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ٌ   لذقظث ثُي ٌّٗم  ، إٔ تىٖف علىٔ ّىوجس هْىٌؿ ثامىْثى ثلوْىلو٘ي تىٖ هٌضٚى  ثلشىٌى ثلعٖىٌٗيثلضع

هٌٚ تٖ أّثمىٌ ثلٌٚى  ثلّم هىي ثلشىٌى  تٖتضٌر ثٍهُجً فٌكز ثامْثى ثلوْلو٘ي أكذٌ ثلؾوجعجس ثاّاله٘ز 

 ْىٌؿثلو كضٖىجف هىْهمِن هىي ثلمىي هىي مىالم ًٙىو صؾىٌدضِن ثلٌّىو٘ز ثلْف٘ىور هى  تىي  إلىٔ ثْىعٔ ٗثلعٌٖٗي، ّ

 .ّهقجّلز صش٘٘وِج ًّشوُج

هٌْؿ ثامْثى لن ٗضؾجٍّ فوّه ثلمٌهٗز ثلوضوغلز تٖ صؾٌدز ثلذٌج  أى   ، دعو ثلضقل٘ل،ٌّّذ٘ ي تٖ ُيث ثلذقظ

ثلوٌْف٘ز هٌي هج َٗٗو عي ًٚ  هٌى هي ثلىَهي، ّهىو ًؾىـ هْىٌفِن تىٖ صقش٘ىض ثلفىٌٛ ثلموىٌٕ ثلضىْؽِٖ٘، 

ثلوٌْؿ ثلمٌٖ دجّضغٌجء هٌْف٘ز ؽو٘ل دغٌ٘ىز. ّلىن ٗنىٌػ هْىٌؿ ثلذٌىج  ث عيج هي ثلوٌْؿ ثلضعل٘وٖ دع٘و  تؾجء هٌٗذ  

ىتٖ هجهصَ عي ثلضجًٗل ثاّالهٖ هقضم٘   ج ج دوّلز ثاّالم تٖ عِو ثلٌذْر ّثلوّلز ثلمجٟو٘ز ثلٖ٘ع٘ز تٖ هٌٚ، هلضَه 

جٟو٘ز تٖ أمطجء ف٘ظ أّهعَ ثالفضمجء دجلوّلز ثلم ِج ثٙمٌ،لْٚثح تٖ دعٞثج دجلوهز ثلضجًٗن٘ز تٖ دعِٞج، هؾجًذ  

 .صجًٗن٘ز

ثلٖنٚ٘ز ثلٌْجة٘ز هي أغلخ هٌْف٘جس ؽوجعز ثامْثى ثلوْلو٘ي، توغلش ثليكًْٗىز  ٌٌّّٖ٘ إلٔ ثمضمجء

دٖنٚ٘ز همٌهر صقٌك ثلقوجٗز، دل ًأٌٗج هؾوْعىز ٕنٚى٘جس تىٖ  نٗقمل هٌْفِ ّوز دجًٍر تٖ هٌْفِن. ّلن

 ْلز ثلؾوجع٘ز للٖنٚ٘جس. هْثؽِز هؾوْعز ٕنٚ٘جس أمٌٓ، تِٖ أهٌح هج صوْى إلٔ ثلذط

ٖم تىىٖ هْىٌفِن، تقىو هس هالهىىـ ثلٖنٚى٘جس، ّٙىىٌعش ثلفىوثط، ّأىكىىش  ّهغ لىش ثلموىٌرا ثلذطىىلح ثلقش٘شى

ثلٌٚثع، توجًش ثلقٌٗز ّثلْفور ّثلؾِجه ّثلضعٌٗى  دجاّىالم هىي ثلتوىجً ثلع٘ىٌر إلىٔ ًمىِ ثلذٌىج ثلوضوىًٌر تىٖ 

 .٘وٖثلضٖ فٌٗ علٔ صشوٗوِج تٖ إٟجً هلقوٖ صعلّهٌْفَ 

كوىج لىن ٗضىٌك ثلذٌىج للشىجًا تٌٙىز ص هىل  ،كوج ظٌِس ثلنطجد٘ز دٖول ّثٝـ تٖ لفز دعىٜ ثلٖنٚى٘جس

  ٘ ث هقلال   ،، ّثّضلِجم هعجًَ٘، دل ّجهِج ٌٙٗقز، ت ّٝـ أتوجًٍثلٌ ج أكغىٌ هٌىَ أّ هجًة ىج هْىضٌذط   تٌأٌٗج ثلذٌج ًجهو 

ج ٗلو   ٌ  كجصذ ج هذوع   ّال ٗمٚـ. ٖؿ، ْٗفـ ّال ٗٚ

 ُيث علٔ ثلعٌجٌٙ ثلضجل٘ز: ّأهوٌج عولٌج
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ٌ  صقجّم ُيٍ ثلًْه ف علٔ ّوجس هْىٌؿ ثامىْثى ثلوْىلو٘ي تىٖ هٌضٚى  ثلشىٌى ثلعٖىٌٗي ز ثلذقغ٘ز ثلضع

هٌٚ تٖ أّثمىٌ ثلٌٚى  ثلّم هىي ثلشىٌى  تٖتضٌر ثٍهُجً فٌكز ثامْثى ثلوْلو٘ي أكذٌ ثلؾوجعجس ثاّاله٘ز 

 ن ثلٌّو٘ز ثلْف٘ور ه  تي ثلوٌْؿ.هي ثلمي هي مالم ًٙو صؾٌدضِ ِنهْهم الكضٖجف ّصْعٔثلعٌٖٗي، 

فىىىوٓ عٖىىىٌر إكضىىىخ عذىىىوثلٌفوي ثلذٌىىج ثلٖىىىٌِ٘ عذىىىوثلٌفوي ثلْىىجعجصٖ  1949-1929 ضىىىٌر هىىيتمىىٖ ثلم

تعذوثلٌفوي ثلذٌىج ٕىجًك  ،ثلضؾٌدز ثلٌٖع٘ز لؾوجعز ثامْثى تٖ ه٘وثى ثلمي ثلوٌْفٖ ل هؾوْعِج، ٗوغ  هٌْف٘ز

م أًٖ  تٌهىز ثامىْثى ثلوْىلو٘ي ، ّدعوُج د عْثثلشجٌُر ٖت ؾوجعزلل ٖثلض ِّ٘ ثلغجً أمجٍ ثلكذٌ ثلّضجى فْي ثلذٌج

 دجّن ثامْثى.ثلمٌٖ هٌْؿ عذوثلٌفوي ثلوضقوط ثلٌّوٖ ٘عو ثلوٌْف٘ز، ت

ّىىىش٠ هىىىي ىثكىىىٌر ثلضىىى ًٗل  هْىىىٌؿ ثلذٌىىىج لى   ّعٌىىىجء  ّهىىىو صْٙىىىل ثلذجفىىىظ إلىىىٔ هْىىىٌف٘جصَ دعىىىو ؽِىىىو

لمىىىجى ، تىىىجصمض ثلونضًمْىىىِنل ؽوجعىىىز ثامىىىْثى ثلوْىىىلو٘ي صىىى ًٗل ّهىىىي للوْىىىٌؿ ثلوٚىىىٌٕ ثلقىىىوٗظ،ثلمٌىىىٖ 

، ثلوؤّْىىىز ثلغشجت٘ىىىز ثلٌّىىىو٘ز للوّلىىىز ثلوٚىىىٌٗز ّؽوجعىىىز ثامىىىْثى ثلوْىىىلو٘ي علىىىٔ إُوىىىجم هْىىىٌؿ ثلْىىىجعجصٖ

أفىىىو هؤّْىىىٖ  دْٙىىىمَّّ٘جّىىى٘ز   (زلْؽ٘ىىىْٗ)أٗوتوٌٗىىىز لّىىىذجح صؾجُلىىىش عذىىىوثلٌفوي ّهْىىىٌفَ  ّلٔتىىىجل

وي ّهْىىىىٌفَ صعذ٘ىىىىٌ عىىىىٌِن، ّأُولىىىىش ثلؾوجعىىىىز صىىىىٌثط عذىىىىوثلٌف ؽوجعىىىىز ثامىىىىْثى ثلوْىىىىلو٘ي ثلوق ىىىىًْر،

 تىىىىٖثًمٚىىىىجلَ عىىىىي ؽوجعىىىىز ثامىىىىْثى ثلوْىىىىلو٘ي  أّلِىىىىج: :ّىىىىذجحوْىىىىٌفٖ ّغ٘ىىىىٌ ثلوْىىىىٌفٖ لثلْىىىىجعجصٖ ثل

 .ه  عذوثلٌجٌٙ ثامْثى هي ف٘جصَ إعٌ ثمضالف ٖثلٌٚ  ثلغجً

ٗووٌِىج أى  ٕصقوٗىو هالهىـ ثلمىي ثلوشذىْم ثلىي تىٖصْثؽَ هٖولز  جؽوجعز ثامْثى عذٌ صجًٗنِ أى   ّعجًِ٘ج:

 .ج صقْن إلٔ ثٙىلو   ثلضٖلمي إفوٓ ثلوعٞالس هٖ، تعالهز ثلؾوجعجس دجمي ثاّالصنضوَ دٖعجً ثل

تىٖ  "ه ىجلن"ّهىج لقىض دىَ هىي  "ًٞىجلِج"ىثكٌر ثلؾوجعز هٌٖفلز دجلض ًٗل ثلوعْٕ ّصْىؾ٘ل  : أى  ّعجلغِج

  ٌ  .ّأهثةِن تٖ توٌ ثامْثى ثلوْلو٘ي أٙ٘ال   جث دو لْه٘ز ثلؾوجعز ٟجدع  ثلعِو ثلٌجٌٕٙ ص ع

ّثلضجًٗن٘ىز، ّثلضْؽ٘ىَ،  -دوأ ّثًضِىٔ دعذىوثلٌفوي ثلذٌىج-صلك ثلمضٌر دجلمٌهٗز  تٖثامْثى ّهو ثصْن هٌْؿ 

 .ّثليكًْٗز علٔ ًقْ هج ّضْٝـ ثلوًثّز
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(

تىٖ ثلضجّى  ّثلعٖىٌٗي هىي  ٖثلىٌفوي ثلْىجعجص ّلو عذىو ثلىٌفوي أفوىو عذىو ثلىٌفوي ثلذٌىج، ّٕىٌِصَ عذىو

أّىىٌر  ُٖىىب دووٌٗىىز "ثلوقوْهٗىىز" هىىي أعوىىجم هقجت ىىز ثلذق٘ىىٌر، ًٖىى  عذىىوثلٌفوي تىى1326 -م1908ّىذضوذٌ عىىجم 

هضوٌٗز  تْثلوٍ ثلٖ٘ل "أفوو ثلذٌج" ثلولشخ د فوو ثلْجعجصٖ أفو علوجء ثلقوٗظ ثلوضى مٌٗي
(1)

، ّٕىش٘ض عذىوثلٌفوي 

 ثلكذٌ ثلّضجى فْي ثلذٌج هٌٕو ّهؤِّ ؽوجعز ثامْثى ثلوْلو٘ي.

لوٌٗن تٖ ٟمْلضَ علٔ ٗو ّثلوٍ، عن أصىن صعل٘وىَ تىٖ هوًّىز ثلضؾىجًر ثلوضّْىطز ثلٌفوي ثلشٌآى ث فمع عذو

م عي ًّجلز دعٌْثى "هْه  1957 ثلوعْر ثاّاله٘ز عجم ٖفٚل علٔ هدلْم ثلوًثّجس ثلعل٘ج ت م، عن1928عجم 

 ثلِْ٘ه هي ثلوعْر ثاّاله٘ز".

لشخ "ثلْىجعجصٖ"، ّدعىو أى أصىن عول تٖ ٙوً ٕذجدَ ه  ّثلوٍ تٖ هٌِز إٙالؿ ثلْجعجس، ّهٌِج ثكضْخ 

ج دجلؾِىجٍ ثاهثًٕ للوّلىز دِ٘تىز ثلْىوك ثلقوٗوٗىز، ّظىل ٗعوىل دِىج صعل٘وَ دووًّز ثلضؾجًر ثلوضّْطز عول هْظم  

 .م1968فضٔ صشجعو دوًؽز "هوٌٗ عجم" ٌّز 

ًٖىى٠ ثلْىىجعجصٖ تىىٖ هؾىىجم ثلىىوعْر ثاّىىاله٘ز هٌىىي ٙىىذجٍ، ت ّىىِ هىى  ٍهىىالء ثلوًثّىىز "ؽوع٘ىىز هٌىى  

ٌ    ثلوقٌهىىجس" ث لِىىج، عىىن أّىىِ عشىىخ صنٌؽىىَ "ؽوع٘ىىز ثلقٞىىجًر ثاّىىاله٘ز" ّثصنىىيّث هىىي هٚىىلٔ ثلووًّىىز هشىى

م، تٖجًك عذوثلٌفوي أمجٍ فْي 1933م ثلضٖ أاههؾش تٖ ؽوجعز "ثامْثى ثلوْلو٘ي" عجم 1928 دجلشجٌُر عجم

ّىوجع٘ل٘ز، ّهىو ثًصشىٔ ثا تٖثلّم  ِجثلشجٌُر عشخ ص ّْ٘ تٖلؾوجعز ثامْثى ثلوْلو٘ي  ٖثلض ِّ٘ ثلغجً تٖثلذٌج 

 ٖفضىٔ ثلقىل ثلغىجً م1933 مهْجًُج ثلضٌ ٘وٖ فضٔ ٙجً عْٞ هوضخ ثإًجه تىٖ ثلؾوجعىز هٌىي ًٖى صِج عىج ٖت

م دجًمٌثؽىز 1949تلن ٗوو ٗنٌػ ثلْجعجصٖ هي هقٌز ثغض٘جم أمَ٘ ثلّىضجى فْىي ثلذٌىج عىجم  ،م1954 مللؾوجعز عج

