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b 

 املقــــــــدمـة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ظم٤مشمؿ األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ، 

  لًمف وححبف جعمٕملم  ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم

وم٢من فم٤مهرة االؾمتنماق فم٤مهرة ومريدة ، طمٞم٨م مل شمِمٝمد اًمبنمي٦م جن جيتٛمع جشمب٤مع 

ُمـ عمٞمع ضمقاٟمبف ،  –ال ي١مُمٜمقن سمف  –دي٤مٟم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمـ جىمٓم٤مر خمتٚمٗم٦م قمغم دراؾم٦م ديـ 

،  ويمذًمؽ دراؾم٦م شم٤مريخ جشمب٤مع هذا اًمديـ ، وطم٤مًمتٝمؿ اًمث٘م٤مومٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م

وهمػمه٤م   وىمد اٟم٘مسؿ اعمٗمٙمرون اًمٕمرب دم٤مه االؾمتنماق واعمستنمىملم إمم ومري٘ملم: 

إن يمال ُمـ  "ومريؼ جومرط ذم اًمثٜم٤مء ، وومريؼ جومرط ذم اًمذم   واإلٟمّم٤مف ي٘متيض اًم٘مقل : 

اًمثٜم٤مء اعمٓمٚمؼ واًمتح٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ ، يتٜم٤مرم ُمع احل٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ؾمجٚمٝم٤م ه١مالء 

ُمـ جقمامل ، وُم٤م شمٓمرىمقا إًمٞمف ُمـ جسمح٤مث ، وٟمحـ ُمـ ىمقم اعمستنمىمقن ومٞمام ىم٤مُمقا سمف 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ ي٠مُمرهؿ ديٜمٝمؿ سم٤مًمٕمدل طمتك ُمع جقمدائٝمؿ

 ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ

 (1()2)  

ٟمٕمؿ يم٤من ًمالؾمتنماق واعمستنمىملم ذم دراؾم٤مهتؿ قمـ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم إجي٤مسمٞم٤مت 

                                                 

  8ؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ اآلي٦م :  - 1

– ـمبٕم٦م دار اًمسالم  15االؾمتنماق واعمستنمىمقن ُم٤مهلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ   د/ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل ص:  - 2

 م  1998اًمٓمبٕم٦م األومم  –اًم٘م٤مهرة 
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ٟم٥م اًمسٚمبل ، وهذا اجل٤مٟم٥م وؾمٚمبٞم٤مت ، وًمٙمـ األقمؿ األهمٚم٥م ذم دراؾم٤مهتؿ هق اجل٤م 

يٛمثؾ اًمٕمداء اًمٗمٙمري دم٤مه اإلؾمالم ، ويم٤من اهلدف األؾم٤مد  ُمـ وراء  هذا اجل٤مٟم٥م 

 هق اًمٙمٞمد ًمإلؾمالم  وـمٛمس طم٘م٤مئ٘مف، وطمج٥م ٟمقره قمـ  اًمٜم٤مس، وًمٙمـ جَٟمك هلؿ ذًمؽ

 ٻ ٱ ژ وىمد شمٙمٗمؾ اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم  سمحٗمظ هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ     ڀ ڀ          پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

   (1)   ژ ڦ ڦ

واألُمر اًمذي ال يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره جن االؾمتنماق يم٤من ًمف شم٠مصمػمه اًم٘مقي ذم واىمع 

 األُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، وىمد لشمك صمامره اخلبٞمث٦م ذم خمتٚمػ جم٤مالت احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م   

قء قمغم هذا اًمسالح وُمـ هٜم٤م شمتْمح جمهٞم٦م هذا اًمبح٨م ، ألًم٘مل ُمـ ظمالًمف اًمْم

 اًمذي اؾمتخدُمف جقمداء اإلؾمالم ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهبؿ اخلبٞمث٦م ذم األُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  

وىمد ضم٤مء اًمبح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد ومخس٦م ُمب٤مطم٨م وظم٤ممت٦م ، وىمد سمٞمٜم٧م ذم 

 اعم٘مدُم٦م جمهٞم٦م اعمقضقع ، وشمٜم٤موًم٧م ذم اًمتٛمٝمٞمد ُمٗمٝمقم االؾمتنماق واعمستنمق 

 ادبحث األول : ىشية االسترشاق .

 : تاريخ االسترشاق ومراحله. الثاينبحث اد

 االستـرشاق . عالثالث : دوافادبحث 

 أهداف االسترشاق . ادبحث الرابع :

                                                 

  33 -32ؾمقرة اًمتقسم٦م لي٦م :   (1)
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 ادبحث اخلامس : وسائل االستـرشاق، وفوه مخسة مطالب: 

 شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م   األول : ادطلب

 إحدار اعمجالت طمقل اإلؾمالم وسمالده وؿمٕمقسمف   ادطلب الثاين:

 قم٘مد اعم١ممترات االؾمتنماىمٞم٦م     ث :ادطلب الثال

 إٟمِم٤مء اعمت٤مطمػ اًمنمىمٞم٦م   الرابع : ادطلب

إٟمِم٤مء اعم١مؾمس٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ويمراد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم  ادطلب اخلامس:

 اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م   

 وىمد ضٛمٜمتٝم٤م جهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقحٞم٤مت   اخلامتة :

سمف اًمٜمٗمع ، وجن جيٕمٚمف واهلل جؾم٠مل جن يت٘مبؾ هذا اًمٕمٛمؾ سم٘مبقل طمسـ ، وجن يٕمؿ 

، وحغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  -رمحٝمام اهلل –ذم ُمٞمزان طمسٜم٤مت واًمدي 

وقمغم لًمف وححبف جعمٕملم    
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 دــــلتمهيا 

 رقـراق واملستشــوم االستشــمفه

ُمـ اعمٕمٚمقم ًمدى اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمب٤مطمثلم جن اًمقضقح واًمدىم٦م ذم اؾمتخدام األًمٗم٤مظ 

ؾمامت اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمسٚمٞمؿ ، وُمـ صمؿ وم٘مد طمرص قمٚمامء اعمسٚمٛملم قمغم واًمٕمب٤مرات ُمـ 

حتديد اعمٕم٤مين اعمرادة ُمـ األًمٗم٤مظ طمتك ال حيدث شمالقم٥م ذم اعمٕم٤مين واعمّمٓمٚمح٤مت خيرضمٝم٤م 

يمام هق احل٤مل  "جو قمـ همػم ىمّمد   -قمـ  ىمّمد ُمبٞم٧م  -قمـ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م ذم جم٤مل اًمبح٨م 

،  اإلؾمالُملم واعمتٕم٤مُمٚملم ُمع ىمْم٤مي٤م اًمٗمٙمر قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ اًمٖمرسمٞملم اًمدارؾملم ًمإلؾمال

ومٝمقالء هلؿ ُمـ االؾمتخداُم٤مت اخلبٞمث٦م ًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟم٘مػ هذه اًمقىمٗم٦م األوًمٞم٦م 

ًمٜمبلم ظمٓمقرة اؾمتخدام اعمّمٓمٚمح٤مت  ذم قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مس    سمحٞم٨م ال يّم٤مر إمم اًمتالقم٥م هب٤م 

سٞمئ٦م ، وهق ُمٓمٚم٥م ُمـ واًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م ًمترسي٥م ُمٗم٤مهٞمؿ ظم٤مـمئ٦م ُمـ ظمالل اؾمتخداُم٤مهت٤م اًم

حٛمٞمؿ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمسٚمٞمٛم٦م اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م جؾمالومٜم٤م وجؾمسقا ُمـ ظمالهل٤م شمراصم٤ًم ومٙمري٤ًم 

   (1) "قمٔمٞماًم ال زال اًمٕم٤ممل يٕمٞمش قمغم لصم٤مره 

وهٙمذا يتبلم جن حتديد اعمّمٓمٚمح٤مت رضورة قمٚمٛمٞم٦م  جيمدت قمٚمٞمٝم٤م اًمدراؾم٤مت 

     (2) اعمٜمٝمجٞم٦م اعمٕم٤مسة

      اعمستنمق –ؾمٜمتٕمرض هل٤م سم٤مًمتٕمريػ ُم٤م يكم: االؾمتنماق وُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل 

                                                 

االؾمتنماق جهداومف ووؾم٤مئٚمف دراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م طمقل ُمٜمٝم٩م اًمٖمرسمٞملم ذم دراؾم٦م اسمـ ظمٚمدون       (1)

 م  1998  ط األومم  -ًمٞمبٞم٤م –ـمبٕمف دار ىمتٞمب٦م  15-14د/حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدى   ص:

 –   ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اًمٜمٝمر اخل٤مًمد  42 - 41اٟمٔمر : قمٚمؿ اعمٜم٤مه٩م اعم٘م٤مرن   د / طمسـ جمحد يم٤مُمؾ   ص :  (2)

 م 1993-٤م ًمٞمبٞم
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 تغزاق . ـزٓف االصـأّال : تع 

مم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف جن يمٚمٛم٦م االؾمتنماق اًمتل ٟمبح٨م قمـ    ٘ :ــٕ اللغـف – أ

ُمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٚمٖمقي سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعمٕمٝمقد ذم هذه اًمدراؾم٤مت مل شمرد ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ، 

اًمقىمقف قمغم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل هلذه اًمٙمٚمٛم٦م اؾمتٜم٤مدًا إمم ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وال يٛمٜمٕمٜم٤م هذا ُمـ 

 ) ىمقاقمد اًمٍمف وقمٚمؿ االؿمت٘م٤مق ( 

وردت ُم٤مدة اًمٙمٚمٛم٦م ) ش ر ق ( ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب قمغم اًمٕمديد ُمـ اعمٕم٤مين ، وُمـ جسمرز 

واعمِم٤مرىم٦م ؾمٙم٤من اعمنمق وجطمدهؿ  "شمٚمؽ اعمٕم٤مين : ضمٝم٦م اعمنمق   ضم٤مء ذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط : 

  (1) "ُمنمىمك     اعمنمق ضمٝم٦م ذوق اًمِمٛمس ، واًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م ذم ذق اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

اؾمتنمق : ـمٚم٥م قمٚمقم  اًمنمق وًمٖم٤مهتؿ    ي٘م٤مل عمـ يٕمٜمك سمذًمؽ ُمـ قمٚمامء  "وي٘م٤مل : 

  (2)  "اًمٗمرٟمج٦م 

وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمبؼ يتْمح جن يمٚمٛم٦م اؾمتنمق ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ : ] ذق [ وهك 

ًمٞمٝم٤م األًمػ واًمسلم واًمت٤مء ًمتدل قمغم اًمٓمٚم٥م ، ومٞم٘م٤مل اؾمتنمق   ضمٝم٦م اًمنمق ، وجضٞمٗم٧م إ

جى : ـمٚم٥م اًمنمق سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف    وُمـ هٜم٤م وم٢من يمٚمٛمف : )اؾمتنماق ( شمدل قمغم االهتامم سمام 

 حيقيف اًمنمق ُمـ قمٚمقم وُمٕم٤مرف وؾمامت طمْم٤مري٦م خمتٚمٗم٦م  

واًمس١مال اًمذى يٓمرح ٟمٗمسف اآلن هق : ُم٤مذا ي٘مّمد سم٤مًمنمق اًمذى شمٙم٤مًم٥م 

 ن قمغم دراؾمتف ؟اعمستنمىمق

وًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًمس١مال جىمقل: إن ُمٗمٝمقم اًمنمق ًمٞمس ُمٗمٝمقُم٤ًم  ضمٖمراومٞم٤ًم قمغم 

                                                 

 هـ 1425اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م  –اًم٘م٤مهرة   484اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط   جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م   ص :   -  (1)

 م   1958سمػموت  –  ـمبٕم٦م دار احلٞم٤مة  311/  ٦3م   جمحد رض٤م : ُمٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم  -  (2)
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اإلـمالق ، وإٟمام هق ُمٗمٝمقم صم٘م٤مذم طمْم٤مري   ألن حتديد اًمنمق ضمٖمراومٞم٤ًم  خيتٚمػ ُمـ ضمٝم٦م  

 (1)ألظمرى ، وم٤مًمنمق سم٤مًمٜمسب٦م ًمألعم٤مين هق همػم اًمنمق سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٝمقًمٜمدى وهٙمذا  

ٞمف ذم شمٗمسػم يمٚمٛمتل اًمنمق واًمٖمرب طمْم٤مرًي٤م ُم٤م ىم٤مًمف وًمٕمؾ جومْمؾ ُم٤م وىمٗم٧م قمٚم

سمٕمض اًمب٤مطمثلم : ) جُم٤م اًمٖمرب : ومٝمق احٓمالح طمدي٨م ضمريٜم٤م ومٞمف قمغم ُم٤م احٓمٚمح قمٚمٞمف 

األوروسمٞمقن ذم قمّمقر االؾمتٕمامر ُمـ شم٘مسٞمؿ اًمٕم٤ممل إمم ذق وهمرب ، يٕمٜمقن سم٤مًمٖمرب 

٤مدهؿ واؾمتٖمالهلؿ ، جٟمٗمسٝمؿ ، ويٕمٜمقن سم٤مًمنمق جهؾ لؾمٞم٤م وإومري٘مٞم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمقضع اؾمتٕمب

 وضمريٜم٤م ٟمحـ قمغم هذا االؾمتٕمامل   

واًمٙمٚمٛم٦م وإن يم٤مٟم٧م طمديث٦م احٓمالطًم٤م واؾمتٕماماًل ومٝمل ىمديٛم٦م ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م ودالًمتٝم٤م، 

وم٘مد يم٤من ذم اًمٕم٤ممل ُمـ زُمـ ىمديؿ ىمقشم٤من شمّمٓمرقم٤من وشمتٜم٤مزقم٤من اًمسٞم٤مدة ، إطمدامه٤م ذم اًمنمق ، 

اًمروم ، صمؿ ذم اًمٍماع سملم واألظمرى ذم اًمٖمرب ، متثؾ ذًمؽ ذم اًمٍماع سملم اًمٗمرس و

اعمسٚمٛملم واًمروم ، صمؿ ذم اًمٍماع سملم اعمسٚمٛملم واًمّمٚمٞمبٞملم ، صمؿ ذم اًمٍماع سملم اًمٕمثامٟمٞملم 

 واألوروسمٞملم ُمًدا وضمزًرا    

صمؿ يم٤من لظمر ومّمقل هذه اعمٚمحٛم٦م اًمّمالت سملم اًمنمق ممثاًل  ذم لؾمٞم٤م وإومري٘مٞم٦م ، وسملم 

  (2)اًمٖمرب ممثاًل ذم جوروسم٤م وجُمريٙم٤م  

                                                 

٦م األؾمت٤مذ   اٟمٔمر : اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت األعم٤مٟمٞم٦م   رودى سم٤مرت   شمرعم   (1)

م  واٟمٔمر : االؾمتنماق ذم ُمٞمزان  1967ـمبٕم٦م دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمك   11ُمّمٓمٗمك ُم٤مهر : ص :  

ـمبٕم٦م اعمجٚمس األقمغم ًمٚمِمئقن  13 - 12اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل   د / حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٗمٞمقُمل   ص : 

 م  1994 -هـ  1414اإلؾمالُمٞم٦م   اًم٘م٤مهرة 

سمػموت    –، ـمبٕم٦م دار اإلرؿم٤مد  11ٛمد طمسلم   ص :  اإلؾمالم واحلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م   د/ حمٛمد حم   (2)

 م  1969اًمٓمبٕم٦م األومم 
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اًمتٗمسػم جيٛمع سملم اعمدًمقل اًمت٤مرخيل واحلْم٤مري ، وسملم اعمدًمقل احلدي٨م  وهذا 

 ًمٚمٙمٚمٛم٦م    

وُمـ هٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م جن ٟم٘مػ قمغم ُمدًمقل ُمّمٓمٚمح االؾمتنماق ومٝمق : ـمٚم٥م اًمنمق 

  (1)اًمذى هق لؾمٞم٤م وإومري٘مٞم٤م ُمـ ىمبؾ اًمٖمرب اًمذى هق جوروسم٤م وجُمريٙم٤م 

إلؾمالم ، وهٙمذا ضمرى اًمٕمرف االؾمتنماىمل قمغم إـمالق اًمنمق قمغم دول ا

  (2)دائاًم هق اًمنمق  -قمٜمدهؿ  -وم٤مإلؾمالم 

  -طالح : ـاالص ـٕتغزاق فـزٓف االصـتع  -ب 

اظمتٚمػ اًمب٤مطمثقن ذم شمٕمريػ االؾمتنماق اظمتالوم٤ًم يمبػمًا شمبٕم٤ًم ًمتٜمقع ُمقضققم٤مشمف ، جو 

 الظمتالف شمقضمٝم٤مت سم٤مطمثٞمف وُم١مرظمٞمف وُمـ هذه اًمتٕمريٗم٤مت ، شمٕمريػ قم٤مم واآلظمر ظم٤مص    

قمٚمؿ اًمنمق ، جو قمٚمؿ اًمٕم٤ممل "يمام قمرومف د/ حمٛمقد محدي زىمزوق سم٠مٟمف  وم٤مًمتٕمريػ اًمٕم٤مم

  (3) " اًمنمىمك

اًمدراؾم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اخل٤مح٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنمق  "جُم٤م االؾمتنماق سمٛمٗمٝمقُمف اخل٤مص ومٝمق 

 ،       (4) "اإلؾمالُمل ذم ًمٖم٤مشمف ولداسمف وشم٤مرخيف وقم٘م٤مئده وشمنميٕم٤مشمف وطمْم٤مرشمف سمقضمف قم٤مم 

 اخل٤مص هق اًمذي جقمٜمٞمف ذم هذا اًمبح٨م   واالؾمتنماق هبذا اعمٗمٝمقم 

                                                 

    18اٟمٔمر : االؾمتنماق جهداومف ووؾم٤مئٚمف   د / حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدى   ص :     (1)

    13اٟمٔمر : االؾمتنماق ذم ُمٞمزان اًمٗمٙمر اإلؾمالُمك   د/ حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٗمٞمقُمك   ص :     (2)

،  ـمبٕمف دار ٦:24م اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٍماع احلْم٤مرى   د/حمٛمقد محدى زىمزوق  صاالؾمتنماق واخلٚمٗمٞم  (3)

 م  1989-هـ 1449اعمٜم٤مر  ط  اًمث٤مٟمٞم٦م 

   24: اًمس٤مسمؼ  ص  (4)

١١٣٥



   
 9 االصتغــزاق  بــني  اليغـــأٗ  ّاألٍـــــداف                     

 األقمؿ ذم –ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة  إًمٞمف ذم هذا اعم٘م٤مم جن االؾمتنماق ذم دراؾمتف ًمإلؾمالم  

ظم٤مح٦م يراد  "جيديقًمقضمٞم٦م " سم٠مي ُم٘مٞم٤مس قمٚمٛمل، وإٟمام هق قمب٤مرة قمـ قمٚمامً  ًمٞمس – األهمٚم٥م

ٟم٧م هذه ُمـ ظمالهل٤م شمروي٩م شمّمقرات ُمٕمٞمٜم٦م قمـ اإلؾمالم ، سمٍمف اًمٜمٔمر قمام إذا يم٤م

 (1) اًمتّمقرات ىم٤مئٛم٦م قمغم طم٘م٤مئؼ جو ُمرشمٙمزة قمغم جوه٤مم واومؽماءات

 تغزق :ـزٓف املضـتع – اًـثاىٔ

 شمٕمددت ادم٤مه٤مت اًمب٤مطمثلم ذم حتديد ُمّمٓمٚمح اعمستنمق ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م يكم :

سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم : شمٓمٚمؼ قمغم يمؾ قم٤ممل همريب يِمتٖمؾ سمدراؾم٦م اًمنمق يمٚمف :  "ُمستنمق"يمٚمٛم٦م  -ج

 (2)وطمْم٤مراشمف وجدي٤مٟمف    ولداسمفه ، ذم ًمٖم٤مشمف جىمّم٤مه ووؾمٓمف وجدٟم٤م

ُمـ اًمتج٤موز قمغم يمؾ ُمـ  سمٌمءشمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م ُمستنمق  "قمرومف سمٕمض اًمب٤مطمثلم سم٘مقًمف : -ب

 (3)  " جطمد ومروع اعمٕمروم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مًمنمق ُمـ ىمري٥م جو سمٕمٞمد ذميتخّمص  

 إن اعمستنمق هق ُمـ شمبحر رم ًمٖم٤مت "قمرومف اعمستنمق اإلٟمجٚمٞمزي لرسمري سم٘مقًمف :   -ضمـ

 (4)  " اًمنمق ولداسمف

إٟمٜم٤م ٟمٕمٜمل سم٤معمستنمىملم اًمٙمت٤مب اًمٖمرسمٞملم اًمذيـ يٙمتبقن  "سم٘مقًمف :   (5)قمرومف ُم٤مًمؽ سمـ ٟمبل  -د

                                                 

   12اًمس٤مسمؼ  ص:    (1)

  18اًمس٤مسمؼ   ص:  (2)

، ـمبٕم٦م اعمجٚمس األقمغم  3 ضمٝمقد اعمستنمىملم ذم اًمؽماث اًمٕمريب   حمٛمد قمقٟمك قمبد اًمرؤوف  ص:    (3)

 م 2444وم٦م ٤مًمٚمث٘م

   )سمدون ( 8-7:اعمستنمىمقن اًمؼميٓم٤مٟمٞمقن  لرسمري  شمرعم٦م  حمٛمد اًمدؾمقىمك  ص (4)

د ـ٤مء ذم اعمٕمٝمـٜمٓمٞمٜم٦م  ودرس اًم٘مْمـ٦م ىمسـزائري  وًمد هب٤م ذم ُمديٜمـالُمل ضمـ: ُمٗمٙمر إؾم ُم٤مًمؽ سمـ سمٜمل   (5)

                = 
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 (1)  "قمـ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل وقمـ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م  

، وومٜمقٟمف، ، ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمت٤مرخيف، ولداسمفوىمٞمؾ : هق اًمذي يدرس شمراث اًمنمق -هـ 

 (2)   وقمٚمقُمف وشم٘م٤مًمٞمده وقم٤مداشمف

هق قم٤ممل همريب هيتؿ سم٤مًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م      والسمد جن يٜمتٛمل هذا اًمٕم٤ممل إمم "وىمٞمؾ :  -و

وووم٘م٤ًم هلذا اًمتٕمريػ ومال يٕمد اًمٕمرب همػم اعمسٚمٛملم ممـ اؿمتٖمٚمقا سمٕمٚمقم ،  (3) اًمٖمرب

 اعمسٚمٛملم ُمـ اعمستنمىملم  

 تنمقاعمس هقي٦م ذم اظمتٚمٗمقا اًمب٤مطمثلم جن – واالؾمت٘مّم٤مء اًمدراؾم٦م سمٕمد –ويبدو زم  

 جم قمرسمًٞم٤م جيم٤من ؾمقاء اًمنمق دراؾم٦م ذم ختّمص ُمـ يمؾ قمغم ُمستنمق يمٚمٛم٦م جـمٚمؼ ُمـ ومٛمٜمٝمؿ

ىملم سم٤مقمتب٤مر جٟمف همػم همري٥م قمغم اعمستنم دائرة ُمـ اًمنمىمل جظمرج ُمـ وُمٜمٝمؿ،  قمريب همػم

األظمػم هق اًمذي متٞمؾ إًمٞمف  اًمرجيسمحٙمؿ ُمقًمده وسمٞمئتف وطمْم٤مرشمف    وهذا  ذىملاًمنمق ومٝمق 

                                                                                                                        

  سم٤مًمٚمٖم٦م االؾمالُمل اعمختٚمط،  وزار ُمٙم٦م، وجىم٤مم ذم اًم٘م٤مهرة ؾمبع ؾمٜمقات جحدر ومٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ لصم٤مره=   

شمرضمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م  ويم٤من ُمـ جقمْم٤مء جمٛمع اًمبحقث  يمت٤مسم٤م ضمٚمٝم٤م ُمٓمبقع ، 34اًمٗمرٟمسٞم٦م ٟمحق 

،ـمبٕم٦م دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم   266/ 5االؾمالُمٞم٦م، سم٤مًم٘م٤مهرة   وشمقذم سمبٚمده   األقمالم ، ًمٚمزريمكم : 

 م  2442

  ـمبٕم٦م دار اإلرؿم٤مد  5 ص:إٟمت٤مج اعمستنمىملم وجصمره ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م  ُم٤مًمؽ سمـ ٟمبل  (1)

 م 1969ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع   ط  األومم 

 –، ـمبٕم٦م دار اعم١مرخ اًمٕمريب 14 اعمستنمىمقن واًمدراؾم٤مت اًم٘مرلٟمٞم٦م  د/حمٛمد طمسلم قمكم    ص :  (2) 

 هـ  1424سمػموت   ط  األومم 

جٚمس ،  ـمبٕم٦م اعم26-25اعمستنمىمقن واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل  د/قمكم طمسـ اخلرسمقـمكم  ص: (3)

 ٞم٦م )سمدون(    األقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُم
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السمد جن يٙمقن همرسمٞم٤ًم ، والومرق سملم جن يٙمقن ٟمٍماٟمٞم٤ًم جو هيقدي٤ًم ، جو  "اًمٜمٗمس وم٤معمستنمق  

ُمسٚمام، جو ُمٚمحدًا يٜمٙمر اًمديـ ُمـ جحٚمف، وإن يم٤من اًمسقاد األقمٔمؿ ممـ ريم٥م طمريم٦م 

االؾمتنماق ُمـ همػم اعمسٚمٛملم ، اعمٝمؿ جٟمف قم٤ممل همريب يٓمٚم٥م دراؾم٦م قمٚمقم اًمنمق ظم٤مح٦م 

  (1) "اًمنمق اإلؾمالُمل اًمٕمريب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 م  1998،  ط األومم 13-12ؾ   د/إؾمامقمٞمؾ قمغم حمٛمد  ص:حل٘مٞم٘م٦م واًمتْمٚمٞماالؾمتنماق سملم ا   (1)
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 ح األّلــبحامل 
 تغزاقــأٗ االصـــىغ

إن اًمبداي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمٜمِم٠مة اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م حمؾ ظمالف وضمدل سملم 

اًمب٤مطمثلم واعم١مرظملم ، وم٤معمّم٤مدر اًمتل شمٕمرض٧م هلذا اعمقضقع ختتٚمػ ذم حتديد اًمبداي٤مت 

  اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م  

د اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ًمبداي٦م االؾمتنماق ، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اظمتالف اًمب٤مطمثلم طمقل حتدي

 االؾمتنماق ، ُمٜمٝم٤م : إال جٟمف ىمد فمٝمرت قمدة حم٤موالت ًمتحديد اًمبداي٤مت األومم ًمٔمٝمقر

يٕمقد إمم شم٤مريخ دظمقل  جن فمٝمقر اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م "يرى سمٕمْمٝمؿ  - 1

اعمسٚمٛملم إمم إؾمب٤مٟمٞم٤م وضمٜمقب إيٓم٤مًمٞم٤م وح٘مٚمٞم٦م ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك ، وهذا األُمر ًمٗم٧م 

٤مر جهؾ شمٚمؽ اًمبالد إمم جطمقال اعمسٚمٛملم وإمم احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، ومٕمٙمٗمقا قمغم دراؾم٦م جٟمٔم

جطمقال اعمسٚمٛملم، وشم٤مريخ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ، وجهداومٝم٤م ، ًمذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن 

    (1)" اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م سمدجت ُمٜمذ ذًمؽ اًمزُمـ

جول همريب قمٜمل يٕمرف سم٤مًمْمبط ُمـ هق  ال ":  (2)ىمقل اًمديمتقر / ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل 

سم٤مًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م وال رم جي وىم٧م يم٤من ذًمؽ ، وًمٙمـ اعم١ميمد جن سمٕمض اًمرهب٤من اًمٖمرسمٞملم 

                                                 

