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  مـيدـقت
  

  

 

 

             ، ةـعونتم ةيركف سرادم نم اهيلع تابيقعتو ةيسيئر ةسارد ىلع باتكلا اذه يوتحي

اياضـق لواـنت ىـلع صرحت يتلا ،ناسنإلا قوقح تارظانم تاسارك ةفسلف كلذب دسجت               

  .ةددعتم اياوزو ىؤر لالخ نم ةيلاكشإلا ةعيبطلا تاذ ناسنإلا قوقح

ةقالعو ،يمالسإلا خيراتلا يف ناسنإلا      قوقح روذج ةيضق ىهف ،ةيلاكشإلا ةيضقلا امأ        

ضرعلاـب داوـج مناـغ      . د يقارعلا ثحابلا هلوانتي ام وهو ،ةيملاعلاو ةيصوصخلاب كلذ        

اعم اهليلحتو اهرشن قبسي مل ةماه ةقيثو١٥هلالخ عمج ،قيثوتلاو   .  

تاـساردلا يـف نيصـصختملا نيرـكفملاو نيثحابلا نم ددع نم زكرملا بلط دقو            

  .اهقئاثوو ةساردلا ىلع بيقعتلا ،ةيمالسإلا

ةـعونتم ةيركف سرادم ثالث نولثمي نيركفم ةثالث ةرهاقلا زكرم ةوعدل باجتسا دقو    

رـكف ىـلإ يـمتنيو      )  سنوـت (يـشروجلا حالص وه لوألا      . ةيمالسإلا تاساردلا يف  

د وه ،يناثلاو   "نويمدقتلا نويمالسإلا "  ، .   ، ةـسردم ىـلإ يمتنيو     ) نادوسلا(فيفعلا رقابلا

نويروهمجلا ناوخإلا" د ،رصـم هنطو نع ارسق برتغملا رئاطلا وه ثلاثلاو          "  رصـن  . ، 

  .يخيراتلا ليوأتلا ةسردم ىلإ يمتني يذلا ديز وبأ دماح

يـف ،ئراقلل  ةرهاقلا  زكرم اهمدقي ةديدج ةيفاضإ ةمهاسم  وه هلمجم يف باتكلاو                

  .ةيبرعلا ةفاقثلا نم ناسنإلا قوقح قاقتشا يف  ،يسيئرلا يركفلا هعورشم راطإ



  ٨



  ٩

  
  

  
  

  دـيهمت
  

  

  

  

  

  

اـقبط ،ناسنإلا قوقح اياضق جلاعت يتلا ،ةيمالسإلا تانودملا نم ديدعلا باتكلا مضي             
              ، ةـفلتخم ةـيخيرات فورـظ يف تانودملا تبتك ،تايرحلاو قوقحلا هذهل يمالسإلا مهفلل

ةد ئاـس تناك يتلا عاضوألل تاجلاعملاو ةيمالسإلا ةيؤرلا حرط اهفده ،ةددعتم تابسانمبو         
تارـيغت ثدـحت مل اهتامكارت نأ حيحص ،ريظنتلاو ةعسلاب تزيمت صوصن ربع ،كاذنآ              
اـمل ةـيعاو ةيمالسإ ةيؤر نع ربعت ديكأت لكب اهنكل ،ةماعلا عاضوألا حالصإ يف ىربك                
قوـقح ئداـبمو ميقب ءاقترالا يف ريبك دح ىلإو تمهاس اهنأ امك ،ناسنإلا قوقحب هيمسن                

  .ناسنإلا

قئاـثو نع بيقنتلل ،يمالسإلا ثارتلا بتك نم ددع ةءارق يف ًال            يوط ًاتقو تقرغتسا  
نيخرؤـملا نـم لـيلق رـيغ ددعب تنعتساف ،ناسنإلا قوقح اياضق تجلاعو ميقب تمتها                
يـف ،رخآ دعبب صوصنلا ىلإ رظنيو ،ثحبلا ةركف مدخي صن يأ نع ارسفتسم ،ءاملعلاو               

حتـفلا ماـيأ ،ىرـخألا تا       راضـحلاب لاصتالا تازارفإ نم دلوت ام لحل ،يدصتلا ةيفيك         
مالـسإلا ىلإ بوعش مامضنا ةجيتنك ،ةيتايح تاديقعت نم دلوت امو ،ةيمالسإلا ةراضحلاو             

  .ةيفاقثو ةيراضح تازيم كلتمت

              ، يقئاـثو غارف دس افدهتسم ،ماركلا ءارقلا يديأ نيب همدقأ عضاوتملا دهجلا اذه ناكف
يـل تـحاتأ دقو     . ةيمالسإلا ةفاق ثلا يف ناسنإلا قوقح ميهافمل لصؤيو ،ةيركف داعبأ يذ        

ةودـن يف هميدقتل ينتعد امدنع ،ثحبلا اذهب روهمجلا ةهجاوم ةصرف ةيلودلا وفعلا ةمظنم              
يـتلا  " ناسنإلا قوقح ئدابمو ميقب ءاقترالا يف ةيناسنإلا تاراضحلا تاماهسإ        "لوح ةيلود   



  ١٠

موـلع ةيلك    عم نواعتلاب برغملاب ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاعومجم ةيعمج       "لبق نم تمظن      
طابرلا -يسيوسلا سماخلا دمحم ةعماج يف ةيبرتلا      رـياربف   ٢٧-٢٥نـم ةرـتفلا يـف       "    

٢٠٠٠              ، اـباتك حبصـيل ،تافاضإو تاليدعت ءارجإ ،نسح نيدلا يهب ذاتسألا بلط ناكو  ،
ركشـلا مـهل اـعيمج ةودـنلا يمظنملو هل لضفلاو ،ءارقلا يديأ نيب هعضول زفحم ريخ                 

  .ريدقتلاو

  

 داوـج مناـغ



  ١١

      

  

   

 
 

  
  

  Xغامن جواد
  

                                                           
X ندنل-ةيريخلا يئوخلا مامإلا ةسسؤم ىدل ناسنإلا قوقح نوئش يف راشتسمو يقارع بتاك  .  



  ١٢



  ١٣

  

  

  

  

  لــخدم
  

  

  

  

  

  

  

  

نـم لاـخ جهنمبو ،فاشكتساو ثحب نم دبال ةيمهألا نم ردقلا اذهب عوضوم ةسارد دنع                
ناسـنإلا قوقح اياضق نم ةمهم بناوج تجلاع         ،ةيمالسإ قئاثو يف ،ليوأتلاو ةسامحلاو ةغلابملا       

  ، ينيد روظنم نم   ،مويلا اهيلع حلطصن امك   تايرحلاو يبرعلا ثوروملا يف      /  ، ةـيغب   يمالـسإلا
ءانغإو ليصأت ةـفاقثلا هذه ةيبرغ ةهبش درل      و ،يراضحلاو يفاقثلا انلقح يف ناسنإلا قوقح ةفاقث        

، يسايسلا /عامتجالا لقحب ةقلعتملا ةيثارتلا صوصنلل ةصحاف ةءارق ةداعإ ربع ضعبلا اهجوري امك
ةيـساسألا تاهجوتلا ديكأتو ،نوتملا كلت نم ةيناسنإلا تاعزنلا جارختساو فاشكتس            ال ،يمالسإلا

ةريسـلاو خيراـتلا بتك يف يل رسيت امب ضيفتسم ثحب            دعبو ،انتفاقث يف ناسنإلا قوقح ميهافمل       
، اهضعب لكش    قئاثولانم ددع   باختنا  ىرج   ثيدحلاو يرـكفلا   ماـظنلا ةينب يف ةيساسأ تانبل     ،   

مالسإلايقوقحلاو   .ي 

،       مهملارهظملا لثمت اهنوكب ةيندملاو ةيسايسلا قوقحلا تمست        ا ناسـنإلا قوـقح ةموظنم يف  
تايرحلاوقوقحلا ةيقبب عتمتلا ىلإ يضفي يساسأ لخدم يهو ،رشبلا ةايحب ًاقاصتلا      رثكألااهنوكل     ،

ةيمالسإلا ةفاقثلا نميسايسلاو يندملا عباطلا تاذ قئاثولا كلت نم ددع ركذل انب ادح ام  .  

نم ةعومجم    نع ةرابع ةراتخملا قئاثولاو     ،ةيناسـنإلا ميـقلاو قوقحلاب ةقلعتم     لا صوصنلا  
ًابلاغ ةقتشملا نم   رداصملا     ، ،        يف ةتبثملاو  ةيمالسإلا دنسلا ةحيحص ةلاسر يف امأ ،ةحضاو نوتم
يف ةقثوملاوأ دهع  لماك صن وأ ،  يف صنلا ةيمهأل كلذو ،اهيلع قفتملا ةيمالسإلا عجارملا هتركذ   
اـهلوح رودـت يـتلا ةيروحملا ةلوقملا هرابتعاب ،ةيمالسإلا انتاعمتجم يف ةفاقثلاو يعولا نيوك               ت



  ١٤

ةجردلا هذهب عتمتي ال رخأ صنو ،توبثلا يعطقو ةلالدلا يعطق سدقم صن كانه ناك اذل ،انتفاقث                
  .ةيمالسإلا صوصنلا يف توبثلاو ةحصلا نم ةفلتخم تاجرد رفوتتو دنسلاو ةقثلا نم

كلت   جلاعت ةيناسنإلا تاكسمتسملا  ميقو ئدابم      هاياضـق ىدحإ وأ    ،ماع لكشب ناسنإلا قوقح   ،    
،  ( ةفورعملا هسسأ وأ ،ةمهملا      ،وحماستلاك و ،لدعلا ةماقإو   ةاواسملا     ، بصعتلا ذبن  وفالتخالا بدأ
    ، لفطلا قوقحو  ةرسألا نيوكت وبيذعتلا عنمو ،قالغنالاو ،    و،    يعسـلا بلطو   ءْاضقلا يف قوقحلا

،  قح مارتحاو    ،ةيعامتجالا ة لادعلاقيقحتل   ةدـيقعلا ةـيرح    و،  "تايلقالا"ةمذلا لهآ قوقح    وةيكلملا
ثيداحأ نمضتي ال ثحبلاو    ...)ريبعتلاو وأًا  ًالاوقأ،  ةقرفتم تابسانمبتركذ   اـهنكل اـهتيمهأ مغر   (  

ةنيعم ثداوح  يوحي ال امك  ) انعوضوم تسيل  يتلا ةيناسنإلا ميهافملا تلصف      ،  ةلاـسر   اهتدسـج    
  ، ،            مالسإلا ةلصـب ُتـمَت     اـهنإ مغر  ةالولا دحأ وأ ناطلس وأ مكاح وأ يمالسإ ةفيلخل ةسرامم وأ  
ناسنإلا قوقحب ةقلعتملاةيمالسإلائدابملا روذجب ةرشابم ريغ وأ ةرشابم   .  

ةـيفاقثلا ةينبلا   تعار ةغلب تبتك اهنأ ظحالي    ) ميركلا نارقلا ادع  (تانودملا كلت ةسارد دنعو      
ةيعامتجالا ةئيبلا  اهتادرفم يف ت  سكعو ،تاعمتجملا كلتل   ةلوادتملا ةغللاو      ينيدـلا صنلا ءانثتساب    ( 

حاـجنإل ةـحلملا ةـجاحلاو ،كاذنآ ةدئاسلا ةيسايسلاو ةيركفلا تايطعملاو            )ةلالدلاو دنسلا يعطقلا    
ديدجلا عضولا ةبرجت  ،    ةيوعر ةيلبق تاعمتجم يف      تاجاحلا ةطيسب  ،ةيندملامادعناو لهجلا اهدوسي     

هافملاو يوغللا ءانبلا ىلع    ةظفاحملل هجوتلاو  عاـقب يف يطاعتلل     ًاحلاص نوكيل ،قئاثولل ماعلا ي    مي   
ظـحال  يو ،ةـينيدلا ةـفاقثلا يف ةكرتشم اهنكل ديلاقتلاو تاداعلا يف ةنيابتملاو ،ةرشتنملا ةيمالسإلا     

      ، ىوتسـملا يـف ءاـقترا      ةيقوقحلا تانودملا   تلكش  ف ةمداقلا نامزألا يف قئاثولا كلت عم لماعتلا
مزلا بقحلا كلت   سانأليف  رعملا ، ةينا  ةيضاملا ف ،لبقتسملا سانأ تاعلطتل    ًاريذجتو   براجت تفاضأ   

             ،  ةيمالـسإلا راـكفألا ميمص نم تقتشا ةيعادبإ تاداهتجا اهرابتعاب ،رشبلل ًايفرعم ًامكارتو ةيح
ملظلا عنمو  لدعلاةماقإ  و ةاواسملاك ،نيدلا اهب ءاج يتلا ميقلاو لثملا سركتل         رـج يذـلا ًالثم       ى  

زيكرتلاو ديكأتلا ةجردل ،ةيمالسإلا تانودملاو قئاثولا نم ديدعلا يف امهيلع                ًاـنايحأ يضاقلا   عفدت
ىـلإ   ادانتسا(سانلا نيب لدعلل ًاقيقحت كلذ يف ىأر اذإ يعرشلا دحلا ءردل ةهبشلاو رذعلا سملتل                 

  .")تاهبشلاب دودحلا اوءردا"ةدعاق 

نم اهتالولدم مهفو ،ةغللا يف ددجتلاو روطتلا مهف        ت عم يضاملا ةغلب ةيمالسإلا قئاثولا تبتك      
 دجتسي ام نع ثارتلا بتك يف ثحبن نأ حصي الف ،ةثيدحلا تاحلطصملاو تاملكلا لامعتسا ثيح              

تالولدـم سملتـن نأ حصي امنإو ،ناسنإلا قوقح لقح يف ةثيدحلا تايمستلاو تاحلطصملا نم               
نع ريبعت ًالثم ناسللاو رصبلاو عمسلاف ،ت   انودملا كلت يف ةديدجلا ميهافملاو تاحلطصملا روذجو      

نـم عون اهل ىروشلاو ،رخآلا يأرلا ةباثمب يه          داشرإلاوحصنلا ءادبإ ةيلمعو ،مالعإلا لئاسو        
اهنإ الإ ،عساو ريغ قاطن يف يرجت تناك نإو ،دالبلا نوؤش ةرادإ يف ةكراشملا ةيلآ نع ةلالدلا                 

كاذنآ يرشبلا    يعامتجالاو يسايسلا لمعلا يف ةمدقتم ةوطخ دعت       يف ناطلسلا وأ ةفيلخلا نأ مغر      ( 
، ةبلغلاو ةوقلاب يتأي ،ًامومع يمالس إلا خيراتلا   .)سانلا ةبغرو يأر بسح سيلوةثارولا وأ

يـملعلا مدـقتلاو ميهاـفملاو ،اـهتادرفمو ةغللا روطتو ةئيبلاو فورظلا ةظحالم بجي اذل               
نمو لئاسو نم انيدل    رفوت ي امب اهتسارد ةلواحم دنع ،قئاثولا اهب ترهظ يتلا ًاضيأ ةبسانملاو        جه ا 



  ١٥

عم اهنراقنو   اهرودص نمز نع ًادج ةمدقتم ةفرعملاو ثحبلل قرطو        ردصـنل  ،ةـثيدح لا قئاثولا،   
  .  نينسلا تائم رورم دعب اهيلع وأ اهل ًاماكحأ

ميـقلاو ةيسـيئرلا سسألا نع يرحتلل ،نيصتخملا مامتها باطقتسا ىلإ ةساردلا هذه فدهت              
ءوضلا طلس  ت اضيأ ةساردلاو ،ةيمالسإلا   /ةيبرعلا ةفاقثلا ثارت  يف ناسنإلا قوقح ئداب     مل ةيساسألا 

       ، هـعومجمب ثارـتلا نم عونلا اذه        و يناسنإلا نوزخملا تاذ يمالسإلا ثارتلا زونك ضعب ىلع
عساو ًالخدم لكش ي ةيعجرملا نيوكتب ةصاخلا دعاوقلا قاقتشاو ثحبل        ًا،  ناسنإلا قوقحل  ةيمالسإلا   ، 
لا ًاصوصخ مل يذلا    ثارت  ب رشنلاو ةساردلاو ثحبلاب    هلوانتمتي    لـماوعل ةـجيتن     بولطملالكش  لا   ،

ةئشان ةيفئاط وأ ،ثارتلا نم ةيقوقحلا تانودملا عمجل هجوتلا مادعنال ةيفاقث نوكت ام اهنم ةعونتم               
لا وأ ءادعلا نم   رشـبلا لـيهجت ةـسايس ةسرامم دمعت عفادب ةيسايس امبرو            ،رخآلا يأرلاب لهج     

ةيساسألا   مهقوقحب ةـمظنألا ىـلع نميـهملا دادبتسالل ًاسيركتو ،ةيراضحلا مهتيوه نم            ةقتشملا   
  .يمالسإلا ملاعلا نادلب يف ةمكاحلا

ةـلغلغتمو ةرذـجتم ،يعوضوم لكشبو ثحبلا اذه يف اهنع ثدحتن يتلا ةيمالسإلا ةفاقثلاو              
رـبع عـمتجم لـك يف ةد        ئاسلا ةفاقثلا يهو  " ةنميهملا ةفاقثلا "ـب  " يشمارج"هامسأ ام يف ةراقو     

يـنعت ال ةـنميهلاب دوصـقملاو ،ىرخألا تافاقثلا ةيقب نم ىوقأ ريثأت ةوق اهلو يرشبلا خيراتلا                 
فاقثلاو يراضحلاو يخيراتلا ثرإلا ةرطيس امنإو ،ةيداصتقالا ةوقلاو ةيركسعلا ةرطيسلا         عمتجمل  ي   

لـكب اهنأل ،ةدحاو احور تس      يلو ًادحاو ًارايت تسيل   "ًاضيأ يهو ،يفرعملا مكارتلا ةرهاظ ربع ام        
عـجارتو راـهدزالاو حتفتلاـب اهضعب زيمت ةنيابتم روصعب ترم ةفلتخم تاعامج ةفاقث ةطاسب               
نيلاوـملا ،ةـماعلاو ةوفصـلا ةـفاقث ًاضـيا مضـت يهو ،بصعتلاو قالغنالاب ًافصتم اهضعب                 

نـم لئاه ن   وزخم نع ةرابع تافاقثلا عيمجف    "رخآ ىنعمبو   " )٨(.نيموكحملاو ماكحلا نيضراعملاو  
داضملا راكفألاو  راكفألا ،     ة  ةداضملا ديلاقتلاو ديلاقتلا ةـلباقو ةـيزمرو ةـيح ةربخ ةفاقثلا نإ         …، 

نأ تاسسؤملاو تاهاجتالاو ميهافملاو راكفألا نم ةعومجم نيكمتو ،تاهاجتالا عيمج يف روطتلل            
عادبإلا ىلع موقت ةقاش ةيلمع وهل ،ام ةفاقث يف اهريغ ىلع ةيولوأو ةماوق بستكت نأ ىنعمب دوست   

ًانايحأ – نايحألا بلغأ يف ةوقلاو–   ")٩(.  

ثحب يفديرن ال     ، عضخن   نأ ان اعمو قوقحلاب ةقلعتملا ةيمالسإلا صوصنلا     قنع يولنو    ،اهريي 
ةرصاعملا ةيلودلا  قيثاوملا قفاوتل ) قـيبطتلاو عيرشتلا ثيح نم ةيخيراتلا اهتيقبسأ نم مغرلاب         (، 

يـف ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا نم  نيصصختملاضعب ةكراشم مغر  ،ةيبرغلا ةفاقثلا نم ةدمتسملا     
ةيقب   و يملاعلا نالعإلا ةغايص    وأ كوكصلا  اننإ عم ،ةيلودلا تاساقملا بجومب ةديدج ًةلح اهسبلن         ، 
،  ةيلودلا ةعرشلا ضراعن ال    ناسنإلا قوقحل لاـمعإ   و زيزعتل اهيعسو ،اهتايلآو اهلمع مرتحن    املثم    

،ا تايرحلاو قوقح  لا كلت  اـنقحب ظفتحن   امنإ   و )اهيلإ انلود مامضنا نم ةدافتسالا ًاصوصخ     (ةيساسأل
ناسـنإلا قوـقحل    ةيلودلا ةعرشلا تاقيبطتو ،اهنم تقلطنا يتلا ميهافملا سسأ عم فالتخالا يف             

ةسايس جاهتنا ىلإ ًانايحأ يدؤت يتلاو      ،اهيلع صوصنملا ريياعملل   تاذ      اـم وه  و ،ة جودزم ريياعم 

                                                           
  .ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم تاروشنم/ عان م مثيه روتكدلا/ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ناسنإلا قوقح 8

ناسنإلا قوقحو مالسإلا 9 يبرع قاور ةلجم-ديعس ديسلا دمحم/  لوألا ددـعلا  -  ةرهاـقلا زـكرم   – ١٩٩٦ةنـس  /   
  ناسنإلا قوقح تاساردل
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ماسقنا زورب يف دسجت   يـعجرملا ساسألاو   يركفلا قلطنملا يف  حضاو     يـنبتو    ،  ميـقلا  ةـيعون    
ةرهاـقلا  ، و )١٩٩٣(ناسـنإلا قوـقحل اـنيف تا      رمتؤـم يف ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ميهافملاو      

ةيعامتجالا ةيمنتلاو  )١٩٩٥(نيكبب يملاعلا ةآرملاو  ) ١٩٩٤(ناكسلل يـتلا نكاهنبوك يف     )١٩٩٦(   
  .ةدحتملا ممألا اهتدقع

عـم يـفرعملا لخادـتلاو ءاـقتلالل ًاعستم رفوت نأ ،ةراضح لك تامس نم نأب                انقفتا اذإو   
جمدنتو حقالتتو لعافتتل ،رمتسم لكشبو اهنيب يفاقثلا لصاوتلاو لدابتلا ربع ،ىرخألا تاراضحلا            
, ىرـخأ ءاـفتخا باسـح ىلع ةديدج ميهافمو ميق رهظتف ،يراضحلا عفادتلا لصحيف ،اهنيب اميف               

ةيناسـنإلا اياضقلا عم ًاصوصخ ،تاراضحلا كلت لماعت يف براقتو           روطت لصحي كلذل ةجيتنو     
قئاثولا جذامن ضعب     نم هرايتخا مت ام يف ايلج رهظي ،تاكرتشملا نم اهرابتعاب          يتلا ،ةيمالسإلا   

يعامتجالا عضولاروطت  و ،ةيمالسإلا تاحوتفل  ا نع ةئشانلا عاضوألا جلاعتل تقترا      نـع مجانلا       
،  تافاقث تاذ بوعش مام   ضناو ،ةيم السإلا ةفالخلا ةعقر عاستا    ةيح تاراضحو رودـب تمهاـس        

ةيناسنإلا صوصنلا  ةرولبيف عساو    ةيناسـنإ تاراضحو تافاقثل ءاعو ىلإ مالسإلا لوح        يلكشب   ، 
يملسـلا شياعتلل ةحلاص ةبرت تافاقثلا كلت تلكشو ،اهشعنأ امنإو اهتايصوصخ مواقي مل ةعونتم              

ىلإ ةفاضإ ،ةيناسنإلا ئدابملاب ءاقترالا ةيلمع يف رشا        بم لكشب تبص ةعونتم ةيدقع تاعمجت نيب      
ىرخألا تاراضحلا تارظنو تاربخ عم     يفرعملا مكارتلا  دعب ناسنإلا قوقح ئدابمل   ىطعأ ا مم ،   ًا 

،   .نآلا هيلع يه ام ىلإ لوصولا يف نيملسملا اهنمض نمو ممألا لك ةمهاسم يف لثمت رخأ

ةيناسنإلا ةعيبطلاتاذ راكفألا هذه نإ      مل   ،  ةعيبط يف ةلصأتم يه امنإ و ًايئاقلت أشنت        نيدـلا     ، 
ناسنإلا ميركتو مارتحا ىلع    ةينبم مامتهالاو   ،  ةايح يف شيعلل ةميلسلا ءاوجألا ةئيهت ربع        هروطتب 
ةينمزلا بقحلا يف ناسنإلا قوقح ةيامح يف ةصصختملا ةيمالسإلا تاسسؤملا          ةلق  مغرو  . ةميرك
الإ   ،ةيضاملا تانودملا هذه    نأ  ةيعيرشت ًاصوصنو ةيناسنإ ميها  فم تغاص   لـعافلا اهرود تذخأ     ،   

    ، ةماع ةيناسنإ ئدابم ءاقتراو ريوطت يف تمهاسو       روصعلا ربع نيملسملا ةايح يف نع تزاتما  .  
ظـفحو داـبعلا نيـب اهتالولدـم لكب ةلادعلا قيقحتو طسب يف ديدشتلا ةفصب قئاثولا نم اهريغ                  

يـف نطاوـملاو ناسـنإلا قوقح نالعإ    نع تفلت   خا كلذب يهو ،دالبلاو   ) ةيعامجلا قوقحلا (ةلملا
ةـيعادلا ةيكارتـشالا قئاـثولا نع تزيمتو ،ةيدرفلا ةيرحلا ىلع اهزيكرتب             تفصتا يتلا اسنرف    

  .ةاواسملا قيقحتل

  

  :ةرصاعملا ناسنإلا قوقح ميهافم
تحبصأو ،رضاحلا تقولا يف يلودلا مامتهالا نم ةعساو ةحاسم ناسنإلا قوقح ةلأسم لتحت        

نآلا بـعلت   يه  و ،ةملوعلا ةفاقث يف ًامهم ًاملعمو ،ديدجلا يلودلا ماظنلاب ىمسي ام مئاعد           مهأ نم   
         ، ميهاـفملا هذه تأدب امك      ةيلودلاو ةينطولا تايوتسملا ةفاك ىلعو ةيسايسلا ةايحلا يف ًازراب ًارود  

،     قيرط قشت  تحضأو   يلودلا عمتجملا ريمض يف رارقتسالل اه يف   ةمهملا لئاسولا نم    ني ب سفانتلا 
  ، ىقبتـس  اـهنإ اـمك ،يجراخلا معدلاو ةيمنتلا تايلمعب طبرلل ناسنإلا قوقح ئدابم هجتتو     لودلا

  .نيمداقلا نيدقعلا يف روظنملا ىدملا ىلع يلودلا عارصلا رواحم دحأ لكشت
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ةعومجم نم ناسنإلا قوقح ميهافم نوكتت      : باوجلل ؟لكشتت نممو ميهافملا هذه يه ام ىرت      
ةيممأ ةقيثو٨٥نع ديزت يتلاو ةدحتملا ممألا اهتردصأ يتلا ةي لودلا كوكصلاو قئاثولا امإ تيمس ،   

    ، وأ ةيقافتا وأ نالعإ وأ ،دهعلاب بوعـش تاجاحو   ينامأو تاعلطت يطغت  .. …لوكوترب وأ ،قح  ،    
قوقحلا خيسرتو ةيامحو لامعإ ـل ةماعلا دعاوقلا عضتل        . رشبلل ةيعامجلا قوقحلاو ةيمانلا نادلبلا    

سنـجلاو ةـغللاك يزـيمت راـبتعا يأل رظنلا نود            ،لودلا ةفاك يف هتايرحو ن    اسنإلل ةيساسألا   
" يـتآلا لكشلاب اهلامجإ نكميو      . ةريشعلاو ةيموقلاو ةيعامتجالا ةقبطلاو عونلاو نوللاو رصنعلاو      

هـقحو ،مكاحملل ءوجللاو ةينوناقلا ةيامحلاو يصخشلا نام        آلاو ةيرحلاو ةايحلا يف ناسنإ لك قح      
هدلب نوؤش ةرادإ يف ةمهاسملاو     ،عمجتلاو ريبعتلا و يأرلا ةيرح يف    ةيفاقثلا ةايحلا يف كارتشالاو     ،   

عتمتلاو لقنتلاو كلمتلا يف قحلاو      ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلاو ةيعامتجالا تانامضلاو لمعلاو       
  .ةديقعلاو ركفلا ةيرحب

دـهعتت   ًاـفارطأ حبصتل كوكصلا هذه ىلإ ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا مظعم تمضن            ا  
ةـينطولا تاعيرشـتلاو اهريتاـسد بلـص يف          اهجامدإ لالخ نم  ميهافملا كلتل ذيفنتلاو مازتلالاب       
كوكصلا كلت اهتددح يتلا ريياعملاب مازتلالاو ،دالبلا نوؤش        ةرادإاهنست يتلا ةيساسألا نيناوقلاو       . 

ناسنإلا قوقح  ئدابم تقتراو  رصاعملا انتقو يف     ك امم لضفأ لكشب    ةيملاعلا ىلإ    ، ًاقباس هيلع تنا   
اهنم ةدع بابسأل  تاعيرشت   ةفصـتملا ةـيلودلا كوكصلا       ملاـعلا   بوعـش تالكشـم ةـجلاعمب         

مـمألل ةـعباتلا ناسـنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا لمع ةيلومشو ،ةيمانلا نادلبلا              صوصخلابو  
ذ ـيفنت ىـلع فارـشإلل ةيلآ اهجاهتناو ،دايحلا نم برتقي لكشب ةيلودلا ريياعملا نمض ةدحتملا               

يعوـلا ةجيتن ملاعلا تاموكح ىدل ناسنإلا قوقح ميهافمل يمانتملا لبقتلاو ،ًالدع             رثكا تادهاعملا 
ةيلودلا تادجتسملاودعاصتملا يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم دلوتملا طغضلا نع جتانلا  ، 

هباشتملاهاجتالا تاذ تامظنملا نم ةعساو ةيبعش ةيملاع ةكبش عم ةنواعتملا يناسنإلا لقحلا        اهنكل .  
دلوتقولا سفن يف ضعب ت  مئاق لدجلا لاز ال يتلا تايلاكشإلا  ميق ل ةيصوصخلاو ةيملاعلاك اهلوح 

ةيلودلا ريياعملا قيبطت يف ةيئاقتنالاو ةيجاودزالاو ،ناسنإلا قوقح       ديقعتلا ةغلابلا ةلأسملا كلذكو        ،
  .ناسنإلا قوقحب اهتقالع وةلودلا ةدايس يف ةلثمتملا

ةعرشـلاب ىمسـي اـم يف ًافارطأ حبص         ت ناسنإلا قوقح قئاثو ىلع قداصت امدن      ع لودلا و
تانوكملا ىلع يوتحت يتلا ناسنإلا قوقحل )١٠(ةيلودلا   :ةيلاتلا 

  .١٩٤٨ةنس رداصلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا  -١

 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا -٢

 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا -٣

  .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلاب قحلملا يرايتخالا لوكوتوربلا -٤

                                                           
قوقح يف لئاسرلا نم ةلسلس -ةيناثلا ةلاسرلا-ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا  10 رماهردصي ناسنإلا  قوـقح زـك    

  ١٩٩٠سرام . ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ةلمحلا نمض فينج يف ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا
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مـمألا نـع ًالبقتسـم ردصيسو ردص ام لك يف ساسألا رجحلا ةيلودلا ةعرشلا هذه دعتو              
       ، دجت ثيح    ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقحب ينعت قيثاوم نم ةدحتملا تافسلفلا ىتش راكفأ ن    إ 

،  ضت دق  ءاعمج ةيرشبلا لاضنل ًاجيوتت دعت     كلذبو ةيلودلا ةعرشلا اهتنم ةـيخيراتلا بـقحلا يـف          
  ، رشبلا ينبللضفأ ةايح لجأ نم كوكصلا هذه لامعإو ةغايص يف ام لكشب تمهاس          ةيلاتتملا دقل    ،

قوقحلا ربتعتو ،ةبقاعتم لايجأو ةددعتم راودأب ترمو نينسلا تارشع ربع ةعرشلا هذه تروطت             
ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالا قوقحلا يف يناثلا ليجلا لثمت مث           )١١(لوألا ليجلا ةيسايسلا  و ةيندملا   ،

،             . ةيفاقثلاو نرقلا اذه نم تاينيعبسلا رخاوأ ىتح تردص يتلا دوهعلاو تايقافتالا كلذ نع تربع
روـطتلا تالكشـم نم ناسنإلا هل ضرعتي ام لوانتي ،ةيعامجلا قوقحلا ليج وه ثلاثلا ليجلاو                

،                 ف لئاهلا  ةميلـس ةـئيب يـف شيـعلا قحو ،ثولتلا تالكشم نم زرفأ امو ايجولونكتلا لوقح ي
ىـلإ ةفاضإ ،ةيمنتلا يف قحلاو ،حالسلا عزنو يوونلا بعرلا داعبإو لودلا نيب يملسلا شياعتلاو   

قوقح   و لفطلا قوقح   يتلاو رصاعملا ناسنإلا قوقح ةلأسم يف ةقلاعلا تالكشملا كلذكو ،ةآرملا           
هرـكو ةيرصـنعلاو رـقفلاو فرـطتلاو باهرإلاك لبقتسملاو رضاحلا يف ةجلا             عملل ةجاحب يه  

  ...خلا ريغلا وأ بناجألا

ةجاحلا   يجولوبورثنألاروظنم نم ناسنإلا قوقح ةيرظن روط       تسكعو   ةـمئاوم ةرورض   ـل  
قاـثيملاو يقيرفألا قاثيملاك     ،ةيميلقإلا قيثاوملا يف يعامتجالا طيحملاو ةئيبلا عم ناسنإلا قوقح          

ىـلع ،ناسـنإلا قوقحل يبرعلا       قاثيملاويكيرمألا قاثيملاو ناسنإلا قوقح نع عافدلل يبر        وألا  
يذـلا  ١٩٩٣انيف يف دقعنا يذلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا اهنع ضخمت يتلا جئاتنلا ءوض     

ةرشابملاةقالعلا طبر ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاو ةيمنتلا نيب    .  

ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيركفلا تاهاجتالا نولثمي      ،تاراقلا فلتخم نم نيصصختم ةكراشم مغرو      
كوكصلا ةيقبو يملاعلا نالعإلا ةغايص يف      ،ملاعلا بوعشل ةيراضحلاو    ، ةيلودلا تفصـتا اهنأ الإ     

اهسـسأ يـتلا ةـيبروألا ةيسايسـلاو ةـيركفلا ءاوجألا كلت نع ةجتانلا ةيبرغلا ةيعجرملا تاذب                 
لإ رشع سداسلا نرقلا نم     نويريونتلا ةـيلاربيللاب تزـيمت يـتلاو ،رشع عساتلا نرقلا          رخاوأ ى    
تازـكترم ىـلع ةمئاقلا ناسنإلا قوقح ةيرظنل ةيفسلفلا سسألا عضو يف تمهاس             و ،ةيناملعلاو

اـهب عـتمتي يتلا      )١٢("ةعيبطلا قوقحلا "نم ةقتشملا ،نم    ألاو كلملاو ةاواسملاو ةيرحلا يه ةيساسأ       
لقعلاو كاردإلاب فصتي هرابتعابناسنإلا روطت مث نامورلا ىلإ تلقتناو نانويلا اهفرع امك  يف ت،   
  .ةيبروألا ةضهنلا رصع

  

                                                           
ةرهاقلا يف  ةيويسآلا ةيقيرفألا بوعشلا نماضت ةمظنماهتمظن ةريدتسمةدئام ،ناسنإلا قوقح لوح  11   ١٩٩٢ربوتكأ، 
ددع ،ةيمالعإ تاسارد ةلجم١٢ إلاو ناسنإلا قوقح ةودن ،ىلوألا ةنسلا٤    ١٩٩٤ ربوتكأ ،ةرهاقلايف تدقع ،مالع  



  ١٩

  :ناسنإلا قوقحل ةيبرغلا ةيعجرملا
تنود ةددعتم لحارمب ةيبرغلا ةراضحلا يف ناسنإلا قوقح        غيصترم   ةـيخيرْات قئاثو يف        

، لا رصع نابإ تردص    تلكشوهلبقو ةضهن ىدحإ  يملاعلا ن العإلا ةغايص دنع ًةيسيئرلارداصم لا  
ةدحتملا ممألا نع رداصلا١٩٤٨ماع ناسنإلا قوقحل  ةديدعلاقئاثولا كلت زربأنم و.   يه    :  

كـلم نيب تدقع تاقافتا ةعومجم   Magna Carta   )١٢١٥(اتراكانكاملا وأ ىربكلا ةعرشلا  -١
  .ىرخألا قوقحلا ضعبو ةيصخشلا ةيرحلا ةسرامم نامض مهحنمت نيرئاثلا ءارمألاو ارتلكنإ

ةدحتملا ةكلمملا يف قوقحلا ةضيرع -٢  )١٦٢٨ (   Petition of Rights    ًادودـح عضـت يـتلا
ةيصخشلا ةيرحلا ةلافكو بئارضلا ضرف يف      مكحلا تاطلسل  ةسايسـل ةماع ئدابم نمضتتو         

  .ناملربلا اهيلع قفاوي يتلاةلودلا 

دلا ئدابملل جذومن ىلع ىوح   ) ١٧٧٦(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف قوقحلا نالعإ        -٣ ةيروتس  
بعشـلا ةدايـس أدبمب لمعلاو ةماعلا تايرحلا نيمأتو ةاواسملاو ةيرحلا يف             ناسنإلا قوقحلو   

  .هدافنل ةيروتسدلا تايلآلا نيمأتو

لاب فرتعت  ًادونب نمضت ) ١٧٨٩(اسنرف يف نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ        -٤ ةـعيبطلا   قوقح   
نأ ناسنإلل حمسي امم ،تاعمتجملا ءوشن لبق         ناسنإلل ةدئاعلا  لكشـلاب ةـصاخلا هتايح شيعي       

ميكحت ةيمهأ ىلإ ةفاضإ ةيساسألا هزئاكر نم ةاواسملاو ةيرحلا ربتعتو           .هاري امكو هل بسانملا     
  . رشبلا ينب لكل نالعإلا ةيلومشو ،نوناقلا

نوج و  ) ١٦٧٩ت(سبوه برغلا ءاملع دنع تءاج امك اهتاروطتو يعامتجالا دقعلا ةيرظن            -٥
مايقو قوقحلا ةرولب يف لاعف لكشب تمهاس        )١٧٧٨ت(وسور كاج ناج و   ) ت١٧٠٤(كول    ،

ساـسأ دييشت ةلواحمو ،قلطملا يدادبتسالا مكحلا ةضهانم ىلع ةمئاقلاو ،اهل ةيماحلا ةطلسلا             
 قوـقحلا بـتري اـمم عمتجملا دارفأو ةطلسلا نيب لدابتم دقع ىلع مئاقلا يطارقميدلا مكحلل               

 .نيفرطلا نيب تابجاولاو

لدـعلا قيقحت نأ نلعيل     ) ١٧٥٥ت(ويكستنم اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ة       لودلا ءاشنإ ةيرظن روطت    -٦
ءوشنو ةلودلا ليكشت يف ةطلسلاو نطاوملا نيب دقاعتلا ةركف ربع نمكي يسايس ماظن يأ لخاد               

،   ةيعيرشتلا :ثالثلاتاطلسلا نيب لصفلا راطإ يف ،عمتجملا ءانبو ةطلسلا          ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو  
ةسـناجمو ةنزاوم ةوق لبق نم بقارت ناو ،تاطلسلا هذه ن           م ةطلس لك دحت نأ ةرورض عم      

 .اهل

ماع يتيفوسلا داحتالا روتسد صن مث       ١٩١٩ممألا ةبصع يف ناسنإلا قوقح ئدابم تءاجو         -٧  ،
يسلطألا قاثيم يف تدروو ،ةيناسنإ قوقح ىلع         ١٩٣٦ ىـتح ىرـخأ قيثاوم يفو       ١٩٤١   ،
ل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل سيسأتب ًاجوتم       ١٩٤٦ةنس   نوناك /١٠يف تردصأ ،ةدحتملا مال      

يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا       ١٩٤٨) ربميسيد(لوألا   ناريزح   ١٨  تقداـصو   ١٩٤٨   
  .ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةيمومعلا ةيعمجلا ةيئاهنلا هتغيصب هيلع



  ٢٠

     

               ، ةـيدرف ،ةيعـضو ،ةيرشـب ،يبرغلا اهانعمب ناسنإلا قوقح ةموظنم نأب مدقت امم جتنتسن
م ١٧٧٦ةـيكيرمألا ةدـحتملا تاـيالولا لالقتسا نالعإ نأ عم ،ةيناملع ،ردصملا ةيتاذ ،ة          يلاربيل

، "قلاخلا نم اهرابتعاب قوقحلا ةيردصم ىلإ ةراشإلا هتمدقم يف نمضت           نييواستم اوقلخ سانلا لك
                   ، ةاـيحلا قـح اـهنيب نمو ،اهبلس نكمي ال يتلا قوقحلا ضعبب قلاخلا فرط نم اودوز دق مهف

قوـقحل ةـننقملا ىلوألا ةغيصلا ربتعي يكيرمألا نالعإلاو         " خلا...ةداعسلا وحن يعسل  او ،ةيرحلا 
موـهفملا ىـنبت يذـلا يسـنرفلا نالعإلا ردص ةنس            ١٣دعب و  ،ةثيدحلا روصعلا يف ناسنإلا          

ةعيبطلا ىلإ قوقحلا در امنإو ،ناسنإلا قلخل ينيدلا لصألا دصق نع ًادعبتسم            ) م١٧٨٩(يناملعلا
يد يف ني     لهجلا ن  أنوربتعي ةينطولا ةيعمجلا اولكشي نيذلا يسنرفلا بعشلا يلثمم نإ          " هتجاب  ب امك

اذهو ،تاموكحلا داسفلو ةيمومعلا يسآملل ةديحولا بابسألا يه ناسنإلا قوقح راقتحا وأ يسانتو             
،      أىلع نوممصي مهلعج ام     بلسـلل ةـلباقلا رـيغ ةـعيبطلا قوـقحلا ينلع نايب يف اوضرعي ن

  ". خلا...ناسنإلل ،ةسدقملاو

حاـفكو يخيراـت روـطتل ةصالخو ،ةيوق لعف ةدرو ،ةيمتح ةجيتنك يسنرفلا نالعإلا ءاج               
ةسينكلا عم ،ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا لينل ،ةيومدلاب هلحارم ضعب يف فصتأ عارصو ،ليوط            

       ، دادبتـسالاو روجلا مظنو    يضارألا يكالم رابكو عاطقإلا عم نيفلاحتملا ،نيدلا لاجرو يـكلملا      
نيدـلا لصفب يضاقلا ةيناملعلل صقانو دياحم ريغ موهفمل كلذب ًاسسؤم           . ةيبروألا نادلب للمك  احلا

باـكترا حاـبأ امم ،هرود ميجحتو نيدلا نوؤش يف لخدتلا نع ةلودلا لصف سيلو ،ةلودلا نع                 
قـلخ رـبع ،ةيرامعتسالا اهتغيصب ةيناملعلا نع ًاعافد بوعشلا قحب ةيومدلا             رزاجملاو عئا ظفلا  
ةرمعَتسملا دالبلا يف ةيلهأ بورح ىلإ ًةيدؤمتابارطضالاو ةينيدلا تاعارصلا عرزو نتفلا       .  

  

  :ناسنإلا قوقحل ةيمالسإلا ةيعجرملا
تاـهاجتا تاذ ةـيركف ةدعاق       ساسأ ىلع ،  ناسنإلا قوقح ميهافمل يمالسإلا ليصأتلا    زكتر  ي  

 ، مركم ًاقولخم ناسنإلا ربتعت   ةيقالخأو ةيفسلف لاعت هللا نم   ًا  مـلعلا حن    ،ميوقت نسحأ يف قلُخ ،ى       مو  
و ،ضرألا ةرامعل فلخت         ،ةمكحلاو  ساو ،تاقولخملا رئاس ىلع لقعلاب لضٌفو ىلاـعت  هللا لعج دق     

ريثأتو  ،تارثؤملاو طوغضلاو نيرخآلل ةيدوبعلا نم هررحت ،ناسنإلا عم دلو        تًايرطف ًارمأ ةيرحلا      
،  لإلا فيلكتلا نمض هلماكتو هروطت قيعت يتلا تاوهشلا        تايلاعف مالسإلا طبرو    هيلع نمأتسملا يه  

ةاـيحلاو نوـكلل ةـيلكلا ةرظنلا        نم ،ًاقلطنم  مصفني ال كسامتم لك يف ةرخآلا ةايحب ايندلا ةايحلا          
نم ةياغلاو  ،هرودو امهيف ناسنإلا عقومو    عـساولا ىنعملاـب     قلاخلا هللا ةدابع يف لثمتملا هدوجو         

،    (ةدابعلل   سفنـلا ةدـهاجمو ،ساـنلا عفني امب ضرألا ةرامعو           لمعلا يف داهتجالاو ،ملعلا بلطك  
قيقحلا ةكراشملاو  ...)،ةيحورلا ةيبرتلا ىنعمب   يسايسلا ماظنلا ملاعم ديدحتو     ،عمتجملا ةرادإ يف ة   ي   

ةاواسملاوةلادعلاو ىروشلا نم ًاقالطنا يعامتجالاو  .  
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ريثك ىلع مهانل   ضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدأ ينب انمرك دقلو           "   •
  ٧٠/ءارسإلا" اليضفت انقلخ نمم 

 ٤/نيتلا" ميوقت نسحا يف ناسنإلا انقلخ دقل "  •

ةـمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع اولتي مهنم الوسر نييمألا يف ثعب يذلا وه             "  •
  ٢/ةعمجلا" نيبم لالض يفل لبق نم اوناك نإو 

نودبعيل الإ سنألاو نجلا تقلخ امو"  •  ٥٦/تايراذلا"  

 ٣٨/ىروشلا" مهنيب ىروش مهرمأو  " •

ةرقبلا "ةفيلخ ضرألا يف لعاج ين إ ةكئالملل كبر لاق ذإو"   •  /٣٠  

  ٣٤/ةرقبلا" نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ىبأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو " •

  .١٣/ةيثاجلا" هنم ًاعيمج ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام مكل رخسو  " •

  .١٣/تارجحلا" مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ " •

   .١/ءاسنلا" ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي  "  •

 ٣٤٦٢١ثيدح لامعلا زنك ". مدآ نبا نم هللا ىلع مركأ ئش نم ام " لاق ) ص(يبنلا نع •

كلذـكو  " طشـملا نانسأك ةيساوس سانلا    "ةاواسملا نع روهشملا ثيدحلا يف      ) ص(يبنلا نع  •
  "ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال"رتاوتملا ثيدحلا 

ناسنإلل ةيمالسإلاةيؤرلا هذه ربع     يذلا   نأ زوـجي ال     ضرألا يـف هللا ةفيلخ نوكي     ل قلٌخ     ،
قرـعلا وأ هاجلا وأ نوللا    ساسأىلع هزيمت ةقيرطب لماعي وأ ،هتيرح بلست وأ ،ملظي وأ دهطضي              

ادأ نم نكمتي يكلو    ...ةيموقلا وأ  ةـماركلا عقومو بسانتت قوقح ةموظنم دوجو مزلتسي         ،هتمهم ء    
ةيقالخألا مازلإلا ةفص ذختت تانامض رفوتل ،ناسنإلا       يف ةلصأتملا  ةـهج نم   ةينوناقلا/   ماـيقلاو   ،   

أ رمألا ةقيقحو ،ىرخأ ةهج نم      ريدقلا يلعلا اهب هفلك يتلا ماهملاب      ذخأت ةيقوقحلا ةموظنملا كلت ن      
 ًاـقوقح اهنوك نم رثكا اهنودب ةايحلا ميقتست ال        و ،درفلا اهب مزتلي    يتل ا ةيرورضلاتابجاو  لا ةفص 

يـهنلاو فورعملاب رمألا    (يأرلا ءادبإ قح ،ةلئاعلا ةلافكو ،لمعلا بوجو لثم       ( ةدرجم ةضورفم 
،             )ركنملا نع  رـخآ قراف يأل رابتعا نود ىوقتلا ةيلضفأ ساسأ ىلع نيرخآلا عم لماعتلا  ،(..، 

ستكملا قوقحلا هذه عتمتت   اهترورـض اهنع بترتي ام وهو       ةيلاع ةيقادصمب ) تابجاولا (ةفصل ةب    ،
فيلاـكتلا ىلإ نوكت ام برقأ يمالسإلا روظنملا يف قوقحلا هذهف ،طقف             ًاقوقح ال تابجاو اهنوكو     

روظنملا يف يه امك تائفو تاعامجل حلاصم درجم نوكت نأ ىلإ اهنم تادابعلا ىلإ لب ،ةيعرشلا 
، دنتست اهنوك    يبرغلا ، خلل  ناسنإلا تايجاحب ملاعلا   ىلاعت قلا ةقيقحلا   نم ةئشان تسيل يهف كلذبو      ،   

ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالا تالوحتلا نع ةجتان وأ ،ةلودلا ةطلسو ةينيدلا ةسسؤملا نيب عارصلا              
ةفلتخملا روهقملا بعشلا تاقبطو ماكحلا ني    .ب ٍماد عارص ةجيتن وأ ،عمتجملل ةيفاقثلاو
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ةـغل الو ،ركفلا نع ريبعتلا ةادأ ةغللا رابتعا نكمي ةجردل ،ركفلاو ة             غللا نيب قيثو طبارتلاو   
لدـي  " قح: "ينعت ةيبرعلا ةغللا يف قحلا ةملكل ةيوغللا ةلالدلاف ،ةغل نودب ركف ال امك ،ركف نودب              

،               ءيشلا ماكحإ ىلع   ًاـبوجو بـجاو يأ ًاـقح قحي ءيشلا قحو لطابلا ضيقن قحلاف ،هتحصو  
ريدـج تنأو ،هلعف كيلع بجاو يأ ،هلعفت نأ ىلع قيقح تنأو ،اذك             لعفت نأ كيلع قحي      :لوقتو
  .هب موقت نأب

لاقهبلغ اذإف ،قحلا اهنم دحاو لك ىعداو همصاخ اذإ     : انالف نالف قاح  :لاقيو   . هقحأو هقح:  
ةلالد نم ةبيرق ةلالد لدي "بجو"وه ةملكلا رذج ظحالن ،بجاولا ةملكل يوغللا قايسلا سفن يفو      ،

عـيبلا بـجوو ،ًاـبوجو ءيشلا بجو        :هنم لاقيو   . هققحتو ءيشلا عوقو ينعي وه    ، ف "قح"رذجلا  
اذـبو ،تابجاولل يوغللا موهفملا عم ًامامت قباطتم قوقحلل يوغللا موهفملا نأ ىرن اذكهو ،ًابوجو       

يحلطصم ةدحو ىلع ةلالدك ،قح بجاو لكو ،بجاو قح لك          : ةيلاتلا ةلوقملا جرختسن نأ حصي    
  .يمالسإ و يوغل روظنمنم تابجاولاو قوقحلا 

ةفاـضإ ،ةيزي  يمتلا قراوفلا لك نم ًايلاخ ايناسنإ ًادعب ةيؤرلا هذهب بستكت ) قوقحلا(تابجاولاف
 قوـقحلا و ،"قوقحلا لك ردصم وه هللااف    "،  ةمكاح ةيويند ةطلس يأ نم ىلعأ ةيسدق تاذ اهنإ ىلإ         

وأ ناطلس نم ًةنم تسيل     يمالسإلا دعبلا لالخ نم    مكاح   نأ ىنعمب ،  وكت   يـف   ةليـصأ قوقحلا ن      
لوألا ةأشنلا ذنم هيف تقلخ اهنأل      ،ناسنإلا ،   ى  يهلإلا ردصملا نمو لصأ تاذ قوقح يهف يلاتلابو         

    ، ءانبألا نيب ةلدابتملا قوقحلا    و،  ةايحلا يف ناسنإلا  قح لاثملا ليبس ىلع اهنم      ةقلطمو ةيماس يهلإ
   ، ،    مهتاهمأو مهئابآو قحو   ديبعلا ريرحت ماكحأو ،ملعتلا قحو نيـب ةاواسملاو    ،ةميرك ةايحب ش  يعلا   

            ، رـيثملاو   ةدـيقعلاو ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ،ةمومألاب ةقئافلا ةيانعلاو ةرسألا ءانب قحو ،عيمجلا
نـع زـيمتملا ،يمالـسإلا يقوقحلا باطخلا تامس زربأ نم يهو ةيعامج قوقحلا نأ هابتنالل                

قوـقحلا هذـه نـم ،ةيدرفل       ا تايرحلاو قوقحلا ىلع غلابملا هزيكرتب فصتملا يبرغلا باطخلا        
نيب ةكرتشملا قوقحلاو ،ةلملاو ماظنلا ظفح ةيلوؤسمو ،مكاحلا ىلع         ) بعشلا(ةيعرلا قح ةيعامجلا  

 ، يمالـسإلا راـطإلا نمـض تءاج امك ،ًامومع          سانلا حلاصم اهيف لخادت   ت يتلا  مهقلاخو دابعلا
ةغراف ةحاسم  كرت يذلا عساولا   عيرشتلا يف    قفو اهألمي يكل عمتج    ملل تكرت يتلا ةقطنملا يهو     ، 

         ، رقاب دمحم ديسلا ديهشلا ىري امك      ةيمالسإلا ميقلا ةرئاد لخاد كرحتت يتلا اهتاداهتجاو هتاجايتحا
لاق ثيح    ردصلا قـفو   )١٣("ةبـسانم نيناوق عيرشتب غارفلا ةقطنم ءلم        "ةمألا تامهم نم ن     إ،   ،
  .ةفلتخم نيوانع تحت يمالسإلا هقفلا بتك يف تلصف يتلا ،ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقمو نيماضم

ةرـكف ىـلإ دنتسملاو ،رصاعملا      ناسنإلا قوقح موهفم ف     التخا حضتي مدقت ام ىلع ًاسيسأتو     
يـف قباـطتلا    وأ هباشت   لا نأ ىلإ هابتنالا عم ،مالسإلا   يف قوقحلا ةموظنم نع     ،  "يعيبطلا نوناقلا "

ـيلودلا ةعرشـلا  و ةيمالـسإلا ةـيرظنلا نيـب ةيناسـنإلا قوـقحلا نـم ريبك ددع            قوـقحل ة   
وهو )ةرصاعملا(ناسنإلا  ،            ، دـحاولا يناسنإلا موهفملا ةيضرأ نم قلطنت اهنأل برغتسم ريغ رمأ  

  .بوعشللةيراضحلاو ةيفاقثلا تايصوصخلا نم عبان قوقحلا هذه فالتخاو 

                                                           
 ١٩٩٨رشـع يداحلا ددعلا ةيتوريبلا جاهنملا ةلجم ،ريكد دمحم ،نينقتلا ىلإ ليصأتلا نم مالسإلا يف ناسنإلا قوقح      ٦
ةايحلا دوقي مالسإلا٣   .ردصلا رقاب دمحم مامألل/  



  ٢٣

نع عافدلا ىلوتت تناك يتلا تاسسؤملا ىدحإ خيراتلا عطاقم ضعب يف نوملسملا فرع دقل              
ةفيظو كلذكو      "ملاظملا عفر ن    اويد" يهو ،سانلا قوقح     ةـيلآ نارـبتعي امهالكو     "بستحملا  "،   ،

،             إو ،ةيناسنإلا قوقحلا نامضل    اـهتنبت يـتلا قوقحلا رهوج نأ الإ ،نيخرؤملا مامتهاب ظحت مل ن
يـفعي ال مدقت امو ،ةيعرشلا اهتلدأو اهدصاقم نم ًايداهتجا طبنتسا وأ ةيمالسإلا ةعيرشلا هتنمضت               

قوـقح ميـقل ةـسدقملا صوصنلا ضعبو ةيركفلاو ةيرظنلا تاغايصلا نيب ي             لجلا نيابتلا راكنإ  
نـم دـيدعلا تاـسرامم نع ةجتانلا ،ةجفلا تاكاهتنالل ةريرملا ةيلمعلا ةبرجتلا عقاوو ،ناسنإلا               
نم ةريثك تارتف يف ايلعلا اهميقو ةيماسلا قئاثولا كلت راكفأ هيف تقحس ثيح ،نيطالسلاو ءافلخلا               

   ، تـناك ناـيغطلاو ملظلا نم ةددعتم لاكشأو ،ًادئاس ناك زييمتلا نأ انفرع دقف              يمالسإلا خيراتلا
بـناجن الو ،نامرحلاو فسعلاب يمالسإلا مكحلا تارتف ضعب تفصتاو ،ةعساو ةروصب سرامت             
ةالولاو ماكحلا نم ديدعلا زيم نيضراعملاب يدسجلا ليثمتلاو حلسملا عمقلا نأب لوقن امدنع ةقيقحلا              

ةيقوقحلا ةلاسرلل داضم جاجتحاك ضعبلا لبق نم        مدختست لازت ال ةيبلس ًاراثآ     تكرتو ،نيدبتسملا 
قرـخت كوكصلا كلت اهتلمح يتلا ةيناسنإلا ميقلاو ئدابملا نأب انربخي رصاعملا عقاولاو ،مالسإلل              

  . ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يف دمعتمو رفاس لكشبو ًايلاح

ةـيلمع نع       ًاجتان ًايخيرات نا  سنإلا قوقح ئدابم ليطعت يف حضاولا ببسلا ناكو        سييسـت  " 
  . ةمكاحلا ةيسايسلاةطلسلا ضارغأل ًةمدخ " نيدلا

  

  :قئاثولا روطت لحارم
ةـلحرم انربتعا دقف ،عقاولا يف مالسإلا ةكرحل يخيراتلا لسلستلا ىلع                 ءانب قئاثولا تسرهٌف

ع اهتثادحو اهترثكب تمستأ يتلاةيمالسإلاقئاثولل نيودت و عيرشت ةوبنلا       اذـل ،يودبلا عمتجملا ىل   
رايتخالا عقو ةيدـشارلا ةفالخلا دهع تضرتفاو      ةلحرملا تاهجوت نالثمت  نيتيساسأ نيتقيثو ىلع        ،

       ، يـف روـطتلا ةـكرح دصر        ت قئاثو ثالث ُتيقتنا  ويمالسإلا نايكلل ءانبلاو سيسأتلا ةلحرم يه
السإلا ةلاسرلا بحاص بايغ دعب عسوتلاب     ذخآلاديدجلا يمالسإلا عمتجملا     ةلحرملا ىلإ لقتنأل ،ةيم  

     ينقتلا ةرتفب اهتيمست   ةدتمملا ةرتفلا يهو "ناسنإلا قوقح"ميقو ئدابمل ليصفتلاو ني   حلطصاو ةثلاثلا  ،
   ، ماـع دادـغب يف ةيفاقثلا زكارملا قرحو   ةيسابعلا ةلودلا ككفت ىتحو ةيدشارلا ةفالخلا ءاهتنا ذنم

،  ٦١٠ذنم يبرعلا برغملا يف ن      يدحوملا ةلود طوقس اهلبقو ،لوغملا دي ىلع ـه       ٦٥٦ تـغلب  ـه
    ، ،          اهتمظع جوأ ةيمالسإلا ةراضحلا اهيف يراضـحلا روطتلا ةمق ىلإ هيف تلصو لكشب ت ـجتنأ  

  ، ةصصختم تاساردو تافلؤم   ةرتفلا كلت لالخ ةلصفمو   هقفلاب   يسايسلا ركفلاو    يناطلسلا   ترظن  ،   
،       تفقوتو ،ةنطلسلاو ةفالخلل   ومنلا نع خيراتلا كلذ دعب رقهقتلاو لوفألا ةلحرم ةر  تف أدبتل   لوخدو     

تاءانثتسالا ضعب نم الإ    ةملظملا ةرتفلا  ربعي      .،    طسبم ٍحرش عم نيتقيثو ُتبختنا تاـهجوت  لانع    
ةينغلاو ةرثلا ب ءاقترالا يف نيملسملا ءاملع تامهاسمو ،ةلحرملا كلتل          قوقح  ـل تابراقمو ميهافم     

هسفن ديع  "ةلوقمب انملس اذإو ،ناسنإلا       " سيـسأتلا ةداـعإ   "يه ،ةعبارلا ةلحرملا نوكتس     ف" ي خيراتلا
ملاعلا يف اهداعبأ تذخأ نيتقيثوو ةمدقمب ًادهشتسم ،ةيمالسإلا        /ةيبرعلا ةضهنلا رصع ةرتف يطغتو    



  ٢٤

خيراـتلا ةدوع ةقباسلا ةلوقملا ةيضرف بسح اهيمساو ،ةسماخلا ةلحرملاب ثحبلا متخأل ،يمالسإلا       
ثولا نم ددع مدقأ"نيينقتلا ةداعإ"ـب    .قئاثولا اهتغلب يتلا ءاقترالاو روطتلا ةلاح سكعت قئا، 

  

 :نيودتلاو عيرشتلا ةلحرم) ١
يف ناسنإلا قوقحل ةيساسألا ئدابملا ضعب تعرش      ةيمالـسإلا ةـفاقثلل يسـيئرلا ردصملا           

ديجملا   نآرقلا ـيف  ةقرفتموةددعتم   روس يف ةينآرق تايآ ةعومجم    ربع    و لاوـقأ يـفو    ه   لاـعف أ، 
نلا تاسراممو  لئاسرو نيب نم نيتقيثو رايتخا متو       )ص(يب  قئاـثولا نـم ريبك       مك  تانودـملاو   

  ، نيب   ةنس٢٣ةغلابلا  ةوبنلا ةرتف لالخ ةدتمملا ةيساسألا ةلحرملا هذهل جذومنك         تاجلاعملاو  ٦١٠-
  .م٦٣٢

  

 

  

ةيمالسإ ةقيثو لوأ ميركلا نارقلا دعي     عرشت     ،إلا قوقح سسأو تاقلطنمل نودتو      رـبع   ناسن  
صنلاةيسدقو ةيمومعو ،قالطإلاب تفصتا ،تاقرفتم تايآ   تاـيآ ،صصـختلاب تفصتا ًانايحأو      ،

،       ) ةغالبلاو بدألاب ةزيمتملا  (ةيفاقثلا ةينبلا ةيعارم تلزن      لبقتسـملا ىلع حوتفم قفأبو رصع لكل
دـقف    ةلاسرلا غيلبت ءانثأ  ) ص(لوسرلا تهباج هنيعم تالاح   ةينآرقلا تايآلا    تجلاعو ظـفل درو   ، 

" ميركلا نارقلا يف نوعبسلاو ةسداسلا ةروسلا ىمستو ،ةرم         ٧٠يلاوح ميركلا ن    آرقلا يف ناسنإلا  
الامعتساو يناعمب قحلا ةملك تدرو     "رهدلا"فحاصملا ضعب يفو    " ناسنإلا ةددـعتمو ةفلتخم    ت،   

رم نيسمخو  نيتئام نم رثكأ يف    ، لا يف  ة  هلوقك بيصنلا وأ ةصحلا ىنعمب اهنم      ميركلا باتك ىلاعت     
  .١٩ةيآلا تايراذلا ةروس " مورحملاو لئاسلل قح مهلاومأ يفو " 

الإ قـحلا دـعب اذامف قحلا مكبر هللا مكلذف          " ىلاعت هلوقك باوصلاو ةيادهلا ىنعمب تدروو       
   . ٥٥/سنوي ةروس" لالضلا 

ا مع مهءاوهأ عبتت الو " يف امك ةيهلإلا ةلاسرلاو نيدلاب تايآلا ضعب يف قحلا نع ربعي امك             
  .٤٨/ةدئاملا ةروس " قحلا نم كءاج 

عوـضوم يـف ةيلوألا تاءاصحإلا ضعب ىلع لوصحلا مت ةثيدحلا ةينآرقلا تاساردلا نمو    
ةـلثمتملا ةيمالسإلا ميلاعتلا رهوج يه ةعبرألا تازكترملا ءوض ىلع مالسإلا يف ناسنإلا قوقح              

إلاو ميركتلاو فالختسالا   يف ،  ةيرحلا ىلإ يضفت يتلاو  لمعلاونامي   ىروشـلاو لدعلاو ةاواسملاو
  :)*(ةيئاصحإلا جئاتنلا هذه نم ضعبلا درون

                                                           
  يواسنهبلا ملاس/ ناسنإلا قوقحو مالسإلا  * 



  ٢٥

يـف ةاواسملا نعو ةملكلا تاقتشمو قلخلا نع ةيآ ن          وسمخو ةئام ديجملا نآرقلا يف تدرو      -١
اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي             " ىلاعتهلوقك ةقلخلا   

  .١٣/تارجحلا " مكاقت ا هللا دنع مكمركأ نأ

." ةيآ نيسمخو عبرأ يف ،نازيملاو طسقلاك هيلع لدي امو لدعلا نع ديجملا فحصملا ثدحت              -٢
 ..ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ

. " ةيآ نيرشعو ةئامثالث يلاوح يف نيملاظلا ريصم ددحو ءاشحفلاو ركنملاو ملظلا نع ىهنو             -٣
 ."رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو

نيرشع وحن يف تدروف ةملكلا رذج نم ةقتشملا ظافلألاو يناعملاو ميركتلاو ةماركلا نع ام              أ -٤
تاـبيطلا نـم مهاـنقزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدآ ينب انمرك دقلو              " ىلاعت هلوقك ةيآ    

 .٧٠/ءارسإلا " اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو

، ٣٨/ىروشـلا ةروس  " مهنيب ىروش مه    رمأو" نيتيآ يف ىروشلا ىلع ميركلا نارقلا صنو         -٥
 .١٥٩/نارمع لآ ةروس ." رمآلا يف مهرواشو" ةيآلاو 

٦-               ، خيشـلا  درو  يةديقعلاو ركفلا ةيرح باب يف هلخدن نأ نكمي امو هاركإلاو ربجلا عوضوم يف
،          " يتألا  صنلا   )٨(يلازغلا دمحم موحرملا   نيدـتلا ةـيرح نمضتت ةيآ ةئام نم رثكأ تيصحأ

نم رثكأ   "نيبملا غالبلا قيرط نع هاركإلا يصقتو يتاذلا عانتقالا ىلع نا         ميإلا حورص ميقتو    
تايآلا هذه نم     "اهنم ىنعملا اذهب تايآ رشع     نينمؤـم اوـنوكي ىـتح ساـنلا هركت تنافأ          "    "

يف ةديقعلا ةيرح نارقلا قلطأ      ٢٥٦/ ةرقبلا" نيدلا يف هاركإ ال   "ةريهشلا ةيآلاو     .  ٩٩/سنوي  ،
 .٢٨،٢٩/فهكلا" رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبرنم قحلا لقو "ةيآلا صن 

عم لماعتلا يف لثمأ      ًابولسأو ايلع ةميق راوحلا ربتعيو     -٧ ةيآلا لولدمب    نيرخآلا  يتلاب مهلداجو  "، 
 .١٢٥/ لحنلا " نسحأ يه

قوقحلا ةيقب هيلع زكترتو ،يمالسإلا روظنملا نم ناسنإلا قوقح لك ساسأ ةايحلا يف قحلاو               -٨
نـمو ،ًاعيمج سانلا لتق امنأكف ،ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب ًاسفن لتق نم               ..." ةيآلا ليلدب   

   .٣٣/ةدئاملا... ًاعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ

 

 

  

يف قحلا ةملك     تءاج  ملسملا ىلع ملسملا قح     "اهنم ىتش تالامعتساو ريباعتب ةيوبنلا ةنسلا      
ءاـج كلذكو  "سطاعلا تيمشتو ةوعدلا ةباجإو زئانجلا عابتاو ضيرملا ةداي عو ،مالسلا در سمخ     ،

و ةيامرلاو ةحابسلاو ةباتكلا هملعي نأ      هدلاو ىلع دلولا  "قح   قح "ًاضيا ءاجو   " ًابيط ال إهقزري ال ن    أ 
                                                           

يلازغلا دمحم خيشلا ٨ سلا–    ١٢٨ص ثيدحلا لهأو هقفلا لهأ نيب ةيوبنلا ةن  



  ٢٦

بـتك يـف هلامعتسا عاش ريبعت نم        ) ع(ةمئألاو ءافلخلا نع درو ام توبث ىلإ ةفاضإ         " …راجلا
ةنطلسلا ثوحبو ةفالخلا   ".ناطلسلا ىلع ةيعرلا قحو ةيعرلا ىلع ناطلسلا قح" 

يبنلا دهع  "وأ ،ـه   ٦ةنسلا يف   " هيبيدحلا حلص "لثم ةديدعلا ثارتلا براجتو قئاثو نيب نمو        
وأ "نارجن"ىراصنل  ) ص( يتلا  }ةفيحصلا{ـف ،اهريغو ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يف     " عادولا ةبطخ "،   

ةرونملا ةنيدملا يف هرارقتساوهترجه دعب مركألا لوسرلا اهردصأ  أشنأ امدنع م ٦٢٢ةنس ) برثي( 
 ، زيمتت،ىربكلا ردب ةعقاو لبقو ةرجهلل ىلوألا ةنسلا نم ىلوألا رهشألا يف يأيمالسإ نايك لوأ   

ثيدـحلا يـلهألا عمتجملل ةيسايسلاو ةيعامتجالا تانيوكتلا نيب ةقالعل          ل ةروطتم ةيناسنإ ة  جلاعمب
مب دعتو ،مالسإلاب دهعلا   ،           ةباث  مالـسإلا يـف ةيعامتجالاو ةيندملا قوقحلا ةجمربل ىلوألا ةوطخلا  

لكشـت يـتلا ةـيعامتجالا تانوكملا نيب يملسلا شياعتلاب ةصاخلا سسألاو ئدابمل             لةنمضتملاو  
ةنيدملا عمتجم ةفلؤملاو ةيددعتلا هتغيصب     نيملسملا نم      يـتلا ةيبرعلا لئابقلاو دوهيلاو     ىراصنلاو   
هرابتعاب ) ص(لوسرلا هعرش يندم رادصإ لوأ يه ةقيثولاهذهو  .دعب ملست ملو اهتينثو ىلع تيقب

لـئابقلاب   ةـلثمتم ةـيددعتلا ةفصلا تاذ     " ةمألا" قاثبنال سسؤيو ةيعامتجالا تاقالعلا مظني ًامكاح       
نايدألاو دئاقعلا ةنيابتملاو،ةفلتخملا حلاصملا تاذ ،اهلوح امو ة   نيدملا يف ةنكاسلا   وـحن ةقلطنملاو     

  .اهتيملاع

اـهيلع ةـعقوملا فارـطألا نيـب         ،ةيندملا دوقعلا ةغلب تبتك اهنأ ظحالي ةفيحصلا أرقي نم          
فدـهلاو ريصـملا ةدحوو نواعتلاو شياعتلا دونب ىلع ةيوتحملا    ،ةقيثولا يف درو امب ةمزتلملاو      ، 

ىلوألا هتاون يف   يلهألا عمتجملا داليم لوسرلا نلعيل     ناكم ةفلاحتملا لئابقلا قوقح تلكش ثيح        ة ، 
موـيلا اـنتغل يـف امك ةتباث         ًاقوقح ةفيحصلا تطعأف ،ديدجلا عمتجملا ءانب يف ةيزكرمو ةيسيئر          

نأ امك ،اهينطاوم دهطضت نأ مالسإلا ىلإ باستنالا يعدت ةطلس يأ عيطتست ال كلذبو         "هيروتسد"  ،
اذـه  .اهنم اهذخأ ةيرثكألا عيطتست ال ًاقوقح اهل ن إف ،ترغص امهم ىرخألا ةيناكسلا تاعومجملا       

تاديقعتو تادجتسملا رابتعالا رظنب ذخأل     انود ةيثارتلا صوصنلل يفرحلا ءايحالا ىلا انوعدي ال         
دعبلا نيب ةمئاوم نع ثحبن امن      إو ،ايجولونكتلاو ةفرعملا مظن يف ريبكلا روطتلاو ةيتايحلا لئاسملا        

يعرشـلا داـهتجال    ا ةيلمع لالخ نم ،هنم عبنت يذلا رصاعملا عقاولاو موهفملا         / ةلأسملل ينيدلا   
ةفيحصـلاف ،ًالثـم ةنطاوملا موهفم يف وه امك ،يرثلا يهقفلا ثارتلا كرتو ذبن سيلو ،طبضنملا               

يداصتقالا دعبلا  اذ ةيزجلا موهفم تروط ،يسايسلا    /يعامتجالا دعبلا تاذ   موـهفم ىلإ يسايسلا    /  
ةيسايسـلا ق   وـقحلا ىوتسـم ىلع دحاولا عمتجملا يف دارفألا نيب يواستلا نمضتملا ،ةنطاوملا            

  . ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيندملاو

قاحـسإ نـبا دـمحم ثدـحملا اـهاور نـم لوأ يتلا               ةفيحصلا نم لوألا دنبلا   يف ءاج     
يف ) ـه٢١٣ت(ماشه نبا قيرط نع ةبذهم تلصوو ،ةيوبنلا ةريسلا نع هباتك يف          ) ـه١٥١ت(
  :ةروهشملا هتريس

برـثي  ) لهأ( و ،شيرق نم نيملسملاو نينمؤملا ني    ب) هللا لوسر (يبنلا دمحم نم باتك اذه      "
  ".سانلا نود نم ةدحاو ةمأ مهنا. مهعم دهاجو مهب قحلف مهعبت نمو
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اهتضرف ةيمانتمو ةيعقاو سسأ ىلع طسقلاو فورعملاب لئابقلا نيب ةقالعلا طمن ةقيثولا يسرت  
يدملا ىلإ لوسرلا   ةرجهو ةيمالسإلا ةلاسرلا   كـسامتم  ًاـيعامتجا ًاجيسن فلؤي امم ،ة     ن  دـحومو  ًا   ًا 

فارطألا لئابقلا ةفيحصلا     وعدتو ،ةينابرلا هتلاسر لامكإ لوسرلا هب عيطتسي       نبو ،فوع  ينبك"   ي 
نبو ،دعاس  ينبو ،جرزخلا نب ثراحلا    نبو ،مشج  ي  ىرخألا لئابقلا ةيقبو سوالا    ي  نـم دوهيلاو   "   ، 

ئدابم ةلمج ىلع اوقفتيل ،ةقيثولا هذه يف فارطألا ةيبرعلا لئابقلا نيب   :اهنم 

  ".لقع وأ ءادف يف فورعملاب هوطعي نأ مهنيب ًاحرفم نوكرتي ال نينمؤملا نأو" -١

وأ اـمثإ وأ ،ملظ ةعيسد ىغتبا وأ مهنم ىغب نم           ) لك  (ىلع  ) مهيديأ  (نيقتملا نينمؤملا نأو    " -٢
 ".مهدحأ دلو ناك ولو ،ًاعيمج هيلع مهيديأ نأو نينمؤملا نيب ًاداسف وأ ،ًاناودع 

 ".سانلا نود ضعب يلاوم مهضعب نينمؤملا نأو ،مهاندأ مهيلع ربحي ةدحاو هللا ةمذ نأو " -٣

٤- "  ،  …ةدحاو نينمؤملا ملس نأو

الإ مهسـفنأو مهيلاوم ،مهنيد نيملسمللو مهنيد دوهيلل ،نينمؤملا عم ةمأ فوع ينب دوهي نأو               " -٥
 ".هتيب لهأو هسفن الإ غتوي ال هنأف ،مثأو ملظ نم

مولظملل رصنلا نأو ،هفيلحب ئرما مثأي ال هنأو"  -٦   ." 

برثي مه "  -٧  د ن   ".م ىلع رصنلا مهنيب نأو

ةرقف٥١ـلأ ىلع اهددع وبري يتلاو ةفيحصلل ةنوكملا دونبلا ةيقب اذكهو    ٩.  

ءاـنبل سسؤي وهو ةفيحصلا هذه لثمل ةجاحلا ةيمهأ كردأ          ) ص(لوسرلا نأ لوقلا نكميو     
يوبنلاةثعبلا لبق ةمركملا ةكم يف ترج نأقبس ةيلمعل ريبك ريثأت نم هسمل امل ةيمالسإلا ةمألا       ،ة 

قوـقحل ةيعمج لوأ هنأب نيركفملا ضعب هربتعي ةجردل          "لوضفلا فلح "كاذنآ برعلا دقع    يهو    ،
  .ملاعلا يف ناسنإلا

نـب هللا دـبع راد يف اوفلاحتف فلحلا كلذ      ىلإ تعادت شيرق نم لئابق نإ ريثألا نبا لوقي         
    ، اهلهأ نم ًامولظم ةكمب اودجي       ال نأ ىلع اودقاعت   هنسو هفرشل ناعدج نم   وأ  اهلخد نمم   ،مهريغ   

دقو .هتملظم درت ىتح هملظ نم ىلع اوناكو ،هعم اوماق الإ سانلا رئاس نم    كلذ ) ص(يبنلا دهش  
وـل ناعدج نب هللا دبع راد يف ًافلح يتمومع عم تدهش دقل        " ىلاعت هللا هلسرأ نيح لاقف      . فلحلا
  ".تبجأل مالسإلا يف هب تيعد

" ًامولظم ملاظ وزغي الأو ،اهلهأ ىلع لوضفلا درت نأ اوفلاحت  مهنأل      " لوضفلا فلح هوم    سو
                 ، يداو نب لضفلاو ،ةلاضف نب لضفلا مه برعلا ءاهجو نم ةثالث نيب ىرج فلح هنإ اضيأ ليقو

  ).١٠(ثراحلا نب ليضفتلاو

                                                           
  .هللا ديمح دمحم فيلأت_ ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ةعوسوم  ٩
   .٢٣ددعلا  ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةمظنملا هردصت يرود ريغ باتك _ ناسنإلا قوقح ةلجم  ١٠
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نآرقلا يف تدر   و يتلا ناسنإلا قوقح ميهافم ضعب تغاص اهنأل ًاغلاب ًاروطت ةفيحصلا دعتو           
دقع وأًةيقافتا هيمسن نأ نكمي ام نمض ،ةقرفتم تايآ لكش ىلع ميركلا        فارـطألا نيب يعامتجا  ًا   

يمالسإلا عمتجملا ىلإ لاقتنالاو يعامتجالا مهافتلاو قفاوتلا قيقحت اهنم داري يتلاو ،هيف ةكراشملا     
  .ديدجلا

  ).١(مقر قحلم عجار ةقيثولا ليصافت ىلع عالطإللو 

  سيسأتلاو ءانبلا ةلحرم  )١

لوسرلا ةافو نم   ةئدتبم ةيدشارلا ةفالخلا دهع يمالسإلا خيراتلا نم ةرتفلا هذه يطغت          ) ص( 
  ). ع(يلع مامألا ةفالخ ةياهن ىلإ

  

 

  

يبنلا ةافو دعبثادحألا روطتل رظنلاب  حتفلا تايلمعب ةيمالسإلا شويجلا مايقو )ص(  دادتـشاو   
ةوشـن نم دنجلا قفار امو ،ًانايحأ رامدو اياحض نم اهنع ترفسأ امو ماحتلالا ةوارضو كراعمل     ا

ردـصأ  اذـل ،يمالـسإلا حتفلا نم يساسألا فدهلاو ءاحمسلا مهتلاسر مهيسنت دق يتلا راصتنالا               
صاخ ةقيثو  قيدصلا ركب يبأ لوألا ةيفلخلا     نثأ ةديدجلا ندملا ناكسل ركسعلا ةلماعم ةيفيك مظنت ة          ءا 

برحلا دعبو لوألا ةفيلخلا ةيصو اهتوح يتلا رشعلا دعاوقلا لكشت و           شويجلا ءارمأ ىلإ   ) ضر(، 
          ، موـيلا هيمسـن نأ نكمي امو       ةيبرحلا تايلمعلا مظنت دعاوق ةباثمب يه ةيناسنإلا حورلاب ةفصتملا

برـحلا  ءانثأ ةحلسملا تاعزانملا نيناوقب مازتلالا ربع نييندملا ةيامحل فينج تايقافتا  قـيوطتو   
،             ًايناسنإ ةفلكملا اهجئاتن   برـحلل نيرـشابم اياحض اوحبصي نا نم نييندملا ةيامح يف ةلثمتملاو  

يـف ًاصوصـخو ،تاقوألا عيمج يف هقوقح ةنايصو درفلا ةيامح نيمات ىلإ اياصولا كلت فدهتو              
نـم فلأـتي يناسـنإلا يلودلا نوناقلاف    .ئراوطلا تالاحو تامزألاو بورحلا لثم اهرده نمز       

قوـقحل ةـيلودلا ةعرشـلا يناثلا مسقلاو ،برحلا نمز يف عبرألا فينج تايقافتا لوألا نيمس                ق
  .ملسلا نمز يف ناسنإلا

هصن ام ماشلا ىلإ هجوتملا هتلمح دئاق لوألا ةفيلخلا هب ىصوأ ام لماكلا يف ريثألا نبا دروأ         
نابهرلاينعي(هل مهسفنأ اوسبح امو مهرذف ،هللا مهسفنأ اوسبح ًاموق دجتس كنا            "  ينأ : هل لاق مث)... 

