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 نيمجرتملا ةمدقم

 مك .دقعملا ىلإ ليختملا نمو .ليختملا ىلإ ليحتسملا نم»

 راسملا اذه تعبتا يتلا تايرظنلاو ةيسايسلا ةمظنألاو راكفألا ىه

 (0(مزعع 101100 1؟«ةقيقح١ حبصت نأ لبق

 ةعماجب «لاصتالاو مالعإلا مولع دهعم ةبلط دحأ انءاج

 سويرولاكب ةجردب جرختلل هثحب ىلع فارشإلا انم ًابلاط ءرئازجلا
 نرقلا نم تانينامثلا فصتنم: يف «لاصتالاو مالعإلا مولع يف

 لوانتي هنإ :دج لكب «باجأف .هعوضوم نع هانلأسف .ىضاملا

 !اهنيماضمل «ةيبرعلا ةصاخ «بتكلا نيوانع ةقباطم ىدم

 مرعلا اذكاغ لظ“اذإ ةاحشت هيف تالنت" انها نع

 ىلإ باتكلا اذه مضو «هتاذ عوضوملا يف يملع ثحب زاجنإ ىلع

 .هزاجنإ يوني يذلا ثحبلا اهلمشي يتلا بتكلا ةمئاق

 «باتكلا اذه عوضوم نع ءاتقؤم «ثيدحلا لجؤنل نكل

 5 .رالتام نامرأ : هيفلؤم دحأ ىرحألاب وأ « هيبحاص مدقنو

 ةعماجب لاصتالاو مالعإلا مولع ذاتسأ ءرالتام نامرأ ناك



 ملع يف ًاصصختم» ةيملعلا هتايح ةيادب يف 2/11 5
 يليشتلا يف لاصتالاو مالعإلا ملاعب مامتهالا أدبو ««ايفارغميدلا
 نييعماجلا ضعب نم شهدنا دقل .ىضاملا نرقلا نم تاينيتسلا يف
 (11ة:اعانم8) قيوستلا ةيجيتارتساو تاينقك اوقبط نيذلا ويفي رفألا
 .لسنلا ميظنت يأ ؛ةرسألا ميظنتب ةصاخلا ةيمالعإلا تالمحلا يف
 ملاعلا رمغتس «مالعإلا ةراضح ؛ةديدج ةراضح نأ كاذنيح كردأف
 لئاسو هشيعت يذلا لئاهلا روطتلاو «مايألا تدكأ دقل .هرسأب
 .هداقتعا ةحص «مالعإلا

 فراعم تنزتخا ةليوط ةبرجت دعب ءرالتام نامرأ كردأ دقل
 فقثملا نأ .يليشتلا يف ةقيمع ةيلمع ةسرامم تلقصو ءةيرث ةيرظن
 لجر ماهمب عالطضالل ًارطضم هسفن دجو يذلا ةفاقثلا لجر» سيل
 طرخنيل هصاصتخا ةرئاد نم جرخي يذلا ملاعلاب» سيلو ,«ةسايسلا
 .(«لكك عمتجملا وأ يسايسلاو يندملا عمتجملا مهت ةماع ةشقانم يف
 ىلوألا تالالدلا ةداعتسا ىلع ةردقملا كلمي يذلا كاذ يف هاري هنإ
 تانوذملاو تاموظتملا لخاد» تنولتو.تروخت يتلا ميهافملل
 نم هفشتسن نأ نكمي ام اذه .اهمادختسا تاناهر ةيرعتو «ةيركفلا
 رالتام اهب ناعتسا يتلا تاقايسلاو تاروصتلاو ميهافملا ايجولويكرأ
 وه سيلأ .باتكلا اذه يف ةفلتخملا لاصتالا تايرظنل هليلحت يف
 ىلإ انليحت اهنإ ءاهب ةصاخ ةايح كلمت ال ميهافملا نإ لئاقلا
 ؟(ددحم يخيرات عقوم نم انثدحتو ءادج ةسوملم تايلاكشإ

 ضعب عم وأ هدرفمب رالتام نامرأ اهفلأ يتلا بتكلا نإ
 باتكلا اذه اهنمو ؛ةعونتم ةيثحب تاءاضف ىطغتو ةديدع نيثحابلا
 امك .رالتام لاشيم هتكيرش عم نواعتلاب هلا دقو 4 انيديأ نيب يذلا
 (]ءوم- 121 مايب يرام ناجو (ه. 20:58222) تنامفرود عم نواعت
 (81. 5ءطسصنعاو2) رلدكومشو «(. 560115026) يزدروتسو طتعمستسمع)
 عم ًاقحالو «يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا علطمو تاينيغيسللا "يف
 يداحلا نرقلا ةيادب يف (©0 ”1ءءصطاإل) يالبمرتو (. ٠ تكن 0“
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 الهدد 716412, 1060/0ه165 © : ركذن «تافلؤملا هذه نم .نيرشعلاو

 مالعإلا لئاسسو) :(1974) وا ا

 التمار اهطمدنهلعك هل ىربكاغ معك كءو (ر رحّتلا تاكرحو ايجولويديإلاو

 ةمظنأو تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلاا 7679 1

 .(لاَجّدلا دلانود) .(1977) طم»وا# 1ةمسومداءابجو (لاصتالا

 مااختسا) .(1979) 1 265 7164145 ه2 1ءداصو 06 ىقكعو

 16/6 داعم: طرازعاع دمك »011265 .(ةمزألا ناَكإ مالعإلا لئاسو

 16/7:010ه1ع,و ء(دودح نودب تاناهر :نويزفلتلا) .(1980)

 ةفاقثلاو ايجولونكتلا) :(1982) هنيآزز76 61 هورس

 بوساحلا) .(1983) 70741 16ءاب» ها 16 11عرسو 7:0:0ءو (لاصتالاو

 1984(2) طه تيآانسع ءمضط»ع اه 007100116عو .(ثلاشلا ملاعلاو

 11104 ءافم» هال»ع تلاها ى5الهنءعو .(ةيطارقميدلا دض ةفاقثلا)

 2001. 80ع©5:و .(ةيفاقثلا تاساردلل لخدم) ..(2003)

 0 1هطهأةستع هل ماض علاعمتعب 4. ©هرسسستستعمام» لهم وزو 61

 ةملوعلا :ىربكلا تالالتخالا .2001) :(2003) عامطمأ جهل

 هذه تفرع دقو .(ةملوعلاو ةيطارقميدلاو لاصتالا .4 «ةيددعتلاو

 :ةيلاتلا تاغللاب تردص ذإ «ملاعلا يف ًاريبك ًاجاور بتكلا

 لود يف ًاغنكاو ىدص تدجوو «ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيزيلجنإلا

 قايسلا عم مجسنت تناك اهنأل «رئازجلا ةصاخ يملا برغملا

 ءًاضيأ ءاهنألو «تاينيعبسلا يف تاعمتجملا هذه هتشاع يذلا

 ةيفاقثلا بخنلا نم ءزج ىلع نميه يذلا سجاهلا رطؤت تناك
 نيذللا ددجتلاو ةظقيلا يف لثمتملاو «تاونسلا كلت يف «ةيرئازجلا

 ةديدج قافآ حاتفناو ءرشابملا رامعتسالا نم ررحتلا تاكرح اقفار

 قايسلاو ىدصلا لعل .يرامعتسإلا ىضاملا لالغأ نم قاتعنالل

 لوخب يلودلا نشلملا يف هكرافم ءارو اناك ثانللا امه نيروكذملا

 رمتؤم اهتفاضتسا ةبسانمب رئازجلا هتمظن يذلا ««ةيفاقثلا ةيلايربمإلا»
 .زايحنالا مدع ةكرح

11 



 امو «هالعأ ةروكذملا ةيبنجألا تاغللاب هبتك رودص مغر نكل
 ةيمالعإلا ةيعبتلا ةيرظنل نيعيشتملا ضعب مهلأ ىدص نم هتكرت
 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ءانملع بسح ءمجرتت مل اهنأ الإ «ةيفاقثلاو
 هفلأ باتك نمض ىلوألا ترهظ .دحاو باتكو نيتسارد ءانئتساب
 ةمظنم هتردصأو 21982 ةنس «مايب يرام ناج ثحابلا عم نواعتلاب
 ]6و 11051165 هللا ءأ| هد: ال2 ءكدزعال 2007 : نأ و نع تحت وكسنويلا
 ةيناثلا تردصو سما ناهر «.ةيفاقثلا تاعانصلا) 17
 لئاسو عضو) (2) 1: ظوع كو ,هفكنوص ناونعب يعامج باتك يف
 لمحو .1990 ةنس ردصف باتكلا امأ .1991 ةنس (مالعإلا
 30( مييزانعنإ6) نالعإلا ناونع

 «يبرعلا برغملا لود يف ءرالتام نامرأ فاشتكا ديعأ دقل
 ىلع اهنم ركذن «هبتك نم ةعومجم رودص دعب «رئازجلا ةصاخو
 لئاسو يف ريكفتلا) .(1986) طودعع» اود 1641ه :ديدحتلا هجو
 1.6 (©هجمععنوأ لعد زج:0عمد: طه 1111م7: 676 ى121716]1 و ء(ممالعإلا
 (1990) 1م مييؤانءااغو .(ةيليزاربلا .مالفألا :روصلا لافنرك) (1987)
 ةيسممألا) (1991) 1.11 ءرنهاةمراهلع مالطأفءلاه17© و (نالعإلا)
 16 هرسسس ا ءهلنمم سم0: طاطعامازجع لمد 10665 ءا كعدو (ةينالعإلا

 راكفألا خيرات :ملاع  لاصتالا) (19922»)
 1994(040) 1:1 عروطأمر» 0ع ]6 ©071771711011011و ,(تايجيتارتسالاو

 لاصتالا لئاسو .يضايعل نيدلا رصن :يف ةساردلا هذه ةمجرت رظنا (1)
 .(1999 ءرشنلل ةبصقلا راد :رئازجلا) ىؤرو ءازآ :عمتجملاو يريهامجلا

 .هسفن ردصملا :رظنا (2)

 راد :ةرهاقلا) رصنلا وبأ تزع ةمجرت .نالعإلا ةيروطاربمإ ءرالتام نامرأ (3)
 .(1991 .يبرعلا لبقتسملا

 ةيرئازجلا راهشإلل ةينطولا ةسسؤملاو ء«دشر نبا ةينانبللا رشنلا راد تماق )4(
 مامتهالا ىلع ليلد اذهو ؛هرودص نم تاونس عبس دعب باتكلا اذه ةمجرتب
 .هيلإ راشملا
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 (1996) 7كم هاتععاامرت لع أه مرداس عملو و (لاصتالا عارتخا)

 (2004) 1151ه لع اه دهء1616 4 لوم هلنم»و (لاصتالا ةمل وع)

 هعضن يذلا يلاحلا باتكلا ىلإ ةفاضإ ؛(تامولعملا عمتجم خيرات)

 .يبرعلا ع يدي نيب

 ةروكذملا هبتكو رالتامب ددجتملا مامتهالا نأ دقتعن ال

 هنع انثدحت يذلا يسايسلا قايسلا لوفأ لظ يف مت يذلا «هالعأ

 تناك يتلا ةيجولويديإلاو ةيفاقثلا سجاوهلا بايغ مامأو «ًافنآ

 ىف .لمألاب ةرشبملا هئارآ نع ا ادع عقي «تاينيعبسلا يف ةدئاس

 نيب ةلصافلا ةقطنملا هذه يف فقت يتلا ءارآلا كلت ءسيِئيَللا نمز
 لاضتالا لكاسو عافت ىفلا 8 لوافكلاب ةممقعلا ءارآلا

 ةماعلا انتايحل بيهرلا اهحاستكا نم ةطئاقلا كلتو «ةئيدحلا

 «لاصتالل للهت يتلا ةيوابوطلا بطخلاب ملسي ال هنإ ؛ةصاخلاو

 ىلع ةرداق «ةراهنملا تايجولويديإلل ةضوعم ايجولويديإ هربتعتو

 دييشت ىلع ةلماع ءرشبلا نيب ماجسناو مؤالت تاقالع ءاسرإ

 ءارو ٌقسني مل هنأ امك .ةيطارقميد رثكأو ًانماضت رثكأ عمتجم

 ةموعزملا دوعولاب سانلا فيخي يذلا «ديدجتلل ضفارلا باطخلا

 ةيعامتجالا تاقالعلا ىلع ىضقت ىتلا ةئثيدحلا تايجولونكتلل

 «تاقبطلا بيذتو «ةسايسلل ًادح عضتو «نييعامتجالا نيلعافلاو

 ةلصافلا ةقطنملا هذه يف هفوقو لعل .دوجولا نم نيفقثملا حسمتو

 مادختسا ةيناكمإب نمؤي هلعج «نيروكذملا نيرايتلا نيب

 ءركفلا يف سناجتلا ثادحإ دض لاضنلل ةثيدحلا تايجولونكتلا

 عمتجم ءازإ نييركفلا قلقلاو رتوتلا ةقطنم يف عقي اذه هناميإ نكل

 ةمدخلا عفدي يذلا ةيفاقثلا تاعانصلا عمتجم هاري يذلا تامولعملا

 .رصاعملا ملاعلا يف راضتحالا ىلإ ةماعلا ةعفنملا تاذ ةيمومعلا

 «رالتامب ددجتملا مامتهالا نأ دقتعن ءمدقت ام ىلإ ةفاضإ

 ةيلومشلاب اهزيمتو ءريرتلاو عيمجتلا نع هتاباتك داعتبا ىلإ عجري

 لب «كاذ وأ رايتلا اذهب ًاددنم فقي ال رالتامف .يدقنلا ليلحتلاو
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 41793 ذنم ءةيوابوطلا ةعزنلا اهبوشت يتلاو لاصتالا نع ةزهاجلا راكفألل ةيكيكفت ةيفاشكتسا ةيخيرات ةلحر يف ئراقلا ديب ذخأي
 ةتباثلا روصلاو «ةيزيترهلا تاجوملاب ًارورم .فارغلتلا داليم خيرات
 .تنرتنإلاو ةددعتملا طئاسولا ىلإ ًالوصو ةكرحتملاو

 لقحلا يف ةفرعملا نأ باتكلا اذه يف رالتام ربتعي
 بارتقا يأو «تاصصختلل ةرباع لب د كيييصأ يعاشالا
 تاءافكلا نم ةلمج هدفرت نأ بجي لاصتالا تايرظن عوضوم نم
 .(عامتجالا ملع) ايجولويسوسلاو .ةسسايسلا لاجم يف
 «ءسفنلا ملعو «ةيئايميسلاو «(ةسانإلا ملع) ايجولوبورثنألاو
 .خلا © اقيطينربيسلاو ءداصتقالاو ءةفسلفلاو «تايناسللاو

 لماعتي مل رالتام نامرأ نكل .يخيراتلا دعبلا رضحتسي نأ ةساردلاب هلوانتي نم لك ىلع ضرفي لاصتالا تايرظن عوضوم نإ
 ًارصبم هرابتعاب هعم ىطاعت لب ءادرس وأ ةياور هرابتعاب خيراتلا عم
 .ليوأتلا لقح يف

 لاصتالا تايرظن فلتخم هب تءاج ام مهأ ضرع نأ دعبف
 ضعب زورب ىلع ءوضلا نم ديزملا ءاقلإ لواح .«باتكلا اذه يف
 ةيعامتجالاو ةيخيراتلا اهتاقايس لالخ نم اهروطتو تايرظلا
 ةيفسلفلا اهتايلجتو اهتايعجرم نع فشكلا ىلإ ىعسو .ةيفاقثلاو
 لاصتالا ةلأسمل ًانيعم ًايركف ًاروصت صخلي (0ة:20180) عماج يرظن جذومن نم عبنت ةيرظن لك نأ ًاكردم «ةيركفلاو
 نأ دكؤي باتكلا اذهف .اهنيعب ةيخيرات ةلحرم لالخ اهتاروريصو
 دق اهنوك نم ناعبان ءاهطبارتو «لاصتالا تايرظن ضعب لصاوت
 ءاهتمهلتسا يتلا ةيرظنلا جذامنلا نيابت ىلإ دوعي تايرظنلا ضعب نيب فالتخالا نأو ءدحاو يركف محر نم تجرح
 :اهتيلاجمل ىعس يلا _تايلاكشإلاو

 .(نامجرتملا» يلآلا مكحتلاو هيجوتلا ملع 49
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 «ةيبرعلا بتكلا نم نولملمتي ةيبرعلا ةغللا ءارق ناك دقل

 نم ةلمج لمحت اهنأ نوريو لاصتالا تايرظن تلوانت يتلا «ةليلقلا

 يذلا طيسبتلاو حيطستلا ىلإ حنجت وأ اهزومر كف بعصي مسالطلا

 مهضعب .هئاكذ نع «كحضي» وأ ئراقلا رغصتسيو ركفلا لاتغي

 يفتكتو ء«ميدقلا (رتجت» بتكلا هذه نأب لملمتلا اذه للعي

 ةيفتكم «ةينيقي تايطعمو تاملسمك اهعم ىطاعتي يذلا ,«لقنلا»ب

 ئربي رخآلا ضعبلاو ءاهقحل امو اهقبس ام نع ةلصفنم ءاهتاذب

 يف هتاءافك رقفب ئراقلا مهتيو «ةيلوؤسملا نم بتكلا هذه

 ملاع ىلإ جولولا نم هنكمت يتلا هالعأ ةروكذملا تالاجملا

 .«(لاصتالا تايرظن»

 ةشقانمل حيحصلا لخدملا لكشت لاصتالا تايرظن نأ دقتعن

 رظنلا ةداعإل تاودأب سراد لك حلست اهنأل كلذو «ةيبرعلا ةفاقثلا

 ريغو ؛هنع توكسملا ىلإ هرظن هيجوتو «تاملسم ربتعي ام يف

 .ةلعاسم لك رسأي يذلا يبرعلا قلطملا نمز يف «هيف ركفملا

 ةيجهنملاو ةيركفلا ةدعلاب سرادلا اذه حلست نإو ىتح «نكل

 نأ ةصاخ «تاحلطصملا يف لثمتي ةلهس تسيل ةلكشم هجاوي هنإف

 ملعيو .اهب رخزي لاصتالا تايرظن هيطغت يذلا يركفلا 0

 يتلا تاحلطصملل ًاريثك عفشت ال ةيدقاعتلا ةعيبطلا نأ

 دقفت اهنأل «ىرخأ ىلإ ةغل نمو مر م

 يناعي ةيبرعلا ةغللاب سرادلا نكل .فرحُت مل نإ اهانعم نم ضعبلا

 هذه ىلع ديكأتلل :اطدضملا بيروت ىف لست «ةيفاضإ ةلكشم نم

 نيابتلا صوصخب ©”حلاص يرخف هركذ ام درون نأ نكمي ةبوعصلا

 اهجاور يف دحأ كشي ال يتلا «تاحلطصملا ضعب ةمجرت يف

 «(قَسنَم) وه «لاثملا ليبس ىلع «(53:301عم) حلطصمف .اهلوادتو

 ةفيحص ءءارصاعملا يبرعلا دقنلا يف حلطصملا ةيلاكشإ» «حلاص يرخف (5)

 . 4 ويام 31 «ىفاقثلا قحلملا ,جيلخلا
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 وهو .قارشتسالا هباتك يف بيد وبأ لامك ىدل (يلك جذومن)و
 وهو .ليوأتلاو ءايميسلا هباتك يف ىمناغلا ديعس ىدل (لدابتلا)
 تايئايميسلا ىلإ لخدم هباتك يف داركنب ديعس ىدل (رذجلا)
 ميهافملا هباتك يف قيدصلا فسوي ىدل (لودجلا) وهو «ةيدرسلا
 بيد وبأ لامك ىدل «ءاشنإ» وه (21وءم1256)و «.ةيفسلفلا ظافلألاو
 ردصملا ىف ىمناغلا ديعس ىدل «باطخلا»و .هتاذ باتكلا يف
 ردصملا يف «قيدصلا فسوي» ىدل «لوقلا وأ ثيدحلا»و ىتاذ
 ةدع هيلإ راشملاو ءةرم .«هيلإ لاحملا» وه («:ن[6معما»و .هتاذ
 نم جورخلا هباتك يف ةدومح زيزعلا دبع ثحابلا ىدل «تارم
 ب هتمجرت ىلإ برعلا نيثحابلا نم ريثكلا ليمي امنيب ,©”هيتلا
 .«عجرملا»

 تاحلطصملا بيرعت يف نيابتلا اذه نأ ضعبلا دقتعي امبر
 ةئيهلا هذه دهج ىلإ ءطقف .جاتحت «ةينقت ةلأسم هرهوج يف سكعي
 رثكأ ربتعي دهجلا اذه نأ مغر ءاهديحوت لجأ نم كلت وأ ةيوغللا
 ةيريبعتلا اهغيصو ةيبرعلا ةغللا نأ ةصاخ «يرورضو بولطم نم
 يف فاك ريغ هنأ الإ ءيرجهلا عبارلا نرقلا سوماق ىلإ دنتست
 بلطتي تاحلطصملا بيرعتف .لحلا .فصن لكشي هنأل ءانرظن
 .ينيعلا عقاولا يف ةدوجوم ريغ يناسللا ديعصلا ىلع ةيلالد ةيضرأ
 ةياغ يف اياضق ريثت ةيبنجأ ةغل نم «ةسبتقملا» تاحلطصملا نإ
 يف ءاوس ةيمويلا ةيبرعلا ةايحلا يف ةحورطم ريغ اهنكل ديقعتلا
 .يروصتلا مأ سوململا اهدعب

 يسنرفلا رعاشلا هلاق ام ةمدقملا هذه يف ددرن نأ نكمي ال

 ملاع ةلسلس .صنلا ةطلس يف ةسارد : هيتلا نم جورخلا «ةدومح زيزعلا دبع 26(

 :«(2003 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) 298 ؛ةفرعملا
 .57و .49 ص
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 تايحرسم ىدحإ ةمجرت نم ىهتنا يذلا «هتبا احدام وغيه روتكيف

 .«يئاهنلا مَجْرَتُملا نوكيس يلاحلا مَجْرَتَملا نأ دقتعت» :ريبسكش

 ريثكلا هيلإ بهذ 0 اننأ ميركلا ئراقلا ظحالي دق

 ةلمجب هومجرت ام تامدقم نوجلبدي نيذلا برعلا نيمجرتملا نم

 «نورهطتي» مهنأكو ««تارافغتسالا»و تاريربتلاو تاراذتعالا نم

 هنأ نودقتعي ام ىلع مهل ةعافشلا نودشنيو «ةمجرتلا بنذ نم

 .مجرتملا صنلا سيساحأو راكفأ لقن يف صئاقن

 «ةيسنرفلا ةفاقثلا هتخسر امب قمؤن اننأل نرت»آلو ردكم ل

 نأ 0 مجرتت نأ] 222016 هثعوأ مهطتق» :ةلوقم ىلع صنت يتلا

 اهيلمي يتلا ةيفافشلاو ناقتالا ةجرد تغلب امهم «ةمجرتلاف [نوخت

 نم ضعبلا نأب فارتعالا نم.ًاردق نمضتت نمضتت «مجرتملا تاذ ءاحمنا

 ءاقشب «لحتري وهو صنلا تاجومت يف تتفتيو رذشتي ىنعملا

 .ىرخأ ىلإ ةغل نم «ةبوعصو

 نامجرتملا

 2005 رياني /يناثلا نوناك - يبظ وبأ
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 ةمدقملا

 رمألاب سيل وهو «ةديدع تالالد ىلع لاصتالا موهفم ليحي

 ةرئاد عاستاو ةثيدحلا تايجولونكتلا رثاكت نأ الإ .ديدجلا

 اهيف لداجي دعي مل ةيعرش اهباستكاو ةيمالعإلا تاسرامملا

 وه ام ىلإ تفيضأ ةديدج ًاداعبأ موهفملاب قحلأ دق «نوريثكلا

 ةيروحم ةميق لاصتالا نم تلعج ثيح «ىؤر نم دوجوم

 .ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب يف نحنو ةصاخ ء«انتاعمتجمل

 اهيف عطاقتتو فثكتت يتلا ةليلقلا مولعلا نم لاصتالا ربتعي

 تاصصختلا نم ريثكلل ىقتلم /ًاملع ربتعي ذإ «مولعلا نم ةعومجم

 مامتها لاصتالا تاروريس تراثأ دقف .(1ه1 6055 كماتنصمماوب) ةيملعلا

 «ايفارغجلاو «خيراتلاو «ةفسلفلاب ًءادتبا «ةعونتملا مولعلا نم ريثكلا

 ًارورم «داصتقالاو ءايجولونثإلاو ايجولويسوسلاو «سفنلا ملعو

 مكحتلا) اقيطينربيسلا ىلإ ًالوصو «ءايحألا ملعو ةيسايسلا مولعلاب

 تاصصختلل روضحلا اذه لكش دقو .ةيكاردإلا مولعلاو (يلآلا

 صاخلا يفرعملا هلقحل سسؤي وهو .ءلاصتالا لخاد «ىرخألا

 لؤاستلل ةيساسألا لخادملا دحأ «ةيعامتجالا مولعلا ءاضف لخاد

وهو ؛هتاذب مئاق ملعك «ةيلمعلا هتيعرش نع
 نع ثحبي هلعج ام 

 «ةعيبطلا مولع ىؤر ىنبت ثيح (يملعلا عباطلا هيلع يفضت جذامن

 .ةيميداكالا هتيصوصخ عم اهفييكتب ماقو

19 



 ةيددعتلاب ئراقلا فيرعت ىلإ باتكلا اذه ىعسي
 يذلا .ءيفرعملا لقحلا اذه اهفرعي يتلا عزوتلا /تاراطشنالاو
 تاساردلا نيب «ةفاقثلاو ةعيبطلا نيب «يعامتجالاو يول ولا نيب «ةيداملا ريغو ةيداملا تاكبشلا نيب ءايخيرات .عقومتي
 لعافلا نيب «ةيضرألا ةركلاو ةيرقلا هير ةدودجملاو ةلماشلا
 ةيرح نيب «عمتجملاو درفلا نيب ءيعامتجالا قسنلاو يعامتجالا
 وه .لاصتالا تايرظن خيراتف .ةيعامتجالا تايمتحلاو رايتخالا
 يتلا ةددعتملا تالواحملا خيرات هنأ امك «تاعطاقتلا هذه خيرات
 رواحم ءاهب نيمئاقلا بسح .كف وأ ةلصفم ىلإ تعس
 «ةيئانث تاضقانتو ةددعتم تاعرفت لكش ىلع رهظ ام ًابلاغ «ءىش»
 يف قراوفلا هذه .ةحضاو ةيليلحت تايوتسمل ا ل دكا
 تاءاصقإو ةلصاف تاضراعتب تمستا ام ابلاغ ىتلا «ىؤرلا
 ةمزال تلكش لب ءاهنيعب تاقايسو ةيخيرات ةرتف يي يلا ةلداشن
 تاهاجتاو تارايتو سرادم اهرثإ ىلع تأشن «ملعلا اذهل ةيخيرات

 بعصلا نم لعجت «لاصتالا تعبط يتلا ةمسلا هذه نإ
 ءلقحلا اذه لخاد ءاهضراعتو ىؤرلا ةيددعتف .لاصتالا تايرظن خيرات يف ثحبلل (ينمز لسلست) ةيجولونورك ةبراقم دامتعا
 روصت نمض تايرظنلا هذه عبتت يدجملا ريغ نم نالعجي
 مئاق يبيترت ماظن ىلع دمتعا دق «باتكلا اذه ناك اذإو .يدعاصت
 كلذ عم هنإف .تاهاجتالاو تارايتلاو سرادملا روهظ خيرات ىلع
 ةميدقلا ىؤرلاف .اهنيب ةمساقتملا ةيثحبلا تايلاكشالا ىلع زكري
 ةرتف ذنم .ءضعبلا دقتعا يتلا تايجيتارتسالاو رواحملا لوح
 لطتل تداع «نمزلا اهزواجت وأ ةدوجوم دعت مل اهنأ «ةليوط
 ةيفرعم تاليوأت نأشب ةلئسألا نم ريثكلا ريثتل ءديدج نم اهسأرب
 الو .ًابلاغ ًايوطلس ًايفرعم ًاروضح كلتمتو اهب ملسم ةقيقحلل ىؤرو
 «(ةينثإلا) ةيفارغونثإلا تابراقملل ةيوقلا ةدوعلا نم كلذ ىلع ٌلدأ
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 ةيلومشلا ىؤرلا ةمزأ عم تنمازت دقو «تانينامثلا ةرتف لالخ

 ىلع ةريثك تايلاكشإ حرطي لاصتالا موهفم ناك اذإف

 تجتنأ دقف «هنم ةيلاكشإ لأ تسيل لاصتالا ةيرظن نإف «ءثحابلا

 لوأو .يلاصتالا لقحلا يف نيثحابلا نيب تاضراعتلا نم ريثكلا

 ىلعف .ًاساسأ اهفيرعتب لب يفرعملا اهعضوب قلعتي «رهاظملا هذه

 «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ةيفرعملا لوقحلا لخاد لصاح وه ام رارغ

 فلتخم نيب ةريبك تاضراعت نافرعي فيرعتلاو عضولا اذه نإف

 نأ كلذ ىلإ فضأ .اهجلاعت يتلا ةيفرعملا تايرظنلاو سرادملا

 نمضتي «لاصتالا ةيرظن نع ثيدحلا دنع ««ةسردم» حلطصم

 ةيرظنلا هذه لوانتت يتلا سرادملا نم ريثكلاف .مهولا نم ريثكلا

 رقتفت يتلا ةيفرعملا تايجهنملاو ىؤرلا نم ةعومجم اهتحت يوضنت

 :نثكأ' سيل ةيلكش تايمسم ودبت ثيحب «ةدحوملا ةبراقملا ىلإ

 هيلع يفضت ام ةداع لاصتالا نع تاباتكلا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ

 دهج نود نم «ةماعلا ةيرظنلا ماقم ىلإ هب عفتري ليجبتلا نم ًاعون

 اذه ليكشتو ءانب يف ءًايفرعم ءاومهاس نيذلا تايوتسم نّيبتل يثحب

 ىلإ انج سيدنا ةيح ينتستملا مأ مهنم ءامدقلا ءاوس ءءاضفلا

 «ةباذجلا (384ةعوطقلا 36ءآانطقم) ةيناهولكاملا تالوقملا بنج

 سامرباه نغروج يناملألا فولسيفلل ةليقثلا ةيفسلفلا ةدعلاو

 نيتءارقلا نم يأ ةلأسم يف ثحبلا نود نم :(111:ععه 1136618135)

 «سجوتوتكتلا طيحملا قف تايد انهو امو اهميهاقم تقدحأ

 ةيلاهستسالاو ةيريسفتلا بهاذملا نأ عضولا اذه نع جتن دقو

 ديدجتلا رتو ىلع بعلت يتلا ةزهاجلا ةيركفلا بلاوقلاو «ةجئارلا

 تطعأو لاصتالا لقحل يعرشلا رسفملا رود تصمقت دق «يلكشلا

 عومجم كلذب ةيِصَقُم ةّبَيْعُم «ةروتبم تاءارق ميدقت يف قحلا اهسفنل

 لخادتو ضقانتلا ىلع مئاقلا ءيمكارتلا يثحبلا دهجلا

 لقح لاصتالا نأب ضعبلل يبلسلا عابطنالا ةدكؤم «تاصصختلا
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 امبر ءعضولا اذه .ةعراصتملاو ةضقانتملا تاميوهتلا لكل حوتفم
 لقحلا اذه يف هنأب ءداقتعالاب ًاديعب باهذلا ىلإ نيريثكلا عفد
 هذه لك ءاصقإ لضفألا نم ناك امبر ءهريغ نم رثكأ يفرعملا
 .رفصلا نم ءدبلاو .ءلاصتالا لقح زيمي يذلا رثعبتلاو تاضراعتلا
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 لرأل) لصفلا
 يعامتجالا ماظنلا

 ةيساسألا ةينقتلا ةمظنألا روهظ رشع عساتلا نرقلا دهش

 نضتحا يذلا نرقلا ربتعي ذإ رحلا لدابتلا أدبم سيركتو ؛لاصتالل

 جامدنا لماع لاصتالا يف ىرت ةيسيسأت ًاراكفأو ىؤر داليم

 يف «لاصتالا ويمن نمضت دقف .ةيناسنإلا تاعمتجملل لصاوتو

 يف ءزكرمت نأ دعب «يناسنإلا عونتلا ةرادإ ةركف «نرقلا ةياهن

 77 ادغو «(ةيداملا) ةيئايزيفلا تاكبشلا ةلأسم يف «ةيادبلا

 ماعاد ىلوألا 00 ءاحيتسا مت دقو 0 ايجولويديإل

 .ةقدب ةددحم ماكتب فئاظو يدؤت هاما ةعومجم

 يداصتقالا ددمتلاو تالدابتلا فاشتكا :ًالوأ

 لمعلا ميسقت

 ترهظ «ةيسيسأت ةيريظنت ل ةظحل «لمعلا ميسقت» موهفم لثمي

 7230 ا هلال جاع 0 ِ قولا ةيملعلا اهتمت

 .ةيداضتقالا تاءاضفلا ةلكيهو عناصملا يف ضانخلا لمعلا مما

 ةيرح ىلع ةسسؤملا ىربكلا ةيراجتلا (0هور»مموانع) رضاوحلا ىفف يفف
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 ككس) لاصتالا تاكبشو لمعلا ميسقت موهفم مغانت «ةردابملا
 ايناطيربف .ومنلاو ةورثلا عم «(ةيرحبلاو ةيربلا قرطلا .ديدحلا
 .كرورملا ةكرح ىف ةروث» تفرع دق قرتفلا كلت يف .تناك
 ةيعانصلا ةروثلل ديدجلا دهشملا ىف ةريخألا هذه كوس ل كييح
 1 .ةضنازلا

 ىلإ ىعست اسنرف كنا «ةردفلا سفن ,يفو 6لباعملا يف
 .ةيعارزلا ةكلمملا هذه يفف .يلخادلا يراجتلا اهئاضف ديحوت
 ًاساكعنا تالاصتالا ةمظنأ لئاضف لوح تاباطخلا تلكش
 عقاولا نيب ةوجفلاف .اهشيعت تناك يتلا ةئرتهملا عاضوألل
 ءديدجلا عقاولا ىلع .ةرطيسلا ةرورض لوح ةملاحلا تاريظنتلاو
 مدقتلل لماحك لاصتالا لوح ةيسنرفلا ىؤرلا «ةليوط ةردقل تايم
 (823مج015 016582إ]) ىنسيك اوسنرف لثميو .ركفلا ةوقل زمرو
 ىتلا .(00وولوهمدام) نييطارقويزيفلا ةسردمو (1774-1694)
 ىف ةيلاربيللا اهتّنبت ىتلا ءارمي هعد .«لمعي هعد) ةلوقم تعرتخا
 .ةيؤرلا هذهل ىلوألا تايلجتلا ءرشع عساتلا نرقلل يناثلا فصنلا
 راونألا ةفسلفب كلذ يف نيعبشتم .ءالؤه اعد دقو
 ةوق كلمي لدابتلا نأ يدخل ىتلا (ط/ةامدمو]16 65 ]11771167 65)
 علسلا لدابت ةيرح ىلإ ةيعارزلا ةكلمملل رونتملا مكاحلا «ةيعادبإ
 قرط ةئايصو ةيوق رامعإ ةسايس ةدناسمو «ةلماعلا يديألا لقنتو
 .ينيصلا جذومنلاب ذخألا نيحرتقم .«تاالاصتالا

 ىعس .يداصتقالا ملاعلا رئاود عومجمب متها يذلا ينسيكف
 ىحوتسا ذإ .«ةيوضعلا ةدحولا» ىلع مئاق «ماظنك» اهباعيتسا ىلإ
 لوح ًاينايب ًاليثمت ءًابيبط هرابتعاب «ةيومدلا ةرودلل هتفرعم نم
 يداصتقا لودج ىف همدق «ةورثلا لاقتناو نوكت تايفيك
 .ىسدنهلا لكشلا اذه ىفو .1758 ةنس ( 1ع ]6 ه1 6607101:1101/6)
 نيب لدابتلا ةيلمع لثمت تاينحنمو طوطخ لخادتتو عطاقتت ثيح
 نم .ثالثلا هتاقبطب عمتجملاو .ةيحان نم «ضرألاو ناسنإلا
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 مث .لدابتلا ةيبايسنا ىلع ةينبم «ةلماش ةيداصتقا ةيؤر ىلجتت «ةيحان

 ذخألا لالخ نم كلذو «لدابتلا ةيلمع ررحتل «غ1789 ةروث تءاج

 «(816ا1016) يرتملا ماظنلا ينبت لثم «تاءارجإلا نم ةعومجمب

 ماظن لوأ فورظلا هذه يف رهظ دقو .اسنرف ديحوت ةلأسم عيرستل

 باش دولكل يئوضلا فارغيلتلا يف الثمتم ءدعب نع لاصتالل

 هب لمعلا أدب دقو «ةيركسع ضارغأل هجوملا (©اة006 ©ةهممو)

 .1793 ةنس نم ًءادتبا

 .ةصاخ ةيزيلجنإلا ةيكيسالكلا ةيداصتقالا ةسردملا «ةيبايسنالا

 ليم تراويتس نوج اهمدق يتلا تااليلحتلا صوصخلا هجو ىلعو

 جذومن» يف اهنع ربع دقو «(1806-1873) (1هطص 5 نة 18/4111

 ةدترملا ةيذغتلا بايسنا عم يداملا يبايسنالا لدابتلل يقيطينر بيس

 ريكفت لمعلا ميظنت موهفم طَّشَن دقو .'2”تامولعمك لاملل

 -1792) (0طقتعاوو 82662عم) جاباب لراش حرتقاف ءنيريثكلا

 ميدقت ىلع هزفحو .«ينهذلا لمعلا ميسقتا موهفم .((1]157

 نيب قرفت يتلا ةلآلا»و ءءاكذلا تايلمع ةننكم نع هتاروصت

 تاباسحلل لوألا جذومنلا لثمت يتلا ««ةيليلحتلا ةلآلا»و .«ءايشألا

 .رتويبمكلا عارتخا تقبس يتلا «ةريبكلا ةينورتكلإلا

 يوضعلا لماكتلاو ةكبشلا

 تدوميس ناس يد يرنه دولك ددج دقف .ةكييستلا

 عقاولا ةءارق (1760-1825) (6© 132106 8[ءمعن لع 5210[ -كتتسم0)

 16. 8ءملوعر «0هطتمة2ةلتكهالب آلعور طاقغ - طع ©ةمع هع 1ءةءطصم1هعنعول ةص0 (1)

 تتاطبسول 0طفصسقعر» زمن 199 0. 8اسسلعع, لوعأاع 11. 14ءكعمل دمل 1عمم] 11

 1[ هدعدهتعت, هلك. © مهج هل ءارب 526 ه/ راج: 07111 ءهلتم»ا هجن لاذ نووي

 ىموعع هنا4 11ج, 5دعع ةممسفل 1عاعسو هع هصصتسمت نو آ[عوعهتعاب 19 7١

 (لعو طبعن, هلت: آمهكلمص: 5ع طاتطاتعوغ مهكر, 1992).
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 ىدأ دقو .يحلا ملاعلا نع ةيزاجملا ةركفلا ماهلتساب يعامتجالا
 ثيح «20«ةكبشلا /ةسسؤملا» ىلع زكترملا ركفلا داليم ىلإ كلذ
 ناسل (2طو51015هنع 5001216) «ةيعامتجالا ايج ولويزيفلا» تلكش
 ,«يعامتجالا ميظنتلا ةداعإ) مسا هيلع قلطأ ملعل ةدعاق «نوميس
 ةدايق" نم لاقتنالاب كلذو .رومألا بيترت ةداعإ ىلإ ىعس دقو
 ىلإ رظنلا ةيؤرلا هذه ىََنَبَتَّتو .«ءايشألا ةرادإ» ىلإ «دارفألا
 ءيكبش ماظنك وأ .ءازجألا لخادتم يوضع ماظنك عمتجملا
 .ةيعانصلا ةقيرطلا ىلع هترادإ متت «يعانص ماظنك) اضيأ نكلو
 تاكبش ميظنت ةداعإل ايجيتارتسا نامه نوميس ناس ىلوأ دقو
 ركف كلذ يف ًامهلتسم «ةيكنبلا ضورقلل ًاماظن عضوو قرطلا
 نأ حضوأ امك .هل نيرصاعملا قرطلا ديبعتو روسجلا يسدنهم
 «ةيوضع ةدحو هحنمب ليفك ةعانصلا /عمتجملا يف ةروثلا ريودت
 .بلقلل ةبسنلاب مدلا ةفيظو كلذ يف ًالثمتم

 ةيلمع ةركف «ةيعانصلا ةفسلفلا هذه هتذمالت مهلتسا دقو
 لثمتي وهو ««يباجيإلا رمعلا» مسا هيلع اوقلطأ ام داليم عيرستل
 قلعتملا كلذ .«يعانصلا يكبشلا جاتنإلل ةيميظنتلا ةيفيظولا :يف
 تاكبشلا») ليومتلاو ,(«ةيداملا تاكبشلا») لقنلا - لاصتالاب
 تاسسؤملاو «ةيديدحلا ككسلا طوطخ اوأشنأ دقف .(«ةيحورلا
 داور «تقولا سفن يف اوناكو .يرحبلا لقنلا تاكرشو «ةيكنبلا
 ' .ةمخضلا ةيملاعلا ضراعملا

 رهظتل ءاهلاكشأ تددعتو اهتاريثأت تدتما دقو .رشع عساتلا نرقلا
 ةرادإلا لوح هراكفأو (8دوع565 5ن©) وس ناجيإ تالسلسم يف

 طموإؤرتإ6 مم هلمدعماع 02 51011-301711 12 مهاتانودع 6ءلهأ6ع  (©ومتقن 26555 مزمرعع 701550, 761660117111711 0110115 أ مزقامدمو]1ء 065 7652016: 1ه (0)
 نما عمون هنععد لع ظصوصمع, 1997).

26 



 ةينقتلا ملاوعلل ةيقابتسالا صصقلاو «ةيعامتجالا تاضقانتلل ةيمْلّملا

 . 0165 ءنصع) نريف لوج ىؤر تزيم يتلا

 (11626652( رسنبس تريره ركف مهاس .«كلذ عم ا

 يف «ةفسلفلا قنتعا يذلا سدنهملا :«(1903-1820) 52626615)

 !ةعابتالا هتيجولويزيف» ف .يوضع ماظنك لاصتالا موهفم ةرولب

 نم تاونس عبس لبق يأ «1852 ةنس ىلوألا اهتروص يف تلكشت

 يف تلجتو «عاونألا لصأ نع (109110) نيوراد باتك روهظ

 لماكت لوح ةطرفملا هتيضرف ةنمضتم «1870 ةنس يئاهنلا اهلكش

 مسيل نأ ىأر دقف .يعامتجالاو يجولويبلا نيقسنلا لصاوتو

 نأو ءًايوق 0 ناطبترم ةسسؤملا مدقتو يجولويزيفلا لمعلا

 نم عبتتسي ام عم يوضعلا عمتجملا» دسجي يعانصلا لا

 طيسبللو «سناجتلا مدع ةحلصمل طبارتلاو سناجتلل عجارت

 - عمتجملا اذه نإ .زكرمتلا مدع ةحلصمل زكرمتللو .دقعملا ةحلصمل

 هيف ددحتت «ًاجامدناو ًاكسامت رثكأ هنأب هفصي يذلا ةسسؤملا

 .ًاقاستا رثكأ هيرب ءازجألا هيف لماكتتو «قيقد لكشب فئاظولا

 (ًايدعاق) ايسكو انو «يلكلا ماظنلا اذه يف .«لاصتالا لكشيو

 ماظن رارغ ىلعف .مظنملاو عزوملا امهو ««نييوضعلا نيزاهجلل»

 ككسلاو راهنألا تاونقو قرطلا) لوألا لكشتي «ةيومدلا ةيعوألا

 امأ ”ةيذغملا ةاوملا" ليضوت تام ةشاسألا هتلمهمو «(ةيديدحلا

 ماظنلا اذه حيتي امك .يبصعلا ماظنلا لداعي ام ةفيظو يدؤيف يناثلا

 اهفارطأو ةنميهملا زكارملا نيب ةدقعملا تاقالعلا ةرادإ ةيناكمإ

 (تاقيقحتلا ءىواكشلا .ةفاحصلا) تامولعملا موقتو .ةَسِلَّس ةقيرطب

 ىرخألا لاصتالا لئاسو عومجم عم «يطسوتلا رودلا اذهب

 نم زكرملا نكَمُت يتلا «(ةفاحصلا تالاكو .فارغيلتلا «ديربلا»

 تايقربلا هيبشت مت دقو .فارطألا ىلع «هريثأت (ميمعت) رشن»

 رخآ نطاوم ىلإ ام نطاوم تاكرحت لقنت يتلا ةيبصعلا تاعزوملاب

 .ةيناث ةنيدم يف دوجوم
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 يكبشلا لايخملا

 «يئامتحتلا لباكلا «فارغيلتلا  ةبقاعتملا ةينقتلا لايجألا ترهظ
 دقو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيشع - ةيعاذإلا تاالاصتالاو .ءفتاهلا
 رهص ىلع ةردقلا اهحنمي «ًايلوسر ًاعباط اهباحصأ اهيلع ىفضأ
 :كرتشم دحاو فده قيقحت ىلإ علطتت «ةدحاو ةقتوب يف ةيرشبلا
 دقل .ةيموقلاو ةيعامتجالا تاماسقنالا زواجتي مائوو مغانت قلخ
 هبشي ًايملاع ًايعامج ًازمر لثمت تاينقتلا هذه نم ةيئنقت لك تدغ
 ىفتحا دقف .لدابتملا دامتعالاو نماضتلا ىلع ًاسسؤم ًايعامج ًاناينب
 (مزوئع 1ممهالعله) نيكتوبورك رتويب لاثمأ ءنويوضوفلا نويفارغجلا
 ةنراقم ةيئابرهكلا تاكبشلل ةيريرحتلا ةمهملاب :(1921-1842)
 تائف دي يف تاورثلا زكرمت ىلإ عزنت يتلا ةيعانصلا ةروثلا تاهجوتب
 ينقتلا رصعلا نم جورخلل لثمألا قيرطلا تدب ءابرهكلاف .ةليلق
 ةيداملا ريغ اهتعيبطو اهتنورم نإ .كيناكيملاو راخبلا ىلإ يرجحلا
 ةعيطقلا راسحناو ةيزكرماللا هراعش ديدج ينقت ملاع داليم اتنلعأ دق
 لثمت اهنأ رابتعاب «ءينهذلاو يلضعلا لمعلاو .فيرلاو ةنيدملا نيب
 ةركفلا هذه تجتنأ دقو .ةيعامتجالا تاراطشنالل لوألا ردصملا
 يرضحلا ميظنتلاب لصتت ةديدج (تايبويتوي) تايوابوط ةيفارشتسالا
 يططخمو نييرامعملا نيسدنهملل ًامهلم ًايرث ًاردصمو «يميلقإلاو
 .تاءاضفلا

 ةرطيس نم نوفوختملاو .مدقتلل ةيونقتلا ايجولويديإلل نوضراعملا لثمي
 ءهتصق يف نريف لوج اذهف .ةليلق ةلق يعامتجالا ميظنتلا ىلع ةينقتلا
 ةنس اهك يتلا ( مورو هند ][1]/© 512201) رشع عساتلا نرقلا يف سيراب
 ةدشب نيدي «نيرشعلا نرقلل يلبقتسملا ملاعلا ىلإ هئراق ًالماح 0
 .عساو قاطن ىلع امدختسم سكافلا ادب ثيح .دعاصلا ينقتلا عمتجملا

 هتاباتك ةيؤرلا هذه نَّمَض بتاكلا نإ لب ءكلذ ىلع رمألا رصتقي ملو
 امك .1995 ةنس الإ رونلا رت ملف .ةصقلا هذه هرشان ضفر دقو .ىرخألا
 لايخلا باّتك مهأ دحأو رحلا يزيلجنإلا ركفملا دنع اهسفن ةيؤرلا تلجت
 1853-1902(2) (ةدصانعا 8ه4162) رلتاب ليوماص وهو الأ «ًءارث يملعلا
 ةرابعل (سانج نم) ةيسانج ةغيص يهو -(1872) 1 ]11 هباتك يف
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 عم هتعيطق لالخ نمف .ةينانويلا ةيوابوطلا ىنعمب ؟(23/0 77/-6) ناكماللا

 ةرادإ ىلع ةرداقلا تالآلا) ةينقتلل ةيِصالَخلاو ةيمادختسالا تاروصتلا

 نكمي يتلا ةئيطبلا تالوحتلا ةلأسم حرط .(ءاضفلاو تقولا طبضو

 دعبأ لب «هساسحإو هريكفت قرطو ناسنإلا ىف اهثدحت نأ ةينقتلا ةينالقعلل

 ْ .هتيتاذ يف كلذ نم

 ًاروطت خيراتلا

 «تاالاصتالا ةمظنأ ليلحتل ةسسؤملا ةيروحملا ميهافملا نم

 اهتخسن يف ةيعضولا ايجولويسوسلا رسنبس سسأ دقف .روطتلا موهفم

 (هةنواتكأع 001260 تنوك تسغوأ نأ دجن ءاننكل .ةيزيلجنإلا

 كلذ لج عدت مق نوع نان نكح نشل 083515953

 تاعمتجملا لوح يعضو ملعل ىلوألا تاروصتلا «تاونس ةدعب

 مايك 06 مالق1مكهمز1ء) ةيعضولا ةفسلفلا يف سورد ىف ةيرشبلا

 لاصتالا ةسسؤمل اضاخم ًامامتها يلوي نأ نود نم ء(مووازانع

 ءايزيفو ايجولويبلا نيب عمج يذلا رسنبس فاالخ ىلعو .هتزهجأو

 قلطأ هنأ نم مغرلاب ءايجولويبلاب ىفتكا دق تنوك نإف «ةقاطلا

 «ةيعامتجالا ءايزيفلا» لطم يجولويسوسلا هعورشم ىلع

 .يعامتجالا روطتلل ًالماكتم ًاملع لثمت يتلا «(5طتوتوانع 5061216)

 ةقلعتملا راكفألاو لمعلل يعامتجالا ميسقتلا موهفم نيب فل دف

 «مغانتلاو «(نيسحتلا) ديوجتلاو «ومنلاو «ةيمنتلاو روطتلاب

 لثم كلذ ىف هلثم ءاهاقتسا يتلا «مغانتلا مدعو فاللتخالاو

 نئاكلا روطت ةيرظن ىلع ليحي يذلا «ةنجألا ملع نم «رسنبس

 امك ءعضخت «عمتجملا يه يتلا «ةيعامجلا ةسبمؤملاف .يحلا

 .جّردتملا روطتلاو يجولويزيفلا نوناقلل « ىري

 وأ .لحارتم ثالثل اعباتت لقمي < تتوك ةيلؤز يف «.خيراتلاف

 ةلحرملاو ءةيلايخلا وأ ةيروطسألا ةلحرملا :ةينمز تارتف
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 ةدهو .ةينلحلا وأ ةيعضولا ةلحرملا «ةدزجملا وأ ةيقيزيفانيملا
 ىلإ علطتلاو «يعانصلا عمتجملا زيمت يتلا يه ةريخألا ةلحرملا
 عجارتو ملعلاو هريطتلاو «يعفن وه ام لك نع ثحبلاو .ةقيقحلا
 ريغ روطتلا اذه نأ نم مغرلاب .ةفرعملل ةيملعلا ريغ لاكشألا
 .تالاجملا هذه لمجمل ةبسنلاب نمازتم

 .ًايرورض ًاخيرات هرابتعاب «خيراتلل يدعاصتلا روصتلا اذه
 «عجارت وأ تاءافكنا وأ تافطعنم هيف تسيلو لحارم ىلإ 2آظ567
 عم هداعبأ نم ريثكلا يف هباشتي ءيطخلا روطتلا ةركف نك تاو
 فصنلا لالخ خيراتلل .داصتقالاو ايجولونثإلا اهتمدق يتلا ةيؤرلا
 اذه لوحت ةيعامتجالا ةينيورادلاف .رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا
 ماظنلا ملس ىلع «(ينمزلا) يجولونوركلا عباتتلا نح ىسنلا
 قارعألا نيب ب لضافتلا ملس ىلإ .كلذ نم عنا لب ,يقالخألا

 نم عونلا اذه يف نوريثكلا دجو دقف «ةماع ةفصبو .سانجألاو
 ىمست يتلا بوعشلل ةبسنلاب ددحي يذلا ليلدتلا ينمزلا بيقحتلا
 ًاقفأ «ةرورضلاب ةياصو تحت ىه ىتلا ةيتفلا /بوعشلاو ةيئادب
 ؛دشرلا نس ىلإ لصتل ًاحضاو ًاراسم يلاتلابو :يلبقتسملا اهروطتل
 يضتقي «بوعشلا هذه روطتل ديحولا نامضلا نأ ءرخآ ىنعمبو
 ربتعت يتلا ممألا اهب ترم يتلا لحارملا سفنب رمت نأ ةرورض
 .ةرضحتم ًاممأ اهسفن

 07 ًاخيرات» هرابتعاب خيراتلل تاروصتلا هذه تلكش دقو
 ,(2عممهصل 8ءهتنلعا) ليدورب دنانريف يسنرفلا خرؤملا ةرايع بسح
 تايرظنلا تذغ ىتلا سسألا «ةيرشبلا تاعمتجملا روطتب ةقلعتملا
 ةومرم فاوطألا روطت نأ قرت :يعلا (كنبلا تايرظنال ةيراشتنالا
 هذه تدجو دقو .عاعشإلا زكرم هرابتعاب ءزكرملا ميقل اهضرعتب
 ةرتف لالخ تافاقثلا مادص يف ةيقيبطتلا اهنيدايم تايرظنلا
 نم اهيرصانمو اهيبهذتمو .(1875-1914) تايروطاربمالا
 داعيل .نييفارغجلاو (سانجألا ةسارد يف نيصئخملا) نييجولونثإلا
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 ايجولويسوس دي ىلع ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب (اهؤايحإ) اهثعب
 مالعإلا لئاسو تبعل ثيح ««ةيمنتلا» موهفمل اهروصتو ثيدحتلا

 .0”اهميمعت يف ًايجيتارتسا ًارود

 ةياهن يف «يعامتجالا ميظنتلل يجولويبلا جذومنلا لوحت دقو

 وكل ثيدحلل نياق قطع /ةملست ىلإ ءرشع عساتلا نرقلا

 ." ةراضحلاو روطتلا ةيلمع يف ةلعاف طئاسو اهرابتعا لاصتالا

 (816لف08 لزتار شيرديرف يناملألا عضو 21897 ةنس يف

 كيتيلوبويجلا وأ ةيسايسلا ايفارغجلل ىلوألا تانبللا 82261)

 ناكملا /ءاضفلا سردي يذلا ملعلا هرابتعاب «(©66همهاآنانوانع)

 يف ةرذجتم ةسسؤم ةلودلا» نأ ربتعي لزتارف .هيلع ةرطيسلا تايفيكو

 ةفيظنتلا :تاقالعلا' ةضازم ونيف متلعلا اذه ةويصعم نا ةناكملا

 ةيؤرلا هذه مظتنتو .يفارغجلا زيحلاب ةلودلا طبرت يتلا

 «لدابتلا رئاودو تاكبشلاك ةيروحم ميهافم نمض (ةيسايسارغجلا)

 ثعبت يتلا ةلعافلا ةقاطلا تايلجت لثمت يتلا ءكارحلاو لعافتلاو

 نع روصتلا اذه يفف .يناكم زيح يه ثيح نم «ةلودلا يف ةوقلا

 «يفارغجلا زيحلا /ءاضفلا حبصي «ةوقلل يناكملا /يئاضفلا دعبلا

 .ةلودلل يويحلا ءاضفلا

2 

 ددعتلا ةرادإ :ايناث

 طسوتملا ناسنإلاو يقالخألا ءاصحإلا

 .ًايناث «باتكلا اذه نم يناثلا لصفلا رظنا (3)

 ممصفسل 8426 عاومأن ط1 ام 06 له مسمن ءوننم»ب اعماعو ذل 1*:ةمصانت. (4)

 5غرتع طلمامتسع ءممتعسممرهتمع (دعأع: 8 1026من ءعناع, 1994), هغ 2ةىامز»م 6 1 106

 ماها61ه7» عن 6ع اه قاف مجمموطغانونع ن اه 0عاماه عامطمأع, اتمعج ة !"ةموانأ. 5ةدلع

 طتقاملعع همماعسمهموتمع (طوموت آه 2ةءمانال لاعب 1999).
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 لالخ .لاؤسلا اذه لوح .تلكشت دقل ؟ددعتلا ةعزنب عوبطملا
 عمتجملا» ةيلاكشإ .«نيرشعلا نرقلا نم نيلوألا نيدقعلا
 .هتايلجت حضوأ ربتعت يتلا ةيريهامجلا مالعإلا لئاسوو «يريهامجلا

 ًالمتحم وأ ًايقيقح ًارطخ لكشي روهمجلا نأ ريوصت مت دقل
 نم ةعومجم قيبطت  ْعّوَسُي رطخلا اذهو ؛هلك عمتجملا ىلع
 ةينوناقلا بناوجلا ىلع ةرطيسلل يئاصحإلا مكحتلا تاءارجإ

 م ل 500000
 ةيفارغوميدلاو ١ هس .٠

 يكيجلبلا تايضايرلا ملاع يكلفلا ةيؤرلا هذه نتدت دقو
 ءسسأ يذلا .(1796-1874) (44لهامطع ©نقغعاع) ىلتيك فلودأ
 قلطأ دقو .يعامتجالا سايقلل ديدجلا ملعلا اذه 1835 ةئئم
 ناسنإلا» لثمي يذلا ملعلا اذه .«ةيعامتجالا ءايزيفلا» حلطصم هيلع
 مسج يف لقثلا زكرم لداعي ام وهو «ةيسيئرلا هتدحو «طسوتملا
 نوكي نأ نكمي «ناسنإلا» اذه نأ ساسأ ىلع موقي «ناسنإلا
 ىتلا تالالتخالاو تامزألاو «ةيعامتجالا ضارمألل انمييقت سايقم
 «تايفولا ددعل لوادج يلتيك عضو دقو .يعامتجالا ماظنلا اهفرعي
 «خانملاو «رمعلاو «سنجلا بسح .«ةميرجلا تافينصتل» ىرخأو
 «يقالخألا ماظنلا نيناوق طابنتسا فدهب ءيعامتجالا عضولاو
 .يئايزيفلا ماظنلل ًايزاوم نوكي نأ نكمي يذلا

 اذه ؛ةيلامتحالا تاباسحلا أدبم قبط نم لوأ ىلتيك ربتعي
 لاكساب زيلب يسنرفلا دنع ىلوألا هتروص 8 يذلا أدبملا
 وهو «(«(تالامتحالا) فدصلا ةسدنهل هامسأ اميف (813156 22568])
 مساب فرع .دارفألا ةرادإ يف ديدج جذومنب ذخألا ىلإ وعدي
 رطاخملا ةرادإ يف ةرمثتسملا ايجولونكتلاف .©0«ينيمأتلا عمتجملا»

 ماونزم [ءورموزغتعق, طه طوهأأا أولم 05 05 ممونطرعو» 1لؤئاه1:6 ل6 آه (5)
 مهزوم داهاطكاا ورع, اعماعك 3 1" ةهوالل مواطعموم]1معنع لعد وكءدعع5و ها ع5 [عططقل 5

 (موملكت آه 16ءمانا عرعر, 1993)

 ععومومتو 89810, طا (مورتوت 8. 0ةقوعأب 1986). )6(
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 «تايفولاب ةصاخلا تانيمأتلا ةرادإ ىف ةقبطملا «ىلامتحالا ركفلاو

 تدعو يسايسلا تاديملا" يف ةاههبت نت :«نتارضلاو. ةيرخببلا زاطخألاو
 لالخ ءزرب دقو .ًاروهمج نولكشي مهنأ رابتعاب دارفألا ةرادإل ةادأ

 نماقتلاو ىعاسجالا نوناقلا: ىلإ ىدنلا نوناقلا :نم-لاقتنالا اذه
 ةئشنت ىلع مئاقلا هافرلا ةلود أدبم «لدابتملا يعفنملا دامتعالاو

 لكاشملا لك فيثكت مت ثيح «ةيلوؤسملا لمحت ىلع دارفألا
 تلصفنا تقولا سفن يف .رطخلاب قلعتت لئاسم يف ةيعامتجالا
 نرخ ةقالخألا فاناطخلا اهردغت ىلا ىعاتالا نمافتلا ركن
 لداشلا وضولرببلا ةاينعالا ةكلم طبل« مزسألاو ةامحالا
 ًادمل تينا ةزكنلا هله دنا :نتاكلا" ياليت دمي ياللا" قرورفلا
 هنمأ نإ ذإ ءاهيلإ ىمتني هنأب رعشي يذلا ةعامجلاو درفلا نيب دقاعتلا
 عم (نيدلا نك اضرت ان ىتعنم عمو .ىذلا) دف اجلا ذيب طتزم
 نيب لدابتملا دامتعالا ىلع ةمئاقلا ةيؤرلل تسسأ اهنأ امك .هتدالو

 .يرورضلا لصاوتلا ةركفل هرودب ءًاقحال .سسأ ام وهو .ممألا

 يلتيك عورشم نم نرق فصن دعب ء.دوجولا ىلإ ترهظ دقو
 ةرهاظ سردت يتلا مولعلا «ةيعامتجالا ضارمألا باسحب قلعتملا

 تاساردلا هذه تدوز ثيح «ةيئاصحإلا تايلالا دامتعاب مارجإلا

 ةيحالطصا ةغل «نييعرشلا ءابطألاو ةطرشلا لاجرو ةاضقلا

 حالصإو ةبقارملاب ةقلعتملا مهماهم ءادأل «ةقيقد ةيئاصحإ تارشؤمو

 ايجولوبورثنالا نم لك تمهاس دقو .ةرطخلاب فصوت ىتلا تاقبطلا

 ةيصخش قيقحت يف ةصاخ «يرشبلا مسجلا ةسيقأ ملع) ةيسايقلا

 ةرتفلا سايق) رمعلا تاعقوتو «(86181108) نويتريل (نيمرجملا

 ل لسنلا نيسحت تاساردو «(درفلا اهشيعي ىتلا ةلمتحملا ةينمزلا

 «([م30:050) وزوربمولل مارجإلا ايجولوبورثنأو «(68105) نوتلاغ
 .مهتايصخشل لماش فيصوت ميدقتو دارفألا ىلإ فرعتلا يف

 لئاسو يف ةرم لوأل ترهظ «ءارقلل ىلوألا تافينصتلا امأ

 لبق ام ةيرشعلا يف ةيئاسنلا تالجملا ءاشنإ مت امدنع «مالعإلا
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 ءةدحتملا تايالولا يف رشع عساتلا نرقلا نم ةريخألا

 يف *ةيدروفلا ةعزنلا ريثأت تحت ًاقحال اهنيسحتو اهديوجت
 ركف نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي .نيرشعلا نرقلا نم تانيرشعلا
 يريهامجلا لاصتالا ىلع هقيبطت رخأت دق ةيئاصحالا تالامتحالا

 نرقلا نم تانيثالثلا ىلإ ًاينالقع ًاعباط هيلع يفضي ثيحب
 : 00 ا

 دوشحلا ايجولوكيس
 ةعساولا تاشقانملا عم ؟دوشحلا ايجولوكيس» روهظ نمازت

 نم .ًاثيدح ءهريرحت مت يذلا ماعلا يأرلل ةيسايسلا ةعيبطلل
 ةدرخ اميسالو + تايرخ ندع ةيقررتم تناك ىبلا تاهاركإلا
 يفرعملا اهاوتحم اهحنمو موهفملا /ةرابعلا هذه تحن دقف .عمجتلا
 (5هكمزم 5ذوطعاع) لغيس ويبيس يلاطيإلا يجولويسوسلا نم لك

 ةيسفنلا ضارمألاب صصختملا ىسنرفلا بيبطلاو (1913-1868)

 ىنبت دقو .(1841-1931) (6 نك آم 802) نوب ول فاتسوغ
 يف يليلضتلا يهيجوتلا مكحتلا ةيناكمإب ةلئاقلا ةيؤرلا امهنم لك

 (**) بيروت ىف ترشُن ىتلا ,ةمرجملا دوشحلا ءهتسارد يفف

 نم اهقيبطتو اهعضو مت ةيرظن يهو 116(2هتإل 1050) دروف يرنه ىلإ ةبسن ()

 اذه ىلع هعم لماعتلا مت ةلآ درفلا رابتعا ساسأ ىلع موقتو ءدروف يرنه فرط
 امك .هتاذل ةلّكّشملا ةيسفنلاو ةيصخشلا داعبألا رابتعالا نيعب ذخأت نأ نود «ساسألا
 ةرورضلاب هل نوكت نأ نود ءكلذ ىف بغر اذإ ءلمعي نأ هل قحي درف لك نأ ىرت
 ّ .ةقباس تاربخ وأ تاراهم

 غنيس - غنيس نم ًامداق لماعلا نوكي نإ» :دروف يرنه لوقي ءددصلا اذه يفو
 يأ نم هلامت نأ نود نم ءهب بحرتس اننإف .(11310850) درفراه وأ (ةزمع-ونص8)

 .(نامجرتملا) «هتداهش ىلع لصح نيتسسؤملا
 .ًايناث «باتكلا اذه نم يناثلا لصفلا رظنا (7)
 .(نامجرتملا) ةيلاطيإ ةنيدم (*)
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 ةنسلا ىف ةيسنرفلا ةغللا ىلإ تمجرتو «1891 ةنس (1ان12)

 «ةيدرتلا ايهيولوكيسلا» لو هتازآ ميمعت ىلإ يناكلا دقي قيلاتلا
 موهفم تحت «لغيس فنصيو .«ةيعامجلا ايجولوكيسلا» ىلع
 ًءادتبا ««عاعرلل يعامجلا فنعلا» عاونأ لك .ادوشحلا مئارج»

 نأ قريد اهلك :ةيدقلا ضاروقلا لإ ال روضوع لاجعلا تنابارهأب

 .«نومّونمو نومّؤنم ءنوهّجومو نوهجوم هيف عمتجي دشح لك
 ةوقب «ةلءاسم وأ ّوَرَت نود نم ىلوألل ةيناثلا ةئفلا ةرياسم رسفيو

 نع هتركف تلجت دقو .ىلوألا ةئفلا اهب عتمتت يتلا «ءاحيإلا»

 تردص ىتلا هتسارد نم ةيناثلا ةخسنلا ىف رثكأ دوشحلا ليلضت

 بيحان هيجي قذلا ]يف ادكعلا" كوسرت بت” كيح 9017ه
 اهيلع رهظت نيل ةنيجع» هئارقو اهجوم  «ةيئاضقلا ىواعدلا تايبدأ»
 .«ةلوهسب هتامصب

 هرثأتب يحوت «هتسارد يف ًاروضح رثكألا تاحلطصملا امأ

 وكراش نترام ناج نونجلا ضارعأب صصختملا تاساردب
 مت ثيح «ةس وله ءءاحيإ .ىودع : يهف .(3ءمم-8[ةتاتص نطقمعمأ)

 تاللآ مهرابتعاب ءاهنولكشي يتلا دوشحلا نمض «دارفألا فيصوت

 «ةلاحلا هذه يف دارفألا هبشي ثيح) اهسفن يف مكحتلا ةدارإ ةدقاف

 سفنب نوب ول ذخأ دقو .(مونلا ءانثأ ملكتيو ريسي يذلا ناسنإلاب

 ةهباشم تاحلطصم هتافيصوت يف دمتعاف كلذ نم دعبأ .جهنملا

 لاحتنالاب ةماعلا لفاحملا ىف همهتا لغيس نأ ةجرد ىلإ ءًادج
 سفت ملع هباتك يف دشخلا كولسل هليلحت يف «(ةيبدألا ةقرسلا)
 تاروث مهفتي يلاطيإلا يجولويسوسلا ناك اذإو .(1895) دوشحلا
 ةركفل اضراعم هرايتعاب «لباقملا ىف .ءنوب ول نإف ءنيشمهملا

 اضاطختا :اهيف: قرر -معابحلا ىطتملا :لاكفأ لك ندب ةفاواشلا
 لقتني نأ لبقو :ةيرشبلا فاعمل ةىدقتلا ةريسحلا يف ًاعجارتو

 يف ًاقباس هتاريظنت مدق ءدوشحلا سفن ملع يف ريظنتلا ىلإ نوب ول
 ةيبتارتلا يف امساح يقرعلا رّيغتملا ربتعا ثيح «بوعشلا سفن ملع
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 عتمتت اهنأ رابتعاب ,.«دشحلا حور» لوح هججحف .ةيراضحلا
 حور ل هتاليلحت نع اهلصف نكمي ال دارفألا نع ةيلالقتساب

 بوعشلا» لكل ىنالقعلا ريغ يبصعلا يعافدنالا كولسلاو .«قرعلا
 .«لافطألاو ءاسنلاك» ةرضحتملا تاعمتجملا يف اههابشأو «ةينودلا

 -1843) (6ةط:61 18:0©) درات لايربغ ىضاقلا ىدصت دقو

 دق درشحتلا رضع نأ ًاريتعم «كاحورظألا هله. قلع درلل 4
 رصعا) لوخد ددصب عمتجملا نأو «يضاملا ىلإ يمتني حبصأ

 دمتعي يسفن لثامت نم لكشتي يذلا .ءدشحلل ًافالخف .(روهمجلا
 ربتعت يتلا ريهامجلا وأ روهمجلا نإف .ءيوضعلا لاصتالا ىلع
 ةطساوب مدقتتا «ليوطلا خيراتلا تاذ رشنلاو لقنلا لئاسول ًاجاتنإ
 دشح نم رثكأ ىلإ ىمتني نأ هنكمي ال درفلاف .«ةيعامتجالا ةئشنتلا

 نار ويهج نرق ردك .ىلإ يعم نأ دكمي لكل .«تقولا سفن يف
 نع ثحبلا ىلإ «ةرورضلاب .عفدي دقعتلا اذه نإ .تقولا سفن
 «ناملربلا ءبازحألا) تاعامجلا لآم ىلع كلذ تاساكعنا
 ةلأسم دعي مل رمألا نأ كلذ .(ةينهملاو ةينيدلاو ةيملعلا تاعمجتلا
 .«عاعرلا - دشحلا»ل رمدملا ناجيهلاو قفدتلا ىلع ٍكابت

 نأ كيح «ةيئاحيألاو ءاحيإلا ةركفب ارثاتم رات لظأ دق
 طبارلا امهرابتعاب ءداضملا ديلقتلاو ديلقتلا لوح هراكفأ
 هنأ نم مغرلابو .هتيؤر تزيم يتلا تامسلا دحأ لثمت «يعامتجالا

 لثمتملا «ةيعامتجالا تاقالعلا تاكرحم دحأل ةريبك ةيانع ىلوأ
 مت يتلا ديلقتلا ةركف نأ الإ .عادبإلا وأ عارتخالا ةركف يف
 يميهافملا ءارثلا تاذ ةيعامتجالا هتيرظن تاقايس نم اهعازتنا

 اهب ذخألاو ءاهقايس نع اهلزعب ٌاقحال اههيوشت م دق ؛ويبكلا

 .ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمع يف ًاديحو ًارشؤم

 01921 عيب 1958218583: ديورفا كلومشيس ضراغ دقو
 ميظعت :امهو ءدوشحلا ايجولوكيس امهيلع موقت نيتللا نيتيهيدبلا
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 هامس ام دقتنا ثيح .دوشحلا دنع ريكفتلا مادعناو .,فطارعلا

 ىدل كولسلا لعفل «أيرحس» ًاريسفت هرابتعاب «ءاحيإلا نايغط»
 موهفم ىلإ أجل ءادوشحلا حور ةيهام» حيضوت فدهبو .دارفألا
 نييباصعلا ىضرملا ىلع هتاسارد لالخ نم هربتخا يذلا وديبيللا

 ناك اذإ) :ديورف بتك ءددصلا اذه يفو .(باصعلاب نيباصملا)

 ضّرعُي ثيحب هزيمي امع ىلخت دق ءدشحلا نمض لوزعملا درفلا

 ةجاح نع ًاريبعت لثمي كلذ نإف «نيرخآلا فرط نم ءاحيإلل هسفن
 ىلع نوكي نأ لدب .مهعم قفاوت ىلع نوكي نأل هعفدت هيدل ةيلخاد

 نع اريبعت «ةلصحملا يف «هرابتعا نكمي ام وهو ءمهعم ضقانت
 .”0(مهل هبحا)

 ايجولويسوسل ًامامت ةضقانم ةيعامتجالا درات ايجولوكيس ربتعت
 دقف .(1858-1917) (ظصناه 2نداطعاتط) ةيعضولا مياكرود ليمإ

 نع ةلوصفم ةيعامتجالا رهاوظلل هتسارد مياكرود ىلع درات ذخأ

 اهتجلاعمو ءرهاوظلا هذه لثمتت ةيعاو تانئاك مهرابتعاب دارفألا

 ذخؤت نأ ةرورض ىري دراتف .ةيجراخ ءايشأ اهرابتعاب (اهتبراقم)
 يشاحت فدهب «ةيعامتجالا تالعافتلل ةيتاذلا ةعيبطلا رابتعالا نيعب
 اى عم هعورشم يف يقتلي اذهب وهو .ةيعامتجالا ثادحألا ءييشت