، ـمبٕم٦م دار اًمِمٕم٥م اًم٘م٤مهرة  28-27اإلؾمالم واعمستنمىمقن   د/قمبد اجلٚمٞمؾ ؿمٚمبل   ص:  (1)

 م   1977

 إؾمالُمل، ُمـ ظمٓمب٤مء اًمٙمت٤مب  وًمد سمحٛمص )ذم ُمّمٓمٗمك سمـ طمسٜمل، جسمق طمس٤من اًمسب٤مقمل: قم٤ممل   (2)

يمت٤مسم٤م  21ؾمقري٦م( ، وشمٕمٚمؿ هب٤م وسم٤مألزهر ،  وجٟمِم٠م جمٚم٦م )طمْم٤مرة االؾمالم( ، وٟمنم ُمـ شم٠مًمٞمٗمف 

ورؾم٤مًم٦م، ُمٜمٝم٤م )اًمسٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع االؾمالُمل(  وشمقرم سمدُمِمؼ اٟمٔمر:  األقمالم   ًمٚمزريمكم 

:7 /231-232   
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ىمّمدوا األٟمدًمس  إسم٤من قمٔمٛمتٝم٤م وجمده٤م ، وشمث٘مٗمقا ذم ُمدارؾمٝم٤م ، وشمرعمقا اًم٘مرلن واًمٙمت٥م  

اًمٕمرسمٞم٦م إمم ًمٖم٤مهتؿ ، وشمتٚمٛمذوا قمغم قمٚمامء اعمسٚمٛملم ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم  ظم٤مح٦م ذم اًمٗمٚمسٗم٦م 

  (1)" ٥م واًمري٤مضٞم٤متواًمٓم

  (2)اعمٞمالدي  اًم٘مرن اًمٕم٤مذ يرى سمٕمْمٝمؿ : جٟمف سمدج سمٛمح٤موالت ومردي٦م ُمٜمذ جواظمر - 2

  (3)يذه٥م سمٕمض اًمب٤مطمثلم إمم جٟمف سمدج ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اعمٞمالدي  - 3

يذه٥م اعمستنمق األعم٤مين رودى سم٤مرت إمم جن سمداي٦م االؾمتنماق شمرضمع إمم اًم٘مرن  - 4

إذا ٟمٔمر اعمرء إمم اًمقراء إمم شم٤مريخ شمٓمقر االؾمتنماق  "ي، ي٘مقل سم٤مرت : قمنم اعمٞمالد اًمث٤مين

ومل يؽمدد ذم اًمتبسٞمط رهمب٦م ذم زي٤مدة اًمقضقح ، وم٢مٟمف يستٓمٞمع جن ي٘مقل : إن سمداي٦م اًمدراؾم٤مت 

م ( مت٧م 1143-هـ  528اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م  شمرضمع إمم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم، ومٗمل قم٤مم )

مم اًمٚمٖم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م سمتقضمٞمف ُمـ األب سمٞمؽموس ومٜمػماسمٞمٚمٞمس شمرعم٦م ُمٕم٤مين اًم٘مرلن ألول ُمرة إ

  (4)"رئٞمس دير يمٚمقين ويم٤من ذًمؽ قمغم جرض إؾمب٤مٟمٞم٦م 

  (5)اعمٞمالدي يرضمع سمٕمض اًمب٤مطمثلم ٟمِم٠مة االؾمتنماق إمم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم  - 5

                                                 

ـمبٕم٦م دار اًمسالم    15ؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ   د/ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص:االؾمتنماق واعمستنمىمقن ُم٤مهل (1)

 م 1998 -هـ 1418األومم 

 اًمس٤مسمؼ ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م     (2)

  111-1/114اعمستنمىمقن   ٟمجٞم٥م اًمٕمٗمٞمٗمل :   (3)

اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت األعم٤مٟمٞم٦م   رودى سم٤مرت   شمرعم٦م : ُمّمٓمٗمك ُم٤مهر      (4)

 د ت( ٙمت٤مب اًمٕمريب )  ـمبٕم٦م دار اًم 9ص:

 ط  429اٟمٔمر: اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وحٚمتف سم٤مالؾمتٕمامر اًمٖمريب  د/حمٛمد اًمبٝمل  ص:   (5)

 هـ    1441اًمت٤مؾمٕم٦م 
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يرى اًمبٕمض جن شم٤مريخ  ٟمِم٠مة االؾمتنماق يرضمع إمم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اعمٞمالدي  - 6 

واًمذيـ حي٤موًمقن حتديد ٟمِم٠مة االؾمتنماق حتديدًا  "قر/قمكم إسمراهٞمؿ اًمٜمٛمٚم٦م:   ي٘مقل اًمديمت

م 1312-1311هـ  712قمٚمٛمٞم٤ًم ىم٤مئاًم قمغم واىمٕم٦م قمٚمٛمٞم٦م يٕمقدون سمٜمِم٠مة االؾمتنماق إمم ؾمٜم٦م 

طمٞمٜمام قم٘مد جمٛمع ومٞمٜم٤م اًمٙمٜمز وٟم٤مدى سم٢مٟمِم٤مء يمراس ًمٚمٖم٤مت اًمٕمؼمي٦م واًمٕمرسمٞم٦م واًمرسي٤مٟمٞم٦م  ذم 

ومٞمٝم٤م، وشمؿ إٟمِم٤مء اًمٙمراد وٟمِمٓم٧م اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م روُم٤م قمغم ٟمٗم٘م٦م رضم٤مل اًمديـ 

ومدرؾم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚمقم اعمسٚمٛملم ، وشمرعم٧م اًمٙمت٥م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م شمرعم٦م 

   (2) "ويردد هذا اًمرجي يمثػم ممـ يمتبقا قمـ ٟمِم٠مة االؾمتنماق     (1) قمٚمٛمٞم٦م

اًم٘مرن اًمس٤مدس قمنم ويرى سمٕمض اًمب٤مطمثلم جن سمداي٦م ٟمِم٠مة االؾمتنماق يم٤مٟم٧م ذم  - 7

إن شم٤مريخ هذا االؾمتنماق ىمديؿ يرضمع إمم  "اعمٞمالدي ، ي٘مقل اًمِمٞمخ جسمق احلسـ اًمٜمدوي : 

  (3) "اًم٘مرن اًمس٤مدس قمنم اعمٞمالدي سم٤مًمقضقح واًمٕمقاُمؾ اًمتل يمقٟم٧م هذا اًمت٤مريخ    

ويذه٥م لظمرون إمم جن شم٤مريخ ٟمِم٠مة االؾمتنماق يرضمع إمم اًم٘مرن اًمس٤مسمع قمنم   -8

م طمٞم٨م جـمٚمؼ قمغم جطمد 1634ٝمر جول اؾمتٕمامل ًمٙمٚمٛم٦م ُمستنمق قم٤مم اعمٞمالدي طمٞم٨م فم

 م وضمدٟم٤م )جٟمتقين وود( يّمػ1691جقمْم٤مء اًمٙمٜمٞمس٦م اًمنمىمٞم٦م جو اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ، ورم ؾمٜم٦م 

   (4))حٛمقئٞمؾ يمالرك ( سم٠مٟمف اؾمتنماىمل ٟم٤مسمف ، يٕمٜمل سمذًمؽ جٟمف قمرف سمٕمض اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م  

                                                 

  1/122اٟمٔمر : اعمستنمىمقن   ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل : (1)

 هـ )سمدون (  1421ط    38 -37يمٜمف االؾمتنماق   د/قمغم إسمراهٞمؿ اًمٜمٛمٚم٦م   ص :  (2)

  اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 179ؾمالُمٞم٦م واًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م   جسمقاحلسـ اًمٜمدوى  ص:ًمٗمٙمرة اإلاًمٍماع سملم ا (3)

 )سمدون (  

ط  اًمدار اعمٍمي٦م   19: االؾمتنماق ذم ُمٞمزان اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل  د/جمحد قمبداًمرطمٞمؿ اًمس٤ميح  ص  (4)

 م  1996 –هـ 1417اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م  ط األومم 
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اق يرضمع إمم جواظمر اًم٘مرن يذه٥م سمٕمض اًمب٤مطمثلم إمم جن شم٤مريخ ٟمِم٠مة االؾمتنم  -9 

م   1779اًمث٤مُمـ قمنم   طمٞم٨م فمٝمر ُمّمٓمٚمح )ُمستنمق ( ذم اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م طمقازم قم٤مم 

  (1)م1838يمام فمٝمر هذا اعمّمٓمٚمح ذم ُمٕمجؿ األيم٤مديٛمٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م قم٤مم 

ويرى سمٕمض اًمب٤مطمثلم جن سمداي٦م االؾمتنماق يم٤مٟم٧م ُمع محٚم٦م ٟم٤مسمٚمٞمقن قمغم ُمٍم ؾمٜم٦م 

ػم ُمـ اًمٕمٚمامء ذم عمٞمع ومروع اعمٕمروم٦م ُمع ٟم٤مسمٚمٞمقن ، اًمذي م ، طمٞمٜمام ىمدم قمدد يمب1798

 احٓمح٥م ُمٕمف ُمٓمبٕم٦م قمرسمٞم٦م ؾم٤مقمدت ه١مالء اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مٞم٤مم سم٠مسمح٤مث ُمتٕمددة   

يذه٥م د/جمحد ؾماميٚمقومتش إمم جن ُمٞمالد االؾمتنماق طمٞمٜمام اًمت٘مك األوروسمٞمقن  - 14

االؾمتنماق شمٜمٛمق سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٗمقىم٦م قمغم طمْم٤مراهتؿ ، وفمٚم٧م طمريم٦م 

 (2)وشمزدهر طمتك اؾمتٓم٤مقم٧م شمٙمقيـ سطمٝم٤م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم  

جن االؾمتنماق يٕمتؼم ٟمتٞمج٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م احلروب  "وهٜم٤مك ومريؼ ُمـ اًمب٤مطمثلم يرى 

اًمّمٚمٞمبٞم٦م ، ذًمؽ جن هذه احلروب يم٤مٟم٧م لظمر ُمراطمؾ اًمٍماع اًمديٜمل اعمسٚمح سملم اعمسٚمٛملم 

ء رسمام اىمتٜمٕمقا سم٠مٟمف ال يٛمٙمـ االٟمتّم٤مرقمغم اعمسٚمٛملم قمسٙمري٤ًم وهؿ واعمسٞمحٞملم ، وجن ه١مال

 ُمتٛمسٙمقن سمديٜمٝمؿ   

 وًمٙمك يتؿ ىمٝمرهؿ واًمسٞمٓمرة قمٚمٞمٝمؿ جي٥م اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم ديٜمٝمؿ قمـ ـمريؼ ُم٤م

اًمذي يم٤من االؾمتنماق جطمد جهؿ ُمٔم٤مهره ، وٟمتٞمج٦م هلذه  اًمٗمٙمري قمرف ومٞمام سمٕمد سم٤مًمٖمزو

ُم٧م سمرقم٤مي٦م يمؾ اجلٝمقد اًمراُمٞم٦م إمم شمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م وومٝمؿ اًم٘مٜم٤مقم٦م شمقًم٧م اًمٙمٜمٞمس٦م هذا اًمٕمٛمؾ وىم٤م

                                                 

ؾمٚمسٚم٦م قم٤ممل  1/78ٛمد زهػم اًمسٛمٝمقرى : اٟمٔمر: شمراث اإلؾمالم   ؿم٤مظم٧م وسمزورث  شمرعم٦م د/حم (1)

 م   1978اعمٕمروم٦م اًمٙمقي٧م 

  74اعمٕم٤مس   د/ جمحد ؾماميٚمقومتش   ص :  اًمٕمريبومٚمسٗم٦م االؾمتنماق وجصمره٤م ذم األدب   (2)
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   (1)" اًمديـ اإلؾمالُمل وهل اجلٝمقد اًمتل شمٓمقرت سمٕمد ذًمؽ ًمتٙمقن طمريم٦م االؾمتنماق 

هذه هل جمٛمؾ لراء اًمب٤مطمثلم واعم١مرظملم ذم سمداي٦م شم٤مريخ االؾمتنماق، همػم جٟمف جي٥م 

 هم٤مي٦م األمهٞم٦م واخلٓمقرة  ذمقمٚمٞمٜم٤م جن ٟمٗمرق سملم جُمريـ 

 اًمتٗمٙمػم اجلدي ذم شمقضمٞم٦م يمت٤مسم٤مت ُمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم سمقضمف قم٤مم    ول :األ األمر

شم٤مريخ االؾمتنماق يمحريم٦م ُمٜمٔمٛم٦م هل٤م ُمٜم٤مهجٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م وجؾم٤مًمٞمبٝم٤م  : الثاين األمر

 وُم١مؾمس٤مهت٤م ورضم٤مهل٤م وُمدارؾمٝم٤م   

 إمم ه٤مضمر قمٜمدُم٤م – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم –جُم٤م األُمر األول:  وم٘مد سمدج ُمٜمذ قمٝمد اًمٜمبل 

 ًمإلؾمالم اًمٕمداء جوضمف ُمـ جفمٝمروه وُم٤م،  جوالً  سم٤مًمٞمٝمقد االطمتٙم٤مك ويم٤من،  قرةاعمٜم اعمديٜم٦م

 يمٚمام – قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اهلل حغم – اًمٙمريؿ ورؾمقًمف اًمديـ هذا قمغم اًم٘مْم٤مء وحم٤موًم٦م ، واعمسٚمٛملم

 ، هذا جوالً    طمٍمه٤م قمـ اعم٘م٤مم يْمٞمؼ اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ذم واًمٜمامذج ، اًمٗمرح٦م هلؿ جشمٞمح٧م

 يدقمقهؿ واألُمراء اعمٚمقك إمم يمتبف – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم –اًمٜمبل صم٤مٟمٞم٤ًم : قمٜمدُم٤م وضمف 

 "م وٟمّمف : اًمرو قمٔمٞمؿ هرىمؾ إمم – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم – يمت٤مسمف وُمٜمٝم٤م،  اإلؾمالم إمم ومٞمٝم٤م

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، ُمـ حمٛمد قمبد اهلل ورؾمقًمف إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم   ؾمالم قمغم ُمـ 

دقمقك سمدقم٤مي٦م اإلؾمالم جؾمٚمؿ شمسٚمؿ ، جؾمٚمؿ ي١مشمؽ اهلل جضمرك اشمبع اهلدى ، جُم٤م سمٕمد : وم٢مٟمك ج

 ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ژ و (2)ُمرشملم ، وم٢من شمقًمٞم٧م وم٢من قمٚمٞمؽ إصمؿ األريسٞملم 

                                                 

   25االؾمتنماق جهداومف ووؾم٤مئٚمف   د/حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدي   ص:   (1)

ريس سمقزن ومٕمٞمؾ ، ىم٤مل سمـ ؾمٞمده : األريس األيم٤مر، األريسٞمقن : عمع جريز ، وهق ُمٜمسقب إمم ج      (2)

جي اًمٗمالح ، وىمٞمؾ: هق األُمػم، وىمٞمؾ: إن األريسٞملم يٜمسبقن إمم قمبد اهلل سمـ جريس ، رضمؾ يم٤من 

، وىمٞمؾ: إٟمف ُمـ ىمقم  -قمٚمٞمف اًمسالم -شمٕمٔمٛمف اًمٜمّم٤مرى، اسمتدع ذم ديٜمٝمؿ جؿمٞم٤مء خم٤مًمٗم٦م ًمديـ قمٞمسك

                = 
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 ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

  (1)  ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

وال ري٥م جن هذا اًمٙمت٤مب اعمقضمف إمم ُمٚمؽ سمٜمل األحٗمر ىمد اؾمؽمقمك اٟمتب٤مهف هق 

ف وومٞمٝمؿ اًم٘مس٤موؾم٦م واًمرهب٤من ، وىمد وىمػ هرىمؾ جُم٤مم هذا اًمٙمت٤مب ـمقيالً ويمؼماء طم٤مؿمٞمت

 ُمتٗمٙمرًا وُمت٠مُمالً هؾ يدظمؾ ذم هذا اًمديـ  جم ال ؟ 

جُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚم٘مس٤موؾم٦م واًمرهب٤من  ومال ري٥م جن األُمر يم٤من خمتٚمٗم٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝمؿ ، ومٛمام 

ًمديـ قمـ ـمريؼ إيراد الؿمؽ ومٞمف جهنؿ ىمد وضمٝمقا إمم جهؾ ُمٚمتٝمؿ يمتب٤ًم حيذرون ومٞمٝم٤م ُمـ هذا ا

 جؿمٞم٤مء حتٛمؾ اًمدس واًمٓمٕمـ ذم هذا اًمديـ ، طمتك وًمق مل يّمٚمٜم٤م ؿمئ ُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م  

وٟمستٓمٞمع جن ٟمؼمهـ قمغم حح٦م ُم٤م ذهبٜم٤م إًمٞمف ُمـ ظمالل طمدي٨م هرىمؾ ُمع جيب ؾمٗمٞم٤من 

 ُم٤م سمٕمد  شم٤مًمٞم٦م  ُمرطمٚم٦م ذم احلدث هذا ورد وىمد –واًمذي جورده اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ذم ححٞمحف 

   هرىمؾ إمم يمت٤مسمف – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل غمح – اًمٜمبك جرؾمؾ

ًمذا ؾم٠مورد هذا احلدي٨م سمٓمقًمف ، ًمٜم٠مظمذ ُمٜمف سمٕمض اًمٗم٘مرات اًمتل شمؼمهـ قمغم حح٦م 

ُم٤م ذهبٜم٤م إًمٞمف ُمـ شمقضمٞمف يمت٥م ُمـ اًم٘مس٤موؾم٦م واًمرهب٤من إمم سمٜمل ضمٚمدهتؿ حيذروهنؿ ومٞمٝم٤م ُمـ 

 نماق جن شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٤مت يم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م اًمبذرة األومم ًمالؾمت -وال ري٥م  -هذا اًمديـ 

 جن " – قمٜمٝمام اهلل ريض –روى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ذم ححٞمحف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 

 ذم سم٤مًمِم٤مم دم٤مراً  ويم٤مٟمقا ىمريش ُمـ ريم٥م ذم إًمٞمف جرؾمؾ هرىمؾ جن جظمؼمه طمرب سمـ ؾمٗمٞم٤من جسم٤م

                                                                                                                        

ـمبٕم٦م دار  221/ 8،  39/ 1السمـ طمجر :  -ب٤مري سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ ٟمبل وم٘متٚمقه   اٟمٔمر: ومتح اًم=   

 هـ  )سمتٍمف(  1379اعمٕمروم٦م سمػموت 

  64ؾمقرة لل قمٛمران اآلي٦م: ( 1)

١١٤٤



   
 18 االصتغــزاق  بــني  اليغـــأٗ  ّاألٍـــــداف                     

ومٞمٝم٤م جسم٤م ؾمٗمٞم٤من ويمٗم٤مر ىمريش   (1) ُم٤مد – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم – اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل اعمدة 

ومدقم٤مهؿ ذم جمٚمسف وطمقًمف قمٔمامء اًمروم ، صمؿ دقم٤مهؿ  ودقم٤م سمؽمعم٤مٟمف :  وم٠مشمقه وهؿ سم٢مًمٞم٤مء ،

وم٘م٤مل :جيٙمؿ جىمرب ٟمسب٤ًم هبذا اًمرضمؾ اًمذي يزقمؿ جٟمف ٟمبل ؟ وم٘م٤مل جسمق ؾمٗمٞم٤من : وم٘مٚم٧م : جٟم٤م 

جىمرهبؿ ٟمسب٤ًم ، وم٘م٤مل: جدٟمقه ُمٜمل ، وىمرسمقا جحح٤مسمف وم٤مضمٕمٚمقهؿ قمٜمد فمٝمره ، صمؿ ىم٤مل ًمؽمعم٤مٟمف : 

وم٢من يمذسمٜمل ومٙمذسمقه   ومقاهلل ًمقال احلٞم٤مء ُمـ جن ي٠مصمروا قمكم  ىمؾ هلؿ : إين ؾم٤مئؾ هذا اًمرضمؾ

يمذسم٤ًم ًمٙمذسم٧م قمٜمف   صمؿ يم٤من جول ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمف جن ىم٤مل : يمٞمػ ٟمسبف ومٞمٙمؿ ؟ ىمٚم٧م : هق ومٞمٜم٤م 

ذو ٟمس٥م ، ىم٤مل: ومٝمؾ ىم٤مل هذا اًم٘مقل ُمٜمٙمؿ جطمد ىمط ىمبٚمف ؟ ىمٚم٧م : ال ، ىم٤مل : ومٝمؾ يم٤من ُمـ 

تبٕمقٟمف جم ضٕمٗم٤مؤهؿ ؟ وم٘مٚم٧م: سمؾ ضٕمٗم٤مؤهؿ لسم٤مئف ُمـ ُمٚمؽ ؟ ىمٚم٧م : ال ، وم٠مذاف اًمٜم٤مس ي

  ىم٤مل : جيزيدون جم يٜم٘مّمقن ؟ ىمٚم٧م: سمؾ يزيدون   ىم٤مل : ومٝمؾ يرشمد جطمد ُمٜمٝمؿ ؾمخٓم٦م ًمديٜمف 

سمٕمد جن يدظمؾ ومٞمف ؟ ىمٚم٧م : ال   ىم٤مل : ومٝمؾ يمٜمتؿ شمتٝمٛمقٟمف سم٤مًمٙمذب ىمبؾ جن ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل ؟ 

هق وم٤مقمؾ ومٞمٝم٤م ،  دري ُم٤مٟم ىمٚم٧م : ال   ىم٤مل : ومٝمؾ يٖمدر ؟ ىمٚم٧م : ال   وٟمحـ ُمٜمف ذم ُمدة ال

ىم٤مل: ومل متٙمٜمل يمٚمٛم٦م جدظمؾ ومٞمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م همػم هذه اًمٙمٚمٛم٦م  ىم٤مل : ومٝمؾ ىم٤مشمٚمتٛمقه ؟ ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ ، 

ىم٤مل : ومٙمٞمػ يم٤من ىمت٤مًمٙمؿ إي٤مه؟ ىمٚم٧م : احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ؾمج٤مل ، يٜم٤مل ُمٜم٤م وٟمٜم٤مل ُمٜمف ، ىم٤مل : 

، واشمريمقا ُم٤م ي٘مقل شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم  وال ُم٤مذا ي٠مُمريمؿ؟ ىمٚم٧م : ي٘مقل : اقمبدوا اهلل وطمده

لسم٤مؤيمؿ ، وي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة واًمّمدق واًمٕمٗم٤مف واًمّمٚم٦م ، وم٘م٤مل : ًمٚمؽمعم٤من ىمؾ ًمف : ؾم٠مًمتؽ 

قمـ ٟمسبف ومذيمرت جٟمف ومٞمٙمؿ ذو ٟمس٥م ، ومٙمذًمؽ اًمرؾمؾ شمبٕم٨م ذم ٟمس٥م ىمقُمٝم٤م ، وؾم٠مًمتؽ : 

هؾ ىم٤مل جطمد ُمٜمٙمؿ هذا اًم٘مقل ؟ ومذيمرت جن ال ، وم٘مٚم٧م: ًمق يم٤من جطمد ىم٤مل هذا اًم٘مقل ىمبٚمف 

ضمؾ ي٠مشمسك سم٘مقل ىمٞمؾ ىمبٚمف ، وؾم٠مًمتؽ هؾ يم٤من ُمـ لسم٤مئف ُمـ ُمٚمؽ ؟ ومذيمرت جن ال ًم٘مٚم٧م : ر

                                                 

 ٤1م جسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمتِمديد اًمدال جي ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ُمدة حٚمح   ومتح اًمب٤مري   السمـ طمجر : ُم٤مد ومٞمٝم  (1)
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،  ىمٚم٧م : ومٚمق يم٤من ُمـ لسم٤مئف ُمـ ُمٚمؽ ،  ىمٚم٧م : رضمؾ يٓمٚم٥م ُمٚمؽ جسمٞمف ، وؾم٠مًمتؽ هؾ يمٜمتؿ  

شمتٝمٛمقٟمف سم٤مًمٙمذب ىمبؾ جن ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل ؟ ومذيمرت جن ال  وم٘مد جقمرف جٟمف مل يٙمـ ًمٞمذر اًمٙمذب 

ًمتؽ جذاف اًمٜم٤مس  اشمبٕمقه جم ضٕمٗم٤مؤهؿ ؟ ومذيمرت جن قمغم اًمٜم٤مس ويٙمذب قمغم اهلل ، وؾم٠م

ضٕمٗم٤مءهؿ اشمبٕمقه وهؿ جشمب٤مع اًمرؾمؾ   وؾم٠مًمتؽ جيزيدون جم يٜم٘مّمقن ؟ ومذيمرت جهنؿ 

يزيدون ، ويمذًمؽ جُمر اإليامن طمتك يتؿ   وؾم٠مًمتؽ جيرشمد جطمد ؾمخٓم٦م ًمديٜمف سمٕمد جن يدظمؾ 

٠مًمتؽ هؾ يٖمدر ؟ ومٞمف ؟ ومذيمرت جن ال ، ويمذًمؽ اإليامن طملم خت٤مًمط سمِم٤مؿمتف اًم٘مٚمقب   وؾم

ومذيمرت جن ال ، ويمذًمؽ اًمرؾمؾ ال شمٖمدر   وؾم٠مًمتؽ سمام ي٠مُمريمؿ ؟ ومذيمرت جٟمف ي٠مُمريمؿ جن 

شمٕمبدوا اهلل وال شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم ويٜمٝم٤ميمؿ قمـ قمب٤مدة األوصم٤من وي٠مُمريمؿ سم٤مًمّمالة واًمّمدق 

واًمٕمٗم٤مف   وم٢من يم٤من ُم٤م شم٘مقل طمً٘م٤م ومسٞمٛمٚمؽ ُمقضع ىمدُمل ه٤مشملم   وىمد يمٜم٧م جقمٚمؿ جٟمف 

ـ جفمـ جٟمف ُمٜمٙمؿ ، ومٚمق جين جقمٚمؿ جين جظمٚمص إًمٞمف ًمتجِمٛم٧م ًم٘م٤مءه، وًمق يمٜم٧م ظم٤مرج ، مل جيم

 قمٔمٞمؿ إمم دطمٞم٦م سمف سمٕم٨م اًمذي قمٜمده ًمٖمسٚم٧م قمـ ىمدُمف   صمؿ دقم٤م سمٙمت٤مب رؾمقل اهلل 

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، ُمـ حمٛمد قمبد اهلل ورؾمقًمف  "، وم٢مذا ومٞمف :  هرىمؾ إمم ومدومٕمف  سمٍمى

شمبع اهلدى   جُم٤م سمٕمد : وم٢مين جدقمقك سمدقم٤مي٦م اإلؾمالم   إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم ؾمالم قمغم ُمـ ا

 ڤ ژجؾمٚمؿ شمسٚمؿ  جؾمٚمؿ ي١مشمؽ اهلل جضمرك ُمرشملم ، وم٢من شمقًمٞم٧م ومٕمٚمٞمؽ إصمؿ األريسٞملم و

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ

    (1)  ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ

قمٜمده اًمّمخ٥م ،  ؾمٗمٞم٤من : ومٚمام ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل ، وومرغ ُمـ ىمراءة اًمٙمت٤مب يمثر ىم٤مل جسمق
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وارشمٗمٕم٧م األحقات ، وجظمرضمٜم٤م ، وم٘مٚم٧م ألحح٤مسمك طملم جظمرضمٜم٤م :  ًم٘مد َجُِمَر َجُْمُر اسمـ جسمك  

 قمكم اإلؾمالم إٟمف خي٤مومف ُمٚمؽ سمٜمل األحٗمر، ومام  زًم٧م ُمقىمٜم٤ًم جٟمف ؾمٞمٔمٝمر طمتك جدظمؾ اهلل يمبِم٦م، 