وجعىز ثامىْثى ّصشوٗوىَ للوقجكوىز ثلعْىوٌٗز ٝىوي م دقىل ؽ1954 هقٌز إٔو عىجم ٖم، إال ّهمل ت1952عًْر 

أصىَ فٌ٘ىيثك، تىْهع ثلْىجعجص إال أى   ،عوه هي ه٘جهثس ثامْثى ثلوْلو٘ي  ٌ دىيلك صٌ ى٘ن ثامىْثى ٖ هقووىز ثلغىًْر د

ْ  -ث عىي ثامىْثىدع٘و  –َ عجّه ثلعول ثلْ٘جّٖ غٌ٘ أً   ،ثلوْلو٘ي ّثلق٘جر ثلْ٘جّ٘ز ث دوؾلىِ ثلهىز ثلوٚىٌٕ عٞى

                                                           
()

لشجء ه  ثلّضجى ؽوجم ثلذٌج ٕش٘ض ثلّىضجى  -ُب. 1408هقٌم  8م، ثلغالعجء 1987ّذضوذٌ 1ثلٌْز ثلغجهٌز عٌٖر  -832هؾلز ثلوؾضو  ثلوْٗض٘ز. ثلعوه  - ٌٗ ٌ: 

ٌ  2012 ّذضوذٌ 18عذوثلٌفوي ثلذٌج دوٌَلَ ْٗم ثلغالعجء ثلوْثتض   ث.م دوٌَلَ ظِ

ًّىجلز هكضىًْثٍ هنطْٟىز دول٘ىز ثللفىز  ،235:229ٗ  ٗ ،اّىاله٘ز تىٖ ثلعٚىٌ ثلقىوٗظثلوٌْف٘ز ث ،هقوو عذوثلوٌعن هقوو عذوثلوٌٗن ثلعٌدٖ 

 ُب.1398-م1978 عجم ،ؽجهعز ثلٌٍُ ،ثلعٌد٘ز دجلشجٌُر

 م.2010-م1422 ،ثلطذعز ثلّلٔ ،ٟ هثً ثلوعْر ،15:13ٗ  ٗ ،هيكٌثس ثلوعْر ّثلوثع٘ز ،ثلّضجى فْي ثلذٌج 

(1)
تىٖ صٌص٘ىخ هْىٌو ثاهىجم  "  ّصٌص٘خ هٌْو ثلٖىجتعٖ ّثلْىٌي"، ّكضىجح "دلىْم ثلهىجًٖ هىي أّىٌثً ثلمىضـ ثلٌدىجًٖهي هؤلمجصَ تٖ ثلٌْز: "دوثة  ثلوٌي تٖ ؽو 

 ث، ّكضجح صٌٌْٗ ثلتتور ثليك٘ز تٖ تي ثليكٌ.أفوو دي فٌذل ثلٖ٘ذجًٖ تٖ أًدعز ّعٌٖٗي هؾلو  
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ىل  ثلوؾلىِ ٌر هٌٚ ثلشوٗوز تٖ ثلْضٌ٘جس تضٌر ثلْفور د٘ي هٌٚ ًّّْٗج، إال أً ىثلًْْٕ عي هثة َ ّىٌعجى هىج فا

 ثلضىٖج، ّلن صضؾوه ٙىلضَ دىجامْثى دعو عجم عشخ تٖل ثلْفور د٘ي ثلذلوٗي، ّغجهً ثلْجعجصٖ ثلق٘جر ثلْ٘جّ٘ز ًِجة٘   

ثلهد٘ز، تضْه  عي ثلوضجدز ّْٓ عوه ثلق٘جر  ٖعِو ثلْجهثس، ّكيث صٌك ثلْجعجص ٖعجّهس ًٖجٟجصِج هٌر أمٌٓ ت

دؾٌٗىور ثلمذىجً  هشجلىَ ثلشٚىٌ٘ثلشىٌآى"، ّ ٖؽٌٗور ثلؾوًِْٗز صقىش عٌىْثى "هىي هعىجً تٖهي ثلوشجالس ًٌُٖج 

كضىخ هٌِىج: إلىٔ و، ّفىوٗظ ثلؾِىجه،  ٖثلوٌٚٗز صقش عٌْثى "عالهز ثّضمِجم"، ّهو ؽو  ثلوغٌ٘ هي هشجالصىَ تى

ث هي ثلوضخ ّثلوًثّىجس ثلوعْٗىز ّعًْر ثلوم، كيلك كضخ عذوثلٌفوي ثلذٌج عوه  ّٝو ثلعوّثى ثلغالعٖ علٔ هٌٚ، 

 هٌِج: صمٌْ٘ ًّْر ثلقؾٌثس، ّهي صجًٗل ثلوعْر، ّثلوعْر إلٔ و.

ىى دىىجلعلْم ثلٖىىٌع٘ز هطجلعىىز   ج ّهٌٖىىفال  هٞىىٔ عذىىوثلٌفوي ثلذٌىىج ّىىٌْثصَ ثلم٘ىىٌر هضٚىىْت    ْ ج، ّالٍم ّصوًٗ

 ج.ُب عي عوٌ ّذعز ّعوجً٘ي عجه  1416-م 1995ز عجم ٘  ٌثلوضجدز ثلوعْٗز، فضٔ ّثتضَ ثلوح 

دىجكًْر ًضجؽىَ ثلوْىٌفٖ، ّهىو  دغٌ٘ىز"ؽو٘ىل " همل عذوثلٌفوي عجلن ثلهح هي دجح ثلوٌْؿ، دوٌْف٘ز

ث تىى  ٌ ىى1932م، عىىن ٟذعىىش عىىجم 1929أًدعىىز تٚىىْم ّىىٌز ٖكضذِىىج ٕىىع   ٚ ث علىىٔ مىىالف كض ىىجح ج هشىىٌّء  م تشىىوهِج ً

ج علىىٔ مٖىىذز ثلوْىىٌؿ، ّلْ٘ىىش صوغ٘ل٘  ىى عٚىىٌٍ ثلىىيٗي ٗشىىوهْى ًْٚٙىىِن ثلوْىىٌف٘ز للؾوِىىًْ أهثء   تىىٖثلوْىىٌؿ 

  ٙ ج هىي لوي ثلٖجح ثلْثتو إلٔ عجلن ثلوْىٌؿ آعىٌ ًٖىٌ هْىٌف٘ضَ هذىل صوغ٘لِىج  ل٘ٞىوي لِىج ؽجًذ ى .ج هطذْعزًْٚ

أفوعضىىَ هْىىٌف٘ز  ٕثلٌؾىىجؿ ثلىىي ثلضعٌٗىى  فضىىٔ صق ىىٔ دمٌٙىىز لضشىىوٗوِج علىىٔ مٖىىذز ثلوْىىٌؿ دعىىو ىلىىك، غ٘ىىٌ أى  

ٌ   هؾلىز ثلٚىذجؿ ٖلوْىٌف٘ضَ، تشىٌأ تى ٖ"ؽو٘ل دغٌ٘ز" كجى أكذٌ هوج صْهعَ ثلْجعجص ث عىي صوغ٘ىل تٌهىز ؽوع٘ىز مذى

هوٌٗضٖ صًِْ ّٙمجهِ، ّهج فششضَ هي ًؾجؿ كذٌ٘، هوج ٕؾعَ علىٔ أى ٗضشىوم دِىج  ٖثلضوغ٘ل ثلعٌدٖ لوٌْف٘ضَ ت

ثّضقٌْضِج، ّهًٌس امٌثؽِج هذلفج  هي ثلوجم، ّىثعش  ٖثلضإلٔ لؾٌز صٖؾ٘  ثلضوغ٘ل دٍْثًر ثلوعجًف ثلعوْه٘ز 

ّثًضٖىٌس عذىٌ ثاىثعىز ثلوٚىٌٗز، ًّجلىش ثلوْىٌف٘ز ؽىجةَر ثلضوغ٘ىل ثلولو٘ىز، ّؽىجةَر « ؽو٘ل دغٌ٘ىز»هٌْف٘ضَ 

 م.1934ٍّثًر ثلوعجًف 

تىز ج تٖ ثلّّجٟ ثلوٌْف٘ز هوج هت  دعىٜ ثلمىٌا ثلوْىٌف٘ز ثلوقضٌأفوط ًؾجؿ ؽو٘ل دغٌ٘ز ٝؾز ّهّٗ   

" أّم هٌْف٘جصَ ثلٌغٌٗز لمٌهىز )هلىك( ّعوٓإلٔ ثالصٚجم دَ ّٟلخ هٌْف٘جس هي ص ل٘مَ، ت ل  ثلذٌج هٌْف٘ضَ "

غلش علٔ هْىٌؿ )أّدىٌث هلىك( تىٖ أّثمىٌ عىجم  ،دٌجء علٔ ٟلذِج  -، ّهىو ثلضىَم تِ٘ىج دجلمٚىقٔ، ّألمى  1939ّها

ىىج  ٞ ًغٌٗىىز صجًٗن٘ىىز ًٖىىٌصِج هطذعىىز  هْىىٌف٘ز ٖم هْىىٌف٘ضَ )دٌىىش ثامٖىى٘و( ُّىى1939 -ُىىب1358عىىجم  ٖتىى - أٗ

ثلع٘ىىو ثللمىىٖ لووٌٗىىز ثلشىىجٌُر ّثلؾىىجه  ثلٍُىىٌ، ّهىىو أع٘ىىو صشىىوٗن صلىىك  ٖثامىىْثى ثلوْىىلو٘ي، ّهىىو هضِج تىىٌهضِن تىى

 ثلوٌْف٘جس ثلغالط عور هٌثس علٔ ثلوْجًؿ ثلوذٌٓ تٖ ثلشجٌُر.
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عاٌتىش أّم ثلهىٌ دجّىن  ضىٖثلكضذِج لمٌهىز ثامىْثى ثلوْىلو٘ي  ثلضٖصْثلش دعو ىلك أعوجم ثلذٌج ثلوٌْف٘ز 

صشوٗن عٌِّٝج علٔ أكذٌ ثلوْجًؿ تٖ ثلشىجٌُر ّثاّىوٌوًٗز ّعْثٙىن  ًٖؾقش ت ٖثلضّتٌهز إًِجٛ ثلوٌْؿ، 

ثلهجل٘ن تٖ ثلْؽِ٘ي ثلشذلٖ ّثلذقٌٕ دجاّوٌوًٗز ّهٌملْٟ ّثاّوجع٘ل٘ز ّثلوًٌْٚر ّغٌُ٘ج.. ٗوِو لَ ثلطٌٗىض 

، ّهىو هعوىش ثلمٌهىز ًمْىِج، ّصنىٌػ هع ىن أتٌثهُىج هىي هعِىو ثلضوغ٘ىل تٌّع ؽوع٘ز ثامْثى ثلوْىلو٘ي دجلهىجل٘ن

، ّكجى هي أتٌثه ُيث ثلٌع٘ل ثلّجصير إدٌثُ٘ن ّوٌ، ّهقوو ثلْذ ، ّعذو ثلوٌعن لضوضول مذٌصِن دِيث ثلمي ثلعجلٖ 

إدٌثُ٘ن، ّعذو ثلذوٗ  ثلعٌدٖ، ّإدٌثُ٘ن ثلٖجهٖ، ّفْ٘ي ؽوعز..
(2)

 

غلضىىىج علىىىٔ هْىىىٌؿ تىىىٖ ٕىىىعخ( ّهْىىىٌف٘ز )ّكضىىىخ ثلذٌىىىج لِىىىج هْىىىٌف٘ز )عجهىىىجى  تىىىٖ هٚىىىٌ ثلىىىيُخ( ها

ُىىىب ثلوْثتىىىض ثلْىىىجد  هىىىي ّىىىذضوذٌ 1363)ثلٖىىىذجى ثلوْىىىلو٘ي( دجلشىىىجٌُر تىىىٖ ثلضجّىىى  عٖىىىٌ هىىىي ًهٞىىىجى عىىىجم 

م، ّهْىىىٌف٘ز )ثلوعىىىَ لىىىوٗي و ثلمىىىجٟوٖ( هىىىوهضِج تٌهىىىز ثامىىىْثى ثلوْىىىلو٘ي علىىىٔ هْىىىىٌؿ هثً 1944عىىىجم 

م، ّهىىىىوهش هْىىىىٌف٘ز غىىىىَّر دىىىىوً علىىىىٔ هْىىىىٌؿ فوٗشىىىىز 1946ثلّدىىىىٌث تىىىىٖ ثل٘ىىىىْم ثلّم هىىىىي هىىىىجْٗ عىىىىجم 

، عىىن ًٖىىٌصِج هثً ثالعضٚىىجم دعىىو ىلىىك، كىىيلك هىىوهش 1946ثلٍدو٘ىىز تىىٖ ثلْىىجهُ عٖىىٌ هىىي أغْىىطِ عىىجم 

هىىىي  13ٗىىىْم ثلًدعىىىجء  تىىىٖتٌهىىىز ثامىىىْثى ثلوْىىىلو٘ي هْىىىٌف٘ز "ثلِؾىىىٌر" علىىىٔ هْىىىٌؿ فوٗشىىىز ثلٍدو٘ىىىز 

م. 1975م، ًّٖىىىىىٌصِج هثً ثالعضٚىىىىىجم عىىىىىجم 1947هىىىىىي ًىىىىىْتوذٌ ّىىىىىٌز  26ثلوْثتىىىىىض  ُىىىىىب1367ثلوقىىىىىٌم 

ثلغٌجء علٔ ثلوٌْف٘ز. ٖت ّٖٙو ًُج دشٚ٘ور ٙوٗشَ ثلوكضًْ هقوو ًؽخ ثلذْ٘ه
(3)

 

ّهىىىوهش تٌهضىىىَ هْىىىٌف٘ضَ ٙىىىالؿ ثلىىىوٗي هٌشىىىي تلْىىىط٘ي علىىىٔ هْىىىٌؿ هثً ثلّدىىىٌث تىىىٖ ثلٌثدىىى  عٖىىىٌ 