الو ةاـش نرـقعت الو ،ًاديلو الو ،ةأرما الو ،ًامره لتقت الو ،لثمت الو ،ردغت ال ،رشعب كيصوم                   
  ". سخبت الو ،لغت الو ًارماع نبرخت الو ،ًالخن نقرحت الو ،متلكأ ام الإ ًاريعب

  ). ٢(مقر قحلم عجار عوضوملا سفن يف رخآ صن درو 
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لكاشـملا دـقعتتو عوـنتت تأدـب ،ةديدعلا تاحوتفلا دعب ةيمالسإلا ةلودلا ةعقر عسوت               عم  
ةسام ةجاحلا ترهظ  و ةيعامتجالا  قـيقحتو تالماـعملا ةمالس نمؤي لكشب ،ءاضقلا ريوطت ىلإ      

ـبأ ىلإ هتقيثو    قورافلابتك  بناجلا اذه يفو ،سانلا نيب لدعلا        ـشالا ىـسوم    ي  اهنمـض   يرع   
     ، يف يسلدنالا هبر دبع     نبادمحأ هيقفلا اهدروأ امك     { تاموصخلا يف لصفلا ةيفيك لوح تاهيجوت  

ناطلسلا باتك  لوألاءزجلا  " ديرفلا دقعلا "هباتك   يـف ةيـساسألا ةيمالسإلا ئدابملا ضعب اهيفو        }  
  :يتألاك يه فاصنإلاو لدعلا قيقحتو ءاضقلا

سيق نب هللا دبع ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع          هللا دبع نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب      " ىسوم يبأ  .( 
  :دعب امأ ،كيلع مالس) يرعشألا

ف ،مصخلا كيلإ يلدأ اذإ مهفاف ،ةعبتم ةن           إ ف  سو ،ةمكح  مـلكت عـفني ال هن      إم ةضيرف ءاضقلا ن
فيعـض فاخي الو ،كفيح يف فيرش عمطي ال ىتح ،كهجو يف سانلا نيب سآ               . هل ذافن ال قحب   

ىلع ةنيبلا  . }رابخألا نويعو ريثألا نبأل لماكلا اهدروأ ،كلدع نم فيعض سأي         ي الو {كروج نم   
مرـح وأ ًاـمارح لحأ ًاحلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلاو            . ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا نم     

ىـلإ عـجرت نأ كدـشرل هيف تيد                 . ًالالح  هو ،كسفن هيف تعجارف مويلا هتيضق ءاضق كعنمي الو
يـف جلجلتي اميف مهفلا مهفلا      . لطابلا ىلع يدامتلا نم ريخ هيلإ عوجرلا      و ،ميدق قحلا ن   إف ،قحلا 

                 ، كلذ دنع رومألا س  قو هابشألاو لاثمألا فرعا مث ،هيبن ةنس الو باتك هب كغلبي سيل امم كردص
        ، نإـف هـيلإ يهتني ًادمأ يعدملل لعجا و         ... قحلاب اههبشأو ،هلوسرو هللا دنع اهبحأ ىلإ دمعا مث

رذـعلا يـف غـلبأو ىمعلل ىلجأ كلذ نإف ءاضقلا هيلع تهجو الإو هقحب هل               تذخأ هتنيب رضحأ     .
ًاـينظ وأ ،روز ُةداهش هيلع ًابرجم وأ ،دح يف ًادولجم الإ ،ضعب ىلع مهضعب لود                   ع نوملسملاو
كاـيإ مث ،ناميألاو تانيبلاب مكنع أردو ،رئارسلا مكنم ىلوت هللا نإف ،بسن وأ ةبارق وأ ءالو يف                  

،            سانلاب يذأتلاو  رخذلا اهب نسحيو رجألا اهب هللا بجوي يتلا قوقحلا نطاوم يف موصخلل ركنتلاو  
  هيفكي هسفن ىلع ولو هللا نيبو هنيب اميف هتين صلخت نم هنإف 

  

 
  

ةنيدملا روتسد وأ   ةفيحصلا" تناك نإل      يعاـمتجالا   فلآـتلاو رارقتسالا سسأ تسرأ دق      "    
               ، مالسإلاب دهعلا ثيدحلا ةنيدملا عمتجم يف ةداح تامزأ يأ عنملو يلهألا ملسلا ةدعاق ىلع ينبملا

بلاط يبأ نب   يلع مامإلا دهع نإف    يـتلا نادـلبلا مكحو ةرادإ      يف  ًاريبك ًاروطت دعي    ) ـه٤٠ت ( 
تاـمهمل ةيساس   ألا ملاعملا حوضو لكب يسريو    . نيدشارلا ءافلخلا دهع يف مالسإلا اهلخدو تحتٌف      

روـهمجل اهـضرعو اهعم لماعتلا لق يتلا تاكسمتسملا نم يهو           . هتيعر قوقحو ملسملا مكاحلا   
  .دهعلا تارقف ضعب ضرعل انعفدي ام اذهو ،نيملسملا
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بتكو ،ةيرجه  ٣٩ماع رصم يعخنلا كارتشالا كلام يلع مامألا ىّلو          هل   هـيف حرط ًادهع        
ةـيرحلا  ( عبرألا ةيمالسإلا دعاوقلا ىلع ةينبم اهمكحو د        البلا ةرادإ ةيفيك يف ةيمالسإلا ةيرظنلا     

يلاوح نمضت  ،)ىروشلاو لدعلاو ةاواسملاو     دـهعلل ةيـساسألا تازكترملا نيبت ًادنب   ٩٤  لـثم  ( 
تادـهاعم،ءارقفلا قوقح ،ةيمنتلا ،ةعانصلاو ةراجتلا ،مامألا دنع ةيرثكألا موهفم ،مكاحلا تابجاو            

نم ديدعلا  هفنصو   ...)ةيبرتلا ساسأ ىلع ناسحإلا ،مالسلا     خرؤملا   دوهعلا مهأ نم ن    يينوناقلاو ن ي 
               ، ةيمالـسإلا ةـكلمملا نوؤش ريبدت يف مهتالوو مهلامع ىلإ مهكولمو نيملسملا ءافلخ اهعطق يتلا
تايرظنلاو ةيلاملاو ةيئاضقلاو ةيرادإلاو ةيسايسلا ةيعيرشتلا دعاوقلا نم دهعلا هنمضت امل ةفاضإ             

نيب يعامتجالا نزاوتلا ظفح ةمظنأ مامإلا جلاع دقف ،ًايلاح دعاوقلا ثدحا ي            هاضت يتلا ةيروتسدلا  
  .ةحوتفملا نادلبلا يف ًاصوصخ يددعتلا يمالسإلا عمتجملا تاقبط

ةـيلام يـه   ومكاحلا اهب علطضي نأ بجي يتلا ةسيئرلا تاطلسلا دهعلا لوأ يف مامألا ددحي             
  .دالبلا نارمع اريخأ و ،يفيظولا اهكالمو ةلودلا زاهج ،ةيركسعلا نوؤشلا ،ةلودلا

رتـشألا ثراحلا نب كلام  ،نينمؤملا ريمأ يلع هللا دبع هب رمأ ام اذه    "دهعلا ةيادب يف لوقيف       
ةراـمعو ،اـهلهأ حالصـتساو ،اهودـع داهجو ،اهجارخ ةيابج           :رصم هالو نيح هيلإ هدهع يف     

  . )١١("اهدالب

يتآلا صنلا ربع ةيعرلاب مكاحلا ةقالع مامإلاددحي مث  :  

ًايراـض ًاعبس مهيلع ننوكت الو مهيف فطعلاو مهل ةبحملاو ةيعرلل ةمحرلا كبلق رعشأو              (.. 
ضرـعتو للزلا مهنم طرفي  ،قلخلا يف كل ريظن وأ نيدلا يف كل خأ امإ نافنص مهنإف مهلكأ منتغت               

كيطعي نأ بحت يذلا كحفصو كوفع نم مهطعأف أطخلاو دمعلا يف مهيديأ ىلع ىتؤيو للعلا مهل                
كالو نم قوف هللاو كيلع رمألا يلاو و مهقوف كناف هحفصو هوفع نمهللا  (.  

رـمأ كـلذ يف كنم نكيلف   ( ..هدهع يف مامإلا بتك ةيعرلاو ناطلسلا نيب تاقالعلا ميظنتلو   
              ،  ةنـس ضقنت الو   .. اليوط ًابصن كنع عطقي نظلا نسح ناف ،كتيعرب نظلا نسح هب كل عمتجي

ةنـس نثدحت ال و ،ةيعرلا اهيلع تحلصو  ةفلألااهب تعمتج او ةمألا هذه رودص اهب لمع ةحلاص   
     ، حلص ام تيبثت يف ءامكحلا ةسفانمو ءاملعلا ةسرادم رثكأو         .. ننسلا كلت يضام نم ءيشب رضت

  ).كلبق سانلا هب ماقتسا ام ةماقإو كدالب رمأ هيلع

            ، درو دـقف   مكحلا لدعو ةيلالقتساو ةاضقلاو ماكحلا رايتخا قرطو يئاضقلا ماظنلا سسأ امأ
رومألا هب قيضت ال نمم     ،كسفن يف كتيعر لضفأ سانلا نيب مكحلل رتخا مث        ( ..كلذب يتألا صنلا     

  .)…هفرع اذإ قحلا ىلإ ءيفلا نم رصحي الو ةلزلا يف ىدامتي الو موصخلا هكحمت الو

                                                           
  . حلاصلا يحبص ،ةغالبلا جهن ،يلع مامإل ا١١
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علا نيفظوملا تافصاوم مامإلا عضيو     يـف رظنا مث    ( رايتخالا ةيفيكو مكحلا زاهج يف نيلم     ا 
روـجلا بعـش نـم عاـمج امهنإف ،ةرثأ و ةاباحم مهلوت الو ،ارابتخا مهلمعتساف ،كلام                 ع رومأ 

مالـسإلا يـف مدـقلاو ،ةحلاصـلا تاتويبلا لهأ نم ءايحلاو ةبرجتلا لهأ مهنم خوتو ،ةنايخلاو                 
روـمألا بقاوع يف غلبأو ،افارشإ عماطملا يف لقأو اضارعأ حصاو اقالخأ مركا مهنإف ،ةمدقتملا               

  ).،…ارظن

كسفن يف مهحصنأ ،كدونج نم لوف      ( مكحلل يركسعلا ميظنتلا يف ةليوط تارقف مامإلا در       فيو
رذـعلا ىـلإ حيرتسيو بضغلا نع ئطبي نمم املح مهلضفأو ًابيج مهاقنأو كمامإلو هلوسرلو هللا                

فعضلا هب دعقي الو فنعلا هريثي ال نممو ،ءايوقألا نع وبنيو ءافعضلاب فأريو  …(.  

ةـيطارقميد ةـيلآك (ةـمآلا يف ةيرثكألل مامإلا  موهفم دن  ع فقوتننأ انب ردجيو   ةـيمهأو  )  
عنصـي نأ يغبني يذلا سايقملا ةيرثكألاو       . ةيقيقحلا ةحلصملا ةبحاص اهرابتعاب اهاضر لوصح     

مدـع عـم     لوبقلاب ةيلقألا مازتلا عم ،عمتجملا ىوق لك نيب لعافت ةرمث وه يذلا يسايسلا رارقلا               
ةيرثكألا اضرو    اهدض فسعتلا  ليكولا هرابتعاب هتطلس هنم مكاحلا دمتسيو مكحلل ةيعرشلا يطع         ي، 

ةـمألا تاـجاح ريفوت ىلع رهاسلاو ،اهل كلام ال ةطلسلا يف مهل لثمم وهف ،ةمألا نع نمتؤملا                  
  :دهعلا يف ركذيف ،ةيعرلاب ملظلاو روجلا قاحلإ نع عنتمملاو 

كـيلإ روـمألا بـح    أ نكيـلو ... كلها ةصاخ نمو ،كسفن نم سانلا فصناو هللا فصنا        "
 )بهذـي (فـحجي ةماعلا طخس ناإ ،ةماعلا ىضرل اهعمجأو لدعلا يف اهمعأو ،قحلا يف اهطسوأ           

  .."ةماعلا ىضر عم رفتغي ةصاخلا طخس نإو ةصاخلا ىضرب

هرابتعاب " جارخلا  " نع دهعلا يف بتك امدنع ةيداصتقالا ةسايسلا حيضوت يف مامإلا بهسأ            
راـجتلاب هـلماع يـصويو ،دالبـلا ةرامع يف           اهفرص دراوم  و ةلودلا ةنيزخل يساسألا دروملا     

راجتلاب صوتسا مث    " لوقيف ،دالبلل ةيداصتقالا ةايحلا يف لعاف رثأ نم امهل ام        لاريخ نييعانصلاو   
داوـم مهنإف ،هندبب قفرتملاو هلامب برطضملاو مهنم ميقملا ،اريخ مهب صوأو تاعانصلا يوذو              

  ، يـف نأ كلذ عم ملعاو كدالب يشاوح يفو كترضحب مهرم           أ دقفتو … قفارملا بابسأو ،عفانملا
ةرضـم باـب كلذو تاعايبلا يف امكحتو عفانملل          ًاراكتحاو ،احيبق احشو ،اشحاف اقيض مهنم ريثك        

احمـس اـعيب عيبلا نكيلو ،هنم عنم هللا لوسر نإف راكتحالا نم عنماف ةالولا ىلع بيعو ةماعلل                  
  ".عاتبملاو عئابلا ن م نيقيرفلاب فحجت ال راعسأو لدع نيزاومب

ًالصـف درـفيو ،اهعاضوأل ةقيقد ةجلاعم ةقبط لكل عضيو عمتجملا تاقبط مامإلا فنصيو              
نـم فيعضـلل قـحلا ءاطعإ لئاسم يف اصوصخ مهعم لماعتلا ةقيرطو تاجاحلا يوذل ًاصاخ      

ددش يو ،ةليوط ةرتفل راظنألا نع نوراوتي امدنع ةالولاب سانلا ةقث بجح يف اقيرط مسريو ،يوقلا 
،          ) ع(مامألا   دـلبلا يف ءامدلا ةقارإ ىلإ يدؤي أطخ باكترا مدع يف ةقدلا ىلع ةيعرلل هتلماعم يف

يداـمتلاو ةـيعرلا ىلع نملاو سفنلاب بجعلاو رورغلا نع داعتبالا ىلع زيكرتلاب دهعلا يهنيو               
دابعلاو دالبلل رامدلاو دادبتسالا ىلإدوقي يذلا ،ةطلسلاب  :  

"  ، صرـف قثوأ نم كلذ نإف ءارطإلا بحو اهنم كبجعي امب ةقثلاو             كسفنب باجعإلاو كايإو  
  ".هسفن يف ناطيشلا



  ٣٢

حضوت يروتسدلا دهعلا اذهل ةقيقد ةءارقلا      قوقح ميقب لصاحلا ءاقترالاو روطتلا مجح ىدم           
   .فلختملا يوعرلا عمتجملا كلذ يف ناسنإلا

  ). ٣(مقر قحلم عجار دهعلل لماكلا صنلا ىلع عالطاللو 

ةراشإلا نم دبال ةلحرملا هذه فلم        قالغإ لبقو  خيراـتلا يـف ًادج ةماه ةقيثو ىلإ ةعيرس         لا 
ثـلاثلا ةفيلخلا لتقم دعب نيملسملا نيب اهاحر تراد يتلا ةيلهألا برحلا تهنأ ةقيثو ،يمالسإلا               
تققحو ،نيملسملا ءامد تنقحو ،ىربكلا هنتفلا ثادحأ ىلع راتسلا تلدسأ ثيح ،نافع نب نامثع              

نسحلا مام  إلا نيب تعقو يتلا   " نسحلا حلص ةدهاعم    " اهنإ ةمألا ءانبأ نيب يلهألا مل         سلاو شياعتلا 
ةرجهلل ٤١ةنس يف نايفس يبأ نب ةيواعم و        ) ـه٥٠ت(بلاط يبأ نب يلع نب       ًاـعطقم فطتقن   .  

  :ثحبلاب ةطبترملا ةدهاعملا نم ةسماخلا ةرقفلا نم

نأو ،مهنميو مهزاجحو مهقارعو مه ماش يف ،هللا ضرأ نم اوناك ثيح نونمآ سانلا نأ ىلع "
                 ، ىضـم امب ًادحأ ذخأي ال نأو ،مهتاوفه نم نوكي ام ةيواعم لمحتي نأو ،رمحألاو دوسألا ن  مؤي

  ). ٤(مقر قحلم عجار " )١٢(ةنحاب قارعلا لهأ ذخأي ال نأو

  

  :ليصفتلاو نينقتلا ةلحرم )٢

ةيسابعلا ةفالخلا ناب إ ةيمالسإلا ةراضحلا راهدزا رصعو يومألا مكحلا ةلحرملا هذه لمشتو  
تاذ ةـيقالخألا تانودملاو قئاثولا رودص ةلحرملا هذهل هابتنالا دشيو ،ةملظملا ةرتفلا ةياهن ىتح              
وأ ةـفيلخلا نـم رشابم رودص وأ نيودت نود نم نيتقباسلا نيتلحرملا فالخب ،ةيقوقحلا ةفصلا                

ءاملع نم فلؤملا ،طيسبلا هنيوك     تب يلهألا عمتجملا تايلاعف لبق نم تجتنأ امنإو ،ةمكاحلا ةطلسلا         
يف ةدمتعملا ةينيد تازوح وأ سرادم تناك ءاوس ةيملع ةينيد تاعمجتو ،نيلومم راجتو نيركفمو             
ةـنميه نع ًاديعب تايلاعفلا كلت طاشنو ةيلاعف ىلع لدي امم ،ةيعرشلا فاقوألا معد ىلع اهنوؤش                

ةلاـسر  (ةـيموكح رـيغ ةيلهأ ىل       وألا نيتقيثو ءاقتنا مت ،تالاحلا ضعب يف الإ ةطلسلا طغضو         
نـكميو  ) نيـيمدآلا قوـقح   (ةيئاضقلا ةطلسلا ناكرأ دحأ اهبتك ةيموكح ةيمسر ةيناثلاو         ) قوقحلا
 ًاحرش ةلحرملا هذه يف ثحبلا نمضت و. دابعلا قوقح ىلإ امهترظنو نيفرطلا الك تاهجوت ةنراقم
هيركفمو مالسإلا ءاملع لبق نم ةلوذبملا دوهجلا ضعب نع         ًارصتخم قوـقح اياضـق لوانت يف          
  .  يندملاو يسايسلا اهدعب يف ًاصوصخ ،ةفلتخملا ناسنإلا

  

                                                           
  ١٥ةحفص عبارلا ءزجلا يلزتعملا ديدحلا يبأ نب ال ةغالبلا جهن حرش ١٢
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ـب تيمس ةصاخ ةلاسر      نيدباعلا نيز ـب بقلملا   ) ـه٩٥ت (نيسحلا نب يلع  مام  إلابتك     "
قاو دهـش نأ دـعب لوألا يرجهلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا يف             ")١٣(قوقحلا ةلاسر   ءالبرـك ةـع    

  ).ـه٦١(ةيمادلا

ةلاسرلا يوتحت لكشـب ملسـملا اهجاتحي يتلا ةايحلا بناوج مظعم يطغت ًاقح نيسمخ ىلع                 
يناسنإلا عمتجملا يف درفلا ةميق يطعتو    يليصفت تلصـفو تـننق ةـيقوقح ةنودم لوأ ربتعتو    ،،   

لـج ن   أ يداقتعاو ،يضاملا يف ةحضاو ةروصب ةيمالسإ رظن ةهجو نم ناسنإلا قوقح ميهافم            
دوـجو نم ضعبلا شهدنأ دقو ،اهب اوعمسي مل امبرو ،اهيلع اوعلطي مل ةيمالسإلا ةفاقثلاب نيينعملا        

متـي يك اهيلع ءوضلا طيلستل انعفدي امم ،ةيفاخب          تسيل عفاودل ،اهب ككشي حارف ،ةقيثولا هذه لثم         
  .ةيمالسإلا ةفاقثلاب نيمتهملا نيب اهسرادتو اهيلع عالطالا

ةجرد ىلع ًاطاقن ،يمالسإلا يقوقحلا ثحبلا قايس يف اهرصانع ليلحت يف           ةلاسرلا ريثتستو   
 اـهرابتعا حصيو ،ةيناسنإلا ميقلاب ءاقترالا ةجرد عفرتو ،ةميق تافاضإ مدقتو ،ةيمهألا نم ةريبك             

قوقحلا ضرع ةيجهنم يفو اهنيماضم يف      ةبراقم ندملا قوقحلاـب نيصاخلا نييلودلا نيدهعلل        ة ـي  
ماع   نيرداصلاةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقال    ا قوقحلاو ،ة  يسايسلاو مـمألا لـبق نـم       ١٩٦٦   
لود مظعم اهيلإ تمضناو ،ةدحتملا   .ملاعلا 

قلاخلاو ةطلسلاو عمتجملا دارفإ نيب تاقالعلا طمن قوقحلا ةلاسر مسرتو         ىـلع تزـكر    ف،   
ونل ةـينأتم ةساردبو ،قوقحلا هذهب ينعملا هرابتعاب درفلا         تبطاخ و ،ةيدرفلا  قوقحلا   هذـه ةـيع     

بـلاطي نأ لبق هباحصأ ىلإ قحلا لصوي نأب ملسملا ناسنإلا نم بلطت ةلاسرلا نأ ىرن قوقحلا             
ركذت ةلاسرلا نإ يأ    ،هب تسـسأ هذـه قوقحلا ةموظنمف      ". قحلا هل  نم" نم رثكأ " قحلا هيلع نم  " 
ألا قوقحلا رفوت ىلع فقوتي اهضعب وأ قوقحلا دحأب عتمتلا ةيناكمإو،اهنيب اميف طبارتلا   .ىرخ 

يحيضوتًالكيه مسرن نأ نكميو يتآلا لكشلاب قوقحلا ةلاسر دونبلًا   :  

  .هللا قوقح -١

  ).تادابعلا(لاعفألا قوقح  -٢

 ).ةيفاقثلاو ةيسايسلا قوقحلا(ةمئألا قوقح  -٣

 ).ةيعامتجالا قوقحلا(ةيعرلا قوقح  -٤

 .محرلا قوقح -٥
                                                           

  يرجهلا عبارلا نرقلا مالعأ نم ينارحلا ةبعش نب خيشلا هفلآ ،لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت ١٣
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نيسحلا نب يلع   مامإلا ركذ  عرفتمو لخادتم لكشب قوقحلا     لا ةمدقم يفف،   ضرعتسـي ،ةلاسر  
نيسمخلا   قوقحلا مث   زاجيإب  دتبم ،ليصفتلاب  اهحرشي،  قوقحلا لصأ هايإ ًاربتعم هللااب ناميإلا قحب        ًاء   
  :صنلا يف ءاج امك هللا قحف ،عرفتت هنمو

وأ اهتنكس ةنكس وأ ،اهتكرحت ةكرح لك يف كل ةطيحم ًاقوقح كيلع هللا نأ هللا كمحر ملعا                 " 
كـيلع هللا قوقح ربكأو ضعب نم ربكأ اهضعب  : اهب تفرصت ةلآو اهتبلق ةحراج وأ ،اهتلزن ةلزنم    

  ".…عرفت هنمو قوقحلا لصأ وه يذلا هقح نم ىلاعتو كرابت هسفنل هبجوأ ام 

نيلجرلاو نيديلاو ناسللاو عمسلاو رصبلا قح يهو        ،عبسلا حراوجلاو سفنلا قح ىلإ لقتني       
كـلذ يـف مالعإلا لئاسو لامعتسا ق    ح نع ريبعت يه ىلوألا ثالثلا حراوجلاو ،جرفلاو نطبل        او
هصن امأرقنف ،هريثأتو مالعإلا نع ربعي ًاصن راتخنلو تقولا  :  

الإ هـمامجاو بدألا ىـلع هلمحو ريخلا ىلع هديوعتو ىنخلا نع هماركإف ناسللا قح امأو                "
ن مؤـي ال يـتلا ةدئافلا ةليلقلا ةعنشلا لوضفلا نع هؤافعإو ايندلاو نيدلل ةعفنملاو ةجاحلا عضومل               

  ".  اهتدئاع ةلق عم اهررض

دروـيو ،يدهلاو ةقدصلاو موصلاو ةالصلا قح يهو اهلصفي ًاقوقح تادابعلل مامإلا يطعي             
نـم عرف   تتو قايسلا اذه يف محرلا قح لخديو ةيعرلا قحو ناطلسلا قح يهو ةيسايسلا قوقحلا             

مث )هل ربدملاو رمألابمئاقلا وه سئاسلا (ناطلسلاب كسئاس قح هتيمست بسح يه ىرخأ قوقح هذه      
كـتيعر قح درويف ةيسايسلا قوقحلا ىلإ ىرخأ ةرم دوعيل ،كلملاب كسئاس قح مث ملعلاب كسئاس                

  :ناطلسلاب

هـل هللا هلعج امب كيف ىلتبم هنأ و ةنتف هل تلع                   (   ج كنأ ملعت نأف ناطلسلاب كسئاس قح امأف
ببس نوكتف كيلع هدي تطس      دقو هكحامت ال نأو ةحيصنلا يف هل صلخت نأو ناطلسلا نم كيلع            ب 

هـيلع نيعتستو كنيدب رضي الو كنع         هفكي ام ىضرلا نم هئاطعال فطلتو للذتو      . هكاله كسفن   
ةـهوركمل اهتض              . هللااب كلذ يف      رعف كسفن تقق  عو هتقَق  ع كلذ تلعف نإ كنإف هدناعُت الو ه  زاعت الو

فن ىلع هل ًانيعم             نوكت نأ ًاقيلخ تنكو كيف ةكلهلل هتض  ال و ،كـيلإ ىتأ اميف هل ًاكيرشو كس         رعو
  ).هللااب الإ ةوق 

  :    مامألا لوقي ةيعرلا قوقح نع رخأ صن يفو 

اـمنإ هـنإف مهيلع كت                (   وق لضفب مهتيعرتسا امنإ كنأ ملعت نأف ناطلسلاب كتيعر قوقح امأف
ـل هر                  يص ىتح هلذ  و هفعض هكافك ن  م ىلوأ امف ،مهّلذو مهفع ض  ةـيعر ك   كل ةيعرلا لحم  مهّلحأ

الإ كـنم هـمظاعت اـميف رصنتسي الو ة                     وقب الو ة  زعب عنتمي ال ،ًاذفان هيلع كمكح ر  ) هللااـب (يصو
يـتلا ة                   وقلاو ة  زعلا هذه لضف نم هللا كاطعأ ام تفرع اذإ كالوأ امو ،ةانألاو ةطايحلاو ةمحرلاب

هللااب الإةوق الو ،هيلع معنأ اميف هاطعأ هللا ركش نمو ،ًاركاش هللا نوكت نأ اهب ترهق  .  

ةيعرلا اضر وهو لداعلا اهناطلس نم اهتيعرش دمتست ةموكحلا نإ صوصنلا هذه يف ىرن                
نيفرطلا نيب لصاوتلا لدابت دكؤي مامإلا        بتكاذلو ،مهتقفاومو    مكاـحلاو    موكحملا(  ةحيصـنلاو  )  



  ٣٥

درفلا رو  عشو نايغطلا عنمو ةمكاحلا ةطلسلاو درفلا نيب نزاوتلا قيقحتو ،امهنيب يملسلا شياعتلاو           
  .ةصاخ ةيسايسلاو دلبلل ةماعلا نوؤشلا يف ةيلوؤسملاو ةكراشملاب

ةـعرفتم محرلا قوقحو كلملا قح دكؤيف        )ةيصخشلا  ( ةيدرفلا قوقحلا يف  ةلاسرلا عسوتت       ،
كالوـم قح ةيعامتجالا قوقحلاب اهطبريو خألاو دلولاو بألاو مألا قح يهو ةريثك ًاقوقح اهنع               

مامإ قحو نذؤملا قحو كيدل فورعملا يذ قح مث كيلع هتمعن يراجل            ا كالوم قحو كيلع معنملا    
  .بحاصلاو راجلاو سيلجلاو ةالصلا

  :يتألا صنلا ّادروم لاملا قحو كيرشلا قح نمض اهنع ربعي ةيداصتقالا قوقحلاف

هعـضاوم نع هفرحي ال و هلح يف الإ هقفنت ال و هلح نم الإ هذخأت ال نأف لاملا قح امإ و                      "
هللا ىلإًاببسو هيلإ الإ هللا نم ناك اذإ هلعجت ال و هقئاقح ن             ع هفرصت الو   ىـلع هـب رثؤت ال و       .  

كـبر ةـعاطب هـيف لمعي الو ككرت يف هتفالخ نسحي ال نأ يرحلابو كدمحي ال هلعل نم كسفن                 
بهذـيف هـبر ةـعاطب لمعيف هسفنل      ً ارظن نسحأ كلام يف ثدحأ امبو كلذ ىلع هل     ًانيعم نوكتف 

    ."هللااب الإ ةوق ال و ةعبتلا عم ةمادنلاو ةرسحلاو مثآلاب ءوبتو ةمينغلاب

قـحو مصخلا قحو كيرشلا قحو كميرغ قح يهو ةلاسرلا يف تدرو ةيئاضقلا قوقحلا                
  : يتألا صنلا دري هيلع ىعدملا مصخلا

"           ، ىوعدـلا جرخمب هتلواقم يف تلمجأ ًاقح هيعدت ام ناك ناف هيلع يعدملا مصخلا قح امأو
نيـبأو ةـلهملا لهمأ و قفرلاب كتجح دصق تدصق و هيلع يعدملا عمس يف ة                طلغ ىوعدلل ناف  

الو كـتجح كـنع بهذتف لاقلا و ليقلاب هتعزانمب كتجح نع لغاشتت ملو فطللا فطلأو نايبلا                 
  ."هللااب الإ ةوق الو ،كرد كلذ يف كل نوكي 

ري شـملا قـحو ريشتسملا قح يهو ةيعامتجالا قوقحلا ضعب حرطي          لىرخأ ةرم دوعي    مث   
نمو كرس نم قحو      لوئسملالئاسلاو ريغصلاو ريبكلا قحو حصانلاو حصنتسملا و كيلع           كءاسأ 

  .كتلم لهأ قح مث 

ريغ تايلقألاقوقحب ةيناسنإلا هتلاسر مامإلا متتخي           ، نيـب شياـعتلل ًاـجذومن       مدقيوةملسملا  
 زـييمتلا لكاش   م عنم هلالخ نم فدهيو   . يمالسإلا عمتجملاو ةيمالسإلا ريغ ةيعامتجالا تادحولا     

ينيدلا رهقلاو    ةاواسماللاو يموقلا   وأ  ةيوه ىلع ظفاح امم ،يفاقثلا       وأ  يـف اـهدوجو      و تايلقألا 
ةـينثالا ةطراخلا ةءارق نم كلذ ةظحالم نكميو تضم يتلا نينسلا تائم ةليط يمالسإلا قرشلا               

كرتلاك قرشلا  ةقطنم يف شيعت ةيبرع ريغ بوعش تلازالف ،يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلل ةينيدلاو            
شولبلاو داركألاو سرفلاو  و دونهلاو ربربلاو     شياعتت ةيوامسلا ريغو ةيوامسلا نايدألا تلازالو      … 

يتلا ةيناسنإلا هتعيبطبو نيدلا اهلمحي يتلا حماستلا حور ىلع لدي امم ،نيملسملا عم            عونتلاب حمس      
ينيدلاو يقرعلاويموقلا ملف  رجي     .ةملسملا بوعشلا بيرعت  

قوقحلاكلت نعربع  مهيف لوقيف ةمذلا لهأ قحب مامإلا   :  

هـتمذ نم مهل هللا لعج امب يفتو هللا لبق ام مهنم لبقت نأ مهيف مكحلاف ةمذلا لهأ قح امأو                    "
كسـفن ىلع هب هللا مكح امب مهيف مكحتو هيلع اوربجا و مهسفنأ نم اوبلط اميف هيلإ مهلكت و هدهعو   
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هدـهعب ءافولاو هللا ةمذ ةياعر نم مهملظ نيبو كنيب           نكيلو ،ةلماعم نم  ) مهنيبو(كنيب ىرج اميف      
الو لوـح الو ،هللا قتاف      ) همصخ تنك ادهاعم ملظ نم    :(لاق هنأ انغلب هناف لئاح هللا لوسر دهعو       

  ".هللااب الإ ةوق 

  :يمازلإلا صنلا اذهب هتلاسر مامألا متخيو

اـهتياعر كـيل    ع بـجي لاوحألا نم لاح يف اهنم جرخت ال كب ًاطيحم ًاقح نوسمخ هذهف              "
بر هللا دمحلاو ،هللااب الإ ةوق الو لوح الو ،كلذ ىلع هؤانث لج هللااب ةناعتسالاو اهتيدأت يف لمعلاو                  

  ".نيملاعلا

  )٥(مقر قحلملا يف تبثم ةلاسرلا صن 

  

 

   

يدرواملا نسحلا    وبأ خيشلا هب   زيمت ام لعلو   يف   )ـه٤٥٠يفوت(    ةيناطلسلا ماكحألا " هباتك   
ريظنتلاو حرشلايف ةقدلاو حوضولا    وه   " ةينيدلا تايالولاو   ةيمالـسإلا ةـفالخلل يسايسلا جهنل     ل  

ًاريوـطتو اميظنت سيلو هتابلطتمل ًةباجتساو عقاولل ًاريرقت ءاج يناطلسلا هقفلا نأ رابتعاب ،ةمئاقلا              
اهنمـض ،دابعلا حلاصم قيقحتل اهب ماي       قلا ةطلسلا بحاص ىلع ةمزلم تاميلعت نم رطس امو ،هل         

اـم يف ظحالملاو    ". صاخو ماع نابرض نييمدآلا قوقح يف فورعملاب رمألا       " ناونعب لصف يف    
سفنـب رـخآ باتك بحاص      ) ـه٤٥٨ت(يلبنحلا ءارفلا ىلعي يبأ هدعب هفلخ نمو يدرواملا هبتك        

يدرواـملا باـتك نـم لصألا قبط ةخسن وهو          "ةيناطلسلا ماكحألا "مسالا   قرـط ءانثتـساب     ،   ،
قوقح نأب جاتنتسالل اندوقي اذهو ،نييمدآلا قوقح لصف يف ىروشلا أدبم اطقسا امهنأ ،لالدتسالا              
ىـلإ جاـتحت الو ،مكحلل ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف ًالصأ ةررقم ،اهنع اربع امك نييمدآلا                

  .ةيمالسإلا ةفاقثلا خيراتيف ةئيضم ةمالع كلذ دعي امم . دابعلل اهريرقت وأ اهحنمل ىروشلا ةيلمع

داـبعلا حلاصـم عـم لـماعتلا ةيفيك يف بستحملا قتاع ىلع ةاقلملا تايلوؤسملا لصفي                  
ىماـيالاب ةـيانعلاك ةـيعامتجالا بسـتحملا تابجاو يف رخآ ًالصف دقعيو ،ةيندملاو ةيداصتقالا               

قوـقحو ىلا   ـعت هللا قوـقح نيـب ًاكرتشم ناك اميف فورعملاب رمألا           " هامسأف ءاسنلاو رصقلاو    
ةـثالث ىـلإ اهمسـقيف تاركنملا نع يهنلا         " ثلاث لصف يف يدرواملا يضاقلا نيبيو       ". نييمدآلا
  :ماسقأ

ناـك اـم ثلاثلاو   . نييمدآلا قوقح نم ناك ام يناثلاو . ىلاعت هللا قوقح نم ناك ام امهدحأ      
  ).٦(مقر قحلملا عجار. نيقحلا نيب اكرتشم

اـم يناثلاو   . تادابعلاب قلعت ام اهدحأ ماسقأ ةثالث ىلع      ف ىلاعت هللا قوقح يف اهنع يهنلا امأ       
  .مسق لك يف ةعرفتم تاليصفت اهيفو تالماعملاب قلعت ام ثلاثلاو تاروظحملاب قلعت



  ٣٧

 ةيمالـسإلا ميهاـفملاو ميـقلا دصاقمل ليصأت نع ةرابع         " كولملا ةحيصن   " رخألا هباتكو    
  .ناسنإلا قوقح عوضومب ةقلعتملا

ةيمالسإلا ةيسايسلا  تاباتكلا وأ ،  يمالسإلا هقفلا بتك نودت مل     ناسنإلا قوقحب ةصتخم اباوبأ     ،   
   ، مت نكل    نآلا لوادتم وه امك تابراقم ضرع  نـم ديدعلا يف اهمارتحاو ناسنإلا قوقح ميهافم        و  

ةماعلا ةيرظنلا عم ةلخادتم ةروصب  ،ةيمالسإلا قئاثولا  دنع رثكأ تلصفو ،مالسإلا يف مكحلا ماظنل  
،      ةيعونو  لكش ثحب      رـكفلا  يـف باهـسإب تـثحبو        دارـفألاو ةـمكاحلا ةطلسلا نيب ةقالعلا

ءاوس   ،يمالسإلا يسايسلا /يفسلفلا ةيمالسإلا ةفالخلا  تجتنأ يتلا ىروشلا ةيرظن نم قلطنملا       مث     ،
          ، دنع ةمامإلا ةيرظن    وأ امهدعب امو ةيسابعلاو ةيومألا ةفالخلا يف امك ضوضع كلم ىلإ تلوحت  

م تعضخو  ةعيشلا نيملسملا  بتك يف باهسإبو ،هقفلا ملع ثحابم يف نينقتلل ناسنإلا قوقح ئداب           ، 
لكش تاهرابتعاب ،ميقلا ةيمنتو يونعملا مازتلالاو يريمضلا يعولا ةيمنتل ةيعاسلا ،قالخألا مراكم            

  .ناسنإلا قوقح ئدابم ليعفتل ،يقوقحلا مازتلالا يف سسألا مهأ دحأ

قتسم عوضومكناسنإلا قوقح حرطت ملو      تاذ دحب  ل  لئاسرلاو تافلؤملانم ديدعلا تبت    ُكو ،ه     
حبـص  أثيحب ،هدعب امو يومألا مكحلا ناب       إةينيدلا ةسسؤملا نع ةيسايسلا ةسسؤملا لاصفنا دعب        

ثيدـحلا نيودـتب اولغشـنا نيذـلا ءاـهقفلا ةدعبتسم ،ةفالخلا ةطلسل ةعضاخ هتاعيرشتو نيدلا                
تاـحراطملا يـف لاغشـنالاو ،يمالس       إلا هقفلا يف عسوتلاو   ) لوألا يرجهلا نرقلا ةياهن   (يوبنلا

       ، ءارـمألا اـيارم لـثم ةـيقيرغإلا بـتكلل قاطنلا ةعساولا ةمجرتلا ةكرح نم ةدلوتملا ةيركفلا
ةيسايس تاشاقن ةئيه يتلا ،اهريغو     ةنمدو ةليلك ةيسرافلاو    /  ، هكرح تدلو   ةعساوو ةقمعم ةيعامتجا

و ركف  يف ةلاعف  ، ةفاقثلاميق    ةدئاسلا ،      ا ةحضاو اهتامصب تكرت      ةيمالـسإلا ةراضحلا ءانب يف ملاعمل
 ا  نوحرشي ،ءاهقفلاو ءاملعل عرشو ،     ميقلاو ميهافملا هذه ليصفتلاب      ةـينيد رظن ةهجو نم ةـماقإك      

،   ناسحإلاو لدعلا  نيملسملا حلاصم قيقحتو يف ىروشلا جهنم عابتاو        دادبتسالا حبقو   ،مكحلاةرادإ     
حصنلا ءادسإو قحلاب رهجلاو ملظلاو   .اهريغو ميلعتلا قحو) يأرلا ةيرح(، 

يتلا بتكلا ًاصوصخ ،لمأت    لاو ةساردلا قحتست ةديدع رداصمب ةيمالسإلا ةبتكملا تلفح دقو        
يرماـعلا فـسوي نـب دـمحم نسـحلا وبأ ـل            " يرماعلا اياصو : "لثم يناطلسلا هقفلا تجلاع   

مهملا فلَؤملاو    )م٩٩١ت( يـلازغلا دـماح وـبأ ماـمألل        " كوـلملا ةحيصن يف كوبسملا ربتلا     "، 
كلذكو   )م١١١١ت( باـتكو  ) م١٢٦٩ت(ةعبيـصا يبأ نبأل     " ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع    "، 
باـتكو    )م١٣٠٩ت(يقطقطلا نبأل   " ةيمالسإلا لودلاو ةيناطلسلا بادآلا يف يرخفلا     " رـيرحت  "، 

: لصـف هباتك نم يناثلا بابلا يف دروأ       ) م١٣٣٢ت(ةعامج نبأل   " مالسإلا لهأ ريبدت يف ماكحألا    
ةرشع هيلع مهلو قوقح ةرشع ةمألا ىلع ةفيلخلاو ناطلسلل         " هيلع امو قوقح نم ناط      لسلل ام يف  

ةطساو "ىمسملا  ) م١٣٨٨ت(ينايزلا ىسوم ومح وبأ باتك و       ) ٧(مقر قحلم عجار    " خلا...قوقح
يدنشقلقلا هللا دبع نب دمحأ بتك ام و          "كولملا ةسايس يف كولسلا    ةفالخلا رثآم  "يف  ) ـه٨٢٠ت(، 

لـهأ نـم يراصـحقالا يفاك نسح فيلأت         " ملاعلا ماظن يف مكحلا لوصأ    "، و   "ةفالخلا ملاعم يف  
تاـياورو راـبخأ ةروكذـملا تاـفلؤملا نم يأ يف دجتس ،ريثكلا اهريغو     ) م١٦١٦ت(ةنسوبلا  

ةيعرلا مكح ةيفيك يف مهرظن تاهجو نوحرشي نيطالسلل ءاملعلا اهبتك ةيسايس لئاسرو ،صصقو      
ًادج هبيرقو ةحضاو ميهافم نيركفملا كئلوأ َفلأ اميف دجت امك ،داب           علا رومأ ليهستو لدعلا قيقحتو    
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ماـظنلا ظفحو لدعلا طسبو ةاواسملاك ةيناسنإ ئدابم تنمضت ،رصاعملا مهفلاب ناسنإلا قوقح نم              
يرـكفلا ريظنتلا ىرج ةجردل ،ةيلهألا بورحلاو نتفلا عنمو دابعلا حلاصم قيقحتو            ) ةمألا(ةلملاو

لثم لداعلا ءاضقلا مظنل ةيساسألاو ةيسايسلا        تالوقملا ضعبل ينيدلاو   رـطم نم ريخ لداع مامأ  " 
ةـيرظن ىلإ تحنج تاباتكلا كلت مظعمف        "مودت ةنتف نم ريخ موشغ مامأ     "ىرخألا ةلوقملاو   " لباو  ،

               ، ناطلسـلا ربع الإ اهنامض متي نلو ،اهقيقحتل لخدملا اهنإو ،ةمكاحلا ةطلسلاب ةيعرلا قوقح طبر
دقعلا "ريهشلا هفلؤم يف    ) ٩٣٨ت(هبر دبع نب دمحم نب دمحا نيدلا باهش هدرو        أ اميف كلذ ىلجتيو   

اذـهب ًالوطم ًاصن    " ناطلسلا ىلإ نارمعلا ةجاح ناطلسلا يف ةولؤللا      "باتك يف دروي ثيح     " ديرفلا
  :يتألا هنم سبتقن ،صوصخلا

وـهو ،اين   دلا رادم هيلع يذلا بطقلاو ،دودحلا ماوقو ،قوقحلا ماظنو ،رومألا مامز ناطلسلا           
عـ          مقن  يو ،مهموـلظم رصـتنيو ،مهميِر  ح عنتمي هب ،هدابع ىلع دودمملا هلظو ،هدالب يف هللا ىمح

 ١ ج١٩٤٠ةنـس ةرهاقلا ةعبط ديرفلا دقعلا باتك يف دوجوملا صنلا خلا       ...مهفئاخ نمأيو ،مهملاظ  
   .١٠٧ -ص

اسلا مكحلا ةمظنأل ةيخيراتلا روذجلا ىلع فرعتلل تاباتكلا كلت كلقنتو   اـهريثأت ىدـمو ةقب    
ام نإ مغر ،مهمكح سيركتل كلذ فيظوتو مهقبس نم كولسب ماكحلا هبشت ربع رضاحلا تقولا ىلإ 
نيطالسـلاو ءافلخلا ةسايس ريظنتو ريربتل ،ءاملعلا كئلوأل ًانايحأ طغضلا تحتو بلاغلا يف بتُك              

ضـعب ةروكذملا تافلؤ   ملا يف ديكأتلاب تمدعناو ،مكحلل ةينيدلا ةيعرشلا ءاطعإو ،مهل نيرصاعملا         
كلذـكو ،ناطلسـلا وأ ةفيلخلل ةيعرلا باختناك ،ةيلاحلا ةيسايسلا ةايحلا يف ةروطتملا تازكترملا              

      ، ةاـيحلا روـطتل ةيضرألا تدهم اهنكل ،خلا        ...عمقلاو دادبتسالا ةفصل يفنو ،ًايملس ةطلسلا لوادت
نيسـحتب ةـبلاطملل ءا   ـفلخلل ةـضراعملا تاـكرحلا ءوشن مهف ىلع اندعاسي ام اذهو ،ةيسايسلا      

ناوخأـك ءاـملعلاو نيركفملل ةيرسلا تاطابترالاو تاعمجتلاو         تاضافتنالا ىتحو لب ،عاضوألا     
وـحن مـكحلا تاـسايس ريوطتب ةبلاطملا نع لزعمب أشنت مل يهف ،مهريغو ىفولا نالخو افصلا                 

  .لضفألا

ةيناثةيواز نم اهتحرطو ناسنالا قوقح راكفأل ليصفتلاب تقرطت ىرخأ تانودم نكل   رـيغ  ( 
قداصلا رفعج مامألا ةلاسر    ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن      ،  )ةيموكح يف  )ـه١٤٨ت  (   

صنـلا اهنم سبتقن ،زاوهألا يلاو ىشاجنلا هللا دبع ةلاسر ىلع هباوج دنع ةي              الولا ىنعمل هريسفت  
كصالخ ن أ ملعاو ،هفوختم تنأ امم تصلخت هب تلمع نإ ،ييأرب كيلع ريشأس نأ ملعأو             : "يتألا

               ، ةرـشاعملا نسحو ينأتلاو ،ةيعرلاب قفرلاو هللا ءايلوأ نع ىذألا فكو ،ءامدلا نقح نم كتاجنو
قتراو ،هلسر نم كيلع دري نمو كبحاص ةرادمو ،فنع ريغ يف ةدشو ،فعض ريغ يف نيل عم                 

،...." }ىلاعت{هللا ءاشنإ لدعلاو ،قحلا قفاو ام ىلع مهقفوت نأب كتيعر قتف      اـمك  ةلاسرلا رخأ ىلإ  
، ١٢٢-١١٤ةحفص " ةبيغلا ماكحأ نع ةبيرلا فشك"باتك يف يمظاكلا يلع ديسلا ققحملا اهدروأ 

  .م١٩٨٧ةيناثلا ةعبطلا توريب ءاوضألا راد نع رداصلا 
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نع كلذب ربعتف ،مهنيب ةلدابتملا دارفألا قوقح نع ثدحتت ةيقئاثو صوصن قداصلا مامأللو               
لوقيف ،هريغ نع مالسإلا اهب زاتماو اهيلع دكأ ةيعامج ق      وقح يهو ةنماضتملا ةيعامتجالا قوقحلا    

ىرعيو يستكي الو ،هوخأ شطعيو      ىوري الو ،هوخأ عوجيو عبشي ال نأ ملسملا ىلع ملسملا قح          "  
                ، ًاريخ هل  مَت الو ،هطعأف كلأس اذإو ،هلسف تجتحا اذإو ،كسفنل بحت ام ملسملا كيخأل بحأ ،هوخأ

هـلجأو ،هرزـف دهش اذإو ،هتبيغ يف هظفحاف باغ اذإ ،رهظ ك       ل هنإف ،ًارهظ هل نك ،كل هلمي الو       
، ينيلكلا ةمالعلل٢ج يفاكلا لوصأ باتك يف اياصولا هذه لثم ديدعلا هتبثم ،خلا...همركأو  ،.  

هتمدقم يف صاخ لصف يف نودلخ نبا دروأ          يف ًاصن درون " نارمعلا داسفب نذؤم ملظلا نأ   " 
وهو ،يرورض رشبلل عامتجالا نأ عضوم ريغ يف انل مد          قت دق هنأ ملعا   "لوقي ذإ يرشبلا نارمعلا     

همكحو ،هيلإ نوعجري ٍ مكاح ٍ عزاو نم عامتجالا يف مهل دبال هنأو ،هيف ملكتن يذلا نارمعلا ىنعم                  
باقعلاو باوثلاب مهناميا هيلإ مهدايقنا بجوي هللا دنع نم لزنم ٍعرش ىلإ ًادنتسم نوكي ةرات               : مهيف

    ، هغلبم هب   كلذ باوث نم هنوعقوتي ام اهيلإ مهدايقنا بجوي             ءاج يذلا هيلع   ةيلقع ةسايس ىلإ ةراتو  
  .خلا...مهحلاصمب هتفرعم دعب مكاحلا

دوجو نم ةيفسلفلا داعبألا ليصفتلابو ،نيملسملا ءاملع نم ددع               اـمك ،نا   سنإلاحرش كلذكو
بـتك ام يف يبار     افلا رصن وبأ فوسليفلاو يدنكلاو انيس نبا هفلخ يذلا يفسلفلا ثارتلا يف هارن            

نـباو مزـح نـباو نوطالفأل       " ةيروهمجلا"باتكل هصيخلت يف دشر نباو ،ةلضافلا ةنيدملا نع         
،  " ناطلسلا ةبحص يف يناثلاو ناطلسلا بادآ     "نيثحب يف   ) م٧٥٩ت(عفقملا هيلع صن ام   ويذمرتلاو

علا نومأملا ةفالخ يف دهعلا ةيالول هيلوت دنع        ،)ـه٢٠٣ت(اضرلا ىسوم نب يلع مامألا      ،يـساب  
ةيعرلا نع روجلاو ملظلا عنمو لدعلا ةماقإ لوح        ءارآ نم  امك   ،  دـهعلا ةقيثو يف    اهدروأ  يـتلا   ،   

هتيالول ةماعلا طوطخلا اضرلا مامألا اهرهظ يف بتكو ،نومأملا ةفيلخلا اهررح   .هتايلوؤسمو 

تاعادـبإ ،ةـيركف لماعت لوصأو ،هيجهنم دعاوق نم ،ةرتفلا كلت ءاملع ضعب هزجنأ امو                
،        هاسمو ىوتسـم دـكأُت     ديدجتلاو حماستلاو راوحلاو فالتخالا بدأل ةيرظنلا تاسيسأتلا يف تام

نـع أبنت ىنعملا ةليلج ةلوقم هل       ) ـه١٥٠ت  (ةفينح وبأ مامألاف ،داقتعالاو ريبعتلا ةيرحل روطتلا      
لـمتحي أطخ يريغ يأرو ،أطخلا لمتحي باوص ييأر         "لوقي ذإ راوحلا بدأ يف يقرلا ىوتسم        

مو "باوصلا الإ ادـحأ ترواـح ام      "هلوق  ) ـه١٨٠ت  (بهذملا بحاص كلام مامألا نع لقن ا      ، 
نـبأو ،لـيفط نـبأو دوهج لهاجتي نأ ثحابلل نكمي الو             "هناسل ىلع قحلا هللا رقي نأ تينمتو        ،

  .لاجملا اذه يف مهريغو يربطلاو ،ةجام

ةنس يرعملا يلع نب نيسحلا ريزولا ىلإ       )ـه٤٣٥ت(ىضترملا ديسلا بتكو   ـه ٤١٥،  ي  ف  
،     ،ناطلسلا عم لمعلا ةلأسم    مهعم لمعلا ةيفيكو نيطالسلا ميسقتو هتلاـسر يف ركذيف        ناـك اذإو   " 

ىـلإ هب لصوتم هنأ انضرف يذلا عضوملا يفو  هاركإلاعم ملاظلا لبق نم يلوتلا حابأ دق عرشلا       ،
ةهج نم  ةيالو اهنوك درجم ةيالولا هذه يف حبقلا هجو نكي مل هنأ انملع ،تابجاولاو قوقحلا ةماقإ                

قطنلا درجم اهحبق هجو سيلف هاركإلاعم نسحت تناك امل رفكلا ةملك راهظإ نأ انملع دقو ،ملاظ           ،
زـيزعلا لبق نم ىلوت مالسلا هيلع فسوي نأب نارقلا قطن دقو            . راثيإلا طرشب لب اهراهظإو اهب    

يـنأ ض  رألا نئازخ ىلع ينلعجا  {لاقف هسفن ىكز ىتح ،ةيالولا هذه يف هيلإ بغرو ،ملاظ وهو            
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بجي ناك يتلا قوقحلا ةماقإ نم ةيالولاب هنكمت نم هانركذ ام الإ كلذ نسحل هجو الو           } ميلع ظيفح 
" ىضـترملا فيرشـلا لئاسر    " باتك يف ةلاسرلل لماكلا صنلا ىلإ عوجرلا نكمي         ". اهتماقإ هيلع 

مـق  ةـنيدم ميرـكلا نارقلا راد ،يئاجر يدهم ديسلا دادعإ           ) ىضترملا فيرشلا (نيسحلا نب يلع  
  .ناريإ

نـب يـضاقلا عسوأ لكشب ةيسايسلا قوقحلا ليعفتو ناطلسلا عم لمعلا ةلأسم سفن روطو               
سوواـط نب ديسلا اياصو نكل ،لوألا ءزجلا        " بذهملا"هباتك يف   ) ـه٤٨١ت(يسلبارطلا جاربلا   

باتك يف اهيلإ عوجرلا نكميو رثكأ عوضوملا لصفت ماكحلا عم ةقالعلا ةيعونو نيوكت لوح هنبأل             
قوـقحل ةـبراقم وأ ةقلعتم ميهافم تدروو ،ينسحلا سوواط           نبال" ةجهملا ةرمثل ةجحملا ف   شك"  

،  ريفكتلا ذبنو ،هتيرحو ناسنإلا ةميقو ،راوحلا بدأك ناسنإلا        حماستلل ةوعدلاو دـنع ترهظ امك      
اـمنيح   "ةيعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا ةسايسلا     "يف  ) ـه٧٢٨ت  (هيميت نبا مالسإلا  خيش    ،

،             م ىلع زكر   ةـيعرلا يف لدعلا ققحتب ققحتت ةطلسلا ةيعرش لعج ةجردل ،ةلادعلا قيقحت عوضو
ةرفاك تناك ن   إو ةلداعلا ةلودلا رصني هللا نإ     " ةروهشملا ةملكلا هيلإ تبسن ىتح ،اهتأشن يف سيلو         

ميقلا نبا هيقفلا هيميت نبا ةيرظن خسرو هرصانو         )١٤("ةنمؤم تناك نإو ةملاظلا ةلودلا رصني الو        ،
موقيل هبتك لزناو هلسر لسرأ هللا نإف       "هصن امب   " ةميكحلا قرطلا "هباتك يف   ) ـه٧٥١ت(ةيزوجلا

تـماقو ،قحلا تارامإ ترهظ اذإف ،ضرألاو تاومسلا هب تماق يذلا لدعلا وهو ،طسقلاب سانلا              
نـبا فرعو    "هرمأ نم هاضرو هنيدو هللا عرش مثف ،ناك قيرط يأف هحبص رفسأو ،لدعلا ةلدأ               ،

،           "يتلا يه ةلداعلا ةس     ايسلا ميقلا  اهملع نم اهملع ،ةعيرشلا نم يهف رجافلا ملاظلا نم قحلا جرخت
،  ...اهلهج نم اهلهجو   لقحلا سفن يف تالاقم    عيبرلا يبأ نبا  نود  كلذكو  خلا قرزألا نبا بهسأو    ،

و لدعلا ةماقإو ةعيرشلا ةماقإ يه      ،مئاعد عبرأ ىلع مئاقلا كلملا ناكرأ حرش يف        ةيسايسلا ةياعر  لا 
  .ةحيصنلا لذبو ةبرجتلاو يأرلا يوذ ةروشمو

ا دبع نب   نيدلا زع هيقفلا ربتعاو    دـصاقملا راصتخا يف دئاوفلا     "هباتك يف اهدروأ امك مالس      ل 
،             "نمحرلا دبع نيدلا لالج قيقحت     داـبعلا ىلع ىلاعت هللا قح يه ةعبرأ مالسإلا يف قوقحلا نأ  ،

           ، ،   ضعب ىلع دابعلا ضعبل قحو ،هسفن ىلع دبع لكل قحو ددـع بتكو    دابعلا ىلع مئاهبلل قحو  
ءاملعلا نم هميق ليصأتو  ،ناسنإلا قوقح نع ًارخؤم نييمالسإلا نيثحابلا     و   نيدنتسم   ،  هـيقفلا   ىلإ   

  ىفوتملا يبطاشلا يكلاملا 

ةعيرشـلا دـصاقم      لوح ثحابم نمضتملاو   ،"تاقفاوملا"هباتك يف   ) ـه٧٩٠(  و  تاـياغلاو  
ا تعرش اهلجأ نم يتلاحلاصملا تارورض   .ماكحأل، 

  

  :ءْانبلاو سيسأتلا ةداعإ ةلحرم )٣

ىرج ،رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف تأدب يتلا ةيمالسإلا ةضهنلاو ريونتلا رصع ةرتف يهو              
فوفـص يـف عساو ريثأت امهل ناكو ،براقتم تقو يف امهرودص نمازت نيتقيثو ىلع زيكرتلا                

                                                           
  تيوكلا ،مق رلا راد ،مالسإلا يف ةبسحلا ،ينارحلا هيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت 14
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ارزـيملل ىلوألا   ( ةضهنلا رص ع ميهافم و تاغايصل ةبراقم ةروطتم ةغلب تبتك ،ةيمالسإلا ةمألا         
  ) .يبكاوكلل ةيناثلاو ينيئانلا

مدـقت نـم هـيلإ تلـصو امو اهتايح يف ةيرشبلا اهتعطق يتلا ةريبكلا تاروطتلل ةجيتن                 كو
 ،ناسـنإلا قوـقحب ةـقلعتملا تاساردلاو ثوحبلا ريوطتب نويمالسإلا نوركفملا متهأ ،ةراضحو            

، ١٩٤٨ماع  لايملاعلا نالعإلا رودص دعب ًاصوصخ       هلبقو ةضـهنلا داور نـم ددـع        بتك دقف     
لا تايادب يف ةيمالسإلا   نيماضم اوحرشو  ةيسايسلا قوقحلا نع  رشع عساتلا نرقلاو    يضاملا نرق       

ناسنإلا قوقح  و تايرحلا  رـيخو ،ةيرحلا نع يواطهطلا تاباتك لهاجتي نأ ثحابلل نكمي الو               ،
قـيفر تاباتكو ،مالسإلا عئار  ش يف لاملاو ضرعلاو سفنلا نوص نع بتك امدنع يسنوتلا نيدلا       

يـف هدـبع دـمحم خيشلاو نيمأ مساقو ،ةيمالسإلا ةظقيلا يف يناغفألا نيدلا لامج ديسلاو مظعلا               
تـسرأ يـتلا تاباتكلا كلت ،نييوضهنلا نم مهريغو مكحلا يف قزارلا دبع يلعو ةأرملا قوقح                

رـثكأ تاسارد اهنم تقل     طنا ةمهم ةيضرأ تلكش يتلاو ،يمالسإلا يقوقحلا      /يسايسلا ركفلا مئاعد  
  .ناسنإلا قوقح عيضاوم يف ًاصصخت

  

 

  

ملا نيدهتجملا خيش   ١٩٠٩ماع يف غاص     يف ةكراشملا قح ينيئانلايفجنلا نيسح دمحم ازر ي   
ةـيهق  فلا هتقيثو يف ،ةموكحلا ةطلس ردصم يه بعشلا ةدارإ رابتعاو ،دالبلل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ         

ةلملا هيزنتو  ةمألاهيبنت  " ةموسومل  ا ةيخيراتلا نـم ةطلسلا موهفمل هقاقتشاو هريوطت لالخ نم          "   ،
عيطتسـي ال بعشلا نأ     (هتنودم يف دروأ دقف     " تالماعملا هقف "دوقعلا باب يف ةتبثملا ليكوتلا ةركف       

 ةدم هلو خسفلل لباق دقاع    تلا اذهف يلاتلابو ،دوقعلا يف ةلاكولاب هيبش اذهو ،ادحأ لكويف هعيمج مكحلا           
هريغو ضقنلاو ديدجتلل ةلباقةددحم يسايسلا هقفلا يف ةرم لوأل رايتخالا ةيرحل سسأ كلذبو )١٥()   ،
ةيروتـسد تاـهجوت     ىلع رثعن مل ،يمالسإلا ركفلا يف اهل قباس ال ةيروتسدلا ةركفو          . يمالسإلا  

يه ةدئاس ةركف كانه تناك ،خيراتلا اذه لبق         ةنودم ةيمالسإ  اـمك ةددـعتم نيماضم ذخأت   " لدعلا" 
     ، تاداـهتجا ىدـحإ يـهف ةيمالـسإلا ةلودلا روتسدل بتكي نأ ام             أءاملعلا نم نومدقألا اهلصف

  . ينيئانلا تاعادبإو

ينيئانلاو   ،/فرشالا فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا ءاهقف     دحأ       )١٦("م١٩٣٦ماـع   يفوت   قارعلا
راصنأ نيب عارصلا   ءانثأ هباتك رشن   ةيطورشملا يديؤمو ةدبتسملا "   طاـسوأ يـف     "ةيروتسدلا يأ     

ةروثلا ءانث  أايكرت ىلإ ريثأتلا دتماو ،ناريإو قارعلا يف ًاصوصخ يمالسإلا قرشلا يف نيملسملا             
ينيئاـنلاف  . كاذـنآ ريونتلاو ةضهنلا ةئيب نم ةقثبنملا ةيسايسلاو ةيركفلا ءاوجألا مكحب ،ةيروتسدلا           

                                                           
  .١٩٩٨ربمفون  ٩٠ددعلا ةيندنللا رونلا ةلجم رابجلا دبع حلاف ١٥
  .١٩٩٠ةيناثلا ةنسلا سماخلا ددعلا مسوملا ةلجم  ١٦

  



  ٤٢

) ةطلسلا( ةينمزلا ةيالولا نأب(ىري ثيح ةيرصعو ةي فسلف ةيجهنم لالخ نم ةطلسلل هتيرظن غاص
نأـش ال يسايس نأش اهسفن ىلع ةمألا ةيالو نأو ،ةم           ألل يه  )رضاحلا تقولا ( ةبيغلا رصع يف  

ةـيناكمإ مدـع نا ذإ ينمزلا ىنعملاب امنإو ،يسايسلاو يعرشلا نيب ةزياحملا ىنعمب ال ،يعرش                
سـلجمب ةدـيقم ةطلـس ةماقإ ربع اهناطلس قيقحت           يف ةمالل لاجملا حتفي ،ةيهلإلا ةمامإلا ققحت        

روـطتو ةكرحو ةينب جاتن يهو ،يرشب نأش ةطلسلا نوكت كلذ ىلع ًاءانبو              )١٧()بختنم ىروش   
  . هتايصوصخو عمتجملا

ةيهقفلا ةقيثولا  نوكتت  ،      ل   ةـمدقملا نم    ةثيدحلا ةيمالسإلا ةلودلا يف مكحلل ةيروتسدلا ةيرظنل
  :يه لوصف ةعبرأو 

  .اهتيعورشمو ةلودلا دادبتساةقيقح حرش  -١

 .يساسألا نوناقلا قيقحت -٢

 .يوروشلايباينلا سلجملا  -٣

ةباقرلاوةاواسملاو ةيرحلا ىنعم حيضوت -٤  . 

ددـحيو ،بعشلا هاجت اهتابجاوو اهتامازتلاب ةيفوملا ةلودلا ةماقإ يه ينيئانلا ةلاسر رهوجو             
  :ام هنيتليسوبمهنايغط داعب إو ماكحلا فارحنا مدعل ىلثملا ةقيرطلا

  .اهعابتاضرفيو ةلودلا تابجاو و قوقح ددحي روتسد  -١

نولوتي ،ةريخلا   هبلاطملو بعشلل مهبحب   نيفورعملا ،ةمألا يف ءامكحلاو ءايكذألا مضي سلجم       -٢  
 روتـسدلا نمضتي الآ ةطيرش ،ةموكحلا لامعأ ىلع ةباقرلاو ،روتسدلا قيبطت ىلع فارشإلا            

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ضراعي دنب يأ

هصن ام ةاواسملا يف      ينيئانلالوقي   نـع ةذوخأـملا نيناوقلا فرشأ نم ةاواسملا نوناق نإ         "  
  ".نيناوقلا كلت حورو اهساسأو ةلادعلا ىنبم وه لب ةيمالسإلا تاسايسلا

يه ينيئانلا دنع ةيرحلاو   ءايـصوألاو ءايلوألا مامتهاو ةبوصغملا ةمولظملا ةيرحلا ةقيقح         "  
    ، باصـتغا نع ةرابع ةبصاغلا ةلودلا دادبتسا حور نأ اوفرعو           اهيبصاغ يديأ نم اهذاقنتسا يف  

اهتيطارقميد-ةلودلا ةيطورشم نأو ،ةيرحلا هذه  زتنا نع ةرابع-    ".ريغ ال اهبصاغ نم اهعا 

) يموـقلا ،يراسـيلا ،يمالـسإلا     (يبرعلا نطولا يف ةيسايسلا     /ةيركفلا تارايتلا لك لمحتت   
ال فـسأللو ،اـهيلع لئاه بالقنا لصح لب ةيروت          سدلا راكفألا كلت ينبتو ريوطت مدع ةيلوؤسم      

مكاحلا باختنا ةرورض يأ ،ةيعرشلاب ةبلاطملا تأدب ةريخألا ةرتفلا يف هنا الإ ،اهل رثأ يأ دجوي                
عم لصاوتلا نأب انرعشي اذهو ،ةركفلا هذه ىلع صنلا ةيسايسلا بازحألا جمارب ضعب تنمضتو              

  . عطقني مل خيراتلا

                                                           
  .يعيشلا يسايسلا ركفلا ةلودلاو هيقفلا  ميهاربإ داؤف ١٧



  ٤٣

 

  

دابعتـسالا عراصمو   دادبتسالا عئابط "باتك دعي    يبكاوـكلل  "  لـثمألا جذوـمنلا    ) ١٩٠٢ت( 
ةينمزلا ةلحرملا كلت     تاجاتنإل ينيئانلا ازر  يملا دنع ةيروتسدلا ةيرظنل   ا نيركفملا نم ددع ربتعاو    ( 

ردص دق و ).يبكاوكلا تاهجوتل ةلمكم   باتكلا   يادب يف    نرقلا   ة  دنع ءادلا لصأ   " نإ  نيبو نيرشعلا    
وه   )طاطحنالا ببس يأ  (نيملسملا   دكؤيو  "ةيروتسدلا ىروشلاب هعفد هؤاودو يسايسلا دادبتسالا     "،   ،

باـيغ وـه ةدبتسملا ةموكحلا رهوج نا      "اماع نيثالث تقرغتسا يتلا ةميقلا هتسارد يف يبكاوكلا         
  .)١٨("اهلكش نع رظنلا فرصب ةبساحملاو ةباقرلا

بس يبكاوكلا ددح امك    يـتلا يـه ،ةمألا عفنت يتلا       " ةيرحلا  " يف دادبتسالا نم صالخلا ل       
نال ،ائيش ديفت املقف ءاقمح ةروث رثأ ىلع لصحت يتلا امأ و            . اهلوبقل دادعتسالا دعب اهيلع لصحت    

اـمم ىوقأ دوعتو تبنت نأ ثبلت الف اهروذج علتقت الو دادبتسالا ةرجش عطقب يفتكت ابلاغ ةروثلا                 
نأ ىلإ ريشيو فنعاللا ةسايسو       ةمكحلاب دادبتس الا جلاعيو ". تناك مواـقي نأ يغبني ال دادبتسالا      "  

اهدنع رجفنت ةجرد ةدشلا نم غلبي دق دادبتسالا        )معن(ادصح سانلا دصحت ةنتف نوكت ال يك فنعلاب         
اـعون اـهتروث تنكـس اذإ ىتح اهنع نودعابتي ءالقع ةمألا يف ناك اذإف                ايعيبط اراجفنا ةنتفلا    ،

سيـسأت وـحن راكفألا هيجوت يف ةموكحلا نولمعتسي ذئنيح ،نيقفانملا دصح يف اهت              فيظو تضقو 
، "ةـنتفلاب مهل ةقالع الو دادبتسالاب اهلاجرل دهع ال ةموكح ةماقإب نوكي ،سسؤت ام ريخو ،ةلادعلا               

 " دـكؤيف هتمواقم ةيلمعب ءدبلا لبق يدادبتسالا عضولا نع ليدبلا ةئيهت ةرورض يبكاوكلا ررقيو             
ىلع ةروصقم تسيل ةيلمعلا هذهو     " دادبتسالا اهب لدبتسي نأ نكميو داري يتلا ةموكحلا لكش        ريرقت  

ًادوضـعمو تاياغلا نع اديعب نوكيل ناكمإلا بسح ىلعو هميمعت نم دبال لب  " ةمألا نم ةصاخلا   
  .)١٩("ماعلا يأرلا لوبقب

  

 :نينقتلا ةداعإ ةلحرم )٤
 ١٩٤٨ماع ناسنإلا قوقحل يملاعلا نال      عإلا رودص دعب نم ثحبلا يف ةلحرملا هذهل خرؤن        

  .نيرشعلا نرقلا ةياهن ىتحو

قوقحل   يمالسإلا نينقتلا ةداعإ ةيادب خيرات دوعي    " تاينيعبرأ رخاوأل   رصعلا اذه يف ناسنإلا      
نيرشعلا نرقلا نـع ةيساردلا ةقلحلا ىلإ مدقملا ديسلا ناوضر ركفملا ثحب يف ءاج ام بسح               "   ،

نأشب   مالسإلارظن ةهجو   " :ناسنإلاقوقح ةيملاع ءارثإ     قوقحل يملاعلا    نالعإلا  يـتلاو   "ناسنإلا   
  .١٩٩٨ربوتكا يف ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملا يف تميقأ

                                                           
ةرهاـقلا ،يبكاوـكلا نمحرـلا دبع ،ناهدلا يماس نع    / ١٩٩٨ةنس عساتلا ددعلا يبرع قاور ةلجم ،ايارس ءايلع         ١٨
ركفلا غباونةلسلس  .   
  .قباسلا عجرملا ١٩



  ٤٤

يمالـسإلاو يبرعلا نيملاعلا ةرصاحم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام يلودلا ماظنلا مكحتس             ا
،      ساسأ ىلع ةينيدلا ايجولويديألا كيكفت اهنم ،ةددعتم فارطأ نم           ينيدـلا ثوروـملا نيهوتو دقن

              ، قايسلا اذه نمض يملاعلا نالعإلا رادصإ ءاجو ،هب ةلصلا عطقو هلامهإل ةوعدلا زيكرت يلاتلابو
موـهفمب ،ةـيناملعلا ةفسلفلا ىلع ينبملا ناسنإلل ةيدرفلا قوقحلا عيرشت هرهوج يف لمحي يذلاو               

ةدايسـلا تاذ ،ةـثيدحلا ةـيموقلا ةل        ودلاب فارتعالا ديدشت ًاضيأ اهنمو ،عقاولا نع نيدلا ءاصقإ        
ةيلودلا ةيعرشلا اهئاطعإو ،ةيرطقلا اهدودح لخاد بيقرو بيسح نود نم ًابعشو ًاضرأ ةقلطملا             

        ، تاـقورخلا عشـبأ بـكترتل ةمشاغلا اهتوق         قالطإوةدحتملا ممألا ةئيه يف وضعك اهلوبق ربع  
   ".ةدايسلا كاهتنا مدع"ةجحب يلود لخدت نود نم ناسنإلا قحستو 

ءوـض ىلع يقوقحلا يمالسإلا حرطلا ةغايص ةداعإو ةعجارمل ةصرف نايدحتلا ناذه الكش       
دقع نأ عقاولاو . ةقطنملا تحاتجا يتلا ةيركفلاو ةيسايسلا تاروطتلا       يـضاملا نرـقلا تاينيعبس      

         ، ريكفتلا نم ءيشل ًةدوع تدهش     ةيمالسإلا ةوحصلا ةسامح ةجوم رئاتو يمانتو دعاصتب فصتملا
نزاوتلاو ةنلقعلا ىلع ةسسؤ  ملا ةيدجلاو  رـكفلا قاطن يف      )ةيطسولا (  ةـجلاعم يـف     يمالـسإلا  

يتلا تامظنملا نم ددع دنع فرطتلاو ولغلا تاجوم حبكو طبضل           ،ةيعقاولاو ةيتايحلا تادجتسملا    
      ، نزاوـتلاو ةـنلقعلا بيلاسأ       نيب نمو ةئراطلا فورظلا كلت يف تسسأت ، "يسايسـلا لاضـنلا   " 

ةيسايسلا ةايحلا  ريوطتو نيسحتب ةبلاطملاو   لئاسو ىدحإ اهرابتعاب ناسنإلا    قوقح ةلأسم   ل ريظنتلاو   
  .عورشملا يسايسلا لمعلا

ًاحاتفنا   نكت مل ةيمالسإلا ةيطسولل   ةدوعلا نكل    مدقتلا ةركفب  ًًًارهبنم  يعانصـلا عـمتجملا يف         
، لب   يبرغلا ةغبص ـلا تاذ ةيراسـيلاو ةـيموقلا ةيركفلا تاهاجتالا لشفو لمألا ةبيخ ةجيتن ءاج              

ةيعامتجالا  -ةيسايسلا اهعيراشم قيقحت يف ةيبيرغتلا    ) ةيسكراملاو ةيكرامسبلا اهتسردمب  (ةيناملعلا    
ثراوـكلا تـلحأ ،ةيـشاف ةيركسعو ةيعمق ةيدادبتسا ةمظنأ تجتنأ يتلاو ،يمالسإلا ملاعلا يف               

اـهتاه  اجتاب ةـيمنتلا تـفقوأو ،ناسنإلا قوقح تقرخو ،ةيطارقميدلا تايلآلا تلطعو ،تامزألاو        
،       دايدزاك ةداح تاضقانتب ةموكحم تاعمتجم تأشنأو ،ةفلتخملا       يعاـمتجالا كـكفتلاو قراوـفلا  

   ، نيـينهملاو نيملعتملا ةلاطب تالدعم ديازتو ،ةيشاعملا مومهلاو ةيوهلا تالكشمب عمتجملا قارغإو
  .خلا...لهجلاو ةيمألا ىوتسم عافتراو عمتجملا ةركسعو ،هعاونأ لكب داسفلا رهاظم يشفتو

يذلا نإ الإ   ثدح   اـم وأ ةيناملعلا دعب ام رصع تايدحت ةجلاعمل يمالسإلا ركفلا لاجم يف      
 ، رمأ   ةثادحلا دعب ،     رخآ  قلطملا لوبقلا ريغ قلطملا ضفرلا وأ   هـجوتلا لـب ،يملاـعلا نالعإلل           

لم اعتلا ةلحرملا هذهل ةزرابلا ةمسلا دعي و. مالسإلا يف ناسنإلا قوقحل تانالعإلاو حئاوللا سيسأتل
ةـمدقتم ةفـص يـهو ،نييمالـسإلا دنع ناسنإلا قوقح باطخ عم يسايسلاو يفسلفلاو يملعلا                
يعوـلل ةـجيتنو ،رباـثملا لـمعلاو دـهجلا نـم ةليوط ةريسم دعب اهلوصف تلمتكا ةجضانو                  

  .يناملعلا عمتجملا ميق يدحت ةلحرم هتجتنأ يذلا) ةيمالسإلا ةوحصلا(يمالسإلا

قوقحل يمالسإ    نينقتنع نوثدحتي نويمالسإلا نور     كفملا أدب نيريخألا نيدقعلا يف      ناسـنإلا  
يـهلإلا فالختـسالا لوـح ةينآرقلا ةلوقملا مادختسال ةدوعلا عم          ،  ةيدنلاو ةيصوصخلا قاطن يف   

يملاـعلا  نالعإلااهيلع سسأت يتلا    " يعيبطلا نوناقلا "ةلوقم ةهجاوم يف ،ضرألا ىلع ناسنإلل         ، 



  ٤٥

ةيسايسـلا انعاـضوأو   مالسإلا: هباتك يف ةدوع رداقلا دب ع ذاتسألا اهمدختسا نم لوأ نأ بسحأو        
)١٩٥١(.  

زارد هللا دبع دمحم    اهلذب يتلا دوهجلا نأب لوقن نأ نكميو       يقوـقح يـعو ريوطتل تسسأ         ،
يهلإلا ميركتلا ةركف     طبنتسا امدنع  يمالسإ   لاقف ،نارقلا ىلإ ًادنتس  م  نإ   :  هللا نـم مرـك      ناسنإلا   

مهاـنقزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدأ ينب انمرك دقلو          " ةيناسنإلا ةمارك لا: يه تامارك عبرأب  
فالختـسالا ةماركو   )٧٠ءارسإلا ةروس "  (اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو تابيطلا نم         ، 

ناـميإلا ةماركو   )٣٠/ةرقبلا ةروس  ("ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو        " هللاو  "، 
لمعلا ةماركو  )٨/نوقفانملا ةر وس ("نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا   مـكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو       "، 

حرشـت بتكلا تردصو ثوحبلاو تاسارد      لاتلاوت  مث  ،  )١٠٥/ةبوتلا ةروس  ("نونمؤملاو هلوسرو 
يـفرعملا لـقحلاب عـساولا مامتهالا ىلع لدي امم ،زارد ذاتسألا اهعضو يتلا ميهافملا روطتو                

  : تارادصإلا هذه نمو ديدجلا يقوقحلا

ةرهاقلا يفاو دحاولا دبع يلع ـل" مالسإلا يف ناسنإلا قوقح" •  ١٩٥٧.  

ماع رداصلا ردصلا رقابدمحم ديهشلل  "ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا عم" •  ١٩٥٨   

 تـحت ثـلاثلا ءزجلا صصخو     " ةيناسنإلا ةلادعلا توص يلع مامألا    "قادرج جروج ةلسلس     •
ناسنإلا قوقح  "يضاملا نرقلا تاينيتس ل     ئاوأ يف تردص يتلا   " ناسنإلا قوقحو يلع  "ناونع  

  .ناشيشلا باهولا دبع ـل" مالسإلا يف

عيرشتلاو ءاصحإلو داصتقالل ةيرصملا ةيعمجلا "ناسنإلا قوقح ةعوسوم" •  ،١٩٧٠ 

مالسلا دبع ـل   ١٩٧٦توريب ديدجلا باتكلا راد     " ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن يف ناسنإلا قوقح     " •
 .ينينامرتلا

يحبـص  "ةـثيدحلا نيناوـقلاو ةيمالـسإلا ةعيرشلا يف نراقم ثحب      ناسنإلا قوقح ناكرأ    " •  ،
 .١٩٧٩نيالملل ملعلا راد ،يناصمحملا 

قورشلا راد    "يبرغلا ينوناقلا ركفلاو ةعيرشلا نيب ناسنإلا قوقح      " • يـحتف دـمحم     ١٩٨٢،   ،
 .نامثع

 .ةيلحس وبأ زيزعلا دبع دمحم. د" ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ناسنإلا قوقح" •

ناسنإلاقوقحو مالسإلا" •  .يفيفعلا هللا دبع ـل"  

 .ةيلبط بطقلا. د" مالسإلا يف ناسنإلا قوقح" •

 .ىروشلا ميهاربإ ـل" ملسملا ىلع ملسملا قح" •

ـل  ١٩٨٥تيوكلا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس     " قوقح ال ...تارورض ،ناسنإلا قوقحو مالسإلا    " •  ،
 .ةرامع دمحم

زيزعلا دبع ـل "ناسنإلا قوقح تانامض ةساردل ةمدقم" •   ١٩٨٨ةرهاقلا ،ناحرس ، 



  ٤٦

روتكدلاو ،ينويسب فيرش دمحم روتكدلا دادعإ نم تادلجم عبرأ نم ةلسلس           " ناسنإلا قوقح " •
ضـعب تنمضـت   {١٩٨٩نيالملل ملعلا راد ،ريزو ميظعلا دبع روتكدلاو ،قاقدلا ديعسلا دمحم      

 نـم ةددـعتم لوصف يف ةيمالسإلا ةيناسنإلا راكفألا نع ةضيفتسم تاحورش ةسلسلا ءازجأ             
 .ةلسلسلا

ناسنإلا قوقحل يبرعلا دهعملا ،يناجرف ردان ـل "ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم وحن" •  ،١٩٩٠   

روتكدـلا قيلعتو حرش ،روكدم ميهاربإ روتكدلا باعيتساب ريدصت مالسإلا يف ناسنإلا قوقح            •
  .١٩٩٢قشمد ،سالط راد ،بيطخلا ناندع 

نويمالسإلا   هجوتو سيسأت بناج ىلإ   ةيركفلا ةدعاقلا    ئدابمو ميق ءارثإو ريوطت يف عورشلاب       
تاودن دقعب ،ةيمالسإ رظن ةهجو نم ناسنإلا قوقح       سيراـبو ضايرلا يف ةيملعلا تاودنلا اهنم        ( 

ةعيرشلا لوح ،غروبسارتس يف يبروألا سلجملاو فينج يف يملاعلا سئانكلا سلجمو ناكيتافلاو            
مي ـظن تو) ١٩٧٣ماـع توريب ينانبل     لا باتكلا راد عجار ،مالسإلا يف ناسنإلا قوقحو ةيمالسإلا        

اهنع جتن    ،ةصصختمتارودو  تارمتؤم   يمانتمو ديازتم  كاردإ  ةرورضب   قوقحل يمالسإ سيسأت       
ءوض ىلعو    عيرشتلارداصم نم عبان    ،  ناسنإلا موـهفمب ذـخألا عم      ،ةقباسلاعبرألا   تازكترملا   

نم دجتسا ام يف غارفلا قطانم        ئلمو ةعيرشلا دصاقم   ةيهقف ءارأو  تاحورط  فورـظلا   اهبلطت ت    
يتلاو   ،ةديدجلا ةروطتملا ةيتايحلا   يتفت وأ   )ةعيشلا نيملسملا دنع وه امك    (ىمظعلا هللا ةيآ     اهب يتفي  

 ةيلوؤسملابسح  و ،ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا دنع ءاتفإلا رود وأ ةيمالسإلا ثوحبلا عماجم اهب           
امهب طانملاةيعرشلا  .  

       ، برـحلا سـسأ ضيوقت يف زرابلا هرود روهظو         هلوادتو ناسنإلا قوقح موهفم عويش دعب
اـهعم بعصـي ةجردل تارشنلاو بتكلا تارشع تردص يضاملا نرقلا تاينيعست لئاوأ ةدرابلا              

" م١٩٤٨ةدـحتملا مـمألا نالـعإو مالسإلا ميلاعت نيب مالسإلا يف ناسنإلا قوقح              "لثم ءاصحإلا 
رادـصإ ،ديعس هدبع يحبص      ـل ناسنإلا قوقحو مالسإلا باتكو ،يلازغلا دمحم خيشلا موحرملل          

ادج ةريثك اهريغو١٩٩٤ةرهاقلا ةيبرعلا ةضهنلا راد   ،.  

