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  هنعثمعسعر مذصتعسع شةيخ مذهةممةد ظابدذ
  هاياتع ؤة تةسعرع

  
islamyolinet.www 

 
ع     جةدعدعزملعق هةرعكعتعضة مةلذمكع    ظعسالهات   ر ياآع يئثع زامان معس

انلعنعش        هةرعكعتعضة ظاساس سالغذحع   دعن ج ةآكذرعنعث يئثع ، ظعسالم تةص
ع   قان آعش ة قوش عز هةسس ة تةثداشس ةيخ ؤة شةآعللعنعشعض ةد ش مذهةمم

  .ظابدذهتذر
ذ     عنعث م الم دذنياس ان ظعس ع زام رع دةص   يئث اللعرعدعن بع هعم تعمس

دذه    ةد ظاب ان مذهةمم دا  – 1905قارالغ ات بولغان ع ؤاص ايعن  يعل ، ظعنت
راس     عرتلعرعنع مع ذنلعغان شاض ة، نذرغ ةن بعرض ابلعرع بعل ةتلعك آعت قعمم

ةتتع دذرذص آ العمالر   . قال ةن ظ ذيان آأصلعض اتعدعن ب دذه ؤاص ةد ظاب مذهةمم
لعنعص آئلعنسة، يةنة   عنعص، خاتعر دةص يادلع » ظذستاز ؤة ظعمام  «تةرعصعدعن  

ذ عدعن ظ ذللعحاقالر تةرعص ةزع م تعن ب ر تةرةص عكعر ؤةبع ةزع ص أز نعث ب  آ
ذحراص  ة ظ علةرنعث تةنقعدعض ألىك آعش ر ب زاهنعلعص، بع ا ظع لعرع خات قاراش

  .آةلمةآتة
وغرا    دعغان ؤة ت وغرا ظعزاهالي اتعنع ت دذهنعث هاي ةد ظاب مذهةمم

ذنعث ظع اب ظ ةندىرعدعغان آعت عحىش ي ؤارعس زا  لمع عد رع ةد رةش مذهةمم
دا  ات ؤاقتع دذه هاي ةد ظاب عدعن مذهةمم اثالص ؤة  تةرعص دعن ظ ذنعث ظاغزع ظ

ةتقعق   وراص، ت وظالالرنع س ذن س ان  نذرغ ص يازغ ذق 3 قعلع ارعخ« تومل  عت
أز         » ل ظعمام  ظة ظذستاز دذهنعث ظ ناملعق مةشهذر ظةسةر بعلةن، مذهةممةد ظاب

  .ىك ظةسةرلةر مةؤجذتتذرقةلعمع بعلةن يئزعلغان بعر بأل
ةيرا        ذص، بذه ع بول ث ظوغل ر دئهقاننع عرلعق بع دذه معس ةد ظاب مذهةمم

ةن ا آةلض عدة دذنياغ عر مةهةللعس ةهعرعنعث ناس اللعق . ش اي ؤة ه ع ب ظاتعس
ع   ة ظئشعش ةتنعث ظةمةلض ان، ظادال عداآارلعقعنع يوقاتمعغ عمذ، ص ع بولس آعش

دعغان، هةق عدا قعالالي عنع ص ةر نةرسعس ىن ه دعظىح ع ظع ةرؤةر آعش  .عقةتص
   .ظانعسع بولسا، ظعصصةتلعك، تةقؤادار ؤة هأرمةتلعك ظايال ظعدع
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مذهةممةد ظابدذه ظالدع بعلةن تةنتادعكع ظةهمةدع مةسجعدعدة تةهسعل        
ةر  .  تةربعيةدعن ظذ ظانحة رازع بولمايدذ   –آأرعدذ، ظةمما بذيةردعكع تةلعم      ظةض

ذنع قاناظةتلةندىرم    ش ظ ةيخ دةرؤع ع ش ا،  تاغعس ةن بولس نع   عض ذ مةآتةص ظ
اال   تعص ق الص آئ ةآكذرغا    . تتعتاش م ؤةتةص دة ظعلع ش جعيةنع ةيخ دةرؤع ش

دع  ذيغاتقان ظع ع ظ زعقعش رذه دذه، . قع ةد ظاب ةتنعث «مذهةمم ع جاهال مئن
ان          عنع ظاحق م دةرؤازعس تعن    قاراثغذلذقعدعن قذتقذزذص، ظعلع ةيخ دةرؤعش ش

