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نواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأةددشر
يجيلخلا
ديسلانسح

صخلم

سسأىلإعوجرلاو،يجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأريوطتىلإةساردلاهذهيفثحابلافدهي
هذهيف.لبقتسملامكاحرايتخايفرود،اهلاًدانتسا،ةلودلكبعشلنوكي،دهعلايلوديدحتدنعةيعوضومدعاوقو
."فالختسالا"ىمسمباتفرع،ةدشارلاةفالخلاةرتفيفامهتسراممتمتدهعلابناقلعتتنيتبرجتثحابلازربيةساردلا
نافشكتامهنأالإامهنأشبةحضاودعاوقكلصؤُتيكامهراركتمدعوةيئاقلتبامهثودحنممغرلابناتبرجتلاناتاه
هتبارقيوذنماًدحأرتخيملوهف،هدعبدهعلايلينملةفيلخلارايتخادنعسسألانمةعومجمةاعارمحوضولكب
.هرايتخاوهيأربنيملسملامزليملهنأامك،دهعللًالهأسيلاًصخشرتخيملو

ضعبةهجاوموهسسأمهأةفرعموةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاموهفمةساردبثحابلاموقيثحبلااذهيف
رذعتةيلاكشإو،ةمألاضيوفتةيلاكشإلثم،رصعلااذهيفةبرجتلاهذهقيبطتلاحيفرهظتدقيتلاتالاكشإلا
ديدحتو،ثراوتلامدعةيلاكشإو،هيلإدوهعملاةيلهأىدمديدحتلةرتفلاكلتيفهيلإدنتسايذلارايعملامادختسا
تالاكشإلاهذهةجلاعملتاحرتقملاضعبثحابلاعضي.دهعلاةيالولحشرملاىلعةقفاوملارارقكلمتيتلاةئفلا
دعاوقلاةساردلكلذدعبثحابلالقتني.نهارلاتقولايفقيبطتللاًحلاصفالختسالالعجتدعاوقىلإيهتنيو
جذومنلانعاهدعبتيتلارصانعلامهأريثيويجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالولةمظنملاةيعيرشتلا
.هنماهبرقتوأحرتقملا
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:ميسقتلاوديهمتلا
اهنمريثكلاتاعيرشتوريتاسديوتحتذإ1،ةيكلملاةمظنألاتاذلودلايفمكاحلارايتخاليعيبطلاقيرطلادهعلاةيالوربتعت
ساسأىلعريتاسدلاهذهيفرايتخالاىنبيو.هيفرفاوتتنأبجييتلاطورشلاودهعلايلورايتخاةيفيكنيبتصوصنىلع
مكحلاةدسلةلودلاسيئرهيفيتأييذلاماظنلاكلذهنأبيكلملاماظنلانوفّرعييروتسدلانوناقلاةذتاسألعجياماذهو،ثراوتلا
يضاملايفلودلاهذهيفتداسفارعأخيسرتىلإةيكلملالودلاضعبتاعيرشتبهذتو2.باختنالاسيلوةثارولاقيرطنع
3،كلملادالوأربكأنوكينأكهرايتخاوهديدحتيفيئاقلتلابولسألا،لاثملاليبسىلع،اهضعبررقتف،دهعلايلورايتخانأشب

ديدحترمأيفةددحمسلاجموأتائيهلودلاضعبكرشُتو4،هتوخإوأهئانبأنيبنمهنييعتوهديدحتمئاقلاكلمللاهضعبكرتتو
.نزويأهتقفاوموأهضفرلميقتالوةميقةيأبعشلاةدارإلتاعيرشتلاهذهلعجتالبلاغلايفو5.دهعلايلو

كلملالعجتيتلاةيروتسدلاتايكلملانماهنوكلةيطارقميدلاوأةيبرغلالودلايفةريبكةيمهأدهعلاةيالوعوضوملنوكيالدقو
ةايحلايفريثأتهلسيلو،بختنملاناملربلامامأةلوؤسملاةرازولاةطساوبهتايحالصسراميومكحيالودوسيزمردرجم
ةيساسأتاصاصتخابظفتحياهيفكلملالازياليتلالودلايففلتخمعضولانأبكشالنكلو6.ةلودللةيروتسدلاوةيسايسلا
وأةدرفنملامئاقلامكاحلاةدارإللبقتسملامكاحرايتخاوديدحترمأكرتيلهف.ةلودلانوؤشيفرثؤتةيرهوجتايحالصسراميو
دوجونودو،هضفروأهيلعةقفاوملايفيقيقحرودبعشللنوكينأنود؟ةكلاملاةرسألاكلتيفةعبتملاةثارولافارعأل
.رصقلالاجروءاسنتارماؤموسئاسدوأبسنلاةفطاعنعاًديعبرايتخالاىلعدعاستةيعوضومدعاوق

ببسدوعيدقو7،ةيعوضومدعاوقىلعًاينبمدهعلايلورايتخاهيفنوكيًالماكتمًالاثمةرصاعملاةيكلملالودلاةمظنأيفدجأمل
ناكامتقبأف،اهلةبسنلابةغلابةيمهأدهعلايلورايتخاعوضوملكشيالفيروتسدلايكلملاماظنلاعبتتلودلاهذهنوكلامإكلذ
كلمللاًصلاخاًقحمكحلاعوضومىرتةيطارقوتوأوةقلطمةيكلمةمظنأتاذلودلاهذهنوكلوأ،ريوطتنوداهنأشبًاثراوتم
.ةعاطلاوعمسلاالإهلبقنمموكحملابعشللسيلوهبدرفني

تفرع8،ةدشارلاةفالخلاةرتفيفامهتسراممتمتدهعلابناقلعتتناتبرجتانلرهظتيمالسإلاثارتلايفةءارقلادنع،نكلو
،هدعبنمرمألايليلامهنعهللايضرباطخلانبرمعلقيدصلاركبيبأدهَع:يفىلوألاةبرجتلالثمتت."فالختسالا"ىمسمب
"9.هدعبنمرمألايلوتلمهدحأاوراتخيومهنيباميفاورواشتيلمهنعهللايضرةباحصلانمةتسلرمعديدحت:يفةيناثلالثمتتو

ىلعةمكاحلاةرسألاءانبأدحأبلقنينأوأ،دهعلايلوديدحتوأنييعتمتينألبقمكاحلاةافوكةيكلملالودلايفمكحلللوصوللةيئانثتسابيلاسأكانهنوكتدق1
خيشلاهيفلاتغيذإ،اًيومدبالقنالانوكيامًابلاغو،رشععساتلانرقلايفجيلخلايفةيبرعلاتارامإلاوتاخيشملايفاًعئاشلزعلاوأبالقنالاناكو.مكاحلا
ريمأومسبتكمبةمجرتلامسقةعبط،يخيراتلامسقلا،جيلخلاليلد،رميرول.ج.ج:باتكنمثلاثلاءزجلاو،يناثلاءزجلارظنا.همعءانبأدحأوأهيخأديىلع
.رطق
:ص،1978،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،مكحلامظنوةيسايسلاةمظنأللةماعلائدابملاوةلودلاةيرظن،فرجلاةميعط:نملكلاثملاليبسىلعرظنا2

،ةيسايسلامظنلايفزيجولا،يريخينغرمدمحم،63:ص،1988،ةرهاقلا،يبرعلاركفلاراد،يروتسدلانوناقلاوةيسايسلامظنلا،يوامطلاناميلس،497
.199:ص،2004،نامع،ةفاقثلاراد،يروتسدلانوناقلاوةيسايسلامظنلايفطيسولا،بيطخلانامعن،136:ص،1988

لكشبشرعلاةثاروللوألابيترتلايفةكلملاوأكلَمللربكألادلولايتأيلاثملاليبسىلعكرامندلاوجيورنلاوديوسلاوايناطيربكةيبرغلاةيكلملالودلايف3
طرتشتو.روكذلاىلعاهيفشرعلايلوترصقتيتلاونابايلاكاًضيأايسآتايكلمضعبيفعبتميئاقلتلابولسألاو،ركذوأىثنأدلولااذهناكءاوس،يئاقلت
دعيهنألاًيتناتستوربًايحيسمنوكينأو،يعرشٍجاوزلاًدولومثيرولانوكينأكىرخأطورشبيترتلاوبسنلاطرشىلعةوالعابوروأيفةيكلملالودلاضعب
Actىلع1980ماعيفيروتسدلاليدعتلاديوسلايف:رظنا.ةلودلاسلجمةقفاومبالإجوزتيالأوأ،اًضيأةلودلايفةسينكلاسأر of Succession of

ماعيفاًضيأكرامندلايفمتامرظناو،ابوروأيفةرمتسملاريتاسدلامدقأدعييذلا1814ماعلاهروتسدنم)6(ةداملاىلعليدعتلاجيورنلايفرظناو1810
Successionرظناايناطيربيفو.شرعلاةثارونوناقليدعتىلعءاتفتساللةجيتن2009 to the Crown Act 2013 ch. .http://www:رظناو،20

legislation.gov.uk/ukpga/2013/20/notes،رظناو:Swedish Royal Court،يفwww.kungahuset.se،رظناو:Josh Hunter, A More
Modern Crown: Changing the Rules of Succession in the Commonwealth Realms, 38:3 Commonwealth Law Bulletin,

Imperialنوناقرظناو1947ماعلينابايلاروتسدلانم)2(ةداملارظنانابايلايفو،.2012 Household Law of 1947:
1924Palaceدنلياتيفمكحلاثراوتنوناقلاثملاليبسىلعهيلعصنرمأدهعلايلونييعتبمكاحلامايق4 Law of Succession،يفقحلاكلملللعجو
اًقفوثراوتلاطخىلعلوألابيترتلايفناكنمشرعلاىلوتيدهعلايلونييعتنودكلملاةافولاحيفنكلو،شرعلايلوتنمدحأنامرحوأدهعلايلونييعت
ىلعيتأنفوساًضيأيبرعلاجيلخلالودضعبيفعبتممكاحلالبقنمدهعلايلونييعتو.نوناقلانمعساتلاوسماخلاولوألالصفلارظنا،نوناقلاهنيبيامل
.اًقحالثحبلااذهيفاهركذ
.اًقحالثحبلااذهيفامهلوانتنفوسوتيوكلاةلوديفةمألاسلجموةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةعيبلاةئيهك5
ةيناثلاثيبازيلإةكلملااميسالايناطيربيفةكلاملاةلئاعلاعتمتنعفشكدقف،ةيروتسدلاةيكلملاةمظنألانأشبفورعملافلاخياممالعالايفاًرخؤمريثأ6
ةكلاملاةلئاعلالخدتايلعلاةمكحملارمأىلعًءانبءارزولاسيئربتكمنماهفشكمتقاروأنمحضتاذإ،دلبلاةسايسىلعرثؤيذوفنبزلراشتريمألادهعلايلوو
رظنا.ملاعلاقطانمضعبيفبورحيفةكراشملارارقذاختابةموكحللحمستتاعورشماهنمناملربلايفديدجنوناقعورشم39ريرمتعنميفةيناطيربلا

Robert:2013،رياني15:ددع،ثوبتربورريرقت،نايدراجلاةفيحص Booth ,veto over bills oyalsSecret papers show extent of senior
r, The Gurdian, 15 January 2013 http://www.guardian.co.uk/uk/2013/jan/14/secret-papers-royals-veto-bills

Anةبختنملاتايكلملااهيلعقلطيتايكلملانماًعونميدقلاخيراتلافرع7 Elective Monarchyسلجملبقنموأشيجلالالخنمامإكلملاباختنامتي
روطاربمإلارايتخامتيذإ،ةميظعلاامورةيروطاربمإيفعبتيناكامتايكلملانمعونلااذهةلثمأنمو.ءالبنلانمسلجموأ،دنجلاةداقورارحألالاجرلانم
.ايديبيكيولثمةينورتكلإلاثحبلارداصمىلإعوجرلانكميعونلااذهنعةلثمألانمديزملل.ءالبنلانمسلجملبقنمجروبساهةلئاعنم
:لوقيذإ،رخازلاانثارتةعجارملبقئدابملاوعئارشلاومظنلاداريتسابانمايقاهلالخنجهتساتارابعنمبطقديسموحرملاهبتكامبداهشتسالااننكميانهو8
عجارتنألبقداريتسالاىلإةلودلاأجلتالو،ءانغهيفناكنإىريف،هديصرعجارينألبقروخذمديصرهلوةنادتسالاىلإدرفلاأجليالداصتقالاملاعيف"
نكلو!ىلب؟سانلاةايحيفلاومألاوعلسلاموّقتامكريمضلاوبلقلاتاثارووركفلادازوحورلاديصرموّقيالفأ.كلذكاهتاردقمواهتاماخيفرظنتواهنئازخ
مظنلاةراعتساوططخلاوئدابملاداريتسايفركفتنألبقيركفلااهثارتويحورلااهديصرعجارتال)يمالسإلاملاعلا(مساهيلعقلطييذلاملاعلااذهيفسانلا
.7:ص،1993،ةرهاقلا،قورشلاراد،مالسإلايفةيعامتجالاةلادعلا،بطقديس:رظنا."...راحبلاءارونموبوهسلافلخنمعئارشلاو
هيلعهللاىلصيبنلاهعبتايذلاكرتلايبولسأنيبعمجينأدارأهنعهللايضررمعنأكو،رشابملادهعلابولسأنعاماًعونفلتختةقيرطلاهذهنأظحالي9
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حوضولكبنافشكتامهنأالإامهنأشبةحضاودعاوقكلصؤتيكامهراركتمدعوةيئاقلتبامهثودحنممغرلابناتبرجتلاناتاه
اًصخشرتخيملوهتبارقيوذنماًدحأرتخيملوهف،هدعبدهعلايلينملهرايتخادنعسسألانمةعومجملدهاعلاةفيلخلاةاعارم
.هيأربنيملسملامزليملهنأامك،نيملسملافوفصيفةمدقتملاةلزنملاوةناكملاهلسيل

ذإملسوهيلعهللاىلصدمحميبنلاةافوبتأدب،ةنسنيثالثلتدتمافالختسالالاثماهنميقتسنيتلا10ةدشارلاةفالخلاةرتف
قمعلايفلثمُتةرتفلاهذه11.مكحللنايفسيبأنبةيواعميلوتبتهتناو،ةفيلخهنعهللايضرقيدصلاركبابأنوملسملاراتخا
ماظنوةفيلخلارايتخانأشبةرتفلاهذهبراجتو.ةوبنلاةاكشمنماهروندمتستةلاصأنيملسملانمريثكلليركفلاويعيرشتلا
باصتغاسركيذلاو12،ينامثعلادهعلاةياهنىلإيومألادهعلاءدبذنمأدبيذلاوثيروتلابدعباهوفصركعتدقنكيملمكحلا
ركفلادومجيفًاببسنوكيدقلوحتلااذه.ةيلكشةيروصةعيابمىلعاهرصقواهتدارإسمطواهماكحرايتخايفةمألاقح
بادآلاونونفلاومولعلاتالاجمىتشىلإنيملسملاءاملعلادوهجاهيفتفرصناةليوطنورقلمكحلاماظنلاجميفيمالسإلا
برضت،ةنيتمةيذالوفراوسأباًقلغميقبيذلامكحلاماظنلاجمالإ،تالاجملاكلتيفهرسأبملاعلااولهذأواوعدبأف،ركفلاو
13.اهبقنلواحيوأاهقلستىلعأرجتينملكحورفطختتبيلالكاهولعتوضرألاقامعأيفاهسسأ

ةكلمملانملكمضتيتلاو14؛ةيبرعلاجيلخلالودلنواعتلاسلجمةموظنميفءاضعألالودلادجننهارلارصعلاىلإةدوعلابو
نعرظنلاضغبو؛تيوكلاةلودورطقةلودوةدحتملاةيبرعلاتارامالاةلودونامعةنطلسونيرحبلاةكلمموةيدوعسلاةيبرعلا
هذهتاعيرشتوريتاسدةسارددنعو.ةثارولاقيرطنعيتأيمكاحاهنملكيفةلودلاسأرتيذإ،يكلملاماظنلاىنبتت؛اهتايمسم
ةقلطمتارامإوأتاكلمم؛تيوكلاادع؛اًعيمجاهنكل15،دهعلايلوديدحتطورشوتاءارجإيفاهنيباميففلتختاهدجنلودلا
نواعتلاسلجملود16.همكحينمرايتخايفًايقيقحاًرودةقطنملاهذهبوعشلسيلو،ةقلطمتاطلسبمكاحلااهيفرثأتسي
.ثحبلااذهيفانتساردلاجميهيجيلخلا

ةساردوهلوألا،نيرمأىلعانمامتهازكتريفوسهيلعو،ةنراقملاعميليلحتلايفصولاجهنملاعبتنفوسثحبلااذهيف
اذهيفهقيبطتاندرأنإانهجاوتدقيتلاتالاكشإلاضعبزاربإوهسسأمهأةفرعموةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاموهفم
اهيلعقلطنفوس،نهارلاتقولايفقيبطتللةحلاصدعاوقصالختساوتالاكشإلاهذهةجلاعمتاحرتقمىلإًالوصو،رصعلا
ينعتيهف،ثحبلااذهناونعيف)ةددشر(ةملكلانمادختساءاجانهنمو.)دشارلافالختسالادعاوق(ىمسمثحبلااذهيف
ةدشارلاةفالخلاةرتفيفدهعلاةبرجتنماهانصلختساامكدشارلافالختسالادعاوقعماًقفتمدهعلاةيالوماظنلعج:رخآريبعتب
يجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأغابصإاًقلطمانفدهسيلنأبديكأتلاردجيانهو17.اهتالاكشإمهأانجلاعو
.اهماكحرايتخايفًايساسأاًرودبوعشلاحنمتسسأىلعاهؤانبوةيطارقوتوألاةمظنألاهذهريوطتوهفدهلالب،ةينيدةغبصب

سلجملوديفدهعلاةيالولةمظنملاةيعيرشتلادعاوقلاةساردوهفثحبلااذهيفانمامتهاهيلعزكترييذلايناثلارمألاامأ
.هقيبطتتالامتحاروصتو،دشارلافالختسالادعاوقنماهبرقتوأ،نعاهدعبتيتلارصانعلامهأةراثإويجيلخلانواعتلا

.مهدحأىلعاوقفتيومهنيبنمرايتخالابمهاوموقيلةباحصلانمةعومجمىلإدهعف،قيدصلاركبوبأهعبتايذلارشابملادهعلابولسأو،ملسو
درودقهنأباًملع،دادبتساوةثاروىلإهلوحتومكحلاماظنيفلصحيذلابالقنالادعبواًقحالالإةرتفلاهذهىلعقلطيمل"ةدشارلاةفالخلا"ىمسمنأىرن10
نيدشارلاءافلخلاةنسويتنسبمكيلعفاًريثكاًفالتخاىريسفمكنمشعينمهنإف"هيفوملسوهيلعهللاىلصيبنلانع،ةيراسنبضابرعلاثيدحيذمرتلاننسيف
روتكدلاخيشلليصخشلاعقوملا،ةدشارلاةسايسلايفةدراولاننسلا،يريطملامكاح:رظنا،حيحصنسحلاقويذمرتلاهاور."ذجاونلاباهيلعاوضع،نييدهملا
.http://www.dr-hakem.com:يريطملامكاح
نبةيواعميلوتبتهتناليقو،هنعهللايضربلاطيبأنبيلععبارلادشارلاةفيلخلاداهشتسامويىلإتدتماو،ةرجهلل11ماعةدشارلاةفالخلاةرتفتأدب11
41ماعةيواعملمكحلارقتسادقو.ةرقتسمريغوةريصقةرتفتناكنإو،ةدشارلاةفالخلاةرتفنمضيلعنبنسحلاةيالوةرتفلخدتكلذبو،مكحلانايفسيبأ
هنأملسوهيلعهللاىلصيبنلانعتبثدقو.ةرجهللنيعبرأوىدحإةنسىلإةرجهللةرشعةيداحلاةنسلانم،ةنسنيثالثكلذلاًقفوةدشارلاةفالخلاةرتففةرجهلل
.)اًكلمريصتمثةنسنيثالثةوبنةفالخنوكت(:لاق

.داليملل1923قفاوملاًايرجه1342ماعايكرتةيروهمجمايقبينامثعلادهعلاىهتنا12
أرجتامدنعف،ةيبرعلاوةينانويلاوةيسرافلاتافاقثلاىلععساولاعالطالايذبيدألاكلذعفقملانباهللادبعلتقمنعيورامىلإريشننأانهاننكميو13
راثتسا،ةرادإلاوةلودلانوؤشيفاياصولاوتاداشرإلانمديدعلاهنمضيذلاو)ةباحصلايفةلاسر(هباتكروصنملارفعجيبأيسابعلاةفيلخلاىلإلسرأو
عضيمثيحوهوعطقىلإهمسجعيطقتبكلذو،نابكرلااهركذبريستةلتقهلتقييلاولاباذإف،هلتقبةرصبلاىلعهيلاورمأفهتأرجوهتحاقوىلعًابضغروصنملا
،حاتفلادبعمامإحاتفلادبع:رظنا.قدنزتدقعفقملانبانأ،ةعينشلاةلتِقلاهذهلاًريربتليقمث،تامىتحهينيعمامأقرتحتاهاريوهورونتلاىلعةعطقلك
.190:ص،1994،تيوكلا،183ةفرعملاملاع،ةيغاطلا

طبارتلاولماكتلاقيقحتىلإسلجملافدهيو،يبظوبأةنيدميفدقعيذلايرازولاعامتجالايف1981ويام25يفيجيلخلانواعتلاسلجمءاشنإنعنلعأ14
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابضايرلاةنيدمسلجملارقمو،ةيعيرشتلاوةيكرمجلاوةيراجتلاو،ةيلاملاوةيداصتقالااميسالنيدايملافلتخميفءاضعألالودلانيب
يساسألاماظنلارظنا.ةنسلايفنيترمةداعءاضعألالودلاءاسؤرعمتجيو.ةماعلاةنامألاو،يرازولاسلجملاو،ىلعألاسلجملا:يهةسيئرةزهجأةثالثهلو
.www.gcc.org.comاًضيأرظناو،)1991سلجملاتاروشنم(يجيلخلانواعتلاسلجمل

.دهعلاةيالوبصنماهبسيلذإيجيلخلانواعتلاسلجمةلودةيقبنعنامعةنطلسفلتخت15
فئاظوهلويسايسلارارقلاذاختايفرودبختنملاةمألاسلجملف،ديقميكلمماظنتاذةلودكاهفينصتنكميذإقلطملامكحلانمتيوكلاةلودينثتسن16
ةديدعتالواحمدوجونممغرلاىلعاذه.هضفروأدهعلاةيالوبصنملريمألالبقنمهتيكزتتمتنمىلعةقفاوملاهلامك،ةمهمةيلاموةيسايسوةيعيرشت
امك،يروتسدريغًالحسلجملالحبوأ،1967ماعيفلصحامكتاباختنالاريوزتبامإكلذو،هتيمهأنمسلجملااذهغيرفتلثيدحلاتيوكلاخيراتيفترج
دمحم:لاثملاليبسىلعنأشلااذهيفرظنا.1990ماعيفينطولاسلجملاهيلعقلطأيروصسلجمىلإهليوحتةلواحمبوأ،1986و1976يماعيفلصح
.61:ص،2006،تيوكلا،ةبيهلاخويشرخآ،مساجلارداقلادبع
ةذتاسالادحأ)ةددشر(حلطصمليعضودنعترشتسادقو.ةدوهعملاريغةديدجلاتاحالطصالاويناعملادلوتىلعموقيهروطتيفملعلانأىلعديكأتلاردجي17
تاساردلاوةعيرشلاةيلكيفةيميداكألانوؤشللدعاسملاديمعلا،يقيدصلافسويروتكدلاوهو،ةيرظنلامولعلايفميهافملاوتاحالطصالاعضويفنيصتخملا
.3074:ص،1993،ةحودلا،ةمكحلاةبتكم،يفسلفلاوينيدلاركفلانيبنيقيلاسسأ،دومحمفسوي.د:رظنا.رطقةعماجبةيمالسالا
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دهعلاةيالووأفالختسالاعوضوملوانتدقنيرخأتملاونيمدقتملانمملعلالهأنمديدعلانأىلإةراشإلاةيمهألانمدجنانهو
كلذومالكلاملعيفرمألااذهلوانتمهنمريثكلانإفملعلالهأنمنيمدقتملاامأف.مالسإلايفمكحلاماظننعهتباتكضرعميف
مدعوأ،امهنعهللايضريلعونامثعورمعوركبيبأةفالخةحصمدعيفةيمالسالاقرفلاضعبءاملعيأردينفتةيغب

اونيبوفالختسالاىلإاوراشأامك،هبةمامإلادقعتامومامإلاطورشوةمامإلاعوضوماولوانتف،مهضعبةفالخةحص
نباو،ديهمتلاهباتكيفةرجهلل403ةنسيفىفوتملاينالقابلادمحمركبيبأمامإلالاثملاليبسىلعءالؤهنمف.هتيعورشم
كلملادبعيلاعملايبأنيمرحلامامإو،لحِنلاوءاوهألاوللملايفلصفلاهباتكيفةرجهلل456ةنسىفوتملايرهاظلامزح
مهنمو،ملظلاثايتلايفممألاثايغو،داقتعالالوصأيفةلدألاعطاوقىلإداشرإلاهيباتكيفةرجهلل478ةنسىفوتملاينيوجلا
ملعلالهأنممهريغلوانتامك18.ةيردقلاوةعيشلامالكضقنيفةيوبنلاةنسلاجاهنمهباتكيفةيميتنبامالسإلاخيشاًضيأ
ماكحألاهباتكيفةرجهلل450ةنسىفوتملايدرواملانسحلايبأكىرخأةصصختمبتكيفةمامإلاعوضومنيمدقتملا
ىفوتملايدنشقلقلاوةيناطلسلاماكحألاهباتكيفةرجهلل458ةنسىفوتملاءارفلاىلعييبأيضاقلاوةينيدلاتايالولاوةيناطلسلا
بتكلاهذهبلغأ19.ةريهشلاهتمدقميفةمامإلاعوضومنودلخنبالوانتامك.ةفالخلاملاعميفةقانألارثآمهباتكيف820ةنس
وأةفيلخلارايتخايفبولسألااذهةيعورشمنايبىلإاوبهذاًديدحتوباضتقابدهعلاةيالووأفالختسالاعوضومتلوانت
.مكاحلا

ذاتسألالاثملاليبسىلعءالؤهنمركذننيمدقتملانمعسوألكشبفالختسالاعوضوماولوانتفملعلالهأنمنيرخأتملاامأ
يفيودبلاليعامسإروتكدلاذاتسألاو،ةيقرشممأةبصعحبصتلاهريوطتوةفالخلاهقفهباتكيفيروهنسلاقازرلادبعروتكدلا
20.ةيمالسإلاةعيرشلايف)فالختسالا(دهعلاةيالو:هباتك

يفةفيلخلارايتخالتعبتايتلاقرطلادحأكفالختسالانايبىلعزكترانيرخأتملاونيمدقتملانمملعلالهأدهجناكنإواذه
مهأةساردىلإفدهيثحبلااذهيفدهجنمهبموقأامنإف،هتيعورشمىلعديكأتلاوهسسأضعبراهظإو،ةدشارلاةفالخلادهع
دعاوقاهنمصلختسنلاهتالاكشإةجلاعمو،نهارلارصعلايففالختسالاةبرجتقيبطتيفانبغرنإانهجاوتدقيتلاتالاكشإلا
ةلاحةساردكاهذخأويجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأةساردلمشيلاًضيأعستييدهجنأامك.قيبطتللةلباق
)case study(دشارلافالختسالادعاوقباهتنراقمو.

