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 ةــــمقدم
 
 

هؤالء  وكوةؤؤن أؤؤم الؤكر والثؤؤف  واألدب ؤؤن  وطن   ؤؤب واؤكرم واةف ؤؤب  ل ؤؤف  ك ؤؤن 
لشؤؤف نف،ؤؤب  أؤؤم ألمرؤؤل وانفوضؤؤو واتبهبؤؤن  وانمك ةؤؤن   فؤؤو وء،ث ؤؤب و    ؤؤب  رتتؤؤب 

نة واصؤؤؤؤبننن هكنؤؤؤؤبص   و لؤؤؤؤكب  ؤؤؤؤب واةنؤؤؤؤو ضةؤؤؤؤبص   وا نؤؤؤؤك  واةف ؤؤؤؤب  همنةإلؤؤؤؤو و  و
وادؤؤكأب مانب،ؤؤؤبص  كضؤؤؤ ة اأمتؤؤؤب واةف دؤؤؤنة اأؤؤن  وضؤؤؤ ة اذؤؤؤن  لد ؤؤؤ ة أمثبهلؤؤؤن   و  أصؤؤؤ ف 

  وض  أ باةن ببامةبض  اك،مصب  لرى ال وئإلب   نإلف هلّرلإلب.
كب،ؤؤف  ؤؤب وطقؤؤو أدؤؤبء  لف مإلؤؤب ن  مؤؤب  لف دؤؤن ألمرلؤؤنة أمؤؤك     فوئؤؤ ة 

تإلؤؤو( وا ؤؤةكن،م م   لوانتمؤؤ ا( و أب وهدؤؤن   لوافواؤؤن( واد فمؤؤن  نو(  لواأألؤؤو لواصدصؤؤ
لؤؤؤكل واتصؤؤؤل واألؤؤؤب،ب أؤؤؤم ه ؤؤؤة تدب  وادؤؤؤفي واةشؤؤؤفمم  ئأؤؤؤو اي امؤؤؤ    إلؤؤؤب وادؤؤؤب   

 واثفمو أب ال     لرى هللا هكورف  إاده ا، ب!
 
 

 د. عمر بن قينة
 30/6/1999وا  ضن  ب 
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 الشاعر الناقد: ابن رشيق

 القيرواني: العربي( -يلي)المس
 

 اؤ  واثبهؤؤب واةف ؤؤب واشؤؤبلف واتبنؤؤ  لو ؤم  لؤؤ و( وان ؤؤ رب أكاؤؤ و  واد ف و،ؤؤب نو و 
ب   ه نىلوان ؤ رن(  ؤب لإلؤ  قؤر(  ؤب أ ،تنلوانمن اؤن( وامؤب 999هؤؤ/ 390سؤتن ل

بؤؤبانذف  وطن،ؤؤى لهؤؤك،و(  وط سؤؤئ لوامتوئؤؤف( وامؤؤب  ؤؤ ا اأفهؤؤب  (وا  اؤؤن لواصؤؤتإلب دن
ر(  ؤؤؤؤو و تؤؤؤؤه ل ردؤؤؤؤ م( سؤؤؤؤتن 946هؤؤؤؤؤ/ 335واصؤؤؤؤتإلب ب( سؤؤؤؤتنل أؤؤؤؤي ل مؤؤؤؤفد  ؤؤؤؤم أتؤؤؤؤبن

ر( ضؤؤ م  ءع لر إلؤؤب لوانةؤؤت اؤؤ ،م هللا والؤؤبرنب( بةؤؤ أب و،مدؤؤو هؤؤ و ماؤؤى 971هؤؤؤ/361ل
ر(  نؤؤ  وؤؤبي ل ردؤؤ م(  وادؤؤب ارلؤؤبرن  م لرؤؤى 968هؤؤؤ/ 358لأصؤؤف( بةؤؤ   ممإلؤؤب سؤؤتن ل

 وانذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  وط سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤئ لوامتوئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف(  لرلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى وام ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م   بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن 
ر( و تؤه لوانتصؤك (   لتؤ    ؤبة هؤ و هؤكاى وام ؤو  ؤب لواد ؤف وي( و تؤؤه 983هؤؤ/ 373ل

ر( واؤؤ د  ةؤؤو قؤؤتإلب ن لواشؤؤف)دن( ا  لوانذؤؤف  وط سؤؤئ( 996هؤؤؤ/ 366لبؤؤبناو( ل
لبقؤنن اؤؤه  لرؤى بةؤ  اكألؤؤف  (ماؤى لنؤه لضنؤبن  ؤؤم  ردؤ م( أالسؤو لنرةؤؤن  تؤب ضنؤبن

ببانت دؤؤن  اد  أؤؤم لن ؤؤن  لشؤؤفمم و رؤؤك أمؤؤفوص أؤؤم لوان ؤؤ رن( ض ؤؤ  الرؤؤم وسؤؤمدكاه
 ر(  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ب لبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبناو1015هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ/405قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتإلب ن لواذف دؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن(.  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن ل

ر(  هؤؤك امبقؤؤف لنؤؤه لضنؤؤبن(  ؤؤب وادرةؤؤن   لرلؤؤه و تؤؤه لوانةؤؤت( واؤؤ د 1016هؤؤؤ/46ل
ا ملؤؤفه هؤؤ و انإلؤؤبر  تؤؤب  وا  اؤؤن وام ،ؤؤ ة لوا  اؤؤن  …و،مإلؤؤى أةؤؤه لضنؤؤبن( ماؤؤى  واصؤؤر 

 ب لإلؤ  لوانتصؤك   ؤم واتبقؤف(  وامنبنان( وامب و،مدرف لبقنمإلب ماى بمبان ،إلبئدبص 
(  مملؤؤؤؤفه لوانةؤؤؤؤت( ار تؤؤؤؤب   ؤؤؤؤب لقؤؤؤؤتإلب ن واشؤؤؤؤف)دن( 1 ل…ر(1090هؤؤؤؤؤ/ 483سؤؤؤؤتن ل

 أم رةبص ان  ،لك ع  ب لقدردن(.
 ب ه و وانتةفج أم وء،ش ب   ؤب وا  اؤن واصؤتإلب دن  و،مدؤو لو ؤم  لؤ و( أؤم 

ى وانمن اؤؤؤؤن لوان ؤؤؤؤ رن( نؤؤؤؤف  نرةؤؤؤؤن ل تؤؤؤؤب ضنؤؤؤؤبن( لبقؤؤؤؤنن لقؤؤؤؤتإلب ن واذف دؤؤؤؤن( ماؤؤؤؤ
لواد ف وي( لبقنن لقؤتإلب ن واشؤف)دن(  لرؤى  اسؤإلب لوانةؤت  ؤم بؤبناو( واؤ د ا ؤفر 
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 واصؤؤؤؤر  أؤؤؤؤي لضنؤؤؤؤؤبن(    ؤؤؤؤه  ا اؤؤؤؤؤه لل ؤؤؤؤ  هللا(  لا،ك ؤؤؤؤؤب( ماؤؤؤؤى لقؤؤؤؤؤدردن(  ؤؤؤؤب سؤؤؤؤؤتن 
ر( ار ؤؤد فة لر إلؤؤب  بةؤؤ أب ببهؤؤف همؤؤف وام ؤؤو و سؤؤكأب أتؤؤ  وا  اؤؤن 1026هؤؤؤ/417ل

ر( 909 -903هؤؤؤ/ 396 -390ر ؤب لوطفر دؤن ضؤ م و مممإلؤؤب ل مؤبنة هللا واألباؤؤ ( وطف
اثؤؤؤم والدب،ؤؤؤب  اؤؤؤو هر ؤؤؤ  ضمؤؤؤى  ةرؤؤؤف  ةرإلؤؤؤب    ؤؤؤبل   لرؤؤؤى هتمنؤؤؤن وان ؤؤؤرن م  ؤؤؤب 
واتإلبان  وانمصب ل م لرى وام و اأبر لواتك أب،ؤ ، م( ونؤب سؤإلرف لرؤى هؤالء  و،ؤ  ب  

واثك،ؤؤف    ؤؤب   ؤؤم هؤؤب،ثف( وط ل لوام ؤؤو و سؤؤكأب اأؤؤبأإلو  ؤؤب لقؤؤدردن(  ؤؤب لإلؤؤ  
بم ؤؤ  اي  كرؤؤه  ؤؤب  رؤؤفر وؤؤبي لؤؤف)دبص اكألؤؤف  …واةف دؤؤن  فلب،مؤؤه واؤؤ د  لؤؤنو واةرؤؤكر

 (.2 ل…أته فف دبص 
 ذؤؤؤؤؤتو واتك أب،ؤؤؤؤؤ ،كي وام ؤؤؤؤؤو  ونؤؤؤؤؤب فتنؤؤؤؤؤكو أؤؤؤؤؤم وامبؤؤؤؤؤب ة واةف دؤؤؤؤؤن و سؤؤؤؤؤكأدن  
 ضفقكو  لرى اي األ  و لم واةف  ،ظؤبأإلو و نو د   مدمة ؤكو واةتبقؤف وطسبسؤدن 

 ؤو مي  فمؤ  ما واألؤؤب،ب  …اابؤبص  والثفمؤن   ؤؤب  ؤتإلو …ارألدب ؤن و سؤكأدن  ؤب ضدؤبهإلو
ر( واؤؤ د لرؤؤل واتك أب،ؤ ، م  ؤؤب ض ؤؤو لقؤدردن( لتؤؤب  متندؤؤن هؤؤ و 1250 -هؤؤ1197ل

 (.3وامفوث ملمبببص أته بةركر واةف  ل
 ؤؤؤب هؤؤؤ و وانتةؤؤؤفج وامب ؤؤؤو ببطضؤؤؤ وث وا دبسؤؤؤدن   وام كمؤؤؤن والثفمؤؤؤن لؤؤؤب  لا ؤؤؤك 

 رن( ض ؤؤؤ  لرؤؤؤب وام ؤؤؤم  ؤؤؤم  لؤؤؤ و( اابأؤؤؤه   ؤؤؤ م هتؤؤؤب   وضؤؤؤ فو    اؤؤؤ   ؤؤؤب لوان ؤؤؤ
ن س   لرنؤؤه ا ؤؤكع ضف ؤؤن لواصؤؤدبفن( وامؤؤب وؤؤبي انمإلتإلؤؤب   لؤؤفي ا مؤؤب واشؤؤةف    ؤؤب 
وا بنسؤؤؤن لشؤؤؤفة أؤؤؤم لنؤؤؤفع ه رؤؤؤي ماؤؤؤى هثؤؤؤكمم ،ل ؤؤؤه  دبيدؤؤؤبص  هتندؤؤؤن أةب  ؤؤؤه واةرندؤؤؤن  

ر( أؤؤؤم قؤؤؤتإلب ن لواذف دؤؤؤن( همؤؤؤف ض ؤؤؤو لضنؤؤؤبن( ماؤؤؤى 1016هؤؤؤؤ/ 406 ب،مدؤؤؤو سؤؤؤتن ل
او( واؤؤ د أؤؤت  لضنؤؤبنوص( وسؤؤمدكاه لقؤؤتإلب ن واشؤؤف)دن( همؤؤف سؤؤر ن لوانةؤؤّت  ؤؤم بؤؤبن

بصؤؤتإلب ن لواذف دؤؤن(   لنؤؤو ابؤؤو لقؤؤدردن(   ؤؤو ملؤؤكي وسؤؤمدكاه لؤؤم لوالؤؤبرن  م( 
ر( 1047هؤؤؤ/ 439 ؤؤب لأصؤؤف(  نلكهؤؤه ارنةبسؤؤ  م   ؤؤب لإلؤؤ  وادؤؤبئو بؤؤأأف هللا سؤؤتن ل

أنؤؤب لفضؤؤه انمبلؤؤب  نؤؤن  هفه ؤؤف لؤؤم و ؤؤ  والؤؤبرن  م اؤؤه  و،مدبأؤؤبص أتؤؤه   أؤؤم و تؤؤه 
 لضنؤؤؤبن(  وهؤؤه   ؤؤؤ  ةكو والةبئؤؤو لواإلكادؤؤن( انفؤؤؤب ة لرؤؤى لقؤؤؤتإلب ن( لهنؤؤدو( اابؤؤبص  

بأل بل ألمرلن أم و ففو   ه ؤإل كص   ؤب وافضرؤن  هركممؤبص ببانذؤب،و   ثب،ؤف أؤم ئ ؤب  
وامنرؤؤن واإلكادؤؤن والؤؤؤفو  واؤؤ د امؤؤؤو لواد ؤؤف وي( لبقؤؤنن لقؤؤؤتإلب ن واشؤؤف)دن( سؤؤؤتن 

ل ؤؤؤه ماؤؤؤى لوانإل اؤؤؤن( لؤؤؤف  ر(  تؤؤؤت  أتإلؤؤؤب سؤؤؤ ب،إلب    ؤؤؤّف لوانةؤؤؤت( ،1057هؤؤؤؤ/ 449ل
واد ؤؤف وي لرؤؤى وا ؤؤبضو وامؤؤب وب،ؤؤف همؤؤؤف  ءاؤؤن و تؤؤه لهنؤؤدو(.  هؤؤك وانمؤؤدئ وانمؤؤؤأ ر 
واؤؤ د لبلؤؤه لو ؤؤم  لؤؤ و( ب ؤؤو ئءأؤؤه   و،مإلؤؤى بؤؤه ال ؤؤفوص ماؤؤى واإلمؤؤفة ،مؤؤك لقؤؤدردن( 
 هؤؤب وامؤؤب وسؤؤمد رف لو ؤؤم  لؤؤ و(  ؤؤب وص  ؤؤب ا ؤؤف قؤؤ اده واشؤؤبلف واتبنؤؤ  لو ؤؤم لؤؤف ( 

ي ء ادؤؤو سؤك وص لؤؤم سؤببده   ؤؤبنمف  لو ؤؤم لؤف ( لرؤؤى لو ؤؤم  ك ؤ و ،ل ؤؤ إلنب  ؤب  ضؤؤ
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  ل و( واإلمفة ماى لا، او( ض   أركك لوا كوئل( وامب اضبلمه   أ ببهة
  ساااااماد مفتاااااا ر  ي اااااا  معت اااااا    ممّاااا ضني ااانر  ااار  ر    ااا ل  
  كاااااااال ر لح ااااااار  اااااااولة ا سااااااا     لفاااب ممةكااة  اار ضياار مو ااع ا 

نؤؤف   نؤؤل  واتلؤؤكس اأسؤؤبص  ضؤؤددبص   هؤؤ و  أنؤؤب اة ؤؤو ر دةؤؤن وامنؤؤت  وامؤؤب ل
   فضف ض  وص  ضد ن  ونب هف و  اا وكر لو م لف (  ب ض ،أله ء م  ل و.

  قاااا  الااااع البناااا  عةاااا   ي اااا     إن ترمااااااب اليرمااااااة  اااااار معشاااااار
    ر اااا   مااااا دماااا   اااار  ر اااا      ااااا ار   ماااااا دمااااا   ااااار دار ااااا 

 هؤؤؤؤؤك و ض ؤؤؤؤؤبس ،ل ؤؤؤؤؤه واؤؤؤؤؤ د أؤؤؤؤؤب س ضؤؤؤؤؤذكره بةؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤا لرؤؤؤؤؤى لواشؤؤؤؤؤفم  
م ؤؤب( قؤؤبضب ل،تهؤؤن وانشؤؤمب (  ؤؤب لقؤؤدردن( وامؤؤب لف ؤؤف أؤؤم ،ؤؤ  وان ؤؤرن م  و ن  

  دبل  ب ض فة  ااو  ض فةة
   ااااااااااد  ااااااااار اليرماااااااااة عمااااااااار     ليااااااااا  قاااااااااعر   ضااااااااان قلااااااااار  

... اأب لو م  ل و(  دؤ  لألؤف لرؤى ن ؤفع  ؤب لقؤدردن(  نؤب   ؤب نفمؤن لأؤب  ة( 
 (.4لبة  وص لم وط ض وامب ا،م مه  اض إلب  ومب   إلب ئ ب ع وانلمرلن 

 اؤؤ   ؤؤب لوان ؤؤ رن(  ،شؤؤأ   ولؤؤمإلف  ااؤؤل  بلواد ؤؤف وي(  ادؤؤب   ؤؤه  ؤؤب لقؤؤدردن( 
ر( هب وؤؤؤبص لؤؤؤ ة ئ ؤؤؤب    ؤؤؤب وارذؤؤؤن  وطن   واتدؤؤؤ   وامؤؤؤفو و اهنإلؤؤؤب 1063هؤؤؤؤ/456سؤؤؤتن ل

 ا  ةن النبل أمنكلنة
 (  وم ب قذ ف واممو  لتب يده ببا فنب  وطن دن.5 نفوضن وا هب ل-1
 (..6اد ف وي ل ا،نك ج واتأبي  ب لةفو  و-2
 (.7 واةن ة  ب أمبسم واشةف  ئنوبه  ،د ع ل-3
 (.8 ن،كوي و م  ل و ل-4

 إي وؤؤبي لنفوضؤؤن واؤؤ هب( أمؤؤب وة سؤؤفمةن انؤؤب بؤؤب  أمؤؤ و ءص  ؤؤب ل،دؤؤ  واشؤؤةفو ( 
 إي لوط،نؤك ج( وسؤمنفو  امدر ؤ  لرنؤب  ثؤفد سؤردو  ؤب ضبؤب هتب واةف دؤن و سؤكأدن  

 ؤب لواد ؤف وي( لرؤى اابأؤه    ؤتإلو واتؤب ضكي  ضنّته هةب م   ف بل لؤةف أنؤم لف ؤكو
ما إلؤؤب أؤؤؤم أ ،تؤؤؤن لوان ؤؤؤ رن(  وهإلؤؤؤب  أؤؤؤي ،نؤؤؤب ج ألمؤؤؤب ة اإلؤؤؤو   ثؤؤؤب،كو لأ ؤؤؤن للصؤؤؤدن( 

 (.439 وسنه هك هنبر وان ن  ب ،إلبان واثمب   بباصلمنة ل
 او ،ؤفن أؤم  ؤ م نبئنؤن واشؤةفو  سؤكا وأؤفاة  وضؤ ة هؤب لل امؤن  تؤف اضنؤ   ؤم 

للؤؤؤ  ج وافقؤؤؤصدن( نؤؤؤبل لتإلؤؤؤب ،كأ ؤؤؤ   هؤؤؤب لؤؤؤبلفة ضب نؤؤؤن  كرألؤؤؤكر وانةؤؤؤب فد( وان ؤؤؤنبة
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 (.9أشإلك ة   اا  ب ل   مإلب   ن  اسّتف وآلي  ولف لم وأل ف أم  اا ل
اأؤؤؤب  واةنؤؤؤ ة   إلؤؤؤك لنؤؤؤو   مؤؤؤؤم فتؤؤؤب ببط ثؤؤؤب    وآل و    واتظفمؤؤؤب   واتنؤؤؤؤب ج 
واتد اؤؤؤن وطن دؤؤؤن  لردؤؤؤه نبأؤؤؤف لؤؤؤإلفة لو ؤؤؤم  لؤؤؤ و(   كقؤؤؤله لو ؤؤؤم لرؤؤؤ  ي ،ل ؤؤؤه  ؤؤؤب 

د  ببء،لفون  إل ع واصتبلن وامؤب  ال بهؤب ضدإلؤب  اؤو ا مؤب   إلؤب اضؤ  ن رؤه  ء أمبل وات
 بة ع أألره .

 واثمؤؤب  ادؤؤي  ؤؤؤب أمرؤؤ ،م و تؤؤؤ م  ضظؤؤب  مؤؤؤأ،ب وانالاؤؤل   ؤؤؤب هصؤؤ اه ادبؤؤؤباب 
واشؤةف بنؤؤب   إلؤؤب لوا ؤؤفنب ( وامؤؤب ءأ ؤؤإلب  ؤب لوادفوضؤؤن(  إاؤؤى  ب، إلؤؤب نبؤؤباب واتألؤؤف  

ف  ا وب،ؤه   االبيؤه  أةب،دؤه   ل ك ؤه   بؤكص  الةب  واثمب   واشؤةفو     يدلؤن واشؤة
لؤؤؤم وط ؤؤؤكو  وانةف  ؤؤؤنة وؤؤؤأ،كوي وا ؤؤؤ اي   و امؤؤؤب    ضؤؤؤ  ن وامشؤؤؤ ده   وافأؤؤؤت  سؤؤؤكوع  
 مؤؤبنة لؤؤم أكضؤؤكلب  واشؤؤةفة  الكأإلؤؤبة أألؤؤو وات ؤؤ ب   واف ؤؤب    واللؤؤف   واكل ؤؤؤ  

  وءلم و     مكنل لت  اسنب  أة تن وأل فوص   لت  الفا نر كص.
،دؤ د  كفؤب  هؤب ملب ان ؤب ،ةدؤى اهؤو أؤب ا،مؤت  ؤب واتدؤ  بؤبانذف    إلك ومؤب 

واةف ؤؤب وادؤؤ او  ء هؤؤتول اؤؤه اهن مؤؤه  ض كممؤؤه  ؤؤب واتظفمؤؤن واشؤؤةفمن  لصكقؤؤبص    ؤؤب 
 وا  وسب  واتد ان  وطن دن لنكأبص  ب واكرم واةف ب.

 ب أمبل واشةف ومب لو م  ل و(  ب اهو لوطفؤفوض( واشؤةفمن   نؤ  لؤمةمه 
كط( اؤؤؤ ا لوانةؤؤؤت  ؤؤؤم بؤؤؤبناو( واؤؤؤ د نف ؤؤؤه مادؤؤؤه   وؤؤؤبي  باؤؤؤ   ك ؤؤؤن اإلؤؤؤو ضدؤؤؤبة لواؤؤؤ 

قؤؤ مإلو واشؤؤةفد  واتدؤؤ د  ؤؤب  ؤؤكط لوانةؤؤت( ماؤؤى  ب،ؤؤب لو ؤؤم لؤؤف (  لل ؤؤ  واثؤؤفمو 
(. ومؤؤؤب  ؤؤؤؤب اهؤؤؤو وطفؤؤؤؤفوض   ؤؤؤب أدؤؤؤ أمإلبة وانؤؤؤؤ ا    واف ؤؤؤب  بشؤؤؤؤ و 10واتإلشؤؤؤرب(ل

 أمن ت  اهو أن  ضه لوانةت  م ببناو(ة
  كاااااااا عينااااااا  الااااااا   ا لناااااااا  ح ات   معااّ  ال اا ا  عاد ع اا ا دا  ااا  

ر( بة   ؤفو ع ما إلؤب أؤم 1062هؤ/ 454 ض م هك ب لوانةّت(  ب لوانإل ان( ستن ل
 ر(   بع بدص  ة ادكل   إلب لتإلبة1057هؤ/449وء مدب  واإلكاب ارد ف وي ل

  عةاا  الاابضن  يااوا  اار ا ر   ا  م ااوا   مااااااا  ااااااان إ  قداااااااما  سااااااّة  قاااااا ر 
  صاااااعّ  ال ةااااااب اااااا ير  اااااأّ   اااااا ا  ل   ر ح المعااّ   ر ح الشاام  قاا   ن ااا

كنب وبي ل ،  وطاو انك  اق نبئه  أؤم   ؤتإلو نبضؤب لوان ؤ رن( واؤ د  قؤره 
 ل ف   بهه ،كأبص   دبلة

  لبياار قةلاار ل ااا ماان بااين   اا عر   لااااا قااااأخ ااااااحر   نااااار ملرقااااة
 قتااا  ترمّااا  لأسااار  اااو   امااااعر  ماعلاا    اار  ماان لااأع إلاا  اماا 
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 ة لو ؤؤم  لؤؤ و(  ؤؤب هؤؤؤ و وارؤؤكي بن ّكامؤؤه  ؤؤب   ؤؤب  لواد ؤؤف وي( بةؤؤؤ   همم ؤؤ  نؤؤ 

والؤؤفو  واؤؤ د سؤؤ ةه وء مدؤؤب  واإلكاؤؤب   إلؤؤب أؤؤم ا ؤؤكن أؤؤب ومؤؤب  ؤؤب   ؤؤب  وانؤؤ ي  
 هصكمفوص   هة  فوصة

  بااااا ج الوااااااوي قاااااوام  ا لماااااان   كمااااا  ااااان  ي ااااا ماااان  ااااراخ ساااااد 
    فا ااااااااااااة   صاااااااااااااقة  م ااااااااااااان   عةمااا  إن سااا لت    شاا وا العماا 
  ّ  المناااااااااابر ع ااااااااار  اللةااااااااا انعااااااااا   كا اااااا  تعااااااّ  الفياااااار ان ب ااااااا  إ ا
   ضااااااا ت محاااااااعّ ا مااااااان  ا ماااااااان    تجمعااااا   ي اااااا ال  ااااااحع  ّة ااااااا

 و ،مم ث لم وانمتن وامب اقب ف اهرإلؤب   وان ؤرنكي قؤبأمكي   ؤو ،ملّف ؤكي 
 لم وانتثفو  ،مةفض اإلب أ رنكي ئلف ي  ب لواد ف وي(ة

   ضاااااااا   العصااااااااا  بّبلااااااااة   ااااااااوان   داااااةمون مفّدااااامون تناااااال   الم
  مااااان  ااااااو     مصااااااح  ا لااااااوان    رااااااوا ق اااااا  عاحااااابضن بااااارمّ  
   م ااااااااع  رمةااااااااة  م ااااااااعّ قصااااااااان    رمااااااوا   ااااااعّ  ب مااااااة   لياااااا  
   اااااارب المعاااااااان ميةاااااا  ا ر ااااااان    المدااج  المعمااور اااام  ع نااة
  لصااااااااااااا    مااااااااااااا          ان   ق اااار  مااااا تيشاااااي  عاااا  اماعااااة

  نقدااااااارات ا    ضنف اااااااار المةااااااااوا    عيااااا  بتةاااااب مصاااااينة تنجةااااار 
ادؤؤؤ  وب،ؤؤؤف ،ثةؤؤؤن لواد ؤؤؤف وي( ،ثةؤؤؤن م، ؤؤؤب،دن ضبؤؤؤب من  ن ؤؤؤي وامندؤؤؤي   إلؤؤؤب  نؤؤؤم 
وطففوض وا دبسدن وا ،  ن  هب ه ّلف لواذكفب ( وامب ء هةؤب أؤب هلةؤو   وؤبي هؤ و 
واؤألنم أؤؤم ض ؤؤب  لوانةؤؤّت(  لو ؤؤم  لؤؤ و( أةؤبص   ؤؤب نصؤؤف لرؤؤل وط ل لهنؤؤدو( اثؤؤم 

سؤؤؤب    ؤؤؤ م لواشؤؤؤبلف(  وطأ ؤؤؤف لهنؤؤؤدو( ضؤؤؤ م  ؤؤؤ ا   مب ؤؤؤو  واةكنؤؤؤب  سؤؤؤفلبي أؤؤؤب
لواإلكا ؤؤؤ م( هإلؤؤؤّ ن لوانإل اؤؤؤن( ،ل ؤؤؤإلب   أن ؤؤؤو لو ؤؤؤم  لؤؤؤ و( لرؤؤؤى لهنؤؤؤدو( أإلنكأؤؤؤبص  ؤؤؤب 
لأصؤّكة(  مؤفوة بنؤؤب ،إلؤّ ن لوانإل اؤؤن( بةؤ  لواد ؤؤف وي(  مّدؤبع واشؤؤبلف  أشؤّمةبص  أإلك،ؤؤبص 

 أم ل ف وطل و   ألبرةبص مابعة
   فاااااا    ااااااع  لعّ تااااااب الرقاااااااب   تّثلااا    لراااامرا ا ااابراب

 بسؤؤمب  لوطأ ؤؤف( أؤؤم واشؤؤ ف وط ل   و،لةؤؤوة   مرؤؤا أمؤؤى لإلؤؤ هتب ء اهألّ ؤؤف  
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 لؤؤفج و ؤؤم  لؤؤ و ،كأ ؤؤ  أؤؤؤم  …م و اؤؤو هم تؤؤب مء بنألؤؤو هؤؤ و  نباؤؤا ء ه ؤؤ ف لتؤؤب 
لت ع لرؤى ف ؤف رفمؤو  ء اةدؤو أؤب ا ؤأ   ء ،ؤ  د ماؤى ا،ؤم ،تثلؤج   وب،ؤف   إلمؤه 

 (.11لف  سةده ما إلب لماى قدردن   وبي و م 
     واشبلف ،ل ه أم فوص افوك  واةمف  وا د نبل يده ،كأبصة

   الفةااااا  ف ااااا    اااااور مااااان مراكنااااا     ةفا  ايناا  ماا  النحار ضتة اا 
    و  ب  اا  ّقب ب    وص ااببصة

  مّتوقااااااااااااا  بااااااااااااات ا  ا ماااااااااااااوا     لفاا    رتااب  اار الداا ينة  الاارّدا
   الةيااااااااااع مدااااااااااوّد الااااااااااب اح  دا    ض بااااع  الرياااااح عوا اااا  الجااااّو 

و، ؤؤؤمب لو ؤؤؤم  لؤؤؤ و( أؤؤؤم لوانإل اؤؤؤن( ماؤؤؤى لقؤؤؤدردن( ا ردؤؤؤى  ّ ؤؤؤه  ؤؤؤب انؤؤؤو أؤؤؤم 
سؤؤؤتم م هنؤؤؤؤل وام ؤؤؤؤفة ،ل ؤؤؤه   هدؤؤؤؤّا وآلءر أبؤؤؤؤمةن   ا ؤؤؤبي ضباؤؤؤؤه ء المؤؤؤؤأ ،ؤؤؤؤفّننة 
 الؤؤدى اةدرؤؤا اي هثؤؤكي ان،ةؤؤبص  ،ؤؤ   مض بسؤؤه ببطلؤؤدب  واصؤؤذ فة  أألرنؤؤب هة بؤؤه نبؤؤباب 

 اأمه واث  فة.
إلؤؤف ا دؤؤبل أةبقؤؤفة  ا  سؤؤببدن ا  هبادؤؤن  اثؤؤم بدؤؤب أتؤؤه واةنؤؤو و،مإلؤؤى ونؤؤب و،م

والثفد وا د ل و  إل وص ضلنبص اكوض  أؤم الؤكر والثؤف واةف ؤب  ؤب وامتؤب  واذف ؤب 
أؤؤؤم واؤؤؤكرم واةف ؤؤؤب  ل ؤؤؤو أكرةؤؤؤن  تدؤؤؤن   ثفمؤؤؤن  إ ونة  ؤؤؤّ ة  ؤؤؤب واةمؤؤؤ   وانةبامؤؤؤن 

  وءسمتةبط  واممفمف.
 
 

 
 

 هوامش 
  ن،ؤؤؤكوي وان  كلؤؤؤب  وامبأندؤؤؤن  57وانذؤؤؤف  واةف ؤؤب نؤؤؤ انبص  بة ن. لنؤؤف  ؤؤؤم ن تؤؤؤن  ان   -(1ل

 .1994وامتوئف 
  نو  واثشب  ار ةبلن 720  ب4  ط2ن.   ر ب ضمب  ئلف ي  هب مخ واةف  وان كل  ج -(2ل

 .1965 وامك مي  
وؤؤؤب ل  ف ونؤؤؤبي  هؤؤؤب مخ واشؤؤؤةك  و سؤؤؤكأدن  هف نؤؤؤنة ، دؤؤؤه اأؤؤؤ م  ؤؤؤب س   أت ؤؤؤف واةةرة ؤؤؤب   -(3ل

 .1965  نو  واةرو ارنك، م    ف   لا تبي( 249  بة 3طة
 .90 -89ن. لنف  م ن تن  ان  وانذف  واةف ب ن انبص  بة  -(4ل
 .1926،شفهه أ ةةن لواتإلبن وانصفمن(  -(5ل



- 16 - 

شؤ ف  ئلف  ني  همد و لرنب اإل و واثمب  نبر به وطسؤمب وية أمنؤ  واةف سؤب وان ؤكد     -(6ل
لوانالس ن واكرتدؤن ارثمؤب (  هؤك،و لواؤ و  وامك، ؤدن  واة ك   ،شف ببءلمفوك   م وامتوئف

 .1986ارتشف( 
 3مةن واممب من واث فا  أصؤف     وان3همد و  هةر وة أمن  أم ب وا ،م ل   وامن    طة -(7ل

 ر(.1963هؤ/ 1383ستن 
  نو  واألدب ؤؤؤن  3نؤؤؤبر بمنةؤؤؤه واؤؤؤ ومك  ل ؤؤؤ  وافضنؤؤؤبي اؤؤؤبفب  سر ؤؤؤرن وان مةؤؤؤن وانذف دؤؤؤن   نؤؤؤوة -(8ل

 أم ن ي هب مخ.   ف   
 .123و م  ل و ا،نك ج واتأبي   ب لةفو  واد ف وي  بة -(9ل
  واشؤؤؤؤفون 25ن. بشؤؤؤؤ ف لرؤؤؤؤ  ي  وامفوؤؤؤؤن واتد اؤؤؤؤن لرؤؤؤؤى ااؤؤؤؤبر و ؤؤؤؤم  لؤؤؤؤ و وان ؤؤؤؤ رب  بة  -(10ل

 .1981واكرتدن ارتشف  وامك مي  وامتوئف  
لؤف   وان ةةؤن  ا ك وا فوب  ل   واةتمت واندنتب  واتمل أم لةف و م  ل و   أ ره و م -(11ل

 ر.1943وا رصدن  أ م مإلب  وادبهفة  
 
 

 



- 17 - 

 
 
 
 

 أبو العباس أحمد المقْري

 من )روضة اآلس( إلى )نفح الطيب(
 
 

هؤؤ/ 1246 -930أم الكر والثف واةف ؤب  ؤب وامتوئؤف ا تؤب  لإلؤ هب واةألنؤب،ب ل
ر( للصؤؤدن أمن ؤؤتة  ثفمؤؤبص  هؤؤكّ ي هكوهؤؤب  ؤؤ م ان ؤؤب  واةف  ؤؤن أشؤؤفنبص 1830 -1514

أذف ؤبص   اؤؤ   ؤؤب وامتوئؤف   هؤؤبر بؤؤبانذف  وطنصؤى ونؤؤب و ؤؤف   ؤ ع بباممؤؤب    اضؤؤب   
لنأشو(  اهرإلب   وادبهفة    بل لرنإلب  ض   ادب   ه    ؤب ،ل ؤه ضتؤ م ماؤى  رتؤه 
وط ل لوامتوئف(  لك  وافضرن ماؤى لنأشؤو( وامؤب ضباؤف ن ،إلؤب وانتدؤن  بةؤ أب و هؤكا 

 واند سن.ق  ع أم ا مج وط ض وا بهفة  ب واةدبي 
 -1578هؤؤؤؤؤؤؤ/ 1041 -986م،ؤؤؤؤؤؤه واةكأؤؤؤؤؤؤن وطن،ؤؤؤؤؤؤب واكأؤؤؤؤؤؤية اضنؤؤؤؤؤؤ  واندؤؤؤؤؤؤفد ل

ر( قؤؤؤبضب لنرؤؤؤ م  ثؤؤؤفم م  ؤؤؤبن،م   ؤؤؤ ا بأّ اإلنؤؤؤب ضدبهؤؤؤه  ؤؤؤب وامؤؤؤأاد    هؤؤؤك 1631
كمؤؤب     ضؤؤن وآلس واةؤؤبرفة وط،لؤؤبس   ؤؤب  وؤؤف أؤؤم اد مؤؤه أؤؤم الؤؤكر وامبؤؤفه مة 

 هؤؤؤك ومؤؤؤب   ،لؤؤؤ   (  وؤؤؤبي واألؤؤؤب،ب لبهنؤؤؤن أالالبهؤؤؤه  لشؤؤؤدن   بهؤؤؤه 1أؤؤؤفوكف   ؤؤؤبس ل
 (.2وا  ب أم فصم وط، او وافر ب ل

 لواندؤؤؤف د( أؤؤؤؤم اسؤؤؤؤفة لرؤؤؤو بؤؤؤؤبامتوئف  لبلؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب نفمؤؤؤن لأدؤؤؤؤفة( لؤؤؤؤف  أ ،تؤؤؤؤن 
لوانمن ان( اد لوان  رن( ضبادبص   تمك  ك ؤ م و رؤك أمؤفوص   هؤب ء هؤتول هت رؤو ه ؤ و 

هشؤ ،  وادؤب   لَأد َفة( ضمى وا كر  ب  كي وادب    ش كي ، ؤ مه ما إلؤب وا ؤكر بلؤم  لرؤى
لوانّدؤؤفد( ل ؤؤأ  ء أ ؤؤف  اؤؤه  ف ؤؤف  إلؤؤو ببؤؤةئ وات ؤؤةن ماؤؤى وادفمؤؤن وانؤؤ وك ة  ضمؤؤى 
 ؤؤؤب ومببؤؤؤب  بؤؤؤبضأل م  توئؤؤؤفم م أتؤؤؤ  ا وئؤؤؤو هؤؤؤ و وادؤؤؤفي  أألؤؤؤو لواملتؤؤؤب د( واؤؤؤ د بدؤؤؤب 

 …أمفّننو  دبلة  واندّفد بلم  واندو  هش ،  وادب 
( ا  3ي لنفمؤؤؤؤن أؤؤؤؤم نؤؤؤؤفا هرن ؤؤؤؤب … ن ؤؤؤؤو بلؤؤؤؤم  وانؤؤؤؤدو  سؤؤؤؤ كي وادؤؤؤؤب  اذمؤؤؤؤبي

 لواتو (  تدو أ بي وادفمن أم  تك  وامتوئف واشفنب ماى فف إلب ف ف  و و.
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و،مدؤؤو  ؤؤ  لاضنؤؤ  واندؤؤفد( وطلرؤؤى أؤؤم لأدؤؤفة( نؤؤف  لوان ؤؤ رن( ماؤؤى لهرن ؤؤبي( 
  إلب  ف  لرنب  ا ؤك    ؤب وطسؤفة  أؤم   ؤتإلو لؤو لاضنؤ ( واةكأؤن لسؤة   واندؤفد( 

هؤؤؤ/ 986وان ّتؤؤى لابؤؤب وانةؤؤبس( سؤؤتن ل    إلؤؤب  اؤؤ  وانالاؤؤل لاضنؤؤ   ؤؤم أمنؤؤ  واندؤؤفد(
ر(  ن س لرؤؤى اأألؤؤبل لّنؤؤه وا ؤؤبال واؤؤ وف    ؤؤب  نؤؤف وب،ؤؤف لوافضرؤؤن( ماؤؤى 1578

لواةرؤؤؤؤؤؤو( أؤؤؤؤؤؤم أ نؤؤؤؤؤؤك  وامثؤؤؤؤؤؤكمم واةرنؤؤؤؤؤؤب  و،مدؤؤؤؤؤؤو لواندؤؤؤؤؤؤفد( ماؤؤؤؤؤؤى ل ؤؤؤؤؤؤبس( سؤؤؤؤؤؤتن 
ر( ار  وسن  ض   الف ا،ظؤب    ؤبل واةرؤو  وا دبسؤن   أؤتإلو واشؤدخ 1600هؤ/1009ل

 ؤؤب( واؤؤ د وقؤؤ مب لواندؤؤفد( أؤؤم ل ؤؤبس( ماؤؤى لأؤؤفوكف( لم ؤؤفوردو  ؤؤم أمنؤؤ  وآلا
ض ؤؤ  ن أؤؤه ار ؤؤر بي لاضنؤؤ  وانتصؤؤك  واؤؤ ه ب( واؤؤ د ا ّرؤؤه  ونؤؤب المؤؤب لواندؤؤفد( 
بؤؤه  أألرنؤؤب رؤؤف  ارمؤؤّك واةرنؤؤب  ؤؤب لأؤؤفوكف(    باؤؤه   اؤؤو ا ؤؤ  اةؤؤكن ماؤؤى لهرن ؤؤبي( 

ر( ضمؤؤى لؤؤفي ، ؤؤّف  بؤؤه واشؤؤك  ماؤؤى ل ؤؤبس(  أتبلإلؤؤب واةرنؤؤب 1601هؤؤؤ/ 1011سؤؤتن ل
ر( مأبأؤؤؤؤبص  ألمدؤؤؤؤبص  ل  ةؤؤؤؤبص  و أ ب،ؤؤؤؤن 1604هؤؤؤؤؤ/ 1013تولؤؤؤؤف    ؤؤؤؤب ف ما إلؤؤؤؤب سؤؤؤؤتن لوا

أفأكنؤؤؤن  ف ؤؤؤف اي هتؤؤؤب ع   وضمؤؤؤه ،ذصؤؤؤإلنب لردؤؤؤه وامؤؤؤك وا دبسؤؤؤب   ؤؤؤب واصؤؤؤفوي  ؤؤؤ م 
ر( 1603هؤؤؤؤ/ 1012ا تؤؤؤب  وا ؤؤؤر بي لاضنؤؤؤ  وانتصؤؤؤك ( لرؤؤؤى وا ؤؤؤر ن  بةؤؤؤ    بهؤؤؤه ل

ر( أممإلؤؤبص 1618هؤؤؤ/ 1027 دؤؤف  وافض ؤؤو هب وؤؤبص اسؤؤفهه بن ،تؤؤن ل ؤؤبس(  ؤؤب  أبؤؤبي ل
،مك واممب   طنو   فمبن وامؤّج   نؤف  كرتؤه   هؤك،و  ؤفوص   ؤو ماؤى لأصؤف( بمؤفوص  

ر( 1619هؤؤؤ / 1028 أتإلؤؤب ماؤؤى واممؤؤب    كقؤؤو لأ ؤؤن( وان فأؤؤن  ؤؤب  د وادةؤؤ ة ل
 ؤؤؤبلمنف   ؤؤؤو ضؤؤؤّج    ثؤؤؤف  ؤؤؤب و نبأؤؤؤن  وامؤؤؤب ضباؤؤؤف ن ،إلؤؤؤب لكوئؤؤؤو الؤؤؤب  ما إلؤؤؤب  اؤؤؤو 

ر( ض ؤؤؤ  الؤؤؤؤبن 1630هؤؤؤؤؤ/ 1029لؤؤؤإلف وانمؤؤؤفر ل امؤؤؤّ نهب   ةؤؤؤبن ماؤؤؤؤى لأصؤؤؤف(  ؤؤؤؤب
 وات وج أم لأصفمن(  لفي ،ّ  س  ب لوط هف(.

هؤؤؤ/ 1029 أؤؤم لأصؤؤف( لؤؤفي ا ؤؤف   ضكهؤؤه ماؤؤى واةدؤؤبي واند سؤؤن   دؤؤبل سؤؤتن ل
،ؤؤؤؤه  و  أ ؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤو مر( لؤؤؤؤم  مب هؤؤؤؤه لأ ؤؤؤؤن(  لوان ،تؤؤؤؤن(  ل  ؤؤؤؤف واندؤؤؤؤ س( 1631

رؤؤؤى نصؤؤؤ  وام ؤؤؤفك ن  سؤؤؤبص أؤؤؤفو    ضصؤؤؤرف ببانمؤؤؤب  ة   إلؤؤؤب وانؤؤؤفو    اأر ؤؤؤف   إلؤؤؤب ل
      لرى ر ةن وانةظنن أدّننؤبص أتبهمإلؤب وا ؤ ، ة سؤةي أؤفو    ارلؤأ   …ل ، ة

 اأر ؤؤؤف وامؤؤؤ ،  وات ؤؤؤكد  …بؤؤؤباةكن ما إلؤؤؤب وطكةؤؤؤبن وامؤؤؤفو    وسمبؤؤؤأ   مرؤؤؤا وط،ؤؤؤكو 
 ؤؤو ا ؤؤف ماؤؤى أصؤف ألّكضؤؤبص م  ندؤؤي وطأؤؤك    …بنؤفاا أتؤؤه لردؤؤه واصؤؤكة  أ ؤني

 …م  ببط هف وانةنك أك أبص ل أن واةرو واشف 
ارةكنة ار  ف واند س  هم ،  واةإلؤ  ببانمؤو واؤ د هؤك لرؤى  … ممفوف هنمب

وامدكا أالسو   كقرف ا وسئ   ب  اننف يده ،مؤك لن ؤن  لشؤفمم ،كأؤبص  ؤ و اؤب 
  إلؤؤب بلبؤؤو هللا   ؤؤه واّفلؤؤ   أؤؤب وضممؤؤب   ااد ؤؤف لؤؤ ة ن  س ببطنصؤؤى  واصؤؤلفة 

(. 4أؤؤؤم وط، دؤؤؤب    د واندبأؤؤؤب  واشؤؤؤفملن لوانتدلؤؤؤن       أدؤؤؤبر والر ؤؤؤو  أؤؤؤم أةؤؤؤه 
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 أم هتبك وهمه ماؤى لنأشؤو( ض ؤ  سؤّف وأل ؤفوص بأ ضؤإلب  إ، ؤب،إلب   ؤ ّ س لواةلؤب د( 
 ادؤؤب و لمؤؤب   ضظؤؤب  مدؤؤ ،ف لّكضؤؤه أؤؤب لب،ؤؤبع  ؤؤب لأصؤؤف(  دؤؤّف  وء،مدؤؤبل ما إلؤؤب 
أؤؤم لأصؤؤف(  مشؤؤمدي أؤؤم   ؤؤبل لنأشؤؤو( ا،ل ؤؤإلو   ةؤؤبن ماىلأصؤؤف( اك،مإلؤؤب  أؤؤم 

وا  ب(  هصصدن لال ،ه   إلب لرى ،دن وا ؤلف ماؤى لنأشؤو( اثؤم وط ؤو  همفمف ل،ل 
ر(    ضؤؤه  ؤؤب لنأشؤؤو( وامؤؤب نؤؤبل   إلؤؤب 1631هؤؤؤ/ 1041ان وؤؤه  ؤؤب لأصؤؤف( سؤؤتن ل

الؤؤ   وانشؤؤبلف  ونشؤؤبلف وامتؤؤ م ماؤؤى  رتؤؤه   هؤؤك وادبئؤؤو   إلؤؤب  وءلمؤؤفو  بؤؤبامو 
ب  ا مبؤن   فمبن  أمبسم واشؤبر  اهرؤه ركمرؤن لفمبؤن    مبضؤه ببانلؤبلف  واثرنؤ

 (.5 هك أدّف وط ادب    وط، دب    ء امإلو  بره مء وطفنب  وطف دب  ل
 لؤؤكل  ضرؤؤؤن وامدؤؤؤبة وا وهدؤؤن  واف ضدؤؤؤن  واةرندؤؤؤن    ؤؤ  لواندؤؤؤفد(  ؤؤؤب لوانذؤؤؤف  
وطنصى( ا ءص   ب لوانشف  واةف ب(  ب،دبص وانتبخ واةرنب واصمب واؤ د  مّؤو أكورةؤه 

ف  ؤؤب وامدؤؤبة وا ،تدؤؤن  لصكقؤؤبص  ؤؤب ل ؤؤبس(  لنأشؤؤو( وطن دؤؤن  إأ ب،بهؤؤه واةدردؤؤن  ؤؤأ 
 ا،مؤؤؤت أؤؤؤب ادؤؤؤف  أؤؤؤم  ك ؤؤؤ م ومببؤؤؤب  أؤؤؤم   تإلؤؤؤب ومببؤؤؤبي نءامإلنؤؤؤب أإلنؤؤؤن  هة  ؤؤؤفوص لؤؤؤم 
أ كاؤؤؤؤؤه   قؤؤؤؤؤكهه والثفمؤؤؤؤؤن  ا اإلنؤؤؤؤؤب ونؤؤؤؤؤب سؤؤؤؤؤةدف و لؤؤؤؤؤب ةة    ضؤؤؤؤؤن وآلس واةؤؤؤؤؤبرفة 

  .…وط،لبس    ب، إلنبة  ،ل  وا  ب
ثفمؤؤؤن  وطن دؤؤؤن   نؤؤؤ   ؤؤؤب  أؤؤؤم  ضؤؤؤب بباثمؤؤؤب  وط ل و مؤؤؤم  لواندؤؤؤفد( ضدبهؤؤؤه وال

وانمؤؤدئ واةرنؤؤب واصؤؤمب واؤؤ د لبلؤؤه  ؤؤب ل ؤؤبس(  لأؤؤفوكف(  ؤؤبلمرئ بةرنؤؤب  وا رؤؤ  
  دإلبئؤؤؤه   سدبسؤؤؤ ده   المؤؤؤب  إلؤؤؤو  ونؤؤؤب الم ؤؤؤكو بؤؤؤه   شؤؤؤفي ا مؤؤؤب ومببؤؤؤه هؤؤؤ و  ؤؤؤب 
ل ؤؤؤبس( بةؤؤؤ  ادبئؤؤؤه ببا ؤؤؤر بي وانذف ؤؤؤب لاضنؤؤؤ  وانتصؤؤؤك ( ارمةفمؤؤؤ  بنؤؤؤم ادؤؤؤ إلو أؤؤؤم 

  لأفوكف( اد كي واثمب  ه ان ار ر بي  ب واتإلبان. لرنب  وان ،تم م ل بس(
 لؤؤؤفي ا مؤؤؤب لنرؤؤؤه  هؤؤؤك  ؤؤؤب ل ؤؤؤبس(  هببةؤؤؤه بةؤؤؤ  لكنهؤؤؤه ماؤؤؤى لهرن ؤؤؤبي( سؤؤؤتن 

ر( وؤبي 1904هؤؤ/ 1013هؤ( اثته ض م لبن بباةنو  بهتوص ماى ل ؤبس( سؤتن ل1011ل
وا ؤر بي وانذف ؤؤب  نؤ  ادؤؤب   ؤه ن ؤؤو  اؤا ب ؤؤتن. يةدؤب واثمؤؤب  ه اؤن ارن مةؤؤن واةف دؤؤن 

ب اكألؤؤف أؤؤم  ك نبئؤؤن  لن ؤؤ م قؤؤلمن  لؤؤم   ؤؤبل وامبضؤؤفه م وانذؤؤف  م م واؤؤ ،م  ؤؤ
 رغ ل نهو ا  ةبص   ك  م للصدن   هثّلو ببا إلف لرى رةةؤه  إلفو ؤه ماؤى واتؤبس  

 وطسمب ة لل   واكهب   م أتصك ( أش ك وص.
اأؤؤؤؤب ومببؤؤؤؤه ل،لؤؤؤؤ  وا  ؤؤؤؤب(  دؤؤؤؤ  لؤؤؤؤمو بؤؤؤؤه ضدبهؤؤؤؤه   ا،مؤؤؤؤتع  ؤؤؤؤب لأصؤؤؤؤف( سؤؤؤؤتن 

 دبأؤؤؤف لردؤؤؤه لؤؤؤإلفهه  بنبنهؤؤؤه  اسؤؤؤرك ه  اأؤؤؤب وانمؤؤؤّفض لرؤؤؤى  ر(1628هؤؤؤؤ/ 1038ل
سؤؤؤؤؤتن ألدنؤؤؤؤؤبص   إلؤؤؤؤؤب  هأادلؤؤؤؤؤه  إلؤؤؤؤؤك وانمؤؤؤؤؤدئ واةرنؤؤؤؤؤب لوا أشؤؤؤؤؤدب( ضؤؤؤؤؤ م وؤؤؤؤؤبيلواندفد(

ر(   رنؤؤؤو اؤؤؤ ا وادؤؤؤكر لؤؤذلبص لرندؤؤؤبص    نوص قؤؤؤبيدبص رؤؤؤبهفوص وسؤؤؤممك  1627هؤؤؤ/ 1037ل
(  ةؤو لرى  الونع     وف اي ض ،أله اإلؤو لؤم لوط،ؤ او(  لا ؤبي واؤ ،م  ؤم وال  ؤب
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اضؤؤ  لرنؤؤبئإلو لو ؤؤم لؤؤبه م( ا رؤؤب أتؤؤه هأادلؤؤبص  ؤؤب وانكضؤؤكي  كتؤؤب  ؤؤب لؤؤكل و نبأؤؤن 
  أشؤؤو وانمكرؤؤن   ا تؤؤب  وامأّأؤؤو  ؤؤب أمبسؤؤم وامؤؤبأي  وانتؤؤب ل  وادصؤؤك   واذكرؤؤن  
كأل ؤؤفوص أؤؤب ،ؤؤتظو  ؤؤب سؤؤرا وانؤؤ وكفة ن   وطلةؤؤب  وانردكرؤؤن   ،مصدؤؤأ أؤؤم يؤؤكل وام دؤؤبي 

كرؤن  ،ممؤب     إلؤب اهؤ و  وآلنو    ،شؤف  أؤم أي ا ا ا وطعدؤبي  ؤب أمؤباو أذ 
 ، ؤؤم لب الؤؤكر وطلؤؤكر    تمؤؤّف  تؤؤب  …سر ؤؤبل وءسمفسؤؤبل  ،مإلؤؤبنا اةؤؤب  وطاةؤؤب 

واثؤؤؤكر  وامؤؤؤ ،  لؤؤؤمكي    ؤؤؤباملتم ، رؤؤؤغ وان ؤؤؤمل   ي أؤؤؤب ،ف ؤؤؤكي  ماؤؤؤى  وؤؤؤف واؤؤؤ كن 
 صؤؤف  ا  ن أؤؤم  ؤ وئي  رذبئإلؤؤب أؤؤب امؤؤفد  …وط، ا ؤدن    قؤؤل  مبضؤؤإلب وا ت سؤدن

 ؤؤؤؤب،ب  أؤؤؤؤم واصؤؤؤؤدا وافضنؤؤؤؤب،ب   اسؤؤؤؤفن أؤؤؤؤم وؤؤؤؤكر   مفهؤؤؤؤب ا ؤؤؤؤبي واؤؤؤؤ ،م  ؤؤؤؤم لرؤؤؤؤى ا
أؤؤؤب هأل ؤؤؤفع وانتبسؤؤؤةن  هدمبؤؤؤده   هن ؤؤؤو مادؤؤؤه وا ةؤؤؤبي واّ ؤؤؤؤردنن  …وال  ؤؤؤب وا ؤؤؤرنب،ب

 رنؤؤؤب هثؤؤؤف   اؤؤؤا ف ؤؤؤف أؤؤؤفة لرؤؤؤى  … هفهبؤؤؤده أؤؤؤم واؤؤؤتظو وامؤؤؤتل  ؤؤؤب وامؤؤؤّ   واإلؤؤؤتل
درؤؤؤك إلو  اسؤؤؤنبلإلو اإلمؤؤؤكو بؤؤؤه ن ي ف ؤؤؤفع ضمؤؤؤى قؤؤؤب  وأ،ؤؤؤه ورنؤؤؤن م نؤؤؤبلإلو   لرؤؤؤو ب

  رؤؤؤب أتؤؤب وانؤؤكاى اضنؤؤؤ   … اضؤؤمى أتمإلؤؤى أ رؤؤك إلو   أتدؤؤؤن ئأؤؤباإلو  ارنؤؤبلإلو
واشؤبه تب م   وك   هؤؤك وانب ؤؤ  وانؤؤ وك      وا ؤؤةب وانشؤؤ ك  اي اهصؤؤ ا ارمةفمؤؤ  
 ر بي وا ،م  ب أصتل اةف  لم بةا اضكواه  ا،ةبئؤه    وئةؤه  قؤتبئةه   نبئةؤه 

دؤفد( وءلمؤ و  اثؤم قؤبضةه ،رؤّ      مؤب ل لوان…أؤي أرؤكك لصؤفع  لرنبئؤه  انببئؤه
 رؤؤؤو ادؤؤؤك لرؤؤؤى  ّن أرؤؤؤّ  اةتمؤؤؤت   أنؤؤؤ ر لرؤؤؤى لنرؤؤؤه   ورؤؤؤه لؤؤؤتر  ضؤؤؤتر   دؤؤؤ ر ارن مةؤؤؤن 
واةف دن أف ةبص هبأبص   هملن اسرك دن  و  هنّ ت لف ؤب    دب،إلؤب لرؤى ا ؤبي اضؤ  ا تؤب  

 واببن  ب لوامتوئف( لصكقبص    ب وانذف  واةف ب لنكأبص.
م لوط،ؤؤ او( هب ملؤؤبص  أؤؤ ،بص  إ،مب ؤؤبص   ركوئؤؤل   ممؤؤبص   ثؤؤبي لوانمرؤؤ  وط ل(ة لؤؤ

 قلمن(. 704 الكأبص   ب وا دبسن   والثف  وا ،م  واشةف  وطن   ل ب 
 وبي لوانمر  واألب،ب( لم بةا  أؤم  ضؤو أؤم وط، ا ؤ  م ماؤى  ؤكن وانشؤف   

للصؤؤؤدن(   تنؤؤؤب ضؤؤؤو لوانمرؤؤؤ  واألباؤؤؤ (  بةؤؤؤا واكو ؤؤؤ ،م لرؤؤؤى  307 شؤؤؤنو ،مؤؤؤك ل
للصؤدن(  ممكضؤو  اؤا  ؤب  475أم اهو وانشف  .  وامص رن اكألف أم ل وط، او

للصؤؤدن( أم كلؤؤن بمؤؤ ،  لؤؤم  700أةظؤؤو قؤؤلمب  لوانمرؤؤ  وافوبؤؤي(  اكألؤؤف أؤؤم ل
 هذّرب واة ّ  لرى وط، او  وسمذب ن اهرإلب أةبقفمإلو  ،دب هب   ؤب اكألؤف أؤم لأ مؤب 

 قلمن(.
لوالؤبأو(  لوا ؤبنس(   و ا مأ ف لا بي وا ،م  ؤم وال  ؤب(  ألك ؤن أمرؤ و ة

 لوا ؤؤببي( لؤؤم اسؤؤك ه   ،شؤؤأهه   أشؤؤبئله   قؤؤكهه بؤؤبانركك  وطكؤؤب ف  أؤؤي  نرؤؤن 
 ،نب ج أ كان أم م،مب ه  ،ألفوص  لةفوص   و ا ءنع    ةا قكهه وطلفا وانلمرلن.

 ن  ا فن وانمدو  واتبلف لوانمرؤ  واألؤبأم( ارلإلؤب س وانلمرلؤن  و  واتلؤي واث  ؤف 
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 .َب م  لف بص  ا ب،ببات ةن ارةبضأل 
 الكتاب  ور   دب ة  كرية س اس ة لأل  ل  التر   جلا  رااا    اساتفبل  
 ع ما    لن  ل ا مج ا   تة ا  ممةاوا البواحا س  داحفوي تحا  مقاوا ر  س  اراعا  

 عة  المواق   مالميا  س.
اد  اضّب لواندفد( وط، او  ان، إلب لو م وال  ب( ونب اضؤّب لنأشؤو(  اهرإلؤب  

ردبأؤؤه واف ضؤؤب بباةدؤؤبي واند سؤؤن  أإلؤؤةئ وافسؤؤبان وانمن اؤؤن  أألرنؤؤب بدؤؤب واشؤؤك   أألؤؤو
ألدنبص  ب ،ل ه ماى  رته لوامتوئف( وامؤب هؤتلو هكو هؤب  أألؤو ل ؤبس( وامؤب  ضؤةف 

 ن أده لرى رفمو وانم  لبانبص  د إلبص أصتلبص ان،ةبص.
اأمؤه   ثبي لرنبص لف دؤبص  بمؤّو نؤكأب هذرذؤو  ؤب النبنؤه   ا،مؤت النؤبءص لؤ أف

  ل ف  لم مأ ب،دبهه  يف   لصفع سدبسدبص   ان دبص.
 إي بدب ا ل لنو اه ل  ضن وآلس( مض ا وال ؤكو  وط اؤى واتب مؤن اؤه  ؤب 
أةؤؤؤب و وطلؤؤؤكر   ؤؤؤإي ئلؤؤؤف لنؤؤؤو اؤؤؤه ل،لؤؤؤ  وا  ؤؤؤب( قؤؤؤك ة أمكهمؤؤؤن  ضدؤؤؤن آللؤؤؤف 
وط،لؤؤؤؤبس  ؤؤؤؤب لوطن  وانذؤؤؤؤب  ب( لنكأؤؤؤؤبص   لوطن  وامتوئؤؤؤؤفد( لصكقؤؤؤؤبص ن ؤؤؤؤؤو اي 

ج ،مؤؤؤؤك واإلب مؤؤؤؤن   ؤؤؤؤب لصؤؤؤؤف لواظرنؤؤؤؤب ( ونؤؤؤؤب هؤؤؤؤك قؤؤؤؤك ة  ؤؤؤؤب واكنؤؤؤؤف  وهؤؤؤؤه ،مؤؤؤؤ ضف 
ارن ؤؤمكمب  واشؤؤةفمن  ؤؤب وط،ؤؤ او  إلؤؤ و واصؤؤدا أؤؤم واتنؤؤب ج وامؤؤب الؤؤةي  إلؤؤب وانالاؤؤل 

ب(  4850قؤؤلمب  لواؤؤتل ( وامؤؤب  رذؤؤف ا  ةؤؤن ئء    نب،ن ؤؤن  لن ؤؤ م قؤؤلمن ل
رؤؤؤؤى مفك  ؤؤؤؤ م  تؤؤؤبضب واؤؤؤكرم واةف ؤؤؤب لأشؤؤؤؤفنه  أذف ؤؤؤه( اؤؤؤه ورؤؤؤه لشؤؤؤ هؤؤؤك هؤؤؤفوث أ

لواندفد(  بو  ونب اإل و لرى  رته وطك ف  ندةه ن،ؤم  ؤب هدؤ ،ف  إلؤ ع  واندؤف ي 
 ببامب  و لكب. ار ،م اة كي ا رب،إلو ب لب   أم ن ي أّم  ء ا ا.
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 هوامش 

أ  كلب  وادصف وانرثب  هد او وطسمب ة ل   واكهب   م أتصك  وان ةةن وانرثدن  واف بط   -(1ل
 ر(.1964هؤ/ 1383

أم اهو رةةبهه وا ةةؤن وار تب،دؤن   ؤب  نب،دؤن أمرؤ و   همد ؤو واؤ ومك  مض ؤبي عةؤبس  نو   -(2ل
 ر(.1968هؤ/ 1388قبن     ف   ل

  وان مةؤؤن واةمددؤؤن  58  بة2ا ؤؤك وادبسؤؤو واملتؤؤب د  هةفمؤؤ  والرؤؤل  ف ؤؤبل وا ؤؤرل  بة  -(3ل
 ر(.1985هؤ/ 1405هك،و ل

 .57 -56  بة 1بي عةبس  جاضن  واندفد ،ل  وا  ب  همد وة ن. مض  -(4ل
 .68وانف ي ،ل ه  بة -(5ل
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 )ابن العنابي( وكتابه

 )السعي المحمود في نظام الجنود(
 
 

وانتؤؤؤؤبخ واتإلبؤؤؤؤكد  ؤؤؤؤب وادؤؤؤؤؤفي وامبسؤؤؤؤي لشؤؤؤؤف  واؤؤؤؤؤكرم واةف ؤؤؤؤب ،كو ؤؤؤؤه واذؤؤؤؤؤت  
وط    ب واصر  ب أم رةبص ماى والكب وانمةّ ن واك ؤكع..  ةؤو وط ثؤب  اؤ ا   ؤبل 

 م واةؤف   ؤب هؤ ع والمؤؤفة أفهة ؤن  ممؤكء  واةصؤف   أؤب رةؤي وانفضرؤؤن واؤفاد  وانؤالال
أؤؤم همنؤؤن وسؤؤمةنب من لفسؤؤن لرؤؤى واةؤؤباو و سؤؤكأب    ؤؤب أد أمؤؤه واؤؤكرم واةف ؤؤب  
 ب، ردؤؤؤف ومببؤؤؤب   وئؤؤؤ ة اف ؤؤؤؤبل  ثؤؤؤف أ ؤؤؤمت فممة هةؤؤؤباج اسؤؤؤؤةب  وادؤؤؤّكة  واذرةؤؤؤن اؤؤؤؤ ا 

أؤن و سؤكأدن   أتإلؤب وآللف  اد وط    ب واذب د   اسةب  وابةل  واإلكوي  ؤب وط
لواؤؤكرم واةف ؤؤب(  متكلؤؤف وادبؤؤباب  ولمرلؤؤف بؤؤبلمك  أشؤؤب   وانؤؤالال م  إأ ب،ؤؤبهإلو  
 ؤؤب واؤؤ لكة وانرّمؤؤن اللؤؤ  لؤؤم لواذؤؤف (  ؤؤبة والتؤؤكي  واةرؤؤكر   وءنمصؤؤبن   وادؤؤب،كي  

  وا دبسن   ل تكي وامف (  ف فهب.
بن  و ارندب أؤن   ب أد أؤن وانلثؤفمم واةؤف  واؤ ،م و،لةرؤكو بأضؤ وث لصؤفهو    ؤ

ببار بي   بادرو نول م اكسملبنة أؤم مأ ب،دؤب  لواذؤف (ة وانلثؤف وامتوئفدلأمنؤ   ؤم 
واةتب ب(  هك وسو لواشإلفة( ارنلثف وانلمب لأمن   م أمنؤكن  ؤم أمنؤ   ؤم ض ؤ مة 

ببسو لو ؤم واةتؤب ب(  -ولمصب وص  -ر( وا د لف 1851 -1775هؤ/ 1267 -1189
،ؤؤمج لتإلؤؤب أؤؤم اضؤؤ وث ألمرلؤؤن أمردؤؤن  لب  دؤؤن  ونؤؤب  لبقؤؤف واألؤؤك ة والف، ؤؤدن  أؤؤب 
ضف  ؤؤؤؤبص لب  دؤؤؤؤن  ببالصؤؤؤؤكب  ؤؤؤؤب  -ض ؤؤؤؤ  لؤؤؤؤب  -لبقؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب  ؤؤؤؤكنع لوامتوئؤؤؤؤف(

أكو إلن م،ثرمفو  اأفم ب    ف، ب  ب واتإلبان   ن  وب،ؤف أكو إلؤن وانصؤ ف ض ؤ  وامدؤ  
واصؤؤؤؤر  ب وانتؤؤؤؤؤبها اث ؤؤؤؤؤف لؤؤؤؤؤكون وادؤؤؤؤؤكة وامتوئفمؤؤؤؤؤن لبقؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤب واةمؤؤؤؤؤف وط ؤؤؤؤؤدا 

 ا د وب،ف ه ع وادكة واةمفمن س  ة لرده.( و1وانمكسئ ل
هةؤؤؤبرى هؤؤؤ و وانلّثؤؤؤف وامتوئؤؤؤفد أؤؤؤم وافل ؤؤؤو واتإلبؤؤؤكد وا دبسؤؤؤن و ، ركأبسؤؤؤب  
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ضؤؤ م وّرلؤؤه نود لوامتوئؤؤف( اضنؤؤ  ببلؤؤب بباثمببؤؤن اةؤؤبد لهؤؤك،و( ونؤؤب ورلؤؤه واؤؤ ود لنؤؤف 
ببلؤؤب ب ؤؤؤلب ة ارنذؤؤؤف    ؤؤؤب مرؤؤؤب  وءسؤؤمةب،ن ببطلؤؤؤدب    ؤؤؤب لوانذؤؤؤف  واةف ؤؤؤب(   ؤؤؤب 

ن( بة  وانكو إلؤن  ؤ م وطسؤ كل واةمؤفد وامتوئؤفد  وطسؤ كل و ،ثر ؤتد سؤتن لوطسمب،
 ر( ض م وب،ف ل بئف وطس كل وامتوئفد و  فة.1816ل

 هك ماى  ب،ب  اا أب س  يدلمؤه وا ،تدؤن ببنمؤ و   ؤب لوادبؤب  وامتلؤب(   ؤب 
لو أبأؤؤن(  لواؤؤفاد( واؤؤ د ا ؤؤكي نؤؤ   ؤؤّف لردؤؤه أمبلؤؤب  ّنؤؤن   مؤؤفك لوامتوئؤؤف( ماؤؤى 

 كن واةف دؤؤؤنة ونصؤؤؤؤف   لوا ؤؤؤةكنان( ض ؤؤؤؤ  نبؤؤؤى ه ؤؤؤي سؤؤؤؤتكو  لؤؤؤب ج وامتوئؤؤؤؤف واؤؤؤ
ر( ضب ؤؤؤؤؤؤؤب   اسؤؤؤؤؤؤؤمب    إأبأؤؤؤؤؤؤؤبص   ؤؤؤؤؤؤؤأ،مت سؤؤؤؤؤؤؤتن 1829 -1820هؤؤؤؤؤؤؤؤ/ 1244 -1235ل
( ضؤؤؤؤ م ،ؤؤؤؤؤتل 2ر( ومببؤؤؤؤه  وا ؤؤؤؤةب وانمنؤؤؤؤكن  ؤؤؤؤؤب ،ظؤؤؤؤبر وامتؤؤؤؤكن ل1826هؤؤؤؤؤ/ 1242ل

لأصؤؤؤف(  ؤؤؤب مضؤؤؤ ا ضّمبهؤؤؤه لؤؤؤكل هرؤؤؤا وا ؤؤؤتكو  وام ؤؤؤي  ن ؤؤؤو وءضؤؤؤمكل والف، ؤؤؤب 
ضؤؤؤةبص ا  أذبؤؤؤك ب  لردؤؤؤه أةةؤؤؤ وص   أنؤؤؤبر  ؤؤؤب ان ؤؤؤب  أؤؤؤم  رتؤؤؤه واةف ؤؤؤب  لصكقؤؤؤبص فب

لهك،و(  لأصف( أةّت وص أ ّفأبص   أضبط به واةرنؤب   ؤب لهؤك،و( ض ؤ  ادؤب وضمفوأؤبص  
 إ كءص   ألبن و بةرنه    ّ ع   ض م لنره   بسؤممب  ع   أؤ ضكعة ،ألؤفوص  لؤةفوص  ونؤب 

واؤؤؤؤ ،م هةؤؤؤؤّت   لكنمؤؤؤؤه  إلؤؤؤؤو بةؤؤؤؤ  سؤؤؤؤتن  اضؤؤؤؤبط بؤؤؤؤه لرنؤؤؤؤب  لأصؤؤؤؤف(  هكأ ؤؤؤؤ ع   إلؤؤؤؤب
ر( ضؤؤؤ م هؤؤؤب ف ما إلؤؤؤب أتصدؤؤؤبص هؤؤؤ ع وانؤؤؤفة بدؤؤؤكة و  ونة وءسؤؤؤمةنب من 1831هؤؤؤؤ/ 1247ل

 والف، ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدن  لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ف لوامتوئؤؤؤؤؤؤؤؤؤف(  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ،ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وءضؤؤؤؤؤؤؤؤؤمكل والف، ؤؤؤؤؤؤؤؤؤب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن 
 (.1830ل

ر( ادشؤؤإل  واثب  ؤؤن  1829 دؤؤ  لؤؤبن لو ؤؤم واةتؤؤب ب( ماؤؤى  رتؤؤه لوامتوئؤؤف( سؤؤتن ل
ر  ب هؤؤ ّ،و ا ضؤؤه وا ؤؤبهفة   اؤؤو ا ؤؤني اضؤؤ  افااؤؤه  ؤؤب ضنب،مإلؤؤبة    ؤؤك  واذؤؤت  واصؤؤ

ض بر أل   ي   ضبلدن لف  ؤ ة أفهشؤدن  ء هف  إلؤب بؤبامتوئف  إ، ؤب،إلب مء أصؤبامإلب 
 كةصببن ل  فمن أ مإلمفة نّ أف لوامتوئف( ادنن سبئذن اكضمكل وط    ب.