ام   اذهو نم ددع  جاتنإ ىلإ تقولا سفن يف داق       ةيقوقحلا تاباتكلا    ضـعب ىدـل    ) ةيروتسدلا( 
عيراشم يف ةيمالسإلا ةيقوقحلا ئدابملا جمدل فداهلا ،ةيمالسإلا تاسسؤملاو بازحألاو تاكرحلا           

  .ةحرتقملا ريتاسدلا

رياني يف دقع يذلا يشارك رمتؤم دعيو       راـكفأ ةغايصـل ةلواحم لوأ       ١٩٥١يناث نوناك /   ،
نم مغرلاب ،يمالسإ روتسدل ةيساسألا ئدابملا يف ةيمالسإ رظن ةهجو نم ناسنإلا قوقح ميهافمو              

   ، نيمتنملا نيملسملا ءاملع نم ددع ةكراشمب دقعن اتقولا كلذ يف قوقحلل ةيمالسإ ةحئال رفوت مدع
عـضو يف نوعمتجملا ثحابتو ،يشارك ةنيدم يف        ) ةيعيشلاو ةينسلا (ةيمالسإلا بهاذملا فلتخ    مل

ةـياهن يـف اولصوتف ،ةثيدحلا ةلودلا تابلطتمل بيجتسي يمالسإ روتسد            عيرشتل ةيركفلا سسألا    
ةـيبرعلا ةيمالـسإلا تاـكرحلا ةـيقبل قيرطلا تدهم ةيروتسد ةيمالسإ ةغيص عضول عامتجالا               

باشم ريتاسد رادصإل  لـب ،اهيف نولمعي يتلا تاعمتجملاو  مءالتت          ةه  ةيروتـسدلا عيراشـملا ن     إ، 
يـف   هتغايـص تداعأو ءالج لكب هراكفأ تحوتساو يشارك رمتؤم روتسد ىلإ تدنتسا ىرخألا              



  ٤٧

هـباتك يـف يدودوملا ىلعألا وبأ خيشلا هفادهأو هتفسلفو رمتؤملل قرطتو            . ةيروتسدلا اهعيراشم 
قحلم يف هل ةيساسألا تاهجوتلا عم يمالسإلا روتسدلا ئدابم صن عجار ، "هيدهو مالسإلا ةيرظن  "
  ).٨(مقر

عورشـملا و    ١٩٥٢ماع نيملسملا ناوخألا ةكرح نع رداصلا يمالسإلا روتسدلا عورشمف          ،
روتـسدلا عورشـم كلذكو      ١٩٥٢يمالسإلا ريرحتلا بزحل يمالسإ روتسدل ةمدقم نع رخألا           ،

يـف يفصو لامك ىفطصم روتكدلا رشنو        ١٩٧٨ةنس  فيرشلا رهزألا نع رداصلا يمالسإلا        ،
يمالـسإلا سـلجملا عيراشـملا كلت متتخأو ،يمالسإ روتسدل رخآ ًاجذومن             ١٩٨٠ماع ةرهاقلا     ،

لكشب ةرثأتم هذه ةيروتسدلا عيراشملاو ،يمالسإ روتسد عورشم هرادصإب          ١٩٨٣ماع يبوروألا     
ةيمالـسإلا ةيناريإلا    ةيروهمجلا روتسد ادع  . يشارك رمتؤم ًالوأ اهحرط يتلا تاهجوتلاب رخأ وأ         

رـثكأ نوـكتل ،هتغايصل ةئيه رايتخال يبعش تيوصت ةجيتن ءاج هنوكل هديدج ةقباس دعي              ١٩٨٠  ،
    ، هاجتالا سفنب و يناريإلا عمتجملا ميق عم ًاماجسنأ ديسلا يلاحلا  يناريإلا سيئرلا ىعسي ةأرج   لكب  و     

عمتجملا صوصخب يمالسإلاحرطلا ليصأتل يمتاخ دمحم      نوناـقلا مـكحو يندملا    تاـيرحلاو  ،   
،   ةنطاوملاو ةيسايسلا  ةروطتم ةيروتسد ةروصب ةمقلا رمتؤم مامأ هباطخ يف ءاج امك            يمالـسإلا  

ربمسيد ٩يف  ىلإ هلالخ راشأ يذلا١٩٩٧  اياضق،  يه  قوقح بلص نم     .ناسنإلا 

ىتح مالسإلا يف ناسنإلا قوقح لوح تانالعإ وأ تايصوت وأ تانايب ةقرفتم تاهج تردصأ     
يماس روتكدلا اهضرع امك     تاسسؤملا فلتخم نع رادصإ   ) ١٥(يلاوح وبري ام ىلإ ددعلا لصو         

ًالثم اهنم>ةيسايسلاو نوناقلاو نيدلا ،ناسنإلا قوقحو نوملسملا < هباتك يف ةيلحس وبأ ضوع   ،:  

ماـع اـيلاطيإ يـف ازوكاريس ،يبرعلا نطولا يف بعشلاو ناسنإلا قوقح قاثيم عورشمو               
رمتؤـم نع ةرداصلا ةيريهامجلا رصع يف ناسنإلا قوقحل ىربكلا ءارضخلا ةقيثول            او. ١٩٨٦

  .ًاقحال ركذتس اهريغو. ١٩٨٨ناريزح يف يبيللا ماعلا بعشلا 

  

*  *  *  



  ٤٨

 
 

   

  :مالسإلا يف هتابجاو و ناسنإلا قوقح نالعإ عورشم -١

نعردص ةماعلا ةنامألا  اهنم ثوحبلاو تاساردلا نم ةعومجميمالسإلا ملاعلا ةطبارل    :  

يمالـسإلا عمتجملاو ،نيدباع نمحرلا دبع دمحا ذاتسألل ن         آرقلا يف هتابجاوو ناسنإلا قوقح    
مالـسإلا ةوعدو ناسنإلا قوقح     "ناونعب ساركو ،يفيفع قداصلا دمحم روتكدلل ناسنإلا قوقحو         

اهتيامحو اهب ةيانعلا ىلإ   يه ةيسيئر راكفأ ةثالث نمضت ،يبيلاودلا فورعم دمحم روتكدلل         "  ًالوأ : ، 
اذـه روـهظ خيراـت لوـحو ،اهماسقأو         ) ناسنإلا قوقح (يتملك نم لامج  إلا ىلع دارملا لوح   

اـهتمظنأ نمـض كـلذو ،قوقحلا هذه نم ةيرشبلا تاعمتجملا فقوم ناك اذام ًايناث               . حالطصالا
ناكم وه ام ًاريخأو      ًاثلاث. ةثيدحلاو ةميدقلا  يف ةصاخو ،نارقلاو مالسإلا ةلاسر يف      ) قوقحلا هذه ( 

) ناسنإلا قوقح (ذاختا بوجو ىلع مويلا ملاعلا اهيف عمجأ يتلا ةبرطضملا ةيملاعلا فورظلا هذه             
بوعشلا نيب ام زيامت نودب لفاكتلاو نواعتلا ىلع موقي ،يناسنإ يملاع ديدج ماظنل ةيساسأ ةعيرش               

يلياـمك اهتبثي ةجيتن ىلإ صلخيل ،مالسلا ةدايسو ضرألا يف حالصإلا لجأ نم كل              ذو ناطوألاو 
تاـقولخملا عـيمجل هب ًافرتعمو ًالماش ًاقح ناسنإلل         ةيساسألا قوقحلاب عتمتلا حبصأ دقف اذكهو     "   ."
  .تاساردلا نم ديدعلا اهريغو

ع نيـب ةـصاخلا تاودـنلاو تاشقانملا نم ةلسلس دعب           تاعوبطملا كلت رودص ءاج    ءاـمل   
كـلت ًاصوصـخ نمزلا نم ًاحدر تقرغتسا ،يلودلا نوناقلا يف نييئاصخألا نم ددعو نيملسملا               

تطشنو . ١٩٧٢ماع نم سرام يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لدعلا ةرازو اهتمضن يتلا ةودنلا  
تـيبثتو ناسـنإلا ءاـنب يف نيدلا رود          ةحضوم نادلبلا فلتخم يف ةديدع تارمتؤم يف ةطبارلا         

،          ةدع تامهاسم اهلو ،ه   قوقح ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا تائيهلا دانسإ يف ةرتف رورم  مغرو   
ينبت   ىلع ةليوط ةينمز   ،   رودص     نأ الإ ،ةيلودلا لفاحملا يف اهدوهجو      ناسنإلا قوقح نع تافلؤم

ةطبارلا جراخو لخاد   ةيمالسإلا طاسوألا نيب ًا   رمتسم لظ راوحلا   لوح   ةحئال يأ ينبت     قوـقحل    
،          عوضوملا مسحي مل    و ،مالسإلا يف ن   اسنإلا اـمور يف ًارخؤم ةطبارلا اهتمظن يتلا ةودنلا يف الإ

 .٢٠٠٠ماـع رـياربف يف رداصلا   " مالسإلا يف ناسنإلا قوقح لوح امور نالعإ  "اهنع ضخمتو   
  .نالعإلا صن ىلع عالطإلل) ٩(مقر قحلم عجار 

   

  :مالسإلا يف ناسنإلا قوقح نع يملاعلا نايبلا -٢

يـف ًايملاع ًايمالسإ ًارمتؤم      )ةيموكح ريغ ةمظنم  (ندنل يف يبروألا يمالسإلا س      لجملا دقع   
مالسإلا يف ناسنإلا قوقح ميقو ميهافم ثحبل صصخ        ١٩٨٠ماع ناسين    ىلع فكعو    ،   طابنتـسا  

اهمسا  روكذملا ةقيثولا  رمتؤملاجتنأ  و ،هلوسر ةنسو هللا باتك يف تدرو يتلا قوقحلا لمشت ةقيثو            



  ٤٩

ةكراشمب   هالعأ تاـكرحلا ةداق و يمالسإلا ملاعلا يركفم نم ةيصخش نيسمخ يلاوح روضحو            ، 
نايبلادونب عضو يف اومهاس نيذلا ةيمالسإلا غايصو    .هت 

ًاقح نيرشعو ةثالث و لخدمو ةمدقم نم نايبلا نوكتي         ـصافت اهضعب يوتحي    )ًادنب يأ (    لي، 
،  ثولا يف درو قح لكل دنسلاو ردصملا رك       ذدقو ،دحاولا قحلل تاعرفتو      نارقلا ىلإ  امإ  ًادنتسم  ةقي

لوسرلا ثيداحأ  ىلإ وأميركلا   ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالاو ةيدرفلا قوقحلا نايبلا نمضت        و). ص( 
 ىـتحو اـهعاونأ و قوقحلا لسلست ثيح نم يملاعلا نالعإلا نع فلتخاو ،ةيفاقثلاو ةيسايسلاو               

لا ةغللا يف ةلوادتملا صوصنلاو ريباعتلا نم       تقتشا يتلا اهتايمسم   مـهأ نـم تحبـصأو ،ةينيد        
  )١٠(مقر قحلم عجار . رامضملا اذه يف ةيمالسإلا رداصملا

  

  :مالسإلا يف ناسنإلا قوقح -٣

نـع نايب ردص ،برع نيد ءاملعو نييميداكأو نوناقلا لاجر نم ةبخنل عسوم عامتجا رث               إ
  ١٩٨٠ةنس تيوكلا ةعماج نع مالسإلا يف ناسنإلا قوقح 

  

يف ناسنإلا قوقحب صاخلاو يمالسإلا ركفلل       سماخلا رمتؤملل يماتخلا نايبلا    -٤  
نارهط-مالسإلا  :  

هـيف كراـش     ٣١/١/١٩٨٧-٢٩خيراتب يمالسإلا ركفلل سماخلا رمتؤملا نارهط يف دقع           ،
نم ناسنإلا قوقح موهفم لوانت ًاثحب       ٢٧هلالخ تمدق ةفلتخم نادلب نم نوملسم نوركفمو ءاملع           

رودو قوقحلا ةفرعم رايعمو ،هرداصمو يناسن      إلا قحلا يناعم لثم عيضاوم تلمش ةددعتم اياوز       
قوـقحل يملاـعلا نالعإلا يف ةيساسألا صئاقنلاو ،ناسنإلا ىلع ةيهلإلا قوقحلاو ،كلذ يف نيدلا            
ةمدقم نم نوكم يماتخ نايب رمتؤملا ردصأ عامتجالا ةياهن يفو ،ثاحبألا نم اهريغو ،ناسنإلا              

  ).  ١١(مقر قحلملا يف اهدجت دونب ةرشعو

  

مالسإلا يف ناسنإلا قوقح نع ةرهاقلانالعإ -٥  :  

نـع  ١٩٩٠بآ يـف يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم ةيجراخ ءارزول رشع عساتلا رمتؤملا نلعأ             
دادعإ و ثحب دعب  " ةرهاقلا نالعإ   "  ةيمس  ر ةقيثو ماد شاقنو ةغايصو       ررـق امدنع    ١٩٧٩ذنم     

صصختملا نم ةنجل ليكشت    ،ةيجراخلاءارزول رشاعلا يمالسإلا رمتؤملا      قوقحب ةحئال دادعإل ني     
ةنـس ةرهاـقلا يف ةيجراخلا ءارزول رشع عساتلا رمتؤملا يف نالعإلا رقأ ،مالسإلا يف ناسنإلا                

فذـحلاو ةفاـضإلاو ليدعتلاو ليلحتلا تاربتخم يف اهرارقإ لبق ةحئاللا ترم نأ دعب               ١٩٩٠  ،
،  (يف ةمقلل تارمتؤم ةثالثو ةيجراخلل تارمتؤم ةرشع يف ضارتعالاو           ، ءاضـيبلا رادلا  فئاطلا

  .ءاربخلا تاسلج نم اهل رصح ال ةعومجمو) تيوكلا



  ٥٠

،          ؤملا نالعإلا انل ردصيل     ةغيصمت  اهتاعرفت عم ًاقح نيرشعو ةسمخو ةزيجو ةمدقم نم فل
ةغيصـلا ةـباثمب نالعإلا      ربتعيو. ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ دنتست ةينوناق داومل صوصنك نالعإلا       

لـمعلا لاـجم يف مدقتم يعون روطت وهو ،قوقحلا هذهل اهت            رظنو ةيمالسإلا تاموكحلل ةيمسرلا   
تـفتكاو هـيلع تقداـص يتلا تاموكحلا لبق نم ذيفنتلا تايلآ هصقنت نالعإلا نأ الإ ،يناسنإلا                 

مقر قحلملا رظنأ .هب لمعلا نود هرادصإب  )١٢.(  

  

   :مالسإلا يف ناسنإلا قوقح ةعرش -٦

أ ةعبرأ نم ةنجل دوهج نع جتانلارادصإلا وهو  بـيطخلا ناندـع روتكدلا اهسأر نييئاصخ    
            ، يوازمحلا ليعامسإو ،لصيف يركشو ،يتاجيوج قيفرو ،ايروس يف قباسلا ةلودلا سلجم سيئر
يـف ناسـنإلا قوـقحل عورشم عضوب يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم لبق نم اوفلك ،يليحزلا ةبهوو            

يغتلا نم ديدعلا ىرجأ يمالسإلا رمتؤملا نا الإ        ١٩٨٠ماع مالسإلا    مدـقملا عورشملا ىلع تار     ، 
ةـمظنم ءارزو سـلجم نـع       " ةقيثو"ـلل ةيئاهنلا ةغيصلا ةيمسر ةروصب تردصو ،ةنجللا نم         

ـب تيمس    ١٩٩١ماع يف يمالسإلا رمتؤملا      صـن نع ةفلتخم     "ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا نالعإ   "   ،
ةـيئاهنلا   ةغيصـلا رادصإ ىلإ   ) بيطخلا ناندع .د(ةعرشلا يفلؤم دحأب ادح امم ،ةفلكملا ةنجللا          

اهمض ىرخأ تاليصفتو دنب لكل لصفم حرشو ،روكدم ميهاربإ روتكدلل ةمدقم عم ةنجللا لامعأل            
قوـقح ةعرـش عورشم صن عجار        ١٩٩٢ماع  " مالسإلا يف ناسنإلا قوقح   "ناونعب باتك يف      ،

  )١٣(مقر قحلم يف ناسنإلا

  

  : ناسنإلا قوقحليبرعلا قاثيم لا -٧

ثحب دعب ةعساو تاشقانمو    ماع يف ةيبرعلا ةعماجلا نع ردص      تاونس رشع نم رثكأ      تدتما  
و ةجابيد نم نوكملا قاثيملا     ١٩٩٤ ،   آو تايرحلاو قوقحلا ىلع يوتحت ةرقف     ) ٤٣(  اهذـيفنت تايل

عيقوتلاو هدامتعال ءاضعألا ةيبرعلا لودلا ةئاملا دعب ةيناثلا هترود يف ةيبرعلا ةعماجلا سلجم اعد              
ىـلع  لذب ريبك دهج دعب زاجنإلا اذه ءاج دقل ،قاثيملل مامضن  الا يف ةبغارلا لودلا لبق نم هيلع     

قوـقحب ةـينعملا تامظنملا يف يموكحلا ريغو        ) ةيبرعلا لودلا ةعماج يف   (يموكحلا نييوتسملا   
دعي هنكل ،قاثيملا اذهب اهئاضعأل ةيبرعلا لودلا ةعماج مازلإ مدع مغرو ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا  

ةددـعتملا ليقارعلا عضت ةيبرعلا لودلا ضعب نأل ،ناسنإلا قوقح          لامعإ قيرط يف ةمهم ةوطخ      
  .اهقيبطت نع الضف ناسنإلا قوقحب فارتعالا يف

  

 :يمالسإلا هقفلا عمجمل مالسإلا يف ناسنإلا قوقح ةودن تايصوت -٨
              ، يمالـسإلا رمتؤـملا ةمظنم يف ةيسيئرلا تاسسؤملا دحأ يمالسإلا هقفلا عمجم نم ةوعدب

ريبك ددع اهيف كراش ،هدج ةنيدمب       ١٩٩٤ماع مالسإلا يف ناسنإلا قوقح لو       ح ةيملع ةودن تميقأ     



  ٥١

بهاذـملا فـلتخم نـم      {يمالـسإلا رمتؤـملا ةمظنم يف ءاضعألا ةيمالسإلا لودلا ءاملع نم          
رصـحل يخيراـتلا بـناجلا يه ةيسيئر رواحم ةعبرأ ىلع ةودنلا يق ثحبلا زكرت                }ةيمالسإلا  ،

ةفاضإ ،ناسنإلا قوقحل ةرظنلا روطتو،ناسنإلا قوقحل       ةيليلحتلا ةرظنلاو ،ناسنإلا قوقح ةساردو      
نأشب ةرهاقلا نالعإ ةشقانمو ضرع مت امك ،ناسنإلا قوقحل ةيلبقتسملاو ةرصاعملا تاعلطتلا ىلإ             
ةودنلا ةياهن يفو ،ةيمالسإلا لودلا ةيجراخ ءارزو سلجم هردصأ يذلا مالسإلا يف ناسنإلا قوقح      

قوـقح ميهاـفمب ءاقترالا ىوتسم نع ةحضاو ةروص يطع          ، ت ةدع تايصوت نوكراشملا ردصأ   
قـحلملا عـجار    . ءاضـعألا ) ٥٤(ـلا لودلا يف نييمسرلا نيلوؤسملا رظن ةهجو نم ناسنإلا          

  ).   ١٤(مقر

  

 :ةيملاعلاو ةيصوصخلا نيب مالسإلا يف ناسنإلا قوقح ةودن -٩
ةكراشـمبو ةـيندر    ألا) تـيبلا لآ ةسسؤم   (ةيمالسإلا ةراضحلا ثوحبل يكلملا عمجملا ماقأ       

راوـحلا تاودن ةلسلس نم ةسماخلا ةودنلا       ) وكسيسيإلا(ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا    
ربوتكأ ٢٢-٢٠نم طابرلا ةنيدم يف نيملسملا نيب        ناونع تحت    ١٩٩٧  يـف ناسـنإلا قوـقح      " 
كراش ثيح    "ةيملاعلاو ةيصوصخلا نيب مالسإلا    السإلا بهاذملا فلتخم نم ًاملاع     ٢٤،   ١٥نم ةيم  

ةيندملا تايرحلاو قوقحلا : ةيلاتلا رواحملا ىلع تعزو ،ةودنلل تمدق ًاثحب رشع ةثالث اوشقان ،ًادلب   
تاـقالعلاو ناسـنإلا قوقحو ،ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايرحلاو قوقحلاو ،ةيسايسلاو           

ولوانت ةماه طاقن   ةدع نوكراشملا ردصأ ةودنلا تاسلج ةياهن يفو ،ةيلودلا             ، لـيلحتلاو ثحبلاب اه
  ).١٥( مقر قحلم عجار

  

قوقح ةيملاع ءارثإ نع ةيساردلا ةقلحلا / ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا  -١٠
  :ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نأشب مالسإلا رظن ةهجو: ناسنإلا

ىنبم يف ةرم لوألو تمظتنا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل نيسمخلا ىركذلا بارتقا عم             
نـع ثـحبلا نمـض ةصاخ ةودن        ١٩٩٨ربمفون/١٠-٩يف ،فينجب يبروألا ةدحتملا ممألا رق       م  

ةـيلثمملا ةسيئر ةياعربو ،ةدحتملا ممألا تايلوؤسم نمض يف ةددعتملا تافاقثلا لالخ نم ةدحولا              
نوـلثمي ًاريبخ     ٢٠ةكراشمبو نوسنبور يرام ةديسلا ناسنإلا قوقحل ةيماسلا         ًايويـسأ ًادـلب     ٢٠   

لودلا فلتخم نم ًابودنم     ١٣٠نم رثكأ روضحبو يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم يف ءاضعأ         ًايقيرفأو    
نالعإلا نأشب مالسإلا رظن ةهجو     "نع ةيساردلا ةقلحلا لامعأ تدقعنا ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو         

لوألا ،ةيسيئر عيضاوم ةثالث ىلإ ةقلحلا لامعأ لودج تمسق           "ناسنإلا قوقحل يملاعلا   مالـسإلا  "، 
رـيغ قوـقحو مالسإلا نيدنب يف ثحبو         "ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو ،ز    ييمتلا م دع أدبمو   ،

نالـعإلاو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاو ،مالسإلا يناثلا عوضوملاو        . ةأرملاو مالسإلاو ،نيملسملا  
ءاضـقلا ماظن كلذكو ،لقنتلاو ريبعتلاو ركفلا ثالثلا تايرحلا ثحب دقف ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا              

قوـقحلاو مالسإلا ثحبل صصخ دقف ثلاثلا عوضوملا امأ         . نينطاوملا قوقحو مالسإلاو ،يئان   جلا
ثحب ةساردلا نم عرفت دقف ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا            



  ٥٢

ر ـيرقت يـف قحلا كلذ يف امب       (ةيمنتلا يف قحلاو ،عمتجملا هاجت تابجاولاو لفاكتلا أدبمو ةاكزلا          
ةحصـلاو ءاذـغلا يـف قـحلاو ،ةـيعيبطلا دراوـملاو ،ةئيبلاو ،ةيبعشلا ةكراشملاو ،ريصملا                

  ...). ىوأملاو

تاراضحلاو تافاقثلا فلتخم فقوم فاشتكا ةلواحم ةيساردلا ةقلحلا دقع نم فدهلا لثمتو            
ة ـيلودلا كوكصـلا لـك يف ساسألا هرابتعاب يملاعلا نالعإلا دونب نم مويلا ملاعلا يف ةدئاسلا                

ميهاـفم نيـب قباطتلا ىلع ءاربخلا قفتاو ،ناسنإلا قوقح صوصخب ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا               
وأ نيدـنب ريسـفت يـف اوفلتخاو ،يملاعلا نالعإلا دونب مظعمو ناسنإلا قوقح لاجم يف مالسإلا              

  .       ةثالث

 

  :يماتخلا اهنايبو مالسإلا يف ناسنإلا قوقح لوح امور نالعإ -١١

ح ةودن تردصأ   -٢٥خيراـتب يمالسإلا ملاعلا ةطبار اهتدقع يتلا مالسإلا يف ناسنإلا قوق       
نم ددع نم نيلثمم ةكراشمب ،ايلاطيإل يفاقثلا يمالسإلا زكرملا يف           ٢٠٠٠ماع طابش   /رياربف٢٧  ،

قوـقح  "ةيضـق لوـح ًاـنالعإ ،ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيلودلاو ةيمالسإلا تائيهلاو تامظنملا              
كرتشـم يملاـع لمعل ةيناسنإلا هتاسسؤمو هتامظنمو هتائيهو ملاعلا تام           وكح هيف تعد  " ناسنإلا

 قـئاللا ناـكملا يـف هعضـتو هقوقح نمضت ريياعم قفو ناسنإلا ةمارك قيقحتل لعافو قداص         
  ).٩(مقر قحلم عجار ،هتيناسنإب 

يبرع نالعإ ىلإ ةوعدلا يف يناثلا نسحلا كلملا         هل روفغملا ةوعد يتأت قايسلا اذه نمضو        
ةملك يف ،فينحلا يمالسإلا نيدلاو يبرعلا ثارتلا نم هتاموقم دمتسي ناسنإلا قوقح قاثيم             لوح  

نم يناثلا فصنلا يف ةيبرعلا لودلا يف ناسنإلا قوقحو ةيبرتلا لوح يميلقإلا رمتؤملا اهب حتتفا               
يملاع ناسنإلا قوقح ةفاقث يف ةيبرعلا لودلا ماهسإ نأ ىلإ راشأ و            ١٩٩٩ماع نم رياربف رهش      ًا ، 

  .ةفاقثلا هذهب ينغ ثارت نم اهل امل هب ىذتحي اجذومن نوكي نأ يغبني

نيـنقت وأ ليصأتب ةصاخلا قيثاوملاو تانالعإلاو عيراشملا كلت عيمجل كرتشملا لماعلا نإ             
قـيثاوملا عـم ًانومضمو ًةغايصو ًالكش اهدونب نم ديدعلا يف اهقافتا ،مالسإلا يف ناسنإلا قوقح      

ةديقعلاو يأرلا ةيرح   (ةيساسألا تايرحلاب عتمتلاو ةاواسملاو ةايحلا قح ريرقت        يف ،ةيلاحلا ةيلودلا    
 ، اـم وهو ،اهريغو تايلق    ألا قوقحو دالبلا ةرادإ يف ةماعلا ةكراشملا قحو       ...) عامتجالاو ركفلاو

ىدأ دقو ،ةيمالسإ ةيقوقح قئاثو سيسأت يف ةيباجيإ حورب ةديدجلا تايدحتلا عم لماعتلا جهنم دكأ               
ىرـبكلا تالوـحتلا عـم لماعتلا ترظح يتلا ةقباسلا تالوقملا نم ريثكلا كيكفت ىلإ دهج          لا اذه 

ةيمالـسإلا نيتـسردملا الـك يـف ةيرهوج تاقورف دوجو نم مغرلاب ،هدعب امو ةثادحلا رصعل               
رصانع ضعب يف ليصافتلاو اهدودحو ةيرحلا موهفمو ناسنإلا قوقح ةيعجرم ثيح نم ةيبرغلاو             

  .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا

نـم ةقتشـم ًاـعيمج اـهنوك ىلإ هدرم اهدونب مظعم يف ركذلا ةقباسلا تانالعإلا هباشت نإ         
دوـجو رهظت ةيمالسإلا تانالعإلا عيراشمل ةيلوألا ةءارقلاف ،ةيمالسإلا ةفاقثلل ةيساسألا رداصملا            



  ٥٣

هتيردصـم عـجرأ ةرهاـقلا نالع       إـف ،عيراشـملا هذـهل ةـيعجرملا       يف  ىتح تافالخلا ضعب    
يبروألا يمالسإلا سلجملا نايب عجرأ نيح يف       )ةيمالسإلا بهاذملا نيب اهيلع فلتخملا    (ةعيرشلل  ، 
ليصافت يف لوخدلا نود     ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا ن   آرقلا ىلإ هتيعجرم  ) يملاعلا يمالسإلا نالعإلا  (  

صـفت امدـنع ةيمالـسإلا تانايبلا دونب يف نيابت ىلإ ةرورضلاب يدؤي اذهو             ةيعرشلا ماكحألا   ل، 
ـهجوم ركذـلا ةفلاسلا ةيمالسإلا قئاثولا نإ ىلإ ةفاضإ ،ةيصخشلا لاوحألا اياضق             يف قوقحلا   ة 

ةـيعجرملاو  ةيعرشـلا تاحلطصملاو ةيهقفلا ةغللا لامعتسا لالخ نم ،نيملسملل يسيئر لكشب             ،
  .ةفاقثلاو ةديقعلا يف مهل نيفلاخملا رشبلا نم مهريغ نود نيملسملا تاصتخم نم يه يتلاو

ـيفرعم  ًامكارت اهتاذ دحب لكشت ال ةعونتملا ةيقئاثولا تاجاتن       إلا هذهو  روـطت تالاـح وأ      ًا   ،
ءاوـجألاو ،ةاـخوتملا ةيسايسلا ضارغألاو ،اهنع ةرداصلا تاهجلا يف ةنيابتم اهنإ امك ،قوقحلل              
ةـيعجرملا عـم ةيمالـسإلا ةـيعجرملا طلخل ةلواحم ىلع رثعن ملف ،اهقاثبنا ةرتف لالخ ةدئاسلا                 

، ةغيـص ىـلع قافتالاو ءاقترالل ةياهنلا يف يضفتل ،ًالثم          ) ةعيبطلا قوقحلاو ةيهلإلا   (ةيبوروألا
  .ةينعملا تاراضحلاو تافاقثلا ةفاك عامجإ عضوم يه ةدحوم

هسفن تقولا يف   ةيبلس ةرهاظ تسيل تايصوتلاو تانالعإلا عيراشمو      نـع ئـبنت ،سكعلاب         ،
يمالسإلا ةيفاقثلا ةيصوصخلا زاربإ    يفلوذبملا دهجلا    ًادج ةبراقم تانالعإ جاتنإ ىلع اهتردقو       ،ة   

وـه اـميف ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا عم لماعتلا ةرورض ىلإ اندوقي امم ،يملاعلا نالعإلل                
              ، نأ ـب  ًاـملع كرتشـم مهف ىلإ لوصولا نيحل فالتخالا دونب يف راوحلا رارمتساو ،هيلع قفتم

اعلاو يمالسإلا نيفرطلا نيبةدودحم فالتخالا نطاوم   .يمل 

               ، نطاوـملا ةاـيح يفو يمويلا عقاولا يف اهريثأت وأ قئاثولا كلتل ركذ يأ بايغ ظحالي نكل
قيدصـت نـم مغرلابف ،ةيمالسإلا لودلا بلغأ يف قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةعساو ةوجفلا تلازالف               

ذـيفنتلاو  مازـتلالا نيب دكنلا ماصفنالا كلذ انظحال اننأ الإ ،ةيلودلا قيثاوملا ىلع انلود نم ريثكلا                
يأ ِرجي ملو ،ةيساسألا تايرحلاو ةيناسنإلا نيماضملل يلمعلا       تـناك ءاوس ةقيثو ةيأل يقيقح ينبت      

هـل عمسـن ملو ،قرو ىلع ًاربح لظ ةرهاقلا نالعأف ،انلود            نم  يأ اهب مزتلت ةيلود وأ ةيمالسإ       
قب يـف اذكهو ،هيلع ةيمالسإلا لودلا ةقداصم دعب ةيلمع          ًاراثآهل دهاشن وأ ىدص      قـيثاوملا ةـي     

  .        ةيممألا

  

  



  ٥٤

  

  

  

  

  ةـمتاخ 
  

  

  

  

  

  

  

  

نيرشعلا نرقلا لالخ ن  ييمالسإلا ن يركفملا ج اتنل ناك     ، ناسنإلا قوقح لاجم يف مـهملا رثألا   
باحـصأ ساـنلا نـم ةـماعلا نود نيركفملاو نيفقثملا نم ةبخنلا ىدل يفاقث يعو                 ثادحإ يف  

و ةلافك  نم ة يقيقحلا ةحلصملا  ، قوقحلا ةيامحو لامعإ    تايرحلاو يقبو   اـهراطإ يـف ميهاـفملا       ت   
، عستاو يرظنلا يلمعلا قيبطتلا نيبو ،ةهج نم ناسنإلا قوقح قيثاومو ةفاقثو ركف نيب ةوجفلا             ت   

     ، رجي ملو  ىرخأ ةهج نم شاعملا عقاولا يف تاسـسؤملا قـلخو داـجيإ يف يدج لكشب ثحبلا            
عاستألاب ةذخألا ةوجفلا هذه صيلقتل     ةلماعلا آلا جتنت ملو     قـيثاوملا  كـلت ذـيفنتل ةطباضـلا تايل       ، 

نيملسـملل ةيفاقثلا ةيوهلا بلص نم يه يتلا        ميهافملا ىتحو لب ،يلمع جذومن ىلإ ميقلا ةمجرتو          
يف ممأ انتقبس نيح يف      اهينطاوم قوقحل ةمج تاكاهتنا سرامت يتلا تاموكحلا دنع اهريثأت تدقف           ،

ةعساولا ةطلسلا تاذ ةصصختملا اهتائيه نيوكت     تانلاو   تاـنالعإلاو تاـيقافتالا دـقع نـم ةج         ، 
تاـيرحلاو قوـقحلا نـع       ةعفادملا تامظنملاو ،ناسنإلا قوقح   بةصاخلا ةمكحملاك ،ةيعامتجالا      

،،ةيساسألا يلهألا عمتجملا تاسسؤمو فيقثتلاو ةيعوتلا جماربو ،تاساردلاو ثحبلا زكارمو   .  

  :يناسنإلا لقحلا اذه يف نيلماعلاو نيمتهملل ةيلاتلا تايصوتلا حرتقا اذل

نالعإ   وأ ةدحاو ةغيص ىلع قافتالل يعسلا     -١ نايب   وأ  يـف ناسـنإلا قوـقحل ةدحوم ةقيثو    وأ   
بـجوت   ةيذيفنت ةيلآ قاطن يف ةيامحلاو ةبقارملا ةردقب عتمتت تاسسؤم        داجيإ مث نمو ،مالسإلا       

 .قوقحلا هذه لليعفتلاو مازتلالا



  ٥٥

ح لاجم يف لمعت ةيموكح ريغ ةيمالسإ ةسسؤم ليكشتل لمعلا          -٢ ـنت  ،ناسنإلا قوق    ىـلإ م  ض 
 مهقوقح ةرودهملا نع عفادملاو ربعملا توصلا نوكتل ،ةيموكحلا ريغ تامظنملل يلودلا يدانلا           

 .ةرثؤملا ةيلودلا لفاحملا يف

ناسنإلا قوقح تالاجمب ينعم يبيردت يمالسإ دهعم ءاشنإل        يعسلا -٣ تارابتعالل عضاخ ريغ    ( 
لمعلا عيطتست ةبردتم رداوك جيرختل     ،)ةيسايسلا ةـيلودلا تاـمظنملا يف       ةـيؤرلا   ميدـقتو  ،   

اياضـقلا يـف عـسوتلاو ةيملعلاو ةيثحبلا دوهجلا ديضعتو           يناسنإلا رامضملا يف ةيمالسإلا     ،
              ، ملسلا يف بوعشلا قح ،لفطلا قوقح ،ةيمنتلا يف قحلا ،ةئيبلا ىلع ةظفاحملا لثم ةحورطملا

،   .دعب ةيمالسإ ةيؤر اهنأشب رولبتت مل ميهافملا هذه...يناسنإلا نوناقلا

ناسنإلا قوقح تالاجمب ةينعملا تاساردلاو بتكلا لك اهيف عمجت ةصاخ ةبتكم داجيإل يع             سلا -٤
ىـنعت ةصـصختم تاـسارد يوحت ةيثارت ةرشن رادصإو ،ةي       مالسإلاةراضحلاو ثارتلا نم    

نـم اـهنأ يـفن دـيكأتلو ،ةيمالسإلا تاعمتجملا يف اهنيطوتو ناسنإلا قوقح ةفاقث ليصأتب                
 .ةيفاقثلا تادروتسملا

ملاـعلا يف ةيمالسإلا ناسنإلا قوقح ميهافم حرش        لقاطنلا ةعساو فيقثتو ةيعوت ةلمح ميظنت        -٥
ةيفاقثلا ةيددعتلا ،ينيدلا حماستلاك    ،يمالسإلا ةيبهذملاو   ةـماعلا تاـيرحلا ،تايلقالا قوقح         ،، 
،   ًاصوصخ ةديقعلاو يأرلا ةيرح تايحرسمو ةينويزفلتو ةيعاذإ جمارب ةئيهت ربع        ....  يناغأو  

     ، ةيمالعإلا لئاسولا ربع روهمجلل حرطت  ... ةيريدقت زئاوجو تاقباسمو ةيرعش دئاصقو ةزيمتم
  .ةفلتخملا

نمـض اـهلاخدإو ةيمالـسإلا       ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ناسنإلا قوقح ةدام سيردتل ةوعدلا        -٦  
يف ةيسيردتلاجماربلا   .ةساردلا لحارمةفاك  

دق نوكأ  نأ ىنمتأ ماتخلا يفو    ه يف تقفو     ينتقبـس ةرـيثك تالواحم نأ ين       يقيو ةلواحملا هذ   
عوضوملا ءارثإل ًاحوتفم بابلا لازالو   ةـفاقثلا يـف ةيدادبتـسالا دـيلاقتلا ميدهت ةلحرم لوخدل           ،

يـف يـنغلا ةيقوقحلا داعبألا       يذ يناسنإلا ثارتلا نع فشاكلا ءوضلا ةرئاد زيكرتو ،ةيمالسإلا          
   ، يعسلا   ىلإانزفحي ام اذهو    يراضحلا انثروم يـتلا   ،ةيمالسإلا صوصنلا هذه لك قيثوتو عمجل        

ناسنإلا قوقحب    ىنعت ئيهتو اهيبوبتو  ءاملعلاو نيثحابلا  ىلإاه  ت  يهقف خانم قلخو     اهتساردل يميداكأ/،    
فصـتت ةـيدقن حورـبو رـيفكتلاو ةقيضـلا ةرظنلاو بصعتلا نع ًاديعب ثارتلل ةديدج ةرظنب                 

، تابراقم نم ريثكلا فاشتكاو    قاقتشال ةيعوضوملاب ىلع اندعاسي امم ،انثارت يف ناسنإلا قوقحل           
ناسنإلا قوقح ةعرشلدحاولايمالسإلا موهفملا ةغايص   .  

  

  

  

  



  ٥٦

  ثحبلا رداصم
  

  .ميركلا نارقلا -١
 ةرهاقلا زكرم تاروشنم / عانم مثيه روتكدلا "ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ناسنإلا قوقح  -٢

 .ناسنإلا قوقح تاساردل
 ١٩٩٦ةنس / لوألا ددعلا -يبرع قاور ةلجم -ديعس ديسلا دمحم /ناسنإلا قوقحو مالسإلا  -٣

 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم –
 ناسنإلا قوقح يف لئاسرلا نم ةلسلس -ةيناثلا ةلاسرلا- /ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا  -٤

 قوقحل ةيملاعلا ةلمحلا نمض فينج يف ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح زكرم اهردصي
 ١٩٩٠سرام  .ناسنإلا

 ةـيقيرفألا  بوعشـلا  نماضـت  ةمظنم  اهتمظن  ةريدتسم ةدئام   /ناسنإلا قوقح لوح  -٥
 ١٩٩٢ربوتكأ  ةرهاقلا يف  ةيويسآلا

 يـف  تدـقع  مالعإلاو ناسنإلا قوقح ةودن ىلوألا ةنسلا ٤ددع  /ةيمالعإ تاسارد ةلجم  -٦
،  ١٩٩٤ ربوتكأ ةرهاقلا

، دمحم ،/نينقتلا ىلإ ليصأتلا نم مالسإلا يف ناسنإلا قوقح -٧  ةيتوريبلا جاهنملا ةلجم ريكد
 ١٩٩٨رشع  يداحلا ددعلا

ديهشلامامألل /ةايحلا دوقي مالسإلا  -٨  ردصلا رقاب دمحم  
 يواسنهبلا ملاس /  ناسنإلا قوقحو مالسإلا  -٩
خيشلا/١٢٨ ص ثيدحلا لهأو هقفلا لهأ نيب ةيوبنلا ةنسلا  -١٠  ي لازغلا دمحم  
 .هللا ديمح دمحم فيلأت / ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ةعوسوم -١١
ددـعلا   ناسـنإلا  قوقحل ةيبرعلا ةمظنملا هردصت يرود ريغ باتك / ناسنإلا قوقح ةلجم -١٢

٢٣.  
 /مالسإلا يف ةيئانجلا ةلادعلا راطإ يف ناسنإلا قوقح ةيامحو ةيمالسإلا ةعيرشلا رداصم -١٣

 نييالملل ملعلا راد ثلاثلا دلجملا ناسنإلا قوقح – ينويسب دومحم روتكدلا
، مامألا   -١٤  . حلاصلا يحبص / ةغالبلا جهن يلع
 ١٥ةحفص  عبارلا ءزجلا يلزتعملا ديدحلا يبأ نبأل /ةغالبلا جهن حرش -١٥
 نرـقلا  مالـعأ  نم )يبلحلا(ينارحلا ةبعش نب خيشلا هفلأ لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت   -١٦

 .يرجهلا عبارلا
، هيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت/ مالسإلا يف ةبسحلا   -١٧ ، راد ينارحلا  تيوكلا مقرلا
 ١٩٩٨ربمفون  ٩٠ددعلا ةيندنللا رونلا ةلجم رابجلا دبع حلاف -١٨
 ١٩٩٠ةيناثلا  ةنسلا سماخلا ددعلا مسوملا ةلجم -١٩
ةيبدألا زونكلا راديعيشلا يسايسلا ركفلا ةلودلاو هيقفلا  ميهاربإ داؤف -٢٠ توريب -   ١٩٩٨ 
دادبتـسالا عئاـبط باـتك يف ةءارق         ٩/١٩٩٨ددعلا يبر   ع قاور ةلجم ،ايارس ءايلع     -٢١  

،  . يبكاوكلا نمحرلا دبعل دابعلا عراصمو



  ٥٧

 قباسلا عجرملا -٢٢
ةـعبط تورـيب     -نامعنلا ةسسؤم تاروشنم ،نيساي لآ يضار خيشلل      " نسحلا حلص " -٢٣  

  . م١٩٩١
ءارـمحلا راد نع رداصلا شبيإ فسوي روتكدلل يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةنطلسلا              -٢٤

  . م١٩٩٤توريب 
 ١٠٧ - ص١ ج١٩٤٠ةنس ةرهاقلا ةعبط ديرفلا دقعلا هبر دبع نبأ -٢٥
، ١٢٢-١١٤ةحفـص   " ةـبيغلا ماكحأ نع ةبيرلا فشك     "باتك يف يمظاكلا يلع ديسلا       -٢٦

 .م١٩٨٧ةيناثلا ةعبطلا توريب ءاوضألا راد نع رداصلا 
ينيلكلا ةمالعلل٢ج يفاكلا لوصأ -٢٧  ،.  
ىضترملا فيرشلا(نيسحلا نب يلع  " ىضترملا فيرشلا لئاسر   -٢٨ يدـهم ديسـلا دادعإ     )  

  ناريإ مق ةنيدم ميركلا نارقلا راد ،يئاجر
  ينسحلا سوواط نبأل ةجهملا ةرمثل ةجحملا فشك -٢٩
  

  

  

  



  ٥٨
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  Xصالح الدين اجلورشي
                        

                                                           
Xناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا سيئرل لوألا بئانلا  .  
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ةيرورض ةادأ اهنإ . ناسنإلا قوقح لاجم يف ةحورطملا لئاسملا مهأ نم قيثوتلا ةلأسم ربتعت    
نـم اـنلقتنا اذإ رثكأ ةيمهأ قيثوتلا بستكيو   . بيردتلاو فيقثتلاو ثحبلا تالاجم   يف مدقت قيقحتل    

سيسأتلا لاجم ىلإ يملاعلا ىوتسملا ىلع ةلوادتملا ةيعجرملا صوصنلاو قئاثولاب فيرعتلا لاجم            
ظحت مل يتلا تايلوألا زربأ نم يهو       . ةينطولا تافاقثلا لخاد ناسنإلا قوقح ةموظنمل ليصأتلا وأ       

اذـه دوـعيو    . يمالسإلاو يبرعلا انملاع يف ةصاخ نييرورضلا زيكرتلاو ةيانعلاب ن        آلا دح ىلإ  
ىرـي ال نم لاثملا ليبس ىلع كانه        . لماوع ةدع ىلإ لاجملا اذه ىلإ ةيانعلا هيجوت نع فلختلا         

ةيرظن ناسنإلا قوقح ةموظنم نأب نودقتعي ءالؤه       . ةيفرعملاو ةيلمعلا نيتيحانلا نم كلذ يف ةدئاف      
قيقد لكشب ةيلودلا دوهعلاو قيثاوملا اهتطبض دقو ،ينوناقلاو يفسلفلا اهناينبو اهنومضم         يف ةثيدح   

كابرإلا ىلإ ةفاضإ ةدئاف نودب ىقبتس اهلوصأ يف رظنلا ةداعإل ةلواحم ةيأ نإف يلاتلابو ،لماشو               
ةيعورشـم ىدـم لوح لقألا ىلع انتقطنم يف رئادلا لدجلا يذغيس امم ناهذألا يف هثدحت يذلا                 

تـضرعت ثارـتلا نـم صوصن عمج يف اضيأ ىري نم كانهو             . ناسنإلا قوقح ةيملاعب لوق   لا
ةرـصاعم فقاومو ميهافمل يخيرات اللا طاقسإلا ةرئاد نع جرخي نل قوقحلا نم قحل اهتايوتحم               

. ةـيفرعملا اهتاودأو ةثيدحلا نورقلا تايلاكشإب اهل ةقالع ال ةفلتخم لحارم يف تجتنأ قئاثو ىلع            
تالاضنلا يف ناسنإلا قوقح ءاطشن سامغنا ىلإ قيثوتلا ةمهم زاجنإ يف ريخأتلا اذه             دوعي دق امك    

لوألا لـيجلا نع عافدلاو دوجولا ةيعرش تابثإ ليبس يف تاقاطلا كلهتست لازت ام يتلا ةيمويلا                
رـيبعتلا يـف هـقحو هتيرحو هتماركو درفلا ةمرح تابثإو ةنطاوملا ساسأ يه يتلا قوقحلا نم            

  .تالسارملا ةيرسو دسجلا ةمرحو رفسلاو داقتعالاو



  ٦٤

قـئاوعلا مـجح اه   ؤاطشن كردأو الإ ،عقاولا يف ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةكرح تروطت املك          
مهجاـيتحا اورعشـتساو ،العاف ايريهامج اعسوت اوققحي نأ نود لوحت يتلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا              

عـم يسايسلاو يركفلا عارصلا     انايحأو شاقنلا ةرادإ نسح ىلع مهدعاست تايبدأو قئاثول ديدشلا          
مـمألا تاسـسؤم تمهسأ دقو      . ايلك وأ ايئزج ناسنإلا قوقح ضفر لوح عطاقتت ىوقو فارطأ         

بوعشلل يفاقثلا ثارتلا نيبو ناسنإلا قوقح ةينوك نيب ةحلاصملا ثادحإ ةيمهأ زاربإ يف ةدحتملا              
ةزـمه ةباثمب نوكت ةيميلق     إ قيثاوم زاجنإو ةرولب ىلع تانيتسلا ذنم اهعيجشت ناك انه نم          . ممألاو

هذـهف   .ةـيلحرملا تاـفاقثلا ةريسم يف ةماه ةيعون ةلحرم لكشتو ،ماعلاو صاخلا نيب لصولا             
لواـحي ةـيتاذ ةوـطخ ةـياهنلا يف ىقبت اهنإف ةصوقنمو ةاقتنمو ةدودحم تناك امهم صوصنلا                 

  .ملاعلاو رصعلاو تاذلا عم اوحلاصتي نأ اهلالخ نم اهباحصأ

ناسنإلا ملاع نإ . ذفنتو عمست تالآ وأ ماقرأ مهنأكو تاعمتجملاو دارفألاعم لماعتي نم أطخي   
. ديقعتلاو بيكرتلا ديدش يعامتجاو يفاقث نئاك وه يرشبلا نئاكلا     . ضعبلا روصتي امم اديقعت رثكأ    

امك . امهنوزخم عم لعافتلاب هققحي يذلا مكارتلا لالخ نم امهزواجتي ،هثارتو هخيراتب نوكسم هنإ            
اـهنم ةددـعتم رصانعو فارطأ لعافت جاتن هرودب وه يذلا يخيراتلا هيعوب اموكحم     همدقت ىقبي   

موـقم بعشلا خيراتو هتيصخش نم ءزج درفلا خيرات         . يفارغجلاو يعامتجالاو يسايسلاو يفاقثلا   
انكولـس يف هريثأتب رعشن مل ول ىتح انيف تومي ال ثارتلا  . هلبقتسمو هرضاحو هدوجو نم يساسأ   

راـكفأو زوـمرب هـتايح ثثؤي ،هتامم ىلإ هدلوم نم درفلا مزالي دوجولاب يعو               نيدلاو  . يمويلا
يـف اـهنم ررحت دق هنأ هل ادبو اهيلع درمت ول ىتح هيعو ال يف ةمئاق ىقبت طباوضو تاداشرإو              

يف ةثوثبم صوصن درجم قيثوتلا ربتعي ال انه نم         . ةيعامتجالاو ةيفاقثلا هتابلقت تاظحل نم ةظحل     
اهقاطنتساو ةيعامجلا ةركاذلل راضحتسا هداعبأ نم دعب يف وه ام ردقب ،اهتءارقو   اهعمج عقي بتكلا    

نادـكؤي ءارقتسالاو لمأتلا نكل ،ةيضاملا تاذلا نع ةلصلا ةعوطقمو ةثيدح ودبت دق اياضق لوح               
ةـيمكارت ةريسمو ةاناعم يهو ،خيراتلا لبق ام ذنم يناسنإلا دوجولا ةيضق يه ناسنإلا قوقح نأ                

  .يخيراتلا فقوتلاب فرتعت الو ةينمزلا ةرداصملا فرعت ال ةحوتفم

قـحلا يموـهفم لامعتـسا يف ةقدلا دامتعا نم دبال           "ينامغللا ميلس يسنوتلا ذاتسألا لوقي      
سانلا قوقح له نكل سانلل ًاقوقح ترقأ ةثادحلا لبق ام تاراضح لك نأ يف كش ال ذإ ،ناسنإلاو     

لـهو ؟ناسنإللو قحلل موهفملا سفن نيتلاحلا ات        لك يف لمعتست له ؟ناسنإلا قوقح موهفم فدارت       
ىـنعمل ناديز ميركلا دبع فيرعت نم ثحابلا قلطناو         ". ؟ ناسنإلا ةعيبط نع ةجتان قوقحلا هذه        

هل ةمصع ال يبرحلاو ،نويبرحلا مه برحلا راد لهأو         : " برحلا رادب ميقملا رفاكلا يأ يبرحلا     
دـحأب نوكت ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةمصعلا نأل ،م         السإلا راد لهأل ةبسنلاب هلام يف الو هسفن يف        

ضرـتفت  " ناسنإلا قوقح ةركف نأ امبو      ". امهنم دحاو يبرحلل سيلو نامألا وأ ناميإلا        : نيرمأ  
نأ هـناكمإب يرشـبلا لقعلا نأ كلذك ضرتفتو ،ةصاخ ناسنإلا ةعيبطبو ةماع عئابطلاب ناميإلا               

نأ امبو    "ةيرشبلا تاذلا رهوج فشتكي      اذـه روـهظ نود لاـح يذلا وه طرشلا اذه            بايغ" ،   
نأ ةجيتنلا نوكتف     "اننطو يف موهفملا     سانلا نيب ايرذج ازييمت يسري هنأل ةدودحم نيدلا ةيسنآ         " ، 

قـحلا يوتسـي فـيكو نينمؤـملا نود ةبترم يف رافكلا لعجيو رافكو نينمؤم ىلإ مهفنصيو                  
ءازإ ساـنلا لعف در ثيح نم زيمم     وهف ةلاسرلا بجوم ثيح نم ايسنآ نيدلا ناك نإ          . ةلالضلاو
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يأ ناـميإلاو داقتعالا نأ ربتعيو ينآلا ىوتسملا اذه ىلع ةاواسملا أدبمب نيدلا لبقي الف ،ةلاسرلا                
وـه نمؤـملا ناسنإلا     . ناسنإلا ةيناسنإ هب لمتكت ايساسأ ارصنع هب رشبملا نيدلاو ةلاسرلا لوبق          

اذـه  ". ةيناسـنإلا ىـلإ ،ةـبترلا هذه ىلإ ءاقتر          الا دري ملف رفاكلا امأ ةملكلا ىنعم متأب ناسنإلا        
اقح له : انتهج نم لؤاستلا ىلإ عفدت ةيقطنمو ةيملع ودبت ةقيرطب ينامغللا هغاص يذلا ضارتفالا        

نـع ةلقتسـم ةميقك ناسنإلا انثارت يف باغ اقح لهو ؟ ةجردلا هذه ىلإ ةدودحم نيدلا ةيسنآ نأ                
دقتعملا صيحمتل لصأك دمتعا مأ ينيدلا روصتلاب اقحلم لقعلا يقب لهو ؟ ينيدلاو يقرعلا ءامتنالا 

اهـضرعتسا يـتلا رـظنلا ةهجو نع ةيعورشم لقت ال ةلئسألا هذه             . ؟ همدع نم ريخلا تابثإو    
دقو ) لقعلا لالقتسا دصقي  ( طرشلا بايغ تلق" هلوقب هتجلاعم ححص هرودب هنأو ةصاخ ،ثحابلا 

. اننادجو يف مويلا رضاح وه ام ،انثارت نم ايح ي         قب ام يف هبايغ كلذب تدرأ يننأل ةونع تأطخأ        
رـثإ لحمـضاو هاندقف اننكل ادوجوم ناك هنأل طرشلا بييغت يف لثمتت يهف ةيخيراتلا ةقيقحلا امأ                 

صنـلا اهب أرق يتلا ةيفيكلا لوح روحمتيل شاقنلا داع اذكه           ". ةلزتعملا ينعأ ،هورفو نم مازهنا      
يـقيبطت لاثم اذه يفو     . ةيركفلا مهتاقلطنمو ةيسايسلا مهع   قاوم فالتخاب نينمؤملا لبق نم ينيدلا     

  .اهل ينيدلاو يفاقثلا ليصأتـلاو ناسنإلا قوقحل يرظنلا سيسأتلا نيب ةلصلا قوثو ىلع

هماحتلا ىلإ ةفاضإ يناسنإلا خيراتلا يف سرغنم هنأ ىنعمب ،يخيرات يعو يمالسإلا يعولا             
ةلاسر هنإ  . ةينثإلاو ةيموقلل هزواجت ثيح نم الث     م ةيدوهيلا نع فلتخي مالسإلا    . يرشبلا دوجولاب 

وـه  . ةيرشـبلا تاـقالعلا مكحت يتلا تاءامتنالا لاكشأ فلتخم نع رظنلا عطقب قولخملل قلاخلا    
نيدـلا نرتقا انه نم  . قارعألاو ناولألاو تايسنجلاو دودحلل هضارغأو هفادهأ يف قرافم باطخ    

دحت ربتعياذهل  . ةيناسنإلاو ناسنإلاب نيدتلاو   يمالـسإلا روصـتلا يـف ناسنإلا ةناكمو ةيهام دي           
  . ناسنإلا قوقح ةموظنم عم ضراعتلا وأ ءاقتلالا لصافم ثحبل يرورضلا ساسألا

ةـيعجرملا ةـقيثولا هنوك مكحب ميركلا نآرقلا ىوس انمامأ سيل ةيدصاقملا ةميقلا هذه تيبثتل            
ىـلوأ ةجردب هباطخ هجو يو      لعلا صنلا اذه  . اهتيسدقو اهصن لوح نيملسملا نيب فالخ ال يتلا       

نـع رـيبعتلل المعتسم ،هدقتعمو هسنجو هنول نع رظنلا عطقب قلطم لكشب ناسنإلا ىلإ ةيساسأو       
سفنلا " و"سانلا"و" سنإلا"و" مدآ ينب"و" مدآ" لثم ىنعملا سفن ىلإ ةيدؤملا تادرفملا نم اددع كلذ          

. قـلطملا اـهانعمب يأ زايتماب ةين      اسنإلا نع ثدحتت تادرفم يه    ". ناسنإلا"و" ةفيلخلا"و" ةدحاولا
             ، ةـيلالدلاو ةيدئاقعلا اهتالامعتساو تادرفملا هذه اهيف تدرو يتلا تاقايسلا ضارعتسا لالخ نمو
ةـيقب لـعجتو ،دوـجولا روحم ناسنإلا نم لعجت نوكلا رصانعل يمالسإلا بيترتلا نأ حضتي                

كـلذ نم رثكأ  . هتدايس تحتو هتمدخ يف اضيأو لب ،هنم ايند ةبتر يف ةيئرملا ريغ ىتح تانئاكلا        
نم ريثك ءيش هيف يأ ،هللا حور نم ًاقولخم هنوك لوألا. نيقلطنم نم ىقرأ ةناكم ناسنإلا بستكي     

يتلا فيلكتلا ةيرظن ايناثو . هتافصو هللا ءامسأ رخآ ىلإ هتمحرو هتمكحو هتردقو هملعو هللا ةيسدق          
يمالـسإلا دقتعملا يف نآرقلا نأل ادج يقطن        م لامعتسالا اذه  . هل ةفيلخ هنيعف هدبع هللا اهب بطاخ      

اـيبرع ايجولويديأ اباطخ نآرقلا نكي مل       . نامز لك يفو ناكم لك يف هدبعل هجوملا هللا مالك وه          
اـيخيرات ةددحم ةئيب يف يبرع يبن ىلع يحوك هلوزن مغرو ،اهب هتغايص تمت يتلا ةغللا مغر                 

ضقاـني قاـطن يأ يف هرصح مدعو ينا         سنإلا هعباط ىلع ظافحلا بجو كلذك هنألو      . ايفارغجو
كـلتو  . ةيرهوج ةيوهو ايلع ةميقك ناسنإلل ههجوت يأ يسيئرلا هدصقم ضقنيو ةيساسألا هتيهام           
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وأ يموـقلا ريسـفتلا نم عونب اوديقت نيذلا نيملسملا نم فنص اهيف طروت يتلا تالكشملا ىدحإ      
مالسإلا عم اهيطاعت نود لازي      امو لاح ةيرشبلا مامأ قئاوع كلذب اوعضوف يبهذملا وأ يخيراتلا           

نيب انزيمف اندع اذإ الإ ةلكشملا هذه زواجت نكمي الو . هتاهيجوتو هلئاسرو هباطخب ةينعم يه نيدك    
  .ينآرقلا باطخلا يف ماعلاو صاخلا

عـطقب ،ددـعتلا مارـتحاو لدعلاو ةيرحلا ميق ىلع هئاوتحا تابثإ ردقب مالسإلا ةيناسنإ دكأتت     
اذه يف ثيدحلاف . قوقحلا كلتل ةيعامتجالاو ةيسايسلا مهتاسسؤمو نيملسملامارتحا ىدم نع رظنلا 

هتضهجأ يتلا ةيخيراتلا بابسألاب سيلو يناسنإلا قحلا أدبم دوجو نم دكأتلاب اساسأ قلعتي قايسلا              
نأ اـمبو  . قايسـلا اذه يف ددحملا عجرملا ينآرقلا صنلا لكشي اضيأ انه      . هتيامح نود تلاح وأ   

نمؤـملا حبصي هرفوتب يذلا طرشلا هرابتعاب ناميإلا         ةلأسمل ةيولوألا يطعي نيدلاو ،نيد مالسإلا       
ةيرح أدبم ىلع مالسإلا يف تايرحلا ةموظنم سسأ دقف ،ةينيدلا ةموظنملا تايضتقم لماكب امزلم              

يـف ةيلصـفملا ةيآلا هذه       . )١()رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقو         ( دقتعملا  
كـلذ نـم رـثكأ ىلإ تبهذ لب ،يناميإلا دقتعملا رايتخ            ا قح طقف لمشت ال ةينيدلا ةيرحلا تابثإ       

دـقتعم يأـب ميلسـتلا مدعو هللا دوجوب ناميإلا مدع يف درفلا قح يأ ،رفكلا ةيرح أدبم تررقف                   
ريرحت نإ  . ؟ رخآلا ريمدتو برحلاب امتح ةموكحم نيفرطلا نيب ةقالعلا نأ ينعي له نكل            . يناميإ

بالـقنا نـم اهئافلحو شيرق فوخ هضرف يذلا يف          رظلا يركسعلا عارصلا نم ينآرقلا قايسلا     
بحاـص  نيـب يأ ،رفاـكلاو نمؤملا نيب ةقالعلل يملسلا عباطلا حوضوب فشكي ،ىوقلا نيزاوم               

يناثلاو ،ةوعدلا جهنم قيرط نع يناثلا عانقإ لواحي ىقبي لوألا          . هل نيضفارلاو ينيدلا عورشملا   
هـفقوم ىلع ةظفاحملا قحب طقف عتمتي ال ني         تلاحلا الك يف هنكل ،ةرباكم وأ قحلا نع اثحب لداجي         

نمؤـملا ناـك اذإ تالاـحلا لك يف ةيامحلا قح اضيأ لب هنع ريبعتلا قحو ،يفسلفلاو يرظنلا                  
نيكرشـملا نـم دـحأ نإو       ( ىلاـعت هلوق يف يقوقحلا راطإلا اذه ىلجتي         . ةردقو ذوفن بحاص  

نوملعي ال موق     مهنأب كلذ هنمأم هغلبأ مث ،هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا           ةـيآلا هذـه    . )٢() 
ةيئانثتـسا ةـلاح درجم الإ اهيف اوري ملف ،ءاهقفلاو نيرسفملا نم زيكرتلاو ةيانعلا قلت مل ةميظعلا                 
ةـبوتلا ةروـس تامدـقم يـف تدرو ةيآلا نأو ةصاخ ،نيكرشملا دض ةحوتفملا برحلا نمض                 

ةـتقؤم ةـيامح درجم نم لم       شأ اهنأ نيبتي اهتالالد يف لمأت     ملا نكل . برحلا لئاسمل ةصصخملا  
رـيغ يأ كرشم انه نامألا بلاطف       . ةيركسعلا ةهجاوملا ةلاح يف مالسإلا ضرأ ىلإ أجل صخشل        

بوـجوب رمأ يذلاو ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا وه هتيامحب            بَلاطملاو ،مالسإلا ةديقعب نمؤم     
ددحي ملو ،هناحبس هللا وه ءوجللا        بلاطل ةلماكلا ةمالسلاو نمألا ريفوت     ءاج وأ ددحم نمزب رمألا      

ريفوـتب يمالسإلا عمتجملاو ةلودلا مازلإ تاموقم لك ترفوت كلذبو          . ةديقعلل ةباجتسالاب اطورشم  
. ءوـجل بلاط ناك اذإ كلاب امف ،ارئاز ناك وأ انطاوم ناك ءاوس نمؤم ريغ وه نم لكل ةيامحلا                  

نبا لاق . ةماقإلا قح نم ئجاللا اذه اهدعب عنمي ةينمز ةرتف ديدحتب ءاهقفلا ءاج نيأ نم يردن الو             
نأ زوجيو ،ةنس مالسإلا راد يف ةماقإلا نم نكمي نأ زوجي ال ءاملعلا لاق نكل               " هريسفت يف ريثك    

نالوـق ةنس نع صقنو رهشأ ةعبرألا ىلع داز اميف كلذ نيب اميفو ،رهشأ ةعبرأ ةماقإ نم نكمي                  

                                                           
مقر ةيآلا فهكلا ةروس  1  ٢٩.  
مقر ةيآلا ةبوتلا ةروس  2  ٦.   
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عمسي ىتح  ( ىنعم نأ نورسفملا دقتعا ا      مك. )٣("هللا مهمحر ءاملعلا نم هريغو يعفاشلا مامإلا نع       
نود هـيلع عـلطي نأ هـناكمإب ذإ ،يحطـس مهف وهو ،نآرقلا عامس دنع طقف فقوتت        ) هللا مالك   

اذـه نيـكمتب لوـقلا وه لمشألا مهفلا امنيب          . ةرئادلا برحلا وه قايسلا ماد ام ،هتايحب ةرماغملا       
هـعباط مـغر يذلا ،يمالسإلا عمتجم       لا  لخاد ءاقبلا نم هتلكاش ىلع يتلا ةعامجلا وأ صخشلا          

       ، هـيلع يدتعي نأب دحأل حمسي الو ،ناميإلا هرطاشي ال نم ىلع يدتعي وأ لتقي ال هنأ الإ يدئاقعلا
ةلودلا تلفكت يناثلا رايخلا دارأ نإف      . اهترداغم وأ ةنمؤملا ةيبلغألا ينارهظ نيب ءاقبلا نيب هريخيو        

سيلأ . هرارقتساو هنمأ هيف دجي يذلا ناكملا ىلإ لص       ي نأ يأ هنمأم غلبي ىتح هتدعاسمب عمتجملاو       
  . ؟ ةيدئاقعلا هتيرح ىلع ةظفاحملاو ناسنإلا ةدارإ مارتحا لاجم يف ةيسايسلا ةروثلا ةمق اذه يف

ةفاقثلل ةيعجرملا صوصنلا مهف ةداعإ بلطتت ناسنإلا قوقح ةفاقث ليصأت نأ قبس امم حضتي              
وهو . رظنلاو ليلحتلل اهعاضخإو ةيساسألا قئاثولا راضحتساب الإ ققحتت ال ةمهملا هذه. ةيمالسإلا

الـعف يـهو    . ةيساسأ اهربتعا يتلا صوصنلا ضعب عيمجت لالخ نم هب مايقلا فلؤملا لواح ام            
نإـف رادـصإلا ىنبت دق ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا زكرم نأ امبو    . لمأتلاو فقوتلا قحتست صوصن   

يديأ نيب عضي نأ هنأش نم كلذ      إلا قوقح ءاطشن     ةـيمهألا نـم ةـياغ ىلع قئاثو برعلا ناسن           
ةيصوصخلا اهتجلاعم يف مالسإلل ةيفاقثلاو ةيخيراتلا ةبرجتلا راضحتسا ىلع مهنم ريثكلا دعاستس            

عـيمجتلا اذه نم ضرغلا نأ ىلإ فلؤملا هبن امكو          . ةيعامجلاو ةيدرفلا قوقحلاب ةقلعتملا لئاسملل    
نـم ىـندأ ررحت قيقحت انريدقت يف مهألا          نكلو ،صوصنلا مهف يف فسعتلاو طاقسإلا وه سيل         

يذـلا يبرغلا يخيراتلا راسملاب طقف ءافتكالا لالخ نم ،ناسنإلا قوقح ةلأسم ىلإ ةرظنلا ةيداحأ               
راوـنألا ةفسالف ىلإ الوصو ةلودلاو نيدلا نيب لصفلا ىلإ يعسلاو ةسينكلا عم ةكرعملا عم أدبي                 

نودـب بـيغي نأ هنأش نم برغلل ةيخيراتلا ةريس          ملاب ءافتكالا نإ  . قوقحلا ةيناملع أدبم خيسرتو   
تمهـسأ اـهنكل ،اهتاقلطنمو اهتايولوأو اهتاجرعنم يف ةفلتخم ةيخيرات تاراسمو تاراضح رربم    

  .اهسيدقتو اهمارتحا ةلواحمو هقوقح ديدحتو ،ناسنإلا ةيناسنإب ءاقترالا يف ةوقب

يـهف  . قايسلا اذه يف ةيعجرم   لا قئاثولا مهأ نم ةنيدملا روتسدب يمس ام وأ ةفيحصلا ربتعت          
ناسـنإلا قوـقح ةـكرح تايبدأ يف ةبئاغ نوكت داكت يتلا ىرخألا صوصنلا              نم  ديدع نيب نم    

بـلاغلا يـف يقب اهمهف نأ الإ اثيدح تفلأ يتلا ةيمالسإلا بتكلا يف ةلوادتم اهنأ مغرو                 . ةيبرعلا
  . اتهابو ايحطس

يحضـي نأ داك يذلا ديدجلا يمالسإلا       عمتجملا سيسأتل ةيروتسدو ةينوناق ةلواحم لوأ اهنإ        
ةـيكرحلا تاباتكلا نم ديدعلا تضرتفا نيح يفو        . هلجأ نم هتايحب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا       

ةفيحصـلا يتأـت ،يدئاقعلا سناجتلا ىلع هتفسلف تماق يلاسرلا يمالسإلا عمتجملا نأ ةيساسألا               
حيحص . ةيقرعلاو ةيلبقلاو ةينيدلا هتيددعتب ازيمتم هتيادب ذنم ناك ديدجلا عمتجملا اذه. سكعلا تبثتل 

ةوعد ةرمث هنوكل ارظن دعاصلا يسايسلا نايكلل يرقفلا دومعلا تلكش لوسرلاب ةنمؤملا ةاونلا نأ              
رـيغ ،يبرع عمتجم يف ةثعبلا مايق        لبقناكسلل ةقحاسلا ةيبلغألا اوناك برعلا نأ حيحصو ،ةينيد           

هـنإ  . يـعمتجملا هعورشم ةغايص علطم يف ل      وسرلا هيلع صرح يذلا عونتلا يغلي ال كلذ نأ        

                                                           
ص يناثلا دلجملا ريثك نبا ريسفت  3 عمج نع رداص٤٤٤    .تيوكلا ةيحاضلا ،يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةي، 
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كوسـمم اهعيمجو ،اهب صاخلا اهكسامت ةدحو لكل ،ةددعتم ةيعامتجا تادحو هلخاد عمجي عمتجم              
هـل نإف دوهي نم انعبت نم       " هيلع ءانب   . ةدحاولا ةمألا موهفم ىلع مئاقلا يعامجلا نماضتلا أدبمب       

راهصـنالاو نماضـتلا يـنعي انه عابتالا       ". مهيلع رصانتم الو نيمولظم ريغ ،ةوسألاو رصنلا        
نـم ةمأ فوع ينب دوهي      "نأ ىلع دكؤيل نورشعلاو عباسلا دنبلا ءاج اذهل         . ينيدلا سيلو يسايسلا  

ةمئاق ىرحألاب وأ ،نايد ألا ةددعتم قايسلا اذه يف ةمألا   ". مهنيد نيملسمللو مهنيد دوهيلل ،نينمؤملا      
لمشـيل قاـفولا عستا لب      ". مثأو ملظ نم    " الإ دهعلا   نم ىنثتسي ال    . نيدتلاو داقتعالا ةيرح ىلع   

، " هعم فلاحتملا فيلحلا ناخ اذإف     " . مهسفنأك دوهي ةناطب نإو     " دوهيلا ءافلح    هفيلحب ؤرما مثأي ال
   ). ٤١دنبلا " ( مولظملل رصنلا نأو 

نأ نكم  ي يذلا يوقلا ساسألا مالسإلا يف لكشي ةمألل ءامتنالاو نيدلل ءامتنالا نيب لصفلا نإ             
اذاـمل اذإ  : لوقيف مهدحأ ضرتعي دق .  اريثك ارخأتم دلو يذلا ةنطاوملا موهفم هئاشحأ يف روطتي      

نـم زفقي هنكل هيجو لاؤسلا      . ؟ ةنطاوملا أدبم ىلإ لصوتلا يف ابوروأ نوملسملا ءاهقفلا قبسي مل          
هرثعت بابسأ  و يمالسإلا يسايسلا هقفلا ةلكشم ريثي ىرخأ ةهج نمو ،يخيراتلا قايسلا ىلع ةهج            

يسايسلاو ينوناقلا لصفلا اذه نأ كلذ ىلإ فاضي        . مالسإلا دصقمل ةسكاعم تاهاجتا يف هروطتو     
يـف ارـيثك ناهرلا مت ابوروأ يف لصح امل افالخو           . هتيمهأ نم للقي وأ ناميإلا رصنع يغلي ال       

لـعج يذ   ـلا وه ريبكلا ناهرلا اذه     . رمثمو قيمع شياعت سيسأتل يناميإلا لماعلا ىلع مالسإلا       
يـفو هنمأ يف اددهم دعي ملو ةردابملا مامز كسمو ،هعاضوأ ترقتسا نأ دعب ،يمالسإلا عمتجملا             

،       . دوهيلل رقتسمو نمأم لضفأ لكشيل داع هتازكترم       ةفيحصـلا ئدابمل مهدادجأ ةنايخ دعب ءالؤهف
يمالـس  إلا عمتجملا يف اودجو ،ديلولا عمتجملل ةرصاحملاو لوسرلل ةبراحملا شيرق عم مهفلاحتو           

ةـيملعلا ةـيفاقثلا ةـكرحلا يـف اضيأ ةطيشنلا ةكراشملاو لب ،جامدنالاو ءاقبلل بسانملا راطإلا                
  .ةطلسلا يف ةيرازو تايلوؤسم لمحتب ةيسايسلا انايحأو ،ةيداصتقالاو

ةموظنم نأب لوقلا ىلإ يهتنن انلعجي نل يخيراتلا اهقايس يف اهعضوو قئاثولا هذه ةءارق نإ               
اذـه  . يمالسإلا ثارتلا بتك يف اهعورفو اهلوصأب ةثوثبم تناك نآلا اهفرعن         امك ناسنإلا قوقح    

نـم ةلأسـملا هذه ىلإ رظنلا ىلع كلذ اندعاسيس ديكأتلاب نكل            . بناوجلا عيمج نم دودرم لوقلا    
سيـل ،ناسنإلا قوقحو مالسإلا نيب ضقانتلاو عارصلا ةيذغت بنجت ىلع لمعنس            . فلتخم روظنم 

لـخاد قوـقحلا نـم ريبك ددع دوجول اضيأ نكلو ،ناسنإلا قوق             ح ةكرحب رضم كلذ نأل طقف     
راسـملا مـسر ةداعإ وحن انعفديس امك        . ةايحلاو ناسنإلاو نوكلل اهتيؤر اهل يتلا ةينيدلا انتموظنم       

حلاصـمو عقاولا تارورضب عيرشتلاو ركفلا ةقالع طبرنف ،ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلل يخيراتلا            
طيسولا خيراتلا ربع تعلدنا يتلا ةيميلقإلا بورحلاو تاعارصلافلتخمو ةمكاحلا تائفلاو رسألا   .

اـمب ةنراقم اندنع يقوقحلا باطخلا روطت تضهجأ يتلا قئاوعلاو بابسألا ديدحت ىلإ لصوتنسو        
ةـيخيراتلاو ةـينوناقلاو ةـيركفلا رـصانعلا كلت لك رضحتسن امدنعو          . يبوروألا قايسلا يف مت   

باسـتكا قيرط يف اماه اطوش انعطق دق نوكن ةرصاعملا انتظ           حل نيبو اهنيب جوازنو ،ةيسايسلاو    
 .ديعب نمز ذنم هاندقتفا يذلا يخيراتلا يعولا
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قئاـثولا يمتنت ةيجولونوركلا ةيحانلا نمف  . ًايموهفمو ًايجولونورك قئاثولا هذه فينصت نكمي
،: ةينمز تارتف سمخ ىلإ ، ةعيرشلا لبق ام صوصن ةقباـس ص  وصنو ةعيرشلا دعب ام صوصنو

، ، هقفلل نكميـف ةـيموهفملا ةـيحانلا نم امأ    . ةثيدح صوصنو هقفلل ةقحال وأ ةبحاصم صوصنو
، ةـقحال صوصنو   مويلا هيلع فراعتم وه امك ناسنإلا قوقح موهفمل ةقباس صوصن يلا اهميسقت

هذه عماج ،داوج مناغ روتكدلا قيلعتو  ةمدقم ةءارق دوأ تنك كلذل. هل لعف ةدر لّثمتو لب ،موهفملل
، ، اهعم لماعت فيك يرأ ىتح هذه يتمهاسم ةباتك لبق ،قئاثولا اذإ امو  اهعمج نم هيلإ فدهي امو

نإـف ،ةمدختسملا تاحلطصملل هفيرعت يلع علّطأ ىتح كلذكو   .ةيرخافت مأ ةيدقن اهل هتبراقم تناك
قـيل  عتلا يلع رصتقأس يننإف كلذ بايغ يفو .يعوضوملا يملعلا شاقنلا يلع نيعي امم كلذ لك

، ،   اهعماج ةمهاسم نود صوصنلا يلع اـنه هحرطأ ام ضعب يلع اهيف باجأ نوكي امبر يتلاو
  . راركتلا نع ةرذعملا وجرأف اذه نم ئش ثدح نإف

يتلا ةيفاقثلا ةيعجرملا اهعماج دنع لّثمت صوصنلا هذه تناك اذإ ام وه حضاولا ريغ رمألاو           
نيملسملا نيرّكفملا ل         ب روذـجلا نـم ةدمتسم ةيقوقح قئاثو اهيلع اوس    ق نم مدخَتسُت نأ نكمي  سؤيل
، ،"ناسنإلا قوقحل قئاثو"اهسفن اهربتعي هنأ مأ ،ملسملا ناسنإلل ةيفاقثلا  شاقن نود اهاّنبتي    مث نمو

،   . قيبطتلا رظتنت طقف اهنأ دقتعيو ريوطتلل ةوعد نودو

ال عـساو ينعمب    " ناسنإلا قوقح "حلطصم مدختسي نيملسملا باّتكلا نم ًاددع نأ ظحالملاو         
ةدـحتملا مـمألا ةـئيه ل    دوهعلاو تانالعإلا يلع طقف رصتقي ب  ق نم ةرداصلا ةيلودلا قيثاوملاو

،١٩٤٨ماعلا ذنم اهل ةعباتلا تائيهلاو  يملاعلا نالعإلا رودص ماع اـمنإو   .ماوـعأ نم هيلي امو  ، 
مي ًاضافضف .رشبلل ًاقوقح مّظنت ةقيثو يأ ًاضيأ هب نونعي   نيناوـق هـيف لخدـت نأ نك    ينعم اذهو
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ف سعتلا يف لثملا اهب ب رض  ةـيقيرغإلا نيناوـقلل عسـّتي نأ نكمي امك   . ملظلاو ي يتلا يبارومح
، ، ءاسنلا لثم  ،ةيرشب تاعاطق ربتعت ال يتلا ةميدقلا ةينامورلاو وأ نينطاوـم ،بناجألاو   ديبعلاو

ةينوناقتاموظنم يلع تماق ميدقلا ملاعلا تاراضح عيمجف. بعشلا نم ءزج قوقح مّظنت ةيقالخأو   
، اهنوك نم ،اهسفن نيناوقلا ةعيبطب قّلعتي لوألا قشلا . نيقش تاذ تناك ةلكشملا نكلو اهيف ناسنإلا

مـل ذإ  "ناسـنإ "ةملكل قيضلا فيرعتلاب قّلعتي يناثلا قشلاو  .اهبناوج نم ريثكلا يف ةيناسنإ ريغ  ،
رشبلا نم ةنيعم تاقبطل ينعملا ع        ةـميدقلا ةيقيرغإلا ةراضحلل ةبسنلاب       ًالثمف. ستي نكي " ناسـنإلا " 

، رـبَتع     رحلا ركذلا يقيرغإلا درفلا ينعي ةيلهألا لماكلا  ي لـب ،ًاناسـنإ ربَتع  ال "ي ال كلذ ادع امو
،" صخش اللا"اذهو  .non-person، "صخش كَلم  جراـخ عقي هنأل ،ك   ي نأ بجي لم  ي ال ًاعطق وهو
  .ديبعلا عضوو اهعضو نيب ريبك قرف الف ،ةرحلا ةيقيرغإلا ةأرملا امأ. نوناقلا ةيامح

ةيبرغلا ةفاقثلا يف ناسنإلا قوقح موهفمل ديئولا ر  وطتلا أدب ةديعبلا تايادبلا هذه نم ناـكو   . 
ةملك ينعم يف ار    نـكت مل ةيرشب تاعاطق لمشيل ينعملا ع  ". ناسنإ"وطت هبناوج ضعب يف  ستا دقف

،  ءاسنلا لثم هيف ،رحت نأ دعب ديبعلاو نإو  هـلك اهانعمب ةملكلا دسج ألتما يأ . بناجألا كلذكو اور
ةاواسـملا ةرـكف يف هذه تلّثمتو    دسجلا يلع حورلا اهيف تّلح ةلحرم تءاج مث. قوقحلا تتوافت

، وأ ،نول وأ ،قرع وأ ،عون وأ ،نيد نم لئاح سانلا نيبو  اهنيب لوحي ال يتلاو رشبلا نيب ةلماشلا
قوـقح موـهفم هـيلع     .لئاوحلا نم اهريغ وأ ،ةيعامتجا ةقبط   رقتسا ام وه ريخألا ينعملا اذهو

تاعاطقلا ضعب قوقح نم صقتنت ةرصاعم ةقيثو يأ نم لعجي امم ،رضاحلا تقولا يف ناسنإلا               
مسا اهيلع قَلط     ".هللا قوقح"ي نأ قحتست ال ةيرشبلا

، ةليل يف ئجي مل ر  وطتلا اذه نإ لوقلا نع  ي ءاج لب ،دورولاب شورفم قيرط يلع الو نَغو  
، يذـلا يرـكفلا دهجلاب    .فينعو ليوط يعامتجا عارصو ئرج يركف دهج ةجيتن  ينع م انه انأو
، يـف ةيركفلا  " مهتايعجرم"اوعضخأ دق مهف . ريونتلا دهع ةفسالف تاذلابو نويبرغلا ةفسالفلا هلذب

هبويع هب اوفشك ،ر ةينامورلاو ةينانويلا ةفسلفلا  ،   ا،صبتم دقنل ةيحيسملاو  اهروصـق هـجوأ اونابأو
كاـج ناـجو    ويكيستنوم نم لك هب ماق يذلا يوقلا يدصتلا كلذ يلع ًالاثمو .اهريوطتب اودانو

                ، يناـمورلا نوناـقلا اهدـعب نـمو ،ةيقيرغإلا ةفسلفلا اهقوست تناك يتلا تاريربتلا دض وسور
، ًالثم ق  ًافسن اهفسنل ي رلا ةسسؤمل  ةـكرحل ةيركفلا ةيعجرملا نا  فوسليفلا ناذه رّفو دقف. دأ يذلاو

، abolition movementقيقرلا ريرحت  اـمنإو   طقف برغلا يف سيل قيقرلا ريرحت ىلإ تدأ يتلاو
  . هلك ملاعلا يف

اـهدرون يـتلا صوصنلا عم لماعتلا يف                     ر ح يدقن جهنم نم دب ال هنإ لوقأ نأ اذهب تدرأ
، اهادم ربسو اهتشقانم نم دب ال يأ ،ناسنإلا قوقحل تايعجرم اهرابتعاب قرط حارتقاو  اهدودحو
اـهيلإ ترشأ يتلا تام   اهديدست  سلاب م  سّتت ناسنإ قوقح قئاثول ل  صوتن نأ ًاقح اندرأ اذإ اهريوطتو
  . حورلابو ينعملاب ءالتمالا ثيح نم ًاقباس

  

  
  



  ٧٣

  
  :قئاـثولا

ءاـج  اهضـعب نأ يلإو   .قئاثولل يموهفملاو يجولونوركلا فينصتلا يلا ةمدقملا يف ترشأ
، .ةعيرشلل ًاقباس ام ةقيثو هب ربتعن يذلا رايعملا ديدحتو  تاحلطصملا فيرعت ةيمهأل ترشأ كلذكو
همدختـسا يذـلا رايعملا يلع علطأ مل ينوكل ةبسنو    .ناسنإلا قوقحل ةيفاقث ةيعجرم اهريغ نود
ةقيثو هبجومب ربتعت ًارايعم هحرتقأ امو  .يب ًاصاخ ًارايعم عضأ نأ يلع نيعتي هنإف ،مناغ ذاتسألا
ةنايصل يعست نأ ًايناثو  .ًادوجوم نكي مل ًاقح ةقيثولا ئشنت نأ الوأ وه ناسنإلا قوقحل ةيعجرم ام
،  .قوقحلا يف سانلا نيب زيمت الأ ًاثلاثو .مئاق قح الو  ًاـقلطم سيل رايعملا اذه نإف لاحلا ةعيبطبو
،"يخيرات قوف" نمزلا لماع ط قس  ي ال هنأ ينعمب لـك عضي كلذل ،رضاحلاب يضام  لا مكاحي الو ، 

، ةشقانم متتس رايعملا اذه ءوض يلعو  .ساسألا اذه يلع اهعم لماعتيو يخيراتلا اهفرظ يف ةقيثو
  . باتكلا اذه يف ةعومجملا قئاثولا

  

  : ةـنيدملا ةفيحص
. دـعب تأدب نكت مل ةيعيرشتلا ةرتفلا نأ فورعمو  .ةرجهلل لوألا ماعلا يف ةفيحصلا تردص     

،ا يمتنت كلذل فورعمو  .ةنيدملا يف ًايناكم تعقو نإو ةيكملا ةرتفلا يلا باطخلا ةيحان نم ةفيحصل
ةيكملا ةرتفلل ًادادتما ر بَت  نأ ًاضـيأ فورـعمو    .عُت ةنيدملا يلا يبنلا ةرجه نم يلوألا تاونسلا نأ

نـم ريخألا مسقلا يف اهلوزن يلاوت يتلا ةعيرشلا تايآب اهماكحأ تَخ                  ةرـتفلا  سُن دق ةيكملا ةرتفلا
،. ةيندملا ًاقوقح س  ، سؤت نذإ ةنيدملا ةفيحصف نيب ةلماش ةاواسم ققحتو  اهتنايصل تانامض عضتو
يـلع ةـمدقتم ناسـنإ قوقح ةقيثو رايعملا اذه قفو يهف    . تابجاولاو قوقحلا يف ةفيحصلا لهأ
  . اهنامز

ةيآ لثم حامسإلا تايآب ي              مس نم قحلا ل   ق و "ي ام يه ةينآرق صوصن يلع ةينبم ةفيحصلاو
مهيـلع تسـل رِّكذم تنأ امنإ ركذف   "ةيآو  ).٢٨فهكلا (، "رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر
نوئبا اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ"ةيآو  ).٢١ةيشاغلا " (رطيسمب   هللااـب نمآ نم ىراصّنلاو  صلاو
 اونمآ نيذلا نإ"ةي آو ).٦٩ةدئاملا " (نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف ًاحلاص لمعو رخآلا مويلاو
نيئبا اوداه نيذلاو  نإ ةـمايقلا موي مهنيب لصفي هللا نإ اوكرشأ نيذلاو   سوجملاو ىراصّنلاو صلاو
،). ١٧جحلا " (ديهش ئش لك يلع هللا ، ةيرح تايآ هذهف نيـب يواست ةلماش ةاواسمو   ةيطارقميدو
، ا ناسنإلا يطعت اهنأل ةيرح ةيآ يلوألا ةيآلاف. ملسملا ريغو ملسملا ءاـش نمف  "هللااب رفكلا يف قحل
ةـيآلاو   .يويند باقع نم فوخ نود ًارح ًارايتخا راتخا ينعت" ءاش"و ،"رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف
ةيآلا امأ . سانلا يلع رطيسي الأب هلالجو هلامك يلع ميركلا يبنلا يهنت اهنأل ةيطارقميد ةيآ ةيناثلا
،دلا باحصأ نيب يواسُت اهنأل ةاواسم ةيآف ةثلاثلا ةدـيقعلا ال ،حلاصلا لمعلا لعجتو   ةفلتخملا تاناي
يـنب دوـهي نأ و   "ةفيحصـلا تارابع تءاج ةيآلا هذه يلع ءانبو   .درفلا ةميق رايعم وه ،ةينيدلا

، ، مهنيد دوهيلل ،نينمؤملا عم ةمأ فوع ال هنإف ،مثأو  ملظ نم الإ مهسفنأو مهيلاوم ،مهنيد نيملسمللو
،وهيلا يلع نإ"و ".هسفن الإ غتوي ، مهتقفن د براح نم يلع رصنلا مهنيب نأو  مهتقفن نيملسملا يلعو



  ٧٤

، ةاواسـم ةيآف ةعبارلا ةيآلا امأ  ". مثإلا نود ربلاو ةحيصنلاو حصنلا مهنيب نأو ةفيحصلا هذه لهأ
، ةبوقع كرّشلا يلع لعجت الو  تانايدلا باحصأ عم نيكرشملل ًاناكم حسفت اهنأل اهتقباس نم لمشأ

 ، ةمايقلا موي مهنيبلصفي هللا"ةيويند   ."  