 جن حيدث اًمِم٤مم ٟمّم٤مرى قمغم ؾم٘مٗم٤مً  –ح٤مطم٥م إيٚمٞم٤مء وهرىمؾ  -ويم٤من اسمـ اًمٜم٤مـمقر

ؾمتٜمٙمرٟم٤م ا ىمد:  سمٓم٤مرىمتف سمٕمض وم٘م٤مل،  اًمٜمٗمس ظمبٞم٨م يقُم٤مً  جحبح إيٚمٞم٤مء ىمدم طملم هرىمؾ

 هٞم٠مشمؽ 

ىم٤مل اسمـ اًمٜم٤مـمقر : ويم٤من هرىمؾ طمزاء يٜمٔمر ذم اًمٜمجقم وم٘م٤مل هلؿ طملم ؾم٠مًمقه : إين 

رجي٧م اًمٚمٞمٚم٦م طملم ٟمٔمرت ذم اًمٜمجقم ُمٚمؽ اخلت٤من ىمد فمٝمر، ومٛمـ خيتتـ ُمـ هذه األُم٦م؟ ىم٤مًمقا: 

ٛمٜمؽ ؿم٠مهنؿ ، وايمت٥م إمم ُمدائـ ُمٚمٙمؽ ومٞم٘متٚمقا ُمـ ومٞمٝمؿ ُمـ ًمٞمس خيتتـ إال اًمٞمٝمقد ، ومال هي

اًمٞمٝمقد ، ومبٞمٜمام هؿ قمغم جُمرهؿ ًجِِتَ هرىمؾ سمرضمؾ جرؾمؾ سمف ُمٚمؽ همس٤من خيؼم قمـ  ظمؼم رؾمقل 

هق جم ال ؟  جخمتتـ وم٤مٟمٔمروا اذهبقا:  ىم٤مل هرىمؾ اؾمتخؼمه ومٚمام – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم –اهلل 

قمـ اًمٕمرب وم٘م٤مل : هؿ خيتٜمقن ، وم٘م٤مل هرىمؾ : هذا ومٜمٔمروا إًمٞمف ومحدصمقه جٟمف خمتتـ ، وؾم٠مًمف 

ُمٚمؽ هذه األُم٦م ىمد فمٝمر  صمؿ يمت٥م هرىمؾ إمم ح٤مطم٥م ًمف سمروُمٞم٦م ، يم٤من ٟمٔمػمه ذم اًمٕمٚمؿ، 

وؾم٤مرهرىمؾ إمم محص ومٚمؿ يرم محص طمتك جشم٤مه يمت٤مب ُمـ ح٤مطمبف  يقاومؼ رجي هرىمؾ قمغم 

 (1) دؾمٙمرة ذم  روماًم ًمٕمٔمامء هرىمؾ وم٠مذن  ، ٟمبل وجٟمف –اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  حغم –ظمروج اًمٜمبل 

ًمف سمحٛمص ، صمؿ جُمر سم٠مسمقاهب٤م ومٖمٚم٘م٧م ، صمؿ اـمٚمع وم٘م٤مل : ي٤م ُمٕمنم اًمروم هؾ ًمٙمؿ رم اًمٗمالح 

واًمرؿمد وجن يثب٧م ُمٚمٙمٙمؿ ومتب٤ميٕمقا هذا اًمٜمبل ؟ ومح٤محقا طمٞمّم٦م محر اًمقطمش إمم األسمقاب 

ومقضمدوه٤م ىمد همٚم٘م٧م ، ومٚمام رجى هرىمؾ ٟمٗمرهتؿ  وجيس ُمـ اإليامن ىم٤مل: ردوهؿ قمكم، وىم٤مل : 

 ىمٚم٧م ُم٘م٤مًمتل لٟمٗم٤ًم جظمتؼم هب٤م ؿمدشمٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ وم٘مد رجي٧م ، ومسجدوا ًمف ، ورضقا قمٜمف ، إين

                                                 

 117/ 1اسمـ طمجر :  -٘مٍم اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري اًمدؾمٙمرة : سمٜم٤مء يم٤مًم (1)
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   (1)"ومٙم٤من ذًمؽ لظمر ؿم٠من هرىمؾ  

 : اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜم٘م٤مط قمغم ظمالًمف ُمـ ٟم٘مػ جن وٟمستٓمٞمع –هذا هق ٟمص احلدي٨م 

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم –جوالً : جن هرىمؾ وهق ُمٚمؽ اًمروم  يم٤من  قمغم ي٘ملم ُمـ سمٕمث٦م رؾمقل اهلل 

 ومسٞمٛمٚمؽ ، طم٘م٤مً  شم٘مقل ُم٤م يم٤من وم٢من ": ًمف ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من جيب ُمع طمديثف هن٤مي٦م ومٗمل  –

 ، وىمد يمٜم٧م جقمٚمؿ جٟمف ظم٤مرج مل جيمـ جقمٚمؿ جٟمف ُمٜمٙمؿ   ه٤مشملم ىمدُمل ُمقضع

ويمب٤مر رضم٤مل اًمدوًم٦م   واًمرهب٤من اًم٘مس٤موؾم٦م وومٞمٝمؿ –صم٤مٟمٞم٤ًم : جن هرىمؾ قمٜمدُم٤م عمع قمٔمامء اًمروم 

 ٟمٗمقراً  ذًمؽ ُمـ ٟمٗمروا – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم – لوقمرض قمٚمٞمٝمؿ جن يب٤ميٕمقا اًمٜمب

   " األسمقاب إمم اًمقطمش محر طمٞمّم٦م طم٤محقا"،  ؿمديداً 

وال ري٥م جٟمف ؾمٞمٙمقن ُمـ ه١مالء اًمبٓم٤مرىم٦م واًم٘مسس ُمـ ؾمٞمٙمت٥م يمت٤مسم٤ًم جو رؾم٤مًم٦م 

ؾمٞمام سمٕمدُم٤م رجوا  وال –اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  حغم –حيذر ومٞمٝم٤م سمٜمل ىمقُمف ُمـ اإليامن سمرؾمقل اهلل 

  (3)  ، ُمـ ؿمدة طمػمشمف (2)وطمػمهؿ طمتك إن سمٕمْمٝمؿ ظمرج ُمـ سمرٟمسف ُمـ جُمر هرىمؾ ُم٤م جومزقمٝمؿ 

اًمث٤مين : وهق شم٤مريخ االؾمتنماق يمحريم٦م ُمٜمٔمٛم٦م هل٤م ُمٜم٤مهجٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م  جُم٤م األُمر -

وجؾم٤مًمٞمبٝم٤م وُم١مؾمس٤مهت٤م ورضم٤مهل٤م   وم٘مد يم٤من ذًمؽ طملم ضم٤مء اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم اعمٞمالدي ، 

 ر االدم٤مه احل٘مٞم٘مل واعمٜمٔمؿ ًمالؾمتنماق   فمٝم -هٜم٤م  -وسمدج اًمٖمرب سم٤مؾمتٕمامر اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل 

 وهذا ُم٤م ؾم٠محتدث قمٜمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قمٜمد احلدي٨م قمـ ُمراطمؾ االؾمتنماق   

                                                 

رواه اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ذم ححٞمحف  يمت٤مب سمدء اًمقطمل   سم٤مب: يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل  (1)

 هـ  1447ححٞمح اًمبخ٤مري ـمبٕم٦م دار اسمـ يمثػم سمػموت اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  1/7حغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

قة ـمقيٚم٦م ورداء ذو يمٛملم يٚمبس سمٕمد االؾمتحامم ، اًمؼمٟمس : يمؾ صمقب رجؾمف ُمٜمف ُمٚمتزق سمف وىمٚمٜمس (2)

 (ت د) اًم٘م٤مهرة –، ـمبٕم٦م دار اًمدقمقة   52/ 1اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ، اسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ولظمرون 

  هـ1447اًم٘م٤مهرة   ط   اًمث٤مًمث٦م   –ـمبٕم٦م اعمٙمتب٦م اًمسٚمٗمٞم٦م  57/ 1اٟمٔمر : ومتح اًمب٤مري   السمـ طمجر :  (3)
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 ٕـالجاىح ــاملبح 
 ُ ــتغزاق ّمزاحلــذ االصـتارٓ

رهمؿ اظمتالف اًمب٤مطمثلم ذم حتديد اًمبداي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمالؾمتنماق إال جٟمف يٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ 

 : اًمت٤مزمؽمات شم٤مرخيٞم٦م قمغم اًمٜمحق شم٤مريخ االؾمتنماق إمم قمدة ُمراطمؾ جو وم

اعمرطمٚم٦م األومم : شمبدج سمٕمد ومتح األٟمدًمس ، وازده٤مر احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م ، ويمذًمؽ ضمزر  - 1

 اًمبحر اعمتقؾمط  ، وضمٜمقب إيٓم٤مًمٞم٤م ، وشمٜمتٝمل هذه اعمرطمٚم٦م سم٤مٟمتٝم٤مء احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م  

 ّمػ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنماعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : شمبدج سمٕمد احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م ، ومتتد إمم ُمٜمت - 2

 اعمٞمالدي شم٘مريب٤ًم        

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م : سمدجت ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم اعمٞمالدي قمغم وضمف اًمت٘مري٥م،   - 3

 واؾمتٛمرت إمم هن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  

   (1)اعمرطمٚم٦م اًمراسمٕم٦م : سمدجت سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وُم٤م زاًم٧م ُمستٛمرة طمتك اآلن  - 4

ف جوروسم٤م قمغم اًمنمق وطمْم٤مرشمف ، جو املزحل٘ األّىل :  أما ومٙم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م سمداي٦م شَمَٕمرًّ

 (2)قمغم طمد شمٕمبػم جطمد اًمب٤مطمثلم : ُمرطمٚم٦م االٟمبٝم٤مر سم٤محلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م واالدم٤مه إًمٞمٝم٤م  

وذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م جوروسم٤م هم٤مرىم٦م ذم فمٚمامت اًمتخٚمػ واجلٝمؾ ، ) طمٞم٨م يم٤مٟم٧م 

، وم٠مظمذت ؿمٕمقب جوروسم٤م  (3)يمٜمٞمس٦م ُمتسٚمٓم٦م ُمستبدة (شمٕمٞمش طمٞم٤مة مهجٞم٦م ي٤مئس٦م ذم فمالل 

 شمبح٨م قمـ جؾمب٤مب هنْم٦م اعمسٚمٛملم وجؾمب٤مب جمدهؿ وىمقهتؿ وشمٗمقىمٝمؿ ووحقهلؿ إمم ُمرايمز

                                                 

 ) سمدون(   75  ص :   اًمدؾمقىملث٤مًمث٦م   د / حمٛمد ظمّم٤مئص االؾمتنماق ذم ُمرطمٚمتف اًم  (1)

  63فم٤مهرة اٟمتِم٤مر اإلؾمالم وُمقىمػ سمٕمض اعمستنمىملم ُمٜمٝم٤م   د/ حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مد   ص :  (2)

    22االؾمتنماق ذم ُمٞمزان ٟم٘مد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل   د / جمحد قمبد اًمرطمٞمؿ اًمس٤ميح   ص :  (3)
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 اًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مدة ذم اًمٕم٤ممل اًمذي يم٤من ُمٕمرووم٤ًم لٟمذاك   

ومبدجوا يدرؾمقن قمٚمقم اعمسٚمٛملم وًمٖم٤مهتؿ ًمٕمٚمٝمؿ ئمٗمرون سمام يقىمٗمقن سمف هذا اًمتٞم٤مر  "

، وعم٤م  (1) "جو يٙمتسبقن ُمـ قمٚمقُمف ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ذم إٟم٘م٤مذهؿ ُمـ ختٚمٗمٝمؿ وضمٝمٚمٝمؿ اجلديد ، 

يم٤مٟم٧م احلريم٦م االؾمتنماىمٞم٦م ىمد سمدجت جومم ظمٓمقاهت٤م ذم رقم٤مي٦م اًمٙمٜمٞمس٦م ، ويم٤من اجلٞمؾ األول 

 "ُمـ اعمستنمىملم ُمـ اًمرهب٤من واًم٘مس٤موؾم٦م ، وم٘مد ادمف سمٕمض اًمرهب٤من اًمٖمرسمٞملم إمم األٟمدًمس 

ث٘مٗمقا ذم ُمدارؾمٝم٤م ، وشمرعمقا اًم٘مرلن واًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م إمم ًمٖم٤مهتؿ ، إسم٤من قمٔمٛمتٝم٤م وجمده٤م ، وشم

وشمتٚمٛمذوا قمغم قمٚمامء اعمسٚمٛملم ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم وظم٤مح٦م ذم اًمٗمٚمسٗم٦م واًمٓم٥م واًمري٤مضٞم٤مت ، 

اًمذى اٟمتخ٥م سم٤مسم٤م ًمٙمٜمٞمس٦م  " (2)ضمرسمرت  "وُمـ جوائؾ ه١مالء اًمرهب٤من ، اًمراه٥م اًمٗمرٟمز 

 اًمذى –  (3)سمٓمرس  "ٟمدًمس وقمقدشمف إمم سمالده ، وم سمٕمد شمٕمٚمٛمف ذم ُمٕم٤مهد األ 999روُم٤م قم٤مم 

 " 1187 –  (4) 1114 يمريٛمقن ضمػماردى "و ،" 1156 – 1492 – سم٤معمحؽمم ىمقُمف يسٛمٞمف

                                                 

   26 – 25:  االؾمتنماق   حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدى  ص  (1)

م ( ىمّمد األٟمدًمس وشمٕمٚمؿ ذم ُمدارس جؿمبٞمٚمٞم٦م وىمرـمب٦م ، طمتك 1443-938ضمرسمر دي جوراًمٞم٤مك ) (2)

جحبح جوؾمع قمٚمامء قمٍمه صم٘م٤موم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ، وعم٤م رضمع إمم روُم٤م اٟمتخ٥م طمؼما جقمٔمؿ ، ومٙم٤من جول سم٤مسم٤م 

ذم وـمٜمف ومرٟمس٤م ،  ومرٟمز ، وىمد جُمر سم٢مٟمِم٤مء ُمدرؾمتلم قمرسمٞمتلم األومم ذم روُم٤م ُم٘مر ظمالومتف واًمث٤مٟمٞم٦م

  1/124اٟمٔمر: اعمستنمىمقن   ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل : 

م اهتؿ سم٠مطمقال اعمسٞمحٞملم اًمذيـ 1122سمٓمرس اعمحؽمم : راه٥م ومرٟمز شمقمم رئ٤مؾم٦م دير يمٚمقين قم٤مم  (3)

ٞم٤م، شمرضمؿ اًم٘مرلن اًمٙمريؿ إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م ،وجًمػ يمتب٤م ذم يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن حت٧م طمٙمؿ اعمسٚمٛملم ذم جؾمب٤مٟم

  111-114ٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م اعمستنمىملم  د/ قمبد اًمرمحـ سمدوي ص:اًمرد قمغم اإلؾمالم   ا

م( ُمستنمق إيٓم٤مزم ، ىمّمد ـمٚمٞمٓمٚم٦م وشمٕمٚمؿ ذم ُمدارؾمٝم٤م طمتك 1187-1114ضمػمار دي يمريٛمقٟم٤م ) (4)

سمرع ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، وقمٙمػ قمغم ُمّمٜمٗم٤مهت٤م ، ومؽمضمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ال ي٘مؾ قمـ ؾمبٕم٦م وصمامٟملم يمت٤مسم٤م ذم 

٤م ، ـقم ذم جوروسمـ٤مر اًمٕمٚمـدت ُمع ُمثٞمالهت٤م إمم اٟمتِمـؽ ، ومٛمٝم٥م واًمري٤مضٞم٤مت واًمٗمٚمـاًمٗمٚمسٗم٦م واًمٓم

                = 
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 ، قمٚمامئٝمؿ جؿمٝمر وُم١مًمٗم٤مت ، اًمٕمرب صم٘م٤موم٦م ٟمنموا سمالدهؿ إمم اًمرهب٤من ه١مالء قم٤مد جن وسمٕمد 

ٕمرسمٞم٦م ، وجظمذت األديرة عمٕم٤مهد ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م جُمث٤مل ُمدرؾم٦م ) سم٤مدوي ( اًما جؾمس٧م صمؿ

واعمدارس اًمٖمرسمٞم٦م شمدرس ُم١مًمٗم٤مت اًمٕمرب اعمؽمعم٦م إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م     واؾمتٛمرت اجل٤مُمٕم٤مت 

    (1) "اًمٖمرسمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم يمت٥م اًمٕمرب وشمٕمتؼمه٤م اعمراضمع األحٚمٞم٦م ًمٚمدراؾم٦م ىمراسم٦م ؾمت٦م ىمرون

ذة وُمـ هٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل : إن اعمرطمٚم٦م األومم ًمالؾمتنماق يم٤مٟم٧م سمحؼ ُمرطمٚم٦م اًمتٚمٛم

 واألظمذ قمـ اعمسٚمٛملم   

 أبزس مسات ٍذِ املزحل٘ :

شمرعم٦م اًمٙمثػم ُمـ جُمٝم٤مت اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م وهل ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ ذم عمٞمع سمالد  - 1

، وىمد ىم٤مم رئٞمس جؾم٤مىمٗم٦م  ـمٚمٞمٓمٚم٦م )رايٛمقٟمدو األول( سم٢مٟمِم٤مء ُمٙمت٥م   (2) "جوروسم٤م يقُمئذ 

رعم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م م   وقمـ ـمريؼ هذا اعمٙمت٥م شمؿ شم 1134اعمؽمعملم قم٤مم 

واإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمٞمدان اًمٓم٥م واًمٗمٚمؽ واًمري٤مضٞم٤مت واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمٓمبٞمٕم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس 

"واعمٜمٓمؼ واًمسٞم٤مؾم٦م 
(3)     

ذم هذه اعمرطمٚم٦م فمٝمرت جول شمرعم٦م ًمٚم٘مرلن اًمٙمريؿ قمغم يد اًمراه٥م اإلٟمجٚمٞمزي اعمدقمق  - 2

عم٦م ًمٚم٘مرلن هق اإلٟمجٚمٞمزي م ، وي٘م٤مل : إن جول ُمـ ىم٤مم سمؽم1143قم٤مم  (4))هرُم٤من ( 

                                                                                                                        

-1/126 : اعمستنمىمقن   ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل ، وشمقذم ذم ـمٚمٞمٓمٚم٦م   اٟمٔمر  وشمقصمٞمؼ حٚمتٝم٤م سم٤مًمنمق=   

127  

   16 – 15  ص :   اًمسب٤مقملاالؾمتنماق واعمستنمىمقن ُم٤مهلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ   د / ُمّمٓمٗمك   (1)

   16  ص :  اًمسب٤مقملن ُم٤مهلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ   د / ُمّمٓمٗمك االؾمتنماق واعمستنمىمق اٟمٔمر:  (2)

 م  1946ـمبٕم٦م دار اعمٕم٤مرف اًم٘م٤مهرة   ط اًمث٤مًمث٦م  1/99اٟمٔمر اعمستنمىمقن : ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل   :   (3)

هرُم٤من اًمدعم٤مـمل:  ىمّمد األٟمٚمس ، وشمث٘مػ سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، واؿمؽمك ُمع روسمرت جوف شمِمسؽم ذم  (4)

                = 
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)روسمرت جوف يمٞمتقن( سمتِمجٞمع ورقم٤مي٦م اًمٙمٜمٞمس٦م ذم جوروسم٤م وسمتحريض ُمـ سمٓمرس  

 اًمراه٥م ، ويم٤مٟم٧م هذه اًمؽمعم٦م إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م    

وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر جن هذه اًمؽمعم٦م  مل شمٔمٝمر إمم طمٞمز اًمقضمقد ٟمٔمرًا خلقف اًمٙمٜمٞمس٦م 

ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ إؾمالُمٞم٦م رسمام شمس٤مقمد ذم اٟمتِم٤مر ُمـ شم٠مصمػمه٤م ذم اًمرجي اًمٕم٤مم اعمسٞمحل سمام شمٕمٓمٞمف 

اإلؾمالم سملم اعمسٞمحٞملم ، وًمذًمؽ فمٚم٧م هذه اًمؽمعم٦م طمبٞمس٦م دير ) يمٚمقين( سمجٜمقب ومرٟمس٤م 

    (1)م 1543ومل شمٔمٝمر إال ؾمٜم٦م 

شمبدج سمٕمد احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م ومتتد إمم ُمٜمتّمػ  اًم٘مرن اًمث٤مُمـ   أما املزحل٘ الجاىٔ٘ : 

 سمداي٦م اهلجقم اًمٗمٙمري قمغم اإلؾمالم واعمسٚمٛملم    اعمٞمالدي شم٘مريب٤ًم ، وم٘مد يم٤مٟم٧م قمنم

يم٤مٟم٧م قمٔم٦م هذه احلروب رم ٟمٗمقس "ومٕمٜمد ُم٤م سم٤مءت احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م سم٤مًمٗمِمؾ 

اًمّمٚمٞمبٞملم وضمقب حتقيؾ اعمٕمريم٦م ُمع اعمسٚمٛملم ُمـ طمرب ؾم٤مومرة ُمسٚمح٦م شمقىمٔمٝمؿ ُمـ 

رب ؾمب٤مهتؿ ، وشمٕمٞمدهؿ إمم جؾمس ديٜمٝمؿ ، وحتٞمل ومٞمٝمؿ روح اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ، إمم طم

ُم٘مٜمٕم٦م يدظمؾ ذم طمس٤مهب٤م اًمٖمزو اًمٗمٙمري واًمٜمٗمز واخلٚم٘مل ، واًمٖمزو احلْم٤مري واعمدين 

واالىمتّم٤مدي ، وجظمذ ُمٗمٙمروهؿ يْمٕمقن اخلٓمط ًمتٜمٗمٞمذ هذه احلروب اعم٘مٜمٕم٦م   وسمدج ضمٜمقد 

هذه احلروب اًم٘م٤مدُمقن سم٠مىمٜمٕم٦م ؿمتك يٜمٗمذون ظمٓمٓمٝم٤م  سمٙمؾ ُمٙمر وده٤مء وظمب٨م ، ُمتسؽميـ 

                                                                                                                        

اٟمٔمر: م  1172م ، وشمقذم قم٤مم 1143ًمالشمٞمٜمٞم٦م ، وم٠ممت٤مه٤م قم٤مم شمرعم٦م اًم٘مرلن اًمٙمريؿ إمم ا=   

  124/ 1ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل :   اعمستنمىمقن 

ـمبٕم٦م دار اآلوم٤مق  94اٟمٔمر: اعمستنمىمقن وشمرعم٦م اًم٘مرلن اًمٙمريؿ   د / حمٛمد ح٤مًمح اًمبٜمداق   ص :  (1)

زي٤مدي   ص : م ، واٟمٔمر : فم٤مهرة اٟمتِم٤مر اإلؾمالم   د/ حمٛمد ومتح اهلل اًم 1984سمػموت  –اجلديدة 

  ـمبٕم٦م اًمدار  99اٟمٔمر: االؾمتنماق وشم٤مريخ اإلؾمالم   د / وم٤مروق قمٛمر ومقزى   ص :     65

 األردن   -األهٚمٞم٦م سمٕمامن  

١١٥٢
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ٜم٤مقم٦م جو سمتحسلم ُمٔم٤مهر اعمدٟمٞم٦م ، جو سم٤مًمتٕم٤مون واعمحب٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ جو سم٤مًمتج٤مرة ، جو سم٤مًمّم 

   (1) "، جو سم٤مًمٓم٥م واعمستِمٗمٞم٤مت ، جو سم٤مخلؼمات اًمٗمٜمٞم٦م ذم خمتٚمػ جم٤مالت احلٞم٤مة 

وقمغم جصمر ذًمؽ سمدجت طمريم٦م ضم٤مدة ُمـ اًمرهب٤من ًمتٕمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م ظم٤مح٦م اًمٚمٖم٦م 

سم٤مريس ، وهمػمه٤م ، دروس قمرسمٞم٦م م ، جن شم١مؾمس ذم 1311وىم٣م جمٛمع ومٞمٜم٤م ؾمٜم٦م "اًمٕمرسمٞم٦م ، 

     (2)وقمؼماٟمٞم٦م ويمٚمداٟمٞم٦م 

صمؿ   "وهل ُم٤م قمروم٧م سمٙمراد اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م

شمبع ذًمؽ شم٠مؾمٞمس اعمٕم٤مهد اًمتل جٟمٞمط هب٤م محؾ جقمب٤مء اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م    وشمبع ذًمؽ سمدء 

ٞمٜمٞم٦م ، صمؿ جظمذت اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م األديرة ذم دراؾم٦م اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اعمؽمعم٦م إمم اًمالشم

  (3)"شمٕمتٛمد قمغم يمت٥م اعمسٚمٛملم وشمٕمتؼمه٤م اعمراضمع األحٚمٞم٦م ًمٚمدراؾم٦م 

 ٓلٙ : ّمً أٍه ما ميلً أٌ منٔش بُ ٍذِ املزحل٘ ما

جن االؾمتنماق مل يستٓمع جن يٖمزو اًمٕم٘مٚمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمام ؾمٓمره ُمـ جسم٤مـمٞمؾ، وإن يم٤من  " - 1

ؾمالم واعمسٚمٛملم واًمؽموي٩م هل٤م سملم األوروسمٞملم ، ىمد ٟمجح ذم اظمؽماع االهت٤مُم٤مت ضد اإل

وم٠مورصمٝمؿ سمذًمؽ طم٘مًدا قمغم هذا اًمديـ وجهٚمف ، وشمِمقهي٤م حل٘م٤مئ٘مف وشم٤مرخيف  طمتك سملم يمب٤مر 

اعمٗمٙمريـ ُمٜمٝمؿ ، ومامرشمـ ًمقصمر وهق ُمـ زقمامء اإلحالح ذم قمٍم اًمٜمٝمْم٦م يٜمت٘مد 

                                                 

ط  دار اًم٘مٚمؿ    24-23جضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م   قمبد اًمرمحـ طمسـ طمبٜمٙم٦م اعمٞمداين  ص: (1)

 م   2444اًمث٤مُمٜم٦م  دُمِمؼ ط 

 ط ،دار االقمتّم٤مم  19ؾمالم   د/قمغم ضمريِم٦م ولظمر   ص :اًمٗمٙمري ًمإلاٟمٔمر : جؾم٤مًمٞم٥م اًمٖمزو  (2)

 م   )سمتٍمف(  1977سم٤مًم٘م٤مهرة 

،  واالؾمتنماق واعمستنمىمقن  67فم٤مهرة اٟمتِم٤مر اإلؾمالم    د/حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدي   ص:  (3)

    16قمٚمٞمٝمؿ   د/ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص :  ُم٤مهلؿ وُم٤م

١١٥٣
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روسمرت "يؿ اًمتل ىم٤مم هب٤م الذقم٤ًم ذم ُم٘مدُم٦م اًمؽمعم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ًمٚم٘مرلن اًمٙمراإلؾمالم اٟمت٘م٤مدًا  

 ذم اًمرهب٤من سمف وحٗمف سمام  - وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم –، ويّمػ ٟمبل اإلؾمالم   (1) "شمِمسؽم

 يٛمثؾ وال،  اًمِمٝمقاٟمٞم٦م اًمٚمذات إال يتٕم٤مـمك ال رضمؾ ٟمٔمره ذم ومٝمق  اًمقؾمٓمك، اًمٕمّمقر

 ٟمٞم٦م  اإلٟمس٤م اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ ومْمٞمٚم٦م

ن شمٜمٔمٞمؿ جو شمٕم٤مون وشمٜمسٞمؼ قمٙمػ اعمستنمىمقن ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمغم دراؾم٦م اًمنمق دو - 2

 هلذا اًمٕم٤مم اًمتقضمٞمف ذم دوره٤م ًمٚمٙمٜمٞمس٦م يم٤من وإن - هم٤مًمًب٤م ومردى ٟمِم٤مط ومٝمق –سمٞمٜمٝمؿ 