 دقف .(1858-1918) (6ءم:ع 5ذضت0©]) لميس جروج هيلإ بهذ

 ال يتلا ةيميظنتلا ايجولويسوسلا يناملألا يجولويسوسلا ضراع
 وأ نيعم «ىطعملا ًاساكعنا الإ ةيدرفلا تايكولسلا يف ىرت
 عقاولا ةركف اهنم ًالدب حرطو «ةيجراخ «ةيعامتجا ثادحألا

 نيب ةيلعافتلا تاقالعلاو تالدابتلا هلكشتو هقبست يذلا يعامتجالا

 ام وأ ءاهتيصوصخ اهل تاوذ نيب تالعافت ةكرح يأ ؛دارفألا

 فيرعت ىف دمتعت ايجولويسوس لباقمف .«تاءامتنالا ةكبش» هامس

 لثم «ةدوجوملا «ىنبلا» وأ «سسؤم» وه ام ىلع اهعوضوم

 داوصاتصل عمل, مددمتك 4ع مدرتع هتاهاربكع (د115: 8هئنمأ, 1983). 25(
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 تاعامجو تاعمجتلاو .«سئانكلاو «تاقبطلاو «ةلئاعلاو .«ةلودلا

 ةيعامجلا مهتقالع يف دارفألاب لميس متها دقف .ةكرتشملا حلاصملا
 ىتلا ىه ةيمويلا تالعافتلا هذه نأ ىأر دقف .ةيمويلا ةيلعافتلا
 :ةضامتجالا ةرعاطلل ةيفقاتتمتلا :ةقاسلا ةروزمسلا ةعيبط انل هقفكت
 .رفانتلاو فلآتلا :ةمزالتملا تاضراعتلاو تالماكتلا اهعنصت يتلا
 ليحت ىهو .(871©) رسجلاب ارز اخت ءاهنع ربع ىلوألا ةركفلاف

 ةركفلا امأ .رفانتملاو ضقانتملا نيب عمجلا ىلع درفلا ةردق ىلع
 لثمت يهو «70(2) بابلا ةملكب ءايزاجم ءاهمجرت دقف «ةيناثلا
 نم رخآ ماظن ىلإ لوصولا هل حيتت ثيحب .طبرلا ىلع درفلا ةردق
 .270تالالدلا

 «تلظ يتلا [مياكرودل ةبسن] ةيمياكرودلا ديلاقتلا تبّيَغ دقل

 يفرعملا ءاضفلا ىلع رطيست نيرشعلا نرقلا نم تانينامثلا ىتح
 ةيجولويسوسلا ةيؤرلا هذه «(ةيسنرفلاب قطانلا) ينوفوكنرفلا
 ةيلاصتا تالعافت اهرابتعاب .ءةيعامتجالا تاقالعلل اهليلحتو

 .ةيلصاوتو

 © وعون, «0عمدع داصسمعأ ءأ 12 دلع ويمالللعممعت نع ها ظماتعالع ءأ (9)
 وههلملتاةر»  لهصع:  طوطصعلاع 1[هغنعت,  لتع, 0667 ع  ىابعأ: طه 502010816 ©
 ]' هدفا ءرتعع كلن 77107102 710027712, م16ة1ةهعع لع لانعم طدعدصل, ه0م116عام529 5

 (طوتشم: 81ةيضلتعمك/ 1لتصعاككزءءلك, 1986), ءأ آمان 00656, «5002 11116 أ 101
 وةمكهلور» م2ةوعمتمو م0. 29 (1988).
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 ديدجلا ملاعلل ةيقيربمألا تاروصتلا

 نم لوألا دقعلا ذنم «ةدحتملا تايالولا يف لاصتالا طبترا

 دعاوق ىلع ةسسؤم ةيعامتجا مولع ءانب عورشمب «نيرشعلا نرقلا
 قالطنالا ةطقن وغاكيش ةسردم تْلْثَم ثيح «.ةيقيربمأ

 بيلاسأ رودل ةيجولويسوسوركيملا اهتبراقمف .عورشملا اذهل
 رود لوح اهركف عم مغانتت «ةيرشبلا تاعامجلا ميظنت يف لاصتالا

 تالالتخالل لولح ىلإ لوصولا ىف ةيفرعملا ةيملعلا تاودألا

 ىلإ ةسردلا مله تاكورظا ثابت دنر :عريكلا ةئايدحالا
 تفرع دقف «تانيعبرألا تاونس امأ .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن

 لاصتالا لئاسو ثوحب مساب ترهتش' +دنيدنج ناست نوه
 رهاوظلل هتءارق يف عزني وهو . ( 1/1 ه5د 0هجتس اة ءملقمر» 0!1دعومر عب )

 ةيثحبلا هتابراقم يف ًادمتعم ءىفيظولا ليلحتلا ىلإ اهسردي ىتلا

 ىف ةبجهتسلا ثاودألا لسنا اهنأ قار ىلا ةينيكلا فاناردلا ىلع
 1 .مالعإلا لئاسو ىلع نومئاقلا هحرطي امل ةباجتسالا

 ةيرشبلا ايجولوكيإلاو وغاكيش ةسردم :ًالوأ

 «عمتجملل ةيفيط ةروص» ةنيدملا

 تربور ةيصخش .وغاكيش ةسردم ءاضعأ نمض «تزيمت
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 كراب لصح دقف .(1864-1944) (1806ءرمأ 82:2 طوقا كراب ارزيإ

 ةنس (816106106:8) غروبلدياه ةعماج نم هاروتكدلا ةداهش ىلع
 قحتلي مل هنأ عم 1 لا دشحلا» هتحورطأ نع «3

 ماق ًافرتحم ًاققحم هرابتعاب رهتشا دقو .1913 ةنس الإ ةعماجلاب
 ًارصانم ناك هنأ امك «ةريبكلا ةيفاحصلا تاقيقحتلا نم ريثكلاب
 ةيناديملا هفراعم رمثتسا ثيح .ةدحتملا تايالولا يف ذ دوسلا اياضقل
 ىلع اهقبط يتلا ةيجولويسوسلا ثوحبلا يف ءفاتيتسعلا ملاع يف
 يصقتلل ةمدقتم جذامن اهربتعي يتلا «ةدحعتلا تايالولا ىحاوض

 لءاستي ناك يذلا «لميس جروج ىلع كراب ذملتت دقو .يفاحصلا

 يسننلا نماسألا نأ اريتعم (ةةيحوو ةلامكا ةئيذعلا نود نع
 .«يبصعلا زيفحتلا فيثكت» يف نمكي «ةيرضحلا ةيصخشلل»
 درات لايربغ ركف اولخدأ نيذلا نم كراب ربتعي امك ."'”«كارحلا#و
 ريظنتلا ىلإ عزنت يتلا ايجولويسوسلا لباقمف .ةدحتملا تايالولا ىلإ
 ةيليوأت ةمظنأ ءانب نع ةثحابلا ء.نيحلا كلذ ىف ابوروأل يفسلفلا
 تايعضولا» نم .ةبيرق .ميهافم .نييكيرمألل ةراتو لميس: ملق «ةريبك
 ةيفرعم تاودأ ليكشت ىلع مهتدعاسم ىلع ةرداق ««ةيعوضوملا
 .«تايكولسلا»و «فقاوملا» ليلحتل ةيجهنم

 ايتاسراتمل' ةايهف ةنيدنلا وغاكبتم ةسردم تراحجا دقو
 ىتلا هتالالدب ««ًايعامتجا ًاربتخم» اهتربتعا ذإ «ةيبيرجتلا ةيثحبلا
 نأ ثيحو «جامدنالاو ةفقاثملاو شيمهتلاو ميظنتلا مدع لمحت
 تاريثأت تلجت دقو .يعامتجالا «كارحلا» ءاضف يه ًاضيأ ةنيدملا
 اهزيكرت يف «1935و 1915 نيب .ةسردملا هذه يثحاب تامهاسم
 عمتجملا جيسن يف ددجلا نيرجاهملا جمدو ةرجهلا ةلأسم ىلع

 نعمرع دزسصسصعا, «(186ئ0همواعد ءأ معصاقللاغر» لفصوت النع5 (0ةكطصعإلعت عا )010

 لووعمط 1ةههع, لتعس., طاظعماو 6 6طن ء مجم: زلوزكدوتت ع 0ع ]' ةعما]موتع لجطه7712

 8لي6نمدك لت طقسوم نعطقتمر [1971]: ةسنطتعي 1984).
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 ناك «ةيقرعلا تاعامجلا لوح هتاسارد لالخ نمف .ىكيرمألا

 «فحصلل يجامدنالا رودلا لوح رودي كرابل يزكرملا لؤاستلا

 ةعيبط لوحو «ةيبنجألا تاغللاب ةديدعلا تاعوبطملا اميس الو

 ةياعدلا» نع اهزّيمت ىتلا قورفلاو «ةفاحصلا ةينهمو «تامولعملا

 1 ,20«ةيدلبلا تانالعإلا» وأ «ةيعامتجالا

 (8. 90. سغرب .و .إ! هليمزو كراب ةيلاكشإ ملاعم تحضتا

 يتلا ««ةيرشبلا ايجولوكيإلا» ىمسم تحت 61921 ةئس 2 811186595)

 8 لكيه تسنرإ هغاص يذلا موهفملا يف اهتيعجرم دجت

 ملع يف صصختملا يناملألا اذه فَّرَع دقف .1859 ةنس 181360161

 تاقالع سردي يذلا ملعلا اهنأب «ةئيبلا ملع) ايجولوكيإلا «ءايحألا

 طورشلا لك ءًآاليصفت ءلمشي يذلا يعيبطلا هطيحمب يحلا نئاكلا

 نم ديدعلا نم امهسابتقا لالخ نمف .هدوجول ةيرورضلا

 ءرسنبس ىلإ ةدوعلابو «ناويحلاو تابنلا ءاملعل ةيثحبلا تامهاسملا

 ةيرظن قيبطتل ةيملع ةلواحمك امهجمانرب سغربو كراب مدق

 .ةيرشبلا تاعامجلا ةسارد ىلع ةيناويحلاو ةيتابنلا ايجولوكيإلا

 :ةيساسأ رصانع ةثالث ىلع ةيرشبلا ةعامجلا فيرعت زكتري

 نيب دوست 114 ا ل ا ع ا

 .لفاكتلاو قفاوتلا اهمكحي ىتلا لدابتملا دامتعالا تاقالع هئاضعأ

 كراب همدختسي حلطصم ىهو «ىجولويبلا داصتقالا» اذه ىمف

 ءاضفلا ىلع عارصلا» نإف  ةيرشبلا ايجولوكيإلل فدارمك ًانايحأ

 اذه .دارفألا نيب تاقالعلا زيمي يذلا وه «(يفارغجلا زيحلا)»

 نيفادعلا نإ .تاقالعلا ميظنتل امتهنم ًادبم كراب هربتعي سفانتلا

 ريغ ًالاكشأ نادلوي «ةيرشبلا تاعمتجملا يف «لمعلا ميسقتو

 وأ ةيقفاوتلا تاقالعلا ىلع ًادامتعا يسفانتلا نواعتلل. اهل ططخم

 1[مطعمأ 15222  طدعلعر 776 1 ستوج هربا  ط»ءوو همه ]و 0اممأ, ح2

 ملمع عمستج ل انمص 51015.( ال هما آممقلممت طدعمءعع, 1922).
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 نم ىوتسملا اذه نإ .يرشبلا ميظنتلل «ةيتايحلا /ةيوضعلا» ةعيبطلا
 (11/مط ه] آز/2) ةيتايح ةكبشل اساكعنا لثمي «ةيعامتجالا ةئزجتلا»
 ةيجامدنا ةيلمع نمض عمجأ ملاعلا يف ةيحلا تاقولخملا طبرت»
 ًايفارغج اهؤاضعأ عزوتي يتلا «ةيوضعلا ةعامجلا» هذهف .«ةيويح
 اهلحارم يف اهعبتتو اهتنياعم نكمي «ةيسفانت ةقيرطب ًايفيظوو
 ةرود» ةقيقح نّئبَتل روصتلا اذهب هليمزو كراب ذخأ دقل .”'ةبقاعتملا
 نمض (جامدنا «فيكت ءعارص « سفانت) «ةيقرعلا /ةينثإلا تاقالعلا

 .نيرجاهملا تاعومجم

 اهؤانب مت ةيقوف ةينب ريخألا اذه ًاربتعم يفاقثلا وأ يعامتجالا ىوتسملاب «يتايحلا /يوضعلا» ىوتسملا كراب لباق دقل
 ةادأك» اهيلع اهسفن ضرفت ثيحب ««ةيئزجلا ةيتايحلا ةينبلا» قوف
 نم ققحتي يفاقثلا وأ يعامتجالا ىوتسملا اذه .«مكحتلاو هيجوتلل
 هتفيظو نأ ثيح .(يقالخألا ماظنلا وأ) عامجإلاو لاصتالا لالخ
 دارفألل ةصرفلا حيتي اذهب وهو «سفانتلا ميظنت يه ةيساسألا
 سفن يف «لثمت ةفاقثلاف .عمتجملاب طابترالاو مهبراجت مساقتل
 تادعملا وأ تاودألاو تادقتعملاو ديلاقتلا عومجم «تقولا
 ٠ .ديدجلا يجولوكيإلا ملعلا اذه ىلإ «ًةرشابم «يمتني ال ىوتسملا اذه نأ ىقبي .ةيجولونكتلا

 راطإ يف متي نأ بجي .ناكسلا نيب تاقالعلا وأ ًاقباس دوجوملا لمعلا ميسقت سمي رييغت يأ نأ ربتعت ةيرشبلا ايجولوكيإلا نإ
 ىلإ ةدوعلاو تامزألا ةساردو «نزاوتلا ىلع سسؤملا ركفلا
 اهلالخ نم متي يتلا تاروريسلا سردت اهنإف» كراب ةرابعبو .نزاوتلا
 «يعامتجالا نزاوتلا»و «يتايحلا /يوضعلا نزاوتلا» ىلع ظافحلا
 نم لاقتنالا نم نكمت يتلا تاروريسلا اهنإ ؛امهينبت متي نيذلا

 عمطورإ ظدرو موتا, «ةطدسصمم 80010 قالر» 776 1 لمايستهأ 0] )3١(
 ىممزمامورب, 31:11 (3نلإن 1936). ٌ
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 .000لالتخالل

 تلاق يذلا «يعامتجالاو يوضعلا نيب ىلصألا ضراعتلا نإ

 ام ةرتف لالخ تاشاقنلا نم ريثكلا راثأ «ةيرشبلا ايجولوكيإلا هب

 مل هنأ نيربتعم «كراب نوريثكلا دقتنا دقف .نيتيملاعلا نيبرحلا نيب

 يفاقثويسوسلا ءاضفلاو سفانتلا ةروريس نيب لصاوتلل ًامامتها رعي

 .ةيجولويبلا ةيمتحلا ءارغإ تحت عقو هنأ امك ءاهتقالع ددحي يذلا

 «نينثالا نيب ةلصاف دودح عضو ةبوعصب ملس هسفن كراب نكل

 حجيسن» نمض ةيعامتجالا ةئشنتلا لوح هتاسارد لالخ نم كلذو

 مساقتي يتلا ةسردملا هذه يف هسفن رمألا دجنو .«ةيرضحلا ةايحلا

 ايفارغجلاو ايجولويسوسلاو ءايجولونثإلا ءاملع اهتابراقم

 نيب طبارلا ةعيبط لوح ةفلتخم فقاوم ىلجتت ثيح ءايفارغميدلاو

 .نييوتسملا

 سناجتلاو عونتلا

 ءءايحألل ةلماشلا تاساردلا) ةيفارغونثإلا ةيجهنملا نإ

 يه ةيعامتجالا تالعافتلا ةساردب متهت يتلا (ةكراشملاب ةظحالملا

 ةمتهم (0/1165050010108إل)) ةيعرف ايجولويسوس روهظل تسسأ ىتلا

 هجوتلا اذه يف «ترثأت دقو .يعامتجالا لعافلل ةيتاذلا تايلجتلاب

 لقح يف :ءاهيلإ يمتني يتلا ةيكيرمألا ةيعئاردلا /ةيتامغاربلا ةفسلفلاب
 (1هطه يويد 000 تايوبرتلا ملاع نم لك «ةيعامتجالا مولعلا

 يعامتجالا سفنلا ملعب صصختملاو (1859-1952) 26:ءزل)

 .(1863-1931) (6 م: عمد 81هطعمأ 716د0) ديم تربره جروج

 تحت نيوضنملا ةعومجم تعبط دق ةيتامغاربلا تناك اذإو

 يف ءًاصوصخ «ىلجت دق زربألا اهريثأت نإف ءوغاكيش ةسردم

 .هسفن ردصملا (4)
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 -1864) (عطقعاوو 81ه,غمم 00هها69) يلوك نتروه زلراشت لامعأ
 تاروريسو رهاوظ ليلحت ىلإ كراب ريخألا اذه قبس دقف .9
 «تالصاوملا لئاسول ةيميظنتلا راثآلل هتسارد لالخ نم .لاصتالا
 نيلعافلل ةيزمرلا تالعافتلا ايفارغونثاب همامتها لالخ نم ًاقحالو
 .ديم .ه .ج اهدمتعا يتلا ةبراقملا كلذ يف ًاعبتم «نييعامتجالا
 .كةيوونلا /ةيئادبلا ةعامجلا» ةرابع مدختسا نم لوأ يلوك ناك دقف
 نواعتلاو محالتلاب زيمتت يتلا» تاعامجلا اهنأب اهفرع ثيح
 :ةفاسسالا ىيطلا لكفشللا ساسألا لثمن اهنأل ًارظن كلذك اهنأ امك «ىنعم نم رثكأب ةيئادب يهف .اهئاضعأ نيب يميمحلا يهجاولا
 ةئيب نمض «ليلحتلا نم ىوتسملا اذه نإ 5 ةورفلا تازوضتلاو
 ةيزكرم ةيمهأ اذ هل ادب دق ءدرفلاو عمتجملا نيب رتوتلا اهمكحي
 تاعمجتلا هتزرفأ يذلا ءديدجلا «يقالخألا ماظنلا» راثآ مييقتل
 ةلثمتم ةديدجلا يعامتجالا ميظنتلا تاودأو ءةيعانصلاو ةيرضحلا
 تاءارقلا دقتني اذهب وهو .ةيئايزيفلاو ةيسفنلا ةيلاصتالا ةدعلا يف
 «ةيورنلا تاعامجلا ءافتخاب يحوت يتلا رضحتلا ةروريسل ةيداحألا
 عقاولاو ةنيدملل ةيديحوتلا تاعزنلا نيب ةمئاقلا تالعافتلا لمهتو
 .ناكسلل شيعملا

 نيعم روصت همكحي هسفن يفارغونثإلا رايخلا نأ عقاولاو
 ىوقل عضخي يذلا درفلاف .(56//) تاذلا ءانبو ةيدرفلا ةروريسل
 تايكولسو ميقل هلْئَمَتو هنيقلت) يكولسلاو يميقلا ديحوتلاو ةسناجملا
 .هتايح خيرات يف ىلجتت «ةدرفتم ةصاخ ةبرجت كلمي «.(ةعامجلا
 تاروصت يف اهدجن «ةيرضحلا ةيصخشلا يف ةيجاودزالا هذه
 .ةيحان نم ءاهربتعت ثيح «مالعإلا لئاسو نع وغاكيش ةسردم

 لماع «ةيناث ةيحان نمو «ةيدرفلا ةبرجتلا قيمعتو ررحتلل تاودأ

 ءووعاوو ]30مم هماعإل, 50ءامل 07عمتنا 211671: يمر هر ا ةصنهع» (5)
 زلزل (23عوب ال ورلعي 0. 5هرتطصعك5 50كم 1909).
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 اهحيطستو ةيعامتجالا تالعافتلاو تاقالعلا خسفت يف علوست

 نع ثيدحلا نكمي ال هنإف «ةسردملا هذه بسحو .اهللحتو

 ًاعضاخ درفلا ناك اذإف .ةيدرفلا ةيددعتلاب هطبر نود نم لاصتالا

 اهيلع «لياحتلا» ىلع ةردقلا كلمي كلذ عم هنإف ءديحوتلا ىوقل

 ثاحبأ عبطي يذلا رتوتلا يف ىلجتي ضراعتلا اذه .هتيدرف زاربإو

 سفن يف ءءاودلاو ءادلا وه لاصتالا نأ ربتعي يذلا «يويد

 ةيعامتجالا ةعامجلا هفرعت يذلا عايضلا زواجتل ءتقولا

 .©!ةيسايسلا ةيطارقميدلاو

 ةيئايميسلاو ةيتامغاربلا سسؤم سريب .س زلراشت

 ؛غ(1839-1914) سريب .س زلراشت قطنملاو تاضايرلا ملاع رمثتسا

 تامالعلا ةيرظن سسأ عضو يف «يميهافم ءالجتسا ةيجهنمك ةيتامغاربلا

 ىلإ هعفدي ةيلاكيدارلا ةيقيربمألل يتامغاربلا جهنملا ليم نإ .ةيئايميسلا وأ

 .يديرجتلا عباطلا تاذ تاريظنتلل ضفار لب ءضراعم فقوم ذاختا

 .ءايشألل ةيلمع ةيؤرب ذخأي هلعج «ةينوكلا ةعيبطلا تاذ قئاقحلا نم هرذحف

 .ديرجتلا يف ةلغوم ًالامعأ لظت سريب لامعأ نإف  ةقرافملل ايو كلذ عم

 ةلالد لثمي ام ءىيش ىه (”هم دعب هرمنو:) ام ًائيش لثمي ام وأ ةمالعلا نإ»

 ةياهن يف وجت يش لك م[ ام ةروضي وأ اماةقالغ نحف ام خسف نزع

 ضومخلا نق رهظي امءوهو :ىربك ةمالع الإ رهااح نوكلاف كمالع ءرمألا

 اذهل ًاقيقد ًافيرعت نأ كلذ «سريب دنع ةمالعلا موهفم فيرعت فنتكي يذلا

 دادزتو .اهلثمي ال امو ةمالع لثمي ام ديدحت «ةيادب «يضتقي ءموهفملا

 «ةيئايميسلل يصصختلا لقحلا ديدحت ةلأسم يف ثحبلا ءانثأ ةبوعصلا

 ىنعمب .«تامالعلا رامثتسا ربع ىلجتي ءركف لك» نأ انفرع اذإ ةصاخ
 ةيتامغاربلا نإف «هيلعو .تامالعلا مدختست نأ ينعي ءركفت نأ ءرخآ

 لمطص آ«طوونعإل, 736 طويطازع سه ةزئ ممطاعربيو (3لوس الهءلع: 8. 801غ قسم (6)

 مم مةسإل, [1927]).
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 نإف .كلذ عم يزاوتلاب .«تاملكلا ةلالد ءانبل ةدعاق نم رثكأ تسيل
 .يئايميس ىطعمك ددحتي قطنملا

 ةثالث نيب تاقالع نع ًاريبعت لثمت (56:0515) ةيئايميس ةروريس لك نإ
 نإ سريب لوقي .لّوّؤُملاو ءلْثَمُملا ءيشلا ءاهتاذ ةمالعلا :تانوكم
 قلطأ ؛ىقلتملا اهئشني ىتلا ةمالعلا هذه .ًاروطت رثكأ ةمالع وأ «ةلئامم ةمالع اهلبقتسم نهذ يف قلخت اهنأ ىنعمب ءام صخش ىلإ هجوتت ةمالعلا
 تانوكملا نيب ةقالعلا هذه فصوُتو .«ىلوألا ةمالعلا لوؤم ةيمست اهيلع
 نيب ةقالع لاوحألا نم لاح ةيأب تسيل ةلالدلا نإ .«ةيثالث#» اهنأب ةثالثلا
 نع ِجُْيْنَت اهنإ لب .(يداملا اهليثمت) هينعت وأ هيلع ليحت امو ام ةمالع
 ًارود بعلي لوؤملا نإف ؛ةريخألا ةيؤرلا هذه يفو .ةيثالثلا ةقالعلا
 ىلإ ةمالع ةمجرت وأ «ليوأتلاو رابخإلا لعفب موقي هنأ رابتعاب «ًايطسوت
 .ىرخأ ةمالع

 .زمرلاو ةراشإلاو ةنوقيإلا :تامالعلا نم عاونأ ةثالث كانه نأ سريب ربتعي
 اهنإ .ةطيرخلا وأ جذومنلا لثم .(ءيشلا) هيلع ليحت ام عم لثامتت ةنوقيإلاف
 ليحت ام ناك نإو ىتح «ةلالد تاذ اهلعجت ةمس كلمت نأ نكمي ةمالع
 لالخ نم يسدنه طخ ليثمت كلذ لاثمو ءدوجوم ريغ (ءيشلا ينعن) هيلع
 يتلا اهتيهام دقفت نأ نكمي ةمالع يهف ةراشإلا امأ .صاصر ملقب همسر
 دقتفت ال اهنكل ؛هفذح مت وأ هيلع ليحت ام اهنع باغ اذإ ةمالع اهنم لعجت
 راثآ لمحت ام ةحول كلذ لاثم .لوؤملا بايغ لظ يف ىتح ةيهاملا هذه
 نكمي ناك ام ءرانلا قالطإ لعف نودبف .رانلا قالطإ ىلع ًاليلد صاصر
 راثآلا نإف ءال مأ رانلا قالطإ لعفل رمألا اذه بسن ءاوسو .راثآلا ةنياعم
 ىتلا ةمسلل زمرلا رقتفي .رورملا تاراشإ وأ تاملكلا لثم هيلع ليت يذلا ءيشلاب ةيقفاوت ةيعامتجا ةفصب طبترت ةمالع زمرلا لثميو .دكؤم ءيش
 ىسريبلا يئايميسلا قفألا اذه نمض .لّوَؤُملا بأغ ام اذإ ةمالع هنم لعجت
 ةرداقلا تامالعلا نم ةكبش وه ةفرعملا وأ ركفلا نإف «(«سريب ىلإ ةبسنا)
 77(« نتن طدم#) ةياهن ال ام ىلإ اهسفن جاتنإ ةداعإ ىلع

 وب مممووعو نمل عرولاهتععك لع

 تكييونمع ؟ةعيعءانمب ©. 5. :رظنا ءاسنرف ىف سريب ركفب فيرعتلا لوح ن(00
 وزرع 61 16  م0ع7714115111© مطئاموهرطتعور 45 (طوم

 - مممممعب 1993):
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 لل

 ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو ثوحب :ًايناث

 ةياعدلا تاريثأتو لاوسال دلوراه

 لئاسو ثوحب رايتل ىلوألا ميهافملا روهظ خيرات دوعي

 لاوسال دلوراه باتك ربتعيو .1927 ةئسل «يريهامجلا لاصتالا

 برحلا لالخ ةياعدلا تاينقت (1902-1978) (81320104 آ2و5و:ءآل)

 نم .(57هموومجوو 7 ءاستونمو زج اره ]77مسإو [2نم) ةيملاعلا

 ؛غ1914-1918 برحل ةءارق تمَّدق يذلا ىلوألا تافلؤملا

 دقف .اهسورد نم ريثكلا تصلختساو ««ةلماشلا» برحلاب ةفوصوملا

 يف ةيرورض تاودأ تدغ دق لاصتالا لئاسو نأ «برحلا ترهظأ

 عار اييرمألا قلعت قارس يك ايوكتلا فرط نم ماعلا يأرلا ةرادإ»

 دقو .ةثوانملا لودلا يف مأ ةفيلحلا لودلا يف دوجوملا ماعلا

 نوفيلتلا نم ًءادتبا «ةرتفلا هذه لالخ لاصتالا تاينقت تفرع

 مل ةعساو تازفق «ةيعاذإلا تالاصتالا ىلإ ًالوصو امنيسلاو

 .ةيطارقميدلا عم مغانتت ةياعدلا نأ لاوسال ربتعاو .لبق نم اهفرعت

 ىدل ءالولاو ءامتنالا قلخ يف ةديحولا ةليسولا لثمت ةياعدلاف

 داسفلاو «فنعلا نم ةيداصتقا رثكأ اهنوك ىلإ ةفاضإ «ريهامجلا

 ةطيسب ةادأ ةياعدلاف .عونلا اذه نم ىرخألا ةيموكحلا تاينقتلاو

 نكمي ثيح ءاملا ةخضم نم ًايقالخأ ًافافسإ رثكأ الو لقأ تسيل

 تسرك دقو .ةعورشم ريغ وأ ةعورشم فادهأ ةمدخ ىف اهفيظوت

 اهايإ ةربتعم «مالعإلا لئاسول ةلئاهلا ةوقلا ةيمادختسالا ةيؤرلا هذه

 :ىلإ عوجرلا نكميف «يمالعإلا لقحلا يف ركفلا اذه تاقيبطت صوصخب امأ

 انصطورأم عم, «طءزععع ةصل هما عطتم 022721 5ءصفه أ ءور» 1[ ءمودمك, »صه. 15 (1976):

 ظاذووو 7ةئمصب آه 5 مودك دوعوإءب 17 0ع 115 كاع اطل عمرتو 06 لأك هلى 11

 دهعمعع5 لات !ةصعدمع (5دتم 2ءصتكر [طةمو]ا طععووعو دنصتا ءعولامتععو لع ال1 مععوط ور

 [1988]), عا طهةصتعا 80هاتعمماتال: 171عمو هإ روستو 0465 هت ءامد: ط4 سام نر هعع نو

 م06ا1والع  ءأ  مجهواهعاة وانعم  (طوقح: آه 12ةعماتتنعراعر 1989), 66 5عمسومو لع

 11/0 دما مرج هل لع هج همدان هلم, اعلعك  هددعصاتهلكب 1160-7 ([2225/:

12201055, 1993(. 
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 نأ كلذ نع جتن دقو .«ةرثؤملا زومرلا عيزوتو ريودت" يف تاودأ
 شويجلا ةميزه نأ ربتعا ءبرحلا دعب داس يذلا .«يبعشلا سحلا
 .ءافلحلل يئاعدلا لمعلا ىلإ ءاهنم ريبك ءزج يف رعت ةيناملألا
 نم .عضخي هنإ ذإ «ةيؤرلا هذه نمض ءروهمجلا ءييشت مت دقف
 اهيف ضرتفي مالعإلا لئاسوف .ةباجتسالاو ريثملا ةيئانثل «ءيعو نود
 هتحن يذلا حلطصملا وهو .«ةردخملا ربإلا» اديه نيد لع نأ
 لئاسول ةيعامجلاو ةرشابملا تاريثأتلا ىلإ ةراشإلل .لاوسال
 .تتشملا روهمجلا ىلع مالعإلا

 ةجئارلا ةيسفنلا ةيرظنلا عم تمغانت ةيروحملا ةيضرفلا هذه
 «يكولسلا هجوتلا ؛(آ.ع 802) نوب ول ل دوشحلا سفن ملع : كاذنآ
 (]هطط 8. نوستاو .ب نوج دي ىلع .1914 ةنس رهظ يذلا
 لوح (19733 2. 233107) فولفاب .ب نافيإ ىسورلا تايرظن ؟7250ه2)
 .«يعامتجالا سفنلا ملع داور دحأ تاسارد ؛ يسكعلا طرتشملا
 نأب لاق يذلا .(77ةالنهس 242هانعدلا) لغودكام مايلو يناطيربلا
 تايكولس انل رسفت نأ نكمي اهدحو ةيزيرغلا وأ ةيئادبلا عفاودلا ضعب
 يتلا ةيجولويبلا ىوقلا ةسرهفب ماق فيأرل ًاميعدتو .تاناويحلاو رشبلا
 اهسفن ةفلتخملا تارايتلا هذه تمعد دقو .كلذل اعفاد نوكت نأ نكمي
 .ةيعيبطلا مولعلا نم اهتحوتسا ةيجهنم ةدعب

 تافلؤملا نم ديدعلا رهظ «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بارتقا عم
 مالعإلا لئاسو اهكلمت يتلا ةلئاهلا ةيريثأتلا ةوقلا ةركف تْذَع يتلا
 باتك «ًاريبك ًاجاور تقال يتلا تافلؤملا نيبو .ًاصوصخ ةياعدلاو
 ةياعدلا :رصعلل ىنهذلا قفألا هناونع سكعي يذلا طق طمانصع) (8©5© نيتوخاشت جريس ءاسنرف ىلإ رجاهملا يسورلا
 1ع آ]]خمأ كعد 0 معهن /)» ريهامجلا باصتغاو ةيسايسلا
 هادهأ يذلا باتكلااذه .(1939) (مجممدوعتت 06 16
 ركفملا ميظعلا هقيدص»و .فولفاب .ب نافيإ 'ميظعلا هملعم» ل
 رصعلل يفرعملا عضولا لثمي «لغودكام مايلو «دئارلا يلبقتسملا
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 را نسروأ نإف ءهسفن قايسلا يف :نانشلا اني هك

 ةليل .(85©6) . .س .ب .س ةانق ىلع مدق يذلا «.(05هد 00

 وزغ١ ناونعب ًايلايخ ًادرس «1938 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم نيثالثلا

 سيليول ةريهشلا يملعلا لايخلا ةياور نم ىحوتسم «خيرملا نم

 ىف اريك اعله راثأ دق ء(1ه ©:67 كمع مهد 4هو) ايندلا برح

 دق اق ةيرملا نأ اوقّدص نيذلا جذسلا نييكيرمألا نم فالآلا سوفن

 ةعماج نم نييجولويسوسلا نم قيرف عراس دقو .لعفلاب مهازغ

 .”نييكيرمألا ىلع ترطيس يتلا عزفلا ةرهاظ ةسارد ىلإ نوتسنرب

 مولعلاب صصختملا وغاكيش ةعماجب رضاحملا «لاوسال ىلوأ

 يارلاو»«ةياعدلاب هقلطعملا ١ لئاسلل ًايزكزي ناعما «ةسايسلا

 هتسارد تلوانت دقو .ماعلا نأشلا تاعوضومو «تاباختنالاو ماعلا

 ةسايسلاو يضرملا سفنلا ملع ناونع تلمح يتلا «ةيناثلا

 ةيتاذلا ريسلا ليلحت «(1920) (طورتعطممهاطمامورت هس »مازرنمو)

 مهتايكولسل تاليوأت مدق ثيح :«نييروثلاو نيحلصملا ةداقلل

 امأ .مهئابآ نم ةيروثلا مهفقاوم ةجرد ىلع كلذ يف ًادمتعم

 ًاريبك ايت ءاهرهاوظ ةيددعتب .ءتلكش دقف نرقلا نم تانيثالثلا

 تلفزور .د .ف باختناف .ةيسايسلا ةياعدلا ةساردل لاوسالل

 فرغ امل قالطنا ةطقن تناك 1932 ةنس (1. 10. 50056981

 ؛ماعلا يأرلا ليكشت تاينقتو «(3/6» 26ه ةديدجلا ةسايسلاب

 هافرلا ةلود جمارب معدل ريهامجلا ةئبعتب رمألا طبترا ثيح
 روهظ عم كلذ نمازت دقو .ةمزألا نم جورخلاو (17/ءارت»ء ى11)

 يمويلا ريبدتلا يف ةيساسأ تاودأك روهمجلا ءارآ ربس تاينقت

 يتلا: «تاباكتالا بف ان كاع طتماد .ماعلا نأشلا لئاسمل

 112016 كتدصتتل, 776 آ»وكتم» رجم طالوجك» ما كام زو 116 طورنعطمامورب (8)

 06/ طوصتعت االفاط ]6ع © همصاءأاع 5كسترأ نإ رع 1ميصوتبع 0>ىمرب ]1/ءاإءو 80ه0عومدا, ؟بااط

 اطع ةقولكاقسعمع ه1 11آدععأ 006غ دصن ]1مم 11ع22مع (طرمعءامو, 117: طءمععأوم

 المل عموتاإ هءعوور 1940).
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 دق (02059169) يلسوركو (0867) ربورو .(6هلطن») بولاغ اهارجأ
 ىلع رشؤملا اذه .1936 ةنس تلفزور سيئرلا زوفب ؤبنتلاب تحجن
 ثوحبل ةيكيرمألا ةيعمجلاب عفد ءهتوقو ماعلا يأرلا ةسارد يمانت
 (مروعتعمم ةقومكهاتمم ؟هع 8اسطاتع 0 متستمو 18 عوعهم عطل ماعلا يأ رلا
 لاصتالاب متهت ةيعماج ةلجم لوأ ءاشنإ ىلإ ,.1937 ةنس ء(مهل015)
 . 116 عايطانع 0م ارمنم» 0/4716 7طزن نأ و نع تلمح «ي ريهامجلا

 ىلع لاوسالل ةيثحبلاو ةيساردلا تاعوضوملا َتلَكَشَت دقل
 «نيرشعلا نرقلا نم تانيئالثلا لالخ .دعاصتملا ومنلا ةيفلخ
 داحتالاو ءةيحان نم ءروحملا لودل ةياعدلا تايجيتارتسال
 ةنس «حرتقا ذإ ؛ةيناث ةيحان نم ءًاقباس نراتنموكلاو يتايفوسلا
 ىصخشلا نمألا نادقفو ةيملاعلا ةسايسلا هثحب ىف ؛5
 ا و ىوتحم ةسارد ل(]77مرءاه طواتنتعم هنن طعرىدمتهأ لردعع هج ةازب)
 صالختسا فدهب «ةماع تارشؤم ءانبو ةمظتنم ةسارد مالعإلا
 «ملاعلا تامامتها» ةيمست هيلع قلطأ ام وأ .(776045) تاهجوت
 ةيزمرلا ةئيبلا» لكشت ىتلا رصانعلا ىنعمب ؟ ( ]770:14 4117111070)
 .(موانويسهلئز»و) ةيلمع تاسايس ءانب ةيناكمإ يلاتلابو ««ةيملاعلا
 يتنس .عورشملا اذه قيقحت يف ءًايثزج .حجن دقو
 نمز لاصتالا ةسارد مسق ميظنت هفيلكت مت امدنع .1941-0
 .سرغنوكلا ةبتكمب (ال12 طةنطع هدم 01024102 56007 برحلا

 ةيفيظولا ايجولويسوسلا ةآرم يف مالعإلا لئاسو
 اهنإ ؟رثأ يأبو ؟نمل ؟ةانق ةيأ لالخ نم ؟لوقي اذام ؟نم

 ةيلاخ ءةلهو لوأل .ودبت ىتلا «لاوسال ةرهش تقلخ ىتلا ةغايصلا
 ديوزت ىلإ «1948 ةنس «لاوسال لصوت دقل د ريعان
 نأ دعب «يميهافم راطإب مالعإلا لئاسول ةيفيظولا ايجولويسوسلا
 دنعو .ةلاحلا تاسارد نم ةعومجم زواجتت ال ةديدع تاونس تلظ
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 ليلحت» :ةيلاتلا عورفلا جارختسا نكمي «ةيثحب ماسقأ ىلإ اهتمجرت

 وأ مالعإلا لئاسو ليلحت» ««ىوتحملا ليلحت» ««ةباقرلاو مكحتلا

 .«تاريثأتلا ةسارد» ءاروهمجلا ةسارد» ؛«لماوحلا

 نيدعب وأ نيتطقنل ةيلضفأ ءاطعإ «ةيلمعلا ةيحانلا نم ءمت دقو
 ءايلمع اهب طبتري امو «تاريثأتلا ةسارد :امه «جمانربلا اذه يف

 ليعفت نم مهنكمت تايطعمب نيثحابلا دمأ يذلا «ىوتحملا ليلحتو

 «(نومضملا ليلحت) ثحبلا يف ةينقتلا هذه .روهمجلل مهتابراقم

 مظتنملا يعوضوملا فيصوتلا» ىلإ ء.نوسليريب بسح .«فدهت

 تاريثأت ةلأسم تعضخ دقو ."”2لاصتالل رهاظلا ىوتحملل يمكلا

 فدهب مهتايكولسل رمتسملا مييقتلاو «نيقلتملا يف مالعإلا لئاسو

 مهفطاوعو ةيفرعملا مهتايوتسم يف ةلصاحلا تارييغتلا ىلإ فرعتلا
 لاغشنالا اهمكحي ةقيقد ريياعمل .مهلاعفأو مهئارآو مهفقاومو

 ةيعوت ةلمحب رمألا قلعت ءاوس «ةلعاف ةيمك جئاتن ىلع لوصحلاب

 ىدحإل ةماع تاقالع ةلمحب مأ «ةينالعإ ةلمحب مأ «ةيموكح

 .ةيبرحلا فورظلا قايس يف ةيئاعدلا لامعألا مأ ءتاسسؤملا

 لئاسؤ تازيثأت ىلع زكري يذلا حبلا ديلقتلا نأ ةقيقحلاو

 بلطلا يمانت نم اهبحاص امو تانيثالثلا تاونس رظتني مل مالعإلا

 ىلع ةيصوصخ يفضيل «ةصاخ ةيراجتلا ةربخلا باحصأ ىلع
 روهظ نيازت' دقف ..مالعإلا لئاسو لوح «ةيكيرمألا ثوحبلا# ةعببط
 ةعيبطلا تاذ ةربخلا تابلط عم تاريثأتلا لئاسمب مامتهالا

 ؛ىلوألا ةيملاعلا ترخلا تقيس قتلا «كاوتسلا لال ةيعامتجالا

 تدهش «ةيعامتجالا»كاخالضالا ةزتنب تقرع ىلا ةلحرملا هذهف
 ىلع مالضإلا لفات :تازيثات لوح ةووحلا وم ويفكلا ةازعإ
 اديكأتو .ماعلا شاقنلا ةراثإ فدهب كلذو .ءنيقهارملاو لافطألا

 ظعصقفمل 8عععافممب مداها 4دهاربوتك هسة ءمانم»  ءععممءاب (9)

 [هتضلقأتمدك 0 0نمصسصتسم ءقانمم 18عوعممماط (تاعمعمعب [1آنن 22مم طوعوور [1952]).
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 ءرهظ .فنعلاو مالعإلا لئاسو لئاسم يف ثحبلا يف ديلقتلا اذهل
 ىنثا نم نوكملا .(موزنمع نهل) دناف نياب ريرقت «.3 ةنس

 ةيوبرتو «ةيسفنو «ةيجولويسوس تاسارد ًانمضتم ءًادلجم رشع
 ةفرعم ىلع امنيسلا تاريثأت ليلحتلاو سردلاب تلوانت .ةعماج
 .ةحناجلا تايكولسلاو فنعلا نم فقاوملاو «ةيبنجألا تافاقثلا
 لثمي ىتلا «ةرتفلا هذه لالخ تاساردلاو ةناعرألا نإف 5: اهويفعو
 لع ع تدعتبا دق ءاهل ةغيص لضفأ دناف نياب ةسسؤم ريرقت
 ىلع ةلاسرلل رشابملا رثألاو ةيكولسلا ةيرظنلا تعضخأو ء.لاوسال
 ىلع .لباقملا يف .تزكرو «صيحمتلا نم ريثكلل يقلتملا

 ءسنجلاو «نسلا .لثم «يقلتلا ةيلاكشإ يف ىرخأ ةيسيئر تاريغتم
 .(90هلكلا ريثأتو ةقباسلا تاربخلاو «ةيعامتجالا ةئيبلاو

 ثالث قيقحت ىلإ يمرت لاصتالا ةيلمع نأ لاوسال ىريو
 ام لك نع فشكلا لالخ نم .طيحملا ةبقارم (أ) :ةيسيئر فئاظو

 ىتلا رصانعلا وأ ءام ةعوجمل ميقلا ماظنب لخي وأ ددهي نأ :
 جاتنول ام عمتجمل ةلكَشُملا ءازجألا عومجم طبر ب ؛اهلُكَشُت

 ."010(ىعامتجالا ثارتلا لقن (ج ؛طيحملا هاجت ةباجتسا

 وم 5

 (م1 2. دليفسرزال .ف لوب .نايجولويسوسلا فاضأ دقو
 (20طءر6 1. نوتريم .ك تربورو (1901-1976) آمعدتسأاعا0)
 ثالثلا فئاظولا هذه ىلإ .(1910 ماعلا يف دولوملا) 7061102)
 يف ىرخأ رصانع جامدإب اماقو «هيفرتلا يف لثمتت «ةعبار ةفيظو
 ةيناكمإ ىلع تقولا سفن يف ءوضلا نيطلسم «يليوأتلا جذومنلا

 عااوم 11/ةعاعلل1ص ةمل 8ورمم 1عورعو, «(1115(هتعمل ”1:عدلك ذه عجعوموتعاط هس (10)
 ءطئالرعم هسه طع 74علتهج 1960-1900ر,» لمتصتمأ ]ف 007401 بمآ. 35, 20. 2

 (ةمرتسع 1985).

 م4012 موودمو, ؟عانهنمو ةمل 03511 عورتوو (حلووب المرلع []مقاتاساع [05 1[ ءان عامانك 8مولعاولر» زصن آلام 8500 0 م ا كا 4 5ءمتءك 607 ]كجعمأل [ةوونءاا, «1طف 5ان عانت ع 224 عوصعأ6مو 0 حمرصس من ءمانمص لص (1 10
 دم 5هءأول 5610165, طلقاعطاباعل زل 1122265: [1948]).
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 ىرخأو ةرهاظ فئاظو زوربو «جذومنلا اذه يف تالالتخا ثودح

 هباتك يف نوتريم اهحرتقا يتلا ةباذجلا «ريياعملا»ل ًاقيبطتو .ةينمض

 5014] 17607ز» 070) ةيعامتجالا ةينبلاو ةيعامتجالا ةيرظنلا ةعفارملا

 ذحألا ىلإ هيف وعدي يذلا .(1949) (5هءاوأ 51 عا

 تاددحي نيبتاكلا نإف «ةيفيظولا تاحورطألا تاذ ايجولويسوسلاب

 ؛ام ماظن ليدعتو فييكت يف مهاست تالصحم اهرابتعاب فئاظولا

 قَأ فئاظولا هذه ليطعت ىلإ يدؤي ام لك اهلثميف تالالتخالا امأ

 ةيفيظولا» ىلع ءالثم ؛ «ءقبطني ام وهو ؛اهتيلعاف نم دحلا

 نم ًاعون قلختو «ًايفيظو ًالالتخا لثمت اهنأ رابتعاب ««ةيريدختلا

 .روهمجلا نم ةضيرع تائف ىدل يسايسلا روفنلاو ةالابماللا

 «تالالتخالا لوصح عنمت مالعإلا لئاسو اهب موقت يتلا فئاظولاف

 تناك اذإو .تامزألا يف لوخدلا نم عمتجملا يقت يلاتلابو

 نومئاقلا اهقيقحت ىلإ ىعسيو اهيعي يتلا كلت يه ةرهاظلا فئاظولا

 وأ ةيضرع يه ةينمضلا فئاظولا نإف «يعامجلا نأشلا ىلع

 فئاظولا ةبعل نمضو . .هل طيطختلا مت ام نمض تسيلو ةضراع

 ةيئانث ىلع دمتعت يعامتجالا ماظنلا ةبراقم نإف ءهذه تالالتخالاو

 ريشي امكو .تابثلا مدعو تابثلاو «نزاوتاللاو نزاوتلا

 ةفيظولا ةركف» نإف «(210:5ء:غ 81185) سايلإ ريبرون يجولويسوسلا

 ةركفلل ةمدقتملا تاءارقلا هيفخت يميق مكح ىلع ةينبم

 ريغ ةقيرطب «ءاحيإلا يف رهظي يميقلا مكحلاف .اهتامادختساو

 اهنأب اهتعنو ماظنلا نم ءزج ةطشنأ ينعت ةفيظولا نأب .ةيدارإ

 ماظنلا ىلع ظافحلا يف مهاست اهنأل ٠ «لكلل ةبسنلاب «ةديج»

 يذ «ينيدلا نيقيلا ضعب نأ ءدكؤملاو ...دوجوملا يعامتجالا

 ."2«يملعلا ليلحتلا عم انه لخادتي «ةيعامتجالا ةغبصلا

 طلورطعتا عاتفكر 011 هعا-عم ولع اه دوءزماووزو» ع ]1ع زوز 502:هامو1697, (12)

 520. لع !'ةللعمصتممل مدع ؟لوعصتم ؟هادمسمب 1[هملع هد ءهانعو (آ2 1011-0416:

 180. لع !'ةدتطع, 1991).
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 لالخ ءاهانبت يتلا ةيفيظولا تابراقملا راسم ىلإ بست نأ .نكمي ءبرحلا دعب .دليفسرزالو نوتريم اهغاص يتلا ةيؤرلا نإ
 نوف غيفدول لثم ءايجولويبلا ءاملع «نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتف
 ةيرظن داور دحأ .(10515 20د 85عاما هسلال) ىفنالاتريب
 - فيدكدار .ر أآ لكم «ةؤيتاطيزبلا ةويفارغوتتإلاو 1" ”قاسنالا
 ىكسوونيلام ولسينوربو (م. 2. 220ه8-11156:ه0) نوارب
 مياكرودب ًاريثك اورثأت نيذلا 9 1/1 ةلتص منو ةل1)
 ةيفيظولا ةدحولا ةملسم نوتريم امهنع ذخأ دقو .(21ن:اطعأتل)

 ريظنتلا يف تاقورف

 «نوتريم ربتعيو .ايبمولوك ةعماجب دليفسرزالو نوتريم سرد
 ,ةليلق يهف مالعإلا لئاسو ايجولويسوسب هتامامتها امأ .مولعلا ايجولويسوسو ةيجولويسوسلا ةيجهنملل ًارظنم ؛ءيش لك لبق
 يف ًاريثك رمثتسا «ةيثحبلا هتايلاكشإ ددعت مغرب يذلا «هليمزب ةنراقم
 نم لعجي ةيفيظولا خيرات نإ لب .ةيعامتجالا مولعلا نم عاطقلا اذه
 لاصتالا ثوحبل نيسسؤملا ةعبرألا «ءابآلا» دحأ دليفسرزال
 نيول تريك سفنلا يملاعو .لاوسال بناج ىلإ .يريهامجلا
 6 سسفأ دقو .(0:1 [قهدامسل) دتلفوه لراكو .(3 01+ ]1عوبتم)
 ةيقيبطتلا ةيعامتجالا ثوحبلا بتكم .«1941 ةنس «دليفسرزال
 نأ دعب ءايبمولوك ةعماجل (8معدنن ه5 ةمماتنعل 50621 2 عوعوجعط)
 بيبطلا اذه فّلُك دقو .1935 ةنس ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاه
 ًةيلاع ٌةيلهأ كلمي يذلا ءانييف ةسردم نم بيرقلا يواسمنلا يسفنلا
 ةعاذإ عورشم ةرادإب :ء1938 ةنس «ةيقيبطتلا ثوحبلا لاعب يف
 ىلع ءانب هزجنأ يذلا ؛يرادإلا يثحبلا عورشملا اذه .نوتسنرب
 .ب .س ةيعاذإلا ةكبشلا يف ثوحبلا ريدم يسفنلا بيبطلا بلط

 .باتكلا اذه نم ثلاثلا لصفلا رظنا (13)
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 دهعلا ىف حبصأ) (1ءةهصلع ةاقصغم») نوتناتس كنارف (©85) .

 ًادهع حتف ءهعم نواعتلابو (ةكبشلا ةرادإ سلجم سيئر ينوي

 نواعتلا نع جتن دقو .روهمجلا نع ةيمكلا تاساردلا يف ًاديدج

 وأ «(5هوجعس فسملربدمم) «جماربلا للحم» روهظ « «نيلجرلا نيب

 يذلا .(طءور#اء ةكهعابتسع) نريمحلا صئاصخ ىلإ فرعتلا داي

 ءروفنلاو ءقوذلا ثيح نم ءروهمجلا لعف تادر ليجستب موقي

 هدي يف رضخأ رز ىلع طغضلاب ءاوس دهاشملا موقي ذإ .ةالابماللاو

 هدي يف رمحأ رز ىلع طغضلا وأ «هاضر نع ريبعتلل ىنميلا

 ىلع طغضلا مدع امأ .جمانربلل هبابحتسا م نع ريبعتلل ىرسيلا

 رارزألا هذه طبترتو .ةالابماللا فقوم نع رّبعُيف «نيرزلا نم يأ

 لوزنلا تاكرح ليجستب تارشؤم موقت ثيح يليجست زاهجب

 .نيعمتسملا لاعفأ دودر نع ربعت ءراود يقرو لماح ىلع طوبهلاو

 ةصاخلا «نوتناتس-دليفسرزال لعل اهيلع قلطأ يتلا ةيلآلا هذه

 سايقب نيصصختملا لبق نم اهتْنَبَتَو اهلقن مت ام ناعرس «ةعاذإلاب

 .امنيسلا روهمج لاعفأ تادر

 هيلع بلغت يذلا «دليفسرزالل ةيقيربمألا ةيجهنملا عورشم نإ

 ةساردل دارفألا نم ةدحاو ةنيع ىلع ةرركتملا تاعالطتسالا

 ثادحتسا ىلإ فدهت ةريبك ةعزنب موكحم .مالعإلا لئاسو تاريثأت

 ةقباسلا تاساردلا عم نيابتي وهف .ةيعامتجالا عئاقولل ةيضاير ةغيص

 راكفألا نم 0 ناك امدنع اسمنلا يف دليفسرزال اهارجأ يتلا

 يجولويسوس ثحبب لعفلاب ماق «تانيثالثلا ةيادب يفف .ةيكارتشالا

 «.(81ةمتعماطهل) لاهتنيرم ةيواسمنلا ةيرقلا ىف ةلاطبلا ةرهاظ لوح

 ةفاضإ .«ةيرقلا يف دارفألل ةيتايحلا تاراسملا ةسارد ىلع هيف دمتعا

 1 ."*!ةكراشملاب ةظحالملاب هتناعتسا ىلإ

 و01 1322251610, 8كدمع 1قط0لخ جمل [1ةصق ةعاععا, طمك 0ةرمعسع لع (14)

 ةلمما ع عا, مدلتتغأ لع 1'ةللوصفمل مدع ؟ءدهعمتوع آه 0ءطعز مغأةعع لع طعم

 80انلتعال, 100ءانطقعمأ5 (دماك: 801 6صك لع ةكتساتا, 1981).
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 ديلاقت نع :نكيرمألا هافنم يف .دليفسرزال دعتبا دقل
 يركفم مظعم «تانيثالثلا لالخ ءاهسرك يتلا يعامتجالا مازتلالا
 ريثكلل (ةيتامغاربلا) ةيعئارذلا تاروصتلا دقتنا ذإ .وغاكيش ةسردم
 نيذلا «مالعإلا لئاسو لوح .كرابو يلوك لاثمأ .نيركفملا نم
 جورخل ةثيدح ةيساسأ تاعفار طئاسولا هذه يف نوري اوناك
 دليفسرزال ةيؤرف .ةيطارقميد ةهجو ههيجوتو ةمزألا نم عمتجملا
 متهم ««يرادإ) صخش فقوم لثمت لب ءةيِلوُسَر ةيؤر تسيل
 لمع ليهستل «ةدئاف تاذ ةلعاف ةيمييقت تاودأ ادد اساعنأ
 دقل .ةدياحم اهنأ ىري ناك يتلا .مالعإلا لئاسو ىلع نيمئاقلا
 ثحبلاب» ًابلاطم «يدقنلا ثحبلا» ىلع [ضرععيم ادقعم ناك
 نم سيل هنأ ةركف ترهظ «تاقايسلا هذه نمض ودل
 ماظنلا نأل .ءلضفأ عمتجم ءانب عمتجملل ملع يأ دصاقم
 تسيلو «ةدحتملا تايالولا يف ًالثمم «لعفلاب دوجوم يطارقميدلا
 ريثأت تحتو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب .هنيسحت ىلإ ةجاح كانه
 ةبغرلا وأ هنيسحت يف ريكفتلا نأ ادب ,(314ه0هماطوتوم) ةيثراكملا
 اذه .ةيلومشلا لويملا ةمهتل هبحاص ضرعي ءرخآ ماظن عارتخا يف
 .ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةطلسلا ميظنت غيص نع لاصتالا ةروريس داعبإ ىلإ دليفسرزال داق .فقوملا

 ,1935 ماعلا نم ًءادتباف .ةدحتملا تايالولا يف ةيعامتجالا مولعلا لقح اهفرع ةقيمع تالوحت سكعي دليفسرزال ركف روطت نإ
 ةيفلخ ىلع ةيجيردت ةديدج ةيرظن تاهجوتو ةيعماج باطقأ ترهظ
 تلثمت ةديدجلا ىؤرلا هذه ؛وغاكيش ةسردم ةرطيسل اهتضراعم
 ([ة1ءم06 زنوسرب توكلات ةيروحملا اهتيصخشو ء.درفراه يف اساسا
 يعامتجالا لعفلا ةينب فلؤم 1902-1979(2) مءموههق)

 (مرروس نصت هانم 1 عوعوجعطر» 31/4165 17 طارز]موموطر» هبا 50عأهأ 50116, نما. 9, 0 مودنأ 1م22:51610, «1عيدقتا5 08 ملصتستماوأللع  ةصل .نقانعمل 250

 1 (ةملمسو 1941
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 ةلواحم لوأك :.(1937) (7/6 11/6 6/ 50عام 4ء11م0)

 ءايبمولوكو ؛ةيفيظولا ةيؤرلا ىلع سسؤم دحوم ملع ثادحتسال

 سات اروخم نانطقلا نكَش دقو .نوتريمو دليفسرزال يف ةلثمم

 ال امهنكل ءيجولويسوسلا لمع ةعيبطل يفارتحا روصت هلوح

 تاقلطنملا سفن «يفيظولا عورشملا نمض «ةرورضلاب نامساقتي

 يثحاب عم مساقتي يذلا زنوسربف .يقيربمألا ثحبلا رود لوح

 وأ ةزاحنملا ريغ يأ .(«ةدياحملا» ةيعامتجالا مولعلا ةركف ايبمولوك

 ملعلا نأ رابتعا ىلع هافرلا ةلود معدب ةمزتلملا ريغ «ةبّرحتملا

 ءاضعأو دليفسرزال فالخ ىلعو هنأ الإ ؛هتيهام يف يطارقميد

 عم اهنومربي يتلا دوقعلا عومجم نم نوقزتري نيذلا هقيرف

 نع. هقرفزاه يجولويسوس لظ (ةيمومعلاو ةضاخلا تايشؤملا

 قرشا نطو ةفافجألا ةلفاجلا عم تافلاحتلا نع ًاديعب ءدصق

 ةقيرط ىلع هتاساكعنا هل فالتخالا اذه اهو ةربخلا ماظنو

 زنوسرب دكأ «ةيثحبلا هتلحر لاوطف .ةيرظنلا قيبطتو ليثمت

 مِسّنَت ةيعامتجالا مولعلا نأ اهاّنبَت يتلا لمعلا ايجولويسوسو

 ام بسح «ةرداق اهنأو «(ةيفيظووينب) يفيظولا يوينبلا اهعباطب

 فَرَع يذلا (©دصعمأتو 8هاتهستعمن0) كورت اوسنرف كلذ ىلإ بهذ

 يف ةيعامتجالا مولعلا روصق زواجتت نأ» ب ءاسنرف يف هب

 ةيلومش /ةيلك نمض ةيعامتجالا رهاوظلاب كسمتو ءاهتايصوصخ

 داعبأل ًاعيمحت نوكت لأ بجي يتلا ةيلكلا هذه ؛ةيلدابتلا اهتاطبارت

 تالعافتلا ةيثي ددجت .يتلا تاقالعلا نم قسنك لب. «ةعوطم ةقلتخم
 لحادت نم ىدذهتس قتلا ةازغلا اذه نإ 90عام نحلالا

 دوتريم فقوم عم ضراعتي ءزنوسرب ةبراقم رّيم دقو تايسرتتلا

 1. 80د عماتل, آس 0لان عال مر» لقصق: طوعدممسك, طاف ءنناك ممان» (16)

 ال16 د0ءلمامهنع 4ع |'هعانمبب اهتملانعاأتمم ءأ نهلسعاتمو لع 28. 8هدنععوال (2 15:

 طاماتر 1955).
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 تاذ تايرظنلا» نم ةعومجم مكارت أدبمب لمعلا حرتقا ريخألا
 قثبنت يتلا ةريغصلا تايضرفلا طسوتت تايرظن» ؛«طسوتملا ىدملا
 نم قلطنت ىربك تالمأتو .ثحبلل ةيمويلا ةسرامملا نم ةرفوب
 نم ةريبك ةجرد جاتنتسا نكمي ثيح «ةيسيئر ةيميهافم ةكبش
 ,07)(هتظح الم نكمي يذلا يعامتجالا كولسلا يف ماظتنالا

 «لاصتالل ىئانثلا قفدتلا»

 ةيفيظولا ايجولويسوسلا تددح «تانيسمخلاو تانيعبرألا ىف
 نيب ةطيسو رصانع فاشتكا يف ديدجتلا ةلأسم مالعإلا لئاسول
 رظنلا تداعأ دقف .لاصتالا ةروريس يف ةياهنلا ةطقنو ءدبلا ةطقن
 نريد هقيكفلا نيك رتقاملا نيِئاَكلا لوح لاوسالل ىلآلا أدبملا يف
 يملا ريتاقلا» يلع ىحطبلا ليلدقلا يلاغلابز :كايهضولا
 ًاساسأ نادئار ناثحب لُكَّش دقو .«"يريهامجلا عمتجمللا «يدشحلا
 .ةطيسولا تاريغتملاو رصانعلا لوح ةديدجلا ةيرظنلا هذه روهظل

 بعشلا رايتخا ناونع تلمح يتلا ءىلوألا ةساردلاف
 دليفسرزال فرط نم .1944 ةنس ترشن (1: طءمواء'و 00166)
 (1122601 يدوغ لزاهو (8. 8ءمءاوه2) نوسليريب رانرب .هئالمزو
 سايق ناك دقف .«ثحبلا ةيلمع يف يساسألا مهعفاد امأ .©ةدنهع0
 (8216 يتنواك يرإ نم بخان 600 ىلع مالعإلا لئاسو ويبثأتت
 ةنس ةيسائرلا ةيباختنالا ةلمحلا لالخ .(010) ويهوأ ىف 06هانهأ)
 ناونع تحت 1955 ةئس ترهظ يتلا ةيناثلا ةساردلا امأ 0
 لئاسو قفدت يف دارفألا هبعلي يذلا رودلا :يصخشلا ريثأتلا
 ]مورس 07101 00 للرو »ورإ طامرنتع4 طرت 2ءمواع خص /6) لاصتالا
 زتاك وهيليإو دليفسرزال اهبتك دقف ا( 1710م 0 1/9111 ]|1011
 رشع ىلإ دوعت ةيناديم تايطعم ىلع اهيف نيدمتعم ء(هانطان 16212)

 .مطعمأ 1كنمع 81عمامص, 50614] 111607 م4 ىممتعأ ىلسعسء: 10هرضهج4 (11)
 1م ©0417 هغ16 هك 17077 14 رجعوعور ب (01عمعمع, ]آه 156ع 21655, 1949).
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 يف نيكلهتسملا كولس ةساردب ًاساسأ رمألا قلعتيو .ةقباس تاوئس

 راسا مكحت يتلا تاددحملا اميس الو «هيفرتلاو ءايزألا ملاع

 نم ةيوسن ةنيعل ةيدرفلا تارارقلا ذاختا ةروريس ليلحتبف .مالفألا

 ةنيدم) نكاس 60 000 ىلإ اهناكس ددع لصي ةنيدم ىف ةأرما 0

 يف رهظ امك  اوفشتكا «(1111ه015 اونيليإ ب 1 روتاكيد

 200 ام وهو .«ةيوونلا ةعومجملا» ةيمهأ  ةقباسلا ةساردلا

 «نيتلحعرم ىلع متت ةروريس هرابتعاب لاصتالا قفدت نوبراقي

 ةيرظن اهنإ .ايزكرم (0مذمنهد 16206:5) «يأرلا ةداق» رود ربتعي

 ىلوألا ةئفلا نمض دجنو .(5:6-170م 1109) نيتلحرم ىلع قفدتلا

 ءمهطيحم يف يرجي امب ةريبك ةيارد ىلع مه نيذلا صاخشألا

 ةيناثلا ةئفلا امأ ؛مالعإلا لئاسول مهريغ نم رثكأ نوضرعتي مهنأل

 «لقأ ةجردب مالعإلا لئاسو نوعباتي نيذلا دارفألا اهلثميف

 .تامولعملا ىلع لوصحلا يف نيرخآلا ىلع نودمتعيو

 ةيقك ىلع «ىناختتالا ةادحلا نفانلتيروألا نيسعا: لقت

 نم ةنيع هيف عضخت ثحبلا تاينقت نم جذومن) (1]2826) لنابلا

 هتسارد يف «(ةنيعم ةينمز ةرتفل ةرركتم تالباقمل صاخشألا

 لكشتلا روُطا يف لغو نارقلا ذاعتنا يف"ةعياجملا تاراخلل

 ينبت ةروريس ىلع ةممعم تناك اهتملسمو ةيجهنملا هذه .«قلختلاو

 روذب مأ ءام ةلآ ءانتقاب رمألا قلعت ءاوس ««ديدجتلا» راشتناو

 مأ ةيبط ةسرامم مأ «ةيكالهتسا ةعلس مأ «نيعرازملل ةبسنلاب

 «تاقبط ثادحتما ىلإ: كحبلا'ةيؤرلا هذح فيجو دقو: :ةيجولوتكت
 ءاوس ءام ديدجتل ةيلمع لك اهلالخ نم رمت «ةبقاعتم تاوطخ وأ
 ةينينقت جذامن روهظ ىلإ ىدأ ام وهو .كولس وأ جتنمب رمألا قلعت

 «بيرجتلا «مييقتلا ةمدسعألا «يعولا) تايوتسم ةدع نمضتت

 لاصتالا قئارط ديدحتل رم تمدخّتسا دقو «(ضفرلا وأ ينبتلا

 ثادحإ يف ةيلعاف رثكألا دارفألا نيب لاصتالا وأ يريهامجلا

 .ديدجتلا ينبت عيرستو
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 نم ريثك يف يقتلت جذامنلاو ةعطاقتملا تالاغشنالا هذه
 اديإ جذومن لثم .قيوستلا يف نوصصختملا هحرطي ام عم اهداعبأ
 مازن: هوماعع ]خ46 ونوعها عم 1"آماممغأب دالستتاعع 1ع 1آ065لكو

 ,مامتهالا قلخ «هابتنالا بذج) م5568 8 !' 860108, 0 3 [*ةعطأ
 لدابتلا نأ كلذ .(ءارشلا وأ ذيفنتلا ىلإ لاقتنالا «ةبغرلا زيفحت
 اناك صاخلا ثحبلا عاطقو ةيعماجلا تاسسؤملا نيب لصاوتلاو
 (826هم1 05 ةيقيبطتلا ةيعامتجالا ثوحبلا بتكمف .نيطيشن امئاد
 نم ديدعلا زاجنإب ماق ءايبمولوك ةعماجل ةممانعل 5هعأه1 هعوعوتعط)
 «ليمجتلا تاودأ لثم «ىتش تاعوضوم تلوانت ىتلا تاساردلا
 ماق ذإ .يلاجرلا سابللا وأ ةوهقلاو «نوباصلاو ةنادجلا نوجعمو
 نم ءاقحال ءاوحبصأ نيذلا «ةبلطلا نم ريثكلا ليهأتب دليفسرزال
 (8:م656 رتشيد تسنرإ ءالؤه نيب .ةينالعإلا ةعانصلا «ةنقاهد»
 ربتعيو .(الذوهه« انييف ةنيدم نم) يواسمنلا لصألا وذ «طنعطاعت)
 غوزريإ اتريه سفنلا ملاع وأ ,*«عفاودلا نع ثحبلا» ةيلآ بأ
 ىربكلا ةينالعإلا تالاكولا ىدحإ هتفظو يذلا .(1618 116:208)

 لقح يف ةزرابلا زومرلا دحأ ىلإ ًاقحال لوحتيل ؛ةيكرويوينلا
 نإف اريح .نيكلهتسملا دنع عفاودلا ةلأسمب متهملا ثحبلا
 مهجهانم ةشقانمو حرط يف اوددرتي مل هتذمالتو ديلفسرزال
 ءاضفلا نمض «.نيكلهتسملا تايكولس ءاصقتسا يف ةمدختسملا

 باعو دليفسرزال ةقيرط ىلع رتشيد ضرتعا دقو ."*”يمومعلا
 ةينبملا تانايبتسالاو ءارآلا ربسل هيف غلابملا هنيمثتو ايلا هيلع
 باسح ىلع كلذو .«(ةقلغملا تاعوضوملا) ةقلغم ةقيرطب
 تالباقملا) يسفنلا ليلحتلاو «(ةيكينيلكلا) ةيدايعلا تانايبتسالا

 .(نامجرتملا) ام ءيش ينبت وأ ءانتقال درفلا عفدي امع ثحبلا يأ (*)
 موتنا 1323:5110 ههه 7[هئ35 105626658, ©05., 176 ه6 هز ىمءنمأ (5)

 0 ا و ل 14 ءاةم0مامورت هز 50ءامأ رجعوووهر أب 81( عوب 7011

 [تكمالتعو], 1955).
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 يتلا «ةيفاقثلا ايجولوبورثنألاو كالثم ءطوصاط» ا1هساعسو ةقمعملا

 ةينهذلا ةروصلا»و «ةعلسلا ةروص» ىلإ فرعتلا «هيأر بسح «حيتت

 ًايزعز عقاد لثمي ريخألا دعبلا اذه نأ رابتعاب ««ةيراجتلا ةمالعلل

 دليفسرزال نأ ىري رتشيد نأ كلذ .ءارشلا ىلع لابقإلا ىف اهلهم

 لدي يلتك فلردأل ' يضارزلا دئاعلاب نع ايدتعساوفلا با دف
 1 :ةقيوللا دي راقتلا داينلا

 اين واكو اريك فدع دوش زال فاورطا تدعو" نقل

 ثيح «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دودح جراخ ةريبك تاريثأت

 ضعبلا هاّمس ام تلكش «ةيملاعلا ةعامجلا عم ةعساو تاقالع ماقأ

 يعرقل ةرزاغ ةملغ ةئيشولا

 ةيمنتلاو لاصتالا

 ىلع 0 (ططةهصنتعأ 5 رتريل لايناد فيلكت 1 1983 ةنس يف

 تاقالعلل ًاذاتسأ لمعي ثيح - 15 ا 04 1ةءطصما هو

 يذلا ايبمولوك ةعماجب ةيقيبطتلا ةيعامتجالا ثوحبلا بتكمو «ةيلودلا

 هزاجنإ بلط ءارو ناك يذلا «عورشملا اذه فدهي .دليفسرزال هريدي

 ضرعت مييقت ىلإ «(17هزو6 ه6 كدصعتءد) اكيرمأ توص ةيموكحلا ةعاذإلا

 - قدصم دهع يف ناريإ كلذ يف امب ءطسوألا قرشلا نم لود تس

 «ةيملاعلاو ةينطولاو ةيلحملا لئاسملا لوح مهئارآو مالعإلا لئاسول

 13/41ءطقعا طهالقلع, «طدسسل 1آم2215121ل, ؟هملهن عدم قكخيصع تلا سه 4هصقلع (19)

 دكءعماتظونعر» 4ءلء5د 4ع أه 7ءعاع» ءلبع ب ىعلعتء مد 501هأك, 20. 5 (1979).
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 .ب .ب) ةيملاعلا تاعاذإلا جمارب ىلع مهلاعفأ تادر سايق اميسالو
 ةساردلا هذه جئاتن ترهظ دقو .(اكيرمأ توصو ءوكسوم توص ء.س
 عمتجملا زواجت ناونع تحت «1958 ةنس «ةنراقملا ةريبكلا ةيحسملا
 (لطع طوموزمع 01 122016008281 5001ءا: طس وألا قرشلا ثيدحت : يديلقتلا
 ةساردلا هذه يفاررن يي حرتقا دقو .2400ءءمتجتسع طع 2010016 8351
 .(0عبءاممرمعمأ) «ةيمنتلا» ةلأسمب اهتقالع ىلإ رظنلاب فقاوملل ًافينصت
 نم لاقتنا ةروريس .ةساردلا ناونع كلذ ىلإ ريشي امك .ءاهربتعي ىتلا
 اهجذومن ىحوتست نأ نكمي ال ««ةيثيدحتلا» ةلاحلا ىلإ «ةيديلقتلا» ةلاحلا
 زيمي يذلا (ظرسمهنطإل) يسفنلا كارحلا نكم ثيح .برغلا نم الإ
 .(رادقألل مالستسالا) ةيردقلاو ةيبلسلا ىلع بلغتلا نم .ثيدحلا ناسنإلا
 يذلا بالقنالا نم تاونس سمخ دعب ءاهضرع مت يتلا ميهافملا هذه

 .ةئيرب ريغ اهنأ ادب «لورتبلل هميمأت ببسب قدصم ناريإ ءارزو سيئر حاطأ
 .ةيمنتلل نيعم روصتل (ةيعرشلا يطعت) نعرشت اهنإ ذإ

 ىتلا تاساردلا نم ديدعلا رثاكت تانيتسلاو تانيسمخلا تفرع دقو
 نم ريثكلا اهلوح ىقالتو ؛«ثيدحتلا ةيرظنلا ًايقيبطت ًاعفد تطعأ
 فلختلا نم جورخلا نأ ىلع تايرظنلا هذه تينحجأ دقو 7” ”تانكلا
 عمتجملا» ىلإ «يديلقتلا عمتجملا» زواجتب «ةيطخ ةروصب ءرمي
 امنيب ءضوهنلا تاقوعم لك لوألا عمتجملا يف زكرتت ثيح ؛«ثيدحلا
 نأ امك .«ةدعاصتملا لامآلا ةروث» ققحت لماوع لك يناثلا عمتجملا كلمي
 لك لبقت نأ طرشب الإ ققحتي نل يناثلا ميق قانتعاو لوألا ميق نع يلختلا
 يف اهنم مدقألا اهتاوخأ اهب ترم يتلا اهسفن لحارملا زايتجا ةئشان ةلود
 .برغلا