ضةن دةرسلةرنعث مةنعسعنع   سأزلةن«،  »باشقا ماثا يول آأرسةتكىحع يوقتذر    
ةقعقع     بعلمةي تةآرارالؤاتقان ؤاقتعمدا شةيخ دةرؤعش زعهنعمنع ظاحتع ؤة ه

   .دةص يازعدذ» دعنغا قايتعشعمغا سةؤةبحع بولدع
  .ولذص قالغانرع بشةيخ دةرؤعش مذهةممةد ظابدذهنعث مةنعؤع رةهب

ة       ذهعم ؤةق ةث م دعكع ظ دذهنعث هاياتع ةد ظاب ع – 1866مذهةمم  يعل
م    ظعس الع بعلع ةر ظ ان ظةزه ةرآعزع بولغ ةنعؤع م ث ظةنظ الم ظعلعملعرعنع

  .دةرضاهعغا آئلعص ظوقذشع بولذص هئساصلعنعدذ
راممعلعرعدعن   دةرسمذهةممةد ظابدذه ظةينع زاماندعكع ظةزهةرنعث        صروض

ةردة     . ظانحة رازع بولمايدذ   دا ظةزه ا     دةرس حىنكع ظذ ؤاقتع  صروضراممعسع آون
ئلعص بئرعالت  ذلدا ظ عظذس ل    . ت ع يع ةردة ظعكك دذه ظةزه ةد ظاب مذهةمم

ذص، جة   ل بول ا مايع يعن، زاهعتلعقق دعن آئ أثلع  مظوقذغان ةتتعن آ ظعي
نعث    .سذغذص، دةرؤعشلةرحة هايات آةحىرىشكة باشاليدذ      يةنة شةيخ دةرؤعش

عغا   االس بولذش كىنلذآتعن خ ع حىش دذهنعث رذه ةد ظاب عهعتع مذهةمم نةس
تعن    ةيةن ولسا،  سةؤةب ب  ر تةرةص ةتلعرعنعث      بع ةرق معلل دذه ش ةد ظاب مذهةمم

ددعن     ع جامالع ةرآعنلعكعنعث هامعس عي ظ ي ؤة سعياس ث دعنع  ظافغانعينع
  .تةسعرعضة ظذحرايدذ

ع   انع معس ددعن ظافغ دذه   رجامالع ةد ظاب يعن، مذهةمم ةندعن آئ غا آةلض
لعنعدذ          عغا توص ذنعث ظةتراص ظافغانعينعث  . نذرغذنلعغان تالعصالر بعلةن بعرضة ظ

ة اتعنع   عؤع مذنم ق هاي دذهنعث زاهعتلع ةد ظاب عدلعقع، مذهةمم رش
ذش يول ان بول اآتعص ظعنس تذرذص، ظ عغاظاخعرالش ةدةم قويعش ا ق ةؤةب عغ  س

ا،    دةرسبولعدذ ؤة ظةزهةرنعث    ة، ماتعماتعك ان صةلسةص  صروضراممعلعرعدا بولمعغ
ذغذللعنعدذ     ةن ش رع بعل ةت ظعلعملع ةخالق ؤة سعياس عك .ظ  آالسس

ان        ظةسةرلةرنع يئثع ظذسذ   ل بعلةن تةتقعق قعلعشقا، غةرب تعللعرعدا يئزعلغ
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دذ    ةؤةبحع بولع انعي س قا ظافغ ةرلةرنع ظوقذش ةد  .ظةس انعي مذهةمم  ظافغ
دع              ان ظع ول ظاحق عغا ي عكرع تذغذلذش  .ظابدذهتا معللعي تذيغذ، ظةرآعنلعك ص

تعياق    ة ظعش عي مذناسعؤعتعض ةربنعث سعياس ةرق ؤة غ دذه ش ةد ظاب مذهةمم
ةرقنعث س  اغالص، ش ةن   ب ث تامام اظعي هاياتعنع عي ؤة ظعجتعم عياس

   . آئلعدذ دئضةن قاراشقا،ظأزضةرتعلعشع الزعم
دذه ةد ظاب ع– 1877 قامذهةمم العم  « يعل علعلةردة » ظ ع مةس ةنع دعن ي

