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 - ىوتحلا ليلحت تامادختساب دعاصتملا ماتهالا نم مغرلا ىلع
 الا «مداعألا ثوحب يب هتاقيبطتو (002164 4281355159 - نومضملا ليلحت
 ةيعأ ىلع تاضارتعالا نم ديدعلاب تنرتقا تامادختسالا هذه 4
 تالاجلا يف ةفرعملاو معلا يرثت تاريسفتو جئاتن ىلا لوصولا يف جهنملا
 .ةفلتخملا ةيمالعالا

 وحن هاجتالا قحاليو ءجهنملا اذه زيمي يذلا يمكلا مادختسالاف
 نيثحابلا نيب ًاسامح دجي حبصأ ةمدقتملا مولعلا يف ةيمكلا تاساردلا
 هتالالد ىلا رظنلا نود .مالعالا ىوتحم يف ةرهاظلا زومرلا ةساردل
 يتلا ةكباشتملا اهتاقلحو ةيمالعالا ةيلمعلا رصانعب ةيطابتر الا هتاقالعو
 ,لئاقلا وأ بتاكلا اهفدهتسي زومر و يناعم نم هيف امب ىوتحملا اهدسجي
 ماقرأ درحم ىوتحلا ليلحت تمدختسا يتلا ثوحبلا مظعم جئاتن تجرخف
 تامسل درجملا فصولا دودح دنع اهقت ةيئاصحا تافينصت وأ ءامص

 .رهاظلا ىوتحلا

 :اهردصتي يتلا بابسالا ضعب ىلا دوعي اذهو
 3 نم رثكأ قيبطتلاب تمتها يتلا مادختسالا تايادب : الوأ

 ,ةيجهنملا هتاوطخو يجهنملاو يرظنلا راطالا نيوطخب

 7. ةليوط تاونسل ىوتحلا ليلحت ثوحب يف ًاليلدو ًادشرم
 ثوحبب ترثأت يتلا «ىوتحلا ليلحت ىلا ةيجهنملا ةرظنلا دودح 00
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 ريسفت يف ةدعاسم ةادأك هتمدختساو ةسايسلاو عاتجاالا

 .ةيسايسلاو ةيعاقجالا تارهاظلا

 مالعالا ثوحب يف ةيمالعالا ةيلمعلا ىلا ةيلكلا ةرظنلا بايغ :اثلاث

 ثوحبلا هذهب فقت ينلا «ىوتحلا ىلا ةيئزجلا ةرظنلاب ءافتكالاو

 فدهك ةرعاظلا ةقوسحلا تاهزلا نامحالا» تمول دود ندع

 .يملعلا ثحبلا يف ةيدايترالا لحارملا - طقف - زي

 يف يمالعالا روظنملا بايغ ىلا دوعت يتلا - اهريغو بابسالا هذهو

 - اهتلوانت يتلا تاساردلا ةردنو ةماع ةفصب ثحبلا جهانم لاجم

 ليلحت ثوحب يف قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةقالعلا لماكت مدع ىلا تدأ

 ةمدخل ةيملعلا ةقيرطلا عيوطت نيثحابلا نم ريثكلا لفغأف ءىوتحلا
 ثوحبلاب ةصاخلا بيلاسالاو تاوطخلا عابتاب ءافتكا «ثحبلا ضارغأ

 .اهفادهأو ثوحبلا ةعيبط يف نيابتلا ىلا رظنلا نود ةقباسلا

 مادختسا ةيادب ىلع ًاماع نيسمخ نم رثكأ رورم نم مغرلا ىلعو

 تارشعو ثوحبلا تائم نع ترفسأ «ةيملعلا ثوحبلا يف ىوتحلا ليلحت

 موهفملا ريوطت يف تمهاسو .ةيبرغلا ةبتكملا يف ةيجهنملا تاساردلا

 مغرو - نآلا ىتح عطتست م ةيبرعلا ةبتكملا نأ الا ءهتامادختساو

 قحاللت نا - مالع الا ثوحب ف ىوتحلا ليلحت مادختسال نيثحابلا سامه

 ادهرمو ليلا :نوكشل جهنملاو ةيرظنلا ليصأت فدهتسي يذلا روطتلا اذه

 .ىوتحلا ليلحت تاقيبطت يف نيثحابلل

 ةبتكملا ةجاح ةيبلتل ةعضاوتم ةلواحمك باتكلا اذه ردصي كلذلو

 ثوحب يف ىوتحلا ليلحت مادختسال يجهنم ليلد ىلا نيثحابلاو ةيبرعلا

 صقنلا ضوعي .قيبطتلاو ةيرظنلل ًادحوم ًاراطا مدقيو ءمالعالا

 .لاجنا اذه يف سوململا

 يرظنلا ىوتحلا ليلحت ثارت حسم ىلع باتكلا جهنم دمتعاو
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 ةدحوم ةيجهنم ةسارد مدقيل ةيبرعلاو ةيبرغلا تاساردلا يف يقيبطتلاو

 وأ هتلوانت يتلا ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلل ةيملعلا ةرظنلا لالخ
 ثحبلاب مالعالا ىوتحم لوانتت يتلا تارهاظلا قيقحتل جهنمك نك هم نةختسا

 .ةساردلاو

 همادختسا ةيفيكو ىوتحملا ليلحتل يرظنلا راطالل لماكتم يجهنم

 ةيلاتلا ةعبرالا لوصفلا مدقتو .يجهنملاو يرظنلا راطالاب اهنم ىناثلاو
 نيسأو ةيجهنملا تاوطخلا دودح لوانتي يذلا يقيبطتلا راطالا

 يف ةروشنملا تاساردلاو ثوحبلا يف اهل ةيلمعلا تاقيبطتلاو ءاهمادختسا
 :يتالاك كلذو ىوتحلا ليلحت

 يف - مدقيو :هخيراتو ىوتحملا ليلحت فيرعت :لوالا لصفلا -
 يلا ءارآلاو ىوتحلا ليلحتب ةصاخلا فيراعتلا - لوالا ثحبملا
 يلالدتسالا هاجتالا وأ «ليلحتلا يف يفصولا هاجتالاب رت انما طور ادت

 لالخ نم لكك ةيمالعالا ةرهاظلا ةساردل ىوتحملا ليلحتن مادختسا

 ةنماكلا يناعملاب ماتهالاو .يفيكلاو يمكلا ليلحتلا ةسيبفأ

 ىوتحلا ليلحت تاسارد ةأشن يف ةلاجع يناثلا ثحبملا لوانتيو

 يف - لوانتيو :ىوتحملا ليلحتل يجهنملا راطالا :يناثلا لصفلا -
 ىوتحلا ليلحت عقوم ديدحت لوح فالخلا ةيضق - لوالا ثحبملا

 ا,



 ىلا يناثلا ثحبملا يف لقتنيو ٠ يملعلا ثحبلا تاودأو جهانم نم

 تاساردلا دودح يف ليلحتلا ةيلمعل يجهنملا فييكتلل ةلواحم
 ثحبملا يف مدقيل .«يملعلا جهنملا تاموقمو جهانملا معب ةصاخلا

 نم ءادتبا ىوتحلا ليلحتل حرتقملا يجهنملا ماظنلا ثلاشلا
 يملعلا لالدتسالاو جئاتنلا ريسفت ىلا الوصو .ةلكشملاب ساسحالا

 ةماع ةفصب .لاصتالا مولعل ةيرظنلا فراعملا ريوطت يف ديفي يذلا

 :ةضاخ "ةعضن ةالعالاو
 جذومف لالخ نم تامادختسالل ًاراطا عبارلا ثحبملا مدقيو

 يأرلا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت مادختسا ىلا ةراشالا عم ؛لاصتالا

 .نالعالاو ماعلا

 ليضفلا" نع لواشوب# ةيانلا ةنسونلا' تاولقللا «كتاثلا :قصنلا
 ثحبلا تاوطخ عم قفتت يتلا ةيجهنملا تاوطخلا ثحابم ةثالث يف

 ثحبملا يف - يئثدبملا ليلحتلاب ًاءدتبم .ةماع ةفصب يملعلا
 ةلاعلا ةفكتتلا :تاوطلا 1ع 4 زورق زعم هقدلا يح ونالا

 - ضورفلا عضو ىلا لقتني مث .مالعالا ثوحب يف جهنملا زيمت يتلا
 تعنت ىلا :تايازدلا قةاهتيبعأ نولشت لا -ت قابلا فكما قف
 يذلا ىوقحلا لالخ نم اهرصاتمدخأ وأ لكك ةمالغألا غرهاظلا

 يقاب نيبو هنيب ةيطابترالا ةقالعلا هزومر رايتخاو هتغايص مكحي

 ايلا فرط فلانلا» فلا مكروب هةني دع الا هيلا نما
 مالعالا ثوحب ةعيبط عم قفتت يتلا اهب ةصاخلا سسالاو تانيعلا

 ماحب فطن عيوتملاو هلع ةننعن

 تاو نإ ةلطللا» ومرلا ليو ةفاقلا  ةةكيد تاوطخلا
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 سايقلاو دعلا اهيلع متي يتلا تادحولا ديدحت مث «لوالا ثحبملا

 ثحبسملا ىلا لقتني م , يناثلا ثحمملا ف ليلحتلا تادحو يهو

 يف ةيجهنم ةادأك ليلحتلا ةراتسا ميمصت لوانتي يذلا ثلاثلا

 ةقرفتلا ىلع لصفلا اذه زكريو :سايقلاو دعلا :سماخلا لصفلا -

 َدعْلاا هطولتنا قاتلا!" تحتلا :لواتشيو :بكلوالاا فحخبلا ىف .نتانقلاو

 ىوتحلا ةميق سايق عبارلاو ثلاثلا ثحبملا لوانتيو .ىوتحملل

 الامد ناقلا و .دعلا دينيلاعا

 ريسفت لصفلا اذه لوانتيو :جئاتنلا ريسفت :سداسلا لصفلا -
 رطالا عم قفتت ةيفيك تاريسفت ىلا اهليوحتو ةيمكلا جئاتنلا
 تابث نم ققحتلا دعب .ثحبلا لحم ةرهاظلل ةيبيرجتلاو ةيرظنلا
 يناثلاو لوالا ثحبملا لوانتي كلذلو . جئاتنلاو ليلحتلا قدصو
 تايوتبملا " ريدقتو: اري دةضاخلا» نسالاو .ليلختلا :قدصو تابت
 ريسفتلا ةةيمهأ تنلاغلا :تحبملا :لوانتي مث + ةيمكلا .بيلاسآالاب
 يتلا ريسفتلا جذامنو .ةيلمعلا هذهل ةيساسالا تامدقملاو لالدتسالاو

 مغر ىوتحلا ليلحت عوضوم نأ ىلا ميدقتلا ماتخ يف ويشأ تأ واو
 رثع نم رثكأو ةيبرغلا ثوحبلا يف نرق فصن نم رثكال همادختسا
 رمي مل ثيح .ةثادحلاب زيمتي لاز ام هناف ةيبرعلا ثوحبلا يف تاونس
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 ةلحرملا ىلا ةيفسلفلا ةلحرملا نم لقتنت يتلا يملعلا ءانبلا لحارمب

 لالخ ناتلحرملا هيذاجتت تلاز امو .هسساو هدعاوق ءاسرا دعب ةيلمعلا

 - همادختسا ىلا ةحلملا ةجاحلا مغر - ًايعيبط حبصيو .تاونسلا هذه

 بيلاساو قرط ديدحتو .ةيجهنملا هتيمها لوح ءارالا ضراعتت نا
 .ةصاخ ةفصب مالعالا ثوحبو ةماع ةفصب ةيملعلا ثوحبلا يف قيبطتلا
 :هنعاوقو هسا و جهنملل يملعلا ومنلا هاجتا لوح قافتالا متي نأ ىلا

 ةيجهنملا راكفالاو ءارالا نم ديدعلا باتكلا اذه حرطي كلذلو

 يملعلا ماهسالاو ةساردلاو ةشقانملا نم ديزم ىلا جاتحت يتلا ةيقيبطتلاو

 قييطتلا نشباو يهاقملا "يصح قع ءالفذلا فرض ارد تفاح دو

 يف نيثحابلا مامأ ليبسلا ريئت « يملعلا ثحبلا جهانم ىلا ةفاضا حبصتل

 :ةيفالغأالا «تارهاظلا" ةَضارق

 ...قفوملا هتلاو

 ه ".1١1٠ ناضمر لوا يف ةدج

 ماوم' وينوب ١١

 روككد



 لوالا لضقلا





 هكيرا وح | ليلك ف يعن

 كاردا فدهتست ؛يناسنالا ركفلل ةمزالم ةيلمع 48135515 ليلحتلا

 طعس نع يدعم اهرب اه ناو «لازلك ما موهوب هكا ريئاطظلا وب قالا
 موقت يتلا تاقالعلا ةعيبطو رصانعلا هذه تامم وأ صئاصخ ةفرعمو
 بيلاسالا تفلتخا اهم ليلحتلا ةيلمعل ةماعلا ةركفلا يه هذهو ..اهنيب

 ."''هولعلاو فراعملا روطتب تروطت وا لئاسولاو

 وأ رشا :هلوق ان لك وع :لانمثالا مولع يف 0026626 ىوتحملاو

 نع ةرابع وهو ..نيرخآ عم ةيلاصتا افادهأ هلالخ نم ققحيل هبتكي
 ولا يمهل كيلر يدم ةقيرطل :ايهطبلا يب ةنوقلا نوطر
 هزي كولسلا رهاظم نم ارهظم حبصيف ..ةيعاتجالا هتامسو - ردصم
 هتاجايتحاو هتامسب اددحم اروهمح فدهتسيو ءدارفالا نم هريغ نع

 :كلذ يف عجار )1١(
 - ماعم مدمأ دعو عل همعلتو ه1 5هعاهل 5ءلعشععر (كابزال تال

 م22]زلوزو) ال.5. هل. 1972, الا 15/16 225 2

 ةلاكو - تيوكلا) ءط يملعلا ثسحبلا جهانم :يودب نمح لا دبع -

 .8١١ص (ماوالال - تاعوبطملا

 - ةيرصملا ةضهنلا - ةرهاقلا) يملعلا ثحبلا جهانم :دبعلا دمحم فيطللا دبع -

 .18١ص (ماؤال5



 ءاقللا ققحتيف راكفأو يناعم نم ىوتحملا يف ام كرديل هتاماتهاو

 , ا روهنتملاو ردصملا نيب ةكراشملاو

 لزع فدهتست اهناف «لاصتالا ىوتحم ىلع ليلحتلا ةيلمع متت امدنعو

 فاشتكاو حوضوب اهفصو نكميل اهضعب نع ىوتحلا تاممو صئاصخ

 طبترت ىرخا رصانع نيبو اهنيب وأ «ضعبلا اهضعب نيبو اهنيب ةقالعلا
 ةيصخش ةفرعمو «بتك ام وأ ليق ام فادهأو عفاودو بابسأ لثم اهب

 سدا "لع اهطسأ ىف دققت تيلامأب كلذو نويبملا كاع وأ رديغملا

 نأ :ظحالت' انلعحتم ةعانطتالا تاجاعتلالا وأ لقلا نينكتلاو

 لع دك وأ هوم طخ لأ نق عب لاقل ليني لف ع“ هماكلا

 نا هنم عقوتن نكن م وا ؛اذكب رثأتي هنا لوقث انلعبم وا ؛ةنيعم قئاقح
0 

 يف اهاوتحمو ةلاسرلا ىلع داتعالا يف ساسالا تناك راكفالا هذه

 ردصملاب اهتقالعو اهصئاصخ نع تالالدتساو تاجاتنتسا ىلا لوصولا

 ةصاخ «ةلاسرلا ىوتحم ليلحتب موقي يملع جهنم لالخ نم ءروهمجلاو
 راطا ىلع دمتعت اهنال ةيضرم دعت مل ةيعابطنالا تاجاتنتسالا ناو

 .:ليلعتلا :ققو ةضانشاوت هروعش وأ :للحتلا ةكاذلا :ىازقتكلا

 - [هقلعاا, [12:010, .12,١ ءأا هل, اظهههاللمي© 01 180111625: 500165 0

 03ص ان [ةأناملع 5كعرطمل ا عك (للعرل زئهرل (نعمرعع 5اعجووما [949) 22

 - 5طعومل, ام/ز]طنر., 1ع ظرمععوو ةررل 111ععا5 0أ (0هرورلات 1621168 (آن1طقنتر

 آلا عموزاإب ه1 ]اخ نمزو طمعوو 1962) 3.

 - يبرعلا ركفلا راد) 8 ط مالعالا تايرظنل ةيملعلا سسألا :ىتشر ناهيج -

 ١6١. ص (ما9١١ال8 ةرهاقلا

 (2)  ه(هوعر ططتلتلم. ل. ءأ هل, طع 0عدعبول 1هودنأرعنن 4 ©مرسماناع» قمممرمهعلط 0

 (0هماعسأ ةسهلالكأد (ال. 5. ه. ]طع 11.1.1. طرعوو 1966) طه 4
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 تفرع يتلا تاءارجالا نم ةعومجم ريوطتل ىلوالا تايادبلا تناكف

 نم ةعومجم دي ىلع ترهظ ىلا ©0همغعغه6 4ةهه155أ5 ىوتحلا ليلحتب

 نم تذختاو «نرقلا اذه نم ثلاثلا دقعلا يف عاتجالاو ةسايسلا ءاربخ

 , ةيسايسلا تارهاظلا نم ديدعلا ريسفتو فصول ةادأ فحصلا ىوتحم

 بناوجلا يف ثحبلا ديازتو ؛كلذ دعب هب ماتهالا دعاصت مث ؛ةيعاتجالاو

 ىلع سكعناو ءاهتامادختساو ليلحتلا ةيلمعل ةيجهنملا تاءارجالاو

 .همادختساو هروطت لحارم لالخ جهنملا اذهب .ةصاخلا تافيرعتلا

 لوألا ثحبملا

 ىوتجملا ليان ٍفيمَت تاقاجتإ
 ةيادب يف ىوتحملا ليلحتب ةصاخلا تاساردلاب ماتهالا دايدزا عم

 ثحبت يِنلا تاساردلاو ثوحبلا تدادزا «نرقلا اذه نم يناثلا فصنلا

 ثوحبلا ىلا اسايق ىوتحلا ليلحتل ةيجهنملاو ةيرظنلا بناوجلا يف
 ةرظنلا تعستا اهعمو ءكلذ لبق اهلالخ نم فرع ىتلا ةيقيبطتلا
 هتافيرعتو (5[002065 هميهافم تروطتو ىوتحلا ليلحتل ةيجهنملا

 يريهامجلا لاصتالا مولع روطتب ديعب دح ىلا تطبترا ىلا « طنةصنانهصقك

 :ةساردلا اهتالاغعانتاو + ةفاح ةفيمب < ءالعالاو ةعاخ نع

 ةيمكلا ةفصلاب ىوتحلا ليلحت نارتقا لوح لماكلا قافتالا عم نكلو

 وهو يملعلا ثحبلا بلاطم نم ايساسأ ابلطم ققحت ىلا 01من

 تاددعلا نظفت ى احضأو انالشا كانه نأ ان مارد هاو فوق ولا

 تاهاجتا .فيتصت' اهلالخ نم نكمي .«قوتحلا .ليلحت فيرعتب ةصاخلا

 نيسان .نيفاعا نق ةقيرحتلا

 يذلاو ىوتحلا ليلحت ىف ىفصولا هاجتالا وهو :لوالا هاجتالا - ١

 نيثحابلا ضعب راعتساهنعو «كلذ دعب رمتساو «ةأشنلا ةرتف رصاع

 .عاتجالا مع ثوحب يف ةصاخو فيرعتلا رصم يف
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 ىطختي يذلا ليلحتلا يف يلالدتسالا هاجتالا وهو :يناثلا هاجتالا - ؟

 ةيلمعلا رصانع نع تالالدتساب جورخلا ىلا ىوتحلا فصو درحم

 رهظ يذلاو .ءىوتحلا يف ةنماكلا وا ةينمضلا يفاعملاو ةيمالعالا

 نم رخآ ددع هب رثأتو «تانيتسلا ةيادبو تانيسمخلا ةياجن يف
 .رصم يف ةسايسلاو لاصتالا يف نيثحابلا

 نأ هتامادختساو جهنملا اذه داور نم وهو [.ه55411 ليوزال ىريف
 يعوضوملاو قيقدلا ىلا 12ءوءتطز0ع فصولا فدهتسي ىوتحلا ليلحت

 ."'نيعم تقو يف نيعم عوضوم نع لاقي امل
 تيرتراكو لوه15 سيناجو 5ظكهماه8 نالباك نم لك هعم قفتيو

 .فدهلا اذه ىلع ىوتحلا ليلحت ةفيظو رصق يف "هوس عطغ

 16 52050621 ظافلال ةيئاصحالا تالالدلا هنأب نالباك هفرعيف
 فيرعتل اعبت - بولسا يأ وهو «ةيسايسلا تاعوضوملا 85

 ©1ةمد15ءهانهص ه5 طع ةيركفلا تاودالا تامس فينصتل - سيناج
 ثحابك للحلا اهاري يتلا دعاوقلا ضعبل اقبط تائف يف ةذه» 615

 يمكلا فصولا ىلا - تسيرتراك فسيرعتل اعبت - ريشيو ؛ يملع
 مءوءمتفتنصه ه2 يزمرلا كولسلا نه يال مظنملاو يعوضوملا

 ىوتحلا ليلحت ةفيظو يف اضيأ مهعم قفتيو ةمال ؟زصطهانع انت كنف

 نم اوبرتقا نيذلا لوا نم دعي يذلاو 8«ءلووه, 8. نوسلريب درانرب

 نقلا قم اثلا“ هقمقنلا 'ةيادب يف :ىرتخحلا :نيلعلل ةيجيتلا هيناوحلا
 (])  [مكوؤناأعلا, طلوعمال, ١ ءا هل, هم. كأ 43

 [ةووزعلا, طاوومأل, [ ءا دإ., [1[طع طءعوالوع ©7ءوو: هل مرت مق 22176 ك(103 1

 صماتغلعوأ كرسطماك (ان.5. ىر 1 [طع لآ.1. 1 طوعوذ [970) 8 26

 )2( [كيماقمر, !طءوطقتتن, + لهمتك, االله, - (ةقاانممطأ 1202ج ردعر 2., ©0660 ال

 [1هزوانن, 0لع, ظ., ©مواعدأ ةدهازوأ5 ؟0 طع 5هعاقهإ 5عاعظعع عدل 11111

 (وضولو - م0لزومرو - 8'ءعواعرب منطاتكطتصو همصصصقمال 1969) 2.2 -

١5 



 هنأب ىوتحلا ليلحت فرعي وهف ءرصم يف نيثحابلا نم ديدعلا (م 5
 ىعوضوملاو ىمكلا126501100102 فصولا ىلا فدهي يذلا ثحبلا بولسا

 ستيل لاثما نيقباسلا ضعب تافيرعتل نوسلريب ةداعتسا لالخ نمو

 نوسد لوجو نالبالك « 1.6165 ©« 2001 م195١ لوبو

 ةداعتسا لالخ نم ءم 519 لوصلتق سيناج - 12م1 2

 ليختلا سيكو تازيغ هكا اسي وأ للا: سلخ ىوتحلا ”ليلحتلا قفزت
 ىوتحلا

 (لوبو ستيل) ةيعاتجالا مولعلا تايمعت يف همادختسا رصق - ١
 زلباو ءنوسلريب) لاصتالا راثآ ديدحت يف ةيساسا ةفصب مدختسي - ؟

)0 

 «ستيل) ظافلالا تالالدو ةلمجلا بيكرت ةفرعم يف طقف مدختسي - ©

 (لوبو

 (زلباو .نوسلريب) ايعوضوم نوكي نا ةرورض - :

 (لوبو. ستيل) اظتنم نوكي نا ةرورض - ه
 (رلباو ءنوسلريب) ايمك نوكي نا ةرورض - 5

 ليلحت لاجم نم دحت ةئلاثلاو ىلوالا ةمسلا نا نوسلريب ىريو

 قيقد فيرعت ةغايصل ةيرورض يهف ةيقابلا ةعبرالا تامسلا اما «ىوتحلا
 ."'اهفيرعت ةغايص يف اساسا اهذختا يتلا تامسلا يهو «ىوتحلا ليلحتل

 (]) . 8ءرلومور, 8 ءءمورلل., ©هماعسأ ىةهضهلزؤأو لص  (نهرصسانلا قالو (8ل عج

 ونمو - موقمعع ممطاتكطتمسو همصلمولإل [1971) 5.8. 14 - 15.

 /ا١



 يف لوالا هاجتالا تامس ديدحت نكي ةقباسلا فيراعتلا لالخ نمو
 :ىالا

 ١ - طقف ىوتحلا ليلحتل يفصولا مادختسالا ىلع زيكرتلا .

