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 لضفأ لبقتسم وحن يوسأملا عقاولا اذه نم جورخلل حيحصلاو يقيقحلا لخدملا نإ
 نيبو اهنيب حضاولا لصفلاب الإ نوكي ال ،موقت ةلود ءانبل يعسلا لالخ نم ماع هجوب
 ال ،ةلودلا ةمهم نيدلل ءادعلا سيلف ،نيدلا نم يبلس فقوم ةدعاق ىلع سيل ،نيدلا
 يتلا تاسسؤملا يف ةسسؤم يأ ةمهم وه الو ،ىرخألا ملاعلا نادلب يف الو ،اننادلب يف
 .ريوطتلاو ثيدحتلا قيقحت اهقتاع ىلع ذخأت

 قلعتي :لوألا قشلا :نيقش تاذ ةدعاق يه ةلودلاو نيدلا نيب لصفلل ةيساسألا ةدعاقلاو
 مساب قطنلا يّعدم نم ،اهتاسسؤمو اهفئاظول يبلسلا مادختسالا نم ةلودلا ريرحتب
 فئاظولاو فادهألاو ضارغألا ققحتو ةلودلا هذه روطتت نأ لجأ نم ،هماكحأ مسابو ،نيدلا
  .هيف انتاجاحو رصعلا تاريغتم يف ،اهب ةطونملا

 هميق نم هنوغرفي نيذلا همساب قطنلا راكتحا يعدم نم نيدلا ريرحتب قلعتي :يناثلا قشلا
 قيقحت يف ،همساب ةلودلا ىلع مهترطيس ربع ،همادختسا نم اونكمتيل ،ةيساسألا
 ،دابعتسالاو لالغتسالا طامنأ ممعت يتلا نيدلا ميق عم ضقانتت يتلا ةيويندلا مهضارغأ
 فدهلا اذه قيقحت ةمهم نكل ،هرييغتل لاجم ال ًايدبأو ًاتباث ًاعقاو هفصوب ،يعامتجالا رهقلاو
 نيركفملا نم نورينتسملا هلذبي يذلا دهجلا يف يأ ،ينيدلا حالصإلا يف رصحنت ال
 .هيف رشبلا تاجاح عم قباطتيو ،رصعلا عم روطتي نيدلا لعج ىلع نيصيرحلا ،نيينيدلا

 يف حالصإلاو ثيدحتلا ىوقو ،يطارقميدلا رييغتلا ىوق ةمهم ،ىلوألا ةجردلا يف يه لب 
 ةطرخنملا ىوقلا نوكت نأ ةمهملا هذه يف حاجنلا طورش نم نإف كلذلو ،اهلك امهتالاجم
 ديدحت ىلعو ،اهفئاظوو اهتاسسؤملو ةثيدحلا ةلودلل اهموهفم ديدحت ىلع ةرداق اهيف
 ،مدقتلل ةيعوضوملا طورشلا ديدحت ىلعو ،اننادلب عاضوأ يف ،ةيطارقميدلل اهموهفم
 .ةزهاج تافصو ةغيص يف ماع لكشب سيلو ،اننادلب يف ةسوملم ةروصب

v ينيدلا حالصإلا 

 رايتو يفلس رايت :نيريبك نيرايت ىلإ يمالسإلا رايتلا مسقنا رشع عساتلا نرقلا نم ًءادتبا
 لكش دق يحالصإلا رايتلا امنيب ،ةدشو ةوقب ًارمتسم لاز ام يذلا وه يفلسلا رايتلا ،يحالصإ
 رصعلا يف ةيبرعلا ةقطنملا يف وأ ةيبرعلا ةمألا يف يفسلفلا ريكفتلا ةدالول ةمهم ةوطخ
  .ثيدحلا

 هلبق نمو ،هدبع دمحم مامإلا دنع ةيرورضلا تامدقملا لكش ةمالس فسوي ثحابلا دصريو
 نم ةيقطنملا ةبرجتلا ءوض يف يفسلفلا ريكفتلا ةدالول يناغفألا نيدلا لامج ذاتسألا
 يلقعلا ريكفتلا ةدالول ةمدقم لكش دق يناغفألا ركف ناك فيك لاثملا ليبس ىلعو ،تاذلا
  ؟رحلا
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 ةيفسلف ًاقاسنأ طبضلاب ينعت نأ يرورضلا نم سيلف ،ةفسلفلا نع ثدحتن امدنعو
 نم ناسنإلاف ،أطخلا ةيرح لقألا ىلع ،يلقعلا ريكفتلا ةيرح وه دوصقملا امنإو ،ةطبضنم
 ال ،أطخلا يف انعوقو ناكمإ مرتحي ال نمف ،نايحألا ضعب يف بيصي دقو ،ئطخي نأ هقح
  .ًالصأ اهيلإ انلصو نإ ،اهيلإ لصن يتلا قئاقحلا مرتحي

 نأ امإ حورلاو ،حور نم دب ال مسج لكو ،هماظنو يناسنإلا مسجلاب عمتجملا يناغفألا هبشي
 يف لخاد اهب لوبقلاف ةوبنلاو يوامسلا عرشلا امأ ،ةيناسنإ ةمكح وأ ًايوامس ًاعرش نوكت
 .ناميإ ةلأسم اهنأل اهيلع ناهرب ةمث سيل يأ .ناميإلا باب

 اهب ذخألاف ،يناسنإ ردصم نم يهو ئطخيو اهيف ءرملا بيصي يتلا ةيناسنإلا ةمكحلا امأ
 نأب حمسي ةيناسنإلا ةمكحلاب ذخألا نإ لوقي وهف ،ةيناسنإلا حلاصملل ةياعر رثكأو ىلوأ
 امهو نايرهوجلا نارصنعلاف ًاذإ .اهيف ةحلصملا مهفن نأب حمسيو اهيلع ناهربلا بلطن
 باب يف ةلخادف ةوبنلا امأ .ةيناسنإلا ةمكحلا يف نارفوتم ةحلصملا رصنعو ةفرعملا رصنع
 ملست نأ امإ ،ءانع ريبك نود نمو ةشقانم نم ريثك نود نم اهب ملست نأ بجي يأ ناميإلا
  .نمؤت ال وأ نمؤت نأ امإ ملست ال وأ

 نم يناغفألاف )1(.نمؤت يك لقعت ال ،"لقعتت يك نمآ" :نيطسغوأ سيدقلا لوقي كلذل
 ةسايس يفو كولسلا يفو ريبدتلا يفو ريكفتلا يف ةيناسنإ ةعزن ىلإ هزايحنا لالخ
 نكميو انتفرعم ىلع ةنهربلا نكمي اهاضتقمب ريكفتلا يف ةيناسنإ ةعزنل رصتني عمتجملا
 نأ اهيف يناغفألا ررقي يتلا ةيببسلاو ةّيلعلا ةيرظن نع ًالضف .اهيف ةحلصملا فاشتكا
 كانه نأ امبو ،لولعملاو ةلعلا نيب لاصفنا ةمث سيلو ،تالولعملاو ملعلا نيب ًانارتقا كلانه
 .رخآلا ىلإ ةدحولا نم ةرمتسم ةروصب يضمي لولعملاو ةلعلا نيب ًادرطم ًانارتقا

 فوقولا اننكمي ضعبب اهضعب ةلصتم ًاطورشو ةيعيبط ةسلس كلذب للعلا تحبصأف 
 نكمي ىتح ةعيبطلا جراخ للع نع ثحبلا ةرورضلا نم دعي ملو اهتياهنو اهتيادب ىلع
 .هيعوو همهف دعب هيلع ةرطيسلاو هيف ريثأتلاو انلوح نم ملاعلا مهف