لماوعلارابتعالايفتذخأاذإالإلمتكتنأنكميالةركفةيأنأبةساردلاهذهثحابميفءدبلالبقدكؤننأةيمهألانمو
نلدشارلافالختسالادعاوقلاًقفوهماكحرايتخايفبعشلارودليعفتةركفنأبىرنهيلعو،اهبةطبترملاوأةطيحملاىرخألا
لخديالولقتسمٍثحبىلإةجاحبعوضوملااذه.اًضيأهلمهتباقروهمكاحةلءاسميفبعشلارودليعفتبتنرتقانإالإلمتكت
تايحالصوتاصاصتخاةساردىلإفرصنيالو،مكاحلارايتخالبولسأكفالختسالاىلعرصتقييذلاانهانثحبقاطنيف
21.هتاطلسدييقتوأمكاحلا

:نيثحبمىلإثحبلااذهمسقنفوسو

:ةدشارلاةفالخلادهعيففالختسالا:لوألاثحبملا†
.دهعلاةيالونعهزييمتوفالختسالاموهفم:لوألابلطملا†

.اهتجلاعمدعاوقونهارلاتقولايففالختسالابولسأقيبطتتالاكشإ:يناثلابلطملا†

فالختسالادعاوقعماهقفاوتىدمويجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالو:يناثلاثحبملا†
:دشارلا
.يجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأ:لوألابلطملا†

.دشارلافالختسالادعاوقعمسلجملالوديفدهعلاةيالوةمظنأقفاوتىدم:يناثلابلطملا†

ةمتاخلا†

مامإ(ينيوجلا،1975،توريب،ةفرعملاراد،لحنلاوللملايفلصفلا،مزحنبا،1947،يبرعلاركفلاراد،ديهمتلا،)بيطلادمحمركبوبأ(ينالقابلا:رظنا18
،ةيردقلاوةعيشلامالكضقنيفةيوبنلاةنسلاجاهنم)دمحأنيدلايقت(ةميتنبا،1979عاديإ،ةيردنكسالا،ةوعدلاراد،ملظلاثايتلايفممألاثايغ،)نيمرحلا
.1980،رصم،ركفلاراد

،ةيناطلسلاماكحألا،)ىلعيوبأيضاقلا(ءارفلا،2001،توريب،ةيرصعلاةبتكملا،ةينيدلاتايالولاوةيناطلسلاماكحألا،)دمحمنبيلع(يدرواملا:رظنا19
.1996،توريب،ةيرصعلاةبتكملا،نودلخنباةمدقم،نودلخنبا،نآرقلاةبتكم
،يودبلاليعامسإ،140–129:ص،2008،توريب،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،ةيقرشممأةبصعحبصتلاهروطتوةفالخلاهقف،يروهنسلاقازرلادبع20
ةعيرشلايفمكحلاماظن،يمساقلارفاظ:اًضيأرظناو،1994،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،ةنراقمةسارد،ةيمالسإلاةعيرشلايف)فالختسالا(دهعلاةيالو
ةلودلاملاعم،روكدممالسدمحم،78–75:ص،1982،يمالسإلامكحلاماظن،يملحدومحم،213–166:ص،1974،توريب،سئافنلاراد،خيراتلاو
،ةيبرغلاايناملأ،ميركلانآرقلاراد،مالسإلايفيسايسلاماظنلا،سرافوبأرداقلادبعدمحم،270–268:ص،1983،تيوكلا،حالفلاةبتكم،ةيمالسإلا

.154-136:ص،1985،ةحودلا،ةءاجفلانبيرطقراد،مالسإلايفمكحلاماظن،يراصنألاديمحلادبع،256–246:ص،1984
تقولايفهنكلوةيرهوجوةيساسأتايحالصسراميناكلب،مكحيالودوسي،زمردرجمنكيملةدشارلاةفالخلادهعيفةفيلخلانأىلعديكأتلاردجيانهو21
مكاحلاكالتمانأبكشالو.مهنودرمألابدرفنينكيملامك،هتلءاسموهتباقريفرودو،هرايتخايفرودةمأللناكلبةثارولاقيرطنعمكحلليتأينكيملهتاذ
مكاحلابعلي،لاثملاليبسىلعيسائرلاهبشماظنلاويسائرلاماظنلايفف،ةرصاعملاةيسايسلاةمظنألايفيطارقميدلامكحلاماظنلاًكاهتنادعيالةيقيقحتاطلسل
.ةمألاقيرطنعيتأيمكاحلااذهنكلةلودلانوؤشةرادإيفاًطشناًرود
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لوألاثحبملأ†
ةدشارلاةفالخلادهعيففالختسالأ†
اذهتاعوضوميه،اهتجلاعمةلواحمو،نهارلاتقولايفهقيبطتتالاكشإو،دهعلاةيالونعهزييمتوهموهفمفالختسالا
.ثحبملا

لوألابلطملا
دهعلاةيالونعهزييمتوفالختسالاموهفم
:فالختسالاموهفم:ًالوأ

.)ةرجهلل41–11(مهنعهللايضرنيدشارلاءافلخلادهعيف)مكاحلا(ةفيلخلارايتخاامهبمتنيتقيرطىدحإوهفالختسالا
هنمبلطنيحلاقهنأهنعهللايضررمعنعحصدقف،فالختسالايهىرخألاةقيرطلاوكرتلايهىلوألاةقيرطلاف
وهنمكرتدقفكرتأنإو-ركبابأينعي–ينمريخوهنمفلختسادقففلختسأنإ":هدعبنمةفيلخلامهلراتخينأنيملسملا
موقيف،هدعبرمألايلينمديدحتنودةفيلخلاتومي،كرتلاةقيرطيفو22."ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاينعي–ينمريخ
ةيلوتتمتهذهبو،رايتخالاىمسمةقيرطلاهذهىلعضعبلاقلطيو،هتعيابمبسانلالُجماقددُحنإف،هديدحتبنيملسملاضعب
اًصخشرايتخابهتافولبققباسلامكاحلاموقيهبففالختسالاامأ.امهنعهللايضر24بلاطيبأنبيلعو23قيدصلاركبيبأ
يضر26نافعنبنامثعو25باطخلانبرمعرايتخامتةقيرطلاهذهبو،مهرمأىلوتنوملسملاهبيضرنإف،هدعبرمألايليل
.ةفالخلايلوتلامهنعهللا

سسألامهأنيبنمث،ةرتفلاهذهيففالختسالاةبرجتضرعبًالوأموقنةدشارلاةفالخلادهعيففالختسالاموهفمحيضوتلو
.اهيلعينُبيتلا

:ةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجت-1
هنأ:مهللاقوسانلاعمجهبرىقلينأكشومهنأرعشامدنعركبابأنأ"يوراميفهنعهللايضررمعىلإدهعلاةقيرطلثمتت
ناكينمةايحيفمترمأنامكنإفمتببحأنممكيلعاوّرمأفيتعيبنممكناميأهللأقلطأدقو،ًاتيمالإيننظأالونورتاميبلزندق
قيدصلاركبابأنأو27."مهلراتخينأهيلإاوعجر،مهنمدحاولرمألادانسإىلعنوملسملاعمجيملاملو،يدعباوفلتختالأردجأ
نامثعوفوعنبنمحرلادبعمهراشتسانممناكف،"رمعيفمهريشتسيراصنألاونيرجاهملانماًرفناعد"هنعهللايضر
نبنمحرلادبعنأدروو29.اًريخهيفاولاقورمعىلعاونثأمهنأو،ريضحلانبديسأوروعألايبأديزنبديعسو28،نافعنب
هنألكلذركبوبألاقفةظلغهبنكلو،لجرنمهيفكيأرنملضفأهللاووه"رمعيفهراشتساامدنعركبيبأللاقفوع
ًابطاخمهيأررقتسانأدعبلاقهنعهللايضرركبابأنأو30."هيلعوهامماًريثككرتلهيلإرمألاىضفأولو،اًقيقريناري
اذتيلوالويأرلادهجنمتولأامهللاوينإف؟مكيلعفلختسأنمبنوضرتأ"ملسوهيلعىلصهللالوسردجسميفسانلا
كلذاورقأنيملسملانإو،"انعطأوانعمس"دجسملايفنمدرف"اوعيطأوهلاوعمسأف،باطخلانبرمعتفلختسادقينإوةبارق
31.هوعيابو،ًةفيلخرمعباوضرو

فلختسادقففلختسأنإ":لاقهدعبنيملسمللةفيلخراتخينأهنمبلطامدنعرمعنأحصدقفهنعهللايضرنامثعةيلوتامأو
هللايضرهنأو32."ملسوهيلعهلاىلصلوسرلاينعي–ينمريخوهنمكرتدقفكرتأنإو-ركبابأينعي–ينمريخوهنم
هللالوسرىفوتنيذلانمةتسراتخالبلبقنمركبوبألعفامكاًددحماًصخشفلختسيمليسوجملاةؤلؤلوبأهنعطامدنعهنع
ةحلطوماوعلانبريبزلاوبلاطيبأنبيلعونافعنبنامثعمهءالؤهوةنجلابنيرشبملاةرشعلاةيقبمهو،ٍضارمهنعوهو

هننسوملسوهيلعهللاىلصهللالوسررومأيفرصتخملاحيحصلادنسملاعماجلا:ىمسملايراخبلاحيحص)ليعامسإنبدمحم(يراخبلا،هيلعقفتم22
:مالسإلاعقوماهنماًدجةريثكعقاوميفةيتوبكنعلاةكبشلاىلعرفوتم،ةرامإلاباتك،ملسمحيحص،)يريشقلاجاجحلانبا(،ملسم،همايأو

http://www.al-islam.com
.ةرجهلل13ىلإ11نمةفالخلاىلوت،هنعهللايضرقيدصلاركبوبأ23
.ةرجهلل40ىلإ35نمةفالخلاىلوت،هنعهللايضربلاطيبأنبيلع24
.ةرجهلل23ىلإ13نمةفالخلاىلوت،هنعهللايضرباطخلانبرمع25
.ةرجهلل35ىلإ23نمةفالخلاىلوت،هنعهللايضرنافعنبنامثع26
رمعنينمؤملاريمأبقانم،)يلعنبنمحرلادبع(يزوجلانبا،39–38:ص،1904،رصم،لينلاةعبطم،ةسايسلاوةمامإلا)ملسمنبهللادبع(ةبيتقنبا27
.55:ص،ةيردنكسالا،نودلخنباراد،باطخلانب

.125:ص،4:ج،1992،توريب،ةيملعلابتكلاراد،كولملاوممألاخيراتيفمظتنملا،)يلعنبنمحرلادبع(يزوجلانبا28
)دمحمنبنمحرلادبع(نودلخنبا،352:ص،2:ج،2001،توريب،ةيملعلابتكلاراد،)كولملاوممألاخيرات(يربطلاخيرات،)ريرجنبدمحم(يربطلا29
،ةيلودلاراكفألاتيب،خيراتلايفلماكلا،)ينابيشلايرزجلادمحمنبيلع(ريثألانبا،2،422:ج،1999،توريب،ثارتلاءايحإراد،نودلخنباخيرات،
.306:ص،نامع
.352:ص،قباسلاعجرملا،يربطلا30
.قباسلاعجرملا،يربطلا31
.قباسلاعجرملا،ملسمويراخبلا،هيلعقفتم32
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ةفيلخمهدحأاوراتخيومهنيباميفةتسلاءالؤهرواشتينأىلع،فوعنبنمحرلادبعوصاقويبأنبدعسوهللاديبعنب
34،هيفتافصلاكلترفاوتعممغرلابليفننبورمعنبديزنبديعسهمعنبالرمعداعبتسادروو33.رمعلتقمدعبنيملسملل

هيلعراشأنملهنعهللايضرهرهندروامك35،رمألايفيربتلايفةغلابموهتبارقلىروشلالهأيفهلخديملرمعنأليقو
،ماوعلانبريبزلاوفوعنبنمحرلادبعواًدعسونامثعواًيلعاعدحبصأامدنعرمعنأو36.رمعنبهللادبعهنباىلإدهعلاب
وهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرضبقدقو،مكيفالإرمألااذهنوكيالومهتداقوسانلاءاسؤرمكتدجوفترظنينإلاقف
لاقهنأحصو37."...سانلافلتخيفمكنيباميفمكفالتخامكيلعفاخأينكلو،متمقتسانإمكيلعسانلافاخأالينإ،ٍضارمكنع
ةتسلاءالؤهنأحصدقو38."ةنايخالوزجعنمهلزعأملينإف،رمأاممكيأهبنعتسيلفالإو،كلذوهفدعسةرمألاتباصأنإف"
دبعالخيلعونامثعنيبرمألارصحاملهنأو39.هسفنيلويالأىلعفوعنبنمحرلادبعلرايتخالانأشاوكرتينأباوضر
نلدعتلكترّمأنئلكيلعهللاف،تملعدقاممالسإلايفمدقلاوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمةبارقكل"لاقفيلعبنمحرلا
امهيفسانلاريشتسي"ضهنفوعنبنمحرلادبعنأو.كلذلثملاقفرخآلابالخمث40.نعيطتلونعمستلنامثعترّمأنئلو
ةثالثنمحرلادبعكلذيفىعسف،نيعمتجموىدارفوىنثمواًتاتشأواًعيمجمهرايخأوسانلاسوؤريأربنيملسملايأرعمجيو
نافعنبنامثعبلدعياًدحأدجيملف،امهنعيأرلايوذنملاؤسوةراختساوءاعدوةالصالإمونريثكبضمتغيالنهلايلبمايأ
راصنألاونيرجاهملانملكهعيابف42"يلعهعيابف،هعيابفنامثعايكعيابأكديعفرا"نامثعللاقهنأحصو41."هنعهللايضر
نوملسملاعمجألهلأسف،ًابئاغناكرمعمهراتخانيذلاةتسلادحأهللاديبعنبةحلطنأدروو.نوملسملاودانجألاءارمأو
43.نامثععيابو،هيلعاوعمجأامعبغرأالتيضر:لاق،معنليقاملف،هيلع

نيملسملاىضربهتافودعبرمألايليلاًدحاواًصخشمكاحلاديدحتبنوكيدقفالختسالانأظحاليةدشارلاةفالخلاةبرجتنمو
متيدارفألاءالؤهلةفيلخلارايتخاكرتو،رمألايلوتللهأمهنمدرفلك،دارفألانمددعىلإمكاحلادهعبنوكيدقو،هلمهتعيابمو
44.هلمهتعيابمونيملسملاىضربكلذو،مهيأرهيلإىهتنانمةفالخلاىلوتيف،مهنيباميفىضرلاورواشتلاب

:ةدشارلاةفالخلادهعيففالختسالاسسأ-2
نملكنأىلإبهذتيتلاةيخيراتلاصوصنلاضعبمامأًءادتباانسفنأدجنةدشارلاةفالخلادهعيففالختسالاةبرجتةساردب
هللالوسرةباحصضعبنمبلطبكلذناكامنإوامهيسفنءاقلتنمكلذباموقيملبولسألااذهلامهمادختسادنعرمعوركبيبأ

اوبلطدقةباحصلاءالؤهنأالولةفالخللدحأحيشرتباموقيلانوكيملامهنعهللايضرامهنأينعيامم.ملسوهيلعهللاىلص
رمعوركبيبأ؛ىلعحرتقاوأ؛نمبلطنمنأامهلوأ،نيلامتحادحأنعجرخنالانلعجيةلأسملاهذهيفنعمتلاو.كلذامهنم
نمضيوفتبالإةعورشمةقيرطدهعلاحبصيالكلذبو،حارتقالااذهاوضتراةباحصلاةيقبنأوةباحصلاضعبمهدهعينأ
املاطهزاوجباوأرورمعوركبوبأهنسحتسافةباحصلاضعبنمءاجبلطلانوكينأ،يناثلاو.مهنعنوبونينموأنيملسملا
.رايتخالااذهبمهاضروهيلإدوهعملاىلعنيملسملاةقفاومبنرتقينأيضتقيحيشرتوأةيكزتدرجمدهعلاناك

نملكنأ،لمتحتاممرثكأاهلمحننأنودوحوضولكب،ةقباسلاةيخيراتلاصوصنلاانلرهظتنيقباسلانيلامتحالانعاًديعبو
نوكينأ:ًالوأ:يلياميفلثمتتسسألانمةعومجمىلعامهرايتخااينبدق45ةتسللهديدحتدنعرمعورمعلهرايتخادنعركبيبأ
صخشيفيأرلايوذةراشتسا:اًثلاث؛دهاعلاةفيلخلاةبارقيوذنمهيلإدوهعملانوكيالأ:ًايناث؛رمألايلوتلًالهأهيلإدوهعملا
ليصفتلانمءيشبسسألاهذهلوانتنفوسو.ةفيلخلاةافودعبرمألايلوتلحشرملاىلعنيملسملاةقفاوم:اًريخأو؛هيلإدوهعملا
:يلياميف

هدعبرمألايليلهيلعةفيلخلارايتخاعقونمنأةدشارلاةفالخلاةبرجتنمظحالي:46رمألايلوتلًالهأفلختسملانوكينأ)أ
نيدللهترصنببسبنكلو،هلاموأهبسنببسباهبستكيملةلزنملاهذهنأحضاولانمونيملسملافوفصيفةمدقتمةلزنمكلتمي

:ص،5:دلجملا،2001،توريب،ةيرصعلاةبتكملا،ةياهنلاوةيادبلا،)يقشمدلاظفاحلاءادفلاوبأ(ريثكنباو،366:ص،قباسلاعجرملا،يربطلا:رظنا33
تايفوومالسإلاخيرات،)دمحأنبدمحمنيدلاسمش(يبهذلاو،463:ص،قباسلاعجرملا،نودلخنباو،366:ص،قباسلاعجرملا،ريثألانباو،372

.279:ص،1987،توريب،يبرعلاباتكلاراد،)نيدشارلاءافلخلادهع(مالعألاوريهاشملا
.372:ص،قباسلاعجرملا،ريثكنباو،580:ص،قباسلاعجرملا،يربطلا34
.قباسلاعجرملا،يريطملامكاح:رظنأ،رجحنبالوقاذهو35
.373:ص،قباسلاعجرملا،ريثكنبا،580:ص،قباسلاعجرملا،يربطلا.366:ص،قباسلاعجرملا،ريثألانبا36
580:ص،قباسلاعجرملايربطلا37
.279:ص،قباسلاعجرملا،يبهذلارظناو،قباسلاعجرملا،نافعنبنامثعىلعقافتالاوةعيبلاةصقباب،ةباحصلالئاضفباتك،يراخبلا38
عجرملا،ريثكنبا،585:ص،قباسلاعجرملا،يربطلا،قباسلاعجرملا،نافعنبنامثعىلعقافتالاوةعيبلاةصقباب،ةباحصلالئاضفباتك،يراخبلا39
.336:ص،قباسلاعجرملا،يزوجلانبارظناو،373:ص،قباسلا

.ةقباسلاعجارملا40
.قباسلاعجرملا،مامإلاسانلاعيابيفيكباب،ماكحألاباتك،يراخبلا41
.قباسلاعجرملا،ةباحصلالئاضفباتك،يراخبلا42
.465:ص،قباسلاعجرملا،نودلخنبا،368:ص،قباسلاعجرملا،ريثألانبا43
كرتيو،رخآلاىلعامهدحألميدقتنودنينثاىلإةفيلخلادهعيعونلااذهيفو،ةيناطلسلاماكحألاهباتكيفيدرواملاهدروأفالختسالانمرخآعونكانه44
.20:ص،قباسلاعجرملا،يدرواملا.مكحلاىلوتينمءالؤهنماوراتخينأرايتخالالهأل
.ةفالخللمهدحأرايتخايفمهنيباميفارواشتيل،ىروشلالهأرمعمهراتخانيذلاةتسلاةباحصلاىلعقلطأ45
كاردإلاوزييمتلانمردقهيفرفاوتيثيحبهسفنبةينوناقلاهتافرصتةرشابملصخشلاةيحالصوءادألاةيلهأكةيلهأللينوناقلاموهفملاهبدصقيالنكرلااذه46
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نيملسملانماوناكمهلرمعرايتخادنعةتسلاةباحصلاو،هلقيدصلاركبوبأفالختسادنعرمعنملكف.ماعلانأشلابهمامتهاو
اوناكو،ٍضارمهنعوهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسريفوتنممو،ةنجلابنيرشبملاةرشعلانمو،مالسإلاىلإقبسلالهأ
دعبهشياعنمماوناكمث،هعابتاىلعنيكرشملاوشيرققييضتو،نحمنمهبرماموىلوألاهمايأذنممالسإلاشياعنمم
47.ةرافسلاوءاضقلاوةرامإلاكماعلانأشلااولمحتوهتاوزغلجيفاوكراشف،ةنيدملاىلإيبنلاةرجه

نممهريغسوفنيفاوبستكايمالسإلاعمتجملايفماعلانأشلابمامتهالاوءدبلاذنممالسإلاةرصننملفاحلالجسلااذهببسبف
مغرلابيشرقلايومألابرحنبرخصنايفسوبأليهأتلاوةسفانملاةرئادنعدُعَبنيحيف،لوبقلاوةبيهلاوةناكملانيملسملا
لوسرنمهتبارقنممغرلابيمشاهلابلطملادبعنبسابعلااهنعدعُبامك،شيرقدنعوةيلهاجلايفهتناكمةعفروهنأشولعنم
48.شيرقيفهتناكمو،ملسوهيلعهللاىلصهللا

طورشًءادتباصخشلايفرفاوتتملولققحتينأنكميالنيملسملاسوفنوفوفصيفةمدقتملاةلزنملاهذهباستكانأحضتيو
49.ملعلاطرشوةلادعلاطرشولقعلاوغولبلاطرشومالسإلاىلإقبسلاطرشك،ةلزنملاكلتىلإلوصوللهلهؤتةيساسأىرخأ

مالسإلالوحروديناكةمدقتملاةلزنملاكلتمهؤوبتوةباحصلاكئلوألليهأتلاروحمنأانظحالدقفمالسإلايفقبسلانأشبف
اميفكلذنإف،شيرقنمءالؤهلجناكو،نيرجاهملانمقبسلالهألجناكاملو.كلذاوغلبيملطرشلااذهالولوهترصنو
ليهأتلاورايتخاللاًرايعمناكهنأبظحاليذإ،ةفيلخلايفملعلالهأضعبهطرتشايذلايشرقلابسنلاطرشثعبمناكىرن
ىلإهثيدحدنعقيدصلاركبوبأهبجتحاوملسوهيلعهللاىلصيبنلاةافودعبةدعاسينبةفيقسةثداحذنمرقتساةفالخلابصنمل
ةكردمنبةميزخنبةنانكنبرضنلانبكلامنبرهفةيرذميمصنمةفالخللحشرملانوكينأيضتقيبسنلاطرشو.راصنألا
هبو50،نيعباتلاوةباحصلانمزيفعامجإلادقعناهبو،كلذطارتشاىلإنيمدقتملانيملسملاءاملعبهذدقو.رضمنبسايلانب
ال"ملسوهيلعهللاىلصهلوقاهنمةيوبنثيداحأىلعاودنتساو51،لبنحنباويعفاشلاوكلاموةفينحوبأةعبرألاةمئألالاق
اذهيفشيرقلعبتسانلا"ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالاقنيحيحصلايفو52،"نانثامهنميقبامشيرقيفرمألااذهلازي
53."شيرقنمةمئألا"ملسوهيلعهللاىلصهلوقاهنمو."مهرفاكلعبتمهرفاكومهملسملعبتمهملسمنأشلا

للملايفيناتسرهشلالوقي54،كلذىأرنملوأجراوخلاناكويشرقلابسنلاطرتشيالنمءاملعلانمىرنرخآبناجنمو
بجيهيلعجرخنمواًمامإناكروجلابانتجاولدعلانمهلاولثمامىلعسانلارشاعومهيأربهنوبصنينملكنإف"لحنلاو
هللاىلصهلوقاهنمةيوبنثيداحأىلإاودنتسادقو55."هلتقوأهلزعبجوقحلانعلدعوريسلاريغنأوهعملاتقلابصن
نمةريبكةفئاطاًضيأكلذطارتشامدعىأرو56."ةبيبزهسأرنأكيشبحدبعمكيلعلمعتسانإواوعيطأواوعمسا"ملسوهيلع
57.نيرخأتملانمملعلالهأ

نماهلدبالهيأريفةيعرشلاماكحألانأريغ،يشرقلابسنلاطارتشالوألاقيرفلاكىأرنمنودلخنباكملعلالهأنمكانهو
نورقذنملازدقهنأو،اًمدعوًابوجوهتلععبتيمكحلاواهللعىلإدرتنأبجياهنأو،اهلجألعرشتواهيلعلمتشتمكحودصاقم
مويلايشرقلابسنلاطارتشالىنعمالفاذل،اهريغلذوفنلاتحبصأو،بلاغلاذوفنلاوةيوقلاةيبصعلانمشيرقلناكامةليوط