، يتلا ةعيرشلا تايآب اهخسن يتاللاتايآلا نم اهريغو  تايآلا هذه نكلو   مت دق ،اهتلكاش يلع  
ةروـس لوزن دعب ميركلا يبنلا ةطساوب اهب ُلمعلا َف             . كلذ دعب ًاعابت تلزن     قوُأ دق ةنيدملا ةفيحصف

،" ةءارب"وأ " ةبوتلا" هللا مسـبب أدبت ال يتلا نآرقلا يف ةدي  حولا ةروسلا يهو دوهعلا لك تخسن يتلا
، اوحيسف ). ١(نيكرشملا نم متدهاع نيذلا يلا هلوسرو هللا نم ةءارب"اهتايآ لوأو  ميحرلا نمحرلا

هذـه  )". ٢(نيرفاـكلا يزـخم هللا نأو    هللا يزجعم ريغ مكنأ اوملعأو رهشأ ةعبرأ ضرألا يف
، لتقلا يه ةيويندةبوقع كرشلل حبصأو نايدألا ةيرحل ًادح تعضو ةروسلا اذإـف  "ةـيآلا لوقت  .  

م مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا مهور هوذخو  لـك مـهل اودـ     صحاو  عقاو
اوبات نإف د صرحبـصأو   )".٥(ميـحر روـفغ هللا نإ مهليبس اولخف ةاكزلا اوتآو    ةالصلا اوماقأو م

اولوحت مهعاضخإ  .دهعو ةفيحص لهأ اوناك نأ دعب برحو لاتق لهأ يراصنلاو دوهيلا   مت نأ دعبو
نونمؤي ال نيذلا اولتاق "ةيآلا لوقت . ةيزجلا يه ّلذو راغص ةبيرض نوعفدي ةيناث ةجرد نينطاومل
هللا مرح ام نوم رخآلا مويلاب الو هللااب  اوـتوأ نيذـلا نـم قحلا نيد نونيدي الو     هلوسرو رحي الو

دي نع ةيزجلا اوُط ع اهعضن امدنع صوصنلا هذه ىتح نكلو  )".٢٩(نور غاص مهو ي ىتح باتكلا
كـلت يف ثدحي ناك امب ةنراقم مدقتلا ةياغ يف ناسنإ قوقح صوصن ربَتعُت يخيراتلا اهقايس يف                 

نـم ع     .دابعتساو ليتقت نم يرخألا للملا باحصأل نامزألا  زـْنُت امدـنع الإ اهق  وفت دقفت ال يهو
، م مويلا ةحلاص اهرابتعاب م اهقايس    .نالطبلا حضاو رمأ اذهو سمألاب تناك املثدَقُتو

صن داريإ د        وأ   "ةنيدملا ةفيحص "رجم نإف كلذل ،      " ةنيدملا روتسد "،  ًاـنايحأ اـهيلع قّلط  ي امك
، اذكه يـتلا فورظلاو   اهب ةقلعتملا تاسبالملل حرش هبحصي مل ام ،هتاذ دح يف ًايفاك سيل بسحو

، ، اهتفنتكا ةايحلا يلا اهب داملاو ماكحألل ردصمك اهليطعت بابسأو  تـناك ةفيحصلاف  . عُت يتلا ةيجهن
حامسإلا تايآب ةلمج تفِر  ،  .ع ،ةينآرق صوصُنل ًاقيبطت  اـهماكحأ ليطعت مت صوصنلا هذه نكلو

فيسلا تايآب ةلمج تفِر  يرـخأ ةـيوبن ةسرامم اهيلع تماق دقو    .ع يرخأ صوصنب اهلادبتساو
، ،سن ءايحتساو مهلاجر لتق يلا تدأ ،دوهيلا نأشب  .ةمذلا عضوم مهعضوو ،مهلاومأ ةرداصمو مهئا

ةريخألا صوصنلا نأ ةيمالسإلا ةفاقثلا يف   يـتلا يه ةيوبن ةسرامم نم اهيلع ماق امو   رقتسا دقلو
ةـهجاوم يـف فـقن انكرتي الأ ثحابلا يلعو     .ةنيدملا روتسد ال ،ماكحألل ًاردصم اهذاختا بجي

، ،ضقانتلا ليزي نأ هيلع نأو شاقن نود ةفيحصلا حمسـت يتلا ةيجهنملا انيري نأو   اهفنتكت يتلا تا
  .اهركذ يلع انئج يتلا صوصنلا نم اهريغ نود اهمادختساب انل

  

  :قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا ةيصو
، الوزن ةعيرشلا تلمتكا دقو قيدصلا ركب يبأ ةيصو ئجت لاـتقلل تع   ًاقيبطتو   رـش ثيحو

" نسحأ يه يتّلاب مهلداج و"ةيآب ةموكحم ةوعد    لا ةليسو تناك نأ دعب ،نيدلا رشنل ةليسو هتدمتعاو        
دصقملا ثيح نم هب تعفترا دق لاتقلل ع ةعيرشلا نأ ديب. ةيكملا ةرتفلا نابإ  . ةسرامملاو رشت يهو
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، ليبـس يف تناك نأ دعب ،هللا ليبس يف ًاداهج ت   يماس فده لجأ نم برحلا تحبصأ دقف يم سو
دع  .ةتحب ةيضرأ فادهأ  يتلا ،اياصولا هذه لثم هتد ب اهل حبصأ كلذكو  سج ،يناسنإ هجوو ،يقالخأ

، ، برحلل ًافده اونوكي نأ نم نيبِراحملا ريغ يمحت نادـلبلا ظـفحتو    بارخلا نم ةئيبلا نوصتو
، لعجت نأ ةعيرشلا تلواح دقف ةدحاو ةرابعبو  .قفرلاب اهلهأ ةلماعمل وعدتو ةحابتسالا نم ةحوتفملا

نـم ناـك اياصولا هذهو    .رازجلا ةيدم يلا هنم بيبطلا عضبم يلا برقأ ًائيش برحلا فيس نم
لّثميـس ناك ءيض                 م يناسنإ هجو تاذ برح نيناوق اهنم او د مَتسي نأ نيملسملا نيركفملل نكمملا
ميظعلا ثرإلا اذه اولعج نيذلا مهسفنأ نوملسملا كلذ يف امب اهجاتحي ملاعلا لازي ام ةيقيقح ةفاضإ      

  . دوقع ةثالث يبنلا ةافويلع يضقني املو  مهروهظ ءارو

،-برحلا نأ ديب  ، يه ثيح نم ،-بابسأ يألو  اهتعيبط مكحبو يهو  يناسنإ ريغ ًالمع تناك
هتلحرم يف مالسإلا ءاج دقلو  .دعب هنم ةيرشبلا جرخت امل يذلا ةباغلا دهع تافّلخم ربكأ دحأ لّثمت
مهيدـيأ نوفكي نولوألا نوملسملا  ناكو  .نسحأ يتّلاب راوحلاو مالسلل ًايعاد برحلل ًاضهانم ةيكملا

، ، نيكرشملا نع قدص يف نو مهاذأ نولمتحيو حضمهنـيد رشن ليبس يف ةءورمو  يو.     نـظ دـقو
ًاكيتكت ناك امنإ ةيكملا ةلحرملا يف فنعلا نيملسملا دامتعا مدع نأ نيرصاعملا باّتكلا نم ريثكلا               

، مهفعض فورظ مهيلع هتلمأ ًايلحرم اذه نأ ينظ يفو  .مهئدابم نم ببسب نكي مل هنإو مهددع ةلقو
لئاوألا نيملسملا رهظ   ةـلتاخملاب نوفصّتي مهنأكو  ي ذإ ةقايللا يلا رقتفي هنأ امك ،يأرلا لطخ نم

، . قافنلاو  نآرـقلا لوصأ قيبطتب نيرومأم اوناك ةكمب لئاوألا نيملسملا نأ يه بوصألا ةءارقلا
نذإ فنعلا ميفف رفكي وأنمؤي نأ يف رح ناسنإلاف. ةيرحلا وه لصألا اهيفو  .   سانلا ُهللا مزلأ املو

، ،   يلمعلا ناهربلاب َةجحلا مهنـم ت ر دوـص وأ تب ح س ،ةيرحلا بجاوب مهضوهن مدع مهل ن   يبتو
ةياصولا تحت اوع ض . وو نذإ نكي مل نأ دعب لاتقلاب مهل  ن دـهع ناك دهعلا نأل الإ كلذ امو   .ذُأف

، ،ةوقلا نإ لب. قح دهع نكي ملو ةوق قحلا عنصت تناك يتلا يه وه امنإ فيس هدنسي ال قح لكو   
عاض  ير. لاتقلل عيرشتلا ءاجتلا ءاج انه نمو .م قح يص   : بلا خيشلا لاق

    امهاوس َلالضلا يفني ال نائيش حوفسم   مد وأ   ضاف م    .رون

، ضاف  ةـناعإو   م،لاعلل مالسلا ةركف ميدقتو ملا رونلا دهعب ريشبتلا ةصرف مويلا نيملسملا مامأو
كـلمي يتلا ةمهاسملا يه هذه      . حوفسملا مدلا دهع ،ةباغلا دهع ليباقع نم جورخلا يلع ةيرشبلا         

، اننيد نأ توص يلعأب لوقلا نم مهنّكمت يتلاو  اهمادختسا اونسحأ نإ ةيفاقثلا اهتيعجرم نوملسملا
اـملثم تاعارص   لا مسحل ملاعلا يف دئاسلا ديحولا قطنملا يه برحلا تناك امدنع برحلاب عفترا            

، ، ركب يبأ ةيصو لعفت ، اهرصأ سانلا نع عضيس يذلا وهو موـيلا ملاعل م   اهتحفص يوطيو  دقيو
  .نيأ مهفي نم نيأ نكلو .ةدايسلا برحلا قطنم عزاني راصو مالسلا قطنم يوق امنيح مالسلا

  

  :رتشألا نب كلام رصم يلع هلماعل بلاط يبأ نب يلع مامإلا دهع
يف ةعيفر ةيقالخأ اياصو نع ةرابعف رصم يلع هيلاو رتشألا نب كلام            ل يلع مامإلا دهع امأ    

،  .ةديشرلا ةيسايسلا ةدايقلا تافص دـضو   ضرألا يـف ولعلا دض ةيويحلا تاداضملاب ئيلم وهو
ًاـقوقح نوصـت نذإ ةقيثولاف   . اهلهأل قوقحلا لاصيإو ةمحرلاو لدعلل ةوعد وهو .ةطلسلا نايغط
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ةمكحملا ةعيرشلا اهتس     بسـح مهقوـقح تواـفتت تاقبط سانلا لعجت ةعيرشلا نأ ديب            . سأ ةمئاق
، ، ركذ نم مهعاونأو مهنايدأ دـق  "ءالؤـه نم الكو   .ةيرحلاو ةيدوبعلا ثيح نم مهعاضوأو يثنأو

هيبن ةنس وأ هباتك يف هتضيرف دح يلع عضوو همهس هللا ي   اذه يف يلع مامإلا لاق امك )" ص(مس
هنأ درجمل ملسملا ريغو  ملسملا نيب ةاواسملل سسؤت ةقيثولا نأرابتعا أطخلا نمل هنإف اذهلو  .صنلا

يـفف  ". خلا قلخلا يف كل ريظن وأ نيدلا يف كل خأ امإ نافنص مهنإف            "ةلودلا اياعر نع اهيف ءاج      
، اهملسم ،ةيعرلا يلع فطعلاو ةبحملاو لدعلل ةوعد ةرابعلا مكحلا زواجتت ال اهنكلو  اهملسم ريغو
،لسملا لعجي يذلا يعرشلا ، يمذلا قوف م نأ بـجي الو   .دـبعلا قوف رحلاو  ةأرملا قوف لجرلاو

، مويلا رايعمب هسيقن اننأل زييمتلا اذه نم انبناجب  رو نـم تـقولا مـكح انطقسأ دق نوكن الإو     زَن
اـمم لضـفأ ناكمإلاب نكي ملو    .مدقتلا ةياغ يف ناسنإ قوقح هدهع يف ناك زييمتلا اذه. رابتعالا
مويلا اهميدقت يلع انررصأ نإ ًاغيلب أطخئطخن اننأ ديب. ناك   .  

هللا يلا هو"مهبحأ موقل هللا لاق دق و : "يلع مامإلا دهع يف ءاج دقو    درف ئش يف متعزانت نإف
يـلوأو لوسرلا يلا هودر ولو  " لاقو  ).٥٩ءاسنلا " (رخآلا مويلاو هللااب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو
،). ٨٣ءاسنلا " (مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا هباتك مكحمب ذخألا هللا يلا د  يلا د  رلاف  رلاو

، ةقرفتملا ريغ ةعماجلا هتنسب ذخألا لوس  ، رلا  هباتك نم مكحملا طبنتسن نيذلا هللا لوسر لهأ نحنو
هنم هباشتملا ز  ةـعماج ةراـبع يهو    ).ىهتنا". (هرصأ عضوو هللا خسن امم خسانلا فرعنو يمنو

يـلع ةسـ   "باتكلا مكحم"يلا ريشتو  ،"خوسنملاو خساّنلا"يلا ريشت   سؤم قوقحلا نأ ينعت يهو  ،
نيدلا ساسأ يلع رشبلا نيب ز" ةمكحملا"تايآلا اهيلع يوتحت يتلا ةعيرّشلا   ال ،عوـنلاو   يمت يتلا
ثيدحلا ميقتسي ال مث نمو  .سانلا نيب يواست يتلا" ةخوسنملا"تايآلا اهيلع يوتحت يتلا كلت يلع 

نعو   "ةعيرشلا"نع   تاـيآلا ماـكحإل ةوـعد كانه تناك اذإ الإ مهّللا ،دحاو ٍسَفَن يف              " ةاواسملا" 
  .اهيلع قوقحلا سيسأتو ةخوسنملا

  

  :نسحلا مامإلا حلص ةقيثو
ةفالخ يف عورشملا هقح نع يلع نب نسحلا مامإلا هاضتقمب لزانت يسايس حلص ةقيثو هذه               

،سملا ءامدل ًانقح ،نايفس يبأ نب ةيواعمل نيملسملا ةنتفلا بابل ًا نيمل  لوألا حلصلا فده ناكو  .دسو
ءاـمد كفـسو    نيقتملا مامإ ةعزانمل هتلمح يتلا ةوهشلا كلت ،ةيواعم دنع ناطلسلا ةوهش ءاضرإ

، يناثلا فدهلا امأ . هكاله نيح اهبحاصل اهدري نأو هدلو نود هدحو اهب عّتمتي نأ لمأب ،نيملسملا
نـم ةسماخلا ةرقفلاف  . هتيب لآو يلع باحصأ نم هماقتناو ةيواعم شطب نم سانلا ةمالس نامضف
، ةفاك سانلل نمألا قيقحتل يعست حلصلا ةقيثو نسـحلا مامإلا نأكو   كاهتنالا دض مهقوقح ةنايصو

نأو  ..هللا ضرأ نـم اوناـك ثيح نونمآ سانلا نأ يلع   : "حوتفم باتك يف لبقتسملا أرقي ناك 
،  دوسألا نمؤي ، يلع نب نسحلل يغبي الأ يلعو ..رمحألاو لـهأ نم دحأل الو   نيسحلا هيخأل الو
، ًارس ،ةلئاغ هللا لوسر تيب ًاقوقح سسؤت ةقيثولاف ". قافآلا نم قفأ يف ًادحأ فيخي الو ًارهج الو

، ، يسايسلا قافتالا ىضتقمب اـم اـهيلع قـبطني نكلو     ةعيرشلا ىضتقمب ةسسؤم ًاقوقح نوصتو
  . ةقباسلا ةقيثولا لوح هاندروأ
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  :نيسحلا نب يلعل قوقحلا ةلاسر
ر .هقفلل قباس وه امم ينمزلا بيترتلا ثيح نم ئجت قوقحلا ةلاسرو  وطت هقفلا نأ فورعمو

 ةعيرشلا دعب ام ةرتف نيب ام طسوتت مث نم يهو .نييرجهلا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف هجوأ غلبو
قيقدـلا ليصفتلاب ةلاسرلا مستت  . اهل نيتقباسلا نيتقيثولا لوح هانلق ام اهيلع قبطنيو .هقفلا لبق امو

، كتيعر قح "لوح ثيدحلا كلذ نمو  .ةعيرشلا هب مسّتت يذلا زييمتلا يحاونل ريشت كلذلو قوقحلل
نع ةرابع جاوزلا ةقالع نأ يلا ةحارص ريشت يهو  ،"ناميإلا نم تكلم امو جاوزألا نم كلملاب

، قيلا ريشت كلذك. ةجوزلا يه ةيعرب جوزلا وه عار ةقالعو كّلمت رلا ريشتو  .يراوجلا كالتماو  
لوـبق نم دب ال كلذل  . نايواستي ال نيقحلا نإف ةهادبو ،"ةمذلا لهأ قح"و "ةلملا لهأ قح"ِل ًاضيأ

، ، ينمزلا اهراطإ يف قوقحلا ةلاسر اـهحيقنتو   نآرقلا لوصأ يلع اهسيسأت قيرط نع اهريوطتو
ق نيترـقفلا يـف دراو وـه    امم زييمتلاو رلا روص لثم ةيخيرات بويع هيلع يوتحت امم  )٢٥( 

  ).  ٥٠(و

  

  :نييمدآلا قوقحو ةيناطلسلا ماكحألا
ًاقيقد ًاليصفت قوقحلا تل هقفلا روطتل ةيلاتلا قئاثولا نم هذه  ،  صف يتلا هماكحأو  ًاضـيفتسمو

ةعيرشلا نم اهتالالد تن  ةـينبتم ،ًاحضاو ًاريثأت هقفلاب ةرثأتم ةيناطلسلا ماكحألا تءاج كلذلو   .يبو
نييمذلا دض ناكحأل  ، يبلا زييمتلا اهتافص زربأ نم يتلا هم ةسـ    ءاسنلاو  سؤمل ينوناـقلا نيودتلاو

ق رمألاو  ةبسحلا قيرط نع ةصاخلاو ةماعلا قوقحلا ذافنإ ةيلآ ةقيثولا عضت راطإلا اذه يفف. رلا
اذإ الإ ،هـنم اهعازتنا نكمي ال يذلا يخيراتلا اهرسأ ةسيبحو  اهنامز ةنيهر نذإ يهف. فورعملاب  

ةينوك ةيعورشم ق      . اههيوشت اندرأ   قيقرلا ءاطعإب ةعيرشلا تزاتماف    . رلل ناك ينمزلا اهقايس يفف
ماـق نأب ةميدقلا ةينوناقلا مظنلا نم هاوس يلع هقفلا زاتماو           . اهلبق قوقح مهل نكت مل نأ دعب اقوقح       

ةيلآ تعضو نأب ةيناطلسلا ماكحألا تزاتماو .اهتيامح سسأ عضوو اهنيودتو قوقحلا كلت ليصفتب  
اليلق اهباحصأل  . قوقحلا كلت ذافنإ     درتست ةصوقنم قوقح اهنأ انرصب نع بيغي نأ بجي ال هنأ ديب

ةيرشبلا نأ ديب ،مامألا يلا ةميظع ةزفق اهتقو يف تلّثم دقف كلذ نم مغرلابو  .ةردهملا مهتمارك نم
. ناوـيحلا قوـقحو   ديبعلا قوقح نيب ةقيثولا طبر نم كلذ يلع ّلدأ سيلو .مويلا اهءارو اهتفّلخ

ام لامعألا نم اوفّلك  ديبعلا قوقحب ةداسلا ذخأي"هنأ بستحملا نع لوقت نيح رظنأ   ي ال نأ ءامإلاو
، اور نوقيطي ال  ". قـيطت ال اـميف اهولمعتسي ال نأو   صق اذإ اهفولعب مهذخأي مئاهبلا بابرأ كلذكو

مهنوك نم مهدودح مهزواجت مدع نم دك       أتي نأ بستحملا يلع بجيف ةمذلا لهأ نع امأ        ). يهتنا(
، ، نيملسملا سبل اوسبلي الأ بجي ،ةيناث ةجرد نينطاوم اوليطتسي الأو  مهتئيه يف مهب اوهبشتي الأو

، بجو قحلا اذهب اوماق نإف . نيملسملا دئاقع فلاخت يتلا مهدئاقعب اورهاجي الأو ناينبلا يف مهيلع
نيملسملا ل ب   . قوقحلا رئاس يف سق كلذ يلعو .ق نم مهيلع ءادتعا يأ عنم

  ، مدـعو   حوـضولاب فصـتي ًايكيسالك ًاباطخ اهرابتعاب صوصنلا هذه عيمج فينصت نكمي
، سـلجي ،ب  . قوقحلا صقن ريربت ةلواحم يف ًاتقو قفني الو ءاوتلإلا  عْت  م ريغ ،حاَتر  م باطخ وهف

هـمدقن له  . هعم لماعتن فيك وه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .ينمزلا هقايس يف هسفن نع ًايضار
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هق ه هـتدعاق نـم هعازتناب هف    رُن له ؟سمألاب ناك املثم مويلا ناسنإ قوقح باطخ هرابتعاب  سعُنو
، ، ةيعامتجالا يعسـن مأ  . ؟ةرـصاعملا ناسـنإلا قوـقح قئاـثو عم هتنراقمو     يخيراتلا هراطإو

،. ؟هريوطتل   .يدحتلا وه اذهو لاؤسلا وه اذه

  
  :ةيمالسإلا ناسنإلا قوقح تانالعإ

ناسـنإلا قوقحل ةيمالسإلا تانالعإلا نم ةعومجم نع ةرابع قئاثولا هذه نم يناثلا مسقلا              
ماع يشتارك يف نيملسملا ءاملع رمتؤم نع رداصلا يمالسإلا روتسدلا          : فلؤملا بيترت قفو يه   

ماع مالسإلا يف ناسنإلا قوقح امور نالعإ         ١٩٥١ ناسـنإلا قوقح نع يملاعلا نايبلا       ٢٠٠٠،   ،
،        سإلا يف  رمتؤـملل يماـتخلا ناـيبلا       ١٩٨١ندنل ،يملاعلا يمالسإلا سلجملا نع رداصلا مال  ،

 ، ةرهاـقلا نالعإو   ،١٩٨٧نارهط ،مالسإلا يف ناسنإلا قوقحب صاخلا يمالسإلا ركفلل سماخلا
 ، ،  ،١٩٩٠مالسإلا يف ناسنإلا قوقحل ةودن تايصوت ١٩٩٢مالسإلا يف ناسنإلا قوقح ةعرشو  ،

،      إلا يف ناسنإلا قوقح    يف ناسنإلا قوقح ةودن تايصوت ١٩٩٤ةدج ،يمالسإلا هقفلا عمجمل مالس  ،
اـهلكو   .١٩٩٧طاـبرلا ،نيملسملا نيب راوحلا تاودن ةلسلس ،ةيملاعلاو   ةيصوصخلا نيب مالسإلا
، تاباجتسا نع ةرابع هـل ةهباشم تءاج دقو   ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يلع لاعفأ دودرو

ملاـعلا يـف ةـثادحلا ةـمزأ يه ةقيمع ةمزأ نم يناعت يهو      .حورلايف هل ةفلاخم لكشلا يف 
ةـمزألا هذهل ديسجت غلبأ لعلو   .ةعيرشلا ماكحأ نيبو اهتايضتقم نيب عمجلا نع زجعلاو .يمالسإلا
لـح يـلا فده يذلاو    يشتارك يف نيملسملا ءاملع نع رداصلا يمالسإلا روتسدلا يف درو ام

نم ) ١٢(ةداملا يف ءاج دقف     . ةيمالسإ ةيرصع ةلودل ر   وتسد عضو نكمي فيك يه ةريطخ ةلأسم      
مهوـلثمم وأ روـهمجلا دـمتعي ًارـكذ ًاملسم ةلودلا سيئر نوكي نأ نم دب ال                 "حرتقملا روتسدلا   

ضقانت يتلا تايرظنلاو  راكفألا يلا ةوعدلاو رشنلاب حمسي ال) "٢٠(ةداملا يفو  ".هنيدت نوبختنملا
ةيمالـسإلا قرفلا عيمج  ) "٩(ةداملا يفو  ".بارطضالاو داسفلاباهددهتو  ةلودلل ةيساسألا ئدابملا
، ".ةماتلا ةيبهذملا ةيرحلاب اهلهأ عّتمتي اهب فرتعملا ءاسنلا دض ز  راـكفألا عـمقتو    يمت داوم يهو
اهروصـقل  "ةيلودلا قيثاوملا دقتنا نأ دعبف امور نالعإ امأ . اهب" فرتعملا ريغ"بهاذملاو  ةديدجلا
لمعلا : "ةداملا هذه درويل يضم ،اهتارغث دسل اعد نأ دعبو ،"ةروطتملا ناسنإلا تاجايتحا ةيبلت يف
نـم ساسأ يلع يرشبلا عمتجملا دارفأ نيب زييمتلا ذبن قّقحت يتلا لئاسولاو   بابسألا ريفوت يلع
ساـسأ يـلع زييمتلا نع ةتماص انه ةداملا فقتو    ".ينطولا ءامتنالا وأ ةغللا وأ نوللا وأ سنجلا
ميلاعتلا نأ ظحالي ذإ و : "يتآلا هداوم ىدحإ يف ءاج ذإ نارهط نالعإ هعبتا بولسألا سفنو .نيدلا

نـع رـ                     بع ي ام يوس رخآ ئش يأ وأ يقرع وأ ينول زيامت يأ يفن يلع امومع زّكرت ةيمالسإلا
يـلع ةـقرفتلا نأ نودقتعي نينالعإلا نيذه وفلؤمف   ". خلا يوقتلا وهو لامكلا وحن يعيبطلا ريسلا
،سأ ي ةبجاو نيدلا سا عا  رُت نأ بجي   يـف جرـحلا نو     .مث نم يهو  سـحي تقولا سفن يف مهنكلو

نـم ةـموك تحت اهريرمت وأ        )امور نالعإ (اهنع توكسلا يلا اودمع كلذل ،ةحارص اهنالعإ          ،
لاـمكلا وـحن يعيبطلا ريسلا نع ر             "لثم يمالهلا مالكلا      نالـعإ  " (بعي ام يوس رخآ ئش يأ وأ

نيدلا نع لفاغتي مل لدعلا نع ثدحت امدنع امور نالعإ نأ كلذ يلعليلدلاو ).نارهط دروأ دقف .  
 مهسانجأو مهقارعأو مهماوقأ فالتخا يلع ةفاك سانلا نيب لدعلا"نأ مفلا ءلمبو  ةنماثلا ةداملا يف
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،  ". مالسإلا ةعيرش يف ساسأ رمأ ةينيدلا مهتاءامتناو مهناولأو ةحـضاولا ةغايصلا هذه يلا رظنأف
نع نينالعإلل ةيراوتملا ،ة            تسملا جرح ملا ،ةلوجخلا تارابعلا كلتب اهنراقو ،اهسفن نم ةقثاولا ،ةميق
ث  جرحلا رعشتسي مل يذلا يدرواملل يكيسالكلا باطخلاب اهنراق ًاضيأو .ينيدلا زييمتلا دحتي وهو
نيرـصا  عملا نيملسملا باتكلا ةنحم حيضوت يف مهاسيس كلذ لكف. ةمذلا لهأو ديبعلا قوقح نع
  .نيرشعلاو دحاولا نرقلا يلا يطسولا نورقلا راكفأ ضعب لقن يلع نورصي امدنع

 زايتما ال"ةاواسملا ةدام يف دروأ دقف . ةدقعلا هذه نم هصّلخت ندنل نايبل تبثن نأ بجي انأ ديب
 ".نـيد وأ ،ةغل وأ ،نول وأ ،سنج وأ ،رصنع وأ ،لصأ نم ساسأ يلع درفو  درف نيب زييمت الو
يـف نوواسـتم سانلا عيمجو    ..ةدحاو ةرسأ اعيمج رشبلا "نأ دروأ يذلا ةرهاقلا نالع إل كلذكو
وأ نوـللا وأ قرعلا ببسب مهنيب زييمت نود ةيلوؤسملاو   فيلكتلا لصأ يفو ةيرشبلا ةماركلا لصأ

.. تارابتعالا نم كلذ ريغ وأ يعامتجالا عضولا وأ يسايسلا ءامتنالا وأ ينيدلا دقتعملا وأ ةغللا                
لـصأ  "يف نوواستم سانلا لاق هنأ اهلوأ      . ذخآملا نم ددع ةرهاقلا نالعإ يلع ذخؤي هنأ ديب        ". خلا
جاوزـلا ةداـم يـف ءافخإلا بولسأ سفن عبتا ،ًايناثو     ".قوقحلا"يف لقي ملو  "ةيلوؤسملاو فيلكتلا
د وـيق قـحلا اذـهب مهعّتمت نود لوحت الو    جاوزلا يف قحلا ءاسنلاو لاجرلل: "لاق امدنع) ٥:١(
ةدام يف ًايوتلم ًابولسأ عبتا ًاثلاث . نيدلا نع ًاتماص انه فقوو "ةيسنجلا وأ نوللا وأ قرعلا اهؤشنم

،"نأ دروأ دقف ) ةرشاعلا ةداملا(مالسإلا نع ةدرلا  نول يأ ةسرامم زوجي الو  ةرطفلا نيد مالسإلا
يـلا وأ رخآ نيد يلا      هنيد رييغت يلع هلمحل هلهج وأ هرقف لالغتسا وأ ناسنإلا يلع هاركإلا نم              

مـهلمح جرحلا نأ ديب ،ةدرلا ميرجت نوديري نالعإلا يفّلؤم نأ يف نمكي ءاوتلالا هجوو   ".داحلإلا
يحوت ،ةَلِّلض  ،   م ةغايص يف ةداملا ءافخإ ةلواحم يلع  اـهتاذ يـف ةدرلا عم تسيل مهتلكشم نأكو

، عإلا يفّلؤم قحالي يذلا لاؤسلاو .اهب يتأت يتلا ةيفيكلا عم امنإو ينغ   ملسم   دترا اذإ اذام وه نال
ع، دخ  يف لهاج ريغ  ، مِلاعو ،لغَتس  رييغت يف قحلا هل له ؟ه  يف ريقف ريغ  رْك  يف فيعض ريغ  ، يوقو

ت   ةدرلا ةدام ضفتنتس اهنيح له مأ ؟هنيد  رـ  مُط يذلا يمالكلا وشحلا كلذ لك اهلوح نم ر ثع بُتو
فلاـخملا رحلا ريكفتلا يلع ؤرجي نم لكو لب ،هتدر  نلعيو  دتري نم طقف سيل ةايح ّثتجتل هتحت

ةأرـملا  "نأ  ) ١: ٦(ةأرـملا قوقح ةدام يف نالعإلا دروأ ًاعبار         . ةيديلقتلا ةينيدلا ةسسؤملا يأرل   
، ، ةيناسنإلا ةماركلا يف لجرلل ةيواسم اهتيصـخش اهلو   تابجاولا نم اهيلع املثم قوقحلا نم اهلو

، لقتسملا ةيلاملا اهت ةيندملا  نأ لاـقي نأ ةماقتسا رثكألا ناكو   ".اهبسنو اهمسإب ظافتحالا قحو ةمذو
قوـقح عـضو نأل كلذو    ".تابجاولاو قوقحلا يفو ةيناسنإلا ةماركلا يف لجرلل ةيواسم ةأرملا"
حمست ال ةيوبألا تاعمتجملا نإو  ًاصوصخ لجرلا عم اهتاواسم ينعي ال اهتابجاو لباقم يف ةأرملا

ةـيلاتلا ةداملا يف نالعإلا هدروأ امم كلذ يلع لدأ سيلو   .تابجاولا نمريثكلاب ضوهنلاب ةأرملل 
هـنأ قـحلاو    ،"اهتياعر ةيلوؤسمو ةرسألا يلع قافنإلا ءبع لاجرلا يلع"نأ نم ) ٦:٢(ةرشابم 

، ، ةماوقلا لثم ةريثك ةيونعم قوقح هنع قثبنت يساسأ قح وه لب ،ًائبع سيل  .بـيدأتلاو  قالطلاو
ضـعب يلع مهضعب هللا ل "قافنإلاب ة ماوقلا نآرقلا طبر دقو  ضف امب ءاسنلا يلع نوما   وق لاجرلا

لجرلا ةكراشمب ًايلمع نمقي ءاسنلا نإف لاحلا عقاو يف امأ          ). ٣٤ءاسنلا  " (مهلاومأ نم اوقفنأ امبو   
ةداـملا يـف ءاـج ،ًاسـماخ        . قوقح لكش يف ةمجرتملا هتارمث يلع لوصحلا نود       " ءبعلا"اذه  

رـيغ وأ ةرـشابم ةروصـب هدالبل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يف كارتشالا              قح ناسنإ لكل  ) "٢٣:٢(  
ماكحأ نإف عبطلابو  ".ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل ًاقفو ةماعلا فئاظولا دّلقت يف قحلا هل امك ،ةرشابم
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ملسـم يـلع ملسم ريغل ةيالو يطعت ال ثيح ،ةماعلا فئاظولا دّلقت يف سانلا نيب ز        . يمت ةعيرشلا
لـك  ) "٢٤(ةداملا يف ءاج ،ًاسداس . قحلا نع ليلضت هيف رمأ اذهو .اهلوأ يغلي ةداملا رخآ نأكف
ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب ةد قوقحلا  ) ٢٥(ةداـملا يفو   ".يقم نالعإلا اذه يف ةررقملا تايرحلاو
ام لقأو  ".ةقيثولا هذه داوم نم ةدام يأ حيضوت وأ ريسفتل ديحولا عجرملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا"
ًاروـثنم ءابه هاتكرتف نالعإلا اذه داوم يلع اتتأ امهنأ وه نيتداملا نيتاه نع لاقي نأ      نكمي نأل .  
نيتداملا نيتاه لظ يف ىودجلا ميدع حبصي ق ةيرحلاو ةاواسملا نع ثيدحلا لك  نأل . رلا ميرحتو
، ملسملا نيب زيمت ةعيرشلا ماكحأ ، لجرلا نيبو ملسملا ريغو ق، ةأرملاو م رلا حيبتو ةدرلارجتو ايف .  
  .لوألا ماقملا يف نالعإلا اذه ةباتك موزل وه ام يرت

يناـعت ثيح ،ةرهاقلا نالعإ نم ةخوسنم نوكت داكتف مالسإلا يف ناسنإلا قوقح ةعرش امأ               
، ، ينيدلا زييمتلا ةمزأ نم ، ءاسنلا دض زييمتلاو ماـكحأب ًاـمومع قوقحلا دييقتو    ءافخإلا ةلواحمو

،) "٣: ٧(ةدا ملا كلذ يلع لاثمو .ةعيرشلا الإ نوـكي ال هؤاهنإو   جاوزلا دقع يف ساسأ يضارتلا
) ٨:١(ةداملا ًاضيأ كلذ نمو  .هدحو لجرلا ديب قالطلا نأ لوقلل ًايدافت اذهو ،"ةعيرشلا ماكحأ قفو

، لجرلا ةقيقش ةأرملا"لوقت يتلا  نـم اـهيلع اـم لثم قوقحلا نم اهلو     ةيناسنإلا يف هل ةيواسمو
ةرسألا يلع م) "٨:٢ (ةداملاو ".تابجاولا  ، يق لجرلا  ةـيندملا اهتيصـخش ةأرمللو   اهنع لوؤسمو
لـك نـم نالـعجت    ) ٢: ٢٥(و )١: ٢٥(ةداملاو  ".اهبسنو اهمساب ظفتحتو ةلقتسملا ةيلاملا اهتمذو
نـع ثيدـح لك فسان رمأ وهو    .ةعيرشلا ماكحأب ةديقم ةعرشلا يف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا
  .ةاواسملا

رـثكأ يهف طابرلاب ةيملاعلاو   ةيصوصخلا نيب مالسإلا يف ناسنإلا قوقح ةودن تايصوت امأ
هجوو  .يرخألا تانالعإلا هنم يناعت يذلا ءادلا سفن نم يناعت اهنأ مغر ةيلوقعم تانالعإلا هذه

، دـيقعت يدـمو مـجح رعشـتستو      اهزجعب فرتعت ،تايرخألا فالخب ،اهنوك نم ءاج اهتيلوقعم
يـف شيعلا نيب قيفوتلا ةمزأ نوملسملا شيعي        : "لوقت يتلا ةرقفلا اهيف ء    اج ام ميقأ لعلو   . ةلكشملا
عـضوب ايمالسإ ًامهف اوم   رصعلا ةراضح  دقي نأ انئاملع يلعو ،يمالسإلا نيدلا يلع ةظفاحملاو

، ، اهقايس يف صوصنلا ةـيغب صـن يـف سيلو     مجسنم لكك ةنسلاو باتكلا صوصن يف رظنلاو
تُّلَفّتلا ةعزن ءاضرإ ةيغب صن     يف رظنلا الو ،تمزتلا ةعزن ءاضرإ      ركفلا غارف لإ ريشت يهف     ".  

صوصـن اهيلع توتحا نأ د                 رجمل نمزلا اهيلع افع ميهافمب كسمتلاو ،نوملسملا هنم يناعي يذلا
. يعاـمتجا وأ ،يخيرات امإ قايسلاو،اهقايس يف صوصنلا عضول وعدت اهنأ امك           . ةيوبن وأ ةينآرق  

زـيحتلاو هيوشـتلل ض          "ة  أرملا قوقح نع ةقيثولا لوقت كلذك       رعتت برغلا يف مالسإلا ةروص نإ
فصـتي برـغلا يدـل ام لك سيل هنأ رمألا عقاوو            . ةأرملا قوقحب لصتي اميف ةصاخ ينجتلاو     

يـف رـظنلا ةداعإ نم دب الو،مالسإلا ميلاعت عم قفّتم نيملسملا نع ردصي ام لك سيل ،لامكلاب                  
يعامتجالا تاقالعلا د       ةـقيثولا وعدـت كلذـك      ". مالسإلا يف سانلا نيب ة    دحت يتلا صوصنلا ريسفت

عـيمجل ةـينيدلا تايرحلا ةلافك ىلاو ،ةيلودلا تاقالعلا يف ةرطيسلاو    ةوقلا ضرفو فنعلا ميرحتل
ءاـملع ةـقيثولا يصوت ًاريخأو      ". نيدلا يف هاركإ ال   "ةيآب كلذ يلع ةلدتسم ةلودلا يف نيوضنملا        

ةـقارعب رعشـي يمالسإ هساسأ ًابيرقت ةيملاعلا ميهافملا         نم قوقحلا اوبرقيل اودهتجي نأ      "نيملسملا  
قوقح ميهافم رّذجي ديدج داهتجا ىلإ ةوعد اهلك ةقيثولاف         ". عوضوملا اذه مهف يف اننيد لبنو انميق      

صوصـن يـلع ًادامتعا ققحتي نل يملع قفو اذهو          . ةيمالسإلا ةفاقثلا ةبرت يف ةيملاعلا ناسنإلا     
ةعيرشلا ريوطت يلع لب ،ةمكحملا ةعيرشلا     ةخوسنملا صوصنلا دامتعاب ققحتي ةعيرشلا ريوطتو      .  

 .ةبحملاو ،مالسلاو ،ةيرحلاو ،ةاواسملا صوصن يهف. لبق نم انرشأ املثم
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يـلوألا ةيضـقلا    : نيتيساسأ نيتيضق لوح نوملسملا ءاملعلا فلتخا ةغللا لصأ ةشقانم يف         
ىلإ ادانتسا  -ضعبلا بهذ نيح يفو     . اهيناعموظافلألا نيب وأ ،لولدملاو لادلا نيب ةقالعلاب قلعتت         

طاـبترا ةـقالع دوـجو ىـلإ        -"ليهص"و" ريرخ"لثم ظافلأ يف ىنعملل يتوصلا ليثمتلا ةرهاظ          
ظاـفلألا يـف تاغللا فالتخا ىلإ ادانتسا        -ءاملعلا ةيبلغأ تهتنا ،اهيناعمو ظافلألا نيب ةيرورض        

هـيلع لدي يذلا ىنعملا ىلع لدي الثم ةيبرعل         ا يف " لجر"ظفل ثيح ،ةلثامتملا يناعملا ىلع ةلادلا       
ةيزيلجنإلا يف  manظفل   ىـلإ دنتست ةيطابتعا ةقالع اهيناعمو ظافلألا نيب ةقالعلا نأب لوقلا ىلإ             -   

 -ةـيلقعلا تاكردملا يهو   -يناعملا طبر لوح ةددحم ةغلب نيثدحتملا نيب        " قافتالا"وأ  " ةعضاوملا"
كـلذ عـبتو    . ةـبوتكملا ةيرصبلا اهتروص يف وأ ةقوط      نملا ةيتوصلا اهتروص يف ءاوس ظافلألاب     

صصـخي اذامل ام ةغل يف ددحي يذلا نم ،ةيطابتعالا ةيعضولا ةقالعلا هذه ةيعجرم نع لؤاستلا         
  ؟هريغ نود ىنعملا كلذ ىلع ةلالدلل تاذلاب ظفللا اذه 

بهذف : ىرخأ ةرم ءاملعلا فلتخاو   . لؤاستلا كلذ ىلع ةباجإلا ةلواحمب ةيناثلا ةيضقلا قلعتت       
مدآ مَّلع  "نيح كلذو ،ةيوغللا ةعضاوملل ىلوألا ةيعجرملا وه ىلاعتو هناحبس          " هللا"نأ ىلإ ضعبلا    

يـهلإلا رـمألل مهتعاـط بجوتسا يذلا ةكئالملا مارتحال هقاقحتسا نايب ماقم يف              " اهلك ءامسألا 
ءالؤه ربتعا ليوأ تلا اذه ىلع ءانبو  . ةرقبلا ةروس يف ةفورعملا تايآلاب درو ام بسح هل دوجسلاب         

نم اريثك ريثي ليوأتلا اذه نأل نكلو       . ةيوغللا ةعضاوملا ةيعجرم وه يهلإلا    " فيقوتلا"نأ ءاملعلا   
لاح يف تايمسملا ىلإ ةراشإلا نمضتي ةيوغللا       " ةعضاوملا"ميلعت نأ رابتعاب ةيتوهاللا تالاكشإلا      
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بلغأ قفتا ،ةيهلإلا تاذلا ىلإ هدان      سإ زوجي ال امم ،قطنلاو ةراشإلا يأ ،امهالكو ،ظافلألاب قطنلا         
ةـيعجرم يف ةيرظنلا هذه تيمسو       "ماهلإلا" "ةرقبلا"ةروس يف ميلعتلاب دوصقملا نأ ىلع ءاملعلا          ،

عـضول هادهو مدآ قَّفو ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىنعمب ؛           "قيفوتلا"ةيرظن مساب ةيوغللا    " ةعضاوملا"
  . تايمسملا ىلإ اهب ةراشإلل ظافلأ

هنأ هتجيتن تناكو ،مدآ اهثدحت يتلا ىلوألا ةيلصألا ةغللا لوح رودي قباسلا شاق             نلا اذه ناك  
نأ يـهو ةدـحاو ةـيئاهنلا ةلصحملا نإف         " قيفوتلا"وأ  " فيقوتلا"ةعضاوملا ةيعجرم تناك ءاوس     

تقثبنا يتلا  " تاغللا"ةلاح يف فلتخي رمألا نكل      . ةيهلإ ةيعجرم يوغللا عضولل ةيلصألا ةيعجرملا     
يـف تدمتعا كلذ دعب رشبلا اهثدحأ يتلا تاغللا نإ ءاملعلا لوقي            . ىلوألا ةيلصألا ةغل  لا هذه نع  

نأ متدوـعت ام    : (الثم لاقي نأ انكمم راص هنأل ؛ىلوألا ةغللا كلت ىلع اهعارتخاو اهثادحإ ةيلمع            
ى    " اذك"هومست   مس  قلا هتغلب ثدحتملل ةيبنجألا ةغللا ميلعت يف ثدحي امك         ")اذك"ي نأ لضفألاف . ةيمو، 

ررـقي اـنهو ،ةديدجلا     " ةعضاوملا"هذه ررقت يتلا ةيعجرملا نع ىرخأ ةرم دجتسي لاؤسلا نكلو           
ماد ام نكلو   . اهيلع اوقفتيو ةعضاوملا هذه اوررقيل ءالقعلا ضعب عمتجي نأ دعبتسي ال هنإ ءاملعلا            

ضارتفا اذه  نإ لوقي نم دجوي نأ يعيبطلا نمف ،قطنملا وأ لقعلا هدعبتسي ال ضارتفا رمأ رمألا                
اذـكهو  . ةيقطنم ريغو ةلوقعم ريغ ةركف اهسفن     " ةعضاوملا"ةركف نأل ،قطنملا الو لقعلا هلبقي ال        

  . أدب ثيح ىلإ يهتنيل ىهتنا هنأ ودبي ثيح نم أدبي يأ" يقطنملا رودلا"ةرئاد يف شاقنلا لخدي 

نأ دـقتعأ ينن    أل ؟اهلصأو ةغللا ةعيبط لوح يكيسالكلا شاقنلا نع ةمدقملا هذه قوسأ اذامل           
ةيـساسألا ةيلصألا ةيعجرملا لوح رركتي اهلصأو ةغللا لوح يكيسالكلا شاقنلا اذهب اهيبش اشاقن              

ةرئاد يف    -ةغللا نع يكيسالكلا هفلس لثم هلثم     -رودي شاقن وهو    ". ناسنإلا قوقح "قئاثول   رودلا " 
نأ ضعبـلل ولحي امك     " ةينسلألا"وأ  -ثيدحلا تايوغللا ملع ناك اذإ نكلو       . اهيلإ راشملا " يقطنملا
يـف ةـيوغللا رهاوـظلا ةسارد ىلع فكعو ميقعلا يكيسالكلا شاقنلا دودح زواجت دق       -اهمجرتي  

ةيتوصـلا اـهتينب يـفو لـب ،ينوركنيسلاو ينوركايدلا اهيدعب يفو ةدقعملاو ةطيسبلا اهتايوتسم               
ةـيزيلجنإلاو ةـيبرع   لاك-ةيعيبطلا تاغللا نم قالطنالا نع كيهان ،ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو      

نونفلاو بادآلا يف تامالعلا ةمظنأو ةيعيبطلا ريغ تاغللا ةسارد قفأ ىلإ -خلا ةينابايلاو ةيربعلاو  
قوـقح قئاثو ةيعجرم لوح شاقنلا نإف    "بوساحلا تاغل "و" يعانصلا ءاكذلا "اياضق ىلإ الوصو      ،

تاـطروتلا نـم رـيثكب انلق        نإ يلاغن الو لب ،قئاوعلاو دويقلا نم ريثكب البكم لاز ام ناسنإلا             
  . ءاوسلا ىلع كانهو انه ةعزنلا ةفرطتملا ةيفاقثلا تازايحنالاو ةيجولويديإلا

  

  :ةيبرغلا ةيعجرملا ةيضق
مأ ةـيبرغ يـه لـه       : ناسنإلا قوقحل ىلوألا ةيساسألا قئاثولا ةيعجرم نع لؤاستلاو       

ه لؤاستلا  -اريخأ سيلو -اثلاثو ،ةينيد مأ ةيناملع يه لهو ،ةيملاع         نـم قئاثولا هذه لثمت ل       
اـماع ايناسـنإ ايعو لثمت اهنأ مأ ملاعلل ةصاخ ةيؤر سكعتو انيعم ايفاقث ادعب اهاوتحم ثيح                 
قوـف زـفقلا يف ةبغر سكعت تالؤاست اهلك يه ؟اهيلع ولعيو ةيفاقثلا ميهافملا ةيبسن زواجتي                

نع   اثحب ،هيلع لدتو قئاثولا هذه هيلإ ريشت اميف ةلثمتملا ةينيعلا ةقيقحلا           " لوصألا"وأ  " لصألا" 
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ىـلع متي لوصألا وأ لصألا نع اثحب زفقلا اذه نأ يقيقحلا لكشملا نكل              . ةيفاقثلاو ةيفرعملا 
مومه نم هب ناهتسي ال ازيح لغشت يتلا ةرهاظلل يلعفلا ىزغملا لهاجتو ينعملا لمأت باسح               

ببـس نع لؤاستلا     نم الدب : ىرخأ ةرابعبو . نايدألا لك يفو تافاقثلا لك يف ةيمويلا رشبلا         
نامـض نـع زـجعلاو ناسنإلا ةيامح نع كاذ وأ عمتجملا اذه يف يلكلا وأ يئزجلا زجعلا                  

تـناك اذإـف    . زـجعلا اذهل ريربت ميدقتل ةأكت ةيعجرملاو لصألا نع لؤاستلا حبصي ،هقوقح           
بهذـي اـمك    –" ةـيدرفلا ةـيرحلا   "و" ةيناملعلا"يه ناسنإلا قوقح قئاثول ةيعجرملا لوصألا       

اـنزاوت ميقت يتلا ،ةينيدلا تاعمتجملا يف اهلبقت ناكمإ مدعل اريربت ريسفتلا اذه راص               -ضعبلا  
ةـيؤرو اهنومضم ثيح نم يمتنت قئاثولا هذه تناك اذإو          ". ةعامجلا قح "و" درفلا ةيرح "نيب  

فاـك ببـس اذـهف      -اضيأ ضعبلا معزي امك   –" ةيبرغلا"ةفاقثلا قايس ىلإ اهسكعت يتلا ملاعلا         
يراضـحلا عورشملل ارياغم ايناسنإ ايراضح اعورشم كلتمت ةيقرش ةفاقث ق           ايس يف اهضفرل  

دـمتعي امك ،ةعامجلا ةايح يف ارود نيدلل يطعت ال          " ةيناملع"ئدابمو ميق ىلع ينبملا يبرغلا      
ثـحبلا حبصي اذكهو    . )١(تاياغلا ةياغ هتذلو هتداعسو   " درفلا"حلاصم نم لعجت    " ةيدرف"ىلع  

عـم ضقاـنتت ةيركف ةيسايس ةيعامتجا ةلاح ريربتل ايجولويديإ           افقوم ةيعجرملاو لصألا نع     
اذـهو  . تاـيقرعلاو نايدألاو تافاقثلا لك يف رشبلا ةاناعمب القثم راص يذلا يناسنإلا يعولا            

ةيفاقثلا ةيبسنلا موهفم ىنبتت يتلا ةثيدحلا تاعورشملا نم ريثك يف هنع توكسملا وه طبضلاب              
ناسنإلاقوقحل ةصاخلا اهقئاثو حرط لواحتو  )٢( .  

يجولويدـيإلا عباطلا تاذ تاءاعدالاو ىواعدلا لهاجتن نأ ضرعلا اذه يف عيطتسن ال             
وـه ةيساسألا قئاثولا هنع ربعت امك       " ناسنإلا قوقح "موهفم نأ ىلع رصت يتلاو ،يرصنعلا       

نيـب لصـفلا نـكمي ال ةيراضح ةيفاقث ةموظنم يف ةدحو لثمي هنأو ،زايتماب       " يبرغ"موهفم  
موهفم يِّنبت نأ حرطلا اذه باحصأ اهيلإ صلخي يتلا ةجيتنلاو     .اهرصانع " ناسـنإلا قوـقح  " 

اجامدـنا جمدنتو ةصاخلا اهحمالم نع تافاقثلا هذه َّلختت مل ام ىرخألا تافاقثلل نكمم ريغ               

                                                           
ةرظنلا هذهل اجذومن رظنا    ١ ، "يـبرع قاور  "ةـلجم ،ناسـنإلا قوقح ريظنتو يدصاقملا جذومنلا         : حاتفلا دبع فيس  :  

ةيبرغلا ةيؤرلا نيب فالخلا رهوج نأ فلؤملا ىري ثيح          ١٩٩٨،  ١٢ددعلا ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم         ،
-هدحو  " هللا"اهيف نوكي يديحوت يديقع ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةيؤرلا مايق وه ةيمال            سإلا ةيؤرلا نيبو ناسنإلا قوقحل    

تابجاولاو قوقحلا ريرقت ردصم وه       -ةيعضولا نيناوقلا ال   نأ يرهوـجلا قراـفلا اذـه ىـلع ينبنيو          ). ٢٠: ص( 
يـل       "ةاواسملا"و" ةيرحلا"ميق اهنع عرفتت يتلا ،ايلعلا ةميقلا       " لدعلا"نم لعجت ةيمالسإلا ميقلا ةموظنم        عُت نيـح يـف  ،

اذه ساسأ ىلعو   ). ٢٣:ص(اهنع نيعرفتم   " ةاواسملا"و" لدعلا"لعجتو  " ةيرحلا"ةميق نم ةيبرغلا ةيقالخألا ةموظنملا      
ةيعورشـم لـثم ،ةيمالسإلا ةيؤرلا رهوج عم ضراعتت يتلا قوقحلا ضعب ىلع ظفحتلا ةيمهأ بتاكلا رسفي زييمتلا                  

ةيطيسـبت ةيكيتاتـسا ةرظن نم هتيعورشم دمتسي زييمتلا اذه لثم نأ كش الو               )١٨: ص. (ضاهجإلاو ذاوشلا قوقح    
،          " لدعلا"نأ كش الو    . ةيبرغلاو ةيمالسإلا نيتموظنملا اتلكل    ةاواسملاو ةيرحلا ميق عرفتت هنم ،تافاقثلا لك يف ايلع ةميق

تاـنيمخت درـجم ىلع ال ،ةقيق       د ةيليصفت تاسارد ىلع اهتيكراريهو ميقلا ةموظنمل قيقدلا بيترتلا دمتعي نأ بجيو           
  . ةيجولويديإ
ةيمسرلا ةيويسآلا تاضارتعالا لاثملا ليبس ىلع رظنا ٢  Bangkokكوكناـب نالـعإ   "مـساب فرـع ام ةصاخ   - 

Declaration ةلأسم نم هتراثأ امو ١٩٩٣   : اهيلع درلاو" ةيفاقثلا ةيبسنلا"، 
Ramcharan, B. G., A Debate about Power Rather than Rights, in "Politik und Gesellschaft, 
International Politics and Society, Friedrich-Ebert-Stiftung, no. 4, 1998, p. 425. 
Kooijmans, Pieter, Human Rights in an Interdependent World, Lecture Series 3, International Institute 
for Asian Studies, Leiden 1995, pp. 6-7, 9-11.  
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تاءاـعدالاو ىواعدـلا هذـه لاثمأ يف هنع توكسملاو     . )٣(ةيبرغلا ةفاقثلا ةموظنم يف الماك    
طأ يف هسفن نع فشكي    ةـياهن  "ةـحورطأو   " تاراضـحلا عارص  "ةحورطأ لثم ىرخأ تاحور      

نايبلا نم ديزمل هعم جاتحي ال احوضو احضاو تاب رمأ كلذو           "خيراتلا باطخلل ةباجتسالا نكل   . ، 
مـل نإ ،اغ        وسمو اريربت ةقيقحلا يف مدقي امنإ هلثم يئاصقإ يرصنع باطخب يئاصقإلا يرصنعلا

لهو : فالخ نم نيباطخلا حطس ىلع ودبي ام مغر اذه        . بصعتملا يرصنعلا جهنلل ةدناسم نكي    
حتـمتو هسفن لبحلا يف بطحت اهنأ مأ ،اهتليثم          -ةيقرعلا وأ ةينيدلا وأ   -ةيفاقثلا ةيرصنعلا فلاخت      

ةراـهم يـف اهتارابمب ال ،اهكتهو ةفئازلا اهتعنقأ فشكب ةيرصنعلا براحت امنإ ؟اهسفن رئبلا نم                
  .تاروعلا ءافخإو عُّنقتلا

ةـعزن باحصأ هلعفي امم رثكأ ةيفاقثلا مهتعزن يف نوفرطتملا نويبرغلا نوثحابلا ل             عف لهو 
يفاـقث ساسأ ىلع ناسنإلا قوقح قئاثو سيسأتل مهتالواحم يف كلذو            "ةيصوصخلا"وأ  " ةيبسنلا"  ،

اوداـعأ اـمك ،ةيناسنإلا مهتعزن نأش يف نيغلابم نييقاورلا ةفسلف ةءارق اوداعأ دقل ؟قلغم يبرغ            
ةـكرح يـف رـخآلا ضعبلا دجوو    . ةهباشم تاعزن نع اثحب يحيسملاو يدوهيلا نيثار    تلا ةءارق 

صوصنلا ةسارد ىلع زكر نم كانهو      . مهتلاض رشعلا سداسلا نرقلا يف يتناتستوربلا حالصإلا      
  "يئاضـقلا لوـثملا رـمأ   "ةـقيثو لـثم ،ناسنإلا قوقح موهفم روطتل تدهم قباوسك ةينوناقلا   

)Habeas Corpus Act ( اهددع يتلا قئاثولا نم اهريغو ١٦٩٧ةنس ، داوج مناغ. د  هتمدقم يف   
هذـه لثمت له    : وه ةراثإلاب قحألا لاؤسلا نكلو    . )٤(خلا ةيسايسلاو ةيفسلفلا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب     

قباوس درجم اهنأ مأ ،ايعيبط اروطت      " ناسنإلا قوقح "قئاثو هنع تروطت    " الصأ"قباوسلا قئاثولا   
قـفو يـمتح روـطت يعيبطلا روطتلاف ؛ودبي امك اطيسب سيل لاؤسلاو ؟       اهروطت ةيناكمإل تدهم  

قباوسلاو ةثيدحلا " ناسنإلا قوقح"قئاثو نيب ةقالعلا يف كلذك رمألا سيلو ،ةمراص ةيربج نيناوق       
قباوسـلا كلت نأ ان  -ةيلاتلا ةرقفلا يف اليصفت هشقاننس يذلا-" ليوأتلا"نوناق نإ  . اهل ةدهمملا   مِّلعي  

 ، ةثيدحلا ناسنإلا قوقح قئاثو داليم لعفب ،ةيديهمت قباوس تراص يأ          كلذك تراص اذـه الولو   .  
يناـعملا نـم ىنعم يأب قطنلا ىلع ةرداق ريغ ةيخيرات دهاوش درجم قئاثولا كلت تلظل داليملا           

ةـيخيراتلا قئاـثولا كلت نم لعجي ام نإ ىرخأ ةرابعبو           . ةديدجلا قئاثولا اهتنمضت يتلا ةديدجلا    
ىـلعو رضاحلا راظنمب يضاملا ديعتست يتلا ةيليوأتلا ةءارقلا ةداعإ وه ةثيدحلا قئا             ثولل" الوصأ"

هتلالدو ه   يد " يبرغلا"لصألا لوح امئاق عازنلا لظي ةيفرعملا ةقيقحلا هذهب رارقإلا نودب           . ه ءوض
أشـنمو ةـغللا لصأ لوح شاقنلا اذه هب انحتتفا يذلا عازنلاب هيبش وهو              ". يمالسإلا"لصألا وأ   

  . ةلالدلا

يف ضوخلا نود ايعامتجا اريسفت اهروطتو ةغللا ةأشن نورصاعملا ةغللا ءاملع رسفي امكو             
ءافـضإ نم ثوحبلا كلت هيلإ يضفت امع الضف ،اهيلع ناهرب ال ةيضارتفا ةيقيزيف اتيم               " لوصأ"

رـيغو نييبرـغلا ةفسالفلاو نيركفملا ضعب حرتقي ،ضعب نود تاغللا ضعب ىلع ةسادقلا عباط               
                                                           

دليفليب رنياه اهرشن يتلا ةميقلا ةساردلا ىلع انه دمتعن ٣  )Heiner Bielefeldt (ناسـنإلا قوـقح ميهاـفم   : ناونعب :
 Western" Versus "ISLAMIC" HUMAN RIGHTS CONCEPTS, A Critique"، "ةيمالسإلا"لباقم " ةيبرغلا"

of Cultural Essentialism in the Discussion on Human Rights  ةـلجم نمص ةروشنملاو  "Political Theory" ،
دلجملا  ،رشنلل Sagةسسؤم نع ردصت يتلا  رياربف ،لوألا ددعلا ٢٨    . ١٢١-٩٠: ، ص٢٠٠٠، 

ص ،قباسلا عجرملا٤   :٩٣.  
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نيعب رظنلا وه ناسنإلا قوقحل يبرغلا يفاقثلا ليوأتلا ةرئاد نم جورخلل لثمألا لحلا نأ نييب               رغلا
لالخ ابوروأ تنحط يتلا ةيركسعلا ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةينيدلا ةيقرعلا تاعارصلا قايسل رابتعالا            
نيبرـح ترمثأ يتلا تاعارصلا يهو ،ةثادحلا رصع ىلإ ىطسولا اهروصع نم اهلاقتنا ةلحرم              

ربمسـيد يف ناسنإلا قوقحل لوألا يملاعلا نايبلا رودص ناك له           . نيرشعلا نرقلا يف نيتيملاع   
برـحلا ءاـهتنا دـعب يأ ،ةدحتملا ممألا ةقورأ يف ماع نم رثكأ ترمتسا تالوادم دعب       ١٩٤٨  ،

 Dieter“ساهجناـس رـتيد   "يناـملألا فوسـليفلا لوقي ؟ةيخيرات ةفداصم درجم ،ليلقب ةيناثلا   
Sanghaas يـف اهدـمأ لاط يتلا ةيسايسلا تاعارصلل يئاهنلا زاجنإلا اهنإ           "ناسنإلا قوقح ن     ع

ىـلع افوقوم ايلزأ اثاريم يناعملا نم ىنعم يأب تسيل اهنإ           . ثيدحتلا ةيلمع لالخ ابوروأ خيرات    
يدنهلا فوسليفلا امأ )٥(."يبوروأ يفاقث لصأ نـم رذحيف  Sudipta Kaviraj“جاريفاك اتبيدوس "   

لـبق ام  يف مظتنم ريغ لكشب نينطاوملا قوقح ةركف تدجو دقل      : "الئاق ةبصعتملا ةيفا  قثلا ةعزنلا 
تـجتنأف ،صاـخ يخيراـت راسمل اقفو راكفألا هذه لاثمأ تروطت دقو  ،ثيدحلا ابوروأ خيرات                 

ىدحإ لثمي بصعتملا ركفلا عيجشت نأ كش الو        . ةيندملا قوقحلاو يندملا عمتجملل ةثيدحلا ميهافملا     
حبصـي ذإ ؛اهدحو ابوروأ يضام يف هرصحت ةءارق يخيراتلا راسملا اذه ةءارقل ةرطخ              لا جئاتنلا 

 -ديدحتلا ىلع ةيصعتسمو ةضماغ   -ةصيصخب اطورشم ذئنيح يندملا عمتجملا ةماقإو قيقحت رمأ         
ءدـب لبق بولطملا ىلع ةرداصم اذه يفو   ". ةيبوروألا حورلا "وأ ةيبوروألا ةفاقثلا صئاصخ نم      

     ، تاـعمتجملا لـك يف ليحتسم ةيندملا تاسسؤملا كلت لثم سيسأت حبصي ذإ             شاقن وأ راوح يأ
كـلتب ةـصاخلا ةـيفاقثلا تاردـقلا دودـح زواـجتي رـمأ هنأ مكحب ،ةيبوروألا ريغ ىرخألا                   

ىـلع ةـيبروألا رـيغو ةيبوروألا ،ةيرصنعلا ةيفاقثلا ةعزنلل دقنلا اذه لثم يف              . )٦("تاعمتجملا
كلتمت اهنأ معزت يكل ال ،تافاقثلا      لكل احوتفم داهتجالا حبصي ،ءاوسلا     يقيزيفاتيملا " لوألا لصألا" 

تاراضـحلاو تاـفاقثلا لك اهيف تمهاس تازاجنإ ةقيقحلا يف يهف           -ناسنإلا قوقحل وأ ةثادحلل     
كـلت غوصـتلو ،ةـهج نم قوقحلا كلتل ةلباقلا ةينيدلاو ةيفاقثلا يناعملا حتفت يكل لب                 -نايدألاو  

لزانتلا دصقن ال ةصاخلا ةغايصلا لوقن نيحو       . ىرخأ ةهج نم ةصاخ   لا ةيفاقثلا اهتغايص قوقحلا   
رهوـج عم ضراعتت ةينيد وأ ةيقرع وأ ةيفاقث تاعزن ديكأتل قيثاوملا كلتل يناسنإلا رهوجلا نع                

  . هغولب ليبس يف ةيرشبلا تيقش يذلا ،يناسنإلا ىزغملا كلذ

لصألا ىوعد يف نأ كش الو        احـضاف الـهج ناسـن      إلا قوقح ميهافمل صلاخلا   " يبرغلا" 
تاـفاقثلا لـك هـب تمهاـس يذـلا يركفلاو يراضحلاو يفاقثلا ةميقلا ضئافل ابلسو خيراتلاب                 

جذوـمنل ةدوعو ،ىرخأ ةرابعبو     . نآلا" ةيبرغ"ىمست يتلا ةفاقثلا رايت يف ةيناسنإلا تاراضحلاو        
ةـيبرغلا ةـفاقث    لل لصأ دوجو ضارتفا نإف ،يناعملاو ظافلألا نيب ةقالعلاو ةغللا         " لصأ"ةيلاكشإ  

يـف نييكيسالكلا ةغللا ءاملع كلسمب هيبش كلسم وه  ،خيراتلل قرافم يرهوج عباط اذ ،ةثيدحلا                
يعامتجالا خيراتلا جراخ يناعملاو ظافلألا نيب ةيطابتعالا ةعضاوملا أشنمو ةغللا لصأ نع مهثحب        

هـنع فشـكت يذ     ـلا اهراشتناو ميدقلا قرشلا تاراضح نع ثيدحلل انه لاجملا عستي ال           . رشبلل
ام هعم اهلعافت يف تأشنأو ينانويلا لقعلا تذغ يتلا تاراضحلا كلت يهو ،نآ دعب انآ تايرفحلا                

                                                           
ص ،هسفن قباسلا ردصملا نع القن٥   :٩٧.  
ص ،قباسلا ردصملا سفن نع القن٦   :٩٤.  
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. ينودقملا ردنكسإلا تاحوتف لعفب ابرغو اقرش ترشتنا يتلا       " ةيتسنيللهلا ةفاقثلا "مساب فورعم وه    
يف يساسأ رودب ماق يذلا يمالسإلا ركفلا يف ةفاقثلا هذه ريثأت نع ثيدحلل كلذك لاجملا عستي الو 

ردصملا يه تناك ةقيقد ةيبرع تامجرت لكش يف ةماع ةفصب يتسنيللهلاو ينانويلا ثارتلا ظفح              
رودـلا لاـفغإ نكمي له      . يبوروألا ةضهنلا رصع ريكاوب يف ثارتلا اذه ىلع فرعتلل يلوألا         

عـم براـقتلل   يطسولا روصعلا يف يحيسملا يتوهاللا ركفلا زفح يف    " دشر نبا "ةفسلفل يويحلا     
له  )٧(؟يقطنملا لدجلاو يلقعلا ريكفتلا لوح هماكحإ ةسينكلا تلواح يذلا راصحلا عفرو ةفسلفلا             

ىـلع تافاقثلا نيب ةبصخلا لعافتلا ةكرح قايس نع ةلقتسم ام ةفاقث دوجو معاز معزي نأ نكمي                 
  . ةبصعتم ةيجولويديإ سجاوهب انوكسم نوكي نأ الإ خيراتلا رادم

ىـلإ ةـيفاقثلاو ةيركفلا اهلوصأ ثيح نم        " ناسنإلا قوقح "ةموظنم يمتنت ل    ه نآلا لاؤسلاو  
اهتروـص يـف    " ةـيبرغلا "ةـفاقثلا ىلإ يمتنت مأ ةيناسنإلا اهتيويح يف         " ةيبرغلا"ةفاقثلا ةموظنم   

؟ "خيراتلا ةياهن "و" تاراضحلا عارص "تاحورطأ يف اهسفن نع تربع يتلا ةيئاصقإلا ةيرصنعلا         
ةـبرجتلا نم تقثبنا يتلا ةغايصلا يه ثيدحلا رصعلا يف ناسنإلا قوقحل ة             يلودلا قئاثولا تسيلأ  

دـيبعلا ةروث ذنم ،داهطضالاو ةقرفتلاو زييمتلا عاونأ لك دض ناسنإلا عارصل ةليوطلا ةيخيراتلا              
هذه ؟ايقيرفأ بونج يف ةيرصنعلا ةقرفتلا ىتح        -اهلبق امبرو –امور دض   " سوكاترابس"اهداق يتلا     

كش نود تدافأ اهنأل ،اهلك ةيرشبلل يلاضنلا خيراتلا اذهل اجيوتت اهفصوب اهيلإ رظ نلا بجي قئاثولا  
ناسنإلل نمضت يتلا ئدابملا كلت تغاصف ،لاجملا اذه يف اهلك ةيناسنإلل ةيركفلا تازاجنإلا نم               

تسـيلو ،ءامتنالا مكحب اهلك ةيرشبلل كلم قئاثو هيف كلذ ىلعو           . لاثملا ىوتسم ىلع قوقحلا لك    
  . )٨(ضعبلا مهوتي امك ايبرغ ايفاقث اجاتن

  

  :ليوأتلا ةيضقو ةينيدلا ةيعجرملا
،     -قفتي ال وأ  -قفتي دح يأ ىلإ     : نآلا لاؤسلاو  ةـهج نـم ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا  

لاؤسلا وه اذه ؟ةيمالسإلا ةيبرعلا انتاعمتجم يف ةيساسألا ميقلا تايعجرم عم ،هتلت يتلا قيثاوملاو           
كاـنهو  ". ةيمالسإ ةقيثو "ةغايص تالواحم لك يف نلعملا لاؤسلا وهو ،ف         الخلاو شاقنلا روحم  

قوقح ةلأسم طبر نأ دكؤن نأ امهداريإ لبق دون ةينيدلا ةيعجرملا صوصخب ناتيجهنم ناتظحالم              
ةقيقحلاو . ةينيد ةيضق اهنأ روصت ىلع انمض وأ ةحارص موقي ايجولويديإ يأب وأ نيد يأب ناسنإلا     

ةعرش اهنإ  . ةيجولويديإ تسيل هيف كلذك ،اديدج انيد ناسنإلا قوقح ُلِّكَشُت ال         "ذإ ؛كلذك تسيل اهنأ     
خيراـت نـم ةنيعم ةيخيرات ةظحل يف ةفلتخم ناولأو نايدأو نادلب نم ءاسنو لاجر نم ةحرتقم                 

ىـقبتو روـطت ةـلاح يـف ةرورضلاب هيف اذلو ،ةسادقلا ةفص اهل تسيل ظحلا نسحلو                 . ةيرشبلا

                                                           
نم ضعب ةعجارمل رداصملا برقأ نم      ٧ ركف رود حمالم       يـف  " وطـسرأ "صوصنل هحورشو هتامجرتو    " دشر نبا " 

ةـعماجلا اهردصـت يـتلا      " فلأ"ةنراقملا ةغالبلا ةلجم نم     ) م١٩٩٦(رشع سداسلا ددعلا يبوروألا ةضهنلا ثارت       
 ،   ".برغلاو قرشلا يف ينالقعلا ثارتلاو دشر نبا"ةرهاقلاب ةيكيرمألا

دل يزاجح يطعملا دبع دمحأ ميدقت رظنا       ٨ زـكرم ،ةيمالـسإلا ةـيبرعلا ةفاقثلا يف ناسنإلا قوقح          : عانم مثيه ةسار   
مالـسإلا  : ديعسلا ديسلا دمحم: كلذك رظناو. ١٠-٩: ، ص٤ةيركف تاردابم ةلسلس ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا        

رياني ،لوألا ددعلا ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم "يبرع قاور"ةلجم ،ناسنإلا قوقحو    .١٦: ، ص١٩٩٦، 
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لبـس نـع ثـحبلا ةلواحم ةيعورشم نم للقي ال كلذ نكل             . )٩("زجنمريغ اعورشم فيرعتلاب    
ىـلع  " ناسنإلا قوقح "ميق لبقت ىلع دعاست يتلا ةيركفلاو ةيفاقثلا رصانعلا لك رامثتسا لئاسوو            

  .امهتيمهأل هيبنتلا دون نيذللا نيتظحالملا داريإل دوعن انهو. قيبطتلاو يعولا ىوتسم

ل ةيفاقثلا ةيعجرملا ةلأسم شَقاَنُت اذامل :لؤاستلاب  يلوألا ةظحالملا قلعتت     يف " ناسنإلا قوقح" 
" مالـسإلا "يـف ةينيدلا ةيعجرملا رصح متي اذامل كلذ نم رثكأو  ؟اهدحو ةينيدلا ةيعجرملا راطإ                

الأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ؟ةيبرعلا تاعمتجملا نم ريثك يف ةيساسأ ةديقع يهو الثم ةيحيسملا نود               
ىلإ ةفاضإلاب ،ةيسايس ةيعامتجاو ةيفاقث ةيخيرات ةديدع ىرخأ تايعجر         م رصحلا اذه لثم لهاجتي    

ةلأسم يف -باجيإلاو بلسلاب-اهريثأت لهاجت نكمي ال تايعجرم اهلكو ،ةيقرعلا      ". ناسنإلا قوقح" 
يريسـفتلا راـطإلا ةقيقحلا يف لثمت يتلا يه          -اهنع توكسملا وأ ةيسنملا   -تايعجرملا كلت نإ      

ةـينيدلا تايعجرملا ىتح هنإ لوقلا نكمي ىرخأ ةرابعبو         . اهيلإ راشملا ةينيد  لا تايعجرملل يليوأتلا  
تاريسفتلاو تاليوأتلا نم ديقعتلا ةديدش ةيثارت ةينب يف اهتقيقح يف لثمتت            -ةيحيسملا وأ مالسإلا  -  

لاوـحألا نم ريثك يف بعصي ثيحب اهب تطاحأو ةيساسألا ةينيدلا صوصنلا لوح تمكارت يتلا               
صوصـنلا دجن الثم مالسإلا ةلاح يفف       . ةيلصألا تالالدلاو يناعملل الوصو تاقب    طلا كلت قارتخا  
، -ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف ةلثمتملا-ةيساسألا ةينيدلا  يناسنإ عباط تاذ ةيلاثم ئدابم ررقت  

لالـخ نم موقي يذلا و       -بَطاخملا-يناسنإلا لقعلا ةيلاعفب انوهرم ةياهنلا يف لظي رمألا نكلو            
،            " ليوأتلاو ريسفتلا "تاي  لمع ةددـحم ةـيركف تاغايص يف عقاولا ضرأ ىلع ئدابملا كلت ليزنتب

ىلع ردقلا سفنب فقوتت امك ،كاذ وأ ر          " يعجرملا راطإلا "ةعيبط ىلع فقوتت      سفملا اذهل يفرعملا
دجن نأ نكمي اذكه    . ريسفتلاو مهفلا ةيلمع هيف متت يذلا رصعلل يعامتجالا يخيراتلا قايسلا لمجم          

يـثارتلا هقايـس يـف ءاوـس ،يمالـسإلا ركفلا راطإ يف           -ضقانتلا دح ىلإ  -ةنيابتم تاغايص     
ىـتح رشـع عـساتلا نرقلا لئاوأ ةضهنلا ةيادب ذنم ثيدحلا رصعلا يف هقايس يف وأ يكيسالكلا     

ةغايصلا ىوتسم نيب اهنأش نم ليلقتلا وأ اهلهاجت نكمي ال -تافاسم وأ-ةفاسم اضيأ ةمثو  . مويلا  
يـف ةيخيراتلا ةيسايسلا تاسرامملاو ةيعامتجالا ةايحلا يف قيبطتلا ىوتسم نيبو ةيرظنلا             ةيركفلا  

يـف لاـثملا اذـه د         " لاثملا"نيب قرافلا هنإ    . ةفلتخملا ةيمالسإلا تاعمتجملا    سجت ءاوس ،عقاولاو
يهلإلا باطخلل اليوأت رشبلل ةيرظنلا تاغايصلا يف د            نيـب قراـفلا اذه    . سجت مأ يهلإلا باطخلا

  .تاراضحلاو تافاقثلا لك يف دوجوم عقاولاو لاثملا

نأ ةـقيقحب يعولا وه ،رئادلا شاقنلا قايس يف امات ابايغ بئاغ رمأب ةيناثلا ةظحالملا قلعتت          
ىنعمب ،يليوأت ثحب وه امنإ     " ةثيدحلا"ناسنإلا قوقح ميهافمل روذج نع ينيدلا ثارتلا يف ثحبلا          

هذـه نأ انـضرتفا وـلف       . ناسنإلا قوقحل ةثيدحلا ةيملا   علا قئاثولا وهو يرصع هيلع زفاحلا نأ      
قوقحل ئدابم نع اثحب يمالسإلا ثارتلا ةءارق ةداعإل زفاح كانه ناك ام الصأ دجوت مل قئاثولا                

ىـلإ يـمتني ازفاـح       -ثارتلا ةءارق ةداعإ ىرحألاب وأ    -ةءارقلا ىلع زفاحلا ناك اذإو      . ناسنإلا  
دمتعي ليوأتلا نأ كلذ ىنعمف     "رضاحلا" ةيعجرم ىلع    ،  قئاـثوب ةلاحلا هذه يف لثمتملا      " رضاحلا" 

                                                           
عانم مثيه  ٩ ةـيركف تاردابم ةلسلس ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ،ناسنإلا قوقحو ةيمالسإلا تايلوصألا             :  

رـظنا  -ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا   -ىلوألا ةقيثولا ةغايص يف ةعساولا ةيلودلا ةكراشملا نعو         . ٩: ، ص ١٣   :
Ramcharan, B. G., A Debate about Power Rather than Rights ةيشاح يف هركذ قبس  ،٢ .  
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يـف الثـمتم   " رـضاحلا "نيب ةيليوأتلا ةقالعلاب يعولا اذه بايغ ببسبو     . ةيملاعلا ناسنإلا قوقح  
ثارـتلا ةيقبسأب مهولا دح ىلإ سامحلا لصي        " ثارتلا"يف الثمتم   " يضاملا"نيبو ةيلودلا قئاثولا    

انرق رشع ةعبرأ ذنم اهتغايص يف لب ،ناسنإلا قوقح         اياضقب يعولا يف ايخيرات يمالسإلا     وهو .  
سسؤت يتلا ةقالعلا يهو ،يضاملاو رضاحلا نيب ةيوضعلا ةقالعلا كلتب يعولا بايغ هؤشنم مهو              

  ". ليوأتلا"ةيعجرم مث نم سسؤتو ؛ثارتلا ةءارق ةداعإ 

بلا اذهل هبنتت يتلا ةديحولا ةقيثولا يه       -١٥مقر  –ةريخألا ةقيثولا لعلو            ، هـيلإ راشـملا دـع
اقطان هلعجي اليوأت هليوأت ىلإ مث نم ةجاحلا ةيمهأبو ،ثارتلا ةءارق ةداعإ ةرورضب ايعو سكعتف               

نيـب قـيفوتلا ةمزأ   "نآلا نو شيعينيملسملا نأ اهيف ررقت يتلا ةرقفلا يف كلذو ،رصعلا تاجاحب    
ثحتستو ،"يمالسإلا نيدلا ىلع ةظفاحملاو رصعلا ةراضح يف شيعلا    اـمه  ف اومدـقي نأ ا نءاملع 

،     يًايمالسإ   لـكك ةنسلاو باتكلا صوصن يف رظنلا       ةرورض دكؤت امك    اهقايس يف صوصنلا عض
  ، ةـعزن ءاـضرإ ةـيغب صن يف رظنلا الو ،تمزتلا ةعزن ءاضرإ ةيغب صن يف سيلو                 "مجسنم

قحتسـت يـتلا طاقنلا نم ةعومجم ىلإ ةراشإلا انه انمهيو ،ريدقتلاب ةريدج ةوعد يهو               " .تلفتلا
ةوعد يهو ،اهقايس يف ةينيدلا صوصنلا عضو ىلإ ةوعدلاب قلعتت ىلوألا ةطقنلا            . زاربإلاو ديكأتل ا

ةريدجلا ةيناثلا ةطقنلا لعلو . قايسلاب دوصقملا وه اميف ليصفتلا مدع انه اهنأش نم للقي ال ةيجهنم    
ولا دكؤت نيح كلذو    "قايس"ةملك دوصقم فشكت ةقيثولا نم ةرقفلا كلت يف ديكأتلاب           ةـيمهأ ةـقيث    ، 

صوصـنلا لزعت يتلا ةيئيزجتلا ةرظنلا ىلع ضرتعتو ،ةنسلاو باتكلا صوصنل           " ةيلكلا"ةرظنلا  
نم اماه ادعب لثمي لكلا قايس يف ءزجلا مهف نأ حيحص           . ةيلكلا دصاقملا لمجمل يلكلا قايسلا نع     

حرطلا اذه يف ةبئاغ ىرخأ اداعبأ كانه نأ الإ         "قايس"ةملك نم موهفملا داعبأ      ةـطقنلا ىقبت    .)١٠(،   
ةداـعإ نع جتانلا ليوأتلا ةمالس ىلع ةقيثولا صرح يه قباسلا صنلا يف ديكأتلاب ةريدجلا ةثلاثلا           

" تمزتلا"ةعزن ىلوألا : نيتعزن وأ نيترثع ىدحإ يف عوقولا نم ريذحتلاب كلذو ،صوصنلا ةءارق   
يه اهيف عوقولا نم ةق يثولا رذحت يتلا ةيناثلا ةعزنلاو. صوصنلل ةيفرحلا ةءارقلا نع ببستت يتلا

قايسلا ردهت يتلا ةيطاقسإلا ةءارقلا نع جتنت يتلا        "تُّلفتلا"ةعزن   يـتءارق نوـكت الأ وـجرأو       . ، 
ةديدـش ىرحألاـب وأ ،ةـلئافتم ةءارـق ،امهانعمل يريسفتو ،ةقيثولا امهنم رِّذحت نيتللا نيتعزنلل                

ةقيثولل دودحملا يلالدلا قفألا سكعت امم رثكأ ينمتلا نع ربعت ،لؤافتلا          تسـيل بابـسأ كانهو     .  
نأ نـم احـضاو ودبي ام بابسألا هذه مهأ لعل           . ةلئافتملا يتءارق نم يرذح ءارو فقت ةفيعض      

اهب اندهشتسا يتلا كلتل ةيلاتلا ةرقفلا يف نيبتسي حضاو يراذتعا          " يعافد"زفاح نم قلطنت ةقيثولا     
،  زـيحتل   او هيوش ـتلل ضرعتت برغلا يف مالسإلا ةروص نإ       : "ررقت نيح كلذو ،اقباس    يـنجتلاو