 3/1ةصتلعد( رهاظلا ىوتحملاب طقف طبتري يفصولا مادختسالا نا - ؟

 .ةنماكلا» يتاعملاب سيلو لاضنالل

 © - نوكي نا بجي ةنماكلا يناعملا ريسفت يف ليلحتلا جئاتن مادختسا
 لاصتالا ىوتحم حوضول جذوف ديدحتب طبترت ةنيعم فورظ تحت

 الو ءرخا بناج نم ىوتحلا اذهل كاردالاو مهفلاو «بناج نم

 ,”1قورطلا عمق :عدومنلا اذه ىرصتغ..قباطت' نقراني

 نا بجي هاجتالا اذهل اقتفو ىوتحلا ليلحت دودح نا اذه نم صلخنو

 رصانع نيب ةقالع مسر ىلا كلذ ىدعتت نا نود فصولا درجم دنع فقت

 ءاهطلاعفأ دودرو رصانعلا هذه تاهاجتاب ٌوينتلا وأ ةيلاصتالا ةيلمعلا

 هذهبب جورخلا يف دشرمك ذختت لاصتالل ةماع ةيرظن بايغل كلذو

 :تاحامجيألا

 نيثحابلا ةيلالقتسا ىدم ررقن نا عيطتسن ال لاجملا اذه يفو

 يف هجهنم اوجهتناو مهتاباتك يف نوسلريب فيرعت اوقاس نيذلا نيرخالا

 ."'ىوتحملا ليلحت نم بارتقالا

 (1) 1طن, 28.18 - 0

 :كلذ يف عجا رد (؟)

 - آنةصدن]5هرن, 18/عالوع, خلوا تم ل3238 [خهلمط, 0 ءأ لن آهأ11023©70011 غ0 255

 0نمصسنسأ ءقالمص  ظعوعهجءط., (ال.5 ىلا ]0هاكلزوضص2 داقأع 1ع

 2ععوو [972) 181

 اس ا سس سس سس ص

 - ةبهو ةبتكم - ةرهاقلا) ؛ ط يعاتجالا ثحبلا لوصأ :نسح دمحم طسابلا دبع -

 .1 6١غ ص (ما٠8



 - :يتالا يف صخلتي هناف فيرعتلا يف يلالدتسالا هاجتالا امأ
 قفا نهاطلا ىودحلا“ لع ويكرتلا" ةفاثعا قم طقسا هنأ "2
 نع فشكلا وه ىوتحلا ليلحت ةيلمع نم يساسالا فدهلا نا -

 .روطسلا نيب ام ةءارقو 1.2656 246ةصند8 ةنماكلا يناعملا

 داعبالا نع ءىوتحلا لالخ نم 3[ةطلنصق 11616266 لالدتسالا -

 .هتازيثاتو .لاضتالا ةيلمعل ةفلتخلا

 تناك ناو . 5مصان00622808 دعلا طرشو .ءةيمكلا سيياقملاب ماتهالا -
 ةيعوضوملا طرش ققحي ابلطم ربتعت اهنا الا .فيرعتلا يف قاست ال

 .ةيملعلا ضورفلا رابتخاو قيقحت يف ىوتحلا ليلحت مادختسا -
 نوتسو 0826 د 11015 ("! يتسلوه نم لك ىنبتيف

 يعوضوملا لالدتسالا ققحي بولسا يأ هنأب ىوتحلا ليلحت فيرعت ©
 ةلاسرلاب ةصاخلا تامسلل مظنملاو

 نع لالدتسالا فدهتسي ىوتحلا ليلحت نا 058000 دوجسأ ىريو
 امدنعو «لئاسرلا يف حضاولا ريغتلا لالخ نم ةيلبقتسمو لاصتالا رداصم
 ةيقطنملا ةيلمعلا ىلع دمتعي هناف ةلاسرلا ردصمب للحلا ماتها نوكي

 فيفا

 يبرعلا ركفلا راد - ةرهاقلا) يعاتجالا ثحبلا سسأ :سي ديسلاو يكز لامج -
 1 .31. ص (ما55

 ةيوبرتلاو ةيعاتجالا تالاجلا يف لاصتالا بيلاسأو لئاسو :يقابلا دبع ناديز --
 .عغمه ص (ماوال9 - ةيرصملا ةضهنلا - ةرهاقلا) ١ ط ةيمالعالاو ةيرادالاو

 (1) _18هزوأن, 1]0ع, ظ., هر. كأ 4

 )2( ويصعإل, ؟طمطصتفكر 1, (0هماعمأ ةمهلزلكأك: ى (ةءطصأوانع 101 ور وأ عدوا ع امك عع

 1ورس وردشان 01 6قغأ 60. , (تومملو - انمتالعرونأا] 01 81ةمتامط8 55 || احلا

 (3) ةهيممع, مهطئاتم, ل. هر. كاب 5



 ريثات نع: لالدعالاب :ءايهالا ةوكي اندنعو : نتاعلا وأ فدهتلا

 - يفاعملا) مهكولس داتعا ىدم رسفي هناف نيلبقتسملا ىلع ةلاسرلا

 لئاسر تانوكمو ىوتحلا ىلع (بحلا - تاهاجتالا - فطاوعلا

 . "الاصتالا

 نا فيرعتلل هلوانت يف اهمدق يتلا جذانلا لالخ نم 894 داب ىريو

 ةيلمعب ةطبترملا ةددعتملا ةلئسالا ىلع ةباجالا يف دعاسي ىوتحلا ليلحت

 جتنتسي نا نكمي هناف ةلاسرلا ميدقت ىلع للحلا زكري امدنعف ؛لاصتالا

 ال للحاف ءلاصتالا ةيلمعل ىرخالا رصانعلاو ةلاسرلا نيب تاطابترالا

 لاصتالا ةيلمع نع ةددعتملا ةلئسالاب نكلو اهتاذ دح يف ةلاسرلاب متهي

 اهيلع لصحي يتلا ةيفاضالا تامولعملا لالخ نم للحلا ناو ءاهتاريثأتو

 نوكي» فصلا وجو وأ 'ليقشسملا وا :ةليسولا وا .لاضكألا نيس عع

 ردصملا ةقالعو رصانعلا هذه نع 82:601كنه» ٌوبنتلا ىلع ارداق

 ةيجهنملا بيلاسالا ضعبو ىوتحلا ليلحت لالخ نم كلذو «لبقتسملاب

 ضعب عم ريغتمك ىوتحلا نيب ةقالعلا ءانب نكي اذكهو ىرخالا

 7 كيد قل“ لقلت دونا موج لدن م: .ناك ناو. فرخألا تاريفتلا

 ىوتحلا ليلحت يف هاجتالا نا 2ةه6ا5ه2 نوسليناد ةظحالب دهشتسيو

 . "'ةتحبلا ةيفصولا ثوحبلا نمالدب ضورفلا قيقحت يف مدختسي حبصا
 وأ عادم تناك .ةاوم ةقناف :ةلايرا رع سلا :لاسألا  ثالو

 دح يف ةلاسرلا ىلا رظني ال للحلا ناف ءقفدتم لعافت هنكلو « ةعوبطم

 فده لاف ؛هريثأتو لاصتالا ةيلمعب ةطيحلا تالؤاستلا لكب نكلو ءاهتاذ

 (1) ©05عممل, ©طقماعو, ظ.,ذص 11طلع] 046 هماو طمومأ ء( ها, 1؟عدلك أذ ©هداعسأ

 4ضفأز راك. (انرطوم انما عروزاإل ه4 االتصوزو رعوو 1959) 6.

 )2 8ظنلل, ظنعطقتل, الل, ء( ملبن ©هساعطا ةدصقلزوأو 601 هورسستسا قألوص

 (حلعو المعلم - طع ةلوعصتااهنت ©هططمورلإل - 1967) 4

 (3) 1ةمئاكمم, الورضع هر هم. كأ ظ 0.



 نا درف يال نكمي ال هنال ءلالدتسالا وه ليلحتلا ةيلمع نم يباسالا

 قرقي 0 اةهوي «قالولدم - مارد تزود لاسالا  تازينأت ىلا“ لمت

 . "تاصالخلا وأ سرهفلا وأ سوماقلا نع ليلحتلا

 .ىوتحلا ليلحت يف ةثيدحلا تاهاجتالا

 وا ريبعت ميدقت درجم وه سيل ليلحتلا ةيلمعب مئتاقلل لوالا بجاولاف
 ةيلمعلا هذه ةيمها مغر ليلحتلا عضوم ةلاسرلا صئاصخل ةيمقر ةغايص

 نع ثحبلا وه بجاولا امناو .ةدقعمو ةليوط تايلمعب اهرورمو
 بولسأب اهنع فشكلاو ةرهاظلا ريغو ةحضاولا ريغ ةيركفلا تاقالعلا
 ام مهأ نأو ةنماك ةيلقع نم صنلا ءارو ام فشك ةلواحم ةميوت# ١ يلف

 وا اهميمعت نكمي ةميلسو ةقداص ةيرظن ءانب وه ىوتحلا ليلحت هيلا فده
 اهم لاوحالا عيمج يف قيبطتلاو تابثالل ةلباق ةيملع ةيرظن اهرابتعا
 او ثحبلا ناكم 7 ثحابلا ةيصخش تريغت

 ةنراقملا قيرط نع ىعسي يملعلا ثحبلا جهانم نم جهنم وهو
 ىلع لوصحلا ىلا ةيلاصتالا داوملل رهاظلا نومضملل ةيجهنملا ةيمكلا

 .!ةيفيكلا تالالدتسالا

 ةليسو نومضل ةيفكلاو ةببكلا ةناردلل ةسعهتم ةاذآ وهو

 (1]) عوعصعإل, 1طمضطتقك, ظ., هم. كا 5

 ريرحتلا ةمظنم) ةينيطسلف تاسارد ةلسلس ةيليئارسالا ةياعدلا ةفسلف :عيبر دماح ()
 ١98. ص (ما95ا»9 - توريب - ةينيطسلفلا

 - يبرعلا ركفلا راد - ةرهاقلا) ينويزفيلتلاو يعاذالا مالعالا :ماما مهاربا م(
 .". ص (ماؤالو

 ينفلا نومضملا ليلحت يف ةسارد - ةيرصملا ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا :مهف ةيزوف )ل
 ١4. ص (ما191الال رياني 74 ددعلا نويزفيلتلاو ةعاذالا ةلحجم - ةرهاقلا) يعاذالا

 حلا



 داتخال 815! ملاضتالا ةدانم .تفصوو: ةظحالا ا! وهو“ لاضتتالا

 هتمعا» روظت انهوععةتعلا كاذاو لاس ألا هام وف ةقعف فورت

 وهو ''ةيكيمانيدلا اهتلاح يف ليلحتلا لحم ةرهاظلا ةساردل جهنمك
 ىف ةنماكلا قاعملا «فادتكا" ىلإ .ىعست :قلا ”ةيجينلا تاوطخلا "ةعوبج
 كلا :كحبلا "لالخ نين وانلا هدي هبط اشرالا» تاقالملاو' وشما
 . "'ىوتحلا اذه يف ةرهاظلا تامسلل مظنملاو يعوضوملا

 هنكل « يفصولا هاجتالا ضفري مل هنا يلالدتسالا هاجتالا يف ظحاليو

 تاودأ عم مدختست يتلا ليلحتلا ةيلمعل ةقيضلا دودحلا لثمي هنا ىري

 ةيناسنالا مولعلا يف تارهاظلا ضعب ةسارد يف ىرخأ ةيجهنم

 يف نكلو .اهيف ثحبلا رداصم نم اردصم ىوتحلا ربتعي ينلا ةيعاتجالاو
 قفتت لمشاو معا ةرظن ىلا جاتحي رمالا ناف .يريهامجلا لاصتالا ثوحب

 ةكباشتملا اهرصانع نيب رمتسملا لعافتلاو لاصتالا ةيلمع ةيكيمانيد عم

 امر أتو

 طورشلا وأ تابلطتملا ضعب يف قافتا دوجو ىلا ىدأ هاجتالا اذهو

 طرشو يمكلا بلطملا وا دعلا طرشك ىوتحلا مادختساب ةصاخلا
 عم قفتت يتلا ىرخالا طورشلا ىلا ةفاضالاب .ةيجهنملاو ةيعوضوملا

 ةيلمع فيظوتو ىوتحملل ةنماكلا يفاعملاب ماتهالاك ثيدحلا هاجتالا
 نم اهتاريثأتو لاصتالا ةيلمع رصانعب وبنتلاو لالدتسالا يف ليلحتلا

 .ليلحتلا لحم ىوتحملاب رصانعلا هذه ةقالع لالخ

 )١( ةرهاقلا) ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف نييليئارسالاو برعلا ةروص :ملاس ةيدان -
 .؟ه ص (ما9١الا/ ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم

 روظنملا ءوض يف مالعالا ثوحبو ىوتحملل يمكلا ليلحتلا :ديمحلا دبع دمع )١(
 يموقلا زكرملا - ةرهاقلا) رصم يف مالعالا ثوحبل ةيناثلا ةيساردلا ةقلحلا «يجهنملا

 .8١ص (م 1١94١ ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل

 نو



 (طورش) تابلطتم

 ىوتحلا ليلحت
 وأ طورشلا نم ةعومجم ىوتحلا ليلحت فيراعت ةفاك لواننت

 اهنم ضعب ىلع ناهاجتالا قفتي . ىوتحلا ليلحت تامس لثمت يتلا تابلطتملا
 هماتهاو هبولسأو ليلحتلا ةفيظو ىلع زيكرتلاك رخآالا ضعبلا يف نافلتخيو
 .نماكلا وأ رهاظلا ىوتحلاب

 ىلع ءانب لمعلا مي ثيح) « ةيجهنملا وأ 5و1 ةسقأأع عظنتلا تا

 لوصولل يملعلا ثحبلا دعاوق عم قفتت تاءارجاو ةحضاو ةطخ
 ىلع ةباجالا وا ضورفلا رابتخا نم هنكمت يتلا جئاتنلا ىلا
 ةيجهنملا تاءارجالاب ماتهالا ىعاري ناو .ةحورطملا تالؤاستلا

 تارظنلا بنجتيو ,ءقدصلاو تابثلا قيقحت ىلع دعاست ىلا

 نع دان ألا وا ريتستلا لا ىدوك نبا :لماوفلاو ةليقزحلا
 ةرهاظلاب ةلصتملا تانايبلا عمج متي نأ ينعي اذهو « ةيعوضوملا

 .اقيسم ةددحلاو ةعوضوملا تائفلا ءوض يف ثحبلا لحب

 درجتلا ىنعي اذهو 2عم(:21163 دايحلاو 00]ءء(171(' ةيعوضوملا - "؟

 ةنيلملا ةلكشلا تعا ضع ةيصعتلا عقاؤولاو ةتماذنلا نم
 لعجت دق ىتلا ةيتاذلا تادقتعملو تاروصتلا ةفاك داعبتساب
 ريقوت ىف ةيجيتلا ديتو 6امانال للكفلا ةيليم طوي عحابلا
 ةلجخ لع داب ليلحتلاو ةفجابلا .موقي فيح ةيعوضولا .بلطب
 هريغل حيتت يلا تاءارجالا نم ةعومجم نمضتت امدقم ةعوضوم

 لع كاوا رجالا" هاه: قييطت دع .تاختلا نشا: لضيدزفا
 . جئاتنلا تابث ينعي ام وهو ىوتحلا سفن

 ءوض يف جئاتنلا ريسفت متي نأ ينعي اذهو :6ءمعرهاذ4» ميمعتلا - *
 ةفرعملاو ادملا" دقت ف ريك :ةميق لتتت قحن + ةئاقلا "كايرظلا

 نحو



 نم اهريسفت نود طقف ىوتحلا فصوب ءافتكالا اهققحي ال ىلا

 لثم ةيمالعالا ةيلمعلا .ىف ىرخا تاريغتم :ىوتخحلا ةقالع لالخ
 :ةماع- ةفضي ةيمالغالا فورظلا زا روهمجلا وا زانضملا تايب

 لالخ نم تانيعلا مادختساو ضورفلا ةغايص بلطتي اذهو

 نا نكمي جئانن ىلا لصن ىتح يبيرجتلا وأ يرظنلا ثارتلا

 لحم ةرهاظلا ةساردب ةماعو ةحيحص تاداهشتسا حبصت

 للعلا

 اذه لعلو .(196(8[01881 دعلا طرش وا يمكلا مادختسالا

 ثحابلا أجلي ثيح ؛ىوتحلا ليلحت تامم زربأ نم ربتعي بلطملا
 فينصتو بيوبت ىلا ةيئاصحالا قرطلاو بيلاسالا لالخ نم

 جئاتنلا نع ريبعتلاو ءاهسايقو تادحولا ةلودجو ةددحلا تائفلا

 .تادحولا هذه هيف عقت يذلا ىدملا ددحت ةيددع قب

 ةيعوضوملا قيقحت ىلا لبسلا لضفأ رفوي بلطملا اذهو
 : جئاتنلا تابث نم ققحتلا ةيناكماو زيحتلا ءاطخأ نم ليلقتلاو
 يتلا ةيمكلا تاساردلا وحن هاجتالا ىلا ةيفاك بابسأ اهلك هذهو

 .ىوتحلا ليلحت موهفم اهب نرتقي حبصا

 ةيمها ىلع نيثحابلا ضعب دنع اضارتعا بلطملا اذه ريثيو
 يفيكلا ليلحتلاب ءافتكا «ليلحتلا يف ىمكلا سايقلاو دعلا

 نع ليلحتلا وأ 1طتمءةوو:هدتكاتع يعابطنالا وأ 001

 يتلا ثوحبلا يهو «21م0ا175[1اذ نيمختلا وأ سدحلا قيرط

 مث «ثحابلل ةيصخشلا تاعابطنالا ليجستو ةءارق ىلع موقت

 جئاتنلا هذه نع ربعي ناك ناو .ساسالا اذه ىلع جئاتنلا ريرقت

 (1) - امقدننءلا, وعمال, 2., 1ع طعوانهع ©2عوور ها كا 226

 - 80هاوأن, 014, 252 هم. كأ 5.
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 خلا ..صقانتي وا ديازتي .اليلق وأ اريثك لثم ةيظفل زومرب
 تلك لفلا» عقم انين هنافل: هةيدعلا ءاقوالاب: نسبلو

 سفن ىلا انب لصيو .يمكلا ليلحتلا همزلتسي يذلا تقولاو
 نا نكمي يتلا ةيعوضوملا ىدم يف نمكي انه درلاو «جئاتنلا

 نع ةرابع ةيمكلا تاساردلاف .ةيمكلا ريغ تاساردلا يف ققحتت

 ةيعوضوملا ىلا لوصولا نمضت يتلا لحارملا نم ةلصتم ةلسلس
 . ةلماكلا

 لاعأي ةصاخلا تاساردلا يف ثحابلا شيعي نيتلاحلا الك يفف
 فوقف اان. !ةيلالا نيب ةحردب لأ لضرب قع نيعتللو :تانكلا
 نكلو ءهرظن ةهجو نم ريرقتلا ةباتك يف يعابطنالا اهدعب أدبي
 ا. لطي. ةقونن قلا "ليلحتلا ..نسأ الوأ مضي: كلا ةحابلا
 ."!ةلقتسم وا ةتباث جئاتن ىلا ةياهنلا يف لصيل

 اهروهظ- وات: ةدحاو :ةنلك بابغ نأب_ رخآ :ضارتعا :كانهو

 هل نوكي دق اهكاردا ةيمكلا بيلاسالا عيطتست ال ةدحاو ةرمل

 انتهز تالا نم اقري راك فونت هالو وا يتمم

 ىقبيو «ةيمكلا ريغ تاساردلا هب هجاوت نا نكمي ضارتعالا
 نا نكمي رومالا هذهو «تقولاو فيلاكتلاو دوهجملا ىودج اقف

 يتلا ةيعوضوملاو ةقدلا ىدمو ثحبلا ضارغاب ةيادب نراقت
 .ةمظتنم ةقيرطب تذفنو تدعأ ام اذا ليلحتلا تاءارجا اهققحت

 يفيكلا ليلحتلا يف نمضي ام كانه سيل هنا ىلا ةفاضالاب
 نين ةجودللا نيش هرداصم» أرق .دق» ىسرادلا» دجآ : نوكي نأ
 ."'يمكلا ليلحتلا اهرفوي يتلا ةيعوضوملاو ةقدلاو ةيانعلا

 (])  عويصعإل, 1طمصمك, 1. هرب هلا 5.8.11 - 12

 (2) 2 00عوروع, ملعرعدصلعت, آن, 110 [(طلعل ع كم]و طمما]., هرب كأ 7

 )3( [ةكوالل عال, 12010, آ0., طءعءواتوع 2عوكر هه. نإ 2224 - 5
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 ىوتحلا ليلحت مادختسال ببس كانه سيل هنا ىلا ليوزال بهذيو

 ثحابلا نأو ''!ةيمك ةقيرطب ثحابلا تالؤاست ىلع ةباجالا نكمي / ام
 ءاصحالل لاصتالا ىوتحم عاضخا ناك اذا ام الوأ هسفن لأسي نأ بجي

 فشتكن امدنع الا ليلحتلا أدبن الأو «ثحبلا ةلكشم لح يف هدعاسيس

 .ا"!دعلا ةيناكما

 ةيلوالا ةلحرملا يف يفيكلا ليلحتلا ةيمهأ نوسلريب شقانيو
 ضورفب جورخلاو تاعوضوملا يف راركتلا ريرقتل يمكلا مادختسالل

 ىمسي ام وهو ىوتحلا تانيعل ةيعاولا ةءارقلا لالخ نم ؛رابتخالل عضخت
 تامادختسا زربا نأو .يمكلا ليلحتلا ىلا يفيكلا دعبلا ةفاضا

 رضاع لآ اهتؤع يمصت هدفع ةاؤلا :نوك امدنع. شكلا ليلعتلا

 يع راعلا وأ يتناول قودصلا نيم قا زك نكي اهنابت ليكي ةعنقو
 وأ ايبسن ةريغص ليلحتلا داوم اهيف نوكت يتلا لاوحالا يف كلذكو

 ليجست لاوحالا عيمج يف متيس ناك ناو ةريصق ةينمز تارتف يطغت

 .ةيمك هبش ةقيرطب جئاتنلاو تاعابطنالا

 :'"!ةيتالا لاوحالا يف ليلحتلا ةيلمع يف اساسأ يمكلا بلطملا ربتعيو

 امدنعف «موضولاو ةقدلا نم ةيلاع هجرد جئاتنلا بلطتت امدنع -
 فصو نال .ةقدلا نم ةريبك ةجرد نمضي اذه ناف دعلا مدختست

 وا ةريبك لثم تالكلاب اهفصو نم قدا ربتعي ماقرالاب تاظحالملا
 مجحلاب ةصاخلا ةغللا يه دادعالاف ءةليلق وا ةريثك «ةريغص

 اذهو ءاهنع انثيدح بولسأ ريغتب ريغتت ءايشالا ناو «ةيمكلاو
 : 1 1ظاقلالاب نتنلو. ءاقز الاب نيرا نه وسوم »تزلبالا

237 .110 (1) 

20 .]1 )2( 

 )3( 8ظعمادمس, 8ظعضصةمل هرب كك ظ6>2 114 - 2

 4( []ةووؤن عال, 32 ه1ل, آ0., ظعوالهوع 2:عوؤرر هر. كأ 226

7” 



 .ةيعوضوملا نم ةيلاع ةجرد جئاتنلا بلطتت امدنع -

 .ةيفاك ةجردب ةيجذوم ليلحتلا داوم نوكت امدنع -

 .اهليلحت دارملا داوملا ةرثكو «تانايبلا راطا عاستا دنع -

 تانايبو ىوتحلا تانايب نيب ةقالع مايق دعلا يضتقي امدنع -

 .ىرخا

 ىلا ريشتو «يمكلا مادختسالل ايفاك ارربم ربتعت لاوحالا هذهو

 اهتانايبو اهثوحب زيمت يتلا مالعالا ثوحب يف يمكلا ليلحتلا وحن هاجنالا
 . تامسلا هذه

 ال .ليلحتلا +بلاطم: نم 'ايسانا' ابلطم ننكلا مادختسالا .زابتعاو

 نم ةيرورض ةلحرم لثمي يذلا ايئا يفيكلا ليلحتلا لافغا ينعي

 وا ىلوالا ليلحتلا اهيلع قلطي يتلا ةلحرملا يهو يمكلا ثحبلا لحارم

 اهف اليصفت هركذ يتأيس اك - يدبملا صحفلا وأ ركبملا ليلحتلا
 تالؤاستلا ديدحت وأ .ضورفلا :ةغايض يف :ثحابلا .دعاست ىلا -- دعي

 (لرلسلا اك ا ةهورا تالا! يدعو تن انبلاو ؟كعيتلا» واطا» نلظلت اولا
 لالدتسالاو ريسفتلا ةلحرم يف همادختسا ىلا ةفاضالاب .سايقلاو دعلاو