   اًمٜمِم٤مط

مل يٙمـ اًمٜمِم٤مط االؾمتنماىمل ذم هذه اعمرطمٚم٦م ىمد ؿمٛمؾ يمؾ دول جوروسم٤م سمدرضم٦م ؾمقاء ،  - 3

مل شمٙمـ  وم٘مد يم٤مٟم٧م دول همرب جوروسم٤م جؾمبؼ ُمـ ؾمقاه٤م ذم هذا اًمٜمِم٤مط  ، وم٠معم٤مٟمٞم٤م ُمثاًل 

   (2)"إيٓم٤مًمٞم٤م ذم االهتامم سم٤مًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م   يمٗمرٟمس٤م جو

سمدجت ُمـ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم اعمٞمالدي قمغم وضمف  أما املزحل٘ الجالج٘ : 

م ،  ومتٕمتؼم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ 1945اًمت٘مري٥م ، واؾمتٛمرت طمتك  هن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 جهؿ وجظمٓمر ُمراطمؾ االؾمتنماق  

 ذم اًمٖمرب ومٞمف سمدج اًمذي اًمقىم٧م وهق –اعمٞمالدي  اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم ومحلم ضم٤مء "

 واعمٜمٔمؿ احل٘مٞم٘مل االدم٤مه فمٝمر – ممتٚمٙم٤مشمف قمغم واالؾمتٞمالء اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل اؾمتٕمامر

قماًم وختٓمٞمٓم٤ًم  ، دظمؾ ود دومًٕم٤م اًمٙمٜمٞمس٦م جطمْم٤من ذم االؾمتنماق يم٤من جن ومبٕمد،  ًمالؾمتنماق

                                                 

شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ ذم شمِمسؽم وٟمس٥م إًمٞمٝم٤م ، وىمّمد األٟمٚمس ، روسمرت جوف شمِمسؽم: ُمـ جه٤مزم يمٞمتقن ،  (1)

اًمدعم٤مـمل ذم شمرعم٦م اًم٘مرلن اًمٙمريؿ إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م ، وشمث٘مػ سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، واؿمؽمك ُمع هرُم٤من 

  124-1/123ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل :  اٟمٔمر: اعمستنمىمقن  م  1143وم٠ممت٤مه٤م قم٤مم 

 سمدون   84-78  ص :  دؾمقىملاٟمٔمر : االؾمتنماق ذم ُمرطمٚمتف اًمث٤مًمث٦م   د/ حمٛمد   (2)

١١٥٤
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رقم٤مي٦م ضمٝمقد اعمستنمىملم واًمتخٓمٞمط هل٤م ، وذًمؽ عم٤م  سمديالً  ًمٚمٙمٜمٞمس٦م ذم األورويباالؾمتٕمامر  

رله ُمـ طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م اًمتل شمٕملم ذم اًمتٛمٝمٞمد حلريم٦م االؾمتٕمامر 

، ويمذًمؽ شمس٤مقمد ذم شمثبٞم٧م دقم٤مئؿ االؾمتٕمامر داظمؾ األوـم٤من ،  اًمنمىملًمٚمٕم٤ممل  األورويب

دف  اًمسٞمٓمرة قمغم اًمنمق ، ويم٤من هلذا اًمتحقل جصمر ذم فمٝمقر االؾمتنماق يمٛم١مؾمس٦م همرسمٞم٦م هت

  (1) "وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ ؿمٝمدت هذه اعمرطمٚم٦م ٟمِم٤مـم٤ًم ُمٙمثٗم٤ًم ُمـ ىمبؾ اعمستنمىملم 

 هذه اعمرطمٚم٦م األُمقر اًمت٤مًمٞم٦م: ذموجهؿ ُم٤م يٛمٙمـ جن ٟمرحده وٟمٚمحٔمف *   

اؾمتٓم٤مع االؾمتنماق جن ي٘مقم سمدوره ظمػم ىمٞم٤مم ذم ظمدُم٦م اًمسٞم٤مؾم٦م االؾمتٕمامري٦م ،  - 1

جحبح االؾمتنماق يٛمثؾ اًمٓمريؼ اًمٕمٚمٛمل الطمتالل  وشمقـمدت اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام طمتك

 ذم يمٛمقفمٗملم – قم٤مم سمقضمف –اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م ، وجضحك اعمستنمىمقن يٕمٛمٚمقن 

 ًمدوهلؿ ُمستِم٤مريـ ويم٤مٟمقا ، واعمستٕمٛمرات اخل٤مرضمٞم٦م وزارِت ذم االؾمتخب٤مرات دوائر

 . (2)"سٞم٤مؾمٞم٦م واحلرسمٞم٦م ُمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م   اًم سمٛمقاىمٗمٝم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمام

اًمٕمالىم٦م سملم االؾمتنماق واالؾمتٕمامر ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتك ال ري٥م ومٞمٝم٤م ، وم٘مد  إن - 2

ظم٤مدُم٤م ًمالؾمتٕمامر اًمٕمسٙمري ، سمؾ هق اُمتداد ًمٚمحروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م  "يم٤من االؾمتنماق 

اًمتل مل شمٜمتف ، سمؾ حترص قمغم اخت٤مذ جؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م ًمٚمسٞمٓمرة قمغم اًمنمق ظم٤مح٦م 

جومٙم٤مرهؿ ، وحتريػ ُمٕمت٘مداهتؿ ،  اإلؾمالُمل ، ًمٖمزو قم٘مقل اعمسٚمٛملم ، وشمسٛمٞمؿ

واًمتِمٙمٞمؽ ذم صمقاسمتٝمؿ ، وشمٖمٞمػم قم٤مداهتؿ وشم٘م٤مًمٞمدهؿ ، وسومٝمؿ قمـ اًمتٛمسؽ سمديٜمٝمؿ 

وجظمالىمٝمؿ ، ومال شمٙمقن هلؿ وطمدة وال ىمقة ، سمؾ ئمٚمقن شم٤مسمٕملم ًمٚمٖمرب ، ُم٘مٚمديـ ًمف ذم 

                                                 

   28االؾمتنماق   د/ حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدى   ص :   (1)

 ) سمدون (   77  ص :   اًمدؾمقىملاالؾمتنماق   د / حمٛمد  (2)

١١٥٥
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ضمٝمقد اًمٖمرسمٞملم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ويمٞمٗمٞم٦م ُمقاضمٝمتٝم٤م   د/ ؾمٕمٞمد   "يمؾ رء  

م )دون 2417 -هـ 1438  اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 247-246اًمّم٤موي    ص: إؾمامقمٞمؾ 

 إؿم٤مرة جلٝم٦م اًمٓمبع(  

وهٙمذا ٟمجح االؾمتٕمامر ذم شمقفمٞمػ اعم١مؾمس٦م االؾمتنماىمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم ظمدُم٦م جهمراضف 

وىمد ٟمِم٠م رسم٤مط رؾمٛمل وصمٞمؼ سملم ه٤مشملم "، وحت٘مٞمؼ جهداومف اخلبٞمث٦م ذم سمالد اعمسٚمٛملم   

١مؾمس٦م االؾمتنماق  وىمد ظم٤مض ذم هذا ُمٕمٔمؿ اعم١مؾمستلم ُم١مؾمس٦م االؾمتٕمامر ، وُم

اعمستنمىملم اًمذيـ ارشمْمقا ألٟمٗمسٝمؿ جن يٙمقن قمٛمٚمٝمؿ وؾمٞمٚم٦م إلذالل اعمسٚمٛملم وإضٕم٤مف 

ؿم٠من اإلؾمالم وىمٞمٛمف ، وهذا قمٛمؾ يِمٕمر إزاءه اعمستنمىمقن اعمٜمّمٗمقن سم٤مخلجؾ واًمٕم٤مر، وذم 

ؽ جٟمف شمقضمد عم٤مقم٦م واألىمبح ُمـ ذًم "ذًمؽ ي٘مقل اعمستنمق األعم٤مين اعمٕم٤مس)اؾمتٞمٗم٤من ومٞمٚمد( : 

يسٛمقن جٟمٗمسٝمؿ ُمستنمىملم ؾمخروا ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ قمـ اإلؾمالم وشم٤مرخيف ذم ؾمبٞمؾ ُمٙم٤مومح٦م 

اإلؾمالم واعمسٚمٛملم ، وهذا واىمع ُم١ممل ، السمد جن يٕمؽمف سمف اعمستنمىمقن اعمخٚمّمقن 

  (1) "ًمرؾم٤مًمتٝمؿ سمٙمؾ ساطم٦م 

ن اًمٕمنميـ وهٙمذا يبدو ضمٚمٞم٤ًم جن اعمستنمىملم ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنماعمٞمالدي إمم اًم٘مر

اعمٞمالدي يم٤مٟمقا جظمٓمر وؾم٤مئؾ االطمتالل ، وجهنؿ درؾمقا اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م دراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ، 

ًمٞم٘مدُمقا ًمٚم٘م٤مدة اًمٕمسٙمريلم يمؾ جؾمب٤مب اًمٜمٍم قمغم هذه اًمِمٕمقب ، وهؿ ذم ؾمبٞمؾ ذًمؽ ال 

 ي٘مٞمٛمقن وزٟم٤ًم ًمٚمٛمقضققمٞم٦م وال ًمألُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

                                                 

ط   دار  47االؾمتنماق واخلٚمٗمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٍماع احلْم٤مري   د / حمٛمقد محدي زىمزوق   ص :    (1)

 اًمنمىم٤موي  د / حمٛمد قمبد اهلل   اإلؾمالُملقمغم اًمٗمٙمر  واالؾمتنماق واًمٖم٤مرة       اعمٕم٤مرف  ) سمدون (

   64زىمزوق   ص :  محدي  د / حمٛمقد  اًمٖمريب   واٟمٔمر : اإلؾمالم ذم اًمٗمٙمر  22  ص : 

١١٥٦



   
 34 االصتغــزاق  بــني  اليغـــأٗ  ّاألٍـــــداف                     

 ّمً مسات ٍذِ املزحل٘ : 

ؾمتنماىمٞم٦م ذم خمتٚمػ سمٚمدان جوروسم٤م ، هذه اجلٛمٕمٞم٤مت يم٤مٟم٧م شمدقمق إٟمِم٤مء اجلٛمٕمٞم٤مت اال - 1

إمم قم٘مد اعم١ممترات االؾمتنماىمٞم٦م ، وشمْمع هل٤م ضمداول جقمامهل٤م    ويم٤مٟم٧م هذه اجلٛمٕمٞم٤مت 

سم٤مإلض٤موم٦م إمم إذاومٝم٤م قمغم اعم١ممترات االؾمتنماىمٞم٦م شمبذل يمؾ ضمٝمقده٤م ذم دراؾم٦م اًمنمق 

واًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، ًمت٘مدم ًمٚمحٙمقُم٤مت  وجدي٤مٟمف وشم٤مرخيف وصم٘م٤مومتف وال ؾمٞمام اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

رم لظمر يمؾ قم٤مم شم٘مريرًا ال يْمؿ سملم دومتٞمف احل٘م٤مئؼ اًمتل متٚمٞمٝم٤م اًمٕمداًم٦م ويِمٝمد هل٤م اًمقاىمع 

، وإٟمام يٜمٓمقي قمغم ؾمٛمقم ُمـ احل٘مد ُمع يمثػم ُمـ اًمتزيٞمػ واعمٖم٤مًمٓم٦م   يمؾ ذًمؽ ُمـ 

  (1)ؿمٕمقسمف جضمؾ حت٘مٞمؼ لُم٤مل اًمٖمرب ذم اهلٞمٛمٜم٦م قمغم اًمنمق وهن٥م صمرواشمف ، واؾمتٕمامر

جن اعمستنمىملم جظمذوا يٕمٛمٚمقن قمغم عمع ؿمٛمٚمٝمؿ وشمٜمسٞمؼ ضمٝمدهؿ ، دمغم هذا ذم اعم١ممتر  - 2

م ، ويم٤من سمٕمد ذًمؽ 1873االؾمتنماىمل اًمدوزم اًمذي قم٘مد ألول ُمرة ذم سم٤مريس قم٤مم 

   (2)يٕم٘مد يمؾ قم٤مُملم صمؿ يمؾ صمالصم٦م جقمقام جو جرسمٕم٦م ذم سمٕمض األطمٞم٤من

شمْمؿ ممثٚملم قمـ يمؾ اعمستنمىملم  ذم خمتٚمػ اًمبٚمدان    وذم هذه اًمٚم٘م٤مءات اًمتل يم٤مٟم٧م        

ظم٤مح٦م اإلؾمالُمل    -طمقل اًمنمق يم٤مٟم٧م شمٚم٘مك األسمح٤مث واًمدراؾم٤مت اًمتل شمدور

وشم٤مرخيف ، وشمراصمف اًمٕم٘م٤مئدي واًمٗمٙمري ، وُم٤م يم٤مٟم٧م سمقضمف قم٤مم شمٕمرض ًمقؾم٤مئؾ 

 اًمٜمٝمقض سمف واحلرص قمغم شم٘مدُمف واؾمت٘مالًمف   

، وشمس٤مسمؼ اجلٛمٞمع ذم هذا اعمٞمدان سمِمتك ضم٦م ؾمقاءسمدردظمؾ االؾمتنماق يمؾ دول جوروسم٤م   - 3

 ممٙمـ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ   األؾمب٤مب ، ال اٟمتّم٤مرًا  ًمٚمحؼ ، وإٟمام طمرح٤ًم قمغم اًمٗمقز سم٠ميمؼم ىمدر

                                                 

   84  ص :   اًمدؾمقىملاالؾمتنماق   د / حمٛمد   (1)

ٕمٝمد   ـمبٕم٦م ُم278اٟمٔمر : اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ذم جوروسم٤م   د / ُمٞمِم٤مل ضمح٤م   ص :  (2)

   79  د / حمٛمد اًمدؾمقىمل   ص :    واٟمٔمر: االؾمتنماق اإلٟمامء اًمٕمريب   سمػموت ) د   ت(
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فمٝمقر االؾمتنماق األُمريٙمل ، وهق وإن يم٤من اُمتدادًا   ًمالؾمتنماق اإلٟمجٚمٞمزي ،   - 4 

ج٤مل ، وإن مل يتح٘مؼ ُم٤م وشمٓمٚمع ٟمحق اًمسٞمٓمرة االؾمتٕمامري٦م ، وُمٜم٤مومس٦م جوروسم٤م ذم هذا اعم

ؾمٕمك إًمٞمف إال رم اًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي ، ومٗمل االضمتامع اًمسٜمقي األول ًمٚمجٛمٕمٞم٦م 

م جؿم٤مر رئٞمس اجلٛمٕمٞم٦م إمم جن اًمٜمِم٤مط االؾمتنماىمل 1843اًمنمىمٞم٦م األُمريٙمٞم٦م قم٤مم 

شم٘مرير قمـ  ذماألُمريٙمل يٜمبٖمل جن ي٘متٗمل ظمٓمقات االؾمتنماق اإلٟمجٚمٞمزي ، وضم٤مء 

  (1)ألُمريٙمل جٟمف قمٛمؾ رضوري حلامي٦م األُمـ اًم٘مقُملاًمٜمِم٤مط االؾمتنماىمل ا

فمٝمقر ُم٤م يٛمٙمـ جن ٟمسٛمٞمف االؾمتنماق اًمنمىمل ، وٟمٕمٜمل سمف ذًمؽ االؾمتنماق اًمذي  - 5

ذم ُمس٤مقمدة ذىمٞم٦م ال شمديـ سم٤مإلؾمالم يمروؾمٞم٤م ، وىم٤مم االؾمتنماق سمدور يمبػم ىم٤مُم٧م سمف دول 

  (2)ـمـ اًمٕمريب اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ًمٚمتٖمٚمٖمؾ ذم ومٚمسٓملم ، وإٟمِم٤مء وـمـ ًمٚمٞمٝمقد ذم ىمٚم٥م اًمق

اؾمتٛمرت ذم هذه اعمرطمٚم٦م وال ؾمٞمام ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مُمـ قمنم واًمت٤مؾمع قمنم ُمـ اعمٞمالد   - 6

إمم جوروسم٤م وهمػمه٤م ، وىمد شمرضمؿ ىمدر ُمٜمف إمم اًمٚمٖم٤مت  اإلؾمالُملطمريم٦م ٟم٘مؾ اًمؽماث 

األضمٜمبٞم٦م ، ويم٤من ضمؾ ُم٤م شمرضمؿ ظم٤مح٤ًم  سم٤مألدب واًمٚمٖم٦م واًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ، يمام ـمبع 

 سم٠مس سمف ، وهذا اًمذي ـمبع يتٜم٤مول هم٤مًمب٤ًم ُم٤م يتٜم٤موًمف اًم٘مدر اًمذي شمرضمؿ ُمـ ُمٜمف ىمدر ال

  (3) ىمْم٤مي٤م األدب واًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ

ُمـ اعمستنمىملم إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ، وجىم٤مم سمٕمْمٝمؿ ذم رسمققمف ُمدة ، ويم٤من  رطمؾ يمثػم - 7

ُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٛمؾ ضم٤مؾمقؾم٤ًم ويزقمؿ جٟمف ُمسٚمؿ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ رهم٥م ذم دراؾم٦م هذا اًمٕم٤ممل 

                                                 

   81اًمس٤مسمؼ   ص :   (1)

   ) سمدون (   25 – 24اٟمٔمر االؾمتنماق اًمرود   ًمألؾمت٤مذ / حمٛمد جمحد ؿمٝم٤مب   ص :  (2)

  ـمبٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمػموت  25اٟمٓمر : اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م   عمجٛمققم٦م ُمـ اعمستنمىملم ص :  (3)

 م   1973اًمٕمرسمٞم٦م   
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ُمِم٤مهدة وُمٕم٤ميٜم٦م ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ي٘مقم سم٤مًمتبِمػم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ شمقمم اًمتدريس ذم  قمـ 

 .  (1)اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ، يمام جن ُمٜمٝمؿ ُمـ دظمؾ اعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمْمقًا هب٤م 

شمتٚمٛمذ يمثػم ُمـ اًمٓمالب اعمسٚمٛملم قمغم جيدي اعمستنمىملم وه١مالء اًمذيـ درؾمقا ًمٓمالسمٜم٤م  - 8

اسمٜم٤م وًمٖمتٜم٤م وشم٤مرخيٜم٤م ، وهؿ يٜمٔمرون إمم هذا اًمؽماث مل يدرؾمقا هلؿ إال شمنميٕم٤مشمٜم٤م ولد

يمٚمف ٟمٔمرة همػم ُمقضققمٞم٦م ، وم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمستٛمد ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين ، ولداسمٜم٤م 

يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع اهلج٤مء واالؾمتجداء   وًمٖمتٜم٤م ال شمّمٚمح ًمٚمحٞم٤مة اًمٕمٍمي٦م ، إهن٤م ًمٖم٦م 

ُمٚمٗمؼ وُمِمقه يسقده  ُمٕم٘مدة حٕمب٦م شمْمٞمؼ قمـ اؾمتٞمٕم٤مب اًمٕمٚمقم واعمبتٙمرات ، وشم٤مرخيٜم٤م

 . (2)االومؽماء طمتك ومٞمام روي ُمـ جطم٤مدي٨م قمـ ظم٤مشمؿ األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم  

قمٙمػ اعمستنمىمقن ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمغم دراؾم٦م اإلؾمالم واعمسٚمٛملم ىمدياًم وطمديث٤ًم  ومل  - 9

يدقمقا ضم٤مٟمب٤ًم ُمـ ضمقاٟم٥م صم٘م٤مومتٜم٤م إال ويمتبقا ومٞمف ، وٟمنموا قمٜمف ، وهؿ إمم هذا جيمثروا 

٘مرلن اًمٙمريؿ ، وسمٕمض جم٤مُمع اًمسٜم٦م ، يمام جهنؿ قمٛمٚمقا اًمٗمٝم٤مرس اعمتٜمققم٦م ُمـ شمرعم٦م اًم

)اًم٘مرلن واًمسٜم٦م( ًمٚمتنميع اإلؾمالُمل ، وجحدروا اعمقؾمققم٤مت  واًمث٤ميناألول  ًمٚمٛمّمدر

اخل٤مح٦م سمت٤مرخيٜم٤م وشمراصمٜم٤م ، وطم٤موًمقا طمٍم ُم٤م ظمٚمٗمف اًمسٚمػ ُمـ لصم٤مر قمٚمٛمٞم٦م ُمبٕمثرة رم 

  (3) ؿمتك اعمٙمتب٤مت ذم يمؾ دول اًمٕم٤ممل شم٘مريب٤مً 

متٞمزت هذه اعمرطمٚم٦م سمتٖمػم ؿمٙمكم ذم األؾمٚمقب اًمذي يم٤من يٜمتٝمجف اعمستنمىمقن ذم  - 14

اهلجقم قمغم اإلؾمالم ، طمٞم٨م اٟمت٘مٚمقا ُمـ اهلجقم اعمب٤مذ إمم اهلجقم اعمستؽم جو اخلٗمل ، 

                                                 

   82االؾمتنماق   د / حمٛمد اًمدؾمقىمل   ص :   (1)

 اًمس٤مسمؼ   ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م   (2)

   74 – 69اٟمٔمر : فم٤مهرة اٟمتِم٤مر اإلؾمالم   د / حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدي   ص :  (3)
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وم٢مذا يمٜم٤م ذم اعمراطمؾ اًمس٤مسم٘م٦م ٟمرى يمت٤مسم٤مت ال شمتقرع ذم إفمٝم٤مر طم٘مده٤م قمغم اإلؾمالم ،  

ٟمرى جؾمٚمقسم٤ًم ضمديدًا ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف اإلٟمّم٤مف ، وًمٙمـ قمٜمد اًمتدىمٞمؼ وم٢مٟمٜم٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م 

       (1)ومٞمف ال دمد إال اًمتِمٙمٞمؽ واًمدس واًمٙمٞمد ًمإلؾمالم وجهٚمف 

وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمبؼ ٟمدرك جن هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ جظمٓمر ُمراطمؾ االؾمتنماق ومٗمٞمٝم٤م همزا 

، وجراد ًمٜم٤م جن اًمٕم٘مقل وسمٚمبؾ األومٙم٤مر ، وىمدم دراؾم٤مت شمٜم٤موًم٧م يمؾ ضمقاٟم٥م صم٘م٤مومتٜم٤م وشم٤مرخيٜم٤م 

ٟمدرس شمراصمٜم٤م ُمـ ُمٜمٔمقر اًمٗمٙمر اًمٙمٜمز ، ويم٠من اًمِمٕمقر اًمٖمريب سم٤مًمٗمقىمٞم٦م ، ويم٠من اًمنمىمل 

دوٟمف طمْم٤مرة وقمٚماًم ، جوطمك إمم اعمستنمق جٟمف جطمؼ ُمـ اًمنمىمل سمٗمٝمؿ شمراصمف وصم٘م٤مومتف ، 

 مل شمٖم٤مدر ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٗمٙمر اًمتلوشم٘مديٛمف ًمف ، ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت اعمختٚمٗم٦م 

  قمرض٧م هل٤م وىم٤مًم٧م يمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م  اإلؾمالُمل إال

 ٘  : ــ٘ الزابعــاملزحل 

م ، وُم٤م زاًم٧م ُمستٛمرة  طمتك اآلن ، ومٝمذه 1945سمدجت سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

اعمرطمٚم٦م شمٕمد اُمتدادًا ُمتٓمقرًا ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ، وإن يم٤مٟم٧م اًمسٛم٦م اًمٖم٤مًمب٦م قمٚمٞمٝم٤م هل اؾمتٛمرار 

 اعمقاىمػ اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم  

 شمٖمٞمػم رم ظمٓمٓمٝمؿ واعمبنمون اعمستنمىمقن قمدل " –  ً جيْم٤م –ذه اعمرطمٚم٦م ورم ه -

جومٙم٤مر األومراد اعمسٚمٛملم إمم وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ وجومٙم٤مرهؿ ، إمم شمٖمٞمػم اإلؾمالم ٟمٗمسف سم٢مقمٓم٤مء 

شمٗمسػمات ًمف خمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤ًم ، وؿمـ طمريم٦م ُمٜمٔمٛم٦م إلقم٤مدة سمٜم٤مئف ُمـ اًمداظمؾ ، وىمد شمبٜم٧م ُمٕمٔمؿ 

 (2)"ًمٓمريؼ يمت٤مسم٤مت اعمستنمىملم اعمٕم٤مسة هذا ا

                                                 

   74دى   ص : فم٤مهرة اٟمتِم٤مر اإلؾمالم   د / حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤م (1)

    53  ص :  اًمنمىم٤مويالؾمتنماق دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م شم٘مقيٛمٞم٦م   د / حمٛمد قمبد اهلل ا (2)
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وىمد طمرص اعمستنمىمقن ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمغم إسمراز حقرة ُمِمقه٦م ًمإلؾمالم  - 

واعمسٚمٛملم ذم اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م ، وذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم اًمٖمرب سمقضمف قم٤مم ، وذم 

جُمريٙم٤م سمقضمف ظم٤مص ، وُم٤م زاًم٧م شمٜمنم اًمٙمت٥م واعم٘م٤مالت دون شمقىمػ قمـ اإلؾمالم 

   واعمسٚمٛملم 

 ٓلٙ :  اليت متتد إىل ْٓميا ٍذا ما مً أٍه مسات ٍذِ املزحل٘

االؾمتٛمرار ذم قم٘مد اعم١ممترات وشمٓمقير جؾمٚمقهب٤م ، وشمقؾمٞمع دائرة قمْمقيتٝم٤م ، ويمذًمؽ  - 1

 زي٤مدة قمدد اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل سمدجت  شمّمدر ذم يمؾ سمٚمد جورويب  شم٘مريب٤ًم  

ؽ ٟمتٞمج٦م ازدي٤مد ٟمِم٤مط جىمس٤مم اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ، وذًم - 2

 ًمألقمداد اًمٙمبػمة ُمـ اًمٓمالب اًمقاومديـ قمغم هذه األىمس٤مم ًمٚمدراؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م   

االٟمخٗم٤مض اًمقاضح ذم ُمستقى قمٛمؾ اعمستنمىملم ، طمٞم٨م مل ٟمٕمد ٟمرى ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ  - 3

اعمستنمىملم اًمذيـ يٗمٜمقن جقمامرهؿ ذم حت٘مٞمؼ خمٓمقط جو ذم عمع ؿمت٤مت ُم١مًمػ ُمٜمدصمر ذم 

الؾمتنماىمل ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمبح٨م ال يزال طمتك يقُمٜم٤م جُم٤ميمـ ُمتٗمرىم٦م ، قمغم جن اعمٜمٝم٩م ا

هذا يسػم قمغم ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م اًمذي سمدج سمف ، يمام جن االرشمب٤مط سملم اعمستنمىملم وسملم 

اًمدوائر االؾمتٕمامري٦م واًمٙمٜمسٞم٦م ال يزال ىم٤مئاًم طمتك اآلن ، سمؾ رسمام زاد هذا االرشمب٤مط 

ٓم٤مع ُمٕمف اعمستنمىمقن يمثػمًا ٟمتٞمج٦م ًمٚمدقمؿ اعمستٛمر ُمـ احلٙمقُم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م واًمذي اؾمت

 شمٖمٞمػم جؾم٤مًمٞمبف ووؾم٤مئٚمف وشمٓمقيره٤م سمتٓمقر اًمٔمروف واألطمقال   

وسمٕمد اًمقىمقف قمغم ُمراطمؾ االؾمتنماق وسمٞم٤من اعمخ٤مـمر اًمتل شمٜمٓمقي قمٚمٞمٝم٤م ، وُم٤م يبٞمتف 

ه١مالء اعمستنمىمقن ًمديٜمٜم٤م وألُمتٜم٤م ُمـ ذ ُمستٓمػم وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مح٤مي٦م ًمٕم٘مٞمدشمٜم٤م ووضمقدٟم٤م 

