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 مجرتملا ةمدقم

 ىلع حلّطصا «ةديدج ةبقح ةيادب «ةماع ةروصب «ينعت ةثادحلا ةياهن
 ةبقح ىلإ «ةّيركف» ةبقح نم لاقتنالا نأ ريغ .ةثادحلا دعب ام اهتيمست

 «ىهتنا يذلا وه ام نايبتل تهتنا ىتلا ةبقحلا سسأ ديدحت بلطتي ىرخأ

 .ىنعملا اذهبو .هكاردإو ىيتآلا فشكل تاشن يتلا ةبقحلا ناكرأ ديدحتو

 ازواعج رآ اديدعت لآ انيسحت نأ ار وظناىأ امدقت لوجتلا اذه وكيرذت

 (01ةههن وميئاف يئاج باتك جردني قايسلا اذه يفو ...ءاغلإ ىتح وأ

 يذلا عونلا فصيل «هتمجرت ددصب نحن ىذلا «ةثادحلا ةياهن 500(190)

 .«ديدجلا» رصعلا ملاعم مسربو «لوحتلا اذه مكحي

 همكحت ّيخيرات راسم اهنأب تفصتا دق «ةثادحلا» تناك اذإو

 ىلإ ةدوعلا ةدعاق ىلع ريسي يذلا ءٌيدعاصتلا وأ يمّدقتلا ريونتلا ةركف

 ىلإ لّوحتلا ْنِإف ءادّدجم اهيلع ذاوحتسالل لوصألا ىلإ يأ ءسسألا

 .ذجأ ءيش ىلإ ءيش نم رّوطتلا وأ مدقتلا يف جردني ال ةثادحلا دعب ام

 ينبنت نأ عيطتست ال ةديدجلا ةبقحلا نأ امك .هنيع طخلا ىلع ىقبن ال يك
 ركفلا يأ .««ساسألا ركف» دقن عيطتست ال اهنأل ةديدج «سسأ» ىلع

 ىرخآ يسيسأت ركف مساب هيلع ينبني ساسأ نع رارمتساب ثحبي يذلا
 جذومن نع وميّتاف ثحب ؛كلذلو .ةثادحلا نع ةدّدجم ةخسن تدغالإو
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 .هشتين اهب رشب ىتلا ةمّمتملا ةّيمدعلاب ًالثمتم هدجوف «لؤحتلا نم فلتخم
 .(3/131112 1068861«216) رغدياه نترام اهنلعأ ىتلا اقيزيفاتيملا ةياهنبو

 (51ءل,3ءط 1[7- هشتين كيرديرف دنع ةّيمدعلا موهفم لكش دقل
 ةبقحل ةياهن .باتكلا اذه ىف وميتاف اهمدقي يتلا ةساردلا قفو .2561[6)

 يفتت مل ةديدسلا ةقدنلا 0 همسك سال مقل هللا اه داع

 عطقملا يف فرتعي يناملألا فوسليفلاف .ميدقلا ثرإلا وحمتل ةيافك

 ريشبتلا نأ ««نونجملا ناسنإلا» :ناونعب وهو ««حرفلا ملعلا» نم 5

 انه دصقيو «ميظعلا ثدحلا اذهو .دعب نحي مل هتقوف ءاركاب يتأي ديدجلا

 د وتشملا ناذآ دعب غلبي ملو «هقيرط ٌقشيو بردذلا ىلع رئاس ءهللا توم

 ال مه .نوكحضي# :لاق امنيح تشدارز مّلكت اذكه هباتك يف كلذ دكأو

 تلز ام ينكلا» :ايلات عباتيو ."7(مهناذآل اعونصم سيل يتوص ؛يننومهفي

 نيب رشبلا ىلإ ةبسنلاب انأف .مهّساوح يكاحت ال يتّساحو «مهنع ًاّدج ًاديعب
 .(2(20نونجمو ةثج

 .ةيمدعلا مامتإ خيرات يف .ثحبملا اذه نيبي امك ءرغدياه لخديو

 :ناونع تحت «ةيمدعلا رهوج نع ةلماك ةسارد رغدياه صصخ دقف

 (87012- ةعطقتملا بوردلا يف ترشُت ««هشتين دنع هللا توم ةلوقم»
 ميقلا لدبتست يتلا ةمّمتملا ريغ ةّيمدعلا نيب اهيف زّيمي «1968 ماع 86©1)

 نطوتست ثيح ناكملا يغلت يتلا ةمّمتملا ةّيمدعلاو «ةديدج ميقب ةميدقلا

 آطء1علععط ال1 عاجدءطعر ءمكأ عمنمأو همم واط يداوم ([ة]13: !'؟ةلعأاا آا/لنكلام (|)

 8011011, 1989), م. 12.

 16 ص « ةيسفل ردصملا )2(



 وميّئاف باتك ٌرَكَرت كلذلو .!ةميقلا موهفمل اًديدج اًححرط مّدقتل ميقلا
 .ةثادحلا ةياهن ملاعم رهظيل رغدياهو هشتين نيب عماجلا طخلا اذه ىلع

 نونعي امك «هلوفأو هتوم» وأ نفلا ةياهن لمشت ةثادحلا ةياهنو

 لصفلا يف درو امك «ةّيرعشلا ةملكلا راسكنا لاطتو .ثلاثلا لصفلا

 يلاّتلاب يهو .اقيزيفاتيملا ةياهن نم ًابناج سكعت تاياهن اهّلكو .عبارلا
 .«باتكلا اذه راسم مكحي حلطصم وهو «(1/6197/1201128) يفاعتل تاوعد

 زواجتلاب وكي آل ةثادحلا دعب ام ىلإ ةثادحتلا نم روبعلا نإ ثيحب
 : يفاعتلاب امئإو «(1]ءط عزا 501128)

 نم ًايفاعت وأ «ةثادحلا دعب ام وحن اُلّوحت ةثادحلا ةياهن تناك اذإو

 َنإف ,يقيزيفاتيملا ركفلا اهاسرأ يتلا سسألا نم ًارّرحت وأ ءاقيزيفاتيملا
 ةّيليوأتلا ايجولوطنوألا يف ّرمي نأ نم دب ال ةديدجلا ةبقحلا ىلإ روبعلا
 نم يفاعتملا دوجولا اذه .دوجولل ةنوكملا ةديدجلا ىنيلا فشكت يتلا

 .ةثادحلا دعب ام باكر يف ريسي ءاقيزيفاتيملا اهتضرف يتلا تايئانثلا

 ةّيفو نوكت ةمجرت مامتإ يف هانلذب يذلا دوهجملا ىلإ ةبسنلاب امأ
 وكيإ وتربمأ ريبعت ذح ىلع ءيلصألا ّصنلا مرتحت ةصلخمو ةقداصو

 ةمجرتلا نأ ىلإ «ةّيساسأ ةروصب «ةراشإلا يغبنتف ؛([ن تهزم 860)

 ةمطاف ةروتكدلا نأ كلذ «ةّيلاطيإلا «ةّيلصألا ّصنلا ةغل نم تقلطنا

 ةّيسنرف ةمجرت نم ةّيبرعلا ىلإ باتكلا اذه تلقن نأ قبس يشويجلا
 ةقّدلا ىلإ عضاوملا ضعب يف جاتحت ىلوأ ةلواحم تلكش دقو ءهل

 ل ديمخأم 11ع10لععععت, 5عبا] عما ةاعسماا] (طتععممعت آه !لالما/2  :رظنا (3)
 [121132, [ه. 0.]), م 6.



 ىلإ ةراشإلا نم انل دب ال امك .ّىلصألا ّصنلا بايغ اهنود لوحي يتلا

 ةفرعمو ةّيفسلف ةّيفلخ بجوتسي يلاتلاب وهو «زايتماب ّيفسلف ّصنلا نأ
 انلمعل ًادادتما لّكش دقو ءرصاعملا ًاصوصخو «يبرغلا ركفلل ةقّمعم
 نوزيراب ىغيول لالخ نم ةيلاطيإلا ةفسلفلاب صصختملا ّئفسلفلا

 هباتكم ر 5 يذلا «وميئاف نأ نع ًالضف .وميئافو (آءانأعأ 000

 رارمتساب مدختسي «رغدياه ىلإ هشتين نم ةيناملألا ةفسلفلا كلف يف اذه
 ذإ وهو .حلطصملا اذه ىلع هتاججاحم ينبي لب «يناملألا حلطصملا
 ىلإ ةيناملألا ةّيفسلفلا تاحلطصملا ضعب ةمجرت ةبوعصب فرتعا

 دقف «هباش امو ع1 صلانصع لا وأ يرغدياهلا 5-06:ع11 لاك ةيلاطيإلا

 .هقح ىنعملا يفي ريبعت نع قاشلا ثحبلاو قيقدلا يّرحتلا ىلإ انعفد
 .نيسوق نيب ّيبنجألا حلطصملاب ظافتحالا عم تحنلا ىلإ انأجلف

 هروطس يف سددكي وهف «ةنهار ةّيفسلف اياضق لوانتي باتكلا نألو
 ةمّظنملا نم معدب «ّيبرعلا ئراقلا ىلإ هلقنن ءرصاعملا ركفلا ةراصع

 .يفاقتئيبلا لصاوتلاو ملعلا رشن يف ًاليبس نوكي هّلع ؛ةمجرتلل ةّيبرعلا



 ةمدقم

 جئاتن طبرت يتلا ةقالعلا حيضوت لوح باتكلا اذه عوضوم رودي
 ءأتباث اعجرم انه لكشت يهو «رغدياه نترامو هشتين كيرديرف ركفت

 ام ةبقح نعو ثيدحلا رصعلا ةياهن نع اقحال تثدحت يتلا تاباطخلاب
 خفر ادي اهك ةريكشلا نهيق اطنلا عياله ةدحاريض طبون نأ :ةنادحتلا دع
 نأ ءانه ةضورعملا تاحورطألا ىلإ ةبسنلاب ءىنعي :()ارخخؤم ضعبلا
 .ةتتشملا «تاريظنتلاف .ةّينغو ةديدج ةقيقحلل ًاداعبأ امهيف فشتك

 ةمارص بستكت ال ةثادحلا دعب ام لوح «قسانتلاب ًامئاد مسّنت ال يتلاو
 يدبألا دؤَعلا ةيلاكشإ عم ةقالع يف تعِضُو اذإ الإ ًاّيفسلف ًاماقمو

 الو .اقيزيفاتيملا زواجت صخ اميف ةيرغدياهلا ةيلاكشإلا عمو ةيوشتينلا

 يفاقثلا دقنلا يف لزتخُن ال اهّنأب ةيفسلفلا رغدياهو هشتين ٌةءادَب زّيمتت
 نيرشعلا نرقلا علطم ةفسلف بوجي يذلا ءفرّصلا (1«ناطستاكنان1)
 فورظ يف ةثادحلا دعب ام تارّكفت نيب ام لكب تطبُر اذإ الإ هتفاقثو

 1. 5ءطتانستت ةئاتتر “فمك -آ1ن1213111512, 16116110285 هه اع : الغم رظنا (1)
 لاننا 1073205 طع 205:-35100عرص 8ظممعطر“ الم هنت آماله, 0. 2 (1979), مم

160-177 
 2 جس ون علام 320 2, 5معلزءعوأم, 605, : يف ةعومجملا صوصنلا فلتخممو

 مطموارت ول عررنم ء ]ءالع> هانم ([ 11320: 8م ماقلت, 1984).
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 دقنلا ذخأن نأ امأ .مدقتملا يعانصلا ملاعلا يف ةديدجلا دوجولا
 امهنأ ىلع .ةمّمَتَملا ةّيمدعلل يوشتينلا نالعإلا وأ «ةّيسنألل يرغدياهلا

 ًاضارعأ امهفصوب سيلو «ةيفسلف ءانب ةداعإل «ناتيباجيإ» ناتلحرم
 لمعلا اذه نم نالؤألا نالصفلا لعفي امك - هنع ًاغالبو طاطحنإلل
 - نيلمآ ءارّوهت الو - ةعاجش انبلق أالتما اذإ ال || نكمم ريغ كلذف -

 يبدألا دقنلاو نونفلا اهتقاس يتلاو - ةّيفسلفلا تاباطخلل ِهّبنتم عامسل

 .ةصاخلا اهتامسو ةثادحلا دعب ام لوح - عامتجالا ملعو

 رغدياه - هشتين نيب طبرلا ةيلمع هاجّناب ةمساحلا ةوطخلا امأ

 ةئدابلاب ةريخألا هذه هينعت ام نأ فاشتكاب لثمن .«ةثادحلا دعب ام»و
 رغدياهو هشتين لواح يذلا فقوملا يف اديدحتت نمكي «(دعب ام

 ىلإ ةبراقتم نكلو رخأ راف امنإ ءيبوروألا ركفلا ثرإ هاجت هءانب

 ةلءاسم عضوم ثرإلا اذه عضي فقوم هنإ .انليوأت بسحب «ديعب دح

 حرطلا اذه نأ هيجولا ببسلل «هل ّيدقن «زواجت» حرط ًاضفار «ةّيرذج
 نمف .هنيع ركفلا اذهب صاخلا روطتلا قطنم ىرسأ ءاقبلا ينعي دق

 مغرلا ىلع «ةكرتشم اهربتعن يتلاو راحل هشتين نم لك رظن ةهجو
 ةموكحم هنأ عقاولا يف ةثادحلا زّيمتت دق «ةفيفطلا ريغ قراوفلا نم

 ىلع رّوطتي ءادعاصت «ريونت» هنأ ىلع ركفلا خيرات رّوصت يتلا ةركفلاب
 (ممم10مئ1321همع لعأ «سسألا)» ىلع ذاوحتسالا لامكتسا ةدعاق

 اهنأ تّدع املاطل يتلاو - اهيلع ا ةداعإو 1020ة:معمأل)

 .ةيلمعلاو ةيرظنلا «ءيبرغلا خيراتلا تاروث نإ فيت كونا ًاضيأ

 .تادوعو تائاعبناو «تاداعتسا» اهنأ ىلع صاخ عونب ل مدقتت

 ةثيدحلا ةفسلفلا يف ىربك ةيمهأب يظح يذلا .«زواجتلا» موهفم نإ
 ديدجلا هيف لئامتي ّيدعاصت رّوطت هنأ ىلع ركفلا راسم رّوصي ءاهلك
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 .هيلع ذاوحتسالاو لصألا - ساسألا ةداعتسا لالخ نم ةميقلا عم
 ارويعو اسسأت ةقضرب ركفلا موهفمو ءًاديدحت ساسألا موهفم نكل

 اذكهو .رغدياهو هشتين دي ىلع ةلءاسملل ًايرذج عضخ .ساسألا ىلإ

 فقوم ذاختا ؛ةهج نم امهمزلت ةلاح يف امهيسفن نافوسليفلا دجو
 00 ل ل ل ع
 نكمي اذهبف .ةقيقح هقوفي ءرخآ سيس أت مساب ركفلا اذه دقن «ةيناث ةهج

 ام ةرابع ىف ,.«دعب ام لا نإ .ث ةاددلا لنعب امر ف وتستاتل هودي هامش رانتعا

 ام ردقب ءوهو ةثادحلا نع فارصنالا ىلإ عقاولا يف ريشي ؛ةثادحلا دعب
 (زواجتلا» ةركف نم يأ ءاهمكحي يذلا رّوطتلا قطنم نم صلمتلا ديرب
 يذلا نع اديلحت ثحبي «ديدج 6-5 هاجتا يف ًاصوصخ يدقنلا

 ركفلا هاجت ةصاخلا ؛ةيدقنلا» امهتقالع يف رغدياهو هشتين هيلإ ىعس

 .يبرغلا

 ؟هلك اذه (2(ةعضوَملا» دوهجم اعقل« امنع يدجي له .؛نكلو

 ءاقبلا يونن ىتلا) ةفسلفلا ىلإ ةبسنلاب ءاّمهم نوكي نأ بجي اذامل
 (ةفادحلا دعب ام نق وأ ةثادحلا ىف اثك اذإ اه: ٌديدختت' «(اهقفأ قف' انه
 اذه نع. لّرألا تاوجلا ؟ماع لكشب خيراتلا يف انعقوم يدعو
 رادقمبو «ةزّيمتملا ةفسلفلا نيماضم دحأ نأ نقيتلا نم يتأي لاؤسلا

 وه «برقألا انثرإ لثمت يتلا نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا هاكر
 هّجوتلا ركفلا ىلع بّجوتي يتلا ؛نئاكلا نع ةتباثلا ىنبلا يفن ًاديدحت

 يذلا مادختسالا ىلإ عاجرإلا دصقأ ينأل نيجودزم نيب انه ةملكلا ٌبتكأ (2)
 اهتمجرت بجوتسي يتلا ,هلامعأ يف 8-11 ةملكل (10«11عق8ع) رغدياه هب موقي

 .(2«شاقنا ينعي يذلا .يمجعملا ىنعملا ىلع هنم رذجلا ىلع ًارارصإ) ؟عضوم) ب

 0. الونتسمم, ظكد عع: 51014 © [1::علههوهأم 1١ آ1214وعهعع» : رظنا عوض وملا اذه يف
 (1هرءامم: عل. ل1 “51105053, 1963)
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 لالحنالا اذه نأ ريغ .ةعزعزتم ريغ تاّينيقي ىلع «سشأتيل» اهيلإ

 نرقلا ةّيناخيراتل ةعباتلا ىربكلا ةمظنألا يف ًاًيتزج ىقبي نئاكلا تابثل
 قفو ريصي امّنِإ «ًامئاق» سيل نئاكلا كانه :ةيقيزيفاتيملا رشع عساتلا
 ىلاثم تابث ىلع ىلاتلاب ظفاحت تلاز امو ,فرعت ةيرورض تاعاقيإ

 ًاًيرذج هنأ ىلع نئاكلا يف ناركفي رغدياهو هشتين نأ نيح يف .ام
 اهساح ىسمي «نئاكلا 0 اثدحتي ىك «كلذلو «(8710) كدع

 .نودوجوم .هنيع وهو نحب ء«ةطقن يأ دنع» مهف ءامهيلإ ةبسنلاب
 نئاكلا  ْنِإ ذإ ءانعضول وأ انتلاحل ليوأت ىوس تسيل ايجولوطنألاف

 .ًاخيرات انلعجو هتاذ لعج يف ثدحي يذلا ؛«هثدح» جراخ ءيشب سيل

 ىدحإف :ثيدحلا جذومنلل ًامامت قباطم هّلك اذه نإ ءايلات لاقيس
 زّيمت يتلا كلت عقاولا يف يه ًاقوثوو ًاعويش رثكألا ةثادحلا ىؤر
 يتلا «ةميدقلا ةينهذلا فالخب .«خيراتلا ةبقح» اهنأ ىلع ةثادحلا

 ةثادحلا اهدحو .©0هلاعلا ىرجمل ةّيرودو ٌةّيعيبط ةيؤر اهدوست

 ةينمزو ةيويند ريباعتب هتغايصبو يحيسملا - يربعلا ثرإلا اهريوطتب
 قلخلا نيب لصفمتم ءصالخلا خيرات هنأ ىلع خيراتلا ةركف) فرص

 ايجولوطنأ دعب حيراتلا حنمت ؛(ةنونيدلا موي راظتناو ءادفلاو ةئيطخلاو
 ودبي ءوحنلا اذه ىلع .ًامساح ىنعم هارجم يف انعضومت ىلع يفضتو
 دحلا اديدجتت وه [للهو :ضقانتم ةثادحلا دعب ام نأشب باطخ لك نأ

 ءروهشم باتك يف عسوألاو حضوألا ريباعتلا يف مستري داضتلا اذه (3)
 :ثيول لراك ل ؛قاقحتساب
 اما ا عوار 312:1/70616 عزت 4عأأو د10 ده, 20. 1غ. 01 1". '1علعوعأطل 1 نوتنأ, نان

 211221006 01 ©. 180551 (320[111: (نهردانقلأةي, 1963),

 :ًاضيأ ثيول باتك ءاهنيع عيضاوملا ىلإ ةبسنلاب ليحن امك
 ]< ه1 آمال لتر ا :ءاجونءززع ع 'عاعرببم مأمن, 120. 1( 5-01. ا/ءعصمابأأ ( 3قهقل: اما لمن

.(1982 
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 .هنيع ةثادحلا دعب ام موهفم ىلع «مويلا ءاعويش رثكألا تاضارتعالا
 نأو «ةثادحلا ىلإ ةبسنلاب ةقحال ةلحرم يف اننإ «عقاولا يف لوقن نأ
 زّيمي امب ٌلوبقلا ضرتفي كلذف ءاعطاق ام ةقيرطب ىنعم ّرمألا اذه حنمن

 موهفم ءاهيمزال عم «خيراتلا ةركف «ةثادحلا رظن ةهجو صاخ عونب
 بناوج يف هيرتعت يذلا ءضارتعالا اذه نكل .زواجتلا موهفمو مذقتلا

 ءايزمر .ةجحلاك) اهتيمامتالو فرصلا ةّيروصلا ججحلا ةّيغارف ةديدع
 كنأ كلذ عم يعّدت كنإف .فئاز ءيش لك نإ تلق اذإ :ةّيكوكشلا ّدض
 نمكت يتلا كلت :ةيعقاو ةبوعص ىلإ ريشي :((...كلذلو «ةقيقحلا لوقت

 دوجولا فورظ - فورظلا يف لّوحتلل ّيقيقحلا عباطلا ديدحت يف

 تامسلا ىلإ ةبسن «ةثادحلا ٌدعَب اهنأ ىلع اهيلإ راشُي يتلا - ركفلاو
 لتي فمدحلا دعم اهنا <واعذ] واح هلاوور د طع, هلا الونلا ةئاغلا
 .حورلا ايجولونيمونيفل ةفلتخمو ةديدج ةروص ,خيراتلا يف ًاديدج

 ةّدجلا ةلوقم دوست ثيح «ةثادحلا طخ ىلع عقاولا يف هعضومي كلذف

 ًابجاو ودبي امك ؛ثيدحلا دعب ام رّيمت اذإ لّدبتت رومألا نكل .زواجتلاو
 هفصوب امنإ ءبسحف ثيدحلا ىلإ ةبسنلاب اديدج هفصوب سيل ءرارقالا
 نوكي نأ لدب .«خيراتلا ةياهنل» ًارابتخا .ديدجلا ةلوقمل الالحنا اهأ

 .هنيع خيراتلا يف «ٌمهيال ءافلخت وأ أمّدقت رثكأ ؛ةفلتخم ةلحرمل ًاروضح

 يف عساو وحن ىلع عئاش «خيراتلا ةياهن» رابتخا نأ نآلا ودبي
 راظتنا «ةددعتم لاكشأبو «رارمتساب دوعي ثيح «نيرشعلا نرقلا ةفاقث

 .ةصاخ ةروصب ًامهادم ةريخألا ةنوآلا ىف ودبي يذلا .«برغلا لوفأ»

 يه 4 تاراكلا عملا اذهب :عورانلا ةياوناك#ةيكذلا ةفراكلا لكش ىف

 (0 م0240 538550) وساس قراني باتك عوضوملا اذه ىلإ ةبسنلاب « رظنا (4)
 نعم قمم 53550, 7727101110 أ 1/1 7110: طم 41 :ناونعب اثيدح رداصلا
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 انمهاأنف هذهك ةياهن لامتحا نأ امبو .ضرألا ىلع ةيرشبلا ةايحلا ةياهن

 .غّوسم ريغ ًافقوم ةنهارلا ةفاقثلا يف غئاشلا ةّيئراكلا بهذم دعي مل ءآقح
 يتلا ءاضيأ ةيفسلفلا فقاوملا كلت عاجرإ نكمي هنيع بهذملا ىلإو

 ركفلا لوصأ ىلإ ةدوعلا ءرغدياهو هشتين ىلإ ًانايحأ دانتسالاب ءسّملتت
 لك يف ةرمضملا ةّيمدعلا دعب اهلطبت مل نئاكلل ةيؤر ىلإ .2يبوروألا

 اهرّوطتو ةئيدحلا ةّينقتلا ءوشن مث نم قّلعتي اهب يتلا «:ةروريصلل لوبق
 فقوملا اذه فعض رصتقي ال .انددهت يتلا ةّي ةّيميدهتلا اهتاساكعنا لك عم

 ىلإ ةدوعلا ناكمإلاب هنأ - ءيرب ريغ دصقب ًاعبط نلعُملا - مهولا ىلع

 هنأب عانتقالا يف ءرطخألا وه اذهو «ءيش لك لبق نمكي امنإ ءلوصألا
 ال دق سدينمرب ىلإ ةدوعلا نأ نيح ىف «ًالعف ىتأ ام اهنم يتأي ال دق
 ءايمدع هرْشَبُي ناك اذإ الإ - ءدب يلم ىوس «حجرألا ىلع «ينعت
 «ةينقتلا «ثيدحلا ملعلا ىلإ ىضف أ هنم يذلا راسملل ةقلطم ةفداصمب

 ةيرذلا ةلبنقلا ىلإو

 ثيح نم ةثادحلا دعب ام نع ًاذإ باتكلا اذه يف ثّدحتن ال
 دعب ام ٌدعُت ءسكعلا ىلع لب .ّىث دراكلا ىنعملا اذهب خيراتلل ةياهن يه

 ديكأتلاب وه يذلا «ةي .ةيزذلا ةئراكلا لامتحا رطخ كلذ يف امب ءانه ةثادحلا

 :ردخلا ضيع نم ةديدجلا»تولسألا اذه ىف ارثمع ًارصتع عتاد
 انملكت اذإ باطخلا حضتي دق .«خيراتلا ةياهن» ةرابعب اهيلإ راشُي يتلا
 :اسابتلا كرتي دق اذه نكل ؛(118©56021) ةيخيراتلا ةياهن نع فرخألاب

 "مرور: عووم“ رو 0110 ءعرتاو ء ]7من عععررام (8010 عمه: 11 انآ 1 20, 1984).

 .فورعم وه امك .يزمرلا ناونعلا وه (232268106) سدينمرب ىلإ ةدوعلا (5)

 :باتك نم لوألا ءزجلا لكشي يذلا (1م3هانع1ع 56865120)ونيريفيس ليوناميإ ثحبمل
 510 5 عب ععتمسم, 5597120 4ءأ 21 ءطااذعمبو (!/انلهسمم: شلعامطتر 1982)
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 هيف نحن ٌّيعوضوم راسم هنأ ىلع فّصوي خيرات نيب زييمتلا وهو الأ
 اذهل نيعاو هيف نوكن دّدحم طمن اهنأ ىلع ةّيخيراتلاو ءنوجردُم
 صخلتيف ةثيدحلا دعب ام ةربخلا يف خيراتلا ةياهن رّيمي ام امأ .ءامتنالا

 يف للحتت «9ةيلاكشإ ةّيخيراتلا موهفم ًاّيرظن دادزي امنيب :يلي امب
 .يداحأ راسمك خيراتلا ةركف يجهنملا اهيعو يفو ةيخيرأتلا ةسرامملا

 ديدهت ىلع رصتقت ال - ةيلعف فورظ سوسحملا دوجولا يف سسأتتو

 هماظنو مالعإلا ةينقت ةصاخ ةروصبو ًاضيأ لمشت امنإ ءةيّرذلا ةئراكلا

 هشتين جّردَي انهو .ًايلعف يخيراتال دومج نم ًاعون دوجولا اذه حنمت -

 ايجولوطنألا عيضاوم ىلإ عجري يذلا ركفلا لك امهعمو «رغدياهو
 نيذلا نيركفملا فاصم يف - امهدصاقم نع رظنلا فرصب - ةيليوأتلا

 ةّيخيراتاللا فورظلا هذه يف دوجولا نع ةروص ءانبل سسألا اوعضو

 .(50و(-15001ءاق) ةّيخيراتلا دعب ام فورظ ىف ىرحألاب وأ «ةديدجلا

 ,ةلحرملا ىف ديكأتلاب لاز ام يذلا - ةروصلا هذهل يرظنلا دادعإلاف
 ةثادحلا دعب ام نأشب باطخلا حنمي نأ عيطتسي يذلا وه - ةيئادتبالا
 لاز ام رمألا نأ ىف ٌكشلاو دقنلا ىلع راصتتنالاب كلذو «ىنعمو ًانزو
 الز هناذ عورتا ىلإ ةيعو أل نراها ةيدسا ةيعومب ةليداس هرم نلعتي

 ةبسنلاب ةّيعورشم رثكأ يلاتلابو «ةّدج رثكأ ءاثيدحت رثكأ هنأ ةدعاق ىلع
 زّيمت يتلا عيرشتلا تايلآ قفو ًامامت يأ - ًامّدقت هفصت خيراتلل ةيؤر ىلإ
 ةثادحلا

 ةّيخيرات دعب ام ريباعتب ةنهارلا انتربخ َفصو نأ ىف كش ال
 5061010815-) ةيوعامتجا ىلإ ودبي ام ىلع ىضفي دقو اع

 535850, 7707101110 4أ 1071 1110: 1124ه 4آ :رظنا صوصخلا اذه يف )6(
 "مجمورعودو" رو 0110ععرونو ء ]/مانعععربام, قمر. 117-17
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 عيطتست ال ؛كلذ عم لا ل ءةطّسبم (20
 ججاحت لأ .ةربخلل ةنيمأ ىقبت نأ كيت يتلا ًاصوصخخو «تانففسلفلا

 ةربخلا رصانع نم ًاقالطنا ,«بلاغلا يفو «ءيش لك لبق» ةدعاق ىلع

 ةفسلف تلعف اذكه :عيمجلا راظنأ تحت «ضرتفي امك «عقت يتلا
 (80مدانه] لرسوه دنومدإ ايجولوئيمونيف تلعف اذكهو «يضاملا

 غيفد ولو .(5ءز» ه4 2217 نمزلاو نئاكلا رغدياهو «1101555])

 امك .ةي وغّللا باعلألا ليلحت (11107/185 611[186115[711) نياتشنغتيف

 نييجولوبورتنا وأ عامتجا ءاملع وأ ةفسالف - نيفّلؤم ىلإ انتلاحإ نأ
 قسم ناهرت نود. نق ءاغ رشم يفت يمحي اراك امئاز نفود

 .ةكرتشملا انتربخب صاخلا «بلاغلا يفو ءيش لك لبق» ىلإ دانتسالاب
 رّوصتلا نأ ةدعاق ىلع هتاذ عّرشُي «ةثادحلا دعب ام نأشب «باطخلاف
 ىلإ انرظن ام اذإ ءودبي ام ىلع لثمتي ةبقحلا هذه فصول مئالملا
 يذلا رّوصتلا يف «ةيلاحلا ةّيبرغلا تاعمتجملا يف اهميقن يتلا ةربخلا
 .مويلا ةفاقث قاع يف (4120104 (06ط162) نلهغ دلونرأ هلخدأ

 نم ديدعلا عيطتست .(08[-0156[815) 7خيراتلا دعب ام رّوصت وهو

 تحت ةدئافل عّمجتت نأ نآلا ىتح اهانرضحتسا يتلا ةّيرظنلا رصانعلا

 مدقتلا اهيف حبصي» يتلا ةلاحلا ىلإ نلهِغ دنع ريشت اهنإ .ةلوقملا هذه

 امو «,تفثكت دق ةعيبطلاب فّرصتلا ىلع ةيناسنإلا تاردقلاف :«ةباتر
 «لايملا“ ةلييش ةديدح حئاتن دقت اهلك همنأ ةحرل :تنكتت خلات

 ديدجتلا تاب دقل .«ةّدج» لقأ طيطختلاو فّرصتلا ٌةردق اهلعجت

 ,كالهتسالا عمتجم يف «(ينابملاو تاودألاو سبالملل) ٌرمتسملا

 ائيش كلمي ال ديدجلاف ؛بسحف ماظنلا دومصل ايجولويزيف ابولطم

 .يناثلا ءزجلا يف سداسلا لصفلا ًاقحال رظنا (7)
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 ىلع رومألا ريست نأب حمسي ام ىوس كلمي ال «ريثملاو «يروثلا» نم
 هرّوص ام ابلاغ «ينقتلا ملاعلل يفلخ «تابث» نم عون كانه .هنيغ وخنلا

 ال) روص ةربخ يف عقاولل ةربخ لكل ًالازتجا ةّيلّيختلا مولعلا باّتك
 ةّينويزفلتلا تاشاشلا ىلع ءيش لك دحاولا ىري ءادحأ ٌدحأ ًاقح يقتلي

 رثكأ ةقيرطب ءاهيقلت متي «(هتفرغ يف سلاج وهو اهب مّكحتي يتلا
 .تارتويبموكلا لمعت ثيح فّيكملاو قونخملا تمصلا يف «ةّيعقاو

 ةلحرم سكعت ال ةّيخيرات دعب ام نلهِغ اهيّمسي يتلا ةلاحلا ّنكل

 يعيبطلا نم امْنِإ ءاهيلإ دعب لصن مل .بسحو ةّينقتلا روطت يف ىوصق

 «يرظنلا ىوتسملا ىلع «ةّينقتلا رّوطت نأل ةباتر حبصي مّدقتلاف .اهعقوت
 : هنيع مدقتلا موهفم (5عع01315122321006) («ةَوْينَد» هتقفارو هل تدهم

 هنأ ىلع ًاضيأ هفصو نكمي راسم ربع - راكفألا خيرات ىضفأ دقل
 '”يذلا خيراتلاف .موهفملا كاذ غيرفت ىلإ - ةيقطنم لالدتسا ةروريص

 يف حبصأ ءصالخلل خيرات هنأ ىلع ,يحيسملا روظنملا يف «ىّلجت

 ًاديور ّمث نمو ملاعلا لخاد لامكلا نم ةلاح نع ًاثحب رمألا ةيادب
 نمكت ةّيئاهنلا هتميق نأل ةغراف مّدقتلا ةيلاثم نكل :مّدقتلا خيرات ءاديور
 انعزن ام اذإو .ديدج مدقت ىلع رارمتساب بابلا حتفت تالاح قيقحت يف

 هسفن مّدقتلا موهفمل ًالالحنا ءًاضيأ ةوُيِنَدلا حبصت :«؟نيأ ىلإ» ةلوقم
 رشع عساتلا نينرقلا نيب ةدئاسلا ةفاقثلا يف اديدحت لصح يذلا كاذ -

 .نيرشعلاو

 ءاضيأ ةدوجوملاو «نلهغ اهمّدق ىتلا تافيصوتلا هذه دّدرت ال
 ملاعلا ةيخيراتال لوح هتاحورطأ يفو رغدياه دنع ؛ةفلتخم تارابعب

 نيرشعلا نرقلا علطم دئاسلا يثراكلا يفاقثلا دقنلا ءادصأ «ىينقتلا

 يف عّسوم لكشب هتداعتسا ةّيتروفكنرفلا دقنلا ةّيرظن نأ عم) بسحف
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 خيراتلا موهفم نوؤش يف ًانماك اهلباقي ام دجت لب «(رخآ ّيريكفت لاجم
 يتلا ةلاحلا نع .حجرألا ىلع ءابيرغ سيلو .ةرصاعملا ةفاقثلا يف هنيع
 ىتح) «خيراتلا ةفسلف» نم ايلاخ مويلا ٌركفلا نوكي نأ ءنلهغ اهفصو

 لصفنا امثيح هتمارص ىلع ظفاح انتفاقث يف ةّيسكراملا روضح نإ

 .(«ةيوينبلا» ريسوتلأ سيول ةّيسكرام يف لّمأتنل :خيراتلا ةفسلف نع

 بالنا قحب ىعدُي ام عم خيراتلا ةفسلف بايغ قفارتي :كلذ نم رثكأو

 اذه .©يجهنملا هيعو يفو ةنهارلا خيرأتلا ةسرامم يف خيراتلل ًاّمات
 عاطقنا لب «ةطاسب لكب خيراتلا ةياهن دّرجم ًاعبط ينعي ال لالحنالا
 ةّيركسعلاو ةّيسايسلا - ثادحألا خيرات نأ انكردأ دقل :ةدحولا

 خيراوتلا نيب خيرات ىوس سيل - ىربكلا ةّيركفلا تارايتلاب ةقلعتملاو
 ةروصب ريسي يذلا ءةايحلا بيلاسأ خيراتب ًالثم هتلباقم نكمي «ىرخألا
 .ىرحألاب وأ .ةيرشبلا نوؤشلل عبط جرابا سيري هاجرت ءالعإإ

 نأ خيراتلا ىلع نايبلا ليلحت تايلآ قيبطت نيب دقل :يرذج لكشبو
 صخت دعاوقب .قمعلا ىف : لوو انيدل اهنوكن يتلا خيراتلا هرونع

 امم ريثكب رثكأ را نأ < ذأ اعون
 دق ةينايبلا صنلا تايلآ كاردإف .لبقن نأ ةماع ةروصب نودعتسم نحن

 نم رّدحتم كاردإ وهو «خيراتلل يجولويديإلا عباطلا كاردإ عم قفارت
 يف ,«(17/2167 86م]ةم010) نيماينب رتلاو ثّذدحت :ىرخأ ةّيرظن لوصأ

 ة لئاسملا هذه وأ لكشب تشقان دَقل 69
 013مل 1/3100, “11 عمم 0 1105053 0عآ 2017 ءءءمامر, 123: 82

 '3013[1عأاذق, ]| 710740 ء0م71!ءةطم»2712م (ط اعءعمجع: آه ![!0192 163118, 1983), 01
 : (نأ11 ةأمن1261111 0115 1166263, م3216 2و

 :يف ةيناسنإلا مولعلا ايفارغويلبيبل يتمدقم ًاضيأ رظناو
 تاأدمملأ ١هانسم, طن ءأممعلنم 0 0110 6 1984).
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 نادل ؛«نيرصتنملا خيرات» نع 20 خيراتلا ةفسلف يف تاحورطأ

 .وحنلا اذه ىلع هتيؤر نوعيطتسي الف نومزهنملا امأ .مهرظن ةهجو نم

 نم ؛ةيعامجلا ةركاذلا فنعب اهتحسم مهتالاضنو مهئادحأ نأ ةصاخو
 لخدي ام ىلع اّلِإ نوظفاحي ال نيذلا .نورصتنملا مه خيراتلا ريدي
 هذه رذجت يفو .مهتطلس اوُعرِشمل ةندع اهنونوكي يتلا ةروصلا يع

 (مك؛ "خولي تسنرإ اهنلعأ يتلا ةركفلا ًاضيأ تهتنا «تاكاردإلا

 تاعاقيإلاو ةفلتخملا خيراتلا رروص تحت .كانه نأب ةلئاقلاو 8106)

 ةقبط نمز وه امنإ) ًاّيوق ءًادّحوم «ًانمز» ءاهزّيمت يتلا ةفلتخملا ةّينمزلا
 ةركفلا هذه «(يقيقحلا يناسنإلا رهوجلا ةلماح ايراتيلوربلا «ةقبطاللا

 000 .ًاريخأ ًايقيزيفاتيم امهو تناب نأب تهتنا ًاضيأ
 ةفلتخملا خيراوتلا ىلع رمألا رصتقاو ءلماح .دّحوم خيرات

 يفو يعولا يف يضاملا ءانب ةداعإل ةفلتخملا بيلاسألاو تايوتسملا

 ٌلالحنا نوكي ال نيح ّدحلا ةيؤر بعصلا نم هّنإف ءيعامجلا لايخملا

 وه امك خيراتلل ةيقيقح ةياهن ««خيراوتلا» ل رثن وه ثيح نم خيراتلا

 ةددعتم نإو «ثادحألل دحوم راسم نع ةروص وه ثيح نم خيرأتلل

 لك ًاضيأ وه دّقف .هنع ملكتُملا باطخلا ةدحو تليزأ ام اذإف «ناولألا

 .ةفرعملل لباق ماوق

 اللو1ئ 6 8ءمزةصنمر 4 ععاتبك 70انك, 2 ءانك2 01 1. :يف ةيلاطيإلاب ترشن 5 (9)
 كدماسلا ( 1هنلدم: ظاضقال01, 1962)

 2. ظامعاط: "ط1 عمجاةعتممل معأ ءممععأام لت م[مع2عدو0,” :رظنا (10)

 :ىف ترشنو 1955 ماع اهاقلأ ةرضاحم
 آ.. 5زعطتعمااه, 211 ءازز ءو ء دمع هناعم (" ا ءءطق ع: 01 1967), ةطل 1

 800[1عأ, التن][[انع7ك1/171: 121جم ء دامو ز» ع. 8ع (!لدجمات: 8لط]110هممآتقر 1979)ب
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 اهحنم نكمي يتلا يناعملا فلتخم يف «خيراتلا «لالحنا» نإ

 حيبراتلا عيشوا ةروصي ردي يذلا عبالقلا عجرألا ىلع وعبب ةرايغلا ذهل

 خيراتلا سيلو) ةرصاعملاف .«ثيدحلا)» خيراتلا ىلإ ةيسنلاب رصاعملا

 0 عم هتيادب ددحي يذلا ,ءيسردملا ميسقتلا يف ًاعبط رصاعملا

 خيرات قيقحت ًاليحتسم حبصأ اهيف يتلا ةبقحلا كلت يه (ةيسنرفلا
 عمج لئاسو ناقتإ لضفب «كلذ تاب دق 7 تقولا ىف ««لماش

 (!!!ايلافنارت الوكين ظحال امك .ءكلذ طبتري .انكمم يلقن ةمولعملا

 ةيضرألا ةركلا ىلع رشتنملا مالعإلا ملاع نأب ؛ (؟ل1 م13 ةصخقعاذ9)

 ةرداقلا ىوقلا .خيراتلا «؛زكارم» هيف ترثاكت يذلا ملاعلا اضيأ وه

 نوكي يودحو روظنم نم اقالطنا اهلاسرإو تامولعملا عمج ىلع
 ةلاحتسا ىلإ امّبر ريشي ال ءاضيأ اذهو .ةّيسايس تارايخ ةجيتن ًامئاد
 امثإ ؛بسحو (111560118 11112©1) يعقاو خيراتك ما خيراتا

 وه ثيح نم «لماش خيرات مايقل اهسفن فورظلا نأ ىلإ ريشي دق
 .تفتنا دق «(865) عقاو وه ثيح نم «ثادحألل دحوم ٌيلعف راسم

 هنأب روعشلا عم خيراتلا يف شيعلا نإ امبر لوقلا انيلع مّتحتي
 ةالص فحصلا ةءارق) ثادحألل دٌّحوم راسم اهمعدي ةطورشم ةلحرم

 ةنكمم ديكأتلاب تتاب ةربخ وه امنإ ؛(ثيدحلا ناسنإلا دنع ةيحابص

 ناهوي رصع) طقف ةثادحلابو «ةثادحلاب هنآل .هدحو ثيدحلا ناسنإلل

 ءانبل فورظلا تقل «(ديدسلا ناهول كام فصو بسحب «غربنتوغ
 فورظ يف «ةربخلا هذه نكل ؛اهلقنو رشبلا ثادحأل ةلماش ةروص

 .نويزفلتلا رصع) ًاناقتإ اهلقنو تامولعملا عمج ٌلئاسو اهيف دادزت

 '1ةهاقعاأ هر 11 70:00 ح011/271:مع0727:60, مم. 536-535. : ىف هتمدقم رظنا(11)
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 رمألا ةياهن يفو «ةيلاكشإ ءادّدجم يسمُت «(ناهول كام بسحب ًامئادو
 يذلا كاذ سيل «هذه رظنلا ةهنجو م ءرصاعملا خيراتلاف .ةليحتسم

 يتلا ةبقحلا خيرات «قدأ ريبعتب «هّنِإ ءاّينمز انيلإ برقألا تاونسلا ّصخي

 0 ا ا عر نم نا نب لا كاس لح

 ىلع ايذؤم ؛ةينمازتلاو ةرصاعملا ىوتسم ىلع حيطستلا ىلإ «نويزفلتلا
 .(12)ةربخلا نع (01161228321006[5-126) ةّيخيراتلا عزن ىلإ وحنلا اذه

 80(2و156013-1) خيراتلا دعب ام ةركف يف انيدل تنوكت اذكه

 مادختسا نلهغ نم مهلتست يتلا ةئّيبلا دصاقملا نع ًاضيأ رظنلا عطقب

 نأشب تاباطخلا المنل ءانلمأ اذهو ءاماهبإ لقأ زاكترا ةطفن ريبعتلا

 دعب ام تايرظنلا عّرشي ام نإ .نومضمب ثيدحلا دعب امو ثيدحلا

 يرذج «لوحت» ءارجإ اهمعز نأ وه شاقنلاب ةريدج اهلعجيو ةيثيدحلا
 تاتابثإلا تبستحا ام اذإ .ساسأ نود نم ودبي ال ةثادحلا ىلإ ةبسنلاب

 ال يتلا «تاتابثإلا هذه .يلاحلا دوجولل يخيرات دعب املا عباطلا لوح

 يف - ةسوسحم تاللص اهل امنإ ,بسحف ةيرظن تاغايص ىلإ عجرت
 نونفلا يف ٌّمث «ةيخيرأتلا ةسرامملا يف «ةمّمعملا ةمولعملا عمتجم

 دكؤي امك «ةيملعلا ةفرعملا ةيلوأ» ب زّيمتت ةثادحلا نأ ىلع انقفتا ام اذإ (12)
 يف ونايف وتسغوأ ولراك

 (0دج10 ثدنعانروأم ,٠1820 "آه د51 0ع] هممععأاأم 01 "ط0م0لعمصت1ة”**

 17:15 كمل مناأ, 1. 1 (1984), مم. 25-39

 ةياهن تايرظن يف «يلاتلاب كشلا ىلإ ثعبي ام «ونايف توفي ام) ديدحت نم ذب الف

 ةصاخ ةروصب رشتنت ةيلوألا هذه نأ (مولعلل ةيلوألا هذه ريهطت ىلإ دهج ىف «ةئادحلا

 ةقالع ليهستل ديازت يف تايلآ) ماعلا ىنعملاب سيلو ؛ايجولونكتلا ةيلّوأ اهنأ ىلع
 نادلب نيب قرفلاف .مالعإلا تايجولونكتل ددحملا ىنعملاب امنإ «(ةعيبطلاب ناسنإلا

 ةينقتلا سيل «ةيتامولعملا قارتخا ةجرد ىلإ ًادانتسا مويلا ددحتي ةفلختم نادلبو ةمدقتم

 .«ثيدح دعب امو «ثيدح) نيب قرفلا حجرألا ىلع نمكي انه .ماعلا ىنعملاب
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 اهنأ ىلع ةرخأتملا هن ةئادحلا رهظت - رشتنملا يعامتجإلا يعولا يفو
 هذه ىلإو .ةفلتخم ناسنإلل دوو ةناكفإ امير هيف نّلعُت يذلا ناكملا

 ةنوحشم ةيفسلف بهاذم ءانه هيرجن يذلا ليوأتلا يف «حّملت ةيناكمإلا

 انرظن ام اذإ ,ناودبي نيذللا ءرغدياهو هشتين يبهذمك اةيوبت) تاربنب

 ىنعمف .انتربخ ىلإ ةيعاجرإ رثكأو ةيويؤر لقأ «راظنملا اذهب امهيلإ
 يف نّيبتيس امك «لمتكيس يذلا - نيفّلؤملا نيذه ىلإ يرظنلا عاجرإلا
 :ةريخألا ليوأتلا تارّوطت ىلإ ىرخأ تاعاجرإب «باتكلا اذه ضرعم

 ةفسلف يف ةيعئارذلاو نايبلا ةدوع ىلإو ءبسحف ًاّيرهاظ ةسناجتملا ريغ

 فصو نم روبعلل اهنامدقي يتلا ةيناكمإلا يف نمكي - بيرقلا سمألا

 هنا: نام منذ ومنا وهو 4ةقيدحلا دعب اه ةلاحتلل يفرض لست يدقن
 ىلإ .03سمألا ةفاقث يف هثابعشتو نيرشعلا نرقلا علطم يفاقثلا دقنلا

 ضومغلا نم ليلقب .هشتين ملكت دقل .ةيباجيإ ةصرفو ةيناكمإ اهرابتعا
 ؛ةيباجيإو ةلاثف ةليتحم ضلعي نع ةيرطت نق هلك ذه نع. ءاعط

 (7٠ءحسباصلان28) زواجت ةركف يف هتاذ ءيشلا ىلإ رغدياه حملأو

 رظنأ) ةملكلل «ثيدحلا» ىنعملاب ادق ازواجت نوكي الأب ءاقيزيفاتيملا

 ركفلا ةدعاسم ءامهيلك يف «عيطتسي امو .(باتكلل يماتخلا لصفلا

 كاذب طبتريف «ةثيدحلا دعب ام ةلاحلا يف ةءانب ةقيرطب عضومتلا ىلع

 ىلإ جولولاف .(2نئاكلا َفعَض رخآ ناكم يف هتيمست تحرتقا يذلا

 ةدقنلا ةيرظنا ىف ذ .هبئاوج صضعب يف هلقأ يعل اذه نم عرف رهظي (13)

 .(1136ءم225) سامرباه هقاس يذلا لدجلا يف كلذ ىلع ديكات ةمثو «تزوتكدرفلا

 قاتعنا جمانرب ةداعتسا نع ًاعافدو ,ثيدحلا دعب ام موهفم دض «ةريخلا تاوئسلا يف
 يعانصلا عمتجملا يف ةديدجلا دوجولا فورظ هتناخ لب .4«لحني» مل يذلا ؛ةثادحلا

 .مدقتملا

 نأ1ةيصمأ ا/وناتصت0: طع لعنء»انع عالم 41//ءءدعم (آلاتاذ00: : رظنا (14)
 0ةعومومألا, 1979). ةصل 41 4: [!ذ كءاأ :هوععنام (آظلتتقسم: ءااضمصعأاا, 1981), 4
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 و هع ناسنإلا ا ىلإ ةدستلاب .ةدوجوملا ةيباجيإلا صرغلا

 لمحم ىلع تذخأ اذإ الإ انكمم سيل ةثيدحلا دعب ام دوجولا تالاح

 .هشتين هلبقو ءرغدياه هارجأ يذلا (17)«ايجولوطنألا مده» حئاتن ٌدجلا

 ريباعتب ءاّينوطالفأو ًاّيقيزيفاتيم ءىقبي ناسنإلا يف ريكفتلا نأ املاطو

 تابثلا .«سّسأتلا» بجاو دوجولا ىلعو ركفلا ىلع ضرفت ةتباث ىنب
 كلذو .(8102 0196016214©) رئاصاللا ةرئاد ىف (قالخألاب .قطنملاب)

 عيمج يف ةيوقلا ىنبلل ةلماك (111: عمن همع) ةرطسأ يف ساكعنالاب

 دعب ام ةبقح اًيباجيإ شيعي نأ ركفلا عاطتسمب نوكي نلف «ةربخلا لوقح
 نأ كلذ ينعي ال .ةثادحلا دعب ام يه يتلا كلت ةيقيقحلا اقيزيفاتيملا

 ةردقلا نكل ؛يناسنإلا نأشلا ءالعإل ليبس هنأ ىلع اهيف ءيش لك لبقن
 ام ةلاح انمامأ اهتعضو ىتلا تايناكمإلا نيب زييمتلاو رايتخالا ىلع
 ميمص يف اهطقتلي اهل ليلحت ةدعاق ىلع الإ نّوكتت ال «ةثادحلا دعب

 ميحج اهنأ ىلع اهيف ركفي الو تاناكمإ لقحك اهب فرتعي ءاهصئاصخ
 .بسحف يناسنإلا بلس

 ريغ ةقيقحلل رّوصت ىلع حاتفنالاب ءيش لك لبق رمألا قلعتي
 نم اقالطنا اهلوؤي ال .ةتباثلا باتكلا عيضاوم نحن وهو «ىقيزيفاتيم

 حرتقملا قفو) ًالثم ءاهلّؤؤي ام ردقب ءيعضولا ةّيملعلا ةفرعملا جذومن

 .نايبلا ملع جذومن نمو نفلا ةربخ نم اقالطنا «(ليوأتلاب صاخلا

 0. ا/وأغأ100 ة20 28 ث. 1072011[ ععوودت ءرمم كعطم]ء (طلتاهسم: ط ءاطمعلالا, 1983).

 213010 :نم سدأاسلا عطقملا يف رغدياه اهمدختسي يتلا ةرابعلا اهنإ (15)

 [1ء10ءعوعر», عووورع ظاورعدم, 20. 1(. ل1 2. (©طلمل] (1هزلصم: آلاعأب 1969),

 ريبعتلا عضخ ثيح «ةقحاللا لامعألا يف هب ماق بجاو ؛ركفلا بجاو ىلإ اهب ًاريشم
 .ةقيمع تاالوحتل «مده»
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 يناعملا نم ةعومجمبو ءأّدج ةماع تارابعب .حجرألا ىلع لوقلا اننكمي
 يأ) ةثيدحلا دعب ام ةقيقحلا ةربخ نأ ءبسحف ىلّوأ لكشب انه ففشكت

 نأش الو ؛ةّيتايبو ةّيلامج ةربخ يه امنإ (ًايرغدياه :ةيقيزيفاتيملا دعب ام
 ىف ةقيقحلا ةربخ لازتخاب «ةقحاللا تاحفصلا ىف ىرنس امك ءاذهل

 ةقيقحلا ةلص ىلإ فّرعتلا وحن عفدي امنإ ««ةيتاذ» رعاشمو تالاعفنا
 ىلإ حيملتلا نكل .«هتيرهوج»و يخيراتلا لاقتنالا ةنودم «راكذتلاب

 يذلا كاذ :رخآ ىنعم «نمازتلاب ءلمحي ةقيقحلا ةربخل يلامجلا عباطلا

 سحلا» فّرعت يف ةقيقحلا ثودح ةيلازتخاال ىلإ هابتنالا يعرتسي
 لامجلل رمداغ تاليلحت نيبت امك) ًاضيأ هيف يذلا ؛هتيوقتو «كرتشملا

 يريرقت دعببو ةفاثكب فارتعالا بجوتي '9(هيلإ عجرن يذلا (8102«1)

 ىلإ لاقتنالا نكل .بسحف ةيميمح تسيل ةقيقحلل ةلمتحم ةربخ لك يف
 ًاريبك ناك امهم :«كرتشملا ٌسحلا» ىلإ روبع دّرجم سيل يقيقحلا ةرئاد
 ةيلامجلا ةربخلاب فارتعالا نأ امك هل حنمُي يذلا "ي رهوجلا» ىنعملا
 دّرجم نم ربكأ ءيشب قلعتت اهنأ لوبقلا ينعي ةقيقحلا ةربخل اجذومن

 اهنم الإ قلطني نأ عيطتسي ام ال ةفيثك ىنعم «تاريثخ» ب «كرتشم ٌسح
 0-لا

 4 لأ ريغ نم ًاقّتعتو ًاضرع .ىرتس امك ؛ميضاوملا اد عيبح

 يفسلفلا باطخلا نم ًايديلقت ًاءزج اهنوك نع ًالضف ءامبر يه :اهلح

 .(ةيلالدتسالا هدعاوقل ةنيمأ ىقبت نأ ةقحاللا تاحفصلا ديرت يذلا)

 ًاعوضوم اهفصوب سيل ««ةفيعض» نإو «ةقيقحلل ةربخ شيع يف ةقيرط
 .ةياردو ٌورتب امهيف كّرحتن ةيفلخو قفأك امنإ «هلقننو هيلع ذوحتسن

 .ثلاثلا ءزجلا يف نماثلا لصفلا ًاقحال رظنا (16)
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 اردق ةّيمدعلا :لوألا مسقلا





 لوألا لصفلا

 ةيمدعلا ظيرقت

 ةلأسم «لقألا ىلع ةّيساسأ ةروصب «ةيمدعلا ةلأسم يل ودبت ال
 يذلا طبرلا ىنعم يف (0656110141101) ةيخيرات ةلأسم نوكت دق ؛ةّيخي

 ةيمدعلا .(065ءط1ء1) ردقلاو (065ءاطنءاتثع) خيراتلا نيب رغدياه 00

 بجوتيو نكمي امنإ ءاهنع باسح ءارجإ نكمي الو «لعفلاب ةمئاق
 تارايخ يأ ىلإو ءانينعت اذاب ءنآلا يه ذح يأ دنع مهف ىلإ يعسلا

 يف انعضومت :ينعي ام) ةّيمدعلا ةاجت انفقوم نأ ّنظأ .انوعدت فقاومو

 ًابلاغ رهظت ةروص ىلإ ءوجللا لالخ نم هديدحت نكمي (ةّيمدعلا راسم
 وه مهنا يمدعلاف .اَّكَتملا يمدعلا» ةروص يهو الأ ؛هشتين صوصن يف

 انل ثدحي ام اذهو .(ةديحولا) هتصرف لثمت ةّيمدعلا نأ مهف يذلا كاذ

 نأ ىلع نيرداق حيصن نأب ءنوكن نأب أدبن :ةّيمدعلا ّصخ ام يف مويلا

 .نيمُمَتَم نييمدع «.نوكن

 لهتسم يف هشتين اهدروأ يتلا ةظحالملا يف هينعت ام انه ينعت ةّيمدعلا

 اهيف جرح دتي يتلا ةلاحلا :ةميدقلا (717111 ج7 116 ةوقلا ةدارإ ةعبط

 عم ءاضيأ قباطتت ىنعملا اذه يف ةّيمدعلا نكل . وحن طسولا نم ناسنإلا

 «ءيشث ىقبي ال١ «ةياهنلا يف ءهيف يذلا راسملا :رغدياه اهددح يتلا كلت

 .نئاكلل ناسنإلا ناسين ىلع يرغدياهلا ذيدحتلا رصتقي الو .نئاكلا نم
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 ءاهعادخنا وأ اهعادخ وأ ةفرعملا ناهيت ٍةلأسم ىوس تسيل ةّيمدعلا نأك

 .ةرضاحلاو ةنهارلا نئاكلا ةناتم راهظإ ىلإ لباقملا يف عفدي يذلا رمألا

 .لحمضملاو لحنملا ريغ انإ «ئسنملا» نئاكلا

 ناسنإلا ناصخي يرغدياهملا ديدحتلا الو يوشتينلا ديدحتلا الف

 عيطتسي ال :سكعلا ىلع لب .يعامتجا وأ سفن ىوتسم ىلع هدحو
 قبي ل نئاكلا نم» هنأل الإ > لا وحن طسولا نم جرحدتي نأ ناسنإلا
 يف ةالاغملا نود نم ؛هسفن نئاكلاب ءىيش لك لبق طبترت ةيمدعلاف . ١ءيش

 نم ؛كأ ريغ ءّصخت ال ةّيمدعلا َّنأ ينعن اننأك رمألا اذه ىلع ديدشتلا
 .ناسنإلا درج

 نيماضم ٌصخ ام يف رغدياه ةحورطأ عم هشتين ةحورطأ قفاوتتو
 حرطلا تاذ قراوفلا نع رظنلا عطقب و قرطَو ًاضيأ ةيمدعلا

 وأ «هللا تومب هلك ةّيمدعلا راسم صخلتي ءهشتين ىلإ ةبسنلاب :يرظنلا
 مدعني «رغدياه ىلإ ةيضلابو .«اهتميق نم العلا ميقلا غارفإب» ًاضيأ

 زّيمتملا فيصوتلا اذه مّظُن دقو .ةميق ىلإ لماكلاب لّوحتي ِهَّنِإ ذإ نئاكلا
 نإو ؛ممَلا ّيمدعلا ءهشنين ًاضيأ لمشت ةقب ؛ .رغدياه دي ىلع «ةيمدعلل

 نأ نيح يف ءىخوتمو ًالمتحم ةّيمدعلا نم دعبأ كانه نأ رغدياهل ودبي ناك

 .ىنمتنو عقوتن نأ بّجوتي ام لك ءهشتين ىلإ ةبسنلاب ءوه ةّيمدعلا مامتإ
 يف جردني «ةيرغدياه اهنم ةيوشتين رثكأ رظن ةهجو نم .هسفن رغدياه
 يقيزيفاتيمقوفلا ركفلا كاذ ًاديدحت ودبت ةّيمدعلاو ؛ةّيمدعلا مامتإ خيرات
 ىنعم «اديدحت ءوه هلك اذه نكل .هنع ثحبي يذلا (1115310261385160)

 ...ةديحولا انتصرف ةمّمدلا ةّيمدعلا لكشت اهبجومب يتلا ةحورطألا
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 2 ؛اهتميق نم ايلعلا ا غارفإو هللا توم «لّوألا دنع ؟يرغدياملا

 ٌرصي املاط قباطتلا اذه نابت اهض وتو :ةدبق يف نئاكلا لازتخا «ناثلا

 تحت «رغدياه ىلإ ةبسنلاب «َنئاكلا ٌعضي ةميق يف نئاكلا لازتخا نأ ىلع
 يفاكلا ببسلا ًاذئف وه الثم ءايرقت 9 ميقلاب «فرتعتا) يتلا تاذلا 0

 يذدؤ وي ال :(طرةسعامأاتن3 16062036 153410215) ببسلا غوسي 0

 5- .(ةيتراكيدلا تاذلا هب فرتعت ام ردقب الإ ةددحملا هتفيظو ٌببسلا

 عضخب نئاكلا نأ غوسملا ريغ معزلا ءيرغدياحلا ىنعملاب ايلات ةّيمدعلا
 .ةسّسؤمو ةلقتسمو ةّيئاقلت ةقيرطب موقي نأ لدب تاذلا ةطلسل

 ةّيمدعلا ديدحتل ريخألا ىنعملا .حجرألا ىلع ءاذه سيلأ .ءنكلو
 رغدياه نأ رابتعاب يهتني دق «تارابعلا هذهب لزع ام اذإ ءيذلا يرغدياحلا
 (0[[0886-0[5088616) ءىيشلا - تاذلا ة ةقالع بلق ةطاسب لكب ديري

 يف رغدياه (1860001 .800500) ونرودأ رن اذكه) ءيشلا ةحلصمل

 .(1)(ةّيبلسلا ةيلدجلا

 هبراقت ىرنو «مئالم لكشب ةيمدعلل يرغدياهلا ديدحتلا مهفن يك
 لزتخت يتلا ««ةميق» ةظفللا ىلإ دنسُت نأ نم انل دب ال ءهشتين ديدحت عم
 ةّيمدعلا نوكت اذكهو .لدابتلا ةميقب صاخلا قيقدلا ىنعملا ءاهيف نئاكلا
 .لدابتلا ةميق يف نئاكلل ًالازتخا

 ايلعلا ميقلا غارفإ عمو ( هللا توما عم ديدحتلا اذه قباطتي فيك

 15. 8 ةلمسم, 21هأءاننعو ءعماطع, 120. 1غ 01 ء. 12هم0م1© :رظنا (1)
 (10هءامم: ظاضصهتلمتو 1970)ر

 .(طا 50 عمم 020108160)
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 ةبسنلاب ءرمألا نأ ىلإ انهبتنا اذإ قباطتلا اذه نيتي ؟هشتين دنع اهتميق نم
 لب .(1946 همدن؟() ميقلا. ءافتخا دّرجم ىلع رصتقي ال ءاضيأ هشتين.ىلإ
 ايتماب ايلعلا ةميقلا يف ًامامت ةّرَصتخملا ءايلعلا ميقلا ءافتخا ىلع رّكرتي
 ىأر امك - هانعم نم ةميقلا موهفم دير ع ادع هلك اذه نكل . هللا

 ةميقلا ساهتلا بيغي ثيح «كانه :ةقراخلا هتّوق يف هرّرحي - رغدياه ًادّيج
 طسبنت نأ ميقلا عيطتست «ةعدارلاو «ةعطاقلا»و ةيئاهنلا «هللا - ايلعلا

 رّيغتلاو لذدبتلا ةّيلباق ىلع يوطنت ةعيبط يهو «ةّيقيقحلا اهتعيبط يف
 دود ربع روض .ةلءاسملاو

 ةفرعمب# هنأ ىلع ّصنت ةفاقثلا يف ةّيرظن ٌّدعأ هشتين نأ نيسنن ال
 ةّيرظنلا هذه قفو «ةفاقثلا نأ يأ :2«ٌةهافت لصألا دادزي ءلصألا
 يماستلاو فئثكتلاو لقنتلا نيناوق اهمكحت) تالّوحتلا ىلع اهلك يوطنت
 انعبت اذإو .لماكلاب قطنملا لحم نايبلا ملع لحي ءاندرأ اذإو ؛(ًامومع

 يوشتينلا ىنعملاب «ةيمدعلا نإ لوقن «ميقلاب ةيمدعلا طبري يذلا طخلا
 ةّيمدعلاف .لدابتلا ةميق يف مادختسالا ةميقل كالهتسا يه ءيرغدياملا -
 دق نئاكلا نوكي نأ لب ؛تاذلا ةطلس تحت نئاكلا نوكي نأ تسيل
 ةعساشلا تالؤحتلا يف «ةميقلا (115--015656) لوادت يف لماكلاب لّلحت
 .ةلماشلا ةلداعملل

 ىلع نيرشعلا نرقلا ةفاقث ٌتباجأ اذامب :ًاضيأ لقنلف «تَلباق اذا
 ةلثمألا ضعب يل ودبت ءيفسلفلا ىوتسملا ىلع ؟اذه ةّيمدعلا لولح
 ابر) ةّيرظنلا امتاعزن فالتخا ىلع «ةيسكراملا تملح دقل :ةيراعش

 "ري رممرعو (1881),* جك هءاوسم 44: 10 وز ؟عله معالم غ2. 1( 01 1. 84ةكتصت, (2)

 ا: 1. 8ل1عاجو ءطعر 0مءنع, «0. (11-00110همخاسقتا (8/ان]ةنم: ةلعامطت, 1964), ل0

 ار م20
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 ىلع ءاهتيرايعمو مادختسالا ةميق ةداعتساب «(ريسوتلأ ةّيسكرام ءانثتساب

 .يرظنلا ىوتسملا لبق يمايشلا - يلمعلا ىوتسملا

 نم لمعلا هيف رّرحتي يذلا كاذ هنأ ىلع ٌروَص را ل

 .ةدسافلا عاضبتسالا ةرئاد نم تلفت ام اذإ هَّجَتنُم نأل ةيبالتسالا هتامس
 ةلازإ ىعست ام ردقب نكلو) جلا عم ةيساسأ ةيفارتعا ةقالع ىلع ظفاحي

 متحتي «(ينفلا»و يفرحلا جاتنالا ةَلَكْمَأ نم صلختلا ىلإ ىلإ هذه بالتسالا

 5 يدؤت يتلا «ةدقعملا ةيسايسلا تاطاسولا ريباعتب دّدحتت نأ اهيلع
 .(يروطسألا اهعباط نع رمألا ةياهن يف ةفشاك «ةيلاكشإ اهلعج

 شاقنلا نأ ودبي ءأيلات يلومشلاو «يلدجلا ةّيسكراملا روظنم جراخو
 ةلباقملا «حورلا مولع» نأش يف ءنيرشعلا نرقلا ةفسلف عبط يذلا «ريبكلا

 دوست ةقطنم نع عفادم فقوم نع اضيأ وه فشكي ؛«ةعيبطلا مولعلا
 ةميقل يّمكلا قطنملا نم ءلاح يأ يف .صّلمتت وأ ءمادختسالا ةميق اهيف
 ةيدرفلا اهنم تلفتت يتلا .ةعيبطلا مولع اديدحتم مكحي يمك قطنم - لدابتلا

 ّيزكرملا عقوملا نكل) .ةّيفاقثلا - ةّيخيراتلا ثادحألاب ةصاخلا ةّيعونلا

 «ةغللاب اهطابترا يف .حورلا مولع ىلإ ةبسنلاب ءليوأتلا ةلأسم هتلتحا يذلا
 اذكه- رصاعملا ليوأتلاب ةصاخلا ةّيمدعلا جراخملا مامأ ًاقيرط تحتف دق

 ةكدلسلا يفوت نأ اذدامس ىهلاث اها ينعي ام ؛-لقألا ىلع «يل ودبت

 رغدياه ركف تاروطت لالخ نم «(ةديحولا) رصاعملا ركفلا ة ةصرف اهتاذ

 ةميق هاجتاب «لدابتلا ةميق نم دعبأ ساهذلا ىلإ ةجاحلاف .(اديدحت ةّيليوأتلا
 يف ًاضيأ ةبلاغ ةجاح ىقبت «ةضياقملا قطنم نم تلفتت يتلا مادختسالا

 ةّيدوجولا يفو (انه انمهت يتلا رظنلا ةهجو نم هلقأ) ايجولونيمونيفلا
 .اضيأ (1©5: 20 2ءز/) نمؤلاو نئاكلا يف مث نمو ىلوألا
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 ةّيسنألا ةّيسكراملا امك «للوألا ةّيدوجولاو ايجولونيمونيفلا لثمت
 ةفاقثلا نم ًاعساو ًاعاطق دٌحوي ٍطخل ٍتايلجت ««حورلا مولع» ريظنتو
 (2و- «ةلاصألا علو» ب رّيمتم هنأ ىلع هديدحت عيطتسن نحنو - ةيبوروألا

 .ةيمدعلا مامتإ ة ةمواقمب «ةيوشتين ريباعتب .يأ ؟(طم5 لعأل ' دهتتاعمأ12118)

 .هتاّيلجت نم ديدعلا يف ءنآلا ىلإ رهظ ٌديلقت ءارخؤم طخلا اذبم قحتلا دقو

 ةّينيفلا ةفاقثلا نمو نياتشنغتيف نم ًاقالطنا روطت يذلا ديلقتلا هنإ اليدب

 ةيليلحتلا ةفسلفلا ىلإ ل وصو «(1152ع12005) ةلاقملا مايأ (؟71عطصع5ع)

 .ينياتشنغتيفلا «ّفوصلا» زربي ام ردقب ءأضيأ انه .ةينوسكسولغنألا
 اهنع عافدلاو مادختسالا ةميقل ةّيلاثم ةقطنم لزع ىلإ يعسلا مامأ اندجت

 .ةميقلا يف نئاكلا للحت هيف بلغي ال ناكم نع عافدلا يأ -

 ًانزو ذختا فاشتكا وهو «ىنياتشنغتيفلا «يفوصلا» فاشتكا نكل

 لوح لدجلا) ةيلاطيإلا ةفاقثلا ىلإ ةبسنلاب «ةفلتخم ناعمب ءاساح ًايفاقث
 يخيراتلا عباطلا كاردإ) ةينوسكسولغنألا كلت ىلإو (لقعلا ةمزأ

 .ةّيمدعلا ماَتِإ رظن ةهجو نم «عقاولا يف لكش دق «(قطنملل يلاتحالاو
 نياتشنغتيف نأ راهظإل ًافرصنم ٌلاغشنالا ناك (نيب .يفلخلا عافدلا ةكرعم
 كلذ نأ ًانظ .ةسسؤم ريغ نإو ةّيساسأ ««تمص) ةقطنم ًاضيأ وه ددحي

 عقاولا يف ثدحي ناك ام ءهشتين عم ةفلتخم قرطبو ءرغدياه عم ةبارق نّيِبي
 ينوكلا ثدحلا يف «هتاذ نئاكلا ءاطعإ يف ءيفسلفلا يعولا يف ؟نيأ)

 تلصو ةّيمدعلا نأ وه 27(يرغدياحلا (51611-06) ضورفملا عانطصالل

 وه اذهو .ةميق يف نئاكلا ةكلهتسم ءاهاصقأ تغلبو ءاهمامتإ ةلحرم ىلإ

 0أةمملأ ,٠/1200 12 :رظنا يرغدياهلا 5-06:ءا1 لل ليوأتلا اذه لوح (3)
 قادوا كعاأو 372 ءدعو (اماتاقمم: 0هعددصتأ, 1979), هقجتتما ؛ 6
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 يعي نأ «ةرورضو «ةّيناكمإ ءفاطملا ةياهن يف هركفلا حنمي يذلا ثدحلا

 .(ةديحولا) انتصرف يه ةّيمدعلا نأ

 ةفاقث نأ ودبي - ًاغلابُم ودبي دق ميمعتبو - ةّيمدعلا رظن ةهجو نم
 ذاوحتسالا ةداعإ عيراشم عيمج كالهتسا تدهش دق نيرشعلا نرقلا
 .ءبسحف ةّيرظنلا ٌرومأ لخدت ال راسملا اذه يفف . . (18132مم20211221026)

 لحخدت اهنإ ؛ةيديورفلل ةّيناكاللا تاريوطتلا الشم ٠ ءاهتعبض نم جردتت يتلا

 ةيسكراملاب ةصاخلا ةّيسايسلا ٌنوؤشلا .يماسأ لكشب اهبر ءًاضيأ هيف
 - ذاوحتسالا ةداعإ ىلإ علطتلا امأ .ةيعقاولا ةيكارتشالابو تاروثلابو

0 

 نم ةسكرالا .يرظنلا ىوتسملا ىلع هلقأ «برقي يذلا) اخيوعط رثكألا

 نم تلفتم قفأ يف دوجولا («سيسأت ةداعإب) لثمتملا ايس اونيموتيفلا

 سيل .كالهتسال عضخ دقف - مادختسالا ةميق ىلع زّكرتمو لدابتلا ةميق

 هدعب نم ًائيش هنع عزنت ال يتلا «ةّيلمعلا تاقافخالاو مازهنالا ريباعتب
 .يرايعملاو ىلاثملا

 ًارايعم هتفصب هانعم ذاوحتسالا ةداعإ ىلإ عّلطتلا َدَقَف ؛عقاولا يف
 .هشتين هلإك جم ريغ .فاطملا ةياهن يف ءتاب عّلطتلا اذه نأ نّيبت دقو ؛ًاًيلاثم

 ةفرعملا ةجاح يفتنت ام ردقب ءفورعم وه (ى «هشتين دنع هللا تومي
 هنأ داقتعالل ناسنإلا ةجاح ىفتنت ام ردقبو «ةريخألا للعلا ىلإ لوصولل
 رمألا مساي هناك نس هلأ تومي هللا ناك نإو .خلإ ...ةدلاخ سفن

 دقفي هعمف ءاهنوناق هنأ ىلع انل مدقت املاطل يذلاو ةيقيقحلاب صاخلا هنيع

 تحضأ دوجولا فورظ ْنأل «ةياهنلا يف ءاذهو - هانعم ةقيقحلا رمأ ًاضيأ
 اذه يف ءانه .ةقفشلل ةراثإ لقأ .:ةصاخ ةروصبو «يلاتلابو ؛ًافنع لقأ
 .ةمّمتملا ةّيمدعلا روذج نمكت «ةريخألا ميقلا ةيودج مدع ىلع زيكرتلا
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 وأ ًادييشت ايلعلا ميقلا ةيفصت لكشت ال ءمّمتملا ّيمدعلا ىلإ ةبسنلاب
 .ذاوحتسا ةداعإ .تسيل يهف ؟يوق ىنعمب (ةميقلا» عضول دييشت ةداعإ

 ىنعملاب اضيأ) (220م110) صاخ لك ًاديدحت وه ىودج الب تاب ام نأل

 بتكي («(1727018) ةياكح يقيقحلا ماعلا ىسمأ دقل» .(ةملكلل يلالدلا
 انإ .«موعزملا» يقيقحلا ملاعلاب رمألا قّلعتي ال .(0ةهآلا لوفأ يف هشتين

 فيضي هشتين ناك نإو .(1004 00014) ةطاسب لكب يقيقحلا ملاعلاب
 ةقيقح نم ام نأل هيلع تناك ام ءوحنلا اذه ىلع ءدعت مل ةياكحلا نأ ًاضيأ

 هنإ .لماكلاب هانعم دقفي ال ةياكحلا موهفم نإف ءآمهوو ًاروهظ اهفشكت
 يتلا ةمزللا ةوقلا ءاهنم فلأتت يتلا رهاظملا حنمن نأ نم عقاولا يف انعنمي
 .يقيزيفاتيملا (082105 08) نئاكلا ةنونيك ىلإ يمتنت تناك

 يف) ةرصاعملا ةّيمدعلا يف ءودبي ام ىلع ءالعف ةدوجوم ةفزاجم هذه
 تاحفص ضعب يف ًالثم رّكفأ :(هلّمكيو هشتين ىلإ عجري يذلا ركفلا
 ليثامتلا «ديجمت» لوح (611165 2ء1ءان26) زول ود ليجل راركتلاو قرفلا

 كانه ةجودزملا هقامعأو ةديدعلا هشتين صن خاخفأ نيب .60تاساكعنالاو

 حنت ىتح «يقيقحلا ملاعلل ةياكحلا عباطب فارتعالا ٌمتي نإ ام :اذه ًاضيأ
 ةربخلاف .(«دجملا») ةميدقلا ةيقيزيفاتيملا يقيقحلا ملاعلا ةمارك ةياكحلا
 ؛نئاكلا ةنونيكو ءدجم «ءالتما ةربخ تسيل «مّمتملا ّيمدعلل حتفنت يتلا

 .ةرّرحتم ةقيرطب «ةدنتسمو ةموعزملا ةريخألا ميقلا نم ةتلفتم ةربخ امنإ

 " نووتانكءماو كءوات كمان,“ ج20. 16. 01 1. :باتك ىف لصف ناونع هنإ (4)
 3لدمأما, 12: !ل1ءاموعطع, 0معءرعء (8كتئ1]قص0: ىثلعامطت, 1970), 701. 71, ؛هدنم [11!.