عدة  ي      بعلعم ظعضعسع ؤة ظعسال    ةآحعلعك ؤة   م ظعلعملعرعنعث هةممة ساهةس ئت
ةن        االهعيعتع بئرعلض ةل ظالعمع  «ظذستازلعق قعلعش س ة ظ شاهادةتنامعسع  » ي

يعن     دةرس مذهةممةد ظابدذه ظالدع بعلةن خذسذسعي        .بئرعلعدذ ة، آئ  بةرس
ةخالق   زظة عكا ؤة ظ ن، لوض ةردة دع دذدةرسه ذ . لعرعنع بئرع لةر دةرسب

عغا          دذهنعث ظةتراص ةد ظاب قا   آأصلعضةن تالعصالرنعث مذهةمم ةؤةب  توصلعنعش س
بدذه نذرغذنلعغان تالعصالرغا   مذهةممةد ظا . بولغان ظاالهعدة ظذسذلغا ظعضة ظعدع    

م دةرس ذص، بعلع اب ظوق ق آعت ة داؤاملع عمذ، يةن تاز بولس دعغان ظذس  بئرع
اتتع    ةردعكع   . داظعرعسعنع بعيعتعص ماث عرتعدا دارذل    دةرس ظةزه لعرعنعث س

  . لعرع بئرعدذدةرسظذلذم صاآولتعتعدا تارعخ ؤة ظةدةبعيات 
دذه  ةد ظاب ةن مذهةمم لعهعتع بعل ث مةس تلعققا ظافغانعينع آذرنالعس

دع   تعم             . آعرعشكةن ظع ذنجع قئ ذنعث ت ةرآعزع ؤة ظ ذظاتعنعث م ةرةب مةتب ظ
ذرعغا  ان ظوتت عردذر حعقق رع معس دذه . يئ ةد ظاب عق  مذهةمم دئؤ تةؤص قا خع

ةررعرلعك   ئزعتنعث مذه معي ض دا رةس ذنجع يعللعرع ث ت هاآعمعيعتعنع
ع تا ذرذلعدذؤةزعصعس ذز. صش اش مذ  ظ دذه ب ةد ظاب ةي مذهةمم ةررعر ذن ظأتم ه

ذهعم              ةن م ةيرعتع بعل دذهنعث غ بولغان بذ نةشرعيات مذنبعرع مذهةممةد ظاب
دذ ة بولع ا ظعض دذه. ظورذنغ ةد ظاب دعلعكع مذهةمم ةرلعرعنعث ظاالهع نعث ظةس

ان             (بولغان دعندا    ا ظارعلعشعص قالغ يعن دعنغ ان آئ دعن بولمعغ ظةسلع دعن
ئزعت      ؤة ظةخالقتا ظعسالهات ظئلعص بئرعش تةشةبب     ) مةسعلعلةردة ذ ض ذسع ب

  . ؤاستعسع بعلةن ظأزعنع آأرسعتعشكة باشاليدذ
 يعلالردعكع معسعردا يىزبةرضةن بعر بألىك سعياسعي       – 1882 – 1879

دذهقا     ةد ظاب يعن، مذهةمم لةردعن آئ ل   «ظأزضعرعش ةن تع يانحعالر بعل ظعس
ةن ع      » بعرعكتىرض ىن جازاس ق سىرض ىح يعللع ةن ظ ةت بعل ةن جعناي دئض
دذ ع مذ. بئرعلع ةرآعنلعك ؤة   حىنك ةلقعنعث ظ عر خ دذه معس ةد ظاب هةمم
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ان        ىرةش قعلغ ةن آ ع بعل ارلعق آىح ىن ب ع ظىح تةقعللعقا ظئرعشعش مذس
  . ظعسيانحع هأآىمةتنعث باش سأزحعلعرعدعن بعرع بولغان ظعدع

 بعلةن سىرعيةضة    سىرضىن قعلعنغاندعن آئيعن، ظالدع    مذهةممةد ظابدذه 
دذ ذزذن ظأ. بارع اظ تاندعن ق ةي هعندعس ع تم ةنعؤع داهعس ةن م يتعص آةلض

دذ  ةآلعص قعلع ارعآغا ت ذنع ص انع ظ ارعآغا . ظافغ ذ ص ةن ظ ذنعث بعل  ―ش
دذ ا بارع ث يئنعغ دذه. ظافغانعينع ةد ظاب انعي مذهةمم ددعن ظافغ  ؤة جامالع

