةًؿ-١ٝ
الد ١ٜٓالٓٛني ٕٚ -٠ت نيٜخ -ز 0ك63
هُةةةةا

 -66تةة ة نيٜخ اٱ ةةةةٚٚ ّ٬ؾٝةة ة ت الشةة ة ٖب ٚا٭هةةةة – ّ٬حتكٝةةةةل
تدَا -ٟاني ايه ه ايعامل -ٞملبٚت -ز -9ك0987 -03

 -67تة ة نيٜخ َشةةةل -املةةةٔ ه ة ة نا -حتكٝةةةل دلُةةةه ايًػةةة ١ايعاملٝةةة١
ملدَشل -ز – 38ك240
 -68مث ة ني ايكًةةٛه ف اله ة ف ٚالٓ ةةٛها يًجع ة ييب -حتكٝةةل إملةةااِٖٝ
ن  -اني ايبش ٥اَ -شل -ز -2ك0994 -725
 -69ت نيٜخ ملػدا َ -صدني

يل-

ز5

 -71ا٭غة ْ ٞ٭ملةة ٞؾةةاز ا٭نةؿٗ ْ -ٞاني ايه ةةا -حتكٝةةل دلُٛهةة١
َٔ ا٭ تيف -٠ز -3ك َٚ 230ملعدٖ
ٜٛ -70إ أمل ١َ٫ ٞا٭ د -ٟحتكٝةل نيةةد ٟهًة ٞس ةٔ٪َ -
ايا ي -١ملبٚت -0985 -ك64
053

ة١

ٜ -72ةٛإ أملةة ٛايع ٖٝةة – ١حتكٝةةل ةةها ٟؾٝصةةٌَ -طبعةة ١د َعةة١
َشل  -0965ك99 -98
 -73ت نيٜخ اٱ ٚٚ ّ٬ؾ ٝت الش ٖب ٚا٭ه -ّ٬حتكٝل هُا تدَا-ٟ
اني ايه ه ايعامل -ٞملبٚت -ز -01ك0987 -48
 -74ت نيٜخ ملػدا َ -صدني
 -75ت نيٜخ اٱ َ -ّ٬صدني

ملل -ز -03ك َٚ 20ملعدٖ
ملل-01 -

304

ٜ -76ةةٛإ ةةًِ اخل ةةا يًُ شةةام غاْب ة  ّٚتامجةة ١ذلُةةد  ٜٛةةـ
زلِ -اني احل ٠ ٝملبٚت  0959ك99
 -77الصدني اي ملل
ملل -ز-8

 -78ت نيٜخ ملػدا – َصدني

ك32

 -79ت ة نيٜخ ملػةةدا ا َصةةدني ة ملل ز  -04ك +9رل صةةا ت ة نيٜخ َشةةل
ز -27ك26
َ -81ةةاٚز ايةةيفٖا َٚع ة ٕ ا ةةٖٛا -حتكٝةةل ة ة نيٍ ملةة -٬ا
ايًبٓ ْ ١ٝز -2ك0965 -400
 -80ت نيٜخ ايط"َ – ٟصدني

ملل ز-8

ٜٛ -82إ أمل ٛايع َٖ -١ٝصدني
 -83ا٭غ َْ -ٞصدني

ك318

ملل -ك-490

ملل -ز-4

َعةة١

492

ك74

 -84ا٭مل ٝت َجب  ١ف ن ه ((ا٭ٚنيام)) يًصٛيٞ
ٚ -85ٸٕ ايط" ٟف َصٓؿ٘ ايب ٝي ز -8كَ -233صدني
 -86أٚنيام ايصٛيَ -ٞصدني

ملل

ملل

ٜ -87ةةةٛإ أملةةةْ ٞةةةٛاو -حتكٝةةةل أمحةةةد هبةةةد ا ٝةةةد ايػزايةةة-ٞ
ايه ه ايعامل -ٞملبٚت –  ٕٚت نيٜخ -ك84
ٜ -88ةةةةةٛإ اي ةةة ة َ -ٞمجعةةةةة٘ مًٝةةةةةٌ احل ةةةةة-ٕٛ
ملبٚت -0980ك274
054

اني

اني ال ةةةةةب-٠

 -89ت نيٜخ ملػدا َ -صدني

ملل -ز -3ك َٚ 336ملعدٖ

 -91ا٭مل ٝت َد ١ْٚف ((ت نيٜخ اٱ َ ))ّ٬صدني

ملل -ز-03

 -90اخل" َد ٕٚف ((ايه ٌَ ف اي نيٜخ)) ٫ملٔ ا٭ثب-
ملبٚت  -0979ز -6ك272

ك63

اني نة ني-

 -92ا٭مل ٝت ملاٚا ١ٜايصةٛي ٞف ((ا٭ٚنيام)) أمبة ني ايااضة ٞملة هلل ٚال كةٞ
اهلل -حتكٝل زٖٛٝ -نيت – اني ال ب -٠ملبٚت0979 -
َ -93اٚز اييفٖا – َصدني

ك271

ملل -ز-4

ٚ -94ٸٕ الانيمل ْ ٞف َعذِ ايشعااٖ ٤يف ٙا٭مل ٝت -حتكٝل هبةد ايكة ني
ؾاازَ -طبع ١احلًيب – ايك ٖا -٠ك -09ك362
 -95تةة نيٜخ ملػةةدا -
ك083
 -96الصدني اي ملل-

اخلطٝةةا ايبػةةدا َ -ٟصةةدني ةة ملل -ز-01
ك091

 -97تة نيٜخ ايطةة"َ -ٟصةةدني ة ملل -ز -8كَٚ 630جبةةت ف تة نيٜخ
اٱ  ّ٬يًيفٖيب ز -05ك21
 -98ا٭مل ٝت َجب  ١ف ت نيٜخ َشل – َصدني
 -99ت نيٜخ ملػدا َ -صدني

ملل -ز-01

 -011الصدني اي ملل -ز-01

ملل -ز-39

ك231

ك088

ك085

هبةةد ايهةةا ِٜا٭ةةةرت-

ٜ -010ةةٛإ هبةةٌ اخلزاهةة -ٞحتكٝةةل
دلُه ايًػ ١ايعاملَ ١ٝشل -ك0983 -023
 -012ت نيٜخ اٱ َ -ّ٬صدني
 -013الصدني اي ملل -ز-06
-014

ملل -ز-05

ك237

ك294

ٜٛإ هبٌ اخلزاهَ -ٞصدني

ملل-

ك49

ٜ -015ةةٛإ أملةة ٞة ّ -ةةةار اخلطٝةةا اي "ٜةةز -ٟحتكٝةةل ذلُةةد
هبد ٙهزاّ -اني الع نيف -ز -0ك95ا ايك ٖا0950 ٠
055

-016
-017

ملل-

َعذِ ايشعااَ -٤صدني

ك364

ٜٛإ ايُٓا -ٟحتكٝل ايطٝا ايعش ش -دلُه ايًػة ١ايعاملٝة١
َشل -0980 -ك95

-018

ٜةةْٛس اي ة َاا -ٞ٥ه ة

ةةةعاا ٤هب ةة-ٕٛٝ
ملبٚت -ك0986 -76

-019

ت نيٜخ اٱ َ -ّ٬صدني

ك56

-001

أملةةة ٛايؿةةةاز ا٭نةةةؿٗ ْ -ٞا٭غةة َْ -ٞصةةةدني ةة ملل -ز-9
ك297

-000

ايشعا َجبت ف ا٭غ ْ ٞزَٚ 9ا ١ٜٚايصةٛي ٞف أ ه ايه ة ه –
حتكٝل ذلُد ا٭ثا – ٟاني ايب  -ملبٚت

-002

اني اٯؾة ة م

-003

ملل -ز-07

ايه ةةا-

ٜةةةٛإ هًةةة ٞملةةةٔ ا ٗةةةِ -حتكٝةةةل مًٝةةةٌ َةةةا ّ-
ا دٜد -٠ملبٚت -ك ٕٚ -03ت نيٜخ
َجب ٕ ف ت نيٜخ ملػدا َ -صدني

ملل -ز-04

ملل -ز-2

-004

َاٚز اييفٖاَ -صدني

-005

اْعا ضش ٢اٱ  ّ٬٭محد أَي -ز-2
ملل -ز-5

ك09

ك288
ك084

ك5

-006

َاٚز اييفٖاَ -صدني
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ايفصٌ األوٍ
ايًػة بني ايفًطفة وعًوّ ايتذسيب
ٜعد ايؿٛ ًٝف ا٭ل ْ ٕ ٖٜٛ ٞدٛتؿاٜا ٖةب نيا -0744 Herder
أ َٔ ٍٚتبٓٸَ ٢شهً ١أٚي ١ٝايًػ ١هً ٢ايعكٌا ؾ ن ّ٬ملي َة َ ٬يا ٜهة
ايؿصةةٌ مل ُٗٓٝة ٜةة ٟ ٛملسن ة ي ١اي ة ؿهب ف ٖةةيفا البشةةحا ٚيهةةٔ ٫مل ةدٸ َةةٔ
اٱقااني ملس ٸٕ ايًػ ١اس ٝة ز ٚدة ٛا نُة ٖة ٞاس ٝة ز ٚدةَ ٛؿهةاا ٚف إثةا
ا٫س  ٝة ديا تٓشةةس ايع٬قةة ١ملةةي ايطةةاؾي هًةة ٢أُْٗ ة ٚاسةةدا أ ٚن يشةة٤ٞ
ايٛاسدا ؾ يشعٛه ت هًِا تٴؿهاا ته اا هً َ ٢ة  ٜٛت رل ًؿة١ا ملةي
طةٛني ٚآمةا َةٔ أطةٛاني ٛٸٖة "العةاف"ا ٛ ٚٸٖة اٯمةا "الة "ٟا ؾ شةةهٌ
آي ٝت تؿهبٖ ٚأ يٝا س ٝتٗ ا ثِ ت اه إىل أ طٗ اي عبب١ٜا ؾٝػةدٚ
نٌ َٔ ي ػة ١ا٭َةٚ ١ؾهاٖة ف تٛانةٌ دةديٞا ٚتػةدَ ٚعة٘ هًُٝة ١ايؿصةٌ
الدني  ٞملي ايطاؾي أسذَٗٓ ١ٝذ١ٝا تٓشس هٓٗ َكٛي َ ١طش ١رل زي ١ملةة
"ايًػٚ ١ه  ٤يًعكٌ – أ ٚس ٌَ يًؿها"ا ٜ ٚة خًٓ اية ؿهب الدني ةَ ٞةٔ
ٖةةةةيف ٙالكٛيةةةة ١س ةةةة ٢اٯٕا ٚقةةةةد اْ كًةةةةت إىل اي عًةةةة ِٝا٭نةة ة ميٝ ْ ٞذةةةة١
اٍ ٗ ٫
0813

ٜ ٚهٔ ا٭ل ْٖ ٞب ني ملبعٝد هٔ ال سي ١ايك ١َٝٛيد ٣ا٭َ ١ا٭ل ْٝة١ا
هٓةةدَ سعةة ٞالبشةةح ايًػةة ٟٛملك ةةط ٚاؾةةا َةةٔ اُ ٖ٫ة ّ يدٜةة٘ا ٚم نةة ١ف
ذل ٚي ةة٘ ضةةبط ايع٬قةة ١ملةةي ايًػةةٚ ١ايؿهةةا ٚحتدٜةةدٖ ا ملةةٌ ميهةةٔ –هًةة٢
ايةةااد  -اه ب ة ني ٙاياا٥ةةد ا٭ ٍٚيًٓعاٜةة ١اي ة تعةةزٚ ٚنياّ أ ةة ّ ٝيًػ ة ١ف
تشةةهْ ٌٝعةةا ٠اٱْ ة ٕ إىل ايهةةٕٛا ٚهًةة ٢ايةةاغِ َةةٔ أْٸٓ ة ْ ٫ش ة نين٘
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َُٖٛةة٘ ايكَٝٛةة" ١اٱٜدٜٛيٛدٝةة "١اي ة ن ْةةت ت٪نةةد َةةٔ "اخلًةةـ" ْعا ٜةة٘
()0
ايًػ١ٜٛا ؾإْٸٓ ْاَ ٣ع٘ إٔٸ ايًػ ١ي ٝت دلا أ ا ٠ؾها
ٚيكةةةد أؾصة ة ٖةةةب ني هةةةٔ َشةةةاٚه٘ ف ايةةةاملط ملةةةي مصة ة  ٥ايًػةةة١
ٚمص  ٥ا٭َة ١اية تٓطكٗة ا َعًٓة ّ "إٕ نةٌ أَة ١تة هًِ نُة تؿهةاا
ٚتؿهةةةا نُة ة تة ة هًِ إٕ نيملٸة ة ت العاؾةةة ١ايبشةةةا :١ٜاحلكٝكةةةٚ ١ا ُةةة ٍ
ٚايؿهةة ١ًٝقةةد أنةةبشت آهلةة ١مبكةةداني َة ٖةة ٞايًػةة ١ايكَٝٛةة ١نةةيفيو تا ةةِ
()2
احلد ٚا ٚخط ا ٝط يهٌ َعاؾ ١ملشا"١ٜ
ٖٚةةب ني قبةةٌ إٔ ٜهةة ٕٛمل سج ة ّ ؾًٛٝيٛد ٝة ّا ٖةة ٛؾ ًٝةةٛف َةةٔ ؾ ٬ةةؿ١
هصةةا اي ٓةةٜٛاا ٖٚةة ٛأٜهةة ّ ْ قةةد هًةة ٢طاٜكةة ١ايؿ ٬ةةؿ١ا ٚنةة ٕ تًُٝةةيفّا
يًؿ ًٝةٛف نة ْط َٚ KANTEMMANuel 1804 – 1724ةةٔ العةةاٚف إٔ
ٖب ني قد ه نيى أ  ٙن ْط ملةة "ْكد ايعكٌ"ا ٚٚضه َك ملً٘ "ؾ ٛٝيٛد" ٝ
ًَه ت العاؾٚ ١اياأ ٟايك  ٌ٥ملةة "أٚي ١ٝايًػ ١هً ٢ايعكٌ"ا ثِٸ مثٸةٔ "اي ذاملة"١
ٚا ُد َٓٗ َؿ ٖ ُ٘ٝيًزَ ٕ ٚاله ٕا نُ ٚضه ٚسةد ٠الة  ٠ف َكدَة١
تصٛنيات٘ا  َٔٚم ٍ٬ددٍ ايطبٝع١ا آَٔ جبدٍ اي نيٜخا ٚحت٫ٛت العاؾ١ا
ذل ة  ٫ّ ٚإثب ة ت "إْ ة ْ ١ٝايجك ؾ ة ت اياٚسٝةة "١هًةة ٢أْٗ ة أنةةٌ مل هةةح ي كةةدّ
()3
ايشعٛه"
ٚف املةةٖ ١ةةب ني ٚآنيا٥ةة٘ ٜهُةةٔ البعةةح ايكةة َٞٛايةةيف ٟةةةػٌ ايعًُ ة ٤
ا٭ل ٕا  ٖٛٚملل هًٜ َ ٢دٸهٝة٘ اية ؿهب الدني ة ٞملصةٛك اي ٓة ع ملةي
ايؿاْ ةةةةٝي ٚا٭لةةة ٕ هًةةةة ٢الكةةة طع ي ا ػةةةةااؾ ٝي ايٓةةة طك ي مل ٭ل ْٝةةةة:١
اٱيزاو ٚايًٛنئٜا ٚتبةدَ ٚشةهً ١اْ٫شةػ ٍ مل يًػة ١هٓةد ا٭لة ٕ ات ه٬قة١
ٚطٝةةةد ٠مل ْشةةةػ هلِ مل يؿً ةةةؿ١ا َٚةةةٔ ٖٓة ة ْؿ ةةةا نيأ ٟآ ّ ةة ة ف ADAM
َٓ" : SCHAFFةةيف ٖةةب ني ٚؾةةُٖ ٕٛبٛيةةد تبٓةةت ايدنيا ةة ت ا٭ل ْٝةة ١ايًػٜٛةة١
َاات هدٜةد ٠ا٭طاٚسة ١ايك ً٥ة ١ملةسٕ َٓعَٛة ١يػٜٛةَ ١ة – َؿا اتٗة ٚسلٖٛة
ٚتاانٝبٗ  -تة٪ثا ف طاٜكة ١نيٜ٩ة ١أًٖةٗ يًعة ا ٚف طاٜكة ١تؿهبٖةِا
ٖٚيفا ٜعين إٔ ايًػ ١اي حتد قدنيتٓ هًة ٢ايهةٖ ّ٬ةْ ٞؿ ةٗ اية حتةد
()4
طاٜك ٓ هً ٢اي ؿهب"
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ٚيٝس "ة ف" ٚسةد ٙنة ٕ هٓةد ٖةيفا ايةاأٟا ؾكةد أنةد غة  ٜٚ ٟشةا
" Deutcherإٔ ملعض ايًػ ت تعذز هٔ اي عبب هٔ أؾهة ني َعكةد٠ا يؿكةداْٗ
قٛاهةةد سلةةَٓ ٛطكٝةة ١مبة ؾٝةة٘ ايهؿ ٜةة١ا ملعهةةس ا٭ل ْٝةةَ ١ةةجّ٬ا اية تعةدٸ
َ ١ًٝ ٚج ي ١ٝي شه ٌٝأهُل ٚأ مٸ ا٭ؾه ني ايؿً ؿ١ٝا يه ْٗٛيػَٓ ١عُة١
تٓع ّ ُٝقٝك ّ ملشهٌ ًَشٛظ ا قد ٜه ٕٛاي با ف ن ٕٛايشعا ا٭لة ْٞ
ةعب ّ َٓعُ ّ ؾهاّ ٜا ملٌ تؿ كةا ملعةض ايًػة ت إىل تصةاٜـ ال ة كبٌا ؾُةٔ
ايطبٝع ٞإٔ ٜعذز أًٖةٗ هةٔ اية ؿهب ال ة كبًٞا  ٜٚة ش ٌٝهًة ٢ايبة ملًٝي
ؾِٗ نيٚا ١ٜا اميٚ ١ايعك ها سٝح ت ة خدّ ايًػة ١ايب ملًٝةَ ١صةطًش ّ ٚاسةداّ
يً عبب هٔ العٓٝيا ٚتبد ٚا٭دااف ايبشا ١ٜيًٓةاٜٚر دًٝة ١ف ْػُة ت يػة ِٗ
ال ٚ ١ً٥الٓشدني٠ا ٚميهٔ يف ع اي ّ٬ايا ١ٝ ٚايهٝ٦ب ١ف أحل ٕ تشة ٜهٛ
ؾ ٝةةةه ٞاحلزٜٓةةة١ا ٚايؿاْ ةةة ١ٝي ٝةةةت يػةةة ١ني ْ َٚةةةٚ ١ٝس ةةةاا ملةةةٌ ٖةةةٞ
يػةة ١ني ْ َ ٚةة ١ٝمل َ  ٝة ا ٚاٱزلًٝزٜةة ١يػةة ١ق ملًةة ١يً ه ٸٝةةـا ملةةٌ قةةد تهةةٕٛ
()5
يعٛمل"١
ٜٓ ٚع ل ايدنيو ايًػ َٔ ٟٛاٖ ُ ّ ايؿ ٬ؿ ١ف ايكاْي اي مله هشةا
ٚايجة َٔ هشةةاا  ٚيةةو ٭ْةة٘ ْة تر هةةٔ صٛيٝةة ١ايةةدنيو ايؿً ةةؿٚ ٞمصٛنةة١ٝ
ايةةةدنيو ايًػةةةٟٛا "ؾكةةةد أنةةةد ايؿ ٬ةةةؿَ ١ةةةٔ رل ًةةةـ اٖ ٫ة ة ت سكٝكةةة١
َ ٪اٖ  :إٔ ايًػ ١تعهس مصة  ٥ايشةعٛه ايٓ طكة ١ملٗة ا َٚةٔ د ْبة٘ ملةٝٸٔ
ايؿٛ ًٝف اٱزلًٝز ٟؾاْ ٝس ملٝه Bacon ٕٛف ايكةإ اي ة مله هشةا أْٸٓة
ْ ة طٝه إٔ ْ شةةـ ٥٫ةةٌ ًَُ ٛةة ١٭مةة٬م ايشةةعٛه ٚهكٛهل ة َةةٔ مةةٍ٬
()6
يػ ٗ "
 ٖٓ َٔٚنة ٕ ايؿ ًٝةٛف الع نةا ٖ ٜةدغا-0889
ٜةةا" ٣إٔ ايًػةة ١ميهةةٔ إٔ زلعةةٌ َٓٗ ة طاٜكةة ١ؾهةةا ؾً ةةؿ١ٝا ؾ ة يؿها
ٜانز ف ٚاقع ١ايك ٍٛايب ةٝط١ا ايًػةٖ ١ة ٞهًةٖ ٢ةيفا ايٓشة ٛيػة ١ايهْٛٓٝة١
نُ ايػٖ ّٛٝة ٞغٝة ّٛاي ةُ  ٤ملؿعةٌ ايكةٜ ٍٛة ٛع ايؿهةا ف ايًػة ١مطةٛط
ساخ َ ٛاضع١ا أنجا تٛاضع ّ ٚنُ ّ َٔ اخلطٛط اي ٜايفٗ ايؿ٬ر ف
()7
سكً٘ ملط ّ ملط" ١٦ٝ
Heidegger 0976
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ٜ ٖٚدغا ٖ ٛأسد َ ٞ ٪ايٛدٜ ٛة ١ا٭ل ْٝة١ا ٚتكة ّٛؾً ةؿ ٘ الج يٝة١
هً ٢ؾها" ٠ايزَ ْ "١ٝاي ٜااٖ ف اْ٫ؿعة ٫ت ايدامًٝة ١يٲْ ة ٕا ٚالةزاز
هٓد ٙأٚىل َٔ غبٙا أَة اهلةِ ٚايكًةل ؾٝهْٛة ٕ َةه الةزاز ايٛدة ٟ ٛايةيفاتٞ
يٲْ ٕ اييف" ُ٘ٝ ٜ ٟايٛد ٛف ايع " ٖٚيفا َ أٚنةً٘ إىل ٚدة ٛايؿهةا
َ كةةةدَ ّ هًةةة ٢ايًػةةة١ا ٚيعةةةٌ ٖ ٜةةةدغا ا ةة ُااني يً ةةة٬ي ١ا٭ل ْٝةةة ١ف ؾً ةةةؿ١
اي شًٝةةةٌ ايًػةةةٟٛا ؾكةةةد اقةةةرتر ُٖبٛيةةةت َ 0859 -0769 Humbultةةةيفٖا
"ا٭ خ اي نيطل ١ٝف ايًػ تا  ٖٛٚالةٓٗر ايةيفٜ ٟجبةت أْة٘  ٚقُٝة ١نةبب"٠
ٚم نةةة ١ملعةةةد إٔ هة ةزٸ ايٓذةة ر ايٛا ةةةه يًُةةةٓٗر ايةةةدانيٜٚين ف هًُةةة :ٞايًػةةة١
ٚاي ة نيٜخ هًةة ٢أُْٗة البعةةح اي ة نيطل ٞيةةةة ٖ َبٛيةةتا ؾكةةد أ ةةس اٱزلًٝةةزٟ
تشة ة نييز نيٚملةةةات انيٜٚةةةٔ  0882 – 0819ؾهةةةا" ٠اي طةةةٛني اي ة ة نيطل ٞيًعة ة
ايعهةة "ٟٛثةةِ اة ة ل َةةٔ العاؾةة ١ايبٛٝيٛدٝةة ١ايك ُ٥ةة ١هًةة ٢ايبشةةح اي ذةةاٜيب
"تطٛني ايطبٝع ١احل "١ٝاي قدَت يًعًُ  ٤ايًػٜٛي –ٝ ٫ٚٸُ ا٭ل ٕ – الةٓٗر
ف تطٛني ايًػ ت ٚانيتب طٗ ملؿها ٠ا ْ٫خ ها َٔ سٝح ا ْ٫خ ه ٜكة ّٛهًة٢
ا٭قةة٣ٛا "ٚتعةةد ْعاٜةة ١انيٜٚةةٔ تس  ٝة ّ يًؿهةةا ا ةةدي ٞف هًةة ّٛايطبٝعةة١
ٚاٱْ ة ة ٕا نُة ة ة ة ُٖت ملشةةةهٌ دةةةيفني ٟف إقصة ة  ٤ايٖ٬ةةةٛت الجة ة يٞ
ٚال ٝؾٝزٜكٝة ة ا نُة ة ة ة ُٖت ف تس ةةةٝس ايعًةةةِ ايطبٝعةةة ٞهًةةة ٢ال ٜةةة١
ا ديٝةةةٜٚ )8( "١بةةةدُٖ ٚبٛيةةةح َعةةة"اّ هٓة ة ٓة ة ر ال طةةةاف ف ايبٛنيدٛا ٜةةة١
ا٭ل ْ١ٝا هً ٢اياغِ َٔ تسثا ٙمبب  ٨ايجٛني ٠ايؿاْ 0789 ١ٝ
بني ايطبيعة وايجكافة:

هٓةةدَ ْشةةا الؿهةةا ٚاي  ٝةة ٞاي"ٜطة ًْٜٝٚ ٞة ّ إٜةةٛانيت غ ٜ ٬ة ٕٛ
 0898 -0819 GladsToneن مل٘ " نيا ة ١ف ٖةَٛبٚو ٚايعٗةد اهلةَٛبٟ
 "0858ه  ٜ٘ٓايؿٛ ًٝف ا٭ل ْ ٞن نيٍ َة نينس ايةيف ٟة  ٚسةد ٚأل ْٝة
ا ػااؾٝةٚ ١ايًػٜٛة١ا ملةٌ ة  ٚأٚنيٚملة ا يٝػةد ٚةة غ ّ٬ايعة إَة َعة٘ ٚإَة
هً٘ٝا ؾه ةا إىل سًٝؿة٘ ا ٫ةرتاتٝذ ٞإزلًةز ٜ 03 - 8 - 0858كة" :ٍٛإٕ
ن ه غ ٖٛ ٕٛ ٜ ٬ي ٌٝهً ٢هدّ قدني ٠اٱزلًٝز هًة ٢إْ ة ز َة ٖة ٛقةٝٸِ
()9
ف نيا ت هًِ ايًػ"١
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ٚهًةة ٢ايةةاغِ َةةٔ اٖ ُ ة ّ َ ة نينس مل ة ٭ ه اٱغاٜكةةٞا ؾإْةة٘ قةةد قةةاأ
ف سة  ٍٚإْٗة  ٤ايؿً ةؿ ١مل شكٝكٗة
ن ه غ ٜ ٬ة َ ٕٛةٔ َٛقعة٘ نؿ ًٝة ٛٺ
هً ٢ا٭نيى – نُ تصٛني -ا ٚقةد دة ٤ت قاا٤تة٘ نةٛني ٠هةٔ قةاا ٠٤ايعكةٌ
ايشُٛي ٞيعٌُ ق ّ هً ٢اخلصٛنة١ٝا  ٫ٚةٝٸُ ف حتًٝةٌ ايةٓ اهلةَٛبٟا
 َٔٚا دٜا ا ْ٫ب  ٙإي ٖٛ ٘ٝإٔ غٜ ٚ– ٞ ٝ ٕٛ ٜ ٬ا –ني٥ةٝس  ٚنيا– ٤
غ ني ا ٤ ُ ْ٫اي  ٝةٚ ٞالٛقةه اٱ اني ٟإىل مصٛنة ١ٝا٭ ٜةا ايٓ قةد ايةيفٟ
نيأ ٣ف ايشعا اهلَٛب ٜ َ ٟبك٘ إي ْ ٘ٝقد غاملٞا ٝ ٫ٚٸُ ف َشةهً١
"ا٭يٛإ" ٚام ٬ف ٫٫تٗ ملي هصا َٖٛبٚو ٚايعصٛني اي تً ٘ا ف سي
ٜػة ة ني َة ة نينس َٛقعةةة٘ ن ق صة ة ٚ ٟؾ ًٝةةةٛف هٓةةةدَ قةةةاأ ن ة ة ه
غ ٜ ٬ة ٕٛا ٜٚبةةد ٚإٔ ايطبٝعةة ١ايجك ؾٝةة ١يػ ٜ ٬ة  ٕٛتؿص ة هةةٔ ذل ٚيةة١
اٱزلًٝةةز نسَةة ١نةة هد ٠ت ةةع ٢إىل اَةة ٬ى اٱنيخ اي ْٛٝة ْٚ ٞمٳًَؿةة٘ اٱنيخ
ايا َٚة ْٞا ي  ٪ةةس هً ُٗٝة ا ثةةِ تطًةةل هًٝةة٘ العذةةز ٠ا٭ٚنيٚملٝةة١ا ٚتعةةين إٔ
أٚنيٚمل َٔ اي ٕ ْٛٝإىل ايا ٕ َٚإىل اي٬تةي ٚايٓٗهة ١قةد مت ا ة ُ٬نٗ َةٔ
ايعصا اٱزلًٝزٟا اييف ٟملةدأ َةه دٝؿةا ٟتش ٛةا  choicer 1400- 1340ف
ايعُةةٌ ا٭ ملةة" ٞسه ٜة نة ْرت ملةةب"ٟا ثةةِ َةةه ؾاْ ةةٝس ملٝهةة ٕٛف "ا٭ ا٠
ا دٜةةد "0621 ٠ثةةِ َةةه ْٝةةٛتٔ ف ان شة ؾ٘ قة ْ ٕٛايهةة ٤ ٝايشُ ةة0669 ٞ
ٚف د مل0688 ٘ ٝا َٚه اني ٜٔٚف تطٛني 0877 ٘ ٜإىل اْ٫ك٬ه ايصٓ هٞ
ٚنع ٛاي"دٛا  ١ٜنطبك ١ن ْع ١يًعصا احلدٜح
َٚةة نةة ٕ يً"دٛا ٜةة ١إٔ تةةةٓٗض مل لشةةاٚع ايصةةةٓ ه ٞيةة ٫ٛإٔ هصةةةااّ
تكةةدَٗ ا ٖةة" ٛهصةةا ايعكةةٌ"  The Age Of Reasonنُةة أطًةةل هًٝةة٘
ة ٛٝنيات ٖ َبشةةاا ٚن ة ٕ ٜعةةين ملةة٘ "ؾ ٬ةةؿ ١ايكةةإ اي ة مله هشةةاا ٚف
َكدَ ِٗ ملٝهٚ ٕٛمل ه ٍ ٜ ٚهة نيت  ٚةب ٛٓٝا ٜ٫ٚبٓ ةز ٖٚةٛملز ٚغة ي"ًٛٝ
 ٫ٚخًةةةةة ٛآنيا ٤ايبةةة ة سجي الع نةةةةةاَ ٜٔةةةةةٔ اي زٜٸةةة ةد ف ٚني ايًػةةةةة ١ايجكةةة ة ف
ٚاي  ٝةةٞا ؾةةب ٟٚغة  ٜٚ ٟشةةا " :guydeuts herإٔ أسةةد ايؿ ٬ةةؿ ١طةةٛني
ؾُٗٓ ة ي ة نيٜخ أ ةةا ٠تٝةةٚ ٛني اي ة قةةدَت مخ ةةًَ ١ةةٛى ٱزلًةةرتا َةةٔ أنةةٍٛ
ًٜٚز١ٜا ٚقد أؾص هٔ اي با احلكٝك ٞايه َٔ ٚنيا ٤اْشةك م الًةو ٖٓةاٟ
ايج َٔ هٔ ايػ تٝه ٕ ؾإٕ َ ٬ٝايد ٜٔاٱزلًٝه ْ ٞاْبجل َٔ َك هة ٝت
065

ايًػةةة ١اٱزلًٝزٜةةةَ ١ةةةٔ  ٕٚةةةةوا ؾكٛاهةةةد اٱزلًٝزٜةةة ١اية ة ت ةةةسنيد ملةةةي
ايؿاْ ٚ ١ٝا٭ل ْٝة ١ؾاضةت هًة ٢ايؿهةا ايةدٜين اٱزلًٝةز ٟإٔ صلةد يٓؿ ة٘
()01
َه ْ ّ ملي ايه ثٛيٝه ١ٝايؿاْ ٚ ١ٝاي"ٚت ْ  ١ٝا٭ل ْ"١ٝ
َجةةٌ ٖةةيفا ايةةاأ ٟقةةد ٜؿ ةةا د ْب ة ّ ٖ َشةةَ ّ ٝةةٔ دٛاْةةا سةةدخ  ٝةةٞ
نبب ن ش ٍٛإزلًرتا إىل اٱزلًٝه ْ١ٝا أ ٚاْشةك م الًةو اٱزلًٝةز ٟهةٔ
الانةز ايهة ثٛيٝهٞا يهةٔ تؿ ةةب احلةةدخ ضل ة ز إىل نيا ةة ١ف طبٝعةة١
اٱقط ة ع اٱزلًٝةةز ٟايةةيف ٟأؾهةةت ثاٚاتةة٘ إىل تشةةهٌ ايٛضةةع ١ٝا دٜةةد٠ا
 ٖٞٚاي"دٛا  ١ٜاي ؾ شت اٯؾة م هًة ٢هة ددٜةدا ٖةيف ٙاٯؾة م تك هةٞ
اْ٫ؿصة ٍ هةةٔ الانةةز ايهة ثٛيٝهٞا ٚف ايٛقةةت ْؿ ةة٘ تك هةة ٞتس ةةٝس
ت ثك ؾٝة١ا
ٚي ١قَٝٛة١ا ٖٓٚة ٜبةد ٚنةٌ َةٔ اْ٫ؿصة ٍ ٚاي س ةٝس َك هة ٝٺ
ت ٛؽ ايجٓ  ١ٝ٥اليفنٛني٠ا ٚمل يٓ تر ؾإٕ اٱداا٤ات اي  ٜٓ ١ٝ ٝر هٓٗة ةط
ط َةةٔ اي عةةببا ٚيعةةٌ ا ةة ك ٍ٬اي ٜ٫ٛة ت ال شةةد٠
َةةٔ اي ة ؿهب ٜك ملًةة٘ ة ْ
ا٭َاٜهٝةة– ١ؾ ُٝة ملعةةد -هةةٔ ملاٜط ْ ٝة اٱَ"اطٛنيٜةة ١ف 0776 - 7 - 4
قةةةد ؾةةةاى ة ة ٸٛاّ ٖة ة  ّ٬٥يًػةةة ١اٱزلًٝزٜةةة١ا ؾ ت ة ة ع ايٜ٫ٛة ة ت ال شةةةد ٠ملةةةي
ذلةةةٝطي :ا٫طً ةةةٚ ٞاهلةة ٟا اق هةةةٚ ٢دةةة ٛا ةةةرتاس ت غةةةب َعٗةةة ٠ ٛف
إزلًرتاا ٚإٕ ٚد ٛطبٝع ١دػااؾ ١ٝرل ًؿ ١هٔ ملاٜط ْٝة اق هة ٢ملةدٚني ٙةٛٸ
طاٜكةة ١ف اي ة ؿهب ايًػةةٟٛا ٚطاٜكةة ١ف ايٓطةةل رل ًؿ ة ي هةةٔ ملاٜط ْ ٝة ا
س  ٢غدا ايك َٛو ا٭َاٜه َ ٞهخُ ّ هً ٢س ه ايكة َٛو اي"ٜطة ْٞا
ٚيةة ٖةةة ٛنياؾةةةد يؿهةةةا ٠ثٓ ٝ٥ةةة ١اْ٫ؿصةة ٍ ٚاي س ةةةٝس َةة دةة  ٤ف مطةة ه
الؿهةةةا ٚايشةةة ها ا٭َاٜهةةة ٞنيايةةةـ ٚايةةةد ٚإميا ةةة 0838 ٕٛف مجٗةةةا٠
ايطةةة٬ه ال خةةةادي ف ا َعة ة ت ا٭َاٜهٝةةة١ا ٖٚةةة ٛمبج ملةةة ١ا ٫ة ة كٍ٬
ايجكة ف ٚايعكً ة ٞايةةٓعب ٜٔي ٬ة ك ٍ٬اي  ٝةةٞا ٜكةة" :ٍٛاْطةةل مب ة تةةٛسٞ
إيٝو مل٘ ْؿ و اٯٕا ؾُ َت ن م اي عبب هٔ يو ايةٛس ٞأَٓٝة ّ ف ْكًة٘
ٚتصٜٛا ٙؾكد أس ٓت ج ٌٝايعكٌ ا٭ن" إٕ ايعبكا ١ٜتٓعةا إىل ا٭َة ّ
ٜٓ ٫بػ ٞإٔ تطًا نس ّ َٔ ال  َٔ ٤أٚه ١ٝاٯمأٜا ٫ملةدٸ يهةٌ هصةا إٔ
ٜه ةا ن بة٘ا ًًَٓة ٚسلةٔ ْصةةػ ٞإىل نيملٸة ت ايشةعا اٱزلًٝةزٟا إٓ يٓة إٔ
()00
َْ٪اى أَاٜه "
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َٓٚيف ايكإ اي و هشا – اْط٬ق ١ايٓٗهة ١ا٭ٚنيٚملٝةَٚ -١ة ملعةدٙا
ٚايعًِ ايطبٝعٜ ٞؿاى ْؿ ٘ هً ٢اييفٖٓ ١ٝا٭ٚنيٚملٝة١ا َٚةٔ ْ ٥ذة٘ ا٫ه ُة
هًةة ٢احلةةٛاو هًةة ٢أْك ة ى ايعةةٔ اي ْٛٝة ْٞا ٚي ة ٖةة ٛدةةدٜا مل ة ي ٛثٝل إٔ
ؾ ٬ؿ ١ايطبٝع ١قد ة ٚا ف ايكةا ٕٚاي ة مله هشةا ٚايجة َٔ هشةا ٚاي ةه
هشةةاا ٚأُٖٗةةِ غة يٚ ًٛٝملٝهةةْٝٚ ٕٛةةٛتٔا ٚية ٖةة ٛدًةٞٸ إٔ حتةة٫ٛت هًةةّٛ
ايٓٗه١ا ٚاْ ك ٫تٗ َةٔ ةٝطا ٠ايٖ٬ةٛت إىل احلاٜة ١ايؿا ٜة ١ايعكًٝة١ا قةد
ؾاضةةةت أ طةة ّ يػٜٛةةةَ ١ةة نةة ٕ هلةة إٔ تٛدةةةد يةةة ٫ٛإٔ ا ةة ده ٗ ايعكةةةٍٛ
ايؿا ١ٜ
املكوالت ايعاَة واإلدساءات ايفسدية:

ٜٴذُةةةةه الؿهةةةةإٚا أٜ ٚهةة ة أغًةةةةبِٗ ٜهةةةة ٕٛهًةةةة ٢اٱمجةة ة عا إٔ
ايؿ ًٝةةٛف اٱزلًٝةةز ٟد ة ٕ يةةٛىا ٖ 0714 – 0632 Lockejohnةة ٛالٗةةُٔٝ
هًةةة ٢الؿهةةةا ٜٔا٭َةةةاٜهٝي َةةةٔ  ٟٚا ٫ة ة  ٙايجةةةٛني ٟايعكْ٬ةةةٞا ؾُةةةٔ
تع يُٝةة٘ ا ة ك ٢أٚي٦ةةو َشةةاٚهِٗ ايٓكةةد ٟضةةد اي"ل ة ٕ ا٭َاٜهةة ٞالُجةةٌ
يهب ني الًٓ ى ٚأنش ه ايٓؿ َٔ ٛاٖ ٫ي :ايٖ٬ةٛتٚ ٞايةزَينا ٚن ْةت
آنيا– ٙ٩اله ٛملةةةةةة ١مل ٱزلًٝزٜةةةةةة ١طبعةةةة ة َّ -صةةةةةةدنياّ يًؿهةةةةةةا اي  ٝةةةةةةٞ
ايؿً ؿ ١اي  ٝة ١ٝف
ا٭َاٜهٞا ملشهٌ ٜ ٫كبٌ َع٘ ةاٜه ّا ؾكد
هٗد ايجٛني ٠ا٭َاٜه١ٝا ٜ ٚهٔ ايؿها اي  ٞ ٝا٭َاٜهة ٞإ ٫تةسّ٬ٜٚ
()02
ل ن ب٘ د ٕٛيٛى"
ٜٚبد" ٚيٛى" نيغةِ أْة٘ ٜعةّ إ ٫أنيملةه ةٓٛات ف ايكةإ ايجة َٔ هشةا
ة ملك ّ يعصةةاٙا ملةةٌ َ كةةدَ ّ هًةةَ ٢ؿهةةا ٟايكةةإ ايج ة َٔ هشةةا ف دٛاْةةا
هدٜد٠ا أُٖٗ ا ْا ايرتملٟٛا ٚاٯما ايعكْ٬ة ٞايؿةا ٟا ٚتبةد ٚنة ٝغ ٘
ايؿا ْ ١ن ْت ايب هح ا٭ٖةِ هًة ٢اْ شة ني ٙف ايٓخبة ١الجكؿة ١ا٭َاٜهٝة١ا
 ٫ٚةةٝٸُ ف إ اس ةة٘ ايعًٓٝةة ١يعةة ٖا ٠اي ةةد ٜٔا ُعةة ٞايةةيف ٜ ٟخةةيف ةةةهٌ
ا ٫ة بدا ال ٪ة تٞا ٜكةة" :ٍٛإٕ ايةةد ٜٔؾةةا  ٟمةة ك َعٓٝةة٘ ف ْؿ ةةٞا
ٚأ ٓبط٘ َٔ اتٞا  ٜٚش ٌٝهً ٢إْ ٕ آما ف ايدْ ٝملس اٖ إٔ ٜٗدٜين
ف ايد ٜٔنااط ّ َ ك ّ ُٝإ ا تٗدْْ ٞؿ  ٞإٕ ايطاٜل ايهٝل ايةيف٫ ٟ
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طاٜةل ةٛا ٙالة ٟ ٪إىل اي ةُ ٜ ٫ ٤عاؾة٘ ايك ضة ٞملسؾهةٌ ية ٜعاؾة٘ نةةٌ
إْ ة ٕ يٓؿ ةة٘ هلةةيفا نة ٕ نيٚر ايؿةةا َةةٔ ةةةسٕ نة سب٘ ٚسةةد ٕٚ ٙةةٛاٙا
()03
٫ٚملدٸ إٔ ٜرتى ٚةسْ٘ ؾ"٘ٝ
ٜع كةةةد نةةةجب ٕٚإٔ اٱزلًٝزٜةةة ١قةةةد اْ شةةةات مة ة نيز سةةةد ٖ ٚمل ةةةبا
"احلكب ١ا ٫عُ ني"١ٜا ٖٚيفا باٷ ٚد٘ٝا ٚيهٓ٘ ٜ ٫ؿ ا ٖ ١ُٓٝاٱزلًٝز١ٜ
ايٛا ةةع ١ملشةةهٌ ن َةةٌا ؾكةةد ن ة ٕ ٱ ةةب ْ َ ٝة س ١ا ة عُ نيً٥ ٖ ١ٜةة١ا
يهٔ اٱ ب ْ ١ٝحتكل َ ٜٛا  ٟاٱزلًٝز١ٜا ٚيعٌ ايؿ ٬ؿ ١اٱزلًٝةز َةٔ
يٛى إىل ملٝه ٕٛإىل ْٛٝتٔ إىل اني ٜٔٚقد َٓشةٛا اٱزلًٝزٜةٖ ١ةيفا اي كةدّا
ٚم نةة ١ملعةةد إٔ غةةدت يػةة ١ايعًةةِ ايطبٝعةةٞا ٚيػةة ١ايؿً ةةؿ١ا ٚيعةةٌ انيتب ة ط
ايؿً ؿ ١ف ايكاْي :اي مله هشا ٚايج َٔ هشا ملعًِ ايطبٝعةٖ ١ة ٛايةيف ٟأَةدٻ
اٱزلًٝزٜةة ١ملط قةة ١اي ٛيٝةةد ايةةيفاتٞا ؾ يعًُة ٕ الةةيفنٛنيإ َ شةةٜ ٫ ٕ٫ٛكؿة ٕ
هٓد سدٸ أ ٚنٛني٠ا ٚإٕ اي طةٛني الةيفٌٖ يٓ ة ٥ر ايعًةِ ايطبٝعة ٞنة ٕ ٜؿةاى
هً ٢ا٫زلًٝز ١ٜإ ت كدّ َع٘ َ ذٝب ١ي ش٫ٛت٘ا ٚقد ة هدٖ َةٔ د ْبٗة
ايدامً ٞايبٓ ١ٝايٓش ١ٜٛالاْ١ا اي ا ا ت َاَ ١ْٚه "يٛى"  " ٚاني"ٜٔٚ
َٚةةٔ د ْةةا آمةةا تبةةد ٚايعاملٝةة ١ف ايعصةةا اي ٛةةٝط ْٚ -عةةين ايكةةاْي
ايجة ة َٔ ٚاي ةةةه الةةةٜ ٬ٝي -تةةة ٟ ٪ايةةةدٚني ا٭يةةة ٞف ايعًةةة ّٛايٛضةةةع١ٝ
ٚاٱْ ة ْ ١ٝايةةيفٜ ٟةةيفناْ مل يةةدٚني ايةةيف ٟق َةةت ملةة٘ اٱزلًٝزٜةة ١ف ايكةةاْي:
اي مله هشا ٚايجة َٔ هشةاا ٜكة ٍٛال ة عاه ايا ٚة ٞأْةس م يةدٚف "ٚقةد
أ  ٣اي ه ٌَ اي٬سل يًعٓ نةا ال ب ٜٓة ١ف ا ُةه اٱقطة ه ٞف ايعٗةد:ٜٔ
ا٭َةة ٟٛال ةةسما ٚايعب ةة ٞالبهةةا إىل تشةةهٌ أ ٚة ط س نُةةَ ١هْٛةة١
دزَ ّ ٝ٥ةٔ ايعةاه ٚدزٝ٥ة ّ َةٔ ا٭ني ة كااط ١ٝايٓ ةة ١٦اية اه ٓكةت اٱ ةّ٬
ٚا ٛهبت ايًػ ١ايعامل ١ٝايؿصش٢ا ٚسٝح ن ٕ ٜٛدد هد َٔ ا٭ؾةاا َةٔ
 ٟٚايًػةة ١الز ٚدةة ١ؾكةةد ظٗةةا إقب ة ٍ هًةة ٢الع ة نيف ايطبٝعٝةةٚ ١ايا ٜضةة١ٝ
 ٚةةةح أمةةة٬ف
ٚايؿًهٝةةةٚ ١اي  ٝةةة– ١ٝاٱ انيٜةةةٚ ١العة ة نيف ايع َةةة-١
ايْٝ ْٛٝي َٔ ايبٝزْطٝي ٚاي ٛني ٕ ٜايٓ طاٚ ٠ايؿةاو ٚايعة"ٜي ايهةٛا ني
ْ ١ٝ٭ْؿ ِٗ هٔ  ٠دد
اييف ٜٔن ْٛا قد ٚددٚا ًَذسّ ف إٜاإ اي
()04
ٚددٚا سٴُ تِٗ  ٚط ايٛدٗ  ٤ايعاه ٚال عاملي"
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تبد ٚإة ني ٠ال عاه ايا ٚة ٞأْةس م يةدٚف إىل ايٓخةا ايعًُٝة ١اية
تشةةهًت ف ظةةٌ اْ٫ػةة٬م ا٭َةةٚ ٟٛاْ٫ؿ ةة ر ايعب ةةٞا إةةة ني ٠ات قُٝةة١
ت ذ  ٚقه " ٜايًػ "١إىل قه ١ٝت نيطل١ٝا  ٖٞٚإٔ هصةا الج قؿة ١ا٭يةٞ
 ٜشكةةل مةة ٍ٬حلعةة ١ت نيطلٝةة ١ه ة ملا٠ا ٚإ ة ٖةة ٛآمةةيف مل ي شةةهٌ َةةٔ اٱنيخ
ايشاق ٞيٮَِ اي اْزاست هٔ نداني ٠الاسً ١اي نيطل١ٝا ي مله شلبٗ ملًػ١
أمةا٣ا ٚحتةت ةةاط ددٜةدا ٖٚةٚ " ٛيةة ١اخل٬ؾةٖ "١ةيفا ايشةاط ؾةاى يػةة١
"اٱ ٖٚ "ّ٬ة ٞايعاملٝة١ا ٚايشةاط َكةرتٕ ملٛضةع ٝ ١ٝة ١ٝتبةد ٚؾٗٝة ٚية١
اخل٬ؾةةة ١د َعةةة ١٭هةةةاام َ ب ٜٓةةة١ا يهٓٗة ة ت٪يةةةـ –هةةة" ايعاملٝةةة – ١ثك ؾةةة١
ٖ نيَ١ْٝٛ
ٚيةة ٛتهةةٔ ايعاملٝةةَٝٗ ١ةةس ٠يشةةاط ٞايةةدامٌ "اخل٬ؾةة َٚ ١طًب تٗ ة –
ٚاخل نيز "هً َ٘ٛايع ملا ٠حلد "ٙ ٚل قٜٛت هًْ ٢كةٌ ا٭ؾهة ني ٚالعة نيف اية
ن ْت م– ١ًٝإىل نيد ١ايػاامل – ١هٔ ايجك ؾ ١ايعامل١ٝا ٚنيغِ قةدنيتٗ الٓةٛٸٙ
ملٗ ا ؾإْٗ –ايعامل – ١ٝأؾ ت َٔ يػ ت ايٓخا ايٛاؾدَ ٠ةٔ ا٭َةِ ايعاٜكة ١ف
ايجك ؾ١ا ٚهً ٢ا٭م –ايؿاو ٚايٕ ْٛٝا أؾ ت هً ٜٛ َ ٢ت :الؿا اتا
ايرتانٝةةةاا ٚالعةة نيفا ؾُةةةٔ ايْٝ ْٛٝةةةٚ ١ؾةةدت َؿةةا ات الٓطةةةل ٚا ةةةدٍا
ٚنةةةيفيو ٚؾةةةدت ْعباتٗةة َةةةٔ ملٝزْطةةة١ا ٚأؾة ة ت َةةةٔ احلكبةةة ١اي ة ة ْ١ٝ
اٱٜااْٝةة ١اي صةةٛنياتٹ ا٭ ةةطٛني ١ٜٳا دةة ١إىل ةةط مجًةة ٞغةةب َةةسيٛف ف
ايشةعا ايعاملةةٞا ٚأؾة ت َةةٔ اهلٓةةد نةجباّ َةةٔ نًُة ت احلٝة  ٠احلهة ني١ٜا
ٚيعٌ ايؿ ٥د ٠ا٭هًٚ ٢ا٭غٓ ٢ن ْت َٔ ال د٬ت ايدٚغُ  ١ٝ٥ملي اي ٛسٝد
ال ةةةةٝشٚ ٞايٛثٓٝةةةةَ ١ةةةةٔ ؾةةةةام هدٜةةةةد٠ا ن ل ْٜٛةةةةٚ ١ايصةة ة مل" ١٦احلاٸاْٝةةةة"١
ٚايزنيا ة ١ٝا ٚنيفيو َٔ اياٚاقٝي
نُ ُٖت ايعٛاٌَ ا٫د ُ ه – ١ٝإىل د ْا ايع ٌَ اي  -ٞ ٝف
تكبٸٌ ايعامل ١ٝيعً ّٛايع اٯماا ؾه ٕ ا ُه ايٓ طل مل يعامل ٜ ١ٝشٛم إىل
ايع ة ا دٜةةد ايػةةين ملعًَٛةة٘ا ٚيعةةٌ "ايٓخبٜٛةة "١اي ة تشةةهًت َةةه ايعٗةةد
ايعب  ٞا٭ ٍٚقد ُٖت ملةدٚني س ةِ ف تاغٝةا ا ُةه ايعة ّ مل لعاؾة١ا
ٚم نةة ١إٔ ايشةةعا ايعاملةة ٞن ة ٕ قةةد ٚضةةه َ ة هٓةةدٙا ي بةةدأ َاسًةة" ١ايٓجةةا
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ايؿين" اييف ٟن ٕ مثا ٠يك  ٤ايدامٌ مل خل نيزا َةٔ مةَ ٍ٬شةاٚع ايرتمجة١ا
ٚقد هدت "ايٓخب "١ٝف اي ٛنة ٌٝملةي أهةاام ٚية ١اخل٬ؾة١ا ٚهًة ٢ةبٌٝ
ايش ة ٖدا ن ة ٕ سةةٓي ملةةٔ ا ةةش م  ّ 873طبٝبةة ّا خةةاز ف دٓد ٜةة ملٛنيا
ٚتعةةاف هًةة ٢ايْٛٝة ٕ دػااؾٝة ّ ٚثك ؾٝة ّا ثةةِ ةة ٍٛف ايةةب ٬اي ةةٛني١ٜا ية
َهٓٓ٘ َٔ يػ ت ث٬خ ٖ :ٞايٚ ١ْٝ ْٛٝاي ةٛنيٚ ١ْٝ ٜايعاملٝة١ا ٚنة ٕ هٓٓة٘
ٜةةةز ا َةةةه تامج ةةة٘ ايعًةةة ّٛايْٝ ْٛٝةةةٚ ١ملة ة ٭م "ايطةةةا" َةةةٔ ايْٝ ْٛٝةةة ١إىل
ةةًٗت هًٝةة٘
اي ةةٛني١ْٝ ٜا ٚيعةةٌ ايكااملةة ١ملةةي اي ةةٛنيٚ ١ْٝ ٜايعاملٝةةٖ ١ةة ٞاي ة
َُٗ" ١ايٓكٌ" ايعًُ ٞملي ا٭َِ اليفنٛني٠ا ٚهلةيفا نة ٕ  ٜةع ٢إىل الك نيْة ت
ايهُٓ ١ٝملي أملٓ ١ٝايًػ تا ٚأسًٜ ّ ْ ٝذس إىل اي صا" ٜن ٕ ٜٴعٝةد ايٓعةا ف
ايرتمج ة ت ايكدميةة– ١يةة٘ ٚيػةةب ٜٚ – ٙة بدٍ ملٗ ة تةةاادِ أ مٸا نُ ة ن ة ٕ
ضلةةاني تةةاادِ تَ٬يفتةة٘ا ٚن ة ٕ ٜةةاؾض ايرتمجةة ١احلاؾٝةة١ا َؿه ة ّ٬هً ٗٝة
تامج ١الديٍٛا ٚقد أث نيت تامج ت٘ إهذ ه ٜٛسٓ ملٔ َ ٜ٘ٛا ٚد"ٜةٌ ملةٔ
مل ٝشٛع "طبٝا اياةٝد"  ٚذلُد ملٔ َ٢ ٛا إ يبٸة ٢العة ٜب ايدقٝكة ١اية
()05
ٚضعٗ هًُ  ٤ايًػ١ا ٚاييفٚم ايع ي ٞيًؿ ٦ت الجكؿ"١
اضتطاعة ايعسبية وَُٗة ايفًطفة:

تك ه ٞنيا " ١ايعامل "١ٝنًػة ١الةاٚني هًة ٢الاسًة ١ا ْ٫ك يٝةَ ١ةٔ ْعة ّ
قبً ٞإىل ْع ّ ٜك ّٛهً ٢ايااملطة" ١اٱ ة"١َٝ٬ا ٚالةاٚني ٖةيفا ٜ ٫بةدَُٗ ٚة ّا
ةةةت ملٗة ة هًُٝةةة ١تةةةد ٜٔٚاي ة ة نيٜخ
َة ة ٜسمةةةيف مل حل ةةةب ٕ ايهٝؿٝةةة ١اية ة
اٱ ْ َٞ٬ؿ ٘ا ٜٚبد ٚايشةعا ايعاملة ٞايةيف ٟةبل قٝة ّ ايااملطة ١اٱ ة١َٝ٬
أِٖ َص ني ايجك ؾ ١يشب٘ ا زٜا ٠ايٛثٓٝة١ا ٜ ٚهةٔ ايشةعا اى إؾصة س ّ
هٔ س ٍ َعاؾٚ ١ٝس اا ٚإ ن ٕ تًب ١ٝحل د ت ْؿ  ١ٝنيٚسٝة١ا ؾًهةٌ
قبًٝةةةَٛ ١نيٚثٗة ة اخلة ة كا مبعةةةزٍ هةةةٔ ا٭ماٜة ة تا يهةةةٔ اي صةةةٛني ايعة ة ّ
َةةٓعهس ف ايشةةعا ملشةةهٌ َ ك ة نيها ؾه ْةةت اي صةةٛنيات ته ةةا ملًػةة١
َٛسد" ٠أ يٝاا نٛنيا َؿا ات" ا ٖٓ َٔٚة زلةد مصٛنةَ ١ٝة ٥ز ٠يهةٌ
قب١ًٝا ٚهَُ ١َٝٛشرتن ١ف اخلصٛن ١ٝايشعا١ٜا ٚنيغِ ة ٜز ايكب ٥ةٌ ف
الٛنيٚخ ايشعا ٟؾإٕ "د َع "ٞايشعا َٔ ايًػٜٛي ٚاياٚا ٠ف ايٓصةـ ايجة ْٞ
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َةةٔ ايكةةإ الةة ٟ ٬ٝاي ة مله ٚايكةةإ اي ة ي ٞيةة٘ قةةد ٚدةةدٚا اخل نةة ١ٝايكبًٝةة١
ْ ب١ٝا ٚٚددٚا الشرتى ايع ّ ٜه ٜهَ ٕٛطًك ّ
"ن ة ٕ ايشةةعا ايبةةد ٟٚايشةةؿ ٖ ٚ ٞةة ١ًٝة ة ًَ ١ي جبٝةةت العً َٛة ت هُ ة
دةةةا٣ا َٚةة نةة ٕ َةةةٔ أسةةةداخ َ ضةةة١ٝا ٚنةة ٕ طةة ّ م نةة ّ يًةةةيفانا٠
ا٫د ُ هٝةة١ا ٚس ةة ٢نًُةة ١ةةةعا اتٗ ة ن ْةةت تعةةين ف ايبداٜةة" ١العاؾةةٚ "١
"ايدنياٚ "١ٜقد أ  ٣ايشعا ٚظٝؿ ١ي ثً ١يد ٣ةعٛه هدٜد٠ا تهةٔ يةدٜٗ
يػةةة ١ن ملٝةةة١ا ٚنة ة ٕ  ٚةةة ١ًٝيٓشةةةا الؿة ة ٖ ِٝات الهةةةُ ٕٛا٭ٜةةةدٜٛيٛدٞ
()06
ٚايؿً ؿ"ٞ
ٜٚهة ة ايبة ة سج ٕٛايػاملٝةةةٜ ٕٛٴذُعةةة ٕٛهًةةة ٢إٔ ايؿً ةةةؿ ١اية ة ْشةةةست
مل يعاملٝةة ١إ ة َٓشةةَ ٖ٪ةةٔ ملٛاهةةح "م نيدٝةة "١م يصةة١ا ٚميجةةٌ ٖةةيفا ايةةاأٟ
ال٪ني De borا ؾٝك" :ٍٛد  ٤ايكاإٓٴ ال ًُي ملةدٜٔا  ٚصلة ِٗ٦ملٓعاٜة تا
ٚتًكٛا َٓ٘ أسه َ ّا ً ٜ ٚكٛا ؾ ٘ٝهك ٥د ٚيهةٔ ملعةد إٔ ؾة ال ةًُٕٛ
ملة ٬غبٖةةِا ٚدةةدٚا أَة َِٗ هًةةِ هك ٥ةةد ْصةااْ َ ّ ٝه َةةٌ ايبٓة ٤ا نُة
ٚددٚا أَ َِٗ َيفاٖا أنش ه نيا ةتا َٚيفاٖا اي"اُٖ١ا إٕ َيفاٖا
ال هًُي ا٫ه ك  ١ٜتسثات ملعٛاٌَ ْصااْ ١ٝأملًةؼ اي ةسثا ٚم نة ١الًه ْٝة١
ٚايٝع قبةةة ١ف َشةةةلا نُةةة تةةةسثات مل لةةةيفاٖا ايٓ ةةةطٛني ١ٜايػٓٛنةةة ١ٝف
ايبصاٚ ٠ي تٴادِ َٔ ايه اا ؾ ه ؾات ال٪ثاات ايٓصااْ ١ٝالصطبػ١
()07
مل يؿً ؿ ١اي "١ْٝ ْٛٝف ٚنيٖ ايشاق ٞا٭مب
ْٚا ٣مل لك ملةٌ ال٪يةـ الصةا ٟأمحةد أَةي ٜ 0954 – 0886ٴادةه َٓشةس
ايبشٛخ ات ايط مله ايعكً" ٞايؿً ؿ "ٞالرتنز –ؾ ُٝملعةد – ملعًةِ ايهةّ٬
إىل الصةةةةدني ا٭ ٍٚف احلٝةة ة  ٠اي  ٝةةةة ١ٝايعاملٝةةةة١ا ثةةةةِ ةة ة ُٖت ايعٛاَةةةةٌ
اخل نيد ١ٝف تطٜٛاٚ" ٙأس ّ ْ ٝضله ٞايك َٔ ٍٛأقٛاٍ ايؿام الخ ًؿ١ا هًة٢
أْ٘ َيفٖا ٜين ةتا  َٚةسي ١هكٝةد ٠نةافا َةه أْٸة ية ٛقكٓة ايٓعةا ف
أنةةًٗ ا يٛدةةدْ  ٝ ٙةة ّ ٝنةةاؾ ّ نُاتهةةا ايهةةبب ٠أنة ؾا أّ َةةَٔ٪ا
ؾ يع ة ٖا إٔ جٗ ة ٜهةةٔ ج ة ّ ٖٛ٫ت ٝة ّ ة ّا ٚإ ة َٓشةة ٖ٪سهةةِ
ا٭سةةةزاه اي  ٝةةة" ١ٝةةةةٝع١ا أَٜٛةةةٕٛا اخلةةةٛانيزا الاد٦ة ة "١ملعهةةةٗ هًةةة٢
()08
ملعض"
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َٚةةٔ مةة ٍ٬الب سةةح ايػاملٝةة ١ت ٛيةةد قٓ هةة ٪َ ١اٖ ة  :إٔ ايؿً ةةؿ ١اي ة
ن بةةةت مل يعاملٝةةة١ا ْٚشةةةست ف ايشةةةام – ملػةةةدا – ايبصةةةا – ٠ايهٛؾةةة– ١
ايكةةبٚإ – قاطبةة – ١إ ة ْشةةست حتةةت تةةسثب ايٖ٬ةةٛت ال ةةٝش ٞايشةةاقٞا
ٚحتةةت تةةسثب ايرتمجةة ١هةةٔ ايْٝ ْٛٝةة١ا ٜٚػؿةةٌ َععةةِ أنةةش ه ٖةةيفا ا ٫ة ٙ
اي طةةٛني ايةةيفات ٞيًؿهةةا ايعاملةة ٞاٱ ةةَ َٞ٬كرتْة ّ مل يةةدنيو ايًػةة ٫ٚ ٟٛةٝٸُ
ايب ٝة َْٓ ٞةة٘ا ٚإٕ نيأ ٜٓة مل سج ة ّ غامل ٝة ّ ٜبشةةح ف ةةبا آمةةاا ؾإْةة٘ صلةةد ٙف
"اي طٛني ايع ّ يًؿها ْؿ ٘" أ ٟتؿ ب ايؿها مل يؿها "ايهاٚني ٠ايؿً ةؿ١ٝ
يًعكٌ اٱْ ْ"ٞ
ٖٚهةةةةيفا ٜؿهةةةة ٞاي ؿ ةةةةب "اخلةة ة نيد "ٞلٓشةةةةس ايؿً ةةةةؿ ١إىل إغؿةة ة ٍ
الادعٝة ت ايؿهاٜةة ١اي ة اْطًةةل َٓٗة ٖٚةة" ٞايكةةاإٓا ا٫ه ةةزاٍا اي ْٛٝة ٕا
أني ٜط "ٛا ثِ ٜٓشس هٔ اٱغؿ ٍ اي ملل إغؿ ٍ أهُل ٚأ ٚةها م٬نة ٘ :إٔ
ايؿً ةةؿ ١ايعاملٝةة ١خ ةةزٍ –نٛنيٜةةح ةةةاه ٞيٮْ ةة م ايؿهاٜةة ١ف تةة نيٜخ
ايشام ا٭قصٖٓ" ٢دا ؾاو" ٚايٝ ٛط "َصاا ةٛني ٜايٛثٓٝة١ا ايْٛٝة ٕ" -
س  ٢سي ق َٗ ٝهًٜ ٢د "ايهٓد َ "ٟتكدَٗ ا  ٖٞٚأ ٟايؿً ؿ ١ايعامل– ١ٝ
إ تًكؿت ٖيفا  ٚاى – قد أه ت ملٓ  ٙ٤حتةت ةةاط الؿ هًة ١ايجك ؾٝة ١يٮَةِ
اي ةهًت ٚي ١اخل٬ؾة ١ايعب ة١ٝا ٚملصٛنة ٗ ٝاي نيطلٝة١ا ية دعةٌ
الادعٝة ت "اخل نيدٝةة "١دلُٛهةةَ ١ةةٔ ملٓةةَٓ ٢صةةٗا ٠ف ملٓٝةةٚ ١اسةةد٠ا قٛاَٗ ة
"ايٛسدٚ ٠اي ػ ٜا"
ايهٓدي أبو يوضف يعكوب بٔ اضحل :ّ 817 – 860

ٚيد مل يهٛؾ١ا ٭ه ن ٕ أَباّ هً ٗٝا تًك ٢هً َ٘ٛف ملػةدا ٚايبصةا٠
مل ٱض ة ؾ ١إىل ايهٛؾةة١ا ملةةدأ س ٝتةة٘ "َ هًُ ة ّ"ا ة ة نٌ الع زيةة ١ف ملعةةض
َ ةة " ًِٗ٥ايعةةدٍا اي ٛسٝةةدا ا ٫ةة ط ه١ا ايٓبةةٛٸ "٠ثةةِ اْصةةاف إىل ايعًةةّٛ
ايدقٝكةةة" ١ايطةةةاا ايا ٜضةةة١ا ٚايؿًةةةوا ٚايطبٝعٝةة ت"ا ٖٚةةة ٛأَ ٍٚةةةٔ سةة ٍٚ
اي ٛؾٝةةل ملةةي ايؿً ةةؿٚ ١ايةةدٜٔا ثةةِ اخةةيف َةةٔ "اي سٜٚةةٌ" َٓٗذ ة ّ يً ٛؾٝةةل ملةةي
ايٛسٚ ٞايعكٌا ٚم٬نَ ١يفٖب٘" :ايع رلًٛم هلل ٜؿعٌ ؾ ٘ٝؾعً٘ مل ٛة ٥ط
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نجب٠ا ٚإٔ ايٓؿس دٖٛا مل ٝط َٔ دةٖٛا اهلل ٖةبط َةٔ هة
()09
ه احلس"

ايعكةٌ إىل

مةةٌ ايهٓةةد ٟملػةةدا َانةةز اٱَ"اطٛنيٜةة ١سٝةةح ت٬قةةت أَةةِ ٚيػ ة ت
ٚةةةعٛها ية دعةةٌ احلانة ١ايعًُٝةة ١ت ةةه س ةة ٢صًةةت أؾةةاا اّ ٚطبكة تا
ٚقد ْ ر هٔ ا٫ت ة ع ٚاي صة هد سةٛانيات ٚدلة ٫ت هًة ٢ال ة  ٜٛت نًةٗ ا
ٚم نةة ١ملةةي ٚؾةة ٛالةةيفاٖا ٚايؿةةام اٱ ةة١َٝ٬ا ٚية ا ف ةٛٸ احلانةة١
ايعًُٝةةةة ١ظٗةةةةٛني "ايرتمجةةةة "١ال ٪ةة ة ت" ١ٝايْٝ ْٛٝةةةة١ا اي ةةةةا١ْٝ ٜا ايعاملٝةةةة١ا
ايؿًٜٗٛةةةٖٚ "١ةةةيفا نًةةة٘ا  ٚاى نة ة ٕ ٜةةةد ٕٚملةةةةة "ايعاملٝةةة "١ف َ ٪ةةة ١ملٝةةةت
احلهُ" ١اييف ٟأ س ف هٗد ٖ ني ٕٚاياةةٝد"  "ّ 819 – 786ثةِ تعة ظِ ف
هٗد السَّ 833 – 803 ٕٛ
"ٚددٜا مل يك ٍٛملسٕ اْ ب  ٙايهٓد ٟل سي ١ايًػة ١هَُٛة ّا ٚايعاملٝة ١هًة٢
سل ٛم كا ٜٛظؿ٘ ف مدَ ١ا٫ط٬ع هً ٢ثك ؾ ت غب ايعامل ١ٝؾش ةاا
ٝح ت ر ي٘ إَه ْٝة ت الك نيْة ١ملُٗٓٝة ٚملةي ٖةيف ٙا٭مةب٠ا ٚايكةدني ٠هًة٢
اي هًه ؾ ٗٝا ٚايٓكٌ هٓٗ ٚإي ٗٝا ملٌ إٕ ا٭َا دة  ٚيةو إىل ذل ٚية ١إْ ة ز
َادعٝةةة ١يػٜٛةةة ١ؾً ةةةؿ ١ٝمل يًػةةة ١ايعاملٝةةة١ا ت ةة ذٝا هلةةةيف ٙا٭مةةةب ٠ف ةةة ٝم
()21
ايبشح ف الشه٬ت ٚاٱةه ٫ت ايؿً ؿ ١ٝايعامل"١ٝ
َٚةٔ ا ةةدٜا اي ٜٓٛةة٘ ملة٘ ٖةة ٛإحل سةة٘ هًةة ٢ايا ٜضة ٝت هًةة ٢أْٗة طاٜةةل
اٱْ ٕ إىل اي ؿً ـا َ كدَ ّ هً ٢اٱزلًٝزٜ ٟؿد ّٖٛٝا-0700 Hume
 0776مل ةةةع ١قةةةاٚ ٕٚايةةةيف ٟاه كةةةد إٔ" :ايا ٜضةةة ٝت ٖةةة ٞالٛضةةةٛع ايٛسٝةةةد
يًُعاؾةة"١ا ٚهلةةيفا ن ة ٕ ٜةةد ٕٚأ ثةة٘ ؾ ٗٝة ٚف هًةة ّٛايعصةةا ملًػ ةة٘ا س ةة٢
 ٜس ةةةس ْعة ة ّ اية ة ؿهب ايا ٜضةةة ٞمل يعاملٝةةة١ا ٜ ٚك صةةةا ٚني ٙف تعزٜةةةز
ايعامل ١ٝهًة ٢تةد ٜٔٚايعًة ّٛايدقٝكة ١ملٗة ا ٚإ ة  ٕٚأٜهة ّ َة ْكةٌ َةٔ هًةّٛ
أما ٣مل يعامل١ٝا ٝ ٫ٚٸُ َ تامج٘ ملٓؿ ٘ هةٔ ايؿً ةؿ ١ايْٝ ْٛٝة١ا ف ةعٞ
َٓ٘ سجٝح ي س ٝس َعذِ ؾً ؿ ٞمل يعامل١ٝا ٚم ن ١ف َشهً" ١الصطً "
ا ثِ أٚىل "الك نيْ "١ملي ايًػ ي :ايعاملٚ ١ٝاي ١ْٝ ْٛٝاٖ ُ َ ّ قٝكة ّا ثةِ أتبعٗة
ملةةةة"َك نيْْ "١عةةةب ٠ملةةةي ايع"ٜةةةٚ ١اي ةةةا١ْٝ ٜا ٚف ٖةةةيفا ٜكةةة ٍٛالؿهةةةا طٝةةةا
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تٝزٜين" :ت" َ سي ١ث يج ١ن ٕ هًة ٢ايهٓةد ٟإٔ ٜٛادٗٗة ا ٚصلٝةا هًة٢
أ ةةة ٗ ً٦ا ٝةةةح ظٗةةةا –ٖٓة ة – نُة ة ف ال ةةةسي ي اي ة ة ملك ي "اي شًٝةةةٌ
اي ة نيطلٚ ٞايبٓٝةةٚ "ٟٛني ٙيًا ٜة ٟا ْٚعةةين ملةةيفيو َ ةةسي ١العذُٝةة ١ايًػٜٛةة١
يًُٓعَٛةةة ١ا دٜةةةد" ٠ايؿً ةةةؿ"١ا ٖٚةةةَُٗ ٞةةة ١قٝكةةة ١ت صةةةٌ ملكهةةة" ١ٝايًػةةة١
ايؿً ةةؿ "١ٝاي ة أضةةشت َةةٔ الُٗ ة ت الطاٚسةة ١هًةة ٢مل ة ط ايبشةةح أَ ة ّ
"ؾ ًٝةةةٛف ايعةةةاه" ا ٖٚةةةَُٗ ٞةةة ١مل يػةةة ١ا٭ُٖٝةةة ١مل ه بةة نيٚ :ٜٔاسةةةد مل ةة ٙ
ا ٫ة ك ٍ٬هةةٔ ايًػةة" ١ايدٜٝٓةة "١ات ايشةةشٓ ١اٱمي ْٝةةٚ ١ايٛهعٝةةٚ ١اييفاتٝةة١ا
ٚآما مل  ٙته ٜٔٛايًػ ١ايؿً ؿ ١ٝالٛضٛهٚ ١ٝاٱةةه ي" ١ٝاي شةهه"١ٝ
()20
 ٚات ايبعد ايعُ"َٞٛ
ٚيعٌ أملا َ ؾعً٘ –يػ -ّ ٜٛإقداَ٘ هً ٢ا٫ة ك ق ت ايًػ ١ٜٛا دٜد٠ا
 ٚت َٓع ١َٛا٫ة ك م هٓد ايًػٜٛيا ٚم ن ١ضُٔ ْعا ١ٜايٛدةٛ
اي
"ا٭ْطٛيٛدٝة ة "ا ٖٚةةةْ ٞعاٜةةة ١ت ة ة مِ هةةةد اّ غةةةب قًٝةةةٌ َةةةٔ أيةةةٛإ ايؿهةةةا
َٚشةةةةه٬ت٘ا ٚأُٖٗةةةة "ايصةةةةٛني – ٠الةةةة  "٠ا ثةةةةِ "الهةةةة ٕا ايزَةةةة ٕ" ا
"اي هٕٛا احلان "١ا ؾكةد ن ةا ايهٓةد ٟف إسةد ٣ني ة " ً٘٥إٕ ايؿعةٌ
احلكةة ٞتةةسٜٝس ا٭ ٜة ت هةةٔ يةةٝسا ٖٚةةيفا ايؿعةةٌ ٜةةبي أْةة٘ م نةة ١هلل تعة ىل
اييف ٖٛ ٟغ  ١ٜنٌ هً١ا ؾإٕ اي ةسٜٝس هةٔ يةٝسا يةٝس يػةبٙا ٖٚةيفا ايؿعةٌ
()22
ٖ ٛالخصٛك مل ِ اٱملداع"
َٚةةٔ الكةةدَ ت اية أؾهةةت إىل ملةةا" ٚايهٓةةد "ٟنعة ٖا ٠ايةة ١هًةة٢
ايٓش" ٤ٛايدامً "ٞيًؿً ؿ ١ايعامل١ٝا ظ ٖا ٠ايع اي ذةاٜيب دة ملا ملةٔ سٝة ٕ
ّ 814 – 724ا ٚملعهةةةةِٗ ٜةةةةا ٣أْةةةة٘ تةةةةٛف  ّ 805ف "طةةةةٛو" َةةةةٔ أهُةة ة ٍ
ماا ٕا ٚن ٕ – نُة ٜةآٖ ٟٚةا ٟنٛنيملة ٕ  – Kourbanنٝ٥ ُٝٝة ّا
ٚتًُٝيفاّ يٲَ ّ اي وا ثِ أ نيى اٱَ ّ "هً ٞاياض " ٚن ني َٔ أتب ه٘()23ا
ٚيعٌ أُٖ ٘ ٝتهُٔ ف ت٬ق ٞملٓ ٝي ف ملٓٚ ١ٝاسةد٠ا ا٭ٚىل ٖة ٞاي ذاٜةاا
ٚايج ْ ٖٞ ١ٝايعكٝةد ٠أ ٚاٱٜةدٜٛيٛد ٝايدٜٝٓة١ا ٖٚةيفا َة ٜشةب إىل إَه ْٝة١
اي س ةةٝس "يً ؿً ةةـ"ا ملًػةة ٖ ١نيَْٝٛةة ١ملةةي ايهُٝٝةة ٚ ٤نيٜ٩ةة ١ايعةة نيٜ٩ةةة١
صٛي١ٝا ٚقةد تشةخ ٖةيفا ف َ٪يؿة٘ "اخلةٛاك ايهةبب" إ ٜه ةا "ايعًة١
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ا٭ٚىل" ٖ ٞايعكٌا ٚايعكٌ ٖ ٛايعًِا ٚالٝزإ ٖ ٛايعًِا ؾهٌ ؾً ؿٚ ١هًةِ
َٝةةزإا ؾهةةسٕ الٝةةزإ دةةٓسا ٚايؿً ةةؿ ١ؾةةاع ٜٓطةة ٟٛحت ةة٘ ٖةةٚ ٞنةةٌ َة
 ٜصٌ ملٗ " ٜٚةا ٣نٛنيملة ٕ إٔ هٓةد "دة ملا" طة ّ َةٔ ايػٓٛنة ١ٝاي٬هكْٝ٬ة١
ايةةةيفٜ ٟةةةا ٣إٔ "احلةةةاٚف اهلذ ٝ٥ةةة – "١يهْٗٛةة ف أ ةة و اخلًةةةل -جةةةٌ
ةٝداّ يًهةة ّ٬اٱهلةٜٚ" ٞبةد ٚإٔ دة ملااّ نينةز هًة ٢ايعكةةٌ ف
ة ّ ُٝأٚ
()24
َٓع ٘ َٛايؿها ١ٜإىل د ْا اي س"ٌٜٚ
ٜ ٚهةةٔ املةةٔ س ٝة ٕ  ٫ٚغةةبٙا َةةٔ هًُ ة ٚ ٤يةة ١اخل٬ؾةةٚ ١ؾ ٬ةةؿ ٗ
ْٚك ٖ ٚيػ ٜٗٝٛملك ني هً ٢إٔ  ٜذة  ٚايٛضةع ١ٝايشةاه١ٝا ٚإ ة قة ٟٛاملةٔ
س ّ ٪َ– ٕ ٝل ملعد -ٙهً ٢م ٝني ْعا ٟهكًٚ ٞدَٚ ٟ ٛعاف ف َك ملٌ
"ايشاٜع ١ايٓكً"١ٝا ٚيً س ٌٜٚهٓةدٚ ٙظٝؿة ١إةةه ي ١ٝأ ةٗ نيؾةض الٛقةـ
ايٓكةةد ٟايكة  ِ٥هًةة ٢ايشةةوا ٚايكة  ِ٥هًةة ٢ة " ٚالطًكة ت"ا ٚيةةيفيو محٓةةٌ
اي س" ٌٜٚايجٓ  "١ٝ٥ملٌ اْطًل َٓ٘ يٝعٗا ٚدٗ ٞال سي :١ايع ٖا ٚايب طٔا ٚقد
ًٖ ٢يفا ف ن مل٘ "الٝةزإ" ايةيف ٟة ِٖ ؾٝة٘ أٜهة ّ ف اي س ةٝس يًؿهةا
ٚايه مل ١الٛ ٛهٝيا ٜٚعد ايه ة ه الةيفنٛني –َٓٗذٝة ّ -تس  ٝة ّ آمةا
ْٚعين "ؾً ؿ ١ايعًِ"ا إ ٜبدأ َٔ ايه ٤ ُٝٝيٝدمٌ هٛا ايؿً ؿ١ا ٚيهةٔ
ملةةس ا ْ ٠ضةةذٖ ١ةة" ٞايعاملٝةة "١اي ة مل تةةت خ ةةزٕ َؿةةا ات ددٜةةد٠ا ٚأ ط ة ّ
تعببٜةة ١تؿ ة نيم أ ة ط "ايشةةعا" ٚ "١ٜايب٬غٝةة"١ا َٚةةٔ مةةٚ ٍ٬سةةد ٠ايؿً ةةؿ١
ٚايه ٤ ُٝٝأند هًٚ ٢سد ٠ايع َٔ مٚ ٍ٬دٗ ٞايع  :ظ ٖاٚ ٙمل طٓ٘ا
َٔ سٝح نٌ َُٓٗ ٚد٘ يٰما
ٜ ٚهٔ املٔ سَ ٕ ٝب ده ّ يةة "ايجٓ  "١ٝ٥ملي ايع ٖا ٚايب طٔ ْٚعبُٖ
ايؿً ؿٚ ١ايه٤ ُٝٝا ٚإ َٗد ي٘ "ايٓكًة"١ا ْٚعةين دلُٛهةَ ١ةٔ ايؿ ٬ةؿ١
َةةٔ  ٟٚايشةةسٕ هٓةةد ايةة ٛنياٚ ٤ا٭َةةاا ٤أ ٚاخلًؿ ة  ٤ايةةيف ٜٔتامجةةٛا ايؿً ةةؿ١
ٚايطا مل ٛد َٔ ٘ٝأنش ه ا٭َاا ٚيعٌ هًِ ايطا ٖ ٛايعًِ اييف ٟا ة سثاٚا
ملةة٘ا َٚةةٔ اي٬ؾةةت إٔ "ايٓكًةة "١ظًةةٛا هًةةْ ٢صةةااِْٗ ٝا َٚةةٔ ايجٓ  ٝ٥ة ت اي ة
هاضةةٛا هلة ا ٚا ة ش ٛت هًةة ٢ق ةةط َةةٔ أ َٓة ِٗ ايبشجٝةة ١ثٓ ٝ٥ةة" ١ايةةٓؿسا
ايةةاٚر"ا ؾه ةةا ق ةةط و ملةةٔ يٛق ة ني ة ي ١ف ايؿةةام ملةةي اي ةٓؿس ٚايةةاٚرا
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تامجت إىل اي٬ت١ٝٓٝا ٚاياٚر هٓد ٙد ِ يطٝـ َكاٸ ٙاي ذٜٛةـ ا٭ ٜةا َةٔ
ايكًاا ٖ َٔٚيفا اله ٕ ةد د ةِ اٱْ ة ٕ نًة٘ مل حلٝة ٠ا ٚتًٓٝة٘ ايكةدني٠
هًةة ٢احلانةةٚ ١احلةةسا ٚنًُ ة ن ة ٕ ايةةاٚر نيقٝك ة ّ يطٝؿ ة ّ ن ة ؾ ّ ٝن ة ٕ
َ ٬ؿهةةاّا  ٥ةة ّ َةةدملاّا يٝةةزاّا ٚهًةةةٖ ٢ةةيفا ت ؿةةل نًُةةة١
نةة سب٘ هةة ق ّ
ايؿ ٬ؿ ١مجٝع ّا أَ ايٓؿس ؾكد ام ًـ ف أَاٖ أدًٓ  ٤ايؿ ٬ؿ١ا ٚأَ ّ ٜ
ن ٕ ا٭َا ؾة يٓؿس ي ٝةت د ةُ ّا ٭ْٗة تكبةٌ أةةد ايهٝؿٝة ت تهة ّا ف
ٚقةةت ٚاسةةدا ٖٚةة ٞدةةٖٛا غةةب َانةةاا نُ ة أْٗ ة  ٫ت ة ش ٫ٚ ٌٝتبطةةٌ
مبؿ نيق ١ايبدٕا نُ ٜكه يًاٚرف أَ اياٚر ؾٗٚ ٞا ط ١ملي ايٓؿس ٚايبدٕا
()25
 ٖٞٚهً ١ث ْ ١ٝف احلانٚ ١احلس"
ٚهً ٢اياغِ َٔ ٖيفاا ؾةإٕ ايؿ ٬ةؿ – ١ف طةٛني ٫سةل -ؾة نيقٛا نيٜ٩ة١
ايهٝ٥ ُٝٝي ٚايًػٜٛيا ٚالؿ نيقة ١ؾاضةت هًة ٢ايًػة ١اي  ٛةه َةٔ "ايةدامٌ"
ا ذ مل ١ل٪ثاات ددٜةد ٠ق َةَ ١ةٔ َصةدني :ٜٔا٭ٖ ٍٚة ٛايرتمجة ١ال ٓ َٝة١ا
ٚايج ْٛ ٞٸ ايدنيو ايؿً ؿ ٞهً ٢س ه مج ٛايدنيو ايب٬غٚ ٞتعكٝداتة٘ف
ٚم نَ ١ه َطًه ايكإ اهلذا ٟايج يح  َٚتٙ٬ا ٚف ايٛقت اييف ٟتس ةت
ايع٬قةة ١ؾٝةة٘ ملةةي ايه ُٝٝة ٚ ٤احلهُةة ١ايؿً ةةؿ ١ٝهًةةٜ ٢ةةد د ة ملا ملةةٔ س ٝة ٕ
ن ْت "ايًػ "١تػ ني أقب ٗ ٝاخل نة١ا ي ً شةل ملة يعًِ ا دٜةدا  ٫ٚة ُٝف
ن مل٘ "العاؾ ١مل يصؿ ١اٱهلٚ ١ٝاحلهُ ١ايؿً ؿ"١ٝا ؾكد دة  ٤ف ايه ة ه
قٛيٜ٘" :عٔ ملعض ايٓ و مطس أْ٘ هٓدَ  ٜشد ايز٥بل ٚايه"ٜةتا ت هةٕٛ
َ  ٠ددٜةد ٠ف نً ُٗٝة ٚاحلكٝكة ١أ ٸٕ ٖة تي الة تي تؿكةدا َ ُٖٗ ٝة ا
ٚنٌ َ سدخ هلُ أُْٗ زأت إىل ق ٥ل نػب٠ا ٚاَ زدت ٖيف ٙايدق ٥ل
ملعهٗ ملبعضا ؾسنبشت ايعي ا ا  ٠ه دز ٠هٔ اي ُٝٝز مل ُٗٓٝا ٚظٗات
الة ة  ٠ايٓ ةةةَ ١ةةةٔ ا٫حتة ة َ ذ ْ ةةة ١ايرتنٝةةةاا ٚيةةة ٛنة ة ٕ ف َكةةةدنيتٓ
احلصةة ٍٛهًةة ٚ ٢ةة ١ًٝتؿةةام ملةةي قة ٥ل ايٓةةٛهيا ٭ نينٓة إٔ نةَُٗٓ ّ٬ة
()26
ذل ؿغ ملٗ ٘ ٦ٝايطبٝع ١ٝايدا١ُ٥ا  ٚت سثا َطًك ّ"
 َٔٚاي٬ؾت اْشػ ٍ املٔ س ٕ ٝمب ةسي ١اق صة ٖٚ ١ٜة" ٞحتٜٛةٌ العة ٕ
ايامٝص ١إىل َع ٕ ْؿَٓ "١ ٝطًك ّ َٔ إنيخ احلهة نيات اي ة ملك ١هًةٚ ٢ية١
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اخل٬ؾةة١ا ٚاي ة ن ْةةت ةةد ف الع ة ٕ ايك ملًةة ١يً ةةشا ٚايطةةام " ٖةةاا
ؾهةة١ا سل ة وا قصةةدٜاا نين ة ك" َةةٔ ْةةٛع ٚاسةةدا ٭ٕ تب  ٜٗٓة ْ ة مله َةةٔ
ظةة ٖات ٞاحلةةاانيٚ ٠ايةة"٠ ٚا ٚا ؿةة ف ٚاياطٛملةة١ا ايه َٓةة ١ؾٗٝةة ا ٖٚةةةٞ
أهااى َ ػب" ٠س ا ْعا ١ٜايعٓ نا ا٭نيملع :١اهلٛا٤ا ايٓ نيا الة ٤ا ايةرتاه"
()27
إ ميهٔ حتٖ ٌٜٛيف ٙالع ٕ مل ٛط ٠ َ ١ث يج" ٖٞ ١اٱن ب"
ٚف ايٓصةةـ ايج ة َْ ٞةةٔ ايكةةإ اي ة مله هشةةا سٝةةح ْشةةطت احلانةة١
ايعًُٝةةة ١ةةةت تامجةةة٪َ ١يؿة ة ت دة ة ملا ملةةةٔ سٝة ة ٕ إىل اي٬تٝٓٝةةة١ا َٗٓٚة ة إىل
اٱزلًٝز0678 ١ٜا ٚن ٕ هل أثا نبب ف تطٜٛا هًِ ايهُٝٝة  ٤ا٭ٚنيٚملةٞا
ٜٚعةةةةرتف ملٗةةةةيفا ايعةةة ا٭لةةة َْ ٞةة ة نس َةة ة ٜاٖٛفا َشةةةةباّ إىل نجةةةةا٠
الصةةطًش ت اي ة امل هاٖ ة ا ٚاي ة َ ة تةةزاٍ َ ة عًُ ١ف رل ًةةـ ايًػ ة ت
()28
ا٭ٚنيٚمل"١ٝ
ٚف الاسًةة ١اي ة ْشةةطت ؾ ٗٝة ايعكًٝةة ١اي ذاٜبٝةة١ا ن ْةةت "ايشةةعا"١ٜ
ق ُ٥ةة َٚ ١ة ُا٠ا  ٚيةةو ٭ْٗ ة تشةةهٌ اس  ٝد ة ّ يدٚيةة ١اخل٬ؾةةٚ ١ايةةد٬ٜٚت
ايطاؾٝةة ١ايٓ ةة ١هٓٗة ا ٚيهةةٔ ْشةةس ةةةعااَ ٤ةةٔ طبٝعةة ١ايجك ؾةة ١ايرتنٝبٝةة١
يًعصاا س ٚيٛا اْ٫ؿص ٍ هٔ "اي ًط "١ي س ٝس "ؾً ةؿ "١م نة ١ملٗةِا َٚة
ٖةةة ٞملؿً ةةةؿ ١ملة ة لعٓ ٢ا٫نةةةط٬سٞا ٚيهٓٗة ة "ةةةةعا َ "١ٜج قؿةةة١ا ملةةةدأت
نع ة ٖا ٠ؾا ٜةةَ ١ةةٔ مةة ٍ٬أملةة ٞة ّ  845 – 788ثةةِ ا ة كات َةةٔ مةةٍ٬
العاٟ
املعسي غاعس ْ ّ 6078 – 637ظري ايتفًطف:

َٔ طبٝع ١اييفٖٓ ١ٝاي سنيطل ١ٝهٓد ايعةاه "اٱط٬قٝة"١ا ٚم نة ١ف مًةه
ايًكا هً ٢ايش ها أ ٚمًع٘ هٓة٘ا ؾةيفٖبت تًةو اييفٖٓٝة ١إىل اي كةٛٸٍ "العةاٟ
ؾ ًٝةةٛف ايشةةعاا٤ا ٚةة ها ايؿ ٬ةةؿ"١ا ٚنيمبة نة ٕ ٖةةيفا ْ ة ّ هةةٔ تكةةدّ
العا ٟهً ٢ايشعاا ٤ف َشهً ١العاؾة١ا  َٚكةدَ ّ أٜهة ّ ف نةٓ ه ١ايشةعا
"ايًز َٝٚة ت" اي ة أظٗةةا ؾ ٗٝة قةةدنيات اتٝةة ١ف ايًػةةٚ ١ةةة ْٗٚ٪ا ٚا ة جُ ني
العذِ ايعامل ٞملشهٌ ٜه ٜه ٕٛؾاٜدّا
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ٜٓٚؿ ٟ ٞملٛني  Deborإٔ ٜه ٕٛالعةا ٟؾ ًٝةٛؾ ّ "غة ٬ملعهةِٗ ف نيؾةه
ةسٕ العاٟا ؾعد ٙٚة هااّ ؾٛ ًٝؾ ّا ٚدعً ٙٛف َه ْة ٜ ٫ ١ة شكٗ ا ْعةِ
هٓةةد ٙأةةةع ني مًٝكةة ١ملهةةٌ اسةةرتاّا ٚيهٓٗة ي ٝةةت ؾً ةةؿ١ا ٚيةةٝس ايك يةةا
ايةةيف ٟنةةٝػت ؾٝةة٘ ملؿً ةةؿ ١نةةيفيوا ٚف نةةجب َةةٔ ا٭س ٝة ٕ ٜ ٫بعةةد هةةٔ
اي عببات ايع ١ٜا اي  ٫ت ةُ ٛإىل َٓزية ١ايشةعاا  ٜ ٚة طه إٔ ٜةستٞ
()29
جبدٜد"
َةٔ ايٛاضة إٔ "  ٟملةٛني" قةد اطًةه هًة ٢اٱْ ة ز ايشةعا ٟيًُعةةاٟا ٚ
ٜع  ٜٔإْ د٘ ايٓجاٟا ٚم ن ١ف "ني ي ١ايػؿاإ"ا ٜ ٖٓٚبةد ٚاْ٫كطة ع ملةي
"ايًز َٝٚة ت" اي ة ٜ ٫كةة ٣ٛال ة عاه أ ٚال شةةام هًةة ٢تكبًةةٗ أ ٚتةةيفٚقٗ ا
ٚملةةي ايشةةعا ايةةيفْ ٟعُةة٘ العةةا ٟف " ةةكط ايزْةةد" َةةٔ دٗةة١ا ٚملةةي َ٪يؿ تةة٘
ايٓجاٜةةَ ١ةةٔ دٗةة ١أمةةا٣ا ٚاي ة –نُ ة ْةةا -٣ؾاضةةت يػةةَ – ١ةةٔ مةةٍ٬
ايؿهااْ"١ٝا تهٔ أْعُ ١ايشعا ي ٛنٌ إيٗٝ
 َٔٚاي ؿً ـ مل يشعا إىل "اي سنيٜخ" ٜبدأ ال ع ٟ ٛت َٔ ّ 956 – 346
مَ ٍ٬صٓؿ٘ "َاٚز اييفٖا " مب ٖ ٛهٓد" ٙايعًِ ا َه" اييفٜ ٟبي سكٝك١
َ ن ٕ  ٖٛ َٚن ٔ٥ا ي ٫ٛاي ة نيٜخ يبة ت آثة ني ايعًةَٓ ّٛةيف َة ٕ ملعٝةدا
٭ٕ ايعًُ ة  ٤هاضةة ١يًةةزٚاٍا ٚيهةةٔ اي ة نيٜخ ٖةة ٛايةةيفٜ ٟةةدٚٸٕ َ ة ةة ٛملةة٘
()31
هكٛهلِا ؾٝشؿغ نً ١ال ض ٞمل حل ضا"
ٜٚبدَ" ٚاٚز ال ع – "ٟ ٛف د ْا َٔ دٛاْب٘ – َاادعةْ ١كدٜة ١لةدٚٸٕ
ا ة سغ ٖ255ةة ّ875 -العةاٚف "احلٝةةٛإ"ا ٚنسْة٘ أنيا إٔ ٜصةةاّ طةةٛم
ايًػٜٛي ٚأنيمل ه ايبٝة ٕ هةٔ ايعًة ّٛا٭مةا٣ا ٜكة ٍٛهةٔ ا ة سغ ٜ " :ةًو
ايبش ني  ٫ٚأنجا َةٔ ا٭ ةؿ نيا ٜ ٫ٚعةاف ال ة يو ٚا٭َصة نيا ٚإ ة نة ٕ
()30
س طا يٌٝا ٜٓكٌ َٔ ن ا ايٛنيٸاقي"
ٚهًة ٢ايةاغِ َةةٔ قةاه َٓٗذٝةة ١ا ة سغ ف "احلٝةةٛإ" اي ذاٜبٝة١ا َةةٔ
َٓٗذ ١ٝال ةع ٟ ٛايك ُ٥ة ١هًة ٢اي ٓكٝةا ٚاي"ٖ ْٝة١ا ؾةإٕ ال ةع ٟ ٛأنيا إٔ
ٜٓكطه احلبٌ ايب ْٞ ٝاييف ٟميجً٘ ا سغا ي بدأ َاسًة" ١الة٪ني " ايةيف ٟهةِ
ال ع ٟ ٛأْٗ تك ّٛهً ٢اي عاٜـ مل ٭ ةس ايعًُٝةٚ ١الٛضةٛه١ٝا َٚةٔ ٜػؿةٌ
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هٓٗ ؾكد ا شل إٔ ٜٴٓ كدا ٚيعٌ ٖيف ٙايع ٖا٠ا اْ ك  ١ٜال٪ني يًبٝة ْٞٸ قةد
ٛؽ هل ال عٟ ٛا ٚيهٓٗ ملًػت نُ هل هًٜ ٢د "املٔ ايطكطك ٞت"ٙ 719
َةةٔ مةةَ ٍ٬صةةٓؿ٘ العةةاٚف "ايؿخةةا ٟف اٯ اه اي ةةًط ْٚ "١ٝقةةد قةةدّ يةة٘
ملكٛي٘" :اي زَت أَةا :ٜٔأسةدُٖ  :أ ٫أَٝةٌ إَ ٫ةه احلةلا ٚإٔ أهةزٍ ةًط ٕ
اهلةة٣ٛا ٚأمةةاز َةةٔ سهةةِ الٓشةةس ٚالاملةة٢ا ٚث ْ ٗٝة  :إٔ أهةة" هةةٔ الع ة ْٞ
ملعب ة نيات ٚاضةةش ١تكةةاه َةةٔ ا٭ؾٗةة ّا ؾط ل ة نيأٜةةت َصةةٓؿ ٞايه ةةا قةةد
اهرتض ِٗ ذلبة ١إظٗة ني ايؿصة سٚ ١ايب٬غة١ا ؾخؿٝةت أغااضةِٗ ٚاه نةت
()32
َع ِْٗٝا ؾكًٓت ايؿ ٥د ٠مبصٓؿ تِٗ"
ٖٚةةيفا ايةةاأ ٟايٓ قةةد ٜ ٫كةةـ هٓةةد يػةة ٟٛملعٓٝةة٘ا ٚإ ةة ٜشةةٌُ أهُةة ٍ
ايبْٝ ٝي ٚايشعااَٚ ٤صٓؿ ٞايه ا ايب٬غٝة١ا َٚةٔ َعة ٖا تكةدّ ايؿهةا
مل يًػ ١ظٗٛني "ا ٛاَه اي نيطل ١ٝال كدَ"١ا ٚف َكدَ ١نيٚا ٖ أمحد ملٔ أملةٞ
ٜعكٛه ا شل ملٔ دعؿا العاٚف ملة يٝعكٛمل ٞت ٚ ّ915–ٙ 292تبةد٪َ ٚيؿ تة٘
هدٜد٠ا اي ١هً ٢ايشُٛيَ ١ٝب دَ ّ ٥ةٔ قصة ١اخلًةل إىل هٗةدٙا ٚأٖةِ ن بة٘
"اي نيٜخ ٚايبًدإ َٚش نً ١ايٓة و يزَة ِْٗ"ا ٚا٭مةب ٜعةد "مل ٥ة ١اية ؿهب
ايؿً ةؿ ٞيً ة نيٜخا ٚإٔ ؾهاتة٘ هةةٔ اي ة نيٜخ قةد دة ٤ت قاٜبةَ ١ةةٔ ا٭ؾهة ني
احلدٜج١ا ٚتك ّٛؾهاتة٘ هًة ٢إٔ ال ةًُي ف نةٌ هصةاِٖ ٴتبٸةه يًخًٝؿة١ا
 ٜةةًه ٕٛةةبٜٚ ً٘ٝةةيفٖبَ ٕٛيفاٖبةة٘ا ٜٚعًُةة ٕٛهًةة ٢قةةدني َة ٜةةآَ ٕٚةة٘ا ٫ٚ
()33
طلاد ٕٛهً ٢أم٬ق٘ ٚأؾع ي٘ ٚأقٛاي٘"
َٚةةٔ أٖةةِ َ ة ًْشعةة٘ ف َ٪يؿ ة ت ايٝعكةةٛملٞا اتب هةة٘ ا٭ ةةًٛه ايعًُةةٞ
ايةةدقٝلا ْ ٝ٥ة ّ هةةٔ هٝةةبي ف ايه ملةة ١ايعاملٝةةُٖ ١ة  :اٱ ةةٗ ه ٚا ٫ة طاا
ملاٚاٜةة ١ا٭ةةةع نيا ؾكةةد أُٖةةٌ ايشةةعاا ٚنسْةة٘ ٜةةا ٣ؾٝةة٘ اسلااؾة ّ هةةٔ إ نياى
احلك ة ٥لا ٜكةةٚ" :ٍٛدعًٓ ة  ٙن مل ة ّ رل صةةااّا سةةيفؾٓ َٓةة٘ ا٭ةةةع ني ٚتطٜٛةةٌ
()34
ا٭مب ني"
إخوإ ايصفا _ ايكسٕ ايسابع اهلذسي _ ظاٖسة فيًيًودية بانسة

مج ه ١ؾها ٝ ١ٜة١ٝا تس ةت َطًةه ايكةإ اهلذةا ٟايااملةها ٖٚةِ
ٜعاٸؾ ٕٛاٯما مليفٚاتِٗ ٚمبشاٚهِٗ" :سلٔ أٌٖ ايعدٍ ٚأملٓ  ٤احلُدا هص مل١
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تسيؿةةت مل يعشةةاٚ ٠ايصةةداق١ا ٚاد ُعةةت هًةة ٢ايكةةدو ٚايطٗ ة نيٚ ٠ايٓصةةٝش١ا
 ٚيةةو مل يبصةةا٠ا ٚالشةةاٚع ٖةة ٛتطٗةةب ايشةةاٜعَ ١ةةٔ ا ٗ ة ٫ت مل يؿً ةةؿ١ا
َع كةةد ٜٔأْةة٘ َ ةة ٢اْ عُةةت ايؿً ةةؿ ١ايْٝ ْٛٝةةٚ ١ايشةةاٜع ١اٱ ةة١َٝ٬ا ؾكةةد
()35
سصٌ ايهُ ٍ"
ٚمب أِْٗ َشاٚع مج هٞا ؾكد ط يت ني ة  ًِٗ٥ةة  ٢هًة ّٛهصةاِٖا
 َٗٓٚايًػ" ١اهًِ أمة ٞإٔ الٓطةل َشة ل َةٔ ْطةلا ٚايٓطةل ؾعةٌ َةٔ أؾعة ٍ
ايةةٓؿس اٱْ ةة ْ١ٝا ٖٚةةيفا ايؿعةةٌ ْٛهةة ٕ :ؾهةةاٚ ٟيؿعةةٞا ؾةة يًؿع ٞأَةةةا
د ُ ْ ٞذل ٛوا ٚايؿها ٟأَا نيٚس َْ ٞعكٍٛا ٚايه ّ٬هً ٢نٝؿ١ٝ
تص نيٜؿ٘ا ٜ َٚدٍ هً َٔ ٘ٝالع ْٞا  ٢ُ ٜهًِ الٓطل ايًػٟٛا ٚأَ الٓطل
ايؿهةةةةا ٟؾٗةةةة ٛتصةةةةٛني ايةةةةٓؿس َعةةة ْ ٞا٭ةةةةة ٤ ٝاتٗةةة ا ٚنيٗ ٜ٩ةةة يا ةةةةّٛ
 ٛة ت ف دٖٛاٖ ة ا ٝٝ ٚزٖ ة هل ة ف ؾهاتٗ ة ا ٚملٗةةيفا ايٓطةةل ٜٴشةةد
ا
()36
اٱْ ٕا ؾٝك ٍ" :إْ٘ سٞٸ ْ طل َ ٥ت"
ٜب عد "اٱمٛإ" ٖٓ هٔ أني طٛا سي قة ٍ" :اٱْ ة ٕ سٝةٛإ ْة طل"
ٚيهةةٔ "اٱمةةٛإ" ٜؿصةةً ٕٛملةةي َةةٛت اٱْ ة ٕ احل نةةٌ ف ا ةةدا ٚملةةي
س ٝت٘ ايك  ِ٥ملةة "ايٓؿس" ٚاٱْ ٕ ٚاقه هً ٢ا٫ثٓيا  ٕٚ َٔٚإٔ ٜػؿًٛا هةٔ
"ايًػ "١ملٛنؿٗ "الًه ١ايعً َٔ " ٝي ًهة ت اٱْ ة ٕا ثةِ ميهة ٞاٱمةٛإ
يً ٛنةة ٌٝملةةي ايًػةةٚ ١ايؿهةةاا َع ُةةد ٜٔهًةةَ ٢كةةدَ تِٗ ف "هًةةِ الٓطةةل
ايًػ" ٚ "ٟٛهًِ الٓطل ايؿً ؿٚ "ٞايةاملط ملةي ايؿهةا ٚايًػة ١إ ة ٜكة ّٛهًة٢
َعاؾ ١نٝؿٝة ١إ نياى ايةٓؿس َعة ْ ٞالٛدة ٛات ف اتٗة ملطاٜكة ١احلةٛاوا
ٚنٝؿٝةة ١اْكةةدار الع ة ْ ٞف ؾهاٖ ة َةةٔ دٗةة ١ايعكةةٌ ايةةيف ٜ ٟةةُ ٢ايةةٛسٞ
()37
ٚاٱهل ّا ٚهب نيتٗ هٓٗ ملسيؿ ظ "ملس ٟيػ ١ن ْت"
ٜٓطًل إمٛإ ايصؿ َٔ ؾها ٠اي س ٝس ايٖٛ٬ت ٞاي ت شد "نةٕٛ
اهلل َبدع ايٛد ٛاييف ٟن ٕ ٜ ٚهٔ قبً٘ َٛدٚ " ٛاييفٜ ٟكبٌ َٓ٘ ؾةٝض
()38
ايٛد ٛؾ بش ٕ َٔ َٛد ٙ ٛق ملٌ يٛدَ ٙ ٛٴكاٸ ملٛد"ٙ ٛ
تبد ٚأُٖ ١ٝايعكٌ ف ايرتتٝا "ايؿٝهة "ٞهًة ٢مة٬ف َة أنةد ٙايةاا ٟ
"أملةة ٛملهةةا" َ ّ923 -864ةةٔ إٔ مجٝةةه ايبشةةا ًَٖ٪ةة ٕٛلعاؾةة ١أ م ةةةٕٚ٪
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ايهةٕٛا إ ا َة اْصةاؾٛا إىل حتصةة ٌٝيةوا ؾةةإٕ إمةٛإ ايصةةؿ ٜصةةاسٕٛ
هًةةة ٢يةةةوا ٚاه كة ة ِٖ ملةةةسٕ "احلكٝكةةة "١إ ة ة ٖةةة ٞأَةةةا ُ ٜٓةةة ٞإىل أٖةةةٌ
"ايبٝت" (ٚ )39ف غ ٝه احلٛاني ٜكاني ٕٚف ايا ي ١ا َعة ١حتةت هٓةٛإ "ف
ني ي ١نٝؿ ١ٝايده" :٠ٛإٕ يٓ ن بة ّ ٜ ٫كةـ قاا٤تٗة غبْة ا ٜ ٫ٚطًٓةه هًة٢
سكٝك ٗ ة غبْ ة ا ٜ ٫ٚعًُٗ ة ايٓ ة و إَ ٫ةةٔ قبًٓ ة ا  ٜ ٫ٚة عًِ قاا٤تٗ ة إَ ٫ٳةةٔ
هًُٓٓ ٙا ٜ ٫ٚعاف نٛني ساٚؾٗ إ َٔ ٫هاٸؾٓة ٙا ٖٚة ٞنةٛني الٛدة ٛات مبة
()41
ٖ ٞهً ٘ٝاٯٕ ٚيٓ هًِ آما ٜ ٫ش نينٓ ؾ ٘ٝغبْ ا ٜ ٫ٚؿُٗ٘ ٛاْ "
ٚإٕ ن ْ ةت ظ ة ٖا ٠إمةةٛإ ايصةةؿ ت ذ ة  ٚا٭ملع ة ايؿا ٜةة ١إىل ا٭ملع ة
ال ٪ة ت١ٝا ؾإْٗة – نُة نيأ ٣الؿهةا س ةةي َةا ٠ٚف َصةٓؿ٘ ايٓزهة ت
ال  – ١ٜظ ٖا ٠هصا مله ًَ٘ا ٚن ٕ هلِ ؾهةٌ ٚاضة ف ْشةا ا٭ؾهة ني
ايٓب ٠ف ه َ ١ال عًُيا ٚف ايٛقت ْؿ ٘ أ ٚ ٣نيِٖ اي ٜٓٛا ٟإىل ا ْ٫ك ٍ
َةةٔ ا٭س ٜةة ١ايٖٛ٬تٝةة ١إىل اي عد ٜةة ١العاؾٝةة١ا ٚم نةة ١ف هًةة ّٛايطبٝعةة١
ٚاٱْ ١ا ٚف ايٛقت ات٘ هز ت ني " ًِٗ٥ايٓخب "١ٝالعاؾ ١ٝهً ٢أْٗ إسد٣
ضاا٥ا اي طٛني ايعًُةٞا ٚم نة ١ف هصةا الج قؿة ١ا٭يٝة١ا ٚقةد تهة– ٕٛ
هً ٢ا٭نيد  -ط٥٬عٗ ملدأت َه احلهة ّ ايعب ةٝي "الٓصةٛنيا اياةةٝدا
السَ "ٕٛسي ؾهةاٚا ملشةهٌ دةد ٟملٓكةٌ ايعًة ّٛاية ي ٝةت َٛدة ٠ ٛهٓةد
ايعاها َٔ ثك ؾ ت ا٭َةِ ٚايشةعٛه ا٭مةا" ٣ايؿةاوا ايْٛٝة ٕا اهلٓة " ٛإىل
ايًػ ١ايعامل١ٝا سٝح أنب ٖيفا ايعًِ "ايرتمجٜ "١شهٌ سان ١ن ًَة١ا أٚ
()40
ظ ٖا ٠اد ُ ه ١ٝؾها ١ٜه َ"١
ن ٕ َشاٚع ايرتمج ِ ٜ ١نخط ٠ٛأٚىل ْك ّ٬هةٔ َدني ة ١دٓد ٜة ملٛني
ْ١ٝا  ٚت ٛقـ هًُ ١ٝايٓكٌ هٔ ا٭َِ ا٭ما٣ا اي أ ٚهت هًَٗٛ
اي
ف الدني  ١اليفنٛني٠ا  َٔٚا دٜا ا ْ٫بة  ٙإيٝة٘ إٔ "ْكةٌ ايعًة ّٛايع لٝة ١إىل
ايعامل "١ٝن ْت تًيب س د ت هدٜد ٠أُٖٗ  :احل د ١ا٫د ُ ه ١ٝاية ةةػًت
ملٗة اخل نةة١ا ٚاخل نةة ١أةةةػًت ايع َةة ١ملة لُهٔ َٓٗة ا ٚف الك ملةةٌ ٖٝٸةةست
تً شةةل
ا ُةةه ي كبةةٌ ا٭دٓ ة و ايٛاؾةةد٠ا ثةةِ ؾاضةةت هًةة ٢ايؿ ٦ة ت اي ة
مل ل ةة  ٌ٥العاؾٝةة ١ا٫شلةةااط ف ايعُةةٌ "َٗةةٔ – سةةاف" ف الةةدٕا  ٚنياهةةة١
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ٚنيه ٞف ا٭ني ٜف ٚايبٛا ٟا ٚأَ احل د ١ا٭ما ٣ؾه ْت س دة ١ةًط١ٜٛا
ؾكد ٖٝٸست يًك ٣ٛاحل نُ ١إَه ْ ١ٝا٫نيتك ٚ ٤اي ُ ه هً ٢ال ٜٛي :ال ٟ
ٚايعًُٞا ٚتبد ٚامل ١السََ ٕٛةه ؾ٦ة ١ايعًُة  ٤ةة ٖدّا سٝة ّ هًة ٢يةوا ٚف
ٖيفا ال  ٣ٛأضشت ٚي ١اخل٬ؾ ١ايعب ْ ١ٝعب ّا لًٛى أٚنيٚمل ايكا ٚط١ٜٛ
ايةةيف ٜٔضةةُٛا إىل دةة ْبِٗ نبةة ني الةة٬ى ٚأنيملةة ه ايؿهةةا ٚايؿةةٔ َٚبةةةدهٞ
ا٭هُة ٍ ا٭ ملٝةة ١ايهةة"٣ا ٚنُة تشةةهًت "ايًػةة ١اي٬تٝٓٝةة "١نًػةة ١أيٝةة١
ن بت ؾ ٗٝثك ؾ ت اي ش٫ٛت ال ٝشْٚ ١ٝصٛنٗ "الكد  "١ثِ نة نيت يػة١
ايع ة ايػاملةة ٞهًةة ٢ايصةةعٝد اٯمةةاا ٖٚةة ٛايصةةعٝد ايعًُةةٞا ؾه بةةت ملٗ ة
اٯ اه ٚايؿً ةةؿ تا ثةةِ غةةدت َصةةدنياّ يًػ ة ت اي ة اْبجكةةت هٓٗ ة ا نةةيفيو
تشةهًت ايعاملٝةة ١نًػةة ١يٓصةةٛك "َكد ةٚ "١نًػةة ١لةةد ْٚت ٚيةة ١اخل٬ؾةة١
ملٓٛه : ٗٝايٓصٚ ١ٝالؿٗ١َٝٛا ثِ ام زْةت َعة نيف ا٭َةِ اية تٴةادِ َٓٗة إىل
ايعاملٝةة ١ن هلٓةةد ٚايؿةةاو ٚاٱغاٜةةلا ثةةِ َ ني ةةت ٚني اي ٛةةٝط ايجكة ف ملةةي
اي س  ٝت ايٚ ١ْٝ ْٛٝأٚنيٚمل ايٓٗه١ا ثِ ا كات ا كااني اي ةه ٕٛايةيفٟ
صلًةةا َعةة٘ "اي ٓشةة َ "ٞة ٜبةةدأ الجكؿةة ٕٛايعةةاه َشةةاٚه ّ دةةدٜااّا ٜٛادةة٘
اي ه ٕٛمل حلااى الٓٗذ ٞهً ٢ق هدت :ٞايرتمجٚ ١اٱملداع
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ايفصٌ ايجاْي
ايًػة وْواشع االضتػسام
َا االضتػسام؟

َٔ ا٭ٚىل إٔ ٜبدأ اي ٪اٍ هٔ ايشام ْؿ ٘ا ؾٌٗ ايشام ٚاقةه دػةااف
ْ يب؟ أ ٖٛ َ ٟةام لٓطك َ ١قد ٜ ٫ه ٕٛةاق ّ يػبٖة ؟ ٚيهةٔ العةين
َةةةٔ ايشةةةام ٖةةة ٛتطةة ملل "ا ػةةةااف" َةةةه "اي ةة نيطل "ٞف َٓعةةةٛني الؿهةةةأٜ
ايػاملٝيا اييفٜ ٜٔا ٕٚف ايشام ن ًٚ ١اسد ٠هدمية ١اي ػة ٜاا ٚقةد ا ة جُا
ال شاق ٕٛأؾه ني ايععُ  ٤ف ايػاه ي جبٝت ايصٛني ٠الٛسد ٠هٔ ايشةاما
"ؾةةة ٬ةةةةو إٔ ٖةةةَٛبٚو ٚا ةةةخًٛٝو ٜٛٚنيٚملٝةةةدو  ٚاْةة ٚايكةةةدٜس تَٛةة
ا٭نٜٛينا ٚنٌ يجً ٞايةرتاخ ايجكة ف ا٭ٚنيٚملة ٞنة ْٛا ٜع ٓكة ٕٛإىل ٖةيفا
احلد أ ٚاى اٯنيا ٤ايش ٥ع ١ف ذلٝطِٗ ٚأ ٚطِٗ س ٍٛايشام ٚس ٍٛنةٌ
َ يةةة٘ ه٬قةةة ١مل يشةةةعٛه ا٭مةةةاٚ ٣دل ُع تٗةة ٚيػ تٗة ة ٚه اتٗة ة ٚتك يٝةةةدٖ
 ْ ٜ ٚتٗ ا َُٗ ن ْت ٖيف ٙاٯنيا َ ٤عصب ١أ ٚدلشؿ ١أ ٚم ط١٦ا نُ أْة٘
 ٫ةةةةةو إٔ ا ٫شةةةةاام قةةةةد ا ةة ة خدّ آنياٖ ٤ةةةة ٤٫٪ايععُةة ة ٤ا َٚةةةةٛاقؿِٗ
ٚأسه ة َِٗا ي جبٝةةت ٚضةةع٘ ٚتعزٜةةز قٛتةة٘ ٚإضةةؿ  ٤ايشةةاه ١ٝهًةةْ ٢ؿ ةة٘ا
()42
ٚهًَ ٢ش نيٜع٘ ٚتٛدٗ ت٘"
ؾ  ٫شةةاام إ ّا ٚاقةةه َعةةاف َ ني ة ٘ أٚنيٚملة هًةة ٢ايشةةام س ةة ٢قبةةٌ
ظٗةٛني نًُة َ ١شةاما ٭َ ٍٚةةا ٠مل ٱزلًٝزٜة 0779 ١ثةِ مل يؿاْ ةة0779 ١ٝا
ٚقبٌ إٔ ت بٓ ٢ا٭ن مي ١ٝايؿاْ ة" ١ٝا ٫شةاام (َ )0838صةطًش ّا َٓٚة٘
مت تعاٜـ ال شام ملسْ٘ "ايع ال خص ف َعاؾ ١ايشام ٚيػ ت٘ ٚآ امل٘ا
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ٚا ٫شةةاام ٖةة ٛمل يةةيفات ٖةةيف ٙالعاؾةة١ا ٚقةةد تاانُةةت ٚتا ةةخت ف تكًٝةةد
ٚاْ عُةةةةةت ف ْ ةةةةةل يةةةةة٘ َكةةةةةدَ ت  ْٚةةة ة ٥را ٜٚعُةةةةةٌ مل كٓٝةةة ة ت َٓٚةةة ة ٖر
()43
رلصٛن١
ٚنةة ٕ ي كةةةدّ ايبشةةةح ا ٫شةةةااقٚ ٞات ة ة ه٘ آثةة ني ٙف ات ة ة ع ا٥ةةةا٠
العاؾ ١ايػامل ١ٝهةٔ ايشةاما ٜ ٚعةد ال شةام ذلصةٛني ا٫د ٗة ف سكةٌ
َعاف ٚاسدا ي ٖٝس ا٭دةٛا ٤يًبشةح هةٔ َصةطً غةب "ال شةام" ؾكةد
ن ة ٕ ا٭ َةةا ٜعةةين ف الاسًةة ١ا٭ٚىل "ايشةةام ا٭ ٚةةط"ا ثةةِ صةةٌ ايبشةةح
ايصي ٚإٜاإ ٚاهلٓد مل ٱض ؾ ١إىل ايعاه "ؾؿ ٞال ض ٞن ْٛا ٜبشجة ٕٛف
إزلًرتا هٔ "ال عاه" ٚف إٜاإ ن ْٛا  ٜشةدث ٕٛهةٔ "الخة " ملةإٜاإ أٚ
ملإ ةةب ْ ٝأ ٚملسل ْ ٝة ا مبعٓةة ٢أْةة٘ ايع ة ا ةةرتف الٗة ِ ملدنيا ةة ١يػ ةٚ ١ت ة نيٜخ
ٚثك ؾةة ١أنيى َة ا أ ٚةةةعا ذلةةد ا ٚف أَاٜهة ٜعةةين الصةةطً "الخة "
مل يع٬قة ة ت َةةةه ايعةةةاها ؾُٝة ة  ٜعًةةةل ملشةةة ٕٚ٪احلهةةةِ ٚاي ذة ة ني٠ا ٚنة ة ٕ
()44
"ال عاه" ٜعين يًبعض الداؾه هٔ ايكه  ٜايعامل١ٝا ٚالٗ ِ ملٗ "
ٜٚبد ٚإٔ ا ٫شاام نع ٖا ٠ؾها ٝ ١ٜة١ٝا قةد ٚدةد نييفٝة ّ َةٔ
مةة ٍ٬قةةااني دلُةةه ؾ ٓٝٝة ايهٓ ةةّ0302 ٞا ايك ضةة ٞمل س ةةٝس هةةد َةةٔ
ناا ة ٞا٭ ة  ١ٜف ايعاملٝةٚ ١ايْٝ ْٛٝةٚ ١ايع"ٜةٚ ١اي ةٛني ١ْٝ ٜف نةٌ َةةٔ
د َع ت مل نيٜس ٚان ؿٛني ٚملٛيٚ ْٝٛأؾٝٓٝة ٚ ٕٛةْ َ٬ه "(ٚٚ )45دةدت ية٘
ٚاؾعةة٘ ٚأٖداؾةة٘ اي ة س ة  ٍٚايػةةاه حتكٝكٗ ة َةةٔ مةة ٍ٬نيا ةة ١ايعاملٝةة ١ف
الك ة ّ ا٭ٍٚا إىل د ْةةا غبٖ ة َةةٔ ايًػ ة ت ال صةةً ١ملٗ ة ا ٜٚبةةد ٚإٔ ٖٓةة ى
ا ة ٖي ي شكٝةةل ا٭ٖةةداف الٓصةةٛك هًٗٝة  :ا٭ٜ ٍٚكهةة ٞملة يرتنٝز سةةٍٛ
ايًػةة ١ايعاملٝةة ١هًةة ٢أْٗ ة َؿ ة ر ايعًةة ّٛايشةةاق١ٝا ٚايج ة ْٜ ٞكهةة ٞمل ة ي ٓٛع ف
دل ٫ت ايبشح ا ٫شااقٞا هً ٢إٔ ٜشٌُ ة ٕٚ٪ايشام نًٗ
ايعسبية ايفاصٌ ايواصٌ:

اْصةةةا اٖ ُة ة ّ ال شةةةاقي ف ا٭طةةةٛاني ا٭ٚىل هًةةة ٢ايًػةةة ١ايعاملٝةةة١ا
ٚن ٕ اُ َ ّ ُ ٖ٫ااّ ٚة َّ٬ا س ةٚ ٢نةٌ إىل ايبٓٝة ١ايٓشٜٛة ١يًػة١ا ٚ
ٜهةةٔ ايةةدنيو ا ٫شةةااق ٞيٗٝة ِ مل يشةةسٕ ايةةدامً ٞيًعاملٝةة ١يةة ٫ٛنةةًٖ ١ةةيفٙ
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ايًػةة ١مل يشةةسٕ اخل ة نيد ٞيٮَةةِا ٚف َكدَةة ١ايع٬قةة ١اخل نيدٝةة ١ملةةي ايًػ ة ت
ايشةةاق١ٝا قٝةة ّ ايةةةدنيو ايًػةة ٟٛايعاملةةة ٚ ٞةةةٝط ّ ملةةي ايٓعةة َي :ايؿ ني ةةةٞ
ٚاهلٓةةد ٟايشةةاقٝيا ٚملةةي ايٓع ة ّ اي ْٛٝة ْ ٞايػاملةةٞا  ٚتهةةٔ اي ْٛٝة ٕ ف
ا٭طةٛاني َة قبةٌ اياأيف يٝةة ١غاملة ّ َطًكة ّا ٚإ ة ن ْةةت آمةا خةة ّٛايشةةام
هًةةة ٢سةةةد ٚايػةةةاها ٚقةةةد أ نيى ايعكةةةٌ ا ٫شةةةااق ٞايكةة  ِ٥أ ةة ّ هًةةة٢
تانٝا نٛني ٠ايٛاقه ٚاي نيٜخ تانٝب ّ تصة هدّ ٜا ٜبةدأ َةٔ ا زٝ٥ة تا ثةِ
ٜعٌُ هًُٝ ٢ه ال ش مل٘ ف ْ ل ٚاسدا ثِ  ٜؿش ال ػ ٜاا ثةِ ٪ٜيؿة٘ ف
ملٓٝةةةَ ١انبةةة١ا أ نيى أُٖٝةةة ١ؾصةةةٌ ايْٛٝة ة ٕ هةةةٔ ايشةةةاما ؾًكةةةد نشةةةـ
ا ٫شاام اياٚاملط ا َع ١ملي ايٓعِ ايشةاقٚ ١ٝملةي ايةٓعِ ايْٝ ْٛٝة١ا َةٔ
مةة ٍ٬ايةةدنيو ايًػةة ٟٛايعاملةة" ٞسلةةٛا نةةافا مل٬غةة١ا ؾكةة٘ يػةة١ا هةةاٚى"ا
اييفٜ ٟةزهِ نةجب َةٔ ايداني ةي ايعةاها أنة ي ٘ا ٚنة ٕ ايةزهِ ٜعة ٛإىل
ٚاسةةةد َةةةٔ ةةةببي :ا٭ٖ ٍٚةةة ٛتٛسةةةد ايةةةدنيو ايًػةةة ٟٛايعاملةةةَ ٞةةةه الٓعَٛةةة١
اٱ ١َٝ٬ا سٝح ان ا "ايًػ "ٟٛملعه ّ َٔ قدا ة" ١اٱ ة"َٞ٬ا ٚايجة ْٞ
غٝة ة ه ايصةةةٛني ٠الانبةةة ١يًةةةٓعِ ايشةةةاقٚ ١ٝايػاملٝةةة ١هةةةٔ تصةةةٛنيات أٚي٦ةةةو
ايداني يا ؾًِ ٜهٔ هًِ ايًػ ١الك نيٕ قد ٚدد طاٜكة٘ إىل الب سةح ايًػٜٛة١
ايعامل١ٝ
ٚيعةةٌ انيتبةة ط هًةة ّٛايعاملٝةة ١ملةة يعً ّٛاٱ ةة ١َٝ٬نةة ٕ ايب هةةح ا٭ٖةةِ
ي ٬شااما ؾًِ ٜهةٔ مل ٱَهة ٕ حتًٝةٌ ايةٓعِ ايؿهاٜة ١يًُةد ْٚت اية
ْشةةست ف نيه ٜةةٚ ١يةة ١اخل٬ؾةة ١ايعب ةة١ٝا يةةً ٫ٛةةو ال شةةاقي يًبٓٝةة١
ايًػ ١ٜٛايعامل١ٝا ف ٖيفا اي  ٝم ن ةا ال شةام ٚاٜةس " Weissإٕ ايعاملٝة١
هً ٢نيد ١نبب َٔ ٠ا٭ُٖ ١ٝلٔ أنيا إٔ ٜكٛٸّ احلهة ني ٠اٱ ة١َٝ٬ا ٚتبةدٚ
أُٖ ٗ ٝت ذ ٚ ٚنيٖ ايؿ هٌ ٚايهبب ف تة نيٜخ ايةدنيو ايًػة ٟٛه َة١ا إىل
()46
ؾعٌ ٚظٝؿ ٞؾ هٌ ف ت نيٜخ ايؿها اٱْ ْ ٞهً ٢اٱط٬م"
ٜٚبدٖ ٚيفا ايةاأَُٗ ٟة ّ هًة ٢نةعد رل ًؿة ١أُٖٗة  :اهةرتاف الؿهةأٜ
ايػةةاملٝي مل يًػةةٚ ١ايجك ؾةة ١ايعةةاملٝي هًةة ٢ال ة ٜٛي :ايشةةاقٚ ٞايعة لٞا ٖٓٚة
ٜكةٛٸى الؿهةةا ا ٫شةةااق ٞه َةةَ ١ةةٔ هة  ِ٥الانزٜةة ١ا٭ٚنيٚملٝةة١ا ٖٚةةٞ
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س ب ْٗ "العذز ٠ا٭ٚنيٚملٝةٖ "١ة ٞايطاٜةل ايٛسٝةد يً كةدّا ٚإٔ تًةو العذةز٠
اْبجكت َ ٕٚكدَ ت ةاق١ٝا أ َٔ ٚغب َٗ ٺ َٔ أَِ أما٣
إٕ ايكةةاْي ايج ة َٔ هشةةا ٚاي ةةه هشةةا قةةد أؾةةا ا نيٜ٩ةةَ ١ػ ة ٜا َ ٠ة ّ
يًٓشس ٠احلكٝك ١ٝيًشه ني ٠اي١ْٝ ْٛٝا ؾكةد مت إقصة  ٤الة٪ثا ايشةاقٞا ٚثٴبِّةحٳ
ذلً٘ ايك ٍٛملسٕ تًةو احلهة ني ٠ن ْةت ْ دة ّ إغاٜكٝة ّ م يصة ّ ٚإٔ ايعةام
اٯني ٟملإثٓٝٸ تةةة٘ ال عةةةد  ٠قةةةد اس هةةةا طب هةة ّ م نةةة١ا  ُ ٜ ٫ةةةه ملٗةة غةةةبٙا
ٚحتدٜداّ ايٓزه ١اٱْ َْ ١ٝةٔ اٱغاٜةل ؾ ياَٚة ٕ ؾعصةا ايٓٗهة ١احلةدٜحا
ؾ ذً ٝتٗةةةة َٛنةةةةٛيَٚ ١طةةةةةا ٠ا  ٫ٚميهةةةةٔ تؿ ةةةةبٖ إ ٫ملإنيد هٗةةةة إىل
()47
مص  ٥هاق ١ٝث مل "١
ٚتبد ٚاهل ١ُٓٝا٫ق ص  ٖٞ ١ٜايع ٌَ ايؿ هٌ ف ا٭ ب ه اي ته ؾات
ف ايكةةةا ٕٚاخلُ ةةة ١ا٭مةةةبَ ٠ةةةٔ تة ة نيٜخ ايػةةةاها ي عطةةة ٞةةةةاه ١ٝيٓعاٜةةة١
اخلص  ٥ايعاق١ٝا ٚم ن ١ملعد زل ر ايػةاه ف "ؾة ايعة " ٚإمهة ه٘ا
َٚةةةٔ ٚنةةة ٍٛاٱْ ة ة ٕ ا٭ملةةةٝض إىل ا٭نياضةةة ٞايبهةةةا غاملة ة ّا ٚإىل ايعة ة
ا٭قص ٢ةاق ّا سٝةح ؾةاى أضةٛا ٙ٤البٗةا ٠هًة ٢ا ػااؾٝة العًُة١ا ية
ؾاى هً ٘ٝمل  ٫ة ب ع تؿ ةب زل سة٘ تؿ ةبّا اتٝة ّا ٚم نة ١ملعةد إٔ امةرتم
الٓ م ت ايدٚ ١ٜٝٓايكٚ ١َٝٛايجك ؾٝةٚ ١ايًػٜٛة ١يًشةعٛه اية سةط قدَة٘ هًة٢
أنياض ٗٝا  ٖٓ َٔٚأسس مل  ٫عٚ ٤٬اي ُٝزا ٚي ا  ٙف ا ع ١ ٝ٥٬هدّ
اْدَ د٘ َه ايشعٛه ا٭مةا٣ا ؾة ا ت ايؿٛانةٌ ملٓٝة٘ ٚملةي ايعة الُ جةٌ
يةةة٘ا ؾةةةسْ ر تصةةةٛني ٜٔهةةةٔ ايعة ة  :ا٭ ٍٚهةةةٔ ْؿ ةةة٘ا  ٜصةةةـ مل يهُةةة ٍ
ٚايد ٜيه ٝهٚ ١ٝا ٫جٓ ١ٝ٥ا ٚايج ْ ٞهةٔ ايعة اٯمةاا  ٜصةـ مل يدْٝٚة١
ٚا َ٫ج ٍ ٚاي ه١ْٝٛ
ٚهً ٢ا ْةا اٯمةا ٜٛادة٘ الؿهةا ال نين ة ٞس ةي َةا ٠ٚايٓعاٜة١
ايعاقٝةة ١ملؿهةةا ٠رل يؿةة ٪َ ١اٖ ة " :إٕ احلةةدٜح هةةٔ "ام ص ة ك" ق ةةِ َةةٔ
ةعٛه ايع مل يٓزهة ١ايعكًٝة١ا أ ٚمل يٓزهة ١اٱْ ة ْ ٕٚ ١ٝايك ةِ اٯمةا ٖةٛ
مليفات٘ اؾرتاى " ٫ت نيطلٚ "ٞإٕ نً ة ايٓةزه ي :ايعكًٝةٚ ١اٱْ ة ُْٖ ١ٝة َةٔ
أةةه ٍ ايةةٛه ٞالشةةرتن ١ملةةي ايبشةةا ٕٚ ١ٜا ة جٓ ٤ا ٚإٕ نةةٌ ةةةعا َةةٔ
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ايشعٛه – هِ ملشا -٘ ٜت" ف أةه ٍ ٚه ٘ٝا٫د ُة هٞا ف ثك ؾ ة٘
ايٛطَٓ ١ٝع ٖا ٖيف ٙايٓزهٚ ١تًوا أ ٚتهةَ ٕٛعة ٖا إسةداُٖ ٖة ٞايطة مله
ايػ يةةا  ٕٚا٭مةةا٣ا أَ ة ايةةيف ٟضلةةد ٖةةيفا ايط ة مله ايػ يةةا ؾًةةٝس ا ُ ْ٫ة ٤
ا ٓ  ٞأ ٚا ػاافا ٚإ ا د احل ةِ ٖة ٛايعةاٚف اي نيطلٝة١ا ْعةين
ايعةةاٚف اية تكةةاني ةةةهٌ ايع٬قة ت ا٫د ُ هٝةة١ا ْٚةةٛع اي هةة ٕٛايٓؿ ةةٞ
()48
ايٓ ة ٧هٔ الانا ايجك ف ايه ٌَ
ٜ ٚهٔ الٛنيٚخ ايعاملة ٞملعٝةدّا هةٔ ايرتنٓةز سة ٍٛايةيفاتا ٚقةد اَ ةد
تانز ٙإىل نجب َةٔ الع نةأٜا ؾكةد ْكةٌ هةٔ أملة ٞسٓٝؿة ١ايٓعُة ٕ سةٍٛ
قةةاا ٠٤ايكةةاإٓ " ةة ٛقاا٤تةة٘ مل يؿ ني ةةَ ١ٝطًك ة ّ"ا ٚهةةٔ أملةة ٜٛ ٞةةـ "إٕ
ضل ٔ ايعامل "١ٝيهٔ ملدني ايد ٜٔايزنينش٪ٜ ٞند أْ٘ ن ٻ هةٔ أملة ٞسٓٝؿة١
ايادٛع هٔ يوا ٚقد ا كا اٱمج ع هً ٢أْ٘ ا قاا٤ت٘ هً ٘ ٦ٖٝ ٢اية
 ٜعًل ملٗ اٱهذ يٓك ايرتمج ١هٓ٘ا ٚيٓك غب َٔ ٙا٭ي ٓ ١هةٔ ايبٝة ٕ
اييف ٟام مل٘  ٕٚا٭ي ٓ١ا حتاّ قاا ٠٤ايكاإٓ ملػب ي ة ٕ ايعةاها ٭ٕ
اهلل ق ٍ "ملً ٕ هاملَ ٞبي"  ٛ ٫ٚقاا٤ت٘ مل يعذُٛ ١ٝا ٤أس ةٔ ايعاملٝة١
()49
أّ  ٫ف ايصٚ ٠٬ف م نيدٗ
َٚةةٔ الع نةةاٜ ٜٔةةا ٣ا٭ن ة مي ٞاي ةةٛني ٟذلُةة ٛاي ةةٝد إٔ "ايًػةة١
حت ٌ ا٭ُٖ ١ٝايه" ٣ف ْش ٤ٛا٭َِا ؾٗ ٞايااملط ١اي تصٗا أملٓة  ٤ا٭َة١
ف ملٛتكةة ١ا بةةٚ ١اي ؿ ة ِٖا َٚةةٔ ٖٓ ة ْةةدنيى ٳ اخةةيف ال ة عُاَ ٕٚةةٔ ملةةي
أ ة يٝا ذل نيملةة ١ا٭َةة ١ايعاملٝةة ١اٱ ةة ١َٝ٬ايكه ة  ٤هًةة ٢ايًػةة ١ايعاملٝةة١ا ٚل ة
أمؿكٛا ف ؾاى يػ تِٗ ف أثٓ  ٤اس ٬هلِ يًٛطٔ ايعامل ٞنياسٛا ٜصؿ ٕٛيػ ٓ
ايعاملٝةة ١مل ة ي خًـ ٚهةةدّ َٛانبةة ١نيٚر ايعصةةاا ٚأْةة٘ إ ا أنيا أملٓ ة  ٤ايعاملٝةة١
ايًش ة م ؾُ ة هًةة ِٗٝإ ٫إٔ  ٜخًةةٛا هةةٔ ايًػةة ١ايؿصةةش٢ا ٜٚع ُةةدٚا ايع َٝةة١ا
ٜٚه بٛا مل ٭ساف اي٬ت١ٝٓٝا  ٚيو ٭ٕ ايع َ ١ٝه ٌَ تؿاٜلا ٚقد محٌ ْؿا
َةةٔ ال شةةاقي يةةٛاٖ ٤ةةيف ٙايةةده٠ٛا نُة محًةةٗ ْؿةةا َةةٔ أملٓة  ٤ايعاملٝةة ١ف
()51
َصا ٚيبٓ ٕ
ٚهًةة ٢ايةةاغِ َةةٔ ال ة ؾ ١ايؿ نةةً ١ملةةي ايزنينشةة ٖ745 ٞةة ٖ794 -ةةا
ٚ ّ0392ملي الع نا ذلُ ٛاي ٝد ؾةإٕ ا٭س ٜة ١حتهةِ هكًٝة ١ايطةاؾيا
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هًةة ٢إٔ ن ة َُٗٓ ّ٬ة ٜ ٫عةةرتف إ ٫هًةة ٢اتةة٘ا  ٜٚة ِٗ ا٭ ٍٚغةةب ٙمل يٓكص ة ٕ
 ِٗ ٜٚايج ْ ٞغب ٙمل ي َاا غب إٔ "اي ٝد" ٜا ٣ف اي عاٜا سّ٬ا ضل ٍٛملي
تاادةةةه ايعاملٝةةة ١أَة ة ّ أملٓ ٗ٥ة ة ا ؾةةةب ٣ف اي عاٜةةةا "قهةةةٜٝٓ ١ٝةةة١ا ٚقهةةة١ٝ
()50
دل ُع١ٝا ٚأما ٣تامل١ٜٛا  ٖٛٚأٜه ّ قه ١ٝأَٔ ثك ف
 َُٗٚة ن ة ٕ اي عاٜةةا ة ة َ َٚ ّ٬ة ُااّا ؾإْةة٘ ٜ ٫ػةةين هةةٔ ا٫هةةرتاف
ملًػ ت ا٭َةِ ال كدَة١ا ٚا ٫هةرتاف ٜشةٌُ تعًة ِٝايًػة ت ايهة" ٣اية أُزلةز
ن بةةةت ؾٗٝة ة ايؿً ةةةؿ ت الع نةةةا" ٠اٱزلًٝزٜةةة١ا
ايعًةةةِ اي ذةةةاٜيب ملٗة ة ا ُ ٚ
اٱ ةةةةةب ْ١ٝا ايؿاْ ةةةةة١ٝا ايا ٚةةةةة١ٝا ا٭ل ْٝةةةةة"١ا  ٫ٚضلةةةةة ٍٛاي عاٜةةةةةا ٕٚ
ان ة ه ا٭دٝة ٍ ايعاملٝةة ١يًػة ت الةةيفنٛني٠ا ٚا٫ن ة ه العةةاف ملٗة إىل
د ْا ايًػ ١ايعامل١ٝ
ٚإ ا نة ٕ ٖٓة ى ؾ٦ةةَ ١ةةٔ ال شةةاقي قةةد قةةدَٛا آنيا ٤غةةب َٓصةةؿ ١ف
ملعةةض َةةٔ ايجك ؾة ت ايعاملٝةة١ا ؾٗةةيفا ٜ ٫عةةين إٔ ا ٫شةةاام ظة ٖا ٠هدٚاْٝةة١
َطًك ّا ٜ ٫ٚعين أٜه ّ إٔ ال شاقي مجٝعِٗ ٜٛنؿ ٕٛملٛنـ ٚاسدا ٚإٕ
نيأ َ ٣شام أ ٚآمةا ف آ املٓة ٚيػ ٓة َة ْ ٫اٜةد ٙسلةٔا ؾٗةيفا ٜ ٫عةين أْة٘
غةب َٛضةةٛهٞا أ ٚأْةة٘ َ ش َةٌا ؾهُة أيةةـ "اي ة٬طي" ا َ٫ةةدارا أيةةـ
الؿهةةاٚ ٕٚايعاٚملٝةةٚ ٕٛالجكؿةةٚ ٕٛا٭ مل ة َ ٤ةةٔ ايعةةاه اٱطةةاا ٤الطةةا ا ٚ
ٜةةةةسيؿٛا –ف ا٭غًةةةةا -ا ْ٫كةة ة ٚايكةةةةاا ٠٤ا دٜةةةةد ٠يرتاثٗةةةةِ اي ًٝةةةةدا ٫ٚ
ٱملداه تِٗ ايطاٜؿ١
َٚةةةٔ ايطبٝعةةة ٞإٔ ٜهةةة ٕٛي ٬شةةةةاام أٖةةةداف رل ًؿةةة١ا أُٖٗةةة –
ملاأٜٓة  -ا٭ٖةةداف ايعًُٝةةٚ ١ايجك ؾٝةة١ا ُٖٚة ف مدَةة ١الٓعَٛةة ١اي  ٝةة١ٝ
ايػاملٝةة ١اي ة س ٚيةةت َٓةةيف ْٗ ٜةة ١ايكةةإ اي ة مله هشةةا إىل ايٓصةةـ ا٭َ ٍٚةةٔ
هةةةٔ ايٓعة ة ّ
ايكةةةإ ايعشةةةا ٜٔا ة ة ٝع ه ثك ؾة ة ت ا٭َةةةِ ايطاؾٝةةة ١اية ة
اياأيفةة ي ٞايصةةةٓ هَ ٞةةةٔ قةةةاا ٠٤ايعةة ٚاَةة ٬ى ثك ؾ تةةة٘ا س ةةةٜ ٢هةةةٕٛ
َٓ عُ ّ ف َشاٚه٘
َٚةةٔ ال شةةاقي ايةةيف ٟنيغٓبةةٛا ايػةةاه ف تعًةةِ ايعاملٝةةٚ ١تعً ُٗٝة ٚي ٝة ّ
ملدٚ ّ0632 -0560 ٌٜٚف ٖيفا ٜك" :ٍٛإْٗ يػة ١ايةد ٜٔايٛسٝةد٠ا ٚأٖةِ يػة١
يً ٚ ١ ٝايعٌُ ملد٤اّ َٔ ا زا٥ا اي عٝد ٠إىل مل ٬ايصي(ٚ )52يٝس ٚاضش ّ
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حتدٜد َٔ( ٙا زا٥ا)ا نيمب ٭ٕ دل ٍ هًُ٘ ن ٕ ف ص ٍ إؾاٜك ٝا أ ٚأْ٘
ام زٍ آ  ٝايعاملَٚ ١ٝصا ملة يُٓ ٛز ا زا٥ةاٟا َٚةٔ ايعٛاَةٌ ايب هجة ١هًة٢
اُ ٖ٫ة ّ مل يعاملٝةة ١تعة ظِ ٚني ايشةةان ت اي ذ نيٜةة ١ايع لٝةة١ا َٗٓٚة ةةةان١
اهلٓةةد ايشةةاق ١ٝاي"ٜط ْٝةة ١اي ة أ ةةت ملةةدٚنيٖ نًٝةة Hailebury ١ي عًةةِٝ
ايع ًَي ٚال دنيملي اي عاملٝة١ا ٚاية عًِ ٖٓة "ٚظٝؿة "ٞنُة ٜة عًِ أملٓة  ٤ايعةاه
()53
اي ّٛٝاٱزلًٝز ١ٜيٝدمًٛا ٛم ايعٌُ
ٚتعد إٜط يٝة ايب ٥ة ١ا٭ٖةِ ف ايع٬قة ت اي ذ نيٜةَ ١ةه ايشةام ايعاملةٞا
َٚةةٔ العةةاٚف إٔ أٖةةٌ ايبٓدقٝةة ١اٖ ُةةٛا مل يعاملٝةة ١إىل د ْةةا ايًػ ة ت ا٭مةةا٣
اي خدَِٗ ف اي ب ٫ت اي ذ ني١ٜا ٚظًت ايعامل ١ٝيػةَ ١عٗة ٠ ٛس ةٖ ٢ةُٔٝ
ايعجُ ة ْ ٕٛٝهًةة ٢ايك ةةطٓطّٓ0453 ١ٝا ٚقةةد ْ ة ر هةةٔ يةةو اْكط ة ع ايصةةً١
الب ةا ٠ملي ايبٓدقٚ ١ٝايشام ايعاملٞ
ٚتبد ٚمحًْ ١ة ملً ٕٛٝهًةَ ٢صةا  ّ 0798أٖةِ ظة ٖا ٠هة"ت هةٔ أطُة ع
ايػاه ف ايشاما َ َٔٚؿا ات تًةو احلًُةَ ١ااؾكة ١شلبةَ ١ةٔ ال شةاقي
ٚالؿهاٚ ٜٔنيد ٍ اي ٜٓٛا ايؿاْ ٝي يٓ ملًٕٛٝا اييف ٟساك هً ٢إٔ ٜااؾكة٘
أهةة ّ٬ف ؾةةاٚع العاؾةة ١نًةةٗ ا ف غ ٜةة ١أ ةةٗ اي ة ُهي ايجك ة ف يًػةةزٚ
ايع هاٟ
 َٔٚقبٌ ْ ملً ٕٛٝأ ٻس ف د َع ١نُ" ز نا  ٞايًػ ١ايعامل ١ٝنيٝ٥سٴ
ا٭ قؿ ١يٚ 0636 ٛاي س ٝس ن ٕ يػ " ١ٜالك نيْة ١ملةي ايٓصةٛك اٱزلًٝٝة١
ٚاٯ ٜت ايكاآْٝة"١ا هُة ّ َٓة٘ إٔ ايبشةح الكة نيٕ ٜؿهة– ٞمل يهةاٚني -٠إىل
ا َ٫دا ال ٝشٚ ٞاي كً اٱ َٞ٬
ٚقبةةةٌ إٔ ت ٪ةةةس "نُةةة" ز" نا ةةة" ٞايعاملٝةةة "١نةة ٕ ايهةةةٛيٝر ٟ
ؾااْس  0580قد أ س نا ة ٞايعاملٝة١ا ٚقةد ةٛؽ دٝة ّٛمل ٛة ٌ تس ةٝس
ايها ةة ٞايعاملٝةة ١ملكٛيةة٘" :إْٗةة تؿٝةةد ملٛنةةؿٗ يػةة ١ه لٝةة ١ف اي ع َةةٌ َةةه
الػ نيملةةٚ ١الصةةاٜي ٚايؿةةاو ٚا٭تةةااى ٚاي ة ني ٚاهلٓةة ٛا ٚحت ةة ٟٛهًةة ٢أ هٺ
ثاٟا ٜ َٔٚٴذدٵٖ  ٜة طهٵ إٔ ٜطعةٔ نةٌ أهةدا ٤ايعكٝةد ٠ايٓصةااْ ١ٝمل ةٝـ
()54
ايه ه الكدو
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ايكسإٓ  ...وَػهًة ايرتمجة:

ن ٕ "ايكاإٓ" َٚة ٜةزاٍ ةةػ ّ٬ةة غ ّ٬يًُ شةاقيا ٚنةيفيو نة ٕ
َٛضه اٖ ُ ّ َٔ ال ٪ت ايهٓ ١ٝا ؾكد ت تامج ٘  ّ0043٭َ ٍٚا٠
إىل "اي٬ت "١ٝٓٝملكااني َٔ نيٝ٥س ٜانً ْٞٛف إ ب ْ ٝملةٝرتٚو ؾٓٝباملًٝٝسا
ٚف إٜط ي ٝأْشس ايه ني ٜٓة ٍ ؾبٜةدنيٜو َ ٟا ةٝس َطبعة ١ف ؾًٛنيْ ة ا
طبه ؾ ٗٝمث ْ ١ٝهشةا أيةـ ْ ةخَ ١ةٔ اٱزلٝةٌ مل يعاملٝة١ا ٚأحلةل مل ٭ْ دٝةٌ
الطبٛه ١ملعه ّ َٔ قٛاهةد ايعاملٝة ١ا٭ ة ١ٝف ن ة ه أطًةل هًٝة٘ "قٛاهةد
()55
ايعامل"١ٝ
ٚتبد ٚايرتمجٚ ١ايرتمج ١الع ن " ١ايكاإٓ -اٱزل َٔ "ٌٝايعامل ١ٝإىل
اي٬تٝٓٝةة١ا َٚةةٔ اي٬تٝٓٝةة ١إىل ايعاملٝةةَ ١شةةاٚه ّ  ٝةة ٜ ّ ٝهةةُٔ َشةةاٚه ّ
ٖٛ٫ت ٝة ّا ٚايػ ٜةة ١اي  ٝةةٖ ١ٝةة ٞاٱس ة و مل كةةدّ اٱزلٝةةٌ نُٗ ة  ٜةةبل
اي ٛدةة٘ سلةة ٛسةةان ي :ا٭ٚىل ٖةة ٞا ٫ة عُ ني ٚايج ْٝةةٖ ١ةة ٞاي ٓصةةبا ٚ
ٜهةةٔ اي ٓصةةب مدَةة ١يًُ ةةٝش١ٝا ٚإ ةة نةة ٕ مدَةة ١تس  ٝةة ١ٝلشةةةاٚع
ا ٫ة ة عُ ني ايكة ة ّ ؾكةةةد نة ة ٕ ال شةةةاق ٕٛال ٪ةةةٜ ٕٛةةةدنين ٕٛايةةةدٚني
اي نيطل ٞيًعامل١ٝا ٜٚدنين ٕٛأُٖ ١ٝايرتمج ١اي أ ٗ السََ ٕٛةٔ مةٍ٬
ايعًُةة  ٤اي ةةةٛنيٜي ايٓصةة ني" ٣سةةةٓي ملةةةٔ ا ةةةش م ٚا ةةةش م ملةةةٔ سةةةٓي ٚسٓةة
ال ٚ ٜ٘ٛسب ّٝملٔ احل ٔ ٚث ملت ملٔ قاٚ ٠ه ٢ ٝملٔ ضل"٢ٝا ٚن ْت ال ٠
ايعًُٝةة ١اي ة اس ٛتٗ ة ايعاملٝةةَ ١ةةٔ ايعًةة ّٛايْٝ ْٛٝةة" ١ايطةةا -اي ذاٜةةا-
ايؿً ؿٖ "١دؾ ّ هلِ  ٫ع َٛ ٠نيٚثِٗ الزهّٛا  ٖٛٚالٛنيٚخ ايْٞ ْٛٝا نُ
إٔ ايعاملٝةة ١مبةة جًةة٘ َةةٔ اَ ةةدا َةةينا ٚاس ةةٛا ٤هًُةة ٞت ةة هدِٖ هًةة٢
تؿهٝةةو ايٓع ة ّ ايه ة مل ٞيًعٗةةد :ٜٔايكةةد ِٜاله ةةٛه مل يع"ٜةة١ا ٚا دٜةةد
اله ٛه مل ٯنياَ١ٝا ٚايعٗدإ ضل  ٕ ٜٛأس دٞٳ ٚطِ ٬ٳ َٔ ايع ب اي ٛنةٌ
إىل نٓٗٗ إ ٫مب هد ٠ايعامل١ٝا  ُٝ ٫ٚإٔ الٓ ٛم ت مل يع"ٚ ١ٜاٯنياَ١ٝ
قد ت نًةت ف ايٛقةت ايةيف ٟن ْةت ؾٝة٘ ايعاملٝة ١ت عة ظِا ٜٚةد ٕٚملٗة هًةّٛ
الج قؿ١
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ن ْةةت ايرتمج ة ت يًعًةة ّٛايْٝ ْٛٝةة ١ت ة ِ هًةةَ ٢ةةاسً ي :ا٭ٚىل ٖةةَ ٞةةٔ
ايْٝ ْٛٝةةة ١إىل اي ةةةٛني١ْٝ ٜا ٚايج ْٝةةةَ ١ةةةٔ اي ةةةا ١ْٝ ٜإىل ايعاملٝةةة١ا ؾ يعًُة ة ٤
اي ٛني ٕ ٜايٓص ني٣ا اةةرتطٛا هًة" ٢اخل٬ؾة١ا الةسَ "ٕٛثٓ ٝ٥ة ١ايًػة ١الرتدةِ
إي ٗٝا ٚن ٕ ا٫ةرتاط ه َ ّ٬ٱس ٤ ٝاي ٛني َٔ ١ْٝ ٜدٗ١ا ٚهة َ ّ٬ت نيطلٝة ّ
 ٜةةة ِٖ ف الج قؿةةةة ١ا٭يٝةةةةَ ١ةةةةٔ دٗةةةة ١ث ْٝةةةة١ا َٚةةةةٔ ٖٓةةة اْطًةةةةل ايةةةةزهِ
ا ٫شةةااق" ٞالانةةز ٟا٭ٚنيٚملةة "ٞملةةسٕ نيٚا ايٓٗهةة ١ا٭ٚنيٚملٝةةٜ ١كةةاٚ٩ا
الٛنيٚخ اي ْٞ ْٛٝمل يعاملٝة ١ملعةد إٔ اْكاضةت ايْٝ ْٛٝة ١ايكدمية١ا ٚإ ة قةاٙٚ٩
مل ي ةةةٛني١ْٝ ٜا أ ٟف ايٓ ةةةخ ١ا٭ٚىل يًعًُة ة  ٤اي ةةةٛنيٕ ٜا ٚأهة ةدټْ ٞأَ ٍٚةةةٔ
ٜعةةةرتف ملسْةةة٘ ٜٛ ٫دةةةد َةة ْ عًُةةة٘ َةةةٔ ايعةةةاها َ ٫ٚةةةٔ غبٖةةةِ ف ايكةةةإٚ
()56
اي ٛطٚ ٢ييفا  ٫صل ٛإٔ ٜط يا ال ض ٞملػب ال ضْ ٞؿ ٘
ٖةةيفا ا ٫ه ة  ٤طل ة يـ نةةجباّ َٓطةةل ايعًةةِا ْٚعةةين هًةةِ ايًػةة ١الك ة نيٕا
ؾ ل ة ؾ ١ايزَ ْٝةة ١ايؿ نةةً ١ملةةي ايرتمجة ت هةةٔ ايْٝ ْٛٝةة" ١ايٓصةةـ ا٭َ ٍٚةةٔ
ايكإ ال ٟ ٬ٝاي ه ٚايٓصـ ا٭ َٔ ٍٚايكإ اهلذا ٟايج يح" ٚملةي هصةا
ايٓٗه ١ا٭ٚنيٚملَ ٞه إط٬ي ١ايكإ اي و هشاا َ ؾ ١ط ١ًٜٛت ة طه
اي ٛني ١ْٝ ٜإٔ حت ؾغ هً ٢ايٛت ٥ا اية اْطًكةت َٓٗة ا َٚةٔ ا ٗة ١ا٭مةا٣
ن ْةةت "ايعاملٝةة "١تُٓةة ٛملٛتة ٥ا ةةاٜع ١سٝةةح نة نيت يػةة ١ٱَ"اطٛنيٜةةٚ ١ا ةةع١
ا٭نيد " ٤أقصت ف ؾرتٚ ٠دٝز ٠ايًػة ت ا٭مةا٣ا ٚنة ٕ َةٔ ايٓ ة ٥ر ايعًُٝة١
ي كٜٛض ايؿ اٱ  َٞ٬يًان ٥ز اي ٓع ١ُٝٝيًذُ ه ت ايًػٜٛة ١اي ة ملك ١إٔ
تػةةبت اخل نيطةة ١ايًػٜٛةة ١يًشةةام ا٭ ْةةٚ ٢ص ة ٍ إؾاٜك ٝة ٚق ةةِ َةةٔ دٓةةٛه
أٚنيٚمل ٚإٜاإ ٚ َٚنيا ٤ايكؿك و ٚآ  ٝاي ٛطٚ )57( "٢قد أغؿٌ ال شاقٕٛ
الانز ٕٜٛاحلكب ١ا٭ْدي ٚ ١ٝم ن ١ؾرت ٠ا ٖ ٫ني ايكاطيب""ّ 960 -902
سٝةةح ات ةةعت قاطبةة ١ف ايعُةةاإا ٚتزا ٜةد ةةه ْٗ س ةةٚ ٢نةةًٛا الًٝةةٕٛ
ٚن ْت َه ب ٗ حت ٟٛهًٜ ٫ َ ٢كٌ هةٔ أنيملعُ ٥ة ١أيةـ ن ة ها ٚنة ٕ
هبةةةد ايةةةامحٔ ايج يةةةح الًكةةةا مل يٓ نةةةا ٜا ةةةٌ َبعٛثٝةةة ١إىل ملػةةةدا َ ٚشةةةل
ٚايك ٖا ٠يشاا ٤ايه ا مل ييفٖاا ٜٚا ٣نيٚدٝة٘ غة ني ٟ ٚإٔ اٱ ة ّ٬أهطة٢
أطٝا مث ني ٙف قاطبةٚ ١ايٓٗهة ١ا٭ٚنيٚملٝة ١اية سصةًت ف أٚنيٚملة ن ْةت
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قد ملةدأت ف قاطبةٚ )58( ١تعزٜةزاّ "يً َاٜةٜ "١عةرتف الؿهةا ٖٜٛة ٕ ؾةٛى إٔ
ال شاقي اييف ِٖ ٜٔف ا٭نٌ ٖٛ٫تٜ ٕٛٝدني ٛا ايًػة ١ايعاملٝة ١يكٗ ُٝة
ا٭ ملٝةةةة١ا أ ٚيً عُةةةةل ف تةة ة نيٜخ اٱ ةةةةّ٬ا أ ٚيدنيا ةةةة ١تطةةةةٛني اٯ اه هٓةةةةد
ال ًُيا ملٌ  ٫عُ هل  ١ًٝ ٚيدنيو ايعٗد ايكدٚ ِٜايًػ ١ايع"اَْ )59).١ٝجةٌ
ٖيفا اياأٜٓ ٟؿة ٞهةٔ ا ٫شةاام ٚاسةدَ ٠ةٔ أٖةِ َه ْٛتة٘ا ٖٚة ٞايطبٝعة١
ا ٫كص ١ٝ٥ا ؾُٔ ا ة ٍ إٔ ٜهة" ٕٛا ٫شةاام" ملاَ ة٘ سانة ١ت َاٜة١ا
ٚيةةةة ٛنةةةة ٕ ال شةةةةام ٖٛ٫تٝةةةة ّ ؾ ْةةةةا العةةةةةاف –إىل د ْةةةةا ايٛدةةةةة٘
ا ٫عُ ني -ٟق  ِ٥ف ايؿها ا ٫شااقٞا ؾٗة ٛف د ْةا آمةا ٚدة٘ َةٔ
ٚد ٙٛايٓٗه ١ايعًُ ١ٝف ايػاها ٚنيا ِ َٔ نيٚا ِ ايعكةٌ ايػاملةٞا  ٫ٚةُٝ
ملعد "هصا ايعكٌ" ٚنع ٛايؿً ؿٚ ١ايعًِ اي ذاٜيب ف ايكةإ اي ة مله هشةا
َٚةةٔ ال شةةاقي ايةةيف ٜٔتامجةةٛا ايكةةاإٓ إىل ايا ٚةة ١ٝال شةةام ايا ٚةةٞ
 Sablooukofةةبًٛنٛف 0891 -0814ا ٚقةةد ق ة ّ ملرتمج ةة٘ 0878ا ٚمب ة
أْٗ أ ٍٚتامج ١إىل ايا ١ٝ ٚأه ٛتٗ ايدق ١اي سًٜٝٚة١ا  ٫ٚة ُٝف اي ٛظٝةـ
الب ةةةةا يًهًُةة ت ايا ٚةةة ١ٝالع يةةة ١يًهًُةة ت ايعاملٝةةة١ا ٚنيغةةةِ نةةةٌ َةة
أه ٖ ٛؾإْٗ مط ٠ٛني ١ٜ ٜف دلة ٍ الج قؿة ١ملةي ايعاملٝةٚ ١ايا ٚة١ٝا ٚيةٔ
تةةادِ ايكةةاإٓ إىل ايا ٚةة ١ٝإغٓ ة طٛٝو ٜٛي ٝة ْٛؾ ّ ٝنااتشهٛؾ ٝةةهٞ
ٜ ٚ 0950 -0883ه ا هليف ٙايرتمج ١اييفٜٛعا ثِ ت مله ف تامجة ١ايكةاإٓ
ال ة ة عاه اي ةةةٛؾ ٝٝذلُةةةد ْةةةٛني ٟهجُة ة ْٛف ٖٚةةةَ ٛع نةةةا ٚأ ة ة ف
أن ميٝةةةةة ١ايعًةةةةة ّٛايا ٚةةةةة -١ٝا ٫شةةةةةاام ٚايدنيا ةةة ة ت ايشةةةةةاق-١ٝ
مب ٛهٛا ٚقد ق ّ ملرتمج ١ايكاإٓ إىل ايا ١ٝ ٚث٬خ َااتا نة ٕ آماٖة
ف ايعكد اي ه َٔ ايكإ ال ضٞا  َٔٚايرتمج ت احلدٜج ١يًكاإٓا َ قة ّ
مل٘ ايؿاْ  ٞد ٕ ملبى ()0955 -0901ا ٖٚيف ٙايرتمج ١ا ُات  ١هشا
ه َ ّ ف ايطب هٚ ١اي ٜ ٛها إ ْشاتٗ اني  Albin Michelهة ّ 2112ا ٚية
صلدني نا ٙإٔ الرتدِ اليفنٛني هه ٛف دلُه ايًػ ١ايعاملٝة ١ف ايكة ٖا٠ا
ٚتةةست ٞتامجةة ١ايؿاْ ةة َ ٞةة masson ٕٛحتةةت هٓةةٛإ "َعة ْ ٞايكةةاإٓ" ف
طًٝعةة ١ايرتمج ة ت اي ة قبًةةت اي عُةةِٝا إ نةةدنيت  0967هةةٔ اني غ ي ُٝة نيا
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ٚندنيت ايطبع ١ايج ْٝة ١هةٔ  Bibliotheque de la pleiadeةٓ0981 ١ا ٚقةد
نيادعة٘ ايةدن ٛني نةةبش ٞايصة ْ ٥ةا ني٥ةةٝس ا ًةس ايشةاه ٞاٱ ةةَٞ٬
ا٭هً٢ا ٚقةد ن ةا الؿهةا ايؿاْ ة ٞا زا٥ةا ٟا٭نةٌ ذلُةد أنينةٕٛا
حتت هٓةٛإ " نيا ة ت ف ايةٓ ايكاآْة"ٞا ْٚكًة٘ إىل ايعاملٝة ٖ ١ةةِ نة
ٖٚةة ٛمي ًةةو َة ين ايعاملٝةةٚ ١ايؿاْ ةة ١ٝاَة ٬ى ايعة ايؿًًٝٝةةٛد ٞيًٓصةةٛك
الكد ةةة١ا ْٚكةةةٌ قُٗٝةة إىل ايًػةةة ١ا٭مةةةاٜٚ ٣ةةةزهِ ايب سةةةح ٖٜٛةة ؾةةةٛى إٔ
"ؾهةةا ٠اي بشةةب ن ْةةت ايةةداؾه احلكٝكةة ٞمًةةـ اْشةةػ ٍ ايهٓ ٝةة ١ملرتمجةة١
ايكةةاإٓا ٚاْشةةػ هل مل يًػةة ١ايعاملٝةة١ا ٚن ْةةت ايرتمجةة ١ايةة أَةةا ملٗةة ا٭ه
ملطةةاو البذةةٌ  0043ات غةةاى ني٥ةةٝس ٖٚةة ٛدل ملٗةة ١اخلصةة" ّٛايعةةاه-
ال ةةًُي" ٖٚةةيفا َة ٜٓبػةة ٞإٔ تهةة ٕٛملكةة ٠ٛايهًُةة١ا ٖٚةةيفا ٜشةةرتط العاؾة١
ملاأ ٟاخلصِ أّ٫ٚا ٖٚيفا  ٫ميهٔ إٔ  ِ ٜإ ٫ملرتمج ١ايكةاإٓ (َٚ )61جةٌ ٖةيفا
ايةةاأ ٟا٭س ة  ٟايبعةةد ي ٖٛٝة ٕ ؾةةٛىا ايةةيف ٟضلصةةا تامجةة ١ايكةةاإٓ ملػةةاى
اي بشب ؾإْ٘ ٜعز اياأ ٟهٓد َٔ  ٜبٓة ٢ايؿهةا اي ة َاَ ٟةٔ ايعةاها ٖٚةيفا
َ  ٜٓر هٓ٘ اي بصا مل يٓٗه ١ايعًُ ١ٝا٭ٚنيٚملٝة ١ملةد٤اّ َةٔ ايكةإ ايجة ْ ٞهشةا
إىل اي ةة و هشةةةا نُٗة ة تة ة نيطلٞا ف اهةةةرتاف ايػةةةاه ملسُٖٝةةة ١ايعًةةةّٛ
ايشاق١ٝا ٚم ن ١ايعً ّٛالد ١ْٚمل يعامل١ٝ
املطتػسقوٕ واإلبداعات ايعسبية احلديجة:

ٜبةةد ٚا ٫شةةاام ا٭ل ة ْٖ ٞةة ٛا٭نجةةا سٜٛٝةةَ ١ةةٔ غةةبٙا ٚم نةة ١ف
ا ُ ٖ٫ة ّ مل ة ٯ اه ايعاملٝةة ١احلدٜجةة١ا ٚميهةةٔ إٔ  ٜةةٛؽ ٖةةيفا ا ُ ٖ٫ة ّ َةةٔ
د ْبي :ا٭ ٖٛ ٍٚا ّ ُ ٖ٫مل ْعه ت "ايه ه الكدو" ف ايًػ ت احلٝة١
 ُٝ ٫ٚايًػ ١ايعامل١ٝا ٖٚيفا ا ّ ُ ٖ٫د  َٔ ٤اليفٖا اي"ٚت ة ْ ا٭لة ْٞ
ايةةيف ٟس ة  ٍٚتشةةخ" ٝس يةة "١م نةة ١ملةة٘ا ٚايج ة ْٖ ٞةة ٛالشةةاٚع ا٭ل ة ْ ٞف
ايٓٗه ١ملعد احلاه ايج ْ0945 ١ٝ
 َٚإٕ ؾاؽ ال شاق َٔ ٕٛاٱملداه ت ايعامل ١ٝايكدمي١ا س  ٢خًصةٛا
َٔ "غاا٥ب ١ٝايشام ٚهذ ٥ب "٘ ٝؾكد اْصاّ طام "أيـ يٚ ١ًٝي "١ًٝيٝبدأ طٛني
آمةةا ٖٚةة ٛاياٚاٜةة ١ايعاملٝةة ١ايةة تعهةةس –ملةةاأَ -ِٜٗشةةه٬ت ايشةةةام
093

ا٭ ٚط ٚتعهةس أٜهة ّ نةٛني ٠احلٝة  ٠ا٫د ُ هٝة١ا ٚاخلةاا٥ط اي  ٝة١ٝا
ٚا٭هُ م ايجك ؾ ١ٝيًُذ ُعة ت ايعاملٝة١ا ٚنة ٕ يرتمجة ١اياٚاٜة ١ايعاملٝة ١أثةا
مل يؼ ف ؾصٌ نةٛني" ٠ايعاملة "ٞهةٔ نةٛني" ٠ايشةاق "ٞاية نةٓع ٗ أيةـ يًٝة١
ٚيًٝةة١ا ي ة أؾهةة ٢إىل تشةةه ٌٝنةةٛني ٠ددٜةةدٖ ٠ةة ٞنةةٛني" ٠ايعاملةة "ٞايةةيفٟ
ٜع ّٝأ َ ت ذلً١ٝا ٜٚع  ّٜايع الع نةا نُؿةا َ ٠ةٔ َؿةا ات ايعة
اي  ٛٝ ٛثك ف الع ناا ٚقد تع ٛايبدا ٜت ا٭ٚىل يًدنيا ة ت ا ٫شةااق١ٝ
إىل ملعةةض ا٭هُ ة ٍ اي ة ترتنةةز سةة ٍٛذلةةٛني َةةٔ ا ة ٚنيا َجةةٌ يةةو هُةةٌ
ال شةةاق ١نيٚتةةاا ٚؾْ٬ٝةةدت :نةةٛني ٠ا٭ٚنيٚملةة ٞف ا٭ ه ايعاملةة ٞاحلةةدٜح
0981ا ٚهٌُ ةة ٝؿ ٕ ؾًٝةد هةٔ اي ةب ٠اييفاتٝة ١يٓةزاني قبة ْ ٞنةٛني ٠ا ةٓس
ٚالةٛت ٚايشةعا (ٚ )60تبةةد ٚال ٪ة ت –ف ٖةةيفا ايطةٛني -أٖةةِ َةٔ ا ٗةةٛ
ايؿا ٜةةةة١ا ؾؿةةةة ٜٛ ٞةةةةاا تس ةةةةت دلًةةةة َ ١خصصةةةة ١ف ا٭ ه ايعاملةةةةٞ
احلةةدٜحا ٚا ًةةٖ ١ةة" ٞي ة ٕ"ا ٖٚةة ٞتكةة ّٛملٓكةةٌ أٖةةِ اٱملةةداه ت ايعاملٝةة١
الع نا ٠طبع ّ َٔ م ٍ٬ني ١ٜ٩ن ه ا ً١ا ٚف أل ْ ٝمت ا ّ ُ ٖ٫ملرتمجة١
أ ه ايشب ها ٚف  ٜٛاا ْؿ ٗ مث ١اني يٛٓٝو اي اي تس ت 0983ا
 ٚاني ي ٕٛٓٝاي ٜاه ٖ ال شام ا٭ل ْ ٖ ٞني ٛت ؾٓٝدني ّٜسٝح تامجت
ايداني اليفنا ٠ٚأنجا َٔ َة  ٥هُةٌ (ٚ )62تبةد ٚا٭هُة ٍ الرتمجة ١ترتنةز
سةة ٍٛالشةةه٬ت ايعاملٝةة ١الع نةةا٠ا ٚاْعه ة تٗ ف ا٭هُ ة ٍ ا٭ ملٝةة ١ف
ملع ةض ا٭قط ة ني ايعاملٝةة١ا ةةٛني ٜا ؾً ةةطيا َصةةاا ايعةةااما ٚنُ ة ةةت
ايرتمجةة ت هةةةٔ اٯ اه الػ نيملٝةةة ١ملشةةةهٌ غةةةب َب ةةةةاا ٚهةةةٔ طاٜةةةل ايًػةةة١
اي ٛةةٝطٖٚ ١ةةة ٞايؿاْ ةةة١ٝا ٚقةةةد سعةةة ٞا٭ ملةة  ٤الصةةةا ٕٜٛزلٝةةةا ذلؿةةةٛظ
ٚتٛؾٝةةل احلهةةٚ ِٝنةة٬ر هبةةد ايصةةبٛني ٚنةةٓه اهلل املةةااٖٚ ِٝضلٝةة ٢سكةةٞ
 ٚةةةٝد قطةةةا ٚطةةة٘ س ةةةي ملة ة لانز ا٭ٍٚا ٚنةةةيفيو تةةةادِ يًذزا٥ةةةاٜي
الع نةةا ٜٔايط ة ٖا ٚطٓ ة ني ٚٚا ةةٝين ا٭هةةازا نُ ة تةةادِ يًعةةااقٝي هبةةد
ايٖٛةة ه ايبٝةة تٚ ٞملةةدني ةةة نا اي ةة ٝه  ٚةةان ٕٛملةةٛي ٚهبةةد ايةةامحٔ
اياملٝع ٚ ٞعد ٜٛ ٟـا  َٔٚيٝب ٝتادِ يًاٚا ٞ٥املااٖ ِٝايهْٞٛا ٚتادِ
يً ةة ٛاْ ٞايطٝٸ ةا ن ة ٚذلُةةد ايؿ ٝةةٛنيٟا ٚتةةادِ يًؿً ةةطٝٓٝي ذلُةةٛ
نيٜٚةةّا َعةةي مل  ٝةةٛا ٚدةة"ا املةةااٖ ِٝدةة"اا ٚإميٝةةٌ سبةةٝيبا ٚتامجةةت
أهُ ٍ أ ْٝٚس ٚسٓ َ ٚ ٘ٓٝنا ٜت َا َٔ ٛني )63( ٜنُ ْشا ال شةام
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ة ة ٝؿ ٕ ؾ ٜةةدْاا أْطٛيٛد ٝة ايشةةعا ايعاملةة ٞاحلةةدٜح (ْٚ )64كةةٌ ال شةةام
ؾاٜدني ّٜنيٚنات ٜٛإ احلُ  ١٭مل ّ ٞةعااّ إىل ا٭ل ْ١ٝا نُ ْكةٌ
َك َ ت احلاٜا ٟملهؿ  ٠٤ه ي ١ٝإىل ا٭ل ْ ١ٝأٜه ّا نُة تةادِ ال شةام
()65
ْ ٜز ن ه ٝب ٜ٘ٛه ّ 0895
املطتػسقوٕ واملٓٗر ايتازخيي:

إٕ الٓٗر اي نيطل– ٞإىل د ْا ايؿها الٛ ٛهَ -ٞةٔ أٖةِ إزلة ات
ايٓٗهةة ١ايػاملٝةة ١ف ايكةةإ اي ة مله هشةةاا ٚقةةد ا ة ش ٍ َ ةٔ َٓذةةز إىل أ ا٠
يٲزل ة ا َٚةةٔ أٖةةِ َٝزاتةة٘ ا ٫كص ة ٚ ٤اي شًٝةةٌ ٜٚع ُةةد ٖةةيفا الةةٓٗر هًةة٢
اٱقةةةااني ملٛسةةةد ٠ايعًةةةَ ّٛةةةٔ مةةة ْ ٍ٬ةةةل هًُةةة ٞضةةةُٔ ايعًةةة ّٛا٫د ُ هٝةةة١
ٚاٱْ ْ" ١ٝهًِ اي سنيٜخ" ٜٚهعٓ الٓٗر أَ ّ ٚسد ٠تًو ايعًةّٛا ٚقةد ٚدةدْ
يةةو ٜه ةةا نةةٝػ ١ايع٬قةة ١ا ديٝةة" ١اي ه ة ٜؿ "١ٝملةةي هًةةِ الٓ ة ٖر ايع ة ّ
"الٚ ٛ ٝيٛدٚ " ٝالٓ ٖر الؿا  ٠اخل ن ١مبخ ًـ ايعًٜٚ )66( ّٛبد ٚال شةام
ايا ٚةةةٜٛ ٞيٝة ة ْٛؾ ّ ٝنااتشٛؾ ٝةةةه 0957 -0883 ٞأسةةةد ايةةةاٚا ف
ايبشح اي نيطلٞا ؾكد انيحتٌ إىل ملًةدإ الشةام ايعاملة ٞغةب َةا٠ا ٚتطةٛف
ف َةةدْٗ ٚأق ة ّ ف َه ب تٗ ة ٚه ة  ٜٔرلطٛط تٗ ة ا ثةةِ ْشةةا ن ملةة٘ "أ ه
اياس٬ت" َٔ م ٍ٬نيا ة ١الخطٛطة ت ايعاملٝة ١ف َدٜٓة ١يٓٝٓٝػةاا 0945ا
ْٚشا ف َٛضٛع اي ة نيٜخ "ا٭مبة ني ايطةٛاٍ" ٭ملة ٞسٓٝؿة ١ايةدٜٛٓنيٟا ثةِ ْشةا
ت نيٜخ ضل ٢ٝملٔ عٝد ا٭ْط نٞا ثِ اتبعٗ ملٓشا ني  ٌ٥املٔ الع ز ٚني ة ٌ٥
ال٥٬ه ١يًُعاٟا ثةِ ْشةا ٜةٛإ ايةٛأٚا ٤ايدَشةكَ ٞةه نيا ةٚ ١ةةارا ثةِ
أتبعٗ ملةة "ايبدٜه" ٫ملٔ الع زا ٚن ا "ا ػااؾ ٝهٓد ايعاه"ا مل يا ٚة ١ٝثةِ
تامج٘ غب َٔ ٙايةاٚو ال ة عامليا ٚية هٗةد هةٔ نااتشهٛؾ ٝةهٞ
()67
اْبٗ ني ٘ ٜمل يعاملٚ ١ٝالد ْٚت اله ٛمل ١ؾٗٝ
َٛ َٔٚاقه اٖ ُ َِٗ ق ّ ال شاق ٕٛملدنيا ة ت َعذُٝة ١نة ٕ ايػ ٜة١
َٓٗ ة ٚضةةه ا٭ ةةس يًُعذةةِ اي ة نيطل ٞلؿةةا ات ايعاملٝةة١ا ٚن ْةةت اخلطةة٠ٛ
ا٭ٚىل يًٗٛيٓد ٟنيا ٜٗٓنيت ٟ ٚا ؾكد نٓه َعذُة ّ ت نيطلٝة ّ –ٜعةد -نيا٥ةداّ
0880ا ٚقد أيف  ٌٜ " ٙالع دِ ايعاملٝةٚ "١سة َ ٍٚةٔ مةُٝ ٍ٬ةه الؿةا ات
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ايعامل ١ٝاي أغؿًٗ ايعٌُ العذُ ٞايعامل ٞايكدِٜا  ٖٞٚةة ٥ع ١ف ال٪يؿة ت
ايعامل ١ٝف ايعصةا اي ٛةٝط ايعاملة ٞاٱ ةَٞ٬ا ٚسة  ٍٚال شةام ؾٝشةا إٔ
ٜصٓه "العذِ ايًػة ٟٛاي ة نيطلٚ "ٞيهٓة٘ ٜٗٓة٘ا ٚقةد طبةه الٓذةز َٓة٘ ف
ايك ٖا ٠نُ نٓه ٖ ْز ؾب "َعذِ ايًػ ١ايعامل ١ٝالع نةا "٠ذلة  ّ٫ٚا ُةه
ملةةةي ا ٫ةة عُ ٍ ايةةةدانيز يًُؿةةةا ات ٚملةةةي أنةةةٛهل ايؿصةةةٝش١ا نُةة سةة ٍٚ
ال شةةاق ٕٛإٔ ٜصةةٓعٛا ن بة ّ ي عًةة ِٝايعاملٝةة ١٭ملٓة َ ِٗ٥ةةٔ  ٕٚإٔ ٜع ُةةدٚا
هًةةةة ٢الةةةة٪يؿي ايعةةةةاه ف ٖةةةةيفاا ثةةةةِ ت يةةةةت دٗةةةة ِٖ ٛف ٚضةةةةه "العةةة دِ
ا ػااؾ -١ٝا٭ط يس" ف ع َِٗٓ ٞيدنيا  ١ايًٗذ ت ايعامل ١ٝف نةٌ َةٔ
()68
ايش ّ َٚصا ٚالػ نيمل١ا نيا  ١تطبٝك َٔ ١ٝمٚ ٍ٬سد" ٠ايعًة ّٛال مخة"١
ٚف َعٗةةةةد ا ٫شةةةةاام ايا ٚةةةة ٞمب ٛةةةةه ٛأ ةةةةس ال شةةةةام غاٜػةةةةٛنيٟ
ةةةةامل تٛف ق ةةةُ ّ م نة ة ّ مل يًةةةٗذ ت ايعاملٝةةة١ا غ  ٜةةة٘ ايبشةةةح ف الةةة٪ثاات
اخل نيدٝةةة" ١ايرتنٝةةة١ا ايؿ ني ةةة١ٝا اهلٓدٜةةة١ا ايؿاْ ةةة١ٝا اٱزلًٝزٜةةة "١هًةةة٢
الؿا ات ايعاملْ ١ٝطك ّا ٫ ٚي١ا ٚقد ن ٕ ال شام ٖٝؿٛني قد مثٔ ه يٝة ّ
امل ١ايعاه العذُ ١ٝق " :ّ٬٥احلكٝكة ١إٔ ايعةاه ف دلة ٍ العة دِ ضل ًةٕٛ
َهة ة ٕ الاانةةةز ةةةٛا ٤ف ايزَة ة ٕ أّ ف الهة ة ٕ مل يٓ ةةةب ١يًعة ة ايكةةةدِٜ
ٚاحلةدٜح مل يٓ ةب ١إىل ايشةةام ٚايػةاه ةةٛا ٤مل ةٛاٜٚ )69(٤بةةد ٚطةار ٖٝؿةةٛني
َعك ّ٫ٛإ ا ا جٓ ٓٝتعُ" ُ٘ٝايكدٚ ِٜاحلدٜح –ايشةام ٚايػةاه" ؾ ٱط٬قٝة١
حتُةةةٌ ف طاٜكٗةة ٚاٜةة ا٫سلةةةااف ملةةةدنيد ت رل ًؿةةة١ا ؾًًعةةةاه إ ةةةٗ َ ت
نػبِٖ َٔ أَِ ايع ايكدِٜا أ ٚنػبِٖ َٔ ا٭َةِ ايطاؾٝة ١ف ايعصةا
احلدٜح
َٛ َٔٚقه اْ٫بٗ ني أٜه ّ ٜه ا ال شةام ؾٝشةا "إ ا ا ة جٓ ٓٝايصةي
 ٫زلةةد ةةةعب ّ ضلةةل يةة٘ ايؿخ ة ني ملةةٛؾا ٠ن ةةا هًةة ّٛيػ ةة٘ا ٚملشةةعٛني ٙالبهةةا
ا أنةٚ ٍٛقٛاهةد غةب ايعةاها ٚقةد ٜادةه
د ١إىل تٓ ٝل َؿا اتٗ
ايٓٗةةٛى مل يدنيا ة ت ايًػٜٛةةْٛٗ ١ض ة ّ َبهةةااّ ًَةة ٙ٪ايٓش ة ط إىل احل دةة ١إىل
اي ؿاق ١ملي ايؿصٚ ٝرل ًـ ايًٗذ ت ايعامل١ٝا ٚملي ايًػ ١ايؿ ني ة١ٝا  ٚيةو
ؾه ّ٬هُ يًعاه َٔ ْزه ١إىل اي ؿك٘ ف ايًػ١ا تًةو ايٓزهةً ١ةت َبهةا٠
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ف تؿ ب ايكاإٓا ٚف نيا ة ٘ نيا ة ١يػٜٛة ٫ )71(١طلًة– ٛملطبٝعة ١احلة ٍ-
أ ٟنيأٜ ٟك ّٛهً ٢اي عُ َٔ ِٝايٓك أ ٚاخلطسا ؾ يعاه أَ ١اٖ ُةت ملًػ ٗة
َٔ م ٍ٬اٖ ُ َٗ مل يعكٝد" ٠اٱ  "ّ٬مل  ٨ا٭َاا ٚيهٔ اُ ٖ٫ة ّ ايًػةٟٛ
ٚالب سةةح ايٓ ةةة ١٦سةة ٍٛايًػةة ١ة  ٚت ةةة ٕٚ٪ايًػةة١ا ي ػةةد ٚساؾةة َ ١ة كً١
نُ ة ف ايب٬غةةٚ ١ايٓشةةٛا ٚيهةةٔ اي ذةة ٚ ٚنةةٌ إىل سةةد إصل ة ملٞا ٖٚةةٛ
الش نين ١ف اٱْ ز العاف ٚالج قؿ ١ا٭ي١ٝ
االضتػساب ايعسبي:

ن ا الؿهةا طٝةا تٝةزٜين حتةت هٓةٛإ "َةٔ ا ٫شةاام ايػاملة ٞإىل
ا ٫ػااه الػامل "ٞن مل ّ ه ّ ٚ 0996ؾ ٘ٝضلًٌ قاا ٠٤الؿها ذلُد ه ملةد
ا ملا ٟهً ٢ال ٜٛي :ايؿً ؿٚ ٞاي نيطلٞا َٛ َٔٚقه ٜة ِٗ ؾٝة٘ الؿهةا
ا ة ملاٟټ ايؿً ةةؿ َ١ايعاملٝة" َ١ايجك ؾةة "١ايعاملٝةة ١أْٗة تهةةٔ ف ايٛاقةةه دلةةا
سًكٚ ١نٌ ملي ايجك ؾ ١ايٚ ١ْٝ ْٛٝايجك ؾ ١ا٭ٚنيٚمل ١ٝاحلدٜج١ا ملٌ يكةد ن ْةت
()70
مل يؿعةةٌ إهة  ٠إْ ة ز ْةةا َٗةةِ َةةٔ ايجك ؾةة ١ايْٝ ْٛٝةة" ١ايعًةةٚ ّٛايؿً ةةؿ"١
()72
ٜٚا ٣ايطٝا إٔ ا ملا ٖٓ ٟا ع ني َكٛي ١ا ٫شااق ٞأنيْ ٝةت نيٜٓة ٕ :
"إٕ ايشةةام اي ة ََ ٞةةد ٜٔيً ْٛٝة ٕ ملهةةٌ َ ة هٓةةدَ ٙةةٔ ايؿً ةةؿ ١ضةةبط ّ"ا
ٚا ة ملاٜ ٟطةةٖٓ ٝة مل نيطلٝةة ١ايعاملةةٚ ٞايؿهةةا ايعاملةة ٞت نيطلة ّ ٚنيآٖة َةةٔ
م ٍ٬اي ُٝٝز ايكطع ٞملي  ٫هك ١ْٝ٬ايعكٌ ايعاملٚ ٞايؿها ايعاملةٚ ٞايٓعةا
إي ٘ٝهً ٢أْ٘  ٚملعد ٚاسةد ٚملةي ايؿهةا ا٭ٚنيٚملة ٞمبج مل ة٘ ا ملعةدٜٔا ٚتبةدٚ
ال ةةسي َ– ١ةةسي ١ا ٫ة ػااه الػاملةة -ٞهل ة َ ة  ٜةةٛغٗ ف آنيا ٤الؿهةةأٜ
الػ نيملةة ١ف ايكةةإ اخل ة َس اهلذةةاٚ ٟايكةةاْي احل ة  ٟهشةةا ٚايج ة ْ ٞهشةةا
الةةةٜ ٬ٝيا ؾةةةب ٣املةةةٔ سةةةزّ ا٭ْدي ةةة ٙ 456 - ّ0164 -994 ٞإٔ ايًػةةة١
 ٜةةكط أنجاٖ ة ا ٜٚبطةةٌ مل ةةكٛط ٚيةة ١أًٖةةٗ ا  ٚمةة ٍٛغبٖةةِ هًةة ِٗٝف
َ نِٓٗ أ ٚملٓكًِٗ َٔ  ٜنيِٖا ٚام ٬طِٗ ملػبِٖا ؾإ ٜكٝد يػ ١ا٭َة١
ٚهً َٗٛة ٚأمب نيٖ ة قةةٚ ٠ٛي ٗ ة ا ْٚش ة ط أًٖةةٗ ٚؾةةااغِٗا ٚأَ ة َةةٔ تًؿةةت
ٚي ة ِٗ ٚغًةةا هًةة ِٗٝهةةدِٖٚا ٚاة ة ػًٛا مل ة خلٛف ٚاحل دةةٚ ١ايةةيفٍ ٚمدَةة١
أهةةدا ِٗ٥ؾُهةةُٕٛٷ َةةِٓٗ َةةٛتٴ اخل ة طاا ٚنيمب ة ن ة ٕ يةةو ةةبب ّ يةةيفٖ ه
()73
يػ ِٗ
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طلًةط املةٔ سةزّ ملةي ةًط ١ايدٚيةٚ ١ملةي قة ٠ٛايًػة١ا  ٚٴ ٜٳػٝٸةا قةدني ٠ايًػةة١
ايٓ  ١هٔ الشاٚع ايعًُ ٞاييف ٟتٓٗض مل٘ ا٭َة١ا ٚف اي ة نيٜخ أَجًة ١هدٜةد٠
خ يـ نيأ ٟاملٔ سزّا ؾؿ ٞايعصا اييف ُٞ ٜٓ ٟإي– ٘ٝايكاْي احلة  ٟهشةا
ٚايج ْ ٞهشا -ضعـ ًط ٕ ايدٚي ١الانز ٟف الشام -ملػدا ٚ -ف
الػاه -قاطبٚ -١يهٔ ايعً ّٛاي ْشست ف احلكب ١الةيفنٛني ٠ن ْةت
ه يٛ َٚ ١ٝاي١ٝا ٚقد ةت مل يعاملٝة١ا ٚم نة ١ايطةا ٚايؿً ةؿ١ا َٚةٔ د ْةا
آمةةا ؾةاغِ اهلزميةة ١ايع ةةهاٚ ١ٜاي  ٝةة ١ٝيًْٛٝة ٕ أَ ة ّ اياَٚة ٕ خ ةاٴ
ايًػةةة ١ايْٝ ْٛٝةةة١ا  ٫ٚهًَٗٛةة ا ٚف ايعصةةةا احل ضةةةا تكًصةةةت اٱَ"اطٛنيٜةةة١
اٱزلًٝزٜةة ١إىل ٚيةة١ا ٚاسل ةةا ةةًط ْٗ اي  ٝةةٞا ٚيهةةٔ اٱزلًٝزٜةةٖ ١ةةٞ
ا٭نجا ملي يػ ت ايع اْ ش نياّ ٚا عُ  ّ٫ف ايعًِا ٚاي ذ ني٠ا ٚاي ١ ٝ
أَة ف الشةةام ايعاملةة ٞؾكةةد اخةةيف ا ٫ة ػااه نةةٛنياّ أمةةا٣ا أمطاٖة
ايةةده ٠ٛيًه ملةة ١ملةةة"ايع َ "١ٝا ًٝةة١ا أ ٚايه ملةة ١نُ ة الٓطةةٛما ٚنةة ٕ
ايش ها ايًبٓ ْ ٞعٝد هكٌ – 2104 -0902نيغِ ة ها ٘ ٜايؿةيفٜ -٠ةدهٛ
إىل م٬ف َ ٜبدهة٘ مل يؿصةش٢ا ٚية ٖةٚ ٛاضة إٔ ايشة ها "هكةٌ" نة ٕ
ٜكه حتت تةسثب اخلصٛنة ١ٝا ًٝة ١يًهٝة ٕ ايًبٓة ْٞا ايةيف ٟأمةيف ٜشةخ
ات٘ مل ٛة  ٌ٥رل ًؿة١ا أُٖٗة تػًٝةا "ا ًة "ٞهًة" ٢ايعاملة "ٞيػةّ١ا ٚت نيطلة ّا
ٚؾٓةة ّا ٚايشةة ها الةةةيفنٛني ٜةةةدنيى إٔ "ايع َٝةةة "١هًةةة ٢أُٖٗ ٝةة ف اي ٛانةةةٌ
ايع طؿٚ ٞا٫د ُ ه ٫ ٞخ زٕ هًُة ّ َةد ّ ْٚملٗة ا  ٫ٚثك ؾة ١٭ٜةَ ١اسًةَ ١ةٔ
َااسةةةٌ تطةةةٛني ا٭َةةة١ا  ٜ ٚةةةبي هة ة ٖ ٠ةةةيفا ايةةةاأَ ٟةةةٔ إٔ "ايع َٝة ة ت" ف
تانزٖ هً ٢اييفات ا ً ٫ -١ٝميهٓٗة إٔ تكة ِٝه٬قة ١تب يٝة ١تااملطٝة١
ملي الٓطٛم ايشؿٚ ٟٛملي "اله ٛه" ايعًُٞ
َٚةةةٔ ايةةةدهٛات ايةة س ٚيةةةت تػاٜةةةا "ايعكةةةٌ" مل ػاٜةةةا ايًػةةة١ا ايةةةده٠ٛ
يًه مل ١مل ٭ساف اي٬ت١ٝٓٝا ٚتبةدٖ ٚةيف ٙايةدهَ ٠ٛبٓٝة ١هًة ٢املة ١نُة ٍ
أث ة تٛنيى 0938 -0923ف تان ٝة ا هٓةةدَ أيػةة ٢احلةةاف ايعاملةةٞا ٚسةةٍٛ
ايرتن ١ٝإىل ايه مل ١مل ٭ساف اي٬ت١ٝٓٝا ضُٔ َشاٚع َ ه ٌَ ٖة ٛإْٗة ٤
ايعةة ايعجُةة ْ ٞال خًةةةـا ٚذل ٚيةةة ١ملٓةة  ٤ايدٚيةةة ١هًةةة ٢ةةة نً ١اهل ٝنةةةٌ
ايػامل١ٝ
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أَ الشاٚع ايج ْ ٞف ا ٫ػااه ايعامل ٞؾه ٕ س" ٍٛاي عً ِٝايعة ي"ٞا
أ ِ ٜمل يعامل١ٝ؟ أّ ملإسد ٣ايًػ ي ايع ل ٝي :ايؿاْ ٚ ١ٝاٱزلًٝز١ٜ
ٜٚبةةد ٚطةةار اي ة  ٜ ٍ٩هةةُٔ اتٗة ّ ايعاملٝةة ١مل ي كصةةب هًةة ٢ال ة ٜٛي:
ايعًُٚ ٞايٛظٝؿٞا ٜٚبةد ٚايطةار َةٔ د ْةا آمةا ملعٝةداّ هةٔ تة نيٜخ ايعاملٝة١ا
ٚهٔ ٚنيٖ ايا ٟ ٜف ايعصا ايٝ ٛطا ؾؿ ٞايطٛني اييف ٟاسل ا ؾ ٘ٝايدٚني
اي  ٝةة ٞايعاملةة ٞه ل ٝة ّا ملةةدأ ايػةةاه ٜع ُةةد هًةة ٢ايرتمجةة ١يًعًةة ّٛالدْٚةة١
مل يعاملٝةة١ا َةةٔ مةةَ ٍ٬اانةةز ا٫تصةة ٍ ف ايشةة ّ َٚصةةاا  ٫ٚةةَ ُٝةةةٔ
احلةةةاٚه ايصةةةًٝب0297 -0197 ١ٝا ثةةةِ اْ كةةةٌ َانةةةز ايعًةةة ّٛإىل نةةةكً١ٝ
ٚا٭ْةةةةةديس ف هٗةةةةةةد ا٭غ يبةةةةةةٙ 296 -084 ١ا ّ 919 -811ا ٜٚةةةةةةيفنا
ايبةة ة سج ٕٛإٔ اٱَ"اطةةةةٛني اياَٚةة ة ْ ٞؾاٜةةةةدنيٜو ايجةة ة ّْ 0251 -0205 ٞا
ٚأيؿ ٛ ْٛايع ةا ًَو قش ي ّ0284 ١قد نيهَ ٝشاٚع ايرتمجة ١هةٔ ايعاملٝة١
اي أغٓت َشاٚع ايٓٗه ١ا٭ٚنيٚمل ١ٝؾ ُٝملعدا ٖٚيفا َ ؾه نيٚد ٘ٝغ نيٟ ٚ
إىل ايك ٍٛف ن مل٘ "اٱ ة ّ٬ف ايػةاه – قاطبة ١ه نةُ ١ايؿهةا" ملة نيٜس
" : 2111إٕ احله ني ٠ايعامل ١ٝاٱ ة ١َٝ٬قةد أغٓةت اٱْ ة ْ ١ٝمة ٍ٬أيةـ َةٔ
ا٭هةةٛاّا ٖٝٚستٗةة يًُ ةة كبٌا ؾكةةةد ْكًةةةت احلهةة ني ٠ايعاملٝةةة ١هةةة" نةةةكً١ٝ
ٚإ ب ْ ٝإىل أٚنيٚمل ثك ؾ١ا ن ٕ ايعاه ضلًُٚ ُٖٗ ٕٛتبع تٗة مة ٍ٬قةإٚ
هشا٠ا ٚهٔ طاٜل ايرتمج ١نياست ٖيف ٙايجك ؾ ١تؿعٌ ؾعًٗ
يكةد ٚيةةد ايػةةاه الع نةا َةةٔ إ ةةب ْ" ٝايؿ ْٛة "ٛايع ةةةاا َٚةةٔ نةةكً١ٝ
هٗد ؾاٜدنيٜو ايج ْٞا ُٖٚة العذبة ٕ مل حلهة ني ٠ايعاملٝة ١اٱ ة ١َٝ٬تًةو
احله ني ٠ن ْت "َاضع ّ حلهة ني ٠ايػةاها ٚف ن ة ه أنيْ ةت نيٜٓة ٕ "املةٔ
نيةد ٚاياةد ٜ "١ٜشٗد مبة ٜكٛية٘ املةٔ نيةةد :أْة  ٫أ ٸهة ٞإٔ مبة ت ةُْ٘ٛ
هًُ ّ إهل ٖٛ ّ ٝهًِٷ م ط ٜ ٧شٗد ني ٕ ٜٓملٗيف ٙايعب ني ٠يبَ ٣ةٔ م٬هلة إٔ
ايؿٛ ًٝف ايعامل ٞن ٕ د ٸداّ يًُؿهةا ٜٔا٭سةااني ف ايػةاه" ( )74نُة ؾعةٌ
ايػاه  ٧ٜٝٗ ٖٛٚيًٓٗه -١ه" ايرتمجة -١نة ٕ  ٫ملةد َةٔ تعاٜةا ايعًةّٛ
ٚٚضه قٝل يًُصطًش ت ايعًُ ١ٝمل يعامل١ٝ
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َٚةةٔ ايع ة ٖا ا كةةل ف قهةة ١ٝتعاٜةةا ايعًةة ّٛأْٗ ة ملةةدأت َةةه َشةةاٚع
ذلُةةد هًةة ٞمل ةة ف َصةةا 0849 -0815ا ؾشةةاك هًةة ٢اي عًةة ِٝمل يعاملٝةة١
نخطةةةة ٠ٛتس  ٝةةةة ١ٝيًٓٗهةةةةٚ ١اي كةةةةدّا ؾسْشةةةةس – تس  ٝةة ة ّ هًةةةةٖ ٢ةةةةيفٙ
ايك هدَ -٠دانيو رل ص ١مل يعً ّٛايع ها١ٜا ٚايعً ّٛاي ذاٜب ١ٝايداهُة١
يًك ٠ٛايع ها١ٜا ثِ هين ملإْش َ ٤دني  ١م ن" ١مل ٭ي ٔ"ا ٚأٚؾد ايط٬ه
إىل ايػاه َٔ أدٌ إهدا ِٖ نٛا ني ي عً ِٝايًػ ت ا٭دٓب ١ٝؾ ٗٝا ثةِ أ ةس
نً ١ٝايطا مل يكصا ايعٝين 0926ا ي اضطا ٙإىل ا ّ ُ ٖ٫مل عاٜا ايعًّٛ
الٗ ١٦ٝيعًةِ ايطةاا ٚن ْةت ايبة ني ٠ا٭ٚىل ف تامجة ١ايعًة ّٛايطبٝة ١ن ةا
َ ٪ةةس ايهًٝةة ١نًةةٛت مل يؿاْ ةة١ٝا ٚظةةٌ اي عاٜةةا يًعًةة ّٛايطبٝةة ١ق ُ٥ة ّ
س  0887 ٢إ ْكٌ اٱزلًٝز اي عً" َٔ ِٝايعاملٝةٚ ١ايؿاْ ة "١ٝإىل اٱزلًٝزٜة١ا
ثةِ تعُُةت هًة ٢ا َعة ت ايعاملٝة١ا ٚف ايشة ّ مت تعًة ِٝايطةا مل يعاملٝة ١ف
ايهًٝةة ١ا٭َاٜهٝةة" ١ا َعةة ١ا٭َاٜهٝةة ١ؾ ُٝة ملعةةد" َٓةةيف اي س ةةٝسا ثةةِ
حت ٍٛاي عً ِٝؾٗٝة إىل اٱزلًٝزٜة١ا ٚيهةٔ اي ذاملة ١ايٛسٝةد ٠اية ا ة ُات
ف ايع ايعامل ٞف تدنيٜس ايطا ٚايعً ّٛاي ذاٜب ١ٝمل يعاملٖ ١ٝة ٞف د َعة١
()75
َشل اي تس ت  َٚ 0909تزاٍ إىل ايٛقت اياأٖ
االضتػسام واَتالى َهوْات ايعكٌ ايعسبي:

تبد ٚظ ٖا ٠اي بشةب أٖةِ َ ةٛغ ت تس ةٝس ا ٫شةااما ٖٚهةيفا مت
ْكةةٌ الةةد ْٚت ايعاملٝةة ١إىل ايًػة ت ايع"ٜةةٚ ١اٱ ةةب ْٚ ١ٝاي٬تٝٓٝةة١ا ٚقةةد ٚضةةه
البشةا ٕٚةةاط ّ ٜكهة ٞملة َ ٬ى ايعاملٝة ١لةٔ أنيا ايعُةٌ ف سكةٌ اي بشةةبا
ٚن ٕ نيميْٛد ي ٍٛقةد هة إىل تس ةٝس َةدانيو ي عًة ِٝايعاملٝة١ا نخطة٠ٛ
تس ١ٝ ٝا ٚأَ اخلط ٠ٛاي ي ١ٝؾه ْت نيا  ١ايؿً ؿ ١ايعاملٝة ١اٱ ة١َٝ٬ا
ٚقد ملدأ ملٛضه ن ة ه ملعٓةٛإ "َٓطةل ايػزاية "ٞذلة  ٫ّ ٚةًا ؾهةاٚ ٠سةد٠
ايعًةةةٚ ّٛني ٖة ة إىل الٓطةةةلا ثةةةِ تٛدةةة٘ إىل "اياةةةةد 0305 "١ٜذلة ة  ّ٫ٚإملعة ة
َؿهةةا ٟايػةةاه هةةٔ ْعا ٜة ت ايعكةةٌ ٚايْٝ ْٛٝةة١ا ق نةةداّ إىل تػاٜةةا ايعكةةٌ
اي نيطل ٞايعامل ٞملعدّ ني الع نيف إىل أنٛهل ا ٚأَ اخلط ٠ٛايج يج ١ؾه ْت
ايده ٠ٛإىل اي ػاٜا مل يك٠ٛا ٚنة ٕ ٜعةين ا ة عُ ني ا٭نياضة ٞالكد ة١ا ٚقةد
()76
اْ كًت ايؿهاٖ ٠يف ٙإىل ايؿٛ ًٝف ٜ٫ب ٓز اييف ٟه إىل ا عُ ني َصا
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ٚف هةة ّ  0963ن ةةا ال ةة ػاه الصةةا ٟأْةةٛني هبةةد الًةةو ف دلًةة١
ٜةةٛدي ايص ة ني ٠هةةٔ اي ْٝٛٝةةه ٛج ة ّ َطةة ّ٫ٛحتةةت هٓةةٛإ "ا ٫شةةاام
َس َٚة ة ّ" ٜةةةده ٛؾٝةةة٘ نُةةة ١ا ٫شةةةاام ٚال شةةةاقيا ؾٝة ة ِٗ ملةةةسِْٗ
"هاقَ ٕٛٝانز ٕٜٛأٚنيٚملٕٛٝا ُ ٜٗ ٫ٚة ٕٛمبة ؾٝة٘ ايهؿ ٜة ١ملعًُة  ٤ايعة
اٱؾاٜكةةةة ٞاٯ ةةةةٚ ٟٛٝهًُٗةةةةِ َٓٚةة ة ٖذِٗ ٚزل سةة ة تِٗا ٖٚةةةةِ َٗ ٚٛةةةةٕٛ
مل ل ضةةٞا ُ ٜٗ ٫ٚةة ٕٛنةةجباّ مل ي ة نيٜخ الع نةةا يًشةةعٛه ايشةةاق١ٝا ٖٚةةِ ٫
 ُٕٛ ٜٗنؿ  ١ٜمبٓ ٖر ايعً ّٛا٫د ُ ه١ٝا َٚه ب تٗ ايٓ ؾيفٚ ٠الهة١٦ٝا
()77
ٚمل ٭م َٓٗ الٓٗذ ١ٝال نين ١ٝ
تةةست ٞأُٖٝةة ١ايبشةةح الةةيفنٛني ٭ْةةٛني هبةةد الًةةو َةةٔ سٝةةح ٖةةَٛ ٛدةةٛ
امٌ ايع ايػاملٞا  َٚؿ هٌ َه اهل ٦ٝت ا ٫شااق ١ٝايػاملٝة١ا ية ٦ٜٝٗة٘
يٝكةة ٣ٛهًةة ٢تشخٝصةةٗ ا ٜٚبةةد ٚايب سةةح ايعاملةة ٞالكةة ِٝف أٚنيٚملة ايػاملٝةة ١أٚ
ايٜ٫ٛة ت ال شةد ٠ا٭َاٜهٝةة ١أقةاه إىل "ايجك ؾة ١ايكَٝٛةة "١٭َ ة٘ا إ ٜعة ّٜ
هةةةٔ قةةةاه ؾهاتةةة :ٞايرتنةةةز ايػاملةةة ٞسةةة ٍٛايةةةيفات اٱملداهٝةةةَ ١ةةةٔ ايكةةةإ
اي ة و هشةةا إىل ايٝةةّٛا ٜٚشةةٌُ ايرتنةةز اى اس ةةٛا ٤احلكبةة ١ايْٝ ْٛٝةة١ا
ٚايؿهةةا ٠ايج ْٝةةٖ ١ةة ٞاٱهةةااى هةةٔ ا٫هةةرتاف مل يةةدٚني اي ةة نيطل ٞيًجك ؾةةة١
ايعامل١ٝا ٚم نة ١ف َشةاٚع ايٓٗهة ١ا٭ٚنيٚملةٞا ٜٚةا ٣ايب سةح ا٭نة ميٞ
املااٖ ِٝأملٛيػد إٔ "يًُٗٓٝة ١ايصةٗ ١ْٝٛٝهًة ٢ايدنيا ة ت ايػاملٝة ١ف أَاٜهة
أثاٖ ة ايٛاض ة ف اي ةةٝطا ٠هًةة َ ٢ة ٜٓشةةا َةةٔ نيا ة ت  ٚةةٛخ ٚ ٚني ٜة ت
ٚتٓع ُٝت َٗٓ١ٝا ؾكد أنةدني ٖة ٤٫٪هةد ّا نةببّا َةٔ ايه ةا اية ٜعٗةا
يًذ ٌٖ تكٝةدٖ مل يعًُٝة١ا إ ٫أْٗة تشة ٙٛاي ة نيٜخ ٚايٛاقةه ايعةاملٝيا ٚت ة٤ٞ
إىل ايٓه ٍ ايعامل ٞف ب ٌٝاي شاٜاا ٚت ٻا ملٗةيفا ايًبة و ايعًُة ٞٱني ة ٍ
دٛا ٝس ٚهُ ٤٬٭دٗز ٠ا٭َةٔ ا٭َاٜهةٚ ٞاٱ ةااًٞٝ٥ا ٱدةاا ٤نيا ة ت
َٝداْ ١ٝف رل ًـ ايب ٬ايعاملَ َ )78( ١ٝةٔ ةةو إٔ نة سا ايةٓ اي ة ملل
ٜدنيى مطٛني ٠اي ٛدٗ ت ا ٫شااق١ٝا  ٫ٚة ُٝملعةد 0948ا ٜٚةدنيى أٜهة ّ
َٔ م َ ٍ٬د  ٤ف َك ي٘ ف اٯ اه ايًبٓ ْ ١ٝإٔ ا٭َٛاٍ "اي  ١ٝ ٝايعامل"١ٝ
 ٍٛف أَاٜهة ٚأٚنيٚملة ايػاملٝة ١ا ٫شةاام العة ٟا ٖٚة ٞاية
ٖ ٞاي
ت ِٖ ف تش ٜ٘ٛيفع ١ايعاه ٚاٱ  ٠٤إيِٗٝ
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ٚس  ٜ ٫ ٢خيف َٔ "ا ٫شاام" َكؿز ٠لع ا ٠ايؿهةا ايػاملةٞا َٓٚصة١
يًٗذ ّٛهً ٢أه ّ٬ايؿها اي ٜٓٛا ٟايعامل " ٞط٘ س يا هً ٞهبد ايا اما
ؾةةار أْطةةٕٛا زلٝةةا هة ٚني " ٟايةةيف ٜٔأ ةةٛا يًؿهةةا ايٓكةةد ٟف ايجك ؾةة١
ايعاملٝةةٜٓ ٫ ١بػةة ٞاي ةةً ِٝملةةسٕ ا ٫شةةرتام نًةة٘ ملاد يةة٘ ٚإْ دةة٘ ايعًُةةٞ
ٜٛضةه ف ً ةةًٚ ١اسةةد٠ا َٚةةٔ ٖٓة  ٫ملةةد َةةٔ ايرتنةةز سةة ٍٛايعكةةٌ ايٓكةةدٟ
اييف ٟأ س ي٘ ؾار أْط ٕٛف ن مل٘ "املٔ نيةد ٚؾً ؿ ٘" 0913ا ٚملعةد ؾةار
أْط ٕٛتكدّ ايشٝخ ا٭ ٖةا ٟهًة ٞهبةد ايةا ام ف ن ملة٘ "اٱ ةٚ ّ٬أنةٍٛ
احلهِ" ٚ 0925ف  0926ن ا ط٘ س ي "ف ايشعا ا ًٖٚ "ٞتة مله ف
ايعكةةٌ ايٓكةةد ٟشلب ةَ ْ١ةةٔ الؿهةةا ٜٔايعةةاه الكةةُٝي ف ايػةةاه ا٭َاٜهةةٞ
نةةةإ ٚاني ةةةعٝدا أ ٚالكةةةُٝي ف أٚنيٚملة ة ايػاملٝةةة ١نُشُةةةد أنينةةةٕٛا أٚ
الكُٝي ف أنيد  ٤ايع ايعامل ٞنش ي َاٚ ٠ٚذلُ ٛأَي ايع ٚطٝةا
تٝةةزٜينا ٖٚشة ّ دعةةٝط ٚهبةةداهلل ايعةةاٚ ٟٚيةةٜٛس هةةٛى ٚغبٖةةِا ؾٗةةيفٙ
ا٭يفةة  ٤ا٫هةةةّ٬ا ٚا٭هةةة ّ٬ايةةةيفْ ٜٔةةةيفناِٖ أ ةةةٛا مبة ة ن بةةة ٙٛف
اي ة نيٜخ ٚايًػةةٚ ١ايؿً ةةؿٚ ١اٱ ةة َٝ٬ت ايعكًٝةة ١ق ة ني ٠هًةة ٢ا ةيفه ٚايٓبةةيف
ٚاحليفف ٚا٫نطؿ ٤
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ايفصٌ ايجايح
ايًػة وَهوْات ايعكٌ ايكوَي
حلذٵاٴ ٚايٓټٗ٢ا  ٖٛٚضدټ احلُُٵلا ٚا ُه هكٍٛا ٚف السثٛني
ايعكٌ ٖ ٛا ٹ
َٔ ن ّ٬ملعض ايعاه "تًو هك ٍٛن ٖ مل ني " ٗ٥أ ٟأنيا ٖ مل ٤ٛا ٚايؿعٌ
"هكٌَ –َٚه نيهٜ٘ -عكٹٌ َٚصدني :ٙهكَٚ ّ٬عكّ٫ٛا ٚيهةٔ ةٝبٜ ٜ٘ٛكة:ٍٛ
"إٕ الصدني ٜ ٫ست ٞهًَ ٕ ٚ ٢ؿع ٍٛايب ٸ"١ا  ٜٚسٚٸٍ الؿعٍٛا ؾٝكة" :ٍٛنسْة٘
ةد ا ٚملٗةةيفا ٴ ٜة ػٓ ٢هةةٔ
سةةبس هًٝةة٘ هكًةة٘ا ٚأ ُِّٜةةد  ٚٴة ِّ
ٴه ٹك ة ٳٌ يةة٘ ةةة٤ٞٷا أ ٟٴ
"الؿِعٌ" اييفٜ ٟهَ ٕٛصدنياّا  َ٘ٓٚق ٍٛاملٔ ملاٸٟ
ؾًُٸة ة أؾة ة تٵ هلةةةِ سًُة ة ّ َٛٚهعة ةّ١