اهبقحألايفهيأردهتجينأهيلعفاهبدهعينأمامإلادارأاذإف:يدرواملالوقي.ماعلانأشلاةمدخيفقباسلاهلمعببسبصخشلااهققحيتلاةلزنملادصقيلب
.19:ص،قباسلاعجرملا،يدرواملا."اهطورشبموقألاو
دهعيفءاضقلاببلاطيبأنبيلعفلكو،ةيسداقلاموينيملسملادئاقناكامكرمعدهعيفقارعلاةرامإبصاقويبأنبدعس،لاثملاليبسىلع،فلكدقف47
.هيلعهللاحتفثيحلدنجلاةمودىلإفوعنبنمحرلادبعيبنلاثعبو،ناوضرلاةعيبمويشيرقىلإةرافسلابنامثعفلكو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلا

اهنألمألمتئشنئلهللاو،ّالذاهلذأو،ةلقشيرقلقأيفرمألااذهلابام:امهنعهللايضرسابعلاويلعلةفالخلاركبوبأىلوتنأدعبلاقنايفسابأنأيور48
يبأنبيلعللاقسابعلانأيورامك.ًالهأاهلركبابأاندجوانإائيشكلذهرضيملفنايفسابأايهلهأومالسإلاتيداعاملاطل:يلعدرف،ًالاجروًاليخهيلع
.نانثاكيلعفلتخيالفهمعنباعيابهللالوسرمعسانلالوقيفكعيابأكديددمأ:بلاط
،قباسلاعجرملا،يدرواملا،185–181:ص،قباسلاعجرملا،ينالقابلا،83–81:ص،قباسلاعجرملا،ينيوجلا:نملكمامإلاطورشيفرظن49
14–15.
نمكلذكو،انركذامفلاخيلعفالولوقاهيففلسلانمدحأنعلقنيملوعامجإلالئاسميفءاملعلااهدعدقو":يوونلاهنعهلقناميفضايعيضاقلالاق50
.269:ص،ضايرلا،ةبيطراد،ةعامجلاوةنسلالهأدنعىمظعلاةمامإلا،يجيمدلاهللادبع:رظنا.راصعألاعيمجيفمهدعب

.269:ص،قباسلاعجرملا،يجيمدلاهللادبع51
.قباسلاعجرملا،شيرقريغيفرمألانوكينأءافتناهبدارملاامنإوددعلاةقيقحثيدحلااذهيفدارملاسيلو:رجحنباظفاحلالاق52
.http://www.islamweb:بيومالسإعقوم:اهنمةديدععقاوميفةيتوبكنعلاةكبشلاىلعرفوتم،دمحأهاور53
ةقرازألامهقرفنمو،هنعهللايضربلاطيبأنبيلعىلعجرخنممهنأبجراوخلالحنلاوللملاهباتكيف،)ميركلادبعنبدمحم(يناتسرهشلافرعي54
ىلعجورخلانوريورئابكلاباحصانورفكيوامهيلعهللاناوضرنامثعويلعنمنوأربتيجراوخلاو،ةبلاعثلاوةيضابألاوةدراجعلاوةيرفصلاوتادجنلاو
.107:ص1999،توريب،ةيلمعلابتكلاراد،لحنلاوللملا:رظنا.ًابجاواًقحةنسلافلاخاذإمامإلا

فلاخاذإهعلخنكميفةليسوفعضأواًددعلقأوهذإةمامإلايلوتيفيشرقلاىلعيطبنلاميدقتبىرييذلا،ةلزتعملاخويشنمرمعنبرارضلثم55
."يشرقلاىلعيطبنلاميدقتنوزيجيالمهنأالإ،يشرقريغيفةمامإلااوزوجنإو–مهروهمجيأ–ةلزتعملاو"لحنلاوللملايفيناتسرهشلالاقو.ةعيرشلا
.323:ص،قباسلاعجرملا،يناتسدركلااًضيأرظناو،ةقباسلاعجارملا

.قباسلاعجرملا،يجيمدلاهللادبع56
،يبرعلاركفلاراد،ةيهقفلابهاذملاخيراتودئاقعلاوةسايسلايفيمالسإلابهاذملاخيراتهباتكرظنا،ةرهزوبأدمحمخيشلاو،فالخباهولادبعخيشلاك57

.78:ص
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يفاًماتاًرثأسوفنلايفهردقمظعوبسنلافرشلنأل":طرشلااذهريربتيفيناتسدركلالوقيكلذلثميفو58.هتلعتلازدقو
59."دايقنالاوةعاطلالذبواهعامتجاوءارآلاعمج

نملوطيدقنمزدعبالإةمدقتمةلزنملانيالوًالهأنوكيالناسنإلانأىلإبهذيميلسلاقطنملانإف60،غولبلاطرشنعامأ
رمعنبهللادبعلاق.رمألايلوتللهأهنأوهحاجنوهقدصبسانلادنعودهاعلامكاحلادنعفرعيفماعلانأشلايفةكراشملا
ينضرعو،ينزجيملف،ةنسةرشععبرأنباانأولاتقلايفٍدحأمويملسوهيلعهللاىلصهللالوسرينضرع"هنعهللايضر
الهنأامك.ماعلانأشلاةسرامملءرملاهنمقلطنييذلانسلاوهغولبلاناكف61."ينزاجأف،ةنسةرشعسمخنباانأوقدنخلاموي
الوسانلانوؤشيففرصتلاكلميالهسفنةصاخيففرصتلاكلميالنمف،غولبلانودوهنمفرصتملعلالهأدنعحصي
امموهو،لقعلاطرشناكغولبلاطرشلثمو62.مامإلايفغولبلاطارتشاىلإةنسلالهأعيمجبهذدقو.مهرمأهيلوتحصي
.سانلافوفصيفاًمدقتمنوكيفيكودهعللًالهأنوكينأهلقعدقفنمبفيكذإاًضيأميلسلاقطنملاهمتحي

يفنيملسملافوفصيفةمدقتملاةناكملاغلبيلنكيملناسنإلانأحضتي،لقعلاوغولبلاومالسإلاىلإقبسلاطورشىلعةوالعو
عرولالهأنمهنأورئابكلابنتجينممهنأبسانلانيبهراهتشابققحتتناسنإلاةلادعو.ًالدعنكيملاذإةدشارلاةفالخلاةرتف
تبثتو63.قسفلاةلادعلاضيقنو.عرشلافلاختالاميفهيفايحييذلاعمتجملاةفاقثوبادآيعارينممهنأوةنامألاوقدصلاو
64."اهيفىفكاهبهيلعءانثلاعاشوملعلالهأنيبهتلادعترهتشانمف":يوونلالاق،ةرهشلاوةعمسلابناسنإلاةلادع

ةتسلاةباحصلاورمعف.ًالهاجناكنإنيملسملافوفصيفةمدقتمةلزنمغلبيالوًالهأنوكيالصخشلانأاًحضاوودبياًريخأو
.داهتجالاوملعلالهأنماوناكفهئدابمومالسإلاحوربةفرعماوبستكاهنممهبرقوملسوهيلعهللاىلصيبنللمهتبحصمكحبو
نمرخآقيرفبهذ،رخآبناجنمو65.داهتجالاغلبمملعلانمغلبدقنوكينأةفيلخلايفطرتشيءاملعلابلغأدجنكلذبو
مهتعجارمنكمينمنيدهتجملاءاملعلانمهعمناكاملاطداهتجالالهأنمةفيلخلانوكينأطارتشامدعىلإءاملعلا
ملطقفمهف،ًالهاجاًيمأةفيلخلانوكينأزاوجينعيالقيرفلااذهدنعةفيلخلايفداهتجالاطارتشامدعنأرهظيو66.مهئاتفتساو
67.ملعلاتاجردىلعأيهوايتُفلاوداهتجالاةجردىلإلصينأاوطرتشي

دحأىلإةفيلخلادهعمدعةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجتنمظحالي:ةفيلخلاةبارقيوذنمهلدوهعملانوكيالأ)ب
دهجنمتولأامهللاوينإف؟مكيلعفلختسانمبنوضرتأ":لاقرمعفلختساامدنعركبوبأف،بألاوأخألاوأنبالاكهئابرقأ
ةباحصللهرايتخادنعرمعنأامك.يدعينبنمناكلب،ركبيبأةريشعميتينبنمرمعنكيملف"ةبارقاذتيلوالويأرلا
صاقويبأنبدعسوفوعنبنمحرلادبعو،فانمدبعينبنماناكنامثعويلعف،مهيفهتبارقيوذنماًدحألخديملةتسلا
ديعسهمعنبادعبتسارمعنأدرولب.ميتينبنمناكهللاديبعنبةحلطو،دسأينبنمماوعلانبريبزلاو،ةرهزينبنماناك
وهوهللالوسرىفوتنمموهف،هبحرصيذلارايعمللاًقفو،رمألايلوتلًالهأهنوكنممغرلاىلعليفننبورمعنبديزنب
هيلعراشأنمرهنورمعنبهللادبعهنبادعبتساامك،مالسإلاىلإقبسلالهأنموةنجلابنيرشبملادحأهنأامك،ٍضارمهنع
68.كلذب

نوؤشيلوتوةرامإلايفثراوتالهنأبمهيلعهللاناوضرةباحصلاوباطخلانبرمعوقيدصلاركبوبأمهفرهظيكلذبو
ةيواعمددرتنمةدشارلاةفالخلاةرتفيفمهفلااذهرارقتساحضتيامك.ةوخألاىلإوأءانبألاىلإءابآلادهعيالف،مكحلاوةلودلا
لقندقو.مالسإلايففرعيملثدحمرمأىلعلبقمهنألديزيهنبالةعيبلاذخأيفرمألائدابيفهلاجعتسامدعونايفسيبأنب

.69:ص،1988،توريب،ثيدحلارصعلا،مالسإلايفمكحلاماظن،ىسومفسويدمحم58
عاديإ،ةرهاقلا،ثارتللةيرهزألاةبتكملا،مالكلابيذهتحرشيفمارملابيرقت،يناتسدركلاميسودمحمخيشلاةيشاح)يجدننسلارداقلادبع(يناتسدركلا59

.323:ص،1:ج،2009
ركذلانيبكرتشموهاماهنمملعلالهأاهنيبةرهاظتامالعهلوةيرمقةنسرشعةسمخبلاغلايفوهوفيلكتلانسءرملاغولبدنعققحتيغولبلاطرشو60
ةيعرشلافيلاكتللًالهأيبصلانوكيلرغصلادحيهتنيغولبلابو.لمحلاوضيحلاكىثنألابصتخياماهنمو،ةناعلارعشروهظوهوتابنإلاومالتحالاك،ىثنألاو
ْمُهْنِمْمُتَْسنآِْنإَفَحاَكنلااوَُغلَباَِذإىٰتَحىَمَاَتيْلااُوَلتْباَو:ىلاعتهللالوقل،دشرلابالإعفترتالاهنإفةيلاملاةيالولاادعهنسببسبهيلعتناكيتلاةيالولاهنععفترتو
.www.islamweb.net،بيومالسإعقوم،ىوتفلازكرمرظنا.]6:ءاسنلا[ْمَُهلاَوَْمأْمِهَْيِلإاوُعَفْداَفًادْشُر
.قباسلاعجرملا،ملسمويراخبلا.هيلعقفتم61
:ص،عبارلاءزجلا،قباسلاعجرملا."ريغصلاةمامإاوزاجأمهنإفةعيشلاالإغلبيمليبصةمامإالوةأرماةمامإزيجيدحأنيملسملانمسيلنأمزحنباىري62

110.
اًدايقناوةوهشللاًميكحتتاركنملاىلعلابقإلاوتاروظحملاباكترابةوهشلاهيفعباتامامهدحأنيمسقىلإةلادعلاهبلوزتيذلاقسفلايدرواملامسقدقو63
لاقدقف.قسافلةفالخلاداقعنامدعىلعنوقفتمملعلالهأو.25:ص،قباسلاعجرملا،يدرواملا.داقتعالابلصتمرمأوهوةهبشبهيفقلعتامرخآلاو،ىوهلل
فيكوةمامإللحلصيالقسافلانإ":يرشخمزلالاقةلادعلاطارتشاىلعةلالدلايفو."قسافلةفالخلادقعتنأزوجيالهنأيفةمألانيبفالخالو"يبطرقلا
.322،قباسلاعجرملا،يناتسدركلا:رظنا."ةالصللمدقيالوهربخلبقيالوهتعاطبجتالوهتداهشوهمكحزوجيالنماهلحلصي

.301:ص،لوألاءزجلا،ضايرلا،1415،رثوكلاةبتكم،يواونلابيرقتحرشيوارلابيردت،يطويسلانيدلالالج64
مامإلانوكي"ينيوجلالاقو."عرشلامولعيفىوتفلاوداهتجالاةبترلاننملالإدقعنتالىربكلاةمامإلانأىلعقافتالااولقنءاملعلانإ"يبطاشلالاق65
ةجردىلإلصينأىلعاوصنوملعلالهأنمريثكبهذرمألااذهىلإو."فالخكلذطارتشايفرثؤيملونيتفملاتافصاًعمجتسمنيدهتجملاغلبماًغلاباًدهتجم
.هالعأعجارملاهذهركذقبس.مهريغونودلخنباوءارفلاىلعيوبأو،يدرواملاك،داهتجالايفيضاقلا

ناكاذإف،ٍفاكهيفملعلالهأةعجارمىلإيعادلاعرولالب،ةرورضةمامإلايفهنمدبالاممداهتجالاةبترتسيل"هنأبلوألاقيرفللاًضراعممزحنبالاق66
داهتجالالوصحرذعتبقيرفلااذهجتحاو.هنامزلهألضفأعابتابهفرعيوأهرظنبعرشلامكحفرعينأنيبقرفيأفعرشلاقفوىلعةمامإلابيترتدوصقملا
.قباسلاعجرملا،مزحنبا.ةنمزألاعيمجيفدحاوصخشيفطورشلاةيقبعم
.251:ص،قباسلاعجرملا،يجيمدلاهللادبع67
.ةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجتبلطميفعجارمنمهركذقبسامىلإرظنا68
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نيباًماتاًضراعتكانهنأعقاولا":هللاهمحريروهنسلالوقياذهيفو69.رمألااذههيلعةباحصلاءانبأناركننوخرؤملا
ديلقتبنيملسملاةحلصمهباًدوصقمرمعرايتخاناكامنيبف،ًالثمةيواعمهيبأةطساوبديزينييعتنيبورمعلركبيبأرايتخا
،اهيفًايثارواًكلمةفالخلالعجبةيومألاةرسألاحلاصمهبدصقديزينييعتنإف،مهئابعأبمايقلاىلعردقأوهنمىلإمهتيالو
اهنأةقيقحلاويروصفالختسافةيناثلاةلاحلاامأ،ينوناقلاىنعملابفالختساو،ًايقيقحاًرايتخانوكتيتلايهىلوألاةلاحلاف
70."ةثاروتناك

زوجيالهنأيفمالسإلالهأنمدحأنيبفالخالهنأمزحنباىريةرامإلايلوتطورشيفف،ملعلالهأضعبهيلعدكأاماذهو
روتكدلالوقيمكحلاثيروتنعو71.نيرمألاالكاوزاجأمهنإفةعيشلاادعاميفُغلبيملنملزوجتالاهنأيفالو،اهيفثراوتلا
مكحلاماظنةعيبطعمضقانتتاهنألاهتيعرشبلاقوأاهحابأ-ملعناميف–ءاهقفلانماًدحأىرنال":يودبلاليعامسإ
يتلاةثارولاىلعموقتالاهنإةيورسكالوةيرصيقتسيلمالسإلاةلود":73يواضرقلافسويروتكدلالوقيو72."يمالسإلا
تاراقعلانوثراوتيامك-دادجألانعدافحألاوءابآلانعءانبألاهثراوتيةرسأنمعرفوأةدحاوةرسأيفمكحلارصحت
ءابآنمانيأرمكفةرورضلابثروتاللئاضفلاوةمكحلاوملعلانإ.اًقالخأمهدسفأوًالوقعسانلالضأاوناكنإو–لاومألاو

هليلخلىلاعتهللالاقو74.)ٌنيِبُمِهِسْفَنلٌِملاَظَوٌنِسْحُماَمِِهتٰيرُذنِمَو(:قاحسإوميهاربإنعهللالاقدقونيدسافءانبأونيحلاص
75.)َنيِِملاٰظلايِدْهَعُلَانَيَالَلاَقيِتٰيرُذنِمَوَلاَقًاماَِمإِساٰنِللَُكلِعاَجيِنإ(:ميهاربإ

ىلعملعلالهأدكأيتلاةيساسألادعاوقلادحأىروشلادعت:هيلإدوهعملاصخشيفيأرلالهأضعبةراشتسابةفيلخلامايق)ـج
رومألابرقأىلإلصوتللملعلاوةربخلايوذنميأرلاعالطتسايهىروشلاو76.اهيلعموقيمالسإلايفمكحلاماظننأ
مهنمراصنألاونيرجاهملانمةباحصلانماًددعراشتساهنعهللايضرقيدصلاركبابأدجنرمعلدهعلانأشيفو"77.داشرلل
دنعراشتساهنألقنيملفباطخلانبرمعامأ.ريضحلانبديسأوروعألايبأديزنبديعسوفوعنبنمحرلادبعونامثع
ديدحترمأمهلكرتف،مهيلعنيملسملافلتخيالنمممهنأوىروشلاويأرلالهأمهنأىأرهنأبكلذ،ةتسلاةباحصللهرايتخا
رمألارصُحاملضهنفوعنبنمحرلادبعنأحصذإ،ةعقاولاهذهيفىروشلاعابتامدعكلذينعيالو.رمألاةيالولمهدحأ
نعسابعنبانعيوردقو78."مونريثكبضمتغيالنهلايلبمايأةثالثكلذيفىعسوامهيفسانلاريشتسي"يلعونامثعنيب
ةعيبال"ةياوريفو،"ةروشمنعالإةفالخالهنأ":هلوقةباحصلارضحمبهلةبطخرخآيفهنعهللايضرباطخلانبرمع
ملهنأدهاعلاةفيلخلافرعياهبف،ةيمهألاةياغيفٌرمأةيكزتلاوحيشرتلاىلعةقباسلاةراشتسالانأىرنو79."ةروشمنعالإ
حرصينألبقهرايتخابمهلوبقونيملسملاىضرىدماهلالخنمفشتسيامك،هيلإدوهعملايفيأرلالهأهاريامعذشيوأدرفني
.هيلإدوهعملامسابمهل

اهيلعينُبيتلاىرخألاسسألاءوضيفىرجُتنأدبالاهنمةياغلاققحتتواهرامثبىروشلايتأتيكلهنأ،اًريخأديكأتلاردجيو
هفعضبناوجةروشملاويأرلالهأفرعيفبرُجوماعلانأشلايلوتهلقبسنممحشرملانوكينأ:ًالوأبجيذإ،فالختسالا
ًالخدمدعيرمألااذهنألكلذو،ًانباناكنإاميسالمكاحلاةبارقيوذنمنوكيالأ:اًيناث.ةقباسلاهتريسلالخنمهتوقو
ىضربدهعلانرتقينأ:ًاثلاث.اهتيمهأوىروشلاةيلعافىلعسكعنياممحصنلايفقدصلامدعوأفوخلاوأقافنلاوأةلماجملل
ىلعةمألاقفاوتملنإهبذخؤيالألمتحملانمنأو؛حيشرتدرجمهرايتخانأبمكاحلاكاردإنإكلذ،مهتقفاومونيملسملا
.نيملسملاةيبلغأهيلإبهذيفوسامىلإاًقبسميدهتسياهبذإ،اهتيمهأوىروشلاةيلعافىلعسكعنيفوس؛هيلإدوهعملا

ةئيبلاهذه.مكاحلليسفنلاعوضخلانعيأرلالهألالقتسانمضتيتلاةيرحلاةئيبأشنتدقةقباسلاسسألاءوضيفهنأىرنو
ركبيبأىلعلخديهللاديبعنبةحلطتلعجيتلايهةئيبلاهذهف.نيدشارلاءافلخلادهعيفةرفوتمتناكىروشللةحلاصلا
قحالتنأومهبالخاذإهبفيكو،هعمتنأوهنمسانلاىقليامتيأردقورمعسانلاىلعتفلختْسأ":هللوقيوقيدصلا
80."؟كبرب

ركبيبأنبنمحرلادبعلوقيرمألااذهيفو،قيدصلاركبيبأنبنمحرلادبعو،رمعنبهللادبعو،ريبزلانبهللادبع،يلعنبنيسحلا:كلذركنأنمم69
املك،ةيلقرِهاهولعجتنأنوديرتمكنكلو،دمحمةمألامتدرأرايخلاام،!ةيواعمبذكوناورمايهللاوتبذك":ةيواعمنبديزيلةعيبلاذخأينأدارأامدنعناورمل
.492–491:ص،قباسلاعجرملا،ريثألانبا،55ةنسثداوحرظنا."لَقرِهماقلَقرِهتام
.130:ص،قباسلاعجرملا،يروهنسلاقازرلادبع70
.167:ص،قباسلاعجرملا،مزحنبا71
.54:ص،قباسلاعجرملا،يودبلاليعامسإ72
.3536:ص،2001،قورشلاراد،مالسإلايفةلودلاهقفنم،يواضرقلافسوي73
.113:ةيآلا،تافاصلاةروس74
يئدبموه)يجيلخلانواعتلاسلجميأ(سلجملانادلبيفدئاسلايثارولاماظنلاىلع"هضارتعانإفسويلاةفيلخفسويروتكدلالوقيو.124:ةيآلا،ةرقبلا75
يفنمألاوأةيمنتلاقيقحتيفةينمزبقحربعماظنلااذهقافخإىلإاًرظنيلمعكلذكانضارتعاو،ةيرشبلاوةيوامسلاميقلالكعمضراعتتةثارولانأل
.31:ص،2011،توريب،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،ةيبنجألاىوقلاوطفنلاوةثارولاثلثميفيجيلخلانواعتلاسلجم،فسويلاةفيلخفسوي."ةقطنملا

يفمكحلاماظن،يمساقلارفاظ:رظنا.ىروشلاو،ةاواسملاو،ةلادعلاو،ةيرحلايهاهيلعموقيمالسإلايفمكحلاماظننأملعلالهأىرييتلادعاوقلانم76
.63:ص،1974،سئافنلاراد،خيراتلاوةعيرشلا

ةعيرشلايفىروشلاأدبم،يودبلاليعامسإرظنا،"اهبرظنلاةلاجإونيرخآلاءارآىلعفرعتلادعبباوصلاجارختسا"اهنأباًضيأىروشلافيرعتنكميو77
.7:ص،1994،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،ةيمالسإلا

.193:ص،13:ج،مامإلاسانلاعيابيفيكباب،ماكحألاباتك،يراخبلاحيحصيفيرابلاحتف78
.قباسلاعجرملا،يريطملامكاح:رظنا،نيحيحصلاطرشىلعحيحص79
،مظنملرظنا،ركبيبأىلعاولخدموقللوقلانأيزوجلانبادنعدروو.307:ص،قباسلاعجرملا،ريثألانبا،355:ص،قباسلاعجرملا،يربطلا80
.126:ص،قباسلاعجرملا
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ةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجتنمصلختسُتيتلاسسألانمو:هيلإدوهعملابمهاضرونيملسملابلغأةقفاوم)د
رمعراتخااملقيدصلاركبابأنأدرودقف.مهلةفيلخلانمهاركإوأرابجإنودنيملسملابلغأةقفاومبةفيلخلارايتخانارتقا
درف"اوعيطأوهلاوعمسأف،باطخلانبرمعتفلختسادقينإو"هلوقو،"؟مكيلعفلختسأنمبنوضرتأ":لاقفنيملسمللجرخ
هعيابفنامثعراتخافثلاثلامويلاءاهتناعمنيملسمللجرخفوعنبنمحرلادبعنأحصو،"انعطأوانعمس"دجسملايفنم
املف،هيلعنوملسملاعمجألهلأسف،ًابئاغناكرمعمهراتخانيذلاةتسلادحأهللاديبعنبةحلطنأدرودقو،نوملسملاهعيابو
.نامثععيابو،هيلعاوعمجأامعبغرأالتيضر:لاق،معنليق

كلذدعبةباحصلاةعيببلبهلركبيبأدهعبةفيلخحبصيملرمعنأىريهللاهمحرةيميتنباف،اًضيأملعلالهأهمهفاماذهو
ملوركبيبأدهعاوذفنيملمهنأردقولو،هوعاطأوهوعياباملاًمامإراصامنإركبوبأهيلإدهعاملرمعكلذكو":لوقيفمهاضرو
)ركبابأيأ(هوعيابهعمةفئاطورمعنأولو"ةباحصلاروهمجةقفاومبوجونأشبةيميتنبالوقيو81."اًمامإحبصيملهوعيابي
ةكوشلاوةردقلالهأمهنيذلاةباحصلاروهمجةعيابمباًمامإراصامنإو82،كلذباًمامإرصيملةعيبلانعةباحصلارئاسعنتماو
امهبنيذلاناطلسلاوةردقلالوصحدوصقملانإفةيالولادوصقميفحدقيالكلذنأل،ةدابعنبدعسفلخترضيملاذهلو
اًمامإرصيملنامثع":ةيميتنبالوقينامثعةعيبنعو83."كلذىلعروهمجلاةقفاومبلصحدقكلذوةمامإلاحلاصملصحت
84."..هلسانلاةعيابمبلبمهضعبرايتخاب

نيرثكألاةقفاومبالإةكوشلاموقتالو...ةكوشلامايقداقعنالاًءادتباطورشنإف":ةمامإلاداقعنايفيلازغلادماحوبأمامإلالوقيو
دهعبدقعنتامنإو،دهعلاسفنبهيلإدوهعمللدقعنتالةمامإلا":ءارفلاىلعيوبأيضاقلالوقيو85."نامزلكيربتعمنم
اهنأل،ةمأللاهموزليفطرشهتعيبلرايتخالالهأاضرنأىلإةرصبلالهأءاملعضعببهذ"يدرواملالوقيو86."نيملسملا
87."مهنمرايتخالالهأاضربالإمهمزلتملفمهبقلعتيقح