 جئاتن ةغايص نم برتقت ضل زومرب جئاتنلا نع ريبعتلا يضنقت يتلا
 يف وهو ىمكلا ثحابلا نأ اك .ىفيكلا ليلحتلا وأ ةيعابطنالا ةءارقلا

 وللا قرر نا علقم ا هانا ةمكلا .كاناعلا : ليه ةلخرت
 ةظحالم يف اريبك اطوش عطقي نا دعب ةصاخ .ىوتحلا ىلا ةيعابطنالا

 ةرظنلاو .سكلا :ليلحتلا نيب ةفالتعلا ليظتن :ةكانسحولا راركت

 نما لتمإلا ةشارتفاالا» ققحو  ةفرعملا يرق ةيرئادب ةقالع ةفابطالا
 ةقثلاو ةقدلا ساسأ وه يمكلا طبضلا لظي نكلو «ةقداصلا جئاتنلا

 ةفصب ىوتحلا ليلحتو ةماع ةفصب يملعلا ثحبلا يف رفوتت نا بجي يتلا
 .ةصاخ
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 :ةنماكلا يناعملا نع لالدتسالاو يرهاظلا ىوتحلا فصو - ه

  ةقباسلا تابلطتملاو طورشلا ىلع اقافتا فيراعتلا لك لجست اديبو
 متي ىوتحلا ليلحت ناك اذا ايف «نيهاجتالا نيب رهظي فالخلا نا دجن

 امك .ءىوتحلا يف 849م11656 ةرهاظلا تامسلا 1650هينطذف8 فصو ضرغب

 !1ةلعنصه لالدتسالا ضرغب متي وأ «ىوتحلا ليلحت يف لوالا هاجتالا هاري

 .يناثلا هاجتالا يف 12:عدغ 24ءةصنص8 ةنماكلا يناعملا نع 1622©

 زومرلاب ثحابلا ديقي - يفصولا هاجتالل اعبت - ةيعوضوملا طرشف

 اما ءزيمرتلا ةلحرم يف ضعبلا اهضعبب اهتقالعو ىوتحلا يف ةرهاظلا
 ثحابلا نوكي ثيح ءريسفتلا ةلحرم يف ينأت اهناف روطسلا نيب ام ةءارق
 عم : تانايبلا .نم ةصلختسملا يفاعملا مثرل ةاوق لك مادختسا: يف ارح

 ضعبب ةرشابم ريغ وا ركام ةقيرطب ليلحتلا تانايب ةنراقم ةرورض
 هيلع لدتسملا كولسلا وأ تافصلل ىوتحملا جراخ نم ةلقتسملا تارشؤملا
 نم لبقتسملا وا ردصملا نع تالالدتسالا نال ةجيتن كلذو «. قئاثولا نم

 ا وكت اج | ردات د اهدعو ب قتاكولا فوت

 انيت2 وعملا «ليلخت ىف ةيميقرلا ةفيظولا وه. .لالدتسالا .كآلو

 ماتهالا ايسيئر ابلطم حبصي هناف - ليلحتلا يف يلالدتسالا هاجتالل
 صئاصخ قزغم لمحت تالكلا نال .ىوتحلا يف ةنماكلا يناعملاب

 يف مدختست يتلا تاودالا دحا وه يظفللا ليجستلاو نيثدحتملا
 يف ةلوبقملا زومرلا نا كلذ ىلع لثملاو .صئاصخلا هذه نع لالدتسالا

 :"'باختنالا .ةيلمع يف .نساسالا» نه .نوكت نق ةيسايسلا فيداخالا

 ليلحت ىلع نكلو طقف دصرلا ةلكشم ىلع زكري ال فيرعتلا ناف كلذلو

 )1( علماكأ. 0ع, ا .. هم. كأ 53

 (2)  كامرمع, ططناتنم, ل. عا هلأ, هم. كاب ظ ه5 -7
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 لالخ نم هنع رثكا تامولعم ىلع لصحت نا نكمي يذلا «مالعالا جذوفن

 , 1 وماكلا قوقحللا عم لماعتلا

 دحي الو ,ىوتحلا ليلحت ةيلمع نم يساسالا فدهلا وه لالدتسالاف
 اع فشكلا ةلواحل دعت ثيح تانايبلل ةيمكلا سيياقملا ةيمها نم كلذ

 ."اروطسلا نيب بوتكم وه

 رظنلا ةهجو اهرابتعا يف ذخأت ىوتحلا ليلحت تاعورشم مظعم ناو
 ةسيضلا ناكفألا  :نضصالخسلا وه ..ليلحتلا "فدعا نأ .:ةضاخلا
 سكعي ام لقالا ىلع وا بتاكلا ةلاسر يف [11206:1زنذد8 5

 .ا"!يقلتملاو جتنملل عفاودلاو تايصخشلا نع ةيروعس ال ةقيرطب

 لاصتالا ةعيبط ةساردل ةيعاتجالا مولعلا يف ىوتحلا ليلحت مدختسيو
 ةينمضلا يفاعملا»و ءهصاخشأو ءهل ةيكيمانيدلا ةيلمعلاو
 ةلدأ عم هتقباطم بلطتي اذه ناك ناو اك لول عر ] وراس علا قصت

 اا معلا ف لوك فرخ

 :يلي ام ةقباسلا رظنلا تاهجو نم حضتيو
 قفتملا رومالا نم ليلحتلا فئاظو نم ةفيظوك لالدتسالا نا -

 لاصتالا ةيلمعب ةصاخلا مهافملا تروطت نأ دعب ةصاخ ءاهيلع
 ربتعت ثيح ةفيظولا هذه عقوم يف رهظي فالخلا ناو ء اهتاريثأتو

 )ع( ]طن 2

 )2 (هويمصعإلا 1طمصتمهك, 1., هر. هأ 8.25
 )3( [نعوكع, لويصعو., زر نعطوعتا (نعمبمع ءا ةأنر طع 4وهلزوأو هآ هسا 11
 00011 |0310 لتكمل زو هءنعواز)ع [طعمرلعو ةضف (نمرتمالاع؟

 (معطصتوسعو (العم اهمال - لمطم هللا ةع كنررو - 1969) 60.

 )4( [ماعمسوأ أ مدومل سمعو ءاممعلتلو ه1 كمعلقأ 5ءلعضعع.ب (6عمرتاعرتا ُةدهلزلدأؤ) ال5. خخ.

 1972, ١هاأ [3/14 371

 )5( [4مزون, 01غ, هع, هر. كأ 5.14
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 يأت اني «فيدنلا هامالا يف" ليلطتلا ةيليغلا ةسانالا ةنلإلا

 ثحابلا دوهجب طبترتو ىوتحملل ريسفتلاو فصولا ةيلمعل ةقحال

 يأز يف ةيمكلا :عئاشتلا لالع نم نيمحتلاو شلل لع هتاردقو

 .ليلحتلل يفصولا هاجتالا

 م نماكلا ىوتحلا عم لماعتلا لالخ نم لالدتسالا ناو

 اذه نم اهيلع لدتسملا جئاتنلا قدص يف كشلل ةجيتن الا دعبتسي
 .نماكلا ىونحلا

 ةقدلا ثحابلا ىرحتي نا نيهاجتالا نيب قيفوتلل مزلتسي رمالا نا -

 ماظن نمض لخدي يجهنم ءارجاك قدصلا تارابتخا ءارجا يف

 كلذير, "١ ةيعيتلا .هتاوطخ نم ةيساسا ةوطخ ربتعيو ليلحتلا

 ةلقتسملا ةلدالا نم ةعومجم عم تالالدتسالل تاريسفتلا ةنراقم ربتعت

 ليلحت  :جذوم انبي يف 'ةرورض قيدتلاو :لالدتسالا ' قدص :ذنكأتل

 .ساسالا اذه ىلع هب فيرعتلاو ىوتحلا

 ابلطم ىوتحلا يف ةنماكلا يناعملا لالخ نم لالدتسالا ربتعي اذهو

 دحلا ىوتحملا يف ةرهاظلا تامسلا فصو لئثميو ىوتحلا ليلحت يف ايساسأ

 .مالعالا ثوحب يف همادختسال ىندالا

 يناثلا ثحبملا

 ةَيخيراَش ةلاجع

 ليلحت مادختسا يف ةركبملا تايادبلل قيقد يخي رات ديدحت كانه سيل

 جهنملا مادختسا نا نم مغرلا ىلعف «ةيمالعالا ثوحبلا يف ىوتحلا

 يف م9١. ماع نم ارابتعا هئالمزو ليوزال ىلا دوعي يلاحلا هموهفمب

 )01( دامدعب ططتاتم. ل. مغ هلي هم. كانط [7



 تاساردلا نم نوكت ابر هنأ الا "'اكيرمأب ايبمولوك يف ةفاحصلا ةسردم
 ديبس اهارجا يتلا ةساردلا ةدحتملا تايالولا يف كلذ نع ةركبملا

 دعب كرويوين فحص نم دحالا ةعبط يف ريغتلا ةنراقمل »0 4

 مجحلا ةدايزو نمثلا ضيفختب اهعيزوت ةدايز زيات كرويوين ةديرج ةلواحم
 تاساردلا كلذكو ءةيفحصلا تاعوضوملا ريرحت يف ةراثالا ىلا اههاجتاو
 ١9١١ 1عءطقإل ينيتو ٠ 71206675 زويهتام نم لكل ةركمملا

 قبط يتلا ةرتفلا هذه يف ةزيمملا تاساردلا نمو م17 ©ةناط ثراجو

 ١٠67١ ةيميلقالا فحصلل ىليو ةسارد ىوتحلا ليلحتل جذومن اهيف
 تائفلا سفن اهيف مدختسا يلا 1111675 طع (00ان11357 11675 5

 روطت ةساردل (ناونعلا مجح ,/#عقوملا/دومعلا ةصوب) سيياقملا سفنو
 برح لالخ اهدحو اهيلع دمتعي ناك ىتلا ةيعوبسالا ةيميلقالا فحصلا

 : رج كوول دفا مولا نحصلا يكن ل تيب ةيكر مالا لالالا
 ماتهالا يف ادعاصت نرقلا اذه نم لوالا فصنلا ةياهن لجسيو

 ةدئارلا تاساردلا دعب ةفاحصلا ثوحب يف جهنملا اذه مظنملا مادختسالاب

 لالخ نم م٠151 ماع دعب مهئالمزو ستيلو ليوزال نم لك اهمدق يتلا
 لاصتالا تاساردو ءوغاكيش ةعماج يف ةياعدلا ةساردب ةصاخلا فراعملا

 ىتلاو ؛ةيكيرمالا سرجنوكلا ةبتكم يف ةيناثلا ةيلاعلا برحلا لالخ
 فراعملاو تاحلطصملاو ميهافملا ديدحت يف احضاو امدقت اهيف اوزرحا

 (1) 8 عياومو, قر هر. كأب 26 22
 ديوسلا يف ىوتحلا ليلحت اهيف مدختسا ةلاح تلجس 1210111 جنيف رودل ةسارد كانه #*

 مقلاو راكفالا دعو سايقو 5088 04 21078 نويهص يناغأ ليلحتب م٠174 ماع
 تناك اهنأ ليق قتلا ةيرثوللا ةينيدلا راكفالاب اهطابتراو يناغالا هذه يف ةدراولا
 هذه هاجتا ةفرعمل عجرمك ةيمسرلا ةسينكلا ليتارتب ةنراقم «ةسينكلا ىلا ءيست
 .يناغالا

 :كلذ يف عجار

 كممع, همطئاتمص, ل, هم. كأ 52
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 ةسايسلا ةغل) مهباتك يف تصخل جهنمو ةيرظنك ىوتحلا ليلحتب ةطبترملا
 ."(وعف

 نيدقعلا لالخ جهنملا تمدختسا يتلا ثوحبلا طسوتم ناك دقف

 تعفترا «دحاولا ماعلا ف اثحب ؟رو وه نرقلا اذه نم يناثلاو لوالا

 ماعلا ىف اثحب :مرع ,.5؟رم .١مرا# ىلا ةيلاتلا ةثالثلا دوقعلا لالخ

 .ايونس ثحب ةئام يلاوح ىلا تانيسمخلا لالخ كلذ دعب تعفترا مث

 يف هتاقيبطتو جهنملا اذه مادختسا وحن دعاصتملا هاجتالا دكؤيو
 882ءانب5 سوكراب اهارجا ىتلا ةساردلا ء«هل ةيجهنملا بناوجلا يف ثحبلا

 يف اعجرمو اثحب 8 لع ةيبك للم يارد ىرجاثيحم ١509 ماع

 اهفينصت دعب م1908 - .١9.٠ نم ةرتفلا لالخ ترشن ىوتحلا ليلحت

 ةيليلحتلا تاساردلا نا اهنم جتنتساو ليلحتلا ضارغال تائف ىلا

 توحلاب عي يتانبلاو :فوعبلا انتج ساخأ ةلحيرا لدفع قويسلا
 ١91٠. ماع دعب تدعا تاساردلا هذه عابرا ةثالث ناو «ةيجهنملا

 ديازت وه ةرتفلا هذه لالخ ىوتحملا ليلحت ثوحب يف ظحاللا نمو
 2« 50# ىلا تعفتراف 75 نع ديزت نكت م يتلا ةيجهنملا بناوجلاب ماتهالا

 ةيرظنلا تالكشملا ىلع زكرت تاسارد تس لك نم ةسارد كانه حبصأو
 1 يفلاو

 م٠90١. ماع فيص دهش يلاحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب يفو

 1طهع 500121 5ءاع26ع عاتجالا مع ثوحب ةنجل سلجم اهدقع نيرقؤم

 «ىوتحلا ليلحت وه اهماتها روحم ناك 86وءوععط 00هنمعألا!5 20 طحطتناعع

 (1) 1طن. ط6 22 - 26

.2.3 610[ - 

 - [1هاوأن, 014, 8, هر. كأ 2.6 0
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 رارمتسا هثوحب لالخ نم لدتساو ماعلا سفن ءاتش يف ثلاثلا دقعناو

 ."'جهنملا اذهل ةقلطملا ةميقلابو ىوتحملا ليلحتب ماتهالا ةدايز

 ىوتحلا ليلحتل يكيرمالا يموقلا رموملا دقعنا م 19717 ربمفون يفو

 رمؤملا ناكو 16غ >لوهصهل 0مم عنعمعع 02 (هداعما شطة كنك

 هلالخ تشقون م960١ ماع ذنم عوضوملا اذ صصخي يذلا لوالا

 نم لالدتسالا تالكشمو ىوتحلا ليلحت مظنب ةصاخلا ثوحبلا نم ديدعلا
 مادختسال ةفلتخلا بيلاسالاو «تائفلاو جذانلا «لاصتالا طافا فلتخم

 نم رثكا يف اثحب 50 هيف مدقو «ةيلالا بساوحلا ةطساوب ىوتحلا ليلحت
 ةطايرلاو ةسايبلا" لجو :لاضتإلاو :اكايوقللا تليق :انادبس ريع نتا
 تامولعملا معو نالعالاو يعاتجالا سفنلا معو عاتجالاو سفنلا معو
 لالا: كاوكاو

 ىلا ريشت ىوتحلا ليلحتل ةيخيراتلا تاساردلا ناف ةماع ةفصبو
 :ا"!ةيلاتلا تاهاجتالا

 .جهنملا اذهل ديازتم مادختسا -

 نم ديدعلا يف رهظت ةيجهنملو ةيرظنلا تاهاجتالاب لاع ماتها -
 .يتاوملا هذي فلقعلا ىلا ةتافاردلاو. نتكلا

 ىف ةمدختملا :عيلاسألاو .قيبطتلاب :ةطيترملا :تالكشملل .ليلختم +
 00 .هتابلطتمو ليلحتلا تايوتسمو سايقلاو دعلاو ليلحتلا
 فوحتلاب .ةنراقم ةيفلعلا نطوتلا» تارايتعا ىف ةديازتم .ءادتكتما

 (1)  ك(همعر مطناتنم, ل. هم كأ 22230 - 31

 )2( [1هاقأن, 0ع, ظ., هر. كأ »6 2

(3) [600 

 انكر



 يف امدقت رثكأ ةلحرم لثمي مادختسالا اذه حبصا ثيحب ةيفصولا

 ."!ىوتحلا ليلحت لاجم
 .ةيعاتجالا ثوحبلا يف ىرخأ بيلاسأو جهانم عم همادختسا -

 :ةينوزتكلالاو ةنلالا :كيباوملاب ىهاعلا ”هناذهمبا كاشوأ: د

 طسصسستو . 1. 1018578 يرول سيند اهب ماق يتلا ةساردلا ريشتو

 « تانيعبسلا يف ةيملع تايرود 7 يف ةروشنملا ثوحبلل ميوقت » ناونعب

 يف (.0.8) مالعالل ةيلودلا ةيعمجلل يونسلا رمتوملا يف اهمدق يتلا

 مالعرالا ثوحبل ةيميوقت ةساردب اهيف ماق م1978 ليربا وغاكيش

 45 يف اثحب 54+ تغلب يتلاو اهيف ةمدختسملا ةيثحبلا قرطلاو لئاسولاو
 م1995 - 7. نم ةرتفلا يف ماع لالخ ةروشنملا تايرودلا نم ًاددع

 ليلحتب ةضالا :تاجلاردلا تأ هلا تراكاو «ىونفلا  ليلخ اكتم
 بسح اهفينصت دعب تاساردلا هذه عومجم نم ١# تغلب ىوتحلا

 جهانملل ةئف رشع ىدحا تغلب يتلاو ةمدختسملا بيلاسألاو جهانملا
 فلا تييلاجألاو

 يف قبسلا تققح يتلا يه ةيعاتجالا تاساردلا نأ دجن رصم فو

 يف تانايبلا عمج لئاسو نم ةليسو هرابتعاب ىوتحلا ليلحتب ماتهالا
 ماع اهمدق يتلا نوسلريب تاباتك ىلع كلذ يف ةدمتعم ةيعاتجالا ثوحبلا

 اك ءةيعاتجالا تاساردلا نم ديدعلا يف ةيادب هتمدختساو ءم156

 هب فيرعتلاو جهنملا اذه ميدقت يف ًاضيأ ةيسايسلا مولعلا تمهاس
 5 همادختساو

 )١1(  ههموممتأا ةصهاما.ر زق 0عرطعمعل. 0ةمروع ءهأ هل هم. كأ 530

 رصم يف مالعالا ثوحبل ةيناثلا ةقلحلا.ةيمالعالا ثوحبلا ميوقت :نيسح دمح ريمس (؟)

 .(م ١ةمل. ريمسيد - ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا هب ةرهاقلا)
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 نم رثكأ رورم نم مغرلا ىلعف ةيمالعالا تاساردلا لاجم يف امأ
 ريرحتلا دهعمب ايلعلا تاساردلا يف اهب ماتهالا ةيادب ىلع ًاماع نيثالث

 تانيسمخلا يف اهليجست مت يتلا تاعوضوملا مظعم ناف ءرشنلاو ةمجرتلاو
 ةدمنءم يبرعلا ملاعلاو رصم يف ةعابطلاو ةفاحصلا خيراتب قلعتت تناك
 الا يعاتجالا ثحبلا جهانمب ةناعتسا نود يخيراتلا جهنملا ىلع كلذ يف
 الا تانيتسلا يف تاساردلا هذه ىلع رييغت أرطي ملو ءردانلا ليلقلا يف
 تانيعبسلا يفو «ةيفحصلا نونفلا روطت وحن يخيراتلا ثحبلا هاجتا يف
 تأدب (ذكنقو مالعإلا دهعم) م٠150 يف مالعإلا ةيلك ءاشنا دعبو
 مالعالا لئاسو ةفاحصلا بناج ىلا لمشت ةيمالعالا ثوحبلاو تاساردلا
 قئاثولا ليلحتب قلعتي اهف ةظحاللا بيلاسأ ريعتست تأدبو :ىرخألا
 نم ددع نيب دجي ىوتحلا ليلحت أدبو تاعاجلاو دارفألا ةظحالمو
 ةلخ زمن ىف 'ةيرردك اكو "نأ ذي ًاساح لب الوبق مالعإلا يف نيثحابلا
 فصن نم رثكأ يف مدختساف ("'ةيلكلاب ايلعلا تاساردلاو سويرولاكبلا
 ىلع لوصحلل ةرهاقلا ةعماج - مالعالا ةيلك ىلا تمدق يتلا تاساردلا
 ةرتفلا هذه لالخو «ةرثفلا هذه لالخ هاروتكدلاو ريتسجاملا تاجرد
 ثوحبلل يموقلا زكرملاب مالعالاو ماعلا يأرلا ثوحب ةدحو تكراش اضيأ
 ليلحت مدختسا ةيمالعالا تاساردلا نم ددعب ةيئانجلاو ةيعاتجالا
 ."!ابيرقت تاساردلا هذه ثلث يف ىوتحلا

 ثوحبل .ىلوالا ةقلحلا ءرصم يف ةيمالعالا تاساردلل يلاحلا عضولا :تاباص ليلخ )00(

 عجرملا سفن .فيكلاو مكلا يف ةسارد - رصم يف ةيمالعالا ثوحبلا :ماس ةيدان (؟)
 .قباسلا
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 :يلي ام رصم يف ىوتحلا ليلحت وحن هاجتالا روطت ىلع ظحالي اممو

 ,قئاثولا ليلحتب هفيرعت لالخ نم تناك هنم بارتقالا ةيادب نا -

 .تانيتسلا يف ةيعاتجالا تاساردلا نم ديدعلا يف مدختسا يذلا

 عم الا أدبي م ةيمالعالا ثوحبلاو تاساردلا يف همادختسا نا -

 .تانيعبسلا ةيادب

 ايلعلا تاساردلا يف نيسرادلاو نيثحابلا ةطساوب همادختسا ديازت -

 ثوحب يف همادختساو هب فيرعتلل لماكتم يجهنم ريظنت بايغ يف

 جهنملا نم تبرتقا يتلا تاساردلا لوأ نم نوكت امبرو ؛مالعالا

 دادغب « فحصلا نومضم ليلحتل جهنم وحن) تاباص ليلخ ةسارد

 ناهيجل نومضملا ليلحت يف ةروشنملا ريغ تاركاذملاو "م0

 ةيلكب ايلعلا تاساردلاو سويرولاكبلا ةبلطل م1978 ءا/ل* ىشر

 ةيرظنلا نيب ةياعدلا نومضم ليلحت) يماهتلا راتخم باتكو مالعالا

 .(م 19014 قيبطتلاو

 ناك ةيجهنملا هتالكشمبو هب فيرعتلاو هنم بارتقالا يف عسوتلا نا -

 ريتسجاملا ةبلطل ةروشنملا ريغ ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا لالخ نم

 .جهنملا تمدختسا يتلا ثوحبلل مهعيدقت يف هاروتكدلاو

 يمكلا ليلحتلاب نرتقي حبصأ مالعالا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت نا -
 قرطلاب يلاتلاب هنارتقاو «يعابطنالا وأ يفيكلا ليلحتلاب سيلو

 نساؤكلا مادختسا علا دعي لفي ناو ةيئاضحالا ييلاسألاو
 .لاجلا اذه يف ةيلآلا

 ملل

 - نييفحصلا ةباقن ثاحبأ) .ةدصلا نومضم ليلحتل جهنم وحن :تاباص ليلخ (1)
 .(م ١995 - دادغب
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 لووتحأ ليياجيصرنملاراببا

 ,ةصاخ ةفصب مالعالاو ةماع ةفصب يريهاجلا لاصتالا مولع روطت عم

 ىلا تعدو ءابب ةصاخلا ثوحبلاو تاساردلا ءارجا ىلا ةجاحلا ترهظ
 تاساردلا هذه ةعيبط عم قفتت يتلا ةيجهنملا بناوجلا يف ثحبلا
 طبترت يتلا كلت نيثحابلا ىلا بناوجلا هذه نرقأ :لعلز... اهفادهأو
 ثوحبلاو تاساردلا ددعتب هتاءارجا تخسر يذلا ىوتحلا ليلحت جهنم
 .يلاحلا نرقلا نم ةريخالا ةسمخلا دوقعلا لالخ هتمدختسا يئلا

 جهنملا اذهب فيرعتلاو مادختسالل ةيخيراتلا تاهاجتالا نأ الا
 ةليوط ةرتفل تفتكا يتلا ءيبرعلا ملاعلا يف هيلا ةرظنلا ىلع تسكعنا
 الا مالعالا ىوتحم ىلا رظنت نكت مل يتلا ةسايسلاو عاتجالا ءاملع ءاوأب

 .ةيعاتجالاو ةيسايسلا ثادحالا ريسفت يف ةدعاسم ةاداك

 لوح يركفلا فالخلا وه ةرهاظلا هذه هنع فشكت ام مهأ لعلو
 جهانم نم ليصأ جهنمك هيلع داتعالا نم دح ام ءهل يجهنملا فييكتلا
 هنم يجهنملا بارتقالا لعجو .يريهاجلا لاصتالا مولع يف ثحبلا
 ىلا: الوضو «ةشقانمللا ةتاءارجاو عيتملا اذه-حرط يق رثأ + ًارذخ ا
 هتاءارجا ليصأتو يملعلا ثحبلا جهانم نم هعقومل لثمالا ديدحتلا

 ثحبلا جهانمو مالعالا ثوحبل يرظنلا ركفلا ىلا ةجاحلا راطا يفو

 وكلا



 ثحبي '''ةيمالعالا تاساردلا ةعيبط عم قفنت يتلا ةيجهنملا تاودالاو

 ةيجهنملا هتاءارجاو ىوتحلا ليلحتل يجهنملا فييكتلا يف لصفلا اذه

 تاساردلا يف ةصاخ ةفصبو فييكتلا اذه لوح فالخلا ضارعتسا دعب

 :ةينوغلا

 لوألا ثحممل ملا

 يجهثلا فيل كتلا لوح ففالخلا

 تالكشملا يملعلا ثحبلا تاودأو جهانم نم هعقوم ديدحتو ىوتحلا

 لوح فالخلا زكرتيو « ةيبرعلا ثوحبلا يف هتاقيبطتو جهنملا اذهب ةصاخلا

 عمجل 1 ايزل مأ 800[816 ثحبلا جهانم نم اي هرابتعا

 سكعي يذلا ةيبرعلا ثوحبلا يف فالخلا اذه روهظ نم مغرلا ىلعو

 كازق ىلع اداه لكي ل ةمق «هتاماوهتماو جهنملا اذهب ماتهالا ردق

 قرط ثادحتساب متت يتلا ةيبرغلا ثوحبلاو تاساردلا يف ىوتحلا ليلحت
 فينصتلاك قيبطتلا ةلحرم يف ةيئارجالا تاوطخلل ةديدج بيلاسأو

 ديدحتي اهمايها نم رثكأ ةنلدخلا ةئاصحالا ؟تالئاتملا ةيابش ةيمزتلاو

 افقد ديو ىملغلا :كعبلا >بيلاساو مهام نم فرتحلا لالخ عقوم

 ةساردلا يف بولسالاو جهنملا حلطصم مادختسا نا كلذ نم رثكأ
 ثوحبلا هذه مظعم يف عئاشلا وه ىوتحلا ليلحت ىلع ةلالدلل ةدحاولا

 .تاساردلاو

 )1( 5ءطعفسممب 18/1طنعر ]ص ؟كلههتومع ههلمطب أ هلل هزررإ 22024 - 25
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 ثحبلا بولسأ هنأب هفيرعت يف هيلا ريشي هتاقيبطتو ىوتحلا ليلحت
 د7 71610200 جهنم هناي ةعدقملا يف هل مدقي انيب 6ءططلوانع

 «دابد» مدختساو «1526 0ءاط00 15 02110 همصاعمأ ةصقلالةأك»
 "؟لوقيف رجنلريك همدق يذلا فيرعتلل هضرع يف جهنملا حلطصم (80 5 : 5 : ١

 مدختسيو «8 040 01 ةهمه]وأك... 1غ 15 2 طمعاطه0 01 0656192001»

 م وزواعم ه1 ءمماعصأ ىصهلإلقذ5 ىوتحلا ليلحت ماظن حلطصم « نوتس»

 ةيسدحلا ماكحالا ليوحت تاءارجا ىلع دمتعي يذلا
 ماظنلا اذه لصفني ال ثيحب ءةحضاو دعاوق ىلا 1مأ01015976 ل0080 ائأ

 يل
00 . 