صمٌهىىش دِىىج ثلْىىذل  ٖآمىىٌ ثلعىىٌّٛ ثلوْىىٌف٘ز لمٌهىىز ثامىىْثى ثلوْىىلو٘ي ثلضىى ٖم، ُّىى1948هىىي هىىجْٗ عىىجم 

هْىىىٌؿ ثلذٌىىىج لىىىن ٗضْهىىى  توضىىىخ هْىىىٌف٘ز )فٚىىىجً  م، غ٘ىىىٌ أى  1948 هْٗىىىوذٌ عىىىجم تىىىٖعشىىىخ فىىىل ثلؾوجعىىىز 

ىىىعخ  ٖ للوْىىىٌؿ ثلووًّىىىٖ، ّهىىىجم دئمٌثؽِىىىج  - ثلٖىىىعخ تىىىٖإعىىىجهر ٙىىى٘جغز لوْىىىٌف٘ز عجهىىىجى دوغجدىىىز  -( تىىىٖ ثل

غلىىىش علىىىٔ إًٖىىىجء ثلوْىىىٌؿ  تىىىٍّٖثًر ثلضٌد٘ىىىز ّثلضعلىىى٘ن، ّثعضوىىىوّث علِ٘ىىىج  تىىىٖهْؽِىىىْ ثلضوغ٘ىىىل  ثلووًّىىىٖ، ّها

ثاىثعىىىز ثلوٚىىىٌٗز م، ّأىثعضِىىىج1949عىىىجم  هْىىىٌؿ فوٗشىىىز ثلٍدو٘ىىىز
(4)

، عىىىن كضىىىخ آمىىىٌ هْىىىٌف٘جصَ هْىىىٌف٘ز 

م إعىىٌ مٌّؽىىَ هىىي ثلوعضشىىل، تجّىىضعجً هىىي ثلضىىجًٗل ٕنٚىى٘ز ثلقؾىىجػ ّثلمش٘ىىَ ّىىع٘و دىىي 1951ثلطجغ٘ىىز عىىجم 

  َ ِىىىىج لىىىىن صؾىىىىو م إال أً  1951 لىىىى  عىىىىجملقْىىىىي ثلذٌىىىىج.. ّٟذعِىىىىج ثلوؤ ّٖدجلغىىىىجً ٖث دىىىىجلّم للٌشٌثٕىىىىؽذ٘ىىىىٌ ًثهىىىى

ىىى ْٗل٘ىىىْ ّهىىىج صذعِىىىج هىىىي صف٘٘ىىىٌثس، فضىىىٔ أعىىىجه ٟذعِىىىج  23ج، ّلىىىن صشىىىوم علىىىٔ ثلوْىىىٌؿ  لفىىىوثط عىىىًْر ًّثؽ 

                                                           
(2)

 186:182،233،232 ٗ ٗ ،ٗظٌٗ ٌ: فْثً ه  عذوثلٌفوي ثلذٌج. ثلوٌْف٘ز ثاّاله٘ز تٖ هٌٚ تٖ ثلعٌٚ ثلقو 

(3)
 . ٟ. هثً ثالعضٚجم. ثلشجٌُر. ه.س.6هشوهز هٌْف٘ز ثلِؾٌر. ٗ 

(4)
 ه.س. ،ثلشجٌُر ،ٟ. هثً ثالعضٚجم ،6 ٗ ،هشوهز هٌْف٘ز فٚجً تٖ ثلٖعخ 
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م لِىىىج، ًّٖىىىٌصِج هثً ثلموىىىٌ ثاّىىىالهٖ تىىىٖ ٟذعضِىىىج ثلغجً٘ىىىز عىىىجم -ُىىىب1420 أمىىىٍْ ثلّىىىضجى ؽوىىىجم ثلذٌىىىج، ّهىىىو 

م.1999
(5)

 

ج كضخ ماللِىج إفىوٓ عٖىٌر لوٌْؿ هٌثدز أًدعز عٌٖ عجه  عجٗٔ ث ٖثلٌفوي ثلْجعجص عذو إلٔ أى   ًنل٘

عٌّٛ هٌْف٘ز هىي مىالم تٌهىز ثامىْثى ثلوْىلو٘ي ّغٌُ٘ىج  تٖهٌْف٘ز هو هش ؽو٘عِج إال هٌْف٘ز ثلطجغ٘ز 

 هنضل  هوى هٌٚ. تٖهي ثلمٌا علٔ مٖذز أكذٌ ثلوْجًؿ 

وٗغز  ل٘وْى أهثر لٌشل أتوجًٍ ّثلضعذٌ٘ عي عجٟمضَ، لوج صوض  دَ ثمضجً ثلذٌج ثلوٌْؿ هي د٘ي تٌْى ثلٌغٌ ثلق

 أهذلش علٔ هٖجُوصَ.. ثلضٖثلؾوجٌُ٘  تٖثلوٌْؿ فٌِ٘ج هي ًّثػ ّىْٗع ّص عٌ٘ 

ث عىىي  تضْؽىىَ ثلذٌىىج إلىىٔ ثلوْىىٌؿ ًغذىىز   هٌىىَ تىىٖ إٗؾىىجه ًىى٘ هْىىٌفٖ غٌىىٖ دجلوٞىىجه٘ي ثلضْؽِ٘٘ىىز، دع٘ىىو 

ثلْهش ًمَْ ال ٌٗٞ ثلوٞوْى  تٖو إال إلٔ ثلضْل٘ز أّ ثلضٌتَ٘، ّال صشٚ ثلضٖثلٌْٚٗ ثلومٌغز هي ثلوٞوْى ّ

ثلٌّثٗىىز ثلوْؽِىىز إلىىٔ ُىىوف أّ  ٕدمٌ٘ىىز ثلىىٌ٘، ّال ٗٚىى٘ذَ دجلضنوىىز ثلموٌٗىىز، ت٘شىىْم: "صىىٌش٘ ثلوْىىٌؿ ثلوٚىىٌ

ٌ   ثلوثع٘ز إلٔ توٌر، أّ ثلوثلز علىٔ تٞى٘لز  لى    ثلىْعع إىث ؽىجًّ ثلمىي أتْىوٍ، تجلشطعىز ث هىي كضجدىَ ٗىٌّى أى  كغ٘ى

إلىىٔ ُىىوف، ّال صىىوعْ إلىىٔ تٞىى٘لز،  ٖثلمٌ٘ىىز عٌىىوُن ٗؾىىخ أى صوىىْى لوؾىىٌه ثلعىىٌٛ تىىال صقوىىل غجٗىىز، ّال صٌهىى

  ٌ ج للفٌثةىىَ، هوىىج أّىى   دجلوٖىىجعٌ ُّىىْٓ دوْىىضْٓ ث للٖىىِْثس، هْه  ىىّثّىىضضذ  ىلىىك أى ٗوىىْى "ثلعىىٌٛ" هغ٘ىى

 مالا.ثل

 ٍٖ ًٌّشءمذغَ ًّوْـ غغج مٖف٘ظ ًٌأى ًوضخ لَ د هالهٌج  ،ج إىث أًهًج أى ًْنٌ ثلوٌْؿ لفجٗضٌجتوجى لَثه  

عْح ٗضمض ه  ؽالم هعْصٌج ّّوْ هشجٙوُج ّغجٗجصِج." تٖٙمقضَ، ًّ ٌٍِ 
(6)

 

ى ّلن ٗوي صْؽَ عذو  ٞ ج هعضىَ ثلٌفوي إلٔ ثلوٌْؿ دذجعظ ٕنٖٚ تقْخ، دل دوثت  مجًؽٖ صٌ ٘وىٖ أٗ

جفىَ أٗىوٕ ثامىْثى إلَ٘ ؽوجعضَ ّهٌٕوُج، تلن ٗوي هقىٜ ٙىوتز ٙىٌعش ُىيث ثلوْىٌؿ دىل صٞىجتٌس علىٔ إًؾ

ثلنطجدىز ّثلوشجلىز لْ٘ىضج كىجت٘ض٘ي لٌٖىٌ توىٌر ثلؾوجعىز، ًّأّث ٝىًٌّر صْظ٘ى  ثلضوغ٘ىل  ثلوْلو٘ي ثلىيٗي ًأّث أى  

ثلضعٌٗى  د توىىجًُن ًّٖىٌ ًمٗىضِن ثاٙىالف٘ز، كوىىج ثّىضِوتْث دجلوْىٌؿ ٕىٌٗقز هىىي  تىٖأهثر عٚىٌٗز دجعضذىجًٍ 

فو هْم عذىوثلٌفوي ثلذٌىج "كىجى ثلِىوف هىي ثلوْىٌؿ إٗٚىجم ثلوْجؽو علٔ  تٖثلوؾضو  ال ٗووٌِن ثلْْٙم إلِ٘ج 

                                                           
(5)

 م.1999 -ُب1420 ،ثلطذعز ثلغجً٘ز ،ثلشجٌُر ،ٟ. هثً ثلموٌ ثاّالهٖ .13،12ٗ  ٌٗ ٌ: صشوٗن ؽوجم ثلذٌج. هٌْف٘ز ثلطجغ٘ز. ٗ 

(6)
 6 ،5 ٗ ٗ ،هٌْف٘ز فٚجً تٖ ثلٖعخ هشوهز 
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هعْر ثاّالم كجهلز إلٔ ثلٖذجح ثليٕ كجًش صؾٌتَ هْؽجس ثالقجه، ّال ًْضط٘  أى ًلشجٍ تٖ ثلوْجؽو، تشًًٌج أى 

"ًٌَم د ّلْدَ ثليٕ ٗمِوَ تٖ ثلوْجًؿ
(7)

 

ذوثلٌفوي ثلذٌج، ّعِو إلَ٘ هٌٕو ِّهي ملمَ ؽوجعضَ ؽِو أمَ٘ ثلٖجح ع ،هي ٌُج دجًك ثلّضجى فْي ثلذٌج

ج، ّأٝقش ّهٞوًْ   ؽوجعز ثامْثى دض ِّ٘ تٌهز صوغ٘ل٘ز لِيث ثلفٌٛ ٌٕٗطز أى صلضَم دجلن٠ ثاّالهٖ ٕوال  

ج هي ًٖجٟجس ثلؾوجعىز صٌعىجٍ تىٌّع ؽوع٘ىز ثامىْثى هضىٔ فلىش ثلمٌهىز دٌىجف٘ضِن. تٌهز ثلضوغ٘ل ثلوٌْفٖ ًٖجٟ  

ج هِوىز ثإىٌثف علىٔ ُىيث ثلٌٖىجٟ٘   ّأّىٌوس ثلؾوجعىز إلىٔ عذىوثلٌفوي ًّىو
(8)
ىج لوُْذضىىَ    ْ ثلىيٕ ّؽىو ت٘ىَ هضٌم

ج لنوهىىز ثلىىوعْر ثاّىىاله٘ز هىىي هٌ ىىًْ ثلهد٘ىىز، ّصقش٘ش ىى ج لوْ٘لىىَ ثلمٌ٘ىىز، ّه٘ىىوثًج  تْىى٘ق  ج لهٌ٘ضىىَ ثلشوٗوىىز، ّإٕىىذجع 

ْمٌ ُيث لعذوثلٌفوي أى ٖٗض ٌٟٗشَ ًقْ ص ِّ٘ هْىٌؿ إّىالهٖ إال أً ى ؽوىْه  تىٖأعىٌٍ َ كىجى لىَ ؽوجعضَ، ّإى ٗ

 أتوجًٍ ّهْثهمَ. تَٖ ظل أٌّ٘ ثلضٌ ٘ن هٌْفَ، ّثًفالا توٌصَ  لً  

صٌعىىٌع عل٘ىىَ هٌىىي ًعْهىىز أظىىجتٌٍ ُّىىْ ثلضىىٌثط  ٕعىىي ثلوٌِىىل ثلّم ثلىىي هْىىٌفَ تىىٖثلذٌىىج  لىىن ٗذضعىىو 

ٌ   ثلضًٖفجدِج، ّثلؽْثء ثلموٌٗز  تٖأاعو  ثلضٖثاّالهٖ، توجى للضٌد٘ز ثاّاله٘ز  ث، ّثلذ٘تىز ثّضٌٖىض عذٌُ٘ىج هذوى

ٌ   ل صْؽَِ، ت تٌٖ ًٖ  تٖ كٌمِج أع ثلضٖثلغشجت٘ز  إىث هىًْى  جث ٗوىجه ٗوىْى هعىوّه  كل أعٌ غٌ٘ صْؽَِ ثاّالهٖ أع

ٌ   وٌْفَ،ل ثلوٖول ثلّفودَ ثالصؾجٍ ثاّالهٖ  ث ًّلوِ ثلٌّؿ ثاّاله٘ز ّثٝقز، ًّقىِ ثلىوثت  ثلىوٌٖٗ فجٝى

ٗىٌٓ  الم ّٕعْدَ.. إلٔ أدطجم ثلٌٖا ّفوجصَ.. إلٔ كىل هْىلنتٖ إُوثء دجكًْر ًضجؽَ ثلوٌْفٖ "إلٔ هلْك ثاّ

"تٖ ثاّالم ّعجهصَ ًّهَ٘م ت٘عول اعَثٍٍ ًّت  هٌجًصَ
(9)
 -ٙىلٔ و عل٘ىَ ّّىلن-تجلفٌ٘ر علىٔ ثاّىالم ًّذ٘ىَ  

اًٖىجء هْىٌفَ، ت٘شىْم: "دىوأس صى ل٘  ثلوْىٌف٘ز  ٖثلىٌفوي ثلْىجعجص كجًش ثلذجعظ ثلوقٌك لألهٗخ ثلٖجح عذىو

 ٔم دعو أى هٌأس تٖ هؾلىز )ثلٚىذجؿ( ثلّىذْع٘ز ثلضىٖ كىجى ٗٚىوًُج ثلّىضجى )هٚىطم1929اله٘ز تٖ عجم ثاّ

ٙلٔ و علَ٘ -تٌهز أًّّد٘ز هوهش هٌْف٘ز علٔ هٌْؿ هثً ثلّدٌث ثلوٌٚٗز صٌجّلش ىكٌ ثلٌذٖ  ثلشٖجٕٖ( أى  