سؤمل ر أؤب ا اؤه هتب اؤو ل،إلؤم( لؤتر لو ؤم واةتؤب ب( و ؤبئف وانلثؤفمم وطضؤفو    ب
أؤؤم مأ ب،دؤؤب  واندب أؤؤن  وةؤؤباو ن،ؤؤم اؤؤه وط ؤؤف ورؤؤه  ؤؤب أمد ؤؤه واةف ؤؤب و سؤؤكأب  
واندؤب ر بمّ ؤه  سؤركوه اثؤو الؤ بل واك ؤكن وط    ؤب   بهإلنمؤه منو ة وءضؤمكل بةنرؤه 
 لؤؤبنة وام ؤؤو و سؤؤكأب ارمتوئؤؤف   مةّفضؤؤف اسؤؤفهه اكضؤؤ إلبن  ونؤؤب اأؤؤف وامتؤؤفول 

هؤؤؤؤ/ 1247ب ؤؤؤمته  ؤؤؤو ،لؤؤؤبع لؤؤؤب ج لوامتوئؤؤؤف( سؤؤؤتن ل (CLOSELوالف، ؤؤؤب لكرك مؤؤؤو 
ر(  بسؤؤؤمدّف  ؤؤؤب لأصؤؤؤف(  ض ؤؤؤ  سؤؤؤني بؤؤؤه ضبكنإلؤؤؤب واتإلبؤؤؤكد لأمنؤؤؤ  لرؤؤؤبة 1831
ر(  دّف ه أتؤه   ؤفو  اؤه ماؤى ابةؤ  ضؤّ  ومؤب  و ؤم 1849 -1769هؤ/ 1266 -1183

واةتب ب  وا ةب وانمنكن  ب ،ظبر وامتؤكن   ؤفئع ومببؤبص أمدؤ أبص  ؤ وص  بنبنهؤه   أتإلمؤه  
 صكقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبص اي لأمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب(  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ع وانفضرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ل
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ر( وؤؤؤبي اة ؤؤؤب وءهمنؤؤؤبر وط ل  وطك ؤؤؤف ارمؤؤؤدف  أفو دؤؤؤه   فّضؤؤؤب 1831هؤؤؤ/ 1247ل
بؤؤؤؤؤب م واةتؤؤؤؤؤب ب   لّصؤؤؤؤؤه ببهمنؤؤؤؤؤبر اثلب هؤؤؤؤؤه واةرندؤؤؤؤؤن    ،مؤؤؤؤؤه     ضؤؤؤؤؤه و سؤؤؤؤؤكأدن  
 إلكقؤه  ؤؤب  ااؤؤه  لنرؤؤه   أسؤؤت  مادؤؤه  يدلؤن و  مؤؤب  وامتلؤؤب  ؤؤب لوءسؤؤ ت  من( أؤؤي 

وامؤؤؤ  مو  ؤؤؤب لوط هؤؤؤف( ض ؤؤؤ  وامؤؤؤّل ضكاؤؤؤه وكوةؤؤؤن أؤؤؤم وا رةؤؤؤن  وانألدلؤؤؤ م أنب سؤؤؤمه 
وانصؤؤفم م  وامك، ؤؤ  م   سؤؤكوهو  أ ؤؤمل  ،م أؤؤم لنرؤؤه   ااؤؤه   ثؤؤفع   ؤؤبنمف  لأمنؤؤؤ  

هرلؤؤد   - هؤك واشؤؤدخة م ؤفوردو وا ؤدب -لرؤب( ،ل ؤه لرؤؤى اضؤ  هكأ ؤ  لو ؤؤم واةتؤب ب(
 اؤؤؤه  وسؤؤؤمدةببه   لةؤؤؤو كمؤؤؤب  واشؤؤؤدخ لو ؤؤؤم واةتؤؤؤب ب(ة لوا ؤؤؤةب وانمنؤؤؤكن( اد ؤؤؤإلو ه و

 اؤؤا   ال ؤؤى انؤؤب الصؤؤه لتكو،ؤؤبص اةّ ؤؤف لؤؤم فب،مؤؤه ه ؤؤ و   رؤؤكه واندصؤؤكنة ألمصؤؤف 
 وا ؤؤؤؤؤؤؤؤةب وانمنؤؤؤؤؤؤؤؤكن   إي ،شؤؤؤؤؤؤؤؤف لوا ؤؤؤؤؤؤؤؤةب( أمددؤؤؤؤؤؤؤؤؤبص أتؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤتكو   ؤؤؤؤؤؤؤؤب وامتوئؤؤؤؤؤؤؤؤؤف 

(  ؤؤك ،ؤؤتول ل رؤؤكه واندصؤؤكن( أل كرؤؤبص  أؤؤم أملكيؤؤب  لوان مةؤؤن وامدنك مؤؤن( 1983ل
  ب نو  واثمب وانصفمن  ببادبهفة.

لمؤؤؤب  أمةؤؤؤبنل  ؤؤ م لو ؤؤؤم واةتؤؤؤب ب( وامتوئؤؤفد   لأمنؤؤؤ  لرؤؤؤب( وانصؤؤؤفد أؤؤم م 
هكرؤؤؤ   واةكنؤؤؤن اف ضإلؤؤؤب واتإلبؤؤؤكد  و، كنؤؤؤبص أؤؤؤم ومؤؤؤب  لوا ؤؤؤةب وانمنؤؤؤكن( ضمؤؤؤى 
هؤؤؤك ب لأمنؤؤؤ  لرؤؤؤب(  لرلؤؤؤه ضل ؤؤؤ ع لعةؤؤؤبس(  رمؤؤؤو لو ؤؤؤم واةتؤؤؤب ب أتؤؤؤه( أؤؤؤب امؤؤؤؤو 

 أةبقفع لوا إل ب د( أم للتل(  لهإلندف(.
وا إل ؤؤؤب د(  ؤؤؤب م،مؤؤؤب ع واةرنؤؤؤب    بنؤؤؤؤه   ا  إي هدؤؤؤّ ر لو ؤؤؤم واةتؤؤؤب ( لرؤؤؤى ل

ب ضؤؤؤّب اأمإلنؤؤؤب واةف دؤؤؤن و سؤؤؤكأدن   وامؤؤؤك  ماؤؤؤى ه ّك هؤؤؤب نؤؤؤ اسؤؤرك بص اابؤؤؤبص   دؤؤؤ   نةإل
اللؤؤ  بأسؤؤةب  وادؤؤكة  وانتةؤؤن  أنؤؤب   ؤؤ و أتؤؤبخ واةنؤؤو اؤؤه أكئنؤؤبص أؤؤي لأمنؤؤ  لرؤؤب( 

أؤؤم  اثؤؤم واؤؤّفنة وا دبسؤؤدن بةؤؤ    بهؤؤه لرؤؤى ااؤؤبر ضل ؤؤ ع لعةؤؤبس ببلؤؤب(  لو تؤؤه سؤؤة  (
بةؤؤ ع ا إلبؤؤف ضرؤؤو واؤؤف ر م   ب،صؤؤف  لوا إل ؤؤب د( بةؤؤ  ومببؤؤه لهرلؤؤد  و  فمؤؤت 
 ؤب هرلؤؤد  بؤب مت( ماؤؤى ومببؤؤب  ضؤمرن   اؤؤو ، ؤو أؤؤم لو ؤؤم واةتؤب ب( هتؤؤب مء ومببؤؤه 

 لوا ةب وانمنكن(  ألمصفع.
ااؤؤل وانلثؤؤف و سؤؤكأب وامتوئؤؤفد لو ؤؤم واةتؤؤب ب( ومببؤؤه لوا ؤؤةب وانمنؤؤكن  ؤؤؤب 

ر(   ؤؤؤؤ و ومببؤؤؤؤه هؤؤؤؤ و ومؤؤؤؤب  لوا إل ؤؤؤؤب د( 1826هؤؤؤؤؤ/ 1242،ظؤؤؤؤبر وامتؤؤؤؤكن( سؤؤؤؤتن ل
 هرلد  و  فمت  ب هرلد  بب مت   تمك لنو ستكو      و أمدؤ أبص لردؤه  ؤب هؤ ع 
وا لكة الل  بأسةب  وادكة وانبنان  وادب،ك،دن أم واذؤف   ونؤب  ؤ و أمدؤ أبص لردؤه  ثفمؤبص 

 شكن  وءسم فون. سدبسدبص   اسرك دبص ااببص  بنةب هه والبادن أم وامفّهو  وام
ااؤؤؤل لو ؤؤؤم واةتؤؤؤب ب( ومببؤؤؤه   ؤؤؤب لأصؤؤؤف(  ورةؤؤؤبص ا  لبئؤؤؤ وص أؤؤؤم لوامؤؤؤج( ألدنؤؤؤبص 
بةا واكنف  ب لأصف( اثم ورؤكي   ؤو واتإلبؤنلأمن  لرؤب( لرؤى هؤ و واثمؤب  

ر( 1831هؤؤ/ 1247بةؤ  ،لؤب لو ؤم واةتؤب ب( أؤم لوامتوئؤف( سؤتن ل -يدنب ،   -ض ث
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لأمنؤؤؤؤؤ  لرؤؤؤؤؤب(  ف مؤؤؤؤؤن واف ؤؤؤؤؤو   ؤؤؤؤؤب ا ل سؤؤؤؤؤتن أؤؤؤؤؤم وءضؤؤؤؤؤمكل والف، ؤؤؤؤؤب   ألمؤؤؤؤؤب
و قؤؤكضدن    ثؤؤفع و سؤؤكأب واألبنؤؤب   أكونلؤؤه واصؤؤرةن   قؤؤ نه  ؤؤب والةؤؤو  وادؤؤكل  
كنؤؤب المؤؤب بنكضؤؤكي واثمؤؤب    أتإلمؤؤه   اأؤؤف  م  م ؤؤه  هرلدصؤؤه   إلؤؤك ومؤؤب   ؤؤب 
سدبسن وافعدن   ،ظبر وا  ان   إل ون وامؤدف و سؤكأب ملؤ ونوص نكمؤبص امنباؤن وط رؤبي 

ب  دؤؤن    بءسؤؤملبنة أؤؤم واؤؤتظو واذف دؤؤن ،ل ؤؤإلب  ؤؤب ملؤؤ ون وام ؤؤك  أؤؤم وطل ؤؤب  وال
هؤؤ  مةبص  ه ؤؤردمبص  أؤؤي نؤؤكو، م أبؤؤ كرن   بؤؤكص لؤؤم واةنؤؤو بنؤؤب اؤؤأأف بؤؤه واشؤؤفي أؤؤم 
لؤؤ ل  إقؤؤك   هن  تؤؤبص ارلؤؤدو وطقؤؤ رن  ؤؤب ضبؤؤب هتب و سؤؤكأدن  و، كنؤؤبص أؤؤم واؤؤت  

ؤو  َأؤ م و  ِأؤم   ن ؤك ة  وادفئ،ب  وهه   ب أألو نكاه هةباىة  َ اِل ُّ و َاإل     هؤب وآلاؤن …ب وسؤم َ ة 
وامؤؤؤب ،ك نهؤؤؤب لو ؤؤؤم واةتؤؤؤب ب( ا مةةإلؤؤؤب بدكاؤؤؤهة  ولرؤؤؤو اي هؤؤؤ ع وآلاؤؤؤن واثفمنؤؤؤن أؤؤؤم ا ؤؤؤ ي 
 كوأؤؤؤؤي ورؤؤؤؤؤو وادؤؤؤؤؤفئي  ايإلفهؤؤؤؤؤب ملمؤؤؤؤؤب وص  الظؤؤؤؤؤبص   أةتؤؤؤؤؤى  ء،مظبأإلؤؤؤؤؤب  ندؤؤؤؤؤي وطن و  
 وطسؤؤؤؤؤؤةب  وام ؤؤؤؤؤؤؤدن  وانةتكمؤؤؤؤؤؤن وانك   ؤؤؤؤؤؤؤن  نؤؤؤؤؤؤكة يؤؤؤؤؤؤؤبهفة ا  ببرتؤؤؤؤؤؤن هتؤؤؤؤؤؤؤمج م هؤؤؤؤؤؤؤب  

(  ثب،ؤؤؤف أؤؤؤبنة واثمؤؤؤب  لرؤؤؤى واتمؤؤؤك وامؤؤؤبابة   ؤؤؤب وهلؤؤؤب  وامتؤؤؤ   همت ؤؤؤ ع  3طلؤؤؤ و  لو
 هفه ةؤؤؤؤه   هصؤؤؤؤتدله   ضؤؤؤؤة ه   اأؤؤؤؤف نؤؤؤؤّكونع  لف بئؤؤؤؤه   ه ؤؤؤؤكمنه  اد اسؤؤؤؤبا ب أؤؤؤؤت  
وافهب  وط سنن واة  فمن   هت وأه  أؤم هبؤ  و  ؤب  أكبؤو وامتؤ   هدصؤ فهب أنؤب 

لبلبضؤؤن.  ؤؤو هتؤؤبك ضؤؤةئ لنرإلؤؤو  ،مؤؤد  وام كمؤؤن  وامفوؤؤن وامؤؤب هةكنإلؤؤب وانكبؤؤو وا
 هة ؤ م أؤكونلإلو   لدؤ  وطاكمؤن  وافواؤب   أؤب ،مةرؤو  إلؤب  أؤم  وامؤ  مب لرؤى وطلنؤؤبل 
وامف دؤؤن   بؤؤكص لؤؤم أكضؤؤكي ملؤؤ ون  وامصؤؤكي   والتؤؤبن    وطسؤؤرمن   لؤؤ ة وافأؤؤب  
كنؤب اصؤّف   اؤا والصؤو وامؤبند لشؤؤف أؤم واثمؤب   وانم ؤكي بلصؤرب  ض ؤو وامؤؤف   

ة وسؤؤمة ونوص اإلؤؤب   لكضؤؤبص اذنب هؤؤب  ف ؤؤبل لرؤؤى نؤؤ   لؤؤبل أؤؤم واثلؤؤب ة    وامؤؤتر    إلؤؤب
     دؤؤن بؤؤؤباتلو   ؤؤؤباكرم   تظؤؤؤبر سدبسؤؤؤب ،تملؤؤب يدؤؤؤه واظرؤؤؤو   مةؤؤؤّو واةؤؤؤ ل   مشؤؤؤدي 

 ض نه وطأم وء منبلب   وطأبي و ، ب،ب.
 ؤؤؤو ،تمإلؤؤؤب ماؤؤؤى أؤؤؤب رببةؤؤؤه سدبسؤؤؤب   ثؤؤؤفد   وسؤؤؤمفوهدمب  يؤؤؤدةرم   ؤؤؤكو  هةرؤؤؤو 

اثلؤؤفة    ؤؤؤو   ك إلؤؤب   ن ؤؤو  اؤؤا ونؤؤؤب ،الوؤؤ   ؤؤب والصؤؤو والؤؤؤبأو واةرؤؤكر وآلادؤؤن أؤؤم و
لشؤؤف ضؤؤف  ة  و منؤؤبي واثرنؤؤن  وءهلؤؤب    ؤؤك نؤؤكة اتظؤؤبر  ء امدشؤؤه  ء ام نؤؤه  ؤؤؤب 
ضبؤؤك  لوءلؤؤمك (  لوالؤؤك ( وا ؤؤر ب أتؤؤه ببالصؤؤكب  ونؤؤب ا،ؤؤه ء  ؤؤ  ا أؤؤم 

ضدؤؤك   نؤؤكة  ء ،مبلؤؤن ا دبسؤؤن  ؤؤب ،ظؤؤبر هث ؤؤف يدؤؤه وانظؤؤباو   متةؤؤ ر واةؤؤ ل   هبؤؤدي
وانؤؤؤكورت م   هؤؤؤك أؤؤؤب  ّوؤؤؤت لردؤؤؤه والصؤؤؤو وافوبؤؤؤي لشؤؤؤف بةتؤؤؤكوي   ؤؤؤب  ضنؤؤؤن وابؤؤؤةلب  
 إ ؤؤفو  واةؤؤ ل    ؤؤ ل وامدؤؤك  ان ؤؤممد إلب  وكوضؤؤ  أؤؤم أصؤؤبن  وادؤؤكة اتظؤؤبر ء الؤؤب  
لؤؤؤنةه   ؤؤؤو الدؤؤؤؤ  وطلؤؤؤ و  بشؤؤؤؤنةه وادؤؤؤكد  بإانب،ؤؤؤؤه   دمؤؤؤه وامبأؤؤؤؤن وانكقؤؤؤكان   ؤؤؤؤب 

  ارؤؤؤؤكرم   إ ضؤؤؤؤب  وابؤؤؤؤن ف ض نؤؤؤؤهة واصؤؤؤؤب ر  واةؤؤؤؤبنل  وانلرؤؤؤؤ   ؤؤؤؤب سدبسؤؤؤؤمه م
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واؤ ،تب  واؤؤكرتب  أةفضؤبص بأسؤؤةب  سؤؤدكط وط،ظنؤن وامؤؤب اشؤؤدي   إلؤب واظرؤؤو   واثؤؤ    
 إهنؤؤؤؤؤؤبل واةرؤؤؤؤؤؤو    باؤؤؤؤؤؤه   هدفمؤؤؤؤؤؤب وا ل ر ؤؤؤؤؤؤ م وانفهتنؤؤؤؤؤؤن     د لوارإلؤؤؤؤؤؤك(  لوارةؤؤؤؤؤؤب( 

  ؤ اا وص   لؤ  لوا ف ( ونب ادكل  أةمن وص  ؤب  اؤا واؤت  وادفئ،ؤب  وامؤ ،  وات ؤكد  أ
م واظرؤؤؤو  وءسؤؤؤم  ون   وامؤؤؤك   ؤؤؤب وطض ؤؤؤبر   أتؤؤؤي واتؤؤؤبس ضدؤؤؤكنإلو  كرؤؤؤه  وام ؤؤؤبر أؤؤؤ

 إ،ألؤؤؤب  أؤؤؤم ء ا ؤؤؤممو  أنؤؤؤب اةم ؤؤؤفع لو ؤؤؤم واةتؤؤؤب ب( هتؤؤؤب أؤؤؤم  اسؤؤؤةب  لؤؤؤفو  وانرؤؤؤا 
   ول وا  اؤؤؤن    ؤؤؤب  هتؤؤؤه أؤؤؤعل وا  اؤؤؤن وانةبسؤؤؤدن وامؤؤؤب ضظؤؤؤب   إلؤؤؤب وانذتؤؤؤكي   اهؤؤؤو 

ن لؤؤف ط  ؤب وامؤؤبكو وارةؤب  واة باؤؤن  ببافلباؤن   اهنرؤؤف وافعدؤن.  مؤؤفا  ؤب  اؤؤا ا  ةؤ
 وانفضب لته أم هللا   وانةبن   هبة

 منبأن واة ل.-1
 ميإلب  لةبئف وا ،م.-2
 وابند . م،صفة وانظركر  وطل  لرى ،  واظباو   وّ  ،  وادكد ل-3
 أفولبة والدفو   وان بك م  أكضظن   د والصبقن  وان مبةل م.-4

و سؤؤكأدن بلرصدؤؤن ن،تدؤؤن  هؤؤب   ا وسؤؤمنّ    إلؤؤب واثبهؤؤب )ؤؤدو وامبؤؤب ة واةف دؤؤن 
 وضؤؤؤؤمن سؤؤؤؤندبص انقؤؤؤؤك    هن  تؤؤؤؤب ارمؤؤؤؤّو وا دبسؤؤؤؤب وان ؤؤؤؤال ل   هأقؤؤؤؤ كص امدبا ؤؤؤؤ  
مسؤؤكأدن  ؤؤب وطلؤؤكة  وانمةؤؤن  وامؤؤع     واةؤؤ ل  و ،صؤؤب    واةنؤؤو  و لؤؤكب يدؤؤه  
 أ ب ؤؤؤؤؤؤؤأة وامؤؤؤؤؤؤؤبن،م أؤؤؤؤؤؤؤم اهؤؤؤؤؤؤؤو واةرؤؤؤؤؤؤؤو  والبؤؤؤؤؤؤؤو  أؤؤؤؤؤؤؤم ن ي م،ألؤؤؤؤؤؤؤب  اذ ؤؤؤؤؤؤؤف واثلؤؤؤؤؤؤؤب ة 

 (.4 و لكب ل
واةتؤب ب( ب مببؤه لوا ؤةب وانمنؤكن( اةؤّ  بمؤو ا تؤن أم ؤك ة  ؤ وص مي م،مب  لو ؤم 

 ؤؤب نلؤؤبئو واتإلبؤؤن والثفمؤؤن  وطن دؤؤن   ؤؤب واؤؤكرم واةف ؤؤب   هؤؤك  ؤؤب  اؤؤا للرؤؤو( أؤؤم 
( امرؤؤؤه …الؤؤؤكر والثؤؤؤف  و قؤؤؤك   ؤؤؤب واؤؤؤكرم واةف ؤؤؤب   لنرؤؤؤه لوا ؤؤؤةب وانمنؤؤؤكن
ب   ؤؤو  ؤؤب أ ب،ؤؤن أفأكنؤؤن   ممةرؤؤه  وئؤؤ وص اؤؤدو  ؤؤب لهم ،ؤؤ  والثؤؤف و سؤؤكأب(  م ؤؤ

والثؤؤف واة ؤؤ فد  وا دبسؤؤب ،ل ؤؤه   هؤؤك أمدؤؤّ ر  ؤؤب اكألؤؤف أؤؤم  ب،ؤؤب  ثؤؤفد  اسؤؤرك ب 
لم أةبقؤفع ل  بلؤن وا إل ؤب د(  بؤكص لؤم هدّ أؤه  ؤب هؤب مخ وامؤأاد   تمؤك لنؤو 
ستكو    إي او ،م  اؤه أؤم واشؤإلفة أؤب اهؤد  ار إل ؤب د اةكوأؤو ل ،ؤ ة ألمرلؤن الؤفج 

 ف و والّ    لنره وافوئ  وامبن. وفهب لم ، ب  ه ع واثرنن ارمةفم  ببا
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 الشاعر العاشق!! األمير.. الثائر..
 
 

ونؤؤب نرؤؤف  -وامدؤؤف  ؤؤب للصؤؤه سؤؤنن واؤؤكرتب واألؤؤبئف   واةبلؤؤو واكاإلؤؤبي   إلؤؤك
اسؤؤ   ؤؤب وامؤؤف  لؤؤف    ؤؤب وامؤؤب    إلؤؤك وادبئؤؤو  ؤؤب أةبأةؤؤه وامف دؤؤن  -لتؤؤه ،كأؤؤبص 

 ر(ة1832ستن ل
   حااا س قداااامر   الفناااا اعنااا  قاااوا      اااا   اماااااة  اا الن ااااار قااااا دت ا

   قاا   رد ا  رد المنالاااا عةااا  الياااوا     ةمقاااااا اقاااااا دت عة اااااا  قااااااّ   
  و ادكلة

   مااااااا تنفاااااا  الدااااااما     الجناااااااد    رثناااااااا ساااااااأددا  لةعااااااارب ضنفااااااا 
   مّنااااااااا  ااااااااو   ا ااباااااااا   عاااااااااد   فنالجاااااا  الفاااااا ل  عةاااااا  قااااااري 

   ماااااااااا ج مااااااااااا ضثّةم ااااااااااا  اااااااااا اد   ل اااا  لداااان العةااااوخ ل ااااا اقتجااااا  
   يصاااا   إن ق اااا  من ااااا المفاااااد   سااااااااةوا ترلاااااااار   عنااااااااا  ر دااااااااا

 بصة  ب ردبأه   هنتي ض   مهةاثته وادبئو ااب
    رعاااااااااااااااااااي    ضرعاااااااااااااااااا   دادا    قاسااار الحااا  مااان قاسااار ال اااأاد 
    سااااا ر   ااااار  ااااار ايااااا  الرقااااااد       ي ااااااا  ت ااااااحب مااااااع   ي ااااااا
   تمنعناااااااااااااار   رااااااااااااااا   اااااااااااااااد     بااااابد م جتااااار  ااااار لاااااث   ي اااااا
   ماااااااا    اااااااّب  ااااااار  لااااااار   ااااااااد     مااااااااا تن ااااااااب عناااااااار  ات عاااااااا ّ 

ر( ألملؤفوص بندب لمؤه وانممرؤ م 1883 -1807ل م،ه وطأ ف ل   وادبن  وامتوئفد 
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والف، ؤؤؤؤ  م   هؤؤؤؤك ادؤؤؤؤكن وامإلؤؤؤؤبن وامتوئؤؤؤؤفد  ادإلؤؤؤؤف المؤؤؤؤى لوامتؤؤؤؤفوء  والتؤؤؤؤب مف(  ؤؤؤؤب 
وامؤؤدف والف، ؤؤب وانممؤؤو   ء ا ؤؤبن امؤؤت  ءسؤؤمفنون وط،لؤؤبس أؤؤم وانةفوؤؤن ضمؤؤى امؤؤ  

(  ؤب ض   مه لار وا ت م( ،تشؤ  اؤ ،إلب وامشؤمدي   واإلتؤب    مصؤّف لرؤى اي هةدؤى ل   مؤن
 تإلب ئهن ضب ة أك ةنةر ف نهب  ء أةبءهإلب   و هنتةإلب  يدة

   يمنعنااااااار ضااااااا اد عااااااان مااااااااراد     مان عجاا  ت اااب ا ساا   بشاار
هؤؤك لوطأ ؤؤف ل ؤؤ  وادؤؤبن  وامتوئؤؤفد( واؤؤ د هنؤؤّف  تؤؤب واؤؤ وفا لوالبأؤؤن لشؤؤفة بةؤؤ  
وان ؤن( أؤم   بهؤؤه  بةؤ   إلؤبن أفمؤؤف و،مإلؤى بؤه أتصدؤؤبص  ؤب اضؤ  أةبنؤؤو واةف  ؤن لنأشؤؤو 

ر( ألرلؤبص   و ع 1883أؤبد  24هؤ/ 1300  بة  19اصدمب ( ض   ادب  ّ ه  ،كر لو
وا وف وامن و بمإلبنع  ب  رتؤه ،مؤك لسؤةي لشؤفة سؤتن(   نكونلؤه و ، ؤب،دن واةباندؤن 
بةؤؤؤؤ  أذبن هؤؤؤؤؤه  رتؤؤؤؤؤه   ؤؤؤؤؤو بع ؤؤؤؤؤب ع والثفمؤؤؤؤن وانلمرلؤؤؤؤؤن  أؤؤؤؤؤم   تإلؤؤؤؤؤب ومؤؤؤؤؤب  لوانكونؤؤؤؤؤل( 

افؤؤفوض واشؤؤةف واةف ؤؤب ضمؤؤى  بلوامصؤؤك (  ن،ؤؤكوي لؤؤةفد ضنؤؤو أةظؤؤو أؤؤب لف مؤؤه 
اابأؤؤؤه   ثؤؤؤبي سؤؤؤةبنبص  ؤؤؤب  لبأؤؤؤن وامفوؤؤؤن واشؤؤؤةفمن  ؤؤؤب واؤؤؤكرم واةف ؤؤؤب لؤؤؤم لأمنؤؤؤكن 

ر(  نؤؤؤ  لؤؤؤؤب   وطنؤؤؤ و  اي همنؤؤؤي  ؤؤؤ م واؤؤؤؤف ر م 1904 -1838سؤؤؤبأب واةؤؤؤب  ندة 
قؤؤؤلب  الؤؤؤفا ف ؤؤؤف قؤؤؤلن واشؤؤؤةف   ثكهنؤؤؤب ل ؤؤؤ فد   وكهنؤؤؤب  و  أؤؤؤفو ة واتلؤؤؤب  

شؤؤو لواألؤؤك ة واةفو دؤؤن(  لوطأ ؤؤف ل ؤؤ  وادؤؤبن ( لواةؤؤب  ند(  ؤؤب  تمؤؤفة لسؤؤف، ،ب( بةؤؤ   
 ؤؤؤب لاأ ؤؤؤكو ( بلف، ؤؤؤب   ؤؤؤو لهفودؤؤؤب( ن ؤؤؤو وسؤؤؤمدفو ع  ؤؤؤب لنأشؤؤؤو( وامؤؤؤب ادؤؤؤب   إلؤؤؤب وؤؤؤو 
وامؤؤب   و  ؤؤكل   وامدؤؤ ،ف   وءضمؤؤفور  واؤؤ د لؤؤنو وؤؤو وامتوئؤؤفم م واؤؤ ،م  ؤؤّف و أؤؤم 

دشؤه  ب ؤف وانممرؤ م والف، ؤ  م   بؤكص لّنؤم هةؤي وطأ ؤف  ا  امؤو بؤه  أؤم ا ؤفون  
 بة   ضةه وا ك .

بنمؤؤؤؤّفن أؤؤؤؤب هؤؤؤؤّو وءضؤؤؤؤمكل والف، ؤؤؤؤب ارةبقؤؤؤؤنن وامتوئفمؤؤؤؤن وامؤؤؤؤب سؤؤؤؤّرنإلب لواؤؤؤؤ ود 
ر( الرؤؤؤؤؤم وامتوئفمؤؤؤؤؤكي 1830 كمردؤؤؤؤؤنة  5وامفوؤؤؤؤؤب( ارلف، ؤؤؤؤؤ  م   ةؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤبئذن   ؤؤؤؤؤب ل

واصتبن،  واألك ة بلدبنة واشدخ أم ب واؤ ،م ل واؤ  وطأ ؤف ل ؤ  وادؤبن (  اثؤم و ؤف سؤته 
( الدؤؤؤبنة وامإلؤؤؤبن وامتوئؤؤؤفد   منؤؤؤف أةباةمؤؤؤه همؤؤؤف للؤؤؤمفة  ةرؤؤؤه ،فلؤؤؤ  لل ؤؤؤ  وادؤؤؤبن 

واؤؤؤ  نو ة( وانةف  ؤؤؤن نؤؤؤؤف  لفؤؤؤفمو( بؤؤؤؤباذف  وامتوئؤؤؤفد  اممرؤؤؤك  اؤؤؤؤا وا دةؤؤؤن واشؤؤؤؤة دن 
واةبأؤن  ؤب وان ؤم    ه ؤ ا والصؤكل وا وأدؤن  ؤب أكو إلؤن وآلاؤن وامإلتندؤن وءسؤمةنب من 

لب  دؤؤؤؤؤن ،مؤؤؤؤك سؤؤؤؤةةن لشؤؤؤؤؤف لبأؤؤؤؤبص  ضمؤؤؤؤى هثبا ؤؤؤؤؤف لردؤؤؤؤه نؤؤؤؤكا واةنباؤؤؤؤؤن  والدب،ؤؤؤؤن وا
 وانمردؤؤؤن  أؤؤؤم وامؤؤؤ  ن واذف دؤؤؤن  لرؤؤؤى ،ؤؤؤ  وا ؤؤؤر بي وانذف ؤؤؤب لل ؤؤؤ  واؤؤؤفضنم(  أؤؤؤم 
واؤ ولو  مةؤب ي والك،ؤؤن أؤي ضؤةبط وءضؤؤمكل والف، ؤب  أنؤب  ؤؤّف  ؤب سؤبل ع   ثب،ؤؤف 
وانؤالوأفو  والب  دؤؤن  وا ولردؤؤن اك ؤف أؤؤم مأ ب،دبهؤؤه   بضؤ ف ارؤؤ لكل  ؤؤب ألب ضؤؤب  

( بؤؤبلفة هتدرؤؤه   أؤؤم ،فمؤؤ  أؤؤم   باؤؤه أؤؤي ل ف، ؤؤب( اكضؤؤي وا ؤؤك    ه ؤؤل ف ل ف، ؤؤب
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،مؤك واك إلؤؤن وامؤؤب المب هؤؤب  ؤب واؤؤكرم واةف ؤؤب  ا  واةؤؤباو و سؤكأب   ثؤؤبي اؤؤه  اؤؤا  
ر( اثؤؤم واةؤؤبلفة والف، ؤؤدن  ؤؤ ل اي هممؤؤه بؤؤه ماؤؤى 28/12/1849 كضؤؤي وا ؤؤك   ؤؤب ل

ض ؤؤ  ،فمؤؤ   قؤؤ    اإلؤؤب وط وأؤؤف اممنرؤؤه ماؤؤى ل ف، ؤؤب( فؤؤ  وص   ،ثألؤؤبص ا تؤؤكن وءهلؤؤب   
،مإلؤؤؤكو بؤؤؤه ماؤؤؤى لنصؤؤؤف اأ ؤؤؤكو (  ؤؤؤب ضباؤؤؤن ل،لؤؤؤب(  ؤؤؤب قؤؤؤدذن لمنبأؤؤؤن   فمؤؤؤن( ض ؤؤؤ  و

ر( ض ؤؤؤ    ةؤؤؤف لتؤؤؤه لواد ؤؤؤكن(  أتإلؤؤؤب و،مدؤؤؤو ماؤؤؤى لوطسؤؤؤمب،ن( 1852بلف، ؤؤؤب  ضمؤؤؤى ل
 اد مدف  ب لنأشو( ض   وب،ف   بهه  ب وامب مخ وان وك  الكع.

ن هؤؤؤؤك ب لوطأ ؤؤؤؤف ل ؤؤؤؤ  وادؤؤؤؤبن  وامتوئؤؤؤؤفد( هب وؤؤؤؤبص   و ع واؤؤؤؤ وف وام ؤؤؤؤم   واة كاؤؤؤؤ
وال ة   ب مأب هه    ب  ك هؤه    ؤب لشؤده اابؤبص  أنؤب  ّ ؤ    كو،ؤب ألمرلؤن أتؤه  
النباؤؤؤه والثفمؤؤؤن   أ وفوهؤؤؤه   ن،كو،ؤؤؤه واشؤؤؤةفد بشؤؤؤ و لؤؤؤبب  ااؤؤؤدو  واشؤؤؤةف ن،ؤؤؤكوي 
واةؤؤف     ثؤؤبي لوطأ ؤؤف( والؤؤ    ؤؤب ملؤؤ ون وامؤؤدف   إنو هؤؤه   )دبنهؤؤه   ه ؤؤ  ف لؤؤال ي 

ب وؤبي واألؤبئف واةف ؤب واصؤت ،  وان ؤمن ف واكرم  ب وانتبرو واكونةن همف ،لك ع  ون
ضمى ئلف رردن  ا  ئلف ،لو  ضمى قب   لل كاه( ه من  أؤم قؤنكنع قؤنكنهب 

  همّنرإلبة
  ثمان   لا  لشاب الجاوا  باع  ماا التاوا      قااااافر تحتااااار  ّةمتااااا  رمااااااق  

  إي الرتف وال كل ا  بلإلب ضألإلب لرى واص ف  ب وانةفونة
   قااود ل ااا  االرا   صاالر    امااالر   إ ا ما اقتك   يةار الجاراح َتَحُمحاماا

  ملؤؤ  واشؤؤبلف أؤؤم  اؤؤا أصؤؤ   ولمؤؤتو  رباةؤؤبص  ّن ض   مؤؤه لار وا تؤؤ م( أ ؤؤمرإلنبص 
     للتمفة(  لوانمت ب( نبئكص اإلبة

   ااااااأّن منالااااااا    داااااا  ر  عّدااااااالر    عّنر سةر اا   ال ر دا   تعةمار
  عةااا   اااامر الجنلاااين معتااا د عااااد    دلمااا  سااةر الةياااع عناار  ااا  قاافف 

   ااا  اويااا  بترقااااالر  سااا    ق  اااا   ساااةر الليااا  عّنااار  الم اااا ع  الرمّااا 
 أةمتوص  ب وو وامبء  بةف  مه   أب   إلب أم و،لن    ن ي ضدو لم أظركرة

  ضنااااااااااد  المداااااااااتيي     تعاااااااااالوا   ساااااوا ا لااااا    المفصاااااود لماااااا
  سااااااااوا ا   المناااااااا   منااااااااا ضاناااااااااد    ل ااال النااااع لااا   لااا  مدااام  

سؤؤؤمنّ هب أؤؤؤم اقؤؤؤبامه واةف دؤؤؤن   أؤؤؤم ل  و هؤؤؤه( وا ؤؤؤبهفة   ؤؤؤب هؤؤؤب مخ  هؤؤؤب )ؤؤؤدو و
لببن،مؤؤؤه( واةف دؤؤؤؤن واتلدؤؤؤن واشؤؤؤؤإلنن واثفمنؤؤؤن وامؤؤؤؤب لّصؤؤؤإلب بأ نؤؤؤؤو واصؤؤؤلب  وانةتكمؤؤؤؤن 
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  وانبنان  ب لةفعة
  إ  الماااااااار     ا قدااااااااان  اللاااااااا ر   ما  ر اللا ا   مان عيا  تابخ  ا 

  قاااافاحق عم ااااا ماااا ن ماااان المباااار   وادانااااضاااوخ الّرقياااع إ ا قاااّ ت  
  ض ياا   اار الاار ح لاا  لماارر عةاا  قاابر   تدتنشاافّن  داا ما ااااب منتشاافا

 ن ؤؤؤؤو  اؤؤؤؤا   ةؤؤؤؤ ع هؤؤؤؤك واف ؤؤؤؤو وانفهؤؤؤؤل وامؤؤؤؤّو  واةبلؤؤؤؤو ضمؤؤؤؤى  ؤؤؤؤب وإلكامؤؤؤؤه  
يدلبرؤؤب لار وا تؤؤ م( أصؤؤك وص الؤؤكونه ما إلؤؤب ضؤؤ م هفوإلؤؤب  ؤؤب ل ف سؤؤن(  مفودؤؤب   هؤؤب 

 ماى لوس ت كل( بة  لف  ه أم ل ف، ب(ة
     مالنعااااا ا عةاااااي    أ اااااااد ال ااااارا    قاود لمحلااوب ترّةاا  ماان  عاا  

م،ه وطأ ف ضدبص  ق نبص   إ،ه األؤبئف لت ؤ   ةؤكص   ونةؤبص   لؤبلف أفهؤل   لبلؤو 
 أمّدو ا  وص   ب ضّره    ب هفضباه   ضنه هللا   ب  وفا   بهه.
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 )ابن قدور(

 القلم.. ولسان الحال!
 
 

ملب  وامتوئؤؤفد وانلثؤؤف وانصؤؤر  كؤؤبي لؤؤةب   فمؤؤ ة لوالؤؤب   ( اصؤؤبض إلب واصؤؤ
 للنف  م ن    وامتوئفد(   ف لةفد اه  هكة

  قةماااااار لدااااااان ث ثااااااة   ااااااأاد    دضناااااار   ااااااا ا ر  قااااااّ  باااااا د 
 لب ه و وا  ؤف ولمصؤف واف ؤو ل سؤبان وادرؤو( ون ؤال ادن نكأدؤن   ثفمؤن   ؤبانف  

وادؤكأب  ا مبة ادمّفك  ا تّةه  ا تدؤ   ادصؤر   اددمؤف   أؤم أكنؤي و ض ؤبس واؤكرتب 
 واؤؤ ،تب   بؤؤكص لؤؤم واشؤؤةك  واؤؤ د امنؤؤي واةتصؤؤفمم  سؤؤكوهنب   ؤؤبادرو م ي ء امؤؤفد 
لرؤؤى واؤؤك   اإلؤؤكوص  ل ألؤؤبص   ء انؤؤب س وسؤؤمفلب  الظدؤؤبص   ثفمؤؤبص   ،شؤؤبربص قؤؤ دب،دبص  هؤؤك 
البرؤؤب واةدؤؤكل  وادرؤؤك   وانشؤؤبلف وا ،تدؤؤن  و ، ؤؤب،دن  ادؤؤكر اضؤؤفو   ثؤؤفوص  رنكضؤؤبص  

  ارة  ؤؤؤ   ونؤؤؤب ادؤؤؤكل لج. . سؤؤؤب هف( أؤؤؤم هتؤؤؤب نّ  مض ؤؤؤبس  باثمببؤؤؤن ء هثؤؤؤكي اقؤؤؤكص 
للنؤؤف  ؤؤم نؤؤ   ( بن ؤؤال ا مه و بهؤؤؤب  وصؤؤملب   ونصؤؤر   و منؤؤبلب أّنؤؤم أؤؤؤل و 
لواؤؤ ،دب(  للؤؤذركو واتؤؤبس(  ؤؤب لوامتوئؤؤف(  لب  إلؤؤب لؤؤكل واةشؤؤفمن واألب،دؤؤن أؤؤم وادؤؤفي 

(  ف فهنؤؤب  واةشؤفممة بندبءهؤؤه    شؤؤةفع   ؤب واصؤؤمب ن واةف دؤؤن بؤبامتوئف   لوآلسؤؤمب،ن
 يةب  أم الكر وادرو  د وار بية أت ردب    فباب !

ر(  اضؤؤؤؤؤب  ءسؤؤؤؤؤنه واشلصؤؤؤؤؤب قؤؤؤؤؤلن 1887 اؤؤؤؤؤ  للنؤؤؤؤؤف  ؤؤؤؤؤم نؤؤؤؤؤ   ( سؤؤؤؤؤتنل
لوامتوئؤؤفد( وامؤؤب وامصؤؤدف بؤؤه سؤؤفمةبص   د ؤؤف أةؤؤهة ولمؤؤتو وص  كرتؤؤه   لنؤؤكص اؤؤه   ةؤؤكص 

  نكءص بباندبان    بادص  ة.
اؤكرتب وانمك ؤب  ونؤب لؤإل  لب   ب أ ري وادؤفي واةشؤفمم م هبقؤب  وامؤو و

ا ءص ،   وامثباب لرؤى والك ؤن واةألنب،دؤن  ؤب لوآلسؤمب،ن( وفأؤت   مؤّ   أؤم واةكونؤب  
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ن و اي اشإل   ب،دؤبص ضصؤكل أؤب ضؤّ    ب ؤدكط والك ؤن ل أؤتوص امنؤي وان ؤرن م( همؤف 
أةؤؤؤؤؤب ل وامبنؤؤؤؤؤ ،م   لنكئإلؤؤؤؤؤو  بلدؤؤؤؤؤبنة ضؤؤؤؤؤت  لواممفمؤؤؤؤؤا(   لبأؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤتدةن واذؤؤؤؤؤف  

 ى ونبل اهبهك ك(. واصإل ك،دن لأص ل
ضمى  إي وب،ؤف هرؤا والك ؤن وان ؤب   إلؤب ا  وانتإلؤب ة وسؤنبص  ؤك أ ؤّنى    ؤ وص 
 ؤؤؤؤك       باندصؤؤؤؤكن ببابؤؤؤؤف ن اسبسؤؤؤؤبص وطأؤؤؤؤن و سؤؤؤؤكأدن    ؤؤؤؤم   ذؤؤؤؤفة   إلؤؤؤؤب لنددؤؤؤؤن 
ببامن  م ارصإل ك،دن والبلرن  وامبانن  كرم  ب  ر   م   رؤو ،مؤألف  اؤا وامرؤو طي 

 ملتوص نوأدبص  ،ب  بص.. ضمى وا كر.ا كي  ونةبص قب لبص أ 
كؤؤؤبي للنؤؤؤف  ؤؤؤم نؤؤؤ    وامتوئؤؤؤفد( أؤؤؤم واؤؤؤ ،م بّ ؤؤؤف و بباممؤؤؤ ،ف أؤؤؤم أل  ؤؤؤب  
واصإل ك،دن  وانالوأفو  وط    دؤن    ؤّلف نرنؤه ارؤ  بي لؤم  رتؤه واصؤذ ف لوامتوئؤف( 
 و،منبئه وامبب د  ونب سّلفع ار  بي لم نبؤباب وطأؤن و سؤكأدن لبأؤن  لصكقؤبص 

الب   ( وامب وبي أؤم  ؤ م واشؤةب و  وا وئنؤن همؤف لتكو،إلؤب لوالؤب   (  ب  فم هه لو
   ف للنف  م ن   ( وا ب و وا وفة

  قةمااااار لداااااان ث ثاااااة   اااااأاد    دضناااااار   ااااااا ا ر  قااااااّ  باااااا د 
 ء لمب  ب وطأف هتب   ؤفاة اؤ ا واف ؤو   ض كمؤن   وسمة ؤبل   إلؤك أؤم   ون 

اهنإلؤؤب  الؤؤإلفهب لوالؤؤب   ( وامؤؤب  واصؤمب ن واةف دؤؤن  ؤؤب لوامتوئؤؤف( ا،شؤؤأ لؤؤ ة قؤؤمل 
ر( ضؤؤؤؤ م ا نلمإلؤؤؤؤب منو ة وءضؤؤؤؤمكل 1915ر(   ل1913نوأؤؤؤؤف سر ؤؤؤؤرمإلب وط اؤؤؤؤى  ؤؤؤؤ م ل

ا تب  وامف  واةباندؤن وط اؤى  ماؤى  -أتصدبص –والف، ب  ب لوامتوئف(  ابة   قبض إلب 
أ ،تؤؤن لوطفؤؤكوط(  ؤؤب وامتؤؤك  وامتوئؤؤفد  ضمؤؤى ،إلباؤؤن هرؤؤا وامؤؤف   ضؤؤ م لؤؤبن لو ؤؤم 

ر( 1920و  وا ر رن واألب،دن أم لوالؤب   ( وامؤب اؤو هةّنؤف رؤكمكص   ؤ م لن   (  ق 
ر(  مكنلؤؤؤف همؤؤؤف ألمرؤؤؤل وابؤؤؤذكط  ضؤؤؤذكط وانممرؤؤؤ م    ةؤؤؤا وآل ؤؤؤب  1921 ل

وا دبسؤؤؤؤدن  ؤؤؤؤب وانمؤؤؤؤدئ  ا رؤؤؤؤك  واف ؤؤؤؤو بةتاؤؤؤؤن هبأؤؤؤؤن   قؤؤؤؤنف و  ؤؤؤؤب بةؤؤؤؤ  وال ةؤؤؤؤب  
 (.ر1930وانمكضدن  رتدبص  إسكأدبص ضمى ادب  ّ ه  ب لوامتوئف( ستن ل

ف ؤؤف اي ا ؤؤف واف ؤؤو  قؤؤ وع بدؤؤب  امفاهؤؤه   رنكضؤؤه   هؤؤك واف ؤؤو واؤؤ د نلؤؤو 
لصؤؤفع بع وئؤؤه  ا ثؤؤب ع وامؤؤب هبؤؤنتف وأل ؤؤفوص أؤؤم وءنمفوضؤؤب   وامصؤؤك و   أألؤؤو نلكهؤؤه 

ر( ماؤؤؤى هأسؤؤدو   نبلؤؤؤن وامةؤؤؤب   و سؤؤكأب  ؤؤؤب لؤؤنبل م فملدؤؤؤب  وامؤؤؤب 1914سؤؤتن ل
و  نلكهؤؤه ابةؤؤبن لسدبسؤؤدن كب،ؤؤف ورإلؤؤب  ؤؤب )ةبؤؤن وءضؤؤمكل والف، ؤؤب     نؤؤب وب،ؤؤف    

 ن ادؤن(  وؤ و واؤ لكة ماؤى هأسؤدو لؤفوب  ونمصؤبنان    نندؤب  ل فمؤن   ،ؤكون ان دؤن 
 ر(.1920 أ و س لف دن ضفة  ستن ل

 إي اقؤؤ ب واف ؤؤو بب ضةؤؤبط  وء،ث ؤؤب   ؤؤب اكألؤؤف أؤؤم أتةؤؤفج   ؤؤإي واكونؤؤي  اؤؤو 
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أ  سؤن – 1923ه  ب )دبر ا ل أ  سن لف دن ضفة  ؤب لبقؤنن وامتوئؤف  سؤتنة ؤال ا
 وؤؤبي لنؤؤف  ؤؤم نؤؤ    ا ل أتؤؤبن  إلؤؤب   وب،ؤؤف هؤؤ ع وان  سؤؤن ا ل  -واشؤؤ  ةن و سؤؤكأدن

ا تؤؤؤؤن هف كمؤؤؤؤن  دبيدؤؤؤؤن ان دؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب واتإلبؤؤؤؤن و قؤؤؤؤكضدن لف  ؤؤؤؤن  إسؤؤؤؤكأبص  ؤؤؤؤب وامتوئؤؤؤؤف 
واةبقنن   هؤب وامؤب اؤو هر ؤ  ضمؤى ببهؤف  كهدؤن ارتبؤبل بباثرنؤن واةف دؤن   ؤب لنؤو 

أ ؤلإلبة لنفو،ؤبص   اذؤن   ضدؤبة و منبعدؤؤن  لواةبقؤنن( وامؤب ضؤفب وءسؤمةنب  لرؤى 
  لبنو   هدبا  .

اد  وبي للنؤف  ؤم نؤ   ( وانلثؤف   واصؤملب   واشؤبلفة قؤكهبص  رتدؤبص لف  دؤبص 
مسؤؤكأدبص ألرصؤؤبص  أؤؤال فوص  أالأتؤؤبص قؤؤبننبص بب،م ؤؤببه ماؤؤى أمؤؤبل ضبؤؤب د المرؤؤل لؤؤم 

مؤؤؤّت بؤؤؤه اّانؤؤؤب وانمؤؤؤبل واذف ؤؤؤب وط    ؤؤؤب  سؤؤؤ وع  امنمؤؤؤهة واةف  ؤؤؤن  و سؤؤؤكر واؤؤؤ د اة
ولمؤؤتو    أتؤؤه ا ؤؤمن  والؤؤدو  وانةؤؤبن  وامؤؤب هذتدؤؤه لنؤؤب اؤؤ ا واذؤؤف   م   ؤؤب أدؤؤ أمإلو 
والف، ؤؤ  م   إلؤؤك وادبئؤؤو  ؤؤب مضؤؤ ا أدبءهؤؤهة  اتؤؤب نكأدؤؤن لف هإلؤؤب أم تؤؤن   أّرؤؤن )دنمإلؤؤب 
 ن تن   إي اق ب البب هب بل   ا،مممه وامكونث   بطأو ا،ؤه لؤ   نصؤ ف وانؤ ة  

،ب  تشؤؤؤبط هؤؤؤبر   نؤؤؤب اتؤؤؤب  اةؤؤؤن  ؤؤؤب وء،ؤؤؤ أبج بلف، ؤؤؤب   ء  سؤؤؤ تد ي  هممؤؤؤفك البؤؤؤب  
 بذ فهب أم وط تبس   أب اتب  اةن  ب ، و ضدك  همّف لر تب واكمو  وا أب  .

 ف ضؤؤه و سؤؤكأدن هؤؤأاو امؤؤبل اأمؤؤه و سؤؤكأدن   ممّ ؤؤف وأل ؤؤفوص اؤؤ اا   ورؤؤه اسؤؤى 
   ؤؤؤب ار ؤؤؤإلبر وانصؤؤؤك ن ارن ؤؤؤرن م   هؤؤؤو لؤؤؤب،ةكي وهثؤؤؤبا كي   بؤؤؤّدةإلو ،ظؤؤؤبر أإلمؤؤؤف 

لوآلسمب،ن( و ه ا  رةؤب  والك ؤن   أضؤبلإلب أن تؤبص طلؤ و  و سؤكر  ؤ اا ارت ؤو أؤم 
ا تؤؤؤب  وطأؤؤؤن و سؤؤؤكأدن   هؤؤؤك أؤؤؤب لّ ؤؤؤف  لؤؤؤم أدبءهؤؤؤه وان  مؤؤؤن   الؤؤؤةب ع  و  واؤؤؤتذو 

 وامتمم  ومبل نص  هه لنأةن لرى وانرن( وامب ادكل   إلبة
  ةلاااار ق اتاااا  لااااا قااااوخ مااااا تحةااااو لف    قااااا  د ّّ الّدااااامحا   اااااود  نا اااااا
     ع    ااد المجا  مناا  لا   كان   قااااا ادا   قااااا   ااااا ّ الف اااااا  لفا اااااا

ر(  ؤب نصؤ  هه لاؤب لؤف ( 1913 و هأهب أشبلف وء،ث ؤب  ببئ ؤن ور رؤن سؤتن ل
وامؤب ل  ؤؤف واصؤك ة واةبأؤؤن أنؤب امؤؤو ا تؤب  وطأؤؤن واةف دؤن  و سؤؤكأدن أؤم لؤؤ ءي  

هتؤؤب لكو   ألؤؤب،كو وطلؤؤ و  لرؤؤى ادصؤؤك    ؤؤبل سدبسؤؤن   ثؤؤف  ن،ؤؤم  اؤؤو ،مةؤؤب ،كو   ؤؤو 
 بةبإلو   مب   هأ هبهه وامب ادكل   إلبة

  لااااا قاااارقنا إ اااار  ننتااااب  ا  ااااا      جعةااا   نااار الماااا   سااا  المراااع
  لا قار  ماا لعفاود قوماب   تعار    صااحا ماان الما اار إلاا  المدااتفلع
  لااا قاارقنا ل م ااب مااا  ااو قا ااع    أعااااااا   عااااااااد الداااااااال ين الناّداااااااع
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   ا  ااااج  اااا ضتب  اترااااب لااااب قااااوّ    تمّ اااااااااع مفر  اااااااااة  الداااااااااعر د ن 
اد  وبي ه و وانلثف واةنك  وافوئؤ  للنؤف  ؤم نؤ    وامتوئؤفد( قؤبضب أكنؤل 
  اد  ؤؤفد  أؤؤم أكنؤؤي وان ؤؤال ادن والثفمؤؤن  قؤؤمصدبص   وبهةؤؤبص   لؤؤبلفوص بمؤؤّو  رتؤؤب  

  نكأب  إسكأب  ،بضج   ضنه هللا.
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 رجل فكر وإصالح

 أليف الكتب!بين )تأليف الرجال( وت
 
 

 لرؤؤؤؤى ا ض لوامتوئؤؤؤؤف( وانمبهؤؤؤؤ ة  هؤؤؤؤب هدؤؤؤؤب ر واؤؤؤؤ ،و وءسؤؤؤؤمةنب د وط    ؤؤؤؤب 
ر(   ؤؤو 1889ر(  اؤؤ   ؤؤب وا ؤؤبنس لشؤؤف أؤؤم لؤؤإلف لا فمؤؤو( سؤؤتن ل1962-1830ل

 ثؤؤؤف  هةرؤؤؤدو  إقؤؤؤك    ،بؤؤؤبل  ؤؤؤب  اؤؤؤا  ض ؤؤؤ  لؤؤؤب   وؤؤؤب   بنلمرؤؤؤل وطسؤؤؤرمن 
    ؤؤؤؤب وامةرؤؤؤؤدو  والثفمؤؤؤؤن  لرؤؤؤؤى وؤؤؤؤو وام إلؤؤؤؤب   ب ؤؤؤؤو أؤؤؤؤب ا هؤؤؤؤب أؤؤؤؤم نؤؤؤؤّكة   إأ ب،دؤؤؤؤب

 وانمبضؤؤؤؤفو  واةبأؤؤؤؤؤن   ؤؤؤؤؤب وانؤؤؤؤ ي   وادؤؤؤؤؤفا    باثمببؤؤؤؤؤن وان ؤؤؤؤمن من واصؤؤؤؤؤبأ ة   ؤؤؤؤؤب 
واصؤؤؤمب ن واةف دؤؤؤن وامؤؤؤفة واةت ؤؤؤ ة  ؤؤؤب وامتوئؤؤؤف واصؤؤؤبأ ة  لصكقؤؤؤبص أتإلؤؤؤب قؤؤؤمدلمه 
لواشؤؤؤؤإلب ( وامؤؤؤؤب و، ردؤؤؤؤف  فمؤؤؤؤ ة   ؤؤؤؤو قؤؤؤؤب   أمرؤؤؤؤن لؤؤؤؤإلفمن  ماؤؤؤؤى  ب،ؤؤؤؤب  فمؤؤؤؤ ة 

و  وامصؤؤؤب  وءسؤؤؤمةنب د  امتدؤؤؤو لواةصؤؤؤبئف( وامؤؤؤب ا رمؤؤؤف أؤؤؤي لواشؤؤؤإلب (  ؤؤؤب ولمؤؤؤف 
لقؤؤك  وامتوئؤؤف( واتبؤؤباب ماؤؤى ا  ؤؤب  لواؤؤكرم واةف ؤؤب(  لواةؤؤباو و سؤؤكأب( أؤؤف  وص 
بؤؤؤأ ض واثتب،ؤؤؤن لأصؤؤؤف( ل ؤؤؤف لهؤؤؤك،و( والبؤؤؤفو    قؤؤؤكءص ماؤؤؤى لنأشؤؤؤو واصدمؤؤؤب ( 

  سكوهب  أنب وبي ام  ق وع  ب قمب ن هرا وطن ب  ،ل إلب.
ر( ا ل  ئؤدو ط ل  نندؤؤن 1940-1889هؤك واشؤؤدخ ل ؤ  وامن ؤؤ   ؤم بؤؤبناو ل

مسؤؤؤؤكأدن  رتدؤؤؤؤؤن لف دؤؤؤؤؤن ضؤؤؤؤؤفةة اس ؤؤؤؤؤف امنباؤؤؤؤن واإلكمؤؤؤؤؤن وادكأدؤؤؤؤؤن ارمتوئؤؤؤؤؤفة لف  ؤؤؤؤؤن 
ر( 1931 إسؤؤكأبص  هؤؤب ل نندؤؤن واةرنؤؤب  وان ؤؤرن م وامتوئؤؤفم م( وامؤؤب اس ؤؤف سؤؤتن ل

  ب يف    رتدن  وسمةنب من أمكهفة   وص.
 ف لاأب مغدؤن(  اسفة لو ؤم بؤبناو( أؤم اهؤو وطسؤف  ؤب هؤ ع لوالةبئؤو( وامؤب سؤن

ا ل ف فمؤؤؤن( هؤؤؤك أؤؤؤم ن  رؤؤؤن لقؤؤؤتإلب ن( وا ف فمؤؤؤن وامؤؤؤب مي لؤؤؤا بةؤؤؤا  ؤؤؤب اقؤؤؤكاإلب 
واةف دؤؤؤن   لؤؤؤ ا ئلؤؤؤف ي   إلؤؤؤب   دؤؤؤ   ةرإلؤؤؤب لو سؤؤؤكر(  ؤؤؤب واكونؤؤؤي وانمّ ؤؤؤمة لف دؤؤؤن 
سؤكر الكأؤبص  ؤؤب وا دبسؤن سؤ ف و وام ؤؤو  لف  دؤن  بلرؤن  ا،م ؤف ارةف  ؤؤن  واةف دؤن  و  
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نب ا،م ف الكأؤبص  ؤب والثؤف واةف ؤب و سؤكأب    ؤب  ب مأب ة لقتإلب ن(  ف فهب  و
واشؤؤةف واةف ؤؤب    ؤؤب والدؤؤه  واشؤؤفمةن   واتمؤؤك واؤؤ د ولؤؤمإلف يدؤؤه الؤؤكر  أؤؤتإلوة لو ؤؤم 
أة ؤؤؤؤؤب( قؤؤؤؤؤبضب لوطاصدؤؤؤؤؤن( وامؤؤؤؤؤب سؤؤؤؤؤؤةدف لااصدؤؤؤؤؤن و ؤؤؤؤؤم أباؤؤؤؤؤا(   لو ؤؤؤؤؤم ا ؤؤؤؤؤؤف ر( 
واصؤؤؤتإلب ب بنصؤؤؤّتله واتمؤؤؤكد واؤؤؤ وئي واصؤؤؤ ف لوط فأدؤؤؤن( واؤؤؤ د وسؤؤؤمنف أدؤؤؤّف وص  ؤؤؤب 

و سؤؤؤؤكأدن  لصكقؤؤؤؤبص بؤؤؤؤبانذف  واةف ؤؤؤؤؤب  –و وانالس ؤؤؤؤب  وامةردندؤؤؤؤن واةف دؤؤؤؤؤن أةظؤؤؤؤ
 وانشؤؤف   بنؤؤؤب  ؤؤب  اؤؤؤا لواتممك،ؤؤؤن(  لوادؤؤف م م( أذف دؤؤؤبص   لوط هؤؤف( أشؤؤؤفنبص   بؤؤؤكص 

 لم وان و س وافسندن وام كأدن ،ل إلب   ب بةا ه ع وطن ب   سكوهب.
 ؤؤ  وامن ؤؤ   ؤؤم أؤؤم  ضؤؤو ن  رؤؤن لقؤؤتإلب ن( وا ف فمؤؤن هؤؤ ع  ؤؤب لوامتوئؤؤف(  اؤؤ  لل

بؤؤؤبناو( بن ،تؤؤؤن لن ؤؤؤت  تن(  ؤؤؤب اسؤؤؤفة  و   ؤؤؤفو    ؤؤؤبع  أ ب،ؤؤؤن و منبعدؤؤؤن أفأكنؤؤؤن  
 ؤؤألفض لؤؤم  اؤؤاة ماؤؤى ررؤؤب واةرؤؤو  ؤؤب  رؤؤ ع   ؤؤو  ؤؤب هؤؤك،و  أةؤؤّت وص لنرؤؤه  مثؤؤكمم 
لصؤؤؤبأب  ؤؤؤّ   أمرنّ ؤؤؤبص  ؤؤؤب واكنؤؤؤف ،ل ؤؤؤه أؤؤؤكورم واؤؤؤ و   ؤؤؤب أشؤؤؤبكو اأمؤؤؤه واصؤؤؤذفا 

لؤؤؤفا وطك ؤؤؤف لو سؤؤؤكأدن(  ؤؤؤب نفو هؤؤؤه    ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف(  اأمؤؤؤه واث ؤؤؤفا لواةف دؤؤؤن(  وط
اسؤؤلب ع ماؤؤى لهؤؤك،و( رباةؤؤبص ا ءص   ؤؤو أمبضؤؤفوص    ضباؤؤن   إاؤؤى لواممؤؤب ( ضب ؤؤبص  ضباؤؤن 
أمرّن بص اضكول واتؤبس   إاؤى لبؤب مو( ،تدؤو أ باؤب لوامتوئؤفم م( أؤي ف ؤفع   ؤب ل  ؤ  

وامتوئؤؤؤؤفد  مسؤؤؤكأب(  وهؤؤؤ وص لؤؤؤؤكل  اؤؤؤا ورؤؤؤؤه  ؤؤؤب أمؤؤؤبي وامدؤؤؤؤبة واؤؤؤ ،دب  أملففؤؤؤؤبص ارإلؤؤؤوّ 
 وأم ونوهؤه واةف دؤؤن  و سؤكأدن لنكأؤؤبص  أةرتؤبص  ؤؤب أتبسؤةب  ل ،ؤؤ ةة مي لاتؤب   و  هؤؤ و 
واؤؤؤؤؤكرم واةتمؤؤؤؤؤت ا رب،ؤؤؤؤؤبص الؤؤؤؤؤفا اتؤؤؤؤؤب هؤؤؤؤؤب أتؤؤؤؤؤب لرؤؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤبل( هؤؤؤؤؤب لا رب،تؤؤؤؤؤب واةف دؤؤؤؤؤن 
 و سؤؤؤكأدن( ،ةنؤؤؤو اإلؤؤؤب  ونؤؤؤب ،ةنؤؤؤو اكرتتؤؤؤب وطقؤؤؤذف  ا  بةنرتؤؤؤب اكرتتؤؤؤب وطقؤؤؤذف 

 الننهب     ةمإلب   باإلو  وض    وانص ف أشمفك.،ثكي ن  لنرتب اإلب  امفممإلب   س
،ثفوي وا و   ب ،ببل لو ؤم بؤبناو(  إلكقؤه  ؤب لنرؤه   قؤ نه  ؤب وادؤكل 
 والةؤؤؤو أنؤؤؤب اسؤؤؤإلو  ؤؤؤب ضشؤؤؤ  وامتوئؤؤؤفم م ضكاؤؤؤه لصكقؤؤؤبص   ضؤؤؤكل   نندؤؤؤن واةرنؤؤؤب  

(  فلؤؤؤمه   باإلؤؤؤب 5/5/1931وان ؤؤؤرن م وامتوئؤؤؤفم م  لنكأؤؤؤبص  بةؤؤؤ أب هأس ؤؤؤف  ؤؤؤب ل
ردبئدؤؤؤبص   و،مل ؤؤؤكع بب  نؤؤؤبي  ئد ؤؤؤبص اإلؤؤؤب  ا  ؤؤؤ ا أةفومؤؤؤه واث ؤؤؤفا أؤؤؤم وانالس ؤؤؤكي أةؤؤؤه ه

وا  وان أمتدكص  ب ا  ب  واكرم  أةّف ؤبص بأهؤ و إلب  نوعدؤبص ماؤى واةنؤو  واددظؤن يدؤه   ؤب 
أكو إلؤؤؤن نؤؤؤكا واةذؤؤؤب  وال ؤؤؤبن   وا غدؤؤؤبي وانمرؤؤؤب  وءسؤؤؤمةنب د أؤؤؤم ن ي سؤؤؤإلك لؤؤؤم 

رم واةف ؤؤؤب لصكقؤؤؤبص  والبضؤؤؤي الؤؤؤ و  واةف  ؤؤؤن  و سؤؤؤكر لؤؤؤب ج وامتوئؤؤؤف   ؤؤؤب واؤؤؤك 
 ارإلدنتن   واث    وء متو .

 ؤؤب لوامتوئؤؤؤف( لؤؤبض أةب وؤؤؤه وابؤؤب من  ؤؤؤ وص   ؤؤب ضردؤؤؤب  وامةرؤؤدو وان ؤؤؤم د  
  ؤؤؤب وانؤؤؤ و س وامؤؤؤفة وامببةؤؤؤن امنندؤؤؤن واةرنؤؤؤب     ؤؤؤب ل ةؤؤؤه واتب مؤؤؤن   ؤؤؤب لواتؤؤؤكوند( 
  ضمّؤؤؤؤؤى  ؤؤؤؤؤب وان ؤؤؤؤؤمكنلب  واث ؤؤؤؤؤفا لوالب و ؤؤؤؤؤب (  وطسؤؤؤؤؤكو    وا ؤؤؤؤؤبضب  واةنكأدؤؤؤؤؤن 
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 سؤؤؤؤكوهب  أألؤؤؤؤو ن   لوا ؤؤؤؤ تنب(  لوانمؤؤؤؤك  واممب مؤؤؤؤن( وامؤؤؤؤب ه ؤؤؤؤمم و ،ؤؤؤؤكوند لؤؤؤؤبأفة 
 بشال ي والثف  و قك .

هؤؤؤؤ و  بؤؤؤؤكص لؤؤؤؤم أدبءهؤؤؤؤه واصؤؤؤؤمصدن  وطسؤؤؤؤ كعدن  واشؤؤؤؤإلفمن  أةّفضؤؤؤؤبص بؤؤؤؤألكوي 
وءسؤؤؤؤمةنب   لنكئؤؤؤؤه  ضمؤؤؤؤى أؤؤؤؤم ا ا ؤؤؤؤا واؤؤؤؤ ،م ،فهؤؤؤؤ  ي  نو  واؤؤؤؤ ،م  ؤؤؤؤب لوات واؤؤؤؤب( 

اد ؤؤؤؤإّلركو لردؤؤؤؤه مبدؤؤؤؤب  واشؤؤؤؤةب وامتوئؤؤؤؤفد  ؤؤؤؤب لب،ؤؤؤؤن  سؤؤؤؤكوهب  ادنّ تؤؤؤؤكو اكسؤؤؤؤمةنب     
واملرل  أكو إلبص وءضمكل والف، ب  رذن وا دبسؤن هؤب ة    رذؤن وانت ؤو الؤفا    رذؤن 
واةتل لت  وابؤف  ة   وؤّو هّنؤه ضمؤى لئلؤف ،لؤو( لؤّتة لوامتوئؤف(  لواةف  ؤن(  هؤك 

 وادبئو ،ظنبصة
   ااااااات ا  ةكااااااا   صااااااا حتر   تح اااااااااااااا الج احااااااااااااار  العااااااااااااارب

ردؤؤؤؤه نؤؤؤؤكا واشؤؤؤؤف  واةؤؤؤؤ  وي وانمردؤؤؤؤن  وءسؤؤؤؤمةنب من   صؤؤؤؤن  قؤؤؤؤنكن همبأرؤؤؤؤف ل
وانمبه ،م لواندبأ م( وطضفو  لأمنكنةبص( أؤي   ؤبل واثرنؤن واشؤف ب   ؤب لتؤ   واؤ  ن 
لؤؤم لوامتوئؤؤف( واةف دؤؤن و سؤؤكأدن وامؤؤب  ،ؤؤفون  إلؤؤب وان ؤؤخ  وامشؤؤكمه  نؤؤبئكص  و  سؤؤتن  

  ب ورنب  ب د ن  اثتإلب أة فة  ضب ة  قبنننة
  قااااااااع  الج احاااااااار مدااااااااة    العر مااااااااااااة ضنتدااااااااااااا   لاااااااااااا  

  مااان قااااد قااااد عااان   اااة       قااااااااااد ماااااااااات  فااااااااا   ااااااااابب
 وبي أف   واشإلك   وا ت م ا إلو  ب لم  هنمه ا  هصة   اذؤن واةتؤل لرؤى 
ا ؤؤؤؤب،ه  نرنؤؤؤؤه   مؤؤؤؤتنون أكونلؤؤؤؤه قؤؤؤؤكبن   ضممؤؤؤؤه نؤؤؤؤكة  ؤؤؤؤب م مؤؤؤؤبر والصؤؤؤؤكر   و بؤؤؤؤبص 

 ضنؤؤه – اؤؤا  ضمؤؤى امظؤؤن   بهؤؤه وان ؤؤب أن  وانإلبن،ؤؤن  اكسؤؤمةنب  واؤؤ د اؤؤو اذلؤؤف اؤؤه 
ر(  هؤؤؤؤب   ؤؤؤؤبة هةدؤؤؤؤى واشؤؤؤؤ كك نبئنؤؤؤؤن ضؤؤؤؤكل ،ؤؤؤؤ  وءسؤؤؤؤمةنب  16/4/1940ل،ؤؤؤؤكر  -هللا

وانرك ؤؤؤؤن بباةؤؤؤؤب   لصكقؤؤؤؤبص اي واف ؤؤؤؤو  ثؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب وسؤؤؤؤمذكل ضؤؤؤؤةل ل ف، ؤؤؤؤب( اأؤؤؤؤبر 
لاانب،دؤؤب(  ؤؤب هرؤؤا وامؤؤف  واةباندؤؤن واألب،دؤؤن  ادل ؤؤك ل ؤؤكة الؤؤفا ض ت ؤؤ  لرؤؤؤى ن   

امؤب ضؤبل ن ،إلؤب وط ؤو  تلؤ هب   ؤو الؤّ ع واف ؤو  ؤب همفمف لوامتوئف(  هب وال ؤكة و
وانؤ و س وامؤؤفة    ؤب وامردؤؤب  وان ؤم ان    ؤؤب واتؤكوند  وطسؤؤكو   وهإلؤب   لّمؤؤف هؤؤ و 
وام ؤو  ؤك ة واةؤف   وان ؤرن م واث ؤفا  الظؤؤو  ؤك ة  رتدؤن لؤة دن  ؤب وادؤفي واةشؤؤفمم 
  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف   لف دؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكأدن  الرتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبه  أؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ،ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن ف 

ض لوامتوئؤؤؤؤف( واةف دؤؤؤؤن و سؤؤؤؤكأدن! وامؤؤؤؤب لف ؤؤؤؤف ل ؤؤؤؤف هب ملإلؤؤؤؤب ر( لرؤؤؤؤى ا  1954ل
 وا كمو ألمرل وان بئ   والمم اثتإلب قن    وب مف  او هإلم.

ادؤؤؤ  سؤؤؤ و هؤؤؤ و وانةرؤؤؤو وامتوئؤؤؤفد  وانلثؤؤؤف   اسؤؤؤمب  وام ؤؤؤو   ؤؤؤو و قؤؤؤك  ل ؤؤؤ  
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وامن    م ببناو ،كأبص لم ل ن واثمب وامب االإلؤب   أ ؤب     وهؤن هبأؤنة ادؤ  لؤذرتب 
واف ؤؤؤبل لؤؤؤم هؤؤؤأاد  واثمؤؤؤب   ثؤؤؤبي  ّنع قؤؤؤ ا اشؤؤؤمتن وانةب،ؤؤؤبة   لكقؤؤؤؤن   هؤؤؤأاد 

واممف ن وانبتدن       وانإلنؤن وامؤب  هؤب ،ل ؤه اإلؤب ،مؤك سؤةي   ك ؤ م سؤتن  تؤ ابص 
 أم  تكن واثرنن ومببن  هةردنبص.

اد  سّلف واف و ضدبهه ورإلب اكرته لوامتوئؤف(  ل أؤن اأمؤه واةف دؤن  و سؤكأدن  
وا رؤؤب  ؤؤب ل ؤؤبأي واتممك،ؤؤن(  مؤؤك،و و، رؤؤو أةّ ؤؤفوص أؤؤم هتؤؤبك   نتؤؤ   ؤؤفه أؤؤم أفضرؤؤن

الؤؤؤؤؤكض فنؤؤؤؤؤب  واةنؤؤؤؤؤو واؤؤؤؤؤكرتب  وادؤؤؤؤؤكأب  ؤؤؤؤؤب لوامةرؤؤؤؤؤدو(   ؤؤؤؤؤب لواصؤؤؤؤؤمب ن(   ؤؤؤؤؤب 
لوال ببؤؤن(   اؤؤو ا ؤؤ  اةؤؤكن ماؤؤى لوامتوئؤؤف(  ملؤؤفه أؤؤم انو   فمبؤؤن وامؤؤّج ضمؤؤى فؤؤف  

أؤم   ب لوان  وي( أ ؤمن مبص أكقؤكص ا رؤه  تإلؤب ع   ؤب أةفوؤن ضؤب من ضمؤى ئلؤف ،لؤو
(  واةؤؤؤؤباو لرؤؤؤؤى وؤؤؤؤّ  16/4/1940ضدبهؤؤؤؤه   ؤؤؤؤب ئلؤؤؤؤف امظؤؤؤؤن أؤؤؤؤم ئلؤؤؤؤف ،ؤؤؤؤكر   إلؤؤؤؤب ل

 لللفمف(.
 ثؤؤؤبي وانف ؤؤؤؤب والؤؤؤؤّ  لوامف ؤؤؤؤكد( واصؤؤؤؤبن  وانلرؤؤؤ   واةؤؤؤؤباو واتتمؤؤؤؤه واؤؤؤؤ د ،فّ ؤؤؤؤب 
وط دبل ب ركوه   ثفع  ئ وئه  لرنه  ورإلب  أمثبأرن أممنةؤن  ضمؤى بؤب  نؤ  ة وانةرؤو 

والثؤؤؤف واألبنؤؤب   وا نؤؤك  وادؤؤكأب وانمك ّؤؤؤبة  د وابؤؤن ف وامؤؤّب   والثؤؤف وان ؤؤمت ف    
 سدبسدبص   ن،تدبص    دبيدبص   و منبلبص.