 يذلا فيرعتلل هميدقت يف 800(7846 جهنم حلطصم يتسلوه مدختسيو

 مطعمول لعقست انه ه1 طع طمعاطمل 90111 65ه اكو اتبتت

 ةلكشم يأ ثحبل اصيصخ روطت 12656305 54608200 يثحب جهنم وهو

 .0!لالدتسالل ساسأك ىوتحلا اهيف مدختسي

 ثوحبلا يف افالخ كانه نأب محلا ةغلابملا ليبق نم ربتعي كلذلو
 يتأي نل محلا اذه نال ءىوتحلا ليلحتل يجهنملا فييكتلا لوح ةيبرغلا
 ةسارد نع اديعب ةمدختسملا فيراعتلل ةدرجملا تامحرتلا لالخ نم الا

 نكلو .تاباتكلا هذه مظعم اهيلع قفتت يتلا تاءارجالاو فئاظولا

 جهانمب ةصاخلا تاساردلاب مهافملا طابترا وه فالخلا اذه زربي يذلا

 (1) ظعءادمم, 8ر هرب هلأ 2. 3

 (2) 800, عنءعطقتل, آلل., هأ هل, هم. كاب 8.2.

 (3) عهيعمموع, مطئاتص. ل., هم. كأ 5.

 (4» 11ها5أن, 01ع, ظ., هم. هلا 14
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 نمض ىوتحلا ليلحت فينصت ىلع عمجت داكت يتلا يعاتجالا ثحبلا

 ثحبلل ةيسيئرلا جهانملا نمض سيلو «تانايبلا عمج لئاسوو تاودا

 يبيرجتلا جهنملاو حسملا جهنم يف ابيرقت رصحنت يتلا يعاتجالا
 ةلباقملاو ةظحاللاك ةيسيئرلا بيلاسالاو تاودالا مدختستو « يخيراتلاو

 :قئاثولا "ةنازدؤ- ةلاخلا باردو ءاصقتسالاو

 جهانملا نم ىوتحلا ليلحت عقوم ديدحت يف فالخلا رهظي رصم فو

 ثوحب يف وا يعاتجالا ثحبلا جهانم يف ءاوس ءةيسيئرلا تاودالاو

 مع» هيلع قلطي يماهتلا راتخم نا دجن لاثملا ليبس ىلعو «مالعالا

 هلوانت يف جهنملا حلطصم ماما هاربا مدختسيو ٠2" نومضملا ليلحت

 جاهنملا» يقابلا دبع ناديز هربتعيو ."'لهتاءارجاو ىوتحملا ليلحتل

 عمجيو ريهاجلاب لاصتالا داوم يف ثحبلا يف مدختسي يذلا يسيئرلا

 ليلحتلاب اهوانتي يتلا تانايبلا عمجب موقي يذلا ييرجتلا جاهنملا نيب

 خيراتلا نوطب نم ماخلا هتدام ىلع لصحي يذلا يخيراتلا جاهنملاو

!1 

 درحب وه امناو «هتاذب اًئاق اجهنم سيل هنأ ىلع نيسح ريمس دكؤيو

 جهنم راطا يف ىرخأ بيلاسا نمض ثحابلا اهمدختسي ةادآ وأ بولسأ

 ثحابلا ىعسي ثيح «ةيمالعالا تاساردلا يف حسملا جهنم وه لماكتم

 يأرلا حسم وأ نيدهاشملا وا نيعمتسملا وأ ءارقلا روهمجج حسم ىلا اما

 : نوصل تيما  ةيفالعألا نئاسولا حسم وأ «ماعلا

 راد - ةرهاقلا) قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةياعدلا نومضم ليلحت :يماهتلا راتخم )١(
 ٠١. ص (م ١9054 - فراعملا

 .". - ١١ص .قباس عجرم :ماما هاربا (؟)

 ةيوبرتلاو ةيعاتجالا تالاجلا يف لاصتالا بيلاسأو لئاسو :يقابلا دبع ناديز ()
 .186 ص (م ١95 - ةيرصملا ةضهنلا - ةرهاقلا) " ط ةيمالعالاو ةيرادالاو

 .؟"١ص (م 198 بتكلا ماع - ةرهاقلا) :نومضملا ليلحت :نيسح ريمس (:)

 هو



 اهمدقت يتلا ةداملا ليلحتل ابولسأ سي ديسلاو يكز لامج هربتعيو
 قيم نم ن1 ..لاضتالا» لئاسو نوع ازيك فيعم + لايمفالا لئادنو
 د ' كانايبلا  نداضب

 ىرخالا لئاسولا نم ةليسو هنأ ىلع نسح دمحم طسابلا دبع هفنصيو
 ليلجتب تامولعم نم ةمزلب ام لع فنابلا :لوصملا «تانايبلا عيل
 بتكلاو تالجلاو يعمجلا د لا اهمدقت يتلا ةداملا ىوتحم

 !"!نويزفيلتلا ج جماربو امنيسلا مالفأو

 هذه مادختسا نكميف» نيمادختسالا نيب يرهوجلا دمح عمجيو

 ةاداك همادختسا نكمي اك ,فئاظولا ضعب يف يلوأ جهنمك ةقيرطلا
 ."'« يعاتجالا ثحبلل ةرشابملا ىرخالا جهانملا بناجب ةدعاسم

 :مالعالا ثوحب يف ةريبك ةيمهأ لثمي ال فالخلا اذه نأ :نقكعي كفو
 بارتقالا يف ثحابلا ةأرج ىلع فالخلا اذه ريثأت لهاجت نكمي ال هنكل
 قفتي يذلا جهنملا رايتخاو مالعالا تالاجم يف ةيثحبلا ةلكشملا نم
 نيثحابلا ديدحت ىلع سكعني فالخلا نأ ىلا ةفاضالا» ::ايتعيمطو

 .اهريسفتو ليلحتلا جئاتن ضرعو ةيئارجالا تاوطخلل

 جئاتنلاب جورخلا نكي ىوتحلا ليلحت ثارت ضارعتسا لالخ نمو
 يف ثحبلا تاودأو جهانم نم هعقوم ديدحت يف فالخلا لوح ةيتآلا

 .ةيعاتجالاو ةيناسنالا مولعلا

 محهانم يف ثحبلل ةركبملا مارش روبليو ةوعد نم مغرلا ىلع - ١
 دعب برتقن م انناف « اهتعيبط عم ىقفتي اب اهتاودأو مالعالا ثوحب

 57307٠١ ص قباس عجرم : سي ديسلاو يكز لاه 01(

 ”1.١. ص قباس عجرم :نسح دمخ طسابلا دبع 0

 (م 1908 ةرهاقلا) يعاتجالا ثحبلا قرط :يجيرخلا هللا دبعو يرهوجلا دم يف
 .١ا/6 - ١1ا/# ص٠.ءص

 و



 يف سوململا غارفلا أله يذلا يفاكلا بارتقالا ةلحرملا هذه نم

 يذلا لاجملا اذه ىلا ماتهاب رظنلاو :مالعالا ثوحب جهانم لاجم

 يرظنلا راطرالاو ةيمالعالا ثوحبلا ريوطت يف نيثحابلا ديفي
 .ةيمانلا لودلا يف ةصاخ ةفصدو اهتاقيبطتو مالعالا ةيلمعل

 روظنملا لالخ نم يتأت ىوتحلا ليلحت ىلا ةرظنلا نأ حضاولا نم - ؟

 يف ببسلا وه اذه لعلو :ةيناسنالا مولعلا نم لع لكب صاخلا

 ةاداك هيلا رظنلاب ةيكولسلا مولعلاو عاتجالا ءالع ءافتكا

 قيقحتل ةدعاسم ٠تانايب مالعالا داوم ربتعت ثيح ء.ةدعاسم

 .ةيكولسلا رهاوظلا

 حلطصمل ةيفرحلا ةمجرتلا نم جتني رصم يف فالخلا لعل - *

 يف ةيبرغلا تاساردلا هتمدختسا يذلا «بولسأ 1ةءطهنون#

 نع الك مدختنت :ةيفرقلا تاساردلا نا: انحضوأ دقو ءاهنم ضغب

 ةلالدلل ةدحاولا ةساردلا يف بولسالاو 2066804 جهنملا يحلطصم

 ريرقت يف جهنملا حلطصم نومدختسي مهنا لب ؛ ىوتحلا ليلحت ىلع
 يتلا ةقيرطلا ينعي ام وهو تالماعملا باسحو ةيئاصحالا قرطلا

 نا ىلا ريشن نا بجاولا نمو » .رومالا هذه يف ثحابلا اهعبتي

 لك ىلع ةلالدلل بولسأ ةملك مدختست يدلعلا كفيلا بنتك عب

 ."'« جهنملاو ةادالاو عونلا نم

 يمكلا بولسالاب طبتري ىوتحلا ليلحت ثارت نأ ظحالملا نم - ؛
 بولسالل ريوطتك « جئاتنلا ريسفتو اهزيمرتو تانايبلا فينصتل

 اماتها ىقلي دعي مل يذلا «لاجلا اذه يف يفيكلا وأ يعابطنالا

 ةرئاد ريخالا لخدي ' يلاتلابو ءهمادختسا يف نيثحابلا نم

 نش امنا
 تاعوبطملا ةلاكو - تيوكلا) ط هجهانمو يملعلا ثحبلا لوصأ :ردب دمححأ )١(

 .8 ص (م1545
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 راطالا لالخ نم ىوتحلا ليلحت يف ةيمالعالا ةرظنلا بايغ - ه

 ةفصبو ةريخالا تاونسلا يف همادختسا يف عسوتلا مغر « يجهنملا

 نم ف ةضاخ

 ليلحت يف بناوجلا نم ريثكلا يف فالخلا دوجوب انفارتعا عمو
 يف افالخ لمشي يذلا لك نم ءزج وه فالخلا اذه نأ الا ءىوتحلا

 عبي دعب :اهيلع .قاقثالا رتكم ل ىلا «ةيجينلا' اياهقلا "قم ريثكلا
 تاددحلاو ميهافملا لوح فالخلا ىلا ةفاضالاب * 600107 جهانملا

 .مالعالاو يريهاجلا لاصتالا مولعل ةيساسالا

 يناثلا ثحبملا

 ئوتجلا/يِاحَتِل يجهنملا فّيكتلا
 ريغ ةدماج ءايشأ تسيل ثحبلا جهانم نأ هيلع فراعتملا نم حبصأ

 اهب ملسملا ءىدابملا نم اهيف ريوطتلا حبصأ لب ءديدجتلاو ريوطتلل ةلباق
 اردصمو اًئبع توكرصأ الاو «ةددحجتملا ماعلا تايضتقم عم قفتي مب

 نأ دب الو «ىلوالا هتبوصخ ةياهنلا يف دقفي ال جهنم دجوي الف ءررضلل
 الا مدقتت نا نكمي ال ةيملعلا حورلا نأب ءرملا اهيف رعشي ةظحل دجوت
 معلا مدقت عم قفنت ةديدج جهانم داحياو ةيملعلا جهانملا يف ريغتلاب

 ةليسو وأ يثحب جهنم يه لهو « ©ه56 5(دفإ ةلاحلا ةسارد» كلذ ىلع ةلثمالا نم *

 امنيب تافينصتلا ضعب يف ًاجهنم ربتعت يتلا ةيئاصحالا قرطلا كلذكو تانايبلا عمجل
 .تانايبلا ةجلاعل ةليسو ىوس تافينصتلا يقاب يف ربتعت ال

 :ليصفتلاب رظنا
 .88.0- 5١٠١ ص.صضص قباس عجرم ,نسح دمحم طسابلا دبع -

 .؟590 - ٠١560 ص.ص قباس عجرم ؛« سي ديسلاو يكز لامج -
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 تامولعملا يف ريغتلاو رمتسملا يركفلا ريغتلا ضرف دقو ؛'''هتاجاحو
 بيلاسأو جهانم ريوطتل ةحضاو تاءارجاو دعاوق ةغايص اضن
 لا هذه عم قفنت ةديدج

 ةأشنلا ةثادحب زيمتت اهنأ دجي ةماع ةفصب مالعالا ثوحبل عبتتملاو
 ,ةيكولسلاو ةيسايسلا مولعلاك ىرخالا مولعلا ضعب ناضحأ يف اهروهظو
 هب تزيمت يذلا عباطلاب زيمتي ال اقيض اقاطن اهيلع ضرف يذلا رمالا
 لاصتالا مولع روطت نأ الا ءاهروطتو اهتأثن ةرتف لالخ ىرخالا مولعلا
 صاخلا ةفرعملا راطا عاستاو ةصاخ ةفصب مالعالاو ةماع ةفصب يريهاجلا
 نم ةفرعملا هذه ظنت ىلا اعد ءنرقلا اذه نم يناثلا فصنلا يف اهب
 تانيثالثلا يف ةفاحصلاب تأدب يتلاو ةمظنملا تاساردلاو ثوحبلا لالخ
 ةيلمعلل 'ةفلتخلا .داعبالا قفل مالعالا .لقاشو لكك لمشتل ثديتناو
 لاصتالا ةسارد لاصتالا ءالع ةيلوؤسم نم حبصأ ثيح «ةيمالعالا

 اهتايلوؤسمو اهروهمجو يعاتجالا اهزكرمو هتاسسؤم ميظنت ةفرعمب يريهاجلا
 روهمجلا عونو ةليسو لك ةعيبطو ةمئالمللا لئاسولا رايتخاو ريثأتلا ةعيبطو
 تذختا ىتلا تاساردلاو ثوحبلا لالخ نم زومرلاو يفاعملا لقن ةلكشمو
 ناو لون ل 16562506 ةيفحصلا ثوحبلا مسا ةيادبلا يف

 1/1355 همت 216841012 يريهامجلا لاصتالاو مالعالا ثوحب ةيادب ىنعت تناك

 9 هممومعط

 ريوطتو مالعالا ثوحب ىلا ةجاحلا ردق نم تداز رومالا هذهو
 ءاهيف ةفرعملا تالاجم نم ديدج لك لمشتل اهتالاجم عاستاب ؛ اهتاودأ

 0051١١ 2.١١ ص .ص , قباس عج رم :يودب نمح رلا دبع 0(

 )2( رلدعطستوك ع 181010, 0طمتو., 2عوعمنعاط 81عاطمل5 زص لطع 5هعأهل 5ءلعسعع., 2 ل

 (حاوجي المرا, 5( آاومالمأ5 معو 1981) 5.

 (3) 2 هعطعوسصست, آالالزاطانا., 0م. كأ 2.5
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 قفتت ةروطتم تاودأو جهانمب لالقتسالا ىلا ةجاحلا نم اضيأ تدازو

 .اهتانايبو يريهاجلا لاصتالا مولع ةعيبط عم

 ذنم تمهاس يتلا ةيجهنملا تاودالا نم ىوتحلا ليلحت ناك الو
 ءاهداعبأو ةيمالعالا ةيلمعلا بناوجب ةطبترملا فراعملا مظنت يف ةيادبلا
 ةيجهنم تاوطخ لالخ نم سوملم لكشب كلذ دعب همادختسا عستاو

 بلطتي كلذ ناف .ةيضاملا ةسمخلا دوقعلا رم ىلع اهريوطت مت ةمظتنم

 تامادختسالا عم قفتت قمعأو عسوأ ةرظنب ىوتحلا ليلحت ىلا رظنلا
 هاجتالا روهظ دعي ةصاخ ةفصبو ءاهفادهأو مالعالا ثوحي يف ةددعتملا
 فصو فدبهب ليلحتلا نم يفتكي ال يذلا ىوتحلا ليلحت ين ديدجلا

 لاصتالا فقوم نع ةيلوأ تامولعم ىلع لوصحلل نكلو « رهاظلا ىوتحلا
 طقف ةلاسرلاب متهيال وهف ...لبقتسملاو 5 ردصملا نع تاؤبنتب جورخلاو
 مدقي مل يتلاو ..اهتاريثأتو مالعالا ةيلمعب ةطبترملا ةلئسالا لكب نكلو
 م يي ا اعنا ةنوقتاعبلا

 تارهاظلا يف تاريغتم دوجو ةيجهنملا ةيلمعلا موهفمب ينعي اذهو

 دح يف ةلاسرلا ىوتحم فالخب ىوتحلا ليلحت اهيف مدختسيو مدختسا ينلا

 ىطختتو يملعلا جهنملا تاموقم اهيف عمتجي تامادختسالا هذهو «هتاذ

 .تانايبلا مظنتو عمجب متي يذلا بولسالا دودح

 لك اهرقت يتلا ممعتلاو مظنتلاو ةيعوضوملا طورش بناجيف
 عم قفتت ىرخا تاموقم كانه ناف جهنملا تلوانت يلا تافيرعتلا
 ةيملعلا تالاجلا يف ثوحبلا ءارجا مظنت ةيملع جهانم ريرقت نم فدهلا
 :اهنم .ةفلتحلا

 )ع( 80م, هنعطقتل, الغ/., عا هلي, هر. هلأ 2.2
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 :ةيملعلا ضورفلا قيقحتل جهنملا ةيحالص - ١

 اهريوطت ءبع هيلع عقيو ضورفلا رابتخا ةادآ وه يملعلا جهنملاف
 قيقحت قرط فالتخا يف وه جهانملا فالتخا ناف يلاتلابو ,"'اهقيقحتو
 طباورلا ىلا ةيملعلا ةرظنلا اههالخ نم أدبت ىتلا ضورفلا هذه

 نأ نكمي يتلا تاقالعلاو لولحلا روصتو ةرهاظلا ىف ةدقعملاو ةكباشتملا
 .يملعلا جهنملا لالخ نم ديأتت

 نع هتامس ربعت اريغتم ةلاسرلا ىوتحم لثمي ةيمالعالا ةيلمعلا يفو

 رضاتع.نع لالدتسالا ناف كلذلو-.اهزيثأتو اهفادهأو ةيلمعلا ةيكيساتيد

 ةصاخلا تامسلاو رصانعلا هذه نيب ةقالعلا روصت نم الوأ أدبي ةيلمعلا

 يف يملعلا ضرفلاب هنع ربعي ام وهو .ةنيعم فورظ يف ىوتحلاب

 نكميو «ىوتحلا ليلحت جهنم اهتساردب متي يتلا ةيمالعالا تالكشملا
 اذه لالخ نم ثحابلل ينفرعملا راطالا هغيصي يذلا روصتلا اذه رابتخا

 ىلا لوصولل هتامسو ىوتحلا ريغتم ىلع اساسأ مادختسالا عقيف « جهنملا

 .ةحورطملا ضورفلا يف اقبسم اهرطأ تددحت يتلا تالالدتسالا

 رابتخا يف ىوتحلا ليلحت مادختسا ربتعي انركذ نأ قبس اكو
 ةيكولسلا مولعلا يف ةعئاشلاو ةرصاعملا تاهاجتالا دحأ ةيملعلا ضورفلا

 نآب وغض ق راك دكؤيو + ةضاخ ةفصن مالعالا :ثوقعو :ةماع ةفضن

 يجهنملا قيقحتلا ضارغا يف وه ىوتحلا ليلحتل مادختسا لضفأ

 - ضورفلا رابتخا يف رثكاو 131650013 7658م2

 جئاتنلا جارختساو لالدتسالا ةيلمع ليهستو 75016814 --65

  1111"م ١ :

 نم جهنملا ىلا هجوي ام مادختسالا اذه ةيمهأ نم للقي الو

 (1) 1حلوعطصتوك ع« ونثأثل, ©طقتلوي, هم. كأ 5.