جلٔ أى ْٗتشٌٖ لوضجدز هٌْف٘ز ٗوقىْ دوج ٌٗش٘ هي هوًٍ ثلع ٘ن، ت عجًًٖ ىلك ّثًمعلش دَ، ّهعْس و صع -ّّلن

ج ّإٕجهر دوشجم ثلٌذٖ علَ٘ ثلٚالر ّثلْالم." دِج ُيٍ ثلمٌٗز، ّصوغل علٔ ًمِ ثلوٌْؿ هوف 
(10)

 

ّلن ٗض عٌ ثلذٌج كواضجح عٌٍٚ دجلوْىٌؿ ثلًّدىٖ، تلىن ٗوضلىك لفىز أؽٌذ٘ىز صووٌىَ هىي ثلضْثٙىل هى  ثلهح 

ىإف٘جء ثلضٌثط، هذضعو   تٖٝجلضَ َ عجٓ د٘ي ؽوًثى ؽوجعضَ ٌٖٗو ثلؽٌذٖ، كوج أً   ج عىي توىٌر ثالّىضشوثم هىي ث صوجه 

                                                           
(7)

 234 ٗ ،ثلْجدض 

(8)
 235 ٗ ،ثلْجدض 

(9)
 5 ٗ ،هشوهز هٌْف٘ز ؽو٘ل دغٌ٘ز 

(10)
 230 ٗ ،ثلوٌْف٘ز ثاّاله٘ز تٖ ثلعٌٚ ثلقوٗظ ،فْثً ه  عذوثلٌفوي ثلذٌج أؽٌثٍ هقوو عذوثلوٌعن هقوو 
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، ّإّىوجع٘ل عذىوثلوٌعن، ٕثلفٌح، تلن ْٗلك هْلك أكغٌ كضمجح عٚىٌٍ هىي أهغىجم صْت٘ىض ثلقوى٘ن، ّإدىٌثُ٘ن ًهىَ

 كضجدجصِن. تٖأفوو دجكغٌ٘ ثليٗي صٌؽوْث ثلعوٗو هي ثلعوجم إلٔ ثلعٌد٘ز هوج كجى لَ أعٌٍ  ّٖأفوو ْٕهٖ، ّعل

  ٌ ٌ  ّكيلك لن ٗض عٌ دوعجٌَٙٗ هي كضجح ثلوٌْؿ ثليٗي هٌأ لِن صى ع ث، تعلىٔ فىو هْلىَ: "كىجى إعؾىجدٖ ث كذ٘ى

ث دوٌْف٘جس أهٌ٘ ثلٖعٌثء )أفوو ْٕهٖ( هي ثلٌجف٘ز ثلٖعٌٗز ّثلذالغ٘ز، كىيلك كىجى ثلوٌفىْم ثلٖى٘ل )عذىو  ٕوٗو 

ج تٖ هٌْف٘ أفوو دجكغٌ٘( تشو  ٖج ثلوٌفْم ثلّضجى )عل، أه  جىم  ز )ثلِجهٕ( تٖ أّلْدِج ثلٌٕ٘ض ثلو عم٘مٖ( ًثةع 

لَ غذىجً." كجى أّضجىث  تٖ إف٘جء ثلضٌثط ال ٖٗض  
(11)

ٖ، توجصذٌىج عَلضىَ صٌد٘ضىَ تٌ دىجٍهّثؽِن ثلغشىجَ لىن ٗضى ع  غ٘ىٌ أً ى 

ثامْثى ثلوْلو٘ي عي أى ٌٗه غٌ٘ هًْهُن، ًّى ٓ دىَ صوٌْٗىَ ثلموىٌٕ أع٘ىٌ ثلغشجتىز ثلوقجت ىز عىي  تٖثلضٌ ٘و٘ز 

ٌ  هٌْؿ ثامْثى ص تؾجء ٚجم دجلغشجتز ثلفٌد٘ز.ثالص  ٕثلىي ٖتىٖ ثلوجٝى ج دؾىيًٍّث عي عَلضِن ثلغشجت٘ز، ّٝجًد  عذ٘

 غْث هؾوٍ.عأًثهّث أى ٗذ

ى عٌٍٚ، تٖهٌْؿ ثلذٌج فذِ٘ ثلضجًٗل ثاّالهٖ، لن ٗنٌػ عٌَ إلٔ آتجا ثلق٘جر ظل    ٚ ث ج ّثفىو  تلن ٗوضىخ ً

ث هىج ٗمىٌ ثلهٗىخ هىي  ،ٖج دجالًصوثه إلٔ فلىن ثلوجٝىَ صؾٌدز ّثهع٘ز هعجٌٙر، هوضم٘  ْٗضلِن ت٘  ٌ فجٝىٌٍ ثلو لىن توغ٘ى

ثلضىجًٗل  تىٖٗعَٖ٘، ُّيث هج ّؽىوٍ ثلذٌىج  ٕث لَ هي آالم ثلقجٌٝ ثليثلضجًٗل هالى   تٖ، ت٘ؾو أهضَ ثلوٖٞء ٖإلٔ هجٝ

ٙمقجصَ أًّع ثلوغل، ّصٌك لدٌجةَ عٌّر  تٖؾل دجلعذٌ، ّهو ّ دجلقْثهط، هلٖء ٖتِْ هي هٌ ًٍْ "غٌثاّالهٖ 

ظِىجً ُىيٍ ثلٚىمقجس، ّصؾل٘ىز صلىك ثلٚىمجس، إى هوثُج، ّثلوْىٌؿ هىي أًمىي ثلّْىجةل ا ٖال صٌمو ع جصِج، ّال ٌٗشٞ

ثلشٌٗخ أّ ثلذع٘و، تٌٌٓ إٔنجَٙ ٗوْٖى ّٗضولوْى، ّّجّضَ ٗضىوثّلْى ّٗضٖىجًّّى،  ٌٖٗؽ  دٌج ثليُي إلٔ ثلوجٝ

."ّٗقووْى ٍ ِٗ٘وٌْىءّملمج
(12)

 

دعىٜ أفىوثط ّىشجٟ هقجّلىز هىٌِن اتقْىخ، دىل  ٍصوؾ٘ىو تىًٖغذىز  ٖثلوجٝىثامىْثى إلىٔ ٗوي صْؽَ ّلن 

جّىىضوضذش ثلؾوجعىىز ثلذٌىىج لىىٔ ؽوِىىًْ هْىىٌفِج، تإ، ّصْؽ٘ىىَ عىىوه هىىي ثلٌّىىجةل غ٘ىىٌ ثلوذجٕىىٌر نثلضىىجًٗل علىىٔ ّثهعِىى

ضَثعِىج هىي ٗىو ثلٚىًِْ٘٘ز ثلعجلو٘ىز إعىٌ تلْىط٘ي  الً تىٖلضعذتىز ًمىُْ ثلوٚىٌٗ٘ي للقىٌح   هٌْف٘ز ٙالؿ ثلىوٗي

 : "إى  شْلىىَ، ت1948 علىٔ أفىىوثط عىجم 1155أفىىوثط  ت ّىش٠ ثلوجصىخ م،1948 إعىالى ثاًؾل٘ىَ ثلنىىٌّػ هٌِىج عىىجم

هؾىو ثاّىالم هىو ًّىج  ّٟىي ثلوْىلن عش٘وصىَ، ّأى   ٌُجك، ّهو ًهوّث علٔ أًٛ تلْط٘ي، ل٘غذضْث أى   هذًُْن صٖٞء

كل هم هي ههجء ُؤالء ثلِٖوثء علىٔ هذىٌٍ  وج م٠  ثلعْثٙن ّثٙتجا، ّك ً   تٖثًذغش  ٖثلضّعذضش أْٙلَ دِيٍ ثلشذًْ، 

                                                           
(11)

 234 ٗ ،وٗظثلوٌْف٘ز ثاّاله٘ز تٖ ثلعٌٚ ثلق 

(12)
 5 ٗ ،هشوهز هٌْف٘ز فٚجً تٖ ثلٖعخ 
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  ٌ ث ُيٍ عذجًصَ ٌُج هعش عش٘ور، ّثّضٌٚك ؽٌ٘ثى، ًّهو هؾجُو."ث مجلو  ّط
(13)

ج عي ٕىِوثء فطى٘ي دىل لِ٘ فوٗغ   

 ّأى   ،َ دىال فىوّهًٌّٗى ٕلْٟي ثليثلوْلو٘ي عي ث تِ٘ج توٌر ثامْثى شم، ّهو صؾل1948إّشجٟ علٔ ِٕوثء فٌح 

ٗضٌصىخ  ،للوْثٌٟز ّثلهىز ثؽوٗو   جٗوعْى إلَ٘ ًدجٟ ثلعش٘ور، ّلِ٘ ّفور ثلًٛ، ت٘شوم ثامْثى همِْه   ٕثلٌدجٟ ثلي

لق ىز هجٝى٘ز دع٘ىور عىي  تىٖعلَ٘ ثلوغٌ٘ هي ثإوجل٘جس ثلموٌٗز ًض٘ؾىز ٟىٌؿ ثلتوىجً مىجًػ ثلْى٘جا ثلضىجًٗنٖ، ّ

 هؤعٌثس ثلْثه .

 :ثّضوعجء هجهصِج هي ثلضجًٗل تٖعالط ًْٙ  ٌفَّهو ثصنيس هْْٝعجس هْ

هٚىىى٘ ثلقىىىخ  تىىىٖأى ٗعوىىىو ثلوجصىىىخ إلىىىٔ هْٝىىىْع هىىىي ثلىىىيثكٌر ثلعٌد٘ىىىز ّهٚىىىٌ   ثلّلىىىٔ: ثلٚىىىًْر

 تىىىٌٖر للؾىىىوم ٘ىىىّثلعٖىىىض ثلعٌد٘ىىىز، ت٘ذىىىظ هىىىي ماللِىىىج أتوىىىجًٍ ثاّىىىاله٘ز ّهمجُ٘وىىىَ ّهْثهمىىىَ هىىىي ثلشٞىىىجٗج ثلوغ

َ أًثه "أى ٗؾىىىجًٕ بىىىب هْىىىٌف٘ز )ؽو٘ىىىل دغٌ٘ىىىز( ّك ً ىىى ضىىىختو أّم عِىىىوٍ دجلوْىىىٌؿ.. تىىىّٖثهعىىىَ، ّهىىىو كىىىجى ُىىىيث 

ظجٌُٗ ىىىىج بىىىىب هٚىىىى٘ ثلقىىىىخ ثلضىىىىٖ كجًىىىىش ّىىىىجةور ّه لْتىىىىز إى ىثك علىىىىٔ ثلوْىىىىٌؿ ثلوٚىىىىٌٕ دشٚىىىىز فىىىىخ ُىىىىْ 

ثٙمىىىىٌ."
(14)

ج، تلؾىىىى  إلىىىىٔ ىلىىىىك هىىىىي ًّثء ّأال ٗمىىىىجؽب ثلٌ ىىىىجًر دوْىىىىٌؿ إّىىىىالهٖ ثلوىىىىجهر توىىىىٌر ّهْٝىىىىْع   

ز عىىىوه هىىىي ثلىىىٌمٓ ثلموٌٗىىىز ثاّىىىاله٘ز للقىىىخ ّثلقٌٗىىىز فؾىىىجح، تشىىىوم ه ّىىىجر ؽو٘ىىىل دغٌ٘ىىىز ثلعجٟم٘ىىىز هضٞىىىوٌ

 (.ّعوّٓعلٔ غٌثًُج ؽجءس عجًٖ هٌْف٘جصَ )

ثلٚىىىًْر ثلغجً٘ىىىز: أى ْٗىىىضوعٖ ثلوجصىىىخ ٕنٚىىى٘ز هىىىي ثلضىىىجًٗل ثاّىىىالهٖ ٗضمىىىض هعِىىىج كٚىىىالؿ ثلىىىوٗي أّ 

دىىىل ٗٚىىىًْ لٌىىىج عٚىىىٌ ثلٖنٚىىى٘ز  ،ال ٗضمىىىض هعِىىىج كذٌىىىش ثامٖىىى٘و، ّال ٗشىىى  دجلٌ ىىىجًر عٌىىىو فىىىوّه ثلٖنٚىىى٘ز

هْىىجً ثلىىوّم ُىىْ ثلفجٗىىز  تىىٖ، تلق ىىز ثلضف٘٘ىىٌ ّثلضقىىْم عجٕىىضِج ثلوّلىىز فٌِ٘ىىج ثلضىىٖلضىىجًٗنٖ، ّلق ىىز ثلضقىىْم ث

صنطىىى٠ اهجهىىىز هّلىىىضِن ثلعجلو٘ىىىز دىىىال فىىىوّه هوجً٘ىىىز كوىىىج كجًىىىش  ثلضىىىٖثلوٌض ىىىٌر هىىىي عوىىىل ؽوجعىىىز ثامىىىْثى 

 ثلٌ ٌر ثالهذٌثًْٟٗز ثلضّْع٘ز ثلشوٗوز.