 امدنع وهف ،هاجتالا اذه يف دعبأ ًاطوش عطق دق نوكي امبرف هدبع دمحم ذاتسألا امأ 
 رظنلاو لقعلا لامعإ يف قحلا وه مالسإلا يف لوألا لصألا نأ ررقي مالسإلا لوصأ نع ثدحتي
 نم لقعلا لامعإو لقعلا ةيرح ىلإ وعدي نم نأ حضاوو .دودح نود نمو ةيرح لكب يلقعلا
 تامدقمب طبترملا ريغ لمأتللو لماعتللو رحلا ريكفتلل ةعساو تاناكمإ قلخي دودح نود
 نأل ،ديلقتلا ىشاحتي نأ بجي رحلا ريكفتلا اذهو ،ًاقبتسم ةددحم جئاتن ىلإ يدؤت ةددحم
 وهف دلقي الأ يف ًارح ناسنإلا ماد امو ،ناسنإلاب قئال ريغ وهف ناويحلاب ًاقئال ناك نإ ديلقتلا
 ةعزنلا نم عون يف اهاهتنم غلبت ةينالقعلا ةعزنلا هذهف هيلعو ،ديدجلا راكتبا يف رح
  )2(.رصاعملا انخيرات يف ءانثلا مظعأ ىلإ هدبع دمحم مامإلا ذاتسألا لهؤت يتلا ةيناسنإلا
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 ملع غوص هدبع دمحم ذاتسألا داعأ يتلا مالسإلا لوصأ نم يناثلا لصألا ىلإ انرظن ولو
 .عرشلا رهاظ ىلع لقعلا حيجرت يف لثمتي يناثلا لصألا اندجول ،هلالخ نم ميدقلا مالكلا
 دب الف لقعلا همهفي امو يلقعلا ليوأتلاو عرشلا نيب مادص كانه ناك اذإ هنأ ينعي اذهو
 وه لقعلا ًاذإ ،يلقعلا ليوأتلاب عرشلا قحليو رهاظلا ىلع يلقعلا ليوأتلا مدقي نأ نم
 ،يناسنإلا ناديملا يف ةرطيسلاو ةدايسلا هل يذلا وهو ،ةياهنلا هل يذلا وهو ةيادبلا هل يذلا
 سيلو لقعلا قطانمب عرشلا رهاظ قحليو عرشلا ةرهاظ ىلع لقعلا ليوأت مدقي ماد ام
 .سكعلا

 لوقيو ،ًايئاهن ًادحأ رفكي نأ دحأل زوجي الو ،ريفكتلا عنمي هدبع ذاتسألا دنع ثلاثلا لصألاو 
 وهف دحاو هجو نم ناميإلا لمتحتو هجو ةئم نم رفكلا لمتحت ئرما نع ةلاقم تردص اذإ هنإ
 لوقع ةباحر اهينادت ال ةباحرو ًاعساو ىدم هاجتالا اذه يف غلب مامإلا ذاتسألاف ،نمؤم
 .نييفلسلا كنع عد نييناملعلا نم نيرصاعملا

 ةبسنلاب انه دوصقملاو .هقلخ يف هللا ةنسب رابتعالا وه ،مالسإلا لوصأ نم عبارلا لصألاو 
 همهفيو هحضويو هيلع نهربيو ماظنلا سمتلي لقعلا اذإف ،طقف ماظنلا ،ماظنلا ىلإ
 يف ماظنلا ىلع فوقولا وه لقعلا رادم ًاذإف ،ةعيبطلا يف ًاحضاو هنيبتي نأ عيطتسيو
 نأ الو ةعيبطلا زواجتي نأ الو ملاعلا زواجتي نأ ىلإ لقعلا وعدي ام سيلف ةمث نمو ملاعلا
 مهفو هتايحو هعمتجم نوؤش مهف يف هسفن ىلع دمتعي نأ هناكمإبف هسفن زواجتي
 هنكلو ةحارص لاوقألا هذه لوقيل مامإلا ذاتسألا نكي مل امبر .اهيلع ةرطيسلاو .ةعيبطلا
  .دعب ام يف هريغ اهلوقي نأل تاريغتملاو ناكمإلا قلخ دق

 يمالسإلا عمتجملا يف مكاحلاف ؛ةينيدلا ةطلسلا طقسأ دق مالسإلا نأ وه سماخلا لصألاو
 سانلا روهمج قح نمو ،دحأ ناميإ ىلع ناطلس هل سيل ،هوجولا لك نم يندم مكاح وه
 .رمألا ىضتقا نإ هعلخو هتعجارمو هدقنو هتبساحم

 ةمدقملا وه ناك اهلك هوجولا نم يندم مكاح هنأب ملسملا مكاحلل ريوصتلا اذهو 
 ررق نيح ىوصقلا هجئاتن ىلإ هاجتالا يف يضمي نأب قزارلا دبع يلعل تحمس يتلا ةيرورضلا
 ةماقإب الو ةسايسلاب اهل نأش ال ةيحور ةوعد مالسإلا نأ "مكحلا لوصأو مالسإلا" هباتك يف
 يف مامإلا ذاتسألا ةيرظن نإ مث .ديعب نم وأ بيرق نم يسايسلا اهماظن ناك امهم ةلودلا
 يه ةوبنلا نأ ررقي امدنع يريونتلا مهفلا يف ينالقعلا هاجتالا اذه لمكتست ةوبنلا
 تاحيصلاب هبشأ قراوخو تازجعمب يبن ءيجم سيلو .ةيناسنإلا ةرطفلل لامكتسا
 ىلإ يمتنت يمالسإلا يحولا حور نع ةديعب ًارومأ الإ ،كلذ ريغو ةيضرألا تاعراقلاو ةيوامسلا
 ةقئافلا قراوخلاو تازجعملا ىلع اهيف ءايبنألا لوعي ناك يتلا مالسإلا ىلع ةقباسلا ديلاقتلا
 ةوبنلا هب يتأت ًارثعبم لقعلا هفرعي نأ رمألا يف ام لكب ةعيبطلا نيناوقل ةضقانملاو لقعلل
 .ًاطبضنم ًامظنم
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 اهنإ يأ ،دودحم رمع تاذ ةوبنلا تناك ةيناسنإلا ةرطفلل ًالامكتسا الإ ةوبنلا نكت مل اذإف 
 ةوبن نإ مامإلا ذاتسألا لوقي كلذلو ،ةياهناللا ىلإ ةوبن كانه سيلو ةيضقنمو ةيهتنم
 ةيناسنإلا ةرطفلا لامكتسا تققح دقف كلذك تماد امو ،متاخلا ةوبنلا تناك دمحم
 .)3(مهفلاو ريرقتلاو ليلحتلا ىلع يناسنإلا لقعلا ةردقم لامكتساو

 جئاتنلا رطخأ نم ةجيتنلا هذه ،ةيبيغ ةطلس ىلع لقعلا دمتعي نأل غّوسم نم دعي ملف 
 اذه زواجت دق يبرع ركفم يأ ناك نإ يردأ تسلو ،رصاعملا يبرعلا ركفلا اهيلإ لصوت يتلا
 ينيدلا حالصإلا ةاعد اهب لاق يتلا راكفألا هذه عومجمف ،مامإلا ذاتسألا هيلإ لصو يذلا دحلا
 ءدبلل ةيفاك تسيلو ةيرورض ًاطورش تلكش دق ،ىرخأ ةهج نم ةيناملعلا ةاعدو ةهج نم
 دق مامإلا دنع ينيدلا حالصإلا نأ اميس الو رح يفسلف يلقع ريكفت ةيلمع يف عورشلاو
 نيب لصفلا –قزارلا دبع يلع–ررق امدنع قزارلا دبع يلع دنع يسايسلا هدعبب لمكتسا
 ،يئاهنلا لامكتسالا اذه .ةلود ال نيد مالسإلا نأ ررقو ،ةيويندلا ةطلسلاو ةينيدلا ةطلسلا
 يتلا ينيدلا حالصإلا اهعضو يتلا ةيلقعلا لوصألا لمكتسا يذلا يسايسلا لكشلا اذهو
 ةيكش ةيخيرات ةيجهنم يف "يلهاجلا رعشلا يف" دعب ام يف نيسح هط دنع اهتورذ تغلب
 دهجلا اذه ،مهمو لئاه دهج وهو -نويناملعلا هب ماق يذلا دهجلا ىلإ ةفاضإ- تدجوأ دق
 .يبرعلا ملاعلا ىلإ يفسلفلا ركفلا ةدوع ءدبل ةيرورضلا طورشلا دجوأ دق ًاعمتجم هلك