لةةة ةٔٵ ٜهةةةةة ٕٛيةةةةة٘ إٔنيٵهٷ َٚعكةةةةةٍٛٴ

َ َٔٚعة ْ ٞايعكةٌ "ايكًِةاٴا ٚايكًةا ايعكةٌٴ"ا ٚايعكةٌ ٜعكةٌ نة سب٘ هةٔ
اي ٛنيط ف الٗ يوا ٚايعكٌَٝ :ز ٠اٱْ ٕ اي ي ٝةت يػةبٙا ٚف احلةدٜح:
"ايكاإٓ ن ٱملٌ العكًٓ "١أ ٟالشةد ٠ ٚمل يعكٖة ٍ "ٜٚعةين انيتؿة ع ٚتةب ٠ايًػة ١إىل
()79
احلد ا٭هً٢
َٚةةٔ طبٝعةة" ١ايهًُةة "١اي ة تعةة" ا٭ َٓةة١ا ٚت ذ ة  ٚايعٗةة ٛايجك ؾٝةة١ا
ٚا ُع ت ات ا٭طٛاني ال ملع ١إٔ تػة ني سةد ٚالٓشةس "ايد٫ية ١ا٭ٚىل" إىل
ؾهةة ٤ات تؿاضةةةٗ ايةةةٓعِ العاؾٝةةة١ا ٚم نةة ١ف طبٝعةةة ١ايشةةةعا ٚٚظٝؿ ةةة٘ا
ؾهٝةـ إ ا ا ة ش يت الؿةا  ٠إىل "َصةةطً "  ٛة ٛٝثكة فا يةة"ايعكٌ" ٖٚةةٛ
ٛ ٜانةةـا أ ٜ ٚهة ٜـ َةةه غةةبٙا نكٛيٓة ايٝةة" :ّٛايعكةةٌ ايعًُةة -ٞايعكةةٌ
ا ضا ايعكٌ اي ٞ ٝا ايعكٌ ايعًُة ٞأ ٚنكٛيٓة " :هكةٌ اخل نة١ا هكةٌ
ايع َ١ا هكٌ ا٭َ" ١
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ٚأَ ايعكٌ ايكَٞٛا ؾٓعين مل٘ ٖٓ  :ا٭ ا ٠ا ُع ١ٝاية أْ ذةت ا ٫ة ٙ
اي  ٝةةة ٞايعاٚملةةة ٟٛاحلةة مل ةة ع  ٠أ َٓةةة" ١اخل٬ؾةةة"١ا هًةةة ٢ال ةة  ٜٛت
ايعدٜد٠ا َٗٓٚة ٚسةد ٠ا٭نيىا ٚايةٓعِ اي  ٝة ١ٝهًة ٢ا ػااؾٝة ايعاملٝة١ا
ٚقد ٖيفا ا ٫ة َٓ ٙةيف أٚامةا ايكةإ ايجة َٔ هشةا َةه مةْ ٍٛة ملً ٕٛٝإىل
َصةةا 0798ا ٚات ةةه هُكةة ّ  ٚةةطش ّ ف ايشةة ّ ٚايعةةةاام ف ايكةةإ اي ةةةه
هشاا نا  ٠ؾعٌ "هامل "١ٝهً ٢ايٛضع ١ٝايعجُ ْٝة ١اية أق يةت "ايعةاه" َةٔ
اتِٗا ٚأ نيد ٵِٗ ف َٓع ٗ َٛايعجُ ْ ١ٝا  ١ٜٛهً ٢ايك َٝٛت الخ ًؿ١
ٚأَة ة ايكَٝٛةةة ١ؾة ة عين اُ ْ٫ة ة  ٤إىل أَةةةَ ١عٓٝةةة١ا ٖٚةةة ٞتكةةة ّٛهًةةة٢
عةةٌ َةةٔ
هٓصةةاَٛ :ٜٔضةةٛهٚ ٞتعةةين دلُٛهةة ١ايةةاٚاملط الشةةرتن ١اي ة
ةةةعا َعةةي أَةةة١ا ن ٫ةةةرتاى ف ا٭نةةٌ ٚايًػةةةٚ ١ايعكٝةةد٠ا ٚايجةة ْٖ ٞةةةٛ
العٓ ٟٛأ ٟاحل ي ١ايٓؿ  ١ٝاي ٜٛيدٖ ق ّ ٝتًو اياٚاملط
ٜٚا ٣الؿها ذلُد ه ملد ا ملا ٟف ٝٝز ٙملي ايعكٌ ٚايؿهاا ملسٕ
"اي ُٝٝز اييف ٟق ّ مل٘ ملعةض ال شةاقي ا٭ٚنيٚملةٝي ف أٚامةا ايكةإ اي ةه
هشةةا ٚملداٜةة ١ايعشةةا ٜٔملةةي "ايعكًٝةة ١اي ة َ ١ٝاي ذزٝ٦ٜةة ١ايػٝبٝةة١ا " ٚايعكًٝةة١
اٯنيٜةة ١ايرتنٝبٝةة ١ايعًُٝةةٖ "١ةةٝٝ ٛةةز هاقةة ٞم ة ك -أَ ة نًُةة ١ؾهةةا
ؾ عين ف ا ٫عُ ٍ ايش ٥ه َهُٖ ٕٛيفا ايؿها ٚذل ةٛاٙا أ ٟمجًة ١اٯنيا٤
ا هةٔ اٖ ُ َ تة٘ َٚشة غً٘ا
ٚا٭ؾه ني اي ٜع" ملٗ َٚةٔ مة ٍ٬يةو ايشةع ٴ
ٚأٜه ّ هٔ َجً٘ ا٭م٬قٚ ١ٝاليفٖبٚ ١ٝطُٛس ت٘ اي ٚ ١ٝ ٝا٫د ُ ه ١ٝأَة
ايعكةةٌ ؾٗةة ٛا٭ ا ٠الٓ ذةة ١هلةةيف ٙا٭ؾهة نيا ٚمثةة ١تةةدامٌ ملةةي ايؿهةةا نةةس ا٠
ٱْ ز ا٭ؾه ني ٚايؿها ملٛنؿ٘ دلُٛع ٖةيف ٙا٭ؾهة ني اتٗة ا ٖٚة ٛتةدامٌ
()81
تعه ٘ ايًػ تا  َٗٓٚايًػ ١ايعامل ١ٝالع نا٠
ٜٚبةةدَ ٚةةٔ نةة ّ٬الؿهةةا ا ة ملا ٟإٔ الكصةة ٛملةةةة "ايعاملٝةة ١الع نةةا"٠
مت مل ٛة ط ٗ ؾعةٌ اية ؿهب
إق َ ١ؾصٌ ةب٘ تة ّ ملةي ايعاملٝة ١ايكدمية ١اية ٸ
ْؿ ٘ا ٚملي ايؿها نس ا ٠ٱْ ز ا٭ؾه نيا ٚايؿها ملٛنؿ٘ دلُةٛع ٖةيفٙ
ا٭ؾه ة ني اتٗ ة ا ٖٚةة ٛتةةدامٌ تعه ةة٘ نةةجب َةةٔ ايًػ ة ت الع نةةا٠ا أَ ة
ايكدَ  ٤ؾعٓٛا مل يعكٌ :ايك ٠ٛالدنئن١ا ٚمل لعك٫ٛت :الع ْ ٞالدنيٳن١
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ٚهٓدَ ٛ ٜانـ ايعكٌ َةه "ايكَٝٛةٜ "١عةين إٔ ٖٓة ى إقةاانيّا ملةسٕ يهةٌ
أَةة ١هك ة ّ٬م ن ة ّ ملٗ ة ا َؾٓٴك ةاٸ ملعكةةٌ هاملةةٞا ٚمل ة ما غةةب هاملةةٞا نةةةة "هكةةٌ
ايؿاوا ٚاهلٓدا ٚايٕ ْٛٝا ٚا٭ٚنيٚملٝيا ٖٚةيف ٙا٭َةِ أْ ذةت ايعًةِ ملًػ تٗة ا
ٚأْ ذةةت ايؿً ةةؿ ١ملًػ تٗ ة ايكَٝٛةة١ا ٚملًػ ة ت غبٖ ة ا نُ ة ؾعةةٌ ايؿ ٬ةةؿ١
ال ًُ َٔ ٕٛغب ايعاها ؾكد تؿً ؿٛا مل يعامل ١ٝملعد إٔ ًٓه ٖٛنسملٓ ٗ٥
َٔ ايعًُ ٚ ٤ايؿ ٬ؿ١ا ٚنيمب تزٜٸدٚا  ِٖٚنجبٕٚا " َِٗٓٚايؿ نياملٚ ٞاملٔ
ٟا ٚايكزٜٚين ٚايشٗا ْٞا ٖٚة ٤٫٪خًصةٛا –
ٚ ٓٝايببٚ ْٞٚاي ٗاٚني ٸ
إىل سد ملة يؼ – َةٔ ا٭ ةطاٚ ٠خَٗٛة ا ٖٚةِ  ٜٓذة ٕٛايؿهةاا  ٜٚؿً ةؿٕٛ
 ٣ة  ٚاحلةةد ٚايكَٝٛةة ١إىل آؾ ة م احلةةد ٚاٱْ ة ْ١ٝا ٚهلةةيفا
هًةة َ ٢ة  ٛٶ
ميهةٔ يٓة ا٫ه كة ملةةسِْٗ "ؾهةاٚا مل يعكةةٌ" ْٚعةين ملةة٘ ا٭ ا٠ا ٚؾهةةاٚا ف
ايعكةةٌا ْٚعةةين إٔ ايعكةةٌ َٛضةةٛع يًدنيا ةة١ا أٖ ٚةةَٛ ٛضةةٛع يػةةبٙا ملٛنةةؿ٘
دل  ّ٫تانٝبّ ٝ
ٚف ايؿرت ٠ايٛاقع ١ملي  0871 -0851ملدأت ف ايٓصـ ا٭ َٔ ٍٚايكةإ
اي ةةه هشةةا "أٚنيملةة "١احلٝة ٚ ٠ايةةٛه ٞا٫د ُة ه ٞف أنجةةا ايبًةةدإ ايعاملٝةة١
ة ُٖت ف ات ة ع ايع٬قة ت
الٗٝس ٠ييفيوا حتةت تةسثب اي ةٛم ايع لٝة ١اية
ايعاملٝةة ١ا٭ٚنيٚملٝةة١ا يةة أ ةةِٗ ملةةدٚني ٙف تس ةةٝس هكةةٌ "ثكةة ف أٚنيٚملةة ٞف
ايٓخا ايعامل ١ٝال ٓٛني"٠
ٚف تك يٝةةد ايؿهةةا ايٓٗهةةَ ٟٛصةةطً "ايٝكعةة "١ايةة اخةةيفت ملٴعٵةةداّ
ثك ؾٝة ة ّ ف الشةةةام ايعاملةةةٞا مةةة ٍ٬ايكةةةإ اي ةةةه هشةةةا ٚملةةةدا ٜت ايكةةةإ
ايعشةةأٜا ٚف ٖةةيف ٙايؿةةرت ٜ ٠شةةهٌ "ا٭ ه ايعاملةة ٞاحلةةدٜح" حتةةت ةةةاط
الصطً ا دٜد "اٱس"٤ ٝا اييف ٟق ملٌ ف احل ٠ ٝاي َ ١ٝ ٝصطًش ّ آماا
ٖٚةةةة" ٛاْ٫بعةة ة خ" ٚنةةةة ٬الصةةةةطًشي ق َةة ة هًةةةة ٢ؾهةةةةا" ٠ا ٫ةة ة ع "٠ا
ؾ ي  ٝةةة ٕٛٝضلًُةةة ٕٛمل ة ة ع  ٠أ َٓةةة ١اخل٬ؾةةة ١اٱَ"اطٛنيٜةةة١ا ٚايشةةةعاا٤
ضلًُ ٕٛمل ع " ٠الط٫ٛت ايشعا١ٜا ٚم ن ١ايعصا ايعب  ٞا٭ٍٚا ٚهً٢
ال ة  ٣ٛايؿهةةا ٟضلهةةا إىل الةةنت ايٓٗهةةَ ٟٛصةةطً آمةةا ٖٚةة" ٛاي ٓةةٜٛا"
نةةة هرتاف ملعَٝ٬ةةةة ١احلكبةةةة ١ايعجُ ْٝةةةة١ا ٚنُطًةةةةا ي٬ي شةةة م ملةةة ٭ْٛاني
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ا٭ٚنيٚمل١ٝا ٚهً ٢ال  ٣ٛالٛا  ٟن ٕ َصطً "اٱنة٬ر اٱ ةٜ "َٞ٬شةل
طاٜك٘ ن ذاملَ ١ك ١ ٝملشهٌ ضةُين هًة ٢سانة" ١اٱنة٬ر ايهٓ ة"ٞ
ف ايكإ اي و هشاا ٚم ن َٔ ١قبةٌ مجة ٍ ايةد ٜٔا٭ؾػة ْ-0837" ٞ
ٚ "0897ايشةةةٝخ ذلُةةةد هبةةةدٖٚ "0915 -0849" ٙةةةيف ٙاٱنيا ٜٚةةة ١اٱنةةة٬س١ٝ
ق ملًٗ ه ٠ٛتػاٜب" ١ٝهٳًُِٓٚ ١أٚنيمل َٔ "١قبٌ ايٓٗه ٟٛؾةار أْطة-0860" ٕٛ
"0922ا ٚقد ٚضعت تًو الصطًش ت ايك هد ٠ايٓعاٜة ١يًٓهة ٍ ا٫د ُة هٞ
ضةةد اٱقط ة ع الًُةةٛن ٞايعجُ ة ْٞا ٚأ ةةت ملةةدٚنيٖ ايانٝةةز ٠ايهةة"٣
يً شةةاني ايةةٛطين ٚاْ٫بعة خ ايكةةَٞٛا َٓٚةةيف ايعكةةد اي ة مله َةةٔ ايكةةإ اي ةةه
هشا أنبشت َصا َانزاّ يًش ٠ ٝايعامل١ٝا  ّ٬٥َٛٚيًُ ٓٛني ٜٔايعاها ؾكد
ة ُٖت إنةة٬س ت ذلُةةد هًةة 0849 -0815 ٞمل طةةٛني َ ة نيع ي٬ق ص ة
ٚايعًةةِ الصةةاٜيا هًةةٖ ٢ةةدَ ٕٟةةٔ ايعًةة ّٛا٭ٚنيٚملٝةة١ا ي ة ة ِٖ ف احلاٜةة١
ايؿهاٚ ١ٜاي  ١ٝ ٝف َصاا  ٚتبل احلا ١ٜايؿهاٚ ١ٜقؿة ّ هًة ٢ايٓخةا
الصا١ٜا ملٌ أ ةت حلاٜة ١اد ُ هٝة ١ه َة١ا ٚقةد أؾصة ايشة ها الصةاٟ
نةةة دلةةةد 0880 -0827 ٟهةةةٔ تًةةةةو احلاٜةةة ١هٓةةةد اخل نةةةٚ ١ايع َةةةة١
()80
مبع نيض ١ا ٫بدا اخلدٚ ٟٜٛا٫س ذ ز هً ٢اي ًط ا٭دٓيبا ٜك:ٍٛ
ؾًةةةةة ٛنةةة ة ٕ ؾٓٝةةة ة شلةةةةة ْ٠ٛهاملٝةةةةة١

لًِٓةةةةة هًةةةةة  ٢أهةةةةةدا ٓ٥مل يصةةةةةةٛانيّ

ؾٝٳةةةة ٍ َصةةة ةاٳ  ٫تٓةةة ة َٛا  ٚاؾعةةةةةٛا

هةةٔ ايةةدٚ ٜٔا٭ٚط ة ٕ أٖ ةٌٔ ا ة نيّ

أَٹةٔٵ ملعةةدَ نٓة ِٵ صةةٛوٳ َعة نيفٺ

نُ ٵةةؿ ِ ٚأنةةبش ِ ةةةب٘ٝٳ ايبٗ ة ِ٥

ٚهشةةة ة ِ ملةةةةةيفٍٕ ملعةةةةةد دةةة ة ٙٺ ٚهةةةةةز٠ٺ

 ٚانيتٵ هًةةةةٝهِ ا٥ةةةةااتٴ العةة ة

َٚةةه  0881تعٗةةا قةة ٣ٛددٜةةد ٠ف طًٝعةة ١احلانةة ١ايكَٝٛةة ١ميكااطٝةة١
نيا ٜه يٝةةَ ١ةةٔ طةةاا أمحةةد هااملةةٞا ؾكةةد ٚددتٵةة٘ احلانةة ١ايشةةعب ١ٝهًةة٢
نيأ ةةةةٗ ا ٚنةةة ٕ َةةةةٔ ةةةةةسٕ ؾ هًٝةةةة ١ا ُةةة ٖب ايشةةةةعب ١ٝتكٜٛةةةة ١ا ٓةةة ر
ايدميكااط ٞايبٛنيدٛا  ٟايصػب ف احلان ١ايك١َٝٛا ٚايةيف ٟنة ٕ ُ ٜجةٌ
ف "هااملةةٚ "ٞأْصةة نيٙا ٚت٬قةةةت احلانةةة ١ايؿ٬سٝةةَ ١ةةةه سانةةة ١ايهةةب ط
ايعةةةااملٝي ي شةةةه ٌٝاْ ؿ ضةةةَٓ ١عُةةة ١هًةةة ٢ايصةةةعٝد ايكةةة َٞٛف – 9 – 9
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0880ا ٚن ٕ هااملٜ ٞصار" :أْ أَجٌ ا ّٝا ٚيهٔ ا ْ ّٝؿ ٘ ٜٴُجةٌ
ايشةةةعا(ٚ )82ف ةةة ٝم العٓةةة ٢اتةةة٘ ٜعةةة" ذلُةةة ٛةة َ ٞايبة ة ني ٟ ٚةةةةعااّا
()83
ؾٝك:ٍٛ
تٓهاتٵ َصاٴ ملعد ايعةاف ٚاضةطاملتٵ

قٛاهةةةد الًِةةةو س ةةة ٢نئٜةةةه طةةة ٥اٴٙ

ؾسُٖةةٌٳ ا٭نيىٳ دةةاٸا ايعًةةِ س نيثٴٗةة

ٚا رتده ال ٍٳ مٛفٳ ايعةدٵّ تة داٙ

ٚا شهِ اهلٍٛٴا س ٜ َ ٢بٝةتٳ ؾ ة٢ٶ

ف دٛةةةٔ ايًٝةةٌ إٖٚ ٫ةة ٛةة ٖاٙ

ٚايش ها ايب نيْ ٟ ٚؿ ٘ نة ٕ ٜٓة قّ َةه ايةٛطٓٝي "َشةهً "١ايٓعة ّ
اي  ٞ ٝالكبٌ ف ايب ٬ا ؾس ىل مل ياأ ٟاي ي" :ٞيكد نٓ ْٓزع َٓيف ايبدا١ٜ
ا٭ٚىل حلان ٓ إىل حتَ ٌٜٛصا إىل مجٗٛنيٜة ١نةػب٠ا َجةٌ  ٜٛةااا ثةِ
تٓهِ إيٓٝة ؾُٝة ملعةد ةٛنيٚ ٜاحلذة ا ٚيهٓٓة نيأٜٓة إٔ دةزّ٤ا َةٔ ايعًُة ٤
ال خًؿي هٔ ايعصا غب َ عد ٜٔمل لا ٠ي كبٌ ٖيف ٙا٭ؾه نيا ٚمل ياغِ َةٔ
()84
ٖيفا ؾ ٓ ع ٢إىل إٔ تٳصب َصا مجٗٛني ١ٜس  ٢تٛاؾ ٓٝالٓ"١ٝ
ٚقةةد ن ة ٕ "ايب ة ني "ٟ ٚظ ة ٖاَ ٠صةةا ١ٜؾاٜةةد٠ا أؾصةةشت هةةٔ ايعكًٝةة١
ا دٜد٠ا ٚقد تٓب٘ إىل َشه٬ت ايصٓ هٚ ٚ ١نيٖة ف ايٓٗهة١ا ثةِ ن ةا
هةةٔ ةة ٛايةةٛه ٞايكةة َٞٛال ة ٓد إىل احلةةس ايشةةعيب ايع ة ّ ف تطًعةة٘ سلةةٛ
سهِ ٛنيٟا ٭ْ٘ ن ٕ ٜا ٣إٔ احلهِ ا ٫ش ني" ٟاي"ل ْٖ "ٞة ٛأْبةٌ
اي بٌا ٚقد ته َٔ َعة٘ ايشةٝخ ذلُةد هبةدٚ ٙهبةداهلل ايٓةد ِٜف اٱهةدا
يةةة"ا٭َ "١ملشهٌ مجٗٛني٥٫ ٟل ملٗ
َصس َٔ اجلاَعة اإلضالَية إىل احلسنة ايكوَية:

َٔ مَ ٍ٬اادعة ١ال ة ٕٛايٓٗهة ١ٜٛف َصةا  ٜهة إٔ ايٓزهة ١ايكَٝٛة١
قةةد تةةسمات هةةٔ ْعبتٗ ة ف ايةةب ٬اي ةةٛني١ٜا  ٚيةةو ي ةةببي :ا٭ ٍٚطل ة
اي ٛنيٜيا َٚؿ  :ٙإٔ ايع ١َٝ٬ايعجُ ْ ١ٝهًَ ٢ةد ٣أنيملعة ١قةا ٕٚس يةت ملةي
ا َعةة ١اٱ ةةٚ ١َٝ٬ملةةي احلةةس ايشةةعيب اي ةةٛنيٟا ايةةيف ٟنيؾةةض نةةٌ َ ة
ٜاملطةة٘ مل يدٚيةة ١ايعجُ ْٝةة١ا ٚيعةةٌ اى ايةةاؾض ن ة ٕ ق َ ة ّ َةةٔ َصةةدني:ٜٔ
ا٭ٖ ٍٚةةْ ٛش ة ط ال ٓةةٛني ٜٔاي ةةٛنيٜي ايعًُ ة ْٝيا ٚايج ة ْٜ ٞعةة ٛإىل ت نيطلٝةة١
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"ايعكةةٌ" ايكةةَٞٛا ةةٛا ٤أن ة ٕ م ن ة ّ مل ة يعام اي ةةٛني ٟأّ مل ة يعام ايعاملةةٞا
ٚاي با ايج ْ ٖٛ ٞماٚز َصا َٓيف  َٔ 0798ايطٛم ايعجُة ْٞا ا٭َةا ايةيفٟ
أت ر ملدٚني ٙيٮ ٖةا الصةا ٟإٔ  ٪ٜةس يًٓزهة" ١ايٛطٓٝة "١الصةاَ ١ٜةٔ مةٍ٬
ايرتاملط ملي اٱ  ّ٬الصا ٟاييف ٟاْؿصٌ قبٌ ْ ملً ٕٛٝهةٔ "ايعجُ ْٝة "١ملؿعةٌ
تسثبات ا٭ ٖا ال ٛانً١ا ٚملي ايٛضع ١ٝايٛطٓ١ٝا ٖٚيف ٙايٛضع ١ٝات هُل
ت ة نيطل ٞتعُةةٌ ف الخٝٸًةة ١ا ُعٝةة ١هًةة ٢أ ة و اي ُٝةةز اي ة نيطل ٞلصةةا هةةٔ
ايع ا ٝط
ٚييفيو تٓ َت ايٓزه ١ايك ١َٝٛالصا ١ٜف إطة ني ا َعة ١اٱ ة ١َٝ٬غةب
ايعجُ ْ ١ٝات ايٓزٚع ايد ٛني ٟاي خ ًـ دةيفني ّ ٜهةٔ ايااملطة ١ايعجُ ْٝة١ا
ٚيعةةةٌ ايةةةزه ِٝايةةةٛطين َصةةةطؿ ٢ن َةةةٌ  0918 -0874نةة ٕ ايشخصةةة١ٝ
ا٭ملةةا يًشانةة ١ايكَٝٛةة ١الصةةا ١ٜات ايط ة مله اي شةةانيٟا ؾكةةد ن ةةا ه ة ّ
 0911ف "الٓ ني"" :إٕ ايدٚ ٜٔايٛطٓ ١ٝتٛأَ ٕ"ا نُ ْشات الٓ ني ْؿ ٗ ه ّ
 0913يةة٘ ملعٓةةٛإ "ايٛسةةد ٠ايدٜٝٓةةٚ ١ايٓزهةة ١ايكَٝٛةة ١إٔ ا٭ٚىل  ٫ت عة نيى َةةه
ايج ْ١ٝا ٚإٔ ه  ٠ايٛسد ٠اٱ ٜ ٫ ١َٝ٬اٜدَ ٕٚطًك ّ حت ٌٜٛنٌ ايٓ و إىل
()85
َ ًُي"
ٜٚبةةدَ ٚةةٔ مةة ٍ٬ال ةة ٕٛاي  ٝةةٚ ١ٝايجك ؾٝةة ١إٔ احلانةة ١ايكَٝٛةة ١ف
َصةةا ن ْةةت  ٫تةةزاٍ سهةةااّ هًةة ٢ايٓخةةا اي  ٝةة١ٝا ٚال ٓةةٛني ٜٔمل يجك ؾةة١
ايػامل١ٝا َٚه ؾشٌ ا ْ٫ؿ ض ١ايعٴااملٚ ١ٝس  ٢ه ّ  ٜ 0904س س ت ٝني ي"ٝايةٞ
ٚآما قَٞٛا ٖٚيفا دعٌ ال ة ؾ ١ملعٝةد ٠ملةي  intelligentsiaاٱْ ًًٝٝذ ٓٝةٝ
الصاٚ ١ٜايكط ه ت ايشعب ١ٝايع َ١ا ٜ ٖٓٚعٗا هٚ ِٝطين آما ٖ ٛذلُد
ؾاٜد ٜاخ ه ََ ١صطؿ ٢ن َةٌا ؾٝةده ٛالصةاٜي إىل ايٛسةد" ٠ية ٛنٓٸة
ٜداّ ٚاسد٠ا ٚنيٚس ّ ٚاسد ٠ف أد ة هةد٠ا ٚية ٛتانٓة م٬ؾ تٓة احلزملٝة١ا
ملُٓٝة سلةةٔ َةةٔ سٝةةح ا ةةٖٛا  ٫شل ًةةـ هًةة ٢البة ٨ا حلصةةًٓ هًةة ٢نةةٌ
()86
َط يبٓ مل يد ٛني ٚاي"ل ٕ ٚطا اٱزلًٝز َٔ ٚطٓٓ ايعزٜز"
ٚية ة هةةةز ؾهةةةا ٠اي ة ة ٚم ملةةةي ايٛسةةةد ٠ايدٜٝٓةةةٚ ١ايٓزهةةة ١ايكَٝٛةةة١
إنةة٬س ت ايشةةٝخ ذلُةةد هبةةد 0915 -0849 ٙهٓةةدَ ن ة ني ني ٝ٥ة ّ ًةةس
218

إ اني ٠ا٭ ٖا 0899ا ٚهً ٢اياغِ َٔ اةرتان٘ ف اْ ؿ ض ١هااملْٚ ٞؿَٔ ٘ٝ
 0883إىل  0888ؾكد هي َؿ  ّ ٝيًةد ٜني الصةا١ٜا ٖٓٚة ٜبةدأ ملإ مة ٍ َٓة ٖر
اي عً ِٝاحلدٜج ١ن يا ٜض ٝت ٚهً ّٛا٭نيىا ٚهًة ّٛايًػة ١إىل ا٭ ٖةاا ٚف
ا ْا اي ٞ ٝا ن ٕ ايشٝخ هبدٜ ٙصا هً" ٢اي ٝ ٛه اي ةدنيصل ٞيًطة مله
اي ُج ًٞٝ٭دٗز ٠احلهِا َه ملال ٕ  ُ ٜه ملص٬س ٝت ن ًَ١ا س  ٜ ٢طٛني
ايٛضةةه ايد ة ٛنيٟا ٚيةةٝس َةةٔ ايهةةاٚني ٟا ْ٫ع ة ني س ةة ٢اي شةةاني س ةة ٢ت ة ِ
()87
اٱن٬س تا ٚيٝس َعك ّ٫ٛإٔ ضلاّ ايشعا ي ٖ ٛغب َٗٝس ي٘"
االْتكاٍ إىل َفٗوَي :ايوطٔ واألَة:

نةةةة ٕ ايكةةةةةإ ايعشةةةةةا َ ٕٚةةةة نيع ا٭سةةةةةداخا غٓٝةةةة ّ مل يشخصةةةةة ٝت
اٱةه ي١ٝا  ٫ٚةٝٸُ ف ايٓصةـ ا٭َٓ ٍٚة٘ا َٚةه ا َ٫ةدا ايشةعيب ف إثةا
 0909ثةةٛني ٠ايطبكةة ١ال  ٛةةط١ا ٜه ةةا الؿَٗٛة ٕ :ايةةٛطٔ ٚا٭َةة١ا ٫٫ت
ددٜد٠ا َٚه ايٓه ٍ ايك َٞٛاي شانيٜ ٟة خً الؿَٗٛة ٕ – إىل سةد ملة يؼ –
َٔ انيتب طُٗ مل يٓزه ي :اٱ ٚ ١َٝ٬ايعجُ ْ١ٝ
 ٜ ٚخً الؿٗ ٕ َٛالةيفنٛنيإ َةٔ "اٱ ةٚ ١َٝ٬ايعجُ ْٝةَ "١ةٔ ٕٚ
َٗة تة نيطلٞا ؾكةةد ملة ني ايطٗطة َٓ ٟٚةةيف ايعكةةد اي ة مله َةةٔ ايكةةإ اي ةةه
هشةةا إىل تهةةاٜس ا٭ٚانةةا ايكَٝٛةة ١ؾةةٛم ا٭ٚانةةا ايدٜٝٓةة١ا "إٕ نةةٌ َ ة
ٜاملط الة َٔ٪ملسمٛتة٘ ف ايعكٝةد٠ا ٜةاملط أٜهة ّ أملٓة  ٤ايةٛطٔ ايٛاسةد كةٛم
َ ب يةةة١ا إ تٛدةةةد ملٝةةةِٓٗ أمةةة ٠ٛقَٝٛةةة ١تع ةةة" أنيقةةةٚ ٢أٖةةةِ َةةةٔ ا٭مةةة ٠ٛف
ايعكٝةةد٠ا ٚهًةة ٢أملٓة  ٤ايةةٛطٔ ايٛاسةةد ٚادبة ت أ ملٝةة ١أُٖٗة ايعُةةٌ ف ةةبٌٝ
()88
ايٛطٔ ٚف ب ٌٝهزت٘ ٚيفٛٸٚ ٙثاا"٘٥
َٚةه يطؿة ٞاي ةةٝد  ٜ 0917كةدّ َؿٗةة ّٛايةٛطٔ سلة ٛايعًُٓةةَ ١ةٔ مةةٍ٬
اس ٛا٥ةة٘ هًةةَ ٢ؿ ة ٖ ِٝددٜةةد٠ا أُٖٗ ة "احلكةةٛم" " ٚايٛادب ة ت اي  ٝةة"١ٝا
ٚن ٕ ايؿها ايعامل ٞاي شةانيٟا ُٜٓة ٛمل ة  ٙهكةٌ "قة َٞٛهًةٖ ٢ةدٵَ "ٟةٔ
إٜةةدٜٛيٛد ٝاي"دٛا ٜةة ١ايؿاْ ةةْٚ ١ٝعبتٗة اٱزلًٝزٜةة١ا ٚية ٖةة ٛث ملةةت َةٔ
اي ةةذ ٫ت اي  ٝةة ١ٝإٔ "ٚطةةٔ" ٚ" ٚطٓٝةة "١ن ْ ة أنجةةا تةةداَ ّ٫ٚةةٔ "ا٭َةة"١
 ٚيو ٭ٕ "أَُ "١ه الصاٚ ٟغةبَ ٙةٔ ال ةًُيا ف سةي "ٚطٓٝة "١خة
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الصةةاٚ ٟسةةدٙا خصةة٘ نًػةةٚ ١نشةةعا يةة٘ مصٛنةة ٘ ٝملةةي ا٭َةةِ اي ة
اه ٓكت اٱ ّ٬ا ٚتًو ا٭َِ دٴُعت دل اّ ف "ا٭َ "١ملصةاف اُ ٖ٫ة ّ هةٔ
يػ تٗ ايكٚ ١َٝٛهٔ ت نيٜخ نٌ َٓٗ ا ٚا ُه اخيف ايصؿ" ١ايػاٜز"١ٜ
أَة الكٛية ١اية طاسٗة نيؾ هة ١ايطٗطة َ" ٟٚصةةا أغًةٚ ٢طةٔ مل يٓ ةةب١
٭ملٓ  " ٗ٥ؾَٗ ٞكٛي ١ت ٪س يًعام الصا ٟضُٔ ا٭هاام اله ١ْٛيةة "ا٭َة"١
اٱ ةة١َٝ٬ا َٚةةٔ َكٛيةة ١ايطٗط ة ٜ ٟٚش ة ل ايعكةةٌ ايكةةَ َٞٛكٛي ةة٘ ايشةةٗب٠
"َصا يًُصاٜي"ا اي ن ْت تعين "اْ٫هؿ  ٤هٔ ايااملط ١ايدٜٝٓة ١مل ة ٙ
ايااملط ١ايك١َٝٛ
ٚف َسثٛني اني ايعً ّٛالصةا ١ٜن ة ه َةٔ أغٓة ٢ن ةا ا٭ ه ايعاملةٞا
ٚن ا ايجك ؾ ١ايك١َٝٛا " ٖٛٚايهًةِ ايجُة ٕ ف ا٭َةٚ ١ايةٛطٔ ٚاحلهَٛة١
ٚايعةةةدٍ ٚايعًةةةِ ٚاي  ٝةةةٚ ١احلاٜةةةٚ ١ايرتملٝةةة١ا يًشةةةٝخ س ةةةي الانةةةؿٞ
ٖٚ 0989 -0805ةةة ٛةةةةٝخ ا٭ ملةة  ٤ملةةةداني ايعًةةة ّٛهصةةةا اخلةةةد ٟٜٛايف هٝةةةٌ
ٚ 0879 -0863ي٘ أٜهة ّ "اي ٛة ١ًٝا٭ ملٝة – ١أ ةس ايٓٗهة ١احلدٜجة"١ا ٚقةد
هُةةد ايشةةٝخ الانةةؿ ٞإىل حتًٝةةٌ ؾًًٝٝةةٛد ٞيهةةٌ َةةٔ الؿ ة ٖ ِٝايةةٛاني  ٠ف
ايعٓةةٛإا ٖٚةة ٛهُةةٌ ف سٓٝةة٘ نيا٥ةةدا سٝةةح اه ُةةد ا٭نةةٌ ايًػةةَٓ ٟٛطًك ة ّ
يًُداي ٌٝايؿً ؿٚ ١ٝا٫د ُ هٚ ١ٝايد١ٜٝٓ
 َٔٚا يفني "ايًػ ٜٓ "ٟٛكٌ الانؿ ٞإىل ايبعد ا٫نط٬سٞا ف "ا٭َ"١
ؾ ٓٝكٌ ملٗ َٔ إنيا  ٠اخلًل اٱهل ٞإىل اٱنيا  ٠اٱْ ْ ١ٝيًشعٛه ايٓ طك ١ملًػة١
ٚاسد٠ا ٚتع ّٝهً ٢أنيى ذلةد ٠ا ٚنيغةِ تسنٝةد ٙهًة" ٢اٱنيا  "٠ف احلٝة ٠
الشةةةرتن١ا ؾإْةةة٘ أنة ةاٸ هًةةة ٢ا٫ه كة ة ملٛسةةةد ٠ايًػةةةٚ ١ا٭نيى هًةةة ٢أُْٗة ة
ايانٝةةز ٠ا٭ ةة ١ٝي هةة" ٕٛا٭َةة"١ا ٚف تانٝةةز ٙهًةة ٢هٓصةةا :ٟايًػةة١
ٚا٭نيى ٜٴخاز َكٛية ١مجة ٍ ايةد ٜٔا٭ؾػة َْ ٞةٔ اي هةٛٸٕ ايكةَٞٛا ٚأُٖٗة
َكٛي ٘" :إٕ  ٤٫ٚالصاٜي ٜهُٔ ف هكٝدتِٗ"
ٚيعٌ الٓٛني ايٓٗه ٟٛهبد ايامحٔ ايهٛانيب  0912 -0849اي ٛنيٟ
ا٭نةةٌ ايٛسٝةةد ايةةيفْ ٟؿةةَٓ ٢ةةيف ْٗ ٜةة ١ايكةةإ اي ةةه هشةةا ٚملداٜةة ١ايكةةإ
ايعشةةا ٜٔإٔ ٜهةة" ٕٛايةةد "ٜٔهة َ ّ٬ف تهةة" ٜٔٛا٭َةة "١ف سةةي قةةدّ نةةٝػ١
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يًُؿٜٗ ّٛك ّٛهًة" ٢ايٛسةد ٠ايعهة ١ٜٛملةي ايعةام ٚايًػةٚ ١ا٭نيى ٚاحلكةٛم"ا
ٚن ٕ ايهٛانيب ف َععِ تٛدٗ ت٘ ٜٓطًل َةٔ َٛادٗ ة٘ يًدٚية ١ايعجُ ْٝة١
ٚتان ٗ اي ٚ ١ٝ ٝايجك ؾ١ٝ
ٚقةةد اتبةةه يطؿةة ٞاي ةةٝد  0917آنيا ٤ايهةةٛانيب ملةةاأ ٕٟيةة٘ نةةا ٜسةةٍٛ
"ا٭َ "١ؾٓؿ ٢إٔ ته ٕٛايدْ ٜة ١الشةرتن ١ه َةٌ تٛسٝةد يًشةعاا ٚإ ة "َة
ٜٛسٸد ايٓ و ٖ ٛالص ايع َ"١ا  ٖٓٚتعٗا ال٪ثاات اي"دٛا ٜة ١ايً"ٝايٝة١
ف ثك ؾ ٘
ٚأَ ني  ٚؾعةٌ اٱزلًٝةز هًة ٢انيتؿة ع "ايعةز ٠ايكَٝٛة "١يًُصةاٜيا ؾكةد
دة  ٤هًةة ٢ي ة ٕ أسةةد أملطة ٍ نيٚاٜة ت دةةٛنيز ملاْ ني ةةة "0951 -0856" ٛأٖةةِ
ةةةةٖ ٤ٞةةة ٛه َ ٓة ة سلةةةٔ اٱزلًٝةةةزا صلةةةا إٔ ْكةةةدّ نةةةٌ إملةةةداهٓ يٮَةةةِ
ا٭ما٣ا س  ٫ ٢ت ٛنٌ هةٔ طاٜةل اي طةٛني اي ةدنيصل – ٞف ظةاٚف احلاٜة١
()89
ايه ًَ – ١إىل َ ٛاْ ا ٚس  ٫ ٢ت ُهٔ َٔ سهِ ْؿ ٗ ملٓؿ ٗ "
ايرتنُّص حوٍ ايرات "املصسية":