، ت٘ؾعلىىىىَ هْٝىىىىْع ثلضىىىىجًٗل ثاّىىىىالهٖ فىىىىوط هىىىىي ٙىىىىوًأى ٗعوىىىىو ثلوجصىىىىخ إلىىىىٔ  ثلٚىىىىًْر ثلغجلغىىىىز:

ثلٖىىىعخ"  تىىىٖهْىىىٌف٘ضَ، دىىىل ٗؾعلىىىَ عٌىىىْثى ثلوْىىىٌف٘ز دٖىىىول ٙىىىٌٗـ، ّهىىىي ىلىىىك هْىىىٌف٘ضَ ثلٌغٌٗىىىز "عجهىىىجى 

هىىىي  صٚىىىًْ ثلوشجٟعىىىز ثالهضٚىىىجهٗز ّثالؽضوجع٘ىىىز هىىىي ثلوٖىىىٌك٘ي للٌّىىىْم ّآلىىىَ ثلضىىىٖ"فٚىىىجً تىىىٖ ثلٖىىىعخ"  أّ

 ّأعٌجءُىىىىج صٌجّلىىىىش هعْىىىىوٌ ثلوٖىىىىٌك٘ي هذىىىىل ثلوعٌكىىىىز ثلضىىىىُٖجٕىىىىن ّثلوْىىىىلو٘ي، ّهْىىىىٌف٘ز غىىىىَّر دىىىىوً  ٖدٌىىىى

 .ّغٌُ٘ج ّهٌْف٘ز ثلِؾٌر، ّدعوُج

                                                           
(13)

 97 ٗ ،هٌْف٘ز ٙالؿ ثلوٗي ثلْٗدٖ 

(14)
 231 ٗ ،ثلوٌْف٘ز ثاّاله٘ز 
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م 1171-969ثلمضىٌر هىي  تىٖفووىش هٚىٌ  ثلضٖثفضمل هٌْؿ ثامْثى ثلوْلو٘ي دجلوّلز ثلمجٟو٘ز ثلٖ٘ع٘ز 

تقوىٔ صىجًٗل ثلوّلىز  جلٖى٘عز،موِ هي هٌْف٘جصَ، تٖ هْه  غٌٗخ علىٔ ثلؾوجعىجس ثاّىاله٘ز تىٖ عالهضِىج د تٖ

)دٌىش ثامٖى٘و( صٌىجّم  هٚىٌ، تمىٖ هْىٌف٘ضَ تىٖ ٖللض ّىِ٘ ثلغىجً ّٙىْال   صىًِْ تىٖٟو٘ز هٌي ص ِّْ٘ج ثلّم ثلمج

، ّثلوْىٌف٘ز هىي هذ٘ىل أهح جٟو٘٘ي ثلٖ٘ع٘ز ثلشجههز هي صىًِْثلٌْ٘ز، ّه٘جم هّلز ثلم ثلوجصخ ّشْٟ ثلوّلز ثامٖ٘وٗز

هٌجّذز ثفضمىجم ثلوّلىز دىيكٌٓ هىًٌّ ألى  عىجم ُؾٌٗىز علىٔ ص ّىِ٘ هوٌٗىز ثلشىجٌُر  ثلوٌجّذجس ثّضوضذِج ثلوجصخ تٖ

ثًق٘ىجٍ للوّلىز ثلمجٟو٘ىز،  تىَٖ ضىهقجّلز ثلوجصخ صوؾ٘ىو ثلشىجٌُر ّصذؾ٘ىل ثلٍُىٌ أّهع ّدٌجء ثلؾجه  ثلٌٍُ، غٌ٘ أى  

  ٌ َ د ً ى ،مجشى)ثلمجٟو٘ىز( صا  ّهّلىز ث دموٌ ثامْثى ٍٗ  ثلذٌج فش٘شز ثلٌٚثع د٘ي هّلز صضِجّٓ )ثلوّلز ثامٖى٘وٗز(ّهض ع

كًْىَ ٙىٌثع ّىلطز ٌٟتىجٍ هىي ثلوْىلو٘ي، ّثًقىجٍ ثامىْثى هى  هي ٌغن علٔ ثلٌٙثع ثاّالم ه  أعوثء ثاّالم 

 ِج هوغلز ثلقض ّثاّالم.إلِ٘ج علٔ أً   ٔ ثلوّلز ثلٖ٘ع٘ز ثلمجٟو٘ز، ًّ ٌّثٌّ٘ضِن إل

ثلقوىن، ّؽعىل  تىٖلقىض آم ثلذ٘ىش  ث، ّثّىضٌهثه  ّىذ٘ل و تٖث ج ّؽِجه  تؾعل همْم ثلمجٟو٘٘ي إلٔ هٌٚ تضق  

ث لوعٌكىز ثاّىالم هي هّلز ثامٖ٘وٗي ثلٌْ٘ز هّلز ظجلوز مجًؽىز عىي ثاّىالم، تشىوم ثلوعىَ لىوٗي و ثلمىجٟوٖ هجةىو  

ًمِْج لٌٚىٌر ثلقىض ّثلىيّه عىي ف٘ىجٛ  "لشو ُّذش ثلهٌثء: ٝو مْٚم ثاّالم هي ثلٌْز ثامٖ٘وٗ٘ي، تضشْم أم  

هو عَهىش علىٔ إًمىجى ُىيث  تٌ٘ه ثلوعَ: ،ثاّالم، غٌ٘ هذضف٘ز إال هٌٝجر و ّموهز ثلوٗي صقش لْثء أهٌ٘ ثلوؤهٌ٘ي

ثلؾ٘ٔ للؾِجه تٖ ّذ٘ل و ّإعالء كلوضَ لمضـ هٌٚ"
(15)

ًّث لوٌٗون ّٟجلذْث دقشوىن، ّثعولىْث لضقٌٗىٌ   ّٗشْم: "عْا

ىطِو ٕى٘عضَ دوٚىٌ ثٝىطِجه   ٕٕعْدون، ّميّث دغ ً ؽوكن ثلقْى٘ي ثلىي ًهجدون، ّإًشجى ىصٞا ج... ّّىٌٌضشن هىي ث ع ٘و 

ثلعوثء ثلوجًه٘ي"
(16)

ى  ج عىي ثاّىالم ّٗشْم أفو هجهر ثلوعَ )ثلقْى٘ي دىي ؽىٌُْ ثلٚىشلٖ( "هىج أعىيح ثلوىْس هتجع 

ج دىل أف٘ىجء عٌىو ًدِىن ذ٘ل و أهْثص ىأهْس تٖ ُيث ثلْذ٘ل ُل صقْىذي ثلىيٗي هضلىْث تىٖ ّى ٖث تٖ ّذ٘ل و، ل٘ضٌّؽِجه  

ٌٍٗهْى"
(17)

هوٌٗىز صشِىٌ  ّٖلن ًٌ إٕجًر إلٔ ثلٌٍُ ّال دٌجء ثلشجٌُر إال تٖ هْلَ علٔ لْجى ؽٌُْ: "أًٗىو أى أدٌى 

ٌ   تٖثلوً٘ج.. ّأتوٌ  ث لوّلىز ثلمىجٟو٘٘ي هىج دش٘ىش ث مجلىو  دٌجء هْؾو ؽجه  صوًُ تَ٘ أْٙم ثلوىيُخ ثلٖى٘عٖ ّٗذشىٔ أعى

                                                           
(15)

 80 ٗ ،هٌْف٘ز دٌش ثامٖ٘و 

(16)
 88 ٗ ،ثلْجدض 

(17)
 110 ٗ ،ثلْجدض 
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ثلٗجم."
(18)

ً   تّٖصقْلش ثلوٌْف٘ز دوجهلِج إلٔ ً٘ ًْٗٚ ثٝطِجه ثلٖ٘عز ،  علىٔ ألْىٌز أغلىخ ث إٗ ىجٍ هٌٚ هوىٌ

ٕنٚ٘جس ثلوٌْف٘ز
(19)

 ى. صعٌٛ لَ ثلٖ٘عز ثلوٌْٚٗ ٕٗيثء ثلي، ادٌثٍ ثلعٌش ّثا

 تىّٖلن صٌشط  عالهز عذوثلٌفوي ثلذٌج دجلمجٟو٘٘ي دعو ُيٍ ثلوْىٌف٘ز، توىجى للوّلىز ثلمجٟو٘ىز فٞىًْ هىْٕ 

 تىىٖصىىجًٗل هّلىىز ثلمىىجٟو٘٘ي  تىىٖعىىالط هْىىٌف٘جس أهجٟىىش ثللغىىجم عىىي أدىىٌٍ ثلوْثهىى   تىىَٖ، تضٌىىجّم صجًٗنِىىج هْىىٌف

ىو٘ش  تىّٖثلوًٌْٚٗز عجٙىوز هّلىز ثلمىجٟو٘٘ي  - ثلوفٌح، توضخ هٌْف٘ضَ ثلغجً٘ز "أدطجم ثلوًٌْٚٗز" ّا صىًِْ ّ

ًس هىوديلك ًْذز إلٔ ثلنل٘مز ثلغجلظ )ثلوًٌْٚ(، ُّٖ هٌْف٘ز ًغٌٗز هي تٚل ّثفو ٙ هىْر هّلىز ثلمىجٟو٘٘ي  ْٓ 

 ثلضىٖهٚىٌ ثلىيُخ"  تىٖثلوفٌح، ّصطلعِن إلٔ همْم هٌٚ ّإعىوثهُن ثلعىور لِىيث ثل٘ىْم، عىن كجًىش هْىٌف٘ضَ " تٖ

همىْم أًٛ ثلوٌجًىز، عىن ٝىن  تىٖفوش أٌّثً ثًضشجم مالتز ثلوّلز ثلمجٟو٘ىز هىي صىًِْ إلىٔ هٚىٌ عشىخ ًؾىجفِن 

هْىىٌف٘ز ًغٌٗىىز ّثفىىور هىىي عالعىىز تٚىىْم دعٌىىْثى  تىىٌٖٚىىًْٗز هٚىىٌ ثلىىيُخ، ّأدطىىجم ثلو تىىٖثلوؤلىى  هْىىٌف٘ضَ٘ 

"ثلوعَ لوٗي و ثلمىجٟوٖ"
(20)

ف٘ىظ غلذىش  ،ُّىٖ أٝىع  ًْٚٙىَ ثلوْىٌف٘ز ّأدعىوُج عىي ثلذٌىجء ثلمٌىٖ ثلوقوىن 

ىى ج هىىي عوىىٌ ثلوّلىىز ثلمجٟو٘ىىز تىىٖ علِ٘ىىج ثلٌذىىٌر ثلنطجد٘ىىز، ّثلْىىٌه ثلضىىجًٗنٖ ثلقجٕىىو لفىىوثط هٌثدىىز ّىىذع٘ي عجه 

عىىن عىىجه ّٙىىًْ أتىىْم ًؾىىن هّلىىز ثلمىىجٟو٘٘ي ًّف٘لِىىج تىىٖ تٚىىل هىىي ثلمٚىىْم ثلغالعىىز ، ب(ُىى973-909ثلوفىىٌح)

 .ٔهعٌكز فط٘ي ّصقٌٌٗ ثلوْؾو ثلهٚ ٖصقو ثلضٖوٌْف٘ضَ )ٙالؿ ثلوٗي( ل

ٍْ ٗنوم ثلموىٌر ثلٖى٘ع٘ز دو   ّٕهو ثٙطوم هٌْؿ ثامْثى ثلوْلو٘ي ه  ثلضجًٗل ثلي  تىٖم ثلذٌج أفوثعَ علٔ ًق

٘ي هوم ثلٖجكٌ دجهلل هقوو دىي ثلمىضـ دىي هىوًثً فىجكن ّؾلوجّىز عجٙىوز هّلىز ثلوىوًثًٗ٘ي فهٌْف٘ز دٌش ثامٖ٘و 

عجه إلٔ ْٙثدَ دضٖى٘عَ ّثًٞىوجهَ للعلىْٗ٘ي ّهقجًدضىَ ثلوّلىز ثامٖى٘وٗز  ًْٕٙر ثلٌْٖ ثلي تٖدجلوفٌح ثلعٌدٖ 

ج عىي عش٘وصىىَ، س هىوثتع  و كوىج ٗشىْم علىٔ لْىجى ثلقْى٘ي ثلمىجٟوٖ: "لشىو هىج ٖصقىش ًثٗىز ثلوّلىز ثلمجٟو٘ىز فضىٔ لشى

ّذ٘ل ًدَ." تٖث ّهٞٔ هؾجُو  
(21)

ه  ّثه  ثلٖنٚ٘ز ثلضجًٗن٘ىز تشىو ظىل ثلٖىجكٌ دىجهلل علىٔ هيُذىَ  ٔتُّيث هج ٗضٌج 

ىٌ ّأالشىفجّم ثلمىٌثً هىي دطٖىَ دعىو َُٗوضىَ إال أً ى ٕثلٌْٖ ّظلش ثلوّلز ثلمجٟو٘ز عوٍّ ثللوّه ثلي ّىؾي  تىٖ َٖ أّا

ب354ٌُّزى ّذ  ٌّْثس فضٔ صْتٖ دَ ّثثلشٌ٘
(22)

 .هذل همْم ثلوعَ لوٌٚ دوتجس ثلعْثم 

                                                           
(18)

 156 ٗ ،ثلْجدض 

(19)
 98،97،94ٗ  ٗ ،ٌٗ ٌ: هٌْف٘ز دٌش ثامٖ٘و 

(20)
 184،183 ٗ ٗ ،ثاّاله٘ز ٌ: ثلوٌْف٘زٌٗ  

(21)
 147 ٗ ،دٌش ثامٖ٘و 

(22)
 -ُىىب1411. ٟ هثً ثلغشجتىىز. ثلشىىجٌُر. 35،32ٗ  ٌٗ ىىٌ: ه/عذىىوو هقوىىو ؽوىىجم ثلىىوٗي. ثلوّلىىز ثلمجٟو٘ىىز ه٘جهِىىج دىىذاله ثلوفىىٌح ّثًضشجلِىىج إلىىٔ هٚىىٌ. ٗ 

 م.1991
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علىٔ لْىجى ٙىالؿ  ن، هٌِىج هىْلِثلٗىْدٖ ثالّضوعجء ثلضجًٗنٖ لطذ٘عىز ثلعٚىٌ تٖأمطجء ّكيلك ّهعْث تٖ 

أتتىور  ٕ، تِ٘ج ثلٌٍُ ثلوعوًْ، إلَ٘ صِْٔهٌٚ هلخ ثلعٌّدز ثلٌجدٜ، ٌّٕٗجًِج ثلوضوتض، ّأهلِج ثلوٌؽ ثلوٗي: "إى  