 نكمي ام لك ققحو هفادهأ قيقحت يف ًامامت حجن دق ينيدلا حالصإلا نأ نيبتي هلك كلذ نم 
 ةرصاعملا انتايح نم ينيدلا حالصإلا ىفتخا دقل .ةرصاعملا ةيبرعلا ةايحلا يف هققحي نأ هل
 ناديم يف ةرصاعم ةيلقع ةايحل سسأ دقل هفادهأ غولب يف ًامامت حجن هنأل لب قفخأ هنأل ال
 )4(.هتاذ هاجتالا يف اوريسي نأ دعب نم اوؤاج نيذلا ىلع يغبني ناكو ،ةسايسلاو ةفسلفلا

v فالتخالا روضح  

 ةضهنلا رصع تايصخش نم ددع دنع فالتخالا موهفم فيرشلا رهام روتكدلا ثحابلا مدقي
 فالتخالا موهفم نم ينيدلا حالصإلا تالاجر ضعب فقوم حيضوت لواحي ذإ ،ينيدلا حالصإلاو
 يناغفألا ةقالع لوانتيو ،اضر ديشرو ،هدبع دمحمو ،يناغفألا نيدلا لامج ،ةرظن لالخ نم
 ،ةقيمع ةيفسلف ةعيبط اذ ًاركف يناغفألا جتنأ ذإ ،ةفسلفلاو مالسإلا نيب دسلا ميطحت ربع
 نأ ًادكؤم ،ةفسلفلاو مالسإلا نيب ميقأ دق ناك يذلا دسلا ميطحت هنيع بصن عضوو
 ىلإ دنتسملا ناميإلا وه يقيقحلا ناميإلا نأو ،ةشقانملاو رظنلاو لقعلا نيد وه مالسإلا
  )5(.نييلقعلا ناهربلاو ليلدلا

 ،نيفلتخم نيلقح ةفسلفلاو نيدلل نأ هكاردإو ،ةوفصلا /روهمجلا هيئانثب هميلست عمف
 ،ةايحلا ديق ىلع ةيناسنإلا تماد ام رمتسيس رحلا ثحبلاو ةديقعلا نيب عازنلا نأ هريدقتو
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 ىلع مالسإلا ءايحإ ىلإ اعدو ،ةفسلفلاو مالسإلا نيب دحوت ةلداعم داجيإل يناغفألا ىعس
 .رصعلا حورو لقعلا ةيواز نم نيدلا راكفأ يف رظنلا ةداعإو ينالقع ساسأ

 ةنس سيراب يف ،نانير تسنرأ يسنرفلا فوسليفلا نيبو هنيب ترج يتلا ةرظانملا يفو 
 يف ،تأفطنا دق يملعلا ثحبلا ةلعش نأب يناغفألا فرتعا ،ملعلاب مالسإلا ةقالع لوح ،1883

 دق صوصخلا اذهب نيملسملل عقو ام نأ ًاربتعم ،يمالسإلا ملاعلا يف ،تاقوألا نم تقو
 رهوجلا ثيح نم ضراعتي مالسإلا نأب ةلئاقلا ةركفلا ضفر هنكل ،ىرخألا نايدألا يف هلثم عقو
 برعلا هبعل يذلا رودلاب -قايسلا اذه يف- يسنرفلا فوسليفلا ًاركذم ،ملعلا عم
 نانويلا نع اوذخأ برعلا نأ حيحص" :بتكف ،ابوروأ يف مولعلا رشن يف نوملسملا
 قحب اهوذخأ يتلا مولعلا هذه نأ ديب ،هب اورهتشا ام سرفلا نع اوذخأ امك ،مهتفسلف
 ةنيدملا رانم هيف رهظ يذلا مويلا ءاج ىتح ،اهوحضوو اهقاطن اوعسوو اهوقر دق حتفلا
 ذإ نويبوروألا نسحأف ،برغلا ىلع هءاهبو هءوض لسري سناربلا لابج ةمق ىلع ةيبرعلا
 يف وهو ،هيف نوركفي اونوكي ملو ةيبرعلا ةروصلا صمقت نأ دعب وطسرأ لابقتسا كلذ
  ."مهنم ةبرقم ىلع ينانويلا هبوث

 دعب بتك يذلا يسنرفلا هرواحم يف ًاريبك ًاريثأت ،هتجح ةوقو هحاتفناب ،يناغفألا كرت دقو
 ةيرظنلا كلت ىلع هقوسن نأ نكمي ليلد ريخ نيدلا لامج خيشلاو" :امهعمج يذلا ءاقللا
 ،اهقنتعت يتلا سانجألا ةميقب نايدألا ةميق نأب ةلئاقلا ةيرظنلا يهو ،اهانلعأ يتلا ةميظعلا
 هجول ًاهجو ىرأ يننإ ،هيلإ ثدحتأ انأو ،هتحارصو ةميش ةلابنو هركف ةيرح نم يلإ ليخ دقو
 كئلوأ نم ًادحأ وأ دشر نبا وأ انيس نبا دهاشأ يننأو ،ءامدقلا نم مهتفرع نم دحأ
 .)6("راسإلا نم ةيناسنإلا ريرحت ىلع نورق ةسمخ نوملعي اولظ نيذلا ماظعلا نيدحلملا

 قفاوتي هلعجو يمالسإلا نيدلا حالصإ ةرورض نم يناغفألا نيدلا لامج عورشم قلطنا دقل
 ،عدبلا باحصأ براحو ةيمسرلا ةينيدلا ةسسؤملا هجو يف فقوف ،هتابلطتمو رصعلا حور عم
 يف هرودب ببستي يذلا لهجلا ىلإ ةيمالسإلا نادلبلا هيناعت تناك يذلا فعضلا ًاعجرم
 طبختت ةمألا تماد ام موديو نوكي" قلطملا درفلا مكح نأ رابتعا ىلع ،دادبتسالا ةدايس
 مكحلا نم لكشلا كلذ ضهانت ام لوأف ةمألا يف ملعلا اشف ىتمو ،لهجلا يجايد يف
  ."هنم فلختلا ىلع لماعتو