قا   «صارعآدا بعر جةمظعيةت قذرذص،      ذل ؤذس ذتقا   (» ظذرؤةت ةم ت املعق   )مةهك ن
ذر آذ  .  حعقعرعشقا باشاليدذ   آذرنال م         مةزآ ة ؤة زالع ةبع هاآعمعيةتك ال ظةجن رن

مذ       دعغان، بولذص عنع قعلع ةلقلعرعنعث داؤاس ةرق خ ع ش ة قارش آىحلةرض
نع مذستةملعكة قعلعؤالغان ظعنضعلعسلةرضة قارشع آىرةش قعلعدعغان       رمعسع

   . ؤة ظعسالمحعلعقنع تةشؤعق قعلعدعغان هةصتعلعك سعياسعي آذرنال ظعدع
ة ة يىآلةنض ال ظىستعض ذر آذرن علةرنع بعلعمةزآ ؤعق ن ؤةزعص ص، تةش

عكعر  ان ص اقحع بولغ ع -قعلم ارلعق آىح ل ؤة ب ةدةبعي تع الرنع ظ أز قاراش  آ
عتع          عدعبعلةن هةرعكةت قعل   ذش سىص كارع بول غان تذنجع ظةرةب نةشرع ظةص

دع  ان ظع ق حعقارغ ادا داث ةن ياؤرذص دذه. بعل ةد ظاب ع – 1884 مذهةمم  يعل
ة بارع  ةن ظةنضعلعيةض ا ؤاآالعت تع . دذآذرنالغ علعيعلعك دوس ذنعث ظةنض ظ

ذرعغا   عنعث ظوتت عر مةسعلعس دا معس علعس مةتبذظاتع ت ظعنض د بلون ؤعلفعرع
ةلتىرىص،       ا آ دذه   حعقعشعنع قولغ ةد ظاب ةيدا       مذهةمم عكرع ص ةت ص نعث جاماظ

ةن  ةتحعلعرع بعل علعس سعياس ألىك ظعنض ر ب دذ ؤة بع اردةم قعلع عغا ي قعلعش
عر قعلعش       ه مذهةممةد ظابدذ  آئيعن،. تونذشتذرعدذ  آذرنالنع توختاتماي نةش

دذ    ةن       . ظىحىن صارعآغا قايتع عتعنعث نةتعجعسع بعل علعس سعياس ةمما ظعنض ظ
عردعن    ال نةش دذ ؤة آذرن ع حةآلعنع عغا تارقعلعش الم دذنياس ث ظعس آذرنالنع

دذ المحعلعق ؤة      . توختاي ال ظعس ذ آذرن ان ب عر قعلعنغ ذددةت نةش قا م قعس
  .يدذر قذزغاالهعدة تةسعمعللةتحعلعكنعث تارقعلعشعدا ظا

دذه ةد ظاب ئلعص، - 1885 مذهةمم ايتعص آ ةيرذتقا ق ع ب  يعل
دذ  ذحعلعق قعلع ذلتانعية    . ظوقذتق ان س ذحعلعق قعلغ ةيرذتتا ظوقذتق ب

ةن  عدة بةرض عدا دةرسمةدرعسعس ع«لعرع ظاساس د رعسالعس املعق » تةؤهع ن
عدة      .آعتابعنع يئزعص حعقعدذ   ذ مةدرعس عرتعدا    دةرس ظ ةننعث س ةزع  ب   بةرض

ذدعالرنع     تعظان ؤة يةه ذلمان، خرعس ةن، مذس اردعمع بعل علةرنعث ي آعش
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ةت سعياسعي      . آئلعشتىرىش مةقسعتعدة بعر جةمظعيةت قذرعدذ     ذ جةمظعي ب
ذحراص،   كة ظ دذه تةقعص ةد ظاب ايتعص  – 1888 مذهةمم عرغا ق ع معس  يعل

دذ ة   . آئلع وت مةهكعمعسعض ةن س دع بعل يعن ظال ةندعن آئ عرغا آةلض معس
دذ         سوتحع، آئي  ذن مةسلعهةتحعسع بولع ة قان ذ  . عن تةصتعش مةهكعمعسعض ب

دذ  هذر بولع ةن مةش لعقع بعل عز قانذشذناس ل ؤة تةرةصس دة ظادع . مةهكعمع
دذه  ةد ظاب ةلعم     مذهةمم ةخالق، ت ارتعش، ظ ي ظاق ع ظعلمع ىتىن ؤاقتعن  – ص