 ةادأ مالعإلا لئاسو ودغت «ثيدحتلا لجأ نم «ةماعلا ةئبعتلا» هذه لظ يف
 نم يعامتجالا كارحلا لعشمل ةلماح يهف ؛زايتماب لثمألا ثيدحتلا

 اتاطتنع آمصع 5ءطعفستم, المدد العلم 014 زونةمردمأ »نعام وبس عمات 116 (20)
 جماع 0 1مم ملقم 1 116 18ءنءاموألا# 0ميصستمو  (كامصكم »0, هلت: 4

 [لوتو عيون طععوو, 1964), ةطه 1طنعا لع 501ه طومآ, «].ع 2616 لع ا 001000
 لوصف 16 م2مءعوواتك لع 12 م00عمهتعمام» ءأ لن كطفصععرعما 1عءعطصم]0عأواتعر» 0225:
 ممرع 1, 3[1هوءاناع هأ ال11 طعرغ 84002عر 05. 10د اماما كعلأمن: ها 5001616 (©ةكاك:

102158500, 1963(. 
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 نم يناثلا قشلا ثيح نم امأ .دارفألا كولس ىف ريثأتلا ىلع اهتردق لالخ

 قنلا وسلا اذه ققحتل ةنماضلا يه ايجولونكتلا نإف «ةيثيدحتلا ةيلمعلا

 .درف لك لوانتم يف ربتعي

 تفرع يتلا ةرتفلا يهو «تانيعبسلا نم لوألا فصنلاو تانيتسلا لالخ

 مك «ةيوبرتلا تادسؤملاو تالاكؤلا نم ريقلا اهتقلطأ جمارب يف ةفاثك
 ةيعاطقلا تاسايسلل ةمدخ ةيقيبطتلا ةيحسملا تاساردلا نم ديدعلا زاجنإ

 «لمحلا عنم تاسايس ينبت) «تاراكتبالاو تاديدجتلا رشنب» ةمتهملا

 ربتعيو .ايسآو ةينيتاللا اكيرمأ ىف ةصاخ «(ةيعارزلا تاينقتلاب ذخألا

 ثيح «ةيؤرلا هذهل ةيروحملا ةيصخشلا (876761: 120865) زرجور ترفيإ

 تاديدجتلا رشن ناونع تحت ةلأسملا هذه لوح هباتك «1962 ةنس ءرشن

 ةيمنتلل هموهفم زرجور مدق دقو .(1716 21/]الك107: 0] 171:0 6110715)]

 ماظنلا نقح متي ثيح «يعامتجالا رييغتلا نم ًاعون» هرابتعاب ثيدحتلا
 نيسحتو ليخادملا يف ةدايز قيقحت فدهب ةديدج راكفأب يعامتجالا

 ميظنتو ًاثيدحت رثكأ جاتنإلا يف قئارط ىلع ًادامتعا ةيشيعملا تايوتسملا

 ةيلمع ةيثحب تايجيتارتسا زورب ىلإ تدأ ةيؤرلا هذه .«ٌءادأ رثكأ ىعامتجا

 نم ةعومجمو.«فدهلا ةعيبط نصح تافييصت قلع «ةيحات نم. : ةسنيؤع
 نمضف .ةيناث ةيحان نم «ديدجتلا قيقحتل اهب رورملا بجي ىتلا تايوتسملا

 (4لئاوألا نيتبعملا»و :ةنيددحجتملا# دجن الفم «نيحالثقلا ةفق

 .«نيفلختملا»و ««ةرخأتملا ةعومجملا»و ««ةدئارلا ةعومجملا»و

 نم يفيرلا لاصتالا ايجولويسوس يف نيصصختملا نم ريثكلا دقتنا دقو

 فرعي ام وأ «تاراكتبالا وأ تاديدجتلا ةيرظن» ثلاغلا ملاعلا ءانبأ
 ةبلصتملا تايبتارتلا تلهاجت اهنأ نيربتعم «(ثبلا) ةيراشتنالا ةيرظنلاب

 ةيلمع نأ ثيح «ديدشلا زيامتلا اهمكحي تاعمتجم لخاد ةوقلا تاقالعو

 نم فيرعت وأ ؛«ةددجم وأ ةيديدجت ةركف» ضفر وأ ينبت تارارق لكشت
 .©1!ةطلسلا عزوت تايلآب ةطورشمو ةموكحم :«يأرلا ةداق» مه

 آمانتك ظفصتعم 8ءاانوسم, «ةلذعم ءعصتمعو, 0طزوءاك, ةسل 84ءاطمصلك ذص (21)

 ]ماتت  ةقع1022 00101110191101 16563101 1 1 عءوعم» عطر 701. 3,

 20. 2 (1976), ةهصل 1. 1). 80:0عممتتع, «0همصتستاتست ءهانمص ةهل 4قممانمس» هك

 - ةوامتل مدل لمصمم هكنممك ذم طمكتم ةسعتعمر» زمن 2. 11. تكمساكممل هما الا 2
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 يعامجلا رارقلا

 نم يطّسَوَّتلا ىوتسملاو ةيوونلا ةعومجملا فاشتكا ناك اذإ
 ليلحتلا يف [ذيانجت ًاعيش كَم دق .هينواعمو دليفسرزال فرط
 جذامنل ةبسنلاب فلتخي رمألا نإف «مالعإلا لئاسول يفيظولا

 ىف «ربتعت ةيوونلا ةعومجملا ةركفف .ىرخألا ةيلاصتالا تابراقملا
 ةيثخبلا تايلاكتشإلا ىف ةيروخملا تاتوكملا دحآ «نساسألا
 لوح ةيثحبلا ديلاقتلا نإف .كلذ ىلإ ةفاضإ .وغاكيش ةسردمل
 تفرع دق «بابشلاو لافطألا ىلع «ةرشابملا ريغ راثآلا» عوضوم
 .(2ز)م6) نياب ةسسؤم ريرقت روهظ عم ةدحتملا تايالولا يف اهجوأ
 غربرتسنام وغيه يناملألل ةدئارلا لامعألا .ءكلذ لك قبس دقو
 نيلثمملا دحأ ربتعي يذلا .(1916- 18637 ([قدعم 71112516156 18)
 نم .ةنس نيرشع درافراهب سرد دقو «يبيرجتلا سفنلا ملعل لئاوألا
 يعامتجالا سفنلا ملع دئارل ىلوألا ثاحبألا ىسنن نأ نود
 1927 نيب .افشتكا يذلا «(1غمه 1330) ويام نوتلأ «يعانصلا
 ةرهاظلا ريغ فئاظولاو ةيوونلا تاعومجملا رود ء1932و
 كيرتكيلإ نرتسولا عناصم دحأ نمضأ ةيجاتنإلا نيسحتل (ةينمضلا)
 تاحورطألا هيلإ تبهذ ام كلذب ًاضقانم .(178عوانمص ظاوعاتتع)
 .لمعلل يملعلا ميظنتلا لوح ةيرولياتلا

 ةلأسم يف ًافاطعنا تثدحأ يتلا ةيزكرملا ةيضرفلا نكل
 0 ةيثحب ةسارد وأ اهتّنبت يتلا يسايسلا باختنالا
 .(1890-1947) نيول تريك لامعأ نم ةرشابم اهؤاحيتسا
 ١ «ةيواسمنلا هلوصأ يف دليفسرزال عم كرتشي ب يذلا «نيول

 ايجولونكتلل ستاسوشاسم دهعمب ةعامجلا ةيكيمانيد ثاحبأ
 دعب 21945 ةنس 001111: 15 1مقازأنأع 01 1 ةعطصم108ال)

 فرشأ ثيح «(1078) اويإ ةعماجب تاونس رشع نم رثكأ سّرَد نأ

 1330, هلك, 007ه 121107 517616 عأ6ك 07 رييمومأ 2ءمءاممبمعما ([آاطهعويب 10ال: -

 لونا وأو هأ (0ه:معال -ن1خ1, 1976
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 (تطنا0 11/ءاكذعع 8عوءةمعط ةلوفطلا هافر ثحب زكرم ةرادإ ىلع

 ةيرظن :ناونع لمح ًاباتك «1935 ةنس «نيول رشن دقو .518108)
 ىف هعبتأ اق طرسعبتنع 11:ء مرر هر طعسسمد وأ ارن) ةيصخشلل ةيكيمانيد

 يجولوبوطلا سفنلا ملع ئدابم باتكب ءاهتلت يتلا ةنسلا
 . (2 »ماعد هإ 1 مممامعنءمأ ظوربعطمامورن)

 ةداق ةرهاظو «ةعامجلا نمض رارقلا ذاختا تايلآب نيول متها

 بسح اهثب متي يتلا لئاسرلا ىلع ءاضعألا «لاعفأ تادر»و يأرلا

 نوكت نأ نكمي ىهجاولا لصاوتلا ةعامجف .ةددعتم ةيلصاوت طامنأ
 ىأاةتاكسلك اداب وأ «ةيمالقلا نم اقم وأ «ةدالكاملا زا ةلئاحلا
 دقو .عنصم وأ ىفشتسم يف نيلماعلا عومجم وأ ؛ءلمع ةعومجم

 لوح هنيناوق بيرجتل ةصرفلا نيولل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تحاّأ
 «ىبرحلا دوهجملا لوح ةماعلا ةئبعتلا ةلأسم ءازإ ةعامجلا كولس

 سفنلا ملاعل يثحبلا دهجلا َرّكَرَت ذإ .ةردنلاب زيمتي داصتقا نمض كلذو
 تويبلا تاّبَر فقاوم رييغت فدهب ةيعانقإ تايجيتارتسا عضو يف
 هذه لالخ «تددحتو تلجت دقو .ةيئاذغلا ةمظنألا صوصخب

 قفدت يف مكحتملا وأ «(©6616/66م6) ةباوبلا سراح ةركف .«براجتلا

 .نييمسرلا ريغ «يأرلا ةداق» اهب موقي ةفيظو اهرابتعاب «تامولعملا

 يموهفم «ةيضايرلاو ةيئايزيفلا ةيساردلا ةيفلخلا وذ «نيول لخدأ

 «(ةيضايرلا ةغللا يف هجوملا عاعشلا) «لماعلا»و «ايجولوبوطلا»

 «تاعبرمو ء«رئاودو «ةينايب تاموسر اهيف غلابُم ةقيرطب مدختساو
 لقح ةيرظن» حلطصم هيلع قلطأ ام ليثمتو ديدحتل تاراشإو ءاماهسو

 وأ ««ةايحلا  ءاضفلا» اذه وه ءهل ةبسنلاب .«لقحلا» ف .«براجتلا

 .هطيحمو نئاكلا نيب تاقالعلا نيسشسأقت ثيح 16567257471 لا

 يعامتجالاو يئايزيفلا ءاضفلا عم هتقالعل ةجيتنك درفلا كولس دّدحتَيو
 ةيجولوبوطلا ةبراقملا نإ .هترئاد يف ومنلا هل حيتيو هيلع رثؤي يذلا
 ىتلا ةقيرطلا للحت «ةيئايزيفلا داعبألا ىلإ ةينهذلا داعبألا نرقّت ىتلا

 نيددعتملا هاجتالاو ةفاثكلا تاذ .«ىوقلا» وأ «لماوعلا» اهجهتنت
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 ٍةلواحم يف ضعبلا مهضعبب ب دارفألا ةقالع يف ًالعاف ًارود بعلتو
 .ام ةينبل ا ضعب نع ةجتانلا «تارتوتلا» زواجتل

 ليلحتلا يسسؤم يعابر نمض بطق رخآ ةمهاسم امأ
 سفن ذخأت مل اهنإف :(1912-1961) دنلفوه لراك وهو «يفيظولا

 ةعزنلا تاذ لاوسال 5 ٍشَس هنإ ذإ .نيول هدّدح يذلا هاجتالا

 ةصاخ (/816©) لاي ةعماجب ثحابلا اذه فرع دقل .ةيكولسلا

 برحلا لالخ عانقإلا ةلأسم لوح اهزجنأ يتلا ةيبيرجتلا هتاساردب
 دونجلا اهيف كراش يتلا تاساردلا هذه تفده دقو .ةيناثلا ةيملاعلا
 ىلإ ءابوروأو يداهلا طيحملا تاهبج ىلع نودجاوتملا نويكيرمألا
 «فلاحتلا لودل (27:0م282508) ةياعدلا مالفأ ضعب ةّيلِعاَف سايق

 ىلع اهتاريثأت ةفرعمو .عازنلا فادهأو بابسأ حيضوت تنمضت دقو
 «يرجي امب يمالعإلا مهماملإ تايوتسمو :نيدنجملا تامين

 ىلإ ةيربخملا تاساردلا هذه تدأ دقو .برحلا ءانثأ مهفقاومو
 لوح تروحمت «برحلا دعب «ثاحبألا نم ةريبك ةعومجم روهظ
 لالخ نم كلذو «يريهامجلا عانقإلا ةيِلِعاَف نيسحتل لبُّسلا لضفأ
 مئاقلا ةروص» نيب تحوارت براجتلا نم ةعومجم ءارجإ
 دقو .روهمجلل ةيحسملا تاساردلاو ىوتحملا ةعيبطو .«لاصتالاب
 0 ا جولتاك اهنع جتن
 لئاسرلا ىنعمب ؛ةلعافلا ةيعانقإلا لئاسرلاو دّيجلا (عِنقملا» ةمدخل
 يلاتلابو .دارفألل ةيسفنلا ةبيكرتلا لمع قرط ريوحت ىلع ةرداقلا

 .لاصتالا ىلع نومّيقلا اهيف بغري يتلا لاعفألا زاجنإ ىلإ مهعفد

 ةعانق ىلع ةيادبلا ىف تسسأت ىتلا ءلاصتالا لئاسو ثوحب نإ
 ًاقحال داقتعالا اذه نم تَمَّثََح دق «مالعإلا لئاسول ةلئاهلا ةوقلا
 نع ًادبأ عجارتت مل اهنكل «نيلبقتسملا ىلع تاريثأتلا ةيبسنب تفرتعاو
 ,22)لاوسال ةيرظن داليم ءارو تناك يتلا ةيتادألا ةيمادختسالا ةيؤرلا

 2 1000 نانم, «(806ل15 5هكما1هورن: طع 10هططتصقمأ موعوقنعسصر» 1طءمرر» (22)
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 (0565 عابشإلاو مادختسالا ةيرظن روهظ تدهشف ةقحاللا ةلحرملا امأ
2 : : 

200 7011/7 2110125( 

 ذاتسألا ,.(1916-1962) (0ءنعطخغ 2415) زليم تيار زّكَر

 ىلع «تانيسمخلا ةرتف لالخ «ىلاكيدارلا هدقن ءايبمولوك ةعماجب

 «ركفلا "نظرا وأ «يطارقوريبلا» نم تذختا ىتلا ايجولويسوسلا

 هرمك رغاظم نع ولعملا لوضملا توضصلا اذه ايل: اعوضو
 لوح ًارياغُم ًاباطخ لمح «قحاللا دقعلا لالخ ةيعماجلا لفاحملا
 ةماعلا تاهاجتالا عم مغانتمو «يعضو ريغ» هنأب رِّيمَت «لاصتالا

 نيتعا ”تلطنملا اذه نيو ”ةوك يذلا ةاسلا :ةفياثلا ةيكردتلاو

 تاساردلل نيسسؤملا لئاوألا داورلا نم ءًاركبم يفوت يذلا ءزليم

 ةيخيرات ةرتف ىف (47:61(2ءمج» (نياكسمل 51 41ءد) كرما ةيفاقثلا

 (©راهس#ل ةيناطيربلا ةيفاقثلا تاساردلل ىلوألا ةاونلا لُكَشَت تفرع
5 1 

0 2511065 

 هيا .ر

 ةياهن ذنم .تدعتبا ةقّوفتم ايجولويسوس ةهجاوم يفف

 ةسددهلل اهسفن تسّرَكو ةيحالصإ ةيؤر يأ نع «تانيئالثلا
 ةأزجملا لكاشملا ةسارد» ىلع اهراصتقا لالخ نمو «ةيعامتجالا

 «ةطلسلا ثلثم» تاجاحل ةباجتسالاو «ةلزعنملا ةيببسلا تاطبارتلاو

 هباتك يف اهلمع تايلآ لَّصَف ىتلا «(ةلودلاو شيجلاو تاراكتحالا)

 يطول ومش تملا بلاط «(1956) (376 طوسسء» اذا ةطلسلا ةبخن

 هتافلؤم دحأ ناونع وهو .يجولويسوسلا لّيَكَتلا ىلإ ةدوعلاب درمتملا

 ه0 30ءاعارن, 701. 6, >0. 2 ([1978]): 1عمص-آطاديتع طتاعسصسعر طه 1 ]ةطداكأم)# ءمردا716© 01 -

 له ممج]ع (8صتخعا]عوز طومقم: ةآمهطمع 8ظادنمسر 1980), ءأ طونل 8ءوننل, ط6 5001616 ع

 همسه ع ]لع ولم, 71641 هلقم»5ك ءا لمددعك 50عقملك, 8فطعءا (طدتتح: كددطاعت, 1984).

 . ًايناث ءباتكلا اذه نم سداسلا لصفلا رظنا (23)

 لودعو الا. تديععوب, «1طع 01 عنصك ه1 اطغ 15201ءد] 1015ءمانتوع هن ©ن1نعوه]ل (24)

 ماملنعد ذص اطع آتمتأعل 512( عور» لمال"124] 0 001771111211011, 701. 33, طم. 3 (1983).

 .ًاثلاث «باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا رظنا (25)
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 يفسلفلا ديلقتلل ًاَيِفَو زليم هيف لظ اميفو .1959 ةنس ترهظ يتلا
 ىلع ًاحايقنا عدنا دقثا ؟ةيومرلا ةيلعافلا يف ةتاكادتماو. يتامعاوبلا
 ةفاقثلا ةيلاكشإ طبر هتاليلحت تداعأ ذإ «ةيدقنلا ةيسكراملا تامهاسم
 براجتلا طبر لالخ نم كلذو ءايجولويديإلاو ةيعبتلاو «ةطلسلاب
 ةيعامجلا تاناهرلاو .يمويلا عقاولا نمض ءةشاعملا ةيصخشلا
 .ةيعامتجالا ىنبلا يف ةرولبتملا

 ىلع ضرتعا امك «لمعلاو هيفرتلا نيب لصفلا زليم ضفر دقل
 .«لصفنم ناديم نمض ةصاخ ةلكشم» هرابتعاب هيفرتلا فيرعت
 يفيظولا ليلحتلاب ةضاخلاو ةجتنملا ريغ (وهللا» ةركف لدبتساو
 ل ةيركف ةيؤرب .يفاقث دّرَفَت لكو ةيخيرات ةمس 0 اهدقفأ يذلا

 ةفلتخملا لاكشألا نع ْزريَمَتَي يذلا .داجلا وأ «ليصألا هيفرتلا»

 «اًاحِرَم ًايلآ ًاناسنإلا درفلا نم لعجي ال هيفرت هنإ .ةيراجتلا ةفاقثلل

 درفلا اذه لُكَشُي يذلا لصاوتملا لعفلا نم مغرلاب هعضوب ًايضار
 .ةيزكرملاب رثكأف رثكأ عوبطملا «يفاقثلا زاهجلا» فرط نم هل افده
 لالخ ءهنع ةباجإلا زليم لواح يذلا يزكرملا لاؤسلا نإ
 ىعسي يذلا لجرلا وأ ةأرملا عون وه ام :ناك .ءتانيسمخلا
 قحال يذلا لاؤسلا سفن هنإ .*”؟هقلخ ىلإ عمتجملا
 -1901) (2ءمتأ آع6076) رفافول يرنه ىسنرفلا ىجولويسوسلا

 2ك ادكنلا لوب قار نئلؤم ىف «هنيحان ني ةهصخش .دقرد ح91
 دقن ناونع لمح «ةيرشبلا ةداعسلل قفأك ةيراجتلا (ةعتم نم) َةّيِعْتُملا
 لوألا ءزجلا رهظ) .((0111وهع 4ع |ه 1 والم1101672) ةيمويلا ةايحلا

 ىّمَتا دقو .(1981 ةنس ثلاثلاو «1962 ةنس يناثلاو «1947 ةنس
 نيتوقلاب ةلثمملا تاعمتجملا بارِتْعا حضف ىلع نايجولويسوسلا
 .يديدحلا راتسلا يبناج ىلع كاذنآ نيتميظعلا

 هطمماوو ا7صعطغ 8115, عمرسع», مملة اك وجا طوءمواع: 176 020114 226(
 ريوعمربو ه] 0. 11منوذن ةلقااك, ظلتاع4 ةناتط هل 1مم. هرب ]1منتمع آمانتأإ 2

 (حلعب المرعب 01010 آنولت رولات 1655, 1963).
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 تلاثلا لصفل)

 تامولعملا ةيرظن

 جذامنلا لقن ىلع صرحلاب تزِّيَمت ةيكيمانيد تاقايس نمض
 «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ىلإ ةقيقدلا مولعلاب ةصاخلا ةيملعلا
 يف ًايِزَكْرَم ًارود «تاينيعبرألا ةياهن ذنم «تامولعملا ةيرظن تبعل
 تالآلا ىلع ًادامتعا ««تامولعملا» ةركف تلصح دقف .هّجوَتلا اذه

 اهرابتعاب ةيئاهنلا اهتيعرش ىلع .«برحلا اهتزرفأ يتلا ةيلاصتالا
 عْضوَمَتلا اذه اهنُكَم دقو .(ةيمك نم) ميِموْكَّتلل هعاضخإ نكمي ًازمر
 ارح ًايميِهاَمَم الدابت نمضت ةيساسأ طبر ةادأ حبصت نأ نم ديدجلا

 .تاصصختلا نيب

« 

 قسنلاو تامولعملا :الوأ

 نوناشل يلكشلا جذومنلا
 (©1ةن06 نوناش دووليإ دولك ىكيرمألا رشن .1948 ةنس ىف

 ناونعب ةيليصفت ةسارد «(1916 ةنس دلو) 8158:0004 5طقطص2ه)

 (176 ةلهاطعرممننع 11ءمبرب ه/ لاصتالل ةيضايرلا ةيرظنلا

 لاي تاربتخم ثوحب تاروشنم راطإ يف كلذو 60116 110:)

 ةيكيرمألا تالاصتالا ةسسؤم عورف دحأ «(1]«8 5زتوؤةص) متسيس

 ( ملك: ةدعمعمم 1ءاعوردمط 2 . ت .ت أ مساب ةفورعملا
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 «باتك ىلإ ةساردلا هذه تلوحت «ةقحاللا ةنسلا يفو .161606026)

 (77ةمسعم رفيو نراو تاحورشو تاقيلعت ًانمضتم ما نفاع هتعبط
 لالخ «ةريبكلا ةيلآلا تابساحلا لوح ثوحبلا قسنم «786376)
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 لمع ثيح «1941 ةنس «لاب تاربتخمب نوناش قحتلا
 ناديم يف .«تاينورتكلا سدنهم هرابتعاب .برحلا لالخ
 كف ىف هلمع لالخ ءْنُكَمَت دقو .(تارفشلا كق) ايفارغوتبيركلا
 ةيضايرلا ةيرطنلا لح هتانفرف ةعايص نم. ةيرسلا تارغشلا
 .تامولعملل

 نأ ىلإ ًاريشم بتك ذإ .«لاصتالل ماع ماظن» ةّيْثِب نوناش حرتقا
 ةقيرطب ام ةلاسر جاتنإ ةداعإ يف» نمكت «هل ةبسنلاب ءلاصتالا ةلكشم
 ةينبلا هذه يفف «ىرخأ ةطقن ىلإ ةراتخم ام ةطقن نم ةيبيرقت وأ ةقيقد
 ىلع لاصتالا زكتري «ةياهنو ًاردصم باطقألا دمت ثيح «ةيطخلا

 ثبب موقي يذلا (ةمولعملا) (56©) ردصملا :ةيلاتلا تانوكملا
 موقي يذلا لسرملا وأ (876047) رفشملا .(يفتاهلا ثيدحلا) ةلاسرلا
 فتاهلا موقي) لاسرإلل ةلباق تاراشإ ىلإ (38465548©) ةلاسرلا ليوحتب
 ىهو «(476:]0]) ةانقلاو «(ةيئابرهك تابذبذ ىلإ توصلا ليوحتب
 رسفمو «(ىفئاهلا لباكلا) تاراشإلا لقت يف ةمدختسملا ةليسولا
 ةلاسرلا ءانب ةداعإب موقي يذلا ءيقلتملا وأ (0664) ةرفيشلا
 ىهو :(20511:01101) ةهجولا ًاريخأو «تاراشإلا ىلع دامتعالاب
 كلذ نم نوناش فده نإ .ةلاسرلا هيلإ لقنت يذلا ءيشلا وأ صخشلا
 وأ ام ةلاسر ةقلكت بانيفك نم انكي يذلا ئضايزلا ناطإلا مسو وه
 ريغ ةيئاوشع تابارطضا قايس يف ماظنلا اذه تادحو نيب ام لاصتا
 امك «شيوشتلا ليحُيو .'شيوشتلا» ةيمست اهيلع قلطأ اهيف بوغرم
 اذإف .نيبطقلا نيب مغانتلا وأ قفاوتلا عنمي نأ نكمي ام لك ىلع .ىري
 تاراشإلا لقن انيلع بجو ءايندلا اهدودح ىلإ ةفلكتلا فيفخت اندرأ
 .فيلاكتلا لقأب «ةبسانملا
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 دقعلا يف «تأدب ىتلا ةيثحبلا دوهجلا ةورذ ةيرظنلا هذه 1

 تايضايرلا ملاعل ةيدعيبلا لامعألاب: «نيرشعلا ةرقلا نم لزآلا
 ةيرظن لوح (42061 4. 20816007 فوكرام .أ يردنأ يسورلا

 عم ثاحبألا هذه تلصاوت دقو .بدألا يف ةيلسلستلا زومرلا
 ء(8هلمط ال. آ. 1182016)) يلتراه .ل .ف فلار ىكيرمألا تايضرف

 نلوألا ةسايعلا حولا ت92 هم يم لوأل حرتقا يذلا

 زومرلا هذه ؛ زومرلا ثبب اهطابترا يف تامولعملا سايقل ةقيقدلا
 .يئانثلا سكاعتلا ةغلو 8:1: (ةاهمر» كنهن) تيبلل ىلوألا ةغيصلا ىه
 (خاده غنيروت نلآ «يناطيربلا تايضايرلا ملاع رهظ قالو
 ىلع ةرداق ةلال اينايب اططخم «1936 ةنس ءركتبا يذلا ةنصو)

 «ةيحان نم ءاهتقبس دق نوناش ةيرظن نأ امك .تامولعملا ةجلاعم

 يف مهاس يذلا (1هطص “لمد 8كعدصقمت) نامون نوف نوج لامعأ

 نيب «بوساحلا روهظ لبق «ةينورتكلإ ةيلآ ةبساح ربكأ رخآ ءانب
 يكيرمألا.شيجلا نم بلط ىلع ًءانب .1946و 1944 تاونس

 رتيو وك يرون ان اكفأ :هقيقاخا ةطانا رهو «خيراوصلا تاراسم. سايقل
 نوناش عبات يذلا ءاقيطينربيسلا سسؤم :؛(710:6616 7771ءمع#)

 .هتارضاحم

 تانئاكلا وأ .«تالآلا نيب تاقالعلاب رمألا قلعت ءاوسو

 ام لاصتالا ةروريس نإف «ةيعامتجالا تاسسؤملا وأ «ةيجولويبلا

 ؛ةيضرع ةروريس لاصتالا يف ىرت ةيطخ ةينبل ةباجتسا الإ يه

 رايتخا يف رح لسرم نيب عقت «ةيئاوشع رهاوظب ةرثأتم اهنأ ىنعمب
 رثكت قايس يف ةمولعملا هذه لبقتسي ٍقلتمو ءاهثب ديري يتلا ةلاسرلا
 نم ريثكلا اهيلإ لّصَوَت يتلا ةيؤرلا ءًامومع ءاهنإ .تاهاركإلا هيف
 «ةوناش ةنمارد نشا نين. ةنلكم تافصخم لإ نييكنلا تقضابلا
 «ريفشتلاو «تامولعملا لقنو .«تامولعملا ميهافم هنع اوذخأ دقف

 ةيرحو .«شيوشتلاو بانطإلاو «ريفشتلا ةداعإو ءريفشتلا كفو
 جذومنلا اذه ةيناسنإلا مولعلا نم ريثكلا ىَنَبَت دقو .رايتخالا
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 «ةيقلتملا»و «ةلسرملا» تاهجلا ةيدايحب لئاقلا ضارتفالاب ًابوحضم
 ىطعي «لاصتالل قالطنا ةطقن وه ثيح نم ءردصملاف .لئاسرلل

 موقي «ةمولعم» ىلإ لسرملا اهلّوَحُي يتلا ةلاسرلل ًانيعم ًالكش
 ةلسلسلا يف ةطقن رخآ ىلإ «ةياهنلا يف ءلصتل ءاهريفشتب
 يتلا ةيقطنملا وه «تايضايرلا ملاع هابتنا بذج ام نإ .ةيلاصتالا
 تاللالد رابتعالا نيعب ذخأت ال هتيرظنف .ةيلآلا هذه اهنمضتت
 يتلا ةينلاو «يقلتملا اهيلع هيفضي يذلا ىنعملا يأ .«تاراشإلا
 .لسرملا فرط نم اهثب ةيلمع ءارو فقت

 لاصتالا ةروريس ىلع «لاصتالا لئاسول روضتلا اذه رّثأ دقل
 ريثكلا ةيؤر يف «ةياهنو ةيادب يتطقن نيب عقي اميقتسم اظخ هرابتعاب

 كلت ىتح لب .ةددعتملا ةيثحبلا تاهاجتالاو سرادملا نم

 ليلحتلا لامعأ عومجم يف كلذ يل .ًايلاكيدار ةضقانتملا
 .0ةيوينبلا ةينسلألا يف قمعب رّثأ امك ««تاريثأتلا» ةلأسمل يفيظولا
 مالعإلا لئاسو ايجولويسوس هتفاضأ يذلا ديقعتلاو ءانغإلا نإ
 جامدإ نم كلذو «يساسألا يلكشلا جذومنلا ف ىلإ يجسد
 - أشنم :جذومنلل ىلوألا ةينبلا مسر مرتحي لظ ””ىرخأ تاريغتم
 يف هدغت ل اهنأ الإ .هقيقدتو ٍهبيذهتب تماق اهنأ عمو 0

 .ًاماخ ىطعُمو «ةينيقي ا ل

 0 0 دق 0 ياهلا لمتكملا و نإ

 .ًايناث .باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا رظنا (1)
 طقتاعو 1. 0وعممل, ©ءمد عع 5. 5نعأ [220] طعمعزن 1 1 ةصصعم طعوتتست, 776 (2)

 1لعمعس ءمعتا هز ةراعمجتتع (العطومقب آآه الهلا ءاقلأال هه( 1اانصمزو طوعوؤر 1957): ظصتعع
 رك. 7عوناعوب هصل 112لءمامصب 5. 8كءاآ عدم, «(4 نممععمأت0ل 1100لعأ 01 00مل
 عج عوعوجعطر» لمص ماتت 0مم اعمار, هم. 34 (1957): ]جوجل 1ععمصعاأط 8ععلام, 76
 طرمععوك 0 0مم ءهلم»1: تا 17110 لالع11011 0 1رعمرر» هبه طرعوعانعم (؟1عجب الهدا
 ركما16ب ظهنمعطمما 2 آلة مكام», [1960]), ةصل 11/ة1طانغ ط8 ةعطعمسس ةصق آ2ههه10 1".
 .جمطعتاو, ةلك., 176 87معمود هنا4 1/70ا5ك 0] ]طلةكك 007717111101101, 1603 60.

 ([ت2طومقر 1آ: المزيون ه, 1اانصمأك 22عقؤر [1971].

12 



 تاحلطصم ريغ تاحلطصمب ةينقتلا فّرعي يلاكشإ حرط لك يِصُقُي

 .ؤبنتلاو طيطختلاو ةبسوحلاو باسحلا

 لوألا ليجلل ةيقسنلا ةبراقملا

 ثاحبألاو «تامولعملا» ةركف روهظ نيب قيثو طابترا كانه

 «لاصتالا لوح ةيضايرلا هتيرظن نوناش غاص نإ امف ةيجولوشلا

 ةمولعملا لثم ءايجولويبلا ىلإ اهتاحلطصم نم ريثكلا كرست ىتح

 «٠ (ظرصساأم 5ءطعقةنصعع») رغنيدورش نيورإ اهمدختسا دقف .ةرفّشلاو

 تامزوموركلا لالخ نم درفلا ومن : جذامن حرشل .«1943 ةنس

 يضايرلا جذومنلل ةيميظنتلا ةوقلا تبحاص دقو .(تاّيْعْبّصلا)

 ىربكلا تافاشتكالا لك .خيراتلا كلذ نم ًءادتبا «نوناشل

 «1944 ةنس ةثارولل لماحك ةيثارولا تانيجلا فاشتكا :ايجولويبلل

 اهتينب نايبت ؟(05214 ىةدعمو) يرفأ دلوزوأ ىكيرمألا دي نيلع

 (1ةصءعلو كيرك سيسنرف يناطيربلا فرط نم ةيتورلحلا ةيئانثلا

 ؛1953 ةنس «(ة25 1 كهص) نوستاو سميج يكيرمألاو 0ع

 (ةصعمأق 1280060) بوكاج اوسنرف «يسنرفلا يثالثلا لامعأ

 «(130ا065 240200) ونوم كاجو (ءوهومزو 15801) فوو اوسنرفو

 .1965 ةنس لبون ةزئاج ىلع لصاحلا وهو ةيثارولا ةرفيشلا لوح

 يجولويبلا ليلحتلا نم ةديرطل ةغايص يف «نوناش سبتقا دقل

 لاصتالل ةيغايرلا ةيرظنلا تَدَّوَر «كلذ لباقم يف .ةيبصعلا ةمظنألل

 حيضوتو حرشل ًايميهافم ًاراطإ كيرلا ايجولويبلا يف نيصصختملا

 7 يرشبلا" ىفاكللا ةدقملا عباطلاو ةيجولويبلا ةيصوصخلا

 ًافلَوُم يفنالاتريب وف غيفدول يجولويبلا رشن 21933 ةنس يف

 (1404ء7 17ءم»اءد هر روطتلل ةثيدح تاب ةرظن ناونع لمح

 لعب يأ ءاقحال ماق امل ىربكلا رواحملا هَئَّمَض . 826 1هردرج» عت 1)

 1هصعمتك كوعمط, طه ةموتونع هي دانوسا» الدو طرزوزمزرم 4ع 168:16, (3)

 طلطاتماطغوانع لعو ةهلعمععد طتصسقتسعك ([مدمتو]: ©ةلاتسفتملب [1970]).
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 .«قاسنألا ةيرظن» ىمسم تحت هتغايصب «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ًارظن «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيرظنلا هذه رامتسا متادقو
 يوبْعَتلا لمعلا يف ةلعاف تاودأ لّْئَمُت اهنمضتت يتلا ئدابملا نأل
 حلطصم يقال اند مدختسا دقل .ةيجيتارتسا قادغأ يفتت لنا نم
 نأ انل حضني انه نمو .«يوضعلا زاهجلا ىلع ظفاحت اهنأ رابتعا ىلع ةيوضعلا وأ ةيويحلا تاروريسلا» ىلإ هعاجرإب كلذو «ةفيظو»
 يأ .يزكرملا موهفملا سفن نامساقتت ةفيظولاو َةَيِقَسَتلا ةيزظنلا
 .ءزجلا ىلع لكلا ةيلوأ وأ قوفت ىلإ ريشي يذلا « ةفيظولا

 يف ءايشألا ىلإ رظنلا يف نمكي ةيقسّنلا ةيرظنلا حومط نإ
 لدب ءازجألا نيب لعافتلا ىلع زيكرتلاو «ةلماشلا ةيَلُكلا اهداعبأ
 .ةريغتمو ةددعتم تاقالع تاذ ةيكيمانيد تاعومجم وأ تانايكك (ةمظنألا) قاسنألا دقعت ةبراقمو «ةيببسلا تاقالعلا يف رظنلا

 ىلإ تعس يتلا ىلوألا لوقحلا نم ةيسايسلا مولعلا ربتعت
 مت دقف .يريهامجلا لاصتالا تايلاكشإ ىلع ةيقسّنلا ةيرظنلا قيبطت
 ةئيبلا نع زيمتكي قسنلاف ؛«كولسلا يف اقسن» ةيسايسلا ةايحلا رابتعا
 ؛ةددعتملا اهتاريثأتل ضرعتُيو «هيوتحت وأ هنمَضَتَت ىتلا ةيعامتجالا
 نكمي ام قسن تاروريسو ىنُب لخاد ةلجسُملا تاريغتلا نأ امك
 فضأ ؛هسفن قسنلا مأ ةيجراخلا ةئيبلا هردصم ناك ءاوس ءام رتوت ةهجاوم وأ طبضل قسنلا تانوكم اهب موقت دوهج اهنأب اهريسفت
 دمتعت هطبضو رتّوّتلا يف مكَحّتلا ىلع قسنلا ةردق نأ كلذ ىلإ

 ءةسايسلا نإ .اهرداصم مهأ دحأ ةدترملا ةيذغتلا وأ (5664061)
 ةيئانث ىلع ًامئاق ًاقسن اهرابتعاب اهيلإ رظنُي «ةيؤرلا هذه يف
 هتئيب عم تاالعافتلا هلكْشُت 3( هصالا-0اناقاغا) تاجرخملاو تاالخدملا
 بواجت نإ انيس حجانلا فيكتلا لالخ نم ءاهعم بواجتي تلا
 ىف ةقّدلاو تامولعملا ىلع لوصحلا ةعرس ىلع دمتعي قسنلا
 ىكيرمألا ىلإ ةيقسنلا ةبراقملل فيصوتلا اذه دوعيو .اهتجلاعم
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 009910 ةهكامد) نوتسيإ ديفياد ةيسايسلا مولعلا يف صصختملا

 (4 1” هرجحعسمر]ع مر يسايسلا ليلحتلل يلمع راطإ هباتك هنِّمض دقو

 ةريبك تالالد لمحي فلَوُم وهو ؛(1965) ممززرزعو] م4 هطرردةك)

 ةساردلا يف ةيثحب ةادأ يه ثيح نم تامولعملا روضح ةفاثك ىلع

 نفت ف" رغا صيصختسم يدع اع :ةيساجفلا فاسأل ةراقتا

 ىلإ ء(لكمما 17 22ءاتاؤءط) شتود .و لراك يكيرمألا وه ءلقحلا

 ىلع «تانيسمخلا ةيادب ذنم ءاهقيبطتو ةيلاصتالا ةيعجرملا لْثَمَت
 لهاة01هلة57 ه4 ىعامتجالا لاصتالاو ةيموقلا) ةيلودلا تاقالعلا

 نم تاونس راع انعم مَّدَق مث .(1953 كمعأوأ 00سم ءولغمرا

 بصع ناونعلا لمح باتك يف ةيقسنلا ةبراقملل رخآ ًاقيبطت ؛كلذ
 (3716 77ءبعو ه/ مكحّتلاو يسايسلا لاصتالا جذامن :ةموكحلا

 . 006711 11ه لعأك هز طواتانءو] “ل 0 071:101)

 دجن ذإ «ةيلاصتالا تاساردلا ىلع ةجوملا هذه ترطيس دقو

 لاصتالا لقح يف ريظنتلاب نيفورعملا نيثحابلا نم ريثكلا

 جذومنلا تانسح اهنيح اوفشتكا دق ءماعلا يأرلاو يريهامجلا

 تارارقلا ذاختا ةروريس لوح مهتاسارد يف هوقبطو يقستلا

 ىؤر نع ثحبلاو ةدرابلا برحلا تاناهر تلكش دقو .*ةيسايسلا

 :ةيقَسّنلا ةبراقملاب مامتهالا يف ةيسيئر عفاود اهترادإ يف ةيلمع
 ناك دقلو .ةيملاعلا ةموكحلاو .ءيىعامجلا نمألاو ءةطلسلا نزاوت

 الوس ود ليتيإ نأ ةجرد ىلإ ًايوقو ًاحِلُم ةربخلا ىلإ ةجاحلا طغض

 يف ددرتي مل ..ت ايإ .مادب ذاتسأ «(1(طنعأ له 8 2ر001) لوب

 «(ةيكيرمألا عافدلا ةرازو) نوغاتنبلا نم بلط ىلع ًءانب «ةمهاسملا

 1دعم1ل ططتعطتغ آةعدتنءأا, 7716 رريزوررم 6 طوانانعمل 35ءعمعع, طمعتعمسم (4)

 طهاتتتعول 5ءكعمعع 4دووكدمو 5ةمعو (للعوب 80علع ماطعمأوم ظرعوؤر 1963), همه

 1[موطسممل خانوتكانسع 8دتعت, 1خطنعا لع ؟هأو طممأ دصل آعجتو ةمغعطممإل 10

 477161 عمن 8اعكطامدك هيو طيطازم ما ن» 176 طماتانع مز 101 ءاورا 17ه0ء, 011

 طرب ةكدسع 15. ةكتلتلععمب ةلطعرأم» 5عوو مواز ءو] تعاعمعع 5ءرلعو 816( ب 7مم

 4اطعتأامم 2:عووب 1963).
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 دض ةهجوملا تايجيتارتسالا ىََذَع (4هز#001-6) جذومن ةغايص يف
 ل ماغدإ يه (0مز» نإف ريكذتلل) درمتلا وأ نايصعلا

 ايسأ قرش بونج ىف (درمتلا ةمواقم يأ)» ( ( نزل711 سرها ج11
 ْ .ةينيتاللا اكيرمأو

 ةليصح نكت مل ىرخأ تاساكعنا يقسنلا جذومنلل ناك امك
 رالف ود نفلام يكيرمألل حاتأ دقف .ةرشابم يملاعلا قايسلا
 لعج «تانيتسلا نم ةرتفلا هذه لالخ لغم (3[ءاحتم 1آ>ع 1عانت)
 رودلا نايْبَي لالخ نم كلذو «ًاديقعت رثكأ نوناشل ةيطخلا ةينبلا
 يف ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو هلُكَشُي يذلا .«يعامتجالا ماظنلا» ىف (/2ء40ه01) ( 201ه هانم عنا هل100) ةدق رملا ةيذغتلا هبعلت يذلا
 ءاهتاذ دح يف .يه ةيمالعإ ةليسو لك نأ» ب ملس دقف .اهعومجم
 ةعومجم لك نأ ىأرو .©”«ةيقسن ةقيرطب .«تقولا سفن يف «ضعبلا اهضعبب ةطبترم مالعإلا لئاسو نكل «لقتسم يعامتجا ماظن
 «جاتنإلا» «يلاوتلا ىلع .نافلكم «نايعرف ناماظنا» اهلثمي
 مهنم دحاو لكل نيلعافلا نم ددع نم نالكشتيو ,«عيزوتلا»و
 «.ةصاخ ء.دجن نيلعافلا ءالؤه نيبو .(راودألا ريدت ىتلا هتمظنأ»
 ,روهمجلا سايقو قوسلا تاسارد تاسسؤمو «ةينالعإلا تالاكولا
 أدبم مكحتيو .ميكحتلاو ينوناقلا ميظنتلا ةفلكملا تامظنملاو
 اهلمحت يتلا نيماضملا يف «ماظنلا /قسنلا نزاوت» ىلع ظافحلا
 لالخ .قاسنألا ةيرظن لوب الوس ود ليتيإ ىرثأ دقل .لئاسولا هذه
 ليلحت ىلع اهقيبطتب كلذو «تانيعبسلا نم لوألا فصنلا
 ةنكمم َتَدَع دقو «ةيسايسلا ةايحلا ميظنتل ةديدجلا تاهويرانيسلا
 . ©يلباكلا نويزفيلتلا ايجولونكت رّوطت لضفب

 د[ءابتس آ.. 26 اعدك, 170:165 0] الله كت (ح مروان ءماقم»ب, 1!/اعاكمإ 50ههل 25(
 هنوووو 5عزعو (لووب المولع آن. 84ءلكهإلا 1966).

 1طنعأ لع 5018 طهمآ, ؟0ل.. 8 رومي زرزووو [عءوطمماع هه نهطأع 4
 1س ماوورت (تهسط71 ل 8عر رناخ: 71131 ط:عوور [1973])
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 «تايضايرلا ملاع سدنهملا عضو دقف ءاسنرف يف امأ

 قرط هعورشم «1920-1922(2) (ةطءةطقسم 1401عو) زلوم ماهاربأ

 تحت (82010عتع لع 13 هدحصانستءهانهم) «لاصتالا ايجولوكيإ» ل

 موهفم نإ .رنيو تربرون تاليلحتو نوناشل ةيضايرلا ةيرظنلا ةلظم

 وأ يوضع نئاكل عفادلا لعفلا» ىلع ءزلوم دنع «ليحي لاصتالا

 يف ةمهاسملل «(9 ر نكتلو ءام ةطقن نم اقالطنا ددحم قسن

 يف عقي قسن وأ رخآ درف ةئيب تازفحمو (20/تل سا ععم) براجت

 ةمساقتملا ةيفرعملا رصانعلا مادختساب كلذو «نيرخآ نامزو ناكم

 تاالعافتلا ملع يه .لكشلا اذهب «لاصتالا ايجولوكيا نإ .«امهنيب

 هذه ًاحضوم زلوم بتك دقو .ام لقح لخاد ةفلتخم تانئاك

 ةبيرقلا «8526(2عمو 6 6601/11١1 لاصتالا تانئاك نإ» : 0

 ةفورعملا «ةيعمّسلا وأ ةيسْمّللا «ةلجسملا وأ ة نتديملا «ةديعبلا وأ

 ضعبلا اهضعب يف رثؤت 3و لعفلاب لعافتت تانئاك يه كلارا

 نم نورشعلاو عبرألا تاعاسلا هلكشت يذلا قلغملا ءاضفلا نمض

 نست و“ ةيضرألا :ةركلل يعامتجالا ءاضفلا وأ «ةيمويلا ا

 هتدحو درفلا لكشُيف لوألا امأ .نيفلتخم نيعرف ايجولوكيإلا هذه

 ءاضف نمض درفلل يلاصتالا لعافتلا غيصب متهيو «ةيساسألا

 ءاضفو «تقولا رامثتسا جئاتن باسح نم هب طبتري امو «تقولا

 ليحيو .ام يفارغج زيح نمض ةعوطقملا ةفاسملا يأ ءناكملا

 ريحلا ليعفتو :«دارقألا نيب دقاعتلا قئارط ميظنت ىلع يناثلا عرفلا

 يذلا ينوكلا (©002014ههصعسعه# ينهذلا مكحتلاو «ينالقعلا

 روضح ةفاثكو ةوق لالخ نم ةريشك تاولنق هسرامت

 فيشرأك «ةركاذلا تاءاضف ىف ةريخألا هذه نيزختو ءاهلئاسر

 ١ .تابتكملا

 مطعوطقست 74هاعور «لع 74نع لع 1 همصتصاتصتءقانههر» 4ءامد لي ]عع (7)

 001ج ن5 4ع اه 4كم طب ؟01. ]11 (1975).
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 ةيقيطينربيسلا ةيعجرملا :ًايناث
 روهدتلا

 هباتك ءريخألا اذه ةيرظنل ىلوألا ةخسنلا اهيف ترهظ يتلا ىلوألا ةنسلا لالخ «قباسلا نوناش ذاتسأ رئيو تربرون رشن
 ( تربط عك ةلآلاو ناويحلا دنع لاصتالاو مكحتلا وأ اقيطينربيسلا
 000 لا ا زو علو م4دتمما هه ابادعأا)
 ةمئاقلا يلبقتسملا عمتجملا لخاد ميظنتلا ةلأسمل هتيؤر هنَّمَض دقو
 جاومللا اذه قيلخت ىلإ ةوق لكب اعد هنأ نم مغرلابو .«ةمولعملا» ىف «هيأر بسح «لثمتتو ًابيرق رهظتس ةديدج ةيلوأ ةدام ىلع
 الإ ,©0«ةديدجلا ةيوابوطلا» هذه .«تامولعملا عمتجم» دا ىلعألا
 دق يتلا تافارحنالا رطاخم نم .تقولا سفن يف ردح هنأ
 اهجلاعت يتلا تاللآلاو تامولعملا ربتعتو .هيشاحت بجي يذلا مظعألا رطخلا لثمي «ةيعامتجالا ىضوفلاو يجولويبلا بيرختلا ةرهاظ عيرستو مظنُملا ريمدت ىلإ ةعيبطلل عوزنك .روهدتلاف .اهلمحي
 عوزنلا اذه ةهجاومل لئاسولا حجنأ نم اهجسنت يتلا تاكبشلاو
 وه روهدتلاو ؛هميظنت ةجرد سايقم وه ام ماظن يف تامولعملا عومجم نإ :لوقي صوصخلا اذهب رنيو بتك دقو .روهدتلا وحن
 ريودت ىلع ةردقلاب طورشم تامولعملا عمتجم مايق نإ .(رخآلل يبلسلا هجولا لثمي امهنم لك نأ ثيح ؛هتيوضوف ةجرد سايقم
 ثيح نم .ةضقانم ىهف .تاقوعم نود نم اهلدابتو .تامولعملا
 ف ةاواسملا مدعو :ةيرشلا ةسراممو راصحلل .فيرعتلاو أدبملا
 عجارتب :ايسادتو ةرشابم' 6 ظبترم عجارتلاو روخدتلا ةرئاد عاستا نأ كلذ .ةعلس ىلإ «ةريخألا هذه «ليوحتو .«تامولعملا ىلإ لوصولا

 مطتلتنممع ظوعامه, ط 010216 6ع ]هو مجوجوتصقعملقم»د) طع طلازالع كلل منلاموم (8)
 مامينغامتء, طه طومهورنب ورام ممعءطعز 29 (طدمقك: آه 16 عمان اع, 1977
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 روطتل هتءارق ميدقت بنجت يذلا نوناش سكع ىلعو .مدقتلا

 يتلا ةيربربلا ةدوع طغض تحت ددرتي مل ءرنيو نإف ؟عيصجملا

 ًاهجوم ءروهدتلا رطاخم حضف يف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا اهتلّكَت
 (10ء1هال» «ىتاذلا طابضنالل ةضقانملا لماوعلا» ل ايلاكيدار ًادقن

 لئاسو يف رفملا مكحتلا يف ةلثمتملاو ه1 :-طهردةمواه1ةويعو)

 يأ نم رتكا تاع تجب يذلا ءماظنلا اذه» نأل .مالعإلا

 «هيأر بسح طقس «ىتاذلا يعامتجالا طابضنالا يف ءرخآ ءىش

 :«لاملاو ةطلسلاب نيسووهَملا كتئلوأ يديأ ىف وق اس

 «يفخلا عمجملا»

 نم ةعامج نيرشعلا نرقلا نم تانيعبرألا لالخ ترهظ

 مهنيب «ةددعتم ةيميداكأ براشم نم نييكيرمألا نيثحابلا

 «تايضايرو «ةينسلأ ءاملعو «(ةسانإ ءاملع) نويجولوبورثنأ

 ةيرظنلل ًاسكاعم ىحنم تذختا دقو «سفن ملعو ءايجولويسوسو

 ةيعجرم اهسفن ضرف ىلإ اهقيرط يف تدب يتلا نوناشل ةيضايرلا

 عمجملا» مساب تفرع يتلا «ةعومجملا هذه خيرات أدب .ةيزكرم

 ةريغص ةنيدم ىلإ ةبسن) (©810 0[41) «وتلأ ولاب ةسردم» وأ «ىفخلا

 «1942 ةنس ء(وكسيسنارف ناسل ةيبونجلا يحاوضلا ىدحإ س

 (©01080:97 نوستيب يروغيرغ ايجولوبورئنألا ملاع نم عيجشتب

 «(82ل1) لاهو ء(8زءلسطتمأعال) لتسودريب ةكراشمبو «86(عوه»)

 تكرت دقل .خلا «(97/ة21ة510ل) كيولزتاوو «((6ه1مهص) نامفوغو

 يرئادلا جذومنلا تْنَبَتو ءلاصتالل يطخلا جذومنلا ةعامجلا

 ةيرظنلاب ىلْوُأ اهنأ تربتعا ذإ ؛رئيو هحرتقا يذلا يدادترالا

 مولعلل ةسارد لقح نوكي نأ بجي لاصتالا نأو ءةيضايّرلا

 نكناف فيإ مّدَق دقو .اهب صاخ جذومن ىلع ءانب ةيعامتجالا

 لقأ دّقعَت نإ» :فقاوملا يف قراوفلل ًاديج ًاصيخلت (75 18/1 ملعتم)

 ةيلاع ةجرد ىلإ لصي «ةعامجلا هذه بسح «لعافتلا تايِعضو
 ةدع («تاريغتم١ وأ «نيريغتم» يف هراصتخا ثبعلا نم ودبي ثيحب
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 نأ بجي .لاصتالا لقح يف ثحبلا روصت نإ .ةيطخ ةقيرطب لمعت
 ةمظنألاو ةددعتملا تافاسلاو دّقَعَتلا ىوتسم ىلإ رظنلاب متي
 ويلا ىلا ةسرقس حاب لواجت دقت .لسرملا رود ةيمهألا يف لئامي ءلاصتالل ةيرئادلا ةيؤرلا هذه يف .يقلتملا رود نإ ,90«ةيرئادلا
 قيَقَسّنلا ةبراقملا نم ةاحوتسم جذامنو ميهافم ىلع دال
 تاريغتملا ضعب ةسارد ال .ةلماش ةيلعافت ةيعضو نايبتو صيخشت
 كولس لكف .(اهنيب أشنت يتلا تاقالعلا نم لقأ ٌةيمهأ لقأ رصانعلا وأ تانوكملا) ةيلعافتو ةيقئالع تاروريس يف نمكت .ةسردملا هذه بسح «لاصتالا ةيهام نإ .ىرخألا تاريغتملا نع لزعمب بسحف
 ةقيرطب لخادتتو عّروتَت يتلا تاقالعلا) ةيلاصتا ةميق كلمي يرشب
 نأ كلذ ؛(لاصتالل ًاعساو ًاماظن اهرابتعاب اهتسارد نكمي ةيلدانت
 بقاعت) يقفألا قايسلا نمض ةعقومتُملا لئاسرلا عباتت ةظحالم
 نإف ءًاريخأ ."29«لاصتالا قطنم» طابنتسا نم اننكَمُت .(قسنلاو ءازجألا نيب ةقالعلا) يدومعلا قايسلاو .(ةيلاتتملا لئاسرلا
 درفلا نيب لاصتالا يف تاللالتخا ىلع ليحت ةيسفنلا تابارطضالا
 .هطيحم نيبو ضارعألا هذهل لماحلا

 كولسلا يف قئارط ةدع جامدإب حمست ةيعامتجا ةروريس وه امب لاصتالا ةركف اهتضقن دق «ةيفيظولا ايجولويسوسلا اهيلع موُقَتو يدارإو عاو ءلزعنم يظفل لعف يه امب لاصتالا ةركف نإ
 .دارفألا نيب ةلصافلا ةفاسملا «ةرظنلا ءةكرحلا ءةملكلا :(ءادألا)
 ةيلوأ تطعأ دق ةسردملا هذهل ةيثحبلا تامامتهالا نإف اذهبو
 ىف يناكملا زيحلا مادختساو ,(1نمموضونع كيزينيكلا) ةكرحلل

 ةيبعو 18/صلعنس, ع0. ط2 زيان ا 0 1001 (موعنوز: 05 قلن (9)
 ععتشأب, 1984).

 مون واموذودر 014 5 (ملووب الموزع 100 [1967]). مرووعرت10/15 ]0  01 حمس ءملقم»ت» 4 3 انلفإ نإ 1م هعا1مردهأ 101167115, طوبا 1712جاق تعا, ل326 رجوزسزوزع مءوحتم [مصل] آهد 0 لوءاكمور (10)
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 نأ تنِّيَب امك .(5:06دنوانع كيميسكورب) دارفألا نيب تاقالعلا

 نإ .ةيعامتجالا ةئيبلل ساكعنا يه ةيوّسلا ريغ ةيدرفلا تاكولسلا

 ليلحت نم ةيمهأ رثكأ حبصي «ةيؤرلا هذه نمض «قايسلا ليلحت

 تاذ ةكرحتم ةروريسك هروصت متي لاصتالا نأ كلذ .نومضملا

 طاقتلال ىعسي يذلا «ثحابلا ىلع بجي ثيح «ةديدع تايوتسم

 كولسلا قئارط فلتخم ماظتنا فصي نأ «يناعملا قفدت تاظحل

 .ام قايس نمض

 «(8ل810 1. 8هلل)) لاه .ت دراودإ رشن 21959 ةنس ىف

 ةغللا ناونع لمح يذلا لوألا هباتك ءةعامجلا هذه ءاضعأ دحأ
 باتكلا اذه نمضت دقو .(776 51/11 ة67عيهوم) ةتماصلا

 نيب تاقالعلا ضرتعت ىتلا تابقعلا لوح ثحابلا تاجاتنتسا

 ةيناديملا ةينصختشلا :هتاظحالم قلع ةانب اهيلإ لّصوت دقو .تافاقثلا

 لدلح ءدوسلا نم نَّوكم قليف نع ًالوؤسم| لاَص هرابتعاب

 نّيَب دقل .نييسامولبدلا نيفظوملا ليهأت ىلع ًافرشم مث «برحلا

 زيحلا مادختسال ىربكلا لصافملا ددح يذلا ثحابلا اذه

 تل وأ «زومرلاو تاغللا يف ًاددعت كانه نأ «يناكملا

 /ءاضفلا تاغل «ةينمّزلا تاغللا :ةفاقث لكب ةصاخلا «ةتماصلا

 تاغل .ةقادصلا جذامن تاغل «يداملا كلمتلا تاغل .«ناكملا

 مداصتلا» ردصم يه ةيلكشلا تاغللا هذه .قافتالاو ضوافتلا

 سفن نومساقتي ال نيذلا صاخشألا نيب مهفلا ءوسو ««يفاقثلا

 ةرادإ ةلأسم وأ ءاضفلل ةمظنملا دعاوقلا ىلع ءنوفضي الو ءزومرلا

 .ةيزمّرلا تالاّلّدلا سفن «ًالثم «تقولا

 00 تامزأ روهظ رظتنا ملاعلا نإف «كلذ عم

 اءاضفلاب مامتهالا ةدوع عم تنمازت يتلا «ىربكلا ةيجولويسوسلا

 ةلعافلا ةمهاسملاب «تانينامثلا لالخ « فرتعيل «دارفألل ةّيميِمَحلا

 ىرت ةيروحم ةيرظن سيسأت يف وتلأ ولاب ةسردم باطقأ عومجمل

 .تالعافتلا ىلع ةينبم ةروريس لاصتالا يف
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 لصاوتن نأ الإ اننكمي ال
 ((00 2ع معاتأ 025 2© 5 ءورتتطات 0310[ 7)

 يف .1977ةنس ترشن ءهردليو لوراك عم ةلباقم يف
 لوب دّدَح .(1978 4 ددعلا «28 دلجملا) 0716/1 0/1 1
 .هتاليلحت مكحت يتلا تاهججوتلا ضعب كيولزتاو
 اننكمي ال»  ةيعفنلا /ةيتامغاربلا مكتيؤرل ىلوألا ةمّلَسُملا ليحُت : ليو
 نكل .لاصتالل (ةرهاظلا ريغ) ةينمّضلا داعبألا ىلع  «لصاوتن نأ الإ
 ةزواجتم لاصتالا لكشي ام دودح عّسوُت ةلوقملا هذه نأ دقتعي ضعبلا
 ؟ةمهملا تالالدلا نم ريثكلا تدلَو يتلا هزئاكر كلذب
 نكمي له» : ىلاتلا ليلدتلا يف لؤاستلا اذه راصتخا نكمي :كيولزتاو -
 ًامتهُت صخشلا ناك اذإف .«؟لاصتالا يف ًايساسأ ًامّوَقُم ةّيِدْضَقلا رابتعا
 عاو حلطصم هيلع قلطن نأ نكمي .ىوتسم نم ًاقالطنا تامولعملا لدابتب
 ِتيَّنبَت اذإ نكل .«معن» يه «لعفلاب ةباجإلا نإف ءيدصق وأ يدارإ وأ
 .لاصتا وه ءرخآ صخش روضح يف ؛كولس لك نأ ِتدّكأو انرظن ةهجو
 .كلذ نم دعبأ ىلإ ةملسملاب يعفدت نأ كيلع بجو
 لاصتالا لوح ًارمتؤم «تاونس ذنم «ترضح .كلذ ىلع ًالاثم ِكيطعأس
 نيب لصافلا طئاحلا ناكو «نيتفرغ ىلإ مَّسقم ٍدحاو لك «ةريغص تويب نم نَّوَكُم قدنف يف ميقأ تنكو «ةيرخصلا ةيلبجلا قطانملا ىدحإ يف
 ءموي تاذو .كيِمَس ريغ يئالمز دحأ اهلغشي يتلا ةفرغلاو يتفرغ
 تعمس ؛مونلا ىلإ دلخأ نأ لبقو «ةلوليقلل ءءاذغلا دعب .تيقلتسا
 ,يتفرغب دوجوم ينأ فرعي نكي مل هنأ تكردأ دقو ."”لجرألاب ضرألا ىلع برضلاب صقرلا هبشي ام ءيشب موقي أدبو .هتفرغ ىلإ لخدي يقيدص
 هنأ دقتعي هنأ فرعأ تنك ىنأل ءانأ يفرصت ىلع ًاريثك رثأ كولسلا اذه نكل
 اذإ ينأل ءجرخ ىتح ًايقلتسم تيقب دقف «يلاتلابو .هدحول دوجوم
 مات بايغ كانه ناك هنأ رهاظلاف .جرح عضو يف هسفن دجو امبر «تكرحت
 هل ناك عضولا اذه نإف «ًاييعم تنك «انأ» ينأ ىلإ رظنلابو نكل ؛ةيدْضَقلل

 .(نامجرتملا) تاقطقطملا ةصقر 6

52 



 .ام ًاهاركإ كانه نأ ىلع لدو يكولس ىلع ريبك ساكعنا

 ؟لاصتاك هفّرعُت ال ام كولس كانه له : :سوكعم لاؤس :ردليو

 كسفن نيدجتس كنإف ؛ناكملا يف صخش كانه نكي مل اذإ : كيولزتاو -

يف طقست يتلا ة ةرجشلا نأ له» :ميدقلا لاؤسلا ةهجاوم ىف
 ثدحت ةباغلا 

 د ا ل

 صخش كانه نوكي نأ «ءلقألا ىلع ءبجي

 0 ل

 ذوحتسي صخش عم ءاينهذ ءرواحتلا يننكمي ذإ . .يسفنلا ليلحتلا حلطصم

ل سيل .ينمهي ال رمألا كلذ نكل «يتايح يف ةصاخ ةيمهأ ىلع
 دقتعأ ينأ

 ال ًارمأ كلذ نأ ءىرحألاب .دقتعأ ينأل نكلو «دوجوم ريغ كلذ نأ

 ديري صخشك ملكتأ يننإ .. .هسايق وأ همادختسا «ءًاينالقع « «نكمي

 ةينطابلا بناوجلاب «لوألا ماقملا يف «متهأ ال يننإ .جالعلا ةسرامم

 .يعفنلا اهدعب وه ينمهي ام نإ «ءايشألل
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 عبارلا لصفلا

 ةطلسلاو ايجولويديإلا «ةيفاقثلا ةعانصلا

 اهرابتعاب «مالعإلا لئاسو ةيفيظولا ايجولويسوسلا تسّرَد دقل

 ميظنت يف ةيزكرم تايلآو «ةديدجلا ةيطارقميدلل ةديدج تاودأ

 ةلأسمل ةيلوألا يطعت ةيرظن «قايسلا اذه يف تماقأو .عمتجملا

 ةيعامتجالا عاضوألا يأ «ماظنلل ةيعمتجملا ميقلا جاتنإ ةداعإ

 ىلإ تعس ةيدُقَّتلا ةيركفلا سرادملا نإف «لباقملا ىف .ةمئاقلا

 نأ ةضفار ءهذه يفاقثلا ثبلاو جاتنإلا لئاسو روطت جئاتن ةلءاسُم

 ميعدت ىلإ ءامتح «يدؤتس ةينقتلا تاديدجتلا نأ ةمّلسُمب ذخأت

 يتلا يهو «يفيظولا ليلحتلا اهل ٍجَّوَر يتلا ةيؤرلاف .ةيطارقميدلا

 تضرعت ةَّيِطْبَض ةيميظنت تامزيِناكيِم لاصتالا لئاسو ىف ىرت

 تحبصأ اهنأ رابتعاب لئاسولا هذه ىلإ ترظن «ةيدقن تاءارقل

 .ةرطيسلاو طلستلل تاودأو «يزمرلا فنعلل ًاردصم لُكْشُ

 نم مهتيؤر نوحوتسي نيذلا تروفكنارف ةسردم ةفسالفف

 «ةيديلقتلا ةيسكراملا ةفسلفلا عم ةعيطق يفو ةدّدجتُم ةيسكرام ةفسلف

 لبقتسم ىلع مهقلق «ةدحتملا تايالولا يف مهافنم نم ءاودبأ دق

 ةيوينبلا ةكرحلا تدلو «ةنس نيرشع دعبو .تانيعبرألا ذنم «ةفاقثلا

 .ايجولويديإلا فاشتكا ةداعإب يقيربمألا جهنملا ةضراعم ءاسنرف يف

 «(8فمصنصعطقسص) ماهغنمرب ةعامج تْئَدْحَتْسا دقف ءايناطيرب ىف امأ

 . (نااالمعأل 31ل4165) ةيفاقثلا تاساردلا «تانيتسلا لالخ
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 ةيدقنلا ةيرظنلا :ًالوأ

 جهنملا ةلأسم

 سكام فوسليفلا مهنيبو «ناملألا نيركفملا ضعب سس
 كولوب شيرديرف يداصتقالاو ([8 110:1 طعاممع2) رمياهكروه
 ةعماجل عباتلا ("يعامتجالا ثحبلا دهعم» .(:16لي3هط 201106
 .(7ءكنص82) رمياف ةيروهمج مكح ةرتف لالخ كلذو .تروفكنرف
 اههجوت ةحارص نلعت ةّيثحب ةيناملأ ةسسؤم لوأ دهعملا اذه ربتعيو
 ةكرحلا خيراتو يلامسأرلا داصتقالا َلُكَش دقو .يسكراملا ينحبلا
 يذلا رمياهكروه نكل .دهعملل ةيلوألا تاساردلا عوضوم ةيلامعلا
 ىلوت «ةعماجلاب ةيعامتجالا ةفسلفلا يسرك 01930 ةنس لست
 ىف رظنلا ةداعإ لالخ نم ًاديدج ًاعفد هاطعأو دهعملا ةسائر
 لمعلا يبزحل ةيسايسلا تاسرامملا دقنب دهعملا لجأ ذإ نحف اتزب
 امهتيؤر ةصاخو «(يطارقميدلا يعامتجالاو يعويشلا) قييناملالا
 ليدعت ىلع دهعملا صرحو .عذال دقنل تضرعت يتلا «ةيداصتقالا
 ةيجهنم َةَّدُع جامدإب كلذو .خيراتلا ةءارق يف يسكراملا جهنملا
 سفنلا ملعو «قالخألاو .ةفاقثلا ةفسلف نم ةاحوتسمم
 وه كلذ نم فدهلاو .يليلحتلا سفنلا ملعو .يجولويسوسلا
 .ديورفو سكرام نيب عمجلا

 ليلحتلا ملاع ناك «ةمات ةيلالقتسا يفو «ةرتفلا سفن يف
 ريوطت ىلإ ىعسي (ا/11طعانم 12ءاءاط) شيار ملاهليو يواسمنلا سئفنلا
 تلَثَم دقو «ةيزانلاب ةسوُوُْهَملا ريهامجلا سفن ملع لوح هتاسارد
 ةيعويشلا ةكرحلا تضفر دقو .''”ةيدادبتسالا ةمظنألا يف يزمرلا ءاضفلا ةرادإ تامزيِناكيِم تلوانت ةيسكرام ةيديورف ةبراقم لوأ

 اتت طعام هعتعطب طورنعتو]موأو 46 ,1هك5ع كلغ رومكمزعب»ع, مءاتاع متطاتماطغونع )0(

 (طورلو: 90 1974).
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 يعويشلا بزحلا نم هدرط متو «شيار تاحورطأ ةيملاعلا

 .يناملألا

 عومجم هعمو رمياهكروه لاق اَقأ .ةطلسلا ىلإ رلته لصو امدنع

 يذلا دهعملا نإف ءكلذ عم .ةيدوهي لوصأ نم نيسسؤملا ءاضعألا

 ىلع ظفاح ام وهو - ةيدوهيلا ةفئاطلا نم لامعأ لاجر هلّومُي ناك

 حتتفاو ءادنلوه ىلإ هلاومأ لقن مت ذإ .ًادوجوم لظ - هتيلالقتسا

 ديحولا عرفلا نكل « سيرابو ندنلو « فينج نم لك يف هل ًاعورف

 عرفلا ناك «ناملألا نييفنملا نيثحابلل ًالصاوتم ًاطاشن فرع يذلا

 هل ارق انيفولرك ةعماج ينابم ىدحإ نم ذختا يذلا «يكيرمألا

رمياهكروه سكام نم لك هب هب لمع ثيح
 عم لاتنوول ويلو «

 (1ط6ع000: ونرودأ رودويت «كلذ دعب ءامهب قحتلا مث 1 ة:ءماطقل)

 .1938 ةنس 1903-1969(.2) ةخلمعصم)

 فوسليفلا ءونرودأ لمع «.دليفسرزال لوب نم ةوعد هيقلت دعب

 عورشم زاجنإ ىلع ريخألا اذه عم نواعتلاب ءيقيسوملا ملاعلاو

 يف كلذو «ةيعاذإلا ةيئانغلا جماربلل ةيفاقثلا تاريثأتلا لوح يثحب

 (ظءصععام» 0856ع ه6 88لز0 ةيعاذإلا ثاحبألل ن وتسنرب بتكم راطإ

 ىف ةصّصختملا تاسسؤملا لئاوأ ىدحإ لثمي يذلا .265ءوتنءط)

 رلقكوو ةسمؤم تما دقو..لاصتالا لئاسو نيماضم لمحت
 «دليفسرزال ىعس دقلو .يثحبلا عورشملا اذه ليومتب (80ء1عء[ءا1ه)

 ةيبوروألا ةيرظنلا نيب لماكت قلخ» ىلإ نواعتلا اذه لالخ نم

 وأ «ةيدقنلا ةيرظنلا» لْعَفُت» نأ لمأي ناك ذإ .«ةيكيرمألا ةيقيربمألاو

 « ققحتي مل لمألا اذه نكل .«يرادإلا ثحبلل» (ًاديدج ًاعفد يطعت

 ضراعتلا نأ رهظ دقل .1939 ةنس «نيلجرلا نيب نواعتلا ىهتنا ذإ

 ةمئاقب ذخألا ضفر ونرودأف .هزواجت نكمي ال نيتينهذلا نيب

 هذه نأ هل ادب ثيح «(نوبزلا) ليمعلا اهحرتقا يتلا ةلئسألا

 ةيراجتلا ةعاذإلا ماظن دودح نمض ثحبلا عوضوم رصحت ةمئاقلا

 اذه» مامأ ياش ففقي ام وهو «ةدحتملا تايالولا يف قبطملا
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 ةيعامتجالا هتاملسمو ءةيجولويسوسلاو ةيفاقثلا هجئاتنو ءماظنلا
 لوح لاؤسلا حرط ىشاحتت ةمئاق اهنإف ءالامجإو .«ةيداصتقالاو
 :هلوقب ًاقحال كلذ نع ونرودأ رَّبَع دقو .«اذامل»و ««فيك»و «نم"
 يل نيبت .«ةفاقثلا سايق» ةرورض ةهجاوم يف ىسفن تدجو امدنع»
 ةيلقع لك يصقُي يذلا طرشلا ؟ديدخت نوكت نأ بجي ةفاقثلا .نأ
 .20(اهسايق ىلع ةرداق

 ةعيبطلا اذ ءروعشلا اذه ونرودأ عم رمياهكروه مساقتيو
 ىلإ عوزنلاو «ةينيقيلاو ةدكؤملا تايطعملاب ءافتكالا ىلإ ةجاحلا نإ» :نيتيؤرلا نيب قيمعلا قفاوتلا مدع لوح «ةيجولوميتسبولا
 اهداعبأ ىف رهاوظلا ةيهام يف ثحبلا ةميق نم ليلقتلا
 ءافكنالا ىلع يقيربمالا يعامتجالا ثحبلا ربجي «ةيقيزيفاتيملا
 لكشي نأ نكمي ام لك مساب ءيساسأ ريغ وه امب ءافتكالاو
 تايجهنملا دجي ام ًابلاغ ءلكشلا اذهب .ثحبلاف .لدج عوضوم
 ْ .0”(عوضوملا عم تايجهنملا فييكت بجي هنأ نيح يف .هعيضاوم هيلع ضرفت ةمدختسملا

 ةيفاقثلا ةعانصلا

 عضو «ةيعاذإلا ةيقيسوملا جماربلل هتسارد يف ءونرودأ دقتنا
 ةايحلل ًانييزت الإ دعت مل ثيحب اهردق نم طحلا مت يتلا ىقيسوملا
 نفلل ةشوشغملا ةداعسلا» حلطصم هيلع قلطأ ام حضف امك «ةيمويلا
 .ةمئاقلا قاسنألا عم جمدنملا يلاوملا نفلا ىنعمب ,«يدييبأتلا
 «ىلاكيدارلا هفقوم يف هيلإ بهذ ام دعبأ لثمت زاجلل هتاليلحتف

 1و ملغم: اكالموف 0014 راررتعمتعو, 1960-1930 ((نةنصط1108عر ري[: 8ءازعمجر» 21عقو 05 مممعممور» زصنت طاعصستسو 3280 64 8هتلزسب ةه0ك., 6 11 عا ءعابمأ ةطموملوز ملوعلم, 45021130 695 هع هج ظيجممعدس 5ءاطماقم ذه 22(
 رورو وعل 17من عرولاوا ععوؤر 1969).