،            . ةأرملا قوقحب لصتي اميف ةصاخو     لاـمكلاب فصـتي برغلا ىدل ام لك سيل هنأ رمألا عقاوو
ريسـفت يـف رظنلا ةداعإ نم دب الو ،مالسإلا ميلاعت عم قفتم نيملسملا نع                ردصي ام لك سيلو     

  " .مالسإلا يف سانلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا ددحت يتلا صوصنلا

                                                           
ام انه ركذلاب صخن ،انتاباتك نم ريثك يف ةينيدلا صوصنلا قايس لوح ةيليصفتلا انتاشقانمل ةدوعلا ءاشي نمل نكمي                   ١٠  

،     "ةنميهلا ةدارإو ةفرعملا ةدارإ نيب ينيدلا ركفلا      : ةقيقحلا ،ةطلسلا ،صنلا  "باتك يف درو     يـبرعلا يفاـقثلا زـكرملا  ،
  .١٤٧-٩١: ، ص١٩٩٧ ٢ط ،ءاضيبلا رادلاو توريب
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،              وعدت ام نإ   نزاوـتم يلك قايس يف ةينيدلا صوصنلا ةءارق ةداعإ ةرورض نم ةقيثولا هيلإ  
الإ سيـل ،رصعلا تاجاحو مهنيد قئاقح نيب ةمءاوملا قافآ نيملسملل حتفي اليوأت اهليوأت لجأ نم                
اهباعيتـسا ءبع تافاقثلا لك يف نيدلا ءاملع قتاع ىلع عقي يتلا تاريغتملل ةيعيبطلا ةباجتسالا               

نم دوقع دعبف ،نايدألا لك خيرات يف ثدح ةباجتسالا نم طمنلا اذه            . ينيدلا ركفلا ة  موظنم لخاد 
عم ملقأتلل ةياهنلا يف ترطضا ناسنإلا قوقح قئاثوو ةينيدلا تايرحلل ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةمواقم             

ةنـس ناـكيتافلل يناـثلا عمجملا يف الإ كلذ ثدحي ملو            . رصعلا بلاطمل ةباجتسالاو تاريغتملا   
ةيليوأت ةءارق ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا صوصن ةءارقو يتوهاللا ثارتلا ليوأت ةداعإ دعبو             ،١٩٦٠  

ةـقيثولا ةوعد نإف انه نم      . )١١(نييكيسالكلا نيرسفملا لاب ىلع لبق نم رطخت مل ناعمب امهقطنت         
يلكلا قايسلا ءوض يفو ،ةهج نم رصعلا تاريغتم ءوض يف ةينيدلا صوصنلا ةءارق ةداعإل               ١٥  

ن أ ةقيقح نم اقالطنا كلذو ؛هيف بوغرم يعيبط رمأ ،ىرخأ ةهج نم صوصنلا لمجمل نز           اوتملا
ًاـفلاخم اـهنم ناـك ام الإ ةيلودلا قيثاوملا عم ضراعت هيف سيل قوقح نم مالسإلا هب ءاج ام                    "

زفاـحلاو ،ةـحرتقملا تاليدـعتلا روحم وه ةعيرشلل فلاخملا اذه نوكيسو           " .ةيمالسإلا ةعيرشلل 
نيملسـملا ءاـملع دوـهج نأ ةقيثولا دكؤتو         . يمالسإلا روظنملا ىنبتت قئاثو ر    ادصإل يساسألا 

نأ مهيلع لب ،ةينيدلا صوصنلا ةءارق ةلاسمب عنقت نأ يغبني ال ةيمالسإلا ناسنإلا قوقح طابنتسال               
قئاثو نع ثحبلل ةفاك هعورفب يمالسإلا ركفلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا لاجم يف مهدهج ىراصق اولذبي  

  :يتآلاب ةبلاطملل ةقيثولا يضمت اذكهو ،ةياغلا كلت قيقحتل ةفشاك

ةحيحصـلا قئاثولاو صوصنلا جارختسال ثحبلا ىلإ نيخرؤملاو نيملسملا ءاملع ةوعد            -  
ميهاـفم ريوطت يف اهنم ةدافإلاو اهب فيرعتلل ،ناسنإلا قوقح يف يمالسإلا ركفلا قمع دكؤت يتلا     

  .لاجملا اذه يف ةرصاعم

ا ثارتلا رامثتسا   -  ةدام مدقيل هحرشو هبيترتو هعيمجتو ناسنإلا قوقح يف قيرعلا يمالسإل           
ءاـفلخلا ريـسو ةحيحصـلا ةـيوبنلا ثيداحألاو ميركلا ن           آرقلا نم ًادمتسم ،لايجألا ىلإ ةليصأ     

  . ةمألا رايخأو ةباحصلاو

اوزـيميو مالـسإلا يـف ةيناسنإلا قوقحلا داوم لك اوعمجي نأ دعب نيملسملا ءاملع ىلعو                
نـم قوقحلا اوبرقيل هيف داهتجالا نكمي اميف اودهتجي نأ اهفيعضو اهخوسنم نم اهتباثو              اهحيحص  

  . عوضوملا اذه مهف يف اننيد لبنو انميق ةقارعب رعشي يمالسإ هساسأ ًابيرقت ةيملاعلا ميهافملا

نيسرادلل اهتحاتإو قئاثولا عيمجتب ةوعدلا هذهل      داوج مناغ . دةباجتساب بيحرتلا بجي انه نم        
     .  ةءاَّنب ةيدقن ةشقانم اهيلع قيلعتلاو اهتشقانمل

  

  :اهقافآو اهدودح: قئاثولا
لـبق اـم ىلإ اينامز يمتنت يتلا كلت يهو ةيثارتلا قئاثولا يلوألا             : قئاثولا نم ناعون كانه   

قئاـثولا هذه يمتنتو    . ٧-١نم قئاثولا ديدحتلا ليبس ىلع يهو ،ثيدحلا يبرعلا ةضهنلا رصع           

                                                           
اهيلإ ةراشإلا فلاسلا هتلاقم يف تلديفليب رنياه رظنا ١١ ص كلذكو٩٣-٩٢: ، ص)٣مقر ةيشاح (   ، :٩٩-٩٨.  
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و " ةـنيدملا ةقيثو "يه كلتو ،يسايسلا ركفلاب هبشلا بيرق لاجم ىلإ يمتنت هنم ةث      الث: نيلاجم ىلإ 
اـمب صاـخلا لصـفلا ارـيخأو         "ةينيدلا تايالولاو ةيناطلسلا ماكحألا   "باتك نم ريخألا لصفلا       ،

قئاثو عبرألا امأ ". مالسإلا لهأ ريبدت يف ماكحألا ريرحت   "باتك نم قوقحلا نم هيلع امو ناطلسلل        
،          "اياصولا بدأ "لاجم ىلإ يمتنتف    ىرخألا   اياعرلل وأ ،ةالولل وأ دونجلل ةماع اياصو تناك ءاوس  ،

اياـصولا هذهو  . تايروطاربمإلل يسايسلا قايسلا يف ةيكيسالكلا تافاقثلا يف امئاد دجو بدأ وهو          
دودرـم تاذ تاـيلاثمو ميـقل سسؤت قئاثو اهرابتعا هعم بعصي ماع يلاثم يقالخأ عباط تاذ                 

  . رشابم يسايس وأيعامتجا 

ةبترم ىلإ نيللحملا ضعب اهب لصو ثيدحلا رصعلا يف ةصاخ ةرهش ةنيدملا ةقيثو تبستكا              
حور نـم اريثك سكعت     " ةقيثولا"نأ كش الو    . خيراتلا يف ىلوألا  " يندملا عمتجملا "ةقيثو اهرابتعا   

ةـقيثولا  "اـهرابتع   ا نكلو ،يركسعلاو يسايسلا يوبنلا كولسلا يف تَّلجت يتلا ةيمالسإلا ميهافملا          
نيوهتلا باسح ىلع يضاملا ديجمتل ليمت ةحضاو ةعزن نم قلطني رابتعا وه خيراتلا يف " ىلوألا

لـيوأت ىـلع موقي ديجمت هنأ نع الضف اذه          . يناسنإلا ركفلا يف اثيدح لصاحلا روطتلا نأش نم       
ةقيثولا يف دراولا فصولا انمدختسا اذإ      "تلفنم"  ،١٥قس ي ليوأت هنأ ىنعمب يعاـمتجالا ىنعملا ط  ، 

لـيوأتلاو  . ةـقيثولاب صاـخلا يخيراتلا قايسلا رابتعالا يف ذخألا نود اهيلع ثيدحلا يسايسلا            
اهقايـس يـف ةـقيثولا عضو ىلع اساسأ دمتعي يذلا هليلحت يف             " عانم مثيه "همدقي ةقيثولل يقايسلا    

نمضتت ةقيثولا نأ ىريف   ةيناجملا ةيديجمتلا ةعزنلا كلت يف طروتي نأ نود ،يعامتجالا يخيراتلا           ،
تابصـعلاو ةملسـملا تابصعلا نيب تابجاولاو قوقحلا يف ةيمسالا ةاواسملاب رارقإ ةمث             : "يلاتلا
رـبلا ىـلع ةـمئاق تاـقالع ةماقإ         . برحلا فورظ يف ةرصانملا ةدعاقل رارقإ دجوي      . ةيدوهيلا

ميظنت ). مهيلع رصا نم الو نيمولظم ريغ ةوسألاو رصنلا     (ملسلا فورظ يف مثإلا نود ةحيصنلاو       
ضغب ،ةليبق لك نطب رابتعاب ةيمالسإلا لبق ام ةيبرعلا فارعألا قفو ةيئانجلا ةينوناقلا تاقالعلا              

ةـعقوملا رـصانعلا نيب ةاواسملا موقت       ... ماصخلاو لتقلا تالاح يف مدلا يلو ،هنيد نع رظنلا          
دـيدحت ةـعامج لكل كرتيو      . ةيجامدنالا ةيددعتلا سيلو ةيرواجتلا ةيددعتلا ساسأ ىلع ةفيحصلل       

لخاد هتناكمو هرودل ةددحملا لباقملابو هئاطخأ نع ةلوؤسملا اهرابتعاب اهيلإ يمتنملا درفلا عضو             
يداـقتعالاو يوبرقلا هعضول اقفو صخشلل فيرعت نم رثكأ نع ثيدحلا نكمي كلذبو ،ةعامجلا              

  .)١٢("اعم

دـيدحتل صصخم وهف    " ةيناطلسلا ماكحألا "يدرواملا باتك نم ريخألا لصفلا ةقيثول ةبسنلاب        
ةروكذـملا ليـصافتلاو ،ندملا يف ماعلا كولسلاو قاوسألا بقارم وهو            "بستحملا"تاصاصتخا    ،

هـيف جاـتحيو هتطلس قاطن جراخ وه امو   " بستحملا"ةطلس تحت عقي ام نيب زييمتلاب اهلك قلعتت   
موهفم ةرم    لوأل امبر حرطي باتك يف يعيبط رمأ اذهو       ". يلاولا"وأ  " يضاقلا"ةطلسل   ، "ضيوفتلا" 

ةـسرامملا يـف ارقتسم ناك يذلا موهفملا وهو ،ةينيدلا ةطلسلا يف وأ ةيسايسلا ةطلسلا يف ءاوس               
هـحنمي نأ لـبق كـلذو ،تايروطاربمإلا نم اهريغ نأش ،ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا يف ةيسايسلا            

                                                           
  . ٢٤-٢: ، ص١٠ةيركف تاردابم ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ،يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف ةنطاوملا ١٢
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قوقح يف فورعملاب رمألا   "نع وهف ؛كلذ ىلع دهاش لصفلا ناونعو        . يعرشلا هءاطغ يدرواملا  
ةرابع انه ةقيثوك هعضول رربملا نأ ودبيو         "نييمدآلا ةراـبعلا نع تَل     " نييمدآلا قوقح "،   صُف يتلا

يناـثلا لصفلا امأ    . لصفلا نومضم ىلع لدت يتلا    " ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا    "ىلوألا  
أدـبتو ةيولوألا اهل قوقح ي      هو ،ةيعرلا ىلع ناطلسلا قوقح نع وهف      " ماكحألا ريرحت "باتك نم   

رهاـظلا يـف لهألاو سفنلاو لاملاو لعفلاو لوقلاب هنع بذلا           "ديكأتب يهتنتل هل ةعاطلا لذب نم       
وـهف ناطلسـلا ىلع ةرشعلا ةيعرلا قوقح نع لصفلا ثدحتي نيحو            ". ةينالعلاو رسلاو نطابلاو  

لثم عضو بعصي اذكه    . هنأش عيمج يف لدعلاب اهمتخي يتلا ،ةماعلا ةينيدلا هتابجاو يف اهرصحي          
معدـت تارشؤم ةيأ بايغل كلذو ،ةيطاقسإ ةءارقب ولو ،ةيخيرات وأ ةينوناق قئاثوك صوصنلا هذه               

  .طاقسإلا ةيلمع

. ةضـماغو ةـماع تدرو ميركلا نآرقلا ىلإ ةراشإلاف ،ةيكيسالكلا قئاثولا يف كلذك لاحلاو           
ميهاـفملا جارختـسال اـيرث اـعبن         لثمي هنأل ،لوألا ردصملا نوكي نأ بجي نآرقلا نأ ةقيقحلاو           

             ، يخيراـتلاو يئزجلاـب قلطملا ةقالعو ،نوكلاو ناسنإلا صخي اميف ةلماشلا ةيلكلا تاهيجوتلاو
سيلو . اهرسأب ةيناسنإلا وأ ،ةعامجلا وأ ،ةرسألا راطإ يف ءاوس ،هريغب ناسنإلا ةقالع نع الضف             

نع ثدحتت يتلا تايآلا درس درجم ةيلكلا ةينآرقلا ميهافملا طابنتسال ايفاك      مدـع  "نـعو  " ناسنإلا" 
جاتحت . خلا ناودعلاو ملظلا نع ىهنتو لدعلاو حماستلا ميقب يحوت يتلا كلت وأ           " نيدلا يف هاركإلا  

دعب ةيآ اهل يلاتتملا درسلا درجم زواجتي يبولسأو يلالد ليلحت ىلإ ةينآرقلا صوصنلا كلت لاثمأ               
نأ بجي ميهافملا اهيلع سسأتت يتلا ،ةينآرقلا ةيوغل        لا تادرفملا ليلحت نإ لب    . يليلحت قسن الب ةيآ   

ةـيجهنم لالـخ نـم ،فدارتلاو داضتلا تاقالع ىوتسم ىلع ،اهرئاظنب اهتنراقم لالخ نم متي                
يـتلا كلت وأ     "ناسنإلا"نع ثدحتت يتلا تايآلا درسن نأ الثم يفكي الف          ". ةيلالدلا لوقحلا رصح  "  ،

ك عضوت نأ نود    "لدعلا"ةملك اهيف رركتت     يـمتنت يـتلا اهتاليثم قايس يف نيتملكلا نم ةملك ل           ، 
-موـق -ةأرما-لجر"لثم ىرخأ تاملك    " ناسنإ"ةملكل يلالدلا لاجملل يمتني     . يلالدلا لقحلا سفنل  

لثم تافص اهيلإ يمتني امك       "خلا... ةمأ  -ةئف-سان -قفاـنم -دوـهي -ىراصـن -رفاـك -ملسم"، 
اهنمضـتت يتلا صوصنلاو تادرفملا ل     يلحت نودو ." خلا... لهاج  /ملاع-ريغص/ريبك-ليلذ/زيزع

يـتلا اهتاقالع كاردإو    " ةيلكلا ةينآرقلا " ميهافملا"ةغايص ىلإ لوصولا بعصي ةيجهنملا هذه قفو        
لدعلل ينآرقلا موهفملا ةغايص ىلإ لوصولا نإف لثملابو        . ملاعلل ةينآرقلا ةيؤرلل مهف حرطب حمست     

لثم تادرفم نمضتت يتلا تايآلا قايس يف ة        درفملا كلت نمضتت يتلا تايآلا ليلحت نود ققحتي ال        
  ." خلا... يغبلا -تائتفالا-ناودعلا-رهقلا-روجلا-فيحلا-ملظلا"
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           ، نيملسـم رـيغو نوملسم اهب ماق ةدئار ربتعت يتلا تاساردلا نم هب ناهتسي ال ددع كانهو
  . )١٣(دحأ ىلع ىفخت ال بابسأل ،ةيبرعلا ةغللا يف ريبك دح ىلإ دقتفم تاساردلا نم طمنلا اذهو

يأ لـبقتل ةيديلقتلا ةينيدلا تاسسؤملا بناج نم ماعلا ضفرلا كلذ بابسألا هذه مهأ نم لعل                
حيحـص  -اـهريغ نود -ةربتعملاو ةررقملا مهبتك يف ةحارص درت ملو ،ءامدقلا اهب لقي مل ةركف             

ادـعلا نـع الضـف      -ةلزتعملاو جراوخلا -قرفلا بتك ةررقملا بتكلا لاجم نم دعبتسي        . نيدلا ء  
يأرـلا لوادـتب حمسـي ال ءامدقلا ضعب اهب لاق يتلا راكفألا نم اريثك نإ لب              . ةينالقعلا ةفسلفلل 

يلع "لاثمأ نوركفم اهنم ىناع يتلا ةفينعلا لعفلا دودر ىلإ انه ةراشإلا يفكتو ،ديدج نم اهلوح                
،   " دلاخ دمحم دلاخ"، و"هللا فلخ دمحا دمحم"، و"نيسح هط "و" قزارلا دبع  رها ـطلا "رصـم يـف

نيرشـعلا تاونسـلا ةمئاق درسل يعاد الو   "نادوسلا يف" هط دمحم دومحم"و ،سنوت يف  " دادحلا  ،
نآرـقلا ةـساردل ال ةلواحم يأ نم     " يباصعلا"لعفلا در تالاح ىلإ ةراشإلا انه يفكيو        . ةريخألا

ةـيع  ادبإ ةينف لامعأ يف ةينآرقلا تايلامجلا ءاحيتسال ةلواحم يأل لب ،بسحف ةمدقتم جهانم قفو             
  .ةيرصب وأ ةيعمس

              ، ةيناسـنإلا ميهاـفملا لاـجم يف يفسلفلاو يتوهاللا يمالسإلا ركفلا تازاجنإ نأ بيجعلاو
قئاـثولا وأ ةيكيـسالكلا قئاـثولا يف ءاوس ،امات ابايغ ةبئاغ ؤفاكتلاو ةاواسملاو لدعلاو ةيرحلاك     

نأكو ،ائيش ينعي ال مهسف     نأ ىلع ةلزتعملا هقلطأ يذلا    " لدعلاو ديحوتلا لهأ  "حلطصم نأك   . ةثيدحلا
يـتلا كلت    "يناسنإلا ثارتلا ةدحوو  " "ةيناسنإلا ةفرعملا ةدحو  "لوح نيملسملا ةفسالفلا تازاجنإ       ،

نم نولعجيو    "لوألا ملعملا "مسا ينانويلا   " وطسرأ"ىلع نوقلطي مهتلعج     ملعملا "ملسملا  " يبارافلا"، 
ةوطـس نم ناسنإلا ريرحت لاجم يف        يفوصلا ركفلا تازاجنإ نأك لب    . ءيش ىلع لدت ال   " يناثلا  

صوصـنلا حرشو ةينيدلا ةبرجتلا مهف يف ةيتاذلا ةيليوأتلا هتقاط قالطإ ةلواحمو ةينيدلا ةسسؤملا              
ةيوطلسلا ةبرجتلل ادض يحور روظنم نم ةيدرفلا ةينيدلا ةبرجتلا ةيمهأل اخيسرت نكت مل ةينآرقلا              

  ". ةعيرشلا"اهنومسي مين اقأو بلاوق يف ةينيدلا ةبرجتلا طنحت يتلا ةيعمقلا

ةمكاحمو   "ةعيرشلا"ةلوقم يف   " مالسإلا"رصح ةلأسم ةشقانمل انلقني اذه       " ناسـنإلا قوـقح   "، 
يناسنإ عضو يه يتلا ةعيرشلا ميكحت نأ ظحالن تاضارتعالا لمجم ءارقتسا نمو            . اهساسأ ىلع 

لثمو . مالسإلا مسا ب لبقتسملا وحن ةكرحلا قيوعت يه ةجيتنلاو ،سدقم ىلإ يرشبلا لوحي يخيرات           

                                                           
يملسملا لامعأ نيب نم١٣ يـف  Fazlu Rahmanنمحرـلا لضف  "لحارلا يناتسكابلا ثحابلا لاثملا ليبس ىلع ركذن ن    

قاحـسإ دـيرف تاـسارد كلذكو    Major Terms of The Qur'anنآرقلا يف ةيسيئرلا تاحلطصملا "هتسارد   ،Farid 
Esaack اهمهأ يتلاو ،ايقيرفأ بونج نم  Qur'an Liberation & Pluralism .ركذـب يـفتكن ن   يملسملا ريغ نيب نمو

  : Toshhihiko Izutzuوستوزيإ وكيشوت ينابايلا لامعأ 
- ،   ةيلالد ةسارد ،نآرقلا يف ةيقالخألا تاحلطصملا ةينب

The Structure of the Ethical Terms in the Koran, A Study in Semantics, 
-،   ملاعلل ةينآرقلا ةيؤرلا تايلالد ،نآرقلا يف ناسنإلاو هللا

God and Man in the Koran, Semantics of the Koranic Weltanschauung. 
،" ناميإلا"موهفم -   مالسإلاو ناميإلل يلالد ليلحت ،نيملسملا دنع مالكلا ملع يف

The Concept of Belief in Islamic Theology, A Semantic Analysis of Iman and Islam. 
- ،   The Concept and Reality of Existenceهتقيقحو دوجولا موهفم
، Revelation as a Linguistic Concept in Islamنآرقلا يف يوغل موهفمك يحولا "ةذفلا هتسارد ىلإ ةفاضإلاب اذه -

  ".صنلا موهفم"يباتك يف ةحضاو ةدافإ اهنم تدفأ ةسارد يهو 
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ةيعرشـلا رـيغ ةيسايسلا ةمظنألا الإ ةقيقحلا يف مدخي ال           " ناسنإلا قوقح "لاجم يف قيوعتلا اذه     
اهفادهأ مدخي ام   " ةعيرشلا"يف ىرتو ،عمتجملا ةكرح لقرعت يتلا ةيديلقتلا ةيعامتجالا تاسسؤملاو          

يرشب عضو ةعيرشلا "نأ ىلع لي لدلاو. ايفاقثو ايعامتجاو ايسايس هيلع وه ام ىلع لاحلا ءاقبإ يف     
اهئدابم ثيح نم     -الوأ-اهيلإ انرظن اذإ  اننأ       لوح فالخلاف   -سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا   -   

نيثحابلل فورعم ةيساسألا اهئدابم نم نيأدبم لوح يأ        "سايقلا"و  " عامجإلا"نم لك    انرظن اذإو  . ، 
ى    ةيلكلا اهدصاقم ةهج نم    -ايناث-" ةعيرشلا"مسم ىلإ لاـملاو ضرـعلاو لقعلاو سفنلا ظفح       -  

يـف مهجهنم لالخ نم ،ئدابملا نأش اهنأش ،لوصألا ءاملع لوقع اهتغاص دصاقم يهف              -نيدلاو
يـف تَطِبْنُتسا دصاقملا كلت نأ نايب يف عسوتلل رمألا جاتحي الو            . تايئزجلا نم تايلكلا طابنتسا   
يف صاصقلاك تابوقعلا يأ    "دودحلا"نم يرهوج لكشب اهلمجم      اـنزلل دـلجلاو ،دـمعلا لتقلا        ،   

لاـجملا نأ يهيدبو    . دترملا لتقو مجرلاك نآرقلا يف اهيلع صوصنملا ريغ دودحلا مث ،ةقرسلاو          
تاءارـقلا هذـه دـمتعت نأ طرشب ،الومشو اعاستا رثكأ دصاقم طابنتسال ةديدج تاءارقل حوتفم                

مهقح مهطمغن ال نيذلا انفالس     أ ةيجهنم نم امدقت رثكأ ينعأ ،ةرياغم ةيليلحت ةيجهنم ىلع ةلمتحملا          
دـق اوناـك اذإف   . هيلإ فيضيو مهنامز بعوتسي اننامز نأب نمؤن انكل ،مهزاجنإ نأش نم للقن الو           

يـف  " يبطاشلا"لعف امك   -" تانيسحتلا"و" تايجاحلا"و" تايرورضلا"نيب دصاقملا يف الثم اوزيم      
لعج ىلع مئاق زييمتلا اذه نإف        "تاقفاوملا" ىوـس تسيل   " ايندلا ةايحلا "نأل ،ىلو   ألا يه " ةرخآلا"، 

،              . ةرخآلل ربعم  ةرخآلا ةايحلاو ايندلا ةايحلا هذه نيب ةقالعلا ىلإ رظنلا يف ارياغم اعقوم انذخأ ولو
ققحت وه ةرخآلا ةايحلا رهوج نأ        -الثم-انمهفو   يذلا " ينوكلا"لدعلا يأ ،لماشلا لماكلا     " لدعلا" 

دق نآرقلا نأ مهفن اننإف     "نازيملا"وه   ةلاحب يفتكن نأ انل رربيل ال ةروصلا هذه انل مسر           ،  " راظتنالا" 
ىـلع اـنثحيل لب ،روجلاو فيحلاو ملظلا اهدوسي ةيويند ةايحب نيعناق ةرخآلا يف بقترملا لدعلل                

نإ ءاـهقفلا نم ريثك لقي ملأ       . نكمملا" لدعلا"جذومن قيقحت نم ايندلا انتايح يف بارتقالا ةلواحم         
نـع اـناهنو ،هتايقالخأو لدعلا ميق لكب هناحبس هللا انرمأي ملأ ؟لدعلا دج              وي ثيح دجوي هللا عرش    

قيقحت سيلأ ؟هسفن ىلع هم      اـمك ،ةمحرلا قاقحتسا طانم وه لماشلا هانعمب  " لدعلا"رح يذلا ملظلا
نع ىهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ          : "ةيزكرم ةيروحم ةيآ يف ىلاعت لاق     

نوكي نأ  " لدعلا"دصقم قحتسي الأ ؟     )٩٠: لحنلا" (نورَّكذت مكلعل مكظعي يغبلاو ركنمل    او ءاشحفلا 
  , )١٤(؟هيف عسوتلل لاجم ال يذلا حرتقملا روظنملا اذهل اقفو ةيلكلا دصاقملا زربأ

موـهفم نـم قلطنت ةيمالسإلا      " ناسنإلا قوقح "ميهافمل ةثيدحلا تاغايصلا نأ حضاولا نمو       
كـلت نوـك ىـلع ةيرهوج تاضارتعا نمضتي موهفم وهو ،ةيراضحل            او ةيفاقثلا " ةيصوصخلا"

اهدـحو  " ةعيرشـلا "ةلأسـم يف يراضحلا مالسإلا موهفم رصحي موهفم هنكل          ". ةيملاع"قئاثولا  
بايغ ىلإ ةفاضإلاب ،هدفاور ةبوصخو هتاهاجتا ددعتو يكيسالكلا يمالسإلا ركفلا ةيويح الهاجتم            

تمسـتا نيذـلا ءالؤـه ةـصاخ ،ثيدحلا رصعلا يف ني     يمالسإلا نيركفملا تازاجنإل لماك هبش 
" دادـح رهاـطلا   "و" نيمأ مساق "و" هدبع دمحم "و" يناغفألا نيدلا لامج  "لاثمأ ةيلاربيللاب مهتاداهتجا    

. خـلا " توتلـش دمحم  "و" دلاخ دمحم دلاخ  "و" يلوخلا نيمأ "و  " قزارلا دبع يلع  "و" اضر ديشر "و
موهفم رصحنيو    اهدحو" ةعيرشلا"يف مالسإلا موهفم رصحني      ءامدقلا ءاهقفلا لاوقأ يف    " ةعيرشلا"، 

                                                           
يباتك نم سماخلا لصفلا رظنا ليصفتلا نم ديزمل          ١٤ ةـيلكلا دـصاقملا يف ةدي      دج ةءارق "ناونعب  " ليوأتلاو باطخلا " 
ءاضيبلا رادلاو توريب ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا "ةعيرشلل   .٢٠٨-٢٠١: ، ص٢٠٠٠، 
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قـلطت اذـه قيضـلا      " ةعيرشـلا "موـهفم قلطنم نم     .  نيرصاعملاو نيثدحملا تاداهتجا نود   
ةيرظن باحصأ اهاري يتلا دونبلا يهو ،ناسنإلا قوقح قئاثو يف دونبلا ضعب ىلع تاضارتعالا              

  . ةيمالسإلا ةيبرعلا ئدابملاو ميقلا عم ةضراعتم ةيراضحلا ةيفاقثلا ةيصوصخلا

تاـضارتعالا نأ فشـكت صوصخلا هجو ىلع ةثيدحلا قئاثولا ةعومجمل ةينأتملا ةءارقلاو            
  :ةيلاتلا طاقنلا اهلك بصنت

ظـحاليو  . رـيبعتلاو يأرلاو ركفلاو ةديقعلا ةلأسم يف ةيدرفلا تايرحلا رمأ قالطإ ىلع           -١
اـهنكلو ،يسايسلا لاجملا يف دويق الب ريبعت        لاو يأرلاو ركفلا ةيرح دكؤت اهلك قئاثولا نأ ئراقلا        

ماـكحأل اقفو هتديقع رايتخا يف ناسنإلا قح ىلع حضاو صرحب صنت ةديقعلا ةيرحل يتأت نيح                
رـيغ قح يمحتل الإ ةينيدلا ةيرحلا قح قلطت ال ةدئاسلا ةعيرشلا ماكحأ نأ ملعن نحنو                . ةعيرشلا

ريغ ول هنكلو ،هنيد رييغت يف      -ملسملا نود -ملسملا   هنيد رييغت يف َّقحلا             دقف مالسإلا رايتخاب هنيد  
ةيمالـسإلا قئاثولا لكل ىلعألا يعجرملا راطإلا لثمت يتلاو         " ةعيرشلا"هلوقت ام اذه    . ىرخأ ةرم 

نيـب ةوـجفلا انُشـ      . ناسنإلا قوقحل   " ةعيرشـلا "هدُت ةيساسألا هصوصن يف هتاذ مالسإلل اندع اذإ
دترملل ةيويند ةبوقع   يأ نمضتت ال يتلا ،ةيساسألا صوصنلاو      قراـفلا نأ انشهدي هسفن ردقلابو      .  

ةدشب ضفر يذلاو ،مالسلا هيلع يبنلا تاسرامم نيبو        " ةعيرش"ىمسملا يعجرملا راطإلا كلذ نيب      
". هباحـصأ لتقي ادمحم نإ    "مالسإلا ءادعأ لوقي ال ىتحو عيفر يقالخأ قلطنم نم ادترم لتقي نأ             

ناـميإلا رايتخا يف ناسنإلل ةيرحلا قلطأ يذلا مالسإلا عضت     "ةعيرشلا"كلت نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه        
راـيتخا نأ يـه رـبتعت نيح كلذو ،ايقطنم اضقانت هتاذ عم ضقانتي هلعجي فقوم يف رفكلا وأ                   

ةيرحلا يف يلصألا هقحل ةياهن لثمي رايتخا             مالسإلا وأ   يـتلا كـلت ةـيرح       . ناميإلا ناسنإلا   يأف
و رايتخا يف ناسنإلا ةيرح ر    ؟ةيرحلا نع يلختلا وه ،ديح صحت

مكتحت قئاثولا نأ ودبيو    . لجرلاب اهتاواسمو ،ةأرملا قوقحب قلعتي يناثلا يساسألا ضارتعالا       
" هدـبع دـمحم  "نم اءدب ثيدحلا يمالسإلا ركفلا هزجنأ ام كاردإ نود اددشت ءارآلا دشأ ىلإ طقف              

رارـقإل ةـيادب لـثمت تناك ةرم        لوأل ةأرملل مالسإلا اهحنم يتلا قوقحلا نأ نايب يف نآلا ىتح            
حوارتي ناك ةملسملا تاعمتجملا عقاو نكلو      . قيرطلا ىلإ ريشت ةيادب يهو ،هسسأ عضوو      " لدعلا"

               ، طـقف ةيهقفلا بهاذملا فلتخم نيب ال ،ةتوافتم تاريسفت دوجو ببس اذهو ،ةيندملاو ةيديلقتلا نيب
نيب يكلاملا هقفلا دعاوق قيبطت ج      ذومنو. ىرخأ ىلإ ةئيب نم بهذملا سفن دعاوق تاقيبطت نيب لب         

دقع يف طرتشت نأ ةأرملا يلول انكمم ناك دقف ،كلذ ىلع دهاش تائيبلا نم اهريغو               " سلدنألا"ةئيب  
قالطلا اهقح نم ناك لعف نإف ،يراوجلاب ى        لـثم  . رستي وأ يرخأ ةجوز جوزلا ذختي الأ جاوزلا

سا ا نادلب نم ريثك يف ءاسنلا مويلا هب بلاطت طرشلا اذه     هنأ " ةعيرشلا"رح ىريو ،يمالسإلا ملاعل
  .)١٥(مالسإلا دض طرش

اـهنم تأدـب يتلا     -ةمدقتملا تاعمتجملا يف ناسنإلا قوقحل ةيلعفلا ةسرامملا عقاو نأ ملعن           
هحرطت يذلا لاثملا نم ادج اريثك ىندأ       -ناسنإلا قوقح ةقيثو ةردابم      .     ، اـندالب يف أوسأ رمألاو

                                                           
عـجار ،سلدـنألا يـف هيلإ راشملا جاوزلا دقع ةغيص لوحو نيملسملا ءاملع تازاجنإ لوح ليصفتلا نم ديزمل                    ١٥  
، : انباتك ، يبرغلا يفاقثلا زكرملا ،ةأرملا باطخ يف ةءارق ،فوخلا رئاود   .  ١٩٩٩ءاضيبلا رادلاو توريب
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ليبسلا وه اهتنادإو تاسرامملا " دقن"نوكي نأ بجي انه نم . مات هبش ابايغ قوقحلا هذه بيغت ثيح      
رـهق عـم ةفاقث ةمث سيلف        "ةيفاقثلا ةيبسنلا "ايجولويديإ ىلإ ماكتحالاب بايغلا كلذ ريربت نم الدب           ،

ةيسـنجلا ،ةيرصـنعلا  تازيحتلا سركت ةيفاقثلا ةيبسنلا ايجولويديأ نإ           . هقوقح عالتبا وأ ناسنإلا   
عشـبأو  . تاعمتجملا نم عمتجم لك لخاد ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ةنضاحلا يه يتل          ا ،ةيفاقثلاو 

لالذإ نم ىرغصلا ةفلختملا لودلا بوعش دض ىربكلا ةمدقتملا لودلا هسرامت ام عظفأو كلذ نم               
وـه قوـقحلا ةقيثو يف      " ناسنإلا"موهفمب دوصقملا نأ يف كشلا يذغي ام وهو ،لالغتساو راقفإو           

رشبلا نم هريغ نود    يبوروألا ناسنإلا  ناسـنإلا موهفم نأ موخت ىلإ انايحأ لصي كشلا داكي لب           .  
ةـلالد لءاضتت اذكه    . نايحألا ضعب يف يقرشلا يبوروألا نود يبرغلا يبوروألا ىلع روصقم         

حلاصـملا نم لعجت يتلا ،ةنميهلاو ةرطيسلاو ةوقلا تاقالعل اقبط ةيسايسلا ةسرامملا يف موهفملا              
   .تاراعش درجم ئدابملاو لثملا نم لعجتو ،تاياغلا ةياغ ةيداصتقالا

ىرخأ ةهج نم عقاولا نيبو ةهج نم لثملاو ميقلا نيب توافتلل هيف بوغرملا ريغ عقاولا اذه                
نيـب ةوـقلاو ةورـثلا تاقالعو روطتلا تايوتسم توافت مغر    -هلمجمب يبرعلا عقاولا يف دسجتي  

ـقالع ثيح نم يبرغلا عقاولا يف دسجتي امك         -هراطقأ ةـيقرعلاو ةـيعامتجالا تاـعومجملا تا       
نـم يمالسإلا يبرعلا ملاعلاب امومع برغلا ةقالع ثيح نمو ،ةهج نم ضعبلا اهضعبب ةيفاقثلاو        

ةبسـنلاب ةيـساسألا ةاـيحلا قوقح نيأ        : امئاد لءاستي نأ يبرعلا نطاوملا قح نمو      . ىرخأ ةهج 
يقارعلا ناسنإلا قوقح نيأو ؟يليئ     ارسإلا ناسنإلل نمألا قوقحب تنروق ام اذإ ينيطسلفلا ناسنإلل        

يـتلاو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةيرشبلا ةيامح ىوعدب قوقحلا طسبأ نم نامرحلا ىناعي يذلا               
بـناج نـم ةطورشم ريغ ةيامحب عتمتت يتلا ليئارسإ ةلود نزاخم يف ةسدكم اهنأ عيمجلا ملعي                 

يـف اضيأ نمكت ال ةباجإلا نك       ل ،ةدراو كوكشو ،ةعورشم ةلئسأ كلت لك      . ديدجلا يملاعلا ماظنلا  
ةيلوئسـم نـم تاذـلل ةـئربتو ،هرسأب لكشملا نم اصلخت            " ةيفاقثلا ةيبسنلا "ةلأسم فلخ يفختلا    

  . فلختلا

دسـجتلا تاقوعم نمضتت يتلاو     -ةيبرعلا تاعمتجملا يف لماشلا اهانعمب ةيمنتلا تاقوعم نإ         
م بكرم جيزم ىلإ دترت     -ةأرملا قوقحلو ناسنإلا قوقحل يلعفلا     ىرـخأو ةـيلخاد تاـقوعم ن        

هل لظ يذلا ديدجتلا رايت دض ينيدلا ديلقتلا رايت ةرطيس يف تاقوعملا هذه تمهاس دقلو               . ةيجراخ
تـفال وـه اممو     . مالسلاو ريخلاو قحلا لجأ نم الاضن يموقلاو ينطولا دملا ةرتف لاوط ةبلغلا           

دـيلقتلا رايت ىلإ ةتوافتم تاجرد      ب اهتالوقم يف يمتنت انه اهشقانن يتلا قئاثولا نم اريثك نأ رظنلل           
مالـسإلا تاـكرح زـيمي ام مهأ ناك اذإو          . ةعئاشلا يسايسلا مالسإلا رايت تالوقم ضعب ةينبتم      

رامثتـسا نـم عبان يوبعتلا حاجنلا اذه نإف ؛نيتيسايسلا ةئبعتلاو دشحلا ىلع اهتردق وه يسايسلا             
يـف ةيعبتلا دض فوقو نم هنلعت  ام ىلإ دودرمو ،ةهج نم ةيمنتلاو ثيدحتلا تاعورشم لك لشف         

ةـهج نم ةيراضحلاو ةيفاقثلا ةيعبتلا نع الضف ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا لك             
نيب لب ،ةينهمو ةيبعش طاسوأ نيب اهليواقأ راشتنا يف يدابلاو سوململا حاجنلا اذه دتريو              . ىرخأ

وـهو ،ةينيدلا صوصنلاو دئاقعلل ةيتامجارب      لا ةيسايسلا اهتاليوأت ىلإ ،ةبخنلا نم اهب دتعي تاعاطق        
    -ةـيقالخألاو ةـيحورلا   -ةيـساسألا هفئاظو نع  نيدلا ليوحت ىلإ يضفي كلسم            رود ىدؤـيل  

  . ةطلسلا ىلإ لوصولل ايعس ،ةمئاقلا مكحلا ةمظنأ دض" ةضراعملا"ايجولويديإ 
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اب زواجتي ايلعف اليدب ةقيقحلا يف م   ةـمألاب وأ هـتمزأ نطول   دقت ال كلت ليوأتلا ايجولويديإ نكل
نأ اـنه ىـفكي     . طاطحنالا روصع يف يفلسلا ركفلا نم ةيساسألا اهتالوقم دمتست اهنأل ؛اهَفّلخت

اروضح ةرضاح ةلوقم يهو ةعيرشلا ىلإ ماكتحالا ةرورض ىنعت يتلا          " ةيمكاحلا"ةلوقم ىلإ ريشن    
ةـيعجرم      ظنت لاجم نم دعبتست ةلوقم اهنإ     . ءانثتسا الب قئاثولا لك يف اتفال        يأ ةيناسنإلا ةايحلا مي

ركفلاو ةفاقثلاو ةسايسلاو داصتقالا نوئش نوهجوي نيذلا مهدحو مهف  ؛ءاهقفلا ةيعجرم ىوس ىرخأ
يـف ةـيعجرملا هذه رارقتسال ديحولا ليبسلا وه ةيسايسلا ةطلسلا ىلإ لوصولاو             . خلا.. نفلاو  

عمب"نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عزي هللا    "نأل ؛اهعقوم    نم دب الو ،ايفاك سيل هدحو نآرقلا نأ ىن ، 
نأ ادهاج يسايسلا ينيدلا باطخلا لواحيو      . هتاهيجوتو هميلاعتب مازتلالا سانلا ىلع ضرفت ةطلس      

ةـجودزم ةـلالد ن               : مضتت ثيحب ،ةَلّلضم ةغايص ةيمالسإلا ةطلسلاب ملسملا درفلا ةقالع غوصي
" ةروـثلا " و -ىلاـعتو هناحبـس هللا ةيدوبعل     -ى  مسألا ايلعلا ةيعورشملل ةعاطلاو ميلستلاو ناعذإلا     

جتاـنلا فئازلا يعولا ىّشفت دعاسيو      . هللا لزنأ امب مكحت ال يتلا ةيسايسلا ةطلسلا دض        " درمتلا"و
كـلذ   قالزنا ىلع ،ةصاخ ةفصب ريبعتلاو ريكفتلا ةيرحلو ،تايرحلل ليوطلا بايغلا نم خانم نع
 .اهيف هرارقتساو ةغمدألا يف لّلضملا ليوأتلا

؟ "ناسـنإلا "موهفم وه ام ،ةينيد تادرفمو تالوقمب حّلسملا يسايسلا عورشملا اذه قايس يف             
ءاعدتساب لاؤسلا اذه نع بيجي نأ هباّتك نم وأ عورشملا اذه يركفم نم لثمم يأل عبطلاب نكمي         
ةـيلعفلا ةـسرامملا نكل ،يلاثملا ءاعدتساب يأ ،ةيوبنلا تاسرامملاو لاوقألاو ةينآرقلا صوصنلا             
يـتلاو ،ةيسايسـلا تاـفالتخالاو ةـيركفلا كراعملا ديعص ىلع يسايسلا عورشملا اذه يلثممل               
دوـجو دـكؤت ،هجوزو ءرملا نيب قيرفتلل يعسلا وأ ءامدلا لالحتساو ريفكتلا ىواتفب اهنوضوخي             

نـكمي يـتلا ةـلثمألاو      . مهماـكحأو مهيواتف نيبو اهنوعدتسي يتلا     " صوصنلا"نيب ةعساو ةوجف    
وأ ،ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت ةرورض قفاوي ال نم نأ لوقلا          : ىصحت نأ نم رثكأ اه    ب داهشتسالا 

وه هيلع مكحلا نأو      "ادترم"ربتعي ،ةرورضلا هذه ركني      مـل اذإ هنأو ،بُت        " لتقلا"،   ي ملو بيتُتسا اذإ
عرـش يف هل باقع الو هقبطي نأ ملسم يأ قح نمف دترملا ىلع                      دحلا اذه قيبطتب رمألا ولوأ مقي

  . هللا ا

ملسملا ريغ نم فقوملا نإف ،هنلع       يو همالسإب رهاجي يذلا ملسملا نم فقوملا وه اذه ناك اذإ
ةـي      . ءاردزالاو ريقحتلا لُقن مل نإ ،ءالعتسالا ةعزن هيلع رطيست          دحلا فقاوملا هذه انزواجت اذإو

نـع عفا   دـي نـم دجنسف ؛     " ةرانتسالا"و لب لادتعالاب ةداع فصوت يتلا فقاوملا ىلإ ةخراصلا        
هنأ فصولا اذه نع ايفان       "راّفك"مهنأب ةديقعلا يف نيفلاخملا فصو       ف"،  ب"وأ  " رطت ىـلع   "صعت  ،

هروصت يف    -ينيدلا ناميإلا ساسأ نأ ساسأ       ىـلع هفلاخم نأو قح ىلع هنأ نمؤملا دقتعي نأ          - 
ز  نييناملعلا ءاصقإ ةلواحم اضيأ كلذب لصتيو       . ةقيقحلا هذه يف ةلماجم ال هنأ ىريو لطاب        يح نم

دـ              "ةينطولا"و  " نطولا"  حوت يتلا ،ليلضتلاو ريوزتلاو عادخلا ةيلآ  ىلع اضيأ دمتعي ءاصقإ وهو  ،
نايدألا ةاداعم الإ اهيف ىرت الو "رفكلا"و  " ةيناملعلا"نيب   ال مالـسإلا نأـب اعيمج رخفن انك اذإو   . ، 

قأ نيد               اذـه نم ةيناملعلل بر     يأف ؛سانلا باقر ىلع ةطلس نيدلا لجرل ىطعي الو تونهكلا رقي
؟باطخلا اذه ولثمم اهيلإ ىعسي يتلا ةطلسلا نم مالسإلا نع دعبأ تونهك            ! ؟نيدلا   اذـه نإ   ! يأو
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مـهنأل ؛نييحيسملا ءاصقإ ىلإ ةرورضلاب ةيوازلا هذه نم يضف         نوـنمؤي  " نويناـملع "ي باطخلا
  .ةطلسلاو مكحلا نوئشو ةسايسلا نع ةسينكلا لصفب

نيـب اهعاسـتاو ةوـهلا قـمع ىلع لدت اهلك ،اهلثم ريثك نع ىنغ         ُت ةلثمأ درجم هذه تناك    
لوقلا نكمي انه نم    . اهيلإ دانتسالا معزي يتلا ةينيدلا صوصنلا نيبو يسايسلا مالسإلا ايجولويديإ         

ايجولويدـيإل ضراعملا ملسملل وأ ةديقعلا يف فلاخملل ءاوس ،عمقلاو داعبتسالاو ءاصقإلا تايلآ نإ      
نـم ةيلآو ركفلا صئاصخ نم يه ام ردقب ةديقعلاو نيدلا صئاصخ نم تس              يل ،يسايسلا مالسإلا  

موهفم ر    . ارطخ هتايلآ دشأ    مض  رصـحنيو لءاضتيو يسايسلا مالسإلا باطخ يف       " ناسنإلا"ي اذكه
. ةدـيقعلاو نيدـلل ةيعفنلا ةيسايسلا تاليوأتلا حانج تحت يوطنملاو نعذملا ملستسملا   ملسملا"يف 

  ، نيب ،تافالتخالا قمعتتو     تافاسملا دعابتت اذكهو " عقاو"نيبو ،ةهج نم ةينيدلا صوصنلا      " ةيلاثم" 
 .ىرخأ ةهج نم ضراعملاو يمسرلا هيقشب ينيدلا ركفلا

 

 :ةــمتاخ
ةرهاـظ ،هعم لماعتلا يف وأ ،ناسنإلا روصت يف         " عقاولا"و  " لاثملا"نيب ةوجفلا اذه تسيلو     

،        او. انرشأ امك  ةيناسنإ ةرهاظ يه ام ردقب ةيمالسإ         ملاعلا يف ناكم لك يف ناسنإلا قوقح كاهتن
تامظنم مايق ىعدتسا يذلا وه ،نرق فصن نم رثكأ ذنم ناسنإلا قوقح نالعإ ةقيثو دوجو مغر                

هذـه تمانت نرقلا اذه نم ةريخألا دوقعلا ىفو    . اهل هيبنتلاو تاكاهتنالا هذه فشكل ناسنإلا قوقح      
نـم رفاسلا لخدتلا نع الضف ،ةدابإلا ب        ورح دح ىلإ تلصو ىتح اهتدح تدعاصتو تاكاهتنالا       

مـساب اهيلع تاموكحلا ضرفو بوعشلا رئاصم يف مكحتلل ةيلودلا ةرطيسلاو ةنميهلا ىوق بناج              
، تقولا سفن يف لِجخ ناسنإلا قوقح ةيامح  مو ك  حض  ةعزن تراص " ةيلوصألا"نألو . م رمأ وهو

مجم يف ىهو ،ةيفاقثلاو ةيقر         دع  " ناسنإلا"موهفم رصحت ةعزن اهل     علاو ةينيدلا اهتايلجتب ةينوك  ب يف
مهتاءاـمتنا فالتـخا ىـلع      -نيناـنفلاو ءاـبدألاو نيـفقثملاو نيركفملا بجاو نإف ،يرصنع           

هذه ةصاخلا هتادأب مهنم لك اولتاقي نأ      -مهتايجولويديإو اذه . هلك ملاعلا مهتلت داكت يتلا" ةيرصنعلا" 
وأ سنـج وأ قرـ   ستكي ال يذلا ناسنإلل موهفم ةرولب ىلإ ةفاضإلاب        ع ىلإ ءامتنالا نم هتيناسنإ ب

هذه تسيلو  . يسايسلا وأ يعامتجالا وأ يداصتقالا ىنعملاب ةقبط ىلإ هئامتنا نم وأ ،اهنيعب ةفاقث            
هذـه نوززعي داصتقالاو ةسايسلا لاجرو ،ةمئاق ةيوغللا زجاوحلاو ةيفاقثلا قئاوعلاف ؛ةلهس ةمهم             

ىرـخأ تاـعمجت عم لعافتلا نم ةيرشبلا تاعمجتل         ا ضعب ةيامح قيرط نع زجاوحلاو قئاوعلا      
ةماقإب كلذو    "ىندأ" تاـعمجتلا هذـه تـناك ولو       . ةديدع تاراشو ءامسأب ةعنام ةيديدح    " راوسأ"، 
هذـه نـكل ،اـبوغرم كلذ ناكل يداصتقالا دضاعتلاو يسايسلا فلآتلا دودح يف اهفادهأ     رصحت

 .كرتشملا مهافتلا تايناكمإقوعت ةيركف زجاوحو ةيفاقث قئاوع ىلإ لوحتت تاعمجتلا 

يـف مهتفاقث مييقتو نيرخآلا مهفل كرحتلا مث ،ةغلو ًةفاقث تاذلا مهفب ءدبلا ةيادبلا ةطقن لعلو                
رـخآ يفاقث قسن نم     " مييقت"ريياعم ضرف نودب ،يعامتجالا يخيراتلا اهقايس يف اهتازاجنإ راطإ          

نأ نيـفقثملاو نيركفملا ماهم      نم نإف ،ىرخأ ةرابعبو   . اهيلع ىلعأو ىقرأو ىمسأ هسفن روصتي       
،  ةسايسلا لاجرو نويداصتقالا اهسرامي يتلا ءاصقإلاو داعبتسالا تايلآ ضفرب مهلالقتسا اودكؤي
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وأ يموقلا ءامتنالا نع رظنلا فرصب مهنيب كرتشملا نواعتلاو مهافتلل لاجم قلخ لجأ نم كلذو               
يوغللا وأ يفاقثلا وأ يقر      لوـح هلك ملاعلا يف نيركفملاو نيفقثمل  ا ءاقلل ةوعدلا هذه يف سيلو   . علا

رـصانع نأل ؛ةفاقث لك يف ةيصوصخلا رصانع ءاغلإل ةلواحم                  يأ كرتشم مهافتو نواعت سسأ
ىلإ لوحتت ،كرتشملا مهافتلاو نواعتلا اهب             صَخ  ىـلإ ىدؤـت    " ةـيفئاط "ي مل اذإ ،كلت ةيصوصخلا

قـئاوعلا ارهصـي نأ امهنأش نم مهافت    لاو نواعتلا اذه  . ةفورعملا جئاتنلا لكب ءاصقإلاو داعبتسالا    
قَلغ         م راطإ يف ناسنإلا موهفم ل  لـك بعوتسـيل ناسـنإلا موهفم حتفني ذإو         . بكت يتلا زجاوحلاو

  ".عقاولا"و" لاثملا"نيب ةوجفلا دسن نأ انل نكمي ،رخآ رابتعا يأ نع رظنلا فرصب ،رشبلا 
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)١ (              ، برثي لهأو شيرق نم نيملسملاو نينمؤملا نيب ،هللا لوسر ،يبنلا دمحم نم باتك اذه
  .مهعم دهاجو مهب قحلف مهعبت نمو

سانلا نود نم ةدحاوةمأ مهنإ) ٢(  . 
مهنيب نولقاعتي  }١{مهتعبر ىلع شيرق نم نورجاهملا    ) ٣( مهيناـع نودـفي مـهو      }٢{   ،}٣{ 

  .نينمؤملا نيب طسقلاو فورعملاب

فورعملاب اهيناع يدفت ةفئاط لكو      ىلوألامهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر ىلع فوع ونبو       ) ٤(  ،
  .نينمؤملا نيب طسقلاو

مهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر ىلع      جرزخلا نب ثراحلا ونبو   ) ٥( يدـفت ةـفئاط لكو      ىلوألا   ،
نينمؤملا نيب طسقلاو فورعملاباهيناع  .  

فورعملاب اهيناع يدفت ةفئاط لكو      ىلوألامهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر ىلع ةدعاس ونبو       ) ٦(  ،
  .نينمؤملا نيب طسقلاو

فورعملاـب اهيناع يدفت ةفئاط لكو       ىلوألامهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر ىلع مشج ونبو       ) ٧(  ،
  .نينمؤملا نيب طسقلاو

مهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر     ىلع راجنلا ونبو  ) ٨( فورعملاب اهيناع يدفت ةفئاط لكو      ىلوألا   ،
  .نينمؤملا نيب طسقلاو

اـهيناع يدفت ةفئاط لكو ،ىلوألا مهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر ىلع فوع نب ورمع ونبو              ) ٩(
  .نينمؤملا نيب طسقلاو فورعملاب

اط لـكو   ىـلوألا مهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر ىلع تيبنلا ونبو       ) ١٠( اـهيناع يدـفت ةـفئ      ، 
  .نينمؤملا نيب طسقلاو فورعملاب

اـهيناع يدـفت ةـفئاط لـكو         ىـلوألا مهلقاعم نولقاعتي ،مهتعبر ىلع سوألا ونبو       ) ١١(  ،
  .نينمؤملا نيب طسقلاو فورعملاب

                                                           
X     خيراتلل ىلوألارداصملا يف ـ باتكلا ـ ةفيحصلا ـ ةقيثولا هذه صن درو ةـيوبنلا ةريسـلاو  يمالسإلا  لـثم  ..  
ةـفالخلاو يوـبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم        (يف ةققحم تدروو    .. يريونلل) برألاةياهن  (و) ماشه نبا ةريس  (
  م١٩٥٦ةنس ،ةرهاقلا ةعبط ،يدابآرديحلا هللا ديمح دمحم روتكدلا : اهققحو اهعمج.٢١-١٥ص) ةدشارلا
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ًاحرفم نوكرتي ال نينمؤملا) ١٢(   مهنيب }٤{نأو ْلقع وأ ءادف يف فورعملاب هوطعينأ   }٥{.  

مؤم فلاخي ال) ١٣(     .هنود نمؤم ىلوم ننأو

نيقتملا نينمؤملا    ) ١٤(   مهنم ىغب نم لك ىلع       مهيديأنأو ةعيسد ىغتبا  وأ   }٦{   ، ملظ ،  وأ  ًامثإ  
ناو ،نينمؤملا نيب ًاداسف وأ ،ًاناودع وأ دلو ناك ولو ،اعيمج هيلعمهيديأ  مهدحأ،   .  

  .نمؤم ىلع ًارفاك رصني الو ،رفاك يف ًانمؤم نمؤم لتقي الو) ١٥(

مذ ) ١٦(   نود ضـعب يلاوـم مهضعب نينمؤملا ناو         مهاندأمهيلع ريجي ،ةدحاو هللا ة      نأو  ،
  .سانلا

رصنلا هل ناف دوهي نم انعبت نم هّنأو) ١٧( مهيلع رصانتم الو نيمولظم ريغةوسألاو   ،.  

)١٨ (  ، هللا ليبس يف لاتق يف نمؤم نود نمؤم ملاسي ال ،ةدحاو نينمؤملا مل  ىـلع  الاس نأو  
  .مهنيب لدعو ءاوس

  .ًاضعب اهضعب بقعي انعم تزغ ةيزاغ لك نأو) ١٩(

هللا ليبس يف مهءامد لان امب ضعب نع مهضعب}٧{ءيبي نينمؤملا نأو) ٢٠(  .  

  .هموقأو ىده نسحأ ىلع نيقتملا نينمؤملا نأو) ٢١(

نمؤم ىلع هنود لوحي الو ،ًاسفن الو شيرقلًالام كرشم ريجي ال هنأو) ٢٢(  .  

ًانمؤم   }٨{طبتعا نم هنأو  ) ٢٣( د      الإ ،هب    }٨{وق هنإف ةنيب نع ًالتق لوـتقملا يلو يضري     نأ   
ناو}١٠{لقعلاب     .هيلع مايقلا الإ مهل لحي الو ،ةفاك هيلع نينمؤملا ، 

رصـني نأ رـخآلا موـيلاو هللااب نمآو ةفيحصلا هذه يف امب              رَّقأنمؤمل لحي ال    هنأو   )٢٤(  
ف ،هاوآ وأ ،هرصن نم     هنأو ،هيوؤي وأ  } ١١{ًاثدحم ذخؤي الو ،ةمايقلا موي هب     ضغو هللا ةنع  ل هيلع ن  إ 
  . لدع الو فرص هنم

همكنأو )٢٥( درم ناف ،ءيش نم هيف متفلتخا امهم ىلإ     .دمحم ىلإو هللا 

ام نينمؤملا عم نوقفني دوهيلا) ٢٦(     .نيبراحم اوماد نأو

فوع ينب دوهي     ) ٢٧(   ،           ةمأنأو ميهلاوـم ،مهنـيد نيملسـمللو ،مهنيد دوهيلل ،نينمؤملا عم  
ملظ نم الإ مهسفنأو غتوي ال هنإفمثأو  هتيب لهأو هسفن الإ}١٢{،   .  

فوع ينب دوهيل ام لثم راجنلا ينب دوهيل) ٢٨(     .نأو

فوع ينب دوهيل ام لثم ثراحلا ينب دوهيل) ٢٩(     .نأو

ام لثم ةدعاس ينب دوهيل) ٣٠(     .فوع ينب دوهيل نأو

ام لثم مشج ينب دوهيل) ٣١(     .فوع ينب دوهيل نأو
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ينب دوهيل ) ٣٢(   فوع ينب دوهيل ام لثمسوألانأو  .  

)٣٣ (          ، فوع ينب دوهيل ام لثم ةبلعث ينب دوهيل   هسفن الإ غتوي ال هنإف ،مثأو ملظ نم ال         إنأو
  .هتيب لهأو

ك ةبلعث نم نطب ةنفج) ٣٤(     .مهسفنأنأو

ةبيطشلا ينبل) ٣٥(   نود ربلا نأو ،فوع ينب دوهيل ام لثم }١٣{نأو   .مثإلا 

ك ةبلعث يلاومو) ٣٦(     .مهسفنأنأ

مهسفنأك دوهي ةناطب) ٣٧(     .نأو

الإ دحأمهنم جرخي ال هنأو ) ٣٨( دمحمنذإب   .  

لهأو هسفنب كتف نم هناو ،حرج رأث ىلع زجحني ال هنأو         ) ٣٩(     ، هتيب هللا ناو ،مـلظ نم      الإ   
 اذهربأ ىلع  .  

لا مهنيب ناو ،مهتقفن نيملسملا ىلعو ،مهتقفن دوهيلا ىلع) ٤٠(   لهأ براح نم ىلع رصن نأو
  .مثإلانود ربلاو ةحيصنلاو حصنلا مهنيب ناو ،ةفيحصلا هذه 

  .مولظملل رصنلا ناو ،هفيلحب ؤرما مثأي ال هنأو) ٤١(

ام نينمؤملا عم نوقفني دوهيلا) ٤٢(     .نيبراحم اوماد نأو

مارح برثي) ٤٣(   ةفيحصلا هذه لهأل اهفوج}١٤{نأو  .  

م ريغ ،سفنلاك راجلا) ٤٤(     .مثآالو راض نأو

اهلهأنذإبالإ ةمرح راجت ال هنأو ) ٤٥(  .  

ىـلإ   هدرم ناف ،هداسف فاخي راجش وأ ،ثدح نم ةفيحصلا هذه لهأ نم ناك ام هنأو              ) ٤٦(  
 ، هربأو ،ةفيحصلا هذه يف ام ىلع ىقتا هللانإهللا لوسر دمحم ىلاو هللا  .  

  .اهرصن نمو شيرق راجت ال هنأو) ٤٧(

لع رصنلا مهنيب) ٤٨(     .برثي مهد نم ىنأو

اوعد اذإو) ٤٩( ىلإ          ، اوعد اذإ  مهنأوهنوسبليو هنوحلاصي حلص ىلإ     ىلع مهل هنإف ،كلذ لثم      
نيدلا يف براح نمالإنينمؤملا   .  

مهلبق يذلا مهبناج نم مهتصحسانألك ىلع ) ٥٠(  .  

ام لثم ىلع   مهسفنأومهيلاوم سوألا دوهي نأو     ) ٥١( نصحملا ربلا عم ،ةفيحصلا هذه لهأل        
قدصا ىلع هللا نإو ،هسفن ىلع الإ بساك بسكي ال ،مثإلا نود ربلا نإو ،ةفيحصلا هذه لهأ                  نم  
  .هرباو ةفيحصلا هذه يف ام
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)٥٢ (      ، ةنيدملاب نمآ دعق نمو نمآ جرخ نم هناو ،مثآ وأ ملاظ نود باتكلا اذه لوحي ال هناو
هللا لوسر دمحمو ىقتاو رب نمل راج هللا ناومثأوملظ نم الا   ،.  

  

  
  :شــماوهلا

  
هيلع اوناك يذلا مهرمأ ىلع يأ}١{  .  
ةلقاعلا}٢{   .أطخلا لتقلا ةيد: دارملاو ـ لتاقلا ةبصع يأ ـ ةلقاعلا ىلع بجت يتلا ،ةيدلا:  
يناعلا}٣{   .ريسألا:  
لايعلا ريثكلاو ،نيدلاب لقثملا ـ ءارلا حتفو ءافلا نوكسو ميملا مضب ـ حرفملا}٤{  .  
لقعلا}٥{   .ةيدلا:  
يسدلا}٦{   .ملظلا ليبس ىلع ةيطع هل اوعفدي نأ بلط يأ ،ةيطعلا: ةع 
ءيبي}٧{   .ةاواسملا يأ ـ ءاوبلا نم:  
انمؤم طبتعا}٨{ اهانج ةيانج الب هلتقيأ:     .هلتق بجوي بنذ الو.  
  .صاصقلا: ـواولاو فاقلا حتفب ـ دوقلا} ٩{
لقعلا}١٠{   .ةيدلا:  
ثدحملا}١١{   .بنذلا.. ةيانجلا.. ثدحلا بكترم:  
غتوي}١٢{   .كلهي:  
يف }١٣{ ءاطلا مضو ،ةددشم نيشلا مضب ـ"ةنطشلا": يريونلل) برألاةياهن (   .  
مرح يأ}١٤{  .  
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X 

 

  

الو ،اوردـغت الو ،اول     غت الو ،اونوخت ال   : ينع اهوظفحاف ،رشعب مكيصوأ اوفق سانلا اهيأ اي       
الو ،هوـقرحت الو ،ًالخن اورقعت الو ،ةأرما الو ،ًاريبك ًاخيش الو ،ًاريغص ًالف              ط اولتقت الو ،اولثمت   

  .ةلكأمل الإ ًاريعب الو ةرقب الو ،ةاش اوحبذت الو ،ةرمثم ةرجش اوعطقت

فوسو ،هل مهسفنأ اوغرف امو مهوعدف ،عماوصلا يف مهسفنأ اوغرف دق ماوقأب نورمت فوسو         
هللا مسا اوركذاف ،ءيش دعب ًائيش اهنم متلكأ اذإف ماعطلا ناولأ ا            هيف ةينآب مكنوتأي ماوقأ ىلع نومدقت     

فيسـلاب مهوقفخاف ،بئاصعلا لثم اهلوح اوكرتو ،مهسوؤر طاسوأ اوصحف ًاماوقأ نوقلتو            . اهيلع
  .ًاقفخ

  .  نوعاطلاو نعطلاب هللا مكانفأ هللا مساب اوعفدنا

  

  

  

  

  
  
  

                                                           
X       ناو ـنعب ثـحب يف ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاب ةينوناقلا ةبعشلا وضع طوبيرم ناديز روتكدلا صنلا اذه دروأ
ىلإ   لخدم" ةـيميلقإلاو ةـيملاعلا قئاثولا لوح تاسارد ناسنإلا قوقح نم يناثلا دلجملا يف       "يناسنإلا يلودلا نوناقلا     ،
توريب١٩٨٩نيالملل ملعلا راد رادصإ . ريزو ميظعلا دبع.د ،قاقدلا ديعسلا دمحم.د ،ينويسب دومحم.د دادعإ  .  
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X 
  

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هالو نيح هيلإ هدهع يف رتشألا ثراحلا نب كلام نينمؤملا ريمأ يلع هللا دبع هب رمأ ام اذه                  
اهدالب ةرامعواهلهأحالصتساو اهودع ةدهاجمو اهجارخ ةيابج : رصم  .  

ال يـتلا هننسو هضئارف ن      م: هباتك يف هب هللا رمأ ام عابتاو ،هتعاط راثيإو هللا ىوقتب هرمأ           
هنإف ،هناسلو هبلقو هديب هللا رصني نأو ،اهتعاضإو اهدوحج عم الإ ىقشي ال ،اهعابتاب الإ دحأ دعسي  
سفنـلا نإـف تاوهشلا دنع هسفن نم رسكي نأ هرمأو ،زيزع يوق هنإ هرصن نم رصنب لفكت دق                   

  .ميحر روفغ يبر نإ يبر محر ام الإ ءوسلاب ةرامأ

  .نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو ءيش لك نايبت هيف نإف ،تاهبشلا دنع هللاباتك دمتعي نأو 

هللا نـم أجلم ال هنإف ،هتيصعم ىلع رصي الو ،هطخسل ضرعتي الو هللا ىضر ىرحتي نأو             
  .هيلإ الإ

ىلإ   كتهجو ينا كلام اي ملعا مث      سانلا نأو ،روجو لدع نم كلبق لود اهيلع ترج دق دالب            
ام لثم يف كرومأنم نورظني  كلبق ةالولارومأنم هيف رظنت تنك    .  

مب نيحلاصلا  ىلع لدتسي  امنإو. مهيف لوقت تنك ام كيف نولوقيو      نسلأ ىلع مهل هللا يرجي      ا   
. كـتيعر هب ىعرت امو عمجت اميف دصقلاب حلاصلا لمعلا ةريخذ كيلإ رئاخذلا بحأ نكيلف              . هدابع

. تهركو تببحأ اميف اهنم فاصن    إلا سفنلاب حشلا نإف ،كل لحي ال امع كسفنب حشو كاوه كلماف           
ًايراـض ًاعبس مهيلع ننوكت الو  . مهيلإناسحإلاب فطللاو مهل ةبحملاو ةيعرلل ةمحرلا كبلق رعشأو    

،                : نافنص مهنإف مهلكأ منتغت    لـلزلا مهنـم طرـفت ،قلخلا يف كل ريظن امأو ،نيدلا يف كل خأ امإ
          ، يذلا لثم كحفصو كوفع نم      مهطعافأطخلاو دمعلا يف مهيديأ ىلع ىتؤيو ،للعلا مهل ضرعتو  

كفرع امب كالاو نم قوف هللاو كقوف كي        لع رمألا يلوو مهقوف كنإف وفع نم هللا كيطعي نأ بحت          
برـحل كسفن نبصنت ال اذه اندهع يف كل انبتك امب كيلع            ) ص(هيبن ننس نم كرصبو هباتك نم     

نحجبـت الو وـفع ىلع       نمدنت الف ،هتمحرو هوفع نع كب ىنغ الو ،ةمقنب كل يدي ال هنإف ،هللا               
ىلإ   نعرست الو ،ةبوقعب   : ةرداـبلا (عاـطأف رمآ رمؤم ينإ نلوقت الو ةحود         نم اهنع تدجو ةرداب    

مظعمك -رمؤملاو. ةحسفلاو ةعسلا : ةحودنملاو. بضغلا ةدح  . داسـفإلا : لاـغدألا ،طلسـملا   : - 

                                                           
X       باتك نم    ٩٠ةحفص يف ةبطخلا هذه صن درو نب يلع نب نسحلا دمحم وبأ ققحملل       " لوسرلا لآ نع لوقعل   ا فحت " 

تورـيب تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم تاروشنم ،يرجهلا عبارلا نرقلا مالعأ نم           ) يبلحلا(ينارحلا ةبعش نب نيسحلا   
  .١٩٧٤ةسماخلا ةعبطلا 

  



 ١١٠ 

نم برقتو نيدلل ةكهنمو بلقلا يف        لاغدأكلذ نإف   . )هفعضأ ةكهنو فعضلا  : كهنلاو ذوعتف ،نتفلا   
،    أهب كل تثدحف كناطلس نم هيف تنأ ام كبجعأ اذإو ،ءاقشلا كرد نم هللااب                 رظناـف ةليخم وأ ةهب

نـم كـيلإ نماطي كلذ نإف كسفن نم هيلع ردقت ال ام ىلع كنم هتردقو كقوف هللا كلم مظع                   ىلإ  
نكسيو ضفخي يأ نماطي  (كحامط   ،   . حاـمجلاو زوشـنلاو رخفلا    : حامطلاو.    رصـبلا عاـفتراو

        ) كلقع نع باغ ام عجري    : ءيفيو ةدحلا : برغلاو ب زـع ام كيلإ ءيفيو كبرغ نم كنع فكيو
لـك نيهيو رابج لك لذي هللا نإف ،هتوربج يف هب هبشتلا وأ هتمظع يف هتاماسمو كايإ         . كلقع نم 

  .روخف لاتخم

    ، كتيعر نم ىوه هيف كل نمو كلهأ نمو كتصاخ نمو كسفن نم سانلا فصنأو هللا فصنأ
ضـحدأ هللا همصاخ نمو هدابع نود همصخ هللا ناك هللا دابع ملظ نمو ،ملظت لعفت ال نإ                  كنإف  

بوتيو عزني ىتح ًابرح    هللا ناكو ،هتجح   ىلإ   ىعدأ ءيش سيلو  .          ، ملظ ىلع ةماقإ نم ةمعن رييغت
ايندلا يف كاله نيهر وهف كلذك نكي نمو داصرمب نيملاظلل وهو ،نيمولظملا ةوعد عمسي       هللا نإف   

  .ةرخآلاو

طخـس نإـف ةيعرلل اهعمجأو لدعلا يف اهمعأو قحلا يف اهطسوأ كيلإ              رومألابحأ نكيلو     
ةيعرلا نم دحأ سيلو . ةماعلا ىضر عم رفتغي ةصاخلا طخس نإو ،ةصاخلا ىضرب فحجي ةماعلا

فاـحلإلاب لأسأو فاصنألل هركأو ءالبلا يف ةنوعم هل لقأو ءاخرلا يف ةنوؤم يلاولا ىلع لقثأ                 
،   رومألاتاملم دنع ًاربص فعضأو عنملا دنع ًارذع أطبأو ءاطعإلا دنع            ًاركش لقأو  ةصاخلا نم  

كوغـص مـهل نكيـلف    ةـمألا نم ةماعلا لهأ ءادعألل ةدعلاو نيملسملا عامجو نيدلا دومع امنإو    
الإ ةوق الو ةبقاع اهريخو ةعفنم رومألا معأل         دمعاو) "كوفص"خسنلا ضعب يفو ،ليملا     : وغصلا(
  .هللااب

يلاوـلا ًابويع سانلا يف نإف ،سانلا بويعل مهبلطأ كدنع مهؤنشأو كنم كتيعر دعب              أ نكيلو 
هرتس بحت ام كنم هللا رتسي تعطتسا ام ةروعلا رتساو كنع باغ ام نفشكت الف اهرتس نم قحأ                  

 ، قلطأوكتيعر نم ع سانلا نع دودحلا أرداو رذعلا لبقاو ،رتو لك ببس كنع عطقو ،دقح لك دق  
نلجعت الو كل حضي ال ام لك نع        باغتو. تاهبشلاب ىلإ     نإو شاـغ يعاسـلا نإف عاس قيدصت         
  ).نئاخلا: شاغلاو. سانلا بئاعمب مامنلا: يعاسلا (.نيحصانلاب هبشت

كـيلع فعضـي ًاـنابج الو       . رقفلا كدعيو لضفلا نع كلذخي اليخب كتروشم يف نلخدت ال         
وجلاو لخبلا نإف ،روجلاب هرشلا كل نيزي ًاصيرح الو         رومألا اـهعمجي ىتش زئارغ صرحلاو ر      ، 

مهكرـش نمو اريزو رارشألل ناك نم كئارزو رش نإ نقيأ           . رارشألا يف اهنومك هللااب نظلا ءوس     
ابع يف  مهرومأبماقو ماثآلا يف     هللا د  يـف اوكرـش امك ،كتنامأ يف مهكرش      ُت ةناطب كل ننوكي الف    .  

مهنإـف ،هـب كنورضحي     ام دهاش كنبجعي الو ءوسلا عراصم مهودروأو مهودرأف كريغ ناطلس           
لثم هل نمم فل    َخلا ريخ مهنم دجاو تنأو ،ل     غدو حمط لك بابعو ةملظلا ناوخإو ةم      ثألاناوعأ  

،        رومألاحفصت دق نمم مهذافنو مهبدأ       اهنم هيلع ىرج امب اهيواسم فرعف كـيلع فـخأ     كئلوأف   
ًامثآ الو هملظ ى    لع ًاملاظ نواعي مل   . ًافلإ كريغل لقأو ًافطع كيلع ىنحأو ةنوعم كل نسحأو ةنوؤم         

نيملسـملاب  ) مـهكلهأو مهلـصأتسا   : مهب فحجا (تفحجأ ةريس هل كريغ عم نكي ملو        . همثإ ىلع 
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مهطوحأو قحلا رمب مهلوقأ كدنع مهرثآ نكيل مث ،كئالمو كتولخل ةصاخ كئلوأ ذختاف نيدهاعملاو              
هئايلوأل هللا هرك امم كنم نوكي اميف ةرظانم كل مهلقأو فاصنإلاب             ءافعضلاىلع   نـم ك   لذ ًاعقاو  

                ، عروـلا لهأب قصلأو هعفن كيلع دوعي ام كنورصبيو قحلا ىلع كنوفقي مهنإف ،عقو ثيح كاوه
  هـلعفت مل ،لطابب كوحجبي الو ،كورط  ي ال نأ ىلع مهضر مث ،باسحألاو لوقعلا يوذو قدصلاو

إف   .هللا نم تقملا بجوي كلذب رارقإلاو ةرغلا نم يندتو وهزلا ثدحت ءارطإلا ةرثك ن

      ال ءاوس ةلزنمب كدنع ءيسملاو نسحملا ننوكي أل ديهزت كلذ نإف      ناسحإلا يف ناسحإلا له    ، 
هـب عفنتو هب هللا كعفني كنم ًابدأ هسفن مزلأ ام مهنم الك مزلاف ةءاسإلا ىلع ةءاسإلا لهأل بيردتو             

  .كناوعأ

وؤملا هـفيفختو مهيلإ هناسحإ نم هتيعرب  ٍلاو نظ نسحل ىعدأب ءيش سيل هنأ ملعا مث       تاـن   
كـنظ نسـح هب كل عمتجي رمأ كلذ يف نكيلف مهلبق هل              سيل ام ىلع مهايإ ههاركتسا ةلقو مهيلع     

كؤالـب نسح نمل هب كنظ نسح نم قحأ نإو ًاليوط ًابصن كنع عطقي نظلا نسح نإف ،كتيعرب                  
ةريصـب دزتل كيلعو كل ةلزنملا هذه فرعأف  . هدنع ك ؤالب ءاس نمل هب كنظ ء     اس نم قحأو هدنع   

 نس ح يف   .داعملا يف كل اهب هللا بجوي ام عم ةماعلا دنع ءالبلا نسح راثكتساو عنصلا

اهب تعمتجاو    ةمألاهذه رودص اهب لمع ةحلاص ةنس ضقنت الو          اـهيلع تحلـصو ةـفل      ألا 
رزوـلاو اهنس نمل رجألا نوكيف ،ننسلا كلت نم ىضم امم ء            يشب رضت ةنس نثدحت الو    . ةيعرلا
  .اهنم تضقن امب كيلع

جهنلا خسن ضعب يفو . ةمزالملاو ةسلاجملا: ةنفاثملا(ءامكحلا ةنفاثمو ءاملعلا ةس  رادم رثكأو 
ةثداحم يأ  "ةثفانم"و نإف ،كلبق نم سانلا هب ماقتسا ام ةماقإو كدالب لهأ هيلع حلص ام تيبثت يف     )  

ىلإ   ليبسلا يه ةحلاصلا ننسلا نأل ًالاثمو ًاليلد هب يفتكيو لطابلا عفديو قحلا قحي كلذ              ةـعاط   
  .هللا

اـهنمف ضعب نع اهضعبب ىنغ الو ،ضعب        بالإ اهضعب حلصي ال تاقبط ةيعرلا نأ ملعا مث          
. قـفرلاو فاصـنإلا لامع اهنمو     . لدعلا ءاضق اهنمو  . ةصاخلاو ةماعلا باتك اهنمو   . هللا دونج 

اهنمو . تاعانصلا لهأو راجتلا اهنمو   . سانلا ةملسمو ةمذلا لهأ نم جارخلاو ةيزجلا لهأ اهنمو        
يـف هتضـيرف دح ىلع عضوو همهس هللا يمس دق            ًالكو ةنكسملاو ةجاحلا يوذ نم ىلفسل     ا ةقبط   

  .ظوفحم اندنع دهعو) ص(ةيبن ةنس وأ هباتك 

موقت سيلو ،ضفخلاو نمألا ليبسو نيدلا زعو ةالولا نيزو ةيعرلا نوصح هللا نذإب دونجلاف          
ىـلإ  هب نولصي يذلا جارخلا نم مهل هللا جرخي امب الإ دونجلل ماوق ال مث ،مهب الإ ةيعرلا              داـهج   

ثـلاثلا فنصلاب الإ نيفنصلا نيذهل ءاقب ال مث          .مهتاجاح ءارو نم نوكيو هيلع نودمتعيو مهودع        
نـم نوـعمجيو فاصـنإلا نم نورهظيو روم    ألا نم نومكحي امل باتكلاو لامعلاو ءاضقلا نم  

ًاـعيمج مـهل ماوـق الو ،اهماوعو        رومألاصاوخ نم هيلع نونمتؤيو عفانملا       يوذ راـجتلاب الإ        
ال اـمم مهيديأب قفرتلا نم مهنوفكيو مهقاوسأ نم نوميقيو ،مهقفارم نم نوعمجي اميف تاعانصلا               

ءاـطعلا  : دفرلا(مهدفر قحي نيذلا ةنكسملاو ةجاحلا لهأ نم ىلفسلا ةقبط لامث  . مهريغ قفر هغلبي  
لو ،هحلصي ردقب قح يلاولا ىلع لكلو ةعس لكل هللا          ئفيفو  .) ةنوعملاو نـم يلاولا جرخي سي      
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ربصـلاو قحلا موزل ىلع هسفن نيطوتو هللااب ةناعتسالاو مامتهالاب الإ كلذ نم هللا همزلأ ام ةقيقح           
ًاـبيج مهاـقتأو كـمام      إلو هلوسرلو هللا كسفن يف مهحصنأ كدونج نم لوف        . لقثو هيلع فخ اميف   

نمم ةسايسو ًاملع م    هعمجأو ًاملح مهلضفأو  ) بلقلاو ردصلا : ًاضيأو. هقوط: صيمقلا نم بيجلا  (
عرسيو بضغلا نع   ئطبي ىلإ     وـلعلا  : وـبنلا (ءاـيوقألا ىـلع وبنيو ءافعضلاب فأريو ،رذعلا          

هـب دعقي الو فنعلا هريثي ال نمم        .) ملظلا نع مهيديأ فكيل مهيلع ولعيو دتشي يأ وبنيو عافترالاو         
ةدـجنلا لـهأ     مـث . ةنسحلا قباوسلاو ةحلاصلا تاتويبلا لهأو باسحألا يوذب قصلأ مث فعضلا           

نودهي ،فر            ىلإ   علا نم بعشو مركلا نم عامج مهنإف ،ةحامسلاو ءاخسلاو ةعاجشلاو نظلا نسح   
مهتيوـق ءيش كسفن يف نمقافتي الو هدلو نم دلاولا دقفتي امب مهرومأ دقفت مث               . هردقب ناميإلاو هللااب  

ىلإ   مهل ةيعاد هنإف ،لق نإو هب مهتدهاعت ًافطل نرقحت الو         . هب الف ،كب نظلا نسحو ة     حيصنلا لذب  
ميسـجللو ،هب نوعفتني ًاعضوم كفطل نم ريسيلل نإف ،اهميسج ىلع ًالاكتا مهرومأ فيطل دقفت عدت            

  .هنع نونغتسي ال ًاعقوم

عسيو مهعسي نمم هلذب يف مهيلع لضفأو ،هتنوعم يف مهاساو نم كدونج سوؤر رث              آنكيلو  
مـهمالعإ رتاو مث   . ودعلا داهج يف ًادحا   و ًامه مهمه نوكي ىتح مهلهأ نم فولخلا نم مهئارو نم          

ةمركتلاو مهراثيإ يف كسفن تاذ     .) ضعب رثإ اهضعب بتكلا لاسرإ يهو ةرتاوملا نم رمأ        : رتاو(
فـطعي مهيـلع كفطع نإف ،فطعلاو رثألاو لاعفلا نسحب كلذ ققحو            . ةعسوتلاب داصرإلاو مهل  

هنأل ةيعرلا ةدوم روهظو ،دالبلا      يف لدعلا ةضافتسا ةالولل نويعلا ةرق لضفأ نإو       . كيلع مهبولق   
ةـلقو   مهرومأةالو ىلع مهتطوحب الإ مهتحيصن حصت الو مهرودص ةمالس الإ مهتدوم رهظي ال                ،

ىلإ   كدونج نلكت ال مث   . مهتدم عاطقنا ءاطبتسا كرتو مهتلود لاقثتسا      ثدحأ لب مهنيب هتعزو منغم      
ىلإ   مهل ةيعاد نوكيو هب مهب رص     نتست ،مهيلع هللا ءافأ امم هاوس امم الدب منغم لك عم مهل            ةدوعلا  

ناسـحل  : لـكانلاو . ةعاجشـلاو سأبلاو ةدشلا   : ةدجنلا(ةدجنلا لهأ صصخاو    . هنيدلو هللا رصنل  
ىلإ مهلمأ يف.) فيعضلا دهعتلا فيطلو مهيلع ءانثلا نسحو لذبلاب ةحيصنلا نم كلامآ ةياغ ىهتنم  

ضرحتو عاجشلا زهت مهلاعف نسحل كنم ر       كذلا ةرثك نإف ،دهشم لك يف ىلبأ امو ًالجر الجر مهل          
سانلا دنع قحلاب لوقلاو ةنامألا لهأ نم نويع مهيلع كل نوكي نأ عدت ال مث               . هللا ءاش نإ لكانلا   

الو ىلبأ ام مهنم     ئرما لكل فرعأ مث   . مهئالبب كملعب كئلوأ قثيل مهنم ءالب يذ لك ءالب نوتبثيف           
ىلإ   ئرما ءالب نمضت   هـنم ناـك اـمب مهنم ًالك فاكو ،هئالب ةيا           غ نود هب نرصقت الو هريغ      

ىلإ   ئرما فرش كنوعدي الو   . هزهب كنم هصصخأو   ةعض الو ًاريغص ناك ام هئالب نم مظعت نأ          
الو ،هل تضرع نإ ةلع كدنع ًاءرما ندسفي الو         . ًاميظع ناك ام هئالب نم رغصت نأ ىلع ئرما        

  .نيقتملل ةبقاعلاو ءاشي نم هيتؤي هللا ةزعلا نإف ،ءالب نسح اهيف هل ناك دق ،هل ثيدح ةوبن

يصولا هب فلخي امب هلايع يف هفلخاف كودع يف ةياكنلا لهأو كدونج نم دحأ دهشتسا نإو                
نورعشتسيو كتعيش بولق كيلع فطعي كلذ نإف ،هدقف رث         أمهيلع ىري ال ىتح هب قثوملا قيقشلا        

  .كتيالو يف ديدشلا فلتلا ضيراعم بوكرل نوسلسيو ،كتعاط هب

ننـس اـهب ترـج دق ،ننس هدعب انمو نيكرشملا يف نننس             ) ص(هللا لوسر نم    تناك دقو   
اـهيأ اـي   : ( مهداشرإ بحأ موقل هللا لاق دقو    . اننيدب ىمستو انتلبق هجوت نمو نيملاظلا يف لاثمأو       

و لوسرلا  اوعيطأوهللا اوعيطأ اونمآ نيذلا      هودرف ءيش يف متعزانت نإف مكنم رمألا       يلوأ  ىـلإ      هللا  
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ًاليوأت نسحأو ريخ كلذ      رخآلامويلاو هللااب نونمؤت متن     ك نإ لوسرلاو   ). ٦٢ةـيآ ءاسـنلا ةروس      ( 
ىلإ   هودر ولو : (لاقو هللا لضف الولو مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم         رمألا ىلوأىل  إو لوسرلا    

ىلإ درلاف.) ٨٥ةيآ ءاسنلا ةروس (ًاليلق الإ ناطيشلا متعبت ال هتمحرو مكيلع        هباتك مكحمب ذخألا هللا 
ىلإ   درلاو مكحملا طبنتسن نيذلا هللا لوسر لهأ نحنو ،ةقرفتملا ريغ ةعماجلا هتنسب ذخألا لوسرلا              

لـقث يأ لقثلا    : رصإلا{هرصإ عضوو هللا خسن امم خسانلا فرعنو هنم هباشتملا زيمنو هباتك نم             
  .}فيلكتلا

لـكب رابخألاب    بتكلا انيلإ رتاوو ءادعألا نم مهلثم يف انم تدهاش ام لثمب كودع يف رسف               
  .ناعتسملا هللاو ماع رمأ انم كتأي ثدح

ملاـظلا نم مولظملا فاصنإ يف مكحلا ناف ةحلاص ةينب سانلا نيب ماكحألا رمأ يف رظنا مث                 
. هدالـبو هللا داـبع حلصي امم اهجاهنمو اهتنس ىلع هللا دودح ةماقإو يوقلا نم فيعضلل ذخأل                او

ال نـمم ءاخسلاو عرولاو ملحلاو ملعلل مهسفنأو ك         سفن يف كتيعر لضفأ سانلا نيب مكحلل رتخاف       
لجرلا كحم نم   -هبضغت ال   : هكحمت ال {موصخلا هكحمت الو رومالا هب قيضت        مالكلا يف عزان   :  

يفلا نم رصحي الو ةلزلا تابثإ يف ىدامتي الو         }ةجاجللا يف يدامتو   ىلإ     الو هـفرع اذإ قـحلا       
ججحلاـب مهذخآو تاهبشلا يف مهفقوأو هاصق       أ نود مهف ىندأب يفتكي الو ،عمط ىلع هسفن ف         رشت

فشـكت ىـلع مهربـصأو        }لـلملاو . رجضلا: مربتلا{موصخلا ةعجارمب امربت مهلقأو       روـمألا  
هيهدزي ال نمم ،مكحلا حاضتا دنع }مكحلا حوضو دنع ةموصخلل مهعطقأ: مهم رصأو{مهمرصأو   

ده عت رثكأ مث. ليلق مهو كلذك ناك نم كءاضق لوف   . غليبتلل ىغصي الو قارغإ هيلمتسي الو ءارطإ      
هتلع حيزي ام لذبلا يف هل حتفاو         }ظفحتو دقفت : دهعت{هئاضق   جهنـلا يـفو لوزـيو دعبي       : حيزي{ 

هتجاح هعم لقتو هب نيعتسيو     }هتشيعمل ًايفاك هذخأي ام نوكي ىتح هل       عسو يأ . "ليزي" ىلإ       ، سانلا
 ، كدنع هايإ لاجرلا لايتغا كلذبنمأيلكتصاخ نم هريغ هيف عمطي ال ام كيدل ةلزنملا نم هطعأو   .