دعغان     اؤاب بئرةلةي ا ج ث ظئهتعياجعغ ةتنعث زاماننع ا جةمظعي ة، آون تةربعي
ع ا آئلعش دذ هالغ قا قارعتع ةلقعنع ظويغعتعش عر خ ىن معس ةرنعث .  ظىح ظةزه

اهعنعث    م دةرض الم ظعلع ذ ظعس يعن، ب دعن آئ ةزا بولغان ة ظ دارة هةيظعتعض ظع
ا        ماددعي، مةنعؤع    ةلدىرىش ظىحىن هارم  يؤة ظةخالقعي سةؤعيعسعنع يىآس

لةيدذ– اي ظعش ةرؤةرلعك  .  تالم ان هأررعيةتص ةببذس قعلغ ذنعث تةش ظ
كة   حىشةنحعسع دةرهال  دذهنعث    . باشاليدذ   تةسعر آأرسعتعش ةد ظاب مذهةمم

عية،        ارعخ، جذغراص ذلمعغان ت عرع ظوقذت ةردة ظعلض ةن ظةزه ع بعل تةشةببذس
ان   ي بولمعغ ارلعق دعنع ة قات ا، صةلسةص ارعخع، ماتعماتعك ةت ت لةر دةرستةبعظ

  .ظةزهةرنعث دةرس صروضراممعسعغا آعرضىزعلعدذ
ع    – 1899 مذهةممةد ظابدذه  ع معس دعن       نعر يعل اش مذصتعسع بولغان ث ب

ززةت     ان ظع أرىلىص باقمعغ ذرذن آ دعن ب ا بذن ذ ماقامغ يعن، ب رام –آئ  ظعك
  .ظئلعص آئلعدذ

دذه  ةد ظاب دعز   مذهةمم دا جةدع ذش جةريانع ع بول عر مذصتعس ملعق  معس
عتعدذ،  أزعنع آأرس ة ظ ةن   جةهةتت ذل بعل ع ظذس ةرعمنع يئث ذرظان آ  ق

دذ  ةتؤا بئرع ذن ص عرقعلعدذ ؤة نذرغ ص  ق. تةصس عر قعلع ةرعمنع تةصس ذرظان آ
عرتع      اردعكع شاض دعنقع قات سأزلةص بةرضةن دةرسلعرعضة ظاساسةن ظذنعث ظال

زا   عد رع ةد رةش ا «مذهةمم ةل مان دذ » رظ زعص حعقع عرعنع يئ ذ . تةصس ب
عرنعث ت ع 12ةصس قا  12 صارعس دذ، تامامالش عر قعلعنع ذص نةش د بول  جعل

دذه  مذ. مذهةممةد رةشعد رعزانعث ظأمرع يئتعشمةيدذ     عدعن   هةممةد ظاب  تةرعص
 ظألعمالعرع ظوتتذرعسعدا   ربئرعلضةن بعر بألىك صةتؤاالر ظةينع زاماندعكع معسع      

  . تارتعش صةيدا قعلعدذ– مذنازعرة ؤة تاالش –بةس 
دذه   ةد ظاب ئقعر مذهةمم اددع –ص ة م اردةم  ي معسكعنلةرض ةنعؤع ي ، م

دذرذش مةقس          –قعلعش، تةلعم    ةرةققع قعل لعرعنع ت ة ظعش ةن    تةربعي عتع بعل
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ذر  نع»مذسذلمان ساخاؤةتحعلةر جةمظعيعتع  « عدذ ؤة       ق لعرعغا قاتنعش ذش ظعش
ةرلةرنع            ادعر ظةس عك، ن ظذجةمظعيةتنعث ظةزاسع بولذش بعلةن بعرضة آالسس

دعغان   عر قعلع دذرذش  «نةش ةرلةرنع جانالن ة ظةس ةمظعيعتعظةرةبح ع » ج ن
علعش ظىحىن    ظعساله ق قذرسا، يةنة بعر تةرةصتعن شةرعظةت مةهكعمعلعرعنع       

ةد   آىرةش قعلعدذ ؤة شةرعظةت هاآعملعرع مةآتعؤع قذرذش صعكرع        مذهةمم
  . تةرعصعدعن ظوتتذرعغا قويعلعدذظابدذه 