نأةجحب،هيلإدوهعملاىلعمهتقفاومونيملسملااضرطارتشامدعنمملعلالهأضعبهيلإبهذامعمقفتنال،رخآبناجنمو
يتلاونيدشارلاءافلخلادهعيففالختسالاةبرجتحوضوعميأرلااذهقفاوتمدعل88،ققحتمهللانمهفوخوةماتمامإلابةقثلا
لوبقىلعاًقلعماًحيشرتالإناكامهدعبرمألايلينملامهنملكدهعورمعوركبيبأنيدشارلانيتفيلخلانأًايلجرهظت
ةقثللوةنسحلاةينللكرتتالمكحلانوؤشف،ةحلصملاوةسايسلانسحتايضتقمنعديعبهنأبدودرمءالؤهلوقنأامك.نيملسملا
نوؤشبموقيللهأريغصخشبيتأتدقيتلاةبارقلاوأةوبألاةفطاعىلإهريغكليميوموصعمريغرشبمكاحلاف،اهدحو
89.ةمألا

:دهعلاةيالووفالختسالانيبزييمتلا:اًيناث
نيبقورفلانيبننأاهيلعينبيتلاسسألامهأانّيبوةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجتانضرعنأدعباننكمي
:يتأياميفلثمتتيتلاو،ةرصاعملاةيكلملالودلايفدهعلاةيالووفالختسالا

يفدهعلاةيالوفالخب،هراتخيوأهيكزينموهفهدعبدهعلايلينمرايتخايفرودةفيلخللنوكيفالختسالابولسأيف.1
لودلانمريثكيفف،دهعلايلورايتخايفرودمكاحلاوأكلمللنوكينأةرورضلانمسيلف،ةرصاعملاةيكلملالودلا
ددحموهاملاًقفوشرعلاثراوتطخىلعلوألابيترتلايفيتأينمدهعللًايلوىمسيو،يئاقلتٍبولسأبرايتخالامتيةيكلملا
صنت،لاثملاليبسىلع،2011ماعلةيبرغملاةكلمملاروتسدنم)43(ةداملاف.شرعلاثراوتنوناقيفوأروتسدلايف
مث،سداسلادمحمكلملاةلالجةيرذنمربكألاركذلادلولاىلإةثارولابلقتنتةيروتسدلاهقوقحوبرغملاشرع"نأىلع
ملنإف.ًانسربكألادلولاريغهئانبأنمرخآدلوهلاًفلخهتايحديقكلملانيعاذإادعام،اوبقاعتاماذكهواًنسربكألاهنباىلإ
ةقباسلاطورشلاوبيترتلاقبطهنباىلإمثروكذلاةهجنمهئابرقأبرقأىلإلقتنيكلملاف،كلملاةيرذنمركذدلونكي
بولسألاىلإةيكلملاابوروألودونابايلاوةيندرألاةكلمملايفشرعلاثراوتتاعيرشتبهذتبرغملاامكو90."ركذلا
91.دهعلايلوةيمستيفماعلصأكيئاقلتلا

امدنعامهمكحةرتفرخاوأيفناكىروشلاباحصأةتسللرمعدهعورمعلركبيبأدهعنأاندجوفالختسالابولسأيف.2
صخشلاةيمستامنيب.يسوجملاةؤلؤليبأنمهنعطدعبرمعلةيقبتملاةليلقلامايألايفو،توملاضرمبقيدصلاركبوبأرعش

.142143:ص،قباسلاعجرملا،ةيميتنبا81
.ةمألاةقفاومبوجونأشيفهتبسانملهاندروأانكلو،ركبيبألةعيبلاةبسانميفانهةيميتنبالوقءاج82
.قباسلاعجرملا،ةيميتنبا83
.قباسلاعجرملا،ةيميتنبا84
.45:ص،قباسلاعجرملا،يودبلاليعامسإ:رظنا85
.36:ص،قباسلاعجرملا،)ىلعيوبأيضاقلا(ءارفلا86
.19:ص،قباسلاعجرملا،يدرواملا87
.قباسلاعجرملا88
.147:ص،قباسلاعجرملا،يراصنألاديمحلادبع89
ةميسرلاةديرجلا،داليملل2011ويلوي29قفاوملاةرجهلل1432نابعش27يفرداصلا91،11،1مقرفيرشريهظ،2011ماعلةيبرغملاةكلمملاروتسد90
.2011ويلوي30خيراتب59641:ددع
نيناوقلاةعوسوم،ةيمشاهلاةيندرألاةكلمملاروتسدنم)28(ةداملاكلذكرظنا.هالعأثحبلااذهنم3مقرشماهرظنانابايلاوابوروألودتاعيرشتنأشب91
1245.2:ص،ثلاثلاءزجلا،ةيندرألاةمظنألاو
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يفف،هتافوبرقباًنرتقمسيلوكلملامكحتايادبيفبلاغلايفنوكيةيكلملاةمظنألاتاذلودلايفدهعللًايلوهنييعتوأ
امكتيوكلاةلوديفو،كلملاةعيابمنمرهشلالخدهعلايلورايتخامتي،اًقحالىرنفوسامك،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
.مكحلاريمألاىلوتنمماعلالخمتي،ىرنفوس

يلونوكينأةيكلملالودلابلغأيفشرعلاثراوتةمظنأزيجتامنيب،ريغصلاىلإدهعلازوجيالفالختسالابولسأيف.3
.يصووأةياصوسلجمدشرلاغلبيىتحٍذئدنعهتاصاصتخاىلوتيواًمكاحوأاًكلمهبىدانينأزيجتلب،اًريغصدهعلا
ةرشعينامثمتأىتمدشرلانسكلملاغلبي"نأىلعصنت،لاثملاليبسىلع،ةيمشاهلاةكلمملاروتسدنم)ز/28(ةداملاف
دقنوكييذلاةياصولاسلجموأيصوكلملاتايحالصسرامينسلاهذهنودوهنمىلإشرعلالقتنااذإف،ةيرمقةنس
92."...ةيماسةيكلمةدارإبنيع

الوثراوتلاىلعساسألايفيكلملاماظنلاىنبينيحيف،هتبارقيوذنمدحأىلإةفيلخلادهعيالفالختسالابولسأيف.4
ىمسيةيكلملالودلابلغأيفو.ةثارولاقيرطنعشرعلادنسمىلإةلودلاسيئريتأيملنإيكلمٍماظنكفنصينأنكمي
.دهعللًايلوهلةبارقلاةجرديفبرقألاصخشلاوأكلملادلو

اممهلمهتعيابموهيلعنيملسملابلغأةقفاومبهدهعبدهعلايلينملةفيلخلارايتخانرتقينأدبالفالختسالابولسأيف.5
ًايلوىمسينمضفروأرايتخايفاًرودةرصاعملاةيكلملالودلابلغأيفبعشللسيلامنيب،حيشرتدرجمدهعلالعجي
.دهعلل

يناثلابلطملا
اهتجلاعمتاودأونهارلاتقولايففالختسالابولسأليعفتتالاكشإ
هذهنأبدجن،اهلاًقفوهيلإدوهعملاصخشديدحتوةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالابولسأاهيلعينُبيتلاسسألاانّيبنأدعب
فوسو.دهعلاةيالوةمظنأحالصإيفنهارلاتقولايفةبرجتلاهذهنمةدافتسالايفانبغرنإتالاكشإلاضعبريثتدقسسألا
.قيبطتللًالباقفالختسالالعجتةحضاودعاوقعضنمثاهتجلاعملواحنوتالاكشإلاهذهبلطملااذهيفلوانتن

:ةمألاضيوفتلاكشإ-1

دهعلاباموقيملرمعوركبيبأنملكنأو،ةمأللوهةفيلخلارايتخايفلصألانأىلإبهذينمملعلالهأنمنأقبساميفانيأر
ءالؤهطرتشياذل.حيشرتلاوأةيكزتلاوهددحمرمأيفةفيلخللمهنمضيوفتوهءالؤهبلطنأو،ةباحصلانمبلطبالإ
بولسأمادختسانأحصولهنأبىرنو.هتافودعبرمألايلياًصخشاهلحشرينأةفيلخلانمةمألابلطتنأدهعلاةيعورشمل
سلجملوداهنمومويلاةيكلملاةمظنألاتاذلودلايفًالاكشإريثيكلذنإفةمألانمضيوفتلابالإاًزئاجنوكيالفالختسالا
رمألايلينملمكاحلاحيشرتنأو،اهماكحرايتخايفةمألاقحوهماعلالصألالعجيءالؤههاريامنأذإ.يجيلخلانواعتلا
وأديدحتبةمكاحلاةرسألاوأمكاحلامايقنواعتلاسلجملوديفماعلالصألانأنيحيف،ةمألانمضيوفتبالإحصيالهدعب
.ةمألانمٍضيوفتنودهيلعقفاوتلاوأدهعلايلونييعت

رصتقتالو.هدعبرمألايلينمحشرينأبمكاحللةمألاضيوفتىلعلودلاهذهريتاسدصنتنألاكشإلااذهةجلاعملىرنو
تعضوولكلذققحتيو،اهبوعشةدارإنعةربعملودلاهذهريتاسدنوكتنأبجيلبهتاذدحيفصنلاىلعلاكشإلاةجلاعم
لبقنمهيلعقفاوتلادعبروتسدلاردصياهيفودقعلاةقيرطبوأ،بعشلالبقنمةبختنملاةيسيسأتلاةيعمجلاةقيرطبريتاسدلاهذه
.ةمألاهتضترااذإالإنيتقيرطلااتلكيفروتسدلاردصيالكلذبو.مكاحلاوبعشلا

:هيلإدوهعملاةيلهألاكشإ-2

ةفالخلابصنملهتيلهأديدحتوهيلإدوهعملارايتخايفاهنعهللايضررمعوركبيبأنملكهانبتيذلارايعملانأقبساميفانّيب
،ةيمالسإلاةوعدلاءدبباًساسأتطبتراثداوحوتابسانمهاجتاهفقومةجيتنصخشلااذهاهبستكايتلاةلزنملاىلعزكتريناك
مهليبنلاةراشباوقحتساف،هدهميفنيدلارصننممومالسإلاىلإقبسلالهأنممهعيمجبصنملااذهلنوحشرملاناكف
ىفوتنمممهنأبةتسلاةباحصلاهرايتخادنعرمعهبحرصيذلارايعملاقبساميفانيأردقو،ةنجلالهأنممهنأبهحيرصتو
.ٍضارمهنعوهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نعاننامزدعبلةنجلابنيرشبملاةرشعلااهأوبتيتلاةمدقتملاةلزنملانهارلاانتقويفصخشيأءوبتةلاحتسايفلاكشإلازربيو
ىلصلوسرلاىضرلاننموأةنجلابرشبموهنماننامزيفسيلف،ملسوهيلعهللاىلصيبنلادهعنعولوألامالسإلادهم
.هدهميفمالسإلارصننمموأ،نيلوألانيرجاهملانموأملسوهيلعهللا

ًالهأدهعلاةيالولحشرملانوكوهرايعملاةياغف،هتيلآورايعملاةياغنعثحبلايفلثمتيلاكشإلااذهنمجورخلانأىرنو
يفمهيلعهللاناوضرةباحصلاءالؤههلضرعتيذلارابتخالايهليهأتلااذهىلعاهبلدتسييتلاةيلآلاو،بصنملااذهل
امىلإًةيناثعوجرلانكميانهو.ةباحصلافوفصنيبةعيفرلاةلزنملامهتأوبفمهحاجنتفشكةديدعثداوحوىتشتابسانم
الإو،كلذوهفدعسةرمألاتباصأنإف":هنعهللايضرلاقذإ،ةفيلخنوكينألدعسةيلهأنأشبرمعنعحيحصلايفيور
يباحصلااذهجارخإىلإيدؤتةهبشةيأليزينأرمعدارأدقف93."ةنايخالوزجعنمهلزعأملينإف،رمأاممكيأهبنعتسيلف
.ماعلانأشلايلوتيفهلشفقبسدقهنأاًئطخداقتعاللرايتخالاةرئادنم

.2011ماعلةيبرغملاةكلمملاروتسدنم)44(ةداملالاثملاليبسىلعاًضيأرظنا92
.قباسلاعجرملا،يراخبلا93
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ربتخادقنوكينأبكلذودهعلاةيالوبصنميلوتلصخشيأةيلهأفشكيًايعوضوماًرايعمعضواننكميقبسامءوضىلعو
اموأاًيرازواًبصنموأماعلاعاطقلايفاًعيفراًيرادإاًبصنمةبسانمةرتفلىلوتدقنوكينأك،ماعٍنأشلهتسرامملالخنم
دعاسيفوسهنإف،ًالبقتسمدالبلانوؤشةرادإلةيرورضلاتاربخلاصخشلاباسكإيفهتيمهأىلعةوالعرمألااذهف.ههباش
.ةقباسلاهتريسىلعًءانب،دهعلاةيالولحشرملاصخشيفاًميلساًيأراونبينأىلعرارقلالهأكلذكو،ةروشملاويأرلالهأ

ماعليروفاغنسلاروتسدلاهيلعصناموهو،لاكشإلااذهةجلاعملهارناملثاميهنمةدافتسالانكميًالاثمدجنرضاحلاانتقويفو
ثالثنعلقتالةدملىلوتدقحشرملااذهنوكينأطرتشيذإ،ةلودلاةسائرلحشرملايفاهرفاوتبجاولاطورشلانأشب1963

:يفةلثمتملاو،ةيلاتلابصانملاىدحإتاونس

،ةبساحملاناويدسيئروأ،ةيندملاةمدخلاةنجلسيئروأ،ماعلابئانلاوأ،ناملربلاسيئروأ،ايلعلاةمكحملاسيئروأ،ريزو†
؛وأ،ناملربلاماعنيمأوأ،ماعلاعجارملاوأ

؛وأ،روتسدلااذهنم)ا(22ةداملاماكحأهيلعقبطنتينوناقسلجمليذيفنتلاسيئرلاوأ،سيئر†

نويلمةئامنععوفدملااهلامسأرلقيالتاكرشلانوناقلاًقفوةلجسمةكرشليذيفنتلاسيئرلاوأ،ةرادإلاسلجمسيئر†
؛وأ،هلثامياموأ،رالود

ةردقلاوةربخلاهتحنميتلاو،قبسامللثامممجحتاذصاخوأماععاطقيفةرادإوأةسسؤمةيأيفةلثاممةيلوؤسمةيأ†
94.ةيلعافبةسائرلاتايلوؤسموتابجاولمحتلهتلهأوةيلاملانوؤشلاميظنتوةرادإيف

دعاسيفوسلاثملاليبسىلعيروفاغنسلاروتسدلاهطرتشياملةلثاممةبرجتبدهعلاةيالوبصنملحشرملارورمنأكشالو
.ةقباسلاهتبرجتيفهحاجنوهتعمسلاًقفوحشرملااذهاوّميقينأىلعرارقلالهأوةروشملالهأ

اذهنوكيالأةهادبيضتقتةبسانمةرتفلوةقباسةبرجتلدهعلاةيالولحشرملاضوخطارتشانإىلإانهةظحالملاردجتو
ىندأدحكنيثالثلانسغولبنأىرنو،يضاملايفماعلانأشلاكلذةرادإهلىنستفيكالإودشرلانسنوداًريغصصخشلا
طرشنأىرن،رخآبناجنمو.ايلعةيسايسوأةيرادإبصانملهيلوتقبسحشرملايفانطرتشانإاميسالطرشكًابسانمنوكي
نأًايلمعلاحتسيهنودنمفيملعلاليصحتلانمبسانمردقىلعصخشلااذهنوكينأةلاحماليضتقيماعلانأشلاةسرامم
.يروفاغنسلاروتسدلايفاهركذقبسيتلابصانملاكلتلثمىلوتي

مويلاةكلاملارسألاعيمجسيلف،يشرقلابسنلاطرشهريثياموهرخآلاكشأيفثحبنانلعجيهيلإدوهعملاةيلهأنعثيدحلاو
يلاحلاانرصعيفطرشلااذهبوجومدعنمنيرخأتملانمءاملعلانمريثكلاهيلإبهذاميفىرناذل.شيرقىلإاهبسنيفدوعت
مكحودصاقمنماهلدبالاهلكةيعرشلاماكحألانأيفنودلخنباليلحتىلإءالؤهنمريثكلادنتسيو95.لاكشإلااذهلةجلاعم
ةيشرقلاطارتشافمهتملكفالتخاوةعامجلاةقرفتعنموهيشرقلابسنلاطرشنمةمكحلانأو،اهلجألعرشتواهيلعلمتشت
ىلإدرتنأبجيماكحألا"و،مويلافلتخارمأوهو،بلغتلاوةيبصعلانمنامزلاكلذيفةليبقلاهذهلناكامبعزانتلاعفدلتناك
تحبصأو،بلاغلاذوفنلاوةيوقلاةيبصعلانمشيرقلناكامةليوطنورقذنملازدقواًمدعوًابوجوهتلععبتيمكحلاواهللع
96."هتلعتلازدقومويلايشرقلابسنلاطارتشالىنعمالف،اهريغلذوفنلا

:ةقباسلاةروشملالاكشإ-3
اذهنأىلعاندكأواهتيمهأانّيبوةقباستارواشمهتمدقتحيشرتلانأفيكنامثعلةعيبلايفو،رمعىلإركبيبأدهعيفانيأر
ةئيبقلخييذلاوهسسألاهذهدوجوف،فالختسالااهيلعينُبيتلاىرخألاسسألاءوضيفالإهتيلعافققحتتالءارجإلا
سسألاققحتمدعيفنهارلاتقولايفلاكشإلازربيو.مكاحلليسفنلاعوضخلانعيأرلالهألالقتسانمضتيتلاةيرحلا
جورخمدعلامتحابلّغتدقةبيهنممكاحلاهبعتمتيامىلعةوالع،ىرنفوسامك،نواعتلاسلجملوديفبلاغلايفةقباسلا
.ةراشتسالاةيمهأىلعةجيتنلابرثؤيامممكاحلاهببغريامعنيراشتسملايأر

نأىلعصنينأمث،ةحرتقملاهتالاكشإتاجلاعملاًقفو،ًالوأرابتعالانيعبةقباسلاسسألاذخأتنأ،لاكشإلااذهةجلاعملىرنو
:لاثملاليبسىلعءالؤهنمضنمنوكينأك،مهلالقتساىلعنظلابلغيصاخشأةراشتسابمكاحلاموقي

ءالؤهف.ايلعةيرادإوأةيرازوبصانممهدلقتقبسورمعلانمنيتسلااوزاجتنيذلاةمكاحلاةرسألالاجررابكضعبوأدحأ†
؛ةلماجملانعةديعبوةمهممهتراشتسانوكتمكاحلانممهتبارقوةرادإلاوةسايسلانوؤشيفمهتربخومهنسربكمكحبو

ناملربلاةيوضعلاوبختنانمموةموكحلانعمهلالقتساباوفرعنممناملربلايفنييلاحلاوأنيقباسلاءاضعألاضعبوأدحأ†
؛ةرمنمرثكأل

؛عمتجملايفمهتناكمفرعُتنممنييقوقحلانيطشانلاوأةعيرشلاءاملعرابكضعبوأدحأ†

.عمتجملايفةعيفرلاةناكملايوذنمراجتلارابكوأءاهجولاضعبوأدحأ†

.1963ماعلةروفاغنسروتسدنم)19(ةداملانم)g(دنبلارظنا94
لهأضعباهدروأيتلاثيداحألانأبهيأررظنافالخباهولادبعخيشلاو.78:ص،قباسلاعجرملا،يمالسإلابهاذملاخيرات،ةرهزوبأدمحمخيشلاك95
دومحم،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلارصعيفةصاخفورظلتردصدقف،رصعلكيفنيملسمللاًمزلماًماعاًعيرشتدعتاليشرقلابسنلانأشبملعلا
رصعلايفةيعرشلاةسايسلاملعسسؤم"ىمسمفالخباهولادبعخيشلاىلعقلطأدقو.257:ص،2007،يبرعلاركفلاراد،ةيسايسلامظنلا،انبلافطاع
،دمحأمعنملادبعداؤف:رظنا،1930ربمفونيفةاماحملاةلجميفةيمالسإلاةلودلاماظنوأةيعرشلاةسايسلا:ـبنونعملاهباتكنمتاقلحرشنرثإىلع"ثيدحلا
.88:ةحفصشماه،1417،ضايرلا،نطولاراد،مالسإلايفىربكلاةيسايسلاتايالولاوةيميتنبامالسإلاخيش
.69:ص،قباسلاعجرملا،ىسومفسويدمحم96
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ليبسىلعصنيف،مهتراشتسابماقنمءامسأناملربلاىلإمكاحلانمهجوملاهيلإدوهعملاةيكزتةلاسريفركذتنأحرتقيامك
يفصنلاف."دهعلاةيالوبصنمدلقتلانحشرمرقوملامكسلجمىلإعفرنمهبلغأيأربءادتهالاو...نملكةراشتسادعب"لاثملا
بهذامومهراشتسانمددعفشكيويلمعلاعقاولايفةراشتسالاعابتاىلعلديمهتراشتسابمكاحلاماقنمءامسأىلعةلاسرلا
.مهبلغأهيلإ

:هيلإدوهعملاىلعةقفاوملاكلمتيتلاةئفلاديدحتلاكشإ-4
،هلمهتعيابموهيلإقيدصلاركبيبأدهعبةباحصلاىضروهوةفالخللرمعيلوتاهيلعماقيتلاسسألامهأدحأقبساميفانّيب
،تاقفاوملانمنيعونانلتفشكةدشارلاةفالخلاةبرجتنأبظحاليو.هلمهتعيابمومهيلعةفيلخنامثعبةباحصلايضرانّيبامك
ةجيتنكيتأتىرخألاةقفاوملاو،مهمدقتومهتلزنمنوملسملاونورخآلاةباحصلافرعينممةباحصلارابكنمردصتىلوألا
.ةعيابملاوجاجتحالامدعوىضرلايفاًيعقاولثمتتونيملسملابلغأنمهذهردصتوىلوألاةئفلاةقفاومل

ىلإمهقبسلاهؤاضعأاهبستكايتلاةمدقتملاةلزنملاببسبنيملسملانيبتفرعويئاقلتلكشبتلكشتىلوألاةئفلانإظحاليامك
ىلصيبنلاتاوزغبلغأوأعيمجيفمهكارتشاومالسإللمهترصنومهترجهوملسوهيلعهللاىلصيبنللمهتبحصومالسإلا
سانلافاخيالهنأومهتداقوسانلاءاسؤرمهنأبمهراتخانيذلاةتسلاهنعهللايضررمعفصوامكاوناكفملسوهيلعهللا
لحلالهأىمسمملعلالهأاهنمىحوتسانميهةئفلاهذه97.سانلافلتخيفمهنيباميفمهفالتخافاخيهنكلواوماقتسانإمهيلع
.نامزلالهأنمنيربتعملاوأةكوشلالهأوأرايتخالالهأوأ،دقعلاو

مهلضفبنيملسملاةيقبفارتعاوملسوهيلعهللاىلصيبنلابطيحمريغصعمتجميفيئاقلتلكشبتلكشتةئفلاهذهتناكنإنكل
ةحضاوةيلآبددحينأبجيلبةيئاقلتللكرتيالأبجيرمألاف.نهارلاتقولايفةئفلاهذهديدحتيفزربيلاكشإلانإفمهمدقتو
.ءاصقإلامدعوةلادعلاوةاواسملانمضت

وهنهارلاتقولايفمكاحلاحيشرتىلعةقفاوملاكلمتيتلاةئفلارايتخالبولسألضفأنأنمنيرخأتملاملعلالهأضعبديؤنو
طورشعضويفريكفتلانكمملانمنكيملةباحصلارصعيفف":يروهنسلالوقياذهلثميفو98.ةهيزنلاوةرحلاتاباختنالا
ةيباختناةفالخلاتيقبولو،يبنلاةباحصمهنيبخانلانأيهتداسيتلاةلهسلاةركفلانألدقعلاولحلالهأباختناقحةلوازمل
نكميهنأىرنو99.مهديدحتودقعلاولحلالهأرايتخالةددحموةمظنمتاءارجإداجيإةرورضبةمألاترعشلةباحصلاليجدعب
ةباقرو،نيناوقلانسكةفورعملاةيديلقتلاهفئاظوىلعةوالعبعشلانولثميءاضعأمضييذلابختنملاناملربللررقينأ
.دهعلاةيالولحشرملاىلعةقفاوملاةفيظو،اًيلاموًايسايسةموكحلا

:مكحلاثراوتمدعلاكشإ-5
،نيملسمللةفيلخنوكيلمهتبارقيوذنمدحألدهعلامدعنمامهنعهللايضررمعوركبيبأنملكهسسأامانيأرنأقبس
.ملعلالهأهيلإبهذاموهومهيلعهللاناوضرةباحصلاءانبأوةباحصلاهآراموهثراوتلازاوجمدعو

صنتذإ؛انهانثحبطانميهو؛يجيلخلانواعتلاسلجملودكةرصاعملاةيكلملاةمظنألايفعبتموهاميفلاكشإلازربيهيلعو
ءانبأىلإوأهئانبأنيبنممئاقلاريمألاهيمسينمىلإوأ،ربكألانبالاىلإمكحلالاقتناىلعحيرصلكشباهضعبريتاسد
.ثراوتلازاوجمدعنمهيلعملعلالهأقفاوتاموفالختسالاةبرجتعمضراعتيامم،هيخأىلإمهدحأنموسسؤملا

100.ثراوتلازواجتبعصلانماهبةمكاحلارسألالبقنمنواعتلاسلجملوديفثراوتلاةموظنمرارقتساعموىرناننكل

وأءانبألاةقبطىلإمكاحلانممكحلالاقتنايفلثمتملاقيمعلاثراوتلانعداعتبالالالخنمكلذوهنمفيفختلانكمينكلو
الإثراوتلاررقتملنإوةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجتنأيفىأرنمهيلإبهذناملاًدنسدجندقو.ةوخإلاةقبط
يتلاطورشلادحأيشرقلابسنلاناكلب،شيرقنمنيدشارلاءافلخلاعيمجف،شيرقيهةدحاوةليبقراطإيفتناكةفالخلانأ
حمسينكلو،مكاحللاًخأوأاًنبادهعلايلونوكيالأطارتشارمألااذهةجلاعملىرناذل.ةفيلخلايفنيمدقتملاملعلالهأاهطرتشا
نمفيفختكلذيفف.اهنعدعبألاوأةعبارلايهدهاعلامكاحلانمةبارقلاةجردتناكءاوسنيرخآلاةمكاحلاةرسألاءانبأةيلوتب
ةدحلقتنكلو،هتوخإفهيبأىلإمثًالوأهئانبأىلإليميءرملاذإ،بسنألارايتخالايفةيعوضوملاوحنهاجتالاوبسنلاةفطاع
101.ةبارقلاتدعباملكةفطاعلا