 011165 12ءاءاد2ء, :ةصاخ ةروصب رظنا زولود دنع موهفملا اذه ىلإ ةيسنلاب (5)
 12117 عراعو © أمعااعأهراع, ان20. 11. ل1. 0 011 (8ها]هعمد: 11 8كدأت لضم, 1971.
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 رّرحتف ؛ةسيسخو ةّينود يقيزيفاتيملا ديلقتلا اهدع املاطل يتلا ميقلا ىلإ

 .ةيقيقحلا اهتمارك ىلإ وحنلا اذه ىلع داعّتو

 غيرفت ىلع لعفلا ةدر يتأت ال - ناكم لك يف ةلثمألاو - اذكه

 ميقب -- ةيقيزيفاتيملا .ةيجشملا - ةبلاطملاب الإ هللا توم ىلعو ءايلعلا ميقلا
 ةّيِبعَّشلا تافاقثلا ,ةّيشماهلا تافاقثلا ميق :ًالثم) «ٌةّيقيقح رثكأ» ىرخأ
 .(خلإ ...ةّينفلاو ةّيبدألا نيناوقلا ريمدت ؛ةبلاغلا تافاقثلا ميقل ةلباقملا

 .هشتين تاحلطصم يف ««ةياكح» ةظفل لثم .ةيمدعلا ةظفل ظفاحت

 (2[ه ةلعفنملا ريغ يلاتلابو «ةمّمَتملا ةّيمدعلاب ًاضيأ رمألا قّلعتي امدنع
 :ةماعلا ةغّللا ف اهب مسّتت يتلا حمالملا ضعب ىلع .ةيساكترالا وأ م355190)

 تسيل ٍةريخ ناكم عقاولا يف وه ةياكح ةقيقحلا هيف تحبصأ يذلا ملاعلا

 رثكأ تسيل ةريخلا هذه .اقيزيفاتيملا اهتحتف ىتلا كلت نم «ةلاصأ رثكأ»

 .هللا توم عم اهتاذ يه تَلَقأ - ذاوحتسالا ةداعإ - ةلاصألا نأل ةلاصأ

 ءوض يف اهانأرق اك ءانعمتجم يف لدابتلا ةميق ميمعت ٌهّصق يه هذه
 اهنأ سكرام لراكل تدب يتلا ةصقلا كلت :ةّيمدعلا مامتإو رغدياهو هشتين

 سيئدتبو («مّمعملا ءاغبلاب» ةصاخلا ةيقالخألا ريباعتلاب اّلِإ دّدحتت دعت مل
 دقن ًالثم «ةديدج ةّرم سيندتلا اذه ةمواقم فصو نكمي الأ .يناسنإلا

 ىلع .ءلصألا ةيتروفكنرفلا (ةيلومشلا ةفاقث دصقن الو) عومجلا ةفاقث

 ريباعتب ءاهنأ ىلعو ؛نئاكلا ةنونيك ىلإ «هللا ىلإ ءذاوحتسالا ىلإ نينح اهنأ
 ٌيزمرلا ةّيكرح دناعي يذلا يلايخلا انألا ىلإ نينح «ىبسفنلا ليلحتلا
 ؟هتيلدتو هنمأ لالتخاو ةصاخلا

 عاضبتسالا نم «ريخألا - يلإمسأرلا عمتجملا يف دوجولا تامس نإ
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 ف «قحاللا «ايجولويديألا دقن» دافنتسا ىلإ «يمنص ليثمت» يف عّمجملا

 يذلا يف لماكلاب لخدت ثادحأ اهّلك - يزمرلل يناكاللا «فاشتكالا»
 ةصاخلا ةيويؤرلا تاظحللا لثمت ال - ضورفملا عانطصالا رغدياه هيّمسي

 «ةنسنألا عزنب ءبسحو (81ءعمقءطعأ(50ةمد77ع7028) ةيرشبلا ل وفأب

 .ةلمتحم ةديدج ةيناسنإ ةربخ ىلإ ريشت تاءادنو تاضيرحت يه انإ

 «نئاكلا ىلإ نينحلا ٌفوسليف نيريثكل ادب يذلا ءرغدياه ام

 نأ بتك دقف ء«ةيقيزيفاتيملا (66507:ععهط616) هتابث صئاصخ يف

 - لماشلا هزازفتساو ينقتلا ملاعلا ضرف ينأ - ضورفملا عانطصالا

 يذلا نئاكلا ثدحل ,(81(72عاعهنو) ثدحلل لوأ ضيمو» ًاضيأ وه

 الإ - ائيش هفصوب ءيشلل يتاذ حنم ّيأ - ذاوحتسا يأ ققحتي ال هيف

 ةيرئاد ةكرح يف «(0502112210026-1125) رباع ذاوحتسا وه ثيح نم

 ذاوحتسالا .يقيزيفاتيم عباط لك نئاكلاو ناسنالا اهيف دقفي ةخؤدم

 نئاكلا للحت ءرمألا ةياهن يف ءوه نئاكلا ثدح ققحتي هيف يذلا رباعلا

 ًالقن هفصوب ديلقتلا يف «ةغللا يف ءآلَوأ هلّلحت يأ :لدابتلا ةميق يف
 .امل ةليوأتو تاالسرملل

 زواجت ىلإ ءنيرشعلا نرقلا يف ءرارمتساب يعسلا روطت دقل
 هاجتاب ءاهتيشغتو ةلعافلا ةيتاذلا بارتغا هنأ ىلع ددحملا بالتسالا

 ةميق يف ءيبش لك ٌلازتخا ماعلا بارتغالا نكل .ذاوحتسالا ةداعإ
 ةداعتسا ىلإ يعسلاو .ةياكح حبصأ يذلا ملاعلا وه اهنإ «لدابتلا

 ىعس ؛ةيساكترا ةّيمدع أئاد وه لّلحتلا اذه هجو يف «صاخلا»

 11. 11ع10ععوعك 12ءردا1131 هد ا21//ءمعدع (ادا]1ممعطت ![1عواكع,  :رظنا (6)
 1957), م. 7,
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 مسترت يتلا تاذلل ةدايس ديطوتب (088ععا60) ءيلا ةرطيس بلقل

 ميا ةصاخلا اهنيع ةمزلملا ةوقلا تاهسب اًساكترا كلذ عم

 لكشب ء(3ءةم-2ة1 5ة2056) رتراس هفصو يذلا راسملا نإ

 ةسكاعملا ةيدصقلا يف طوقس هنأ ىلع .77يلدجلا لقعلا دقن يف يجذومن

 نم نيطمنلا نيذه َرَدَق ءاهيف سبل ال ةقيرطب ْنّيِبِي ,دماحلا - لمعلا يفو

 [يرقت هنينفن' ىتعملاب ءانعضرف اينأ ةّيمدعلا ةيظَت ءانه .ةاوحتكمالا ةذاعإ

 يف «هانبتي. يذلا يقايتسالا ٌرارقلاو توملل َنئاكلا نأ تنيك ناي يذلا

 تايناكمإلا عيمج لعج ىلع ةرداقلا ةيناكمإلا نالكشي نمزلاو نئاكلا

 ةيمازلإل ًاقيلعت يلاتلاب نالكشيو - ةنكمم ّدوجولا نّوكت يتلا ىرخألا
 ايعقاو هفصوب ىطعُي ام لك نكمملا ىوتسم ىلع عضت يتلا كلاعلا

 .ًايقيقحو [ساحو ًاّيرورضو

 ىلإ يقيقحلا ماعلا ُلّوَحَت يأ «لدابتلا ةميق يف نئاكلا ُكالهتساو
 .ةمزلملا «عقاولا» ةوق ِنْهَو لع يوطني نإ دإ اضيأ ةيمدع وه «ةياكح

 نإ «ًأئاد داتعملاك - ىطعَي ءيش لك ٠ «ةمّمعملا لدابتلا ةميق ةميق ملاع يفف

 «مالعإلا لئاسو كلذب موقت) يورو آّصق - ًءالجو احوضو رثكأ ةقي

 (012100-122ع) لقن عم لّقعم وحن ىلع كباشتت يتلا ,يساسأ لكشب

 :ىرخألا تافاقثلا نمو ىضاملا نم انيلإ ةغللا اهلمحت ىتلا تالسرُملا

 ىرحألاب اهنإ بسحق ًاّيجولويديإ اليلضت يلاتلاب تسيل مالعإلا لئاسو
 .(هنيع لاقتنالا اذهل خودم فارحنا

 ل.-ط دونم, (نتننعم ازءااو 1غ هونمدع ط1ه] لا ءمر, 20.16. 031.2. :رظنا (7)
 (ندمنكم, 2 ممال1. ([8كرانمسم: 11 538ق131601عر 1963).
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 ةميق ملاع ّنكل ؛يعامتجا لايخم نع ءصوصخلا اذه يف .ىكحي
 ؛طقف يناكاللا موهفملا يف لايخملا ىنعم «ةرورضلابو .هل سيل لدابتلا
 ةّصاخلا يزمرلا ةّيكرح ذاختا عيطتسي اهنإ ءبسحف ةّبلتسم ةبالص سيل
 .(يعامتجا وأ يدرف .رارقب ًاعبط قّلعتي كلذو)

 فو .ةسكاعملا ةّيدصقلا يف ؛هعاونأ فالتخا ىلع ءطوقسلا نإ
 يف زيت يتلا رمتسملا بالتسالا ٌرصانع نإ وأ .خلإ ...دماحلا - لمعلا

 .ةّيرحلا ىلع ًايجولونكت رداقلا انعمتجم ءيزوكراملا اا

 يزمرلا تايناكمؤل .ةيلايخ ريباعتب ءٌرمتسم حسن هنأ ىلع ُهَّلك لّوؤي دق

 «نهوا»و ةيويندلاو ةينقتلا لبق نم فرصتلا تحن ةعوضوملا «ةديدجلا
 .رصاعملا ثيدحلا عمتجملا زيمي يذلا عقاولا

 عانطصالا ةينب لالخ نم ضموي يذلا «نئاكلا ثدح ّلكشي
 ىطعي اهيف يتلا ءنئاكلا «"نهو» ةبقح نع نالعإلا ةّيرغدياطا ضورفملا

 .(1:25م20121821006) رباع ذاوحتسا هنأ ىلع ةحا رص (ذاوحتسالا»

 ىنعمب ًالّْوأ :نئينعمب ةصرف ةّيمدعلا نوكت ءهذه رظنلا ةهجو نمف
 - ثيدحلا دوجولا (81235518821006) دشحت سيل :ئسايس «يريثأت

 ًازاربإ ةرورضلاب - خلإ .. هلامعمار فرات اك بالملل ياسا
 (ةيققحتال» ريست ال دق .لكلا ميظنتلا عمتجم م ماجتاب .عارتنالل «باللتسالل

 ميق) دييشت وحن .لايخملا ةيلبقت هاما ملاعلا (10ع2ع2112232102ع)

 .يزمرلا ةيكرح وحن هجوتي دق انإ .ةديدج «ايلع

 ةقيرطلاب - ةظفلل ال يناثلا ىنعملا وهو - ًاضيأ ةصرفلا هذه قّلعتت
 ةيدصقلا يف طوقسلاو .ًايعامجو ًاّيدرف .ةصرفلا شيع اهيف فرعن يتلا

 ةداعإ ريباعتب «ةّيققحتاللا» شيع ىلإ مكادلا ليملاب لّصتم ةسكاعملا
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 ةداعإ يف ءرتراس ديري امك ءاعبط نمكي ناسنإلا قاتعناف .ذاوحتسالا
 . اليت هنوعتصي نيذلا كتلوأ لّبق نم خيراتلا ىنعم ىلع ذاوحتسالا

 خيراتلا ىنعم نأ رتراس بتكي :(ٌلالحنا» هذه ذاوحتسالا ةّيلمع نكل

 مهف يغبني .(©ًاعم هنونبي نيذلا نيسوسحملا سانلا يف «لحني» نأ بجي
 عيطتسن ال .رتراس دصقي امم ريثكب رثكأ يفرحلا ىنعملاب لالحنالا اذه

 يذ ىنعمب عتمتي الأب انلبق اذإ الإ خيراتلا ىنعم ىلع ًادّدجم ذاوحتسالا

 .يتوهالو يقيزيفاتيم مسحو لقث

 نأ ؛ًاضيأ ىنعملا اذه يساسأ لكشب ةمّمَتملا هشتين ةّيمدع ْذخّتت
 .فارصنالل ءادن وه ةرخأتملا - ةثادحلا ملاع نم انملكي يذلا ءادنلا
 قئاف لكشبو ءَدَّدُح امللط يذلا ءرغدياه دنع ًاديدحت ءادنلا اذه نطي
 نم وه رغدياه نأ نيح يف :نئاكلا «ةدوع» دكفم هنأ ىلع ءطيسبتلا

 ف «زفقلل» 0)(ًاساسأ هفصوب نئاكلا كرتا ةرورض نع ملكتي

 عانطصالا نم «لدابتلا ةميق ميمعت نم انمّلكُت ام ردقب «يتلا ؟«هتوه»

 عونلا نم قمع يأ عم لثاننت نأ اهنكمي ال «ةثيدحلا ةينقتلل ضورفملا
 .يبلسلا - يتوهاللا

 تاطّفحت نود نم مالستسالا ينعيال ةّينقتلا رهوج ءادن عامس نأ امك
 نأ ىلع ,ينظ بسحب ءرغدياه ّرصي «كلذلو ؛اهبيعالأو اهنيناوق ىلع

 اذه .سرتحن نأ بجي رهوجلا اذه نمو «ينقت ءىثب سيل ةينقتلا رهوج

 ديلقتلا انل اهثعبي يتلا تالسرملاب ًاقيثو ًاطابترا طبتري ًءادن ظقوي رهوجلا

 .7/-6 ص .هسفن ردصملا (8)

 13/1. 11ع10ءعععا, 78ورم»م هنأ هكدعتع, 520. 1. 01 18. 113222:ع112 :رظنا (9)
 ([ةلومم11: (310103, 1980), 2. 3.
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 لثق يتلا «ةثيدحلا ةينقتلا ًاضيأ 0 نت يذلا 00

 هذه يف اهارن نأ ؛ةلوقنم ةلسرم «(5886©) ةغاس «ةياكح ًاضيأ ةّينقتلا
 .«يوق» ديدج عقاو ءانبب «ةيلايخلا ءاهتاءاعّدا نم اهِيّرعي كلذف ةقالعلا

 .ينوطالفألا نئاكلا ةنونيك هفصوب هديجمت وأ يبيدب هنأ ىلع هينبت نكمي
 عمتجم يف ةروطسألا هذه «عقاو» اى «ةيناسنإلا ةعزان ةينقتلا ةروطسأ نإ
 اهنأ ىلع ةياكحلا ةءارق يف رمتسي ًاّيقيزيفاتيم ًابلصت ىقبت ءيلكلا 0
 «يرغدياحلا (465- هك نماسأللا بايغ اى «ةمّمَتملا ةّيمدعلا .«ةقيقح

 ةديحولا انتيناكمإ ًاضيأ نوكت «جيسنلا ةيروطسأ عف يسم

 .ةيرحلل
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 يناثلا لصفلا

 ةيسنألا ةمزأ

 هذه يف عورشلا عيطتسن ؛ةرتف ذنم ةلواذتم تناك ةباعد انغَص ام اذإ

 نكل .«تام - رصاعملا ملاعلا يف - هللا» نأ نيفرتعم ةّيسنألا لوح ةشقانملا

 يف اهنإ ذإ ءكلذ نم رثكأ لب «ةباعُد اهنإ .«ماري ام ىلع تسيل ناسنإلا رومأ
 هنع رّبع يذلا داحلإلاب رصاعملا داحلإلا لباقي يذلا ,قرفلا طقتلت قمعلا

 يف ًاديدحت قرفلا اذه نمكي .هيلإ ريشتو «(1*ءانت8611) خابر ويوف ًايكيسالك
 لاجملا حسفي نأ نكمي ال ءهتومب ملعلا ذاختا وأ هللا راكنإ نأ ينايعلا عقاولا
 «ةيميت» يف برتغملا هرهوجل ناسنإلا لبق نم ذاوحتسا ةداعإ ةيأ مامأ مويلا

 يف .ةحارص وأ ًاّينمض «ةديدعلا تاغيوستلا ٌرمتست ءاديدحت انه نم .ىملإلا

 لماش ريمدتل ًاّيمتح ديهمتلاب مهنا داحلإلا دض اهججح ىدحإ طاينتسا
 ىلع دّرمتملا ناسنإلا «لباب جربك ءرهقي ماقتنا نم 3 قفو - يناسنإلل
 عافدلا اذه ضفر نم «نظأ امك دب ال ناك نإو .ةّيقي زيفاتيملا هتيعبت ةنيوكت

 .ةمئاق هللا تومو ةّيسنألا نيب ةقالعلا نأ دكؤملا نمف ذ «طمنلا ياقعلا ّظفلا

 هتعاطتساب دعي مل يذلا ءرصاعملا داحلالا صاخ وحن ىلع رّيمت األ الو

 لكشب عبطت اهنأل ءقمعأ ةروصبو ءيناث .«ذاوحتسالل ًاديعم» نوكي نأ
 تسمأ اهنأل ةلاح ا هذه يف اهسفن دجت يتلاو ءاهنيع ةموزأملا ةّيسنألا عطاق

 نكمي هذه ةريخألا رظنلا ةهجو نم .لاعتم ساسأ سامتلا نع ةزجاع
 رهوج نأ يأ ؛تام هللا نأل ةمزأ يف ةيسنألا نأ ةلئاقلا ةحورطألا لوبق
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 .هشتين دي ىلع ةفداصم سيل نلعُا هللا توم وه يقيقحلا ةّيسنألا ةمزأ
 .انرصع يف لّوألا ّلاكيدارلا ىسنأاللا رّكفملا ًاضيأ وه ىقبي يذلا

 هللا تومو ةّيسنألا ةمزأ نيب ةلصلا ودبت دق «كلذ ىلإ ةفاضإ

 .نوكلا طسو ناسنإلا عضي اعطت 1 اعَلطَت ةرورضلاب ةّيسنألا ٌدعُت امدنع ةضقانتم
 ةمزأل رصاعملا يعولا نشدي يذلا فّلؤملا ّنكل .نوكلا دّيس هاّيِإ العاج

 (ان6ءع لعد 1آدصههتوردتنو) ةّيسنألا نع رغدياه ةلاسر يأ .ةيسنالا

 اهتقالع ُنَيِبيو ءامامت ىرخأ ريباعتب ةّيسنألا ٌفصي :1946 ماع رداصلا
 .اهّلك ةيبرغلا اقيزيفاتيملا زّيمت يتلا ةيتوهاللا - ايجولوطنألاب ةقيثولا

 :تانشألا نأ زابغغا لغةاقيزيفاعسلل ةفدارم ةرغاتياه فل وم يف ,ةّيسنألاف

 (85- دوجوملا ةنونيك يف ةماع ةيرظن ىقبت يتلا ءاقيزيفاتيملا روظنم يف
 ةيسانتم) «ةيعوضوم» ريباعتب نئاكلا اذه و .5عرع 0عا]*عماأع)

 نم ناسنإلا نّكمتي طقف روظنملا اذه يف .(يجولوطنألا قرفلا يلاتلاب
 ةنبزق هتاذ احيتامه هتاذ ةيبرق ههتاذ هكنب) 5 ىلع عيطتسي «ديدحت داجيإ

 يتلا ءاضيأ (1725031136© 1116226) ةّبسنألا تاباطخلا ىنعمب (811010128)

 ةدوجوم ريغ ةّيسنألاف .ةّيبوروألا ةفاقثلا خيرات نم ةلحرم ةّيسنألا فصت

 ارود ةرورضلاب نوكي ال هل ًارود ناسنإلا اهيف دّدحي اقيزيفاتيمل ًادّدهت الإ
 ىنعمب «(«ىبنألا» اهعباط بجتحي ام ردقب «لب ال .ايرصح وأ ًايزكرم

 ةداعإل رمتسملا هفانثكتسا يف رغدياه نبي اك .ناسنإلا يف ءىش لك لازتخا
 ؛يه امك اهئاقب ىلع ظفاحت نأ اقيزيفاتيملا عيطتست ءاقيزيفاتيملا خيرات ءانب
 هشتين دنع ءرغدياه يأرب ءاذه يلازتخالا اقيزيفاتيملا عباط ىلجنا امدنعو

 تلفأو ءاهلوفأ ىلع اقيزيفاتيملا تفراش «(ةوقلا ةدارإ هفصوب نئاكلا)

 جوأ ةلحرم - هللا توم .كلذلو .ًاضيأ ةّيسنألا ءمويلا تّبثتن امك ءاهعم

 :ىرخأ ريباعتبو .ةّيسنألا ةمزأ مزالتلاب وه - نآ يف انباع اقيزيفاخلا
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 موهفم هيلإ حّملي يذلا «عقاولا (زكرم» هعقوم ىلع ناسنإلا ظفاحي ال
 اذه يف هتّبثي (0مد00) ساسأ ىلإ دانتسالا ةّوقب اّلِإ جئارلا ةّيسنألا

 ميمح انأ امم رثكأ يل ميمح هللا نأب ةلئاقلا ةينيطسوغألا ةحورطألاف .رودلا

 تلكش دقل ءسكعلا ىلع لب ةّيسنألل ًاًيقيقح ًاديده#ت ًاموي نكت مل «يتاذل

 راعشلا اذه :([.قىضه6د5 م20060) «ًاعّنقم يسأ» .ًاضيأ ًاًيخيرات ابعد هل

 .وه يذلا «يقيزيفاتيملا ركفلا نوناق ًاضيأ وه ىسفنلا ليلحتلل فولأملا

 خيرات يف ءاهتّيزكرم دكؤت ال تاذلاف .ًاضيأ يجولويديإ .ىنعملا اذهب
 نأ لمتحملا نم) «ةيلايخلا» ساسألا حمالم يف اهتاذ عينقتب اّلِإ ءركفلا
 لوح ةيناكاللا تاحورطألاو اقيزيفاتيملل يرغدياحلا موهفملا نيب ءكانه

 ال .(يحطس براقت وأ لئامت دّرجم نم رثكأ ءيزمرلاو ٍليختلا ةبعل
 هاّنبتي يذلا ىنعملا يف) اقزيفاتيملل يجولوكيسب ليوأت حرطب رمألا قلعتي

 هجوضنو انألا نيوكت ةيلاكشإ لاخدإب ءرمألا ىضتقا اذإ ءانإ ؛«(رغدياه
 .نمزلاو نئاكلا يف رغدياه هنشد يذلا طخلا قفو ءيجولوطنأ قفأ يف

 هيلإ راشأ يذلا طابترالا عيطتسي ءاديدحت رثكأ ءىنعم يأ يف

 لكشب ةيسنألا ةمزأ مهف ىلع دعاسي نأ اقيزيفاتيملاو ةيسنألا نيب رغدياه
 ًايفسلف ىزغم حنمي هنأ يف ةصاخ ةروصب دعاسي هنأ ودبي ؟ةمءالم رثكأ

 لكشب ضعبب اهضعب ًاليلق طبترت ام ًابلاغ راكفأ ةعومجمل ًاقيقدو ًادّدحم
 يف ةيسنألا ةمزأف .ةنهارلا ةفاقثلا يف ةيسنألا ةمزأ يعو لكشت اهنكل .حضاو

 اقيزيفاتيملا غولبب طبترت اهنأل «ةثيدحلا ةينقتلاب ءرغدياه دنع لصتت «عقاولا
 .ةينقتلاب اديدحت طبتري ةيسنألا ةمزأ نع انمايأ يف ثيدحلاو . اهتابحو اهجوأ

 (10151111181212- ةيناسنإلا 4 وحن ريسي ماع راسمل ا فشكتت ةينقتلاف

 000 ةيسنألا ةيفاقثلا لثملا ميتعت ةهج نم لمشي راسم وهو «232105)

 اًبلققع ة اًيلقع ةهّججوملا ةيجاتنالا تاراهملا ىلعو مولعلا ىلع كرم «ناسنإلل ليهأت
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 يعامتجالا ميظنتلا ىوتسم ىلع .ىرخأ ةهج نم ةزراب ةنلقع راسمو
 ميظنتلا عمتجم حمالم نئييبتب «ةزراب ةنلقع راسم وه ثيح نم «ىيسايسلاو

 ءاديدحت طابترالا اذه ىلإ ةبسنلاب .هدقنو ونرودأ هفصو يذلا لماشلا

 ةراضحلا راصتناو ةيسنألا ةمزأ نيب ءريبك ءزجب ةيلاحلا ةفاقثلا فولأم ىلع

 .نزولا ةمساح ةيرظن تاراشإ رغدياه مدقي «ةينقتلا

 يف اهتفاقثو ةيبوروألا ةفسلفلا رّيمت يتلا «ةيدوجولا ةحيرقلا نإ
 ىوس ةيسنألا ةمزأ يف ىرت ال ءنيرشعلا نرقلا نم ىلوألا ةئالثلا دوقعلا

 .ايرظن «ةددحم ىقبت يتلا «ةيناسنإلا يه «ةميقل يلمع طاطحنا راسم
 رظنلا ةهج نم ءاّدج ةرّبعم .ديلقتلا يف اهب تمستا يتلا اهسفن حمالملاب
 نيب زييمتلا لوح نيرشعلاو رشع عساتلا نيب تراد يتلا ةشقانملا هذه

 اهيلإ رظنيف اهتاذ ةيعيبطلا مولع ضرفت .«حورلا مولع»و «ةعيبطلا مولعا
 .ةصاخ ةيناسنإ ميق نم ةحاسم ءاهنم ةقطنم ةيامح يغبني ديدبم اهنأ ىلع
 ليوأتلا ناك نإو .ةيعضولا ةفرعملاب صاخلا ىّمكلا قطنملل ةعضاخ ريغ

 طبرت يتلا ةلصلا خيرات وهو) ةيسنأللو اقيزيفاتيملل ةداضملا هتاعابتتساب

 يف رّكفتلا نم ًاقالطنا «ةقحاللا تاونسلا يف رّوطتيس ؛(يتليدب رغدياه
 اذإ :طمنلا «يعافد» شاقنلل ٍلصألا ىنعملا ىقبيس ءاديدحت لا مولع

 جارقتإلا مولعلا لقيح, ف لوصحلا لإ يغسل نم نأ هلا احس ناك
 .ةيجهنملا ةفرعملا تابلطتم ىّبلي ةقدلاو ةمارصلا نم لكش ىلع ًاضيأ
 ضاخناستإلا قرع وفا راعالا ركب ةلإ كلذ: نفع الا بحت
 «ةيرحلا لوح زكرتملا ,ديلقتلا ةيسنأ وه ّبللا اذهو .لازتخالل لباق ريغو

 اذه ررحم نَم .ةينيوكتلا هتي هتيخيرات لوح يأ .كولسلا ةيعقوت الو «رايخلاو

 رهاظم نم نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا ةلحرملا شاقنب صاخلا يسنألا ّبللا
 وه «يرظنلا ىوتحملا تاذ ةيلعفلا هريباعتب هحرطيو .«يجهنملا» شاقنلا
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 عايضب انه ةيسنألا ةمزأ طبترت :(5؟51515) ةمزألا (110055651) لرسوه

 نلو ؛ةيجولونكتلا مث نمو ةيملعلا ةيعوضوملا تايلآ يف ةيناسنإلا ةيتاذلا
 الإ وحنلا اذه ىلع تروطت يتلا ةراضحلل ةماعلا ةمزألا نم جرخن نوكي

 «قمعلا يف ءاهرواست ال ىتلا «ةّيزكرملا تاذلا ةفيظو ةداعتسا لالخ نم

 تايلآ ةعومجم نم طقف ًايجراخ ةددهملا ءاهتعيبط ةقيقح لوح كوكش
 يف كش ال .ًادّدج اهيلع ذاوحتسالا عيطتست اهنأ ريغ ءاهسفن يه اهتقلطأ

 ةينب يف لمعي ال ام ًائيش نأ ىلإ ريشي دق كلت ةيناسنإلا عزن تايلآ قالطإ نأ
 يف تدّدش «ةيسنرفلا ًاصوصخ «ةقحاللا ايجولونْيمونيفلاف .اهنيع تاذلا
 ءاذه يسنألا حرطلا نم صلمتت اهنأ ودبت فقاوم ىلع ءيلرسوهلا ثرإلا

 .يجولويديإ ريغ وحن ىلع ركفلا ةقالع ءانب ةداعإ ىلا ًالوأ ةهبنتم اهنأل
 دح يأ ىلإ لوقلا بعصي هنكل ؛ةيلاعفنالا ةايحلاب «ةيدسجلاب «كاردالاب

 اذإ ًاصوصخ «ىيسنأ قفأ نم «يعيبطلا» ايجولونيمونيفلا عوضوم تلفتي
 يتلا داعبألا هذه ءاعدتسا لالخ نم .هنع ثحبلا متيام نأ اهيديف ناك

 ةيناسنإ نيوكت ةداعإ وه «عباطلا ةيقيزيفاتيملا ةفسلفلا ًاّيديلقت «اهتلازأ»

 نم «يذلا يتاذلا يعولل نمضأو عسوأ ةدايس ءلمكأ ([1نصدقهن[5)

 بسح - (هئاذ دنعا نتمأ لكشبو ايئاد ميقي .هداعبأ عيمجل مات يعو لالخ

 . لغيه ىلإ ةدوعلاب يهتني ايجولونيمونيفلل ىنعم

 ركف اهسرام يتلا ةربخلا يف ؛ًاديكأ ةلصتم ةيسنألا ةمزأ تناك اذإ

 يف «ةلصلا هذه نإف ءَنّلَقَحْلا عمتجملاو ينقتلا ملاعلا ومنب ءنيرشعلا نرقلا
 تاروصت نيب ًالصاف ًأّطخ ًاضيأ لكشت ءاهنع ىطعُت يتلا تاليوأتلا فلتخم

 شاقنلا يف رّوطتت يتلا رظنلا ةهجو نإ .ةمزألا هذه ىنعمل ًايرذج ةفلتخم

 ءايجولونيمونيفلا يف اهل ًايلاثم اّيرظن ًاريبعت دجت يتلا ,حورلا مولع لوح
 دوقعلا ةفاقث نم ريثك يف دوجوملا يدوجولا طخلاب ةماع طبترت اهنكلو
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 نكمي ؛(ةصاخ ةروصبو ًاعبط ةيسكراملا يف «ًالثم) نيرشعلا نرقلل ىلوألا
 رظني .ةيسنألا ةمزأل ةيميمرت - ةينينح ةءارق :وحنلا اذه ىلع اهتيمست

 امإ اهعم لقعلا لعافتي .ديدهت اهنأ ىلع ةينقتلا عم ةقالعلا ىلإ ًاساسأ انه

 ملاع نع يناسنإلا ملاعلا 0 يتلا ةصاخلا تامسلل ًءالج دادزي يعو ذاختاب

 لاح وه (م) ًاّيلمع وأ ًاّيرظن هريضحتلا يف دجلاب وأ «ةيملعلا ةيعوضوملا
 عضي ال .اهتيزكرمل «تاذلا اهب موقت «ذاوحتسا ةداعإل «(يسكراملا ركفلا

 ىنعمب ءيرهوج لكشب شاقن ٌمضوم ديلقتلا ةّيسنأ يميمرتلا موهفملا اذه
 ةّصرف لاطت امنإ «ىسنألا لاثملا تايوتحم ّسمت ال هيلإ ةبسنلاب ةمزألا نأ
 .ةثادحلا رصع يف ةايحلل ةديدجلا فورظلا يف يخيراتلا دومصلاب

 ةينمزلا ةرتفلا يف هنيع يفاقثلا قفألا يف هقيرط ٌّقشي رخآ ًافقوم نكل

 ًاديدهت اهتاذل ةينقتلا ُضرَف هيف مستري ال «ةيلاكيدار رثكأ فقوم هّنِإ :اهسفن
 يكيسالكلا عيمجتلا نإ .ًاضيأ ءادنلا ىنعمب ءازازفتسا لّكشي ام ردقب

 119 ماع (1كنتأ 115(28122) سوتنيب تروك هرشن يذلا يريبعتلا رعشلل

 ىلع يوتحي هنكل .(84ءمكءاطعأ(5لةمصصتعءان28) ةيناسنإلا لوفأ ن ونع

 فورظف .بيغم سيلو رجف حاير يه «حاير اهيف رودت ةديدع صوصن

 اهفصوب اهيلإ رظني (نإ «ةثيدحلا ةنيدملا ةينب اهتضرف يتلا ةديدجلا ةايحلا
 هدعاوق نم لوقن نأ عيطتسن - ةيديلقتلا هتاءابتنا نم ناسنإلل ًالاصنتسا
 ريطت ءلاصئتسالا اذه يفو .خلإ ...ةلئاعلل «ةيرقلل ةيوضعلا «ةعامجلا» يف

 لثمتملا يولسألا بيرختلا نأ ثيحب «ةنِئمَطمْلاو ةدّدحملا لكشلا قفأ ًاضيأ
 كلذ لك نكل .لمشأ يراضح راسمل ًادعُب ءام ىنعمب ودبي «ةّيريبعتلاب

 نأل ءيّردت نأ عيطتست يتلا ةخرصلاف ؛ةراسخ هنأ ىلع ًاروعش كرتي مل
 «تنيهأ ةايح» ملأ ةخرص تسيل .لاكشألا ةيدّدحت طقسأ ةثادحلا لاصئتسا

 (1[/13 1508 12018- ايندلا تايقالخألا ناونع ًاقحال يوديس |[ى) بسحف
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 هقيرط قشي يذلا ًاضيأ «ىحورلا» نع ريبعت ىه امنإ ؛(ةينرودألا 118)

 (ًالوفأ» لكشت يتلا تا ريمدتلا ربع ًاضيأ يلاتلابو ءلاكشألا ضاقنأ ربع

 ةمزأل يرغدياهلا روصتلا نإ .ةصاخ ةروصب ةيسنألل ءابرو «ةيناسنإلل
 رهوج بيصي هنأل ءايرظن ةمارص رثكألا هنأ ًاضيأ ودبي يذلا «ةيسنألا

 ىلع اهتيلباق ىدمب ةلصتملا ةيجراخلا ثادحألا دنع فقوتي الو ةيسنألا

 هيف لخدي .ضيرعلا ىنعملاب يريبعتلا روظنملا اذهب طبتري ايخيرات ققحتلا
 سكعي يذلا (066156 065 10001) ايبوتويلا حور بتك يذلا خولب الثم

 ىلع (يطوقلا ؛يكيسالكلا ءيرصملا) نفلا:روصعل يثالثلا ميسقتلا يف
 (©ءامانغ لعع ةاسأملا ةدالو حور عقاولا يف يه ءًاحور «ليغيملا زارطلا

 يمهو دعو اهنأ ىلع ةثادحلا لاصتتسا مهفيو «ةيوشتينلا '880013*1)

 ةنكمملا اهتاسابتلالو - ةيسنألا ةمزأل يرذجلا ليوأتلا اذه نكلو .رّرحتلاب

 ةيادبب ةيلاثم ةقيرطب ناطبتري نيلمع يف ةصاخ ةروصب لثمتي - ًاضيأ
 برغلا روهدت دصقن :اهتياهبنو ةمزألا هذه يعو اهيف جضني يتلا ةبقحلا
 (051214 رلغنبش دلافزوأل (6>1, انماعمعدصع 065 قطعم0182065)

 (8120516 رغنوي تسنرإل (1066 ه7661161) لماعلاو (1918) 5مءه28167)

 ًاضيأ يود «لوألا لمعلا يف ًاصوصخو ءاههيف .(1932) ةان5867)
 ىلإ ةيرظنلا يف عزنت يتلا «ةيسنألا ةمزأل ةيعاتجالا - ةّيخيراتلا تانوكملا

 .رثكأو ةيريبعتلا يف اى .رلغنبش لمع يف نّلعَت يتلا ةمزألاو .ءافتخالا

 نونفلا ىوتسم ىلع .ركفنل) ةصاخ ةروصب ةيبوروألا ةّيزكرملا ةمزأ يه
 :ةيبيعكتلاك عئالط ةدالول يقيرفألا نفلا ةفرعم ةيمهأ يف «ةيريوصتلا

 ةيبرتلل «يزاوجربلا» جذومنلا ةمزأ ىلإ ةفاضإلاب (اهنيع ةيعابطناللاو
 اذه لباقم «رغنوي اقحالو ءرلغنبش مدقيو .ةماع ةروصب (8110128)

 ةدحوم ةيبوروأ ةراضح يف ملحلا رايبنا هب حاطأ يذلا - يزاوجربلا لاغملا

 دكؤي :دوجولل «يركسع» لاثم نم اعون -ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةجيتن
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 تلصو يتلا ءلوفألا نم «ةيئاهنلا ةلحرملا يف «ةمئالملا ةطشنألا نأ رلغنبش

 يهو «ةيركف وأ ةيّف ًالامعأ قلخت يتلا ةطشنألا كلت دعت مل ءانتراضح اهيلإ
 يملعلا - ينقتلا ميظنتلاب ةلثمتملا كلت اهنإ ءزايتماب بابشلاو ةقفارملا ةطشنأ

 ةيركسع «قمعلا يف «ةدايس ءاسرإ يف اهجوأ غلبت يتلا ءملاعلل يداصتقالا -
 يحاونل ًابيلغت اهفصوب هرغنوي دنع «داوملا برح» ٌميظعت مسري .طمنلا
 يدنجلا ةايح يف ىصقألا هلاثم ىري ال ًاديدج ًادوجو .(«ةيكيناكمملا) عقاولا

 نم ةلحرم انإ ادرف دعي مل يذلا ؛ةعانصلا لماع ةايح يف هاري ام ردقب

 ةثيدحلا ةعانصلا لماع دعي مل ءيزاوجربلا فالخبو ؛«مظنم» جاتنا راسم

 رثكأ ؛ةيزوهجو ةفزاجم رثكأ ًادوجو قوسي وهف «نامألا ٍةلأسم ٌسوجهم
 ةايح لاثم نأ حيحص .تاذلا ىلإ دانتسالا نع رثكأ لصفنا هنأل «ةيبيرجت»

 ام اذهو) يجذومن يزاوجرب لاثمك هب روعشلا نكمي اضيأ يركسعلا
 ةيثالث نع ىلوألا (11عمصقمم 8:هعط) خورب نامره ةياور ف الثم ثدحي

 ةايحلا لكشت «ةلاحلا هذه يف :((0ذء 5136585016, 1932) نوصبوَرْلا

 ٌيرخس - ّينينح لاصفنال ًاناكم ءطابضنالل ءلكشلل ًاراصتنا ةيركسعلا

 اذه ًاصوصخو نملويو ناعوت ةيركسع زّيمي ام نكل .ةيروف يأ نع
 «يركسعا لاثمك ايئادتبا مدقتي ام نإ .ةينقتلاب طابترالا يعو وه «ريخألا

 دوجولا لعج» لائم «ةياهنلا يف «عقاولا يف وه «ةيزاوجربلا ةيبرتلا لباقم
 أض ٌرعم «ةثيدحلا ةينقتلا زازفتسا - ءادنل .ملستسي وأ «حتفني يذلا .«ينقت

 (ى .اّيلك مزهني ًانايحأو) حاتفنالا اذه اهيلع يوطني يتلا رطاخملل هتاذ
 ايسايس ظفاح يذلا ءرغنوي دنع عضولا فلتخي نيح يف ؛رلغنبشل ثدح

 :((فارتبفا ماودلا ىلع هتاذ سحأ دقو «ةيزانلل ضفار فقوم ىلع

 تاعلطتلا هذه ةطبترملا رطاخملاو تاسابتلالا زاربإ عفني ال

 انه اننأ .ةصاخ ةروصب ءحضوي امنإ ؛هيبنت لالخ نم بسحف اهميزعتل
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 ىلإو ليوأت ىلإ ءىنعم ذختت يك «جاتحت ءرصانع ءصرف «داوم ةرضح يف
 اذه نع ثحبلا رودي نأ لمتحي .ًاًيرظن ةّيلوؤسمو ةمارص رثكأ ةطاحإ
 ركفلا نم ضيرع طخ) مويلا ةديدع فارطأ دكؤت اك ءيرظنلا علطتلا

 ةيوابوط يف «(1.اناع36051328 ةيشتكوللا ةيسكودوثروألا نم جرخ يسكراملا

 لامعألا نم دحاو وه (1923و 1918) «ايبوتويلا حور» ف .خولب تسنرإ

 تايناكمالا فاشكتسا ىلع تحتفنا يتلا نيرشعلا نرقلا يف ةيفسلفلا

 .ةديدجلا ينقتلا ملاعلا يف ةديدجلا ةيدوجولا فورظلاب ةطبترملا «ةيباجيإلا»

 رّوطت حمسي ةجرد يأ ىلإ «نكلو .ًاًيرهاظ ةيناسنالل ةبلاس فورظ يهو
 - يلاغيه لا ديلقتلا نم رصانعل حضوأ نبت هاجتا يف ءقحاللا خولب ركف
 كاردإف ؟ةيسنألل «ةيرذجلا» ةمزألا يركفم نيب ايئاد هفينصتب «ىبسكراملا

 ناك يذلاو «ينقتلا ملاعلا اهمدقي يتلا ةديدجلا دوجولا تايناكمإ

 ىلع ؛«ذاوحتسالا تداعأ يتلا تاذلا» تّمسُر ثيح - ايبوتويلا حور يف

 يناسنإلا ديلقتلا ّناسنإ ًاليلق ُهبشُي ««نزاوتم ريغ» لكشب يأ «جرهملا ةروص
 ةيسنألا تايوتحلمل ماع د ف اهيرذت بوذي جارع (0[1ز030 11111212115)

 ديكأت ىرن دق .ةروثلاب اهقيقحت بجاولا ةيبوتويلا ناسنإلا ةروص لخاد

 يف «قمعلا يف ةّيسنأ ىقبت يتلاو ءاضيأ ةّيدقنلا «ةيسكراملا ةعزنلا هذهلا

 دقان هفورعم وه امك هنأ عم «خولب ةيوابوطب قمعب رثأتملا ءونرودأ لمع
 هتاذ ظفحي يلاثم ناسنإ مساب «ينقتلا دوجولا عم ةحلاصملا علطت لكل راض
 .ديلقتلا لخاد ًاّيرهوج

 اذاملو ءاقح «ىبنألا» ديلقتلا اذه وه ام ةيؤر نكمي ال ءنكلو
 اهئامتتا نم مغرلا ىلع ؛عضومتت رظن ةهجو نم الإ «ةمزأ يف هتايوتحم دجوت
 نع همالك ْق .رغدياه اهيمسي ىتلا «زواجتلا» ةلاح ف .هجراخ .هيلإ
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 (16151[11126) يفاعتلاب هتمح رت نكمي ريبعت - (1/617/1011828) (!)اًقيزيفاتيملا

 دحأل هسفن ضوف «ىفاعت - هتحص داعتسا :ةظفللا هذه ناعم فلتخم يف)

 لكشب ثيدحلا عيطتسن ال .(ةلاسر عاديتساك ًائيش عدوتسا ؛ىلإ نكر -

 رصانعلا ًايجهنم لّوؤتو ىنبتت رظن ةهجو نم الإ ةيسنألا ةمزأ نع لوقعم

 نيِفَلؤم يف .لاثملا ليبس ىلع «هاندجو يذلا يرذجلا عّلطتلا اذه ىلإ دوعت يتلا

 ءرهاظ وه امل ًافالخو .لوألا خولب يفو «نيتريبعتلا ينو «رغنويو رلغنبشك

 ةيدقنلا ةيسكراملا يف ءانيأرب هلقأ ,ةدوجوم ريغ هذه ةيرظنلا رظنلا ةهجو

 .رغدياه ركف عومجمل هسفن ىنعملا «لباقملا يف ءلكشت اهنإ .ةيوابوطلاو

 ةمزأ نم بناج يه ثيح نم ةيسنألا ةمزأل ليوأتك ًايلامجإ مستري يذلا

 ةمزأ فصوت نأ بجي ءاهتياهن وأ اقيزيفاتيملا ةمزأ فصوت |ىف .اقيزيفاتيملا
 يف ءوه يذلا زواجتلاب يأ «يفاعتلا ريباعتب اهنم ًاءزج لكشت ىتلا ةيسنألا

 .ةيلوّوسمل لمح «ضرم نم فاعت .ءاتنالاب فارتعا «عقاولا

 طرش - ةيسنألل ءاقيزيفاتيملل - زواجتلا /يناعتلا اذه ققحتي
 موهفملا يفف .(51611-066) ضورفملا عانطصألا ءادن ىلع حاتفنالا

 يرظنلا ليوأتلا دجن «نّمضتي ام لك عم ءضورفملا عانطصالل يرغدياملا

 يف همجرتن يذلا ضورفملا عانطصالاف .ةيسنألا ةمزأل ةيرذجلا ةيؤرلل
 ةيلك رغدياه ىلا ةبسنلاب لثمي .(1م-مهوز21هصع) (©9رصضرفلاب ةيلاطيإلا

 ملاع رهوج لكشي يذلا ىرمألا .«ضيرحتلا .ةلءاسملا .ىنقتلا «ضرفلا»

 .ءىسب اقيزيفاتيملا نع رهوجلا اذه فلتخي ال .يردقلا - ىخيراتلا ةينقتلا

 الممامةوع 14710 4/5012, اك. 1غ. الاةكاتنص 11610عء8عع', 350وون © :رظنا (1)
 ل15 ءمروأ (آظال1ةم0: 11015513, 1976), طم

 ىماتخلا ثحبملا ًاضيأ رظنا هانعمو 51611-06 لوح .14 ص .هسفن ردصملا (2)
 تادمصت الوهتتتتمسم, لع اان ءنانمع 4ءاام 21//ءمعدعم (8لتاقمم: (3312ةلمأأ, 1979). :ىف
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 ساسأ هنأ ىلع نئاكلا ترّوص املاطل اقيزيفاتيملا نأل اذه :اهمامتإ وه انإ

 اهعورشم يف «ةينقتلا نكل .نمضني لقعلا هبو «لقعلا نمضي ؛((0020)

 نكمي ةيببس تاطابرب تادوجوملل يلسلست طبر ىلإ عزني يذلا لماشلا
 رذج نمكي انه .ىصقألا اقيزيفاتيملا راشتنا لثمت ءاهيلع ةرطيسلاو اهعقوت
 |هغإ ؟ يقيزيفاتيمل ديلقتلاب ةّينقتلا راصتنا تالالض لباقن نأب ةلاحتسالا

 ءاقيزيفاتيملا نم ًابناج اهتفصب ءاضيأ ةّيسنألاو .دحاو راسمل نافلتخم ناتقو
 اهتاذ ةّينقتلا مدقت نأ .ةّينقتلا كلت نم ةليدب ميق ليثمتب مهوتلا عيطتست ال

 حمالملا نأ نع مجان ءبسحف رهاظ اذهف ةّيسنأللو اقيزيفاتيملل ًاديده
 فشكتت ءاهئافخإ ىلع اتلمع املاطل نيتّللا «ةّيسنألاو اقيزيفاتيملاب ةصاخلا
 .ةيئابن ةلحرم ًاضيأ وه راشتنالا - فاشكنالا اذهو .ةّينقتلا رهوج يف

 غولب نأ طب ءنكلو .ةّيسنألاو اقيزيفاتيملا ىلإ ةبسنلاب ءاهتيادبو ةمزألا جوأ
 .ةيعوضوم ةيلدج هدوقت راسم نم «ةيخيرات ةرورض نم جتني مل جوألا اذه
 >0 ميدقت وهو ءاهل ميدقتو هتاذل نئاكلا بهو - (3066© وه انإ

 تسيل «فاطملا ةياهبن يف .بابسألا دا ًانالعإ «ةلاسر ءآلاسرإ هفصوب
 هتيفاع ةداعتسا ىلإ ناسنإلا هيف ىعدُي ًءادن ءايفاعت لب ازواجت ةّيسنألا ةمزأ

 .هيلإ هجوم ءيشك اهعاديتسا ىلإو ءامل ميلستلا ىلإ «ةّيسنألا نم

 اهيف يهتنت يتلا ةلحرملا ضورفملا عانطصالا لكشي ال ءاذكه

 ليوأت ديري اك «ةيفصتلاو ءافتخالا ىنعمب بسحف ةّيسنألاو اقيزيفاتيملا

 ضيمو) :رغدياه بتكي ءاضيأ وه اينإ ؟ىميمرتلا - ينينحلا ةمزألا هذه

 ركفلا رطأ نم دعبأ هتاذل بهوك نئاكلا د ثدح نالعإ ,20(«ثدحلل لؤوأ

 عقاولا يف ضورفملا عانطصالا يوطني .اقيزيفاتيملاب صاخلا يبسنلا

 3. 11ه10ءمععت, 19ر11 »4 ا)7//عععدع (طادللتم ععمن: !51ءقاععر :رظنا (3)
 1957), م. 7
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 (هتافص «لدابتم ريب ناّينعملا ؛هيف نئاكلاو ناسنإلا رسخي نأ لامتحا ىلع
 يتلا ةّيسنألاف .ًاعوضومو ًاتاذ امهزّيمت يتلا كلت ًاصوصخو ؟؛ةيقيزيفاتيملا
 5نط-) ًاتاذ ناسنإلا ديدحت يف نمكت اقيزيفاتيملا نم ًابناجو ًاءزج لّكشت
 ميقلا يغلي ةنلقعلا راصتنا نأل ال ةّيسنألا ةمزأ ةينقتلا لثمتو .(ةءدانت»

 ءاقيزيفاتيملا مامتإ ةلثمم ءاهغأل لب نظن ٌّيحطس ليلحت انلعج امك ةّيسنألا
 خوسرب ةيسنألا ةمزأ تطبترا دقو .فاعت ىلإ «زواجت ىلإ ةّيسنألا وعدت
 ناسنإلا عيطتسي :رغدياه لبق اضيأ هشتين دنع «ةثادحلا يف ةينقتلا ةرطيس

 انألا نأ لباقملا يف فرتعيو ءسفنلل ادولخ اهفصوب «هتيتاذ نع فارصنالا
 ًايجولونكت رّوطتملا عمتجملا يف دوجولا نأل ,(«ةديدع ةتئام سفنأ» ةمزُح

 .يلات فنعو ٌرمتسم رطخب ًازّيمتم دعي م

 ةمزأ يف ؛هذه هشتين ةحورطأ يف ((5116عام70) تاذلا تعضَو دقل

 يف ًاتباث ىقبي يذلا «لفسألا يف ًاعوضوم أئيش اهفصوب «ىقاقتشالا اهانعمب
 هذآ ةديدحلا ةقييلملا ىف يالا ةلخبو نمشي ةضرعلا لاكشألا لّذَك
 زنبيال ملهليف ديرفتوغ نمو (11686 1065081165) تراكيد هينير نم ءادتبا

 (5نط1ةءطبتم) تاذلا ةدحو تتاب .(6ه636ء0 1ةلطعاست آعاطصن#)

 ةيداملا تاراسملل ةيتحتلا ةقبطلا ىنعمب - (119:م0166أ1262082) ساسأ

 رهوجلا نم نيرشعلا نرقلا روبع نأ اك .طقف يعولا ًةدحو تتاب - ًاضيأ

 ريريساك تسنرول يكيسالك لمع ناونع يودي امك «ةفيظولا موهفم ىلإ
 ةددح يذلا هاجتالا اذه يف ةوطخ لكش «ثدحملا ىتنكلا (11051 0355151)

 (2عام عا مانتم ةيفاكلا ةجحلا ًأدبم ىلعو زنبيال لع هقيلعت ق حوضوب رغدياه

 .«تاذلا لازتخا ىلع ةلأسملا رصتقت مْ روبعلا يفو .:ع0062036 7210815)

 ط1 علعاتعط ال1 ءامدعطع, زلعدع ءاطاة عمك: قااعاي”» عنك عطا: ءطعكر ]1  :رظنا (4)
7 (1980) 
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 يف «(112مه]ءءاصعمم») ساسأو «ةيتحت ةقبطو ((32112[51055) ةدايك

 تاذلا يعو يف يأ «(ةثيدحلا ةيناتاذلا داقن عيمج هب ىلاغ هاجتا قفو) يعولا

 تاذك ماودلا ىلع يعولا اذه مسترا اهنإ ؛ناسنالاب ةصاخ ةزيم يهو

 لدابتم ظفل يه يتلا تاذلاك «.(50عععام لعا08*1ععا6م) عوض وملل

 يذلا «يتراكيدلا وتيجوكلا يف «نظأ ءىرُي ام اذه .عوضولملا عم ةقالعلا

 .ةنيبلاو ةحضاولا ةركفلا ءالج ةفيظو هلك هتاذل ىعولا ُنيقي يّدؤي هيف

 يفستال) رغدباع ةشراخت هبامسا نبق ووسلا اذه لهرمألا ناكاذاو
 ّلكب يه ءًَبتاذ ًايعو اهفصوب ًايسنأ ةرّوصملا تاذلا :ًاحوضو رثكأ ةّيسنألل
 ءالجك يأ «ةّيعوضوملا تارابعب زّيمتملا يقيزيفاتيملا نئاكلل مزالملا ةطاسب
 ةضراعملا روذج ءاّيخيرات .دوعت نأ لمتحملا نم .خسار نيقيو تابثو

 الآ نكلو .ةيناسفنلا دض ةيجولونيمونيفلا ةلداجملا ىلإ ةّيسنألل ةّيرغدياهلا

 ةيواموطلا - ةيطسرألا ةيعقاولا ىلإ ةدوعلاب مث نم ىفتكا دق رغدياه نوكي
 ةدوعلا قيرط عبت نوكي الأو «(نيرخآلا لوألا لرسوه ذيمالت ضعبك)
 ىنعملا ىلإ حوضوب مويلا ريشي كلذف :(1.656281211) ةايحلا ملاع ىلإ

 ىلإ ةدوع الو ءرهاوجلا «ةيعوضومب) ةبلاطم ال :ةيسنألا هتضراعمل ىقيقحلا

 هيلإ ةبسنلاب ةيسنألا ةضراعمف .يوئف بلصت يأل ًاقباس ًاراطإ ةايحلا ملاع
 درجم قفأ جراخ نئاكلا ىنعم ةلأسم حرط ةداعإ نم ءقحال «بناج يه

 راصتتخاب غاِصُت ال ةيسنألل ةيرغدياهلا ةضراعملا .يقيزيفاتيملا روضحلا -
 هتاءاعداو ناسنإلا قوف هيماستب «عيطتسي دق «رخآ أدمب» ةبلاطم اهنأ ىلع

 عضي .زاكترا ةطقن نيمأت «(اهقفارت يتلا ةيمدعلاو «ةوقلا ةدارإ») ةرطيسلا

 مت دقل .رغدياهل «ةينيد» ةءارق ةيناكمإ ءيبأرب «شاقنلا جراخ ٌرمألا اذه
 حلاصل نئاكلا ىسن يذلا ركفلا نم بناج يه ثيح نم تاذلا (زواجت»

 لعجي ٌركفلا اذه نأ ىلإ ةفاضإ .روضحلا - درجم (0886ءام18) ةيعوضوم

 ةظحل يف اهلزتخيو «ةصاخلا هتّيخيرات يف يدوجولا نئاكلا ٍةايح َمهف ًاليحتسم
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 «عوضوم مامأ تاذ» ةلوقم يف 5 لبقت ال «ةصلاخ «ةيتاذ» نم

 اف يقي زيفاتيملا ديلقتلا ةيسنأ زيمتت «كلذل .(50عععام 088*0611ء10)

 ةيعوضوملا ىلع لّكشت املك ثيدحلا ركفلا يف فثكتي ,ءيدهزو يعمق عباطب
 .اهل ةفيظو درجم حبصأو ةيملعلا

 (006018-11825 (8- رمداغ غرويغ سناه راشأ ءثيدح شاقن 2

 هلخدأ يذلا «(5506) «ضرألا» موهفم اهيدتري يتلا ةيمعألا ىلإ لقنصع)
 (267 [07- ينفلا لمعلا لصأ «1936 ماع رداصلا ثحبملا يف رغدياه

 تاونسلا كلت يف اوعبات نيذلا ىلإ ةبسنلاب هير 065 1111151671 ©5)

 دقنلاب طبترم «رمداغ يأرب ءاذهو «نمزلاو نئاكلا دعب هركف ةغايص

 2 هنآل ءهب ريكذتلا قحتسي زاربإ هنإ .اهتاذل ةيعاولا تاذلل يرغدياهلاب

 ضرألا ةيرظن نأ ًاّيلج قالطإلا ىلع ودبي ال ينفلا لمعلا نع ثحبملا
 نكل .تاحفصلا كلت يف ةلأسم لكشي مل يذلا «يتاذلا يعولا دقنب طبترت

 ةفيظو يه اقيزيفاتيملا يف تاذلا ةيلوأ نأ يف رظنلا انعمأ ام اذإ مهفت ةلصلا
 رود ناسنإلا حنمي يذلا بهذملا يه ةيسنألا :روضحلا يف نئاكلا لازتخا

 روصملا نئاكلا راطإ يف «ءالجلل اًرقم هفصوب يتاذلا يعولا يأ «تاذلا

 «ةيسنأاللا» تاذلا ججح مساب كلذكو .مات روضحك «(61020) ساسأك

 حرط - اهتاقورف ءاهتيخيرات «(861001101610) ةيسفنلا ةلاحلا ججح -

 ىلع نئاكلا رّوصت نأ «ةيادب ءنّيبو نئاكلا ىنعم ةلأسم نمزلاو نئاكلا

 ًاقحال حضتيس «يفاقث - يخيرات «ديرجت» لعف ةرمث ناك روضحلا جذومن
 لوقلا زوجي دق .لاح يأ يفو .(0650116اك ردقلا ثدح «يردق ثدحك

 يفاقثلا - يخيراتلا (”61) ملاعلا فلخ أدب دق «((8206) ضرأب هابتشالا نإ

 دجوي ةيعوضوملل روضح - درجم هتفصب نئاكلا فلخ .اقيزيفاتيملل
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 ءايشألا كردي يذلا ىعولا فلخو ءاّيردقو ًاّينمز ًاثودح ءانمز نئاكلا

 ىلع ركنت يتلا ؛:ةحورطملا دوجولا ةيعورشم ؛رخآ ءيش نمكي تايبمدب

 .ةيدايسلا همعازم ىعولا

 ًاضيأ يه يتلا :(154ذ508) ةيضرألا رصانعلل «عاجرتسالا» اذه

 نكمي اال «(ةيناخيراتلا سيل) ةيقيقحلا ةيخيراتلا يدوجولا نئاكلا رصانع

 بتكلا يف ءرغدياه اهب لمعي ىتلا ةوارضلا نإ .ذاوحتسا ةداعإك مستري نأ

 .لتوا-ءاومعم .ا/6ءءعءاقمعم ميهافمو ثدحلا موهفم نأشب «ة ريخألا

 عباط ىلع هابتنا نم رثكأ اهنأ ىلع اهمهف نكمي ؛ةلصلا تاذ 1-1765 عمعا

 موهخن ريرحت ىلإ يعس اهنأ ىلع .بسحف يروضحلا سيلو يثودحلا نئاكلا
 ايلاتو) ذاوحتسالل ديعم دعب يأ نم «يابشلا (818641161611) ةلاصألا

 .(يسنأو يقيزيفاتيم

 ةرصاعملا ةيسنألا ةمزأ نوكت نأ ىنعم ام ريسفت رغديام لواح دقل

 اهنوك يأ - «ذاوحتسالا ةداعإلا ةنكمم ةدعاق يأ ىلإ دقتفت اهنأ درجمل ةمزأ
 كلذ ىلإ ىعس دقو ءاقيزيفاتيملا ةياهنبو هللا تومب ًاقيئو ًالاصتا لصتت
 ةسنألا ني اهميقي يتلا ةلصلاف .ةثيدحلا ةينقتلا رهوج نع هلؤاست يف