 1 موجع, [ةسقاةلعل إن 81ةخاطعالا ل 0:موصعأا [ها ةل.] (8لوو الورع 8ععلعت 224 ورع 110ه طعتسمعك, 071116 هأ 176071: وعاوءامه  ظودمربو -  1 نلاقكعأع 30
 11هلعر, 1972).

58 



 يف لعبت ءةودجتم  ةسوروأ ةمنس هققوم عت نو ريفا جتنتسا ثيح

 دقنلا نع يلختلا ونرودأ ضفر ذإ .تاذلا لوح ينثالا زُكرمتلا

 ًارقتحم «يجولويسوسوكيّسلا ليلحتلا ةحلصمل صلاخلا يلامجلا

 ةيرحلا نع ريبعتلل ةادأ نوكي نأ نكمي زاجلا نأ دقتعي نم ىؤر

 لثمتت زاجلل ةيزكرملا ةيعامتجالا ةفيظولا نأ ىري وهف .ريرحتلاو

 ةيلاوملا ةفاقثلاو برتغملا درفلا نيب ةفاسملا راصتخا يف

 نوكت نأ بجي ام قيقحت ىلإ ىعست ال ةفاقث «ىنعمب «(ةيدييأتلا)

 ىلع كلذو «مئاقلا عضولاب جامدنالا لب «ةمواقم ةفاقث يأ هيلع

 :نلاوعلا نفلا نارغ

 «تانيعبرألا فصتنم يف «رمياهكروهو ونرودأ ثدحتسا

 يعانصلا جاتنإلل ةيدقن ةسارد امَّدَق ذإ ةيفاقثلا ةعانصلا حلطصم

 جاتنإلا ليوحت ىلإ فدهت ةلماش ةرهاظ اهرابتعاب ةيفاقثلا داوملل

 جماربلاو «مالفألاو «ةيفاقثلا تاجتنملاف .علس لإ يفاقثلا

 سفنو «ةينقتلا ةينالقعلا سفن ىلع ليج تاللجملاو «ةيعاذإلا

 يعانصلا جاتنإلا يف عبتُملا يرادإلا طيطختلاو ةيميظنتلا ْعّيّصلا

 ءيش لكل دادعإلا مت دقل» .ةيّرَّضَحلا عيراشملا وأ تار اسكت

 .(كاّكِفلا دحأ عيطتسي ال ثيحب «هبساني ام درف لك دجيل (ًاقيسم

 ةقباطتم اهرودب يهو .ىرخألا تاعاطقلا لئثامي يجاتنإ عاطق لكف

 ىلع يفضت ةرصاعملا ةراضحلا نأ كلذ .ضعبلا اهضعب ىلإ رظنلاب

 اهعئاضب لصوُت ةيفاقثلا ةعانصلاف .ةيقُئاَت ةيلُئاَمَت ةححْسم ءىش لك

 ةلمتعمو «ةعونتم ةريثك تاجاح ةيّبلم «ناكم يأ ىلإ ةلنابكلا

 لالخ نمو .تابلطلا هذه عابشإ يف ةدَخَوُم ةيجاتنإ ريياعم ىلع

 نم ةنّوكم ةيريهامج ةفاقث ىلع لصحن «جاتنإلا يف يعانص طمن

 ةعانصلا ةمصب ءديكأت لكب «لمحت يتلا ءايشألا نم ةلسلس

 ةيعضولا هذه .لمع ميسقت - يرايعم لثامت  ريزغ جاتنإ : ةيفاقثلا

 ىلإ اهُدَرَم لب «يجولونكتلا روطتلا هل عضخي نوناق ةجيتن تسيل

 ؛ةينقتلا ةينالقعلا نإ) .يلاحلا داصتقالا يف ايجولونكتلا ةفيظو
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 ةينقتلا هيف عّبمتَت يذلا ناديملاف .اهتاذ ةرطيسلا ةينالقع يه + ايل أحن
 اهيلع نورطيسي نيذلا كئلوأ ناديم وه «عمتجملا ىلع ةريبك ةطلسب
 عمتجملل ؛ةيِرْسَّقلا ةيّصاخلا» يه ةينقتلا ةينالقعلا نإ .0”«ًايداصتقا
 .هتاذ نع برتغملا

 «ةفاقثلا سالفإ ىلع ةحضاو ةمالع يه ةيفاقثلا ةعانصلا نإ
 يفاقثلا لعفلا ليوحت نأ كلذ .(عيلستلا) ةَنَعْلَّسلا يف اهطوقس يأ
 نوكي نأ نم همرحيو «ةيدقنلا هتوق ىلع يضقي ةيلدابت ةميق ىلإ
 ىلع ةلصافلا ةمالعلا يه ةيفاقثلا ةعانصلاف .ةليضأ ةيرجتل ارثأ
 .ةفاقثلل يدوجولا 2 ىفسلفلا رودلا عجارت

 امهليلحت يف ةبقاثلا رمياهكروهو ونرودأ ةيؤر نم مغرلاب
 قلعتي دحاو يزكرم دعبل الإ انطفي مل امهنأ الإ «ةيفاقثلا رهاوظلل
 نفلا انّمَّث امهنأ كلذ ؛ايجولونكتلاو نفلا نيب مغانتلاو محالتلاب
 نم امهعنم ام وهو ءًايروث الماع هرابتعاب هيف ًاغلابم انيمثت
 «كلذ ىلع ليلدتللو .محالتلا اذهل ىرخألا داعبألا فاشكتسا
 ةسردم ءاضعأ دحأ .1933 ةنس ءهبتك صنل عوجرلا نكمي
 1940-1892(2) 05/2166 8ءمزةتهنص) نيماجنب رتلاو وه .تروفكنارف
 22 ينقتلا جاتنإلا ةداعإ رصع يف ينفلا لمعلا ناونع لمح
 قباس صن وهو , له ]ورم جن ]ذم 0ع ]له >ءمرمونعاةطت]فاغ 16عاتقوالع)
 هيف حضوأ دقو .تاونس رشع يلاوحب رمياهكروهو ونرودأ تاباتكل
 نّيب ثيح) جاتنإلا ةداعإ يف مكحتي يذلا أدبملا نأ فيك بتاكلا
 الإ موقت نأ نكمي ال نف يه امب امنيسلا نأ فيك ليصفتلاب
 دق «(ةدحاو ةرمل جاتنإلا ال «جاتنإلا ةداعإ أدبم ىلع دامتعالاب
 .ةيحالصلا ميدع ,؛ًاَيِرْئاَعَش»' هيمسي يذلا ؛ميدقلا رّوِصَّتلا لعج

 1 طمولمر ىلمحمم ءأ ة/[دنع 80ه: طعتسعت, «]2 معمل عن مو سلتا عالم لعد (4)
 طلعصك هيلاستعاور» لقصف: له لما ءانوانع 4ع |64 7685078: 1[ موت ءرتاك م1110 50/110/6© 5.

 مال. 1ما1 (موممن ©ةللطسمفتلم 1974)
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 هيجوت رمياهكروهو ونرودأ يشاحت عفاود نع لؤاستلا نكمي انهو

 لثمت اهجاتنإ ةروريس نأ نم مغرلاب ةيريهامجلا ةفاقثلل عذال دقن
 مدعب لوقلا بعصلا نم هنأ لصاحلاو .نفلل ةسّدقم ةيؤرب ًاساسم

 يف ةمِلاَعلا ةرظنلا هعبطت يّوقو حيرص ضارتعا ءادصأ دوجو

 ذخأملا نإ .ةفاقثلا ملاع ىلإ ةينقتلا فحز دض ءامهصوصن

 يفاقثلا ىطعملا جاتنإ ةداعإ يف ءودبي امك «ءنمكي يساسألا

 نأ دكؤملاو .نيماجنب اهيلإ راشأ يتلا ةينقتلا لئاسولا مادختساب
 ريياعم طيمنت) لثامتلاب مدلج ةفاقثلا جاتنإ يف يعانصلا طمنلا

 مكحتلاو «ةيداصتقالا ةيجاتنإلا قيقحت طغض تحت كلذو .(جاتنإلا

 طبترم ةيفاقثلا ةعانصلل عورشملا دقنلا نإف .كلذ عم :يعامتجتالا

 .ةينقثلا ةطلس نع ةديعب ةرح ةيفاقث ةبرجت ىلإ نينحلاب امك ًاطابترا

 رداغي مل نيماجنب رتلاو نإف ءونرودأ حاحلإ نم مغرلابو

 اهدعب لقتنا مث .سيراب يف ىفنملا ةرتف بلغأ شاع ذإ ؛ابوروأ

 .ًارحتنم تام 0 دعبو «وكنارف ةطرش هتقحال ثيح ء«اينابسإ نإ

 ناك اذإف .ًاليصأ ًاركفم «تروفكتارف ةسردم نمض «نيماجنب ىقبيو

 نم نيفقثملا نم ةريثك لايجأ ركف اعبط دق رمياهكروهو ونرودأ
 عجارت دق امُهريثأت نإف «ةينقتلا ةراضحلاو ةفاقثلل مهتاليلحت لالخ

 ةدوع نيماجنب تاباتك تفرع «لباقملا يف .تانيعبسلا ةياهن عم

 يعوسوملا هلمع ةصاخ «تانينامثلا يف ةيركفلا ةحاسلا ىلإ ةّيوق
 كلاسملا باتك + يسيرابلا هافما يف ةنلع لدعفا ئذلا :لجكملا ريغ

 رشع عساتلا نرقلا ةمصاع « سيراب .(7.6 11: 06د ممهددهعمو)

 ارَحس اهنرقو ةنيدملا هذه .(طو», هموذاهل كل 1116 12 ءم)

 ضرعلا تاعاق لثم «ةفيثك تالالد تاذ ءايشأ امهب نأل «نيماجنب

 ضارعتساب عراوشلا يف عكستملل حمست يتلا «ةقينألا اهتاهجاوو

 ىلع مئاقلا يرامعملا نفلا :ةيعانصلا ةفاقثلل ةيداملا لاكشألا

 يف هلثم «نيماجتت نإ «تاةلملطملاو :«ةهلاقلا ىراعملاو- «ديوسلا

 :(1889-1966) (ةزدهظنمل !كمعهسم# روكارك ديرفغيس لثم كلذ

91 



 ةقحالم ىلع زيكرّتلا لضف دق «هتاذ يفاقثلا راسملا فَرَع يذلا
 ةينايلُكلا ءانب ةداعإ فدهب .«خيراتلا اياقباو «تايئزجلاو «ليصافتلا
 ةيرهاظلا ةفسلفلاب ارثأت دق نينثالا نأ .لصاحلاو .ةدوقفملا
 :لميس جروجل ىلوألا ةيجهنملا تاضارتفالاو .(1ةا55651) لرسوهل
 .©رصعلا ةيهام ىلإ لوصولل ةزرابلا رهاوظلاب مامتهالا

 .ايناملأ ىلإ رمياهكروهو ونرودأ داع .برحلا ءاهتنا دعب
 ةسردم يف نيزراب نيوضع نكل .1950 ةنس دهعملا حتف كيقأو
 امهنم لك فرع ثيح .ةدحتملا تايالولا ىف الظ تروفكنارف
 . (11ه25ءز6 7191ءان5ع) زوكرام تربرهو اقر ويل : ًافلتخم ًاراسم
 هتسارد ةصاخ «ةيريهامجلا ةفاقثلل هتاليلحتب لوألا رهتشا ذإ
 دقو .(1944) ةيبعشلا تالجملا يف ةيتاذلا ريسلا لوح ةيعجرملا
 نع ًالوؤسم 1949-1954 نم ةدتمملا تاونسلا لالخ «حبصأ
 .يملاعلا يعاذإلا ثبلا ةئيهب «ةيعاذإلا جماربلا مييقت» مسق
 لوح تاساردلا ءارجإ يف تطشن دقو «ةيجراخلا ةرازوب ةطبترملا
 .«©0ةدرابلا برحلا ةرتف يف (0زو6 ه؟ كمع5ءم) اكي رمأ توص

 ةينقتلا ةينالقعلا

 «كش الب ,(1898-1979) زوكرام تربره فوسليفلا ربتعُي

 ثالث روضح فّرَع 1968 ويام /رايأ نأ ةجرد ىلإ «تانيتسلا
 .زوكرامو وامو .سكرام :ةفيثكو ةنمازتم ةقيرطب تاّميِم

 1110771171 الج11017122151071161) دج ولا دعبلا وذ ناسنإلا ف

 51مم 61 12808061, 16 07 مما ءمر» هنو هتاف مانل]هدهم/ةوتلع كرد
 رع مزيس- عمم, اندلتتا لع 1" دج! عصقسل مه نموبز منوع ها ظفتمعت 18 0ءطالاعو 2082(-

 ميمممو لع ههنصعت 180ءطللاكو معاتاع طاطانمةطغوبع 20: 9 (طوعو: 29زن0هأ, 1981).

 .ًايناث ءباتكلا اذه نم يناثلا لصفلا رظنا (6)
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 ىلإ مجرت دقو 1964 ةنس ىلإ ىلوألا هتعبط خيرات دوعي يذلا
 تاعارصلا ىلع ارشابمو ًاريبك ًاريثأت رثأ «1967 ةنس ةيسنرفلا

 ةناقثللا ايلاكيودار: دقت نّمَضت ذإ ءرضعلا .اهفرغ ننلا ةيجولزيدنإلا

 ةيخيراتلا تاليكشتلل هضرعت ىلإ ًٌةفاضإ «نيتيزاوجربلا ةراضحلاو
 نم ءاينروفيلاك ةعماجب ذاتسألا ءزوكرام فده دقل .ةيلامعلا ةقبطلل

 ةنميهلل ةديدجلا لاكشألا نع فشكلا ىلإ باتكلا اذه لالخ

 رامثتساب ًايجيردت هعيوطت متي ملاعل ةينالقعلا رهاظملاف :ةيسايسلا
 يميظنت جذومن ةينالقع مدع اهءارو يفخت ءملعلاو ايجولونكتلا

 ىلع لمعي «ةقيقحلا يف ءوه اميف درفلا ريرحت يعدي «عمتجملل
 دق يتادألا وأ يمادختسإلا لقعلاو «ةينقتلا ةينالقعلاف .هداّبعتسا

 ءيشلا مغانت ىلع لمعي «درفنم دعب يف ركفلاو باطخلا ارصتخا

 عمتجملا» اذهف .دوجولاو ةيهاملاو ءرهاظلاو عقاولاو «هتفيظوو
 يذلا لصفلا نَّمْضَت دقو .دقانلا ركفلا ءاضف ىغلأ دق «دعبلا يدرف

 باطخلا ىلإ تاراشإلا فّتكتت ثيح ««دعبلا ةيدرف ةْغّلل» هصّصخخ

 .ةرهاظ ةيدقن ةَّدِج .يمالعإلا

 مضي يذلا «لقعلا كيتكلايد ءرمياهكروهو ونرودأ فلّؤُم نإ

 ناسنإلا زوكرام باتكو «ةيفاقثلا علسلل يعانصلا جاتنإلا نع ًالصف

 ةسردمل قسانتم كسامتم ركف ىلع ناليِحُي ءدحاولا دعبلا وذ

 مادختسا نم لقتنا عقاول فثكم داقتنا ىلع اهعورشم تسسأ ةيركف

 .ايليلضت اعيوطت دارفألا عيوطَت ىلإ ًاطرفُم ًامادختسا ءايشألا

 ةنس دولوملا) سامرباه نغروج ىناملألا فوسليفلا امأ

 هتيرظن رّوط دقف ءةيدقنلا ةعزنلا هذه ثيِرَو ربتعيو «29
 ملعلاو ةينقتلا :هباتك اهَنِّمَضو ةينقتلا ةينالقعلا لوح ةصاخلا

 (له 7 ءاستونع ءا له ىءامتعم همت (1968) ايجولويديإك

 كلذ لبق سامرباه بتك دقو .زوكرام ىلع درك كلذو «306010816)

 دعبك نالعإلا ايجولويكرأ ءيمومعلا ءاضفلا هباتك «تاونس تسب
 (1ط.: طكووعع مالطا. 000 06 يزا وجربلا عمتجملل يسيسأت
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 صالطافعأا6 مدت للم عراكأم)» ءمتلك 1/1176 02 2 5001616 طمالع ءم156©)

 .(ةنّلّقَعلا» لوح ةقحاّللا هتاحورطأل ىربكلا رواحملا نَّمضَت يذلا

 ىوتسملا ىلع تروفكنارف ةسردم هتأدب يذلا لمعلا نإ
 لوألا ىوتسملا نم ًانأش لقأ ناك نإو ءيجولويسوسلا مث يفسلفلا
 «(ةيطْلَسَتلا ةيصخشلا لوح تاساردلاو ةيريهامجلا ةفاقثلا ةيرظن)
 ىلع زيكرتلاب كلذو .يمومعلا ءاضفلا هفلؤم يف سامرباه هلمكأ دق
 دعب ءءاضفلا اذه عجارت دهش يذلا يخيراتلا راطإلا ا ةداعتسا

 ةياهن يف ارتلجنإ يف «ماعلا يأرلا» لُكَشَت عم ههَوَت فرع نأ
 ءاضفلا نإ .هالت يذلا نرقلا يف اسنرف يف مث ءرشع عباسلا نرقلا
 ءعمتجملاو ةلودلا نيب طُّسَوّتلل ءاضف هنوكب ِمِسّنَي يذلا يمومعلا
 يعامجلا فارتعالا 2 ةسسؤملا ةماعلا تاشقانملاب حمسي

 نيب ةجحلا ىلع مئاقلا لدابتلا ةبوصخو هتوقو لقعلا لئاضفب
 أدبمف .(4://ءا#الناه) ةرينتسملا ءارآلاو راكفألا عراصتو دارفألا

 0007 ماعلا يأرلل ةصرفلا ةحاتإ هنأ ساسأ ىلع موقي نالعإلا
 نيناوق روطت نكل .ةماعلا ةحلصملا صُْخخَت يتلا تايراطجلا ىلع

 لدبتست اهالعج «يفاقثلا جاتنإلا ءاضف ىلإ اهبّرَسَتو «قوسلا
 يعامجلا لصاوتلاو نالعإلا ىلع مئاقلا أدبملا اذه نكمتلا
 سامرباه ىأر دقو .«يأرلا عينصتلا يراجت جذومنب ء(طيطانعأاقا)

 وهو ."عمتجملل ةديدج ةيعاطقإ ةيؤر» ءهامس ام 0 هذه يف

 ليلضت لوح رمياهكروهو ونرودأ تاحورطأ ىنبتي «حرطلا اذهب
 عزني درفلاف .روهمجلا ةئزجتو ءديشحتلاو هداعلاو ماعلا يأرلا

 امأ «ةيلافتحا ةيفاَتُهو ةيفطاع تايكولس اذ اكليشتم نوكب هنآ ىلإ
 ىدرفلا ةلزعب ةموكحم يّقلت فقاوم يف لحي هنإف يمومعلا لاصتالا

 .ةبلوقم اهنوكب ًامئاد ةفوصوم

 دوعص لوح «تروفكنارف ةسردمو زوكرام تااليلحت دعتت مل

 نيب حلاصتلا نإ .يديرجتلا يفسلفلا ىوتسملا «يتادألا لقعلا
 نم يدك .ءملعلاو ( 4/7 ءاسساع) ةرينتسملا ءارآلاو راكفألا

94 



 نكمي ال «ةينقتلا ةينالقعلاب ُحِشَّنَتو ملاعلا فلت ئتلا ةيلوعشلا

 .ةلماك ةينقتو ةيملع ةروث قيقحتب الإ هزوكرام ىري امك ءاهروصت

 اهكلست يتلا ةيتاسسؤملا لاكشألل هليلحت يف سامرباه بهذ دقو

 - ويسوسلا لقحلا نمض ملعلا ةلكشم ديدحت ىلإ «ةنلقعلا ةروريس

 «رمياهكروهو ونرودأ لثم كلذ يف هلثم ءزوكرام ىأر دقو .يسايس

 دوعت نأب اهيلع موكحم ةينقتلاو ملعلل ةيريرحتلا تاناكمإلا لك نأ
 «سامرباه امأ .دايعتسالاو ةنميهلا ماظن جاتنإ ةداعإ ىلع اهلئاضف

 الثمم - يسايس لالحنال ليدب نع ثحبلا ىف هريكفت رمثتسا دقف

 «ةينقتلا اهداعبأ يف لكاشملا رصتخا يذلا ِ لعافلا  ةلودلا يف

 نم جرخملا نُمكَيو .ةينالقع ةقيرطب اهترادإ يف مكحتلا نع ًاثحب
 لاصتالا لاكشأل رابتعالا ةداعإ يف .«ىري امك .قزأملا اذه

 هتعفد دقو .عمتجملا دارفأ لك لمشي يمومع ءاضف نمض ةفلتخملا

 ملعلاو ةينقتلا هفلّوم ريرحت عم تنمازت يتلا «ةيؤرلا هذه

 ىلإ ء(14 1607:1046 ها له داعم همست 06010عف) ايجول ويدي

 لاكشألا تالالدو «ةينروفيلاكلا ةيبالطلا ةكرحلاب مامتهالا

 امك .لعافلا /درفلا ةيلالقتسا ءانب ةداعإل اهب تذخأ يتلا ةيلاصتالا

 تاكرحب «ةيحيمْلَت ةقيرطب ول .يمومعلا ءاضفلا هباتك يف متها
 .تقولا كلذ يف اعساو اراشتنا تفرع يتلا ةيكيرمألا نيكلهتسملا

 و

 نولْلَهْملاو نوطْخاَسلا

 لدجلا تّعبط تاعوضوم ةثالث ةبلغب تانيتسلا ةيادبو تانيسمخلا ترّيمَت

 دقو .نييكيرمألا باتكلا ضعبل ًازراب ًاروضح تفرعو «كاذنآ مئاقلا

 «ةيريهامجلا ةفاقثلاو «ةيفاقثلا ةعانصلا :يف عيضاوملا هذه تلثمت

 (101عطأ دلانودكام تياو ءالؤه نم زرب دقو .يريهامجلا عمتجملاو

 (طةهصنءعا لاب لاينادو (5081:0 5طنأ5) سليش دراودإ «384362012310)

 وكيإ وتربمأ يلاطيإلا ةيئايميسلا ملاع باتك ناونع صّخل دقو .861)
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 (4ممءمأاز 11 ءاماءوبملا) نوللهملاو نوطخاسلا .(101مطوقام 2ع0)

 ءاهيديؤمو ةيريهامجلا ةفاقثلا ىتوانم نيب لصفَي يذلا فالخلا .(1964)

 نيذلا كئلوأ مه نوطخاسلاف .هتاناهر طيسبت ىلع تلمع ةقيرطب ناك نإو
 امأ .ةيطارقميدلاو ةفاقثلا ددهت ةمزأ ةديدجلا ةرهاظلا هذه يف نوري
 ثيحب «ةيهيفرتلا ةفاقثلا ةطَرْفَمَدِب اورشبتس بتساو اوحرف نيذلا مهف .نوللهملا
 .«نييالملا» لوانتم يف تحبصأ

 «تحنب «ماغدإلا ةغيص مادختساب «ماق «قباسلا يكستورتلا «دلانودكامف
 ةفاقثلا :ةديدج تاحلطصمو .(20161718) ةيراتيلوربلا ةفاقثلا ةرابع

 ةفاقثلا دقنل (3 فهلا ةطسوتملا ةفاقثلاو .( 34 ه5504/1) ةيريهامجلا

 نمكي اهنم صالخلا نأأ ًاربتعم ٠ :اهحليؤل ناقل «هيفتتلا»و ةيريهامجلا
 فاللخ ىلع ,ىأر دقف سليش دراودإ امأ . '”'يبدألا قوذلاب عافترالا يف

 اذه نع جتن دقو .مدقتلل نامض وه ةديدجلا ةفاقثلا هذه ةدالو نأ .كلذ
 نإو «ةددعتملا تاحورطألا همساقتت ةفاقثلل يثالث روصت روهظ .لدجلا

 ,ةيقالخألاو ةيفاقثلاو ةيلامجلا ريياعملل هضارعتسا دنع «سليش .!زّيم دقو
 ىلوألاف .ةّّطَفلا ةفاقثلاو «ةئيدرلا ةفاقثلاو «ةيقارلا وأ ةقوفتملا ةفاقثلا نيب
 ةقدو قمعو ءاهلوانتت يتلا لكاشملا ةيمهأو ءاهتاعوضوم ةيّدجب فرعت
 امأ .سيساحألا ىنغو عونت نع ريبعتلا يف اهتقاّذَحو ءاهتجلاعم ةيجهنمو
 «ةصاخلا اهراكفأ كلمت يهف .ديلقتلل ًاعوزن رثكأو «ًاعادبإ لقأ يهف ةيناثلا
 ةيقارلا ةفاقثلا ًاضيأ يحوتست اهنكلو «ةيقيسوملا ايديموكلا لثم
 رققب زيمتت يتلا كلت يع «ةظفلا ةفاقثلا نإف .ًاريخأو .اهتاعوضوم

 .يعادبإلا قلخلا نم ليلقلا ثيح .يزمرلا اهنومضم

 د ل 1 ا
 ثودح ىلإ ريشي سليش نإف «نييرخألا نيتفاقثلل ةلئاهلا تاقفدتلا ريثأت
 ضوقت مل ةَطَفلا ةفاقثلا نأو «ةثالثلا تايوتسملا نيب لصاوتم جزامت

 هذه نإف «كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛ةيقارلا ةفاقثلا ملاع تازكترم
 «لصاوت» اهعمو ءمويدعب ًاموي اهوديؤمو اهعابتأ رثكي ةريخألا

 ]وبا وطا 142ءطوصملل: «خ '1طعمزال أ 5 ©تلاطسعر» مازن عى (1 ءاطاحنقتال ()

 ]ووج), جمل «6دااطتتع لع 1مهقوعر» 2109616, 20. 3 (1953).
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 امب ءاهءاطع ةيبرغلا ةفاقثلا يف مدقألا ةعامجلا ء[ايلعلا ايسنجلتنإلا]

 .©6”(ةلصاوتم ةيفرعم تاثوروم نم هكلمت
 يف يفخي .«سليش للهملاو «دلانودكام مئاشتملا نيب راد يذلا لدجلا نإ

 .نيلجرلا نيب يئانثلا باطقتسالا هيلع هاّظغ «قمعأ ًافالخ رمألا ةقيقح

 عمتجملاب ًاقيثو ًاطابترا ةطبترم ةيريهامجلا ةفاقثلا لوح تاشقانملاف
 عمتجم ةياهن ينعي هنأ ةيليلهتلا ةيؤرلا باحصأ ىري يذلا «يريهامجلا

 مولعلا يف صصختملا سليش نكل .ةيقبطلا تاعارصلاو تاقبطلا

 عمتجملا ةعيبط لوح لدجلاب هتاحورطأ تطبترا يذلا «ةيسايسلا
 ءاهومنو اهتيهافرو ةيبرغلا ةيعانصلا ةيطارقميدلاب ًالثمم «يريهامجلا

 ةياهن ةلأسم ىلإ «تانيعبسلا لالخ «لدجلا ًالقان هتاحورطأ نم عّسَو

 ,©0هنيمزتلملا نيفقثملا لوفأو تايجولويديإلا

 ةياهن لوح يريكفتلا ىحنملا اذه يف نيب ًاتابث رهظأ نم رثكأ نإف كلذ عم

 يذلا لئاوألا نم وهف .لاب لايناد يجولويسوسلا وه «؛تايجولويديإلا

 ىتلا كلت لثم «ةرتفلا كلتل ةيلاكيدارلا تاداقتنالا ضيوقت ىلع اولمع

 تاعانقلا «تابشلا ةلخرم ءادثأ ءهعما مساقت يذلا «دلاتودكام اهاننت
 :تاداقتنالا هذه مكحت يتلا ةنّيبلا تاضقانتلا لاب زربأ دقو .ةيكستورتلا

 عمتجملاو ةفاقثلا تايّلَجَت ةنادإ ىلإ اهعوزن دجن «ةيحان نمف

 ىف «نوربجم اهب نيلئاقلا نأ دجن «ةيناث ةيحان نمو «نييريهامجلا

 لدعلا ىلع تس وشعبي يذلا ءاظيلا نيفين ينتس كلذو,:ةسراعملا
 لاب لايناد ددرتي مل «1962 ةنس لولحبو .ةيفاقثلا ةعانصلا هذه ةحلصمل

 ةياهن :احضاو اناونع لمح يذلا هباتك يف ايجولويديإلا يعن يف
 دقعلا ةياهن لبق ءقلطأ دقو .(4 قرنفل ه] 10 ماههرن) ايج رلويديإلا

 «يعانصلا دعب ام عمتجملا» حلطصم «تانيتسلا نم ريخألا

 ىلع سسؤم ديدج عمتجم داليم ىلع ليلدتلل 601غ 2056101151611©)

 ةيلوألا ةداملا امهرابتعاب ءتامولعملا ةعانصو ةيكذلا تايجولونكتلا

 8لجدتمعل ذطتلك, «(11255 5هععاز ههل 15 نناطبقعر» 2هعلومأاك, 701. 89, ض0. (8)

.(1960) 2 

 ظلصدمل ذطتلقر 77:6 1»1ءا|ءءايمأك هنن 1ع طولمعم», هج 017ج ظطكووربد, آ115 (9)

 5ءاععاعل 5دمعروز 1 (نطتعقمم, آآ: المنا ءقوأاإ]ل 01 0طلنعت مم 5:عوؤر [1972]).
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 هولا: امان

 ةيناسللا ةيرظنلا
 تاصصخت ىلإ ةيناسللا ةيسردملا تايضرف ةيوينبلا تعّسَو

 «بدألاو «خيراتلاو ءايجولوبورثنألا) ةيناسنإلا مولعلا نم ىرخأ
 .(يسفنلا ليلحتلاو

 (2عملتمهم4 4ع ريسوس ود دنانيدرفل ةثالثلا ةينسلألا سوردف

 ء1911و 1906 نيب ءاهمدق ىتلا (1857-1913) 5ةن55ا5©)

 .ةيرظنلا هذه تايجهنمل ةسسؤملا ئدابملا ربتْعُت «فينج ةعماجب
 ««ةيعامتجا ةسسؤم» ةغللا نأ يرسيوسلا ةينسلألا ملاع ربتعا دقف
 ءةيعامتجا ةسسؤم اهنوكل «ةغللاف .ًايدرف ًالعف مالكلا ربتعا امنيب
 دعبلا لثمت ذإ ؛راكفألا نع ريبعتلل تامالعلا نم مظنُم قَسَن يه
 اذه دعاوق ةسارد يف ةينسلألا ملاع ةفيظو لثمتتو .مالكلل يور
 مالكلا ةيلباق نإ .ىنعملا جاتنإ يف اهرامثتساو مظنملا قسنلا
 قلعتي رمألا نأ كلذ ؛ًانكمم ًارمأ هيليلحت لعجت ؛ةئزجتلل
 قلخو لمعلا نم ةغللا نُكَمُت يتلا تاقورفلاو ءداضتلا جارختساب
 .ةلالدلا

 يكحملا ءاوس) تاغللا لمشي ماع ملعب ريسوس ود ملح دقل
 لوقي بتك دقو .ةيعامتجالا تامالعلا لكو .(يكحملا ريغ وأ اهنم
 : (حمارس» لع اطاهيتكاةوادلع عم ةماعلا ةينسلألا ىف سورد ىف

 ةايحلا راطإ يف تامالعلا ةايح سردي ملع روت نكحنأ
 ةيئايميسلا وأ تامالعلا ملع هيلع قلطنس [...1 ةيعامتجالا
 ذإ .(ةمالع ىنعمب 2544100 ينانويلا لصألا نم) (010810::54
 .«اهترادإ يف مكحتت يتلا نيناوقلاو «تامالعلا ةيهام ىلع انفّرعتس

 -1915) (عهاوه0 8ةطع5) تراب نالور رّدّقلا راتخا دقو
 رصانع» ناونعب هل نايب  لاقم يفف .يدحتلا اذه عفرل 0
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 ' نّمْضَت « 00721711411005 ةلجم يف 1964 ةنس رهظ «(«ةيجولويميس

 مدجلا هنأب تامالعلا ملع فَّرَع ءعورشملا اذهل ىربكلا رواحملا

 ضغب «تامالعلا ةموظنم لك نم هتسارد عوضوم لكشتيا» يذلا

 «تاءاميالاو تاكرحلاو ءروصلا :اهدودحو اهتيهام نع رظنلا

 نقلا :تايهاملا هذه تادقعت لثبتو. ءايفألاو..:ةيحتلا تاوضألاو

 ىرحألاب «تايدهشملاو .تالوكوتوربلاو ءسوقطلا يف اهدجن
 ميظنتب تراب ماق دقو .«ريدقت لقأ ىلع «ةيلالد ةمظنأ وأ ««ًانسلألا

 ىلع قيبطتلل ةلباق اهنأ ىأرو .عورشملا اذهل ةيروحملا رصانعلا

 (1 :باوبأ ةعبرأ نمض ءاهراكفأ اهيحوتست مولعلا لكو ةينسلألا
 ةيسكارفلاو قيشلا 6 :لولدحتلاو كانتا 6 ؛مالكلاو ةقنلا
 .نيِمْضََتلاو نييْعّتلا (4 ؟ةيريبعتلا

 دنع 00 تايئانثلا هذه نم نيتيئانث ةيلِعاق ترهظ دقو

 لادلا :امه .(يمالعإلا باطخلا) مالعإلا لئاسو باطخ ةسارد
2 

 قم اهطنم امس :لثمت ةغّللا نإ .نيمضتلاو نييعتلاو لولدملاو

 :حضاو رهاظ لوألا :نيدغعب ىلع ليحت ةمالع لكو ءتامالعلا

 نيبو .لولدملا :هلماح وهف «قباسلا ىف نمضتُم «ىناثلاو ؛لاَّدلا
 دقف «نيمضتلاو نييعتلا امأ .(ىنعملا) ةلالدلا رم نفقا نيذه

 «ةيناوتيللا لوصألا يذ «ةينسلألا ملاع فرط نم امهتبراقم تّمت

 -1917) (فاوتئلهم-لانانعم ©ءص85) ساميرغ نايلوج سادريغلأ

 تضرف دقو .«يروطسألاو ىلمعلا» :نيفلتخم نيحلطصمب (2

 ةجَهْنَمو رصح ىلإ ةيوينبلا تعس امدنع ةصاخ ءاهسفن ةبراقملا هذه
 مالكلا وأ ىلوألا هتغيص يف مالكلا ىَّدعتت يتلا رهاوظلا لك

 يناثلا ىوتسملاب رمت ايجولويديإلا لاكشأ لك نإ ."2"طيسبلا
 ءنراتع هينا لاقسو ربتعي يذلا ءنيمضتلا يأ «مالكلل

 ظهاوتجلدك 1هلتعم .0ةءاسصقك, 50712111 و/6  ى1انعءانصمأع, هع ءم 0ع (10)

 م6 ه0ع, اههودع ءأ اهصقدمع (طوممك: 1815010556, 1966).
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 ىلإ تايناسللا نم

 ةيوينبلا ايجولوبورشنألا
 ايجولوبورثنألا هباتك ىف 0131106 51181155-1.691 سوارتس ىفيل دولك ضرع
 دعب «هتيجهنم (1 9؟73 وو 16 واب هاا ل©) ةيوينبلا
 (ىسيءادل هد لة اهل»ءد ةَبارّقلل ةيلوألا ىنبلا هتحورطأ يف اهبّرج نأ

 ًارود ةيؤرلا هذه تبعل دقو .1949 ةنس اهمّدق يتلا 4ع أه مهب
 نإ .ىرخأ ةيسارد نيدايم يف هب ذخألاو يناسللا جذومنلا ةرهش يف يروم
 مغرلابو .ناسّللا لاكشأ نم ًالكش ريطاسألاب متهي يجولوبورثنألا ليلحتلا
 يف اهراصتخا نكمي هنأ الإ ءاهتايعجرم فالتخاو ريطاسألا ددعت نم
 ريطاسألا نأ كلذ .ةلماشلا ةّينؤكلا ىنبلا كلف يف اهلك رودت تاعيونت
 تادحولا) «تامينوفلا» لثم كلذ يف اهلثم اريطاسألا»و .ةصاخلا
 دنع الإ ةلالد يأ كلمت ال «ةتماص مأ ة ةيتوص تناك ءاوس «(ةغلل ةيلوألا

 ءوحنلا هبشي ام لكشت يتلا «ةيبيكرتلا دعاوقلا هذه .(اهعيمجت) اهبيكرت
 فشكلل .رهاظلا يمالكلا ءزجلاب ءافتكالا نم دعبأ باهذلا ةيناكمإ حيتت
 اذه .ةروطسألا هذه «ةلالد» نولكشي نيذلا قطنملاو .تاقالعلا نع
 ةلأسم ةجلاعم نم ًاضيأ نكمي «تاقالعلا ىوتسم حيضوت ىلع زيكرتلا
 تاكبش» ىلا لوحتت يتلا ةبارقلا تاقالع وأ ءةيمطؤطلا قاسنألا
 .لئاسرلا لدابتو لقن حيتت ز زومر يأ .«لاصتا
 نامور هعمج يذلا مساحلا ءاقللا ةيمهأب سوارتس يفيل فرتعا دقل
 ىف .1942 ةنس 1896-1842(2) (1جهرصقم 12106502) نوسبكاج
 ربتعيو .كانه اهاضق يتلا ىفنملا ةرتف لالخ هيلع ْذمُلَتَت ثيح ؛كرويوين
 «ةينب» حلطصم مدختسا نم لوأ «يسورلا لصألا وذ ء.نوسبكاج
 يوكستبورتو (122ءعالواكإ) يكسفسر اك نييسورلا هينطاوم عم كارتشالاب
 ةنس غاربب نييفالسلا ةفسالفلا رمتؤم لالخ كلذو (17011ا5اكهال)
 ال قسن نع ةرابع ةغّللاف .(«قسن» حلطصمب ريسوس ود ىفتكا) 09
 يزكرملا أدبملا اذهل نوسبكاج مارتحا نإ :صاخلا هماظنل الإ مكتحي
 نإ .ةغللا لمع دعاوق ميظنتو فاشتكا نم هنكم يذلا وه ٠ «لصأتملا تباثلا
 . ددحي :فئاظو ٌّتس يدؤتو ةيسيسأت رصانع ةتس نمضتت لاصتا يأ ةينئب
 هذه) (©02811976) ةينوكلا ةفيظولا يقلتملاو ؛ ةيريبعتلا ةفيظولا لسرملا
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 هرابتعاب مالكلا ةفيظو :ةيوُشَح ةقيرطب الإ اهديدحت نكمي ال ةيفيظولا
 لك عمجت) ةيرعشلا ةفيظولا ؛ةلاسرلا ؛(يقلتملا ىلإ ًاهجوم ًامالك
 «لصاوتلا ؛ةيعجرملا ةفيظولا قايسلا ددحي ؛(ىربكلا ةيغالبلا لاكشألا

 يقلتملا نأ نم دكأتلا ىلإ ىعست يتلا «(68811هان) ةعباتملا ةفيظو لمشيو
 اميملا ةفيظؤلاب عدمت رهو «ةرفيشلا ؟عامتتسالا باتي لاؤاام
 هرابتعاب مالكلاب متهت يتلا «ةيوغل ءارواملا» (816:ةلنهعانندانوتع) ةيوغل

 سفن نامدختسي امهنأ نم دكأتلا يقلتملاو لسرملل ةفيظولا هذه حيتت) ًائيش
 ."!'(وحنلا سفنو مجعملا

 ةيضايرلا ةيرظنلا لوح نوسبكاج هثدحتسا يذلا لاصتالا جذومن روحمتي

 «ةرفيشلا ميهافمل ةيفشكلا ةميقلا ميمعت ىلع لمع ذإ .'*”تامولعملل
 ىلع حرتقاو «ةمولعملاو ةلاسرلاو «شيوشتلاو ءريفشتلا كفو «ريفشتلاو
 .ةبارقلا ماظن ةءارقل ةكبشلا هذه سفن قيبطت ايجولوبورثنألا

 يملعلا عباطلا تيبثت ىلإ فداهلا هعورشمل ةعباتمو «تانيعبسلا ةيادب يف
 يف نيصصختملا تافاشتكا نم هراكفأ نم ريثكلا ىحوتسا ءايجولويميسلل

 ةقلعتملا ةديدجلا نيناوقلا فاشكتسا اونلعأ نيذلا «ةيئزجلا ايجولويبلا

 ةيرظن ًاضيأ مه نيرمثتسم «ةيثارولا تانيجلا ىلع ًادامتعا «ةثارولاب
 «ةرفيشلاو ««جمانربلاك» تاحلطصمب «ينيجلا ثاريملا حرشل تامولعملا

 تاهباشت دوجوب لوقلا ىلإ يسورلا ةينسلألا ملاع بهذ دقو .ةمولعملاو

 ةرفيشلا نيب يأ «تامولعملل نيماظنلا نيذه نيب ةديدع ةيوينب (تاعطاقت)
 نمض «لقنت ىتلا ةيئايميكلا ةلاسرلا نيبو «ةيوغللا ةرفيشلاو ةيثارولا
 عبتت «نيتلاحلا يفف .ةيوغللا ةلاسرلاو ««ةايحلا رماوأ» ةيلخلا ةسدنه

 نكمي امك ؛ريفشتلا كفو ريفشتلا نيب عقي اينمز ًاَيَطَح ًاراَسَم ةلاسرلا

 ىلإ «ةيئايميكلا ةدعاقلا وأ تامينوفلا ءرصانعلا نيب تاقالعلا راصتخا

 .ةيئانثلا تاضراعتلا نم ماظن

 18 هددقمس 1دلعمطومدر ظددعتك 46 ]1 عالاكااوالع عما 6»هلع (ةتتك: ظلتاتمدع لع (11)
 ةلتسانتاب 1963), 2 ه5.

 .ًالوأ ءباتكلا اذه نم ثلاثلا لصفلا رظنا (12)
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 ةيروحم راهظإ ىلع زيكرتلا اذه نإ .نييعتلا يأ «لوألا ىوتسملاب
 يتلا ةفاسملا ىلإ ريشي «ةرهاظلا ريغ قاسنألاو «نيمضتلاو لادلا
 ليلحتلاو «ةلالدلا فيصوت يف يئايميسلا عورشملا نيب لصفت

 .«رهاظلا ىوتحملل» يفيظولا

 هباتك يف .1957 ةنس نم ًءادتبا «تراب هنف كيف
 «نالعإلا روطت» ةيمهأ ىلإ ء(ةكردا]هامهذء5) (ريطاسأ) تايجولوثيم

 بناج ىلإ «ةيحيضوتلا موسرلاو .«ةعاذإلاو «ىربكلا فحصلاو
 (يعامتجالا روهظلا سوقط) ةيلاصتالا سوقطلا نم ةريبك ةعومجم
 نم ًاحاحلإ رثكأ يجولويميس ملع ءانب ىلإ ةجاحلا لعجت [يتلا]
 ةروطسألا») باتكلا اذه نم يرظنلا ءزجلا يفف .«ىضم تقو يأ
 سرذدَت ةيجولويميس ةيرظنل ىلوألا هتاروصت تنئان مَّدق .((ًارضاح

 .يريهامجلا لاصتالا يق لج امك .؛«ةرصاعملا ريطاسألا»
 لمع قرط ت تراب لّلح دقل .ينيمضت مالك ىلع ليحي هنأ رابتعاب

 :ةفاحصلا ىف ةقرفتم اهرشنو ةيجولويديإلا هتاعابتتساو نيمضتلا

 (آ6 «قرزألا ليلدلا» .(6 الثودهم لع 6ةنطو) 'وبراج هجو»
 ء(آ2 81و ءا1 م ©مقص) (ةليدجلا ناورتس» 6106 ط]ا0©)

 .(آ1«هدمعمهمطنع لع !'هططغ طاء226) «رايب سقلا ايفارغونوكيإ»

 ةبسنلاب «باتكلا اذه لْثَم دقل .باتكلا اذه يف رهظت نأ لبق
 حضوأ ذإ ؛ًايقيبطت ًالكش ةيئايميسلا ءاطعإل ةلواحم لوأ ؛ترابل
 «ةيوناث مّيِق ريرمتل .يداعلا مالكلا ىلإ دنتست ةروطسألا نأ كنك
 تاملسم /تايهيدب» وأ ««ةيعيبط» ًارومأ اهناسعاب «ةيليفطو

 :«شوحولا نم ًاعون» هل اودّب نيذلا كئلوأ زّيمت مّيِق اهنإ .«ةيتايح
 .«ةريغصلا ةيزاوجربلا»

 ةيسنرفلا ةسردملا

 (06هانع لهو يريهامجلا لاصتالا تاسارد زكرم ءاشنإ مت

 21960 ةنس 610065 ع5 همدطتستت7 160210905 0ع 123556: 08( 1815)
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 يذلا ءزكرملا اذه دّعُيو .ايلعلا تاساردلل ةيقيبطتلا ةسردملا نمض

 (©665:865 نامديرف جروج يجولويسوسلا نم ةردابمب هسيسأت مت

 ءاسنرف يف «ةداج ةلواحم لوأ :«(1902-1978) 181 ةلسصهس)

 زكرت دقو .لاصتالا لوح روحمتت ةيثحب ةيلاكشإو ةئيب ليكشتل

 لاصتالاو عيتجملا نيب ةيلكلا تاقاللعلا» ليلحت يف هجمانرب

 ركرملا اذخا اهك :ةيفيظو :اجامدتا ةهتعا قلنا <راعغات «يريهامجلا

 يسنرفلا يثحبلا طاشنلا نيب لصفت ىتلا ةَّوُهْلا مْدَر هقتاع ىلع

 ليلحتلا هيلع رطيسي يفرعم لقح يف .«يكيرمألا يثحبلا طاشنلاو

 لخادت ىلع ةسسؤم ةيؤر نادقف نم يناعيو «يكيرمألا يفيظولا
 .تاصصختلا

 ناروم راغدإ نم لك .«نامديرف جروج لوح عمتجا دقو

 نأ رابتعا ىلع «مهدويج نلماحتتل «تراب نالورو (50عدع 3[هءتص)

 ةيجهنم ةبراَقَم كلميو فاس :ايفرمتا الكس لامي :مهتم داو لك

 «تراب وه «ةيوينبلا ةكرحلا ىلإ يمتني يذلا ديحولا نأ الإ .ةصاخ

 رهاوظلل يزمرلا عضولا لوح ةيثحب ةعومجم طيشنتب متها ذإ

 يملع ريوطتل» يثحبلا هعورشم ةلصاوم عم نمازتلاب «ةيفاقثلا
 هتاسارد نإف «نامديرف امأ .«ةيئايميسلا نم ىحوتسم ةفاقثلل ىقيقح

 ةيدقتلا ةراضخلا تالكشي قلوب هتلعج دق «ةينقتلاو لمعلا لوح
 كالهتسالاو جاتنإلا :ةيزكرم ةيمهأ «ةيريهامجلا اهرهاوظ»و
 ةركف روهظ ؛مالعإلا لئاسول ةيريهامجلا ةعباتملا ؛يريهامجلا

 «ةعومجملا ثلاث امأ .هيفرتلا ميمعت ؛لمعلا ريغل صصخملا تقولا

 :هتافلؤم ربع «لخدأ دقف 1921(«2 ةنس دولوملا) ناروم راغدإ

 (1.68 01714704 هال 1110771716 110ج 17:417©) ليختملا ناسنإلا وأ امنيسلا

 (1.: 858711 214 رصعلا حورو (1957) (ةصد 51ه75) موجنلا .(1956)

 ةعانصلا موهفم ةيسنرفلا ةيثحبلا تايعجرملا ىلإ .(1962) ءمسمو)

 زّيَحلا عوضوم ثحبلاب اولوانت نيذلا لئاوألا نم وهف .ةيفاقثلا

 ةفاقثلا يف مالعإلا لئاسو هلغشت تحبصأ يذلا ريبكلا
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 يتلا مّيِقلا لوح ةيدقن تالؤاست حرط ىلإ اوعسو «ةرصاعملا
 لاصتالا تاسارد زكرم نمض هئاحبأف .ةديدجلا ةفاقثلا هذه اهلمحت
 امب ثّدَحلاب متهت يتلا «رضاحلا ايجولويسوسك١ ددحتت يريهامجلا
 تايصخش زكرملا كلف ىف تراد دقو .يجولويسوس فشاك وه
 نايتسيرك .(3نل12 1,150608) افيتسرك ايلوج لثم «ةديدع
 ناروم تيلويف ءزلوم ماهاربأ .(0طرظوانهس 2062) زتام
 رايب ء(مهلرؤ ©1!نءاععصدقم») نامسكولغ ي ردنأ .101(2ءانع 3[هدتص)

 ىتيرغ لوج .,(طزعجع 1165م !-ط2هءانعا1ع) لايرود ونيرف

 .ساميرغ .ج .أ .(8اذو60 1/6:00) نوريف ويزيلإ ء(قناه5 ©تناتن)
 ناريد كاج لثم «ةينالعإلا ةعانصلاب نيمتهم نيثحاب ىلإ ةفاضإ
 سَرَد يذلا 2 (0601عع5و 8غملط0ا1) ونينب جروجو (]3ءوانع5 آ011220)

 ةلجم ربتعتو .عادبولا ةمدخ يف ةيغالبلا ةلأالا رامثتسا قئارط
 لضفملا ىقتلملا .«1961 ةنس تسسأت يتلسا 5
 .مهراكفأ نع ريبعتلل ءالؤهل

 ءايلاطيإب وناليمب هباشم زكرم سيسأت مت «ةرتفلا سفن لالخ
 نع ةلقتسم ةسسؤم نع ةرابع وهو .يليميج .أ دهعم مسا لمح
 ةرطيس ىلع ةيبرغلا ةيبوروألا لعفلا ةَدَرِب اهروهظ طبترا «ةعماجلا

 بهذ دقو .مالعإلا لئاسو ايجولويسوسل ةيكيرمألا ةيؤرلا
 مهتارامثتسا يف نييسنرفلا نييئايميسلا مهئالمز نم دعبأ نويلاطيإلا
 رهاوظ لوح ةمئاد ةقّمعم تاسارد ءارجال اومظتنا ثيح ء«ةيثحبلا
 يذلا نييسساسألا نيلعافلا نمو .ةيريهامجلا ةفاقثلاو لاصتالا

 وتربمأ لامعأ دجن «يلاطيإلا يئايميسلا ثحبلا اوَنْغَأ
 وكنارف  نايج «.(23010 7م2866121) يرباف ولوابو ءوكيإ

 ىتيساك وكسيشنرفو «(1:2000-010 86[اانظ]) ينيتتب

 1 .مهثدحأ وهو ا( 0 هقعات)

 ةضوملا ماظن ناونع لمح بانك 21967 ةعس“ «كواب رشن
 تاللجم لوح ةيقيبطتلا هثاحبأ هنِّمَض ء(16 ىربداة»تء 6 ]© 72046)
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 فرتعا امك «ةنرم ريغ ةيجولويميس ةيليلحت ةكبش ًامدختسم «ءايزألا
 ةفاقثلا (تاريبعت) تايلجتب تراب مامتها نكل .ًاقحال كلذب

ديدجت يف هتبغر يف اهرهظأ يتلا ةفاثكلا سفنب نكي مل ةيريهامجلا
 

 ريغ 01980 ةنس لحر يذلا «تراب ةايح ءانثأو .يبدألا دقنلا جهانم

 تناك ىلوألا .نيتّرم هامسم (©14145©8) و يا وع

 ةلخادتم تاساردلا زكرمب فرعي حبصأ ثيح «1974 ةنس

 (0مات# ةيئايميسلا ءايجولوبرثنألا ءايجولويسوسلا ءتاصصختلا

 0” ةاسلعد عه صكلن دهن ماتسةتكعور 50ء1م1هوتع, ةصاطعغم م01 عتعر 5621010 عنع)

 «1979 ةنس «حبصأف هتيمست تديعأ «ةيناثلا ةرملا يفو .(081545)

 ءايجولويسوسلا ءتاصصختلا ةلخادتم تاساردلا زكرم

 (تعمامع ل” ةاتلعد ضدصعلندماتسةتعور ةيسايسلاو ءايجولوبرثتنالا

 تفتخا ثيح « 5001010 عع, ةصاطغمموأه عأعر مهمات وسدع) (02815مط)

 .اهناكم ةسايسلا لتحتل ةيئايميسلا

 ناروم راغدإل ةيثحبلا تاساردلا تذخأ «تانيعبسلا ةيادب عم

 قاسنألا ةيرظنو ءاقيطينربيسلا ىلع زيكرتلا ىلإ «رثكأف رثكأ ءعزْنَت

 ثحب اقيرف رهظ ءاهسفن تاونسلا لالخو .ةيكاردإلا مولعلاو

 .يسيسأتلا عورشملل ىلوألا ةيؤرلا نمض ةيثحبلا امهتيلاكشإ عقوُمتَت

 يناثلا داقو «نامديرف جروج لوألا قيرفلا ىلع فرشأ دقو

 ةنس هليحر لبق «هتاليلحتو هتاسارد تفرع يذلا زتام نايتسيرك

 .نييملاع ةرهشو ًاراشتنا «مليفلا ةيرظن راطإ يف .3

 عمتجملا :(1931-1994) (©:نرن 2ءطو50) روبيد يغ باتك لّْممُي

 دقنلا ةّمق «1967 ةنس روشنملا «(12.8 501616 كي ؟معءامعاع) ىدهشملا
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 ترشتنا ىتلا .1957 ةنس «(51612ه00مهنك(©) ةيناعضولا ةيملاعلا ةكرحلا
 يف ًاريبك ًانايلغ شيعت تناك يتلا ةيعماجلا اهزكارمو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ تلصوو ءايلاطيإو ءايناطيربو ءايناملأو ءاسنرف يف
 - ًادقن تدهش ىتلا ةرتفلا يهو ,«1968 ويام /رايأ لالخو .ةرتفلا كلت
 دحأ روبيد ادغ ؛يمالعإلا ماظنلل _ بسحف باطخلاب ال لسفلاب
 نم تافطتقم ةعبرأ انه درونو .ةيجاجتحالا ةكرحلل ةزرابلا تايصخشلا
 :(59و 57 .5 .4 ماقرألا) يرْئاَعَّشلا باتكلا اذه
 تايلجت وه لب ءروصلا نم ةعومجم سيل ضارعتسالا وأ دهشمتلا *
 .روصلا رامثتساب دَهْشَمَتَت .صاخشألا نيب ةيعامتجا تاقالعل
 «ةروصلا ملاوع نم ةريبك تاعرج هرابتعاب همهف نكمي ال دهشمتلا نإ *#
 ةيؤر ءىرحألاب وه لب ءروصلل يريهامجلا ثبلا تاينقتل ةلصحم وأ
 .ًايدام ققحتت نأ دعب ةيلمع ةيؤر ىلإ تلوحت 0177 ءاش م مكنش نان ملاعلل
 .ةيعوضوملا ةفص اهسفن ىلع غبست نأ تعاطتسا ملاعلل ةيؤر هنإ
 ةيلغلا لالخ نم طقف «هترطيسل نّكَمُي ال دهشمتلل دلَوُملا عمتجملا نإ *
 هرابتعاب هترطيس طّسبي نأ لب «ةيمانلا ريغ قطانملا ىلع ةيداصتقالا
 كلذ نم رثكأ لب .ةيضارعتسا ةقيرطب ثيدحلا عمتجملا اهازغ دق ءاهنع ةبئاغ ةيداملا تايلوألا تلاز ام يتلا تاءاضفلاف .ًايضارعتسا ًاعمتجم
 .يعامتجالا اهئاضف ىلإ يضارعتسالا عمتجملا ذفنو الإ ةراق قبت مل ذإ
 ثيح «هتاءاضف لك ىلع رطيسي هنإ .ثيدحلا عمتجملا ىلع «ةيضارعتسالا ءاَهْلإلا ةسايس دامتعاب ءايملاع رطيس دق يلاذتُبالا هجوتلا نإ *
 راودألا ددعتب ًاعداخ ًاعابطنا يطعي علسلل يِخْلَبلا كالهتسالا نأ رهظي
 لكشلا ىقبت يتلا  ةلئاعلاو نيدلا اياقب نإ .ءايشألا نيب رايتخالا ةيناكمإو
 - هب موقت يذلا يقالخألا رهقلا يلاتلابو :ةقيطلا ةطلس رهاظمل نربألا
 الإ رمألا ةقيقح يف لثمي ال ثدحتسملا ملاعلا اذه ؛ملاعلا اذهب عتمتلا ىلع ىحاحلإلا ديكأتلاب ًابوحصم ًادحاو ًائيش اهرابتعاب اهيلإ رظنلا نكمي
 ىهو «ةدحاو ةقيقح سكعي رمألا اذه نإ .ءيشلا سفن نالثمي امهرابتعاب ءصلاخلا يضارعتسالا درمّتلا قاحلإ نكمي ؛دوجوم وه امب ىطاّبِتْغالا لوبّقلا بناج ىلإف .ةيرْهَّقلا اهصئاصخب اهلخادب ظفتحت «ةبذاك ةعتم
 اهيف تدجو يتلا ةظحللا نم ًءادتبا ءةعلس ادغ دق اضرلا مدع ىتح هنأ
 .اهجاتنإ عيسوت ىلع ةرداق اهسفن ةيداصتقاالا ةرفولا
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 ىعامتجالا جاتنإلا ةداعإو ةلودلل ةيجولويديإلا ةدعلا

 «ةيسكراملل ةسسؤملا صوصنلا ةءارق ةداعإ ةلأسم لح

 ريسوتلأ سيول فوسليفلا ربتعيو .ةيوينبلل ةيزكرملا تاهجوَّتلا ىدحإ

 هجوتلا اذه تايصخش زربأ (1918-1990) (آمانتو خا طابووءم)

 ةنئاكلا ايلعلا ةسردملاب ًاذاتسأ ريسوتلأ لمع .ًاروضح اهرثكأو

 ةنس ءرشن دقو .سيرابب (ةسماخلا ةرئادلا) تامر ملوأ عاش

 عم كارتشالاب ء(11» اء همام لاملا سأر ةءارق باتك ؛«5

 « (طاعم»ع 7/12عطعتءإل) يرشام رايب تمض «.هتذمالت نم ةعومجم

 (]36ون65 رايسنور كاجو «(811ءدصع 8211682) رابيلاب نايتإو

 اذه لَكَش دقو .(180هععم 85:10 يلباتسإ ىجورو 222046)

 ةعومجملا هتهَّجو يذلا ىلاكيدارلا دقنلل قالطنا ةطقن باتكلا

 .ةيسكراملل ةخوسمملا ىؤرلا لكو «؛ةسسؤملا :ةيسكراملا صوصنلل

 يدوراغ يجور ربتعي يتلا ««ةيناسنإلا» خف يف ةقراغلا كلتو

 رخآلا رايتلا امأ .ةرتفلا كلت ىف زربألا اهّلثمم (10ععع ©ةعوسلإ)

 «ريسوتلأ ىعس ."*'ةيرتراسلا ةيسكراملا ناكف دقنلا هفدهتسا يذلا

 ةركفلا هذه نأ نايبت ىلإ «بارتغالا ةركفل يرظنلا هدقن لالخ نم

 نم أزجتي ال ءزج اهنأو «ةيسكراملا ىلع ةقباس ةيلاكشإ ىلإ ىمتنت

 ال ريمض ةيضق ةيرحلا ةلأسم نم لعجي «عمتجملل يناسنإ روصت
 لعج ام وهو ؛ةيعامتجا تاقالع وأ «ةيقبط تاقالع ةلكشم

 ةيروطسألا امهتيؤر ناديعتسي ةيِلاَثِملا ةفسلفلاو ةيزاوجربلا

 هرابتعاب «درفلا لوح ةيلاثملا تاروصتلا ةدوع نم نككمو «ةسسؤملا

 .ةيمتح ةيأل عضاخ ريغ ًارهاط «ةدايس بحاص ًادرف

 يتلا (ةيفرعملا) ةيجولوميتسبألا ةعيطقلا ريسوتلأ نيب دقل
 لاملا سأر هباتكو ىلوألا ةيسكراملا صوصنلا نيب تلصح

 نع هتذمالتو ريسوتلأ فشك «روكذملا باتكلا يفف ؟(1.6 همام

 . (نامجرتملا) رتراسل ةبسن (#*)
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 «ةيعامتجالا تاليكشتلا» ب قلعتي يقيقح ملعل ةسسؤملا ميهافملا
 اذه يفف .(تايمتحلاو «جاتنإلا تاقالعو «ةيقوفلا ةينبلاو «ةينبلا)
 درفلا دعي مل «يلامسأرلا ماظنلا هلّثمُي يذلا «يوضعلا عومجملا»
 تاذ تافلاحتلا يف مكحتملا الو ,خيراتلا يف يسيئرلا لعافلا وه
 ؛روبعلل ناكمو ءىتبلل «لماح» ةباثمب وهف .ةبارقلاب ةقالعلا
 تاقالعلا جاتنإ ةداعإ ةروريس يف كراشي هلعجت هفقاومو هتايكولسف
 ددحم عمتجم نمض يأ «ةيعامتجالا ةليكشتلا نمض .ةيعامتجالا
 .ايخيرات

 ةدسوتلال ًالاقم 10 مومو66 ةلجم ترشن 21970 ةنس ىف
 (1060ه1معنع «ةلودلل ةيجولويديإلا ةدعلاو ايجولوديولا» ناونع لمح
 لوح «.لاقملا اذه ثدحأ دقو .61 30م31:6115و 65 0:80
 نم ريثك ىلإ اسنرف تزواجت ةيملاع ةََبَض ؛لاصتالل ةيدقنلا ةيرظنلا
 ةزهجألا نيب ةيلُباَقَت ةغيص روكذملا لاقملا نمضت دقو .لودلا
 .ًارشابم ًارهق سرامت يتلا «(ةطرشلاو «شيجلا) ةلودلل ةيعمقلا
 اهيلع قلطأ يتلاو .ةيجولويديإ فئاظوب موقت يتلا ةزهجألاو
 (ممموععأاو 10601هعتوسعد لع !”8ا8غ: «ةلودلل ةيجولويديإلا ة زهجألا»
 لئاسوو «ةسينكلاو .ةسردملا) ةيروحملا ةزهجألا هذه .ى15)
 راكتحا ديبأتو نامضو نيمأت رودب موقت (خلا ,ةلئاعلاو «مالعإلا
 «تاروصتلا ءاضف نمض سرامي يذلا فنعلا كلذ ؛يزمرلا فنعلا
 لالخ نم متت ام ٌةداع ةيجولويديإلا ةنميهلا هذهل ةيلعفلا ةسرامملا نإ .ةموعزم ةيعيبط ةيعرش ىلإ ًادانثسا ءةيِفْسَعَتلا هتعيبط بجحب
 ةقبطلا اهدمتعت يتلا ةقيرطلا يأ «ءةزهجألا هذه مادختساو قامتتسا
 ىلع اهتطلس ةسرامم يف (يسايسلا عمتجملا) ةطلسلل ةكلاملا
 .(يندملا عمتجملا) ىرخألا تاقبطلا

 «ةيوينبلا ئدابملاب هسفن مزلُي نأ نودو ءاهسفن ةرتفلا لالخ
 ملا عوضوم ىف ثحبي (مزورمع 80ا1016ا) ويدروب رايب ناك
 ةيفاقثلا :تاسرامملاو فقاوملل ويدروب تاليلحت زكترتو .يفخلا
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 ةلاح ىلع ليحي حلطصم وهو («826112(2) سوتيباهلا موهفم ىلع

 جاتنإ ةداعإ يف مهاست «لعفلاو روصتلل تادادعتسالا نم ةمئاد

 عمتجملاف ."'*!ةاواسماللا ىلع سسؤملا «مئاقلا يعامتجالا عضولا

 ماظن وه امب فّرعُي ءويدروب ةيؤر نمض ««ةيعامتجالا ةليكشتلا» وأ

 تاقبطلاو تاعامجلا نيب ىنعملاو ةوقلا تاقالع ىلع مئاق

 ةيعامتجالا تامادختسالل هليلحت ىلع ًادامتعاو .ةيعامتجالا

 «هيفرتلا ةسرامم نأ فيك نّيِب «(يسمشلا ريوصتلا) ايفارغوتوفلل

 ةنميهملا تاروصتلا زومرل عضخت ال اهنأ نوريثكلا دقتعي يتلا

 زومرل راصتنا يه «ءدارفألا لكل ةيريبعتلا ةردقلا ريرحت ىلع ةرداقلا

 مولا ةفاييسالا فعالا :لكسسلا كاعفلا

 ةبقارملا تاودأ

 -1926) (841ءطعا هنعوتتا) وكوف لاشيم باتك روهظ نمازت

 «1966 ةنس «(165 24015 ها [ءو ]لهده5) ءايشألاو تاملكلا 4

 ةيؤر باتكلا نمضت دقو .يوينبلا ركفلل يوق دوعص عم

 ىعس «ىرخأ ةرابعبو .ةيعامتجالا مولعلل «(ةيرفح) ةيجولويكرأ»

 ومن لامتكا يفن ىلع موقت ةيخيرات ةيؤر ميدقت ىلإ بتاكلا

 ثحبلا ىلإ «ىرحألاب ءايعاد «ةيعوضوملا وحن اهمّدقَتِو فراعملا

 تنكم يتلا تاقايسلا ةسارد ىنعمب ءاهقّقحتل ةنكمُملا طورشلا 5

 ةيقرعتلا تاكئمجرملا ةيرْعَتي ماقو .روهظلا نم فراعملا هذه

 طمن تعبط يتلا ةيركفلا ةمظنألل ةدّلوُملا ةيئاَمْعوُدلا ( مما ف و)

 .ةيلاحلا ةثادحلا ةرتف ىلإ يكيسالكلا رصعلا ذنم ةيبرغلا ةفاقثلا

 مح دقف .(51ءزا»م نإ 2ا/711) باقعلاو ةباقرلا هباتك امأ
 : و هب 1

 طاقم 8هدتعلتعم هغ عوص- اسلم طةقوعتهات, طه 11 ءو»ههناءانم» 1| 6رورر إو 20132

 501/7 1716 1/16 07زع كري ىربوا غروري 4' هتدءاومءمدعصأ, ىما1ءءتمو اع دعمك طتصقتم ([2ةعوز:

 طقلتغنممم لع ة8لكنسسأب [1970]).

 طاعممع 8وسسلتعت [هغ هل], هل هس 771001١ كك كال” 125 الك0و05 ؟00ذهنم (14)

 46ء اه مانماهوج هرزرزم ([طةمتوزل: عونا مدع ع ةكتمتساب [1965]).
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 .يهاونلا نم لّكْشَتَي يذلا .«ةرصاحملا  ماظنلا» :يعامتجالا طيضلا لاكشأ نم نيلكش تاتكلا اذه يف وكوف لباق دقو :ةطلسلا ةسامف لاكشأل ةليلجت يف ًاساسأ تزكرت ةيلاكيدار تاديدجت
 ةددعتملا ةباقرلا ةينقت ىلع مئاقلا :«ةيلآلا - ماظنلا»و ؛لصاوتلا نادقفو .لصفلاو .تايبتارتلاو .ةجيسألاو .,تاعونمملاو
 يتلا ةزهجألاو «ةنرملا يفيظولا طبّضلا تاءارجإو ؛ةعطاقتملا
 .تاقبطلاو «ةلودلاو ءرابكلا نيلعافلل ذوفن ءاضف ةطلسلا رابتعا ىلع مئاقلا روصتلل ًاليدب «ةطلسلل ًاَيِقِئالَع ًاروصت وكوف حرتقا دقلو .ةباقرلل رمتسملا ِهِضّرعَت عقاول درفلا ناَطِبيْسا ربع اهتباقر سرامت
 ءًاعنم وأ ًاهاركإ اهرابتعاب «ةطاسبب ءقّبطُت ال ةطلسلا نإ» .ءيش اهنأكو اهلقنو اهكْلَمَت نكمي ال ةطلسلاف .ةنميهملا ةيجولويديإلاو
 يتلا تاهاركإلا عفد يف اهيلع مهرودب نودنتسي مهف .ءاهعم مهعارص يف ءمهلثم كلذ يف اهّلثم .مهيلع دنتست يهف ؛مهلالخ | نمو مهب ٌرُمَتو .مهرمثتست اهنإ ؛«اهنوكلمي ال» نيذلا كئلوأ ىلع
 تاريثأت فيصوت نع فقوتلا بجي يلاتلابو .«مهدض اهسرامت
 .ءافخإ ءرهق « عنم ءعاصقإ) ةيبلس تاحلطصم مادختساب ةطلسلا
 ءايشأ جاتنإب «ةقيقحلا يف ءموقت ةطلسلا نإ» :(خلا .عانق عْضَو
 .«ةقيقحلل ًاسوقطو ء.ءايشألل تاءاضف جتنت اهنإ ؟؛ةيعقاو

 ؛ةدرجم ةلود نعو (هممو7ء15) ةدعلا نع ريسوتلأ ثّدحت دقل
 ةرادإ»و .(015مدونان) «تاودألا» يحلطصم مدختسا دقف .وكوف امأ
 ىلع ليحي («تا ودألا» حلطصمف . (قوررت ص عم عه 2116) «تاينهذلا
 ,ةيميظنتلا تارارقلاو .ةرامعلا نونفو «تاسسؤملاو «باطخلا نيني محارب ريغ عومجم ,قلإ ريش وهف :ةكبشلاو ةمظنملا ةركذ
 تاحرتقملاو «ةيملعلا تالوُقَملاو «ةيرادإلا تاءارجإلاو نيناوقلاو
 .ةيريخلا لامعألاو .ةيقالخألاو ةيفسلفلا

 ةيميظنتلا ةّدُعلا ىلإ فُرعَّتلا نم وكوف تاحورطأ تنّكَم دقل
 ىلع مئاقلا يميظنتلا جذومنلاف .ةطلسلا - لاصتالا اهرمثتسي يتلا
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 ةيواّبوط ةيؤر ءىرخأ ةغيصب ءلكشي يذلا ««يباقرلا جربلا» ةركف

 طبضلا ةقيرط فيصوت يف ءروظنملا اذه نمض ءرمثتسُي «عمتجملل

 ءءاضفلا /ناكملا ميظنت ةقيرط :ةينويزفيلتلا ةَّدُعلا اهسرامت يتلا

 قلخ نامضو «درفلل ةلصاوتملا ةبقارملاو ء«تقولا يف مكحتلاو

 اهاحوتشا تلا «4يباقزرلا عرتلا# ةرك:ليحتو ةياجبإ تانعرلم

 (0 هر عامل ماتناب يمريج يعفنملا هاجتالا يذ فوسليفلا نم وكوف

 ةطلسلا لاكشأ نم لُكَش ىلع .(1748-1832) 8عماطقمم)

 يزكرم جرب لكش ذختت ةعفترم ةيباقر ةلآ نع ةرابع وهف ؛ ةيطْبَّضلا

 ىنبملا يف يرجي ام لك ةعباتم ؛يليصفت ةيؤر لاجم نمض «حيتي

 فرغلا يف نيدوجوملا ةبقارم نكمي ثيح .«يفيوجت لكشب مسقملا

 نأ نود نم ء«مهتيؤرو ضعبلا اهضعب نع ةلوصفملا ةيدارفنالا

 اذهب نويزفيلتلا ذخأيو .مهبقاري نم ةدهاشم نم مهسفنأ مه اونُكمتي

 حبصي ثيح ؛«هصئاصخ عم هفّيكُيو «ةيسكَع ةيؤر نمض «جذومنلا

 مهاري نأ نود ةدهاشملا لعف نوسرامي نيذلا مه نوُبَقاَرُملا

 موقي ال ةباقرلا لعف نأ قراف عم «ةلاسرلا ردصم ىلع نومئاقلا

 «بذجلاو ءراَهْبإلاك ءىرخأ تايلآ ىلع لب «يرهقلا طبضلا ىلع

 جربلا» وأ ««ةيميظنتلا ةلآلا» هذه دويزفيلتلا ودغي كلذبو .عاتمإلاو

 (8انعمصع ناملأ نايتإ فوسليفلا ةرابعب «سوكعملا ىباقرلا

 (طهاهنما» هل 1ةاهشكتمم) ن ويزفيلتلاو ةطلسلا هباتك يف فلام فه4)

(1980). 