تعرع        – 1902 ابرئظعل هاناتونعث     يعلع فرانسعية تاشقع ظعشالر معنعس ض
ذرذش   « ل ت ة تاقابع ذلمان مةسعلعسعض عر   » مذس ع نةش املعق ماقالعس ن

يعن،  دعن آئ دذهمذهةقعلعنغان ةد ظاب كةن مم ةن مذنازعرعلةش ذنعث بعل .  ظ
عية         فرانسعيةدة ظعسالم هةققعدعكع حىشةنحلةرنعث خاتا ظعكةنلعكعنع فرانس

اتلعغان ا ظعسص ة«. تارعخحعلعرعغ ةل جامعظ تعظان آذرنعلع» ظ ر خرعس دا بع
عنعث ظع ة يازغذحعس ر ماقالعسعض ان بع دة يازغ دع هةققع ع رذش ةد بن  مذهةمم

آذرنعلعدا » مانار«عص يازغان ماقالعلعرع ظالدع بعلةن      نعث رةددعية بئر  ظابدذه
ا  يعن   –ظارق نعص، آئ ئالن قعلع دعن ظ تعظانلعق « ظارقع الم ؤة خرعس » ظعس

  .دئضةن ظعسعم بعلةن آعتابالشتذرذلغان
دذه   ةد ظاب ارةتلعك   مذهةمم ك، جاس ادلعق، زةآاؤةتلع ةس ظئتعق تةؤرةنم

دع ع ظع اب يا. آعش ةآكذرالرنعث آعت العق مذتةص ذغان،  لؤرذص أص ظوق عرعنع آ
ذص،       ةن دوس بولذش العمالر بعل ةآكذر ظ ةربلعك مذتةص ةرق ؤة غ ش

قان ةت يئزعش عص، خ ةرتلعك، .  ظاالقعلعش ارةت، م اداقةت، جاس س
ةرؤةرلعك   ةرؤةرلعك، ؤةتةنص دذه ظعنسانص ةد ظاب دعلعكع مذهةمم نعث ظاالهع

  . ظعدع
ةلعم  ان ت دا ظالغ ك ؤاقتع ةن –آعحع عرع بعل عنعث تةس  تةربعيعس

ةتحعلعك       م ةن رذهانعي ةنحة   (عثعسعضة سعثعص آةتك تعك حىش ذنعث  ) معس ظ
دع  ةتكةن ظع عرعنع آأرس أز تةس عدا ظ ا قارعش ةت ؤة دذني ع . هةرعك رذه

ددعن ظافغانعينعث             ة جامالع ةن بعرض جةهةتتعن تامامةن معستعك بولذش بعل
اقالص           ذثلذقعنع س تةسعرع بعلةن ظأزلةشتىرضةن ظعنقعالبعي رذهعنعث تةثص

  .ظعدعقالغان 
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دذه ةد ظاب ع – 1905 مذهةمم ث – 7 يعل اقحع – 11 ظاينع ع قعلم  آىن
تعن،       عهة ؤة ظارزذ ظى    الي –بولغان صعالن    ة ظاشذرالماس ذق ظةمةلض معدلعرعنع تذل

  .بذ صانع دذنيا بعلةن ؤعدالعشعدذ
دذه  ةد ظاب أآىمعتع    مذهةمم عر ه ةلقع ؤة معس عر خ ع معس نعث جعنازعس

رة   ذ ؤة هةس ىك قايغ عدعن بىي ةفعفع   تةرعص دعكع ظ ةن قاهعرع ت بعل
   . قةؤرعستانلعقعغا دةصنة قعلعنعدذ

  :مةرهذمنعث قةؤرة تئشعغا بعر ظةرةب شاظعرعنعث
  هأرمةت ظىحىن بعر قةؤرة ياسعدذق،

ص     ةقعش قعلع ئظرع ن ةن ش دىك، دئض ة آأم انع بعرض ن ؤة دذني دع
  . ظويذلعدذ
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  :مذهةممةد ظابدذهنعث تةسعرع
ةمظعي    «دعكع   ظايدا قاهعرع  – 7 يعلع   – 1935 الر ج » عتعمذسذلمان ياش

ام« تاز ؤة ظعم اتعنعث  »ظذس دذهنعث ؤاص ةد ظاب ع 30مذهةمم  يعللعقعن
دع ةن ظع ع ظأتكىزض اتعرة يعغعن ةن خ عؤعتع بعل ةش مذناس ذر . خاتعرعل مةزآ