كنب وبي  ب واكنف ،ل ؤه و أؤبر وان ؤم د وانفلؤ    واؤكولي واؤ د هتلؤ  ورنبهؤه 
 ؤب وادرؤك   واةدؤكل   م ؤمدّف   مؤك    هألنؤف  أألرنؤب وؤبي واثبهؤب واصؤملب لوانإلتؤب( 

ار ؤؤو    ؤؤؤفه أؤؤؤم  و ةؤؤؤب  وامؤؤؤ  مو ارصؤؤؤذب  وطقؤؤ و  واؤؤؤ د ،رؤؤؤك  بدرنؤؤؤه ورنؤؤؤب  ؤؤؤّم و
 نؤؤؤ  – ارشؤؤؤةب  ،إلؤؤؤب وص   ارةنؤؤؤبل واثإلؤؤؤكل اؤؤؤ كص   واصؤؤؤكة  واؤؤؤكلي لؤؤؤكل  اؤؤؤا ادلؤؤؤفه 

امؤؤؤ  دج أدبءهؤؤؤه   ؤؤؤب لؤؤؤال ي والثؤؤؤف  وا دبسؤؤؤن  واألدب ؤؤؤن  -هؤؤؤ ا  وامدؤؤؤبة  ؤؤؤب والؤؤؤب ج
ماؤؤؤؤى  -لؤؤؤب كص ا  ئ ؤؤؤكص – واؤؤؤ ،م   نبؤؤؤباب وانممنؤؤؤي  امؤؤؤفا هرؤؤؤا واندؤؤؤبء  رفمدإلؤؤؤب 

 ة   فم هؤؤؤؤه لوا ؤؤؤؤتن( ا ءص   لواشؤؤؤؤإلب ( بةؤؤؤؤ هب  ا   فمؤؤؤؤ ة ل نندؤؤؤؤن واةرنؤؤؤؤب ( وامفمؤؤؤؤ
وطسؤؤؤ كعدن لواةصؤؤؤبئف( ا  ف فهؤؤؤب  ضمؤؤؤى وا ؤؤؤبلب  وانمؤؤؤألفة أؤؤؤم وار ؤؤؤو  ادؤؤؤأ د ماؤؤؤى 
 فوله   ب و،مظب  لوالمف( واكلدا اضدب،ؤبص  امظؤن وسؤم تب  وامدؤبة وامؤب المؤم  ،إلؤب ع 

 ن  سه بة  قكة لواصة ( أةبلفة.  إلبة مأبأبص  ب وان م   أةرنبص   مت رو 
  بؤؤكص لؤؤم ،إلكضؤؤه واشلصؤؤب بؤؤبامةردو  ثؤؤبي ادؤؤكر ماؤؤى  ب،ؤؤب  اؤؤا بنمببةمؤؤه 
وانةبلؤؤفة  ف ؤؤف وانةبلؤؤفة اةنؤؤو   ؤؤبل وامف دؤؤن  وامةرؤؤدو واؤؤ ،م هةّ ؤؤتإلو ل نندؤؤن واةرنؤؤب  
وان ؤؤرن م وامتوئؤؤفم م(  ؤؤب أ و سؤؤإلب وامؤؤفة  ونؤؤب امؤؤفب لرؤؤى هة ؤؤ م بةؤؤا هكأ ؤؤ ع 

بل ،م اؤؤؤؤه   ؤؤؤؤب واؤؤؤؤ   س وان ؤؤؤم ان    ؤؤؤؤب بةؤؤؤؤا أؤؤؤؤ و س وامنندؤؤؤؤن وانملؤؤؤكن م أ ؤؤؤؤ
 واإلبأن  أألو لأ  سن وامف دن  وامةردو(  ب لن ت  تن(.
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 ورنمب لهف دن(  لهةردو( وؤبي اإلنؤب  ؤب واألك  تدؤب  ن ّد و  ؤف  اؤدو انبؤنك،إلب 
وامف ؤؤؤؤؤكد واؤؤؤؤؤ ،تب وامإلؤؤؤؤؤ ، ب وامةردنؤؤؤؤؤب  م ؤؤؤؤؤب   ؤؤؤؤؤو  لؤؤؤؤؤةبلإلنب وادؤؤؤؤؤكأب واؤؤؤؤؤكرتب 

 ارذؤن وادؤفئي     بؤبص ا دبسؤن لوالف، ؤن(  لوامشؤكمه(  هشؤ ألبص بؤباكرم واتبباب  هن  تبص 
 و ن و  انت ؤؤو وء،ؤؤ أبج  منأؤؤبج وامتوئؤؤفم م  ؤؤب لوانتظكأؤؤن والف، ؤؤدن( هكمؤؤن   دب ؤؤن  

  سدبسدن.
ادؤ  لؤت  واف ؤؤو لؤم أةؤؤبهج وامدؤبة  ؤؤب اسؤفهه واألفمؤؤن  و  وانكنؤي وء منؤؤبلب 

،تهؤؤ   ؤؤب لوامدؤؤبة وات  دؤؤن( ،ل ؤؤإلب وامؤؤب اؤؤو وانمن ؤؤتة  مب ملإلؤؤب   ن ب،مإلؤؤب   نؤؤّف  اي 
هةؤؤ  همؤؤ  اإلؤؤب أكنةؤؤبص  ؤؤب  نمؤؤه وانؤؤتنضو  بباةنؤؤو وامةردنؤؤب  وء منؤؤبلب  واصؤؤملب  

  و قكضب   اي ،ملّفه انب  هب اه ،ل ه  أمنكنةبص  ب ل ة   إلب .
 تمبنة لرؤى وام إلؤن وامةردندؤنة هتؤبك وام إلؤن واألب،دؤن وان ّنرؤن  هؤب   إلؤن واةنؤو 

 واصؤؤؤؤملب   ؤؤؤؤفاا أؤؤؤؤم وابؤؤؤؤف  ة واةب رؤؤؤؤن وامصؤؤؤؤّ د اؤؤؤؤةةا لوآل ؤؤؤؤب  وء منؤؤؤؤبلب 
وء منبعدؤؤن( وان مشؤؤفمن  ؤؤب وانممنؤؤي ا  وامؤؤب لؤؤفلف ه مشؤؤفد يدؤؤه ،كأ ؤؤ   بم ؤؤو 
ضؤؤؤةل  ؤؤؤب واؤؤؤكو ي واؤؤؤ ،تب  ا  ،دؤؤؤ   ؤؤؤب واةرؤؤؤو بؤؤؤأ وأف واؤؤؤ ،م  ،كوردؤؤؤه  ا  ضؤؤؤةل 

م    ؤب واكلب وء منبلب وا د ،تنهف أةؤه واؤ  و   م ؤإلو أإلؤبر واؤّ  با م  ؤب واؤ ،
وا دبسؤؤؤن    ؤؤؤب وامدؤؤؤبة واةبأؤؤؤن  ض ؤؤؤ  لؤؤؤبض واف ؤؤؤو  ؤؤؤكء  ضبأدؤؤؤن واؤؤؤكردو لرؤؤؤى 
ألمرؤل وام إلؤؤب   أؤؤي سدبسؤؤ  م  إلرؤؤن  نّ ؤبا م  أتلصؤؤر م لؤؤم لاأؤؤمإلو(  ل رؤؤتإلو( 
 ثفمبص     و،دبص   بؤكص لؤم أكو إلمؤه أؤي بةؤا أؤم وا دبسؤ  م  ف، ؤ  م  ا  ان ؤب  

  ثف سدبسب وسمةنب د.
 ؤؤؤؤب أكو إلؤؤؤؤن  - إاؤؤؤؤى  ب،ةؤؤؤؤه  أؤؤؤؤك  اؤؤؤؤه–ن  ةؤؤؤؤكص كنؤؤؤؤب وب،ؤؤؤؤف أةفومؤؤؤؤه وا بضتؤؤؤؤ

 نؤؤ  لؤؤبن و وا ؤكر اكألؤؤف  نبضؤؤن أؤؤم  د  -وانشؤةك ،م أؤؤم انعدؤؤب  واؤؤ ،م وانمؤب فمم بؤؤه
 هؤؤؤؤو واؤؤؤؤ ،م وهلؤؤؤؤ  و واؤؤؤؤ ،م أظرؤؤؤؤن اتشؤؤؤؤف واؤؤؤؤ  و  واشؤؤؤؤةك ة ببسؤؤؤؤنه  ا ؤؤؤؤّلفهو  -ن ؤؤؤؤو

كي وءسمةنب  ادن ّتكو اه بشمى وطسبا ب  وؤت ي     وامكوكؤو   وادتؤكط   إلؤكي وافوؤ
اه  اثك،ه  نؤ  وص  ا ونع هللا  هللاهللا  ضؤ ع ،  ةؤه  أؤم ن ي ان،ؤى م ونة ارنؤكورم ادذ ؤف أؤب 
 تل ه وب انّ ع هللا بةك،ه أته   هتّلو بةؤا لالؤكر( أؤم   ؤبل لوات واؤب( ،كأ ؤ  هؤ و 
وامدب   هدب  وا   لؤن   تبهبؤكو لوالثؤف و قؤكضب( وامؤ ،  واؤ د وؤبي ادؤكنع لو ؤم 

و مؤؤن واةر كمؤن( ضمؤى لرؤؤى نمؤو واف ؤو    ؤؤّلف  اضؤ  للنكئإلؤؤب( بؤبناو(  مؤعأف  لوات 
وامإلرؤؤؤن ادةمؤؤؤفض بلتمؤؤؤفع لو ؤؤؤم بؤؤؤبناو(  مؤؤؤؤفوص ضؤؤؤ م لف  ؤؤؤه ماؤؤؤى لوان ؤؤؤم ( اثؤؤؤؤم 
لواةن و وامبهو( أب وؤبن ،إلؤّو  مصؤكمب لتمؤفع ارشؤدخ ضمؤى لؤّرف ،ؤ ع    ؤد ف انوة 

 أ  ةوامفمنن أم ، ع   مو اشبلف وانذف  واةف ب لأمن  واة  ( اي ادكل ،ك 
 "قمتب ض  المول    ن  ب ا   ل "
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 أؤؤؤؤب وؤؤؤؤبي أؤؤؤؤم لو ؤؤؤؤم بؤؤؤؤبناو(  ؤؤؤؤب واتإلباؤؤؤؤن مء اي للؤؤؤؤب لؤؤؤؤم وانمؤؤؤؤفر   ف ضؤؤؤؤه 
وا نمن   ب أمدئ وؤبي والثؤف و قؤكضب يدؤه امدؤو و،مصؤب و  أرمكيؤن  يددم ؤي 
أؤؤم لواؤؤؤ  و(  لواؤؤ  با م( أ ؤؤؤبضب  لبسؤؤةن   م ؤؤؤمفن لن ةب،ؤؤبص( بشؤؤؤفمن سؤؤفلبي أؤؤؤب 

   كع وطل و    ،ك   ب    م واكرم.همّكاف ماى ل،ب (  ب 
كؤؤؤبي وا فمؤؤؤو ماؤؤؤى  اؤؤؤا واؤؤؤ   س  واندؤؤؤبء  واصؤؤؤمصدن   وال ؤؤؤب وان ؤؤؤم ان  
 ضمؤؤؤؤى ل ؤؤؤؤب وطسؤؤؤؤكو  واةبأؤؤؤؤن   وانمؤؤؤؤك  واممب مؤؤؤؤن والبقؤؤؤؤن  ض ؤؤؤؤ  وؤؤؤؤبي لو ؤؤؤؤم 
بؤؤؤبناو( ادؤؤؤكر ن  مؤؤؤبص بمؤؤؤكء   ؤؤؤب ألمرؤؤؤل ا،مؤؤؤب  واؤؤؤكرم    ممؤؤؤهة أؤؤؤفة ماؤؤؤى لؤؤؤف  

الؤؤفا ماؤؤى واشؤؤنبل ا  ماؤؤى وامتؤؤك    ملمؤؤب  اؤؤ اا واؤؤكرم   هؤؤب ة ماؤؤى فف ؤؤه   هؤؤب ة 
فباةؤؤبص ،ؤؤكأب واة رؤؤن وامةردندؤؤن  اد بةؤؤ  والؤؤفوه أؤؤم وامؤؤ  مو   ؤؤب وان ؤؤب    وانؤؤ و س 
واةف دؤن وامؤؤّفة  لوالنؤدو  وامنةؤؤن( اأؤب واة رؤؤن وام كأدؤن لوءسؤؤمةنب من  إلؤب وا ؤؤ ف 

  وطض (.
ب وانمؤؤؤّك   ثؤؤبي واف ؤؤو ال ؤؤؤب  ؤؤب لواممنةؤؤؤب (  ؤؤب وطسؤؤكو  واشؤؤؤة دن    ؤؤ

واممب مؤؤن واث ؤؤفا   وان ؤؤمكنلب  لوالب و ؤؤب (  ضمؤؤى  ؤؤب لواؤؤ وبك م( واةبناؤؤن  بؤؤكص 
لؤؤؤؤم وان ؤؤؤؤب   وامؤؤؤؤفة   وام كأدؤؤؤؤن وامؤؤؤؤب ،ؤؤؤؤفل  اؤؤؤؤه اضدب،ؤؤؤؤبص ببامؤؤؤؤ ،    إلؤؤؤؤب  مؤؤؤؤ لو 

 أ ال ا م  توئفم م  ب وا ر ن وءسمةنب من.
سؤؤؤؤدبص ،كضؤؤؤي وادؤؤؤب   واثؤؤؤفموة وؤؤؤؤو ،ؤؤؤّكي لو ؤؤؤم بؤؤؤبناو(  ؤؤؤؤب اسؤؤؤرممه لهةردنؤؤؤبص أ   

 أ ؤؤؤؤم ابص   قؤؤؤؤمب ن   ل ببؤؤؤؤن    ؤؤؤؤكء  اسؤؤؤؤ كعدن( ونؤؤؤؤب ولمؤؤؤؤف  أةظؤؤؤؤو وانكونؤؤؤؤؤي 
الؤؤؤكض أةفومؤؤؤه  أتّكلؤؤؤبص  ؤؤؤب وان ؤؤؤبي  ضمؤؤؤى قؤؤؤب   لواؤؤؤ وبك م( واصؤؤؤذ فة همكنؤؤؤل 
سؤؤبلب  لؤؤم قؤؤف  لنن ؤؤو(  للؤؤ س(  لنإلؤؤكة(  لسؤؤ ف( ات بئتإلؤؤب  امصؤؤف  أمب،ؤؤبص 

لؤؤفج وانؤؤكورم أؤؤم ماؤؤى واةدؤؤكل  وادرؤؤك  والثؤؤف واؤؤكرتب و قؤؤكضب وانمك ؤؤب   ؤؤك ا
وا وبي بةرةن لرنبرو( ا  لأدب  ،ن(   و بشؤمتن أةتكمؤن هبئرؤن أؤم أملمؤفو  لب نؤن 
اللؤؤ و   واةنؤؤك    أؤؤم هرؤؤا واشؤؤمتب   ف فهؤؤبة  ؤؤب  أؤؤ كن  ؤؤك ة واممفمؤؤف  ؤؤب  مؤؤف 

 ر(.1954لا ل ،ك ن ف 
ااؤؤو اصؤؤب واف ؤؤو م ي واملددؤؤن ضؤؤ م نؤؤبلة لؤؤذرتب  هؤؤأاد  واف ؤؤبل لؤؤم هؤؤأاد  

 اؤؤؤا  يؤؤؤةةا ل ةؤؤؤه   أدبءهؤؤؤه  ن  سؤؤؤه وامؤؤؤب ء هؤؤؤتول همنؤؤؤي  ه ةؤؤؤي واثمؤؤؤب   أؤؤؤي 
هثّكي أمنكلن أمّر و  همكد سبئف وادبباب وامب ه فنتب ماى بةؤا أتإلؤب هتؤب لرؤى 

 لمو  ا  اّنمتب ماى بةبإلب هرندمبص سفمةبص  اندمبى واندبر.
و  إلو اتب اي ،تمظف أم   بل وامف دؤن  وامةرؤدو  ؤب  رتتؤب واةف ؤب وا ؤكر اي ا ك،ؤك 

لأؤؤؤالالب   ؤؤؤبل(  لكمؤؤؤب( أةؤؤؤبص  ار سؤؤؤ ةدكي ببلؤؤؤن لكرنؤؤؤب  أ مؤؤؤن( ب ةشؤؤؤك  الؤؤؤفس  
 ل بأةب ،دكن(  ل،لك (  ل  بهن(  ضؤبئتد لأذؤب،ب(  للؤدو(  لضؤدةب (  ؤب وؤو 



- 43 - 

وط نؤؤؤؤب   أ ملؤؤؤؤ م  ؤؤؤؤب واتإلباؤؤؤؤن! بألؤؤؤؤ بل أؤؤؤؤم لسؤؤؤؤةب (  واةؤؤؤؤباو ،ت رؤؤؤؤو بة ؤؤؤؤ وص لّتؤؤؤؤب 
 لأ ب ب ( بباتأم وابكئب. ء ببام ب  وافننب !

ر لرؤؤؤؤؤؤ إلو أؤؤؤؤؤؤب  ؤؤؤؤؤؤّ  و ألرصؤؤؤؤؤؤ م   لهللا اك ؤؤؤؤؤؤف(.. مي أبؤؤؤؤؤؤ تب أمؤؤؤؤؤؤكوكر م   ؤؤؤؤؤؤك
 أملب ا م..   م ا رب،تب ضبئة م أمتب  ،م.
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 العالّمة الداعية المجاهد

 )الفضيل الورتالني( رجل الفكر والسياسة
 
 

أؤؤم الؤؤكر والثؤؤف  وطن   وا دبسؤؤن  و قؤؤك   ؤؤب لوامتوئؤؤف( لصكقؤؤبص    ؤؤب 
بص  واةّكأؤؤؤؤؤن وا وعدؤؤؤؤؤن وانمبهؤؤؤؤؤ  واشؤؤؤؤؤدخ لوالبؤؤؤؤؤ و واؤؤؤؤؤك هك،بة واؤؤؤؤؤكرم واةف ؤؤؤؤؤب لنكأؤؤؤؤؤ

( وا د وبي  و ا ف  ثفد مقكضب بؤباغ  ؤب واةؤباو و سؤكأب بصؤلن 1900-1959
 لبأن   أته لواكرم واةف ب( لبقن.

لؤؤبض واتبؤؤبل وا دبسؤؤب لرؤؤى وام إلؤؤن وامتوئفمؤؤن أؤؤي وءضؤؤمكل والف، ؤؤب  ونؤؤب 
صكقؤبص   إسؤكأدبص لنكأؤبص   ؤبلكص أؤم  ل ص لبض واتببل والثفد  و قؤكضب لف دؤب

نبدن واةف   وان رن م لبفره ضمى لم ا  بلؤه   اأفوضؤه وانمأاةؤن وامؤب اؤو هنإلرؤه 
 (.1959أب س  12ضمى ا إلت  لرده  و  ،كر  ب لا،دفة( ،كر ل

 اؤؤ  لوالبؤؤؤ و  ؤؤؤم أمنؤؤ  ض ؤؤؤ م واؤؤؤك هك،ب(  ؤؤؤب  ر اؤؤن ل تؤؤؤب   هك،ؤؤؤب(  كءاؤؤؤن 
ر( طسؤؤؤؤفة لفمدؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب واةرؤؤؤؤو   واألدب ؤؤؤؤن 2/6/1900لسؤؤؤؤ د (  ؤؤؤؤب لوامتوئؤؤؤؤف( ،ؤؤؤؤكر ل

و سكأدن  ض   ضلي وادفئي واثفمو   ن س أةبن  واةف دؤن  واةرؤكر واشؤفعدن  ا تمدؤو 
( ض ؤؤؤؤ  ن س لرؤؤؤؤى اسؤؤؤؤمب  وام ؤؤؤؤو 1928بةؤؤؤؤ   اؤؤؤؤا ماؤؤؤؤى أ ،تؤؤؤؤن لن ؤؤؤؤت  تن( سؤؤؤؤتن ل

وانصؤؤر  وامتوئؤؤفد  واشؤؤدخ لل ؤؤ  وامن ؤؤ   ؤؤم بؤؤبناو(  اؤؤو ،ر ؤؤ  ضمؤؤى بؤؤب  أتؤؤ  سؤؤتن 
أ ؤبل وص اؤؤه  ؤؤب وامؤؤ  مو    أممؤؤّكءص اصؤؤبا  أمرؤؤن لواشؤؤإلب (  أفو دؤؤبص ء ؤؤم ( 1932ل

بؤؤؤؤؤبناو  ؤؤؤؤؤب بةؤؤؤؤؤا  ضكهؤؤؤؤؤه بؤؤؤؤؤباكرم  أشؤؤؤؤؤب وبص بدرنؤؤؤؤؤه  ؤؤؤؤؤب وؤؤؤؤؤو أؤؤؤؤؤم لواةصؤؤؤؤؤبئف( 
  لواشإلب (  ف    رتدن أمك ةن   لةك  ن،تب أرمإلب.

  أ ب،بهؤؤؤؤه والثفمؤؤؤؤن  أةب  ؤؤؤؤه واةرندؤؤؤؤن وا ،تدؤؤؤؤن  ن  هؤؤؤؤه لرؤؤؤؤى وال ببؤؤؤؤن  إ ؤؤؤؤؤبنة 
 1930  هؤؤه ل نندؤؤن واةرنؤؤب  وان ؤؤرن م وامتوئؤؤفمم( ماؤؤى لبؤؤب مو( سؤؤتن وءهصؤؤبل  ا  

 (.1اتشف  ثفهب و قكضب   هةإّل  لال ي وانذمف  م وا ،تدن ل



- 45 - 

 بسم بي اي ا كي لوا وعدن( وانلرؤ  واتؤب   واؤ د اضؤ ث ،مؤك  ك ؤ م أفوؤتوص 
  ،بنابص ار لكة   ؤب  ف، ؤب  لصكقؤبص  ؤب لبؤب مو( ض ؤ  لنؤو امك  ؤو   وبؤئ وطلؤكة

 وانمةؤؤن  وامةؤؤب ي  ؤؤ م ا تؤؤب  وامبادؤؤب  و سؤؤكأدن  و، كنؤؤبص أؤؤم نكاؤؤه هةؤؤباىة  اؤؤب ا،إلؤؤب 
واتبس م،ب لردتؤبكو أؤم  وؤف  ا،ألؤى    ةرتؤبكو لؤةك بص  )ةبئؤو امةؤب  كو مي اكؤفأ و لتؤ  
هللا اهدؤؤبكو   هؤؤك وانكضؤؤكي واؤؤ د لبامؤؤه  ؤؤب مضؤؤ ا أدبءهؤؤه بةتؤؤكوي  وامةؤؤب ي أدؤؤ س  

وامنإل ؤؤ  ببآلاؤؤن وا ؤؤب و  وفهؤؤبة  هؤؤ و وؤؤكر لف ؤؤب أ ؤؤ م    وامةؤؤب   انؤؤ س   ثمؤؤب بةؤؤ 
 أؤؤي  اؤؤا  إ،ؤؤب ،مؤؤ  واةؤؤف   وان ؤؤرن م  ؤؤب هؤؤ ع وطاؤؤبر ا هؤؤ  لرؤؤو هللا  ؤؤب وامةؤؤب    

  ا ه  أب ا ك،كي أي الكو،إلو  ب وامتو  وارذن  وا ،م  وانصرمن .
هؤؤؤ و واتشؤؤؤبط وادؤؤؤكأب واؤؤؤ ،تب و قؤؤؤكضب بنبؤؤؤنك،ه وا دبسؤؤؤب  ةرؤؤؤه أكضؤؤؤي 

بر اؤؤ ا وا ؤؤر ب  والف، ؤؤدن  لصكقؤؤبص  ،ؤؤ   وامؤؤف  لواةباندؤؤن واألب،دؤؤن( هفّقؤؤ   وهمنؤؤ
هرؤؤك   ؤؤب وط ؤؤو  ضمؤؤى بؤؤب  أ ؤؤمإل  بص أؤؤم لوا ؤؤكادو والف، ؤؤب( ارلؤؤةا لردؤؤه  سؤؤمته 
 ةنؤؤؤو ارلثؤؤؤبك أنؤؤؤب ،ؤؤؤ ّ ف اؤؤؤه  ؤؤؤب ا إلؤؤؤتة وا ؤؤؤكادو والف، ؤؤؤب   ثؤؤؤبي واشؤؤؤل  واؤؤؤ د 

مادؤب  والؤةا لردؤه  ا،د ع..  سبل ع لرى والف ج سفوص أؤم  ف، ؤب  ،مؤب بألمك ؤن أؤم 
هك اأ ف وا دبي واةف ؤب لؤ  ب ا سؤكي   وؤبي أؤم الؤّت اقؤ نب  واشؤدخ واؤك هك،ب.. 
أؤؤؤؤي ،لةؤؤؤؤن أؤؤؤؤم لرنؤؤؤؤب  وانشؤؤؤؤف  واةف ؤؤؤؤب أؤؤؤؤم ألمرؤؤؤؤل وطن ؤؤؤؤب  واةف دؤؤؤؤن و سؤؤؤؤكأدن 

 وانمكو  ،م ئ، وك بباةبقنن والف، دن لكل  مفة أإلنمه بلف، ب .
 ؤؤف وء،م ؤؤب  ماؤؤى لوط هؤؤف( لوادؤؤبهفة( ض ؤؤ  ئ 1940 ثب،ؤؤف   إلمؤؤه م ي سؤؤتن 

 مصؤؤؤؤو لرؤؤؤؤى لؤؤؤؤإلبنهه لواةباندؤؤؤؤن(  ؤؤؤؤب  كردؤؤؤؤن اقؤؤؤؤكل واؤؤؤؤ ،م  واشؤؤؤؤفمةن و سؤؤؤؤكأدن  
أكوقؤؤؤؤكص  إلؤؤؤؤبنع وادؤؤؤؤكأب واؤؤؤؤكرتب  ارمةؤؤؤؤفما ببءسؤؤؤؤمةنب  والف، ؤؤؤؤب  ؤؤؤؤب لوامتوئؤؤؤؤف( 

ر( 1942 ل أؤؤن  وادبؤؤدن وامتوئفمؤؤن   نبؤؤباب وان ؤؤرن م لنكأؤؤبص   أسؤؤو أؤؤألكص سؤؤتن ل
( ل  إلؤؤؤن واؤؤؤ  بي لؤؤؤم 1944م وامتوئؤؤؤف( ونؤؤؤب اسؤؤؤو سؤؤؤتن للوارمتؤؤؤن واةردؤؤؤب ارؤؤؤ  بي لؤؤؤ

ر( 1948لؤؤنبل م فملدؤؤب(  ؤؤو أ مؤؤب ل نندؤؤن واةرنؤؤب  وان ؤؤرن م(  ؤؤب لوادؤؤبهفة( سؤؤتن ل
ر(  نؤؤؤ  قؤؤؤب  1952واؤؤؤ د وسؤؤؤمد و يدؤؤؤه واشؤؤؤدخ لأمنؤؤؤ  واةشؤؤؤ ف و  فوردنؤؤؤب( سؤؤؤتن ل

لبؤؤؤكوص  ؤؤؤب هتظؤؤؤدو ضفوؤؤؤن لوطلؤؤؤكوي وان ؤؤؤرن م( ضمؤؤؤى وهإلؤؤؤو ببانشؤؤؤب ون  ؤؤؤب أمب اؤؤؤن 
ر( 1948-1869ك دؤؤن  ؤؤب لواؤؤدنم( نمؤؤو   إلؤؤب لام ؤؤى ضن ؤؤ  واؤؤ ،م( مأؤؤبر واؤؤدنم لو،د

 لةا لرده هتبك  و ا فج لته أؤي أؤم لؤنرإلو واةلؤك واؤ د سؤلف أتؤه لو  فوردنؤب( 
 ؤؤؤؤؤب أدباؤؤؤؤؤن ،شؤؤؤؤؤفهب  ؤؤؤؤؤب واةصؤؤؤؤؤبئف أةّفضؤؤؤؤؤبص بباتظؤؤؤؤؤبر وادؤؤؤؤؤبئو لرؤؤؤؤؤى واإلؤؤؤؤؤكا ء لرؤؤؤؤؤى 

 (.1وادب،كيل
رؤؤؤؤم أ ؤؤؤؤب، هه اإلؤؤؤؤب   لنرؤؤؤؤه  ؤؤؤؤب ( ضمؤؤؤؤى ال1954 اؤؤؤؤو هةرؤؤؤؤم واألؤؤؤؤك ة وامتوئفمؤؤؤؤن ل

قؤؤلك    إلؤؤن واممفمؤؤف   ةنؤؤو  ؤؤب   ؤؤ هب والؤؤب  ب  ؤؤب لوادؤؤبهفة(  إلّنؤؤن لبادؤؤن   ؤؤّ  
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 إلؤؤكب ء اةؤؤف  أرؤؤكص  ،لبنؤؤبص ولمؤؤبنع وا دبسؤؤ كي   ؤؤتإلو  ؤؤب لكنؤؤبهإلو  وطأؤؤف واؤؤ د 
ا لؤؤؤج بةبؤؤؤإلو  ؤؤؤب لواك ؤؤؤ  والؤؤؤب  ب( اؤؤؤؤ ل  إلؤؤؤن واممفمؤؤؤف(  ؤؤؤب لوادؤؤؤبهفة( أؤؤؤم واؤؤؤ ،م 

 ؤؤب  قؤؤباك،ب   وا دبسؤؤن  ضمؤؤى  قؤؤله اضؤؤ هو بباك ؤؤب    أ إلؤؤ  ،ل ؤؤه ،ؤال ف ي وافوضؤؤن 
ف ؤؤف لؤؤب ج بؤؤأكألف أؤؤم نو  وؤؤبي ا ؤؤمكرم   ؤؤنه  أؤؤال كص واةؤؤكج  أةمؤؤكص ببانةؤؤبن ة 
 ؤؤب أ ؤؤ وي واةنؤؤو  واتشؤؤبط  ضمؤؤى هنّ ؤؤم أتؤؤه واؤؤ و   صؤؤفله  ؤؤب مضؤؤ ا أ مشؤؤصدب  

 (.1959أب س  12لهفودب( ض   وب،ف   بهه  ب ل
(  ب وامتوئف  ،درف   بهؤه أؤم لهفودؤب( ادةؤبن ن تإلؤب  ؤب 1962  ة  وءسمدكل ل

( اثتؤه وؤبي اضؤ  واؤ ،م لؤنرإلو لواممؤكن( بةؤؤ أب 1987أؤب س  12أ ؤدئ  اسؤه ،ؤكر ل
وسؤؤممك  لرؤؤؤى ن وا ؤؤب وام ؤؤؤو  ؤؤب  رؤؤؤ ع لرردؤؤب ( واألؤؤؤك ة وامتوئفمؤؤن   ةؤؤؤب كو يدؤؤه   ؤؤؤبنوص 

ا تؤؤب   ف، ؤؤب( أ ؤمل  ،م ماؤؤى ابةؤ  ضؤؤ  أؤؤم اسؤرك   للؤؤب هللا لنؤب سؤؤرل  واؤؤ د  ةؤو ل
بؤؤؤؤبام تب  لواؤؤؤؤكء ( اسؤؤؤؤدبنوص  ؤؤؤؤب  رؤؤؤؤؤ  واشؤؤؤؤإل و    وطضؤؤؤؤفو  واؤؤؤؤ ،م ا إلبؤؤؤؤف ئأؤؤؤؤؤباإلو  
 هكلؤؤؤؤؤف اضكأإلؤؤؤؤؤو واك ناؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤب اهؤؤؤؤؤكي وانؤؤؤؤؤالوأفو  وءسؤؤؤؤؤمةنب من وط    دؤؤؤؤؤن  اثؤؤؤؤؤم 
لواؤؤك هك،ب( بدؤؤب ضدؤؤبص  ؤؤب واك ؤؤ وي واؤؤكرتب  و سؤؤكأب  بمإلؤؤكنع وان  و،دؤؤن واشؤؤبه ة  

ه اكرتؤؤه   اأمؤؤه و سؤؤكأدن واث ؤؤؤفا  ونؤؤب هةّ ؤؤف لتإلؤؤؤب   ألنباؤؤه وانبناؤؤن واتبردؤؤن بمّةؤؤؤ
ضشكن أم أدبءهه  ؤب واصؤمل  واؤ   مب  وامتوئفمؤن   واةف دؤن   و سؤكأدن لنكأؤبص  

 (.3أنب ضّو  ب،ةبص أته ومببه  وامتوئف واألبئفة ل
 هؤك أمرؤ  ضؤؤلو ضؤكا وأل ؤفوص أؤؤم لتبقؤف وامة  ؤف لؤؤم أةب،ؤبة لوامتوئؤف( همؤؤبع 

أةب،ؤؤبة واةؤؤف  هلرلإلؤؤو  ه ؤؤبضتإلو ونةب،ؤؤبة وان ؤؤرن م هشؤؤف أإلو وءضؤؤمكل والف، ؤؤب    
 هشّممإلو  أم ةبص وامةبض   وءهمبن  ؤب  رؤ ع واؤ د الرؤم  ك هؤه  نؤبئكص لتؤهة  اؤدو  ؤب 
وامتوئؤؤؤؤف وا ؤؤؤؤكر أؤؤؤؤم ض ؤؤؤؤ  واؤؤؤؤفاد  واةنؤؤؤؤو مء ه  ؤؤؤؤن  وضؤؤؤؤ ة وسؤؤؤؤنإلب  أ ؤؤؤؤنبهب وطأؤؤؤؤن 

مك   ؤؤؤؤ م ا تؤؤؤؤب  وطأؤؤؤؤن ( ءئمؤؤؤؤبص بباكئنؤؤؤؤن لرؤؤؤؤى واملؤؤؤؤف   وءلؤؤؤؤ3وامتوئفمؤؤؤؤن واألؤؤؤؤبئفة ل
و سؤؤكأدن واكوضؤؤ ة   هؤؤك ونؤؤب ادؤؤكلة  أؤؤم ا ؤؤف واكونؤؤي وانؤؤّف واؤؤ د ببلؤؤ   ؤؤ م لدؤؤكاإلو 
 ا ثؤؤؤب هو    ؤؤؤ م نرؤؤؤك إلو  إض بسؤؤؤبهإلو  ضمؤؤؤى وألؤؤؤف  اأنإلؤؤؤو  هؤؤؤو اأؤؤؤن  وضؤؤؤ ة   ضمؤؤؤى 
هةؤؤ ن  ن اإلؤؤو.. ط،إلؤؤو  دؤؤ  و وانصؤؤرم م وطكلؤؤب  ن واؤؤن  إلكقؤؤبص  امؤؤك  ف  واكسؤؤؤبئو 

أؤؤؤن واةف دؤؤؤن واكوضؤؤؤ ة    تؤؤؤب  وطأؤؤؤن و سؤؤؤكأدن وانمنبسؤؤؤ ن  وادكمؤؤؤن واصؤؤؤبامن الرؤؤؤو وط
 وانمةبض  ا تب هب  ندةبص  ب وا فو   وابفو .

أإلنب ا م أؤم لؤب  ،ةدؤى لوالبؤ و واؤك هك،ب( للصؤدن لف دؤن مسؤكأدن  و  
ا ف بةرنإلب   نلكهإلب   إلك واؤكرتب وامتوئؤفد واذ ؤك  لرؤى  رتؤه لوامتوئؤف( وانممؤو  

نشؤؤك  ماؤؤى  ضؤؤ ة هؤؤ ع وطأؤؤن ور تؤؤن  كهفمؤؤن اسبسؤؤدن ا اؤؤى  ؤؤب  تؤؤب   هؤؤك واةف  ؤؤب وا
  ض ة وان رن م   هةب ،إلو لرى وال ف   هع  هو  ب أكو إلن وطل و   والصكر.
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 ضنؤؤه هللا   اسؤؤ ته   ؤؤد   تبهؤؤه   ؤؤ م واؤؤ ،م  ضؤؤب هللا لؤؤتإلو   والباؤؤ ،م  ؤؤب 
 ضنبئف اأنإلو.

 
 هوامش 
  نو  وطأؤؤن  191فضرؤؤن وامتوئفمؤؤن وام ،ألؤؤن  بة ن.لنؤؤف  ؤؤم ن تؤؤن  واشؤؤ و  واصؤؤك ة  ؤؤب وا (1ل

 .1995وامتوئف  
  واشؤؤؤؤفون واكرتدؤؤؤؤن ارتشؤؤؤؤف 689  بة2ل ؤؤؤؤكي واةصؤؤؤؤبئف  أمنؤؤؤؤ  واةشؤؤؤؤ ف و  فوردنؤؤؤؤب  طة (2ل

 .1971 وامك مي  وامتوئف  
 .1992  نو  واإل ا  وامتوئف  68  بة2والب و واك هك،ب  وامتوئف واألبئفة  طة (3ل
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 الغسيري

 ديب الرحالةاأل
 
 

(  ؤؤب لف ؤؤ فة(  كءاؤؤن لببهتؤؤن( 1974-1912 اؤؤ  أمنؤؤ  وانتصؤؤك د واذ ؤؤ فد ل
 ؤؤؤب واشؤؤؤؤف  وامتوئؤؤؤؤفد   هؤؤؤك أؤؤؤؤم ان ؤؤؤؤب  وامفوؤؤؤن واةرندؤؤؤؤن  وامةردندؤؤؤؤن  و قؤؤؤؤكضدن 
 وطن دؤؤن  ؤؤب لوامتوئؤؤف( ن ؤؤو واألؤؤك ة وان ؤؤرمن   لتؤؤ  و،ؤؤ ءلإلب و،لؤؤفط   إلؤؤب لؤؤبأكص  ؤؤب 

   نؤؤؤ  1957نألرإلؤؤؤب  ؤؤؤب لنأشؤؤؤو( سؤؤؤتن قؤؤؤلك    إلؤؤؤن واممفمؤؤؤف واؤؤؤكرتب   صؤؤؤب  أ
(  ؤؤؤب وا ؤؤؤرا وا  ركأبسؤؤؤب   ثؤؤؤبي سؤؤؤل فوص ارمتوئؤؤؤف  ؤؤؤب 1962وسؤؤؤمنف بةؤؤؤ  وءسؤؤؤمدكل ل

لؤؤ ة ان ؤؤب  لف دؤؤن  بمؤؤو ضبؤؤب د لف ؤؤب مسؤؤكأب  أؤؤم وا  ركأبسؤؤ  م وامتوئؤؤؤفم م 
واشؤؤؤف ب  واؤؤؤ ،م بدؤؤؤكو بة ؤؤؤ وص لؤؤؤم لؤؤؤمى وء،مفو ؤؤؤب  ضمؤؤؤى ادؤؤؤب   ؤؤؤه  ؤؤؤب قؤؤؤنف سؤؤؤتن 

مرلؤؤؤن   ؤؤؤب وارذؤؤؤن  وامؤؤؤب مخ   واؤؤؤ ،م  وطن   أؤؤؤم   تإلؤؤؤب  ضرمؤؤؤه هب وؤؤؤبص ئ ؤؤؤب وص أل 1974
وانشؤؤإلك ة ماؤؤى لوانشؤؤف  واةف ؤؤب( وامؤؤب انؤؤب هتشؤؤف بةؤؤ   ؤؤب ومؤؤب   ،مكنؤؤل هتؤؤب لتؤؤ  

 أ ب هب أم لوامتوئف( ماى لوادبهفة(  و لوا ةكنان(.
 ؤؤب   وا  واؤؤن  ؤؤب  ضرؤؤن لأمنؤؤ  وانتصؤؤك د واذ ؤؤ فد( ماؤؤى لأصؤؤف(  ؤؤب   ؤؤ  

امتوئفمؤؤؤن( وسؤؤؤممببن اؤؤؤ لكة لواثشؤؤؤب ن وانصؤؤؤفمن( ارنشؤؤؤب ون  ؤؤؤب لواثشؤؤؤب ن و سؤؤؤكأدن و
 1953 كمردؤن  21ر  وب،ؤف   واؤن وافضرؤن  ؤب 1952وضملبء  وا وفا وط اى األؤك ة 

و، كنؤؤؤبص أؤؤؤم لن ؤؤؤت  تن( اؤؤؤ كص  ؤؤؤب وهمؤؤؤبع لوادؤؤؤبهفة(  ؤؤؤو وأمؤؤؤ   ببات ؤؤؤةن ارثبهؤؤؤب ماؤؤؤى 
أكضظبهؤؤؤؤؤؤه  لوا ؤؤؤؤؤؤةكنان( ارمؤؤؤؤؤؤج اسبسؤؤؤؤؤؤبص  وه ؤؤؤؤؤؤةف ماؤؤؤؤؤؤى لسؤؤؤؤؤؤك مب(  لاتةؤؤؤؤؤؤبي(  منؤؤؤؤؤؤي

 و، ةبلبهؤه  وم إلؤب  ؤب  ضرؤن ضنرإلؤب أشؤؤبلفع  أكونلؤه بةؤ  لكنهؤه أؤم هتؤبك   ،شؤؤفهب 
(  ؤب ه ؤي 1 ب  فم ة  واةصؤبئف  همؤف لتؤكوي  ئد ؤب لؤبر هؤك  لؤ   أؤم واشؤف  ل

(   وؤبي هؤؤ و واةتؤكوي وافئد ؤب أم كلؤبص بةتؤؤب مم  فعدؤن اسبسؤدن أم كلؤؤن 2لشؤفة ضردؤنل
لؤؤفا  تئدؤؤن   ثؤبي واةتؤؤكوي والفلؤب  ؤؤب وامردؤؤن  ؤ   هب  ؤؤب بةؤا وامردؤؤب  بةتؤب مم ا
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وط اؤؤى ل ؤؤب رؤؤفو رو واذؤؤف (  وؤؤبي  ؤؤب وامردؤؤن واألب،دؤؤن ل ؤؤب وتب،ؤؤن هللا أصؤؤف(   ؤؤب 
واألباألن ل ب أصف وتب،ن هللا(   ب وافوبةن لأظؤبهف وامؤ ،م  ؤب أصؤف(   ؤب والبأ ؤن 
 لوامتوئفمؤؤؤؤؤكي  ؤؤؤؤؤب أصؤؤؤؤؤف(  و مؤؤؤؤؤ و  أؤؤؤؤؤم وامردؤؤؤؤؤن وا بنسؤؤؤؤؤن  و،مإلؤؤؤؤؤب  ببامردؤؤؤؤؤن واألبأتؤؤؤؤؤن

( وؤؤؤبي واةتؤؤؤكوي والفلؤؤؤب واؤؤؤ وئو هؤؤؤك ل ؤؤؤب واؤؤؤ كن واةف دؤؤؤن وا ؤؤؤةكنان( اضؤؤؤد  3لشؤؤؤفةل
هممؤؤؤه لتؤؤؤكوي  تئؤؤؤب  ؤؤؤب وامردؤؤؤن وا ؤؤؤببةن لشؤؤؤفة أؤؤؤب ،صؤؤؤه لواشؤؤؤةب  و سؤؤؤكأب  ؤؤؤب 
وامتوئؤؤؤف(  اضؤؤؤد  ئلؤؤؤف  ؤؤؤب وامردؤؤؤن واألبأتؤؤؤن لشؤؤؤفة ،ل ؤؤؤإلب أؤؤؤب ،صؤؤؤه ل ؤؤؤب وان ،تؤؤؤن 

ن لشؤؤفة ل ؤؤب سؤؤك مب  ا تؤؤبي( وانتؤؤك ة(    تنؤؤب وؤؤبي واةتؤؤكوي والفلؤؤب  ؤؤب وامردؤؤن وامبسؤؤة
( وؤؤبي لبأؤبص ه ؤؤ و للبهنؤؤن( ضؤنف وامؤؤ ،  لؤؤم 20 ؤإي واةتؤؤكوي والفلؤؤب  ؤب واؤؤفنو ل

 واةكنة ماى لأصف(  و ماى لوامتوئف( ل ف لا  دب(   لهك،و(.
 ه ؤؤ و ،كضؤؤي أؤؤم وا  واؤؤن اي وافضرؤؤن لؤؤنرف لؤؤ ة  رؤؤ وي لف دؤؤن مسؤؤكأدن  يةةؤؤ  

ب  ض   ،مم ث واثبهؤب لؤم واكقؤكل ماؤى وانف    مك،و  ب وا هب  ضو واك    ر  د
ل  و ة(  مؤؤؤ وف وءسؤؤؤملةبل وام ؤؤؤم اؤؤؤ ا و لؤؤؤكة وار   ؤؤؤ م  مؤؤؤمنةم  ؤؤؤب ئ ؤؤؤب  واك ؤؤؤكن 
و ا ؤؤباب وانتإلؤؤتر   مؤؤ وف ببالصؤؤكب أ ،تؤؤن لرؤؤفو رو( وامن رؤؤن وامؤؤب اؤؤو هتؤؤو أتإلؤؤب 
وامؤؤف  واةباندؤؤن واألب،دؤؤن  ونؤؤب اصؤؤل أؤؤ ،بص الؤؤفا أألؤؤو لسؤؤف (  لن ،ؤؤن(  ل تذؤؤب د( 

ب إلب واثأل ؤؤف أؤؤم وامؤؤف    نؤؤ  وسؤؤمد و اهرإلؤؤب   ؤؤ  واثشؤؤب ن  اض ؤؤم وسؤؤملةبل  وامؤؤب اقؤؤ
 ادو  ب وان ،تن أب ،كقل مء ه ع والف ب  وامب هفومإلؤب وامؤف    إء هؤ و وانكنؤي 
وا  دةب وامن و واؤ د هدؤي يدؤه وان ،تؤن   اةؤو وط نؤو أؤم  اؤا اي ،نؤف ماؤى وام ؤو 

 (.4 لوطلبف  ولى   ادو بة  والبفة أم  قل ارمةبل
 ،رنو هتب  تكضؤبص ماؤى  قؤل ان ؤب ار  دةؤن  اةدباؤب وءضؤمكل و ا ؤباب ،ل ؤه 
  ةا ئ ب ع يدنب اقب  واشةب وار  ؤب  ونؤب ، ؤ د  ؤب واكنؤف ،ل ؤه ضؤددبص ببامؤ  ن 
وامؤؤب  ئهؤؤب لؤؤفوص ء ألؤؤف أتؤؤه  اثتؤؤه اةرؤؤم اة مؤؤه ببءسؤؤمدكل واؤؤكرم   شؤؤإلبنة وار  ؤؤب 

نمبهؤؤ ة وانتمصؤؤفة  لرؤؤى   باإلؤؤب  لؤؤةب إلب أؤؤم وانمبهؤؤ    ؤؤأ تى اؤؤ اا لرؤؤى لا  دؤؤب( وا
لواثشؤؤؤؤب ن( لبقؤؤؤؤن  يددؤؤؤؤكل  ؤؤؤؤب وطل ؤؤؤؤف    ؤؤؤؤكر لرؤؤؤؤى ا  دؤؤؤؤب   سؤؤؤؤكر لرؤؤؤؤى لؤؤؤؤةب إلب 
واتؤؤؤبها   سؤؤؤكر لرؤؤؤى  ءهإلؤؤؤب أؤؤؤب لؤؤؤ اكو  ؤؤؤب وام ؤؤؤو   ؤؤؤأ  و ط،ل ؤؤؤإلو  اؤؤؤ كنهو أؤؤؤم 

 واة كنان  وامإلو .
 نؤؤؤؤ  اقؤؤؤؤب  واثبهؤؤؤؤب  ؤؤؤؤب قؤؤؤؤدبفن هم مؤؤؤؤه هتؤؤؤؤب.  ؤؤؤؤإي وب،ؤؤؤؤف همدؤؤؤؤن ارنؤؤؤؤكورم 

شؤؤؤب     ؤؤؤو و لؤؤؤكر  ؤؤؤؤب ا  دؤؤؤب أ ردؤؤؤن ألةنؤؤؤن  نوص  ضةؤؤؤؤبص ء ضؤؤؤ  ن اإلنؤؤؤب  إ،إلؤؤؤؤب  واث
ببات ؤؤةن ارم ؤؤبر  ؤؤب   أمؤؤألفة أشؤؤف رن بةؤؤ اإلو  ؤؤب وام ؤؤو  إلكقؤؤإلو  ؤؤب ل أؤؤن 
واؤؤكرم بباةنؤؤو ارؤؤملر  أؤؤم واتلؤؤك  وط ت ؤؤب  ن ؤؤي أ ؤؤ فة واؤؤكرم  ؤؤب رفمؤؤو وامدؤؤ ر 

ا ةةؤؤؤؤه وامإلؤؤؤؤو  واملرؤؤؤؤل  واف بردؤؤؤؤن   وطلؤؤؤؤ  بأسؤؤؤؤةب  واةرؤؤؤؤكر  همؤؤؤؤب   واكونؤؤؤؤي واؤؤؤؤ د 
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 وامبب د  واةرنب.
  ؤب أتد ؤن لوا ؤؤركر( وام  ناؤن  ؤؤ م لا  دؤب(  لأصؤؤف(  ؤب وا فمؤؤو ماؤى وادؤؤبهفة 
اصؤؤل واثبهؤؤب وامشؤؤكن ف ؤؤف وانتمظنؤؤن لرؤؤى وانفوؤؤت وامؤؤ  ند ض ؤؤ  أةب،ؤؤبة لؤؤفرن 
وامؤؤؤ  ن أؤؤؤي أؤؤؤكورت م امإلرؤؤؤكي م ؤؤؤفو و  نب،ك،دؤؤؤن  يؤؤؤد رلإلو  إلرإلؤؤؤو  ؤؤؤ   هو أمبلؤؤؤب 

ضؤؤكل هؤؤ و وانفوؤؤت وامؤؤ  ند ئ ؤؤب  وامؤؤف  واةباندؤؤن واألب،دؤؤن أؤؤم  لؤؤمى  ونؤؤب اصؤؤل أؤؤب
 نبببب  أإلشنن  ربئفو  أم نن.

 لتؤؤؤؤ  واكقؤؤؤؤكل ماؤؤؤؤى لأفسؤؤؤؤى أ ؤؤؤؤف  ( اشؤؤؤؤفي اصؤؤؤؤك   نؤؤؤؤبل وان ،تؤؤؤؤن  ر ةؤؤؤؤن 
و ، بي   إلب   وا ركك وام ؤم واؤ د ا ةؤي ضدؤبة وانصؤ ب  م وانصؤفم م  مي أفسؤى 

رج  أرؤؤب لؤؤك  ادصؤؤ ع أ ؤؤف   لرؤؤى قؤؤذفهب   إلؤؤب لؤؤ ة أ ؤؤب   و ؤؤفا    إلؤؤب لؤؤب
كأل ؤؤف أؤؤم وانصؤؤ ب  م   أؤؤب لؤؤبه ،ب ااؤؤن أظؤؤبهف أت مؤؤن  ؤؤب هرؤؤا وادفمؤؤن  فؤؤو همكواتؤؤب 
  إلب اأ ؤدن وبأرؤن    ؤب هؤ ع وان ،تؤن ان ؤتب واظؤف  وانصؤفد  ؤب سؤبئف أؤم وهصؤرتب 
 إلؤؤؤو    ؤؤؤ ا،ب ،شؤؤؤةف بؤؤؤأي وا ةؤؤؤي وامتوئؤؤؤفد وامؤؤؤب  امؤؤؤب اي ،ؤؤؤ    هتؤؤؤب ن ؤؤؤو أذؤؤؤبن ة 

(  نؤؤؤ   ؤؤ ا بةبؤؤؤإلو 5ماؤؤؤى نؤؤبهفة وانةؤؤؤت وتؤؤب ا،بسؤؤؤبص ئلؤؤفمملوان ،تؤؤن  ضمؤؤؤى م و و،مإل تؤؤب 
،م    لرى وارإلمن وانصفمن   مل  واثبهب أم  اا  سؤ رن ارمتث ؤف   لتؤ  واكقؤكل 
ماؤؤؤى لوادؤؤؤبهفة( ا ؤؤؤمد ب وهمنبأؤؤؤه اأؤؤؤفوي  ئد ؤؤؤدبي واتظؤؤؤبر وا دبسؤؤؤب واؤؤؤكرتب وامؤؤؤب ر 

دؤب  و سؤكأدن أؤؤب  وانفوكؤت واةرندؤن  ؤب أ ،تؤن لوادؤبهفة( ض ؤؤ   وانةبهؤ  واةرندؤن  واثر
امةرإلؤؤب ن رؤؤن نوئنؤؤن ارةؤؤف   وان ؤؤرن م  ؤؤب سؤؤبئف ا،مؤؤب  واةؤؤباو  اضؤؤل ماؤؤى  اؤؤا هؤؤ و 
وامنؤؤبل وا  دةؤؤب واؤؤ د ضةبهؤؤب هللا بؤؤه أؤؤم أؤؤف   وات ؤؤو وانةؤؤب ك  سؤؤ إلب   إنبأؤؤن هؤؤ ع 

(    إلب وامبأةن وام ،ألؤن وامؤب  هبؤب ي اك ؤف وامبأةؤب   ؤب 6وام ك  وامن رن  كنه ل
وا دبسؤؤؤؤب  دؤؤؤؤ   قؤؤؤؤل يدؤؤؤؤه   ؤؤؤؤبل واألؤؤؤؤك ة ببالصؤؤؤؤكب ببامؤؤؤؤ   واةؤؤؤؤباو  اأؤؤؤؤب واتظؤؤؤؤبر

 و لؤؤكب اةنرؤؤكي ،كأدؤؤبص اكألؤؤف أؤؤم ضؤؤةل واؤؤ  ور وا ؤؤكأب ارةبأؤؤو  ؤؤب أصؤؤف  أؤؤم 
ا ؤؤؤؤو هدؤؤؤؤ او  وانألؤؤؤؤو ،كأدؤؤؤؤبص لرؤؤؤؤى اي وا  اؤؤؤؤن  نكوهؤؤؤؤب امؤؤؤؤب اي ه ؤؤؤؤلف نوئنؤؤؤؤبص ال أؤؤؤؤن 

ا اي وانكورم والفن ودلنؤب وؤبي اك،ؤه  ودلنؤب وؤبي أ رةؤه  لؤدةمه  ن،تؤه   ء امؤك  ا ؤ 
ا متت  وانكورم أم رف  وا  ان وامشةن  ونب وؤبي الةؤو واتظؤبر وا ؤب و أؤم ا ؤو 
 هبؤؤلدو أفهةؤؤب  وانؤؤكيل م  اؤؤك و ؤؤباى لمؤؤتة   يلؤؤمإلو وانم ؤؤك دن  ضؤؤ هب  ضنؤؤمإلو 
أؤم وام ؤؤب  ضمؤؤى وشؤؤلإلو   ؤبل واشؤؤةب   بؤؤمكهو  اثتؤؤه  ؤب واكنؤؤف ،ل ؤؤه ،كضؤؤي 

اذ ؤؤكي  ؤؤب ،ؤؤكأإلو واةن ؤؤو  لرؤؤى وانؤؤكورت م وانصؤؤفم م ضؤؤف بص أؤؤم واث ؤؤو واند ؤؤف  
  أب ،تواكي قفلى وانبضب واكهب وا بلف  وانبضب والبض  .

هؤؤؤك ي  قؤؤؤؤله  ؤؤؤب لوادؤؤؤؤبهفة( م ي  ؤؤؤؤ م ا ل أةبانإلؤؤؤب واؤؤؤؤ د الؤؤؤف ،ظؤؤؤؤفع  ضظؤؤؤؤب 
بإلمببؤؤؤؤه  هؤؤؤؤك  بأةمإلؤؤؤؤب  إلدبكرإلؤؤؤؤب  ضؤؤؤؤ وئدإلب واذتؤؤؤؤب     قؤؤؤؤله وء،بؤؤؤؤةبط وا دبسؤؤؤؤب 
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رؤؤؤؤل ولمؤؤؤبن يدؤؤؤؤه وانؤؤؤؤكورم   رت مؤؤؤه وادبئنؤؤؤؤن لرؤؤؤؤى ا،دؤؤؤبض ،ظؤؤؤؤبر هؤؤؤؤفك م  ؤؤؤبص أؤؤؤؤم وامل
واث ؤؤو  بلبؤؤو هشؤؤمدي واث ؤؤباى أؤؤم ب ب،ؤؤن واتظؤؤبر  نإلؤؤف وانؤؤكورم واةؤؤبند واؤؤ د ء 

 أك  اه ف ف هّو اممفع  اد   به  ب أإلب د واث و  وامده  واكأةبءة.
 هؤب اض ؤؤبر وسؤمن هب واثبهؤؤب أؤم ا ل و، ةؤؤبي اؤؤه أؤم واكضؤؤي  ؤب ن ؤؤف لف ؤؤب 

 ا ،تؤؤؤه يدؤؤؤه أ ب،مؤؤؤه   اؤؤؤو ،م ؤؤؤي واكنؤؤؤف  مسؤؤؤكأب  ام نؤؤؤه ا تؤؤؤب ع  ه ؤؤؤكن يدؤؤؤه اذمؤؤؤه 
ارندب ،ؤؤن  واممر ؤؤو اكألؤؤف  ط،ؤؤه ا ءص  ن ؤؤو وؤؤو لؤؤب  وبهؤؤب  ضرؤؤن بةؤؤ م ان،ؤؤب    ؤؤو 
 دب ؤؤؤن ء أمرؤؤؤكص سدبسؤؤؤدبص ا  ببضألؤؤؤبص  ؤؤؤب لرؤؤؤو و منؤؤؤبي   باتظؤؤؤبر  ؤؤؤب  ااؤؤؤه هؤؤؤتإلا بؤؤؤه 
 ض كأؤؤؤن وامؤؤؤو  واة واؤؤؤن وء منبعدؤؤؤن  ه ؤؤؤلف ارألدب ؤؤؤن  وامف دؤؤؤن ضمؤؤؤى نصؤؤؤك   ؤؤؤب    

ن   هنإلؤ   ؤب  كنهؤب اركضؤ ة واةف دؤن  و سؤكأدن  بلؤم  وانةبهؤ   ؤب   ؤكع  ت إلؤب وافوئة
 إالؤبن واةرنؤب  ما إلؤؤب  لرؤى ،لدمإلؤب هنإل ؤؤ وص ، كئإلؤب أ ب،ؤؤبص  يدةؤبص  ؤ م اأؤؤو واةؤباو  مة  إلؤؤب 

 لم   و ة  لبأن واةباو و سكأب  ب وان مد و.
بأفة بن ؤؤب  هب  مة ؤؤب واثبهؤؤب  ؤؤب وامردؤؤن وافوبةؤؤن قؤؤك ة ضدؤؤن لؤؤم وادؤؤبهفة واةؤؤ

ماؤؤى  ب،ؤؤب وانالس ؤؤب  واألدبيدؤؤن وطلؤؤفا   إلؤؤب   م ؤؤف  أؤؤم لؤؤكل  اؤؤا اابؤؤبص قؤؤك ة 
أبؤؤ  ن ان، ؤؤبي وان ؤؤرو  ؤؤب لأصؤؤف( ض ؤؤ  هثؤؤمي وان ؤؤب   ببانصؤؤر م لبقؤؤن  ؤؤب 

ي واد ؤؤؤب  ضؤؤ م اصؤؤو وانم ؤؤن  نؤؤؤف واصؤؤكة امؤؤ هب  أ ؤؤؤم وص م،ؤؤكر وامنةؤؤن  ضمؤؤى 
ك ف لرؤؤى اأؤؤبكم ارصؤؤكة   م ؤؤف   بأةؤؤبص   نؤؤ  اضؤؤمف وانةؤؤبنو   وانةبأؤؤو ،ل ؤؤإلب همؤؤ

هتؤؤب     و انؤؤبي  سؤؤنب  وامدؤؤكا  ؤؤب ألمرؤؤل وان ؤؤمكمب  وء منبعدؤؤن  ض ؤؤ  ،رنؤؤو 
و )ةؤؤبل واشؤؤ ،  لرؤؤؤى وان ؤؤب    ل ؤؤؤب وامنةؤؤن وامؤؤؤب ،مكءهؤؤب لرنؤؤؤب  أالهرؤؤكي  ثفمؤؤؤبص 
 لرندبص   مدكر  وا لبة   ؤب  اؤا  ؤ    أإلؤو  ،ممرؤى يدؤه  ثؤف ،لةؤن  وعدؤن ،بضؤمن ء 

هنؤؤب س واؤؤ  و  وامإلؤؤفمج  طي ل ةؤؤب  وان ؤؤب    ؤؤب وادؤؤبهفة  هؤؤو  ؤؤب فكفؤؤب   بهرؤؤن 
واذباب أم وال ن واصبامن  ب وا كن  أؤم أصؤب)دي ل ةؤب  وامنإلؤك  وانصؤفد   أؤب 
ا نو اي اصرب واممبج وانذب  ن قكة وامنةن  ب وامؤبأي وط هؤف   م ؤمنةكو ماؤى 

ه ببامؤؤبأي ؤكة اؤؤل  ؤؤب و لؤؤكوي وان ؤؤرن م وطسؤؤمب  ل ؤؤ  وانةؤؤت ل ؤؤ  وا ؤؤمب   ؤؤب قؤؤ
 يد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنةكو أؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ام ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  مةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكو أؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ،ةدؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  مةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكن و بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب 

 (.7 ل…ام د
  ب ض ،أله لم وامتوئفم م  ب لأصؤف( ، ؤف  وء، ةؤبي و امؤب ب واكوضؤ  لؤم 
لأصف( وا ر  واةف ب وان رو وانبدب  وا د وؤبي أمؤئ  ضؤبل اثأل ؤف أؤم وامتوئؤفم م 

ك ن لرؤؤو ار رةؤؤن  سؤؤبل وص   ؤؤب ا أؤؤبي ألمرلؤؤن   صؤؤب    رتؤؤبص اةةبؤؤإلو  ونؤؤب ببهؤؤف أؤؤ
اانؤؤم ارمتوئؤؤف واةف دؤؤن وان ؤؤرنن وامؤؤب هتبضؤؤو ارؤؤ  بي لؤؤم هكممإلؤؤب وامبؤؤب من  ض ؤؤ  
 ض ؤؤؤؤف وادؤؤؤؤبهفة بباشؤؤؤؤدخ و  فوردنؤؤؤؤب  وضمبؤؤؤؤتف أ مةؤؤؤؤبص امنندؤؤؤؤن واةرنؤؤؤؤب  وان ؤؤؤؤرن م 
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وامتوئؤؤؤفم م واؤؤؤ د قؤؤؤب   اةؤؤؤ  بنألببؤؤؤن سؤؤؤلب ة فبقؤؤؤن نوئنؤؤؤبص بؤؤؤبات و  أؤؤؤم   ؤؤؤبل واةرؤؤؤو 
(  نألرنؤؤؤؤب ال ؤؤؤؤى واثبهؤؤؤؤب قؤؤؤؤك ة 8وا ؤؤؤؤكر   الؤؤؤؤبص أؤؤؤؤم وار ؤؤؤو ل  وطن   وا دبسؤؤؤن وبأؤؤؤؤو

أبؤؤ  ن لؤؤؤم لأصؤؤؤف( نؤؤ ر قؤؤؤك ة   ؤؤؤ ة اابؤؤبص لؤؤؤم وامتوئؤؤؤفد  ؤؤب لأصؤؤؤف( بم ،مؤؤؤه 
 الكنؤؤؤه  ضةؤؤؤه لأصؤؤؤف( أألؤؤؤو ضةؤؤؤه  رؤؤؤ ع وامتوئؤؤؤف   أؤؤؤب امةؤؤؤو وامندؤؤؤي اضدب،ؤؤؤبص الثؤؤؤف 
انصؤؤؤف اكألؤؤؤف أنؤؤؤب الثؤؤؤف ارمتوئؤؤؤف   هؤؤؤك لف ؤؤؤكي   ؤؤؤب   هدؤؤؤ ،ف  إانؤؤؤبي بؤؤؤباإلو واكوضؤؤؤ  

انصؤ ف وامبؤؤب د وانشؤؤمفك   شؤف  هؤؤالء  وامتوئؤؤف  ؤب لأصؤؤف(  ،إلؤؤا بةبؤؤإلو  و
بنإلنؤؤؤؤؤن وامةفمؤؤؤؤؤ  بدبؤؤؤؤؤدن لوامتوئؤؤؤؤؤف( وان ؤؤؤؤؤرنن  اذمإلؤؤؤؤؤب  ؤؤؤؤؤ م ا تؤؤؤؤؤب  وطأؤؤؤؤؤن واةف دؤؤؤؤؤن 
و سؤؤؤؤكأدن   ثؤؤؤؤبي أؤؤؤؤم  ؤؤؤؤ م ا ا ؤؤؤؤا  ئؤؤؤؤدو  نندؤؤؤؤن واةرنؤؤؤؤب  واشؤؤؤؤدخ لأمنؤؤؤؤ  واةشؤؤؤؤ ف 

وطسؤمب  واؤفئدو  ؤب  و  فوردنب(  واشدخ لوالب و واك هك،ب(  وا د أإل  طنو  أإلنؤن
ف ف أب أكرم    ب ف ف أؤب  سؤئ..  اؤا واف ؤو واؤ د انألؤو وات ؤو  واثفوأؤن  واشؤنو 

  ب ا  ي قك هب .
هؤؤ ع واصؤؤك ة و امب دؤؤن ارمتوئؤؤفد  ؤؤب لأصؤؤف( بةبأؤؤن و، ألدؤؤف أؤؤم  اؤؤا وانمؤؤدئ 
واصؤؤمب وام ،ؤؤ   ؤؤب لأصؤؤف( بشؤؤ و لؤؤبر  ض ؤؤ  همفو ؤؤي ببامؤؤ  مج واصؤؤك  وامتئدؤؤن 

اد ؤؤف أألؤو والنؤؤكل  واث ؤؤو واؤؤ د  ؤف  ارثبهؤؤب أؤؤم  ةؤؤو واتظؤؤبر انظؤبهف سؤؤر دن  ؤؤب و
وا ؤؤب و ضؤؤ م لؤؤمي والؤؤبأر م  ا  ؤؤ  وانمؤؤبل ارنم ؤؤك دن  ونؤؤب لؤؤمي واؤؤكء  واةؤؤبئرب 

  و نو د    ةئ هنو واثلب و .
هت رؤؤؤو أؤؤؤم ا،دؤؤؤبض هؤؤؤ ع واصؤؤؤك  قؤؤؤك  الؤؤؤفا مامب دؤؤؤن اؤؤؤكرم لؤؤؤفي اشؤؤؤمي 

م ا تؤؤؤؤب  وطأؤؤؤؤن واةف دؤؤؤؤن واتبؤؤؤؤبل واةف ؤؤؤؤب و سؤؤؤؤكأب ان ب مؤؤؤؤن وءسؤؤؤؤمةنب    مممبؤؤؤؤ
 و سؤؤؤكأدن  ؤؤؤكن   أؤؤؤم ا اإلؤؤؤو وامتوئفمؤؤؤكي واؤؤؤ ،م لؤؤؤف كو  رؤؤؤتإلو  اسؤؤؤإلو بةبؤؤؤإلو  ؤؤؤب 
ل أن لأصف( بلثفهو  لنرإلو  ونب   ا ا ؤإلو ئلؤف ي  ؤب وامةفمؤ  بؤبامتوئف واةف دؤن 

 وان رنن  انب اةب،ده و سكر   إلب أم هب  و  واةف دن أم وض إلبن.
ن أؤؤؤم وامة  ؤؤؤف  هفو ضؤؤؤف  ؤؤؤ م وطسؤؤؤرك  قؤؤؤبه واثبهؤؤؤب  اؤؤؤا بن ؤؤؤمكمب  ألمرلؤؤؤ

وامدفمفد وا فند  واكقؤل وامؤب واؤ د ل ؤو وأل ؤفوص أنؤب وؤبي ،تلةؤو بؤه واثبهؤب أؤم 
أشؤؤؤبلف  ن  ضؤؤؤؤب م، ؤؤؤب،ب  و ممؤؤؤؤبي ببا  دةؤؤؤؤن  مضؤؤؤب ن ماؤؤؤؤى  اؤؤؤا وء مإلؤؤؤؤبج ب  دةؤؤؤؤن 
و ، ؤؤبي وانصؤؤفد   بأةؤؤن وادؤؤبهفة  أ ؤؤب  هب واةؤؤبأفة    باإلؤؤب وانلرصؤؤ م  ابؤؤب  

متوئفد والبلو  ب قك ة مامب دن اصبا   رتؤه لوامتوئؤف(  لأصؤف( ماى  اا ن   وا
و، كنؤؤؤؤبص أؤؤؤؤؤم ضؤؤؤؤؤو ضبؤؤؤؤؤب د امنؤؤؤؤؤي لوامتوئؤؤؤؤؤف(  لأصؤؤؤؤؤف( بةندؤؤؤؤؤه واةف ؤؤؤؤؤب   ةؤؤؤؤؤ ع 

 و سكأب.
 نؤؤؤ  ل  ؤؤؤؤف هؤؤؤؤ ع واممف ؤؤؤؤن و ، ؤؤؤؤب،دن ضؤؤؤو واثبهؤؤؤؤب وادؤؤؤؤكأب  ك إلؤؤؤؤهة واةف ؤؤؤؤب 

رؤى وط ض  و سكأب   مأاو ارمكو،ب وا ؤر دن أؤم نأؤب  لرلؤه وءسؤمةنب   ضف  ؤه ل
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واةف دن ونب ضب  بنظبهف واملرؤل  أؤب اشؤدي يدؤه أؤم لنؤكل  و ؤو  سؤر دن  أألرنؤب 
 رف  انظبهف واتإلبن واةرندن  وا دبسدن  وا ،تدن  ب لأصف(.