 الو ةيملعلا قئاقحلا فلاخي نأ يغبني ال يمالسإلا نيدلا نأ يناغفألا ربتعا ،قايسلا اذه يفو
 ،ضراعتلا اذه لثم اهيف رهظي ةرم لك يف ليوأتلا ىلإ عوجرلا نم دب ال هنأو ،كلذ حصي
 نم ريثك يف دومجلا ىشفتو لهجلا مع" :هلوق ،)7(يموزخملا دمحم هنع لقني ثيح
 ،ةتباثلا ةيملعلا قئاقحلا فلاخي هنأب نآرقلا ىلع اوصرخت ىتح ءاملعلا ءادرب نيدرتملا
 ىلع ةرئاد سمشلا تابثو ،اهنارودو ضرألا ةيورك ملعلا تبثأ ،نولوقي امم ءيرب نآرقلاو
 ،نآرقلا عم قفاوتت نأ نم دب ال ،ةيملعلا قئاقحلا نم اههباشي ام عم ،ةقيقحلا هذهف ،اهروحم
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 انعجرو ةراشإلا نم هيف ءاج امب انيفتكا ،تايلكلاو ملعلا حيرص قفاوي ام نآرقلا يف َرن مل اذإف
 نمز يف يهو ،ةحضاو ةحيرص نآرقلاب تاعرتخملاو مولعلا يتأت نأ نكمي ال ذإ ليوأتلا ىلإ
 ًاقافآ حتفي يكلو ."دوجولا زيح ىلإ جرخت مل ءافخلا يف ةنماك قلخلا نم ةلوهجم ليزنتلا
 ددش ،"ماهوألا أدصو تافارخلا ردك" ةهجاوم يف ،ريكفتلاو ثحبلا ةيرحو لقعلا مامأ ةعساو
 باب دسب لوقي نم لك مزحب ضراعو ،نيدلا يف داهتجالا أدبم ةيمهأ ىلع "يناغفألا"
 داهتجالا باب ىنعم ام" :سلاجملا دحأ يف هلوق هسفن يموزخملا هنع لقني ذإ ،داهتجالا
 يدعب نيملسملا نم دحأل يغبني ال لاق مامإ يأ وأ ؟داهتجالا باب دس صن يأبو ؟دودسم
 دهتجيو دجي نأ وأ ،ثيدحلا حيحصو نآرقلا يدهب يدتهي نأ وأ ،نيدلاب هقفتيل دهتجي نأ
 تاجاحو ةيرصعلا مولعلا ىلع قبطني ام ىلع سايقلاب جاتنتسالاو اهنم ةموهفم عيسوتل
 ناسنإلا لمعي يكلو مهفيل الإ لزنأ ام نآرقلاف .؟صنلا رهوج يفاني الو هماكحأو نمزلا
ً القاعو ،يبرعلا ناسللاب ًاملاع ناك نمف ،اهنم دارملاو هماكحأ مهفو هيناعم ربدتل هلقعب
 ًاقبطم ماكحألا نم ناك امو عامجإلا قرط نم ناك امو فلسلا ةريسب ًافراعو ،نونجم ريغ
 نآرقلا ماكحأ يف رظنلا هل زاج ،ثيدحلا حيحصو سايقلا هجو ىلع وأ ةرشابم صنلا ىلع
 .)8("سايقلاو ثيدحلا حيحص نمو اهنم ماكحألا طابنتساو اهيف قيقدتلاو اهنعمتو

 موقت ال عونتلا اذه مارتحاو هعونت راطإ يف ،يرشبلا عونلا ةدحو نأ ىلع يناغفألا ددشو
 نوردزي موقل حاجن الو ،هماوق هبو نوكلا ساسأ وه لدعلاف ،لدعلا ةدعاق ىلع الإ ققحتتو
  ."مهنيب لدعلا

 لاضنلا ضرفي ممألا نيب تاقالعلل ًاساسأ هلعجو لدعلا ةعاشإ لجأ نم يعسلا ناك اذإو
 ،مهلك نييقرشلاو نيملسملاب قيحي يذلا ملظلا ةلازإو ةيبرغلا ةيرامعتسالا ةرهاظلا دض
 ينيدلا بصعتلا يف اميس الو ،بصعتلا يف طارفإلاو ةالاغملا بنجت كلذك ضرفي وهف
 ةدحولاو نماضتلا طباور ةماقإو هسفن برغلا يف لدعلا راصنأ ىلع حاتفنالاو ،يسنجلاو
 مهنيب عفانملا يف "ةفلألا" ماكحإ ىلإ نيملسملا يناغفألا اعد قايسلا اذه يفو .مهعم
 نع مهاهنو ،ةكرتشملا حلاصملا ةدعاق ىلع ،ىرخألا نايدألا بابرأ نم مهناطوأ ءابنأ نيبو
 ددعلا ةيحاتتفا يف راشأو ،"نيدلا كاهتنال ةعيرذو ناودعلل ةليسو نيدلا ةبصع" اولعجي نأ
 اهسفن رخستس ذإ هتلجم نأ ىلإ سيراب يف اهردصأ يتلا "ىقثولا ةورعلا" ةلجم نم لوألا
 يف نوركفتي نيذلا ،قرشلا عاقصأ نم ريثك يف "ءالقعلا" نأ ًادكؤم ،"نييقرشلا ةمدخ يف
 لثم يف مهعراضي نم" معد نم مهل دب ال هنأ اوكردأ دق ،مهضاهنإو نييقرشلا ديحوت
 مهباصم يف نولملمتي نيذلا عم ةديكألا طباورلا اودقعي" نأ اوأرو ،برغلا يف "مهلاح
 .)9("ابوروأ يلاهأ نم اهنع نوماحيو ةماعلا ةلادعلا نوبحيو

 حيبي ذإ ،يناغفألا نيدلا لامج هذاتسأ دعب فالتخالا تاموهفم هدبع دمحم مامإلا قمعيو 
 لييرباغ يسنرفلا خرؤملاو ريزولا عم هراوح يف ةحارص فرتعي ال وهف داقتعالاو ريكفتلا ةيرح
 ،ةيندم يمالسإلا عمتجملا يف ةطلسلاف ،مالسإلا يف ةينيد ةطلس دوجوب "وتوناه
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 عفادملاو ةيلخادلا ةسايسلا يف دالبلا ربدم "وه -"ىلعألا مكاحلا" هرابتعاب- ناطلسلاو
 ماكحأ رواجت ،ةيندم نيناوق عضوت نأ نكمي هرمأبو ،"ةيجراخلا ةسايسلا وأ برحلا يف اهنع
 يف لاحلا يه امك ،ةيلهأ مكاحمو ةطلتخم مكاحم أشنت نأ نكميو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا
 الإ مهيلع هل سيلو "مهفئاظوب نيدلا لهأ موقي ،ىلعألا مكاحلا بناج ىلإو ،رصمو ايكرت
 .)10("نكمأ نإ ملاظملا عفرو مكحلا دعب ماكحألا ذيفنت الإ هيلع مهل الو ،لزعلاو ةيلوتلا

 ىنمت دح ىلإ ،يمالسإلا عمتجملا يف اهتاسسؤمو ةطلسلا ةيندم ىلع هدبع دمحم دكأو 
 ،ليوط نمز ىلإ رمألا اذه قيقحت جاتحي نأ عقوت ناك نإو ،ًاصلاخ ًايندم ميلعتلا نوكي نأ
 نيملسملا ءابنأ ةديقع يف ةيبنجألا تايلاسرإلا سرادم ريثأت نم نييرصملا رذح امدنع وهف
 ،ملاعلا سرادم عيمج يف ينيدلا ميلعتلا عنمب ىلاعت هللا نذأي" نأ ىنمت ،اهتذمالت نم
 عضاوم نيدلل نوكيو ،عئانصلاو ةينيدلا ريغ مولعلا ىلع ةرصاق سرادملا نوكتف
 .)11("هاضتقمب ةيبرتلاو ةميلعتل ةصوصخم

 ةيمهأ هكاردإو ةيبوروألا تاغللا ىلع هحاتفناو "رخآلا" برغلاب رشابملا هكاكتحا رهظيو 
 جراخ ةيرود تالحرب مايقلا ىلع صرحي ناكو ابوروأ يف نمزلا نم ّةدم ماقأ دق وهف ،اهملعت
 امك ،"يسفن دجأل بهذأ يننإ" ،ابوروأ ىلإ رفسلاب مهي ناك امدنع هلوق هنع لقني ذإ هدلب
 ءيش ىلع هنأ يعدي نأ" دحأل نكمي ال هنأ قلطنم نم ةيبوروألا تاغللا ملعت ىلإ ًاقاوت ناك
 اذإ الإ ،يغبني امك اهحلاصم نع عافدلا ىلع هب ردتقيو هتمأ ةمدخ نم هب نكمتي ملعلا نم
  .ةيبوروأ ةغل فرعي ناك

 راطقأ عيمج يف نييبوروألا حلاصم عم ةكبتشم نيملسملا حلاصم تحبصأ دقو ال فيك
 صلختلل وأ مهريخ نم ةدافتسالل لعتشي نأ مهتغل فرعي نمل كلذ عم نكمي لهو .ضرألا
 .)12("؟مهنم رارشلا رش نم