ىّّ ثلعلىىىْم ّثلمطىىىجً، ّهىىىي ٕىىىٌتجصَ ٖٗىىى  ًىىىًْ ثاّىىىالم علىىىٔ ؽو٘ىىى  ثلوىىىوثةي  ٕأًّهضىىىَ ٗغىىىْثلهطىىىجً، ّتىىىٖ 

ّثلهٚجً."
(23)

 تىٖهى  ثلْثهى  ثلضىجًٗنٖ لٚىالؿ ثلىوٗي  ٔتتوج أًطض دَ ٙالؿ ثلوٗي هي إٕجهر دىوًّ ثلٍُىٌ ٗضٌىج 

ٌ   ،عالهضَ دجلٌٍُ ف٘ي أهٌ دئغالهَ ّٙالؿ ثلوٗي ثلٗىْدٖ ّىٌٖ ، ج فٌِ٘جث ٕ٘ع٘   ّأّه  ثلضوًِٗ تَ٘ ف٘ظ كجى هٌذ

ج ل هفلش ىظى (ثلؾىجه  ثلٍُىٌ) ثلٖى٘عٖ جؽجهعِىّ ،هٚىٌ تٖثلٖ٘ع٘ز أِّ هّلضَ ثلْٗد٘ز علٔ ًتجس هّلز ثلمجٟو٘٘ي 

 .ثلويُخ ثلٌْٖتَ٘ هٌثدز هجةز عجم فضٔ أعجه ثل جٌُ د٘ذٌُ تضقَ  ل٘وًُ 

ثلضجًٗل عىي  تِٖن دقغْث أً   ي هثتعٌَْؿ ثامْثى ثلوْلوّ٘لعل ثلْؽْه ثلشْٕ للوّلز ثلمجٟو٘ز ثلٖ٘ع٘ز تٖ ه

صىجًٗل هّلىز  تىٖ ّث ٝىجلضِنعلىٔ ًقىْ هىج صنطى٠ ؽوىجعضِن، تْؽىوثاّاله٘ز هثمىل ثلشطىٌ ثلوٚىٌٕ ًوْىػ ثلوّلز 

ّعِ٘ج اهجهز هّلز مالتز عجٙىوضِج هٚىٌ هىي مىالم عوىل ثهضىو لْىٌْثس دنطىْثس  تٖهعِن  ٖصلضش ثلضٖثلمجٟو٘٘ي 

ى صجًٗل ثلمجٟو٘٘ي هي مالموم ، كوج صشصوًٗؾ٘ز هعلٌز ّغٌ٘ هعلٌز ج للضٞىق٘ز ّثلعوىل لؾوًُِْج هي ثامْثى ًوْىؽ 

ح هغلوجلضٌت  ُوضِن،   هٌْف٘ز دٌش ثامٖ٘و تٖثلٌْٕ ثلوٌ ن ٗعشذَ ًٌٚ كوج فوط   ٌ همِْم ثلوّلز ثاّىاله٘ز  صاش

ُيث ثالفضمىجم  ٖتغٞجٝز  -صلك ثًّٙز تٖ - ،ؽوجعز ٌّ٘زدْٙمِج  ،ّلن صؾو ثامْثىهي غٌ٘ ثامْثى،  للؾوًِْ

 دوّلز ثلٖ٘عز تٖ هٌٚ.

أكغىٌ هىي ثُضوجهىَ ثلوٞىوْى ثلموىٌٕ ثلضىْؽِٖ٘ ٌٗكىَ علىٔ  ٕثلضعل٘وٖ ثلىيوٌْؿ أهٌح إلٔ ثلهٌْؿ ثلذٌج 

ٌ   تٖؽجءس  ثلضٖدجّضغٌجء هٌْف٘ضَ ؽو٘ل دغٌ٘ز دجلؾجًخ ثلمٌٖ،  َ ثلنجٙز، أهج ث عي عجٟمضَ ّصؾٌدضتضٌر هذوٌر صعذ٘

ثلوْىىٌف٘ز )تٌهىىز ثامىىْثى  جثّىىضوضذضَ لمٌهضِىى ثلضىىٖهٌفلىىز هضىى مٌر دىىوثت  هىىي ؽوجعضىىَ  تىىٖهْىىٌف٘جصَ تؾىىجء  ٖدىىجه

ً ىىٌصِن للمىىي دْٙىىمَ أهثر للْٙىىْم إلىىٔ ٕىىٌٗقز هىىي  تىىّٖثلذٌىىج ّثٝىىق٘ي ثامىىْثى ثلوْىىلوْى  ثلوْىىلو٘ي(، ّكىىجى

عىوه هىي ثلٌّىجةل إلىٔ ثلؾوِىًْ هىي مىالم ُىيث ثلمىي ًِىن ٗشٚىوّى صْؽ٘ىَ ثلوْؾو، ّإ تٖضو  ال ٗٚلْى إلِ٘ج ثلوؾ

 ثلشٌٗخ إلٔ هلْدِن.

هىي كض ىجح ثلوْىٌؿ ثلىيٗي كضذىْث أعوىجلِن ثلوْىٌف٘ز داف٘ىز  جْي ّغٌُ٘ودإ تجلذٌج كؾْى دْم ّجًصٌ ٌٌُّٗك

جثلوعْر إلٔ ً ٌٗجصِن ثالؽضوجع٘ز،   ٞ كضخ هٌْف٘جصَ هي ّفٖ فوجّضَ لإلٙالؿ ثالؽضوجعٖ ّثلْ٘جّٖ هىي  ُْ أٗ

ّثلضذٖىىٌ٘ د توىىجً  ،للضعذ٘ىىٌ عىىي آًثةىىَ ضو٘ىىَوثلوٌذىىٌ ثلمعجلىىز، ّثلثلهثر  َلؾىى  إلىىٔ ثلوْىىٌؿ  لغشضىىَ د ً ىىّ  ىىًْ هٌٗىىٖ.هٌ

                                                           
(23)

 104 ٗ ،هٌْف٘ز ٙالؿ ثلوٗي 
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ٝى  للقىظ علىٔ ثصذىجع تٞى٘لز، أّ ثؽضٌىجح ًىٗلىز، أّ ًشىو عىجهثس  ، تووج هجم:ؽوجعضَ "هىي هٚى٘ ثلوْىٌؿ هىج ْٗا

ثلشٚى٘ ُىْ ثلع ىز ثلذجلفىز ّثلقووىز ثلذل٘فىز، ُىيث ثلٌىْع هىي  ثلقض أى   تٖعجهثس ٙجلقز. ّ تٖٝجًر، أّ صٌغ٘خ 

ثلْوجء." تٖأٙلِج عجدش ّتٌعِج  ثلضّٖثلوْع ز ثلقٌْز، ّثلٖؾٌر ثلط٘ذز 
(24)

 

طذ٘عىز ثلأّم ُّلىز  هىي علٔ ًقْ ٗوًك هعَ ثلؾوًِْ ٖهٌْؿ ثلْجعجص تّٖهو صَثفوش ثلتوجً ثاّاله٘ز 

ٌغن علىٔ ثلىّفور ثلهىز  ألـ علِ٘ج هٌْؿ ثلذٌج ثلضٖ توجًّهي أدٌٍ ثلؽوجعز ثامْثى ثلوْلو٘ي وٌْؿ ثلضْؽِ٘٘ز ل

ِ   ّثهعِج ثلووَا، تْ٘ضِل هٌْف٘ضَ ؽو٘ل دغٌ٘ز دئُوثء "إلٔ كل ٌٕهٖ ٌٗٓ أى  هي  ثلٌٖا كلَ ّٟىي ّثفىو، ّٗاِقى

هثء ثلضمٌا ّثلضذجعو د٘ي ثلٖعْح ثلٌٖه٘ز، ت٘عول علىٔ صْع٘ىض ثلٌثدطىز ّصْف٘ىو ثلفجٗىز دى٘ي ُىيٍ ثلٖىعْح ثلوضشجًدىز 

ّصوضو لضٖىول كىل دشىجع  ث ؽفٌثت٘زال صعٌف فوّه   ثلضٖومِْم ثلْٟي عٌو ثامْثى صلك ثلوّلز )ثلنالتز( تذجعور." ثلوض

"ّٟىي ثلوْىلن عش٘وصىَ" كوج ٗشْم أًٛ للوْلو٘ي، ٖثلًٛ ف٘ظ ّؽو هْلن تِ
(25)

،
 

جلىوعْر كىيلك ثُىضن هْىٌفَ د

ى صؤٌّ، ّلْ كجًش هْ٘هُج هي ىُخ، ّهشجهِىج إلٔ ثلضقًٌ هي ثالّضعوجً "صوْس ثلٖعْح لضقًٌ، ّص دٔ ثلوٌثهز أ

هي عذْهٗز د٘ي لِْ ّلعخ، ّهضعىز دٌعى٘ن  ٖ  ثتضٌٓ هعَ ثلًٛ ّثلضق  ثلْوجء أفخ إل ثّضشالال   تٖ ؽٌز ثلٌع٘ن..إى  

هٌٚ ٕجهل أّ ٌٙؿ هٖ٘و."
(26)

 

فْثًثصِىىج  تىىٖتضٖىىعٌك ٕنٚىى٘جصَ  ،صع ىى٘ن توىىٌر ثلؾِىىجهألىىـ علِ٘ىىج هْىىٌؿ ثامىىْثى  ثلضىىّٖهىىي ثلتوىىجً 

إلىٔ ؽوِىًْ هىي عجهىز ثلوٚىٌٗ٘ي علىٔ ّلىِ٘  ،ّىجفز ثلؾِىجه تىٖدٌّؿ أك هؾجُو ٗضقوط إلىٔ إمْثًىَ  ثلوٌْف٘ز

َ    ، ّهي ىلكمٖذز ثلوٌْؿ ، ّأفلىْث أًمْىون هىي ث ّّى٘جهر  ث ّهؾىو  هْلَ: "ثهضْوْث أًٛ ثلوً٘ج ت٘وج دٌ٘ون دجلذطْلز عى

ىىج دوىىج صذىىيلْى ؽِىىجه  ثلؾٌىىز غٌت ىى  ٙ ٌ   ج ّٕىىِجهر، ّثعلوىىْث أى  ث ّإمال ، ث، ّثلمىىٌثً ال ٗط٘ىىل أؽىىال  ثاهىىوثم ال ٗشٚىىٌ عوىى

صٌت  ٙجفذِج إلٔ هٌجٍم ثلِٖوثء، ثليٗي ٗيُل ثلٌجُ تٖ هْه  ثلقْجح ْٗم ثلش٘جهز، ّٗى صْى  ثلضّٖثمضجًّث ثلوْصز 

ُن تَ٘هفوْى علٔ دجح ثلؾٌز."
(27)

 

إلىٔ ىلىك، ت مىي  هٌْؿ ثامْثى ثلوْىلو٘ي كلوىج ّؽىو تٌٙىز تّٖهو هأح ْٙس ثلوثع٘ز أى ٌٗصم  دجلْعع 

ف دجاّىالم   ٌ ثاّىالم لىن ٖٗىٌع ثلقىٌح لضعىيٗخ ثلذٖىٌٗز،  علىٔ ألْىٌز ٕنٚى٘جصَ: "إى   ّٗىوثت  عٌىَ، هىجةال  ثلذٌج ٗعى

                                                           
(24)

 124 ٗ ،هٌْف٘ز ؽو٘ل دغٌ٘ز 

(25)
 109 ٗ ،ز ٙالؿ ثلوٗيهٌْف٘ 

(26)
 9،8ٗ  ٗ ،هٌْف٘ز دٌش ثامٖ٘و 

(27)
 66 ٗ ،هٌْف٘ز ٙالؿ ثلوٗي 
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ّصقطىى٘ن ثاًْىىجً٘ز، ّلوىىي افشىىجا ثلقىىض، ّإعىىالء ثلوغىىل ّهعىىن ثلٌ ىىجم."
(28)

ثاّىىالم ًِىىٔ عىىي ثالًفوىىجُ تىىٖ  إى  " 

ٌع٘ن دقو٘ز أدٌجةَ."ثلضٌف ّثلمي د ّذجح ثلٌع٘ن فضٔ ال ٗيُخ ثل
(29)

 

ىىثلعجٟم٘ىىز تىىٖ عالهىىز ثلٌؽىىل دىىجلوٌأر غجةذىىز عىىي أغلىىخ هْىىٌف٘جس ثامىىْثى ثلوْىىلو٘ي  ّٖظلىىش ثلوعىىجً ج صذع 

هضْىشز هى   ؽىجءس ثلضىٖ ؿ ثلذٌىجهىي هْىٌ ٔثلوٌْف٘جس ثلغالط ثلّلى تٖ لن ص ٌِ إال   ثلضٖلف٘جح ثلٖنٚ٘ز ثلٌْجة٘ز 

هٌذىٌ توىٌٕ لؾوجعضىَ، ّأهثر هعْٗىز لضْؽ٘ىَ هٖىجُوَٗ، جلَ إلٔ أعو ٖدجه تٖهٌْؿ عٌٍٚ، هذل أى ٗضقْم ثلوٌْؿ 

ي ثلٚىىًْر ثاّىىاله٘ز عىىلعالهىىز ثلٌؽىىل دىىجلوٌأر  ٔفولضِىىج ثلوْىىٌف٘جس ثلىىغالط ثلّلىى ثلضىىٖثلوٖىىجُو صنىىٌػ ن ّلىى

: "ثلقىخ ثلٚىجها ْٗىوْ علىٔ لْىجى إفىوٓ ٕنٚى٘جصَ ًمِ ٕنٚى٘جصَ هىجةال   تٖ، تجلقخ هٌصذ٠ دجلْثؽخ ثلوقجت ز

"ثلِوز، ٌّٗشي أهز ٖدٚجفذَ.. ت٘عل
(30)

 

 ْالًجب  إال و هبوبببٌٓ ّْٗبٗ  وببي أفب"كن هٌر هو ملًْج لِ٘ ه ّهْلَ:

 ٌعجًجبْى و صبي ٕ ًٌج ّع٘ببه  تلن ٗوي غٌ٘ هج ٌٗٝٔ ثالَ دَ

توٌَم ثلقخ ّثامالٗ آّثًج"  ٌجبٌهبي تبًٌج دجلذ٘بي هُببتئى ٗو
(31)