 ًادعب لمحت «نئاكلا ثودحل عزانلا - كّلمملا عباطلاو ةينقتلاو اقيزيفاتيملاو

 ديدحت ,ءضارتفالا ليبس ىلع ءأنكمم ودبي انه .مهف دق نوكي نأ بعصي

 .رصانعلا ضعب

 اهفصوب اقيزيفاتيملا ةياهن ىلإ ةيسنألا ةمزأ عاجرإ يف ءرغدياه يفتكيال
 حنمب ءعوضوملا - تاذلا ضراعت ملاع نم دعبأ روبعلا ةلحرمو ةينقتلا جوأ

 يف ةلثمتم اهانيأر يتلا ةيسنألا ةمزأب ةلصتملا «ةيرذجلا» ةءادبلل يقسن ماقم

 يرظنلا ساسألا «ريثكب عسوأ لكشب «ينبي |منإ ؛رغنوي وأ رلغنبش لمع
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 .ثيدحلا عمتجملا تاسسؤم يف ًاعقاو ققحتت يتلا «ةيسنألا ةمزأ طبريل

 تارايت يف نّيبتت يتلا ةيتاذلا نع فارصنالاب .بسحف ايلادج سيل ءأطبر
 يفقوم زمر هنإ ؛ونرودأ مسا انركذو قبس دقل .نيرشعلا نرقلا يف ةمهم
 تالواحم هجو يف «ةمواقم ةّمهم هنأ ىلع نيرشعلا نرقلا ركف ةّمهم رّوصي

 «ناسنإلا ةيناسنإ دض يعامتجالا لمعلا ةنلقع اهكّرحت يتلا ًاديدحت لايتغالا

 ىلإ اذه ونرودأ فقوم زمري ال .يتاذلا يعولاو ةيتاذلا ريباعتب ًائاد ةرّوصملا

 ءًاضيأ ايجولونيمونيفلاف ؛بسحو انتفاقث يف عساو يسكرام - يليغيه رايت
 عضومتلا ىلإ عزنت «يسفنلا ليلحتلا جئاتن نم ديدعلا «ةعّرنتلا اهتاخسن يف
 لمعت «قمعب ةيسنأ ىقبت يتلا ةفاقثلا هذه لباقم .ذاوحتسالل ِديعُم قفأ يف

 لكشت .تاذلا موهفم زواجت وحن رصاعملا ركفلا يف تارايتو ىرخأ رصانع

 ىوتسم ىلع تاذلا ال ضّرعتت يتلا ةيفصتلل يرظنلا ليدبلا تارايتلا هذه

 .يظيرقتو ءيرظن ساكعنا درجمب رمألا قلعتي ال .يعاتجالا دوجولا

 تسيل ةديحولا ركفلا ةيناكمإ نأ |ك .تاسسؤملا ىوتسم ىلع لصحي ام
 هجو يف ؛(طانت2ةه1185) ةيناسنإلا نع «ةيتاذلا نع ًاعافد اهماستراب
 ضّرعتت يتلا ةيفصتلا تناك اذإ .ةيناسنإلل ةعزانلا ةنلقعلا تاموجه
 ًايريمدت سيل ىنعم لمحت يعامتجالا دوجولا ىوتسم ىلع تاذلا اهل

 ةيرذج تايرظن هتذعأ يذلا «تاذلا دقن» هفشتكا ىنعملا اذهف ءبسحف

 دقنلا رظن ةهجو نم رظنن ملام .رغدياهو هشتين ًاصوصخ «ةيسنألا ةمزأل
 يجولونكتلا عمتجملا يف يناسنإلا دوجولا ريصمل نكمي ال .تاذلل يرظنلا
 هتفصو يذلا لماشلا ميظنتلا عمتجم ميحج - نوكيو - رهظي نأ الإ

 ةيؤر ءونرودأ لباقم «ميدقتب رمألا قلعتي ال .ةيتروفكرفلا ايجولويسوسلا
 «يىعامتجالا لمعلل ةيلامسأرلا ةنلقعلا نع (ةيردق اهيف لاقي ام لقأ) ةيريبدت

 نأ < ايايغا لاا ةيدهلا اجرا ريسوببلا نات هق لع ذاتقاب لب
 ًايئاقلت اوفرتعا دق «ةيبدألاو ةينفلا ةربخلا ًاضيأو ءسفنلا ملعو ةفسلفلا
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 ةّيخيراتلا فورظلا ةنلقعلا هذه ُتَّقلخ يذلا تقولا يف .درفلا اذه نأ
 نم رثكأو .ًاعافد دشنيل ةيلهألا نم ًادّرُم ناك «تاذلا ةيفصتل ةيعاتجالا

 «ةينقتلاو ةيسنألاو اقيزيفاتيملا نيب ةلصلل يرغدياه لا ليلحتلا ٌحص اذإ :كلذ

 اهسفن يه ينقتلا ةيناسنإلا عازتنا هجو يف عافدلل اهسفن مدقت يتلا تاذلاف

 عوضوملا تاذك اهتاذ ددحت يتلا ةيتاذلا نإ ذإ ءاذه ةيناسنإلا عازتنا رذج

 نأ ىلإ .فقوت الب ءليمتو لب ؛ةيعوضوملا ملاعل ةفيظو درجم يه |منإ بسحف
 .بعالت عوضوم اهسفن يه حبصت

 ينعي ثدحلل ؛«لوأ ًاضيمو» ضورفملا عانطصالا ءادن عمسن نأ
 مساو - ينعي ال اذهو .يرذج لكشب ةيسنألا ةمزأ شيعل دادعتسالا يلاتلاب

 نيناوقل .تاطايتحا نود نم ؛مالستسالا - كلذ نّمضَي نأ بجي رغدياه

 اقيزيفاتيملا ةيابن نإ .ةخّؤدملا اهتايلآ ةيلسلستو ء«اهبيعالأ» ةيدّدعتل «ةينقتلا
 هنأ ىلع رارمتساب رغدياه ٌرصي كلذل .مالستسالا نم عونلا اذهل انررحت ال

 .ًاينقت ًائيش سيل هرودب رهوجلا اذهو «ةينقتلا رهوج يف ريكفتلا بجاولا نم
 ةيتاذلاف ؛يفاعت هنإ ءازواجت سيل اقيزيفاتيملا نمو ةيسنألا نم جورخلا نإ

 اندوزي رغدياه ناك اذإ .همادختسا ىهتنا بوثك انفلخ هكرتن ائيش تسيل

 ةنلقعللو ةينقتلل ةيناطيش ةيؤر ةيأ ةلازإل ةيرظنلا طورشلاب .ةهج نم
 ةينقتلا ديعي وهف ءانملكت اهنم ىتلا ردقلا رصانع طاقتلالو ةيعاتجالا

 نأو .اهم انطبري يذلا من1026 ديلقتلاو اقيزيفاتيملا دودخأ ىلإ

 ملاعلا ضرفت اهكرتن الأ ًاضيأ ينعي ديلقتلا اذهب اهتلص يف ةينقتلا ىلإ رظنن
 ةديدج ةّرم ,ةعطاق صئاصخب دّوزملا .««عقاولا» هنأ ىلع هغوصت يذلا

 نع عزنن يك نكلو .ينوطالفألا نئاكلا ةنونيك ٌصخت تناك ؛ةّيقيزيفاتيم
 ةنونيك ضرف «هقلخت يذلا ملاعلا نعو ءاهنيناوق نعو ءاهتاجاتنا نع «ةينقتلا

 .ةّيوق اتاذ «ةديدج ةّرم ءاهتاذ رّكفت ال تاذ نم دب ال .يقيزيفاتيملا نئاكلا
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 هشتين لاثمأ نيرّكفم ىدل هذخنت يذلا يرذجلا ىنعملاب «ةيسنألا ةمزأ نإ
 (13ءوانعو آة- ناكال كاج لاثمأ نييسفن نيللحم ىدل ًاضيأو .رغدياهو

 لع لحت ((160061+ 1/101511) ليسوم تربور لاثمأ باتك ىدل اهبرو ءه)

 دعي مل نئاك ءادن عامس ىلع ةرداق اهلعجل «تاذلا فيحنت جالع» يف حجرألا
 امنإ ءقلطملا حورلا وأ ءركفلا ركف وأ «ةمساحلا ساسألا ةربن يف هتاذ يطعي

 لصاوت ةينب ىلإ رارمتساب لوحتي عمتجم تاّيكبش يف هبايغ - هدوجو لحي
 .ةيساسللا ةديدش
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 نَملا ةفيفمح : يناثلا مسكلا





 تلاثلا لصفلا

 هئوفأ وأ نَغلا توم

 ليم ةيليغيطلا ميهافملا نم ديدعلا .لثم ءْنفلا توم .موهفم نأ نّبت دقل

 عمتجملا يف تققحت يتلا ةيلعفلا تارّوطتلا ىلإ ةبسنلاب ّيوبن ءىرخألا
 امك ءامنإ ءلغيه دنع ناك يذلا قيقدلا ىنعملا يف نكي مل نإو «مدقتملا يعانصلا

 قحب عيطتسن الأ .بيرغ لكشب فرحنم ىنعمب ؛رارمتساب ونرودأ انمّلع
 ؟قلطملا حورلا راصتنال فرحنم قيقحت هنأ ىلع مالعإلا ةرطيس ميمعت ليوأت

 يتاذلا يعولاو نئاكلا نيب قباطتلا ايبوتوي .هتاذ ىلإ حورلا ةدوع ايبوتويف

 لئاسو ةرئادل ميمعتك ةيمويلا انتايح يف ام ةقيرطب ققحتت «لماكلاب طسبنملا

 زّيمتت (دعت مل )ال يتلا ءلئاسولا هذه اهرشنت : يتلا تاروصتلا ملاعل ءلاصتالا

 ابر ؛قلطملا ٍليغيملا حورلا ةرئادلا - مالعإلا سيل «عبطلابو .«عقاولا» نع

 يطاطحنالا ىنعملاب هل افارحنا سيل هنكل .هل ةيروتاكيراك ةروص ناك

 ةيفرعم نماكم ىلع «تافارحنالل ًابلاغ ثدحي اك ءيوتحي لب ءاّيرصح
 .انيلع لبقم وه ام حجرألا ىلع مسرتو ءاهفاشكتسا انيلع منحت ةيلمعو

 نإو ةيادبلا ذنم كلذ لوق انب ردجي «ٌنفلا توم نع مّلكتن امدنع
 نمض ملكتن |نإ «ةماعلا تارابعلا هذهب باطخلا يف رثكأ ضيفتسن نل انك

 ءيشلا وهو «وأ ؛قلطملا يلغيلا حورلل فرحنملا يلعفلا قيقحتلا اذه راطإ

 يذلا ىنعملاب ءاهتياهبن تغلب يتلا .ةققحملا اقيزيفاتيملا راطإ نمض «هتاذ
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 نأو .هشتين لمع يف ًاّيفسلف ةنلعُم اهدهاش دقو ءرغدياه هنع ثدحتي

 ًايرغدياه ًاريبعت ديعتسن يك ءاضيأ ينعي كلذف راطإلا اذه نمض كرحتتن
 لب ءاقيزيفاتيملا ل زواهجت سيل انه دوصقملا نأ 4 رخآ

 قلطملا حورلل فرحندملا قيقحتلل ًازواجت 000 (1فاعت

 هذه اهذختت ىتلا يناعملا فلتخم يف ءايفاعت لب ؛نفلا تومل ءانتلاح يف ءوأ
 ثيح نم يفاعتلا ؛ةيريغدياهلا يفاعتلا ىنعم ةنامأب لقنت يتلاو «ةظفللا
 تومو .ىلإ نوكرلاو «(ةلاسر عدوتسي نمك) عاديتساك ًاضيأو .ءءافش وه
 ةبقح «لكشت ىرحألاب وأ ءفصت يتلا ريباعتلا كلت نم دحاو وه نفلا

 اهلّجس اكو ؛هشتين اهشاع اكو «لغيه اهب أّبنت (ى أمامت اقيزيفاتيملا ةياهن
 ال :يفاعتلا فقوم يف اييزيفاتيملا هاجت ركفلا فقي «ةبقحلا هذه يف .رغدياه
 نكرت ءايردق اننّوكت اهنأل .هنع ىلختن بوثك عقاولا يف اقيزيفاتيملا كرت
 .انيلإ دنس ءيشك انل ٌعدوَتسُت ءاهنم ىفاعتن ءاهيلإ

 «يقيزيفاتيمللا ثرإلا عومجم لاح وهو «نفلا توم مهف عيطتسن ال

 عم قفاوتي ال وأ قفاوتي هنإ هنع لوقلا زوجي (721021006) روصت هنأ ىلع

 ءانشأب هلادعشا نكميو ءانتيطتم :نضفاتك اه دج لإ هنإ"ىأ ةءايشأ ةلاح

 ىرحألاب هنإ .خلإ ...يجولويديإلا ىنعملا .هلصأ ريسفت رّسيتي وأ ىرخأ
 هذه .اهيف كرحتن ىتلا ةيجولوطنألا - ةّيخيراتلا ةبكوكلا لكشي ثدح

 اهيلإ يمتنت تاملكلو ةيفاقث - ةّيخيرات ثادحأل كباشت يه ةبكوكلا
 .( 0 عمات ءعلتعا) يردقلا ىنعملا اذهب .دحاو نآ يف ادد اهعلاو
 وهف .هعم باسح ءارجإ مدع عيطتسن الو انينعي ًائيش ّنفلا توم لثمي

 هنأ ىلع هيف ًادوجوم ّنفلا دعي مل ًاعمتجم ايبوتوي - ةءوبن .ءيش لك لبق

 الهمام [1ء1لععوعت, 5هععن ء لننءمروكأ (8/كناهمسم: !/ان5518, 1976), :رظنا (1)
 م. 45
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 امأ .دوجولل ماع ليمجت يف ًاًيليغيه ةزّواجتمو ٌةتوبكم «ةدّدحع ةرهاظ
 (11ه,664 زوكرام تربره ناكف نفلا توم نع نالعإلا اذهل ٍدانم رخآ
 توم ادب دقل . .1968 ماع ةيبابشلا ةروثلا دئاق زوكرام هلقأ - ![ةعدانق#)

 ءانريباعتب يأ) ايتقت مّدقتملا عمتجملا دي لوانتم يف ةيناكم] «هروظنم يف «نفلا
 ايبوتوي اهنأ ىلع اهتاذ نع ٌرّبعت 5 م ةيناكم) .يهو . .(ةققجملا اقيزيفاتيملا عمتجم

 نرقلا علطم ةّيخيراتلا عئالطلا نم ًاءدب ,نونفلا ةسراممف .بسحف ةّيرظن

 دودحلا جراخ ةيلاىلا «راجفنا» ب لثمتت ِةّماع ةرهاظ ىلإ ريشت ءنيرشعلا
 يتلا دةودحلا ضفرت ةعيلطلا تاّيرِعِشف .اهل ديلقتلا اهعضو يتلا ةيسيسأتلا

 ةيلاثملاو ةثدحملا ةيتنكلا مهلتست يتلا ًاصوصخ «ةفسلفلا اهيلع اهضرفت
 نإ ؛ةيلمع الو ةيرظن ال ةربخل ًاعقوم ًايرصح ٌدعُت نأب لبقت الو ؛ةئدحملا
 درفلا ةينب ريمدت يف لحارمو .ةزّيمتم عقاولا ةفرعم يف ذا اهتاذ حرطت
 .يقيقح ىيبمايسو يعامتجا ضيرحت تاودأو ايقط ةبترملا تاعمتجلاو

 يلومش ىوتسم ىلع ةديدجلا ةعيلطلا يف هاذ ةّيخيراتلا عئالطلا ثرإ ظفحي

 .ةيديلقتلا اهدودح جراخ ةيلاحلا راجفنا مساب امئاد اهنإ ءلقأ يقيزيفاتيمو
 : ةيلاحلا ةربخلا ىلإ ًاّيديلقت ةلكوملا نكامألل ًءاغلإ «ًالثم راجفنالا اذه حبصيو

 اذه ىلعف .باتكلا .فحتملا .ضرعملا ,حرسملا «ةيقيسوملا تالفحلا ةعاق
 حرسمو ءدسجلا ّنفو «ضرألا ّنفك - تايلمع ةلسلس تقّقحت وحنلا
 تاحومطلا ىلإ ةبسنلاب ءتدب دق "يح لمعك» يحرسملا لمعلاو .عراشلا

 ةربخلا لّوانتم يف امنإ .ةّيدودحم رثكأ «ةّيخيراتلا عئالطلل ةيروثلا ةيقيزيفاتيملا
 يف هتّينهار ىغلتو ّنفلا دمحم نأ رظتني دحأ داع ام .ةّيّسح ةروصبو ةنهارلا

 ًءانيو .لماك يلامج ثدحك ّنف ٌةربخ لاحلل برت انإ ؛رئاث يلبقتسم عمتجم
 هميتحي عاطل لدعلا وطب ار: بوكت اديقلك لمعلا ضو سقي هيلع

 ةيلهأب ةدوّرملا ءايشألل يلايخلا فحتملا) لح ميق ة راطإ لخاد عضومتلا قح

 اّيلاكشإ راطإلا اذه لعج يف «يماسأ لكشب ؛هحاجن نمكي لب ؛(ةيلامج
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 مييقت ريياعم ّدحأ نأ ودبي ءروظنملا اذه يف .ًاينآ هلقأ .هدودح ًازواجتم

 عضوم هتلاح عضو ىلع لمعلا ةردق لوألا ماقملا يف ءوه ينفلا لمعلا

 ريغ ةقيرطب مأ ؛ظف وه !ب «يلاتلاب ًابلاغو «رشابم ىوتسم ىلع ناكأ :شاقن
 .عاجرالا ةيرعشك «ةغايصلا ةداعإك «ةّيبدألا عاونألا مّكهتك ًالثم ,ةرشابم

 يف لب «ةيلكش تاريثأت قيقحتل ةليسو اهنأ ىلع سيل ةروصلل مادختساك
 ةفلتخم نيوانعب ةرضاحلا رهاوظلا هذه عيمج يف .اضيأ يخاسنتسالا اهانعم

 ىتلاو ءبسحف ةيتاذلا ةيعجرملاب رمألا قلعتي ال :ةرصاعملا ةينفلا ةريخلا يف

 لصتت رومأب رمألا قّلعتي «ينأرب انإ ؟ٌنفلل ةنوكم «ةديدع تايلامج يف ءودبت
 هذه يف ًاضيأ ققحتي يذلا يلا جلا راجفنا ىنعمب نفلا تومب ةصاخ ةروصب
 .اهنيع ةينفلا ةيلمعلل يتاذلا مكهتلا نم لاكشألا

 نيماينب هيلإ راشأ يذلا مزاجلا ىنعملا يف ءايجولونكتلا ٌعَقَو لكشي
 .ينقتلا هجاتنإ ةداعإ ةّيناكمإ رصع يف ينفلا لمعلا نع 1936 ماع ثحبم يف
 ةّيخيراتلا عئالطلا يف مستري يذلا يلامجلا راجفنا نم روبعلل ًامساح ًاثدح
 هاجتاب «لمعلا يف يلامجلا دودحل ءاغلإ هنأ ىلع نفلا توم يف ركفت يتلا -

 عئالطلا ين رهظي يذلا راجفنالا ىلإ - يسايس يخيرات وأ ,يقيزيفاتيم دعب
 ءاّيرصح ًاطبترم ودبي داع ام ةّيسيسأتلا ههودح نع نفلا ٌجورخف .ةثيدحلا

 وأ ةيقيزيفاتيملا .هوجولا ةداعإ ايبوتويب ءروظنملا اذه قفو ءيساسأ لكشب الو

 .حمست ةديدج تايجولونكت لولحب أطبترم ودبي (نإ «هتناكم ىلإ «ةيروثلا
 ةّيناكمإ لولحبو .ةيلاجلا ميمعت لاكشأ نم ًالكش دّدحت لب «عقاولا يف

 يتلا ةلاهلا ءاهديصر ًارصح ىضاملا لامعأ دقفت ال «ةينقتلا نفلا جاتنإ ةداعإ

 ؛اضيأ ةيلامجلا ةربخلا ةرئاد اهعم ةلزاع .دوجولا يقاب نع اهزعتو اهم طيحت
 ؛ريوصتلاو |نيسلاك «ةينيوكت جاتنإلا ةداعإ اهيف نوكت ةّينف لاكشأ دلوت امنإ
 نيب قرفلا ليمي امنإ .بسحف َلصأ نم اهيدل ام ُلامعألا دقتفت ال ءانهو
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 مادختسالا يف للحتت نونفلا هذه نأل ءهطوقسلا ىلإ نيكلهتسملاو نيجتتملا

 .قمعلا يف ءيه ىتلا) ةيرقبعلا نع باطخ يأ ًايلات يهنتف .تالآلل ينقتلا
 .(نانفلا رظن يف لمعلا ديصر

 ةربخلا اهاقلتت يتلا ,:ةمساحلا تاليدعتلا نع ةينيماينبلا ةركفلا نإ
 يروثلا - يبوتويلا ىنعملا نم روبعلا لثمت جاتنإلا ةداعإ رصع يف ةيلامجلا

 ةفاقث ٌصخت ةيرظن يف لحني يذلا ءيجولونكتلا هانعم ىلإ نفلا تومل
 يذلا «يرظنلا نيمايني دصق نكي مل .فورعم وه (ىو ءاذه نأ عم ؛عومجلا

 (ذيج» ليمجت نيب - ةيعرشو ةقد ةيأب لوقلا بعصلا نم هنكلو - رّيمي

 تاينقت مادختسا ربع «يشافلا كاذو يكارتشالا كاذ .ءيدر رخآو ةربخلل

 نم هعقوتن دق يذلا كاذ نفلا توم سيل .نفلل ةّيكيناكيملا جاتنإلا ةداعإ
 يف اعقاو هشيعن يذلا كاذ هنإ ءبسحف هتناكم ىلإ ةيروثلا دوجولا ةداعإ

 ثيحب ةايحلل لماش ليمجت نع ثيدحلا نكمي ثيح ؛عومجلا ةفاقث عمتجم
 ريياعم تحت ائادو «هيفرتلاو «ةفاقثلاو ,تامولعملا عّروي يذلا ؛مالعإلا نأ

 ًاتزو دحاو لك ةايح يف ذختا دق .(«تاجتنملل ىلكش بذج) ةماع !ةيلامج»

 ةلئام نأ كش ال .يضاملا نم ةبقح يأ يف هذختا نزو يأ نم ريثكب ربكأ

 ًابعص نوكي نل هنكل ؛تاضارتعالا ضعب ريثت دق يلامجلاب مالعإلا ةرئاد

 ةمولعملا عيزوت ىلإ ةفاضإ عم نأ رابتعالاب ذخأ اذإ لاف اذكه لوبق

 امل ًاسيسأتو يعامتجالا يف ةكرتشم ةغل ىلع ًاعامجإ جتنُي ءقمعأ ةروصبو

 لئاسو ابنإ ؛عومجلا ةمدخ يفو عومجلل لئاسو ٌمالعإلا سيل .ًازيزعتو
 قواذأللو لوبقلل ةماع ةرئاد هفصوب ءوه اهب هنوكت اهنأ ىنعمب ءعومجلا

 ءاهتيمست ىلع ةداعلا ترج يتلا «نآلا ةفيظولا هذه .كرتشُاِب روعشللو

 هلقأ ءزايتماب ةيلامج ةفيظو يه ماعلا يأرلا ميظنت ءاّيبلس اهيلع ديدشتلاب
 مكحلا دقن ذنم ةظفللا هذه اهذختت يتلا ةّيساسألا يناعملا نم دحاو يف
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 ردقب .ءىشلا هاجت درملا سجين اهب ددحتت ال ةيلاحلا ةعتملا نأ ثيح « تنك ل

 ليوناميإ دنع - ةعومجم ىلإ ءامتنالاب نقيتلا نم أشنت ىتلا ةعتملا كلت ىهام

 ىلع ٌةردقلا اهعمجت - ةيلاثمك اهسفن ةيناسنالا .(1دتصدصادءا 1ةصن) تْنَك

 .ةفلتخم تايوتسمو نيوانع تحن «ءنمضتي يذلا ءروظنملا اذه يف

 ايجولويديألا دي ىلع ةيلغيحلا ميهافملا ةداعتساب قلعتملا يرظنلا ثدحلا

 لئاسولا ةربخ مأ «ةثدحملا ةّيعيلطلاو ةّيعيلطلا ةّيرعشلا تناكأ «ةيروثلا

 اهفصوب ةيلامج تاجتنمل عروم يه ثيح نم (06018-84355) ةيمالعإلا

 «يوقلا ىنعملا :نيينعم نفلا توم ذختي - 0 يأرلا ميظنتل نكامأ

 دوجو يف «ةربخلا رئاس نع لصفنمو دّدحم ءيشك نفلا ةياهن وه «يبوتويلاو
 ليمجتلا وه «يعقاولا وأ فيعضلا ىنعملاو ؛هتناكم ىلإ داعمو ِصّلُغ

 .مالعإلا لئاسو ةرطيسل ًادادتما

 ؛كولسب مالعإلا لئاسو ِدّي ىلع نفلا توم ىلع نونانفلا ّدر ام ًابلاغ
 راحتنا نم عونك رهظي هنأ ثيحب توملا ةلوقم تحت ًاضيأ وه مظتتي
 ليمجتو .ةهجوملا عومجلا ةفاقثو (1؟50[1) ءيدرلا نفلا دضف :يجاجتحا

 ىلإ يقيقحلا نفلا أجتلا ام ابلاغ هفيعض ضفخنم ىوتسم ىلع ؛دوجولا
 ةرشابملا ةيعفنملا نم رصنع يأ ًاركان جمربم لكشب ةيكيكشت فقاوم

 .ماتلا تمصلا ًاراتخم ءلصاوتلا ًاضفار - «يخبطملا اهدعُب» - لامعألل

 تيكيب لمع يف .فورعم وه ا(ى ءونرودآ هاري يذلا يلاثملا ىنعملا وه اذه
 نفلاف .ىعيلطلا نفلا نم ريثك يف ةفلتخم تايوتسمب هدجيو «((8«ءاكعأأ)

 ةرثللاو «يسحت تيصلاب هكرلا ماعلا ىارلا لاغ,ق يلكتي ىققحلا
 .ديلقتلا يف ةعّرشملا اهتامس عيمجل يفنك الإ اهتاذ مدقت نأ نكمي ال ةيلامجلا

 يف اى ءاضيأ ةيبلسلا ةينرودألا ةيلاجلا ةلاح يفو .لامجلاب ةعتملا نم ًاءدب
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 ميقي هساسأ ىلع يذلا رايعملا نمكي .دوجولل ماعلا ليمجتلا ايبوتوي ةلاح

 فاقوتي نفلا ىنعم ناك اذإ :هتاذ يفن ىلع هتردق ىدم يف ينفلا لمعلا حاجن
 ام ردقب ةيعرش دادزيس ينفلا لمعلاف «هتناكم ىلإ دوجولا ةداعإ نيمأت ىلع

 لمعلا ىنعم ناك اذإ امأ ؛اهيف لّذحتلا ىلإ ليملا عم «ةداعإلا هذه ىلإ ليي
 عم ةديدج ةَرم هحاجن نمازتيس ؛ةحساكلا ءيدرلا نفلا ةوق ةمواقم وه

 يف ينفلا لمعلا فشكي «يرحتلاو ثحبلا ىلإ جاتحي ىنعمبو .هتاذل هيفن
 نمك الإ هتاذ يطعي ال :يرغدياهلا نئاكلاب ةهباشم تامس «ةرضاحلا هتلاح

 ..هنيع تقولا يف بحسني

 «سيل ونرودأ دنع ينفلا لمعلا مييقت رايعم نأ عبطلاب ىسنن الأ بجي)
 يتلا كلتك «ةينقتلا اضيأ كانه ؛بسحف هعضول يتاذلا يفنلا .ةحارص

 .عقاولا يف لمعلاف ؛حورلا خيراتو نفلا خيرات نيب ةقالعلا ةيناكمإ نمضت

 نم ىوتحمب ًادّوزمو ؛حورلا نم اثدح ءاصوصخ ؛«ةينقتلا ةطساوب ققحتي

 ةياهن يف ةينقتلا نكل .اصوصخ ةينقتلا ةطساوب يحور ىوتحمب وأ ةقيقحلا

 تسيل - مدقتلاب نمؤي ال ءالئافتم ًايليغيه سيل ونرودأ نإ ذإ - فاطملا
 :ةتفاضلا هعشاتفا ةروقتل ةقيرط» معلا ةمات ةئذافنال نمل ةلنو قوس

 :نفلل نكمم (مّدقتلا ًاّرقم ةينقتلا ىري ونرودأ نإ لوقن نأ انيلع بجي ءالإو
 (.ةحارص ودبي ال اموهو

 ةنهارلا ةقيرطلاب ةصاخلا ةيفسلفلا ايجولونيمونيفلا نم عونلا اذه يف
 لخدت ال ,ءيريغيدياحلا ىنعملا يف (178/65612) هرهوجب ؛نفلا اهيف مدقتي يتلا

 .ةناكملا ىلإ ةداعإلا ايبوتوي وه ثيح نم نفلا توم تارهاظ ايرصح
 هذه بناج ىلإف ؛هتمصو ىيقيقحلا نفلا راحتناو ءعومجلا ةفاقثل ليمجتنو

 ةديدع بناوج نم - لّكشت ىتلاو ءىرخأ ًارومأ ىسنن آلأ بجي ءرومألا
 كانه لاز الف .ىبسيسأتلا .يديلقتلا هانعم يف نفلا دومص - ًائجافم ًارمأ
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 نونانفو ؛فحاتمو «ةيقيسوملا تالافحلل تالاصو «حراسم «عقاولا يف
 اذه نكل.«رطألا هذه لخاد يمداصت .ريغ وحن ىلع مظتنت ًالامعأ نوجتني
 ًالوأ دانتسالا اهمييقت عيطتسي ال ًالامعأ :يرظنلا ىوتسملا ىلع ءينعي
 «نفلا توم تارهاظ هاجت «هنأ ينعي ام .اهتاذ يفن ىلع اهتردق ىلإ ًايرصحو
 «ةّبنف ًالامعأ» نأ اهدافم «تارهاظلا كلت يف لزتخت الو ةليدب ٌةرهاظ مّدقتت

 ةعومجم اهفصوب مدقتت لاهعأ يهو .يسيسأتلا ىنعملا يف ىطعت لازت ال

 ةبسنلاب ةيفانلا اهتردق ىدم ةدعاق ىلع طقف سيل اهضعب نيب ةفلتخم ءايشأ

 وحن ىلع .فصوي نأب حمسي ال يلعفلا ينفلا جاتنإلا ملاعف .نفلا ةلاح ىلإ

 يف تانيابت رارمتساب انيعدتست |نإ ؛بسحف رايعملا اذه ةدعاق ىلع «مئالم
 .ةطساولاب ىتح هيلإ لاحت الو ءيطيسبتلا فينصتلا اذه نم تّلفنت ةميقلا
 توم باطخ امل لّكْشُي دق يتلا ٌةّيرظنلا «تباث هابتناب ءاذه يف رّكفت نأ بجي

 .ةّيقيزيفاتيملا هترادتسا يف ًانئمطمو ًاطّسبم هنأ ثيحب ًاحيرم ءاحيرم ًاًرفم نفلا

 صاخ يلخاد لصفمتب دّوزم ةينفلا تاجتنملا نم ملاع دومص نإ ىتح
 يناعملا يف نفلا توم تارهاظ عم ةينيوكت ةقالع يف كلذ عم لخدي هب

 نونفلا وأ ءمسرلا خيرات نأ نايبت ًالهس أرمأ هنظأ .اهانددح يتلا ةثالثلا
 مل ام الل ىنعم ال «ةريخألا رشعلا تاونسلا يف ءرعشلا خيراتو «ةيرصبلا

 اذه ةغل عم وأ مالعإلا لئاسو اهمّدقت يتلا روصلا ملاع عم ةقالع يف حرطُت
 جاردنالا ًالامجإ عيطتست تاقالعب «ةديدج ةّرم ءرمألا قّلعتي .هسفن ملاعلا
 خسنت ةينوقيأ - ةّيمكمت تاقالع :ةيريغيدياهملا يفاعتلا ةلوقم تحت

 يف سيل ءاهتالكو (80135515818) ةيعومجلا ةفاقثلا روص نآ يف سسؤتو

 لك نم مغرلا ىلع «هنأ وه رمألا .طقف ةفاقثلا هذه يفن ىنعم يف ءلاح يأ

 نأ ءاذهب ًالامتحا قّلعتت ةّيويح «ةينف» تاجتنم مويلا ىطعت تلاز ام «ءيش
 .دقعم تاقالع ماظن يف ءىقالتتو بعلت ثيح ناكملا يه تاجتتنملا هذه
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 دق .تمصو ءيدر نفو «ايبوتوي وه ثيح نم ةثالثلا نفلا توم بناوج
 وحنلا اذه ىلع انعضوب ةصاخلا ةيفسلفلا ايجولونيمونيفلا ىلاتلاب لمكتت
 يتلا تاجتتنملا يف ؛ةموميد نفلا ةايح حنمي يذلا رصنعلا نأ فارتعالاب

 وه «نفلل يسيسأتلا راطإلا لخاد ؛«ءيش لك نم مغرلاب «رياغتت تلاز ام
 .هذه ةفلتخملا هتوم تناوج بعل اديدحت

 نحمي عضو هنإ .يفسلفلا لامجلا ملع نأش هل عضولا اذه يفو

 ثلح امئاد نلعُي هيف يذلا «هتموميد عباطل .نفلا لوفأ ةرابعب هيلإ ةراشإلا

 .رارمتساب لجؤيو نفلا توم

 يفسلفلا لامجلا ملع اهب ساقُي تارهاظ ةعومجمب رمألا قّلعتي
 يف ٍةيعجرم نم ةيلاخ فشكتت ديلقتلا اذه ميهافمف .ةبوعصب يديلقتلا
 ةينفلا ةربخلا فصو ىلإ مهيو لامجلا ملعب لغشني نّمو .ةّيسحلا ةربخلا
 ءيضاملا ةفسلف نم ةثوروملا ًاليلق ةمخفملا ةيموهفملا ةغللاب ةيلاجلاو

 يف اهاريو وه اهشيعي يتلا نفلا ةربخب ميخفتلا اذه ةلباقم يف رسعب رعشي
 يجذومن لمع هنأ ىلع ينفلا لمعلا ًاقح يقتلن انلز ام له .نيرصاعملا

 اعبط عيطتسن ؟«ةقيقحلل قيقحم» «ةركفلل سوسحم روهظ «ةيرقبعلل

 ايبوتويلا ىوتسم ىلع مخفملا فصولا اذه نيبلاق انرسع نم جورخلا
 نأل ريباعتلا كلتب فصولل ةلياق ةيئف ًالامعأ ىقتلن ال) ىعامتجالا دقنلاو
 نضر رأ ؛(ةيغقار هنعت 1تظسبل «قيقشلاو ةلماكلا ةقاسنإلا رنا اع
 ىلإ «هنم الدب ءنيجتلم يديلقتلا لالا ملعل يموهفملا حلطصملا لماكلاب

 ملع «ةيئايسلا :كاذ وأ «يناسنإلا ملعلا» اذبب ةصاخلا ةّيعضولا ميهافملا

 - قمعلا يف نايقبي نافقوملا الك .عامتجإلا ملع ءايجولوبورثنألا ءسفنلا
 ملاع نأ ناضرتفي :ديلقتلاب نيطبترم - هشتين لوقي دق ؛يماكترا لكشب
 باطخ ءانبل نكمملا ديحولا وه ديلقتلا هلقانت يذلا ةيلاجلا ميهافملا
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 نوكي «يبلس روظنم يف هذاقنإب هيلع ناظفاحي امإ يلاتلابو ؛نفلا نع يفسلف
 يفو .ىنعم لك دقف يفسلفلا لامجلا ملع نأ تانلعي مأ ءآيدقن وأ ًاّيبوتوي

 يفسلفلا لامجلا ملعل توم مامأ نحن «ةفلتخم تايوتسم ىلع نإو «نيتلاحلا

 لامجلا ملع نكل .اهيلإ انحملأ يتلا يناعملا فلتخم يف نفلا تومل قواسملا
 الو ؛نكمملا ديحولا يموهفملا ماظنلا نوكي ال دق ديلقتلا نم هانثرو يذلا

 يف ةّيعجرم نم ةدّرجم اهنأل ةئطخملا ميهافملا نم ةعومجم ةطاسب لكب نوكي
 ًايئاد مدختسأو) اقيزيفاتيملاك ءانيلإ ةبسنلاب وه يديلقتلا لامجلا ملعف .ةربخلا
 قاعتن نا بجي ءىش :ٌردق ؛(رغدياه هايإ هحنم يذلا ىنعملا يف ريبعتلا اذه
 لامجلا ملع انل اهكرت يتلا ميهافملل يميخفتلا عباطلاف .هيلإ نكرن نأو هنم
 .اهسفن اقيزيفاتيملا هذه رهوجب طبتري يقيزيفاتيملا ديلقتلا لخاد ان يذلا
 .((0عوعاخا ةمأع) عضوم ركف اهنأ ىلع ةصاخ ةروصب رغدياه اهفصو دقل

 اذه اهيف يطعي يتلا نئاكلا خيرات نم ةبقحلا كلت اهنأ ىلع ةماع ةروصبو

 زّيمتت ةبقحلا هذه نأ فيضن نأ عيطتسن .ًاروضح .ثدحي «هتاذ ريخألا

 ءراقو :ةّوق هنأ ىلع اهيف هتاذ ىطعُي نئاكلا نأب ءصاخ لكشبو ءاضيأ
 عم اقيزيفاتيملا يفاعت أدبي نايم ضنا لمتحملا نمو ؛تابث «ةيدّدحت .ءالج
 ةكرح دّرحجم هنأ ىلع هليوأت نكمي ال حرط - نمزلاو نئاكلا ةلأسم حرط

 ءيشك .هشتين ةّيمدع يف نلعأو قبس |ك «هتاذ يطعي نئاكلا تاب دقل :ركفم

 ءيشك لب «نمزلاو نئاكلا ذنم اذهو ءنوكي ءيثشك سيل :لحمضيو دّدبتي

 .توميو دلوي

 اهتءارق نكمي «هلوفأ ىرحألاب وأ نفلا توم ءاهشيعن يتلا ةلاحلا نإ
 ءاقيزيفاتيملا يفاعت وه يذلا لمشألا ثدحلا اذه نم بناج اهنأ ىلع ًاًيفسلف
 دب ال رمألا حيضوتل ؟كلذ فيكو .هسفن نئاكلا ٌصخي يذلا ثدحلا اذه

 هسفن بدألا ًاريثك دعب هعبتي مل ىنعم يف ناك نإو ءنكمي فيك نايبت نم
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 موهفملاب ءنفلا لوفأ تقو ءاهب موقن يتلا ةربخلا فصو ءرغدياه لوح

 .«ةقيقحلل ًاقيقحت» هفصوب يتفلا لمعلل يرغدياهلا

 ةيلاجلا ةربخلا نأ وه ةينقتلا جاتنإلا ةداعإ رصع يف انل ثدحي ام نإ

 اذه .«دراشلا كاردالا» نيماينب اهاّمس يتلا كلت نم رثكأف رثكأ برتقت

 ًاءزج لككشت ةلاملا تناك يذلا .«ينفلا لمعلا» يقتلي دعي مل كاردالا
 سيل وأ) كانه دعي مل هنأ نالعإلا زوجي .كلذلو .هموهفم نم أزجتي ال
 لامجلا ملع ميهافمب رارقإلا راطإ يف ائاد اذهو ؛ةينف ةريخ (دعب كانه

 ىف ادردا ورقلا نهوج انوع نأ لمعلا نع ءناقملا ل . يقيزيفاتيملا

 انمزلي هاجتاب ءانتلاح يف ةديحولا ةيناكمإلا ودبي يذلا دراشلا عت -متلا اذه

 مثلا ةريخف . اةيزفاعلا نودعبا رطخي ءاخلا قادخا اذه «ءاوقلا لع
 اذإو هطاطحناو بيغم ءوض يف كّرحتت اهنإ آلامعأ يقتلت دعت مل دراشلا
 دعت مل ءآلثم .هيف يذلا هنيع وحنلا ىلع «ةرئانتم تالالد ءوض يف ءاندرأ

 يقتلت لب ءرشلاو ريخلا «ةّيلك ميق نيب ةريبك ٍتارايخ ةيق ةيقالخألا ٌةربخلا يقتلت

 اى ءاهيلإ ةبسنلاب ديلقتلا ميهافم فشكتت :(8116750108160) ةيرهجم ًاروضأ

 (1, 34) ةيناسنإلا ريثك يناسنإ يف هشتين فصو دقل .ةّيميخفت «نفلا ةلاح يف
 داعبأ ةراسخ ًٌةاسأم شيعي يذلا رّثأتْلا ناسنإلا لباقم ًاعضاو «ةلاحلا هذه
 .«ميخفتلا نم رحلا» ءنسحلا عباطلا اذ ناسنإلا ءاقيزيفاتيملا «ةريثمللا دوجولا

 موهفملا ٠ ل ب عي بد
 رغدياه دنع موهفم ا اذه ذختي .«ةقيقحلا قيقحتب » قّلعتملا يريغدياهلا

 (11«-ةاعا- جاتنإو اع (ماس151ءالانطع) ص ضد وه لمعلا :نيهجو

 رغدياه هيلع ددشي يذلا «((85م05121026) ضرعلاف .(20 ضرألل 1ان28)

 1/1. 11ء10ءعوعج: “طه عز»رءع لعأأ 'همعمو ل'هجاع (1936),” اصغ :رظنا (2)
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 هل ينفلا لمعلا نأ ينعي .خلإ ...ًاضرعم (ّرّهج» هيف لاقي يذلا ىنعملا يف
 .يخيرات ملاعو .اًيخيرات املاع ددحت يتلا طوطخلل نيوكتو سيسأت ةفيظو

 ملاعلل هتربخب ةصاخلا ةينيوكتلا تامسلا فرعي «ةيعاتجإ ةعومجم وأ عمتجم

 لمع يف - خلإ ...رشلاو ريخلا ءأطخلاو حصلا نيب ةيّرسلا ريياعملا ًالثم -
_ 1 

 كانهو ؛طناك اهنع ثذحت دعاوق نم لمعلا ةيلالدتساال ديعتسي يذلا

 ينفلا لمعلا يف فّشكتت روصعلا ةقيقح نأ «يتليد لصأ نم «ةركف ًاضيأ
 نمكي يرهوجلا رصنعلا نأ انه يلودبي ال .رخآ يحور ٍجَُم يأ نم رثكأ
 ةيساسألا طوطخلا نيوكت يف امنإ ءأطخ لباقم «ةقيقح» يف وأ ةّينيشدتلا يف

 ةيلامجلا ةفيظولا ةّيسيخبت ريباعتب .ىعدي يذلا كاذ .يخيرات دوجوب ةصاخلا

 ىلإ دحاو لك ءامتنا فثكتيو لمعلا يف نّيبتي .ماعلا يأرلل ًايظنت اهفصوب
 ضفري هساسأ ىلع يذلا زييمتلا ًابناج عضوي ءوحنلا اذه ىلع .يخيرات ملاع

 ةميق نيب زبيمتلا يأ ءايجولويديأ دّرجم اهنأ ىلع مالعإلا ةفاقث لاع ونرودأ
 ةيرصحلا هتفيظو لباقم «هتلدابم ةميق لباقم ةموعزم لمعلل مادختسا
 «ةقيقحلل قيقحتك لمعلاف .تاعمتجمو تاعومجمل «ةّيفيرعت «ةّيزييق ةراشإ

 هذه .هفيثكتو ةعومجم ىلإ ءاتنالا زاربإ ناكم وه اعل ًاضرع هدعُب يف
 ؛ملاع ضرعل يرغدياهلا موهفملا يف ةيرهوج اهرابتعا حرتقأ يتلا «ةفيظولا
 ظفاحت ةفيظو عقاولا يف اهنإ .ريبك يدرف حاجنك بسحف لمعلل نوكت ال دق

 «ةيدرفلا لامعألا يفتخت اهيف يتلا ةلاح ا يف لمكأ ةروصب مّمَتَنو اهتاذ ىلع

 .ةلئامم ةميقب نكلو ءايبسن ةيفيظو تاجتنم قاطن ةحلصمل ءاهتلاه عم

 ًاقيقحت» هفصوب لمعلل يرغدياهلا موهمملا لإ ةدوعلا ةيمهأ نكل

 أ ءرخآلا اههجو ىلإ ًاضيأ انتلاحأ اذإ .:ةصاخ ةروصب «ساقت «ةقيقحلل

 ىعرررز] ورم داع مااأ, اك. 11غ. لأ 2. (نطتملت (طتوعوجعت آه !ظلانمالة !اتللق, 1968)
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 جاتنإك لمعلا ةركف دوعت ه6 1 ثحبم يفف .ضرألا «جاتنإ» ىلإ

 ةروصبو «ةيناث ةهج نم «لمعلا نأ ىلإو ؛ةهج نم لمعلا ةيدام ىلإ ضرأ
 ظفحي ًائيش «(ًاقالطإ «ةيدسجاللا») ةيداملا هذه لضفب «هتاذ مّدقي .ةصاخ

 ؛قّيضلا ىنعملا يف ةداملا تسيل لمعلا يف ضرألاف .طايتحا يف ايئاد هتاذ
 ًاضيأ انه .هابتنالا [ئاد يعدتنسي ءىشك مظتنملا هروهظ ءوه اهب هروضح ابنإ
 06 باطخملا ىنعم كفب رمألا قلعتي ؛ ملاعلا موهفم ةلاح يف امك

 زيفاتيملا تاسابتلالا نم (ثحبسملا ةباتك نم نفاع نيعبرأ ةفاسم ىع)

 0 ا .ًادّدجم اهيف طوقسلل ضّرعتي يتلا

 رارمتساب ثعبت يتلاو ءديدج ليوأت لك رارمتساب اهيلإ دوعي يتلا لمعلا
 ام اذإ ءنكلو .ةديدج ةنكمم «ملاوع» لع ىيلاتلابو .ةديدج تاءارق ىلع

 ينانويلا دبعملا يف ضرألا نع الثم ملكتي ثيح «رغدياه ّصن هابتناب انأرق
 .خلإ ...داوملل يعيبطلا داسفلاب ءلوصفلا ثادحأب ةقالع يف اهنأ ىلع

 حتفنت هيف نأ ىلع ضرأو ملاع نيب عازنلا نع ملكتي ثيح تاحفصلا يفو

 ضرألا نأ وه هصلختسن يذلا ىنعملا نإف :.(613[416) ًاروهظ ةقيقحلا
 .ةلصفمتمو ةرشتنم ناعم ماظنك «لاعلا لمعلا يف طبري يذلا دعّبلا يه
 اهتاعاقيإب كرحت ىتلا كلت «(5طل515) ةعيبطلا وهو الأ هيف «رخآ» ءىشب

 ينفلا لمعلا ءراصتخاب .ةعزنلا ةتباثلا ةيعامتجالا - ةّيخيراتلا ملاوعلا ىنب

 تالاحإل قايس وه ثيح نم ملاعلا حاتفنا دوعي هيف نأل ةقيقحلل قيقحت وه

 نع رخآالا ىلإ هضراألا ىلإ ةمئاد ةروصب دوعي .ةغل وه ثيح نم «ةلصفمتم

 :1936 ثحبم يف سيل اذه) ةعيبطلا تامس رغدياه دنع ذختي يذلا «ملاعلا

 ىتلاو «((7:1لمتعاط 21810ءمء112) نيلردلوه كيرديرف نع هتاباتك يف امنإ

 ةعيبطلاو ضرألا .توملا ءمهعن نأ بجو ءومنلاو ةدالولا عقاوب ددحتت

 حييصلا نناشأو4 ؛ يحل ىنعملا يف ومني ام ءايفرح :(18[261[) ومني ام امه

 رخآلا قيبحل .نمزلاو نئاكلا هيرجي يذلا ىق وقاقتشالا مادختسالا قفو اف

 م



 يذلا كاذك رهظي ام مات سكعلا ىلع لب ءمودي ام ءضرألا «ملاعلا نع
 ةدالولا .«(26101868) ومنلا ىلع يوطنت «ةيعيبط) ىلإ رارمتساب بحسني

 موتلا ره فلا لمعلا .نمزلا تامالع ههجو ىلع لمحي يذلا ءجوضنلاو

 اثدح (ةخوخيشلا) نسلا يف مدقتلا لجسي يذلا تاعونصملا نم ديحولا

 .ىنعملل ةديدج تايناكمإ ديدحت يف ةلعاف ةروصب جردني ءيباجيإ

 ةقيقحلل قيقحتك لمعلل يرغدياهلا موهفملل يناثلا دعبلا اذه يل ودبي

 لظ ىنعمب ؛هلاوزو ينفلا لمعلا ةّينمز هاجتا يف باطخلا حتفي هنأل ةلالد اذ

 يتلا تابوعصلا عيمج نإ | .ةيديلقتلا ةيقيزيفاتيملا ةيلاخلا نع ًابيرغ ًائاد

 عاتمتسالا «نفلا لوفأ ةربخ عم اهباسح يف ةيفسلفلا ةيلامجلا اههجاوت
 لمعلا ريباعتب ريكفتلا يف رمتست اهنأ نم دلوت «ةيريهاجلا ةفاقثلا .دراشلا

 ةموميد /تابثك ةنونيكلا ريباعتب قمعلا يفو «ةعزنلا يدبأ وه ثيح نم
 ؛لمشألا اقيزيفاتيملا عقاو نم بناج نفلا لوفأ نأ نيح يف .ةوقو ةباهمو
 اهانضرع ىتلا يناعملا فلتخم يف ءاقيزيفاتيملا يفاعت ىلإ وعدم ركفلا ثيح
 اذإ «ر وظنملا اذه يف «ةيفسلف ةّيلامج اهبجاو ةيدأت ةيلامجلا عيطتست .افنآ

 نالعإ «نفلا توم نايبت تدارأ يتلا رهاوظلا فلتخم يف ءطاقتلا تفرع

 اَلِإ رهظت نأ نكمي ال ايجولوطنأ روظنم يف ءاهيف يذلا نئاكلا ةبقح
 ةريخلا ىنعم لابقتسا ىلع ًاضيأ ركفلا - .(«طاطحنالا ايجولوطنأك»

 جاتنولا ةداعإ ةبقح يف هتذخما يذلا فرص ادلع سيل وهو «ةيلاحلا

 .ةيريهامجلا ةفاقثلاو
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 عيارلا لصفلا

 ةيرعشلا ةملكلا راسكنإ

 ىلع يف روشنملا) ةغللا رهوج لوح ليوطلا ثحبملا ةيابن يف

 يف هيلع قلع نأ دعب جروج تيب ةغايص رغدياه ديعي ب «(!7(ةغللا برد

 هنم يذلا فّلؤملا رئ ئاس عم هيلع داكن يذلاو) ةقباسلا تاحفصلا

 وهو «(اهنيع ةعومجملا يف عبتيس يذلا «ةملكلا لوح ثحبملا يف فلخأ

 :صنلا يف يودي
 «1<عام ال128 و5عا 70 0235 الكمر( ععاراءطغ)

 :بسحف ًاًيرهاظ هانعم بلقي واجتا يف هلوح دقو

 («ظام 15[ ءرعاطأ ةزعط 760 035 801غ جع2طغ1عطخ)

 :حبصأ لب ؛«ةملكلا بيغت ثيح دوجوم ءيش ال» :يلاتلاب دعي مل

 .«ةملكلا بيغت ثيح ىطعي ءىش»

 ةملكلاب ًاركفم ءانه رغدياه دمعي ال «قايسلا رهظُي اهك

 1/1. 27ع10ءععععز, ]» هه ادءركم ا] !!علمعوتم, ج20. 1. لذ ذ.(1)
 231361016 ء 11. (03:3ععا1م16 2ءعمأاتا (8411320: آا/نع513, 1973), مم. 127-11
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 ةطاسو جراخ .«ًايصخشا هّئاذ ٌنئاكلا يطعُي نأب ةبلاطملا ىلإ «©ةّيرعشلا

 رعشلا يف ثدحي يذلا ةغللا راسكنا نأ ول ايك ءاهنع لزعمب وأ ةغللا

 ةغل يف وأ - ةيلصألا ةغللا يف لصحي ام نإ .«اهنيع ءايشألا ىلإ» اندوقي

 عيبرتلا ةبعل يف ءيشلا ماظتنا وه |نإ - ام دح ىلإ هتاذ ءيشلا وهو ءرعشلا

 ىطعي ال يذلا «نييهلإلاو نيتئاملا .ءاسلاو ضرألا عيبرت «(667165)

 نم ائيش كلمي ال يذلاو .(06ءاو06 06, 5681116) «تمصلل ايود» الإ

 اذه ناك اذإ .ايجولونيمونيفلا هيف ركفت يذلا ىعوضوملا رهاوجلا ءالج

 يتلا ؛ةملكلا راسكتا لاخدإ ًابعص كلذ عم ىقبي «ةيافكلا هيف اهب ًاحضاو
 نم رعشلل يرغدياملا بهذملا يف .«وه ام» روهظب ةيرعشلا ةغللا يف حمست
 ينيشدت موهفمب ًايلك اموكحم ودبي يذلاو ««ةقيقحلل قيقحت» وه ثيح

 نيلردلوه تيب يف ًاّيزمر هنع رّبَعُي يذلا كاذ - رعشلاو نفلل ٌيسيسأتو
 اندم طاوزلعأ جطورر» 00: :هيلع تلق رغدياه هرّرك املاطل يذلا يرعّشلا

 نوكت ام ردي ةقيقحلل نق قيقحت ينفلا ٌلمعلاف . 51 عم لذع 117

 صخأ عونبو 41 ةقيقحلا ره رهوج لوح 1930 ثحبم نم ًاقالطنإ «ةقيقحلا
 نوكت نأ لبقو - ,(7ىنفلا لمعلا لصأ لوح 1936 ثحبم نم ًاءدب
 - ةّيخيراتلا قفألل ًاحاتفنإ - ءيشلا عم ةيضقلا قباطت ةّيساسأ ةروصبو

 .هسفن ردصملا يف :ةريخألا ثحبلا رطسأ ةحارص رهظُت امك (2)

 ذوخأملا «(11810ءءاذه) نيلردلوهل تيبلا اذه «ءارعشلا هسّسؤي /ىقيي ام١ (3)
 نع ةرضاحملا 1.6106 تاراعش نم دحاو وه «(477067/6) راكذتسالا رعش نم

 127/141 ءرس عع»ب !/[ةمغ12 1161028865, :ىف ةروشنملا ؛.(1936) رعشلا رهوجو نيلردلوه
 24 آ186إ0ء115 121ءطاتب»ع (1*؟دمعمأ1مرأاع: !1هدأعدصصقمم, 1981).

 1/1. 11ع10ءعوعع !)ءا1 *'ءددءعتنعو عالم دعم ةاقم, م20. 16. 01 آل. 01 مطعتأت (4)
 (82عوع12: آم ك5عانمأ3, 1973).

 141. 10«11لءوعوعت, 3عمانءسن ةم1عسملاأ, اك. 1. لق 28. :ىف دوجوم ثحبملا اذه (5)
 تطا1ملأ (؟12ةمجع: آر ةلاب073 12113, 1968). ١
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 ستاتي يذلا لعفلا ا انكم فقل لق لك يسب اه ىلا ةرزفلا

 ملاعلا يف اهتريخ مالم ةّيخيرات «ٌةّيرشب» هيف ىرت فاقت - يخي راتلاع هيف

 .رغدياه ىلإ ةبسنلاب يه ةّينيشدتلا ثادحألا هذه .ةديرف ةروصب ةددحم

 نمزلاو نئاكلا ةدعاق ىلع - هنأ ثيحب «ةّيوغل ثادحأ ءفورعم وه اى

 طرشلا لكشي يذلا ملاعلا عم ةيلصألا ةفلألا قّقحعت الّزأ ةغللا يف -

 ًايهانتم ماودلا ىلع ىقبي يذلا طرشلا :ةربخلا ةيناكمإل يزواجتاللا

 يمرم يدوجولا نئاكلا ثيح ماعلل قسما مهفلاف ؛ ًايخيرات «ًاعضومتم»و

 يتلا ةيزواجختلا يتنكلا لقعلا ةش ةشاش سيل قفآلا اذهو.؛يوغل قفأ وه انإ

 ىلع مالكلاب حمسي ام ًاديدحت اذهو ءهانتم - يخي رات هنإ ؛يه يه ىقبت

 اهيف يتلا ةينيشدتلا ثادحأللا وه انإ ًارعش هيمسن ام .ةقيقحلا «ثودحا

 بعصبي) .ةدرفملا ةيخيراتلا ةيناسنإلا ةريخل ةيردقلا - ةيخيراتلا قف :ألا اشي

 ؛«ةفلتخملا» ةينيشدتلا ثادحألا هذه نيب ةقالعلا ةلأسم نايبت كلذ عم

 ال هنأ اك .درفملا ةغيص يف اَّلِإ «نئاكلا ثدح» نع رغدياه ثدحتي ال
 يف ةطقنلا هذه نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي .درفملاب الإ نئاكلا ةبقح نع ثّدحتي
 .ريبك عفنب ءحجرألا ىلع اهيف ترّكفت يتلا ةطقنلا يه يرغدياهلا ركفلا
 نأ ؛لاح يأ يف ءركذتن نأ بجي .هيلإ عجرت يتلا ةيليوأتلا ايجولوطنألا
 ؛ينفلا لمعلا لصأ ين ًاءاع حبصي نمزلاو نئاكلا يف ناك يذلا ملاعلا
 هنأ ىلع هيف ريكفتلا نكمي ال ةقيقحلا حاتفنا نأ ىلإ لاح يأ يف ريشي اذهو

 .(ثدح هنأ ىلع لب «ةتباث ةينب

 يف ةصاخ ةروصب ركفن !ى رعشلا يف ركفن انك اذإ ام بسح ءابيرقت
 انتراضح لامعأ ين وأ ىربكلا ةينطولا محالملا يف وأ سّدقملا باتكلا
 ريبسكيش مايلو .(آنةمضأع) ىتناد «نانويلا نويديجارتلا) «ةيرهدلا»
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 سايق ىلإ ىعسن انك اذإ وأ (...نيلردلوه «(1[187111خد2 5531عومءقمع)

 رعشن دق ةلاحلا هذه يف) ًاضيأ «ىرغصلا» ةينفلا لامعألا ىلع ديدحتلا

 .(ًاقبسم دوجوم وه ام يف هتيلازتخاالو «لمعلا ةلاصأ اهنأ ىلع ةّيئيشدتلاب

 يف وه رعشلا ةقيقح رهوج هفصوب ينيشدتلا لمعلا عباط ىلع ديدشتلاف
 ةيلامجلا يف «ةفلتخم ءامسأ تحتو ءديعب دح ىلإ ةعئاش ةحورطأ لاح يأ

 ةيتاذ» اهنأ ىلع دوجوملا يف ينفلا لمعلا ةيلازتخاال مهفت دق :ةرصاعملا

 يف ءيشك ربي نأب حمسي ال لمعلا نأ ىنعمب «9ءًبيرقت هب ةصاخ
 ؛ًالماشو ًاديدج ملاعلا لوح ًاعلطت هسفن وه نوكي نأ بلطتي اهنإ «ملاعلا

 حلاصتملا دوجولا كاذل «ليدب ملاعل ًاّيقيقح ًاّيبوتوي - ًاّيوبن ًاروصت وأ
 ركفنلف) هتلادعالو هفيز يف دوجوملا ماظنلا هيلإ ةبسنلاب فشكتني يذلا

 اضيأ مهفث وأ ؛(زوكرام تربره ءونردأ ءخولب تسنرإ لاثمأ نيرظنمب
 مايقلا يعذت نأ ريغ نم .لمعت ةفلتخم دوجو تايناكمإل ميدقت اهخأ ىلع

 ةقلعم «هبيوذت هاجتا يف .دوجوملا ىلع مكح رايعم وأ ةيبوتوي ةياغ ماقم

 اهريغ يفو - ةنكمملا تاعونتلا هذه عيمج يف .(مزللاو يرصحلا هعباط
 ««سيسأتلا» ءوض يف نفلاو رعشلا ةينيشدت يف ائاد ريكفتلا يرجي -

 دوجوملا ملاعلا ىلإ ةبسنلاب ةليدب ةنكمم ةّيخيرات ملاوع ريوصت ءوض يف يأ
 ٌرايعم هتميق ظفحي |نإ ءايبوتوي درج هنأ ىلع ليدبلاب فرتعُي امدنع ىتح)
 ةملكلا راسكنا ليوأت نكمي ال ءروظنملا اذه يف .(ًاًيلاثم ًاسايقمو «مكح

 3/1. ادن عدصسع, 2/162016010عن6 42: نارفود لكيام ةحو رطأ اهنإ (6)
 ] ' همم ءدعع هعا186ا1 ويمنع (ةكاو: طال... 1953)

 2301 11160 انكر 1,4 712107072 : روكير لوب تاحورطأ ضعب ىنعم اذه ودبي (7)
 روسو, 1830. 1. 01 (©. (تة12م9 (1/111320: ]3ع 80ماع, 1981)

 720©55©'.1 :ىف الثم ءرعشلل ىتليدلا روصتلا ىف عونلا اذه نم اراكفأ دجن اننكل
 لعاأو رز]مدوزركو, 230. 11. 5ع115 1ة8عءوأأه 2 ءكتعذ ل1 ©. [10هووأن, 011: ءهم 4عأأم

 م0220716 5101 نه ( 1هدعاطم: ظاصقالل1, 1954).
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 تيبل ةيرغدياهملا ةغايصلا ةداعإ هنع ملكتت يذلا ءاهبايغ وأ ةيرعشلا

 .ءايشألاو تاملكلا نيب ةيليثمتلا ةقالعلا حرط ديعي ىنعم يف الإ .جروج
 (قيقحت» تقو ةّيوبنلا ةملكلا رسكنت اى رسكنت نأ ةيرعشلا ةملكلا ردقف

 سيسأت يف .ةصاخ ةروصب «نمكي رعشلل ينيشدتلا ىنعملا ناك اذإ .ةوبنلا
 ملاوع أضيأ يناثلا ىنعملا اذه يف ىقبت انإ ءةنكمت وأ ةيعقاو) ةّيخيرات ملاوع

 ةيليثمتلا ةغللا ةيرهوجال تامس ىلع يوطنت ةيرعشلا ةغللا نإف «(ةيخيرات

 ءيشلا يسمُي امدنع «ءىشلا ىلإ اهتلاحإ يف رسكنتو كلهتسُ :اهنيع
 ىلإ ةجاحب ًالّبقتسم هيلإ رعشلا حّملي يذلا لبقتسملا ىقبي نأو .ًارضاح

 ةينب اًيرهوج لّدعي ال كلذف ءزوكرامو ونرودأو خولب ايبوتويك «ءيجملا
 .ةيرهوجاللا هذه هتغل

 ثدذحتي ثيح اهنيع تاحفصلا يف رغدياه هبتكي يذلا كاذ

 ال يذلا «(261865) راهظإلا ىنعم ىلإ ريشي «ةملكلا راسكنا نع

 موهفملا اذهف .يعاجرالا - يثمتلا ةغللا موهفم يف ًايرذج لزتخُي
 مدختسي) (ًايلقنم» ودبي يذلا وه ءايشألاب ةغللا ةقالعل ًاديدحت ليثمتلا

 ققحتي يذلا ةيلصألا ةملكلا راهظإ يف ((1710/61468) لعفلا رغدياه

 ةغللا رهوج يف ركفتلا هيلإ لصو يذلا «ةملكلا راسكناف .رعشلا يف
 روصت راطإ نمض لازتخالا ينعي ال ءاذه نكل .ًاراهظإ مهقُّي انإ

 انطمن بلقي لب 2513 567) ىلإ ليحت ةقالع اهغأ ىلع يقيزيفاتيملا ةغللا

 ةغللاب انتقالعو ءيشلا - ةملكلا ةقالع مهف يف ءيعاجرالا «يدايتعالا
 الوق») ةغاس «هتاذ ءيشلا وهو «وأ ءاراهظإ اهفصوب ةغللا رابتخاف .اهتاذ
 ٌفكت» يهف .«ناسنإلل ةكلم دّرجم تسيل ةغللا» نأ ينعي «(؛ًاًيلصأ

 :رظنا 2ءاععص لا ىنعمو 53862 لا ىنعم نيب ةلصلا ىلإ ةبسنلاب (8)

 آ1ء10ءمعععخغ ]») ههنا[ 0 العنوو أ! [1!:سيهمعوعأم, مم. 118-119.
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 يلجنت امنإ ؛«نيملكتملا رشبلا نحن ءانعم ةقالع يف لخدي ًائيش اهنوك نع
 ةادأ اهنأ ىنعمب سيل .راهظإ ةغللا .20«تاقالعلا عيمج .ةقالع» اهنوكب

 8:5ءطعامع5) رهظي ءىثلا لعج انه ىنعي راهظإلا انإ ؛ءايشألا نايبتل

 ايارم ةبعل يف سكعني ءىش لك لعجت اهنأ ىنعت ىرحإلاب لب 13556
 ًاريبك ًاءزج (7/ةطهن) ىبرقلا وأ ةرواجملا لتحت .ءكلذلو .(9عيبرتلا
 ءراهظإلا «نايبتلا :ىنعي (53868) ىلصألا لوقلا» .راهظإلا ديدحت يف

 .دحلا اذه دنع .ريرحتلاو 3 ظ5900 ءالجلاب راظنألا مامأ ملاع طسب

 هاجت ةدحاولا ملاعلا قطانم اهيف فقت.يتلا ةكرحلا اهنأ ىلع ىبرقلا رهظت

 لوقلاو ىبرقلا نأ فيك ىرن نأ اننكمي ءربصب انظحال ام اذإ ...ىرخألا

 ملاعلا قطانمو .«هتاذ ءيشلا امه .ةغللا رهوج نالّكشي ام ردقب .يلصألا

 .نوتئاملا ,ءامسلا .ضرألا :عبرألا عيبرتلا قطانم يه اهنع ثدحتي يتلا

 .نويهلإلا

 لب «ءىشلا ىلإ ةلاحإ ةملكلا هيف رسكنت يذلا راهظإلا سيل
 يمتتني يتلا ملاعلا قطانم عبرم يف «(ىبرقلا) راوجلا يف ءىشلا ةعضوم
 كنئلوأ مه نوتئاملا» .ًاتثام هنوكب عيبرتلا ىلإ يمتني ناسنإلا نكل .اهيلإ

 عيطتسي ال ناويحلا .توم وه ثيح نم توملا رابتخا نوعيطتسي نيذلا
 «ىجافم قربك ءانه رظنلا تفلت .ناويحلا نع ةعونمم ةغللا نأ اى .كلذ

 راهظإ ىف ةملكلا راسكناف .(117(...ةغللاو توملا نيب ةّينيوكتلا ةقالعلا
 ةّينيوكتلا داعبألا نم ٍدعب يف ةددحم لالدتسا ةطقن انه دجي ىلصألا لوقلا

 .169 ص .هسفن ردصملا :رظنا (9)

 “آ2ج همود,” 12: :ًاضيأ رظنا (ةعيبرتلا) 0671676 لا موهفم ىلإ ةبسنلاب (10)
 رون 2710ءعععا, 3ذدعوأ © ك5 ءمركأ ([/[11320: آأ/[01513, 1976).