 ثبي  ب وو أتةفج الثف وةف ب أ رو  ابؤ و ببا ؤر دب    تةؤه ما إلؤب   م ؤمإلج 
 و سؤة   ط تؤب  وطأؤن واةف دؤن انامب دب    ألتب أشمةبص لبكفوص سة  وص  هكنبص ماى أ مد

 كرإلب.
ف ف اي اهّو أفضرن  ب  ضرن لواذ  فد( وب،ؤف أفضرؤن وا ؤةكنان  وامؤب ضظ ؤف 
بؤأك ف ض ؤؤت   لّصؤإلب بصؤؤدا أؤم وانشؤؤبلف  وط ثؤب  وسؤؤممك  لرؤى أ ؤؤبضن همؤؤب    
أ ؤؤبضن سؤؤبئف وطن ؤؤب  واةف دؤؤن وطلؤؤفا أممنةؤؤن  ارنتبسؤؤةن وا ،تدؤؤن لأتبسؤؤةن وامؤؤّج( 

دؤؤبي واندّ سؤؤن ،لؤؤك وص   ضدؤؤبص  ؤب ،لؤؤو واثبهؤؤب   ممؤؤّكل أةؤؤه  ؤؤب بةؤؤا وامؤب  ةرؤؤف ارة
وانكونؤؤؤؤل ماؤؤؤؤى قؤؤؤؤك ب ،ؤؤؤؤ    لؤؤؤؤكنبص  ردبأؤؤؤؤبص  ؤؤؤؤب ا ؤؤؤؤكو  وان ؤؤؤؤبي  يكاؤؤؤؤه واف ضدؤؤؤؤن 

  و ، ب،دن.
 أ ؤؤؤبن هصؤؤؤكمف وطأؤؤؤبكم  أؤؤؤب هؤؤؤكضب بؤؤؤه أؤؤؤم يؤؤؤكل ن،تدؤؤؤن   أؤؤؤب هؤؤؤال ف بؤؤؤه  ؤؤؤب 

 ن، كمن أد من.واتلكس وانالأتن واملدن   مصلك واتلو  همك  ا إلف أم ان وي 
 نؤ  رؤفا   ثؤؤفة وافضرؤن ماؤؤى لوا ؤةكنان( بدؤكة لرؤؤى  هؤم واثبهؤؤب ضؤ م قؤؤبن  
  كنع  ؤب لأصؤف(  مؤفة وامؤّج   شؤّمةه لرؤى والثؤفة  أؤك ع  ؤب لواثشؤب ن و سؤكأدن 
وامتوئفمن(  و اا واشؤدلبي لأمنؤ  واةشؤ ف و  فوردنؤب(  لوالبؤ و واؤك هك،ب( وطأؤف 

  وص   نؤؤؤ  اسؤؤؤةله وامؤؤؤي  ؤؤؤب اي ا ؤؤؤكي  اؤؤؤا لرؤؤؤى واؤؤؤ د  ةرؤؤؤه اظلؤؤؤف  متل ؤؤؤ هب أ ؤؤؤف 
ض ؤؤؤؤؤب  وام كأؤؤؤؤؤن لوا ؤؤؤؤؤةكنان( وامؤؤؤؤؤب   إلؤؤؤؤؤف نلؤؤؤؤؤكة ماؤؤؤؤؤى واشؤؤؤؤؤدخ لأمنؤؤؤؤؤ  واةشؤؤؤؤؤ ف 
و  فوردنؤؤب( ارمؤؤّج أصؤؤمك بص بباذ ؤؤ فد  ف ؤؤفع   صؤؤّك  واثبهؤؤب يؤؤف   هرؤؤا وافاةؤؤن 
 وءسؤؤؤؤؤمة ون ار ؤؤؤؤؤلف ماؤؤؤؤؤى وامؤؤؤؤؤّج   يؤؤؤؤؤف   م)ةؤؤؤؤؤبل واممؤؤؤؤؤبج بلبؤؤؤؤؤو ،شؤؤؤؤؤبط واشؤؤؤؤؤدخ 

  يؤؤف   وامكناؤؤي  وا ؤؤبئفة وامؤؤب انرؤؤمإلو أؤؤم لأصؤؤف(  رؤؤبئفة لواؤؤك هك،ب( ونؤؤب اصؤؤكّ 
 ةؤؤب ة  و  ا  ةؤؤن أمفوؤؤب   هدؤؤّو أؤؤب ،ف ؤؤك لرؤؤى سؤؤم م  وكةؤؤبص   نؤؤ  لصؤؤ  أةظؤؤو 
أدبلؤؤؤ هب ابؤؤؤ ك  وام كأؤؤؤن وا ؤؤؤةكنان واشؤؤؤف   م   ورإلؤؤؤو أؤؤؤم واشلصؤؤؤدب  واةرندؤؤؤن 

و أمنؤؤ   وا دبسؤدن واةؤب  ة  ؤؤب واؤ كن واةف دؤن   وؤؤبي  ؤ م وافوؤب  اسؤؤفة واؤفئدو واةظؤد
 (.9،م ب ل

كنؤؤب اصؤؤك  امظؤؤن واة ؤؤك  نؤؤف  ا ؤؤكو  ل ر ؤؤ  م وطأؤؤف واؤؤ د ا ؤؤب  لؤؤمتبص  ؤؤب 
واؤتلو  انؤب هةب،دؤؤه ل ر ؤ  م( أؤم وفمصؤؤب  قؤإل ك،ب وؤأ ض لف دؤؤن مسؤكأدن   فؤؤو 
ا،ل واةف   وطأو وانمم ة    و اصل واإل كط  ب أ ؤب  ل ؤ ة(  ورؤه بشؤف  سؤةبنة 

 هأرةبص ارمكّ ه ماى لأ ن( وان ّفأن.
نؤؤ  الؤؤّ   وا ؤؤر ب  لوا ؤؤةكنان( ارفّضباؤؤن أؤؤي لو  فوردنؤؤب( سؤؤدب ة ارمتدؤؤو  انو    
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والفمبؤؤن  ؤؤب ا ض وات ؤؤّكة  واؤؤكضب   كقؤؤل واغة ؤؤن بملؤؤب ة وءسؤؤملةبل  واةتباؤؤن وامؤؤب 
ا ءهؤؤؤب وان ؤؤؤال اكي واثأل ؤؤؤف ي    ؤؤؤبل واةرؤؤؤو هتؤؤؤبك اك ؤؤؤ  واةرنؤؤؤب  وادؤؤؤبنر أؤؤؤم لأصؤؤؤف( 

متوئؤؤف لرؤؤى سؤؤ  و واندب ،ؤؤن    ؤؤ وف  ممؤؤت  واثبهؤؤب لؤؤكل  اؤؤا ارمؤؤ ،  لؤؤم ضؤؤبل وا
أمتمإلؤؤب وامؤؤب ضؤؤفر   إلؤؤب وامةرؤؤدو واؤؤ ،تب ونؤؤب ضؤؤفر وان ؤؤم  أؤؤم ا نؤؤب  وان ؤؤرن م  اّد 

 (.10أمتن الّ  هكءص أم اأن  ّل   إلب وان م   ضتي   إلب وامبأي ل
 ضؤ م ،مأأؤؤو لأ ؤؤن( اشؤفي اصؤؤلإلب  قؤؤلبص  ذفويدؤؤبص بلرصدؤن هب ملدؤؤن ن،تدؤؤن  اةؤؤكن 

و( والر ؤو    ؤمن م أؤم ،ل ؤه هؤك    ضؤب ،مشؤك  يدؤه ماؤى لؤتة  إلؤب ماؤى لإلؤ  لم ؤفورد
،ؤؤؤتإلا  إلؤؤؤب وان ؤؤؤؤرنكي   نؤؤؤ  وسمشؤؤؤؤّل أةؤؤؤباو ،إلبؤؤؤؤن  ؤؤؤب لوا ؤؤؤؤةكنان(  ؤؤؤ اهب لل ؤؤؤؤ  

(  ؤؤم ل ؤؤ  واؤؤفضنم واصدصؤؤو ئل سؤؤةكن( واؤؤ د وؤؤبي لرؤؤى ن ؤؤ  وامدؤؤبة مّبؤؤبي 11واةتمؤؤتل
. وؤؤؤبي هؤؤؤ ع وافضرؤؤؤن  أب،ؤؤؤبص   ؤؤؤأ تى واثبهؤؤؤب لرؤؤؤى وانرؤؤؤا  لرؤؤؤى  إلؤؤؤكنع بنألؤؤؤو نكاؤؤؤهة  .

وانرؤؤؤا ل ؤؤؤ  واةتمؤؤؤت لظدنؤؤؤبص ضدؤؤؤبص  أصؤؤؤرمبص ضدؤؤؤبص   لف دؤؤؤبص قؤؤؤفممبص ضدؤؤؤبص   أالأتؤؤؤبص نكّمؤؤؤبص 
قؤؤؤبامبص ضّدؤؤؤبص  وؤؤؤبي أمؤؤؤ نوص ،إلؤؤؤكا و قؤؤؤك   ممل ؤؤؤف اؤؤؤه والؤؤؤفب   مفهؤؤؤب  ان،شؤؤؤب  
 وامةن ؤؤف    تؤؤى وادصؤؤك   وانتشؤؤع  وال فمؤؤن  واألدبيدؤؤن   لؤؤّو وا ؤؤف   ؤؤب وأل ؤؤف أؤؤم 

مؤؤه و قؤؤكضب  ؤؤب أمب  ؤؤن والفو ؤؤن  واؤؤّ  و  إلؤؤبلن وانتؤؤبرو وام ردؤؤن   دؤؤّ   يدؤؤه ،إل
وامةردو  ل ون وانإلت س  وا دؤب    وءهمنؤبر بؤباةنفوي  وان ؤب    رؤف  وانكوقؤك   
 هؤؤؤب الؤؤؤدب   ؤؤؤ   أؤؤؤم )ؤؤؤدو واثبهؤؤؤب  ؤؤؤب وامؤؤؤبكو واؤؤؤ د ،تةذؤؤؤب اي ا ؤؤؤكي نفمةؤؤؤبص أؤؤؤم 

و واةرنؤؤؤب ة امّرإلؤؤؤو  مف ؤؤؤي ماؤؤؤى  ا،إلؤؤؤو  ونؤؤؤب اشؤؤؤّمي واةرؤؤؤو  مألؤؤؤ  بب قؤؤؤك   ؤؤؤب وؤؤؤ
و تؤه  -لرلؤه يدنؤب بةؤ –وءهمبهب    هك أب   و اه يبهفوص  ب وانرا لل   واةتمت(  و 

(  ؤؤم ل ؤؤ  واةتمؤؤت( اابؤؤبص واؤؤ د وؤؤبي  اؤؤّب لإلؤؤ   ؤؤب هرؤؤا والمؤؤفة  12وطأ ؤؤف لسؤؤةكنل
( 13 ألؤّ   ؤب نصؤؤفع  ضلرؤن لشؤؤب  اربؤ ك  واةؤؤب  مم أؤم ضمؤؤبج واةؤباو و سؤؤكأب ل

فوردنؤب( ض ؤ   قؤل واثبهؤب أأنبؤن واةشؤب  وا ،م وؤبي أؤم   ؤتإلو لواذ ؤ فد(  لو  
والؤؤبلفة  ؤؤ وص  ؤؤب اّ إلؤؤن  و  رؤؤببي   أب، ؤؤب لؤؤّك    ؤؤب نصؤؤف وّه ؤؤي رببدؤؤه وط ل 
الاؤؤك  ض ؤؤ  هك ؤؤؤ  نبلؤؤب   لنؤؤن   ؤؤؤدمن اكسؤؤملةبل  وطكؤؤو  نؤؤؤ  ابؤؤ و  إلؤؤب أؤؤؤم 
اندؤؤف وامؤؤف  واتوئؤؤ  لؤؤم وامؤؤّ  وا  دةؤؤب  اثتؤؤه ا نؤؤ م ضمنؤؤبص اؤؤ   بي والؤؤف   وا ةلدؤؤن 

ن  ؤؤؤؤ م وانؤؤؤؤ لكمم     ؤؤؤؤتإلو   ؤؤؤؤ م وطأ ؤؤؤؤف  إلكهؤؤؤؤه ونؤؤؤؤب هدمبؤؤؤؤب وطلؤؤؤؤك   ؤؤؤؤب واملرؤؤؤؤ
و سؤؤكأدنة  قؤؤة ،ب ماؤؤى وا ؤؤب و وط ل ا،ؤؤم هك ؤؤ  نبلؤؤب  وءسؤؤملةبل  ا إلؤؤب  وادصؤؤف 
واتوهؤؤفة   هتؤؤبك  ا،تؤؤب اضؤؤلو أؤؤب ا،مممؤؤه ضبؤؤب ة وادؤؤفي واةشؤؤفمم أؤؤم  سؤؤبئو وافوضؤؤن 

نؤؤؤؤ   فلؤؤؤؤف ا ضؤؤؤؤإلب  اسؤؤؤؤةب  واتنؤؤؤؤدو  هؤؤؤؤ ع ا إلؤؤؤؤب    ؤؤؤؤدمن هّم ؤؤؤؤي الاؤؤؤؤك  وامرؤؤؤؤكس 
ببا تؤؤب و والب سؤؤدن وانكلؤؤبة بؤؤأ لف ا،ؤؤكوي واكلؤؤب  قؤؤّلف لر إلؤؤب ا وئؤؤا    ؤؤفة أ رةؤؤن 
ه ؤؤؤ ي همؤؤؤف الؤؤؤةن وط،ؤؤؤكو  واثإلف بئدؤؤؤن وانمأادؤؤؤن  ؤؤؤب سؤؤؤنب  واذف ؤؤؤب    أؤؤؤم لؤؤؤكل 
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 و،مدرتؤؤب ماؤؤى فف ؤؤن وطكؤؤو   وؤؤبي  إلؤؤب أؤؤم  …واألفمؤؤب  وانفّقؤؤةن بد ؤؤي وا رؤؤك  والؤؤبهم
ض ؤؤؤؤ  و،مإلؤؤؤؤى ب ؤؤؤؤو أّتؤؤؤؤب  -وابؤؤؤؤ ك   وطأؤؤؤؤفو –ب وءسؤؤؤؤمة ونو  أؤؤؤؤب انهؤؤؤؤف    ر ؤؤؤؤت

وانمرؤؤؤو   لف تؤؤؤب ناندفوردؤؤؤن اؤؤؤو امرؤؤؤو  إلؤؤؤب ناندؤؤؤفوط   أ ؤؤؤب وة اؤؤؤو همرؤؤؤو  إلؤؤؤب واألؤؤؤؤك ة 
والف، ؤؤؤدن ا  اؤؤؤو ه ةدإلؤؤؤب ،كأؤؤؤبص لرؤؤؤى وطنؤؤؤو   نؤؤؤب وؤؤؤبي سؤؤؤةكن  إلكهؤؤؤه مء وؤؤؤأ فون أؤؤؤم 

 وانالأت م واةبن، م وا ،م  ب  و أم سبئف ا،مب  واةباو .
ادصؤؤؤؤؤف ماؤؤؤؤؤى  سؤؤؤؤؤك  ل ؤؤؤؤؤبز  يدلمؤؤؤؤؤبل واشؤؤؤؤؤةفو   متهؤؤؤؤؤك  نؤؤؤؤؤ  همّكاؤؤؤؤؤف ا  نؤؤؤؤؤن و

وان ؤؤؤمنةكي  أؤؤؤم   ؤؤؤتإلو وطأ ؤؤؤف لسؤؤؤةكن( واؤؤؤؤ د  ؤؤؤ و نفمةؤؤؤبص أؤؤؤم نرؤؤؤك  ضؤؤؤ ك ه ونؤؤؤؤب 
ا مشل أم هة  ف واثبهب وا د  قل أظؤبهف وط إلؤن وانرثدؤن  واألؤفو  وط سؤمدفورب 
ماؤى  ب،ؤب أظؤبهف وامؤكونن  وامةؤبرل  ؤؤب ضؤف  أم ؤب أؤم وامؤعلب  ؤ م وان ؤؤرن م 

 لنكأبص     تإلو    م  اب واةإل  ض ت   لصكقبص. وامبضفمم
ماؤؤى  ب،ؤؤب هؤؤ ع واصؤؤك ة وط سؤؤمدفوردن  ؤؤب وادصؤؤف وانرثؤؤب وامؤؤب  ؤؤ   ارثبهؤؤب 
مامب دؤؤؤن  إ كاؤؤؤه الأ ؤؤؤؤفة هتؤؤؤبك اابؤؤؤؤبص ملمببؤؤؤه ببانرؤؤؤؤا لل ؤؤؤ  واةتمؤؤؤؤت( ،ل ؤؤؤه   ؤؤؤؤب 
سدبسؤؤؤمه لبقؤؤؤن  ا اندفور مؤؤؤه  ل اؤؤؤه   ثب،ؤؤؤف وانتبسؤؤؤةن اابؤؤؤبص هدؤؤؤ ،ف واثبهؤؤؤب ارنرؤؤؤا 

بأؤؤؤؤؤه   إلؤؤؤؤؤ ع  ؤؤؤؤؤب  تؤؤؤؤؤب  وا  اؤؤؤؤؤن  وءسؤؤؤؤؤملبنة  ؤؤؤؤؤب  اؤؤؤؤؤا أؤؤؤؤؤم م،مؤؤؤؤؤب و  وامبؤؤؤؤؤب ة  ،ظ
وانةبقؤؤؤفة   وؤؤؤ و وفأؤؤؤه  وهمنبأؤؤؤه بباممؤؤؤبج لبقؤؤؤن أؤؤؤتإلو ضؤؤؤ ك ه أؤؤؤم   ؤؤؤبل لرؤؤؤو 

  سدبسن.
 ضؤؤ م الؤؤفج واثبهؤؤب أؤؤم والتؤؤ   ا ؤؤكو  وادؤؤ  ر ا ؤؤني قؤؤدغ واؤؤ لب  وامؤؤبهت 

باؤه الكقؤه     ك اي  رته لوامتوئف( هدمبب يف  ه قؤدغ نلؤب    ،ؤ ة هفولؤب ض
أنب اةب،ب همف  رأة وضؤمكل بغؤدا هنب سؤه ن اؤن قؤب   امنؤب نب،ك،إلؤب  ؤب ،ظؤف 
و سؤؤؤؤكر وؤؤؤؤو ا،ؤؤؤؤكوي واف وئؤؤؤؤو..   ّل وان ؤؤؤؤم ..  ء  يدلؤؤؤؤن انأؤؤؤؤبر يدؤؤؤؤه مء واصؤؤؤؤكة 

 (.14 ل ةن وامنةن  و ء  لي  ء م لبن  ء ه ردغ ل
ب  ،ؤؤكي أؤؤم  ؤؤو ،مؤؤأ ف امؤؤكل وانكنؤؤل لبقؤؤن ضؤؤ م ،ؤؤفا واشؤؤدخ لو  فوردنؤؤب(  ؤؤ

وامؤؤؤؤؤأ ف واةن ؤؤؤؤؤو.. ،ممؤؤؤؤؤّكل ماؤؤؤؤؤى رلؤؤؤؤؤو قؤؤؤؤؤذ ف ،ة ؤؤؤؤؤب  مذنذؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤ لك هللا  م ؤؤؤؤؤأاه 
(  أض ؤؤم واثبهؤؤب هصؤؤكمف وانكنؤؤل  ؤؤب من وك  اؤؤا واّ ؤؤنّك واف ضؤؤب لتؤؤ  15وان ؤؤأان ل

هلث ؤف وانلرؤؤك   ؤؤب لبادؤؤه   ؤؤب امظؤؤن ،ؤ ّ    إلؤؤب و ض ؤؤبس  مشؤؤّي  ؤؤب واؤؤتلو قؤؤك  
الؤباو   بؤره  لؤك  لدببؤه  ونؤب ا  ؤف و انبي اكألف  هّم ي ئ بنإلب  ؤب و ض ؤبس بب

لؤؤةك ع ببؤؤعامه  ضؤؤعان لؤؤ فع واتةنؤؤن لردؤؤه  ؤؤب وامدؤؤبة    رؤؤك  ب ؤؤو أؤؤب ادّف ؤؤه ماؤؤى هللا 
   ب   ب  ضنمه  يدن ع  اا بنب انل   ضه أم سةبنة   ضى  رنأ، تن.

  ةؤؤؤ   قؤؤؤل وا فمؤؤؤو واصؤؤؤةب ماؤؤؤى للف ؤؤؤب (  واةؤؤؤكنة أتإلؤؤؤب ماؤؤؤى لأ ؤؤؤن(  ؤؤؤب 
امؤّ  تب لؤم  اقة  وامندي  ب ه  ن واة   لؤفي واثبهؤب ن  –واةبلف أم  د واممن 
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وانكونؤؤي وانلمرلؤؤن وامؤؤب  و هؤؤب   أتإلؤؤب    ؤؤف أكاؤؤ  سؤؤ  ،ب أمنؤؤ  قؤؤرى هللا لردؤؤه  سؤؤرو 
 وانةؤؤكة ض ؤؤ  ن ؤؤف سؤؤ  ة ، ؤؤب  واؤؤ ،دب ل امؤؤن  تؤؤف لكمرؤؤ  لض(  نو  ا ؤؤب سؤؤصدبي  

بةؤؤؤؤا وانؤؤؤؤ و س  وان مشؤؤؤؤصدب  واةظدنؤؤؤؤن   ةؤؤؤؤا واؤؤؤؤ    والبقؤؤؤؤن  وانمؤؤؤؤب ف  … 
 (. 16إنو و  وا  ان ل  

  ممؤؤ ث  ؤؤب وانتبسؤؤةن لؤؤؤم ادؤؤب و  أؤؤي   ؤؤبل واممؤؤؤب   لرنبئؤؤه   لرنؤؤب  أؤؤؤم 
واةؤؤباو و سؤؤكأب لبقؤؤن  ؤؤب  تؤؤ   لأصؤؤف(  ؤؤؤ لأ ؤؤن( واؤؤ د قؤؤب   وانفوؤؤت وافئد ؤؤب 

( ض ؤؤؤ  ا)دنؤؤؤف ضلرمؤؤؤب هثؤؤؤفمو لظدنمؤؤؤبي  17اممنؤؤؤي ل ؤؤؤفة   ؤؤؤبل واةف  ؤؤؤن  و سؤؤؤكر ل
 ة أؤؤم ضمؤؤؤبج واةؤؤؤباو و سؤؤكأب أؤؤؤم ا تؤؤؤب  كب،ؤؤف مضؤؤؤ وهنب امثؤؤفمو واشلصؤؤؤدب  واةؤؤؤب  

وان ؤؤؤرن م  ض ؤؤؤ   ؤؤؤ ا واثبهؤؤؤب ،ممؤؤؤ ث لؤؤؤم بةؤؤؤا وط ضؤؤؤبي  ؤؤؤب لوا ؤؤؤةكنان( أتإلؤؤؤب 
 كو،ب ألمرلن أم وام ك  وامب د  ب بةا واندبن،م  أتإلب وامةردو ض ؤ  ،نؤب  لؤب 
وا   د ،ل ه ببف  ة وامةردو وأأف  و ب  )دنؤن واةرؤو ارف ؤو  وانؤفاة اابؤبص  امةردنإلؤب 

لمرؤؤل وانفوضؤؤو وا  وسؤؤؤدنة لؤؤال ي ن،تإلؤؤب أؤؤم و م وئدؤؤؤن ماؤؤى  لبادؤؤن ضمؤؤى  هة ؤؤؤ   ؤؤب أ
 (. 18ار ،دب قك ة ،نك  دن  ب وامف دن وات كمن ه وفهب بأأإلب  وانالأت م ل

لتؤ  ضؤ  ث  - ن  ا تى واثبهب هتب لرى وانرا لل ؤ  واةتمؤت(  و تؤه  اؤب واةإلؤ 
نؤؤو أؤؤم سؤؤتن أؤؤم  ضرؤؤن لسؤؤةكن( واؤؤ د لرؤؤل ابؤؤبع لرؤؤى  اس واننرثؤؤن بةؤؤ  ا –وافضرؤؤن 

واثبهؤؤؤب  ونؤؤؤؤب ا تؤؤؤؤى لرؤؤؤؤى  اؤؤؤّب لإلؤؤؤؤ  هؤؤؤؤ و وطأ ؤؤؤؤف لالدؤؤؤه( لتؤؤؤؤ  ومببؤؤؤؤن وافضرؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب 
(  ؤؤم ل ؤؤ  واةتمؤؤت(  وؤؤبي  تؤؤب ع و، كنؤؤبص أؤؤم )دنؤؤه 19ر( ليدصؤؤو ل1954هؤؤؤ ل1373

والبقؤؤن  ؤؤؤب وامؤؤبكو ونؤؤؤب  ؤؤ    ؤؤؤب هة  ؤؤفعة   ؤؤؤو أؤؤالأم  قؤؤؤبن  أمؤؤ ّ،م  أصؤؤؤر   
 ؤؤؤؤكمف  ؤؤؤؤكنع  لبأؤؤؤؤو اصؤؤؤؤبا  واةف  ؤؤؤؤن أمؤؤؤؤ ن ضؤؤؤؤب ر  أمكوضؤؤؤؤي وؤؤؤؤفمو  هؤؤؤؤّكو  ماؤؤؤؤى  ه

  و سكر. 
  ةؤؤؤؤ  ،ظؤؤؤؤفة لبأؤؤؤؤن لؤؤؤؤم أظإلؤؤؤؤف واممؤؤؤؤبج  ؤؤؤؤب لأ ؤؤؤؤن( أؤؤؤؤم ألمرؤؤؤؤل وطن ؤؤؤؤب  

( ،ت رؤؤؤو واثبهؤؤب  ؤؤب  قؤؤؤل و،مدباؤؤه ماؤؤؤى  20 النؤؤب هو ض ؤؤ  ادؤؤؤو لتصؤؤف واشؤؤةب ل
وان ،تن وانتؤّك ة  ؤّكوص   مؤفوع ،مؤأاو  ثفمؤبص    ضدؤبص  يدشؤفي ،تؤب ب وات ؤب لأمنؤ و( لب( 

 و ببؤف  أؤم وء،ؤ أبج واف ضؤب وانشؤف   ؤب يؤكل قؤكيدن  أبؤى  ب ل ب  وهّ 
  إلؤؤؤب واثبهؤؤؤب اشؤؤؤ ك ماؤؤؤى   سؤؤؤكل هللا لب( ضؤؤؤبل وطأؤؤؤن و سؤؤؤكأدن  يدة ؤؤؤب قؤؤؤك ة 
نبهنن لم  ضي وان ؤرن م وانملرؤل همؤف وضؤمكل ا    ؤب ا    و  هةندؤن   ؤو اةؤّفج 

واثتد ؤب لم  ضي و سكر  ب لوامتوئف( لبقن  ف   وءضمكل والف، ؤب  ،شؤبره 
 ؤؤؤب قؤؤؤلك  ضؤؤؤةلب  و انؤؤؤبي  واةد ؤؤؤ ة أؤؤؤم وامتوئؤؤؤفم م لبقؤؤؤن أؤؤؤتإلو واشؤؤؤةب   مي 
واشةب   ب وامتوئف سف  اه لدره.. لؤ ثكع  ؤب ،ل ؤه   ؤب أدّكأبهؤه أؤم هؤب مخ  اذؤن 

مؤؤم..  ؤك انةؤأ ببانمب ؤؤو وا ،تدؤن  ء ،ؤؤف ن    ان   ن،ؤم   أقؤة  هرن ؤؤ وص اؤ ا ب    نو  



- 57 - 

اؤؤدو  ؤؤب أ ؤؤب  ك وأل ؤؤف أؤؤم  –. اؤؤب ض  ؤؤب هللا وان ؤؤب    ء ،فلؤؤكد لتؤؤ   وؤؤف هللا.
رةدؤؤؤؤن وانألدلؤؤؤؤ م ا  انعدؤؤؤؤب  واألدب ؤؤؤؤن.. اؤؤؤؤدو  ؤؤؤؤب أ و سؤؤؤؤا وا ،تدؤؤؤؤن مء ا تؤؤؤؤب  والدؤؤؤؤفو  
 واةنبل  قؤذب  وانؤكيل م.. مي لؤةببا  ؤب وامتوئؤف اؤو ادؤ ر أؤم وطلنؤبل لشؤف أؤب 

 د نّ أؤه لؤؤةب  اّد ، ؤب ات دؤؤه  ؤب وامتوئؤؤف   إي الؤ ل نا ؤؤو لرؤى  اؤؤا هؤ و واتهؤؤّك واؤؤ
هنمؤؤب  بؤؤؤه واثتد ؤؤؤن.. مي وان ؤؤؤب   ف ؤؤؤف ضؤؤؤّفة ضدؤؤبص   اؤؤؤدو  إلؤؤؤب   ؤؤؤبل امّ  ؤؤؤكي واؤؤؤ ،م 
ارتؤؤؤؤبس مء نرؤؤؤؤ كص   اثؤؤؤؤم وان ؤؤؤؤب   وامؤؤؤؤفة اابؤؤؤؤبص ء اذشؤؤؤؤبهب واشؤؤؤؤةب    إادؤؤؤؤا ،شؤؤؤؤ ك 
واشؤةب   وطئنؤؤن  واةرنؤب   وانؤؤف ّ م    ؤبل وا ؤؤف  واصؤكيدن واؤؤ ،م لرؤف   واؤؤبهو أؤؤم 

ضباتؤؤؤب وا ؤؤؤ  ن  هؤؤؤ هك ،ب  ؤؤؤب أ ؤؤؤ وي وطلؤؤؤك   أةؤؤؤب،ب واف ب،دؤؤؤن  واإلؤؤؤ ا   إادؤؤؤا ،شؤؤؤ ك
 (. 21 وام ،م.. ل

ه ع واف من وادبهنن امبل وان رن م لنكأؤبص  وامتوئؤفم م لصكقؤبص اأكهؤب  ؤكل 
وانكنؤؤؤؤل  ؤؤؤؤب وامؤؤؤؤفر وات ؤؤؤؤكد   يؤؤؤؤكل وافسؤؤؤؤبان وانمن اؤؤؤؤن وامؤؤؤؤب لؤؤؤؤّدف رفمدإلؤؤؤؤب ماؤؤؤؤى  

كب  ؤؤب ملؤؤك  وادرؤؤك  ل ؤؤف واةؤؤباو بلبؤؤو و انؤؤبي وادؤؤّكد  واصؤؤ    واملؤؤب،ب  و لؤؤ
كرنؤن هللا   سؤبان و سؤؤكر وطأؤف واؤ د  اا أةؤؤه  ؤب  ونةؤه هدصؤؤ فوص و  ؤفوص  ؤب واملؤؤبز 
لرؤؤى  فمؤؤو وافسؤؤبان وانمن اؤؤن  ا فهؤؤب  ؤؤب واتلؤؤكس  هأ  فهؤؤب  ؤؤب ضدؤؤبهإلو   نؤؤ   رؤؤغ بؤؤه 
واشؤؤؤ ئ  ؤؤؤب هؤؤؤ ع واف مؤؤؤن وادبهنؤؤؤن ن  ؤؤؤؤن ال ؤؤؤو ارنؤؤؤف    إلؤؤؤب اي  ضؤؤؤي و سؤؤؤكر  ؤؤؤؤب 

وانؤؤؤّ  لوامةشؤؤؤ فد( وان ؤؤؤدمب واذف ؤؤؤب واؤؤؤ د ، لنؤؤؤه  وامتوئؤؤؤف  ؤؤؤب ضؤؤؤبل ل ؤؤؤك  اأؤؤؤبر
وءضؤمكل   نؤؤ  قؤؤ   أتؤه هؤؤ و بلةؤؤو   مؤن أألبادؤؤن طأمؤؤه   رتؤه وامتوئؤؤف واؤؤ د ،فمؤؤ ع 
 رتبص ضفوص  همكفو واةد  ة  ؤب وؤو واتلؤكس   ؤب وؤو وانكونؤي   همؤ  اإلؤب و،ة بسؤبص  ردؤبص 

ل ؤؤب   وا ةدؤؤب   نوءص  ؤؤب ضدؤؤبة  ندؤؤي واتؤؤبس  سؤؤركوإلو لؤؤةبببص  لؤؤ كلبص أؤؤم ألمرؤؤل وا
ا كن قك  و سكر  )دنه  ب سركك والفن  هلث فع  مؤممّ و  ؤب ر دةؤن لكنمؤه بؤب  

  واتبس   وانكنل أم هب مله  و،منبئهة واةف ب وار بي و سكأب واةد  ة.
ف ؤف اي واتؤأس ء ان ؤا  مك  ؤب واثبهؤؤب ضمؤى واتإلباؤن   نؤم ا،دؤبض و ضةؤؤبط 

ا هت ألؤو أؤم  دؤن  ؤب هللا   ضنمؤه   ه ؤ ا هث ؤف  هؤك  اك وس وادأس هرك   كو   اأو ه  
،مكسؤؤؤؤو ببافسؤؤؤؤكل لب( اأؤؤؤؤكص  ؤؤؤؤب اي ،تدؤؤؤؤ  هللا اأمؤؤؤؤه أنؤؤؤؤب هؤؤؤؤب لردؤؤؤؤه أؤؤؤؤم و،م ؤؤؤؤبط 
 هلّرؤل  لبؤؤكي اكسؤؤمةنب   هةندؤن اؤؤه ماؤؤى  واتإلؤكض  وام ؤؤك    اي ،ةّصؤؤف لؤؤةب إلب 

  كضةه  مفل ع ماى  وال ف  اه  اكرته  لد  هه و سكأدن. 
،تؤؤؤن وانتؤؤؤك ة( وهؤؤؤمّو واثبهؤؤؤب لؤؤؤكل لن ؤؤؤن ااؤؤؤبر بؤؤؤبانكوني هتؤؤؤب  ؤؤؤب أم ؤؤؤن لوان 

وامب ملدن   أم   تإلب أدؤب ف واصؤمببن  وطئنؤن   كقؤل  اؤا  قؤلبص  يدةؤبص  أممّ  ؤبص 
بلدباه  لةك ع قك وص أم ملةبي واكضب  و،مشؤب  وافسؤبان وانمن اؤن   ةّ ؤف  ؤ اا لؤم 

ل ؤؤه انسؤؤكر ضؤؤّو ن،تؤؤب لن ؤؤو   وسؤؤمة ون قؤؤك ب اؤؤ ا واثبهؤؤب   ضؤؤّب أ ؤؤ م  ؤؤب ،
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 وان ؤرن م  كرنؤب نالؤف  ؤك   ؤفا أ ،تؤن  سؤكل هللا هلّ رؤف اي وؤو لؤ ف أتإلؤب ،إلنؤو 
 ب ا ،بة هتب هشف ف  ردب  س   واثبئتب  ا  اضؤ و أؤم اقؤمببه  ؤب ،ؤكر أؤم وطاؤبر  
هتؤؤب  نؤؤل وافسؤؤكل لردؤؤه واصؤؤكة  وا ؤؤكر أكادؤؤب   إلؤؤه لؤؤ ف وان ؤؤم  وامؤؤفور  وكةؤؤبص 

و ةبص أتمصؤفو  هتؤؤب يؤّو نوعدؤؤبص ماؤى  ّه بإ ،ؤؤه  سؤؤفو ب سؤب  و  أؤؤم هتؤب هؤؤّب فب مؤبص أؤؤ 
ي ،رلؤؤي ،ل ؤؤه وطل ؤؤف  مرممؤؤو بؤؤباف  و اهللا اؤؤؤه أت ؤؤفوص أؤؤ ا لشؤؤف سؤؤتكو   هتؤؤب لؤؤب  

وطلرى   هبّو   ؤ ع واشؤفم  انؤ س بدةؤن لرؤى   ؤه وط ض بةؤ  واثنةؤن  أؤم هتؤب 
 (. 22للّةف ا،كو   سبان ضّكاف وط ض ا رإلب وتإلب هب  اك و   وانة ركي 

ه ؤؤؤ و رباؤؤؤف  نلؤؤؤن واذ ؤؤؤ فد اكألؤؤؤف  ؤؤؤب هؤؤؤ ع وانم ؤؤؤن أؤؤؤم  ضرمؤؤؤه  ؤؤؤب واةدؤؤؤبي 
واند سؤؤؤؤن   أسؤؤؤؤإلب  ؤؤؤؤب وامؤؤؤؤ ،  لتإلؤؤؤؤب   صؤؤؤؤك  أؤؤؤؤب ارةدؤؤؤؤبي واند سؤؤؤؤن أؤؤؤؤم ا ؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب 
وامبؤؤؤب ة و سؤؤؤكأدن  ونؤؤؤب  قؤؤؤ  ببهمنؤؤؤبر  وضؤؤؤ  واةكنؤؤؤب  هتؤؤؤبك  ؤؤؤ م ا تؤؤؤب  وطأؤؤؤن 

الؤكو    ؤ م واتؤبس  أؤب و سكأدن   أب انسؤكر أؤم ن   م، ؤب،ب الكنؤب  ؤب م وبؤن و
اؤؤه اابؤؤؤبص أؤؤؤم ن   همفمؤؤؤفد  امؤؤؤّف  وانؤؤؤف  أؤؤؤم سؤؤؤر بي واإلؤؤؤكا  مةبؤؤؤ ع  ؤؤؤب   ؤؤؤا 
وانةؤبنة اذ ؤؤف هللا. أؤؤم هتؤؤب ، ؤف   ؤؤب  وكفهؤؤه  رتؤؤه لوامتوئؤف(  ؤؤب وؤؤو أتةؤؤفج    ؤؤ ،م 
وءسؤؤؤؤمةنب     ف هؤؤؤؤه  واشؤؤؤؤةب   و،صؤؤؤؤدبله  فؤؤؤؤفو و  وانممرؤؤؤؤ م    وسم ؤؤؤؤكر   ؤؤؤؤب  

فهو اذؤؤت  والثؤؤف وءسؤمةنب د  ردنتمؤؤه وا دبسؤؤدن   ؤؤك أألدلؤن أؤؤم أمؤؤبأ م  ارةؤب   ف ؤؤ
 ،الّأكي ضمى وان ب  . 

كنب ،رك  ببطئنن أم  إلن الفا لرى ا ا ا واؤ ،م هرإلؤ إلو نشؤك  وامدؤبة واؤ ،دب  
 أؤؤتإلو أؤؤم لؤؤبا إلو أؤؤم واممؤؤبج لوامتوئؤؤفم م( ا،ل ؤؤإلو واؤؤ ،م  ؤؤب  و ماؤؤى  وامؤؤّج أؤؤم 

ال ؤؤفوص  ؤؤب   رؤؤن واؤؤ ،كي  ن ي وسؤؤمة ون أؤؤبند    ضؤؤب ببالصؤؤكب    ؤؤدئ بةبؤؤإلو 
ض ؤؤؤ  لؤؤؤذرف بةبؤؤؤإلو لنردؤؤؤن ونمتؤؤؤب  واإلؤؤؤ واب لؤؤؤم وامأأؤؤؤو  ؤؤؤب يؤؤؤكل أؤؤؤب هؤؤؤكضب بؤؤؤه 
وطأبكم واند سن  ضمى  اا واكوض  أم هالء  واممبج اةكن  ضؤ ع بنؤب ،ممؤب   لشؤف 
ضدبئؤؤؤب أمشؤؤؤكة ب أل ؤؤؤف أؤؤؤؤم وطلؤؤؤدب   أألؤؤؤو  واثؤؤؤؤال س  وا ؤؤؤال س  والةبن ؤؤؤب  وا ؤؤؤؤة  

 ى  وطكلبي  ،ل إلب. (   و ضم23 وانتبنل  واألدب  ل
 هك ا اا بد   أب وبي أتلةكص بنؤب هؤكضب بؤه وطأؤبكم واند سؤن  ؤب واؤتلو وؤبي 
أإلنكأؤؤبص بنظؤؤبهف واملرؤؤل  ؤؤب وان ؤؤرن م  أةب،ؤؤبهإلو  سؤؤ مدن هةؤؤبأرإلو أؤؤي لؤؤةبئفهو 

 وا ،تدن  ء  ف   ب  اا   م وامتوئفد  سكوع. 
و ا   ؤب أشؤبلفع  هك  ب همر ره يؤبهفة   قؤلإلب ا   ؤب ه رةؤه ماؤى   ونؤي  ؤ ،

 اضبسد ه وانلمرلن ،ةدب نوئنبص لرى قك ة  رته  ؤب  هتؤه أدب ،ؤب  ؤ م  ونؤي و سؤكر 
 ؤؤب لواةف دؤؤن وا ؤؤةكنان( ا  ف فهؤؤب   ضؤؤبل واشؤؤةب وامتوئؤؤفد اةؤؤب،ب همؤؤف وءضؤؤمكل 
والف، ؤؤب أم رةؤؤبص نوئنؤؤبص ماؤؤى  ضؤؤبل اض ؤؤم ا ؤؤبئف وطن ؤؤب  واةف دؤؤن  و سؤؤكأدن  أؤؤم 
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اذمتو امظب  هأاده والثفد    ؤ ع واف ضؤب  ؤب واةدؤبي واند سؤن    تإلب لوامتوئف(  ثبي
ا رؤؤؤك  بلبادؤؤؤه رباةؤؤؤبص واإل واؤؤؤن ط تؤؤؤب   رتؤؤؤه وؤؤؤب ،تإلبؤؤؤكو أؤؤؤم سؤؤؤةبهإلو  و دؤؤؤب أؤؤؤم هللا 
واتصف ا ،ته و سكأب  ب وامتوئف   اذؤن وادؤفئي وامؤب وضؤ إل هب وانممؤّو والف، ؤب  

 وات واب.  ءضدإلب  ب وو وانكوني   ب وان ب    وان و س وامفة   
م،ؤؤؤه قؤؤؤك  أؤؤؤم وطلنؤؤؤب   أؤؤؤم وامؤؤؤب مخ  اةّ ؤؤؤف لؤؤؤم وء،منؤؤؤب  وطقؤؤؤ و الأؤؤؤن 
وامتوئفمؤؤؤن واةف دؤؤؤن وان ؤؤؤرنن  قؤؤؤك  ان،ؤؤؤؤب ألّثؤؤؤف أتبضؤؤؤو لؤؤؤب  بشؤؤؤف   ،ظب ؤؤؤؤن  
أمبه وص بدرنه  لرنه  لنره   أب  ،ظدلبص  ب لباو و، ردؤف هثمتلؤه واكسؤبلن  ممفو ؤي 

 والدو وطق رن  ه لك والدو واإلم تن.
 

 
 وامش ه 
  واصؤؤبن   ؤؤب   دؤؤي واألؤؤب،ب 6  سؤؤتنة 2سر ؤؤرن 250،شؤؤف   ؤؤب لواةصؤؤبئف( و مؤؤ و  أؤؤم واةؤؤ نة  -1

لؤكول  24  واصؤبن   ؤب 7  سر ؤرن سؤتنة 267(  و،مإلب  بباةؤ ن 1952هؤ لنا ن ف 1373
 ر(.1954 كوي  25هؤ ل1373

 ؤب  ن  همؤ ث واثبهؤب أؤفه م الؤفم م لؤم هؤ ع وافضرؤن  ؤب ف ؤف هؤ و وا ؤدب   وؤبي ض ،ألؤه  
مضؤؤ وهنب لرؤؤى لؤؤ و هذ دؤؤن قؤؤمصدن بةتؤؤكوية  أصؤؤف واشؤؤلددن همملؤؤو بباثشؤؤب ن و سؤؤكأدن 
وامتوئفمن  ض   هم ث لم بةا أظبهف وءسملةبل  ب لأصف( لبقن هرا واملرن وامؤب 
انبأإلؤب واشؤؤدخ لأمنؤؤ  واةشؤ ف و  فوردنؤؤب( ارك ؤؤ . ،شؤف واثبهؤؤب هؤؤ و  ؤب ضردمؤؤ م أؤؤم  فمؤؤ ة 

( 1952سؤ من ف  11هؤؤ ل1373أمفر  2  واصبن   ب 240لواةصبئف( وط اى  ب واة نة 
 -ه ؤ و اقؤك –سؤ من ف  25هؤؤ ل1373أمؤفر  12  واصؤبن   ؤب 241 واألب،دن  ب واةؤ نة 

 ر(.1953
اأب  ب وانفة واألب،دن  د  وبي ض ،أله أفهة بص ببان ب  واةبر افضرن     واثشب ن  ب،مإلى ض ،أله  

ن   ،شؤؤف هؤؤ و واد ؤؤو  ؤؤب أمرؤؤن واثشؤؤب ن هتؤؤب  ؤؤب لأصؤؤف(  هفوؤؤت واثؤؤكر يدؤؤه لرؤؤى واثشؤؤب 
 ر 1954ا فمو  –أم وا ر رن وام ، ة  ل ن أب س  1وامتوئفمن لوامدبة(  نوة 

 ،تةذب اي ا،ةه هتب ماى  ولمنبند  ب ه و وانكضكي بش و هبر لرى ومب ب وء ت مة  
بأندؤن  وهمبهب  وافضبا م وامتوئفم م  ب وافضرن واةف دن وام ،ألن  ن،ؤكوي وان  كلؤب  وام -

 . 1995وامتوئف 
 . 1995واش و  واصك ة  ب وافضرن وامتوئفمن وام ،ألن  نو  وطأن  وامتوئف   -

 2 ا،إلؤؤب ببامردؤؤن وامؤؤب ال  ؤؤف  نؤؤوة  1هؤؤف)دو وامردؤؤب   ؤؤب لواةصؤؤبئف(  ؤؤ ا ببامردؤؤن  نؤؤوة    -2
  تنؤب لؤؤ ن وامردؤب  ه ؤؤي لشؤفة ء اكألؤؤف   لؤب همةةتؤؤب اؤ اا لألف،ؤؤب لرؤى ل ؤؤأ وامؤف)دو ض ؤؤ  

أم وامردب    رو ا م اه   كن اقكص  ض   هةةف وامردن  15إلب ن و واممفمف لم  نوة س
   ةؤؤؤ ن 267( وامؤؤب ،شؤؤؤف   ؤؤب واةؤؤ نة 14  وامردؤؤن ل268( وامؤؤب ،شؤؤف   ؤؤب واةؤؤؤ نة 16ل

وامردب   ونةبص م ي ه ي لشفة ضردن   إي  ا،تب وامف)دو  ب وامفم ة ،تمإلب بمردن همنو  نوة 
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20. 
( أم وءلمةب  اة ر   كنهب اقك ونب سؤةدف و لؤب ة  ؤب واإلؤبأف 15ن لأي مسدبط وامرد  -3

 وا ب و هتب.
نا ؤؤؤن ف  11هؤؤؤؤ ل1373  دؤؤؤي واألؤؤؤب،ب  5   ؤؤؤب 250  لؤؤؤ نة 6  سؤؤؤتن 2واةصؤؤؤبئف  سر ؤؤؤرنة   -4

 ر(. 1953
هؤؤؤؤؤؤ ل ؤؤؤؤؤؤب،لب 1373  دؤؤؤؤؤي واألؤؤؤؤؤب،ب  26   ؤؤؤؤؤب 252  لؤؤؤؤؤ نة6  سؤؤؤؤؤتن 2واةصؤؤؤؤؤبئف  سر ؤؤؤؤؤرنة  -5

 ر(.1954
 ؤؤب،لب  8هؤؤؤ ل1373 نؤؤبنا وط اؤؤى  3   ؤؤب 253  لؤؤ نة 6  سؤؤتنة 2واةصؤؤبئف  سر ؤؤرنة  -6

 ر(. 1954
 ؤب،لب  15هؤؤ ل1373 نؤبنا وط اؤى  10   ؤب 254  لؤ ن 2  سؤتن 2واةصبئف  سر ؤرنة  -7

 ر(. 1954
 ؤؤب،لب  29هؤؤؤ ل1373 نؤؤبنا وط اؤؤى  23   ؤؤب 256لؤؤ ن  2  سؤؤتن 2واةصؤؤبئف  سر ؤؤرنة  -8

 ر(. 1954
هؤؤؤؤ ليدلؤؤؤفد 1373 نؤؤؤبنا واألب،دؤؤؤن  1  واصؤؤؤبن   ؤؤؤب 257نة واةصؤؤؤبئف  سر ؤؤؤرن  ب،دؤؤؤن  لؤؤؤ  -9

 ر(. 1954
يدلؤؤفد  12هؤؤؤ ل1373 نؤؤبنا واألب،دؤؤن  2  واصؤؤبن   ؤؤب 253  لؤؤ نة 2واةصؤؤبئف  سر ؤؤرنة  -10

 ر(. 1954
كؤؤبي لرؤؤى ن ؤؤ  وامدؤؤبة ضؤؤ م  مؤؤب ة واثبهؤؤب ار ؤؤةكنان  هؤؤك ب بةؤؤ  انؤؤو أؤؤم سؤؤتن  لؤؤب  ،مؤؤك  -11

 ر(. 1953-1880 كث  سةة م ستن ل
لؤؤب  ،مؤؤك سؤؤةي  سؤؤم م سؤؤتن  1964   هتؤؤب ل طلدؤؤه يدصؤؤو سؤؤتن 1953لرؤؤل ابؤؤبع سؤؤتن  -12

 ر(. 1969-1902ل
يدلؤفد  26هؤؤ ل1373 نبنا واألب،دؤن  22   ب 260  ل نة 6  ستنة 2واةصبئف  سر رنة  -13

 ر(. 1954
 5هؤؤؤؤ ل1373 نؤؤبنا واألب،دؤؤن  29  واصؤؤؤبن   ؤؤب 261  سؤؤتنة لؤؤ نة 2واةصؤؤبئف  سر ؤؤرنة  -14

 . ر(1954أب س 
هؤؤؤؤ 1373هؤؤؤ ل1373  ؤؤب  6  واصؤؤبن   ؤؤؤب 262  لؤؤ نة 2  سؤؤؤتنة 2واةصؤؤبئف  سر ؤؤرنة  -15

 ر(. 1954أب س  12ل
هؤؤؤؤ لأؤؤؤب س 1373  ؤؤؤب  13  واصؤؤؤبن   ؤؤؤب 263  لؤؤؤ نة 6  سؤؤؤتنة 2واةصؤؤؤبئف  سر ؤؤؤرنة  -16

 ر(. 1954
هؤؤؤؤ لا فمؤؤؤؤو 1373لؤؤؤنةبي  6  واصؤؤؤؤبن   ؤؤؤب 266  لؤؤؤ نة 6  سؤؤؤتنة 2واةصؤؤؤبئف  سر ؤؤؤرنة  -17

 ر(.1954
ا فمو  16هؤ ل1373لنةبي  13  واصبن   ب 267  ل نة 6  ستنة 2واةصبئف  سر رنة  —18

 ر(.1954
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( لرؤل الؤبع  وفم ؤو  ؤب أكب ؤب    نؤب 1975-1906يدصو  ؤم ل ؤ  واةتمؤت ئل سؤةكن ل -19
 ء هتول فبأبن.

ا فمؤو 23هؤؤ ل1373لؤنةبي  20  واصبن   ؤب 268  ل نة 7  ستنة 2واةصبئف  سر رنة  -20
 ر(.1954

 ر(.1954أبد 15هؤ ل1373 أببي  12  واصبن   ب271  ستنة 8واةصبئف  سر رنة —21
أبد  28هؤ ل1373 أببي  26  واصبن   ب 273  ل نة 6  ستنة 2واةصبئف  سر رنة  --22

 ر(.1954
ا فمؤؤؤؤؤؤو  28هؤؤؤؤؤؤؤ ل1373لؤؤؤؤؤؤنةبي  20   ؤؤؤؤؤؤب 268  لؤؤؤؤؤؤ نة6  سؤؤؤؤؤؤتنة 2واةصؤؤؤؤؤؤبئف  سر ؤؤؤؤؤؤرنة  —23

 ر(.1954
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 ( ان أبو اليقظ) 

 من أعالم الفكر القومي.. المغمورين 
 
 

و سؤؤؤكأب( اممؤؤؤو وانلثؤؤؤؤف  – ؤؤؤ م وكوةؤؤؤه أؤؤؤم الؤؤؤكر والثؤؤؤف وادؤؤؤكأب لواةف ؤؤؤب 
وامتوئؤفد واشؤؤبلف واصؤملب لا ؤؤك واددظؤبي( أ ب،ؤؤن أةم ؤفة  اتبؤؤباه بباثرنؤن واشؤؤمبلن 
 لرى وام إلن و لكأدن  أدب لؤب نؤكا واةذؤب وءسؤمةنب د والف، ؤب  بندبءهؤه   شؤةفع 

 ب قمله واةف دؤن وانمكضدؤن  ؤب قؤ   هب  و،مشؤب هب   ؤك هثؤبن ه ؤدئ  وضؤ ة لؤإل  ة 
ضمى هلرلإلب الف اإلب ضبأرن وافوان ،ل ؤإلب  بؤباةتر  و قؤفو  واؤ د ء ،رؤ م اأؤبر ننؤي 
وادؤؤؤؤكو  وءضمكادؤؤؤؤن   هؤؤؤؤب هصؤؤؤؤبن  هؤؤؤؤ ع واصؤؤؤؤمدلن   هنتؤؤؤؤي  ب،دؤؤؤؤن   هلتؤؤؤؤو  باألؤؤؤؤن  

واةف ؤؤؤب   وانكنؤؤؤل واتبؤؤؤباب  واؤؤؤ د ء  هكضؤؤؤو ،بلؤؤؤفهب  و واصؤؤؤك  وادؤؤؤكأب  وادرؤؤؤو 
ا ؤؤؤؤب ر  ء ،إلؤؤؤؤبني    أل ؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب والتؤؤؤؤ   ضمؤؤؤؤى ئلؤؤؤؤف أؤؤؤؤب  ؤؤؤؤب لوامنةؤؤؤؤن( أؤؤؤؤم ربنؤؤؤؤن  

  إأ ب،دب . 
 اؤؤؤ  لم ؤؤؤفوردو ا ؤؤؤك واددظؤؤؤبي  ؤؤؤم وامؤؤؤبج عد ؤؤؤى( بن ،تؤؤؤن لوادؤؤؤفو ة(  ؤؤؤب وامتؤؤؤك  

ر( ض ؤؤ  هردؤؤى أةبنئؤؤه وط اؤؤى  ؤؤب وامةرؤؤدو  سؤؤب ف بةؤؤ هب ماؤؤى  1888وامتوئؤؤفد سؤؤتن ل
ر(  مؤكّاى  ئبسؤن واةةألؤن وا  وسؤدن 1912ض   واممو بمبأي لواتممك،ن( سؤتن للهك،و( 

ر( أنب سؤؤب واثمببؤؤن  واتشؤؤبط وا ؤؤبا ب    ةؤؤ  وامؤؤب مخ وانؤؤ وك  1925  إلؤؤب ضمؤؤى سؤؤتن ل
أت  ض م لبن ماى  لوامتوئف( اننب سن واةنؤو  واتبؤبل بدرنؤه  ا ؤب،ه  ؤب واصؤمب ن  

-1926  لؤكل  ؤكث لشؤفة سؤتن ل أق    ب ه و وانبنب  ل نب،ب  فوئ ( لف دن
ر( اد أتؤؤ  لكنهؤؤه ضمؤؤى ملؤؤكي لوامؤؤف  واةباندؤؤن واألب،دؤؤن(  هرؤؤا وامفوئؤؤ  هؤؤبة 1939

ل وند أ ؤؤؤؤتو (  لأ ؤؤؤؤتو (  لوانذؤؤؤؤف (  لواتؤؤؤؤك (  لواة ؤؤؤؤمبي(  لوات ؤؤؤؤفوس(  لوطأؤؤؤؤن(  
لوالفنؤبي(  ثؤبي ورنؤب ا نؤل اؤه وءسؤمةنب   وضؤ ة اقؤ   هؤك الؤفا  ،بؤبءص  همؤ ابص  

لرى ضّو قؤملب   ّ نؤب  ؤ ا ،مثؤكي ا اؤه  أتؤ  قؤةبع   دؤ  ئ،ؤو أؤم ،ل ؤه  ن  هكّ ف 
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أ كء ادب ر ادفو ة وامفوئ   وانمك  واةف دن..  ممؤببي  ؤتإلو.. الةؤب  واؤكرم واةف ؤب  
 وام ؤؤك و  وا ؤؤفمةن وامؤؤب وؤؤبي انؤؤّف  إلؤؤب واةؤؤباو ئ، ؤؤ    نؤؤ  هؤؤفك أالالؤؤب  ألمرلؤؤن   ؤؤب 

 لةفد  ب  تا،م و ت م.  والده  وامب مخ  وطن   أم اهنإلبة ن،كوي
  ؤؤب هؤؤ و واؤؤؤ ،كوي ،ل ؤؤه ه ؤؤو لرؤؤؤى وادؤؤب   هنؤؤكر لوامتوئؤؤؤف(  واؤؤكرم واةف ؤؤؤب  
 واةؤؤؤباو و سؤؤؤكأب ل ؤؤؤف ألمرؤؤؤل ان ؤؤؤبر واؤؤؤ ،كوي  هنؤؤؤكر أةب،ؤؤؤبة لوامتوئؤؤؤف( وءضؤؤؤمكل 
ا ءص   وانؤؤؤالوأفو   ب،دؤؤؤبصة أألؤؤؤو هنؤؤؤكر واةؤؤؤباو و سؤؤؤكأب  ونؤؤؤب ا ؤؤؤو ،بؤؤؤبل لوامتوئؤؤؤف( 

ر(  ؤفاا  ؤب  اؤا ،صؤؤفو 1962ر(  و،مصؤب هب  ؤب ل1954ن ف ل  إلبنهؤب  ؤب  ؤك ة ،ؤك 
لف دؤؤؤبص لبأؤؤؤبص   ؤؤؤب لوانذؤؤؤؤف ( أألرنؤؤؤب هؤؤؤك و،مصؤؤؤؤب    ونة وء،منؤؤؤب  امبؤؤؤب ة لتكو،إلؤؤؤؤب 

واةف دؤؤؤن(    ضإلؤؤؤب لو سؤؤؤكر( ضؤؤؤ م وب،ؤؤؤف أنب سؤؤؤن واةد ؤؤؤ ة هةؤؤؤب،ب واةتؤؤؤل  مةؤؤؤب،ب ل
 إلؤؤب  ن  و،ؤؤب هؤؤ  مو واةف دؤؤن وانكضدؤؤن  وامبؤؤ  و أؤؤم وءضؤؤمكل  ونؤؤب لب،ؤؤف واد ؤؤكن لر

لرى وطا تن   أدبء   نصبئ   ب ومؤب  ن  مؤب    ثب،ؤف لاذؤن واةؤف (  لوادؤفئي( 
ا اؤؤى  مإلت ؤؤن واشؤؤبلف لط ؤؤب واددظؤؤبي(  ؤؤب وا ؤؤكر وافوبؤؤي أؤؤم ملؤؤكي  نؤؤل وادمؤؤبل  ؤؤ م 
وانمبهؤؤؤ ،م وامتوئؤؤؤفم م لاد  ؤؤؤدف واممفمؤؤؤف واؤؤؤكرتب(  لوامؤؤؤدف والف، ؤؤؤب وانممؤؤؤو( 

 ر(. 1962لإلف لأب س  ض م نبل  ب واألبا   واةشفمم أم
   ج اد ااااااااا   فبو  اااااااااا ا ثماااااااااار    شااااااارا لميرمناااااااا  فااااااا  د ااااااا  
  ماااااان  عااااااا   ااااااابا لةفياااااااود قااااااارار    شااراا لااا ليااة العر مااة لاا  ل اان
  لحفتاااااااب مااااااان   بينناااااااا   ااااااارار     أل ااا   ااااقنة الااال د   ن  ااا 

   جااااار الدااااا مة   ا ت ااااا   كااااا ار     ةينبةااااق  لااااب المفيّاااا  إ ا باااا ا 
تب واألؤك د ،ل ؤه رّةؤو لا ؤك واددظؤبي( نصؤ  هه و لكو،دؤن ماؤى   إل و وامّو واؤكر

ة اأ ؤؤف لؤؤةفو  وانذؤؤف  واةف ؤؤب لأمنؤؤ  واة ؤؤ  ئل لردلؤؤن( أةرتؤؤب و هةؤؤبط واإلؤؤّو واؤؤكرتب 
بؤباإلّو واشلصؤب اؤ ا وطنبؤب  واشؤف ب  واؤؤ ،م اندشؤكي ا ؤفو  اأؤمإلو واث ؤفا  واصؤؤذفا 

لا فمؤؤؤو( أؤؤؤم سؤؤؤتن أةؤؤؤبص  اهفوضإلؤؤؤب   ك ؤؤؤ و،إلو     ؤؤؤو أشؤؤؤبلفهو   أضؤؤؤب   ؤؤؤب لؤؤؤإلف 
 ر( ألبرةبص واشبلف لأمن  واة  (ة1962ل

  ه ّاااا بناااا لاااا عنااا لي  لندااامعن    ااااوت العر مااااة ماااان رماااا  الصااااحرا 
   تعااااااد  ر ااااا  لةج احااااار   ر اااااا     لوا  ااااااااااااا   رسااااااااااااالة الشاااااااااااااعرا  

سؤّمو واشؤؤبلف هؤؤ ع و  ونة  وطلؤؤكو   ؤؤف   والمؤكة  واشؤؤةب   هؤؤك واؤؤ د بؤؤب   ؤؤب 
نؤؤف  ورؤؤؤه ئأؤؤبل ء هدؤؤل اأبأإلؤؤؤب ضؤؤ  ن  ؤؤؤب لؤؤتة لوامتوئؤؤؤف( وافوبةؤؤن  وا ؤؤةة م أؤؤؤم واة
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  هد ر وطأن واةف دن  و نهب هب. 
ف ؤؤؤؤف اي واكونؤؤؤؤي واةشؤؤؤؤي  ؤؤؤؤب ضدبهتؤؤؤؤب ا مؤؤؤؤم وآلأؤؤؤؤبل   منؤؤؤؤّت  وطلؤؤؤؤكو   مؤؤؤؤ أب 

 وادرك    م دئ أإلدبن  و  فة ،ب  ن. 
هؤؤك واكونؤؤي واؤؤ د أؤؤب ا ؤؤ  اي اؤؤّل واشؤؤبلف يدؤؤه قؤؤنف و  ؤؤب   همبهؤؤو أفمؤؤب  

غدا    دئ أفمبؤبص  أدةؤ وص  ض ؤدو   مؤه بن ،تؤن لوادؤفو ( ض ؤ  ادؤب  هةمدو ضباا ب
( بةؤ  ،بؤبل  ثؤفد ركمؤو  اسؤإلو بؤه  ؤب وامدؤبة وطن دؤن  1973أب س  30 ّ ه  ب ل

 تألؤؤفع    شؤؤةفع واؤؤ د ء الب نؤؤه يدؤؤه  رتؤؤه   نبؤؤباب أممنةؤؤه  ضمؤؤى  هؤؤك ،ممؤؤّ ث  ؤؤب 
 رتؤؤؤه   وآل ؤؤؤب  وامؤؤؤب اأؤؤؤك ع واشلصؤؤؤدن   و لكو،دؤؤؤن    ؤؤؤ وف مبؤؤؤبي وءضؤؤؤمكل أةب،ؤؤؤبة 

هلمؤؤؤؤا بنممنةؤؤؤؤهة أبناؤؤؤؤن  أةتكمؤؤؤؤن  ونؤؤؤؤب ل  ؤؤؤؤف  اؤؤؤؤا أؤؤؤؤبنة ن،كو،ؤؤؤؤه  بنكضؤؤؤؤكلبهإلب 
 وانلمرلن. 

ادؤؤؤ  ضنؤؤؤو ن،كو،ؤؤؤه ئأباؤؤؤه   هنكأؤؤؤه واكرتدؤؤؤن  وادكأدؤؤؤن  واشلصؤؤؤدن  ونؤؤؤب قؤؤؤك  
همب مؤؤن  ل ؤؤؤو للصؤؤ مه ب ؤؤؤّو ابةبنهؤؤؤب  لصكقؤؤبص أتإلؤؤؤب وامب،ؤؤب و ، ؤؤؤب،ب  أألرنؤؤؤب 

و قؤؤكضدن    إلؤؤكنع وانلمرلؤؤن   ؤؤب لو لؤؤكر ل  ؤؤف أدبءهؤؤه واصؤؤمصدن للصؤؤ مه 
واؤكرتب( واشؤة ب ا تؤؤب  وءضؤمكل والف، ؤب  ونؤؤب لّ ؤف  لؤم أ كاؤؤه وادكأدؤن  واكرتدؤؤن 

 لتب مم  فوئ ع   أم اهّنإلب نءان لرى  اا  وات فوس   وطأن    والفنبي .
يددؤؤ   أؤؤب هؤؤب قؤؤمل  رتدؤؤن لف  دؤؤن  رذمإلؤؤب   ثفهؤؤب   وهمبهإلؤؤب هؤؤب مسؤؤكأدن 

ب   ضمى بةتب متإلب ،ل إلب  و  وامة  ف وا ن و لؤم واإلؤكا و سؤكأب ومؤكهف بدببابه
 اإلكوع واةف  ب.

 إل  لا ب واددظبي(  ل إلبنع( بباثرنن امةره أؤم لالؤكر والثؤف( وادؤكأب  ف ؤف 
اي وامةمؤؤدو لرؤؤى واف ؤؤو ابدؤؤبع لأذنؤؤك وص( بةؤؤ  ل مؤؤف وءسؤؤمدكل(  رؤؤو الرؤؤو ا،ؤؤه ضظؤؤب 

 ؤؤب  سؤؤبان لأب  ؤؤم ف(  ء  ؤؤب ارف ضؤؤن لنومؤؤك وع(     وسؤؤن أتصؤؤلن الثؤؤفع  هفو ؤؤه   ء
كنؤؤؤؤب ضظؤؤؤؤب سؤؤؤؤؤكوع  أنؤؤؤؤم نؤؤؤؤؤ  ء ا ؤؤؤؤممدكي  اؤؤؤؤا..  إلؤؤؤؤؤو  ؤؤؤؤب أدؤؤؤؤؤ    هؤؤؤؤ ع واثرنؤؤؤؤؤن 
وانمكوضؤؤةن اي ه ؤؤإلو بشؤؤب  ا ؤؤ ف  ؤؤ وص   ؤؤب م،صؤؤب  واف ؤؤو واؤؤ د  هؤؤب  ؤؤب ل أؤؤن 
اأمؤؤه واةف دؤؤن  لؤؤةببه    إلؤؤ ع  بؤؤبافاد   واثرنؤؤن   و،مإلؤؤى ماؤؤى  قؤؤنف أ  ؤؤو  وشؤؤأي 

،م  واشؤؤؤإل و  واندؤؤؤبأ م   مةدؤؤؤى وامؤؤؤتو  وط  ؤؤؤى لتؤؤؤ   ّ  واةؤؤؤؤبان م  أةظؤؤؤو وانمبهؤؤؤ 
  م وانلرص م وامبن،م. رأتصل وو واةبأ
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 محمد البشير اإلبراهيمي 

 )الشيخ المجاهد بلسانه وقلمه(
 
 

 أوالً: آثار الشيخ اإلبراهيمي:

اؤدو هتؤؤبك اضؤؤّب ماؤؤى  واؤتلو أؤؤم ورنؤؤن ضؤؤّو هدؤبل   أكنؤؤل   ؤؤب  اةرؤؤم  ا  ؤؤف 
 اؤؤا  ؤؤؤب ضؤؤؤّو   ؤؤؤو ال ؤؤى واثأل ؤؤؤف طأمؤؤؤه   اؤؤؤو األؤؤؤ  لؤؤ  بص  و بؤؤؤبل   ؤؤؤو وؤؤؤبي  ؤؤؤتو ع 
واّص  ن   وامتبسب  ضمى قؤب    ؤب هؤ ع وا ؤتكو  وطل ؤفة هنؤّف واؤ وفمب  والبقؤن 
 ك ؤؤؤؤبة بةؤؤؤؤا الكأتؤؤؤؤب والثفمؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب قؤؤؤؤنف أ  ؤؤؤؤو   ؤؤؤؤب ضبؤؤؤؤك  ضؤؤؤؤمدج ضت ؤؤؤؤب  

 وانصؤؤؤر  واشؤؤؤدخ   و،مإلب مؤؤؤن سدبسؤؤؤدن  إلكأدؤؤؤن   أؤؤؤم  ؤؤؤ م هؤؤؤالء ة وانلثؤؤؤف  وطن،ؤؤؤب
ر(  إي وؤؤؤبي واشؤؤؤدخ فتدؤؤؤب لؤؤؤم وامةفمؤؤؤ  1965-1889لأمنؤؤؤ  واةشؤؤؤ ف و  فوردنؤؤؤب 

ببات ةن ام ره  ءضدؤه   اؤةةا واةؤبضأل م  وانألدلؤ م   إلؤك ا ؤبن ا ؤكي أمإلؤكءص ببات ؤةن 
 طفر دن أم نفو  واةف دن  ب واكرم واةف ب. 

وردو(  كءاؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب ن  رؤؤؤؤن لا ءن م ؤؤؤؤف  1889ادؤؤؤؤ   اؤؤؤؤ  واشؤؤؤؤدخ لو  فوردنؤؤؤؤب( سؤؤؤؤتن 
لسؤؤ د (  و،مدؤؤو ماؤؤى  لواممؤؤب (  أنؤؤبر أؤؤي  واؤؤ ع  ؤؤب وان ،تؤؤن وانتؤؤّك ة   ؤؤو و،مدؤؤو ماؤؤى  

( ض ؤ  وسؤمدّف  اسؤإلو  ؤب وامفوؤن 1920(  لبن ماى  لوامتوئف(  ؤب ل1916نأشو ل
و قكضدن   وبي ،بئةؤب اؤفئدو ل نندؤن واةرنؤب  وان ؤرن م وامتوئؤفم م( لل ؤ  وامن ؤ  

(  ؤؤو و،مدؤؤو 1952(   ئد ؤؤبص اإلؤؤب بةؤؤ ع ضمؤؤى ل1931 ؤؤب ل ؤؤم بؤؤبناو( ضؤؤ م هأس ؤؤف 
( ا ؤؤت   لؤؤّ ة ان ؤؤب  لف دؤؤن  إسؤؤكأدن  ضمؤؤى 1952ماؤؤى  لوادؤؤبهفة(  ؤؤب  ضرؤؤن  سؤؤتن ل

(  أنؤؤؤبر  ؤؤؤب وادؤؤؤبهفة أؤؤؤالو  و ارألؤؤؤك ة  1954و،ؤؤؤ اةف  ؤؤؤك ة واممفمؤؤؤف وامتوئفمؤؤؤن ل،ؤؤؤك ن ف 
  تؤه   ؤؤ م  ( لؤبن ماؤى  لوامتوئؤؤف( ض ؤ  و،ؤ اي والؤؤك 1962  ةؤ  وءسؤمدكل سؤؤتن ل

واتظبر وا د ءضي يده واشدخ و،مفو ب لرى و سؤكر  ؤب ،إلمؤه وا دبسؤب  وء منؤبلب 
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( ألّرلؤؤؤبص   و ع لؤؤؤ ة ئ ؤؤؤب ..   ةؤؤؤا وط ؤؤؤف 1965أؤؤؤبد  19ضمؤؤؤى وب،ؤؤؤف   بهؤؤؤه  ؤؤؤب ل
 وطن ب  والثفد.

ارشؤؤدخ م،مؤؤب و  أةم ؤؤفة  ؤؤب وامفوؤؤن و قؤؤكضدن أتؤؤ  واةشؤؤفمتدب  م ي  ؤؤب هؤؤ و 
 وبهةب    ّ نب وؤبي وط ؤف وطكألؤف وه ؤبلبص   سؤكلبص ب مبببهؤه  ؤب  وادفية ل  ةب   ولظب 

لواشإلب (  فم ة ا ء   أمرن  ب،دب   لواةصبئف(  ب سر ؤرم إلب  لصكقؤبص و ممبضدبهؤه 
 ؤب هؤ ع وامفمؤ ة وطل ؤفة وامؤب  نةإلؤب  ؤب ومؤب  لل ؤكي واةصؤبئف( واؤ د قؤؤ   ا ل 

ببادؤبهفة   مؤكا هؤ و واثمؤب   بإلفو ه  ؤب نو  لوانةؤب  ( 1963أّفة  ب وادبهفة ستن 
أدبءهؤؤه وامؤؤب وب،ؤؤف لو ممبضدؤؤب (  ؤؤب وا ر ؤؤرن واألب،دؤؤن أؤؤم لواةصؤؤبئف(   ؤؤ م سؤؤتكو  

(  ال ؤؤؤ  رةةؤؤؤه أؤؤؤفه م و تمؤؤؤ م  ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف( بةؤؤؤ    بهؤؤؤه  ولم ؤؤؤف 1953(  ل1947ل
 ؤؤت وص  ب،دؤؤبص  اأؤؤب وامؤؤت  وط ل  دؤؤ  وؤؤبي   واؤؤن وامإلؤؤ  واؤؤ د لؤؤفي ،  اؤؤه بةؤؤا هكأ هؤؤه 

ة    بهه بن بل ة و تؤه لن. اضنؤ (  أؤم ا ؤو  نؤي ئ ؤب ع والثفمؤن  وطن دؤن  اق نبئه ب
  ،شفهب 

هؤؤ و وامؤؤت  وط ل قؤؤ   لؤؤم لوانالس ؤؤن واكرتدؤؤن ارثمؤؤب (  ؤؤب لوامتوئؤؤف( سؤؤتن 
ر(  هؤؤؤك اشؤؤؤمنو لرؤؤؤى أؤؤؤب ومةؤؤؤه بةؤؤؤ  لكنهؤؤؤه وط اؤؤؤى أؤؤؤم وانشؤؤؤف  1978هؤؤؤؤ /1398ل

فو  ماؤؤى  ب،ؤؤب أؤؤب واةف ؤؤب و مؤؤ و  أؤؤم أتمصؤؤل واةشؤؤفمتدب    بؤؤّو ل ةؤؤبص  أمبضؤؤ
،شؤفع  ؤؤب لواشؤإلب (  لواةصؤؤبئف(  ؤب سر ؤؤرمإلب وط اؤؤى  اأؤب وامؤؤت  واألباؤ   دؤؤ  قؤؤ   

(  بؤؤؤّو 1985ر( لؤؤؤم ،لؤؤؤو واؤؤؤ و     تنؤؤؤب قؤؤؤ   وامؤؤؤت  وافوبؤؤؤي سؤؤؤتن ل1982سؤؤؤتن ل
واألبا  أب ،شفع  ب لواةصؤبئف( لصكقؤبص  أّنؤب اؤو ،مبؤّنته وامؤت  واألؤب،ب  اأؤب وامؤت  

ب لؤؤؤب ج لوامتوئؤؤؤف(  ؤؤؤب واصؤؤؤمب ن واةف دؤؤؤنة  فوئؤؤؤ  وافوبؤؤؤي  نةظؤؤؤو أبنهؤؤؤه سؤؤؤ و ،شؤؤؤفه
 أمؤؤؤؤؤك   أألؤؤؤؤؤو لوطلؤؤؤؤؤكة و سؤؤؤؤؤكأدن(  لوان ؤؤؤؤؤرنكي(  لوانتإلؤؤؤؤؤو(  لأت ؤؤؤؤؤف واشؤؤؤؤؤف (  

 لو  لبن(  لوطهفور(. 
  ة  قنف  رغ لشف ستكو  ق   ومب    ،  ارشدخ لؤم لنو  وطأؤن(  و  

ب  ( ضؤؤؤؤؤؤّو ومببؤؤؤؤؤؤؤ1964-1954وامّكّ ؤؤؤؤؤؤه وادؤؤؤؤؤؤكأب  بةتؤؤؤؤؤؤؤكوية ل ؤؤؤؤؤؤب نرؤؤؤؤؤؤب وانةفوؤؤؤؤؤؤؤن 
لو  فوردنؤؤؤب(  ؤؤؤب نبؤؤؤباب سؤؤؤبلتن  سؤؤؤكو  ا تؤؤؤب  واألؤؤؤك ة واممفمفمؤؤؤن ا  بةؤؤؤ  وءسؤؤؤمدكل  
أتإلب أؤب ،شؤف سؤببدبص   أتإلؤب أؤب اؤو ،تشؤف  ضمؤى وب،ؤف والفقؤن  ؤب هؤ و واثمؤب .  نؤ  
الؤؤف  لرؤؤى  نؤؤي وانؤؤبنة  ؤؤب هؤؤ ع وانؤؤفة و تؤؤه لن. اضنؤؤ  رباؤؤب و  فوردنؤؤب( واؤؤك مف 

(  لواشؤؤؤب اب  ؤؤؤم   ،ؤؤؤ (   مؤؤؤفو ارمف دؤؤؤن  وا ؤؤؤب و  ؤؤؤب لإلؤؤؤ  وؤؤؤّو أؤؤؤم لهؤؤؤكو د  كأؤؤؤ ،م
  و لكر  واألدب ن   والب  دن. 