 (2) © ةيصعإلا 1طمطتقك, طبر ها كأ 266
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 ةديدعلا تامادختسالا نا كلذ « جئاتنلا تابثو قدصب لصتت تاضارتعا

 اهب نكمي يتلا قرطلا نم ديدعلا تمدق مالعالا ثوحب يف جهنملا اذهل

 رست“ "ليقو» ليلحتلا' ةيلمع . لعارم لالخ "تانثلاو: قدصلا زابقخا
 نيثحابلا دوهج لثمت قرطلا هذهو - دعب هركذ يتأيس اك - جئاتنلا
 ءجهنملا اذهل ةركبملا تامادختسالا يف رهظت تناك يتلا تارغثلا دسل

 ضورفلا قيقحت يف حلصي يئحب جهنمك مادختسالا ةيحالص ريرقتو
 .ىرخالا جهانملا نأش اهرابتخاو

 روطت تبكاو يتلا ةرتفلا يف همادختسا عويش عم هنأ هيف كش ال امو
 ف اهريظنت ةلواحمو مالعالاو يريهامجلا لاصتالا مولع ىلا ةيملعلا ةرظنلا

 تاروصت وأ ضورف ىوس ةيادبلا يف نكت مل يتلا تايرظنلا هذهب جورخلا

 ثحبلا جهانم بناجب اهرابتخا يف ريبك رودب جهنملا اذه مهاس
 قيقحت ْق هتاناكما ىلا - ذكئكتقو - ةرظنلا دودح فو «قرخالا

 .اهرابتخاو ضورفلا

 :ةيمالعالا تارهاظلا ريسفتل جهنملا ةيحالص - ؟

 ءاحل ريسفت ميدقت ىلا تارهاظلا فصو درجم ىطختي نا وه يملعلا

 هنكلو ءاهفصو 3 اهفينصت وا ةرهاظلا ةيمستب ثحابلا عنتقي ال ثيح

 هنكمي ىقىح , ةرهاظلا ثودح ءارو ةنماكلا بابسالا ةفرعم ىلا ىعسي

 يف تاريغتملا لمعت فيك رسفت رابتخالاو قيقحتلل ةلباق تاهمعت ةغايص

 "اقم "ىوخألا فقارعاطلاو ةرشالكلا' هذه

 نأ ىلا ليلحتلا يف يلالدتسالا هاجتالا اعد يذلا ببسلا وه اذهو

 لفون ليبن دمحم ةمجرت .سفنلا ماعو ةيبرتلا يف ثحبلا جهانم :نيلاد ناف دلوبويد )١(
 .39 ص (م 1939 - ةيرصملا ولجنالا - ةرهاقلا) نيرخآو
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 لالدتسالا ىلا اهتامسو ةلاسرلا فصو درحي ىوتحلا ليلحت فده ىطختي

 ثيح «ةيكيمانيدلا اهتاقالعو ةيمالعالا ةيلمعلا رصانعل تاريسفت ميدقتو
 ءياسألا لوح: قداضلا-لالدعبالا اهاوتمعو:ةلائيزلا لالخ: نم نكم
 ,"!ءولعالا تازيئاتو .ندضملاو

 ةصاخلا تامسلل درجلا فصولا ةلحرم نم فدهلا اذهب جهنملا لاقتنابو

 ىلع لمعيل فيكت دق نوكي «لالدتسالاو ريسفتلا ةلحرم ىلا ىوتحلاب
 الوصو ءاهيلا ةيملعلا جهانملا ىعست يتلا يملعلا ثحبلا فادها قيقحت
 ليلحتف .طبضلاو ٌوبنتلا يهو يملعلا ثحبلا يف ةمدقتملا لحارملا ىلا

 ةنيعم ةيركف صئاصخ لزع ةيلمع هنا ىلع اساسأ مهفي نأ بجي ىوتحلا
 اهريغب ةيطابترالا اهتاقالع نعو ءاهراركت نعو ءاهرداصم نع ثحبلاو
 هلك اذهو «'"!ليلحتلا عضوم ةلاسرلا اطوح رودت يتلا قئاقحلا نم

 لالخ نم ريسفتلا نكي ىتح ليلحتلا ةيلمع تابثو ةقدب طورشم
 .ةحيحص ةقيرطب جئاتنلا

 دنع نآلا فقت يبرعلا نطولاو رصم يف مالعالا ثوحب تناك اذاو

 يف ثوحبلا هذه نال كلذف ءطقف ةيمالعالا تارهاظلا فصو دودح
 جهانملا ةيمها نم كلذ للقي الو «ةيدايترالا ةلحرملا يف تلاز ام رصم
 ثحبلا فادها قيقحتل اهتيحالص يف كيكشتلا وأ ءاهيف ةمدختسملا
 .""'ةماع ةفصب يملعلا

 : ٌوبنتلل جهنملا ةيحالص - «

 اذا عفترت ريسفتلا ةميق ناف «يملعلا ثحبلا فادها راطا يفو
 . ةنيعم قورظ:ى اهناقالعو.تاريغتملا ةكرخم ئيدتلا لغ تخانلا: تدعاش

 (1) 16هاوأن, 016غ, ظ., هر. كك 2282.28 - 7

 .98١ص قباس عجرم :عيبر دماح (؟)

 .؟١ ص «قباس عجرم .مالعالا ثوحب يف ىوتحملل يمكلا ليلحتلا :ديمحلا دبع دمحع ()
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 اذا - لاثملا ليبس ىلع - ثحابلا ناف ىوتحلا ليلحت لاجم يفو
 ةصاخلا تاريثأتلا وا « بابسالاو عفاودلا ىلا ريسفتلا لالخ نم لصوت

 يتلا ةقيرطلاب ٌوبنتلا نكمي هناف ةنيعم فورظ يف هتامس لالخ نم ىوتحلاب
 اهب لبقتسي وا ءردصملا اهب فرصتي وا .ىوتحلا ريرحت اهب متي فوس
 .اهراركت ةلاح يف فورظلا سفن يف ةلاسرلا ىوتحم روهمجلا

 - تاهمعتلا ةغايص ىلا قيرطلا وه ريسفتلا حبصي ةلاحلا هذه يفو
 نا نكمي يتلاو «لبقتسملا يف تارهاظلا اهب لمعت فوس يتلا - ؤبدتلا

 .ةماع ةفصب معلا يرثي اب تايرظنلا ىوتسم ىلا عفترت

 اهلاعأو تارباخلا نيمأت يف ىوتحلا ليلحت مادختسا رهوج وه اذهو
 يف يناعملا راركت ءازا ريهاجلا لاعفأ دودر نيمأتو «ةيلودلا اهماهمو
 فدهتست يتلا يناعملا ةغايص يف ردصملا هيلع دمتعيو « ةيمالعالا لئاسرلا
 ةلاسرلا يف محتلا وهو .ةيمالعالا ةسايسلا طيطخت دنع ةنيعم افادها

 .ةنيعم فورظ لظ يف ةنيعم فادها قيقحت ىلع لمعي ريغتمك
 يف يمكلا مادختسالا لالخ نم ةيعوضوملا طرش رفاوتب انقافتا عمو

 هط20008:[5 ديرجتلاو . ىجهنملا مادختسالا طورش نم طرشك ليلحتلا
 أ ند اوتلا كتاستا هي .دصئووب ريستلاو ةقصرلا فره هنفع .قذلا
 الا لقعلاب ٠ كرذدك كينغ ءايشألا ىأ :كارهاظلا ايي زيمتت :ىلا :تافصلا
 ءوض يف اهريسفت متي يتلا جئاتنلا لالخ نم ميمعتلا ةيناكماو «ساوحلاب
 تابثلاو قدصلا نيمأت دعب تالكشملل يرظنلا راطالاو ضورفلا
 انقافتا عم « يجهنملا ىوتحلا ليلحت ماظن نمض لخدت ةيجهنم تاوطخك
 يثحب جهنم ددصب نوكن انناف «ةيجهنم تاموقمك طورشلا هذه رفاوتب
 ثحبلا فادها ققحيو ؛مالعالا ثوحب يف مادختسالل حلصي لقتسم

 *جهنملل ةيئارجالاو ةيحالطصالا مهافملا عم قفتيو «اهتالاجم يف يملعلا

 - يتلا ةلئسالا ىلع ةباجالل ثحابلا اهكلسي ىلا ةقيرطلا وه يملعلا ثحبلا يف جهنملا *
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 تالاجم يف 176ءطصنوات# بولسالل يموهفملا فيرعتلا ىطختيو 4

 ثحابلا اهب موقي يتلا ةددحلا تاءارجالا لمشي يذلا يملعلا ثحبلا

 «تالاجلا ءانب بولسأو ةيئاصحالا ةجلاعملا لثم ءةداملا مظنتو عمجل

 "قانعلاو :قديصلا نيمآت تاءازجاو

 :ىرن انناف هتشقانم قبس ام ءازاو

 ةلكشملل يرظنلا راطالا نم أدبت ةيجهنم تاوطخ ميمصت نا - ١
 عم قفتي يملعلا ثحبلا فادها قيقحتو جئاتنلا ىلا الوصو
 .يملعلا ثحبلا يف جهنملا فيرعتو موهفم

 ةفلتخمو ةددعتم بيلاسا مادختسا نم عنمي ال جهنملا مادختسا نا - ؟

 عمج يف ثحابلا تاراهمو ثحبلا ةعيبطل اعبت فلتخت هراطا يف

 . ةداملا مظنتو

 بولسالا موهفم طابترا ىلع دكؤي ىوتحلا ليلحت ثارت نا - *

 زا ةيفيكلا ةقيرطلا ةنيجاوم يف :ليلحتلا ةينكلا' ةقيرطلاب
 - كلا ليلحتلا .ءادغتنا لبق ةرافل تدان قلا ةعابطنألا

 يف ةقيقللا قب تيثكلا لا“ قوزلا قيرظلا وم وأ هدسبلا وشو هلكشلا:اهريدت“, "ع
 ىلا لصي ىتح هتايلمع ددحتو لقعلا ريس ىلع نميهت دعاوقلا نم ةفئاط ةطساوب مولعلا
 سسؤي يتلا ةحضاولا ةمظنملا تاءارجالاو دعاوقلا نم ماظن وهو ...ةمولعم ةجيتن

 يف ثحابلا اهعبتي ةمظتنم تاوطخ وهو ...ةفرعملا ميوقت تابلطتم هاجت ثحبلا اهيلع

 نوكي اذهبو ؛ةمولعم ةجيتن ىلا لصي نأ ىلا اهتساردب موقي يتلا تاعوضوملا ةجلاعم
 .سكعلا وأ أطخ وه ام ًاباوص بسحي نأ نم نمأم يف
 :ليصفتلاب رظنأ

 .0 ص .قباس عجرم :يودب نمحرلا دبع -
 "٠ ص «.قباس عجرم ءدبعلا دمحم فيطللا دبع -

 - 1لةعطصلتقك غر 128710 © طقتتلوه 0م. كأ 5

 (1) 000© ع, ا1/ز1[نةنص, ل كي 11(, هما, 1ع., 54عا5005 زد 50عل2] 2عوعونعط (!لعانب

 المر1ع, 11 روع - زئز1| طممأع ©هدطموتتإل 1952) 5.
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 ةيفيكلا ثوحبلا نم هاجتاك رهظ ةيمكلا ثوحبلا نع ثيدحلاف
 انه نيثفي رطلا نأ .ىأ "ب ةاياع. + نس رتكا "ذته سكوابماقلا
 يأ راتخي نأ ثحابللو ىوتحلا ليلحت وه دحاو جهنل نارا
 ىلا هاجتالا عم نكلو .ةيثحبلا هضورف قيقحتل نيبولسالا نم
 ,ةيكولسلا اهنمو ةماع ةفصب ةيملعلا ثوحبلا يف يمكلا طبضلا
 .يمكلا ليلحتلا هنا ىلع انمض مهفي ىوتحلا ليلحت حبصأ

 يف مضت جهنملا تاءارجا ممصت ناف دعي ىرنس ائو

 يف هب دافتسي ءايفيك اليلحت - يئدبملا ليلحتلا يهو - اهلحارم
 عدي ال « جئاتنلا ريسغتو ليلحتلا يف ةفلتخلا اوال لحال
 ةيجهنم ىلع قافتالاو مدختسملا بولسالل اعبت ةقرفتلل الاج
 تالاجم يف ثحبلا فادها ققحت يتلا هتاوطخب يمكلا بولسالا
 .مالعالا
 عمجل تاودأ مادختسا اهنيب ايف مضت ةيجهنملا تاوطخلا نا
 ثحبلا رداصم نم - ليلحتلا ةراتسا ميمصت لثم - تانايبلا
 قفتت يتلا ةيئاصحالا ةجلاعملل بيلاسأو « يقئاثولا هراطاو
 يف الا رفوتي ال اذهو .ىوتحلا ليلحتل رصاعملا مادختسالاو
 ىلا لوصولا ثحابلل ءيهت تاودأو ابيلاسا مضي يذلا جهنملا
 بنلاسالا هذهو ٠ نكمم .تقوو دهج .لقأبو ةريبك ةقدب جئاتنلا
 موقي يتلا ةلكشملاو قفتي امب ثحابلا اهمدختسي تاودالاو

 .ةيلاتتملا ةلحارمو يجهنملا ماظنلا راطا يف اهتساردب

 دكؤي .حسملا جهنم راطا يف ةءاذآ وأ .ةيولماك ب هعارهتسا: نا
 ةيمالعالا ةداملا عم لماعتي امدنع هل ةيجهنملا ةفصلا ىلع
 « ىوتحلا حسم جهنم » هنأب انمض فرعيف ىوتحلا حسم فدهتسيو

 (])  هعطعوسممسم, آلالزاطانعرب هر. ءكأ
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 ,ليلحتلا ةيلمعل فدارملا يه ةلاحلا هذه يف حسملا ةيلمع نالو

 سيلو «ىوتحلا حسمل هتاذب متاق جهنمك هفصو نم همسا ريغي نلف

 دودح دنع فقوتي مل هرود ناو ةصاخ ءطقف ةادآ وأ بولسأك

 يملعلا جهنملا فئاظو قيقحت فدهتسي هنكلو «ةداملا يظنتو عج

 نيب لعافتلاو ةكرحلا راطا يف لالدتسالاو ٌبنتلاو ريسفتلا لثم

 يف عسوتب همادختسا ىلا ةفاضالاب ,ةيمالعالا ةيلمعلا رصانع

 .ةنململا نطوررفلا قلق
 تالاجم يف ام ةرهاظ ثحبل ىرخا جهانم عم همادختسا نا

 لقتنا هنأ ينعي ال ءامومع ةيناسنالاو ةيسفنلاو ةيعاتجالا مولعلا

 يجهنملا هليصأتب ظفتحي هنكل ءةادالا وأ بولسالا ىوتسم ىلا

 ةرهاظ ثحبل جهنم نم رثكا مادختسا ىلا هاجتالاب انفارتعا عم

 نم ملع نم رثكاب طبترت لاصتالا مولع ناو ةصاخ ءةدحاو
 ةيناسنالا مولعلا ةمس يهو ءاهنع ةلزعنم تسيلو ةيناسنالا مولعلا

 نئاسووب'اهقرافم نين لماكلا :لّضفلا "يعي ..قلا ”ةماغ“ ةنضن

 عه انم ةدع ما دهتما انكم هنا ماسالا اذه لموت: اهم
 تايلمعلا ةلمج وه يملعلا جهنملا نأو ةصاخ ءام ثحب دادعا

 ا ايو قع دنع هلآ يحس عيال" ب ةرقي ىقلا: ةيلفلا
 يباع لعرب تا يقم نع منكلا" لخا

 هفيرعتو «ةيمالعالا ةيلمعلا ةسارد يف ةمدختسملا جهانملا دحأ وه ىوتحلا

 :ينالاك

 ةودن - قافآلاو عقاولا ءيبرعلا نطولا يف نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحب :ناودع فاون (01
 يبرعلا زكرملا) يبرعلا نطولا يف نويزفيلتلاو ةعاذالا لاجم يف يملعلا ثحبلا جهانم

 ربمتبس - سنوت - ةيبرعلا لودلا تاعاذا داحتا - نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحبل

 - (دادغب - نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحبل يبرعلا زكرملا) ثوحبلا ةلجم (م

 ."56ص .م ١98١ ربمسيد - عباسلا ددعلا
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 ةنماكلا يناعملا فاشتكا ىلا ىعست يتلا ةيجهنملا تاوطخلا ةعومجم
 ثحبلا لالخ نم «يناعملا هذهب ةيطابترالا تاقالعلاو «ىوتحلا يف
 .ىوتحملا اذه يف ةرهاظلا تامسلل مظنملاو يعوضوملا يمكلا

 بناوجلل انتيؤر عم قفتي ام .2فيرعتلا اذه فايس يف رفوتيو
 :قالاك اهتايوتسمو اهفادهاو ليلحتلا ةيلمعل ةيئارجالاو ةيحالطصالا

 ةرورض ينعتو ؛ةيجهنملا تاوطخلا ةعومجم هنا ىلع فيرعتلا زكري -
 لكشب جئاتنلا ريرقت ىلا ثحابلا دوقت ةحضاو تاءارجا دوجو
 اهتامسب لقتستو .«ثحبلل ةماعلا دعاوقلا عم قفتي مظنمو يجهنم
 وتم ليل ةيليع «تايلطتمو .قفتت لا ةضاخلا

 يف لمعيو ةيمالعالا ةيلمعلا نم ءزجك ىوتحلا ىلا فيرعتلا رظني -
 ىوتحملل ةيطابترا تاقالع دوجو ضرتفي اذهو ءاهتكرح راطأ
 - .ةلاسولا لفصل .نيئرلا |: ةييالغالا ةيليعلا "يمانع
 يف رثؤت يتلا يه ةيطابترالا تاقالعلا هذهو (لعفلا در - ريثأتلا

 ةيملعلا ضورفلا عضول الحم نوكتو . رهاظلا ىوتحلا تامس ةغايص
 ىرخالا تاريفنملاب ريغتمك هتامسو ىوتحلا ةقالع يف ثحبت يلا
 عال ةيلزعلا ناقل هينيل :ههاتك

 يناعملا فاشتكا يف ىوتحلا ليلحت ةيلمع فادها فيرعتلا ددحي -
 قفتت هذهو .يناعملا هذهب ةيطابترالا تاقالعلاو ىوتحملل ةنماكلا
 ةيمالعالا ةيلمعلا ةكرح نع ُوبنتلاو لالدتسالا - موهفم عم

 ليلحت يف ثيدحلا هاجتالا فيراعت هتقاس يذلا اهتاريثأتو اهرصانعو
 .ىوتحلا

 ,ةيادبك رهاظلا ىوتحلا يف ثحبلا ةرورض ضرتفي فيرعتلا نا -
 ىوتحلا لالخ نم الا ةقدب هقيقحت نكمي ال ةيعوضوملا بلطم نال

 تاهاجتالاو عفاودلاو اياونلا عوضخ روصت بعصي ثيح « رهاظلا
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 ةيلمع متت نا ىلع «ةيادبلا يف سايقلاو دعلل ىوتحلا يف ةنماكلا

 تاريسفتلا لالخ نم ةنماكلا يناعملا نع فشكلاو لالدتسالا

 .اهتايرظنو ةيمالعالاو ةيكولسلا مظنلاب ةطبترملا

 وهو لوالا «فادهالل اعبت ثحبلل نييوتسم دوجوب فيرعتلا ررقي -

 ققحي يذلا يناثلاو ءرهاظلا ىوتحلا فصو فده ققحي يذلا

 ةيدايترالا لحارملا يفو «جئاتنلا لالخ نم لالدتسالا فده

 ليلحت فاد نب .:هقدهك فكضولاب» ءافتكالا .نكتع'ةكان“ تحلل

 .ىوتحلا

 تاقالعلاو ةنماكلا يناعملا فاشتكا فدهل هقايس يف فيرعتلا نا -

 اهتاقالعو يناعملا هذه نع ريبعتلا نا ضرتفي يفاعملا هذهب ةيطابترالا

 ةيواسم نوكت نا بجي يتلا ةيفيكلا يناعملا لالخ نم الا متي نل

 امو لسرملا هدصقي ام عم قفتت يناعملا هذهو .ةيمكلا جئاتنلل امامت

 هقايس قف :تفيرعتلا' عوق: !ذيو: ةنيعم ةقورظا فق لمحتلا ةدبلب

 تقو يف ليلحتلا ةيلمعل يفيكلاو يمكلا دعبلا رفوت بوجو ىلع

 .جئاتنلا تابثو قدص نيمأت عم اهفادها قيقحتو ءدحاو

 ( يجهنملا ماظنلا حارتقا فيرعتلا اذه قيبطت يع دتسيو

 يف ةيعوضوملاو ةيجهنملا طرش هتاوطخ عباتت رفوي يذلا (لمعلا

 :قدسملا ليعلا
 ثلاثلا ثحبملا

 ئوتجلا لياحتإ يجهنلا ماظنلا
 مولعلا يف ةقيقحلا نع فشكلل يدؤملا قيرطلا وه جهنملا نأ انمدق

 وأ تاءارجالاو دعاوقلا نم ماظن وأ ءدعاوقلا نم ةفئاط ةطساوب

 لصي ىتح هتايلمع ددحتو يثحبلا لمعلا ريس هجوت ؛ةمظتنم تاوطخ

 جهنم نم فلتخت هذه تاءارجالاو دعاوقلا ماظنو  ةجيتن ىلا ثحابلا
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 يذلا : 51ء1ط0ه01ء51 1ءواؤطع ىجهنملا ممصتلا وأ 21ءاطه ل1 ءول 51 عدد

 ىثحبلا لمعلا ريس ددحت ىتلا ةعباتتملا تاوطخلا نم ةعومجم لمشي

 . جئاتنلا ىلا لوصولل

 نم ةعومجم هيف رفوتت نأ بجي جهنم يأل يجهنملا ماظنلاو
 11 :يقالا يف ام 5-3 تاموقملا

 نم ءادتبا ةماع ةفصب يملعلا ثحبلا تاوطخ عم قافتالا
 زي ام ءانثتساب «جئاتنلا ريرقت ةلحرم ىلا ؛ةلكشملاب ساسحالا

 .رخآو جهنم لك نيب قرفت ةيقيبطتو ةيرظن تامس نم جهنملا
 اي موب ةعوضرلاو ةقولا :قيفعتلا ةفزاللا تارامتخالا :وقوي»:نأ
 . جمانه طالتاو تابثلاو 7721103165 قدصلا تارابتخا اهيلع قلطي

 اهمادختسا نكمي ىتلا 750015 ةيجهنملا تاودالا ثحابلل رفوي نأ

 - .ةقيقدو ةمظتنم ةقيرطب تانايبلا عمج يف
 ةفيبطو :قفنيا ان ريعتلاوليديسلا ةمزاللا 'ةتورلا تحتابلل نقويتوتأ
 كلذو « ىثحبلا لمعلاب ةطيحلا فورظلاو ةحاتملا تانايبلاو ةلكشملا

 هذه عم ثحابلا اهب لماعتي يتلا بيلامالا ددعت لالخ نم
 .تانايسلا

 .نكمم تقوو دهج لقأب جئاتنلا ىلا لوصولا ثحابلل رفوي نأ

 وه جهنملا اذه زيمي ام مهأ نأ ىلع ىوتحلا ليلحت ثارت ريشيو
 دوهج تلذب ىتلا - سايقلاو دعلاو زيمرتلاو فينصتلاب ةصاخلا لحارملا
 تاق نا صم سر ةفاوجألا) تاو ضف مات: لشسا ل ةدودع
 يف ةيمكلا جئاتنلا ريسفتو ,.ضرغلا اذمل ثحابلا اهدعي ليلحتلل ةيجهنم

 .ةحورطملا تالؤاستلا»و ضورفلا ءوض

 ها/



 ليلحت لاجم يف نيثحابلل ةكرتشملا ءارالا لالخ نمو ء«همادختساو جهنملا

 ليلحتل يجهنملا ماظنلا ناف ءهب ةصاخلا ةيقيبطتلا ثوحبلاو ىوتحلا

 لكشلا يف حرتقملا جذومنلل ةيجهنملا تاوطخلا ةعومجم يف لثمتي ىوتحلا

 .هل ايليصفت احرش ةيلاتلا لوصفلا مدقت يذلاو )١( مقر
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 ام حرتقملا جذومنلا هحضوي يذلا يجهنملا ماظنلا ىلع ظحالي امو

 نم رغصأ ةنيعل يفيك ليلحت نع ةرابع وه يئدبملا ليلحتلا نا
 ,تالؤاستلا حرط وأ ةيضرفلا تاقالعلا روصت فدهتسي ىوتحلا

 ةصاخلا بيلاسالاو مظنلا ريرقت ىلا ةفاضالاب « ةنياعملا ماظن ريرقتو
 يمصتو سايقلا وأ دعلا بيلاسأ ديدحتو زيمرتلاو فينصتلاب
 .ليلحتلا تاراتسا

 ءارحاب ةضانلا تاوطخلا ةزادظا" ىف قوي ءاطتلا اذه»نا
 جئاتنلاو تاءارجالا ةيعوضومو ةقد قيقحنل ةيجهنملا تارابتخالا

 .قدصلاو تابثلا تارابتخا يهو

 نع تانايبلا عمجل ةيجهنملا تاودالا نم ليلحتلا تاراتسا ربتعت
 .ىوتحملل ةرهاظلا تامسلا

 دعبلا ليلحتلا ةيلمع يف رفوي يجهنملا ممصتلا وا ماظنلا نا

 .يئاهنلاو يئثدبملا ليلحتلا يتلحرم يف يمكلاو يفيكلا
 ؤينتلاو تالالدتسا فدهتسي يذلا جئاتنلل يفيكلا ريسفتلا نا

 طبتري يذلا يئاصحالا فصولا دودح نع جهنملاب جرخي
 .اهدحو ةيمكلا تامادختسالاب

 : جهنملا ىلع تاضارتعا

 صتخن تاضارتعالا نم ديدعلا هتاقيمطتو جهنملا اذه ةثادحب طبتري

 ةصاخ .ةقداص تالالدتسا ىلا لوصولا يف همادختسال ةنكمملا دودحلاب
 نلعت ال يلا عئاقولاو د نع اقداص اريبعت ربعت ال ئاثولا ثآو

 هجوي ال ضارتعالا اذهو 2 ("!ءاديالا 3 رشنلا لبق لدعت أ ءايمسر

 :([) 11هاو0 0ع, 8, هرب كأ 9
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 فورظلا لظ يف هتاذ ىوتحلا وأ ةلاسرلا ىلا هجوي ام ردقب جهنملا ىلا

 ةيرحو مالعالل ةديقملا فورظلا لظ يفف ,قئاثولا اهيف تجتنا يتلا

 ليجستلا يف جهانملا نم هريغ وأ ىوتحلا ليلحت جهنم حجني نل ريبعتلا
 .ليلحتلا ةيلمع لالخ نم لالدتسالاو ىوتحلا تامسل قداصلا