دذهنعث   ةد ظاب عدعكع مذهةمم تازلعق دةرعجعس ةربعرع ظذس دا ه يعغعن
ذقلع    ةن نذت لعرعنعث سأزلعض ذحع ؤة تالعص دذهنعث  رع مذظوقذغ ةد ظاب هةمم

  .نحعلعك تةسعرلعك ظعكةنلعكعنع ظوتتذرعغا قويغان ظعدعصعكعرلعرعنعث قا
دذه     ظةسعرنعث باشلعرعدا  – 20 ةد ظاب ن ؤة         مذهةمم م، دع عردا ظعلع  معس

عتعص،             عر آأرس ذر تةس ةرةققعياتعغا حوثق معللةتحعلعك صعكعر ظئقعمعنعث ت
ةنب    ام م ة ؤة ظعله ث غاي عرلعق زعيالعالرنع دع معس ان ظع  – 1900. عظع بولغ

يعلالردا تعثعرقاص، بعر يول آأرسةتكىحعضة مذهتاج بولذص قالغان بعر بألىك          
مذهةممةد . نعث آعتابلعرعغا مةصتذن بولذشقان ظعدع    مذهةممةد ظابدذه ياشالر  
  .نعث خةلق ظعحعدعكع تةسعرعمذ ظعنتايعن يذقعرع ظعدعظابدذه

دذهنعث   ةد ظاب زا مذهةمم عد رع ةد رةش ةلعماتلعرعنع مذهةمم ع ت  دعن
ذص       ذحع بول لعرعنع تارقاتق أز قاراش عكعر، آ ذنعث ص ذحع ؤة ظ ظعزاهلعغ

ظذ مذهةممةد ظابدذهنعث تالعصلعرع ظعحعدة ظذنعث هاياتعنع ؤة        . هئساصلعنعدذ
ا    عنع ج تازعنعث خاتعرعس زعص، ظذس عكعرلعرعنع يئ ىن  ص ذش ظىح نلعق تذت

  .غةيرةت قعلعدذ
ةد      دذررازعق فرانسعيةدة بمذستاصا ظا  يعن، مذهةمم ةندعن آئ ذص آةلض  ظوق

ذنعث   زعص، ظ ةر يئ دة ظةس دذه هةققع ع«ظاب د رعسالعس املعق » تةؤهع ن
عرتعدا،   ث س ة قعلغاننع ا تةرجعم ذز تعلعغ ابعنع فرانس ذحعلعرعنعآعت  ظوقذغ

دذه   الهاتحع         مذهةممةد ظاب ذرذص، ظعس كة قعزعقت ةلعماتلعرعنع ظأضعنعش نعث ت
عد دذه تةرعص ةد ظاب ى ظأحمعن يعقعلغمذهةمم ظةلنعث مةثض لعكع ان مةش ةس

   .ظىحىن آأص خعزمةت قعلعدذ
ة              ةتقعقات بىضىنض تعدعكع ت ةرلعرع ظىس ذنعث ظةس مذهةممةد ظابدذه ؤة ظ

ة   ص آةلمةآت ةدةر داؤام قعلع ةمارة     . ق ةد ظ و مذهةمم اهةدة دوآت ذ س ب
لعنعص            ةرلعرع توص ىتىن ظةس دذهنعث ص ةد  «تةرعصعدعن مذهةممةد ظاب مذهةمم

ةرلع دذه ظةس ةك  »رعظاب ي ظةمض ذهعم ظعلمع ع م ا آئلعش ث بارلعقق نع
  .هئساصلعنعدذ
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  :مذهةممةد ظابدذهنعث ظذيغذر خةلقعضة آأرسةتكةن تةسعرع

دذه ةد ظاب ذلمانلعرعغا ظأحممذهةمم ا مذس ىتىن دذني عر  ص ةس تةس
  . غذر خةلقعضعمذ حوثقذر تةسعر آأرسةتكةنآأرسةتكعنعدةك، ظذي

ع    – 20 ذر يئث عدا ظذيغ عرنعث بئش ع   ظةس عنعث ظاساسحعس ماظارعص
ع       ة، معس ولالم تىرآعي ارعص     الرظابدذلقادعر دام ع ماظ ص، يئث ارةت قعلع رنع زعي