 ىلع ،"ءالقعلا"و "ءامكحلا" رودل ريبكلا هريدقت مامإلا نع فرع ،لماوعلا هذه ىلإ ةفاضإ 
 ثعب ةلاسر يفف ،مهعم ةرشابملا ريغو ةرشابملا ،طباورلا قيثوت ىلإ هيعسو ،ملاعلا دادتما
 مل" :هلوقب يسورلا بيدألا هدبع دمحم بطاخ ،1904 ليربأ /ناسين 18 يف ،يوتسلوت ىلإ اهب
 ،كراكفأ نم رون انيلع عطس ،كحورب فراعتلا مرحن مل اننكلو ،كصخش ةفرعمب ظحن
 ناسنإلا نأ تكردأ ،كسفنو ءالقعلا سوفن نيب تفلأ ،كئارآ نم سومش انقافآ يف تقرشأو
 ددجتي ام ىلإ ةقيشل انسوفن نأو اذه ،لمعلاب رمثيو ملعلاب تبنيل دوجولا اذه ىلإ ءاج
 قوسيو ،كتايح يف دمي نأ هللا لأسن انإو ،كرمع مايأ نم لبقتست ام يف كملق راثآ نم
  .)13("لمعت ام يف كب ءادتقالا ىلإ سوفنلا

 هنأ ىتح ،ديدشلا مامإلا باجعإ طحم ناك دقف رسنبس تربره يزيلكنإلا فوسليفلا امأ
 فرعتلل ندنل ىلإ ةرايز هل بتري نأ تنلب درفليو قرشتسملاو رعاشلا هقيدص نم بلط
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 ،1903 سطسغأ /بآ رهش يف لعفلاب ةرايزلا هذه ترجو يزيلكنإلا فوسليفلا ىلإ رشابملا
 هيف برعأ ،قمعم يفسلف راوح يبرغلاو يقرشلا نيميكحلا نيب دقعنا يذلا ءاقللا يف رادو
 هنأب هرارقإ عم ،"هريخ نم رثكأ هرش" لظي برغلا نم قرشلا هملعت ام نأب هتعانق نع مامإلا
 .)14("نينثالا دنع ًادحاو ةرانتسا هرثكأو ركفلا لضفأ لاز ام"

 دمحم نيب ام تطبر يتلا ةديطولا ةقالعلا ىلإ ،قايسلا اذه يف ،ةراشإلا لفغن نأ بجي الو 
 ةيمهأب ةكرتشملا امهتعانق ساسأ ىلع تماق يتلا رليط قاحسإ يزيلكنإلا سقلاو هدبع
 ىلإ هلئاسر ىدحإ يف مامإلا ريبعت دح ىلع يرجي يك كلذو ،ةثالثلا نايدألا نيب فيلأتلا
  .)15("هلك نيدلا ىلع قحلا هنيد رهظيو هضرأ يف هللا رون" ،سقلا

 هترشن ،"ممألا لاوحأ فالتخاب نيناوقلا فالتخا" :ناونعب لاقم بتك اهتدئافو نيناوقلا نعو
 فالتخاب" فلتخت نيناوقلا نأ مامإلا ىأر ،1881 وينوي /ناريزح 19 يف ،"ةيرصملا عئاقولا" ةلجم
 اهنيابت ىرخأ ةفئاطل سانلا نم ةفئاط نوناق عضو" زوجي ال ثيحب ،"ملعلاو ةلاهجلا يف ممألا
 اهدئاوع ىلع قبطني الو اهراكفأ ةلاح مئالي ال هنأل هيف اهيلع ديزتو نافرعلا ةجرد يف
 بلطي نأ هرظن يف نكمي الف ."دشرلا ليبس اهيلع سبتلاو اهماظن لتخا الإو ،اهقالخأو
 دئاوع يعارت نأ يضتقت ةمكحلا نإ لب ،ةيلكلاب اهكرادم نع ديعب وه ام ممألا نم ةمأ نم
 هذه ةمألا دارفأ داتعا ام اذإ ىتح ،اهلاوحأ ىلع ةيجيردت "تانيسحت"لخدت نأو ،ةمألا هذه
 .)16("ىقرأ وه ام مهنم بلط" تانيسحتلا

 ديشر دمحم خيشلا ريكفت يف ًاحضاو ًاساكعنا هدبعو يناغفألا نيمامإلا تاريثأت سكعنت
 يهتنتو ،1898 ةنس ةرهاقلا يف "رانملا" ةلجم رودص عم هتايح نم ىلوألا ةلحرملا يف اضر
 ميلاعتل ،ريبك دح ىلإ ،ًايفو اضر يقب اهيفو ،نيرشعلا نرقلا نم لوألا دقعلا ةياهن عم
 نرقلا نم يناثلا دقعلا علطم عم تقلطنا ةيناثلاو ،هراكفأو هدبع دمحم مامإلا هذاتسأ
 "ديرملا" نيب ًاحضاو قارتفالا ناك اهيفو ،1935 ةنس اضر ليحرب تهتناو ،نيرشعلا
 ًاركف عيشي ذخأو ةلقتسملا ةيركفلا هتيصخش لوألا نّوك نأ دعب اميس الو ،"ذاتسألا"و
 ةينالقعلاو حماستلاو حاتفنالا نع ًاديعب تمزتلاو ةظفاحملاو قالغنالاب ًامستم ًايمالسإ
 ،اضر ديشر دمحم ريكفت ةرولب يف ناسيئر نالماع مهاس دقو ،فالتخالا ةيعرشب لوبقلاو
 حلاص دمحم ظحلي امك- "رانملا" بحاص ناك ذإ ،يديلقتلا يفاقثلا هنيوكت يف لوألا لثمت
 نوكي نأ نود نم ةميدقلا ةيلقنلا مولعلا نم رفاو بيصن اذ ًايديلقت ًافقثم )17(-يشكارملا
 يف ينالقعلا ثارتلا عم عطق ،ةثيدحلا ةيناسنإلا ةيبوروألا ةفاقثلا نم اهيزاوي ام هيدل
 ةصرف الو ةيبرغلا ةراضحلاب رشابملا كاكتحالا ةصرف هل حتت ملو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفسلفلا
 ،هتايحب تطاحأ يتلا ةيسايسلا تاريغتملا يف يناثلا ملاعلا لثمتو ،ةيبوروأ تاغل ملعت
 ككفتو ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا ىلع ةيبرغلا ةيرامعتسالا ةمجهلا دعاصتب تزيمتو
 .ايكرت يف هثيدح ةيناملع ةلود مايقو ةيمالسإلا "ةفالخلا" ءافتخاو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
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 ،هدبعو يناغفألا نم لك هقلطأ يذلا ينيدلا حالصإلا راسم يف اضر اهلثم يتلا ةعيطقلا نإ 
 حماستملاو حتفنملا ينالقعلا هجوتلا نم تقلطنا ةروريس ربع لب ،ةدحاو ةعفد ِرجت مل
 فيص يف ،ةطلسلا ىلإ "نييداحتالا" لوصو ةرشابم تبقعأ يتلا ةّدملا يف ،"رانملا"بحاصل