 نل ليلحتلا نأ كلذو «جئاتنلا دودحب طبتري رخآ ضارتعا كانهو

 انربخي طقف هنكلو (ىوتحلاو ةلاسرلا) لمعلا ةيحالص ىلع محلا يف انديفي

 ام انربخي نل لاثملا ليبس ىلعو ءجذامنلا يف تاريغت كانه ناك اذا ام

 اد يذلا ريغتلاب انربخي هنكلو 8 وا ةرمدم ةفيحصلا تناك اذا

 وللا ةسايسلل اقبط اهاوتحم ىلع

 نوهرم اذه نأ الا ,لاجلا اذه يف ليلحتلا دودحب انفارتعا عمو

 ذأ :ليعلا ”ةيحالب لع مكحلل ةدحاولا ةقيثولا وأ دحاولا لمعلا ليلحتب

 يقئاثولا راطالا لالخ ةيجهنملا ةنراقملا لالخ نم نكلو .هاجتالاب ريرقتلا

 تاسابسلا عم: ةقافتاوةايقالا» ررقن نأ وكم انناف :تمرلا ناطالا"يأ

 تايوتسم ةفرعم لالخ نم ىوتحلا وأ ةقيثولا ةيحالص ريرقتو ةماعلا
 «ىوتحلا ءانب يف ةفلتخلا زومرلا مادختسا تايوتسمو :نيابتلاو قافتالا

 ليلحن ثوحب مظعم يف ةمدختسم ةركف يه ةيجهنملا ةنراقملا ةركفو

 ةقالعلا لوح قداصلا لالدتسالا اهنم ةددعتم فادها قيقحتل ىوتحلا

 لسرملا لئاسر ليلحت لالخ نم تاكردملا نيبو يناعملاو زومرلا نيب
 قيقحتل ارايعم ذختت يتلا ثادحالاو عئاقولا وأ اهايح ءارقلا تاهاجتاو

 ةلابترلا' رود ىلع محلل :ةيفاك ربتعت  رومألا -هنهو :كالدتمالا "قوص

 :عيتملا» ىف اينيعخاافو

 امج اهتم «اهيلع :دودرملا :تاظارتعالا نم. ىرخأ ”ةعومج كانه

 يعابطنالاو يفيكلا ليلحتلا ةهجاوم يف يمكلا ليلحتلا ةيمهأب طبتري

 )1( [.ةكواننعا ا, وعمال, 2. طع 27ءواألئع ماعوو., هرب نإ 7
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 تاضارتعالا هذه مهأو «قباسلا لصفلا يف هيلا انركأ . نأ قم اهيوهو
 ىتلا ةيلكلا ةلاسرلا نم !ءزج ربتعي يتلا اهدحو ةقيثولا ةيافك مدع وه
 ةيساسأ زئاكر لكشت يتلا سيساحالاو تالاعفنالا لثم ليلحتلل عضخت ال
 ,هتاذ دح يف جهنم ادقن سيل اضيأ ضارتعالا اذهو .يناعملا ةغايص يف
 عم لماعتت يتلا بيلاسالاو قرطلا لك يف كرتشم ضارتعا هنكلو
 تالاعفنالا دوجوب يحوي ام ىلا لوصولا نكمي ناك ناو «قئاثولا
 قمعالا ليلحتلا لالخ نم يناعملا ةغايص يف اهتاريثأتو سيساحالاو
 ىنمزلا راطالا لالخ ىوتحلا قفدت راطا ينو اليصفت رثكالاو

 ْ اوال

 نم تاهاجتالا سايق يف ةروطتملا بيلاسالا ناف كلذ ىلا ةفاضالابو
 سايقل قرطلا لضفا ىلا لصت نا لواحت .ىوتحلا ليلحت لالخ
 هاجتالا ىلا ريشت ىتلا ةفاثكلاو ةدشلاو راركتلا ىلا لوصولاب تاهاجتالا
 دقنلا ىطختت ىتح «ةيمكلا سيياقملا مادختساب هتايوتسمو حيحصلا
 ىوتحلا ليلحت يف سايقلا بيلاسا ةيافك مدعب جهنملا ىلا هجوي يذلا
 يف ليصفتلاب اهوانتن روما هذهو ءهاجتالا قمعو ةدشلا تاجرد فاشتكال
 .سماخلا لصفلا

 هتاذ جهنملا ىلع بصنت ال اهنأ «تاضارتعالا مظعم ىلع ظحاليو
 يذلا يمالعالا جذومنلا رصانع نم رصنعك ةلاسرلا ىلع بصنت اهنكلو
 ةرصاعملا تاهاجتالا عم قفتي امب هريوطتل تاساردلا نم ديزم ىلا جاتحي
 .ةيمالعالا ةيلمعلا اهل عضخت يتلا فورظلاو مالعالا يف

 :ىوتحلا ليلحت جهنم مادختساب ةصاخلا تاراهملا

 ىوتحلا ليلحت جهنم مادختسا هجوت يتلا دقنلا هوا نه ريك

 )1( (ممضعإلا ”[طمضتفك, ط., هر. كاب ظاط !] - 16.

1 



 نع ةربعمو ةقداص جئاتن ىلا لوصولا ىلع جهنملا ةردق ىدمب طبترت

 اذه نأ ةقيقحلا يفو ءابب ةيطابترالا تاقالعلاو ةلاسرلاب ةصاخلا يناعملا

 قلع فحاتلا» تاروقج رثكأ - طيف هنكلا لقق جهنملاب طبتري ال دقنلا

 ناش فوتحلا "ليلخت جهنمف « جئاتنلا هذه ىلا لوصولا يف يف جهنملا فيظوت

 نم هنكمت يتلا تاراهملا نم ديدعلا ىلا ثحابلا نم جاتحي رخآ جهنم يأ

 جئاتنلاب جورخلاو ةرهاظلا ثحبل ايلس امادختسا جهنملا مادختسا

 .ةربعملاو ةقداصلا

 يه تاراهملا هذه مهأو

 :ةيجهنملا تاراهملا - ١

 ليلحت بلاطم نم بلطم وه ماظتنالاو ةيجهنملا طرشف

 بناوجلا ةفاكب لماكلا كاردالا ثحابلا ىلع ضرفي ءىوتحلا

 لحارملا نم ريثكلا نأو ةصاخ :ليلحتلل ةيجهنملا تالكشملاو

 ةديدج بيلاسأ ةراثتسا وأ ةمدختسملا بيلاسالا عيوطت ىلا جاتحت

 تقولا ثحابلا ىلع رفوت ىتح ةيملعلا ةيجهنملا دعاوقو قفتت

 .تابثلاو قدصلا تارابتخاو ليلحتلا يف دهجلاو

 دعلاو زيمرتلا تايلمعل ةننقم وأ ةيطف بيلاسأ كانه تسيلف

 ةيجهنملا طورشلاو دعاوقلا لالخ نم ثحابلا نكلو سايقلاو

 ةلكشملا ةعيبطو قفتي يذلا بولسالا ددحي تايلمعلا هذهب ةصاخلا

 .رخآل ثحب نم فلتخت يتلا ةحاتملا تانايبلاو

 :ةيوغللا تاراهملا - ؟

 يتلا ةيوغللا زومرلا نم ةعومجم وه ةيمالعالا ةلاسرلا ىوتحم

 يوغللا ءانبلا لالخ نم روهمجلا ىلا اهليصوت دارملا يناعملا لمحت
 ام ةداع ةيوغللا زومرلا هذه ليلحت نأ الا «ةفلتخلا هتايوتسمب

 تافدارتملاو يناعملا ةرثك نم ةيبرعلا ةغللا هب زيمتت اب مدطصي
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 ىنعم يدؤت يتلا ةلمجلل ةفلتخلا تابيكرتلاو «ةدحاولا ةملكلل
 غيصلاب طبترت تافالتخا نم اهءانب يرتعي ام مغر ادحاو
 دوجو ىلا ةفاضالاب «ةفاضالا وأ فذحلاب ةلمجلا تانوكمل ةيوحنلا
 .ةغللا يف يناعملا جاودزاب ىمسي ام

 ثحابلا كاردا مدع ناف زومرلا هذه ىلع عقي ليلحتلا نالو

 اهلحارم يف ليلحتلا ةيلمع يف ةريبك ةبوعص لكشي ةغللا يصاونب
 يندالا دحلا ثحابلا ىدل رفوتي نا بجي هناف كلذلو .ةفلتخلا
 عم رسيو ةلوهس يف لماعتلا هنكم يتلا ةيوغللا تاراهملا نم
 . ةغللاب ةطبترملا ةددعتملا تالكشملا

 :ةيئاصحالا تاراهملا - ؟

 لماعتلا وه ىوتحلا ليلحتل اضيأ ةيسيئرلا تابلطتملا نمو
 ىلع ضرفي اذهو «جئاتنلاو تانايبلا عم يئاصحالا وأ يمكلا
 ضرعو تالماعملا ريرقت يف ةيئاصحالا قرطلا مادختسا ثحابلا
 يتلا ةيئاصحالاو ةيباسحلا تاقالعلاو مقلا ةراثتساو « جئاتنلا
 .هفادهاو ثحبلا ةعيبط عم قفتت

 تاراهملاب لماكلا كاردالا ثحابلا نم بلطتي اذهو
 ثحبلا تاوطخ يف لثمالا مادختسالا اهمادختسال ةيئاصحالا

 تاراهملا هذه ىلع رمتسملا بيردتلا ربتعيو ءهجئاتن ضرعو
 درجب ثحبلا جرخي ال ىتح جهنملا مادختسا بلاطم نم ابلطم
 ريسفتو يناعملا ديدحت يف ديفت ال ةيئاصحا تاقالع وأ ماقرأ
 . جئاتنلا

 ضرتعت يتلا تالكشملا ةفاك ىطختي نأ ثحابلل نكمي ىتح « ثحبلا
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 .مالعالا ثوحب يف جهنملل لثمالا مادختسالا

 عبارلا ثحبملا

 مالّمِإلا ثوُحب يف جّهنلا تاّمادخيتسا
 يف ىوتحلا ليلحت :تامادختسا تددعت ةيضاملا ةسمخلا دوقعلا لالخ

 اراطا ثوحبلا هذه تذختاو «ةفلتخلا ةيناسنالاو ةيعاتجالا ثوحبلا

 فصو ىلع ةصاخ ةفصب زكريو ءريثأت يأبو ...ةليسو يأب . ..اذام

 - :يتالاب اذه فينصتلا راطا زيمتيو "!ىوتحلا يف ةرهاظلا تامسلا

 ةيسيئرلا رصانعلا لالخ نم مت دق ناك ناو ,ففينصتلا راطا نا

 بعوتسي اعماج افينصت مدقي م هنا الا يريهاجلا لاصتالا جذومنل

 ىلع هسفن ضرفي ريوطت وأ رييغت نم تاعمتجملا يف دجي ام لك
 ةفصب يمالعالا جذومنلاو ةماع ةفصب يريهاجلا لاصتالا جذوف

 ةباونلا»  سراحا تاعاجاب.: ةضاولا' ثوسلا  كلاز# 1[ ةضاخ

 ةلاسرلا لالخ نم «,لاصتالا ةيلمع يف هرودو 0816 16هءمو:

 لعافتلا وأ ةيريهاجلا ةكراشملا ثوحب كلذكو :(تامولعملا طبض)

 لالخ نم قيقحتو ثحب ىلا ةجاح يف رييغتلاو روطتلا رهاظم عم

 .مالعالا ىوتحم

 يف نيثحابلاب ةصاخلا ةيملعلا تاماتهالا سكعي فينصتلا نا
 مادختساب متبي يسايسلا ثحابلاف .ءةفلتخلا ةيناسنالا تالاجملا

 ةمدخل ةياعدلا ليلحتو ةيلودلا تافالتخالا فشكل ليلحتلا

 ةمدخب متي يعاتجالا ثحابلاو ءةيركسعلاو ةيسايسلا فادهالا

 (1) - 8ءءاومم, 8. هر. هكا 220 26 - 8

 - 8هاوأن, هأع, 18. هر. كع ط7 43 93
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 .مالعالا ثوحب يف جهنملل لثمالا مادختسالا

 دارفالل ةيسفنلا ةلماعملا ليلحت لثم ةيسفنلاو ةيعاتجالا جذاذنلا
 ةيسفنلا تاهاجتالا وأ عمتجملل يعاتجالا بيكرتلا فاشتكاو
 صئاصخ نع فشكلاب متع يبدالا ثحابلاو « نيقهارملاو بابشلل

 مالعالا جذوف ىلع زكري م هنكلو ءاذكهو ..يبدالا بولسالا
 .تاللاجنا هذه ف هرودو 2هرصانعو

 قئاثولا ليلحتب ىمسي ام تامادختسالا نيب مضي فينصتلا نا -
 يذلاو « ةيخيراتلاو ةيسفنلاو ةيعاتجالا مولعلا ةمدخل متي ناك يذلا
 .تاركذملاو لئاسرلا ليلحت لثم دودحم يقئاثو راطا ىلع دمتعي
 ةظحالملاو ةلباقملا لثم ثحبلا تاودأ جئاتن وأ «ةيصخشلا
 مل ىوتحلا ليلحت مادختسا ناف لاوحالا هذه يفو .نايبتسالاو
 ءارجا يف ةدعاسملا وأ ليلدلا دادعا نم رثكا فدهتسي نكي
 يف همادختسا ىلا دعب روطت دق نكي ملو .ةيجهنملا ثوحبلا

 ربتعي ام ردقب مادختسالل اليلد ربتعي ال فينصتلا اذه ناف كلذلو
 تائفل اعبت ةفلتخلا ةيملعلا تالاجلا يف تيرجا يتلا ثوحبلل افينصت
 عم نكلو ءروكذملا يريهاجلا لاصتالا جذوم نم تبرتقا يتلا مادختنالا
 ثادحالاو عئاقولا رتاوتو تاسايسلاو فادهالاب صاخلا رصنعلا ةفاضا
 وا تاعمتجا يف اهراطا يف ةيمالعالا ةيلمعلا ءانب طيطخت متي يلا
 يتلا ةفلتخلا عانقالا لئاسوو ؛مالعالا لئاسو اهنع ربعت يتلا تاظنملا
 يف فينصتلا راطا ءانب ةداعا نكمي هناف «ةليسولا وا ردصملا اهمدختسي

 دعبلاو يفصولا دعبلا نع ربعيل - ؟ مقر لكش - ةيلاتلا رصانعلا
 دقعب ةصاخلا ةيجهنملا داعبالاو .ىوتحلا ليلحت ةيلمع يف يلالدتسالا
 .اهالخ نم لالدتسالاو جئاتنلا قدص قيقحتل تانراقملا

 5مان:نع يمالعالا طيطختلا رداصم - ١

 :ةنلعف فائايسو تادوفا[
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 . ةرتتسم تاسايسو فادهأ تلا بف

 .تاسايسلاو فادهالا نع فشكلا ثوحب

 كاوا و عئاقو - اج

 ثوحبو «تانراقملا دقعو جئاتنلا طبض 2 ديفت

 150 (5ءصلع» لسرملا) نم - «

 فادغالاو :اياوثلا نيدحت توا د

 تاهاجت الا ديدحت ثوحب -

 :ةيعامجالاو -ةيصخشلا' تاينلا نيدحت فوم د

 االطه6 (0صغعص؛ ىوتحملا) اذام لوقي - ع

 لاصتالا فئاظو نع فشكلا ثوحب -

 فادهالاو تاسايسلا نع فشكلا ثوحب -

 ةيلاصتالا ريباعملاو طاغالا نع فشكلا ثوحب -

 ةسزاملا :تيلاسأ :فاشتكا فوغ.

 ماتهالا زكارم نع فشكلا ثوحب -

 تامولعملا قفدت نع فشكلا ثوحب -

 .ةيئارقنالا ةجرد سايق -

 اللطهدس (2ءءلعمء+ لبقتسملا) نمل - ع

 ةيدئاقعلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا طاغالا ةسارد -

 طاقألا مله قرشا ةنارود
 .فادهالاو تاياغلا قيقحت قرط ةسارد -
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 110 (866018 ةليسولا) فيك - ه

 ةزاثتسا ةكرتشملا تاربخلا مادختسا - هابتنالا بذج)

 .(هرخا ىلا ...ةراثالا 0 تااللاتسالا - تاجاحلا

 .تامولعملا طبض ثوحب -

 :(ةباوبلا :سارخ“ تافاحمتا)

 اللاذع طقأ ء1لععأ ديما يأب ت5

 (ماعلا يأرلا ثوحب) ةكراشملاو لعافتلا ةسارد -
 ةيوغللا تاياجتسالا ةسارد -

 (لبقتسملل) ماتهالا زكارم ةسارد -

 - :يلي ام روكذملا فينصتلا راطا ىلع ظحاليو

 فادهأ قيقحتل ىوتحلا صئاصخو تامس ةسارد ىلع زيكرتلا نا - ١
 لثم اذهو ةتاهادح نالا راطال يفصولا دعبلا مدقي ةساردلا

 نع تالالدتسالا راطا ءانبل ىلوالا ةلحرملا تقولا سفن يف

 .(ريثأتلاو ةليسولاو لبقتسملاو لسرملا) ىرخالا ةيلمعلا رصانع
 لالدتسالا قدصو جئاتنلا طبض ققحت تامادختسالا هذه نا - ا

 قالضلا تازاسخا ات رفاتع نم يناسأ .نصنعو .ظيطختلا

 ةيلمعلا جراخ ثدحي امب طقف لثمت ال ثادحالاو عئاقولا نا - ؟
 ممن يتلا ثادحالاو عئاقولا اهنمض لخدي نكلو ,ةيمالعالا

 (لاعفالا دودر) ةيمالعالا ةيلمعلل ةيلعف ةيكولس تايباجتساك
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 تالمحلا ميوقت لثم ريثأتلاب ةصاخلا جئاتنلا طبض يف مهستو

 .ةيمالعالا

 ثوحبلا يف ةمهاسملل ىوتحلا ليلحت مادختسا لفغن م اننأ ىلا ريشنو

 هذه ةمدخل تانايبلا عمجل ةادآ ىوتحللا ليلحت رابتعا ىلا نويت

 حبصأ هنأب خسارلا انداقتعال الا مادختسالا اذه لفغن م «ثوحبلا

 ديقعتلاب مست تحبصا يلا ةرصاعملا ةيملعلا تارهاظلا ثحبي 5 اعقاو

 مادختسا لعجي يذلا رمالا ءاهيف ةرثوملا لماوعلاو اهبيكرتو اهرصانع 5

 ةفاضالاب ءافولأم د ةدحاو ةرهاظ وأ ةلكشم ثحب يف جهنم نم رثكا

 رصقيو ةيمالعالا ةيلمعلاب طبتري روكذملا تامادختسالا راطا نأ ىلا

 .مالعالا ثوحب ةمدخل اهرصانع ىلع هتامادختسا
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 :ماعلا يأرلا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت مادختسا

 ىلع مدختست تحبصأ يتلا جهانملا نم ىوتحلا ليلحت جهنم ربتعي
 ريغ ةظحالملا لالخ نم هسايقو ماعلا يأرلا ثوحب يف عساو قاطن
 ةفصبو .ةفلتخملا مالعالا لئاسو يف ريهاجلل يظفللا كولسلل ةرشابملا
 ىلع فرعتلل مالعالا لئاسو ىوتحم ىوس ثحابلل حاتي ال امدنع ةصاخ

 بوعشل ماعلا يأرلا تاهاجتا ةفرعم يف ثدحي اى .ماعلا يأرلا تاهاجت ا

 قرطب اهسايق بعصي ىتلاو ةيلودلا اياضقلا ضعب هاجت ةيبنجالا لودلا
 1 . "ىرخأ

 نم «ماعلا يأرلا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت مادختسا تالاجم ربتعتو
 دودحل « جهنملا تاقيبطت ىلع تاضارتعالا اهيف تدسجت يتلا تالاجلا رثكأ
 اهذاختا مدعو جئاتنلا هذه يف كشلاو ةميق نم ةيمكلا جئاتنلا همدقت ام
 اهنأ الا تاضارتعالا هذه دوجوب انفارتعا عمو .لالدتسالل اديحو ًارايعم

 سيلو - مالعالا لئاسو ىوتحم مدقي ام دودحب ةيسيئر ةفصب طبترت
 .لاجلا اذه يف تالالدتسا نم - جهنملا

 لئاسو حبصت ءريبعتلاو مالعالا ةيرحل متاللا خانملا رفوتي امدنعف -

 نكمي يلاتلابو ءريبعتلل ةقداص تاودأ «ىوتحم نم همدقت امب مالعالا

 .ةيعوضومو قدصب هتاهاجتا ةفرعمو ماعلا يأرلا سايق

 يف مالعالا لئاسو هب مهست ام دودح ةفرعم بجي ةيادبلا نم هنأ -
 ىوتسمو .اهلالخ نم ةعاذالاو رشنلل ريهاجلا ءارا باطقتسا

 بيكرتلا يف لئاسولا هذه اهعم لماعتت يتلا ةيريهاجلا تائفلا
 ْ عاجلا

 :ليصفتلاب رظنأ ١(
 .١٠١/14١ص .ص قباس عجرم :يماهتلا راتخم
 ةماعلا تاسايسلا يف هرودو هسايقو هنيوكتو هتعيبط .ماعلا يأرلا :ردب دمحأ -

 .5236/514 ص .ص (ما9الا/ بيرغ ةبتكم - ةرهاقلا)
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 ةرطيسلا لثم ةيمالعالا لئاسولا ىلع ةرطيسلا تاودأ ةسارد -

 قفتي ام ىلا ماعلا يأرلاب فرحنت يتلا ةيداصتقالاو ةيعاتجالا

 . اهتاهاجتاو

 هيجوت يف ريثأت نم مالعالا لئاسو هب عتمتت ام ىدم ةفرعم -

 .ةمكاحلا ةقبطلا ثاسايس

 قباسلا ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيسايسلا فورظلا دودح يفو

 يف مالعالا لئاسو ىوتحم ىلع داتعالا ةيحالصب ريرقتلا نكمي ءاهركذ

 ةادآ ىوتحلا ليلحت جهنم يلاتلاب حبصيو «هتاهاجتاو ماعلا يأرلا ةفرعم

 .ماعلا يأرلا ثوحب يف ةحلاص

 :نالعالا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت تامادختسا

 يف لثميو ؛مالعالا لئاسول ةيساسالا فئاظولا دحأ نالعالا ربتعي

 نم ةقلح ةيمالعالا ةلاسرلا ىوتحم لثمي ةلماكتم لاصتا ةيلمع هتاذ

 نم نيعم روهمج ىلا نلعملا نم تامولعم لقن فدهتست يتلا اهتاقلح
 ا كولس يف م ثادحإ فدع ةمدخ 3 ةعلس نع نيكلهتسملا

 وأ ءاهنع نلعملا ةمدخلا وأ ةعلسلل ًابلطو الوبق رثكأ مهلعجي نيكلهتسملا

 .اهنع .لوحتلل الانا وأ اضارعا :لقأ

 يعانقالا لاصتالا» جذومن تاقلح نم ةقلح ةينالعالا ةلاسرلا لثمتو

 عانقا ريهاجلاب لاصتا ةيلمعك فدهتسي يذلا» 0121011151110

 لوأ عانقالا نأ رابتعاب ءاهنع نلعملا ةمدخلا وأ ةعلسلاب نيكلهتسملا

 كولس يف ريثأتلا نالعالا ةياغ نأو «ةينالعالا ةوعدلل ةباجتسالا لحارم

 .اهنع نلعملا ةمدخلا وأ ةعلسلا جيورتل ةيباحلا تاهاجتالا ف خيكلهشملا

 اذه وأ ةلفعلا هده يف ةرورض ةلاعف ةينالعا ةلاسر ءانب ربتعيو

 دا سم نيكاتل نلعلا اهندعطي يتلا ةيساسالا ةليسولا اهنال جذومنلا

 اهنغا خلعملا :ةمايخلا وأ -ةعلعلا قع“ نيكلهتتلا 'تاهذأ يف نيعم عابطنا
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 .نيبولطملا ريثأتلاو ةباجتسالا عون ثادحاو

 «ةعلسلا اهب رمت يتلا ةلحرملاو نالعالاب ةصاخلا فادهالا دودح يفو
 ةيداصتقالا لماوعلا ىلا ةفاضإلاب مهعفاودو نيكلهتسملا صئاصخو
 ةلاسرلا ءانبو ريرحت متي «ةعلسلاب ىداخلا قوسلا عمتجم ةزيمملا ةيعاتجالاو
 ىوتحمو ةيوناثلا نيوانعلاو يسيئرلا ناونعلا اهردصتي ةيسيئر رصانع يف
 يمصت يف لخدي يتلا ىرخألا رصانعلا ىلا ةفاضإلاب «ةينالعالا ةلاسرلا
 .""ةينالعالا ةليسولا يف هتعاذا وا هرشنل نالعالا