لـعجاو هدضع ددشاو همكح ذفنأو هءاضق ضمأو كسلجم يف هبرقو كتبحص يف هريقوت نسحأو               
مهرظاـنيل ،هللا دابعلو هللا ةحيصنلاو عرولا لهأو ءاهقفلا نم هئارظن نم ىضرت نم رايخ هناوعأ            

ءاـش نإ سانلا نيب هئا      ضق ىلع ءادهش نونوكيو هنع باغ ام ملعل مهيلع فطليو هيلع هبش اميف            
  .هللا

هللا مـكح يـف نوربادتي الو نوفلتخي ال ،هسفن مهيف دهتجت ةاضق كفارطال رابخالا ةلمح مث                 
. ةقرفلا نم ببسو نيدلا يف ةرغو لدعلل ةعاضإ مكحلا يف فالتخالا نإف           ) ص(هللا لوسر ةنسو    

ىلإ   نوملعي ال ام درب رمأو نوقفني امو نوتأي ام هللا نيب دقو            هـباتك مـلع هللا هعدوت      ـسا نـم    
هـيأرب مهنم    ئرما لك ءافنكاو مهنيب يغبلا لوخد يف ةاضقلا فالتخا امنإف ،هيف مكحلا هظفحتساو              

مكحي نأ مكاحلا ىلع نكلو . كلذ ىلع نيدلا لهأ الو نيدلا حلصي سيل ،هتيالو هللا ضرف نم نود       
ىلإ   مكحلا در كلذ هايعأ اذإف ،ةنسلاو رثألا نم هدنع امب          نم هريغ رظان هنع هلهأ باغ ن       إف ،هلهأ  

ىلإ   كلذ كرت هل   سيل نيملسملا ءاهقف   فالتخا ىلع اميقي نأ ةلملا لهأ نم نييضاقل سيلو         . هريغ 
ىلإ   كلذ عفرام نود مكح   ) ـلا(يف   ناـعمتجي مث ،هللا هملع امب مكاحلا وه نوكيف مكيف رمألا يلو         
ةمكح ىلع لب ًارظن كلذ يف رظناف امهفلاخ وأ امهقفاو اميف         يدـيأب ًاريسأ ناك دق نيدلا اذه نإف ًاغي   

  ىلإ   بتكاو. ايندلا هب بلطتو ىوهلاب هيف لمع     ي رارشألا مـكح لـك كـيلإ اوعفريلف كنادلب         ةاضق   
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كـمامإ نم رثألاو هيبن ةنسو هللا باتك قفاو امف ماكحألا كلت حفصت مث              . هقوقح ىلع هيف اوفلتخا   
اـم ضـمأ مـث هيف مهرظانف كترضحب ءاهقفلا    هل  عمجاف كيلع هبتشا امو. هيلع مهلمحاو هضمأف 

ىـلإ  دودرـم ةيعرلا هيف فلتخا رمأ لك نإف ،نيملسملا نم كترضحب ءاهقفلا ليواقأ هيلع عمتجي      
ىلعو   مامإلامكح   الو ،هرـمأ ىلع ةيعرلا ربجو دودحلا ةماقإ يف داهتجالاو هللااب ةناعتسالا             مامإلا   

  .هللااب الإ ةوق

ىلإ   رظنا مث  معتساو كلامع رومأ  ةاـباحم  كروـمأ مهلوـت الو ًاراـبتخا مهل     يأ "ةاـباحم "(   
كيرحتلاب -ةرثالاو ،ًاليمو ًاصاصتخا   لمعيو هريغ نود ءيشلا نسحأب هسفن ءرملا صاصتخا        : ٠ 

نإـف ،ةرـثأو     .)ًادادبتـساو ًاصاصتخا ال ناحتمالاو رابتخالاب كلامع لمعتسا ينعي        . ءاشي فيك 
 روـمألا حلصـت تسـيلو سانلا ىلع ةرورضلا لا         خدإو ةنايخلاو روجلا عامج ةرثألاو ةاباحملا     

هدسفيو هفلاخي امب رمألا يف لاخدإو      داسفإلا: لاغدإلا(لاغد  إلاب لـهأ كلامعأ ةيالول فطصاف     .)  
يـف مدقلاو ةحلاصلا تاتويبلا لهأ نم ءايحلاو ةبرجتلا لهأ مهنم خوتو ؛ةسايسلاو ملعلاو عرولا               

 روـمألا بـقاوع يف غلبأو ًافارشإ عماطملا يف لق         أو ًاضارعأ حصأو ًاقالخأ مركأ مهنإف     . مالسإلا
يـف مهيلع عسوو تالامعلا يف مهيلع غبسأ مث          .تدلقت ام ىلع كناوعأ اونوكيلف مهريغ نم ًارظن       

ةـجحو مهيدـيأ تحت ام لوانت نع ىنغو مهسفنأ حالصتسا ىلع مهل ةوق كلذ يف نإف قازر                  ألا
قدصـلا لـهآ نم مهيلع نويعلا ثعباو مهلام         عأ دقفت مث  . كتنامأ اوملث وأ كرمأ اوفلاخ نإ مهيلع      

نم ظفحتو . ةيعرلاب قفرلاو ةنامألا لامعتسا ىلع مهل ةودح مهرومأ رسلا يف كدهعت نإف ،ءافولاو
هدي طسب مهنم دحأ نإف     ،ناوعألا ىلإ     ،        رابخأ اهب تعمتجا ةنايخ     ًادهاـش كلذـب تـيفتكا كنويع

ةنايخلاب هتمسوف ةلذملا ماقمب هتبصن مث ،هلم ع نم باصأ امب هتذخأو هندب يف ةبوقعلا هيلع تطسبف   
  .ةمهتلا راع هتدلقو

نمل  حالص الو مهاوس نمل ًاحالص مهحالصو هحالص يف نإف جارخلا لهأ حلصي ام دقفتو               
نم غلبأ ضرألا ةرامع يف كرظن نكيلف ،هلهأو ج ارخلا ىلع لايع مهلك سانلا نأل مهب الإ مهاوس     

كردي ال    بلجلا نإف جارخلا بالجتسا يف كرظن      ةراـمع رـيغب جارخلا بلط نمو       . ةرامعلاب ال إ 
كنادـلب لـك نم جارخلا لهأ كيلإ عمجاف ،ًاليلق الإ هرمأ هل مقتسي ملو دابعلا كلهأو دالبلا برخأ                 
ملعلا لهأ كيلإ عفري امع لس مث ،مهتيابج ءاخرو مهحالص هيف امو مهدالب لاح كوملعيلف مهرمو                

وأ قرـغ اهرمتغا ضرأ ةلاحإ وأ برش عاطقنا نم ةلع وأ             ًالقث اوكش اوناك نإف ،مهريغ نم هب        
ىـلع   ةنوعم اولأس نإو  . مهرمأ هب هللا حلصي نأ وجرت ام مهنع ففخ ةفآ وأ شطعلا مهب فحجأ               

نلقثـي الف    .ًاحالص مهايإ كتيافك ةبقاع يف نإف ،هتنوؤم مهفكاف مهلاومأب هيلع نوردقي ام حالصإ              
كـتيالو نييزتو كدالب ةرامعل كيلع هب نودوعي رخذ هنإ          ف ،تانوؤملا مهنع هب تففخ ءيش كيلع      

ال جارـخلا نإـف ،مهبلج نم هب هللا لهسي امو ريخلا ةضافتساو مهتاين نسحو مهتدوم كئانتقا عم                  
مهتوق لضفل ًادمتعم مهيلع تنك      ٌثدح ثدح نإ اهيلع دمتعت دقع اهنأ عم باعتإلاو دكلاب جرختسي            

ثدح اميف كرذعب مهتفرعمو كقفرو كلدع نم مهتدوع امب مه  نم ةقثلاو مامحلا نم مهنع ترخذ امب      
رمعلا نإف  .مهسفنأ بيطب هولمتحاف مهيلع هب تلكتا يذلا رمألا نم         ىتؤي امنإو هتلمح ام لمتحم ن      ا 

مهعاـفتنا ةلقو ءاقبلاب مهنظ ءوسو ةالولا فارسإل اهلهأ زوعي امنإو اهلهأ زاو             عال ضرألا بارخ  
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هللا نـم ةـبوثملاو ةـيعرلا نـم ءانثلا نسح رخدي نأ بحي نم     لمع تيلو اميف لمعاف   . ربعلاب
  .هللااب الإ ةوق الو. مامإلا نم اضرلاو

هنم هيلإ جاتحي اميف مهنمئرما لك لاح فرعاف كباتك لاح يف رظنا مث       لزانم مهل لعجاف م   ،
مهعمجأـب كرارسأو كتديكم اهيف لخدت يتلا كلئاسر صصخاو ،مهريخ كرومأ ىلع لوف ،ًابترو              

،               وجول نهذـلاو ةحيصنلاو يأرلا يوذ نم رومالا لئالج يف ةرظانملل حلصي نمم بدالا حلاص ه
اـهب ءىرـتجيف ةلادلا هب قحمت الو ةماركلا هرطبت ال نمم ًاحشك رارسألا نونكمل كنع مهاوطأ                 
كـيلع فارطألا بتك داريإ نع ةلفغلا هب رصقت الو ،ءالب يف اهراهظإ سمتلي وأ ءالخ يف كيلع      

الو كـل هدـقتعا ًادقع ف   عضي الو كنم ىطعيو ذخأي اميفو كنع باوصلا ىلع كتا   باوج رادصإو 
نوكي هسفن ردقب لهاجلا نإف ،رومالا يف هسفن ردق غلبم لهجي الو كيلع دقع ام قالطإ نع زجعي         

ًاـموق كدونج نيواودو كجرخ ب      ُتك تاعامجو كلئاسر نم كلذ نود ام لوو       . لهجأ هريغ ردقب  
كتيعر عفنل اهمعأو كعفنل اهعمجأ كرمأ سوؤر اهنإف        مهرايتخا يف كسفن دهتجت    نـكي ال مـث     . ، 

    رسـكلاب  -ةسارفلا  (كتمانتساو كتسار   ف ىلع مهايإ كرايتخا . روـمالا يـف رـظنلا نسـح       : - 
مهعرضتب ةالولا ةاسارف نوفرعي لاجرلا نإف ،مهب نظلا نسحو         ). سانيتسالاو نوكسلا . ةمانتسالاو

دمعأف كلبق نيحلاصلل اولو امب مهربتخا نكلو       . ةنامألاو ة حيصنلا نم كلذ ءارو سيلو ،مهتمدخو     
مضلاب   -لبنلا  (ةنامألاو لب   ُنلاب اهيف مهفرعأو ارثأ ةماعلا يف ناك مهنسحأل        ةـباجنلاو ءاكذـلا     -   

ةـملكلا نيلو ةيالولا نسحب مهرم مث هرمأ تيلو نملو هللا كتحيصن ىلع ليلد كلذ نإف                 )لضفلاو  ،
دـقفت مث  . اهريثك هيلع تتشتي الو ،اهريبك هرهقي ال ،مهنم ًأسأر   كروما نم رم    ألك سأرل لعجاو    

مهيـلو مهلوبق  مهتيالوفيكو ةجاحلا يوذو هلسر كيلع دري نم روماو مهتالاح نم كنع باغ ام       
نـم دـب سانلل سيلو هللا مصع نم الإ بات           ُكلا نم ريثك  نم ةوخنلاو زعلاو مربتلا نإف مهتجحو         

كـلام عم كيلإ بسن لضف وأ هتمزلأ هنع تيباغتف بيع نم كبا             ُتك يف ناك امهمو مهتاجاح بلط     
  .باوثلا نسح نم كلذ يف هللا دنع

هـلامب برطضـملاو مهنـم ميقملا    : ًاريخ مهب صوأو صوتساف تاعانصلا يوذو راجتلا مث  
قفرتملاو ) هب بستكملا : هديب قفرتملاو . نادلبلاو فارط ألا يف هلاومأب ددرتملا   : هلامب برطضملا (

ساـنلا مئتلي ال ثيحو كلبجو كلهسو كرحبو كرب يف دالبلا يف اهبالجو عفانملل داوم مه                نإف هديب 
الو ) قـفارملا كلت عضاوم يف سانلا عامتجا نكمي ال ثيحب يأ مظنيو عمتجي            : مئتلي(اهعضاومل  

ظفحاف مهيديأ يلع اهنم قفرلا هللا ىر       جأ يتلا تاعانصلا لهأ نم كئادعأ دالب نم اهيلع نوئرتجي         
. ةلئاغلاو. رشلاو ةيهادلا : ةقئابلا(هتقئاب فاخي ال ملس مهنإف مهقوقحب مهلذخو مهلبس نمآو م           هتمرح

) رشلاو داسفلاو ةنتفلاو   اـهعمجأو نـمألل اـهعمجأ مهيـلإ رومألا بحأ ،هتلئاغ رذح            ُت ال حل  صو
ًاقيـض مهنـم ريثك يف نأ كلذ عم ملعاو          . كدالب يشاوح يفو كترضحب مهرومأ دقفتف ،ناطلسلل      

ىـلع بـيعو ةماعلل ةرضم باب كلذو تاعايبلا يف ًامكحتو عفانملل ًاراكتحاو ًاحيبق ًاحشو ًاش      حاف
نيزاوـمب ًاحمس ًاعيب ءارشلاو عيبلا نكيلو هنع ىهن         ) ص(هللا لوسر نإف راكتحإلا عنماف ،ةيالولا       

. طلاـخو طراق  . فراقو. يرتشملا: عاتبملا(عاتبملاو عئابلا نم نيقيرفلاب فحجت ال راعسأو لدع         
مضلاب   -ةركحلاو   راكتحالا نم مسا   -  رـيغ يـف بـقاعو لكنف كيهن دعب ةركح فراق نمف             )   ،

  .كلذ لعف) ص(هللا لوسر نإف . فارسإ
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سوؤـبلا يوذو نيجاـتحملاو نيكاسملاو مهل ةليح ال نيذلا نم ىلفسلا ةقبطلا يف هللا هللا مث                 
حتفلاب   -ينمزلاو  . رقفلا ةدش : سؤبلا(ينم  زََلاو باصملا   -  ةهاعلا يهو حتفلاب   -ةنامزلاب    نإف  )   ،

تالـغ نـم ًامسق مهل لعجاو اهيف هقح نم كظفحتسا ام هللا ظفحاف ًارتعمو ًاعناق ةقبطلا هذه يف                   
مهنم ىصقأللنإف ،دلب لك يف مالسإلا يفاوص    .ىندألل يذلا لثم 

ـماكح  إل ريغصـلا عييضتب رذعت ال كنإف ،رظن مهنع كنلغشي الف هقح تيعرتسا دق ًالكو               ك  
ضـفخاو هللا كـعفري هللا عـضاوتو مهل كدخ رعصت الو            . مهنع كمه صخشت الف ،مهملا ريثكلا     

ىلإ   مهبراو ءافعضلل كحانج   همحتقت نمم مهنم كيلإ لصيال ام مهروما نم دقفتو ةجاح كنم كلذ             
مـث ،مهروما كيل    إعفريلف عضاوتلاو ةيشخلا لهأ نم كتقث كئلوأل غرفف ،لاجرلا هرقحتو نويعلا            

ىلإ   رذعإلاب مه يف لمعا  ىلإ   جوحأ ءالؤه نإف ،هاقلت موي هللا       ىلإ  رذعأف لكو مهريغ نم فاصنإلا       
بصـني الو  . هـل  ةليح ال نمم نسلا يف ةقرلاو ةنامزلاو متيلا لهأ دهعتو      . هيلإهقح ةيدأت يف هللا     

ىلإ برقتف هللا دابع مهنإف اقازرأ مهل رجاف هسفن ةلأسملل         يـف مهعـضاوم مهعضوو مهصلختب هللا    
ىلإ  مهضعب وأ سانلا سوفن نكست ال هنإ مث       . تاينلا قدصب صلخت لامعألا نإف ،مهقوقحو مهتاوقأ        

نم يأ ةفشلاب ةبطاخملا    : ةهفاشملا(تاجاحلاب كهتفاشم نود بي     غلا رهظب مهقوقح تيضق دق كنأ     
ىلإ   هيف ماوق أ ىلع هللا هففخي دقو   . ليقث هلك قحلاو  . ليقث ةالولا ىلع كلذو   ) مهروضح دارملاو هيف   

نعتـساو مهنم نكف بستحاو ربص نمل هللا ،دوعوم قدصب اوقثوو مهسوفن اوربصف ةبقاعلا اوبلط             
مـهل نذأت مث ،لغش لك نم كنهذو كصخش هيف مهل غرفت ًامسق كنم تاجاحلا يوذل لعجاو                 . هللااب

كـسارحأ نـم كناوعأو كدنج مهنع دعقتو كعفر يذلا هللا هيف عضاوتت ًاسلجم مهل سلجتو كيلع                 
كـيرحتلاب    -فنكلا  (كفنك مهل نيلتو نيحانج كلذ كسلجم يف مهل ضفخت ك           طرشو  -   ، بـناجلا  
نـم هيف ددرتلا    : مالكلا يف ةعتعتلا  (عتمتم ريغ مهملكتم كملكي ىتح كهجوو كتعجارم يف         ) لظلا

هللا لوسر تعمس ينإف )كناوعأ نمو كنم فئاخ ريغ دارملاو زجع وأ يع        ريغ يف لوقي ) ص(، 
مهنـم قرخلا لمتحا مث  . "عتعتم ريغ يوقلا نم هقح اهيف فيعضلل ذخؤي ال ةمأ سدقت نل ": نطوم

،               ِحنو ،يعلاو  هـتعاط لهأ باوث كل بجويو هتمحر فانكأ كيلع هللا طسبي فنألاو قيضلا كنع  
. نيعـضاوتملا بـحي هللا نإف كانه عضاوتو ،راذعإو لامجإ يف عنماو ،ًائينه تيطعأ ام طعأف               

  .هللا ءاش نإ ،ءافعضلاب مهفطلأو ةعجارم مهنسحأو ًابناج مهنيلأ كيلع كناوعأ مركأ نكيلو

اهنمو كباتك هنع ييعي ام كلامع ةباجإ اهنم ،اهترشابم نم كل دب ال كرومأ نم                ارومأنإ مث     
ىلإ   لصي ام ةفرعم اهنمو ،مهصصق يف سانلا تاجاح رادصإ               ، مهيديأ تحت امم نازخلاو باتكلا

كـلبقل غـيرغتب هتالو هيف رظاني نم اهنم رمأ لكل لعجاو هري             خأت منتغت الو كانه اميف ناوتت الف      
ةعجارمو ) هيف ركفتلاو رمألا يف رظنلا    : ةيورتلا(ةيورتلا دعب هضمأف ًارمأ تيضمأ املكف ،كمهو        

     ،  بكلذ يلو ةرواشمو كسفن رسكلاب   -ةمشحلا نم ماشتحالا    (يأر الو ماش    تحا ريغ ءايحتـسالا   -   
لع هب بسكي   ،)بضغلاو ضابقنالاو  هـيف اـم موـي لكل نإف ،هلمع موي لكل ضمأ مث    . هضيقن كي  

اذإ هللا اهلك تناك نإو ،ماسقألا كلت لزجأو تيقاوملا كلت لضفأ هللا نيبو كنيب اميف كسفنل لعجاو                 
يتلا هضئارف ةماقإ كنيد هب هللا صلخت ام صاخ يف نكيلو          . ةيعرلا اهنم تملسو ةينلا اهيف تحص     

ةـصاخ هـيبنل ةلفانلا لعج هللا نإف ،بجي ام كراهنو كليل يف   كندب نم هللا طعأف ،ةصاخ هل يه  
 ءارسإلاةروس  (ادومحم ًاماقم كبر كثعبي نأ ىسع كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو           : "لاقف هقلخ نود  
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لوقي هنإف عوطت هاوس نمل وهو هاوس دحأل سيل هب همركأو هيبن هب هللا صتخا رمأ كلذف)٨١ةيآ    :
جهنلا يفو    )١٥٣ةيآ ةرقبلا ةروس    (ميلع ركاش   هللا نإف ًاريخ عوطت نمو      "  ".تـبرقت اـم فوو    "، 

ىلإ   هب تبرقت ام رفوف    ىلإ   هضئارف دأو همركو هللا     : بولثملا(صوقنم الو بولثم ريغ ًالماك هللا        
شودخملا يأ  "مولثملا"جهنلا يفو   . بويعملا كتالـص يف تمق اذإف     . غلب ام كندب نم كلذ ًاغلاب     ).  
لوسر تلأس دقو . ةجاحلا هلو ةلعلا هب نم سانلا يف نإف ،ًاعيضم الو ًارفنم ننوكت الو نلوطت الف

ىلإ   ينهجو نيح ) ص(هللا   نـكو مهفعـضأ ةالصـك مـهب لص         "لاقف ؟مهب يلصن فيك     : نميلا 
   ."ًاميحر نينمؤملاب

قيضلا نم ةبعش ةيعرلا نع ةالولا باجتحا نإف        . كتيعر نع ك  باجتحا نلوطت الف اذه دعبو    
مـظعيو رـيبكلا مهدنع رغصيف هنود اوبجتحا ام ملع مهنع عطقي باجتحالاو             . رومالاب ملع ةلقو  

ىاروت ام فرعي ال رشب يلاولا امنإو ،لطابلاب قحلا باشيو حيبقلا نسحيو نسحلا حبقيو ريغصلا               
         ) ةـمالعلا :-نيسـلا رسكب -همس عمج :تامس(تام  س لوقلا ىلع تسيلو رومالا نم هب سانلا هنع

يـف لاـخدالا    (باـجحلا نيلب قوقحلا يف لاخدإلا نم نصحتف ،بذ          كلا نم قدصلا اهب فرعي    
تخس ءرما امإ نيلجر دحأ تنأ امنإف  ). "قوقحلا يف لاغدالا  "لمتحملا نمو   . اهيف داسفالا : قوقحلا  

اـمف يـلتبم امإو ؟هيدسُت ميرك قلخ وأ ؟هيطعت بجاو نم ؟كباجتحا ميفف قحلا يف لذبلاب كسفن                  
كيلع ةنوؤم ال ام كيلإ سانلا تاجاح رثكأ         عم ،كلذب نم اوسيأ   اذإ كتلأسم نع سانلا فك عرسأ         

نإ كدشرو كظح ىلع هيف رصتقاو كل     تفصو امب عفتناف  . فاصنإ بلط وأ ةملظم ةياكش نم هيف        
  .هللا ءاش

عـطقب كـئلوأ ةدام مسحاف فاصنإ ةلقو لواطتو راثئتسا مهيف ةناطبو ةصاخ كولملل نإ مث                
ةدـقع داقتعا يف ندمتعت الو ةعيطق كتماح الو كمشح نم دح            أل نعطقت الو ،ءايشألا كلت بابسأ     
       أـهنم نوكيف مهريغ ىلع مهتنوؤم نولمحي كرتشم لمع وأ بر           ش يف سانلا نم اهيلي نمب رضت

كـيلإ روـمالا تهتنا اذإ كمكح يف لدعلاب كيلع          . ةرخألاو ايندلا يف كيلع ةبيعو كنود مهل كلذ       
        ، ثيح كتبارقب كلذ لعفاو ،ًابستحم ًارباص كلذ يف نكو         ديعبلاو بيرقلا نم همزل نم قحلا مزلأو

  .ةدومحم كلذ ةبغم نإف هنم هيلع لقثي امب هتبقاع غتباو عقو

ًافيح كب ةيعرلا تنظ نإو    كرذعب مهل رحصأف       زارـبالا  : راحـصألاو ،مـلظلا   : فـيحلا ( 
كـتيعرب كـنم قـفرو كسفنل كنم ةضاير كلت نإف كراحصإب مهنونظ كنع لدعاو               ) روهظلاو
  .لامجإو ضفخ يف قحلا ىلع مهيوقت نم كتجاح هيف غلبت راذعإو

كمومه نم ةحارو كدونجل ةعد حلصلا يف نإف ىضر هيف كودع هيلإ كاعد ًاحلص نعفدت ال  
براـق امبر ودعلا نإف ،حلصلا بلط يف كودع ةبراقم نم رذحلا لك رذحلا نكلو               . كدالبل انمأو 

كـنيب تجل نإو    . رومالا عيمج يف ةقثلا هللاا    بو. هنم ىتؤت فوخم لك نصحتو مزحلاب ذخف لفغتيل       
كـتمذ عراو ءاـفولاب كدـهع طحف ةمذ كنم هتسبلأ وأ ًاحلص اهب هل                تدقع ةيضق كودع نيبو   

هـيلع دـشأ ساـنلا زعو لج هللا ضئارف نم ءيش سيل هنإف ،هنود ةنج كسفن لعجاو ةنامألاب                   
نوكرشـملا كـلذ مزل دقو      . دوهعلاب ءافولا ميظعت نم مهنايدأ تيتشتو مهئاوهأ قيرفت يف ًاعامتجا         

ردغلا نم  ) رطخلاو ردغلا بقاوع نم اومخوتسا    : اولبوتسا(اولبوتسا امل نيملسملا نود مهنيب اميف       
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. لـهاج الإ هللا ىلع ئرتجي ال هنإف كودع نلتخت الو كدهعب رفخت الو كتمذب نردغت الف رتخلاو                 
نونكسي ًاميرحوهتمحرب دابعلا نيب هاضفأ ًانمأ هتمذو هدهع هللا لعج دقو          ىلإ   نوضـيفتسيو هتعنم   
الـف  ) داسفالا: لاغدالاو. ةنايخلا: ةسلادملا(هيف لاغدإ الو ةسلادم الو عادخ الف ،هراوج يلإ هب           

هـجارفنا وجرت قيض ىلع كربص نإف هخاسفنا بلط ىلع هللا دهع هيف كمزل رمأ قيض كنوعدي     
رشـلا وأ رـيخلا نـم لـعفلا ىلع ب           ترتي ام : ةعبتلا(هتعبت فاخت ردغ نم ريخ هتبقاع لضفو        

  .كترخآ الو كايند اهيف لبقتست الو ،ةبلط هللا نم كب طيحت نأو) رثكأ رشلا يف هلامعتساو

ىرـحأ الو ةـعبتل مظعأ الو ةمقنل ىعدأ ءيش سيل هنإف اهلح ريغب اهكفسو ءامدلاو كايإو                 
كحلاب ئدتبم هللاو . قحلا ريغب ءامدلا كفس نم ةدم عاطقناو ةمعن لاوزل         نوكفاستي اميف دابعلا نيب م      

طخسـل ضرعتلاو كايإف ،هليزيو هقلخي كلذ نإف ،مارح مد كفسب كناطلس ننوصت الف              . ءامدلا نم 
ةـيلول اـنلعج دـقف ًامولظم لتق نمو         (هللا لاق ًاناطلس ًامولظم لتُق نم يلول لعج دق هللا نإف هللا             

ةيآ   ئرسالا ةروس  .ًاروصنم ناك هنإ لتقلا يف فرسي الف ًاناطلس        الو هللا دنع كل رذع الو      ). ٣٣ 
كيرحتلاب   -دوقلا(ندبلا دوق هيف نأل دمعلا لتق يف يدنع          صاصقلا -  طرـفو أطخب تيلتبا نإف     ).  

نأ نع   كناطلس ةوخن كب نحمطت الف ةلتقم اهقوف امف ةزكولا يف نإف ةبوقعل كدي وأ كطوس هيلع                 
ىلإ يدؤت ىلإ اهب برقتي ةملسم ةيد مهقح لوتقملا لهأ  ىفلزهللا   .  

صرـف قـثوأ نـم كذ نإف ،ءارطإلا بحو اهنم كبجعي امب ةقثلاو كسفنب باجعإلاو كايإ                 
  .نسحملا ناسحإ نم نوكي ام قحميل هسفن يف ناطيشلا

صرـف قـثوأ نم كلذ نإف ،ءارطإلا بحو اهنم كبجعي امب ةقثلاو كسفنب باجعإلاو كايإ                
  .نسحملا ناسحإ نم نوكي ام قحميل هسفن يف ناطيشلا

كفلخب كدعوم عبتتف مهدعت وأ كلعف نم ناك اميف ديزتلا وأ ناسحإب كتيعر ىلع نملاو                كايإ  
ىلإ   عرستلا وأ  لـج هللا لاق دقو     . تقملا بجوي فلخلاو ناسحإلا لطبي نملا نإف كناسلب ةيعرلا         

ةيآ فصلا ةروس .نولعفت الام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك: (هؤانث  ٤(.  

نهولاو تركنت ا   ذإ اهيف ةجاجللاو اهنامز دنع اهيف طقاستلاو اهناوأ       لبق رومالاب ةلجعلاو كايإ     
  .هعقوم لمع لك عقأو ةعضوم رمأ لك عضف ،تحضوأ اذإ اهيف

هـب يـنعي اـمع يباغتلاو كينعي اميف ضارتعالاو ةوسألا اهيف سانلل امب راثئتسإلاو كايإو                
لوعفملا ةغيصب  "ينعي"و هب متهي امع لفاغتلا      : يباغتلا( هـنإف ،نيرظاـنلا نويعل حضو       دق امم )    

فصـتنيف ةـمظعب راـبجلا زرـبيو رومألا ةيطغأ كنع فشكت ليلق امعو              . كريغل كنم ذوخأم  
كناسل برغو كدي ةوطسو كتدح ةروسو كفنأ ةيمح كلمأ مث ،نيملاظلا           نمنومولظملا   سرتحاو .  

ريخأتو ) هوحنوبسلا نم بضغلا دنع ناسللا نم ردبي ام وأ ةدحلا  : ةردابلا(ةردابلا فكب كلذ لك     
ىلإ   كرصب عفراو ةوطسلا   نـلو رايتخإلا كلمتف كبضغ نكسي ىتح هنم كرضحي امدنع ءامسلا            

  .داعملا ركذب كمومه رثكت ىتح كسفن نم كلذ مكحت

كداـشرإ هللا بحأ نإ ًادشار هيف كلآ مل ام فونص نم دهعلا اذه يف ام عمج دق هنأ ملعا مث               
ةنـس وأ ةـلداع ةموكح نم هذه كتيالو نوكتف انم تد            هاش ام لك نم ناك ام ركذتت نأ كقيفوتو        
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. اـهنم هـب انلمع امم تدهاش امب يدتقتف هللا باتك يف ةضيرف وأ             ) ص(كيبن نع رثأ وأ ةلضاف      
ُتقثوتساو يدهع يف كيلإ    ُتدهع ام عابتا يف كسفن دهتجتو      سفنل ةجحلا نم     كـل نوكت ال يكل      ي   

ىلإ   كسفن عرست دنع ةلع    دـقو  . هؤانث لج هللا الإ ريخلل قفوي الو ءوس       لا نم مصعي سيلف   . اهاوه 
. مكناميأ تكلم امو ةاكزلاو ةالصلا ىلع ًاضيضحت هتياصو يف) ص(هللا لوسر يلإ دهع امم ناك 

  .ميظعلا يلعلا هللااب الإ ةوق الو لوح الو ،تدهع ام كل متخأ كلذبف

امل كايإو ينقفوي نأ ةبغر لك ءاطعإ ىلع هتردقو هبهاوم ميظعو هتمحر ةعس هللا لاسأ انأو 
رـثألا نسحو دابعلا يف ءانثلا نسح عم هقلخ ىلإو هيلإ حضاولا رذعلا ىلع ةماقإلا نم هاضر هيف       

هـيلإ اـنإو ،ةداهشـلاو ةداعسـلاب كلو يل           متخي نأو ،ةماركلا فيعضتو ةمعنلا مامتو دالبلا يف       
  .ًاريثك ملسو ،نيرهاطلا نيبيطلا هلا ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ،نوبغار
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X 
 
  

ىلإ رمألا ميلست -١ ءافلخلا ةريسبو ) ص(هلوسر ةنسبو هللا باتكب لمعي نا ىلع ةيواعم  
  .نيحلاصلا

نأ ةيواعمل سيلو ،نيسحلا هيخألف ثدح هب ثدح نإف ،هدعب نم نسحلل رمألا نوكي نأ                - ٢  
ىلإ دهعي   .دحأ 

هيلع تونقلاو نينمؤملا ريمأ بس كرتي نأ-٣ ريخب الإ ًايلع ركذي ال نأو ،ةولصلاب   .  

ءانثتسا   -٤ ىـلعو ،رمألا ميلست هلمشي الف ،فلأ فالآ ةسمخ وهو ،ةفوكلا لام تيب يف ا               م 
ىلإ   لمحي نأ ةيواعم   ىـلع تال                صلاو ءاطعلا يف مشاه ينب ل  ضفي نأو ،مهرد فلا ىفلا نيسحلا

نينمؤملا ريمأ عم لتق نم دالوأ يف ق             هـعم لتق نم دالوأو ،لمجلا موي        رفي نأو ،سمش دبع ينب  
  .رحي اراد جارخ نم كلذ لعجي نأو ،مهرد فلأ فلأ نيفصب

٥-               ، مهنميو مهزاجحو مهقارعو مهماش يف ،هللا ضرأ نم اوناك ثيح نونمآ سانلا نأ ىلع  
اـمب ًادـحأ عـبتي ال نأو ،مهتاوفه نم نوكي ام ةيواعم لمتحي نأو ،رمحألاو دوسألا نمؤي نأو                   

نم ًادحا لاني ال نأو ،اوناك ثيح يلع باحصأ نامأ ىلعو ،ةنحإب قارعلا لهأ               ذخأي الو ،ىضم    
              ، مـهدالوأو مهئاسنو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نونمآ هتعيشو يلع باحصأ نأو ،هوركمب يلع ةعيش

ىلإ   لصويو ،ءوسب مهنم دحأل ضرعتي الو ًائيش مهيلع بقعتي ال نأو           ام ىلعو ،هقح قح يذ لك       
  .اوناك ثيح يلع باحصأ باصأ

 هللا لوـسر تـيب لـهأ نم دحأل الو نيسحلا هيخأل الو يلع نب نسحلل يغبي ال نأ ىلعو        
  .قافآلا نم قفُأ يف ًادحأ فيخي الو ،ًارهج الو ًارس ،ةلئاغ

  

  

 

 

                                                           
X        ناـمعنلا ةسـسؤم   تاروشـنم ،نيساي لآ يضار خيشلل       " نسحلا حلص "باتك يف ةقيثولل ةيخيراتلا رداصملا َتبُث- 
 .م ١٩٩١ةعبط توريب
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وأ ا  هتنكـس ةنكس وأ ،اهتكرحت ةكرح لك يف كل ةطيحم ًاقوقح كيلع هللا نأ هللا كمحر ملعا                
  :اهب تفرصت ةلآو اهتبلق ةحراج وأ ،اهتلزن ةلزنم

يذلا هقح نم ىلاعتو كرابت هسفنل هبج وأ ام كيلع هللا قوقح ربكاو ضعب نم ربكأ اهضعب                 
ىلإ   كنرق نم كسفنل كيلع هبجوأ مث عرفت هنمو قوقحلا لصأ وه                ، كحراوج فالتخا ىلع كمدق

كيلع كلجرلو ًاقح كيلع كيديلو ًاقح كيلع        كناسللو ًاقح كيلع كعمسلو ًاقح كيلع كرصبل لعجف         
  .لاعفألا نوكت اهب يتلا عبسلا حراوجلا هذهف ،ًاقح كيلع كجرفلو ًاقح كيلع كنطبلو ًاقح

اـقح كـيلع كموصـلو ًاقح كيلع كتالصل لعجف ،ًاقوقح كيلع كلاعفأل لجو زع لعج مث                 
كنم قوقحلاجرخت مث ًاقح كيلع كلاعفألو ًاقح كيلع كيدهلو ًاقح كيلع كتقدصلو  ىلإ   نـم كريغ   

هذـهف ،كـمحر قوـقح مث كتيعر قوقح مث كت        مئأ ًاقح كيلع اهبجوأو كيلع ةبجاولا قوقحلا ىذ       
  :كيلع اهبجوأ ةثالث كتمئأ قوقحف قوقح اهنم بعشتي قوقح

مئاـقلا  : سئاسلا(سئاس لكو كلملاب كسئاس قح مث ،ملعلاب كسئاس مث ناطلسلاب كسئاس قح             
كـتيعر قح مث ،ناطلسلاب كتيعر قح كيلع اهبجوأ ةثالث كتيعر قوقحو             مامإ) هل ربدملاو رمأب  

قوـقحو   ناـميإلا نم تكلم امو جاوزالا نم كلملاب كتيعر قحو ملاعلا ةيعر لهاجلا ناف ملعلاب  
قح مث كيبأ قح مث      كمأقح كيلع اهبجوأ    ف. ةبارقلا يف محرلا لاصتا ردقب ةلصتم ةريثك كمحر         ،

قـح مـث ،كـيلع معنملا كالوم قح مث ،لوالاف لوالاو برقالاف      برقالا مث كيخأ قح مث ،كدلو       
كـماما قح مث ،ةالصلاب كنذؤم قح مث ،كيدل فورعملا يذ قح مث ،كيلع هتمعن يراجلا كالوم                 
مـث ،كـلام قح مث ،ككيرش قح مث كبحاص قح مث ،كراج قح مث ،كسيلج قح مث ،كتالص يف               

يعدـملا كمصخ قح مث ،كطيلخ قح مث  كبلاطي يذلا كميرغ قح مث ،هبلاطت يذلا كميرغ قح       ،
قـح مـث ،كـيلع ريشـملا قح مث ،كريشتسم قح مث ،هيلع يعدت يذلا كمصخ قح مث ،كيلع                    
قـح مث ،كنم رغصأ وه نم قح مث ،كنم ربكأ وه نم قح مث ،كل حصانلا قح مث ،كحصنتسم                    

لوقب كلذب ةرسم وأ لعف وأ لوقب ةءاسم هيدي ىلع كل ىرج نم قح مث ،هتلأس نم قح مث ،كلئاس             
قوـقحلا مث ،ةمذلا لهأ قح مث ،ةماع كتلم لهأ قح مث ،هنم دمعت ريغ وأ هنم دمعت نع لعف وأ                     
هـيلع بجوأ ام ءاضق ىلع هللا هناعأ نمل ىبوطف ،بابسألا فرصتو لاوحألا للع ردقب ةيراجلا            

  .هددسو هقفوو هقوقح نم

                                                           
X        باتك نم    ١٨٤ةحفص يف ةبطخلا هذه صن درو يلع نب نسحلا دمحم وبأ ققحملل      " لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت    " 

تاـعوبطملل يـملعألا ةسـسؤم تاروشنم ،يرجهلا عبارلا نرقلا مالعأ نم            ) يبلحلا(ينارحلا ةبعش نب نيسحلا نب    
  .١٩٧٤ةسماخلا ةعبطلا توريب 
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ذإف ،ًائيش هب كرشت ال هدبعت كناف ربكألا هللا ُّقح امأف           -١ ىلع كل لعج صالخإب كلذ تلعف ا        
  .اهنم بحت ام كل ظفحيو ةرخآلاو ايندلا رمأ كيفكي نأ هسفن

يدؤتف ،هللا ةعاط يف اهيفوتست نأف كيلع كسفن قح امأو          -٢ ىلإ     كعمـس ىلإو هقح كناسل      
،     لإو ،هقح كنطب ىلإ، اهقح كلجر ىلإو ،اهقح كدي ىلاو هقح كرصب ىلاو هقح              هـقح كـجرف ى

  .كلذ ىلع هللااب نيعتستو

الإ همامجإو بدألا ىلع هلمحو ريخلا ىلع هديوعتو ىنخلا نع هماركإف ناسللا قح امأو               -٣  
نمؤـي ال يـتلا ةدئافلا ةليلقلا ةعنشلا لوضفلا نع هؤافعإو ايندلاو نيدلل ةعفنملاو ةجاحلا عضومل                

، هتريس نسح هلقعب لقاعلا نيزتو هيلع ليلدلاو لقعلا دهاش دعبو اهتدئاع ةلق عم اهررض هناسل يف  
  .ميظعلا يلعلا هللااب الإ ةوق الو

ىلإ   ًاقيرط هلعجت نأ نع ههيزنتف عمسلا قح امأو        -٤ كبلق يف ثدحت ةميرك ةهوفل الإ كبلق        
ىلإ   مالكلا باب هنإف ًاميرك ًاقلخ بسكت وأ ًاريخ        نم اهيف ام ىلع يناعملا بورض هيلإ يدؤي بلقلا          

  .هللااب الإ ةوق الو ،رش وأ ريخ

اـهب لبقتسـت ةربع عضومل الإ هلاذتبا كرتو كل لحي ال امع هضغف كرصب                قح ام أو -٥  
  .رابتعالا باب رصبلا نإف ،ًاملع اهب ديفتست وأ ًارصب

ىلإ   امهب يشمت ال نأف كيلجر قح ام      أو -٦ قـيرطلا يف كتيطم امهلعجت الو كل لحيال ام          
  .هللااب الإ ةوق الو ،كل قبسلاو نيدلا كلسم كب ةكلاسو كتلماح اهنإف اهيف اهلهأب ةفختسملا

اهطسبت ال نأف كدي قح امأو      -٧ ىلإ     ةـبوقعلا هللا نم هيلإ اهطسبت امب لانتف كل لحي ال ام             
اـهرقوت نكلو ،اهيلع هللا ضرتفا امم اهضبقت الو ،لجاعلا يف ةمئاللا ناسلب سانلا نمو لج                آلاب
ىلإ اهطسبو اهل لحي ال امم ريثك نع اهضبقب يف تفرشو تلقع دق يه اذ إف ،اهيلع سيل امم ريثك 
  .لجآلا يف باوثلا نسح اهل بجو لجاعلا

الحلا يف هل دصتقت نأو ريثكل الو مارحلا نم ليلقل ءاعو هلعجتال نأف كنطب قح امأو                -٨  ل  
ىلإ   ةيوقتلا دح نم هجرخت الو     نإـف أـمظلاو عوجلاب مه اذإ هطب       ضو ةورملا باهذو نيوهتلا دح     

ىلإ   هبحاصب يهتنملا عبشلا   يـهتنملا يرلا نإو    . مركو رب لك نع ةعطقمو ةطبثمو ةلسكم      مختلا   
ىلإ هبحاصب   .ةورملل ةبهذمو ةلهجمو ةفخسم ركسلا 

نوـعأ نم هنإف ،رصبلا ضغب هيلع ةناعتسالاو كل لحي ال امم هظفحف كجرف قح امأو                 -٩  
           ، لوح الو   دييأتلاو ةمصعلا هللاابو ،هباهل فيوختلاو هللااب كسفنل ددهتلاو توملا ركذ ةرثكو ناوعألا  

  .هب الإ ةوقالو

  لاعفألا قوقح مث

ةدافو اهنأ ملعت نأف ةالصلا قح امأف       -١٠ ىلإ     كلذ تملع اذإف هللا يدي نيب اهب مئاق كنأو هللا       
              ، عرضـتملا ،نيكسملا ،يجارلا ،فئاخلا ،بهارلا ،بغارلا ،ليلذلا ماقم اهيف موقت نأ ًاقيلخ تنك

      ، هل ةاجانملا نسحو ،حانجلا نيلو فارطألا عوشخو        قارطإلاو نوكسلاب هيدي نيب ماق نم مظعملا  



 ١٢٥ 

الإ ةوـقالو ،كبونذ اهتكلهتساو كتئيطخ اهب تطاحأ يتلا كتبقرو كاكف يف هيلإ بلطلاو هسفن يف                
  .هللااب

كجرفو كرصبو كعمسو كناسل ىلع هللا هبرض باجح هنأ ملعت نأف موصلا قح امأو               -١١  
كفارطأ تنكس نإف    }رانلا نم ةنج موصلا   {: ثيدحلا يف ءاج اذكهو   . رانلا نم هب كرتسيل كنطبو      

تاـبنج عـفرتو اـهباجح يـف برطضت اهتكرت تنأ نإ          وًابوجحم نوكت نأ توجر اهتبجح يف       
ىلإ   علطتف باجحلا  نمأـت مل هللا ةيقتلا دح نع ةجراخلا ةوقلاو ةوهشلل ةيعادلا ةرظنلاب اهل سيل               ام 

  .هللااب الإ ةوق الو ،هنم جرختو باجحلا قرخت نأ

أو -١٢ ىلإ   جاتحت ال يتلا كتعيدوو كبر دنع كرخذ اهنأ ملعت نأف ةقدصلا قح ام              داهـشإلا   
ىلإ   ةمايقلا موي جاتحي ال   { ىلاعت هللا دي يف عقت ام لوأ ةقدصلا نأ         "نم ربخلا يف درو امل داهشالا        

ةـينالع هتعدوتسا امب قثوأ ًارس هتعدوتسا امب تنك كلذ تملع اذإف            . }"لئاسلا دي يف عقت نأ لبق     
،                  و لاـح لك ىلع ًارس اهيف هنيبو كنيب رمألا ناكو هتنلعأ ًارمأ هيلإ تررسأ نوكت نأ ًاريدج تنك

يـف قثوأ    اهنأك اهب هيلع راصبألاو عامسألا داهشإب     ) ـب(اهنم هتعدوتسا اميف هيلع رهظتست ملو         
اهب تنتما  اذإف كل اهنأل دحأ ىلع اهب نتمت مل مث ،كيلإ كتعيدو ةيدأت يف هب قثت ال كنأك ال كسفن                    

ىلإ   اهنم كلاح نيجهت لثم اهب نوكت نأ نمأت مل         مل كنأ ىلع ًاليلد كلذ يف نأل هيلع اهب تننم نم        
  .هللااب الإ ةوق الو ،دحأ ىلع اهب نتمت مل اهب كسفن تدرأ ولو اهب كسفن درت

ُت ناف ىدهلا قح امأو     -١٣ ىلإ   ةدارإلا اهب صلخ    دـيرت الو هلوبقو هتمحرل ضرعتلاو كبر        
       ا نويع  ىلإ   دصقت امنإ تنكو ًاعنصتم الو ًافلكت     م نكت مل كلذك تنك اذإف ،هنود نيرظانل ملعاو . هللا 

للذتلا كلذكو ،ريسعتلا مهب دري ملو ريسيتلا هقلخب دارأ امك ،ريسعلاب داري الو ريسيلاب داري هللا نأ                 
 ُقهدتلا نم كب ىلوأ    الو اـمهيف ةفلك الف نك  سمتلاو للذتلا امأف نينقهدتملا يف ةنوؤملاو ةفلكلا نأل ن

  .هللااب الإ ةوقالو ،ةعيبطلا يف نادوجوم امهو ةقلخلا امهنأل امهيلع ةنوؤم

  ةمئألا قوقح مث

هل هللا هلعج امب كيف ىلتبم هنأو ةنتف هل تلعج كنأ ملعت نأف ناطلسلاب كسئاس قح امأف                  -١٤  
الو همـصاخت ال     :هـكحامت ال  {هـكحامت ال نأو ةحيصنلا يف هل صلخت نأو ناطلسلا نم كيلع               

  }هعزانت ب دقو        نـم هـئاطعإل فـطلتو للذتو    . هكالهو كسفن كال  ه ببس نوكتف كيلع هدي تطس
ال : هزاـعتال {هزاـعت الو    . هللااـب كـلذ يف هيلع نيعتستو كنيدب رضي الو كنع هفكي ام ىضرلا             

هـهوركمل اهتـضرعف كسـفن تققعو هتققع كلذ تلعف نإ كنإف ،هدناعت الو               }ةزعلا يف هضراعت    
ةوق الو ،كيلإ ىتأ اميف هل ًاكيرشو كسفن ىلع هل ًانيعم نوكت نأ ًاقيلخ تنكو كيف ةكلهلل هتضرع                  و
  .هللااب الإ

١٥-          حو هسلجمل ريقوتلاو هل ميظعتلاف ملعلاب كسئاس قح امأو لاـبقإلاو هـيلإ عامتسالا نس       
كـمهف هرضح   ُتو كلقع هل غرفت نأب ملعلا نم هنع كب ىنغ ال اميف كسفن ىلع هل ةنوعملاو هيلع                

  ُتو) كبلق(هل يكذتو    ) كـيلإ (ىقلأ اميف كنأ ملعت نأو تاوهشلا صقنو تاذللا كرتب كرص     ب هل يلج
ىلإ   هلوسر هتلاـسر ةـيدأت يف هنخت الو مهيلإ هنع ةيدأتلا نسح كمزلف لهجلا لهأ نم كيقل نم                  
  .هللااب الإ ةوق الو لوح الو ،اهتدلقت اذإ هنع اهب مايقلاو



 ١٢٦ 

كسئاس قح امأو     -١٦ كاذ هـكلمي ال ام كلمي اذه نأ الإ ناطلسلاب كسئاس نم وحنف كلملاب               
هـقح نيـبو كنيب لوحيو ،هللا قح بوجو نم كجرخت نأ الإ كنم لجو قد اميف هتعاط كمزلت                   

ىلإ   تعجر هتيضق اذإف ،قلخلا قوقحو     ىـلإ    عجراف هللا قح تيضق اذإ يأ     {هقح     }كـكلام قـح    
  .هللااب الإ ةوقالو ،هب تلغاشتف

  ةيعرلاقوقح مث 

امنإ هنإف مهيلع كتوق لضفب مهتيعرتسا امنإ كنأ ملعت نأف ناطلسلاب كتيعر قوقح امأف               -١٧  
ةـيعر كـل هريص ىتح هل       ُذو هفعض هكافك نم ىلوأ امف ،مهلذو مهفعض كل ةيعرلا لحم مهلحأ           

 )هللااـب (الإ كـنم همظاعت اميف رصنتس    يالو ةوق الو ةزعب كنم عنمتي ال ،ًاذفان هيلع كمكح ريصو            
هلصاو ملحلاو راقولا ةانقك ةانألا ،ةنايصلاو ةيامحلاو ةظافحلا        : ةطايحلا{ةانألاو ةطايحلاو ةمحرلاب    

يتلا ةوقلاو ةزعلا هذه لضف نم هللا كاطعأ ام تفرع اذإ كالوأ امو               }راظتنالا نأ اـهب    ترـه ق، 
  .هللااب الإ ةوق الو ،هيلع معنأ اميف هاطعأ هللا ركش نمو ،ًاركاش هللا نوكت

نم كالوو ،لمعلا نم كا     تآاميف مهل كلعج دق هللا نأ ملعت نأف ،ملعلاب كتيعر قح امأو              -١٨
حـصانلا ،قيفشـلا نزاخلا ماقم مهل هب تمقو كلذ نم هللا كالو اميف تنسحأ نإف ،ةمكحلا ةنازخ             
هـيدي يف يتلا لاومألا نم هل جرخأ ةجاح اذ ىأر اذإ يذلا بستحملا رباصلا ،هديبع يف هالومل                  

تنك الاو  }هلمأي يذلا هنوعو لجرلا مداخ    : لمألا{ًادقتعم المآ كلذل تنكو ،ًادش      ار تنك  ًانئاخ  هل ، 
  .ًاضرعتم ةزعو هبلسلو ًاملاظ هقلخلو

١٩-     مب كتيعر قح امأو     َت نأف ،حاكنلا كل      س اهلعج هللا نأ ملع ،   ًاسنأو ًاحارتس مو ًانك ةـيقاوو
ذ نأ ملعيو   هبحاص ىلع هللا دمحي نأ بجي ا      مكنم دحاو لك كلذكو   نأ بـجوو هيلع هنم ةمعن ك       ل 

     يو هللا ةمعن ةبحص نسح اهب قفر  ي  اـميف مزـلأ اهب كتعاطو ظلغأ اهيلع كقح ناك نإو            يو اهمرك
ءاضـق اهيلإ نوكسلا عضومو ةسناؤملاو ةمحرلا قح اهل نإف ،ةيصعم نكت مل ام تهركو تببحأ                

  .هللااب الإ ةوقالو ،ميظع كلذو اهئاضق نم دب ال يتلا ةذللا

ُقح امأو  -٢٠ تنأ ال هكلمت كنأو كمدو كمحلو كبر قلخ هنأ ملعت نأف نيميلا كلمب كتيعر                  
نـمب كـلذ كافك هللا نكلو ،ًاقزر هل تيرجأ الو ًَارصب الو ًاعمس هل تقلخ الو هللا نود هتعنص                    
هسـبلتو لكأت امم همعطتف هتريسب هيف ريستو هيف هظفحتل هايإ كعدوتساو هيلع كنمتئاو كل هرخس                

ىلإ   تجرخ) هـ(ـتهرك نإف ،قيطي ال ام هلفك       ُت الو سبلت امم    بذـعت ملو هب تلدبتساو هنم هللا        
  .هللااب الإ ةوق الو ،هللا قلخ

  محرلا قح امأو

ُقحف -٢١            دحأ لمحي ال ثيح كتلمح اهنأ ملعت نأ كمأ ال ام اهبلق ةرمث نم كتمعطأو ،ًادحا           
ي  اهرصبو اهعمسب كتقو اهنأو ،ًادحأ       دحأ معط اـهحراوج عيمجو اهرشبو اهرعشو اهلجرو اهديو        

دي كنع اهتعفد ىتح اهمغو اهلقثو اهملأو اههوركم هيف امل ةلمتحم ،ةلبوم ،ةحرف ،كلذب ةرشبتسم               
ىلإ   كتجرخأو ةردقلا  أـمظتو كـيورتو ىرعتو كوسكتو يه عوجتو عبشت نأ تيضرف ضرألا             

ًاءاوـح كل اهرجحو ًاءاعو كل اهنطب   ناك  واهقرأب مونلاب كذذلتو ،اهسؤبب كعنتو يحضتو كلظُتو        



 ١٢٧ 

كـلذ ردق ىلع اهركشتف ،كنودو كل اهدربو ايندلا رح رشابت            ًاءاقو كل اهسفنو ًاءاقس كل اهيدثو       ،
  .هقيفوتو هللا نوعب الإ هيلع ردقت الو

يـف تـيأر امهمف نكت مل هالول كنأو هعرف كنأو كلصأ هنأ ملعتف كيف كيبأ قح امأو                   -٢٢  
ةوق الو ،كلذ ردق ىلع هركشاو هللا دمحأو هيف كيلع ةمعنلا لصأ كابأ نأ               ملعاف كبجعي امم كسفن     

  .هللااب الإ

كـنأو هرـشو هرـيخب ايندلا لجاع يف كيلإ فاضمو كنم هنأ ملعتف كدلو قح امأو                  -٢٣  
هسـفن يـفو كيف هتعاط ىلع هل ةنوعملاو هبر ىلع ةلالدلاو بدالا نس                    ح نم هتيلو امع لوؤسم

     ،  رذعملا ،ايندلا لجاع يف هيلع هرثأ نسحب نيزتملا لمع هرمأ يف لمعاف  بقاعمو كلذ ىلع باثمف
  .هللااب الإ ةوق الو ،هنم هل ذخألاو هيلع مايقلا نسحب هنيبو كنيب اميف هبرىلإ 

يذـلا كزـعو هيلإ ءيجتلت يذلا كرهظو اهطسبت يتلا كدي هنأ ملعتف كيخأ قح امأو                 -٢٤  
الو ،هللا قحب ملظلل ةدع الو هللا ةيصعم ىلع ًاحالس          هذختت الف اهب لوصت يتلا كتوقو هيلع دمتعت         

هـيلإ ةحيصـنلا ةـيدأتو هنيطايش نيبو هنيب لوحلاو هودع ىلع هتنوعمو هسفن ىلع هترصن عدت                 
كـيلع مرـكأو كدنع رثآ هللا نكيلف الإو هل ةباجإلا نسحأو هبرل داقنإ نإف ،هللا يف هيلع لابقإلاو                   

  .هنم

٢٥-      ولاب كيلع معنملا قح امأو ةقادصـلاو ةـبحملاو كـلملاو ةرصنلا حتفلاب        : ءالولا{ءال   
هتشحوو قرلا لُذ نم كجرخأو هلام كيف قفنأ هنأ ملعت نإف           }ةبارقلاو ىلإ     اهسـنأو ةـيرحلا زع      
رهقلا نجس نم كجرخأو ،زعلا ةحئار كدجوأو ،ةيدوبعلا قلح كنع كفو ةكلملا رسأ نم كقلط               أو

كغرفو كرسأ لحو كسفن ككلمف اهلك ايندلا كحاب        أو فاصنإلا ناسل كل طسبو ،رسعلا كنع عفدو       
كتايح يف كمحر يلوأ دعب كب قلخلا ىلوأ هنأ ملعتف ،هلام يف ريصقتلا كلذب لمتحاو كبر ةدابعل                 

هيلع رثؤت الف    }ةنواعملا: ةفناكملا{هللا تاذ يف كتفناكمو كتنوعمو كرصنب قلخلا قحأو كتومو            ،
  .كيلإ جاتحا ام كسفن

ُقح امأو  -٢٦ كالوم   ةـيقاوو هـيلع ةـيماح كلعج هللا نأ ملعت نأف كتمعن هيلع ةيراجلا                  
كلذ يف نوكيف رانلا نع كبجحي نأ يرحلابف ،هنيبو كنيب ًاببسو ةليسو كل هلعجو ًالقعمو ًارصانو                
كـلام نم هتقفنأ امل ةأفاكم محر هل نكي مل اذإ لجاعلا يف هثاريمب كل مكحيو لجآلا يف هنم باوث                    

ةوق الو ،هثاريم كل بيطي ال نأ كيلع فيخ هفخت مل نإف ،كلام قافنإ دعب ه                قح نم هب تمقو هيلع    
  .هللااب الإ

رشنتو هفورعم ركذتو هركشت نأف كيلع فورعملا يذ قح امأو          -٢٧ ةنسـحلا ةـلاقملا هل       
. ةينالعو ًارس هتركش دق تنك كلذ تلعف اذإ كنإف ،هناحبس هللا نيبو كنيب اميف ءاعدلا هل                صلختو

اـهيلع يـف   : ريمضلا{اهيلع كسفن ًانطوم هل ًادصرم تنك الإو هتأفاك لعفلاب هتأفاك          م نكمأ نإ مث   
ىلإ عجري   .}اهتقو يف ةأفاكملا ىلع كسفن ءيهتو بقارتو دصرت يأ ،ةأفاكملا 

كيعادو كبرب كركذم هنأ ملعت نأف نذؤملا قح امأو         -٢٨ ىلإ     ىـلع كناوعأ لضفأو كظح      
كتيب يف تنك نإو كيلإ نسحملل كركش كلذ ىلع هركشتف        كيلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا ءاضق       
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ةبحـص نسحأف اهيف كش ال كيلع هللا نم ةمعن هنأ تملعو ًامهتم هرمأ يف هللا نكت مل كلذل ًامهتم                    
  .هللااب الإ ةوق الو ،لاح لك ىلع اهيلع هللا دمحب هللا ةمعن

يب اميف ةرافسلا دلقت دق هنأ ملعت نأف كتالص يف كمامإ قح امأو-٢٩ ىلإ ةافولاو هللا نيبو كن   
ماـقملا مه كافكو هيف بلطت ملو كيف بلطو هل عدت ملو كل اعدو هنع ملكتت ملو كنع ملكتو كبر                    

كـنود هـب ناك ريصقت كلذ نم ءيش يف ناك نإف كلذ هفكت ملو       . كيف هل ةلءاسملاو هللا يدي نيب     
كتالـص ىـقوو هسـفنب      كسفن ىقوف ،لضف هيلع كل نكي ملو هيف هكيرش نكت مل ًامثآ ناك نإو               

  .هللااب الإ ةوق الو لوح الو كلذ ىلع هل ركشتف ،هتالصب

كفنك هل نيلت نأف سيلجلا قح امأو         -٣٠ هفصنتو كبناج هل بيطتو     }لظلاو بناجلا : فنكلا{   
ىلإ   ظفللا يف دصقتو تظحل اذإ ظحللا عزن يف قرغت الو ظفللا ةاراجم يف             نإو تظفل اذإ هماهفا     

هنذإب الإ موقت الو رايخلاب ناك كيلإ سلاجلا ناك نإو رايخلاب هنع مايقلا ي          ف تنك هيلإ سيلجلا تنك    
  .هللااب الإةوق الو 

ًاـعيمج نيلاـحلا يف هتنوعمو هترصنو ًادهاش هتماركو ًابئاغ هظفحف راجلا قح امأو               -٣١  
ءوس نع هل ثحبت الو ةروع هل عبتت الو         }بايغلاو دوهشلا : نيلاحلاب دارملا {  نإـف ،اـهفرعتل   ) ة(، 

تثحب ول ،ًاريتس ًارتسو ًانيصح ًانصح تملع امل تنك ،فلكت الو كنم ةدارإ ريغ نع هنم اهتفرع                 
دنع هملست ال   . ملعي ال ثيح نم هيلع عمتست ال      . هيلع هئاوطن ال هيلإ لصتت مل ًاريمض هنع ةنسألا        

الو ك ـيلع لـهج اذإ هنع كملح رخدت الو    . هتلز رفغتو هترثع ليقت   . ةمعن دنع هدسحت الو ةديدش    
ةرشاعم هرشاعتو ةحيصنلا لماح ديك هيف لطبتو ةميتشلا ناسل هنع درت           . هل ًاملس نوكت نأ جرخت   

  .هللااب الإ ةوق الو لوح الو ،ةميرك

نـم لـقأ الـف الإو ًاليبـس هيلإ تدجو ام لضفلاب هبحصت نأف بحاصلا قح امأو                   -٣٢  
ىـلإ  هنيبو كنيب اميف كقبسي الو كظفحي امك هظفحتو كمركي امك همركت نأو فاصنإلا         ، ةـمركم  

هتدـضاعمو هتطايحو هتحيصن كسفن مزلت     . ةدوملا نم قحتسي امع هب رصقت الو هتأفاك كقبس نإف         
الو ةـمحر  ) هيلع(نوكت مث ،هبر ةيصعم نم ،هب مهي ال اميف هسفن ىلع هتنوعمو هبر ةعاط ىلع             

  .هللااب الإ ةوق الو ،ًاباذع هيلع نوكت

ك باغ ناف كيرشلا قح امأو      -٣٣ همكح نود كمكح ىلع مزعت الو هتيواس رضح نإو هتيف           
نأ "انغلب نإف ناه وأ زع اميف هتنايخ هنع يفنتو هلام هيلع ظفحتو هترظانم نود كيأرب لمعت الو                  

هللااب الإ ةوق الو"انواختي ملام نيكيرشلا ىلع هللا دي   .  

الو هلح يف الإ هقفنت الو هلح نم الإ هذخأت ال نأف لاملا قح امأو              -٣٤ هعضاوم نع هفرحي    
ىلإ   ًاببسو هيلإ الإ هللا نم ناك اذإ هلعجت الو هقئاقح نع هفرصت الو             كسفن ىلع هب رثؤت الو     . هللا 

 ًاينعم نوكتف كبر ةعاطب هيف لمعي الو ككرت يف هتفالخ نسحي ال نأ يرحلابو كدمحي ال هلعل نم 
ءوـبتو ةـمينغلاب بهذيف هبر      ةعاطب لمعيف هسفنل ًارظن نسحأ كلام يف ثدحأ امبو كلذ ىلع هل             

 }ريخلا يف لمعتسي دقو رشلا نم لعفلا ىلع بترتي ام         : ةعبتلا{ةعبتلا عم ةمادنلاو ةرسحلاو مثالاب      
  .هللااب الإ ةوق الو
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كل بلاطلا ميرغلا قح امأو       -٣٥ ضـعب يـفو    . نويدلا ىلع اضيا قلطيو نئادلا    : ميرغلا{ 
فوأ ًارسوم تنك ناف    })كل بلاطملا ميرغلا  (خسنلا   : لـطملا {هلطمتو هدرت ملو هتينغأو هتيفكو هتي        

هللا لوسر ناف     }هتقو نع هريخاتو قحلا ءادا يف للعتلاو فيوستلا         "مـلظ ينغلا لطم   ": لاق) ص( 
مـلو ًافيطل ًادر كسفن نع هتددرو اليمج ًابلط هيلإ تبلطو لوقلا نسحب هتيضرأ ًارسعم تنك نإو                 

هللااب الإ ةوق الو ،مؤلكلذ نإف ،هتلماعم ءوسو هلام باهذ هيلع عمجت  .  

طيلخلا قح امأو     -٣٦ الو هرغت ال نأف   }اهوحنو سيلجلاو كيرشلاو ميدنلاك طلاخملا    : طيلخلا{   
هبحاص ىلع ىقبي ال يذلا ودعلا لمع هضاقتنا يف لمعت الو هعدخت الو هلفغت الو هبذكت الو هشغت             

  .هللااب الإ ةوق الو ،ًابر لسرتسملا نبغ نأ تملعو كسفن يلع هل تيصقتسا كيلإ نأمطا نإو

مـلو هتجح يف خسفنت مل ًاقح كيلع يعدي ام ناك نإف كيلع يعدملا مصخلا قح امأو                  -٣٧  
                ، دوهشلا ةداهش نود هقحب هل دهاشلاو اهيلع مكاحلاو هل كسفن مصخ تنكو هتوعد لاطبإ يف لمعت

، : هعور{ هنيدب هتدشانو هتعورو هب تقفر الطاب هيعديام ناك ناو كيلع هللا قح كلذ ناف              هعزفا
يذـلا هطغلو مالكلا وشح تيقلأو هللا ركذب كنع هتدح ترسكو            }هب هتبلطو هتفلح  : هنيدب هتدشانو   

هـتدح يأ كودـع ةـيداعو       . نيبتي الو طالتخاو ةبلج هيف مالك     : طغللا{كودع ةيداع كنع دريال     
 }هدـحا : هوحنو نيكسلا ذخش نم هلصاو بضغي يأ كيلع ذحشيو هررض         : مسلا ةيداعو ،هبضغو  

،   . رشلا ثعبت ءوسلا هظفل نأل ،هتوادع فيس كيلع ذحشي هبو همثاب ءوبت لب             رشـلل ةعمقم ريخلاو
  .هللااب الا ةوق الو

جرـخمب هـتلواقم يـف تلمجأ اقح هيعدت ام ناك ناف هيلع يعدملا مصخلا قح امأو                -٣٨  
هيلع يعدملا عمس يف ةطلغ ىوعدلل نإف         }ةثحابملاو ةلداجملا : ةلواقملا{ىوعدلا   دصق تدصقو  ، 

لـيقلاب هتعزانمب كتجح نع لغاشتت ملو فطللا فطلأو نايبلا نيبأو ةلهملا لهمأو قفرلاب كتجح           
  .هللااب الإ ةوق الو ،كرد كلذ يف كل نوكي الو كتجح كنع بهذتف لاقلاو

ر هجو هل كرضح نإف ريشتسملا قح امأو  -٣٩ امب هيلع ترشأو ةحيصنلا يف هل تدهج ي أ 
ظلغلا نإو ةشحولا سنؤي نيللا نإف ،نيلو ةمحر كنم نكيل كلذو هب تلمع  هناكم تنك ول كنأ ملعت      

هتللد كسفنل هب ىضرتو هيأرب قثت نم هل تفرعو يأر هل كرضحي مل نإو سنالا عضوم شحوي                 
الو ،ًاحصـن هرخدت ملو      }ولأي ال أنم هرصقت مل    : هلأت مل {ًاريخ هلأت مل تنكف ،هيلإ هتدش       رأو هيلع   

  .هللااب الإ ةوقالو لوح

اذإ هيأر نم هيلع كقفاوي اميف همهتت الف كيلع ريشملا قح امأو              -٤٠ يـه امنإف كيلع راش     أ 
الف هتمهت امأف ،هيأر تمهتا اذإ رايخلاب هيأر يف هيلع نكف           . مهفالتخاو اهيف سانلا فرصتو ءارآلا    

هيأر صاخشأنم كل ادب ام ىلع هركش عدت الو ،ةرواشملا قحتسي نمم كدنع ناك اذإ كل زوجت                    
إلاو ركشلاب هيخأ نم كلذ تلبقو      هللا تدمح كقفاو اذإف ،هتروشمو هجو نسحو       يف ةأفاكملاب داصر    

  .هللااب الإ ةوق الو ،كيلإ عزف نإ اهلثم

هـنأ هـل ىرت يذلا قحلا ىلع ةحيصنلا هيلإ يدؤت نأ هقح نإف حصنتسملا قح امأو                  -٤١
لقع لكل نإف ،هلقع هقيطي امب       مالكلا نم هملكتو  . هعماسم ىلع نيلي يذلا جرخملا جرخيو لمحي        

  .هللااب الإ ةوق الو ،ةمحرلا كبهذم نكيلو ،هبنجيو هفرعي مالكلا نم ةقبط
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كبلق هل بئرشت مث كحانج هل نيلت نأف حصانلا قح امأو             -٤٢ هـقنع دـم    : ءيشلل بأرشإ { 
اهيف رظنت مث ،هتحيصن هنع مهفت ىتح كعمس هل حتفتو          }حصن نم كبلق ىقست نأ دارملاو هرظنيل         ،

قفو نكي مل نإو ،هتحيصن هل تفرعو هنم تلبقو كلذ ىلع هللا تدمح باوصلل اهيف قفو ناك نإف  
ًاقحتسـم كدـنع نوكي نأ الإ       . اطخأ هنأ الإ ًاحصن كلأي مل هنأ تملعو همهتت ملو هتمحر اهيف اهل            

  .هللااب الإ ةوق الو ،لاح لك ىلع هرمأ نم ءيشب أبعت الف ةمهتلل

نإف ريبكلا قح امأو    -٤٣ سإ لالجإو ةنس ريقوت هقح       يـف لضـفلا لـهأ نم ناك اذإ هم          ال 
ىلإ   هقبست الو ماصخلا دنع هتلباقم كرتو هيف هميدقتب مالسإلا         الو قـيرط يـف همؤت الو قيرط         

                 ، مالـسإلا ردـقب نسلا قح امنإف ةنس عم همالسإ قحب هتمركأو تلمحت كيلع لهج نإو هلهجتست
  .هللااب الإ ةوقالو

ف ريغصلا قح امأو    -٤٤ هـب قـفرلاو هـيلع رتسـلاو هنع وفعلاو هميلعتو هفيقثتو هتمحر              
كـلذ ن   إف هتكحامم كرتو هل    ةارادملاو ،ةبوتلل ببس هنإف هتثادح رئارج ىلع رتسلاو هل ةنوعملاو         

  .هدشرل ىندأ

ءاعدلاو هتجاح دس ىلع تردقو ةقدص تأيهت اذإ هؤاطعإف لئاسلا قح امأو  -٤٥ اـميف هـل     
كلذ ىلع مزعت ملو هل ةمهتلا هيلر تقبسو هقدص يف تككش نإو هتبل             ط ىلع هل ةنواعملاو هب لزن     

ىلإ   برقتلا نيبو كنيب لوحيو كظح نع كدصي نأ دارأ ناطيشلا ديك نم نوكي نأ نمأت مل                كبر  
كسـفن يف ضرع ام ىلع هتيطعأو هرمأ يف كسفن تبلغ نإو       . ًاليمج ًادر هتددرو هرتسب هتكرتو    

  .رومالا مزع نم كلذ نإف ،هنم

 هلضـفل ةـفرعملاو هل ركشلاب ىطعأ ام هنم لبق ىطعأ نإ هقحف لوؤسملا قح امأو                -٤٦
يف بيرثتلا سيل نأو عنم     ) هلامف(عنم نإ هنأ ملعأو     . نظلا هب نسحأو هعنم يف رذعلا هجو بلطو       

إلا نإف ًاملاظ ناك نإو}ةمالملاو خيبوتلا: بيرثتلا{هلام  رافك مولظلناسن   .  

و هب هللا كرس نم قح امأو       -٤٧ هتركـش مث الوأ هللا تدمح كل اهدمعت ناك نإف ،هيدي ىلع         
نـكي مل نأو ةأفاكملا هل    تدصرأو ءادتبالا لضف ىلع هتأفاكو ءازجلا عضوم يف هردقب كلذ ىلع          

معن بابسأ نم ًاببس ناك اذإ اذه تببحأو اهب كدحوت ،هنم هنأ تملعو هتركشو هللا تدمح اهدمعت                 
، وجرتو كيلع هللا  الو ،دـمتعي مل ناك نإو تناك ام ثيح ةكرب معنلا بابسأ نإف  ًاريخ كلذ دعب هل  

  .هللااب الإ ةوق

ىـلوأ وفعلا ناك اهدمعت ناك نإف لعف وأ لوقب هيدي ىلع ءاضقلا كءاس نم قح امأو                  -٤٨  
دعب رصتنا نملو     "لوقي هللا ناف  . قلخلا نم هلاثمأ ريثك عم بدألا نسحو عمقلا نم هل هيف امل كب            

ىلإ   -ليبس نم مهي    لع ام كئلوأف هملظ    لاقو ) ٤١ةيآ ىروشلا ةروس    (" رومألامزع نم    : -هلوق 
لحنلا ةروس   ("نيرباصلل ريخ وهل متربص نئلو هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو           ": لجو زع 

دمعت يف هتأفاك دق نوكتف هنم راصتنالا دمعتب هملظت مل ًادمع نكي مل نإف دمعلا يف اذه         ). ١٢٦ةيآ  
  .هللااب الإ ةوق الو ،هيلع ردقت ام فطلأب هتددرو هب تقفرو ،أطخ ىلع
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مهفلأتو مّئيسمب قفرلاو ةمحرلا حانج رشنو ةمالسلا رامضإف ةماع كتلم لهأ قح امأو              -٤٩  
ىلإ   مهنسحم ركشو مهحالصتساو   ىلإ   هناسحإ نإف كيلإو هسفن     هاذأ كنع فك اذإ كيلإ هناسحإ هسفن     

ًاـعيمج مهتلزنأو كترصنب ًاعيمج مهرصناو كتوعدب ًاع        يمج مهمعف هسفن كنع سبحو هتنؤم كافكو      
كاـتأ نـمف    . خألا ةلزنمب مهطسوأو دلولا ةلزنمب مهريغصو دلاولا ةلزنمب مهريبك ،مهلزانم كنم          

  .هيخأ ىلع خألل بجي امب كاخأ لصو. ةمحرو فطلب هتدهاعت

عج امب ىفتو هللا لبق ام مهنم لبقت نأ مهيف مكحلاف ةمذلا لهأ قح امأو               -٥٠ نـم مهل هللا ل      
ىـلع هـب هللا مكح امب مهيف مكحتو هيلع اوربجأو مهسفنأ نم اوبلط اميف هيلإ مهلكتو هدهعو هتمذ                   

ءاـفولاو هللا ةمذ ةياعر نم مهملظ نيبو كنيب نكيلو ،ةلماعم نم            ) مهنيبو(كنيب ىرج اميف كسفن     
 "همصخ تنك ًادهاعم ملظ نم": لاق هنأ انغلب هنإف لئاح هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعو هدهعب
  .هللااب الإ ةوق الو لوح الو ،هللا قتاف

لمعلاو اهتياعر كيلع بجي لاوحألا نم لاح يف اهنم جرخت ال كب ًاطيحم ًاقح نوسمخ هذهف           
بر هللا دـمحلاو ،هللااـب الإ ةوـق الو لوـح الو ،كلذ ىلع هؤانث لج هللااب ةناعتسالاو اهتيدأت يف                     

 .نيملاعلا
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  :صاخو ماع: نابرضف نييمدآلا قوقح يف فورعملاب رمألا امأف) لصف(

يوذ  نـم ليبسـلا وـنب هقرطي ناك وا هروص مدهتسا وأ هبرش لطعت اذإ دلبلاكف ماعلا امأف                   
حالصإب رمأ ررض هيف مهيلع هجوتي       مل لام لاملا تيب يف ناك نإف ،مهتنوعم نع اوفكف تاجاحلا            

،      قوقحاهنأل ،مهب زايتجالا يف ليبسلا ينب ةنوعمبو مهروس ءا          نبو مهبرش  مـهنود لاملا تيب مزلت  
م هروـس ءاـنبب رـمألا ناك لاملا تيب زوعأ اذإ امأف ،مهعماوجو مهدجاسم تمدهتسا ول كلذكو                

ىلإ   اهجوتم مهيف ليبسلا ينب ةاعارمو مهعماوجو مهدجاسم ةرامعو مهبرش حالصإو          يوذ ةـفاك    
يـنب ةاـعارم يفو مهلمع يف ةنكملا ووذ عرش نإو ،هب رمألا يف مهدحأ نيعتي الو مهنم ةنكملا                   
يـنب ةاعارم يف ناذئتسالا مهمزلي ملو هب رمألا قح بستحملا نع طقس هب مايقلا اورشابو ليبسلا             

مدهتسملاو مرتسملا نم هءانب نوديعي ام مده اودارأ ول نكلو ،امودهم ناك ام ءانب يف الو ليبس                 لا
نود رمألا يلو ناذئتساب الإ مهعماجو هروس نم دلبلا لهأ مع اميف همده ىلع مادقإلا مهل نكي مل                  

رئاشعلا يف دجاسملا نم صخ اميف زاجو هترامعب مايقلا هنيمضت دعب همده يف مهل نذأيل بستحملا       
اـم ماـمتإب مهذخأي نأ هل        سيلو هومدهام ءانبب مهذخأي نأ بستحملا ىلعو ،هونذأت       سي ال ألئابقلاو  

دلبلا يف ماقملا ناك نإف ،مرتسا ام ةرامعو مدهتسا ام ءانب نع ةنكملا ووذ فك اذإ امأف ،هوفنأتسا                  
،     دـلبلا يـف ماقملا رذعت نإو      . هايإو مهكرات اعنقم لق نإو برشلا ناكو انكمم        هبرـش لـيطعتل  

حسفي نأ رمألا ىلول زجي مل هليطعت مالسإلا رادب رضي        ًارغثدلبلا ناك ن    إف ،رظن ةروس ضاحدناو     
ريثأـت ناـكو هب ةنكملا ىوذ ةفاك مايق يف تثدح اذإ لزاونلا مكح همكح ناكو هنع لاقتنالا يف                   

ًارغث دلبلا اذه نكيمل نإو ،هلمع يف ةنكملا لهأ بيغرتو هب ناطلسلا مالعإ اذه لثم يف بستحملا   
ًاربج هلهأ ذخأي نأ بستحملل نكي ملو فخأ همكحو رسيأ هرمأ ناك مالسإلا رادب       ًارصم هـترامعب     

زـجع مادتـسا ام بستحملا مهل لوقيف هدجتسيف لاملا هزوعأ ولو ،هب موقي نأ                قحأناطلسلا نأل     
اـهعم نكمي يتلا هحل     اصم يف فرصي ام مازتلا وأ هنع لاقتنالا نيب نوريخم متنأ هنع ناطلسلا            

ىلإ   هوباجأ نإف ،هناطيتسا ماود    لك ذخأي نأ زجي ملو مهسفن هب حمست ام مهتعامج فلك كلذ مازتلا              
دحاو لك جرخيل لوقيو ريثك الو لبق نم هسفن هب حمست الام اربج مزتلي نأ هنيع يف مهنم دحاو                    

ةـيافك تـعمتجا اذإ     ىـتح لـمعلاب ناعأ لاملا هزوعأ نمو هب اسفن باطو هيلع لهس ام مكنم                
يـف ذئنيح عرش اسفن هب باط اردق ةنكملا لهأ نم دحاو لك نامضل اهعامتجا حولي وأ ةحلصملا           
مزلي ال نامضلا اذه لثم ناك نإو ،هنمض ام مازتلاب ةعامجلا نم نماض لك ذخأو ةحلصملا لمع            

اذإو . عـسو أ هيف نامضلا مكح ناكف عسوم حلاصملا نم مع ام مكح نأل ،ةصاخلا تالماعملا يف              
ريصـي الئل اهيف ناطلسلا نذأتسي ىتح اهب مايقلاب مدقتي نأ بستحمل            لنكي مل ةحلصملا هذه تمع      
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اهيف ناطلسلا ناذئتسا قشو تلق نإف ،هتبسح دوهعم نم ةحلصملا هذه تسيل ذإ هيلع اتاتفم درفتلاب        
  .ناذئتسا ريغ نم اهيف هعورش زاج هناذئتسا دعبل ررضلا ةدايز فيخ وأ

اـهنم جورخلاب رمأي نأ بستحمللف ترخأ اذا نويدلاو تلطم اذإ            قوقحلا لكفصاخ  لا امأو   
مزالـي نأ هلو ،مكح سبحلا نأل اهب سبحي نأ هل سيلو             قوقحلاباحصأ هادعتسا اذإ ةنكملا عم        ،

ىـلإ    كـلذ راقتفال براقألا تاقفنب ذخألا هل       سيلو ،مزالي نأ قحلا بحاصل نأل اهيلع       داـهتجا   
     ، ،             هل بجن نميف يعرش اـهئادأب هل ذخأي نأ هل زوجيف اهضرف دق مكاحلا نوكي نأ الإ هيلع بجيو

ذئنيح زوجيف مكاحلا اهب مكحي ىتح اهيف هل         ضارتعالاو راغصلا نم هتلافك بجن نم ةلافك كلذكو       
  .اهيف ةقحتسملا طروشلا ىلع اهب مايقلاب رمأي نأ بستحملل

رمأـي نأ زوجيو ،مهداحآو سانلا نايع       أ اهيف رمأي نأ هل     سيلف عئادولاو اياصولا لوبق امأو    
يـف فورعملاب هرماوأ نوكت لاثملا اذه ىلع مث ،ىوقتلاو ربلاب نواعتلا ىلع اثح مومعلا ىلع اهب        

نييمدآلاقوقح  .  