اٜ ّ ُ٥ع صِ ايعكٌ الصا ٟمل ييفات "اي نيطلٝة "١هًة ٢إٔ اي ة نيٜخ ايعاٜةل
الُ د َٔ آ٫ف اي ٓي صلعٌ َٔ "الصا "ٟات ّ ف احل ضا س ضةاّ٠ا ٖٚةيفا
َ ة ة هد ٙهًةة ٢ا٫س ؿ ة ظ ملشخصةة ٘ ٝايٛطٓٝةة١ا  ٚة هد ٙهًةة ٢اي شةةاني َةةٔ
"ايعجُ ة ْٝي" "ٚاٱزلًٝةةز"ا َٚةةٔ ني  ٚايؿعةةٌ اي ة تع صةةِ مل يةةيفات ايٛطٓٝةة١ا
ٚملإزل اتٗ اي نيطل١ٝا َطٛي ١س ؾغ املااٖ 0932 -0870 ِٝاي ٚضةه هلة
هٓٛاْ ة ّ "َصةةا ت شةةدخ هةةٔ ْؿ ةةٗ "(ٖٚ )91ةة ٞملعةةد َجةة ي َ ٞة ٓد إىل دةةيفني
ٚاقعٞا يهٔ الػ  ٠٫الج ي ١ٝأقصت ال ٓد ايٛاقعٞ
ٚقةةةةةـ اخلًِةةة ةلٴ ٜٓعةةةةةا ٕٚمجٝعةةة ة ّ

نٝةةـ أملةةين قٛاهةةدٳ ا ةةد ٚسةةةدٟ

ٚملٴٓةة ة  ُ٠ا٭ٖةةةةااّ ف ةة ة يـ ايدٖةة ةة

نئ نؿةةة ْٞٛايهةةةّ٬ٳ هٓةةةد اي شةةةدٟ

أْةةة تةةة زٴ ايعةةة ٤٬ف َؿةةةأم ايشةةةا

مٔ  ٚنياتٴةةةةةةةةةةةة٘ ؾاا٥ةةةةةةةةةةةدٴ هكةةةةةةةةةةةةدٟ

أٟټ ةةة٤ٞٺ ف ايػةةاه قةةد ملٗةةاٳ ايٓةة

وٳ مجةة ّ٫ا ٜ ٚهةةٔٵ َٓةة٘ٴ هٓةةةدٟ
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ٌٖ ؾُٗ ٴِ أ ااني َة نة ٕ هٓةدٟ

َةةةةةٔ هًةةةةة ّٛرلبةةةةة٠٤ٛٺ طةةة ةٞٻ ملٴةةةةةا ٟ

اى ؾةٔټ اي شٓةةٝطٹ قةةد غًةةا ايدٖةة

نيٳ ٚأملًةةةةةةة ٢ايبٹًةةةةةةةٚ ٢أهذةةةةةةةز ْٹةةةةة ةدٸٟ

قد هكدتٴ ايعٗةَ ٛةٔ هٗةد ؾاهةٛ

ٕٳ ؾؿةةةةةَ ٞصةةة ةاٳ نةةة ة ٕ أٍٚټ هٳكةةةةةد

أْةة ة أّ اي شةةةةاٜه قةةةةد أمةةةةيف ايةةةةاٚ

َةةة ٕٴ هةةةين ا٭نةةةٍٛٳ ف نةةةٌ سةةةةدِّ

ٜٚعةةةةةةة ةٔټ ايػةةةةةةةةةٟٛټ إٔٵ ْ ٫عةةةةةةة ة ّٷ

ٜٚكةةةةة ٍٛايكةةةةةٟٛټ قةةةةةد دةةة ةدٻ دةةة ةدٸٟ

ؾ ةة بٛٓٝا قصةةدٳ اي ةةبٚ ٌٝدةةةدٚا

ؾ لعةةةةةةةة ة ي ٞرلطٛملةةةةةةةةةة ١يًُٴذٹةةةةةةةة ةدٸ

َٚةةٔ الطةة٫ٛت اي ة ا ة ع ت ت نيطلٝةةَ ١صةةاا َطٛيةة ١أمحةةد ةةةٛقٞ
 0932 -0868اية اخةةيف ؾٗٝة َةةٔ "ايٓٝةةٌ" هٓٛاْة ّا ٚؾٗٝة ٜبةةدأ َةةٔ "ايٓٝةةٌ"
نعةة ٖا ٠طبٝعٝةةة١ا َٓشةةةت ا٭نيى الصةةةا ١ٜم نةةة ١ٝاي ُٝةةةز ٚا ٫ةة ُاانيا
ٚيهٓ٘ ٜكـ هٓد ايٛنـ ايطبٝع ٞيًٓٗاا ٚإ اخيف َٓة٘ نيَةزاّ يًعااقة١
ي ٓٝكٌ إىل ايعااق ١ايبشا١ٜا ؾٓعِ ت نيٜخ َصا ةعااّا ٚنسٕ ْ خ ّ١ةةعا١ٜ
()90
َٔ ايٓ خ ايٓجا ١ٜقد امل دهٗ ايعكٌ ايشعاٟ
ٚالطٛي ١الٓةٛٸ ٙملٗة " "053مل ٝة ّا تكةدّ ملٗة إٖةدا٤ٶ يًُ شةام اٱزلًٝةزٟ
َةةة نيغًٛٝٝخ  ّ 0941 -0858أ ةةة ا٭ ه ايعاملةةة ٞجب َعةةة ١أن ةةةؿٛني ا
ٚايةةيفْ ٟشةةا ني ة  ٌ٥العةةاٟا َٚعذةةِ ا٭ مل ة  ٤ي ٝة قٛت احلُةةٟٛا ٚا٭ ة يٝا
يً ةةُع يٞا ؾٗةةٜ ٛعةةرتف ملؿهةةً٘ هًةة ٢اٯ اه ايعاملٝةة١ا ٚيهٓةة٘ ٜعةأى أَة ّ
"هكًَ "٘ ٝعذةزات ايعكةٌ  ٚاي ة نيٜخ الصةاٜي ايطبٝعٝة١ا ايبشةا١ٜا ايعًُٝة١ا
ايع ةةةها١ٜا ؾه ةةةا إيٝةةة٘ ٜكةةة" :ٍٛتةةةيفنات "أثٓٝة ة " َدٜٓةةة ١احلهُةةة ١ف
ايةةدٖٛني اخل يٝةة١ا ٖٚةةيفْ ٙعُ ٗ ة تػٓٸ ٝة ّ مبش ةةٔ ال ضةةٞا ٚتكٝةةداّ مب ة ثا
ا٭ مل ٤ا ٚقه ٤ٶ حلل ايٓ ٌٝا٭ ةعد ا٭دلةد  ْٚةسٍ اهلل إٔ ضلكةٔ ايةدَ ٤ا
ٜٚٴك ِٝدداني اي "ّ٬
تٳ ةةةكٚ ٞتٴطعٹةةةِا  ٫إْة ة ٩ى ضة ة ٥لٷ

ملةةةةة ة يٛاني ٜٔا  ٫ٚمٹٛاْٴةةةةةةةو ٜٓؿُةةةةة ةلٴ

تهةةة ةٔٵ

ي ةةةةةٛاىَ َاتبةةةةة ُ١ا٭يٖٛةةةةة ١تٴخًةةةةةل

أٜةةةٔ ايؿااهٓة ة ُ١ا٭ُىل ا ة ة يفني ٣ملٗةةةِ

"ه ٜٛ"ٚ "٢ ٝٴـٴ" "ٚايهًةِٝٴ" الصةعٳلٴ

يةةةةة ٛإٔ رلًٛقةةة ة ّ ٜٴ٪يٖةةةةة٘
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ٚلةةٔ ٖ ٝنَ ةٌٴ قةةد هةة ٬ايب ة ْ ٞملٗ ة

ملةةةةةةةي ايجاٸٜٸةةةةة ة ٚايجةةةةةةةا ٣ت ٓ ٸةةةةة ةلٴ

ٜٴاٖةةة ةلٔ ا٭َةةة ةِٳ الًةةةةةٛىُ مبجًةةةةةٗ

ؾخةةةةااّ هلةةةةِ ٜبكةةةة ٚ ٢نةةةةااّ ٜٳعٵبةة ةلٴ

يةةةةة ٛنيٴ ٻ ؾاهةةةةةٕٛٴ ايػةةةةةداَ٠ا يااهٳةةة ة٘ٴ

إٔ ايػااْٝةةةةةة ةلٳ ايعٴًةةةةةةةة ٫ ٢تٓطةةةةةة ةلٴ

" ٫ايؿةةةاوٴ" أُٚتةةةٛا َجًَةةة٘ َٜٛة ة ّا ٫ٚ

ملػةةةدا ٴ ف ظةةةٌ "اياةةةةٝد" " ٚدٹًٗةةةل"

تعٓةةةةةةة ٛيعزتةةةةةةة٘ ايٛدةةةةةةةٚٚ ٙٛدٗٴةةةةةة٘ٴ

يًشةة ة ُسٔ ف اٯؾةة ة مٔ هةة ة ٕٕ َطةة ةأمٴ

أنةةٌ احله ة ني ٠ف نةةعٝدى ث مل ةتٷ

ْٚب تٴ ٗةةةة ة س ةةةة ةٔٷ هًٝةةةةةةو َٴخًٖةةةة ةلٴ

تةة ة ملٛتٳ َ ٛةةةة٢ا  ٫تةةةةزاٍ د٬يةةةةْ١

تبةةةةةد ٚهًٝةةةةةو يةةةةة٘ا ٚنيٜٸةةة ة تٴٓٵشةةة ةلٴ

ٚمجةةة ة ٍ  ٜٛةةة ةـٳ ٜ ٫ةةةةةزاٍ يةةةةةٛا٩ٴٙ

سٛايٝةةةةو ف أؾةةةةل ا ةةةةٜ ٍٔ٬ٴاْٸةةةةلٴ

ٚمط ٢ال ة ٝهًٝةو نيٚسة ّ طة ٖااّ

ملانةة ة ٕٴ نيملِّةةةةوا ٚايٓعةةةةِٝٴ الػةةةةدٹمٴ

ٌْٝ ٜٴا أْتٳ ملطٝا َ ْعتٳ "اهلةد"٣

ٚمبدسةةةةة ١اي ةةةةةٛنيا ٠أسةةةةةا ٣أمًةةة ةلٴ

ا ة  ٛه ٳٗ

أْةةةةت ايةةةةٛفټ إ ا ا ٥ٴُٓٵةة ةتٳ ا٭نةةةةدمٴ

ؾ ة سؿغِ  ٚا٥عٳةةو اي ة

ن ٕ "ايٓٚ "ٌٝال شام َ نيدًٛٝٝخ َٛضٛه ّ ٚطٓٝة ّ يًكصةٝد ٠ال٪نيِّمة١
اية ْعُٗة ةةةٛقٞا ٖٚةةٜ ٛة خً َةةٔ هكًٝة ي ن ْ ة يةة٘ ََ ٬ة ي ُٖة :
ايااملطةةة ١اٱ ةةة ١َٝ٬ا َعةةة ١ملةةةي َصةةةا ٚايةةةرتىا ٚايج ْٝةةةٖ ١ةةة" ٞايااملطةةة١
ايكَٝٛةة "١اي ة ةةةاهت ت شةةهٌ حتةةت َةة٪ثا :ٜٔاي"دٛا ٜةة ١ايٓخبٝةة ١ال ةةسثا٠
مل"دٛا ٜةة ١ايػةةاه ايً"ٝايٝةة١ا ٚايجةة ْ ٞا٭سةةداخ ايك ُ٥ةة ١ف ايعةة ايعاملةةٞ
ٚم نةةة ١ايشة ة ّ ٚايعةةةااما ٚملٗةةةيفا ٜهةةةاو ال ةةةسي ١ايٛطٓٝةةة ١هًةةة ٢س ة ة ه
ال سي ي :ايدٚ ١ٜٝٓايعامل١ٝ
ٚف َطٛيةة ١ةةةٛقٖ ٞةةيفَ ٙػ ة  ٠٫ف سةةد ٖ ٚايكصةة٣ٛا ٚالػ ة  -٠٫إٕ
ن ٕ هل َٔ أُوٕ ٚاقعة ٞتة نيطل -ٞؾإْٗة قةد ؾعةت ملةةة "ا٭َجًة "١إىل سةدٚ
اي ةة ِٖٛايكة  ِ٥هًةة ٢إٔ َصةةا ٚسةةدٖ نةةٓعت ت نيطلة ّا ٚأْٗة ٚسةةدٖ ًةةو
ْٗااّ هع ّ ُٝق َت هً ٘ٝسه نيات ؾاٜد٠ا ؾص ني قد  ٫ ّ ٝطبٝعّ ٝ
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ٚيكد ن ٕ ايبعد "ايٛطين" يشٛق ٞرلاد ّ َٔ الس م "اٱ  "َٞ٬ايةيفٟ
ٜهٔ ملك ني هًة ٢اْ٫ع ة م َٓة٘ا ٚإ ا َة أنيا اخلةاٚز َةٔ ا٭ ةا ايةٛطين
الصةا ٟاةة ل يٓؿ ة٘ الخةةاز الٓ ةاا ٖٚةة" ٛايشةةام" ٚايشةام يةةٝس ٚضةةع ّ
دػااؾٚ ّ ٝس اا ملٌ ٖ ٛايع احلكٝك ٞاييف ُٞ ٜٓ ٟإي ٘ٝةٛقٞا ؾؿ ٞهة ّ
 0926أقُٝةةت ف ايكةة ٖا ٠اس ؿ يٝةة ١ٱه ْةةةَٓ ١هةةةٛمل ٞةةٛنيَ ٜةةةٔ ايكصةةةـ
()92
ايٛسش ٞايؿاْ ٞا ؾٓعِ ةٛقَ ٞطٛي ١ا عاى ؾ ٗٝت نيٜخ " َشل"
ٚملةةةة ٞيةة ة نيَ ةة ةوٹ ملةةةة٘ ايًٝةة ة يٞ

دااسةة ة تٷ هلةة ة ف ايكًةةةةا هُةة ةلٴ

حل ٖةةةةةةةة اهلل أْبةةةةةةةة ٤ٶ تٛايةةةةةةة ةتٵ

هًةةةة ٢يفةةةةه ايةةةةٛيٞٸ مبةةةة ٜشةةةةلٸ

تهةةة ٴ ياٚهةةة١ٹ ا٭سةةةداخ ؾٗٝةةة

تٴخ ة ٍ َةةٔ اخلااؾةةٖٚ ١ةة ٞنٹ ةدٵم

ٚقٝةةةٌٳَ :عةة ة ٴ اي ةةة نيٜخ ٴنٖةةةةت

ٚقٝةةةةةةٌ أنةةةة ة ملٗ تًةةةة ةـٷ ٚسةةةة ةاٵمٴ

ٚنةةٌ سه ة ني ٠ف ا٭نيى ط يةةت

هلة ة َةةةٔ ةةةادٹوٹ ايعًِةةةٟٛٸ هٹةةةام

يف ٩ىٹ َٔ سً ٢ال ض ٞن ة هٷ

ٚأنيضةةةوٹ َةةةةٔ سًةةة ٢اي ةةة نيٜخ نيمټ

ملٓٝةةتٹ ايدٚيةة َ١ايهةة"ًَِٚ ٣هةة ّ

غُبةةةةةةة ة نيٴ سهةةةةةةة ة نيتٝٵ٘ ٜ ٫ٴشةةةةةةةةةل

يةةةةةة٘ مل يشةةةة ة ّ أهةةةةةةّ٬ٷ ٚهةةةةةةاوٷ

ملشةةةةةةةةة ة ٥اٙٴ ملسْةةةةةةةةةةةديس تةةةةةةةةة ةدٴم

ْصةةةةشتٴ ٚسلةةةةٔ رل ًؿةةةة ٕٛانياّ

ٚيهةةةةٔٵ نًٓٓةةةة ف اهلةةةةِ ةةةةةاٵمٴ

ٚيٮٚطةةةة ة ٕ ف ّ نةةةةةةٌ سةةةةةةإ

ٜةةةة ةدٷ ةةةةةةًؿتٵ  ٚٳٜةةةة ةٔٷ َٴ ةةةة ة ٳشلټ

ٚف الٛضٛع ْؿ ٘ ًٜذس س ؾغ إملااٖ ِٝإىل ايبعد "ايك "َٞٛهٓةدَ أنيا
إٔ  ٜٓة عِ م ة نيز َصةةاا ٚيهةةٔ "ايكةة "َٞٛهٓةةد ٫ ٙطلًةةَ ٛةةٔ الشةةرتن ت
ايد١ٜٝٓا ٚتبد" ٚالٓ" "١ٜايًؿع ١ٝايػ يب ١هً ٢ةعا" ١ٜس ؾغ" ه َ َ ّ٬ة ُٖ ّ
ف اْ ش ة ني ٙف ا٭ ٚة ط ايعاملٝةة ١م ة نيز َصةةاا ٚف إسةةد ٣الٓ ةةب ت صلُةةه
()93
ةعٛه دػااؾ ٝايش ّ َه ا ػااؾ ٝالصا:١ٜ
لصةة ةاٳ أّ ياملةةةةٛع ايشةة ة ّ تٓ ةة ةاٴ

ٖٓة ايعةةٖٓٚ ٬ة ىَ ا ةدٴ ٚاحل ةاٴ

ٛنيٴُٖ

 ٫ٚحتةةةةةٛٻٍ هةةةةةٔ َػٓ ُٖةةةةة ا٭ هٴ

نينٓ ٕٔ يًه

تٴٗ و
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يةةة ٛأمًةة ٳ ايٓٝةةةٌ ٚا٭ني ٕټ  ٚٻُٖةة

تص ة ؾشتٵ َُٓٗ ة ا٭َةةٛاٙٴ ٚايعشٴ ةاٴ

أُّټ ايًػةة ة تٹ غةةةةدا َ٠ايؿخةةةةا أَٸُٗةة ة

ٚإٕ ةةةةسيتٳ هةةةةٔ اٯملةة ة  ٤ؾةة ة يعاهٴ

نينٓ ة ٕ يًشةةام  ٫ايةةت نيملٛهٴُٗ ة

قًة ةاٳ اهلةةة ٍ٬هًٗٝة ة مة ة ؾلٷ صلة ةاٴ

 َٔٚايٛاض إٔ "ايعكٌ" ايع ٌَ ف رل ١ًٝايشعاا ٖٛ ٤ايعكةٌ ايرتنةٝيب
ا ة َه لؿةا ات َعٗة ٠ ٛيةد ٣احلةةس ايشةعيب ايعة ّ ف ايشة ّ َٚصةاا ٖٚةةٛ
ٜهاو الؿٗ ّٛاي كًٝد ٟيًاٚاملط ايك١َٝٛ
ٚيعٌ املااٖ ِٝهبد ايك ني ال ْ 0949 -0889 ٞن ٕ ا٭ِٖ ف تصةٛٸنيٙ
يًُ سي ١ايك١َٝٛا ؾؿَ ٞك ي ١ن بٗ ٜ 0925ده ٛؾٗٝة إىل اٱمية ٕ مل يكَٝٛة١
ايعامل١ٝا ٜكٚ" :ٍٛي ٛإٔ ٖيف ٙايك ١َٝٛايعاملٝة ١تهةٔ إُٖٚ ٫ة ّا  ٫ةٓد ية٘
َٔ سك ٥ل احلٚ ٠ ٝاي نيٜخا يٛدا إٔ شلًكٗ مًك ّا ؾُ يٮَِ ايصػب ٠أٌَٷ
ف سَ ٠ ٝسَ١ْٛا  َٚمب ًَ َٔ ٕٛٝايٓ و َجّ٬ا َ ا  ٜعِٗ ف ْٝة ةٛز
ٚهلةة ملة ة خلًل؟ إٕ أٜةةةٚ ١يةةة ١ت ةة ر هلة ة ايؿانةةة ١ت ة ة طٝه إٔ تجةةةا هًةةةِٗٝا
ٚتسنًِٗ أن ّ٬ملًشُِٗ ٚهعُِٗا ٚيهٔٻ ًَ ٕٛٝؾً طي إ ا أُضةٝـ إيٗٝة
ًَ ْٛٝايش ّ ٜ٬َٚي َصا ٚايعاام َجٜ ّ٬صبش ٕٛةسْ ّ ي٘ ملسو ٜٴ كَ )94("٢
ٜبد" ْ َٔ ٚال ْ "ٞإٔ "ايهِ" ا ش ٍ ملؿعٌ ايرتانِ اي نيطل" َٔ ٞيػ"١
إىل "هكٌ"ا ؾ يعكٌ ايٓٗه 0948 -0798 ٟٛحتهُ٘ اهلذ ْ١ا ؾٗة ٛتػةاٜيبٷ
إىل سةةةةدا ٚؾةةةةا  ٟإىل سةةةةدا ٚتااثةةةة ٞملػةةةةب سةةةةد ٚا َٚةةةةٔ سةةةةد ٚتااث ٝةةةة٘
"ايهُ"١ٝا ٚتبةد ٚايهُٝةٚ ١اضةش ١ف ايشةعا اٱسٝة  ٞ٥ايةيف ٟأُؾصة هٓٗة
ملع ٖات :ٞالط٫ٛت ايشعاٚ ١ٜاي هةاانيا ٚاي هةااني ٜعهةس تانةزاّ سةٍٛ
دلُٛه ١ذلد ٠ٺ َٔ الع ْٞا مبؿا ات َعٗ٠ ٛا ٚيهٔ اٱَه ْ ت ايؿا ١ٜ
يًشعاا ٤تٴدمً٘ ف ت  ٜٛت ا٭ ٝك١ا ؾٝػدًَ ٚه ّ ؾا ّ ٜا أ ٚطاٜؿ ّ
ايعكٌ ايكوَي بني ايػسم وايتازيذ:

ٜ ٚهةةٔ ايشةةعاا ٤اٱس ٝة َ – ٕٛٝ٥ةةٔ  ٕٚغبٖةةِ – َٓشةةػًي ملرتاثٝةة١
ايٓٗهةةة١ا ؾكةةةد اَ ة ةدٸت "ايهُٝةةة "١إىل قٓ هة ة ت ايشةةةعااَ ٤ةةةٔ  ٟٚايجك ؾةةة١
ايٛاؾد٠ا  ٟٚ َٔٚايؿها ايٓ تر هةٔ "ايعكةٌ" اٯمةاا َٚةِٓٗ مًٝةٌ َطةاإ
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" "0949 -0872ايةةةةيف ٟأقةةةة ّ ف َصةةةةا ٚهُةةةةٌ ف ايصةةةةش ؾٚ ١ا٫ق صةةةة
ٚايزنياهةة١ا ٚيةة٘ ةةةعا ْٚجةةاا ٚيهٓةة٘ تشةةاه َةةٔ "ايشةةعاا "٤ف َصةةا يػ ةّ١
تٓ ذِ َه هكً٘ اي ٞ ٝا  َٔٚةعا ٙقٛي٘:
ملةةين ايشةةامٔ ؾًٓؿك ة٘ٵ سكٝك ة َ١أَأْ ة

يٓٓذ ةٛٳ أٜ ٚٴكهةة ٢ايكه ة ٤ٴ ا ة ٸِٴ

ٜصةة ٍٛهً ٓٝة ا ٗ ةٌٴ غ ةبٳ َةةداؾَهٕ

جبةةة ّٝيةةة٘ ف نةةةٌ نيملة ةهٕ رلة ةٝٻِٴ

ْٚع ةزٴّ هزَ ة ّ ن ةٌٻ ٜةة ّٛؾٓٝكهةةٞ

ملةة ٬أث ةإ َٳةةٔ

ٜطةةل ؾ ُٝة ٜع ةزّٔٴ

ص ٛٷ ملَ ٬عٓةٚ ٢طةّٝٴ ملةَ ٬ةد٣

ٚملُٗٓٝةةةةةةةة أَصةةةةةةةة نيٴْ ت ٗةةةةةةةةدٻّ

ٜةةةزٍ

()95

ؾةةإٕ ملكٝةةتٵ ؾٗةةٞٳ اي ةةةسمٸاٴ

ٚإٕٵ تٴ كًعٛا هٓٗ ؾيفاى اي كةدّ

ٚأَ "ايشام" هٓد أَي اياضل ْ 0941 -0876 ٞؾ ٬تبعةد نةٛنيت٘ هةٔ
ايصةةٛني ٠اي ة نةةٓعٗ مًٝةةٌ َطةةاإ ؾٗةة" ٛةةةام" حتهُةة٘ ث٬ثٝةة" ١ا ٗةةٌ
ٚايه ةةٌ ٚا ٫ه ة "٤ا ٖٚةةيفا ايشةةام ٖةة ٛآ ةة ٝايعاملٝةة ١اي ة تهًةةِ هً ٗٝة
ايش ة ها َطةةاإا ٚيهةةٔ ايشةةام هٓةةد أَةةب ايشةةعاا ٤ةةةٛقٚ ٞهٓةةد َزآَةة٘
س ؾغ املااٖ ِٝأ ٚه َد٣ا ٜ ٫ٚكـ هٓةد آ ة ٝايعاملٝة١ا ٚإ ة ٜهةِ َصةا
ٚإٜاإ ٚتان ٝا ٚقد ٜصٌ سد ٚايعام ا٭نةؿاا ٜصةً٘ َةٔ َٛقةه "ايشةام
ٜٛاد٘ ايػاه"ا ٜك ٍٛأَي اياضلة ْٚ" :0901 ٞإ ا َة جٓة أ ةب ه اي كٗكةا
ف ا٭َِ ايشاق ١ٝإمج  ّ٫زلد أُٖٗ ف ث٬ثة :١ا ٗةٌ ٚايه ةٌ ٚا ٫هة ٤
ا ٌٗ ٖ ٛايعًِ ٚايعب١ٜ ٛا ٖ ٛاي عصا ٚاخلااؾة١ا ٚايه ةٌ ٖة ٛاخلةداع:
مداع ايٓؿسا ٚأَ ا ٫ه  ٤ؾٗ ٛتًو العة ٖا ا٫د ُ هٝة ١ذلةض ةةاق ١ٝأٟ
َع ٖا ايؿخؿخة١ا ٚا ةد ايب طةٌ إ ة ٖة ٛف ا٭يكة ه اية ْ عشةكٗ ا ٚف
الك َ ت اي ْكد ٗ إْ ٞأطًا اْك٬مل ّ ف احل ٠ ٝايشاق ١ٝه َ ّا ْعِ إْٞ
أ هةة ٛايٓ ة و إىل ثةةٛني ٠ؾهاٜةة ١تةةيفٖا مب ة ف ا٭مةة٬م ٚايع ة ات ٚاي ك يٝةةد
()96
ٚايعك ٥د َٔ ؾ  ٚخ ؾٚ ١هؿٚ ١ْٛضٍ٬
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غعساء ايػاّ بني اإلضالّ وايكوَية:

ن ةا مل يعاملٝةَ" ١ةد ْٚت" ات ؾعةٌ "إملةداهٞا َٚةد ْٚت ات ؾعةٌ
يكد ُ
ؾً ةةؿْٚ ٞكةةدٟا هةة" قةةا ٕٚهدٜةةد :٠أُٖٗ ة َةةٔ ايكةةإ اهلذةةا ٟايااملةةه إىل
ايج ة ْ ٞهشةةاا ٖٚةةيفا َ ة هةةز هٓةةد الع نةةاَ ٜٔةةٔ "محًةة "١ايؿهةةا ايكةةَٞٛ
ا٫ه ك ملسٕ "اي"دلة "١ايٓخبٝةٚ ١ا٭ ٚة ط ايشةعب ١ٝهًة ٢قٓ هة ٪َ ١اٖة  :إٔ
ايًػ ١ايعامل ٖٞ ١ٝايااؾع ١يًجك ؾ ١ايعامل١ٝا ٚيهةٔ تعةرتف ايٓخةا ايكَٝٛة١
 ٫ٚا٭ ٚط ايع َ ١إٔ "ايرتادةه" ايعاملةَٓ ٞةيف ايكةإ ايااملةه هشةا الةٟ ٬ٝا
ٚهًةة ٢ا٭م ة ملعةةد َاسًةة ١املةةٔ مًةةد ٜ "ّ 0416" ٕٚذًةة ٢ف َ ةة ٕٛايعاملٝةة١
أٜهة ّا ٚيعةةٌ اي ةةسما ايعاملةة ٞف َ ٝة  ٜٔايعًةة ّٛايٛضةةع ١ٝاحلدٜجةة ٜ ١شةةخ
أٜه ّ ف َ  ٕٛايعامل١ٝا ٫ٚملدٸ َٔ اٱقااني ملةسٕ مج يٝة ت ايشةعا ايعاملة ٞيةٝس
ي ّ٬ٝهً ٢أْٗ يػَ ١ع ؾ َ َٔ ٠شه٬ت اي ع ٌَ َه هً ّٛايعصاا ٖٓ َٔٚ
ٜٓبجل اي ٪اٍ اٱةه يٞا ٌٖ ايًػ ٖٞ ١ال ةٚ٪ي ١هةٔ ايرتادةه؟ أّ إٔ ثك ؾة١
ا٭َ ٖٞ ١اي ؾعت ايعامل ١ٝإىل اخلًـ؟
ؾ يةةةدهٛات اية ة ؾصةةةًت َشةةةهً" ١خًةةةـ ا ُعة ة ت ايعاملٝةةة "١هةةةٔ
َشهً" ١مج ٛايًػ ١ايعامل "١ٝأ  ٣إىل إمةااز ايعاملٝةَ ١ةٔ ايؿعةٌ ايؿهةاٟا
ٚأ  ٣أٜه ّ إىل مج ٛت ّ هل هٓد سد ٚن ْت ف س ٗٓٝؾ هً١
ٚتبةةد ٚايعاملٝةة ١هٓةةد ه ة " ٠ايهُ ة ٍ" غبٖ ة هٓةةد ا ه ة ٤ات "ايعذةةز" أٚ
"اي عذز" ٚقد أظٗا ةةعاا ٤اٱسٝة  ٤ف "ايشة ّ" ايعاملٝةَ ١ةٔ مةَ ٍ٬طة٫ٛتِٗ
أْٗ يػُ َ ١ا٠ا إٕ تهٔ ٖ ٞا٭نٌُا ٚيهٔ "هاملٝة ١ايشةعا" ي ٝةت
تٓٛه هٔ "هامل ١ٝايعً"ّٛا  ٜ ٖٓ َٔٚه ايؿ نيم ملي الٛقؿيا ٚةعاا ٤ايش ّ
ةةة ٖد هًةةة ٢ا ةة ع  ٠أ َٓةةة ١ايصةةةع ٛا ٚيهةةةٔ ايةةةيف ٟا ةة عٝد ٖةةة" ٛايةةةزَٔ
الٖٛةة "ّٛايةةيف ٟة ِٖ ف تشةةهٌ ايعكةةٌ ايكةةَٞٛا ؾ يش ة ها ذلُةةد ايبةةزّ
 0955 -0887ايةةيفٜٓ ٟشةةدني َةةٔ أنةةٌ هااقةةٞا ْعةةِ ملعةةد احلةةاه ايع لٝةة١
ا٭ٚىل  ّ٬ًَِّٗ 0908يدم ٍٛا  ّٝايعامل ٞةٛنيٚ ٜإق َة ١احلهَٛة ١ايعاملٝة١
()97
ا٭ٚىل َٓيف قإٚا ٜك:ٍٛ
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دز ٣اخلبٳ نٌٸ اخلب م ّ٬ٝت ملعتٵ

تااَةةةة ٞإىل أنيى ايشةة ة ّ نةةةةدٚنيٴٖ

تكةة ةٌټ نيدةة ة َ ّ٫ةةةةٔ ةةةة٬يٜ ١عةةةةاه

هلةةةةِ ُٖةة ة ِ ف ٖ َةةةة ١ا ةةةةد ٚنيٴٖةة ة

ملةةةٛانيمٴ َةةةٔ سلةةة ٛاحلذة ة تسيٓكة ةتٵ

ؾشًٖةةةةةةل ف دةةةةةة ٛا زٜةةةةةةاْٛ ٠نيٴٖةةةة ة

ْ ة ِ٥ٴ ٖبٸةةت َةةٔ دٓةةٛهٺ َٚػةةاهٺ

قبةةةة ّ٫ٛؾةةةةٖ ٬بٻةة ةتٵ ملةةةةٓشس ملٛنيٖةة ة

ٜٚعةةد ايش ة ها ٚال٪يةةـ مةةب ايةةد ٜٔنينًةةٚ 0976 -0893 ٞاسةةداّ َةةٔ
ةةةةعاا ٤ايشة ة ّ ايةةةيف ٜٔأغٓةةةٛا "ايعكةةةٌ" ايكةةة َٞٛمب٪يؿ تةةة٘ ايٓجاٜةةة١ا ٚملدٜٛاْةةة٘
ايشةةعاٟا ؾؿةة ٞه ة ّ ٚ 0908قبٝةةٌ ْٗ ٜةة ١احلةةاه ايع لٝةة ١ا٭ٚىلا ةة ٖد هةةٔ
نجةةا نٝةةـ ٜٴٗةةد ايعةةاه ملةة ٛع ٚملةة يعًِ ٚمل ٱنيٖ ة ما ٚةةةه ه ةةٛٻِٖ
()98
ٛ ٚقِٗ ٜ" ٌ٥٬عاه" ٛم ايعبٝدا ؾك ٍ:
هج ة "أسؿ ة دٓهٝةةز" ؾ ة قٛا

ةةةةٜ ٌ٥٬عةةةةاهٺ ةةةةٛمٳ ايعبٝةةةةد

ؾهةةِ ق ًةةٛا َةةٔ ا٭م ٝة ني نةة"اّ

ٚنِ

َٛا الٗ ْةَ َ١ةٔ هُٝةد

ٚنِ محًٛا هً ٢ا٭هٛا ظًُة ّ

ٚنةةِ ةةكٛا الٓٝٸةةَ ١ةةٔ ةةةٗٝد

ٚايشة ها ٜةةاملط احل ضةةا مل ل ضةةٞا ٜٚعةةين إٔ ا٭تةةااى ٚانةةًٛا ٚسشةة١ٝ
دٓهٝةةز مة ٕا ٚقةةد ٚدةةد إٔ ايشة ّ تعة َْ ٞةةٔ ايعًةةِ ايعجُة ْٞا ؾةةسيك ٢ف
ا زٜاَ" ٠ه "١قصٝد٠ا ٜيفنا ًَو احلذ س ٗٓٝمبع ْ  ٠ايش ّا ؾٝك:ٍٛ
إٕ ف ايش ّ أَ ٫ ّ١تطٝل ايهٝةة

ّٳ تةةةةسمل ٢هلةة ة ايعًةةةة ٢إٔ تٴطٝكةة ة

أ ٚةةةةةةةةةع ٖٛتعٹًٓةةةةةةةةٚٚ ّ١هةةةةةةةةة ٛاّ

 ٚةةةكَ ٖٛةةةٔ اخلة ةداع نيسٝكة ة

أْةةيفني ْٚمل ة لٛت َ ة أهةةيفه الةةٛ

تٳ إٕ نةةة ة ٕ يًشٝةةة ة  ٠طاٜكةةة ة

َٚه اؾ ه ر ٜهس ملٝهٚ ٛإمؿ م ٚه "ٔ ًٜٚ" ٛاي ضٝٻعتٵ هاه
ا سكٝك ٞيٛضه سد يًُ٪اَااتا ؾك ٍ:
ايش ّا ه إىل الٛادٗ ١نشٌ
 ْ ٜمله ّ ؾٝة٘ هةامٷ َةٔ ملةين َهةإ

أ ةةازٵ د ٝة ى ٚي ٴطً ةلٵ هل ة ايًذ ةِٴ

ٚاةةةشيفٵ غةةاانيٳى ٜ ٫عً ةلٵ ملةة٘ نةةدأْ

ؾإٕ ٜٳذاٵ سٴهِٷ ؾ يص نيّ احلهِٴ

نؿهـٵ َٛع ؾً طي ٚد نيتٗة

ملبٚتٳ ٚانؿُـٵ ٜداّ ف مل طٗ ايةٓكِ
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ٜرتى ايزنينً َٓ ٞب َٔ ١الٓ ب ت ايٛطٓ ١ٝأ ٚايكَٝٛة ١إٚ ٫نة ٕ
ي٘ الٛقـ ْؿ ة٘ا َٚةٔ ال٬سةغ هًةٚ ٢هٝة٘ ايكة َٞٛسهةٛني اي ة نيٜخ ٚغٝة ه
ا ػااؾٝة ا ٚيعةةٌ يةو ٜعةة ٛإىل ؾهةةا" ٠احلُ ة "١اية طبعةت ةةةعآَ ٙةةيف
ايبداٜةةةٚ ١س ةةة ٢آمةةةا إْ د تةةة٘ ٚنُة ة ٜصة ة ني اي ة ة نيٜخ تصةةةٛنيات ايشة ة ها
اٱس ٝة  ٞ٥تٴص ة ني ا ػااؾ ٝة ايعاملٝةة ١رل ًٝةة٘ أٜه ة ّا ؾ بةةد ٚا٭َهٓةة ١ق ُٝة ّ
 ٞف َطة٫ٛت ملةةدٟٚ
ت نيطلٝة ١ن ًَة ١ايكد ة١ٝا ٖٚةيفا َة ظٗةا ملشةهٌ دًة ٸ
ا بٌ ٚ 0980 -0911يعٌ َطٛي ٘ اي أيك ٖ  )99(:0962تؿص هةٔ تطًعة٘
ايكَٞٛ
ةةة ة يـٴ ايشةةةةةام ًَةةة ةوُ قشطةةة ة ٕٳ