 عم ضراعتتف :(0 هانا ءممعصعماهلتا6) «ةينامكحلا» ة ركف امأ

 ةيرظنلاو ««يسايس ينوك أدبمل» ًاليثمت ةلودلا يف: رت ىلا ةزكفلا

 هذه نالطبب وكوف َمَقَد دقل .ًايعيبط ىطْعُم اهرابتعاب ةلودلل يليوأَتلا

 اذه ربتعت يتلا «يدقنلا ركفلا ىلع ًاليوط تنميه علا ةيورلا

 لعاف ءادأ اذو ةئزجّتلل ةلباق ريغ ةدحو ىلع امئاق (ةلودلا) زاهجلا

 يف ةلودلا باعيتساو نُعَمَّتلا ءكلذ نع ًالدب حرتقاو .مكحم
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 لكو .عيِقرّتلاو ءماظتنالا مدعو «ءافكنالاو ةردابملاو ءفيَكَّتلا ىلإ ةفداهلا اهتسرامم يف نعمتلاو «ةيمويلا ةيسرامملا اهداعبأ
 ىف َقاَسّناَو ةّقدو «ةديدج ةيكساَمت طباور ثادحتسا فدهب .كلذ
 " .«تاينهذلا ةرادإل ةماع تاكيِتكت١ ةرصتخم ةرابعب يأ ؛ةسرامملا

 ؟طّسوتلا دض مالعإلا لئاسو له
 (8201112:0) رايردوبو (822625062867) رغربن زنإ نيب لدج

 (11205 118 8عا05 رغربنزنإ سينغيم سناه ىناملألا فوسليفلا بتاكلا رشن
 «تانيعبسلا لالخ رهظ يذلا .ديدجلا راسيلا امأ .بوتكملاو ةفيحصلا ةفاقث رداغت مل يتلا .هتيرظن يف «ةغراف ةئف» لُكْشُت ةريخألا هذهف .مالعإلا لئاسو ةرهاظ عم هلماعت يف ةيجيتارتسال دقتفي راسيلا نأ بتاكلا رّكّذو .يسايسلا لاجملا يف نييديلقتلا ميظنتلاو لمعلا لاكشأ هجو يف : مومن «يعولا ةعانصو» ةينورتكلإلا مالعإلا لئاسو هتعفر يذلا يّدحتلا مجح كاردإ نع يبرغلا راسيلا زجع بتاكلا دقن لاقملا نَّمْضَت دقو .346012) (ح ووقت م عمأك 01 2 [طعوال 01 «ةيمالعإ ةيرظن لجأ نم رصانع» ناونعلا لمح لاوس طرا 1 ءداءم ةلجم ىف ًالاقم 21970 ةنس «18026855661867)
 .«ليلضتلا وه ءطيسب موهفم يف مالعإلا لئاسو هتفرع يذلا روطتلا رصتخي» وهف

 يف اهلثم «ةيلامسأرلا تعس يتلا ةنماكلا تاردقلا هذه ؛مالعإلا لئاسو ةعيبط يف ةنماكلا ةيريرحتلا تاردقلا رامثتسا» لالخ نم كلذو «يخيراتلا ةفاعلا ام قوام ىلع راسلا يضريترلا فكي «ةيؤرلا له ىلع ًاسيسأتو
 لئاسولل ةيريرحتلا تاردقلا رامثتساو «ةيِرْهَق تاياغل مالعإلا لئاسو مادختسا نيب هتلباقم لالخ نم ءبتاكلا ىعس دقو .«نيماظنلا يف ةمئاقلا نيناوقلا دّدهت اهنأل ءاهتلقرعو اهدبيحت ىلإ «ةيتايفوسلا ةيِعجّرلا لثم كلذ
 جمانرب :لاصتالا نم نيجذومن نيب ةيليصفت ةنراقم ءارجإ ىلإ ءاهسفن
 جاتنإلا ؛يسايس يفرعم يعو /يسايسلا يعولا بايغ ؛ةدترم ةيذغت دوجوو نيينعملا لعافت /كلهتسملل يبلسلا فقوملا ؛ريهامجلا ةئبعت /مهتلزعو دارفألا ةيكرح مدع ؛لمتحم لسرم ىلإ لوحتي قلتم لك /نيقلتملا نم ةرثكو لسرم ؛يزكرمال جمانرب /ًايزكرم هيف مكحتم
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 وأ صاوخلا كالُملا لالخ نم طبّصلا ؛يعامجلا جاتنإلا /يصصختشنلا

 دقلو .يتاذلا ميظنتلا ىلع ًادامتعا يعامتجالا طبضلا /ةيطارقوريبلا

 تاجاجتحالا عسوتب ءراكفألا هذه اهمحر نم تجرخ يتلا ةرتفلا تزّيمت

 ثحبلاو «ثبلا تاجوم ريرحتب ةبلاطملاو «ةيمومعلا تاراكتحالا دض

 هذه بلاطم يف نوريثكلا ىأر ثيح ««ةيفئاط»و «ةليدب» مالعإ لئاسو نع

 .ًايتامغارب ًاقاثيم ةكرحلا

 متت مل ثيح ءيسنرفلا يفاقثلا ء ءاضفلا ىلإ هقيرط لاقملا فرْعَي مل

 لال نم ءاسنرف يف ًاقحال تفِرُت رغربنزنإ تاحورطأ نكل «هتمجرت
 يسايسلا داصتقالا دقن رايردوب ناج باتك لوصف دحأ هثدحأ يذلا لدجلا

 221972 ) (طوب# الجتع تااثوتلع ع ]' غعمرجورجزع مماأ11 ن6 كلي ىاع7©) زومرلل

 . (18عودتعسم ممدنع اعد ممعلتد) 'مالعإلا لئاسو حور ىلع ةالص» نونعملا

 رود عازتنا ىلع ةرداق اهدحو ةيروثلا ةسرامملا نأ معزي رغربنزنإ ناك اذإو

 نميهملا ماظنلا ماق «مالعإلا لئاسو يف رذجتم يطارقميد يلدابت

«معزلا اذه ىلع دري رايردوب نإف «يلاحلا تقولا يف هبييغَتو هترداصمب
 

 ىلع سسأتي ال ةيعامتجالا تاقالعلا يف مالعإلا لئاسو ريثأت نإ» ًالئاق

 موقت يتلا تايلمعلل اهتبيكرت يف مئاق وه لب «نيماضمل ةلماح اهرابتعا

 «ديرجتلا ىلإ لب «لالغتسالا لجس ىلإ يمتنت ال تاقالعلا هذهف .اهب

 «(00716ذ#6/) تالماَعُم تسيل مالعإلا لئاسوف .لدابتلا ءاغلإو «ءلصفلاو
 ةيروث تسيل لئاسولا هذهف .ايجولويديإلل (5/720165) تابيجتسُم يه لب

 ةدياحم « ءًايضارتفا وأ ًاكمعا# «تسيل يهف «كللذ نم”دعبأ لب.“ ءاهتاياغ يف

 يعامتجالا مادختسالا ميق وأ «ينقتلا» اهعضو تامّموُت) ةَجَلْدوُم ريغ وأ

 اهنأوه .ةيريهامجلا مالعإلا لئاسو زيمي ام نإ .[.. .] («اهب ةطبترملا

 لاصتالا فيرعتب انلبق اذإ - لاصتالل جتنتو ءاهتاذب ةيفتكم ءطسوتلا دض

 ىنعمب يأ «يقلتلاو لاسرإلا ىلع مئاق ًايلدابت ًءاضفو ءًالدابت هرابتعاب

 لب «ةيقالخأ وأ ةيسفن ةعيبط تاذ تسيل ةيلوؤسملا هذه .ةيلوؤسملل ءاضف

 ام .] لدابتلا ةيلمع نمض لاصتالا يفرط نيب يصخش يلدابت طابترا يه

 فيرعتلا ىلع سسأتت مالعإلا لئاسول ةيلاحلا ةيرامعملا ةلكيهلا نإ

 ىلع سكعني ام وهو ءًايئاهن درلا قح عنمي ام لكل ليِثْمَت اهنإ :يلاتلا

 ًادر زواجتي نل «هروصت نكمي ام دعبأ نإف ءىرحألاب وأ .لدابتلا ةلاحتسا

 ةجمدملا ةاكاحملا  درلا نم لاكشألا هذه .ةاكاحملا لج ىلإ متن
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 نمكت انهو .لاصتالل يدارفلا عباطلا نم ريغُت نل ةلاسرإلا ةزؤريس نمض
 سسأتي ديرجتلا اذه نمضو .ديرجّنلا ىلإ مالعإلا لئاسو ليم ةقيقح
 .«يوطلسلاو يعامتجالا طبضلا

 ةينبلا قيشت
 ثيح هريسوتلأ تاحورطأ اميسالو ءدقنلل ةيوينبلا تضرعت

 قلعتي اميف ةيكيناكيم تاراصتخا ىلإ تداق اهنأ اهودقتنم ربتعا
 هنأكو «ةيوينبلا ةيؤرلا يف ءرهظي يذلا .ءعمتجملا لمع تايلآب
 ليلحت ىلع اهزيكرت يف اديعب تبهذ دقف .نيلعاف نودب حرسم
 ام لك وحّم ىلإ اهعوزنب تمّسَّناو «تايمتحلا يأ «ةتباثلا لماوعلا
 .ةددعتملا مهتاءاضف لخاد نيلعاف مهرابتعاب دارفألا هب موقي
 راصتخا ىلإ ىدأ «صنلا دودح لخاد ةيوينبلا تايناسللا قالغناف
 بسح «ةيؤرلا هذه تدأ دقو .(004) ةنودم يف ريخألا اذه
 ,(ةّيعجرملا ةفيظولا» يشالت نلإ «نوسبكاج ا يذلا علسلا

 ىف «رفافول يرنه هنع رَّبع ام وهو .«ةغللا ءارو ام ةفيظو" ةبلَغو
 (طوواف م: 0 هرجع |ه5 نييطارقونكتلا دض :فقوم هباتك
 :ةيوينبلا ًادقتنم بتك ثيح 0.1967 ةنس رداصلا .16017076165)
 مل ثيح ءيّسحلا يلمعلا عجرملا لحم يظفللا قايّسلا لح دقل»
 نم مأ راركتلا لالخ نم ءاوس .هسفن ىلع الإ ليحي مالكلا دعي
 تناك ةيوينبلا ةبراقملا نأ فوسليفلا اذه ىريو .(وشحلا لالخ
 ؛يلاعتملا ديرجّتلا» يف تسمغناو .«فينصتلاب عّلَّولا» ةيحض
 ةيِصْقُم ««لامكلا نع ًاريبعت وشحلاو «ةصلاخلا ةينهذلا ءايشألاو
 يلا تايلآلا» لكو .«فرحنملا»و .«شيعملاو» ءعقاولا كلذب
 ةركف كلذب ةمٌُعدُم .«(زومرلا كف) مهفلل ةيمويلا ةايحلا اهحيتت
 ,«يلآلا ناسنإلا» روهظل ةئيبلا ةئيهم ءطبضلاو تاهاركإلا ةيمتح
 .نييطارقونكتلاو
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 زاهجلا راصتخا ىلإ هتاليلحت يف عزن ريسوتلأ نأ ةقيقحلاو

 ةينب هيف 000 ةينبلا يدرف ماظن يف (تامولعملا) يجولويديإلا

 يحوت امك .يندملا عمتجملل يلك ءاصقإ عم ؛(ةلودلا) ةيسسؤُم

 ءاوتن دحاو نمألاو .مئادلا تابثلاب مسّتَي زاهجلا اذه نأ هتيؤر

 ةينبلاف .ًالثم «يراجتلا ماظنلاب مأ «ةيمومعلا ةمدخلا ماظن قلعت

 تاحلطصملا نأ امك .ناكملاو نامزلا دودح جراخ «ةدماج ودبت

 ةيسسؤملا ةمهملا هذه فيصوتل فوسليفلا اذه اهمدختسا يتلا

 .(يدومعلا) يسأرلا ليلضتلا ةحورطأ ىلع ليحت

 تاقالعلل ةيوينبلا ةيرظنلا تباصأ ىتلا ةمزألا نأ لصاحلاو

 دق «ىربكلا ةيليوأتلا تاهاجتالاو نيوادملا عومجمو ةيعامتجالا

 لعافلاو «تاذلا ةناكمو ءطَّسَوَّتلا لؤس لوح تروحمت

 .روهمجلاو «يعامتجالا

 ( لغسل 5ةيفتعد) «ةيفاقثلا تاساردلا» : ًاثلاث

 ريقفلا ةفاقث

 لاكشألا ةيبئاَرَت ةرهاظب نييناطيربلا نيفقثملا مامتها دوعي

 «ةئيدرلاو «ةعيفرلا) ةفاقثلل يثالثلا ميسقتلاف .ةركبم ةرتف ىلإ ةيفاقثلا

 (318غ(طع#/ دلونرأ ويتاف يزيلجنإلا تاباتك يف ترهظ «(ةظفلاو

 (0/4/6 ىضوفلاو ةفاقثلا هباتك ةصاخ :(1822-1888) مسسماو)

 جديربمك ةعماج تداعأو «1869 ةنس هرشن يذلا ه4 4»ه»ءطر)

 .تالالدلا نم ريثكلا لمحي خيرات وهو .1935 ةنس هتعابط

 تانيتسلا لالخ رشتنا يذلا ءرايتلل ةديعبلا رداصملا دوعت

 دقنلا تاسارد ىلإ «ةيفاقثلا تاساردلا ىمسم تحت تانيعبسلاو

 لالخ اهرشن يتلا «(1895-1978) سيفيل دنوميار كنارفل يبدألا

 ةفاقلو ةيريهامجلا ةراضحلا هباتكف .نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا

 ع (1930) (ةلععك © ااذكهاذمر» همأ 1810107 داس ع) ةيلقألا
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 ةيروحملا ةركفلا نُمْكَتو .ةيراجتلا ةفاقثلا دض ذيمالتلا نع ًاعافد
 ةيفاقثلا اهتاريبعتو ةيعانصلا ةيلامسأرلا روطت نأ هداقتعا يف سيفيلل
 ةراض تاريثأت دّلوُي (امنيسلاب «ةرتفلا كلت يف ءًاساسأ رمألا قلعتي)
 مأ سانلا ةماعب رمألا قلعت ءاوس ةيديلقتلا ةفاقثلا لاكشأ عومجمب
 ةلجم لوح تلكشت يتلا ةعومجملاو سيفيل ىعس دقو :ةكنلاب
 رشنل ةسردملا مادختسا ىلإ .1932 ةنس تتعشنأ يتلا «(ى0/11ز)
 لظ سيفيل نأ نم مغرلابو .ةيبدألا مّيِقلاب ةقلعتملا فراعملا
 معزب ىربكلا ةيبدألا ديلاقتلاو ةعيفرلا ةفاقثلا ىلإ نينحلاب ًانوكسم
 هنأ الإ .يعانصلا لبق ام رصعلل 'ايلعلا» ميقلا ىلع اهلامتشا
 - كلت يف يبدألا دقنلا َرِّيَم يذلا ظفاحملا فقوملا نع لصفنا
 نأ عاطتسا يزيلجنإلا بدألا يف رظنم لوأ سيفيل ربتعيو .ةرتفلا
 .جديربمكو دروفسكأ اهلثمت يتلا «ةيطارقتسرألا لِقاَعَم قرتخي
 ةحارص ضراع دقف .ةعضاوتملا ةيعامتجالا هلوصأ نم مغرلاب
 اهميعدتل مالعإلا لئاسو هب موقت يذلا رودلاو امالي :ةيلامتسأولا
 صصختملا 01151 282عاء(مد) نوتلغيإ يريت ريشيو .ايناطيرب ىف
 لب «ةلجم طقف تسيل ةدقانلا ةيؤرلا» نأ ىلإ «ةيبدألا تايرظنلا ف
 نم رظتنت تناك دقف :ةيفاقثو ةيقالخأ تالمحل قالطنا زكرم 0
 2 ات تاعتانجلاو .سرادعلا ىلع اوةدركي نأ اهعانتأ
 «ةدقعمو «ةينغ تاباجإ ميدقتو .«بدألا ةسارد نيِمْنَتو .مهموصخ
 ةيحاتفملا تاحلطصملا يهو) ًايقالخأ ةَّداجو ةرّضبتُمو ؛ةجضانو
 «ةينويزفيلتلا اماردلا» عمتجم يف ءاقبلا نم دارفألا نكمت ؛ةلجملل
 «ةفيخسلا تانالعإلاو «بارتغالا قلخي يذلا لمعلاو «نكمُملا
 ,0157(ةدالبلل ةجتنملا مالعإلا لئاسوو

 اهثحب يف ةصاخ + نسيقيل تاحورطأ اهتسرأ يتلا ديلاقتلا نإ

 مرر ظدعأءاملب طلاع” 111607]: رارر رم و وي ءنمب» (0:كهعلع ظافعا و ءألب 050(2

.(1983 
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 نع ثحبلاو «يصنلا ليلحتلا ىلع ةسسؤم «يبدألا جاتنإلا لاكشأ

 تايجهنم نع اهيف زيمتت اياضق يهو ؛ةيفاقثويسوسلا ميقلاو ىنعملا

 تانيسمخلا لالخ ديلاقتلا هذه ىنبت مت دقو .ةيفيظولا ةسردملا

 مضلل 3 ا يتلا «يمافلا 0 نم تانيتسلاو

 ةيعامتجالا لوصألا وذ 500 اذه .ةيوناثلا هلحرملاب نيسردلا

 تاهجوتلا «سيفيلل ةيوبخنلا ةيرظنلا سكع ىلع ءَنّمُث «ةعضاوتملا

 .ةيلامعلا ةقبطلا ىلإ نيمتنملا ذيمالتلل ةيقْؤّذلا

 ([ظتعطمهتل 2هععمج0 ترغوه دراشتير رشن «1957 ةنس يف

 ًاباتك «ثيدحلا يزيلجنإلا بدألا ذاتسأ «(1918 ةنس دولوملا)

 (376 الدءوك هز“ ط1 هعون) ةيمألا وحم تامادختسا ناونع لمح

 لمحي ناونع تحت «1970 ةنس «ةيسنرفلا ىلإ باتكلا اذه مجرت)

 دقو .((4-1 ]1116 كن مهنيط»0) ريقفلا ةفاقث :ةقدلا مدع نم ليلقلا

 ةقبطلا ىلإ ةيعامتجالا هلوصأ يف دوعي يذلا ءهبحاص هنَّئَض

 تاسراممو ةايح طمن تباصأ ىتلا تاريغتلل هتاليلحت «ةيلامعلا

 «ةلئاعلاو «ةيسنجلا ةايحلاو «لمعلا تالاجم ىف ةيلامعلا ةقبطلا

 ثب ةيادب عم هرشن نمازت يذلا «ترغوه باتك لّئمُيو .هيفرتلاو

 «ةيبعشلا تاقبطلا طسو يف هراشتنا لبق يأ «يراجتلا نويزفيلتلا

 ةقبطلا اهنم لكشتت يتلا تاعومجملل ةيديلقتلا ةايحلا طامنأب ةداشإ

 هذه تايلجت يلاكيدار دقنو «ةيراجتلا ةفاقثلل ةمواقملا «ةيلامعلا

 زمايلو دنوميار رشن ءاهتلت يتلا ةنسلا يفو .ةريخألا ةفاقثلا

 ىدحإ يف سّردملا ,.(1921-1988) (عدردسمدل آ1/:للتفصتك)

 -1780 ء«عمتجملاو ةفاقثلا ب هَنوُنَع ًاباتك «لامعلا ليهأت تاسسؤم

 ةيلمع هيف دقتناو ء(©111176 ه4 50ه عز ءارن, 1780- -1950) 0

 ةفاقثلا نيب «تاباتكلا نم ريثكلا ىلع بلغت يتلا ءلصفلا

 .عمتجملاو
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 يدابو لاه تراويتس باتك رشن خيرات +4 تلكم دقو
 (7176 ةيبعشلا ن وجفلا (5نيقمأ 11211 © 22003 الطمصصعا) ليناو
 عم تااليلحتلا ءارثو عون اهيف ىقالت ةلحرم ةياهن «طووابات# 4715)
 .ةسردملا اهردصم ناك ةيعامتجا تاجاح

 ماهغنمرب زكرم
 (ععمانم ه[ ةيفاقثلا تاساردلل رصاعملا زكرملا يبس

 ماهغنم رب ةعماجب 018117 ه0 1-0« )]
 جردتلا دعب ام تاساردل زكرم وهو .1964 ةنس .(8زسصسمت 2 8812)
 ةيفاقثلا تاسسؤملاو تانسرامملاو لاكشألاب» ىنعي «(هاروتكدلا)
 ترغوه دراشتير ناكو .(يعامتجالا ريغّتلاو عمتجملاب اهتقالعو
 لصألا يكياماجلا بصنملا اذه ىف هفلحت دقو .هل ريدم لوأ
 سفن يهو - 1968 ةنس ؛2 هس هركوملا) لاه تزاونجب
 اذهب يف لع مث وكسنويلل ماعلا ريدملل ًابئان اهيف نيُع يتلا ةنسلا
 هذه لالخ هتّوق وق جْوأ زكرملا فرع دقو .1979 ىتح بصنملا
 ًاميعدتو .(3]ه» ةطم/# ديدجلا راسيلا ةضهن عم تنمازت يتلا «ةرتفلا
 ززبمراعزنو طممعبو زم ةلجم 2.1972 ةنس ءزكرملا أشنأ ءهروضحل
 . ياا ه] كا لنمد (17ط انك)

 ترغوه تاباتك نم ةيسيسأتلا هراكفأ ماهغنمرب زكرم دمتسُي
 (8لوه20 2. ؟طمصصصمو5028) نوسموت .ب دراودإ خرؤملاو .زمايلوو
(1993-1924). 

 .(176 طمد1ع 1ض2د11107]0) لاوس ةروثلا .زمايلو باتك لثمُيو
 هتفلاخم يف لثمتيف .لوألا ىوتسملا امأ .نييوتسم ىلع ةعيطق
 هلادبتساو .«عمتجملا جراخ ةفاقثلا عِضوَمْي يذلا يبدآلا ديلقتلل
 يتلا ةلماشلا ةروريسلا كلت يه ةفاقثلا نإ :ةيجولوبورثنا ةيؤرب
 بدألا نأ امك ؛ةيخيراتو ةيعامتجا تاءانب يه يناعملا نأ رهظت
 يناثلا ىوتسملا امأ .يعامتجالا لاصتالا نم اء الإ اسيل نفلاو
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 زمايلو ىَّنِبَت دقل :ةيراّصِتخالا ةيسكراملل هضفر وهف «ةعيطقلا نم

 ةفاقثلا نيب تاقالعلا ةسارد حيتي ءةباَحَر رثكأ ًانسكر ا ًافقوم

 ةرورض ىلإ شاقنلا هّْجَو ذإ ؛ىرخألا ةيعامتجالا تاسرامملاو

 رابتعا ىلع «ةيقوفلا ةينبلا باسح ىلع ةيتحتلا ةينبلل ةيلضفأ و

 ةيمتحلا ةرككيسلا اهضرعتو ةفاقثلا رصتخت ةريخألا هذه نأ

 يركف ةوت عم يرق دَحوَتَي كلذ يف وهو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ةيراسيلا (1!17:16ةجء»دىفه) (ايسنجيلتنإلا) ةفقثملا ةبخنلا لغش بلاغ

 .لئاوألا هداور «ءتروفكتنارف ةسردم ةفسالف لَثَمو ءابوروأ لك يف

 امك .ةيجولونكتلا ةيمتحلا «ىلوألا هتاباتك ذنم «زمايلو دقتنا دقل

 اهذخأت يتلا ةيخيراتلا لاكشألا ءهتالخادم لك يف ءسَرَد

 ةفاضإ «نالعإلاو .ةفاحصلاو «نويزفيلتلاو «ةيمالعإلا تاسسؤملا

 هذه هيف ىتاجتت يذلا يعامتجالا عقاولا صئاصخ ىلإ

 ,20650لاكشألا

 ةلماعلا ةقبطلا نّوكت هباتك يف نوسموت .ب .إ! ضراع

 تاحو رطأ (176 714 ه]عتع هك طع اكد عاذكاب لا ةيزيلحنإلا

 دقف .ةليوطلا ةروثلا ءًاقباس هيلإ راشملا هباتك اهَنَّمَصض يتلا زمايلو

 يذلا يروطتلا ييدألا ديلعطلاب انوكم لظ هنأ هيلع ذخأ

 تقولا ىف يف «درفملا ةغيصب ةفاقثلا عم لماعتلا يف هتيعجرم دجي

 ةموكحم ةفاقثلا نأ نيخرؤملا لامعأ هيف ترهظأ يذلا

 تافاقثلا نيب تارتوتلاو «تاعارصلا همكحت خيراتلا نأو «ددعتلاب

 لكشتو ةفاقثلاب ًايلك ًاطابترا طبترت تايّلجت يهو ؛شيعلا طامنأو

 .تاقبطلا

 نم ديدعلاب لوألا يميِهاَقَملا بلاقلا اذه يرثأ دقو

 1[درنمممم0ل 17/11 طق «فلح ءعاتمأمع: 1طع اد عنع 5زواعصب» العرب ةهصراأ (16)

 لعام, مم. 4 (1960): 7ءاوستعتموب 12/70 /هورم هجم (تيانصمل طمضموب "1 ءءاطص6مةمط عع

 ([آمهلمم]: طمصتمسم, [1974]), ةهص4ل 6 50ء16امورت ه] نيانسع (!1عجب ال021 5م اععو

 8هماعر, 1981).
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 ءوغاكيش ةسردمل ةيعامتجالا ةيلعافتلا اهسأر ىلعو .تامهاسملا
 «(ينثإلا) يفارغونثإلا دعبلا ىلع اهيثحاب ضعب مامتها كرت ولا
 يتلا ةيفاقثلا غيصلاو «(ةيمويلا) ةيشيعملا تالالدلاو ميقلا ليلحتو
 ةفاقثلا عم لماعتلا يف ةيفاقثلا تاعومجملا فلتخم هانت
 نولعافلا اهيِفضُي يتلا ةصاخلا «تافيرعتلا»و .ةنميهملا
 .اهئنمض نويَحَي يتلا طورشلاو ««مهتايعضو) ىلع نويعامتجالا
 ةيفارغونثإ ةيؤر عم ةيعامتجالا ةيلعافتلا ةيؤرلا هذه تقالت دقو
 ىلع ًادامتعا .يعامتجالا خيراتلا ءانب ةقيرط تدّدَج ةيناطيرب
 ةذخآ .يوفشلا خيراتلا ةساردل تاشرو تماقأو ««شيعملا عقاولا»
 خيراتل اهتبراقم يف ةيوسنلا تاساردلا هتدمتعا يذلا راسملا سفنب
 .ةأرملا

 نع هثحب يف «ةيفاقثلا تاساردلل رصاعملا زكرملا داعأ دقو
 يرجملا تويبلنقلل يبدألا خيراتلا تاسارد ةءارق «ةيقيفْوَت ةيسكرام
 يعولاو خيراتلا هباتك ةصاخ .(6 6018 آهنآ865) ساكول جروج
 لامعأو .(1923) (811510176 61 00115616116© © «1ه55) يقبطلا
 14:1طقنا) نيتخب ليئاخيم يسورلا ىبدألا رظنملاو فوسليفلا
 (1/هرمدءزور»ع ءا 1ه ةغللا فيلكو يس راشلا لوح (8ةلعطغتم
 ةيخيراتلا هتاليلحت ىلإ ةفاضإ 1929(2) مزز]معممزرنع نب اهناعه8©)
 نيماجنب رتلاو لامعأل هتمجرتو «ةيبعشلا ةفاقثلل ةيريبعتلا رهاظملل
 ىف صصختملا تاحورطأ هفاشتكاو ؛11 معمز هطصتم)
 ىتلا (ملربووم 0هالصدسم) نامدلوغ نايسول «بدألا ايجولويسوس
 ىف ةيديجارتلا ةيؤرلا لوح تاسارد :يفخلا هلإلا :هباتك اهنمض
 1م اواي 000:6: 1اللع5 دال" نيسار حرسمو لاكسبل راكفألا باتك
 ]و رزكتور» 1+ هوعتوالع لهتناك ]عك «طءركةءد» 6ع طودعمأ ءأآ كهنك ]© 116617
 ( 0 عوا1 م05 4 جهنملا يف ةلئسأ باتكو 1959(2) 0ع يهع»ع)
 ةنس هبتك يذلا (3ءوص-طوهنا 531656) رتراس لوب ناجل 761104)
 ةلئسألا همساقيَف ريسوتلأ سيول امأ .1960 ةنس هرشنو 7
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 ًايلآ «ًاساكعنا» ربتعت دعت مل يتلا ءايجولويديإلا ةعيبطب ةطبترملا

 يف ًالصاف ًارود بعلت تحبصأ اهنأ رابتعاب لب «ةيداملا ةدعاقلل

 د تراث ةالوز لامعأ هتدّوَر دقو .يعامتجالا جاتنإلا ةداعإ

 ةيجهنم قلتو ««يفاقثلا» ةيصوصخب مامتهالا ىلإ هتعفد ةيميهافم

 مةرتقلا فلتل يلضفيلا :لاؤملا ةيراقمل :ةيؤخللا يرطنلا ىلإ دش
 يزكرملا :ينعلا دهجلا"انأ :ةةينجولويذيإلا تاءازقلا» ىف لمتملاو

 :ةيئابسلا تالدحلا" نيسان ليست لرعح وديك دقق كرجل

 تاباطخلاو «ةينويزفيلتلا رابخألاو يملعلا لايخلا جماربو

 ين انوفا

 «ةيسكراملا ةعزنلا يذ «يلاطيإلا فوسليفلا لامعأ ربتعتو

 ةوحسشلا يف ىفوتملا ء(مصغمدتم © ؟ةصوعأ) يشمارغ وينوطنأ

 ارك ًاريثأت تسرام يتلا رداضتملا مهأ نم «1937 ةنس ةيشافلا

 ءاضفلا يف اهتاريثأتب كنَوْوَق ام اذإ ءهزكرملا تاحورطأ ىلع

 يف يشمارغل ربكألا ماهسإلا لّثمتّيو .ةهباشم تاقايس نمض ا
 يتلا ةردقلا يف «هرّوصت بسح «نمكتو .ةنميهلا موهفمل هر

 يقالخألاو يفاقثلا هيجوتلا ةسراممل ةيعامتجا ةعامج 0م عتمتت

 لوح ةيعامتجالا تافلاحتلا نم ماظن ءانبو ءلكك عمتجملل
 لثمتتو .؟ةهيزاتلا ةلتكلا» حلطصم هيلع قلطأ ام وأ «اهعورشم

 موهفم حيِزُت اهنوك يف «يشمارغلا موهفملاب ةنميهلا ةركف يف ةَّدجلا
 نم اهترطيس دمتست ةنميهملا ةقبطلا نأ رابتعا ىلع مئاقلا ةرطيسلا

 ةيشمارغلا ةلوقملا تنّمضَت دقو .ةيداصتقالا ةطلسلا رداصم اهكالتما

 تايوستلاو تاضوافملا لثم «ةيزكرم رصانع ىلإ هابتنالا ةرورض

 ةفاقثلا ةلئسأ طلخ تضفر ةركبم ةيؤر تلك اك .طّسّوَّتلاو

 نم تلغأو «ةيداصتقالا ةدعاقلاو ةقبطلا لئاسمب ايجولويديإلاو

 .ةلودلا نع القتسم اعمتجم هرابتعاب «يندملا عمتجملا ةلأسم نأش

 .ًايدقن ًالْثَمَت تاريثأتلاو تاماهسإلا هذه لك زكرملا لّئَمَت دقل
 كلت يف ةيفاقثلا تاساردلا ةيلاكشإو زكرملل يديدجتلا دعبلا امأ
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 نيدايم ةبراقمل ةّيئحب قرف ليكشت يف هحاجن يف لّئمَتَيَف «ةرتفلا
 (ةء راع ةيالعإلا تاسباردلاو ءايفارغوتتإلا .لثم :ةددعتم ةيدحب
 بدألاو .(8نطزهءانوةؤ9) ةيتاذلاو ةغللا تايرظنو .54165)
 تاكرحلا اهتراثأ يتلا اياضقلاب لامعألا هذه طبرو «عمتجملاو
 ةرتف يف .زكرملا ماق ذإ ؛ةيوسنلا ةكرحلا ةصاخ «ةيعامتجالا
 ايجولويديإلاو ةأرملل ةيعامتجالا تارّوصَتلا لوح تاساردب 6
 1969و 1968 يتنس اهارجأ يتلا كاجينألا تدير انك ةيوسلا
 .ةروطسألا ةلأسم لوح سوارتس يفيل دولك تاساردب همامتها
 ىربكلا تاريثأتلا نم مغرلابو .تراب نالورل ىلوألا لامعألاو
 «ةيفاقثلا تاساردلا تايلاكشإو تايجهنم ىلع نييسنرفلا نيركفملل
 ةانق يتفض نيب عمجي ءيسسؤم طبار يأ كانه نكي مل هنإف
 .ةرتفلا كلت يف «(ايناطيربو اسنرف) شناملا

 يفلت ةسارد وحن

 0 يصيظولا ليلحتلا 558 ضحد ل ةزداق ةيرظن
 .مالعإلا لئاسو لوح يدقنلا ثحبلا نم فلتخم لكش ثادحتساو

 كفو /ريفشتلا» ناونع لمح 21973 ةنس هبتك هل لاقم ىفف
 لاصتالا ةروريس لاه .س مّسَق .(5ه«ههذه8/ طوءموذمع) «ريفشتلا
 /عيزوتلا  ريودتلا  جاتنإلا :ةفلتخم تاظحل عبرأ ىلإ ينويزفيلتلا
 اهلمع غيصب ضعبلا اهضعب نع زيمَتَت  جاتنإلا ةداعإ  كالهتسالا
 مانب ءضعبلا اهضعب لوح ةلِصفَمَتُم اهنكل ءاهئاقبو اهلُكْشَت طورشو
 أ .اهطبرت يتلا ةيوطلسلا ةيتاسسؤملا تاقالعلا عومجم ىلع
 مع ردصمو يقلتملا وهف ذ .ةبراقملا هذه يف .روهمجلا
 ىلع ليحت - ريفشتلا ةظحل - جاتنإلا ططخ نأ كلذ ؛تقولا
 روهمجلا تاعقوتل ال ةينويزفيلتلا ةسسؤملا هلمحت يذلا روصتلا
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 هليلحت يفو .ًاضيأ ينهملا لمعلا مكحت يتلا دعاوقلل لب «بسحف

 لاه .س ددحي «ريفشتلا كف ةيلمعب ينعملا هنأ رابتعاب روهمجلل

 لوألا فنصلاف .يضوافتلاو «ضراعملاو «نميهملا :فانصأ ةثالث

 ؛ةيمتحو «ةيعرشو «ةيعيبط ودبت يتلا «ةبلاغلا رظنلا تاهجو لْثَمُي

 يعامتجالا ماظنلا ع "بلاغلا ماعلا قوذلا نإف «ىرخأ ةرابعبو

 امأ .فنصلا اذه نمض ةيليوأتلا ةيعجرملا وه «ينهملا ءاضفلاو

 ةيؤرو يعجرم راطإ ىلع ًءانب «ةلاسرلا ةءارقب موقيف «يناثلا فنصلا

 اهنأب ةةينطولا ةحلصملل» هريسفت «كلذ لاثم) ملاعلل ةفلتخم

 رصانعلا نم ًاطيلخ يضوافتلا فنصلا لكم .(«ةقبطلا ةحلصم»

 نم ءزج يح موقي ءةضقانتملا تاقلطنملاو ةفّيَكَملا ةضراعتملا

 يعوضوملا هعقاو نم ّدمتسُي هنكل «ةنميهملاو ميقلاو تالالدلا

 .هئاضف يف ةمساقتملا ججحلا ضعب ةيوئفلا هحلاصمو شيعملا

 دق لاقملا اذه نأ «ءلصاحلاو .ةنميهملا ميقلا ضعب ضفرل كلذو

 زكرملا اهارجأ يتلا ثاحبألا نم ريثكلا اهب دّشرتْسا ةيعجرم ربتعا

 .نويزفيلتلا لوح

 (كطهماهغغع 8متصكلم») نودسنا رب تولراش ةسارد ربتعت

 يمويلا ىنطولا نويزفيلتلا :(22314 240:116إ/) ىلروم ديفيادو

 ديلا 55 ىتلا «(1978) (دءسسو ورب 71مل 2110721 06)

 يف ًالصاف ًالُوَحَت ء(8تانوط الس 1هكانانأ مليفلل يناطيربلا

 . (14 هذه 3ا/4165) ةيمالعإلا تاساردلاب فرعي امل يثحبلا جاتنولا

 ةيرابخإلا جماربلا ليلحت ىلع «ةيادبلا يف ءةساردلا تزّكر دقو

 ةيعامتجالا لئاسملاب ةقالعلا تاذ ةيسايسلا جماربلاو ةماعلا

 روهمج ىلإ ةهجوملا (01: هروتند) ةّينآلا اياضقلاو «ىربكلا

 حلطصم اهيلع قلطي يتلا جم جماربلاب ًاقحال تمتها مث «يوبخن

 نع «سستاطتن ريح عمار روهمج ىلإ ةهخوتلا «يبئاسلا لاصتالا)
 دقو . «(2120ه10ع» جمانرب لثم «يقبطلا ءامتنالاو سنجلا ةيخان

 لوح ةيثحبلا تالؤاستلا نم ريثكلل قالطنا ةطقن ةساردلا تلَكَش
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 ةيبعشلا /ةيريهامجلا ةغبصلا تاذ ينويزفيلتلا جاتنإلا لاكشأ
 اماردلا ءتاعونملا «ةضايرلا .(511281خ08 (00260165) ايديموكلا)
 هذه تفدهو .(ةيسيلوبلا تالسلسملاو .(50ه5 ©02653) ةينويزفيلتلا
 ةيهيفرتلا جماربلا اهدمتعت يتلا تايلآلا ىلإ فرعَتلا ىلإ ةساردلا
 براجتو «ةيتايحلا تاضقانتلا ةجلاعم يف يريهامجلا عباطلا تاذ
 ىلإ ةفاضإ .ةددعتملا ةيقبطلا تاءامتنالا يوذ ءاسنلاو لاجرلا
 ليكشت يف جماربلا هذه اهب مهاست يتلا تايفيكلا نع فشكلا
 ةيثحبلا ةيلاكشإلا نأ ىلإ ةراشإلا ىقبتو .يبعشلا ماعلا قوذلا
 ةيعامتجالا تاروصتلا ةسارد يه .يثحبلا هجوتلا اذهل ةيروحملا
 ءةيعامتجالا تاقبطلاو :ىروكذلا /يوثنألا :عونلا ةيئانثل
 .ةيقرعلا تاعومجملاو

 ةيثحبلا تامامتهالا لاقتنا تفرع دقف .ةقحاللا ةلحرملا امأ
 .07)روهمجلا ةيلاكشإ ثحب ىلإ نيماضملا ةسارد ىلع زيكرتلا نم

 ةفاقثلل ةيملع ةبراقم لجأ نم :زمايلو دنوميار

 ةبراقم هرابتعاب لاصتالا» لوح زمايلو نوميار ةرضاحم نم تافطتقم
 داقعنا ةبسانمب «1973 ربمفون /يناثلا نيرشت يف اهاقلأ «ةفاقثلل ةيملع
 ([.02002 0011626 ع 0 لاصتالا لوح يبدسحلتلا رمتؤملا
 ةيموقلا زئاوجلل يناطيربلا دهعملا همظن يذلا « 0 0متق 112162:61012)
 . (8متاتكال 0هسصعأا 101 ز7202] ةعهلعردنع ىلا 2105) ةيميد اكألا

 ىلإ حمقلاب لوصولا :ةسرامم .ىلوألا اهلوصأ يف ءاهسفن ةفاقثلا ربتعت
 نإ .دادسلاو ةفاصحلا ىوتسم ىلإ ناهذألاب لوصولا وأ جوضنلا ةلاح
 ةيفاقث تاسرامم نم لاقتنالا» ةفاقث حلطصمل رصاعملا ىنعملا روهظ
 رابتعا ىف لثمتت «ةريبك ةلالد لمحي «ةماع ةلاح وأ ةروريس ىلإ ةصاخ

 .ًايناث «باتكلا اذه نم سداسلا لصفلا رظنا (17)
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 يفف .ةلماشلا ةيمنتلا وأ مدقتلا راسم نم أزجتي ال ًاءزج ةيدرفلا تاسرامملا

 تفرصنا ثيح «يويندلا ىنعملا ةفاقثلا ةركف تذختا ءرشع نماثلا نرقلا

 ةنراقم ًاميظع ًامدقت كلذب ةققحم «درفلل ةلماشلا ةيمنتلا ىلع ةلالدلل

 ةيهلإلا ةيانعلا ىلع تدمتعا ىتلا تاراضحلل ةيقيزيفاتيملا راكفألاب

 1 .ةينالقعاللاو

 ةيرظن لك اههجاوت يتلا ىربكلا ةلكشملاب ةيؤرلا هذه تمدطصا دقو
 نيب تاكالعلا ةفييظ ةلأاس ةلضتملا ةلكقشملا كو : ةفافلل ةدينحج
 باق يما دقق لذ قلع ريع اتيينق تايرامتلا ضركجب
 ةلالدلل «ةفاقث» حلطصم مادختسا يف ةلكشملا هذهل لوألا رهظملا ىلجتيو

 يف فظوملا يبعشلا بولسألا نمض كلذو «درفلل ةلماش ةيمنت لك ىلع

 رخآلا مادختسالا امأ .تاراضحلا روطت فصي يذلا ينوكلا خ خيراتلا درس

 ىلع ةلالدلل فرصنيف .ًارصاعم نوكي داكي يذلا وهو ءحلطصملا سفنل

 .ام ةيموق ةفاقث ىنعمب ءام بعشب قلعتت ةيمنت

 ريبك ةيرظن ةيمهأ تاذ لظتسو ءةمئاق تلاز ام ةبوعصلا هذه

 هاا لا اذه انزواجت اذإو .خيراتلاو (ةسانإلا ملع) ايجولوبورثنألل

 ريكفتلا ضرتفيو . ًايدنتاو ًاقمع رثكأ ىرخأ تابوعص انل تدب ءةلكشملا

 يف نمكي ةماعلا ةروريسلا هذه يف هجوملا يروحملا رصنعلا نأ ىلاثملا

 ةمييط وذ هناي: ةناللا هلاكشأ يف ءرهظ ريخألا اذه نأ عم «يعولا

 ىلإ بهذ ثيح «ةركفلا هذه سكرام ضراع دقلو .ةسدقم ال ةيناسنإ

 جاتنإلا يف لثمتي ؛هل ةبسنلاب مساحلا هجوملا يزكرملا رصنعلا نأ رابتعا
 ام ريظنتلاو ةيؤرلا يف تافالتخالا هذه .هنع جتنت يتلا تاقالعلاو يداملا

 ةبسنلاب ءاهنإ .اهزواجت نكمي ال ةيعورشم كلمتو ةريبك ةيمهأ تاذ تلاز
 نيب تاقالعلاب ةلصتملا ةلئسألا لك ةيفلخ ىف رهظتو ةرضاح ءانل

 لوح ةيئحبلا"تاداهتجالا نإف «ةقلاغ ةلينألا هذه ثفاد امو: .تاتترامملا
 0 انب بهذت نل يلاتلابو :ًاديعب بهذت نل لاصتالا

 مممفمل 112 عادمأ ءأ ظوتلع !اععاب « نادل نخل 5اج0125* 50265: :رظنا (18)

 آ2 1آ2هططعوأ0 عده لكتصسع م2566 53101738ع7,» 126يثءهتن, 20. 80 (2017عاتط[ع-لةءءعوصطتع

.(1996 
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 ساخلا لصفلا
 يسايسلا داصتقالا

 نم تاينيتسلا ىف روطتلا ىف لاصتالل ىسايسلا داصتقالا أدب

 للخلا نع لؤاسلا لكش-:ةيادبلا ىف دحتا دقو: ىفانلا"نرقلا
 يتهج ىلع ةعقاولا لودلا نيب يفاقثلا جاتنإلاو مالعإلا قفدت يف

 .«ةيمنتلل١ لصافلا طخلا

 ةنس ىف اهقيرط لاصتالل ىسايسلا داصتقالا تاسارد تقش

 ةعانصلا» الو «ةيفاقثلا تاعانصلا» لوح ةسارد لالخ نم 5
 ىنعمب) عمجلا ىلإ درفملا نم لاقتنالا اذه فشكيو .«ةيفاقثلا

 ةمظنأب ةنتتفم ةيؤر نع ىلختلا نع («ةعانص» لدب «تاعانص»

 ةسركجلا"تاضايسلا هيف كسدطصا ىلا تقولا» نحن كاضتالا

 ريست قوس يف يراجتلا قطنملاب ةفاقثلا ةيطارقميد ثادحإل ةيمارلا
 ةباعاتملا نفعت هجرت :انكأ' ىلع لود رمألا هز :ليردعلا »وسن
 تاطاشنلا «حالصإلا» ةيدعاصتلا ةروريسلا مهفل ةلواحم يف ةعونتملا

 .لاملا سأر ةطساوب ةيفاقثلا

 2 ع

 ةيفاقثلا ةيعبتلا :الوأ

 ٌئفاكتملا ريغ لدابتلاو ىملاعلا جامدنالا

 «يروشلا» عباطلا نع هعابتأو (843:7»” سكرام ثّدحت
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 ىوقل رمتسملا بالقنالا يف اهئاقب نوناق نمكي يتلا ةيلامسأرلل
 نودب «يلامسأرلا ماظنلا أشنأ مئادلا هروطتو هعسوت لضفب .جاتنإلا
 .ةيعامتجالا ىوقلا روطت لالخ نم هئانف طورش «يردي نأ
 ىلع ًالوأ فقوتي صاخ عمتجم لك روطت نإ .هتاضقانت مادتحاو
 «لحارم ةدعب «ةرورضلاب «عمتجم لك رميو .ةيلخادلا هتاينب روطت
 .ةيلاتتملا روطتلا جذامن نم ًاجدومت ةلحرم لك خيرات يبليو

 نوحرؤملا مدقي .خيراتلل ةيؤرلا هذهل ضراعملا هاجتالا يف
 خيرات نأ نينيبم «يروفلا ينمازتلا جذومنلا نويداصتقالاو

 نأو ءططخملا اذه عم قباطتي ال لودلا نم ديدعلا يف ةيلامسأرلا
 روطت» دهاشن اننإ سكعلا ىلع نحن لب .ًادكؤم سيل «روطتلا»
 ةيلامسأرلا ليلحت ةدحو نإ .ملاعلا قطانم نم ديدعلا يف «فلختلا
 نوكت يذلا «ملاعلا  ماظنلا» لب «ةينطولا ةكرشلا تسيل ةرصاعملا
 «يملاعلا جامدنالا لوح ةيضرفلا هذه .رصانع درجم ممألا هيف
 يف 1957 ةنس (2211 8ةعهص) ناراب لوب يداصتقالا اهغاص يتلا
 (8ءمدمستع مماانودع 0ع اه ومنلل يسايسلا داصتقالا هباتك
 ليوناميإ خرؤملا اهغاص يتلا كلت عم يقتلت 200155 07:©)
 داصتقا» موهفم لوح راوح يف (صصقسانعا 18/211ءوؤءاص) نياتشرلاق
 . (©ءععمهصل 8:ءهسلعا) ليدورب دنانريف ثحابلا هعضو يذلا «ملاع 5

 :ةثالث تايوتسم ىلع عقاولا يف ذ (ملاع  داصتقا» موهفم ددحتي
 يتلا قطانملاو .«ملاعلا كرما يطق ةوجوو «نيعم يفارغج ءاضف
 ةعبات نوكت يتلا ةعساولا شماوهلاو يزكرملا روحملا اذه طسوتت
 اذه ىمسيو .لمعلا ميسقت لالخ نم زكرملا تايجاحل ةعضاخو
 يه ةيلامسأرلا نإ .ئفاكتملا ريغ لدابتلا :تاقالعلا نم ططخملا
 الإ اذه ؤفاكتلا مدع روصت نكمي الو ."' "«ملاعلا ؤفاكت مدع قلخ»
 امب ««ةيراجتلا تاكبشلا» ةطيرخ نإ .(ينوك) ًادج عساو ءاضف يف

 ةمسصفمابعا اهل ععواعتم, ذك مكنءمأ همنا عاتسم (آمهفمصن ال قه, 1983). )10(
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 ةيزكرم ةغايص يف ًازرابو ًايساسأ ًاءزج لكشت «لاصتالا تاكبش اهيف

 .ةفلتخملا هجاتنإ طامنأبو هتيبتارتب ملاعلا

 عم ةعيطق لثمي يذلا ءلاصتالل يسايسلا داصتقالا نإ

 ةيسكراملا داور اهحرط يتلا ةرصاعملا ةيلامسأرلا خيرات ةحورطأ

 عبط يذلا برغلا  قرشلا ططخم نع دعتبي «نويكيسالكلا

 اهتزرفأ يتلا ةيبطقلا نإ .يكيرمألا مالعإلا لئاسو ايجولويسوس
 دقل .لاصتالل ةيعامتجالا مولعلا يف ماسقنالا تعبط ةدرابلا برحلا

 ةيكيرمألا ةيعمجلا يف هئالمز مامأ دليفسرزال لوب ثحابلا فرتعا
 لاصتالا» ىمسملا ثحبلل ديدجلا لاجملاب «ماعلا يأرلا ثوحبل

 تائيهلاو تاعومجملا» عم تاقالعلا زيزعت ىلإ مهاعدو «يلودلا

 يلودلا ءاضفلا ماسقنا نإ .©!«ةيعامتجالا ةحاسلا هذه يف ةلعافلا

 طشن دق نيتيجولويديإو نيركسعم نيب ةهجاوملل ةيضرأ وه امب
 لاصتالا تايجولونكتل يركسعلاو ىعانصلا روطتلاو ثحبلا

 «(ةيعانطصالا رامقألا ىتح رتويبمكلا نم) ةثيدحلا مالعإلاو
 لاصتالا لوح يفيظولا ثحبلا نم ربكألا مسقلا ًاضيأ رمثتساو
 تاعاذإلا لوح ةيرادإلا ثوحبلا .حوضوب ءهدكؤت امك «يلودلا

 ةيجيتارتساب ةطبترملا لاصتالا تالكشم تابراقم نأ امك .ةيلحملا

 ةيفلخ نودب مهفت نأ نكمي ال ثلاثلا ملاعلا يف ثيدحتلاو ةيمنتلا

 ام اذه ”0ينطولا نمألا» بلطتم هضرف يذلا يئانثلا ماسقنالا اذه

 ةيكيرمألا ةلودلا ةباتك بهذمب يفيظولا ليلحتلا طابترا رس رسفي

 .(166 الهدم هر 1/6 هل167) تامولعملل رحلا قفدتلاب صاخلا

 يذلا «علسلل رحلا لدابتلاب صاخلا خسارلا أدبملا نم مهلتسملا

 نم لك اهسرامي يتلا يراجتلا ريبعتلا ةيرح .ءحوضوب ءهبشَي

 .رصتخملا اهلكشب ريبعتلا ةيرحب قوسلاو صاوخلا

 طوتنا آ322:51ع10ل, «1طغع طءمعمموتؤ 10 1هنعنمضم 0021 (0هطدصتصا عمان ممص (2)

 1[ عوعوهعطر» ظيطاذع 0ماستم» 0م سارت, 701. 16 (1953).

 . ًايناث ءباتكلا اذه نم يناثلا لصفلا رظنا (3)
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 ةيفاقثلا ةيلايربمإلا
 ةساردلا ديدجت ىلإ ىملاعلا ءاضفلل ةديدجلا ةيؤرلا تداق

 تراثأو .«لاصتالاو فاعلا لاحت يف ةيلودلا تاقالعلا لوح
 فلتخمل ئفاكتملا ريغ لدابتلا حضوت يتلا ثوحبلا نم ديدعلا
 .ةيفاقثلا تاجوتنملا

 «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيفاقثلا ةيعبتلا ةلأسم امأ
 فنارونلاو يشأ قرش يرق ىف :تاعارتلاب لستم هناك نقلا
 ريكفت كرذغ قف كلاغلا ملاعلا لود نع ةيدعلا ىف ةفانفعلا
 لوألا هباتك حتتفا ذإ ؟( 7162565[ 5ءطنلاءم) رليش تربره لثم ثحاب
 ةيكيرمألا ةيروطاربمإلاو لاصتالا لئاسو نونعملا
 ةئس رشن يذلا ا( هوك ©مرجبجتسا 1 ءهلقم» هنت ةتت16ةءمنا طا صأ»ء)

 ةليوط. ةليبلس 1965 ةنم: ليم ترشن علا هتالاقم لمتثو :9
 تابكرملا نين عادلا ليلحت نم تقلطتا“ ىلا توخبلا نت
 عساولا ديدنتلاب ”تهتناو .لاصتالا ةعانصو ةيركسعلا ب ةيعانضلا
 علا تايالولا يف يمومعلا ءاضفلل ةديازتملا ةصخصخلاب
 كابوغ ساموت رشن ءاهتاذ ةنسلا يفو .ةيكيرمألا
 ًاباتك «ةيكيرمألا «اونيلإ) ةعماجب ذاتسأ وهو «(1طمونقم 053!
 «(116 1ماعسعتتمدامأ لفات 17دك مليفلل ةيلودلا ةعانصلا ناونعب

 ليلحت لاجم يف ةيكيسالكلا بتكلا نم حبصأ يذلا
 يف ىربكلا ةيكيرمألا ةيفارغوتامنيسلا 57 ذوفن ةيجيتارتسا

 ذاتسألا ءرليش تربره ددح .1945 ذنم ةيبوروألا قاوسألا

 اهاسرأ يتلا ديلاقتلا نم نيبرقملا دحأو ءاينروفيلاك ةعماجب
 ثوحبلا طشن ًاموهفم ءزليم تيار يكيرمألا يجولويسوسلا
 انيب هفرع يذلا «ةيفاقحلا ةيلايربمإلا» موهتفم نإ ؛لافقتلاو
 ماظنلا ىلإ عمتجملا اهبجومب لخدي يتلا تاروريسلا لمجم» :يلي
 ةمكاحلا ةحيرشلا اهب تعفد ىتلا ةقيرطلاو ءرصاعملا يملاعلا
 او مشل ان: ناهس الاد ةنيع اح ال: ايف ايسر ييجسل
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 وأ نميهملا ماظنلا زكرم ىنُبو ميق مئالتل «ةوشرلا وأ ةوقلاو
 .00(هتيقرتل

 تايالولا يف ةيقارلا ةعمسلا تاذ ةصصختملا ةلجملا تريغ

 ةنس هي ىتلا 7017161 0 0001011 .ةيكيرمألا ةدحتملا

 200001 ما رنبرج جروج فارشإ تحت اهتاهجوت ؛0

 حتف ذإ «ةيكيرمألا (طءمهوزناةهنه) اينافليسنب ةعماجب ذاتسألا

 «لاصتالا لاجم ىف ريبكلا ىملاعلا للخلا .لوح شاقنلل اهتاحفص

 رد ةيرظنلا تانوافتلا نع تارط يتلا تاريغتلاو

 تراويتس ثحابلا مدق «يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا يف

 ةيدقنلا تاساردلا راسم ترثأ تاماهسإ (5ن36 886م) نيويإ

 لظت نالعإلا تايلآ خيرات لوح ةسارد رشن ثيح «.ةيكيرمألا

 كالهتسالا ايجولويديإ سسأ تلوانت يتلا ةليلقلا تاساردلا ىدحإ

 .©”ةيطارقميدلل روصتلا نم لكشب ةطبترملا

 نم .(5ءاعمع ©0ه1لنمو) غندلوغ رتيب عرش ءايناطيرب يفو

 ىلع اهقبط ىتلا ثيدحتلا تايرظن دقنب (161068065) رتسكيل ةعماج

 0و لاعستت يمريج ثحابلا امأ .يرذج لكشب «لاضتالا
 لناننول ةيميطتملا ةبحتللا نأ يعيش نوت دقق مكمل
 تيراب-ديوب .أ .ج ماق امنيب ءةيكيرمأ ةمحل يه ملاعلا يف مالعإلا

 حيرشتب (81هطقعا هلع رملاب لكيامو (1. ©. 800-8312660

 ةلأسم تمهلأ «ءابوروأ لامش يفو .ىربكلا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو

 11ءمطعرا 1. 5كءطتللعت, 00سم هانم هنأ تيان مأ (ا1طنخع (4)

 طاهتسم, 11: 5طققمءعر: 1976).

 نءعمروع ءءطصعت, ءل., «طءعصعمغ ذص اطع طاع]1ل: © هصدصتنمت 02085 (5)

 5ءطمادتك ىللععوو 0تا0عه2] 15دنعك ةمل ه8عدعدععط 1هقاعع هؤ طع 215كوصاتمعر» لمعمل

 0 00011711 ه11070, 701. 33, طم. 3 (1983).

 كانه 1217 ءلل, :46712//171  كلا0كى  007501271205(   ظلطأ1 عاف ها ععسضدم 0ع اه (6)

 501616 46 ءمدعدمتبج هاقمرب - 0 همامتاع هز 0مددكءةمالكا عدد: 40»ءماةكاطاع 010 الاء 5هعامأ

 لغ0مما1ك هإ 1]ع تمدكصتع» تيافصع, انهلستغ لع !"ةمفتعمتم مهع 06300 آه عمال

 [ظك. كطمسم انعطقتم (©دمت: ةتطتعع 1 4هداهنعمع, 1983).
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 ىلودلا قفدتلا لوح ادنلْئفب تاساردلا نم ديدعلا ةيفاقثلا ةيعبتلا
 2 نع تاسارد تزرب ادنلوه يفو ,70ةينويزفلتلا جماربلل

 1 يلاصتالا بكرملل ةيفاقثلا  ةيعامتجالا ميقلاو ]7111ه عع»
 تاساردلا رابخألل رحلا قفدتلا ةلأسم تزفح امك .*”يعانصلا
 (قهطهص ””غنوتلاغ ناهوج يجيورنلا ثحابلا اهب ماق يتلا
 دقف ءاسنرف امأ .ةيلايربمإلل ةديدجلا لاكشألا لوح ©هةلااده#)
 ءًايبسن «ةبئاغ «ةليلقلا تاءانثتسالا ضعب نع رظنلا فرصب .«تلظ
 .مالعإلا لئاسوب ةصاخلا تاساردلا هذه نع

 بلق يف تدجو يتلا ةقطنملا ةينيتاللا اكيرمأ تلكش
 .«بونجلاو لامشلا نيب ةهجاوملا لظ يف ةيمنتلا تايجيتارتسا
 ديدعلا ةيرظنلا هذه تفرع ذإ ؛«ةيعبتلا ةيرظنل١ ًايوق ًاعفد تطعأف
 ةجرد ىلعو «ةروانملا شماه ريدقت ىلع دمتعت يتلا غيصلا نم

 لك اهتدمتعا يتلا «ملاعلا - ماظنلا» تاددحمل ةبسنلاب لالقتسالا

 ةيكيرمألا ةيفيظولا ايجولويسوسلا عم ةعيطقلا نإ .ممألا نم 0
 داقنلا نيثحابلا نم ليج دي ىلع تمتو «تاينيتسلا ىف تأدب

 «يعامتجالا رييغتلل ةليصألا تالواحملا نإو ,2090ةيئيتاللا اكيرمأب

 زعومتاو ؟لوءلعمكن عدو هم 1هصأو الومتكر 1لءناعأم 170112 - 4 17-076 عرب (0
 يم مما17+ 4 ىديطورب هجن لجاهأزندةك 0 6 11 عملة مدنهأ 1امحم نإ 1 ءاعماكةمرا, م05

 قل طومعرو هن 71255 00ص 016261013: 70 ([مومتوزا 10818500, [1974]).
 ممم 1. ةةهصعاتسلعب 176 ©0ممجهنع !!ةللههعت 116 ]1خماء ه] 1و1 10مل (8)

 00مم هلقمتتك ا 171167712110118 مورسسسست ءماقنم», 11206 ظبعمع 100هووز عتب 4 (1 مع:
.([1977] ,110000 

 لمطقم ةلطتصع, «خ كنميعتسمل 1طعمرإل ه1 1ممعر1ةلتقمتب» لمعلا هر (9)
 رموعم 80ودءم عاب, 701. قر طه. 2 (1971)

 مماموتم طوهكوانقلتر 007010112001011 ]» لع مممددك (هدموعمم: !كهصتع (10)
 مجتلو كلمن ع5, 1963): 055106 0هجتاعو, ا ظكامفم رب 05 معلن وك 06

 نب 1”عجءدنعام ((نهيهعمج: 111710 0/ لوز عمون 020 هعمل لع ؟لعمعجتعاو, 1976): طاأو
 ]رمرووزرمم 8ءائعوم, «فاتعم طءعصتوعق, (6]06ءاقر حرق 14ءاط0صل5ك زط ]ماتم

 (هرصتسمتن 16ه 10ج 1عوعه م عطر» 00771771466110 1865227 لأم مآ. 3, 20. 2 (1976): آاتو
 عوسوتمم 8ءايوم ءأ 81123 طءاط طمع لع 210+ © مروجس 7 ءمعامرب 220111404: 505
 لربتفوو هو امو رممهزمد 0ع اسوا ءم طماطم (!/عرتعم: ]مكاتطتأم 120120212611220 0
 - دان ل155 1عهمكل 21023145, 801603121 كاع 1202 8عظب 1980), ءا 116ءام+ 5ءطصتانع] عار
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 يدعلأ :روذافلس يكارتشالا سيكرلا اهب. ماق ىبلا كلت لغم

 تجردأ دق ,1970-1973(4) ىليشت ىف (521200+ ىلاعص0©)

 ل يسال هلع مو فالح ةماس

 هذه لثم داق نم ةعيلط يف ةينيتاللا اكيرمأ تناك اذإو

 زه يذلا راسملا ترجف اهنأ ىف نمكي ببسلاف «تاساردلا

 لكاس .روطت نال اهيا وومشاملا ةراعدلاو: نضيرفلا :يدويقت
 قطانم هنم رثكأ ةيمهأ ىستكا ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف لاصتالا

 ايرذج ادقن ةينيتاللا اكيرمأ مدقت ملو .ىرخألا ثلاثلا ملاعلا

 ةسايسو تاركتبملا رشن لاجم ىف ةقبطملا ثيدحتلا تايرظنل
 طاسوأ يف تلخدأ يتلا ءدعب نع ميلعتلاو يلئاعلا ميظنتلا
 لب ءبسحف «ةلوجخلا ةيعارزلا تاحالصإلا راطإ ىف نيحالفلا

 يدومعلا طمنلا عم ةعيطق تثدحأ يتلا تاردابملا 2 تجتنأ

 يليزاربلا ثحابلا باتك هدكؤي ام اذه .ةيمنتلل «ايلعلا لثملا» لقنل

 (2).يروهقملا ايجوغاديب :نونعملا «(8ان1و 15:56) ريرف ولواب
 تايجيتارتسا هيجوت يف ا ريثك رثأ يذلا .(طغ4هعموعأء كعد همهم 65)

 ايجوغاديبلا هذه قلطنتو .يملاعلا اهعاعشإ يفو «يبعشلا لاصتالا

 ًايجيردت هزربتو ملَعَتملا هيف شيعي يذلا سوململا عضولا نم
 عم اذه .ملعتملاو ملعتملا نيب يئانث لدابت يف تامولعملل ردصمك

 «مئاد لكشبو ءأركبم تزيمت دق ةينيتاللا اكيرمأ نأ ىلإ ةراشإلا

 .يبعشلا ميظنتلاو لاصتالا نيب ةقالعلا يف اهريكفتب

 لاا ءررتمرآتوع لع ]4 همت: ءمعانم, ءماطتتست ءةعافات, 2060103, ءكتلااتكة: 1, 23. ه1: 9

 مزرعو: 8اطلمو, 1997).

 مه1220 112 1ءاه5, ق4 هدد 7261, :06010عأ1ء, ه1 71014061716111 ”ةط0أ م1101: (11)

 نتا, 1973-1970 - نه 00211 ءمعأ07 71ه5176 71 ©أ 270عع50 06 162107,

 2 دعانمد 0ع 841ءطغأع 83121 عادتأ (طدمتم: 8لن6مصك ةصاطعمممو, [1974]), ءا [841عطغاع
 134126 ءاهتأ, 17/هرمع», 74ءلقع, 02دك: ظءصخاطاقارب ه1 10150:4ء», (نمطجع012 5ءداعوز 3

 (طمدلمم: ©هصعل12ج 81عاطتتعات, 1986).

 طوتنام طءعلععبر 2006جمو76 065 0مجم17165, ذانتكا لع (00كءاءضاقكما1م ها (12)

 ممممزيامم, اههلستا لدن 62ةعملتعل, معالاع همالععالمم 2/25م650 (©وكلذ: 1, 725م610,
.(1974 
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 لاصتالل ديدجلا يملاعلا ماظنلاو وكسنويلا

 قفدتلا لوح شاقنلا ىغط ءزايحنالا مدع ةكرح نم معدب
 يف يلودلا عمتجملا ىلع ةيمالعإلاو ةيفاقثلا داوملل ئفاكتملا ريغ
 ديدجلا يملاعلا ماظنلا» دقع وهو .يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا
 ريبعتلل يساسألا ربنملا وكسنويلا تلثم دقلو .«مالعإلاو لاصتالل
 ناج يسنرفلا ماعلا اهنيمأ ةسائرب تعرش ثيح .عوضوملا اذه نع
 «دحاولا هاجتالا يذ لاصتالا» ةشقانم يف (3ءود 3ةطعان) ويهام

 يلاغنيسلا ةسائر ءانثأ .شاقنلا اذه نع ضخمتو .1969 ةنس

 ءاشنإ «ةمظنملا هذهل (ةرددلهاد 842513 80801/) وبمأ راتخم ودامأ

 ثالث دعبو .1977 ةنس «لاصتالا لكاشم ةساردل ةيلود ةنجل»

 «ةنجللا هذه ريرقتل ةيئاهنلا ةغيصلا ترشن خيراتلا اذه نم تاونس

 سسؤم .(5ءوم 212ء806) دياربكم نيش يدنلريإلا اهسأرت يتلا

 .مالسلل نيئيلو لبون يتزئاج ىلع زئاحلا .ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 لثمت ةسسؤم نع ةرداص ةيمسر ةقيثو لوأ ريرقتلا اذه ربتعيو

 قفدت يف للخلا ةلأسم حوضوب حرطتو فرتعت «يلودلا عمتجملا
 بجي يتلا ةيجيتارتسالا نع لءاستتو «ةيفاقثلا داوملاو رابخألا
 كلا .راطإلا اذه ىف .زجنأ دقل) .للخلا اذه ةجلاعمل اهذاختا

 تانساينلا#و «ةيفاقتلا تاسانسلا»:لوخ :ضاودتلاو تتوتتبلا نم
 .(«لاصتالل ةينطولا

 للخلا لوح تاشقانملا لاشفإل لماوعلا نم ديدعلا لخدت
 ةينيغيرلا اكيرمأ فقوم ةبالص :مصلا راوح ىلإ هلوحو ءروكذملا
 نأ ديرت يتلا [ناغير دلانور قباسلا يكيرمألا سيئرلا ىلإ ةبسن]
 ءمالعإلا قفدت ةيرحب ةقلعتملا اهتحورطأ .ةقيرط يأب « ضرفت
 ررحت لجأ نم لضانت يتلا بونجلا لود حلاصمب مادطصالاو
 فيك تفرع يتلا «يعويشلا ركسعملا» لود ةفاقثو «ةينطولا اهتفاقث
 اهتاسسؤم ةمظنأ حاتفنا ضراعتل بلطملا اذه ةقابلب مدختست
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 ةكرح لخاد ضقانتلا ةيمانلا لودلا ضعب تلغتسا دقو .ةيمالعإلا

 ىلع رتستلل ةعيرذك ةيلودلا تاشقانملا هذه اهتاذ زايحنالا مدع

 اهبارت ىلع ةلوؤسملا ريغ اهتسرامم ىلع وأ اهيف تايرحلا صقن
 هتزرفأ امو ةروكذملا تاشاقنلا نإف «صتئاقنلا هذه مغرب .ينطولا

 ئفاكتملا ريغ لدابتلا لوح راذنإ ةخرص تقلطأ تاسارد نم

 تاوصأ عامسإل ةصرف ةبسانملا هذه تلكش دقلو .روصلاو رابخألل

 نم «بلاغلا يف «ةفورعملا قئاقحلا يذ ملاعلا نم ربكألا ءزجلا

 ةيعانصلا لودلا ءاربخ اهزجنأ ىتلا ةاقتنملا تاساردلا ضعب لالخ

 نادم الا تلاد فيدكس يسم سرنا تمحو م نإحام ماكنا
 «ةيلودلا تاسسؤملا نم ديدعلا يف ةنميهم تلظ ىتلا .«ىكيرمألا

 اهناكم تلتحاو «يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا يف اهليحرت مت
 نيب ماسقنالا نإ .ةيمانلا لودلا اهتغاص يتلا ةيمنتلا نع تاروصتلا

 ةيبطقلا ةيؤرلا عجش ةيلودلا ةحاسلا يف ةدجاوتملا تاحورطألا

 ثيح «هل عبات عضاخ بونجو نميهم لامش يف الثمم نوكلل

 ام لك نع رصبلا ضغو ءامهنيب قيقوتلاو ةطاسولا دوهج تلمهأ
 تافاقثلا نيب «ةيفاقثلا ةمدصلا» نعو .ًادقعم امهنيب ءاقللا لعجي

 تراثأ دقو .لاه .ت دراودإ دكأ امك .«ىملاعلا ءاضفلاو ةدرفتملا

 نع شافتلا هقارشتا 41985 ةنس ةيكيرمألا يملا :تابالولا
 هلا ار كرم نكسنوملا نع هيحستاق :هسييستو لاضفالالكاذم

 «لاقتنا» ىضاملا نرقلا نم تاينيعستلا تدهشو .ايناطيرب اهتعبت

 روصلاو مالعإلا لدابتلو تاكبشلل ينوناقلا ميظنتلا ةلءاسم ةيضق
 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم لثم .«ينقتلا عباطلا تاذ تائيهلا وحن

 ةيفاقثلا تاعانصلا : ًايناث

 ةعلسلا ىف عونتلا

 يف لاصتالل يسايسلا داصتقالل ةيناثلا ةرؤبلا ترهظ
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 تلتحاو .ابوروأ يف يضاملا نرقلا تاينيعبس نم يناثلا فصتنملا
 نوثحابلا علطضاو ءاهيف ةيزكرملا ةبترملا ةيفاقثلا تاعانصلا
 .ةماع ةفصب ءاهل مهتبراقم تناكو ء.اهيف لوألا رودلاب نويسنرفلا

 .يساسأ لكشب ةيدقن

 جايم رانرب يييداكألا ةدايقب ثحبلا قيرف لءاست
 تاعانصلاو ةيلامسأرلا :نونعملا باتكلا يف (86:23:0 24168)
 ةباجإلا لواتنو. «ةيفاقثلا ةعلتبلا ةعيبط نع 1978 ةننم «ةيفاقثلا
 اههجاوت يتلا ةصاخلا لكاشملا يه ام :يلاتلا لاؤسلا نع
 ضحد دقل ؟ةفاقثلاو نفلا نم ًاقالطنا ميقلا جاتنإل ةيلامسأرلا
 جاتنإ نأ اهدافمو تروفكنارف ةسردم باحصأ ىلع ةزيزعلا ةركفلا
 «ةينويزفلتلا ةداملا «مليفلا «ةناوطسألا .باتكلا) ةيفاقثلا ةعلسلا
 ةعانصلا نإ .ديحو دحاو قطنمل بيجتسي (اهريغو «ةفاحصلا

 نم ةعومجم اهنإ ؛اهتاذ يف دجوت ال ءالؤه رظن يف ةيفاقثلا
 نمو «ةدشب نيابتت يتلا رصانعلا نم لكشتت يتلا تانوكملا
 جاتنإلا ةيرايعمب ةصاخلا اهنيناوق كلمت يتلا تاعاطقلا
 يفاقثلا جاتنإلا دودرم لاكشأل ةئزجتلا هذه .((44124110:)

 ةيصوصخ يفو «لمعلا ميظنت تايلآ يف مجرتت لامسأر ةطساوب

 ةيتاسسؤملا طامنألا ىفو ءاهتايوتحم يفو ءاهتاذ تاجتنملا
 عاطقلا نيب تاقالعو «ةيمومع ةمدخ) ةيفاقثلا تاعانصلا فلتخمل
 يقفألا زكرمتلا ةجرد يفو ,اهربغو «صاخلا عاطقلاو ماعلا
 اهب كلمتسي يتلا ةقي ةقيرطلا يف ًاضيأو «جاتنإلا تاسسؤمل يدومعلاو

 .تامدخلاو ةيفاقثلا تاجوتنملا نومدختسملا وأ نوكلهتسملا

 03 بشسللا تاماشوم نوكتسلا تاثكلا :نمكفت
 يشيلف سيرتاب هفلؤمل (165 7451715 46 114171617 ©)

 طوصوع طانعطإل, 1مك 1هفيعار عك 06 [ةمهوجاناعأ» عن 20الع المع 0716/5 2123(
 ةءمجمبسلوالع لعد معانمك, ممعلتم ءا فدصصدعمتع (0ءممطاع: 8 ءددعو ال1211715112115ع5 0

 نءعومطلعر امكاتطتغ هه0هصه]1 لع !'ةبل10ه915نعأر 1980).
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 اذه :(0ناطد,ع لع 800 «ةقفدتملا ةفاقثلل» ًارصح (طوسنوع ظانءطو)

 رصنع يأل ةيتاذلا ةميقلا نوكت يذلا جماربلا نم لصاوتملا دملا

 يتلا ةضورعملا ةجمربلا لمجم يف هتميق نم لقأ اهرصانع نم

 تايجمربلاب همامتهايو .يرصبلا -  يعمسلا تايداصتقا زيمت

 «(8/م »ه0 اهلقنت يتلا ةيجولونكتلا لماوحلابو :(ىهرت»«ه:)

 تالآل يعامتجالا مادختسالا ةليكشت روكذملا بتاكلا لوانت

 ةيجولونكتلا تاركتبملا يف تثدح ىتلا تالوحتلاو «لاصتالا

 كاف دقلو «كتايتمنلا ميزات سلا اذهب ةدجن ءعلسلا يفو

  ةينقتلا تاططخملا عطاقت ليلحتب قباسلا يف ثاحبألا

 ثدحلل ةيسايسلا تاناهرلا فشكل ةيفاقثلا  ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 ةبقارملل ديدجلا ماظنلاب مكحتت يتلا ةيعانصلا دعاوقللو يعانصلا

 دودح نع ثوحبلا هذه ترّبع .ءىرخأ ةهج نمو .ةيعامتجالا

 كلذ يف ةضوم ةباثمب ناك يذلا ««ةيفاقثلا ةيلايربمإلا» موهفم

 ينطولا ىوتسملا نيب لصفمتلا ىلع ديكأتلا لالخ نم «تقولا

 ْ ,(140تايسنجلا ددعتملا ىوتسملاو

 ةنس يبوروألا يموكحلا ءاضفلا ىف رييغت ثدح دقلو

 نوؤشلا نع نولوؤسملا نويبوروألا ءارزولا ىنبت ثيح ب8

 .انيثأ ىف دقعنملا مهعامتجا يف «ةيفاقثلا تاعانصلا» موهفم ةيفاقثلا

 متمقتللل 142 ءاهنأ, قلل: هاةهداوأءك هإ ىزطكا6710ك 06  ءمددجةصتعماةمد» (14)

 اطمد كدمدتءااد 10غ0!هعذونعع لع ]دمغة علذكمتع (حستح: 18لئاهصك م2520 م05, 1976):

 ةمسسفمل 142 ءادمأ ءأ اك عءطغاع 1812 ءاهتأ, 26 اددووع ه5 7160م5 هد 1ء7مو 06

 0نآكء: طمد 2هنطءوتناع م»هزكلءك لعد ة»تهماجأوك لع هج تناك ء, ءمالعءاتمو اءعءايقلتاع

 (ةملكن هك 31هععوتت, 1979): تههسملم 1[ءلمتت, علب آس مءععةواقكتو تنال مأع

 [ 00د طايل هلله مروع دعو طتنعسمعتمدوأو 0ع: ةءدماه 044 لاوع»أ, 1977,

 /0421026::0 داعم معتتمدوماو طعام ومو مع 11 ك1 © آه آ1طء2هعةمدع لعز مممموأأ] ,

 [1نتاأن] لل آل. 8كم... [عأ جلل ةهممالسممع لل آعانم 8ةووم (8ةلناقسم: عوصعم

 ظموعات, 1979): مقعدفمل 1812 ءاقمأب ةعةتاعع 2ءاءمانتا أ زن ءطغاع 12 عادم ط2

 تياكمع ءمداعع اه له جمس هتتع)» 1. اه مطاعمأ ن "ار وييرو 1 ه110712©1571/ء, ىطقعتو

 الطعوز 381  (©ةملق: آه 2 ةءمانات عتاب 1984), ع6 (©(هالهعم 1ظهدعطب «6 تل نتمأ

 [صمءتمتتكسم هس ظعولكافسعع ذم 2716012 طعما 0 ًانئاعتو 126م13» 1/1

 تيان ع هنن 50ءاعون, 701. 17, طم. 1 (لوص 1997).
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 اهلوادتت ىتلا ةيرادإلا تاحلطصملا نمض موهفملا اذه حبصأ دقو
 ,05وبوروألا سلجملا :ةيبوروألا تائيهلا ىدحإ

 ةفلتخم ةيميداكأ ربانم ةيفاقثلا تاعانصلا ةيلاكشإ تبسك دقل
 ,26)(!دنك) «كبيكلا» ىف ةصاخ .يضاملا نرقلا نم تانينامثلا يف
 .080يدقنلا ثحبلا سسأ ليكشتب ءوكنرف ةيروتاتكد دوعصل ىلوألا تاونسلا دنم «نييجولوبسوسلا ضعب مان تيح-7'4”اينابسإو

 امك «ةيئايميسلا صئاقن ةجلاعمل يسايسلا داصتقالا ىعس دقلو
 «ءيش لك لبق «باطخلل فهرملا عمسلا وذ لوألا ليجلا اهغاص
 .هئانب ئدابم نمضتيو ءاهتاذ ىلع ةقلغملا رصانعلا نم ةلمج هزابتعاب
 ًاحضاو ادب هنكل ءاسنرف ىف ًارتستم يسايسلا داصتقالا فده لظو
 هاجتا عم ايناطيرب يف حوتفملا لدجلا يسايسلا داصتقالا زفح دقو .هاجتالا اذه نع ريبعتلل ًايناث ًابطق اهرابتعاب ءايناطيرب يف ًاحيرص
 ًالالقتسا يجولويديألا ىوتسملا حنمب مهتملا ةيفاقثلا تاساردلا
 34 تئشنأ يتلا 8616, نيالا ع ه4 500161 هي يقول ذإ "7 ”ايقاذ

 .لدجلا اذهل اهتاحفص 1979 ةنس

 111318500, 1طءد 411 هياط ءالعو» الرب توزع عمال“ ]'هلعناق# 4 اه (15)
 هيام (طومتح: 10118500, 1982).