 واثمببن مضب ن   ، ة  بّنة  ب وان مةؤن واةف دؤن  أتإلؤب وامتوئفمؤن  اؤدو بأسؤرك ه 
وانمن ؤؤؤت نوئنؤؤؤبص  م ؤؤؤب   إ،نؤؤؤب بنبنهؤؤؤه    نؤؤؤب هدّ أؤؤؤه هؤؤؤ ع وانؤؤؤبنة أؤؤؤم ضدؤؤؤبئو أك دؤؤؤن  
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 تإلؤؤؤب ن   ل نندؤؤن واةرنؤؤب (  ؤؤؤب كب،ؤؤف أمإلكاؤؤن ا  فبأبؤؤن ببات ؤؤؤةن ارؤؤةةا  أؤؤم  
 ر(. 1962-1954واألك ة واممفمفمن ل

 نؤؤؤبر ب مببؤؤؤن هصؤؤؤ ،ف ارثمؤؤؤب  وطسؤؤؤمب  وامؤؤؤبأةب واةبضؤؤؤ  وانؤؤؤال خ واؤؤؤ ومك  ا ؤؤؤك 
وادبسؤو سؤؤة  هللا  واؤؤ د نؤؤبل  ؤؤب هصؤؤ ،فع لؤؤم أؤؤبنة واثمؤؤب   م،إلؤؤب    ؤؤبئو ضؤؤكل واألؤؤك ة 

ا  اادبهؤؤب ببسؤؤو  أؤم  دب،ؤؤب    ف)دؤب   هصؤؤفممب   ل ؤؤب  اضبن،ؤ   ،ؤؤ و و  ضفّ هؤب
 نندؤؤؤن واةرنؤؤؤب     إلؤؤؤن واممفمؤؤؤف واؤؤؤكرتب   إ و لؤؤؤ ف ببسؤؤؤو واشؤؤؤةب وامتوئؤؤؤفد  ؤؤؤ م 

1954-1964 .  
( 1954 دؤؤبي لا ل ،ؤؤك ن ف  نكنؤؤب  وؤؤف قؤؤبضب وامصؤؤ ،ف  ؤؤب وانتبسؤؤةن ب ةةؤؤ

واؤؤؤؤ د الرؤؤؤؤم واألؤؤؤؤك ة  ض ؤؤؤؤ  ،كضؤؤؤؤي ادببؤؤؤؤب  انةؤؤؤؤبن    نندؤؤؤؤن واةرنؤؤؤؤب  وامؤؤؤؤب  سؤؤؤؤنمإلب 
ب ،كضؤؤؤؤي اي وا دؤؤؤؤبي ء ام ؤؤؤؤب لرؤؤؤؤى بةؤؤؤؤا واتدؤؤؤؤبط وامتوئؤؤؤؤف أبضؤؤؤؤدب  أ ؤؤؤؤمد كص  ونؤؤؤؤ

 كضؤؤؤك  وباإلكمؤؤؤن  و سؤؤؤكر  واةف  ؤؤؤن   ا،ؤؤؤؤه اؤؤؤدو أ ألبنؤؤؤبص ا  لفمبؤؤؤن أف ندؤؤؤؤن  و  
( وم ؤف لرؤى لمؤو  1 ر لن  هصك و  ضبب من   إ،نب هك   ددن سدبسدن قؤمصدن ل

أؤب ادو أم واد ؤ ف اي ،ةؤبن   ؤك و اأألؤبل لو  فوردنؤب( ام ّت إلؤب   هؤك وؤكر ،تّةؤه ماؤى  
،ؤؤؤفّنن لؤؤؤم هدؤؤؤبلو ،ت ؤؤؤب ارمنندؤؤؤن وامؤؤؤب اؤؤؤو هةؤؤؤبن  بؤؤؤإلكي وء،بؤؤؤنبر ماؤؤؤى  واألؤؤؤك ة 

 ر(. 1954،ك ن ف 1وان رمن ض م و، اةف ل مف 
 هؤؤؤ و  ب،ؤؤؤب أؤؤؤم وامإلنؤؤؤن وامؤؤؤب امؤؤؤب ل وامدؤؤؤب  واد ؤؤؤب د ببالصؤؤؤكب ماصؤؤؤبنإلب 
بمنندؤؤن واةرنؤؤب     ؤؤب )دؤؤبنة هؤؤ و وامدؤؤب  أؤؤب وؤؤبي ا ؤؤنى بؤؤبامت  واشؤؤ كلب وامتوئؤؤفد 

 ( همف اسنب  ألمرلن. 1989ك ة   لفج  ب  ةن   ، ة بة ة لن و واأل
 أؤؤم هتؤؤب هؤؤأهب وطهندؤؤن واث  ؤؤفة اإلؤؤ ع واك ؤؤبئو وامؤؤب هبؤؤنّتإلب واثمؤؤب   بنؤؤب   إلؤؤب 
أؤؤم ا ثؤؤب   ئ و   أكونؤؤل  نبؤؤباب   هك)دةؤؤب  اشلصؤؤدب  سدبسؤؤدن  ؤؤب )دؤؤبنة واألؤؤك ة 

ف اضنؤؤؤ ( ببالؤؤؤب ج    ؤؤؤب أدؤؤؤ أمإلو لاضنؤؤؤ   ؤؤؤم  رؤؤؤن(  لواؤؤؤك هك،ب(  للدبؤؤؤف(  لئ،ؤؤؤ
  ف فهو. 

 واثمؤؤب  ضب ؤؤو بندؤؤبء   أمبضؤؤفو    دب،ؤؤب   ل ؤؤب  سؤؤكوهب  بةبؤؤإلب ا ثؤؤب  
أرمإلةؤن لؤؤم وضمؤؤ ور واصؤؤفوي وامبؤؤب د  ؤؤ م ل ف، ؤؤب(  لوامتوئؤؤف( لرؤؤى أ ؤؤمكا والثؤؤف 
  ةبؤؤإلب أكونؤؤل  ؤؤب وانكو إلؤؤن وان ؤؤرمن وامؤؤب لبضؤؤإلب وانمبهؤؤ  ي وامتوئفمؤؤكي  ؤؤؤب 

أشؤبكو  و  لكنؤن ببالةؤو وءسؤؤمةنب د    ؤه واذؤتوة والف، ؤ  م    ةبؤإلب وآللؤف لؤم
لؤؤكل نؤؤفي  و تمؤؤ م   ك ؤؤ م سؤؤتن   أتإلؤؤب أؤؤب هؤؤك    رؤؤببي ضبؤؤب د  ك إلؤؤه وادؤؤكأب 
 ؤؤؤب أألؤؤؤو أكضؤؤؤكي  أشؤؤؤ رن واةف  ؤؤؤن  ؤؤؤب وامتوئؤؤؤف   هؤؤؤك وانكضؤؤؤكي واؤؤؤ د ء هؤؤؤتول اؤؤؤه 
ض كممؤؤؤه لف دؤؤؤؤبص لنكأؤؤؤؤبص   توئفمؤؤؤؤبص لصكقؤؤؤؤبص   يدؤؤؤؤه ادؤؤؤؤكل لو  فوردنؤؤؤؤب(ة  اأؤؤؤؤب وطأؤؤؤؤو 

وامدؤؤبة  إ،إلؤؤب همؤؤّو أشؤؤ كهإلب واد انؤؤن امملؤؤفه ارنشؤؤ ك  وام ،ؤؤ ة   أؤؤم  وامب مؤؤن أؤؤي
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سرا ه و وا   و او ، و اه أشؤ رن  طي وانشؤ ك  م و   ؤ   واةدؤكل أمإلدؤأة امرإلؤب 
نبن ة لرده أملففن اه اؤو هةؤ  أشؤ رن   أؤب قؤّ ف نبؤباب واةؤف  أشؤ ك  مء واةؤف  

ا ؤؤ مكو  مةدؤؤى ملؤؤ بءص   إأؤؤب اي  لدؤؤكل واةؤؤف    إلؤؤو   إلؤؤب  ؤؤ م ضؤؤبء   ؤؤكث مأؤؤب اي 
اةمنؤ  و  ؤؤب ضّرإلؤؤب لرؤؤى ف ؤؤفهو   تمؤ هب هةد ؤؤ وص ا  امّرإلؤؤب اصؤؤبامه ء اصؤؤبامإلو   إأؤؤب 
اّي اةبامكهب بأ،ل إلو  اثم  تدب  أ لكان  ضؤنبئف أفمبؤن  لدؤكل ،بنصؤن  فباؤب  
أمةب،تن  إ ونو  أ مةة ة  أدبق  هب إلن   ك ا كي واةؤكج لك ؤبص   إ،نؤب ا ؤكي  ؤك  

(  و ابد  بة  هؤ و بدر ؤو   واةف  ؤن اذؤنة فنفهإلؤب وافرب،ؤب  وطلمندؤن 2أببللب ل
 وارإلمؤؤب  واةبأدؤؤن   وارذؤؤب  وط ت دؤؤن   وافرب،ؤؤب  وطلمندؤؤن الؤؤ   أتإلؤؤب  ؤؤو هةباؤؤف 
لتإلب   وارإلمب  واةبأدن أّتنمإلب   اقةمف ضّمؤن لر إلؤب  أؤ ولو ضؤدو اإلؤب   وارذؤب  

ةؤؤتوئو أؤؤم ا تبئإلؤؤب   هؤؤ ع ورإلؤؤب أشؤؤ ك   و  وط ت دؤؤن  وضنمإلؤؤب  ؤؤب ضؤؤةلب  واإلنؤؤو  وا
 ا ف سب   لن و  ب وانممني واةف ب . 

 إي و ؤؤؤف  أشؤؤؤ ك  واةف  ؤؤؤن   إلؤؤؤب  ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف( قؤؤؤذ فة  ونؤؤؤب وؤؤؤبي ،تظؤؤؤف 
ما إلؤؤب واف ؤؤو  أؤؤم ن ي اي ،رذؤؤب مض بسؤؤه بدؤؤكا همةؤؤو أؤؤم واةف  ؤؤن و،منؤؤب ة أشؤؤ رن 

 (.  لد ة ا ا بةا  هتمب أش رن الفا  لصكقبص  ب لوامتوئف
اأب لرى وان ؤمكا وا دبسؤب  ؤإي  دب،ؤب  لو  فوردنؤب(  لواؤك هك،ب(  ؤب ملؤكي 

( ببسؤؤؤؤؤو ل نندؤؤؤؤؤن واةرنؤؤؤؤؤب (  وضؤؤؤؤؤمن  همصؤؤؤؤؤّ   قؤؤؤؤؤلمب  62-54وانؤؤؤؤؤالو  ة ارألؤؤؤؤؤك ة ل
( ،شؤؤؤفهإلب قؤؤؤمل 1954واثمؤؤؤب    هؤؤؤب  دب،ؤؤؤب  هت رؤؤؤو و مؤؤؤ و  أؤؤؤم لواألؤؤؤب،ب ،ؤؤؤك ن ف 

ردؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب   ؤؤؤؤه وءسؤؤؤؤمةنب    أّلمإلؤؤؤب م ولؤؤؤؤب   ورإلؤؤؤؤب هةؤؤؤؤب ك واألؤؤؤؤك ة وان ؤؤؤؤرمن وامؤؤؤؤب و، 
 (. 1954والف، ب ببامتوئف  ب والبه  أم ،ك ن ف ل

 ؤب   اؤؤا لنكأؤؤبص بأسؤؤرك  لو  فوردنؤؤب( بةف  مؤه وانم تؤؤن واذتدؤؤن  وانفّوؤؤتة وكوضؤؤ  
أؤؤم اأؤؤفو  وا دؤؤبي  ؤؤب واتألؤؤف واةف ؤؤب   مممّ ؤؤ   اؤؤا  ؤؤب اكألؤؤف أؤؤم أكنؤؤي  إلؤؤ و واثمؤؤب  

 ؤؤب لأمنؤؤي وارذؤؤن واةف دؤؤن( ببادؤؤبهفة ،ل ؤؤه   ؤؤب أألؤؤو أدبامؤؤه لضفمؤؤن وطن،ؤؤب(  ه ّلرؤؤه 
وا د وبي لبكوص يدؤهة  ا،إلؤب وطلؤكة واثؤفورة ضّدؤبكو هللا  –البرب  أك   ب وانمني 

  ّدؤؤبكو   انوأ ؤؤو  اضدؤؤؤبكو   ابدؤؤبكو ارةف  ؤؤؤن هصؤؤك،كي لفضؤؤؤإلب   ه ؤؤمفّن ي نفضؤؤؤإلب  
 ارذؤن واةؤؤف  همنةؤؤكي لؤؤمبهإلب  هم ؤؤكي أكوهإلؤؤب   هفلؤؤكي لرؤؤى همإّلؤؤو وطضؤؤ وث  سؤؤله 

 (. 3كّ وث أمبهإلب   اإل و وانمني هةركي  تدب،ه  هف ةكي لرى واةنو واتب ي ا وب،ه لوا
كمؤؤؤؤب  ل ؤؤؤؤب نرؤؤؤؤب وانةفوؤؤؤؤن( مضؤؤؤؤب ة   ،ؤؤؤؤ ة امكو،ؤؤؤؤب  ؤؤؤؤب  ثؤؤؤؤف لو  فوردنؤؤؤؤب( 
 أكونل ل نندن واةرنب  وان رن م وامتوئفم م(  ن  هؤب  ؤب  ؤك ة واممفمؤف  ونؤب ،مؤكّ ف 

خ واألؤك ة وامتوئفمؤن  وانكضؤكي واؤ د ء لرى لتبقف  و  اهندن و  ؤفة  ؤب ومببؤن هؤب م
 ،تول  س ةدى   ،فوص بباةم   وامدصب  وامأأو  والف   وامد دو. 
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 إ،ؤؤؤؤب اةرؤؤؤؤى ادؤؤؤؤ م هؤؤؤؤبر اي  ثؤؤؤؤف واشؤؤؤؤدخ لأمنؤؤؤؤ  واةشؤؤؤؤ ف و  فوردنؤؤؤؤب( وادؤؤؤؤكأبة 
أؤال فو   ئ ؤب و  أت ردؤب   أدبقؤؤ ة ء ،ؤتول  ؤب و،مظؤب   إلؤؤ  و  ؤف  اثؤم أؤم ببضؤؤ  

نانب( ،ت ؤف هرؤا وامكو،ؤبة أؤم  ونؤي ضدؤبة واف ؤو  ئ ؤب ع أمأي  ب م،مب   ؤبأةب لاكؤب
وامؤب ،منّتؤؤى اء ،مؤأّلف ببن إلؤؤب لؤم واتشؤؤف  أإلنؤؤب نّرؤف أبنهإلؤؤب   ضؤةل لؤؤأ،إلب واةؤؤبرة 

 ؤب  أؤم  –هب ملدؤب    ثفمؤبص   تدؤبص  هد ؤ فو لرؤى واةؤبضأل م   ؤو م،صؤب بص ارف ؤو  افل رؤه 
دؤؤن أؤؤم ،بؤؤبل لوامتوئؤؤف(  إ،صؤؤب بص انفضرؤؤن هب مل -نؤؤّو و ،صؤؤب  يدؤؤه  و ؤؤف واممؤؤكن

وادؤؤؤكأب    إلبنهؤؤؤب ن بلؤؤؤبص لؤؤؤم هكممإلؤؤؤب  و،منبئإلؤؤؤب وامبؤؤؤب د   نك ؤؤؤبص بإبؤؤؤب   ؤؤؤب   ؤؤؤه 
 وان خ وط    ب   أمب ءهه واشفسن ارإلدنتنة اذن   ثفوص  )دنب.

 ثانياً: الرأي ومسؤولية الكلمة لدى )اإلبراهيمي(

ب لواةدؤؤكل( واثرنؤن واصؤؤبننن ضؤف  أؤؤم أنب سؤؤن والةؤو واتبنؤؤ   ؤؤب لوادرؤك (   ؤؤ
 كنؤؤي ن ؤؤفة ض ؤؤف قؤؤبننن الؤؤّ   مثؤؤب  ببطلؤؤ و  أؤؤم رردؤؤن  قؤؤبب   ؤؤبادرو أؤؤم هؤؤ ع 
واتو مؤؤؤن لكمبئؤؤؤب( أمفوقؤؤؤن هؤؤؤبن ةة  نر ؤؤؤو هؤؤؤك ضبأرؤؤؤهة ونمتبلؤؤؤبص ببانإلنؤؤؤن  قؤؤؤ نبص  ؤؤؤب 
وادؤؤؤكل   رإلؤؤؤفو  ؤؤؤب واتدؤؤؤب .. وان ؤؤؤفاة أؤؤؤم وطهؤؤؤكو  واظفيدؤؤؤن  اهؤؤؤكو  واؤؤؤ و    وا نؤؤؤي 

يدؤه ل وؤبر( وطنؤكر لوانذركاؤن( والبسؤ ة وطنو    وافلد  ومبل  أتتب ه و وا د ،شؤإل 
ا،م هب أم هرا وطنكر وافوئ ة وانلةنؤن  لتأؤبص..  قؤ نب..  إانب،ؤب..  ضةؤب   إلؤو اؤب 
اي ابمؤ  لؤؤم لنرؤو( أؤؤم هرؤا وطنؤؤكر لوانمبهؤؤ ة( ان أؤه قؤؤك ة أؤم قؤؤك  لوامإلؤؤبن( 

منرؤو( ن  ؤه   ؤإي بباثرنن   ب  أم ف و لوام م( سنمه واذباةن   والتؤكي رببةؤه   لوا
فلف،ؤؤب طضؤؤ  هؤؤ ع  ؤؤب سؤؤركوه وا ؤؤكأب وانمؤؤ  ن   رؤؤم ،ذلؤؤفع انؤؤم ان ؤؤا لوادرؤؤو(  إل ؤؤ و 
لّرنتؤؤب   ؤؤبل  كوسؤؤو أؤؤم وافل ؤؤو وافوئؤؤ   ؤؤب ،إلبؤؤمتب وام ،ألؤؤن   إلؤؤو اهؤؤأّلف  ؤؤب ملؤؤكي 
لنرؤؤو( و  فوردنؤؤب أؤؤم هرؤؤا وطنؤؤكر والؤؤ ة  اثؤؤم أؤؤب انرإلؤؤب   أؤؤب اضّ إلؤؤب ماؤؤى  واؤؤتلو  ؤؤب 

ي أتؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤةببه بؤؤؤؤؤبالثف وادؤؤؤؤؤكأب واكضؤؤؤؤؤ  د    ؤؤؤؤؤباف   ةّ واؤؤؤؤؤ د هشؤؤؤؤؤ واكنؤؤؤؤؤف  وهؤؤؤؤؤه   هؤؤؤؤؤك
و سؤؤؤكأدن  أنؤؤؤب ل  ؤؤؤه نرنؤؤؤه واؤؤؤ د قؤؤؤبل بن ؤؤؤال ادن وبأرؤؤؤن   لتؤؤؤبن  رتؤؤؤب لؤؤؤفس  
انمب  ؤؤؤؤؤؤن وءسؤؤؤؤؤؤمةنب   ا ،ببؤؤؤؤؤؤه   ؤؤؤؤؤؤب واصؤؤؤؤؤؤمب ن واةف دؤؤؤؤؤؤن  لصكقؤؤؤؤؤؤبص أتإلؤؤؤؤؤؤب  فمؤؤؤؤؤؤ ة 

ة لواةصبئف( بؤبامتوئف    شؤ و الؤّ   ؤب سر ؤرمإلب واألب،دؤن بةؤ  وامؤف  واةباندؤن لأؤم
ر( بمؤفاة  نؤكة 1952( وامؤب وب،ؤف و ممبضدبهإلؤب بدرنؤه ضمؤى سؤتن ل1956ضمى  1947

امشؤؤلد  وطن و  بمألؤؤبص لؤؤم سؤؤ و وسم صؤؤباإلب  يةبهؤؤف ادرنؤؤه ،ثإلؤؤن لبقؤؤن أؤؤم  ؤؤ م 
سبئف وطنكر واكرتدن وادكأدن  ب لوامتوئف(   ب لواؤكرم واةف ؤب( لنكأؤبص امنّ ؤت ،ألؤفع 

  بدرؤو  ؤبن نؤكد  سؤدبل  و، رؤو أؤم هنؤكر وا د اةم ف أم فف  واتألف واةف ب وام ،
 رتدؤؤؤؤؤن أمردؤؤؤؤؤن  اؤؤؤؤؤدةّنو وانةبامؤؤؤؤؤن انؤؤؤؤؤب هةب،دؤؤؤؤؤه اأؤؤؤؤؤن واةؤؤؤؤؤف   و سؤؤؤؤؤكر  أؤؤؤؤؤم أ بئؤؤؤؤؤ  
 أؤؤؤالوأفو   ودبؤؤؤدن ل ر ؤؤؤ  م( وامؤؤؤب ضؤؤؤّ   أنؤؤؤب ،تمظفهؤؤؤب أؤؤؤم أؤؤؤعل ن ؤؤؤو وءضؤؤؤمكل 
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و سؤؤفوئ رب  ضمؤؤى قؤؤب  هؤؤ و وءضؤؤمكل  ونةؤؤب   ؤؤو ن اؤؤن لف  ؤؤ ة.. ربادؤؤن هإلؤؤّ ن أؤؤم 
 كاإلب.ضكاإلب   أب ض

 ؤؤؤب  رتؤؤؤه لوامتوئؤؤؤف( قؤؤؤب ي وءضؤؤؤمكلة سدبسؤؤؤدبص   ن،تدؤؤؤب    دبيدؤؤؤبص  ن بلؤؤؤبص لؤؤؤم 
لوامتوئؤؤف(  رتؤؤب   هكمؤؤن   ثؤؤبي ،بئةؤؤبص اؤؤفئدو ل نندؤؤن واةرنؤؤب  وان ؤؤرن م وامتوئؤؤفم م( 

( أ ؤّلفو هؤ و 1940واشدخ لو م ببناو(  ؤو  ئد ؤبص اإلؤب بةؤ    ؤبة لو ؤم بؤبناو( سؤتن ل
،تإلؤؤؤب   اذمإلؤؤؤب لواةف دؤؤؤن( وامؤؤؤب وب،ؤؤؤف هردؤؤؤى وامشؤؤؤكمه  وادرؤؤؤو ارؤؤؤ  بي لؤؤؤم لوامتوئؤؤؤف(  ن

 وامةمؤؤؤدو   واةنؤؤؤو امإلندشؤؤؤإلب  وامشؤؤؤ دا   إلؤؤؤب اذؤؤؤن امتوئؤؤؤفم م ضفقؤؤؤبص لرؤؤؤى لوامن ؤؤؤ م( 
(  ؤؤب  فمؤؤ ة لواةصؤؤبئف( أدباؤؤن 1941ارلف، ؤؤدن  همؤؤف  تؤؤب  لوا ف فمؤؤن(  ثمؤؤب سؤؤتن ل

 ب أد أمإلبة بةتكوية  وارذن واةف دن  ب وامتوئفة لد رن ضفة ادو اإلب ضّفة  نبل  
 وارذن واةف دن  ب واد ف وامتوئفد اد ؤف ففمةؤن   ء نل رؤن   ؤو هؤب  ؤب نو هؤب 
  ؤؤؤ م ضنبهإلؤؤؤب  ا،صؤؤؤب هب   هؤؤؤب أنمؤؤؤ ة وامؤؤؤ    أؤؤؤي وانبضؤؤؤب  أشؤؤؤم ة وط ولؤؤؤب أؤؤؤي 
وامبضؤؤؤف  ركمرؤؤؤن وط تؤؤؤبي  ؤؤؤب وان ؤؤؤمد و  أنمؤؤؤ ة أؤؤؤي وانبضؤؤؤب  ط،إلؤؤؤب نلرؤؤؤف هؤؤؤ و 

ضؤو  ؤفض رإلو   هلؤدو بإنؤبأمإلو   رنؤب انؤؤبر واؤكرم أؤي و سؤكر لرؤى اا ؤتن والؤبهم م  هف 
و سكر  إل و واشنبل و  فمدب منبأن وط    ضف  بمفو،ه يدؤه انبأؤف أةؤه واةف دؤن ء 
هفمو  ء ه ف   أب نور و سؤكر ألدنؤبص ء ،متضؤت    أؤم  اؤا وامؤ م  ؤ ا  همذرذؤو  ؤب 

،تمؤؤ هب ر ةؤؤبص  واتلؤؤكس   هت ؤؤبه  ؤؤب وطا ؤؤتن  وارإلؤؤكو    هت ؤؤب   ؤؤ م واشؤؤلبع  وط ؤؤكوع 
 ل   ؤن اي وادؤؤفئي  إلؤب ،مرؤؤى   اي واصؤركو   إلؤؤب ه ؤؤ ا  هلؤمو   نؤؤب أبؤى لر إلؤؤب   ؤؤو 
ا   ؤؤ كي ضمؤؤى وه ؤؤةف نوئفهإلؤؤب  لبا ؤؤف وامؤؤكوس  واشؤؤكولف    ؤؤب    و بب،ؤؤن لؤؤم 
واؤؤؤ ،م ماؤؤؤى  و بب،ؤؤؤن لؤؤؤم واؤؤؤ ،دب   أقؤؤؤةمف اذؤؤؤن ن،ؤؤؤم  ن،دؤؤؤب أةؤؤؤبص    ؤؤؤب  ن   وادرؤؤؤو 

سؤؤكر  ئنوبؤؤه    ر ؤؤلمه    ضب، مؤه   لؤؤف  وا ف ؤؤف لرؤؤى  وامؤ  مم  ؤؤ  ّ،ف  إلؤؤب لرؤكر و 
رفمدإلب أب او ا ك،كو اةف ؤكي   سؤةف ما إلؤب ض نؤن ،ك،ؤبي ه ؤمم ،إلب وا دؤبي  ه ؤمة ،إلب 
لرؤؤى واتأؤؤبي   أ ؤؤ    الؤؤ     رؤؤب  ماؤؤى  وا ف ؤؤف أتإلؤؤب )ؤؤةو اؤؤو هثؤؤم ام  ؤؤفع اذؤؤن 

ا ببلمدؤب  واف أبي..  سر ف سؤمفهب لرؤى واتلؤكس وا ف فمؤن  أضبامإلؤب لف دؤن  وؤو  اؤ
ء ا ؤؤف يدؤؤه ارم ؤؤف   ونمتؤؤبي ء ،ؤؤ  يدؤؤه اردإلؤؤف   ناندفوردؤؤن ء لؤؤة    إلؤؤب اكسؤؤمةنب   
 وؤؤ     مؤؤف وؤؤو أؤؤم ا ؤؤنب والؤؤم  و سؤؤكأب وسؤؤمةنب و   إ،نؤؤب هؤؤك  وضؤؤن أؤؤم واإلؤؤّو 
واتبقؤؤؤب    ضنؤؤؤؤن أؤؤؤؤم واةؤؤؤؤ و  واكوقؤؤؤؤب   إ،صؤؤؤب  ار ف ؤؤؤؤف أؤؤؤؤم وامؤؤؤؤك  واف أؤؤؤؤب،ب 

 (. 4واةغدا ل
ببامإلؤؤبن  ؤب قؤفوي لوامتوئؤف( أؤي أممرإلؤب لوالف، ؤؤب(   دؤ   أؤب لؤذو هؤ و وادرؤو 

وامؤؤفم  لرؤؤى لماذؤؤؤب ( اذمإلؤؤب   أمب  ؤؤن ن،تإلؤؤؤب  وهؤؤمو ببادبؤؤباب وادكأدؤؤؤن واث ؤؤفا  ؤؤؤب 
لؤؤال ي واةؤؤف   وان ؤؤرن م  أ ؤؤمذكص لؤؤمى وانتبسؤؤةب  وامب ملدؤؤن  وا ،تدؤؤن  انؤؤب اإلؤؤب أؤؤم 
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واة ؤؤ ،م(  نؤؤي  ؤؤب واتلؤؤكس    ؤؤب أدؤؤ أمإلب أتبسؤؤةب  ل أبؤؤبي(  لوانكاؤؤ  وات ؤؤكد(  ل
أمّلؤؤؤتو واإلنؤؤؤو ارةنؤؤؤو بنؤؤؤب اؤؤؤأأف بؤؤؤه ن،تإلؤؤؤب أؤؤؤم أمب  ؤؤؤن وان ؤؤؤمةنف واظؤؤؤباو   لؤؤؤب سؤؤؤتن 

ر( ومؤب  ؤؤب  فمؤ ة لواةصؤؤبئف( بؤبامتوئف بنتبسؤؤةن لل ؤ  وطضؤؤمى( نؤبئكص  ؤؤب 1947ل
لمبر أدبامهة  اأب هللاهللا اك أرثف وات و اب ل ؤ  طن ؤنف بنؤب لّظؤو هللا أؤم ضفأبهؤا  

واؤؤ أب  وانفونؤؤن  ؤؤب اابأؤؤا  أتبسؤؤ ا   ادرؤؤف اإلؤؤ ع   نؤؤب وب،ؤؤف هد ؤؤو بؤؤه واةؤؤف  أؤؤم 
وامنؤكي وانإلدبؤن واإلبؤؤدنن أؤم اهةؤبي أمنؤؤ   اؤب نؤؤكرة أؤب الرؤل واة ؤؤ    أؤب الرلؤؤف 
أم    و وانكول  .  اثتثو الرلمو   اسرلمو واشّف  متممو بنؤب اسؤرلمو..  رؤك ا،ثؤو ئأتؤمو 

إلؤؤب  نؤؤي واثرنؤؤن  بؤؤب  ضؤؤّو و انؤؤبي   لنرؤؤمو واصؤؤبامب  وامؤؤب  ؤؤب   إلؤؤب وادؤؤفئي   أت
 إلؤؤؤؤ ون وادؤؤؤؤّكة   أمؤؤؤؤك وامتؤؤؤؤب ي أؤؤؤؤم   ؤؤؤؤتثو ط،مؤؤؤؤت هللا اثؤؤؤؤو  لؤؤؤؤ ع    ةرثؤؤؤؤو لكئؤؤؤؤل 
وط ض   اثؤؤؤؤتثو هتؤؤؤؤب لمو  لشؤؤؤؤرمو   ه ؤؤؤؤف  مم ؤؤؤؤو   أؤؤؤؤب يرن ؤؤؤؤو هللا   اثؤؤؤؤم يرنؤؤؤؤمو 
ا،ل ؤؤ و. ا،إلؤؤب وان ؤؤرنكية ل ؤؤ وو أةؤؤب ك م و ا نهؤؤو  سؤؤة   م و وسؤؤمة نهو  ء هظتؤؤكو اي 

   مي أؤؤبنة لنلؤؤب ،ؤؤ لك( ء هت ؤؤخ أؤؤبنة للؤؤ و اةؤؤ  (  إ،نؤؤب واؤؤ لب   ضؤؤ ع ،ؤؤفّن وءلمؤؤ و
،ت ؤؤؤؤلإلب لالؤؤؤؤّ  اةؤؤؤؤّ (  لوسؤؤؤؤمةّ  ا ؤؤؤؤمةّ (  ألؤؤؤؤّ  و  وسؤؤؤؤمة  و هتنهؤؤؤؤف اعدؤؤؤؤبنوو   هظإلؤؤؤؤف 

 (. 5اأمبنوو ل
 ء هؤؤتول هؤؤ ع واثرنؤؤب   ؤؤب ضب ؤؤن ماؤؤى  اي ه رؤؤغ وط  ؤؤ ة  واةدؤؤكل بةؤؤ  اكألؤؤف أؤؤم 

 م و ف(. ،صل نفي   وان رنكي لرى ضباإلو أم لوامةبفا(  لوا
هؤؤؤ و واإلؤؤؤب و بدؤؤؤب  ؤؤؤب  هؤؤؤم لو  فوردنؤؤؤب( بةؤؤؤ  و،ؤؤؤ ءي واألؤؤؤك ة وان ؤؤؤرمن  ؤؤؤؤب 

( أؤم م ولؤن لقؤك  واةؤف ( ببادؤبهفة 1955لوامتوئف(  دبل  ب والبأو أم ل ؤكوي 
ألبرةؤؤبص واة ؤؤ ة وأ،ؤؤا اؤؤب ل ؤؤ  هدؤؤكل اتؤؤبة  اؤؤك اض ؤؤتب و قؤؤذب ة ء اأرؤؤا اثؤؤو ،لةؤؤبص  ء 

ماد و ،م ؤبص  ء سؤة و   ء  فنؤبص  ء  لؤ وص   أقؤرمكو ضفوص   ء ل فوص  ء لفوص   ء اسك  
ا،ل  و  وهدكو  ّ ثو   ولنركو قؤبامبص   و نةؤكو ورنؤمثو   قؤّممكو لدبئؤ وو  لؤتوئن و  
 همؤؤب كو  ؤؤب هللا   هؤؤعلكو لرؤؤى وامؤؤو   هةؤؤب ،كو لرؤؤى وا ؤؤف  وامدؤؤكا..  ء هدؤؤبرةكو  ء 

  مم و . هةبفبكو  ء ه و ف و   ء هتب لكو  ملشركو   ه هب 
هؤؤّو لوامتوئؤؤف( لصكقؤؤبص   هؤؤّو لواةؤؤف ( لنكأؤؤبص   هؤؤّو لوان ؤؤرن م( بشؤؤ و الؤؤّو 
كبي أمئ وهمنؤبر واشؤدخ لأمنؤ  واةشؤ ف و  فوردنؤب(  أ ؤ وي نرنؤه واؤ د ا رؤى واؤ ك  
وام ؤؤم   ثؤؤبي هؤؤ و واتبؤؤبل وادرنؤؤبة و منبعدؤؤبص  ن،تدؤؤبص   سدبسؤؤدبص  قؤؤك ة أؤؤم قؤؤك  

صؤؤبننن  اةبؤؤ هب مانؤؤبي واف ؤؤو  فّ ؤؤه   ضةؤؤه  رتؤؤه  وامإلؤؤبن بباثرنؤؤن وامدؤؤن  وادكمؤؤن وا
   دمه  ب اأمه   بافضنن لرده  ب وو  وفا هنّف بة    بهه. 
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 ابن عمر.. 

 هذا المسلم العربي الجزائري )األمازيغي( 
 
 

هؤؤ و   ؤؤو ان،ؤؤب  لؤؤباو ن،ؤؤم  ألثؤؤف أصؤؤر   أنؤؤم ا ؤؤّنكي ل ف ؤؤفو( ا  لاأؤؤب مغ( 
كأه واؤؤ د لّرؤؤ  واةشؤؤفمن ا  بةبؤؤإلب اثتؤؤه اكألؤؤف وهمنبأؤؤبص بةف  مؤؤه  انؤؤكا هشؤؤ ألبص بإسؤؤ
 أم واك تدن  هك واشدخ لوبب لتمت  م لنف(. 

ا  ت اتل ب لتك،ن ه و وانكضؤكي لؤم وطن،ؤب وانلثؤف وانصؤر  لوبؤب لتمؤت  ؤم 
لنف(  إلؤ ع واصؤلب  وط  ؤي لوان ؤرو  واةف ؤب  وامتوئؤفد  وطأؤب مذب(  هؤب لتبقؤف 

اشؤؤؤف ب  أؤؤؤؤم رؤؤؤبهفد وادرؤؤؤؤك  ك ؤؤؤؤبئف و–اؤؤؤو ا ؤؤؤم نؤؤؤؤ  هب وامتؤؤؤب ف   ؤؤؤؤو هثبأرؤؤؤف ا اؤؤؤه 
 واةدؤؤكل  ؤؤب لؤؤةك ع  هلث ؤؤفع  هة  ؤؤفع  وكوضؤؤ  أؤؤم ان ؤؤب  وامفوؤؤن واصؤؤمصدن  والثفمؤؤن 
 و قؤؤكضدن  ؤؤب لوامتوئؤؤف( ا تؤؤب  وادؤؤفي واةشؤؤفمم  ؤؤب ،شؤؤبره واةؤؤبر  ا   ؤؤب قؤؤلك  

 ل نندن واةرنب  وان رن م( بةبكممه   إلب.
ف(  ضنؤؤؤه هللا انؤؤؤّ ر  إلؤؤؤ و م ي ارمؤؤؤ ،  لؤؤؤم للصؤؤؤدن واشؤؤؤدخ لبؤؤؤبلتمت  ؤؤؤم لنؤؤؤ

ر( وطن،ؤؤب وانلثؤؤف و قؤؤكضب   ّ نؤؤب واندؤؤو  اثتؤؤه وام ؤؤ   ؤؤب هلث ؤؤفع 1977-1906ل
  هة  فع  اسرك ه.

طأؤؤؤفمم  ؤؤؤكهفم مة ا ء  اإلؤؤؤ و واصؤؤؤنف وان  ؤؤؤو لؤؤؤم   ؤؤؤو  -لبأؤؤؤ و–ولمفهؤؤؤه 
ال ؤؤؤى واؤؤؤكرم ضّةؤؤؤه  إلكقؤؤؤه  لؤؤؤنك اأمؤؤؤه واث ؤؤؤفا  ؤؤؤب  رؤؤؤم واةف  ؤؤؤن  و سؤؤؤكر  

واةنباؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤب وا   ؤؤؤؤؤن وط اؤؤؤؤؤى   و تهإلؤؤؤؤؤب وانألرؤؤؤؤؤ      و  هؤؤؤؤؤ و واصؤؤؤؤؤنف أؤؤؤؤؤالوأفة نؤؤؤؤؤكا 
والفو،ثك ؤؤك،ب(  فؤؤو ا،ؤؤه  ك ؤؤب ا ؤؤفي  ؤؤب ،ةؤؤي  وضؤؤ    -وا ف ؤؤفد  -واشؤؤد ب،ب لواكئثؤؤب

هؤؤؤك  ؤؤؤ د وطر وامبضؤؤؤتن ط،مؤؤؤبر ا  أت ؤؤؤك ،م  هؤؤؤب ل ف، ؤؤؤب وءسؤؤؤمةنب من( اأؤؤؤب وطأؤؤؤف 
سؤؤمنبهن واألؤؤب،ب  باف ؤؤو أؤؤم أت دؤؤن لوالةبئؤؤو( وامؤؤب همؤؤب ل  بهؤؤ ة نؤؤكا واةنباؤؤن هرؤؤا بب

هبأن اي همّفهب ماى  ضنأة وان خ وامبب د  هم ؤ  وص  همندنؤب انؤب لؤفلف يدؤه يدؤباو 
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لوامةش ف( واّتصفو،ب  ض م هثّك،ف ارذفض  ف  أؤم لوآلبؤب  وا ؤدا( أ  مؤن بؤبالثف 
وءسؤؤؤمةنب د واصؤؤؤر  ب  أباؤؤؤه  سدبسؤؤؤمه  أتؤؤؤ  اكألؤؤؤف أؤؤؤم نؤؤؤفي  ،صؤؤؤل  يةدؤؤؤى لو ؤؤؤم 

  بؤؤكو وانؤؤالوأفة ونؤؤب هتّةؤؤه ماؤؤى  ابةبنهؤؤب  لنؤؤف(  ؤؤب لوانت دؤؤن( أؤؤم  ؤؤ م   ؤؤبل ا ؤؤ و 
وانلمرلؤؤؤؤن سؤؤؤؤكوهو    نلؤؤؤؤكو بمؤؤؤؤتر  ؤؤؤؤب قؤؤؤؤّل اأؤؤؤؤمإلو أمنؤؤؤؤكنة م  ؤؤؤؤب لتؤؤؤؤ   والثؤؤؤؤف  

 سكضإلوة مانبي ضب   نرو ،ببا    ثف أّمد     اد قفم   وض .
أؤؤم نرؤؤب  – نؤؤ  وؤؤبي واف ؤؤو ،كّنؤؤي بةؤؤا أدبءهؤؤه ببسؤؤو لوالمؤؤى واؤؤت و د( اؤؤدةرم 

والةبئؤؤو( ،تةذؤؤب اء هتمؤؤب  اذ ؤؤف أمباإلؤؤب وامبؤؤب د اي أت دؤؤن ل  و ة( اد ل -،ظدؤؤ 
و سؤؤؤكأب(.  ارف ؤؤؤو لرصدؤؤن  ؤؤؤب  اؤؤؤا أؤؤؤم ئ ؤؤب    ؤؤؤبل  ثؤؤؤف  لرؤؤؤو  ان   –لواةف ؤؤب 

سؤؤؤببد م لؤؤؤ أكو واةف دؤؤؤؤن  و سؤؤؤكر  اأؤؤؤبر همؤؤؤؤكر وطلؤؤؤ و   أؤؤؤم ئلؤؤؤؤفهوة لا ؤؤؤك اةرؤؤؤؤى 
ر( واؤ د قؤب   باؤؤ  1920-1852ر(  لرؤبهف وامتوئؤؤفدة 1952-1862واؤت و دة 
،إلبمتب واةف دؤن و سؤكأدن وام ،ألؤن  بةؤ  ل نؤبل واؤ ،م وط ذؤب،ب(  لأمنؤ   ك ن  ب 

ل ؤؤ ع(  لؤؤ ر واةؤؤف   وان ؤؤرن م   لنؤؤو ارمن ؤؤ م ارذؤؤن واةف دؤؤن  ؤؤب واةرؤؤكر وانةبقؤؤفة 
لصكقؤبص  ؤؤب لسؤؤك من( لؤؤبأكص افنؤؤب وطأؤؤن واةف دؤن    تؤؤب  ن امإلؤؤب وادكمؤؤن وامؤؤب وب،ؤؤف 

 (. 1،ل ه والثف واشةك ب واةغدال اأت مه وط اى  ن و   بهه   و ببص  ب واكنف
 هؤؤك واؤؤتإلج واؤؤ د اؤؤو ، مةؤؤ  لتؤؤه ان، تؤؤب وانلّثؤؤف لبؤؤبلتمت  ؤؤم لنؤؤف( رنكضؤؤبص ماؤؤى  

  تب  ن ان لف دن نكمن   سدبنة ن،تإلب و سكأبة نسمك  ضدبة  لّتة  أم .
اؤو انؤو أؤم هؤك لو ؤم لنؤف(  هؤب وانفضرؤن  - ّ نؤب رباؤف–ماى  هتب  ؤب أد أؤن 

اي انؤؤ ر واف ؤؤو ببلمصؤؤب  لؤؤ ،    إلؤؤك لل ؤؤ  واةتمؤؤت بؤؤب د ( وامؤؤب هلؤؤفض لرؤؤّب م ي 
وءسو و نو د  ب لأصبا  وامبان وان ،دن( ار    لببلتمت  م لنؤف(  ؤب نفمؤن لئ،ؤف 

ر( ن س لرؤؤى ،ؤؤ  10/2/1906ضنؤؤبن(  كءاؤؤن له ؤؤتد    ( نوئؤؤفة لا  ؤؤكي(.  اؤؤ   ؤؤب ل
ى لو ؤم بؤؤبناو(  واؤ ع   ؤب  و مؤؤن لل ؤ  واؤؤفضنم وا رؤكاب(  ؤب لوالةبئؤؤو( ونؤب ن س لرؤؤ

 ب لن ت  تن(   ب لواتممك،ن( بن ،تن لهك،و( المؤفة    ؤتة ف ؤف اي هثكمتؤه واةؤبر  ؤب 
لرؤؤؤؤكر واةف دؤؤؤؤن  واؤؤؤؤّ ،م ،إلؤؤؤؤا لرؤؤؤؤى     لصؤؤؤؤبأدن  لؤؤؤؤّو  إلؤؤؤؤب رفمدؤؤؤؤه  أ تمؤؤؤؤه أؤؤؤؤم 
و سؤؤؤإلبر  ؤؤؤب وامإلؤؤؤكن وامةردندؤؤؤن  و قؤؤؤكضدن  والثفمؤؤؤن  ونةرؤؤؤو  ؤؤؤب لأ  سؤؤؤن واشؤؤؤ  ةن 

ن ،تؤؤن لوامتوئؤف( أؤؤي لأمنؤ  واة ؤؤ  ئل لردلؤن(  وةبؤؤك و سؤكأدن( امنندؤؤن واةرنؤب  ب
 ؤؤؤب وامنندؤؤؤن   وبهؤؤؤب ءأؤؤؤي لصكقؤؤؤبص  ؤؤؤب لواشؤؤؤإلب (  لواةصؤؤؤبئف(  ادؤؤؤب  ّ ؤؤؤه ،ؤؤؤكر 

( أؤؤ ّ فو بباممبهؤؤو  وامتبسؤؤب و ؤؤبئف ا ا ؤؤا واؤؤ ،م ء أة ؤؤ ف ا،ؤؤ ،كاك دب 6/5/1977ل
اإلؤؤؤؤو لؤؤؤؤؤب ج أة ؤؤؤؤؤ ف لوامتوئؤؤؤؤؤف( وامبؤؤؤؤؤب من.  ثؤؤؤؤؤبي.. ونؤؤؤؤؤب أؤؤؤؤؤب .. لت نؤؤؤؤؤه واكض ؤؤؤؤؤ  

متوئؤؤؤف( أألرنؤؤؤب ا، ،كاك  مؤؤؤه واكض ؤؤؤ ة أمباإلؤؤؤب وامبؤؤؤب د وا  دةؤؤؤب   ؤؤؤف   أملممؤؤؤنة لوا
هؤؤؤف ا وامدكنؤؤؤي  ونؤؤؤب هؤؤؤف ا وامنؤؤؤ هب واؤؤؤفلد   هؤؤؤك أؤؤؤب ل  ؤؤؤمه ألمرؤؤؤل ومبببهؤؤؤه 
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 (. 2والثفمن  واصمصدن.ل
كمؤؤب  ؤؤب وا دبسؤؤن   و قؤؤك  وء منؤؤبلب  ونؤؤب ومؤؤب  ؤؤب وطلؤؤك   وامؤؤب مخ 

 وأل فو.  وطن   بمّو وانلّثف وطن،ب والتبي
 نؤؤ  ومؤؤب  ؤؤب هؤؤ ع وانكضؤؤكلب  لشؤؤفو  واندؤؤبء  وانلمرلؤؤن هؤؤب ة ببسؤؤنه واؤؤ د 
لف  به ان دب لبؤبلتمت  ؤم لنؤف(  هؤب ة ببسؤو لوالمؤى واؤت و د(  تدؤفا اؤه  ؤب وا دبسؤن 

    لرؤى 1947-6  ية 2أألكص لنبدن وامتوئف لرؤى ضباإلؤب(  ؤب لواةصؤبئف سر ؤرنة 
( 1954   ؤؤؤؤؤب،لب 252  ي 2ف  سةهؤؤؤؤؤبأف وء،ملببؤؤؤؤؤب  وامتوئفمؤؤؤؤؤن   ؤؤؤؤؤب لواةصؤؤؤؤؤبئ

( 1954  اكمؤك ف 245  ية 2 لوءهمبن والف، ؤب  ؤب أإلؤّب واؤفم ( لواةصؤبئف  سة 
 ف فهب وندباه وانفوت لم  وانالهنف و سؤكأب وامتوئؤفد واةؤبر   ؤب أمرؤن لواشؤإلب   

 ر(. 1936   كمردن 12  رة4جة 
أتإلؤؤب  ن ؤؤي   هةؤّ ن  أكضؤؤكلبهه  ؤؤب وطلؤؤك   وامؤب مخ  و قؤؤك  وء منؤؤبلب 

-251  ية 2لؤؤ إلن  ؤؤب هةر ؤؤو يؤؤبهفة ،نؤؤّك وات ؤؤو  ؤؤب وامتوئؤؤف   ؤؤب لواةصؤؤبئف  سة
(  نؤؤؤ   ؤؤؤم  اؤؤؤه  وتؤؤؤبص  ؤؤؤب لواةصؤؤؤبئف( بةتؤؤؤكوي ل ؤؤؤب أممنةتؤؤؤب وام ،ؤؤؤ ( 17/12/1953

لؤؤباج يدؤؤه نبؤؤباب و منبعدؤؤن ألمرلؤؤن  أألؤؤو لوانؤؤفاة  واةنؤؤو لؤؤب ج وا  ؤؤف(  ؤؤب واةؤؤ نة 
( 1954-12-17 /297لية  (   ئ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن واة باؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب1954-12-10 /296ل

 ر(. 25/3/1955 -311  وابنبي وء منبلب..  وطأكأن   ب لية 
ماى  الف أب هتباا أم نبؤباب  أؤم لنؤو و،شؤذبء  لوامتوئؤف(  لوامتوئؤفم م( 
 ثبي لو م لنؤف( ،ذنؤب أمن ؤتو  ؤب وامة  ؤف لؤم هنؤكر لوامتوئؤف(  وهمنبأؤب  ا تبئإلؤب(  

 مه ما إلؤؤؤب لواؤؤؤت و د(  هؤؤؤب وامؤؤؤب وؤؤؤبي   باإلؤؤؤب  أؤؤؤتإلو ا تؤؤؤب  أت دمؤؤؤه وامؤؤؤب هةمؤؤؤّت  ت ؤؤؤ
وط  و   ؤب واةنؤو وطقؤ و اةرتؤكي  ء هؤو انمؤباإلو وامبؤب د ببسؤمنبهن هبأؤن   بؤبص 
انب ،فم ع وءسمةنب  ببانت دن  ب سدبسمه وامإلتندن وانمة ؤن  ونؤب ل  ؤف  اؤا هرؤا 
 واةفمبؤؤؤن وامؤؤؤب ،شؤؤؤفهإلب لواةصؤؤؤبئف( همؤؤؤف لتؤؤؤكوية ل  و ة واث ؤؤؤفا ه من ؤؤؤا بةف  ؤؤؤن

( أؤم سر ؤرمإلب واألب،دؤن  59و سكر واك دى  ه رب واف ؤكي ماؤى  وطقؤو(  ؤب واةؤ ن ل
 نؤؤؤ    إلإلؤؤؤب   ؤؤؤبل   و ة ل ؤؤؤف وامفمؤؤؤ ة أ ؤؤؤبا  م بإاذؤؤؤب  وادؤؤؤكو، م  6/12/1948،ؤؤؤكر 

والبقن ببطضكول واشلصدن  ب ل  و ة(  نإل  اإلب لواةشؤ ف و  فوردنؤب( بدكاؤه لتإلؤبة 
ئؤ   وطلؤفو  ء لرؤى اض ؤبر واشؤفمةن و سؤؤكأدن  هرؤا وادؤكو، م وامؤب ه ؤمت  لرؤى واةكو

وان إّلؤؤفة   م ر ؤؤؤكي واف ؤؤؤكي ماؤؤؤى  وطقؤؤؤو   هؤؤك اض ؤؤؤبر واشؤؤؤفي و سؤؤؤكأب..  وام ؤؤؤو 
بباةكوئؤؤ  أ رؤؤب لتمؤؤت أؤؤم أ باؤؤب وءسؤؤمةنب  والف، ؤؤب    ي  ؤؤ   ع  ؤؤب ا ض   و ة 

م   يؤم  هةإّل هب ببا دب  واةكج   نّكوهب  مدكمؤن أفوكؤت وامةشؤ ف  إرؤك  ،ؤ  وانةّشؤفم
ا،إلب وسمذرظف  وسمك  لرؤى سؤكنإلب  ورنأ،ؤف ما إلؤب واتلؤكس   مؤب   هؤ ع واةفمبؤن 
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أممألؤؤؤن انؤؤؤب فؤؤؤفس أؤؤؤم اقؤؤؤره   انبأؤؤؤف واؤؤؤ ا و ارنذؤؤؤف  مم بؤؤؤباظكوهف لرؤؤؤى اي   و ة 
أةدؤؤؤو أؤؤؤم أةبنؤؤؤو و سؤؤؤكر  واةف  ؤؤؤن.. مي واذباؤؤؤن وامؤؤؤب ،فأؤؤؤب ما إلؤؤؤب وءسؤؤؤمةنب  أؤؤؤم 

مبةؤبن ركوئؤل أؤم وان ؤرن م لؤم و سؤكر  هن  م واةكوئؤ    ةرإلؤب اسبسؤبص الض ؤبر هؤك
ببام  مج ضمى هبةل   إلو واتةفة وا ،تدن  لبرلن وامؤعلب و سؤكأب   هصؤ ف وطأؤن 

 (. 3واكوض ة اأم م ا  اأنبص ل
وامؤؤفب لرؤؤى وامنكنؤؤي  ؤؤب أمؤؤدئ ضبؤؤب د أذؤؤتّ  ،كو ؤؤه  ثؤؤفو ضبؤؤب مبص فب مؤؤبص 

وانم تؤن  ؤ م وانشؤف    ةو لو م لنف(  ؤب ومبببهؤه وطن دؤن ،ل ؤإلب اصؤّف لرؤى واصؤرن
( 1935  ا   11رة-5واةف ؤب  أذف ؤه  ونؤب ،ؤفا  ؤب أدؤبل اؤه بنمرؤن واشؤإلب  لجة

بةتؤؤؤؤكوية  ولؤؤؤؤمذباتب بباشؤؤؤؤف  ا، ؤؤؤؤب،ب ا،ل ؤؤؤؤتب  نؤؤؤؤبل  ؤؤؤؤب أد أمؤؤؤؤهة  مي لكنمتؤؤؤؤب بباشؤؤؤؤف  
 واشؤفن  م لكنؤؤن أم تؤن نكمؤؤن  هؤتنون لرؤؤى أؤّف وطاؤؤبر أمب،ؤن  نؤؤّكة  هذؤ ،إلب لؤؤّ ة   وبؤؤئ 

 اذكمؤؤن  ان دؤؤن ،شؤؤةف  إلؤؤب ورإلؤؤب  لؤؤةك و اؤؤكءع ابؤؤب   تؤؤب وانؤؤؤدف     ضدؤؤن أؤؤم ن،تدؤؤن
 اؤ ه ف واتلؤكس ض ؤؤفو ..  اثؤم ء ا ؤّف،ب بمؤؤبل اي ،ت ؤ تب هؤ و واشؤؤةك  ا،ل ؤتب ا،تؤؤب 

 أم نكو و وامدبة..  ك ،ثمب م و وم كو  ء ،الال م و االكو.. . 
( 1936  أؤؤؤؤبد 12رة  -2كنؤؤؤؤب ومؤؤؤؤب  ؤؤؤؤب وانمرؤؤؤؤن وا ؤؤؤؤب و  وفهؤؤؤؤب ،ل ؤؤؤؤإلب لجة

بءص بةتكوية  واةف  ن  نبل يدهة واةف  ؤن  كرنؤن هللؤو  إلؤب وا ؤكر نرؤك  وانك،ؤ م أؤم أد
واتؤبرد م ببابؤبن لرؤؤى ،مؤك   ،ؤ  أؤؤم واشؤةك  وادؤكأب واصدؤؤبض  وشؤلف لتؤه وطاؤؤبر 
وانم و اؤؤن   ،نمؤؤه وطضؤؤ وث واشؤؤ ون وامؤؤب اضؤؤ  ف ببطأؤؤن واةف دؤؤن واثفمنؤؤن أؤؤم  إلؤؤب  

ن ؤؤؤؤف لرؤؤؤؤى وأل ؤؤؤؤف أؤؤؤؤم سؤؤؤؤمبابهب وام ؤؤؤؤتن ألمرلؤؤؤؤن   تباؤؤؤؤف أؤؤؤؤم لّتهإلؤؤؤؤب وادكأدؤؤؤؤن  ر
 الكنإلؤؤب وا ؤؤؤبأدن   منؤؤؤّت  مهؤؤب  وهمبنهؤؤؤب  هفوأؤؤؤف لردؤؤه واؤؤؤ ئب  هتإلشؤؤؤه..  باةف  ؤؤؤن 

 …ضّدؤن   تؤب   ،مؤؤم اضدؤب    إلؤب أؤؤب نوأؤف وا ؤنب و   وط ض..  ضؤؤب واةف  ؤن واةؤؤبر
،إلؤّت وا ؤؤكر ا هؤؤب  نرؤك  ا تبئإلؤؤب  ممؤؤّفك أؤؤب وؤبي وبأتؤؤبص أؤؤم وادؤكا وانةتكمؤؤن  ؤؤب ،لؤؤكس 

لبن ا،صب هب وا ،م همنةإلو وا كر ئأبل  وسةن نكمؤن ،مل ؤكي ما إلؤب واكلؤك  واثأل ؤفة  اض
 م ؤؤؤةكي  ؤؤؤب سؤؤؤ  و هملددإلؤؤؤب بإانؤؤؤبي  ب ؤؤؤف   لؤؤؤتوئو قؤؤؤبننن   هنؤؤؤو لبادؤؤؤن  امؤؤؤ  هب 

 قك  واةف  ن  مذّ ،إلب و سكر  مك  إله وا بأب   هةبادنه وادكمنن . 
   سؤؤؤنب لدباؤؤؤه   هؤؤؤك  وأل ؤؤؤفوص أؤؤؤب هؤؤؤأاو  ثؤؤؤف واف ؤؤؤو  ؤؤؤب أألؤؤؤو هؤؤؤ ع وانكضؤؤؤكلب 

اصل     وامع    واتبؤبل   الؤكو  واكضؤ ة  وامؤّب  أألرنؤب ،ؤّ    قؤله  هؤك اةؤباج 
نبؤؤباب ا  اصؤؤّك  أكونؤؤل   أتؤؤبيف  ونؤؤب ،ؤؤفا  ؤؤب ن ةؤؤن ان دؤؤن اؤؤه بةتؤؤكوية  لظنؤؤن 

  أؤؤؤؤؤب س 11رة  -12 ةؤؤؤؤؤبل   و ة   نباإلؤؤؤؤؤب وا  دةؤؤؤؤؤب  ،شؤؤؤؤؤفهب  ؤؤؤؤؤب لواشؤؤؤؤؤإلب   جة 
ضؤؤبص بؤؤبء،إلتوأ  م  اأألؤؤباإلو  أؤؤ  فمم لؤؤم (  صؤؤّك  مض بسؤؤه  ؤؤب وانكنؤؤل أةفّ 1936

قؤك  وامؤؤب مخ  وامبؤب ة  ؤؤب واةنؤو  كؤؤو لؤؤب   ن ؤو  سؤؤبضف   إلؤّب  أةمؤؤت اإلؤؤ ع 
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وادؤؤكا وط ضؤؤدن  كنؤؤا اؤؤب  ةؤؤبل واؤؤت و ة   صدؤؤا  أؤؤت واةرؤؤّك انؤؤم ،فمؤؤ  اي اةمرؤؤب   أؤؤت 
 وادكة انم ،م رب وادكة    أت والركن انم ،ةذب والركن..

ب ودؤؤؤ  ،أل ؤؤؤف  ؤؤؤب وا ؤؤؤفو   واّبؤؤؤفو   ةبهؤؤؤا  ،ذبؤؤؤب لّرن تؤؤؤ –لّرن تؤؤؤب اؤؤؤب  ةؤؤؤبل 
ارمؤؤؤو  واثفوأؤؤؤن فبؤؤؤةا ضمؤؤؤى ، ؤؤؤب ل أةؤؤؤا سؤؤؤنب ك واةبيدؤؤؤن  ، مبؤؤؤب   تمكأإلؤؤؤب 
وا ؤؤبرةن   ؤؤتمّو م   وك  ؤؤةةا وارؤؤّ ة  وء مإلؤؤبج   ،ةؤؤف  أؤؤب هؤؤك وامنؤؤبل  وامؤؤكل 

  وا نك   ،  ك والف    م واظكر  واتك ..
ةؤؤؤب مج هت سؤؤؤدن هؤؤؤبر  إلؤؤؤب لؤؤؤ كلتب  أؤؤؤب ا ؤؤؤ ي أتؤؤؤبيفك وا  دندؤؤؤن وانملا ؤؤؤن  ؤؤؤب ه

وطنؤ أكي  ثؤب،كو ،ةّ ؤف ي مادؤؤا  ؤب وطسؤمب ..  وك هؤك أكنؤؤل أؤم أبؤكو أؤم   ؤؤبل 
واصؤك   و قؤؤك  ضدؤبص بمةؤؤبل   و ة  اأؤب أؤؤم انمّؤكي ماؤؤ إلو وا ؤكر  ت ؤؤب  دؤ  رذؤؤف 
وانؤبنة.. لرؤؤ إلو   رؤو ا ؤؤ ف و  ؤؤب رؤفمدإلو   اؤؤو ،تإلمؤكو أؤؤتإلمإلو  ؤؤب  تباؤب هؤؤ ع وامةؤؤبل 

  لرف نرك إلو.   لك هب  
لؤؤكن و ا،إلؤؤب وانؤؤّ لكي ماؤؤى  ضؤؤنبئفوو  ضددؤؤكو ، ؤؤ مثو ماؤؤ إلو بباةنؤؤو  وا ؤؤ ف  ؤؤب 
رؤؤؤؤؤفمدإلو   ولرنؤؤؤؤؤكو ا،ثؤؤؤؤؤو وآلي  وؤؤؤؤؤف لبأؤؤؤؤؤو  لؤؤؤؤؤنو أنؤؤؤؤؤّت   ،لؤؤؤؤؤكس ء ه ؤؤؤؤؤملّتهب مء 
واشؤؤؤإلكو  وانمةةؤؤؤن   و  وانذؤؤؤب،و  وان بسؤؤؤب والصكقؤؤؤدن.  بلؤؤؤإل د ا،مإلؤؤؤب وامةؤؤؤبل اي 

 سؤّمرب لرؤ إلو ا،إلؤو أؤب اض ؤكو سؤتن  ء اأؤبهكو  هالء  ن  رن كو رفمو ا ؤ ونهو مادؤا 
  لؤؤن  ا،إلؤؤو اد ؤؤكو اهؤؤكص ءسمتشؤؤب  هكوئؤؤا   إ  و  فّرؤؤمإلو بنبئؤؤا  أؤؤب نوأؤؤكو اؤؤو اةنرؤؤكو 

  ب أ مد و وطابر لرى  نبان وام  ن واةكو ف   إضدب  وانع ف . 
لب  واف و أمبه وص بةرنؤه   ثؤفع  انبؤه  أإلنكأؤبص بدبؤباب  رتؤه  اأمؤه واث ؤفا  

أب   ب قنف نب،ةبص  فضى وابؤن ف  أألؤو أ ؤب  ف ؤفع  بةؤ أب و، رؤو واتؤبه كي   وّ 
 أم وا ولو ،تإلشكي واكرم   م مت ،ه   مة ألكي  مب مله   م مذركي وّو لب  يده. 

هةدؤؤؤى أكضظؤؤؤن ا ا أؤؤؤم  و  ؤؤؤب اي الرتإلؤؤؤب ن ؤؤؤو اي اضؤؤؤي ،د ؤؤؤن واتإلباؤؤؤن هتؤؤؤبة 
 ك ؤبص  م،صؤب بص اؤه   إ ؤفو   ب  ني هفو ؤه   ،شؤفع أ -لصكقبص  – هب أ ال ادن انب  ه 

انؤؤؤؤبنة وامفوؤؤؤؤن واألدبيدؤؤؤؤن  وطن دؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب  مؤؤؤؤفة قؤؤؤؤنةن أؤؤؤؤم هب ملتؤؤؤؤب وامتوئؤؤؤؤفد واةف ؤؤؤؤب 
 و سكأب وام ، . 

 
 هوامش 
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 الشاعر العربي محمد العيد آل خليفة

 )والمرأة رمزاً وموقفاً(
 
 

 الشاعر العربي:

اؤ د المؤب ع ارمؤ ،  وا ؤكر ه و  واتذو واشؤةفد لو سؤكأب واةف  ؤب وانذؤب  ب( و
بنتبسؤؤةن  وؤؤفا   بهؤؤه لواةشؤؤفمم(ة بّ ؤؤف  ؤؤب واةصؤؤف وامؤؤ ،  امنؤؤو واإلؤؤّو لوانذؤؤب  ب 
واةف ب  و سؤكأب(  بؤكص لؤم هّنؤه واشلصؤب وادبسؤو يإلؤفع أتؤ   مؤف لؤةببه   هؤك 
 ؤؤب واةشؤؤفمم  ضؤؤ م لؤؤفي انؤؤب س لأ ؤؤال ادن واثرنؤؤن(ة همفمؤؤفوص  نؤؤكءص  أدف ،ؤؤبص ببالةؤؤؤو 

 … ب وانالس ن وامةردندن واتبباب واتإلبكد 
ر(  واؤؤؤؤ د وؤؤؤؤبي 1979-1904هؤؤؤك واشؤؤؤؤبلفوامتوئفد  أمنؤؤؤؤ  واة ؤؤؤ  ئل لردلؤؤؤؤن ل

لؤؤؤةفع  ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف( لصكقؤؤؤبص    ؤؤؤب لوانذؤؤؤف  واةف ؤؤؤب( لنكأؤؤؤبص  قؤؤؤك  واةف  ؤؤؤن 
 و سكر..  ب أدب لن وانممؤو وط    ؤب والف، ؤب واتصؤفو،ب   منؤو اؤ اا اكألؤف أؤم 

ب  مؤؤؤفة أةّ ؤؤؤفة    اأ ؤؤؤؤف لؤؤؤةفو   وامتوئؤؤؤؤف   ادؤؤؤب  وضؤؤؤ   أتإلؤؤؤؤب  لؤؤؤبلف واشؤؤؤةب  ..  ؤؤؤؤ
  لؤؤبلف وانذؤؤؤف  واةف ؤؤؤب      وئؤؤؤ  واشؤؤؤةف وامؤؤؤ ،     ؤؤؤب وامتوئؤؤؤف لصكقؤؤؤبص    ؤؤؤب 
لوانذؤف  واةف ؤب لنكأؤبص(.. طي لؤةفع ونؤب ض ؤو لردؤه اأ ؤف وا دؤبي وانذؤب  ب لأمنؤؤ  

ة واةش ف و  فوردنؤب(  هؤكة  ا ل لؤةف ضؤّب  و ؤو واتإلبؤن واةبأؤن  ضؤ و نكو رإلؤب وانذؤ ّ 
  أرف    اّ ل لةف  فا  ب لتب،إلب  سّمو أفوضرإلب ..

 إلؤؤؤك  ؤؤؤب هد ؤؤؤدو لو  فوردنؤؤؤب( أؤؤؤم اسؤؤؤبر م واتإلبؤؤؤن وام ،ألؤؤؤن ان دؤؤؤبص   ثفمؤؤؤبص  ؤؤؤب 
لوانذف  واةف ؤب(  أؤم وادؤّكوأ م  لر إلؤب بمؤّ   قؤ   ..  هؤب لنكوأؤن( وب،ؤف هم رؤب 

 مشؤؤؤّ   و   أؤؤؤم لأمنؤؤؤ  واة ؤؤؤ (..   ،لؤؤؤف نر ؤؤؤو.. اي ،إلؤؤؤ أكو  مف ةؤؤؤكو وط،دؤؤؤبض   م تؤؤؤكو
 مةّنؤؤف و  مفّ ؤؤكو   مةّرنؤؤكو  وؤؤو  اؤؤا  ؤؤب ئي  وضؤؤ    اي امؤؤب  كو لؤؤّ ة الؤؤ و   ؤؤب لؤؤ ة 
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أدؤؤبن،م  امؤؤب  كي وءسؤؤمةنب    ممؤؤب  كي وامؤؤ   و  ؤؤب واؤؤ ،م   وابؤؤكل  ؤؤب واةدبئؤؤ   
 ممؤؤؤؤؤب  كي و امؤؤؤؤؤبن  وؤؤؤؤؤّو  اؤؤؤؤؤا أؤؤؤؤؤي نّرؤؤؤؤؤن وط،صؤؤؤؤؤب    نّرؤؤؤؤؤن وانؤؤؤؤؤبل   ض ؤؤؤؤؤب هة  ؤؤؤؤؤف 

ة مي انمنؤ  واة ؤ  واشؤبلف ا تؤب  وءضؤمكل والف، ؤبة لو  فوردنب( وا د ابد  نؤبئكص 
   ؤؤب واكنؤؤف واؤؤ د وب،ؤؤف يدؤؤه ورنؤؤن واألؤؤك ة  رلظإلؤؤب وانلؤؤفن نلؤؤكو  قؤؤب لن ماؤؤى واألؤؤك ة

 كبيدن اتت ل واةدب  وطادو  ك ظإلب ن و اي ،مو هفو ب وامنرن ..
ر(   ؤؤؤب نفمؤؤؤؤن للؤؤؤؤ م 1904-8-28هؤؤؤؤؤ / 1323- 5-27 اؤؤؤ  واشؤؤؤؤبلف  ؤؤؤبة ل

لؤؤؤفي ،مردؤؤؤى أةؤؤؤبن  واةف دؤؤؤن   هؤؤؤببي ن وسؤؤؤمه  ؤؤؤب لب ؤؤؤ فة( ن ؤؤؤو اي وا دبؤؤؤب (  ض ؤؤؤ  
ر( اددبؤؤب سؤؤتم م رباةؤؤبص  ؤؤب ل ؤؤبأي واتممك،ؤؤن( لؤؤبن 1921،تمدؤؤو ماؤؤى لهؤؤك،و( سؤؤتن ل

بةؤؤ هب ماؤؤى لوامتوئؤؤؤف( أ ؤؤإلنبص بنؤؤؤب اؤؤه أؤؤؤم أةؤؤب    ؤؤؤب وامةرؤؤدو  أشؤؤؤب وبص  ؤؤب وامدؤؤؤبة 
توئؤؤفم م( ونؤؤب هؤؤكّاى وطن دؤؤن بشؤؤةفع   ةرؤؤو  ؤؤب أؤؤ و س ل نندؤؤن واةرنؤؤب  وان ؤؤرن م وام

منو ة بةبؤؤإلب  هؤؤب  أ  سؤؤن واشؤؤ  ةن و سؤؤكأدن    ؤؤب لوامتوئؤؤف( واةبقؤؤنن  أؤؤم سؤؤتن 
ر(    أ  سؤؤؤؤؤن وامف دؤؤؤؤؤن  وامةرؤؤؤؤؤدو    ؤؤؤؤؤب لببهتؤؤؤؤؤن( أؤؤؤؤؤمة 1940ر( ضمؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤتن ل1928ل
ر( 1947ر(  ؤؤؤو لأ  سؤؤؤن واةف ؤؤؤبي(   ؤؤؤب للؤؤؤ م أر رؤؤؤن( أؤؤؤؤم ل1947( ماؤؤؤى ل1940ل

واممفمفمؤن    ؤب هؤ ع وان  سؤن وطل ؤفة )ؤةا ر( اد سؤتن و،ؤ ءي واألؤك ة 1954ضمؤى ل
لردؤؤؤؤه اد ؤؤؤؤمم  ؤؤؤؤب لن ؤؤؤؤت  تن(  ممؤؤؤؤبكو   ؤؤؤؤو الؤؤؤؤفج لردؤؤؤؤه   هلؤؤؤؤفض لردؤؤؤؤه لو نبأؤؤؤؤن 

 ر(..1962وام فمن(  ب   مه بن ،تن لب  فة( ضمى وءسمدكل ستن ل
كؤبي واشؤبلف لأمنؤؤ  واة ؤ ( ماؤى  ب،ؤؤب لنرؤه  ؤب وامةرؤؤدو ا ؤإلو بلثؤفع   شؤؤةفع  

فمؤؤؤؤؤن واكرتدؤؤؤؤؤن  لصكقؤؤؤؤؤبص قؤؤؤؤؤمل ل نندؤؤؤؤؤن واةرنؤؤؤؤؤب   ؤؤؤؤؤب واصؤؤؤؤؤمل واةف دؤؤؤؤؤن وامتوئ
( 1931وان ؤؤؤرن م وامتوئؤؤؤفم م(   وؤؤؤبي لبؤؤؤكوص  ؤؤؤب لوامنندؤؤؤن( أتؤؤؤ  هأسد ؤؤؤإلب لسؤؤؤتن 

أرمتأؤؤؤؤؤبص ل إلؤؤؤؤؤب واؤؤؤؤؤكرتب و قؤؤؤؤؤكضب   ضؤؤؤؤؤ م  فضؤؤؤؤؤف لردؤؤؤؤؤه لو نبأؤؤؤؤؤن و  ةب مؤؤؤؤؤن( 
ر(  سؤؤؤندبص  فؤؤؤف   ؤؤؤب واصؤؤؤنف مء أبكؤؤؤبي 1956 ضظؤؤؤف  ل نندؤؤؤن واةرنؤؤؤب ( سؤؤؤتن ل

 ؤؤؤو انّتنؤؤؤؤه لك ؤؤؤبص أؤؤؤم وانؤؤؤؤ وهنب  وا   مؤؤؤن امتؤؤؤكن وءضؤؤؤؤمكل ا مؤؤؤب سؤؤؤفوص أؤؤؤؤم لؤؤؤةف  
والف، ؤؤب   بسؤؤمنّف لرؤؤى  اؤؤا ضمؤؤى وءسؤؤمدكل واؤؤ د سؤؤة  بؤؤه وأل ؤؤفوص   دؤؤبلة مي  اؤؤا 
كؤؤبي اك ؤؤف اضكأؤؤب وامؤؤب همددؤؤف   نؤؤب وتؤؤف اض ؤؤب ا،تؤؤب سؤؤأعدف طلؤؤإل  وسؤؤمدكل 

ةؤا الؤكو،إلو لوامتوئف(   ض ؤو نكو ؤو وانممرؤ م  بنمتؤت وهإلو  نبببؤبهإلو  رؤبئفوهإلو    
 لوطعدبي(..