 

ي لعولىىز ّثفىىور، تمىىٖ ُىىيث ثلْهىىش لىىن صوىىي ٘ثلوْىىلو٘ي ّؽِىى ّص ِىىٌ ثلعٌّدىىز ّثاّىىالم تىىٖ هْىىٌؿ ثامىىْثى

ت٘شىىْم: "هىىج كجًىىش تلْىىط٘ي لف٘ىىٌ  اّىىاله٘ز عٌىىو ثلؾوجعىىجسلموىىٌر ثأٗولْؽ٘ىىز هٌجُٞىىز دجعضذجًُىىج ثلشْه٘ىىز ظِىىٌس 

وىىج ّلىىوس عٌد٘ىىز، ّعجٕىىش عٌد٘ىىز، ّّىىضذشٔ عٌد٘ىىز، فضىىٔ ٗىىٌط و ثلًٛ ّهىىي ثلعىىٌح، ّلىىي صوىىْى لف٘ىىٌُن، إً  

علِ٘ج."
(32)

تلْىط٘ي تىٖ هْىٌف٘ز ٙىالؿ ثلىوٗي  أؽىل هىي صٌجٝىل ّعٌد٘ىز هٚىٌٗز ٕنٚى٘جسثلْىجعجصٖ  جّهوم لٌى 

. ٖثلعٌدى عجلوىَ فىوّه إلىٔ صضعىوثُج دل، ثلشاطٌٗز ثلقوّه عٌو صش  ال ٖث ديلك توٌر ثلعٌّدز، توْؤّل٘جس ثلعٌدهؤكو  

٘قىٌٗ علىٔ ًْىذضَ ُىيٍ ج ّإدىجء  تًْذضَ للعٌح ٌٕت   تّْٖٗضِل هٌْف٘ضَ ؽو٘ل دغٌ٘ز دشْلَ: "إلٔ كل عٌدٖ ٌٗٓ 

ج ّتضْر  ت٘عول لٌٌُٖج هج ثّضطجع إلٔ ىلك ّذ٘ال."ّٕذجد   لفضَ هْر   تّٖٗعضَ دِج أٗجم ف٘جصَ. ٌّٗٓ 
(33)

 

فىوهس هالهىـ ثلٖنٚى٘جس ّهتعضِىج إلىٔ ثلقىْثً، ّٙىٌعش  ٖهْىٌؿ ثلْىجعجص تىٖثلتوجً  ًّنل٘ إلٔ أى  

ثلضقىًٌ، ّّفىور ثلعش٘ىور وقىٌك لٌٚىَ ثلوْىٌفٖ، ّثلقش٘شىٖ ثلكىش ثلٚىٌثع، تىجلموٌر عٌىو ثلذٌىج ثلذطىل ىثلقوط، ّأ

                                                           
(28)

 67 ٗ ،هٌْف٘ز ٙالؿ ثلوٗي 

(29)
 83 ٗ ،مٖ٘وهٌْف٘ز دٌش ثا 

(30)
 79 هٌْف٘ز دٌش ثامٖ٘و ٗ 

(31)
 89،88ٗ  ٗ ،هٌْف٘ز ؽو٘ل دغٌ٘ز 

(32)
 69 ٗ ،ثلْجدض 

(33)
 3 ٗ ،هٌْف٘ز ؽو٘ل دغٌ٘ز 
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 ،ّثلضعٌٗى  دجاّىالم هىي ثلتوىجً ثلع٘ىٌر إلىٔ ًمْىَ ،ّصع ى٘ن ثلؾِىجه ،ِجًٌٖٗوّ ثلضًٖثدطز لوّلز ثلنالتز دْٙمِج 

 إٟجً هلقوٖ صعل٘وٖ. تٖفٌٗ علٔ صشوٗوِج  ثلضٖهٌْفَ  تٖثلوضوًٌر 

ً  ثلّلىٔ ثلوٌفلىز  ْىلو٘ي دوىٌفلض٘ي:هْىٌؿ ثامىْثى ثلو تٖهٌس ثلٖنٚ٘ز ثلٌْجة٘ز  ج ث هْٗ  ىٕىِوس فٞىْ

ّصٖىجًك ثلذطىل هْىٌف٘جصَ،  تىٖج تٖ أى صٖىفل ثلوىٌأر هًّ ثلٖنٚى٘ز ثلٌةْ٘ىز للٖنٚ٘ز ثلٌْجة٘ز، تلن ٌٗ ثلذٌج هجًع  

 تىٖأهىْٓ كوىج كىجى هىي ل٘لىٔ  ج فٞىًْف٘جً ىألٌِجٗىز، دىل كىجى لِىج إلىٔ ث إٌٝثم ثلٌٚثع، ّصقٌٗك ثلقوٗظ ّٙىْال  

 ّدٌش ثامٖ٘و، ،دغٌ٘ز، ّّعوٓ جّوجء دطالصِءس عٌجّٗي هٌْف٘جس صلك ثلوٌفلز د ؽجهو ٌش ثامٖ٘و، ّهٌْف٘ز د

أمٌؽِىج  ثلضىٖ ؽو٘ىل دغٌ٘ىز هْىٌف٘ز :هوم ماللِج ثلذٌج عالط هٌْف٘جسم، 1939: 1934د٘ي صلك ثلمضٌر  ّهو ثهضوس

لٌْىجة٘ز ًثةىور ثلْىٌ٘وج ثلوٚىٌٗز م، ّهجهىش دذطْلضِىج ث1934عو٘و ثلوٌْؿ ثلعٌدىٖ ثلمٌىجى )ٍكىٖ ٟل٘وىجس( عىجم 

ثلمٌجًز )عََٗر أهٌ٘( ّثٕضٌك هعِج عوجلشز ثلضوغ٘ل ثلّجصير )ؽًْػ أدٜ٘ بب أفوو عالم بب عذجُ تىجًُ بىب عذىو 

ثلعََٗ مل٘ل بب فْي ثلذجًّهٕ بب تضْؿ ًٖجٟٖ بب هقوْه ثلول٘ؾٖ(، ّكجى هْىٌؿ ثلعىٌٛ هثً ثلّدىٌث ثلولو٘ىز، 

 ج هي ثلٌ جًر ّثلٌشجه علٔ ثلْْثء.قْجً  ج ّثّضّالهش ثلوٌْف٘ز إعؾجد  

، ّكضذِىج 1939علىٔ هْىٌؿ )أّدىٌث هلىك( تىٖ أّثمىٌ عىجم تٌهز )هلك( هوهضِج  ثلضٖ" ٓ"ّعو ّهٌْف٘ز

ّأمٌؽِج ثلمٌجى ثلوذٌ٘ )فْي فلوٖ( ُّٖ هٌْف٘ز غٌجة٘ز صٚىًْ ّتىجء ثلَّؽىز ثلوْىلوز  ،دٌجء علٔ ٟلذِجثلذٌج 

عىجم  هْىٌف٘ضَ )دٌىش ثامٖى٘و(ّ ،ٖ عِو مالتَ هعجّٗز دي أدٖ ّىم٘جىلَّؽِج هي مالم فجهعز صجًٗن٘ز ّهعش ت

ثلع٘ىو ثللمىٖ  تىٖعلٔ هْىٌؿ ثلّدىٌث  أّم ظًِْ لِج تٖتٌهز ثامْثى ثلوْلو٘ي  ِجهو هض ثلضٖ م1939 -ُب1358

 ثلْىٌ٘وج ثلوٚىٌٗز آًىيثك، تىٖثلمٌجًىز ثلّلىٔ  ِٕن ثلذطْلىز تجٟوىز ًٕىوّٕىجًك لووٌٗز ثلشجٌُر ّثلؾىجه  ثلٍُىٌ،

ثلضَثهِىج هىي ٌغن علىٔ ثلىّ، ٝىوي تىٌهضِن ظًُِْىج علىٔ ثلوْىٌؿ تىٖأى صٌصىوٕ ثلقؾىجح ش ثلؾوجعز ّثٕضٌٟ

ٕىىعٌس دجالّىىض٘جء  ثلضىىْٖىىلن هىىي ثًضشىىجه دعىىٜ ثلش٘ىىجهثس صلىىن  -علىىٔ فىىو هىىْم عذىىوثلٌفوي ثلذٌىىج– ثلوٖىىضٌٟ دىىجلَٕ

 تىٖجعز فْىي ثلذٌىج فٌِ٘ىج ج فْوَ هؤِّ ثلؾولونجلطز ثلوٌأر ثلٌؽجم علٔ مٖذز ثلوٌْؿ، ّهو أفوط ُيث ًَثع  

هجهثهش هلضَهز دجلو ٌِ ثاّالهٖ، ّهعج أمجٍ إلٔ ثلضَثم ثلق٘طز. ظًُِْج هشذْم أى  
(34)

عىن ّىٌعجى هىج صٌثؽى   

  .إلٔ هط٘عز ه  ثلعٌٌٚ ثلٌْجةّٖصقْلش ثلق٘طز ّثلضقمع علٔ ظًِْ ثلوٌأر  ،ثلذٌج عي هْهمَ

                                                           
(34)

ٌ  2012 ّىذضوذٌ 18ّضجى ؽوجم ثلذٌج ٕش٘ض ثلّضجى عذوثلٌفوي ثلذٌج دوٌَلَ ْٗم ثلغالعىجء ثلوْثتىض فْثً ه  ثل  ث. ّفىْثً هى  عذىوثلٌفوي ثلذٌىج م دوٌَلىَ ظِى

 230 ٗ ،أؽٌثٍ هقوو عذوثلوٌعن هقوو. ثلوٌْف٘ز ثاّاله٘ز تٖ ثلعٌٚ ثلقوٗظ
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َ فىجتع علىٔ ٙىًْر ثلوىٌأر ثلوضوٌٗىز كوىج صٌثُىج هْىٌف٘جصَ ثلىغالط تْىٌؾو أً ى تىّٖإىث ً ًٌج إلٔ ثلوىٌأر 

عىىي هْىىٌؿ  شّغجدىىثلوؤهٌىىز دموىىٌر صعىى٘ٔ ّصوىىْس هىىي أؽلِىىج،  قٌٗٚىىز علىىٔ ثلمٞىى٘لزثلوىىٌأر ثل تِىىٖ ثلؾوجعىىز،

صؾجىدِج ّصْصٌُىج ثلىٌ٘، َّٗٗىو هىي ثلقٌكىز علىٔ  فٌٖٗ ثلضٖثامْثى ثلٖنٚ٘جس ثلٌْجة٘ز ثلٌٌٖٗر ّثلوضٌجهٞز 

ّثهع٘ىز  دى٘ي ثلن٘ىٌ ّثلٖىٌ هىي جصضٌْع ٕنٚ٘جصِ ثلضٖلًْٚر ثلْثهع٘ز للوٌأر ثغ٘جح ّهو أٝع   مٖذز ثلوٌْؿ.

 هٌْفِن أهٌح إلٔ ثلًوجٟ ثلوغجل٘ز ثلوٚطٌعز. تٖهٌْفِن، تجلًْٚر ثلفجهٗز للوٌأر 

ى ثمضمجء  : ِّٕوس ثلوٌفلز ثلغجً٘ز َ ثًضٚىجً للٚىْس ّك ً ىلٕ عٌٚىٌ ًْىجةٖ هىي هْىٌؿ ثامىْثى،  جصجه 

دىىال عٌٚىىٌ  عٌّٝىىِج ثلوْىىٌف٘زشىىوهش تٌهىىز ثامىىْثى ثلوْىىلوْى ت وٌفلىىز ثلّلىىٔ،ثلوعىىجًٛ ل ًُِْىىج تىىٖ ثل

ًٗىز لوجهىل كضجدجصىَ دجليكْ تىٖكجصذِىج عذىوثلٌفوي ثلذٌىج أالىَم  دووغالس هىي مىجًػ ثلمٌهىز، لى   ْضعيًْجةٖ، ّلن ص

 ثلوٌفلىز تىٖج ُىّلعل ظًًِْضجؽَ، إهٌْف٘جس، صاوغل ثلؾجًخ ثلكذٌ هي  ٖعوجً تٖ ثّؽْه   ٕنٚ٘جصَ، تلن ًٌ لِج

ّهىش هذوىٌ هىي صىْؽِِن للمىي  تىٖثًصذ٠ دوْى هٌْف٘جصَ كضذش لمٌهز هلك، أّ لمٌهز ثلوْىٌؿ ثلشىْهٖ، ّ ٔثلّل

 عذوثلٌفوي ثلذٌج.هذل أى صقون ثلؾوجعز ّ٘طٌصِج علٔ ثلٖجح ثلوضقوِ 

 علىٔ ألْىٌز ٕنٚى٘جصَ ثليكًْٗىز فوجٗضِىج ىكىٌهؾىٌه علىٔ ثلوٌفلىز ثلغجً٘ىز  تىّٖثهضٌٚ فًْٞ ثلوىٌأر 

 ،هٌْف٘ضَ ٙالؿ ثلوٗي تٖفجهعز هج، علٔ ًقْ هج كجى  تٖهْهمِج  ٖقوهٚز إفوٓ ثلٌْجء، أّ ص للؾوًِْ ٕصٌّ

تلن ِٗوأ لَ دىجم فضىٔ أصىٔ  ،تجّضفجعش دٚالؿ ثلوٗي ،أدْ ثلِ٘ؾجء هٚز ثهٌأر هي أُل ثلشوُ تشوس ثدٌضِج ٖإى ٗقو

 تىٖ ٔمىاله٘جس ٙالؿ ثلوٗي هّى ظًِْ لِج، كيلك ثكضدجدٌضِج إلِ٘ج، تجّضعجى ثلذٌج دٖنٚ٘ز ًْجة٘ز عجًْٗز صذٌٍ أم