.580:ص،قباسلاعجرملا،يربطلا97
،يطارقميدلاماظنلابةنراقملاعممالسإلايفمكحلاماظنلاًساسأاهفصوبىروشلا،يوارهطلايلعيناه،)دقعلاولحلالهأ(ىروشلاسلجمباختنا:رظنا98
.48–34:ص،2006وينوي،30ةنسل2:ددعلا،تيوكلاةعماج،يملعلارشنلاسلجم،قوقحلاةلجم
.119:ص،قباسلاعجرملا،يروهنسلا99

،جيلخلايفةيبعشلاةكراشملاويروتسدلاحالصإلا:باتكنم،يجيلخلانواعتلاسلجملوديفةيسايسلاةكراشملاوةفالخلادعاوق،فلخيداهلادبع:رظنا100
يفاهحاجنىلإدوعيرارقتسالااذهببسنأنيبيهيفو.57–39:ص،2007،تارامإلا،ثاحبأللجيلخلازكرم،ينايشتولوموكاجو،فلخيداهلادبعريرحت
نمتءاجيتلاةيئاقولاةياعرلارسألاهذهلترفوطفنلادئاوعتناكنإف،طفنلادئاوعىلعاهترطيسلةجيتنو،دحاونآيفةيجراخلاوةيلحملاىوقلاةئبعت
تاقالعلاديدحتوعمتجملاقارتخاىلعنواعتلاسلجملوديفةمكاحلارسألاةردقنإف،لالقتسالادعبةيكيرمألاةدحتملاتايالولانمو،لالقتسالالبقايناطيرب
اهمكحرارقتساىلعةظفاحمللرسألاهذهاهتنبتيتلاتايجيتارتسالامهأنمتناكاهميظنتوةنوكملاهرصانعنيبةيلخادلا
يمالعإلافييزتلااهنم،ةقطنملابوعشوجيلخلايفةمكاحلارسألاةقالعيفلالتخالاببستيتلاتاسرامملانمةلمجفسويلاةفيلخفسويروتكدلادرويو
،يلاحلاعقاوللةضراعملاتاوصألاتاكسإىلإيعسلاو،قئاقحلاسمطةلواحمو،رظنلايريصقوسوفنلافاعضنمتاءالولاءارشوينمألابيهرتلاو
.31:ص،قباسلاعجرملا،فسويلاةفيلخفسوي.هتاراشتسابوهحالسبوةيطفنلاهتاكرشبتاعمتجملاهذهتاورثلبهنلاةيلمعهكراشييذلاجراخلابءاوقتسالاو

.19:ص،قباسلاعجرملا،يدرواملا،"دلاولاةلياممىلعثعبياممرثكأدلولاةلياممىلعثعبيعبطلانإ":يدرواملالوقي101
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نيبسفانتلاةرئادنمعسويفوسهتوخإوأمكاحلاءانبأةقبطنيبنمدهعلايلورايتخارظحنأبمعزنأشلااذهيفراثيدقو
.ةلودلارارقتساىلعاًمتحسكعنتدقءالؤهاهبموقيتارماؤموسئاسدنمولخينلرمأوهوةرسألاءانبأنممكحللنيعلطتملا
يلورايتخابولسأىلإىلوألاةجردلابدوعيالمكحللنيسفانتملاعلطتنعمجانلارارقتسالامدعنأبمعزلااذهىلعدرلااننكميو
.اهنزاوتوةماعلاتاطلسلالالقتساونوناقلاوتاسسؤملاةلودموهفمليقيقحلاليعفتلابايغاهنيبنمىرخألماوعىلإلبدهعلا
وأءارزولاسيئروأدهعلايلولاًيجيردتهتايحالصضيوفتوهنسربكوأريخألااذهفعضمث،مكاحلادييفتاطلسلازيكرتف
ببسبرارقتسالامدعنوكيدقامك.عوقولالمتحمبالقنالالعجيدقو،اًعاستارثكأرارقتسالامدعةرئادلعجيناويدلاريزو
ةيضقمكحلالاقتناةلأسملعجييذلارمألاوهورمعلانماًدجةمدقتمةلحرميفصاخشألانمةقبطمكحللنيحشرملانوك
أدبمليعفتيغبنيرمألااذهةجلاعملواذل.رمتسملكشبمكحللعلطتتمهسفنألعجيامم102،ةمكاحلاةرسالادارفألةبسنلابةمئاد
حشرملانسلىلعألادحلاددحينأبجي،رخآبناجنمو،بناجنمةيبعشلاةكراشملاةرئادعيسوتوتاطلسلانيبلصفلا
.لاثملاليبسىلعةنسنيتسنعديزيالثيحبدهعلاةيالول

:ةيلاتلادعاوقلابةقباسلاتالاكشإللانتجلاعمنمجرخنو

بصنملحشرملاةيكزتيفمكاحللةمألاضيوفتىلعةحارصصنييذلااهروتسدعضويفةلودلكبعشكرتشينأ:ًالوأ
.دهعلاةيالو

كلذو،مكاحللةبارقلاتاجردنمةعبارلاةجردلانودنمموأهتوخإوأمكاحلاءانبأنمدهعلاةيالولحشرملانوكيالأ:ًايناث
.قيمعلاثراوتلابنجتل

،ايلعلاةيلاملاوأةيرادإلاوأةيسايسلابصانملادحأةددحمةينمزةرتفلهيلوتدهعلاةيالوبصنملحشرملايفطرتشينأ:ًاثلاث
هتلادعحدقيامبسانلانيبرهتشيوفرعيالأو،ةنسنيتسلازواجتتالأو؛ةيداليمةنس30نعحيشرتلادنعهنسلقتالأو
.ملعلانمردقىلعنوكينأو،)هللاتامرحكاهتناوأ،يصاعملاباكتراك(

هيلإدوهعملاةيكزتباتكيفءالؤهءامسأركذتو،هنعمهلالقتساهنظىلعبلغينمهحيشرتلبقمكاحلاريشتسينأ:اًعبار
.ناملربلاىلإعوفرملا

صاصتخا؛ًايلاموًايسايسةموكحلاةباقرونيناوقلانسيفةيديلقتلاهفئاظوىلعةوالع؛بختنملاناملربلاىلإدنسينأ:اًسماخ
.دهعلاةيالوبصنملمكاحلاحشرمىلعةقفاوملا

لباقفالختسالابولسأنأىرنةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجتتالاكشإةجلاعمنماهانصلختسايتلادعاوقلاهذهب
."دشارلافالختسالادعاوق"ىمسمدعاوقلاهذهىلعقلطنفوسو،نهارلاتقولايفقيبطتلل

يناثلاثحبملا
دشارلافالختسالادعاوقعماهقفاوتىدمويجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالو
تيبثتيفروديداليملارشععساتلانرقلايفةقطنملاخويشىلعايناطيرباهتضرفيتلارحبلاةمالسوحلصلاتادهاعملناك
لحاسلاتارامإخويشعمةندهلاتايقافتااهأدبمناكيتلاو؛تادهاعملاهذهف.ةددحمرسأيفةقطنملانمءازجألاكلتيفمكحلا
رسألاضعبءافتخاةفلتخملماوعلاًقفونكمياهيفو103،بيقنلانودلخاهيلعقلطيامكةيلبقلاتابخنلاةرودتفقوأ؛1820يف
104.اهفالسأثاريمديعتليضاملايفترمضرسأيتأتدقو،اهلحملحتىرخأةديدجرسأزوربوةمكاحلا

هنيعباًمكاحرايتخالايناطيربلخدتبلغألايفينعينكيملكلذنأالإرسألاكلتتتبثتايقافتالاكلتنأنممغرلاىلعو
ملو.اهدارفأدحألةيصخشلاتامسلاةوقساسأىلعةمكاحلارسألاراطإيفلقتنيناكمكحلاف،اهيفهتطلستيبثتوأامٍةخيشمل
هذهاهتدهشيتلالزعلاوتالايتغالاوتابالقنالانمةريبكةلسلسهنهربتاماذهولصألايههنباىلإمكاحلانمةثارولانكت
تيوكلامكحىلعءاليتسالاوحارجودمحمهيوخألريبكلاحابصلاكرابملايتغااهزربألعلنمزلانمةبقحلاكلتيفتاخيشملا
1896.105ماعيف

ةموكحلانميناثلآمساجنبهللادبعخيشلاةبلاطمربخنمنأشلااذهيفلخدتلامدعيفايناطيربةسايسىلعفوقولانكميو
يثارولاماظنلانأيناطيربلاميقملانيبذإ،هلةباجتسالايفايناطيربتددرتهيفو،دهعللاًيلودمحهنبابفارتعالاةيناطيربلا
نوكيامًابلاغو،هفلخينمباختنالخيشلاةافودنعةلئاعلاسلجمعمتجينأوههيلعفراعتملانأو،لحاسلالوطىلعمئاقريغ
يفطروتتالىتحكلذوةنهارلاهتروصىلعرطقيفعضولارمتسينأةيناطيربلاةموكحلاحلاصنمفاذل،مهنيبىوقألاوه
106.اًفيعضاًمكاحدييأت

.53:ص،قباسلاعجرملا،مساجلارداقلادبعدمحم102
.116:ص،1989،توريب،2ط،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،ةيبرعلاةريزجلاوجيلخلايفةلودلاوعمتجملا،بيقنلانودلخ103
لآعلخيوتيوكلايفرومألاتاردقمىلعضاضقناللصرفلانيحتياًيرثًالجرناكيذلاوميهاربإلافسوينأشبنوسكدهدروأاملاثملاليبسىلعرظنا104

يروتسدلاماظنلا،حلاصلاكلملادبعنامثع.1896–1892حابصلاهللادبعنبدمحمخيشلاهلروفغملادهعيفكلذو،اهناكميفهتلئاعوهسفنعضيلحابصلا
.47-46:ص،1989،تيوكلا،تيوكلايفةيسايسلاتاسسؤملاو

عساتلانرقلايفاميسالةقطنملااهتدهشيتلاتالايتغالاوتابالقنالاهذهضعبليصافتةفرعملو.47:ص،قباسلاعجرملا،حلاصلاكلملادبعنامثع105
يفةطلسلاىلعءاليتسالاطامنأ،ةقوترزملاسحالص:اًضيأرظنا.يخيراتلامسقلانمثلاثلاويناثلاءازجألا،قباسلاعجرملا،رميرول.ج.ج:رظنا،رشع
.219–199:ص،1993،ةرهاقلا،يلوبدمةبتكم،ةيبرعلالودلا

.60:ص،1979،تيوكلا،لسالسلاتاذتاروشنم،)1949–1916(رطقليسايسلاروطتلا،روصنملازيزعلادبع106
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دحأةدناسموأهعلخوأاماًمكاحرييغتلاهتحلصمهيضتقتاملاًقفووًانايحأايناطيربلخدتمدعينعيالكلذنإفقبسامممغرلابو
107.مكاحلاىلعبالقناللةرسألادارفأ

ةوقلاوتاطلسلاعيمجتوطفنلافاشتكاذنمتريغتةتغابملاوةوقلالماعىلإةدنتسملاومكحلالاقتنايفةرقتسملافارعألاهذه
.مكحلللوصولليعيبطلاقيرطلايهدهعلاةيالوتحبصأف،مكاحلادييف

نأالإ،يجيلخلانواعتلاسلجملودنمىرخأىلإةلودنمدهعلايلونييعتتاءارجإوطورشفالتخانممغرلابمويلاو
نأىلعًالثمصنتةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفمكحلليساسألاماظنلانم)5(ةداملاف،يثارولايكلملاماظنلاىنبتتاهعيمج
لآلصيفلانمحرلادبعنبزيزعلادبعسسؤملاكلملاءانبأيفمكحلانوكيو.يكلمةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفمكحلاماظن(
109،)..يثارويروتسديكلمةلودلامكح(نأىلعصنتنيرحبلاةكلممروتسدنم)1(ةداملاو108،)ءانبألاءانبأودوعس

روتسدنم)4(ةداملاو110،)يثارويناطلسمكحلاماظن(نأىلعصنتنامعةنطلسيفةلودلليساسألاماظنلانم)5(ةداملاو
ةلودلامكح(نأىلعصنترطقةلودلمئادلاروتسدلانم)8(ةداملاو111،)..ةيثاروةرامإتيوكلا(نأىلعصنتتيوكلاةلود
112.)..دمحنبةفيلخنبدمحةيرذيفويناثلآةلئاعيفيثارو

،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانملكيفدهعلايلورايتخاةيفيكىلعهنملوألابلطملايفءوضلايقلنفوسثحبملااذهيف
ةيبرعلاتارامإلاةلودلةنوكملاتارامإلاىلإريشنامك.اهتاعيرشتاهتنيباملاًقفونيرحبلاةكلممو،رطقةلودوتيوكلاةلودو
وهثحبلايفنامعةنطلسانجاردإببسو.اهبدهعلاةيالوبصنمدوجومدعنممغرلابنامعةنطلساًضيألوانتنسو،ةدحتملا
قفاوتمدعلاحيفاهيلإءوجللابجيةلاسريفهمساديدحتبكلذوهدعبرمألايلينمديدحتيفرودهتافولبقمئاقلاناطلسللنأ
نواعتلاسلجملوديفدهعلايلورايتخاةيفيكنايبلهصصخنفوسيذلابلطملااذه.رمألايلينمىلعةمكاحلاةلئاعلا
.دشارلافالختسالادعاوقعملودلاهذهتاعيرشتقفاوتىدمنعرخآبلطميفكلذدعبثحبللًايرورضهارنيجيلخلا

لوألابلطملا
يجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأ

:ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا:ًالوأ
بسانملاصخشلاهيفنوررقيةلئاعلارابكليرسعامتجالالخنممتيةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفدهعلايلورايتخاناك
عمو113.دلاخهقيقشنييعتودمحمريمألازواجتمتةقيرطلاهذهبو،زيزعلادبعكلملاءانبأربكأًانايحأنوكيالدقيذلاو،ةطلسلل

نمٍلكربعرمتةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفدهعلايلونييعتتاءارجإتحبصأ،ةيذيفنتلاهتحئالوةعيبلاةئيهماظنرودص
ءانبأدحأو،ءايحألازيزعلادبعكلملاءانبأعيمجنمفلأتيو،يكلمرمأبلكشتيزاهجيهةعيبلاةئيهو114.ةعيبلاةئيهوكلملا
هلاًدوهشمنوكينأىلع116،هئانبأحيشرتىلعًءانبكلملاهنيعيزيزعلادبعكلملاءانبأنم115رذعتموأزجاعوأىفوتملك
ددعنإفاًنبا35وهروكذلازيزعلادبعكلملاءانبأددعناكاملو117.ةنسنيرشعونيتنثارمعلانمغلبينأوةءافكلاوحالصلاب
118.اهيفامهنالثميامهؤانبأنكلوةئيهلايفًءاضعأاسيلدهعلايلووكلملاو،اًوضع35يلاتلابنوكينأيغبنيةئيهلاءاضعأ

هموجهوايناطيربنيبوهنيبةمربملاةدهاعمللخيشلاكاهتناببسبهنعاًضوعهاخأنييعتو1867ماعيفنيرحبلاخيشلايناطيربعلخلاثملاليبسىلعرظنا107
،هناكميمساقلادمحمنبدلاخخيشلانييعتو1965ماعيفيمساقلاناطلسنبرقصخيشللنييناطيربلاعلخرظناو.يبظوبأمكاحةدعاسمبةركولاوةحودلاىلع
،)شرتخلاحوتف(،اهنادلس.ج.ج:ةيلاتلاعجارملارظنا.روميتنبديعسهدلاوىلعبالقنالايف1970ماعيفسوباقناطلسللنييناطيربلاةدناسماًضيأرظناو
Basma.90:ص،1992،تيوكلا،لسالسلاراد،1904–1753نميسايسلانيرحبلاخيرات Al-Kiyumi, The Omani Constitution: Critical

Analysis. (MPhil Thesis, The University of Manchester, 2011) 30 https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?
publicationPid=uk-ac-man-scw:164244&datastreamId=FULL-TEXT.PDF,.،سيرلاضاير،)يبرعلاجيلخلا(رمعةلحر،مشاهيلع

.119:ص،صربق–ندنل،رشنلاوبتكلل
.27/5/1412خيراتبرداصلا،90/أ:مقر،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفمكحلليساسألاماظنلا108
.2012يفلدعملا،2002رياربف14يفرداصلا،نيرحبلاةكلممروتسد109
مقريناطلسلاموسرملابجومبلدعملاو،1996ربمفون6خيراتب101/96مقريناطلسموسرمبجومبرداصلا،نامعةنطلسيفةلودلليساسألاماظنلا110

.2011ربوتكا19خيراتب99/2011
.1962ربمفون11يفرداصلا،تيوكلاةلودروتسد111
.2005وينوي8يفهبلومعملاو2004وينوي8يفرداصلا،رطقةلودلمئادلاروتسدلا112
.463–460:ص،2012،يبد،ثوحبلاوتاساردللرابسملازكرم،)ثيدحلاةيدوعسلاخيرات(لخادلانمةكلمملا،يسيلتربور113
،ناكيبعلاةبتكم،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةيميظنتلاةطلسلا،يقوزرملادمحم:رظنا،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفدهعلايلورايتخاتاءارجإيف114

نسحو،2008،ضايرلا،ةقاطلاتاراشتساوتاساردللجيلخلازكرم،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةعيبلاةئيه،ينهجلاديعو،164:ص،2004،ضايرلا
،2009سرام،33ةنسل1:ددعلا،تيوكلاةعماج،يملعلارشنلاسلجم،قوقحلاةلجم،يجيلخلانواعتلاسلجملوديفمكحلاةثارولةمظنملادعاوقلا،ديسلا

.430–427:ص
.زيزعلادبعكلملاءانبأنمةئيهلايفةكراشملامدعنعرذعهلنمرذعتملابدصقيدقوةيلخادلاهتحئاليفوةعيبلاةئيهماظنيفدرواذكه115
.ةرجهلل26/9/1428خيراتبةرداصلا164/أمقريدوعسلاةعيبلاةئيهماظنلةيذيفنتلاةحئاللانم)1(ةداملانم)ًالوأ(ةرقفلا116
.زيزعلادبعنبلعشمريمألاوهةئيهلاسيئر.يدوعسلاةعيبلاةئيهماظنلةيذيفنتلاةحئاللانم)2(ةداملا117
ماطسوزاوفوردبءارمألاودوعسكلملالثمينمنييعتمدعو،زيزعلادبعنبلالطريمألاةلاقتسادعبكلذوًاوضع28ًايلاحةعيبلاةئيهءاضعأددع118

.هللامهمحردومحولولهذو
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ناكولهنأىنعمب119،هتوخإنمنسلايفهيلييذلاهنعبونيوزيزعلادبعكلملاءانبأنمًانسءاضعألاربكأةئيهلاهذهسأرتيو
سأرتياهنيحفسسؤملاكلملاءانبأدوجومدعةلاحيفهنأريغ،ةئيهلاسأرتهنكميالهمامعأنمًانسربكأءانبألاءانبأدحأ
كلملاهحشرينميفيأرلاءادبإاهزربأنمتايحالصلانمديدعلاةئيهلاسرامتو.ءانبألاءانبأنمًانسءاضعألاربكأةئيهلا
120.اًضفروأًةقفاومامإ،دهعلاةيالول

تاءارجإريستو121.كلملاةعيابمخيراتنماًموينيثالثنعديزتالةدميفدهعلايلورايتخامتينأةعيبلاةئيهماظنطرتشاو
ءانبأنمدهعلاةيالولهراتخانمهيفددحيةئيهلاسيئرىلإًاباتكهتعيابملةيلاتلاةرشعلامايألالالخكلملالسرينأبرايتخالا
سيلو122.رمألااذهلهتيحالصىريوطورشلاهيفرفاوتتنمم)يناثلاليجلا(هئانبأءانبأوأ)لوألاليجلا(زيزعلادبعكلملا
هيلعىرجامنأالإ،زيزعلادبعكلملاءانبأءانبأنموهاملاطمئاقلاكلملانبادهعلاةيالولحشرملانوكينأعنميامكانه
.يناثلاليجلانودلوألاليجلاىلعرايتخالارصقيفلثمتينآلاىتحلمعلا

بصنمدلقتينملةررقملاطورشلامهيفرفاوتتنممةثالثىصقأدحبودحاونمرثكأحشرينأكلملليدوعسلاةعيبلاماظنزاجأو
مساعفربيفتكيالكلملانأىنعمب124.اهلمسالاعفروحيشرتلالبقةئيهلاءاضعأعمكلملارواشتينأطرتشاو123.دهعلاةيالو
.هرايتخانأشباهئاضعأعمرواشتينأكلذلبقهيلعبجيلب،ةئيهلاىلإهحشرم

ةئيهللنأريغ،ءالؤهنمدهعلايلوةيمستلقفاوتلاكلملاوةئيهلاىلعف،رمألااذهلدحاونمرثكأحيشرتبماقدقكلملاناكاذإو
125.كلملاةقفاومبنرتقينأبجيحيشرتلااذهنكلو،اًبسانمهارتنمحشرتنأةئيهلاىلعٍذئدنعو،نيحشرملاعيمجضفرتنأ

لكمدقينأبرمألاجلاعو،بصنملااذهلحشرملانأشبقافتاىلإةئيهلاوكلملانملكلصوتمدعيدوعسلاعرشملاضرتفادقو
ءاضعأنمنيرضاحلاتاوصأرثكأىلعامهنملصحينمدهعلاةيالولىمسيو،امهيلعتيوصتلامتيوهحشرمامهنم
.هنييعتبيكلمٌرمأردص،دهعلايلوةيمستتمتاذإف126.ةئيهلا

اموهو،يلمعلاعقاولايفبلغألاىلعاهتاعارممتيملةيلخادلاهتحئالوةعيبلاةئيهماظننملكاهيلعصنيتلاتاءارجإلاهذه
،دهعللاًيلوفيانريمألارايتخادنع،ةعيبلاةئيهماظنبمازتلالابهتبلاطمو،ةرركتملالالطريمألاتاجاجتحالالخنمحضتي
127.ءارزولاسلجمسيئرلناثًابئاننرقمريمألارايتخادنعو

:تيوكلاةلود:اًيناث
لالخنمبعشللقحيذإ،ملاعلايفةيكلملاةمظنألابلغأاهفرعتملاًديرفًابولسأتيوكلاةلوديفدهعلايلورايتخابولسأدعي
هذهلثمينبتيفلضفلاداعامبرو.هضفروأدهعلاةيالوبصنملريمألاهيكزينمىلعةقفاوملاةمألاسلجميفهيلثمم
أدبمعابتايلاهألاونايعألابلاطاهيفو1921ماعةكرحىلإمكحلاثراوتنوناقويتيوكلاروتسدلايفاهيلعصنلاودعاوقلا
128.ةمكاحلاةرسألادارفأنيبنمريمألارايتخايفىروشلا

دارفأدحأحيشرتبةرامإلابصنمهدلقتنمرثكألاىلعةنسلالخريمألامايقبتيوكلاةلوديفدهعلايلونييعتتاءارجإأدبتو
نعهرمعلقيالأودشرلاولقعلاومالسإلاكدهعلاةيالوطورشهيفرفاوتتنمم،ريبكلاكرابمخيشلاةيرذنمةمكاحلاةرسألا
129.ةيداليمةنسنيثالث

عوضومريغاهيفشقانيالةصاخةسلجيفهيلعتوصيوشقانييذلاةمألاسلجمىلعهتيكزتتمتىذلاحشرملاضرعيو
ةيمهألوهنأريغ131،نيرضاحلاءاضعألاةيبلغأبيتيوكلاةمألاسلجمتارارقذختتنألصألاو130.دهعلايلورايتخا
.سلجملامهنمفلأتينيذلاءاضعألاةيبلغأيفلثمتتةصاخةيبلغأطرتشاروتسدلانإفدهعلايلورايتخاعوضوم

.26/9/1427خيراتب1/135مقريكلملارمألابرداصلا،يدوعسلاةعيبلاةئيهماظننم)15(ةداملا119
.ةيروتسدلاامهماهمءادأىلعاًعمنينثالاوأدهعلايلووأكلملاةردقمدعنالعإاًضيأةعيبلاةئيهتايحالصنم120
.يدوعسلاةعيبلاةئيهماظننم)9(ةداملا121
.يدوعسلاةعيبلاةئيهماظنلةيذيفنتلاةحئاللانم)7(ةداملا122
.يدوعسلاةعيبلاةئيهماظننم)7(ةداملانم)أ(ةرقفلا123
.)1(ةداملانم)أ(ةرقفلا124
.)1(ةداملانم)ب(و،)أ(نيترقفلارظنا125
يدوعسلاعرشملاررقيامكنيرضاحلاءاضعألاتاوصأرثكأىلعلوصحلانأىلإةراشإلاردجتو.يدوعسلاةعيبلاماظننم)1(ةداملانم)ب(ةرقفلا126

نوكتنأاهيلعلوصحللطرتشيالةيبسنلاةيبلغألاف.نيرضاحلاءاضعألاتاوصألةقلطملاةيبلغألاىلعلوصحلانعفلتختيهو،ةيبسنلاةيبلغألاهيلعقلطي
نيرخآاًوضع14ماقو،حشرمحلاصلتيوصتلاباًوضع15ماقواًوضع34رضحولف،نيرضاحلاءاضعألاتاوصأنم%1+50يهتاوصألاةبسن
%1+50ىلإلصتهيلعلصحامةبسننكتملنإو،دهعللًايلوًاتوص15ىلعزئاحلاحشرملاىمسيتيوصتلانع5عنتماو،رخآحشرمحلاصلتيوصتلاب
.نيرضاحلاءاضعألاتاوصأةبسننم