اثتؤؤه ان ك وءسؤؤمدكل  نؤؤ  اضؤؤ ث يدؤؤه  إلؤؤ  وا ؤؤت م ا ؤؤفوص بباذؤؤبص  أؤؤي  اؤؤا نؤؤب ر 
أةب،بهؤؤؤؤؤه وانمةؤؤؤؤؤ نة وانصؤؤؤؤؤبن   واك ؤؤؤؤؤكعة  نبؤؤؤؤؤى ضبناؤؤؤؤؤبص الأؤؤؤؤؤو واةف ؤؤؤؤؤب  ؤؤؤؤؤب  ؤؤؤؤؤك ة 
لوامتوئؤؤؤف(  وانتمصؤؤؤفة    ةؤؤؤ  و،مصؤؤؤب هب همّددؤؤؤف اأت مؤؤؤبع وامبا مؤؤؤبي انو   فمبؤؤؤن وامؤؤؤّج 

ال ي وا ،تدؤؤؤن(  ،شؤؤؤف ن،كو،ؤؤؤه وابؤؤؤلو لرؤؤؤى ،لدؤؤؤن  ل  و ة وامف دؤؤؤن لرؤؤؤى ،لدؤؤؤن ل  و ة واشؤؤؤ



- 81 - 

واكرتدؤؤن( ن ؤؤو اي ه وهنؤؤه وانمبلؤؤب واصؤؤمدن  يدلةؤؤي ءئؤؤ وص بباصؤؤنف  ؤؤب   مؤؤه بن ،تؤؤن 
-9-7لب ؤؤ فة( ا  بن ،تؤؤؤن لببهتؤؤن( قؤؤؤدلبص  ض ؤؤؤ  ادؤؤب  ؤؤؤب هؤؤؤ ع وطل ؤؤفة  ّ ؤؤؤه ،ؤؤؤكر ل 

 واؤ وف وام ؤم   ر( ا   م  ؤب لب ؤ فة( هب وؤبص وط ؤف وا  ؤب1979-7-31هؤ/ 1399
 ئ ؤؤؤؤب وص ان دؤؤؤؤن  ثفمؤؤؤؤن اهّنإلؤؤؤؤب ن،كو،ؤؤؤؤه واشؤؤؤؤةفد وابؤؤؤؤلو واؤؤؤؤ د ضؤؤؤؤّو أةظؤؤؤؤو وطفؤؤؤؤفوض 
واشؤةفمن  أؤم اهنإلؤب لؤؤةف واتبؤبل وا دبسؤب  وء منؤؤبلب  و قؤكضب  اثؤم وامؤؤو 
وادؤؤكأب للف دؤؤبص   إسؤؤكأدبص(  ،ةدؤؤى ضمؤؤف واتو مؤؤن  ؤؤب واؤؤ ،كوي  هكنؤؤبص اصؤؤلك  همؤؤفوب  

 نة  همةب ي لرى  نب وطأن واةف د
   ل حياا   اار  ااعّ العر مااة  ّد ااا   مااع  الفةااوب  ع اا  ا المتأبّاا ..

 وأل ؤؤؤفوص أؤؤؤب وب،ؤؤؤف ورنؤؤؤن  ئل   ؤؤؤب وسؤؤؤنه واثبأؤؤؤو أكضؤؤؤي ه ؤؤؤب ل  سؤؤؤالول   رةّرؤؤؤه 
 لتبهب ببافن لم وا بئر م ض م نبل أالو وص و،منب ع اذن  ن،تبصة

  لدااااألنر عاااان  داااالتر  ااااع  ا اااا    عةااّر  عاان قااعر   عاان  ناا  مبةلاار
   فةاا  ل اا   ر  العر مااة مااوانر    سااا خ  الفااا    النلااار. دضنااار  اااو ا

 باشؤدخ لأمنؤ  واة ؤ  ئل لردلؤن( لؤؤبلف وانذؤف  واةف ؤب مّبؤبي واثلؤب  واممفمؤؤفد 
 واتببل وا دبسب ن ره اةم ف قكهبص نكأدبص أمن توص بنكونلؤه والثفمؤن وامؤب ل  ؤإلب لؤةفع 

لشؤفمتب  وادؤفي واؤ د وا د  و و أفضرؤن واددظؤن  و قؤك    واتبؤبل وا دبسؤب أتؤ  
كؤؤبي لؤؤبه  ضؤؤو لردؤؤه  لؤؤبه و لرؤؤى  ؤؤفوئو واةذؤؤب وط    ؤؤب   وءسؤؤمةنب  والف، ؤؤب  
 لؤؤبه و لرؤؤى ولؤؤب  اأؤؤن لف دؤؤن ء هإلؤؤم   ء ه ؤؤمث م  ن بلؤؤبص لؤؤم   كنهؤؤب   هكممإلؤؤب 
وامبب من ونؤب ل ؤو هن ؤ إلب بباةف دؤن ا ؤب،ب    ب سؤكر لد ؤ ة  ضدؤبة   مّ ؤ  لؤةفع 

 مملبلؤو  ؤؤب وانمؤدئ ضمؤؤى أ رؤي وا ؤؤةة تدب   أؤم نبؤؤباب   كو،ؤب ألمرلؤؤن أّنؤب وؤؤبي
 و،شؤؤؤذبء    رنؤؤؤك   ئأؤؤؤبل  ثؤؤؤبي  ؤؤؤ اا ،ذنؤؤؤبص  كهفمؤؤؤبص  ؤؤؤب قؤؤؤك  وامتوئؤؤؤف  ك إلإلؤؤؤب 
واةف ب و سكأب   أكأمإلب و ، ب،دن  أت بنبص  ب وو وطضؤكول الؤدو وال ؤف  وامفمؤن 

بص للصؤدن لؤبلف  واة ل  وانكنة  وانمةؤن   وافضنؤن  وامثب ؤو  وا ؤ ل  أنؤب اة ؤو ضدؤ
 تؤبي ،إلؤؤّتع وامؤؤ ث واث  ؤف  ونؤؤب ه ف ؤؤه وارلمؤن واصؤؤذ فة  واصؤؤك ة وامن رؤن  أألؤؤو والثؤؤفة 

 واةب فة.. 
  فؤؤؤؤو أؤؤؤؤب نؤؤؤؤّ ر لؤؤؤؤم لؤؤؤؤةف لأمنؤؤؤؤ  واة ؤؤؤؤ ئل لردلؤؤؤؤن( أؤؤؤؤم ن وسؤؤؤؤب     مؤؤؤؤكث 
اكبناندؤؤؤن   أض ؤؤؤب ا،ؤؤؤه ء ،ؤؤؤتول أتمنؤؤؤبص  ولؤؤؤفوص ارةمؤؤؤ   اؤؤؤو ا ؤؤؤف  وا و سؤؤؤكي بةؤؤؤا 

اةتؤؤؤكو بةؤؤؤ   ببامب،ؤؤؤب واشلصؤؤؤب والؤؤؤبب   وء منؤؤؤبلب لأمبهرؤؤؤه(  افؤؤؤكو ع  ونؤؤؤب اؤؤؤو 
 واةؤؤؤؤؤؤبر  ونؤؤؤؤؤؤب ل  ؤؤؤؤؤؤإلنب لؤؤؤؤؤؤةفع   ضؤؤؤؤؤؤ ع أؤؤؤؤؤؤم ن ي ضب ؤؤؤؤؤؤن ماؤؤؤؤؤؤى لؤؤؤؤؤؤكوه  أبناؤؤؤؤؤؤن   ء 

   بئو   كهدن..
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 اةؤؤّو أؤؤم ا ؤؤف  وطلؤؤدب  واصؤؤذ فة وا واؤؤن  ؤؤب لؤؤةف لأمنؤؤ  واة ؤؤ ( وامؤؤب بد ؤؤف 
 هؤؤك ف ؤؤف بة ؤ ة لؤؤم وابؤؤك   أكضؤؤكيلوانفاة(  أؤؤتوص  أكنلبص أنؤؤب ا  ؤؤف اي ا ؤؤت  مادؤؤه  

 ألصكل لم    و،ه وادكأب..

 ثانياً:المرأة رمزاً وموقفاً في شعر )العيد(:

وانؤؤفاة  ؤؤب ان  وانذؤؤف  واةف ؤؤب لنكأؤؤبص   وامتوئؤؤفد لصكقؤؤبص  ؤؤ ا  ه ؤؤّو  ؤؤب 
وامفوؤؤن واشؤؤةفمن أتؤؤ   مؤؤف هب ملإلؤؤب لرؤؤى وسؤؤممدب    ؤؤو مي ا ل لؤؤبلف لرؤؤى أ ؤؤمكا 

د اؤؤو ،ؤؤ وفهب ب رنؤؤن  وضؤؤ ة  يدنؤؤب وانذؤؤف  واةف ؤؤب و سؤؤكأب  ؤؤب وادؤؤفي واألباؤؤ  واإلمؤؤف 
(   دؤؤب    نهؤب أمؤؤفّننوص بةؤ   اؤؤا 296-200و،مإلؤى ما تؤؤب أؤم لؤؤةفعة ب ؤف  ؤؤم ضنؤبن ل

 ؤؤب واةإلؤؤ  لواة  ؤؤ د ؤ واصؤؤتإلب ب( اأؤؤب  ؤؤب واةصؤؤف وامؤؤ ،   دؤؤ  هكو ؤؤ   بألؤؤؤ بل 
ألمرلؤؤن   ؤؤؤ    ؤؤؤب ا ل وطأؤؤف اكألؤؤؤف و هةبرؤؤؤبص ببان رؤؤؤب وام ؤؤ د اؤؤؤ ا لوطأ ؤؤؤف ل ؤؤؤ  

(   ؤؤؤؤؤب وادؤؤؤؤؤفي وامبسؤؤؤؤؤي لشؤؤؤؤؤف وانؤؤؤؤؤ كند    وؤؤؤؤؤ اا 1883-1807وادؤؤؤؤؤبن ( ،ل ؤؤؤؤؤه ل
وسؤؤمنف   ؤؤب أ رؤؤي وادؤؤفي واةشؤؤفمم  اثتإلؤؤب سؤؤفلبي أؤؤب الؤؤ   ن  هؤؤب ونؤؤب نّف هؤؤه اؤؤه 
ر دةمإلؤؤؤب  أمد إلؤؤؤب وامتوئؤؤؤفد ،ل ؤؤؤه   إي  ؤؤؤف ا ل ،ؤؤؤ ة   ؤؤؤو ألمرلؤؤؤن اؤؤؤ ا واشؤؤؤةفو  

 ( 1979-1904وامتوئفم م  ضمؤى اؤ ا واشؤبلف لأمنؤ  واة ؤ  ئل لردلؤن(  ضنؤه هللال
.   أؤؤم …واؤؤ د لؤؤ تب اي ،متؤؤب ل هؤؤ و وامب،ؤؤب  ؤؤب لؤؤةفع  بةتؤؤكوية وانفاة  أؤؤتوص  أكنلؤؤبص 

(  هؤك 1( أم واممؤو واث  ؤفل600لكل ن،كو،ه وابلو وا د ، رغ سف أ ن قلمن ل
 أمّر   فد ببادبباب  وانكونل والثفمن  وء منبعدن  وا دبسدن  سكوهب.

ر( بةؤؤ م وا دبؤؤب   ن س 1904 واشؤؤبلف وامتوئؤؤفد لأمنؤؤ  واة ؤؤ ( أؤؤم أكوا ؤؤ  ل
 ب وامتوئف    ب هك،و   لّرو أت  أ ري لؤةببه  ؤب أؤ و س  نندؤن واةرنؤب    هؤكّاى 
منو ة اكألؤؤف أؤؤم أالس ؤؤن هف كمؤؤن اإلؤؤ ع وامنندؤؤن  ونؤؤب وؤؤبي قؤؤبضب وامبؤؤك  واكوضؤؤ  
لؤؤةفمبص  ؤؤب واصؤؤمب ن واةف دؤؤن وامتوئفمؤؤن مبؤؤبي وءضؤؤمكل والف، ؤؤب  ضمؤؤى )ؤؤةا لردؤؤه 

فمؤؤف بشؤؤؤإلك    ؤؤؤتّج بؤؤه  ؤؤؤب وا ؤؤؤمم   ؤؤو   فضؤؤؤف لردؤؤؤه و نبأؤؤؤن بةؤؤ  و،ؤؤؤ ءي  ؤؤؤك ة وامم
وام فمؤؤن  ؤؤب   مؤؤه بن ،تؤؤن لب ؤؤ فة( ضمؤؤى وءسؤؤمدكل  ضؤؤ م وسؤؤمأ،ل ،شؤؤبره واشؤؤةفد 

ر   ؤؤب واؤ وفا واةبلؤؤفة 1972 فؤو وانمبلؤب واصؤؤمدن   وب،ؤف ئلؤؤف نصؤ  ة اؤؤه سؤتن 
َ م   بن ،تؤؤن لببهتؤؤن( 1979اكسؤؤمدكل  وامؤؤتر بةؤؤ هب واصؤؤنف ضمؤؤى ادؤؤب  ّ ؤؤه سؤؤتن  ا  ؤؤ  

 ؤؤب لب ؤؤ فة( ألّرلؤؤبص   و ع اهؤؤّو ا ؤؤف اؤؤه  هؤؤك ن،كو،ؤؤه واشؤؤةفد وابؤؤلو وامب ؤؤو ببادبؤؤباب 
واث ؤؤؤؤفا  و  واةةؤؤؤؤ  واؤؤؤؤكرتب  و ، ؤؤؤؤب،ب  وء منؤؤؤؤبلب  ماؤؤؤؤى  ب،ؤؤؤؤب وادبؤؤؤؤباب واةبّأؤؤؤؤن 

 واصذ فة  و  واّ ءء  وانلمرلن.
 أؤؤؤؤم اهؤؤؤؤّو  أؤؤؤؤب ،رلؤؤؤؤف واتظؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب ن،كو،ؤؤؤؤه لأمنؤؤؤؤ  واة ؤؤؤؤ ( مركَاؤؤؤؤَن وانؤؤؤؤفاة لرؤؤؤؤى 
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وسؤؤممدب  يدؤؤه   اثؤؤم انركاؤؤن أؤؤ ونإلب واشؤؤةفدة  ثفمؤؤبص   تدؤؤبص   و منبعدؤؤبص   سدبسؤؤدبص  
 ؤؤؤإي اؤؤؤو ا ؤؤؤم أؤؤؤم واؤؤؤ ،م و،مؤؤؤ  كو وأل ؤؤؤفوص ارنؤؤؤفاة  ؤؤؤب قؤؤؤك هإلب وانبناؤؤؤن واصؤؤؤب لن فؤؤؤتءص 
 هشؤ  ةبص   دؤ  و،مؤ   ما إلؤب أؤم  و مؤن  رتدؤن  إ، ؤب،دن  أكّيلؤبص  مّابهؤب وفأؤت  ؤب ضؤب 

 بلؤؤو  ؤؤب وامذ  ؤؤف وا دبسؤؤب  وء منؤؤبلب    ؤؤب  تؤؤب   واؤؤكرم  أمكّسؤؤكص  إلؤؤب وةتصؤؤف
وطأؤو  أؤم ن ي اي ،إلنؤؤو وامب،ؤب وآللؤف   هؤؤب وك،إلؤب م، ؤب،بص اؤؤه هنكأؤه   نبؤؤبابع  
 أم ن ي اي هذ ب اابؤبص هؤ ع وانؤفاة هنبأؤبص ونصؤ   ارؤكضب   أؤت ارمنؤبل   أ رؤب 

شؤؤ و اابؤبص ارف ؤؤو همةبضؤؤ   ؤؤب هؤؤ و وان رؤب  اةؤؤب  وام ؤؤ   واؤؤف     إي   ن  اؤؤا ب
أك  ف ف سب ف  ب أةظو وامبء    هؤك اصؤلإلب  قؤلبص أةبلؤفوص  ا  اةؤباج نبؤ مإلب  

.  ا  ،مكسو  إلب  أتص
هؤ ع وانكضظؤب  واةبأؤؤن وندّ أؤن ارمؤؤ ،  لؤم وانؤؤفاة  أؤتوص  أكنلؤؤبص اؤ ا واشؤؤبلف 

 لأمن  واة   ئل لردلن( ه ن  اتب بنةبلفة وانكضكي و، كنبص أتإلب وفأت ا ءصة
 المدتوا ا  د: 

د  ارّرف وانفاة  ب لةف لواة  ( أت  وا  واب  وط اى  ؤب همب  ؤه واشؤةفمن أؤم ا
 و من أبنان  أكّلبة بلؤدو  نبادؤن  ؤب وانؤفاة اؤ ا واشؤبلف  اؤو هلؤفج   إلؤب واف مؤن ا اؤه 
لم )دنه وانك   ن أم واشةف واةف ب   ا ل واتنؤب ج وانة ؤفة  ؤب  اؤا  نصؤ  هه  ئ ؤن 

ارتظؤؤؤؤفة والبهتؤؤؤن  أؤؤؤم ل تؤؤؤؤ م  ن رمؤؤؤ م  كنإلنؤؤؤؤب  واةؤؤؤ م  ض ؤؤؤ  اصؤؤؤؤّك  وط ؤؤؤف واشؤؤؤ ، ة
ضب ةؤؤبي ن)ددؤؤبي   ؤؤ و  اؤؤا  أؤؤت  متؤؤن  امظؤؤن وأممؤؤبي   ؤؤب همف ؤؤن ،تةذؤؤب والؤؤكب 

 رة1936أتإلب  ونب ومب ستن 
  قوَلااااااااااااااااااااااااااااااا ا  اااااااااااااااااااااااااااااااا تتنُ    مااااااااااااااااا لبر اااااااااااااااار ر ااااااااااااااااا
   ال اااااااااااااااااااااااااانر  امااااااااااااااااااااااااااتحنُ    ساااااااااااااامنر  ااااااااااااار الااااااااااااا   ا
    اعمااااااااااااااااااااااااا  الوساااااااااااااااااااااااااان   لااااااااااااا ماااااااااااابلفر ال اااااااااااان 

   اااااااااااااااااااااااااااااااار  فوسااااااااااااااااااااااااااااااااين   مااااااااااااااااااالااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااراخ ر 
  آ اااااااااااااااااااااااااااااااااااة العاااااااااااااااااااااااااااااااااااين     ااااااااااااااااة العااااااااااااااااين مااااااااااااااااا
   يااااااااااااااااااار  عااااااااااااااااااان رااااااااااااااااااااا     ياااااااااااااار  عاااااااااااااان سااااااااااااااأاد
     ا الياااااااااااااااااااااااااااااّر ااااااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااات ا الّرقاااااااااااااااااااااا  عاد
  إن  رُدت النجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ     اااااااااااااا تكُر  ااااااااااااار المااااااااااااا دُ 
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مَاااااااااااااااااااااااا   خ ب اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ بَُين     تاشاااااااااااااااااااااااُر لةح 
  س3آ ااااااااااااااااااااااااااااااة العااااااااااااااااااااااااااااااينم   آ اااااااااااااااة العينااااااااااااااار  مَاااااااااااااااا 

ني ،ؤؤؤكو ي واؤؤؤتلو   ه ؤؤؤ   هتؤؤؤب واتتلؤؤؤن وا ،تدؤؤؤن  وضؤؤؤمن  ؤؤؤب أدب أؤؤؤن و فؤؤؤفو      
بؤؤباملث ف  ؤؤب وانؤؤعل بؤؤبآللفة   ارلؤؤكب أؤؤم ،ظؤؤفو  والمتؤؤن   و  ؤؤب ة اؤؤ ا وانؤؤفاة  ؤؤب 
،لؤؤؤو واف ؤؤؤو   ن ؤؤؤي  اؤؤؤا بذؤؤؤّا واَةَصؤؤؤف   اؤؤؤك ه رؤؤؤَب وطأؤؤؤف هنّتؤؤؤب لواَةَنؤؤؤى( لرؤؤؤى 

   مة وا دكط قفمي ،ظفة  ضب
   ااااااااااااااااااااااااااااااااُدرد لُةمااااااااااااااااااااااااااااااا    ح   يااااااااااااااااااااااااااّج الَنَصاااااااااااااااااااااااااار  
ااااااااااااااااااااااااااالعَم     ضاااااااااااااااااااااااااااااااااار  الااااااااااااااااااااااااااااااااااّ ينُ     اُد  لااااااااااااااااااااااااااو   
  آ اااااااااااااااااااة العاااااااااااااااااااين ماااااااااااااااااااا    آ اااااااااااااااااااااااااااااااااااة العاااااااااااااااااااااااااااااااااااين

 إي   و واّفأت هتب أة  بص   ؤب وسؤمذكل لتبقؤف  نبادؤن  ؤب وانؤفاة أفوةؤن أؤم 
قؤؤك ة هؤؤك ف  لرؤؤى لتبقؤؤف وانكضؤؤن   نؤؤ  هةبضؤؤ    إلؤؤب  نؤؤبل واة تؤؤ م  وامؤؤب   م  
وا د ،ةدى  ب  ندؤي وامؤبء   نؤبءص أةبلؤفوص  اؤو ،ر ؤ  واشؤبلف ضمؤى هؤب  ارلؤكب 

 و ي وا ،تب ا ءص  ال فوص..أته همف قك  واك 
ه و واكو ي وا ،تب هك وا د  ةو وانفاة هتب ه مم و  أؤت  متؤن  فكواؤن  بأسؤرمن 
أبنان  هممه ماؤى واشؤةك   واذفمؤتة أةبلؤفة   ثؤبن  قؤك هإلب ه ؤمم و  أؤتوص ارشؤد بي  

 اد  أتوص ارذكوان  ونب ،فا  ب نص  ة ل مبة واةصف(ة
ااور  الّناااور    ااار  ااااعّ مرقةاااة تاااا داد  اُةمَتا ااااا    اار الاار    اااقر  عةي ااا سا

  دؤؤؤ   أؤؤؤب ب سؤؤؤك ة لواّتؤؤؤك ( أؤؤؤم  ني  لضؤؤؤ  ن(   ل ؤؤؤ   ف ؤؤؤفع    ل إلؤؤؤب همؤؤؤ ،ف 
اابؤبص أؤم وء، ؤدب    و  واشؤد بي  ونؤب  ؤب وآلاؤن واكوضؤ ة  واةشؤفممة  اؤب اّ،إلؤب واؤؤ ،م 

ؤؤ ؤؤد بي  إ،ِّ ؤؤد  بِي  أؤؤم ،م ِةؤؤي  ل   ؤؤكو   واش  َشؤؤبِ  ئأتؤؤكو ء َهّمةةؤؤكو ل   ؤؤكوِ  واش  ه  اؤؤأأ ف  بباَلم 
  وان ت َثِف ..

 هةدؤؤى وانؤؤفاة هّتؤؤب  أؤؤتوص أةّ ؤؤ بص انفؤؤفو  بؤؤب  و  ا ؤؤبن ء ، ؤؤف  وا ؤؤ   أؤؤم  و مؤؤن 
ن،تدؤؤؤن لباصؤؤؤن   هؤؤؤك اأؤؤؤف ر دةؤؤؤب اؤؤؤ ا لؤؤؤبلف مقؤؤؤكضب  ،شؤؤؤأ  ؤؤؤب اضبؤؤؤبي    ؤؤؤن 
أمب ظؤؤن همؤؤّ ن أإلؤؤبر وانؤؤفاة   همؤؤّ  أؤؤم قؤؤكهإلب بؤؤبانمدئ واةؤؤبر  وهدؤؤب  اةكونؤؤب  اؤؤاة 

  ضدبلبص اثفوأمإلب   وأمإلب،بص ط،ك مإلب ،ل إلب. متن 
 نؤؤ  ه ؤؤمم و وانؤؤفاة  أؤؤتوص ارذنؤؤؤكض وا ؤؤمفد   واذ  دؤؤب  وطسؤؤ ك من  ؤؤب لؤؤؤباو 
وامؤؤؤّم  اثتؤؤؤه هتؤؤؤب هؤؤؤؤفن لفضؤؤؤبص  واشؤؤؤبلف البرؤؤؤب وام ؤؤؤؤو والف، ؤؤؤب وءضمكاؤؤؤب سؤؤؤؤتن 
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( أؤؤؤؤم لؤؤؤؤكل أتب بهؤؤؤؤه ،إلؤؤؤؤف لوا ؤؤؤؤبي(  ؤؤؤؤب لبؤؤؤؤب مو(ة   ممؤؤؤؤ ث لّنؤؤؤؤب نّ أؤؤؤؤه 1937ل
م هبؤمدب   ؤب واكنؤك  ماؤى  ب،ؤب ل ف، ؤب(  وءسؤمةنب من  ؤب وامؤف  وامتوئفمكي أ

واةباندؤؤؤن وط اؤؤؤى أؤؤؤم ن ي اي هة ؤؤؤ  ماؤؤؤ إلو ضدؤؤؤكنإلو وانذمصؤؤؤةن  وامؤؤؤب  ؤؤؤ و وؤؤؤأي ،إلؤؤؤف 
لوا بي( امكل ن ي  قكاإلب   إلؤب ضدؤك  ضؤبئةن ضؤدبلبص ا  ؤفع لرؤى وام ؤب ل لؤم 

 فنكضإلب ،ل ه  ه إلبص   و   اا وابدبي  واذنكض..
لَنات  النحر   اقتجلا ُ    الارّاحيَن    دا ار عن  ّع  قاا  مان    ُخ َ ُلحف   ب 

ماى هتب بدب واّفأت أةّ ؤ بص   ؤب أ ؤمكمبهه وط اؤى اثتؤه سؤفلبي أؤب اشؤفي ،ّم ؤي 
َ اص  أممؤؤؤؤب  وص هؤؤؤؤ ع وانفضرؤؤؤؤن ماؤؤؤى أفضرؤؤؤؤن  و  يؤؤؤؤكل قؤؤؤؤكيدن   ؤؤؤؤب   ثؤؤؤفة   ا   دؤؤؤؤبص     

ثؤؤؤؤؤؤكي  فن سؤؤؤؤؤؤبص ا ضؤؤؤؤؤؤدبص ل ببؤؤؤؤؤؤه ل تؤؤؤؤؤؤب  واِمَتؤؤؤؤؤؤبي( اد ل تؤؤؤؤؤؤب  وامّتؤؤؤؤؤؤن( وامؤؤؤؤؤؤب نؤؤؤؤؤؤ  ه
ا سؤؤنب مبص  وأتوص بباصؤؤك ة وط اؤؤى وانبناؤؤن وانفئدؤؤن ماؤؤى واألب،دؤؤن واّف ضدؤؤن وانملّ رؤؤن  ونؤؤب 

 هكّسو ببانفاة واةشفمن ماى هرا وامب ،  لإلب لدباهة 
  لاااااااا بناااااااات الجّناااااااان اساااااااا ر     لاااااااااااااااااااااا بنااااااااااااااااااااااَت الجّناااااااااااااااااااااان
  ا  ااااااااار  ضاااااااااوخ  ّناااااااااا ا  ااااااااار      ااااااااااااااااااااار قااااااااااااااااااااا ل   الّ ماااااااااااااااااااااان
دااااااااااااااااااان َلاااااااااااااااااار ق     تناااااااااااااا  عةاااااااااااا   نفاااااااااااار      اااااااااااااااااار العَ 
………………………….  ……………………… 

  لاااااا رق فاااااا  َقااااا َ  ااااار المااااابا       َ ااااااااااااااااااَ ا  اااااااااااااااااار الكااااااااااااااااااأ ع  
   ااااااا   ساااااااا    مثاااااااع اللاااااااارا      ااح ااااااااااااااااااااااااااااااا   الّشااااااااااااااااااااااااااااااموع
  قل ااااااابا َرُقااااااا ا  ااااااااع  د  َاااااااا      مُناااااااااااااااااب  تحيااااااااااااااااار الن  اااااااااااااااااوع  

  ؤؤؤب  نؤؤ  قؤؤؤب   وانؤؤفاة هتؤؤؤب ل أؤؤتوص(  لوامك مؤؤؤب ( لوامّتؤؤن( ،تمؤؤؤك ،مؤؤكوص قؤؤؤكيدبص 
واملث ؤؤف  واّمصؤؤكمف  ونؤؤب وسؤؤمنّ  واشؤؤبلف أؤؤم قؤؤك ة أبناؤؤن امؤؤ وئو لوامدؤؤبة واؤؤ ،دب(  
قك ة الؤفا ارمدؤبة  لوآللؤفة( وامؤب  لؤَ  هللا  إلؤب عةؤبنع وانّمدؤ م  ونؤب   ن  وفهؤب  ؤب 

 وادفئي واثفمو. 
 باصؤك ة واشؤةفمن وهثؤأ  لرؤى واظؤكل وادفئ،دؤن  ؤب وافأؤت اشؤب  ف ؤف أ َمّ ؤم  

 نكس..بشب  أبند أر
،شؤؤ ف  إلؤؤ و ماؤؤى أ ؤؤمكا أؤؤم واّمصؤؤكمف اؤؤ ا واشؤؤبلف  و مؤؤ و  أؤؤم واثرنؤؤن ،ل ؤؤإلب 
َمَمَبؤؤؤَفة  ه بؤؤؤب  ماؤؤؤى )دنؤؤؤؤن  كنلؤؤؤفنة همنؤؤؤو )دنؤؤؤن  نءاؤؤؤن لبقؤؤؤؤن  إلب أكسؤؤؤدلدن  أ   

إلب وةكأن م، ،كاك دن ل  (.2واثرنن    ب بةا وطضدبي هتبنب 
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شؤؤأة ا    دؤؤن  إي بدؤؤب لوافأؤؤت( أفضرؤؤن ا اؤؤى ن َي وافأتمؤؤن ونؤؤ هب ان ؤؤب  د ،
 ؤؤب وادؤؤفي وامبسؤؤي لشؤؤف   إ،ؤؤه ،ؤؤتإلا  ؤؤتلو واكيدلؤؤن  أؤؤم اكألؤؤف أؤؤم  و مؤؤن أؤؤي بدؤؤب  
والؤؤؤب   والر ؤؤؤلب  والثؤؤؤفد  و ،ؤؤؤ ،كاك ب   هدبسؤؤؤو وانتمؤؤؤى وطسؤؤؤ ك د ا  واؤؤؤ ،تب ا  

 ف فهنب..
 لأمنؤؤ  واة ؤؤ ( واشؤؤبلف وسؤؤمل ر وافأؤؤت  ؤؤب أ ؤؤمكوع وط ل ادتبلؤؤن أ ؤؤمنّ ة أؤؤم 

أم وال فة  ء المةرإلب و مةؤبءص   أؤم  ؤو  فأؤتع     يؤبئل أمد ه   إلك ، تب واممف ن 
ل ،ؤ ة ألمرلؤؤن أإلنؤب وب،ؤؤف  واة ؤبرن  ؤؤب قؤك  أؤؤم هؤ و واّفأؤؤت وبأم ؤب   لوامرذ ؤؤت( 
ض ؤؤؤ  هذؤؤؤ   وانؤؤؤفاة ا  وط،ألؤؤؤى  أؤؤؤتوص هلؤؤؤمرئ يدؤؤؤه وا ؤؤؤر دن  و امب دؤؤؤن   إلؤؤؤب أ ف هؤؤؤن 

ندي   نؤؤ  قؤؤب  و أم ك ؤؤن  ؤؤب واكنؤؤف ،ل ؤؤه   هؤؤب  ل بؤؤن  أمنّتةؤؤن ، ؤؤف  ادب إلؤؤب بؤؤبام
 اإلب لشبنبص.

هنألؤو واصؤؤك ة وط اؤؤى نصؤؤ  هه لؤؤم ا ؤؤكو  لوامؤؤف  واةباندؤؤن واألب،دؤؤن(  هؤؤب هؤؤ   
ر( ض ؤؤؤؤ   أؤؤؤؤت ارمؤؤؤؤف  بؤؤؤؤبط،ألى  1938وط ؤؤؤؤكو    ثمؤؤؤؤب واشؤؤؤؤبلف نصؤؤؤؤ  هه سؤؤؤؤتن ل

 وط،ألؤؤى هتؤؤب ض رؤؤؤى   هؤؤب اد ؤؤف وبطلفمؤؤؤب   ،مذؤؤتل  إلؤؤب بةؤؤؤا لؤؤم ضؤؤب  ردؤؤؤبر  
تإلؤؤب  ؤؤب واتإلباؤؤن أؤؤم ضؤؤّي وادؤؤكد   إلؤؤك سؤؤّ   هب  ررؤؤب  ؤؤبّن   ملمةؤؤو ئلؤؤف ي ضّ إلؤؤب  اث

وآلأؤؤؤف  أةشؤؤؤكنإلب وان رؤؤؤك  وان ؤؤؤممب     تنؤؤؤب وابؤؤؤند  ضؤؤؤم مإلب  هتّثؤؤؤو بؤؤؤه   ؤؤؤو 
ه   ؤؤؤ ع  أؤؤؤم ن ي  ضنؤؤؤن  ض ؤؤؤ  ء م، ؤؤؤب،دن  ؤؤؤب هؤؤؤ و وان ؤؤؤمكا أؤؤؤم واةكنؤؤؤن   كقؤؤؤل 

 واشبلف ه ع واةكنن بدكاهة 
  ثاا  مااا   َثاا   لااُ  عاان  ااعّ      ب ااااااااا  ثاااااااار الّتيااااااااّ د  الّندااااااااي ا 
  تجّناااا   الّ اااا  دا ل ااااا عاااا     ملااااااااين  الفاااااااااوّ  ل اااااااااا قليااااااااا ا 

 و الب  ماى لاانب،دؤب( أؤم لؤكل لؤةب هب لواّت ؤف( ودؤّكة ل ؤ فمن قؤبل ة  ونؤب 
الؤؤؤب  ماؤؤؤى ضرلإلؤؤؤب أؤؤؤؤي لما بادؤؤؤب( اةكنؤؤؤن لواّتةؤؤؤو( وصؤؤؤؤك ة  ا بادؤؤؤب لرؤؤؤى والفم ؤؤؤؤن  

 ؤؤ    نؤؤ  ، ةؤؤف بمت ؤؤؤه وامذفويدؤؤن   وؤؤ و ضرلإلؤؤب  أؤؤي لوادببؤؤبي( اةكنؤؤن وامرؤؤكم  اإلؤؤب ببا
لواصؤؤلفة( اؤؤ و  ان ؤؤو واّت ؤؤف لرؤؤى ا،ألؤؤبع أةمؤؤ وص امؤؤّف   و ع ،ةرؤؤه   مؤؤ  لبباصؤؤلفة( ه رؤؤكِّ   

 اه ة 
   تا ااااااا الّنُداااااارا مانااااااتع   تحيّاااااار      بياااااااااا ا اضَاااااااااا س  ااااااااااال ّع ران  لاااااااااا

 إلؤك  أؤؤت وأم ؤؤى لوامرذ ؤت( لؤؤم لوامؤؤف  واةباندؤن واألب،دؤؤن( وامؤؤب اؤو هر ؤؤ  ضمؤؤى 
 وب،ف ل ف، ب( أّنم لبضؤكهب   أ ا ؤف   إلؤب م ءءص بشؤةبص   ر( 1945-1939،ش ف ل

اؤؤو ه ؤؤرو أؤؤم ،مبئمؤؤه وامتوئؤؤف ،ل ؤؤإلب   نؤؤ  هؤؤف  ما إلؤؤب واة ؤؤ فمكي والف، ؤؤ كي همؤؤؤف 
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 سدبط وامدف وطانب،ب  هك امئُّ  ضباه  ةب مو. 
ض م قب   ه ع وامف  وامؤب  أؤت ما إلؤب واشؤبلف لأمنؤ  واة ؤ ( بؤبط،ألى  ونةؤبص 

ئف  ،ل إلبة ا ف   ،مبئج ألمرلؤن   ؤب أألؤو هؤ ع واظؤف    أؤم   تإلؤب ربضتبص  ب وامتو
قؤؤؤةك ن وامنؤؤؤّكي بؤؤؤبانكون واذ وئدؤؤؤن وطسبسؤؤؤدن  وهإلؤؤؤب   بؤؤؤكص لؤؤؤم واثنبادؤؤؤن   لوادإلؤؤؤكة( 
كنشؤؤؤف   لؤؤؤة ب  ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف( وب،ؤؤؤف لفضؤؤؤن ارنبؤؤؤب  ن   ؤؤؤّو وءلملؤؤؤب  وامّؤؤؤبر أؤؤؤم 

إلؤؤب واشؤؤبلف ببامب مؤؤن وا ؤؤك   أنؤؤب ضؤؤّت  ؤؤب ،لؤؤكس لشؤؤبنإلب أؤؤم لوانؤؤكورت م(  فأؤؤت ما 
لوا ؤؤكنو (   أؤؤت اةشؤؤبنإلب بؤؤبا دا  اأؤؤب وامؤؤكو د وطلفمؤؤب  ف ؤؤف وانففك ؤؤب    ؤؤ إلم 
يةدؤؤؤؤ َم أؤؤؤؤم ن ي هم ،ؤؤؤؤ    هؤؤؤؤّم ء  مؤؤؤؤب ااؤؤؤؤكوي أؤؤؤؤم وانشؤؤؤؤف  ب  للؤؤؤؤدمب(  ل لمؤؤؤؤفو( 

  ل ،م  ك(  أب لببه  اا  نبل واشبلفة 
   ااريااااااة سااااااودا  عااااااّ  منال ااااااا  عة  الل ج  استعص  عةي     ال ا

  توّلاااا    ااااَ ُت عااااُن  ا  تعّو ااااوا   وار    ااااااارا   لباااااااا  اقتمال اااااااااااااااا
اأؤب ضؤ م  ضؤةف وامؤف   ا  و هؤب   ضّرؤؤف ا أؤن واّمنؤكمم ببا ؤري  واةبؤبئي   دؤؤ  
لؤؤبن  لوادإلؤؤكة( ماؤؤى واّ ؤؤؤك   ونؤؤب لؤؤبن  هةةؤؤب  اؤؤؤ اا ءضؤؤمكل أكنةإلؤؤب وانمن ؤؤت  ؤؤؤب 

ض  م  لؤؤةفوص ببامب مؤؤن وا  ؤؤف وامتوئؤؤفد   ثؤؤبي واشؤؤبلف لأمنؤؤ  واة ؤؤ (  ؤؤب رردةؤؤن وانؤؤف 
 وا كنو   أةشكنن ارمندية

    ا ر ق  عاادت  ااادت ب وُ اة ا   لناااااا  عااااا ما ضابااااا   اااااااد ارتحال اااااا 
 إلؤؤؤؤب م ي  م و ضبؤؤؤؤف   ؤؤؤؤب أمرؤؤؤؤو رؤؤؤؤب  ا، ؤؤؤؤه  افتؤؤؤؤبع لؤؤؤؤم لؤؤؤؤف  وامؤؤؤؤفور 

 ضكاإلب..
ف ف اي ا نؤو وافأؤك   ؤب لؤةف أمنؤ  واة ؤ  هؤك  أؤت لوامفمؤن( واؤ د قؤب   

بص ا،ددؤؤؤبص   تؤؤؤفوع أةّ ؤؤؤفوص ،فأؤؤؤت  ؤؤؤب لؤؤؤّت وءضؤؤؤمكل والف، ؤؤؤب لسؤؤؤتن يدؤؤؤه وانؤؤؤفاة  أؤؤؤتوص لؤؤؤ ب
ر( ماؤؤؤؤى وامفمؤؤؤؤن بؤؤؤؤبافأت وامن ؤؤؤؤو والباؤؤؤؤ  لا رؤؤؤؤى( ،مؤؤؤؤك  ماؤؤؤؤى  قؤؤؤؤباإلب  مةّ بؤؤؤؤه 1938

 واشك  ما إلب  اثته ء ا ني  هك ،مذّتى  إلب! مء ق ا وسنإلب.
   ضاااااااااااااااان لااااااااااااااااي    ضن ااااااااااااااااا   قياااااااااااااااااااع بينااااااااااااااااااار  مين اااااااااااااااااااا
  عَارَ ااااااااااااااا ُ ااااااااااااااة  الفةاااااااااااااا        اَقُتاااااااااااااااااااااااااااااااا ا َقُيَن ااااااااااااااااااااااااااااااااا
  ماااااااااااااااااُب تعّر ااااااااااااااااا  سااااااااااااااااارّ ا    تعّشاااااااااااااااااااااااااااااااف ا َعُيَن اااااااااااااااااااااااااااااااا
   تعّةفاااااااااااااااااااااااااا ا  ااااااااااااااااااااااااااالبيو   ف  الةااااااااااااااااااااااااااواتر َقَكُيَن ااااااااااااااااااااااااااا
 مااااااااااا لةاااااااااااي   لااااااااااا  تصاااااااااااع  م جاااااااااااااااااااااااااااااااات  اااااااااااااااااااااااااااااااَ ُضَن ا
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ُفَن اااااااااااااااااااااااااااا    عيو ااااااااااااااااااااااااااااااااا   ََكُيَن ااااااااااااااااااااااااااااااااا    قاةوماااااااااااااااااااااااااااا  عة 

اثم و ض بس ببانأسبة همف وب كس وءضمكل والف، ؤب امةرؤه امؤّو ببادؤأس  
  ن  لّ و ماده اي لا كع( ،ل ف ماى وط   أم لبانهة   من م أته وادتكط 

  إلاااااااااا   لااااااااااا عيناااااااااار  ُ ر اااااااااار   َلاااااااااااااُن تَااااااااااااارُ   عااااااااااااا ا عُيَن اااااااااااااا
  الّدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااما ات  ا را     ااااااااااااااااار ام عاااااااااااااااااا    ين اااااااااااااااااا
  كاااااااااااااا  تداااااااااااااااَ ل ا سااااااااااااااالكا      ُ  اجاااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااا قوين اااااااااااااااااااا
ااااااا ا    ضااااااااااااااااان ملاااااااااااااااااي  س  ضن اااااااااااااااااا    لااااااا  لجلنااااااار ساااااااوا الص 

 ؤو وضؤمكل بغؤدا ولمصؤفهه م ونهؤه اّأؤن  ؤب  ذ و واشبلف أمتك،ؤبص  رؤ كع   ؤب ا
ر(  ضمؤؤؤؤؤؤى وؤؤؤؤؤؤبي 1962-54واةؤؤؤؤؤؤّتة  واثفوأؤؤؤؤؤؤن وامؤؤؤؤؤؤب الؤؤؤؤؤؤ   رفمدإلؤؤؤؤؤؤب ل ؤؤؤؤؤؤف واألؤؤؤؤؤؤك ة ل

 وء،مصب    ةب،و واشبلف ا كع لتب  واّشك   وافضى هذنفع ضّةبص  سكأبصة 
  لااااي   ف اااااب  تعبّااااا  ب و  اااااال ا    شاااااّ    ااااا  مجنو  اااااا المداااااات ترا 

اؤؤؤ ا واشؤؤؤبلف لأمنؤؤؤ  واة ؤؤؤ ( بد ؤؤؤف انؤؤؤف  ماؤؤؤى   فؤؤؤو  اؤؤؤا  ؤؤؤإي وانؤؤؤفاة وفأؤؤؤت 
وانبناب    او هث  ه نك  ه   مء  ب  تئدب    هؤ و  و ؤي أؤم ن ي لؤا ماؤى   مؤن 
واشؤؤؤبلف ف ؤؤؤف وانلصؤؤؤكان لؤؤؤم  ونةؤؤؤه   هثكمتؤؤؤه   ،إلمؤؤؤه و قؤؤؤكضب  أؤؤؤي أ ؤؤؤو ماؤؤؤى 
َم ؤؤى رؤببي وطاذؤب   َهَمؤؤب  وص  ؤت وك  ضؤف  أؤم وامفيدؤه لؤؤم واؤّتلو  ةرؤه ،تمؤؤك ،مؤك  أ 

بؤن نبهرؤن  ؤب وامدؤبة وا كأدؤن   هلمددؤبص ادؤفوئ  نفوئؤه    أكئؤه  هكأ ؤ ع اابؤبص    دؤب افهب
وافأؤؤت  ؤؤؤب لؤؤؤ و أمؤؤؤّ ن بن ؤؤؤمكمب  اؤؤو ه ؤؤؤم  ج اسؤؤؤ ك ة أؤؤؤم وامؤؤؤفوث  ا  لب  ؤؤؤه  ء 
،مؤؤكوص  ر ؤؤصدبص ا  م،ؤؤ ،كاك دبص بأبةؤؤبن  ثفمؤؤن أ أّللؤؤن   إ،نؤؤب بد ؤؤف اكألؤؤف و هةبرؤؤبص ببامب،ؤؤب 

 ن  أم   من مقكضدن  ببالصكب. وء منبلب  لرل مه وا ،تد
*** 

 نؤؤؤب و لؤؤؤؤم وانؤؤؤفاة ونكنؤؤؤؤل  وصؤؤؤبضةن نبؤؤؤؤدن  ؤؤؤب وامدؤؤؤؤبة  وك ؤؤؤكن أؤؤؤؤال ف  ؤؤؤؤب 
وانممنؤؤي ولةؤؤو  ؤؤب ضدؤؤبة واؤؤكرم ،ل ؤؤه   ؤؤب ضدؤؤبة أةبقؤؤفة اؤؤو هةؤؤ  ه م ؤؤدغ يؤؤبهفة 
وامؤؤت  وانشؤؤركل  ؤؤب وامدؤؤبة واكرتدؤؤن  وء منبعدؤؤن  يةدؤؤ   أؤؤبهب  ّ ؤؤن   ؤؤف    أ  سؤؤن 

 واةب  ال   وطخ   وات ج  وء ؤم  اد  واك ؤكن وانؤال ف لرؤى وط تب    إلب وا بل  
 ا سي ، ب   ب وامدبة واكرتدن  وء منبعدن بة  وامدبة وطسفمن والبقن.

أؤؤم هؤؤ ع واتو مؤؤن ،ل ؤؤإلب هت رؤؤو   مؤؤن لأمنؤؤ  واة ؤؤ ( ماؤؤى ن   وانؤؤفاة وامتوئفمؤؤن 
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 لصكقبص  اممب    ضةإلب  هلّرلإلب   دبل البرب ل، ب  وامتوئف(ة
  قامُاااااااااَن مااااااااان رُقاااااااااَ    الكَداااااااااع     ُكن لةعمااااااااااااااااااااااااااااااع تحاااااااااااااااااااااااااااااارّ 

   لا  دا  الج احر
ف ؤؤف اي وامب،ؤؤؤب واؤؤ ،تب سؤؤؤفلبي أؤؤؤب ،ت ألؤؤو أؤؤؤم   مؤؤؤن واشؤؤبلف انكنؤؤؤل وانؤؤؤفاة  
ضؤإلب   ضنباؤن لؤف إلب  هؤب أ باةؤن اابؤبص  ؤب هؤؤ ع  يةدؤ   أؤب هؤب أ باةؤن بصؤكي لف 

 وادص  ة اي هثكي  ب وا  ف أف دن قبامن ال دبلة 
ااااااااااااااّنا     مرقااااااااااااااااااااااااااا ات   عياَناااااااااااااااااااااااااااا     عشااااااااااااان لةجيااااااااااااااع الدا
   لا  دا  الج احر
  عشاااااااااان لةّصااااااااااال   الَحَداااااااااانُ     ااااااااااااار قمااااااااااااا     الاااااااااااااوانُ 
   لا  دا  الج احر

 هب   من لبلف  اةّ ؤفأم أت رؤو و منؤبلب  مقؤكضب  ،منبلؤى  والمؤفة وامؤب 
ر(  ضؤ م  ؤ ا وءهمنؤبر  مةرؤدو وانؤفاة   هف  مإلؤب   نؤؤ  1937ك ِمَ ؤف    إلؤب وادصؤ  ة لسؤتن 

فقؤؤف  نندؤؤن واةرنؤؤب  أتؤؤ  أ رؤؤي واةشؤؤفمن واألباألؤؤن هؤؤ ع  ؤؤب وادؤؤفي واةشؤؤفمم هؤؤكاب ض
لتباؤؤؤؤن امةرؤؤؤؤدو والمدؤؤؤؤب   ؤؤؤؤب أ و سؤؤؤؤإلب  أؤؤؤؤكو وة أؤؤؤؤي والؤؤؤؤئ وء منؤؤؤؤبلب  ؤؤؤؤب قؤؤؤؤمب ن 
وامنندؤؤؤن  ،كون،إلؤؤؤب  ل  إلؤؤؤب امتؤؤؤأا والمؤؤؤبة وامتوئفمؤؤؤن لؤؤؤم لوان  سؤؤؤن والف، ؤؤؤدن( بلدنإلؤؤؤب 

 ؤؤو لرؤؤى وان  سؤن واةف دؤؤن  ارّمشؤؤةي  هدبا ؤ هب وامؤؤب هةةؤ هب لؤؤم ضبؤؤب هإلب  )دنإلؤب   هد
 رذمإلؤؤب  ن،تإلؤؤب  ؤؤب أمد إلؤؤب وامبؤؤب د  أؤؤم ا ؤؤو  لباؤؤن لاضنؤؤ ( و ؤؤم لل ؤؤ  هللا( ا  
لأمن ( ء  لبان ل بك( و م لعد ى( ا  لأكسؤى(   واشؤبلف لواة ؤ ( وؤبي واصؤك  
واصؤبن    ؤب ،دؤو وامؤؤّو وء منؤبلب  ؤب هؤ ع والمؤؤفة   واّمة  ؤف لؤم ه ّرةؤب  وامفمؤؤن 

ن  والثفمؤؤؤن أؤؤؤم أت رؤؤؤو مقؤؤؤكضب ،فولؤؤؤب وانفضردؤؤؤن  ؤؤؤب أةبامؤؤؤن وادبؤؤؤباب وء منبعدؤؤؤ
 وانلمرلن  ب وامتوئف..

 وانؤؤفاة وادبؤؤدن لتؤؤ  لواة ؤؤ (  و  ن    ه ؤؤ ا يدؤؤه م ي أ ؤؤال ا مإلبة أؤؤم هةردنإلؤؤب 
 ض ؤؤم ملؤؤ ونهب انسؤؤإلبر  ؤؤب  تؤؤب   رؤؤم   إلؤؤ ون   ؤؤو أؤؤالأم نؤؤكّد بإانب،ؤؤه   رت مؤؤه  

قؤؤكضدن  ؤؤب وامؤؤ ،  لؤؤم  وانؤؤفاة  وامؤؤب هةدؤؤى  ضؤؤكل هؤؤ ع واتد ؤؤن هنمؤؤك     وع و 
 و  هنكر الفا     ك إلإلب وء منبلب   لب أ ري والن  تب  أؤم هؤ و وادؤفي ،دؤفا 
،نك  ؤؤبص لؤؤم وانؤؤفاة وانكنؤؤل  ؤؤب لؤؤةف لأمنؤؤ  واة ؤؤ (  ةةؤؤ ع وء منؤؤبلب لصكقؤؤبص  
كنؤؤب هنألرؤؤه نصؤؤ  ة همنؤؤو لتكو،ؤؤبص أةّ ؤؤفوص  هؤؤكة  نأةؤؤن أتإلنؤؤفة لرؤؤى  مؤؤبة أتممؤؤفة  لؤؤم 

مبة أم اسفة مقكضدن  ؤب لن ؤت  تن( سؤإلف  ؤب امظؤن نتؤكط لؤم مانب،إلؤب   بؤبي  
قؤؤكو إلب  بةؤؤ أب  ااؤؤو  إلؤؤب لؤؤب ض رذؤؤب يدؤؤه وادؤؤأس لرؤؤى واف ؤؤب   واإلؤؤكا لرؤؤى واةدؤؤو 
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لؤؤؤأي والمدؤؤؤب  واذفمؤؤؤفو   ؤؤؤب،ممف  بؤؤؤبامفّند أؤؤؤم لؤؤؤبهو  ؤؤؤكوند لن ؤؤؤت  تن( واشؤؤؤإل ف 
مإلؤؤب ضت،ؤبص انؤ ع واؤؤّ أي . .  واؤكوند.. ونؤب ، ؤؤ   أؤم وام ؤؤف ل وند وافأؤبل   هفوؤف  طَ ك 

وانةؤؤؤ ،ب وانةّرؤؤؤو  ؤؤؤب سؤؤؤنبئه  امةؤؤؤو واؤؤؤفاس امؤؤؤّو بباؤؤؤ  و    ؤؤؤأّ ف  والب ةؤؤؤن  لرؤؤؤى 
واشؤؤؤبلف  ثمؤؤؤب نصؤؤؤ  هه  و  والنؤؤؤو  والن ؤؤؤ م   مؤؤؤبصة   فضؤؤؤف اكألؤؤؤف أؤؤؤم نبؤؤؤدن  
 إلتؤؤبك وام ؤؤفة  وطسؤؤى  ك إل إلنؤؤب وء منؤؤبلب  واّتل ؤؤب   نؤؤ  همؤؤفا  وام ؤؤتب  لرؤؤى 

إلؤؤؤب وامؤؤؤفاة وا ؤؤؤر دن وامؤؤؤب هؤؤؤأهب  ؤؤؤب ف ؤؤؤف ا و،إلؤؤؤب   ممتؤؤؤب لرؤؤؤى أب،إلببؤؤؤه وطسؤؤؤكن  اثت
 قبض إلب  ء هل أه   دبل البر إلبة 

  َ ُ رت عة اااااااااب دموع اااااااااا ا  ااااااااا ا    لااااااا ع اااااار  عصاااااا ُ  ب ااااااا الّنكنااااااا 
  ت ااماااااا  د ااااااا مااااان الح اااااا  َ ع  ااااا    عَرُتاااااااااَب  ي اااااااااا  يااااااااار  ساااااااااودا 
   ق لفياااا    دااااب ماااان قاااا ير قااااا   لرشاااااا  الوقااااااوَف   جُنناااااا   الجااااااارآ ا 
ُل اااااااةا الَ   اااااااَا ا  َدا   َقاااااااَ رت عة ااااااا   الي    ما ا اا  الّةياا ا ال صااور ماان الاار 
   ااا متب مااان  اد  الرمااااد  اااروريا     ااااااواا منااااا  لااااا ا الَ اااااوّ    َاااااوَا 
   ساااا ر  عة ااااب   ا قاااانا اَب  جااااأ    قلاااااع الجنااااار  َاَنااااا  عة ااااا  َا اااااا ا 
   ااااق   اااب الاااّ   ا  ماااا راقلاااُ   ماااا    ساااااااعتب  ر      قتاااااااب سااااااااما 

أؤؤم هتؤؤب ان ؤؤم اي ،رؤؤمدئ والؤؤدئ لؤؤم وادبؤؤدن  وانكنؤؤل   نؤؤب نبؤؤدن هؤؤ ع والمؤؤبة 
وامؤؤب ا ، ؤؤؤف  ؤؤؤب ضؤؤؤّو ،ل ؤؤإلب   نؤؤؤ  سؤؤؤإلف لؤؤؤم لدرإلؤؤب  ن،تإلؤؤؤب  مي ،شؤؤؤأهإلب  ؤؤؤب اسؤؤؤفة 
مقكضدن وب،ف ول رن بأي همت إلب هؤ و وانصؤ ف واةغؤداة و منبعدؤبص  ن،تدؤبص  إ، ؤب،دبص  

ؤؤك هؤؤو هتؤؤبك ربنؤؤن  ّةؤؤب ة همؤؤب    مأ ب،دبهإلؤؤب وال  ثفمؤؤن  واةدردؤؤن  ض ؤؤإلب واؤؤّ ،تب واّفل 
واصؤؤؤذ فة اقؤؤؤذف ادر إلؤؤؤب اكألؤؤؤف أؤؤؤم لدرإلؤؤؤب   م،إلؤؤؤب أؤؤؤم ن ي لؤؤؤا ربنؤؤؤن وادرؤؤؤب وامنؤؤؤك 

 لد ؤ هإلب  مي وطأؤف أؤم ن ي لؤا نبؤدن لبرصدؤن لصؤلف  ك ؤ و،إلب   ؤبانف   ا،إلؤؤب 
نلرف  ب همف ن لبرلن قبلةن ضبل ن ي وكمنباإلب ضمى واتإلباؤن    هؤب طأؤف أؤب ا  

واممف ن  ممكمؤو أ ؤب هب   ونة وطسؤفة   ّ نؤب   فؤو اي اسؤفة مقؤكضدن ا إلبف ه ع 
أمةرنؤن اصؤؤةب اي هلؤؤفض لرؤى  مؤؤبة أؤؤبء هفمؤ   اثتؤؤه أؤؤم وانممنؤو ا،إلؤؤب  شؤؤرف  ؤؤب 
اسؤؤرك  وام ركاؤؤن  ؤؤ م والمؤؤبة  أؤؤب ،فمؤؤ  نر إلؤؤب وا ؤؤفد ف ؤؤف واتبضؤؤج   رؤؤو ه ؤؤَت  ء ماؤؤى 

 ه ع واك إلن  ء ماى هرا   و ماى واكوند واصبلبة
  الماااااوت ااااااا ا  ااناااااا   ر ااااايت     اااااااااا    مااااااااا    صااااااااّ ا  الرابنااااااااا ا ع 

َ ااااااا اب لااااااا عاااااار ع دمااااااا س  ُ اا    اار عااارع    لكاااااان     ل  اااب  َ ااا     ا  
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   مااااااا  اااااا اقب لاااااااعر ع  ةوعااااااة   قااااااااارّا تاااااااااب ب بنار اااااااااا ا قشاااااااااا   
     سااااااااتل  ا لااااااااب الت اااااااارّد  إ اااااااا     رضااااااااااا  ا ااااااااااابرارا عّلاااااااااااة  كااااااااااارا ا 

ي ا ؤؤؤؤؤكي وءّهلؤؤؤؤؤب   اثؤؤؤؤم أبر دةؤؤؤؤؤن وءضؤؤؤؤؤ فو   مي مّ،إلؤؤؤؤب  ِ ّاؤؤؤؤؤن  ه ؤؤؤؤؤ و ان ؤؤؤؤم ا
واشؤؤؤبلف ، ؤؤؤكلت اتؤؤؤب اي والمؤؤؤبة   ؤؤؤ   ،ل ؤؤؤإلب  اأؤؤؤبر  ونؤؤؤي قؤؤؤةب همؤؤؤب  ع   نؤؤؤ  هةؤؤؤ   

  …لر إلب وضمنبل واممف ن   أن أف لرى والةو واشتدي!
  ُ ُ َباااَأُت ر لّاااا   ااار ا تحاااارا إّ ااا    َ ُ ااااااااا س لشااااااااااينا   كاااااااااار  قمفااااااااااا 

وء منبعدؤؤن   بنمصؤؤف  ؤؤب وا ؤؤ     هؤؤك   اؤؤو اةؤؤباج واشؤؤبلف وادبؤؤدن أؤؤم   إلمإلؤؤب
البر إلب لرى أب امو ا كمإلؤب أؤم  ؤالس  أمؤب ءص ن ؤي واظتؤكي وامؤب نؤ  ه ؤب   واّتؤبس 
َضؤؤؤإلب  لؤؤؤف إلب  وؤؤؤ اا واتؤؤؤت ي ماؤؤؤى و   و  واةؤؤؤبرلب واؤؤؤ د نؤؤؤ  ء امؤؤؤ   أّنؤؤؤب انؤؤؤّو لف 
أكَ ع   ب واتإلبان مء  ب اضببي وانؤك   وممف ؤن لبرصدؤن  نكضؤن  ؤ م و تؤ م فؤب  

 إلب واةدو  وانت و  ب ضبك  واتؤت و   ضؤ هب   هؤك أؤب اشؤمو هتؤب  ضمؤى  واشؤبلف  
 البر إلب  ب لت وطاوة 

ُ ااب لةي نااون  َعُداا   ا   إن الينااااااااااااون مب ااااااااااااة عم اااااااااااااا    عّر اا  عر 
اااااااب  مالفاااااااادا تو ّماااااااا    لعّةاااااااااااااااااا ا مّمالفاااااااااااااااااااد بَاااااااااااااااااارا     ُعرا   عَر  

عَ َا  وماااااااااااة    ااااااار الدااااااايّر    إضماااااااا ا   س    عُثاااااار      دااااااااااا ة   لعاااااااااااع را
     َلُ َحاااة  اااب مااان   احاااب  َ ُقَرقااا ُ    مناااااب الحجااااا   مااااان الاااااب ا    اااااا ا 

 بادبدن وء منبعدؤن هتؤب ونؤب هرؤك  ل كرإلؤب هؤك هذ  ؤب  اد وانؤفاة اسبسؤبص  م،ؤه 
ضمى  ب امظن  نك  واةبرلؤن اؤ ا هؤ ع والمؤبة وؤبي ان ؤم و قؤذب  ما إلؤب   إنتبلإلؤب 

واةتبقؤؤؤف  لدؤؤؤكص  ن،تؤؤؤبص  لبرلؤؤؤن  ب ؤؤؤو بنلمرؤؤؤل وطن و  وامؤؤؤب همؤؤؤع     إلؤؤؤب ألمرؤؤؤل 
 لتبقف ه ع واةبرلن والبقن  واةبأن.

وانكضي هتب اي واممف ن ،درإلب واشبلف  ب  أم اؤو هثؤم يدؤه ئ ؤن وء،ممؤب   و  
لؤؤ كي   اؤؤو هثؤؤم ضؤؤذكط وامدؤؤبة وانلمرلؤؤن بن ؤؤمكا ه ؤؤم دي يدؤؤه اي هتمإلؤؤب ببابؤؤمدن 

مسؤكأب لف ؤب اؤو ،مرؤكث  ماى ه و وانص ف  مضب ن ماى اي  اؤا  ؤب أمؤدئ  توئؤفد 
بةؤؤؤ  بع ؤؤؤب  واةصؤؤؤف وانلمرلؤؤؤن   وامؤؤؤب هممؤؤؤو   إلؤؤؤب )ؤؤؤدو وء،ممؤؤؤب  ض ؤؤؤتوص أةم ؤؤؤفوص ونتدؤؤؤ  

 ارلكب أم  وني قةب وضمنباه  ا  هةّ   واّصنكن  ب   ه ضذكره وانلمرلن. 
اثم ،ةدى واةتصف وطسبسب  ب نبدن وانفاة هب أةب،بهإلؤب  أمبل إلؤب والبقؤن  
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 ؤو وانةب،ؤبة وطلؤّ  ضؤفو ة اا ؤتن واّتؤبس  وامؤب هت ؤج أؤم وؤّو   أةب،بهإلب هذ  ؤب  ا،إلؤب 
 قذ فة هأه إلب الدب  وأل فة او هفن لرى بباإلب   او هلّثف   إلب   ء أب سمإلب. 

ف ؤؤؤؤؤؤف اي واشؤؤؤؤؤؤبلف ء ابؤؤؤؤؤؤدي والفقؤؤؤؤؤؤن  يدةؤؤؤؤؤؤّفض ببء، ؤؤؤؤؤؤدب    و  وانشؤؤؤؤؤؤبلف 
ادؤؤب  واشلصؤؤدن   وءسؤؤم  ون بؤؤبافاد  ونؤؤب ،ؤؤفا  ؤؤب وء،ممؤؤب  ضؤؤف بص أؤؤم وامؤؤ م  ؤؤب 

وافاد واّ  ،    واشمبلن  ب وء،مصب  لرؤى وطهؤكو  وا وهدؤن  واةنؤو بؤبافاد واصؤبئب 
أؤؤؤم  ضؤؤؤب وام نؤؤؤن  واةدؤؤؤو  وانت ؤؤؤو  واؤؤؤّ ،م  ضمؤؤؤى واةبرلؤؤؤن و ، ؤؤؤب،دن وا ؤؤؤبأدن  ؤؤؤب 

 ا،بنمإلب  رإلفهبة 
  قااااع لةشااااناب المدااااتلّ  بر لاااا    المداااااااااااات  ّ  َ ُااااااااااااا يا ا  ااااااااااااوا ا 
مُااااا ا   ُاااااا   اااااوا     ا  باااااا اا       ا تاة     ماان ضااّتعل  دااوايا  اار  ُ باح 

  إن ا تحااااار ال احداااااين  انالاااااة   عّيمااااا   ضلاااااو ا  ر ي اااااا الجالَناااااا ا 
  د  ااااا معر اااة ل اااوع   ُدااال ا   ر  ٌّ  ساااااااااااااّ    ماااااااااااااةس قعداااااااااااااا ا 

ف ؤؤؤف اي وانؤؤؤفاة نبؤؤؤدن سؤؤؤفلبي أؤؤؤب هشؤؤؤنخ لبادؤؤؤبص بة ؤؤؤ وص لؤؤؤم وط،ب،دؤؤؤن  وا وهدؤؤؤن  
تل ؤؤإلب  و   دؤؤن  ؤؤب مأ ب،دبهإلؤؤب وانلمرلؤؤن   همؤؤك  اصؤؤتي وان ؤؤمد و  أمبهؤؤ ة  أةمؤؤ ة  

ر(   ت اؤؤؤن 1962-1954 إانؤؤؤبي نؤؤؤكّد  كرتإلؤؤؤب   هؤؤؤب هتؤؤؤ  ي  ؤؤؤب أةفوؤؤؤن واممفمؤؤؤف ل
ه مة ؤؤؤؤو  ؤؤؤؤب وانةفوؤؤؤؤن  ونؤؤؤؤب هؤؤؤؤ ،ف   مإلؤؤؤؤب  أألرنؤؤؤؤب همؤؤؤؤأّبئ  لبلؤؤؤؤإلب   هبؤؤؤؤن   ؤؤؤؤفو  
وانمبهؤؤؤؤؤ ،م واألؤؤؤؤؤبئفمم وانتؤؤؤؤؤ  ة م اممفمؤؤؤؤؤف وامتوئؤؤؤؤؤف أؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤفو م وءضؤؤؤؤؤمكل وط    ؤؤؤؤؤب 

 ب  و  و هةبط بشة إلب  )دنه.واّتصفو،ب   ه
 بانفاة وادبؤدن هتؤب الؤ   أتمتؤى ضبؤب مبص  امثؤكي ،ةؤو والرؤل وامؤ ،   اؤتةو 
وا رل لت أب ضّف  و سكر وانفاة أم  ّنإلب  ل كن،مإلب  ونؤب ضؤّف  واّف ؤو أؤم   ت مؤه  

  وسمنةبنع أم ف فع  ا  وسمنةبنع اذ فع.. 
   ااد انا  الج اادسا مر  ار الج    اعاااااااااّ   ال ااااااااا ا لَنُصااااااااار الااااااااال د  
  لااااا  تااااا  الاااال د قاااا ناب  ااااادا    اساااااااااااتجيلر  عَ ماااااااااااة  لةمنااااااااااااد 
ُكااااا   ااااااا ا ماااااا  الّركاااااا  لةمااااااّ ا  اتحاااااااد   َااااّ  َااااّ  الّنداااا    ا بةاااق الر 
   حاان عااون الّرااااد  اار  ااعّ قاااد      َساااااُع  لااااا  لدااااات   مااااان ساااااعاد 
   الجماااااي ت   رياااااات ا اااااابنار    ا تصاااااار عةااااا  الرباااااوب الّشااااا اد

  ااا رتنا الرباااوب قتّااا    ر اااا  بو ت   ااااااار   ااااااااح  ا عااااااااد  اااااااالن
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ااااااااااااااماد رَاَقاااااااااااااا   ال     كاااا  ضاااا   ا إلاااا  اااااري  اااااري     أسااااااااااااااو ا ا 
   اّترااااب ا ماااان الّر ااااا  عفااااودا    اُ َتَبُفنااااااااااا  اااااااااا  عةاااااااااا  ا كناااااااااااد  

  فناااااااا رقاقاااااااانا سااااااااا راتن اعت     عةااااااااا  اساااااااااتع اداقاااااااااا رات لااااااااا
  ا ع اَد ااااااااااااا  ف ر ااااااااااااا قاااااااااااا ُقن    َمُ ُر ااااااااااا العاااااااااا ا  فااااااااااُ ح  ال   اااااااااااد  
   ااااات ا اندااااانا الّةب اااااد  عن ااااادس     قااااااااريد  اااااااار ساااااااااقة ا مجاااااااااد

، كضؤؤي وادؤؤب    هتؤؤب اي نبؤؤدن وانؤؤفاة سؤؤنف لؤؤم وء مؤؤ ول أؤؤم لؤؤكل واتنؤؤك ج 
وا ب و   و هدف ماى نبؤدن ضبؤب ة  ماؤى ن    إلؤبند  ؤب قؤتي وامؤب مخ  يةدؤ   أؤب 

 هب   ج  اّر  هب أمبه ة هلةا لرى وات،بن  ب مقفو .
كنب هتإلا بنةبامن وامفضى  ب وانكو إلن أي   ؤك  وءضؤمكل والف، ؤب مبؤبي 

ر(  أؤؤم ن ي اي همإلمؤؤا ا  همتؤؤب ل لؤؤم أ ب،مإلؤؤب وؤؤبأفاة  1962-54واألؤؤك ة وان ؤؤرمن ل
  ء  ب للمإلب  لف إلب 

اؤؤ و هةدؤؤى وانؤؤفاة نبؤؤدن أفهك،ؤؤن  إلؤؤؤب ،ل ؤؤإلب   ثّرنؤؤب سؤؤنف بنكونلإلؤؤب  أشؤؤؤبلفهب  
أؤؤؤؤؤم اةّ ؤؤؤؤؤف لتإلؤؤؤؤؤب   ء هةدؤؤؤؤؤى نبؤؤؤؤؤدن ل  وج(   الكنإلؤؤؤؤؤبة سؤؤؤؤؤنف أ ب،مإلؤؤؤؤؤب     ؤؤؤؤؤ  

(  لو،ممب (   و نبدن  تب  اّأؤن نكمؤن أمت،ؤن أمنبسؤ ن  هم نإلؤب )ؤدو   لرك (  لَ ا ن 
ن،تدن  الك)دن  إ، ب،دن سبأدن   هك أؤب لّ ؤف لؤم  ب،ؤب أتؤه لؤبلف وامتوئؤف واث  ؤف 

 لأمن  واة  (  ضنه هللا.
م ونة  نؤؤّكة  ولمؤؤ ون  )ؤؤدو  إلؤؤب  ؤؤب واتإلباؤؤن بدؤؤ   أؤؤبهب  أؤؤت لؤؤ    ن ؤؤو  هؤؤب 

م، ب،دن سؤبأدن  همؤب ل واة ؤك  لرؤى  ونؤي وؤبي اةؤب،ب واملّرؤل  ونؤب اةؤب،ب وسؤمد ب،بص 
وضمكادؤبص ا    دؤؤبص ا ؤؤف  اأفوضؤبص ل ،ؤؤ ة  سؤؤرنف أتإلؤب وانؤؤفاة وامتوئفمؤؤن  وامؤب بد ؤؤف  ؤؤب 
 واتإلباؤؤن ب ؤؤو سؤؤنبهإلب وامن رؤؤن  ؤؤب أمباإلؤؤؤب وامبؤؤب د  أؤؤتوص  نؤؤ كص   أكنلؤؤبص مي هةألّؤؤؤف

 ض تبص    ف ا  وص..
 

 
 :هوامش 
رةؤؤي ا ل أؤؤفّة لرؤؤى ،لدؤؤن   و ة وامف دؤؤن واكرتدؤؤن  ؤؤب أ ةةؤؤن لواةةؤؤ (  ن ؤؤت  تن  وامتوئؤؤف   -(1ل

. اأؤؤب وا ةةؤؤن واألباألؤؤن  وطل ؤؤفة   صؤؤ    لؤؤم وانالس ؤؤن واكرتدؤؤن ارثمؤؤب   وامتوئؤؤف  1967
1992. 