  .ينامثعلا روتسدلاب لمعلا مهتداعإو ،1908

 هتلحر لالخ ،توريب يف ةينامثعلا ةعماجلا ةيعمج هتمظن عامتجا يف اهاقلأ ةبطخ يفف
 ةمألا ةضهن قيقحتب ةليفكلا لئاسولا نع اضر ديشر دمحم ثدحت ،ماشلا ىلإ ىلوألا
 ىلع فقوتت اهنكل ،لامعألاو مولعلا نم ريثك ىلإ جاتحت ةضهنلا هذه نأ ربتعاف ،ةينامثعلا
 نم فقوملا يف ركفلا لالقتساو ةيصخشلا ةيرحلا وه ،هنود نم لصحت نل "ميظع رمأ"
 ةطوغضم ءايكذألاو ءالقعلا راكفأ تناك اذإف" ،ةينيدلا لئاسملا اهيف امب ،اهعيمج لئاسملا
 مامألا ىلإ ةدحاو ةوطخ وطخت ال ةمألاو ةلقتسم نوكت نل اهنإف ومنلاو ةكرحلا نم ةعونمم
 ال طغض الو رجح الب ةباطخلاو ةباتكلا نيدايم يف لوجت راكفألا دايجل نانعلا انقلطأ اذإ الإ
 ."اهريغو ةيسايسلاو ةيعامتجالو ةينيدلا لئاسملا نيب كلذ يف قرف

 ىلع رانملا بحاص ددش "هنيدب هل ةقث ال نم الإ" ثحبلا ةيرح نم هنيد ىلع فاخي ال هنأ امبو 
 حاََلفلا نأ" قطنم نم كلذو ،فالتخالا ةيعرش ةحابإو يأرلا يف نيفلاخملا مارتحا ةرورض
 ةباتكلاو ثحبلا ةيرحو راكفألا لالقتسا ىلع فقوتي اهروهظو قئاقحلا روهظ ىلع فقوتم
 ملعلاو ركفلا ةيرح داهطضا نع اهيلختو دادبتسالا ةموكحلا كرت نأب ًاظحالم ،"ةباطخلاو
 .)18(ةيرحلا هذهب عتمتلا دعب ةمألل اهنمضي مل

 نوطلسي" نوريثك زربو ،ةموكحلا دادبتسا لحم "ةماعلا" دادبتسا لح نأ دعب اميس الو 
 دجوت مل اذإو ،هنونيهيو هنوددهي ،مهسفنأ ىوه وأ مهيأر فلاخي ًايأر يدبي نم ىلع ةماعلا
 لك" راكفألا بابرأو مالقألا ةلمح ىلع ثاتغي ذخأو ،"هنوبرضي مهنإف مهنم هعنمت ةبصع هل
  ."لوفلاو صمحلا عئابو لامحلاو راحبلا ىتح دحأ

 ةيدوبعلا نم "لذأ" هيأر يف يه يتلا "ةماعلا ةيدوبع"ـل عوضخلا رطاخم نم اضر رذح نأ دعبو
 ةيرحلاو يتاذلا لالقتسالا" ةرصن ىلإ ةمألا ءالضف هتبطخ ةياهن يف اعد ،ةموكحلل
 اهرضي ام فرعتف ،قئاقحلا ةمألل ىلجتت يكل ،ةعابطلاو ثحبلا ةيرح ةرصن ىلإو ،"ةيصخشلا
 .)19("اهنع طغضلا عفر دعب ةريبكلا لوقعلا اهيف ىبرتت يكلو ،اهعفني امو

 ىلع أرطي لوحتلا ذخأو ،فقوملا اذه ىلعً اليوط رمتسي مل اضر ديشر دمحم نأ ريغ 
 ،1911 ماع ايلاطيإ ءادتعا دعب اميس الو ،نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا علطم يف هريكفت
  ."يقرتلاو داحتالا" ةيعمج ةسايس يف يناملعلا هجوتلا زوربو برغلا سلبارط ىلع
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 تناك ام رهظأو ابوروأ هجو نع عانقلا -هيأر يف- فشك مالسإلا رايد ىلع يلاطيإلا ناودعلاف 
  .اهلود نيب مهتايالو ميسقتو مهيلع ءاضقلاو نيملسملا ناطلس ةلازإ دصق نم هيفخت

 هاجت "نييداحتالا" ةسايس رطاخم نم ،1910 ماعلا ذنم رذح دق "رانملا" بحاص ناك نأ دعبو
 برح يف مهمئازه ريثأتب "نييداحتالا" ةوطس تفعض نأ دعبو- 1913 علطم ذنم راص ،برعلا
 ماقمبو ةيمالسإلا ةعماجلاب ثبعلاو يمالسإلا نيدلا ةبراحمب نيريخألا ءالؤه مهتي -ناقلبلا
 ديلاقتلا ةاعد نم نيجنرفتملا" ةمجاهم "رانملا" لغش تاب ،نيحلا كلذ ذنمو .ةفالخلا
  .ةيجنرفإلا

 يتلا تاريغتلا رثإ ًاديدج ًادعب "ةدحالملا"و "نيجنرفتملا" ىلع اضر ديشر دمحم موجه ذختاو
 ةموكح ليكشتو ةفالخلا بصنم ءاغلإ اهنع مجنو ،برحلا بقع يف ايكرت اهتدهش
 يذلا فقوملا يف ىلجت ام اذهو ،ةلودلاو نيدلا نيب ماتلا لصفلا ةدعاق ىلع ةيروهمج
 "مكحلا لوصأو مالسإلا" :نيسح هطو قزارلا دبع يلع يباتك نم "رانملا" بحاص هذختا
  ."يلهاجلا رعشلا يف"و

 ةعيطقلا -هجو عطسأ يف- تدبت امهيفلؤمو نيباتكلا نيذه ىلع ةيساقلا هتلمح يفف
 يناغفألا هيذاتسأ راكفأ ىلع سيل اضر بلقناف ،يركفلا خيشلا روطت راسم يف تعقو يتلا
 هعيشي ناك ام لك ًازواجتم ،هسفن وه اهل جور يتلا راكفألا ىلع كلذك لب ،بسحف هدبعو
 فالتخالا ةيعرش هلوبقو ،ركفلا لالقتساو ثحبلا ةيرح هتحابإو ،هحماستو مالسإلا ةحامس نم
 هدبع دمحم مامإلل قبس ،اهئانغإو ةركف ريوطتب ماق هنأ وه ،قزارلا دبع يلع هلعف ام لك نإ
 يأ يف ،فرعي مل مالسإلا نأ اهاوحفو ،وتوناه يسنرفلا ىلع هدر يف ،1900 ماع اهحرط نأ
 ال وهو ،ةيحيسملا ممألا دنع ابابلل تناك يتلا ،ةينيدلا ةطلسلا كلت ،هلحارم نم ةلحرم
 لوؤسملاو ةيسايسلا ةطلسلا بحاص ناطلسلا نيب زيميو ،ةينيد ةطلس دوجوب ًاذإ فرتعي
 ماكحأب نيينعملا خويشلاو نييعرشلا ةاضقلاو ،ةيجراخلاو ةيلخادلا دالبلا رومأ ريبدت نع
 ،"مكحلا لوصأو مالسإلا" :باتك رودص ةنس ،1925 ماع يخيراتلا قايسلا نأ حيحص .ةعيرشلا
 ةيسايسلا نيتطلسلا نيب ةقالعلا ةلأسمل قزارلا دبع ىلع ىدصت ذإ ،1900ماع يف هريغ ناك
 سرام /راذآ 3 يف ،لامك ىفطصم مادقإ هراثأ مهم لدج مضخ يف مالسإلا يف ةينيدلاو