ىلاعت هللا    قوقحنيب اكرتشم ناك اميف فورعملاب رمألا امأو        ) لصف ( نيـيمدآلا   قوـقحو    
نم بيدأت هلو نقروف اذإ ددعلا ماكحأ ءاسنلا مازلإو نبلط    اذ  إنهئافكأ ىمايألا حاكنب ءايلوألا ذخأكف      

  .ءايلوألا نم عنتما نم بيدأت هل سيلو ءاسنلا نم ةدعلا يف فلاخ

ىـفنلا نع هرزعو اربج ءابآلا ماكحأب هذخأ هبسن قوحلو همأ            شارف تبث دق ادلو ىفن نمو       
باـبرأ كلذـكو ،نوقيطي الام       لامعألا نم اوفلكي ال نأ ءامإلاو ديبعلا قوقحب ةداسلا ذخأيو ،ابدأ            

  .قيطي ال اميف اهولمعتسي ال نأو اورصق اذإ اهتفولعب مهذخأي مئاهبلا

لا قوقحبموقي نأ هرمأ هتلافك يف       رصقو اطيقل ذخأ نمو     هميلسـت وأ هتلافك مازتلا نم هطاق      ت 
اـهب  ماـيقلا نم كلذ لثمب هذخأي اهيف رصق اذإ لاوضلا دجاو كلذكو ،اهب موقيو اهمزتلي نم                 ىلإ  
  .طيقللا انماض هب نوكي الو ريصقتلاب ةلاضلل انامض نوكيو

ىلإ   ةلاضلا ملسأ اذإو   ىلإ   ميلستلاب طيقللا نمضي الو اهنمض هريغ       اذـهرئاظن ىلع مث ،هريغ      
  .ةكرتشملا قوقحلا يف فورعملاب هرمأ نوكي لاثملا

  :ماسقأ ةثالث مسقنيف تاركنملا نع ىهنلا امأو) لصف(

ىلاعت هللا  قوقحنم ناك ام اهدحأ      نييمدآلا قوقحنم ناك ام يناثلاو     .   ناـك اـم ثلاثلاو     .  
قـلعت اـم اهدـحأ      : ماسقأ ةثالث ىلعف ىلاعت هللا قوقح يف اهنع ىهنلا امأف         . نيقحلانيب اكرتشم   

  .تالماعملاب قلعت ام ثلاثلاو. تاروظحملاب قلعت ام يناثلاو. تادابعلاب

ةضحملا نييمدألا قوقحنم ركني ام امأو     ) لصف( يف وأ هراجل دح يف لجر ىدعتي نأ لثمف    
هـنأل راجلا هدعتسي ملام هيف بستحملل ضارتعا الف هرادج ىلع عاذجأ عضو يف وأ هرادل ميرح                 
مـل نإ هيف رظنلا بستحملل ناك هيف همصاخ نإف ،هب ةبلاطملاو هنع وفعلا هنم حصيف هصخي قح                  

. لاـحلا دهاوش بسحب هيلع هبيدأت هل ن       اكو ةيدعت ةلازإب ىدعتملا ذخأو لكانتو عزانت امهنيب نكي        
مدهب هتبلاطم نع افعو هيدعت ىلع هراج رقأ راجلا نأ ولو ،قحأ هيف رظنلاب مكاحلا ناك عزانت نإف 

وـلو ؛هاـنبام مدهب هنع وفعلا دعب ىدعتملا ذخأو كلذ هل        ناك كلذ دعب ابلاطم داع مث هيف ىدعت ام        
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وـل ،همدهب يناثلا ذخؤي مل هنذإ يف راجلا عجر مث ر            اجلا نذإب عاذجألا عضوو ءانبلا أدتبا دق ناك       
ىلإ   ةرجشلا ناصغأ ترشتنا   بحاـص ىـلع هيد     عي ىتح بستحملا ىدعتسي نأ راجلل ناك هراج        

نم سيل اهراشتنا نأل ،هيلع بيدأت الو هراد يف اهناصغأ نم نم رشتنا ام ةلازإب هذخأيل ةرجشلا                 
اهعلقب ذخؤي مل راجلا ضرأ رارق يف تلخ د ىتح ضرألا تحت ةرجشلا قورع ترشتنا ولو ،هلعف

ىذأتف هراد يف ارونت كلملا بصن اذإو اهعطق نإو هضرأ رارق يف فرصتلا نم راجلا عنمي ملو                 
اـهيف عـضو وأ ىـحر هراد يف بصن ول كلذكو ،هنم عنمي ملو هيلع ضرتعي مل هناخدب راجلا                    

لـثم نم سانلا دجي امو اوبح       أ امب مهكالمأ يف فرصتلا سانلل نأل عنمي مل نيراصق وأ نيدادح           
ناـكو هـيدعت نـع هفك لمع دازتسا وأ هرجأ ناصقن يف ريجأ ىلع رجأتسم ىدعت اذإو ادب اذه        
وأ لـمعلا نـم هصـقنف رجأتسملا قح يف ريجألا رصق ولو ،هلاح دهاوشب اربتعم هيلع راكنإلا                  

رظنلاب مكاحلا ناك اركا    نتو افلتخا نإف ،هيلإ امصخت اذإ هيلع هركنأو هنم هعنم ةرجألا يف هدازتسا            
  .قحأ امهنيب

نـم مهنـم    : فانصأ ةثالث قاوسألا يف عئ    انصلا لهأ نم هتاعارمب ةبسحلا ةالو ذخؤي اممو       
ىعاري نم مهنمو ،ةنايخلاو ةنامألا يف هلاح ىعري نم مهنمو          ريصقتلاو روفولا يف هلمع ىعاري      

  .ةءادرلاو ةدوجلا يف هلمع

ىـلع امادـقإ بيبطلل نأل نيملعملاو بيبطلاكف        ريصق  تلاو روفولا يف هلمع ىعاري نم امأف      
ىلإ   هيف ريصقتلا ىضفي سوفنلا    ام اهيلع راغصلا أشني يتلا قئارطلا نم نيملعمللو ،مقس وأ فلت            

رصـق نـم عنميو هتقيرط تنسحو هلمع رفوت نم مهنم رقيف اريسع ربكلا دعب اهنع مهلقن نوكي                  
  .بادآلا هب ثبختو سوفنلا هب دسفي امل يدصتلا نم ءاسأو

نيغابصـلاو نيراصـقلاو ةكاحلاو ةغاصلا لثمف ةنايخلاو ةنامألا يف هلاح ىعاري نم امأو              
هتنايخ ترهظ نم دعبيو مهرقيف مهنم ةنامألاو ةقثلا لهأ ىعاريف ،سانلا لاومأب اوبره امبر مهنأل               

رتغي الئل هرمأ رهشيو   نلاـب صـخأ نواعملا ةالوو ةامحلا نا ليق دقو ،هفرعي ال نم هب                يـف رظ    
  .ةقرسلل ةعبات ةنايخلا نأل ،هبشألا وهو ةبسحلا ةالو نم ءالؤه لاوحأ

نا مـهلو ،ةبسحلا ةالو هيف رظنلاب درفني امم وهف ةءادرلاو ةدوجلا يف هلمع ىعاري نم امأو            
صوصـخم لمع يف امأو     . دعتسم هيف نكي مل نإو هتءادرو لمعلا داسف مومعلا يف مهيلع اوركني           

كلذب قلعت نإف ،رجزلاو راكنإلاب هيلع لباق مصخلا هادعتسا اذإف سيلدتلاو داسف            لا هيف عناصلا داتعا   
ىلإ رقتفا نإف ،مرغلا لاح ىعور مرغ ىلإ هراقتفال هيف رظني نأ بستحملل نكمي مل ميوقت وأ ريدقت   

ىلإ   رقتفي مل نإ ،قحأ هيف رظنلاب يضاقلا ناكو يمكح داهتجا          لـثملا هيف قحتسا ميوقت الو ريدقت        
ذخأ هنأل هلعف ىلع بيدأتلاو مرغلا مازلإب هيف رظني نأ بستحممللف عزانت الو ،هيف داهتجا ال                 يذلا  
  .يدعتلا نع رجزو فصانتلاب

يـف كلام هزاجأو ءالغ الو صخر يف اهريغ الو تاوقألا سانلا ىلع رعسي نأ زوجي الو                 
  .ءالغلا عم تاوقألا
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نم ركني ام امأو )لصف( نيب ةكرتشملا قوقحلا  نييمدآلاقوقحو ىلاعت هللا قوقح     

مزلي امنإو هحطس رستي نأ هؤانب الع نم مزلي الو ،سانلا لزانم ىلع فارشإلا نم عنملاكف                
ةـينبأ اوكلم نإف ،نيملسملا ةينبأ ىلع مهتينبأ ةيلعت نم ةمذلا لهأ عنميو هريغ ىلع فرشي ال نأ                  

مهتمذ يف مهيلع طرش امب ةمذلا      لهأو نيملسملا ىلع اهنم فارشإلا نم اوعنمو اهيلع اورقأ ةيلاع           
نـم مهنع عنميو جيسملاو ريزعلا يف مهلوقب ةرهاجملا كرتو ةئيهلا يف ةفلاخملاو رايغلا سبل نم                

  .هيف فلاخ نم هيلع بدؤيو ،ىذأ وأ ببسب نيملسملا نم مهل ضرعت

اـهنع زـجعي ىـتح ةالصلا ليطي نم ةلفجلا عماوجلاو ةلباسلا دجاسملا ةمئأ يف ناك اذإو                 
ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر        هركنأ امك هيلع كلذ ركنأ تاجاحلا ووذ اهب عطقنيو ءاف         عضلا  

ُذاع    ":لاقو ةموقب ةالصلا لاطأ نيح لبج نب ذاعم         عنتمي ملو ةلاط   إلا ىلع ماقأ نإف   " م اي َتنأ ناّتَفأ
  .اهففخي نم هب لدبتسي نكلو اهيلع هبدؤي نأ زجي مل اهنم

هـيلا اومكاحت اذإ مهنيب رظنلا نم عنتميو هودصق اذإ موصخل            ا بجي نم ةاضقلا يف ناك اذإو     
نـم هـل بدن امب راذعألا عافترا عم هذخأي نأ بستحمللف موصخلا رضتسيو ماكحألا فقت ىتح                 
رصـق اـم راكمإ نم هتبتر ولع عنمي الو ،نيعزانتملا نيب ءاضقلا لصفو نيمكاحتملا نيب رظنلا          

  .هيف

ذـئموي وـهو دامح نب       رمع يب أرادب دادغب يبناجب ةبسحلا     ىلاو ءاحطب   نب  ميهاربا رم دق      
راـهنلا ىلاـعت دقو مهنيب رظنلل هسولج نورظتني هباب ىلع اسولج موصخلا ىأرف ةاضقلا                يضاق  

بابلا ىلع سولج موصخلا ةاضقلا يضاقل لوقت       : لاقو هبجاح ىعدتساو فقوف ،سمشلا ترجهو     
اودوعيو اوفرصنيف كرذع مهتفرع وأ مهل      تسلج امإف ،راظتنالاب اونذأتو سمشلا مهتغلب دقو       اذإو .  

ًاـفوقوم مهيلعراـكنإلاو مهعنم ناك هيلع ماودلا نوقيطي ال اميف مهلمعتسي نم ديبعلا ةداس يف ناك          
  .رجزو ذئنيح عنم هودعتسا اذإف ،ةظعلاو راكنإلا هجو ىلع ديبعلا ءادعتسا ىلع

هـيلع بستحملا هركنأ هيلع ماودلا      قيطت ال اميف اهلمعتسي نم ىشاوملا باوبأ نم ناك اذإو           
زاـج هيف اهلمعتسي امل ةميهبلا لامتحا كلاملا ىعدا نإف ،هيلإ دعتسم هيف نكي مل نإو ،هنم هعنمو                  

ىلإ   رقتفا نإو هنأل هيف رظني نأ بستحملل       ساـنلا فرـع يـلإ هـيف عجري يفرع وهف داهتجا             
داـهتجا نـم عنتما نإو   . فرعلا داهتجا نم عنتمي ال بستحملاو يعرش داهتجاب سيلو ،مهتاداعو  

                ، اهمازتلاب هذخأيو امهب هرمأي نأ زاج هتقفنو هتوسك نم هديس عانتما يف دبعلا هادعتسا اذإو ،عرشلا
ىـلإ   ريدقتلا يف جاتحي هنأل مازلإ الو رظن كلذ يف هل نكي مل امهيف هديس ريصقت نم هادعتسا ولو                   

ىلإ   لصألا مازتلا يف جاتحي الو ،يعرش داهتجا       ةـي  لع صوصـنم ريدقتلا نأل ،يعرش د      اهتجا 
  .هيلع صوصنم ريغ هموزلو

نم مهعنمي كلذكو ،اهقرغ هنم فاخيو هعست الام لمح نم           نفسلا بابرأ عنمي نأ بستحمللو    
نفسـلا تعستا اذإو    . لئاحب مهنيب زجح ءاسنلاو لاجرلا اهيف لمح اذإو       . حيرلا دادتشا دنعريسملا  

  .ةجاحلا دنعنجربتي الئل زاربلل جراخم ءاسنلا بصن 



 ١٣٧ 

اذإف ،هتنامأو هتريس بستحملا ىعار ءاسنلا ةلماعمب صتخي نم قاوس          ألا لهسأ يف ناك اذإو    
نهتلماـعم نـم هعنم روجفلا هيلع نابو ةبيرلا هنم ترهظ نإو ،نهتلماعم ىلع هرقأ هنم اهققحت                 

ةالو نم  هنم عنملاو اذهراكنإب صخأ نواعملا ةالوو ةامحلا نإ ليق دقو ؛نهل ضرعتلا ىلع هبدأو               
  .انزلا عباوت نم هنأل ةبسحلا

ىلإ   اورظنيو اـم عـنميو ةراملا ىلع هيف ررض الام اهنم رقيف قاوسألا دعاقم يف ةبسحلا                
ءادعتـسالا ىلع افوقوم ةفينح وبأ هلعجو ،هيلإ ءادعتسالا ىلع هعنم فقي الو ؛ةراملا هب رضتسا                

  .هيلإ

ناـك وـلو هونبام مدهب مهذخأي قي        رطلا عستا نإو ،هنم عنم لباس قيرط يف موق ىنب اذإو          
  .ةينبألل ال كولسلل قرطلا قفارم نأل دجسم ىنبملا

الاـح هولقنيل اقافترا قاوسألاو عراوشلا كلاسم يف ةينبألا تالآو ةعتمألا سانلا عضو اذإو              
يـف لوـقلا اذـكهو ،هب اورضتسا نإ هنم اوعنمو ؛ةراملا هب رضتسي مل نإ هنم اونكم لاح دعب                    

ام عنميو رضي الام رقي شوشحلا رابآو هايملا ىراجمو ةطبسألاو          ةحنجألا جارخ إ دـهتجيو رض     
نيـب قرـفلاو    . يعرشـلا نود يفرعلا داهتجالا نم هنأل       رضي مل  امو رض اميف هيآر بستحملا    

يـفرعلا داـهتجالاو عرشـلاب هـمكح تبث لصأ هيف ىعورام يعرشلا داهتجالا نأ نيداهتجالا                
داـهتجا هـيف غوسـي اـم زييمتب امهنيب قرفلا حضويو             فرعلاب همكح تبث لصأ هيف ىعورام       ،
اذإ مهروـبق نـم ىتوملا لقن نم عنمي نأ ةبسحلا ىلاولو        . هيف داهتجالا عونمم وه امم بستحملا     

يف   اونفد اـهنم هـلقنب اهيف هنفد نم ذخأي نأ اهكلامل نوكيف ةبوصغم ضرأ نم الإ حابم وأ كلم                   
  .هريغ هابأو ىريبزلا هزوجف ىدن وأ ليس اهقحل دق ضرأ نم مهلقن زاوج يف فلتخاو

هقحتسمل هافوتسا ةيد وأ دوق هيف قحتسا نإو هيلع بدؤيو مئاهبلاو نييمدآلا ءاصخ نم عنميو         
  .عزانتو ركانت هيف نكي ملام

. ءاسـنلل هب غبصي نم بدؤيو ،هللا ليبس يف ةدهاجملل ال          إداوسلاب بيشلا باضخ نم عنميو      
دـخآلا هـيلع بدؤيو وهللاو ةناهكلاب بسكتلا نم عنميو ،متكل           او ءانحلاب با  ضخلا نم عنتمي الو   

هاـنركذ اميفو   . يفوتستف اهددع رصحني ال تاركنملا نأل طسبي نأ لوطي لصف اذهو          . ىطعملاو
  .هانقلغأ ام ىلع ليلد اهدهاوش نم

موـمعل مهسـفنأب اهنورشابي لوألا ردصلا ةمئأ ناك دقو ،ةينيدلا رومألا دعاوق نم ةبسحلاو               
ةـضرع تراـصو ناه نم اهل بدنو ناطلسلا اهنع ضرعأ امل نكلو ،اهباوث ليزجو                اهحالص  

طقـس ةدعاقب لالخإلا عقو اذإ سيلو ،اهرطخ سانلا ىلع ناهو اهرمأ نال اشرلا لوبقو بسكتلل                
لمتشي اذه انباتك رثكأ ناك نإو هب لالخإلا زجي ملام اهماكحأ نايب نع ءاهقفلا لفغأ دقو ،اهمكح                 

ولفغأ ام انركذف هيف اورصق وأ ءاهقفلاهلفغأ دقام ىلع هيف اورصقام انيفوتساوه   .  

مـعنو ىبسـح وـهو ؛هتئيشمو هنمب هانبون ام ىلع            انوعو هانيخوت امل اقيفوت هللا لأسأ انأو      
  .ليكولا

  



 ١٣٨ 
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X 

  

ناطلسـلا قوـقح اـمأ قوقح ةرشع هيلع مهلو قوقح ةرشع ةمألا ىلع ةفي               لخلاو ناطلسلل 
  :رشعلا

نوـكي نا الإ هـنع ىهني وأ هب رمأي ام لك يف انطابو ارهاظ هل ةعاطلا لذب             : لوألا قحلاف 
و هللا  اوعيطأاونمآ نيذلا اهيأ اي     { ىلاعت هللا لاق ،ةيصعم    . مكنـم رـمألا ىـلوأو لوسرلا اوعيط       أ 

عمسلا ) "ص(يبنلا لاقو ءاملعلا مه ليقو نيرثكألا دنع هباونو مامإلا مه رم          ألا ىلوأو } ٥٩/ءاسنلا
ةـعاط هلوـسرو ىلاعت هللا بجوأ دقف ةيصعمب رمؤي مل ام هركو بحأ اميف ملسملا ىلع ةعاطلاو      

  .قحلا لاثتمالا ىلع هادع ام يقبف ةيصعملا ىوس هنم نثتسي ملو رمألا ةالو

نـمل اولاق ةحيصنلا نيدلا     ) ص(هللا لوسر لاق ةينالع   و ارس هل ةحيصنلا لذب    : يناثلا قحلا 
مـهقح ءادأ نـم هيف امل ةحيصنلاب رمألا ةالو صخف مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرو هللا لاق                 

  .مهب ةحلصملا مومعو

ةرصـن نـم هـيف اـمل كلذ يف دوهجملا لذبب ارهاظو انطاب مهترصنب مايقلا            : ثلاثلا قحلا 
و نيدلا ةمرحةماقإونيملسملا  نيدتعملايديأفك    .  

نـم هـل بجي امب هلماعيف هردق ميظعت نم بجي امو هقح ميظع هل فرعي نا                 : عبارلا قحلا 
نم هل هللا لعج امو       ماركإلاومارتحالا   ءاملعلا ناك كلذلو     ماظعإلا  مالـسإلا ةـمئأ نـم       مالعإلا   

ضـعب ه  ـلعفي امو مهيدل اميف عمطلا مدعو مهعروو مهدهز عم مهتوعد نوبليو مهتمرح نومظعي        
ىلإ نيبستنملا   .ةنسلا فالخف مهعم بدألا ةلق نم دهزلا 

هتلفغ دنع    هظاقيإ: سماخلا قحلا  هـضرعو هـنيدل اظفحو هيلع ةقفش هتوفه دنع          هداشرإو   
هيف ءاظحلا نمهيلإهللا لعج امل ةنايصو    .  

هيلع فاخي يجراخ وأ ىذأب هموري دساح وأ ءوسب هدصقي ودع نم هريذحت             : سداسلا قحلا 
كلذ   عاونأفالتخا ىلع هنم هيلع فاخي ءيش لك نمو مهريغ نم و            أ مهنم  نم كلذ ناف    هسانجأو   

  .اهبجوأو هقوقح دكأ

                                                           
X تورـيب ءارمحلا راد نع رداصلا شبيإ فسوي روتكدلل يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةنطلسلا باتك نم صنلا لق                  ن

ذـخأو  ١٢٤١ــل قفاوملا ـه ٦٣٩ةنس ةعامج نبا دعس نب ميهاربا نب دمحم وهو ةامحب ةعامج نبا دلو     .  م ١٩٩٤  
ماـع ةرهاـقلاب يفوـت ،ةيعفا       شـلا ةاضـق يـضاق ناـكو ،اـهيف ةـباطخلاو سدقلا ءاضق ىلوت ،ةرهاقلاب همولع                

  .م١٣٣٢/ـه٧٣٣
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يـف رـظنيل مهببسب ةمذلا لوغشمو مهب بلاطم وه نيذلا هلامع ريسب همالعأ     : عباسلا قحلا 
هتيعرو هكلم حلاصم يفةمأللوهتمذ صالخ يف هسفن   .  

ام ىلع    هتناعإ: نماثلا قحلا  نم هلمحي  كلذ ىلع هتدعاسمو ةمألا حلاصم ءابعأ           ةنكملا ردقب  
ةالو كـلذ ىـلع نيـعأ نم قحأو         } ٢ةيآلا ةدئاملا   . ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو   { ىلاعت هللا لاق  

  .رومألا

حلاصـم نم كلذ يف امل هيلع سانلا ةبحم عمجو           هيلإهنع ةرفانلا بولقلا در     : عساتلا قحلا   
  .ةلملا رومأ ماظتناو ةمألا

رسـلاو نطابلاو رهاظلا يف لهألاو سفنلاو لاملابو لعفلاو لوقلاب هنع بذلا            : رشاعلا قحلا 
  .ةينالعلاو

اـهعقاومل ةاعارملاو اهعماجمب مايقلا تنسحأو ةبجاولا ةرشعلا قوقحلا هذهب ةيعرلا تفو اذإو    
ترصتناو ةملكلا تعمتجاوتصلخأوبولقلا تفص   .  

  :ناطلسلا ىلع ةرشعلا ةيعرلا قوقح امأو

،      : لوألاف رـطقلا يـف وأ ةـفيلخ ناك ن         إميلق  إلك يف ام    إاهنع بذلاو مالسإلا ةضيب ةيامح
شويجلا ريبدتو نيغابلاو نيبراحملا عفدو نيكرشملا داهجب موقيف هيلإ اضوفم ناك ن            إهب صتخملا   

ريدـقتو تاـجاحلا بسـح ىـلع داهجلا يف           دانجألابيترت يف روغثلا نيصحتو دونجلا دينجتو         
  .مهلاوحأ حالصو مهقازرأومهعاطقا 

نيعدـتبملاو عدـبلا درو ةررـحملا هدعاوقو ةررقملا هلوص    أىلع نيدلا ظفح   : يناثلا قحلا 
ةـطلاخمو هـلحمو هرانم عفرو هلهأو ملعلا ميظعتو ةعيرشلاو مولعلا رشنو نيدلا ججح               حاضيإو  

ضقنلا رداصمو   ماكحألادراوم يف مهترواشمو مالسإلا نيدل ءاحصنلا مالعألا ءاملعلا          ، مارـب إلاو 
نـع اـينغ هللاو ناـك نسـحلا لاق          } ١٥٩نارمع لآ . رمألا يف مهرواشو  {هيبنل ىلاعت هللا لاق     

  .مكل نتسي نا دارأ نكلو ةرواشملا

ناذألاو تاعامجلاو عمجلاو تاولصلا ضرفك مالسإلا رئاعش         ةماقإ: ثلاثلا قحلا   ةـماقإلاو  
ءاـنتعالا هنمو مارحلا تيبلا جحو      هتلهأو رطفلاو مايصلا رمأ يف رظنلا هنمو ةمامإلاو ةباطخلاو          

      ، يـف رـظني نم باختناو مهريسم يف مهنمأو مهقرط           حالصإودالبلا يحاون نم جيجحلا ريسيتب  
  .مهرومأ

فـكو موصـخلا نيب تاعزانملا عطقل ماكحلاو ةالولا ديلقتب           ماكحألاواياضقلا لصف   : عبارلا  
ءاحصنلا ءاحلصلا ءاملعلا نم هتنايصو     هتنامأو هتنايدب قثتم الإ كلذ ىلوي الو مولظملا نع ملاظلا           

نع ثحبلاو    مهرابخإنع لاؤسلا عدي الو      هناف ةيعرلا عم ةالولا لاح ملعيل        مهلاوحأ  مهنع  لوئسم   
هتيعر نعلوئسمعار لك ) "ص(هللا لوسر لاق مهنم ةنايخلاب بلاطم  ."  

يف بجي ام لقأو ،هثوغبو هايارسب وأ هشويجبو هسفنب داهجلا ضرف           ةماقإ: سماخلا ةنس لك      
ىلإ   ةجاحلا تعد ن  إف ةوق نيملسملاب ناك ن    إةرم   ةنس ىلخي الو ةجاحلا ردقب بجو كلذ نم رثكأ          



 ١٤١ 

دالـب ذاقنتـسا وأ مهارـسأ كاكفب مهلاغتشا وأ هللااب ذايعلاو نيملسملا فعضك رذعل الإ داهج نم                  
  .هعفدل هلاتقب أدبيف دعبألا هدصق اذإ الإ رافكلا نم هيلي نم لاتقب أدبيو اهيلع رافكلا ىلوتسا

يرـجتلا ىـلع هللا مراحمل ةنايص ةيعرملا طورشلا ىلع ةيعرشلا دودحلا ةماقا             : سداسلا
عيـضولاو فيعضـلاو يوـقلا نيـب دودـحلا ىوسيو اهيلع يطختلا ىلع دابعلا قوقحلو اهيلع       

عيـضولا ىـلع دودـحلا نوميقي اوناك مكلبق ناك نم كلهأ             امنإ) ص(هللا لوسر لاق    . فيرشلاو  
  .اهدي تعطقل تقرس ةمطاف نأ ول هللا ميأو فيرشلا نوكرتيو

كلذ فرصو اهلحم دنع جارخلاو ءيفلا لاومأو اهلهأ نم ةيزجلاو تاوكزلا ةيابج   : عباسـلا 
ىلإ   هضيوفتو لامعألا يف كلذ تاهج طبضو ةيضرملا هتاهجو ةيعرشلا هفراصم يف           نم تاقثلا   

  .لامعلا

رطاـنقلا ةرامعو تاهجلا نم هل يه اميف        اهفرصو تابرقلاو ربلا فاقوأ يف رظنلا        :نماثلا
  .تاريخلا لبس ليهستو تاقرطلاو

ىلإ اهسامخأفرصو اهسيمختو مئانغلا مسق يف رظنلا   : عـساتلا  هليصفت يتأيس امك اهقحتسم  
  .ىلاعت هللا ءاش نإمئانغلا باب يف 

لدـعلاب  رمأي هللا ن  إىلاعت هللا لاق هنأش عيمج يف هدراوم كولسو ناطلس يف لدعلا         : رشاعلا
ىلاعت لاقو }٩٠ةيآلا لحنلا ،ناسحإلاو  ماعنألا اولدعافمتلق اذإو {،   ،١٥٢{  
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  :ةــمدقملا

موـيلا حبصأ دق ،ةيرصع ةيمالسإ ةلودل هغوصو هعضو نكمي فيكو           " يمالسإلا روتسدلا "
مهارـت اـم ًارـيثكف      . يمالسإلا ملاعلا راطقأ عيمج يف مهلاب لغشتو نيملسملا مهت ةريطخ ةلأسم          

نـكمي فيكو ؛هليصافتو هئدابم يه امف ناك ن  إف ؟ ال مأ ةلودلل روتسد مالسإلا يف له  : نولءاستي
لإ هزاربإ نيـب هيلع قافتالا نكمي ءيش ةيلمعلا هليصافتو هئدابم يف لهو ؟لمعلاو دوجولا زيح              ى   
  .مهكلاسمو مهبهاذم فالتخا ىلع ًاعيمج نيملسملا ءاملع

ةـيدنألا يـف ةيمالـسإلا ةـمألا ثيدح نوكت داكت يمالسإلا روتسدلا باب يف لئاسم هذهف                 
  .مويلا ةيسايسلاو ةينيدلا لفاحملاو

ىلإ   ةجاحلا سيسمب روعشل  ا دتشا كلذ لجألو    فـلتخمل ءاـملعلا نم ةبخن هيف عمتجي رمتؤم          
روتـسدل   ةيـساسألا ئداـبملا ىلع ًاعيمج اوقفتيل ،مهيلإ عجريو مهب قثوي نمم ةيمالسإلا قرفلا               

ىضرت يمالسإلا روتسدلا يف تاحرتقم ،ةيساسألا ئدابملا هذهل ًاقفو ،اوبتريل لب ،صلاخ يمالسإ             
  .ةيمالسإلاقرفلا عيمج هلبقتو اهب 

ةمالعلا لجألا ذاتسألا ةسائرب ةصاخ ليلجلا ضرغلا اذهل يشتارك يف رمتؤم دقعنا انه نمو              
ةـياغل  ١٢يـف كلذو ،هللا همحر يودنلا ناميلس ديسلا ققحملا    رـخآلا عـيبر رهـش نـم     ١٥   

ةنس رياني نم     ٢٤ -٢١ـل قفاوملا   (ـه  ١٣٧٠ةنس ةلأسـملا هذه يف ةرواشملاو رظنلل      ) م١٩٥١ 
ىلإ لوصولاوةمهملا  ام ىلع ةلمتشم ةلاسرلا هذهف . ًاعيمج دالبلا هذه ءاملع نيب اهيلع قفتم ةجيتن 

  .ةيمالسإلا ةلودلل ةيساسألا ئدابملا نم رمتؤملا اذه يف ءاملعلا ءالؤه هيلع قفتا

  

  :ةيمالسإلا ةلودلل ةيساسألا ئدابملا

لا نميتأي امب حيرصت ةيمالسإلا ةلودلا روتسد يف نوكي نأ بجي   :ئدابم 

  .هدحو نيملاعلا بر وه ،نيوكتلاو عيرشتلا ثيح نم ،يقيقحلا مكاحلا نإ-١

 ردصي الو نوناق عضوي الو ةنسلاو باتكلا دعاوق ىلع ًاينبم دالبلا نوناق نوكي-٢

 .ةنسلاو باتكلا فلاخي يرادإ رمأ
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يـف دـب                                                                                                                                                                    الـف ،ةنسـلاو باـتكلا فلاخي ام نيناوقلا نم اهيف ًاذفان دالبلا تناك نإ                : هيبنتلا
  .ةدودحم ةدم يف ًاجردت ةيمالسإلا ةعيرشلل ًاقفو ريغت وأ خسنت اهنأ ىلع صنلا نم روتسدلا

تاـيرظنلا نـم اهريغ وأ هيلسن وأ ةيناسل وأ ةيميلقإ ةيرظن ساسأ ىلع ةلودلا موق                ت ال -٣
ةاـيحلل مـظن نـم مالـسإلا هب ءاج ام اهساسأ تاياغو ئدابم ىلع موقت امنإو ،ىرخألا ةلطابلا         

  .ةيرشبلا

باـتكلا هـيلإ دشرأ ام ىلع تائيسلا لصأتستو تانسحلا ميقت نأ ةيمالسإلا ةلودلا ىلع               -٤
عـيمجل مزالـلا ينيدلا ميلعتلا ئيهتو اهئالعإو ةيمالسإلا رئاعشلا ءايحإ ىلع لمعت              نأو ،ةنسلاو   

  .اهبراشمو اهبهاذم بسح اهب فرتعملا ةيمالسإلا قرفلا

نأو داـحتالاو ةوخالا رصاوأ نم ملاعلا يملسم نيب ام ديكوت ىلع لمعت نأ ةلودلا ىلع                -٥
ًاقرط نيملسملا دالبلا ناكس ىلع دست نأب       اهماكحأو ةملسملا ةمألا ةدحو ىلع ةظفاحملا يف ىعست         

ىرـخألا ةـيداملا قراوفلا نم اهيلإ امو ةيميلقإلاو ةيناسللاو ةيرصنعلا قراوفلا مهيلإ اهب برستي            
  . ةيلهاجلا ةيبصعلا دعاوق ىلع

لكل ،ميلعتلاو جالعلاو نكسملاو سبلملاو لكأملاك ،ةي       ناسنإلا ةمزاللا تاجاحلا ةلودلا لفكت    -٦
نـم ببسـل ًاتقؤم ًازجع هنع زجع وأ هيلع ًارداق دعي مل وأ قزرلا باستكال لهأ                 ريغ ناك نم    

وأ مهناـيدأ لجأل سانلا نيب كلذ يف قرفي نأ ريغ نم ،ًالثم ضرملاو ةلاطبلاك ةلزانلا بابسألا                 
  .مهتالالس

ةيمالـسإلا ةعيرشلا مهايإ اهتحنم يتلا قوقحلا عيمجب نوناقلا دودح يف دالبلا لهأ عتمتي              -٧
ةيصـخشلا ةـيرحلاو ةداـبعلا ةيرحو كلسملاو أدبملا ةيرحو ضرعلاو لاملاو سفنلا ةيامح              نم  

يف ةاواسملاو قزرلا باستكال ةلواحملا ةيرحو عامتجالا ةيرحو لقنتلا ةيرحو يأرلا        ءادبإةيرحو    
  .ةيعامتجالا تاسسؤملا نم ةدافتسالاو يقرلا صرف

ةعيرشـلا يـف غاسم هل ناك اذإ الإ ق          وقحلا هذه نم ًاقح دالبلا ناكس نم دحأ بلسي ال         -٨
هيلع مكحتو هسفن نع عافدلاب هل حمسي نأ دعب الإ ةميرج وأ بنذ ىلع دحأ بقاعي الو ،ةيمالسإلا                  

  .ةمكحملا

دودح نمض يف ةماتلا ةيبهذملا ةيرحلاب اهلهأ عتمتي اهب فرتعملا ةيمالسإلا قرفلا عيمج             -٩
يضـقي الو   . ةيرح لكب مهراكفأو مهءارآ اورشنيو اهم     يلاعت مهبهاذم ءانبأ اونقلي نأ مهلف     . نوناقلا

هذـه يـف مهنـيب مكحي نأ بسنألا نم نوكيو ،ةيهقفلا مهبهاذم بسح الإ ةيصخشلا مهلاوحأ يف                  
  .مهسفنأ نم ةاضق نوؤشلا

يـف ةـمات ةـيرحب نوناقلا دودح نمض يف نوعتمتي نيملسملا ريغ نم ةلودلا ناكسو               -١٠
مهلاوحأ يف ءاضقلاب اوبلاطي نأ مهقح نم نوكي كلذكو         . ينيدلا مهم يلعتو مهتفاقثو مهتدابعو مهتنايد   

  .مهديلاقتو مهموسر وأ ينيدلا مهنوناق بسح ةيصخشلا
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رـيغل اـهتعطق يتلا قيثاوملاو دوهعلا عيمج ىلع ظفاحت نأ ةلودلا ىلع موتحملا نم                -١١  
نم ،ةعباسلا ةداملا يف   تركذ يتلا ةيندملا قوقحلاب دالبلا ناكس عتمتيو      . دالبلا ناكس نم نيملسملا     

  .نيملسملا ريغو نيملسملا نيب قرف ام ريغ

ىـلع نوبختنملا مهولثمم وأ روهمجلا دمتعي ًاركذ ًاملسم ةلودلا سيئر نوكي نأ دب ال                -١٢  
  .هيأر دادسو هتءافكو هنيدت

ةلودلا نوؤش رييست نع يقيقحلا لوؤسملا وه ةلودلا سيئر         -١٣ نأ هـل زوـجي هنأ ريغ       .  
هتايحالص نمًابناج ضوفي ىلإ     .ةعامج وأ درف 

ىروشلا جاهنم ىلع ةموكحلا رمأ ريسي امنإو رمألاب ةلودلا سيئر دبتسي ال            -١٤ ىـنعمو  .  
  .نيبختنملا يلثممو ةموكحلا ءاضعأ نم ةروشمب هتابجاو يدؤيو مكحلا نوؤش ريدي هنأ كلذ

لاب دبتسيو ،هئزج وأ هلك ،روتسدلا لطعي نأ ةلودلا سيئرل زوجي ال-١٥   .ىروشلا نود مكح 

هـلزعت نأ اهتنكم يف نوكي يتلا يه ،ةلودلا سيئر باختنا قح لوخت يتلا ةعامجلاو                -١٦  
  .ءارآلا ةيبلغأب هبصنم نع

نـم ًائيرب نوكي الو ةيندملا قوقحلا يف نيملسملا روهمجل ًايواسم نوكي ةلودلا سيئر               -١٧  
  .نوناقلا ةطلس

ماعللو اهلامعو ةموكحلا ءاضعأل نوكي ال     -١٨ الإ مهيـف هذفني الو ،دحاو ماظنو نوناق الإ ة   
  .دالبلا يف ةماعلا مكاحملا

ال ىـتح ،اـهنع ةلقتسمو ةيذيفنتلا ةئيهلا نع ةلصفنم دالبلا يف ةيئاضقلا ةئيهلا نوكت                -١٩  
  .ةطلسلا نم ةيرادإلا ةئيهلل امب اهتابجاوب مايقلا يف رثأتت

ةوعدلاو رشنلاب حمسي ال    -٢٠ ىلإ     ةلودلل ةيساسألا ئدابملا ضقانت يتلا ت      ايرظنلاو راكفألا  
  .بارطضالاو داسفلاب اهددهتو

اـهتلزنم نوـكت الو ةـلودلل ةيرادإ ءازجأ ربتعت ةفلتخملا اهتايالوو دالبلا تاعطاقم               -٢١  
ةيلبق وأ ةيناسل وأ هيلسن     Units)(تادحوك   ضوـفت نأ نكمي ةيرادإ قطانم ةباثمب نوكت امنإ لب          .  

ًارظن اهتباقرو ةيزكرملا ةموكحلا فارشإ تحت      ةيرادإلا تايحالصلا اهيلإ   ىلإ        ، ةيرادإلا حلاصملا
  .زكرملا نع لاصفنالاو لالقتسالاب ًأدبأ اهل حمسي ال اهنأ الإ

ةنسلاو باتكلا فلاخي روتسدلا نم ءيشل ريسفت لبقي ال-٢٢  .  
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  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  :دعبو نيلسرملاو ءايبنألا رئاسو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا

ةمـصاعلا يـف يمالـسإلا ملاـعلا ةطبار اهتدقع يتلا مالسإلا يف         ناسنإلا قوقح ةودن ن   إف  
لالـخ نـمو مايأ ةثالث ىدم ىلع تس         رادت ايلاطيإل يفاقثلا يمالسإلا زكرملا رقم يفو ةيلاطيإلا       

لالـخ   ناسنإلاب تطاحأ يتلا تافطعنملاو لماوعلاو فورظلا تاسلج سمخ يف ًاثحب رشع ةثالث             
ةقلعتملا ةيلودلا قيثاوملا تشقانو ،هلوح نم ةايحلا نوؤش روطت تسملتو ،ةيضاملا ةنس نيسمخلا             

يـف اهروصق تظحالو     ناسنإلاقوقح عم لماعتلا يف اهتيلعافو اهنيماضم نيب تنراقو ،هقوقحب            
  .ةروطتملا هتاجايتحا ةيبلت

ىلإ   ىدأ يذلا روصقلا اذه يفالت لجأ نمو       يـف لـماكتلاو ةيقادصملاو ةيلومشلا فاعضإ        
تاـمظنملاو تاـئيهلا عيمجو ملاعلا تاموكح عيمجب بيهت ةودنلا ن     إ ف ناسنإلا قوقح ىلع ظافحلا   

جارمب ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيلودلا تاسسؤملاو     ةـصاخلا ةـيلودلا قـيثاوملاو تاـنالعإلا ةع          
نـم اـهيف ءاـج ام ضيوعتو اهيف ةدوجوملا تارغثلا دسل ةيعوضوم ةعجارم ةي         ناسنإلا قوقحلاب 

ةـقيقحلا هذه سرادت ةيبعشلاو ةيمسرلا يلودلا عمتجملا فارطأ عيمج نم ةودنلا لمأت امك ،صقن               
ةجاحب   ناسنإلا نأ ةودن  لا تأر يتلا ئدابملا ةاعارمو ةي     ناسنإلا تاجاحلا ءوض يف    نامضـل اهيل   إ 

  :يلي امك كلذو هقح

  :لوألا أدبملا

هللا اـهب ىصوأ يتلا ةينيدلا ميقلاو تادقتعملا يعارت ةيعجرمب ةي           ناسنإلا قوقحلا طبر ةيمهأ   
  .هلسرو هئايبنأ ناسل ىلع ىلاعتو هناحبس

                                                           
X                 ةودـنلا  ءاـهتنا دـعب ملاـعلا يف ةرشتنملا اهعورف لالخ نم يمالسإلا ملاعلا ةطبار نالعإلا عيزوتو رشنب تماق  

  .ةرشابم
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  :يناثلا أدبملا

فئاـظو نيـب نزاوتلا ةدعا   ق ىلع زكتري موهفم لالخ نم تابجاولاب قوقحلا طبر ةرورض    
هللا ةدارإ عم ضراعتي ال وحن ىلع ضرألا ةرامعو عمتجملاو ةرسألا ءانب يف هتاجايتحاو               ناسنإلا  
  .ىلاعت

  :ثلاثلا أدبملا

قـيثاوملا ةغايـص ةداـعإ يف ةلوذبملا دوهجلا يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا ماهسإ رابتعا               
يباجيإ ًالماع  ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ئدابملاو    لـماكتل مهتدعاسمو ةبولطملا ةيلومشلا قيقحت يف ا         

هقوقح نامضوناسنإلا ةيامحل ةيعاسلا ةيناسنإلا دوهجلاو ئورلا  .  

  :عبارلا أدبملا

اـمبو   ناسنإلا قوقحل لضفأ مهفت ىلع دعاسي امب تاراضحلاو تافاقثلا نيب راوحلا عيجشت             
ىلع ةيبلس راثآ نم كلذ نع جتن       ي امو حلسملا عازنلاو عارصلا تاليو ةيرشبلا تاعمتجملا بنجي        

ةئيبلاوناسنإلا  .  

  :سماخلا أدبملا

ىلع يرشبلا عمتجملا دارفأ نيب زييمتلا ذبن ققحت يتلا لئاسولاو بابسألا ريفوت ىلع لمعلا               
  .ينطولا ءامتنإلا وأ ةغللا وأ نوللا وأ سنجلا نم ساسأ

ةعيرـش نأ ةيبعشلاو ةيمس     رلا هتامظنمو ملاعلا تاموكحل نلعت ئدابملا هذه عضت ذإ ةودنلاو         
حيحصلا قيبطتلا تايلاو ةيعجرملاو نزاوتلاو لومشلاو لماكتلا قيقحتل تانامضلا تمدق مالسإلا            

نأ هللا وعدـتل اـمور نالعإ ربع يلودلا عمتجملا يدي نيب كلذ عضت ذإ ةودنلاو   ناسنإلا قوقحل   ،
ىلإ عيمجلا قفوي   .ءاعمج ةيرشبلا ريخ هيف ام 

  .هلسرو هئايبنأ عيمج ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

يهو امور نالعإ اهيلع دنتسأ يتلا تازكترملاو تاقلطنملا اهلامعأ ةياهن يف ةودنلا تدروأو             
  :يليامك

ةي ناسـن إلا فورـظلل مهئارقتـسا دعب نوكراشملا هظحال ام ىلع ءانبو اهتايلاعف ماتخ يفو             
نالـعإلا يـف تارـغث نم هوظحال امو          ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيرشبلا بوعشلا تاجايتحاو        

اـهقيبطت يف تازواجت نم يرجي امو ،هنع ةقثبنملا تايقافتالاو قيثاوملاو  ناسنإلا قوقحل يملاعلا    
ىلإ   ةفاضإلاب هـجوتلل ةباجتسالا يلودلا عمتجملا نم بلطتت ةعانق نم نوكراشملا هيلإ لصوت ام              

نـمو   ناسنإلا ةداعس لجأ نم مالسإلا ةلاس     ر اميسالو ةيوامسلا تالاسرلا هب تلزن يذلا يهلإلا         ،
ىلإ ةودنلا تلصوت ةعانقلا كلت لالخ   :ةيلاتلا تازكترملاو تاقلطنملا 

قـيقحتو ،لدعلا ةماقإو ضرألا ةرامعل لماكو لماش ماظن وهف ةعيرشو ةديقع مالسإلا             : ًالوأ
لا نيب شياعتلاو رارقتسالاو نمألا بابسأ ريفوتو هتايح نوصوناسنإلا ةمارك   .ًاعيمج سان، 
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قوـقحل راـيعملاو ردصملا يه ةيهلإلا ةبهلا هذهو ،ىلاعت هللا نم ةبه        ناسنإلا ةمارك  :ًايناث  
إلا ةكرح ليعفتل ةلماكتمو ةمزالتم ًاميق امهرابتعاب هتابجاوو        ناسنإلا قفو ةايحلا نيدايم يف     ناسن   
  .ىلاعت هللا ةدارإ

نواعتلا مهيلعو ،ضرألا يف ينابرلا يه      لإلا فالختسالا ةمهم يف ءاكرش ًاعيمج سانلا       :ًاثلاث
ةكرتشملا حلاصملا قيقحت ريياعمو تايلآل لدعلا ققحت يتلا قيثاوملاو دعاوقلاو مظنلا ةغايص يف             

ينابرلا جهنملا ميق قفو عيمجلا حلاصلناسنإلل هللا رخس امب عافتنالا تايلآ طبضتو ،مهنيب  .  

يـساسأ رـمأ ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلا نيبو ة         ينقتلاو مولعلا ةكرح نيب مكحملا طبارتلا      :ًاعبار
ىلع نمآلا شياعتلاو ةئيبلا ةمالسو      ناسنإلا ةمارك حلاص يف نوكتل ةفرعملا ةريسم طبضل ،حلمو          

  .ضرألا

مازـتلاو ىلاـعت هللااب ناميألا نم ساسأ ىلع ةيفاقثلاو ةينيدلا تايصوصخلا مارتحا              :ًاسماخ
لضـفأ ةايح لجأ نم نواعتلاو شياعتلا قيقحتل ًايباجيإ ًاق  لطنم لكشي ،ةايحلل ينابرلا جهنملا تباوث  

  .يرشبلا عمتجملل

ساـسألا ةدـحولا يه ةأرملاو لجرلا نيب يعرشلا جوازتلا ىلع ةسسؤملا ةرس             ألا :ًاسداس
تاـعمتجم ةـماقإ و ةلوؤسم لايجأ دادعإ لجأ نم عمتجملا ةينب تاسسؤم نم ةمهملا ةسسؤملاو                

  .ةنمآ ةيرشب

فصنملا لماكتلاو ةءافكلا نم ساسأ ىلع ،ةايحلا نيدايم يف ناكيرش ةآرمل           او لجرلا  :ًاعباس
  .امهنم لك ةمارك نوصت يتلا ريياعملاو ميقلا نم ساسأ ىلعو ،امهنيب

مهتاءاـمتناو مهناولأو مهسانجأو مهقارعأو مهماوقأ فالتخا ىلع ةفاك سانلا نيب لدعلا    :ًانماث
دارـفألا نيـب رارقتـسالاو ناـنئمطالاو نـمألا قي           قحتل مالسإلا ةعيرش يف ساسأ رمأ ،ةينيدلا      

  .تاعمتجملاو

ئدابمو ميق نم ساسأ ىلع يوبرتلا مهنيوكتو لايجألا ةفاقث ءانبو ةينابرلا ميقلا ديكأت              :ًاعسات
ةـمرحو ةئيبلا ةمالسو     ناسنإلا ةمارك ريياعمو ميق نم ساسأ ىلعو ،ىلاعت هللااب ناميألا تايبدأو            

تاـعمتجملا يف فرطتلاو فنعلا ةرهاظ ءاهنإ يف يساسأ لماع راوحل           ا ميق مازتلاو ،تاعمتجملا   
  .ةيلودلا

نس يف لمعلا قوس يف لافطألا لالغتسا ةرهاظ نم رصاعملا ملاعلا هيناعي امل ًارظن   :ًارشاع
ىلإ   ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا نم مهنامرحو ،ةركبم      مهتاـيح ضرعت ىرخأ ةيعامتجا للع بناج        

ةيمالسإلا ةعيرشلا ن   إثيحو ،عساو قاطن ىلع ضيبالا قيقرلا قاوسأ        يف مهعيب كلذ نم رطخلل      
تاـبجاوو تانامض تددح دقف ،ةيلبقتسملا هتورثو ،ي        ناسنإلا عمتجملا دامع هن   أىلع لفطلل رظنت    

ةـميرك ةـيعامتجا ةايح يف ماهس       إلل هدادع إو هتايح لحارم لك يف هتيامحل ةلودلاو ةرسألا ىلع        
ةـهجاومل اهمدقتو ةيمالسإلا لودلا اهب ذخأت ن    أب ةريدج ئدابملا هذه   نإ نوعمتجملا دكؤي ،ةرمثمو     

ملاعلا نم ةريثك نكامأ يفلافطألا اهل ضرعتي يتلا يسآملا  .  
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يـف اـهقوقحو اهتمارك اهل نمضو ةأرملا نم ًانزاوتم ًافقوم مالسإلا ذخأ دقل               :رشع يداح 
اهتيلوؤسـم ددـحو عـمتجملا ة       سارحو لئاضفلا ةعاشإ يف ةكراشملاو ميلعتلاو كلمتلاو ثاريملا       

يـف ةكراشملا قح اهمرحي نأ نود ىلوألا هتيلخو عمتجملا ةاون ةديعسلا ةرسألا ءانب يف ىربكلا                
يـف لـماعت رصاعملا عمتجملا ن   أريغ ،ةيسفنلاو ةيوضعلا اهصئاصخ عم قفتي امب ةماعلا ةايحلا         

عـمتجملاو ةرـسألا رار     قتـساب لالـخإلل تدأ ةضقانتم بيلاسأب ة       أرملا ةيضق عم تالاحلا رثكأ    
اـهنم لعجتل تامزألاو بورحلا تءاجو ،اهتعيبط فلاخت تالاجم يف لوخدلل ةأرملا رارطضاو             

الولح هتعيرشو مالسإلا جهنم اهل عضي ةرصاعملا ةآرملاب فصعت يتلا للعلا نإ            . ىلوألا ةيحضلا 
ةيضـقلا هذه جالع    يف ًاماهسإ نوكيس ةيمالسإلا لودلا بناج نم اهب ذخألاو اهقيبطت نإو ةمساح             

  .يملاعلا ىوتسملا ىلع

ةمواقم يف صاخلا هجهنم مالسإللو ةيملاع ةرهاظ فنعلاو باهرإلا حبصأ دقل            :رشع يناث 
وأ دارـفألا نـم ردص ءاوس ةيئاوشع راطخأل نييندملا ةايح ضرعت يتلا ةريطخلا ةرهاظلا هذه                

نـم لـعجت يـتلا لئاضفلاو م        السلاو لدعلا ةعاشإل وعديو ةرهاظلا هذه ذبني مالسإلا نإ        . لودلا
إلا ةايح مرتحي ًايعاو ًالوؤسم ًادرف      ناسنإلا ملظلا يشاحتل وعدي امك ،هناحبس هللا همرك يذلا         ناسن   
  .فرطتلاو فنعلا بابسأ دلوي يذلا خانملا وهو نيرخآلا ىلع ةرطيسلا تالواحمو ناودعلاو

لا هتايح ريوطت ىلع    ناسنإلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ثحت    :رشع ثلاث  هـتاناكمإ ةـيمنتو ةيحور      
هـلوح نـم ي     ناسنإلا عمتجمللو هسفنل راهدزإلاو ءاخرلا قيقحت يف مهسي ثيحب ةيداملا هدراومو          

دارـفأو تاـعاطقل ةلماشـلا ةيمنتلاو ءاخرلا قيقحت لفكت ةريثك ًادونب ءارغلا ةعيرشلا نمضتتو               
ةلودلا لخاد تاعاطقلاو     دارفألازواجتت ةيمنتلل ةرظنلا هذهو عمتجملا       ىلإ   ةدحاولا  ةيلودلا تاقالعلا   

ةرـيبكلا ةيعانصـلا لودلا عيجشتو نواعتلاو لماكتلا ساسأ ىلع تاقالعلا كلت ىنبت ثيحب ًاضيأ               
ةـعيبطلا اـهدراوم ةيمنت ىلع اهتدعاسم فدهب ةريغصلا لودلا عم ةنزاوتم تاقالع داجيإ ىلع               

نييملاعلا رارقتسالاوراهدزالا يف مهستو ،اهينطاومل ءاخرلا ققحت ةروص ىلع اهلالغتساو  .  

هـميقو هئدابم لضفب مالسإلل نأب نيكراشملا ةعانق نم ةودنلا ثاحبأ تداز دقل              :رشع عبار 
نواعتلاو ةقثلاو لدعلا ىلع مئاقلا رارقتسالا نم ةلحرم وحن ةي          ناسنإلا لقن يف ريبكلا رثألا ةينابرلا     

إلا عونلا ددهت   يتلا ةريطخلا ةيقلخلاو ةيعامتجالا ضارمألا جالع يف مهسي امك         نأ رـيغ ،ي    ناسن 
 ببسـب لهاجتلا وأ ،ًانايحأ لهجلا ببسب نيعألا نع ًابوجحم لازي ال ريبكلا يونعملا ديصرلا اذه               

نمو . ةصيخرلا ةلامعلاو ماخلا داوملل ًالقح ىوس يمالسإلا ملاعلا يف ىرت ال ةينانأ ةيسايس عامطأ    
يف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت ىلع لمعلا ًاب       وعشو ًاماكح نيملسملا ىلع ًاضورفم ًابجاو حبصي انه       

نـم اهريغو ةعورشملا ةيمالعإلا لئاسولا مادختسا ىلع فتاكتلاو نواعتلاو مهتايح نوؤش عيمج             
بوعشـلا عم تالصلا زيزعتو قاطن عسوأ ىلع مالسإلا ئدابم ضرعل ةمدقتملا ةينقتلا بيلاسألا              

نـمألل ةعلطتملا ةي    ناسنإلا ةريسملا زيزعت  و ماهوألاو فواخملا ةلازإ فدهب ةفلتخملا تاراضحلاو      
  . ةينابرلا ئدابملاب نواعتلاو
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X 
 

  

  

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  :لـخدم

ًانرق رشع ةعبرأ ذنم    -مالسإلا عرش  اـهطاحأو ،قـمعو لومـش يـف         "ناسنإلا قو قح "-   
  .اهمعدتو قوقحلا هذهل نكمت ئدابمو لوصأ ىلع هعمتجم غاصو ،اهتيامحل ةيفاك تانامضب

ىلإ   نيملاعلا بر اهب ىحوأ يتلا ،ءامسلا تالاسر ماتخ وه مالسإلا         و  -مالسلا مهيلع -هلسر   
   ، ىلإ   ًاهيجوتو ةياده ،سانلل اهغلبيل لدـعلاو ريخلاو قحلا اهدوسي      ةميرك ةبيط ةايح مهل لفكي ام        ،

  .مالسلاو

: مـهبر رمأل الاثتما مالسإلا ةوعد ًاعيمج سانلل اوغلبي نأ نيملسملا يلع ًامازل ناك انه نمو               
ىلإ   نوعدي ةمأ مكنم نكتلو   "   )٣٢ةدئاملا  (" ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا       ءافوو  ،

صيـلختو ءاـطخأ نـم هيف ىدرت امم ملاعلا ذاق           نتسا يف ًاصلخم ًاماهسإو ،مهيلع ةي     ناسنإلا قحب 
  .ةاناعملا فونص نم هتحت نئت امم بوعشلا

هللا اـنتيدوبع  :  نـم ـ ًاقالطنإ ـ انراطقأو انبوعش فالتخا ىلع ـ نيملسملا رشعم نحنو    
  ...راهقلا دحاولا

يذلا ه  دحو هنإو ،هيلإ ًاعيمج اندرم نأو ،ةرخألاو ايندلا يف هلك رمألا ىلو هنأب انناميإ             : نمو
ىلإ   ناسنإلا ةياده كلمي   يف ام لك هل رخسو ،ضرألا يف هفلختس        انأ دعب هحالصو ،هريخ هيف ام        

  …نوكلا
يـف ةـنبل مهنـم لك عضوو ،انبر لسر هب تءاج يذلا ،قحلا نيدلا ةدحوب انقيدصت              :نمو

اـن  أو) ةرـيخألا (ةنبللا انأ   ) " ص(لاق امك ناكف  ) ص(دمحم ةلاسرب ىلاعت هللا هلمكأ ىتح هحرص      
  ..."نييبنلا متاخ

هللا ةـياده نع ًالقتسم ،ةايحلل موقألا جاهنملا عضو نع يرشبلا لقعلا زجعب انميلست               :نمو
  ....هيحوو

                                                           
X خيراتب سيراب يف وكسنويلا رقمب دقع عامتجا يف نايبلا اذه نلعأ ربمتبس١٩  لوليأ/    ١٩٨١.  



 ١٥٢ 

ةحيحصلا انتيؤر     :نمو ديجملا انباتك ءوض يف    –  عضول   -  نـم ةياغللو ،نوكلا يف      ناسنإلا   
  ...هقلخ يف ةمكحللو ،هداجيإ

هقلخ نم ريثك ىلع ليضفتو ةزعو ةماركنم ،هقلاخ هيلع هافضأ امب انتفرعم: نمو  ...  

ىصحت الو دعت ال ،معن نم-العو لج-هبر هب هطاحأ امب انراصبتسا: نمو  ....  

مهراـطقأ   فالتـخا ىـلع ،نيملسـملا ةدحو دسجت يتلا ،ةمألا موهفمل قحلا انلثمت             :نمو  
  .مهبوعشو

  ...ةمثآمظنو ،ةدساف عاضوأ نم مويلا ملاع هيناعي امل ،قيمعلا انكاردإ  :نمو

إلا عمتجملا هاجت انتيلوئسمب ءافولا يف ،ةقداصلا انتبغر:نمو   ..هيف ءاضعأك ،يناسن 

ةماقإ لجأ نم ًايعس    .. انقانعأ يف مالسإلا اهعضو يتلا ،غالبلا ةنامأ ءادأ ىلع انصرح         : نمو
  ..لضفأ ةايح 

ةليذرلا نم رهطتتو ،ةليضفلا ىلع موقت   ..  

و ،ركانتلا لدب نواعتلا اهيف لحي   ..ةوادعلا ناكم ءاخإلا  

بورحلاو عارصلا نم ًاليدب ،مالسلاو نواعتلا اهدوسيو  ..  

يناعمناسنإلا اهيف سفنتي ةايح   ..ةماركلاو ةزعلاو ،ءاخإلاو ،ةاواسملاو ،ةيرحلا:  

  ..ناوهلاو رهقلاو ،ةيقبطلاو ،ةيرصنعلا ةقرفتلاو ،ةيدوبعلا:  طوغض تحت قنتخي نأ لدب

  :دوجولا يف ةيقيقحلا هتلاسر ءادأل أيهتي اذهبو

  .ىلاعت هقلاخل ةدابع

نوكلل ةلماش ةرامعو  .  

ةرـسأ ـ هل ةبسنلاب ـ لثمت يتلا ةي    ناسنإلاب ًاراب نوكي نأو ،هقلاخ معنب عتمتسي نأ هل حيتت
نب عيمج نيب ةلوصوم ًامحر     ئشنت يتلا ،ي  ناسنإلا لصألا ةدحوب قيمع ساسحإ اهيلإ هدشي ،ربكأ         ي 

  .مدآ

  :هلك اذه نم اقالطنا

ةوعدلا ءاول ةلمح ،نيملسملا رشعم نحن نلعن ىلإ   رشـع سماخلا نرقلا لهتسم يف ـ هللا    
و ميرـكلا نارـقلا نم ةدمتسم  ناسنإلا قوقح نع ،مالسإلا مساب نايبلا اذه ـ يرجهلا  ةنسـلا  "، 

ةرهطملا"ةيويبنلا  .  

عضولا اذهب–يهو  ًاليدعت الو ،ًافذح لبقت ال ،ةيدبأ قوقح-    ...ًاليطعت الو ًاخسن الو...  
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رشب قح نم سيلف    -هناحبس-قلاخلا اهعرش قوقح اهنإ    ناـك نم انئك    -  وأ ،اـهلطعي نأ     -   
ًالثـمم عمتجملا ةدارإب الو ،اهنع ًالزانت درفلا ةدارإب ال ،ةيتاذلا اهتناصح طقست الو ،اهيلع يدتعي                

  .  اهلوخت يتلا تاطلسلا تناك امفيكو ،اهتعيبط تناك ايأ تاسسؤم نم هميقي اميف

  ..يقيقح يمالسإ عمتجم ةماقال حيحصلا لخدملا وه قوقحلا هذه رارقإ نإ

عمتجم-١  :  

ءاوس هيف سانلا   وأ ،رصـنع وأ ،لصأ نم ساسأ ىلع درفو درف نيب زييمت الو زايتما ال               :  
  .نيد وأ ،ةغل وأ ،نول وأ ،سنج

  :عمتجم ـ٢

تابجاولاب فيلكتلاو ،قوقحلاب عتمتلا ساسأ هيف ةاواسملا       لـصألا ةدحو نم عبنت      ةاواسم..    
هغبـسأ اـممو    . ")١٣:تارـجحلا  (.ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي       ": كرتشملا ي ناسنإلا

إلا ىلع-هلالج لج ـ قلاخلا  ميركت نم ناسن  رـحبلاو رـبلا يف مهانلمحو مد   آينب انمرك دقلو " 
  ".)٧٠:ءارسإلا(ًاليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو 

  :عمتجم ـ٣

،        ناسنإلا ةيرح  تبكلا نم ًانمآ ،اهلظ يف هتاذ ققحيو ،اهب دلوي ءاوس هتايح ىنعمل ةفدارم هيف  
  .دابعتسالاو ،لالذإلاو ،رهقلاو

  :عمتجم ـ٤

رارقتسالا بابسأ لك اهل ئهيو ،هميركتو هتيامحب اهطوحيو ،عمتجملا ةاون ةرسألا يف ىري               
  .مدقتلاو

  :عمتجم ـ٥

لا هيف ىواستي الو زاـيتما نود ـ هناحبس ـ قلاخلا عضو نم ةعيرش    مامأ ،ةيعرلاو مكاح   
  .زييمت

  :عمتجم ـ٦

جهنملاـبو ،تاياغ نم ةعيرشلا هتمسر ام ققحيل مكاحلا قنع يف عضوت ،ةنامأ هيف ةطلسلا               
  .تاياغلا هذه قيقحتل هتعضو يذلا

  :عمتجم ـ٧

هللا قـلخل رخسم هيف ام لك ن  إو ،هلك نوكلا كلام وه ـ هدحو ـ هللا نأ هيف درف لك نمؤي  
نم ًالداع ًابيصن لاني نأ      ناسنإلك قح نمو ،دحأل قباس قاقحتسا نود ،هلضف نم           ءاطع ،ًاعيمج   

  ).١٣:ةيثاجلا(" هنم ًاعيمج ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مكل رخسو": يهلإلا ءاطعلا اذه
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  :عمتجم ـ٨

اهذـفنتو اـهقبطت   يـت لا تاطلسـلا سراـمتو ،ةمألا نوؤش مظنت يتلا تاسايسلا هيف ررقت     
  ).٣٨: ىروشلا(" مهنيب ىروش مهرمأو": "ىروشلاب"

  :عمتجم ـ٩

متتو ،هتءافكو هتردق بسحب تايلؤسملا نم هيف درف لك لمحتيل ،ةئفاكتملا صرفلا هيف رفاوتت              
هقلاخ مامأ ًايورخأو ،هتمأ    مامأ ًايويند اهيلع هتبساحم    هاور (" هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك     ":  

  ).ةسمخلا

  :عمتجم ـ١٠

ىضاقتلا تاءارجإ يف ىتح ،ءاضقلا مامأ ةاواسملا مدق ىلع موكحملاو مكاحلا هيف فقي  .  

  :عمتجم ـ١١

ةبسح ـ ىوعدلا ميقي نأ هقح نمو ،هعمتجم ريمض وه هيف درف لك  يأ دـض  -   ناسـنإ   
هورصني  نأ نيرخآلا ىلعو  .. هريغ نم ةدناسملا بلطي نأ هلو ،عمتجملا قح يف ةميرج بكتري              

  .ةلداعلا هتيضق يف هولذخي الو

  :عمتجم ـ١٢

،      : هيف درف لكل نمضيو ،نايغطلا ناولأ لك ضفري        ةـلادعلاو ،ةـماركلاو ،ةيرحلاو ،نمألا
اهتـسارح ىلع رهسلاو ،اهقيبطت ىلع لمعلاو ،قوقح نم         ناسنإلل هللا ةعيرش هتررق ام مازتل     اب   ..
  :ملاعلل اهنلعي يتلا قوقحلا كلت
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  نايبلا اذه
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

إلاقوقح مالسإلا يفناسن   X  

  :ةايحلا قح-١

ةسدقم   ناسنإلا ةايح ) أ( سفن ريغب ًاسفن لتق نم   ": اهيلع ىدتعي نأ دحأل زوجي ال     ..   داسف وأ      
  ).٣٢: ةدئاملا ("ًاعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو ًاعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا يف

اهرقت يتلا تاءارجإلابو ةعيرشلا ناطلسبالإ ةيسدقلا هذه بلست الو  .  

هقح نمو ،هتامم دعبو ،هتايح يف ةعيرشلا هيمحت ،ىمح ىونعملاو ىداملا            ناسنإلا نايك ) ب(  
دواد وبأو ملسم هاور    ( "هنفك نسحيلف هاخأ مكدحأ نفك اذإ     ": هنامثج عم لماعتلا يف ميركتلاو قفرتلا     

  .)يئاسنلاو ىذمرتلاو

ةيصخشلا هبويعو هتاءوس رتس بجيو    ىلإ   اوضفأ مهنإف تاومألا اوبستال   ":   هاور ( ".اومدق ام  
  .)يراخبلا

ةيرحلا قح-٢  :  

دـلوي اـهب يـتلا ىلوألا ةيعيبطلا ةفصلا يهو ـ ءاوس هتايحك ـ ةسدقم     ناسنإلا ةيرح)أ(   
    ": ناسنإلا سيل ةرمتسمو ةبحصتسم يهو     )ناخيشلا هاور  (".ةرطفلا ىلع دلو  يو الإ دولوم نم ام  ،

نـب رـمعل ةـملك نم       ( "ًارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدبعتسا ىتم      ": اهيلع ىدتعي نأ دحأل   
الإ اـهنم دـحلا وأ اهدييقت زوجي الو ،دارفألا ةيامحل ةيفاكلا تانامضلا ريفوت بجيو                )باطخلا  ،
  .اهرقت يتلا تاءارجإلابو ،ةعيرشلا ناطلسب

درـي نأ هـيلع ىدـتعملا       بعشللو ،رخأ بعش ةيرح ىلع يدتعي نأ بعشل زوجي ال           ) ب(
 "ليبـس نم مهيلع ام كئلوأف هملظ دعب رصتنا نملو        ": ةنكمملا لبسلا لكب هتيرح درتسيو ،ناودعلا     

لـمحتيو ،هـتيرح لـجأ نـم دهاجي بعش لك ةدناسم ىلودلا عمتجملا ىلعو                )٤١:ىروشلا(  ،
ةاكزلا اوتآو   ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا      ": هيف صخرت ال ًابجاو اذه يف نوملسملا        

  ).٤١جحلا  ("ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو

  :ةاواسملا قح ـ٣

ىـلع ىـمجعل الو ،ىمجعأ ىلع يبرعل لضف ال          ": ةعيرشلا مامأ ةيساوس ًاعيمج سانلا    ) أ(
الو . )ص(ىـبنلل ةبطخ نم     ( "ىوقتلاب ال إرمحأ ىلع دوسأل الو ،دوسأ ىلع رمحأل الو ،يبرع          

هاور ( "اهدـي تـعطقل تقرـس دـمحم تنب ةمطاف نأ ول           ": مهيلع اهقيب طت يف دارفألا نيب زيامت    

                                                           
X      ةدـعقلا يذ نم      ٢١خيراتب سيراب يف يلودلا يمالسإلا سلجملا نع لقتسم سارك          يف ةقيثولا هذه تردص  ١٤٠١ 

ربمتبس١٩فداصملا  ناونع تحت ١٩٨١لوليأ /    " مالسإلا يف ناسنإلا  قوقح نع يملاعلا نايبلا" 
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ىدـنع مكفعـضأ نإ الأ      ": مهايإ اهتيامح يف الو   . )يئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا     
قحلا ذخأ ىتح   يوقلا هنم قحلا ذخآ ىتح فيعضلا     يدنع مكاوقأو ،هل     رـكب يـبأل ةبطخ نم      ( ،" 
ةفالخلا هيلوت بقع هنع هللايضر  (.  

. )عادوـلا ةبطخ نم ( "بارت نم مدأو مدأل مكلك ": ءاوس ةي ناسنإلا ةميقلا يف مهلك سانلا    ) ب(
اولمع امم تاجرد   ٍلكلو": مهلمع بسحب نولضافتي امنإو    ضيرـعت زوجي الو     )١٩: فاقحألا ("   ،

لكو ). دمحأ هاور ("مهؤامد أفاكتت نوملسملا": هريغ هل ضرعتي امم رثكأب ررض وأ رطخل صخش
،               لكو ركف  نوللا وأ ،قرعلا وأ ،سنجلا ساسأ ىلع دارفألا نيب ةقرفتلا غوسي عضو لكو ،عيرشت  

  .ماعلا يمالسإلا أدبملا اذهل ةرشابم ةرداصم وه ،نيدلا وأ ،ةغللا وأ

ةـصرفل ةئفاكم لمع ةصرف لالخ نم عمتجملل ةيداملا دراوملاب عافتنالا قح درف لكل              ) ج(
  ف": هريغ يـف دارـفألا نيـب ةقرفتلا زوجي الو          )١٥: كلملا ("هقزرنم اولكو اهب    كانم يف اوشما  ،

   ": ًافيكو ًامك ًادحاو ىدؤملا لمعلاو ،ًادحاو لوذبملا دهجلا مادام ،رجألا          ًاريخ  ةرذ لاقثم لمعي نمف  
  .)٧،٨: ةلزلزلا ("هري ًارش ةرذ لاقثم لمعي نمو ،هري

  :ةلادعلا قح ـ٤

ىلإ   مكاحتي نأ درف لك قح نم     ) أ(    ، يف متعزانت نإف   ": اهاوس نود اهيلإ مكاحتي   ن  أوةعيرشلا
ىلإ   هودرف ءيش   "مهءاوـهأ عبتت الو هللا لزنأ امب مهنيب مكحأ ناو         "،  )٥٩: ءاسنلا ("لوسرلاو هللا  

  ).٤٩: ةدئاملا(

نـم ءوسـلاب رهجلا هللا بحي ال        ": ملظ نم هقحلي ام هسفن نع عفدي نأ درفلا قح نم          ) ب(
كلمي امب هريغ نع ملظلا عفدي نأ هبجاو نمو      )١٤٨: ءاسنلا ("ملُظ نم الإ لوقلا      لجرلا رصنيل ":  

ناخيشـلا هاور    ("هرصـنيلف ًاـمولظم ناـك نإو هـهنيلف ًاملاظ ناك نإ           : ًامولظم وأ ًاملاظ هاخأ   
  ).يذمرتلاو

ىلإ  أجلي نأ درفلا قح نمو     وأ ررض نم هقحل ام هنع عفدتو ،هفصنتو ،هيمحت ةيعرش ةطلس  
حب ةليفكلا تانامضلا اهل رفويو ،ةطلسلا هذه ميقي        نأ ملسملا مكاحلا ىلعو ،ملظ     : اهلالقتـساو اهتد  ي 

" ج مامإلا امنإ ي ةن   ).ناخيشلا هاور ("هب ىمتحيو هئارو نم لتاق

ةـعامجلا قـح نعو ،رخآ   درف يأ قح نع عفادي نأ ـ هبجاو نمو ـ درفلا قح نم  ) ج(  
اهلأس أ لبق هتداهشب يتأي يذلا ؟ءادهشلا ريخب مكربخأ الأ        ": "ةبسح"  دواد وـبأو ملسـم هاور      (،  "ي ن
  .}دحأ نم بلط نود ةبسح اهب عوطتي{، )يئاسنلاو ىذمرتلا

قـحلا بحاصل نإ    ": غوسم ىأ تحت هسفن نع عافدلا يف درفلا قح ةرداصم زوجت ال           ) د(
اـمك ،رـخالا نـم عمست ىتح نيضقت الف نامصخلا كيدي نيب سلج اذإ               "،  )ةسمخلا هاور  ("ًالاقم

 ،   .)نسح دنسب يذمرتلاو دواد وبأ هاور( ،"ءاضقلا كل نيبتي نأ ىرحأ هنإفلوألا نم تعمس

نأ ملسـملا درـفلا ىلعو ،ةعيرشلا فلاخي ًارمأ عيطي نأب ًاملسم مزلي نأ دحأل سيل                 ) ـه(
رمآلا ناك ًايأ ،ةيصعمب هرمأي نم هجو يف        "ال": لوقي  "ةـعاط الو عمـس الف ةيصعمب رمُأ اذإ        ":  
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قحلا عم ًانماضت هضفر    يمحت نأ ةعامجلا ىلع   هقح نمو   ).. ةسمخلا هاور ( ملسملا وخأ ملسملا   ":  
   ).يراخبلا هاور ("هملسي الو هملظي ال

  :ةلداع ةمكاحم يف درفلا قح ـ٥

ألا يه ةءاربلا   )أ( بحصـتسم وهو  )يراخبلا هاور ("نيرهاجملا الإ ىفاعم ىتمأ لك   ": لص   ،
  .ةيئاهن ةنادإ ةلداع ةمكحممامأ هتنادإ تبثت مل ام صخشلا ماهتإ عم ىتح رمتسمو 

الو  )١٥: ءارـسإلا  ("ًالوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو     ": يعرش صنب الإ ميرجت ال    ) ب(  ،
ىلإ رظني نكلو ،ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه امب لهجلاب ملسم رذعي ىلع ـ تبث ىتم ـ هلهج    

 "مكبوـلق تدـمعت اـم     نكلو هب متأطخأ اميف مكيلع حانج الو        ": بسحف دودحلا اهب أردت ةهبش هنأ     
  ).٥: بازحألا(

لـبقت ال ةـلدأب هل    هباكترإ توبث دعب الإ مرج ىلع بقاعي الو ،صخش ميرجتب مكحي ال      ) ج(
  ).٦:تارجحلا(" اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ": ةلماك ةيئاضق ةعيبط تاذ ةمكحم مامأ ،ةعجارملا

الـف هللا دودح كلت  ": ةميرجلل ةعيرشلا اهتردق يتلا ،ةبوقعلا زواجت ـل  احب ـ زوجي ال ) د(
اـهيف تبكترا يتلا ،تاسبالملاو فورظلا ةاعارم ةعيرشلا ئدابم نمو           )٢٢٩: ةرقبلا ("اهودتعت  ،

اوـلخف جرـخم هـل       ناك نإف ،متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوءردا       ": دودحلل ًاءرد ةميرجلا  
حيحص دنسب مكاحلاو يقهيبلا هاور(، "هليبس  (.  