.2013رياربف3خيراتب7349:ددعلا،يبرعلاسدقلاةديرجو،2009سرام29خيراتب12870:ددعلا،ةيتيوكلاسبقلاةديرجرظنا127
.116:ص،قباسلاعجرملا،بيقنلانودلخ128
.تيوكلاةلودروتسدنم)4(ةداملا129
.ةقباسلاةداملا130
.تيوكلاةلودروتسدنم)97(ةداملا131
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دعيامم،ةبولطملاةيبلغألاىلعبصنملااذهلهتيكزتبريمألاماقنملوصحمدعةلاحيتيوكلايروتسدلاعرشملاروصتو
لقألاىلعدارفأثالثةيناثلاةرملايفدهعلاةيالولريمألايكزينأطرتشانأبرمألااذهجلاعف،هلةمألاسلجملبقنماًضفر
بجيلبمهعيمجمهضفرينأسلجمللسيلةرملاهذهيفو132.بصنملااذهلمهدحأسلجملاراتخيف،طورشلامهيفرفاوتتنمم
ةرملايفرارقلاذاختالةبولطملاةيبلغألاىلعروتسدلاصنمدعنممغرلاىلعو.دهعللًايلونوكينممهنيبنمراتخينأ
ةيبلغأيأىلوألاةرملايفروتسدلااهطرتشايتلاةيبلغألاتاذنوكتنأبوجو،قحب،ىرينمءاهقفلانمنأالإ،ةيناثلا
انذاتسأهاريامعمبهذنو133.ةيناثلاةرملايفةيبلغألاهذهرييغتلرربمكانهسيلف،سلجملامهنمفلأتينيذلاءاضعألا
مهومهتفيظومكحبنينيعمءاضعأنيبختنملاءاضعألابناجىلإمضيةمألاسلجمنأ،حلاصلاكلملادبعنامثعروتكدلا
سلجملامهنمفلأتينيذلاءاضعألاةيبلغأطارتشامدعبانلقولف،ةمألاسلجمءاضعأددعثلثىلإلصتدقمهتبسنو،ءارزولا
انهاننأكو،مهريغنودهحلاصلءارزولاتوصنماهبىظحينأروصتملانمف،ةيبسنلاةيبلغألابانيفتكاو،ةيناثلاةرملايف
134.هحورعمىشامتيالوروتسدلاصنعمقفتيالامم،ةمألاسلجمنمسيلوءارزولاسلجمنمةعيابممامأنوكن

ًايلوهنييعتباًيريمأاًرمأريمألاردصأ،سلجملامهنمفلأتينيذلاءاضعألاتاوصأةيبلغأىلعهتيكزتبريمألاماقنملاناذإف
135.دهعلل

الإ،دهعلايلورايتخادنعاهعابتابلغألايفمتةرامإلاثراوتنوناقويتيوكلاروتسدلانملكاهيلعصنيتلاتاءارجالاهذه
.سلجملالحةرتفيفناكذإ،1978ماعيفدهعللًايلوهللادبعلادعسخيشلارايتخاةلاحيف

:رطقةلود:اًثلاث
ريمألاموقياهبجومبيتلاو؛هتثارووةلودلامكحنوناقوروتسدلانم)8(ةداملااهيلعتصنيتلادعاوقلانكتملرطقةلوديف
دارفأنمىوقألانأبةلثمتملاجيلخلاةقطنميفةدئاسلافارعألاف.1995ماعلبقةرقتسم؛هئانبأنيبنمدهعلايلونييعتب
هدلاوفلخيذلامساجنبهللادبعخيشلادجنذإ.اًضيأرطقيفقيبطتللةلباقتناكمكحلاىلعءاليتسالاقحهلةمكاحلاةرسألا
دبعخيشلاىدبأدقو.هيلعهتوخإعامجإمدعيفودبياميفلثمتتيتلاوهمكحةيادبيفةيلخادلاتابوعصلاضعبهجاويمكحلايف
اودحتيناثلآنماًدارفأنأيناطيربلادمتعمللنيبهللادبعخيشلانأامك.هيلعبالقنالابمساجنبةفيلخموقينأنمهتيشخهللا
اًردصمنآلااوحبصألبقنمةطلسلاهنوعزانياونوكيملاًصاخشأنأظحالهنأو،دوعسنبال1921ماعيفمهترايزدعبهتطلس
136.هلةبسنلابقلقلاوجاعزإلل

دبعخيشلابلطلةباجتسالايفايناطيربددرتنمانبرمامميضاملايفنبالاىلإبألانمثراوتلاةدعاقرارقتسامدعرهظيو
دهعلاةيالوةمزألالخنمرهظيامك.ةقطنملايفةدئاسلافارعأللرمألااذهةفلاخملدهعللًايلودمحهنبابفارتعالايفهللا
هللادبعخيشلاهدجىأريذلاهللادبعنبدمحنبةفيلخخيشلاف.يضاملانرقلانمتاينيسمخلافصتنميفةلودلااهتدهشيتلا
137.دهعلاةيالوبهتيقحأىريناكريغصوهودمحخيشلاهدلاوةافولاًرظنهللادبعنبيلعهمعدعبمكحلاىلوتينأمساجنب

ًابئانودهعللاًيلوةفيلخخيشلانوكينأىلعدمحأهنبالمكحلانعيلعخيشلالزانتب1960ماعيفتمسُحهذهدهعلاةيالوةمزأ
.نبالاىلإبألانمثراوتلاةدعاقخسرتملاهنكلو،هتاذتقولايفمكاحلل

ادعليصافتلانمريثكلاىلعصنيماظنلااذهنكيملرطقيفمكحللتقؤملايساسألاماظنلاعضوامدنعتانيعبسلاعلطميفو
يساسألاماظنلاليدعتبماقمكحلاديلاقم1972ماعيفةفيلخخيشلايلوتدعبو138.يناثلآةرسأيفيثارومكحلانأىلعديكأتلا
خيراتنمةنساهاصقأةدملدعملاماظنلااذهديدحتنممغرلابو.نبالاىلإبألانممكحلالاقتناىلعصنيملليدعتلااذهنكل
.ماظنلايفددحملاخيراتلانمتاونسسمخدعبيأ،1977ماعيفالإمتيملنييعتلااذهنأالإ139،دهعلايلونييعتلهبلمعلا
.بصنملااذهيلوتيفهتيقحأىريناكمكاحلاةوخإدحأدمحنبميحسخيشلانأدهعلايلونييعتريخأتببسيفليقو

حبصأفمكحلاةفيلخنبدمحخيشلادلقتامدنع1995ماعيفالإًايمسراهيلعصنيملنبالاىلإبألانممكحلالاقتناةدعاق
هذهخسررطقةلودلمئادلاروتسدلاعضوامدنعو140.بصنملااذههئانبأدحأدلقينأبوريمألاصاصتخانمدهعلايلورايتخا
.هتثارووةلودلامكحنوناقيفوهنم)8(ةداملايفةدعاقلا

.تيوكلاةلودروتسدنم)4(ةداملا132
.168:ص،1968،توريب،ةيبرعلاةضهنلاراد،تيوكلايفيروتسدلاماظنلائدابم،نسححاتفلادبع133
.312:ص،قباسلاعجرملا،حلاصلاكلملادبعنامثعروتكدلاانذاتسأ134
.تيوكلاةلودروتسدنم)4(ةداملا135
.51–50:ص،قباسلاعجرملا،روصنملازيزعلادبع136
Penelope:رظنا137 Tuson, Records of Qatar: Primary Documents, 1820 – 1965, (Archive Editions, 1991) 451 – يلع,.461

.224:ص،1996،توريب،2:ط،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،ةيمنتلاصرفلعايضمأعايضلاةيمنت،يراوكلا
.1970ةنس،عبارلاددعلا،ةيمسرلاةديرجلا،تقؤملايساسألاماظنلانم)22(ةداملا138
.1995ةنسل)3(مقررطقةلودريمأرارقب1995ماعيفاهليدعتلبقلدعملاتقؤملايساسألاماظنلانم)21(ةداملارظنا139
ماكحألانأشيف1995ةنسل)4(مقررطقةلودريمأرارقو،لدعملاتقؤملايساسألاماظنلاليدعتب1995ةنسل)3(مقررطقةلودريمأرارقرظنا140

1995ةنسل12:ددعلا:ةيمسرلاةديرجلا،ةلودلايفمكحلاثراوتبةصاخلا
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نبادوجومدعلاحيفو141.ًانسربكألانوكينأطرتشيالوريمألاءانبأنيبنمدهعلايلورايتخامتيتاعيرشتلاهذهلاًقفوو
نباهلدجويملنإف،هئانبأءانبأنيبنمرايتخالامتيهبجومبوهتثراووةلودلامكحنوناقهيلعصنيذلابيترتلاعبتي،ريمألل
142.ةوخإلاءانبأنمفةوخإهلدجويملنإف،هتوخإنمف،نبا

هنييعتنإف؛ةملسمةيرطقمأنماًملسمنوكينأهدلقتينميفطرتشييذلاو؛دهعلاةيالوبصنمىلوتيفوسنمريمألاددحاذإف
نييعتلاناكهراتخانمىلعريمألايأررقتسااذإف143.دالبلايفدقعلاولحلالهأوةمكاحلاةلئاعلاعمرواشتلادعبالإمتيال
.)دهعلايلوومس(كلذنيحهبقلنوكيو،يريمأرمأب

:نيرحبلاةكلمم:اًعبار
يلورايتخاينيرحبلاروتسدلالعجيمل،يجيلخلانواعتلاسلجملودةيقبورطقةلوديفعضولافالخبونيرحبلاةكلمميف
دهعللًايلوكلمللربكألانبالاحبصيةميدقلاةيبرغلاتايكلملايفاًدئاسناكامرارغىلعف.كلملاصاصتخانمماعلصأكدهعلا
نيرحبلاةكلمممكح(نأىلعصنتروتسدلانم)1(ةداملاف.هرايتخاوأهتيكزتوأهديدحتبكلملامايقىلإةجاحلانود،ًايئاقلت
لآىسيعنبدمحخيشلاربكألاهنباىلإ،ةفيلخلآناملسنبىسيعخيشلاهلروفغملانمهلاقتنامتدقو،يثارويروتسديكلم
144.)..ةقبطدعبةقبطاذكهو،هئانبأربكأىلإهدعبنملقتنيو،دالبلاكلمةفيلخ

نبالاريغهئانبأنمرخآًانباهلاًفلخهتايحديقنيعينأبكلذو،لصألااذهنعجرخينأكلمللزاجأينيرحبلاعرشملانأريغ
وهو-دهعلايلودقفاذإةدعاقلاهذهىلعجرخينأبجيكلملانأامك.عبتينأبجيماعلالصألانإفنيعيملاذإف145،ربكألا
ردجتو146.دهعلاةيالوىلوتينميكلمرمأبنيعيف،ةيروتسدلاهتايحالصةسراممىلعةيحصلاةردقلا-ربكألانبالاانه
كلمللناكولىتحدهعلاةيالوبصنملغشيفوسنموهاذهنبانإف–ربكألانبالا-دهعلايلوةافوةلاحيفنأ،ةظحالملا
تناك،مكحلاهيلإلقتنينألبقءانبألاربكأيفوتاذإ(هنأىلعةرامإلاثراوتموسرمنم)1(ةداملاصنتاذهيفو.نورخآءانبأ
ربكألاهنبانبا(هديفحنمًالدبنيرخآلاهئانبأدحأنيعينأكلملاناكمإبنأريغ.)ةوخإىفوتمللناكولوهئانبأربكأىلإةيالولا
.)ىفوتملا

:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلود:اًسماخ
سلجملاءاضعأنيبنمباختنالاقيرطنعيتأيسيئراهسأرتييلاردفداحتاتاذةلوديهفةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودامأ
نأشبامأ147.ديدمتللةلباقتاونسسمخةدملسيئرلانيعيو.داحتاللةلِكشملاعبسلاتارامإلاماكحمضييذلاداحتاللىلعألا
يهو.اهيفةمكاحلارسألايفةثارولاقيرطنعمتيتارامإلانمةرامإلكيفمكاحلارايتخانإفداحتالااذهلةنوكملاتارامإلا
،ةريجفلايفيقرشلاو،ةميخلاسأروةقراشلايفمساوقلاو،يبدةرامإيفموتكملاةرسأو،يبظوبأةرامإيفنايهنلآةرسأ
سيلو.دهعللًايلوهنييعتقبسنمىلإةرامإلايفمكاحلاةافولاحيفمكحلالقتنيو.نيويقلامأيفالعملاو،نامجعيفميعنلاو
خيشلالبقيبدةرامإو،يبظوباةرامإعضووهامكهاخأنوكينأنكميلبقباسلامكاحللاًنبادهعلايلونوكينأةرورضلاب
تاعيرشتتارامإلاهذهلدجويالو.ةقراشلاةرامإيفلصحامكدعبأٍةجردنممكاحللًابيرقنوكينأنكميلب.دشارنبدمحم
مضتةقلغمسلاجميفوةرامإلكخيراتربعةعبتملافارعأللاًقفوريستاهنكلو،اهبدهعلايلورايتخاتاءارجإنيبتةصاخ
دقيتلاةيساسألالماوعلادحأدعتةوقلابةمكاحلاةرسألادارفأدحأعتمتوأهفعضوأمكاحلاةوقنأىلعديكأتلاعم،ةلئاعلارابك
148.رايتخالاىلعرثؤت

:نامعةنطلس:اًسداس
بلغأيفاًدئاسناكاملاًسيركتدعياموهو،دهعلايلوبصنماهبدجوياليتلاةديحولاةيجيلخلاةلودلانامعةنطلسدعت
تاءارجإأدبتذإ.مكحلاةدسىلإلوصوللقيرطلاتسيلنامعيفدهعلاةيالوف.طفنلالبقامةرتفيفجيلخلاتاخيشموتارامإ
هيلإلقتنينمديدحتب،ناطلسلابصنمولخنممايأةثالثلالخ،ةمكاحلاةلئاعلاسلجممايقبهفلسةافودعبديدجلامكاحلارايتخا
ماظنلانم)5(ةداملاف،ناطلسنبديعسنبيكرتديسلاةيرذنمركذلكودبيامكمهةمكاحلاةلئاعلاسلجمءاضعأو.مكحلا
دلقتينميفطرتشيو.ناطلسنبديعسنبيكرتديسلاةيرذنمروكذلايفمكحلانوكينأىلعصنتةنطلسلايفةلودلليساسألا

ربكأيمسينأريمألاىلعمازلإالهنأىنعمب،دهعلايلويمسييذلاوهمئاقلاريمألا(نأهصنامرطقةلودلمئادلاروتسدللةيريسفتلاةركذملايفءاج141
.)...دهعللاًيلوهيمسيوءاشينمروكذلاهئانبأنمراتخينأهلف،ءانبألا

.2006ةنسل،نماثلاددعلا،ةيمسرلاةديرجلا،هتثراووةلودلامكحنأشب2006ةنسل)15(مقرنوناقنم)1(ةداملا142
.هتثراووةلودلامكحنأشب2006ةنسل)15(مقرنوناقنم)4(ةداملاو،رطقةلودلمئادلاروتسدلانم)9(ةداملا143
.www.legalaffairs،يوناقلاءاتفإلاوعيرشتلاةئيه:رظنا)ًايلاحةكلمملا(ةرامإلاثراوتماظنب1973ةنسل)12(مقريريمألاموسرملا)1(ةداملادكؤت144

gov.bhةقبطدعبةقبطاذكهوربكألانبالاكلذءانبأربكأىلإمثًانسروكذلاهئانبأربكأىلإكلملانممكحلاةيالولاقتناىلعصنتذإاًضيأةدعاقلاتاذىلع.
.نيرحبلاةكلممروتسدنم)1(ةداملا145
ةكلمملاروتسدنم)28(ةداملايفءاجاملًالثامماًصنىنبتينيرحبلاعرشملانأظحالي.ينيرحبلاةرامإلاثراوتماظنبيريمألاموسرملانم)15(ةداملا146

.2011ديدجلاةيبرغملاةكلمملاروتسدنم)43(ةداملاتبهذكلذلثملو.ةيمشاهلاةيندرألا
.2/12/1996خيراتبلدعو،18/7/1971يفعقو،ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودروتسدنم)52(و)51(:نيتداملارظنا147
.210–201:ص،قباسلاعجرملا،ةتوقرزملاسحالص:رظنا148
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قفتيملاذإف149.نيينامعنيوبألًايعرشًانباوًالقاعواًديشرواًملسمنوكينأوةروكذلاطرشبسنلاطرشىلعةوالعةنطلسلا
ةلودلاسلجميسيئرعمكارتشالابعافدلاسلجمموقي،ةررقملاةدملايفدالبللناطلسرايتخاىلعةمكاحلاةلئاعلاسلجم
150.ةلئاعلاسلجمىلإهتلاسريفناطلسلاهيلإراشأنمتيبثتبهباوننمنينثامدقأوايلعلاةمكحملاسيئروىروشلاسلجمو

اذهيلوتلهارينمطقفيمسينأهيلعبجيلب،هدعبنممكحلاىلوتينمنيعينأقباسلاناطلسللسيلهنأبحضتيكلذبو
تقولاىضقنااذإالإ،هفالخىلعاوقفتااذإةمكاحلاةلئاعلاسلجملمزلمريغقباسلاناطلسلالبقنمرايتخالااذهو،بصنملا
ناطلسلاحضودقو.دالبلاىلعاًناطلسهتلاسريفقباسلاناطلسلاهراتخانمتبثيف،اًمزلمنوكياهدنعف،قافتانودددحملا
151.نيتفلتخمنيتقطنميفنيموتخمنيفورظميفامهعضوويلزانتبيترتبنيمسانأشلااذهيفبتكهنأسوباق

لعجيةلودلليساسألاماظنلااهيلعصنيتلادعاوقلانأنوريوةنطلسلايفدهعلاةيالوبصنمدوجومدعنيثحابلاضعبدقتنيو
مدعلظيفاميسال،ةلئاعلالخاداًماسقناواًديازتماًسفانتببسيدقامممكحللنيلمتحمنيحشرمةمكاحلاةلئاعلادارفأعيمج
هيلعقافتالامتيملاذإ؛شرعلاثرينمديدحتف.ةمكاحلاةلئاعلاسلجمءاضعأنيبتافالخلالحقرطوتيوصتلاةيلآحوضو
تيبثتوهويناثلاءارجإلالعجيامم،ماظنلااهيلعصنييتلامايأةثالثةدميفمسحيالألمتحملانم؛ناطلسلاةايحيفاًقبسم
.قيبطتللبرقأوههتلاسريفناطلسلاهيلإراشأنم

يفناطلسلاهيلإراشأنمتيبثتيفعافدلاسلجمهالوتييذلايرهوجلارودلاببسبةروطخلانمولخيالاذهيناثلاءارجإلاو
ءاسؤردوجورمألااذهةروطخنمللقيالو،يركسعبالقناوأبعالتثودحةيلامتحامامألاجملاحتفيدقيذلاو،هتلاسر
152.ًايزمراًدوجوودبيعافدلاسلجمراوجبءالؤهدوجوف،ايلعلاةمكحملاونامعسلجموةلودلاسلجم

يناثلابلطملا
دشارلافالختسالادعاوقعمنواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأقفاوتىدم

اذهيفهلوانتنفوساملاًيرورضاًديهمتناكقباسلابلطملايفيجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنألانتسارد
.دشارلافالختسالادعاوقعمةمظنألاهذهقفاوتىدمنايبلهصصخنيذلابلطملا

:ةمألاضيوفت:ًالوأ
يبأنملكنأواهمكاحةمألاراتختنألصألانأىلإبهذيملعلالهأضعبنأةساردلاهذهنملوألاثحبملايفانّيبنأقبس
اًضيوفتدعياممكلذةباحصلاامهنمبلطيملولامهيسفنءاقلتنمدهعلابولسأىلعامدقيلنكيملامهنعهللايضررمعوركب
قفاوتنألاكشالااذهلاًزواجتانحرتقاو.لصألاوهدهعلاةيالوبولسأنوكببسبةيكلملالودلايفًالاكشإريثياذهنإو.مهنم
نوكينأوروتسدلااذهعضويفةمألاكرتشتنأطرشب،ةلودلاروتسديفهيلعصنلالالخنمضيوفتلاىلعاًقبسمةمألا

؟بلطملااذهعميجيلخلانواعتلاسلجملودريتاسداهبتعضويتلابيلاسألاقفتتلهف.اهتدارإلاًقفواًرداص

يذلاوةحنملابولسأوحنبلغألايفليمتتيوكلاةلودروتسدادعاميفاهدجن153،نواعتلاسلجملودريتاسدىلإةدوعلاب
ىلإملاسلاهللادبعقبسألااهريمأةوعدرثإىلعروتسدلاعضودقفتيوكلايفامأ.بعشلانودروتسدلاعضوبمكاحلاهيفدرفني
ًابختنماًوضعنيرشعمضيسلجملااذهناكو.روتسدلاعضوب،هماهمىلإةفاضإ،فلكملايسيسأتلاسلجملاتاباختناءارجإ
،هلةيريسفتلاةركذملاةشقانموهتشقانمتمتروتسدلاعورشمدعأامدنعو،مهبصانممكحبهيفءاضعألاءارزولاىلإةفاضإ
نمحبصأهيلعريمألاةقفاومو،بختنملاسلجملانمروتسدلارارقإبو154.امهيلعقدصيذلاريمألاىلإاعِفُروامهنملكرقأو
.ةرتفلاكلتيفهاضترادقيتيوكلابعشلانأيأ،نيفرطلاىضربالإردصيملوهف،دقعلاريتاسد

.نامعةنطلسبةلودلليساسألاماظنلانم)4(ةداملا149
.نامعةنطلسبةلودلليساسألاماظنلانم)6(ةداملا150
Basma:رظنا:رظنا151 Al-Kiyumi،134–127:ص،قباسلاعجرملا.
Basma:رظنا152 Al-Kiyumi،قباسلاعجرملا.
بعشلا،باتكنملصف،يجيلخلانواعتلاسلجملودبوعشليعيرشتلارودلا،ديسلانسح:رظنا،ةيجيلخلاريتاسدلااهبتعضويتلابيلاسألاةفرعمل153

.57–39:ص،2012،توريب،فراعملاىدتنم،يراوكلاةفيلخيلعريرحت،اًضيأرطقيفحالصإلاديري
نأامك،امهيلعليدعتيألاخدإنودةيريسفتلاةركذملاوروتسدلاعورشمىلعقدصدقملاسلاهللادبعخيشلاقبسألاتيوكلاةلودريمأنأةظحالملادجتو154

لبقنمنيبختنملاءاضعأللهلمكأبرمألاكرتيفمهنمةبغرتيوصتلامدعاورثآروتسدلاعورشمىلعتيوصتلادنعيسيسأتلاسلجملايفءاضعألاءارزولا
امنألدقعلابولسأبعضوتيوكلاروتسدنأءاهقفلادنعحجارلانكلو.ةيسيسأتلاةيعمجلابولسأبعضوتيوكلاروتسدنأبلوقلاىلإضعبلاعفدامم،بعشلا
رظنا.روتسدلاعضويفةيدقاعتلاةفصلاحوضوبنيبلاقتنالاةرتفيفمكحلليساسألاماظنلانألو،مهنمةيصخشةبغربناكءاضعألاءارزولاوريمألاهبماق
.415–412:ص،1985،تيوكلايفيروتسدلاماظنلا،يئابطبطلالداعروتكدلاانذاتسأنملككلذيف
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لبقنمهعورشمعضونأالإ155،هعورشمىلعيبعشلاءاتفتسالادعبالإردصيملروتسدلانأنممغرلاىلعو،رطقيفامأ
157.بعشلاةدارإنعاًربعمهنوكنمتللقدقةيذيفنتلاةطلسلالاجروءارزومضت156،مكاحلانمةنيعمةنجل

سلجملابةقلعتملاداوملانأشباميسالتيوكلاروتسدةريبكةجردىلإلثامي،1973ةنسلاهروتسدناكدقفنيرحبلايفامأ
لحدقسلجملااذهنأالإ.ةيلاملاةفيظولاوةيسايسلاةباقرلاونيناوقلانسبةلثمتملاةيناملربلاتايحالصلاوذبختنملاينطولا
ةينطوةنجلليكشتمت2000ربمفون22يفو.يلاحلانرقلاةيادبىلإ،هبةقلعتملاصوصنلابلمعلاليطعتمتو،1975ماعيف
اذهماقو،)كلملا(ريمألاىلإقاثيملاعورشمتعفرورهشلالخاهلمعتزجنأيتلاوينطولالمعلاقاثيمعورشمدادعإلايلع
158ةنجلليكشتمتءاتفتسالادعبو.تيوصتلايفنيكراشملاددعنم%98.4دييأتلانف،هيلعءاتفتساللبعشلاةوعدبريخألا

)كلملا(ريمألاقّدصاهلمعةنجللاهذهتزجنأامدنعو.ينطولالمعلاقاثيمعممجسنيامب1973روتسدماكحأضعبليدعتل
تمتتيرجأيتلاتاليدعتلاف.ةحنملابولسأبعضوديدجلاهلكشبنيرحبلاروتسدنأبىرنو.ةذفانتحبصأفتاليدعتلاهذهىلع
يذلاينطولالمعلاقاثيمىلإتدنتساتاليدعتلانأبليقامامأ.كلملااهيلعقدصمث،كلملالبقنمةنيعمةنجللالخنم
،ةيرهوجلالئاسمللةضيرعلاطوطخلابالإتأيملقاثيملانألكلذو.ًائيشرمألاةقيقحنمريغيالف،بعشلالبقنمهيلعيتفتسا
يسلجمنملكوينطولاسلجملاتاصاصتخابةقلعتملاكلتاميسالليصافتنمروتسدلاليدعتلةلكشملاةنجللاهتعضوامامنيب
نكتمل1973روتسدبةنراقمهفاعضإوينطولاسلجملارودصيلقتوامهبهتقالعوكلملاتايحالصو،ىروشلاوباونلا
.اهفرعوأاهيلععلطادقبعشلانكيملوقاثيملايفةجردم

نوكينأنودماكحلانمتدمتعاوأةيناطلسوأةيكلمميسارمبتعضودقف،ةيدوعسلاونامعوتارامإلانملكريتاسدامأ
لوديفبعشللنكيملتيوكلاادعاميفهنأىرنقبسامم.ةحنمريتاسداهلعجيامم159.اهرارقإيفوأاهدادعإيفروداهبوعشل
اهنعاًضوعمايقللاهماكحلةقطنملابوعشضيوفتةيلامتحايلاتلابيفتنتف.هدالبروتسدعضويفرودىرخألانواعتلاسلجم
.مهدعبمكحلايلينمحيشرتب