 آ1610ءممعكر 771 2771711010 الءردكم أ|] |!!! علندعهأم, م. 9 :رظنا (11)
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 (2855656- توملل - نئاكلا ءرغدياه دنع يدوجولا لمأتلاب ةصاخلا

 .نمزلاو نئاكلا ليلحت يف ةيزكرم ةفيظوب علطضي يذلا 565-13-720166)

 قطانم ةلاهل ,ءيشلا لوح ءطقف «يرعش راكذتساب» رمألا قلعتي ال
 يذلا ىنعملا سابتلا «ةيرعشلل» كرتتو ةددحم ريغ ىقبت ةقيرطب ءملاعلا

 .؛توملا ةيلباقو ةغللا نيب ةقالعلا نإ لب .يقيزيفاتيملا ديلقتلا يف داس املاطل

 رغدياه فرتعي |ك) ةعّضومت ريغ كلذ عم ىقبت تن يتلاو «انه ضموت) يتلا

 ال ناك اذإ | ءرعشلا يفو يلصألا لوقلا يف ةملكلا راسكنا نأ ينعت «(هسفن

 هنأ ىلع مهقُي نأ بجي «(ًايلامتحا ًاضيأ ةيرعش) ةّيعجرم ةينآ هنأ. ىلع مهفُي
 ءرغدياه ىقب دقل .يدوجولا نئاكلل ةنوكملا توما ةيلباقب هتقالعب ددحم

 :ريخألااهتاباتك نحس بعصلا ىف ًانيمأ «ةتاحالطضم رييذت نم غرلا لغ
 ميمصتب ةدّدحم ماودلا ىلع دوجولا ةلاصأ ىقبت :نمزلاو نئاكلا تامدقمل
 توملا قابتسال يدوجولا ىنعملا ىقبي انيب ءنكلو ؛اهتومل حيرصلا تاذلا

 يلصألا لوقلا نيب ةلصلا نأ نآلا ودبي ,نمزلاو نئاكلا يف ددحم ريغ

 ىنعم ًاحوضو رثكأ ةقيرطب رّكفتن يك رصانعلا ضعب رفوت توملا ةيلباقو
 اهتوم تاذلا قبتست نإ :لوقلا عيطتسن .توملل هرارقو ليصألا دوجولا
 رغدياه ىلإ ةبسنلاب ءينعي - يقيقحلا داجونإلا ةيناكمإ طبترت هب يذلا -

 يف ةملكلا راسكتا يأ «توملا ةيلباقب ةغللا ةلص رابتخا «ةغللا برد ىلع
 هنأ ىلع مّهفي الأ بجي .هرودب «راسكنالا اذه ."”'يلصألا وغيشلا ل وق

 نم اهنإ ؛هنيع ينعملا ءيشلا روضح دنع ًةراشإلا يفخُت «ةيعجرم ةلاحإ
 .توملا ةيلباقو ةيرعشلا ةغللا نيب ةصاخ ةقالع وه ثيح

 ةغللا نيب ةينيوكتلا ةقالعلا هذه مهف لاح يأ يف عيطتسن فيك

 : يباتك ًاضيأ رظنا توملا ةيلباقو ةيلصألا ةغللا نيب ةلصلا هذه ىلإ ةيسنلاب (12)
 0 1ةممن انوناتسمح, 41 01 ]زن لءأ :0عععلا0 0110 آءائتمعلاا, 1981), قم. 3
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 هرّوط يذلا رعشلل ىحاتتفالا رّوصتلا ءوض يف توملا ةّيلباقو ةيرعشلا
 ًاليوأت كلذ بلطتي ؟ينفلا لمعلا لصأ لوح ثحبملا يف رغدياه
 ىلع ةيرصح ةقيرطب ددشي ال رعشلل يحاتتفالاو يسيسأتلا ىنعملل

 كانه ناك اذإف .امل ًاحاتفناو ةّيخيرات ملاوعل مسا ةقضروب قتلا قف

 نوكي نأ عيطتسي ال رعشلاف «ةغللا يف توملا ةّيلباق رابتخال ةقيرط نم

 ظيبت ةرش ةديدع قفا شيساتو: ةناذهو نيشانت' ضم اضيسأت ظقف
 لوقي ««ءارعشلا هسسؤي «ىقبي ام نإ» .ةيخيراتلا تايناسنإلا ةايح اهيف

 لاجم ؛««ملاع» وه ىقبي ام نإ له ءنكل .نيلردلوه ًاديعتسم رغدياه
 ةزبب قييمتلل لغاوقا ةعرمجمب «ةلطجي ةظفلو قد ,قاقلا <. يكرات
 ملاعلا ءوحنلا اذه ىلع مهقُي يذلا ملاعلا نإ ؟ىفكو - أطخلاو حيحصلا
 يذلا كاذ ءيرعشلا باطخلا «ىنعم» هنأ ىلع رهظي دق يذلا ىخيراتلا

 يذلا كاذ امامت هنإ :(ىقبي» ًائيش رمل «(ئاق هلعجت و رعاشلا ةملك هنلعت

 لصأ لوح ثحبملا يف ءرغدياه نأ فورعم .رارمتساب لّدبتيو ىضمي
 .«ضرألل جاتنإ»و «ملاعل ضرع» هنأ ىلع لمعلا ددحي ,ينفلا لمعلا

 حجرألا ىلع وه ءءارعشلا هسّسأ ام لك نم ءٌّرمتسيو ىقبي ام ءنآلا
 سيلو (16116515) ىضرألا لمعلا دعبب الصتم هفصوب همهف بجي ام

 ينيشدتلا عباطلا ىلع يرصحلا ديدشتلاف .(84080320) يويندلا هدعبب
 لباق ريغ ةّيرعشلا ةملكلا راسكنا لعجي يذلا «ينفلا لمعلل يوبنلاو

 بجوتي .يضرألا هعباط ىسنيو «يويندلا هدعب يف لمعلا رصتخي .مهفلل
 رسكنت ثيح كانه ىطعي دوجو» :ةغيصلا هذه ىنعم نع ثحبلا يللاتلاب

 يناعملا ماظن ملاعلا لكشي (نيبف .ًاديدحت (57206) ضرألا دعب يف ؛4«ةملكلا

 لمعلا يف رصنعلا كاذ ضرألا لثمت ء لمعلا يف ةطسبنم ةقيرطب أرق ” يتلا

 تااليوأتلا هكلهتست ال ةاون نم عونك «هتاذ ًاقلاغ داتعملاك مدقتي يذلا

 ءراهظإلا لثم ءانه ضرألا انليحت .يناعملا يف ًادبأ دفنتسُي الو ًاقالطإ
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 رغدياه اهمدختسا ام ًاردان ةظفل عقاولا يف ضرألاف .توملا ةّيلباق ىلإ
 ؛ينفلا لمعلا لصأ لوح 1936 ماع ثحبم يف ًالوأ ترهظ دقل ؛ًاّيبسن
 :عيبرتلا «ةعبرأ» نم ًادحاو «عيبرتلا نع اهيف ثدحتي يتلا ثحابملا يف مث

 ًادانتسا ءحضون نأ يلاتلاب اندرأ اذإ .نييهلإلاو نيتئاملا ءءامسلاو ضرألا

 يف ملاعلا لباقي يذلا ضماغلا رصنعلا كاذ وه ام ءيرغدياملا صنلا ىلإ

 .تئام يدوجولا نئاكلا نأ ثيح «عيبرتلا ضرأ دجن ءينفلا لمعلا

 .توملل ةّيلباق اهفصوب انتيضرأ اضيأ يّودت «(ةطسبنم ناعم نم) ملاع

 يهو .ةحورطألا هذه يف لقألا ىلع ناعم ةثالث ديدحت عيطتسن

 ةددعتم طباورب اقيثو الاصتا ضعبب اهضعب ةلصتم اهنكل ةزياتتم ناعم

 .كرتي ةملكلا راسكنا نأ حيحص :ًالوأ .حيضوت ىلإ اهنم بناج يف جاتحت
 ةقيرطب كلذ نكل ؛اًيصخش هتاذ ٌءىشلا ىطعي امك رهظي نئاكلا ءام دح ىلإ

 ًائيش «ةملكلا دعب ام ًائيش هفصوب هتاذ يطعي ال نئاكلا نإ ذإ :ةضقانتم
 هروصت ام نإ .(226©تمص لعِف» هفصوب امنإ ؛اهنع لزعمبو اهلبق ناك
 رغدياه رظن نع هوتي ال «هنيع ءيشلا عم ءاقل هنأ ىلع ايجولونيمونيفلا
 ال اهنيع ءايشألا ىلإ ذافنلاف .تمص لعف وه ثيح نم هيف ركفتي هنكل
 ةغللا قرغ ةبعل يف اهب ءاقللا امنإ :088618(2) ًاضارغأ اهعم يطاعتلا ينعي
 لوبقلاو .توملل هتّيلباق :ءىش لك لبق .ءيدوجولا نئاكلا ربتخي ثتيح

 رابتخا ًائاد ينعي - ةّيفرعملا ةيعقاولا ةحورطأ فزعت امك - حوضولا ةوقب
 يهانت نأ رتعي يذلا «تنك دنع ا نيبتي ام اذه :(11116228"1) يهانتلا

 طبرف .سدحلا (8[116061119/1) ةيلابقتسا ةتباث ةقيرطب هيلع دهشت اننيوكت

 : ىف 11 50000 04113 نان16[غ6 .6(4ءاةانأ 0ع 1!1(5!ع) هيمسي ام اذه (13)
 1[1ء10ععععقر, ]ج1 ءهتتن7 120 طءنكو 1[ أ! :علمعوأم, مص. 0
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 .هتاذ ىطعي 1_0 هلضفب يذلا .ةملكلا (262626ءطء8) راسكنا

 رشا ةلساو اق اضيأ نوكي دق «توملل هتيلباقو يدوجولا نئاكلا ةيضرأب

 .رهاوجلا ةيؤرل يجولونيمونيفلا موهفملا يف ةحيرص ةيرغدياه ريباعتب
 ةيرغدياهلا رظنلا ةهجو نم يذلا ,.حوضولا موهفم يف ةماع ةروصبو
 (51ن6ز ءعاا052) تاذ .ىلع (06]ءءادنتت) ءيش ضرف ينبت هعسوب دعي مل

 ًاناكم هفصوب ءرعشلا نع ةحورطألا دجت نأ نكمي ءنآلا .©24اجذومن
 ًاحيحص عقاولا يف ناك اذإ :ًًيئاحيإ ًاتابثإ ًاضيأ انه «ةقيقحلا هيف ققحتت
 درعول را لا رح ماحس اهلا «يشلا مّدقت نأ

 عباط تحتف «توملل هتيلباقو يدوجولا نئاكلا ةيضرأب كر تمص

 ىلع دّدحتي نأ رعشلا عيطتسي .حوضول مّدقت يه ثيح نم ًاضيأ ةقيقحلا

 رثكأ رعشلا يف ًاديدحت هنأل «ةكرتشملا ةربخلا ىلإ ةبسنلاب زايتما هل ناكم هنأ

 .(2هىا716ط4) رسكني ًائيش اهتاذ ةغللا يطعت ءرخآ ناكم يأ نم

 راسكنا ىلإ ءرعشلا ف .«فرعتلا نكمي نيأ «صخأ عونب .نكلو

 رعشلا يف ضرألا مّدقي ام نإ ؟توملا ةّيلباق ىلإو ةيضرألا ىلإ يأ «ةملكلا

 ىلوألا ةجردلا يف ءوه تدوملا ةّيلباق ىلإ حّمليو قلغني ءيش اهنأ ىلع
 قاطن نمض هابتنالا رمداغ تفل دقل .(1/10211265121168) اهتيراكذت

 ذإ 150 عش يأ رهوج مهفل (2706516 مان[ع) «صلاخلا رعشلا» هذختي

 0-1325 ء0م1ع 020310 ءار 11212 50/1 ةرثعر» (آانططط 82: :رمداغ ركذي امك (14)

 8ققكمطتم 1977), 701. 17: 11025611 ط 243,

 ركفي لاز ام هنأ ينعي ام .رعشلا يف ذ «ًايوفعا متي يلّيختلا لازتخالا نأ لرسوه ركفي
 .عوضومو تاذ نيب ةقالعلا تفأ لخاد رعشلا

 .245 ص ءهسفن ردصملا رظنا (15)
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 راعشأ يف ةمهبملا تاربخلا فلتخم ىلإ ةيزمرلا نم) صلاخلا رعشلا يف هنإ
 اذيعت مور سوح ةلاح ًاددجم رعشلا غلبي «ةيعيلطلا نيرشعلا نرقلا

 نمكي اهيف ىتلا - (010128156]2) ةيمستلاب ةلثمتملا ةيلصألا هتفيظو

 د ا ها :افشأ عسب وكس ..نعشلا رهوج اديب

 ةغللا نع ليق ام ىلإ :ةيصوصخ نم هلمخت ام نع رظنلا فرصب ءهذه
 (8هددقس 1ةل065هه) نوسيوكاج نامور) ىلكشلا راطإلا يف ةيرعشلا

 لاكشأب نيرشعلا نفلا تايرظن تمخف دقل ؛(سيروم) يئاهيسلا أ )
 21ه اتقهكز-) ةيذعتاللا ء(4 مامر ءرلصتع0) ةيتاذلا ةلاحإلا ةفلتخم

 ىلع اهتاذ ضرفت يتلا .ةيرعشلا ةغلل تانّوكم اهنأ ىلع .خلإ 02 ٠

 .ةلاحإلا يف كلهتست نأب حمست ال «ةراشإ» اهفصوب «هابتنالا

 ةفيظو - بسحف ينمض لكشب نإو - رّكفتن الأ اندرأ اذإ نآلا
 يتاذلا يعولا ةفسلف راطإ يف ةيرعشلا ةغللاب ةصاخلا هذه ةيتاذلا ةلاحإلا

 درفلل ةّيقيقح ةّيرح طرشلا لثمت ةيرعشلا ةغلل ةيتاذلا ةلاحإلا نا ثيح)

 لغتشت اهيف يتلا ةيلمعلا تاناعذإلاو دويقلا جراخ ةغللا مادختسا ُْف

 موهفم امامت وه هيلإ ءوجللا ردجي يذلا موهمملاف .(ةماعلا ةايحلا يف ةغللا

 .ءىث لك لبق هنإ :ةيتاذلا درفلا ةلاحإل ةفيظو راكذتلا سيل .ةيراكذتلا

 َمِيَص ؛يمتأم راكذت «ةيفاقثلا ايجولوبورثنألا رظن ةهجو نم ًاضيأ اهبر
 دعاوقف .نيرخآل نو سرا عم ةركاذ نوكيو ٍدحأ َرثأ لمحي يك
 ةعيفرلا تاّينقتلا ىلإ ًالوصو ةيفاقلاو عاقيإلا نم ًاءدب .ةّيلكشلا رعشلا
 رعشلا نم لعجيل «يعيلطلا نيرشعلا نرقلا رعش لمع اهالخ نم يتلا
 :ةّيراكذتلا غولب ىلإ اهالخ نم ىعسي يتلا طانألا يه .«ةّيرهوج» ةغل
 عارص هفصوب لمعلل ةّيرغدياهلا ةيؤرلل ءايفوأ ىقبن نأ اندرأ اذإ «يتلا

 لمحت يهف «ةّيكيسالك ريباعتب اهمهف نكمي ال ءضرألاو ملاعلا (515616)
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 لمعلا نيل .عقاولا يف راكذتلاف .ةثدحملا ةّيكيسالكلا حمالم ىرحألاب

 ؛نومضملاو ٌلكشلا «لغيه دارأ امك .بساور نود نم هيف لثاهتي يذلا

 ًاجذومن وحنلا اذه ىلع لثمي يذلاو ءروهظلاو ةركفلا «لخادلاو جراخلا

 يتلا ةليمجلا ةحاصتملا نيينانويلا ةيناسنإ) حجان ةيّرحلل قيقحت نع ًازراب
 (3هطقمم 1هدعطنس ؟ةمعاءءاصقمم) نامبلكنيف ميخاوي ناهوي اهأر

 لكش يف مودي ام وه راكذتلا انإ .(مهليئامت يف ةمئالم ةروصب ةلثمتم

 ءايخيرات «هيلع ناك ام اذهو - راكذتلا سيل .اذكه مّمصملا .يمتأملا عانقلا

 نّوكتت يتلا «ةغيصلا امنإ «ةئيلم ةايح خسن - ةثدحملا ةّيكيسالكلا نف

 يف ةموكحم ءاهّردق يرذجلا بارتغالاب ةموكحم ىلاتلاب يهو «لقتنتل الصأ
 .نمزلا «ىدحتيل» ةغيصلا - راكذتلا دّيشي ال .توملا ةةاناق فاطملا ةيابمن

 رغدياه رضحتسي .نمزلا يف موديل لب «هنع ًارغرو نمزلا ّدض هتاذ ًاضراف

 يف «ضرألل اجاتنإ هفصوب لمعلا نع اهيف ثدحتي ىتلا تاحفصلا يف
 هشام لمت ال :ىذلا ناتولا كيفما لكم: تقلا لمعلا لضأ قعتم
 يرخصلا هحطس ىلع بّتكُت نأب حمسي هنأل الإ (هملاع يلاتلاب حتفيو)
 الوصو .لوصفلاو حايرلا ىلإ لدبتملا راهنلا ءوض نم :نمزلا تامالع
 ةيضرألل ضّرعتلا اذه لك .روصعلاو نينسلا رورمل «ةرّمدملا» راثآلا ىلإ
 .ةيمويلا ةايحلل ةادأ - ءىش ىلإ ةبسنلاب ءيدؤي يذلا «توملا ةيلباقلو

 ىنعم يتفلا لمعلا ىلإ ةبسنلاب ذْخَتِي ءيميدهتلاو يديدحتلا ىتعملاب ًارود
 نفاع ةلضتللا < اهندع قأ ففنلا را نيومأ :ةفاقغإ يه امك ءايباجيإ

 ."©قحاللا اهرولبتو تاليوأتلا عونت رومأو - تروملاب ًايلاتو ءلايجألا

 يذلا ليوأتلا رّوصت ةدعاق ىلع نإ ةلأسملا هذه يف ريكفتلا عيطتسن (16)
 طداعانءهن 12م1 0ءأاو رمى»ماماطأاغ (8010عه2قت : هباتك يف نوزيراب يغي ول هغاص

 23ة1ءطعأال, 1960)ر

 ىنعملا يف (77::]اد2858650ط6[168) ليعافملا خيرات موهفم ةدعاق ىلع وأ

58 



 راسكنا يأ «لمعلا يف ضرألا روضح ريشي ءأذإ يلوأ ىنعم يف

 يرغدياملا بهذملل ةيكيسالك ريغ ةءارق ىلإ .توملا ةيلباق ةربخو ةملكلا
 ىنعم راسكنالا حنم عيطتسن .هل ةثدحم ةيكيسالك ةءارق ىلإ لب ءنفلل

 نم ًالكش لثمي ال هنأل ءقحب ىعدي اذكهو «ةغيصو ًاراكذت ةروريصلا

 «توملا ةروص قفو قباطتو فيعضت اهنإ «ةملكلا ةيمامت ةيوقت لاكشأ
 هنأ ودبي امك ؛«يعيبطلا ءيشلا» ةلاح ىلإ ةدوعلا ةروص قفو ام دح ىلإو
 ثيح نم ةروريصلا يفو .ينانويلا دبعملا لثم نم صالختسالا نكمي

 تناك اذإ .ةيرعشلا ةملكلا راسكنال ٍناث ىنعم نلعي ءراكذتو ةغيص يه

 رارمتسالل أّيهنت اهنإ ثيحب رسكنت «راكذت ىلإ اهوحتب «ةيرعشلا ةملكلا
 ثودح ٌصخت ةغيص ىلإ ًاضيأ حّملت ةيراكذتلاف ءطقف توملا ةروص يف
 هذه ىلإو .باجتحالاو فاشكنالا ةمسب ةحارص زرّيمتت ىتلاو ةقيقحلا
 ةقيقحلل قيقحت هنأ ىلع لمعلا كريت كلذ, قرف انليغ (ةعوذدلا ةمسلا

 ينفلا لمعلا يف نأ ينعي ام ءضرأو ملاع نيب عارصلا يف ًاديدحت ققحتت يتلا
 باجحنالا ًايسانتم انه مدقتي ال (ماعلا) فاشكنالا نأل ةقيقحلل ًاثدح
 ةقيقحلا موهفم ةءارق ىلع ةداعلا ترج دقل .(ضرألا) هنم يتأي يذلا

 ةتباث ةينب ةقيقحلا ةيقيزيفاتيم ةركف ضفرت ةحورطأك اذه يرغدياهلا
 ًاثدح ةقيقحلا مهفتو (لدبتي ال يذلا يدبألا ينوطالفألا نئاكلا ةنونيك)

 ةبوتكم «ةربخلل ِةيرُم ىّبل ءافلتخمو ,ىرخألا ولت ةرم ًاديدج ًاديدحت -
 ع

 هر

 [1. 0. 030320361, 1! ع تعاممم, 130. 1. 01 (0. /كهناللل0 : ىف رمداغ هددح يذلا

 (8411[ًقصمز: 8مسماةنتأب 1983)و 1

 عم لمعلل يخيراتلا دوجولا لئامتي ام ردقبف «ليعافملا خيرات موهفم ىلإ ةبسنلاب امأ
 ةربخ عم لب ءحلطصمملل ماعلا ىنعملاب ةيخيراتلا لامعألاب ةصاخلا ««ةيباجيإ# ةيلعاف
 :رخا حلطصمب انه يرمداغلا موهفملا لادبتسا نم دب ال ,كالهتسالاو توملا ةيلباق
 عباسلا لصفلا رظنا .لمعلل يخيراتلا دوجولل «يبسرتلا» عباطلا ىلع ددشي يذلا .رثألا
 .باتكلا اذه ىف
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 هيف يذلا حاتفنالا «ةقيقحلا نوكت نأ نكلو .ةرّيغتملا ةيرشبلا تاغل يف
 نم) ةتباث ةينب سيلو اثدح «ةّيخيزاتلا تايرشبلل ةرم دعب ةرم ملاعلا- ىطعي

 نإ .ًايرذج ةقيقحلا رهوج لّدعي كلذف (الثم يتْنَكلا يزواجتلا عونلا
 ةقيقحلا - ءالج - قارشإ تامس كلمي ال .ثدحلا يف حتفني يذلا راطإلا

 تمص لوعفم ىوس ىطعُي ال يذلا كاذ ءالجف .طسبنملا ةيقيزيفاتيملا
 تفيضأو ةيدبألا هنع تعز د يذلا .هنيع ةيقيزيفاتيملا ئدابملا ا نيببل

 لبق ىطعُي هثودحو .ثدحي يذلا قحلا نإ .(ةيثودحلا) ةيلاتحالا هيلإ
 ثيح .«ملعلا يف ىطعتي نأ لبق ةيساسأ ةروصبو ال َّوأ) نفلا يف ءيش لك

 ؛«ليلظ ءوض وذ» قح وه امنإ «(يقيزيفاتيملا ءالجلا أدبم ًاديدحت دوسي
 (7ىرصضيمو ةظفلل يرغدياه لا مادختتسالا حّملي اذه ليلظلا ءوضلا ىلإو

 ىلإ ةظفللا هيف ريشت يذلا ىنعملا يف ىتح ةغيص رعشلاف .(1.10ط128)

 هب يذلا دهجلاو .ًاًمات (دعي مل) سيل ءمادختسالا هكلهتسا يوغل ريبعت

 مامتا وحن ادهج سيل «هتباتك ديعيو هبتكي .هشقني ؛هرعش رعاشلا لمعي
 لمعلا (1828182618) حوضو وحن .لكشلاو نومضملا نيب قفاوتلا

 رهوجملا لكآتلا قابتسا نم عون وه امنإ ؛لماكلاب فافشلا يكيسالكلا

 هيلإ ىعست ام نإ .راكذت ىلإ هايإ اصلقم لمعلا ىلع نمزلا هسراي يذلا

 ىطعتت هيف يذلا ليلظلا ءوضلا كاذ .ضيمو ثودح وه ةيرعشلا ةيلمعلا

 دجن دق .يقيزيفاتيملا ءالجلل ةضرافلا تامسلاب سيل نكلو ةقيقحلا
 اوكا لخارم قو .ةروطسألا يف «موهفملا اذه قفو ةيراكذتلل ًاجذومن
 الوصو) (51531155-691-1) سوارتس - يفيل اهفصو امى اهنوكت ةداعإو

 نأ ةفدص سيل :(...قيمرتلاو (2010801651) ةرطسألا نم اهبيرقت ىلإ

 آ.. :رظنا ضيمولا موهفم ىف ةمتعلاو ريونتلا نيب ةلصلا ىلإ ةيسنلاب 0
 م1101050, "3 0 01 10«11ءعوعع مسمع ا 3 (ممم) 1166200,” 12: (0.

 ا١/جقاغلطل0 320 2, م. 10078111, 1] معوودتءرم لعممأ]ع (ظتاقضم: ط ءاقامعأللب 0
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 ةيوالكشلا تايرظنلا كلت نم ةحارص ًاضوحدم زواجتلا اذه نوكي
 تايوتسم نيب بعللا تارابعب رعشلل يتاذلا دانسالا رّوصت ىتلا ءلصألا

 .ةيعاولا تاذلا هزكرم ىقبي بعل «ةفلتخم ةيوغل

 ىلإ ًاداتقم «ةياهنلا يف ءانه هتاذ ةيرعشلا ةملكلا راسكنا دجي
 (ًاقيقحت» نوكي نأ عيطتسي ينفلا لمعلاف .ةقيقحلل يرغدياهلا موهفملا

 اهنأ ابو ؛ًاثدح لب «ةتباث ةيقيزيفاتيم ةينب تسيل ةقيقحلا نأل ةقيقحلل
 وه يذلا ؛ةملكلل راسكتالا كاذ يف الإ ثودحلا عيطتست ال يهف ثدح
 :ءارعشلا هسسؤي ىقبي ام نإ .ضيمولل ليلظ ءوض «ةغيص «ةيراكذت
 :«ىقبي يذلا كاذ» هنأل سكعلا ىلع لب ؛««مودي يذلا كاذ» هنأل سيل
 ةيوطلسلا تاهسلا نم ةيّرعتملا «ةقيقحلا هذه ىلإ .ًاراكذت «ةركاذ ءآرثأ
 يتلا كلت اهيف اب - ةقيقحلل ىرخأ ةربخ لك دوعت ؛يقيزيفاتيملا ءالجلل

 ةرداقلا يه اديدحت ةقيقحلا هذهو ؛ةيعضولا مولعلا تابثإ يف طسبنت

 ىلوألا ةرملل رغدياه اهيلإ راشأ يتلا ةيرحلا عم ةيرهوجلا ةقالعلا ىلع
 ,(70١ه1 المعدوم لعع ؟ةطتطعأا) ةقيقحلا رهوج ىف .1930 ةرضاحم يف

 .رعشلا ىلإ ءاغصإلا ةربخ ةدعاق ىلع ًاضيأ ءاهنايبتب رمألا قّلعتي يتلاو
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 سماخلا لصفلا

 راكدن ةفرخز

 ترشن يتلا ,1969(217) ءاضفلاو نفلا نع هترضاحم رغدياه متخي

 سيلا هرب ادهدتيم كايلكلا هدر ءاييعت فوقي ريع رجع جاك

 ءحورك يحاوضلا يف موحي نأ يفكي (سج قحلا ْدِخََتي نأ ًأئاد ةرورضلاب

 ًاقيدص اهنينر فوطي (نيح سارجألا لعفت املثم قفاوتلا نم ًاعون ثدحتو

 قيس يذلا باطخلا لمجم صلختست ةجيتن اهنإ .«مالسلا ًالماح ءوجلا يف

 ةرضاحملا نأ .ةهج نم ادب اذإو .تحنلا لوح ةروحمتملا ؛ةرضاحملا يف

 ,(2)ينفلا لمعلا لصأ لوح 1936 ثحبملا تاحورطأ ةطاسبب ديعتست

 نأ فشكت ءاهل ةيئأتم ةءارق نإف ءءاضفلا نونفو تحنلا ىلع اهايإ ةقّبطم

 .ديدج فارحنا مامأ لب .ةمهم تاليدعت مامأ لاجملا حسفي «قيبطتلا" اذه

 وهو ««ةقيقحلل قيقحت» هنأ ىلع ينفلا لمعلا ديدحت يف «ريبعتلا مص اذإ
 يف جردني ديدجلا اذه نأ يف كش ال .1936 ماعلا ثحبم يف يزكرم ديدحت

 3لدمتس 11ع10لءعوعج, 101 اكدنكا هل 0ع لعيب (5(. يدالعم: ظرلععع (1)
 ا7مععاقعر 1969), 20. 11. لأ. ©(. ثصععاتلم (تمز2 1650 106560 2 120216) 3:

 11 84عاقم80م160, 1984).

 3/1. [11ع10ءعوعو, قود وأ امتعسمأكار, اك 1. 01 2 نطتملا (طزذءعم2عت آه (2)
 [لا1073 143113, 1968).
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 رمألا نأ ىرن امنيح هتيمهأ دادزتو ءيرغدياه لا ركفلا لّؤحتل لمشألا راسملا

 نئاكلا لصفي يذلا) (1<هط76) لّوحتلاب فرع ام يف يشماه دعبب قلعتي ال
 ةيفاضإ ةكرح مسري امنإ «.(1930 ماعلا ىلع ةقحاللا لامعألا نع نمزلاو
 دراو يف انه انسل اننكل .«لوحتلا» دعب عضومتت تاباتك لخاد تلصح

 ةرضاحم نأ حالطصالا نكمي :©)اًدج ةماعلا ريباعتلا هذهب ةلأسملا ةشقانم
 ىلإو ءرغدياه لبق نم «ةّيناكملا» فاشتكا ةداعإ راسم ةورذ ىلإ رشؤت 9

 تلكش ثيح .ءبسحف نمزلاو نئاكلا فقاوم نع سيل يلاتلاب ٍلاصفنا
 تاغايص نع اهنإ «نئاكلا ةلأسم حرط ةداعإ يف يدايقلا دعبلا ةينمزلا

 ةداعإ ىنعم ديدحت يف لصفلا بعصي .ًاضيأ ةديدع ةقحال ةيجولوطنأ
 نأ ًاصوصخو «يرغدياه لا ركفلا عومجم ىلإ ةبسنلاب هذه ةّيناكملا فاشتكا
 اهنأ ىلع اهمهف يف طوقسلل - لقألا ىلع يل ودبي ام اذه -- انضّرعي رمألا

 ىلع هابتنالا ديدشت نأ ديكألا نكل .عطاق لكشب ةيفوصت جئاتنل قالطإ

 ىلع ًايلازتخا هريسفت نكمي ال ««يناثلا رغدياه» ب فرع ام يف «ناكملا
 نم ًاءدب) ةّيناكم تاراعتسال ءابيرقت ّيبولسأ رمأ وهو .بيلغت دّر هنأ
 ضرألا (عيبرت» ىلإ ل ضاق .(118011158) («ةزوزجملا ةجرفلا» .ضيمولا

 .0(نيهلإلاو نيتئاملا .ءاسلاو

 ركفلا يف ةيلاجلا هتاعابتتساو نفلا موهفم ءاديدحت رثكأ ءّصخ ام امأ
 ةديدجلا ةتافتلالاو ء.ءاضفلاو نفلا نع ةرضاحملا نأ ودبيف «يرغدياهلا

 18. 113223113, #7122 ذعم © 721455122: : رظنا ةفيثك ةشقانمو قيقد ليلحتل (3)
 502210 ىاي []21:4ءععع» (آظآ13م0م11: 0101103, 1981), 11 ءقزج. 3 0113 مه066 28

 :باتك ىقبي رغدياه ةغل لوح ةساردل (4)
 8. 5ءطمعءاععر [21ء ذم معزء 8ء:0ءوععرد (©1ن1112 معضل ااولاععر 1962),

 11110ءعومل 8 ءعاعالع, 4»1هدع جال 11ء14ءعوععك "ى3ءة» : ىلإ ةفاضإ «لمكألا قالطنالا ةطقن

 هه 2ءأأ”, معا112 56عم202 عللج1همع (1انطاصس عت: 111612عالءك 1968).
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 .ةقيقحلل قيقحتك لمعلا موهفمل ًاتفال اديدحت ناّمدقت «ةّيناكملل اهيلوت يتلا
 يونأ امك ءاذه لك :ةقيقحللو نئاكلل يرغدياهلا رّوصتلا ىلع ًاضيأ سكعني
 .ةفرخزلا لوح يلامحجلا باطخلل ةغيلب جئاتن نّمضتي ءنّئبأ نأ

 لمعلل «ّيقيقحلا» عباطلا ىلع هرارصإب «يرغدياه لا روصتلا نأ ودبي
 ضيقنلا لكشي «نايحألا مظعم يف هليوأت ىرج عقاولا يف اذكهو «ينفلا

 نم ينفلا لمعلا يف ريكفتلاف .نييزتلاو ةفرخزلا قوقحب فارتعالل ماتلا

 يرجي .«يرهد» رعشو «ةّيخيرات ملاوعل نيشدتو «ةقيقحلل قيقحت وه ثيح
 هلقأ ءىربكلا ةيكيسالكلا لامعألا جذومن قفو ودبي ام ىلع ةصاخ ةروصب
 امك ةقيقحلا قيقحت نإ ذإ ءيليغيلا ىنعملاب سيلو ؛ريبعتلا اذهل ماعلا ىنعملاب
 ءٌيجراخو ّلخاد نيب ةّمات ةمءالمو ةحاصم ربع ققحتي ال رغدياه هاري
 («ملاع» نيب عارصلا ةيرارمتسا لالخ نم لب ءسوملم رهاظو ةركف نيب
 نع يرذجلا فالتخالا اذه نم مغرلا ىلعو .لمعلا لخاد «ضرأ»و

 .«(ٌىكيسالك» هنأ ىلع لمعلا يف ركفت ةّيرغدياهلا ةّيلاحجلا نأ نّيبتي «لغيه

 يخيراتلا دوجولا يف جذامنل ًاسيسأتو ًانيشدت «خيراتل ًاسّسؤم هرّوصت اهنإذإ
 رصحني ال ناك نإو ؛ةقيقحلل اثودح هنايك اديدحت نمكي ثيح) يردقلا -

 .(ىرتس | ءاذهب

 ءفورعم وه | «ةقيقحلل ًاثدح ةّينيشدتلا لمعلا ةفيظو ققحتت
 نمازتلاب «2014اع ضرع» لمعلا يف متي ام ردقب ءرغدياه ىلإ ةبسنلاب

 21. 11610عع8ععم: :نع ثحيملا تايوتحمو تاحالطصاب انه دهشتسأ (5)
 “1. '0مةوزردع 0عءأأ 0 0712 (1936),“* اصب 3عرت1 ]عكا انها, اك 1 012 1

 (1' 12222: ]2 110793[1 12113, 1968)ب,

 عسوأ ضرعل : :موهفم وأ حلطصم لكل ةقيفد تاعاجرإب صنلا ليفت تود نم

 (0. اله(1120, كك عع: 51071 © 0 خ1: 810 ءوعع» :يباتك ىلإ ليحأ
 (1هدتسم: عل. لا "11105053, 1963), ءدم. 3
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 رعشلا ىلإ دانتسالاب ميهافملا هذه ىلإ رظني هنأ املاطو .«ضرأ جاتنإ» عم

 «ٌيوق» رّوصتل ليضفت مامأ لاجملا حسفت الأ ميهافملا هذه ىلع بعصي
 ديلقتلا ةقالع ىري رغدياه نأ انريتعا نإ فزاجن ال) نفلا ةّينيشدتل

 يحيسملا ديلقتلا ةقالع رارغ ىلع ةميظعلا ةّيرعشلا يضاملا لامعأب ٍليوأتلا

 ملاع ضرع يف ريكفتلا هجوت اذإ لصحي اذام نكلو .(سّددقملا باتكلاب

 لبق «ةلأسملا نع ةركف نيوكت عدم ؟تحنلاك ّنف ىلإ ضرأ جاتنإو
 ةقيقحلا نم تاحفص عضب نم اقالطنإ ءءاضفلاو نفلا نع ةرضاحملا

 ينفلا لمعلل يرغدياحلا موهفملا جئاتن تديعتسا ثيح «سداغل جهنملاو

 عون نم ةفيظو ةّيرامعملا ةسدنهلا حنمي رّوصت نمض ةقيقحلل اثودح هفصوب

 «ةناكم» اهحنمي يذلا ىنعملا يف هّلقأ .نونفلا عيمج ىلإ ةبسنلاب (يسيسأتا

 ةرضاحم متخي يذلا كاذ هبشي يذلا تابثالاف .(ًاضيأ «اهيوتحيا» اذكهو

 همهف بعصي «ةيهيدبلا ةيناكملا هتانيمضت نع رظنلا فرصبو .9

 ةفيظو انه رغدياه ىري نأ دّرجمف .رعشلل يرغدياحلا موهفملا ىلإ ًادانتسا
 فاطحملا ةيابن يف حّضويو فّدصي كلذف ءٌيناكم نف ىلإ ًادانتسا ةحتافلا نفلا

 موهفم ىنعم وه امو ءضرأو ملاع نيب عازنلا نم ءاّيباجيإ .ههمهف بّجوتي ام
 تاحورطأ قيبطت يف ًاقالطإ ءاضفلاو نفلا ًاذإ رصحني ال .هنيع «ضرألا»

 ًاحيضوت ثحبملا كاذ ىلإ فيضي امنإ «ةّيناكملا نونفلا ىلع 1936 ثحبم
 توملل نئاكلا موهفم ىلإ ةبسنلاب ققحتي يذلا كاذل ًالثامم امبر) ًاساح

 ةرتفلل ةّيليوأتلا - ةّيجولوطنألا لامعألا ىلإ نمزلاو نئاكلا نم روبعلا يف
 .فورعم وه |ى .نفلا لصأ نع ثحبلملا يف رغدياه رظن دقل .20(ةريخألا

 [1. 0. 03لهممعت, الععانام ء 772/0006, 220. 1غ. 01 (0. ؟/ةن(أ1220 :رظنا (6)

 (3كا1]قصم: ظوصمأةقل, 1983), م. 5

 :يباتك يف ةيماتخلا لوصفلا ىلإ ةلاحإلا يسفنل حمسأ اذه نأشب (7)
 (01ةققأ 311120, 6 7 01/2 عدد6 11 03123111 1979),
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 ريشي يذلا ىنعملا يف ناكأ ءنونفلا عيمج يف (1654651568)1) يرعش رهوجل

 ريشي يذلا صتخملا ىنعملا يف مأ «راكتبالاو قلخلا ىلإ 016467 لعفلا هيف

 ّمتي فيك .ثحبملا كاذ يف «ماهتلاب اًيلج نكي مل هنكل .ةملكلل انف رعشلا ىلإ

 .رغدياه ىطعأ دقو) ةملكلا نف هفصوب رعشلا يف ضرأو ملاع نيب عازنلا

 :ءاضفلا نونف نم اذوخأم ًالثم ءاحوضو رثكألا «ةسوململا ةلثمألا نيب

 ضرألا نأ رغدياه عم ائمزج اذإ .(غوغ ناف ةحول هلبقو ؟ينانويلا دبعملا

 ثحبم يف «لثاعتي امهانعم نإف ؛هلكشو لمعلا ةدام هم ناوان عيال ملاعلاو
 (ملاعلا :«ةعضوملل لباق#» وأ) ( 1عمصهأن22840) ( عَضومم» وهام عم 6

 تناك «لمعلا يف ضرألاف .(ضرألا : ةعضوملل لباق ريغو) عضو ريغو

 ةياهن يف ءزيمي ناك ام هدحو اذهو 2« يه (ى ((7©11-عءوأعا16) :ةجتنم) مدقت

 (ةّيهيدبلا ةلواحملاو .ةّيمويلا ةايحلا ةادأ - ءىبثلا نع ىنفلا لمعلا ءرمألا
 تاحورطألا هذه مهف ىلإ فدمت تناك «يرغدياهلا دقنلا اهعبت يتلا
 (85- هضرعي ءهحتفي يذلا ملاعلا) لمعلل حيرص ىنعم نيب زييمت اهنأ ىلع
 يف نوكي دق ام ؛(ضرألا) طايتحالا يف ىقبت يناعم ةعومجمو (0026)

 انرّكف اذإ .ةّينمزلا دعُب يف اهلك ضرألا ىلإ رظنُي ام ردقب ًامامت ارّرَبُم قمعلا
 رهظي نأ نكمي ال طايتحالا يف ضرألا ءاقب نإف .ءتحب ةّينمز تارابعب

 ًاطايتحا :ىرخأ ةّيردق - ةّيخيرات تاحاتفنا «ةّيلبقتسم ملاوعل ةيناكمإ الإ

 حضوي مل رغدياه نإ لوقلا ردجي .ةيفاضإ ىرخأ ضورعل دادعتسالا مئاد
 يف ضرألا لازتخال ًاعنم حجرألا ىلعو «ىنعملا اذهب ةّيرظنلا هذه ًاقالطإ
 ةمساحلا ةوطخلا نكل .راضحتسالل لباق هنكل ءدعب ًارضاح ننعل 0

 نس ا نونف ىلإ رغدياه لّمأت هّجوت امدنع تزجننأ

 مهفي تالاقملاو تارضاحملا ف كلذك :ديحولا سيل هنأ الع 9

 يذلا ىنعملا يف ؛(18518ا0068) لاجم حاسفإ هنأ ىلع ًاضيأ ّيرعشلا نكسلا
 ءاذه لاجملا حاسفإ يلجني .اهيلإ انرشأ يتلا تاحفصلا يف رمداغ هرّوط
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 يف اهعضوو نكامأ «نيمأت» نآ يف هنإ :جودزملا هدعبب ءءاضفلاو نفلا يف

 هب اندهشتسا يذلا رمداغ صن يفف .(«ةّرحلا ةّلحملا ةباحر» عم ةقالع
 ةينييزتلا نونفلا ذختت ءرغدياه ىلع «قيلعت» نم اعون هذاختا عيطتسن يذلاو

 نفلا نم عونلا اذه :جودزم ىنعمب لمعت اهنأ يف اهرهوج تايسانملا نونفو

 .هتاذ نم دعبأ ىلإ ةيناث ةهج نم هليحيو «بقارملا هابتنا - ةهج نم - بذجيا»
 .2«هقفاري يذلا عسوألا يويحلا قايسلا كاذ وحن

 ةلحملاو (01156088) عضوملل ةبعللا هذه رابتعا اع رش عيطتسن له
 ل يذلا ضرأو ملاع نيب عازنلل ًاديدحت (0ءععم0)

 عضوملا نيب ةقالعلا هذه يقتلي رغدياه نأ لفغن ملام ,معن ؟ينفلا لمعلا
 كاذ يف .ثدحي فيك حرش .ءاضفلاو نفلا يف .لواحي ثيح كانه ةلحملاو

 .نفلا رهوج لكشي يذلا ةقيقحلا قيقحت ءتحنلا وه يذلا ىئاضفلا نفلا
 ؛(هتاذ يف كلمي |ب) ٌئقيقح ءايمن) نودع منوع قيس ىف تدجلاب

 ءىشلا اذه عضوي اهيف يتلا ةّلحملاو عضوملا ةبعل ًاديدحت وه ثودحلا ذهو

 0 ا ل ل

 (1025 011م ع,لأع (0118ه- حاتفنإ .حتفنم .ةرحلا ةلحملا احر وحن ابشن

 أءدب اصوصخ .«فورعم وه [ى «رغدياه امهم ريشي ناذللا ناريبعتلا امه 116)

 كاذ) ىلصألا اهانعم يف ةقيقحلا ىلإ .ةقيقحلا رهوج نع 1930 ةرضاحم نم

 عم ؛(ةنكمت .ىيشلا عم ةيضقلا قباطت يه ثيح نم «ةقيقحلا لعجي يذلا

 نيذه نأ ءءاضفلاو نفلا نع باتكلا اذه يف حضتا امك ءآقالطإ حضتي مل هنأ
 - ناريشي لب .ءبسحف ًاسيسأتو ًانيشدت حاتفنالا ىلإ ناريشي ال نيريبعتلا

 11ه10ءعوعج: "ل 'ه»ةعتدءع 0ءأأ 'هعععو ك'هراع (1936),” مت 511171 : رظنا (5)
 11/7011[, 7م.

 0303م عار !22 11 © 7721000, م. :رظنا (9)
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 اذإو ؛لاجملل حاسفإ .دّدمت هنأ ىلع حاتفنالا ىلإ - ًاضيأ ةّيرهوج ةقيرطبو
 (510000) «ةّيفلخلا» :نيريبعتلا رضحتسي يذلا ىنعملا يف ,قارتخا :اندرأ

 هتروص يف رهظي ام نآ يف وه ةّيفلخلا يف عضو ام نإ .«ةّيفلخلا يف عضولا»و
 يف عوضوم «يللاطيإلا ريبعتلل مزالتملا ىنعملاب ءوه امو «ةددحملاو ةموسرملا
 ىنعملا د ل ا طيلستبو .ةيناثلا ةيترملا

 ةدهاشم ىلإ ءاضفلاو نفلا نع ثحبملا اندوقي ةيفلخك حاتفنالل جودزملا

 لطغلا نيد نأ وهو ةيفركتل 117 و1936 كسوف ارعقلا رط ءيخ

 «بسحف ىنفلا لمعلا لاطت ةحورطأ سيل ةقيقحلل قيقحت هنأ ىلع ىنفلا

 دق يتلا ءثدحت يتلا ةقيقحلاف .ًاضيأ ةقيقحلا موهفم .ةصاخ ةروصب و ءامنإ

 (يعوضوم تابث «ءالج) اقيزيفاتيملا ةقيقح ةطاسب لكب تسيل «ققحتتا

 يف .ثدحت يتلا ةقيقحلا كلت .تابثلا 57 «ةيلامتحالا» عباط اهيلإ ًافاضُم
 تسيل :2!تالضف نود نم نفلا عم رغدياه ىلإ ةبسنلاب لئامتي ثودح
 ةبعل يه انإ .((0طز ءءابقصم 21 دانطز ءءابتص) تاذلا مامأ عوض وملا ءالج

 ريشي ىتلا (4مم10م11321006-ع5م70م112210826) ىلختلا - ذاوحتسالا

 ثحنلا يف نآلا انلمأت اذإ .(1!ثودحلا ةظفلب ءرخآ ناكم يف ءرغدياه اهيلإ

 ذاوحتسالا نيب ثودحلا لقنت ةبعل نأ ىرن «ةماع ةروصب ةّيناكملا نونفلاو
 اهبنأ ىلع ىطعُت (نإ ءضرأو ملاع نيب عازنلا كاذ ًاضيأ يه يتلا ءيلختلاو

 .ةرحلا ةلحملا ةباحرو عضوم نيب ةبعل

 ةقلتخم طامنأ نع .«فورعم وه امك .ينفلا لمعلا لصأ ثحيم ثدحتي (10)

 داعأ «يفسلفلا ريكتلا ىلإ دنسملا كلذ يف امب ءطمن نم ام نكل .«ةقيقحلا ثودحل

 يذلا اهقيقحتب أظيئرم ةقيقحلا كودح ىفبي ؟ةقحاللا تاباتكلا يف هتغايص رغدياه

 .(11610ءعمع 32:11 2ج1 127 مااأ, م. 46.) «نفلا يف ثدحي

 8/1ةنان0 1161068865, :يف ةعمجملا تاباتكلا فلتخم ًاصوصخ رظنا (11)
 د هعوأ © ليد عمرو (ظانأةهتم: آظلططتككأة, 1976).

99 



 ديت« ةيسردلا هلأ ىرخيبالا ةقنللا ةامازم | نع راقلا فره
 يذلا ليوطلا لاقملا يفف..ةفرخزلا موهفم يف ركفتلل ةغيلب رصانع انه
 (8مقأ [آوصو لول (!2 رثتيربموغ فزوج سناه تسنرإ باتكل هسّرك

 فيإ ظحالب (776 5015© 0 07/2 ) (12هاظنلا ىنعم 5ع (001011)

 ضرف نع شتيربموغ نم مدقملا لي يوأتلا نأ (للعو 711ءطقان0) وشيم

 ناك نإو «نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا نيب نفلا يف اهتاذ ةفرخزلا ةلأسم
 نيب زييمتلا ةلأسم شقاني ال هنأ اَلِإ «ةلأسملا حرطل ةمساح ميهافم رفوي
 «ينبيزتلا كاذ .رخآ نفو «هابتنالا يعرتسي يذلا هيلإ رظني يذلا نفلا»

 يح نم ردي حرطب .(142بسحف يبناج مامتتها عضوم نوكي
 نم ًاريبك ًاددع» نأ اهدافم ةحورطأ مّدقيو ءشتيربموغ ةحورطأ ليصأت
 «زكرملا ىلإ لقنت اهنأ يف ًاديدحت نمكت دق ةمساحلا رصاعملا نفلا تارهاظت
 لخدن نأ نود نمو .217(هشماوه ىلع ةداع ىقبي ام ,كاردإلا بلص يف

 اهيف دجن دق يتلا - شتيربموغ تاحورطأل ةرشابمو عسوأ ةشقانم يف انه

 «ينييزت» رّوصت هاجتاب رغدياه بهذم نيماضم يف ركفتلل ىرخأ عفاود
 ةهجو نم «ةقالعلا نأ ةظحالم اننكمي - (ًالثم ءاضيأ ىقيسوملا) نفلل
 طيحملاو زكرملا نيب ءءاضفلاو نفلا يف ًاصوصخ ةدوجوملا رصانعلا رظن

 ال نفو هيلإ رظنُي نف نيب زييمتلا) ةّيجذومن سيسأت ىنعم طقف كلق ال
 رصاعملا نفلا نوؤشل يليوأت حاتفمب دّوزي يذلا كاذ الو «(هابتنالا يعرتسي

 8. 81. 0همطعتعطب ]ا ءعددو 0ءال 2+0, 20. 11. 01 16. 26010 :رظنا (12)
 (1ه2لمم: 12131101, 1984)ر

 تءنانونع »2. 410 (ععصمقتو :ىف ةدوجومف (8110ط200) وشيم ةلاقم امأ(13)
1 .1982 

 ال 3811ءطقانل غام 011 بتن عراد 410 (ععمصفلم 1982). (14)

 .36-37 ص .هسفن ردصملا (15)
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 نفلا ديدحتب «رغدياه ىلإ ةبسنلاب «قلعتي ال رمألا نأ ودبي ؛ىبضاملا نف هاجت
 نقب ةصاخلا حماللملا نييعتب الو «بسحف نفلا نم ًاضاخ اطمن  يننييزتلا

 .ةلأسملا نأ ينعي ام) نف لكب ةصاخلا ةّينييزتلا ةمسلا ىلإ فّرعتلاب لب ؛مويلا
 تسيل ءرهوج ةملكل يظفللا ىنعملا ىلع يرغدياهلا حاحلإلا لفغن مل ام
 هنأ ودبي يذلا طيحملاو زكرملا نيب بلقلا ًاضيأ ٌّصخي ام لك نع ةلصفنم

 ىطعي فقوم يف نفلا رهوج ىلإ جلن :وشيم ةءارق يف ءرصاعملا نفلا زّيمي
 نفلا رهوجب قلعتي اذهو ؛وشيم اهيلإ ريشي يتلا حمالملاب ءالاّتحا ؛هيف وه

 .نملا قف ةقيقحلا ثودح لصي .ءاضفلاو نفلا ثحبم ءوض 2

 نيذه ىلإ «هتاباتك رخآ ىتح اهيف ركفتلا نع رغدياه فقوتي مل ةلأسم يهو
 نم ةقيقحلا تامس كلمت ال ثودحلا عيطتست يتلا ةقيقحلا نأ (أ) :نيينعملا

 ىنعي يذلا .«ملاعلا حاتفنا» تاهس كلمت لب « ىعوض وم عالج ىه ثيح

 ةقيقحلا نأ اب (ب) ؛قارتخالا يأ «ةّيفلخلا يف هعضوو لمعلا ةعضوم

 لقأ ريباعتب دذحتي ءامل قيقحت وه يذلا نفلاف ءوحنلا اذه ىلع ترّوَص
 يذلا سّسؤملاو مئاقلا فقوملاف .رغدياهب دهشتسي امدنع دقتعي امئ ةّيميخفت

 ةقيقحلا يف) رمداغ لاثمأ ةّيرغدياهلاب عبشم ٌبتاك ةّيراعملا ةسدنهلل هحنم

 رغدياه دنع نفلا نأ ينعيل ًاعرش عّسوتي نأ نكمي ؛(ًافنآ روكذملا جهنملاو

 .(يطيحم ا و ينبيزت رهوجب عتمتي «ةقيقحلل قيقحت وه ام ردقب

 ليوأت يف امهانجردأ اذإ الإ امهدعُب يف نيتجيتنلا نيتاه مهف عيطتسن ال

 يضفت :«ةفيعض ايجولوطنأ» اهفصوب ةيرغدياهم لا ايجولوطنألل لمشأ
 نئاكلا نع فارصنالا ىلإ «رغدياه دنع .نئاكلا ىنعم ِق ريكفتلا ةداعإ

 لالخ نمو) رمألا ةيابن يف ءاهبجومب يتلا ةيوَقلا هتامس نعو يقيزيفاتيملا

 نفلا داعبأ غيرفت فقاوم رّربَن «(ةّيموهفملا تاطاسولا نم ةليوط لسالس
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 زكرملا سيل «نئاكلا ةنونيك ءاقح دوجوم وه ام .اهتميق نم ةّيفرخزلا
 «لدبتملاو ضراعلا لباقم ميدتسملا ,رهاظلا هاجت رهوجلا .«طيحملا لباقم

 ثودحف ؛هضومغو ملاعلا قفأ ماهبإ لباقم تاذلل ىطعملا عوضوملا نيقي

 ٌفختم ثدح «ةفيعضلا ةّيرغدياهلا ايجولوطنألا يف .ىرحألاب وه نئاكلا
 .ةيفلخ ثددح «ىثماهو

 هسّرك يذلا ٌرمتسملا ركفتلاو بيقنتلا لمع انعبات اذإ ءىنعي ال اذه

 هتاذ يطعي يذلا لامجلا يفخت هاجت .«فوقولا انيلع هنأ .ءارعشلل رغدياه

 ىلع ثحت ال ةّيرغدياهلا ةّيلاجلاف .عونلا ةّيفوص لّمأت ةفقو «طيحملا يف
 .ظفاحت انإ «ةريخلا فارطأل ةريغصلا تاجاجترالا ىلإ هابتنالا ريعي فقوم

 ثودح ناك نإو .ينفلا لمعلل ةّيفحت ةيؤر ىلع ؛ءيش لك نم مغرلا ىلع

 ًاحيحص ىقبي «نييزتلاو ةّيطيحملا لكش يف ققحتي لمعلا يف ةقيقحلا

 نيلردلوه يرعش تيب قفو) «ءارعشلا هسّسؤي ىقبي ام نأ هيلإ ةبسنلاب
 بّسرتلا عباط لمحي ءاقبب رمألا قّلعتي .22(رغدياه هيلع قيلعتلا رّركي
 عنص راكذتلا نأ يف كش ال .(قع7ع م62ءالظتاتك) مئاد وج وه امم رثكأ

 ىقبي امنإ «هاركذ لمحي يذلا ءيشلاب ئلتمم روضحك سيل نكلو «موديل
 ةبسنلاب اهتاذ يطعت نأ نكمي ال هنيع نئاكلا ةقيقحو) ًاراكذت هفصوب طقنف
 يرعشلا مظنلاو ًالثم نونفلا تاينقت .(راكذتسالا لكش يف الإ رغدياه ىلإ
 يه اهنأ ةفدص سيلو -- تاهابتنا اهنأ ىلع اهبر اهيلإ رظنُي دق ءاهّلك اهلبق
 لإ «ييقترت لإ لدعلا لزق تاراكذت رهو ةنلاع ةق ديت ةدتكم ايفا
 يأ ؛تئام ءيش لكش يف عنص ةيادبلا ذنم هنأل تيوميالا لع رداق ناكل

 هفعضب لب «هتوقب سيل

 (11ة14ء»اذ» © !'هعدءرد2م 22ااه رهوجو نيلردلوه نع ةرضاحملا يف الثم (16)
206512( 
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 (ةفيعضلا» ةقيقحلل ثودح وه ثيح نم ىنفلا لمعلا رابتعا نكمي

 يسدنهلا راكذتلا ىنعمب :ةيرغدياهلا رظنلا ا نم «ةديدع نافعي اراكذت

 عوضوم هتاذ ٌّدح يف ىقبي هنكل ءانتربخ ةّيفلخ ليكشت يف مهاسي يذلا ًاضيأ

 رّوصت يف يّودي يذلا يقيزيفاتيملاو يميخفتلا ىنعملاب سيلو .دراش كاردإ
 ةفرخزلا ذختت ثيح (2!ايبوتويلا حور يف) خولب تسنرإ دنع ةفرخزلا
 تلاز ام ةيراكذت - ةقيقح رثكألا انهجول فاشكتا وه يذلا راكذتلا لكش

 طباورلا هذه نم عالقنالا تلواح نإو ؛ميمصلا يف ةّيليغيهو ةّيكيسالك
 ال .يتأيس كانه لبقتسم.ىلإ «جراخو لخاد نيب ماتلا نزاوتلا لقن ربع
 «ضرأو ملاع عارص يف ةقيقحلا هيف ثدحت نف وه يذلا «راكذتلا يف دجوي

 نوكي ًاضيأ ىنعملا اذهبو ؛اهب رارقإ يأو ةّيرهوجو ةقيمع ٍةقيقحل وفط يأ
 الو ةاون يأ نع فشكي ال لكشل ًاثودح «يظفل ىنعمب ًارهوج رهوجلا

 يجولوطنألا ٌمجحلا لّكشي رخأ «تافرخزا ىلع هدّضنت يف هّنكل ءاهرتسي
 .ثدحلا - ةقيقحلل

 ةّيرغدياهلا ايجولوطنألل رخأ ناعم كيكفت يف رارمتسالا عيطتسن
 رورم ركذن) ينفلا لمعلل يراكذتو «يفرخز» روصت ةيغب ةفيعضلا

 تامّدقم نم ًاقلطنم «ةّيرعاشلل ًارّوصت غاص (1؟نارفود لكيام نأ ماركلا

 ءودبي اى .هدجن يذلا ىنعملاب ةيفلخلا نم ريثكلا لمحي «ةيجولونيمونيف
 ناكأ ءيفرخزلا نفلا نأ وه هيلإ ةراشإلا انمهي ام .(رغدياه دنع ًاعّضوم
 اهل ًاغوسم دجت ال تافاضإل ًاعقوم مأ «هابتنالا تفلت ال تاّيفلخل ًانيوكت

 [8. هامعط, ىواعتام 2ءااثباممتم, 020. .11٠ 01 7 ظعفماتمم ع 1". (17)
 6©هممعاأ] هأغأ (1 1 2عمج عن آه طلانماله [12113, 1980), 5معع. مز. 15

 رقناععا ادارشعممع, 1! ىعندم 0ءأ ممعاقءم, اعه0. ١غ. لذ آ. تأللت عمم (158)
 120ل1121همع لآ آل. طه 2 عوعزم (انعءطامم: 4 معدات, 1981
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 نم رثكأ ةّيرغدياهلا ايجولوطنألا يف دجي ؛«ةيّصاخا يف ءيقيقح قمع يف
 فاطملا ةياهن يفو ةّيلاججلل ةّيزكرملا ةرهاظلا حبصي هنإ ؛يئماه ريربت
 ءاضفلاو نفلا نع ةرضاحملا قمعلا يف رهظُت !اك) يجولوطنألا ركفتلل
 قّيفشكلا ةفيظولا وه ةفرخزلل قارتخالا - سيسأتلا اذهب عيضي ام .(اهّلك
 نكل .لمعلاو ءىشلا «ةيصاخ4#و ضئاف نييزت نيب زييمتلاب ةصاخلا «ةيدقنلا

 ىلع ًاصوصخ لماكلاب ةكلهتسم مويلا ودبت زييمتلا اذهل ةيدقنلا ةّيحالصلا
 ريغ نإو «دانتسالاب «ةفسلفلا .لضانملا دقنلاو نوئفلا باطخ ىوتسم
 ذاحتاب.الإ موقت ال «ةّيرغدياحلا ةيليوأتلا ايجولوطنألا حيئاتن ىلع ءيرصحلا

 .ةفلتخم ةّيدقن جذان دييشت ةيغب هريذجت ين دجتو ءلصاحلا كالهتسالا اذهب ملع
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 سداسلا لصفلا

 ةينغلا تاروثلا ةينب

 لئامم «نونفلا ةروريص ىلإ دانتسالاب .باطخ ءانب نكمي له
 ددانفلا هلمع يف (112010225 110112) نهوك ساموت هحرط يذلا كاذل

 ودبي ؟تاوطخلاو ناونعلا ثحبملا اذه مهلتسا هنم يذلاو 196217 ماع

 نم نآ يف بعصأو لهسأ ةينفلا تاروثلا نع ثيدحلا نأ «ىلوألا ةلهولل
 دعاوقلاو جذانلا تالوحت نأل ؛لهسأ .ةّيملعلا تاروثلا نع ثيدحلا

 سايقلا ةبجوتم اهنأ ودبي ال ,يعتمتلاو يجاتنإلا ىوتسملا ىلع «نفلا يف
 داس يذلا ءبسحف ةّيحالصلا مكحب ًاضيأ وأ ءيماسألا ةقيقحلا مكحب
 ءرخآ مالكب .ديعب ٌدح ىلإ امئاق لاز ام مويلا وهو ءروصعل ّيملعلا طاشنلا
 دانتسالاب نكمي اهيف لدج ال ةحضاو ساسأ ٌةميق نونفلا يف دجوي ال
 ام ؛عجارت وأ مدقت لحارم تناك ام اذإ تالؤحتلاو تارّيغتلا ديدحت اهيلإ

 .ماجسناب (1960606140 (05066) يشتورك وتيدينيب دكؤي ناك اك ,رهظي

 ةيددعت نإ ذإ ءنفلل ىرحألاب وأ) نونفلل يقيقح خيرات ةيناكمإ داعبتسا

 .(صاخلا اهرهوج بيصت ال ةّيخيرات ةلاح يه «عاونألاو ءاضيأ نونفلا

 .ةيفحتم «ةيميلعت) ةيداصتقا فئاظوب ءيجراخ بيوبت دّرجم نوكي ال
 ودبي .يماسألا مكحلا اذه نم دّرجملا فلا ملاعف .(.خلإ ...ةّيراكذتسا

 ؟1طمصقم 5. اكطمر ام كا 111ه 4ءأاءع ءاطماتنعة مرر ىدعتعضسا لع عطع, اع20. (1)
 11. لأ ذل. (نةمن80 (102120: 12210101, 1967).
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 زاج اذإ ؛ةصلاخلا ةلاحلا ينو ةيّرحب تاروثلاو جذاهنلا هيف بعلت ًاَلاع

 ةيحالصلا تابّلطتم ىلع ةباجإلا مه اهعضي دودح نود نم «ريبعتلا
 ةّيديلقتلا بيلاسألا نم أدحاو اذه ىقبي .كلذ عم .ةيققحتلاو ةقيقحلاو

 نونفو ةليمج نونف نيب ًاضيأ وأ ءملعلاو نفلا نيب ٌزييمتلا اهيف مّدقت يتلا
 لقح) عجارت وأ مّدقت نع هيف ثيدحلا نكمي راطإ نيب قرفلا يأ :ةديفم

 ناك نإو ًايلاكشإ ىنعم ناترابعلا ناتاه هيف ذختت راطإو (ةّينقتلاو ملعلا
 باطخ ءانب لعجتو «لاحلل زريت ىتلا ةلأسملا نكل .ًادحاو ىنعم ام

 دي ىلعو ءاديدحت يه ءودبي امم بعصأ نهوك باطخل ليثم «يلامج»

 مّدقت نع هيف ثيدحلا نكمي مولعلل راطإ نيب زبيمتلا نأ ءاضيأ نهوك
 هيف ىطعت ال نفلل راطإو «ءايشألا ةقيقح نم ىمكارت بارتقا نع يأ
 لكشب ةمزأ يف نآلا وه ءوحنلا اذه ىلع ةنّيب تارابعب ةقيقحلاب ةقالعلا
 ةروصبو ءاهقلطأ يتلا تاشاقنلاو .نهوك باطخ ةجيتن نأ ودبي .عساو

 (ةيجولومتسيبا ةّيوضوفل» «ةفلتخم لاكشأب «عساولا عوزنلا راشتنا ٌمعأ

 نم نفلاو ةهج نم ةينقتلا - ملعلا نيب زييمتلا اذه لعج ىلع رصتقت
 مولعلا ةروريص ةداعإب ءيش لك لبق تلثمت نإ ؛ًاًيصع .ىرخأ ةهج
 ناك» اذإف .(نيجودزملا ىلع انه ددشأ) «يلامج» جذومن ىلإ ءام ةقيرطب

 رايخ هنأ نري «ةضقانتم جذامن نيب - هباتك يف نهوك دروأ امك - رايخل
 ايرصح اهديدحت نكمي الو (ةّيعاتجالا ةايحلا نم ةرفانتم لاكشأ نيب

 اهنم ءزج يف قلعتت بيلاسألا هذه نإ ذإ «يعيبطلا ملعلا مييقت بيلاسأب

 (121 نصا ؟نئاقلا يوم من ياعاوف عدوعللا اهو ودع رمت

 ةرورضلاب يه جذانلا نيب رايخ نيو ًايناهرب ديرت ةججاحم لكف

 تسيل ةيرئادلا ةججاحملا ةلاح نإف ءاهتوق تناك امهم» .ءنكلو .ةيرئاد

 ةطبترملا هذه ساسألا هتمس ببسبو .(هتاذ عجرملا) «عاتقإ ةلاح ىوس

 ملعلا خيرات يف هتاذ جذومن ضرف لمحي «ةنهربلاب طبترت مت رثكأ عانقالاب
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 هراشتنا ,عقاولا يف سّسأتي ال :«ةّينفلا ةروثلا» تامس عيمج وأ ةديدع تاهس

 تارايخو تايبيقتلو ءىرخأ ةلعاف تارايخل ًارايعم هخّسرتو هلصفمتو

 ىلإ ةبسنلاب «هتّيفيظو» ىلع لب ءءايشألا ةقيقح عم قباطت ىلع «ةّيقوذ
 ول امك) «قباطتلا» ريياعمب لاح يأ يف ساقت ال ةّيفيظو ء.ةايح لكش
 لكشب ءاهسفن يه نوكت لب «(اهب سايقلا متي ةيلوأ تاجاح كانه نأ

 يف ريكفتلا اندرأ نإو .ةنهرب عوضوم يه امث رثكأ عانقإ عوضوم ءٌيرئاد

 ةروثلاك «ةوقلاب تمت ثادحأل رثأ اهنأ ىلع اهتاذل ةديدجلا جذانلا ضرف

 ءارجإ مدع زئاجلا ريغ نمف .خلإ ...بصاغ نم ةطلسلا ةداعتسإ وأ ءالثم

 ذإ :ةّيخيراتلا تالوحتلل «يلاجلا» جذومنلا عم «فاطملا ةياهن يف .باسح

 بلطتي هنإ ؛ةّوقلابو جراخلا نم هضرف نم رثكأ بّلطتي جدومت وزب نإ
 «تاليوأتو ءةلعاف تاكراشمو «تاعانقإ نم ًادقعم ًاماظن عقاولا يف

 نإ .فنعو ةّوق ليعافم .ّيماسأو يرصح لكشب ءتسيل تاباجيإو
 .ينايبلا وأ يليوأتلا وأ يلاجلا عونلا نم باعيتسا ىلع يوطنت

 زير اصور م ايدج بح اح عرك ةحورطأ نأ رهظي
 ةعئاش ايجولومتسيبالل ةعزن ىلإ ءاّدج ةماع ريباعتب «ريشت اهنأ رابتعا ىلع

 ىقنألا هلكش يف ؛نلعأ دقو ءلّلحتيو متي سكاعم حرط ىلع يوطنت -
 .ةّيعئارذلا ايجولوبورثنألا يفو مكحلا دقن يف ,تنك دنع ءّنظأ ام ىلع
 هنأل :ودبي) ةّيخيراتلا نم نيجذومن لباقي تنك نأ ودبي ثيح كانه

 عيطتسن يذلا .لوألا :(...ةّيخيراتلا نم نيجذومن ىلع ًاّيلعف ملكتي ال

 ةّيخيراتلاف .«ًايروث» يناثلاو .«ًاًبعيبط» ةينهوكلا ةقيرطلا ىلع هيّمسن نأ
 لوقعلا» كئلوأ دي ىلع نوكتت يتلا كلت ىلع ٌقَلطُت (7105321) ةيعيبطلا

 يذلا اهلقعب ءديلختلاب ةريدج نوكت نأ ريغ نم .ءتطعأ ىتلا ةّيلآلا
 ربكألا ةمهاسملا» ءاهمئاعدو ةربخلا ىصع ىلع ًائكيم اليلق موي ّلك رّوطتي
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 عطقملا ءايجولوبورثنألا) «(تاينقتلا يأ) نونفلاو مولعلا ومن يف - ابر -
 هتردقو زّيمتملا هماقم عم ءلثمتي عونلا اذه نم ًاَيلآ القع نإ .8
 ِق هلقأ ء(1588ع 71ءان/إمه) «نتوين قحسإ» ب .قالطإلا ىلع ةقراخلا