ثليكًْٗىز صضقىوط إفىوثُج دوْهى  أّىوجء هٌْف٘ز ثلِؾٌر دئّوجع ثلؾوًِْ أّوجء ثلٌْجء علىٔ ألْىٌز ٕنٚى٘جصَ 

عخ، ّغَّر دوً لن ًىٌ إٔ ىكىٌ الهىٌأر  تٖفٚجً  ٖهٌْف٘ض تٖ، ّهّى ظًِْ لِج ثلِؾٌر تٖ دوٌ ٖدٌش أد ِٖ ثل

 .فضٔ علٔ ألٌْز ثلٖنٚ٘جس

تٖىىىل  أدٌٍُىىىج لىىَ عىىىور أّىىىذجح: ًُٕىىىيث ثلضٌثؽىىى  عىىىي ظِىىًْ ثلوىىىٌأر، ّصشىىىوٗن هْىىىٌؿ ىكىىىْ ّأظىىي أى  

ظِىىىىًْ  أًّهىىىىز ثاّىىىىاله٘٘ي فىىىىْمتىىىىٖ فىىىىل ثلنىىىىالف ثلموىىىىٌٕ ّثلؾىىىىوم ثلمشِىىىىٖ هثمىىىىل  ٘يوْىىىىلوثلثامىىىىْثى 

ثلمٌىىْى ثلضوغ٘ل٘ىىز تىىٖثلوىىٌأر ّفىىوّه ظًُِْىىج 
(35)

أٍهىىز عٌىىو ثلؾوجعىىجس ثاّىىاله٘ز  هجُ٘ىىز ثلمىىي ، كوىىج ٕىىولش

ف٘ىىىظ ْٗثؽىىىَ عشل٘ىىىز  ضؾىىىجٍّ ثلوْىىىٌؿ إلىىىٔ عوىىىْم ثلمىىىيص هٌىىىَ ّغ٘ىىىٌ ثلوٖىىىٌّع، تجإىىىوجل٘ز ثلوٖىىىٌّع لضقوٗىىىو

ىىىتئ   ..ّال صمعىىىل ..تعىىىلثِ  ٖهثةٌصىىىدىىى٘ي  صىىىٌٓ ثاّىىىالم  صضٌثؽىىى  عٌىىىوُجج هٌىىى  ّصقىىىٌٗن، ّهىىىج ّؽىىىْح ّإلىىىَثم ّإه 

٠ ٗعىىىلىىىن  جُّىىىيث هىىى ي هذىىىْم كىىىل ؽوٗىىىو،صقىىىيً هىىى ٖ، تِىىىثادجفىىىز ّثلؾىىىْثٍ ٖج ُّىىىثلوْىىىجفز ثلكذىىىٌ ثصْىىىجع  

                                                           
(35)

 م.1987-ُب1407 ،ثلطذعز ثلغجً٘ز ،دٌّ٘س ،لٌّجلز. هؤّْز ث38:31ٗ  ٗ ،ًؾ٘خ ثلو٘الًٖ. فْم ثلوٌْؿ ثاّالهٖ 
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 ج هىىىي ثلىىومْم تىىىٖمْت ىىدىىل ّىىىٌعجى هىىج ثًصىىوس إلىىىٔ ثلنلىى   هىى  ثلوْىىىٌؿ تٌٙىىز للضطىىًْ ّثلٌوىىىْلضؾىىٌدضِن 

ىىىثلؾىىىوم، ت مىىىي  تِ٘ىىىج غىىىٌ ٗوهٌطشىىىز ؽوٗىىىور  ج للٖىىىذِز ثّىىىضذعوّث ثلعٌٚىىىٌ ثلٌْىىىجةٖ علىىىٔ ًقىىىْ ث دجلق٘طىىىز ّهتع 

دٌ ىىىٌر ثّىىىضعالة٘ز ثلؾوجعىىىجس ثاّىىىاله٘ز هجٍثلىىىش صٌ ىىىٌ للمىىىي  أى   تٞىىىال  عىىىي أٝىىىع  صؾىىىٌدضِن ثلوْىىىٌف٘ز.

 هٌْ٘صِن. تُّٖيث ٗمٌْ غ٘جح ثلمي ّعوم ثالكضٌثط دَ  ،ج للٖ٘طجىّصٌثٍ دْه  

 ٖلضعطى  ثهقىوه   جج تشِ٘  ىهىيُذ   ت٘ىَ لىن صضىذي   ٕثلْهىش ثلىي تىٖثامىْثى ثلوْىلو٘ي ؽوجعز  ىلك أى  إلٔ أٝ  

ثلوضوْىك تىٖ ٌ  َ ثلقح ضِ و  ْح دِ  ثالّضقْثى علٔ مطجدِج، تٖ، ًؾـ ثلويُخ ثلقٌذلٖ ثلُْجدٖ ِجةعٞجل تٌٙز ثلضّْعز

 ثليًثة . ٔ ّو  أدْثح ثلٌإٔ صقش هْو  فلض ًٗأَٗ، ّ تٌٖٓ ثلْٚثح ٗ ٕثليّ د ْثٌُ ثلٌْٚٗ

فجلىز هىي ثلٌكىْه  ٖٗعىجً ٕهىي ًْى٘ؼ ثلموىٌ ثاّىالهٖ ثلىي ثؽوجعىز ثامىْثى ثلوْىلو٘ي ؽىَء  صعو   ّأمٌ٘ث

ثلٌْىىذٖ علىىٔ كضجدجصىىَ، هوىىج ٗؾعىىل ثلوغ٘ىىٌ هىىي ّّىى٘طٌر توىىٌر ثلوىىؤثهٌر ّثلنلىى٠ دىى٘ي ثلغجدىىش ّثلوضف٘ىىٌ ّثلوطلىىض ّ

فٌكز توىٌ هثةٌٗىز صعىْه  ،هّى فْن أّ صؾجٍّ هي ؽوٗو جثإوجل٘جس علٔ ثلوقك، هج ٗضٌكًِْج إال ّٗعْهّى إلِ٘

 هي ف٘ظ دوأس.

صؾٌدىىىىز ثلذٌىىىىج  تىىىىٖهْىىىىٌؿ ثامىىىىْثى لىىىىن ٗضؾىىىىجٍّ فىىىىوّه ثلمٌهٗىىىىز ثلوضوغلىىىىز  ثًضِىىىىٔ ثلذقىىىىظ إلىىىىٔ أى  

صقش٘ىىىض ثلفىىىٌٛ ثلموىىىٌٕ  تىىىٖج َٗٗىىىو عىىىي ًٚىىى  هىىىٌى هىىىي ثلىىىَهي، ّهىىىو ًؾىىىـ هْىىىٌفِن ثلوْىىىٌف٘ز هٌىىىي هىىى

ث عىىىي ثلوْىىىٌؿ ثلمٌىىىٖ دجّىىىضغٌجء هْىىىٌف٘ز ؽو٘ىىىل دغٌ٘ىىىز. ج هىىىي ثلوْىىىٌؿ ثلضعل٘وىىىٖ دع٘ىىىو  تؾىىىجء هٌٗذ ىىى ،ثلضىىىْؽِٖ٘

عِىىو ثلٌذىىْر ّثلوّلىىز  تىىٖج دوّلىىز ثاّىىالم هجهصىىَ عىىي ثلضىىجًٗل ثاّىىالهٖ هقضم٘ ىى تىىٖهْىىٌؿ ثلذٌىىج  ّلىىن ٗنىىٌػ

ىىى تىىىٖ٘ىىىز ثلٖىىى٘ع٘ز ثلمجٟو  ِج ثٙمىىىٌلٚىىىْثح تىىىٖ دعٞىىىثج دعٞىىىِج، هؾجًذ ىىى تىىىٖج دجلوهىىىز ثلضجًٗن٘ىىىز هٚىىىٌ، هلضَه 

 .أمطجء صجًٗن٘ز تٖ ثالفضمجء دجلوّلز ثلمجٟو٘زف٘ظ أّهعَ 

 وز دىجًٍر  ّى ثليكًْٗىزتوغلىش  ،ثمضمش ثلٖنٚ٘ز ثلٌْجة٘ز هي أغلخ هٌْف٘جس ؽوجعز ثامْثى ثلوْلو٘ي

هْثؽِىز  تىٖنٚى٘ز همىٌهر صقىٌك ثلقوجٗىز، دىل ًأٌٗىج هؾوْعىز ٕنٚى٘جس دٖ نّلن ٗقمل هْىٌفِ هٌْفِن. تٖ

 .أهٌح هج صوْى إلٔ ثلذطْلز ثلؾوجع٘ز للٖنٚ٘جس ٖهؾوْعز ٕنٚ٘جس أمٌٓ، تِ

ٖم  ثلذطىىلح  لموىٌرا هغ لىش ثّ ط، ّأىكىىش ثفىوهس هالهىىـ ثلٖنٚى٘جس، ّٙىىٌعش ثل، تقىو  هْىٌفِن تىىٖ ثلقش٘شى

 تىٖثلوضوىًٌر  ّىالم هىي ثلتوىجً ثلع٘ىٌر إلىٔ ًمىِ ثلذٌىجٗى  دجاثلٌٚثع، توجًش ثلقٌٗز ّثلْفور ّثلؾِجه ّثلضعٌ

 .إٟجً هلقوٖ صعل٘وٖ تٖفٌٗ علٔ صشوٗوِج  ثلضّٖ ،هٌْفَ
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لشىجًا تٌٙىز ص هىل ل ثلذٌىج لىن ٗضىٌكّ ،لفىز دعىٜ ثلٖنٚى٘جس تىٖثلنطجد٘ز دٖىول ّثٝىـ  سٌظِ هغلوج

ث هقلىال  ثلٌ٘، ّثّضلِجم هعجًَ٘، دل ّجهِج ٌٙٗقز، ت ّٝـ أتوجًٍ تٌأٌٗج ثلذٌىج  ج أكغىٌ هٌىَ أّ هجًة ىج هْىضٌذط   ًجهىو 

ج ٗلوـ ّال ٌٗٚؿ، ْٗف  .ّال ٗمٚـ ٖكجصذ ج هذوع 
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 :والمراجع المصادر فهرس

 :المصادر: أولا 

 ثلشجٌُر. ،ٟ. هثً ثالعضٚجم ،ِؾٌرهٌْف٘ز ثل -

 ثلشجٌُر. ،ٟ. هثً ثالعضٚجم ،ثلٖعخ تٖهٌْف٘ز فٚجً  -

 م.1999 -ُب1420 ،ثلطذعز ثلغجً٘ز ،شجٌُرثل ،ٟ. هثً ثلموٌ ثاّالهٖ ،هٌْف٘ز ثلطجغ٘ز -

 م.1981 ،ثلشجٌُر ،ٟ هثً ثالعضٚجم ،هٌْف٘ز غَّر دوً -

 ثلطذعز ثلّلٔ. ،ثلشجٌُر، ٟ. هطذعز ثامْثى ثلوْلو٘ي ،هٌْف٘ز دٌش ثامٖ٘و -

 ثلطذعز ثلّلٔ. ،ثلشجٌُر ،ٟ. هطذعز فؾجٍٕ ،هٌْف٘ز ؽو٘ل دغٌ٘ز -

 ثلشجٌُر. ،جمٟ هثً ثالعضٚ ،ٖهٌْف٘ز ٙالؿ ثلوٗي ثلْٗد -

 :المراجع :ثانياا

 1980 ،ثلشجٌُر ،ٖهثً ثلموٌ ثلعٌد ،ثلوٌْؿ ثاّالهٖ ًّثتوٍ ّهٌجُؾَ ،هجّن ٖأفوو ْٕه -

 .ثلشجٌُر ،ثٙهثح هوضذز ،مٖذز ٖهًٌٗ صٌؽوز ،ثلوٌْف٘ز علن، ً٘وْم أالًهُ -

 م.2010-م1422 ،ثلطذعز ثلّلٔ ،هثً ثلوعْر ،هيكٌثس ثلوعْر ّثلوثع٘ز ،فْي ثلذٌج -

 م.1991 ،ثلطذعز ثلّلٔ ،دٌّ٘س ،ٖثلعٌد تٖثلوٌكَ ثلغشج ،ٕدٌ٘ز ثلٌ٘ ثلٌْه ،)هكضًْ(ٖ٘و لقووثًفو -

 - ثلعٌد٘ز ثللفز دول٘ز هنطْٟز هكضًْثٍ ًّجلز - ثلقوٗظ ثلعٌٚ تٖ هٌٚ تٖ ثاّاله٘ز ثلوٌْف٘ز: عذوثلوٌٗن هقوو ثلوٌعن عذو هقوو -

 ُب.1398-م1978 ثلٌٍُ ؽجهعز

 م.1987-ُب1407 ،ثلطذعز ثلغجً٘ز ،دٌّ٘س ،هؤّْز ثلٌّجلز ،وٌْؿ ثاّالهٖفْم ثل ،ًؾ٘خ ثلو٘الًٖ -

أّلٔ، ٘ز، ثلوّفز، هطٌ, ٟ ًّى ثلشجًْؤهي ّلْلز كضجح ثلهز عي ًةجّز ثلوقجكن ثلٌٖع٘ز ّثلٖ ،هومل إلٔ ثلهح ثاّالهٖ ،ًؾ٘خ ثلو٘الًٖ -

 ُب.1407ؽوجه ثٙمٌ 

 الدوريات: ا:ثالثا 

ثلوؾلِ  ،ثلطذعز ثلغجً٘ز ،م1999 أغْطِ ،ُب1420 ًد٘  آمٌ 248عجلن ثلوعٌتز ثلعوه، ٖثلْٟي ثلعٌد تٖثلوٌْؿ  ،)هكضًْ( ٖثلٌثع ٖعل -

 ثلوْٗش. ،للغشجتز ّثلمٌْى ّثٙهثح

ُب.1408هقٌم  8م، ثلغالعجء 1987 ّذضوذٌ 1ثلٌْز ثلغجهٌز عٌٖر  - 832ثلعوه  ،هؾلز ثلوؾضو  ثلوْٗض٘ز ،فْثً ه  عذوثلٌفوي ثلذٌج -
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