ذلع ؤة جة عرلعنعص ظذس دعن تةس دعزملعق هةرعكعتع ذل  دع ذنعث ظذس  –، ظ
غةردة ظأزعنعث              يعن، آاش ةندعن آئ عنعص آةلض قاظعدعلعرعنع صعششعق ظأض

لعؤعتعدذ  ةرعكعتعنع باش الهات ه دعن آ.ظعس يعن،  ظذنعث ع – 1931ئ  يعل
رعص،              ظاتاق عرغا بئ ولالم معس ابعت دام لعق دعنع ظالعم ؤة سعياسعي ظةرباب س

ةن     زا بعل عد رع ةد رةش ع مذهةمم ي ؤارعس دذهنعث ظعلمع ةد ظاب مذهةمم
عر       تذرغانلعقعنع ؤة معس عكعر ظالماش أتكىزىص، ص أهبةت ظ ىص، س آأرىش

ةنلعكعنع   دعن تةسعرلةنض الهات هةرعكعتع ث ظعس دع ظاق«ظأزعنع اظع
  . ناملعق آعتابعنعث مذقةددعمعسعدة يازعدذ» جةؤهةرعية

ةردة       دذهنعث ظةزه ةد ظاب عدا، مذهةمم سابعت دامولالم معسعردعن قايتعش
زعلعص     رسلعرعضة ظاساسةن مذهةممةد رةشعد   سأزلعضةن دة   رعزا تةرعصعدعن يئ

ئلعص       تةصعسعرعدعن  » رظةل مانا «تئخع تامامالنمعغان    ىرىش ظ ر ي ةمظع  (بع ج
ة         ،)وم ت 12 ذقاؤا ظىستعض ابعت « مةخسذس مذقاؤا قعلدذرذص، م ةن  » س دئض

ظعسعمنع ظالتذن هةل بعلةن يازدذرذص، شةرقعي تىرآعستانغا ظئلعص آةلضةن         
يعن، زاماننعث               .ظعكةن اتعدعن آئ ابعت دامولالمنعث ؤاص عر س ذر تةصس  مةزآ

ذص،    ةن بول ئحعلعص آةتك ةن ح ع بعل ئلعص   جع– 8ظأتعش ة آ د خوتةنض ل
ذم د العم مةره ي ظ كةن    عنع ا حىش ذمنعث قولعغ دذلاله مةخس ةد ظاب  مذهةمم
دعكع    – يعلالرنعث ظالدع    – 80بذ بعر جعلد تةصسعر     . ظعكةن  آةينعدة خوتةن

دعن  دة قول االر ظعحع أتىص، تئ–ظألعم ا ظ ع قولغ ذص يىرةتت مةي ظوقذل . ضعش
ث  عد رعزانع ةد رةش دعن مذهةمم ي مذهةمم«جىملع املعق » ةدعيؤةهع ن

ابع خوتةن الرغا  آعت عدعن تالعص ذلالم تةرعص ذربان دام ةد ق ذم مذهةمم دة مةره
ذلغان ص ظوقذت ددعن   .دةرس قعلع تاندا، جامالع ةرقعي تىرآعس ذيعلالردا ش ظ

انعي، مذهة عد ظافغ ةد رةش دذه، مذهةمم ةد ظاب ث مم ارلعق ظالعمالرنع زا قات  رع
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عالتتع   از تئص ابلعرع ظ راص    . آعت ذالتتع ؤة ظاس ىيىص ظوق انلعرع س ار بولغ ب
  .عناتتعلاقس

دذل   – 40 ؤة – 30 ذغان ظاب دا ظوق م يذرتع العي بعلع ةر ظ الردا ظةزه  يعل
ددعن ظ          ذ جامالع ذر ظةزهةرعيلةرنعثم انعي،  ظةزعز حعنضعزخان قاتارلعق ظذيغ افغ

داق      مذهةممةد ظابدذه، رةشعد    رعزانعث تةسعرعضة ظذحرعغانلعقعدعمذ هئحقان
وق  ىبهة ي ىنكع  . ش ز بىض ذر بع ذ ظذيغ ذالظةزهةرعيلةرم ابلعرعنع ظ رنعث آعت

  . قةدعرلةيمعزظعنتايعن  ؤة سأيىص ظوقذيمعز
  

 ظابدذلجئلعلهاجع 