 طرمووعو لع ]نتا عمولام لع 011666 عز 531 ما-10إل, 011666: 1 ةاف-رصلا عمون, 1990). 0 ةطعع ها هلل 000604 مال معلمو همصسابسا ءهانمو ها 5ههاقاغ (ةنللعكالا 006 نوقافم 1ةصطاقإلا لتك., طمد لكك 06 ]و تيآايرع ها 0ع ]و 073771011621101 تهل 1لو صعاب ؟1181,» 0671275 لو معمم ىمءامامعاوتلع, 101. 4, 80 2 (1986), ءأ لووم-تدنإل 1معمأع ءا 8. 16ءعووانع, ءلق., «طع5 1ملدكاع عد هبل تعااعو: (16)
 ازطرعم, نع, للكعم, مالطا 444 ملعوألب هورطانم ا عم عاقل 2 (0120210: ةلعهأي 1988). هياط وأود هت ظكمدتافت 0705 ررجاعأ 716416 00000 ل 1 ظممتوانع 8ايكاقتل 3216 أ عجدصفو 272110, ههه:0ل5., طهك 1تالكا7 تك 21277
 معوتصفاللاو, 1976), 8/[ةصانعأ آكل ت1 14 ءلنمعامرب ىمعاعل, ءهمالععاتمد رب مروا 1 عه عا 46 1716505 1115ه, كعمعأف, 5006080: 6 (8جي معا مدمن 16 195 (8ديهءامدمن ل65 مومتممااف, 1972): 811ندعأ لمه 5 50 10 4 ع هروقتت نط عقل, أ ط4 ع ]مو نوتمك, 801:كهطعك لع طماولاه: (18)

 نلجأ ؟هواوز 47 (ة/جل0: خلعملم 1977).
 دل طماوك 0ةممطمملا «101/210 2 12601 نع كياطيتول 74 ةيتملتكسمر» (19)

 ل وال7714] 0 1/071 ومآ. 33, مم. 3 (1983).
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 (1081185 ثيمس سالاد يدنكلا ثحابلا بتك «1977 ةئس ىفو

 ةيبوروألا ثوحبلا (4:/8م00 زجع نع ًايزازفتسا ًالاقمومرناط)

 تايبلس ىلع مجهتو نويزفلتلل يداصتقالا قطنملا ةيؤر نع ةيدقنلا

 تايجيتارتسالا جاتنإل ءاضف الإ نويزفلتلا يف ىرت ال يتلا تايرظنلا

 يتلا ةسكاعملا ةركفلا ثيمس ثحابلا حرطيو .ةيجولويديإلاو ةيفصولا

 لبق وه ءهيف دجوي يذلا قايسلا ناك امهم «نويزفلتلا نأ اهدافم

 لتحتو «نينلعملل هعيب متيو «نيدهاشملا روهمج جتنم) «ءيش لك

 تاجوتنمل يراجتلا لكشلا ةرصاعملا ةيلامسأرلا ىف ةيلمعلا هذه

 اذه ىلع (©ة:مطقتم) ماهنراغ. يناطيربلا ثحابلا وو .لاصتالا

 يفاقثلاو يسايسلا نيدعبلا ًامامت لهاجتي هفقوم نإ لوقلاب ثحابلا

 اهتاذ ةيمهألا ناكلميو نويزفلتلل نيسسؤم نادعي نيذللاو نويزفلتلل

 .©207يداصتقالا قطنملا اهكلمي يتلا

 هنأل ةغلاب ةيمهأ نيفقوملا لوح شاقنلا اذه ىستكا دقل

 : ةينورتكلإلا ةيمالعإلا تاسسؤملا نم نيطمن نيب ةهجاوم نمضت

 زربت تأدب فورظ يف ؛«ةيمومعلا ةمدخلا طمنو «يراجتلا طمنلا

 عاطقلل ينوناقلا ماظنلا ليدعت نع ةربعملا ىلوألا تارشؤملا اهيف

 انعفم «عرش دقلو .ابوروأ يف هتصخصخو «يرصبلا - يعمسلا

 ينوناقلا عضولا رييغتب اركبم تماق يتلا ايلاطيإ يف شاقنلا اذه يف

 ريكفت يف لججع امم «يرصبلا يعمسلا لاجملا يف ماعلا عاطقلل

 اذه لوح مهاؤر حرطل #10 ةلجم لوح اوفتلا نيذلا نيثحابلا
 وعلا

 حاتعطمادك كدعصطقسب «6 منت طاسانمو غم م 5هانانعما ظعمصمتإل ه2 8455 (20)

 هتكمسصتستستعماتممر» 71ءونه, هلأاسع هس ىمعنءارن, 701. 1, 20. 2 (1979).

 031017 ةصطأ (0ع5و5عم, 1.6 7| هدم 5276016 آل ءركم هه ونهم لهكع 0ع (21)

 ىاكا6جتم 246للء مدس ةءمعامدت لف مممكدمت, 1 7[ والتر 55 (84تلهصم: طءانضمعألتب

 1974): 28. 0ءةصسلن عأ ©. طهنعطعتتب 76 7اههزعزموأ زم طامموو (ةاتلدست طءاهتمعللتر

 1976), ءك ةكدسعم اهلك, ©11 همموعواأ 4اا مسساء لعامرز ل 710550, 16 عانأ0ع

 عاتدس مللت 7 (طاععممعت ©دهمدللنر 1977).
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 «لماشلا عمتجملا» ىلإ يعانصلا عاطقلا نم

 لئاسو ةثادح ةعيبط لوح لدجلل يساسألا عجرملا «ةيريهامجلا ةفاقثلا» موهفمب طبترملا «يريهامجلا عمتجملا» موهفم لظ
 تاينيتسلا نم ًاءدب ةيرصحلا هتناكم دقفو «نمزلا نم ًاحدر مالعإلا
 صئاصخ صيخشتل ةديدج تايمسم هتلتو «يضاملا نرقلا نم
 .لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ؛هتنجع١» يذلا عمتجملا
 ججحلا نم ديدعلا يطغت يظفللا ددجتلا نع ربعت يتلا تايمسملاف
 .انتاعمتجم لبقتسم لوح تايرظنلاو بهاذملاو

 ةطساوب ملاعلل روصتلا لاجم (ع10567) «يلومشلا» موهفم لخد
 ةنس «موهفملا اذه ناباتك لوانت دقلو .ينورتكلإلا لانكا
 ةيرقلا يف ملسلاو برحلا :نييلاتلا نييمسملا تحت ,9
 هدعأ يذلا 7 وو »ووعم زب ]ع 01هذهأ !111هعع) ةيملاعلا
 نواعتلاب (3ةىطهلا 8ةءااطقس) ناهولكام لاشرام يدنكلا ثحابلا
 اكيرمأ رود :نيدهع نيبو ير 2 10:6) رويف نيتنك ثحابلا عم
 ( 8ع وعرب ةكسو اعود, اباء 1 عمتك 10أع لا 16 يكين ورتونكتلا رصعلا يف
 دقو .(2طاعمتوس 812621 هقاك) ىكسنزيرب وينب زل 766176101016 170)
 برح لوأ» ب «مانتيف برحل ينويزفلتلا رثألا لوألا باتكلا فصو
 هذه اوعبات نيذلا .نودهاشملا فك فيك نَّيب ثيح ««ةينويزفلت
 نيدهاشم درجم اونوكي نأ نع ؛مهتويب تانولاص نم ةرشابم برحلا
 :ةيئانثلا تلاز اذهبو ؛«نيكراشم» ىلإ اولوحتو «نييبلس
 مالعإلا ةليسو بذجت ءملسلا نمز يفف .(نويندملا /نويركسعلا)
 ريغ قطانملا يف ةعقاولا ميلاقألا لك .مدقتلا وحن .ةينورتكلإلا
 لفكت دقلو .يعامتجالا رييغتلا دوقي ينقتلا بلطملا نإ .ةيعانصلا
 ديدبت ةمهمب ىسلطألا ةفض يف دلو يذلا «تالاصتالا ةروث» راعش
 ةياهن» ةركف تدجو اذكهو .ةيسايسلا ةروثلاب ةصاخلا تايوابوطلا رخآ
 تالثمتلا ىف اهدادتما لاب لايناد ىدل ةببحملا «تايجولويديإلا
 نوكلا» ناين ىلإ هقيرط قشي «ةيملاعلا ةيرقلا» راعش أدبو .ةيعامجلا
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 برح تدكأ دقل .ةيملاع ةثراك لك يف هب فتهُي مث ««لماشلا
 جيلخلا

سرام دق نييركسعلا ءاربخلا نأ مغرب ءرمألا اذه
 «عقاولا يف يف ءاو

 .برحلا هذه ىلع يمالعإلا ميتعتلا

 لوح ثوحبلا ريدم «ءيكسنزيرب .ز ةسايسلا ملاع لضفيو

 اذهل ودبيو .«ةيملاعلا ةنيدملا» موهفم ءايبمولوك ةعماج يف ةيعويشلا

 ىلإ ةدوعلا يحوت يتلا ءموهفملا اذه تانيمضت نأ بتاكلا

 مجسنت ال ءاهب ةطبترملا ةيميمحلا ىلإو ةيرقلاب ةنطاقلا ةعومجملا

 اذه تاكبش تاقلح نأل ءديدجلا يملاعلا طيحملا عم ًاريثك

 ديازت ةرمث وهو ««ينورتكلإونكت» ةيمست هيلع قلطي يذلا ء عمتجملا

 ليوحت روط يف شيعت «تالاصتالاو «تانويزفلتلاو «تارتويبمكلا
 «ةرتوتملا «ةطبارتملا ةلخادتملا تاقالعلا . نم «ةمزح» ىلإ ملاعلا

 اذه ىريو .هتدحوو درفلا لازعنا ةروطخ ديزي امم ««ةيبصعلا

 و اكل دوجوم عدلا يف «"لماش عمتجم» لوأ نأ بتاكلا

 هذهل ةيساسألا ةجورملا ربتعت 3 يتلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ةيقب نم رثكأ «لصاوتي# ععجملا اذه .«ةينورتكلإونكتلا» ةروثلا

 دكؤي امك «لثمت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأل «تاعمتجملا

 ةلودلا هذه نإ .ةيملاعلا تالاصتالا رداصم نم 9665 «بتاكلا اذه

 نم ًاجذومن يأ ؛«ةثادحلل ًالماش ًاجذومن» حرتقت يتلا ةديحولا يه

 نم ءًاضيأو «ةيفاقثلا اهتعانص تاجوتنم ربع ةينوكلا ميقلاو كولسلا

 يفو .«ةديدجلا ةيميظنتلا تاسرامملاو «قئارطلاو «تاينقتلا» لالخ

 ىمظعلا ةوقلا هيلع رطيست يذلا ركسعملا ىف «ةلباقملا ةهجلا

 اذه .«للملا زرفت» يتلا ةردنلا تاعمتجم دن دجوت ال «ىرخألا

 موهفم لعج «لماشلا عمتجملاب»و «ةنيدملاب صاخلا موهفملا

 ةدحتملا تايالولا تاقالع ديدحت يف ًاهيقع ميدقلا «ةيلايربمإلا»

 يف «ةحلسملا ةيسامولبدلا» تحبصأ دقل ؛ملاعلا رئاسب ةيكيرمألا

 .«تاكبشلا ةيسامولبدل» نوكيس لبقتسملاو «يضاملا مكح

 لوصألا وذ ىكيرمألا داصتقالا ملاع رشن 2.1977 يف
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 نم بلطب ًاريرقت ء(قلكهتع 121 20280 تاروب يرإ كرام «.ةيسنرفلا
 ةسارد لوأ نع ةرابع وه «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةموكح
 ءاج .يكيرمألا عمتجملا يف مالعإلا داصتقا نزو سايقل ةيمسر
 لمعلا ىوق نم 9/047 «.لاثملا ليبس ىلع ءمالعإلا لكشي :هيف
 .ماخلا ينطولا جتانلا نم ابيرقت ةبسنلا سفن يلاوحو 2.1966 ذنم
 ةثالث ىلإ مالعإلا تاروب مسقيو .رارمتساب ةبسنلا هذه تديازت دقو
 ناو :ةيساحملاو "«نيفاتلا :يلاولا مالعألا :ةيساسأ فانصأ
 يذلا) يفاقثلا مالعإلاو ؛تامولعملا كونب يف ةنزخملا تايطعملا
 لمجم وأ ةفرعملا مالعإ ؛(ةيفاقثلا تاعانصلا تاجوتنم هيذغت
 .(اهريغو «رييستلاو «تاراشتسالاو «عارتخالا تاءارب) تاراهملا
 .(عرنام 8[ةعطلاتص) بولشام زتيرف يكيرمألا يداصتقالا امأ
 يف عرش دقف 01962 ذنم :ةناعرقدملا ةيناؤيم ةتازد يئاضخا
 ىمسي حبصأ ام تحت يوضنت يتلا مالعإلا تاطاشن ةيمهأ مييقت
 .«(ةفرعملا ةعانص»

 ؟«لاصتالل خيرات» يأ

 ريدم بصنم لغشي يذلا 608 <طقت65) هييتراش ىجور ربتعُي
 (811855) ةيعامتجالا مولعلا يف ايلعلا تاساردلا ةسردمب تاسارد
 ةلالدلل ًادج ةقيضو ةعماج ريغ ةلظم لثمي «لاصتالا خيرات) نأ «سيرابب
 وأ روصلا وأ) صوصنلا يقلتو لوادتو ليجستلاو جاتنإلا لاكشأ ةسارد نيب «ةبراقملا سفن رامثتساب ءطبرلا نع ثحبي يركف عورشم ىلع
 نيب لصفمتلا ةرورض يف نمكي يروحملا ءيشلا نإ .(.خلإ « ىقيسوملا
 لاكشأ خيراتو «ةيداع وأ ةيرايعم ًاصوصن تناك ءاوس .ءصوصنلا خيرات
 مالعإلا لئاسوو ةيهافشلا لاكشأو ةيباتكلا لماوحلا يف رظنلا ةداعإ ةرورضلاب يعدتسيو باتكلا خيرات نم دعبأ بهذي ام وهو ء.اهلاقتنا
 يأ ءاهتلالد ةيئانث يف تالُئَمَّتلا خيرات ىسنن نأ نود نم «ةينورتكلإلا
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 لامعألا لك عمجي يساردلا لقحلا اذه نإف اذهلو .باعيتسالاو قيبطتلا

 ؛ةيجولونثإلاو «ةيجولويسوسلاو «ةيخيراتلاو «ةيفارغويلببلاو «ةيبدألا)

 ىنعم ءانب تاروريس ةلءاسم ةيزكرملا اهتايلاكشإ نم لعجت يتلا (خلا

 هرهظمتو لمعلا عمجي عطاقت دنع ققحتت يهو ء(روصلا وأ) صوصنلا

 .هروهمجو يداملا

تفم ودبي يذلا انملاع هجاوي رطخ أوسأ نإ
 ءافكنالا وه «دودح كودو ًاحو

 ةقيضلا تاءاضفلا نمض ةبستكملا تاداعلاو ةريغصلا تاينيقيلا ىلع

 حاتفنالا ةسراممو لالغألا هذه رسك بجي .ةيموقلا ديلاقتلاو تاصصختلل

 لوقحلا ىلع حاتفنالاو «ماظتناب ىرخألا تايلاكشإلاو تايجهنملا ىلع

 لقح ديمجت ةيتامغاربلاو ةفاصحلا نم ْنأ دقتعأ ال اذهلو .ىرخألا ةيملعلا

 انلك همهفن نأ بجي ام نإ .«لاصتالاو مالعإلا مولع» هتيمستو يسارد

 نم ريثكلا مغانتو ءاقتلا بلطتيو «تافيرعتلا هذه لثم ريثكب زواجتي

 ,©2!ةنيجيهلا ةعطاقتملا فراعملا

 «تامولعملا عمتجم» لبقتسم لوح ةيمسرلا ريراقتلا تمكارت

 ردض 1978 ةنس ىفف .ىربكلا ةيعانصلا لودلا يف تايئيعبسلا ىف

 (22/0 1 2 1 5001014) عمتجملا ةتمتأ نونعملا ري رقتلا

 كنيم نالأو «(8فصهه 21018) ارون نوميس نيثحابلا فارشإ تحت

 «كنن ايكلفلا#»: اريكح انومعي غاص دقو (ةادنم ةةنم)

 تارتويبمكلا نيب ديازتملا جوازتلا مجرتي يذلا (7616:ه11و6)

 ايجولونكتلا ىلع ةنهارملا ريرقتلا اذه حرتقيو .تالاصتالاو

 ةيداصتقالا ةمزألا نم جورخلل لاصتالاو مالعإلل ةثيدحلا

 ديدجلا طمنلا» لضفبو .ةيراضحلا ةمزألاب تفصو ىتلا ةيسايسلاو

 تاميظنتلل يبصعلا ماظنلا» نإف ««هميظنتو عمتجملا ليدعتل لماشلا

 طاطا, م0. 10 : يف (طدمعمت آمعةءالنعم) ييلودرال لاكساب عم راوح (22)

,(1999) 
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 اذ *02(«(فجو»م) اروغأ») ًايلدابت ًايتامولعم ًءاضف قلخي» «عمتجمللو

 وحن يندملا عمتجملا «يمانت" عفدتو .«ةرصاعم ةمأل ةعسوم داعبأ
 يذلا لاصتالا نإ :ةديدع ةيجيردت تاقالزنا تثدح دقل .راهدزالا
 ًايلومش ًافيرعت يستكي حبصأ ؛مالعإلا لئاسو يف اروحمتم ناك
 .23)(تامولعملا عمتجملا ةلكيه ىلإ ةفداهلا ةددعتملا تايجولونكتلا لعجي

 لضفب ًافافش حبصأ يذلا عمتجملا ةركف تعطق دقل
 تاعيونت ىدحإ اهنإ .ًاليوط ًاراوشم «يتامولعملا داصتقالا»
 لوليإ كا ييرفلا فوشليفلا اهب نّهكت ىتلا ةينقتلا ةروطسألا
 يف تيسحلا ريغ لوزعملا ,(1912-1994) (1جعورتع5د ظاطسل)
 نأ ىلع حلأ دقل .تاينيسمخلا ذنم «ةيسنرفلا ةيرظنلا امارونابلا
 لضفب ًانكمم حبصأ يذلا تاينقتلا نيب طبارتلا لضفب «يعانطصا طسو ةجتنم ىلإ ةليسو نم اهعضو لاقتناب «اماظن» تحبصأ ةينقتلا
 يف ريكفتلا ءهرظن يف .لجعتسملا نم حبصأ دقل .ةيتامولعملا
 .ةينقتلا هذه هب موقت تحبصأ يتلا يعامتجالا ليدعتلا ةفيظو

 ةياهن يف .©«©65 0105026[(8) يزدروتس فيإ ثحابلا نشد دقل
 غاص دقل .©*”ههتالؤاست زكرم يف تاكبشلاو مالعإلا لئاسو نوخرؤملا عضيو .هدعب روطتو «يخيراتلا ثحبلا تاينيعبسلا
 تازيهجت راشتنا طمنب قلعتت ةيلاكشإ لاصتالا مولع ينف نوثحابلا

 .(نامجرتملا) نيينانويلا ىدل شاقنلل ةماع ةحاس ()
 ةوعمات 5 لانع 0ع 61 ةومرصتمسان 10260005 (221ر 21617 مز1: 14355080, 1978). 1052 ها 00011١ 1غ عمربن اة ءها1 015 كل 5061616 مال ععانمو (ءءطصتوتتع أ ماونس أومن, 1عه7-آ 0 3قزووزاو ها [2وسصتمتولانع 10 لقزرو., طمد (0)
 ةوعومعو لع !"ةمركمرسقأتمو عا لع 8 مررت انتا 02 011 ,» اا 21 (0055161 انك «طلفامأنع ءأ (مورزو: لن هطك لدي 5عءانتأ, 1996), ءأ وطعيتمع 8عراطم» آر 27/عالتت «]2ع 1*طلوأامأ1ع 210 (1993): لووم 20081 لعوصم عمال ربو زرزوزمزربع لعد مغ للهك: 165 071 عأ7165 0 لا كينغ طروممم طععمرع 1914,» 7 و عروب لانج 16 0 0171110 101 بمآ. 1, 20. 2 ما حويرمر «1]مععراهتنم 06761012 ررزووزوم هؤ طع 1ءاعمطممع زد 2240

 ءمرصستتمت مخل مص»), هم. 10 ([2000]).
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 [لايخم عمج] ليياَخَملا اذكو ءاهتامادختسا ليكشتو «تاكبشلا

 دنع ةيخيراتلا تامامتهالا سفن دجن امك .©”0تاينقتلا قفارت ىتلا

 اومهسأ دقف باتكلا وخرؤم امأ .ةفاحصلا خيرات يف نيثحابلا

 00 لا هلال ءاو تانلا حاكما يف لعفلاب

 لدعونع5 5ءرلقتسااب له طموأوالع 0ع آ!'بعدوع: ظكدوأ دس امك موعابطمو ف 050

 207177711 وانعم, ماعاد عع لع طاعع 5ءطقعأموو (طومك: طامسصسمتتم», 1989): ههععع

 طاتعطإلا اناء طتكاماتتم له |ه ءمصتستستءهننمر» جمل عرررمب كوم مالطاتع ءهأ طلع مماجعوب

 طاقامأرع لعك دكعومعو (طوعتون ]آه 1آ06ءمان1علاع, 1991), هع 117104 ع77141>© ل اضاع

 50ع20ع5 ءأ 500اغاغ (طومنو: ]1 1 ةءواتانعراع, 2001): 5طئلتممع 8ءءامصب 1 01همأء 46 2

 6017811 ءهل1 61: طع طلارتاطع لكي دتللهعع عاما متعب ]هج 0قعواتتعاع ممعطعب 29 (ة25:

 12 106ءوالا عكر 1997): طلورعع ة/نووؤ0, 761601711 هل موك أ ماتتامدومزنو لمد

 76521: طه طوواغ»ة 1غ موهجومودعوأو لع 3و -كارم», 19 مماتاتوتنع ةءاقاقع (طوعوت

 22عووع5 نمل عادلا ة1565 لع طووصمعب 1997), ءهأ ةعصفمل 142( ءادجأت 27 خئروزرم 06

 [لاممأء ماهم عن 26 اه نه م160م]6اةونلع © اه 501616 عامطواعر اععاعو ةذ 3”1ططمانت.

 دعتع طلواملعع ءمماعطم 0 ةتطع (ظطوتتكت آه 106ءمانتءاع, 1999), هأ 8ئمزم لع ع

 5001616 06 !'ة/مصم عقم, اعرغ وب ممسدكءأاع ةلتاتمد (طومتو: آه 106ءماناعتاعب 2003).

 ا[كهوعع كطمماتم» ءأ عمم لعمص ادمان, لتكذ., ا" 181:1016 0م | ةلز مرو 2260

 را هناعمتكع, 4 70آ5. ([طةمع]: طورقمل, 1989-1990)
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 سواسلا لصفلا)

 يمويلا ةدوع

 تادحوب تمتها ىتلا تابراقملا ايجي رت قيلت دقل

 ةايحلا براجت يف ةيتاذلا تاقالعلاو «ةعومجملاو ءدرفلا :ليلحتلا

 - ةيوينبلا تايرظنلا ىلع لعف ةدر اهرابتعاب تدكأتو «ةيمويلا
 تيحأ دقو .ةليوط ةدم ايجولويسوسلا ىلع تنميه ىتلا ةيفيظولا

 ناسنإلا مولع ةيادب ذنم ًارضاح ناك يذلا «شاقنلا تابراقملا هذه

 «ةيعامتجالا ثادحألا ؤيشت رطاخم لوح روديو «عمتجملا ملعو

 روهمجلا ةيلالقتسا ةجردو «ماظنلل ةبسنلاب يعامتجالا لعافلا رودو

 .لاصتالا تايلا نع

 ةيتاذلا نيب ام ةكرحلا :ًالوأ

 (طاطسم:سعاط000108)) ايجولودوتم ونثولا

 ءةيعامتجالا ةيتارهاظلاو «ةيزمرلا ةيلعافتلا) ةيليوأتلا

 يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا ذنم تروطت يتلا (ايجولودوتمونثإلاو

 نييجولويسوسلا نيب ماسقنالا تقمع دق ةينوسكاسولجنألا لودلا 5

 اهيلع قلطي يتلا تايجولويسوسلاو «ةيئزجلا تاءارجإلاب نيمتهملا
 ةجراخلا ةيعامتجالا قئاوعلاب ةمتهملا «ةيفاقث تايجولويسوس ةيمست

17 



 :ةنيرامملا لع : مو! نم و 0 ةينبلا ةيلوأو ءدرفلا «ممتجملا» ةيلوأ ب ىذلا ءدرفلا ن

 اهرصانع تدمتسا يتلا ايجولودوتمونثإلاو ةيلعافتلا نإ
 امل ةجيتن وه صخشلا هب موقي يذلا لعفلا نإ .*”ةيزنوسربلا لعفلا ايخولزيسوب «ايجيردت «كزواجت يتلا لامعألا لالخ,نم:اهتاذ تنب «ديم تربره جروجو «لميس جروج لامعأ نم ةسسؤملا
 بسح ءاهزرفي يتلا لعفلا تايلآو عمتجملا ريياعم هيلع هيلمت
 لالخ نم يعامتجالا ماجسنالا زربي « عمتجملا يف ةيساسألا ميقلا ةموظنم صاخشألا باعيتسابو .«ةيعوضوملا» ةفص اهيلع قلطي ىتلا ايجولويسوسلا لمجم نأش كلذ يف هنأش ءزنوسرب توكلات
 ددحم ىطعم وه يعامتجا وه ام نإ .مهتاحومطو مهفادهأ مساقت
 لامعأ ىف «(درفلا) لعافلا فراعم يستكت الو .قفألا اذه نمض
 يجراخلا ملاعلا نع ةحيحص ةفرعم بستكي صخشلا نأ نضرب ىتلا هتاليلحت يف ةناكم كلمت فراعملا هذه نأ ىلإ ءًأنمض ءريشت ةينقتلا ةينالقعلا لوح هتسارد نكل .ةليلق ةيمهأ ىوس ءزنوسرب
 يتلا فراعملا هذه صئاصخو ةعيبط نإ .يلاتتملا براقتلا ةروريس لالخ نم .يملعلا جهنملا نم ةبيرق ةيقيربمأ - ةيقطنم ربياعم قيبطتب
 ًادعب اهئاطعإ ةرورضو .مهدوجو فورظ يف صاخشألا اهقبطي
 لعفلل يقيقح ليلحت لك يف ةيساسأ رصانع ودبت .ًايموهفم
 لكنفراغ دلوراه «لثم «نيثحابلا ضعبل ةبسنلاب «ىعامتجالا
 زنوسرب ذيملت وه ريخألا اذه .(1987-1917) قكمممال 0ةعقماءا)
 .«سولجنأ سولا»ب «اينروفيلاك" ةعماجب ذاتسأ مث «درفراه ةعماجب
 ةئس ردص يذلا (5 1/0141 ر107:6100010عزت) ايجول ود وتم ونثإلا ىف تاسارد :نونعملا هباتك لالخ نم «ايجولودوتمونثإلا» سسؤمو
7. 

 .(نامجرتملا) (1310066 2855025) نوار توكلات قيرلويسوتلا ىلإ ةبسن (#*)
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 سحلل يلمعلا قطنملا ةسارد ىلإ «ايجولودوتمونثإلا» فدهت

 رابتعا نإف «لكنفراغل ةبسنلابو .لعفلل ةفولأملا عاضوأللا يف ماعلا

 «ةبسانم ةيملع رظن ةهجو نم .«يعامتجالا ملاعلا يف ثادحألا

 ىلثم ةيجيتارتسا لكشي نأ نم دعبأ وه ءصاخشألا نع ةجراخ

 ةدئاف نودب رابتعالا اذه نوكيسو .ةيراجلا ثادحألا ليس لوانتل

 ثحبلا للحيو .يلمعلا لعفلا صئاصخ ليلحت لشيو

 اهعبتي يتلا جهانملا اهرابتعاب ةيمويلا ةطشنألا يجولودوتمونثإلا
 ةنكممو يئرم يقطنم لكشب رهظت تاطاشنلا هذه لعجل ءاضعألا

 فادهأ لجأ نم (اهنع ًاريرقت مدقن نأ ناكمإ ىنعمب) فصولا

 اهرابتعاب (اهنع يكحن) اهفصوو اهتظحالم ناكمإ ىنعمب ؛ةيلمع

 اهيف رُكَفُيل ةرهاظلا هذه ةيلباق نإ .ةيداعلا ةيمويلا تاطاشنلل ًاميظنت

 ةماعلا ةفرعملاو «ةيلمعلا فورظلاو لاعفألل درفنم طاشن ىه

 ليلحتللو ةيعامتجالا ىتبلل .(0010» ؟عوع 1

 فرعتلاب انل حمست يتلا يه ةيلباقلا هذه نإ .يلمعلا يعامتجالا

 حليو ."'"اهليلحت ةيناكمإل سسأت اذهب يهو ءاهفورظ صحفو اهيلإ

 نأ حضوي ثيح ةيلمعلا لاعفألل يجهنملا عباطلا ىلع فلؤملا اذه

 اهلالخ نم يتلا تايلمعلا صيخشت وه ايجولودوتمونثإلا ملاع ةمهم

 نم نونيبي وأ مهتاوذ نع ًاريرقت نومدقيو ءمه نم سانلا كردي

 تاقايس يفو «يمويلا مهطاشن يف هب نوموقي امع نوفشكيو مه

 هقايسو طاشنلا نيب ةقالعلل روصتلا نإف اذهبو .ةعونتملا تالعافتلا

 رثؤي الو .©!ايجولودوتمونثإلا يف صتخملا ةطساوب «قمعب ءددجتت

 ةربخلا نإ لب .ءبسحف ضرتفملا تاطاشنلا ىوتحم ىلع قايسلا

 يفو ءايجيردت غاصملا قايسلا ىنعم ديدحت يف ءاضيأ ءمهست

 1120101 0دعقماععأا, كاك زد طئا1»»:م1710لماموعرب (ظصعاعوب و04 (هاتكاور 713: (1)

 طءعماتعع-!آ1هلل, [1967]).

 ل. عمقا ممع, «ظاطمهسصعاطملهاهوربر» ذهن ةماطممت' 0100عمم همن 10ههطمم 2(

 11. 1لتر, «لك., 5001ه] 17م1 10كهرن ((نةصطت10 عع, الاخت طماتغإب طءعوور 1987.
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 ةصالخ هنإ ؛ىطعم سيل يعامتجالا ثدحلا نإ .اهتاذ ةيعضولا
 ططخم نإ .ةيمويلا مهتسراممل ىنعم ءاطعول صاخشألا طاشنل

 ةمهملا تانوكملا دحأ وه ©”(ةثداحملا ليلحت» نإ
 .يزمرلا لدابتلل لضفملا ناكملا يه ةثداحملاو ءايجولودوتمونثإلل
 اهتخل ةساردل ال ةيناسل ةسراممو ءًاطاشن اهرابتعاب اهلوانت مت دقو
 نميهملا لكشلا اذن تايلمع قويدحتملا نتن بنيك مهقأ لجأ نم
 تاحومطلاو تايلآلا نع ماثللا نوطيميو يعامتجالا لعافتلا نم
 .همهف متو لعافتلا اذه جتنأ اهلجأ نم يتلا

 ذاتسألا .(ةوجوو آل. ©«0مان:عإ) ليروكيس .ف نو رآ ربتعيو
 صصختملا «كش نودب هوغيد ناسب اينروفيلاك ةعماجب
 «1/2ه55 ةسردم دقنب هريغ نم رثكأ متها يذلا ايجولودوتمونثإلاب
 نونعملا هباتك يف دف دقل .1964 لزم 001ه نعه1107: 142 تعق7 كأن
 ( 114 ءاطم4 4 0000 ةز: ايجولويسوسلا يف سايقلاو جهنملا
  ىضايرلا - ىئايزيفلا ططخملا .يرذج لكشب .5010/0عرت)
 ليت داعبتسا ىلإ نورآ دمع دقو .جهنملا اذه زيمي يذلا يقطنملا
 .ةيناديملا تاساردلا يف ةيمكلا تاينقتلاو ءرهاظلا نومضملا
 .لاصتالا ةروريس ىف يتاذلا دعبلا كاردإ نع نازجاع امهنأل
 ىلعو .ىنعملا جاتنإ ىلغ يقلتملا ةردقل رابتعالا ديعأ اذكهو
 .ليوأتلا تايلآ ريوطت

 ؟ماظنلا /لعافلا : ةيئانث ةياهن يه له

 فوسليفلا لامعأ نم ًاريثك ايجولودوتمونثإلا تمهلتسا
 يذلا .(1899-1959) (ها15ث64 5ءطتنات) زتوش ديرفلأ يواسمنلا

 ]لور عإل 5ةعاو, «500101هعنعدل طوف مانتمصر» 86 ءاورت  قمالق1هأ ه/ (3)

 ىمنمامورن, مم. 8 (1963).
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 تانيعبرألاب هافنم يف ةيمويلا ةايحلا يف ةفرعملا نفسا ةشاودت متها

 ةايحلل ديدحت لالخ نم ءاعد دقل .كرويوين يف يضاملا نرقلا نم

 ىلإ ايجولويسوسلا «ةيعامتجالا ةساردلل ًالضفم ًاناديم ةيمويلا

 «سوململا ملاعلا «(2.ءطعمعسءا) (ةايحلا ملاع» يف طارخنالا

 .ميلسلا سحلا تالثمت هيف دوست يذلا «يفاقثويسوسلا «يخيراتلا

 صاخلا هموهفم زتوش فوسليفلا نم ايجولودوتمونثإلا تراعتسا دقل

 نولعافلا هتطساوب لصي ارد لكشي يذلا «فراعملا تانوزخم»ب

 عم فرصتلا نم لعافلا نكّميو «مهتايتاذ مهف ىلإ نويعامتجالا

 .نيرخآلا

 ةيمويلا ةايحلا يف ةرفوتملا تامولعملا نم تانوزخملا هذه

 فراعملا يف ًاعونت ةئشنم «توافتم لكشب عزوت «ةايحلا ملاع» يفو

 «تاعومجملاو ءصاخشألا بسح لعافتلاو لعفلا ءانثأ

 ةنمزألا» «ةينآ» سانلا عيمج شيعيو .سنجلاو «لايجألاو

 تاقالعلا نم ديدعلا ىلع انليحت ىتلا ةنيابتملا «ةيعامتجالا

 .ةيتاذلا تاقالعلا تاكبش يف فقاوملا نم ديدعلا ىلعو «ةفرعملاب

 لعافلا نيب لصفلل دح عضو نع هثحبب .جهنملا اذه حرطي

 ةيرظنلا ىلع ةقلقم ةلئسأ ءرخآلاو صخشلا نيبو عوضوملاو

 هنيب شماه دوجو يفني ال جهنملا اذه ناك ول ىتح «ةيعامتجالا

 هذه نإف «ةيرظن ةغايص لكل ايرورض ربتعيو «ةيمويلا ةفرعملا نيبو

 يف يرظنلا لمعلا يف ريكفتلل ةدوع بلطغت ةيلمعلا ايجولويسوسلا
 يدحتلا وه اذه .ةسوململا ةيلعافتلا تاكبش همازتلال «هتاذ دح

 لالخ نم ةيعامتجالا تالعافتلا ايجولويسوس هتعفر يذلا يجهنملا

 طيحي يذلا ملاعلا ليوأت يف نيلعافلا رظن ةهجول ةحونمملا ةناكملا

 تربره جروج تارابع بسح «ءكرخآلا متؤم ف ةنوكت نأ» .مهب
 ًابولسأ ةكراشملاب ةظحالملا ةقيرط هققحت نأ لواحت ام وه ءديم

 .فراعملا ىلع لوصحلل
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 تربره ثحابلا سسأ .ءديم ثحابلا ثرإ هيي
 (1.: 1م( عه ءانهدصنكستع «ةيزمرلا تاالعافتلا» (13ع,طءز6 8اان7262) رمولب
 ريشتو .1937 ةنس موهفملا اذه تحن دقو .وةزلصط011410)

 دقو .ةيعامتجالا ةايحلل ةيزمرلا ةعيبطلا ىلإ «ةيزمرلا تالعافتلا»
 جهنملا اذهل ثالثلا تامدقملا 21969 ةنس «ءرمولب تربره صخل
 نم تدلو يتلا زومرلل نيلعافلا ليوأت ةسارد فدهتسي يذلا
 رشبلا نأ يف لثمتت ىلوألا ةمدقملا» :ةوقب ةلعافتملا مهتاطاشن
 ةمدقملا .. .مهل ةبسنلاب اهيناعم ساسأ ىلع ءايشألا ءازإ نوفرصتي
 ربع زربت وأ فرحنت ءايشألا هذه يناعم نأ ىف لثمتت ةيناثلا
 ةمدقملا .نيرخآلا نيلعافلا عم دارفألا دحأل يعامتجالا لعافتلا
 راسم لالخ نم ريغتتو مدختست يناعملا نأ يف صخلتت ةثلاثلا
 يتلا ءايشألاب هتقالع يف صخشلا هب موقي يذلا ليوأتلا
 240 يف داي

 ءفرحنملا كولسلا نإف .تالعافتلا ةسردمل ةبسنلاب
 نإ :ةلضفم ةيضرأ لكشت .ددهملا 'وهلل» ةدودحملا عاضوألاو
 ءىعامتجالا طيحملا ةمحل ىلإ يمتنت يناسنإلا كولسلا ثداوح
 ثحابلا لعج دقل .«لعافتلا سوقطل» ةلكشملا دعاوقلا ىلإو
 (22 ماع دولوملاا 8 ه:دددض) نامفوغ غنيفرإ يدنكلا
 ثحابلا اذه لامعأ ىستكتو .ًاتباث ًاّيثحب ًاعوضوم دعاوقلا هذه نم
 فكي ملو .هتاذ تقولا يف «ثحبلا يف ًاركتبمو ًايكيسالك ًاعباط
 «وغاكيش» ةسردمل ةيجهنملاو ةيرظنلا ديلاقتلل عباتلا «ثحابلا اذه
 تالعافتلا طبر نع «(2810 ىلاك0) «وتلأ ولاب» ةسردم ةّيكرحلو
 «لاثملا ليبس ىلع .«يماردلا ليلحتلا :ىرخأ جهانمب ةيزمرلا
 ةيقيقح انتاءاميإ نوكت نأ بجي :ةيمويلا ةايحلا ةغالب ىلع ناهربلل

 ركعرطورأ هاسسمعك, ىربرجبطوإأ 17:16 6110/1151: مومو وعام هته طللعاطم#ف (4)
 (عمعا وو ممل نان, 8لال معمم مع-طملا, [1969]).
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 :نيدايملا نم ديدعلل هثوحب يف ىدصت دقلو .حرسملا يف يه املثم

 : ريع 6 رعوشإو ِ 7 لطفللا نيغ«لاصتالاو: :ىذلقلا :انفارغ ترو .هتنكاكملا ' المت

 تايالولا يف اهتيعرش ةيليوأتلا ةيجولويسوسلا تدكأ دقل
 يتلا ةيفيظولا تامواقملا ىلع ترصتناو «ةيكيرمألا ةدحتملا

 ربع دقلو .تاينيتسلا ةياهن يف اهتمزأ تارشؤم ىلوأ ترهظ

 هتيشخ نع 1972 ةنس حوضوب دليفسرزال لوب يكيرمألا ثحابلا

 ةيئزجلا ايجولويسوسلا ييسكرام نيب بيرغلا فلاحتلا اذه» نم
 يقيقحلا «ىتعملا» فاشتكال نوعتشي نيذلا ايجولودوتموتثإلا ءاملعو
 هذه: تروطت دقو .©سايقلا تاينقت هيلع سساتت يذلا يدوجولا
 ةغللاب ةقطانلا لودلاو «ةينوسكس  ولجنألا لودلا ىف تارايتلا

 ال اهزورب نإف ءاسنرف ىف امأ .صوصخلا هجو نع «ةيناملألا

 نيمارت دقل. :ةيرتدبلا كعجار» مقنع تاينيسلا ةبات ىلإ لإ ةوعي
 ةيلاكشإ زورب عم اسنرفب لاصتالا مولع ىلإ تارايتلا هذه مودق
 اذه نم ىلوألا تاساردلا تبكنا دقو .لاصتالا تالآ تامادختسا

 لمعلا تاعامتجاو «ةيفتاهلا تاملاكملا يف تالعافتلا ىلع عونلا

 .””يئرملا فتاهلا ربع تالعافتلاو ءويديفلا تاودن ربع

 راريج يجولوبورثنألا اهنع ربع ًةريح ةمدقملا هذه تراثأ

 ءام اعون .ءدقتفت عيراشملا هذه لاثمأ» :(66مه:4 ىلغ5266) باثلأ

 بجي «ةهج نم .اهب طبترت يتلا ثحبلا تاهجوت ءازإ يدقنلا دعبلل
 اهزورب ىنعمو (ديم .ه .جو لميس .ج) اهلصأ ىلع ديكأتلا

 مولعلا لقح يف (ةنس ةرشع سمخ ذنم) ًايلاح اهروطت ىوتسمو

 طحاصقع 0 هالططصقمب 116 هءاقم»» 1تللمأ» طكدعرتد هنا 1هعع-ام-1هعع 8ءطوجام» (5)

 (حلعوب المعلع: آطهدتطاعلهإل, 1967), جهل 8ءاهعنمرك طا طاطاأعت 141: مداانفتعع ه] اع

 طابالانع 0لء» (8لعجب الهعلع: ظدمتع ظمماعو, [1971]).

 لاند 1. ةلكدعهلب طه (0ةكاك 46 اه دمءاماموتم 701ءمجاع"ءمنام, آ1هددم (6)

 50ء1م1هعازعتمز 16 (8دمععاهممق: 8ل166همع5د طءمتصماتلفي 1977).

 8كتءطعإ لع طهعمعأ, هل, «آمآنصاععهعاتنمو همرصصتتل ا ءهمهدصعأاءر» مدعوم (7)

 م0. 29 (1988).
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 نم «ىرخأ ةهج نم .[...] يكيرمألا عمتجملا يفو ةيعامتجالا
 هبستكت يذلا ىنعملا ةلأسم «طبارتم لكشب ؛حرطن نأ يرورضلا
 تناك «ةيسنرفلا ةيعامتجالا مولعلا لقح يف تاهجوتلا هذه لاثمأ
 «ةيمياكرودلا ايجولويسوسلا ديلاقت عم ةعيطق يف اهبناوج ضعب يف
 يتلا ةروريسلا اوحضوي نأ بجي نيذلا تاساردلا هذه يفلؤمو
 ءًابلاغ ءيطعي ةيدقنلا ةفاسملا وحم نإ .قفألا اذه ىلإ مهتداق
 لاكشأ نم لكش ىلإ .ةطاسبب «يمتنت تاساردلا هذه نأب عابطنالا
 .©7(ديلقتلا ةسرامم

 (مصاطم»إل زنديغ ينوطنأ يناطيربلا يجولويسوسلا مضنا دقل
 ًافرتعم يرظنلا راوحلا اذه ىلإ (1938 ةنس دولوملا) 610069)
 نم مداقلا ركفملا اذه ناك اذإو .ىرخألا هتانوكم ىدحإب
 «نيركبم اودناس نيذلا لئالقلا نيركفملا دحأ ربتعي ةيسكراملا

 ةبراقم نأب رعش هنألف «لكنفراغ ثحابلا لامعأ ؛تباث لكشبو
 :ةيئانثلا عازن زواجتت نأ نكمملا نم ةيجولودوتمونثإلا ريخألا اذه
 نم جورخلل ًاجهن اهيف ىأر دقل .ةسرامملا /ةينبلا «عمتجملا /درفلا
 تايجولويسوسلاو ةيليوأتلا تايجولويسوسلا نيب لصاحلا قاقشنالا
 ةيراعتسالا غيصلا عم ةعيطق تثدحأ يتلا ةينبلا كاردإ لضفب ةيوينبلا
 حرتقا دقل .ام ءانب ةماعد وأ ةسسؤم وأ ةئيه حيرشت يف ةمدختسملا
 ريكفتلا عمجت يتلا ةينبلا هذهل ًاليدب «ةيئانبلا ةيرظنلا» ركفملا اذه
 ةيئارجإلا يحاونلاو ؛«يلمعلا يعولا» لوح يجولودوتمونثإلا
 لففلاو ةديلاو تاسرامملا لخادت يف ريكفتلاب حمستو «لعفلا
 قئاوعلاو تاسرامملا نيب ةسوململا تاقالعلا لخادتو .ةسسؤملاو
 .يلكلاو يئزجلا نيبو «ةيعامتجالا ةينايلكلاو درفلا نيبو «ةيجراخلا

 موينبلل» جو بلا نع زندي لا لضمي «ىوينبلل» جودزملا دعبلا نع ثيدحلا زنديغ ثحابلا لضفي

 ونمدمل ملاطقطع, قة/لماء هعزنم» 4ع عع أع 0 5-ع ل7813 (ممعمطتع (8)

.(1984 
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 بتلؤع' ىف بفك دقت ةنيزامتلا/ةبحبلا ةيكانعلا ع سرع

 ةيناشبلا ةيرظعلا نواشم : يع سملا نكست : نودكملا
 (176 00( ئك1111160  هإ 50 ءمارم+ 0 :ااتتع هز 1876 77 71207 07

 ةيوينبلا صئاصخلاو «ةيوينبلا ةيئانثلا نإ» : ًالئاق غو

 .هتاذ تقولا يف ءةجيتنو ةليسو ىه ةيعامتجالا ةمظنألل

 1 .«ضفار لكشب اهمظنت يتلا تاسرامملل

 انْيَحُم هرابتعاب «نيلعافلل ةبسنلاب «ًايجراخ» سيل يوينبلا نإ
 يمياكرودلا ىنعملاب هنأ ؛ةيعامتجالا ةسرامملا يف (نييحّتلا نم)

 اهلك تسيل ةينبلا نإ .مهتاطاشن نع «ايجراخ» هنم رثكأ «ٌيلخاد»

 عنمي ال اذهو ء«هتاذ تقولا يف عّيَط ءيشو قئاع اهنإ «ًاقئاع

 نامزلا يف ءدادتمالا نم ةيعامتجالا ةمظنألل ةيئانبلا صئاصخلا

 اغا لك :اهسوامي نأ نكدن يلا ةباقرلا نع ًاديغي «ءاضقلاو

 سردت امنيب ىقلتملاو ثدحتملا ةيوينبلا تايناسللا تلمهأ

 يتلا تاقالعلا «ةيظفلتلا ةيتامغاربلا» وأ ةيلاصتالا تايناسللا
 (دروفنتكا ةسردم) ةيداعلا ةغللا ةفسلف روطت نم ةديفتسم امهطبرت

 ةغالبلا ةيرظنبو «ةغللا لاعفأبو ةينوسكسولجنألا ةيرظنلاب ةذخآلا

 .ةيناملألا ةيتامغاربلاو «ةيكيجلبلا

 ديعت يتلا ةغللا لاعفأ ةيرظنب ايجولودوتمونثإلا ترثأت دقل

 ةيوينبلا ةيؤرلا نم يصقملاو باطخلل جتنم وه امب لعافلل رابتعالا

 لضفب ءصوصخلا هجو ىلع ءاذه ثدح دقل .تامالعلل

 -1912) (3هطص آ.. ةانداته) نتسوأ .ل نوج يناطيربلا فوسليفلا

 (21ه» :ه 2م ًالاعفأ تاملكلا نوكت امدنع نونعملا هباتكو (0

 ىماطماإل 0100عصقكر 176 (06عا1 12426 هز 50عءاورب: (0ةهكاخنع هز الع 171ءم»رب (9)

 ه] 3امايعسهل16» (تهسمطتتلوع [نقسط10ععوطتعم]: ههاتؤت طءعووب 1984).
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 يه لب ىءطقف ةيفصو تسيل ةغللا نإ 2190و سف آم
 دكؤن نأ نكمي اذل . ءيشلا ضعب زاجنإل ةهجتم اهنأ يأ ؛ (ةيئادأ»
 «لعفلا وه لوقلا نوكي امدنع»و .«ةيزاجنإ) ةقيقحلا اهتفيظو نأ
 فرصتلل هعفدنو ءهرخآلا ىلع لوقلاب رثؤن نأ انناكمإب نأ ينعن اننإف
 .لعفلاب نحن موقن نأ وأ «لعفلا وأ

 «يوغللا بعالتلا» ةركف اضيأ ايخولودؤتموتلثإلا تذخأ دقل
 -1889) (1.ا10518 716[ ععمقاعأ2) نياتشنغتف غيفدول هلخدأ يذلا
 (ةردءواةوم/نمرن: ةيفسلف تاءاصقتسا نونعملا هباتك يف (251

 .1953 ةنس هرشنو 2.1945 ةنس ىف هبتك دقو 57

 ضارتفالا عمو ةيوفاقثلا ةينالقعلا عم ةعيطق اذه هباتكب ثدحأ دقل
 ةغللا فصوت ال ذإ .ملاعلاو ةغللا نيب قفاوتلا ىري يذلا قيسيلا
 يف متي يذلا يلمعلا مادختسالا يف نكل ءةيلكشلا اهتاينب يف
 ءةغلل يساسألا ددحملا وه لعافلا /مدختسملاف .ةيمويلا ةايحلا
 يعامتجالا لعافتلا يف ةمدختسملا ةغللا وه يوغللا بعالتلاو
 دهتجيو .« (ةايحلا نم لكش يف وأ طاشن» يف لجست يتلاو
 ددحتاا يتلا ةفرعملا هذه .ةكرتشملا ةفرعملا دعاوق مهفل نياتشنغتف
 يتلا ةيلمعلا ةفرعملا ردك يأ .«1]ه» 10 عم ه»» فرعتو «دعاوقلا
 .ةيعامتجالا ةايحلا يف ةينيت ةينيتورلا لامعألاب مايقلل مدختسملا اهكلمي

 فلاحت قيقحت «1980 ةنس «ليروكيس ثحابلا حرتقا دقلو
 ءايجولويسوسلا هيف كرتشت تاصصختلا ددعتم عساو
 -وبورثنأ» لوح ةفسلفلاو تايناسللاو ءايجولوبورثنألاو
 ةغللا ةفسالف ماهسإب فرتعي يذلا .هعورشم هبنيو .«ايجولويسوس
 نيب براقتلا متي ىتح اهزواجت بجي يتلا تابوعصلا ىلإ .ددجلا

 ليلحتلا نم لاقتنالل ةيجهنملا ةبوعصلا :ةروكذملا تاصصختتلا

 لوطن آقصعكطقاا ثانكأتمم 27019 10 ل0 111 عع ستاط 17ه لع, 1ع 17/1 ندم 2200

 ليو ]معان موز 1955 (0:10:0: 01362002 28ع5ؤر 1962).
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 انهو «دغو كلذ لاقل ادع ةسوململا هللا لاعتأ ىلإ هؤدحتملا

 ةبوعصو ءًادقعت رثكألا ةيلعافتلا عاضوأب ةقلعتملا كلت ىلإ ء(رمأو

 يذلا ليلحتلا ىلإ ثدحتملا ىلع زكري يذلا ليلحتلا نم لاقتنالا

 ةرورضو «نيثدحتملل ًاكيرش هرابتعاب يقلتملا رابتعالا نيعب ذخأي

 ىرخألا لاصتالا لاكشأو .ىرخألا «ةغللا لاعفألا» رابتعالا در

 «ةينوقيألاو «ةيئاميإلا) ةيعيبطلا تاغللا اهب حمست يتلا كلت لثم

 ةقيرطلا يف نمكي حارتقالا اذه هجاوي يذلا رخآلا يدحتلاو .(خلا

 «ةيلاصتالا ةءافكلا» موهفم ايجولويسوسلا اهب لبقتست يتلا

 حمستو «ةغللا لاعفأ ةيرظن بلق يف دجوت يتلا يهو ءاهتاروطتو

 .ةددحم ةيلاصتا عاضوأ يف «ةيئادألا ظفلتلا» تايلمع فلتخم ذيفنتب

 تايناسللا ءاملع مامتها ةلق يف ًانماك لظي يزكرملا قئاعلا نكل
 .دقعملا يعامتجالا ميظنتلا لاكشأب ةيوغللا لاعفألا ةيرظنو

 (1طم7285 .نامكول ساموتو «(56165 861865) رغرب رتيب ظحال

 هتاذ عونلا نم قئاع دوجو «1960 ةنس نم َءادتبا «1ددءاسسصدقس)

 (77 ىمءاها عقاولل يعامتجالا ءانبلا نونعملا مهملا امهباتك يف
 ديرفلأ ثحابلا لامعأ امهماهلتسا ىفو . 0051/10 هك 1ءهافارن)

 ةديدجلا ايجولويسوسلا» قسسأ ناروكذملا ناثحابلا عضو ءزتوش

 ةيلعافتلا ييجولويسوس ةلواحم لشف» نأ ىلإ اراشأو ««ةفرعملل
 ةبسن) يديملا يعامتجالا سفنلا ملع نيب ةقالع ةماقإ يف ةيزمرلا
 «راشتنالا» ىلإ ءاعبط ؛هذرم ةفرعملا ايجولويسوسو (ديم جروج ىلإ
 ةيرظنلا سسألا نكل ءاكيرمأ يف ايجولويسوسلا هذهل دودحملا
 اوروطي مل هعابتأو ديم جروج نأ يف نمكت لشفلا اذهل ةيركرملا
 ةبراقملا جامدإ نأ دقتعن ببسلا اذهل .ةيعامتجالا ةينبلل ًاموهفم

 ىلإ ةبسن) ةيمياكرودلا ةبراقملاو (ديم جروج ىلإ ةبسن) ةيديملا
 مامتها مدع نأ ًاضيأ انه ظحالن نأ نكميو .ًادج مهم (مياكرود

 عنم دق ةفرعملا ايجولويسوسب نييكيرمألا يعامتجالا سفنلا ءاملع

 لهجلا نأ امك .ةيلك ايجولويسوس ةيرظنب مهقفأ طبر نم ءالؤه
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 يف ديدجلا يسكراملا ركفلا يف ازيك رسل انععب لكش دك دعب

 ."!”«ةيلاحلا ابوروأ

 يلاصتالا لعفلا :سامرباه

 ايجولويسوسلا يف رثأ دق يرذجلا يناسللا لوحتلا ناك اذإ
 ايجولويسوس يرظنم يف ًاضيأ رثأ دقف .تاينيتسلا يف «ةيليوأتلا

 ةلحرملا يف زنوسرب ءًالعف ءددجلا ةغللا ةفسالف مهلأ دقل .لعفلا

 يذلا سامرباه نغروج ىلع اورثأو «ةيملعلا هلامعأ نم ةريخألا
 لعفلا» ايجولويسوس غاصف :2*”(ةينوسربلا» تاماهسإلا 0 لغتشا
 اهرابتعاب اسردي مل «لعافتلا»و لعفلا نإ .1981 ةنس «يلاصتالا

 ةمحل يف نيكيرش امهرابتعاب امهليلحت مت لب ةيمحف رانا اخاف

 «فقاوملا عطتست الو .ةيناسللا تاقايسلا يفو .يزمرلا لدابتلا

 عقاولا نع ءاهدرفمب ءربعت نأ لعفلا بحاصت يتلا ءارآلاو
 0 يتلا ةيثراكلا (40ه:ه0) ونرودأ ةرظن سامرباه ضفريو

 هل ًاداسفإو لقعلل ًافارحنا هربتعتو «يتادأ لقع ىلإ لقعلا ليوحت
 .يردج لكشب

 نمو «ةيلاصتا تاقالع نم لكشم عمتجم يف لعافتلا تاكبش

 سامرباه ضراعيو .«لاصتالا يف نيضراعتملا صاخشألا داحتا»
 يعفنلا فدهلا يوذ لعفلاو لقعلا يأ و ارتسالا ليفلا»

 ًالدب حرتقيو :«شيعملا يعامتجالا ا 0 نأ كشوت يملا

 طوافو ]. 8ءقمعت 320 1طمطك آتنءا ملل, 71716 50014 71 هر (110
 رعو]ةوب» 4 17 ءهلتكم ط١ 186 50 ءماموهزت 0] رييموساءلوع (0ةهيئةقعم (تأال, 18لال:

(1966 ,100161603 

 .(نامجرتملا) زنوسرب ىلإ ةبسن (*)
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 «يعوضوملا لعفلا :ملاعلا اذه دامتعال صاخلا اهرايعم كلمت

 نيب ام لعفلاو «ةقيقحلا لوق كيلع ضرفي يذلا يكاردإلا لعفلاو
 يذلا يريبعتلا لعفلاو «يقالخألا لمعلا فدهتسي يذلا تايتاذلا
 تايلآلا يف ةيطارقميدلا مرآ نمانرداه يمحو ةهلزتلا نقرتق
 راشتناو لدابتلا 0 نأ ضورفملا نم ناك يتلا ةيعامتجالا

 ًاديرجت» اهتاذ تريسو «ًايتاذ تلقتسا اهنكل «ةيلاصتالا ةينالقعلا

 اهنأ ريغ «تامولعملا ريودتب ءالعف .تايلآلا هذه موقتو .«ًايقيقح
 .دارفألا ليوأت تاطاشن لقرعت يأ ؛ةيلاصتالا تاقالعلا لقرعت

 اهل تسيل ةينالقعلا نأ «ءسامرباه ىريو .ةيعامتجالا تاعومجملاو

 موقي يتلا ةقيرطلاب ةقالع تاذ اهنكل «ةفرعملا كالتماب» ةلص ةيأ

 ةفرعملا باستكابو «لعفلابو مالكلاب نوبوهوملا صاخشألا اهب
 0-0- نأ له :لءاستن نأ نكمي ءاذه مغرب .«اهمادختسابو

 امل زئاكر روكذملا يناملألا فوسليفلا اهنم لعجي يتلا ةيلاصتالا

 ؟ةفسالفلا نيب مئاقلا راوحلل روصت نم خَسْنَتْسُت مل يعامتجا وه

 هدلب باز نيامرباه مج 1971 “هم نوهكم اضم قرب كلل
 .نيضراعتم نيفقوم ناذختي (27:1125 آدنطسصههه) نامهول سالكين

 ماظن فيرعت هحارتقاب «سامرباه ةيرظن ىلع ريخألا اذه در دقل

 نوكي ماظنلاف . (ان10م0161006) اهتاذل ةجتنم ةموظنمك لاصتالا

 : قلتش انكار ناك اذإ ا ا هتاذل ًاجتنم وأ ا

 ةمظنألا هذه لاثمأ طبضتو .22”طسولا وأ طيحملاب ًايوينب ًانرتقمو

 «دجويو .ىنعملل ةعزومو تاريغتم اهرابتعاب ةيعامتجالا تاقالعلا

 ريس ةنورم مدع ىلإ دوعي هنكل ءلاصتالا يف بارطضا .ًالعف
 ماظنلا نيب ضراعتلل ال ءرييغتلا ةمواقم ىلإو «ءلاصتالا لئاسو

 ةعاشإ لاصتالا فدهتسي ذإ .سامرباه ىري امك شيعملا عقاولاو

 ةبسنلاب ءهنإف «ءسامرباهل ةبسنلاب قفاوتلاو لدابتملا مهافتلا

 .ًالوأ ءباتكلا اذه نم ثلاثلا لصفلا رظنا (12)
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 «شاقن يأ ىلإ لاصتالا يدؤي الو .فده لك نم ٍلاخ .نامهولل
 مكحتلا يف نمكت ةيساسألا ةلأسملاف .ميقلا لوح راوح يأ ىلإ وأ
 ماظنلا اذه دقعت يف مكحتلاو «هطيحمب ماظنلا تاقالع دقعت يف
 ماظنلا لصي «ةيرح لكب لاقتنالا نم ىنعملا نكمت املكو .هتاذ يف

 .جودزملا مكحتلا اذه ىلإ

 (36عمه- تنسنف يرام-ناج ثحابلا عم لءاستن نأ نكميو

 دنع ةيلاصتالا ةينالقعلا ةركف نكت ملا اذإ : 38[هيتع اللصععم

 لثمت ال اهنأ يأ «يرايعملا طبضلا رصانعب ًاريثك ةرثأتم» سامرباه
 نأ نكمي امنيب «"(يعامتجا اتيم) يعامتجا ءارو ام ًايريسفت أدبم
 يف رهظت تايتاذلاو «لعافتلا» نإ كوقلاب هنامعول ىلع ضرتعن

 عاونأ يلماح نيب تاقالع يف ةرصتخم ةاضضاو ًارقف ةريقف هتيؤر

 «صاخشألا نيب «تاقالع يف ةروصحم «نيزيامتم ريغ ىنعملا نم
 0 يتاذ دعب يأ نما ةيلاخ

 روهمجلا ايفارغونثإ :ًايناث

 ريسوس ود ىلإ ةبسن] يريسوسلا تايناسللا ملاع ىلع درلل
 ماظنلل همدق يذلا درفنملا درجملا فيرعتلاو [6)1: 1155ان1©

 ذنم :.(1895-1975) نيتخب ليئاخيم ثحابلا ضرع «يناسللا
 (1/1هءزو»»6 ©/ ةغللا ةفسلفو ةيسكراملا نونعملا هباتك ىف 01629

 ذخأي «ةغلل انضر اعسم «ًايراوح» ًاروضت صنت]مكممأتع 2 1ه1ع0ع6©)

 تاقايسلا ىف صاخشألل ةسوململا ريباعتلا رابتعالا نيعب
 اهدي ىوس ةقللا هكردم نأ _قكمي الو«ةضاخلا ةيغافتجالا

 لمطم زكدمأتم ؟كمععماب «آه 50 ه1هونع عل ءمطاقعم0121,» طط0771116 أ 2130

 ]وه :هءافاف, مم. 97 (1990).
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 ةيتوص ةيددعت تاذ تاملكلا نأ» نيتخب ىريو .رخآلل ةبسنلاب

 نفخفلا هنيعب نسخ كاملع «انتاؤ: كينإ «ةلالذلا كيا كمت
 اهانعم يف مكحتي يذلا وه يلمعلا قايسلا اذهو ءرخآ

 رصتخت نأ نكمي ال ةغللا نأب نيتخب فرتعيو 0

 نم عونب عتمتت اهنإ ذإ .ةيعامتجالا حلاصملل ًاساكعنا اهرابتعاب
 تاكبش ىف ةدوجوم ةغللا نأ ىلإ ريشي نيتخب نكل .ةيلالقتسالا

 «ةيداصتقالاو «ةيسايسلا مظنلا يف ةجردملا ةيعامتجالا تاقالعلا
 .ةعزانتملا حلاصملاو تارتوتلل لقح يه ةغللا نإ .ةيجولويديإلاو

 دعبأ يه ظوفلملا ىلع ةيدرفلا تاباجإلاو .باطخلا تامييقت نإو
 روطتو خيراتلا بسح مئاد رييغت يف اهنإ .ةدّحوم نوكت نأ نم
 دقن نع نيتخب ربعي .ةغلل يراوحلا روصتلا اذه مضخ ىيفو .ةيتاذلا

 اهنأ ىري يذلا ايجولويديإلل يدئاقعلا يئامغدلا فيرعتلل يرذج

 قيتخار همس اجغ ةعوطتملا ةعاقلا تادف أتلا نب ةليعش ةعويسجم

 .«ةايحلا ايجولويديإ»

 ىقلتلاو ئراقلا ةيلاكشإ ةغايص ةيبدألا تاساردلا تلفكت دقل

 ةقطانلا لودلا يف اهروطت تدهشف «يقلتلا ةيلاكشإ امأ .تاينيتسلا يف
 دقلو .؟*”(حهدقاقصعو) سنوتسنوك ةسردم ىف ةصاخ «ةيناملألاب

 تربور سناه ثحابلا اهاقلأ ىتلا ةريقاشملاب ةكرحلا هذه تقلطنا

 ثالث دعب .تردصو 7 ةئنس «(11325 105614 191155) سوج

 «لآ167 هلال ععدع] 1 ءأاع هلك »هجوما : ناونعب باتك ىف .تاونس

 :نايلاتلا (0877ه02عده8 1562 رزيإ غنوخفلو فلؤملا ابياتك ا هالتو

 دقلو .[1976] 26ه 4]ا كع5د !ءددعددو [1972] 26 7»جصاتعأاو طعقكع#

 جاتنإلا ةيلامجل ةضراعُم ««يقلتلاو ريثأتلا ةيلامج» ةبراقم سوج سسأ

 "1عررب 8هعاعامور ط1 »ومع 1711من: م0: 17:10 ءاقمر» (0:10:0: ظطافعاوءأل, (14)

.(1983 

 مسالا سفن لمحت يتلا ةريجبلا ةفض ىلع عقت ةيناملأ ةنيدم مسا (*)

 .(نامجرتملا)
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 ةيسكراملا ةبراقملا نم ًالك ء.هرظن يف ءزيمت يتلا ليثمتلاو
 نضنلل دوعي ىذلا"بيضنلا ءريئاتلاب بئاكلا اذه دنصقيو .ةينالكشلاو
 يذلا روهمجلاو .يقلتملاو «ئراقلا هكلهتسي امو «ةءارقلا ديدحت يف
 تاديسجتلا» ىقلتلاب دصقيو .ىبدألا لمعلل يرورضلا «كيرشلا» ربتعي
 يذلا ئراقلاو صنلا نيب راوحلا ةقالعو ««يبدألا لمعلل ةعباتتملا
 .يبدألا لمعلل ةينفلاو ةيلالدلا تاردقلا ا لك ل يرحب
 اشيا + ئراقلا نركب نأ نكمي نعل :ةييدألا ديلاقنلا ىف اهجردنو
 ام لك نم لكشتي «هراظتنا قفأ» نأل ةظفاحملا ةعزنلا يف ًارصنع
 ةمواقم .كاذ وأ ردقلا اذهب ءحنميو «بدألا لاجم يف عنصي

 :ةيديالجتلا بتاكلا تاردابمل

 هباتك يف «قباسلا يف «رتراس لوب ناج فوسليفلا راشأ دقل

 ىلإ | 15ير هوا عوالم آ]ه 111167 21/762) ؟بدألا وه ام :نونعملا

 فدهلا اذه زربي يذلا ئراقلاو بتاكلا نيب كرتشملا دهجلا اذه»

 «نوثحابلا ركذيو .«يبدألا لمعلا يف ًالثمم يلايخملا سوململا
 يبراكسإ ريبور مهنمو ؛يبدألا لاصتالا لكاشمب اومتها نيذلا
 وه +يندألا لمعلا نأ ىري يذلا 7 راكفأ 0 0

 «ةفسلفلل يلودلا رمتؤملا يف اهمدق يتلا ةرضاحملا يف وكيإ 00
 (0 م حوتفملا ىبدألا لمعلا نونعملا هباتكل ةدعاق تلكش دقو

 ةنس ةيلاطيإلا ةغللاب ةيلصألا هتعبط تردص يذلا) 00671©)

 ئراقلا نم لك هيف كرتشي يذلا عادبإلاب ةقلعتملا ةلأسملا ©« 2
 قيقحت نع ثحبي يذلا نفلاو بدألا يف هتاذ لوحتلاب يقلتملاو
 ىلع ةحوتفم ةيبدأ ًالامعأ طبرلا اذهب ًاضراع :«ةميقك ضومغلا»
 لالخ نم ينبي هنأ يردي فلؤي يذلا نانفلا» نإ :تالالدلا ةيددعت

 لووص- طوبا 5ةعاقعر 01 6ث66-1 وع | ا|ة11 6 هن ءت (طومتك: (0ةلظسمقتمب 20050

.(1985 
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 نأ فرعي هنإ .قلتمل بتكي هنأ ركني نأ نكمي ال :هتلاسر هفلؤم
 مغر هنكل ءهضومغ نم ًاديفتسم ةلاسرلا لمعلا لّوَوُي يقلتملا اذه
 .«لاصتالا نم ةلسلسلا هذه ىف لقأ هتيلوؤسم نأب رعشي ال كلذ
 نالور ريشي ء(1ه 14071 06 !'هنناءال“» بتاكلا توم هباتك ىفو

 فرط نم ررحي يفاقث صن لكل يئاهنلا ىنعملا نأ ىلإ تراب

 .ىئراقلا

 ةيوسنلا تاساردلاو «ةيفاقثلا تاساردلا»

 باتكلا ةمدقم يف (5ا356 28121) لاه تراويتس ثحابلا بتك

 ةيفاقثلا ةطلسلا «ىلئاعلا نويزفلتلا هناونعو ىلروم ديفياد هدعأ يذلا

 (1/ هن ارب 17211107 1 علل فواطلف# هلال ف ووو ىلزنملا هيفرتلاو

 ةيدرفلا تاروصتلا» نإ :ًالئاق «1986 ةنس ردص يذلا ةما#©)
 ءًايئاهن - تلحترا دق هتاذ نويزفلتلل ىتحو ءروهمجللو ءدهاشملل
 تافالتخالا ىلع ديدشتلا لضفب - هانمتن ام بسح «لقألا ىلع
 لمتعت يتلا لماوعلا نع ةجتان تاريغتلا ةطيرخ نإو .تاريغتملاو

 نإو .اهزاجنإ يف يلروم عرش يتلا يقلتلل ةيعامتجالا تاقايسلا يف
 نيب ةقيقرلا تالعافتلا وه .ةماع ةفصب .ةطيرخلا هذه هفشكت ام

 .«رايتخالاو مادختسالاو «ةعتملاو «ىنعملا

 ءًالعف ءترغوه ثحابلا تلغش يتلا ةلأسملا تراثأ دقلو
 اذه فرتعا دقف .ىضاملا نرقلا نم تانينامثلا لالخ ةماع ةيضق
 ديكأتلا مثو. «لئاسرلا ئنعم ءانب يف يقلتملل طبشتلا رؤدلاب ثحابلا

 .يقلتلا ةيلمع يف قايسلا ةيمهأ ىلع
 «ةيفاقثلا تاساردلا» رايت ىلإ نومتني نيذلا نوثحابلا رشاب

 زكرم اهرشن ةلالد تاذ صوصنب ةيلاكشإلا هذه نع ثحبلا
 هالعأ روكذملا باتكلا يف قيرطلا اذه يلروم قمعو .'©”ماهغنمرب

 .ًاثلاث ؛باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا رظنا (16)
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 يف نويزفلتلا ةشاش لوح ةرسألا لخاد تالعافتلا فشتكا ثيح
 زريتو «ىلئاغلا ءاضقلا نفق ةينويرفلتلا ةاوملاىقلتل :ئعيرطلا قابسلا
 ىهيفرتلا طاشنلا ىف نويزفلتلا اهلتحي ىتلا ةناكملا باتكلا اذه
 ريغ عيزوتلا رهظيو «ةصاخلا تاءارقلا يفو «ةرسألا دارفأ فلتخمل
 تاقوأو ءدهاشت يتلا جماربلا نأشب رارقلا ذاختا ةطلسل ئفاكتملا
 زجنأ دقل .ةينويزفلتلا جماربلا يقلت كولس فلتخمو .ةدهاشملا
 ةرشع ينامث عمو 0 (8اطصم عمومطتع) «يفارغونثإلا» لمعلا

 لك نوكتتو ندنل بونج يف شيعت «ضيبألا قرعلا نم «ةرسأ
 ةنماثلا نس نود رثكأ وأ نيلفطو «نيغلاب نيصخش نم ةدحاو

 ةقبطلا ىلإ اهتيبلغأ يف يمتنتو ءويديف لجسم كلمتو ؛ةرشع
 ىف ةراتخملا ةنيعلا تحمس دقو .ةريغصلا ةيزاوجربلا ىلإ وأ ةلماعلا
 ةفلتخملا عقاوملا تاذ رسألا نيب تانيابتلا ةظحالمب ةساردلا هذه
 لامسأرلا ىوتسم ىلع ءًاضيأو «عبطلاب لخدلا ىوتسم ىلع
 دقلو .ةفلتخم رامعأ يوذ ًالافطأ لمشت ىتلا رسألا نيبو «ىفاقثلا

 (]ةم65 لول سميج يكيرمألا ثحابلا ل «يلروم فيحابلا متها

 اهلالخ نم زربي يتلا نيسنجلا نيب ةطلسلا تاقالع ةيضقب ءآضلا)

 هجو ىلع ةينويزفلتلا حج ديفازجلا يدلك .نويزفلتلا مادختسا

 .صوصخلا

 ةيكيرمألا ةثحابلا لامعأل هئامتناب رهاجي يذلا «حرطلا اذه
 ىفطاعلا بدألل ءاسنلا ةءارق لوح (3ةهنوم 22307/8]) يودار سيناج
 رايت عم يقتلي 21985و 1983 نيب ترشن يتلا (80:ه06 16110)
 ةيرظنلا» نم اقالطنا رايتلا اذه روطت دقو .ةيوسنلا تاساردلا

 ايجولويميسو يسفنلا ليلحتلا ىلع تزكترا يتلا «مليفلل ةيوسنلا

 ةلجم يف ء([ 8 21/11119ء/) يفلام ارول ةيناطيربلا تنرشتو !انهتسشسلا|

 (915081 «ةيدرسلا امنيسلاو ةيرصبلا ةعتملا» ناونعب ًالاقم 5

 امنيسلا نأ هيف ت رهظأ طاعوماتتع هل 8لوجوخلحع تصعد ة)

 نع تلءاستو «ةيروكذ رظن ةهجو نم ةعتملا صخشت ةيدويلوهلا
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 ةقيرطب ةعتملا هذه ةرطاشمل ءاسنلا رجب ةيدويلوهلا امنيسلا مايق

 تاساردلا نم ديدعلا لاقملا اذه مهلأ نأ دغبو .ةيشوزام

 تاساردلاو «مليفلا ةيرظن لخاد ًاعساو ًالدج راثأ ءثوحبلاو

 .اهتاذ ةبتاكلا ةدارإب ةيؤرلا هذه تعجارت دقو «ةيوثنألا ةيمالعإلا

 روهمج /قايسلا /صنلا تالعافت ىف ريكفتلا لقتنا دقل

 هذهل نويزفلتلا اهثبي يتلا داوملا اونا" ةسارف ىلإ « ةعربس“ + ءاشنلا

 ينويزفلتلا لسلسملا ضرف دقو .ةصاخ ةفصب روهمجلا نم ةئفلا
 نم ددع ربكأ دشني ًاعون هرابتعاب ةيفاقثلا ةعانصلا ةيادب ذنم هسفن

 تاقبطلا ضعب نم) تادهاشملا ىدل هدجوف ءروهمجلا

 ينويزفلتلا لسلسملا ينبي فيك تاساردلا هذه رهظتو .(ةيعامتجالا

 رت ابل وشمل يوحتسيوب فانا نويمج فأل يشل مكواقم دن

 نهراودأو «ةيلئاعلا نهتايح قايسب طبترملا يمويلا نيتورلا طوغضو

 لخاد وأ ةيجوزلا تاقالعلا يف نهعقومب ةطبترملا ةيديلقتلا
 .ةينوسكسولجنألا ديلاقتلا يف ًادج حضاو رايتلا اذه .27”ةرسألا
 نآ :نيتيكيرمألا ركذن نأ نكمي «رايتلا اذه ىف اومهاس نممو
 (19218 ىكسلدوم ايناتو 00000 [ماقم) قجلبيايك

 نيإ ةيدنلوهلاو ©9”نودسنارب تولراش ةيناطيربلاو « 7 *2301عها)
 - 20م مم ع) غنأ

 زك عطغاع 812 عاوجأ: 178/هردعد, 710ءوقو, (0ةكاك» لعاب هنا 1500م, (17)

 هتماطعلاو دعرتعوزب 33 (اكمهص0هطن (0جءعلنقب 84عاطتتعات, 1986), 220 «1ءرط7ع5 أ

 16غل1ه5: 1 عامان كانك نقع م1]206ةطهأتوتنع» ل225 0055162 نقع 1
 وعاءان 6 ع7ر» 2 مودعومتمع, 701. 21, 20. 120 (2003).