 نتوين نع لاقُي نيح يف) مكحلا دقن نم 47 عطقملا همّدقي يذلا فصولا
 :ديلختلاب ًاريدج نوكي نأ ىلع رداقو ّيرقبع هنإ ايجولوبورشنألا يف ًاضيأ
 هفاشتكا نأ ىلع ...نتوين هضرع ام لك نأ يف كش ال» :(59 عطقملا رظنا
 مّلعت ليحتسملا نم هنكل ؛همّلعت نكمي «أريبك ًالقع ةرورضلاب بلطتت
 لعجي نأ هتعاطتساب ناك نتوين نأ وه ببسلاو ...ًاًيرقبع رعشلا مظن
 ديدحتلاب لديو ءرخآ لكل لب .بسحف هتاذل سيل «ٌةروظنم هتاوطخ عيمج
 (1771ءاده0) دناليف وأ ([[هرصع») سوريمموه نم ام نكل ...اهديلقت ىلإ

 ال هسفن وه هنأل هسأر يف تمّلظُتو راكفألا تَجِتنَأ فيك نايبت عيطتسي

 6-0-0-0 .نيرخآلل اهميلعت عيطتسي ال ًاَيلات وهو ؛كلذ فرعي

 هنكل «ةبترلا قرافب الإ ذيملتو دّلقم عربأ نع ركتبم ربكأ فلتخي ال

 اذهو .ةليمحلا نونفلل ةعيبطلا هتبهو يذلا هلاذ نع نفاخ عونب فلتخي

 سنجل نيدي مهل نيذلا ءءاظعلا لاجرلا كئلوأ ةرادج نم طحلا ينعي ال
 ةبهوم مهو ةعيبطلا مهتزّيم نيذلا كئلوأ مامأ ءرومألا نم ريثكب يرشبلا

 فراعملل ىجيردتلا ناقتالا ىلإ ةهّجوم نيلوألا ةبهومف .ةليمجلا نونفلا

 (217 38 10115ءطع ءا1عدلعد  عمقووعععد» 011١عموممد عططعلا

 هذه لباقمو .(0(اهنع مجنت يتلا عفانملا عيمجلو 06 8اععدصتستة56)

 فقت «(اضيأ ءاظعلا ءاملعلا نمو) ةّيلآلا لوقعلا نم ةعونصملا ةّيخيراتلا

 يف ةدوجوملا ايجولوبورثنألا ةمجرتب انه دهشتسا (2)
 (1]صتتتطمابعأ ا<ةمأر 3ع” 70هأ1, 3 كلك 01 2: 0نطيملق (10ه2120: آل[عا, 0

 مازن عم 2ءا عانفتعنم, »معاذ :مكحلا دقن نم 7 عطقملاب انه دهشتسا (3)

 1220. 11. ل1 ذل. (0331 811110 21701112 03 ا. العدو (8قم: آ2665:23, 1970).
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 ةليثم ًةرقابع ةعيبطلا ثعبت امدنعو «ةلثمأو جذان يرقبعلا لامعأ ىقبت
 اذهو .ةلئامت ةديدج تاجاتنول اعفد ةلثمألاو جذامنلا هذه حبصت هل

 مّدقتلا ناك اذإف :ةّيخيرات هتيمست عيطتسن ءاّبر ةّصاخ ةروصبو ءًاضيأ
 0 جذومن هنأ ىلع هسفن مدقي ةيلآلا دوقعلا 0 يذلا

 ةيملعلا تافاشتكالا موقت ال ىرخأ تارابعب وأ ؛رثوتم ل لع ٌضرتفم

 ًاضيأ ٌرقي اك ؛ّيرقبعلا ةلاح يف ءدهشن اننإف ؛ةدوجوم جداين ةلصفمب الإ
 قرط» حاتفنا «(58 عطقملا) ةروكذملا ايجولوبورثنألا تاحفص يف تنك
 لكشب اًيخيرات ّيرقبعلا لعجت ىرخأ ةمس كانهو . (ةديدج قافآو ةديدج

 هلامعأ ةّيلاثمو «((57 عطقملا .ايجولوبورثنألا) «عيدبلا هَزْيعا : يّساسأ

 46 ناعطقملا .مكحلا دقن) (ةبارغ هنيع رّيمتلا يبسمي اهنود نم يتلا)

 عيطتسن .يتنكلا ضراعتلا اذه ليصفتلاب انه عبتن نأ ريغ نمو .(47و
 نم ىري يذلا ىنعملا يف هلقأ «الح دجي م هيف ضقانت ةدهاشم لاح يأ يف

 مه ةرقابعلا نأ نيح يف ؛ مّدقتلا موهفم هيلع َقّبَطُي نأ نكمي ًاًيمكارتو
 دوحتلا يندد نيريدج نوحبصي» ىرخأ ةهج نم نيذلا

 .يوقلا ىنعملاب ةّيخيراتلا ءودبي ام ىلع ءاهيف نمكت «ةديدج ًاقافآو ًاقرط
 .ةيلسلستو ةيرارمتسا طقف سيلو ةدج اهفصوب

 يذلا «ةرصاعملا ايجولومتسيبإلل «خيراتلا» كاردإلا نأ ودبي

 خيرات نيب ضقانتلل ًالالحنا مستري «هدفنتسي ملو نهوك لمع هرهظأ
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 ةءاربب ءانحرط امدنع انمامأ هانعضو يذلا ىطعملا وه اذه .ّىنفلا ٌيرقبعلا
 ةروريصلا ىلإ ملعلا خيرات هتبراقمو نهوك تالوقم لقن ةلأسم «ةّيرهاظ

 نيب عقاولا يف زييمتلا نأل ءودبي ام ىلع «لاقتنالا اذه حجني ال .ةّينفلا
 ةيحراتلا يعون نيب زييمتلا نإ «كلذ ىلإ ةفاضإ) .للحت دق نيلقحلا

 عيطتسي ال :قّقحمو َلعف زيبمت وه ام رثكأ ةّيئدبم ةلأسم هسفن َتْنَك دنع
 امو ؛قوذلا هقفاري مل ام ًاًيرقبع ًاّقح نوكي نأ ءفورعم وه اى ءٌيرقبعلا

 ةريدج - ةّيجذومن ًاقح لامعأ جاتنإب هل حمست ةّينقت ٌةردق مث نم هقفارت مل

 خيراتب ةيرورضلا هتلص اديدجت يه ةينقتلا دعاوقلا نكل - ديلختلاب
 زيبمتلا نأ ىلع ءاقباس انرشأ اى ءرمألا رصتقي ملو .(...ةيلآلا لوقعلا
 لازتخا لالخ نم للحتلا اذه ثدح دقف ؛للحت دق ةّيخيراتلا يعون نيب
 رابتعالا يف انذخأ ام اذإف ؛«ةّيرقبعلا» ةّيخيراتلا يف «ةيمكارتلا» ةّيخيراتلا

 ةرادجلا»و ةّيجذومنلا ةرورضلاب نّمضتت تنك ىلإ ةبسنلاب ةّيرقبعلا نأ
 ةغاضم ةملعلا هوك تاروث نأ كفارتعالا اعيض ةزوكر هل اة لكيعلاب
 .عساولا ىنعملاب) يتتْنَكلا ّيرقبعلاب ة ةّصاخلا ةيفيراتلا قفو عساو لكشب

 «ّقتاذ ديكأت هنأ ىلع «يل ودبي اك ءاذه لك ىلإ اّمح راشُي ناك اذإ

 ةميسرت لباقم ةيخيراتلل للامج جذومنل .ةرصاعملا ايجولومتسيبإلا يف
 وه هنم جتني ام نإف ءيماسأ لكشب ّقرعملاو يرظنلا .يمكارتلا روطتلا

 نم ةّيلاجلاب ةضاخ تسيل ؛ّيلاجلاب ةّصاخ «ةيلوؤسمب» فارتعالا اضيأ
 ًأدعُبو «ةربخلل ًةرئاد يلامجلاب ًاضيأ امنإ .بسحف ةّيفسلف ةّدام يه ثيح
 يف رّكفتلل ءجذومن ةميق «ةّيزمر ةميق وحنلا اذه ىلع ْذِخّتِي يذلا دوجولل

 .ةماع ةروصب ةيخيراتلا

 .كلذ ديدحت زاج اذإ -- مولعلا خيرات ىلع ةيلاحلا ءافضإ نإ
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 وأ ابيرغ ًاثدح سيل ءنهوك دنع لصح امك - وحنلا اذه ىلع ءسارتحاب
 اهيلإ ةبسنلاب لكشيو ءعسوأ ةرهاظ عم عقاولا يف قفاوتي هنإ :ًايئانثتسا

 ةّيزكرم اهيّمسن يتلا كلت عم قفاوتي هنإ يأ :ًاًيماتخ ًاروهظو ًاضَرَع
 نأ ّنظأ ال .ةثادحلا يف (ةلص تاذ رهاوظو نف ؛ةّيلامج ةربخ) يلاهجلا

 نونفلا خيرات ءالع روظنم يف لوقعم أطخ ةجيتن نكمم ةيزكرملا هذه زاربإ
 نفلا نع غنيليش ةحورطأف - ينهملا نيوكتلا يف للخ هنأكو - اهتفسالفو
 ىوصتقلا ريباعتلا نم ةدحاو ىوس تسيل «الثم ةفسلفلا وضع هفصوب

 :ةرابع هشتين .ئئبت.امدنع .اهزّيميو ةثادحلا فوطي ءمزالم ءىحنم نع

 ءزّجني مل يذلا) ّيماتخلا يرظنلا هلمع نم مسقل ًاناونع .«انف ةوقلا ةدارإ)

 دقف 12((2 66 11/1116 2ان 81204) ةوقلا ةدارإ ك عطاقم ةلاح يف رشُن دقو

 حو رلل قيمعلا رايّتلا اذه ءماهوألل دّدبملاو اهّبر عصنألا لكشلاب ءرصتخا

 ًايرظن فارتعالا ًانكمم حبصأ ءاصوصخ هشتين نم ًاقالطناف .ثيدحلا

 رمألا ئداب يف ةّيزكرملا هذه تنلعأ دقل .ةث ةثادحلا يف ّيلامجلا ةيزكرم ىنعمب
 آءدب) هتاجاتنإو نانئفلل يعامتجالا جيورتلا راسم يف «ىلمعلا ىوتسملا ىلع

 فئاظوو ةدارفو ًاراقو ًاديور ًاديور هحنم راسم وهو ؛(ةضهنلا نم

 تاعّلطت يف ّيرظنلا ىوتسملا ىلع يزاوتلاب تّدلعأو ؛ةّيندمو ةّيتونهك
 ىلإ ةيسيشت يتلاو ينمورلا كاذ وأ (17ءطتقسه) يكيفلا علطتلا هيشت

 عمتجم لولح عم اريخأ تنلعأو ؛«ًاًيلامح» ًالصأ ةفاقثلا ىلإو ةراضحلا

 حضوأ ةروصب موي دعب أموي اهذختت يتلا ةّيمهألا يف ,ثيدحلا عومجلا
 يأرلا ميظنت نمو (اهاكشأ عونت ىلع ةّيموجنلا) كولسلا نم ةّيلامج جذامن
 راسملا اذه .(ةيغالب - ةيلامج ةوق الوأ يه مالعإلا ةوق نإ ذإ) ماعلا

 يقيقحلا ىنعملل ايعاو ناك ابر هدحو هشتين نكل ؛بعشتمو ًادج عساو

 2/1. ءعرط1013, 101161421016 ه71151:ع+ :صوصخلا اذه يف رظنا (4)
.(1971 ,3/01513 :13111350) 
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 .لماشلا ةثيدحلا ةراضحلا رّوطت هاجت ّيلاجلا هكلتمي يذلا قابتسالا دعبل

 ةيادب يف بسانم لكشب «لئاوألا نورشانلا اهعضو ىتلا تانّودملا ىفف
 ىلإ ةحارص راشي ءةوقلا ةدارإ باتك نم (ًانف ةوقلا ةدارإلا نونعملا مسقلا

 مستري ملاع هاجت نفلا اهذختي يتلا جذومنلاو قابتسالا ةفيظو ساسأ

 يف ناهيإلا لازي نإ امو .ةوقلا ةدارإ ملاع هنأ ىلع ةحارصيو رثكأف رثكأ
 ال ىتح «ةيئاهبن ةلاح وحن ًارّوطت اهفصوب رومألا راسم يفو ناسا
 (ذه هزذءاط 5ءأط56 عفطةععصلعو هتاذب هتاذ لمعي ايف ًالمع اَلِإ رهظي
 لغيلش كيردي رف ملهلي دو لراك نم هشتين اهذخأ ةرابع ؛1كادصواطولب ءرلع)

 ةيديهمت ةلحرم نائفلاو .(13:1 111طعاص طعلضقعط 5ءطاععع))

 يتلا كلت (795) ةريغص بسنب ققحتتو هيف فرعُت ًاناكم .(7/055616)
 نكلو) نحن دصقن «ملاعلل ٌينقتلا ميظنتلا دّدَت عم - فشكتت تتاب
 ةيزكرملا ةّيمهألاف .ةوقلا ةدارإ «ملاعلا رهوج اهنأ ىلع - (هشتينل ءافوب

 نف لكب ةصاخلا تاينقتلا عم سيل - ةينقتلا عم ةقالعلا اهذختت يتلا

 اهفصوب ًاضيأ ةّيئقتلا عم لب ءناكم لك يف تزرب يتلا كلت ءبسحو

 ةايحللو جاتنإلل ّيجولونكتلا ميظنتلا «لمشأ ًاينيرات - ًايعارتجا ًاعقاو
 بجاولا نم هنأ ّنظأ .صوصخلا اذبم) انرصع نوئف يف - ةيعاتجالا

 انك نإو ؛(112م5 5ء«لاسقم) 27يرالدس سناه تاليلحت ىلإ عوجرلا

 «ةئطوتلا ةفيظول يسمح طسبب الإ موقت ال ؛(ةّيرظنلا جئاتنلا هرطاشن ال

 نم ملاعلا هاجت نينانفلاو نفلل هشتين اهب رقأ يتلا ءجذومنلاو «قابتسالاو

 ةثادحلا تايلامح هتداق يذلا ليوطلا عارصلاو .ةوقلا ةدارإ وه ثيح

 :ةصاخ ةروصب رظنا يراملدس ىلإ ةبسنلاب (5)
 11305 5؟1/)01123: 2ءربنتاو عا هعووم, 20. 1 01 11. 0010111 (

 2850113, 1967), 320 اره *ةن1/2101]0© 0ءإ] 'نرننع م0 ءعمتم, 20. 1 01 31108

 (85011320: 032 ةقخأغاب 1971“
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 وأ ؛ةعيبطلل - ًاديلقت هفصوب نفلل يطسرألا ديدحتلا دض اهتاّيرعشو
 عمو ةعيبطلا عم اهبراقت ءاعدا نم اهتيعرش دمتست «ةيكيسالك جذابنل

 نم هنأ ّْنظأ يذلا «ءلماكلا هانعم روظنملا اذه يف بستكي - اهتاسايق

 (©غربنمولب سناه نّيِب دقل .بسحف ًاًيجولوطنأ ىنعم هتيمست نكمملا
 ةداعإ يف (1808هك 211561) لسليز راغدإ هلبقو « (188325 811152625618)

 يفو ةّيسنألا يف ةّيرقبعلا موهفم اهساسأ ىلع لكشت يتلا لوصأللل هئانب
 موهفم ساسأ يف ةنماكلا (126810156160) ةينقتلا ةعزنلا مجح .ةضهنلا

 .نف اهنأ ىلع هشتين دنع ةوقلا ةدارإ ديدحت اّمأ .عدبم ّيرقبعك نانفلا

 للحت يف ةجّردملا تاجاتنتسالا عيمج ًاصلختسم «ةلصلا هذه نع رّبعيف
 ىتنكلا ّيرقبعلا طبري لاز ام يذلاو ءنيرشعلا نرقلا داس يذلا رّذجتلا

 ةفرعملا رّذجَت عم تْنَك دنع قفاوتي ةعيبطلا يف ّيرقبعلا رّذجتو .07ةعيبطلاب
 نانفلاب ملاعلا لئامت نود لوحت يتلا «ةعيبطلا ملاع (ةيعوضوم) يف ةيملعلا

 لاكشأ عيمج رهظت ءهشتين اهغلب يتلا رظنلا ةهجو نمف .ةطاسب لكب
 نم اهمهلتسا هّنأ ىلع هتاعادبإ عّرشي ّيرقبعلا الف :ةلّحتم رّذجتلا اذه
 هنكل ًادوجوم ًائيش» ًافشتكم قحلا ةفرعم يف مّدقتي ملاعلا الو «ةعيبطلا

 مّدقي نأو .©2سبمولوك فوتسيرك لبق اكريمأ تناك امك .فورعم ريغ
 «ةثيدحلا ةيعاتجالا ةسرامملا يفو يرظنلا يعولا يف «رارمتساب هتاذ نفلا

 رلدمك 8اسسمعمط هع, 17ج /اتءطاععااعرت زو  كعرتع» دس ]1ءطع» :رظنا (6)
 ,((56106ع2708: 1 6ء]ةتتت, 1

 :ةماع ةروصيو 4213131201128 067 11360157 نع ثحبملا ص وصخ

 [1دمك 8اانصصعماط ءعور [012 ]عواد 1[ كعب )| هيععأا (!؟ ةمعمأ 011م: انطق ]232 0ر
.(1966 

 آ1. 0. 0ةلدصعت, !2عالغ © :نم لوألا ءزجلا صوصخلا اذه ىف رظنا (7)
 7مءاملم, 20. 1. لذ 0. ا/دكتتسم (8كتلهقصم: 8ظهمأةصت,1983).

 ]< ةصار 4102010 عأق, م31. 7 8
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 راقولا ٌصخي اب وأ .ةّيعاتجالا نانفلا ةروصب قلعتي اب - «ًافيثك» ًاناكم
 .يوشتينلا كاذك ءروظنم يف هلامعأ ىلإ دّتسُملا (ةّينيماينبلا ةلالا) رّيمملا
 كلذف - ةّيقيقح ةثادحلا ايجولوطنأل ًاساسأ ةوقلا ةدارإ موهفم ىري
 طمنلاو .ةيقيقحلا اهتعيبط قابتسا) ةيادحلا رهوج قابتسا ىنعم ةححسمب

 لماكلا اهطاسبنا لبق (ثيدحلا رصعلا يف هتاذ رهوجلا هيف ىطعي يذلا

 ملسملا ةّيلمعلاو ةّيرظنلا ةّيزكرملاف .مويلا ملاعل ٌيجولونكتلا ميظنتلا يف

 ءانتّيضرف يف ءلصت يتلاو «ةضهنلا نم ءادتبا ءابيرقت ةحارص «نفلل اهب

 مولعلا .خيراتل ةيؤر نمض ةيلامج جذان ضرف يف ىوصقلا اهجئاتن ىلإ
 روصعلا ةفاقثل ةّماع ةّيلامج ٍةعزن ةمالع نوكت نل ءنهوك ةيؤر هبشت
 نئاكلا رهوج اهفصوب ةوقلا ةدارإ ةدالول ًاديهمتو ًاقابتسا لب ؛ةرصاعملا
 ءانه ةمدقملا ةّيضرفلا يف هلقأ ءاندوزي هشتين ناك اذإ .كلذ عم .ةثادحلا يف

 يف نفلا ةّيزكرم ىنعم مهفنل ًاّيرظن ىفصأو ةّيرذج رثكأ رظن ةهجوب
 ثيدحلا عباطنل «هذنع حضاو يعو بايغ دكؤملا نمف «ثيدحلا يعولا

 ثدح هشتين ىلإ ةبسنلاب يه ةوقلا ةدارإ ةدالو نأ حيحصف .ةرهاظلا هذه

 اهرابتعا ىلع «(«ةّيقيقح» ةّيقيزيفاتيم ةينب فاشتكا تسيلو) ّيخيرات
 ةقيرطب ايلات لصتت ىهو هلأ تووم .هتاذ ءىشلا وهو .وأ نئاكلا رهوج

 لكشب .ددحتي ثيدحلا موهفم نأ ديكأتلا بعصي هنأ ريغ ؛ةثادحلاب ام

 رثكألاو .ثادحأللا هذهم هتقالع ىلإ ًادانتسا «هشتين ىلإ ةبسنلاب ,يجذومن
 فاضُملل ّيتاذلا ىنعملاب ةثادحلا يعول ىصقألا لثملا هدنع دجن نأ ًالامتحا
 :ئعوضوملا ىنعملاب الو .(281ء1 5ءمكو 5هعوعانلالو 0عأ ععمعألال0)

 ةرهاظ اهنأ ىلع ةثادحلا نع هشتين اهيف ثّدحتي ىتلا ةديدعلا صوصنلاف

 مامتا ةرورض نع اهيف ىكحُي يتلا كلت عم ةلوهسب محتلت ال «ءطاطحنا
 اهتلاح ىلإ ةّيساكترالا اهتلاح نم روبعلاب (طاطحنالا ًايلاتو) ةّيمدعلا
 آءدبم اهرابتعا ىلع ,ةّيزكرملا نفلا ةفيظو نأ امك .ةلعافلاو ةّيديكوتلا
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 .نيدلا) ةّيساكترالا ةّيمدعلا لاكشأل (06ععمطءا؟؟ ءعادصع) ًاماجم

 مل «(ةوقلا ةدارإ نم 794 عطقملاب ةديدج ةّرم دهشتسأ :ةفسلفلا .قالخألا
 .لمشأ ريباعتب لب «ةثادحلاب ةصاخلا اهتقالع نم ًاقالطنا هشتين اهيف رّكفي

 هشتين نيبو ءيوشتينلا كاذب ًاضيأ طبتري يذلا ءانروظنم نيب قرفلا اذه
 ناك اذإف :ىلوألا ةلهولل ودبي ام رثكأ ًاّيرظن نوحشم قرف وه اهنإ ءهسفن
 ةئادحلا يعو ةورذ ىلع هشتين دنع عقن ال اننأ عقاولا يف ينعي قرفلا اذه

 عاجرتسا عيطتسن ال اننأ ًاضيأ ينعي كلذف .فاضملل ّيتاذلا ىنعملاب اّلِ
 عقوم يف ءاننأب فرتعن وأ .عضومتن نأ انيلع امنإ .ةطاسب لكب هتحورطأ

 فقوم يف انعضي لب ءبسحف هشتين نع اندعبي ال «عقوم» وهو .فلتخم
 .ةثادحلا يف نفلا ةّيزكرم ىنعم ٌصخ اب هفقوم نع فلتخم

 «فيفطلا قرفلل» ًاقيقد ًاليلحت انزواجتو عطاقملا ضعب انزفق اذإ

 يعو هشتين» ةرابعلا يف فاضملل يعوضوملا ىنعملاو يتاذلا ىنعملا نيب
 يلع بح رق ةقتعم ةرويضم قرغلا اذه راخألاب انذخاو قاتلا
 ةئادحلاو نفلا ةّيزكرم نيب ةزّيمتملا ةلصلا نأ ءنظأ ام ىلع .فارتعالا

 ىلإ هشتين لصي مل .ددحم موهفم ءوض يف هشتينل حضنت ام رثكأ انل حضتت
 ةّدجلا موهفم وأ .ديدجلا ةميق موهفم :هنم ًاّدج بيرق ناك هنأل |مبر هتغايص

 غاصم ريغ ناك نإو ؛ةثادحلل ديدحت لاخدإ نم انه دب ال .ةميق اهفصوب

 لكشب ًادوجوم هرابتعا نكمي امنإ ءاهحرط يونأ يتلا ريباعتلا ةحارم
 ىلإ (3842:2 76565) ربيف سكام نم ةثادحلل نيديدع نيرظنم يف عسأو

 .(8عامطقما اكموءا1 هول ©كّلزوك تراهنير ىلإ ,غربنمولب ىلإ ءنلهغ

 1/12 اة/ءاعر, 50ءنم)معأو 46112 :ةصاخ ةروصب رظنا ربيف ىلإ ةيسنلاب (9)
 مء[نون0م1ع, ءل. 1.3 كلكف لآ 2. [هوكأتب 2 ؟011. (8411ةط0: (0هصانقلاقي 1982)و

 مه. 0عااعمر طر 'ةلمدام :ءأأ 'ءىو عاام هع عم, 20. 1(. 01 :نلهغ ىلإ ةبسنلابو
 ل. 8انن ععع 002 (1854113230: كان عقكر 1967),
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 يه ةثادحلا :يودي ديدحتلا اذه :ايقيأةن وشتين لئاسم عبطلاب سكعيو

 مقل لرد امن (ظيدتطم وه ان كوالا .اهنقا يضع تلا ةيقشس| فانج
 هذه ميعدت عيطتسن .ىرخألا ميقلا عيمج اهيلإ عجرت يتلا ةّيساسألا

 ثيدحلل اعويش رثكألاو رخآلا ديدحتلا عم قباطتت اهنأ نايبتب ةغيصلا

 لصح ام فصي ريبعت .ثيدحلاك .يه ةَوَينَّدلاف .ةوُينّدلا ريباعتب غاصملاو

 يتلا «ةميقلا» هنيع تقولا يف يهو ؛هعباط هنأ ىلع هينبت ٌمديو ام ةبقح يف

 يذلا) مّدقتلاب ناهيإ وه ثيح نم ةدوعلو ةينعملا ةبقحلا يعو دوست

 مّدقتلاب ناهيإلا نكل .29(دحاو نآ يف ةَوَيِنَّدلاب ناهيإو ّيويند ناييإ وه
 تاعاجرإ نم ًامئاد يّرعتملا يخيراتلا مّدقتلاب ناويإ هنأ ىلع رّوصملا ءاديدحت

 هذه ىلعو .ديدجلا ةميقب ناييإلا عم ةطاسبب لثامتي «ةيخيرات قوفو ةيوامس
 ىلإ مث نمو «يرقبعلا موهفم ميخفت ىلإ رظنلا بجي ؛ءيش لك لبق ةيفلخلا
 ةضوملاو ةئادحلاف .ةثيدحلا ةفاقثلا يف نانفلاو نفلا اهذختي ىتلا ةّيزكرملا

 ةةازحلا بح اناو ًايحالطصا نالصتت ال 06/100618, 12002)
 جروج )) يراجتلا لدابتلا و ومن ا اهيف يتلا ةيقحلا ءال وأو ءاضيأ يه

 ةيعاتجالا هللا ومنو ءراكفألا لدا ((6ءمنع كنه ع]),!!) لميس

 [رثء 5ةاهناو» ادة ءسو لعد طمهماعءأر 11, 3 كلكت 01 ا. 5. :ثحبملاو
 [1عططععع (طعوقعم 101166: 12105ؤةطقلل, 1978), ءممخعمالام 261 01. ال11

 (0عووطت أ 20158عهطع: طادطل ءاععر

 1. < هدعاا ععاع, !عرعو»ععرتع 2الاعنتأ- دل 3عرتم7 711 :كلز وك ىلإ ةبسنلابو
 ععوع] 1 ءطاأل : ءعت 2 عزام (طعءةمعمآ1 مع: ةادطعأعةطصقر 1979).

 [1ىمقمم آناتططع, طم دهءمام»اةعمعامرا, اكه0. ذا. لل 2 :باتك لكشي (10)
 طاممرمأ (8مام عمم: 11 8كداتنممر, 1970)ر

 .ةويندلا موهفمل خيرات لضفأ

 “1م ممم,” اعه0. 1(. لل آ.. طءةطيععطلتر لصن (06018 51192192عآ, :ثحبم رظنا (11)
 4ع قحاااؤر د كلعو 01 10. هدرصق عوام ه آ]. طعصتععاللا 11م 15عللب 1976).
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 تافسلف اهب تثّدحت يتلا ةالاغملاو .ديدجلا ةميق ىلع ًءوضلا .('”نلهغ)
 دنع ءدوجولا فيرعت نم) لبقتسملا نع نيرشعلا نرقلا يف ةديدع

 «يرتراسلا زواجتلا موهفم ىلإ ءزواجتو عورشم هنأ ىلع ءلوألا رغدياه

 ىلإف ءاهّلك ةّيسكراملا - ةّيلغيهلا ةفسلفلا زمر «خولب ايبوتوي ىلإ الوصو
 بابلا حتفب لعفلا ةميق طبرت اهنأ موي دعب ًاموي ودبت يتلا تاّيقالخألا
 .(لبقتسملا مامأ ًايلات بابلا حتفب .ىرخأ لاعفأو ءىرخأ تارايخ مامأ

 .قحبو «ةماع ةروصب «هتيمست نكمي رصعل ةنيمألا ةآرملا ىه ةالاغملا هذه
 فوتسيرك هحرتقا يذلا ريبعتلا مدختسنل) (8نطسوام) «ًايلبقتسم»

 .(13)(ًاقحال هيلإ عج راس كح يف (112952601 20101828) نايموب

 اهيل يتلا تلا نيرتملا ةنرقلا مئالل لع انيلط هبيع مالكلا خمير
 ًارادح عووانملا اههماهلتسا نع ةقيرط قدصأب ةّيدادلاو ةّيلبقتسملا رئعت

 .ةعيلطلا تايرعش يف مأ ةفسلفلا يف ناكأ .(ثصانم355341512) ةّبعجرلل

 ريكفتلا نم طمن قفو «يلصألا ءاعدتسا عم لبقتسملاب علولا قفارتي

 وه ثيح نم لبقتسملا ىلإ عوزنلا :ثيدحلا «ٌلبقتسملا» بهذملاب صاخ

 ةّيقيقح ةّيلصأ ةلاح ىلإ ةدوعلا ىلإ .ديدجتلا ىلإ عوزن

 وي .ةثادحلا نيب .ةيهمدبو ةنيب «ىلوأ ةلص اذإ فشكتت

 اهفصوب رّيمتت ةثادحلا (1) :نأ ىلع ء ءوضلا طلست اهلتغ نيدخلا ةمئقو

 ديكأتو ةسدقملا دوجولا ةيؤر كرت «(1655)1ءأ(1عاععأ) ةويندلا ةبقح

 حاتفم (ب) ؛ةَوَينَدلا رئاود راصتخاب يأ - ةّيويْنَدلا ةميقلا تاذ رئاود

 ايجولويديأ :وأ) مدقتلاب نايإلاو وه ءّيموهفملا ىوتسملا ىلع :ةّوَيندلا

 101 5ة[عب] و رمزو : ءرديرتع لوو [0ماك ءاطط» ا اك :ثحبملا اص وصخ رظنا (12)

 1252101 7هردتقسر “طه تقكز لعأأ 'هرانعمتع” ذطن 16. [1ه2ج320, : رظنا (13)
 آرء زل 6:(:0>ع 4عءأ اءرورمم (اطلاتاقمم: 11 53 ععا1د1م:ع, 1981).
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 يتلا «خيراتلل ةيحيسملا َ ةيريعلا ةيؤرلا ةداعتساب نوكتي يذلا .(مدقتلا

 ذإ ؛(142ةيزواجتلا تاعاجراإلاو بناوحلا عيمج «ًاجيردت» اهنم فّدحت

 يدلا) خيراتلا ةياهن ريظنت يف طوقسلا رطخ نم تلفتي يك «مّدقتلا نإ

 هب رشبت يذلا ىنعملا يف ةيناث ةايحب نايإلا ىشالتي امدنع ارطخ ىسمي
 ًامدقت نوكي مّدقتلاف ؛اهتاذ يف ةميق هنأ ىلع رارمتساب زّيمتي «(ةّيحيسملا

 قحاللا مدقتلا اهيف نوكي ءايشأ ةلاح وحن هجتي امدنع وحنلا اذه ىلع

 ةّيوامسلا ةيؤرلل ىوصقلا ةَوَيِنَّدلا هذه (ج) .كلذ ىوس ءىش الو ءأنكمب
 .ةيساسأ ةميقو «ةميق هنأ ىلع ديدجلا ديكأت ةطاسب لكب يزاوت خيراتلل

 .ءسيل وهو - اهديكأتو ديدجلا ةميق ةويندل راسملا اذه يف
 ًايرظن ةّيساسألا هحمالم ءانب داعُي امدنع رهظي (ى ًاًيطخ ًاراسم ءاّيخيرات
 تافاشتكا تناك |نيب .لوقن اننأك .راعش وأ قابتسا فقوم نفلا ذختي -

 .«ثيدحلا رصعلا نم ةريبك ةلحرم يف ءاهدوقتو اهذحت (ةّيلآلا لوقعلا»

 ىوتسملاو ملعلا ىوتسم ىلع ««ةايحلل ةعفنملا» ةميق وأ «ةقيقحلا» ًةميق
 ٌيقيزيفاتيملا رّذجتلا نم لاكشألا هذهو تاديدحتلا هذه تناك .ىنقتلا
 ةباةيدنس نقلا ةعيضاو رق كلذ رزق قرنقلا لإ فلاب تطعم دف

 ين «(نف لك رّوطت يف قراوف كانه) ريثكب كلذ لبق وأ ثيدحلا رصعلا
 .مويلا الإ ةحارص اهيف !مهيسفن ةّينقتلاو ملعلا دجي مل لاصئتسا ةلاح

 (1016 523111131151611128 5 ًافنآ روكذملا 1967 ثحبم يف

 دح ىلإ ةفلتخم ريباعتب راسملا اذه نلهغ دلونرأ فصي .70:15ءطقأأا5)

 ]كورا [.معوبااطب 1: عتبات ع وأم ءركسع لعالم دامه, انه. 1. لت 1“ : لكشي (14)
 '1ع0عوعطأ 8لءوعأر وم م2ع122100ع لل ©. [0وو] (84113820: (هطتانصتأفب 1963)ب

 َةوُيَنَد هفصوب ثيدحلا ّيخيراتلا بهذملا ةحورطأ نع ّيكيسالكلا ريبعتلا
 .يحيسملا - يربعلا خ خيراتلا توهال
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 ةضورعملا تاحورطألا عم عساو لكشب رهوجلا يف قباطتت اهنكل ءام

 رمألا قّلعت ام اذإ فلتخم لكشب لصفمتت اهنأ مّدقتلا ةويند هل ودبت .انه
 ةلعافلا ةلصلا قدأ ةروصب ءهيّمسي يذلا كاذ وأ) ةّينقتلا-مولعلا لقحب
 مييقتلاو ينقتلا روطتلاو ةقيقدلا مراعللا -2115311111161126(4ع1) -

 :قيضأللا ىنعملاب ةفاقثلا لقحب رمألا قلعت ام اذإ وأ .(2157«ّيعانصلا

 2 مدقتلاف .(5ءاطممع آ1155ءمدءطق16ص) لابجلا مولع .بدأل و ونفلا

 ديدحلا ؟(18011126) ابيتر تابو «ةيردقلا نم ًاغون حبصأ «ىلوألا ةلاحلا

 ؛هذه طاشنلا رئاود دومص دّرحم ينعي ةعانصلا يفو «ةّينقتلا يفو «ملعلا يف
 ةيبلت ريباعتب سيلو ءومنلا بسن ريباعتب الإ ريكفتلا متي ال داصتقالا ينو
 .لوقحلا هذه يف ةباتر ىلإ مّدقتلا لؤحت اّمأ .ةّيساسألا ةّيتايحلا تابلطتملا

 را لقح ءيناثلا لقحلا ىلإ ءنلهغ بسحب «ديدجلاب معلولا يمريف
 ةقيرطب ءروطتلاب علولاو ديدجلا ع ىقلتت كلذ عم انه .بدألاو

 ًةوّيند ءروكذملا ّصنلا يف ًاديج اهحّضوي نلهِغ نأ ودبي ال بابسألو

 صالخلا خيراتب ناهيإلا نم روبعلا يف تلصح يتلا كلت قوفت ةيرذج
 طيمنت يف ناكأ ءدهشن «ةفلتخم بابسألو .ةّيويندلا مذقتلا ايجولويديأ ىلإ
 مأ «يعانصلا - يجولونكتلا | يملعلا مدقتلا (18 010111172321016 )

 .هنيع مّدقتلل ًاًيقيقح ًاللحت «نونفلا ٍضرأ ىلإ ديدجلاب علولا لاقتنا يف
 :عقاولا يف نلهِغ بتكي ؛هسفن ةوينّدلا راسمب ةهج نم لصتي للحتلاف

 د ملاعلاب ةصاخلا نيناوقلا نأ يف ةماع ةروصب - ةوينذلا - نمكت»

 1216) يراصتنالا هنيقي انإ نايإلا سيل ىرحألاب وأ «نايإلا قنخت

 (53عط- بعشتي «هنيع تقولا يفو .(5168650ءعاانءاعكأع (065/155طعأأ

 تاراسم ىلإ «ءايشألل ًايعوضوم ًاعفد ًاعبات «يلامجإلا عورشملا ها ةان©

 1021 52 /لأ 015122 171ع كعو 10 !ىك ءاد» ةااك, م. 0 (15)
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 ءءطبب ريبكلا مّدقتلا لقتنيو «ةّيلخادلا اهتّيعرش رثكأف رثكأ ٌرّوطُت «ةبعشتم
 كانهو «تاكاردإلا:يحاوض ىلإ «ناهيإلاب رارمتسالا داري ءانثألا يف هنإ ذإ

 عم دتشي «ٍللحت عوزن ىلع اهسفن ةوينّدلا يوتحت ءراصتخاب .2©02«غرفي
 ّيطيحم لقح هتاذ دح يف وه يذلا «نفلا لقح ىلإ ديدجلاب علولا روبع

 اهتروريص اهعمو اهاصقأ ةدجلا ىلإ ةجاحلا غلبت هيف يذلاو ءنلهغ بسح
 فلتخمل ةصاخ نيناوقل ًاديكأت اهفصوب «ةوينّدلا نوكت نأو .(07ةّيجيردتلا
 لصت دق اهنأ رابتعا ىلع ءمّدقتلا موهفمل ًاديدهت ءاهرئاودو ةربخلا لوقح
0 
 هتارضاحم ىدحإ ناونع) 0 موهفم يف تافالتخالا» ىلإ خولب

 نوكي يذلا هسفن طخلا) دحوم طخ طاقتلا ىلإ ًايعاس ,((8ةريهشلا

 ىتح (خيراتلا لوح نيماينب تاحورطأل يميمرتلا دهجلاو دقنلا فده

 ىلإ ةراشإلا عم .تاقبطلا ةّيمداصتب ةلصتملا ةّيخيراتلا نامزألا ةّيددعت يف

 .خيراتلل ّيقاتعناو ّىمّدقت راسم ةيؤرل ًانيمأ ىقبي نأ ديري خولب نأ

 نَم لوأ ناك وهو - نلهغ اهفصو يتلا ىوصقلا ةوينذلا نإ
 .خيراتلا دعب ام ةرابع «ةرخأتملا ةثادحلا تامس ٌصخي اهيف ءمدختسا
 (ةهاماضع كلان- ونروك نيتسغوأ ناوطنأ يضايرلا نم اهايإ اديعتتم

 حلطصملا ودبي ام ىلع ءاقالطإ مدختسي / يذلا) عاندالس (0011201)

 .409 ص ءهسفن ردصملا (16)

 [8. 81هءط, 21هاءا41عم ء دمع2هتاعم, 2 كلك 01 آ. :يف ةدوج وملا (18)
 كد1عطتنم116 (ط1عءعمجع: ا/هل1مععاطل, 1967)ب,

 ةّيخيراتلا نامزألا «ةيددعت» ىلإ ةراشإ | عم خيراتلا نع خولب روصت ىلإ ةبسنلاب
 1[. 800عأ, 8ةافلآا» دكة 1مم © 510714 17١ ط. 810ع] (12ح011: :رظنا

 8دط110م0مأ115, 1979).
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 كيردنه نم .حجرألا ىلع ءنلهغ هضرقتسا دقو ؛ةلأسملا يف قيقدلا

 كلت «ةيلات ةوطخ مامأ ليبَسلا انل حتفت - ((11موناع 3هه) (!29نام

 ىلإ ةراشإلا يف حال يذلا ؛لاؤسلا ىلع ًاضيأ بيجت نأ ضرتفملا نم يتلا
 (5088مءاا170) يتاذلا ىنعملا يف ةثادحلا يعو نيب قرفلا لوح «هشتين

 نوكي يتلا ةبقحلا اهنأب ةثادحلا فيرعتف .يعوضوملا هانعمو فاضملل
 نع هيطعت نأ ةثادحلا عيطتست ًافيرعت سيل .ساسألا ًةميقلا ثيدحلا اهيف
 جاتحي ىنعمب ؛يتلا ةظحللا ذنم ًاروظنم ًاقح حبصي ةثادحلا رهوجف .اهتاذ

 دعابتلا اذه نع ةراشإ كانه .انع دعابتلاب ةثادحلا ةيلآ أدبت ء.حيضوت ىلإ

 - يملعلا لاجملا يف ناكأ هغيرفت وأ مّدقتلا موهفم للحت نع نلهِغ لوق يف
 نكمي ءاهسفن ةيلذحتلا ةعزنلا ىلإو .نونفلا لاجم يف مأ يعانصلا - ينقتلا

 اهيلإ ىعست يتلا ةّيئاهنلا ةلاح لا نأ ,نلهغ ًاضيأ هنّيب ءعقاو بيرقت امّبر

 ىربكلا ةّيروثلا تاّيجولويديإلاك - ةّيرذج رثكألا ةّيلبقتسملا تاّيبوتويلا
 كانه» .(56011118-4) ةيخيرات - اللاب ةموسوم حمالم نع فشكت -

 عم ةقالعلا ًاضيأ لّدبتت ديدجلا ناسنإلا قيقحت ىلإ ًايلعف يعسلا متي ثيح
 رصعل ىلوألا ةنسلا 1693 ماع نويسنرفلا راؤثلا ىّمس دقل ...خيراتلا
 - اللاب موسوملا حململا اذه نلهِغ ىري ءحضوأ ةروصبو .(200«(ديدج

 نايتسابيس اهمسر يتلا كلت ءاهنيع ةبقحلاب ةصاخ ايبوتوي يف ةيخيرات
 ناونعب 1770 ماع د لمع يف (565351168 11676166) هييسرم

 ةليضفلاو لادتعالا دوسي ثيح «يلبقتسملا هييسرم ملاع يف :2240 ماعلا

 رصتقاو .خلإ ...ةّيفرصملا هلاكشأ عيمج يف ديصرلا يغلأ ناّينوُسورلا

 ديفت ال يتلا ؛ .ةيكيس لكلا تاغللا مّلعت فقوتو .دعلاو دقنلا ىلع عفدلا

 12: 5ة/عيادر زى ةءرديتو لعد ل مماعءاستااك, مم. 70-468. :رظنا (19)

 .58 ص «هسفن ردصملا 20(
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 يزمر لكشب مسري ةّيكيسالكلا تاغللاو ديصرلا ءاغلإو .(7!!ةليضفلا
 .يخيراتلا دعبلا ءاغلإ يأ ءيّرعتملا رضاحلاب دوجولا لازتخا

 لّلحتلا ىلإ مّدقتلا ةعزن ْنأ ودبي ءيلعفلا ةّوينَّدلا راسم ىلإ ةفاضإ

 ديدجلا ةميق اهعم ةّراج «ةفّرطتملا ةّيلبقتسملا تاّيبوتويلا يف ًاضيأ نّيبتت
 ثدحلا وه ءنلهِغ رقي امم ىفصأو حضوأ ةروصب «لّلحتلا اذهف .ًاضيأ

 نلهِغ تالّمأت طخ ىلعو .ةئادحلا ةّيلآ نع دعابتلا ةلاح يف انعضي يذلا

 نايموب فوتسيرك ثحبم كررحتي «هيلإ حيرص عوجر نود نمو «هنيع
 ةديفملا رصانعلا ضعب فيضي يذلا .لبقتسملا ةمزأ لوح ًافنآ روكذملا

 ىتلا ديدجلا ةميق ةمزأ حضوأ ةروصب عضومي هنأ رابتعا ىلع ءانباطخل

 ىلع اذه ىلإ ًادانتسا دّدحتي .فيضن «يذلا) يلاحلا عضولا زّيمت اهنأ ودبي

 ةثادحلا زّيمتب قّلعتي اب .(نلهغ دنع وه امم قدأ ىنعمب «خيراتلا دعب ام هنأ

 ايبوتوي نأ تركذ دقل .ةثيدحلا ةلودلا نيوكتو اهتاذ ديدجلا ةميق ضرف
 بتكي ؛داتتعالا تاّيلآ ةياهن عقوتت .نلهغ اهيلإ داش وحلا .هيبسرأم

 تحت هنيع رضاحلا جيسن يف ءاّيفرح .نوقحم لبقتسملا» نأ هتّهج نم نايموب

 ىفلأ نع ديزي يذلا داصتقإلا ةيدقن خيراتف ...ةيدقنلا - ةقرولا لكش

 .(102 ص) «لبقتسملاب رضاحلل يمانتملا قّلعتلا خيرات ًاضيأ وه ةنس

 يعارز عمتجم لك يف «ةيئدبم ةروصب ءادوجوم قلعتلا اذه ناك اذإو
 ًادعُب حبصي ال وهف .داصحخلا نمرو عرزلا نمز نيب لصاف دجوي ثيح

 لكشلا يف ءىربكلا ةراجتلا ريغ مقت مل» .ثيدحلا عمتجملا يف الإ ًاساح

 ةّيدنملَفلاو .ةيلاطيإلا ندملا رشع يناثلا نرقلا نم اء .هتقلطأ يذلا

 9 ص ءةهسفن ردصملا (21(
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 تانيمأتلاو دامتعالا رّوطت عم نمازتلاب .(ةهم562116طع) ةيفلاحتلاو

 نأ اك .(103 ص) «ىنيوكتلا دعُبلا .ةئف ىلإ لبقتسملا ةيقرتب .ةّيرحبلا

 ةّيويندلا ةيدبألا نم الكش ايفو ةلؤلكتل و: :«ةلئانلل ةالهتلا ةئيقلا

 اهلك لصتت ةدّدحم ميقل نالماح ناطرش ةّوتفلاو ةلوفطلاب ايلات فارتعالاو

 عم .عمتجملل ثيدحلا لكشلل ةّيساسألا تاّيلآلا هذهب طبترت «لبقتسملاب

 ةميقلاب لصتت ٍةمزأب ءنلهغ نم حضوأ ةروصب أملع نايموب ذختي «كلذ
 يتلا ةّيللحتلا ةعزنلاو ةمزألا يزاوت «ةئهارلا ةفاقثلا يف لبقتسملا -

 يف ترْنأ يتلاو «ةثيدحلا ةلودلا ًاصوصخو ءأديدحت تاسسؤملا بيصت

 ملاعلل يلبقتسملا هّجوتلا دّسجتي اهيف يتلا تاسسؤئملاف .اهتاذل ةلودلا ديكأت

 نم اءدب .(112 ص) «ةميسج تالالتخا ةسيرف اهنأ ىلع ٌرَهظَت»١ ثيدحلا

 ةلآ دقعت ىلإ ًالوصو ؛ةعزعزتم ةّيئارشلا دقنلا ةردق لعجي يذلا محخضتتلا
 «نونفلا لقح ىلإ عضاوتب انرظن ام اذإ .كيلاود اذكهو ءاهلقثتو ةلودلا

 يتلا ةرهاظلا نأ ًاضيأ انه نّيبتي ءايجولويسوسوركاملاو نايموب نيكرات
 ام ىنعم ؛ءنظأ ام ىلع ءوه اذهو .ديدجلا ةميق للحت يه رظنلا تفلت

 ىنعمب ةيفاقث ةضوم يف لزتخُي نأب حمسي ال هنأ ثيح نم «ثيدحلا دعب
 ةّيريوصتلا نونفلاو رعشلاو ةياورلا ىلإ ةّيرامعملا ةسدنهلا نمف .روهدتم

 رّوطتلاو زواجتلا قطنم نم صلمتلا ىلإ هّيعس ثيدحلا دعب ام يدبُي
 نم «لباقي هنإ .ةباهم رثكألاو ةكرتشملا هتاهس نم ةمس هنأ ىلع .دّدجتلاو

 يقيزيفاتيم دعب ام ركف ريضحت ىلإ يرغدياهملا ّيعسلا .هذه رظنلا ةهجو

 .قحتسي حلطصم) ٍفاعت ةقالعب لب .زواجت ةقالعب اقيزيفاتيملاب طبتري ال
 ىلإ ةفاضإ «ةّويندلا حلطصم نم بّرقي نأ ءهسابتلا نم مغرلا ىلع
 ال ةثادحلل يفسلف رابتعا يف ّيوشتينلا ةّيمدعلا حلطصم نم هبيرقت

 دعب ام نفلا ةريخف .(اهل (05156[1115) يخيراتلا رابتعالا ىلع رصتقي
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 يف طقف سيلو «ةّيقيزيفاتيملا دعب ام رغدياه ايجولوطنأ ءوض يف «ةئيدحلا
 يطعي يتلا ةقيرلعلا اهبنأ ىلع رهظت ءهشتين دنع ؛أنف ةّوقلا ةدارإ) ءوض

 جردني ام ىلإ طقف انه حّملن ال .اقيزيفاتيملا ةياهن ةبقح يف هتاذ نفلا اهيف
 تحت «ةيرامعملا ةسدنهلاو بدألاو ةّيريوصتلا نونفلا لقح يف «مويلا

 ةّيعيلط يف رهظت يتلا لّلحتلا وحن ةعزنلا ىلإ لب ؛ثيدحلا دعب ام مسا
 (13268 سيوج سمياج لاقتنا «ًالثم :ىربكلا ةّيخيراتلا نيرشعلا نرقلا
 هيلإ راشأ دقو ./ةم»ءعم» 5 77ه1ع لا ىلإ انابعدعم لا نم 10الءع)

 ,22ثيدحلا دعب ام فيرعتل حاتفم ثدح هنأ ىلع ناسح بابيإ قحب

 ىوصق لوصو ةطقن هنأ ىلع نونفلا يف ثيدحلا دعب ام مستري
 حبصي يك فورظلل ريضحت هنأ ىلعو ؛نلهغ همسر يذلا ةوّينّدلا راسل
 تشاع دقل .ًاضيأ فاضملل ىعوضوملا ىنعملاب ًايعو ةئادحلا ىعو
 عمتجمل (ةينرودأ ةملكلا) يحابشتسإلا بعللا يف ةذوخأم ةةوتفلا

 يأ نود نم يه امك ديدجلا ةميق ةربخ ءيجولونكتلا مالعإللو قوسلا
 ةقيرطب - (دوجولل موعزم يقيقح قمع نع ثحبلا) يقيزيفاتيم عنقت
 دح ىلإ ءأئاد ةطبترملا ,تاّينقتلاو مولعلا ةقيرط نم ًءافص رثكأو ةروظنم
 ةميق ترسخ «ةربخلا هذه يفف ؛مادختسالا ةميق وأ ديدجلا ةميقب ءام

 نإ .ًادّدحم حلصت نأب ةّيناكمإو سيسأت ّلك ءاّيرذج ةفشكتملا ,ديدجلا
 رخاوأ يف ةّيعاتجالا ةايحلاو اهّلك ةفاقثلا تّطغ ىتلا .لبقتسملا ةمزأ

 ئرظتر يعدل اها راف ًاناكم فلا رجل كالخا هر ماخلا فلا

 خيراتلا رابتخا ةقيرط يف يرذج لذدبت ىلع «ّيهيدب وه اى «ةمزألا هذه
 لئاقلا «هبهذم» يف ضماغ لكشب ءهشتين هقبتسا ام ًاضيأ اذهو - نمزلاو

 1طهط طقوووم, ورمعت أ(: عائد ((نطتعدعم, انلصتك. هآ االتصمنك :رظنا (22)
 2ععوور 1975)
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 نيرشعلا نرقلا لامعأ ضعب نوكت نأو .يواستملل ّيدبألا دوعلاب
 لا ىلإف ةدوجلا دقاف ناسنإلا ىلإ ةّيتسوربلا ثاحبألا نم - ؛ةّيرهدلا»

 ىوتسم ىلع .ت رك ر ادق - طاممعءععدم 5 الاثدلعع لا ىلإو نطبسدوك

 جراخ ةّينمزلا رابتخا بيلاسأ ىلعو نمزلا ةلأسم ىلع ءاضيأ «ىوتحملا»

 .©3)ىنعم نم امّبر ولخي ال هلك اذهف «ّيعيبط هنأ موعزملا ّيطخلا اهطمن
 دعب ام ءاهيف كّرحتي .ءبسحف ةيللحت تسيلو «ةيباجيإ ةهجو ىلإ ريشي هنإ

 .ٌيرلغنبشلا طمنلا ىلع «تالوفأ» ىلإ نينح يأ نود نم «نلهِغ خيرات
 اذوخأم «ىنعم ءوحنلا اذه ىلع دقفي هنيع ةّينفلا ةروثلا موهفم ناك اذإو

 بر حتفنت رعشلا عم ركفلا راوحل قيرطلا نإف هذه قارتخالا ةبعل يف
 ,زواجت هنأ ىلع «ةرصاعملا ةفسلفلا يف هرارمتساب مدقتي يذلا كاذ وحن

 .اقيزيفاتيملل «يلاكشإ نإو

 مه. 4501 1053, “727جم © 711:00 :رظنا عوضوملا اذه ىلإ ةبسنلاب (23)
 أ[ ' ودون عائم ل1 0اتامحعرم ١ [] ' دلتا 7:2112012210:© 02أ 1ط0ر”* 10: 10113110

 1.© 70121167 كءأ 17120.
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 هثادحلا ةياهن :ثلاثلا مسكقلا





 عياسلا لصفلا

 ةيمدعلاو ليوأتلا

 ىعدت تتاب يتلا كلت .رصاعملا ركفلا يف ءنّشد يذلا لمعلا نإ

 ماع رداصلا «'!)رمداغل جهنملاو ةقيقحلا ينعنو «ةّيليوأتلا ايجولوطنألا
 حيضوتل» صّصخم ليوط لْوأ مسقب «فورعم وه اك .حتتفي ه0

 لصف يف ًاّيرظن ةزرابلا هتاون هلو :«نفلا ةربخ ىلإ ًادانتسا ةقيقحلا ةلأسم

 .يلامجلا يعولا ديرجت دقنلو ««نفلا ةقيقح ةلأسم ةداعتسالا صّصخ
 .نفلا يف رغدياه ركفت حئاتن ءاذه يلاهجلا يعولا دقنب ءرمداغ غاص دقو

 ًاقيقحت» هفصوب ينفلا لمعلا نع ةحورطألا يف ةصاخ ةروصب َمَّسْجَت يذلاو

 رك. 0. 020ورمعت, عراق ء دءاموم, اعد. 1. ل1 0. الوغهلسم ([كفاقصم: (1)

 ,( 8 012 م1321, 3

 .لمعلا اذه نم ًاقالطتا صاخ عونب أدب ةّيليوأتلا ايجولوطنألا ىلع مالكلا نأ يف كشال
 ؛ةفلتخم تاليوأت نورخآ نوركفم غاص دقو ؛رغدياه دنع ًاعبط ةدوجوم اهسسأ 0

 ليوأتلل ةفسلف نوزيراب ي يرتيول تع نرخ الك الاطل ىف يذاع نع ةلسا#ر

 ا ل

 آنانأ1ع] 2ةععالومرد, طه ر!هددزرأتو لعأأ ا © (هراإم لوكجعمك ( 5ع

 ,( 11ه[ عرعوأم: 1/31 عا, 3

 :عم تعباتو
 ,(آ1ل1851 23ء9لؤمال, طداذد/1126 © 2ءامكمرتو (1011120: 133105, 0

 :ىلإ الوصو
 ]ل181 23:ءال5082: طىد1ء/1 عه: 1201ه 4ءأأو رممدتما دانت (8010عمهت ةقصالءعطعلللو

 1960), ةط0ل ]عنا © زب: ءعوور عامجنمرمء (اات1 ةمم: ا/كنت513, 1971.
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 ةربخلا عباط نايبت ىلإ ًاهّجوم يلامجلا يعولل رمداغ ٌدقن ناك .2"«ةقيقحلل

 يف ةّيلامجلا ةربخلا لازتخاب يهتنت اهنأ تدب ةقيرطب ءاّيخيرات زرابلا ةّيلامجلا
 يتلا تاونسلا يف .تدهش ةّيليوأتلا ايجولوطنألا نكل .ةّيخيراتلا ةربخلا

 ديدعلا دذش دقو .©ةّمهم تاروطت ءرمداغ باتك رودص نع انلصفت

 يف صاخ عونب ركفأ) يناملألا طيحملا يف [ضوضخ .تاروطتلا هذه نم

 هفصوب ليوأتلا عباط ىلع .(7 (010-121 همءا) لبأ وّتوأ لراك لمع

 زاجنإ يف ًادهج لذب لبأ نأ فورعم :يعامتجالا لصاوتلا ةفسلف نم ًاعون

 دوجولا ةفسلفو ٌىبيرجتلاو ّيعئارذلا أشنملا تاذ ةغللا ةفسلف نيب فيلوت

 (ل م10,) َةّيلّبَق وه هيّمسي ام ىلع هرارصإب كلذو ءردصملا ةّيرغدياحلا

 .(0)ةدودحم اللا لصاوتلا ةعامج

 سناه يبدألا ليوأتلاك «ليوأتلل ىرخأ تاغايص افبأ كاتس

 هاجتا يف ةهّجوم ودبت ىتلا 1 (813235 2806674 181055)س واج تربور

 1/61566-) مهفلا لاثمف :ليوأتلا ةفسلفل ًايخيرات «ءاّنبلا» عباطلا ىلع هد

 31. 116106عععق, 10 عن»ع 0ءاأ 'هععمو ك*هرعاع ([ه. م.]: [ه2. مط.], :رظنا (2)
1936(. 

 ءأرصتخم نإو ءأراطإ جهنملاو ةقيقحلا ةمجرتل ةيناثلا ةعبطلل يِتِمّدقم يطعَت )3(

 تا را ال تراد را ال

 1[. 0. ثمعأر 06 هرم ل 0 ا 1973).

 .(07712/1110 © © 0111110210726 ةمدقم رظنا صوصخلا اذه ىف (5)

 11305 110 عءدأ ]ة1155, 20140 ال16 ءتا]6119112 06 !ه >6 ءعصا107, 1530. :رظنا )6(
 مقع 01ة1010ع 851311130 (2ةعتق: 0دللتسقتل, 1978)ر

 [12م5 [0طعرأ ]21155, 2ءرعإ6 ]ه دامو لعءأاه !ءاذع»ها»م# :ةيلاطيإلا ةخللابو
 (>ل3ممأن: (تان102, 1967).
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 يف هقيقحت بجاولا جذومنلا «لبأ ىلإ ةبسنلاب ءوه ليوأتلا دوقي يذلا 8
 امأ ؛ةاواسماللاو رقفلاو باصعلا هقلخ يذلا ضومغلا نم رّرحتم عمتجم

 يبدأ دقن سيسأتل ًأساح ىقبي داحلا َليوأتلا كاردإلاف .سواج ىلإ ةبسنلاب

 قايسلا يف لمعلا جاردإ .ةضاخ ةروصب .نابسُحلا يف ذخأيو ءلمشأ ّينفو

 نإ .ًالعاف ٌرمتسيو ٌدتمي هيف يذلا كاذ يف هجاردإو .هيف أشن يذلا ّيخيراتلا

 اهمّدقي يتلا «ةءاتبلا تاليوأتلل» نينّيب نيلثم لكشي سواجو لبأ همّدقي ام
 لمع يف ًالصأ ةدوجوم تامّدقم ةقسّتم ةروصب يّدؤت يتلاو .ليوأتلا ملع

 نع رثكأف رثكأ ًاديعب ليوأتلا ودبي «نيتءاثبلا نتْغايصلا نيتاه يفف .رفداغ
 يذلا «لبأ دنع ةبرغلا هذه ىصقأ ةدهاشم عيطتسنو .ةّيرغدياهلا هلوصأ

 يف «7”اهحلطصمو ةئّدحمْلا يتْنَكلا قفأ لخاد ليوأتلا ةّيلاكشإ يف رّكفتي

 نإو .رغدياهل تباثلا ّلدجلا عجرملا ًاديدحت تلثم ةثّدحملا يتنكلا نأ نيح

 تامّدقم نإف «ةئّدحملا يتنكلا هذه جئاتن يف هسفن داجيإ نع ًاديعب رمداغ ناك
 هحاتتفاب ءيذلا 1960 ماع رداصلا هباتك يف ةدوجوم «ييأرب «جئاتنلا هذه

 ايجولوطنأل «ةيمدعلا) ناعملا عيمج راع عضي ( يلا حلا يعولا دقنب)ا

 ةفسلف حبصي نأب ٌرَطَحْلا ليوأتلل - لقألا ىلع - ًارّضحم ءرغدياه

 .فاطملا ةياهن يف ثّدحملا يتنّكلاو .هرهوج يف ّيسنألا عونلا نم خيراتلا

 بلطتت يتلا ةّيلومشلا تاجاتنتسالا هذه ًابناج كرت نآلا عيطتسن

 يتلا كلت نايبتب انه يفتكنس .اهتّمرب ليوأتلا ةفسلف ىنعم دقني ِءانب ةداعإ

 ءاهيلإ دانتسالاب «نايبتو ؛رغدياه دنع ليوأتلل «ةّيمدعلا» تاهسلا اهنأ ودبت

 ةيناتاذب لصتم هنأ ىلع ةوسقب رمداغ هدقتنا يذلا .؛يلامجلا يعولا» نأ فيك

 زدممت الهااتسمر 41 كأ |ذ كءأ ؟هعوعا10 (!/تلقم0: :صوصخلا اذهب رظنا (7)
 [آ ءاضمعأات, 1981, ءقبق. 4.
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 هنايك ىلإ داعُيو دقنلا اذه نم ىَجِنُي .نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا ةفسلن

 .اهرهوج يف ةّيمدع ةربخ وه ام ردقب ةقيقحلل ةربخ

 ايجولوطنألا سسأ يسري نَم وه رغدياه نأ يف ةّماع ّنظلا بلغي
 .ةغللاو نئاكلا نيب - ًابيرقت يهامتلا - طبارتلا دكؤي هنأ رابتعا ىلع ةّيليوأتلا

 ريثكب زواجتت ءىرخأ بناوج ىلع يوطنت ةّيرغدياهلا ةفسلفلا ّنكل
 ةّيساسأ ةّيمهأ امل .- ةّيلاكشإ اهتاذ ذح يف لكشت يتلا - ةحورطألا هذه

 يدوجولا نئاكلا ليلحت (أ) :وحنلا اذه ىلع اهراصتخا نكميو «ليوأتلل

 «ةرخأتملا لامعألا يف ءيعسلا (ب) ؛ةّيليوأت ةّيَلك» هفصوب (ناسنإلا يأ)
 .(شص-ل0عهلكع8) راكذتسالا ريباعتب يقيزيفاتيم - قوف ركف ديدحت ىلإ

 نارصنعلا امه نارصنعلا ناذه .ديلقتلا عم ةقالعلا ريباعتب صاخ عونبو

 نيب ةلصلا ىلع ّلدت يتلا ةّماعلا ةراشإلا ىلع ًانومضم نايفضي ناذللا

 .يمدع ىنعمب ةلصلا هذه فينصتب كلذو «ةغللاو نئاكلا

 ةّيرغدياهلا ةّيليوأتلا ةّيرظنلا يف لوألا ّىمدعلا رصنعلا دجن دق

 نئاكلاف .ةّيليوأت ةّيلك هفصوب (58556101) ّيدوجولا نئاكلا هليلحت يف

 اذه نكل ؛ملاعلا - يف - نئاكلا .فورعم وه |ى ءأساسأ ينعي ّيدوجولا

 ةيسفنلا ةلاحلا :ىهو «ةيثالثلا «نيدوجوملا» ةينب ف هرودب لصفمتي دوجولا

 مهفلا ةرئاد امأ .©باطخلاو «ليوأتلا - مهفلاو .(8ءقهلا11ءطلعنا)

 نئاكلا زيت يتلا ةّيزكرملا ةّينيوكتلا ملاعلا - يف - نئاكلا ةينب يهف «ليوأتلاو

 مسققلا يف .فورعم وه امك .عيضاوملا هذه عيضاوملا هله تجلوع دقل (8)

 ردص باتك رظنا نمزلاو نئاكلا يف ليوأتلا ةّيرظن نأشبو ل5527 ء !ءرمو :نَِم لوألا

 3/1. ظمصم]و, !'ءعنام ء ]1مم ءامعزمر»بع 1ءألو 812 ءووع» لأ "طودورع ء :اثيدح
 هدوم" (1هءاطم: ع0. ل1 “51105018”, 1983),
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 ىلع نوكي نأ عقاولا يف ينعي ال ملاعلا يف (ءرملا) نوكي نأف .يدوجولا

 نم ةعومجم َفيلأ نوكي نأ لب «ملاعلا نكت يتلا ءايشألا عيمج عم سامت

 ةّيوينذ ل رغدياه هارجأ يذلا ليلحتلا يفف .ّيعجرم ٍقايس فيلأ «يناعملا

 يدوجولا نئاكلل ءايشألا ىطعت ال .(310802هن18 061 20200) ملاعلا
 .تاودأ اهفصوب الإ ىطعُت ال ,رغدياه لوقي امك ءوأ ,عورشم لخاد الإ

 ام ردقب ءايشألا هيف دجونت .عورشم لكش يف دوجوم يدوجولا نئاكلاف
 ةفلإلا هذهو .قايسلا اذه يف ىنعم ذختت ام ردقب ءعورشملا اذه ىلإ يمتنت

 ام يه ؛هنيع يدوجولا نئاكلا دوجو عم لثامتت يتلا «ملاعلا عم ةّيديهمتلا

 ليوأت ءلصفمت ىوس تسيل ةفرعم لكو .ًاقبسم ًامهف وأ اهف رغدياه هيّمسي
 000١ .ملاعلا عم ةّيديهمتلا ةفلإلا هذه

 مسقلاف :ًالماك سيل ةّيليوأتلا دوجولا ةينبل ديدحتلا اذه نكل

 ةرئاد ىلإ ةلأسملا عقاولا يف داعأ ءنمزلاو نئاكلا يف لوألا بابلا نم يناثلا

 رغدياه ختي نأ ةّيناكمإ نع سابتلا لك ليزي هاجتاب اهجلاعو ءشاقنلا
 ةّيلكلاف .ةثدحملا ىتْنكلا «ةيزواجتلا» لاكشأ نم ًالكش نمزلاو نئاكلا
 يأ عم عقاولا يف لثامتت ال ءيدوجولا نئاكلا نؤكتي اهنم يتلا «ةّيليوأتلا

 سيل ّيدوجولا نئاكلا هفلأي يذلا ملاعلاو .يتنكلا عونلا نم ةّيلبق ةينب

 لكش يف يدوجولا نئاكلل امئاد ىطعُي امنإ ؛ةّيوتف ةشاش ؛ةّيزواجت ةشاش
 .توملا ةيلباقب ادييِص طبترم يفاقث - يخيرات ((061:0:1عماطع1() ءامترا

 نئاكلاو يدوجولا نئاكلا عورشم نيب ةلصلا نايبت ىلإ رغدياه لصوت دقل

 ىنب ةّيلك ةلأسم حرط ثيح «نمزلاو نئاكلا نم يناثلا مسقلا يف توملل
 هقابتساب الإ ةيلك نوكي نأ عيطتسي ال يدوجولا نئاكلاف .يدوجولا نئاكلا

 تاّيناكمإلا عيمج نيب .توملا ةّيناكمإ اهدحو .توملا (لل هتاذ قابتساب)
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 اذه عيطتسي ال ىلاعلا يف هتنونيك يأ .يدوجولا نئاكلا عورشم نوكت يتلا

 يتلا ةّيناكمإلا وه توملا نأ نع كيهان .اهنم صّلمتي نأ يدوجولا نئاكلا

 توملا ىقبي املاطو .دوجوم يدوجولا نئاكلا نأ املاط ةّيناكمإ َدّرجم ىقبت

 ةليحتسم هقبست يتلا ىرخألا تايناكمإلا عيمج لعجي هققحتب هن ذإ :ةيناكمإ
 بعلي هنإف «(عقاولا يف ناسنإلا شيعي اهنم يتلا ةسوسحملا تايناكمإلا)
 .ةّيناكمإ اهعباط يف ىرخألا تايناكمإلا عيمج رهظُي يذلا ٍلماعلا رود

 «(01155115-1015) باطخل كزرحتملا عاقيالا دوجولا يلاتلاب حنمي يذلاو

 .ةدحاو ةتون دنع ًاقالطإ فقوتت ال ةّيقيسوم ةدحوك هانعم لّكشتي قايسل

 ردقب الإ ةّيليوأت ةّيلك سسأتي ال ّيدوجولا نئاكلا نأ ينعي اذه
 ةلاحلا هذه فصو عيطتسن .ادوجوم دوعي الأ ةّيناكمإ رارمتساب شيعي ام