هف نؤؤؤن  فمؤؤؤ  ا، ك، ؤؤؤكس  بة   ر ؤؤؤب   ؤؤؤبي هدغؤؤؤدو  وانؤؤؤ وهب وطن دؤؤؤن واث ؤؤؤفا  ؤؤؤب  ف، ؤؤؤب   -(2ل



- 94 - 

 .1975  لكم و     ف    273
 .1992ولمن   ب ه و واةم  وا ةةن واألباألن  وانالس ن واكرتدن ارثمب   وامتوئف   -(3ل
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 شاهد القرن:مالك بن بني

(1905-1973) 
 
 

أؤم الؤؤكر والثؤؤف و سؤكأب واةف ؤؤب  ؤؤب وادؤفي واةشؤؤفمم لأباؤؤا  ؤم ، ؤؤب(  ضنؤؤه 
ر(  وا د  اؤ   ؤب أ ،تؤن لن ؤت  تن(  ؤب لواشؤف  وامتوئؤفد( سؤتن 1973-1905هللا ل

(   ؤؤب اسؤؤفة  د ؤؤفة   ؤؤ م أممنؤؤي  توئؤؤفد أمؤؤب ي  ض ؤؤ   ؤؤم  لأباؤؤا( ل تدؤؤه 1905ل
لرؤؤى همؤؤّكء  ضكاؤؤه  ؤؤب لن ؤؤت  تن( ا  نفمةؤؤن أتؤؤه  ؤؤب للتببؤؤن( ا  بة ؤؤ وص لتؤؤه  لؤؤفي 

 .،  ك ئ ب هب ءضدبص  ب لوامتوئف( واةبقنن ا  ،  هب  ب وامتك 
و،مدؤؤؤؤو بةؤؤؤؤ  أكاؤؤؤؤ ع قؤؤؤؤمةن اسؤؤؤؤفهه ماؤؤؤؤى لهة ؤؤؤؤن( ض ؤؤؤؤ   و ل هةردنؤؤؤؤه وء مؤؤؤؤ وئب 
 و ل وند   ،م   ب  وأممبي وانت    اا وا د وؤبي  و نءاؤن ا لؤو أؤم لوطهؤباب( 

( بد ؤت  تن  ض ؤ  نبؤى 1أبكبي  ب  سي ا كمه  اي ،فسكع ماى وان  سن واألب،كمؤن ل
لن ؤت  تن(  وهإلؤب هنؤك  بؤبامو ر(  ن  لفلف 1922-1921ستمه وا  وسدن وط اى ل

واكرتب   والثف و قكضب بة  وامف  واةباندؤن وط اؤى   ممرنؤ   ؤب وان  سؤن ،ل ؤإلب 
لرؤى اسؤؤبه ة  رت ؤ م   ؤؤب واةف دؤن    لؤؤكو  ؤؤب ،ل ؤه  ؤؤ  ة واةنؤو واؤؤكرتب  ونؤؤب ن س 
لرؤؤؤؤى اسؤؤؤؤبه ة  ف، ؤؤؤؤ  م لتصؤؤؤؤفم م  الؤؤؤؤةف ع بؤؤؤؤبالئ وءسؤؤؤؤمةنب د والف، ؤؤؤؤب ان ؤؤؤؤخ 

 واةف دن  ب وامتوئف   هشكمه هب مخ واكرم. واشلصدن و سكأدن
أؤؤم هتؤؤب لؤؤفي  بؤؤكاه ا  ؤؤف   وهمنبأؤؤه بباشؤؤدخ لل ؤؤ  وامن ؤؤ   ؤؤم بؤؤبناو( ،ؤؤتنون 
وه بلبص  اثته أبكبن ،تإلب هةردنؤه  ؤب هؤ ع واألب،كمؤن ضمؤى لؤبن ماؤى واةتاؤن  ؤب لهة ؤن( 

ّيلؤبص ببضألبص لم لنو  ألثفوص  ب أشؤب مي اؤ اا   ؤو  ؤب لئ رؤك( بؤبامتك  وامتوئؤفد  أك 
بنم نمإلؤب   وضؤدبص  ؤؤ اا   ؤب أمؤؤدئ لؤبر  ؤؤ ا ،مصؤةرا أتؤؤ  أؤب ن ؤؤو وامؤف  واةباندؤؤن 
وط اى   او ، و ارشؤةب  مء وافاةؤن  ؤب وامصؤكل لرؤى بةؤا واندبلؤ  ،م كا ،إلؤب  ؤب 

 (.2يو وءسمةنب  ل
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هلؤؤفج لأباؤؤا( بةؤؤ  سؤؤتكو  وا  وسؤؤن وط  ؤؤي   ؤؤب أ  سؤؤمه وامؤؤب ولم فهؤؤب  سؤؤمتبص 
(   ؤب ،ل ؤه أؤي 1925(  هلؤفج  ؤب ل ؤكوي 3  وج ا  رؤك  لاةّرو يده ومببن قا 

 أ و اه هك  ماى ل ف، ب( أؤم ا ؤو  اي ،لؤم  ط،ل ؤتب بببؤبص لرؤى واةؤباو  طي وط ؤكو  
(   فوةؤؤب لواةؤؤبلفة( أؤؤم لسؤؤ د  ة( ماؤؤى لأفسؤؤ ردب(  بمألؤؤب لؤؤم 4أكقؤؤ ة  ؤؤب وامتوئؤؤف ل

 دؤؤي أة لؤؤه وام ،ؤؤ  لنؤؤو اإلنؤؤب لأباؤؤا  نؤؤب و (   أ رؤؤه اثؤؤم لأباؤؤا(  ؤؤب لأفسؤؤ ردب( ،
 ألرؤؤ   نتؤؤه وؤؤب ا ؤؤم دي وا ؤؤلف ماؤؤى لا ؤؤكي( وامؤؤب يلؤؤف   إلؤؤب أفو دؤؤبي أؤؤم لوامتوئؤؤف( 

 (Zénith) واألؤؤب،ب  ؤؤب ل مت ؤؤف (Birlier)،إلؤؤكند   ف، ؤؤب بةنؤؤو  وط ل  ؤؤب   فا دؤؤه
(  اللؤؤو لأباؤؤا(  قؤؤبضةه لنؤؤب و ( يةبهؤؤب ابؤؤددبي    لؤؤبص ببامدؤؤبة بةؤؤ  نبؤؤب  سؤؤمببن 

(  اثتإلنؤؤب لألؤؤفو لرؤؤى 5 ؤؤف ربئؤؤو  ؤؤب أ بهؤؤب وءسؤؤمل ور ل،إلب ،ؤؤب ،تمظؤؤف والؤؤفج أؤؤم ف
امنؤؤؤو وآل ؤؤؤؤف  (Noterdame – lorette)لنؤؤؤو  ؤؤؤب أصؤؤؤتي انسؤؤؤنتف  ؤؤؤؤب 

 وطكدبس   و  والن  م و رك ففوأبص   سفلبي أؤب هفوؤه ارةنؤو  ةؤب مو   ؤب أصؤتي 
ارنشؤؤؤف  ب   اثؤؤؤم لرؤؤؤى   قؤؤؤد  وات ب ؤؤؤب  والب فؤؤؤن   بؤؤؤبنمفو  أؤؤؤم لهة ؤؤؤب( سؤؤؤةده 

ف وامؤؤفو ة  ؤب ل إلؤؤّتو( وانكنؤي اكؤؤو   ضؤه    ؤؤ ع   أ سؤو ماؤؤى اهرؤؤه هتؤبك  اثؤؤم سؤة 
 ؤب لهة ؤؤن(  وبةألؤؤكو أؤبءص ارةؤؤكنة   ثب،ؤؤف أفوسؤرمه وط اؤؤى    اؤؤو الؤف  أؤؤم بؤؤب مو مء 

. لؤ   ماؤى وامتوئؤف …ا قلن ،د كء والب فن  واننرك ة   لف ف لم بة   ؤفج لم ؤو(
ب ماؤى وانذؤبأفة واةبئ ؤن وامؤب  لبن أةؤب وا ؤالولة أؤب واةنؤو   اؤا وا ؤالول واؤ د ن ةتؤ

 (. 6لشمإلب أي نب و  ل
  ة  واةكنة ه  ا همب     ، ة  ب وءهمؤ و  ماؤى لنؤو  وؤبي اهنإلؤب  لنرؤه  ؤب 

ر(   ؤؤب أمؤؤدئ  ؤؤ و اؤؤه ففمةؤؤبصة  اثؤؤم 1927أم نؤؤن لئ رؤؤك( ض ؤؤ   قؤؤو  ؤؤب لأؤؤب س 
واةشؤؤؤفة وام ؤؤؤتن ارتؤؤؤبس واؤؤؤ ،م  ض ؤؤؤكو  ؤؤؤب  ؤؤؤب ئ رؤؤؤك رنؤؤؤأ،متب    رؤؤؤغ  إلؤؤؤب وطأؤؤؤف اي 

(   و  وب،ف ئ رؤك وان  سؤن وامؤب هةرنؤف   إلؤب اي الؤف  اك ؤف أةف ؤن 7لمتب ضةبص للذ
 ببئو واشؤةب وامتوئؤفد وامؤب أؤب هؤتول سؤردنن اؤو ان ؤإلب لؤب   ونؤب وب،ؤف ضدؤبص  ؤب 

 (.8  وءسمةنب    إلب   بنوص ل وامتوئف ورإلب ن و اي اة
 بؤؤبص اثتؤؤه وكملؤؤى بدبؤؤب  سؤؤتن  وضؤؤ ة هتؤؤبك   ةؤؤبن ماؤؤى لهة ؤؤن(  ؤؤب لأؤؤب س( اا

ر(  ا ؤ لو  ؤب أشؤف ي همؤب د أؤي   ج المؤه و،مإلؤى ببال ؤفوي  ل ةؤن وطأؤؤو 1928ل
وا بضتن  أنب ئانه اكألف اثكي لؤفم ه  و اسؤفة  ؤب ضب ؤن ماؤى رةؤبر   ممؤّ ن أشؤف ي 
وا ؤؤلف ماؤؤى والؤؤب ج أؤؤم   ،ؤؤ   اثؤؤم ب فمدؤؤن أةدكاؤؤن   ّوبهؤؤب  واؤؤ وع   دباؤؤف اؤؤه اّأؤؤهة 

  و هب ماى بب مو  هببي ن وسما ..
 هّو ا ب هلث فهب  دبلة  ا

ؤؤؤ هةرؤؤو اي لو ؤؤؤم سؤؤم مب( ن س سؤؤتن  ؤؤؤب أ  سؤؤن وارذؤؤب  واشؤؤؤف)دن  بةؤؤ  اي اهؤؤؤّو 
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ن وسمه  ب وان  سن أألرا   ه  و اللب أم لإلبنة وا  وسؤن واألب،كمؤن   ؤمو ،ل ؤه  ؤب 
 كردن وامدك ..

 (..9سك  ،ةة  مادا أب ا،ف  ب ضب ن ماده وّو لإلف ل
دو واةؤؤبلفة أؤؤم للتببؤؤن( ماؤؤى لأفسؤؤ ردب(   رؤؤو هنؤؤا سؤؤكا  ك ؤؤن ااؤؤبر ضمؤؤى وسؤؤم

 أؤؤم هتباؤؤا ماؤؤى لبؤؤب مو( بباد ؤؤب   ضؤؤ م ،ؤؤتل  ؤؤب لأم ؤؤن ا ؤؤكي( قؤؤةب  ،ؤؤكر أؤؤم 
( أةرتؤؤبص  ؤؤب ،ل ؤؤه  ء الؤؤكن هؤؤ ع وانؤؤفة ماؤؤى واؤؤك و  أألرنؤؤب لؤؤ   1930لؤؤإلف لسؤؤ من ف 

 وانؤؤؤؤؤؤؤفة وطل ؤؤؤؤؤؤؤفة بةؤؤؤؤؤؤؤ  واتث ؤؤؤؤؤؤؤن وامؤؤؤؤؤؤؤب اقؤؤؤؤؤؤؤب متب أؤؤؤؤؤؤؤي  يددؤؤؤؤؤؤؤب نؤؤؤؤؤؤؤب و   ؤؤؤؤؤؤؤب قؤؤؤؤؤؤؤد  
 (.. 10 ل1925

وافضرؤؤؤؤن هتؤؤؤؤب لرندؤؤؤؤن  ؤؤؤؤبنة  رنؤؤؤؤ    إلؤؤؤؤب لو ؤؤؤؤم ، ؤؤؤؤب( ار  وسؤؤؤؤن  بنةإلؤؤؤؤ   ثب،ؤؤؤؤف 
وا  وسب  واشف)دن  ب بب مو اأكص  ب واملفج أمبأدؤبص   إلدؤأ ،ل ؤه ءأممؤبي واؤ لكل  

(   ؤؤو و مؤؤؤب ع  ورؤؤه  دؤؤن  ؤؤب واتمؤؤب   اثؤؤم واتمدمؤؤؤن 11 و،مظؤؤفع هتباؤؤا  وسؤؤمةّ  اؤؤه . ل
  رر تؤب أؤ ،ف وانةإلؤ     ؤب هؤ    كب،ف ل ةن وطأو  واندف ة أ ةدبص   دبل لتإلبة  اد

أ مةه واكنك  لفي اشةف،ب بة ر وام  ا  ب و قفو   لرؤى واؤ لكل انةإلؤ ع   ثؤبي 
وانكنؤؤؤؤل امرؤؤؤؤب اتظؤؤؤؤفد ب ؤؤؤؤو  ضؤؤؤؤك  هؤؤؤؤ ع واملددؤؤؤؤنة مي واؤؤؤؤ لكل انةإلؤؤؤؤ  وا  وسؤؤؤؤب  
واشؤؤف)دن ء البؤؤي ببات ؤؤةن ان ؤؤرو  توئؤؤؤفد انلدؤؤبس لرنؤؤب  إ،نؤؤب انلدؤؤبس سدبسؤؤؤب  

. …رؤؤى رنؤكضب ،ؤت ل سؤ  م واندصؤؤرن لرؤى لتؤو وانةؤؤ  ر ،تاؤف ورنؤب  وانؤ ،ف ل
  ؤب  اؤؤا وا ؤكر اؤؤو ،ؤمم و  دؤؤئ اأرؤؤب   ؤو لؤؤةف  اي ضرؤو  واؤؤ هب   واؤ د نؤؤ  هم ؤؤو 

( وءسؤمةنب من   ؤب ل ف، ؤب( 12ااببص لرى قلفة و  ونة واندؤف ة  ؤب لةباؤب واؤ  وئف ل
 أألرنب  ب لوامتوئف(.

 سؤن لواكسؤرثب( ف ؤف واةة ؤ ة  بضّ ف ارمة ،و  ب اه و ه  فبابهؤه   ؤباممو بن 
لؤؤم لأةإلؤؤ  وارذؤؤب  واشؤؤف)دن( ارملؤؤفج ون ؤؤبل  أإلتؤؤ س  أّنؤؤب امةؤؤو أكضؤؤكله هدتدؤؤبص 

 لباصبص  ب ببةه واةرنب واصف   لرى واة و أم وانمبل وادببئب  وا دبسب..
اثؤؤم هشؤؤب  وطنؤؤ و  اي ،ؤؤ لو لأباؤؤا  ؤؤم ، ؤؤب( أؤؤم هؤؤ و واةؤؤب  ،ل ؤؤه ماؤؤى لؤؤباو 

بهؤؤب هتؤؤب ،فهلؤؤي بشؤؤةك ع ماؤؤى أ ؤؤمكا  رتؤؤب  يدؤؤي  امؤؤو لوالثؤؤف وا دبسؤؤب(ة   ؤؤ ا واث
بن ؤؤال ادن أؤؤب همؤؤبع  رتؤؤه  أممنةؤؤه ارلؤؤف ج أؤؤم واملرؤؤل   وطلؤؤ  بأسؤؤةب  وامبؤؤب ة 

 (13 واألدب ن وام ،ألن ل
 و،ذنو  ب وا  وسن    ؤب وامدؤبة والثفمؤن  ونؤب هؤت ج ل ف، ؤدن(  ولمؤب  و نبأؤن 

ف، ؤدن وان ؤرنن لل امؤن(  لؤؤفي  ؤب ل ف، ؤب( أؤي هؤفّنن لرؤى لوامتوئؤف( أؤي    مؤه وال
(  ومببؤؤؤؤه  واظؤؤؤؤبهفة 1946،الاؤؤؤؤل   ؤؤؤؤب نبؤؤؤؤباب واةؤؤؤؤباو و سؤؤؤؤكأب ورؤؤؤؤه   ثؤؤؤؤبي سؤؤؤؤتن ل

 .1954      إلن واةباو و سكأب 1948وادفئ،دن   و  لف ط واتإلبن  
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( 1954 ؤؤو ،تمدؤؤؤو ماؤؤى وادؤؤؤبهفة بةؤؤ  ملؤؤؤكي واألؤؤك ة وان ؤؤؤرمن  ؤؤب وامتوئؤؤؤف لسؤؤؤتن 
.  هشؤؤؤؤفي النباؤؤؤؤه 1956  فملدؤؤؤؤن وآلسؤؤؤؤ كمن   هتؤؤؤؤبك ضظؤؤؤؤب بؤؤؤؤبضمفور   ثمؤؤؤؤب   ثؤؤؤؤفة و

وامبنة همكواى    ةؤ  وسؤمدكل لوامتوئؤف( لؤبن ماؤى واؤكرم   ةؤ م أؤ ،فوص ارمةرؤدو واةؤباب 
 واؤؤؤؤؤؤ د وؤؤؤؤؤؤبي أمصؤؤؤؤؤؤؤك وص  ؤؤؤؤؤؤب ل بأةؤؤؤؤؤؤؤن وامتوئؤؤؤؤؤؤف( وانفوتمؤؤؤؤؤؤن  ضمؤؤؤؤؤؤؤى وسؤؤؤؤؤؤمدبل سؤؤؤؤؤؤؤتن 

 ( أملففؤؤؤبص ارثمببؤؤؤن  ببنئؤؤؤبص هؤؤؤ ع وانفضرؤؤؤن ب مببؤؤؤن أ وفوهؤؤؤه  بةتؤؤؤكوي لبر أؤؤؤ وفو 1967ل
لبه  وادفي    تشؤف وامؤت  وط ل  إلؤ و واةتؤكوي  ضؤ ع ببالف، ؤدن   هف نؤه ماؤى واةف دؤن 

 اضؤؤد  همؤؤف هؤؤ و واةتؤؤكوي  ؤؤب وامؤؤت  واألؤؤب،ب  1969وا ؤؤ   لأؤؤف وي وادتؤؤكوهب(  سؤؤتن 
وسو لوا باب( اثك،ه ال  أفضرن وا  وسؤن  ؤب  ف، ؤب لو مؤ و   1970وا د ،شف  ب 

-10-31أل كربص بةؤ    ؤبة وانالاؤل  ؤب ل( اأب وامت  واألبا  يةدب 1930أم ستن 
1973)… 

 لأؤؤ وفو  لؤؤبه  وادؤؤفي(  قؤؤك ة لؤؤم ،بؤؤبل لأباؤؤا  ؤؤم ، ؤؤب( واشلصؤؤب  ؤؤب 
ررؤؤب واةرؤؤو  وانةف ؤؤن ا ءص   واةمؤؤ   ؤؤب اسؤؤةب  واإلدنتؤؤن وط    دؤؤن  ،مبئمإلؤؤب وا ؤؤر دن 
وانلمرلؤؤن  سدبسؤؤن وءضؤؤمكل والف، ؤؤب  ؤؤب لوامتوئؤؤف(  ئ ؤؤب ع  أّنؤؤب ل ؤؤو قؤؤك ة ضدؤؤن 

انممر م والف،   م ا،ل ؤإلو  ؤب لوامتوئؤف(  ،مؤبئج سدبسؤمإلو     كهإلؤب  ئ ب هؤب  ا ركك و
 وانلمرلنة وءنمصبنان   واألدبيدن   وء منبعدن..

 منؤؤؤؤو والف، ؤؤؤؤ كي أةإلؤؤؤؤو وؤؤؤؤّو وآل ؤؤؤؤب  وء منبعدؤؤؤؤن وامؤؤؤؤب ءضؤؤؤؤي لو ؤؤؤؤم ، ؤؤؤؤب( 
( ض ؤ    ؤ ا ،ملشؤى 1925-1921و،ة بسبهإلب لرى أمد ه   ب لن ؤت  تن( ،ل ؤإلب ل

ثمؤؤؤؤكل  ا ؤؤؤؤفع وا ؤؤؤؤب       ؤؤؤؤ ا وانممنؤؤؤؤي واد ؤؤؤؤت  تب ،مصؤؤؤؤةرا أؤؤؤؤم  ؤؤؤؤك   منأؤؤؤؤبي وا
 ممؤؤ هك  أؤؤؤم همؤؤف   ؤؤؤ ا  أكأؤؤ  وامصؤؤؤةرا ضمؤؤى  ؤؤؤب واملبقؤؤ و واشؤؤؤ ردن ارف ؤؤؤبل 

(.. أؤؤي و مدؤؤب  ا    ؤؤب  مإلؤؤؤكند  14واؤؤ ،م هذ ؤؤف  ا مؤؤب هو  ؤؤب لؤؤكو ي ن ؤؤت  تدن ل
 (   شؤؤؤفلف15ضمؤؤؤى أبؤؤؤف  وامدؤؤؤبة وطهردؤؤؤن هؤؤؤمدر   هتؤؤؤت د  ؤؤؤب لؤؤؤكو ي ضؤؤؤددن ل

هملشؤؤؤؤى والؤؤؤؤدو  وا ؤؤؤؤركوب  وط    دؤؤؤؤن   وامدؤؤؤؤبة وانمإلمثؤؤؤؤن   ثؤؤؤؤبي وا ك  ؤؤؤؤكو د   ؤؤؤؤك  
سؤؤؤؤ د   ؤؤؤؤب ضب ؤؤؤؤن ماؤؤؤؤى وانؤؤؤؤبل ضمؤؤؤؤى ام ؤؤؤؤب وطّ ل لفسؤؤؤؤبص  مشؤؤؤؤمفد واألؤؤؤؤب،ب سؤؤؤؤدب ة 
س مف مم هن ته أم اي ادبب سإلفوهه وانب تؤن  ؤب لؤب ي وا ؤرو  ؤب ن ؤت  تن   وؤبي 

ى نؤؤ  ع سؤؤمكي  ؤؤب وان ؤؤن    وؤؤبي وا إلؤؤكند أ ؤؤمة وص نوئنؤؤبص  نفوضؤؤإلنب  اؤؤا وانؤؤبل  فّ ؤؤ
اكؤؤو واف ؤؤب اضؤؤةب بص أبؤؤبللن امةؤؤو أرث مإلنؤؤب هنؤؤّف أؤؤم ا،ؤؤ ،إلنب ماؤؤى ا،ؤؤ د وان ؤؤمةنف 

 (..16أف  وص ئادبص بة  لبر ا  لبأ م ل
 إ و وب،ؤؤف وآل ؤؤب  وانلمرلؤؤن نؤؤ  وكم ؤؤمف وا ؤؤكوضو  وانؤؤ ي واث ؤؤفا   ؤؤإي لنؤؤو 

امتؤك  ضؤ م ضؤّو   إلؤب وافم  بدؤب لرؤى رإلؤفع  ونؤب ل ؤف  لتؤه أت دؤن لئ رؤك(  ؤب و
(  أكيلؤبص  ؤؤب أم نمإلؤؤبة  كب،ؤؤف لئ رؤك ببات ؤؤةن اؤؤب وان  سؤؤن 1927لو ؤم ، ؤؤب( سؤؤتن ل
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وامؤؤؤب هةرنؤؤؤف   إلؤؤؤب اي الؤؤؤف  اك ؤؤؤف أةف ؤؤؤن  بؤؤؤبئو واشؤؤؤةب وامتوئؤؤؤفد وامؤؤؤب أؤؤؤبهتول 
سؤؤؤردنن اؤؤؤو ان ؤؤؤإلب لؤؤؤؤب   ونؤؤؤب وب،ؤؤؤف ضدؤؤؤؤبص  ؤؤؤب وامتوئؤؤؤف ورإلؤؤؤؤب ن ؤؤؤو اي اة ؤؤؤ    إلؤؤؤؤب 

كؤبي أدؤبأب امةرتؤب اض ؤم أةف ؤن واتؤبس  لؤبنوهإلو وءسمةنب    بنوص..  لرى نؤ   أب
 هدبا ؤؤؤؤ هوة وؤؤؤؤبي نردؤؤؤؤب ،ؤؤؤؤتنون   اؤؤؤؤا بؤؤؤؤأي وانت دؤؤؤؤن وامؤؤؤؤب  إلتهإلؤؤؤؤب وا  دةؤؤؤؤن بؤؤؤؤبانف ج 
وانلبكضؤؤؤفة  وانفولؤؤؤب واذتمؤؤؤفة همإل ؤؤؤتوص لم ةؤؤؤبص اؤؤؤو ا ؤؤؤم والدؤؤؤف انتةإلؤؤؤب أؤؤؤم  اةؤؤؤب  

 (..17وءسمةنب   لإلكوهه ل
لؤنباإلب    سؤ إلب ادؤ  هب ف ف اي  اا ء اةتب اي لوامتوئف( نؤ  وسم ؤرنف  ؤب 

وانممؤكر واتوضؤؤل   نؤؤب ،مؤك وامتؤؤك   سؤؤكوع   ؤو هتؤؤبك قؤؤمكة  رتدؤن سدبسؤؤدن  ثفمؤؤن 
مقؤكضدن  ء ،ممؤ ث لتإلؤب أؤم لؤكل نؤكو، م  هتظدنؤب   هلؤبلك    ؤو أؤم لؤؤكل 
للإلبنة و م ، ؤب(  ؤب ومببؤه أتؤ  ضؤئ  ضباؤه رباةؤبص   ؤب لأ  سؤن ن ؤت  تن( واألب،كمؤن  

(   بسؤؤمد ره وامؤؤ ث واةؤؤبند  اثتؤؤه واةن ؤؤو 1922-1921ل ؤؤب ا ل سؤؤتن ن وسؤؤدن اؤؤه 
 وا ءان  ب وانكنل   م لوان مةنف(  ا تب  وا ر  لوطهباب(..

 كؤؤؤبي أ  سؤؤؤك وا ؤؤؤتن واألباألؤؤؤن  وا ؤؤؤتن وافوبةؤؤؤن أؤؤؤب ،تواؤؤؤكي ،أل ؤؤؤف ي  ؤؤؤب اضؤؤؤبن،ألإلو  
وانؤأ فة واة كادؤؤن وامؤؤب وؤؤبي  وضؤؤ  أؤؤم وا رةؤن وادؤؤ وأى ا ؤؤّنى لوال ؤؤب ( ،ممّرؤؤى  إلؤؤب  

وسم بي بمفاهه واتبن ة ن و ستن ا  ستم م اي ، ؤ  والكضؤى  متشؤف  وافلؤب أؤم  د  
لرؤؤؤؤى أتصؤؤؤؤب  وال ببؤؤؤؤن وانفهلةؤؤؤؤن واةبأؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب أنألرؤؤؤؤب وان ؤؤؤؤمةنفمم   ؤؤؤؤب أمرؤؤؤؤو 

 ن ت  تن واةبر.. 
 لؤؤؤؤب ،ؤؤؤؤؤكر وؤؤؤؤؤبي اضؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤالء  وانتمل ؤؤؤؤؤ م وط     ؤؤؤؤؤ م اةرؤؤؤؤؤو لرؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤفنن بدؤؤؤؤؤفة 

 ان مةنف  نبئكص  ب لبهنن وان ب ة 
 أم وطهباب رةةبص هك وا د سف  واةدفة  ؤ مي  وض وص 

 ؤؤؤؤؤؤب،لمف لوال ؤؤؤؤؤؤؤب ( واؤؤؤؤؤؤؤ د وؤؤؤؤؤؤؤبي  ؤؤؤؤؤؤؤب سؤؤؤؤؤؤتمه وافوبةؤؤؤؤؤؤؤن ض تؤؤؤؤؤؤؤ وك نؤؤؤؤؤؤؤبئكص أؤؤؤؤؤؤؤم 
 أدبل وان منة مة  او ء ا كي وا ب    ف، دبص !

  تؤؤؤؤف ئ وي و نو ة  اؤؤؤؤا وا ؤؤؤؤؤكر  ط،ؤؤؤؤه اؤؤؤؤؤو ا ؤؤؤؤم اؤؤؤؤ ،إلب أؤؤؤؤؤم  ّن لرؤؤؤؤى ورنؤؤؤؤؤب  
م ضؤؤ ،  لؤؤم  اؤؤا واؤؤفّن وال ؤؤب     تنؤؤب وب،ؤؤف ئ و،تؤؤب ا  ؤؤب اإلؤؤب اي ه ؤؤني أب،ألؤؤب  أؤؤ

 (..18وادكد وا د ا رو ورنن وامو أ  من لت  سر بي  بئف ل
 
 

هؤؤ و وانمؤؤدئ وان  سؤؤب ،مذؤؤ ا ب  دةمؤؤه أؤؤم وانمؤؤدئ واد ؤؤت  تب واةؤؤبر  يد ؤؤكي 
واملبلؤؤؤو   وامفوؤؤؤن   وام رؤؤؤي   ؤؤؤو وءضمثؤؤؤبك ،ل ؤؤؤه  ؤؤؤ م هكأ ؤؤؤ  وان  سؤؤؤن وام كأدؤؤؤن 
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 اؤؤؤؤا  وءضمثؤؤؤؤبك  ؤؤؤؤ م وان  سؤؤؤؤ م  لوالف، ؤؤؤؤدن( ،ل ؤؤؤؤإلب   هكأ ؤؤؤؤ  لو ؤؤؤؤم بؤؤؤؤبناو(  ثؤؤؤؤبي
  ةؤؤا هكأ ؤؤ  واشؤؤدخ و ؤؤم بؤؤبناو ا  ؤؤو  ؤؤب نإلؤؤكة و ؤؤم ان تؤؤن  ض ؤؤ  وؤؤبي  اؤؤ  و ؤؤم 
ان تؤن واؤؤ د لرؤل ابؤؤبع وا  ؤب والبضؤؤو واؤ د هؤؤك ب أتؤ   نؤؤف ا  بةؤا  نؤؤف ،ؤؤ لو 
وامة ،ك    د  ااذى وامصف لرى   ؤه واملصؤد    ايؤم ا،ؤه هؤب هتؤبة م،نؤب  ا،ؤف 

كة ا ؤمدّف  ؤب نإلؤكة لف دؤن  وؤبي  اؤا  ؤك ة  ء الؤكهتب اي ا ل  إلب  و  ف اصؤتي وادإلؤ
ا وؤف اي هؤؤ ع واألؤؤك ة اضؤؤ  ف  ؤؤب هرؤؤا والمؤؤفة ضؤؤّمن  ؤؤب واكسؤؤئ وان ؤؤمةنف واؤؤ د وؤؤبي 
،فمؤؤ  اي املؤؤي  بؤؤبئرتب لوطهردؤؤن( اد وامصؤؤ ف واؤؤ د اصؤؤر  اي ا ؤؤكي أةصؤؤدن  ؤؤب 

بأؤؤؤبهإلو واكنؤؤف ،ل ؤؤؤه لتؤؤ أب ادرؤؤؤب ءل ؤؤؤك لوا  أ تؤؤن( رف ؤؤؤه  مدؤؤ  كي لنشؤؤؤةبهإلو(  ،ل
 هممه ،ب ل م لم ضك)دنإلو   ئبهإلو بدكة قبلةن أب  وي لر إلب أم ألف و  ضب ة..

  لبهنن وان ب  اي نإلكة و م ان تن ف   ضب وان  س م واةبر.
 لرؤؤى ببؤؤي ل ؤؤكو  أؤؤم هتباؤؤا وؤؤبي أ مؤؤب واشؤؤدخلل   وامن ؤؤ   ؤؤم بؤؤبناو(  

 ة واصؤؤؤذ فة ا ؤؤؤمد و يدؤؤؤه اقؤؤؤ نب ع  هكأ ؤؤؤ ع   مكّ ؤؤؤه  ؤؤؤب قؤؤؤك ة لؤؤؤفون اسؤؤؤإلوة و نو
انمرن لواشإلب ( وامب يإلؤف  أتؤ  نر ؤو بةؤ    ول لوانتمدؤ (ل وامؤب اؤو هظإلؤف مء أؤ ة 
نصؤؤؤؤؤؤ فة هؤؤؤؤؤؤب وطأؤؤؤؤؤؤ  واؤؤؤؤؤؤ د وسؤؤؤؤؤؤمدفنمه منو ة واةنباؤؤؤؤؤؤن  واكءاؤؤؤؤؤؤن   ؤؤؤؤؤؤب م،شؤؤؤؤؤؤب  أفسؤؤؤؤؤؤكر 

 (..19أتةإلب ل
ه و ادكن،ب ماى   إلؤن الؤفا و، رؤو أتإلؤب واتبؤبل واؤكرتب  ؤب وامتوئؤف   ثب،ؤف 

ا دبسؤؤؤدن   و قؤؤؤكضدن   وادكأدؤؤؤؤن  هؤؤؤب واصؤؤؤمب ن واكرتدؤؤؤؤن   و ؤؤؤ  واثرنؤؤؤن واكرتدؤؤؤؤن و
(  ؤؤ  وص  لرؤؤى   ؤؤه 1922قؤؤمب ن واؤؤفاد  وامؤؤب ،ؤؤ وف لو ؤؤم ، ؤؤب( ا،إلؤؤب و، ردؤؤف  ؤؤب ل

(  ء ؤؤؤم بؤؤبناو  اممؤؤ  وأمؤؤ ونوص اإلؤؤب بةؤؤؤ  20وامدفمؤؤب بظإلؤؤك  لوانتمدؤؤ   ؤؤب ن ؤؤت  تن ل
  وامؤب وؤبي هة  رإلب  ب لواشإلب (  سكوهب   ب قمب ن و قؤك    وامفوؤن واكرتدؤن

لوطأ ف لبا ( ضل   لوطأ ف ل ؤ  وادؤبن ( ،منإلؤب ض ت ؤ     نؤ  ولؤمةرف  ؤب هرؤا والمؤفة 
 ئؤدو  ر اؤن ن ؤت  تن  (Morinaud) والصكأن واصمصدن   م وطأ ف لبا   أك متك

ؤ الأ ؤؤؤؤؤؤف ؤ  (L’ikdam) وؤؤؤؤؤؤبي وادؤؤؤؤؤؤكر ،تمظؤؤؤؤؤؤف ي قؤؤؤؤؤؤمدلمب  …وامؤؤؤؤؤؤبكو بؤؤؤؤؤؤأأفع
مؤؤى ،ممةةؤؤكو ن  وي  ضبهؤؤب أؤؤألرإلو أألؤؤو وؤؤو اسؤؤ كي ض (Lerepublicain) وامنإلؤؤك د 

 نإلؤؤك  أؤؤم واتؤؤبس ضؤؤكل ضرةؤؤن ،مصؤؤب ي   إلؤؤب ب ؤؤكي   أإلنؤؤب وب،ؤؤف )دنؤؤن نرؤؤو ب رتؤؤب 
 أ،ؤب المدؤؤ  بةؤؤ  وؤؤو لؤؤب  ا،ؤؤه وؤؤبي الرؤؤى أؤم نرؤؤو لصؤؤنه   أؤؤب هؤؤك لؤؤ م واددؤؤ م هؤؤك 

 ا،ه وبي ،أل ف لكوقل    وبي  ب ا ثب ،ب  أشبلف،ب  لكورلتب.
ب  ثؤؤفد وانكضؤؤكلب  وا دبسؤؤدن وط اؤؤى هبؤؤي  ؤؤ ) (L’ikdamكب،ؤؤف و نؤؤ ور 

وا )ددؤؤن  ثب،ؤؤف هلبؤؤ  أباصؤؤ ب والؤؤك  وامتوئؤؤفد أؤؤم و،مؤؤتوي ارنرثدؤؤن وؤؤبي ، رؤؤغ ، ؤؤةبص 
هلؤؤك  ضؤؤ  وامصؤؤك   ؤؤب هرؤؤا والمؤؤفة  م  وؤؤبي وءسؤؤمةنب  ؤ  نؤؤ  هن ؤؤم أؤؤم واشؤؤنبل  ؤؤب 
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ا وضؤؤؤب واثفأؤؤؤن  وامنبؤؤؤدب   واتممؤؤؤكي  وامةؤؤؤغ ؤ ،ألؤؤؤب أمإلباثؤؤؤبص لرؤؤؤى وامتؤؤؤك  ض ؤؤؤ  
م ؤؤك ..  وب،ؤؤف لو نؤؤ ور( هلبؤؤ  همؤؤب   و نو ة وامؤؤّ   سدبسؤؤمإلب  ؤؤب مبدؤؤب  ا وضؤب وا

وامنؤؤبه ف واشؤؤة دن  ؤؤب  إلؤؤو   بهردؤؤن..  فؤؤ و واصؤؤفوي اشؤؤذل وادرؤؤك  لرؤؤى وامرةؤؤن 
 (..21وامتوئفمن ل

لؤؤب  لأباؤؤا  ؤؤم ، ؤؤب( يف  ؤؤبص ألمرلؤؤن  ؤؤب  رؤؤ ع  وه ؤؤنف  ندةإلؤؤب ببا نؤؤن   هؤؤك 
ندؤؤن وط اؤؤى   ؤؤو مبؤؤبي واألؤؤك ة واممفمفمؤؤن رباؤؤب  ؤؤب لن ؤؤت  تن( يدنؤؤب بةؤؤ  وامؤؤف  واةبا

(  ونؤؤؤؤب هلبلؤؤؤؤو أؤؤؤؤي وادبؤؤؤؤباب و سؤؤؤؤكأدن وامؤؤؤؤب لّ ؤؤؤؤف  لتإلؤؤؤؤب ومةؤؤؤؤه 1962– 1954ل
 وانلمرلن..

اثؤؤؤم أ وفوهؤؤؤه  أّنؤؤؤب ل ؤؤؤف بشؤؤؤ و نؤؤؤكد لؤؤؤم قؤؤؤرمه  كرتؤؤؤه   ئ ؤؤؤب  وءسؤؤؤمةنب  
 واؤؤؤؤؤؤ أب  واؤؤؤؤؤؤ د اض  ؤؤؤؤؤؤه  ؤؤؤؤؤؤب لوامتوئؤؤؤؤؤؤف( سدبسؤؤؤؤؤؤدبص     وعدؤؤؤؤؤؤبص   ونمصؤؤؤؤؤؤبنابص    دبيدؤؤؤؤؤؤبص  

دبص   إلك لبه  لرى ضلةن أظرنن  ؤب هؤب مخ وامتوئؤف  يؤف   أكو إلؤن والةؤو  و منبع
وءسؤؤؤمةنب د واةتصؤؤؤفد   ثب،ؤؤؤف واشؤؤؤإلبنة نكمؤؤؤن  ولؤؤؤفة   سؤؤؤمةدى أؤؤؤم وانتؤؤؤب و واألفمؤؤؤن 
ارةؤؤبضأل م  ؤؤب اكألؤؤف أؤؤم أمؤؤبل أؤؤم أمؤؤبء  وامدؤؤبة وانلمرلؤؤن    ؤؤب أدؤؤ أمإلب وانمؤؤبل 

مو اتب أباا أكونؤل ألمرلؤن  ؤب وء منبلب  واألدب ب  وا دبسب ا ءص  ال فوص  ض   ا 
أ ب  وامفون واكرتدن ،ل ؤإلب  أنؤب لؤ ر وادبؤدن واكرتدؤن  ؤب لوامتوئؤف(  أنؤب لؤ اإلب 
أتؤؤ  اقؤؤ ب وانممنؤؤي بنؤؤفض لواثؤؤكر(  مة  ؤؤف لأباؤؤا  ؤؤم ، ؤؤب( ،ل ؤؤه  بةؤؤ  مللؤؤب  

( ماؤؤؤى لبؤؤؤب مو(  ؤؤؤب وامصؤؤؤكل لرؤؤؤى 1936لوانؤؤؤالهنف و سؤؤؤكأب وامتوئؤؤؤفد( سؤؤؤتن ل
  هد ؤؤدو أؤؤب هث ؤؤؤ ،ب أؤؤم ل ؤؤبئف  كهفمؤؤؤن أتؤؤ  وسؤؤمكاى لر تؤؤؤب أ باةؤؤه   ء ا ؤؤم دي اضؤؤؤ

أؤفض واثؤكر  أتؤ  اقؤة  وانممنؤي سؤؤل تن هبئإلؤن بةؤ  مللؤب  وانؤالهنف  وانؤالهنف  اؤؤا 
وانشؤؤف ي واؤؤ د نبؤؤى ،مةؤؤه   ؤؤب واؤؤف  س وانألدلؤؤنة أ ف شؤؤن وب،ؤؤف ار أةننؤؤن   ثؤؤبي 

-1954 اؤؤؤؤا ل ؤؤؤؤفة ارمفوؤؤؤؤن واكرتدؤؤؤؤن وامؤؤؤؤب  صؤؤؤؤرف وال ؤؤؤؤب    إلؤؤؤؤب  ؤؤؤؤك ة ،ؤؤؤؤك ن ف ل
(   ؤؤب ا ؤؤو وارذؤؤئ وامت ؤؤب وا إلؤؤدو   ثب،ؤؤف هؤؤ ع واألؤؤك ة ل إل تؤؤن وامتوئؤؤف( وامؤؤب 1962

نبن  ماى وسمدكل أبفج ببا أب   واؤ أكي   سؤفلبي أؤب لنؤو واةنؤك   وء،مإلؤب مكي 
 واكقؤؤكا كي لرؤؤى وفمصؤؤببه   هإلنؤؤدف واشؤؤف ب  وطرإلؤؤب  أؤؤم قؤؤب،نده    ؤؤب أد أؤؤن 

اؤؤؤؤا  ؤؤؤؤم ، ؤؤؤؤب( واؤؤؤؤ د نبؤؤؤؤى ،ؤؤؤؤكر هؤؤؤؤالء  واشؤؤؤؤف ب    ؤؤؤؤبل والثؤؤؤؤف  واؤؤؤؤفاد  أؤؤؤؤتإلو لأب
(   ؤؤب قؤؤنف أةؤؤ أبص  أمبقؤؤفوص أت ؤؤدبص   هؤؤب سؤؤةن لؤؤب   ؤؤب   ؤؤ م 31/10/1973ل

ا ا ا وا انبفك   م  أتإلو لالةبع وانمبهؤ ،م( واؤ ،م بؤبلكو واؤكرم ؤ أدبابؤن ؤ لرؤى 
لر ؤؤؤو أؤؤؤم  هؤؤؤب( اةنؤؤؤك  وءسؤؤؤمةنب     دبننؤؤؤه   اضلؤؤؤبنع و،منؤؤؤب    هؤؤؤكا  ادنففؤؤؤكو 

 تن.سنةمه  ب وط ضبل واةل
 فؤؤو  اؤؤا   فؤؤو ا،ؤؤك  وام ؤؤبر والك،ؤؤن  ضكولؤؤ إلو أؤؤم واكقؤؤكا  م  وء،مإلؤؤب م م 
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 لنؤؤك  واذؤؤف  لنكأؤؤبص   ف، ؤؤب لصكقؤؤبصة ،ةدؤؤى لأباؤؤا  ؤؤم ، ؤؤب( لباؤؤ وص  ؤؤب  وكؤؤفة 
وامؤؤب مخ   متمإلؤؤب ا ا ؤؤا ماؤؤى ننبأبهؤؤه   مةدؤؤى ننؤؤن  ثفمؤؤن لؤؤبألن  ؤؤب ضدؤؤبة لوامتوئؤؤف( 

إلؤؤؤ ع   ؤؤؤ ع  إلكقؤؤؤه بألنباؤؤؤه وانلمرلؤؤؤن  واةؤؤؤف   وان ؤؤؤرن م لنكأؤؤؤبص لرنؤؤؤبص بؤؤؤب  وص  بم
واشؤؤبه ة لرؤؤى  اؤؤا وامإلؤؤ    أتإلؤؤب واشؤؤبه  لرؤؤى لصؤؤفع  وإلؤؤ ع لوانؤؤ وفو ( بمتا،إلؤؤب  
وامؤؤؤؤب ان وؤؤؤؤه وط ؤؤؤؤو ن ي ،شؤؤؤؤف وامؤؤؤؤت  واألباؤؤؤؤ  أتإلؤؤؤؤب  وذ ؤؤؤؤفع أؤؤؤؤم ئ ؤؤؤؤب ع وانل كرؤؤؤؤن 
 وان ؤؤؤمرن لرؤؤؤى الؤؤؤفرن  هؤؤؤب أ ؤؤؤال ادن وانالس ؤؤؤب  اؤؤؤك وؤؤؤب،كو الدإلؤؤؤكي  اثؤؤؤتإلو  ؤؤؤب 

  ف إلو سبن  ي    سدةرو وا ،م يرنكو اد أتدرب ،تدر كي .. إلبامإلو  سلبامإلو 
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 .101 ه  بةوانص   ،ل (18ل
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 .145-144وانص   ،ل ه  ب (19ل
 .46وانص   ،ل ه  بة (20ل
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 .268-263  بة 2أ وفو  لبه  وادفي  وا باب  جة  (22ل

 
 

 



- 104 - 

 
 
 
 

 مالك حداد المبدع

 الذي عاش في صمت.. ومات فيه؟!
 
 

ب  ؤؤؤب ر(  ؤؤؤب ا ؤؤؤو ضباؤؤؤا واّ ؤؤؤكون  هت ؤؤؤم1978 ؤؤؤكوي  2همؤؤؤّو  وؤؤؤفا   بهؤؤؤه ل
ر(  ممؤ  واصؤلمن نؤ  ركمؤف 1927 كمردؤن  5قنف واندب ف. هلرلإلب  وفا أ كنع ل

ألمكأؤؤؤن بشؤؤؤني اضنؤؤؤف  طأؤؤؤف أ ّ ؤؤؤف  أؤؤؤي سؤؤؤ و مقؤؤؤفو   لرؤؤؤى أصؤؤؤبن ة واف ؤؤؤو.. 
  وا وفا..  وفا   بة..   وفا أ كن.

( أؤؤؤؤؤؤم ومؤؤؤؤؤؤب  1978-1927هؤؤؤؤؤك واشؤؤؤؤؤؤبلف واثبهؤؤؤؤؤؤب واف وئؤؤؤؤؤؤبة أباؤؤؤؤؤؤا ضؤؤؤؤؤؤ ون ل
اؤؤؤدو و ؤؤؤبئف واثمؤؤؤب  والف، ؤؤؤ  م  ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف( ا   لوالف، ؤؤؤدن(  ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف( اثتؤؤؤه

وانتمن م ماى لوامتوئف( ل ة بنن هكمؤن(  ضؤ هب   إلؤك واألؤبئف ضمؤى لرؤى ،ل ؤه  أةم ؤفوص 
وارذن والف، دن أتلبع أمف أبص أم واد  ة لرى وامة  ؤف  رذمؤه واكرتدؤن لواةف دؤن( و ؤبئف 

واصؤؤلمن واةبلؤؤفة أؤؤم ا ا ؤؤا واؤؤ ،م  اؤؤو ا ؤؤن  اإلؤؤو  ؤؤمةرو اذؤؤن  كنهؤؤو  ونؤؤب نؤؤبل  ؤؤب 
  و،مه   قد  وط هب  ء ام ب  يةدى ض ؤب هة  ؤفع  ،مؤدو وادؤفو    ؤب لنؤو  رتؤه  
 نؤؤ  هؤؤب  ماؤؤى وامةؤؤكما  ؤؤأ وص اؤؤ اا بؤؤأي امةؤؤو  اؤؤ ع لضمؤؤن  ؤؤب واةف دؤؤن(  ّ نؤؤب! اةؤؤّو! 

 أم ،  د  ا ف ان د 
أؤؤم هتؤؤب الرتؤؤكو وامصؤؤب  لردؤؤه  ؤؤب ضدبهؤؤه  رؤؤّب قؤؤلممه بةؤؤ    بهؤؤه. ودؤؤ  ء 

و اف ؤؤو ا ون اي ا ؤؤكي  توئفمؤؤبص لف دؤؤبصة  ثؤؤفوص  لؤؤةك وص  هؤؤك اةؤؤب،ب بؤؤأاو لمؤؤتوص امؤؤ ث هؤؤ 
بلةو م ث وسمةنب د   رةم وءسمةنب  وا د  ةره سؤم تبص  ؤب اذمؤه  -اذن–لم  اا 

 والف، دن   ثبي  تو ع لم وارةتن  و نو،ن   ب به  ب  وبر لوانإلنك (.
وط اؤى اؤه  واشؤدب   ؤب  هك لأباا ضؤّ ون( واشؤبلف  قؤبضب وانمنكلؤن واشؤةفمن

بةتؤؤؤؤؤكوية  1958   واف وئؤؤؤؤؤب واؤؤؤؤ د ا،مؤؤؤؤت اّ ل   واؤؤؤؤؤن اؤؤؤؤه سؤؤؤؤتن 1956ل ؤؤؤؤف  سؤؤؤؤتن 
( وانمأ مؤؤؤن   ؤؤؤب لبأإلؤؤؤب 1962-1954 وء، ةؤؤؤبي وطل ؤؤؤف  همدؤؤؤن ارألؤؤؤك ة وامتوئفمؤؤؤن ل
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وافوبؤي   نؤؤ  وضمبؤتإلب واف ؤؤو   ك ؤ    إلؤؤب  وهؤؤه  بةؤ  أؤؤ كنع والثؤفد وا دبسؤؤب وام ،ؤؤ  
نلؤؤم يدؤه وءسؤؤمةنب  أمؤب  ع وامنبعدؤؤن   ؤأن ك لأباؤؤا( ( واؤ د 1945أؤؤبد  8،ؤكر ل

 ضد  وءسمةنب    ضف  ة وادبب  لرى   كنعة
ااممبج ه و وامب مخ ماى هةفم     ؤو ء ،ؤفا  ؤب  1945أبد  8 اد   ا    ب 

أؤؤبد ،ؤؤكر واؤؤ أي  واؤؤ ر  ؤؤب  8ضدبهؤؤه ن ؤؤو هؤؤ و وا ؤؤكر لؤؤ  بص  ادؤؤ  وامؤؤتر أباؤؤا اابؤؤبص أتؤؤ  
قّة  يده  تةؤبص ماؤى  تؤب أؤي   بنؤه ضنرؤن وا ؤك   امددؤكي وامتوئف  رفمو واألك ة    

  ؤؤؤكنهو واةتمؤؤؤت  مة ؤؤؤكي ارمفمؤؤؤن  ارثفوأؤؤؤن و ، ؤؤؤب،دن أةتبهنؤؤؤب وطقؤؤؤ و  ونؤؤؤب هدؤؤؤكل 
لأرؤؤا ا ؤؤدا(  ؤؤب هدؤؤ انإلب اؤؤ ،كوي    إلؤؤب لسؤؤردنبي واند ؤؤى(ة  قؤؤكة ط ض واألؤؤك ة  

 رتؤؤه واةف ؤؤب بةؤؤ أب  وؤؤف  أةب،ؤؤبة لضؤؤ ون( أؤؤي لوالف، ؤؤدن(  قؤؤةك ن وام ردؤؤغ ط تؤؤب  
لو سكأب(  أتإلو ا تب  لنأشو( ض م ضّو  إلؤب أمبضؤفوص ببالف، ؤدن  واألؤك ة وامتوئفمؤن 
 ؤؤؤؤؤب لتلكو،إلؤؤؤؤؤب  كؤؤؤؤؤب،كو ادؤؤؤؤؤفا ي ورنبهؤؤؤؤؤه  ؤؤؤؤؤب عةؤؤؤؤؤب و    إلؤؤؤؤؤه   مدبرةك،ؤؤؤؤؤه ببامصؤؤؤؤؤل و 
 واإلمؤؤب    ؤؤك انرؤؤا مء اي هلبؤؤو ل تؤؤبع بباؤؤ أكي   مةرؤؤوة مي أأسؤؤبهب هممرؤؤى وآلي 

   ء الف  ود  ،ملبهو! .م،ب انل اأبأ و …بش و النو
بةؤؤؤ    واؤؤؤن  وء، ةؤؤؤبي وطل ؤؤؤف   ؤؤؤب     وابهؤؤؤه وطلؤؤؤفا  سؤؤؤأرةا فتواؤؤؤن  سؤؤؤتن 

      قؤؤؤؤؤؤد  وط هؤؤؤؤؤؤب  ء ام ؤؤؤؤؤؤب  سؤؤؤؤؤؤتن 1960   وامرن ؤؤؤؤؤؤ   واؤؤؤؤؤؤ  س  سؤؤؤؤؤؤتن  1959
   ه ع أم ئلف أب ومب  اثتإلب ض رؤى بؤأ مج واؤ وفمب    ا  ؤبي وء،ث ؤب و   1961

 تن( أ ؤؤدئ واؤؤفاس   هؤؤكوع   أؤؤ  م ئءأؤؤه  ئأباؤؤه و، كنؤؤبص أؤؤم أف ؤؤي واؤؤ وفمب  لن ؤؤت 
أةؤبص   نؤؤ  أب سؤف ضؤؤذ إلب لرؤى واشؤؤب ي  وافقؤؤد  واةب م ؤب  واؤؤ د اؤو اةؤؤ  ام ؤؤب! 
  إلؤؤب ،فه ؤؤو  ؤؤك لن ؤؤت  تن( والفملؤؤب أتؤؤ  وا ؤؤ     مبؤؤ فر أشؤؤبلف وا باؤؤب واة ؤؤو 
للباؤؤؤؤ   ؤؤؤؤم رةؤؤؤؤبل( بنلمرؤؤؤؤل وطضبسؤؤؤؤدو  أتإلؤؤؤؤب اضؤؤؤؤ وث واف دؤؤؤؤي واؤؤؤؤ وأب  فقؤؤؤؤبب 

(   ب  اؤا واصؤةب  أؤم لؤإلف اكمؤك ف وب،ؤف 1945أبد  8لف، ب  ب لوءسمةنب  وا
 وب،ؤؤؤف واؤؤؤ كن هؤؤؤ و د  … ب،كمؤؤؤن ن ؤؤؤت  تن واد انؤؤؤن أمؤؤؤأ فة ماؤؤؤى انصؤؤؤى ضؤؤؤ  ن وامؤؤؤأ ف

بنشؤؤؤدن  ف ضإلؤؤؤب أنؤؤؤب اقؤؤؤب إلب  صؤؤؤو واف دؤؤؤي واؤؤؤ وأب   وب،ؤؤؤف ر ؤؤؤك  واردؤؤؤك   هؤؤؤتّظو 
 (.1ل ض رإلب  وب،ف وط وضب  ب وامةبل وانمد ن ببان ،تن قلفو  واركي 

 ؤؤؤب  ب،كمؤؤؤن وان ،تؤؤؤن هرؤؤؤا  ؤؤؤ ا وامؤؤؤو واؤؤؤكرتب ،تنؤؤؤك أملمؤؤؤفوص   وا باؤؤؤب للباؤؤؤ ( 
،رممو بد ؤو والر ؤلن  ض ؤ   نةمؤه واصؤ  ن لرؤى أدةؤ  وان  سؤن ببا باؤب وط    ؤب 
لسؤؤؤدنكي وؤؤؤبج(  أؤؤؤم ا ؤؤؤو ن وسؤؤؤن ئ ؤؤؤب   ف  ؤؤؤكي   نا ؤؤؤب     إهنؤؤؤبل و ؤؤؤم بؤؤؤبناو  

 (.2 واشةفو  وامتوئفم م وا ،م ء ، وف اإلو وسو ل
م،ه واكلب وانة ف وا د لؤفي اشؤمم هؤ ع واممف ؤن واف وئدؤن ب بنؤن  رتدؤن  هؤ ،م 
وءضؤؤؤمكل والف، ؤؤؤب   هةرؤؤؤم واك ؤؤؤب  ط ض وط ؤؤؤ ون  لرؤؤؤى ل ؤؤؤو واثمؤؤؤب  والف، ؤؤؤ  م 
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وآللؤؤؤفمم ل ؤؤؤب وامتوئؤؤؤف( أؤؤؤم اأألؤؤؤبل لأكاؤؤؤكن أةنؤؤؤفد(   لكبهؤؤؤب ابسؤؤؤ م( واؤؤؤ ،م وؤؤؤبي 
مؤؤب اادؤؤف بظكاإلؤؤب لرؤؤى   قؤؤد   ء هؤؤو ارذؤؤن لوالف، ؤؤدن( ء اإلؤؤ ع وط ض واةف دؤؤن وا

 وط هب   ،ل ه  ب بب مو   او اة  ه و وافقد  ام ب!
ضمى لسدنكي وبج( واتأ ؤو وادؤ او  ؤب لن ؤت  تن( واؤ د بؤب   ؤب لبؤب مو( أؤي 
ارلباؤؤؤه واألك ؤؤؤؤن     ؤؤؤه لأك،دؤؤؤؤا( وان ؤؤؤمإلمفة  اؤؤؤؤو اةؤؤؤ  ،ؤؤؤؤكاب وهمنبأؤؤؤبص اشؤؤؤؤب   ضمؤؤؤؤى 

اي اكؤؤكي و ؤؤبئف  -كنؤؤب هفو،ؤؤب–  اشؤؤف ه  نؤؤبل لسؤؤدنكي( انفو دؤؤه للباؤؤ (ة  ادؤؤ  ولمؤؤف 
اؤؤو ، ؤؤو أتؤؤب سؤؤكا واإلد ؤؤو واةظنؤؤب    رؤؤغ واؤؤف كي ألمؤؤف  وا ؤؤف  واؤؤ د  …واتؤؤبس

 ، لى لوط ن،كي(  ضب ء اي اذّ فو أكضكي وام ،  ماى اسرك  وانتو ة
 كو وبي  ف  كي أ   تبص!  وو وتب ،مب لرنب  واتلو!-
انؤؤكل اؤؤب سؤؤدنكي  وؤؤبي  ا،ؤؤب أمأكؤؤ  اي  ف  ؤؤكي وؤؤبي   ؤؤكص ر ةؤؤبص  هؤؤو هلإلؤؤو أؤؤب-

اسرك ه لبلفمبص ماى ض  بة  .    نؤب وؤبي  ؤب ضدبهؤه والبقؤن  ؤ ،فوص بباف ؤب   اثتؤه اؤو 
 ا م  ر  وص.

مي بؤؤب مو هنؤؤكج بباتؤؤبس  هم ؤؤي وؤؤو ،ؤؤكر اثتؤؤا اؤؤب بؤؤب مو اؤؤو هلإلنؤؤب لؤؤ  بص أنؤؤب 
 (.3امفد  ب واةباو ل

  هةدؤؤؤى   فؤؤو وطلؤؤكو   وآلأؤؤبل   نؤؤبل لبؤؤب مو( ،ل ؤؤإلب   باصؤؤك ة هةدؤؤى بشؤؤةن
قؤؤك ة وانؤؤك   واؤؤ أب  واؤؤ د لف مؤؤه لوامتوئؤؤف( لرؤؤى ا،ؤؤ د وانممرؤؤ م   ضمؤؤى لدب،ؤؤن 
ل  مؤؤ ة(  ؤؤب لن ؤؤت  تن( ،ل ؤؤإلب  يةنؤؤب و وؤؤبي اةمنؤؤو  ثؤؤف للباؤؤ (  أؤؤب و وؤؤبي اشؤؤذره  
م،إلو ،بس  ر ع  ا ا ا واؤ ،م الف ؤكو أؤم ناؤب هو  اؤم اةف ؤكو وء م ؤبأب   ؤب وانتلؤى. 

سؤؤببده   اكألؤف ضت،ؤؤبص  سؤؤدل و ماؤ إلو اي وؤؤو ،ؤؤكر  سؤدل و ماؤؤ إلو اي وؤو ،ؤؤكر ارؤؤكل أؤم
امنؤؤو أأسؤؤبة   ،ؤؤؤ ة.  إلؤؤ و نؤؤؤ  أؤؤب    وك لؤؤؤ      وك اؤؤو ا ؤؤؤني لتؤؤه ل ؤؤؤف   وك 

 اادب لرده والةا.
  مؤؤ ة ء هةةؤؤ  وافسؤؤبئو ا  بؤؤبطضفا ا،إلؤؤب اؤؤو هةؤؤ  هةةؤؤ  وافسؤؤبئو. أؤؤب و ضؤؤ ث 

   إاؤؤى أتؤؤتل اإلؤؤب   ا،مظؤؤف ،ؤؤكر وء تؤؤ م  واألك ؤؤب ة ء لؤؤب .   هؤؤب ماؤؤى أفوؤؤت وا فمؤؤ
سؤؤدنكي وؤؤبج   اثؤؤم ء لؤؤب .  أؤؤي هؤؤ و ورؤؤه   تةذؤؤب اي ء هلؤؤب   وء م ؤؤبأن لؤؤلمده  
 اي امرؤؤو وارمدؤؤن وؤؤو قؤؤةب    اي ،مظؤؤبهف بدؤؤفو ة وامفمؤؤ ة  ؤؤب وان ةؤؤو.  هؤؤك ادؤؤكر 
 إل و  ادمو واكنف   مدمو ،ل ه.  ض ت   ،كضي بؤأي واؤتأم ب ؤج  ؤب لؤت  سؤدنلك،دن 

ب ء رةؤؤؤو اإلؤؤؤب  ء اؤؤؤكي.  وا دؤؤؤب  واشؤؤؤ ،  وء،مةؤؤؤبع ،رنؤؤؤ  وطاؤؤؤبر وافه ةؤؤؤن وانمشؤؤؤب إلن وامؤؤؤ
وط ض  مفوهؤؤب هؤؤتنون وه ؤؤبلبص.  أؤؤم ،ؤؤ  د   رةرؤؤه ال ؤؤأ  ؤؤب ضؤؤةئ وط إلؤؤتة  ا  اةرؤؤه 

 ، ب ل  بص هبأبص   لبا  ادكل يدنب   ته    م ،ل هة
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 م،إلب    مب  ا،ب الف إلب    وص م،إلب هشب وتب  ؤب وانصؤ ف  هثؤم  ؤب نر إلؤب ،لؤو 
اكّتإلب  همةرتب ا ّثف   إلب  ؤ م وامؤ م  وآللؤف.  أؤم ،ؤ  د   رةؤو هلرؤل وآلأبل وامب 

 سؤؤبئرإلب ،ؤؤبهج لؤؤم وامذ ؤؤفو  وامؤؤب رؤؤفا   ؤؤب وا فمؤؤ ..  ا،ؤؤب للصؤؤدبص ء ا وسؤؤو اضؤؤ وص. 
 اثؤؤم هؤؤو اؤؤب وامؤؤو  ؤؤب وانفوسؤؤرن   أؤؤب  ضؤؤة مب ببابؤؤةئ  ادؤؤ   رذتؤؤب ا،إلؤؤو  ؤؤب  و 

مؤب بؤب   أؤب نور هؤ و واةصؤف  ادب  والةا لرب. ء ،إلو! وطهو أم  اا اي ه و وا
 وا د ،ندف يده هك لصف و انبي  وانمةن.

 (4 إء  باكمو ان، بي أم ه و واتأبي!.. ل
 ه  و هصة   بب مو اأؤبر ل تدؤه  وأ،إلؤب قؤمفو  ء ا،ؤدو  إلؤب   ل ؤو مادؤه ا،ؤه 
ا  ف  ض  وص  ب ن   وامدبة   ا،ه سؤ رمدب  ؤب ،إلباؤن هؤ و واؤ     ك مؤ ة   ء لؤا اي 

 فوص أم واتبس ضفأؤكو أؤم وامنمؤي  تةنؤن واؤكرم  و منؤبي واشؤنو أؤي وات  ؤن  هتبك وأل
 وؤؤبي لباؤؤ  ء المؤؤأ انتؤؤب ،ل ؤؤه بباردؤؤب  أؤؤي   مؤؤ ة  و  ،ؤؤكر  هؤؤ و وطأؤؤو  ؤؤب واردؤؤب  ء 
اةكن  ب واكوني ماى ا،ب،دؤن  ؤب رةةؤه بدؤ   أؤب اةؤكن ماؤى ضب ؤن  ؤب ،ل ؤه ه  ةؤه ماؤى 

 اي ام ؤؤؤو لرؤؤؤى وطلؤؤؤدب  أ ؤؤؤمت وص لرؤؤؤى  اي ،تظؤؤؤف ماؤؤؤى وطلؤؤؤدب  أؤؤؤم  و مؤؤؤن و ، ؤؤؤب،دن
والؤؤدو و ، ؤؤب،دن  ضؤؤ هب  أؤؤي  اؤؤا  ؤؤإي هؤؤ و و ، ؤؤبي ا  بؤؤبطضفا  هؤؤ و واثبهؤؤب واؤؤ د 

 (.5الثف هلث فوص سدبسدبص  ادو  ب واكوني سدبسدبص ل
اثم وا دبسدن هدممو لر تب لبانتب أؤم ن ي وسؤم  وي   ء ولمدؤب   ااؤدو واملث ؤف 

ااؤدو واملث ؤف  ؤب لوامإلؤبن(   لوءسمشؤإلبن( سدبسؤنة  ب لواكرم(  أصؤ فعة سدبسؤن  
 سؤؤؤدأهب  اؤؤؤا وامؤؤؤ م واؤؤؤ د ،ممؤؤؤمو يدؤؤؤه اي هنمؤؤؤ  ب ؤؤؤكء  ا ا ؤؤؤا وانمبهؤؤؤ ،م واؤؤؤ ،م 
لؤب وكو  ؤؤب واثلؤؤب  أؤؤم ف ؤؤف اي ،فهؤؤ  و وارةؤبس واة ؤؤ فد. وؤؤبي لباؤؤ  ،منتؤؤى اي هدؤؤكر 

مؤبئج وامف     ب ،لو واكنف وبي أملك بص أتإلب أألرنب ،ملك  وا   ؤب وامؤفو  أؤم ،
واةنردؤؤب  وال  ؤؤفة.  أؤؤي  اؤؤا  اؤؤو ا ؤؤؤم هتؤؤبك ضؤؤو ئلؤؤف طي وادؤؤّكة ء هةؤؤف  سؤؤؤكا 

 (.6وادّكة ل
اثم ضب   قد  وط هب   واؤ د وؤبي ادصؤ ع للباؤ ( لؤفي الدؤ  رةنؤه   إلؤب ع 

( ضمؤى ببهؤف همرؤو   ؤك  ضؤب  قؤد  7 كؤبي واؤألرج ،م ؤبنئ  ؤك   قؤد  وط هؤب  ل
 (.8وط هب  سمب واثعبن  وامتي ل

مؤؤ  وءسؤؤممببن وامبأؤؤن اؤؤه  ؤؤب ،لؤؤو للباؤؤ ( وان  ؤؤكي لرؤؤى لواؤؤؤممإّلو(  هؤؤك أؤؤب ا
 وا د وب،ف هب و به لأك،دا( ،ل إلب   ج لسدنكي(.
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 ؤؤؤؤب   قؤؤؤؤؤد  وط هؤؤؤؤؤب  ء ام ؤؤؤؤؤب  ،رؤؤؤؤؤممو واإلؤؤؤؤؤّو واشلصؤؤؤؤؤب بؤؤؤؤؤباإلنكر واكرتدؤؤؤؤؤن 
 و ، ؤؤؤب،دن  بنشؤؤؤبلف وامتؤؤؤ م   والدب،ؤؤؤن  واك ؤؤؤب   ؤؤؤب  كهدؤؤؤن  وضؤؤؤ ة  قؤؤؤ ا انةب،ؤؤؤؤبة 

مرلف  اثتإلب  ندةبص وامإل ؤف ، فو،إلؤب  ؤب     للباؤ   ؤم رةؤبل(  رتب لرى   إلب  ول
وا د ادو سكا لأباا ضؤ ون( ،ل ؤه   ؤب و،ث ؤب وهه   الؤكونه  هؤب واكونندؤن واشؤلب ن  

  ب همف ن   وئدن   و  أبنكي  رتب م، ب،ب.
 هؤؤ ع واف واؤؤن أألؤؤو أةظؤؤو   واؤؤب  لأباؤؤا ضؤؤ ون( هف نؤؤف ماؤؤى واةف دؤؤن   افر إلؤؤب 

بي(  لهؤؤؤؤك،و(   لنأشؤؤؤؤو(   لوامتوئؤؤؤؤف( همؤؤؤؤف  هؤؤؤؤج واألؤؤؤؤك ة هؤؤؤؤف و  ،شؤؤؤؤف  ؤؤؤؤب لا تؤؤؤؤ
وامتوئفمؤؤؤن  اثؤؤؤم بةؤؤؤ  واتصؤؤؤف و،در ؤؤؤف وانؤؤؤكو مم  بلةؤؤؤو  إلؤؤؤكن لوا ردؤؤؤب ( وامؤؤؤ ن  ؤؤؤب 
هب ملتب وامتوئفد وانةبقف    لةو واتشبط وامأل ؤ  ادؤكا وءسؤمةنب  واةبأرؤن ابؤف  

لؤم لأباؤا(  لوامتوئف( واةف دن وان ؤرنن  ؤب واةنؤو   ثدؤ  ا ؤإلك وءسؤمةنب    دبننؤه
وا ؤؤبلئ لرؤؤى ل ،تو،مؤؤه(  ؤؤب لوالف، ؤؤدن( انوة هلث ؤؤف  هة  ؤؤف   ورؤؤه هؤؤك   ؤؤب اي ،تؤؤمدو 

 اه و ته  يدم   واةف دن اذن ئببئه  ا  ونع  يدةف  ضن فع بةا وافوضن  وا نأ، تن.
اد   ا  واف و  ب أ ،تن واكرتدن وامتوئفمؤن وانةبقؤفة لن ؤت  تن( أ ،تؤن وانلثؤف 

وامن ؤ   ؤم بؤبناو( اثتؤه سؤفلبي أؤب و،مإلؤى وبهةؤبص ببالف، ؤدن   وامتوئفد وانصر  لل ؤ 
 او اشةف بنأسبهه مء  ب لنو واألك ة   او ،من م أم همب  هؤب للةؤن هؤالّ   ضؤن فع  
اثّم ال و ع وسمذركهب بة أب وسممبل لر إلو هف مبه   ثؤبي وامصؤب   واصؤنف  ؤتو  

 ،كاك دؤن(.  نؤ    ؤ    ؤب هنفّنع لرى ا وأؤف لبؤب مو(  لنكئإلؤبة  ثؤفوص   اذؤن    لا،
ل  باإلب(  كرته لوامتوئف( لك،بص اإلب    باإلؤب  ؤب وا دبسؤن   ؤب واألدب ؤن   ؤب و لؤكر  
 نؤؤ  أبؤؤى ،شؤؤبرإلو ،ّم ؤؤي  م ؤؤفن أتؤؤ  وا ؤؤبلب  وط اؤؤى اكسؤؤمدكل  أتؤؤ  وا ؤؤبلب  

 وط اى ضلددن ء أمب وص.
ي   هؤؤؤب هؤؤؤو وا ؤؤؤكر اةرتك،إلؤؤؤب  ؤؤؤب لوامتوئؤؤؤف( قؤؤؤفوضن   ؤؤؤب  أؤؤؤم وابؤؤؤةل  واإلؤؤؤكو

(  ؤؤؤؤب لؤؤؤؤكو ي 1998 أؤؤؤؤك  واؤؤؤؤف   واكرتدؤؤؤؤن   وا بنؤؤؤؤن وامإلبناؤؤؤؤن    مظؤؤؤؤبهف ي  ؤؤؤؤب ل
له ؤؤؤؤتد    ( وسؤؤؤؤمتثب وص امةنؤؤؤؤدو لوارذؤؤؤؤن واةف دؤؤؤؤن( واؤؤؤؤ د ،مفهؤؤؤؤب لتؤؤؤؤه هدرؤؤؤؤد  ردنتؤؤؤؤن 
لوالف، ؤؤؤدن( ضمؤؤؤى  ؤؤؤب وانكونؤؤؤي واة ؤؤؤد ن  هؤؤؤو اضلؤؤؤبن لءككسؤؤؤف(   ل دمؤؤؤب و(   لفؤؤؤب 

  لءككسؤؤؤف(   لوطلؤؤؤكول( أؤؤؤم أؤؤؤكاب(   لناذؤؤؤكل( واؤؤؤ ،م بدؤؤؤكو اكألؤؤؤف  ء  ارذؤؤؤن وامؤؤؤ
اأألبل لأ مفوي(   للؤ فوك(  لنا ؤمبي( هؤك وان ؤخ واألدؤب ب  وءسؤمةنب  والثؤفد واؤ د 

 ،بهبه لأباا ض ون(.
 