:دهعلاةيالوبصنملحشرملاةيلهأ:اًيناث
يفهانيباملاًقفو؛دهعلاةيالوبصنملحشرملاةيلهأطرتشياًحيرصاًصنيجيلخلانواعتلاسلجملودتاعيرشتيفدجنمل
ثيحبدالبلايفايلعةيرادإبصانموأةرازولابصنمدلقتنأقبسدقحشرملانوكينأك؛ةساردلاهذهنملوألاثحبملا
نممغرلابو.هلشفوأهحاجنوةقباسلاهتريسلاًقفوهضفروأهيلعةقفاوملاوهيفمهيأرنيوكتيفرارقلالهأوةروشملالهأدعاست
اولوتدقتيوكلاةلودوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانملكيفبلغألايفدهعلاةيالولنيحشرملانأيلمعلاعقاولايفدجنكلذ
ليبسىلع،هللاهمحرزيزعلادبعنبدهفكلملاناك،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفف.دوهعللًءايلوأمهبيصنتلبقايلعبصانم
زيزعلادبعنبهللادبعكلملاناكو160.ءارزولاسلجمسيئرلناثًابئانوةيلخادللاًريزودهعلاةيالوبصنمهيلوتلبق،لاثملا
عافدللاًريزو،هللاهمحرزيزعلادبعنبناطلسريمألاناككلذك،ءارزولسلجمسيئرلناثاًبئانوينطولاسرحللاًسيئر
161.هتافوخيراتةياغلو1962ذنمماعلاشتفملاوهونرقفصننمرثكألناريطلاو

ىلعةمألاةقفاومطرشبهنارتقامدعوهةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفليهأتلاطرشةيمهأنمللقيامنأبةظحالملاردجتو
ةفلتخمسسأىلعرايتخالاىنبيو،دهعلايلورايتخايفنايساسألانابعاللاةعيبلاةئيهوكلملادعيعيرشتللاًقفوو.هيلإدوهعملا
.هيلإدوهعملاىلعةقفاوملايفروديأبعشللسيلو.ةيساسأوةيويحايلعبصانمهيلوتوهتيصخشةوقو"162،حشرملانسك

متدقو.2003ليربا29موييفروتسدلاعورشمىلعءاتفتساللنينطاوملاهيفوعدي2003ةنسل)38(مقراًموسرم15/4/2003موييفريمألاردصأ155
خيشلاكاذنآةيلخادلانوؤشلةلودلاريزونايبرظنا،%96.64ةبسنبوتيوصتلايفكراشنممىمظعلاةيبلاغلاهيلعتقفاووًالعفهلددحملامويلايفءاتفتسالا
59:ص،2010،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،رطقةلودلةيروتسدلاقئاثولاةعومجم،ديسلانسح،يناثلآرصاننبدمح

.1999ةنسل)11(مقريريمأرارقاهليكشتبردص156
نبمساجنبدمحقباسلاءارزولاسلجمسيئريلاعممهنيب،ةمكاحلاةرسألانمءاضعأةتسمضتاهدجيمئادلاروتسدلادادعإةنجلليكشترارقىلععلطملاف157
هللادبعنبنسحودومحملآهللادبعنبدمحأو،ةقاطلاريزووقباسلاءارزولاسلجمسيئربئانوهوةيطعلادمحنبهللادبعءاضعألانمدجيامك،ربج
نممهريغو،يرملاسيطفنبيلعو،يرسودلانسحنبناطلسو،ةداسلاحلاصنبدمحمو،يروصنملاكابرشوبدمحأو،نيرايخلاديعسنبيلعومناغلا
.26–21:ص،قباسلاعجرملا،رطقةلودلةيروتسدلاقئاثولاةعومجم،ديسلانسح:رظنا.ةيذيفنتلاةطلسلابناجنولثميلاجروءارزو

.2001ةنسل)5(مقرموسرملابجومبتلكش158
،هنهذيفرودياملاًقفويساسألاماظنلادادعإبمهبقثينيذلاهلاجرنمةعبرأفلكهنأهلةلباقميفسوباقناطلسلاحضولاثملاليبسىلعنامعيفف159

Basma:رظنا.ماظنلااذهنعسانلاعمهعامتجايفنلعأدقوةيماتخةسلجوةعجارممهلتناكو،هتغايصلاًماعمهلهمأو Al-Kiyumi،قباسلاعجرملا،
Judith Miller, Creating Modern Oman: An interview with Sultan Qabus, 76 Foreign Affairs 4.

دهعلايلوولوألابئانلاةنونيكلاحيفدهعلاةيالولحشرملاهنوكلاًديهمتةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفءارزولاسلجمسيئرلًايناثًابئانصخشلانيعتربتعي160
.اًكلم

ضايرللاًريمأزيزعلادبعنبناملسريمألاناكامك،1975ذنمةيلخادللاًريزوناكقباسلادهعلايلوهللاهمحرزيزعلادبعنبفيانريمألانأاًضيأظحال161
.كولملاراشتسمىمسيناكو2011ذنمعافدلاةرازودلقتمث،يضاملانرقلانمتاينيسمخلاىلإدوعتةليوطةرتفل

ًابئاننرقمريمألانييعتاًريخأوناملسريمألانييعتهتافودعبمثدهعللاًيلوفيانريمألانييعتدنعلصحامك،رايتخاللرايعمكحشرملانسكلملازواجتيدق162
رمألااذهيفرظنا.اًكلمريخألااذهحبصأولوألابئانللرومألاتلآنإدهعلاةيالوهيلوتلاًديهمتةكلمملافرعيفدعياموهو،ءارزولاسلجمسيئرلًايناث
رظنا،نييعتلااذهنأشباًحيضوتيكلملاناويدلانمهبلطوءارزولاسلجمسيئرلًايناثًابئانريخألااذهنييعتدنعكلذوفيانريمألاربكيوهولالطريمألانايب
ًابئانزيزعلادبعكلملاءانبأرغصأنرقمريمألانييعتىلعلالطريمألاجاجتحااًرخؤمرظناو،2009سرام29خيراتب،12870ددعلا،ةيتيوكلاسبقلاةديرج
دبعكلملاءانبأنيبنسلابيترتلناكيتلاونأشلااذهيفةميدقلافارعألاىلإةدوعللةعيبلاةئيهماظنبمازتلالامدعلاحيفهتوعدوءارزولاسلجمسيئرلًايناث
.ىلوألاةحفصلا،2013رياربف3خيراتب،7349:ددعلا،يبرعلاسدقلاةديرجرظنا.ايلعلابصانملايلوتيفةيمهأزيزعلا
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خيشلاف.كلذكايلعبصانمبلغألايفمهنييعتلبقتيوكلاةلوديفدوهعلاءايلوأىلوت،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانأشوهامكو
اًسيئرمث،هدلاوهلروفغملادهعيفيدمحألاةقطنميفمكاحللًابئاندهعللًايلوهنييعتلبقناكهللاهمحرحابصلادمحألارباج
اًريزومثملاسلاهللادبعخيشلادهعيفدالبللاًروتسدعضويذلايسيسأتلاسلجملايفاًوضعوةماعلاكالمألاولاملاةرئادل
اًسيئردهعلاةيالوبصنمهيلوتلبقهللاهمحرحابصلاهللادبعلادعسخيشلاناككلذكو.تيوكلالالقتسادعبةعانصلاوةيلاملل
163.عافدلاوةيلخادللاًريزوفةيلخادللاًريزومث،يسيسأتلاسلجملايفاًوضعو،لالقتسالالبقماعلانمألاوةطرشلل

هذهلثمريتاسدنألب.يلمعلاعقاولايفوأاًصناًققحتمةيلهألاطرشدجنالىرخألايجيلخلانواعتلاسلجملودىلإةدوعو
هذههغولبنودمكاحلاةافودنعدالبللاًريمأهبىدانينأنكميلب،دهعلايلوبصنميفغولبلانودريغصلانييعتزيجتلودلا
روتسدلانم)16(ةداملاف"164.رشعةنماثلانسغلبينأىلإةيروتسدلاهتايحالصةسراممبةياصولاسلجماهنيحموقيذإ،نسلا
اًماعرشعةينامثنملقأدالبللاًريمأهبةادانملادنعدهعلايلونسناكاذإ"هنأىلعصنت،لاثملاليبسىلع،رطقةلودلمئادلا
165."...ةمكاحلاةلئاعلاسلجمهراتخيةياصوسلجممكحلاةفدةرادإىلوت،ةيداليم

النيرحبلاورطقتناكنإف.دشارلافالختسالادعاوقلاًقفوحشرملاليهأتليساسأطرشوهنسلاطرشنأانفرعنأقبسدقو
هنسلقتالأينعياموهو،ًالقاعاًديشردهعلايلونوكينأىلعصنييتيوكلاروتسدلانإف،دهعلايلويفنسلاطرشناطرتشت
الأهنم)6(ةداملاتطرتشالبدشرلابفتكيملتيوكلايفةرامإلاثراوتنوناقنإف،كلذنممغرلابو166.ةيداليمةنس21نع
نيعينأىلعيضاملايفىرجدقلمعلانأىرن،رخآبناجنمو.ةلماكةيداليمةنس30نعهتعيابمدنعدهعلايلونسلقت
،نسلاطرشاهنموةمألاسلجميفبئانلاطورشهيفرفاوتتنأبلطتياموهو،ءارزولاسلجملاًسيئرهتاذتقولايفدهعلايلو
167.مهرامعأنمنيثالثلانسسلجملايفمهتيوضعببسباوزواجتدقتيوكلاةلوديفدوهعلاءايلوألكناكاذل

كلملاءانبأنمدهعلايلونوكينأىلعديكأتلانأالإ،نسلاطرشلةراشإةيأنمولخياهروتسدنإفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاامأ
نمزنعدعبلاببسبكلذورمعلانمةمدقتمةلحرميفةكلمملايفدهعلاةيالوىلوتنمعيمجلعج،هئانبأءانبأوأزيزعلادبع
ةكلمملايفاًعقاووتيوكلاةلوديفدهعلاةيالويلينميفاًعقاوواًصناًققحتمنسلاطرشنوكيكلذبو168.زيزعلادبعكلملاةافو
169.سلجملالودةيقبنود،ةيدوعسلاةيبرعلا

نمنواعتلاسلجملودريتاسدعيمجتلخدقف،يصاعملاباكتراوقسفلامدعبناسنإلافرعُينأوهوةلادعلاطرشنعامأ
نأوهويوونلامامإلاهيلإراشأيذلارايعملادامتعابالإ،طرشلااذهرفاوتسايقبعصيهنأكشالو،ةحارصهيلعصنلا
رارقلالهأوةروشملالهأنّكمتصخشلااهبفرُعنإةئيسلاةعمسلاهذهنإف،يصاعمللحشرملاباكترامدعسانلانيبرهتشي
.هبحاصلوحيأرنيوكتىلع

ليصحتلاىلعةرظنءاقلإبنكلو.اًضيأهيلعيجيلخلانواعتلاسلجملودتاعيرشتوأريتاسدصنتملف،ملعلاطرشنعامأ
170.ميلعتلانماًردقاوقلتدقاًعيمجمهدجننهارلاتقولايفنواعتلاسلجملوديفدوهعلاءايلوأليملعلا

:قيمعلاثراوتلامدع:اًثلاث
)1(ةداملاف،اهمكحتيتلارسألاراطإيفمكحلاةثاروىلعدكؤتيجيلخلانواعتلاسلجملودريتاسدعيمجنأانظحالنأقبس
ةلودروتسدنم)4(ةداملاو،)..يثارويروتسديكلمةلودلامكح(نأىلعصنت،لاثملاليبسىلع،نيرحبلاةكلممروتسدنم
يفيثاروةلودلامكح(نأىلعصنترطقةلودلمئادلاروتسدلانم)8(ةداملاو،)..ةيثاروةرامإتيوكلا(نأىلعصنتتيوكلا
ةدكؤملاصوصنلاهذهلثمطيحتنأبكلذنمدعبأىلإريتاسدلاهذهبهذتلب.)..دمحنبةفيلخنبدمحةيرذيفويناثلآةلئاع

اًريزوناكدقف،دالبللاًريمأحبصينألبقايلعةريثكبصانمىلوتهنأالإدهعلاةيالولهيلوتمدعنممغرلابف،دمحألاحابصيلاحلاريمألانأشناككلذك163
يلاحلاتيوكلادهعيلوىلعرمألااذهقبطيو.2003ذنمءارزولاسلجملاًسيئرناكامك،2003ىتحو1963ذنمةيجراخللاًريزومث،ءابنألاوداشرإلل
ةيلخادللاًريزومث،تيوكلليقارعلاوزغلالبقعافدلاريزومث،1988ىلإ1978نمةيلخادلاريزوبصنمىلوتمثّيلوحلاًظفاحمناكذإدمحألافاونخيشلا
.ماعلاتاذيفةيلخادللاًريزووءارزولاسلجمسيئرللوأًابئانمث،2003يف

نعهرمعلقيالأىنعمبًالقاعاًديشردهعلايلونوكينأىلعصنييلاحلاروتسدلاهطرتشيناكاملاًفالخورطقةلودللدعملاتقؤملايساسألاماظنلاناك164
12:ددعلا:ةيمسرلاةديرجلا،ةلودلايفمكحلاثراوتبةصاخلاماكحألانأشيف1995ةنسل)4(مقررطقةلودريمأرارقنم)2(ةداملارظنا.ةيداليمةنس18

.304:ص،قباسلاعجرملا،رطقةلودلةيروتسدلاقئاثولاةعومجم،ديسلانسح:اًضيأرظنا،1995ةنسل
سلجمرايتخالعجييذلاوروتسدلانم)16(ةداملاصنىلعكردتسارطقيفهتثارووةلودلامكحنأشب2006ةنسل)15(مقرنوناقنأبةظحالملاردجت165

.نوناقلااذهنم)12(ةداملارظنا،كلذكةياصولاسلجمءاضعأرايتخاريمألاةيناكمإنيبوةمكاحلاةلئاعلاسلجملطقفةياصولا
لودلةينوناقلاتامولعملاةكبش،نواعتلاسلجملودتاعيرشت:رظنا.ةنس21يهيتيوكلايندملانوناقلانم)96(ةداملانمةيناثلاةرقفللاًقفودشرلانس166

.http://www.gcc-legal.org:يجيلخلانواعتلاسلجم
نيعنيح2003ماعيفنيبصنملانيبلصفلامتدقو،ءارزولاسلجمةسائرودهعلاةيالويبصنمنيبلصفلاببسببيرقدهعذنمريغتدقفرعلااذهنكل167

.دهعللًايلودعسخيشلاءاقبإعمءارزولاسلجملاًسيئردمحألاحابصخيشلا
دنعقباسلادهعلايلوفيانريمألانسناكو،اًماع74دهعلايلوبصنميفهنييعتدنعهللاهمحرزيزعلادبعنبناطلسريمألانسناكلاثملاليبسىلعف168

.بصنملااذهيفهنييعتدنعرمعلانمنيعبسلاوةعباسلايفيلاحلادهعلايلوناملسريمألانأىرنكلذكو،اًماع77هنييعت
ةنطلسيفدهعلاةيالوبصنمدوجومدعلثحبلانتميفهركذنملاننأالإ،شرعلايلينميفدشرلاطرشنامعةنطلسيفةلودلليساسألاماظنلاطرتشي169
.نامع

لآدمحنبناملسريمألالصحو،ضايرلابءارمألاسرادميفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفدهعلايلوزيزعلادبعنبناملسريمألاملعتلاثملاليبسىلعف170
نبميمتخيشلاجرختو،1994ماع.يس.يدنطنشاويفةيكيرمألاةعماجلانمةيسايسلامولعلايفسويرولاكبلاةداهشىلعنيرحبلاةكلمميفدهعلايلوةفيلخ
سيئربئانموتكملآدشارنبدمحمخيشلاملعتو،1998ماعةدحتملاةكلمملابةيكلملاةيركسعلاتسريهدناسةيميداكأنم-اًيلاحرطقةلودريمأ–يناثلآدمح
.ةيماظنلاةسردملايفهيملعتتيوكلاةلوديفدهعلايلودمحألافاونخيشلاىقلتكلذكو،1964ماعيبدةيوناثيفةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلود
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زاوجمدعىلعصنتينيرحبلاروتسدلانم)120(ةداملاف.اًيئاهناهليدعتمدعريرقتيفلثمتتةناصحبيثارولاماظنلاىلع
نملكبهذكلذلثمىلإو171،"...لاوحألانملاحيأبنيرحبلايفيثارولامكحلاأدبمويكلملاماظنلاليدعتحارتقا"
.هنم)145(ةداملايفيرطقلاروتسدلاو)175(مقرهتداميفيتيوكلاروتسدلا

لوديفاهلمكحلارارقتساببسبةمكاحلارسألاراطإيفثراوتلازواجتةيناكمإمدعةساردلاهذهنملوألاثحبملايفاّنيبدقو
مكاحلانممكحلالاقتنايفلثمتملاقيمعلاثراوتلاةدحنمفيفختلاحارتقاىلإانبهذلاكشإلااذهراطإيفو،نواعتلاسلجم
ةمكاحلاةرسألاءانبأنمرايتخالابكلذوةفطاعلاهعمففختيذلاقيمعلاريغثراوتلاىلإ،ةوخإلاةقبطوأءانبألاةقبطىلإ
.اهنعدعبألاوأةعبارلاةجردلايفمكاحلابمهتبارقةجردلصتتنيذلانيرخآلا

روتسدلاف،ساسألااذهعمةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاونيرحبلاةكلممورطقةلودنملكريتاسدقفاوتمدعدجنقبساملظيفو
روتسدلاو،"..دهعللًايلوريمألاهيمسييذلانبالاىلإمكحلاةثارونوكت"نأىلعهنم)8(ةداملايفةحارصصنييرطقلا
هنباىلإةفيلخلآناملسنبىسيعخيشلاهلروفغملانمهلاقتنامتدقو"يثاروةلودلامكحنأىلعاًضيأةحارصصنيينيرحبلا
172."...ةقبطدعبةقبطاذكهو،هئانبأربكأىلإهدعبنملقتنيو،دالبلاكلمةفيلخلآىسيعنبدمحخيشلاربكألا

ءانبأوزيزعلادبعكلملاءانبأنمحلصألاةعيابمىلعصنيةكلمملايفمكحلليساسألاماظنلافةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانأشبامأ
قيمعلاثراوتلاسركياموهوهيخأىلإخألانممكحلالاقتناىلعزيزعلادبعنبدوعسكلملالزعذنملمعلاراسدقو،هئانبأ
قفاوتللةصرفزيزعلادبعكلملاةيرذنميناثلاليجلاوأةقبطلاىلإلبقتسملايفمكحلالاقتنايفنوكيدقو.هنايبقبساملاًقفو
.ةمومعلاءانبأنمدهعلايلورايتخامتاذإقيمعلاثراوتلامدعطرشعم

ماظنلانم)5(ةداملاتحمسذإ،ةوخإلاوأءانبألاىلإمكحلالاقتناىلعةحارصصنلامدعنممغرلابونامعةنطلسامأ
نأالإ،ةنطلسلادلقتلاًحشرمنوكينأناطلسنبديعسنبيكرتديسلاةيرذنمٍلقاعٍديشرٍركذيألةنطلسلايفةلودلليساسألا
يكرتنبلصيفهنباديعسنبيكرتناطلسلادعبشرعلاثرودقف،ءانبألاىلإمكحلالاقتناىلعيكرتناطلسلاذنمجردلمعلا
هنباهيفهبقعأمث،1932ماعىلإمكحلايفىقبو1913ماعذنملصيفنبروميتهنبااذهفلخو،1913ماعىلإمكحيذلا
يلاحلاناطلسلا،روميتنبديعسنبسوباقناطلسلاهنباهالتمث1970ماعىتحو1932ذنمدالبلامكحيذلاروميتنبديعس
ةجردلانمهئابرقأدحأىلإلقتنيسشرعلانإفسوباقناطلسللءانبأدوجومدعمكحبومايألالباقيفامأ.1970ماعذنمنامعل
.ةلاحمالةعبارلا

حمسيماعصنبنامعةنطلسكءاجلبةوخإلاوأءانبألاىلإمكحلالاقتناىلعةحارصكلذكاهروتسدصنيملفتيوكلاةلودامأ
ةيرذيفةرامإلانوكتنأىلعصنتيتيوكلاروتسدلانم)4(ةداملاف.ةوخإلاوءانبألاةرئادنعدُعبتةرئادنمرايتخالامتينأ
نممكحلالاقتنايهوهنباىلإمكاحلانممكحللةدحاولاقتناةلاحالإلجستملنامعفالخبوهنأالإ،حابصلاكرابمهلروفغملا
ىلعاهنميلمعلاعقاولايفةديدعتاقيبطتهلناكفةوخإلاىلإمكحلالاقتناامأ,1915ماعيفرباجهنباىلإريبكلاكرابمخيشلا
هللادبعةافودعبمكحلالاقتنااهنمو،1917ماعكرابملاملاسهيخأىلإكرابملارباجخيشلاةافودعبمكحلالاقتنا،لاثملاليبس
دهعللًايلوفاونخيشلاهيخأليلاحلامكاحلادمحألاحابصخيشلاةيكزتاًريخأاهنمو،ملاسلاحابصهيخأىلإ1965ماعملاسلا
هلةبارقيوذدارفأىلإمكاحلانممكحلالاقتناتالاحتيوكلاتفرعهتاذتقولايفنكل.ةيكزتلاهذهىلعةمألاسلجمةقفاومو
لقتناامك،ملاسلاهللادبعخيشلاهمعنباىلإرباجلادمحأخيشلانممكحلالقتناذإ.ةوخإلاوأءانبألاةقبطنمدعبأةجردنم
هللادبعلادعسخيشلاهمعنبانباىلإاذهنمو،رباجلادمحألارباجخيشلاهمعنبانباىلإ،ملاسلاحابصخيشلانممكحلا
.ملاسلا

ةلوديفةدودحمتالاحيفالإ،يجيلخلانواعتلاسلجملودعيمجيفققحتمريغقيمعلاثراوتلامدعنأدجنقبسامم
.تيوكلا

:هيلإدوهعملاحيشرتىلعةقباسلاةراشتسالا:اًعبار
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاادعاميفف،دهعلاةيالوبصنملحشرملانأشيفةروشملاويأرلالهألةقباسلاةراشتسالانأشبامأ
رصتقتةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفف.اهباوموقينأماكحلايجيلخلانواعتلاسلجملودتاعيرشتوريتاسدمزلتملرطقةلودو
زيزعلادبعكلملاءانبأمهو،ةعيبلاةئيهءاضعأىلعدهعلاةيالولهارينمحيشرتلبقكلملااهبموقييتلاةقباسلاتارواشتلا
.نينطاوملانميأرلالهأنممهريغىلإهتارواشمىدعتتاليلاتلابو"173.ءالؤهنمرذعتموأزجاعوأيفوتملكءانبأدحأو

ملو.نييعتلالبقدقعلاولحلالهأوةمكاحلاةلئاعلاعمرواشتلابريمألاموقينأمزلييرطقلاروتسدلانإف،رطقةلوديفامأ
مغرلاىلعو.موهفملااذهتحتجردنينمديدحتيفةيريدقتلاةطلسلاريمأللاًكرات،دقعلاولحلالهأبدوصقملاروتسدلاحضوي
قيضُيريمألاءانبأيفنييعتلاةرئادراصحنانأاهنمبابسأةدعلكلذورطقةلوديفةراشتسالاهذهةيمهأنمللقناننإفكلذنم
.ةراشتسالانمىودجلاامفلاثملاليبسىلعاًدحاوًانباريمأللناكولف،ةراشتسالاةيمهأىلعرثؤييلاتلابورايتخالاقاطننم
يلونوكينأزيجييرطقلاروتسدلانأاهنمو.ةلماجملاىلإليميبلغألايفيأرلالعجيريمألانبابةراشتسالاقلعتنأاهنمو
ةلاحيفاهمادعناببسبحشرملاةريسلةقباسةفرعمىلعهيأرينبيالةروشملابحاصلعجياممغولبلانوداًريغصدهعلا
ريغةروشملانعمجانلايأرلانأامك،مهريشتسينمرايتخايفةيريدقتلاةطلسلاريمأللكرتروتسدلانأىلعةوالع.ريغصلا
.هلمزلم

.نيرحبلاةكلممروتسدنم)120(ةداملانم)ج(ةرقفلارظنا171
.نيرحبلاةكلممروتسدنمىلوألاةداملانم)ب(ةرقفلارظنا172
.ةعيبلاةئيهماظننم)7(ةداملارظنا173
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يأرلالهألالقتسالةبولطملاةيرحلاةئيبىلعاًبلسسكعنيفوسىرخألادشارلافالختسالادعاوقرفاوتمدعنإف،اًريخأو
.ةروشملاو

:هيلإدوهعملاىلعةمألاةقفاوم:اًسماخ
ةيلمعيفبعشللةكراشمةيأررقتالتيوكلاةلودروتسدادعاهنأيجيلخلانواعتلاسلجملودتاعيرشتةسارددنعانظحال
نمضفروأةقفاوموكلملانمحيشرتبانفلسأامكدهعلايلونييعتةيلمعمتتةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفف.دهعلايلورايتخا
.بعشلادارفأنماًدحأمضتاليتلاةعيبلاةئيه

رايتخاةيلمعيفروديأبعشللررقتالنيرحبلاةكلممورطقةلودتاعيرشتنإفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفعضولاوهامكو
امكدهعلاةيالوبصنماهبسيلفنامعامأ.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودلةنوكملاتارامإلانأشبيرالبوهو،اهيفدهعلايلو
مايأ3لالخمهقفاوتمدعلاحيفوأ،ةمكاحلاةرسألادارفأنيبقفاوتلابكلذو،هفلسةافودعبمتيديدجلاناطلسلارايتخاو،انفلسأ
سلجمسيئرةكراشمنأامك.يلاتلابهرايتخايفاًرودينامعلابعشللسيلف.هتلاسريفلحارلاناطلسلاهيلإراشأنمبيصنتب
ناطلسلاهيلإراشأنمتيبثتيفعافدلاسلجمراوجبايلعلاةمكحملاوةلودلاسلجمءاسؤرعمبعشلالبقنمبختنملاىروشلا
174.ناطلسلاهيلإراشأنمضفروأًءادتبارايتخالارودىلإاهتيمهأيفلصتالةيزمرةكراشماهنوكنعجرختال،هتلاسريف