 5408-) «هسيسأت ةلازإ) عم نمازتي يدوجولا نئاكلا سيسأت نإ لوقلاب

 هطابتراب ىوس ةّيليوأتلا يدوجولا نئاكلا ةّيلك سّسأتت الة 40

 .ادوجوم دوعي الأ ةّيتاكمإب

 يف جردنت يتلا ءسيسأتلا ةلازإو سيسأتلا نيب ةلصلا هذه لكشت

 قحالللا رغدياه ركف روطتل ةتباث .توملل نئاكلا ليلحت ين نمزلاو نئاكلا
 هلامعأ نم ,ىفتخا هبش وأ «ىفتخا دق توملا عوضوم نأ ادب نإو «هلمكأب

 .ثدحلا موهفم لصأ يف نانمكي سيسأتلا ةلازإو سيسأتلاف .ةرخأتملا

 «ةرخأتملا رغدياه لامعأ يف «هيلإ تلقتنا يذلا ريبعتلا وهو «نئاكلا ثدح

 8زم-) ةلاصألا ةلأسمب «نمزلاو نئاكلا يف .الصأ ةلصّتملا لئاسملا ةعومجم
 وه ءألثم (1954) تاباطخو تالاقم يف .ثدحلاف .(ععهفاذءطلكعأا

 ءىشلا نكل ؛( 415 ع85535) ايش ةفضوت ءىشلا ىطعي هيف يذلا ثدحلا

 ذوي ام ردقب الإ :.(81عمع#) هيلع ا ءاًائيش) هفصوب ىطعي ال

14 



 ذاوحتسالا نوكي اهيف يتلا (18128) «ةماودلا» يف ««ملاعلا ايارم ةبعلا يف

 ذاوحتسا ًائاد وه «ةياهنلا يف .ذاوحتسالا نإ ذإ .نآ يف (8م-عنعمع# ًايَلت
 آ[2-) ثودح هنأ ىلع ثدحلل رّوصتلا اذه .([11656:-عأع06م) رباع

 ةضورعملا اهنيع بابسألل) رباع ذاوحتسإ رمألا ةياهن يف وهو « 3
 يلك عورشمل ًادعُب هفصوب الإ نئاكلا ىلإ ءيشلا يتأي ال :نمزلاو نئاكلا يف

 رغدياه لمع يف قفاوتي «(هرهظي (نيب تادانسإلا نم ةكبش يف هكلهتسي
 ةلازإو سيسأتلا نيب نمزلاو نئاكلا يف ةمئاق تناك يتلا ةلصلا عم رخأتملا

 لالخ نم الإ ,نمزلاو نئاكلا يف ءسسأتت ال ةّيليوأتلا ةّيلكلاف .سيسأتلا

 ءوه اب ءوه امك ءيش لك رهظي ءانه ؛ةدوجوم دعت الأ ةيناكمإب اهطابترا
 عباط لمحي هل دانت .ىرخألا ءايشألا ىلإ يرئاد دانسإ يف هتاذ ًاكلهتسُم

 ةحارص لوقت امك «ةماّودلا عباط لب «ةّيسيسأت ةّيلك يف يلدجلا جاردإلا

 .افنآ ةروكذملا ءيشلا نع ةرضاحملا

 نئاكلل يليوأتلا نيوكتلل ةيؤرلا هذه ةيمست عيطتسن دح يأ ىلإ
 هك اهحنم يتلا يناعملا دحأ يف .ءيش لك لبق ؟ةيمدع ةيؤر يدوجولا

 رداصلا ةوقلا ةدارإ علطم يف نورشانلا اهعضو ةنودم يف .حلطصملا اذه

 يف (ى - ناسنإلا اهيف جرحدتي» يتلا ةلاخلا يه ةّيمدعلا :1906 ماع

 .هشتين ىلإ ةبسنلاب «ينعي ام .(26 لا وحن زكرملا نم - ةيكينربوكلا ةروثلا
 ساسألا بايغب ةحارص ناسنإلا اهيف فرتعي يتلا ةلاح لا يه ةّيمدعلا نأ

 .(هللا توم .ىرخأ ةرابعب ءهشتين هيمسي يذلا كاذ) هعضول ٍنوكمك

 يف ةحارص رثكألا طاقنلا ىدحإ ساسألاو نئاكلا ةّيلئاقال لّكشتو

 “12 م59,” 1م: الدمأنل 11[1ه10لععمعت 3معوعن ء كلكءمى: :ةرضاحملا رظنا (9)
.(1976 ,71101513 :11113120) 
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 سيسأت ةقالع لكو ءًاساسأ ئرئاكلا سيل :اهّلك ةّيرغدياهلا ايجولوطنألا
 اهحتفي اهتاذ ّدح يف تابقحلا نكل «ةدرفم نئاكلا تابقح لخاد أئاد ىطعت

 نئاكلا نم عطقم يف ةحارص رغدياه ثدحتي لب .اهسّسؤي ال «نئاكلا

 نم بّرقتلا اندرأ اذإ 22 «ًاساسأ هفصوب نئاكلا كرت ةرورض نع نمزلاو

 .بسحو ةّيناعوضوملا ىلإ ًاّيقيزيفاتيم ًاهّجوتم دعي مل ركف

 هلقأ .ةّيمدعلل ضيقن هنأ ىلع مّدقتي رغدياه ركف نأ ءكلذ عم ودبي

 نئاكلا رسخي ال يذلا راسملا كاذ ينعت ةّيمدعلا نأ ىلإ ريشي يذلا ىنعملا يف

 :(10101 ءهمان16) ةطاسب لكب نئاكلا ىسني لب ءبسحف اناضأ هفصوب

 ال» هيف يذلا راسملا كاذ يه ءرغدياه هشتين نم ةحفص قفو .ةيمدعلاف

 ةيمست ءأضيأ ىنعملا اذه يف هزوجي له .(!!)«وه اك نئاكلا نم ءىش ىقبي

 رغدياه صوصن ةّيفرح سكع نيبهاذ .اّيمدع ًاليوأت ي بام ل دوأتلا

 ؟هسفن

 «رغدياه ركف ىلع ةيمدعلل يناثلا ىنعملا اذه قبطني فيك ىرن يك

 نيتللا «نيتيمدعلا نيتمّسلا» نم ةيناثلا ةمّسلا ىلإ روبعلا نم انل دب ال

 روبعلا ينعأ «هليوأت يفو رغدياه دنع ناتّيساسأ |هنأ ىلع امهيلإ ٌترشأ
 قبس اى ءوه راكذتسالاف .ًاراكذتسا هفصوب هدنع ركفلا موهفم ىلإ

 يقيزيفاتيملا ركفلا لباقم رغدياه هعضي يذلا يركفلا طمنلا ءانرشأو

 11. 11ع10عمععاك, 727جم هوه هددعتءع, خ20. 1(. لأ 18. 5432235عأا12 :رظنا (10)
 (3]8ممآ11: ياب102, 1980), م. 3

 :رظنا (11)
 ]حومأ اصدار )عامود عزم © | ' ءقعرروم مهموم, 1130. 1غ لل 5. ا/ءاقللأاا (8قتنا: [ 6

.(1982 
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 قف هيل ىعس اه لك اضيأ وه:ناكذتسالاو «نئاكلا نايت هيلع نويهملا
 تاباطخ ةغايص نع فقوت ثيح «نمزلاو نئاكلا تلت يتلا لامعألا

 رّبعت يتلا ءاقيزيفاتيملا خيرات يف لحارملا ٌمهأ ضارعتساب يفتكيل «ةّيقسن
 ةّيلمع دعي نَم ئطخُيو .ةريبكلا نيركفملاو ءارعشلا ماكحأ يف اهتاذ نع

 دييشتل مزلي نأ ضرتفي «يريضحت لمع درج اقيزيفاتيملا خيرات ضارعتسا
 لحارملل ًاضارعتسا هفصوب راكذتسالاف .ةقحال ةّيباجيإ ايجولوطنأ
 يطعأ يذلا نئاكلا ركفل يئاهنلا طمنلا وه ءاقيزيفاتيملا خيرات يف ةمساحلا
 نئاكلا يف رغدياه هفصو يذلا كاذ عم قباطتي راكذتسالاو .هقّقحنل انل
 دوجولا ساسأ يف ىقبي يذلاو توملل َيقابتسا رارق هنأ ىلع نمزلاو

 دقو «ةّيناكمإ هفصوب اّلِإ نمزلاو نئاكلا يف رارقلا اذه ىلإ رئي | .يقيقحلا
 ةّيلك سّسؤت يتلا ءتوملا ةّيلباق ةسراممف ع هديدحت ىقب
 ءراكذتسا اهنأ ىلع ةرخأتملا رغدياه لامعأ ف حضتتس :ةّيليوأتلا دوجولا

 اقيزيفاتيملا خيراتل ضارعتسالا اذهبو .(1[ة5دمن عمدت ةه1) رك دسم ركذ

 ىلع ستيف «هتومل يدوجولا نئاكلا مّمصي «نئاكلا نايسن وه ثيح نم
 عقاوملا نيب نمو .ساسألا بايغ ين اهساسأ نمكي «ةّيليوأت ةّيلك وحنلا اذه
 ةيلباقو توملا نع «ةرخأتملا هلامعأ يف ءرغدياه اهيف ثّدحتي يتلا ةليلقلا

 بلقني :.(5212 7010 (ةن00) 02 رساسألا أدس نم ةحفص دجن .توملا

 ملاعلا حنملو «ةلعلا ىلإ :ةرهاظ لك يف «ةراشإلل ةيفاكلا ةجحلا أدبم ٌءادن اهيف

 يف زفقلل ءادن ىلإ .رغدياه اهمدقي يتلا ةءارقلا يف .بلقني بلقتي ءايلقع ًاماظن ايلات

 زفقلا اذهو .نوتئام اننأ ثيح نم اعاد اهيف نيرذجتملا (85-عرن70) ةوها

 ةَّمهَم :ردق) لاسرإلا رظن ةهجو نم ريكفت» هنإ :راكذتسالا ىوس سيل

 : رظنا (12)

 11. 11ع10ءعوععق, [0ء» امج م07 72 (81ن11128عطن آل ءولعع, 1975), م. 6
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 يذلا رّرحملا طابرلا ىلإ يراكذتسا نوكر هنإ يأ «(نئاكلا ةبه - ردق -

 طبرلا اذه ِرِجُي مل رغدياه نأ نم مغرلا ىلعو .«ركفلا ديلقت لخاد انعضومي
 يف درو يذلا توملل يقابتسالا رارقلا نأ ٌرابتعا ًازئاج ىقبي «ةحارص

 ءأراكذتسا هفصوب ٌريكفتلا «ةرخأتملا لامعألا يف .حبصأ دق ءنمزلاو نئاكل

 يذلا رّرحملا طابرلا ىلإ يدوجولا نئاكلا نكري ام ردقب ققحتي وهو
 يذلا راكذتسالا ددحتي اذكه .(116566:-1161عن78) ديلقتلا يف هعضومي

 توملا ةّيلباق ةّوه يف زفق هنأ ىلع ءاقيزيفاتيملا رّيم يذلا نئاكلا نايسن لباقي

 يذلا ركفلاف .رّرحملا ديلقتلا طابر ىلإ نوكر هنأ ىلع .هتاذ ءيشلا وهو «وأ

 ءايصخش نئاكلا ىلإ لصي ًاركف ًاذإ سيل يقيزيفاتيملا نايسنلا نم تّلفتي
 لّكشي ام ًاديدحت اذه :روضحلا هيلإ ًاديعم وأ ًارضاح هاّيإ ًالعاج ءهايإ ًالثم

 هنأ ىلع نئاكلا يف ريكفتلا زئاجلا ريغ نمف .يقيزيفاتيملا ةّيناعوضوملا ٌركف

 (مئاد هيف رّكفي يأ «هرّكذتي ركف ىوس سيل هاسني ال يذلا ركفلاو ؛روضح
 يراكذتسالا ركفلا ىلع اذإ ٌحصي .بئاغ هنأ ىلع ءلحر «ىفتخا هنأ ىلع

 ّقبي ل» ءركفلا اذه يف ,نئاكلا نم هنأ وهو ؛ةّيمدعلا نع رغدياه هلوقي ام

 اهرولبت لكشي يتلا ةيوغّللا تالسرملا لاقتنا يأ «ديلقتلا ةيتهأو .«ءىش
 عورشم وه ثيح نم (1035ءام) يدوجولا نئاكلا ىمري هيف يذلا ّقفألا

 (611 تادوجوملا هيف ٌرهظت حتاف قفأك .نئاكلا نأ نم عبنت ءاّيخيرات دّدحم

 بعلت) ًالّقانتُم ًانالعإ ؛ةيضام تاملكل ًارثأ الإ ىطعُي نأ نكمي ال «ةثث)

 لصتيو لانا ءاردق ينعت يتلا .ةيظفللا 06وهطقعاع ةملك تانر انه

 ٌنالعإ ٌنئاكلا :يدوجولا نئاكلا توم ةّيلباقب ًاقيثو ًالاصتا لقانتلا اذه
 .توملاو ةدالولل يعيبطلا عاقيإلا ىلع بقاعتت لايجألا نأل طقف «لقانتُي

 ًاراضحتسا ديلقتلا هاجت ليوأتلا هيّدؤي يذلا لمعلا سيل
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 اي "هنأ اف وصخ :حلطصملا يناعم نم ىنعم يأب الو 315"1(2-م1عوع1216)

 ءايشألا نم ةلاح لوصأ ءانب ةداعإ ىلع موقي يذلا يناخيراتلا ىنعملا لمحي

 نم يديلقتلا ةفرعملا روصت قفو ءلضفأ ةروصب اهيلع ذاوحتسالا ةيغب

 عيطتسن دق اهيلإ انلصو ام اذإ يثلا ءسسألاو ئدابملل مزللا ءالجلا سيل

 :توملا ةيلباق ةوه يف زفقلا وه ءرّرحي ام نإ لب ؛حوضوب انل ثدحي ام مهف

 يضاملا تاملكل رغدياه اهيرجي يتلا ةيقاقتشإلا ءانبلا ةداعإ يف ثدحي (ملئمو

 انعفدي (نإ ءاهيلع زكترن ةتباث ةطقنب اندوزت ال ديلقتلاب ةقالعلا نإف «ةريبكلا
 ةيمتح بوذت ثيح (18 1م8هل16ل10) ةياهناللا ىلإ دوعصلا نم عون ىلإ

 «للاحلا تادوجوملا ماظن فشكتيو ءاهيف دجاوتن يتلا ةّيخيراتلا قافآلا

 هنأ ىلع فشكتي ءعضوملا اقيزيفاتيملا ركف يف نئاكلا عم لئامتلا معزي يذلا
 بصن رغدياه عضي ال :فرصلا يوبسنلا ىنعم اب سيل .صاخ ٌيخيرات قفأ

 دوعصلا لالخ نمو .نئاكلا ىنعم لب «تابقحلل ةيلازتخااللا ةّيبسنلا هينيع

 .ىنعملا اذه .نئاكلا ىنعم ركذتسن «ةّيخيراتلا قافآلا نابوذو ةياهناللا ىلإ

 ةّيوغللا تالسرملا لاقتنابو «توملا ةّيلباقب هطابتراب الإ انل ىطعُي ال يذلا

 .ةؤق .تابث هفصوب نئاكلل يقيزيفاتيملا موهفملا ضيقن وه «لايجألا ربع

 كاذ «ىشالتلا يف طسبني ءتفاهتم .فيعض نئاك هنإ ؛(806185618) ةقاط

 هن ىشلا نع رصاعللا ثدحتت هنع .عضاوتمو رتتسم ((061128) ضفخنملا

 نأل يمدع عباطب ةّيليوأتلا نئاكلا ةينب عّتمتت ال ءوحنلا اذه ىلعو

 نأل اضيأ لب: عيسحو ع كا وهن زك رملا نم احرحدعم نسشاك ناشتإلا

 .مدعلا عم لثامتلا ىلإ عزني نئاك وه «هانعم ةداعتساب رمألا قّلعتي يذلا ؛نئاكلا

 .توملاو ةدالولا يذح نيب زجتحم وه ثيح نم «ةلئازلا دوجولا تاهس عم
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 ريكفتلا بعصيف ءرمداغ لمع يف ددحتت اى ةّيليوأتلا ةربخلا امأ

 رغدياه هنع ثدحتي يذلا ىنعملاب .توملا ةّيلباق ةوه يف ةزفق اهنأ ىلع اهيف

 يلامجلا يعولا دقن يف رظنلا انعمأ ام اذإ حوضوب اذه نّيبتيو .ساسألا أدبم يف

 ياللا يعولاف .جهنملاو ةقيقحلا نم لوألا ءزجلا يف رمداغ هيرجي يذلا

 روصتلا هيف صخلتي يذلا ريبعتلا وه (ة.عو(7665ءالع5 8 انو5اهعاص)

 ةربخلا نع نيرشعلا نرقلا علطم ةثدحملا يتنكلا تافسلف هتغاص يذلا

 ؛ةعيبطلا نم لمع يأل وأ يرشب لمع يأل ةّيلامجلا ةيزملا لصتت .ةّيلاجلا

 ٌيرظن ال فقوم يف ءىشلا هاجت فقي يذلا ءيعولا ًادمع هاتبتي فقومب
 هنم يذلا «تْنَك دنع دّرجتملا لّمأتلا ناك (نيبف .فرص َلمأت لب «لمعالو

 يأ ةّيرقبع لمع اهنأ ىلع ترّوص ءايشأ ىلإ هّجوتي ,موهفملا اذه رذحتي

 تصلخت ءاهنيع ةعيبطلا يف ةرذجتم ةّيسيسأتو ةّيعادبإ ةّوقل روهظ اهنأ ىلع
 ةّيلاحلا ةّيزملا تدّرهت دقل ؛ةّيرقبعلا ةّيرظن نم ةثّدحملا نيرشعلا نرقلا ةّيتْنَك

 نم ةيلاخ اهخأ ىلع .بسحف ًايبلس ةدّدحم تيقبو ؛ّيجولوطنأ رذج يأ نم
 .بقارملا هذختي ددحم فقومب ةبطرم اهنأ ىلعو «ةّيلمعو ةّيفرعم عجارم
 ذختت) «ةّيليوأتلا - يريلاف - ةّيمدع» ب ء.صوصخلا اذه يف رمداغ ركذي
 ريكذتلا «يلاطيإلا قاطنلا يف ؛«عيطتسن امك ؛(هاَيإ اهحنمن يذلا ىنعملا يتايبأ

 ةميق يأ نع لامجلا َرّيمت يتلا ,يشتورك ةّيلامج نم ةفلتخم بناوجب ًاضيأ
 هنأ ىلع نفلا لقح فلأتي ءاذكه هولا عون نم ةّيسايسو ةّيقالخأو ةّيفرعم
 فقوذ ةرولب ىوس اهانعم نوكي الو ءايديرجت بسحت «ةيلامح ةيزملا قاطن

 طابر يأ نم ًاتلفتم «ةّيميتلا نم ًاعون هفصوب لاما ُنّمشي ,نّيعم يعامتجا
 .موهفملا اذه قفو لالا يعولا مثالي ام اّمأ .لمع يدوجو- ٌيخيرات

 ةريخألا روصعلا يف ةفداصم روطتي مل يذلا ءةّماع ةسسؤمك فحتملا وهف

 وه ثيح نم .فحتملاف .ةّيلاجلا ةّيناتاذلل ّيرظنلا جضنلا عم يزاوتلاب
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 عّمجتت ًاناكم لكشي ,ةفلتخملا بيلاسألاو ةدّدعتملا سرادملا لامعأل عّمجت
 ناك اهنيب :ايخيرات علقنملاو دّرجملا وحنلا اذه ىلع ةرّوصملا ةّيلامجلا ة ةّيزملا هيف
 دس ةفوصوم تازايتمالو دّدحم قوذل ًاروهظ لثمي يريمألا نفلا عيمجت

 ب ًادّوزم نوكي نأ طرش «هاّيلامج حلاص» وه ام لك عمجي فحتملا حار

 .ةّيخيراتلا ةربخلا نم ًاّيلك ةتلفتملا ؟لمأتلا ةّيلباق»

 اهل ةربخ يف درفلل ىطعُت ًايديرجت ةذدحلا ةيلاحلا ةيزملا هذه

 ةيروهظلاو «ةتقوملا «ةينآلا «ةشيعملا ةرشلا .(57165815) شيعملا تامس

 لايناد كيديرف نع يتليد نم رع ًاهظقف رمداغ دروي .عقاولا ِق

 .(2 كعلم ع آندةصاعا طعضقأ 511616115031 ع1) رخام ريالش تسنرإ

 ةمّمتم (8116001556) ةشيعملا هتاربخ نم ةربخ لك :يتليد هيف بتكي

 .(13)(ريسفت طابترا أ نم ةدّرجم نوكلا نع ةّصاخ ةروص ءاهتاذ يف

 ةيؤرب الصتم لازي ال ناك ةّيسنمورلا ةشيعملا ةريخلل ىنعملا اذه نكل

 يتليد 00 نصوم ةريخ اف ؛نوكلل ةيلولح

 :ّيجولوطنأ عي نم ةدّرجم «لماكلاب ةّيتاذ ةربخ يه «هنيع

 وأ ا وواسع

 .لماكلاب ةيطابتعاو ةيضرع ةقيرطب يناعملا نم ةلمح ةّيقيسوم ةعطق

 بو يدوجولا - ّيخيراتلا اهعقاوب يوضع طابترا يأ نم ةدّرجم ىقبت
 شيعملا موهفم ىلع ةيلاحلا سيسأت نإ .هيف شيعت يذلا «عقاولا»

 لثامتو «لمعلا ةدحو ءاوس ٌدح ىلع يغلت يتلا ةقلطملا ةّينآلا ىلإ دوقي

 :رظنا (13)

 كا طعام امالكطعإل, اءعطعس 5ذءطاءاعءسووعطعنمج (8ععاتسم: الطساعمأب 1922)
 70م1. 1, م. 4
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 يلاملا يعولا عمجي .(49«قّوذتملاو لّوؤملا ةّيوهو «هتاذ عم نانفلا

 اهب فرتعا نأ قبس يتلا ةّيبلسلا ٍتامَّسلا ,موهفملا اذه قفو «هتاذ يف

 نوعيطتسي نيذلا نييواسأملا نيلئمملاب باترا امدنع (513:0) نوطالفأ

 ٍتامسلاو ؛مهتّيوه ام ةقيرطب نيدقاف ءاهعاونأ ىلع سيساحألا ءادترا

 ةبترم صخت اهنأ ىلع دراغكرايك اهفصو يتلا اهتاذل ةرّمدملاو ةيمدعلا
 هنأ ىلع رّوصملا ّيلامجلا يعولا لباقي نأ رمداغ ديري .ةّيلامجلا دوجولا

 رابتخاب «هتيلئازو يدراغكريكلا (1908 01078221) ينافوج نود ةّيتقو

 يف دراغكرايك اهطبري يتلا ةّيخيراتلا ةّيئانبلاو ةّيرارمتسالاب زّيمتي ّينف
 ةريخك نفلا ةداعتسا يف رمداغ فده نمكي .جاوزلل يقالخألا رايخلا|

 يف ةقيقحلا ترصح يتلا ةثيدحلا ةّيوّملعلا ةّينهذلا لباقم «ةقيقحلل

 .ةحارص .ىرخألا تاربخلا عيمج ةطبار «ةّيضاّيرلا ةعيبطلا مولع لقح
 هذه يرجي يك ءوهو .ةشيعملا ةربخلاو ةّيلامجلا ةّينآلاو رعشلا ةرئادب

 ةّيضقلا قباطت اهفصوب ةقيقحلا موهفم لادبتسا ىلإ جاتحي «ةداعتسالا

 ىلع :(85:ةطمان28) لا موهفم ىلع سشسأتي لمشأ موهفمب «ءىشلا عم

 اذ ائيش يقتلت امدنع تاذلا يرتعي ليدعت يه ثيح نم ةربخلا موهفم

 تناك اذإ ةقيقحلل ةربخ نفلا نإ لوقن نأ عيطتسن .اهيلإ ةبسنلاب ةّيمهأ

 اذه رّدحتي .ًايلعف َبقارملا لمعلاب ٌءاقللا لّدع اذإ يأ «ةّيقيقح ةربخ

 طخ يف هٌجذومن لثمتي :ّيْعيِه لصأ نم مهي امك ؛ةربخلل موهفملا
 :قمعلا يف هلقثب يخري َللغيفا ثرإلاف .حورلا ايجولونيمونيف نايب
 نأ اهيلع بجي «ةقيقحلل ًةريخ ىنفلا لمعلاب اهءاقل تاذلا شيعت ىك
 لمعلا# ةاهضرات عمو اعاد عم ةردعتم ةيلدجم ف ةاقللا اذه لجدت

 [1. 0. 020لومدعت, !عمنان ء 7ءاموم, 20. 1غ. لأ ©. الهنلسصم :رظنا (14)
 (1111320: 8ظمتطماةقار 1983), مم. 125-16,
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 نأ امك «يخيرات ثدح هنإ «ةدّرجملا ةشيعملا ةربخلا ةينآ يف انبطاخي ال

 لمعلا نأ ىلإ ةفاضإ نيِلّدعم هنم جرخن ءاضيأ َّيخيرات ٌثدح هب انءاقل
 لك .هنايك يف ومن ىلإ ؛هل هيرجن يذلا ديدجلا ليوأتلا يف .معضخي

 لثاهي «لب ال ؛ةّيقيقح ةّيخيرات ةريخ اهنأ ىلع ةّينفلا ةريخلا ٌرّوصي ءاذه

 ةيؤر ليحتسي هنأ ةجردل «ةّيخيراتلا ةربخلاب نفلا ةربخ عطاق لكشب
 (يكيسالكلا» ٌموهفم لكشي نأ ًائبع سيلو .اهّرّيمت يتلا صئاصخلا

 ينفلا لمعلا :رمداغ دنع ليوأتلا يف ةّيسيئرلا ميهافملا نم ًادحاو
 ًايخيرات ةّيلاجلا هتّيزم يدؤت يذلا لمعلا عقاولا يف وه يكيسالكلا

 ةّيلامحلا ةّيزملاف .ةشيعملا ةربخلا ةّينآل ٌمات ضيقن يف ءسيسأتلا ةفيظو
 «بلوقم (77/111188) ريثأت ةسرامم ىلع ةردق ءّيخيرات سيسأت ةّوق يه

 ا رطأل .فاطملا ةيابخ يفو ءأضيأ ةغلل لب ءبسحف قوذلل سيل
 .ةقحاللا لايجألا

 رارمتساب رغدياه هرضحتسي «نيلردلوط يرعش تيب لوقي
 /ضرألا هذه ىلع ناسنإلا نكسي ءةرادجب» :هلامعأ يف هيلع قلعو

 (97011 1701 6صقأ, كمعط ل1ءطاعيزكهط .ًايرعش اهنكسي .كلذ عم

 لا .00ءط لا اذه اذامل .؟هطصعأ/ ع1 84ءعطصقعال ن1 01عوعم 250ع)

 ينفلا لمعلا نوكي ثيح «رمداغ همسري يذلا روظنملا يف ؟«كلذ عما

 تاريثأتلا ةّيرارمتسا يف لماكلاب نيجمدنم نيّيخيرات نيثدح هب ءاقللاو

 يذلا ببسلا نّيبتي ال «خيراتلا ةكبح فّلؤت يتلا .(18ةءاءددعءه)

 تارثؤم جاتنإو لمعلا يأ - ةرادجلا نيب ضراعت حرط ىلإ عفدي

 نأ الإ .ضرألا ىلع ناسنإلا نكسي اهب يتلا ةّيرعشلاو - ةّيخيرات
 ةيلاحلا ينو هدنع ليوأتلا يفف .رارمتساب كلذ ىلع رضي رغدياه
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 يف اهلازتخاب حمست ال نفلا يف ةقيقحلا ةربخل موهفم ةّمث «هنع ةئشانلا

 يعدتست .كلذل يهو ؛رمداغ اهدذحي يتلا ةيئانبلا - ةّيخيراتلا ريباعتلا

 يك «لوقلا انل زوجي دق .يلامجلا يعولا دقن يف ًادّدحجم رظنلا ةرورض
 نيتللا «هتّيلئازو يلامجلا يعولا ةّينآ نإ ءاراصتخا جئاتنلا قبتسن

 تيب يف «كلذ عملا ىنعم نع ًامامت نارّبعت «رمداغ امهدقتنا املاطل

 ةّيخيراتلا قارتخا وه ينفلا لمعلا يف لصحي ام :ّيرعشلا نيلردلوه

 عم ةّيليوأتلا تاذلا ةّيرارمتسال قيلعت اهنأ ىلع نلعُت .ةضاخ ةظحل يف

 اهيف شيعت يتلا ةقيرطلا يه يلامجلا يعولا ةّينآف .خيراتلا عمو اهتاذ

 .توملل اهتّيلباق ةيواه يف ةزفقلا تاذلا

 .«ةقيقحلل ًاقيقحت» هفصوب ّينفلا لمعلا ىلع رغدياه ملكتي امدنع
 جتني"و (اَلاع ضرعي» هنوكب ةفيظولا هذه يدؤي ّينفلا لمعلا نأ حرشي

 هب مستي يذلا ّيخيراتلا حاتفنالا ىنعم وهف ملاعلا ضرع اّمأ .«ضرألا

 دق يبوتوي ىنعمب ةحتافلا هذه لمعلا ةفيظو ةءارق عيطتسن :لمعلا

 ىنعمبو ؟؛ونردأو خولب ةّيلامج نم اذه ةّيرغدياهلا ةّيلاحلا عباط بّرقي

 دوجولل ةليدب تاّيناكمإ راهظإ ىلع لمعلا ةردقك ءرثكأ ّيزواجت

 ضرعو .؟!2)روكير هغاص يذلا ىنعملا يف .ءفرص تاّيناكمإ نوكت

 .جهنملاو ةقيقحلا يف رمداغ اهرّوصتي (ى نفلا ةقيقح ًاضيأ وه ملاعلا

 ضرألا جاتنإ نمكي ءرغدياه ريباعت يف ؟ضرألا جاتنإ وه ام نكلو
 .ملاع لك رذجتي هيف يذلا ملظملا رصنعلا اهنأ ىلع ضرألا زاربإ يف

 :الثم رظنا ءروكير ىلإ ةبسنلاب (15)
 طوبا 1160ءانأ, اه 7712106/076 اطاآانهر, 130. 1غ. 01 (0. (01ةتطنط2 (131113230: 2

 8وماع, 1981
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 .اهتملظ دافنتسا يف ًاقالطإ حلفي نأ نود نم «هتّيويح ٌدمتسي اهنمو

 مهفنل تاراشإلا ضعب نع ىرخألا رغدياه لابعأ يف انثحب ام اذإو
 .ينفلا لمعلل ّيضرألا عباطلاب مهفن نأ بجي اذام حضوأ ةروصب

 عيبرت ««عيبرتلا» بهذم يف (8506) ضرألا ةملك مادختسا دجن

 نم مغرلا ىلع . نا نيتئامو نيبهالإ .ءضرأو ءامس نيب عّروملا ؛ملاعلا

 رغدياه تاحلطصم يف ةقشم رثكألا طاقنلا نم دحاو وه عيبرتلا نأ

 ضرألا ىلع هنأ :ةطقنلا هذه نأشب هّلقأ ةّيلج صوصنلا نإف «ةيموهفملا

 ءتوملا ةّيلباق ىلإ لاحت ضرألا نمف .نيتئثام مهبنوك نوتئاملا نكسي
 يدوجولا نئاكلل ةّيساسألا ةّيمدعلا ةمّسلا ءانيأر امك ءلكشت يتلا

 ضرعي ةقيقحلل قيقحت ّىنفلا لمعلا نإ ل رقت ةكليوأت هلك ةفضوت

 تاّيناكمإ ءاّيلصأ اّيوغل د هفصوب «قبتسي وأ نشديو «ةّيخيرات ملاوع

 يفف .توملا ةّيلباق ىلإ دانتسالابو بسحف اهاَيإ انيبم - ةّيخيرات ةّيدوجو
 كاذ قّقحتي ءضرألاو ملاعلا نيب هميقي يذلا طبرلا يف ءّينفلا لمعلا
 ةيرغدياهلا ايجولوطنألا بوجي يذلا قارتخالاو سيسأتلا نيب داحتالا

 نع ةلاقملا هنع ثّدحتت يذلا «َنانويلا دّبعملا يدؤي الو .اهلمكأب

 يدسجلا دوجولا ةدعاق ىلع الإ ةّيخيراتلا هيناعم «ّينفلا لمعلا لصأ

 نمازتملا ّيوجلا خانملا لّدبت يرخصلا هدسج يف ًالّجسم «ةعيبطلا يف

 ضرعي «اهتاذ ةلاقملا يبو «هنيع وحنلا ىلعو .يخيراتلا نمزلا رورم عم
 هتشقانم يف ًالثم رغدياه اهذختي يتلا ,غوغ ناف ةحول يف عرازملا ٌءاذح

 ةّيفيرلا ةايحلل ّيعقاو زاربإ اهنأ ىلع ذخؤُت ال ٍتاَقَقشت «ءيشلا موهفم
 ةّينمز يه ثيح نم «ةّيضرألل» ًاروضح ؛ةديدج ةّرم ءاهفصوب اننإ

 :يف الثم - ةعيبرتلا /عّبرملا - 060166 لا نع رغدياه ثّدحتي (16)
 آ3 موه” زمن !ا11دياتم [1ع1ا0عوعععع,ر 5هععأ ء كقزدعمموت (1/اناهمم: !/دعذأ3, 1976).”
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 ءاذإ ةلاقملا هذه يف ّيضرألا رصنعلا نّيبتي .توم ءمره .ةدالو «ةشيعم
 .ةدام هنوكب طبترملا ءٌينفلا لمعلل ّيعيبطلا رّذجتلا عباط هنأ ىلع
 ىلع رارمتساب رّوصت يتلا «(طال515) ةعيبطلا اهيف شيعت ةدام امنإ

 ىلعو .تومي نأ هل دقو دلو مسج ومن (261151118) حضن اغا

 .هتيضرأ ٌينفلا لمعلا مّدقي ال «ةعفانلا ةّيوديلا تاعونصملا فالخ

 راجنز لالخ نم) نمزلا لماعل ةضرع هنوكو «توملل هتيلباقو

 لامعألا ضعب ءافتخا صصق وأ «تاليوأتلا مكارت وأ الثم تاحوللا

 عباط اهنأ ىلع لب .دودح اهنأ ىلع (قوذلا راسم قفو اهعاجرتساو
 .هانعمل اًيباجيإ نّوكم

 ةعيبطلل «توملا ةّيلباقل روضحلا اذه لبقي ال .ءكلذ عم

 تاليوأت يف ًاقالطإ ّلصفمتلا ءتوملاو ةدالولل لاوت يه ثيح نم
 (ريبعت» حلطصملا انه اندعاسي دق ؛ءىوصق ةركفك الإ ّينفلا لمعلا
 نأ ىلإ انه «ريبعتلا» ريشي .(7ةّيلامجلا ةّيرظنلا يف ونردأ همدختسا امك
 «ةفاضإ» ىلع ءاهنيع تارفانتلاو ةّينقتلاو ةينبلا فلخ «يوتحي لمعلا

 حبصت ال ةفاضإلا هذه نأ املطو .لمعلا ةّيريبعت يهو «ىنعملا يف

 نوكت ابر «ةيموهفملا ةطاسولا ريباعتب اهطاقتلاب حمست الو ءاباطخ
 هيف نوكي يذلا ىنعملا كاذ امأ .ةّيلاجلا ةشيعملا ةربخلا ةّينآل َمزالملا

 عيطتسي ال ءيش وهف «توملاو ةدالولا يلاوتل «أزمر» اضيأ ّينفلا لمعلا

 زجع «هتاذ ءىشلا وهو ءوأ وشحلا نمثب الإ هتلصفم ّىدقنلا باطخلا
 ىلع ةّيلالا انت ربخ دهشت «كلذ عمو .ةأتأتلاو (1201015111:8) مالكلا

 1[. الان, هلمحمم, 7261ه هعاءانءم, 30. ذ(. لذ 8. 1)ع ةصععأ1و :رظنا (17)

 (1هرتمم: طظاصقلل1, 1975), مم. 145
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 ل ام ًاهّوشمو ًالطاب نوكي دقنلاو ليوأتلاب صاخلا ّياطخلا لمعلا نأ

 وطسرأ ةّيرعش ابر اهيلإ تحمل يتلا كلت ««ةّيئاهنلا» ةظحللا يف هتني
 (يدرف نصنع ىلا لوع لذ و كلج سدح مريس لالخ وب
 اذه حملي :امدختسم ىنعم ءاباطخ حبصي الو ملاع ىلإ لوحتي ال

 «الثم) لمعلا تايوتحم ىوتسم ىلع ًابلاغ «توملا ةيلباق ىلإ رصنعلا

 ىوتسملا ىلع ةديدج ةّرم وأ «(اهؤافتقا نكمي يتلا ةّيلصألا جذامنلا يف

 ههجاوي يذلا عاجرتسالاو نايسنلا ردق «نمزلا راجنز) يداملا معدلا

 عوضوم لكشي ال ّيضرألا رصنعلا اذه نأ ابو .(دسجلا داسف «لمعلا

 ةربخ يه ثيح نم الإ فصوت ال ةّينآ ةربخل ىطعُي هنإف .نكمم باطخ
 قفأ يف ةرورضلاب طقستس ةشيعملا ةربخلا نأ ًاحيحص سيلو .ةشيعم
 ةّيرقبعلاب ةصاخلا ةّيسنمورلا اقيزيفاتيملا نم تتلفت نأ دعب «ةّيناتاذلا
 يذلا يدوجولا نئاكلا ليلحتف .ةعيبطلا يف يجولوطنألا اهسيسأتبو

 دوجولا ىنب ةيؤر ىلع نيرداق انلعج ءنمزلاو نئاكلا يف رغدياه هارجأ
 نّوكي يتلا ةربخلا يفف .ةّيعوضوملاو ةّيتاذلا داضت جراخ ةّينيوكتلا

 ركفلا ةريخ يفو ةّيليوأت َةّيلك هتاذ (2هدوءذم) يدوجولا نئاكلا اهيف

 .ةقيقحلل ًاقيقحت هفصوب ينفلا لمعلا عم ءاقللا يفو ءّيراكذتسالا

 هنأ ىلع نفلا دّدحتي لب ؛سيسأتلا نع أٌرجتي ال قارتخا رصنع دجوي

 يأ ءأحوتفم ضرألاو ملاعلا نيب عارصلا يقبُي هنأل «ةقيقحلل قيقحت»
 ىوتسم ىلع .فصن يك ءنآلاو .هتّيساسأال زربي نيب لاعلا سسؤي
 نحن يتلا توملا ةيلباق ةوه يف زفقلا ةربخ ءهذه قارتخالا ةريخ «يتاذ

 ةردخلا جذومن وهو الأ دحوألا جذومنلا ىوس كلمن ال ءًائاد اهيف

 يف يأ ؛هتيرارمتسا ال «هتّيخيراتال «هتينآ يف ينفلا يعولا «ةشيعملا

 نئاكلا ناك اذإو .تولملا ةّيلباقل ةربخ اهنأ ىلع اهيف مدقتت يتلا تاهّسلا
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 يجولوطنألا يماستلا ًاضيأ ةّينآلا ةربخلا هذه يف يقتلي ال ّيدوجولا

 سيلف ءنوّيسنمورلا ركف اك «ةّيرقبعلا لمع يف ةرضاحلا ةعيبطلل
 ثيح نم هتاذب يقتلي (نإ :ًاتاذ هسفنب ىوس ىقتلي ال هنأ ًاحيحص

 ةقيرطب نئاكلا ,توملا ىلع هتردق يف ءربتخي .تئام .يدوجو نئاك وه
 .يقيزيفاتيملا ديلقتلا اهفلأ يتلا كلت نع ًاّيرذج ةفلتغ
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 نماثلا لصفلا

 ةيليوأتلا ايجوئوطنألا يف نايبلاو ةقيقحلا

 ايجولوطنأ» ءرصاعملا ركفلا يف ءنحن اهيّمسن يتلا كلت ت تتاب دقل

 :ةقمعم ةروصب ًاعّونتمو الصفمتم ًاًيفسلف اهون تتاب ««ةّيليوأت

 أذج ةزّيمتملاو ةركتبملا فقاوملا يف ءرمداغ ىلإ ةفاضإ هركفن نأ يفكي

 راشير لاثمأ ًارخؤمو ءروكير لوب وأ نوزيراب يغيول لاثمأ نيركفمل
 تاغايص ليوأتلا ةفسلف نع اومذق نيذلا ؛(81ءطقع0 1011) يرور

 نوكت نل .كلذلو .ةدعابتم نايحألا مظعم يف تناك نإو ءةمساح
 نمكي هلعف يونأ ام لك لب :ةّيدافنتسا انه اهمّدقأ ىتلا ةلأسملا ةشقانم
 .دّدحم ٌليوأت عّلطت نم ًاقالطنا نايبلاو ةقيقحلا نيب ةقالعلا صّسفت يف
 .تركذ نيذلا نيفّلؤملا نيب «ىقبي يذلا ءرمداغ غرويغ سناه عّلطت
 .ًامسح رثكأ ةقيرطبو ًاعيمج مهنم رثكأ ةقالعلا كلت عّضوم يذلا كاذ

 يف باهسإب قثوم مامتها وهو «نايبلاب رمداغ ماتها زربي
 ين ددحتيو .(!جهنملاو ةقيقحلا .1960 ماع رداصلا ريبكلا لمعلا

 (1/6126 ريغصلا دعاولا يف ةعومجملا) ةقحاللا تاونسلا ثحابم

 [1د 0-25 ءمرزع 0320ةمعع, !ععأاش ء عاملم, 620. 1غ. لأ 0. الهتتتمم (1)

 (8قئادمم: ظمصمامما, 1983).
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 راطإ نمض «2(مولعلا رصع يف لقعلا نع دّلجم يفو 5671/16)

 .ةغللاو نئاكلا نيب يرغدياملا «لثاهتلا» وأ «طبرلا» ديعتسي ركف

 نم رثكأ فثكم لكشب ًازراب ةغللا بطق هيف يسمي هاجتا يف هّدعيو
 آتئطه212-) «نيدمتلا» كاذ ىنعم رمألا ةياب ف اذه .نئاكلا بطق

 عضخأ .ةديدسلا سامرباه نغروي ةرابع بسحب .يذلا 05

 .حجرألا ىلع مويلا عيطتسن ال نحنو .رغدياه ٌركف رمداغ هل

 براقت ىلع «رثكأف رثكأ ةظوحلم جئاتنبو فثكم لكشب ًالثم مالكلا
 براقتلا اذه نكل .نيدمتلا اذه لضفب الإ «نياتشنغتيفو رغدياه نيب

 ()يدويك ورتيب لاثمأ نوفلؤم ةديدع تاوئس لبق هيلإ راشأ نأ قبس

 دنع «زكرت دقو (©0تانيتيسلا علطم لبأ مث نمو (طذنأته ©01041)
 1:م1(221082115-) («ةينالقعاللا» رصانعلا ىلع .ةصاخ ةروصب يدويك

 لباقملا يف .فدهي لو «نياتشنغتيف دنع ًاضيأ ةدوجوملا ةّيفوصلاو (ه]

 دعب ءراصتخاب .ةغلل ةيليلحتلا ةفسلفلا باب نم رغدياه ةءارق ىلإ
 يذلا .ءبراقتلا انكم حبصأ ءرمداغ ًاساسأ هارجأ يذلا «نيدمتلا»

 [1ةم5-(تعمرع (020ةمعت, ك/عزربع 53ج عمد (اكدطتسعمت 8كهطعب 1977), (2)

 4 ؟ما15.: آل. 113:ع13[101, 17771271 ال11 ءه © 771100122 41:27 5هأ (10كأ10: 1311 عار

 1973), دل آ11385-(0عم1ع 030315021, 016 ]27 7»1ا 77 2211 هأ] 1ع“ لع [!!ةئكعدكءعأت هلأ

 غ6 0[11561 م1ع5ؤ0 (؟تطماعقتمسم:  ءةمعمأهرخعر, 1976), غ [غ20010 ذم أ؟ئةلنقمم ل2 ث

 آ" جامرلور تهد 1212001110116 01 (0. /2141120) ((0ع2072: 11 154ءاقص عوأه, 1982).

 ,ل. [1جطعدصققر, الءن و71151: ع 0ع» طعن 4ءعوععرس ءزعو ظ»ممعاسع (3)

 ][1ةصك-( عمرع 303:02 ةههل 11. ل. 83طعمج3ة, 0205 ط5: ىف ايلا دوج وملا

 11ءوعاك (١ءةمعم1م:غع:  كانطعاقملمر 1979, موب 9-51

 2 0طت0ل1, ظ:د27ء © ا! :عالمعوعأم أ آ8ءأ0ءووهع» ه رعآ "1 :هعامنتبم" كك (4)
 آآ111ععربك عزرا, اكلك. 01 11050153, 1955, مم. 179-19]

 رز. 0. ةممعأ, 772ىرم 1211011 24ه“ مطقاآمكمماتع (1ءةصعمآهتاع: (5)

 تكانطتاعونمم, 1973).
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 1 رمو ةفسلفلا يترور راشير باتك «آلثم «هيلع موقي يذلا كاذ هبشي

 ًادانتسا دّدحتي أطخ . نيرشعلا نرقلا ةفسلف يف ىري يذلا ,(6ةعيبطلا

 .رغدياهو نياتشنغتيف «(1082 1061/63) يويد ناج :ءايسأ ةثالث ىلإ

 ًةحورطأ ْنِّدَت رغدياحل ةءارق نم براقتلا اذه ةّيناكمإ عينتو
 ال ىك - ةغللا بطق ىلع ًةددشم نئاكلا لزنم ىه ثيح نم ةغللا
 هام د لإ هك رشاب ًابيوذت) نئاكلا بطق م هلك ب ده لول
 يمدع ردق 4 0 مالكلا عيطتسن اننأ ةجردل ؛هسفن رغدياه

 نئاكلا نإ» لوقت يتلا ةّيساسألا راداغ ةحورطأ نإ .©0(هركفل

 س هي 0 ًاروطت نلعَت ءاةغل وه همهف نكمي يذلا

 اديكأتو .اهيف لالحنالا ىلإ .هّلقأ وأ ءةغللا يف نابوذلا ىلإ نئاكلا هيف

 موهفمك «رغدياه دنع ةيزكرملا ميهافملا نأ ريكذتلا اننكمي .كلذ ىلع

 دجت ال .يجولوطنألا قرفلا موهفم وأ .ءنئاكلا نايسنو اقيزيفاتيملا
 .رمداغ ركف يف ًايجهنم ًاعضرمت

 رمداغ دي ىلع رغدياه ركف نيدمت نأ نظي نَم ءىطخُي «كلذ عم
 ةفيظو عم مغانتلاب ابر «ةغللا بطق ىلع ديدشتلا اذه يف هلك لحني
 هيجوتلا تاذ ةّيناسنإلا مولعلا يف ةّينسلألا اهتئبت يتلا جذومنلا

 وأ ؛جهنملاو ةقيقحلا اهيف ردص يتلا اهنيع تاونسلا يف ًامامت ّيويتبلا
 ركف مامتها بلص يف اناك نيذللا «ٌليوأتلا ديلقتلاو ليوأتلا نأل اهبر

 [1ءطقمل ظمرأإأل, ططت]وكهوأرن ه2 1186 زرار هز ةلونيعع (طعمعءامص: (6)
 طرامععامرو الملل. 2[عووؤر 1979).

 1.6 بكابادعإ# ا( :ىف ةدوجوملا تاللاقملا ىلإ عاجرإلاب انه يسفنل حمس أ (7)

 41 4: |ن 4ءأ : 6 ىلإو ؛(ثلاثلا ءزجلا يف 0 افنآ روكذملا 0 0

40 .. 
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 ًاحضاو ناك ام ْنِإ .ةغللا يف هرّكفت ءدب يذ ءىداب ناهٌّجوي «رمداغ

 مظعم نأ وه .ءقحال تقو يف اجوضاو ةاذؤأو جهنملاو ةقيقحلا يف

 ليوأتلا دوقي يذلا ّيقالخألا مامتهالا عم قفارتي ةغلل حونمملا لقثلا
 ةقيقحلا يف حاتفملا ميهافملاف .هيلإ ّيقيقحلا هلصأب دوعي لب ءيرمداغلا
 لاّعفلا خيراتلا تالالد موهفمو قفألا راهصنا موهفمك - جهنملاو

 عاجرإب تينب دق - (آ11:1دص عد ععووط1ءطخ]1 ءطعو 8اس وأ عتص)

 حضتتي ام نكل .قيبطتلا موهفم ىلإو ةّيطسرألا قالخألا ىلإ عطاق
 ةغللا راطإ نأ وه باتكلا اذه رودص تلت يتلا ثحابملا يف ددحتيو

 يتاذ ءاطع لكلو ملاعلل ةربخ لكل ةيلكلا ةطاسولل ناكم وه ثيح نم

 همهف نكمي يذلا نئاكلا» نأ ةحورطألا هيلإ ليحت يذلاو ؛نئاكلل
 راطإ هنأ ىلع - ةزّيمتم ةقيرطب وأ - ةّيساسأ ةروصب زّيمتي .«ةغل وه

 ءاساسأ وأ ًاريثك رمألا قّلعتي ال .ٌيوغل ثدح وه امم رثكأ ىقالخأ
 ودغت ملاعلا درفلا اهيف ربتخي ةربخ لك نأ زاربإب ءرمداغ ىلإ ةبسنلاب
 لب «درفلا ملكتي اع الذ تنل ةغللاف ؛ةغللا هراش اك جلا

 (8(ط05) قالخألا رقم يه ثيح نم .ةغللاو .(0هب ٌدرفلا ملكتي ام
 اهنإف «سوسحملا اهققحت ناكم وأ ءدّدحم يخيرات عمتجم يف ةكرتشملا

 ةغللا ىلع ملكتن آل «كلذلو .ملاعلا ةربخل ةيلكلا ةطاسولا رود يذدؤت

 .ايحرات ةددحم (آ.1هعان3) ةغل لع ملكتن ام ردقب (11281138810)

 خيراتلا قناعي يذلا .مساقتنو كلتمن يذلا» ملاعلا كاذ اهيف ريتخن

 هّجوتي يتلا تاباطخلا يف ّيوغللا هلصفمت لبقتسيو ءرضاحلاو يضاملا

 ةقيقحلل ةقحاللا ثحابملا دحأ يف ناكأال ل امر اه رمداغ ميقي 8

 030م عار ل1 ءنرنع 5ءلا»راعما, م. 129 .: رظنا ؛جهنملا و
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 سانلا همساقت يذلا ءملاعلا اذه .©00صضعب ىلإ مهضعب سانلا اهب

 لثامتي هعمف ؟؛ةينالقعلا تاهيس كلمي يذلا وه 0 يف لصفمتو

 ةغللا موهفم يفو .نآ يف هتنلقعو عقاولا ةغل هنأ ىلع دّدحملا سوغوللا

 ينانويلا موهفملا نم لك ّبصي هرمداغ بسحب يح ًاسوغول ءاذه
 ةيؤرلا ًاضيأو .200)خيراتلا يف لقعلل يلغيملا موهفملاو ةعيبطلا ةنلقعل
 ةيليلحتلا ةفسلفلا يف ةدوجوملا .فيضن نأ عيطتسن «ةغلل ةّيعيبطلا

 ّيقالخألا - ٌيوغللا راطإلا اذه رمداغ فصي .نياتشنغتيف دعب
 موهفم عم هطابترا يف ينانويلا لامجلا موهفم ًاديعتسم ؛ةربخلل لماحلا
 مادختسالا يف ؛«ءيش لك لبق تسيل ةّيرظنلاف .(1560118) ةيرظنلا

 لاصفنا ىلع يوطني ًادّمقم ًاًيموهفم ًءانب «نانويلا دنع مدقألا ّيوغللا
 يف ةكراشم يه امنإ ؛عوضومو تاذ نيب (117881[0516) (عضوما

 يبودنم ةفيظو (120101) نورظنملا اهيف يّدؤي ةكراشم ؛هلإلا فاوطت
 امم رثكأ ءيشلا ىلإ ءاهتنا ءام وحن ىلعو «ةدهاشم يلاتلاب يهو ءمهندم

 يف لقعلا نع هثحابم دحأ يف رمداغ بتكي امك ؛لامجلاو ؛هل كالتما يه

 لب ...بسحف ةدابعلاو نفلا تاعادبإ ىلإ ريشي نكي مل» .ملعلا 0

 هود كنك ةيرتعي نأ نود حف اةفرلاب ريدع وع ام اضبا نكشف ناك
 نيينانويلا ىلإ ةبسنلاب اذه ناك .هتدئاف نايبتب غيوست ىلإ ةجاحلا نود

 مّدقتي ءيش ىلإ نوكرلا مهيلإ ةبسنلاب ةّيرظنلا تناكو ةيرظنلا لاحم
 010 كر د روف اكراط افي مهيلإ

 .118 ص ءهسفن ردصملا (9)

 0ة0ةصعت, ]01 آل عرس يردإلا 11 7عااهأاءرع لع» ]71ىدءهكعطملاب 5. (10)
50 

 .64 ص ءهسفن ردصملا (11)
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 اذه لقعلا اذه ًاديدحت يه ةّيلكلا ةطاسولل ًاناكم اهفصوب ةغللا

 «يحلا ديلقتلا نم جيسن ىلإ كرتشملا ءاتنالا يف شيعي يذلا سوغوللا
 لامجلا - سوغوللا - ةغللا لصتت .موهفملا اذه قفوو .قالخأ ىلإ

 ُثحبُي ال ةّيئاهن ةميق ءاهتاذ ّدح يف ةياغ امهالك نيا ديوك الابضتا

 ريخلا ةركف ةّيكاردإ ىوس سيل لامجلاو ءرخآ ءيش ىلإ رظنلاب اهنع
 ةّيأو ."2معهنملاو ةقيقحلل يماتخلا عطقملا يف رمداغ بتكي اى .هقارشإ

 اَلِإ ةنكمم نوكت ال «ةّيعامج مأ تناك ةّيدرف «ةّيخيراتلا ةربخلل ةّينالقع
 عمتي ال وهف ؟نآ يف ةغلو ملاع وه يذلا سوغوللا اذه ىلإ دانتسالاب
 هنإ ؛قلطملا يلغيلا حورلل يتاذلا ءافصلاب ةصاخلا ةيهانتماللا تامهّسلاب

 دّدحتي يذلا ةّيخيراتلا تاّيناسنإلا راوح يف شيعي ام ردقب انإ يلدج
 50-) يعاتجالا مهافتلا اضيأ رفداغ يكسو .ةّرم دعب ةّرم فنصيو

 يفصو ىنعمب |نإ) يعامتجالا يعولاو (2131::: 15

 .(13)(قيضأو

 ةعامج ٍةغل نيب طبارلا ىلع ديدشتلا اذه نأب كش ينيرتعي ال

 هيلإ عجري يذلا .يرغدياملا ركفلا ىلع يفضي ءاهقالخأو ةّيوغل

 يفف .هسفن رغدياه ىلإ ةبسنلاب اًديدج ابرو ءأّصاخ ّىحنم .ةحارص
 ٌلباق دقل .نايبلاو ةقيقحلا نيب نّيعم طابترا مستري ءًاضيأ راطإلا اذه
 نم قحلل ّيملعلا ٌرّوصتلا .فورعم وه امكو ؛جهنملاو ةقيقحلا ٌباتك
 ةركفب «ةبقارملل ةعضاخ ةماع ريياعم قفو ةيجهنم ةيققحت وه ثيح
 عاجرإلا نيب ةقالعلاف .اهل ًاجذومن نفلا ةربخ ذختت ةقيقحلا نم
 ملاعلا - سوغوللا لاجمل يماتخلا لثاتتلاو نفلا ةربخ ىلإ يئدبلا

 0 ةلقنم عار آ[/عمأاط © 7121م0, م. 5. (12)

 ن30ةمن عت, اا ءعندع 35عام لأ عسر, مم. 129-130. (13)
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 رّوصتلا نإ ءسكعلا ىلع لب :ًايقطنم ةغرفم ةقلح تسيل لاهجلا عم
 اهألميو نفلل .ةيادبلا يف ةاطعملا جذومنلا ةفيظو رّسفي لامجلل يئاهنلا

 نم ةغل ىلإ ءامتنالا ةربخ يه قحلا ةربخ نأل :رخآ مالكب .ىوتحمب
 - ّيحلا كرتشملا يعولا يف دوجولل ّيلكلا طّسوتلل ناكم يه ثيح
 نيتي ءاذه يفو .ةقيقحلل ةربخ ًاضيأ نفلا لكشي ءطقف ببسلا اذهل
 كلت «ةّيفسلفلا ةّيلامجلاب صاخلا ديلقتلا طوطخ نم لماك طخ ًاضيأ
 ًاءدب .ةعاجلا ىعوو ىنفلا لمعلا نيب ةلصلا ىلع ءوضلا تطّلس ىتلا

 نيب يلغيملا طبرلا ىلإ ًالوصو يتْنَكلا لاجلل «ةّيتاذلا» ةّيلومشلا نم
 ةقيقحب ًءاقل سيل ينفلا لمعلا ءاقلف .ياذلا بوعشلا يعوو نفلا
 هنن طيقنبا ىلا تانادجلل انح يلعي اهاةلج ل نشمي اهحةدذع
 رخآ يف ءوه انإ - «قئاقح نم لامعألا هيوحت ام) ريسفت يعن امدنع

 كرتشملا يعولا كاذ قفأ ىلإ لمعلا ءامتنالو انئامتنال ةربخ .فاطملا
 .رمتسي هيف يذلا ديلقتلابو ةغللاب لثمتملا

 نايبلا مهفنو ؟نايبلاو ةقيقحلا نيب ةقالعلاب اذه لك نأش ام
 ٌنف هّنأ ىلع ءًاضيأ رمداغ هدصقي يذلا ءمعألاو لمشألا ىنعملاب ءانه
 نيذللا هتّوقو عانقإلا ءالج نأ يف كش الو .تاباطخلا ةطاسوب عانقإلا
 ؛عونلا ينايب ءالج وه «لاجلا .هتاذ كرتشملا يعولا ثارت ضرفي اهب

 آجد5 ظاماءانعط-) لجلاو لمتحملاو (11105) رّوصملا» :رمداغ بتكي

 لباقم ءاهب ةصاخ ةيعرشب قت ميهافم ةلسلس ىلإ نومتني 6

 اذ ورأت طنب للاب ل11 يك نر هروح سام ترزو ةنلع
 نفلا ةربخ يف ةلّثمتم اهاريو اهيلإ ليوأتلا عجري يتلا ةقيقحلا ةربخ
 يرظنلا ركفتلا ىلع بّجوتي اذام ىلإ» .ىماسأ لكشب ةّينايب يه -

 003:0 عر !الءعتاو © 71ءاموم, م. 553. (14)
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 مدقألا ديلقتلا ذنم مدقتي يذلا «نايبلا ىلإ ىوس عوجرلا مهفلا يف

 لمّتحملا .نع عفادت ةقيقحب رارقالا نع دحوألا ىماحملا هنأ ىلع

 ةيناهربلاو ةّيتابثالا تاءاعدالا هاجت ماعلا لقعلا ءالجو رّوصملاو

 ىلإ رارطضالا نود نم «نالكشي ريسفتلاو عانقإلاف ؟ملعلاب ةّصاخلا

 باطخللو نفلل اك ليوأتلاو مهفلل ٌسايقلاو فدهلا «تاتابثإ ساىتلا
 .(157«ينايبلا عانقاللو

 عون نم ةقيقحب ءضعبلا ّنظي دق اك «قّلعتي ال رمألا نكل
 .مولعلاب صاخلا ّيجهنملا كاذ نع ُنِعَمْطُم بيترت يف ءزّيمتمو فلتخم
 نم هيوتحي اب ءاذه ينايبلا عانقإلا لاجم نأ ةباتكلا ىلإ رمداغ عراسي

 لب «مولعلا مّدقت مامأ عجارتي ال هنأب يفتكي ال ءديلقتو كرتشم يعو

 هقوقح تبثيل ملعلا هب موقي فاشتكا لك لمشيل دّدمتي» .سكعلا ىلع

 .ىنعملا اذه قفو ءامهدحو ليوأتلاو نايبلاف .«هيلع هفّيكيو ههاجت
 اهب يتلا ةقيرطلاو .09«ًاًيتايح ًايعاتجا ًارصنع ملعلا نم» نالعجي
 رصتقت ال «هجئاتنو ملعلا هاجت هقوقح ةماعلا ةغللا - سوغوللا ثبتي
 ةّيلقعلاو ةّيمويلا ةغللا ىلإ اهتاحلطصمو ةّيملعلا ميهافملا لقن ىلع
 راقفإب موقي يذلا «ميمعتلا لالخ نم ءايبيدب «ءققحتي لقن - ةماعلا

 ةّينايبلا تامّسلا ىلع ديدشتلا لالخ نمو «ةّيملعلا تاقوطنملا نزول ام
 «كلذ نم رثكأ كانهو .(7ةّيملعلا تاّيرظنلا عيبمج اهكلتمت يتلا

 سوغوللا قوقحف ؛ملعلا رصع يف لقعلا ثحابم يف ًاصوصخ نيبتيو
 تامادختساب قّلعتي ّيقالخأ هوت اهنأ ىلع ٌُسِراع ماعلا يعولا -

 0 ة0لهسعت, ك1 ءنرتع 5ع ا عض م. 117. (15)

 هسفن ردصملا (16)

 .117-118 ص ءهسفن ردصملا (17)
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 تاينقتلاو مولعلا اهنمؤت يتلا ةّيرَسييلاَف .اهتارّوطتو مولعلا جئاتن
 رمألا بجوتسي ؛ملعلل ّىعامتجا ٌمادختسا .قلطنيل ًاقالطإ يفكت ال
 بسحف لاّعف عدارك ًانايحأ لمعي «عونلا ّيقالخأ .ًاينمض نإو ءأرارق
 ىلإ ةبسنلاب ءرمداغ يأرب «مويلا لصحي ام اذه :ةّينقت تاروطت راسم

 بيلغتل ةنّيعم تاهاجتا يف سّرامت ال يتلا «ةّينيجلا ةسدنهملا تاّيناكم]
 .ةيقالخألا تارابتعالا ضعب

 يعولا ىلإ «ريبعتلا زاج اذإ .مولعلا جئاتن «لقن» نإ «ىرن اك
 ةروصبو ءأضيأ وه (نإ ءبسحف ةغللا ةروريصل ةرهاظ سيل ماعلا
 اذإ نكلو .نالصفني ال ناعباط انأ نع ًالضف - ّيقالخأ لعف ؛ةصاخ
 امهفصوب لاهجلاو ةّيرظنلا نع رمداغ باطخ ذجلا لمحم ىلع انذخأ ام

 مولعلا ةقيقح ةظحل نأب لوقلا يللاتلاب انيلع بّجوتي «ةقيقحلل نيناكم
 يف لب ءاهفشكت ىتلا نيناوقلاو اهاياضق تابثإ يف الّوأ نمكت ال

 يف ةّينايب ريباعتب ًاضيأ وه رّيمتي كلذلو :ماعلا يعولا ىلإ «لقنلا»
 ىنعملا اذه ينو .(ِّلج وه اي «ةقيمع ةّيعئارذ تانيولت عم) ساسألا

 :ركفي ال ٌملعلا اهبجومب يتلا ةّيرغدياهملا ةحورطألا مهف بّججوتي ًاضيأ
 اذإ اذام .ققحتلاو ناهربلا ,دقتعي ام يف ملعلا ةقيقح ةظحل نمكت ال

 ققحتلل لباق تابث يه ثيح نم ءروظنملا اذه نمض ؛«ةقيقحلا نع
 ؟(اًيئدبم) اطامعتسا عيمجلا عيطتسيو ءاهيلع قفتم ريياعم قفو ةّينالع
 يف ال «نآلا ىلإ اهانيأر ىتلا تامّدقملا نم ًاقالطنا ءريكفتلا اننكمي ال
 00 615166531915- ) ةّيناسنإلا مولعلاو (21311156) ةعيبطلا نيب ملاسم زيي

 ىلع «يداصتقا» طاشن يف مولعلل لازتخا دّرجم يف الو 6

 .يشتورك طمن

 ماعلا يعولا - سوغوللا يأ «ليوأتلا - نايبلا ضرفي نأو
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 وه ثيح نم ققحتي كلذف «ةّيئاهربلا مولعلا تاباطخ ىلع هقوقح
 .لوقن نأ عيطتسن «واجتاب ءاهساسأ يف ةّينايبلا ملعلا ةعيبطل ليصأت

 .مولعلل ةّينايبلا ةعيبطلا ىلإ راشي دق .نومضملا ىلإ لكشلا نم بهذي
 :ةّيخيرات تحبصأ جذاب ٌلعفلا اهطابترا يف ءصلاخ ّيروص ىنعمب
 لب ؛ةحيضف ريثت «ةماع ةروصب هّلقأ .نهوك ساموت فقاوم دغٌعت مل
 .(18)ملعلل ليوأتلا رّوصتلا رطاخ ةبيطب هيلإ دوعي ًاعجرم تحبصأ
 ذْخّتت الو ةنكمم تاظحالم ىلإ ًادانتسا تينت ةّيملعلا تاّيرظنلاف
 نوكي ال ءكلذلو .اهجذاننو اهنيع تاّيرظنلا كلت لخاد الإ اهانعم
 .ٌيملعلا ناهربلا ريباعتب فصولل ًالباق ًاثدح هتاذل جذومنلا تابثإ

 ثدحلا يف ريكفتلا بوجو ةّيفيك ةلأسم نهوك كرتي ءفورعم وه [ىف
 نأ ليوأتلا عيطتسي ؛ّيرهوج لكشب ةحوتفم جذاملا لّدبتل ّيخيراتلا

 جراخ ةلأسملا هذه يف ركفي نأ عيطتسي وهف «ةغيلب ةقيرطب مهاسي
 .سكعلا ىلع ءوأ ىوقلل ةصلاخ ةبعل هنأ ىلع هددحي خيراتلل روصت

 يأ .09تباث لكشب ىطعُم عقاول ةّيعوضوملا ةفرعملا يف ًارّوطت هفصوب
 امبر لوبقملاو) هتيرظن ىنعم ةغايص اننكمي «:نهوك روصت لكاشم نكت
 ٌىملعلا قطنملل لازتخا اهنأ ىلع ةّيملعلا تاروثلا نأشب (ةماع ةروصب

 ال ةّيملعلا تاّيرظنلا نأ ىلإ ريشي يذلا دودحملا ىنعملا يف ؛نايبلا يف

 :رظنا(18)
 ,(030ت10 عد, [016 ]1 ءعرجتيدأ ج1 2ءااهأا عر لعع ]آلاأئد ءتكءأمإا

 .ًافنآ روكذملا «ةّيملعلا تاروثلا ةينب وهف رمداغ هيلإ عجري يذلا نهوك ساموت لمع امأ

 يذلا يزاوتلا نم قالطنالا نكمي .ةحورطألا هذه يف عّسوتلا ىلإ ةبسنلاب (19)
 دئاعلا) يروثلا ملعلا -يعيبطلا ملعلا يئانثلا نيب (ةعيبطلا ةآرمو ةفسلفلا) يترور هميقي

 رمداغ اهمدق يتلا كلتك تاظحالم نم وأ ؛ليوأتلا -ايجولومتسيبإلا يئانثلاو (نهوكل
 (0ةلةمدء1, 8/ءن»ء :يف ةطلسلاو ديلقتلا لوح سامرباه تاحورطأ ضعب هتشقانم يف

. 50/11/4271, 7. 5 
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 ةلوبقم لب ««ًاًيقطنم» ةنهربم اهرودب تسيل «جذامن لخاد ىوس نهرب

 .ًاعقاو سّسأتت امفيك - عونلا ّيايب عانقإ ىلإ ًادانتسا

 قطنملل ٌَنايبلا رهوجلاب - ىنعملا اذه يف - رارقإلا نأ ريغ

 :ةيملعلا جذانلا ةعضاومل ماع لوبق يف :لفكسي .هةفيع يملعلا

 ةماعلا ةعضاوملا هذه داعأ هنأ يف .حجرألا ىلع .نهرك لضف نمكي
 اهيلع ٌرقتست يتلا تاحالطصالاف :ّيخيرات عّلطت ىلإ ةلماشلاو