ؼ ختٓمٞمط قمٚمٛمل ُمدروس عمٜم٤مهْم٦م ذًمؽ اًمٕمدوان واحلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمف وٟمٍمة ًمديٜمٜم٤م جن ٟمٕمٛمؾ ووم

وسملم ُم٤م يريده سمٜم٤م وال ٟمٚم٘مل سم٤مالً ًمتٚمؽ اعمزاقمؿ اًمتل شمردد ذم سمٕمض اعم١مًمٗم٤مت واعم١ممترات 
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وحت٤مول جن شمٚم٘مل قمغم االؾمتنماق ه٤مًم٦م ُمـ اإليمب٤مر واإلضمالل وجٟمف ي٘مقم سمدور اًمسٗم٤مرة  

ًمسٞم٤مؾم٦م ، جو ٟمزقم٤مت اًمتٕمّم٥م اًمديٜمل ، ومٝمذا اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم اًمنمق واًمٖمرب سمٕمٞمدًا قمـ جهقاء ا

جؾمٚمقب ضمديد ذم اًمتْمٚمٞمؾ ، وُمٜمٝم٩م طمدي٨م ذم اًمٖمزو اًمٗمٙمري ، وُم٤م مل ٟمٙمـ جي٘م٤مفم٤ًم عم٤م يبٞم٧م 

ًمٜم٤م ، ويٛمقه سمف قمٚمٞمٜم٤م وم٢من اًمٕم٤مىمب٦م ؾمتٙمقن وظمٞمٛم٦م ، ألهن٤م ؾمت٘متؾ اًمٗمٙمر واًمقضمدان ، 

قمـ قم٘مٞمدشمٜم٤م وٟمٗم٘مد ذم وشمزطمزطمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم قمـ جح٤مًمتٜم٤م وُم٘مقُم٤مت وضمقدٟم٤م ومٜمّمبح همرسم٤مء 

  (  1)    ژ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ژ ءرهذه احل٤مًم٦م يمؾ 

 

 

  

                                                 

 44ؾمقرة احل٩م : ُمـ اآلي٦م : ( 1)
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 حــح الجالــاملبح 
 تغزاقــع االصــدّاف

 ًم٘مد شمٜمققم٧م دواومع االؾمتنماق ، وًمٕمؾ جسمرز هذه اًمدواومع ُم٤م يكم :

 :  ٕــع الدٓيــ: الداف أّاًل

ول ًمالؾمتنماق ال ٟمحت٤مج إمم اؾمتٜمت٤مج وضمٝمد ذم اًمبح٨م ًمٜمتٕمرف إمم اًمداومع األ "

قمٜمد اًمٖمرسمٞملم وهق اًمداومع اًمديٜمل ،  وم٘مد سمدج سم٤مًمرهب٤من ، واؾمتٛمر يمذًمؽ طمتك قمٍمٟم٤م احل٤مرض 

   وه١مالء يم٤من هيٛمٝمؿ جن يٓمٕمٜمقا ذم اإلؾمالم ويِمقهقا حم٤مؾمٜمف ًمٞمثبتقا جلامهػمهؿ اًمتك 

وىمد يم٤من يقُمئذ اخلّمؿ اًمقطمٞمد ًمٚمٛمسٞمحٞم٦م رم ٟمٔمر  -ختْمع ًمزقم٤مُمتٝمؿ اًمديٜمٞم٦م جن اإلؾمالم 

يستحؼ االٟمتِم٤مر ، وجن اعمسٚمٛملم ىمقم مه٩م ًمّمقص وؾمٗم٤ميمقا دُم٤مء ،  ديـ ال -رسمٞملم اًمٖم

  (1)"حيثٝمؿ ديٜمٝمؿ قمغم اعمٚمذات اجلسدي٦م ، ويبٕمدهؿ قمـ يمؾ ؾمٛمق روطمل وظمٚم٘مل 

هق إظمراج اعمسٚمٛملم ُمـ ديٜمٝمؿ ، وم٢من جُمٙمـ شمٜمّمػمهؿ  "واهلدف ُمـ هذا اًمداومع : 

ُمرضمق حي٘مؼ ًمٚمٜمّم٤مرى ُمٜم٤مومع وُمّم٤مًمح ومذاك ، وإال وم٢مسم٘م٤مؤهؿ ال ديـ هلؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم هدف 

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م واؾمتٕمامري٦م وهمػم ذًمؽ  ، وُمـ جضمؾ حت٘مٞمؼ هذا اًمداومع اختذوا وؾم٤مئؾ 

  "يمثػمة ُمٜمٝم٤م :

 شمِمقيف اإلؾمالم واًمتِمٙمٞمؽ رم جؾمسف ، وشمقضمٞمف اعمٓم٤مقمـ ًمف    - 1

ٚمؿ شمِمقيف اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل وشمِمقيف طمْم٤مرة اعمسٚمٛملم ويمؾ ُم٤م يتّمؾ سم٤مإلؾمالم ُمـ قم - 2

 وجدب وشمراث   

                                                 

  ط  دار  19-18االؾمتنماق واعمستنمىمقن ُم٤مهلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ   د/ ُمّمٓمٗمك اًمب٤مقمك   ص:  (1)

 م   1998اًمسالم   ط  األومم 
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ٟمبش احلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م وإطمٞم٤مء ُمٕم٤مرومٝم٤م ، وسمٕم٨م اًمٓمقائػ اًمْم٤مًم٦م واحلريم٤مت  - 3 

 اهلداُم٦م اًم٘مديٛم٦م  

 اعمسٞمحٞم٦م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ وجطمٙم٤مم    ذمشمزيلم ُم٤م  - 4

 اإلؾمالُمل ُم٘متبس ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين    اًمٗم٘مفادقم٤مء جن  - 5

 ع اًمتٓمقر احلْم٤مري   ادقم٤مء جن جطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ال شمتالءم ُم - 6

 اًمدقمقة إمم ٟمبذ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، وشمبديؾ ـمري٘م٦م يمت٤مسمتٝم٤م   - 7

شمٜمٗمػم اعمسٚمٛملم ُمـ ديٜمٝمؿ ومحٚمٝمؿ قمغم يمراهٞمتف ، واؾمتدراضمٝمؿ ًمألظمذ سم٤محلْم٤مرة اعم٤مدي٦م  - 8

احلديث٦م ، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٖمري٤مت ًمٚمٜمٗمقس ، وُمرضٞم٤مت ًمألهقاء ، ولرسات ًمٚمِمٝمقات 

 (1)، وسم٤مهرات ًمٚمٜمٔمر  

 :  االصتعنارٖٔا : الدافع ثاى

مل يٞم٠مس اًمّمٚمٞمبٞمقن سمٕمد هزيٛمتٝمؿ ذم احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م ُمـ اًمٕمقدة إمم اطمتالل سمالد   

يمؾ ؿمئقهن٤م ُمـ قم٘مٞمدة وقم٤مدات وجظمالق وصمروات  ذماعمسٚمٛملم ، وم٤مدمٝمقا ًمدراؾم٦م هذه اًمبالد 

ُمقاـمـ  وًمٖم٤مت وشم٤مريخ وهمػم ذًمؽ مم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ضمٖمراومٞم٦م وؾمٙم٤من  سمٖمٞم٦م جن يتٕمرومقا إمم

  (2)"اًم٘مقة ومٞمٝم٤م ومٞمْمٕمٗمقه٤م ، وإمم ُمقاـمـ اًمْمٕمػ ومٞمٖمتٜمٛمقه٤م

ىمد ُمٝمد اًمسبٞمؾ ًمالؾمتٕمامر ًمٙمل حيتؾ سمالد  "وهذا اًمدور اًمذي ىم٤مم سمف اعمستنمىمقن 

                                                 

ـمبٕم٦م دار  129-128  ص:  اعمٞمداينطمسـ طمبٜمٙم٦م رمحـ جضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م   قمبد اًم (1)

 م  2444دُمِمؼ ط اًمث٤مُمٜم٦م  –اًم٘مٚمؿ 

  اًمسب٤مقمل  واٟمٔمر : االؾمتنماق واعمستنمىمقن ُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ   د/ ُمّمٓمٗمك 129اًمس٤مسمؼ: ص:  (2)

    24-19ص :

١١٦٤



   
 38 االصتغــزاق  بــني  اليغـــأٗ  ّاألٍـــــداف                     

اعمسٚمٛملم سم٠ميرس اًمسبؾ وجىمٍمه٤م ُمٕم٤ًم، ومٚمؿ يٙمد يٜمتٝمل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي إال وىمد  

سمٞم٦م سمّمٗم٦م ظم٤مح٦م ، ومقضٕم٧م ومرٟمس٤م يده٤م قمغم اطمتؾ اًمٖمرب ُمٕمٔمؿ اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمر

ؾمقري٤م وًمبٜم٤من وُمٕمٔمؿ دول ؿمامل إومري٘مٞم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ، ووضٕم٧م إٟمجٚمؽما يده٤م قمغم ُمٍم 

واًمسقدان واًمٕمراق واألردن وومٚمسٓملم ، ويمثػم ُمـ إُم٤مرات اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب واًمٞمٛمـ ، وسمدج 

ٕم٤مف روح االؾمتٕمامر يتٕم٤مُمؾ سم٠مؾمٚمقب ضمديد ُمع ؿمٕمقب هذه اعمٜم٤مـمؼ ، طمٞم٨م قمٛمؾ قمغم إض

اعم٘م٤موُم٦م رم ٟمٗمقس اعمسٚمٛملم ، ًمٞمجٕمؾ ُمٜمٝمؿ ؿمٕمقسم٤ًم ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتٕمامر ومٙمرًا وصم٘م٤موم٦م وطمْم٤مرة 

وقم٘مٞمدة ، وهذا جظمٓمر ُم٤م جحٞم٥م سمف اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ، ىم٤مسمٚمٞمتف ًمالؾمتٕمامر سم٠مؿمٙم٤مًمف وجؾم٤مًمٞمبف 

  (1)"احلديث٦م واعمٕم٤مسة 

 ويم٤من ُمـ جظمٓمر وؾم٤مئؾ االؾمتٕمامر ذم حت٘مٞمؼ ُمآرسمف ُم٤م يغم : 

ًمتِمٙمٞمؽ سمٗم٤مئدة ُم٤م ذم جيدي اعمسٚمٛملم ُمـ شمراث ، وسمام قمٜمدهؿ ُمـ قم٘مٞمدة وذيٕم٦م ا - 1

وىمٞمؿ إٟمس٤مٟمٞم٦م   واًمٖمرض ُمـ ذًمؽ جن يٗم٘مدوا صم٘متٝمؿ سم٠مٟمٗمسٝمؿ ، ويرمتقا ذم جطمْم٤من 

اًمٖمرب ، يستجدون ُمٜمف اعم٘م٤ميٞمس األظمالىمٞم٦م ، واعمب٤مدئ واًمٕم٘م٤مئد ، واحلٚمقل عمِم٤ميمٚمٝمؿ 

اًمسٚمقك ، ًمٞمتؿ ًمٚمٖمرب سمذًمؽ إظمْم٤مع اعمسٚمٛملم احلٞم٤مشمٞم٦م واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد وجٟمقاع 

 وصم٘م٤مومتف إظمْم٤مقم٤ًم يم٤مُماًل   ف حلْم٤مرشم

إطمالل ُمٗم٤مهٞمؿ ضمديدة جو إطمٞم٤مء ُمٗم٤مهٞمؿ ضم٤مهٚمٞم٦م ُم٤مشم٧م ُمٜمذ متٙمـ اإلؾمالم ُمـ ىمٚمقب  - 2

اعمسٚمٛملم ، يم٤مًم٘مقُمٞم٤مت اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ، واًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م ، واآلؿمقري٦م ، واًمٙمردي٦م ،  واًمؽميمٞم٦م ، 

ٞمتسٜمك هلؿ شمِمتٞم٧م ؿمٛمؾ األُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمقاطمدة ، اًمتل واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،  وٟمحق ذًمؽ ، ًم

                                                 

نم ـمبٕم٦م دار ىمب٤مء ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜم 21-24االؾمتنماق واًمتبِمػم   د / حمٛمد اًمسٞمد اجلٚمٞمٜمد   ص:  (1)

 )سمدون ت ( 
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  (1)"دمٛمٕمٝم٤م راسمٓم٦م واطمدة هل وطمدة اًمديـ  

 اًمتبِمػم سمحْم٤مرة اًمٖمرب اعم٤مدي٦م واالٟمٗمت٤مح قمٚمٞمٝم٤م    - 3

ًمٖم٦م اًم٘مرلن وجطمد اعم٘مقُم٤مت األؾم٤مؾمٞم٦م   حم٤موًم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مقمتب٤مره٤م - 4

 (2)ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م  

جن االؾمتنماق ذم سمدايتف  يم٤من حمٙمقُم٤ًم  سم٤مًمٜمقازع اًمديٜمٞم٦م "ًمذيمر هٜم٤م وُمـ اجلدير سم٤م

واًمٕمٚمٛمٞم٦م  وم٤مًمٙمٜمٞمس٦م وُم١مؾمس٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م هل اًمققم٤مء ًمالؾمتنماق رم هذه اعمرطمٚم٦م ، وُمٜمٝم٤م 

يتحرك ، وسم٢مُمٙم٤مٟم٤مهت٤م يٕمٛمؾ ، وطملم اضمت٤مح اًمٗمٙمر االؾمتٕمامري جوروسم٤م وشمٓمٚمٕم٧م اًمدول 

شمس٤مقمدهؿ  اًمتلاطمت٤مج ه١مالء إمم اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت األوروسمٞم٦م إمم اؾمتٕمامر اًمٕم٤ممل اًمنمىمل 

اعمستنمىملم ىمقاًم٥م ضم٤مهزة ذات قمالىم٦م  ذمذم حت٘مٞمؼ شمٓمٚمٕم٤مهتؿ االؾمتٕمامري٦م ، وىمد وضمدوا 

  (3)متٝمد حلريم٦م االؾمتٕمامر اًمتلىمقي٦م سم٤مًمنمق ، وقمغم دراي٦م يم٤مومٞم٦م سم٤مًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت 

ر سم٠من اعمسٞمحٞم٦م ؾمتٙمقن ىم٤مقمدة جىمٜمع اعمستنمىمقن زقمامء االؾمتٕمام "ورم اًمقىم٧م ذاشمف 

، وسمذًمؽ ؾمٝمؾ االؾمتٕمامر ًمٚمٛمستنمىملم ُمٝمٛمتٝمؿ،  اإلؾمالُملاالؾمتٕمامر اًمٖمريب قمغم اًمنمق 

وسمسط قمٚمٞمٝمؿ مح٤ميتف ، وزودهؿ سم٤معم٤مل واًمسٚمٓم٤من ، ومٛمٙمـ االؾمتٕمامر ًمٚمٛمستنمىملم ذم اًمبالد 

  (4)اخل٤مضٕم٦م حلٙمٛمف جو ٟمٗمقذه ًمٞمٜمنموا ومٞمٝم٤م ومٚمسٗمتٝمؿ، وحي٘م٘مقا جهداومٝمؿ

                                                 

  واٟمٔمر : االؾمتنماق 129جضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م   قمبد اًمرمحـ اعمٞمداين   ص : (1)

    21-24واعمستنمىمقن   د / ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص : 

احلٛمالت اًمتبِمػمي٦م واحلريم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م سملم اعم٤ميض واحل٤مرض   د/ضمؼم حمٛمد طمسـ  (2)

    ٤82مر اإلؾمالم   د/ حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدى   ص: واٟمٔمر : فم٤مهرة اٟمتِم)سمدون( 2/38ضمؼم:

 39-38االؾمتنماق   د / حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدى   ص :   (3)

احلٛمالت اًمتبِمػمي٦م واحلريم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م سملم اعم٤ميض واحل٤مرض   د / ضمؼم حمٛمد طمسـ  (4) 

 2/44ضمؼم 
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٤م شمؿ اًمتٕم٤مون واًمتالطمؿ سملم االؾمتنماق واالؾمتٕمامر، ودظمؾ اعمستنمىمقن ذم وُمـ هٜم 

ُمرطمٚم٦م ضمديدة هل اعمرطمٚم٦م االؾمتٕمامري٦م ، وىمد شمؿ هذا اًمتٕم٤مون سم٠مؿمٙم٤مل وحقر ؿمتك ،  ٟمذيمر 

 ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ال احلٍم ُم٤م يغم:

هذه ؾم٤مهؿ شمٜم٘مؾ اعمستنمىملم وشمرطم٤مهلؿ ذم سمٚمدان اًمٕم٤ممل اًمنمىمل، وُم٤م ٟمت٩م قمـ  " - 1

اًمرطمالت ُمـ ُم١مًمٗم٤مت ذم إقمٓم٤مء حقرة واضح٦م ًمّمٜم٤مع اًم٘مرار اًمٖمريب ذم اظمتٞم٤مر 

سمٞمٜمٝمؿ، ورسمام ال  اًمنمىملاألُمٙمٜم٦م اعمالئٛم٦م ًمتقضمٞمف ضمٞمقؿمٝمؿ، وذم شمقزيع رىمٕم٦م اًمٕم٤ممل 

اًمٙمقٟم٧م دي  " وضع ظمٓمتف سمٙمت٤مب ذميٕمرف اًمٙمثػمون جن ٟم٤مسمٚمٞمقن سمقٟم٤مسمرت شم٠مصمر 

وؾمقري٤م( اًمذى فمٝمر رم     ٚم٦م رم ُمٍم)رطم -اعمستنمق واًمرطم٤مًم٦م اًمٗمرٟمز -" ومقًمٜمل

م  ، وىمد حتدث رم يمت٤مسمف قمـ اإلؾمالم سمّمقرة خت٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م  وىمد 1787جمٚمديـ قم٤مم 

اقمتؼم اًمنمق ًمٞمس جيمثر ُمـ ُمٙم٤من يٛمٙمـ ًمٗمرٟمس٤م جن حت٘مؼ ومٞمف ُمٓم٤مُمٕمٝم٤م 

  (1) "االؾمتٕمامري٦م   

إمم اجلزيرة  ُم٤م ىم٤مم سمف اعمستنمق اإلٟمجٚمٞمزي )ومٞمٚمبل( اًمذي شمرجس سمٕمث٤مت سمريٓم٤مٟمٞم٦م  - 2 

اًمٕمرسمٞم٦م واألردن ، ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م دمقاًمف شمزويد جضمٝمزة اعمخ٤مسمرات اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م سمخرائط 

  (2)وُمٕمٚمقُم٤مت ُمتٜمققم٦م وه٤مُم٦م 

ومم٤م ي١ميمد ًمٜم٤م اًمّمٚم٦م اًم٘مقي٦م سملم االؾمتنماق واالؾمتٕمامر ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اعمستنمىملم 

 األيم٤مديٛملقمٛمٚمٝمؿ  اًمذيـ قمٛمٚمقا ضب٤مـم٤ًم  ذم اجلٞمقش األوروسمٞم٦م ، ومٝم١مالء عمٕمقا إمم ضم٤مٟم٥م

                                                 

   41 – 44االؾمتنماق   د / حمٛمد ومتح اهلل اًمزي٤مدى   ص :   (1)

اًمس٤مسمؼ   ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م   واٟمٔمر : ُمستنمىمقن ضم٤مُمٕمٞمقن ؾمٞم٤مؾمٞمقن جمٛمٕمٞمقن   د / ٟمذير محدان    (2)

  ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اًمّمديؼ سم٤مًمٓم٤مئػ ) د   ت (    26 – 25ص : 
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وراء طمريم٦م  االؾمتٕمامريقمٛماًل  اؾمتٕمامري٤ًم هق اًمذى ُمـ ظمالًمف ٟم١ميمد قمغم وضمقد اًمداومع  

 (1)االؾمتنماق   

 ثالجا:  الدافع االقتصادٖ )التجارٖ(:

شمدومع اإلٟمس٤من دائاًم احل٤مضم٦م االىمتّم٤مدي٦م الًمتامس ؾمبؾ اًمٕمٞمش قمؼم األرايض واًمبح٤مر 

دف يِمٝمر ؾمالطمف ، ويستٕملم سم٘مقشمف وسمٓمِمف ُم٤م وضمد رم عمٞمع سم٘م٤مع اًمٕم٤ممل ، وسمسب٥م هذا اهل

ًمذًمؽ ؾمبٞماًل  ، ي٠مظمذ وحيتؾ ، ويسٚم٥م ويٜمٝم٥م ، ويسٞمٓمر ويستٕمبد ، وهيدم وخيرب ، 

 (2)ويٖم٤مُمر سمحٞم٤مشمف ، وي٘م٤مُمر سمحٞم٤مة اآلظمريـ   

اًمتك طمرض٧م يمثػمًا ُمـ  "وًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٜمقاطمل االىمتّم٤مدي٦م ُمـ جؿمد اًمدواومع 

ىمٞم٦م ، رهمب٦م سمٖمزو اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م همزوًا اىمتّم٤مدي٤ًم  ، اًمٖمرسمٞملم قمغم اًمدراؾم٤مت االؾمتنما

هيدومقن ُمٜمف إمم االؾمتٞمالء قمغم اًمثروات األرضٞم٦م ، واؾمتٖمالل اعمقارد اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ، واحلّمقل 

قمٚمٞمٝم٤م سم٠مسمخس األصمامن ، وإُم٤مشم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ، ًمتٙمقن سمالد اعمسٚمٛملم سمالد اؾمتٝمالك عم٤م 

هذا اًمداومع وضمٝم٧م اعم١مؾمس٤مت االىمتّم٤مدي٦م اًمٖمرسمٞم٦م شمّمدره اعمّم٤مٟمع اآلًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م   وضٛمـ 

ُمـ هيتٛمقن سم٤مًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م ًمٞمٙمقٟمقا وؾمٓم٤مءهؿ ورؾمٚمٝمؿ وُمستِم٤مرهيؿ واعمؽمعملم 

  (3)"هلؿ ذم ُمٝمامهتؿ وُمٓم٤مًمبٝمؿ االىمتّم٤مدي٦م 

ي٘مدم اقمؽماوم٤ًم سحي٤ًم سمدقمؿ اعم١مؾمس٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م  (4)وه٤م هق اعمستنمق )رودى سم٤مرت( 

                                                 

   43اًمس٤مسمؼ : ص  :    (1)

حلريم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م سملم اعم٤ميض واحل٤مرض    د/ ضمؼم حمٛمد طمسـ ضمؼم    احلٛمالت اًمتبِمػمي٦م وا  (2) 

2/44   

    134جضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م   د/ قمبد اًمرمحـ اعمٞمداٟمك   ص:  (3)

رة يٙمثر ومٞمٝم٤م اًم٘مس٤موؾم٦م ، ـ٤م ُمـ جؾمـقب جعم٤مٟمٞمـم سمجٜم1941رودي سم٤مرت : ُمستنمق جعم٤مين وًمد قم٤مم   (4)

                = 
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وٟمحـ عمٞمٕم٤ًم  اعمتٛمتٕملم هبذه اًمٜمٔمؿ  ٟمٕمؽمف ؿم٤ميمريـ سم٠من اعمجتٛمع  "ًمٚمٛمستنمىملم ومٞم٘مقل :  

ممثالً رم احلٙمقُم٤مت  واعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م يْمع حت٧م شمٍمومٜم٤م  اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمالزُم٦م إلضمراء 

  (1) "سمحقث االؾمتنماق ، وًمٚمحٗم٤مظ قمغم ٟمِم٤مـمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمل ذم هذا اعمْمامر 

٤مل ، ي٘مقل اًمِمٞمخ جسمق وهٜم٤مك ومريؼ لظمر دظمؾ ُمٞمدان االؾمتنماق سمداومع يمس٥م اعم

يمثػم ُمـ جحح٤مب اعمٙمتب٤مت اًمتج٤مري٦م  واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م يِمجٕمقن ٟمنم  ":  (2)احلسـ اًمٜمدوى

اعم١مًمٗم٤مت واًمٙمت٥م اًمتل شمدورطمقل اإلؾمالُمٞم٤مت واًمنمىمٞم٤مت ، وينمومقن قمغم ٟمنمه٤م عم٤م 

 يرون هل٤م ُمـ ؾمقق ٟم٤موم٘م٦م ذم جوروسم٤م ولؾمٞم٤م ، وشمٜم٤مل هذه اعم١مًمٗم٤مت ُمـ اًم٘مبقل واإلقمج٤مب ُم٤م 

جيٕمٚمٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م االٟمتِم٤مر، يمثػمة اًمذيقع ، وهك وال ؿمؽ وؾمٞمٚم٦م ًمتج٤مرة راسمح٦م ، ويمس٥م 

                                                                                                                        

م قملم جؾمت٤مذا 1951م ، وذم قم٤مم 1924وطمّمؾ قمغم اًمديمتقراة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م شمقسمٜمجـ قم٤مم =   

م   1983ٟمت٤مج قمٚمٛمل ًمف هق شمرعم٦م ًمٚم٘مرلن إمم اًمٚمٖم٦م األعم٤مٟمٞم٦م ، وشمقذم قم٤مم  ًمإلؾمالُمٞم٤مت ، وجهؿ

 –ـمبٕم٦م دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  62اٟمٔمر : ُمقؾمققمـ٦م اعمستنمىملم ، د/ قمبد اًمرمحـ سمدوي   ص:

 م 1992 اًمث٤مًمث٦م  ط ، سمػموت

شمرعمـ٦م د / اًمدراؾمـــ٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞمــ٦م رم اجل٤مُمٕمــ٤مت األعم٤مٟمٞمــ٦م   رودى سمـــ٤مرت    (1)

  11ُمّمٓمٗمك ُم٤مهر    ص / 

 وًمد ، - قمٜمف اهلل ريض–جسمق احلسـ اًمٜمدوي : يٜمتٝمل ٟمسبف إمم  ؾمٞمدٟم٤م احلسـ سمـ قمكم سمـ جيب ـم٤مًم٥م   (2)

 اًمٕمريب اًم٘مسؿ ذم ًمٙمٝمٜمق سمج٤مُمٕم٦م اًمتحؼ   سم٤مهلٜمد اًمِمامًمٞم٦م اًمقالي٦م ذم -سمريكم راي سمٛمديري٦م شمٙمٞمف سم٘مري٦م

 ٤م ذم دارُمدرؾم قملم صمؿ ، ولداهب٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم جدب وم٤مضؾ ؿمٝم٤مدة قمغم وطمّمؾ ، م1927 قم٤مم

م، وًمف قمدة ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م : ُم٤مذا ظمرس اًمٕم٤ممل سم٤مٟمحٓم٤مط 1934اًمٕمٚمقم ًمٜمدوة اًمٕمٚمامء سم٤مهلٜمد قم٤مم 

م   اٟمٔمر : اًمسٞمد جسمق احلسـ 1999اعمسٚمٛملم ، وًمف ضمٝمد ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ، وشمقذم قم٤مم 

 )سمدون(  64-54ؿمقق: ص: راًمٜمدوي طمٞم٤مشمــف و إؾمٝم٤مُم٤مشمـــف ، د /ؿم٤ميم
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  (1)"جُمقال ظمٓمػمة  

حتّمٞمؾ األُمقال واعمٓم٤مُمع  "ومم٤م ؾمبؼ يتبلم ًمٜم٤م جن اهلدف ُمـ هذا اًمداومع هق 

 ، واالؾمتٞمالء واًمسٞمٓمرة قمغم عمٞمع ظمػمات اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م (2)"االىمتّم٤مدي٦م 

 ٕ :ـنع العلـ: الداف اًـرابع

 هذا اًمداومع  يسػم ذم ادم٤مهلم :

 االجتاه األول : دافع علمي خالص )ىزيه( . -

 : دافع علمي غري ىزيه .  الثايناالجتاه  -

جىمبٚمقا قمغم اًمدراؾم٤مت  "ومٞمٛمثٚمف ومئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا ُمـ اعمستنمىملم اًمذيـ  االجتاه األول:

٤م ، وصم٘م٤موم٤مهت٤م ، وًمٖم٤مهت٤م االؾمتنماىمٞم٦م سمداومع ُمـ طم٥م االـمالع قمغم طمْم٤مرات األُمؿ ، وجدي٤مهن

ُمـ اعمستنمىملم جىمؾ ُمـ همػمهؿ ظمٓم٠م ذم ومٝمؿ اإلؾمالم وشمراصمف ، ألهنؿ مل  ويم٤من ه١مالء اًمٜمٗمر

يٙمقٟمقا يتٕمٛمدون جن يدؾمقا جو حيرومقا ، يمذًمؽ ضم٤مءت سمحقث ه١مالء جىمرب إمم احلؼ وإمم 

تدى اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمسٚمٞمؿ ُمـ جسمح٤مث اجلٛمٝمرة اًمٖم٤مًمب٦م ُمـ اعمستنمىملم ، سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ اه

   (3)"سمدراؾمتف إمم اإلؾمالم  

اًمذي ىم٤مل ذم يمت٤مسمف  (4)وُمـ جُمثٚم٦م ه١مالء اًمب٤مطمثلم اعمٜمّمٗملم اعمستنمق )يم٤مراليؾ( 

                                                 

اًمٍماع  سملم اًمٗمٙمرة اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م  ذم األىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م   اًمِمٞمخ / جسمق احلسـ  (1)

 م  1983 ط   دار اًم٘مٚمؿ  188اًمٜمدوى   ص: 

  131جضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م   قمبداًمرمحـ اعمٞمداٟمك   ص: (2)

  132 -131: ص:  اعمٞمداينمحـ جضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م    اًمِمٞمخ  قمبداًمر (3)

شمقُم٤مس يم٤مرًمٞمؾ : ُمستنمق ومرٟمز ، ُمـ لصم٤مره يمت٤مب األسمٓم٤مل ، وىمد قم٘مد ومٞمف ومّمال رائٕم٤م قمـ اًمٜمبل  (4)

                = 

١١٧٠



   
 44 االصتغــزاق  بــني  اليغـــأٗ  ّاألٍـــــداف                     

ًم٘مد جحبح ُمـ جيمؼم اًمٕم٤مر قمغم يمؾ ومرد ُمتٛمدن ذم هذا اًمٕمٍم جن يّمٖمل إمم ُم٤م  "األسمٓم٤مل  

ئمـ ُمـ جن ديـ اإلؾمالم يمذب ، وجن حمٛمدًا ظمداع ُمزور، ولن ًمٜم٤م جن ٟمح٤مرب ُم٤م يِم٤مع ُمـ 

، وم٢من اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل جداه٤م ذًمؽ اًمرؾمقل ُم٤مزاًم٧م اًمرساج ُمثؾ هذه األىمقال اًمسخٞمٗم٦م اعمخجٚم٦م

ىمرٟم٤ًم ًمٜمحق ُم٤مئتل ُمٚمٞمقن ُمـ اًمٜم٤مس جُمث٤مًمٜم٤م، ظمٚم٘مٝمؿ اهلل اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م ،  اعمٜمػم ُمدة اصمٜمل قمنم

 جيم٤من جطمديمؿ ئمـ جن هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل قم٤مش هب٤م وُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م ه١مالء اعماليلم اًمٗم٤مئت٦م احلٍم

جن اًمٙمذب  جسمدًا ، ومٚمق اًمرجيواإلطمّم٤مء جيمذوسم٦م وظمداقم٤ًم ؟ جُم٤م جٟم٤م ومال جؾمتٓمٞمع جن جرى هذا 

 هذا اًمرواج ويّم٤مدوم٤من ُمٜمٝمؿ ذًمؽ اًمتّمديؼ واًم٘مبقل ومام واًمٖمش يروضم٤من قمٜمد ظمٚمؼ اهلل

  (1)"وجضٚمقًم٦م ، يم٤من األومم هب٤م جال ختٚمؼ اًمٜم٤مس إال سمٚمف وجم٤مٟملم ، وُم٤م احلٞم٤مة إال ؾمخػ وقمب٨م 

م ، واًمذي يم٤من 1774-1716وُمـ ه١مالء اعمستنمق األعم٤مين )يقه٤من رايسٙمف( 

ذم إجي٤مد ُمٙم٤من سم٤مرز ًمٚمدراؾم٤مت واطمدًا ُمـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م رم قمٍمه ، وإًمٞمف يرضمع اًمٗمْمؾ 

اًمٕمرسمٞم٦م ذم جعم٤مٟمٞم٤م ، وًمٙمـ قمٍمه وُمٕم٤مسيف دم٤مهٚمقه ،  وطم٤مرسمف رضم٤مل اًمالهقت ُمتٝمٛمٞمٜمف 

سم٤مًمزٟمدىم٦م ، وًمٕمؾ ذًمؽ يرضمع إمم ُمقىمٗمف اإلجي٤ميب ُمـ اإلؾمالم ، وم٘مد اُمتدح اًمديـ اإلؾمالُمل 

 ب جوسم٤مًمٙمذ  -حغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمبلذم يمت٤مب ًمف سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م ، ورومض وحػ 

 (2)"اًمتْمٚمٞمؾ

                                                                                                                        

اٟمٔمر: م  1881ـــ٦م األؾمتـــ٤مذ قمكم جدهؿ ، شمقذم قمـــ٤مم اًمٕمرسمٞم إمم ومٜم٘مٚمف  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم =

  481/ 2ٟمجٞمــــ٥م اًمٕم٘مٞم٘مل :  اعمستنمىمــــقن 

ط   اًمث٤مًمث٦م   ُمٓمبٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمعم٦م  65إلؾمالم واحلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ، حمٛمد يمرد قمغم   ص: ا (1)

 اًم٘م٤مهرة )د ت (    -واًمٜمنم  

ٟم٘مال ً قمـ  43-42االؾمتنماق سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمتْمٚمٞمؾ   د/ إؾمامقمٞمؾ قمغم حمٛمد   ص :   (2)

   44-43زوق   ص: زىم محدي  د/حمٛمقد  احلْم٤مرياالؾمتنماق واخلٚمٗمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٍماع 
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وإٟمف عمـ دواقمل األؾمػ جٟمف يمٚمام فمٝمر ذم جوروسم٤م جطمد اعمٜمّمٗملم ممـ ال خيِمقن ذم  

احلؼ ًمقُم٦م الئؿ وىمٗم٧م األىمالم اعمقفمٗم٦م ذم وزارة اعمستٕمٛمرات شمٚمقم وختٓمئ ، طمتك وحػ 

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم – اًمٜمبلاعم١مرخ اإلٟمجٚمٞمزي )ضمٞمبقن ( سم٠مٟمف يم٤مشم٥م وصمٜمل ، ألٟمف جصمٜمك قمغم 

 ذم يرق مل مم٤م – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم –ثف ُمبٕم وىم٧م اعمسٞمحٞم٦م طم٤مل قمـ احلؼ يمٚمٛم٦م لوىم٤م –

 (1)  ٟمٔمرهؿ

 "وإذا يم٤من سمٕمض ه١مالء ىمد ىم٤مل يمٚمٛم٦م طمؼ وإٟمّم٤مف وم٢من ُمٜمٝمؿ جيْم٤ًم ُمـ جدى سمف 

اًمبح٨م اخل٤مًمص ًمقضمف احلؼ إمم اقمتٜم٤مق اإلؾمالم واًمدوم٤مع قمٜمف ذم جوؾم٤مط جىمقاُمٝمؿ اًمٖمرسمٞملم ، 

اًمذي قم٤مش ذم اجلزائر ، وم٠مقمج٥م سم٤مإلؾمالم  (2) رٟمز اًمٗمٜم٤من )ديٜمٞمف(يمام ومٕمؾ اعمستنمق اًمٗم

يمت٤مسم٤ًم قمـ ؾمػمة  يوشمسٛمك سم٤مؾمؿ )ٟم٤مس اًمديـ ديٜمٞمف(، وجًمػ ُمع قم٤ممل ضمزائر إؾمالُمفوجقمٚمـ 

اإلؾمالم( سملم ومٞمف حت٤مُمؾ  سمٜمقر ظم٤مح٦م جؿمٕمف)يمت٤مب وًمف ، – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم –اًمرؾمقل 

ا اعمستنمق اعمسٚمؿ ذم ومرٟمس٤م ، وٟم٘مؾ ضمثامٟمف إمم ىمقُمف قمغم اإلؾمالم ورؾمقًمف ، وىمد شمقذم هذ

  (4)  وهمػمه ممـ قمرف احلؼ واشمبٕمف   (3)"اجلزائر ودومـ ومٞمٝم٤م 

 "اًمداومع اًمٕمٚمٛمل همػم اًمٜمزيف ومٞمٛمثٚمف عمٝمرة اعمستنمىملم ، وال ري٥م جن   : الثايناالجتاه 

                                                 

جسمق ظمٚمٞمؾ ،  ؿمقىملاآلي٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م سملم اًمرواي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمختٚم٘م٦م واحل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقصم٘م٦م   د /   (1)

 ) سمدون (    115-114ص: 

اجلرائر ، وهب٤م اقمتٜمؼ اإلؾمالم ٟم٤مس اًمديـ ديٜمٞمف : ُمستنمق ومرٟمز ، شمٕمٚمؿ ذم ومرٟمس٤م ، صمؿ رطمؾ إمم  (2)

اٟمٔمر:   م ، وشمقذم ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم 1928طم٩م اًمبٞم٧م احلرام قم٤مم ، وشمسٛمك ٟم٤مس اًمديـ ، و

  235/ 1ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل :  اعمستنمىمقن 

   31-34االؾمتنماق واعمستنمىمقن   د/ ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمك   ص :   (3)

   134اًمس٤مسمؼ   ص :   (4)
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٥م ظم٤مًمص إٟمٗم٤مق هذه اجلٞمقش االؾمتنماىمٞم٦م ًمٚمقىم٧م واعم٤مل ، مل يٙمـ ذم طم٘مٞم٘متف ٟم٤مسمٕم٤ًم قمـ طم 

 ًمٚمٕمٚمؿ ، وال ًمرهمب٦م ُمٜمٝمؿ ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمراصمٜم٤م واالٟمتٗم٤مع سمف رم شمٓمقير واىمٕمٜم٤م ،  ومٝمذا جُمر

ُمث٤مزم ًمٚمٖم٤مي٦م ، وال اٟمٕمٙم٤مس ًمف قمغم جرض اًمقاىمع ، إن ُمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م جمرد 

وؾم٤مئؾ ُمٕم٤موٟم٦م ًمٗمٝمؿ ٟمٗمسٞم٦م اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م طمتك يستٓمٞمع اًمٗمٙمر االؾمتنماىمل 

عمقىمٗمف دم٤مه هذه اًمِمٕمقب ، إن اهلدف  -قمغم جؾمس وجؾم٤مًمٞم٥م قمٚمٛمٞم٦م  -ًمٕم٤مم جن خيٓمط ا

يٙمٛمـ ذم ُمٕمروم٦م ضمقاٟم٥م اًم٘مقة عمقاضمٝمتٝم٤م ، واًمقىمقف قمغم ضمقاٟم٥م اًمْمٖمػ ًمتٕمٛمٞم٘مٝم٤م طمتك 

 شمٔمؾ اًمسٞمٓمرة اًمٖمرسمٞم٦م قمغم هذه اًمِمٕمقب  

ٟمحـ ال ٟمب٤مًمغ ومٞمام ٟمذه٥م إًمٞمف ، ومٛمٕمٔمؿ ُم٤م احٓمٗم٤مه اعمستنمىمقن ُمـ اًمؽماث 

الُمل واًمٕمريب إٟمام يٕمٙمس االضٓمراب اًمٗمٙمري واًمسٞم٤مد سملم اعمسٚمٛملم ، ًم٘مد اهتؿ اإلؾم

واًمتح٘مٞمؼ سم٤مجلقاٟم٥م اًمسٚمبٞم٦م ذم شمراصمٜم٤م جيمثر ُمـ اهتامُمف  االؾمتنماق ذم جم٤مالت اًمٜمنم

سم٤مإلجي٤مسمٞم٦م ، سم٤مإلض٤موم٦م إمم جن ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ مل يٙمـ قمٚمٛمٞم٤ًم  ظم٤مًمّم٤ًم ، ومٝمٜم٤مك جظمٓم٤مء رم اًمٗمٝمؿ 

ٚمٞم٘م٤مت شمٕمٙمس ُمدى اًمتٕمّم٥م قمٜمد اعمستنمىملم ، وشمٗمْمح طم٘مٞم٘م٦م وحتريػ اًمٜمّمقص ، وشمٕم

اًمٜمقاي٤م واًمدواومع ُمـ وراء هذه األقمامل ، طمتك جم٤مل وضع اًمٗمٝم٤مرس اًمذى هيؿ اعمٕمجبلم 

سم٤مالؾمتنماق ، مل ي٠مت إال ًمٞمٝمٞمئ اًمقؾم٤مئؾ اعمٓمٚمقسم٦م جلٛمع اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتك يٕم٤مجلٝم٤م 

 اعمستنمىمقن  

ًمٚمبح٨م ذم  (1)قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م  ٤م اًمديمتقرإن شمٚمؽ اًمدراؾم٦م اًم٘مٞمٛم٦م اًمتك ىم٤مم هب  

ادم٤مه٤مت اًمٜمنم قمٜمد اعمستنمىملم ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ إجي٤مزه٤م ، ىمد ىمدُم٧م ًمٜم٤م جدًم٦م االهت٤مم 

                                                 

  ط    ـمبٕم٦م دار اًمقوم٤مء سم٤معمٜمّمقرة  8 – 7اعمستنمىمقن واًمؽماث   د/قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م   ص :  (1)

 م  1988اًمث٤مٟمٞم٦م 
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  (1)"اًمٍمحي٦م ، وجدًم٦م اإلصمب٤مت اًمقاضح٦م قمغم اٟمٕمدام اًمب٤مقم٨م اًمٕمٚمٛمل وراء جقمامل اعمستنمىملم  

إال قمغم اًمتٕمّم٥م واًمٜم٘مد  واًمٜم٤مفمر ذم دراؾم٤مت ه١مالء اعمستنمىملم جيد جهن٤م ال شم٘مقم

اجل٤مئر، واًمٓمٕمـ ذم يمؾ ٟمقاطمل اإلؾمالم  ، وـمٛمس يمؾ ُمٕم٤ممل اخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م ذم شم٤مريخ 

اعمسٚمٛملم ، يمؾ ذًمؽ ُمع شمبجحٝمؿ وزقمٛمٝمؿ جهنؿ جحح٤مب ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ؾمٚمٞمؿ ، وجن 

داومٕمٝمؿ قمٚمٛمل ٟمزيف ،  ويمؾ هذا ال يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ اًمقىمقف ذم وضمف ه١مالء وإصمب٤مت جهنؿ ًمٞمسقا 

    ءر ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم

 زٚ  :ــع أخــ: دّاف اًـخامض

يرى سمٕمض اًمب٤مطمثلم جن ًمالؾمتنماق دواومع جظمرى ضم٤مٟمبٞم٦م ، ىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م     

ؿمخّمٞم٤ًم ُمتّماًل سمٛمزاج سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذيـ شمقومر هلؿ اعم٤مل واًمقىم٧م ، وم٤مختذوا االؾمتنماق 

 وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٜم٘مؾ واًمؽمطم٤مل سملم األُمؿ اًمنمىمٞم٦م ًمالـمالع قمغم صم٘م٤مومتٝم٤م وطمْم٤مرهت٤م  

٤مك ٟمقع لظمر ُمـ اعمستنمىملم دظمٚمقا هذا اعمٞمدان اؾمؽمزاىم٤ًم قمٜمدُم٤م ض٤مىم٧م هبؿ وهٜم

ؾمبؾ اًمٕمٞمش ذم جُم٤ميمـ جظمرى ، وُمٜمٝمؿ ُمـ دظمؾ هذا اعمٞمدان ٟمتٞمج٦م قمدم ىمدرشمف اًمٗمٙمري٦م قمغم 

اًمقحقل إمم ُمستقى اًمٕمٚمامء ذم اًمٕمٚمقم األظمرى ، وُمٜمٝمؿ ُمـ دظمٚمف ختٚمّم٤ًم ُمـ ُمسئقًمٞم٤مشمف 

قمغم جن هذه األحٜم٤مف يم٤مٟم٧م ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ال شمٙم٤مد شمذيمر، هلذا مل ، (2)اعمب٤مذة ذم جمتٛمٕمف اعمسٞمحل

 ٟمٕمتؼم هذه اًمدواومع رئٞمسٞم٦م رم ُمٞمدان االؾمتنماق  

  

                                                 

  ـمبٕم٦م  35-34ذم اعمّم٤مدر اًمٕمؼمي٦م   د / حمٛمد ضمالء إدريس   ص : االؾمتنماق اإلرسائٞمكم  (1)

 م 1995اًمٕمرسمك ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًم٘م٤مهرة 

   198عمح٤مت ذم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م   قمٛمر قمقدة اخلٓمٞم٥م   ص :   (2)
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 عــح الزابــاملبح 
 تغزاقــداف االصــأٍ

 شمٜم٘مسؿ جهداف اعمستنمىملم ذم عمٚمتٝمؿ ُمـ اًمدراؾم٤مت االؾمتنماىمٞم٦م إمم صمالصم٦م جىمس٤مم : 

 األهداف اًمديٜمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م   - 1

 ف قمٚمٛمل ُمِمبقه  هد - 2

 جهداف قمٚمٛمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ال ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م إال اًمبح٨م واًمتٛمحٞمص   - 3

 األٍداف الدٓئ٘ ّالضٔاصٔ٘ فتتلدص فٔنا ٓلٕ :

شمِمٙمٞمؽ اعمسٚمٛملم ذم ٟمبٞمٝمؿ وىمرلهنؿ وذيٕمتٝمؿ ووم٘مٝمٝمؿ ، ومٗمل ذًمؽ هدوم٤من : ديٜمل  - 1

 واؾمتٕمامري  

 شمِمٙمٞمؽ اعمسٚمٛملم ذم ىمٞمٛم٦م شمراصمٝمؿ احلْم٤مري   - 2

صم٘م٦م اعمسٚمٛملم سمؽماصمٝمؿ ، وسم٨م روح اًمِمؽ ذم يمؾ ُم٤م سملم جيدهيؿ ُمـ ىمٞمؿ إضٕم٤مف  - 3

 وقم٘مٞمدة وُمثؾ قمٚمٞم٤م  

إضٕم٤مف روح اإلظم٤مء اإلؾمالُمل سملم اعمسٚمٛملم ذم خمتٚمػ جىمٓم٤مرهؿ قمـ ـمريؼ إطمٞم٤مء  - 4

 اًم٘مقُمٞم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م هلؿ ىمبؾ اإلؾمالم ، وإصم٤مرة اخلالوم٤مت واًمٜمٕمرات سملم ؿمٕمقهبؿ  

 ٕمرسمٞم٦م ، جيٝمدون عمٜمع اضمتامع ؿمٛمٚمٝم٤م ، ووطمدة يمٚمٛمتٝم٤م ويمذًمؽ يٗمٕمٚمقن ذم اًمبالد اًم

ذم جذه٤مهنؿ ُمـ ىمدرة قمغم حتريػ احل٘م٤مئؼ    عمٜمع اًمقطمدة سملم اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م ،  يمؾ ُم٤م

 (1)واًمتٗم٤مهؿ قمغم احلؼ واخلػم سملم عم٤مهػمه٤م  

ومم٤م هق ضمدير سم٤مًمذيمر واًمتسجٞمؾ هٜم٤م جن يمؾ سم٤مطم٨م قمـ شم٤مريخ االؾمتنماق  -

                                                 

  29 -28االؾمتنماق   د/ ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص :   (1)
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يدع جم٤مالً ًمٚمِمؽ جن اهلدف اًمديٜمل يم٤من وراء ٟمِم٠مة االؾمتنماق  الجن يتبلم سمام  "يستٓمٞمع  

ودقمؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م ذم جوروسم٤م ، وىمد ح٤مطم٥م االؾمتنماق ـمقال ُمراطمؾ 

شم٤مرخيف ، ومل يستٓمع جن يتخٚمص ُمٜمف سمّمٗم٦م هن٤مئٞم٦م ، وطمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم مل يٙمـ 

 اًمتل اؿمتؼ ُمٜمٝم٤م جحاًل إال سمدرضم٦م ضئٞمٚم٦م   يٜمٞم٦م االؾمتنماق ىمد طمرر ٟمٗمسف ُمـ إؾم٤مر اخلٚمٗمٞم٦م اًمد

واهلدف اًمديٜمل ًمالؾمتنماق يم٤من يسػم ُمـ اًمبداي٦م ذم ادم٤مه٤مت صمالصم٦م ُمتقازي٦م شمٕمٛمؾ 

 ُمٕم٤ًم ضمٜمب٤ًم إمم ضمٜم٥م   

 ّتتنجل ٍذِ االجتاٍات فٔنا ٓأتٕ :

حم٤مرسم٦م اإلؾمالم واًمبح٨م قمـ ٟم٘م٤مط ضٕمػ ومٞمف ، وإسمرازه٤م واًمزقمؿ سم٠مٟمف ديـ ُم٠مظمقذ  " - 1

 سٞمحٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م ، واالٟمت٘م٤مص ُمـ ىِمٞمَِٛمِف واحلط ُمـ ىمدر ٟمبٞمف    اًمخ  ُمـ اعم

سمحج٥م طم٘م٤مئ٘مف قمٜمٝمؿ ، وإـمالقمٝمؿ قمغم  -يمام يزقمٛمقن  -مح٤مي٦م اعمسٞمحٞملم ُمـ ظمٓمره  - 2

 ُم٤م ومٞمف ُمـ ٟم٘م٤مئص ُمزقمقُم٦م ، وحتذيرهؿ ُمـ ظمٓمر االؾمتسالم هلذا اًمديـ  

م ، وىمرار 1312اًمٙمٜمز ذم  "ومٞمٜم٤م " اًمتبِمػم وشمٜمّمػم اعمسٚمٛملم    وىمد يم٤من ىمرار جمٛمع  - 3

إٟمِم٤مء يمرد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م يمٛمؼمدج سمٕمد ذًمؽ سم٠ميمثر ُمـ صمالصم٦م ىمرون ، 

م قمـ ـمريؼ حٛمقيؾ زويٛمر رئٞمس 1911وشم٠مؾمٞمس جمٚم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قم٤مم 

 اعمبنميـ ذم اًمنمق األوؾمط ، واًمذي شمقذم ذم جوائؾ اخلٛمسٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض  

ًمِمقاهد اًمٔم٤مهرة ذم ادم٤مه ظمدُم٦م اهلدف اًمديٜمل واًمٕمٛمؾ ُمـ جضمٚمف يم٤مٟم٧م هذه سمٕمض ا

   (1)ذم حمٞمط االؾمتنماق 

                                                 

   75 – 74االؾمتنماق واخلٚمٗمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٍماع احلْم٤مرى   د / حمٛمقد محدي زىمزوق   ص :  (1)
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 :   اهلدف اًمث٤مين وم٘مد مت٧م شمرعمتف ُمـ ظمالل  

   اإلهلل وُمّمدره٤م – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم – اًمٜمبلاًمتِمٙمٞمؽ ذم حح٦م رؾم٤مًم٦م  " -ج 

   -ز وضمؾ قم -إٟمٙم٤مرهؿ جن يٙمقن اًم٘مرلن يمت٤مسم٤ًم ُمٜمزالً قمٚمٞمف ُمـ قمٜمد اهلل  - ب

ُمـ اًمدي٤مٟمتلم  -إٟمٙم٤مرهؿ جن يٙمقن اإلؾمالم ديٜم٤ًم ُمـ قمٜمد اهلل وإٟمام هق ُمٚمٗمؼ قمٜمدهؿ  - ج

   -اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م 

اًمتِمٙمٞمؽ ذم حح٦م احلدي٨م اًمٜمبقي اًمذى اقمتٛمده قمٚمامؤٟم٤م اعمح٘م٘مقن     وم٤مدقمقا جن هذا  -د 

ون اًمثالصم٦م ال يٕم٘مؾ جن يّمدر يمٚمف قمـ حمٛمد األُمل سمؾ هق قمٛمؾ اعمسٚمٛملم ظمالل اًم٘مر

حغم اهلل قمٚمٞمف  -األومم ، وم٤مًمٕم٘مدة اًمٜمٗمسٞم٦م قمٜمدهؿ هل قمدم شمّمدي٘مٝمؿ سمٜمبقة اًمرؾمقل 

 وُمٜمٝم٤م يٜمبٕم٨م يمؾ ختبٓم٤مهتؿ وجوه٤مُمٝمؿ   -وؾمٚمؿ 

اًمتِمٙمٞمؽ سم٘مٞمٛم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمذاشمٞم٦م ، ذًمؽ اًمتنميع اهل٤مئؾ اًمذي مل جيتٛمع ُمثٚمف  -هـ 

طملم اـمالقمٝمؿ قمغم قمٔمٛمتف     جلٛمٞمع األُمؿ ذم عمٞمع اًمٕمّمقر ، ًم٘مد ؾم٘مط ذم جيدهيؿ

ومٚمؿ جيدوا سمدًا ُمـ اًمزقمؿ سم٠من هذا اًمٗم٘مف اًمٕمٔمٞمؿ ُمستٛمد ُمـ اًمٗم٘مف اًمروُم٤مين ، وىمد سملم 

قمٚمامؤٟم٤م اًمب٤مطمثقن هت٤موم٧م هذه اًمدقمقى ، وومٞمام ىمرره ُم١ممتر اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن اعمٜمٕم٘مد 

 وم٘مف ُمست٘مؾ سمذاشمف ، وًمٞمس ُمستٛمدًا ُمـ جي وم٘مف لظمر ، اإلؾمالُملسماله٤مي ُمـ جن اًمٗم٘مف 

 ُم٤م يٗمحؿ اعمتٕمٜمتلم ُمٜمٝمؿ ، وي٘مٜمع اعمٜمّمٗملم اًمذيـ ال يبٖمقن همػم احلؼ ؾمبٞمال  

اًمتِمٙمٞمؽ ذم ىمدرة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمس٤ميرة اًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل ، ًمٜمٔمؾ قم٤مًم٦م قمغم  -و 

ُمّمٓمٚمح٤مهتؿ اًمتل شمِمٕمرٟم٤م سمٗمْمٚمٝمؿ وؾمٚمٓم٤مهنؿ األديب قمٚمٞمٜم٤م ، وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ ذم همٜمك 

 تجف إمم لداهبؿ   األدب اًمٕمريب ، وإفمٝم٤مره جمدسم٤ًم وم٘مػمًا ًمٜم

 (1)شمٚمؽ هل األهداف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يٕمٛمؾ هل٤م اجلٛمٝمرة اًمٖم٤مًمب٦م ُمـ اعمستنمىملم     
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 ال ٓكصد ميَا إال البحح ّالتنحٔص :  اليتأما األٍداف العلنٔ٘ اخلالص٘  

وم٘مد يم٤من هٜم٤مك سمٕمض اعمستنمىملم جظمٚمّمقا ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمبح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م ، 

، وىمد فمٝمر قمغم سمٕمْمٝمؿ اإلقمج٤مب سم٤مإلؾمالم ، وسمٕمْمٝمؿ  (1)وهذا اًمّمٜمػ ىمٚمٞمؾ قمدده ضمدًا 

دظمؾ ومٞمف جُمث٤مل : حمٛمد جؾمد ) ًمٞمقسمقًمد وم٤ميس (  واألؾمت٤مذ / ٟم٤مس اًمديـ ديٜمٞمف ، وقمبد 

  (3)  (2)اًمٙمريؿ ضمرُم٤مٟمقس

ُمع إظمالحٝمؿ ذم اًمبح٨م  "ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف جن هذا اًمّمٜمػ ُمـ اعمستنمىملم 

ؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمبٕمٞمدة قمـ احلؼ ، إُم٤م جلٝمٚمٝمؿ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م واًمدراؾم٦م ال يسٚمٛمقن ُمـ األظمٓم٤مء واال

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، وإُم٤م جلٝمٚمٝمؿ سم٤مألضمقاء اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م، ومٞمحبقن جن 

يتّمقروه٤م يمام يتّمقرون جمتٛمٕم٤مهتؿ ، ٟم٤مؾملم اًمٗمروق اًمٓمبٞمٕمٞم٦م واًمٜمٗمسٞم٦م واًمزُمٜمٞم٦م اًمتل 

   (4)"ضمقاء احل٤مرضة اًمتل يٕمٞمِمقهن٤م يدرؾمقهن٤م ، وسملم األ اًمتلشمٗمرق سملم األضمقاء اًمت٤مرخيٞم٦م 

وؾمٜم٠مظمذ اعمستنمق )حمٛمد جؾمد( )ًمٞمقسمقًمد وم٤ميس( يمٛمث٤مل ٟمقضح ُمـ ظمالًمف جن هذه 

اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اعمستنمىملم رهمؿ إظمالحٝم٤م ذم اًمبح٨م  وإقمج٤مب عم٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مًمديـ اإلؾمالُمل 

دة قمـ طمتك جهنؿ اقمتٜم٘مقه إال جهنؿ ُمع يمؾ هذا ال يسٚمٛمقن ُمـ األظمٓم٤مء واالؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمبٕمٞم

                                                 

  29االؾمتنماق   د/ ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص :  (1)

، قمٛمؾ جؾمت٤مذا ورئٞمس٤م م ، وشمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م 1884قمبد اًمٙمريؿ ضمرُم٤مٟمقس: وًمد قم٤مم  (2)

ًمٚم٘مسؿ اًمٕمريب سمج٤مُمٕم٦م سمقداسمِم٧م ، يمام طم٤مرض ذم ضم٤مُمٕم٦م دهلل سم٤مهلٜمد ، وهٜم٤مك جقمٚمـ إؾمالُمف ، صمؿ 

رطمؾ إمم اًم٘م٤مهرة وقمٛمؼ ذم دراؾم٦م اإلؾمالم قمغم يد ؿمٞمقخ األزهر ، وطم٩م اًمبٞم٧م احلرام ، وًمف قمدة 

    912-3/914 ٘مٞم٘مل :ٟمجٞم٥م اًمٕم  اٟمٔمر: اعمستنمىمقن  ُم١مًمٗم٤مت ، ُمـ جؿمٝمره٤م يمت٤مب : اهلل جيمؼم  

   47جهداف اعمستنمىملم   د / ؾمٕمد قمبد اهلل احلٛمٞمد   ص :  (3)

  29االؾمتنماق   د/ ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص :   (4)
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 احلؼ  

م ، وهق ححٗمل ٟمٛمس٤موي 1992م ، وشمقذم قم٤مم 1944وًمد حمٛمد جؾمد قم٤مم   "

هيقدي ، وًمد سم٢مىمٚمٞمؿ ُمـ جىم٤مًمٞمؿ سمقًمٜمدا يم٤من شم٤مسمٕم٤ًم لٟمذاك ًمإلُمؼماـمقري٦م اًمٜمٛمس٤موي٦م ، ويم٤من 

م سمٕمد جن رطمؾ إمم اجلزيرة 1926يسٛمك ) ًمٞمقسمقًمد وم٤ميس( ، صمؿ دظمؾ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م 

 اًم٘م٤مرة ؿمبف إمم ذًمؽ سمٕمد اٟمت٘مؾ صمؿ – اهلل رمحف –ٕمزيز لل ؾمٕمقد اًمٕمرسمٞم٦م جي٤مم اعمٚمؽ قمبد اًم

 إذيم٤مء ذم يس٤مقمد وفمؾ ، اًمّمداىم٦م قمرى إىمب٤مل حمٛمد اًمٕمالُم٦م وسملم  سمٞمٜمف شمقصم٘م٧م طمٞم٨م اهلٜمدي٦م

 اًمدوًم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م إمم وم٤مٟمت٘مؾ ، قمٜمٝم٤م اًمب٤ميمست٤من اٟمٗمّمٚم٧م جن إمم اًمبالد شمٚمؽ ذم اإلؾمالم هنْم٦م

وهب٤م اًمدائؿ ذم األُمؿ اعمتحدة طمتك قم٤مم ُمٜمد وجحبح ٤مضمٜمسٞمتٝم وايمتس٥م اجلديدة اعمسٚمٛم٦م

 م  1953

 "و "اًمٓمريؼ إمم ُمٙم٦م  "يمام شمرك جؾمد قمدة يمت٥م شمرضمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 إمم سمٕمد يؽمضمؿ مل اآلظمر وسمٕمْمٝم٤م " اإلؾمالم ذم احلٙمؿ وُمٜمٝم٤مج "اإلؾمالم ذم ُمٗمؽمق اًمٓمرق

 :وهك – قمٚمٛمك طمس٥م -اًمْم٤مد ًمٖم٦م

لن اًمٙمريؿ ، وشمرعمتف ًم٘مسؿ ُمـ ححٞمح اًمبخ٤مري، وسم٘مٞم٦م شمرعمتف اإلٟمجٚمٞمزي٦م ًمٚم٘مر

ؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦م   واًمذيـ يٕمرومقن جؾمد ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب إٟمام يٕمرومقٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ ظمالل يمتبف 

 اعمؽمعم٦م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  

وهذه اًمٙمت٥م ًمٞمس ومٞمٝم٤م شم٘مريب٤ًم ُم٤م يٛمٙمـ االظمتالف ُمٕمف سمسببف ، ًمٙمـ األُمر خيتٚمػ 

، إذ  "ححٞمح اًمبخ٤مري  "٘مرلن اًمٙمريؿ ، وإمم طمد ُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمؽمعمتف ًمـ سم٤مًمٜمسب٦م ًمؽمعمتف ًمـٚم

ٟمراه ذم األومم ُمثاًل يٜمٙمر ُمٕمجزات األٟمبٞم٤مء ، وجيقزقمٚمٞمٝمؿ اًمقىمقع ذم األظمٓم٤مء واخلٓم٤مي٤م، 

ُمثٚمٝمؿ ذم ذًمؽ ُمثؾ جي ؿمخص لظمر ، يمام ي١مول اجلـ واًمِمٞم٤مـملم واعمالئٙم٦م ، وٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م 

قمـ جن ًمف ذم جم٤مل اًمٗم٘مف لراء همريب٦م ًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ هْمٛمٝم٤م  واًمٜم٤مر شم٠موياًل رُمزي٤ًم ، ومْمالً 
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 (1) "جسمدًا ، وهق ُم٤م جيٝمٚمف ىمراؤه اًمٕمرب وُم٤م يبدو اإلؾمالم ُمٕمف ؿمٞمئ٤ًم لظمرهمػماًمذي ٟمٕمرف 

هل جؾمٚمؿ اًمٗمئ٤مت اًمثالث ذم جهداومٝم٤م  -ُمـ اعمستنمىملم  -وُمع هذا    وم٢من هذه اًمٗمئ٦م 

طملم يتبلم هلؿ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٞمش سم٘مٚمبف ، وجىمٚمٝم٤م ظمٓمرًا ، إذ رسقم٤من ُم٤م يرضمٕمقن إمم احلؼ 

وومٙمره ذم ضمق اًمبٞمئ٦م  اًمتل يدرؾمٝم٤م ومٞم٠مِت سمٜمت٤مئ٩م شمٜمٓمبؼ ُمع احلؼ واًمّمدق واًمقاىمع وًمٙمٜمٝمؿ 

يٚم٘مقن شمٕمٜمت٤ًم ُمـ جحح٤مب اهلدوملم اًمس٤مسم٘ملم إذ رسقم٤من ُم٤م يتٝمٛمقهنؿ سم٤مالٟمحراف قمـ اًمٜمٝم٩م  

سٚمٛملم واًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ ، يمام اًمٕمٚمٛمل ، جو االٟمسٞم٤مق وراء اًمٕم٤مـمٗم٦م ، جو اًمرهمب٦م ذم جم٤مُمٚم٦م اعم

، (3)إمم اإلؾمالم (جٟمّمػ اعمسٚمٛملم رم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ ) اًمدقمقة طملم  (2)ومٕمٚمقا ُمع )شمقُم٤مس جرٟمقًمد( 

 وُمع همػمه ُمـ اعمستنمىملم  

 

 
 

  

                                                 

 -1اٟمٔمر :  ومٙمر حمٛمد جؾمد )ًمٞمقسمقًمد وم٤ميس( يمام ال يٕمرومف اًمٙمثػمون   د / إسمراهٞمؿ قمقض  ص :   (1)

  ) سمدون ( 6

م ، شمٕمٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٦م يم٤مُمؼميدج ، وقمٛمؾ 1864ـزي ، وًمد قم٤مم شمقُم٤مس جرٟمقًمد : ُمستنمق  إٟمجٚمٞم  (2)

جؾمت٤مذا سمج٤مُمٕم٦م قمٚمٞمٙمرة ، وطم٤مرض ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م قمـ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ، ويم٤من ُمٕمجب٤م 

  اٟمٔمر: اعمستنمىمقن  م  1934سم٤مإلؾمالم ، ون جؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف يمت٤مب اًمٕمقة اإلؾمالُمٞم٦م ، وشمقذم قم٤مم 

   545-2/544 ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل :

   ) سمتٍمف يسػم (   34 -29نماق واعمستنمىمقن   د/ ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص : االؾمت (3)
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 امطـح اخلــاملبح 
 تـغزاقــاٜل االصــّص

 متَٔد :    

ًمتقحٞمؾ ق يمؾ ُم٤م اؾمتخدُمف اعمستنمىمقن ُمـ جدوات وـمر "جىمّمد سمقؾم٤مئؾ االؾمتنماق 

  (1)"جومٙم٤مرهؿ وٟمٔمري٤مهتؿ ، ؾمقاء جيم٤من ذًمؽ ًمٚمٕم٤ممل اًمٖمريب جم إمم ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل اًمنمىمل 

وىمد ؾمٚمؽ اعمستنمىمقن يمؾ ؾمبٞمؾ ُمـ جضمؾ اًمقحقل إمم حت٘مٞمؼ جهداومٝمؿ ، وىمد 

حت٘مٞمؼ يمت٥م ،  شمٜمققم٧م وؾم٤مئٚمٝمؿ واظمتٚمٗم٧م ، وُمـ شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ ُم٤م يغم: شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م

سمبحقصمٝمؿ طمقل اإلؾمالم وسمالده وؿمٕمقسمف ، إًم٘م٤مء اًمؽماث ، إحدار اعمجالت اخل٤مح٦م 

اعمح٤مرضات ذم اجل٤مُمٕم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، حم٤موًم٦م اًمقحقل إمم اعم١مؾمس٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

قم٘مد اعم١ممترات االؾمتنماىمٞم٦م ، ٟمنماعم٘م٤مالت ذم  ،اهل٤مُم٦م رم اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

ُمـ اخلؼماء،  إٟمِم٤مء اعمت٤مطمػ  اًمّمحػ اعمحٚمٞم٦م ، إُمداد اإلرؾم٤مًمٞم٤مت اًمتبِمػمي٦م سمام حتت٤مج إًمٞمف

وإٟمِم٤مء اعم١مؾمس٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ويمراد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ، ،  اًمنمىمٞم٦م

 وهمػمه٤م   وؾم٠محتدث قمـ سمٕمض هذه اًمقؾم٤مئؾ ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م  

 ب األّلــاملطل
 تبــالل ف ـــتألٔ

جىمالُمٝمؿ ًمٚمٙمت٤مسم٦م  طمٞم٨م شمقضمٝم٧م"ؿمٖمؾ اًمت٠مًمٞمػ ُمٙم٤مٟم٤ًم ه٤مُم٤ًم ذم ٟمِم٤مط اعمستنمىملم ، 

طمقل يمؾ ؿمئ يتٕمٚمؼ سم٤مًمنمق ًمٖم٦م وجدسم٤ًم وقم٘م٤مئد وومٜمقٟم٤ًم وشمراصم٤ًم وهمػم ذًمؽ ، ومٗمل جم٤مل شم٠مًمٞمػ 

يمت٤مب ( ىمد جًمٗم٧م طمقل اًمنمق ُمـ ىمبؾ اًمٖمرسمٞملم  64444اًمٙمت٤مب ٟمذيمر جن ُم٤م ي٘مرب ُمـ ) 

                                                 

   48االؾمتنماق   د / حمٛمد اًمزي٤مدى   ص :   (1)
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م  ، زد قمغم ذًمؽ ىمبؾ هذه  اًمٗمؽمة وسمٕمده٤م طمتك يقُمٜم٤م هذا 1954 - 1944ذم اًمٗمؽمة ُم٤م سملم  

، ومل شمٙمـ هذه اعم١مًمٗم٤مت ذات ـم٤مسمع واطمد ، وم٘مد يم٤من اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م يٛمتٚمئ سم٤مألظمٓم٤مء اعمٜمٝمجٞم٦م 

واًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ ويتٛمٞمز سم٤مألطمٙم٤مم اعمسب٘م٦م ، ظم٤مح٦م ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمتٕمٚم٘م٤ًم سم٤مًمديـ اإلؾمالُمل سمّمقرة 

جدق ، ويم٤من سمٕمْمٝم٤م خيٚمق ُمـ ُمثؾ هذه اًمسٚمبٞم٤مت ويتسؿ سم٤مًمروح اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م ، إال جن 

قمغم ُمرضمٕمٞم٦م همرسمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ٟمٔمرًا ًمْمٕمػ اًمٚمٖم٦م جدى إمم اًمقىمقع ذم سمٕمض اعمزاًمؼ ، جُم٤م اقمتامده 

اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدرُمـ هذه اعم١مًمٗم٤مت ومٝمق ُم٤م يم٤مٟم٧م األُمقر ُمٕمروض٦م ومٞمف سمّمقرة قمٚمٛمٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م 

    (1)ححٞمح٦م 

وهق اًمذي يدظمؾ رم ٟمٓم٤مق جسمح٤مث اًمداومع اًمٕمٚمٛمل اًمٜمزيف اًمذي حتدصم٧م قمٜمف ؾم٤مسم٘م٤ًم ،    

ٙمت٥م اعمٖمرض٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م اإلؾمالم سمّمقرة همػم ـمٞمب٦م ُمِمحقٟم٦م سم٤مًمتٕمّم٥م وُمـ جُمثٚم٦م اًم

 واهلقى ، ُم٤م يغم :

اإلؾمالم اًمٞمقم ، و) ُم٘مدُم٦م شم٤مريخ اًمتّمقف ( و )اًمتّمقف( و) شمرعم٦م اًم٘مرلن ( يمؾ هذه  - 1

، وهذا اعمستنمق ُمٕمروف سمبٖمْمف ضد (2)اًمٙمت٥م ًمٚمٛمستنمق اإلٟمجٚمٞمزي لرسمري 

 اإلؾمالم واعمسٚمٛملم  

اعمٕمروف سمتٕمّمبف ضد اإلؾمالم   (3) "جًمٗمرد ضمٞمقم  "ًمٚمٛمستنمق اإلٟمجٚمٞمزي اإلؾمالم - 2

                                                 

   52-51االؾمتنماق   د / حمٛمد اًمزي٤مدى   ص :   (1)

ُمستنمق سمريٓم٤مين، ُمـ جقمْم٤مء اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ   يم٤من جؾمت٤مذا ًمٚمٕمرسمٞم٦م  :جرصمر  جرسمري   (2)

ضم٤مُمٕم٦م ًمٜمدن، وٟمنم يمتب٤م قمرسمٞم٦م ، ويمت٥م جسمح٤مصم٤م ودراؾم٤مت قمـ سمٕمض جقمالم اًمٕمرب وُمّمٜمٗم٤مهتؿ ذم 

   287/ 1ذم ائرة اعمٕم٤مرف واعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سم٤مالٟمٙمٚمٞمزي٦م   اٟمٔمر : األقمالم ًمٚمزريمكم : 

٤م وُمٍم ظمالل ـتنمق إٟمجٚمٞمـزي ، خترج ذم ضم٤مُمٕم٦م جيمسٗمقرد ، وقمٛمؾ ذم ومرٟمسـاًمٗمرد ضمٞمقم : ُمس (3)

اًمٕم٤معمٞم٦م األومم ،وقمٛمؾ جؾمت٤مذا ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن ، واٟمتخ٥م قمْمقا ذم احلرب =   

   2/543 ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل :  اٟمٔمر: اعمستنمىمقن  م 1948اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب ذم دُمِمؼ قم٤مم 
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 واعمسٚمٛملم  

ـمريؼ اإلؾمالم ، االدم٤مه٤مت احلديث٦م ذم اإلؾمالم ، اعمذه٥م اعمحٛمدي ، اإلؾمالم  - 3

 واعمجتٛمع اًمٖمرسمك ،  يمٚمٝم٤م ًمٚمٛمستنمق اإلٟمجٚمٞمزي ) ضم٥م (  

ًمد شمسٞمٝمر ، اعمٕمروف شم٤مريخ ُمذاه٥م اًمتٗمسػم اإلؾمالُمك ، ًمٚمٛمستنمق اعمجري ضمق - 4

 سمٕمدائف اًمِمديد ًمإلؾمالم 

إؾمالم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك ، األقمٞم٤مد اعمحٛمدي٦م ، حم٤موالت ذم ذح اإلؾمالم اعمٕم٤مس ،  - 5

دراؾم٤مت  ذم شم٤مريخ اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، اإلؾمالم ، اًمقطمدة واًمتٜمقع ذم احلْم٤مرة 

 اإلؾمالُمٞم٦م ، يمٚمٝم٤م ًمٚمٛمستنمق اًمٞمٝمقدي األعم٤مين : ومقن ضمروٟمب٤موم  

قم٘مٞمدة اإلؾمالم   ًمٚمٛمستنمق ) ومٞمٜمسٞمٜمؽ ( اًمٕمدو اًمٚمدود ًمإلؾمالم وٟمبٞمف ) حغم اهلل  - 6

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (  

وهق ُمِمٝمقر سمتٕمّمبف ضد  "يمٜمٞم٧م يمراج  "دقمقة اعمئذٟم٦م ، ًمٚمٛمستنمق األُمريٙمل - 7

 اإلؾمالم  

 احلالج اًمّمقذم اًمِمٝمٞمد ذم اإلؾمالم ، ًمٚمٛمستنمق اًمٗمرٟمز ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن    - 8

احلٞم٤مة ذم اإلؾمالم ، شمٓمقر قمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗم٘مف واًمٜمٔمري٦م اًمدؾمتقري٦م  رم اعمقىمػ اًمديٜمل و - 9

 (2)،  (1)اإلؾمالم ، ًمٚمٛمستنمق اعمتٕمّم٥م ُم٤ميمدوٟم٤مًمد   

                                                 

   52 -36االؾمتنماق واعمستنمىمقن   د/ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص : اٟمٔمر: (1)

م ، وشمرضمؿ يمت٤مب إطمٞم٤مء قمٚمقم 1911ر جمٚم٦م قم٤ممل اإلؾمالم ُم٤ميمدوٟم٤مًمد : جؾمس ُمع حٛمقئٞمؾ رويٛم (2)

 م  1943اًمديـ ًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمـزي٦م ، وشمقذم قم٤مم 
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وُمـ اًمٙمت٥م اخلٓمػمة جيْم٤ًم اًمتل ؿمقه٧م طم٘م٤مئؼ اإلؾمالم شمِمقهي٤م ُمتٕمٛمدا ، واًمتل هل٤م  

 ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس ُم٤م يغم: 

رت سمٕمدة ًمٖم٤مت طمٞم٦م ، وحيرص اعمستنمىمقن قمغم إقم٤مدة دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ، حد - 1

 ـمبٕمٝم٤م سملم احللم واآلظمر

وهل قمب٤مرة قمـ ُمٕمجؿ جًمٗمف اعمستنمىمقن خلدُم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م ، طمٞم٨م إهنؿ   "

مل يؽميمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ قم٘م٤مئد اإلؾمالم وال ذائٕمف إال وحقروه سمام خي٤مًمػ اًمّمقرة 

ُمـ احل٘م٤مئؼ قمرضقه سمّمقرة همػم  اًمّمحٞمح٦م ذم يمثػم ُمـ اًمقضمقه ، وُم٤م مل يِمقهقه

واضح٦م ، وذم هذه اًمدائرة اًمٙمثػمُمـ اًمٕمٞمقب اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م اعمٖمرض٦م ، وسم٤مإلعم٤مع 

وم٢من هذه اًمدائرة ال شمّمٚمح ُمّمدرا الؾمت٘م٤مء ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ اإلؾمالم ، ال ُمـ اعمسٚمٛملم 

 (1)وال ُمـ همػمهؿ   

 ُمقضمز دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م   - 2

 واألظمالق   دائرة ُمٕم٤مرف اًمديـ - 3

 (2)دائرة ُمٕم٤مرف اًمٕمٚمقم االضمتامقمٞم٦م    - 4

اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمرسة : وهك شمٕمرض اعمٕمٚمقُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمّمقرة ضٕمٞمٗم٦م ووم٤مشمرة ،  - 5

سم٤مإلض٤موم٦م إمم قمٜم٤مس شمِمقيف اًمت٤مريخ هبدف ظمدُم٦م اعمخٓمٓم٤مت اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ، طمٞم٨م 

                                                 

 2222/ 3  د / جطمالم إسمراهٞمؿ اًمّمٞم٤مد    اإلؾمالُملاعمستنمىمقن وشمِمقيف اًمٕم٘مٞمدة وُمّم٤مدر اًمٗمٙمر  (1)

 ًمٕمريبااًمراسمع ) اعمستنمىمقن واًمؽماث  اًمدوزم اًمٕمٚمٛمل  ٟمنم ضٛمـ جسمح٤مث اعم١ممتر  2223 –

 م   2415ُمٍم    –(   ـمبع دار األىمَم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم  واإلؾمالُمل

   47االؾمتنماق واعمستنمىمقن   د/ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص :   (2)
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 شمٕمؼمقمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٞمٝمقد ذم يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ   

د : وهق ـم٤مومح سم٤مًمتٕمّم٥م واحل٘مد قمغم اإلؾمالم  ، وسمف ُم٤م ي٘مرب ُمـ ىم٤مُمقس اعمٜمج -

 (1)جرسمٕمامئ٦م ظمٓم٠م شم٤مرخيل قمٚمٛمل   

هذا، وهٜم٤مك سمٕمض اًمٙمت٥م واعمٕم٤مضمؿ وضٕمٝم٤م اعمستنمىمقن وسمٕمض اعمخٓمقـم٤مت  "

اًمتك ٟمنموه٤م جوم٤مدت اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م إوم٤مدة ـمٞمب٦م ، ًمٙمـ هذه اإلوم٤مدة ضم٤مءت 

وُمـ األُمثٚم٦م قمغم هذا : اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ألًمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمبقي قمرض٤ًم ومل شمٙمـ ُم٘مّمقدة ، 

، اًمذي اقمتٜمك سمف اعمستنمق اهلقًمٜمدي ومٜمسٜمؽ  وقمدد لظمر ُمـ اعمستنمىملم   وهق سمال ؿمؽ 

قمٛمؾ ضخؿ ، وإٟمج٤مز قمٔمٞمؿ ، وىمد اؿمؽمك ذم متقيٚمف ُم١مؾمس٤مت طمٙمقُمٞم٦م رؾمٛمٞم٦م ُمٕمرووم٦م 

م واعمسٚمٛملم ، وُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ سمٜمِم٤مـم٤مهت٤م ذم ظمدُم٦م االؾمتٕمامر اًمٖمريب  وذم طمرب اإلؾمال

اعمث٤مل : األيم٤مديٛمٞم٦م اهلقًمٜمدي٦م ٟمٗمسٝم٤م  ويمذًمؽ األيم٤مديٛمٞم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ذم يمؾ ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م 

ويقهمسالومٞم٤م   وال ي٘مقل قم٤مىمؾ إن هذه   (2)وومرٟمس٤م وجُمريٙم٤م ، واًمدول اإلؾمٙمٜمدٟم٤مومٞم٦م 

وم٘مد ضم٤مء اعم١مؾمس٤مت ىم٤مُم٧م سمتٛمقيؾ اعمنموع ظمدُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ ، جُم٤م اٟمتٗم٤مع اعمسٚمٛملم سم٤معمٕمجؿ 

 (3)  "قمرض٤ًم ومل يٙمـ ُم٘مّمقدًا ُمـ اعمستنمىملم جو ممقًمٞمٝمؿ 

                                                 

   2223/  3اعمستنمىمقن وشمِمقيف اًمٕم٘مٞمدة   د / جطمالم اًمّمٞم٤مد :   (1)

( هل ؿمبف ضمزيرة شم٘مع ذم Scandinaviaاإلؾمٙمٜمدٟم٤مومٞم٦م : إؾمٙمٜمدٟم٤مومٞم٤م جو إؾمٙمٜمديٜم٤موة )سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م:    (2)

ؿمامل ىم٤مرة جوروسم٤م وشمتٙمقن ُمـ اعمامًمؽ اًمت٤مًمٞم٦م دٟمامرك، واًمٜمروي٩م، واًمسقيد، وجطمٞم٤مٟم٤ًم شمِمٛمؾ دول 

جظمرى ُمثؾ ومٜمٚمٜمدا وليسٚمٜمدا وضمزر وم٤مرو وذًمؽ ًمٚمت٘م٤مرب اًمت٤مرخيل واحلْم٤مري واًمٕمالىم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م 

اٟمٔمر:  واًمٜمروي٩م، واًمسقيد اًمتل شمرسمط هذه اًمدول ُمع اًمدول اإلؾمٙمٜمدٟم٤مومٞم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًمدٟمامرك، 

 ويٙمٞمبٞمدي٤م اعمقؾمققم٦م احلرة قمغم ؿمبٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م 

  ط   دار اًمٙمٚمٛم٦م  82االؾمتنماق سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمتْمٚمٞمؾ   د / إؾمامقمٞمؾ قمغم  حمٛمد    ص :  (3)

 م2444هـ  1421سم٤معمٜمّمقرة   ط   اًمث٤مًمث٦م 
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ويمام اهتؿ اعمستنمىمقن سم٢محدار اعمقؾمققم٤مت اهتٛمقا يمذًمؽ سم٢محدار اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م  

 اعمٕم٤مضمؿ اًمديٜمٞم٦م   اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م  اعمٕم٤مضمؿ اًمٕم٤مُم٦م   "وهمػمه٤م وُمٜمٝم٤م : 

ٟمٞم٦م ُمثؾ : اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس جُم٤م اعمٕم٤مضمؿ اًمديٜمٞم٦م : ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٝمتؿ سم٤مآلي٤مت اًم٘مرل -

ألًمٗم٤مظ اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ، وسمٕمْمٝم٤م اهتؿ سم٤محلدي٨م اًمٜمبقي اًمنميػ ، يم٤معمٕمجؿ اعمٗمٝمرس 

 ألًمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمبقي اًمنميػ  

جُم٤م اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م : وم٘مد اهتؿ اعمستنمىمقن سم٢محدار سمٕمض اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م وُمٜمٝم٤م  -

ي٦م واًمٚمٖمق األدسمٞم٦م األوؾم٤مط ذم ُمِمٝمقر وهق – سمرويمٚمامن ًمٙم٤مرل –: شم٤مريخ األدب اًمٕمريب 

 واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م 

 هقسمٚمر)  ُمٕمجؿ وُمٜمٝم٤م – جيْم٤مً  –جُم٤م اعمٕم٤مضمؿ اًمٕم٤مُم٦م : وم٘مد اهتؿ هب٤م اعمستنمىمقن   -

 م 1985 قم٤مم ًمٜمدن ذم حدر سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م اإلؾمالم وُمٕمجؿ ، م 1695 – 1625(  اًمٗمرٟمز