هتيكزتبريمألاماقنمىلعةقفاوملابعشلالبقنمبختنملاةمألاسلجماهيفكلمييتلاةديحولاةلودلاتيوكلاربتعتكلذبو
بصنملاطورشمهيفرفاوتتنممةثالثحيشرتبريمألاموقيانفلسأامكاهنيحو،حشرملااذهضفركلميامك،دهعلاةيالوبصنمل
ماقنمةمألاسلجمضفرنأتيوكلاةلودخيراتيفلصحيمل،كلذنممغرلاىلعو.دهعللًايلومهدحأةمألاسلجمراتخيف
175.هتيكزتبريمألا

نييعتيفتلثمت،ةمألاسلجمقاطنجراخدهعلايلورايتخااهيفمتةدحاوةيعقاوةلاحتيوكلاخيراتلجسرخآبناجنمو
صنييتلاتاءارجإلاذاختانوديأ،سلجملالحةرتفيفهللادبعلادعسخيشلاهدهعيلولدمحألارباجخيشلالحارلاريمألا
ناملربلالحنأنممغرلابنييعتلااذهنويتيوكلاىضترادقو.ريمألاةيكزتىلعةمألاسلجمةقفاومبوجونمروتسدلااهيلع
يفكلسملااذهلبقتنممغرلاىلع.ةديدجتاباختنالىعديملوسلجملابايغةدمفرعُتملذإًايروتسدنكيملةرتفلاكلتيف
نع-بعشللروتسدلاهحنميذلاقحللةرداصم،هبايغوأسلجملاداقعنامدعةرتفيفدهعلايلونييعتنأبىرن،يلمعلاعقاولا

176.لبقتسملامكاحرايتخايفةكراشملايف-هيلثممقيرط

،دشارلافالختسالادعاوقويجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأنيبفالتخالابناوجمهأانزربأنأدعبو
فالختسالادعاوقىقبتسله:وهةساردلاهذهماتخلبقراثُيدقيذلالاؤسلاىقبي،هعمقفاوتتلةمظنألاهذهصقنيامانفرعو
لودىنبتتنأًالمعروصتملانمله،رخآريبعتب؟يسايسلارارقلابمكاحلااهيفدرفنيلوديفاهينبتبعصيةركفدرجمدشارلا
؟دعاوقلاهذهيجيلخلانواعتلاسلجم

هذهىنبتتنأوهلوألا،ًابيرقامهنميأعوقوروصتنالنيلامتحايفهيلعةباجإلالثمتتيسايسعباطوذلاؤسلااذهنأدجن
ةبختنمةيسيسأتةيعمجلكشتف177،ملاسلاهللادبعخيشلاجذومنانمامأزربيانهو،هسفنمكاحلااهبموقيةردابملالخنمدعاوقلا
ةيتحتةينببايغيفهروصتبعصلانملامتحالااذهنأباًملع.دشارلافالختسالادعاوقهانبتتاممنوكيوروتسدلاعضول
لالخنمنوكيفدعاوقلاهذهينبتلرخآلالامتحالاامأ178.مكاحلااهانبتييتلاةردابملايكذتيتلاةرارشلانوكتةيفاقثتامكارتو
نيتبرجتانمامأزربتانهو،ديدجروتسدعضولةبختنمةيسيسأتةيعمجليكشتبلوبقلامكاحلاىلعضرفتةيبعشتابلاطم
تاليدعتءارجإبامهنمةلودلكتماقذإ،يبرعلاعيبرلاحايرنمريثأتبواًرخؤمنيرحبلاةكلممونامعةنطلسنملكامهتدهش

Basma:رظنا174 Al-Kiyumi،134–127:ص،قباسلاعجرملا.
يفردصأدقتيوكلاريمأناكو،2006رياربف20نينثالاخيراتبدهعللًايلودمحألافاونخيشللعامجإلابةمألاسلجمةعيابم،لاثملاليبسىلعرظنا175

ىلععالطالادعب":يتأياميريمألارمألايفءاجدقو،روتسدلانمةعبارلاةدامللاًقفودهعلاةيالولفاونخيشلاهيفيكزياًرمأةنسلاكلتنمرياربفنمعباسلا
حالصنمحابصلارباجلادمحألافاونخيشلاومسيفهدهعناملاًرظنوةرامإلاثراوتماكحأنأشيفم1964ةنسل4مقرنوناقىلعو،روتسدلانم4ةداملا
خيشلاومسةيكزت:يتآلابانرمأهيفةرامإلاثراوتماكحأنوناقوروتسدلايفاهيلعصوصنملاطورشلارفاوتنعًالضف،دهعلاةيالولهلهؤتهءافكوهرادجو
."دهعلاةيالول–حابصلارباجلادمحألافاون

نييعتلاتاءارجإيفلمأتملادجي:ًالوأ:بناوجةثالثنمكلذ،بعشللروتسدلاهحنميذلاقحللةرداصمةمألاسلجمةقفاومنوددهعلايلونييعتنأبىرن176
رودنأب،مهدحأسلجملاراتخيلةثالثةيكزتلريمألارارطضاو،ىلوألاةرملايفهتيكزتبريمألاماقنمضفريفةمألاسلجمقحوروتسدلااهيلعصنيتلا
ةرتفروتسدلاحنمنأبىرن،رخآبناجنمو.اًذفانوًايراسريخألااذهناكاملاط،هزواجتًايروتسدلبقيال،ماهويرهوجروددهعلايلورايتخايفةمألاسلجم
نييعتبريمألالاجعتسانأبىرن،ريخأوثلاثبناجنمو،سلجملابايغةلاحكعقتدقفورظةيأيدافتلاًدجةبسانمةرتفيهدهعلايلونييعتلرثكألاىلعةنس
سلجملاًسيئردهعلايلونوكينأطرتشيال،ًايروتسدف،مكحلاتارورضهمتُحتيعقاورربميأهلسيل،هتعيابموسلجملاةدوعراظتنانوددهعلايلو
نأنودةدملاهذهلالخريمألاةافوانضرتفاولوىتحو،هنعدهعلايلوةباينرذعتوةلودلاجراخهبيغتةلاحيفهنعًابئاننيعينأريمأللنكميامك،ءارزولا
ثراوتماكحأنأشيف1964ةنسل)4(مقرنوناقنم)4(ةداملارظنا.اًضيألامتحالااذهجلاعيةرامإلاثراوتماكحأنوناقنإفدهعلايلونييعتمتدقنوكي
.تيوكلايفةرامإلا

ىلإىعد.1965ماعىفوتو،اهلالقتساتيوكلاتلانهدهعيف،1950ماعيفمكحلاىلوترشعيداحلاتيوكلاريمأ،حابصلاكرابملاملاسلاهللادبعخيشلا177
بولسأيفتيوكلاروتسدهبعضويذلابولسألالثمتي.تيوكلاروتسدةدوسمعضوهتاصاصتخانمضنمناكيذلابختنملايسيسأتلاسلجملاتاباختنا
يتيوكلاروتسدلادعي.روتسدلاىلعةقفاوملايفهللادبعخيشلامكاحلاةدارإعميسيسأتلاسلجملايفهيلثمملالخنميتيوكلابعشلاةدارإتقالتهيفو،دقعلا
لبقةقلطمتناكيتلاو،مكاحلاتايحالصنمريثكلا؛ةيباقروةيعيرشتتايحالصبعتمتييذلاةمألاسلجملالخنم؛ديقيويبرعلاملاعلايفاًمدقتماًروتسد
ةقفاومنأبىرناننأالإ،روتسدلااذهىلعةقفاوملاىلعهللادبعخيشلاتربجأفورظكانهنأبىريضعبلانأنممغرلابو،1962ربمفونيفروتسدلادامتعا
.ةيباينلاةايحلاوةيبعشلاةكراشملابهناميإنعاًعبان،رييغتنوديسيسأتلاسلجملاهلاهعفرامكروتسدلاعورشمداومعيمجىلعهللادبعخيشلا

.21:ص،1998،عيزوتلاورشللناعيبرلا،يتيوكلاروتسدلا،يواعرصلازيزعلادبع178

Page 23 of 28
Al-Sayed, International Review of Law 2013:cl.3



يتلاتاليدعتلالاطتملو،هعضويفبعشلاكرتشيديدجروتسدبةبلاطملادحىلإايقترتملناتبرجتلاناتاه179.اهروتسدىلع
اهيدلتسيللوديفهعوقوروصتبعصلانملامتحالااذه.ةبراقمللامهبداهشتسالانكمينكل180،مكحلاماظنماكحأتيرجأ
تايولوأنمدشارلافالختسالادعاوقينبتبوعشلاىرتالدقذإمويلاىلإةيناملربتايحالصتاذةبختنمةيعيرشتسلاجم
.اهلوديفيسايسلاحالصإلاةدنجأ

دعاوقلبرقألاوهاهيفدهعلاةيالوماظننأواميسال،يناثلالامتحاللًالبقترثكألايهتيوكلاةلودنأىرن،كلذنممغرلابو
لكشتوريمألاتايحالصاهيفصلقتتةيروتسدةرامإبةبلاطملانأىلعديكأتلايغبنيانهو181.اًقباسانيبامكدشارلافالختسالا
ضعبريمأللىقباملاطدشارلافالختسالادعاوقرارقإبةبلاطملاةيمهأنمللقتالناملربلانمةقثبنمةموكحهلالخنم
.ةيرهوجلاتايحالصلا

الإنوكيالكلذنإف،ناكلامتحايألاًقفويجيلخلانواعتلاسلجملوديفدعاوقلاهذهينبتمتاماذإهنأب،اًريخألوقننأيقب
بوعشلاكرتشتملوةحنملابولسأبتدعأريتاسدلاهذهلجنأ:ًالوأ:ةيلاتلابابسأللكلذو،لودلاهذهريتاسدرييغتلالخنم
نأامإلودلاهذهريتاسدليدعتصاصتخانأ:اًيناث.هيلعاندكأنأقبسيذلاةمألاضيوفتبلطمعمضراعتتامماهعضوب
سلجمللنوكينأوأ،ةيبرعلاتارامإلاةلودوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاونامعةنطلسيفامكبعشلانودمكاحلاهبدرفني
مكاحلاةقفاومبالإمتيالليدعتلااذهنكل؛رطقةلودونيرحبلاةكلمموتيوكلاةلوديفامك؛هرارقإوليدعتلاحارتقاقحبختنملا
لودلاهذهريتاسدىلعليدعتيأءارجإنكمياليلاتلابو.اًيئاهنهيلعبلغتلانكميالفليدعتلاريخألااذهضفرنإف،هقيدصتو
اهليدعتنكميالمكحلاماظنبةصاخلاماكحألانأىلعةحارصصنتسلجملالودضعبريتاسددجن:اًريخأو.مكاحلاةقفاومبالإ
بوعشاهعضتةديدجريتاسدلالخنمالإنوكيالدشارلافالختسالادعاوقينبتنإفيلاتلابو.اًقلطماًدومجةدماجيهفاًقلطم
.لودلاهذه

:ةمتاخلا
هذهبراجتو،ةوبنلاةاكشمنماهروندمتستةلاصأنيملسملانمريثكلليركفلاويعيرشتلاقمعلايفةدشارلاةفالخلاةرتفلثمت
سمطواهماكحرايتخايفةمألاقحباصتغاوثيروتلابدعباهوفصركعتدقنكيملمكحلاماظنوةفيلخلارايتخانأشبةرتفلا
ناتبرجتلاناتاه.دهعلابنيتطبترمنيتبرجتةدشارلاةفالخلاةرتفتفرعدقو.ةيلكشةيروصةعيابمىلعاهرصقواهتدارإ
نيتاهيف.دادبتسالاوةثارولانعاًديعب،رايتخالايفةيعوضوملانمضتسسألانمةعومجملدهاعلاةفيلخلاةاعارمنارهظُت
نيملسملاوةباحصلافوفصيفةمدقتملاهتلزنمببسبلبهلاموأهبسنببسبسيلةفالخللًالهأهيلإدوهعملاناكنيتبرجتلا
ولعوهربصوهقدصترهظأيتلاتاململاوثداوحلاوفقاوملانمديدعلاباهلالخربُتُخألاوطتاونسةجيتناهبستكايتلاو
يأرلالهأريشتسيلبهيأربرايتخالادنعدرفنيالةفيلخلادجن،نيملسمللكلذحوضووهيلإدوهعملاةيلهأنممغرلاىلعو.هتمه
يف.قافنوأةلماجمنود،يأرلاوحصنلاقدصنمضتيتلاةيرحلانموجةروشملابطيحيناكو،دهعللحشرملاصخشيف
دوهعمللاهتعيابمنكتملوضفرلاوأةقفاوملايفةمألاةدارإسمطتملو،ةفيلخلاةبارقيوذنمحشرملانكيملنيتبرجتلانيتاه
.ةيلكشةيروصهيلإ

مامأبابلاحتفيجذومنينبتةيناكمإانيأرةدشارلاةفالخلاةرتفيفهيلإدوهعملارايتخااهيلعينُبيتلاسسألاهذهلالخنمو
سسأىلعاهيفرايتخالاىنبيةمظنأىلإةيطارقوتوأةمظنأنماهلقنليجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأريوطت
.اهلودللبقتسملاماكحرايتخايفيقيقحرودةقطنملابوعشلنوكيوةيعوضوم

ذإ،ضيوفتلانأشبقلعتياماهلوأ،تالاكشإةدعانمامأتزربنهارلاعضولايفسسألاهذهقيبطتةيناكمإىدمةسارددنعو
ملولامهيسفنءاقلتنمدهعلابولسأىلعامدقيلنكيملامهنعهللايضررمعوركبيبأنمًالكنأىلإملعلالهأضعببهذي
لصألاوهدهعلابولسألعجتنواعتلاسلجملوداهنموةيكلملالودلانأيفانهلاكشإلازربيو.كلذةباحصلاامهنمبلطي
لاكشإلااذهلثمتيةدشارلاةفالخلاةرتفيففالختسالاةبرجتنمةدافتسالااندرأنإههجاونفوسرخآٌلاكشإ.ءانثتسالاسيلو
دهعيفعبتملارايعملاناكدقف.همدعنمدهعلاةيالوبصنمدلقتلًالهأحشرملانوكىدمددحيحضاورايعمدوجومدعيف
رذعتيرايعملااذه.ةيمالسإلاةوعدلاءدبفورظباًقيثواًطابترااًطبترمحشرمللليوطيخيراتلجسىلعىنبُيةدشارلاةفالخلا
بسنلاطرشو،ثراوتلامدعةلأسماهنمثحبلااذهيفاهلوانتمتىرخأتالاكشإ.هقيبطتةلاحتسالرضاحلاتقولايفهمادختسا
.دهعلاةيالولحشرملاىلعةقفاوملاكلمتيتلاةئفلاديدحتو،ةقباسلاةروشملاةيلعافوةيدجو،يشرقلا

ةمألاقفاوتنأيهةقيرطبسنأنأاندجوضيوفتلانأشبف.ثحبلااذهيفاهزواجتلتاحرتقمميدقتمتتالاكشإلاهذهعيمج
اًرداصنوكينأوروتسدلااذهعضويفةمألاكرتشتنأطرشب،ةلودلاروتسديفهيلعصنلالالخنمضيوفتلاىلعاًقبسم
.اهتدارإلاًقفو

ًالهأدهعلاةيالولحشرملانوكوهرايعملاةياغف،هتيلآورايعملاةياغىلإانبهذدقف،بصنملادلقتلةيلهألاديدحترايعمنأشبامأ
كلذىلعًءانبانعضوو.رابتخالايهحشرملايفليهأتلااذهققحتىلعلالدتسالااهلالخنمنكمييتلاةيلآلاو،بصنملااذهل

99/2011مقريناطلسلاموسرملابجومبةلودلليساسألاماظنلاىلعليدعتلايرجأنامعيفو،2012ماعيفنيرحبلاةكلممروتسدىلعليدعتلايرجأ179
.2011ربوتكا19خيراتب

يفليدعتلاهذهلثمتي،دالبللًاناطلسهتلاسريفقباسلاناطلسلاهيلعصننمتيبثتتاءارجإبةصاخلادعاوقلالاناًفيفطًاليدعتكانهناكنامعةنطلسيف180
.ناطلسلاهيلإراشأنمتيبثتةيلمعيفعافدلاسلجمعمهباونمدقأنمنينثاوايلعلاةمكحملاسيئروىروشلاسلجموةلودلاسلجميسيئرنملككارتشا

يتيوكلاروتسدلانأامك،ةمألاضيوفترصنعهعمققحتياممبختنملايسيسأتلاسلجملالالخنمهدالبروتسدعضويفيتيوكلابعشلارودانيبنأقبس181
نأقبسصاخشأنمضنمدهعلايلورايتخامتيًايعقاوو.دهعلاةيالولهتيكزتبريمألاماقنمضفروألوبقيفًايرهوجوًايقيقحاًرودبختنملاةمألاسلجملررق
.مكاحلاعمةبارقلاةلصيفدعبألاوةعبارلاةجردلايوذنمدوهعءايلوألنييعتتالاحتيوكلاتدهشامك،ايلعةيسايسوأةيرادإبصانماولوت
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يفةقباسلاهتريسلالخنمربتُخادقنوكينأبكلذودهعلاةيالوبصنميلوتلصخشيأةيلهأفشكياًيعوضوماًرايعم
باسكإيفهتيمهأىلعةوالعرمألااذهف.اًعيفراًيسايسوأاًيرادإًابصنمةبسانمةرتفلىلوتدقنوكينأك،ماعٍنأشةسرامم
نأىلعرارقلالهأكلذكو،ةروشملاويأرلالهأدعاسيفوسهنإف،ًالبقتسمدالبلانوؤشةرادإلةيرورضلاتاربخلاصخشلا
.ةقباسلاهتريسساسأىلعكلذو،دهعلاةيالولحشرملاصخشيفاًميلسًايأراونبي

امأ.هزواجتلاًذفنمنهارلاانتقويفهطارتشامدعنمنيرخأتملاملعلالهأنمريثكلاهارياميفاندجوف،يشرقلابسنلالاكشإامأ
لهأنمديدعلاهيلإبهذامىلإهتجلاعميفّانكردقف،ةفيلخلالبقنمحشرملاىلعةقفاوملاكلمتيتلاةئفلاديدحتلاكشإنأشب
دوجودنعرمألااذهلحنكمييلاتلابو.ةئفلاهذهرايتخالةليسولايهةهيزنلاوةرحلاتاباختنالالعجيفاًضيأنيرخأتملاملعلا
ةباقرو،نيناوقلانسكةفورعملاةيديلقتلاهفئاظوىلعةوالعناملربلااذهلنوكيف،بعشلانولثميًءاضعأمضيبختنمناملرب
.دهعلاةيالولحشرملاىلعةقفاوملاةفيظو،اًيلاموًايسايسةموكحلا

فوسوةلاحمالاهيلعسكعنيفوسىرخألافالختسالادعاوقليعفتنأىلعاندكأدقف،اهتيدجىدموةقباسلاةروشملانأشبامأ
ىلعبلغينمهحيشرتلبقمكاحلاريشتسينأىلعصنلاحارتقاىلإ،رخآبناجنمانبهذامك،ةراشتساللةحلاصلاةئيبلارفوي

.ناملربلاىلإعوفرملاهيلإدوهعملاةيكزتباتكيفءالؤهءامسأركذتو،هنعمهلالقتساهنظ

ةمكاحلارسألالبقنمنواعتلاسلجملودمكحرارقتساببسبهزواجتةبوعصانيأردقف،ثراوتلامدعلاكشإنأشب،اًريخأو
مكاحلانممكحلالاقتنامدعريرقتبقيمعلاثراوتلانعداعتبالالالخنمكلذو،ريدقتلقأىلعهنمفيفختلاانحرتقانكل،اهب
نيحشرملاةرئادعيسوتبحمسيو،ةقيمعلابسنلاةفطاعنعرايتخالادعبيفوسرمألااذهف.ةوخإلاةقبطوأءانبألاةقبطىلإ
.ركذلاقباسةيلهألارايعملاًقفونيلهؤملا

.قيبطتللًالباقنوكيدشارلافالختساللاًروطماًجذومنمامأنوكنتالاكشإلاهذهةجلاعمبو

نأشبةدشارلاةفالخلاةبرجتةجذمندعبانلقتناةساردلاهذهيفانثحبطانميهيجيلخلانواعتلاسلجملودتناكاملو
عمدهعلاةيالوبةصاخلااهدعاوققفاوتىدمةفرعمليجيلخلانواعتلاسلجملودتاعيرشتوريتاسدةساردىلإفالختسالا
يفهيلثممةكراشمببسبكلذوبعشلاةدارإنعربعيذلاديحولاوهتيوكلاةلودروتسداندجوف،دشارلافالختسالادعاوق
حشرملاةسراممقبسطرشنمولختسلجملالودتاعيرشتاندجو،رخآبناجنمو.روتسدلاعضويفيسيسأتلاسلجملا
رطقنملكيفروتسدلاف،نسلاطرشطارتشانماهبلغأولختامك،دالبلايفايلعةيرادإوةيسايسبصانملدهعلاةيالول
ىلإهتايحالصةسراممبةياصولاسلجمموقياهنيحواًريمأهبةادانملانكميلببصنملااذهيفريغصلانييعتزيجينيرحبلاو
بناجنمو.بصنملااذهلّنيعملايفملعلاوةلادعلاطارتشانمةقطنملاريتاسدعيمجولختامك.رشعةنماثلانسريمألاغلبينأ
ناصنينيرحبلاةكلممروتسدورطقةلودروتسدنألب،مكاحللاًخأوأًانبادهعلايلونوكينأرظحتالةقطنملاريتاسددجنرخآ

ةيبرعلاةكلمملايفلاثماهلاندجوفنييعتلاىلعةقباسلاةراشتسالانأشبامأ.مكاحللًانبادهعلايلونوكينأىلعةحارص
ةقفاوملاوأضفركلمتيتلاةئفلاديدحتبقلعتياميفدجنملاًريخأو.ةراشتسالاهذهةيلعافمدعانلحضتاو،رطقةلودوةيدوعسلا
ةمألاسلجمحنمىلإاهروتسدبهذييتلاتيوكلاةلوديفلثمتياًدحاوًالاثمالإدهعلاةيالولمكاحلالبقنمحشرملاىلع
ةيعيرشتلااهسلاجملسيلفنواعتلاسلجملوديقابامأ.دهعللاًيلوهتيكزتبريمألاماقنمضفروأةقفاوملاقحبختنملايتيوكلا
.بعشلالبقنمبختنمريغاهضعبنأىلعةوالع،كلذيفروديأ

:ةيلاتلادعاوقلاينبتلالخنممتتيجيلخلانواعتلاسلجملوديفدهعلاةيالوةمظنأةددشرنأاندجو،هطسبقبسامىلعًءانبو

ملعلالهأضعبهطرتشييذلاو،ةمألاضيوفتلاكشإبنجتلكلذو،اهروتسدعضويفةلودلكبعشكرتشينأ:ًالوأ
.دهعلابولسأمادختسال

هذهنمدعبألاوأةعبارلاةجردلانمهئابرقأنمنوكينأزوجيو،هتوخإوأ،مكاحلاءانبأنمدهعلاةيالولحشرملانوكيالأ:ًايناث
.ةجردلا

:ةيلاتلاطورشلادهعلاةيالوبصنملحشرملايفطرتشينأ:ًاثلاث

ىلعوةحارصاهيلعصنلانكمي(.ايلعلاةيلاملاوأةيرادإلاوأةيسايسلابصانملادحأةددحمةينمزةرتفلىلوتدقنوكينأ.1
؛)مكحلاثراوتنوناقوأ،روتسدلايفديدحتلاليبس

.هرمعنمةيداليمةنس60زواجتيالأو؛ةيداليمةنس30نعحيشرتلادنعهنسلقتالأ.2

؛)يصاعملاباكتراك(هتلادعحدقيدقرمأبسانلانيبرهتشيوفرعيالأ.3

.ىلوألاةيعماجلاةداهشلاىلعًالصاحنوكينأك،ملعلانمبسانمردقىلعنوكينأ.4

ليبسىلعءالؤهنمضنمنوكينأك،مهلالقتسانظلاىلعبلغيصاخشأةراشتسابمكاحلاموقينأىلعصنينأ:اًعبار
:لاثملا

؛ايلعةيرادإوأةيرازوبصانممهدلقتقبسورمعلانمنيتسلااوزواجتنيذلاةمكاحلاةرسألالاجررابكضعبوأدحأ.1

اوبختنانمموةموكحلانعمهلالقتساباوفرُعنممنييلاحلاوأنيقباسلابختنملايعيرشتلاسلجملاءاضعأضعبوأدحأ.2
؛ةرمنمرثكألسلجملاةيوضعل

؛عمتجملايفمهتناكمفرعُتنممنييقوقحلانيطشانلاوأةعيرشلاءاملعرابكضعبوأدحأ.3

.عمتجملايفةعيفرلاةناكملايوذنمراجتلارابكوأءاهجولاضعبوأدحأ.4

.ناملربلاىلإعوفرملاهيلإدوهعملاةيكزتباتكيفءالؤهءامسأركذُتو

.ةهيزنلاةرحلاتاباختنالالالخنمنواعتلاسلجملوديفةيعيرشتلاسلاجملاءاضعأرايتخامتينأ:اًسماخ
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ةقفاوملاصاصتخا،اًيلاموًايسايسةموكحلاةباقرونيناوقلانسيفةيديلقتلااهفئاظوىلعةوالعسلاجملاهذهصتختنأ:اًسداس
.هضفروأدهعلاةيالولمكاحلاحشرمىلع

دعاوقينبتةيناكمإىدميفلثمتملايناثلاثحبملانميناثلابلطملاةياهنيفهانرثأيذلالاؤسلاىلعةباجإلاىقبتو
.ةقطنملالودضعبيفاهروصتبعصيتالامتحالةنيهر،يسايسلارارقلابمكاحلااهيفدرفنيلوديفدشارلافالختسالا

:عجارملا
:تاعيرشتلاوريتاسدلا
.27/5/1412خيراتبرداصلا،90/أ:مقر،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفمكحلليساسألاماظنل†

.2012يفلدعملا،2002رياربف14يفرداصلا،نيرحبلاةكلممروتسد†

لدعملاو،1996ربمفون6خيراتب101/96مقريناطلسموسرمبجومبرداصلا،نامعةنطلسيفةلودلليساسألاماظنل†
.2011ربوتكا19خيراتب99/2011مقريناطلسلاموسرملابجومب

.1962ربمفون11يفرداصلا،تيوكلاةلودروتسد†
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