 ريياعم ىلإ ًادانتسا وأ ةًّيطابتعا» ىنبِتُت ال ةّيئاهربلا مولعلا جهانم

 «اهلثامت» ةدعاق ىلع لب «ةّيلمع ةدئاف وأ ّيداصتقا عباط تاذ ةدّرجم

 تافاقثو ديلاقت عم يلاتلابو ءلوقن نأ عيطتسن .«ةايح لاكشأ» عم

 ىلإ ةبسنلاب ليوأتلا هب موقي يذلا ليصأتلاو .ًاضيأ ًايخيرات ةدّدحم
 يف ًاديدحت نمكي ةّينايبلا ملعلا ةعيبطل لماشلاو ماعلا لوبقلا اذه

 5601510122321-) خيراتلا راسم يف لاخدإلا برد ىلع امدق ىضملا

 ال مولعلا اياضق تابثإ دعاوقل ماعلا عباطلا نأ حضوي وهو .(هع

 ةعامج ىلإ ىصقأ دحك عجري) بسحف ةّيروص ةّيلومش ىلع رصتقي
 امنإ «(بسحف ةفراعلا تاذلا جذومن ىلع اهرودب ةنّوكملا «نيثحابلا

 ينعي ام .ًايفاقثو ًايخيرات ةدّدحم ةماع ةرئاد يف ٌلعفلا اهرّذجت لمشي
 ةعجارملا لبقت ىتلا اهتّيتابثإ يف نمكت ال ةّيملعلا ةّيضقلا ةقيقح نأ
 ةقيرطب اهمادختسا عيمجلا عيطتسيو «ةّيئالع ةغاصم دعاوق ريباعتب
 يروص ىنعم يف نايبلاو قطنملا ةلص لازتخال ةقيرط يهو -- ةيلاثم
 ةدئاسلا تابثالا دعاوق لقن يف .,فاطملا رخآ يف مك امنإ ؛صلاخ

 -سوغوللا ىهو الأ ةماع ةرئاد ىلإ ةدرفملا ةّيملعلا تالاجملا يف

 + تايب نو اعتب ور ردت اهم "ذا عروب كرت ىلا: محاسن طفلا
 ددجتيو هتاذ ىلع ظفاحي ديلقت ةّيرارمتسا وه اهرهوج نأل «ةّيليوأت

159 



 تاوذلا لبق نم ديلقتلا - عوضوملا) ذاوحتسالا ةداعإ راسم ربع
 .عونلا ةّينايب «تاهادب» ةدعاق ىلع متي يذلا "7(سكعلاب سكعلاو

 ةقيقحلا نيب ىرخأ ةّيرهوج ةلص ًاضيأ مسري هلك اذه نأ ودبي
 ّيبيرجتلا لصألا تاذ تافسلفلا نم ليوأتلا بّرقت «نايبلاو
 اهب يتلا «ةعنقملا ةهادبلا فصي رمداغ نأ نم مغرلا ىلعف .ّيعضولاو

 - ليمجلا قارشإ ريباعتب ؛ماعلا يعولا - سوغوللا تايوتحم ىطعُت
 نإف .درفلا يعو يف ثدحت ةّيسدح يلاتلاب اهنأ ىلع ءدّيحلا - ئئقيقحلا

 ًائمض - ًاضيأ يوطني ةربخلا هذهل أرقم اهفصوب ةغللا ىلع حاحلإلا

 باطخلا حبصي نأ دعب .حتفي نأ نود نم سيل امبرو ءرمداغ دنع
 يذلاو «(9/6:0) قحلل ماعلا عباطلا زاربإ ىلع - لكاشم ءاحضاو

 يف لوخدلاف .ةميمحلا يعولا ةهادب ىلإ حجرألا ىلع هدانتسا رصحي

 ايديلقت اهيلإ راشُي ةّيلخاد ةرانتسا ةلاح غولب (ًاريثك) ينعي ال ةقيقحلا
 تاكاردإلا كلت ىوتسم ىلإ روبعلا ينعي ام ردقب «ةهادب اهنأ ىلع

 جاتحت ال تاّيهيدب لب «تاهادب نم رثكأ ابخأ ىلع .رهظت يتلا ةكراشتملا

 ّيوقلا ىنعملاب ةقيقح تاهادب اهنأ ىلع َدعُت نأ الو .باوجتسا ىلإ
 هيطعي يذلا ليوأتلا يف ريكفتلا ابر عطيتسن ؛ةروصلا حّصون يك
 (1170م 8و رون 2!)نوكأ نأ بجي ناك ثيح :يديورفلا راعشلل ناكال

 ءانماكحأل ًاساسأ لّكشي يذلا ماعلا يعولا نإ .5011 1ءط 5:65462)

 ٍه يف «عوضوملا«و («تاذلا» نيب ةلدابتملا ذاوحتسالا ةداعإ عاجرإ نكمي (20)

 ثّدحتي يذلا, نئاكلا تلح يف لصحي يذلا رباعلا ذاوحتسالا ىلإ يليوأتلا لمعلا

 نع ثحبيملا اضاوصخخو م روكذملا .«تاباطخو ثحايم# لغم رظنا ؛ رغدياه هنع

 .4ءىشلا»

 ل. آة3عدم, ىعءقاغأ, انه. 1غ. لذ 0. 00مخأم1 (102120: طامصقان1]0, :رظنا (21)
.(1974 
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 ىنعملا اذه ين مستي ««عاو ريغاو حيرص ريغ نايحألا بلاغ يف وهو

 قارشإلا تارابع يف هريظنتب اريثك حمسي اال 22 يفلخ» «فيعض عباطب

 بناج ىلإو .ةّيرظنلاو لامجلا ميهافم يف رمداغ اهاري يتلا ةرانتسالاو
 هينبتو هيلع زيكرتلا بجاولا نم هنأ ْنظأ يذلا ءٌيفلخلا عباطلا اذه

 موهفم نأ ىرت «ليوأتلا ىنعم لوح قحال ركفتل ًايزكرم ًاعوضوم
 .«كش ىندأ البو ءاضيأ ٍيوظني ةغل هفصوب ماعلا يعولا - سوغوللا

 ةعّضومم ةيوغل تاءارجإل قيقحت اهنأ ىلع ةقيقحلا ةربخ زاربإ ىلع
 اهنإ «ةّيملعلا تاقوطنملل ةماعلا ةّيصخفتلا ىنعم يف سيل - ةحارص

 لقألا ىنعملا اذهبو .مادختسالا ريباعتب تاغللا فلتخم ليلحت ىنعم يف
 ةيصحفتو ةّيليلحت تاءارجإ ةسرامم ىلإ ةقيقحلا ةريخ لاحت ءاضيأ ًادٌعقت

 رظن ةهجو نم ءّدعُي وهو .ةّماع تاءارجإ اهفصوب ًاّيرهوج ٌرّيمتت
 نيدمت مستري :أّمهم اباستكا «ليوأتلا رذحتي هنم يذلا ركفلا ديلقت

 ةفسلف ةهج نم «لوبق هنأ ىلع ءاّدج فرح ىنعمب انه رغدياه ركف
 هنم رثكأ ةقيقحلل «ّيجراخلا» عباطلل ءاهلصأ يف حرطلا ةّيدوجو

 ىلع ةّيئارجإلا ةظحللا بيلغتل ًايلات لوبق يأ ءّيميمحلا اهعباطل
 ىلع .,دعاوق قفو مظنملا «يندملا» لصاوتلا ةظحلل ؛ةمدخلا ةظحللا

 ةّيسنألل داضملا دعبلا حضوتي اذكهو .ةقيقحلل ةّيلخادلا ةيؤرلا ةظحل

 هفصوب «ىعولا بهذمل داضم هنأ ًاصوصخ رهظي يذلا .رغدياه دنع

 يفو هشتين دنع ةقباس اهل ةبير) ةثيدحلا اقيزيفاتيملا يف تاذلا هاجت ةبير
 .(يعولا ةهادبل يئاهنلا عباطلل هضفر

 ةدايس نم قحلل جارخإلا اذه نأب رارقإلا انعطتسا ام اذإ
 جاتحت ةددعتم ٍناعم يف) مهم باستكا وه ةّيلخادلا ةهادبلاو سدحلا

 اهمساقتي «ةليلق ريغ لكاشم ىلع ًاضيأ يوطني كلذف «(حيضوت ىلإ
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 ىّمسُي امم تقلطنا يتلا ةّيليلحتلا ةفسلفلا تالّصحم ضعب عم ليوأتلا
 ةلأسم ةزّيمتم ةقاذحب نياتشنغتيف عم حرطت اذكهو .يناثلا نياتشنغتيف
 ,22)طخخ ىلع ةغل ىمّلكتم ةّيرثكأ تناك ام اذإ

 ّدح ىلإ ةلئامم ريباعتب ءٌّيرمداغلا ليوأتلا يف «ةلأسملا هذه حّرطت
 لقنو «لاقتنالا ًايرهوج ينعي ةقيقحلا ىلإ باهذلا ناك ام اذإ :ديعب

 كلت ًاضيأ امبرو «تاّينقتلاو «ةّيئزج ىقبت يتلا ءمولعلا تاباطخ
 يعولا - سوغوللا ىلإ .عمتجم لخاد ةصاخ تاعومجمل ةدئاعلا

 الإ) ًاقالطإ كشلا ىلإ «هتايوتحمب ءريخألا اذه ىقري نلف «ماعلا
 تاعّسوت ىلإ .ةعاجلل ةيلعف - ةيخيرات تارئغت ىلإ دانتسالاب ابر

 ىلإ ةدوعلا درُت مل ام ءاّدج ناكشإ وحن ىلعو .ىرخأ ةّرم نكلو :اهل
 ساكعناك ««قئاقحلا» اهعبتت ىوق ةبعل درجم هفصوب خيراتلل ةروص
 يتلا ةّيدقنلا ةمسلا رظن ةهجو نم ءيفكي له ءاديدحت رثكأ .(اهل ةعبتو
 رابقعا ةانانيلعت نق ةعاع اني, وكفلا”ندعاو ةفعناقلا اير كيعلظيالا اذاطل
 فلتخحم يف - لقني يذلا كاذ ةطاسب لكب وه ةقيقحلا وحن ريسلا نأ

 يعو ىلإ «ةصاخلا» تاباطخلا - ةيفالخألاو ةّيفرعملا ةملكلا ناعم

 تاسوغول يف زفقلا» له ؟(5625115 ©60121211215) كرتشملا سحلا

 ًاينيوكت أيقن رمداغ هربتعي يذلاو «ينوطالفألا طارقس «(10801)

 عفر يف ًاساسأ نمكي زفق اقح وه «ٌليوأتلا هانعم يف لقعلاو ةفسلفلل
 .ةصاخلا مولعلا تاباطخ تاءاعدا هاجت ماعلا يعولا قوقح نأش

 يف ءوحنلا اذه ىلع ءزفقلا اذه لحني الأ ؟نايحألا بلاغ يف ةّيدئاقعلا

 0. 20. 1[. عاءط ةه0 5. 11. 2101[جطتقل, :ثحبم ةلأسملا هذه ىلإ ةبسنلاب رظنا (22)
 07111111171 / كش ع 2ع ءرتأ و10 0 ]ءعا طن وبر

 3/1. آرعاعط ةسل 5. 11. [1ه]اجمقتت, !7!#!عءعدد/ءا»: :باتكلل ةمدقم لكشي يذلا
 10 80مأ[مان ه 112 (آم012>5: 10010 عع ع اع ععدصرب 1981).
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 ّيبنلا لبق نم ةّيرثكألا ءارآ دقن ٌعَّرْشُي اذام مساب ؟ادوجوملا ظيرقت»

 ؟دّدجملا ملاعلا طقف وأ رئاثلا وأ

 الإ ماعلا يعولا - سوغولل هموهفم ةّيلاكشإ رمداغ ىري ال
 يأ ءآّماع ًايعو نأ ٌبَسحَِي وهف .يعو اذكمل ٌلعفلا ءاطعإلا بناج نم
 مولعلا عمتجم يف ىطعي لاز ال «قمعلا يف «ّيقالخأ ديلقت ةّيرارمتسا
 نيح يف .©0ةضيقنلا رهاظملا نم مغرلا ىلع ءانب صاخلا تاّينقتلاو

 ماعلا يعولا دوسي همساب يذلا قحلا نمل يأ :قحلا ةلأسم ربتعي ال هنأ
 .دارفألا ىلع هتاذ ضرفيو

 يرغدياهلا نيدمتلا نم رخآ ًابناج ءحجرألا ىلع ءانه سمالن
 ام اذإ ءهب غلابم نيدمت يف ددحتي دق يذلاو ءرمداغ هارجأ يذلا
 ءافتخا يأ «ةيادبلا يف هانظحال ام نإ .ةراعتسالا يف رارمتسالا اندرأ

 موهفمك «ةّيرمداغلا ةغايصلا يف ةّيرغدياحلا ةّيرهوجلا لئاسملا ضعب
 رمألا لصي امدنع نهذلا ىلإ دوعي ءيجولوطنألا قرفلا وأ اقيزيفاتيملا

 رمداغ هطوطخ مسر ٌنايب - َليوأت روظنم نم ركفلا ةّيدقن ةلأسم ىلإ

 دكؤملا نم ىقبي ءبابسألا تددعت امهمو .ةّيرظنلاو لامجلا ّيموهفمب
 ةمّكتملا اقيزيفاتيملاو نئاكلا نايسن ملاعل يرغدياهلا دقتلا نم ريثكلا نأ
 «لماكلاب باغ وأ ءعساو لكشب فخ دق «ةّينقتلل ةّينوكلا ةرطيسلا يف

 مولعلا دئاقع تاءاعدال دودح عضو وه رمداغ مهب ام :رمداغ دنع

 ىلإ ةجاحب اهنأب رعشت ال ةّيعاتجا ةّينالقع حلاصل كلذو «ةّينقتلا
 يف اهعم عضومتت سكعلا ىلع لب «ةّيبرغلا اقيزيفاتيملا نع ًاريثك داعتبالا
 يذلا ريبكلا لقثلا ىلإ ةفاضإ ءنمكي انهف .ةيرهوج ةيرارمتسا ةقالع

 030ه عت, ل ءاربع دع الأ عنتر مم. 7175-6 230
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 رمداغ هلالخ نم رظني يذلا دعابتلا ببس .ىهقفلا نيوكتلا هيف هكرت
 فورعملاو .(2*)هئارعتشو ىضاملا ةفسالفل رغدياملا تاليوأتلا ىلإ

 (0123ع0131ع) اة ويك «ًاديدحت صوصنلا هذه يف «رهظي رغدياه نأ

 ًاريثك قورت ال يتلا صوصنلا يهو ؛لِقأ ةبسنب ايئيدمو «ريبك لكشب
 صوصنلا هذه يف ءرغدياه نأ .ةقرافمللو .سامرباه لاثمأ ءاّرقل

 يذلا .(1851566016) دوجوملا نم يدقن فقوم ىلع ًانيمأ ىقبي ءًاديدحت

 .لالحمضالا ّدح ىلإ رمداغ دنع فخ هنأ ودبي

 .هتقسالفو ىضاملا ءارعش يف بيقنتلا نابإ ءهرغدياه نأ ىه لاحلا

 تدي: ىردي يح ف ةندكو هنزل قطانم نع فعلا لإ هيغاني
 قطانملا هذه يسمتوأ .هيلإ فررعتلل ةلباقو ةذاح هع رطب نئاكلا

 اقيزيفاتيملل تعضخأأ يتلا ةماعلا ةغللا دقنل َةّيوق ًاطاقن يلاتلاب
 15[(50165-) ةّيوملعلا دقن ىلع رداق هنأ ريتعيف ءرمداغ امأ .ةّينقتللو

 يعولا - ةغللا رظن ةهجو نم (16021615520) ةينقتلاو (0

 موقي ال ليوأتلاو «ئساسأ لكشب مظتنم هنأ هل ودبي يذلا «ماعلا

 .بيكرتلا ةداعإو ءائبلا ةداعإ ةفيظوب لب «ةّيدقن ةفيظوب ههاجت

 ةوق ةداعتسال ءرمداغ نم ابر ًاليدب ءكّرحتلا عيطتسن نيأ نم
 رغدياه لمأت نم «حجرألا ىلع كّرحتن : ؟ةزيمتملا ةيدقنلا رغدياه ركف

 دق ءاذكهو .«ةفيثكلا ةغللا قطانم» يف هلمأت نم وأ 00

 عضو نم طقف قلطني ال رغدياه نع رمداغ دعابت نأ رونلا ىلإ يتأي
 رارقلا ءةلاصألا) نيسوق نيب «ةّيدوجولل» ىرغدياحلا ركفلا 88

 ((856115"1) سيرباف عم رمداغ راوح تاحفص رظنا صوصخلا اذه ىف (24)

 آداع جر ءاقجأهدع ء /عرتأفب *1عمرتق” (طلكدزر 2 (1982), مم. 157-
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 «نفلا ةربخل فلتخم رّوصت نم ًاضيأ قلطني لب «(توملل يقابتسالا

 .ةقيقحلا ثودحل يزمرلا ناكملا رود امهيلك ىلإ ةبسنلاب يّدؤت يتلا
 ةقيقحلا تاحفص يف لامجلا رمداغ رّيمي اهساسأ ىلع يتلا طوطخلاف
 اقيزيفاتيم ةداعتسا اهلك اهيلع نميهت تاحفص يهو «ةّيماتخلا جهنملاو
 ةركف نم ًاّدج ةديعب ودبت «ةماع ةروصب لكشلا ةّيقارشإو ءوضلا
 :-«ضرألاو ملاعلا نيب رارمتساب ًاحتفنم ًاعزانت هفصوب ينفلا لمعلا
 ةداعتساف ./ينفلا لمعلا لصأ نع هثحبم يف رغدياه هروط يذلاو
 لمأتلا ةداعإو «يرغدياهملا بهذملا نم «ةحورطملا» رصانعلا هذه

 دق ّرمأ .ركفلا اذه يف ةحارص «ةّيدوجو» رثكألا بناوجلا ىهو ءاهيف

 نم دعبأو ؛ماعلا يعولل لوبق دّرجم نم دعبأ ليوأتلا ةدايق ىلع دعاسي
 .دوجوملا ظيرقت يف لازتخالا رطاخم

 .افنآ روكذملا «ةعطقتملا بوردلا يف دوجوملا (25)
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 عساتلا لصفلا

 ايجوئوبورثنألاو ليوأتلا

 ةفسلفلا هباتك نم ريخألا لصفلا يف ءيرور راشير قوسي
 ركف يف «هيأرب ءثدحي يذلا طلخلل ًامراص ًادقن ««ةعيبطلا ةآرمو

 ةفسلفلا رظن ةهجوو ايجولوبورثنألا رظن ةهجو نيب سامرباه
 ةحفص ًاديدحت وه يترور هيلإ عجري يذلا سامرباه صنو .ةيزواجتلا
 يتلاو «1973(220) ماهتهالاو ةفرعملا ل ةيناثلا ةعبطلا ىلع بيقعت نم

 اهب علطضت يتلا ةفيظولا نإ) :سامرباه بتكي .اضيأ انه اهركذ ردجي

 لكشب اهليلحت نكمي ال «ةّيلمعلا ةايحلا نم ةلماش تاقايس يف ةفرعملا

 نيب هلوقن ءاذهو .ةدّدجتم ةّيزواجت ةفسلف راطإ نمض اّلِإ مئالم

 .ةقلطملا ةقيقحلا بلطل ًايبيرجت ًادقن ةرورضلاب بجوتسي ال «نيسوق
 ركفت لالخ نم اهليلحتو ةّيفرعملا تامامتهالا ةلئامم عيطتسن ام ردقبف

 تامامتهالا هذه عيطتست «ةفاقثلا مولعو ةّيعيبطلا مولعلا قطنم يف
 لحن امدنع (ةّيبيرجت» ةلاحب فصتتو .«ةيزواجت ةلاحب ءاعدالا اهارش

 .لوقلا ليبس ىلع للحم امدنع يأ - يعيبطلا خيراتلل ةجيتن اهنأ ىلع

 11 ءطقتل 1021: 21 !هدومإرب ت20 ع ابات»س»م»“ هر“ ة]عميرع (ططسععأمست (1)
 طعامععامم اآناز190. 22عووؤر 1979).

 ل. 1ظجطءومصدمر ظلمك م0  :ًاضيأ رظنا ,380 ص .هسفن ردصملا (2)
 17:127ءدودع (1 عقمعم1016ع: ذانطتلعقتقط, 1973), م. 0
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 ءَصنلا اذه ىلع قرور قيلعت دكؤي .«ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألا ريباعتب

 ةّماع ةّيئازيإ ةقيرط داجيإ ىلإ يعسلا» نأ ءسامرباه رّكفي امل ًافالخ
 ةايحلا نم ةلماش تاقايس يف ةفرعملا اهب علطضت يتلا فئاظولا ليلحتل
 يتلا) ةّيفاقثلا ايجولوبورئنألا نأو ,ءىودج الب يعس وه امنإ «ةّيلمعلا
 ..606هيلإ جاتحن ام لك يه (يركفلا خيراتلا ءعساو ىنعمب ءلمشت

 ةيزواجتلا ةفص ءافضإ ىلإ هّجوملا ٌدقنلا اذه
 «ريبعتلا زاج اذإ ءايجولوبورثنألا ىلع (1356ءملعمأ2112جةعاممع)

 .ةريخألا (لبأو سامرباه فقاوم نع ربعي هنأ ًاضيأ يل نّيبتي وهو

 ءايجولوبورثنألاو ليوأتلا يف ركفتلل قالطنا ةطقنك ديفم هنأ يل ودبي

 رغدياه ركف حئاتن عم يرهوج ماحتلا راطإ يف هب عرش يرور نأل
 عون ىلع دقنلا اذه دهشي .ليوأتلا رظن ةهجو نم ًاقالطنا يأ :رمداغو

 ايجولوبورئنألا عم أّدج ةقيثو ةقالع يف لخديل ليوأتلا دنع ةوعد نم
 لبأو سامرباه نأ حيحص .اهيف لحنيل لوقن نأ عيطتسن لب «ةّيفاقثلا

 «لصألا يرغدياه ا ليوأتلاب ةّيثرإ ةقالعب ءفورعم وه اى ءناّرقي ًاضيأ
 يف هسيسأت اديعم «ةّيلخادلا هدودح نم هريرحت ىلإ لبأ حمطي يذلاو

 عونلا نم لبق وه ثيح نم دودحم اللا لصاوتلا ةّيرظن ٌصخي علطت
 «ةيرغدياهلا هلوصأل ًانيمأ ءاقبلا دارأ اذإ ءضفري ليوأتلا نكل ؛يتْنَكلا
 ةيتنكلاف ؛(1:25هع25لعصضأق1ع) يز واجت روظنم 5 ًادّدحي جا ردنالا

 يقيزيفاتيملا ركفلا كاذ نم ناتلحرم اديدحت امه ةثدحملا ةّيتنّكلاو

 ٌيدوجولا نئاكلا ةّيئاهن رّوصت نم ًاقلطنم ءهزواجت رغدياه ىون يذلا

 . 81 ص (هسفن ردصملا 03(

 ءافنآ روكذملا 41 41 12 961 50886110 : ىباتك رظنا «ةطقنلا هذه ىلإ ةبسنلاب (4)
 .عبارلا لصفلا
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 ثيح نم (0670:86هطع1[) (!ةّييمرلا موهفم لوح لصفمتي يذلا

 يذلا عورشملل ءايرذج ةلمتحم ةروصبو «ءىرخألا ولت ةّرم ليهأت يه

 ديس ال :ةةيرلا# لا ايلا مرب يدرج لا ناك ءايشألا هذ لأ
 .نمزلاو نئاكلا يف ودبي نأ نكمملا نم ناك (ى) ًاّيديرجت ةرظنملا كلت
 لب «(ةنكمم ةّيرغدياه «ةّيفسلف ايجولوبورثنأ» سيسأتب ةمزاللا عم

 يف رغدياط تحضوت يتلا ةّيردقلا - ةّيخيراتلا تاليوأتلاب ةءولمملا
 (( 1626622 عا نر عو رشملا ةييمر لئامت يتلا و تانيثالثلا لامعأ

 حتفنت ال يتلا كلت ًاديدحت يه ءاّيخيرات ةدّدحم ةغل يف هعضومت عم ع6140)
 هل حّملت يذلا ددحملاو عساولا ىنعملاب ّيجولوبورثنأ رابتعال ىوس

 ايجولوبرورثنأ يف يأ ريسلا نع فقوتلا اندرأ اذإ .يرور ةحفص
 اننأل ح نايتالا ةرهات .ىطعمل ةلفاش قب فصو: قادس ةئقيزتفاتيف
 الف «ةيردقلا ةّيخيراتلا يدوجولا نئاكلا ةّييمر دجلا لمحم ىلع ذخأن

 يتلا كلت ةّيفاقثلا ايجولوبورثنآلا هاجتا يف باطخلا رّوطن نأ الإ انل دب

 رباع دست احلا هنءارت كعب يد | ساكر اهي روبن ييعيح
 يف ةّيلبقلا ةفيظو يدؤت يتلا عيراشملا :وأ) ةّيفرعملا تامامتهالا دعت -

 ةروصبو «ٌيعيبطلا خيراتلل جئاتن اهنأ ىلع (ملاعلاب ناسنإلل ةقالع لك

 نأ ًاّدج لمتحملا نم هنإ ذإ :(10ا04 601151) راصتخاب خيراتلل ءلمشأ
 لف لق «خيرات«و ٌيعيبط خيرات نيب .يزواجتلا روظنملا جراخ زييمتلا

 ةالاغملا لخادو .(ردقلا لخاد ثادحأ اهنأ ىلع :يلاتلاب لوقنل ؛هانعم

 بير الب يترور لزعي «ةّيفاقث ايجولوبورثنأ نوكي نأب ليوأتلا ةوعد يف
 مبر «خيراتلا رم ىلع ايجولوبورثنألا اهتبستكا يتلا يناعملا نم ادحاو

 ةيرغدياهلا ميهافملا ىلإ ةبسنلاب لاحلا يه امك .موهفملا اذه ىلإ ةيسنلاب (5)

 اواغنممم, نهم :يباتك رظنا .,تاحفصلا هذه يف اهيلإ حّملأ يتلا
 111001121016 ه 179 ءوعوع» (طقتتت آ.623[82, 1982). 1 ١
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 حجرألا ىلع هنكل ,.(ىرنس (ى) ةّيلاكشإ رثكألاو را ىدلا ند

 اهنأ ىلع «عقاولا يف ءانه ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألا رو ٌدوصَت :ازيَت رثكألا

 ىلع ٌيجولوبورثنألا ملاعلا رهظيو .«ىرخألا» تافاقثلا نع باطخ

 ([ عمم هنزل !* )يرايديوغ ومير نم ًاريبعت ديعتستلا + يذلا كاذ هنأ

 ىرخألا َقرَّطلا نأ لمتحملا نم .«نكمم دح دعبأ ىلإ بهذي» - ل1651)

 هنأ ىلع ءانتفاقث خيرات يف ّيجولوبورثنألا باطخلا اهيف مّدقتي يتلا

 هنأ ىلعو «تافاقثلاو تاراضحلا نيب ةكرتشم ًاّدج ةماع ىنبل صيخشت
 كاذ نم ةرّدحتم قرط ىوس تسيل :(4763160) ميدقلا نع باطخ
 ف ًايفاقث ز زرب يذلا «ءاقللا ةربخب كسي يذلا .يماسألاو لوألا ىنعملا

 , (ًطبضتف» ةّيريغلا هذه اّمأ .ىرخأ تاراضحب «ثيدحلا رصعلا

 «ةكرتشم ةيناسنإل - ا

 ينال تارهاظلا مم عيمج هدودح نمض لخدت «يخيرات قوف رهوجل

 ةفيرظلا ءاهعم لاصتا يف وأ ءاهنم ليدبك مدقتتو ؛ةفلتخم تدب اهم

 ةّيرثأ وأ ةيئادب اهنأ ىلع ىرخألا ةفاقثلا ميظنتب ةصتخملا كلت ءىرخألا

 ءارو ام ىلإ ام ةقيرطب ةدوعلاب الإ كرتشملا ٌيناسنولا رهوجلا كل َردُي ال

 كيسا ىرخألا تافاقثلا نإ :وأ ؛هنع انتدعبأ يتلا ةيحيراتلا تانياتلا

 يه ىتلاو «ةديحولا ةّيقيقحلا ةّيناسنإلا ةراضحلا يف مدقأ لحارم ىوس

 ةّرملل ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألا بستكت اهيف يتلا بوعشلا ةراضح
 نيب ةّيخيراتلا ةقالعلا تناك امههمو .(ٌىملع باطخ ةرادج ىلوألا

 نإف «ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألا ماسترا يف ثالغلا ةّيسيئرلا قرطلا هذه
 لوألا ىنعملا ءيترور هدمتعي يذلا جذومنلا قفو هّلقأ ءديعتسي ليوأتلا

 1[ ترم 01010151, طك 50016165 عطا[ ن1 01070“ 141 :رظنا (6)

 0. 12ء13ءقتت م3816 ةم0 1. 112ععامتأ, 221105 هرج/ ع: عك :باتك ىف

 171177024110715 0101 ام "0٠ 2112و (ةعا عا: ! ةهئتتكلم 1980
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 ايجولوبورثنألا رّوصي يذلا كاذ ءمساحلاو ّيزكرملا ىنعملا هرابتعا ىلع

 عونلا نم ججحب هتاذ ًارّربم ؛ىرخألا ةفاقثلا نع باطخ اهنأ ىلع

 امنإ «ءليلق دعب هيلإ دوعأس ليوأتلل نّيعم ديدحتب ةطبترم ّيرظنلا
 - ْنتإلا قبسملا مكحلل ًاّمعم تاب يذلا نضفرلاب ءًاّينمض نإو ءاضيأ
 ةلحرمك ٌيئادبلا ميهافم طسبأ يف لمعي ال يذلا ءزكرملا بوروألا وأ

 نإو ءأضيأ لمعي ال اهبر لب ءبسحف ةدحاولا ةراضحلا نم ةرخأتم

 ايجولوبورثنألا يفو ةّيفصولا تاّيجولوبورثنألا يف .حيرص ريغ لكشب
 فصصو موهفم عيطتسي الأ ةهج نم لمتحملا نم :اهسفن ةيوينبلا

 ةفاقثلل رباع ««ّيدايح» موهفم هنأ ىلع عقاولا يف مدقتلا هنيع ةفاقثلا

 ديلقتلا ايجولومتسيبأب وه اى طبترم) .خلإ ... (11825ا1161121ع)

 .ةّيموهفملا تاهيسرتلا عضت نأ ةيناث ةهج نم لمتحملا نمو ؛(ّيرغلا

 روطتي نأ تافاقثلل ّيدايحلا فصولا اذه حمطي اهساسأ ىلع يتلا

 انتفاقث ىف ةّيساسأ تاقالعو ىنب «(ًالثم «ةبارقلا ىنب نم !ءدب)
 .فصولل ةّيساسأ رصانع اهفصوب لوألا فاصملا يف اهعضت ءانتربخو

 رايخلا اذه يرجُم هنإ ءىرحألاب وأ ؛ايجولوبورثنألا مهف يف ةدحم

 يذلا رّوصتلا يف .حيضوت ىلإ جاتحي ليوأتلل موهفم ىلإ ادانتسا

 ءاقنآ روكذملا باتكلا .ةعيبطلا ةأآرمو ةفسلفلا 2 يترور هي ق

 ةسّسؤم ةفرعملل ةّيرظن يه ثيح نم) ايجولومتسيبالاو ةفسلفلا

 هتردق يفو «ةنامأب ةعيبطلا سكع ىلع لقعلا ةردق يف ةسّسؤمو -

 ىلع ليوأتلا دّدحُي «(خلإ ...ٌىعيبط ءتباث طّطخم قفو لمعلا ىلع
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 يف تاحّجرتلا ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو .ايجولومتسيبألا ضيقن
 ىلع يذلا ضقانتلا نأ ريغ ءايجولومتسيبألا ةدرفمل يترور مادختسا

 نأ ةّيضرف ىلع ايجولومتسيبألا سّسأتت :حضاو ٌليوأتلا دّدحي هساسأ
 سيسأت نأو ءاهنيب ام يف مجرتُتو ضعبب اهضعب ساقت تاباطخلا عينج
 ؛عئاقولا ساكعنا ةغل ءساسأ ةغل ىلإ ةمجرتلا يف ًاديدحت نمكي اهتقيقح
 يعسلا دي لب «ىطعتت ال هذهك ةدٌحوم ةغل نأب ٌرَقُي ليوأتلا نأ نيح يف

 هبشي ليوأتلاف .هتغل ىلإ اهمجرتي نأ لدب رخآلا ةغل باعيتسا ىلإ

 .0ةيقطنم ةّينبم ةنهرب ةعباتم هبشي امم رثكأ صخش ىلإ فرعتلا ًآليلق

 يف هلقأ - امنإ ءاضعب امههضعب نايصقُي ال ليوأتلاو ايجولومتسيبألاف

 لوقح ىلع ناقّبطي - نيريبعتلل يترور اهحنمي يتلا يناعملا نم دحاو
 516222) «يعيبطلا ملعلا» باطخ يه ايجولومتسيبالا :ةفلتخم

 يترور لوقي .©00:ٌيروثلا ملعلا» باطخ وه ليوأتلا نيب ,816
 ديرن اننكل لصحي اذام أمات مهفن ثيح كانه نيّيجولومتسيبإ نوكن»

 نوكنو .هسيسأتو هميلعتو هميعدتو هذم ةيغب (©600141621) هتننوق

 فصتن اننكل لصحي اذام مهفن ال ثيح كانه نيّيليوأت ةرورضلاب

 تاباطخ لوح باطخ» وه ليوأتلاف .2©0...كلذب ّرقُث ىك قدصلاب
 ةّيليوأتلا ةلاحلا نأ ءانه نم ءًاحضاو ودبي .(190«ساقت ال نآلا ل

 ,(0ا0186) نيوك ريباعتبو «ءيترور ىلإ ةبسنلاب ءابر ىه ةيجذومنلا

 ل درو رمال ناك نورا ةترانكا ةهيرتلا» ةلاخ كما ىكميلاب

 [خ نرحل, 27: [مدورزرب ه0 اع !اععم» هك ةلولتن» ع, مم. 318-19 )0(

 ”[طمصسصقك 5. !تتطص, اه د1 هناا 0ءأ]ء ءاطوا عامنا دءاعرتاة رج عطعر اك20. (8)
 .١1 لأ ذ. (ندمنعم (1هءامم: ظاضقانلا, 1967).

 مر, 1ط10., م. )9(

 .3 ص «ةسقن ردصملا (10)
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 يذلا رخآلا باطخ عم (45510113:6) «لثامتلاب» لب «ةمجرتلاب قّلعتي
 يونأ ال لئاسم انحتف ام اذإ ءيذلاو) يمدح لمع تامسب رثكأ عتمتي

 .(هتيسنمورب غلابم ليوأتلل موهفمب يترور طبري ءانه اهدنع فقوتلا

 قالطنا طرش لكشت يتلا ةّيرذجلا ةّيريغلا ىلع حاحللا اذهب
 ةّيرظنب ةصاخلا تامسلا ىدحإ ديكأتلاب يترور ددحي ءَليوأتلا باطخلا
 دّدحتت ليوأتلا ةّيرظن نأ ديكأتلا عيطتسن ءًاضيأ اتخيراتو .ليوأتلا

 امدنع ًامامت «ةّيبوروألا ةفاقثلا يف ّصتخم (01561م1128) ملع اهنأ ىلع
 ةدحو عّدصت عم .(65262[1/15517615) مهفلا ءوس ةلأسم تذخت ا

 اضيأ ةفاقثلاو عمتجملا ىوتسم ىلع ةمساح ًاداعبأ «ةّيكيلوثاكلا ابوروأ

 مث .(!!!(يكيسالكلا ديلقتلا عم ةقالعلا باصأ ؛طبارتمو ءزاوم راسم)

 ايجولوطنألا يف «ةّيئدبلا مهفلا ءوس ةلاح اهّلتحت يتلا ةّيزكرملا تلّوحت
 ةيلامتحالا تامسب هزّيمي نئاكلل ّيقيقح موهفم ىلإ ؛ةرصاعملا ةّيليوأتلا
 وه ثيح نم الإ - رغدياه ىلإ ةبسنلاب - نئاكلا ىطعي ال .ةّيريغلاو
 نوكت نأ لمتحملا نمو ؛(101501680) (12) طاسبنا :.(2116181() ةيئانث

 اماذ ةقيرطلا نوكت ابر لب - ةّيئانثلا اهيف ثدحت ىتلا قرطلا ىدحإ

 صنلا ميدقت «ةّيليوأتلا ةلاحلا ًاديدحت يه - ةيئانثلا اهيف ثدحت يتلا
 ةءارق ىلع اذهب ٌرصن) ةّيريغ هنأ ىلع «ةّماع ةروصب رخآلل وأ «هتاذل

 (8مد- (2*سانيفل ليوناويإ عم نيابتلا طاقن ضعب عزنت دق رغدياه

 يف .مهف يأ قالطنال يعيبط طرشك مهفلا ءوس ةّيزكرم رّسفي ام اذه (11)
 آمل عط كذءطاعأ قص هعطعت 8م هما :رظنا .رخامريالش دنع لي وأتلا

 تا 2 كنمق ل1 2. اكسس عتاع (1١ع10ءاطعنعت الانا متع 1959).

 ادمكخم 11ع10ءعععك 3هعع) © :رظنا 556ءأكولا حلطصملا ىلإ ةبسنلاب (12)
 كد ءمرودت (اباناهم0م: ا/ان15513, 1976), م. 2

 4//مز,ءدان: ًاضيأ رظنا ؛11هاناغ ء مرتسنام (1971) :سانيفل دنع رظنا (13)
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 يف طوقسلاب فزاجن أ طرش .لوقلا عيطتست . (1]11312116 آب 639/1235)

 نم هنإ «(6[0261122352) يقيزيفاتيملا هموهفم ىلإ نئاكلا ديعي موهفم

 لخادت وه ثيح نم الإ ّيجولوطنألا قرفلا يف ريكفتلا زئاجلا ريغ
 رابتخا كانه سيل .راوح «هتاذ ءىشلا وهو ءوأ :.(1016:56:6822)

 سيل ؛كلذ نع ًالضف وهو) ءابب ىطعُي ىرخأ ةقيرط «نئاكلل رخآ
 يئدبلا مهفلا ءوس اهثدحي يتلا ةمدصلا الإ (هتاذل ءاطعلا اذه ىوس

 ىلع لمتحم قيرط حتفل ءًاضيأ ًاديفم نوكيس) .ةّيريغلا هاجت ٌربَتُم يذلا
 ةّيريغ يه ثيح نم ةّيريغلا ةربخ نأ ريكذتلا «ةّيفاضإ ةيرظن تاروطت
 ةجيتن انتفاقث يف ددحتت «ّيعوضوم راطإ ةبارغ دّرجم تسيلو «رواحملا
 ايجولومتسيبألاو ءهدّدحت يذلا يبيرجتلا ملعلاو اقيزيفاتيملا جوضن

 عوضوم ةعيبطلا ٌةّيريغ َةّيريغ (مويلا دعب) اهوعدن ال :اهب ةطبترمل
 امل ةمزالملا ايجولومتسيبألاو ّيبيرجتلا ٌملعلا انَلَعج دقف «ملعلا

 عوضوملا ةّيعوضوم ىوس تسيل ةّيرهاظلا ةّيريغلا هذه نأ ىلإ نيهّبنتم
 .ةيفاضإ رظن ةهجو نم «نّئيبي دق ام ؛(0عععأاان[ف 088*0611ع[[0)

 .(ملعلاو اقيزيفاتيملا ةروريصب انا اضرأ طئقرف ليوأتلا نأ فيك

 يتلا ءايجولوبورثنألا يف لالحنالا ىلإ هذه ليوأتلا ةوعد نإ

 ًالٌّوأ .ةديدع لئاسم لاح يأ يف حرطت «يرور ريظنت لآم ودبت
 اهم هدّدحي ىتلا ريباعتلاب اقح ليوأتلا ديدحت ناكمالاب هنأ ًاّيبيدب سيل
 يذلا كاذ ؛تافاقثلا ةّيريغ ملع ًاّقح تسيل ايجولوبورثنألاو ءيترور

 اذه يف رّكفن الأ بجي ,كلذ عم .ةهيجو تاغوسمب يترور هروصت
 سيل ليوأتلا نأ ةنهرب عيطتسن اننأكو :ةّيرظنلا تاديدحتلا ريباعتب

 اتبع هدوعرع ه هأ 4: ا[ كلعاأأ ' هءددودعوم (1978), اغه0. 1. 01 5. 2ءعاعمواسم ع 11.1

 م1عا1م (8/411320: ]3ع 80هآك 1983)
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 (...) لب اذه عقاولا يف تسيل ايجولوبورثنألا نأو «(...) انإ اذه
 رهوج «ةّيرَدَق - ةّيخيرات تاديدحت ةرضحب انه اننأ رثكأ لمتحملا نمف ْ
 ال رهوجلا اذه نأب فارتعالاف ؛«نيملعلا» الكل ءٌيخيرات ٍلكشت .د
 ينعي دق .«باطنخلا .اهنم قلطنا يتلا. تاديدحتلا عم أل امتحا 5

 ةمس مامأ انعضي هنأ ينعي دق اهنإ ءّيرظن أطخ حيحصت نم رثكأ ًاذإ

 .ردقلا تامس نم

 طاقنلا ىدحإ ةداعتساب «ليوأتلا حانج ٌصخ اميف ءاهتبراقم عيطتسن

 يف رغدياه هرشن يذلا ينابايلا عم راوحلا يف ًاحوضو رثكأ ودبت يتلا
 هنأل ءانعوضومب ًاقيثو ًالاصتا لصتي راوحلا اذهف .ةغللا برد ىلع
 مهف ىلإ يعسلا يف حوضوب لغشنا يذلا ّيرغدياهلا صنلا ابر لكشي
 .ةيجولوبورثنأ ةرماغم نم عون يف ؛(15305-ءان105216) ةفاقثلل رباع

 راوحلا اذه يف ءاهعَضوَمو ,رغدياه اهب ماق يتلا براجتلا ىدحإ نإ
 ًاراوح نأ يه ءاهريغو «(111) ىكيإ ةظفلو .ةغللا ّصخ اهيف ينابايلا عم
 ةبَروأ لبق نم اهتاذ هتيناكمإ يف دّدهم ىرخألا تافاقثلا عم اذهك

 اهتجيتنب ىتلاو «ناسنإلاو ضرألل ةلماك (1810150612282108)

 يف يرهوج وه ام لك» تاكسإو ريمدتب ددبب يذلا «ىمعلا ومني»

 دج ايجولوبورثنألا ملاعف .رهوجلل للصأ بهو لك .(14)(هعبانم

 ايجولوبورثنألا ابر ٌّصخت ةلاح يعي هنأ نايحألا بلاغ يف هسفن
 اهتطقن ىلإ ام َهقي ةقيرطب مويلا تلصو اهْنكل ءاهتأشن ذنم اهلك ةّيبرغلا
 ملاعلا ة ةنيرغ١ نأ «يىرايديوغ ومير بتكي |ى «ينعي ام :ىوصفقلا

 2/1. 11ء10ءعععق, !» تهجر دتدو معكو أ[ اةدعنمععأم, 220. (14)
 ل1 ةل. (نة23عءام1م ء ل1. (نةعوععأاو1و 2ععمأاا (1411ة20: 84101513, 1973), 2. 4
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 نأ ىلإ ريشي ال «ليلق دعب ىرنس امك .كلذ ناك نإو ,0)215تمُك لق

 لك لبق ةنبرغلا تلصح دقل .ًانح لخمس دقن عرخألا :تافاقثلا

 ىوتسم ىلع ًاصوصخو «ةّيسايسلا ةرطيسلا دّدمت ىوتسم ىلع ءيش
 قفارت دق ٌقاقثلا - ّيسايسلا بناجلا اذه نكل ؛ةيفاقثلا جذامنلا راشتنا

 ةّيئادب ةامسملا تاعمتجملا نأ وهو .يجهنمو يملع عباط هل بناج عم

 ٌتالوقم اهَّلك اهيلع نميُِت ةفرعم عيضاوم هنا لع اهنراشن ترحدت
 اهعباط ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألا نع عزني ال كلذ نأ حضونو .«ةّيبرغ»
 ةيبرغلا تالوقملا هذه مادختسا هدحو .ءسكعلا ىلع لب ؛ّيملعلا

 ّيقيزيفاتيملا عورشملا نم ابناج يأ ءأملع ايجولوبورتنألا نم لعجي
 أم اديدحت اذهو .سايقلل ةلباق ةيعوضوم يف ملاعلا لازتخاب لثمتملا

 نع تاطخ انآ لع ايسول ريوردنألا نوست ةتناكف] لوح اكوكش نك

 ةّيملعلا ةّيعرشلا نع ًائيش عزني ال يذلا رمألا ؛ىرخألا تافاقثلا

 ةّيموهفم لخاد طاحم وه ثيح نم ءآلثم زرّيمتي يذلا «يناديملا لمعلل

 ؛(8501162) ةبيرغلا ةّيلوضفلا نع زيمتي «ةمراص ةيقيزيفاتيم ةّيملع

 قفأب ملاحلا - لوسكلا قوذلا نع «يدرفلا سدحلل مالستسالا نع

 :نلقَعملا ىنعملا اذه يف اضيأ نولمعي نوّيحايسلا نودشرملا) .ةّيرحس

 .(نانويلا ٌترز ةنسلا هذه :ةداع لاقُي ءتقولا ةعاضإب انل نوحمسي ال

 ةربخ يف (ى ةفسالفلا ركفت ةربخ يف زربت ىتلا «ةلاحلا هذه يف

 حرسم ىلع مّدق يذلا «زيبمتلا ًاعفن يدجي له ءنيّيجولوبورثنألا ثحب

 01010111, طك 501 6165 ما" [1ط عك 1] 01070 'طتيأ, م. 60 :رظنا(15)

 ملاعلا يف ««ةيفارغونتالا» وأ هرخآلا تاراضحلا (ةّيشماه» ىلإ ةبسنلاب امأ
 آل. 2ءااذ221, 84151هر»ء»مو5 زم  :رظنا ةيوهلا ةرورضب اهلاصتا يف .رصاعملا
 607205١ 7101045 50512 147111004 رن هءالأآةلطهعام71 ع2 ]0ك كأامد 0ع (ن]1هطهكر

 11: فل 61م 1201631
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 ؟«يقارغونتأ» ليوأتو «يكيسالك» ليوأت نيب ."29ٌَيجولوبورثنأ
 ديلقت لخاد أئاد امنإ بعصو ميدق ّصن ليوأت ةلاح هنأب لوألا رّيمتي

 نأش ال يناثلا نأ نيح ين .(ًاضيأ ءايفرح انه ّىيكيسالك ةظفل ذخؤت) ام
 بلاغ يف نوكت) ةلماش تاقايسب ىرحألاب لب ءصوصنلا مهفب هل
 هنأ ىلع ًائيش رّوصتو «(اهلخاد يف ةبوتكم صوصن نود نم نايحألا

 ىلعو .افنآ اهيلإ انرشأ يتلاو ,نيوك اهنع ثّدحت يتلا (ةّي رذحلا ةمحرتلا»

 يفن «تاّيجهنمو ةددحم تابوعص ببسب «عيطتسن ال اننأ نم مغرلا

 نأ يف كشن ؛ٌليوأتلا لمعلا نم نيعونلا نيذه نيب ّيساسألا زييمتلا

 طحين ارتؤلاب ردخلا ىلعتي ال +ةنيدج مح دخلا ذه ىلإ يوحي فرفلا
 نأ - انيأرب بجيو - نكمي ثودح كاردإب نإ ءّيموهفمو ّيحلطصم
 ةةنيرقلا ىف هانلق اهنراج اذإ ناكل روق هيأت ندكلا تاراسب ارك
 كّرحتتو ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألا ةيادب ذنم حجرألا ىلع تكّرحت يتلا
 ّيجولوبورثنأ لمع لك يف ًائاد كانه نأب رارقإلا بجي ءأضيأ مويلا

 اعضاو ءاضيأ ةّيبلس) ةقالع يف ايجولوبورثنألا ملاع عضي ًاقايس يئاديم
 يدنا ناب ب نارتسلا :هتبقارم عمزملا ناديملا عم (ليقارع امبر

 يف ًاضيأ ْمَجْرَتُت يتلا (خلإ ...ةّيرامعتسا دعب ام ةّيراعتسا) ةّيسايسلا
 .ثحبلا عوضوم ةفاقثلاو ايجولوبورثنألا ملاع يعو تايوتحم ةلسلس
 نيح يف «ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألا هب تلمع املاطل يذلا طرشلا وه اذه

 وأ «ةّيلاثم ةلاح ودبت .«ًاًيلك رخآلا» ءرخآلا ءاقل ضرفت يتلا ةلاحلا نأ

 ."!7!ةيجولويديإ

 ةعماج يف اهاقلأ .رشنت مل «ةرضاحم يف يرايديوغ حارتقا ىلإ انه ليحأ 0

 نانانلن أر عد 5016165 ح11! عك هانز قل 'طةلقر مم. 62-63 (17)
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 يتلا - ةّيرذجلا ةّيفاقثلا ةّيريغلاب ءاقللا طرش نأب رارقإلا نإ

 ايجولوبورثنألا رّوصت ًاضيأو يفارغونتإلا ليوأتلا روصت ىوتحم لثمت
 طورشلا نم يلاثم نحش عقاولا يق وه - يرور اهفصي امك

 ال ؛باطخلل ةّيفاضإ ةوطخ مامأ قيرطلا حتفي كلذف «ةّيجولويديإلا
 هثدحأ دقو هل ىثري ثدح يه ثيح نم ةنبرغلاب ملع ذاختاب يفتكت

 رصع ةينقتلا - ملعلا عم ةفلاحتملا ةيلايربمإلا ةيلامسأرلا راصتنا

 نأشب ةتباث ًاكوكش يذغت ايجولوبورثنألا نأ (ىف سلا اقيزيفاتيملا

 رتخي اذكه ايرذج ىرخأ تافاقثب ءاقللا ةّيلاث ٌيجولويديإلا عباطلا

 ء(ش4لان5ك 8611211121) شالت وه ةيرذج ةيريغب ملحلا نأ اها وه ليوأتلا

 لعف .ٌّيردقلا - ّيخيراتلا ىوتسملا ىلع مأ ٌّيرظنلا ىوتسملا ىلع ناكأ
 رارمتساب دوعت يتلا «ةكبحلا ىلإ عوجرلا نم ّدب ال ءّيرظنلا ىوتسملا
 ةكبحلا هذهف ؛(1035 56156) ةلئاملاو راوحلا موهفم نيب ءرغدياه دنع

 اهيلع قيلعتلا رغدياه أدب يتلا نيلردلوه تايبأ يف ًاّيزمر ًاحاضيإ دجت
 (15010ءرءاأ1م 1120 085 71ء- رعشلا رهوجو نيلردلوه يف 6 ماع

 /ةديدع تاواسس ىمس /ًاريثك ءرملا مّلعت» :ةعر 0عع آ01ءطخطنت8)

 دقف .(3)«(رخآلا عمسي نأ انم دحاو لك عيطتسيو / ةثداحم انك نأ ذنم

 نأ أٍنكمي ال راوحلا نإ ذإ :(518) دحاولا عوضوم ىلع هقيلعت زكر
 لحن نأ نكمي ال ةلئاملاو ةّيريغلا نيب ةقالعلا ةلأسمو .ًادحاو اّلِإ نوكي

 ةمتاخك يناثلاو ءراوحلل ةيادبك لوألا «نيبطقلا لزعب ةّيطيسبت ةروصب
 .ةيليوأتلا ةرئادلا ىلع ليوأتلا ةّيرظنل ددجتملا رارصإلا نّيبي ايك :هل

 يرغدياهلا رارصإلا اذه ىشامتي فيك -أ :نيلاؤس انه حرطن

 “تاز عا طقهأ ءءاقطععم لعو 8ك عمقعاط. / آ7عع طنسصسسلائءطغم ال1 ع1ع ععصقمماب (15)
 / 5عزأ عاد (0عوةمرةعط ال18 زامل / انص0 210عص امرنا تلات 0130م”
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 ةّيلاتحا هفصوب نئاكلل َليوأتلا موهفملا عم (435 56156) ةلثاملا ىلع

 ةلثاملل َليوأتلا فاشتكالا نيب ةنماكلا ةقالعلا يه ام -ب ؛؟ةّيريغو

 ّيعئاقولا ديحوتلاو راوح لك ساسأ يف نماكلا (816065126223)

 ؟هسفن ناسنإلا رهوجو ضرألا ةبّرْوأ يف متي يذلا ملاعلل

 نيلاؤسلا نيذه ىلع ةباجإلا نكمملا ريغ نم هنأ يف كش ال
 ملعك ليوأتلا نأ لاحلا نمكي امههحرط ساسأ يفف .لصفنم لكشب

 ةبقح - يوروألا ديلقتلا ةدحو راسكتا ةبقح يف عضومتي امنإ ّينقت
 وأ) ىرخأ تافاقثب ءاقللا ةيادب عم ًابيرقت نمازتت يتلا ءحالصإلا

 ةربخ هنأ ىلع اهيف شاعي ءاقللا اذه دعي مل يتلا ةبقحلا ءلقألا ىلع

 ثيح نم «ليوأتلا امأ - (بسحف ٌيربربلا بعر وأ ّيروطسألا
 رصع يف لب «ةيرذجلا ةيريغلا ةبقح يف روطتي ملف «ةيفسلف ةّيرظن وه
 نيبطقلا نإ .ملاعلل ءّىنقتلا - ّىملعلا «ٌّيقيزيفاتيلا ديحوتلا راشتنا

 امه امهنيب ليوأتلا كّرحتي - (هلوح نم نيتللا نيترورضلا وأ - نيذللا

 نيتلحرمك اهيف ريكفتلا نكمملا ريغ نمو .ءامتنالاو ةيرذجلا ةيريغلا

 ةيرئاد ةقالع يف نالخدي اههأل «ةّيئاهنو ةّيئدب ءراسملل نيتلصفنم

 ايجولوطنألا يف ءبكرتت فيك نع - (أ) لوألا لاؤسلا

 راوحلا ساسأ يف ةنماكلا 1 عم هتّيريغو نئاكلا ةّيلاتحا ةيليوأتلا

 - ٌيرغدياهلا لثامْلا حنمب , كلذو ءةبوعص نود نم ًايرظن لي دق -

 ةّيلئاعلا تاهماشتلا ةلسلسب ةصاخلا ةلاحلا - طقف ًاًيزازفتسا سيلو

 اهيلع عقوي دق يتلا لولحلا نم عون وهو) ينياتشنغتيفلا طمنلا ىلع
 لمكأ لكشب ةلأسملا ةشقانم ءنكل .(يترور لائثمأ َليوأت ركفم ةلوهسب

 .ًاعم نالعافتي نيلاؤسلا لعج بلطتت
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 «ساسأ ىلإ رقتفت ال اهنأ نظأ يتلا «ةّيضرفلا نم ًاذإ قلطنن
 ايجولوطنألا) ددحم ّيفسلف فقوم وه ثيخ نم ليوأتلا نأ يهو

 راوحلا سمي مل ّتاقث - ّيخيرات عقوم يف روطتي ء(انئش اذإ ةيليوأتلا

 امنإ ءنيرواحتملا نيب ةلصافلا ةفاسملا عاستا ببسب يلمع ءأبعص هيف
 .دجم ريغو ىنعم الب هلعجت (07020108321086) ةقباطم هداهتعا ببسب

 نيب ءاديدحت ةّيليوأتلا ايجولوطنألا نوكت نأ ةفداصم دعت الأ بجي
 راسمل ّيفسلفلا ىنعملا نع هابتناب ثحبت ةفسلف «ةرصاعملا تافسلفلا
 يذلا .(«ًالثم .بسحف ّئمايسلا - ّيخيراتلا ىنعملا سيلو) ةقباطملا
 رسب الوب ء(رغدراه نإ ةيسفلار هلئا ميحص اذه: اتراقح كم
 ومنت» ثيح «ةّيناسنإلا عزن ةلاح لباَقُت يتلا ةدارإلاب هابتنالا اذه

 .(ةّيلايربمإلا «ةّيلاسأرلا «ةّينقتلا) ةقباطملاو ةنبرغلا ببسب «ءارحصلا
 ةربخلا نوكت امدنع ققحتي «ةنكممو ةّيلاثم ««ّيقيقح» راوح ةلاحب
 ةدحسو: ىلإ «ةليوأتلا راسملا ةيابخف تل وع ادق هتردخلا ةيريعلل ةّيقدبلا
 ةحورطألل طيسبتلا اذه هاجت .(هسفن نئاكلا ثدح عم ةلثاتم) ةديدج

 ةيلثاتلاو ةّيراوحلل مهبمللا نّمضتلا فقي «ةّيليوأتلا - ةّيجولوطنألا
 نئاكلا ةّيلاتحا لصفنت ال .ةّيليوأتلا ةرئادلا يف لوألا هرذج دجي يذلا

 يبرغلا ملاعلا ةقباطم ًاضيأ لخدت نئاكلا ردق يفف .ًاردق هتمس نع

 بارتغا ةلاح اهنأ ىلع يلاتلاب اهفصو نكمي ال يتلا «ةّيقيزيفاتيملا
 .ًايقيزيفاتيم فصوتو ؛ةموعزم قح ةلاح لباقم

 تاشاقن ىلإ ًاضيأ ادانتساو) ًاذإ ليوأتلا يف ريكفتلا نكمي ال

 نئاكلا ةذج صخت ةيرظن ريباعتب (ىرخأ عقاوم يف تيرجأ عسوأ
 ةقباطم ةلاح يف «ابلتسم» هتاذ حنم عم ضراعتت يتلا ةّيرذجلا
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 (ب)و (1) نالاؤسلا ريشي نأ ًاذإ نكمملا نم له ؟اذإ اذام
 ةّدجلا نيب ليوأتلا هربتخي يذلا سابتلالا يفف :ًاديقعت رثكأ ركف هاجتاب
 2 تسلا محا ةيقيزيفاتيملا ةقباطملا نأ فارتعالا يفو «ةلثاملاو

 وأ عقاو رمأك) (ًاط رشا اهبر هل لكشت لب ٠ «ئقيقحلا راوحلا طرشل مده

 رونلا ىلإ يتأي دق ام امبر عىبتخي .«(ىطعت عقاولا يف يتلا ةيناكمإلا طرشك
 اقيزيفاتيملا رصع يف نئاكلا لالحنا نم لكش وه هسفن ليوأتلا نأ
 .ةفمملا

 ليوأتلا اهسراهي يتلا ةربخلا حبصت ءهذه رظنلا ةهجو نم
 نم عون نع ءيترور دنع انيأر امك «ثحبلاب) ايجولوبورثنألا عم
 ثحبي ليوأتلاف .ًاجضُن جِتنت ةبّيحم ًةربخ (اهيف لالحنا - لئامت

 نكل ؛ةّيرذجلا ةّيريغلل باطخ يه ثيح نم ايجولوبورثنألا نع
 اذه اهنأ ىلع (لّوؤت دعت مل) لّوؤت ال عقاولا يف ايجولوبورثنألا
 ةنيرغلا راسمل ّلخاد بناج اهنأ ىلع اهسفن ّنظتو «ةّيريغلل ناكملا

 الإ ةراسخ هنأ ىلع .كلذ عم ءرهظي ال راسم وهو - ماعلا ةقباطملاو

 ةلأسم لمعت .ّيجولويديإ هنأ هرودب فشكتي لاثم رظن ةهجو نم

 لقي ةقيرطب «لمأتلل ةّيفاضإ ةوعد ةباثمب ليوأتلا هاجت ايجولوبورثنألا
 نيب طبارلا اهرهظأ يتلا لئاسملا يف ««اقيزيفاتيملا» وأ ءميخفتلا اهيف

 ًاثحاب قلطنا نأ دعب «ليوأتلاف .امهانحرط نيذللا (ب)و (أ) نيلاؤسلا

 ةّيلاتحاك نئاكلل هرّوصت هيف ققحتي ّيلاثم رقم نع ايجولوبورثنألا يف
 هذه ةلص يفو ةلئاملا ىنعم يف لمأتلا ىلإ ًالاحُم هسفن دجي «ةّيريغو
 .ملاعلل ةيقيزيفاتيملا ةقباطملاب ةلئامملا

 ةربخ ةسبتلم يه اك ءسبتلم ءيش اهرودب يه ةلصلا هذه

 ّيئوشنلا روظنملا ضفر ةهج نم نوديري يذلا نييجولوبورثنألا
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 مهولا ةيناث ةهج نم نوضفريو «(زكرملا ينثإلا وأ زكرملا بوروألا)
 هذه نإ لوقن نأ عيطتسن .ةفلتخم تافاقث نيب , ةبعللا وأ نكمم راوحب

 هعضت يذلاو (56825356-2)1) هيف ريكفتلا بجوتي ام ىه ةلصلا

 ديكأتلا لكشب همّدقت ال تناك نإو ةّيجولوبورثنألا ٌةربخلا اننيعأ تحت
 تباوثل يملع فصو يه ثيح نم ءايجولوبورثنألاف .يراركتلا
 ةنميهابو ملعلل ةيقيزيفاتيملا ةركفلاب قمعب ةطورشملا .تافاقثلا

 نوكت ايجولوبورثنأ ةّيلاثمب اهتلباقم نكمي ال ءضرألا ىلع ةّيبرغلا
 نع همدقي جذومن قفو ءرخآلا عم ٌّيقيقحلا ءاقلل ناكم ةباثمب

 دعب ةفسلفلا ثيرو ءريبك لؤافتبو ةّيلك ةطاسبب ءايجولوبورثنألا
 : يف ركفي اليوأت نإ .َليوأتلا روظنملا ضرفو ةّيقيزيفاتيملا ةبقحلا ةيابن
 رت اهيف يتلا ةقيرطلا رابتعالاب ذخأي ال تارابعلا هذهب ءايشألا

 يتلا «ةّيرظنلا هتوعد ةصاخ ةروصب نوخيو ؛اهتاذ ايجولوبورثنألا

 ةكبح «ةلثاملاو ةّيريغلا - ةّيلاتحالا نيب دقعأ ةكبح ىلع يوطنت
 .ملاعلل ةّيقيزيفاتيملا ةقباطملا نم ةّيحطس لقأ ًارابتعا ًاضيأ ضرفت

 لاز ام «ةلئاملاو ةّيناكمإلا ةلص ىلإ عاجرإلا اذه نع ًالضف
 عقاولا يف انكمت اذإ .هلوقي رخآ ءيش ايجولوبورثنألا عم ليوأتلا راوحل

 ةلماشلا ةقباطملا ةلاح ين ايجولوبورثنألا عوضومل ثدحي اذام مهف نم

 ةّيفصولا ملعلا ةّيملع اهيف تنبت ةلاح اهنأ ىسنن الو) ةّيضرألا ةركلل
 «عقاولا يف ءاك اقيزيفاتيملا قفأب يئاهن لكشب ةلصتم ًاضيأ يه اهنأ
 رغدياه لصح امك - اضيأ لصحن دق «(ملاعلا ىلع ةّيبرغلا ةرطيسلاب
 يف ريكفتلا ةّيفيك لوح تاراشإلا ضعب ىلع - ينابايلا عم هراوح يف

 .اقيزيفاتيملا ةيابخ رصع يف يليوأتلا ركفلا ةسرام

 نأ قبس يذلا .زيجولا يرايديوغ صن ةديدج ةرم ذخاس
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 ًاصوصخ رّكفي امل ًافالخ .قالطنا ةطقن «ةّرم نم رثكأ هب تدهشتسا
 تفلي «ضرألا ةئبرغ لاكشأ نأشب (مهُوَأ رغدياهو) ةفسالفلا

 ةّيلعف ةّيجولوبورثنأ تاربخ ىلإ ًاضيأ ادنتسم - هابتنالا يرايديوغ
 :ىرخألا تافاقثلا لالحمضا دّرجم ىلع يوطنت ال ةئبرغلا نأ ىلإ -

 اودارأ الو اوفرعي مل تافاقثلا توم ىلع اوحان نيذلا كئلوأ»

 .ةرفولا مهوب انلثم ةسووهملا ءاهسفن تافاقثلا هذه نأ ةدهاشم

 «بيلاسألا هذهو .ّنرغلا ملاعلا يف طارخنالل صاخلا اهيولسأ تجتتنأ

 نم رّدحتت «ةّيروتاكيراك ًاضيأ وأ ةّينالقعال وأ ةضفانتم تناك امهم
 اهنم ىتلا ةّيفاقثلا لاكشألل ةنيدم ىهو - ةميدقلا تاداعلا ةلاصأ

 هيي ةشرو وه 00002 ماعلاف .اهتّيناكمإ دمتست

 هذبم اًدع ايجولونثإلا ذخأت ذإو .272ليلحت ىلإ جاتحت فورظ يف
 ىلإ - ًايجولويديإ طورشملا - ليملا ءاهقطانم ضعب يف رهظُت «ةلاحلا
 ةلثمأ يف لباقملا يف ٌرمتستل ءاهتساردل ًاعوضوم اذه ءاقبلا ملاع ضفر

 ًالماح» هفصوب هتنب يذلا ءفرصلا يئادبلا حبش (106811228:©)

 :[اهيلإ برغلا رقتفي عقاولا يف يتلاو] اهنع عفادتو اهيمنت يتلا ميقلل
 عافدلاب ايجولونثإلا هذه مزتلت ؟«خلإ ...فشقت ءنمأ ءماظن «لادتعا

 يف .هذه اهميق نع عفادت اهنأ اهنم ًانظ ىرخألا تافاقثلا ةلاصأ نع

 «تاقايسنا» ةعومجم ةصاخ ةروصب وه اننيعأ تحت عقي ام نأ نيح

 .ةثادحلا ىودعب باصم ءاقب ...ةنيجه لاكشأ» «ةّيئادبلل ةرصاعم

 تاّيلازعنا اك ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم قناعت يتلا رضاحلا شماوه

 .(00)(ةيعانصلا تاعمتجملا (6641)

 (نان1 0111, طع5 5016165 رجا»17:111 25 تالز 01ش * جل, 0. 0 (19)

 .62 ص ءهسفن ردصملا (20)
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 ىلإ صلاخلا عاجرإلا زواجتي يذلا) فاضإلا ابر نمكي ءانه
 عم راوحلا نم هعازتنا ليوأتلا عيطتسي يذلا (ةّيرظنلا تايوتحملا ضعب

 نكلو) بولسألا يف ًاليلق .ٌروصلل مساح ليدعت :ايجولوبورثنألا
 نع اهنوكي يتلا .(نلهغ ىلإ ًالوصو ربيو «رلغنبشا :نيروهشم ءابآ عم

 ميظنتلا سيل مويلا انهجاوي ام .اقيزيفاتيملا راصتنا رصع يف ملاعلا ةبروأ
 ءاقبلا ةشرو» اهنإ «ةبلصتم ةّيجولونكت تاهيسرت يف ملاعلل لماشلا
 يواستملا ريغ عيزوتلا عم اهلعافتب «ةصرفلا حيتت يتلا «ةمخضلا

 ةيشماه تاالاح ومن مامأ ءنوكلا ىوتسملا ىلع دراومللو ةطلسلل

 ٌيجولوبورثنألاو - َليوأتلا مهولاف .انملاع يف يئادبلا ةقيقح يه

 عقاو مامأ هسفن دجي «ةّيرظنلا هتاريخفت لك عم ءرخآلا ءاقلب - ًاضيأ
 لماشلا ميظنتلا ةحلصمل سيل امنإ «ةّيريغلا هيف تكلهتسا دق .طلتخم

 ءايبر ةلاحلا يه هذه .ةيشفتملا ىودعلا نم ةلاح ةحلصمل لب ءملاحلا

 يتلا ةّيديلقتلا ةّيحيسملا ةدحولا عم ةعيطقلا ابوروأ زواجتت ةلاح يهو

 ىلإ رّوطتي اهيف يتلا ةلاحلا اهنإ ءاّينقت الع لازي الو ليوأتلا دّدحت اهيف
 ةنكمملا ةلصلا لوح امهانحرط نيذللا نيلاؤسلا ىلع بجي .ايجولوطنأ

 اذخأي نأ ضرألل ةّيقيزيفاتيلا ةقباطملاو ليوأتلا راوحلا ةلثامم نيب

 يأ ءاهيف ريكفتلا بجاولا ةقالعلا ٌيدح دحأ نأل «رابتعالاب اذه

 قفأ يف «هنإ ذإ .مساح لكشب ءيبأرب لدبتو ؟؛لذبت هنأ نّيبتي «ةقباطملا

 نم «ةلئاملا لاكشأ نم لكش لبقي نل «ةّيريغلاو ةّيلاتحالا ايجولوطنأ

 .دوجولاو نئاكلا نيب اقيزيفاتيملا هيرجت يذلا ىهاتلا يف طوقسلا نود

 ةدحولا ديكأتلاب تسيل - ىودعب ةباصملا عقلا ةلئاملا هذه الإ

 ةدحو يه الو ءّينقتلا - ّيقيزيفاتيملا ملاعلل لماشلا ميظنتلل ةّيديدحلا

 ةّيفاقثلا ايجولوبورثنألل ّتاذلا يعولا يفف .ًايلك اهضراعت «ةّيقيقح»
 يف - ىرخأ ةفاقث لكو - يئادبلا ا اهسفن نراقت يتلا ةنهارلا
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 .©1)ثدحلل ضيمو لّوأ ًاضيأ هنكل ةروطخلا ديدش ناكم وه

 - ةّيجولوبورثنألا ةريخلا نم ةذوخأملا تاراشإلا هذه

 عم رغدياه راوح ىلإ ةدوعلا عيطتسن - ًاّدج ةماع ريباعتب ةداعتسملاو

 خاخفأ يف طوقسلا نود نم ريكفتلا يف دهجلا فشكتي ثيح ءينابايلا
 .زومرلا نعو تاراشإلا نعو .ميهافملا نع لخت هنأ ىلع اميزيفاتيملا

 .(17/ةهلعع, 0ءطقعلع6) تاكرحلاو تاحيملتلا عابتال ةلواحم هنأ ىللعو

 هنأ ىلع ءام ٌدح ىلإ .هسفن ٌيقيزيفاتيملا ريكفتلا طمن ضرفي «كلذ عم

 برد هنأ ىلع تاحيملتلا قيرط عابتا مدقتي .هيلإ ةبسنلابف ؛«يمتح»

 تاحفص لتحي يذلا - هلك ثحبلا اذهف .(561162م180) ٌيبناج

 ةّيقيزيفاتيم ريغ ريبعتلا يف بيلاسأ نع - *2/ةغللا برد ىلع يف ةديدع
 ىلع .ًاَيلج رهظُي «.(«فرصلا ةراشإلا» ىنعمب تامالع نوكت ال)
 ال هنأ امك ؛رغدياه دنع ّقفّوصت قوذب لزتخي ال هنأ ءمدقت ام ءوض

 حمست ال يتلا «25615181ع1() ةلئاملل يوق روصت ىلإ هعاجرإ نكمي

 ىلإ ةبسن «ّىقيقح ءرخآ بطق اهنأ رابتعا ىلع تاحيملتلاب الإ اهطاقتلاب
 تاقيسلتلاو «برخلا لبق نم اغلا نحصتي ىماخلا كيرلا بطقلا
 صن ةيفرحب «نمث يأب «كسمتلل ةرورض ال انهو - يه تاكرحلاو

 سابتلا لخاد «هيف يذلا ملاعلا عم مءالتت ةّيلالد بيلاسأ - رغدياه

 ّيجولوطنألا ردقلا ةلئامم نيب زييمتلا صلقتي ءضورفملا عانطصالا

 131. 11610688ع5, 12611111 11710 ]) 17/267712 : ىف روهشم عطقم لوقيام قفو (21)

 (طانل1 1 ن0 ععمن اطلعوانعب, 1957),م.27

 3/1. 11ع10ءعوععا, 1 هه ز»م طعسكم ة[ !!معانمععتم, اك20. 1. لأ :رظنا (22)
 م. (03:3عع1م16م ء ل1. (323ععام1م 2ءععماأا (84 1[ 38م0: ا/لاتت513, 1973), مم. 101-03
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 ده دح

 تاشرو» يه ثيح نم ةّيناسنإلل ةرخأتملا - ةّيقيزيفاتيملا ةقباطملاو
 فرصني امهيف يذلا .لاسرإلاو ردقلا ءامتدحو يف ءلكشتل ««ءاقب

 .ةّيوقلا هتّيتاذ يف ًالّلحتم ءام ٌّدح ىلإ هتاذ نعو اقيزيفاتيملا نع نئاكلا

 زييمتلا يف اههجاون يتلا ةبوعصلا نأ فشكتي «ملاعلا اذه يف
 فلتخم ءيش يه انإ ينارغونتالا ليوأتلاو يكيسالكلا ليوأتلا نيب

 (ىف .ًاضيأ يه ةّيردق ةمس ىرحألاب اهنإ ؛ةّيرظن ةبوعص دّرجم نع
 لاثم اهنأ ىلع فشكتت ىرخألا تافاقثلل ةّيرذجلا ةّيريغلا فورظ نأ

 .ايجيردت دقفت اذكه ءانيلإ ةبسنلاب ًاعبط ققحتي الو ءابر ققحتي مل
 ءاضيأ انديلقت ىلإ ةيمتنملا صوصنلا ءىودعلا - ةقباطملا راسم يف

 ىلع اهتردق ءانتيناسنإ اهب تسيق يتلا «ىنعملا رصحب «ةيكيسالكلا»
 راسم هنإ .ةريبكلا ءاقبلا ةشرو يف ًاضيأ يه لخدتو «جذان ضرف

 :ةّيرظنلاب ًابح (3414122856) ةرطسألاو ةغلابملل ديكأتلاب ضّرعتي

 «لضفأ ةروصب اهتسارد ديكأتلاب يغبني ؛هذه ىقبت هتعزن طوطخ نكل

 يناثلا ءالبلا ةّيلاكشإ نإ .اهب ملعلا ذخأب أدبن ءانثألا هذه يف اننكل

 ضرعم يف هسفن هشتين اهنع لخت يتلا جئاتنلا نع لصفنملا) ”””هشتينل
 عقوم ديدحتل ةمساح اهنأ ىلع ةديدج ةّرم انه نّيبتت (قحاللا هروطت
 فلتخت ال ةريبكلا ءاقبلا ةشروف .ّيردقلا - ّيخيراتلا ةّيبوروألا ةفاقثلا

 «خيراتلا ةقيدح» هشتين هب نراق يذلا ةيحرسملا سبالملا نزخم نع ًاريثك

 ةّيوهب اهيف يقتلي نأ نود نم رشع عساتلا نرقلا لجر بوجي ثيح

 انرّكف اذإ رارقإلا عيطتسن امك كلذ لك .«ةعنقألل» ًارفاوت دجي امنإ «ةّيوق

 ىلا ”ةناقافاؤ ء تأ كهرددم لءأأو دام»او مع» ]وه مانو (1873): 20. ذ1. : ىهو (23)
 ل1 5. 01 ةيتعأأمب 12: 0معدع لأ ©, الز ءاجوعطعر 3 ءنمه لك 0. (0هأأ1 ء 354. 74هماتسقتل

 (8كتن1قننم: ملعامطت, 1972), 701. 111, 10120 ل
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 .«شماهو ةّيلازعنا يه ثيح نم ٌيئدبلا ةلاحبو ايجولوبورثنألا ةربخب
 اذإ ةيزوليد اضنأ وأ «ةيلج نوفا ناعم ىلع لاّتشا يأ نود نم

 (ةّيعوضومو ةّيتاذ ةفاضإ) ةّيليوأتلا ايجولوطنألا ملاعف .ريبعتلا زاج
 :©4 زول ود لاثمتل ًاديجمت الو ءلماشلا ميظنتلل «ًاًيذالوف ًاصفق» سيل
 نأ ةصرف نئاكلا حلمي ثيح («(12 60[3) ةيلعفلا ةيمدعلا ملاع وه امنإ

 رقف ال - بسحو راقتفالا لكش يف ةّيقيقح ةروصب ًادّدج هتاذ ىطعي

 ةعسملا ةاونلا داجينإ ىلع ةمئاقلا ةروطسألاب الصنم لاز ام يذلا دهزلا

 يتلا ىودعلل شمالا - رتتسملا رقفلا لب «قمعلا يف ةّيقيقحلا ةميقلل
 ءاقيزيفاتيملا مالحأ نم نكمم ديحو (4ان5888) جرخم اهنأ ىلع شاعت
 يه (03180 (ان1) ةعاضبلا ةدايع نوكت ابر) .لاح يأ ف ةهوجتا

 كلذكو - ايجولوبورثنألا تسيل .2576«ثدحلل لّوأ ضيمو» ًاضيأ

 ةرهاظلل ّيملعلا «ميظنتلا» الو ةيرذحلا ةيريغلا عم ءاقللا - ليوأتلا

 ثلاثلا - اهلكش ىلع ءحجرألا ىلع .يوطنت اهنإ ؛ىنبل اعبت ةّيناسنإلا
 عم راوحلاب لثمتملا - انتفاقث يف اًيخيرات اهتددح يتلا كلت لاكشألا نيب

 (47616) ميدقلا اهيف عيطتسي يتلا ةديحولا ةقيرطلاب نإ - ميدقلا

 ةيشماطلاو ءاقيلا لكش :ةمّمتملا اقيزيفاتيلا رصع يف هتاذ يطعي نأ

 .ىودعلاو

 1011/2 ءمعو ءمتمعاعنمرمء, ك0. 1 لأ. 0. 0انعاتنعاسمت ,0ز11عو آ0ءاعانجع (24)
 (8مام عمت: 1| ةقتاتقتمه, 1971.