ٚايٝةةةةّٛٳ يكشطةةةة ٕٳ ٚايػةةةةدٴ الةةةةسٍَٛٴ

ٚاي ةةُ ٚات ٚايهٛانةاٴ ف ايشةةام

يكشطةةةةةةةةةة ة ٕٳ َةةةةةةةةةةةةٛطٔٷ ٚقبٝةةةةةةةةةةةةٌ

قةةد ٚنيثٓ ة ايبش ة نيٳ َةةٔ هبةةد ص ةسٕ

ٚهًٗٝةةةةةةةة ة ايػةةةةةةةةةةزاٚ ُ٠ا٭ ةةةةةةةةةةطٍٛٴ

أني ٴ يبٓةةةةةةة ة ٕٳ أٜهةةةةةةة ة ْ١ف نياْةةةةةةة ة

ٚايؿااتةةةةةةةةةةة ٕ َ ٩ٴ ْةةةةةةةةةةة ٚايٓٝةةةةةةةةةةةٌٴ

نةةةةةةةةٌ نيٚىٕ ف ايشةةةةةةةةام َةةةةةةةةٔ

ّ آملةةةة َٓ ٞ٥ةةةةدٸَ ٣عطةةةةاٷ َطًةةةةةٍٛٴ

أٜة ةٔٳ أٜةةةٔ اياهٝة ةٌٴ َةةةٔ أٖةةةٌ ملةةةدنيٕ

طُةةةةة ٟٛايؿةةة ة ٴ ٚا ةةة ة ب ٝٳ اياهٝةةة ةٌٴ

ٚف الطٛي ١اٯْؿ ١اييفنا ُه َه ْٛت "ايعكٌ ايك "َٞٛف  ٝم هل
نياملط دة َه ٖٚة ٛاي ة ٝم ايشةعا ٟاٱسٝة ٞ٥ا ٖٚة" ٞنةٛني ٠ا٭نيى ايعاملٝة١ا
اي نيٜخ ايعاملٞا ا ْا اٱ َٞ٬ا اْ٫بع خ ٚاُ ٫ااني"١ٜا ٚي اَ ة ملة٘
ملد ٟٚا بٌ ملٛنؿ٘ احلذة ١ا٭مةب ٠ايه ٬ةٝه ١ٝالع نةا" ٠اٱسٝة ٖ "٤ةٛ
ايةةٛتب ٠ايًػٜٛةة ١ايع يٝةة ١ف الٛضةةٛه ت اي ة ه ٗ ة ا َةةٔ  ٕٚإٔ  ٜةةسنيد
"ايةةةٓعِ" ملةةةي انيتؿةة ع ٖٚبةةةٛطا ٜٚعةةةٖ ٛةةةيفا – ف تكةةةدٜاْ – إىل َ ةة ك ٝت٘
ايشعاٚ ١ٜاٱ  ١َٝ٬اي تسملٸةت إٔ ٜدامًةٗ َ ة ك ٝت ٚاؾةد٠ا ٖٚةيفا َة أ ٣
ملدٚني ٙإىل اي ٛسد "اهل نيَ "ْٞٛملي ايًػٚ ١اله ْٛت ا٭ما٣
ٚف اي  ٝم "ايش َ"ٞا  ٝم ا٫ت م ملةي اي ة نيٜخ ٚاٱ ةَ ّ٬ةٔ ايبٓٝة١
ا٭ٚىلا ٚمل ي احل ضا ٚتصٛني ايكة ّ َةٔ ايبٓٝة ١ايج ْٝة١ا ٜبةد ٚملشةهٌ دًةٞ
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يةةةد ٣ايشةةة ها ةةةةؿٝل دةةة" "0981 -0898" ٟايدَشةةةك ٞالٛيةةةد ٚاهلةةة٣ٛا
ٚايرتاث ٞايجك ؾٚ ١ايًػٚ ١اي س ٝسا ٜكَ ٍٛؿصش ّ هٔ ته ٜٓٛتة٘ ا٭ٚىل٫ٚ" :
تةةزاٍ ايه ةةا ايةة نٓةة ْدني ةةٗ ذلؿٛظةة ١ف مةةزاْ ا ؾٗةة ٞن ةةةا ف
اي صةةاٜـا ٚايٓشةةٛا ٚاٱْش ة ٤ا ٚايبةةدٜها ٚايعةةاٚىا ٚاخلط ملةة١ا ٚن ةةا
()011
رل نيات ف ا٭ ه"
ٚأَةة َ ة ة ك ٝت٘ ؾٗةةة ٞالصة ة ني ايرتاثٝةةة ١العٗةةة٠ ٛا ٚيهٓةةة٘ ملةةةدأ ق ني٥ة ة ّ
يًُ ةةٓيبا نيغةةِ اْػُ ةة٘ ملة حلكب ي ا ًٖٝةةٚ ١ايعب ةة١ٝا ٚمةةٚ ٍ٬دةة ٙ ٛف
َصا اْها هً" ٢ايرتاثٝي" َٔ الع نأٜا ؾكةاأ يًٓة ثا ٚيًشة هاا َٚةِٓٗ
"الٓؿًةةٛط"ٞا ٜٚةةا ٟٚهةةٔ ْؿ ةة٘" :أْةةة٘ أسةة ٍ َك يةة" ١ايػةةد" يًُٓؿًةةةٛط ٞإىل
()010
ةعا:
قد ك ْ ايزَ ٕ َةٔ َ ٥ة٘ الةاٸ

َٚةةةةةةٔ َ ٥ةةةةةة٘ ايةةةةةةُٓب ايةةةةةةزٍٔ٫

ْعاف ايٝةَ ّٛة ٜهةْٚ ٕٛةدنيٟ

َ دا ٣قبٌٴ ف ايكا ٕٚاخلٛايٞ

ٚنػب َٔ ٙةعاا" ٤اٱس "٤ ٝؾكد ه ش "ايجٛني "٠ايعامل 0906 ١ٝسًُ ّ غب
ق ملةةٌ ي٬نيتهة وا س ةة ٢يةة ٛانيتهةةس ايٛاقةةها ؾ د ُعةةت ف ملٓ ٝةة٘ ايشةةعا١ٜ
َؿا ات "ايعكٌ" ايك َٞٛايا ٝ٥ة١ا ٖٚة" ٞاي ة نيٜخ – ا ػااؾٝة – اٱ ة"ّ٬ا
َ ُٓٚ – ّ ٝنسْ٘ ٜا – ٣ؾذا ايٛسد ٠ايش ًَ ١ال ١ُٖٛا ٚملة يطبه ظةٌ ةةع ني
"ايجٛني "٠اليفنٛني ٠نياؾداّ يًٓجا هٓدٚ ٙيًٓعِا ٜك:ٍٛ
هلل ثةةةةةةةةةةةٛنياتٷ تبةةةةةةةةة ة نيى أًُٖٗةةةةةةةةة ة

أثٓةةةةةة ٢هًٗٝةةةة ة ايٛاسةةةة ةدٴ ايكٗةةةةةة نيٴ

ف "ايٓٝةةةةةٌ" َٓٗةةة ة ضةةة ةذٸَُْٛٝ ْ١ةةة ةْ١

س ٴةةةةةٓتٵ ملٗةةة ة َةةةةةٔ نيملعةةةةة ١اٯثةةة ة نيٴ

َٚش ٢ايهةذٝرٴ إىل ايشة ّ ؾةا ٸ ت

أنةةةةةةةةدا٤ٳ ٙا٭زلةةةةةةةة ٴ ٚا٭غةةةةةةةةةٛانيٴ

أنةةةةةاّ ملةةةةةٛا  ٟايٓٝةةةةةٌ إٔٻ نيد يَةةة ة٘

ناٖٛا اخلهٛعٳ ؾًِ ٜٴصةبِٗٴ هة نيٴ

ٚتعةةد ظ ٖات ة  :اي ة نيٜخ ٚا ػااؾ ٝة َصةةدنياّ َ ة ُااّ يشةةعاا ٤اٱس ٝة ٤ا
هًةةة ٢إٔ ايعةة ٖاتي َةةةٔ َهٛٸْةة ت "ايؿهةةةا" ايٛاسةةةد ايٓةة تر هةةةٔ "ايعكةةةٌ"
ايٛاسةدا ؾة لؿا ات هٓةد ٖةةيفا ا ٝةٌ َةٔ ايشةةعاا ٤ت هةانيا ٚت هةاني َعٗة
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٫٫تٗ ا  ٫ٚام ٬ف َٔ إٜاا ٖ هٓد ة ها هةٔ آمةا إ ٫ف "ايةٓعِ"ا ٖٚةٛ
ايع٬ق ١ايؿا َ ١ٜه ايًػ١ا ٚيًش ها دة" ٟإط٬ية ١صلُةه ؾٗٝة ايشة ّ َٚصةا
ٚايعااما ٜك:ٍٛ
أٜجةةةةٛني أٖةة ةٌٴ ايٓٝةةةةٌ ٕٚٳ هلةة ة ّٕ

ٚهًةة ٢ايؿةةاات هل ة ّٷ ٚنةةؿ  ٥ٴ

يًةةدٖا ف ظةةٌ "الكطٓةةِ" َطُة ٷ

ٚ٭ًٖةة٘ٹ ف ايةةيفٸ ٚهٓةة٘ٴ َطةة َ ٴ

د ة ةتٵ ملاملٸ ة ت احلذ ة ٍ ْٛا ٥ةاٷ

ضةة ة قت ملٗةة ةٔٻ تاا٥ةةةةا ٚدةةةةٛاْ ٴ

َٚةةٔ ا ً ةٞٸ إٔ "ايعكةةٌ" ايكةة َٞٛايةةيف ٟاْبجةةل َةةه ؾذةةا ايٓٗهةة ١ف إثةةا
َداُٖةة ْ ١ة ملً ٕٛٝلصةةا ٫ٚ – 0798سةةت َع لةة٘ ف ايش ة ّ ٚايعةةاام َةةه اياملةةه
ا٭مةةب َةةٔ ايكةةإ اي ةةه هشةةاا ٖةة ٛايعكةةٌ ايع َةةٌ ف الخًٝةة ١اي  ٝةة١ٝ
احل ضا َٔ ٠سي اْط٬ق ٘ إىل اي " ّٛٝنيغِ اْ ه ٘ 0948ا ٜ َ ٖٛٚزاٍ
صلُةةه ملةةي ايع ة ٖاتي :ايرتاثٝةة ١ملسملع ٖ ة ا ٚايًػٜٛةة ١مبةةد ْٚتٗ ٚطبٝع ٗ ة ا
مجع ّ ٜه ٜهٚ ٕٛاسداّا أ ٚن يش ٤ٞايٛاسد
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خامتة
ن ٕ ايكإ اهلذا ٟاياامله مبج مل ١هصا ؾة نيما أس ٸةت ايٓخةا ايعاملٝة١
َٔ م٬ي٘ ملؿاس ١اٱزل ا إىل إٔ ٚنًٛا ف يو سدٸ ا ٫ػااما ٜ ِٖٚإٚ
ايع َٔ سٛهلِ أطااؾ ّا ٜٚةا ٕٚف " هة لِٗ" الانةز ٚايانٝةز٠ا ٚم نة١
ملعد إٔ ا عاملت ايٓخا َٔ ايشعٛه غب ايعامل١ٝا ؾص نيت يػ ِٗ يػ ١ايعًِا
ٚن نيت يػ ١ايع ًَي ف سك ٍٛايعًِ
ؾةةةسمل ٛايؿة ة هجُة ة ٕ ملةةةٔ دةةةين ٖ392ةةةةَ ّ0112 -934 -ةةةٔ ايعًُة ة ٤
ال ٪ي يؿً ؿ ١ايًػ١ا ملٌ يعً٘ ا٭ِٖ ف ٖيفا ايشةسٕا ٚضةه ن بة ّ هدٜةد٠
أُٖٗ  :ا ايصٓ ه١ا ٚن ٕ ٜعين نةٓ ه ١اٱهةااها ٚٚضةه " ايؿ ٵةاٳ" ٖٚةٛ
مبج مل ١قاا ٠٤هة ايًػة ١يشةعا ال ةٓيبا ٖٚة ٞقةاا ٠٤هة ٸز ت ؾهةا ٠ا٫س ٝة ز
يػب ايًػ ١يكاا ٠٤ال ٓيبا ٚٚضه ن ملة٘ ا٭ٖةِ ف هة ايعاملٝة " ١اخلة ك"ا
 ٖٛٚاخلص  ٥ا ٚؾ ٘ٝنشةـ هةٔ ا٭ملٓٝة ١الة ٥ز ٠يًعاملٝة١ا ٚاية ٜةا ٣أْٗة
ا عًت ملٗ ا ؾه ٕ املٔ دين سااّ ف نشٛؾ٘ا ٚيهٓة٘ نة ٕ َٓ ةشااّ
مب ان شـا ٚهليفا دٜ ٙػ ي ٞملٗيف ٙايًػ١ا ٜٚكدَٗ إيٝوا ٚأْت ملعٝد هٓ٘
أنجا َٔ هشا ٠قإٚا اْعا ٙنٝـ  ٜٓشا مل يعامل١ٝا ٜكٚ(( :ٍٛاهًِ ؾُٝ
ملعدا أْين – هً ٢تكة ّ ايٛقةت -ا٥ةِ اي ةٓكب ٚايبشةح هةٔ ٖةيفا الٛضةها
ؾسدةةد ايةةدٚاهٚ ٞاخلةةٛاق قٜٛةة ١اي ذ ة ه يةةٞا رل ًؿةة ١دٗ ة ت اي ػةة ٍٛهًةة٢
ؾهاٟا  ٚيو أْين إ ا تسًَت س ٍ ٖيف ٙايًػ ١ايشةاٜؿ ١ايهامية ١ايًطٝؿة١ا
ٚدةةدتٴ ؾ ٗٝة َةةٔ احلهُةةٚ ١ايدقةةٚ ١اٱنيٖة ف ٚاياقةة َ ١ة ميًةةو هً ةٞٸ د ْةةا
ايؿهاا س ٜ ٢طُ مل ٞأَ ّ غً ٠ٛاي شاا ؾُٔ يو َ ْب٘ هًٝة٘ أنةش ملٓ
نيمحِٗ اهللا  َ َ٘ٓٚسيفٚت٘ هً ٢أَجًة ِٗا ؾعاؾةت مل ملعة٘ ٚاْكٝة ٙا ٚملعةد
َااَٚ ٘ٝآَ ٙا نشٸٚ َ ١ؾكٛا ي كدمي٘ َٓ٘ا ٚيطـ َة أ ةعدٚا ملة٘ا ٚؾُةام
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هلةةِ هٓةة٘ا ٚاْه ة ف إىل يةةو ٚاني ا٭مب ة ني الةةسثٛني ٠ملسْٗ ة َةةٔ هٓةةد اهلل د ةٌٸ
ٚهةةزٸا ؾكةةة ٟٛف ْؿ ةةة ٞاه كة ة نْٗٛة ة تٛؾٝكة ة ّ َةةةٔ اهلل ةةةبش ْ٘ا ٚأْٗة ة
()1
ٚسٞٷ))
ٜكـ املٔ دةين هٓةد سةدٸ ٟاي ةشا ٚايةٛسٞا ٚيهٓة٘ ٜػ نيُٖة ا
ؾُهٜ ٢بشح هٔ اي ٛؾٝل ف اي ٛن ٌٝملي الج يٝة ١ال ع يٝةٚ ١ملةي اٱدةاا٤ات
ايعًُ ١ٝاي صلا ٜٗايع الةدقلا ٖٚةٜ ٛكةاأ مةاا٥ط ايةدامٌا ٜٚه شةـ
ا٭يٛإ ايك َ َٔ ١اخل نيزا ٜ ٚٴػًل املٔ دين ايبٓ١ٝا ٚإ َ٪ٜ ٖٛٚ -جةٌ
ايعامل – ١ٝؾ اٯؾ م يٓ قد َٔ م نيز ا٭َجٛي ١إٔ  ٜهًِ َ ة  ٤ية٘ هًُة٘ إٔ
 ٜهًِا  ٚةٗٸٌ هًة " ٢الُ جةٌ" إٔ ميهة ٞف اْبٗة ني ٙس ة ٜ ٢ةبي ية٘ اخلةٝط
ا٭ملٝض َٔ اخلٝط ا٭ ٛ
ٚف ايعصةةا احلةةدٜح ٜطةةٌ الؿهةةا ايٓ قةةد طةة٘ س ةةي ّ0973 -0889
ٚان ةّ٬ا ؾ ن ةّ٬ا ملةةي هٗةة ٛا٭َجٛيةةٚ ١ملةةي هٗةةد احلداثةة١ا  َٚة ن ة ٕ طةة٘
س ةةي يٓٝبجةةل  َٗ ٕٚة ت ة نيطلٜ ٞةةدؾه ملةة٘ا ؾكةةد َٗٸةةد يةة٘ أملةةْ ٛةةٛاوا ٚأملةةٛ
ّا ٚأمل ٛايعٚ ٤٬يعٌ ن مل٘ " دٜد نا ٣أمل ٞايع "٤٬مبج مل ١اٱؾص ر
هٔ الٗ ٚهٔ الشاٚع  َٔٚطبٝعة ١ايعصةا إٔ ٜهة ٕٛه لة ّ َانبة ّا َٚةٔ
ٖٓ ني ٸخ ط٘ س ي َكٛي ٘(( :الك نيْة ١دةٖٛا الج قؿةٚ ))١قةد نةاني ٖةيفا ف
ن ملةة٘ " ف ا٭ ه ا ة ًٖ "ٞملكٛيةة٘ٚ (( :ا٭ ه ملطبٝع ةة٘ ةةةدٜد احل دةة ١إىل
الك نيْ ة ت ٚالٛا ْ ة ت))ا ٛ ٜ ٚقةةـ ٖٓ ة ا ؾكةةد ت ة َ ٍ٤ةةٔ َٛقةةه ايع ة نيفا
تةةةدنيو
نٝةةةـ اي ةةةب ٌٝإىل إٔ ٜٴةةةدنيو ا٭ ه ايعاملةةة ٞني ةة ّ نةةةشٝش ّ إ
ايصً ١ال ٚ ١ٜالعٓ ١ٜٛملي ايًػ ١ايعاملٚ ١ٝايًػ ت اي َ١ٝ؟ ٚنٝـ اي ةب ٌٝإٔ
ٜةةدنيو ا٭ ه ايعاملةة ٕٚ ٞإٔ ٜٴكةةاأ اي ةةٛنياٚ ٠ا٭ْ دٝةةٌ؟ ٚنٝةةـ اي ةةب ٌٝإىل
نيو ايًػ ١ايعامل ١ٝإ ا ْةدنيو ايًػة ي :ايْٝ ْٛٝةٚ ١اي٬تٝٓٝةٚ ١آ املُٗة ؟ ٚإ ا
ْ بٝٸٔ َ حله ني ٠ايٚ ٕ ْٛٝاياَ ٕ َٚةٔ تةسثب ف أ ملٓة ٚؾً ةؿ ٓ ٚهًُٓة ؟
) )1اخلص ٥

– اني اهلد -٣ملبٚت -حتكٝل ذلُد هً ٞايٓذ ني -ز-1
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ك74

تةةةدنيو ايًػة ة ت اٱ ةةة١َٝ٬

ٚنٝةةةـ اي ةةةب ٌٝإىل نيو ا٭ ه ايعاملةةة ٞإ ا
الخ ًؿ١ا  ُٝ ٫ٚايؿ ني )1()) َٗٓ ١ٝ

يكد أ نيى ط٘ س ي أُٖٝة ١ا٫س ٝة ز ايجكة ف يٰمةاا ايكةد ِٜايشةاقٞ
ٚا دٜةةد ا٭ٚنيٚملةةٞا ؾهةة ٕ َةةٔ قبةةٌٴ أ نيى إٔ َؿٗةة" ّٛا٫ن ؿةة َ "٤ؿٗةةّٛ
ق نا
ف ن ملٓ س ٚيٓ إٔ ْ ًُس ه٬ق ١ايدامٌ مل خل نيز َٔ َٛاقه رل ًؿ١
أُٖٗ  :ه٬ق ١ا٭ ْة ٢ملة ٭هً٢ا ٚس ٚيٓة إٔ ْةديٌ هًة ٢إٔ ا٭ ْةٜ ٢هة ٕٛف
طٛني َ ٖ ٛا٭هً٢ا ٚايعهس ق ِ٥ا ٚس ٚيٓ إٔ ْعز ؾها ٠اي ٛانةٌ هًة٢
أْٗ ايع٬ق ١ايطبٝع ١ٝملي ايشعٛه ٚايجك ؾ ت
"ا

ٚف ا ٚيةةةة ١ملعةةةةض َةةةةٔ ايةةةةزهِا ٚؾٗٝةةة غةةةةبٙا ٚف احلةةة يي سلٝةةةةٌ
ٚي "١إىل ايك ني٨ا  - ٖٛٚهٓد قاا٤تٜ٘ -ٴػًٓا ايزهِا أٜ ٚػًا غبٙ
ن٬ر ايدٜٔ
اي ٬ق -١ٝأ- ًٍٜٛ

) )1ف ا٭ ه ا

ب ُ"-

ْٛؾُ" 2019

ًٖ -ٞطبع ١اني الع نيف -ايك ٖا -1191 -٠ك-14
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بيإ بأمساء األعالّ غري ايعسب ايرئ َ ّس ذنسِٖ يف ايهتاب
Rene Descartes 1596-1650

ه نيتٜ ٜ٘ٝٓني

Thomas Aquinas 1225-1274

ينَٜٛ ا٭نٛت

Baruch Spinoza 1632-1677

 اٛٓٝب

ٚمل ني

Albert Einstein 1879-1955

ٜٔ أي"ت أْش

Francis Bacon 1561-1626

ٕٛهٝس ملٝ ْؾا

Georg Lukasc 1885-1971

ّن تٛنيز يٛد
ْ يد مل نيخٚني

Roland Barthes 1915-1980
Johann Wolfgang Goethe 17491832
Gerard Manley Hopkins 1884-1889

 سٝػٔ غٝيؿٚ ٕ د
ملهٓزٖٛ ًْٞ َ دباني
ٍٟ ؾ يبٛمل

Paul Valery 1871-1945

ةهيٛايه ٓدني مل

Aleksandr Pushkin 1773-1836
Georg Hegel 1770-1831

ٌػٖٝ نيزٛد

Walt Whitman 1819-1892

ُٔ ٜٚ ايتٚ
سًٝنٛؾٛ

Sophocles 406-496?B.C.
Jean Jacques Rousseau 1712-1778

ٛ ٚد ٕ د ى ني
ثاَٛ نيتي ي

Martin Luther 1483-1546
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دْٜٚد ؾاُٛػٝ

Sigmond Freud 1856-1939

ملًزاى

Honore de Balzac 1799-1850
Fyodor Dostoyevsky 1821-1881

ٖةةةةةة

ٞؾ هٛ ٜٛ  نيٛٝؾ
تٛٝت و إي

T.S. Eliot 1888-1965
Roger Bacon 1294-1214

ٕٛهٝ٘ ملٝدٚني

Francis Bacon1626-1561

ٕٛهٝس ملٝ ْؾاا
ٕ ٜٓإنيْ ت ني

Ernest Renan1892-1823

ٞ غااَشْٛٝٛأْط

Grmmsci 1936-1891

ىٕٛ يٛد

John Locke 1704-1632

ملزٖٛ َ وٛت

Thomas Hobbes 1679-1588

نيتا

John p. Sartr1980-1905

ٍٛد ٕ مل

ٕٛ  إمياٚايدٚ نيايـ

Eemerson 1883-1803

ةب٬س ملٝنيصل

Blachere1973-1900

ٛيٚ ٌٝد

Gilles Deleuze 1995- 1925
Darwin 1882-1809

ٜٔٚتش نييز اني

Choicer 1400- 1340

 اٛ تشٟؿاٝد
ٕٛ ٜ ٬ِ غٝيٚ

Glads Ton 1898- 1809

ْد٫٫

La Land 1807- 1732

انيت ٖ َبشاٛٝ

Stlwart Hambcher 1804- 1914
HerderjohannGottfrled 1803- 1744
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دٜتػاٖٛ ٕ غٜٛ - ٖبني

ًًِٕٛٗ ؾٝ ؾ-يتُٖٛب

Wilhelmhumblat 1835- 1767

فٛنًٛب

Sabloukov 1890- 1804
Roger Garaudy 2012- 1913

ٟ ٚ٘ غ نيٝدٚني

Henrycorbin 1978- 1903

ٕ ٜنيٛ نٟٖٓا

Jeanpoulsartro 1980- 1905

نيتا

فٛ ةامل تٟنيٛػٜغا

G.charbatov

ًٞٝ غ يًٛٝغ ي

Go LiLeogallei 1642- 1564

ّهم

ٍٛد ٕ مل

 ايكإ ايHomeros

وَٚبٖٛ
دغاٜ ٖ َٔ نيت

Heidegger 1976- 1889

ٕ َيدٛ ٕ غٝ ٛي

Lucien Goldman 1970- 1913
Deutcher – 1969

 شاٜٚ ٟ غ
ٌ ن ْطٝ٥ْٛ ُه

Immanuel Kant 1804- 1724
Mikhail Lamanocov 1766- 1711
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فٛ ْٛ َ٫ ٌٝ٥ خَٝ
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غهس واعرتاف
أهرتف مل يؿهٌ ايدا ِ٥يٮندق  ٤ايٓب٤٬
 ْد ٜٛ ٣ـ إيف هٌٝ ش ه ذلُد ْٜٛسٚ -يًصدٜل ًُ ٕ ذلُد ايف هٌٝ
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َصادز ايهتاب وَسادع٘
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ا٭ ه ف هصةةةا ايٓبةةةٚ ٠ٛايااةةةةدٜٔا نةةة٬ر ايةةةد ٜٔاهلة ة َ ٟه بةةة١
اخل زل ٞايك ٖا – 0987 ٠ط3
ا٭ ه ف َٛنةةةةا احلهةة ة ني ٠اٱ ةةةة١َٝ٬ا َصةةةةطؿ ٢ايشةةةةهع -١اني
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ََ ٞه ٞايع ْ – ٞه العاؾ – ١ايهٜٛةت –
اٱ ٚ ّ٬ايشعا –
ع 0996 – 66
اٱ ٚ ّ٬ايشعاا نيا َٛ ١ضٛه١ٝا إم٬ك ؾخةا ٟهُة ني٠ا َه بة١
اٯ اها ايك ٖا0962 ٠
ا٭َه – ّ٬مب ايدٸ ٜٔايزنينً – ٞاني ايعًِ يًُٜ٬ي – ملبٚت 0981
ا٭غ ْ -ٞ٭مل ٞايؿاز ا٭نةؿٗ ْ -ٞاني ايه ةا ايعًُٝة – ١ملةبٚت ط2
0992

هةزت اي ةٝد امحةد – َشةل – اني

 7آؾ م اي ػٝٸا ايكٚ ُٞٝا٫د ُة هٞا
ايؿها ايؿً ؿ ٞط2115 – 0
 8ايبطٌ ف ا٭ ه ٚا٭ طب – ةةها ٟهٝة – اني العاؾة – ١ايكة ٖا٠
– 0959
 9ت نيٜخ ا٭ ه ايعامل – ٞن نيٍ ملاٚنًُ ٕا تامجة ١املةااٖ ِٝايهْ٬ٝة– ٞ
َشل 0953
 01ت نيٜخ اٯ اه ايعامل ١ٝف ا ًٖ ١ٝس  ٢هصا ملين أَٝة – ١نة نييٛي– ٛٓٝ
اني الع نيف ايك ٖا0954 – ٠
 00ت نيٜخ ايشعا ايعامل ٞس  ٢ايكةإ ايج يةحا زلٝةا ذلُةد ايبٗبة – ٝاني
ايه ا العاؾ - ١ٝايك ٖا0951 – ٠
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02
03
04
05
06
07
08

ًٖٝةٚ ١اٱ ةّ٬ا

ةةها ٟؾٝصةٌ –

َشةل ط2

تطٛني ايػزٍ ملي ا
– 0959
س ٝة  ٠ايشةةعا ف ايهٛؾةة ١إىل ْٗ ٜةة ١ايكةةإ ايج ة ْ ٞاهلذةةاٟا  ٜٛةةـ
مًٝـا مل ٬ت نيٜخا مل ٬اني ْ ةا٠
نيا ت ف ْكد ا٭ ه ايعامل َٔ ٞا ًٖ ١ٝإىل ْٗ  ١ٜايكإ ايج يح –
ملد ٟٚطب َْ – ١طبع ١ا٭زلًَ ٛصا0966 ١ٜ
ايشعا ٚايشعاا – ٤املٔ ق ٝب ١ايةدٜٛٓني – ٟحتكٝةل أمحةد ذلُةد ةة نا
– اني الع نيف – َصا – 0982
ايشعا ايعامل ٞملي ا ُٚ ٛاي طٛني – ذلُد ايهؿاا – ٟٚاني ْٗه١
َصا – ايك ٖا – ٠مل ٬ت نيٜخ
ايعُد ٠ف ذل ٔ ايشعا ٚآ امل٘ ْٚكدٙا يًكبٚاْ ٞاملٔ نيةةٝل – حتكٝةل
ذل ٞايد ٜٔهبد احلُٝد ايك ٖا0955 – ٠
ايؿً ةةؿٚ ١ايًػةة – ١هبةةد اي ٖٛة ه دعؿةةا – اني ايؿ ة – ا ٫ةةهٓدني١ٜ
0990

 09ف ايشعا ا٭َ – ٟٛنيا  ١ف ايب٦ٝة ت –  ٜٛةـ مًٝةـ – اني غاٜةا
– ايك ٖا0990 – ٠
 21ف ايةةٓ اٱ ةةٚ َٞ٬ا٭َةةٟٛا نيا ةة ١حتًًٝٝةة – ١ذلُةةد اهلةةاف ٚهبةةد
ايةةا ام س ةةي ْٚبٝةةٌ ا ٝةةبّ – َ ٪ةة ١الخ ة ني – ايك ة ٖا ٠ط- 0
0988

20
22
23
24

نيو اي ةةةُٛٝيٛد – ٝني ٕ٫ٚملةة نيتا تامجةةة ١ملةةةٔ هبةةةد ايعةة ي – ٞايةةةداني
ايبٝه  – ٤اني تٛملك ٍ ط0993 3
أ س ايٓكد ا٭ مل ٞهٓد ايعاه – أمحد ملد – ٟٚالطبع ١ايه ثٛيٝه١ٝ
– ملبٚت – 0973
قه  ٜس ٍٛايشعا – هبد ملد – ٟٚد َع ١ايهٜٛت – 0986
احلةةٛا خ ايشةةعا ١ٜسانةة ١اياٜةةـ ايجك ؾٝةة – ١هًةة ٜ ٢ةة ٕٛط- 2
 – 0999ملبٚت
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25
26
27
28
29
31
30
32
33
34
35
36
37

ةةاا – ٟٚاني ْةةٛاني ٠يًرتمجةة– ١

ا٭ ة يٝا ايشةةعا ١ٜالع نةةا – ٠ةةٝد
ايك ٖا - ٠ط0970 – 0
قه  ٜايًػ ١ايعامل – ١ٝس ةٔ ظ ظة – اٱ ةهٓدنيَ – ١ٜطبعة ١الصةاٟ
– اني اي ع نيف – ط0970 – 0
ؾٓةةة ٕٛاي كصةةةٝد ٚهًةةة ّٛا٭ي ةةةٓ١ٝا اني ايه ةةة ه ايًبٓةةة ْ -ٞنيميةةةٕٛ
طش ٕا مل ٬ت نيٜخ
هًِ ايًػ ١ايع ّ – ايؿا  ٛ ٟ ٕ ٜٓب – تامج ٜٛ ١ـ هزٜز – ملػةدا
– اني آؾ م هامل0985 ١ٝ
نيا ة ت ف ايٛاقعٝةة – ١دةةٛنيز يٛن ة تّا تامجةة ١ال ٪ةة ١ا َعٝةة١
يًدنيا ت ٚاي ٜ ٛه – ط0983 – 3
َةةدانيو ا٭ ه الكة نيٕ – الانةةز ايجكة ف ايعاملةة ٞايةةداني ايبٝهة 0987 ٤
عٝد هًٛش
َشه  ٠الؿ ٖ – ِٝايٓكد العاف ٚالج قؿ – ١الانز ايجك ف ايعاملة– ٞ
ايداني ايبٝه 2111 – ٤
ذلُةةةةد ماَةة ة ش –
أملعةة ة الج قؿةةةة ١ف ايٓكةةةةد ايعاملةةةة ٞالع نةةةةا-
َهٓ و الػاه 2118
سدٜح ايٓٗ  ٜت ؾ ٛس ت ايعٛلَٚ ١س م اهل – ١ٜٛالانز ايجك ف ايعاملةٞ
– ايداني ايبٝه 2111 ٤
سلْ ٛعا ١ٜيًجك ؾْ – ١كد اي ُانز ا٭ٚنيٚملةٚ ٞاي ُانةز العهةٛو –
يفب أَي – َعٗد اٱ  ٤ايعامل0989 – ٞ
اهل ٜٛة ت ايك تًةة – ١أَةةي َعًةةٛف – تامجةةًْٗ ١ةة ١ملٝهةة – ٕٛاني ا ٓةةدٟ
يًطب هَ – ١شل – 0999
َه ْٛت ا٭ ه الك نيٕ ف ايعة ايعاملة – ٞةعٝد هًةٛش – ايشةان١
ايع ل ١ٝيًه ها ايداني ايبٝه 0987 ٤
ايةةةرتاخ ال ةةةاٚم – دةةةٛنيد – ٞإّ دةةةُٝس – تامجةةة ١ةةةةٛق ٞدةةة– ٍ٬
ا ًس ا٭هً ٢يًجك ؾ– ١ملبٚت – 0997
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38
39
41
40
42
43
44
45
46
47
48
49
51

ةةةعٝد – تامجةةة ١غ ة ة ٕ غصةةةٔ – اني ايٓٗة ة ني

نةةةٛني ٠الجكةةةـ – ا ٚاني
ملبٚت – 0996
ْعاٜةة ١ا٭ ه – تةةب ٟإصلً ةة – ٕٛتامجةة ١أمحةةد س ة ٕ – اهل٦ٝةة ١ايع َةة١
يكصٛني ايجك ؾ0990 – ١
ؾها ٠ايجك ؾ – ١إزل ٌٝايجك ؾ ١ف ايكإ  – 20تب ٟإصلً  – ٕٛتامجة١
ةٛق ٞد – ٍ٬اهل ١٦ٝالصا ١ٜايع َ ١يًه ه – ايك ٖا2105 – ٠
ا ٫شةةاام – العاؾةةٚ ١اي ةةًط – ١ا ٚاني ةةعٝد – تامجةة ١نُ ة ٍ أملةةٛ
ٜاا َ ١ ٪ا٭ خ ايعامل – ١ٝملبٚت – 0984
ة ة محةةة – ّٝا ًةةةس ايكةةةَٞٛ
ا ٫شةةةاام ف أؾةةةل اْ ةةةدا – ٙ
يًجك ؾ ١ايعامل١ٝا ايامل ط 0990
ا ٫شةةاام ملةةي ه تةة٘ َٚع نيضةة٘ – ٖ ةةةِ ن ة – اني اي ة ق– ٞ
يٓدٕ – ط2111 0
َةةٔ ا ٫شةةاام ايػاملةة ٞإىل ا ٫ة ػااه الػاملةة – ٞطٝةةا تٝةةزٜين – اني
اييفانا – ٠مح – 0996
ا ٫شاام ٚايدنيا ت اٱ  ١َٝ٬يد ٣الػةاملٝيا ذلُةد س ةٔ َة ْٞ
– الانز ايك َٞٛيًرتمجَ ١صا 2100
ا ٫شاام ٚال شاق َ ٕٛهلِ  َٚهًَ – ِٗٝصطؿ ٢اي ب ه – ٞاني
اي  ّ٬يًٓشا ٚاي ٜ ٛه ٚايرتمج2103 ١
ال شةةةاقْٚ ٕٛعاٜة ة تِٗ ف ْشةةةس ٠ايدنيا ة ة ت ايًػٜٛةةة – ١ايف هٝةةةٌ
هُ ٜا ٠اني سز – ٜٔهُ ٕ – 0992
ت ة نيٜخ سانةة ١ا ٫شةةاام – ايدنيا ة ت ايعاملٝةةٚ ١اٱ ةة ١َٝ٬ف أٚنيٚمل ة
س  ٢ايكإ ايعشا – ٜٔي ٕ ٖٛٝؾَ – ٍٛشل – اني ق ٝب0996 – ١
َٓةةة ٖر ال شةةةاقي ف ايدنيا ةةة ت ايعاملٝةةة ١الٓعُةةة ١ايعاملٝةةة ١يًرتملٝةةة١
ٚايجك ؾٚ ١ايعً – ّٛتْٛس – 0985
ال شاقٚ ٕٛالٓ ٖر ايًػ – ١ٜٛايف ه ٌٝهُة ٜا – ٠اني سةز ٜٔهُة ٕ
– 0992
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50
52
53
54
55
56
57
58
59
61
60
62
63

نيا ت ف ايجك ؾة ١ايعاملٝة ١تامجة ١أميةٔ أملة ٛةةعا ايكةا05 -5 ٕٚا
َعٗد ا ٫شااما يٓٝٓٝػاا – اني اي كدّ َ ٛه0989 ٛ
اي ًطٚ ١ايؿا – ملاتااْد نيا  – ٌٝاني ايطًٝع – ١ملبٚت تامجة ١ةة ٖا
احلُ0960 ٛ
العاؾٚ ١اي ةًط – ١دلُٛهةَ ١ة٪يؿيا ملإةةااف ؾُٗٝة ١ةةاف ايةد– ٜٔ
َعٗد اٱ  ٤ايعامل0989 – ٞ
اي ؿهب ف ايعًُ ْ – ١ٝإه  ٠ملٓ  ٤ا ٍ اي  ٝة ٞف ايؿهةا ايعاملةٞ
– نُ ٍ هبد ايًطٝـ – اني ني – ١ٜ٩ايك ٖا2116 ٠
ذلة ة ٫ٚت ف تعاٜةةةـ ايشةةةعا احلةةةدٜح – أ ْٚةةةٝس – دلًةةة ١اٯ اه –
ملبٚت – 0966
الجةةٌ اي ةة ٥ا ف أمبةة ني ايه تةةا ٚايشةة ها ضةةة ٤ ٝايةةد ٜٔملةةٔ ا٭ثةةةب –
َطبعَ ١صطؿ ٢احلًيب – َصا  – 0939ايك ٖا٠
أ ه ا٫ي زاّ ف ايٓكد ا٭ مل َ – ٞنس إ نيٜةت – تامجة ١هبةد احلُٝةد
ةٝشَ – ١ه ب ١ايٓٗه ١الصا – ١ٜمل٬
ايشعا ايعامل ٞالع ناا قه ٚ ٙ ٜظٛاٖا ٙايؿٓٝةٚ ١العٜٓٛة – ١اني ايعة٠ ٛ
– ملبٚت – 0972
ال نين ٚ ١ٝايٓكد ا٭ مل – ٞتامج ١د ملا هصؿٛني – َٓشٛنيات هٝةٕٛ
– ط – 2ايداني ايبٝه 0986 – ٤
ف ايجك ؾةة ١الصةةا – ١ٜذلُةة ٛأَةةي ايع ة ٚهبةةد ايععةة ِٝأْةةٝس – اني
ا٭َ ٕ يًٓشا ٚاي ٜ ٛه – طَ – 2صا 0988
ايًػةة ١ايش ة هاَ – ٠زا ٜة اي عةةبب ف ايًػةة ١ايعاملٝةةَ – ١طبعةة ١ا ٫ة كٍ٬
ايه" -٣ايك ٖا – ٠مل ٬ت نيٜخ
ملٓٝةة ١ايًػةة ١ايشةةعا – ١ٜد ة ٕ نةة - ٖٔٛتامجةة ١ذلُةةد ايةةٛيٚ ٞذلُةةد
ايعُا - ٟاني طٛملك ٍ – الػاه – 0986
ايًػ ١ايعً – ٝدة ٕ نة – ٖٔٛتامجة ١أمحةد نيٜٚةّ – اني غاٜةا –
ايك ٖا2111 – ٠
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نيتا – تامجة١

 َ 64ا٭ ه؟  -د ٕ ملٍٛ
ايع – ٠ ٛملبٚت – 0984
ْ 65عاٜةةة ١ا٭ ه – نيْٚةةةًٜٝٚ ٞةةةو ٚأ ٚةة ي ٚانيٜةةةٔ – تامجةةة ١ذلةةة ٞايةةةدٜٔ
نبشَ – ٞطبع ١م يد طااملً 0972 ٞ
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ذلُةد غُٓٝةٖ ٞة – ٍ٬اني

املؤيف يف ضطوز

-

ق0955\01\25 ١ٝ

َٛايٝد اي٬
إد  ٠ف اٯ اه  -ق ِ ايًػ ١ايعامل0978 - ١ٝ
ملً ّٛتسٖ ٌٝتامل0979 ٟٛ
ملًٖ َٓ ّٛر ٚأن ٍٛاي دنيٜس 0980
ن ٛنيا ٙؾً ؿ ١ف ايعً ّٛايًػ َٛ 0993 PhD ١ٜٛهٛ
د َع ٞف ايعدٜد َٔ ا٭قط ني ايعاملٛ : ١ٝني ٜا اٱَة نياتا ايةُٔٝ
أ
اي ع١ٜ ٛا يٝب ٝا ٚتانٝ
هه ٛاحت ايه ه ايعاه
هه ٛا ُع ١ٝالصا ١ٜيٮ ه الك نيٕ
ي٘ َٔ املطبوع :

-0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

َشل 2116

الؿ نيق ٚ ١الك نيمل ١ف ايٓكد –
َ ػ ٜاات ف ا٭ ه ٚايٓكد – َشل 2118
ايٓجا  ٫ايشعا – َٔ ًط ١ايرتاخ إىل أس ّ٬ايعصا – َشل 2119
ثٓ  ١ٝ٥ايك ٚ ُٞٝاييفنيا٥ع ٞف ايشعا ايعاملَ – ٞصا ا ايك ٖا2102 ٠
ددي ١ٝايؿهاٚ ٟا٭ ملَ – ٞشل 2104
ايعاملٝةةة ٚ ١هصةةةٛني العاؾةةةَ – ١شةةةل  ٚاني ٠ايجك ؾةةة ١اهل٦ٝةةة ١اي ةةةٛني١ٜ
يًه ه 2105
ةعاا ٤ملي ايؿا ٚ ١ٜا -٤ ُ ْ٫اني اي -٤٫ٛملبٚت 2108
أط ٝة ف الؿ ة ٖ – ِٝاي ذ ة ه ايجك ة ف ملةةي الانةةز ٚا٭طةةااف – اني
ؾٛانٌ َشل 2109
حتت ايطبع :

 ني ٨ٚايطاٜل – آنيا ٤ف ايؿها ٚاي ٚ ١ ٝا٭ ه ة نيى ف ايعدٜد َٔ ال ٪اات ايدٚي ١ٝس ٍٛايًػٚ ١ايجك ؾ١ايعامل ٝيا ف َصا  ٚتْٛس ٚا٭ني ٕ ٚاٱَ نيات  ٚتانٚ ٝيبٓ ٕ
ٚإٜاإ ٚايعاام
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