 8. خمم اظهماقم, هل, 186ع27071ع 1 اعمدة: 0 ةاذءمأ قكومعمهعامد- هج (8)

 م4 طمامورن, '1طع قمعتعدسم طللص 1هقاتكلاع 81020 عئوجط 5ءمتعمز 7/١ 2 ([5علعقعاع

 83/410]: النمل عمونازت طسطا1 ءدلممك هأ ةطمعتعمب 1983).

 '1ةصند 8400عآواكأر ط11»0ع دهأغ] ه 7! ءععوجت عع: [اوهكد-طهلنععل !هسامعتعد (19)

 رون 1آ77مبممعر» (>1عوب ال هراع 1/اعاطتتعام, 1984).

 تكمل مع ظصتصسكلهب «(01033550205: 210165 هذ 2 503م 0م6128ي» 357 عءعتر, (20)

 مآ. 22, 20. 4 (1981).

 - 12 ذمو, !1”هنعطتتو طعهااوعت 36مهج 0مءجه هتاف 112 ة4ءامضممسمانع (210)
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 زتريغ دروفيلك يكيرمألا ايجولوبورثنألا ملاع لكشيو
 «ةفاقثلاف .رايتلا اذهل ةيرظنلا عجارملا دحأ (011804 ©6ءم12)
 فادحألا هيف ريظت انيش »وأ ءةطلم# ةيشئيلاءول ةيشتلاب
 اهربع لقنتو ةروريسلا وأ تاسسؤملاو .كولسلاو «ةيعامتجالا
 ين هالالالا مم ةدقعم ةكيشا  ىرسألاباهنإ :79!ةييينم ةقيرظن
 ةمهم نإ .ماعلا سحلا نييدرفلا نيلعافلا بطخو كولسلل عت يتلا

 باطخو كولس زيامت فصو يف لثمتت ايجولوبورثنألا ملاع
 «فثكملا فصولا» زتريغ هيمسي ام لالخ نم نييدرفلا نيلعافلا
 ديدحت ىلإ ىعسي يذلا «ىعامتجالا لعفلل (77101 2دع»ةم110)

 اذام حضويو ءمهكولسل «'صاخشألا» نولعافلا هيطعي يذلا ىنعملا
 ! .سدحلا نم ًاقالطنا ةيعامتجالا ةايحلا نم هفشك نكمي
 «نيناوق نع ثحبت ةيبيرجت ًامولع» تسيل ةيزمرلا ةمظنألا تاليلحت
 طورشلا لوبق بجي نذإ .«تالالد نع ثحبت ةيليوأت مولع يه لب

 .يفاقثلا ليلحتلل ةلماكلا ريغ ةيئيزجتلا ةعيبطلا تاذ

 «تاعابشإلاو تامادختسالا»

 تاساردلا ىلع ء.ًاضيأ «ةيفيظولا ايجولويسوسلا تحتفنا
 ئمسي يذلا رايغلا لالخ نيم ةدهاشملاو يقلتلل ةيفازغوتتإلا
 0 نرقلا نم تاينيعبسلا يف :«تاعابشإلاو تامادختسالا»
 لئاسوب سانلا لعفي اذام» :يلاتلا ضراعملا لاؤسلا 5 كلذو
 اذه يف ةزرابلا هوجولا دحأ ءزتاك وهيليإ حرش دقو . ة”(؟مالعإلا

 .ةيلاكشإ حبصيل بهذملا اذه ريوطت مت فيك .يجولويسوسلا رايتلا

 زمجتموتتونتم» - 80( ععمومأ طهلامك, '[ءةمكاقتع4 اها 12ءا15 ©هناتسع (آ.م20602: 2ع“
 ام: 84ءاطنعم, 1985).

 018010 م عات, 116 112م ءاه1167: 0 (تياقج هد: 3ءاءءاع4 ظطكدورتد (]ءالا 0620
 امم:1ع: ظومأع 80هأآعو, [1973]).

 لوزن ©. ظاسسلف# ةصل ظعاتطتس ]1؟هقات, لق, 776 0565 هر طلقت (0230
 حوروتصست س1 عمل1مو» (تب» مرول طعموجعءعاطنعك 0ز1 07ه !/1ءهللمراك, 538ع ظمستنهل 1 عاراعان5 0[

 مصساتم 1 عوالم 1عدعومعطب 701.3 (8عبعمارب 11115: 5ةعع طبطانعقانمصكر 1974).
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 ةيكولسلا تايضرفلا) «ةرشابملا تاريثأتلا تايرظن» نع دعتبا دقل

 ريثأتلا وأ رشابملا ريغ ريثأتلا تايرظن زواجت لواحو «(اهتاعيونتو
 «ةدنجألا عضو تاسارد»و ةيعيزوتلا ةيرظنلا اميس الو ءدودحملا

 لوقت ال تاساردلا هذه يف مالعإلا لئاسو نإ : (144©48 561118)

 رودب موقت اهنإ ؟ركفن نأ بجي ام يف انل لوقت لب ءركفن فيك انل
 لكاشملا اهقوف لجست ىتلا «تانالعإلا ةحول» وأ «لفحلا بحاص»

 تايرظنلا هذه .عمتجملا يف شاقن عوضوم لكشت نأ بجي يتلا

 لودج» عضو نأل .««دودحملا ريثأتلا ةيرظن» مسا اهيلع قلطي
 مايقلا نم صاخشألا نيب ام تاقالعلا ةكبش عنمي ال «لامعألا

 نيقلتملا «ةيئاقتنا» دودحم مالعإلا لئاسو ريثأت نإ .طيسولا رودب
 الو .(طئاسو كانه) ًارشابم نوكي نأ نكمي ال «(هل ًاقئاع لكشت

 .20(ًاتقو بلطتي ريثأتلا راسم نأل) ًاينآ نوكي نأ نكمي

 (ا0505 ه4 تاعابشإلاو تامادختسالا رايت قمع دقل

 هموهفم «يضاملا نرقلا نم تانينامثلا ىف .07011411ه25)

 نع دلوع تاريناتلاو :ىتمملا :ةينلخ نفوافقملا' ةءاركلل  ضاخلا
 كف نإو .روهمجلا اهب علطضي يتلا راودألا»و صوصنلا لعافت

 طبترتو .«لاصتالا ةيلمع يف روهمجلا ةكراشمب طبتري زومرلا
 رود تافافعلا بلعكس "اهب تبت نقلا ةقيرطلاب اهفاذ ةكراشملا
 ًاعوضوم (©81125) «سالاد» ىنويزفلتلا لسلسملا لكش دقل .ىقلتملا
 رامات ناذاتسألا فرشأ دقو .تايضرفلا هذه نع يرحتلاب حمسي
 ةعماجل عبات ثحب قيرف ىلع زتاك وهيليإو «(185081 116565) سابيل

 ليلحتل ةيناديملا ثوحبلا نم ةعومجم قيرفلا اذه داقو .ءسدقلا

 لخاد ةصاخلا تاعومجملا اهب موقت يتلا ةدرفنملا تاءارقلا
 ةينويزفلتلا تاونقلا لك هثبت يذلا لسلسملا اذهل ةفلتخملا تافاقثلا

 ظاتطتت 1212, «4 2هزجم5 ع5 260135 ءأ لع 1هبع5ذ ءقعاقر» لهضو: اديعاأعد» (24)

 هلوع ها 011165 (ن0انا6و, ؟03., 76077100عاو5 61 ى3زت14165|7160 06 |2 011

 (02عمماط]عت طععووعو انستا عوز اهتتع5و لع 2عممطأعر 1990).
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 ناكيرمألاو «ةبراغملا دوهيلا «ليئارسإ يف نوينيطسلفلا :ملاعلا يف

 ْ 0 لا

 جماربلا يقلتم طاشن نيمثتل تاساردلا هذه ىلإ زتاك دنتسا
 ةثروو ةيدقنلا ةيرظنلا نيب لصاحلا قفاوتلا ىلع ديكأتلاب ةينويزفلتلا

 هدكأ امب قفاوتلا اذه حيضوت نكميو .ةيفيظولا ايجولويسوسلا
 نع مجانلا سدحلا يف هنع ثحب يذلا ماهلتسالا لالخ نم يلروم
 اذهل باّتكلا نم ديدعلا ةجلاعم نإ .«تاعابشإلاو تامادختسالا»
 يفكت ال .ءثحبلا تامامتها نع ًاديعب يقب يذلا ءعوضوملا
 مهتاضارتفا فلتخت نأ لظت ذإ .ةدحاو ةلظم تحت ءالؤه عيمجتل
 يقلتم وحن ماعلا هجوتلا اذه .ًاريثك ةفلتخم ةقبسملا ةيجولومتسبإلا

 267 تاقلاو نول هفيطب يذلا نخاسلا شاقنلل ًاعوضوم ىرحألاب لكش ةينويزفلتلا جماربلا

 ةيحيتارتسالا تاناهرلا : مدختسملاو كلهتسملا

 كش ال ةدئاف ةنيابتملا تامادختسالاو تاءارقلا ليلحت كلمي

 وصفت 1نعطوو همم عاتطس 1لتر, 776 ظمأ 0 !4ءدباطاو» (07055- (25)
 0ياطسما "ءملطنوك هر طملإمك (7آعوب الهول 01010: 01010 آل لل ءةولكإل 181 ء5كر 1990).

 طم ]قطا عععم, «(184عءلند, 14ءوصنممق 711ءاطمل: «هح 12-205 هصهل» (26)
 معيد مععاتتعر» قلم لنءعم»  عماوس, هم. 2 (1985): آانءاعو 5162, (0111وانع 6ع اه
 مرسومة ءمللم»ب ظدصمو ءاماعد (طومتك: 80100هصق لان 5عانتلم 1988): 5 سوم «1طع
 رلوجب 1691510 طتكمل ص 11355 هسا ه1 هم 1 عوعومعاطت لك 162مم1]12158,» 01
 لماماعأ هز مرو ستعملام»د, 701. 5, ج05. 3-2 (طانطع 1990): /[ةحنكم 171/011, 16 16
 زير نعتمع» 11 عام ه انيعم اعتاع كما معالم (8 11 هن 8مرصمتممت, 1990): آدةصتعأ
 طوزوم, «آطع5 84واغنع5 لع 12 6ءعماتمص» طع 82661, 71 (1992): 8386:
 هز[ ىوامصمع, 1 ءاواعم» هنا4 ظمعرنلمر» اع (طمملعمب 11 الم: 010
 1994): معصم 1426 ءاقنأ عا ظوللع 2[عالعالل «0صتالذتعم] كيل عو* 5(ه21عو: طه
 ]جهرجعو 1 ءهغلمر لخانمع م2566 521018867,» 2652وتم, 20. 50 (ممتب عمم طعع- ل ةءعرم طع
 1996), عا 18110 كلءا10): هع نايا هأ 3141 5ج 1[عوؤرعو (طومق: آه 1آ06ءمالاعةأغر
 2003): 1وامم 342 1عاهن1, كلك, ط2 140101 ه11ئهل1 0: لعد 16 ل105 0011176 ]ه4  ءعةةكالا:
 زورو 3140106 هأ هيو م»تعلما دونا />هيماقعك, !/[ةلتقع مععطعم ءطعو. 5616 ةاتنلعك (©8ةكلكز
 عمد عال وو: 1مكاتأنأا مه0ممهأ لع آه مصصتتساءواتمو 2010:15نعااعز آجع 80هععاع 2002):
 لووص طزوسع ظدويعمةج, 5010/01 ع5 مالطانمع, 1آع7ن5ع5ز 6 (موعلو: آه 6
 هما عماعي ,)2003  عه 81غ( ءاقما, «1عوصتسع5 عا 20601985: 1كع[0105 3105 ع8

 مزىمط] لق 2110106.
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 يف رهظت ةديدجلا ةبراقملا هذه نأ ىلع ديكأتلا نم دبال نكل .اهيف

 جماربلا يقلت لتحيو .ضومغلا ريثي امم ءًادج صاخ قايس
 يلاربيللا موهفملا يف ةيزكرم ةناكم كلهتسملا - درفلاو ةينويزفلتلا

 لب .كلهتسم يأب قلعتي ال رمألاو .عمتجملا يف ديدجلا

 وه «هنإ لاقي قوس يف هتارايتخا ديس هنإ لاقي يذلا كلهتسملاب

 جماربلا يقلت تايرظن ضعب :تافارخنا نمكت انه .رح هرخآلا

 ةنراقملا تاساردلا ضعب .ةديدجلا ةيوبعشلا ةعزنلا تاذ ةينويزفلتلا

 نوكلهتسملا اهب موقي يتلا ةينويزفلتلا داوملل زيامتملا ليوأتلا لوح

 لاصتالا ةطلس ةلأسم وحمب حمست ةصاخلا مهتفاقث نم ًاقالطنا

 «تاساردلا هذه تضفأ دقل .ةفلاسلا لايجألا اهب تفغش ىتلا

 ةدودحم نيلسرملا ةطلس نإ :ةيلاتلا ةصالخلا ىلإ ينمض لكشب

 رخآلا نم ىوقأ لسرم دوجو ةركفو «دقتعن انك امل ًافالخ ءًادج

 يوضني يسايس داصتقا دوجو ةرورض اذكو ءاهتيمهأو اهتقد دقفت

 ريغ لدابتلا يف ريكفتلا مشجت نم ىودجلا امف .ةيدقن ةتفال تحت

 داوملل ةيلودلا قوسلا يف مليفلا وأ ةينويزفلتلا جماربلل ئفاكتملا

 مغر ؟كلهتسملا ديب ىنعملا ةطلس تناك اذإ ةيرصبلا  ةيعمسلا

 لاؤسلا ءاغلإ يف ءانمض ءةجحلا هذه مهست «ةرهاظلا اهتيحطس

 :لثم «يدرفلا كالهتسالل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاددحملا نع

 نإ .مالفأللو ةينويزفلتلا جماربلل ينطولا كالهتسالاو جاتنإلا

 زرب ةينويزفلتلا جماربلا ل عوضومب يرصحلا مامتهالا تاناهر

 ةيكيرمألا ا تايالولا يجتنم ةنميه هيف تلتحا تقو يف

 داوملل رحلا قفدتلاو ءرحلا لدابتلا لوح شاقنلا يف ةيزكرم ةناكم

 .ةيلودلا تائيهلا ةقورأ يف رودي يذلا ةيرصبلا  ةيعمسلا

 نأ نيدهاشملا ةمواقم تاردقب طرفملا مامتهالل نكميو

 قفاري يذلا كلهتسملا ةفرعم بلطتم ءافخإ يف «ةماع ةفصب ءمهست

 «ةيدروفلا تناك اذإف .يجاتنإلاو يعامتجالا ماظنلا راشتنا

 ةفرعم ىلع ةدمتعملا جاتنإلا ةروريس ةنلقعب نيتزيمتم ةيرولياتلاو
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 ةينالقعلاو «جاتنإلل يكرحلا لصفمتلاو .لماعلا تاكرح ةيكين اكيم
 تارورض بسح ةفرعملا دنجت مل اهنإف «ةرصاعملا ةيقيطينربسلا
 تارورض قفو ةفرعملا هذه تدنج لب .ءبسحف جاتنإلا رييست
 فتدامو ثوحبلل ًاعوضوم حبصي كلهتسملا نإ .ًاضيأ كالهتسالا
 سايق تاينقتل يوقلا زوربلا كلذ دكؤي امك 6 2/160 71110)
 ىلع ًادامتعا اهديوجت متي يتلا .«ةشيعملا طامنأ»و .فادهألا
 دارفألا نع تامولعملا نيزختو جاتنإلا يف ةيتامولعملا ايجولونكتلا
 نع ثحبي درفلا لوانتي' يذلا ةفرعملا - لعفلا نإ .تاعامجلاو
 .هتابغرو هتايجاح نع هثحب نم رثكأ ًاكلهتسم هفصوب هتاكرح كيكفت
 نارود ةيكرح يذغت تابغرلا هذهو تاكرحلا هذه ةفرعم نإ
 حنجت اهنكل .ًامئاد ةرقتسملا ريغ .كالهتسالا - جاتنإلا  ةجمربلا
 تازيهجتب كلهتسملل يفطاعلا طبرلاو «يفيظولا جامدنالا وحن
 .لاصتالا

 نوثحابلا مهنإ ؛هنولهجي نيثحابلا ضعب نأ ودبي ام اذه
 ايجولويسوس تايضرف رايهناب مهتوشن ةرمغ يف ءاوددرتي مل نيذلا

 جماربلا نإ» :يلي ام ةباتك يف «يعامتجالا جاتنإلا ةداعإو ةطلسلا
 .27!«اهئارق جاتن يه صوصنلا نكل .تاعانصلا اهددحت ةعزوملاو ةجتنملا

 لضف اسنرف يف ثحبلا نإف .ينوسكاسولجنألا ملاعلل ًافالخو
 تاودأ ىلع يعامتجالا عباطلا يفضت يتلا تايلآلا ىلع ديكأتلا
 ةود ةيسنرفلا (841ه1161) لاتيتيملا ةكبش حاجنل ناك امبر) لاصتالا
 ءانبي ثحبلا اذه متها دقل .(هجوتلا اذه ثحب كولس يف يزيفحت
 مالعإلاو لاصتالا تايجولونكت مادختسا لوح ةيسايس ةيجول ويس وس
 يعامجلا ءانبلا يف لعافتلاو طيسولا رودب نوثحابلا متهاو .ةثيدحلا
 هذهل يعامتجالا مادختسالا لّكشت نأ اورهظأو «ينقتلا عوضوملل

 قوطص ظزواععي 1ءاومزوتمرب (تياطسسع (ةمهل0قز ١169 يمول 7/[ءاطانعم, 1987). (27)
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 ديدجتلا ءاقتلا حيتت يتلا ةدقعملا ةروريسلا ىلإ دنتسي تاينقتلا

 رطخ نيبت تامييقتلا نأ ريغ ©*”يعامتجالا ديدجتلاب ونقتلا

 .©””يعامتجا وركيملا يفو «ةيقيربمألا ةعزنلا لخاد قالغنإلا

 «(841ءطع] لع (نعراعهتت) وترس ود لاشيم ثحابلا قش دقل

 يمويلا عارتخا ءءادألا نونف نونعملا هباتك يف (1986-1926)

 قيرطلا .«1980 ةنس «(4715 0ع لهت»ءر 1* تطعم م لب 011011076 )

 'لمع ةقيرط»و تامادختسالاب ةقلعتملا ةّيلاكشإلا هذهل

 ىلع فافتلالا ىلع ءالؤه تاردق ىلع ديكأتلاب «نيمدختسملا

 .يراجتلا ماظنلاو ةلودلا ماظن اهماقأ يتلا تازيهجتلا ةينالقع

 لوح وكوف لاشيم فوسليفلا اهمدق ىتلا تاليلحتلا ةضراعملو

 ود ثحابلا ىري ««ةيطابضنالاو ةظحالملا ايجولونكتلا تاكبش»
 ةضهانم تاكبش» نع ثحبلا نايضتقت ةيلوألاو ةرورضلا نأ قتاويس

 تلغتسا دقل .ةرثكب رمألا اذه ىلإ ةراشإلا تمت دقلو .«طابضنالا

 طشرتلا ةيليعو ةيوصبلا ةةعتبللا جماربلا يقلتب ةقلعتملا تاساردلا

 يتلا ةركفلا ىلع ةقداصملا يف «نايحألا ضعب ىف «ىمالعإلا

 تينليختم اليكم فل ةةركفلا يو قدوتي وم رق ةطلسلا” نأ اهدا

 ود لاشيم ثحابلا اهب ماق يتلا تاليلحتلا نإ .كالهتسالا كناءارجإ

 تلازام عونخلاو عاضخإلا تاودأ نأب ةخسار ةعانق نم ةعبان وثرط

 ««تاكيتكت» ةعيبط حيضوت ىلع ثحابلا اذه صرح دقو .ةمئاق

 تاكبشلا ددحت ةوق تاقالع اهنأ رابتعاب «نيمدختسملا «تايلمع»و

 آن. 8هانللتعت, «1]غهمتع (ءءطصتءوأع ءأ 1152 8ع5 لدن 71لغماعرعر» 5ةكعوتب, مم. (28)

 6 (ةكرتل 1984): طنعمع 14هءعاتسر «1ةاغطقأ تولع: 12غ 18 ععءعطغمءطع دنع اهو 12153865 210غ

 ال52 ععد 0ع 15 ءءءطعععطعر» 8 ءانج كب نطاا1 طلع مم. 12 (مهت 1991), ءهأ ملم

 ال1 ةلتك, لتلك. 14ةلضوك هل دونيس عع 167 هاموعتوو: ممتن" ربع 50ءام-ممأأ 119/6 هك الكهعءكر

 م11 ةءاتمد رطعلتوو ءأ همانتنءالعو اةءطصم1هعأعد (عمصعد: كلو مومموعغع, 1994).

 ظعصمتل 841ةععر «]87*1ه1نمط 065 ملك ءممكمهأغ5و 3 12 ءععطع»ءطعر» (29)

 1طوووتعرد 46 "هي مداعمأ («15 :ةءطعتوطع هو تس دمقاتمم ءأ همدطتماتص ]1 ءهالمط عد

 طمفصمء»), م0. 85 (مهت-زانته 1999), ع( لمولومع لوانقأ, «1 عامان كتانلالع كانك ١2

 5001010عتع ع5 انتقد ععور» 2ةدعوتمم صه. 0 (2000).
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 نأ نكمي يتلا فورظلا ددحتو تاودألا هذه اهيف لجست يتلا
 وأ عارص نع ةرابع رمألا» : يلي ام وترس ود بتكو .اهنم ديفتست

 ةبسنلاب ةنكمم لظت ىتلا «لاعفألا»و .فيعضلاو يوقلا نيب بعل
 ١ 00, :ءضلل

 كالهتسالا ةفاقث :وترس ود لاشيم

 رايتخاو ؛همامأ فرصي يذلا تقولاو «نويزفلتلا اهثبي يتلا روصلا ليلحت
 ال اهريغو رصانعلا هذه لك «خلا ءاهتدهاشم ديري يتلا جماربلل دهاشملا
 يذلا تقولا لالخ روصلا هذهب كلهتسملا عنصي امب قلعتي ءيش يأب حوبت
 يف نمكي حورطملا يروحملا لاؤسلا نكل .ةريغصلا ةشاشلا مامأ هيضمي
 يف ةضورفملا تاءاضفلا يف سرامملا عنصي وأ «كربفي١ اذام :يلي ام
 يفو «مالعإلا لئاسو يفو .ىربكلا ةيراجتلا زكارملا يفو «ةنيدملا
 لاؤسلا اذه نع باوجلل انتفرعم صقانتت ؟اهريغو «ةيرادإلا بتاكملا
 عنمي يذلا جاتنإلا ةمظنأل يدادبتسالاو يلومشلا عسوتلا ردقب «رثكأف رثكأ
 قطنم يف ةكراشملا رادقمبو «داوملاب نولعفي ام ديدحت نم نيكلهتسملا
 يف تاجتنملا هذه مدقت ىدم سايقل ةيملعلا ةزهجألاو .ةمظنألا هذه
 نإ .نيلمعتسملا تامادختسا ىرت ال ءايمع لظت يتلا .يداصتقالا ماظنلا
 «يئاضوضلا ءردقلا سفنب يزكرملا يعسوتلا نلقعملا جاتنإلا
 هنأب فصوي) رخآ جاتنإ عم قفاوتي .يدهشمتلا وأ يضارعتسالا
 «يحيملت «تاءاضفلا لك قرتخي عزوم ءركام .رئانتم .(«يكالهتسا»
 ةقيرطب لب «ةصاخ تاجوتنمب هتاذ ىلإ ريشي ال ماد ام يئرم ريغ «تماص
 .©10هميهملا يداصتقالا ماظنلا لبق نم ةضورفملا تاجوتنملا مادختسا

 سس

 لن ءطعأ لع © عماعولل, 11706711101 كا وايما1للعرا, 10-18 1363-1364, 2 (30)
 وماؤ. (موتك: اتصتمه عممممولع 063 1980), ؟ه1. 1: لاك 46 /47©.

 قو ءانعمر» 1ع 8لم»لع, 31 زدصتلاعت 8. 010
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 عباسل) لصفلا
 لاصتالا ةنميه

 لاصتالا يف ينبملا يعامتجالا طبارلا ةيرظن ىلإ ةدوعلا متت

 لاصتالل ةيجولونكتلا ةمظنألا هيف سرامت تقو يف الا

 ماظنلا يفو «عمتجملا ميظنت يف ًايئانب ًارود دقعملا مالعإلاو

 0 ديدجلا

 ةيضايرلا ةيرظنلا 0 5 دقلو .ةكبشلا ميهافمب ريخألا

 .مالعإلل

 ةكبشلا لكش :ًالوأ

 ل
 نرقلا نم تانيتسلا لالخ «زرجور ترفغيإ «ثحابلا رصح

 ضعب ربع «ءهنع نلعملا» يف راكتبالا وأ ديدجتلا فيرعت «يضاملا

 .(ام يعامتجا ماظن ء ءاضعأ نمض «ةنيعم ةدم لالخ «تاونقلا

 نيمدختسملا عانقإو ءام ىطعم لقن يف راكتبالاو ديدجتلا لثمتيو

 «ةجتنملا تاديدجتلا ىنبت وأ ةنرصعلاو «مدقتلل درفنملا روصتلا
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 ءاقبب ضفرلا اذه طبري ىؤرلا نم برضلا اذه .«ةيمنتللا ًامتح
 هذه نإ .ةيديلقت اهنإ لاقي يتلا تافاقثلا زيمت ىتلا تامسلا
 ةقبطملا كلتب «ةيلمعلا ةيحانلا نم ءطلتخت ةيعيزوتلا ةيجيتارتسالا
 7 ةايشيسلا قيوبشتا ىف

 هذه نع ثيدحلل .ةنس نيرشع دعب ءزرجور ترفيإ داع
 ةيضايرلا ةيرظنلاب ةدشب طبترت اهنأ ىلإ نطف امدنع هنكل .ةيرظنلا
 ددحتو «قايسلا لهاجت ىلإ عزنت اهنوكل اهدقتنا .تامولعملل
 ىلع ءاهدانتسال ًاضيأو «ةلوزعم تارذ اهرابتعاب لاصتالا فارطأ
 لباقملابو .دحاو هاجتا تاذ ةيكيناكيم ةيببس ىلإ ءصوصخلا هجو
 مهافت ىلإ لوصولا ةيغب اهمساقتو تامولعملا قلخ نم نوكراشملا نكمتي ثيح «ةروريس»و ««قفاوت» ك لاصتالل ًافيرعت زرجور حرتقي
 (حمرمس سنع هلام»» (لاصتالا ةكبش ليلحت» لدبتسا دقل .©”(«لدابتم
 ةكبشلا حبصت ذإ ؛ميدقلا يعيزوتلا جذومنلاب طمع كييدونيلا
 قفدت ةطساوب «ضعبلا مهضعبب نيطبترملا صاخشألا نم ةّلُكَشُم
 .ينبملا لاصتالا

 :ديدحت يف لثمتت ثحبلل ةديدج ًاقرط جذومنألا اذه مزلتسي

 اهيلع قلطي يتلا ؛ةيكراشتلا ميقلا تاذ تاعومجملا -1
 لاصتا ةمظنأ وأ ةرمز اهنأب فصوتو .«ةلص تاذ ةعومجم ىمسم
 .ماعلا ماظنلا لخاد ةيعرف

 ةدع وأ نيترمز طبرت ًاروسج نولثمي نيذلا صاخشألا -2
 .«ةرمز» يف ءاضعأ مهرابتعاب مهعقوم نم ًاقالطنا ءرمز

 هةاوأ يقرمز نيم لص ةزجم' ةولكشي نوذلا هارتالا
 . ًايناث ءباتكلا اذه نم يناثلا لصفلا رظنا ()
 زلوويبوراعون 1 0ن670 0 1/0011 ور 8موعمج أب (81ع7ا انزل 2 ممع 2ع5وز عبوسمأ( 781. هموعرو هما 1. آم8 1ع 11110 0 0 ]0 220

 1.هونمون ©هالتنعع 8[دعسمت الهم 1981.
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 جذومنلا اذه لظيو .ةرمز ةيأ يف ءاضعأ اونوكي نأ نود نم

 هتيعورشم دجيو «ثيدحتلا وأ ديدجتلا ينبت ةيلاكشإ ىف ًاروصحم
 (016801) 8هلعوم») نوسيتاب قروش ىلع تالاحإلا يف

 ؛«باستنالا ةكبش لوح هركفو لميس جروجو ءركفلل هتيجولوكيإو

 ونيروم .ل بوكاجل ةيعامتجالا تاقالعلا سايق ًاضيأو

 صصختملا اذه مدق دقلو .(1982-1974) (1ةءمم آ.. 710ه:ءه0)

 يف ميقملا «ينامورلا لصألا وذ «يعامتجالا سفنلا ملع يف

 فلتخم سايقل ةيجهنم ةدعاق «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 نيب ام لاصتالا جذامن ميمكتلو «تاقالعلا «ةكبش» تاريغتم

 ىلإ ريشي يذلا يعامتجالا ططخملا نإ .ام ماظن يف صاخشألا

 «صاخشألا نم ةعومجمل ةيبلسلا فقاوملاو ةيباجيإلا فقاوملا

 يف ةيساسأ ةوطخ لُكَّش دق «ةداقلاو نييسيئرلا صاخشألا ددحيو

 تاينقتلا روطت نأ ودبيو .©”ةمجسنملا ةيريتنلا "تاعامسلا» فسح

 روهظ عجش ةلسانتملا (ةيتامولعملاو ءويديفلا) لاصتالل ةفيفخلا

 ةليقثلا تازيهجتلا نيبو هنيب زرجور لباق يذلا «يقفألا جذومنلا

 يف ةيعيزوتلا ةيرظنلا اهنم تقلطنا يتلا ةزكرمتملا مالعإلا لئاسول

 .يدومعلا يعانقإلا اهططخم ءانب

 ةرفوتم تحبصأ طورشلا نأ .«1982 ذنم ءزرجور ربتعا

 ًاريثم ه2 ققيزيفألا فنحبلا# امس امو «يدقنلا ثحبلا» نيب براقتلل

 لاصتالا لاجم يف يدقنلا ثحبلا طاسوأ ىف لدجلا كلذب

 يذلا «براقتلا انهن رجوز زري قر ؟ةكزمألا :ددعملا تايالولاب

 ةسردملا نأب «خيراتلا اذه نم تاونس عضب لبق ًاحورطم نكي 8

 بناوجلاو «ءلاصتالا قايس جامدإ ةرورض تكردأ دق ةيقيربمألا

 لوعما آعازل 81هءععسم, 18م ىانواا 5سم ت+ 4 لور 4مممومعأ» ام ا]ء 3١(

 مطاع هز 7 صماعبا لماع ءاهنتممكب !1عمصبعنك ةص 8لكءعدأمأ آداوءوكع 14هممععومط

 5ءراعوز مم. 58 (01ةعطتصوأمد, 120: 81همعاتك ةهصل ا1ءدامل اد1وءةوع طانطاتوطتم8# 0.,

1934(. 
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 يف «ةددعتملا جهانملاو لاصتالا ةروريس ف .ةيبدألاو ةيقالخألا
 هرابتعاب زرجور هب مدقت يذلا حارتقالا اذه لّوّؤي ملو اهليلحت
 تافالخلا ناركنل ةنّيَب ةدارإ هنأب هريسفت مت لب ءراوحلل ةيناكمإ
 طبترت ةيساسأ ةطقن ءافخإ لجأ نم .ةيجولومتسبالا ةعيبطلا تاذ
 نيب ةقالعلاو «ةطلسلا ةسرامم طورش :ىسايسلا وه ام فيرعتب
 ةيميظنتلا ىنبلا رابتعالا نيعب ززفكلا و: ةفرعولاو ةطعلذعلا
 .ةيتاسسؤملاو

 ىتلا .يدقنلاو يقيربمألا ثحبلا نيب قيفوتلا يف ةبغرلا نإ
 دم ةيرهذ ةلاح ىلإ نيش + اهيا لئاك كسا ا ةيغو كاك
 نيابتلا شيعي يذلا عمتجملا نايسن يف ةكبشلا رود نمكيو
 هيف تزرب يذلا تقولا يفف .هل ةمجسنم ةيؤر حارتقاو ءزيامتلاو
 ةعزنلاو «لاصتالا ايجولويديإ موقت» «ةوقب ةيعامتجالا تاءاصقإلا
 .©«ةيعرشلل فضم رودب «لاصتالا ةطساوب ةديدجلا ةتاواستلا

 ونورب ناثحابلا ثدحتسا .ىضاملا نرقلا نم تانينامثلا ىف
 نم .(31هطعأ 6هل1مم) ن ولا لاشيمو «.(60 1 روتال
 .سيرابب مجانملا ةسردمب تاراكتبالا ايجولويسوس زكرم
 ينقتلا - يعامتجالا ءانبلا جذومن وأ ليوأتلا جذومن لوانتت يتلا ةكبشلا ةيلاكشإ ءًاضيأ ءاغاصو .ةينقتلاو مولعلا ايجولوبورثنأ
 امهتضراعم يفو «0ّفنآ روكذملا يعيزوتلا جذومنلل ضراعملا
 نابتاكلا حرتقي .تايطعم يه مولعلاو ةينقتلا نأ اهدافم يتلا ةركفلل
 ةينقتلا ءانب ةيفيك ةساردو «ةكرحلاو لعفلا ةلاح يف اهل امهمهف
 نم ةجودزم ةعومجم ةريخألا هذه يف نايريو .مولعلاو

 ممصقمل 112[ عاقتأ ءأ ريكذعطغاع 712611 هي1, معتسع» [6ك رم ل15, 1ءدءاع5ذ ة )4
 1"ةممانا (طومتك: 12 16ءوررت عراع, 1986).

 ومزوررازعاو هان ظراوتراءءن5 117|1 هالهأ 3012ا] (طومتق: آه 106ءمانا 6116و 1989). زبر مولريعازمرب قب ]و دمعلم]مهأع ل65 301671065 ىعزوربعم زج 4ءزتمروج طلمنس ٠6 1هالمال 1 *7:7:66 500101081011, 36 (1986), عا 6 ]1.3[, له 50167166 1 4611018: 3قنءطعإ ههللامم, «181ةوحعماك 20115 ح1 ووهمامونع لع 12 (:80نعا108,» 2(
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 نييرشبلا نيلعافلا دينجت ةيجيتارتسا :ىوق ةبعلو «تايجيتارتسالا

 تارايتلا .حلسملا تنمسإلا «لمرلا «حيرلا) ةيرشبلا ريغ رصانعلاو

 نإ .ةسناجتم ريغ رصانع تايكبش طبرن نأو .(اهريغو «ةيرحبلا
 اهلعجو ةسناجتم ريغ رصانع طاقتلا حيتي ليوأتلا ةلوقمب ذخألا

 بجيو .ةمجرتلا ةطساوب لدابتملا دامتعالا نم ماظن نمض ةلصفمتم

 نيقطان اوحبصي نأو ءءافلح مهل نوكي نأ نيركتبملا ىلع

 ىلع ةمئاق تاكيتكت ىلع مهدامتعا لالخ نم كلذو « نييمسر

 ىلإ نييرشبلا ريغو نييرشبلا مهيرواحم دوقي يذلا مامتهالا ةراثإ

 حبصي اذكه ؛تافلاحتلا نم ةديدج ةلسلس ىلإو «ةديدج تاكبش

 .ةيقادصم اذ صاخلا يملعلا ظوفلملا

 ًارصتقم «صلاخلا ىعامتجالا» رابتعا ةبراقملا هذه ضفرتو

 رشبلا نيب تاقالعلا لخادتب ملستو ءرشبلا نيب تاقالعلا ىلع

 .ةلآلا يف لغلغتي يعامتجالا طبارلا نإ .ةينقتلا ءايشألاو ةعيبطلاو

 ةفصب تلبق دق «يليوأتلا» جذومنلل ةيفشكلا ةميقلا تناك اذإو

 نم نيعون اهل نوهجوي لاصتالا عامتجا ءاملع ضعب نإف «ةماع

 دئازلا ريدقتلا ةروطخ (1.هانذذ ©6:6) يريك سيول ضراع :دقنلا

 ةطباضلا داعبألا ءافخإب ةكبشلا  لعافلاو «لعافلا ةروانم ةيرحل

 ىلع موقي ال يعامتجالا طبارلا نأ ىنعمب ؛يعامتجالا طبارلل

 «يناثلا ضارتعالا وأ يناثلا دقنلاو .يفدص وأ يفسعت ساسأ

 دقو .اهتاذ ةينقتلا ةلالاب ةطبترملا قئاوعلابو ةينقتلل روصتب قلعتي

 ةينقتلا ركفم دعب يلخادلا اهقطنم ىلع ءوضلا يريك سيول طلس

 رهوج نع يلختلا نإ» :(6ء«هعمو دزنتمه0هه) نودن وميس جروج

 يذلا ةلآلل يلمعلا ريسلا أدبم ءاصقإ ىلع كشون انلعجي «ةينقتلا

 .©0«ريخآ تفسعت' يآ نم رثكأ مظتنملا طسوتلل ًاطبضنم ًابقاعت راجت

 آمانتك 010غ16, ]ع5 801065 هملتعو لع 8حنطم آ0(2ا015 ان 1ع طلعص ةهعقل (6)

 لحم آه طهعطتمسعر» 126كم, 80. 6 (1989), ءا تز16ءرأ 51102001, 2

 4 ءداكاعرتمع كعك هازءاك 16هعلمتونمك (طويفكت مسطتعم [1969]).
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 ةيكاردإلا مولعلا

 نإو ءةيكاردإلا مولعلا عوضوم وه .«ةفرعملا لعف ةفرعم» نإ
 .ًانومضم ال أطاشن ةفرعملاو (كاردإلا) وه مولعلا هذه لاجم
 يتلا ةروريسلا هذه ؛ةفرعملا ليكشت ةروريس مولعلا هذه سردتو
 نأ نكمي الو .«ةيكذلا» تالآلا يفو ءايحألا ملاع يف اهفداصن
 نعو «ةيفرعملا ةيجولونكتلا نع ًالصفنم مولعلا هذه زورب نوكي
 مهفلا ىوتسم ىلع) اينهذ اطاشن جتنت يتلا ةركفملا تاللآلا
 ال مولعلا هذه .(رارقلا ذاختا ىوتسم ىلع وأ يسحلا كاردإلاو
 فلتخم هيف يقتلت عساو ىقتلم يه لب «ةدحوم ةفرعم لكشت
 .سفنلا ملعو ءايجولويبلاو «باصعألا ملع) تاصصختلا
 «تسيل تابراقم نمضتت يتلا (ايجولوبورثنألاو «تايناسللاو

 .ةمجسنم «ةرورضلاب

 يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيكاردإلا مولعلا تلكشت
 ةرصاعملا اقيطينربيسلا ةكرح عم .يضاملا نرقلا نم تاينيعبرألا
 ريس فصول يضايرلا قطنملا زوربو تامولعملا ةيرظن روهظل
 فصتنملا ذنم ةيكاردإلا ةيضرفلا عم تلصاوتو يرشبلا قطنملا
 هيف امب) ءاكذلا نأ ىرت يتلا ءيضاملا نرقلا تاينيسمخ نم ىناثلا
 نكمي ىفرعملا كاردإلا نآو ةوييمكلا اريك هي (ىرلا ءاكذلا
 امأ :ةيرهرلا تاالثمتلل (©هردمانإ20102) ىباسحلا ريدقتلاب ددحي نأ

 حبصيو ««اهبساني ام لثمت رصانع» اهرابتعاب ددحت اهنإف زومرلا
 ةيضرفلا هذه زكرم يف دجويو .يفرحلا اهطاقسإ يعانطصالا ءاكذلا
 ةادأ هرابتعاب خملا ري مهف 010000 هنإ .تالثمتلا موهفم
 نم مداقلا مالعإللو «طيحملل ًايئاقتنا بيجتسي ؛مالعإلا ةسلاعمل
 هرابتعاب ميظنتلا ىلإ يعانطصالا ءاكذلا رظنيو .يجراخلا ملاعلا
 تالخدملا عم يأ ءطيحملا اذه عم لعافتلا مئاد ًاحوتفم ًاماظن
 . (1ممالاك, 0هاهاصاناك) تاج رخملا و
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 اناروتام وتربماه نايليشتلا ايجولويبلا املاع ضحد دقو

 (1ةهصعاوءعم 1. اليراف .ج وكسيشنرفو «(111056.40 142 نعهصه)

 (تاذلا جاتنإ) ةركف اروطو .«حوتفملا ميظنتلل روصتلا اذه 73:ع19)

 هذه لصأ) (هاننممم161ن16) هتاذل جتنملا ماظنلا و (كدتأمم0165©)

 «(تاذلا) اهانعمو كانؤمو نيتملك نم لكشتتو ينانوي ةملكلا

 ةكبش نع ةرابع هتاذل جتنملا ماظنلا» اذه نإ .(جتنأ ينعتو 20ذءأو

 اهتالعافت لضفب ؟رارمتساب «دلوت يتلا رصانعلا جاتنإ تاروريس نم

 ًةدحو هرابتعاب ماظنلا لُكَشُتو ءاهتجتنأ فلا ةكيشلا هايتال تو

 يجولوبطلا لاجملا صيصختب هيف دجوي يذلا ءاضفلا يف ةسوملم

 .77(ةكبش وه امب هيف دسجتي يذلا

 «ريودتلاو «ةيلالقتسالا «هتاذل جتنملا ميظنتلا» مزلتسيو

 «رارمتساب «يفضتو دلوت ًايتاذ ةجتنملا ةلآلا نإ ؛ةيتاذلا ةيعجرملاو

 ؛ةحلملا اهتانوكم ليدبت ةروريسب موقتو ءاهميظنت ىلع ةيصوصخ

 ةلآلا» ربتعت ءاذكه .ةيجراخلا تابارطضالل رارمتساب ضرعتت اهنأل

 وه صاخلا اهميظنت نوكي ةرمتسم تاقالع اذ اماظن «ايتاذ ةجتنملا

 .(تاقالعلا ةكبش هددحت) يساسألا تباثلا

 نايكلاو .دقنلا ةأطو نم «تالثمتلا» ةركف تناع دقل

 ملاعلا ىلإ ًامئاد ليحي «تالثمتلا سرادم بسح «يكاردإلا

 ««تاذلا عفا روظنم نم مداعإلا نإف «لياعملابو .ًاقبسم دوجوملا

 لب ًايرهوج ًاماظن هرابتعاب ًاقنس دجوي ال ءافتآ هانحرط يذلا

 انطاشن نإ .اهتاذ ةيكاردإلا تاطاشنلا نم زربي ًاماظن هرابتعاب

 نإ» ولا ءاشنإ)و «زاربإب مايقلا» وه صاخلا يمويلا يكاردإلا

 خيرات نم ًاقالطنا ركفللو ملاعلل نمازتملا داليملا وه كاردإلا

 لتتم طءمام 28. 81ةكطيعقسم ةصل ءومعأوعم 1 الوععاو, 41همماءعنك ه0 (7)

 هوت م0: 116 1 ءهاتعمام»و هز“ الع طاداناع, ةباتط 2 ط:عادعع إب دنع 5800 8ععا

 8هدامو 5دلتعو ذص (طغ 2طئامودهمطرت ه2 ة5ءمووب 7 42 (120101ععالا, 0

 8مدامم, ةلاشن 2. هعاقعا, 1980).
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 راتخا دقل .©”«ملاعلا يف نئاكلا اهب موقي يتلا ةطشنألا فلتخم
 «قيلختلا» حلطصم ايجولويبلا ملع يف ناصصختملا ناذه
 .ةيلمعلا هذه ةيمستل (8141107)

 ةيقرشلا ةفضلا يف تدلو دق ةيكاردإلا مولعلا تناك اذإو
 ايجولونكتل ستاسوشاسام دهعم يف «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل
 ةيرظنو ؛«تاذلا جاتنإ» ةيرظن نإف ,ديدحتلا هجو ىلع مالعإلا
 ةيبرغلا مولعلا عم ةعيطق ثادحإ ىلإ ىعست (110611010) «قيلختلا»
 كردي يتلا ةقيرطلا عمو «ةيناسنإلا ةبرجتلا عم ةعيطقب ٍتسَسأَت .يتلا
 ينامسجلا ليجستلاب» متهت اهنإ ءسكعلاب لب .ءايشألا درفلا اهب
 6)باتك ناونع وهو 9:01 عمرموتءالء لع !' دمنا "ركفلل
 شور رونايلأو «(1807ة0 1201225012) كوسموت ناميإو اليراف شل
 سفنلا ملع عم ًاراوح مولعلا هذه تماقأ دقل .(81وةهمو+ 2052)
 ةيتارهاظ) ةيتارهاظلا ديلاقتلا ثرإ تنبتو ةيؤوبلا ةنايدلل :ىلمأتلا

 وكوف هب ماق يذلا دقنلاو ,(3/ءىاعوان-طوهأإ) (يتنوب ولريمو 000
 لكك ليوأتلا ةرهاظب اومتها نيذلا نيركفملا ءالؤه» ؛تالثمتلل
 امو فرعي نم نيب .ةفرعملاو لعفلا نيب ةقالعلل يرئادلا اهانعمب
 هذه ىلع لدت (1م مهزوم ةم8#0) «زاربإب مايقلا» ةرابع نإ 0
 .ليوأتلا /لعفلا :ةيرئادلا ةكرحلا

 مولعلا عورف ضعبل ًافالخ ءًاضيأ دسجلاب لب .طقف خملاب ةطبترم تسيل يتلا درفلل ةيكاردإلا تاردقلاب ريكذتلا يف لضفلا «ةيكاردإلا مولعلا ءاسفيسف نمض ةيلقأ لثمتو .ةيعامتجالا ملاوعلاو درفلا زوربل نمازتملا فصولا نع ثحبت يتلا ةبراقملا هذه كلمتو

 عمورعإوعم ل. ةععأه حورربوؤرم لهو ىعاعراعمك 00 ه)111175: 1مل من1 عمك أ (8)
 مهموم ءءافاعك (2ةكلكت لن نممك للي دعنا, 1989).

 ىمنممر عال لع |' هوما 502065 عموراأ ال »ءك ها 02671616 زبيب (طوقم: 8لتان هك عرومعاوعم 31. الوهعاق,ب 8اوض طم م5012 أ ع]مدومو 10وعطر ط1 29(
 لي 5عانتا, 1993).
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 نإو .يكيناكيم ماظن يف يناسنإلا ءاكذلا رصتخت يتلا ةيكاردإلا

 نأ نكمي تايرظنلا هذه زيمت يتلا ةيلومشلا ميهافملا ةغايصل ليملا

 «يعامتجا وه ام ىلع يجولويبلا عباطلا ءافضإ يف اذن بهذي

 اهدوقت يتلا ةديدجلا ةيلاربيللا ىلإ ةدوعلا عم اهئتطاوت ىلع قداصيو

 نمكت انه ؛ (2 3215 نيوراد ىلإ ةبسن) ةينيوردلا تاحورطألا

 مولعلا ىلع ءايحألا ميظنت مولع اهحرطت يتلا ةضقانتملا تايدحتلا

 .لاصتالا ةيعامتجالا

 تاعمتجمو ملاع : ًايناث

 نيجهلا بكوكلا

 تايجولويسوسلا عبطي يلكلاو يئزجلا نيب رتوتلا ناك اذإ

 رتوتلل عضخي لاصتالل يدقنلا يسايسلا داصتقالا نإف «ةيليوأتلا

 عمجي يذلا طبارلا دقعت نع لءاستي يذلا داصتقالا اذه .هتاذ

 ةقرتخملا تاكبشلا رصع يف ملاعلا  ءاضفلاب ةصاخلا ميلاقألا

 نأب نيكذتلا كمي .ءرخألا اذ كازذالو .2793ةييارغجلا هودفلا

 كراشي ثيح «طبارتت تأدب تاصصختلا ةددعتم ةيفرعملا تالككشتلا

 ةيسايسلا ايفارغجلا ملعو ءايفارغجلا ملعو «خيراتلا ملع اهيف

 لك .ايجولوبورثنألاو «يعانصلا داصتقالاو «ةيسايسلا مولعلاو

 تاجردب «طبارتلا اذه ىف كراشي تاصصختلا هذه نم صصخت

 رضحل ةفلابضتلل :اهئاذ ةجاحلا ريظي ذل ينم دلك نأ: دع ةنواطن

 ناك اذإو .ةيلاصتالا تاكبشلا اهيستكت ىتلا ةديدجلا ةيمهألا

 يذلا دقعلا يف هيلع ناك امع ًافلتخم ًاعضو شيعي يلاحلا ليودتلا

 تحمس يتلا «ةيفاقثلا ةيلايربمإلاو «ةيعبتلا ميهافم هيف ترطيس

 الاصععما ة81هدعم, 716 طواتانءعمأ ظءعم»مبرورت نإ هبات ءوللمروب 1 ءاططساتدو (10)

 ه4 1ءعدعسول, 1/ءلتقب تدلع, ةمل 50هءعاز 5ءمعو (ط6ممل0م: :1طماتكفتل 0813,

 ههلتك ذدهع طسطاتعو همك, 1996).
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 هنوكب مستي حرسم ىلع اورهظ نيذلا ددجلا نولعافلا وه كلذ
 روحملا ءاهنيب اميف تاقالعلاو ءلودلا دعت مل .تايموقلل ًارباع
 .«ىربكلا لاصتالاو مالعإلا تاكبش لُكَشُت ثيح «ملاعلل مظنملا
 نم ةتلفنم «ةدرجم ميلاقأ» .«يداملا ريغ»و «يئرملا ريغ» اهقفدتب
 .ةيفارغجلا دودحلا

 وأ ةديدجلا ةيلومشلا تاكرشلا» روصت باحصأ ربتخا كلذك
 ركفل نييوضع نيفقثم» نودَعُي نيذلا «تايموقلل ةرباعلا تاكرشلا
 ءالؤه .يلك وه امو يئزج وه ام نيب رتوتلا ««يرادإلا رييستلا
 ةيؤرلا اوُسَّوَش دق بهاذمو تايرظن يجتنم اوحبصأ نيذلا نوفقثملا
 يرحسلا ذوفنلا نإ :ةملوعلا رصع يف لاصتالل يموهفملا لقحلل
 .كلذ ىلع لاثم ريخ وه (0101124110) «ةملوعلا» موهفمل

 يرادإ يرييست روصت نع مجانلا موهفملا اذه سيركت فداص
 ينوناقلا عضولا يف رظنلا ةداعإ ةيلمع ملاعلل يداصتقالا ميظنتلل
 ةيلمعلا هذه يف عرش دقل .اهتصخصخو «لاصتالا تاكبشل
 ةداعإ لالخ نم تاينيعبسلا علطم يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب
 «ًالعف «ترشتساو «يفرصملا طاشنلل ينوناقلا عضولا يف رظنلا
 (مرصعتءوم 1ءاءورومط فتاهلاو فا رغلتلل اكي رمأ ةكرش كيكفت دعب
 هبش راكتحالاو .خيراتلا كلذ ذنم .1984 ةنس يف عع 1 ءاعمطمدع)
 ءعسوتي تاللاصتالا لاجم يف صاخلا عاطقلا هسرامي يذلا ماتلا
 طاشنلا تاعاطق لمشيف «ينوكلا ىوتسملا غلبيل «ءلصاوتم لكشب
 عاطقلل ينوناقلا عضولا يف رظنلا ةداعإ نإ .ةفلتخملا يداصتقالا
 ثيح .قوسلا ىلإ عمتجملا نم لقثلا زكرم لاقتنا ينعي صاخلا
 طاشنلل مظنملا طباضلا يساسألا لماعلا ةريخألا هذه تحبصأ
 .ةصاخلا ةحلصملاو ةسسؤملا ميق نميهت ام ردقبف .يداصتقالا
 - ةلودلاو ةيمومعلا ةمدخلاو ةيعامتجالا ىوقلا عجارت تفداص يتلا
 هعضوو هتعيبط يلاصتالا طاشنلا ريغي فاقرلا ةلودو .ةمألا
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 نيدايملا نم ديدعلا يف رشتنيو هم ًاطاشن حبصي 0

 ينوناقلا عضولا يف رظنلا ةداعإب مستملا دقعلا ةياهن يف

 عم «ةينوكلا ةيطمنلا»و «ةملوعلا ةركف تدحوت .هالعأ روكذملا

 0 امايوكوف سيسنرف ناك دقل .«خيراتلا ةياهن» ةحورطأ

 يف اهضرع نأ يكسنزيرب وينبزل قبس نكل ءاهل اجور 1اناءانزنهط2)

 ةقيرط «ةملوعلا» مجرتتو ةماعلا عمتجملا» ةنونعملا هتاليلحت

 ًارصتنم جرخ يذلا ديحولا ماظنلا ئدابم قفو ينوكلا ماظنلا روصتل

 داوملا جاتنإل يلامسأرلا ماظنلا يأ ؛«ةدرابلا برحلا» نم

 ىتح ماظنلا اذه مسا يفخت تلظ ةملوعلا هذه نكل .تاريخلاو

 «خيراتلا اذه دعب «ماظنلا اذه لوحت دقل .نيلرب رادج رايهنا دعب

 اذه .ةيطارقميدلاو ةيمنتلاو «ةفاقثلاو «ةشيعملا نم ديحو طمن ىلإ

 «ىربكلا ةيداصتقالا تادحولاو «ةكبشلا سوؤر كلمي ماظنلا

 ةوقب عفر يذلا عئيجافملا يندملا عباطلا اهل يتلا كلت اهنمو

 نوناقلا انيسني نأ نكمي ال ماظنلا اذه .ةروصلا ءاشنإ تايجيتارتسا

 ةعفنملاو ةدكئافلا نع ثحبلا :تايجيتارتسالا هذه سسؤي يذلا

 .ًايلام ةلهؤملا ةيعامتجالا تاعاطقلا يف ةيرصحلا

 يتلا ةلماشلا ةيلومشلا ةركفلا هذه ةيدقنلا ىؤرلا ضفرتو

 دك هوراجت وكمال اننا ريشا هفقلم ةيرعبلا نا ضاق

 ءانبلا عباط «ملاعلا-ءاضفلا»و «ةيملاعلا» يموهفم حنمت ىؤرلا

 نيموهفملا نيذه نأ فيك رهظتو «خيراتلاب امهطبرتو «يعامتجالا

 ناذه .''*”«ةجمدملا ةيملاعلا ةيلامسأرلا» تانوكم نمض ناجردني

 ةركاذلا يف يداملا ريغ داصتقالا قفدت ليجست ناديعي ناموهفملا

 . ًايناث ءباتكلا اذه نم سماخلا لصفلا (11)

 فات يقتات, «لم5 لها عوج ممه065 لان ءةمئاقلتوصهع» طلق هازماب (12)

 22 06ءعارجطجع 7
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 نم مهلتسملا «ملاعلا-لاصتالا» موهفم نإ .ةيداملا لوصألا تاذ
 قوف ام ءاضفلا اذه ليلحتل مدختسي «ملاعلا-داصتقالا» موهفم
 مسي ليقثلا تاكبشلا قطنم :يبتارت لكشب مظنملا ينطولا
 مظتنيو .'””اتوافتو ءاصقإو ًاأشيمهت جتنيو ةيجامدنالا اهتيكيمانيد
 يف ًادئاس ناك يذلا يراجتلا فلاحتلا طمن قفو «يملاعلا ماظنلا»
 نأ نكمي ىتلا طاقنلا ضعب ىلإ دنتسي هنأ يأ ؛ىطسولا روصعلا
 .ىربكلا ندملا :ملوعملا داصتقالل ىربكلا تاقفدتلا اهيلإ لصت
 يف اهضعبو «لامشلا يف اهمظعم عقي يتلا ىربكلا قطانملاو
 يف ةلثمم «ةطلسلل ةثالثلا باطقألا» لكشت يتلا يهو .بونجلا
 عا ف ردكلا ةمباو .«ةيلاجشلا اكيومأ . نوررألا ةاخجتالا)
 2140( منءطن 0طتص2©) ىمهوأ يشينيك ينابايلا انلمستسا ىلا ةزابعلا
 ملاعلا نإ .دودحلل رباعلا يرادإلا رييستلا رظننم سبتعي يذلا
 يذلا (©1!هذها 314ه! ءامامع©) ةلماشلا قوسلا ناكم وه «لماشلا»
 لودلا لظتو .ةطلسلا هذهل ةعشملا باطقألا نم ًاقالطنا ددحتي
 .ديحو عجرم ةباثمب «ةيعامتجالا اهتالالتخا مغر .ىربكلا ةمدقتملا
 «ةيئزجلا ايجولويسوسلا اهتصقأ يتلا (ثبلا) ةيعيزوتلا ةيرظنلا امأ
 نم ترهظ دقف .ىوقلا تاقالع مامأ ةجذاس ودبت نأ نكمي يتلا
 .رتتسم لكشب ديدج

 لاوز قطنمب قلعتت ىتلا تاساردلاب تاينيعبسلا تزيمت دقلو
 نيلعافلا جلاعت يتلا تايجيتارتسالا ىلع تدكأو «ةيميلقإلا دودحلا
 ةددعتم تاكرشلاو «ةيلودلا تامظنملاو ,ممألا - لودلا) رابكلا
 تايرشعلا يف تحرط يتلا تايلاكشإلا تناكو .(تايسنجلا

 1992), عا 117111011 4 ]و عمجورجس عماقمرا, 1[ ءاعك 3 1" ةصطاتت 56مم طلقأامأكع وامها ءونمك, 1 ءءاعك ة ]'ةطانت ومرتع طاوؤملزرع مصاعمم ممعهتمسع (طومأد: آه 1100 مجمل 112 ]ومأجوج مناة عه 77101:06-1071: 11510176 لوو 14غ0هد ها لوو (0)
 هموماعمس مور هتمع (©ونتكن آه ]وعمر عماع, 1994).

 زعمتعطت 0طسقعي 77100  طمالءإ: 1116 000 ى)هرجع هر ©اهذهل (14)
 00م ءافاقمبو (8لعالا يميز ممم 2ءعوؤر 1985).
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 ةروريسو «ميلاقألا دودح مسر ةداعإ قطنمب ًامامتها رثكأ ةقحاللا
 ةيلخادلا عئاقولاو ةيجراخلا تاهاركإلا نيب ضوافتلاو طسوتلا

 ««ينوكلل» يوهاملا روصتلا يف كيكشتلا عفد دقو .ةدرفنملا

 تايموقلا قوف ام تافاقثلل ةيجولوبورثنألا تاساردلا هيلع «لقعللاو
 ىف «لءاستت ىتلا ةلماشلا ةثادحلا قفدت ذوفنل ةعضاخلا تايوهللو

 ايي ةدقعملا ةروريسلا نع «ةينيتاللا اكيرمأ ايسآ نم لك

 ديدعلا لواح دقلو .ةاكاحملاو ةمواقملا نعو ءاهكالمتسا ةداعإو

 هذه نم رثكأ بارتقالا ةبغرلا هذه نع ةربعملا ميهافملا نم

 ةكرحو «سانجألا طيلخو «ءنيجهتلا :ةقيقدلا تالصفمتلا

 .«نولم» ىناثلاو ىبوروأ امهدحأ نيدلاو نم نيردحتملا نييبوروألا

 اجرا زدبخ نك هاجرألا ةيعيلا هيقرلا هنيه." !ةيوبا ةظاوحلاو
 اهلوح ّفتلا ىتلا ةيلحملا ةيعانصلا ةيرصبلا-ةيعمسلا لاكشألا
 نع كلوا هده عرطتو.1©ةضاشلا» ميلاقألا ىف عشاولا روهمجلا
 ةيبعشلا تافاقثلا نيب ةقالعلا نع ةليصأ تالؤاست ةينيتاللا اكيرمأ
 لاكشأ لوح تاساردلا تراثأ دقلو .يعانصلا يفاقثلا جاتنالاو

 مساب تفرع يتلا «ةينويزفلتلا تالسلسملل ةيبعشلا تاعاطقلا يقلت
 ةفرعم نإ .ديازتم لكشب نيثحابلا مامتها ««16168076اه»

 ءانبل اهرامثتسا ةداعإ ىلإ جاتحت ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاسرامملا

 لوواتك 181دمئانسص 8دعطع»ور 26 05 160:05 ه« ا|اهك 71401810165: (0)

 (0 هرج عم عندا, هنآ انم رع 82 ءععم متاع, (00 ططهكذ !طعلأ1و (!/[ةرءلعم: 8لللممعو ©. تلت

 1987): طظعوفأم 0112, 4 74006716 1ه01عمم 6,هدزاعتأم (590 ظةنللالن: 6

 8ءهفتا1[ءعمقعر [1988])ب 8]غوامع 0ةععام (نهمعاتست, نيا ال» هك 117 1لكمك: كا 012عأمك 8

 هاه رم ىدهلق» لع له 700ءمسن0له4 (!طلاعتعم, آنآ: (تمزولطل, ءمدكعزو 2210221 م22 12

 تناطبتو إن ]د5 ة21ع5و, 1990): ثعانم ةهمهلا01581, 840067111 ها طهجوع: تيان هأ

 طقمدءريودةمدك هزك 01مطهاتعمنقم» 8دطاتنع آل/هك1لور 7١ 1 (ةلنتسصسعةمهأل5, 11181: [لهنالءاوأأإل

 ه1 8لنم0 عدم ءعوور 1996), هصل 5ء58ع ن2 هؤأكل, طه 2ءرردؤو م1ناز55ع ( 15:

 1آوروملم 1999).

 3قنءطغاع 81ج عادمأ ءأ ةخعصفمل 112 عأهكأ, طع © »هنأ عد 0::>7عمكن طه (16)
 181م وتنعم ع, مال ءعاتمو «211010915ا121 ءأ همدحصتال212102» (دمل5: مقالنا

 مها هدهأل 0ع 12 هماطصتتتص1]ءهغ105 2100110915نعاأ ع - 12 00ءادصتعم 2102 1؟ة2جهلدع, 1987)ر

 ءا .50طعءما 0. ةللعم, عل. 70 86 (0011111:20--: 5002 020105 07 0الئا6 116 170714

 (آ.مم0همب ةلعربب المعاعت 100410 قععر 1995).
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 نويزفلتلا م جمارب ىلع زكترت «ةطيشن#» ةيوبرت وأ ةيجوغاديب جهانم

 .07)ةفرعملل لماح هنأ هرابتعاب يريهامجلا

 لكشت يتلا ؛«تاكبشلاب ةديدعلا تاطابترالا بستكت فيكف
 ؟ةفاقث لكلو «ةيرشب ةعومجم لكل ةبسنلاب ىنعم مةييلوكلا ةمحل
 فيكتتو ةيرشبلا تاعومجملاو ةفلتخملا تافاقثلا مواقُت فيكو

 ىوقلاو تافاقثلا نيب ةمئاقلا ةوجفلاو «ناقتحالا نإ ؟ىشالتتو
 تادر نع فشكت ةيراجتلا (00520مهانغوص©) ةيتيلوبومسكلل ةذبانلا
 .ملاعلا ىوتسم ىلع ةدحاولا قوسلا خوسر ىلع ةدقعملا لعفلا

 مامتهالا اهحيتي يتلا تايناكمإلا ىلإ ةراشإلا بناج ىلإو
 عباطلا ىلع ديكأتلا بجي ءاهئثزجتو تافاقثلا نيب تالعافتلاب
 0 نع يدقنلا لؤاستلاب لجعي هنإ ؛مامتهالا اذهل ضراعتملا
 | .ةيطارقميدلا ةايحلل يمويلا ميظنتلاو ماعلا دَحَوملا قطنملا نيب
 0 اهناددبب ةةدعح ةلاكشا دكت نأ :نكشس ووكذملا ناقتحالا
 .(ةيوهلا ىلإ ةبسن) يتايوهلاو يقرعلا

 ريغ تامظنملا اهمدختست يتلا لاصتالا لاكشأ ددعت نإ
 ةقيقح لكشت «يندملا عمتجملا تامظنم نم اهريغ وأ ةيموكحلا
 ةيعامتجالا تاكبشلا هذه .ةملوعلا ةروريس يف ةقوبسم ريغ ىرخأ
 ىلع يمومعلا ءاضفلا لوح شاقنلا نم ًاءزج تلكش ةديدجلا
 ينطولا يمومعلا ءاضفلا لوحت ةيلاكشإ ىعستو .ينوكلا ديعصلا
 تابراقملا يف ةمهم ةناكم لالتحا ىلإ ءاهداعبأ فلتخمب .يلودلاو
 داصتقالاو ةيسايسلا مولعلاو ءايجولويسوسلا نم ةمهلتسملا ةيدقنلا

 اه ل ةيوجتنمأ اهلهم عة ءمنتم (17)
 06 ةهلنعم عاف مهنه ]05 7160105 ع 112 (ةدصاتهعم لح (نطنلتت آتهصع5ءم/
 [لوزوعأ) تعمععو, 1992), ءا 0نتالعتيممم 07020 0 هد عت, 14170045 14111007116712 00105 2
 ]و (ماهتكتفسا, «ممجلتصسهتمع !/[ةموعاتسم 8اوطول... [عا 21.1, 5 م 600001 2
 (ة/16دنعم, 101: 1لون 51020 11490727 لا كح
 زم عدوان عوعاؤفص هر همسي متءهعاؤص ا معاند ومكولعو, عموما ةيصعمأم 0ع

 مرسم ءهعاؤمر [1996]).
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 ريغ تامظنملا تاكبش لخدت لقح دتما دقل ."*”يسايسلا

 اهطاشن حرط دقو .تاينيعستلا يف ء.حضاو لكشب «ةيموكحلا

 يف ًالماع اهفصوب «تاكبشلا ةكبش» رود نع تالؤاست يدينجتلا

 0 ا ةقلوفلا عورشم ةمواقم نم ةديدج لاكشأ ءانب

 ىقتلمو «ةيددعتلاو ةملوعلا .غوب 2001 ىقتلم تالخادم نإ
 راوحو ةيفاقثلا تاعانصلا لوح ةيكيرمألا لودلا داحتا

 لفرعأ / ناسي ىف اوكي ؟لايوترمم ادع ةيدنالا" عار اتفحلا

 نع فشكت :(00413/) كيبيكلا ةعماج تاطاشن راطإ ىف :2
 دنس كالاجحلا هته ىف: هنكارت علا ةندقنلا قراعملا كار
 عيت رخل ىف ةكرتملا لإ هلعو ام نسق اين: :كاانيحملا
 هذه تامادختساو ؛لاصتالاو مالعإلا ايجولونكتو عمتجملا : ةيلاتلا

 اخيول وكلا هذه كافتطت ٠ ايكالبعما تاكا ثم او. يجولوبكللا
 .©"'ةيطارقميدلاب اهتاقالعو ةيبرتلا لاجم يف

 لمانآ5 00066, 2265 711705 " غوانأ091/65: كهل 0: ةجطمك 4ع ه2 (18)

 همر ام11ه/101 ملء, ظ8دطعأا (طومتكت ةنتطلعع-81هدامتعمع, 1982): لوطص 1عومعب

 طا ءومام هجره طءمم معرب (تدسطتقتلوع [تدمصطلععوطتمع]ب طهاتؤ ءعوور 1991): مطتاتم

 دءالعوتم عمت, 14ءلهنه, ىاهأع, ه4 !7هننمد» طواتاعمأ هماعدعم سل ©0ا|ععزبم 11111

 84ءعلتق, نتاع, ةهل 5هعأزل 5علعو (آ02: ]لعوب انتل د21: 52 عع انطأان ه0,

 1991): 812:2 1260هز' هما 8ءعمقتل 2>1ععصهتك, ءلك., 84ءللم, © كاك, هس 126771074 تزن:

 لله كك نمت ء ملقم هم ]طع طقكماتم» هز 50عامأ 07 كه»ب 184013, (نان16 5ع, 220

 5مولعأا) 5ءتعد ([مهلمدب 8لعوجطاوصب طوعا 5دوهع طابطاتعملمصك, 1992): 8ءدقتل

 2/16 عع, طه 501616 ءمدونتكم مهم ]و مدس ءهاتمناب 2 705. (0:عممط]عت 2ءعووعو

 الصلا ءموأاهتععو لع 0ععممطأع, [1996]): عرتلع 8]عاتعالم 1076 5001616 6 0(

 تكعاذ. طهاتاتوسعز 15521 2281-1159, 26 60. (طومد: 14ههنعطتعدانعم, [1997]): ©ءومعمأو

 ظوفاتعم ءأ ظتلع !لعنعاتب لتكف., ظكودعم» مالطاتعك :1هدهتوال65: 4 ءامالمك, 076165 تأ

 رة م»زونعك كعك كفاك مالطاتعك ءمساعسممممتك, همالءءاتنمو اعد طتطاتعع (عصصعم

 طععووعو انم17ع251[ةلمعك لع ظعمصعو, 1999), عا طءائعع طقطلعععمب «آظدودعع ماتطاتع ءأ

 اة ماعم عأر» 120دعو »0. 100 (2000).