 ،زيلكنإلا نم ًاموعدم ،داؤف دمحأ رصم كلم ةلواحمو ،ةفالخلا بصنم ءاغلإ ىلع ،1924
 رمألا ،"نيملسملا ةفيلخ" بقلو رصم "كلم" بقل نيب عمجيل ةوطخلا هذه نم ةدافتسالا
 يسايسلا لالغتسالا اذه ةبراحمل ضوهنلا ىلإ رصم يف ةرينتسملا طاسوألا عفد يذلا
 لعفي مل قزارلا دبع نأ ةقيقحلا نم ريغي مل يخيراتلا قايسلا فالتخا نأ الإ ،يمالسإلا نيدلل
 :امه ،نيلاؤس نع ةباجإلا ىلإ ىعس امدنع كلذو ،اهيلإ راشملا مامإلا ةركف ءانغإ نم رثكأ
 يرورض ةفالخلا بصنم لهو ؟امهنيب جيزم وه وأ يسايس وأ ينيد ةفالخلا بصنم له
 .)20(؟رضاحلا تقولا يف نيملسملل
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 نم ناكو ،لامك ىفطصم اهيلع مدقأ يتلا ةوطخلا ةدشب اضر ديشر دمحم مجاه
 ىلع دهش امك ،نيملسملا "ةفيلخ" بصنم يلوتب رصم كلم مايق ةركفل نيسمحتملا
 ،رصم يف دقعنا يذلا ماعلا يمالسإلا رمتؤملل ريضحتلا يف هبعل يذلا طشنلا رودلا كلذ
 ،ةفالخلا ثعب ةلأسم يف ثحبلل ،1926 ماع نم ويام /رايأ يف داؤف دمحأ كلملا نم عيجشتب
 موجهلل ،رصم يف نيدلا ءاملع فوفص نيب به نم لوأ "رانملا" بحاص ناك دقف ،هيلعو
 هتلجم هترشن هل قيلعت يف ،ًاربتعم ،هأرقي نأ لبق ىتح ،"مكحلا لوصأو مالسإلا" باتك ىلع
 اهيلع لب ،باتكلا اذه ىلع تكست نأ رهزألا ةخيشمل زوجي ال هنأ ،1925 وينوي /ناريزح 21 يف
 قيرفتو هساسأ نم هعرشو مالسإلا مكحل مده" هنأل ،هيف "مالسإلا مكح" نلعت نأ
 .)21("هتعامجل

 ،مالسإلا يف يأرلا ةيرح نع ريبعتلا لاكشأ نمً الكش هرابتعاب باتكلا ىلإ رظن نمل ًافالخو 
 صوصنلا فلاخ هنأل ،أطخأف دهتجا لجرلا نوك عم ىفانتت" ةيرحلا هذه طورش نأ اضر دكأ
 جارخإب ىضق يذلا ،ءاملعلا رابك ةئيه مكحب داشأو ،لوقعملاو حيحصلا عامجإلاو ةيعطقلا
 ،ةينيد ريغ وأ ةينيد ةيمومع ةفيظو لك نم هدرطو رهزألا ءاملع ةرمز نم قزارلا دبع يلع
 .)22("نيينيداللا ىلع نيدلا لهأل ًانيبم ًارصن" هربتعاو

 يتلا اهلك اهلوصأو ةيركفلا ةرظانملا ديلاقت يرهزألا خيشلاو يضاقلا ىلع موجهلا زواجتو 
 ،ةديقعلاو يأرلا يف امهل نيفلاخملا عم امهلاجس يف هدبعو يناغفألا نم لك اهمازتلا
 يلع ماهتا دح ىلإ ،1926 ربمسيد /لوألا نوناك 5 يف "رانملا" هترشن لاقم يف ،اضر بهذف
 رسخي مل مالسإلا نأ ًاربتعم "جنرفتلا دسافم" جيورتو داحلإلا ىلإ ةوعدلاب ،قزارلا دبع
 ،نورماقم نوريكس ناجم راجف قاسف ةدحالملا ءالؤه رثكأ" نأل ًائيش لجرلا اذه "ةراسخ"ـب
 .)23("نوبذبذم نؤارم مهنأ ىلع ندودعم رفن الإ ةيقالخأ هميق هل نم مهيف سيلو

 هردصأ يذلا "يلهاجلا رعشلا يف" :باتك ىلع ،رخآلا وه فينعلا ،اضر ديشر دمحم موجه امأ 
 "رانملا" اهتفصو يتلا ،ةيرصملا ةعماجلا يف بدألا ةيلك يف يبرعلا بدألا ذاتسأ نيسح هط
 سرادملا" اهترذب دق تناك يتلا "ةحابإلاو رفكلا روذب" اهيف تجضن "ةحود" اهنوكب
 دبع ىفطصمو ،ىسوم ةمالس ةلمحلا كلت مهتلواط نم نيب نمو ،رصم يف "ةيرصعلا
  .فراعملا ريزو ديسلا يفطل دمحأو ،ةيرصملا ةعماجلا يف ةيمالسإلا ةفسلفلا ذاتسأ قزارلا

 نم درجتي نأ ،هخيراتو يبرعلا بدألا يف ثحابلا ىلع نأ دقتعا يذلا نيسح هط ناكو
 يملعلا ثحبلا جهانم الإ ءيشل نعذي الو ءيشب ديقتي ال نأو ةينيدلاو ةيموقلا هرعاشم
 ،يتراكيدلا كشلا جهنم ىلع ،1926 ماع عيبر يف هردصأ يذلا ،باتكلا ماقأ دق ،حيحصلا
 رعشلا نم ةقلطملا ةرثكلا ةحصب ميلستلا نود لوحت ةريثك ءايشأ كانه نأ ربتعاف
 رصعلا يف برعلل ةيلقعلاو ةينيدلا ةايحلا لثمي ال رعشلا اذه نأ امهنيب نم ،يلهاجلا
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 ،هيف ليق هنأ ةاورلا معزي يذلا رصعلا يف ةيبرعلا ةغللا لثمي نأ نع ديعب هنأو ،يلهاجلا
 .ةدع بابسأل كلذو ،ةيلهاجلا ىلإ مالسإلا دعب بسن دق رعشلا اذه نأ ىلإ صلخو

 ةاروتلا ثيدح نأب ركذف ،نيدلا ىلإ نيسح هط قرطت ،اذه هداهتجا ةيكزت ضرعم يفو 
 هذه تابثإ نع ًالضف ،يخيراتلا امهدوجو تابثإل يفكي ال" ليعامسإو ميهاربإ نع نآرقلاو
 ،"اهب ةبرعتسملا برعلا ةأشنو ةكم ىلإ ميهاربإ نب ليعامسإ ةرجه نع انثدحت يتلا ةصقلا
 نم برعلاو دوهيلا نيب ةلصلا تابثإ يف ةليحلا نم ًاعون" ةصقلا هذه يف نوكي نأب ًاردقم
 .)24("ىرخأ ةهج نم ةاروتلاو نآرقلاو ةيدوهيلاو مالسإلا نيبو ةهج

 ام ،نيسح هط دض تاغالبب ناملربلا باون دحأو هيف ةبلطلا دحأو رهزألا خيش مدقتو
 نيدلا ىلع يدعتلا دصقي هنإ" :لاقف هعم ةيرصملا ةباينلا اهترجأ تاقيقحت ىعدتسا
 امهب لصتي امو ليعامسإو ميهاربإ دوجو يف باتري ال ًاملسم هفصوب هنأ ررق لب ،يمالسإلا
 ىرخألاو ةدقان هثحاب جهانمل نعذي نأ ىلإ رطضم ًاثحاب هفصوب هنكل ،نآرقلا يف ءاج امم
 .ىلعألا لثملا ىلإ ةحماط ةنئمطم ةنمؤم

 /راذآ 30 يف هردصأ يذلا رارقلا يف أرب دق رون دمحم رصم ةباين سيئر نأ رمألا يف مهملاو 
 يدعتلاو نعطلا ةمهت نم نيسح هط ،"يلهاجلا رعشلا يف" باتك ةيضق لوح ،1927 سرام
 وذح هيف اذح ثحبلل ديدج قيرط كولس يف ريخألا اذه لضفب ًاديشم ،مالسإلا نيد ىلع
 .)25(نييبرغلا ءاملعلا