 هؤؤؤ و أؤؤؤب ، ؤؤؤف .. مي وؤؤؤبي وطأؤؤؤف  ؤؤؤب ضب ؤؤؤن ماؤؤؤى ه فمؤؤؤف سؤؤؤّف مهنؤؤؤبل واف ؤؤؤو  
  واصؤنف لتؤه ضمؤى  ؤب وا  وسؤب  واةردؤؤب ببامبأةؤب  وامتوئفمؤن   رؤو هةؤ  لؤم النباؤؤه
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 ء  سبان  وض ة  بأندن   ء  سبان لأب  م ف( ونب ، ّف   ب واكنؤف ،ل ؤه أؤم  إلؤن 
الفا ه و واصلب وا د ء ا بن ،مكنل  ب هرندي ومؤب  ل ف، ؤب(  ؤب لوامتوئؤف( اد 
لوامتوئؤؤؤفم م(  ة بنؤؤؤن واإلكمؤؤؤن  دؤؤؤئ  والف، ؤؤؤ  مة اذؤؤؤن   ثؤؤؤفوص  لؤؤؤةك وص  رنكضؤؤؤبص  ئأؤؤؤبءص  

  و،منب  ضبب مبص  ب واتإلبان.
والبهنؤؤؤنة لأباؤؤؤا ضؤؤؤ ون( وان ؤؤؤ ي ببالف، ؤؤؤدن  نؤؤؤو أإلنؤؤؤو  اأؤؤؤب ف ؤؤؤفع أؤؤؤم ومؤؤؤب    

 ف،   م لبن، م   وص ا  ن ي واةؤبند  اأألؤبل لأكاؤكن أةنؤفد(   لكبهؤب ابسؤ م(  ؤب 
وط اؤ م    لرؤؤبهف  ؤب   (   ل لؤؤ   أدنؤك،ب(  ؤؤب وآللؤفمم  إلؤؤو لالؤكر( هؤؤ ّ  اإلؤؤو 

وامبأندؤؤؤؤن   واندؤؤؤؤبء    أؤؤؤؤم ن ،إلؤؤؤؤب  هةؤؤؤؤ  لؤؤؤؤتإلو وافسؤؤؤؤبئو …وا  ؤؤؤؤكل بنتبسؤؤؤؤةن أؤؤؤؤب
واممر ردؤؤؤن  ؤؤؤب واصؤؤؤمب ن والف، ؤؤؤدن ل ةؤؤؤب مو(   لوامتوئؤؤؤف( امظؤؤؤكي بؤؤؤبامثفمو وانؤؤؤبند 
 وانةتكد   مفق  اإلو وامكوئت  ب  ف، ب وطر   ه ؤت  ماؤ إلو  ان و    ؤب وامتوئؤف   ؤب 
ل ف، ب( بةبإلب  سّفد    ةبإلب أةرم  ونب ه رو اسؤنب هو لرؤىة  نندؤب    دبيدؤن  

ونؤؤب هؤؤو أكضؤؤؤي  … توئفمؤؤن(  أالس ؤؤب   ف، ؤؤؤدن  ل توئفمؤؤن( -ف، ؤؤدن ف، ؤؤدن ا  ل 
 ؤؤب وؤؤو واظؤؤف  . ونؤؤب اي ل ف، ؤؤب( أك هؤؤو لتؤؤ   …نلؤؤو سدبسؤؤب  أؤؤبند  أةتؤؤكد 

امبؤؤم  …لوانرنؤؤب (  ؤؤب لواؤؤّتأم واصؤؤةب( يدمّرؤؤكي  إلؤؤب وأب ؤؤبل  و ؤؤ ،م ا   ؤؤب مم
ء،منؤب  وامتكي  مةدى ل ف، ب(  وارذؤن والف، ؤدنة واؤف    والثؤف  و …وانفضةن …وطر

ماؤى أمؤبل ضبؤب د ا    ؤب  م،ؤه وامن ؤا بباة كناؤن   نؤب ااؤّ   نؤي وا ؤدبط  ؤب ا،ؤ د 
 وامّكن،م لرى يإلك  واة      د وادب ردن ارمةندن ارن مةنف واذباب!

اأؤؤؤؤب لأباؤؤؤؤا ضؤؤؤؤ ون( وامتوئؤؤؤؤفد واةف ؤؤؤؤب واؤؤؤؤكرتب وانبؤؤؤؤ إل    دؤؤؤؤ   ؤؤؤؤب  و ، ؤؤؤؤبي 
  ؤؤؤب همؤؤؤب  ع  ونؤؤؤب الرؤؤؤم وامتوئؤؤؤفد وطقؤؤؤ و  ؤؤؤب النبنؤؤؤه   مؤؤؤب ل   ؤؤؤا  ونةؤؤؤه اأؤؤؤكص 

لؤؤؤ و ع اكسؤؤؤمةنب   أمباؤؤؤه وامبؤؤؤب د   ؤؤؤ  ي ماؤؤؤى  و مؤؤؤن أظرنؤؤؤن أمبقؤؤؤفوص بصؤؤؤنف 
 … واد ؤؤؤب  وء،مإلؤؤؤب د   ل ؤؤؤئ وام كمؤؤؤو …اسؤؤؤرك  وات واؤؤؤن وءسؤؤؤمةنب من …أ  ؤؤؤو

 ،ثؤؤؤؤفوي وامن ؤؤؤؤو!  ؤؤؤؤب  أؤؤؤؤم  … واةؤؤؤؤتل   ؤؤؤؤب  أؤؤؤؤم ه ؤؤؤؤكنع  دب ؤؤؤؤن وان ؤؤؤؤخ  وات ؤؤؤؤدبي
 !.لواةنبان(   لوالدب،ن(  سر ن لوا ردب (

 فلؤؤف اؤؤا!  سؤؤمةدى  ؤؤب ضؤؤنبئف وؤؤّو واشؤؤف ب  ورنؤؤب  … فضنؤؤا هللا ا،إلؤؤب واف ؤؤو
 ضّرف  وفا أ كنك ا    بها ا  و، م ف هرا ا  ه ع  ب وكم ب !

-1992 هؤؤك ،تؤؤّت  فوضؤؤب  واةشؤؤفمن وامنؤؤفو  ل … وؤؤبي هللا  ؤؤب لؤؤكي  رتؤؤا
ى!  ّ نؤب! اةؤّو!  ل ؤ … ألبضؤبص  …ر( بة  واةشفمن وا كنو ..  مةب،ب ئءأؤبص 1999

هللاهللا ء الرؤؤؤل  لؤؤؤ ع! ونؤؤؤب ،تمؤؤؤت  …هؤؤؤك  لؤؤؤ  هللا …ااؤؤدو أؤؤؤي واة ؤؤؤف ا ؤؤؤفوص   رؤؤؤى
اثؤؤؤؤو وا ذؤؤؤبة   أؤؤؤؤتإلو  رردؤؤؤؤب   واألؤؤؤك ة   ؤؤؤؤب  أؤؤؤؤم واذؤؤؤ  ..  والدب،ؤؤؤؤن!  نؤؤؤؤ   … ل ؤؤؤ ع
  ف   و!. … مف و
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هوامش 
  وان  كلؤؤب  9 قؤؤد  وط هؤؤب  ء ام ؤؤب  أباؤؤا ضؤؤ ون  هف نؤؤنة ضتلؤؤب  ؤؤم عد ؤؤى  بة (1ل

 .1965ن  وامتوئف  واكرتدن وامتوئفم
 .10وانص   ،ل ه  بة (2ل
 .46وانص   ،ل ه  بة (3ل
 .47وانص   ،ل ه  بة (4ل
 .57وانص   ،ل ه  بة (5ل
 .68وانص   ،ل ه  بة (6ل
 .59وانص   ،ل ه  بة (7ل
 .86وانص   ،ل ه  بة  (8ل
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 أحمد توفيق المدني

 المفكر.. الكاتب المنسي!
 
 

واؤؤؤ ،م ادؤؤؤكو واممؤؤؤكن  ؤؤؤب ضدؤؤؤبهإلو    ةؤؤؤ  أنؤؤؤبهإلو  ؤؤؤب أؤؤؤم الؤؤؤكر والثؤؤؤف  وطن  
-1889 رتإلو  وانلثف وا دبسب  واةبض  واثبهؤب وامتوئؤفدة اضنؤ  هك  ؤو وانؤ ،ب ل

(. أكرةن   ة هثك،ؤف  دبيدؤبص بةصؤبأدن ،ؤبن ة   ؤو نلرؤف أةمؤفك وامدؤبة والثفمؤن 1983
 ؤؤب (  امثؤؤكي مضؤؤ ا وادؤؤكي واشؤؤبألن 1925 وطن دؤؤن أؤؤم بؤؤب  وا دبسؤؤن أتؤؤ  سؤؤتن ل

والثؤؤؤف واؤؤؤكرتب  و قؤؤؤكضب واندؤؤؤب ر   ؤؤؤب و رؤؤؤب  واصؤؤؤملب    ؤؤؤب لتؤؤؤ   ل نندؤؤؤن 
واةرنؤؤب  وان ؤؤرن م وامتوئؤؤفم م(  ؤؤو  ؤؤب قؤؤلك  ل  إلؤؤن واممفمؤؤف( بةؤؤ  ملؤؤكي واثلؤؤب  

( انوهؤؤؤه نرنؤؤه  ا ؤؤؤب،ه   ؤؤو  إلؤؤؤكنع وؤؤك مف  سؤؤؤل ف   وةبضؤؤؤ  1962-1954وان ؤؤر  ل
 وطن دؤؤؤن   ثؤؤؤبي وان ؤؤؤرو  أالاؤؤؤل   وبهؤؤؤب أمن ؤؤؤت  ؤؤؤب واندباؤؤؤن واصؤؤؤمصدن   وا دبسؤؤؤدن 

واةف ب وامتوئفد وطق و بةنره    لثفع    درنؤه  أتب مؤبص لؤم  رتؤه واصؤذ ف   اأمؤه 
و سكأدن واث فا   أتإلب واةف دؤن لصكقؤبص وامؤب وب،ؤف هةؤب،ب الؤ بءص أؤم وءضؤمكل 

 وط    ب لوالف، ب(   لو ،ثر تد(   لو ا باب(   لو سةب،ب(.
ر( و،مدرؤؤؤف 1871ر(   شؤؤؤو  ؤؤك ة ل1830ب وامتوئؤؤف لبةؤؤ  وءضؤؤمكل والف، ؤؤؤب  ؤؤ

اسفة لاضن  هك  و وان ،ب( ماى لهك،و( هف  بص أم ب ؤف وانممرؤ م  ض ؤ   اؤ   ،ؤكر 
ر(  ن س  ؤب  بأةؤؤن لواتممك،ؤؤن( أؤؤي 1889،ؤؤك ن ف  1هؤؤؤ/1317 نؤبنا واألب،دؤؤن  24ل

 تؤؤؤك  ماؤؤؤؤى هثؤؤؤكمم ،ل ؤؤؤؤه  تل ؤؤؤه  أنؤؤؤؤب  ةرؤؤؤؤه ،ؤؤؤتذنو هؤؤؤؤ  ممدبص  ؤؤؤب وامدؤؤؤؤبة والثفمؤؤؤؤن 
ا دبسؤؤدن  ضمؤؤى ابة هؤؤه أؤؤم ا ؤؤو  اؤؤا وا ؤؤر ب  والف، ؤؤدن أؤؤم لهؤؤك،و( وامؤؤب وأمؤؤّ   و

ما إلؤؤب وءضؤؤمكل والف، ؤؤب بةؤؤ  لوامتوئؤؤف(  ثب،ؤؤف   إلمؤؤه  رؤؤ ع وامتوئؤؤف  وامؤؤب ضؤؤّو  إلؤؤب 
(  ك ؤ  وانتؤبخ أإلدؤأ سدبسؤدبص   ثفمؤبص ءسؤملةبل نرنؤه   ض كممؤه وا دبسؤدن  1925ستن ل

دؤؤؤبء  وانلمرلؤؤؤؤن  ؤؤؤب وادبؤؤؤباب واكرتدؤؤؤؤن  شؤؤؤفي ،الاؤؤؤل  ؤؤؤب هؤؤؤؤب مخ  رتؤؤؤه   م مؤؤؤب وان
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 واةف دؤؤؤؤن  و سؤؤؤؤكأدن لنكأؤؤؤؤبص  ونؤؤؤؤب قؤؤؤؤب  لبؤؤؤؤكوص  ؤؤؤؤب ل نندؤؤؤؤن واةرنؤؤؤؤب  وان ؤؤؤؤرن م 
وامتوئؤؤفم م(  ثؤؤبي أؤؤم اهؤؤّو للصؤؤدبهإلب   أؤؤم ا ؤؤف  وطنؤؤكر  ؤؤب قؤؤملإلب  لصكقؤؤبص 
بإسؤؤإلبأه والبلؤؤؤو  وانؤؤ  د  ؤؤؤب ل فمؤؤؤ ة واةصؤؤبئف( وامؤؤؤب هؤؤؤفاس همفمفهؤؤب   ضمؤؤؤى سؤؤؤتن 

ببا لف ماى لوادبهفة( اد كي لبكوص  ب واك   والؤب  ب اؤؤ ل  إلؤن  ( ض   اأف1956ل
واممفمؤؤف واؤؤكرتب(  ؤؤو قؤؤب  لبؤؤكوص  ؤؤب وام كأؤؤن وانالنمؤؤن ضمؤؤى وءسؤؤمدكل   أسؤؤت   

( 1( سؤؤؤل فوص ل1965 ؤؤؤكوي  19مادؤؤؤه ض ت ؤؤؤ    و ة وط نؤؤؤب   ونؤؤؤب لؤؤؤّ م بةؤؤؤ  و،دؤؤؤك  ل
    مفوص ألكضبص   ب اكألف أم  ر  مسكأب.

ى ،شؤؤبره وا دبسؤؤب واؤؤ د بدؤؤب يدؤؤه بة ؤؤ وص لؤؤم ل ؤؤال ( وامؤؤعأف  إلؤؤ ع واصؤؤلن و،مإلؤؤ
 وانتؤؤؤؤب  و  واشؤؤؤؤد ب،دن    ل  فوؤؤؤؤن( واندباؤؤؤؤب  ؤؤؤؤب واصؤؤؤؤفوي واؤؤؤؤفلد  واؤؤؤؤ وأب لرؤؤؤؤى 
وا ؤؤؤر ن    لوامثباؤؤؤب( لرؤؤؤى أتب ةإلؤؤؤب  ب ؤؤؤو وا ؤؤؤف  وامؤؤؤب اؤؤؤو هثؤؤؤم   إلؤؤؤب ،كأؤؤؤبص  وضؤؤؤ ة 

  ؤك إلو ببانؤبل  لفعدن   ثبي أم وادكئو واؤ ،م اؤو همرؤكث ا،ؤ ،إلو  ؤ أب  وط فمؤب    ء
وامؤؤفور  اثّتؤؤه لؤؤ ر  رتؤؤه سدبسؤؤدبص  وك ؤؤه  ؤؤبن ألرؤؤ   ؤؤب   و هؤؤه  ا   ؤؤب سؤؤلب هه  
 ثؤؤؤؤبي اابؤؤؤؤبص أؤؤؤؤم وادكئؤؤؤؤو واؤؤؤؤ ،م ضؤؤؤؤباكو ن ي واصؤؤؤؤك ة وا ؤؤؤؤكنو  واثبأرؤؤؤؤن وامؤؤؤؤب وؤؤؤؤبي 
لامّنبؤؤؤؤؤإلب( لصكقؤؤؤؤؤبص لفرنؤؤؤؤؤبي والب  دؤؤؤؤؤن وامتوئفمؤؤؤؤؤن( بة ؤؤؤؤؤألإلو  وسؤؤؤؤؤمإلمب هو   نرؤؤؤؤؤن 

 رؤؤ هو لض بأؤؤبص(  ضبلؤؤدن  ل سؤؤلفو (  اهةبلؤؤبص   ؤؤ ،مإلو   و،ةؤؤ ور ملكقؤؤإلو  ؤؤب ل أؤؤن 
وارإلؤؤو مء ملكقؤؤإلو  ؤؤب لوء مؤؤتو (   لوسؤؤمذكل( وانكونؤؤي وامؤؤب وفمصؤؤ ف وفمصؤؤبببص  
لرى ض ب  وفوأن  رم للإل  (  اأن لأمبه ة( ن أف افرى  نم ارمفمؤن  ؤب وادؤفي 

 واةشفمم.
مإلى (  ؤؤب،1983 بهؤؤ  واف ؤؤو سدبسؤؤدبص   ثفمؤؤبص  ضمؤؤى وب،ؤؤف   بهؤؤه  ؤؤب لفمؤؤ  ل

لاضن  هك  ؤو وانؤ ،ب( وا دبسؤب    دؤب وانلثؤف  وانالاؤل   وطن،ؤب لباؤ وص  ؤب   ؤ وي 
اأمؤؤؤه  بع وئؤؤؤه   أكونلؤؤؤه  وامؤؤؤب هة  ؤؤؤإلب ئ ؤؤؤب ع وانتشؤؤؤك ة و مؤؤؤب   وة ؤؤؤكي أدؤؤؤبء   ؤؤؤب 

 قمل لف دن  إسكأدن   أتإلب  توئفمن  اهّنإلب لواةصبئف(.
وامتوئؤؤؤؤف( (ة لكمؤؤؤؤب  وامتوئؤؤؤؤف( لؤؤؤؤم ل1931اّ ل ومؤؤؤؤب  قؤؤؤؤ   اؤؤؤؤه وؤؤؤؤبي سؤؤؤؤتن ل

( بةؤؤؤ    بهؤؤه   أؤؤؤم 1985هب ملؤؤبص    ذفويدؤؤب   ا ضؤؤؤبص   ال ؤؤ  رةةؤؤؤه أؤؤفة  ب،دؤؤؤن سؤؤتن ل
 ئلف النباهة

 ارمةفم  ببامتوئف ا ضبص  هب ملبص   ك ة. 1956ه ع وامتوئف  وادبهفة   -
أؤؤ وفو  وامؤؤبج اضنؤؤ  لؤؤفم  واتهؤؤب   همد ؤؤو  ؤؤب سر ؤؤرن ل لؤؤبئف وانذؤؤف    -

 ر.1980وامك مي  وامتوئف  واةف ب( واشفون واكرتدن ارتشف   
 (.2ر ل1982-76ضدبة ولب  لأ وفو (  ب  ك ن ا تو    -
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 ومببؤؤه هؤؤ و لضدؤؤبة ولؤؤب (   ؤؤ ة وان ؤؤ فة واتبؤؤبادن لرؤؤى أ ؤؤمكا وام ؤؤ   والثؤؤف  
سدبسؤؤؤدبص أمؤؤؤتدكص ل ؤؤؤف ان ؤؤؤب  وانةنؤؤؤك ة  لصكقؤؤؤبص  ؤؤؤب واؤؤؤ كن واةف دؤؤؤن  و سؤؤؤكأدن  

اأمه و سؤكأدن واث ؤفا  ونؤب ، ؤمإلج ء،مصؤب وهإلب   ألّثفوص   أالالبص  وبهةبص هال نه نبباب 
ماؤؤؤى لؤؤؤكب  رتؤؤؤه أؤؤؤم وءضؤؤؤمكل والف، ؤؤؤب ا ءص   -،كأ ؤؤؤ –أم رةؤؤؤبص  ؤؤؤب وؤؤؤّو  اؤؤؤا 

 ،مبهؤؤه أؤؤم ألباؤؤب لوابؤؤةبي(  واكضؤؤك  واثبسؤؤفة  هؤؤب هؤؤتدا لردؤؤه بةؤؤ  وءسؤؤمدكل 
 فم ؤؤؤن ا،إل مإلؤؤؤب أ ؤؤؤ فة واصؤؤؤفوي  ا ملؤؤؤفه اتإلشؤؤؤإلب وؤؤؤّو ا ا ؤؤؤا واؤؤؤ ،م وؤؤؤب،كو  ؤؤؤب  وضؤؤؤن 

تةنؤؤؤؤؤكي   ؤؤؤؤؤب واصؤؤؤؤؤباك،ب  وانلنردؤؤؤؤؤن  ا   ؤؤؤؤؤب وانتمتهؤؤؤؤؤب  واةباندؤؤؤؤؤن   وانتممةؤؤؤؤؤب  ،
والبقؤؤن   مشؤؤ    إلؤؤو واصؤؤةبادا ا،ل ؤؤإلو أؤؤم ا ؤؤو وانشؤؤب ون  ؤؤب لواذتدنؤؤن(  ،إلؤؤف 

 وابمدن.
لضدؤؤبة ولؤؤب ( بصؤؤلمبهه وامؤؤب همؤؤب    وطاؤؤل   ؤؤكث أ ؤؤن ل ؤؤو هؤؤب ببابؤؤةئ 

م ،بؤؤبل   ؤؤو قؤؤلمن( وانك لؤؤن لرؤؤى  ك ؤؤن ا ؤؤتو   اة ؤؤب قؤؤك ة ضدؤؤن لؤؤ 1386
 لتبنع   قنكن اأن  فر مإلب لرؤى ألمرؤل وطلؤ و  والؤب    م  ضمؤى لؤ اإلب والك،ؤن 
أؤؤؤم واؤؤؤ ولو    ؤؤؤّف  ؤؤؤب سؤؤؤبل هب وانفهتنؤؤؤن  وء،مإلؤؤؤب مكي   الؤؤؤدبلإلو أؤؤؤم لوا ردؤؤؤب ( 

 ( وا د قكن  أم اأن أتثك ن بألةبع   بل.1962وام ن بة  واتصف وان  م  ب ل
( اد أؤم   واؤن ،شؤبره 1925( ماؤى ل1905لنو لوامت  وط ل( وانفضرن أم ل

وا دبسؤؤب  والثؤؤفد  ؤؤب لهؤؤك،و( ضمؤؤى نلكاؤؤه لوامتوئؤؤف( اأؤؤب لوامؤؤت  واألؤؤب،ب( يدذ ؤؤب 
أفضرؤؤؤؤؤؤن وانؤؤؤؤؤؤ  واؤؤؤؤؤؤكرتب   واتبؤؤؤؤؤؤبل وادؤؤؤؤؤؤكأب   ف ضؤؤؤؤؤؤه وا ،تدؤؤؤؤؤؤن  ونؤؤؤؤؤؤب   ؤؤؤؤؤؤ ع والثؤؤؤؤؤؤف 

 (.1954( ضمى ل1925و قكضب  أم ل
واةف دؤؤن  لتؤؤ أب   إلؤؤ و وامؤؤب مخ ه ؤؤ ا أفضرؤؤن   ،ؤؤ ة  ؤؤب ضدؤؤبة لوامتوئؤؤف( وان ؤؤرنن

نف   ألبرةؤن وانممؤو ببارذؤن وامؤب ء اصؤذى مء اإلؤب  اذؤن وا ؤك  بةؤ أب وسؤمتل   
لوامفوؤؤن واكرتدؤؤن( اذؤؤن وا دبسؤؤن    لهنّرؤؤو وامدؤؤك ( رةؤؤن أؤؤم لوسؤؤمةنب ( اؤؤدو  ؤؤب 
سؤؤؤؤمره ف ؤؤؤؤف  ؤؤؤؤفوئو واؤؤؤؤة ف  وامتث ؤؤؤؤو   اؤؤؤؤدو أؤؤؤؤم وانةمؤؤؤؤبن أتؤؤؤؤه و قؤؤؤؤذب  اصؤؤؤؤك  

ن واؤؤؤفني أت دؤؤؤؤبص  ض ؤؤؤ وص. هؤؤؤ ع وانفضرؤؤؤؤن ضؤؤؤند    ء انكنؤؤؤل هتمؤؤؤو   ؤؤؤؤب ادؤؤؤب  اذؤؤؤ
 ر( وب،ف أكضكي وامت  واألبا .1962-1954ل

 نؤؤؤ  ان وؤؤؤف واك ؤؤؤبة واف ؤؤؤو ن ي مهنبأؤؤؤه لوامؤؤؤت  وافوبؤؤؤي( لؤؤؤم أفضرؤؤؤن لأؤؤؤب بةؤؤؤ  
(  هؤؤب  مؤؤفة ن)ددؤؤن لبؤؤةف   إلؤؤب لوامتوئؤؤف( اثأل ؤؤف أؤؤم 1962وءسؤؤمدكل(  ؤؤب لسؤؤتن 

 كك بإ ونة وسمةنب من.لوا رخ(   لوان خ(   لوءسمذكل(   لوامعأف( وانم 
  دؤؤؤ   أؤؤؤب  ؤؤؤب هؤؤؤ ع وانؤؤؤ وفو  أؤؤؤم ضدؤؤؤبئوة أؤؤؤم و،مصؤؤؤب و   و،ث ؤؤؤب و    ل إلؤؤؤب 
واثأل ؤؤف اابؤؤبص أؤؤم ،لؤؤو لاضنؤؤ  هك  ؤؤو( وا دبسؤؤب  وانلثؤؤف   واثبهؤؤب   وطن،ؤؤب  ونؤؤب 
هةّ ف لم ه ع واصلن بةؤا أدبءهؤه وامؤب ،شؤفهب سؤببدبص  ؤب وط  ة تؤب   والن ؤ تب  
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وفو ( ،ل إلب ارنتبسةب  وامؤب ه ؤم   إلب  وإلؤ ع واندباؤن  ضنم بةببص أتإلب ه ع لوان 
وامؤؤب هة ؤؤو  ب،ةؤؤبص أؤؤم أكه مؤؤه وطن دؤؤن   نرنؤؤه وط، ؤؤو   لدباؤؤه واكوسؤؤي   بؤؤكص لؤؤم 

 هشةةه بباألدب ن واةف دن و سكأدن.
هؤؤؤب هرؤؤؤا واندباؤؤؤن وامؤؤؤب وم إلؤؤؤب بةتؤؤؤكوية   ا ؤؤؤك  اة دؤؤؤا  ّ ؤؤؤا  مفضؤؤؤى  سؤؤؤتن 

أمنؤؤ  والؤؤبأو( أؤؤم أتلؤؤبع همؤؤف ضؤؤذئ ( بنتبسؤؤةن لؤؤكنة وانرؤؤا وانذف ؤؤب ل1956ل
وامفوؤؤؤؤؤن واكرتدؤؤؤؤؤن وانذف دؤؤؤؤؤن لرؤؤؤؤؤى وامنباؤؤؤؤؤن والف، ؤؤؤؤؤدن وءسؤؤؤؤؤمةنب من  ؤؤؤؤؤب لوانذؤؤؤؤؤف ( 

ان دؤن(  ؤف   نكأدؤن   ضؤّو ،بؤباب أمؤكهج  ؤفا  إلؤب -وطنصى. هؤب أدباؤن لسدبسؤدن
نرؤؤؤو ان،ؤؤؤب   ؤؤؤب  قؤؤؤله  فضؤؤؤن واشؤؤؤةب وانذف ؤؤؤب   هؤؤؤك أؤؤؤب اسؤؤؤنبع  واملددؤؤؤن وانذف دؤؤؤن 

– لؤؤةب ضؤؤب  ،ؤؤبها  لؤؤبلف بمدكنؤؤه   كو ةبهؤؤه  يدصؤؤل  ( وامؤؤب هؤؤب3وام ،ؤؤ ة ل

 هؤك  ؤؤب وا فمؤو أؤؤم  -ضؤ م ضؤّو بؤؤبانذف   ؤب وانتبسؤؤةن ضؤنم   ؤؤ   نندؤن واةرنؤؤب 
لوان ؤؤؤب ( ماؤؤؤى لواف ؤؤؤبط( والفضؤؤؤن  ؤؤؤب واة ؤؤؤكي  يددؤؤؤكلة   واة ؤؤؤكي واتؤؤؤبيفة  هؤؤؤو  ا،ؤؤؤف 

 واة كي واتبيفة 
ب  نؤ  ارردؤؤكو ادؤ  وتؤف رؤكول وا فمؤو اضؤ   واتظؤف  ؤب الؤ م واؤ ،م امد ؤكي  تؤ

واةتؤبي ا ؤؤف  هو  ام ؤؤك هو   ؤأ ل أؤؤب ءضظمؤؤه   ا ل قؤك ة و ه ؤؤنف لرؤؤى قؤؤلمب  
نر ؤؤب  ؤؤك  هرؤؤا وط ض وامؤؤب قؤؤإلفهب واتبؤؤؤبل  رإلفهؤؤب واثلؤؤب   هؤؤب هذ ؤؤف ،ظؤؤؤفو  
وادكر. اد هللاهللا  اد  هذ ف  ضمى اقةمف هثبن هؤفا  ؤ إلو لردؤبص   ،ؤ وص ،شؤأ  ؤب لؤباو 

 (.4وامدبة الفا ل
ر ؤؤوة  مي اؤؤو هثؤؤم وار رؤؤن هؤؤب ا رؤؤن وادؤؤ   وامؤؤب بشؤؤّف هللا  إلؤؤب ادبؤؤد  بةؤؤ  هؤؤ و بد

 ب وادفئي وانم     إلب  ء  مب ا رن واد   وا دبسؤب  ؤب وانذؤف  واةف ؤب  نؤ   صؤو 
 (.5هللا  إلب   م لإل ،مة لإل  وءسمةنب  وا د أب    لإل  واممفمف وافو ي وافواب  ل

م أشؤبه ة   أصؤ    وأل فوص أب وب،ؤف  ؤكء  لوانؤ ،ب(   ضكهؤه لبأؤو ض ؤو لؤ
م  وي  ب  قل   د  نبل لم واشةب وط،  ،د ب وان ؤروة م،ؤه   ؤب أمنكلؤن لؤةب 
ا دؤؤؤ   أ ؤؤؤباو  ناؤؤؤي  ؤؤؤ وص  اثتؤؤؤه م و همنؤؤؤو  ؤؤؤب    إ و  ؤؤؤب   ةؤؤؤو وانةمؤؤؤتو   اأؤؤؤؤب 

( ونؤب 6الشؤى لرؤى هؤ و و سؤكر أؤي رؤكل واؤتأم ل …مسكأه يد ؤبن ا ؤكي سؤ مدبص 
  1958،كا ؤؤؤؤك  14(  وط اؤؤؤى ن ؤؤؤؤو  ؤؤؤك ة ،فسؤؤؤو قؤؤؤك ه م  ؤؤؤؤب  مؤؤؤب ه م ماؤؤؤؤى لواةؤؤؤفو 

مي لؤة تب  …نو وص  ء ناؤب وص  …  م ب ل  ا،م هب بدباب أ ،تن وافو ؤ ،م  اؤو ا ؤ  هتباؤا
أؤؤم واةنبادؤؤن ام نؤؤه  مفناؤؤه  نبلؤؤن أؤؤم وطنؤؤتور  اد هللاهللا  لؤؤةب واةؤؤفو  لؤؤةب أؤؤم 
واةنبادؤؤن  هؤؤو واةؤؤف  ضدؤؤبص  هؤؤو وانب ؤؤ  ي قؤؤ نبص  هؤؤو وطبؤؤبة سؤؤمدن   ثدؤؤ  اؤؤب هؤؤفا 
لبؤؤؤي هؤؤؤ و واشؤؤؤةب طأألؤؤؤبل ،ؤؤؤك د وا ؤؤؤة     ل ؤؤؤ  هللا   يدصؤؤؤو   أؤؤؤم لرلإلؤؤؤو أؤؤؤم 

( اأؤؤب واألب،دؤؤن يةةؤؤ  واألؤؤك ة بةؤؤ أب ضؤؤ ث لواتاؤؤتول(  ونؤؤب اصؤؤل 7واةتبكؤؤب  وامشؤؤفو  ل
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واثبهب  اا  ب واتمب ة واألب،دؤن  ضؤ ث  لرؤى ضؤ م فلرؤن  واتؤبس ،دؤبر   اتاؤف وط ض 
 إلؤكا واظؤبانكي ومرنؤكن قؤلف  1958ك ،كا ؤ 14 ب بذ ون  اتوءص أف لبص نبهكص  ،كر 

 (.8ض ه وا  و أم لو ل
اثم واثبهب اصل واكضي  قلبص سر دبص ض م اشلصه  ضؤةبص  كضؤكمبص  لتؤ أب 
 قو لبذ ون( نبنأؤبص أؤم لنأشؤو( ه ؤ و   قؤرتب    هرتؤب   و، هشؤتب   رؤب  قؤكو تب  

،ف   ء ردؤؤؤب    ء ء ابؤؤؤباغ هللاهللا! وؤؤؤبي وان ؤؤؤب  لبادؤؤؤبص هنبأؤؤؤبص  وؤؤؤبي نلؤؤؤفوص  ردةؤؤؤبصة ء أؤؤؤ 
 أفل    ء وبهب   ء لبأو!.

ض ؤف وا ؤؤبئفة بمإلكنهؤؤب والبقؤؤن   ،تاتؤؤب   مب ،ؤب أؤؤم بة ؤؤ   نبلؤؤن أؤؤم وامتؤؤ  
،فنصؤؤؤؤؤؤكي  مإلت ؤؤؤؤؤؤكي  اةف ؤؤؤؤؤؤ  ي  ن ي سؤؤؤؤؤؤك    مصؤؤؤؤؤؤدمكي بأقؤؤؤؤؤؤكو  ألمرلؤؤؤؤؤؤنة نو  

أمف نؤؤن!  لف تؤؤب أؤؤم ضرةؤؤن وا  ؤؤفوي ماؤؤى  …والؤؤبئم  يدم ؤؤ إلو ئلؤؤف ي لرؤؤى والؤؤك 
ي اي ،فا اض وص  ا  اةمفضتب اض    لألف،ؤب لرؤى سؤدب ة ا ؤفة الؤ هتب وا فمو واةبر  ن  

ماؤى  تؤؤ   بذؤ ون   وؤؤبن اي ا ؤكي لبادؤؤبص.  ؤو لألف،ؤؤب لرؤى وامردؤؤن وامؤب هؤؤ هتب ماؤى بلدؤؤن 
وا ر ؤؤرن   الؤؤ  وادؤؤكر ،مكو ؤؤ  ي لر تؤؤب هةبلؤؤبص   ؤؤ إلو أؤؤم  ب ،ؤؤب بةظؤؤو أؤؤم سؤؤب  ،ؤؤك د 

و ل ؤؤؤ  و اؤؤؤه  أنرمؤؤؤن أدؤؤؤ نة  بد ةؤؤؤن أؤؤؤم امؤؤؤ -اد هللاهللا–وا ؤؤؤة     ؤؤؤ إلو أؤؤؤم  ب ،ؤؤؤب 
ء  اأؤب واألؤك ة   ؤتةو   اأؤب وء،مدؤبر أؤم واظؤبان م   …كأ،تب وتب أم ئكرب امكر واةشف

 (.9يدب ض  و  اثم ادو ماى ه ع وا   ن أم واكضشدن  واشتبلن ل
قؤؤك ة أالسؤؤلن هنمؤؤك قؤؤك ة الؤؤفا سؤؤردنن  ا فه ؤؤو  ؤؤب  هؤؤم وادؤؤب   اكألؤؤف أؤؤم 

 ضدبة.لب  لم سركك   لم أمدئ   لم ،نئ 
لاضن  هك  و وانؤ ،ب( ألثؤف لف ؤبة مسؤكأب    رتؤب   وبهؤب  ان،ؤب  ،إلؤا 

(  هؤفك ئ ؤب وص ،بردؤن بمةؤه 1983( ضمؤى ل1925بمإلكن  ثفمن  سدبسدن ألمرلن أتؤ  ل
اأمؤؤه  ونؤؤب هؤؤب ،بردؤؤن بأقؤؤبامه واةف دؤؤؤن و سؤؤكأدن  اثؤؤم واممؤؤكن لؤؤنره  ط،ؤؤه أؤؤؤم 

ب ،ؤؤف ا وانؤؤدف  ؤؤب أ ؤؤمتدي  ل ؤؤو لؤؤإلو ا ؤؤب  ،ؤؤف ا وامؤؤعأف  واؤؤ  و وا دبسؤؤب  ونؤؤ
 وامتّال  واتلب     ال  واندباب  ب أمدئ بب  أك ك وص.

 
 

 هوامش 
  نو  وطأؤؤؤن  187واؤؤ ومك  لنؤؤؤف  ؤؤؤم ن تؤؤن  واشؤؤؤ و  واصؤؤؤك ة  ؤؤب وافضرؤؤؤن وامتوئفمؤؤؤن  بة  (1ل

 .1995وامتوئف  
 .188وانف ي وا ب و  بة (2ل
واكرتدؤؤؤؤن ارتشؤؤؤؤف  وامك مؤؤؤؤي     واشؤؤؤؤفون50  بة3اضنؤؤؤؤ  هك  ؤؤؤؤو وانؤؤؤؤ ،ب  ضدؤؤؤؤبة ولؤؤؤؤب   جة (3ل
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 .1982وامتوئف  
 .51وانص   ،ل ه  بة (4ل
 .52وانص   ،ل ه  بة (5ل
 .373وانص   ،ل ه  بة (6ل
 .357وانص   ،ل ه  بة (7ل
 .391وانص   ،ل ه  بة (8ل
 .393وانص   ،ل ه  بة  (9ل
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 محمد الصالح رمضان

 ( *رحلته )سوانح وارتسامات()

 
 

سمب  لأمن  واصبا   أبؤبي( وبهةؤبص  لؤبلفوص   اؤو اكؤ  الؤفي لف ف أم بة  وط
 ؤؤؤؤب وءنمؤؤؤؤفو  أتؤؤؤؤه ضمؤؤؤؤى وكمشؤؤؤؤلف يدؤؤؤؤه و ، ؤؤؤؤبي وطن،ؤؤؤؤب وانمكوضؤؤؤؤي واؤؤؤؤ د اذنؤؤؤؤفك 
بنةب  ؤه   ّنع وا ؤف  أؤؤم وافمؤب   ونؤؤب ء ،ةلؤو لردؤا مي وتؤؤف ببضألؤبص بنؤؤب ،مؤكّ ف لردؤؤه 

 أم أةركأب   أصبن   أفو ي  ن  هبدي أته ا ا بةا اضدب،بص.
 ؤؤف هؤؤ و  ف ؤؤفع  ؤؤب واف ؤؤو  اؤؤو الف ؤؤه وبهؤؤب  ضرؤؤن لؤؤذك بص ببا ؤؤلف مء ضؤؤ م لف 

  ،شؤؤؤؤؤف  ضرمؤؤؤؤؤه  سؤؤؤؤؤكو،   و ه ؤؤؤؤؤبأب  لؤؤؤؤؤب ف سؤؤؤؤؤ  و   ؤؤؤؤؤب ضردؤؤؤؤؤب  بمفمؤؤؤؤؤ ة لواشؤؤؤؤؤةب(
ر(   د ؤف واصؤك ة  ؤب ضب ؤن ماؤى قؤدو لؤفي 1987هؤؤ ل1407وامتوئفمن  سؤتن  (1ل

 ؤؤب لوالةؤؤن( ،ؤمّو ضؤؤ م  ؤؤ ا  همؤؤكوهف  ر ؤبهب وطن دؤؤن أةؤؤه  ؤؤب   مؤؤه بمؤب لو ؤؤم لنؤؤف( 
 ر(.1989هؤ ل1409بن ،تن لوامتوئف( و م و ص أم ستنة 

أؤؤم هتؤؤب و، ردؤؤف ال ؤؤ  نؤؤفو ة واّف ؤؤو أؤؤم اكألؤؤف أؤؤم  ب،ؤؤب   وؤؤبي ا ل أؤؤب ضؤؤب  
وهمنبأب ان دبص  ب ه ع والمؤفة  ضرمؤه هؤ ع وامؤب ،ؤ  ك   إلؤب وادؤفو  وأل ؤفوص أنؤب اؤو هؤة  بؤه 

هؤب  واشؤبلف  ؤؤب هؤ ع واّفضرؤن اانؤؤب سؤبئف ئ ؤب ع وطلؤفاة وبهةؤؤبص  لؤبلفوص   نؤ  وّهمؤؤ  واثب
وّهمؤؤبن  لؤؤةك وص  إ ؤؤ ولبص   متبفنؤؤف واّركضؤؤن واّتألفمؤؤن أؤؤي واصؤؤك ة واشؤؤةفمن هتبفنؤؤبص لؤؤؤ ببص 

 ا ، وص.
 إي وؤؤؤبي وطسؤؤؤمب  لأمنؤؤؤ  واصؤؤؤبا   أبؤؤؤبي(  ؤؤؤب فتؤؤؤى لؤؤؤم واّمةفمؤؤؤ  ببات ؤؤؤةن 

  ؤبل  ارمفون وطن دن وامتوئفمؤن  ؤإي  اؤا ضؤف  د لف دؤبص  إسؤكأدبص  ا ت دؤبص   إلؤك أؤم
                                                        

( هثفر وطسمب  لأمن  واصبا   أببي(   رب أتب ومببن هد او افضرمه لسكو،   و ه بأب  لب ف س  و( *ل
 ض م هوّ ب ةةإلب  ب ومب    ثب،ف ه ع واثرنن.
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 وامفون والثفمن  وامةردندن  و قكضدن وام ،ألن.
ر(  ؤؤب لوادتد ؤؤفة( أؤؤم  ءاؤؤن لببهتؤؤن( بباشؤؤف  وامتوئؤؤفد  ن س 1914 اؤؤ  سؤؤتن ل

 ؤؤؤب أ ؤؤؤدئ  اسؤؤؤه   لرؤؤؤى ،ؤؤؤ  لل ؤؤؤ  وامن ؤؤؤ   ؤؤؤم بؤؤؤبناو(  نؤؤؤ  لّ تؤؤؤه هؤؤؤ و أةرنؤؤؤبص  ؤؤؤب 
 ن ر(  أفلؤؤؤؤ وص الؤؤؤؤكج لواف ؤؤؤؤب (  ؤؤؤؤب لواثشؤؤؤؤب1937لأ  سؤؤؤؤن وامف دؤؤؤؤن  وامةرؤؤؤؤدو( سؤؤؤؤتن ل

و سكأدن وامتوئفمن(  و أةّرنبص  ؤب أ  سؤن ل نندؤن واةرنؤب ( بن ،تؤن لفر ؤتوي(  أؤ ،فوص 
 ان  سن لنو  وام ، (  ب لهرن بي(.

( لؤؤؤ م أؤؤؤ ،فوص ارمةرؤؤؤدو واؤؤؤ ،تب  ؤؤؤب ل  و ة وط نؤؤؤب (  ؤؤؤّو 1962  ةؤؤؤ  وءسؤؤؤمدكل ل
ى اض ؤؤو ر(  ؤؤك و ة وامف دؤؤن واكرتدؤؤن اسؤؤمب وص  ؤؤب وارذؤؤن واةف دؤؤن  ضمؤؤ1964واممؤؤو  ؤؤب ل

ر(  هؤؤؤؤؤب وا ؤؤؤؤؤتن وامؤؤؤؤب قؤؤؤؤؤب    إلؤؤؤؤؤب لبؤؤؤؤؤك لوانمرؤؤؤؤؤو 1980لرؤؤؤؤى وانةؤؤؤؤؤب  سؤؤؤؤؤتن ل
 و سكأب وطلرى( بة  هأسد ه.

اؤؤه لؤؤ ة النؤؤبل  أ  كلؤؤن  أل كرؤؤن  أؤؤم وان  ؤؤكي ل ذفويدؤؤن وامتوئؤؤف  واةؤؤباو 
 1986 -أ ؤؤفضدن–  لوالت ؤؤب ( 1953 -لؤؤةف–ر  لاامؤؤبي والمؤؤكة( 1964واةف ؤؤب( 

 واندبء .(  بكص لم لشفو  واةمكث   2لطة
اأؤؤب  ضرمؤؤه لسؤؤكو،   و ه ؤؤبأب  لؤؤب ف سؤؤ  و(  دؤؤ  ،شؤؤف ن ؤؤنبهبة وط ل  واألؤؤب،ب 

ر(  اؤؤؤو ،تشؤؤؤف واد ؤؤؤو واألباؤؤؤ  1987هؤؤؤؤ/ 1407 ؤؤؤب ضردؤؤؤب  بمفمؤؤؤ ة لواشؤؤؤةب( سؤؤؤتن ل
ءلمةؤؤب و  ل ،ؤؤؤ ة قؤؤؤمصدن  سؤؤؤكوهب يدنؤؤؤب ، ؤؤ    اثتإلؤؤؤب  ؤؤؤب أمنكلإلؤؤؤب هلبرؤؤؤب لدؤؤؤو 

 وادب       و،ه  هل  ع  هنمةه.
ر( الم فهؤؤب  ؤؤب أد أؤؤن ،نب  ؤؤه واتألفمؤؤن  1955كاك،دؤؤب( سؤؤتن ل هؤؤب  ضرؤؤن ماؤؤى ل 

 نؤؤ  هؤؤأاو وطن،ؤؤب  ثؤؤفوص  اسؤؤرك بص  ؤؤب  دؤؤفو  ل ،ؤؤ ة   ؤؤب قؤؤرمه بباتؤؤبس  وا  دةؤؤن    ّن 
والةو همبع أكنل ا  ضفون ا  أتظف أؤم قؤك  وا  دةؤنة  ؤب ضرؤن   أب، ؤدن  وردؤن 

اّتولؤؤفة وانشؤّةن بشؤؤفوص لرؤى وط ض والف، ؤدن..  وا كم ؤؤفمن  سؤكوهب  ا  قؤؤك ة وامدؤبة و
 اأكصة هؤتإلا أؤم لؤفو   نأؤب  هفومؤه أؤ و ي واتب مؤن  نتب رإلؤب  ؤب ل فقؤكيدب( أؤف  وص 
 ب وّو  اا بباّمك  واكرتب وامؤباو ببسؤمدكل لوامتوئؤف( وانؤأأكلة امثؤكي ضؤّفة و ؤبئف 

 وا  ل  و  وامب مخ واةفمو.
 فباؤؤؤؤبهإلو   كب،ؤؤؤؤف وافضرؤؤؤؤن  ؤؤؤؤب   ؤؤؤؤ   سؤؤؤؤنب  هةؤؤؤؤّ ن ا ؤؤؤؤفونع   ولمرلؤؤؤؤف أشؤؤؤؤب  إلو

 لتكو،إلبة  سكو،   و ه بأب  لب ف س  و  أمرّكوص بةتكوي  فلبة 
ر   لرؤؤى هؤؤبأف  اؤؤا لتؤؤكوي 1955  ضرؤؤن ماؤؤى أإلف ؤؤبي واشؤؤةب   ؤؤب  فقؤؤكيدب 

نول ادؤكل ،ّصؤبصة  ،ةبؤؤب  نرؤب  ؤؤب ورنؤب    ل ؤؤفو   ثؤف  ؤؤب قؤلمب    هؤؤأأك  
 لبلف  ب  نلب  .
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ك ؤؤن ان ؤؤبر هؤؤبة لوافضرؤؤن ماؤؤى  ضرمؤؤه هؤؤ ع  ؤؤب   -أتإلمدؤؤبص – نؤؤ  لالؤؤّ ( واثبهؤؤب 
  كاك،دب(  ل فقكيدب أ ،تن وانإلف بي والبأو(  لأم  ضب وافضرن(.

 لؤؤؤب واد ؤؤؤو وط ل لؤؤؤفي واثبهؤؤؤب اصؤؤؤل واّ ؤؤؤلف بمؤؤؤفوص   ؤؤؤفوص أؤؤؤم لوامتوئؤؤؤف( ماؤؤؤى 
ر(  نؤ  ء  اؤه لواةمؤف وط ؤدا( ضؤب توص 1955 كمردؤن  25ل كاك،دب( و م و  أم ،ؤكر ل
   م لوامتوئف( وانمبه ة ،كأ     ل ف، ب( وان مةنفة. ر دندبص  هب ملدبص   ذفويدبص 

اثؤؤم وط ض وط    دؤؤنة هب ملؤؤبص  ااكو،ؤؤبص ر دندؤؤن  ا،نؤؤبط ضدؤؤبة سؤؤفلبي أؤؤب هشؤؤفي 
هنؤؤؤؤب س ردنتمإلؤؤؤؤب  سؤؤؤؤمفهب  ؤؤؤؤب  ثؤؤؤؤف واثبهؤؤؤؤب  لرؤؤؤؤى لبرلمؤؤؤؤه  و مؤؤؤؤ و  أؤؤؤؤم وا ؤؤؤؤبضو 

دؤؤن  لرؤؤى وط ض والف، ؤؤدن  أؤؤف  وص بؤؤبافمل فو و ا با (Lacote dàzur)واؤؤك   ند 
 ر دةن وامدبة  ؤب ل   تؤب( بباّتن ؤب    لهشد كسؤرك بكدب( ضمؤى ل كاك،دؤب(  ضؤّئ وافضؤبل 
 ؤؤؤب ل فقؤؤؤكيدب( لن ؤؤؤؤن لشؤؤؤف ،كأؤؤؤؤبص ادنؤؤؤدف ا ؤؤؤؤكو  أإلف ؤؤؤبي ن اؤؤؤؤب امبؤؤؤفع  وضؤؤؤؤ  

   ك كي اال أشب ك  أم   كن لباندن ألمرلن.
   نؤؤ  ئ ؤؤف واثبهؤؤب  ؤؤب ،إلباؤؤن هؤؤ و واد ؤؤو وط ل اي امؤؤّ  تب لؤؤم واةؤؤكنة  أ ؤؤب هب

 ؤؤب وافوبؤؤي لشؤؤف أؤؤم لؤؤإلف اف ؤؤ و لا  ( أؤؤالّ كص هلبقؤؤ و و، ةبلبهؤؤه ماؤؤى واد ؤؤو 
واألؤؤؤؤب،ب  ض ؤؤؤؤؤ   وؤؤؤؤؤف لؤؤؤؤئ وافضرؤؤؤؤؤن أؤؤؤؤؤم ل كاك،دؤؤؤؤب( ماؤؤؤؤؤى لهشد كسؤؤؤؤؤرك بكدب(  باّتن ؤؤؤؤؤب  
ل سكم ؤؤفو( وامؤؤب لّصؤؤإلب بمؤؤ ،  هؤؤب ملب   ذفو ؤؤب  ا تمإلؤؤب أتإلؤؤب ماؤؤى وامؤؤ ،  لؤؤم 

أتإلؤؤؤؤب  ؤؤؤؤكوص هؤؤؤؤ ع وانؤؤؤؤّفة ماؤؤؤؤى وا فمؤؤؤؤو ماؤؤؤؤى لا ؤؤؤؤكي( والف، ؤؤؤؤدن  ؤؤؤؤو لأب سؤؤؤؤ ردب( ارةؤؤؤؤكنة 
 لوامتوئف(.

اأب واد و واألب،ب ل فقكيدب أ ،تن وانإلف بي والؤبأو(  دؤ  و مممؤه واثبهؤب  ت ؤ ة 
ر( وانمّ ؤؤؤؤؤ ة ط ل أؤؤؤؤؤّفة  ؤؤؤؤؤب 1945هب ملدؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤم  ثؤؤؤؤؤفة وانإلف ؤؤؤؤؤبي واكا ؤؤؤؤؤ ة لسؤؤؤؤؤتن 

ر(  واألباؤؤ   ؤؤب 1949ر(  ؤؤب ل ؤؤفوه(  واألؤؤب،ب  ؤؤب ل كنوب ؤؤف 1947وانإلف ؤؤبي وط ل ل
 ر(.1953ر(  وافوبي  ب ل كلب سف 1951شف)دن ل فا م وا

 ؤؤؤو ،تصؤؤؤف  ماؤؤؤى  قؤؤؤل ا ؤؤؤكو  لوانإلف ؤؤؤبي والؤؤؤبأو( واؤؤؤ د أؤؤؤل وامدؤؤؤبة  ؤؤؤب 
ل فقكيدب( بشفوص  ض ك وص   ضّكل وان ،تن ماى للبقؤنن( لباندؤن ارشؤةب   هةؤج بؤبانف  
 وامدؤؤبة  وامّؤؤكونن   هؤؤب والفقؤؤن وامؤؤب وسؤؤم   ف  ضؤؤي واشؤؤب  وامتوئؤؤفد  ؤؤب  رتؤؤه 

وءضؤمكل والف، ؤب   مدؤممو واؤ وكفة قؤك  وانمؤب   وءسؤمةنب من والف، ؤدن  همف ، ف 
ر(  او هثم ألصكان  ؤب  كهفهؤب لؤم أمؤب   1945لصكقبص هرا وامب  ف   ب ل

 (  ن رإلب   ة هب.1943(  أمب   لهمرف(  ب ل1937-36لسمبا م( لكل ل
وانفو ؤؤو  ؤؤب   ؤؤب هؤؤ و وامؤؤّك واّتولؤؤفة اادؤؤبص   شؤؤفوص  ض ؤؤك وصة وؤؤبي واثبهؤؤب  قؤؤ اده

وافضرؤؤؤن لضلتؤؤؤب د هؤؤؤباب( انّةؤؤؤبي أؤؤؤم  نؤؤؤبل وا  دةؤؤؤن  واةشؤؤؤف  قؤؤؤك  وطأؤؤؤو  وامؤؤؤك  
واةت ؤؤ    نؤؤ  هؤؤكّ ف  لتبقؤؤف  إلمؤؤن هتمؤؤو وؤؤ  وص  هنؤؤت  ن  ؤؤبص  سؤؤكأبص  وانؤؤب   والبؤؤفة 
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 واك ؤه وام ؤؤم   دبنهإلنؤؤب انؤؤ وأإلنب ماؤؤى لض ادؤؤن وام كو،ؤؤب ( لرؤؤى ضؤؤلب  لوال ؤؤمكل( 
وا  دةؤن واتولؤؤفةة الؤمب وص   ر ؤؤك وص   أؤب ص  ض مب،ؤؤبص   أؤؤب   أأمةؤب واتظؤؤف  وادرؤب بنشؤؤبه 

كبنو ،مكنلؤبي اأؤبر  فوؤن ،مأّأك،إلؤب ضمؤى ونممنؤف لر إلنؤب لبانإلنؤب للؤدفو وي(  كأ،إلنؤب 
هكاأمؤؤؤؤبي   و دمبهنؤؤؤؤب   هةبنامؤؤؤؤب أةإلنؤؤؤؤب وامؤؤؤؤ ،  ل رذؤؤؤؤن  ف، ؤؤؤؤدن(  ثؤؤؤؤبي ا ؤؤؤؤمف  نؤؤؤؤبل 

رؤؤن اممؤؤب  ودؤؤبي  ل   ؤؤن الؤؤي   ضفوؤؤن  لؤؤةك   ةؤؤو لبقؤؤل  هصؤؤّك ع قؤؤبضب واّفض
 يددؤؤه لهؤؤباب(  أ،مؤؤب لدؤؤبل واثبهؤؤب واشؤؤبلف ل أبؤؤبي( نصؤؤ  ة ل بؤؤن لؤؤم قؤؤبضةه 

ر  بةؤ  1955بةتكوية  لدخ أؤم قؤمفو  وامتوئؤف  ؤب أإلف ؤبي واشؤةب   كو سؤك سؤتن 
هرؤؤا وطأ ؤؤدن   نؤؤ  لّ ؤؤو ارشؤؤبلف  ؤؤب هرؤؤا وار رؤؤن اي قؤؤبضةه اةؤؤب،ب  ؤؤب ،كأؤؤه.. أؤؤب 

ي ماؤؤؤى هللا أؤؤؤك وص  اأؤؤؤكص  ؤؤؤب للؤؤؤكع  ا مؤؤؤب  ،ل ؤؤؤه أؤؤؤم الؤؤؤكو         ؤؤؤ   ضمؤؤؤى هؤؤؤف 
  أذلفهه.

همّ ث واثبهب  ؤب هؤ و واد ؤو لؤم وط ض  و ، ؤبي  ؤب  ونؤي   ،ؤ  بةؤ  ضؤف  
أؤؤؤ ّأفة  ض ؤؤؤ  ،تشؤؤؤئ و ، ؤؤؤبي واةبأؤؤؤو وان مةشؤؤؤف   دؤؤؤّ ر و، ةبلؤؤؤب  فتمؤؤؤفة ألمرلؤؤؤن  
و، ةبلؤؤب   ّضباؤؤن  ةؤؤكص  ء   ؤؤو هؤؤب مخ   ذفويدؤؤب  ء ببضألؤؤبص  ؤؤب لرؤؤو و منؤؤبي   أؤؤؤم 

ا ض ،ألؤؤه لؤؤؤم لنصؤؤف واألدب ؤؤن( واةنؤؤؤك   أؤؤم ن ي منصؤؤب  ارصؤؤؤك  وا ؤؤر دن  هؤؤؤب  اؤؤ
هدممو وا وكفة  ب لضنبأب  وا أب ( وامؤب و هث مإلؤب لواؤ ومبهك مب (  ؤب وؤّو واةصؤك   
 أتإلؤؤب لنومبهك مؤؤن( وام ؤؤو والف، ؤؤب  ؤؤب لوامتوئؤؤف( ض ؤؤ  والدنؤؤن ال    ؤؤب  اؤؤك وؤؤبي 

 -بنت ؤؤو وءسؤؤمةنب –ةب وامتوئؤؤفد أت ؤؤك وص  ؤؤب لفببؤؤن(  ء )دنؤؤن اشؤؤةب وبأؤؤو وباشؤؤ
  اك وبي لنةبص لظدنبص  مب مله   هك أت و وامد   واةتصفمنة

  "قتاااااع امااااار   ااااار ضا اااااة   اريمااااااااااااااااااااااااااااة   تيت اااااااااااااااااااااااااااار"
  " قتااااااااع قااااااااع   امااااااااع   مدااااااااااااااااااألة  ي ااااااااااااااااااا  ياااااااااااااااااار"

ا و سفلبي أؤب همفو ؤي واصؤك  وان إلمؤن  ؤب  دؤفو  أؤم هؤ و واد ؤو ضؤ م هذنفهؤب 
ن  ؤؤؤؤؤب وانةنؤؤؤؤؤك ة وّرإلؤؤؤؤؤب    ؤؤؤؤؤب أدؤؤؤؤؤّ أمإلب  ؤؤؤؤؤفوئو واؤؤؤؤؤ وفا بصؤؤؤؤؤك  وامؤؤؤؤؤفوئو وءسؤؤؤؤؤمةنب م

 وءضمكل والف، ب  ب لوامتوئف(.
 ممّكج واثبهب  ضرمه بد و  با  لتكو،هة لأم  ضب واّفضرؤن(  نؤ   ؤب   ؤب لؤ و 
هةد ؤؤؤؤؤب  هةر ؤؤؤؤؤو لؤؤؤؤؤم هؤؤؤؤؤكو مخ   نبؤؤؤؤؤباب   أكونؤؤؤؤؤل   يدؤؤؤؤؤه ان ج واثبهؤؤؤؤؤب نصؤؤؤؤؤ  ه م 

دب وانم ؤؤؤؤن  قؤؤؤؤّك    إلؤؤؤؤب   مؤؤؤؤبص( بةتؤؤؤؤكوية   فقؤؤؤؤكي 110أ ؤؤؤؤّكام م اؤؤؤؤه  ا ءهنؤؤؤؤب  ؤؤؤؤب ل
اضبسد ؤؤؤه  أشؤؤؤبلفع لؤؤؤم ااؤؤؤكوي واؤؤؤّ أب  واّشؤؤؤبأو واؤؤؤ د اقؤؤؤب  وان ،تؤؤؤن ل ؤؤؤب وامؤؤؤف  

 واةباندن واألب،دن(  و قك ة وان ،تن وام ، ة واتبهبن أم وام بر  والفو .
اأؤؤؤب وادصؤؤؤ  ة واألب،دؤؤؤن  دؤؤؤ  قؤؤؤّك  أؤؤؤب هلّ رؤؤؤه أؤؤؤم أشؤؤؤبلف  هنؤؤؤكر  الؤؤؤكو  ببهؤؤؤف 



- 121 - 

بةؤ  واردؤب  ببالمؤبه م  يدلمرؤو  - ضنؤه هللا–باب(  وببن لرى نرب  يدده لواملتب د هؤ
لدبل واشبلف ضّمن ارذكب  ب لباو قبضةه واللب بؤباتلو بةؤ أب الرؤ  هؤ و ارّتؤكر  
لرى م ف هرا وطأ ؤدن    ؤتلو لواثبهؤب( ا،ؤه ولمؤفي ل إلؤب وص( امؤّو بؤه أؤب وؤبي ،ؤ    

لردؤؤه  ؤؤب   ؤؤب ،لؤؤو قؤؤبضةه  بةؤؤ أب  وسم ؤؤرو ارّتؤؤكر      ؤؤ ا امرؤؤو  م ؤؤمةفض أؤؤب أؤؤفّ 
هرؤا واةشؤؤدن   و ؤف اؤؤه وامإلؤؤب  اد ؤّمو أؤؤب ،ؤؤ    بلرؤ ع  ،إللؤؤك اؤؤه نرةؤه   هم ّرؤؤي مادؤؤه 

   وب،ؤف وادصؤؤ  ة بةتؤكوية  لؤدخ أؤم قؤمفو  وامتوئؤف  ؤؤب …،ل ؤه أؤم اأؤبي لؤ و 
 ر( ونب س وة1955أإلف بي واشةب   كو سك ستن 

   مداااااا ة مااااااا إن ر ضاااااا   مثة ااااااا   ف مااااا م اااا  ماااان سااااال  ا عمااااان
   قاارم  ماان مااا  الح ااا   أضنعاا    الااااااااابابع ا ضصاااااااااان   را  قلّااااااااار

   المااا  لحياار ا ر   عاا  ممات ااا   س2 الحّ  لحير الاّر ح  ار ا  داانم
 102 هؤؤب نصؤؤؤ  ة ل بؤؤن   رذؤؤؤن أكضدؤؤؤن    نبؤؤنكي م، ؤؤؤب،ب  يدؤؤي  هدؤؤؤي  ؤؤؤب ل

   مبص( المنإلب واتبئو وامباو همف   إلب  وانفو)ةن  اصبضب وافضرن بدكاهة
   مدون عاماا  مان ق ااتر تنف ار   الفااااااااااااااااااارآنباااااااااااااااااااتعّة   ت ّ ااااااااااااااااااا  

  بااار عوااااا   تناااة   اليااوخ تعصااا    واااااااا  ماااااان   داااااار عةاااااا  إلمااااااان
  رقمااااا رمّاااار   تأا ااااب ماااان  اااانا   رقماااااااا   اااااا  لةحااااااّ  ماااااان سااااااةبان
  رقماااااا إ اااار إن  اااانأت  ةاااا   رد   ضيااااااااار الصااااااااانا ة لةصااااااااانا الّريّاااااااااان

    ااااا  الجمياااااع   اااااعّ ماااااا  ب عتااااا    س3قفاااااااااا  امياااااااااع  اااااااااتن  ضرا ااااااااارم
 نؤؤؤ  ان ج قؤؤؤبضب وافضرؤؤؤن  ؤؤؤب هؤؤؤ و واد ؤؤؤو هةفملؤؤؤبص   كاك،دؤؤؤبص   و رؤؤؤببي هؤؤؤب ملب  
 ذفو ؤؤب  و منؤؤبلب  سدبسؤؤب  ونمصؤؤبند  سؤؤدبضب اابؤؤبص. ومؤؤب بةبؤؤه مّبؤؤبي والمؤؤفة 
وامؤؤب ومؤؤب   إلؤؤب واّفضرؤؤن   ومؤؤب اهّنؤؤه أمؤؤألفوص بةؤؤ  وا ؤؤّةة تب  ادفمتؤؤن أف ؤؤي وسؤؤمةنره  

رندؤؤؤن   اؤؤؤدو أؤؤؤم واتبضدؤؤؤن وطن دؤؤؤن والتدؤؤؤن   ؤؤؤ و هؤؤؤ و وانكضؤؤؤكي أ نؤؤؤكص أؤؤؤم واتو مؤؤؤن واة
 والباصن  ب وافضرن.

أؤؤم هتؤؤب هتةذؤؤب و لؤؤب ة وا ؤؤفمةن ماؤؤى أؤؤتإلج وطسؤؤمب  لأمنؤؤ  واصؤؤبا   أبؤؤبي( 
وافضبان  ب ومب مؤه هؤ و والؤم وطن ؤب   دؤ   ؤ و سؤبعدبص  ؤ م وادؤ وأى  ؤب ضفقؤإلو لرؤى 

رك  واّفضباؤؤن وامؤؤ ،  وامب،ؤؤب واّمةردنؤؤبة هب ملؤؤبص   ذفويدؤؤب  ونمصؤؤبنوص  سؤؤكوهب   ؤؤ م اسؤؤ
لصكقؤؤؤبص وطن،ؤؤؤب  ؤؤؤب ضفقؤؤؤه لرؤؤؤى ه ؤؤؤم و أشؤؤؤبلفع  و، ةبلبهؤؤؤه وانلمرلؤؤؤنة سؤؤؤرةبص 
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 إامببؤؤبص  أؤؤم ن ي هد ؤؤ  بنؤؤب ان ؤؤم اي ،أل ؤؤف ا  ،تلؤؤب قؤؤك ة سؤؤر دن ا  مامب دؤؤن  طي 
 اؤؤؤا أكنؤؤؤك  لرؤؤؤى همف ؤؤؤن واثبهؤؤؤب  لكنمؤؤؤه بؤؤؤبانمدئ   ر دةؤؤؤن وءضمثؤؤؤبك بباتؤؤؤبس  

هثكي لفضن ارل ؤأ  واصؤكو ..  ممفهؤب لتإلؤب اض ؤبر  يف   واّصرن وامب فباةبص أب 
 و، ةبلب  ن  هثكي قبئةن  ؤب أكضؤي   أؤبي   لبر ؤن  ؤب  أؤبي ئلؤف    ّ نؤب  ؤب 

 ،لو وانكضي.
 وانالاؤؤل  -اكألؤف أؤؤم ا  ةؤ م سؤؤتن–ادؤ  بدؤؤب لأمنؤ  واصؤؤبا   أبؤبي(ة وانةرؤؤو 

فويدؤن   و   اؤا  وامذفو ب ضبضفوص  ب ه و واّمد دو   باتتلؤن وامةردندؤن  وامب ملدؤن وامذ
 هب وامب  ةرمه ادكل لت  وام ،  لم واةؤكنة  اؤو الؤّف  بلف، ؤب ونؤب  ةرؤف بباؤ  ل 

(  هؤؤ و أّنؤؤب امؤؤت  بؤؤه 4وامؤؤب أف ،ؤؤب  إلؤؤب  ط،إلؤؤب أةف  ؤؤن ادفوئتؤؤب اكألؤؤف أؤؤم هرؤؤا واؤؤ  ل ل
ماؤؤى وان  سؤؤن واد انؤؤن  ؤؤب ان  واؤؤفضك  وامؤؤب ء هدتؤؤي ببء، ةؤؤبي واةؤؤبر ا  وانمؤؤ  ن 

نةبلؤؤف  ك ؤؤكع وامدؤؤبة وا دبسؤؤدن  وءنمصؤؤبنان  واألدبيدؤؤن  وء منبعدؤؤن   ؤؤب وءضمثؤؤبك وا
 و هتمك ،مكوص امةو أم وافضرن لنكص هب ملدؤبص  ء أّمؤفن   ددؤن  وتؤكي ان ؤب أ ؤبل   
أألؤؤؤو وط،ؤؤؤكوي وطن دؤؤؤن وطلؤؤؤفا  ونؤؤؤب بدؤؤؤب اابؤؤؤبص لأمنؤؤؤ  واصؤؤؤبا   أبؤؤؤبي( وطن،ؤؤؤب 

   ؤب ،دؤو واصؤّك  والتدؤن وا )ددؤن  والّتبي أمكو ؤ وص ل ؤف  اؤا ورؤه  ؤب وطسؤرك  وطن ؤب
 إلؤؤكي وء، ةبلؤؤب  وانكضدؤؤؤن وامؤؤب ء الّ إلؤؤؤب مء نرؤؤو ان،ؤؤؤب.. أ ؤؤ ي نّ  مض بسؤؤؤه  

  وّه ي لدباه  وأمرا انوة هة  فع.
ادؤؤؤؤ  لّ ؤؤؤؤف  هؤؤؤؤ ع وافضرؤؤؤؤن لؤؤؤؤم همف ؤؤؤؤن م، ؤؤؤؤب،دن  و  لنؤؤؤؤو ألمرؤؤؤؤل وطبةؤؤؤؤبنة 

  لرندؤؤؤنة للصؤؤؤدن  لبأؤؤؤن    فؤؤؤو ضؤؤؤفب واثبهؤؤؤب  ؤؤؤب  ضرمؤؤؤه م ؤؤؤبنة نب ئؤؤؤه بنةركأؤؤؤب
هب ملدؤؤن   ذفويدؤؤن  سدبسؤؤدن  ونمصؤؤبنان   دبيدؤؤن  و منبعدؤؤن  ؤؤإي  اؤؤا اؤؤو امةؤؤو أتإلؤؤب 
،ّصبص هب ملدبص  ب بص  ونب او امو   تإلب    م واظكل و ، ؤب،دن وامؤب ضلرؤف  إلؤب وفضرؤن 
أةبقفة. أألرنب اؤو امؤو   تإلؤب   ؤ م وا ؤك ة وانففك ؤن  ؤب وؤو  ضرؤن ان دؤن أةبقؤفة  

ة ،ل ؤؤؤإلب   واثبهؤؤؤب ،رؤؤؤك  ببامأأؤؤؤو  ؤؤؤب أتظؤؤؤف ر دةؤؤؤب  ا   ؤؤؤب  ؤؤؤب وامتئدؤؤؤب  واصؤؤؤذ ف 
نؤؤؤن واةمؤؤؤف   ولبؤؤؤفو  وا  دةؤؤؤن لرؤؤؤى  ضفوؤؤؤن م، ؤؤؤب،دن  ا   ؤؤؤب لتؤؤؤب  ضندنؤؤؤب  ؤؤؤ م     
وا ؤؤبضو   أؤؤب ،ملرؤؤو  اؤؤا أؤؤم أةؤؤبي  ن رؤؤن سؤؤبضفة  ا  أؤؤم لكنؤؤب  م، ؤؤب،دن َ ن  َنة 

امباثؤؤن  ؤؤب سؤؤنّك  يدؤؤي  ا  أؤؤم و، ؤؤدب  واد ؤؤب   ؤؤب وا ؤؤإلكل  وامةؤؤبل  ؤؤب واظرنؤؤن و
كلدئ ضك  نن و اشّو واةمنن  ب قنف أ  و.. اة ؤب وارمظؤن ،ثإلمإلؤب    كاإلؤب 

   نباإلب.
 وافضرن   اا    ؤكوع  أّنؤب ن ؤو  أنؤب اؤو ادؤوة أةرؤو أؤم أةؤباو وافضرؤن وامتوئفمؤن 
وام ،ألؤؤن  ؤؤب وادؤؤؤفي واةشؤؤفمم وامؤؤؤب وّهمؤؤه اقؤؤمب إلب ماؤؤؤى ا    ؤؤب   رؤؤؤو اةرؤؤم قؤؤؤبض إلب 

نلؤؤكة ماؤؤى أؤؤ هب  إي الؤؤبن بلؤؤدو وامؤؤّ   واةنؤؤو   ؤؤو قؤؤّك   و، إلؤؤب وص هبأؤؤبص بمبؤؤب ة   ء
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 ونةؤؤبص   رؤؤ و،بص ضؤؤّفة ا  أممؤؤف ة ضؤؤ ،ألبص   ؤؤب ،ل ؤؤه ئأؤؤبل  الؤؤكو  ماؤؤى همؤؤّف   رتؤؤه أؤؤم 
وءضمكل والف، ب   ة  ف واّفضرن  ب  ندي وامبء  للصدن قؤبض إلب وأن،ؤب ا  

لؤؤؤ   رّةؤؤؤه وانكونؤؤؤل أإلنؤؤؤكر بدبؤؤؤباب اّأمؤؤؤه واةف دؤؤؤن وامتوئفمؤؤؤن  ونؤؤؤب هأ -لنكأؤؤؤبص –كبهؤؤؤب 
و ، ؤؤب،دن و امب دؤؤؤن  واصؤؤؤك  وامن رؤؤن  أألرنؤؤؤب ،مؤؤؤفي نرةؤؤؤه واشؤؤك  ماؤؤؤى وال ؤؤؤف  وامؤؤؤّب 

 انل لباو واّتبس   ن  وفم ركو أم ان وي وامد   إ ونة و ببنة  واّ أب .
لؤؤكل  اؤؤا  هؤؤ و  ف ؤؤفع  ؤؤب هؤؤ ع وافضرؤؤن ا مشؤؤل وادؤؤب    ؤؤب لأمنؤؤ  واصؤؤبا  

ل  ،ؤؤت ي وامذفو ؤؤب   هلث ؤؤف وانةرؤؤو  اسؤؤرك ه   أبؤؤبي( لؤؤذل واّفضباؤؤن   لدؤؤو وانالاؤؤ
     وطن،ؤؤؤب  انوهؤؤؤؤه  أةظؤؤؤؤو  اؤؤؤا  رذؤؤؤؤن وطن،ؤؤؤؤب  اسؤؤؤرك ه  ا ف ؤؤؤؤه وانتظؤؤؤؤف   هإلؤؤؤؤّت 
   و،ؤؤه واّصؤؤؤك ة وانكضدؤؤن   واّرلمؤؤؤن واّ واؤؤن  يدّصؤؤؤك   اؤؤؤا  رذؤؤن ا،ددؤؤؤن ضمؤؤى  هؤؤؤك ادؤؤؤّ ر 

عدؤن  ضلددن لرندن ا  قؤك ة ر دندؤن أأاك ؤن   هؤك أنؤب امةؤو هؤ ع وافضرؤن مضؤب ن ،ك 
 ؤؤؤب أ ؤؤؤب  ان  واّفضرؤؤؤن وامتوئفمؤؤؤن لؤؤؤكل هؤؤؤ و وادؤؤؤفي واؤؤؤ د ،تمظؤؤؤف أتمؤؤؤ وص أؤؤؤم  إلؤؤؤ  

 واةبضأل م  و مإلبنهو.
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