 84ةصتتعأ (نةقاعاألك, طع 501616 + ءمىءوب (طونتقت ؟ةيبونلب 1998): كمطم (19)

 ادم دتصق, هل. 2ه24:عمأ 84ءلنون 8عءطعاأز مايك © هدسسستءوننم» هس 50ع1هأ 21/1 ذك

 روتغط 1ةهقتف 17. 1هعل, عصعع أ], ةمل آقتنتو 5ص ([20534 01و, هلأ

 كدعع طوطاتعوغممك, 2001), ةصسل طوطتعم 0يةصزوأل 11711677161 2111 2711- 1/101 ل76711

 ىد0عأهأ تأ الك0ه0ك ع5 6ئءواع 16]ة71211و1265, مال هءانمد دمملتدك أ مما ءالعو

 (ةءطصم]1هعنعو ([1عمصعوإ: هممومعر 2001).

 - 2001 8هوالعك: © !هةهاةكعانمر» هك مالسهلتعماع, 4 70لك., 850, ظاطتونع ءا (20)
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 ةفرعملل ديدج عضو وحن

 ' هباتك ىف (2ءةصعمأو آ801850) راتويل اوسنرف فوسليفلا بتك
 الم 0-0 مموا,00ء72) ةثادحلا دعب ام طرش :ن ونعملا
 دعب ام رصع انتاعمتجم لخدت» :يلي ام .غ1979 ةنس رداصلا
 ربتعيو .«ىثادح دعب ام هنإ لاقي ًارصع تافاقثلا لخدتو «ةعانصلا
 عارصو «ميسقتلا أدبمل ةيعامتجالا سسألا نأ فوسليفلا اذه
 ةيقادصم ةياهن اذه نم جتنتسا دقو .اهتيرذج تدقف دق .تاقبطلا
 تدقف دق ةيدرسلا ةفيظولا» نأ دكأ دقل .اهككفتو ىربكلا صصتقلا
 «ىربكلا تالحرلاو .«ىربكلا راطخألاو .لاطبألا رابك :اهمئاعد
 نكمي قايسلا اذه يف ديدجلا نإ» : ًالئاق فاضأو .«ريبكلا فدهلاو
 اهتلكش ىتلا ةبذاجلا ةميدقلا باطقألا نأب لوقلا يف صخلي نأ
 :تاييبرشلاو  نيهجلاز د ةمسيايسلا "تادحألا»: ممآلا هلودلا
 ضوعتس اهنأ ودبي الو .اهتيبذاج تدقف دق ةيخيراتلا ديلاقتلاو
 رضاحلا خيراتلا لاطبأو «ىربكلا ءامسألا عم يهامتلا نإ 1

 .(رثكأ ةبوعصب لصحي حبصأ
 ملعو «ةيرامعملا ةسدنهلا ةثادحلا دعب ام ةركف تمع دقلو

 نرقلا نم تاينيتسلا ذنم ايجولويسوسلاو بدألاو «ءلامجلا
 ايجولويسوسلا اهتدهش ىتلا ةبزحتملا تاحورطألا تدهمو .يضاملا
 ام عمتجملا» موهفم داليمل .خيراتلا ةياهن ةحورطأ لثم جايا
 211 ءاجفلا ع

 نأ ؛لاب لايئاد ثحابلا رارغ ىلع .نويجولويسوسلا دقتعا ذإ

 مطتلموهمطتع لع 2 مصمم 1 عون مد (5ة1 هال ]1 م125, 0106 66عإ: 55 لع ]نمل عروأاغ د
 12921, لتواتطانانمو لع انالعع5 انقل 15 2003), 701. 1: 727( © 5001616, ة0الك 12

 لزم مءانوو لع 8ظعرمقمل 1116 عع ءأ 0ةقاممس [عصط ]علو مأ. 2: انكهوعك 06 110, 5هانك
 ليرعءالممو لع ]عوض دنإل 1معونمأع ءأ 0281 ةرعصطاعإتو 701. 3: 110 ها 664071
 دماتك ]98 ليعوءانمو لع طلعمع 84هءوالص ءأ قام ىعرصط]ة ون, ةصه 701. 4:
 (حةروبصستست ل ءوماتمجر لقيم هلق  ءا عامطهلذك2110715 5 1 لزمءءانمم لع ةسمفسل

 112 ءاومأ عا 0دقامس '[عصطأقال.

 . ًايناث .باتكلا اذه نم يناثلا لصفلا رظنا (21)
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 نإف «مالعإلا تالآ زوربب يعانصلا دعب ام رصعلا خيرأت مهتعاطتساب

 تالفنالل نوعسي مهنأكو ءًارذح رثكأ مه لامجلا ملع يرظنم ضعب

 وتربمأ ملاعلا دهشيو .رصعلا اذهل ةيجولونكتلا ةيمتحلا خاخفأ نم
 ةثادحلا دعب ام رايت رصح بعصي هنأ دقتعيو «كلذ ىلع وكيإ

 «ًةيحور ةئف» هربتعيو «(يخيرات لسلست) يجولونورك بسح هديدحتو
 دعب ام ةلحرم لكل نإ لوقلا نكمي :لعفلل ةقيرط وأ (ةصدسماا)

 نوسميخ.كرذدترف ىكيرمألا دقانلا للخيو ©20ةصاخلا اهعقادحخ
 ًافالخ «حرتقيو (ينادحلا ركفلا عم ةعيطقلا (2ءءعلقع لوطعوه»)

 ةمظنأ روطت ىف ةددحم ةيخيرات ةلحرم ةثادحلا دعب ام رابتعا ءوكيإل

 ةيلاجسا رلا ئطتسل»ةناقت يب اهفضو, مه اةهيلا لعب "امن :ركفلا
 يكيتكلايدلا جذومنلا :«قمعلا تاذ جذامنلا» دقنب زيمتت «ةروطتملا

 ؛فئازلا يعوللو «ةيجولويديإلا هميهافملو ءرهظملاو ةيهاملل
 نيب ضزاعتلاب :كلذو. «ةلاصألا صقنل وأ ةلاصاألل يدوجولا كويك
 ضراعتلا اريخأو ؛هناسسؤي نيذللا بارتغالا مدعو بارتغالا

 تاينيتسلا يف نميه يذلا لولدملاو لادلا نيب ريبكلا يئايميسلا

 .يصاملا» نرقلا نم تاينيعيسلاو

 ىرحألاب وأ «حطسلا جذومنلا» لح اذإ هنأ نوسميج ظحال

 ملاعلا نإف» ءًافنآ روكذملا جذومنلا لحم «حطسألا ددعتم جذومنلا»

 « مسجم مهوو «ةعمال ةحاسم ىلإ لوحتي نأ كشويو هقمع دقفي

 هيلأتل هئايحإ يفو .©””(اهتفاثكل ةدقافلا ةيمليفلا روصلا نم ليسو
 جذومن مغانتي «يخيراتلا عجرملا بايغو «نمزلاب ةنراقم ءاضفلا
 قوف ام لامسأرلل لماشلا ددمتلل ةديدجلا ةحاسملا عم حطسلا

 «كيتاميلتلا تاكبش يف ينآلا يلعفلا نمزلا يف هريودتو «يموقلا

 .هتاذ تقولا ىف ةأزجملا ةينوكلا روصلا قفدتو

 انممطعرأام 8م, .4م0511]/ع هناي 207: 4ع له ممدع (طدوهتك: (01ةقوعأب 1983). 020

 طوعلمع لحصعكمم, «8هواصملععصتمسب هد, اطع (تننلطدعمل آمونع هأ آهلأع (0

 همت ةلتكسمر» 3/ءم طع 1سم, مم. 146 (31)-كدنعندأ 1984).
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 ةملوعملا ةفاقثلاو ةيدروفلا دعب ام
 يضاملا نرقلا نم تانينامثلا يف (©10طة1ئ5ه06هه) ةملوعلا حلطصم رشتنا
 اهتقو يف تامولعملل ةلقانلا اهتاكبشو ةيداصتقالا ةيفارغجلا نم ًاقالطنا
 ةملوعلا لعفب ةيزيلجنإلا ةغللا نم حلطصملا اذه سبتقا دقل .يلعفلا
 كف لالخ نم يلودلا يلاملا ء ءاضفلل ةيجيتارتسالا ةلكيهلا ةداعإو «ةيلاملا
 جاتنإلا ةمظنأل ةديازتملا ةيعبتلاو «ممألا  لودلاب ةيلاملا قاوسألا طابترا
 رثكأ نوكيس ينوك ءاضف ءانب نأ ودبي «لعفلابو .ةيلودلا قاوسألل ةينطولا
 مغرب .ديدحتلا هجو ىلع «ةيداصتقالا ةطشنألا نم عاطقلا اذه يف ًامدقت
 .نمزملا هرارقتسا مدع ىلع ةلادلا تامالعلا ضعب دوجو
 اذه ةعيبطل ًايقيقح ًاليثمت يملاعلا داصتقالل طرفملا يلاملا عباطلا ربتعيو
 «يلاملا رخبتلا رطاخم يمانتو «ةبراضملا ةكرح ةفاثك هعبطت يذلا دقعلا
 ملاعلا ىلإ ةيدادترالا اهتاجوم دتمت يتلا ةيلاملا تازهلا وأ تامدصلاو
 .هرسأب ًاينورتكلإ طبارتملا

 تاكبش ىلإ قفدتملا يلاملا لدابتلا تاكبش نم ةملوعلا موهفم دتما دقل
 ربتعيو قيوستلاو ةرادإلا ملع يرظنم لضفب يفاقثلاو يداصتقالا لدابتلا
 اذه لمعتسا نم لوأ (128600016 آ.69106) تيفيل رودويت يكيرمألا
 فرشي ناك يتلا . 804 الك 55 1160 ةلجم يف رشن دقف .موهفملا
 (1طع 01هطدلنعهخنمم ه5 «قاوسألاةملوع» :ناونعب ًالاقم ءاهيلع
 تاجاحلا يف سناجتلا نأ داقتعالا ىلإ تيفيل بهذيو .21811عا5)
 تابراقمو ؛تاجوتنملاو «قاوسألا يف ًاديازتم اسناجت «ثدحي

 ةيؤر بلطتي ينوكلا ىوتسملا ىلع ةسفانملا دعاصت نإو .نيكلهتسملا
 ام وحن ملاعلا دوقت ىربكلا ةوقلاو .قاوسألل ًاطيطختو ةيملاع ةيجيتارتسا
 تاعومجملا ةايح طمن قفاوت درفراه ةسردمب لامعأللا ةرادإ ذاتسأ هامس
 يأ "ملوعتم ةايح 3 طمتاو .(0067 عراه (11[0070110:12ز) ةيرشبلا

 ليكشتو «تاكرشلا زكرمت ىلإ دوقت يتلا ةروريسلا نإ .ايجولونكتلا
 اهلك دكؤت «نالعإلاو ةددعتملا طئاسولا لاجم يف ةقالمعلا تاكرشلا
 ةديدجلا ةيداصتقالا تادحولا ربقعت ىتلا ةيئوكلا ةيرايعملا ةيطمنلا ةيضرف
 ليفكلا ديحولا يميظنتلا لكشلا نأ عضولا اذه ىلع بترتيو .اهرصانع
 ةكرشلا» يف لثمتي سفانتلا ةقئاف فوم يف نتف انملا يلع“ ءاضقلاب

 :ةعيزوتو :ةتاملكو + ةتاتهمت ةىرتسأب ةلاعلا ناكر طغت نت يتلا «ةملوعملا
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 يذلا ينوكلا وأ ملوعملا ريكفتلا نم طمنلا اذه يف .دحاو ملاع ءهلاصتاو

 لكك ةسسؤملا ىلجتت «مظنملا يحلا نئاكلا تالثامت ليهأت ديعي

 نآ يف ةيجراخو ةيلخاد ةلأسم «اهتملوع» حبصتو ««ةموظنمو» ؛يكيمانيد
 ةمراصلا ةيبتارتلل دح عضو ةملوعملا ةكرشلا معزت «ةهج نمف .دحاو

 ميظنتلا جذومن نع ةثوروملا ةيمرهلا ةرطيسلا لاكشألو ءاهلخادب

 تامولعملا يف مكحتلا هيف ناك يذلا .'**”يرولياتلاو *”يدروفلا
 هذه ىنبتتو .ةطلسلاو ةفرعملل ًاردصم اهنم نيرخآلا نامرحو اهسابتحاو

 قفدتلا ةرورض هدوقت تاكبشلا ربع (ىلاصتالا) رييستلا نم ًاجذومن ةكرشلا
 «تاءافكلا رفاضتو «عيزوتلاو «جاتنإلاو ءراكفألاو تاروصتلل رحلا
 «ىرخأ ةهج نمو .لمعلا ميظنت لخاد تالعافتلاو تاراهملا باطقتساو

 «تحبصأ ةملوعلا نإ .ةيملاعلا قوسلاب ةقالعلا طبر نم اطمن لثمت اهنإف

 يف وه يذلا يملاعلا ماظنللو ملاعلل ةيقيطينربيس ةءارقب انل حمسي املس

 نإف ءافّرطتم هيوم عودختي ال سادلا عيمتج ناك إو ىتح .لكَّسّتلا روط

 ىتلا اهتاذ ةيمهألا كلمت فادهألاو قاوسألا ةئزجت نأب نوركذي ضعبلا

 | .يرايعملا طيمنتلا اهب عتمتي
 ةيرادإلا ةيرظنلا هذه قفأ نمض «ةملوعلا نإف «تافالتخالا نع ًاديعبو

 اهزواجت دق تاءاضفلل ةيئزجتلا ةبراقملا نأ ينعت «ملوعتملا قوسلل

 «يلحملا ناك دقل .أزجملا لمعلا ميظنت نأش كلذ يف اهنأش «نمزلا

 لظ يف نضعبلا اهضعب نع ةلصفنم تايوتسم لكشي «يلودلاو «ينطولاو
 ةسسؤملل ًاروصت مدقي يذلا ءديدجلا ططخملا نإ .قباسلا يرادإلا ميظنتلا

 ًاجذومن حرتقي «عيزوتلاو جاننالا نم ةكبش هفصوب هيف طشنت يذلا ملاعلاو

 ةيجيتارتسا لكف .ةروكذملا ةثالثلا تايوتسملا نيب لعافتلا ىلع ًامئاق

 ورظنم هنع ربع ام اذهو .ةينوكو ةيلحم نوكت نأ بجي ةملوعملا قوسلل
 ًاماغدإ هرابتعاب :(6/66هاف2 حلطصم لالخ نم نوينابايلا ةرادإلا

 سوماق هجردأ يذلا «(6105ه «ملوعم»و «(1.0081) «يلحم» يحلطصمل

 نإ .1991 ةنس هتعبط يف (0/074>02 81130 ه7رب هز 37م ]7م كك) در وفسكأ

 .(نامجرتملا) 1056 ىلإ ةبسن (#)

 .(نامجرتملا) 7310 ىلإ ةبسن (*#*)
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 جامدإ يف لثمتي ةملوعم اهنإ لاقُي يتلا ةكرشلا قطنم رّيَسُي يذلا راعشلا

 قيوستلاو جاتنإلاو روصتلا تايوتسمل ةيزاوملا ةيفارغجلا تايوتسملا
 يف كيرشلا» ةيمست هيلع قلطأ امل ديدجلا رودلا هلالخ نم زرب يذلا»
 .(مدختسملا وأ كلهتسملل حنميو ؛«جاتنإلا

 ريرقت هنإ .ًايفرظ ًاصن راتويل .ف .ج هبتك يذلا صنلا ربتعي
 نم بلطب هبتك دقو ءًاروطت رثكألا تاعمتجملا يف ةفرعملا نع
 صنلا اذه ىعسي .(ادنك) كبيكلا ةموكحل عباتلا ةعماجلا سلجم
 «ىربكلا ةيعانصلا لودلا يف ممع يذلا .شاقنلا يف ماهسإلل

 «ةيلاصتالا تالآلا ددعتب موسوم قايس يف ةيعرشلا ةلأسم لوح
 ةمزأو ءايقيزيفاتيملا ةمزأ لوح راد دقو «ةيتامولعملا ةنميه»و

 ةيجولونكتلا ريياعملاو ةيلمعلا ريياعملا دوعصو «ةقيقحلا تاباطخ
 ةمظنألا ةمزأو «ءحيحصلاو بئاصلا ىلع مكحلاب حمست ال ىلا
 .يوغللا بعالتلا (ةيعئارذ) ةيتامغارب راصتناو .«ىربكلا ةيرظنلا

 : (1122014 آهصنو) سينإ دلوراه

 ناهولكام قبس دئار

 دلوراه يدنكلا يسايسلا داصتقالاب صصختملا ايفارغجلا ملاع ربتعا

 ةيسايسلا تاروريسلا ةدعاق لاصتالا ايجولونكت (1894-1952) سينإ
 يف الإ اهبرجي ملو ةيضرفلا هذه ةغايصب مقي مل هنأ ريغ «ةيداصتقالاو
 ةيفارغونوملا تاساردلا دعب يأ) هتايح نم ةريخألا تاونسلا
 .(ةيديدحلا ككسلاو ءورفلا ةراجتو كامسألا ديص لوح (810ه0عةمطنع)
 :امهو ؛لاصتالاب رخأتملا همامتها نع نافشكي نيباتك ردصأ دقو
 24)(طرببوزرمع هدو همس اء هلا م:5) تالاصتالاو ةيروطارسبمإلا

 _ ة1هع010 خلحصد 1مصتك, طع هنن (00101:111711601101ةكد مم طرب اكدت 0. (24)
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 05 ”( 1/6 8م 6 001م1 ءهلذم») لاصتالا تاهاحتاو

 ادنك اهل عضخت يتلا ةجودزملا ةنميهلا ىلع ةيروطاربمإلا عوضوم ليحي
 ةعيبط فالتخا ليلحت سينإ لواحيو .ةيكيرمألا ةيناطيربلا ةنميهلا : ًامئاد
 يجولونكتلا ماظنلا ديدهت هيف حضتا تقو يف هيباتك فّلأ دقف .ةنميهلا هذه
 يف ةيفاقثلا ةايحلا بلق» ةباصإ ىلع ةرداقلا ةرواجملا ةلودلا يف لاصتالل

 لاصتالا اهب علطضي يتلا «تاهاجتالا» اهنإ .اهتمزأ يف ليجعتلاو ««ادنك
 .يعامتجالا ميظنتلا اهذختي يتلا لاكشألا ددحت يتلا ةيجولونكتلا هبناوجب

 ةطلسلا عيزوت يف ايجولونكتلا هتددح يذلا «ةفرعملا راكتحا» مكحتيو

 ةبقارم ةلأسم ىه ةطلسلا نإ .ةيعامتجالا تاعومجملا نيب ةيسايسلا

 نم يعامتجالا ميظنتلا ةغايصب لاصتالا ةمظنأ موقتو .نمزلاو ءاضفلا
 يف ءزيمن نأ عيطتسنو .ةينامزلاو ةيناكملا تاقالعلل اهتلكيه لالخ

 نم نيلكش ىلإ نايدؤي لاصتالاو مالعإلا لئاسو نم نيلكش ؛خيراتلا

 (ىمهعء-طاسكز»#) لصاولا ءاضفلاب طبتري لوألا لكشلا ؛تايروطاربمإلا

 عسوتلا ىلإ يدؤي يذلا ينورتكلإلا لاصتالاو «ةعبطملاب هيلإ زمري يذلا
 (31:6- لصاولا نمزلاب طبتري يناثلا لكشلاو .ام ميلقإ يف مكحتلاو

 «ةركاذلا لضفت يتلا ةطوطخملاو ةيهافشلا ةفاقثلا هلمحت يذلا ةز#41#)

 ةيديلقتلا لاكشألاو «ةريغصلا ةيرشبلا تاعومجملاو «خيراتلا ىنعمو

 ىلإ يناثلا لكشلا يمري اميف «ةيزكرملا لوألا لكشلا فدهتسيو .ةطلسلل
 ريع يذلا ءءاضفلاو نمزلا طيرحلا ةفرملا ناكتحلا ليكن[ ءاهفيقت

 نأ يف ةيدنكلا ةيعضولا ةيصوصخ نمكت .ًاريبك ًاديدهت لثمي ؛ةقلطم ةطلس
 يف نيروكدعلا نيهاجتالا ىلع ىف: نيو رطارسإ ني جوت دللا اذه
 ةضراعتم ةيجولونكت ًادوهج لذبت نأ ادنك ىلع بجي اذل .لاصتالا

 نكمملا لقحلا صلقت يتلا ةثيدحلا ةيجولونكتلا ةيمتحلا راثآ ةهجاومل
 ديلاقتلل» رابتعالا ةداعإ بجيو .روهمجلا لبق نم تاشاقنلاو تاباجإلل
 «ةيطارقميدلا ةكراشملا تايلآ قلخو ء«ةركاذلا ظاقيإو ««ةيهافشلا

 .لاصتالا نم رخآ عونل ةدعاق لكشت رصانع اهرابتعاب

 1مصتمر ظهرععوبمم0 طزن 8[ةعدطقلا 8[ءكسسطقم ([102مهغم]: آنصتا عموأاإل 01 1020ه0(82 2:ءوور ع

.([1950] 

 زكدعم14 ثكحتص5 [1آمصلق,ر 2776 81هك ته 00ص: ءمانم» ([1هعمصاه]: (0)

 آلات ءعرواأإب هأ '1[هعممغم 8ءعوور [1951]).
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 ةعماج يف هليمز لضف (1911-1980) ناهولكام لاشرام فخي مل
 «نونعملا هفلؤم ىف بتك ثيح «هيلع سينإ دلوراه (0[10102) وتنوروت

 لوأ وه سينإ دل درا نإ» 07 0 هاودعاو اعط عوز خربنتغ بكوك

 .اهتاذ ةيجولونكتلا لاكشألا يف ًانمض نماكلا رييغتلا ةروريس جلاع صخش
 .«هلامعأب ةنراقم تاحفصلا لفسأ يف ةلاحإ ىوس ربتعي ال يباتك نإ

 عسوتلا نع فكت ال ةيلاكشإ راتويل لخدأ .باتكلا اذه يف
 ءريكفتلا طامنأ سمت يتلا ةروريسلاو ةفرعملا عضو لوح ةصاخ
 فلاحتلاو ةمالعلا ةنمقر رصع يف مالعإلا ةجلاعمو ؛ميلعتلاو
 ةبراقم كلذ ىلع دهشت .صنلاو ةروصلاو توصلا نيب ديدجلا
 لاكشأ زورب ىلع نهار يذلا «(1:6 آ09) يفيل رايب ثحابلا

 داليم يف هلامآ عضوو :؛«ةيمقرلا ةنورملا» اهبلطتت ةباتكلل ةديدج
 دعب ام رصعل تامولعملل ةرايسلا قرطلا لضفب «يعامج ءاكذ»

 ةلكمم «لاصتا ةيوايرط رخآل دقاور تحت يتلا + مالغالا لئاسو
 نم .كسمت دقف ءرخآلا ضعبلا امأ .©7”(ةينآلا ةيطارقميدلا» يف
 ًاقالطنا «ديدجلا ءاكذلل يسايس داصتقا مسرب «ةيدقن ةيؤر لالخ
 مالعإلا تايجولونكتل ديدجلا طبارلا ميعدت بقاوع يف ريكفتلا نم
 ميظنتو نيوكت لاجم يف ةثيدحلا ةيركفلا تايجولونكتلاب لاصتالاو
 ,250لاغملا لي ىلع «لمعلا

 حكدسطقلا 14ءةسسطقم, 776 ©1065 هوع 0 هامدوت: 116  طاعلعناو ه/ (26)
 ةررمموجهمطأع ةلمج» ([1هعمدغم]: آنهتك ولأ 0أ :1هعهدغم 818عقؤ, [1962]).

 طزعرمع آمال: ةمد 1 *ءدمماموتود 06 |'مناعآلاععتعع: طرد عال" 0ع اه م1566 0
 4 166  ة/مم»وناونع,ر  ؟كعممعك ها 500616  (طومتك: آه 106ءمانالعتاعر 1990), عءأ
 ]ش1 ءاازععتعع  ءما]ءءاطسع»  طوتبس ماع هتان هممامهذع كلن ساءت -كمه0ءر 501ه مع5 أ

 و50616 (طديتكت آه 10ةءمانال عمأاعر 1994).

 طمزي» دبع ممايرعألع ةءموتبتع كي دمممت, دهانك ]ه لتموعاتم» لع تطتقاهتمع (28)
 طفت مص... [مأ هلل, لمدولعع للي 611510: مم. 1 (1عمصعقا 226وووو 6م 0ع

 18 عوصعو: 50هأقمكر 1994).
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 (2 عد يربود سيجيرل حومطلا يركفلا عورشملا رولبت

 «ماعلا مالعإلا ملع» سيسأت يف لثمت دقو ءًايجيردت .2ءط:ة)

 تحت .1979 ةنس ردص يذلا هباتك ىف (3460151هعنء عنم6181)

 (لنه ظماسوا» ناءالععانءا هد اسنرف يف ةيفاقثلا ةطلسلا ناونع

5 0000 

 «ًالقان هفصوب هتفيظوو فقثملل ركفملا اذه ليلحت لكش دقل
 قالطنا ةطقن «(عيزوتلا) لقنلا ةزهجأ ىلع ًافرشم هفصوب هرودو
 طبارت» ةماقإ نع ثحبي يذلا مالعإلا لئاسو ملعل ةبراقملا هذه

 «ةيسايسلاو ءايجولويديإلا :لثم «ةيزمرلا تاطاشنلا نيب مظتنم

 اهلخدأ يتلا ةطلسلا ةمظنأو «ميظنتلا لاكشأو .ءةهج نم «ةفاقثلاو

 ةهج نم ءهلقنو هتفشرأو مالعإلا جاتنإ ىلع كاذ وأ طمنلا اذه

 يذلا ناهولكام لاشرام سدح ركفملا اذه داعتسا دقل .«ىرخأ

 ناسنإلا» ةفاقث نع ةثراوتملا ةملسملا دينفت يف «ةوقب ءمهسأ

 ىلع ىوتحملا ةيلوأب زيمتت يتلا . *”(59مهع:مط1©) «يفارغوبيتلا
 ام ةييبط :ددحت اهتاذ لايصتالا ةليشو>نآ ىلع ديعاتلابو .«لكشلا
 در دقو .ةراضحلا نم ديدج عون ىلإ دوقتو «لئاسر نم هلوادت متي

 هنإ لوقلاب «ةيجولونكتلا ةيمتحلا دجمي هنأب نيلئاقلا ىلع يربود

 , 7 ةريجأل ةيعوضوملا ظادلتسملا# نع طقف' فحم
 رلغيتس رانرب ثحابلا اهب ماق يتلا ثوحبلا نأ ىلإ ةراشإلا نكميو

 ةبراقملا نمض جردنت ةركاذلاو ةينقتلا لوح (86:22:4 5(ءقاع

 ثوحب هذه تاينقتلا ايجولوبورثنأ تدافأ دقو .©!”اهتاذ ةيفسلفلا

 16عأؤ ا«ءعطروإلا 1ع طمايموأ» ااعاأءءاننعأ هب وينعم (ةوقح: طفصقهإلا (29)
(1979 

 .(نامجرتملا) ةعبطملا فورح ىلإ ةبسن (*)

 18غوعنك 1آ2ءططوإل, (نمالنك 4ع 7:64:010عنع عممض»هاعر طتطاتماطغودع لعو 106عو (30)
 ([طوصم: ©هةللتسممقتل, 1991).

 8ءممقعل 5اتعواعت, طم 12ء71و04ع ءا لء (ء7جمدر 3 715. 12 ماطتآه50مطتع عت (31)

 ءالعأب 2395-0768 (طدرم: هللة ع, 1994), 201. 1: طه 1هنناع 2 اكوام
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 (مصلت6 آممهن-6هابعطفص) ناهروغ  اورول يردنأ تايرفحلا ملاع
 نم .«جماربلل ةلقان» اهفصوب ةيعامجلا ةركاذلا خيرات لوح (1964)
 ةركاذلا روطت يف ةلحرم ىلعأ اهنإ .«ينورتكلإلا ىلإ يهافشلا لقنلا

 .اهتايوتحم جيرختو ةيرشبلا

 يدوغ كاج يناطيربلا ايجولوبورثنألا ملاع ضرع 1977 ذنم
 (776 ةشحوتملا ةركاذلا ضيورت نونعملا هباتك يف (1301 6000إ:)

 قرطلل نسيت ا راكفأ 2072و 07 1/1 رده 0عع ]/11710)

 فلتخم اهلخدت ىتلا كاردإلاو ليلحتلا لاكشأب ةصاخلا ةفلتخملا
 ْ .لاصتالا تاونق

 رابتعالا نيعب ذخؤي نأ ديدجلا يجولونكتلا طيحملا ضرفيو
 تلغش ةلأسملا هذه .ةيتاذلا جاتنإ يف (86ةءطنهنوان©) يلآلا دعبلا
 لاوط (5غان» ©0201851) يراتاغ سكيليف ىسفنلا للحملا ركف
 تالآلا نأ دقتعي ناك دقل .1992 ةنس هتافو ىتح هتابخ
 «كيتوبورلا»و ةيتامولعملاب ًاءدب .لاصتالاو مالعإلل ةيجولونكتلا
 ىلع ال ناسنإلا ةيتاذ بلق يف» لخدتت «مالعإلا لئاسوب ًارورم
 هتارثؤمو هروعش ىوتسم ىلع لب .طقف هئاكذو هرقل ىوتسم

 هفصوب «ةثادحلا دعب ام ايجولويديإل هضفرب .«اضيأ هيعوالو
 وأ ءدئاسلا عضولاب لوبقلاو ءعونخلا لاكشأ لكل ًاجذوملنا
 لجأ نم لضاني ناك .«هلاح ىلع نهارلا عضولا ءاقبإ عم قفاوتلا
 عباطلا ءافضإ ةداعإو «لاصتالا تالآ لثمتو كالمتسا ةداعإ
 «ةيعامتجالا ةيبيرجتلا قفأ نمض اهمادختسال اهيلع ينادرفلا
 تالا تافوسسم دارنا ؟ :كاذلل ةممكبلا تاكربلا نكستو
 .©2)(ددعتم لدابت

 12ةازرع يد اهتت, 0 همد مدع, ظومدعع هقاتودعإ 5-0335 ([طومنو]: (32)

 نوهلناقع, 1992).
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 ةضوم ةلأسم ةلأسملا

 ىلع ةرشابم نوريسي مهنإ !ديدجت يأب «ةثادحلا دعب ام باحصأ» مقي مل
 نأ ودبي ىتلا ةيوينبلا هذه ؛ةيثادح ةقيقح دعت ىتلا ةيوينبلا ديلاقتلا ىطخ

 ةيقسنلاب «فورظلا أوسأ يف «طبترا ةيناسنإلا مولعلا ىلع اهريثأت
 اهنوك نم يتأي بهاذملا هذه لك نيب يرسلا طبارلا نإ .ةينوسكسولجنألا

 ثوحبلاو مالعإلا ةيرظن اهتلوادت «ةيراصتخا ميهافمب ةعوبطم «ةيفخ
 هذه ضعب فكت ملو .برحلا تلت يتلا ةرتفلا يف «ىلوألا ةيقيطنربسلا

 ةيلاصتالا ايجولونكتلا نم اهتايعجرم سابتقا نع اهريغ وأ بهاذملا
 ةجرد ىلإ ءاهيف مكحتم ريغ ؛ةلجعتسم تناك يتلا ةثيدحلا ةيتامولعملاو
 .اهتقبس يتلا ةيتارهاظلا ثوحبلا ءارو ام ىلإ انب دوعت اهنأ

 تايبتارتلا نأب لثمتتو «ةميخو جئاتن تاذ ةطيسب ةيهيدب ىلإ ةدوعلا بجيو
 «ةيئادبلا تاعومجملاب» اهطلخ بجي ال ىتلا  ةسوململا ةيعامتجالا
 خف فك كستو ب ىارلا ةاهتقا وف اهيا فنانا ةكيرمألا ايهكولويسوتلل
 ثيم قالا ةاعنألا ؟ صال نوطستلا بق فرح ا لاكش
 «ةيداصتقالا ةيئايميسلا تانوكملاو ءايجولوكيإلاو :(8(طهاهعنوان48)

 يف ًامتح رصتخت ال يتلا «ةيماهيتسالاو ؛ةيدسجلاو «ةيلامجلاو
 «عجرملل ةيدسجلا ريغ ةيددعتلا تاءاضفلا نم اهريغو «ةغللا ايجولويميس
 .ةنميهملا ةيقيربمألا تايطعم يف ةلوهسب طرخني الو
 «ةيتامغاربلا ثوحبلا نيب تاشارفلا لثم ةثادحلا دعب ام ةفسالف لقتنا دقل
 ءمهل حمسي ال يذلاو ةغللاو مالكلل يوينبلا موهفملل ءايفوأ اولظ مهنكل
 «يعواللا تاليكشتو ةيتاذلا ثادحألا نيب لصفمت ةماقإب «ًادبأ

 ردن لوقت ا وكي ساس د2 كارو ابعلا ع تالا عذلا»
 ؛ةماع ةنحأز ةلاس وبدا تسل اهنا + ةليخاو قمل ةفسلفلا هلع نإ : ةكاوم
 فلكت اذاملف .رصعلا حور نم الإ هقئاقح دمتسي ال يذلا يأرلل «طرش» يأ

 اهتحورطأ معدل داجلا يلمأتلا دهجلا ءانع «ًالثم ءاهسفن ةفسلفلا هذه
 , 277؟(50ان) عمتجم نم ًاءزجو ًاوضع هفصوب درفلا نهوب ةقلعتملا

 .(نامجرتملا) يئاقلتلا يناويحلا كولسلا ملع (*)

 1غاتع تاه 111, 126 20511200618 11222356ر» 14 (01/11201116 |1160, (33)

.(1986) 456 .20 
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 «(مدننا ؟لاهتلتم) ويليريف لوب لاثمأ ءنوركفملا ضرتعا
 اذه ةيناكمإ ىلع رايردوب ناجو (6ةةصصأ آ2ذ20) وميتاف ينايجو

 لضفت يتلا ءويليريف تاباتك نإ .«ةمئالم فادهألا» مادختسالا
 ثيدحلا ةيناكمإب فختست ءمكحلاب داهشتسالاو ةروثأملا لاوقألا

 ضرعتت يتلا «تاريغتلا يف عراستلا زفحيو .ايجولونكتلل ةيرظن نع
 «ةعرسلا ملع» راعش تحت هجردت يذلا ركفلا ءةريخألا هذه اهل
 اذه .ةعرسلا ينعت يتلا 12:هز205 ةملك نم قتشملا (125051010816)

 طاشنلا قفأ حبصأ يذلا دومجلا عم ًايسكع بسانتي عراستلا
 ةهاع وأ ةقاعإ ةمالع .«نآلا ىتح .ودبي ناك ام امأ .يناسنإلا
 مكحتلاو مدقتلا زمر حبصأ دقف .(لعفلاب مايقلل ةكرحلا نع زجعلا)
 نم تيبلا لخاد سابحنالاو «يلزنملا دومجلا نإ .طسولا يف
 لخاد ءيش لكب مايقلاب حمست يتلا تاشاشلا بكرم لالخ

 لك يف دجاوتلا نع ثحبلا لاكشأ نم رخآ لكش وه «لزنملا
 يف دقتفُي امو .يلاعلا كاردإلاو ةينآلا نعو .ءتقو لك يف ناكم
 دعاس الا" ةايحجلا 3. نيحلا ةكرسو ةلملا تعا وع سلا" اذه
 ةيطارقميد دجوت ال همساقتن ٌتقو دجوي ال امدنع» ًابغكأ
 ,34!(ةنكمم

 (©)0ه:ه9) '*”زغروبيسلا لجأ نم نايب
 مولعلا خيراتب ةصصختملا .(100822 113:32002إل) ياواراه انود تمدق
 هحرط يذلا لاؤسلا نع ةيوابوط ةباجإ ءاهتهج نم «ةيوسنلا ةعزنلا ةرظنم

 مودنا التملتم, 1.1 ننع مماهت»ءت ظفدمت ([طةيتك]: (نطمتعاتفس 80انكعهلكر 234)
.(1990 

 - ةينبا وأ «يوضع زاهج»و (0966:م40ا06©) «كيتنربيس» يحلطصمل ماغدإ وه 2#
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 ةثيدحلا لاصتالا تايجولونكت روهظ ليوأتب تماق ثيح رايردوب ركفملا

 /ةعيبط :يبرغلا لقعلا تزيم يتلا تايئانثلا قافخإل ةيناكمإ اهفصوب

 لجأ نم نايب» ناك دقل .حور /دسج «عنطصم /ٌّئيح «ةأرما /لجر «ةفاقث

 «1985 ةنسلا يف ردص يذلا «(ى 31ةهن1هوأم 101 (09500185) «زغروبيسلا

 نمض جردني يذلا «نايبلا اذه حرطيو .ليوأتلاو دقنلا نم ريثكلا عضوم

 70©2ةيتاذلاو ءدسجلاو «عونلا ميهافم لئاست يتلا ةيوسنلا دعب ام ةكرحلا
 ةيجولونكتلا [لايْخِم عمج] ليياخملا عم مجسنت ةديدج ةغل ةلءاسم

 .ةرصاعملا

 «ةلآلاو يوضعلا ميظنتلا نيب عمجي ًانيجه لثمي يذلا .غروبيسلا حرتقي
 نيب تاقالعلا يف ةينقتلا ةطاسولا لضفب ةلصاحلا تاريغتلل ًالئافتم ًاليوأت
 ءداسجألا نع عونلا فنص ةلازإب «غروبيسلا ودبيو .اهسنجو داسجألا

 هطاقسإو «باطخلا ءاضف هليضفتب نايبلا اذه .ةنكمملا تايوهلل ًافعاضم

 تالاجم لك ىف ةينقتلا نع ةمجانلا ةديدجلا ةيعامتجالا تاقالعلل
 رثكألا لكشلا دسجي اذهبو «ةثادحلا دعب ام لجس يف جردني «طاشنلا

 .©6!ةيعرش اهحنمي يتلا ةيفاقثلا لاكشألل ًازورب

 يملعلا لايخلا تايصخش نم ةيصخش ىلإ حلطصملا ريشيو .(018821558016) «ةيوضع -

 ةينورتكلإ ةزهجأو يرشب محل نم ةيوضعلا اهتينب نوكتتو «يلآ ناسنإ لكش ذختت

 .1960 ةنس ىلاوح حلطصملا اذه رهظ .ةجمدم

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع وهف ءامنيسلا ىف ةرهش زغروبيسلا رثكأ امأ

 .(0:8ءاعمصتسةغعدع) رمَدُملا .(8120ع هسهمع#) ءاَّذَعلا دالب ,(10هطهءمم) بوكوبور

 ركذنو .اهلامعتسا ممعُي مل نكل حلطصملا اذهل تافدارملا نم ريثكلا حرتقا دقو

 طم هلع, 26 ءمج مطاع, 7هغءمطتع, نلءععاممهمطتع, ةاءععاممطتع, : لاثملا ليبس ىلع ءاهنم
 :يئنورتكلالا عق وملارظنلا .هنورجمطتعر نناأوورو 6

 .(نامجرتملا) طعم: // ب . عموس 001م هدصقنع ع.ءمدص/ طاطا /*هرع_رم ماا ءارذص 0 1_62:800 همم

 كلسلتاط ظبالعأ, (670ء» 1 هنيؤاعت 1 هاك 0714 16  ىالط» 75101: نإ“ (0)

 1كعمتقارب, ”1طتصلتمو نءملع» (ظ1عجب الهلع آمسلمص: 1001عل عع, 1990), 1نلناأط 8111م1

 دمل لمدم ال/. 5عمأأب علق. طع كأاك 1160726 ]6 طواناةعمأ (طلعجب ال هدلعب 1000:

 10هن1ةلععر 1992).

 آن. 022:0عإل, «12ع 11 0هجدتم2100 3 36008'1» 0325 0035165 «026 (36)

 - 0مالتتتال121621108 5016ء7,» 126ىءمتن, 701. 21, 20. 120 (2003), ها 811 ءطغأع 7112 ءأة5ب
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 مدقتلاب راونألا ةفسلف داقتعا ةيفافشلاو لاصتالا ةركف تقفار
 :ةهوبشم مويلا ةركفلا هذه تحبصأو .دارفألا ررحتبو يعامتجالا
 .(8ة00ئ11520) ضئافلا وأ دئازلا لاصتالا ةيحض وه لاصتالا نإ
 .عقاولا نادقفو .ىنعملا يف اراجتفتا دئازلا لاصتالا زرفأ دقو

 فوسليفلا رظن يف ةماعلا لئاسو عمتجم نإ .هابشألا ةرطيسو

 رثكأ» ًاعمتجم نوكي نأ نم دعبأ وه ءوميتاف ينايج يلاطيإلا

 نم سكعلا ىلع «هنإ .«هتاذب ًايعو رثكأو «ةيبرت رثكأو «ةرانتسا
 نمكت ررحتلا يف انلاما»و «يوضوف ىتحو ءدقعم عمتجم «كلذ

 الو .(015[18115ع) خيرات كانه دعي مل .«ةيبسنلا «ىضوفلا» هذه يف

 رجفني لاصتالا ملاع نإ .(0876568) ةقيقح الو .(86هلنا) عقاو

 ءةيسنجلاو «ةيقرعلاو «ةيلحملا ةينالقعلا ةيددعت طغض تحت
 ةليسولا ةصرف» نوكي نأ نكمي عونتلا اذه ررحت نإو .ةينيدلاو
 «مالعإلا لئاسو عمتجم يفو ارش اريحا نوكن نأ يف ةديدجلا

 ىلع «ىرحألاب ءزكترملا ررحتلا يف ىلعألا لاثملا َلُحَي١
 «هتاذ «عقاولا ًأدبم» رايهنا ىلع هةاريعأو «ةيددعتلاو «بذيبذتلا

 يتاذلا يعولا بسح لدعملا يررحتلا ىلعألا لاثملا لحم

 متت فيك يردي يذلا ناسنإلا ةفافصح بسحو ةندعتنتملا
 ,037”«ءايشألا

 ىوتسم ىلع امك ينوكلا ىوتسملا ىلع هدقعت ديازتو «يجولونكتلا

 لك ىلع دجاوتلا يف ةماعلا ةبغرلا يأ :«لاصتالا تاماهيتسا»

 «(10ءعمانأُم هدب ةجقتملا69 عمعع, ةدعوتس» عا هنطعوكقطاءعور» لقصف: 200] 80 والعد:ن -
 © مط هاتكمانم» ها مالم هالك, 7801. 1: 110 ءأ 500616.

 0توممأ ا/كانت00, له 501616 17271570767116 < طه 50ءأءا6 1187150076116 (31)
 (مويتمت آ>ءوعامع لع 8عواتتلعت 1990).
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 ؟ةلآ انأ له .ءناسنإ انأ له» :جماربلا لك بلق ىفو «تاشاشلا

 0 ورمل لازسلا "1 نع باوج كانه دعي ملأ

 همم يإ-ا--إمإا بسسس

 لعدص 8دستل لاهل, شع 7 هدوم ءءء كي مل: حدو ىاب» مو 2/16101116165 (38)

 هدم 2005, 8دودعع هقاتوسسع (طدتكت 0هلئافعب 1990).
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 هه

 ةمتاخلا

 «لصاوتملا يطخلا مدقتلل ةينالقعلا ايجولويديإلا سالفإ مامأ

 هفصوب «زايتماب ءرهظ ثيح ءاهنع ةباين رودلا لاصتالا ىلوت

 ءاهيف ثحبت تناك ةيخيرات ةظحل ىف ةيناسنإلا روطت ىلع ًارشؤم

 .اهلّبْقَتْسُم ىنعم نع «سأيلا نم ريثكب

 لاصتالا تايلاكشإل ةنيابتملا ىؤرلا داكت «قايسلا اذه ىف

 يف مهملا ءيشلا نإ .يرظنلا قفألا نم يفتخت نأ اهيلعافلو

 يف ءديكأت لكب ٠ «لثمتي يموي وه ام لوانتت يتلا ثوحبلا ةفعاضم
 اهنإ . (0601ععم 8هلهسلنعم) ييدنلاب جروج دكؤي امك ءركفلا ةكرح

 ةيعونلاو «قاسنألاو ىنبلا مامأ لعافلا راهظإ تداعأ يتلا» ةكرحلا

 مولع تبرتقا دقل ."!سّسْوُملا مامأ شيعملاو «ةيمكلا مامأ

 «يداعلا عوضوملا» نم «كاذ وأ ردقلا اذهب « «عمتجملاو ناسنإلا

 .يمويلا وأ

 ةطبترملا ةلئسألا ضعب تطقس «ةريسملا هذه مضخ يف نكل

 لئادبلاو تايوابوطلا ةمزأ تلواط دقل .عمتجملاب نيفقثملا ةقالعب

 0ءمرععك 8ةلهملتعع, «1ظووون 0:10 عمات ق ءدانمو كان ويمكن هصر» عمو (1)

 171127110112113 02 501هاموعأء, 701. 74 ( 1983).

203 



 طيسو وأ لاصتالاب مئاق لك حبصأ ثيح «.يدقنلا لمعلا ةركف
 «ةديدجلا ةيعفنلا ةعزنلا هذه .ةيرييستلا ةيعضولا ةعزنلا نم يناعي
 حمست «(ةيفرعملا) ةيجولومتسبإلا تاودألا نع ثحبلا دفحخت ىلا
 ال لاصتالاب ةقلعتملا فراعملا نإ .ةينقتلا لولحلا ربع رتوتلا دييحتب
 ءاربخلا تالوقمل يوقلا دوعصلا راثآ نإ .هاجتالا اذه نم تلفنت
 نمكت ىتلا .لاصتالا تاطاشن ىف ديزي ةسرامملا هتلمح يذلا
 يرادإلا ثحبلا ربتعي الو .يتاسسؤملاو يرادإلا رييستلا تلت جذامنو تايجيتارتسإلا ىلع ةيعرش ءافضإ يف ةينمضلا هتفيظو
 هميمعت نكل ةدنكأت لكب .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ًاديدج
 طمنل ينوناقلا عضولا يف رظنلا ةداعإ عم قفتيو انودج عن
 «تعبط ةيتايلمعلا تاساردلا زيمت يتلا ةيتامغاربلا نإ .لاصتالا
 ىلع بترت دقو .لاصتالا نع اهب ثدحتن يتلا قئارطلا ءرثكأف رثكأ
 نم ء«رثكأف رثكأ ءهلمجم ىف ىناعي لقحلا اذه نأ ءرمألا اذه
 ةيقيقح ةيعرش باستكاو «ةيتادألا ةروصلا نم صلختلا تابوعص
 هعم لماعتلا متيو «ملاعملا حضاو هتاذب لقتسم ثحب عوض ومك
 لصفني ال يذلا بولطملا شماهلاب مازتلالا عم ءساسألا اذه ىلع
 .ةيدقن ةبراقم لك نع

 اهدافم ىتلا ةركفلا ةيجولويديإلا تاقالزنالا هذه ددبت
 ليج فوسليفلا اهامس امك «ةبقارملا تاعمتجم رصع انلخد اننأ
 سعغوروب .س مايلو دعب .,(©611165 2ءاءانت زولود
 اهيف فعاضتت ىتلا تاعمتجملا اهنإ .(8/111خ32:0 5. 8111501185)
 جذوملا نم ةمهلتسملا ةنرملا ةبقارملل ةينقتلا - ةيعامتجالا تايلآلا
 ءريصقلا ىدملا تاذ ةبقارملا يأ ؛ةيصولا ةكرشلل يرادإلا رييستلا
 .ةدودحملا ريغ ةلصاوتملاو «ةعيرسلا ةرودلا تاذو

 لالخ نكل .«تامولعملا عمتجما وه دوعوملا عمتجملا نإ
 ىف ةفيثكلا تاشاقنلا تعستا نيرشعلا نرقلا نم ريخألا دقعلا
 ةمظنمو ءوكسنويلا ةمظنم :لاثمأ «ةفلتخملا ةيلودلا تاسسؤملا
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 ةيملاعلا ةمظنملاو «تالاصتالل يلودلا داحتالاو «ةيملاعلا ةراجتلا

 نيب ًاحضاو نيابتلا رهظو .يبوروألا داحتالاو «ةيركفلا ةيكلملل

 عمتجملا صرح عم كلذ نمازتو ءديدجلا يمالعإلا ماظنلا عيراشم

 ةينقتلا ةلأسملا ةيمهأب هيعوو هتوص عامسإ ىلع مظنملا يندملا

 ؛ميهافملا نم ديدعلا تالالد نإف اذل .ةيطارقميدلا ريصمل ةبسنلاب

 ةمدخلاو «يندملا عمتجملاو «ةكراشملاو «لاصتالا يف قحلا لثم

 لكشت تحبصأ «يفاقثلا عونتلاو «ةماعلا ةحلصملاو «ةيمومعلا

 .ةيركفو ةيسايس تاناهر

 ًاضيأ وه «تامولعملا عمتجم» مسا هيلع قلطي ام رصع نإ

 ءرياغم لكشب ءركفن نأ بجي اذل ؛ةينهذلا تالاحلا جاتنإ رصع

 ال ةيسايسلا ةيرحلا نأ كلذ .ةيطارقميدلاو تايرحلا ةلأسم ىف

 اهنإ ؛ةيصخشلا ةدارإلا ةسرامم يف قحلا يف رصتخت نأ نكمي

 هذه ليكشت ةروريس ىلع ةرطيسلا يف قحلا يف اضيأ نمكت

 .ةدارإلا
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 هو وو هه

 تاحلطصملا تبن

 (ةفرحملا ملعأ ايجولوميختنإ
 لاصتا
 ملاعلا - لاصتالا
 عباطلا يداحأ لاصتا

 دحاو هاجتا وذ لاصتا

 يظفللا ريغ لاصتالا
 دجملا ةتمتا

 ةيزمرلا تالعافتلا ايفارغونثإ

 روهمجلا ايفارغونثإ
 (ةسانجلا ملع) ايجولونثإ
 ايجولودوتمونثإلا
 كولسلا ملع) ايجولوثإ
 (ىئاقلتلا ىناويحلا

 امجإ
 دعبلا ىداحأ

 ةفرعملا راكتحا
 ةيمومع تاراكتحا

 ىفيظو لالتخا

 تاقفدتلا تالالتخا

 (يزاجنإ)» ىئادأ

 (لوقعلا) تاينهذلا ةرادإ

 1[ ماو ةلطم10 عع

001 

00101 11012101-- 

 آنمئ12 62116 لع 13 همرصتماتتطت عم

 6 هرمتس انهن عمله 2 56م5 انهت

 مطل ال01 هان هط مم عمطقلع

 آه ه0 2152 105 لع 19 06

 طاطصمهععدمطتع لعو 62عام

51 

 طاطصمهععومطتع لع "دهسا ءمعع

 2862010 عاع

 طاطص م غط5ط000ه10عزع

 طاط010هغأع

2) 115 

 الط ل1 عمق1 هطصعأ

 11020م01ع لات 8011

 11020 م01ع5 ماتطاتعو

 1ظ1151 10

 12656وانن11ط2ع5 لعد انت

1211 

 0011 عع
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 0 ةيببس تاطابترا
 210 لاسرإ
 م1 (قيثوت) ةفش رأ
 م1عط 601ه عأع (تايرفح) ايجولويك رأ
 1 عر م5 50012101 ةيعامتجا ةنمزأ
 1108353018 ناطبتسا
 0061 ةنابتسا /نايبتسا
 1538م 5018 يعامتجا مادختسا
 5216 عنع لن سك1ن مطل كأع ةيعيزوت ةيجيتارتسا
 ةيلالقتسا

 م1020
 1[ اطع ةروطسأ
 ممم غم ةيلاكشإ
 هلع هم ععمأانهل ىميهافم راطإ
 1طغوع لع 15 حن م0 (يدومعلا) ىسأ رلا ليلضتلا ةحورطأ

 نوراتعملع 1
 1جعمم هل نعتمد 506121 يعامتجالا جاتنإلا ةداعإ
 20 ريفشتلا ةداعإ
 101606 معمل شع لدابتم دامتعا
 منطان عا راهشإ /نالعإ
 ناتتفا

121011 
 تاضارتفا

12000005 
 قفأ

2 
 عمل 01م5 05-200 ةيعانص ريغ ميلاقأ
 010-15601201016 ملاع داصتقا
 ريعمومستعد لع 1" ةديلن ها ةكانعأ يرصبلا  يعمسلا تايداصتقا 8عمومستع زم مس 2 هصصعأاع ىتامولعم داصتقا
 ]20001010 : عانقإ
 ةينسلا

 أ
 ل (ةّيبيرجت) ةيقي ربمأ
 جاتنإ

 آظ200 0
 نلقعم جاتنإ
 ىنعملا جاتنإ
 ةيداصتقا ةيجاتنإ
 ةيئاقتنا

 ممملن اتم 2021156
 2عم011011011 011 5

 ععماوطتلتاغ ةءمممرستوانع

 0 ا
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 (ةفقثملا ةبخنلا) ايسنجيلتنالا

 ةيلاعتم ايسنجيلتنإ
 (ةسانإ ملع) ايجولوبورثنأ
 ةيسايق ايجولوبورثنأ
 فارحنا
 جامدنا

 نملاع حامتلا
 ةيمطوط قاسنأ
 ةيناسنإ

 يبا ماسلا
 ةيهيفرت ةطشنأ
 ةلعافتم ةطشنأ
 لاصتا ةمظنأ
 ةيليوأت ةمظنأ
 ةيلالد ةمظنأ

 ةيركف ةمظنأ
 ةبارق ةمظنأ
 راونألا
 ةيئاحيإ
 ةيرشب ايجولوكيإ
 يرادإ ثحب
 ىعفاد ثحب

 يفيظو ثحب
 ةيرابخإ جمارب
 (ةيعئارذ) ةيتامغارب

 ةيقرب
 ةيقيبطت تايجمرب

 مانو
 (يناكم عضومت) كيميسكورب
 ةثادح دعب

 ةينوك ىنب

 ةيقوف ةينب
 ةيوينب

111 

 آدم 1صاعاأ] ع

 41211102010 عع

10111111 

 هت

1260 

0121 12168721102 

 دوا غططعد 10 طل 5

111 

 (0طغوامم 5هءاملع

 4 عام1165 0ع !هذوأع

 معا 0 5

 كاوا ةططعو 0ع مطحتمال 00

 5الواغالعد هما وانك

 دزواةطعد لع ةزعمتل هانم

 دزواغزطعد 0ع معمو6ع

 دالواغس عد لع مهععمأغ

1] 

0006 

 8عمامعأع طبسقتمع

 1[ عءطعمءطع هلم

 1[ ععطعنعطع مما طع

 1[ ععطعرءعطع ؟هصعاتهدصعلاع

 20ه عطوتمتل عد ل1

221001 

 106م6عاع

5011771 

210 

210 

1201010016 

511110111165 6 

51111 

 كنأ هاك نقلا 1

51 
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 ىدامال قفدت

 يودت
 بتارت

 ىعامتجا ثارت

 هيفرت
 عيفرت
 ةيوست

 ةيوينب (تاعطاقت) تاهباشت
 ريفشت
 ةيعامتجا تاليكشت

 قؤيشت

 ففاوملا تفيتصصت
 روصت

 ط1

108032700 

21 

 آ151 6-6

 8ءطقموع 1مغعدل

 مم

 ظ1ظ1ظظ110117101010

5 12201311025 

 ظظ2ظ1010106 10

121100 

 ظظ2ظ0110101123

210011100 

2) 

 رم

 ممه]195ع لدن 021 عاع

 8181356 لمه

 13 عار 2102 501010 ع
 رجواتطأع 11 016 188 110

210 

 ممم 1101717 01 7103

21121 11 

1 

 1116 عطل

 1162138ع 506121

1106 
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2) 

1211111 

 1 و56102 122065 1
 001 عد هن ع0

1011210855 5 

 2ع

121110 
 19 م010 عع لعد 25

20 222) 



 ةرفيشلا ريسفت

 ءادعلا مست
 يفارغونثإ ديلقت
 ىبدأ ديلقت

 لاصتا تاينقت

 ةلاسر ميمكت

 ينورتكلإونكت
 ةيفرعم ايجولونكت
 ءاكذلا تايجولونكت

 ينادأ طظفلت

 ىقلتلا

 كيتاميلتلا
 لئامت

 يتامولعم لئامت
 ينثإ زكرمت

 عيزوت

 00 مععمأتمو عام هدصعأاع

 00د ءعءعماتمد ءيدعماتةلتواع

 1 عم عوعمأ1 21025

 1/1 همت مان

000201210 

111 

 هدم د6

12011010012 

 تطقم ععطعمأا 5هعاقل

111 

 1212 ءامهمصتماتمع 50ه

 آد( عءرهعانهدصتمامع زم طهاتوانع

 1ع

1060 

 112011025 0121و

 /هزاف ان فزوا ىلا اللا

 113ل01610م ةاطق م عمم طتوانع

 11201 10م 1( ةةنعع

 1 ةءطصتوانع5 0ع «مهرمتطات 120

 "1 ءءاضتلانع5 11

 1 ةءطصتوانع لع ؟ةءطععءطم

 0113211122101 لانا 8

 1 ءءطص اه

 1 ءءطض 0108165 هم عمل

 1 ءءطصم]هوعنعم لع !"ةصانل 1 ءععطعع

17 820212101 

 1 6 ءعمانمم

66 1 

 ظ2111 10

 1 ا

 آظظ]1101 11

501 

 0601152 هد

111110 
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 طسوت
 قفدتلا ةفاقث

 ةيراتيلورب ةفاقث
 ةظْف ةفاقث
 ةيلاعتم ةفاقث
 ةسسؤملا ةفاقث
 ةطسوتم ةفاقث

 (ةينثإ) ةيقرع تاعامج
 ةيوضع ةعامج
 روهمج
 يوبخن روهمج
 (لوصأ) ايجولونيج

 (ىسايس ويج) كيتلوبويج
 1 ةباوبلا سراح
 بوساحلا

 ةيوينب ةكرح
 ةيناعضو ةيملاع ةكرح

 212ظ 10

 كناننعع 0ع 110غ

 معماءالكن 1

 © ط1

1 1116© 

 لع

 1/11 عنا
5 011011131165 ) 
1 010101110311165 

 مايل ءمعع/ 74255ء/ طانطاتع

 منطانع 6

 0 ةم6ه10عاع

 060م1

 021 عع

0111 

 1[ 6ع ءمت هت سدص عاط1 010 عاوتنع
 1[ 6ةئئسمتستئطمع عءاصتوانع

 ]رج 6ةؤئئعمصت متواسع (6ءطصم 10 علوانع

 1ع
 71100لعمصتا6 هل عمه أناع
 3400لعرمتغ طعلمصتوأع

 آهن( 5هءاهل ١

111 
 7/1011 عللا هاء
 1م مسمن مهام ل2101

 ةيوسن ةكرح
1 

 1 طورا6 0” هرعو عوواما كأم عل ةنطاوملا ريبعتلا ةيرح
 دشح

 160اناع
 وتلتووالمو ةءطصتءاعمصع/ لتكمل هد اععطصتولع ةينقت ةراضح
 ءاضف / لقح

 طقس
 111 ةيجولونكت لماوح
 1 ىنالقع زيح
 معزوم مانطاتع ةيم ومع ةمدخ
 (ةصصوخ) ةصخصخ

1201000 



 يمالعإ باطخ

11160015 

10150011156 60121 

 10656وانت لت طعع لع دع لع هدصصتمصت هموم ىلاصتالا قفدتلا ىف للخ

 سانجألا طيلخ
 ةيعامتجا ةينيوراد
 لاد

 تاكبشلا ةيسامولبد

 ةينويزفيلت امارد

 ةياعد

 ةلالد

 ةيزمر ةلآلَد
 ةطرقمد

 هافرلا ةلود

 ةيتاذ

 يفاقث لامسأر
 ماع يأر

 (ةدترم ةيذغت) ىدصلا عجر

 لابو
 ةمالعلا ةنمقر
 ةيعيتا هنا :تئاناغز
 ةيسايس تاناهر
 كيتوبور
 ةينوميس ناس

 ةفاقث ةعلس
 (ةيريبعت بيكارت) مغاتنس

 لاصتالا ايجولويسوس
 (ةيريظنت) ةيلمأت ايجولويسوس
 ةيليوأت ايجولويسوس
 ةيلمع ايجولويسوس
 لعفلا ايجولويسوس
 مالعإلا لئاسو ايجولويسوس

 ةملوعتم قوس

1/165 

 10321 ماكاسع 5021

511 

 آد1ماهدت3 ع ع5 265ءومن

 503م 02

12101010 

5111 

 51م1 12210هه دزتططط هان وانع

110112103500 

 18ا01-م20110عمصعع

516 

 1ماءاان ععمعع ةعاتك ءاعالو

 0ةمتخامل هناطنتعأ

 0 مامتمام مانطاتوانع

 1 ععلطقعاع

116 

 الابط غطت ك2 10ه لذات دأعمع

 110 ءانن 6

 8 ءانغ 05

161 

521111-15 

 011521116 طغءهصتلانع

 1/1 ءطقصل15ع هنأت عالع

50110 

 500 م10عأع لع 13 همدطتمان7 1

 5001010 عاع ؟مةءانأ 297

 501م1 وزع 12( ع2 م1 ءاوغلاع

 5061010 عع مع

 5061010 عنع لع !”ةعانمم

 5001010عنع 01عه5و 5

 1341 21ءطغ عامطةلت6



 ةدايس
 ل

 طمان نوانع5 هنأ ع5 ةيفاقث تاسايس
 ها عرءاع ؟هعاهأ ىعامتجا قايس
 0موععرماع طه112ههخأهل ىقفأ قايس
 00م عرماع ؟7عناعهل ) ىسسأ رث يدومع قايس
 0م ع ) يلالا مكحتلا) اقيطين ربيس
 هوا ورعاع ؟ءعطقل ىظفل قايس
 60001 يف هانعم ىلإ عوجرلا نكمي) غروبيس
 (باتكلا نتم
 م20 ععوواتلو لع 1 لاصتا تاروريس
 ةروريس

20605 
 212006581153 03 ع ةروريس
 طعموعوواتك 0ع 260126101 طسوتلا ةروريس
 2200655105 1 0 ةنلقعلا ةروريس
 مرمععوواتك اول ممصعأ ءأ زصاع 2ءانمدصعأ ةيلعافتو ةيقئالع ةروريس
 2200 عوذا15 0م ةملوعلا ةروريس
 موزنءطم10عنع ع5 ن5 دوشحلا ايج ولوكيس
 5من 8أع (ايجولويمس) ةيئايميس
 دنا م1 هعنع لع 15 [ةطقانع ةغللا ةيئايميس
 12 6وعوان» مع لعافتلا تاكبش
 1غ عنانسناف ةعاونل 126568106 15 ةركمم تاكبش
 ةيوبعش

 2همانل1 510
 1ملبكاتعد لع 1!” ف ماض 211 لايخملا تاعانص
 12015116 6 1 لاصتالا ةعانص

 1ملسسواتع مانطأل لأ ن5ع ةينالعإ ةعانص .
 1مم 1علعع 1سك1517/ ةفرعملا ةعانص
 1مل 1 2 تامولعملا ةعانص
 1مل نواعم 0ع 18 025126 ىعولا ةعانص
 ©هدانقاع ؟هءاقهل يعامتجا (مكحت) طبض
 2 وعيا دننمص 50اقلع ىعامتجا طبض
 1100115 تامولعملل ةرايس قرط
 سوقط

1 
 [0غممأع لع م لاصتا ةيوابوط
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 مط غممصت 6غ همه عع (ايجولونيمونيف) ةيتارهاظ

 ممموت عااد 1601 عاود ةيجولويديإ ةدع

 4مممدتعأل1 2 عع مطتلم5دهمطتوانع ةيفسلف ةدع

 1آ015مموز(11 «هصععمأنعأ ةيميهاقم ةدع

 1315ه مقا انا (يتادأ) يمادختسا لقع

 1[ 3هصهللاغ همدحستتمت هن همصعأاع ةيلاصتا ةينالقع

 12 هدصهللاغ (ةءءطصتوالع ةينقت ةينالقع

 12 0هصهتتكسسع اهاعا1ءءان هاتوا ةيوفاقث ةينالقع

 182 همهلناع نطعصغ وادع ةيقيطينربيس ةينالقع

 2000 ةنلقع

 51 ةمالع

 5061010عأغ 1715 يعض و عامتجا ملع

 رم ط وزن ه1 عأع ةنجألا

 8ع عع باصعألا

 11601010 عأع 1 مالعإ

 طوزنءطم]ه عع 260176 ىلمأت سفن

 50كعمععو 0ع محتمل 21 لاصتا مولع

 50هلعمعع5 لع 12 معمت( هد كاردإلا مولع

 11هاعمعع ةزلطمط ها لنانع يزمر فنع

 601152 ةملوع

 ظءعطقسأتل1 هد ةنيع

 معا عانس لعاف

 1111110 ةينادرف

 1116 ةيضرف

 1آ11م0هاطغوع همعمتأا 5ع ةيكاردإ ةيضرف

 55م (ناكم) ءاضف

 رخل 2012 211 ىلدابت ىتامولعم ءاضف

 موأع مانت 2122 1 هططع] 7 ا يلاصتا لعف

 م عأ101 50121 يعامتجا لعف

 مهعاع كنآألتعأ يفاقث لعف

 4هعاع ؟؟عءقت ىيظفل لعف

 106 ع ريفشتلا كف

 طءومؤع وانا عا 2111 يوينب ركف

 ططت1ه5دهمطنع 2 عم اع ةيعئارذ /ةيتامغارب ةفسلف
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 (ةيجول و ميتسبإ) ةيف رعم ةعيطق

 يمحنم» عمق
 ةانق

 ةيعامتجالا تاقالعلا سايق
 ةيمك تاسايق
 ةيلاصتا ةميق

 (لبيك) لباك

 ةيخيرات ةلتك
 (تارفيشلا كف ةيلآ) ايفارغوتبيرك
 ةيلاصتا ةءافك

 ةينوك /ةيلك
 (ةيئاميإ) كيزنيك
 ةيراجت ةيناتيلوبومسوك
 لاصتا اللا
 ةيلاصتا تايناسل
 ةيريسوس تايناسل
 ةينوقيأ ةغل
 ةيئاميإ ةغل
 ثدحتم

 تاريغتم

 مخ 110

1201 

 1065ه: ؟06121

 112116 هه ععم أن عأأع

 1 6عاال1ع 68016

1 

| 

 جنم انتع م1516 010 ع1

 52 عالتاع

 اضواء عع ةمعطعم

 0هصقهأ

50 

 1/1ءوان ع5 011211111211965
 171 عانت ماتا 1121/6

 7/721 عانا 11

 0ةطاع

 آرام

8106 

 011م0 ع2 مطلع
 00 0م ت ع1

0102116 

11101 
 هوم ممم ]نت اندصع 2124

10101111 1 

 ]111001010 06 ءمرصممل ن1 عه هططعأأع
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 ]11 قا115110116 1

6 12118116 

 131 عانع ععقأانعلاع

 1001 ا

11 

 1ع عا

 كالا

510110011115-15© 

 50هنغاغ لدن ؟مععءامعأع



 ةرفو عمتجم

 يوضع عومجم

 (ظفاحم هجوت) ةظفاَحُم

 ةيعامتجا تاددحم

 يعامتجا ربتخم

 تاجرخم

 فراعم نوزخم
 تاالخدم

 لولدم

 ةيقيطين ربيس ةيعج رم

 ةيتامولعم ةيعجرم
 ةيفرعم تاّيعجرم
 لسرم
 ةنهقز ةلورف
 دخحتسم

 (ةيهيدب) ةملسم

 َةدَهْسَم

 ةيصصخت تاحلطصم
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21 5001616 

 5001616 ةكواتن ةصاتعإاع

 5001616 عامطقلع

 5001616 لع 1” 1ص 10

 500166 ع5 65

 5001616 *:ةطوصلقمعع

 1012116 0 عوضا لانع

 01011065 ءططق 5

 0015م7 اك

15 106121212261025 

 [.250:20ه11ع 5هءزدل

 01مم

 دامءأاع لع مط 155212

 آمان

511 

 1[ ةرعممع كنطءةم انوع

 1[ 61 ةضعمسعمع صك مح همم عأأع

 1م 6

 طم عا عاتق

 طاةمأتعأاغ هتتتطصغ لا

115 

 رة

 مط ةح 5

111 

 ادافز وت لا ت

11111 

2) 112 

 00د ععمأ

 مممءمعطع 22601010 عاوانع

 ممم1هءطع 55 ةط

 116غط0ه0ع5 مالت ع5

 51 ع

 ا

10111115101 01659 5 



 يسيسات  نصن
 يوضع ماظن
 عابشإلاو مادختسالا ةيرظن
 نيتلحرم ىلع قفدتلا ةيرظن
 ةيرييست ةيرظن
 (ةيراشتنا) ةيعيزوت ةيرظن

 با
 ةدنجألا عضو ةيرظن
 ةينوك (ةيرايعم) ةيطمن
 (مغيداراب) جذومن

 000 يرئاد جذومن

 يناسل جذومن

1712 

 كزواغطلع 01مم اع
 عمل 01 [11565 22 95

 1طقمتلع لدي 180-وأ عر 11017

 16م1 220266
 1طغمرتع لأ دك هطط1 أع

 1طغمرنع طغطقت1 0115
8 02860043 1260116 
 520220153 هو نعمل

21 
0 016 110691156 1100616 
 21400616 كيءناهتعع لع ها

 1400616 عامطول لع م0لععصتخاغ

 110061ع 1 عاد 10
 1400616 نص عمر عمعسمتول لع ههطسل ا لاصتالل ل واقم حاول ومن

 يقسن ج

 ( سنج 0
 (تاللامتحالا) فدصلا ةسدنه
 ليلحت ةدحو

 1100616 زو غطا

 0ع

 6 عمم 6 تع لحن 8520

 [لمنا6 215
 [لمنأغ ؟ممعنههصعأاع ةيفيظو ةدحو
 111 ةددعتم طئاسو
 16 مالعإلا لئاسو
 طموزا نان 0 ةيرييست ةيعضو
 102 ءانمل5 5 ةينمض فئاظو
 101210110115 15 ةرهاظ فئاظو
 18موعاتممو مط ةعباتم ةفيظو
 طمدعأتمسو 161ةمءعماتعألع ةيعجرم ةفيظو
 180م عانمو 6 م (ةغللا ءارو ام) ةيوغلاتيم ةفيظو
 025كم 722 يلمع يعو
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