   (1)  اعمٕم٤مضمؿ ُمـ وهمػمه٤م ،

 ٕــب الجاىــاملطل
 عْبُـالدِ ّعـالو ّبــْل اإلصــح التـدار اجملـإص

 ُمـ جهؿ اعمجالت اًمتل يّمدره٤م اعمستنمىمقن ُم٤م يكم :

اعمجٚم٦م اآلؾمٞمقي٦م ، جمٚم٦م اجلٛمٕمٞم٦م اآلؾمٞمقي٦م اعمٚمٙمٞم٦م ، جمٚم٦م اجلٛمٕمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م األُمريٙمٞم٦م ، 

جمٚم٦م عمٕمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م ، جمٚم٦م ؿمئقن اًمنمق األوؾمط ، جمٚم٦م اًمنمق األوؾمط ، وُمـ 

ًمتك يّمدره٤م اعمستنمىمقن األُمريٙم٤من )جمٚم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمك( جٟمِم٠مه٤م جظمٓمر اعمجالت ا

                                                 

   52 - 51/  1سمراهٞمؿ رضقان : لراء اعمستنمىملم طمقل اًم٘مرلن وشمٗمسػمه دراؾم٦م وٟم٘مد   د / قمٛمر إ   (1)

 ط   دار ـمٞمب٦م سم٤مًمري٤مض    )د   ت (  
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م  ، وًمٚمٛمستنمىملم اًمٗمرٟمسٞملم جمٚم٦م ؿمبٞمٝم٦م سمٛمجٚم٦م اًمٕم٤ممل 1911حٛمقيؾ زويٛمرقم٤مم  

 (1)اإلؾمالُمل ذم روطمٝم٤م وادم٤مهٝم٤م اًمٕمدائل اًمتبِمػمى   

 ويٛمٙمـ طمٍم هذه اعمجالت ذم صمالصم٦م جٟمقاع :  -

ذم فم٤مهره٤م شمتٜم٤مول اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗمٙمري٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م جمالت قمٚمٛمٞم٦م إظمب٤مري٦م حتٚمٞمٚم٦م " -ج 

صم٘م٤مذم ًمتٓمرح قمٚمٞمف اًمِمبٝم٤مت ، وشمٔمٝمره قمغم حقر شم١مدي سم٤مًمٗمٙمر اإلؾمالُمل إمم اًمِمؽ 

واحلػمة واًمؽمدد ، وهذا ـم٤مسمع وإن همٚم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وم٢مٟمف ي٘مّمد هدم جحقل 

 اإلؾمالم وإضٕم٤مف اعمسٚمٛملم  

ٕمامري ذم األُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م االؾمت جمالت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م اؾمتٕمامري٦م شم٘مّمد سمسط اًمٗمٙمر -ب 

 واإلؾمالُمٞم٦م ، وحت٤مول جن شم٘مٞمؿ دراؾم٤مهت٤م ًمتح٘مؼ هذا اًمٖمرض ، 

اعمجالت اًمتٜمّمػمي٦م : وهذه وإن يم٤مٟم٧م شم٘مّمد إمم اراشمداد اعمسٚمٛملم وشمٜمّمػم  -ضمـ 

اًمقصمٜمٞملم وم٢من جُمريٙم٤م واًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ال شم٘مّمد حت٘مٞمؼ اًمٜمٍماٟمٞم٦م إال سم٘مدر ُم٤م يٕمقد 

 (2) "ألوـم٤مهنؿ  قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمّمٚمح٦م اًم٘مقُمٞم٦م واًمٜمٗمع

 حــب الجالــاملطل
 تغزاقٔ٘:ــزات االصـد املؤمتـعك

ًم٘مد طمرص اعمستنمىمقن طمرح٤م ؿمديدا قمغم قم٘مد اعم١ممترات اًمتك يتدارؾمقن ومٞمٝم٤م 

يمٞمٗمٞم٦م حتسلم ظمٓمٓمٝمؿ وشمٓمقيره٤م وومؼ ُم٤م يستجد ُمـ فمروف ضمديدة ذم اًمقؾمط اًمذي 

                                                 

   36 -35االؾمتنماق واعمستنمىمقن   د/ ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل   ص :  (1)

  واٟمٔمر : وؾم٤مئؾ  256اعمح٤موالت   ٟمذير محدان   ص :  –اًمقؾم٤مئؾ  –ذم اًمٖمزو اًمٗمٙمري اعمٗمٝمقم    (2)

   ) سمدون (   29 – 27ص :    اًمروُملاالؾمتنماق   قمبد اهلل قمبد اًمرمحـ  
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ٞمام ي٠مشمك ىم٤مئٛم٦م سمٛم١ممترات م ، وؾم٠مورد وم1873يٕمٛمٚمقن ومٞمف ، وىمد سمدجت هذه اعم١ممترات قم٤مم  

م ، شمِمتٛمؾ قمغم : رىمؿ اعم١ممتر ، 1997م وطمتك قم٤مم 1873، ُمٜمذ قم٤مم  (1)اعمستنمىملم اًمٕم٤معمٞم٦م 

 وُمٙم٤من اٟمٕم٘م٤مده ، وشم٤مريخ اٟمٕم٘م٤مده سم٤مهلجري واعمٞمالدي  

 

 مكان اىعقاد ادًمتر مًمتر رقم
 تاريخ اىعقاده

 موالدي هجري

 1873 1294 سم٤مريس 1

 1874 1291 ًمٜمدن 2

 1876 1293 ؾم٤من سمٞمؽمؾمبقرغ 3

 1878 1295 ومٚمقراٟمس٤م 4

 1881 1298 سمرًملم 5

 1883 1344 ًمٞمدن 6

 1886 1344 ومٞم٤مٟم٤م 7

 1889 1347 ؾمتقيمٝمقمل ويمريستٞم٤مٟم٤م 8

 1892 1314 ًمٜمدن 9

 1894 1312 ضمٜمٞمػ 14

 1897 1315 سم٤مريس 11

                                                 

جهداومٝم٤م   د/ حمسـ قمكم ح٤مًمح ؾمقيسك :  –شمٙمقيٜمٝم٤م  –اٟمٔمر : ُم١ممترات اعمستنمىملم اًمٕم٤معمٞم٦م ٟمِم٠مهت٤م  (1)

   ) سمدون (   1/3
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 مكان اىعقاد ادًمتر مًمتر رقم
 تاريخ اىعقاده

 موالدي هجري

 1899 1317 روُم٤م 12

 1942 1324 مهبقرغ 13

 1945 1323 اجلزائر 14

 1948 1326 يمقسمٜمٝم٤مضمـ 15

 1912 1334 جصمٞمٜم٤م 16

 1928 1347 جويمسٗمقرد 17

 1931 1354 ًمٞمدن 18

 1935 1354 روُم٤م 19

 1938 1357 سمرويمسٞمؾ 24

 1948 1367 سم٤مريس 21

 1951 1374 إؾمت٤مٟمبقل 22

 1954 1374 يمٛمؼميدج 23

 1957 1377 ُمٞمقٟمٞمخ 24

 1964 1384 ُمقؾمٙمق 25

 1964 1383 ٟمٞمقدهلل 26

 1967 1387 لن لرسمقر 27

 1971 1394 يم٤مٟمبػما 28

 1973 1393 سم٤مريس 29

 1976 1396 ُمٙمسٞمٙمق ؾمٞمتل 34

١١٨٩



   
 63 االصتغــزاق  بــني  اليغـــأٗ  ّاألٍـــــداف                     

 

 مكان اىعقاد ادًمتر مًمتر رقم
 تاريخ اىعقاده

 موالدي هجري

 1983 1443 ـمقيمٞمق ويمٞمقشمق 31

 1986 1446 ه٤مُمبقرغ 32

 1994 1411 شمقرٟمتق 33

 1993 1413 هقٟم٩م يمقٟم٩م 34

 1997 1418 سمقدا سمس٧م 35

 

 عــب الزابــاملطل
 زقٔ٘  :ـف الغـاٛ املتاحـإىغ

تٜمك اعمستنمىمقن سم٤مًمسٞم٤مطم٦م يمقؾمٞمٚم٦م جلٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت واًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اقم

اًم٘مديٛم٦م واآلصم٤مر اًمنمىمٞم٦م ، واعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م ، وجدوات اًمؽماث ، وىمد اقمتٜمقا هبذا 

اعمٜمٓم٘م٦م ، وعمح٤موًم٦م رسمط اإلؾمالم سمجذور يقٟم٤مٟمٞم٦م   اجل٤مٟم٥م يمثػمًا  ًمٞمٙمقٟمقا ُمٕم٤ممل شم٤مرخيٞم٦م ًمتٓمقر

 ٦م جو لؿمقري٦م ، وهمػم ذًمؽ ، ويمذًمؽ إلصمب٤مت اجلذور اًمٞمٝمقدي٦م جو، جو روُم٤مٟمٞم٦م جو ومٞمٜمٞم٘مٞم

 (1)اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م  

اًمٙمثػم ًمٞمّمٚمقا هب٤م ألهمراض وجهداف ظمبٞمث٦م ،  ءاًمٌموىمد دومٕمقا ذم هذه اآلصم٤مر 

وجصم٤مروا ُمـ ورائٝم٤م ٟمزاقم٤مت وومتٜم٤ًم ذم اعمٜمٓم٘م٦م ، ويمذًمؽ ًمٞمّمٗمقا اعمجتٛمع سم٠موح٤مف ُمـ 

ٓمالىم٤ًم ُمـ رواؾم٥م دومٞمٜم٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ  ، واعم١مؾمػ جن هذه ظمٞم٤مهلؿ اًمس٤مسمح ذم األوه٤مم اٟم

اًمٙمت٥م شمٙمت٥م قم٤مدة سم٠مؾمٚمقب هتٙمٛمل ىمّميص يٖمذي ظمٞم٤مل اًمِمٕمقب اًمٖمرسمٞم٦م األوروسمٞم٦م 

                                                 

   1/65لراء اعمستنمىملم طمقل اًم٘مرلن وشمٗمسػمه   د / قمٛمر إسمراهٞمؿ رضقان :  (1)
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واألُمريٙمٞم٦م ويٚمبل رهمب٤مهتؿ ، وهلذه اًمٙمت٥م جصمر ؾمٞمئ ذم شمّمقير اعمسٚمٛملم شمّمقيرًا همػم  

ٚمقن ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م ، طم٘مٞم٘مل يم٤مًمتخٚمػ واهلٛمجٞم٦م وهمػم ذًمؽ ، صمؿ يٜمتٝمز اعمستنمىمقن هذا اًم

يمتب٤ًم ذم قمٚمؿ األضمٜم٤مس ، وٟمٗمسٞم٦م اًمِمٕمقب اًمتل ومٞمٝم٤م ،  -سم٤مؾمؿ اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل  -ومٞمدوٟمقن 

ُمّمقريـ جن اإلؾمالم خمتٚمػ طمس٥م هذه األضمٜم٤مس  ومٝمٜم٤مك إؾمالم اهلٜمد ، وإؾمالم شمريمٞم٤م ، 

وإؾمالم اًمؼمسمر ، وإؾمالم اًمٕمرب    إًمخ ، ويمؾ إؾمالم خيتٚمػ قمـ اآلظمر سم٤مظمتالف جهٚمف     

 (1)ذا ًمٞمتسٚمٓمقا قمغم رىم٤مب اعمسٚمٛملم سم٢مؿم٤مقم٦م اًمٗمرىم٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ يمؾ ه

 

وُمـ ه١مالء اًمرطم٤مًم٦م اًمذيـ زاروا سمالد اإلؾمالم ويمتبقا قمٜمٝم٤م سمام يٗمٞمد اًمٖمرسمٞملم ذم 

اإليٓم٤مزم اًمذي  اًمبح٤مر  "ًمقرومٞمِمقدي سم٤مرشمٞمام"اًمتٕمرف قمغم هذه اًمبالد ، اًمبح٤مر اإليٓم٤مزم  

 ض٤مومٞم٤ًم  م ويمت٥م قمٜمٝم٤م شم٘مريرًا 1548ـم٤مف اًمٞمٛمـ قم٤مم 

 

م   1716ويمذًمؽ اًمبٕمث٦م اًمداٟمٛمريمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سمزي٤مرة ضمٜمقب سمالد اًمٕمرب قم٤مم 

 وىمد رضمٕم٧م هذه اًمبٕمث٦م سمخرائط وٟم٘مقش  

واجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وسمٖمداد  اًمٗمٜمٚمٜمدي( اًمذي ـم٤مف ُمٍم -وُمٜمٝمؿ )ضمقرج واًملم

جيمثر ُمـ ؾم٧م ؾمٜمقات ،  م  ، واؾمتٛمر1844وجحبٝم٤من ، وسمٍمى ودُمِمؼ طمقازم قم٤مم 

واحٗم٤ًم رطمٚمتف ، وُم١مًمٗم٤ًم يمت٤مسم٤ًم  ذم اًمٗمروق سملم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سملم اعمت٠مظمريـ  ومٙمت٥م سمذًمؽ

 (2)م وهمػمهؿ يمثػم  1845واعمت٘مدُملم ، ويم٤من ذًمؽ قم٤مم 

 

                                                 

   94 – 88  د / إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ ص :  ُملواإلؾمال اًمٕمريباعمستنمىمقن واعمبنمون ذم اًمٕم٤ممل  (1)

   344 – 339/ 3اعمستنمىمقن   ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل :   (2)
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 امطـب اخلــاملطل 
 إىغاٛ املؤصضات التعلٔنٔ٘ ّكزاصٕ الدراصات العزبٔ٘ يف اجلامعات الغزبٔ٘

ًمتخري٩م عم٤مقم٤مت ُمـ اًمٓمٚمب٦م دمٞمد  اهتؿ اعمستنمىمقن سم٤معم١مؾمس٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م

اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م ، وُمٝمٞمئلم ًمتحٛمؾ اعمسئقًمٞم٤مت اًمتل ؾمتٚم٘مك قمغم قم٤مشم٘مٝمؿ دم٤مه اًمنمق وجهٚمف 

ذم سمالد اإلؾمالم     ًمٞمٙمقٟمقا جداة شم٘مقض سح اًمبٜم٤مء  ، وًمٞمٙمقٟمقا قمٛمالء ًمالؾمتٕمامر

سم٤معمسٚمٛملم  اإلؾمالُمل ُمـ عمٞمع ضمقاٟمبف اًمديٜمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م ، وذًمؽ الشمّم٤مهلؿ

ومٞمقمهقهنؿ سم٠مهنؿ قمغم ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م سم٠مطمقال اًمنمق وقمٚمقُمف وقم٘م٤مئده وًمٖم٤مشمف ، وهذا ُم٤م دجب 

قمٚمٞمف االؾمتنماق ًمتقهلم ىمقى اعمسٚمٛملم ، وإهي٤مُمٝمؿ ذم يمؾ ُمٜم٤مؾمب٦م سم٠مهنؿ ضٕمٗم٤مء 

 (1)وُمتخ٤مذًمقن ذم ؿمتك اعمٞم٤مديـ  

تنمىملم وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر جن إٟمِم٤مء اعم١مؾمس٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمـ جهؿ وؾم٤مئؾ اعمس

واعمبنميـ وجظمٓمره٤م ، وم٘مد طمرحقا قمغم إٟمِم٤مء دور احلْم٤مٟم٦م واعمدارس جلٛمٞمع اعمراطمؾ 

اًمدراؾمٞم٦م ، واًمٜمٝمقض سمت٠مؾمٞمس اعمٕم٤مهد واًمٙمٚمٞم٤مت ويمراد اًمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٤مت ، 

 (2)وشمزويده سم٤معمٕمٚمٛملم واألؾم٤مشمذة األيم٤مديٛمٞملم يمؾ ذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ جهمراضٝمؿ 

 شمٞم٦م :وشمتٛمثؾ ظمٓمقرة هذه اًمقؾمٞمٚم٦م  ًمألؾمب٤مب اآل

ال ضمدال جن جم٤مل اًمتٕم٤مُمؾ ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ، واالطمتٙم٤مك اعمب٤مذ واعمستٛمر ،  - 1

يٕمٓمل ومرح٦م ًمٚمحقار واجلدال واعمٜم٤مىمِم٦م واإلىمٜم٤مع  ، ومتٛمتد ومؽمة االشمّم٤مل سملم اعمٕمٚمؿ 

                                                 

   56/  1لراء اعمستنمىملم طمقل اًم٘مرلن   د / قمٛمر رضقان :   (1)

  ـمبع ُمٙمتب٦م 339 -338د/حمٛمد اًمزيٜمل  ص:  اٟمٔمر: االؾمتنماق واًمتٜمّمػم رؤي٦م ُمقضققمٞم٦م  (2)

 م   2414اًمْم٤مري ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن   ط   األومم 
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واًمٓم٤مًم٥م ، وشمزويد ُمس٤مطم٦م احلقار ُمـ طمٞم٨م اعمٙم٤من واًمزُم٤من ، ًمٞمس هذا ومحس٥م ، سمؾ  

سملم عم٤مقم٤مت اًمٓمٚمب٦م واعمٕمٚمؿ اًمرائد اعمنمف قمٚمٞمٝمؿ ، وال ري٥م جن يٙمقن اًمٚم٘م٤مء ُمستٛمرًا 

هذا جم٤مالً ظمّمب٤ًم ًمٚمٛمستنمىملم ًمٞمٛمٚمقا قمغم جسمٜم٤مء اعمسٚمٛملم ُم٤م حيٚمق هلؿ ُمـ جومٙم٤مر ُمـ 

 (1)ؿم٠مهن٤م شمْمٕمػ حٚم٦م اعمسٚمؿ سمديٜمف  

شمٕمد هذه اعمراطمؾ ُمـ احلْم٤مٟم٦م طمتك اجل٤مُمٕم٦م ُمـ جظمٓمر اعمراطمؾ ذم طمٞم٤مة اإلٟمس٤من ، ومٗمل  - 2

عمراطمؾ ٟمٙمقن سمّمدد سمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م وشمٙمقيٜمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل ، وحتديد جسمٕم٤مده٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م هذه ا

واًمٜمٗمسٞم٦م وشمِمٙمٞمؾ جـمره٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، وسمذر سمذور اًمٗمٙمر واعمٕمت٘مدات واًمٕم٤مدات 

واالدم٤مه٤مت ، وهمرس اآلراء واألومٙم٤مر اًمتل شمريد رقم٤ميتٝم٤م وطمراؾمتٝم٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م سمٕمد 

ظمالًمف جن يِمٙمٚمقا ؿمخّمٞم٦م  ذًمؽ   وهذا جم٤مل ظمّم٥م ًمٚمٛمستنمىملم يستٓمٞمٕمقن ُمـ

اًمٓمالب ُمـ جسمٜم٤مء اعمسٚمٛملم ، وسمذر سمذور اًمِمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م يٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

 (2)دروس وحم٤مرضات  

يٙمقن اعمستنمق ذم قمٛمٚمف سم٤معم١مؾمس٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمـ اعمدرؾم٦م طمتك اجل٤مُمٕم٦م سمٛم٠مُمـ ُمـ  - 3

ي يٕمٚمؿ اًمرىمب٤مء ، وم٤مًمٓم٤مًم٥م هق اًمذي ىمدم ًمف سمٛمحض إرادشمف ، وسمٛمقاوم٘م٦م وزم جُمره اًمذ

ُمسب٘م٤ًم جن هذه اعم١مؾمس٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م شمدار سمقاؾمٓم٦م اعمستنمىملم ، وُمـ صمؿ يتحرر 

  (3)اعمستنمق ُمـ اعمح٤مذير جو اًمرىم٤مسم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ويٜمٓمٚمؼ سمحري٦م شم٤مُم٦م ذم شمدريس ُم٤م يريد   

وىمد اختذ اعمستنمىمقن اًمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م 

                                                 

 ) سمتٍمف (   339اًمس٤مسمؼ   ص :  (1)

 ) سمتٍمف (   344اًمس٤مسمؼ   ص :    (2)

 اًمس٤مسمؼ   ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م  ) سمتٍمف (   (3)
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 (1)جُمتٜم٤م يمؾ قم٘م٤مئدهؿ وُم٘مدؾم٤مهتؿ   ًمٞمحٓمٛمقا ذم ٟمٗمقس جسمٜم٤مء  

وُمـ األُمثٚم٦م قمغم هذا جن جطمد اعمستنمىملم اًمٗمرٟمسٞملم يسٛمك )دوديٞمف( جؾمٜمد إًمٞمف 

( سم٤مجل٤مُمٕم٦م األُمريٙمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة  ذم اًمٕم٤مم اًمدراد  ريبـع اًمٕمـخ اعمجتٛمـ) شم٤مري شمدريس ُم٤مدة 

ؾم٦م يمت٤مب م ، وهل ُم٤مدة شمدرس جلٛمٞمع اًمٓمٚمب٦م ، وىمد جض٤مف إمم اعم٘مرر درا1998/  97

 واًمٙمت٤مب اإلٟمجٚمٞمزي٦م، إمم ُمؽمعم٤مً  ، "ُم٤ميمسٞمؿ رودٟمسقن ")حمٛمد( ًمٚمٛمستنمق اًمٗمرٟمز 

 وىمد –وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل حغم – اإلؾمـــــالم رؾمقل طمؼ ذم واًمبٝمت٤من اًمسقء سمٕمب٤مرات يٓمٗمح

 اًمٙمت٤مب سمقىمػ وـم٤مًم٥م ، األهرام ضمريدة ذم ُمٜمتٍم حالح اًمٙم٤مشم٥م اجلريٛم٦م هذه قمـ يمِمػ

ذم  "رودٟمسقن"سمٕمض جيم٤مذي٥م  قمغم ومٞمف ردت سمٞم٤مٟم٤مً  اعمٍمي٦م ومت٤مءاإل دار جحدرت وىمد    

 اًمٙمت٤مب اعمِم٤مر إًمٞمف ، صمؿ ىم٤مًم٧م ذم ظمت٤مم اًمبٞم٤من :

) وسمدالً جن يٜمدس هذا األؾمت٤مذ )شم٘مّمد دوديٞمف( سملم ضمدران اجل٤مُمٕم٦م األُمريٙمٞم٦م ، 

ويٜمٗم٨م ؾمٛمقُمف سملم ـمالب ُم٤م زاًمقا ذم سمداي٦م طمٞم٤مهتؿ اًمدراؾمٞم٦م ، وهؿ همػم ُم١مهٚملم قمٚمٛمٞم٤ًم 

ٜم٤مىمِمتف واًمرد قمٚمٞمف ، جي٥م قمٚمٞمف جن شمٙمقن ًمديف اًمِمج٤مقم٦م األدسمٞم٦م ، ويؼمز ًمٞمٜم٤مىمش جهؾ اًمٕمٚمؿ عم

 (2)واًمرجي اًم٘م٤مدريـ قمغم إومح٤مُمف وىمٓمع ًمس٤من اًمسقء قمٜمده وقمٜمد ُمـ هؿ قمغم ؿم٤ميمٚمتف( 

 وهٙمذا اختذ اعمستنمىمقن ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمقحقل إمم حت٘مٞمؼ ُمآرهبؿ اخلبٞمث٦م  

 

                                                 

 ط  دار االقمتّم٤مم سم٤مًم٘م٤مهرة )د    ت(  9اًمقضمف اآلظمر ًمٓمف طمسلم   ج / جٟمقر اجلٜمدي   ص :  (1)

 واٟمٔمر : االؾمتنماق  98-97د  ص: االؾمتنماق سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمتْمٚمٞمؾ   د/ إؾمامقمٞمؾ قمكم حمٛم  (2)

   77 – 63  د/  ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل : 
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 اخلامتة

، وقمز ضم٤مهف ، ويمثر قمٓم٤مؤه ، وقمؿ ٟمقاًمف ، ومٝمق اعمحٛمقد  ٘مدؾم٧م جؾمامؤه احلٛمد هلل شم   

قمغم يمؾ طم٤مل ، وسمٕمد :وم٘مد ووم٘مٜمل اهلل شمٕم٤ممم إلمت٤مم هذا اًمبح٨م ، اًمذى ىمٛم٧م ومٞمف سمتٜم٤مول 

تنماق ، وشم٤مريخ ٟمِم٠مشمف واعمراطمؾ اًمتل ُمر هب٤م ، يمام شمٜم٤موًم٧م جسمرز دواومٕمف ـُمٗمٝمقم االؾم

وىمٗم٧م رم هذا اًمبح٨م قمغم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م  وجهداومف ، صمؿ ظمتٛم٧م سمبٞم٤من وؾم٤مئٚمف ، وىمد

 واًمتقحٞم٤مت وهذا سمٞم٤مهن٤م  

 ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يكم : :أوال : النتائج 

 ُم٘مٞم٤مس سم٠مي قمٚمامً  ًمٞمس – األهمٚم٥م األقمؿ ذم –جن االؾمتنماق ذم دراؾمتف ًمإلؾمالم  - 1

 ّمقراتشم شمروي٩م ظمالهل٤م ُمـ يراد ظم٤مح٦م " جيديقًمقضمٞم٦م" قمـ قمب٤مرة هقه وإٟمام، قمٚمٛمل

ٜمٔمر قمام إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمتّمقرات ىم٤مئٛم٦م قمغم طم٘م٤مئؼ جو اًم سمٍمف،  اإلؾمالم قمـ ُمٕمٞمٜم٦م

 ُمرشمٙمزة قمغم جوه٤مم واومؽماءات يمام هق األقمؿ األهمٚم٥م  

جن فمٝمقر االؾمتنماق يمحريم٦م ُمٜمٔمٛم٦م هل٤م ُمٜم٤مهجٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م وجؾم٤مًمٞمبٝم٤م وُم١مؾمس٤مهت٤م  - 2

ُم٤م سمدج اًمٖمرب سم٤مؾمتٕمامر اًمٕم٤ممل ورضم٤مهل٤م   ىمد سمدج ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم اعمٞمالدي ، قمٜمد

 اإلؾمالُمل  

اؾمتٓم٤مع االؾمتنماق جن ي٘مقم سمدوره ظمػم ىمٞم٤مم ذم ظمدُم٦م اًمسٞم٤مؾم٦م االؾمتٕمامري٦م ،  - 3

وشمقـمدت اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام طمتك جحبح االؾمتنماق يٛمثؾ اًمٓمريؼ اًمٕمٚمٛمل الطمتالل 

  اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م 

واهلدف ُمـ هذا ، يٜملشمٜمققم٧م دواومع االؾمتنماق  وجسمرز هذه اًمدواومع اًمداومع اًمد - 4
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اًمداومع هق إظمراج اعمسٚمٛملم ُمـ ديٜمٝمؿ ، وم٢من جُمٙمـ شمٜمّمػمهؿ ومذاك ، وإال وم٢مسم٘م٤مؤهؿ ال  

ديـ هلؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم هدف ُمرضمق حي٘مؼ ًمٚمٛمستنمىملم ُمٜم٤مومع وُمّم٤مًمح ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م 

  واؾمتٕمامري٦م وهمػم ذًمؽ

٧م ؾمٚمؽ اعمستنمىمقن يمؾ ؾمبٞمؾ ُمـ جضمؾ اًمقحقل إمم حت٘مٞمؼ جهداومٝمؿ ، وىمد شمٜمققم - 5

  وؾم٤مئٚمٝمؿ  

 ثاىوا : التوصوات : 

ُمـ اًمتقحٞم٤مت اًمتل ظمرج هب٤م اًمبح٨م : جٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مح٤مي٦م ًمٕم٘مٞمدشمٜم٤م ووضمقدٟم٤م 

وٟمٍمة ًمديٜمٜم٤م جن ٟمٕمٛمؾ وومؼ ختٓمٞمط قمٚمٛمل ُمدروس عمٜم٤مهْم٦م االؾمتنماق واحلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمف 

 وسملم ُم٤م يريده سمٜم٤م  

 واحلمد هلل يف بدء ويف ختم
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