 جيورتو مالسإلا نيد ةبراحمب نيسح هط مهتا "رانملا" بحاص اضر ديشر دمحم نكلو 
 ءافلخلاك لسرلا دعب رشبلا لضفأو هلسرو هللا "بيذكتو "ةقدنزلاو داحلإلا" ىلإ ةياعدلا
 تاليخم اهتعرتخا تالالض" وأ تايرظن مهلاوقأب لادبتساو ،"نيدلاو ملعلا ةمئأو نيدشارلا
 ."مالسإلاب نظلا ىلع اوبرو اوملعت يذلا ةينارصنلا ةاعد كلذكو جنرفإلا ةدحالم

 ةرورض ًادكؤم ،درف ةيضق اهفصوب نيسح هط باتك ةيضق عم لماعتلا نم اضر رذحو 
 ىلع رصأو .حيرصلا داحلإلاب رهجلاو مالسإلا نيد نيب عزانتلا ةيضق اهرابتعاب اهعم لماعتلا
 ."ةمهتلا عفد ماقم يف" همالسإب ًارهج ريخألا اذه رارقإ نأ ًاربتعم نيسح هط ريفكت

 ةباوب حتف ىلع اولمع ةضهنلا رصع داور نم اوناك نيذلا نيملسملا ءاملعلا ةريخ نإ ًاريخأ
 ثحبلاو ملعلاو ،ةينالقعلاو لقعتلاو لقعلا ةباوب نم ةفاك تايوتسملا يف ينيدلا حالصإلا
 تحت ًاردان الإ ةينيد ةطلس ةماقإ ىلإ نييحالصإلا داورلا اوعدي ملو ،ريكفتلا ةيرحو يملعلا
 نييحالصإلا داورلا لمعو ،ةيبرعلا نادلبلل ةيرامعتسالا لودلا اهب تماق يتلا برحلا ءاطغ
 لصح امو ،داقتعالاو ريكفتلا ةيرح ةحابإ لالخ نم لمعلاو لوقلا يف فالتخالا عيرشت ىلع
 نم هتنايص ترجو ،ًادوجوم ناك فالتخالا نأ ىلع ليلد ريخ نيسح هطو ،قزارلا دبع يلع عم
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 يذلا عساولا موجهلا نم مغرلا ىلع نيسح هط روتكدلا أرب يذلا ةمكحملا مكح لالخ
 ريفكتلا تايلمع نم مغرلا ىلعو ،رحلا ريكفتلاو داقتعالا ةيرحل ةضهانملا ىوقلا هيلع تلمع
 لصفو ،لدجلاو فالتخالا ةفاقث زيزعت ىلع لمعلا يغبني نكل ىوقلا كلت هيلع تلمع يذلا
 .عمتجملاو لودلا يف حالصإلا زيزعتل ةلودلا نع نيدلا

 عجارم

 ،لوألا ددعلا ،قيرطلا ،يبرعلا فسلفتلا ةدوعو ينيدلا حالصإلا ،ةمالس فسوي.د )1(
 .)35ص(،1997

 .)36ص( هركذ قبس ردصم ،ةمالس فسوي.د )2(
 .)37ص(هركذ قبس ردصم ،ةمالس فسوي.د )3(
 .)38ص(هركذ قبس ردصم ،ةمالس فسوي .د )4(
 ةرهاقلا ،"قرشلا يف ةيركفلا ةضهنلا ثعاب يناغفألا نيدلا لامج" :مالس دمحم ،روكدم )5(

 .)9-7ص(،1937 ،
 :ىلإ عوجرلا نكمي ،نانيرو يناغفألا نيب ةرظانملا هذه نع )6(

a. ةضهنلا ةبتكم ،ةرهاقلا ،"ثيدحلا رصعلا يف حالصإلا ءامعز" :نيمأ دمحأ-أ 
 .)93،86ص( ،1948 ،ةيرصملا
b. ةلسلس ،رصمب فراعملا راد ،ةرهاقلا ،"يناغفألا نيدلا لامج":ةير وبأ دومحم-ب 

  .)41،40ص( ،1971 ،)29( يبرعلا ركفلا غباون
 ةيملعلا ةعبطملا ،توريب ،ينيسحلا يناغفألا نيدلا لامج تارطاخ ،يموزخملا دمحم )7(

 .)161،ص(،1931،رداص فسويل
 .)179-176ص(هركذ ردصم ،يناغفألا لامج تارطاخ ،يموزخملا دمحم )8(
 .1884 ،)سرام( راذآ 13، لوألا ددعلا ،سيراب ،"ىقثولا ةورعلا" ،يناغفألا لامج )9(
 يركفلا حالصإلا ،ثلاثلا ءزجلا ،هدبع دمحم خيشلا مامإلل ةلماكلا لامعألا ،ةرامع دمحم.د )10(

 .)250،248ص( ،1993 ،قرشلا راد ، ةرهاقلا ،توريب ،تايهلإلاو يوبرتلاو
 .)163ص(هركذ قبس ردصم ،هرامع دمحم )11(
 عاطقلل دهاشلاب ةسارد ،هدبع دمحم دنع يفسلفلاو يوبرتلا باطخلا ،روعيز يلع.د )12(

 .)35ص(،ةيعيلطلا راد ،توريب ،ةيبرعلا تاذلا يف ثدحملا
 .)360:359ص( ،ةيعامتجالا تاباتكلا يف ،يناثلا ءزجلا ،هركذ قبس ةرامع دمحم )13(
 بتكلل سيرلا ضاير ،ندنل ،ةلوهجملا لامعألا ةلسلس ،هدبع دمحم ،شلش يلع.د )14(

 .)126،125ص( ،1987، رشنلاو
 .)260،355ص( ،يناثلا ءزجلا ،هركذ قبس ردصم ،ةرامع دمحم )15(
 .)342،337ص( لوألا ءزجلا ،هركذ قبس ردصم ،ةرامع دمحم )16(
 سنوت ،)1935،1898( رانملا لالخ نم اضر ديشر دمحم ريكفت ،يشكارملا حلاص دمحم )17(

 .1985رشنلل ةيسنوتلا رادلا
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 لوألا ددعلا ،قيرطلا ،هيذاتسأ ىلع خيشلا بالقناو ةعيطقلا ،فيرشلا رهام.د )18(
 .)48ص(1997ماعلل

 22 ،يناثلا ءزجلا ،رشع يناثلا دلجملا رانملا ،ركفلا لالقتساو ةيرحلا ،اضر ديشر دمحم )19(
 .)117،113ص( ،1909 سرام /راذآ

 حضوم ،رئازجلا ،قزارلا دبع يلعل ،قئاثو ميدقت مكحلا لوصأو مالسإلا ،ريبزلا سورع )20(
  .هركذ قبس ردصم .ةينانبللا قيرطلا ،1988 ،رشنلل

 لب ،مالسإلا يف ةموكحلاو ةفالخلا يف ثحب مكحلا لوصأو مالسإلا" ،اضر ديشر دمحم )21(
 ،نيرشعلاو سداسلا سلجملا ،رانملا ،"اهئانبأ ليلضتو اهئانب فسن ىلإ ةديدج ةوعد
 .)104،100ص( ،1925 وينوي /ناريزح 21 ،يناثلا ءزجلا

 .)387،383ص( ،هسفن ءزجلا ،هسفن دلجملا ،قباسلا ردصملا )22(
 ذاتسألا ىلع يرتفيو اهعدويو ةمامعلا عزني قزارلا يلع ويسملا" ،اضر ديشر دمحم )23(

 /لوألا نوناك 5 ،عساتلا ءزجلا ،نورشعلاو عباسلا دلجملا ،هسفن ردصملا ،"انيلعو مامإلا
 .)717،715ص( ،1926 ربمسيد

 نيسح هط نع ًالماش ًافلم يفاقثلا "تاداهشو اياضق" باتك نم لوألا ددعلا نمضت )24(
 تاساردلل لابيع ةسسؤم ،صربق ، لوألا باتكلا ،"يلهاجلا رعشلا يف" ةمزأو
 .)499،306( ،1990،رشنلاو

  .)52ص( هركذ قبس ردصم ،قيرطلا ،فيرشلا رهام )25(