 :يف «لصفلا ذه يف درت ةيرغدياه تاحلطصم ريسفت لوح تاحيضوت ةمث (25)

2-- 2 -------- 1 
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 رشاهلا لصفلا

 ةفسلفلا يف ثيدحلا دعب امو ةيمدعلا

 ريغ نم ثيدحلا دعب ام لوانتي نأ ّيفسلف ٌباطخ دارأ اذإ

 دق تامس يهو «ةرصاعملا ةفسلفلا تامسل ًايلاجترا ًاثحب نوكي نأ

 نم «ىرخأ لوقح يف مسالا اذه هيلع قلطي يذلا كاذ نم برتقت

 ءنظأ ءداقني نأ هيلع بجي ءدقنلا ىلإو بدألا ىلإ ةيرامعملا ةسدنملا

 ةملكلا يه يفاعتلاو .يناعتلا وهو الأ «ةفسلفلا رغدياه هلخدأ ريبعتب

 بوردلا نم ةحفص) ةردان ةروصب نإو ءرغدياه اهمدختسي يتلا

 1/02386) تاالاقمو تارضاحم نم ثحبم «(110127686) ةعطقتملا

 فالتخالاو ةّيوطلا نم لوألا ثحبملا ًاصوصخو ء(ان2ل ه6

 ءزواجتلل هباشم ءىش ىلإ ريشيل ((106م1118غ ال0 1011161:6802)

 نم ءيش ىلع يوتحي ال هنأل هنع زيمتي هنكل ,يطختلا وأ زواجتلا
 يذلا «رهظلا فلخ كرتلا» نم الو «ىلدجلا يب لاطبإلا

 يفاعتلا نيب قرفلاف .انل هلوقي ءيش هيدل دعي مل ضام عم ةقالعلا رّيمي

 يف «دعب اما لا ديدحت ىلع دعاسي نأ عيطتسي ام ًاديدحت وه زواجتلاو

 .ةيفسلف ريباعتب ثيدحلا دعب ام

 ناك نإو «يفاعتلا ريباعتب ملكتي يذلا لوألا فوسليفلا امأ

 عيطتسن .رغدياه سيلو هشتين وهف «ةملكلا هذه مدختسي مل «عبطلاب
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 لمع يف تدلو دق ةيفسلفلا ةثادحلا دعب ام ةلحرم نأ قحب دكؤن نأ

 مولعلا ةدئاف يف) يناثلا ءالبلا لصفي يذلا ءاضفلا يف ًاديدحتو ءهشتين
 «يتلا لامعألا ةعومجم نع (1874 ةايحلا ىلع اهررضو ةّيخيراتلا

 (1878) ةيناسنإلا ريثك يناسنإب تحتتفا ءتاونس عضب ةفاسم ىلع
 نع ءالبلا يفف .(1882) حرفلا ملعلاو (1881) رجفلا اقبأ لهشتو

 8م18-) ةيثرإلا ةغايصلا ةلأسم ىلوألا ةرملل هشتين حرطي «خيراتلا
 لجر ىلع ضبقي يذلا .يخيراتلا يعولا ولغ ةلأسم يأ 0

 (ةثادحلا رخاوأ تايادب لجر :لوقن نأ عيطتسن) رشع عساتلا نرقلا

 عّتمتي نأ نم ًاصوصخ هعنميو ؛ةّيقيقح ةّيخيرات ةّدج جاتنإ نم هعنميو
 هّنف لاكشأ دادمتسا ىلع ًاربجم لجرلا اذه نوكيل ءصاخ بولسأب
 ىحضأ يذلا ريبكلا ةيحرسملا سيالملا نزحم نم هتضومو هتسدنهو

 رّكفيو ًاّيخيرات ًاضرم هشتين هيّمسي اذه لك .ىضاملا هيلإ ةبسنلاب
 ىوق ةدعاسمب هنم جورخلا ناكمإلاب هنأ «يناثلا ءالبلا رصع يف هلقأ
 ىقيسوم ةصاخ ةروصبو .«ةدّيؤملا» وأ «ةّيخيراتلا قوف» نفلاو نيدلا

 هذه نع ىلختلا ىلإ ريشي ةيناسنإلا ريثك يناسنإ نأ فورعم .رنغاف

 نم هشتين فقوم نكل .ةيحالصإلا نفلا ةردقب وأ رنغافب لامآلا

 .ةقيمع تاليدعتل «لمعلا اذه نم ًاقالطنا .عضخي يخيراتلا ضرملا
 نرقلا لجر بعرب ىري 1874 ماع رداصلا ءالبلا يف هشتين ناك اذإف
 اهايإ اراتخم «هلامعأو هتئيب طّمنيل يضاملا بيلاسأ ىنبتي رشع عساتلا

 تاونس دعب «بتكيس هنأ ريغ .ةيحرسم ةعنقأك ةيطابتعا ةقيرطب

 ىلإ (10:1820) ونيروت نم ةلسرملا ء.نونجلا تاقاطب ىدحإ يف ؛ةديدع

 عقاولا ُْق انأ» 9 يناثلا نوناك علطم (811152106) تراهكروب

 قايس يف جردنت ةرابعلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .«اهلك خيراتلا ءامسأ

 اهرابتعا عيطتسن اننكل ءهشتين هنم جرخي نل يذلا يسفنلا رايبنالا
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 ريثك يناسنإ نم ًاقالطنا خيراتلا هاجت هذختي حار فقومب طبتري ًاريبعت
 .ةيناسنإلا

 .يخيراتلا ضرملا نم جورخلا ةلأسم ًاددجم حرطُت ؛لمعلا اذه يف
 باتكلا ناك انييف .ًاطاطحنا اهفصوب ةثادحلا ةلأسم :ًاديدحت رثكأ وأ
 حار «ةدّيؤمو ةّيخيرات قوف ىوق ىلإ ءوجللا ديري 1874 ماع رداصلا

 نم ةثادحلل ةيقيقح لالحنا ةيلمع يف لغتشي ةيناسنإلا ريثك يناسنإ

 اهنأ ىلع دّدحتت ةثادحلا تناك اذإو .اهلكشت يتلا لويملا ليصأت لالخ

 ةكرح يف «ّدجأ ةّدجب لاحلل لدبتسُتو مرهت يتلا ةّدجلا ءزواجتلا رصع
 اهضرفتو اهسمتلت يذلا تقولا يف ةيعادبإ لك ةميزع نهوت ةعفدنم
 جورخلا ليحتسي ءاذكهو .ةايحلا لاكشأ نم دحوألا لكشلا اهنأ ىلع

 ىلإ ريشيف ةدّبؤملا ىوقلا ىلإ ءوجللا امأ .اهزواجتب ًانظ ةثادحلا نم
 ثحبم ذنم - مات حوضوب هشتين ىري .فلتخم قيرط داجينإ بوجو
 وهو ءزايتماب ةثادحلا تالوقم نم ةلوقم زواجتلا نأ - 1874 ماع

 نم نوكتت ال ةثادحلاف .ةثادحلا نم جرخم ديدحتل حلصي ال ييلاتلاب

 ةيخيراتلا تارهاظلل يمتحلا بقاعتلا» بسحف ينمزلا زواجتلا ةلوقم

 ءًاضيأ نّوكتت لب (خيرأتلا يف ةرفولا ببسب ثيدحلا لجرلا اهيعي يتلا

 ءالبلاو .يدقنلا زواجتلا ةلوقم نم ءاذج ةقّيض ةيعابتتسا بسحب
 يتلا «ةيبسنلا (01552115[1118) ةيناخيراتلا ءعقاولا يف عجري يناثلا

 اقيزيفاتيم ىلإ .فرصلا ينمزلا بقاعتلا ريباعتب خيراتلا ىلإ رظنت
 ريونت راسم هنأ ىلع ٌيخيراتلا راسملا روصت يتلا ةيلغيشا خيراتلا

 ىلع وه اذه .حورلل قالطإو يعولل يجيردت ريونت )

 يف ريكفتلا نم «يناثلا ءالبلا ذنم .هشتين عنمي يذلا ببسلا حجرألا

 أجليو .يدقنلا زواجتلل لوعفم يه ثيح نم ةثادحلا نم جورخلا
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 ريثك يناسنإ ىقبي ءساسألا اذه ىلعو .نفلاو ةروطسألا ىلإ يلاتلاب
 نع فقوتي هنكل ؛اذه ةثادحلا موهفمل ءأدبملا ثيح نم ايفو ةيناسنإلا

 لمعلا لواحي امنإ «ةدبؤم ىوق ىلإ ءوجللا ربع اهنم جورخلا يف ريكفتلا
 .اهنيع اهويم ليصأت ربع اهالحنا ىلع

 نم ةيناسنإلا ريثك يناسنإ .قلطني :اذه يف نمكيف ليصأتلا امأ
 لازتخا لالخ نم ةراضحلل ايلعلا ميقلل دقن ةيلمع ءارجإ يف ةبغرلا

 اهلكشت يتلا رصانعلا يف ميقلا هذهل (1 مقر ةمكحلا رظنأ) «يئاهيك»
 ىلإ عَباَتْملا ءاذه يئاهيكلا ليلحتلا جمانرب نكل .ماست ّيأ نع ًاديعب

 رّربي اهمساب يتلا ءاهسفن ةقيقحلا نأ فاشتكالا ىلإ دوقي «ةياهنلا
 ىلع ةقيقحلا ةّيقوفتب ناهيإلاف ؛لّظحتت ةميق ههئاذ يئاميكلا ليلحتلا
 ةدّدحم ةيتايح تالاح يف هتاذ ضرف ناميإ وه أطخلا ىلع وأ ةقيقح-اللا

 (8ءاطانصت هدتةئان0 - عيمجلا دض عيمجلا برح «.نامألا مادعنا)

 7 نسساتو ؛(خلإ ...ىلوألا خيراتلا لحارم يف - كم2158 050265)

 دح يف» ءايشألا ةفرعم عيطتسي ناسنإلا نأب ةعانقلا ىلع ةيناث ةهج

 ةفرعملا راسمل يئاهيكلا ليلحتلا نإ ذإ ًاليحتسم نّيبتي كلذ نكل ««اهتاذ

 ىلإ ءيشلا نم :ةيزاجملا تاغايصلا نم ةلسلس ىوس تسيل اهنأ رهظي
 درفلا ةلاجس نع رعت يتلا ةملكلا ىلإ ةروضلا نمو .:ةينهذلا ةروضلا
 ةيعاتجالا تاحالطصالا اهضرفت يتلا ةملكلا ىلإ اهنمو «ةّيسفنلا

 ةبّوطملا ةملكلا هذه نم ًادّدجم مث .«ةحيحصلا» ةملكلا اهنأ ىلع

 اهتغايص لهسُت يتلا حمالملا ىوس هنم كردن ال يذلا .ءىشلا ىلإ

 «تافاشتكالا» هذه لالخ نمو ...هانثرو يذلا مجعملا يف ةيزاجملا

 .هشتين دنع داتعملاك ءكّرحتي يذلا - ٌيئاميكلا ليلحتلا اهب ىتأ يتلا

 ىلإ دوعي يذلا .(1811ع11[31]521815) ُرعملا دقنلا ىوتسم ىلع
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 موهفم للحتي - ّيلاسن «ّيجولوبورثنأ ىوتسم ىلع وأ «ّيعضو تنك
 «نّيدتلا هلتق دقو «هللا «تومي» .هسفن ءىبثلا وهو ءوأ .هنيع ةقيقحلا

 مهدوقت نآلا يهو هل نوصلخملا اهأَن ملاطل يتلا ةقيقحلا ةدارإ هتلتق

 .هنع ءانغتسالا ًانكمم تاب أطخ ًاضيأ وه هنأ ىلع هب .فارتعالا ىلإ

 جاتنتسالا اذه يف اقح نمكي ةثادحلا نم جورخلا نأ هشتين ىري
 ءاح اص دعي مل ساسألاو ءًأئاق دعي مل ةقيقحلا موهفم نأ ابو .ّيمدعلا

 نأ ركفلا ىلع نأب يأ ءساسأب نمؤن يك ساسأ دجوي ال هنإ ذإ
 دق ام ءيدقن زواجت ربع جورخلا نوكي ال ةثادحلا نمف - «سّسؤياا
 نم هنأ اذكه حضتيو .اهسفن ةثادحلا لخاد اهلك ىقبت ةوطخ لّكشي
 نكمي يتلا ةظحللا يه هذه .فلتخم قيرط نع ثحبلا بجاولا

 هللا تومك .ثدح اهنإ ؛ةفسلفلا يف ةثادحلا دعب ام ةدالو اهتيمست

 هيناعم سايق نم دعب هتنن مل ؛حرفلا ملعلا نم 5 لثملا يف نكمل
 .هسفن لمعلا يف تنلعأ يتلا ءزربألاو ىلوألا ةعبتلا امأ .هتايعادتو

 يهف «هللا توم نع ىلوألا ةرملل هشتين ثدحتي ثيح «حرفلا ملعلا
 ةبقح ةياهن «هينعي ام نيب «ينعي ام ؛يواستملل يدبألا دوعلا ةركف
 .(1017/1112[5) ديدحلا ةيار 5 هيف رّكفملا نئاكلا ةبقح يأ ءزواجتلا

 ىلع يدبألا دوعلا ةركف اهب علطضت يتلا ىرخألا يناعملا نكت ًاَيأو

 اذه ديكأتلاب لمحت اهنأ الإ «ةّيلاكشإ ٍناعم يهو .يقيزيفاتيملا ىوتسملا
 انيلإ ةبسنلاب وهو ؛(هشتين اهقلطأ ةفص) لقألا ىلع «يئاقتنالا» ىنعمل
 لازتخا ةبقح يه ثيح نم ةثادحلا رهوج نع كنك يذلا ىنعملا
 (ى «ةّيلبقتسملا اصوصخ) ةّينفلا نرقلا علطم عئالطف .ديدجلاب نئاكلا

 اضيأو ءةيسكراملا - ةيلغيهلا خولب ةفسلفك تافسلفلاو «(يبيدب وه

 اذه نع ةلثمأ انه اهراضحتسا نكمي «نيماينبو ونردأ تافسلف
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 يتلا ةميقلا نأب «قالخألا لاجم يف ءاضيأ ريكذتلا اننكمي امك ؛لازتخالا

 :(رّوطتلا» ةميق يه مويلا ًالوبق رثكأ - ةرَّمْضُمو - ةّماع ةروصب «ودبت
 .ّفاضإ رّوطت ىلع ةيناكمإلا حتفي ام حيرص لكشب ًابيرقت وه ريخلاف
 «يرهدلا» ةرهاظلا هذه عباط رهظيو .خلإ ...ةايحلل .ةيصخشلل

 نأب رغدياهو هشتين عم فارتعالا ةيناكمإ نم مغرلا ىلع ءاننأ يف
 يأ ةلوهسب دجن ال .هذهك ةميق ىلع سسأتت نأ نكمي ال قالخألا
 ةثادحلا دعب ام ةلحرم تأدب دقل .هل ةليدب نوكت نأ عيطتست دق ةميق

 وه امك ءرغدياه اهاري يتلا) ديدجلاب نئاكلا ٌةلّئامم رمتستو ءبسحف
 (يوشتينلا ةوقلا ةدارإ موهفم يف ةيزمر ةروصب اهنع ًأرّبعم ءفورعم
 .حرفلا ملعلا ملكتي هنع يذلاو تام يذلا هلإلاك ءانليلظت يف

 - خيراتلا يف ساسألا ةوق طاسبنا يأ - ريونتلا يهتني الو

 ةذجلا نع ىنعم يأ عزني مدهلا اذهف ؛ساسألاو ةقيقحلا ةركف مده

 نئاكلاب صاخلا ديحولا حململا ريونتلا روظنم يف تلظ يتلا «ةّيخيراتلا

 ةبقح اهنأ 0 ةبقحلا هذه ديدحتب كلذو «ةثادحلا يف يقيزيفاتيملا

 ىلإ انه 5" ةضوملا ,ىندأ ىوتسم ىلع ءًاضيأ وأ ءدقنلا ءزواجتلا

 ةثادحلا تركف امك ءركفلا ةفيظو تداع ام .(لميس جروج ثحبم

 - َديدجلا ةقيرطلا هذهب دجتل ءساسألا ىلإ ةدوعلاب لثمتت ءأيئاد
 ركفنل :خيراتلل ىنعم حنمي رمتسملا هطاسبناب يذلا) ةميقلا - نئاكلا
 نم «ةيبرغلا ةفاقثلا يفو نفلا يف ءأئاد تاءايحإلا تمهلتسا فيك

 .(خلإ ...«يكيسالكلا» ءلصألا :تاداعتسا

 اذه صخلي .7!«2(«ةهافت لصألا دادزي لصألل ةلماكلا ةفرعملاب) د 2 ع و م م.

 [ 11/7. ل1 ءاجدعطعر فانعمرور * صن 0معمع, هلع ن0ه51-111همصخاسقتا (1011320: (1)
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 يف «ةقيقحلا ءساسألا ٌردق لّكش ام ءلقألا ىلع ءاءزج رجفلا نم صنلا
 فقوتت ال ساسألا ةركفف .ةيناسنإلا ريثك يناسنإ يف يئاميكلا ليلحتلا
 رايعم اهنأب اهتاءاعدا سيسأت رظن ةهجو نم .«يقطنملا» للحتلا نع

 «ريبعتلا زاج اذإ «ةغراف اهنأ ىلع ًاضيأ فّشكتت امننإ ؛ىقيقحلا ركفلل
 ٌلصألا حبصي امدنع «دادزت لصألا ةهافتف :ىوتحملا رظن ةهجو نم
 يذلا كاذ .ءبرقألا مقاولا ءاديور ديور - يلاتلاب - أدبيو» ءًأفورعم
 - ىنعملا يف ءارثو زاغلأو تالامحو ناولأ نايبتب ءانيف يذلاو انب طيحي

 .©0«ةميدقلا ةيناسنإلا ىتح اهب ملحت مل هذه ءءايشأ

 عقاولا ناولأ ىنغو لصألا ةهافت نيب ًاديدحت ةنراقملا هذهو
 هنأ يف هشتين ركفي امع ةركف انيطعت نأ عيطتست يتلا يه .برقألا
 امو .ةقيقحلا ةركفو ساسألا للحت اهيف ىتلا ةبقحلا يف ركفلا ةفيظو
 سلفا هةينانبنإلا رك قانمتإ نو ةرحكلا نوظنلا ق هعت دكني
 ,ساسألا وأ لصألا وحن ًاهّجوم دعي مل يذلا ركفلا وه امنإ .«حابصلا
 ؛أطخلا ركف هنأ ىلع ًاضيأ دّدحتي دق اذه برقلا ركفو .برقلا وحن لب

 ريكفتلاب قلعتي ال رمألا نأ ىلع ديدشتلل ,ناهيتلا ركف ىرحألاب وأ
 قالخألاو اقيزيفاتيملا ىنب ةروريص ىلإ رظنلاب انإ .يقيقح-اللا يف
 اهدحو لكشت يتلا تاناهيتلا حيسن لك - «ةئطخملا» نفلاو نيدلاو

 وأ ةقيقح كانه دعي مل هنأ طب .عقاولا ةنونيك .ءطسبأ ةروصب ءوأ ىنغلا

 لوقيس امك «يقيقحلا ملاعلا نإ ذإ ءاهريوزت وأ اهبيذكت عيطتسي ساسأ
 - «يرهاظلا» ملاعلا ًاضيأ هعم لّلحت دقو ةياكح حبصأ ءةهآلا لوفأ
 ةروريص «تالالض وأ تاناهيت ىرحألاب يه ءاطخألا هذه عيمج نإف

 هملعامطت, [2. ك.]), 801. 11م. 44.
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 نم عون يه ةدحاو ةدعاق ىوس فرعت ال يتلا ةيحورلا تالوحتلا
 .ةيساسأ ةقيقح .ةيأب ةقالع يأ نود نم «ةّيخيراتلا ةيرارمتسالا

 ريثك يناسنإ يف هشتين هفنأتسا يذلا «يئاميكلا ٌليلحتلا دقفي ءاذهب
 عقاولا يف رمألا قّلعتي ال ؛ًاضيأ يدقنلا ليلحتلا ةّيرهاظ «ةيناسنإلا

 اننّوكي يذلا ىنغلل ًاعبنم اهيلإ رظنلاب انإ ءاهليلحتو ءاطخألا فشكب
 .ًانايكو انولو ةيمهأ ملاعلا يطعيو

 ريثك يناسنإ ب تحتتفا يتلا ةرتفلا لامعأ عيمج تعس دقل
 ةركف ديدحت ىلإ (حرفلا ملعلاو رجفلا يماسأ لكشب يأ) ةيناسنإلا

 تاباتكلا يف تدرو يتلا تاحورطألا نأ امك .هذه حابصلا ةفسلف

 ودبت يتلاو ,ةوقلا ةدارإ يف هتافو دعب ةروشنملا عطاقملاو ةقحاللا

 .ةداعلا ىرجت ام رثكأ ءأرقت نأ بجي ««ةيقيزيفاتيم) رثكأ اهرهاظ ُ

 دوعلا ةركفك راكفألا نم ةلاح ءآلثم اهنإ :يعسلا اذه عم ةقالع يف
 «ينعي اذام نكلو .(1©176661106256) قراخلا لجرلا ةركف وأ يدبألا

 ىرخأ ةدعاق يهو - «ًاييرات» بوجي حابصلا ركف نأ «قدأ ةروصب

 كلاسم - ةيناسنإلا ريثك يناسنإ يف ةضورفملا ةيجهنملا دعاوقلا نم

 «ريبعتلا زاج اذإ «ّيكيكفت دصقب «قالخألاو اقيزيفاتيملا ناهيت
 أجلي .لاؤسلا اذه ىلع بيجي ىك ؟يدقنلا لّلحتلا دصقب سيلو
 ريدا ناسنإلا :«يجولويزيف» عباط اهل تاراعتسا ىلإ ًاريثك هشتين
 ائيش هتاذ يف لمحي ال يذلا «ةبيطلا ةلبجلا ناسنإ وه حابصلا ةفسلفب
 سانلاو بالكلاب ةصاخلا تامالعلا :ناروثلاو ةّيرمذتلا ةربنلا» نم

 ةّيريس بابسأل ةرّركتملا .تاحيملتلا نأ (ى .©00ةقّوطملا ...نيمرهلا

 1[. الئ حل ءاجوعءطعت: ""اتمقمم 20مم0 11111320, 12: 0مء7ع, ع4. (0111- (3)
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 ةلحرملا هذه بتك تاحفص ألمت يتلا «ءافشلا ىلإ .ةحصلا ىلإ ءأضيأ
 ىلإ ىعسي ريكفت مامأ ةديدج ةّرم انه فقن .هنيع ىنعملا لمحت ءاهسفن

 يه [(ى .يدقنلا زواجتلاب لصتي ال وحن ىلع اقيزيفاتيملا نم جورخلا
 «يئايميكلا ليلحتلا ليصأت ةجيتن «فرعن اننكل ؛يناثلا ءالبلا يف لاحلا

 ةربخ شيعب امنإ ««ةّيخيرات قوف» ميق ىلإ ءوجللاب قّلعتي ال رمألا نأ
 ناهيتلا شيعب يأ ؛راسملا قوف ةهربل عافترالاب «ةلماك أطخلا موزل
 سيل حابصلا ركف نومضم نأ ةطاخ ةروصب فرعن .فلتخم فقومب

 ةهجو «ةفلتخم رظن ةهجو نم هيلإ رظني «هنيع اقيزيفاتيملا ناهيت ىوس
 .«ةنسحلا ةلبحلا» ناسنإ رظن

 يف ىباسألا هانعم نمكي يذلا - فقوملا اذه فصن ىك

 ةيئاهن ةجيتن يه ثيح نم ًايلات ةثادحلابو) اقيزيفاتيملا ىضاوب طابترالا
 لوقا نع نفق وكي ل وجت لع (ةيحسنملا - بد لطالزألا قدتخ الو ا
 دقو ؛اهب رمتسي عقاولا يف يذلا يزواجتلا دقنلا دنع الو اهئاطخأ

 انيلع بّجوتي هنأ نظأ - ةديجلا ةلبحجلاو ءافشلا ريباعتب هشتين اهيف ركف
 رمألا نأ ىلإ ترشأو قبس دقل .يرغدياحلا يفاعتلا موهفم ىلإ ءوجللا
 مّدقأ نل كلذ عم .ةّيرغدياملا صوصنلا يف ًاّيبسن ردان ريبعتب قلعتي
 افنآ اهيلإ تحملأ يتلا صوصنلا عيمج يفف .هنع ًالماك ًاليلحت انه

 نع فلتخي زواجت .فلتخم زواجت نم عون ىلإ ريشي ريبعتب رمألا قّلعتي
 لقألا صنلاف .ًاضيأ ىلدجلا لاطبإلا ىنعم نعو ةملكلل داتعملا ىنعملا

 ةيوهلا نم لوألا ءزجلا يف دوجوم ءانمهت يتلا رظنلا ةهجو نم ءأسابتلا
 كانه .(2011128ع2, 1151 ع, 7 : نه ةسارلا ةعبطلا) فالتخالاو

 ملاع نع يأ «(50611-66) ضورفملا عانطصالا نع ثّدحتي ثيح

 83كم اققما, 701.154
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 ءٌرهج :ضرف «(5161168) زيهجت ةعومجم اهفصوب ةئيدحلا ايجولونكتلا

 ؛((121-م0812108526) ضورفملاب اهتمحرت حرتقأ كلذل) خلإ ...ضَّرْف

 امل ديهمت وه ...ضورفملا عانطصالا يف هربتخن ام» نأ رغدياه بتكي

 ذإ .ديهمتلا يف ةرورضلاب بلصتي ال ءلاح يأ يف ءاذه .ًاثدح ىعدي
 ؟625120-) لوحتي نأ ةيناكمإ (5؟مةءطغ ...32) نعت ثدحلا يف هنإ

 .«مهأ ثدح ىلإ (78181162) هنايرجو ضورفملا عانطصالا طاسبنا (©

 .ةينقتلا ملاع .ضورفملا عانطصالا نأ حضتي ءصنلا يف عبتي ام يفو
 لمكألاو ىلعألا اهطاسبناو اهجوأ اقيزيفاتيملا هيف غلبت يذلا كاذ سيل

 ,40(ثدحلل لّوأ ضيمو) «هنيع ببسلا اذهلو اقرأ وه انإ بسحف

 ٌدوأ ال ؛ضورفملا عانطصالا لوح صنلا اذه ىلإ ليلق دعب دوعنس

 ديدحت يف انتدعاسم يفاعتلا ةملك عيطتست ىنعم يأب نايبت ىوس نآلا

 يف ءلكشي يذلاو حابصلا ةفسلف ىّمسم تحت هشتين هنع ثحبي ام
 .ةيفسلفلا ةثادحلا دعب ام رهوج ءاهحرطأ يتلا ةّيضرفلا

 نم تاحفصلا هذه يف 625512010128 ةظفل اذإ مجرتن فيك

 ةيرغدياملا صوصنلا يف تاديدحت دورو لامتحا عم) فالتخالاو ةيوهلا

 رغدياه اهاطعأ يتلا تاراشإلا نم هفرعن ام نإ ؟(درت ثيح ىرخألا

 حلطصملا مدختسا ثيح «نييسنرفلا تالاقملاو تارضاحملا يمجرتمل

 زواجت ىلإ ريشي هنأ وه ءاقيزيفاتيملا زواجتب رمألا هيف قلعتي ثحبم يف
 ىنعملا يوتحي «ةيناث ةهج نمو .قّمعتلاو لوبقلا تامس هتاذ يف لمحي
 ىنعم : نييرخأ نيتلالد ىلع ىناملألا سوماقلا يف ةملكلل ىمجعملا

 قاعت .يفش :(ءاصع ا1ةصالطعأا ؟ء279/12062)) يقاعتلا و ءافشلا

 321. 211ء10ءعوعك 14ءمدا 1131 دل 1017/ءععدع (ط أدام ععط: !1عقاععب 1957), (4)
,4 .2 
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 ب طبتري .يثماه ىنعم) لؤحتلاو ءاوتلالا ىنعمو (ضرم نم

 اضنأ كلتمي يذلا لّوحملا رييغتلا وه رخآ ىنعميو ءىول 60

 «ىلإ نوكرلا» ىنعم ًامفنأ يفاعتلا ىنعمب طبتريو .((765) ةئدابلا

 اقرأ قاعتن لب ..بسحو ضرم نم ىاعتن ال ؟(1835568032108)

 ىلإ ةيمجعملا تامولعملا هذه ةقفرب اندع ام اذإف ملأ نم ؛ةراسخ نم

 اضيأ وأ :(1/62581801128 061 51611-06) ضورفملا عانطصالا يفاعت

 (يئاهنلا اهلكش ضورفملا عانطصالا لثمي يتلا) اقيزيفاتيملا يناعت ىلإ

 ثدحلا وحن .رغدياه ىلإ ةبسنلاب ءاندوقت يتلا رييغتلا ةيناكمإ نأ دجن
 :مجرتن ؛اهيفاعتب طبترت - اقيزيفاتيملا ءنم دعبأ ءجراخ يأ - يسيئرلا
 اهكرت نكمي الو .يأرك ًابناج هعضو عيطتسنا ايش اًقيزنفاعملا فبل
 انيف ىقبي ءيش اهنإ ؛0«هب ناييإلا ىهتنا بهذمك فاتكألا فلخ

 ىلع نيبعال ءًاضيأ لوقن نأ عيطتسنو ؛هيلإ نكرن ملأك وأ ضرم راثآك
 ىفاعتن ءيش اهنإ ,ىفاعت (6551[1811061) يلاطيإلا حلطصملا يناعم ةيددعت

 .يناعملا هذه عيمج ىلإ ةفاضإ .(انل لسري) انل عدوي ءهيلإ نكرن ءهنم
 يف ًاضيأ هتءارق نكمي يذلا «(40551086-215) ءاوتلالا ىنعم كانه

 اهنأ امك ؛ةطاسب لكب اقيزيفاتيملا لبقُت ال :ىلإ نوكرلا - يفاعتلا ىنعم
 وه ثيح نم ضورفملا عانطصالا هاجت ظفحت نود نم انل ىطعَت ال

 عانطصالاو اقيزيفاتيملا شيعن نأ عيطتسن ؛يجولونكتلا ضرفلا ماظن

 فلتخي هاجتاب نايوتلي هلضفب يذلا رييغتلا يف ةيناكمإ .ةصرف ضورفملا
 .امهب لصتتم هنكل «يتاذلا امهرهوج نم عقوتملا هاجتالا نع

 «زيمتملا رغدياه فقوم دّدحي .يناعملا هذه عيمج يف «يفاعتلا نإ

 اهلكش يف ةفسلفلا ةياهبن ةلحرم يف ركفلا بجاو لوح هتركف

 اورام [1ء1لععععت, 3هوعوعأ ء لأن ءمروز (!/111320: 3/11115513, 1976), ص. 46. (5)
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 ىلإ ةبسنلاب امك ءهيلإ ةبسنلاب ركفلاف .اهيف نحن ةلحرم «يقيزيفاتيملا
 تاناهيت ريغ رخآ (نيجودزملا ىلع ددشأ) «عوضوماا هل سيل «هشتين

 الو يدقنلا زواجتلا فقوم وه سيل فقوم يف ةرّكذَتسُملا ءاقيزيفاتيملا
 ةداعتسالا ةلأسم نأب ريكذتلا انه نكمي .عباتيو ديعتسي يذلا لوبقلا

 لقنلاو (152011108) ديلقتلا نيب زييمتلاب ةطبترملا (771606150111828)

 يه «ىضاملا ينبت يف نيفلتخم نيطمن امههفصوب ([11656511616228)

 .نمزلاو نئاكلا يف ةيزكرم

 يف (0621-48ع8) راكذتسالا موهفم اهبستكي يتلا ةيمهألا نإ

 ىلع ىقيزيفاتيملا دعب ام ركفلا ددحتي ثيح «ةريخألا رغدياه لامعأ

 0 ةقيرطب هبّرَقت .خلإ ...ريكفت ةداعإ «ةداعتسا «راكذتسا هنأ

 نمزلاو نئاكلا قالطنا ةطقن نأ حيحصف .حابصلا ةفسلف هشتين نم

 ىنعم ةلأسم حرط ةداعإب لثمتي ءأبجاو ركفلا ىلإ ءودبي ام ىلع «دنسُت
 نايسن ءاقيزيفاتيملا ىوتحم روصعل لّكش يذلا كاذ نم ًالدب ؛نئاكلا

 كاذ يف ؛هيلإ راشي بجاولا اذه نم ًاّيرهوج ًاءزج نكل .وه اهب نئاكلا
 روطت ةياهنلا يف ىَّدأ دقو ؛«ايجولوطنألا خيرات مده» هنأ ىلع ,لمعلا

 ركفلا بجاو ةلثامت ىلإ «تاينيثالثلا يف لوحتلا دعب «يرغدياهلا ركفلا

 .كيكفتلا ةّيلمعب لضفأ وأ .هذه مده لا ةيلمعب

 يف «نابي امك «لثمتي رغدياه ركف يف (اط:©) «لّوحتلا» نإ
 ةيسنآلا ةيدوجولا) ناسنإلا ىوس هيف دجوي ال ىوتسم نم روبعلا
 .يساسأ لكشب نئاكلا هيف دجوي ىوتسم ىلإ (يرتراسلا طمنلا ىلع
 نيب ءًاضيأ ينعي اذه نكل .ةيسنألا لوح 1946 ثحبم لوقي امك
 نكمي ال اقيزيفاتيلا نّوكي يذلا نئاكلا نايسن نأ ءىرخألا تاعبتلا

 ةدارإ لعفب هنم جورخلا نكميو «ناسنإلا أطخ هنأ ىلع هيف رّكفُي نأ
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 اهنأ ىنعمب بسحف ًاردق تسيل اقيزيفاتيملاف .مراص يجهنم رايخبو
 (٠ءتاهس068) اهنم يفاعتلا عيطتسن نحنو ءاننوكتو انيلإ يمتنت

 نئاكلا يف بوتكم ءام ىنعمب ءاضيأ وه نئاكلا نايسن امنإ ؛؟بسحف
 نأ ًاقالطإ نئاكلا عيطتسي ال .(انب قّلعتي ال نايسنلا ْنأ ىتح) هنيع
 .اروضح اهلك هتاذ يطعي

 يلاتلاب عيطتسي ال ءرغدياه هنع ثدحتي يذلا ءراكذتسالا نأ اك

 ًاذإ رّكفن اذام .انمامأ ىطعُم ًاعوضوم نئاكلا طاقتلا ىلإ اندوقي نأ
 6»06-) ناك هنأ ىلع نئاكلا رّوصت عيطتسن ؟نئاكلا ركذتسن امدنع
 اقيزيفاتيملا خيرات يف ةدوعلاف .ادوجوم (دعي مل) سيل هنأ ىلع (66

 «لّوحتلل ةقحاللا هتاباتك يف ءراركتو ًارارم رغدياه اهيرجي يتلا

 1188765351015(2 12 1211211012) ىئابناللا صوكنلا ةينبب تمستا

 يأ ىلإ ةدوعلا هذه اندوقت ال .يقاقتشالا ءانبلا ةداعإب ًاّيزمر رّيمتملا
 .هنع انفرصنا دق يذلا كاذ هفصوب نئاكلا ركذت ىلإ ىوس «ناكم

 لقنلاو (لاسرالا عومجم) ردقلا لكش يف الإ انه ىطعُي ال نئاكلاف
 لوصألا ىلإ دوعي ال ءهشتين ريباعتب ءركفلاو «(17656511616128)

 ءادّدجم ناهيتلا بورد كولسب ىوس موقي ال وهف ؛اهيلع ذوحتسيل
 .انل ىطعملا ءديحولا نئاكلا .,ديحولا ىنغلا

 نم مات حوضوب ِبّرَقُت يرغدياحلا راسملا لحارم نأ يف كش ال
 موهفمل يتاذلا للحتلا نع مجانلا ّيمدعلا رثألاف :ةيوشتينلا لحارملا

 «فاشتكالا» يف هيزاوي ام دجي هشتين دنع ساسألا موهفملو ةقيقحلا

 ال ًاضيأ رغدياه دنع نئاكلاف ؛نئاكلل «يرهدلا» عباطلل يرغدياهلا

 الو ءايشألل ال .ساسألا ةفيظوب موقي نأ (عيطتسي دعي مل) عيطتسي
 هلقأ ءمّمتت يتلا ةرضاحملا ,نمزلاو نئاكلا يف رغدياه بتكي .ركفلل
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 لامهإ» اقيزيفاتيملا نم جورخلا ريضحت بّلطتي :1927 لمع ءّيلاثم

 ةهجو نم ءىوس موقن ال ؛نئاكلا ركذتن ال .«9ًاساسأ هفصوب نئاكلا
 يذلا «هنيع اقيزيفاتيملا ناهيت خيرات ١ اددجم ريكفتلاب ءردقلا رظن

 يف دوجوملا ءاوتلالا عباط امأ .لقن هنأ ىلع نئاكلا «نّوكي»و اننّوكي

 يه اهب اهوبق ىلإ فدهي ال اذه اقيزيفاتيملا راركت نأ يتنعيف يفاعتلا

 ناك اذإ ام ةلأسم نيحراط نوطالفأ يف ًادّدحم رّكفن ال ءالثم :هيلع
 حاتفنالا نضيبزلا راكذتسا ىلإ نيعاس لب ؛ال وأ ًاحيحص للا بهذم
 .هتاذ ميدقت نم لثملا بهذمك ءيش نكمت هيف يذلا يديهمتلا يردقلا

 أدبم نم ةحفص يف رغدياه لوقي ءاذهك فقوم هكرتي يذلا رثألا نإ
 06-) ردق - خيرات رظن ةهجو نم ركفن نأ 0 رثأ وه ءساسألا
 00 نحمل لقنلا طابر ىلإ نامتئالا» ينعي نئاكلا (5 طاع

 رثأ ميدقت ءرغدياه ديري | ةتقوم ةقيرطب «عيطتسن ريباعت ةّيأب
 ىنعم نمكي هيف يذلا «.(8206212) راكذتسالا هكرتي يذلا قاتعنإلا

 ىلإ انعفدت يتلا ةديحولا ةوطخلا ؟يفاعتلا ةملك يف دوجوملا ءاوتلالا

 اهفصوب اقيزيفاتيملا تاحورطأ ىلإ رظنلا نأ نايبت يف انه نمكت ءمامألا
 نع عزني ءايردق - ايي رات (1عجم5-مدنوؤأ0م) ًالقن كلافأ أردق

 نع مجني يذلا فقوملاو .اهتوق اقيزيفاتيملاب ةصاخلا ةمزلملا معازملا

 ةقيقح ةيأ ؛« ناسا يا كانه سا :ةيحيرات ةيبسن نم عون وه كلذ

 ةلّسرُم يأ .ةهّجوم «ةّيخيرات تاحاتفنا ىوس كانه سيل ؛ةيئاهن

 13/1. 1[1ع1لءعععجب 79مرمم ه4 هددعتع, انه0. 1١ ل1 2. 142عجدنعأام (88ةممأأ: (6)
 0س:02, 1980), 3.

 3ك. 11ء1لععععت, 2 ىامع تمون سيره (ط! دلل ص عمم: !8لءعواعع, 1975),م. (7)
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 ريغ ءاهايإ ًارباع) اهلالخ نمو اهيف الإ ىطعُي ال (561556) لْثامم نم
 ءاهيششيو لاخي ىلا هدومي ةطراتلا ءنغ.( لئاسو اهانإ ليش
 دقو ««بسحف» ءاطخألا خيرات سيل تاحاتفنالا خيرات نأ يعولا

 رمألا ؛هسفن نئاكلا وه :اننإ ؟قيرط ريغب لانملا لهس ساسأ اهضحد

 .قيمع قرف ىلإ ««ةنسحلا ةلبجلا» زاجم يف هشتين زربأ اك ريشي يذلا
 يف ءام لكو يضاملا هاجت فقوملا اذه دّدحت نأ عيطتست يتلا ةملكلاف
 .(516485) ةمحرلا ةديدج ةّرم نوكت دق ءانيلإ لقث ءاضيأ رضاحلا

 يذلا ىنعملا ىلإ يفاعتلاو راكذتسالا ًاضيأ انل ريشي ءاذكهو

 | ليوأت اهنأ ىللع رغدياه ةفسلف ديدح انيلع محي

 حنمت ةفسلف ىنعمب الو «ليوأتلا يف ةّينقت ةّيرظن ىنعمب سيل 8

 ىنعملاب نإ «ةيليوأتلا ةرهاظلل .دوجولا فصو يف ءًاّصاخ ًالقث
 ةّيخيراتلا تاحاتفنالا لقت ىوس نئاكلا سيل :ًايرذج ىجولوطنألا
 لع 120) نيدبآلا دبأ «ةّيخيرات ةيناسنإ لكل :لكشت ىتلا ةيردقلا -

 اهنأ اهب «نئاكلا ةربخ نإ .ملاعلا ىلإ جولولل ةصاخلا اهتيناكمإ 8
 .يفاعتو راكذتسا ًائاد يه .تالاقتنالا هذهل ةباجإ - لابقتسا ةربخ

 راشأ يتلا دعاوقلا ىلإ ًادانتسا ءتاوطخ عضب مّدقتلا نكمي له
 فارتعالا نكمي هنأ ركذنو) رغدياهو هشتين وحنلا اذه ىلع اهيلإ

 هحرط يذلا هشتين ليوأت ءاوتلا لالخ نم طقف اهتيرارمتساب

 ؟ةفسلفلا يف ةثادحلا دعب ال قدأ ديدحت قيرط ىلع «(هسفن رغدياه

 ٌصخت تامس ثالث ىلإ ةتقوم ةمئتاخ لكشب انه ريشأسو «معن نظأ
 :ةثادحلا دعب ام ركف

 يقاتعنالا دعبلا ىلع ءانه ىرج اى «ّحلن انك نإو .عتمتلا ركف .3
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 ديلقتلل يظيرقت راركت دّرجم هنأ ودبي دق كلذ نكل ءراكذتسالل

 حيحص .(هنع ةمجانلا ءاضيأ ةيلمعلا «تاعبتلا لك عم) يقيزيفاتيملا

 بو .ركفلل «يفيظولا» موهفملا كرت بّلطتي اقيزيفاتيملا نم جورخلا نأ
 لّكشي نأ هرودب عيطتسي ال وهف ءساسأ يأ طقتلي ال راكذتسالا نأ

 نم دب ال لئاسم ديكأتلاب حرطي اذهف .«عقاولل١ لمع لّوحتل ًاساسأ

 ةيليوأتلا ايجولوطنألا نأ وه نآلا ىتح حضاو وه ام نكل .اهتشقانم

 لباقم (8عهن1) رويخلا قالخأ اهنأب اهديدحت نكمي قالخأ ىلع يوطنت

 قالخأ يف دراولا ىنعملا نيريبعتلا نيذبب ىنعأو :رماوألا قالخأ

 راكذتساف ليوأتلا يرظنم لّوأ دحأ ًاديدحت ناك يذلا ءرخامريالش

 ىنعملاب «(ةيناث اهشيع) اهب عّتمتلا ىرحألاب وأ ؛ةّيحورلا يضاملا لاكشأ
 يف عّتمتي امنإ ءرخآ ءيشل ريضحتلا ةفيظو يدؤي ال ال ًاضيأ «يلاجلا»
 دعب ام قالخأ عيطتست ءامبر اذه نم ًاقالطناو .ّيقاتعنإ رثأب هتاذ ٌدح

 تايقالخأ ءومنلا تايقالخأ ««روطتلا» تايقالخأ لباقت نأ ةثادحلا

 .ةيقيزيفاتيم تلاز ام تايقالخأ يهو «ةيئاهن ةميق هفصوب ديدجلا

 حابصلا ةفسلف نيب تحرتقا يذلا بيرقتلا يف .ىودعلا ركف .م

 بجي «ءاوتلا-ةداعتسا ءيفاعت كانه يرغدياملا راكذتسالاو ةيوشتينلا

 يذلا ليضفتلا يف نمكي .هسفن رغدياه ىلع سراي ,ءكلذب فارتعالا

 يف ودبي .يرغدياحلا ركفلل «يمدعلا لب «ليوأتلا بناجلل حنمي
 بصن عضي «اقيزيفاتيملا تاناهيت ربع هدوعص يف ءرغدياه نأ عقاولا
 نأكو ءاهنيع تاناهيتلا هذه عم ةطاسب لكب لثاتي ال ًافده هينيع

 ةياهبن لوح ةرضاحملاف .اهنم دعبأ ناكم ىلإ اندوقي نأ بجي دوعصلا

 هتيلازتخاالو ضيمولا نع ثيدحلا دعب «متخت (1964) ًالثم ةفسلفلا
 41001-) بجاو» نأ ةيضرفب .((216456123) فاشكنا اهنإ ذإ) ةقيقحلا يف
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 ىلإ ركفلا ناك ام (576158866) كرت نوكي نأ نكمي ركفلا (6©

 (58عطع) ةّيئيش (نييعت «ةوعد) (5118231021088©18) ديدحت ةحلصمل نآلا

 دنع «قفارتي اقيزيفاتيملا نم دعبأ وه ام ىلإ عوزنلا اذه نكل .©«ركفلا
 .اهتاناهيتو اقيزيفاتيملا يساسألا هنومضم يفسلف لمع عم ءرغدياه
 ةفسلفلا يعَّباط نم بناج ىلع زيكرتلا جئاتن يه ام ةلوهسب نييتي

 ؛ةيفوصت حئاتن ىلإ دوقي دق لماكلاب رخآ ركف وحن عوزنلاف .ةيرغدياهلا
 بهذيف ءاقيزيفاتيملا تاناهيت ربع لب ءدعبأ سيل دوعصلاب مايتهالا امأ
 «ةيمدع» ةربن ىلع ددشيو «عباطلا ةيوشتينلا «حابصلا ةفسلف» هاجتا يف

 نكل) ىمالستسالا لوبقلا «يناعتلا نأ نيح يف .يرغدياملا ركفلا يف
 تانج .ءاوتلالاب عوبطملا ءيفاشلا .«(ةديدج ةمالعب «عوبطملا :اهيأ

 عوزنلا ىلع ةديحولا ةلالدلا «يناثلا روظنملا اذه يف ءوه اقيزيفاتيملا

 نم مّمَتي نإ ءرخآ ناكم وحن دوقي ال اقيزيفاتيملا زواجتف :رخآلا وحن
 .ءاوتلا - راركت لالخ

 ليوأتلا رّوطت ؛يبأرب ءاضيأ اهيلإ ريشي يتلا ةهجولا يه هذه
 ةبسنلاب ءرمألا قلعتي ال .يرمداغلا ليوأتلا ًاصوصخو ءرغدياه دعب

 دقو ءركفلا دعصيس لب ءاقيزيفاتيملا دعب ام ىلإ علطتلاب رمداغ ىلإ
 .(فيضن «رخآ ًائيش سيلو) «ةغل وه مهفلل لباقلا نئاكلا» نأ كردأ

 ءانبلا ةداعإ وه ديحو فدبب «لقنلا لئاسرو ءاقيزيفاتيلا بورد

 ؛ةيرارمتسالا هذه .ةيعامجلاو ةيدرفلا ءةريخلا ةيرارمتسال ًادّدجب

 ءلصاوتلا عاطقنا لماوعب ةدّدهم تسيل ءانعمتجم يف مويلا هّلقأ

 .مولعلا تاغل ًاصوصخو .ةصصختملا تاغّلل ذاشلا رّوطتلاب انإ

 10«11ءعوعو, 1عنمو هل هددع»عر م. 8 6
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 ىضاملا نم ةمداقلا تالوقنملا وحن اذإ هّجوتي ال ءرمداغ دنع ليوأتلاف
 ودبت يتلا ةّيوغللا تاراقلا كلت عيمج وحن ًاضيأ هّجوتي نإ ءبسحف

 .ناكملاو نامزلا يف ةديعب تافاقثك قّريحُت الو «ةبيرغو ةديعب انل

 رمداغ هحرتقا يذلا ليوأتلل رخآلا يناعتلا اذه نأ نم مغرلا ىلع

 مهفي اذكه - كرتشم سح وأ ةكرتشم ةغل ريباعتب ةربخلا ةدحو نيوكت

 اعقاو ةدوجوملا ةغللا دعاوق بّوطي - سوغوللا قمعلا يف رمداغ
 حتفي هنأ الإ - (تالاحتراو ةديدج تاحاتفنال ةيناكمإ يأ ٌدِض
 عيطتسن يذلا ىنعملا يف ةثادحلا دعب ام ةفسلف رّوطتل ةّيئاحيإ ٍتايناكمإ

 وحن ليوأتلا ةّيلمع هيجوت نع ٌفكلاب رمألا قّلعتي .ىودع هتيمست
 نيماضم ةيدذدعت هاجت اهنا هتسراممب انإ ءبسحف هتالسرمو يضاملا

 «ةفرعملا» كلت ىلإ نونفلا ىلإ ةينقتلا ىلإ ملعلا نم «ةرصاعملا ةفرعملا

 ادإ «يتلا :ةدحولا ىلإ ًاددحم اهدوقيل .مالعرلا يف اهتاذ نع ربعت يتلا

 ماظنلا ةدحو نم ًائيش كلمت ال .هذه داعبألا ودعت ل تذحأ ام

 ةيقيزيفاتيملا ةقيقحلا عئابط نم عباط يأ الو يدئاقعلا ىفسلفلا

 نم ريثكلا اه «ةحارص ةيبّسرت ةفرعمب ءىرحألاب ءرمألا قّلعتي ؛ةّيوقلا

 ؛(اهتمتاخ يف لب «مولعلا ساسأ يف سيل ةفسلفلا عم) «عويشلا» عئابط

 ىلإ اهفعض دوعي دق ««ةفيعض» ةقيقح ىوتسم ىلع يللاتلاب عضومتت
 .يرغدياملا ضيمولاب صاخلا بجحلاو فشكلا سابتلا

 توم ةربخ هشتين طبر نأ قبس دقل .ضورفملا عانطصالا ركف .©

 ديدجلا عضولاب - ساسأ يأل ةحيرصلا ىودج اللا ةربخ يأ - هللا

 يعامتجالاو يدرفلا دوجولا هبستكا يذلا ّيبسنلا نامألاب رّيمتملا
 لصح ءرغدياه دنعو .ينقتلا رّوطتلاو يعامتجالا ميظنتلا لضفب
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 اذه ىلإو .هسابتلاو ضورفملا عانطصالا موهفم يف لثمت لئامم طبر

 لثمتي :لوقلا عيطتسن اننأ ةجردل .يفاعتلا عجري ادي دحت سابتلالا

 ءايلمع «هيفف ؛ضورفملا عطصألا ف ًاساسأ يفاعتلا 1

 ضرألل لكلا ميظنتلا يأ ءأطاسبنا رثكألا اهلكش يف اقيزيفاتيملا مّمَتَت
 هنأ ىلع سراي اقيزيفاتيملا يناعت نأ ينعي اذهو .ةينقتلا ةطاسوب

 هذه جئاتن عيمج غصي ١ رغدياه ا .ضورمملا عانطصالل فاعت

 انملكت ىتلا «ىودعلا» ةلاح يف (ى ءانه انسفنأ دجن اننكل .ةحورطلا

 وحن (؟60810620) يفاعتملا ركفلا هّجوت ةراشإ مامأ ءًافنآ اهيلع
 تاللسرمو ديلقتلا لاجم وحن لب «نيثيدحلا ايجولونكتلاو ملعلا ملاع
 ابو .ةّيرصح ةّيسنأ ةوعد ليوأتلا حنم ىلإ عزني داقتعالا نإ ذإ «يضاملا

 الف ««ينقتلا نم ءيش هيف سيل - رغدياه قفو - ةينقتلا رهوج» نأ
 ثدح هاجتاب هيول فدهب ضورفملا عانطصالا ىلإ هّجوتلا نم ًاعبط دب
 .رثكأ يئدبم

 دعب ام وأ - قوف صّرْفلا فاشتكاب ءرخآ مالكب «رمألا قّلعتي
 .اهروهظل ريضحتلاو ةينوكلا ايجولونكتلاب ةصاخلا ةيقيزيفاتيملا -
 ايجولونكتلا نيب ةّيرارمتسالا نيوكت ةداعإب ًاّيهيدب يناعتلا اذه ققحتيو
 نع رغدياه ةحورطأ يف هيلإ راشملا ىنعملا يف ؛يضاملا برغلا ديلقتو
 طبر نم يلاتلاب جتني اذام .اهمامتإو اقيزيفاتيملا ةلمكت اهفصوب ةينقتلا
 ركفلا خيرات يف ال رضحي يذلا نئاكلل يقيزيفاتيملا نايسنلاب ةينقتلا
 ةيؤهلا يف ءآّدج ةرصتخم ةقيرطب ءراشُي ًاضيأ اذه ىلإو ؟يبوروألا
 ضيمو لّوأ ءصنلا اذه يف ءوه ضورفملا عانطصالا :فالتخالاو
 هلالخ نم يذلا .هتاذ ّدح يف حْجَرتملا راطإلا وه» ثدحلا نأل ثدحلل

 [11ء10ءععغعات, 14 ءرد1 111 هل 1017/7 عداعر م. 9(
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 وه ام ىلإ نالصيو ءامهرهوج يف ًاضعب |مهضعب نئاكلاو ناسنإلا غلبي
 اهتحنم ىتلا تاديدحتلا كلت نارسخي اههنأ رابتعا ىلع ءامل يرهوج

 نئاكلل اقيزيف اتيملا اهتحنم يتلا تاديدحتلا يه امو .«اقيزيفاتيملا اى

 عوضومو (50عمععأ10) 5 |(مهفينصت عيب لك لبق ءاهنإ ؟ناسنإلاو

 موهفم خسرت هيف يذلا راطإلا لكش دق فينصت وهو .(60[0886)

 ناسنإلاو نئاكلا لخديف «فينصتلا اذه ةراسخب امأ .هنيع عقاولا

 ملاع لثم .يبأرب ءهروصت بجي ((5ط7128ع20) حج رتم لاجم يف

 .لّيختلاو ءقحلا نيب لاصفنالا نأل ةقفح كفو هاا منخ# اعقاو صخشخي

 صاخلا لماشلا طّسوتلا ملاع هنإ :حوضوب فخ دق ءةروصلاو ءربخلاو

 حبصت ملاعلا اذه يفف .عساو لكشب دودو نحن ثيح انتريخب

 تاذلاب ةصاخلا ةّيقيزيفاتيملا ميهافملا دقفتو ءاليوأت ًاّيلعف ايجولوطنألا

 ذه يف .اهنزو دقفت ءساسألا - ةقيقحلاو عقاولاب لب .ءعوضوملاو

 ثيح نم («ةفيعض ايجولوطنأ» نع «يبأرب «مالكلا نم دب ال «ةلاحلا
 - لوبقلا قيرط نع - اقيزيفاتيلا نم جورخلل ةديحولا ةيناكمإلا يه
 .ةثادحلاب صاخلا يدقنلا زواجتلاب هل نأش ال يذلا ءاوتلالا - يفاعتلا

 ةيادبلا ةصرف .«ثيدحلا دعب ام ركفلا ىلإ ةبسنلاب ءاذه يف نمكت اهبر

 .نهوب ةديدجلا .ةديدجلا
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 يضيرعتلا ثبثلا

 رثعي حلطصم :((56611-26/ 153005121086) ضورفم عانطصا

 مامتإ لكشي يذلا رصعلا وهو .ثيدحلا رصعلا يف اهتاذ ةينقتلا ضرف نع

 .ساسأ هنأ ىلع ؛هشتين ىتح نوطالفأ ذنم «نئاكلا ترّوص يتلا اقيزيفاتيملا

 .(61165[5) ضرفتو عنصت يتلا ةينقتلا رصع هنإ

 ىلإ نئاكلا ةداعإ :(1813مم10م11221086) ذاوحتسالا ةداعإ

 ةداعإف .ديدجلا دوجولا اهيلع ينبني يتلا سسألا ةداعتسا ينعي ام «هتناكم

 وأ «ةتباث سسأ ىلع ديدجلا دوجولا سيسأت ةداعإ يف نمكت ذاوحتسالا

 .يهإلا ةيميت يف برتغملا هرهوجل ناسنإلا ةداعتسا

 هتلمح يذلا ثرإلا نم اقيزيفاتيملا يناعت وه :(97613791201128) يفاعت

 موهفم نع فلتخيو .رغدياهف هشتين ىلإ نوطالفأ نم ةدتمملا ةبقحلا لاوط
 ًايواط هنيع رّوطتلا طخ ىلع ٌرمتسي ال هنأب ([(166ء«1ه088) زواجتلا

 .هنم ىفاعتيو ثرإلا هتاذ يف لمحي امنإ قبس ام لك ًايغال ةحفصلا

 ءرغدياه ركف ىلع رمداغ هارجأ رّوطت :(11:0هصلت92108ع) نيد
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 .ةغل وه همهف نكمي يذلا نئاكلا نإ ذإ ةغللا يف نئاكلا بيوذتب لثمتيو

 لثم ةيمدعلا نأ مهف يذلا وه :(8ل1ءطتلتقاتم ءمتمأان10) مّمتم ىمدع

 ايلعلا ميقلا ىلع سيسأتلا نم ىودج ال هنأ مهف يذلا يأ .ةديحولا هتصرف

 .ةيقيزيفانيملا

 ىلإ طسولا نم ناسنإلا اهيف جرحدتي يتلا ةلاحلا :(83ءط1115:020) ةّيمدع

 .رغدياه بسحب
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 ةيادب «ةماع ةروصب «ىنعت ةثادحلا ةيابن
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 0 وأ ان ٍلؤحتلا اذه نوكي دق ىنعملا

 .ءاغلإ ىتح وأ 1 ول اديدجت 26 انيس وأ

 ةياهن وميتاف يناج باتك جردني قايسلا اذه فو
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 د ملاعم مسريو
 ةيملعلا ةفرعملا لوصأ ©

 ؛يبوروأ ينالربو يلاطيإ فوسليف :وميتاف يناج © ةرصاعم ةيماع ةظاقث ه
 دب لع ةقسلملا سرد 11935 ماع ونيووت لادلو ل

 فارشإب غربلدياه يف مث نمو «نوزيراب يجيول ةيعامتجاو ةيناسنإ مولع ©
 يف ةيرظنلا ةنسلقلاو لارا ةنسلف سرد .رماداغ ةيقيبطت مولعو تاينقت ©

 ًاصوصخو قديدع تاعماج يو وئيزوت ةعماج نوتفو بادآ ©

 هل اريد غ0 .ةيكريمألا ةدحتملا تاياللولا ف مجاعمو تايناسل ©

 ةصاخ ة هروصبو «ةفاحصلا يف بتكو .تايلاىحلا

 . 5 ةلحم ايلا ريدي .آ. 04 2

 3 و كرا كم 01711 م17 (2002) :هلايعأ زربأ

 .010 9: م11] 1 ءامد عرج (2008)

 ةيلاطيإلا ةغللاو ةفسلفلا ذاتسأ :لضافوب مجن ©
 نيب ةيعماجلا همولع لصح .ةينانبللا ةعماجلا يف
 ةعماجلاو امور يف ىنيوكألا اموت سيدقلا ةعماج
 .هاروتكدلا ةداهش اهنم لان يتلا ةينانبللا

 0مل دعم دع
 1 سس 434-614-978- ًارالود 15 :نمثلا

4 048 

 5 8)ل 9

9 ١ 8 413 