 ىوتحم نأ دجن ةقباسلا ةينالعالا تافيرعتلاو ميهافملا دودح فو
 ىلا ةفلتخلا ةيمالعالا لئاسولا لالخ نم مدقت يتلا ةينالعالا ةلاسرلا
 راطا يف لخدي ؛نلعملا اهفدهتسي ةددحم فادهأ  قيقحتلا قيعم زوهج
 ةينالعالا ةيلمعلا ةعيبطو قفتي امب ىوتحلا ليلحتب ةصاخلا تامادختسالا
 :ينالاك

 ثيح «نماكلا ىوتحلاب ماتهالل نالعالا ثوحب يف ثحابلل ةجاح الا -

 يف مهست يتلا راكفالاو يناعملا لك حوضوو ديكأتب نلعملا مهب
 فادهالا قيقحتل ةموهفمو ةحضاو ةقيرطب ةلاسرلا ليصوت
 عرش ةيالعألا

 ةفصب فصولا فدهتسي نالعالا ثوحب يف جهنملا ناف كلذبو
 وأ ٌرينتلا فدهتست ةيضرف تاقالع ءانب ىلا ةجاحلا نود ا

 ص .ص ء.(م 19908 - بيرغ ةبتكم - ةرهاقلا) نالعالا :يملسلا ىلع -
 وما تم نع

 (١واب»+ « بعشلا راد - نتفشلا راد) نالعالا لخادم : نيسح دمي ريمس -

 ,.مو - مو ص .ص

 - لءلوكمور ظمصان 409 اادعروسعما 1 (صارنرومناط -  ةكوع نعي طالوت - ا976)

 طبصطب 25 - 5
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 اون قولا عمتجم وأ ينالعالا جذومنلا رصانع نع لالدتسالا

 هذه نيب تاقالعلا بناوج لك فشكي ينالعالا جذومنلا نال

 .اهفادهأو ةينالعالا تاسايسلا دودح يف رصانعلا

 ثيح «تادرفملا يناعم يف ةفاثكلاو ةدشلا سايق ةلوهسلا نم هنا

 فدهتست يتلا ةحضاولاو ةزجوملا ةلاسرلا ريرحتب نلعملا متي

 ةربعملاو ةريثملاو ةيوقلا تادرفملا نم ددع لقأب عانقالاو قيدصتلا

 .فادهالا هذه ققحت يتلا

 لالخ نم ةينالعالا ةلاسرلا يف عانقالا نونف ديدحت ةلوهسلا نم هنأ

 . ةيوغللا تادرفملا

 يناعملا تاراركت ةلقل ًارظن ليلحتلا يف ىمكلا مادخشنالا ةلوهش

 فدهتسي يذلا ىوتحلا ىلا ًاسايق ينالعالا ىوتحلا يف تادرفملاو

 يف ةمدختسملا بيلاسالا ةطاسب يلاتلابو ةيمالعالا فئاظولا

 .سايقلاو دعلاو زيمرتلاو فينصتلا

 فورحلا طافأ لثم - ةيفارغويتلا رصانعلل رثؤملا مادخل

 ريرحت يف - ناولالا تامادختساو ةيلظلا تاحاسملاو اهتاساقمو

 هليلحت يف رصانعلا هذه لثم لفغي ال ثحابلا لعجي ينالعالا صنلا

 ىوتحلا فونص يقاب ىلا ًاسايق اهتيمهأ عافترال ينالعالا ىوتحملل

 .ةيمالعالا لئاسولا يف

 ليلحت جهنم مادختساب نالعالا ثوحب دودح ناف كلذ ىلا ةفاضالابو

 هذه فادها قيقحتل طقف ينالعالا ىوتحلا ىلع فقوتت ال .ىوتحلا
 ةيمالعالا لئاسولا ىوتحمب ةصاخلا تافينضتلا ىلا دتمت اهتكلو :: كوحبلا

 .ةينالعالا ةيلمعلا فادهأ قيقحت ف سم اع جاو هنت

 ليلحن مادختساب ثوحبلا هذه لثم ىلا ةجاحلا قدت كلذلو

 ةيلبقلا تاساردلا يف - اهعويش مدعو اهتردن نم مغرلا ىلع - ىوتحلا
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 ءاهذيفنتو ةينالعالا تاسايسلا طيطخت يف ديفي امب ىوتحملل ةيدعبلاو
 نالعالا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت تامادختسال ةحرتقم تالاجم كانهو
 هتف

 اهنم :ةينالعالا تاسايسلا طيطختل ةيلبقلا تاساردلل ةبسنلاب - ١

 لئاسولا يف ىوتحلا تافينصت يقاب وأ ينالعالا ىوتحلاب مهي ام
 :يتالاك ةيمالعالا

 يعاتجالاو يداصتقالا ومنلا لحارم يف ينالعالا ثارتلا ةسارد -
 .ةبباشملا فورظلاو ةفلتخلا تاعمتجملل

 ىلع فرعتلاو ءعمتجملا يف ةيركفلاو ةيفاقثلا طامنالا ةسارد -
 .تاياغلا قيقحت قرطو ديلاقتلاو تاداعلا

 .عمتجملا يف ةفلتخلا ةيكولسلا عفاودلاو تاجاحلا ةسارد -

 تاسايسلاو تاهاجتالاك ةيمالعالا لئاسولاب ةصاخلا تامسلا ةسارد -

 مدختست يتلا ةسراملا طامأو ريثأتلا نونفو ةينفلاو ةيريرحتلا
 .مهماتها ةراثاو ءارقلا بذجل

 ريرقتل ء«ةيمالعالا لئاسولا روهمجل ةيلوالا صئاصخلا ةسارد -
 .ينالعالا مادختسالل اهتمءالم

 .يعاتجالا مسلا يف ةيمالعالا لئاسولا ريهاجل يقبطلا ديدحتلا -

 يتلا علسلل ةبسنلاب ةصاخو « ةسفانملا علسلل ةينالعالا راتوالا ةسارد -
 تارود وأ ةعلسلا تارود لالخ اهنع نالعالا طاغأ يف ريغت
 اوس

 وأ ةماع ةفصب يمالعالا ىوتحلا ىلع متت يتلا ةقباسلا ثوحبلا لئثمو

 ةكيبلا :تاريقتملاو .تديتسلا «روهمجلاو :لئاسولا نسشنأ نيدحتل ةنستلاب

 فنا



 تاهاحتالاب هن نيب /ام_ وفوز ةفؤشلا وأ :ةعلببلا عمتجمل ةيعاتجالاو

 .ةينالعالا تاسايسلا طيطخت يف ةيسفنلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا

 ءنالعالا ثوحب يف ةيدعبلا ثوحبلاو تاساردلل ةبسنلاب امأ - ؟

 ةينالعالا تاسايسلا ميوقتب مهت يتلا ثوحبلا كلت يهف
 مظعمو ءاهتيحالص ريرقت وأ تاسايسلا هذه ديشرتو اهذيفنتو
 رصانع نم رصنعك ينالعالا ىوتحلاب مهن اهلك وأ ثوحبلا هذه

 لثم يف مدختست يتلا ةيليلحتلا تاساردلل عضخي نالعالا

 .ةيلاثلا .ثوحبلا

 يف ريغتلا طاغأ عم ةيريرحتلا ةينالعالا راتوالا قافتا ىدم -
 .ةيعاتجالاو ةيداصتقالا تالاجلا يف تاعمنجملا

 وأ قوسلاب ةطبترملا ةينالعالا اياضقلا يف ينوناقلا ليلدلا دادعا -

 .عمتجلا

 ديشرتو ةينالعالا لئاسولاب ةصانخلا تامسلا يف ريغتلا ةعباتم -

 .ةينالعالا تاسايسلاو قفتي امب اهمادختسا

 ىوتحم نم ءزج وه ينالعالا ىوتحلا نكلو . طقف ةينالعالا تالكشملل

 ثوحب يف ليلدلا يرثي نأ نكمي يذلا «ةماع ةفصب ةيمالعالا لئاسولا

 يمالعالا :ىوتحلا .تافيتصت لا افاضم: هلالع نم لالدتنالا :قيقختو
 .لالدتسالاو ريسفتلاو جئاتنلا قدص قيقحت 5 ةدافالاو «ىرخالا

 وج #

* 
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 َةَناَعلا ةيضوْدملا تاوطجلا





 ةماعلا ةيضنملا تاوطجلا

 يتلاو ىوتحلا ليلحت جهنمل ةيسيئرلا بلاطملا انحضوأ نأ قبس
 ثحابلا ىلع ضرفي بلطملا اذهو ,«ةيجهنملا وأ ميظنتلا بلطم اهردصتي
 هذهو « ثحبلا لحم ةرهاظلل هتسارد يف يملعلا ثحبلا تاوطخب مازتلالا

 جهانملا فالتخا يف الا ثحبلا وا مولعلا فالتخاب فلتخت ال تاوطخلا
 . جئاتنلا ىلا لوصولل ةمدختسملا تاودالاو

 قيقحت يف ثحابلا اهعبتي ةماع تاوطخ كانه ناف كلذلو
 ,تانايبلا عمج ةقيرطو مدختسملا جهنملا زيت ةصاخ ىرخأو « تارهاظلا
 ليلحت لوح فالخ الف .ثحبلا نم فدهلاو ةرهاظلا ةعيبطب طبترت
 يف مهست يتلا تالؤاستلا عبط وا ضورفلا عضوو ءاهتغايصو ةلكشملا
 تايوتسملا نم بارتقالا بولسأو « جئاتنلا راطاو ثحبلا تالاجم ديدحت

 ىلا ةفاضالاب تاوطخلا هذهو .«ثحبلا عمتجم نم تانايبلا عمجل ةفلتخلا
 تاوطخلا يه «قباسلا لصفلا يف هتيمها ىلا انرشأ يذلا يئثدبملا ليلحتلا
 اهتالاجمو ثحبلا ةلكشمب كاردالا قيمعت يف مهست يتلا ةماعلا ةيجهنملا

 . جئاتنلا ريسفتو سايقلاو دعلاو فينصتلاب ةصاخلا بيلاسالا ةراثتساو

 لوألا ثحبسملا

 فَدَْلا ل لعتلا

 ةوطخلا هذهل اماتها اوطعا نيذلا ىوتحلا ليلحت يف نيثحابلا نم ليلق

 ليلحتلا تاءارجا يف ءدبلا لبق ةيدايترا ةوطخك اهتيمها مغر ةيجهنملا

 ا/ا/



 رفصأ تانيع ىلع متي يفيك ليلحت وه طلتطتمقم7 +515 يئدبملا

 يلا يئاهملا ليلحتلا تادحول ةنوكملا رصانعلا ديدحت ض رغب قئاثولا نم

 ديدحتل صحفلا درج ةيادب نراك همدختسي ةفيظولا هذه دودح يفو

 نع .ريبعتلا: ىلا :لوضولا .كلذكو :ليلحتلا :تاذحو. قلع ةذاملا' .ءاوتحأ

 يف ديفت يتلا ةيبسنلا صئاصخلا اهل عمتجت ةيفيك زومرب تادحولا هذه

 ةساردلا دعب اهليوحت متيس يتلاو (...ديازتم ءريثك «ليلق) ةنراقملا لاجم
 آطع ءيهنمتا# تصعاطا6 ةيلمعلا هذه ىلع قلطيو «ةيمك مق ىلا

 يف ةيرورض ةوطخ يهو ا" ركبملا ليلحتلا » اهفصي اك اهب ينعيو
 امم +ثحابلا اهلباقي ىلا ةدقعملا تانايبلا نع ةجانلا تالكشملا ةيجاوم
 معانات لال 18د ةستسة نص يئددبم صحف ءارجا ةرورض يضتقي

 كلو« ليتعتلا ورقم ف امج ازذا :نوك تاناسلا: نسليشملا تادهلا
 ىلع لوصحلا رسيي يذلا جمانربلا وا عورشملا عضو يف اهمادختسال

 :"كايولتلا

 ليلحتل ةيجهنملا تاءارجالل جذومن ةسارد ددصب نحنو اننكلو

 ىوتحملل يئدبملا ليلحتلا ةيمهأ نأ انيأر «قباسلا لصفلا يف ىوتحلا
 هذه دودح يف اهمادختسا نم عسوأ ليلحتلا ثوحب يف ةيدايترا ةوطخك

 . ةفيظولا

 عجرم « يجهنملا روظنملا ءوض يف مالعالا ثوحبو ىوتحلا ليلحت ءديمحلا دبع دمحم )١(

 .5؟5 ص ءقباس

 (2) 2 0ةيصعإل, 1طمتطقكر 1., 0ص. هلأ 20 0

 (3) 1هقوسنعأاب 8, 2., أ هل طف طرعوالوع ممعوور. هم. هلا 2. 0
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 اهيلا أجلي ةيعالطتسا ةساردك ةيرورض ةوطخ وه يئدبملا ليلحتلاو
 نم نيدعلا قينحتل ةيلالدتسالا' للعلا ةياردلا ىف ينبلا لبق فحانلا

 يناعملا نع لالدتسالا يف ىوتحلا ليلحت مادختساب طبترت يتلا فئاظولا

 طةسئاتةمتاوب ةفلإلا ثحابلا بستكي ىتح «مالعالا ىوتحل ةنماكلا

 فئاظولا ىلا ةفاضالاب ءثحبلا تاراهم ةيمنتل ىوتحلا عم ةيفاكلا

 ةفصب ةيناسنالاو ةيعاتجالا ثوحبلا يف ةيعالطتسالا تاساردلاب ةصاخلا

 فاق

 فشك ىلا ةيديهمتلا ةيعالطتسالا ةساردلا يف أجلي ثحابلاو

 اهنع تانايبلا عمجو مالعالا ةيلمع يف ةمكاحلا تاريغتملاو رصانعلا

 لالخ نت يطفنلا يضع" ىضانعلا فادع" عيمتةيكرملا ةقالفلا ةنيوصتل
 .ةقباسلا براجتلاو ثوحبلا ليلحتو ةربخلا يوذ لاؤؤسو ثارتلا حسم

 يثدبملا ليلحتلا ناف مالعإلا ةيلمع يف ىوتحلا رصنعل ةبسنلابو
 يقيبطتلا راطإلاب ةصاخلا فادهالا نم ةعومجم قيقحت يف دعاسي يفيكلا

 اهريسفتو جئاتنلا ىلا لوصولل

 يرظنلا راطالاب ةصاخلا يئثدبملا ليلحتلا - فادهأ - فئاظوف

 :ىتالا يف اهزجون نأ نكي ةلكشملل

 لعافتل ىكرحلا راطالا ةغايصو ءاقيقد اديدحت ةلكشملا ديدحت - ١

 فحل ةلكفم دودج ق.'انازقاتو ةيالعألا ةيلعلا رماد

 لالخ نم رابتخالل اهتيحالص نم دكأتلاو ضورفلا ليصأت - ؟
 رسال ةماعلا كلازيعتملاو  فوقحسلل] ةيظنلا“ ةلكيتالملا

 ,ىوتحلا نع ةيفيكلا جئاتنلاو تامولعملا نم فاك ردق ليصحت - *

 .اهتاريسفتو ةيئاهنلا جئاتنلا قدص تارابتخا ءارجا يف ديفي
 اهناف ليلحتلا تاءارجال يقيبطتلا راطالاب ةصاخلا فئاظولا امأ

 ىلع لوصحلا نمضي يذلا ليلحتلا جمانرب وأ عورشم عضو يف لثمتت
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 لمشتو هنكمم ةفلكتو دهجو تقو لقأب اهريفتو ةيمكلا تانايبلا
 :ينالا

 :ضانفلا وا دعلاو- لدستلاو: :تسستلا كاجو تيد د

 ناووآلاو: يجقلا  ةنيدنعو: ياديفلاو سلا :نديلابا" ةراعناب هع
 :تاناسلا» نك افخخألا

 تنلاشأ نيرهو فاثلا ' ةلزذحو قوما عض كراعنا ميمصت - 9

 .تانراقملا دقعو ةيمكلا تانايبلا ضرع

 مادختسا توافت رصم يف تيرجا ىتلا ةليلقلا تاساردلا يفو

 ةيليلت ةينارد يفق «٠ اههنب وا .فئاظولا هذه :قيقحتل قلبا: نيلسجلا

 ةهجوملا يليئارسالا نويزفيلتلا جمارب يف ةيسايسلا تاقيلعتلا نومضمل
 تيدحتما 1: ةنيعراو مو ىلإ © نع هرتقلا لالخ انرقلا لأ
 تاثف نيدحتو- عاتقالا لئاسوو .ردضملا نع ؛فقكلل ةيفدنلا" ةضاردلا
 نه شكلا ىقدطو: ناطا قل دبل «ليلخلا + هشتاو: ..ليلععلا

 رضاحم نومضمل ةيليلحت ةسارد يف ضورفلا عضوو ليلحتلا تادحو
 ناك دقف .قئاثولا ليلحتل جذومنك م1977 ماع يليئارسالا تسينكلا

 ,ةلماك ريغو ةريغص تانيع ىلع ىرجا ءايفيك اليلحت يئثدبملا ليلحتلا

 «تسينكلا يف تيقلا ةعونتم ةيموكح تانايب ةثالث ىلع قبط دقف

 يتلا لمجلاو تالكلاك ةيظفللا زومرلا ىلع اهلالخ ليلحتلا دمتعاو
 نوما :فيشعتلا اراض تيدا: :قلا :قاحملا نم :اادخاو نعم قيضتت

 كلذ ناكو :ينمالاو يداصتقالاو . يعاتجالا ةئف يه تائف ثالث ىلا

 ."'ثحبلل ةيلوالا ضورفلا عضول اديهق
 .قباس عجرم «قيبطتلاو ةيرظنلا يف ةياعدلا نومضم ليلحت :يف «يماهتلا راتخم )١(

 تسينكلا رضاحم نومضم ليلحت :ةيليئارسالا ةسايسلا يف برحلا رارق «ةويلع ديسلا (؟)
 ةرهاقلا - مارهالاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم) م1951 ماع

 ١٠١. - م ص .ص (ماقإالال



 فحصلا يف ةيركسعلا نوؤشلل ةيليلحتلا ةساردلا يف اضيأ مدختساو
 ةمدختسملا تاحلطصملاو مهافملا ديكأتل !'م 19078 - 119 ةيرصملا
 كلذو «ثحبلا راسم تددح يتلا تالؤاستلا حرطو ضورفلا ليصأتو

 ضعبل ديهمتلل ثحابلا اهب ماق يتلا ةيعالطتسالا ةساردلا لالخ

 فحصلا نم رغصأ ةنيع ىلع ىوتحلا ليلحت يف ةيئارجالا تاوطخلا
 .ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ ةيرصملا

 يناثلا ثحبلملا

 صضورتفلا عدضو
 ضورفلا قيقحت يف ىوتحلا ليلحت مادختسا يف عسوتلل ةجيتن

 هذه يف ايرورض ايجهنم ابلطم لثمت ةوطخلا هذه تحبصا دقف .ةيملعلا
 يف تسلا لحارملا لوأك ةلحرملا هذه ىلا « داب » راشأ كلذلو « تاساردلا

 مغرو '"'تالؤاستلا وا ضورفلا ةغايص يهو ىوتحلا ليلحت تاسارد
 نا عيطتسن ال اننأ الا ؛ةيجهنملا ثوحبلا يف ةيملعلا ضورفلا ةيمهأ

 يف 11/مهاطعوء5 (06طع:هانمه ضورفلا عضو وأ ةغايص بوجوب مزجن

 نم ريثك يف ةيدايترالا ةلحرملا يف دعت يتلا ةيمالعالا تاساردلاو ثوحبلا
 يف اريبك اطوش عطقت مل يتلا ةيمانلا لودلا يف ةصاخ ةفصبو ماعلا لود

 تاساردلا نم ديزملا ىلا ةجاح يف تلاز امو «تاساردلا هذه

 يدؤي امم ءاهيف ةيمالعالا تالكشملا نم ديدعلا نع فشكلل ةيعالطتسالا
 .ةيثحبلا اهفادهأ ققحت يتلا تالؤاستلا نم ةعومجم حرطب ءافتكالا ىلا

 ةيفصولا تاساردلا نيب الصاف تقولا سفن يف انل مدقي رايعملا اذهو

 وينوي برح نم ةرتفلا ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيركسعلا نوؤشلا ءديمحلا دبع دمحع )1١(
 - مالعالا ةيلك) ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر ءم اا" ربوتكأ برح ىتح م7
 ١96. ص (ماوالو ةرهاقلا ةعماج

 (2) ظسلل, ه8, هر, كأ 8. 6

 ١م



 ةيلالدتسالا: :تاساردلاو . هتاعم "نع :فشكلا :فدهتست .قلا :ىوتخملل
 تاتا هل نع يفتك وه: ليلعتلا يم ةفردللا وكت: فينش ةرتضاعملا
 ىلا هالو ادنلاب «ءاسكا ةييلع نفورف ةقاسص لا ةحاح نعال انفاق
 ناك ا٠امأ جاين قتل ابان ىلإ ؟فنوتجتوب دهااجتلا كله لردع ووذت
 وتحل تان: نيب ةيطابترالا تاقالعلا :فافتكا وه ليلحتلا حن ةفدملا
 نأ لالا :لوش نزع ليقشلا دا لسرلا) ةفالغالا"ةليغلا زهفانعو

 وتمت ضورفلا هع ايض* اف ات انمعملا ىف ةيفناتعألا وة اسبلا»قؤوطلا
 علت هعضاَو

 م,مهعو5 ةيلمع دوجو ةيادب ضرتفت ةيملعلا ضورفلا ةغايصف
 .لعافتلاو ةكرحلاب مستت ةيلمعلا هذه رصانع نيب تاقالعو «ةيكيمانيد
 . يملعلا ضرفلل يئارجالا فيرعتلا نم هجاتنتسا نكمي ام اذهو

 "ع رثكا وا نيريغتم نيب ةقالعلا روصت» وه يملعلا ضرفلاف
 وه ريغتملا نال .ةكرحلا موهفم انل مدقي تاريغتملاب يملعلا ضرفلا ماتهاو

 ينعي دحاو رصنعل ميقلا ددعتو '''« ةميق نم رثكا هل يقيبطت موهفم»
 لعافتلا موهفم انل مدقت اهناف ةقالعلا اما ءام هاجتا يف رصنعلا اذه ةكرح
 هارب ناف ةكالدلو» نضادعلا»ىا كارلا دق وق زقاعلا وأ ديتانلاب

 ةيملع ضورف ةغايص ىلا جاتحت ال ةنكاسلا اهتلاح يف رصانعلا هذه
 هه دما ده نحنا ةيارد هفلدكو. راوقعالاو كسلا كاع .نوكن
 «ىرخا رصانع نيبو اهنيب ام ةقالع مايق نود ةدرفنم .- تاريغتمك

 لحارملا قو + ةيعالطتنالا" زا. ةيفشكلا» قائبازدلا رهوج وه .اذهو
 ةيلمعلا ةسارد فدهتست يتلا مالعالا تالاجم يف يملعلا ثحبلل ةمدقتملا
 هيلع نع يرطتلا :ناطالا وقوي قم 'ةلاق ه اهدانبا لكي. ةنفالعألا

 (1) 8 هنلعإل, [ععمصعأط, 2., 8(7546طه09 01 5وعاهل 8عوعومعط, 1طع 5رعع طععومر ]عجب لوكا

.5 ,.1978 

 )2( [طنل., 2203.
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 نكمي هناف ءاهرصانع نع ةيفاكلا تانايبلاو «عمتجلا لخاد مالعالا

 هذه نيب ةقالعلاب ةصاخلا ضورفلا رابتخا يف ىوتحلا ليلحت فيظوت
 :ايناهاجتاو: نماننلا

 ليلحت يف ةيلالدتسالا تاساردلا ةفيظو يه ةريخالا ةفيظولا نالو

 هدا ةعايبفلا ايروزم مصب اهي اق ديلا لكلعما نان فول
 .ضورفلا

 تاريغتملا نم اريغتم هتامس وأ ىوتحلا ربتعي ىوتحلا ليلحت ثوحب يفو
 يتلا ىرخالا تاريغتملا يه ةيمالعالا ةيلمعلا رصانع يقابو ةيضرفلا

 داتا ب هدمت قوثحلا نينو اهنييب ةفالغ ملف تخانلا :ضرفت
 ثحبلا لالخ نم هقيقحت نكمي يذلا طابترالا نم نيعم ىوتسمو
 ةليعت ةضاخلا تاويتعلا وأ هكالالدتنأالا ىلا" ةياهنلا ىف دوقيو:« ىمكلا
 تامادختساب صاخلا جذومنلا ىلا ةدوعلابو : انعارشأتو ايفادهأو مالعالا

 احضاو اريسفت مدقي هدجن (* مقر لكش) مالعالا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت
 ةيلمع يف تعمتجا ىتم لالدتسالاو وبنتلا ةلاح يف ضورفلا مادختسال
 رصانع يف اهنع فشكلا بولطملا فادهالاو ,ىوتحلا تامس ليلحتلا