لـكو  )١٥: ءارـسإلا  ("ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو    ": هريغ ةريرجب  ناسنإذخؤي ال   ) ـه(  ،
هلاعفأ نع هتيلوؤسمب لقتسم      ناسنإ لاحب زوجي الو    )٢١: روطلا ("نيهر بسك امب ءىرمأ لك    "   ،

ىلإ   ةلءاسملا دتمت نأ ـ    نـم الإ ذـخأن نأ هللا ذاعم        ": ءاقدصأو عابتأ وأ ،براقأو لهأ نم هيوذ       
  ).٧٩: فسوي ("نوملاظل ًاذإ انإ هدنع انعاتم اندجو

  :ةطلسلا فسعت نم ةيامحلا قح ـ٦

لـمعل ريسفت ميدقتب هتبلاطم زوجي الو ،هعم تاطلسلا فسعت نم هتيامح يف قحلا درف لكل                
هطروت ىلع لدت ةيوق نئارق ىلع ءانب الإ هل          ماهتا هيجوت الو ،هعاضوأ نم عضو وأ هلامعأ نم        

      ملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو   ": هيلإ هجوي اميف     ب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤ  "ًانيبم ًامثإو ًاناته
  ).٥٨: بازحألا(

  :بيذعتلا نم ةيامحلا قح ـ٧

 "ايندـلا يف سانلا نوبذعي نيذلا بذعي هللا نإ        ": مهتملا نع ًالضف مرجملا بيذعت زوجي ال      ) أ(
كو ،اهبكتري مل ةميرجب فارتعالا ىلع صخشلا لمح زوجيال امك          )ةسمخلا هاور (  ،   عزـتن  ي ام ل

نـبا هاور    (،"هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عضو هللا نإ         ": لطاب هاركإلا لئاسوب    
  .)حيحص دنسب هجام

هـتماركو ،هتي  ناسنإنإف ،اعرش ةردقملا اهتبوقع تناك امفيكو ،درفلا ةميرج تناك امهم           ) ب(
  .ةنوصم لظت ةيمدألا
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  :هتعمسو هضرع ةيامح يف درفلا قح ـ٨

مارح مكنيب مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ      ": اهكاهتنا زوجي ال ةمرح ،هتعمسو درفلا     ضرع  
،   . )عادولا ةجح ةبطخ نم   ( ،"اذه مكدلب يف اذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك         هتاروع عبتت مرحيو

 "ًاضـعب مكضـعب بـتغي الو اوسـسجت الو         ": يـبدألا هـنايكو ،هتيصـخش نم لينلا ةلواحمو        
  ).١١: تارجحلا ("باقلألاب اوزبانت الو مكسفنأ اوزملت الو"، )١٢:تارجحلا(

  :ءوجللا قح ـ٩

أجلي نأ مولظم وأ دهطضم ملسم لك قح نم     )أ( ىلإ   . مالـسإلا راد قاـطن يف ،نمأي ثيح   
             بـجاو نيملسملا لمح    يو هنول وأ ،هتديقع وأ ،هتيسنج تناك ًايأ ،دهطضم لكل مالسإلا هلفكي وهو

     " :مهيلإ أجل ىتم هل نمألا ريفوت      ىتح   هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو مـث هللا مالك عمس     ي 
  .)٦: ةبوتلا ("هنمأم هغلبأ

ملسـم هنع دص   ) ب(   "ي ال ًاعيمج سانلل نمأو ةباثم وه ـةفرشملا ةكمب ـ مارحلا هللا تيب
، )٢٥٦: ةرـقبلا  ("اـنمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو      "). ٩٧: نارمع لآ  ("ًانمآ ناك هلخد نمو   

س" ُفكاعلاءاو   دابلاو هيف   ).٢٥جحلا  (" 

  :تايلقألا قوقح ـ١٠

 "نيدـلا يـف هارـكإ ال      ": ماـعلا يـنآرقلا أدـبملا اـهمكحي تايلقألل ةينيدلا عاضوألا          ") أ(
  ).٢٥٦:ةرقبلا(

اومكاحت مه ن   إمالسإلا ةعيرش اهمكحت تايلقألل ةيصخشلا لاوحألاو ،ةيندملا عاضوألا         ) ب(
   ُت نإو مهنع ضرعأ وأ مهني     ب مكحاف كوءاج نإف   ": انيلإ تمكح نإو ًائيش كورض    ي نلف مهنع ضرع

ىلإ   اومكاحتي نأ مهيلع ناك انيلإ اومكاحتي مل نإف       ). ٤٢: ةدئاملا ("طسقلاب مهنيب مكحاف   ام مهعئارش   
ىهلإ لصأل ـ مهدنع ـ  يمتنت تماد نولوتي مث هللا مكح اهيف ةاروتلا مهدنعو كنومكحي فيكو ":  

 كلذدعب نم ُهللا لزنأ امب ليجنإلاُلهأ مكحيلو"، )٤٣: ةدئاملا("  هيف    ).٤٧: ةدئاملا(" 

  :ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملا قح ـ١١

ةحلصـملاب لصتت نوؤش نم      ،اهتايح يف ىرجي امب ملعي نأ ةمالا يف درف لك قح نم           ) أ(  
: ىروشـلا أدـبمل ًالاـمعإ هبهاومو هتاردق هل حيتت ام ردقب اهيف مهسي نأ هيلعو ،ةعامجلل ةماعلا                 

ةماعلا فئاظولاو بصانملا ىلوتل لهأ ةمألا يف درف لكو ). ٣٨: ىروشلا ("مهنيب ىروش مهرمأو"
وأ ىرصنعرابتعا ىأ تحت صقنت وأ ،ةيلهألا هذ هطقس تالو ،ةيعرشلا اهطئارش هيف ترفاوت ىتم      

حأ هاور(،"مهاندأ مهتمذب ىعسي ،مهاوس نم ىلع دي مهو ،مهؤامد أفاكتت نوملسملا": ىقبط   .)دم 

اـهتدارإب ،اهماكح راتخت نأ ةمألا قح نمو ،ةمألاو مكاحلا نيب ةقالعلا ساسأ ىروشلا        ) ب(
": ةعيرشلا نع اوداح اذإ مهلزع يفو مهتبساحم يف قحلا اهلو ،أدبملا اذهل ًاقيبطت ،ةرحلا     تيل و ىنإ

 .ينوـموق َف لـطاب ىلع ينومتيأر نإو ،ينونيعأف قح ىلع         ينومتيأر نإف مكريخب تسلو مكيلع    
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هللا ىضر ركب يبأ ةبطخ نم      (،"مكيلع يل ةعاط الف تيصع نإف ،هلوسرو هللا تعطأ ام ينوعيطأ          
  .)ةفالخلا هتيلوت بقع هنع

  :ريبعتلاو داقتعالاو ريكفتلا ةيرح قح-١٢

دـحأ نم ةرداصم وأ لخدت نود ،هدقتعمو هركف نعربعيو ،دقتعيو ،ركفي نأ صخش لكل           ) أ(
جيورت هيف ام    رشن الو ،لطابلا ةعاذإ زوجي الو ،ةعيرشلا اهترقأ يتل        ا ةماعلا دودحلا مزتلي ماد ام     

ةـنيدملا يف نوفجرملاو ضرم مهبو      لق يف نيذلاو نوقفانملا هتني مل نئل      ": ةمألل ليذخت وأ ةشحافلل   
   . ًاليلق الإ اهيف كنورواجي ال مث مهب كنيرغ       ُنل : بازـحألا  ("ًاليتقت اولت ُقو او ُذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم

٦١-٦٠.(  

لـق  ": كلذك بجاو وه لب ،بسحف قح درجم سيل ـ قحلا نع ًاثحب ـ رحلا ريكفتلا  ) ب(
   ).٤٦: ابس ("اوركفتت مث ىدارفو ىنثم هللا اوموقت نأ ةدحاوب مكُظعأ امنإ

نود ،هـمواقي نأو ،هـل       هراكنإو ،ملظلل هضفر نلعي نأ    : هبجاو نمو درف لك قح نم     ) ج(
لئس ": داهجلا عاونأ لضفأ اذهو   .. غاط ماظن وأ ،رئاج مكا    ح وأ ،ةفسعتم ةطلس ةهجاوم نم بيهت      

هاور  (،  "رئاـج ناطلـس دـنع قح ةملك       : لاق ؟لضفأ داهجلا يأ   : ملسو هيلع ىلص هللا لوسر      
  .)نسح دنسب ىئاسنلاو يذمرتلا

نمأ ىلع رطخ هرشن يف نوكي ام الإ ،ةحيحصلا قئاقحلاو تامولعملا رشن ىلع رظح ال ) د(
ىلإ   هودر ولو هب اوعاذأ فوخلا وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإو          ": ةلودلاو عمتجملا  ىـلإو  لوسرلا   

  ).٨٣: ءاسنلا ("مهنم هَنوطبنتسي نيذلا هملعَل مهنم رمألا ىلوأ

نـم رخسـي نأ دحأل زوجي الف ،ملسملا قلخ نم نيدلا يف نيفلاخملا رعاشم مارتحا                ) ـه(
هللا اوبسـيف هللا نود نم نوعدي نيذلا اوب         ست الو ": هيلع عمتجملا ىدعتسي نأ الو ،هريغ تادقتعم      

ىلإ مث مهلملع ةمأ لكل انيز كلذك ملع ريغب ًاودع     ).١٠٨: ماعنالا(، "مهعجرم مهبر

  :ةينيدلا ةيرحلا قح ـ١٣

 "نـيد يـلو مك    ُنـيد مـكل   ": هدـقتعمل ًاـقفو ةداـبعلا ةيرحو ،داقتعالا ةيرح        : صخش لكل 
  ).٦:نورفاكلا(

  :غالبلاو ةوعدلا قح ـ١٤

، : ةعامجلا ةايح يف ـ هريغ عمو ًادرفنم ـ كراشي نأ قحلا درف لكل   ) أ( ًايعامتجاو ،ًاينيد
ةسراممل ىرورض وه ام لئاسولا نم عنطصيو ،تاسسؤملا نم          ئشني نأو ،خلإ ،ًايسايسو ًايفاقثو      

ىلإ اوعدأ ىليبس هذه لق": قحلا اذه   ).١٠٨:فسوي ("ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا 

بـلاطي نأو ،رـكنملا نـع ىهنيو فورعملاب رمأي نأ هبجاو نمو در              ف لك قح نم   ) ب(
               ، ىوـقتلاو رـبلا ىلع   انواعت ،ةيلؤسملا هذهب ءافولا دارفألل ئيهت يتلا تاسسوملا ةماقإب عمتجملا

ىلإ   نوعدي ةمأ مكنم نكتلو   " ، )١٠٤: نارمع لآ  ("ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا      
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نأ كشوأ هيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ           "). ٢:ةدئاملا("ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو   "
 عي هاور (، "باقعب هللا مهم   .)حيحص دنسب ننسلا باحصأ 

  :ةيداصتقالا قوقحلا ـ١٥

": ىلاعت هللا كلم ـ ًاعيمج اهتاورثب ـ ةعيبطلا  ) أ( ُلم هللا نهيـف اـمو ضرألاو  تاومسلا ك  " 
امو تاومسلا يف ام مكل رخسو     ": اهب عافتنالا قح مهحنم ،رشبلل ه     نم ءاطع يهو  ). ١٢٠: ةدئاملا(

هنم ًاعيمج ضرألا يف   ضرألا يـف اوثع    َت الو ": اهريمدتو اهداسفإ مهيلع مرحو   ). ١٣: ةيثاجلا( " 
يف امب عافتنالا يف هقح ىلع ىدتعي وأ رخ         آمرحي نأ دحأل زوجي الو      ). ١٨٣: ءارعشلا ("نيدسفم
  ).٢٠: ءارسإلا ("اروظحم كبر ءاطع ناك امو" :قزرلا رداصم نم ةعيبطلا

قزرلل ًاليصحت ،جتنيو لمعي نأ       ناسنإلكل  ) ب( يـف ةباد نم امو     ": ةعورشملا ههوجو ن  م 
  ).١٥: كلملا ("هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف"، )٦ :دوه ("اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا

هبسـتكا ام ىنتقي نأ  ناسنإ لكلو ـ ةكراشمو دارفنا ىلع ـ ةعورشم ةصاخلا ةيكلملا  ) ج(  
وه هنأو": هلمعو هدهجب  َغأ   ةحلصـمل فظوتو ،ةعورشم ةماعلا ةيكلملاو   )٤٨: مجنلا ("ىَنقأو ىن    ،
  أنم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام       ": اهرسأب ةمألا  ىماـتيلاو ىـبرقلا يذـلو لوسرللو        هللف ىرقلا له  

   ).٧: رشحلا( "مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال يك ليبسلا نباو نيكاسملاو

موـلعم  ُقح مهلاومأ يف نيذلاو  ": ةاكزلا هتمظن ،ءاينغألا لام يف ررقم قح ةمألا ءارقفل        ) د(  
،          ). ٢٥-٢٤: جراعملا ("مورحملاو لئاسلل  هيف صخرتلا الو ،هعنم الو ،هليطعت زوجي ال قح وهو

فقوملا هب ىدأ   ولو ،مكاحلا لبق نم    ىلإ        ": ةاكزلا ىعنام لاتق     هنودؤي اوناك ،ًالاق  ع ىنوعنم ول هللاو
يـف نـع هللا ىـضر ركبب يبأ مالك نم            (،  "هيلع مهتلتاقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر       ىلإ    
  .)ةاكزلا ىعنام رمأ يف ةباحصلا هترواشم

الو اهلامهإ زوجي الف     ،بجاو ةمألا ةحلصمل جاتنإلا لئاسوو ،ةورثلا رداصم فيظوت       ) ـه(  
اور "ةـنجلا ةـحئار دـجي مل الإ ةحيصنلاب اهطحي ملف ةي           عر هللا هاعرتسا دبع نم ام     ": اهليطعت  ه 
  .ناخيشلا

ةعامجلا ةحلصمب رضي اميف الو ،ةعيرشلا هتمرح اميف اهرامثتسا زوجي ال كلذك  .  

  :مالسإلا مرح ،هتمالسل ًانامض ،يداصتقالا طاشنلل ًاديشرت) و(

ةروص لكب شغلا-١ ملسم هاور(، "شغ نم انم سيل":    (.  

او ر ورَغلا ـ ٢ ي ام  لكو ،ةلاه جل ىلإ  ىضف  : ةيعوضوم ريياعمل اهعاضخإ نكمي ال. تاعزانم 
دواد وـبأو ملسـم هاور       (،  "ررـَغلا عيب نعو ،ةاصحلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن            "  

 بحلا عيب نعو دوسي ىتح بنعلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن             "،  )يئاسنلاو ىذمرتلاو 
  .)ةسمخلا هاور( ، "دتشي ىتح

ساـنلا ىـلع اولاتكا اذإ نيذلا       . نيففطملل ليو "لدابتلا تايلمع يف نباغتلاو لالغتسالا ـ       ٣
  ).٢-١: نيففطملا ("نورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو. نوفوتسي
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ىلإ   ىدؤي ام لكو ،راكتحالا ـ    ٤ ئطاـخ  الإرـكتحي     ال ": ةـئفاكتم ريغ ةسفانم     هاور ( ،" 
  )..ملسم

ساـنلا قئاوض لغتسي    ىليفط بسك لكو ،ابرلا ـ    ٥  "اـبرلا مرـحو عـيبلا هللا لـحأو        ": ، 
  ).٢٧٥:ةرقبلا(

ةعداخلاو ةبذاكلا تاياعدلا   -٦ يف امهل كروب انيبو     اقدص نإف اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا      ":    
كو اشغ نإو ،امهعيب ةسمخلا هاور(، "امهعيب ةكرب تقحم ابذ  (.  

طاشـنلا ىـلع دـيحولا دـيقلا اـمه ةما           علا مالسإلا ميق مازتلاو ،ةمألا ةحلصم ةياعر      ) ز(
  .نيملسملا عمتجم يف يداصتقالا

  :ةيكلملا ةيامح قح ـ١٦

مكلاوـمأ اولكأـت الو     ": ةماعلا ةحلصملل الإ ،لالح بسك نع تأشن ،ةيكلم عازتنا زوجي ال          
اهبحاصل لداع ضيوعت عمو    )١٨٨: ةرقبلا ("لطابلاب مكنيب  هقح ريغب ًائيش ضرألا نم ذخأ نم       ": ، 

ىلإ   ةمايقلا موي ه  ب ف سُخ ةـبوقعو ،مظعأ ةماعلا ةيكلملا ةمرحو      . )ىراخبلا هاور (،  "نيضرأعبس   
اهرسأب ةمالل ةنايخو ،هلك عمتجملا ىلع ناودع هنأل        ،دشأ اهيلع ءادتعالا   مكنـم هانلمعتـسا نم     ":  

     اـي ل  ـيق ". )ملسـم هاور  ( ،"ةمايقلا موي هب يتأي ًالو    ُلُغ ناك هقوف امف ًاطيخ    م هنم انمتكف لمع ىلع
مق : رمع اي لاق مث   . اهلَغدق ةءابعب رانلا يف هتي      أر دقل ! الك: لاق! دهشتسا دق ًانالف نإ   : هللا لوسر 

   .)ىذمرتلاو ملسم هاور( ،")ًاثالث(نونمؤملا الإ ةنجلا لخدي ال هنإ : دانف

  :هبجاوو لماعلا قح ـ١٧

لـمعلا قح ناك اذإو     )١٠٥: ةبوتلا ("اولمعا لقو ": هعمتجمل مالسإلا هعفر راعش   : "لمعلا"  ، :
لمع اذإ بحي هللا نإ    ":ناقتإلا قح نإف .)٤ج دئاوزلا عمجم ىلعي وبأ هاور( ،"هنقتي نأ ًالمع مكدحأ 
  :لماعلا

أ ىفوي نأ   -١ لـبق هرجأ ريجألا اوطعأ  ": هل ةلطامم وأ هيلع فيح نود هدهجل ئفاكملا هر    ج 
  .)ديج دنسب ةجام نبا هاور( ،"هقرع فجي نأ

رفوت نأ  -٢ اولمع امم تاجرد   لكلو": قرعو دهج نم هلذبي ام عم بسانتت ةميرك ةاي        ح هل     " 
  ).١٩: فاقحألا(

هل هلك عمتجملا ميركت نم هب ريدج وه ام حنمي نأ           -٣ هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا     ":  
يناربطلاهاور( ،"فرتحملا نمؤملا بحي هللا نإ" ،)١٠٥: ةبوتلا ("نونمؤملاو  (.  

لاق هفورظ لالغتساو     هنبغ نود لوحت يت   لا ،ةيامحلا دجي نأ ـ    ٤ اـنأ ةـثالث    ": ىلاـعت هللا   
ًاريجأ رجأتسا لجرو ،ه    نمث لكأف ًارح عاب لجرو ،ردغ مث يب ىطعأ لجر         : ةمايقلا موي مهمصخ  

  ).يسدق ثيدح(، )يراخبلا هاور( ،"هرجأ هطعي ملو هنم يفوتساف
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  :ةايحلا تاموقم نم هتيافك يف درفلا قح ـ١٨

.. نكسمو ،سبلمو ،بارشو ،ماعط نم    .. ةايحلا تايرورض نم هت   يافكلاني  نأ درفلا قح نم     
يف ،ةفاقثو ،ةفرعمو ،ملع نم ،هلقعو ،هحور ةحصل مزلي امو ،ةياعر نم هندب ةحصل مزلي اممو                
لقتسي نأ درفلا عيطتسي ال ام لمشيل اذه يف ةمألا بجاو دتميو ـ ةمألا دراوم هب حمست ام قاطن  

  ).٦: بازحألا (،"مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا" :كلذ نم هسفنل هريفوتب

  :ةرسألا ءانب قح ـ١٩

ةرـسألا ءاـنبل يعرشلا قيرطلا وهو   ناسنإلكل قح ـ يمالسإلا هراطإب ـ جاوزلا   ) أ(  ،
اـهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأي            ": سفنلا فافعإو ،ةيرذلا باجنإو   

   ).١: ءاسنلا (،"ءاسنو اريثكًالاجر امهنم ثبو اه جوز

: ةعيرشـلا اـهتررق ةئفاكتم تابجاوو قوقح ـ هل هيلعو ـ رخآلا لبق نيجوزلا نم لكلو    
هدالوأ ةـيبرت بأللو    )٢٢٨: ةرقبلا ("ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو       "  ، :

هرايتخا نع  لوئسموهو ،هتعيرشو هتديقعل ًاقفو ،ًاينيدو ًايقلخو ،ًايندب         اـهايإ مهيلوـي يتلا ةهجولا          
  .)ةسمخلا هاور(،"هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك"

راطإ يف ،هفورظو ،هرعاشم ريدقتو ،همارتحا قح ـ رخ  آلا لبق ـ نيجوزلا نم لكل ) ب(
ةدوـم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو              ": محارتلاو داوتلا نم  

  .)٢١مورلا  ("ةمحرو

  يل"مهيلع ريتقت نود هدالوأو هتجوز ىلع قفني نأ جوزلا ىلع           ) ج (    ةعس وذ قفن تعـس نم ه  
  ).٧قالطلا  (،"هللا هاتأ امم قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو 

،        ) د ( اـمك اـمهمحرا بر لقو      ": هبيدأتو ،هميلعتو ،هتيبرت ناسحإ قح هيوبأ ىلع لفط لكل
  ).٢٤: ءارسإلا (،"ًاريغص ينايبر

وجي الو  قوـعي وأ ،مهقهرـي ام   لامعألا نم مهليمحت الو ،ةركبم نس يف لافطألا ليغشت ز    
  .ملعتلاو بعللا يف مهقح نيبو مهنيب لوحي وأ مهومن

ةيلوئسملا هذه تلقتنا ،هوحنامهتيلوئسمبءافولا نع لفطلا ادلاو زجع اذإ  ) ـه( ىلإ     ، عمتجملا
،      ") ةلودلل ةما علا ةنازخلا (نيملسملا لام تيب يف لفطلا تاقفن نوكتو         هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ انأ

لعف )ًافاعض ةيرذ يأ  (ةعيض وأ ًانيد كرت نمف       هتثرولف ًالام كرت نمو    ي،  وـبأو ناخيشلا هاور    " (، 
  .)يذمرتلاو دواد

ةـياعر نـمو ،ةيدام ةيافك نم   : هيلإ ةجاح يف وه ام اهنم لاني نأ ةرسألا يف درف لكل ) و(
امهتياعرو ،ًايدام امهتلافك قح امهدالوأ ىلع نيدلاوللو ،هز        جعو ،هتخوخيشو ،هتلوفط يف ،نانحو    

 ،   .)نسح دنسبدواد وبأ هاور ( ،"كدلاول كلامو تنأ"ًايسفنو ،ًايندب
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نسـحب ساـنلا قـحأ نم       : هللا لوسر اي  ": ةرسألا نم ةصاخ ةياعر يف قح ةمومألل      ) ز(
: لاق ،نم مث  : لاق ،كمأ : لاق ،نم مث  : لاق ،كمأ : لاق ؟نم مث  ): لئاسلا(لاق ،كمأ   : لاق ؟ىتباحص 

  .)ناخيشلا هاور( "كوبأ

ةيلوئسـم يهو ،هترطف ةعيبطو ،هتقاط بسحب لك ،اهدارفأ نيب ةكرش ةرسألا ةيلوئسم             ) ح(
مث ! كمأ: لاق ؟ربأ نم  : هللا لوسر اي  ": ماحرألاىوذو براقألا معتل ،دالوألاو ءابآلا ةرئاد زواجتت        

نسحدنسب يذمرتلاودواد وبأ هاور ( ،"برقألاف برقألا مث ،كابأ مث! كمأ مث! كمأ  (.  

ركب ةيراج تءاج ": هيف بغري ال نمم جاوزلا ىلع ةاتفلا وأ ىتفلا ربجي ال          ) ط( ىلإ     يـبنلا   
 ،")ملسو هيلع هللا ىلص(يبنلا اهريخف ةهراك يهو اهجوز اهابأ نأ تركذف ) ملسو هيلع هللا ىلص(
و دمحأهاور( دواد وبأ   (.  

  :ةجوزلا قوقح ـ٢٠

شيعي ثيح اهجوز عم شيعت نأ) أ(   .)٦قالطلا( ،"متنكس ثيح نم نهونكسأ" 

: اـهقلط نإ اهتدـع ةرـتف لالخو ،امهجاوز لاوط فورعملاب اهجوز اهيلع قفني نأ              ) ب(
مهلاوـمأ نـم اوـقفنأ اـمبو ضـعب          ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا        "  "، 
  ).٣٤ءاسنلا(

"    أو). ٦قالطلا ("نهلمح نعضي ىتحنهيلع اوقفنأف لم ح تالوأ نك نإو اـهقلط  م نم ذخأت ن
مهيبأ بسك عم بسانتي امب       اهنم هدالوأ نم مهنضحت نم ةقفن       ،"      "نهروجأ نهوتآف مكل نعضرأ نإف

  ).٦:قالطلا(

ةصاخلا اهتورث تناك ًايأويلاملا اهعضو ناك ًايأ تاقفنلا هذه ةجوزلا قحتست) ج(  .  

علخلا قيرط نع ـ ًايدو ـ جاوزلا دقع  ءاهنإ: اهجوز نم بلطت نأ ةجوزلل) د( متفخ نإف":    
هب تدتفااميف امهيلع حانج الف هللا دودح       ) ناجوزلا(اميقي الأ    نأ اـهل نأ اـمك    )٢٢٩: ةرقبلا (،"   ،

  .ةعيرشلا ماكحأ قاطن يف ًايئاضق قيلطتلا بلطت

نهلو "اهتبرق ىوذو ،اهدالوأو اهيوبأ نم ثرت امك        : اهجوز نم ثاريملا قح ةجوزلل    ) ـه(
   ).١٢: ءاسنلا (،"متكرت امم نمثلا نهلف دلو مكل ناك نإف دلو مكل نكي مل نإ متكرت امم عبرلا

امع فشكي الأو ،هرارسأ نم ًائيش ىشفي ال  أو ،هبحاص بي  غظفحي نأ نيجوزلا الك ىلع      ) و(
يقلُخ وأ  ىقلَخ صقن نم هب نوكي دق      هدعبو قالطلا دنع قحلا اذه دكأتيو        لض ـفلا اوس  ـَنت الو  ": ، 

  ).٢٣٧: ةرقبلا ("مكنيب

  :ةيبرتلا قح ـ٢١

ىـلع ءابآلا قح ةلماعملا ناسحإو ربلا نأ امك ،ءاب          آلاىلع دالوألا قح ةحلاصلا ةيبرتلا      ) أ(
           أنأ كبر ىضقو    ": دالوألا وأ امه  دـحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت ال

     قو امهرهنت الو   فأ امهل لقت الف امهالك   او ،ًاميرك ًالوق امهل ل      ةمحرلا نم لذلا حان    ج امهل ضفخ
  ).٢٤-٢٣: ءارسإلا (،"اريغص ينايبر امك امهمحرا بر لقو
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بـلط  ": ءاوسلا ىلع ًاثانإو ًاروكذ عيمجلا ىلع بجاو ملعلا بلطو ،عيمجلل قح ميلعتلا           ) ب(
  .)ةجام نبا هاور( ،"ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا

ساـنلل هننيب  ُتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ اذإو ": ملعتملا ىلع ملعتم  لا ريغل قح ميلعتلاو   
، )١٨٧: نارـمع لآ  ("نورتشي ام سئبف ًاليلق ًانمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو هوذبنف هنومتكت الو          

" بئاغلادهاشلا غلبيل عادولا ةجح ةبطخ نم"(   (.  

 ": رينتسيو ملع تيل ،ةئفاكتم ةصرف درف لكل رفوي نأ عمتجملا ىلع        ) ج( ارـيخ هب هللا در     ي نم
راتخي نأ درف لكلو . )ناخيشلا هاور(،"ىطعي ـ لجو زع ـ هللاو مساق انأ امنإو ،نيدلا يف ههقف  ي

": هتاردقو هبهاوممئالي ام  م لك   .)ىذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا هاور( ،"هل قلخ امل رسي

  :هتايصوصخ ةيامح يف درفلا قح ـ٢٢

ىلإ   رشبلا رئارس  هبلق نع  َتقَقَش الفأ ": هدحو مهقلاخ     )ملسم هاور ( ،"  ح مهتايصوصخو  ،  ، ىـم
  ). ١٢: تارجحلا (،"اوسسجت الو": هيلع روسَتلا لحي ال

"        ي ملو ،هناسلب ملسأ نم رشعم اي ىلإ   ناميإلا ضف الو مهوريع  ُتال  و نيملسملا اوذؤت ال   ": "هبلق 
  ،        ع اوعبتت هحضفي هتروع هللا عبتت نمو ،هتروع هللا عبتت        ملسملا هيخأ ةروع عبتت نم هنإف ،مهتارو

  .)ىذمرتلاو دواد وبأ هاور( ،"هلحر فوج يف ولو

  :ةماقإلاو لاحترالاو ةيرحلا قح ـ٢٣

قـح هـلو ،هيلاو هتماقإ ناكم نم لقنتلاو ،ةكرحلا ةيرح هل نوكت نأ درف لك قح نم                  ) أ(
ام نود هيلإ ةدوعلاو ،هنطوم نم ةرجهلاو ةلحرلا            ، هيلع قييضت مكل لعج يذلا وه    ": هل قيوعت وأ  

مـث ضرألا يـف اوريـس لق    "، )١٥: كلملا (،"هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف الولذ ضرألا  
  "،  )١١: ماعنألا ("نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظنا     اـهيف اورجاـهتف ةعـساو        ِهللاضرأ نكت ملأ  " 

  ).٩٧: ءاسنلا(

ببـس نود ـ ًافسـعت ـ هـنع هدا      عبإ الو ،هنطوم كرت ىلع صخش رابجإ زوجي ال) ب(
هـب رـفكو هللا ليبس نع دصو ريبك هيف لاتق لق هيف               ٍلاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي   ": ىعرش  

لهأجارخإومارحلا دجسملاو  هللا دنع ربكأ هنمه    ).٢١٧: ةرقبلا (" 

زجاوـحب اـهيف هتكرح ديقت نأ زوجي الو ،ملسم لكل نطو يهو             .. ةدحاو مالسإلا راد  ) ج(
، ةيسايس دودح وأ   ةيفارغج نيملسملا نم هلخدي وأ هيلإ رجاهي نم لبقتسي نأ ملسم دلب لك ىلعو             ..  

  : هيخأل خألا لابقتسا

 َت نيذلاو "     رادلا اوءوب ي مهلبق نم ناميإلاو        مهرودـص يـف نودج     ي الو مهيلإ رجاه نم نوبح
مـه كـئ    لوأف هسفن حش قوي نمو ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو اوتوأ امم ةجاح              

  ).٩: رشحلا ("نوحلفملا

  نيلماعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو
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X 
  

  

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

عتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ        انإسانلا اهيأ اي    " هللا دنع مكمركأ    نإاوفرا     
ريبخ ميلع هللانإمكاقتأ    ).١٣: تارجحلا" ( 

نم ةرتفلل نارهطب دقعنملا يمالسإلا ركفلل سماخلا رمتؤملا          نإ ىلوألا ىدامج  ٢٨  ىـلإ       ١ 
يف ةيمالسإلا ةروثلا راصتنال ةنماثلا ىركذلا يفو ق.ـ ه١٤٠٧ماع ةيناثلا ىدامج    .ناريإ 

نأب نمؤي  ذإ إلا ةيناسنإ   هرـيغ نـع اهب ز      اتما يتلا ةيونعملا ةيرطفلا هبناوج يف نمكت       ناسن 
  .لامكلا وحن ةيلاعتملا ةيناسنإلا لويملاو عفاودلاو تاكاردإلا يف صخلتت يتلاو

يهو ةرطفلا عم همظنو هتاروصت لك يف مجسني يذلا عماجلا نيدلا وه مالسإلا نأكردي ذاو   
  .اهل ديحولا سايقملاو ةيناسنإلا قوقحلا لكل ساسألا ةدعاقلا

يأ وأ يـقرع وأ ينوـل زيامت         يأيفن ىلع امومع زكرت ةيمالسإلا ميلاعتلا نا ظحالي ذاو            
نأ ىـلع زـكرت      اهنأامك ،ىوقتلا وهو لامكلا وحن ي       عيبطلا ريسلا نع ربعي ام ىوس رخآ ءيش         

يف الإققحتت ال ةي    ناسنإلا ةيرحلا  يمهولا ةهلآلا لك يفن ينعت ذا ىلاعت هللا ةيدوبعلاراطإ  ضفرو ،ة  
  .لامكلا وحن ةيعامتجالاو ةيدرفلا هتريسم ىلع ادويق لكشت يتلا توغاطلاو ءاوهألل ةيعبتلا

دجي   ذإو يـه ًايصـخش ًاـفقوم نيدـلا نم فوقولا ىلع ةلماعلا ةيداملا تالواحملا لك                نأ   
  .ةرطفلاو عقاولا عم مجسنت ال تالواحم

دوست تحار ةيمالسإلا ةوحصلا نا حايترا لكب ظحالي          ذإو دـعب م   يمعلا ريخ لاب رشبتو انملاع   
إلا ةيمالسإلا ميقلا ديسجت يفناريإيف ـ ةعئارلا ةيمالسإلا ةروثلا تحجن نأ    .اهمامأ ةيناسن 

نأ ركذتسي ذإو إلا قوقحل يملاعلانالعإلا  نم هيف ام مغر ـ  ناسن  دعأ دق ـ ةيباجيا  بناوج   
  .ةيساسألاضئاقنلا ضعبب ىلتبم داعف ىربكلا ةيرامعتسالا ىوقلا ة نميه فورظ يف

  :ةيلاتلا تايصوتلا نلعي رمتؤملا ناف كلذ لك ةظحالمب

                                                           
X     نارهط   "يمالسإلا ركفلل سماخلا رمتؤملا تالاقم    "باتك نم تلقن تاـساردل ةرهاـقلا زـكرم      ١٩٨٧-ـه١٤٠٨، 
يمالسإلا مالعالا ةمظنم رادصإ    ناسنإلا ق وقح يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا ،نارهط    ) ةيلودلا تاقالعلل ةسائرلا ةينواعم   (، 
  .ناريا



 ١٦٦ 

ىلع اهلوصحو اهتداعس ليبس ةيراضحلا ةريسملل رفوي يذلا نيدلا وه مالسإلا ناك امل              :الوأ  
لبق نم هرفوت مل يذلا رمألا        -ةلماك اهقوقح  ىرخألا رشبلا قوقح     تانالعإ  وعدـي رمتؤملا ن    إف- 

سـسألا اوـع    ي ل ةـلماكتم ةسارد مالسإلا ةساردل نيي     ناسنإلا نيحلصملاو ني  ركفملاو ءاملعلا ةفاك  
ةيمالـسإلا دالبـلا يف ةينيدلا ةيملعلا عماجملاب بيهي امك           ،مالسإلا يف ةي  ناسنإلا قوقحلل ةيقيقحلا    

ذبحيو ناونعلا اذه تحت      ماسقأحتفل اهريغو    دهعم   ءاشنإ  إلا قوـقحل يملاع    يمالسإ  يـف   ناسـن    
  .مالسإلا

قوـقحلل قـيزمتو ةي     ناسـن إلا ةريسـملل ميدهت نم ةيداملا مظنلا هب تماق امل ارظن           و :ًايناث
مـغر ـ هـنمأو هتمارك هتبلسو ةيلاعتملا ةيونعملا هبناوج    ناسنإلا تسنأ ثيح ـ اهل ةعورشملا   

إلا قوقحو ةلادعلا نع عافدلاب     اهتاءاعدا إلا اياضقب نيمتهملا لك وعدي رمتؤملا ناف       ،ناسن   ةيناسـن  
ثدحتلا اهل قحي ال اهنأو ،اهقحب ةيداملا مظنلا اهب تماق يتلا مئارجلا فشكو ةقيقحلا               هذه حيضوتل   

إلا ةرطفلاب فارتعالا تضفر نأ دعب      ناسنإلا قوقح نع   ،ناسن  اـعمجت بلطتي عوضوملا اذهو      ةي  
  .ةمهملا هذه ءادأل قيسنت لكب اوموقيل رمألاب نيمتهملا لكل اصاخ

مالسإلا هنمض ام ةظحالمبو   :ًاثلاث نـم ةـيتايحلا لحارملا ىتش يفو   )ىثنأواركذ  (ناسنإلل   
،        (تالاجملا ىتش يف ةلماكتم قوقح       لدـعلاب لماعتلاو ،نمألاو ،ةيرحلاو ،ةماركلاو ،ةايحلا قحك

قوقحلاو ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا قوقحلاو ةيوبرتلاو ةيلئاعلا قوقحلاو ،ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملاو  
لـك لمعي نأ يعيبطلا نم نأ ىري رمتؤملا ناف ةرثؤم ةيقي            بطت فورظ نم هحرط امو    ) ىرخالا

يمالسإلا ملاعلا ءانبأ   ىرحألابو-ةي  ناسنإلا ءانبأ  ىـلعو ةلماك مهقوقح ءافيتسا ىلع        -   صـخألا  
اعشلا ةماقإيف مهتيرحب عتمتلاو ةيع     امتجالاو ةيسايسلا مهقوقح   ةيمالسإلا ماكحألاقيبطتو ةينيدلا ر    ئ   

  .ةيعبتوا ملظ وا ءادتعا ي أيفنو 

ةمألا حلاصم ىلع ءانمأو ءايبنألل ةثرو ءاملعلا ناك املو         :ًاعبار نأ مهب بيهي رمتؤملا ناف      ،   
إلاو يمالسإلا  مهبجاوباوموقي   يمالـسإلا ملاـعلا ءانبأ لك لانيل ةبسانملا ءاوجألا ةئيهت يف ي            ناسن 

  .ةفاك ةايحلا تالاجم مالسإلا دوسيو ،ةلماك مهقوقح

رمتؤملا ىري  ذإو :ًاسماخ يف ىربكلا ةيمالسإلا ةروثلا حاجن نأ   ةدايقب ناريإ  ةـيآ  ةمألا مامإ   
ةـحورطأل راصـتنا عورأ قـقح دق نيملسملا سوؤر ىلع هلظ ماد ينيمخلا ديسلا ىمظعلا هللا                 
يف لمألا ايحأو ،ىربكلا ةيمالسإلا ةوحصلا ةلأسم ىلع راثآلا ربكأ كرتو ،انرصع يف ةيمالسإلا              

حي هناف مهقوقح ءافيتسا ىلع اولمعيل ملاعلا يف نيفعضتسملاو         ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ سوفن    هذـه ي   ي 
نـلعي اـمك    . ةليـصألا ةيمالسإلا اهئدابم نع اعفادم ةوق لكب هفوقو نلعيو ريبكلا اهدئاقو ةروثلا            

ةيمالسإلا ةيروهمجلل  يمالسإلا روتسدلا داوم ءاوتحا    قوـقحلا نـم ةعئار ةروص ىلع        ةيناريإلا    
  .مالسإلا لظ يف ةيناسنإلا

ىـلع ءادـتعاو بوعشلا قحل طمغ نم مويلا ةيرابكتسالا ىوقلا هب موقت امل ارظنو     :ًاسداس  
نع عافدلا يعدت يتلا كلت ىتحو      -ةيلودلا لفاحملاو عماجملل ريخست     و ،ةي ناسنإلا اهتم اركو اهتيرح 

هذه لك ةدشب نيدي رمتؤملا ناف ،ناودعلا يف اهبرآم قيقحتلو اهحلاصل             -ناسنإلا قوقح   لاـم عألا 
تـسا قيقحت ىـلع نيلماعلا نيفعضتسملا لكل هدييأت نلعيو         ةيمارجإلا نـع نيعفادـملاو ،مهلال     ق، 
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ةعورشـملا قوقحل   اذاقنتسا ليبس يف محالتلل مهوعديو ،ميثألا يرابكتسالا ءادتعالا دض مهدوجو           
  .هلاثمأو ) وتيفلا(ضقنلا قحك اهتايعدم يفنو ةيرامعتسالا عيراشملا هجو يف فوقولاو 

نم لواحت يتلا ةينايخلا تارارقلاو ةيمسرلا تارمتؤملاو تاسلجلا لك رمتؤملا نيدي            :اعباس  
ارجلا رربت  نأةيرابكتسالا تاحورط   ألا ل الخ لتحملا ينويهصلا ودعلا عم نيمواسملل ةيخيراتلا م       ئ 

قوقح قحسل يدؤي يذلا      رمألا ،ديفيد بماك ةدهاعم ريظن سدقلل     حلاصـم ةيامح ةيمالسإلا     ةمألا   
عطاق لكشب انوناقو اعرش ةضوفرمارومأةروكذملا تاررقملا لك ربتعيو نيدت عملا  .  

لك رمتؤملا نيدي     :انماث لا ءادتعالا  طامنأ  ةيقرشـلاو ةيبرغلا ةيرابكتسالا ىوقلا لبق نم مشا     غ 
،   يناغفألابعش  لاو ينيطسلفلا بعشلاك ةفعضتسملا بوعشلا قوقح ىلع ةريرشلا        ينانبللا بعشلاو  ،

تاـهجوتل نيعاوـلاو نيحلصـملا لك فوقو نلعيو ،رابكتسالا نايغطب ةالتبمل            ا بوعشلا يقابو  
ىلإ مالسإلا   .ةبصتغملا اهقوقح عجرتست ىتح بوعشلا هذه بناج 

نـع ةـباين ثـيبخ رود نم قارعلا يف مكاحلا ماظنلا هب ماق ام رمتؤملا كردي ذاو                   :ًاعسات  
نـشو ،يودـملا ينابرلا اهتوص       قنخو ةيمالسإلا ةروثلا برضل ةلواحم يف يملاعلا رابكتسالا         

لك برحلا    ءانثأوكلذب هكاهتناو اهدض ةملاظلا برحلا       إلا فارعألا  اـمك ةيلودلا نيناوقلاو ةي     ناسن 
ميدهتو ـ ناكسلاب ةلهآلا قطانملا برضو  ةيواميكلا ةحلسألامادختسا ةلأسم يف  ةسدقملا نكامألا   

فشتسملاو ةيرثألا ةينبألاوةيفاقثلاو ةيملعلا دهاعملاو              ، ميثألا رودلا اذه ةدشب نيدي هناف ،اهريغو تاي
ىلإ   مزاحلا هفوقو نلعيو   يف ةلداعلا ةعورشملا هبلاطم ققحتت ىتح ملسملا        يناريإلابعشلا بناج      

  .قارعلا يف ةنتفلا عبنم ىلع ءاضقلا

رامث قيقحت يف ارارمتساو      :ًارشاع ملا اذه هثحب يذلا عوضوملل     رثكأ  اقيقحتو ،سماخلا رمت   ؤ 
عوضوم يف ثحبلا ةلصاومب يصوي رمتؤملا ناف هثوحب يف           لماكتلل مالسإلا يف  ناسنإلا قوقح "   " 
  .مداقلا رمتؤملا يف

  قفوملا هللاو
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رصـم ةي   روهمجب ةرهاقلا يف دقعنملا ةيجراخلا ءارزول رشع عساتلا يمالسإلا رمتؤملا نا          
سطسغأ ٤-ويلوي٣١قفاوملا ـه ١٤١١مرحم١٣-٩نم ةرتفلا يف ةيبرعلا   ١٩٩٠.  

كرديذإ إلا ةناكم  يف هللا ةفيلخ هرابتعاب مالسإلا يف ناسن    .ضرألا 

رقي   ذإو إلا قوقح لوح ةقيثو    رادصإةيمهأب    لودـلا اـهب دشرتسـت يكل ،مالسإلا يف          ناسن   
  .ةايحلا تالاجم فلتخم يف ءاضعألا

اذـه يف ةماعلا ةنامألا ةركذم ىلعو ةقيثولا هذه عورشم           دادعإلحارم ىلع ع    لطا نأ دعبو    
  .نأشلا

ةرتفلا يف نارهط يف دقعنا يذلا نيينوناقلا ءاربخلا ةنجل عامتجا ريرقت ىلع علطا نأ دعبو    

ربمسيد ٢٨ -٢٦   .م١٩٨٩ 

ىلع   قفاوي إلا قوقح نع ةرهاقلا    نالعإ رادصإ  لكشي يذلا مالسإلا يف   ناسن  ةماع تاداشرإ   
  .ناسنإلا قوقح لاجم يف ءاضعألا لودلل

ةيرشـبلا تـثروأ     ةمأ هللا اهلعج يتلا ةيمالسإلا ةمألل يخيراتلاو يراضحلا رودلل ًاديكأتو           
  ، موـقت نأ ىجري امو ،ناميإلاو ملعلا نيب تعمجو         ةرخآلابايندلا تطبر    ةنزاوتم ةيملاع ةراضح  ،

نيب ةرئاحلا ةيرشبلا ةيادهل مويلا     ةمألاهذه هب    لوـلحلا ميدـقتو ،ةسـفانتملا بهاذملاو تارايتلا            
  .ةنمزملا ةيداملا ةراضحلا تالكشمل

فدهت يتلا  ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةيرشبلا دوهجلا يف ةمهاسمو       ىلإ     لالغتسالا نم هتيامح    
ىلإ   فدهتو ،داهطض الاو ة عيرشـلا عـم قـفتت يـتلا ةـميركلا ةايحلا يف هقوقحو هتير             حديكأت   
  .ةيمالسإلا

ةسام ةجاح يف لازت ال ًاديعب      اوأش يداملا ملعلا جرادم يف تغلب يتلا ةيرشبلا نأب اهن         م ةقثو    
  .اهقوقح سرحي يتاذ عزاو ىلاو اهتراضحل يناميإ دنسىلإ 

كـلمي ال نيملسملا نيد نم ءزج مالسإلا يف ةماعلا تايرحلاو ةيساسألا قوقحلا نأب               اناميإو  
اهب هللا لزنأ ةيفيلكت ةيهل إماكحأ يف اهلهاجت وأ اهقرخ و      أ ،ًايئزج وأ ايلك اهليطعت    يئدبم لكشب   دحأ  

               ، ةدابع اهتياعر تحبصأو ،ةيوامسلا تالاسرلا هب تءاج ام اهب ممتو ،هلسر متاخ اهب ثعبو ،هبتك

                                                           
X داعـس راد تاروشنم نم حابصلا داعس ةروتكدلل        " رصاعملا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح    "باتك قحلم نم صنلا سبتق       ا

  .١٩٩٧ةيناثلا ةعبطلا عيزوتلاو رشنلل حابصلا 
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ةـمألاو ،هدرفمب اهنع      لوئسم ناسنإلكو ،نيدلا يف ًاركنم اهيلع ناود       علا وأ اهلامهإو    ةلوئسـملا  
لودلا نأ .نماضتلاب اهنع يلي ام نلعت كلذ ىلع ًاسيسأت يمالسإلا رثؤملا ةمظنم يفءاضعألا   :  

  :ىلوألاةداملا 

ةدحاو ةرسأ اعيمج رشبلا      -أ نوواسـتم سانلا عيمجو مدآل ةوبنلاو هللا ةيدوبعلا مهنيب تعمج           
نوللا وأ قرعلا ببسب مهنيب زييمت نود ةيلوؤسملاو فيلكتلا لص        أيفو ةي   ناسنإلا ةماركلا لصأ يف   

نـم كلذ ريغ وأ يعامتجالا عضولا وأ يسايسلا ءامتنالا           وأ ينيدلا دقتعملا وأ سنجلا وأ     ةغللا وأ   
  .ناسنإلا لماكت قيرط ىلع ةماركلا هذه ومنل نامضلا يه ةحيحصلا ةديقعلا ناو. تارابتعالا

لايع مهلك قلخلا نإ -ب عل مهعفنأ هيلإ مهبحأ نإو هللا  ىـلع مهنـم دحأل لضف ال هناو   هلاي   ،
حلاصلا لمعلاو ىوقتلابالا رخآلا   .  

  :ةيناثلا ةداملا

لكل لوفكم يهو هللا ةبهةايحلا  -     أ ىلعو ناسنإ  قحلا اذه ةيامح لودلاو تاعمتجملاو دارفألا،   
 .يعرش ضتقم نود حور قاهزإزوجي الو ،هيلع ءادتعا لك نم 

ىلإ ءوجللا مرحي_ ب ىلإ يضفت لئاسو  يرشبلا عوبنيلاءانفإ   .  

ا ىلع ةظفاحملا-ج ىلإ ةيرشبلا ةايحلا رارمتس    .يعرش بجاو هللا ءاش ام 

إلا دسج ةمالس   -د الا اـهب ساسـملا زوجي ال امك ،اهيلع ءادتعالا زوجي الو ةنوصم              ناسن   
  .كلذ ةيامح ةلودلا لفكتو ،يعرش غوسمب

  :ةثلاثلا ةداملا

لاتقل ا يف مهل ةكراشم ال نم لتق زوجي ال ةحلسملا          تاعزانملا وأ ةوقلا مادختسا ةلاح يف     •
ضيرملاو حيرجللو ،لفطلاو ةأرملاو خيشلاك    و مـعط             ي نأ ريسأللو ىوادي نا يف قحلا  

      ، ىرسالا لدابت    بجيوىلتقلاب ليثمتلا مرحيو ،ىسكيو ىوؤي رـسألا عاـمتجاو     يقالتو   
 .لاتقلا فورظ اهتقرف يتلا

رجشلا   عطق زوجي ال  • ،    التإ وأ  ةيندملا تآشنملاو ينابملا ب  يرخت و أعرضلاو عرزلا ف ودعل  ل  
 .كلذ ريغ وأ فسن وأ فصقب

  :ةعبارلا ةداملا

هتعمس ىلع ظافحلاو ،هتمرح    ناسنإلكل   هتوم دعبو هتايح يف      ةيامح عمتجملاو ةلودلا ىلعو        
  .هنفدمو هنامثج
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  :ةسماخلا ةداملا

يه   ةرسألا - أ ساسأ جاوزلاو ،عمتجملا ءانب يف       ساسألا  يف قحلا ءاسنلاو لاجرلل    وا  هنيوكت 
ةيسنجلا وأ نوللا وأ قرعلا اهؤشنم دويق قحلا اذهب مهعتمتنود لوحت الو جاوزلا  . 
اهتياعروةرسألاةيامحو ،هلبس ريسيتو جاوزلا مامأ قئاوعلا ةلازإ ةلودلاو عمتجملا ىلع -ب  .  

  :ةسداسلا ةداملا

إلا ةماركلا يف لجرلل ةيواسم     ةأرملا-أ ،         ناسن  تابجاولا نم اهيلع ام لثم قوقحلا نم اهلو ،ةي
 .اهبسنو اهمساب ظافتحالا قحو ةلقتسملا ةيلاملا اهتمذو ،ةيندملااهتيصخش اهلو 

 .اهتياعر ةيلوؤسمو ةرسألا ىلع قافنإلا ءبع لاجرلا ىلع- ب
  :ةعباسلا ةداملا

ةيداملا ةياعرلاو ةيبرتلاو ةناضحلا يف ةلودلاو عمتجملاو نيوبألا قح هتدالو ذنم لفط لكل          -أ
ةصاخ ةيانعاهؤاطعإوم ألاو نينجلا ةيامح بجت امك ةيبدألاو ةيحصلاو  .  

بوـجو عـم مـهدالوأل نوديري يتلا ةيبرتلا عون رايتخا يف قحلا مهمكحب نمو             ءابآلل-ب  
  .ةيعرشلا ماكحألاو ةيقالخألا ميقلا ءوض يف مهلبقتسمو مهتحلصم ةاعارم

امهقوقح ءانبألاىلع نيوبألل -ج   .ةعيرشلا ماكحأل اقفو مهيوذ ىلع قح براقأللو 

  :ةنماثلا ةداملا

ا ثيح نم   ةيعرشلا هتيلهأب عتمتلا   ناسنإلك  ل تصـقتنا وأ هتيلهأ تدقف      اذإومازتلالاو مازل   إل   
هماقمهيلو ماق  .  

  :ةعساتلا ةداملا

، هلئاـسوو هلبس نيمأت اهيلعو ،ةلودلا     و عمتجملا ىلع بجاو ميلعتلاو ،ةضيرف ملعلا بلط       -أ
يد ةفرعم  ناسنإللحيتيو ،عمتجملا ةحلصم ققحي امب ،هعونت نامضو         قئاـقحو مالـسإلا ن      

 .ةيرشبلا ريخل اهريخستو ،نوكلا
ةفلتخملا هيجوتلاو ةيبرتلا تاسسؤم ىلع       ناسنإلك قح نم    -ب ةـسردملاو ةرـسألا    نـم    

اهريغو مالعإلا ةزهجأو ،ةعماجلاو   ةـلماكتم ةـيبرت اـيويندو اينيد        ناسنإلا ةيبرت ىلع لمعت ن    أ    
همارتحاو هللااب هناميإ ززعتو ،هتيصخشيمنت ،ةنزاوتمو اهتيامحو تابجاولاو قوقحلل   . 
  :ةرشاعلا ةداملا

لالغتـسا وأ    ناسنإلا ىلع هاركالا نم نول يأ ةسرامم زوج       ي الو  ،ةرطفلا نيد وه  مالسإلا    
هنيدريغت ىلع هلمحل هلهج وأ هرقف ىلإ   ىلإ وأ رخآ نيد    .داحلإلا 
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ةرشعةيداحلاةداملا   :  

،         ناسنإلا دلوي - أ هلذي وأ ،هدبعتسي نأ دحأل سيلو ًارح ريغل ةيدوبع الو ،هلغتسي وأ ،هرهقي وأ        
 .ىلاعت هللا
ًادـكؤم ًاـميرحت مرـحم      دابعتـسالا عاونأ أوسأ نم    هرابتعاب ،هعاونأ ىتشب    رامعتسالا  - ب   

لودـلا عـيمج ىلعو ،ر      يصملا ريرقت  و ررحتلللماكلا قحلا   هنم  يناعت يتلا بوعشللو    
هحافك يف  اهل ةرصنلا بجاو بوعشلاو    امعتـسالا لاكشأ لك ةيفصتل     ا       ، لالتـحالا وأ ر

اـهتاورث ىـلع     ةرطيسـلاو ةلقتسـملا اهتيصخشب ظافتح     الا يف قحلا بوعشلا عيمجلو      
 .ةيعيبطلا اهدراومو

ةرشعةيناثلا ةداملا  :  

يف قحلا  ناسنإلكل   ةعيرشلا راطإ   وأ هدالـب لـخاد هـتماق    إلـحم رايتخاو ،لقنتلا ةيرح    ب  
، هل واهجراخ ءوجللا قح دهطضااذإ   ىلإ   هغلبي ىتح هريجي نا هيلإأجل يذلا دلب لا ىلعو ،رخآ دلب   

فارتقا ءوجللا ببسنكي مل  ام ،هنمأم   .عرشلا رظن يف ةميرج 

ةرشعةثلاثلا ةداملا  :  

 ، امم هب قئاللا لمعلا رايتخا ةيرح ناسنإللوهيلع رداق لكل عمتجملاو ةلودلا هلفكت قح لمعلا  
 تانامضـلا ةـفاك   يفو  ةمالس  لاو نمألا يف هقح لماعللو ،عمتجملا ةحلصمو هتحلصم هب ققحتت         

هقيطي ال امب هفيلكت زوجي الو      ىرخألاةيعامتجالا   وأ ،هلالغتسا وأ  ههاركإوأ   ،،  هبرارضإلا،   هل و. 
،       أ) ىثنألاوركذلا نيب زييمت نود     ( تازاـجإلا هلو    ريخأت نود هلمع لباقم ًالداع ًارجأ ىضاقتي ن

لاـمعلا فـلتخا     اذإو .ناـقتإلاو  صالخإلاـب بلاطم وهو ،اهقحتسي يتلا تايقرتلاو تاوالعلاو         
،   و عازنلا ضف  ل لخدتت نأ ةلودلا ىلعف ،لمعلا باحصأو       او ،قحلا  رارقإوملظلا عفر لدعلاب ماز  تلال 

  .ٍزيحت نود

ةرشعةعبارلا ةداملا  :  

يف قحلا    ناسنإلل ريغلاب ٍرارضإ وأ شغ وأ راكتحا نود ،عورشملا        بسكلا  عوـنمم ابرلاو       
  .ادكؤم

ةرشعةسماخلا ةداملا  :  

ةيعرشلا قرطلاب كلمتلا يف قحلا     ناسنإلك  ل  - أ وأ هـب رضـي      ال امب ةيكلملا قوقحب عتمتلا    و ، 
الإ ةيكلملا عزن زوجي الو ،عمتجملا وأ         دارفألانم هريغب    لباقمو ةماعلا ةعفنمل   ا تارورضل  

 .لداعويروف ضيوعت 
تقمب الإاهزجحو لاومألاةرداصم مرحت  - ب يعرشىض   . 
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ةرشعةسداسلا ةداملا  :  

تارمثب عافتنالا يف قحلا    ناسنإلكل    قـحلا هل  و ،ينقتلا وأ ينفلا وأ يبدألا وأ يملعلا هجاتنإ 
اذه نوكي نا ىلع ؛هنع ةئشانلا ةيلاملاو         ةيبدألاهحلاصم ةيامح يف          جاتنإلا  فاـنم ريغ ماـكحأل   

  .ةعيرشلا

ةرشعةعباسلا ةداملا  :  

ةئبوألاو دسافملا نم ةفيظن ةئيب يف شيعي نأ يف قحلا     ناسنإلكل    - أ ءاـنب نم هنكمت ةيقالخألا   
 .قحلا اذه هل رفوت نأ ةلودلاو عمتجملا ىلعو ،ًايونعم هتاذ

،         ناسنإلكل   - ب قـفارملا عيمج ةئيهت    بةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا قح هتلودو هعمتجم ىلع
دودح يف اهيلإجاتحي يتلا ةماعلا  ةحاتملاتاناكمإلا   . 

هل ققحي ميرك شيع يف هقح        ناسنإلكل ةلودلا لفكت     - ت لمشيو  ،هلوعي نم ةيافك و هتيافك مامت        
  .ةيساسألا تاجاحلا رئاسو جالعلاو ميلعتلاو نكسملاو سبلملاو لكأملا كلذ

ةرشعةنماثلا ةداملا  :  

هسفن ىلع انمآ شيعي نأ يف قحلاناسنإلكل -أ هنيدو  هلامو هضرعو هلهأو   . 
و هترسأو هنكسم يف ةصاخلا هتايح نوؤشب لالقتسالا يف قحلا          ناسنإلل-ب    ، هتالاصتاو هلام

ىلإ ةءاسإلاوأ ،هيلع ةباقرلا وأ سسجتلا زوجي الو    .يفسعت لخدت لك نم هتيامح بجيو ،هتعمس 

ةعورشم ريغ ةروصب وأ هلهأ نذإ ريغب هلوخد زوجي الو لاح لك يف هتمرح نكسملل               -ج  ، 
  .هنم هلهأ ديرشت وأ هترداصم وأ همده زوجي الو

  :رشع ةعساتلا ةداملا

 .موكحملاو مكاحلا كلذ يف يوتسي ،عرشلا مامأ ةيساوس سانلا -١
ىلإ ءوجللا قح -٢  .عيمجلل لوفكم ءاضقلا 
  .ةعيرشلا ماكحأ بجومبالإ ةبوقع الو ةميرج ال  -٣

هتنادإ تبثت ىتح ءيرب مهتملا       -د عافدلاب ةليفكلا تانامضلا لك اهيف هل       نمؤت ةلداع ةمكاحم  ب 
  .هنع

  :نورشعلا ةداملا

يقت وأ  ناسنإىلع ضبقلا زوجي ال      يعرـش بـجوم ريغب     هباقع وأ هيفن وأ ،هتيرح دي       الو ،   
ةيفانملا وأ ةيساقلا وأ ةلذملا تالماعملا نم عون يأل وأ ،يسفنلا وأ يندبلا بيذعتل             ل هضيرعت زوجي 

طرشـبو هاضرب الإ ةيملعلا وأ ةيبطلا براجتلل درف يأ عاضخإ زوجي ال امك              . ةيناسنإلا ةماركلل 
كـلذ لوـخت يـتلا ةيئانثتـسالا نيناوقلا نس زوجي ال             امك ،ر طخلل هتايحو هتحص ضرعت مدع      

  .ةيذيفنتلا تاطلسلل
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نورشعلاوةيداحلاةداملا   :  

نم لكش يأب مرحم ةنيهر ناسنإلا ذخأ فادهألا نم فده يألولاكشألا   .  

  :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

يف قحلاناسنإ لكل  - أ ب وهيأرنع ةيرح بريبعتلا     .ةيعرشلا ئدابملاعم ضراعتي ال لكش  
ةوعدلا يف قحلا   ناسنإلكل   - ب ىلإ     اـقفو ،رـكنملا نع يهنلاو      ،فورعملاب رمألاو ،ريخلا      

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا طباوضل
ل ةيويح ةرورض   مالعإلا –ج   تاسدقملل ضرعتلاو  هلامعتسا ءوسو هلالغتسا مرحيو ،عمتجمل       
هنأش نم ام لك ةسراممو ،هيف        ءايبنألاةماركو   عـمتجملا    ةباـصإ وأ ميقلاب لالخ    إلا  وأ كـكفتلاب    

  .داقتعالا ةعزعز وأ ررضلا وأ لالحنالا

زوجت ال    -د يدؤي ام لك و ةيرصنعلا وأ ةيموقلا ةيهاركلا        ةراثإ  ىلإ     زييمتلا ىلع ضيرحتلا    
  .هلاكشأ ةفاكب يرصنعلا

  :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

ةيساسأل ا قوقحلل ًانامض ًادكؤم اميرحت اهلالغتسا ءوسو اهيف دادبتسالا مرحي ةنامأ ةيالولا       - أ
 ..ناسنإلل
يف كارتشالا قح     ناسنإلكل   - ب رـيغ وأ ةرـشابم ةروصـب هدالبل ةماعلا نوؤشلا           ةرادإ   

  .ةعيرشلا ماكحأل ًاقفو ةماعلا فئاظولا دلقت يف قحلا هل نأ امك ،ةرشابم

نيرشعلاوةعبارلا ةداملا  :  

ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب ةديقمنالعإلااذه يف ةررقملا تايرحلاو قوقحلا لك   .   

  :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

  .ةقيثولا هذه داوم نم ةدام يأ حيضوت وأ ريسفتل ديحولا عجرملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا
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ةيساسألا قوقحلا)١    
  ىلوألا ةداملا

ةـماركلا يـف نوواسـتم ،ةدحاو سفن نم نوقولخم ،ةدحاو ةرسأ مهراطقأ لك يف رشبلا                 -١
 .هدابعل مهعفنأو مهاقتأ هللا دنع مهمركأو ،ةيلوؤسملاو فيلكتلا لصأ يفو ةيناسنإلا

ءامتنالا وأ ةديقعلا وأ سنجلا وأ رايدلا وأ ةغللا وأ قرعلا فالتخا بسب سانلا نيب زييمت ال                  -٢
 .يعامتجالا عضولا وأ يسايسلا

  ةيناثلا ةداملا

سيلو ،ىلاعت هللا ريغل ةيدوبع الو ،ًارح ناسنإلا دلوي   .هلغتسي وأ هلذي وأ ،هدعتسي نأ قولخمل 

  ةثلاثلا ةداملا

لك نم قحلا اذه ةيامح تاعمتجملاو دارفألا ىلعو         ناسنإلكل ةعيرشلاب لوفكم ةايحلا قح       -٣  ،
 .ءادتعا

ءوجللا مرح -٤ ىلإ ي  .ًايئزج وأ ًايلك يرشبلا عونلا ءانفإل يضفت ةليسو ةيأ 
صاقتنالا الو جاوزلا ةضهانمب هليطعت ز وجي ال مالسإلا لوصأ دحأ ةيرشبلا ةايحلا رارمتسا    -٥

ةحابإ الو باجنإلاعنمب هنم  ةيعرش ةرورض ريغلضاهجإلا،   .  

لكل   -د -٦ ًاررحتم هلامو ةيعامتجالا هتعمسو هلهأو هسفن ىلع ًانمآ شيعي نأ يف قحلا             ناسنإ   
  .فوخلا عاونأ لك نم

  ةعبارلا ةداملا

زوجي الف ،نيدلا يف هاركإ الو      ناسنإلكل قح نيدتلا     -١ طغض يأ ةسرامم الو ،هنم هنامرح       ،   
 .هنع يلختلل هيلع

ىدتها دقو  -ملسملا ىلع نيعتي   -٢ ىلإ     هـتينادحاوب فارـتعالاو هللا دوجوب      ناميإلابمالسإلا     - 
 .هيلع تابثلا
 

                                                           
X     سالط راد نع رداص مهريغو بيطخلا ناندعو روكدم         ميهاربإفيلأت  " مالسإلا يف ناسنإلا قوقح   "باتك نم تلقُن  

  .م١٩٩٢ةنس قشمد 
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ةيسايسلا قوقحلا)٢    
  ةسماخلا ةداملا

ودح يف اهتسرامم قح    ناسنإلكلو ،ةنوصم ةعورشملا لئاسولاب هنع ريبعتلاو يأرلا ةيرح          -١ د  
 .قالخالا ميقو ةعيرشلا ئدابم

ةمكحلاب ةوعدلا يف قحلا    ناسنإلكل   -٢ ىلإ    نأ هلو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا  
عـمتجملا حلاصل هنع عافدلاو قحلا اذه ةسرامم يف تاعامجلاو دارفألا نم هريغ عم كرتشي               

 .هريخو
  ةسداسلا ةداملا

ىضتقمب ةررقملا ةمظنألل ًاقفو مهميوقتو مهتب      ساحمو مهتبقارمو هماكح رايتخا يف كراشي نأ       -١
 .ةعيرشلا

 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ،هدالبل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يف كراشي نأ -٢
  .ةعورشملا طباوضلا قفو ةماعلا فئاظولا دلقتي نأ -٣

  

ةرسألا قوقح)٣    
  ةعباسلا ةداملا

،    ع بجاو وهو ،اهدوجو ساسأ جاوزلاو ،ملسملا عمتجملا دامع ةرسألا          -١ ءاسـنلاو لاجرلا ىل
وأ نوـللا وأ قرـعلا هؤشـنم ديق يأ هب عتمتلا نود لوحي الاو هتسرامم يف مالسإلا بغري                   

 .ةعيرشلا ماكحأ اهيضتقت ةرورضل الإ ةيسنجلا
 .هلئاسو ريسيتو ،جاوزلا مامأ قئاوعلا ةلازإ عمتجملاو ةلودلا ىلع -٢

قفو الإ نوكي ال هؤاهنإو ،جاوزلا دقع يف ساسأ يضارتلا-ج ةعيرشلا ماكحأ   .  

  ةنماثلا ةداملا

نـم اـهيلع يذـلا لـثم قوقحلا نم اهلو ،ةي            ناسنإلا يف هل ةيواسمو لجرلا ةقيقش ةأرملا       -١
 .تابجاولا

ةلقتسـملا ةـيلاملا اهتمذو ةيندملا اهتيصخش ةأرمللو ،اهنع          لوئسمو ةرسألاىلع ميق لجرلا     -٢  
 .اهبسنو اهمساب ظفتحتو
  ةعساتلا ةداملا

ةياعرلاو ةيبرتلاو ةناضحلا يف هتلودو هعمتجمو هيدلاو ىلع قح          هتدالو ذنم ،لفط لكل    -١  ،
 .ةيبدألاو ةيداملا



 ١٧٧ 

 .ةصاخ ةياعرب اهدهعتو ةمومألا ةيامح ةلودلاو عمتجملا ىلع -٢
  .ةيمالسإلاو ةيقالخألا ميقلا ءوض يف ةمئالملا ةيبرتلا هلفطل راتخي نأ بألا قح نم -٣

  

ةيسنجلاو ءامتنالا قح-٤    
  ةرشاعلا ةداملا

طاقسإلا وأ راكنإلل لباق ريغ هموقو هيبأل ءامتنالا يفناسنإلا قح  .  

  ةرشع ةيداحلا ةداملا

ًافسعت هنم هنامرح زوجي الو ،نوصم هدلب ةيسنجب عتمتلا يف          ناسنإلا قح  رـي  يغت قح هلو  .  
  .ةيسنجلا

ةيبرتلاو ميلعتلا قوقح)٥    
  ةرشع ةيناثلا ةداملا

 .ناسنإلك ىلع ةضيرف ملعلا بلط  -١
امب هعونت نامضو هلئاسوو هلبس نيمأت امهيلعو ،ةلودلاو عمتجملا ىلع          بجاو ميلعتلا    -٢

ريخستو نوكلا قئاقحو ،ىلاعت هللا نيد ةفرعم        ناسنإلل حيتيو ،ةعامجلا ةحلصم ققحي      
 .لقألا ىلع ىلوألا هلحارم يف يمازلإ وهو. اهريغو ةيرشبلا حلاصل ةعيبطلا

  ةرشع ةثلاثلا ةداملا

مالـعإ ةزـهجأو ةـعماجو ةـسردمو ةرسأ نم ،ةفلتخملا            هيجوتلاو ةيبرتلا تاسسؤم ىلع     
هللااب هناميإ يوقت ثيحب ةنزاوتمو ةلماك ةيبرت ًايويندو ًاينيد          ناسنإلا ةيبرت ىلع لمعت نأ ،اهريغو       

  .تابجاولاب همايقو قوقحلل همارتحا ززعتو ،هتيصخش يمنتو ىلاعت

  

يعامتجالا نامضلاو لمعلا قوقح)٦    
  ةرشع ةعبارلا ةداملا

لـمعلا راـيتخا ةـيرح       ناسنإللو ،هيلع رداق لكل عمتجملاو ةلودلا هلفكت قح ل        معلا -١  
 .همئالي يذلا عورشملا

لـباقم يفاـكلا لداـعلا رجألا يف هقح هلو ،هيف صالخإلاو هلمع ناقتا لماعلا ىلع              -٢
 .نمألاو ةمالسلاب ةقلعتملا تانامضلا لك يف قحلا هلو ،هلمع

،      هقح نمف لمعلا بابرأو لامعلا فلتخا اذإ       -٣ زـييمت نود لخدتلا ءاضقلاو ةلودلا ىلع م
  .قحلا رارقإو ملظلا عفرل



 ١٧٨ 

  ةرشع ةسماخلا ةداملا

نـم هل نكمي امب ،ةفلتخملا هعاونأب يعامتجالا نامضلا قح هتلودو هعمتجم ىلع  ناسنإلكل    
  .ميلعتلاو جالعلاو ءاسكلاو ءاذغلا يف ميركلا شيعلا

  

ةيبدألا ةيكلملاو عافتنالاو بسكلا قوقح)٧    
  ةرشع ةسداسلا ةداملا

ةعامج وأ درفب رضي الو شغي الو ركتحي الأ ىلع ،عورشملا بسكلا يف قحلاناسنإلكل   .  

  ةرشع ةعباسلا ةداملا

إلا جاتنإلا تارمث نم عافتنالا يف قحلا       ناسنإلكل   -١ ةـيرظنلا مـلعلا نيدايم يف ي       ناسن 
 .ةيقيبطتلاو

أ يملعلا هجاتنإ تارمثب عافتنالا يف قحلا       ناسنإلكلو   -٢ يفاني الأ ىلع ينفلا وأ يبدألا و  
قالخألا ميقو ةعيرشلا ئدابمجاتنإلااذه   . 

  .قوقحلا هذه ةيامح ةلودلا ىلع -٣

  

يضاقتلا قوقح)٨    
  ةرشع ةنماثلا ةداملا

ىلإ ءوجللا قح -١  .عيمجلل لوفكم ءاضقلا 
 .موكحملاو مكاحلا كلذ يف يوتسي ،عرشلا مامأ ةيساوس سانلا -٢
  ةرشع ةعساتلا ةداملا

إلا يف لصألا  اـهيف هل رفاوتت ةلداع ةمكاحمب هتنادإ تبثت ىتح ءيرب مهتملاو ،ةءاربلا             ناسن   
  .هحلاصل رسفُت ةهبشلاو ،عافدلا تانامض لك

  نورشعلا ةداملا

صنب الإ ةبوقع الو ةميرج الو ،ةيصخش اهساسأ يف هلاعفأ نعناسنإلا ةيلوؤسم -١  . 
ـتيرح ديقت وأ    ناسنإىلع ضبقلا ،يعرش بجوم ريغب ،زوجي ال         -٢ هضـيرعت وأ هـيفن وأ ه        

زيجي صن وأ ريبدت لكو . ةيناسنإلا ةماركلل ةيفانم ةلماعم يأل وأ ،يسفنلا وأ يندبلا بيذعتلل     
إلا ثحلل ًارده دع   .يهلإلا عرشلل ًايفانمو يناسني كلذ
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  نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

الاو مازلإلل هتيلهأ ثيح نم ةيعرشلا هتيصخشب هل فارتعالا يف قحلاناسنإلكل  -١  .مازتل 
هلامو هترسأو ةصاخلا هتايحب لالقتسالا يف هقح         ناسنإلكل   -٢ الو  ةـيعامتجالا  هتالاصـتاو    ،

ىلإ   ةءاسإلا وأ هيلع سسجتلا زوجي     لخدـت لـك نـم هتيامح ةلودلا ىلع بجيو ،هتعمس            
 .يفسعت

ءوجللاو لقنتلا قح)٩    
  نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

خاد هتماقإ لحم رايتخاو لقنتلا ةيرح      ناسنإلكل   -١ طباوضـلا ةاعارم عم اهجراخ وأ هدالب ل         
 .كلذل ةعورشملا

ىلإ   ءوجللا قح دهطضملل   -٢ غـلبي ىـتح هريجت نأ اهيلإ أجل يتلا ةلودلا ىلعو ،ىرخأ ةلود              
 .هنمأم

بورحلا ءانثأ تابجاوو قوقح)١٠    
  نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

ال نمم مهريغو ةد    ابعلل نيعطقنملاو خويشلاو ءاسنلاو لافطألا لتق زوجي ال برحلا ةلاح يف          
لثم    شنملا برخُت الو لاومألا بهنُت الو رجشلا عطقي الو ،لاتقلا يف مهل ةكراشم              ي الو ةيندملا تآ

ىوؤيو معط    .ي نأ ريسأللو ىوادي نأ يف قحلا حيرجللو ،ليتقلاب

  

تيملا ةمرح)١١    
  نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

هاياصو ذيفنتو هنفدو تيملا نامثج  ةيامح عمتجملاو ةلودلا ىلعو ،ًاعرش ةبجاو توملا ةمرح         
  .هب ريهشتلا عنمو ،هنيد ماكحأل ًاقفو

  

اهريسفتو ةيعرشلا ةقيثولا هذه دودح)١٢    
  نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

ةيمالـسإلا ةعيرشـلا ماـكحأب ةدـيقم ةقيثولا هذه يف ةررقملا تابجاولاو تايرحلاو قوقحلا لك                
 .اهدصاقمو

ألا اهرداصمب ةيمالسإلا ةعيرشلا    ةدام يأ حيضوت وأ ريسفتل ديحولا عجرملا يه ةدمتعملا ةيساس           
ىلإ فالتخالا دنع عجريو ،ةقيثولا هذه داوم نم  .نيصصختملا ملعلا لهأ 
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لوانتت يتلا تايقتلملا يف هئا     ربخو هيلثمم ةطساوب يمالسإلا ملاعلا ةكراشم ةيمهأل ديكأتلا       -١
قـيلعتلا وأ دـقنلاب ءافتكالا نود ةيساسأ ةروصب اهتاغايص يف ماهسإلل             ناسنإلا قوقح عوضوم    ،

  .اهنأشب ةيلودلا تاروصتلا ىلع

قوـقحب فـيرعتلل نيملسـملا ريغ نم مهئارظن نيبو نيملسملا ءاربخ نيب تاودن دقع               -٢
عم اهضعب نمازتي ناو ،مالسإلا يف ناسنإلا فينج يفناسنإلا قوقح ةنجل داقعنا   .  

ةباحصـلا راـثآو ةنسـلاو باتكلا نم ةيعرشلا اهرداصم نايبو            ناسنإلا قوقح ليصأت  -٣  
  .ةيلودلا قيثاوملا يف اهريثأتل ًاديكأتو اهقبسل اتابثإ ،نيعباتلاو

مالسإلا روظنملا نم   ناسنإلا قوقح قيبطتل ةددحم تايلآ ةرولبب ءاملعلاو ءاهقفلا ةبلاطم        -٤  ي 
  .كلذ ةعباتمل ةبسانملا تاءارجإلا بيترتو

ةـيمنتلل امل ،ةيرشبلل لضفأ فورظ ثادحتسال ناك امنيأ          ناسنإلا قوقح نم قح ةيمنتلا    -٥  
قوـقحلا حنـمو ةيمنتلا ميدقت نيب تاهاجتالا ضعب حجرأت نم مغرلابو ،مدقتلاب ةقيثو ةقالع نم                

ىـلع داجلا لابقإلاب الإ ةرصاعملا ةيرا       ضحلا تاروطتلا ةبكاوم ىنستي ال هنإف ةيسايسلاو ةيندملا       
  .ةيعامتجالاو ةيدرفلا ةعونتملا تالاجملل لومشلا هجو ىلع ةيمالسإلا راطقألا يف ةيمنتلا

نـم ًاقالطنا ،مهريغو نيملسملا ىلع عقت يتلا         ناسنإلا قوقحل ةفلاخملا تاسرامملا ةنادإ    -٦  
  .ملظلا ءردو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ةمئاقلا ةيمالسإلا ئدابملا

اهذاختاب يمالسإلا موهفملا ىلع اهل يبرغلا موهفملا ليمحتو        ناسنإلا قوقح لالغتسا ةنادإ   -٧  
ةيسايسـلاو ةـيعامتجالاو ةيفاقثلا تاططخملا ريرمتو ،يمالسإلا ملاعلا نوؤش يف لخدتلل ةعيرذ             

  .ةيمالسإلا بوعشلا حلاصملو ،مالسإلا ئدابمل ةيفانملا

إلا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا قيثاوملا     نم ةدافتسالا -٨ لاجم يف    ناسن  لجأ نم لمعلل    تايلقألا   
ةيراضحلا اهصئاصخب مازتلالا نم اهنيكمتو ،اهريغو ةيمالسإلاتايلقألانع ميضلا عفر   .  

                                                           
X       نيددعلا نيلقثلا ةلاسر ةلجم يف       ٢٧٤ةحفصلا يف تايصوتلا صن درو بـجر  ٢٠ و   ١٩  ةـجحلا يذ     -   ١٤١٧- 

لا لهأل يملاعلا عمجملا نع ةرداصلا ةسماخلا ةنسلا١٩٩٧   .ناريإ –مق ،تيب  



 ١٨٢ 

ىلإ   يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم ةوعد   -٩ يذـلا ةرهاقلا نالعإل تاقحلم رادصتسا يف رظنلا         
رمتؤـم يـف ةقفاوملاب يظح يذلاو   ١٩٩٠ةنس ةيجراخلا ء ارزول يمالسإلا رمتؤملا نع ردص     ،

كـلت لواـنتت ،ءاضـيبلا رادـلاب عباسلا يمالسإلا ةمقلا رمتؤمو ،راكدب سداسلا يمالسإلا ةمقلا          
تـبثي اـمم    ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف الو هيف درت مل يتلا قوقحلاو تايلآلا تاقحلملا              ،

  .ةفاك ةيناسنإلا قوقحلا ةاعارمل هباعيتساو هلومشو مالسإلا زيمت

اهمازتلاو ،قوقح نم مالسإلا هب ءاج ام زيزعتل ةيمالسإلا لودلا يف رمألا يلوأ يعس               -١٠  
خورش نم عقي دق ام يفالتلو ،يمالسإلا جهنملا دض ةهجوملا تامجهلل يدصتلل كلذو ،اهقيبطتو              

  . ةيمالسإلا بوعشلا حلاصمل ةياعر كلذو ،عمتجملا يف ةيبلس تاهجوتو
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تززـعو ميهاـفملا نم ريثكلا تحضو يتلا اهجئاتنو ةودنلل مهحايترا نع نورضاحلا ربع             
زـيم يذلا نواعتلاو     يخآتلا حور مهنيب تعاشأو نيملسملا ءاملع نيب فلآتلاو براقتلاو فراعتلا           

  .رييستلاو جمانربلا يف سكعنا يذلا قيقدلا ميظنتلا ىلع سكعناو مهتاشقانم

  :ليلحتلاو ثحبلاب نوكراشملا اهلوانت يتلا ةماهلا طاقنلا نيب نم ناك دقو

إلا قوقح نأ   - مـث دابعلا قوقحو هللا قوقح يه ىرخأ قوقح عم ةلماكتم مالسإلا يف              ناسن   
  . ناسنإلا قوقح

كـلذ مكحب ةتباث يهو ةفاك هقلخ اهب هناحبس هللا مرك ةحنم مالسإلا يف               ناسنإلا قوق ح نأو   
اهدرتسـي نأ كلمي رخآل      ناسنإنم ةحنم يه الو ،ةبلاطمو عارص نع ئجت ملو ،يهلإلا ميركتلا              

  . ءاشي ثيح

عنامو ليدعتلاو ليطعتلا نم اهل نامض مالسإلا يف         ناسنإلا قوقحل يهلإلا ردصملا اذه نأو       
  .اهنع لزانتلا وأ اهيلع ءادتعالانم 

إلا قوقح نرتقت   - سانلا حلاصم هب ققحتت وحن ىلع نانزاوتيو ،تابجاولاب مالسإلا يف           ناسن   
  .مهتايح مظتنتو

يأ عـنمو قحلا اذه ةلافك عمتجملاو رمألا يلوأو ةلودلا ىلعو ،ةايحلا قح مالسإلا نمض      -  
عمتجملا ءانبأ عيمجل ملسلاو برحلا فورظ       يف هتلافكل ةمكحملا تاعيرشتلا عضوو ،هيلع ءادتعا        

ةعيرشلا امهيمحت نالوفكم يونعملاو يداملا هنايكو ،ةسدقم        ناسنإلا ةايحو نيملسم ريغو نيملسم      
  .امهيلع ءادتعالا نود لوحتو

-                ، هداـبعل هللا نم ةحنم ةيرحلاو قحلاو ،ةيرحلا وه مالسإلا اهعضو يتلا قوقحلا زربأ نإ  
رضي ال امب فرصتلا ىلع ةردقلا وأ ،ريغلا ةرطيس يفن ينعت ةيرحلاو ،ة             ياغ قيقحتل ةليسو امهو   

  .نيرخآلا

هتلود يف نيوضنملا عيمجل ةينيدلا ةيرحلا مالسإلا لفك          - هيفلاخم حنمو  " نيدلا يف هاركإ ال   " 
  .ءاقبلا بابسأو نامألا داقتعالا يف

                                                           
X      ةـيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا عم نواعتلاب      ) نامع-تيبلا لآ ةسسؤم  (ةيمالسإلا ةراضحلا ثوحبل يكلملا عمجملا مظن

نيـب مالـسإلا يـف ناسـنإلا قوـقح          "ةودـن ،نيملسملا نيب راوحلا تاودن ةلسلس نمض         " وكسيسإ"ةفاقثلاو مولعلاو   
  .١٩٩٧ربوتكأ طابرلا يف " ةيملاعلاو ةيصوصخلا
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يأرلا نع ريبعتلا ةيرح ينعت يتلا ةيسايسلا ةيرحلا لفكي مالسإلا          - نوؤشـب قـلعتي يذلا         
يـف اـهميلاعتو ةيمالسإلا ةديقعلا ةرئاد نمض كلذو ،جراخلاو لخادلا يف اهتقالعو مكحلاو ةمألا           

  .هل رارقتسالا ريفوتو ةمألا عمتجم ةمالس ىلع ظافحلا

إلل - ناوـلأ عيمج يفو ةماقإلاو لقنتلاو راجتالا يف ةيرحلا لماك يمالسإلا عمتجملاب             ناسن   
ىلإ ىدأتي ال نأ ىلع ،بسكلاو ةزايحلا   .مهتايرحو مهقوقح نم لينلا وأ نيرخآلاب رارضإلا 

الإ ،اهـضرتعي ملف مهكالمأ يف ءالقعلا تافرصت رارقإو ،ًامات ًامارتحا ةيكلملا قح مارتحاو               
  . سانللو هل ريخ ردصم هبحاص دي يف لاملا نوكي ىتح ةليبنلا تابجاولاب أدبملا اذه طاحأ هنأ

كل لوفكم نامألا قح    - ًايـسايس ًاـنامأ مأ ًايشـيعم ًانامأ كلذ ناكأ ءاوس مالسإلا يف درف ل                
يـف مهنامأب باتكلا لهأ قحو      " فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا تيبلا اذه بر اودبعيلف          "
  . مالسإلا راد

لداعلا رجألا يف مهقوقح يمحت نأو ،نيرداقلا اهينطاومل لمع صرف ئيهت نأ ةلودلا ىلع     -  
  ".اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال"ةيلكلا ةدعاقلا ءوض يف مهلامعأ يف مهقه رت الأو يفاكلا

اـهنم ناك ام الإ ةيلودلا قيثاوملا عم ضراعت هيف سيل قوقح نم مالسإلا هب ءاج ام نإ                   -  
  . ةيمالسإلا ةعيرشلل ًافلاخم

ىلإ   ةجاحب لازت ام ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلا نأو       لـمعتو   اهمعدت ةيقلخو ةينوناق تانامض      
  .يلمعلا لاجملا يف اهقيبطت ىلع

إلا عمتجم معدل ًايعس- راوحلا معدل مدقتن نأ انيلع ناف ،ةينيداللاو ةيناملعلا تارايت مامأ نامي  
ىلإ   اهعم لصوتلاو ةصاخ ةيبرغلا ةسينكلا عم يحيسملا يمالسإلا        ، ناسـن إلا قوقحل قاثيم عضو    

  .هئوض ىلع ةدحتملا ممألا قاثيم ةعجارمل ًارايعمو ًاعجرم نوكي نأ حلصي

اوامسـلا قلخ يف ربدتلا طانم اهرابتعاو ركفلا ةيرح مارتحاو رظنلا ىلع مالسإلا ثح              -  ت 
  .ناميإلا لئالد سامتلا يفو ضرألاو

ةجاحب اننأ رعشن ،نييساسأ نيقح بايغ نم يناعن نيملسمك اننإ    - ىلإ   اـنل ملاعلا امهبرقي نأ   
  .هحيتافمو مدقتلا لئاسو كالتما قحو ،فالتخالا قح: امهو ،يملعلا ديعصلا ىلع

نيدـلا ىـلع ةـظفاحملاو رصعلا ةراضح يف شيعلا نيب قيفوتلا ةمزأ نوملسملا شيعي                -  
يـف رـظنلاو ،اهقايـس يـف صوصنلا عضوب ًايمالسإ ًامهف اومدقي نأ انئاملع ىلعو ،يمالسإلا                

           ، يـف رظنلا الو     تمزتلا ةعزن ءاضرإ ةيغب صن يف سيلو ،مجسنم لكك ةنسلاو باتكلا صوصن  
  .تلفتلا ةعزن ءاضرإ ةيغب صن

لصـتي اـميف ةصاخو ،ينجتلاو زيحتلاو هيوشتلل ضرعتت برغلا يف مالسإلا ةروص نإ               -  
نع  ردصي ام لك سيلو ،لامكلاب فصتي برغلا ىدل ام لك سيل هنأ رمألا عقاوو             . ةأرملا قوقحب   

ددـحت يـتلا صوصـنلا ريسـفت        يف رظنلا ةداعإ نم دب الو ،مالسإلا ميلاعت عم قفتم نيملسملا            
  .مالسإلا يف سانلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا
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ةيلودلا تاقالعلا يف ءوجللا مرحي- ىلإ   الإ ،رمألا فلك امهم ةرطيسلاو ةوقلا ضرفو فنعلا  
  .يلودلا نوناقلا ماكحأ قفو ئدابملاب مازتلالا مدعو تنعتلاو دوهعلا ضقن ةلاح يف

نيخرؤملاو نيملسملا ءاملع ةوعد    - ىلإ     ةحيحصـلا قئاثولاو صوصنلا جارختسال ثحبلا       
ميهاـفم ريوطت يف اهنم ةدافإلاو اهب فيرعتلل  ناسنإلا قوقح يف يمالسإلا ركفلا قمع دكؤت يتلا     ،

  .لاجملا اذه يف ةرصاعم

إلا قوقح يف قيرعلا يمالسإلا ثارتلا رامثتسا       -  ةدام مدقيل هحرشو هبيترتو هعيمجتو      ناسن   
ىلإ   ةليصأ    ، ءاـفلخلا ريـسو ةحيحصـلا ةـيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نارقلا نم ًادمتسم             لايجألا
  . ةمألا رايخأو ةباحصلاو

اوزـيميو مالـسإلا يـف ةي       ناسنإلا قوقحلا داوم لك اوعمجي نأ دعب نيملسملا ءاملع ىلعو         
نـم قوقحلا اوبرقيل هيف داهتجالا نكمي اميف اودهتجي نأ اهفيعضو اهخوسنم نم اهتباثو اهحيحص               

  .    عوضوملا اذه مهف يف اننيد لبنو انميق ةقارعب رعشي يمالسإ هساسأ ًابيرقت ةيملاعلا ميهافملا

ةـمظنملا عم نواعتلاب    ) نامع-تيبلا لآ ةسسؤم  (ةيمالسإلا ةراضحلا ثوحبل يكلملا عمجملا مظن     
 ةودـن ،نيملسـملا نيـب راوحلا تاودن ةلسلس نمض         " وكسيسإ"ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا     

ةيملاعلاو ةيصوصخلا نيب مالسإلا يفناسنإلا قوقح"   .١٩٩٧ربوتكأ طابرلا يف "  

  



 ١٨٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