 ضورفلا ءانب يف )١( مقر ريغتملا يه ىوتحلا تامس حبصت انهف «ةيلمعلا
 وه هتامسو يمالعالا رصنعلا نع ةيلالدتسالا ةساردلا فدهو «ةيملعلا

 ايكطوي 6 .ليلحتلا :ةيليعت ..نضورفلا هده ءانج )فو زيفلا
 تامسلا يه ليلحتلا تالخدم نا ساسا ىلع متت قباسلا جذومنلا

 ةصاخلا تاجاتنتسالا يه اهتاجرخم نوكتو تددحت ىوتحلا يف ةرهاظلا
 ةماخللا تامسلا":اهناجرع :نوكتا انبي ؛ ةيفضولا ةلحرملا قف قوتحما فضوب
 يف هفادهأو ثحبلا ةعيبطب تددحت يتلا ةيمالعالا ةيلمعلا رصانعب
 ْ .ةيلالدتسالا ةلحرملا

 لوح ةضلع :نضورف١ نانو ىلا اتت .ةيلالرعتبالا ةلخرلا .ناف :كلذلو
 .ةيمالعالا ةيلمعلا رصانعب ةصاخلا تاهسلا نع ىوتحلا تاهس ريبعت ىدم
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 تالؤاست

 طقف دحاو ريغتم يف ثحبت

 ان / مح مس تمم ميسس سو مسلما



 زكرملا) تانيعبسلاو تانيتسلا يف يرصملا ماعلا يأرلا ةسارد يفف
 اهباط :تدذختا ل 6 ١ 00 ةيعافجالا ثوحبلل يموقلا

 :اهنمو كر هذه ل ةباجالل

 ؟...هيوتحت يذلا نومضملا وه امو « ءارقلا ديرب باوبأ لوقت اذام
 هادع ام ىلع هسفن ضرفي ءارالا نم نيعم عون ىغطي لهو
 .(ماتهالا زكارم نع فشكلا)

 ررحب مالقا اهيف لخدتت ما ةقيقح ءار ] باوبالا هذه سكعت له
 بيلاسا نع فشكلا) فييزتلا وا ةفاضالا ى] نليدعتلاب ا
 .(ةسراملا

 ىف ءارقلا ديرب باوبا نم باب لكل ةلقتسم ةيصخش كانه له
 ءارالا ةيعون ثيح نم كلذو .ةساردلا لاحب ثالثلا فحصلا
 دعوت الو ةيباكتن كاوبالا عيسحوأ مأ ءاهضرع بولساو ةضورعملا
 .(ةسراملا بيلاسا نع فشكلا) ءاهنم يال ةددحم ةصاخ تاهس

 ةجلاعم ةيرصملا ةفاحصلا يف ءارقلا ديرب باوبا لوانتت له
 ,ندملاو فيرلا يف ةيريهاجلا تاعاطقلا فلتخم - ءار ] ةشقانمو
 نمل كتف ندلا ناك نم تاكل ضعي : لغة ةرصاق انأ »ما
 .(ماتهالا زكارم نع

 نويزفيلتلل ةيسايسلا تاقيلعتلا نومضمل ةيليلحتلا ةساردلا ينو
 للا 2 يرث نيد ةرتجحفلا لالخ تودلا ةنميعولا :ليحتتا ومالا
 ةلواحمي ةساردلا تفتكا (مل4 يماهتلا راتخم) م١

 تانيتسلا يف يرصملا ماعلا يأرلا :نيرخآو نمحرلا دبع فطاوع ءملاس ةيدان (31
 يموقلا زكرملا) ةيرصملا ةفاحصلا قف ءارقلا ديرب باوبأ نومضم ةسارد ,تانيعبسلاو

 .(م ١5109 ةرهاقلا - ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل
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 :|[ه تاقيلعتلا هذه قوتحم ليلحت لالخ نم نيلاؤس ىلع ةباجالا

 اهيلع قيلعتلاب يليئارسالا نويزفيلتلا متبي يتلا تاعوضوملا يه ام -
 .(ماتهالا زكارم نع فشكلا) اهريغ نم رثكأ

 ةيسايسلا تاقيلعتلا اهتمدختسا يتلا ريثأتلا لئاسوو قرط يه ام -
 .(ةسراملا بيلاسا نع فشكلا) يليئارسالا نويزفيلتلا يف

 دبع طسابلا دبع اهب ماق ةيرصملا ةعاذالا رودل ةيميوقت ةسارد يفو

 عوبسا لالخ ةيسيئرلا ةعاذالا جمارب ىوتحم ليلحت لالخ نم يطعملا

 ريياعملا ةساردلا تحرط 1# ىلا م١٠/1995/5 نم

 هذه, ةعاذالا مازتلا ىدم نع فشكلل تجردت مث ةيادب ميوقتلل ةيساسالا

 اهتعرط ةةسزالا + تيلانأو :ةفلاصتالا ريئاتلاو: ظافألاو + لاستألا

 :للاعلا لكلا ف“ ةنارإلا

 اذاو ءال مأ ةلودلل ةيمسرلاةيجولديالاب ةيرصملا ةعاذالا كول" لذ ع

 ايدي يتلا فئاظولا « ىعست فئاظولا يا ىلإف مزتلت ال تناك

 .يلامسأرلا مالعالا ما يكارتشالا مالعالا

 نع نوديعب مهنا ما «يقيقح يعمتجم يعو قلخ ىلا العف نوعسي

 .كلذ

 ةصاخلا تامولعملا مظني يذلا يرظنلا راطالا ةعس نم مغرلا ىلعو

 حمست تناك تاريغتم نم ثحابلا ىدل ام مغرو « تالؤاستلا هذه ةباجاب

 جئاتن لالخ نم اهيلع باجا يلا تاالؤاستلا هاذه ىفتكا هنا الا « رصم

 ةديدجلا ةفاقثلا راد - ةرهاقلا) يعولا فييزتو مالعالا يف :يطعملا دبع طسابلا دبع )١(

/). 
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 ةقدب هديدحتل ريياعملا نم ريثكلا ىلا جاتحي يذلا » ىقيقحلا ىعمتجما

 ممهف ةيزوف) ةيرصملا ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا ةسارد يفو

 حضوت ةيضرف ةقالع اهوا نبي مل «ءضورف ةعبرأ تحرط (م117
 نع ةيرصملا ةعاذالا رابخا تارشن يف ةيبنجالا رابخالا ةدايز بابسا

 .ةيبرعلا رابخالاو طسوالا قرشلا ةيضق رابخاو ةيلحلا رابخالا

 نم لك قوفت ةيرصملا ةعاذالا رابخا تارشن يف ةيبنجالا رابخالا -

 .ةيلحلا رابخالاو طسوالا قرشلا ةيضق رابخاو ةيلحلا رابخالا

 لؤاست لكشس ىلع ضرفلا اذه ةغايص لضفالا نم ناك هلعلو

 وأ يميلقالا فينصتلل اعبت ةعاذالا رابخا يف ماتهالا زكارم لوح

 ةلاح يف ءةساردلا ةيا يف ريسفتلل هتباجا عضخت «ثادحالا ةأشن
 :رايخالا هلع ةدايزل ةعاذآلا "لع زيئاتلاب .ضاخلا نيقتملا شايع

 نع ثحبلا نود طقف دحاو ريغتمل الا ضرعتي م اذهف «. تاجرخمو

 تاجرخلاو تالخدملا نيب ةقالعلا يف رثؤي يذلا يطرشلا رصنعلا

 .هرخآ ىلا ...ةيدئاقعلاو ةيركفلا طامالا ءعانقالا نونف

 تايعونو ءرابخالا تالخدم تايعون نيب طابترا ةقالع دجوت -
 .ةيرصملا ةعاذالا رابخا تارشن يف اهتاجرخم

 حلصت يتلا تاريغتملا امض دق عبارلاو ثلاثلا ضرفلا ناك ناو
 قرشلا ةيضق لثم ءةساردلا لحم ىوتحلا عم ةيضرف ةقالع ءانبل
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 ةيضقلا هذه ةبسنلاب لودلا فقاومو «ثلاثلا ضرفلا يف طسوالا

 .عبارلا ضرفلا يف

 ىلع زكرت ةيرصملا ةعاذالا يف ةيرابخالا جماربلاو تاقيلعتلا -

 ةيبرعلاو ةيلحلا عيضاوملا نود طسوالا قرشلا ةيضق عيضاوم

 .ةيبنجالاو

 ةبسنلاب لودلا فقاوم سكعت ةيرصملا ةعاذالا جماربو تاقيلعت -

 طولا قرشا "ةييففل

 ضورفلا ءانب بناوج نم اماه ابناج ةقباسلا ضورفلا ةسارد ريثتو
 ؛ةيملعلا تاساردلا يف ضورفلا ددعت ىلا ةجاحلا ىدم يف ددحتي ةيملعلا
 تاريغتملا ددعت لالخ نم كلذ ىلا ةجاحلا وعدت مل ام هنأ يبأر يفف

 بسح ضورفلا ددع ديدحت نكمي هناف «ةيثحبلا ةلكشملا يف ةددحلا

 غاصت يتلا ةيسيئرلا ضورفلا نيب قرفن نأ ىلع «ةساردلا تابلطتم
 ةعباتلا ضورفلاو ءاهرابتخا لهسيو ةيملعلا ةلكشملا فادها عم ةقفتم
 .يسيئرلا ضرفلا ىلع ةبترتم يملعلا قطنملا اهددحي يتلا

 ةعماجب ةيسايسلا مولعلا ذاتسا نابلس ليشيم ةسارد تقلطنا دقلو

 ةفاحصلا تاهاجتا لوح ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاب ساسناك ةيالو
 ةيعون نأ ىري يلوأ ضرف نم '''ةيبرعلا ةيصخشلا ءازآ ةيكيرمالا
 يف يتلا مهروص ددحت ىرخالا بوعشلا نع اهكلتمن يتلا تامولعملا
 اهمدقي يتلا يبرعلا ةروص لوح نيضرف كلذ دعب غاص مث ؛ انناهذأ

 يف اهتاددحم ىلا ةراشالا راركتو «نولسارملاو نويفحصلا نوربحملا
 دك هألا ١ بحسلا

 :سي ديسلا يف ةيكيرمالا ةفاحصلا يف ةيبرعلا ةيصخشلا ةروص :نايلس ليشيم )١(
 تاساردلا زكرم) يبرفلا موهفملاو يليئارسالا موهفملا نيب ةيبرعلا ةيصخشلا
 #١١١/1١١. ص .ص (م 9١ا*“ ةرهاقلا - مارهالاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا
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 ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيركسعلا نوؤشلل ةيليلحتلا ةساردلا يفو
 ايسيئر اضرف تغاص (م 19079 ديمحلا دبع دمح) ماؤالا“ - 0
 .ةعبات اضورفو اديحو

 :يسيئرلا ضرفلا ناكو

 لع ةوحتات 'ايالو. :ىركسلا طاقتلا :تاجرد .لعأ نها يرخلا

 يركسعلا رتوتلا دعاصت وأ برحلا نمز يف ةيركسعلا نوؤشلا ىوتحمب

 :كلذ ىلع بترتيو

 دوست ينلا ةيركسعلا ةلاحلاب اضافخناو اعافترا ماتهالا اذه حوارت - ١

 لال نقم «فحسلا" هاذه اه نوصت' نقلا "ةلوذلا ٠ :ةنايس
 ايخيرات اجذومن تمدق (ماوال#“ - 210) 5 ىنمزلا راطالا

 000 .كلذل
 ةلودلا فحص ماتها تاجرد يف اضيأ رثؤت بورحلا هذه جئاتن - ؟

 .هفئاظو ددعتو ةيركسعلا نوؤشلا ىوتحمب

 نوؤشلا تاعوضوم نمض ةيملاعلا ةيركسعلا نوؤشلا تاعوضوم - "
 نيب رودت يتلا برحلا ةلاحب اهب ماتهالا ةجرد رثأتتو ةيجراخلا
 .ةيجراخلا لودلا

 يف يفحصلا ربخلل م١198 ديز وبا قوراف ةسارد تقلطناو
 نني. ةفالعلل زؤصت لع اماق نينطرف: نه !"٠ ةيمادلاو“ ةمدقتملا تاعمتجلا
 قرطو ةيفحصلا هتيطغتو هرداصمو هعاوناو يفحصلا ربخلا رصانع

 تاعمتجلا يف فحصلا نيب ةنراقم ةسارد .يفحصلا ربخلا نف :ديز وبأ قوراف )]١(

 .(ما١58 - رشنلاو عبطلل نومأملا راد - ةرهاقلا) ةيمانلاو ةمدقتملا
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 اهنع ردصت يتلا تاعمتجملا ةعيبطو ء«بناج نم ةفيحصلا ةسايسو هتباتك

 :يتالاك « فحصلا هذه

 ةيفحصلا هتيطغتو هرداصمو هعاونأو ىفحصلا ربخلا رصانع نإ -

 فحصلا يف اهنع ةظفاحلا فحصلا يف فلتخت هتباتك قرطو
 .ةلدسلا فيكلا" قف :اهنغ سلا

 ةيفحصلا هتيطغتو هرداصمو هعاونأو ىفحصلا ربخلا رصانع نا -

 ةمدقتملا تاعمتجلا يف ردصت يتلا فحصلا يف فلتخت هتباتك قرطو

 :ةينانلا فاديا قفا ردت قولا هنطضلا قف: اهنغ

 نم اهرابتخاو اهقيقحت متي ةقباسلا تاساردلا يف ةحورطملا ضورفلاو

 ذآ: :هانايبلا !ةودحن ف اههراقمو ةيالعالا .لئابرلا] لدم لالخ

 راطالا دودح يف وا ءديز وبا قوراف ةسارد يف اك ىميلقالا راطالا
 .ديمحلا دبع دم ةسارد يف اك ينمزلا

 عئاشلا: ىلا ةعانلاب ليف: ىلا ا ةيسيتلا تاعراملا هدو

 ءاهتاسايس وا ةفلتخلا تاعمتجملا يف مالعالا ةيلمع داعبا نع ةيلالدتسالا

 .ممعتلل اراطا مدقتو

 علا امن اناتينقم لق ةفاخ اهيا ةيالقألا كابتارلا كلو

 مدع يليلحتلا ثحبلا ةميق نم للقي ال هناف ةيدايترالا ةلحرملا يف

 ةيليلجلا» ةبازولا كش ىلا فألف اينلابب نانتكا ةيملع نكووف :ةفايم

 يف اهجئاتن مهستو «ةلاسرلاب ةصاخلا تايسلا ليلحت لالخ نم اهيلع ةباجالل
 .مالعالاب ةطبترملا فراعملا ءارثا

 ثلاثلا ثحبملا

 تاّئَملاراَبِتحا

 ةماخضلا نم نوكي أم ةداع مالعالا ىوتحم نا ىلع عامجا كانه
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 ةعرسلاو ةقدلاب ليلحتلا ةيلمعب مايقلا هعم بعصي ثيحب عاستالاو
 ولو ىتح - ثحبلاف , 5ةهدمانم8 تانيعلا ماظن مادختسا نود ةبولطملا

 تادلجم ىلا عوجرلا بلطتي - دحاو عوضوم وأ ةركفب طبتري ناك
 فالآ يف وأ .فحصلا يف ىوتحلا اذه مضت يتلا لئاسرلا نم ةمخض
 ,ةينويرديلعلا و] ةفادألا :تاليجبتلا قم: ءاوقألا

 ءمالعالا ثوحب يف ىوتحلا ليلحت مادختسا نيب فالخ اذه يفو

 ةسح ئرخالا» ةيعاعجالاو ةيناسألا كوحتلا “ق» قئاقولا ةنازؤو
 6 همدماءأع ظصتنتت 720052 00216246 ىوتحملل لماشلا رصحلا ماظن مدختسي

 ونشأ ليلخت ركوب يعبلا دينملا» شل معتم فاك نآو

 1ع 10121 20من يلكلا عمتجلا نم ءزج يه 5ةض0م16 ةنيعلاو

 ريياعملل اقبط اهباسح متي ةيوئكم ةبسنب ةلثم ءهتامس ديدحت دارلا
 هانا رداصمو حبلا ةلكفم ةقييلو ةيئانوحالا

 عيذأ وأ رشن يتلا رداصملا عومجم وه ليلحتلا ثوحب يف يلكلا عمتجملاو
 .ثحبلل ينمزلا راطالا لالخ هتسارد دارملا ىوتحلا اهيف

 ىوتحلا ليلحت ثوحب يف تانيعلا مادختسا يف ةيئدبم دودح كانهو

 تايفو.' رواضلا -ةيدمتو. 'اطا نتمرلا' راطآلاو:"ةساردلا ”تادعاب ”طيقوت
 اعاستا  رثكا .ىفرلا "اهزاطاو ةساردلا :نم قدح ناك الكف« ليلحتلا
 ةفاضلا تعبت او. ددن# لك كلدكو م تانملا ما دفعا | روم كلذ ناك
 لماشلا رصحلا ماظن ناف تالاجلا نم كلذ ريغ يف اما ءليلحتلا تائفو
 :افدض راكآ جئاشن .ىطعي قوم

 قاقيلعلا نومحا ةليلصتلا ةياردلاق:لئاثلا"رضحلامدختما دقو

 ثيح (م 191074 يماهتلا راتخم) ليئارسا نويزفيلت جمارب يف ةيسايسلا
 طقف روهش ةعبرا ةرتف لالخ ةروكذملا تاقيلعتلا فدهتست ةساردلا تناك
 .ماوؤال١٠/5/#”١ ىلا ال/١ نم
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 اهعاونأو تانيعلا رايتخا قرط يف - ابيرقت - فالخ كانه سيلو
 ءانصحالاو: :كحتلاب :ةضاخلا .تاسازدلا 'اهمدقت '[ «ةينلعلا :توحبلا .ق
 ةيمالعالا تالكشملا ةعيبط يف طقف عقي فالخلا نأ الا اا يعاججلالا

 رايتخا قرط لوانت ىلا وعدي امم ,اهتاقيبطتو ىوتحلا ليلحت ثوحبو
 :صئاصخ نم ىوتحلا ليلحت ثوحب هب درفنت ام لالخ نم تانيعلا

 :تانيفلا نايفخا تاوطخ“:الوأ

 آنسنغ ه4 5هدسماع ةنيعلا ةدحو ديدحت - ١

 عضختس يتلا تادرفملا نم ةعومجم نم ثحبلا ةنيع نوكتت

 تادحو اهيلع قلطي يتلا يه تادرفملا هذهو ؛ةساردلاو ثحبلل

 ةنيعم رداصمب ةيادب ةددحم ثحبلا ةلكشم نكت مل |ف «ةنيعلا
 ةنيع ةدحو ديدحت مزلتسي رمالا ناف ءالثم جماربلا وأ فحصلاك

 ربوتكا برح لالخ يسنرفلا مالعالا تاهاجتا ةساردف « ثحبلا

 له ..مالعالا ىوتحم رداصم ةدحو ديدحت بلطتت ءالثم م +١937

 فحص يه لهو ...نويزفيلتلا وا «ةعاذالا وا ,فحصلا يه
 ةظفاحلا فحصلا يه له وأ ...ةلقتسملا فحصلا وأ بازحالا

 ةحفص ىلع ةساردلا رصتقت لهو ..كلذو اذه لك وأ ةيبعشلا وأ
 ,تاقيلعتلاو تايحاتتفالا وا ريهاجلا ءارآ جمارب وأ يأرلا

 مهسي يذلا ردصملا وه ام ..ةلحرملا هذه يف حرطي يذلا لاؤسلاو

 ةباجاو ؟..اقدص جئاتنلا رثكا يطعيو ثحبلا ةلكشم قيقحت يف

 ةلحب وا ةديرج تناك ءاوس ةنيعلا ةدحو ددحت ىتلا ىه لاّسلا

 هله رخا للا: يصتاربلا «كلزدكو ةنهوسالا وز" ةتئونلا ةديدأللا
 ..ةساردلا فده ققحت يتلا تارايخلا

 قف نييليئارسالاو برعلا ةروصل ةيليلحتلا ةساردلا يفو

 - - :ةيتالا عجارملا ىلا ليصفتلاب اذه يف عجري (1
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 نم ةنيع تراتخا أ'(ماودم ماس ةيدان) ةيكيرمالا ةفاحصلا
 تاذ تالجلا نم ةنيعو ءيلاعلا يموقلا عيزوتلا تاذ تالجلا
 تاذ تالجلا نم ةلجلا ىه ةنيعلا ةدحو تناك اذهبو .ذوفنلا

 سلا هفلاذولاسلا ! يشسوفلا يروا
 يهف ةيزوف) ةيرصملا ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا ةسارد يفو

 ماعلا جمانربلا اهعيذي يتلا ةيرابخالا ةداملا تراتخا (م1937*
 .ةنيع ةدحوك

 دعب ردصملل يلاتلا ىوتسملا يه ةنيعلا ةدحو نوكت دقو
 جماربلا يف قيلعتلا وا فحصلا يف لاقملا وأ ةحفصلا لثم كلذ
 ..ةيرابخالا

 فحصل ةيمويلا .دئارملا نم .لوالا ةحفصلا تزيتخا دقو
 فحصلا يف اهتانيرقو ارتلجنا يف ةيبعشلاو ةلدتعملاو ةظفاحلا
 ةيمانلاو ةمدقتملا لودلا يف ربخلا ةسارد يف ةنيع ةدحوك ةيرصملا
 .(م١58١ ديز وبا قوراف)

 1ءهرصع« ه4 5هسصلع ةنيعلا راطا ديدحت - ؟

 ققحت ىتلا ةيمالعالا رداصملا لكل فينصت نع ةرابع وهو
 روج هرخا عفو نيضعلا اانابأ.ةعفو :فعبلا فاذا

 - 11/ةزومعوإل, [1عيطعتاب ط., ع قمع ةمانعع,ب 2., كه [1ه:000ءاأ19 10 51157 "عو5عمعأا
 ورق وأو ممهه]9 هتك. طعدصعام 250 60128817 5درو طموصعنوعم 1977, 2.217 - 21

 - 8هنامزل, زءعممع اطعر طبر هرب كأن 8.8 69 - 0.

 .636 - ع0 ص .ص «.قباس عجرم .دمخ طسابلا دبع -
 بابش ةسسؤم) يعاتجالا ءاصحالا قرط يف ةمدقم .ينالا دوم راتخم -

 مال د م# ص .صض .(ةيردنكسالا - ةعماجلا
 عجرم .ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف نييليئارسالاو برعلا ةروص :ملاس ةيدان )١(

 .مو - عو.ص.ص .قباس
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 يتلاو ةيمالعالا ةلاسرلا تلوانت يتلا رداصملا هذه نم تاعومجملا

 ْ اهنا دزفم ول ةنيعلا "تادعو ناقحلا اكالخ قب ب

 عمتجم لثمت يتلا رداصملا ديدحت بلطتي ىوتحلا يف ثحبلاف

 هذه ددع ةماخضل ارظنو «تانيعلا رايتخا اهنم متيو ؛«ثحبلا

 رداصملا هذه فينصت مي هنإف .*ملاعلا لود ضعب ف رداصملا

 ءعيزوتلا ماقرا وا ءرودصلا ةيرودب ةصاخلا ريياعملا دحال اقبط

 ىوتسم «ءارقلا روهمجج .فحصلا تاهاجتا ءرودصلا ةيفارغج

 هرابتعا يف ثحابلا اهعضي يتلا ريياعملا رخآ ىلا ...صصختلا

 .ةنيعلا راطا ديدحت دنع

 ىوتحم ليلحت بلطتي الثم ةيلودلا تاهاجتالا ىف ثحبلاف

 هذه ليلحت ىلحلا ماعلا يأرلا ةسارد بلطتت انيب ةماعلا فحصلا

 فرصب ةصصختملا فحصلاو ةيميلقالا فحصلا بناجب فحصلا

 عيزوتلا ماقرا ىبعارن دق (نيب ءعيزوتلا ماقرا نع رظنلا

 يقبطلا ماعلا يآرلا يف ثحبلاو ء«ىلوالا ةساردلا يف هتيميلقاو

 1 اقبط فحصلا ةسارد بلطتي «2يميلقالا وا يوئفلا وا

 هذهب ةصاخلا متاوقلا ردصت ملاعلا لو نم ريثكلاو .رايعملا

 ءاكيرما يف نيرشانلاو باتكلل يونسلا باتكلا لثم تارادصالا

 يف فحصلا داحتا نع ردصي يذلا فحصلل يملاعلا ميوقتلاو

 ةاضيااكيرقا

 راطا ددحي نا ثحابلل نكمي مئاوقلا هذه لثم لالخ نمو

 اطخ تايوتسم نم اردق هعم زواجتي ءاقيقد اديدحت ةنيعلا

 .ةنيعلا رايتخا يف زيحتلاو ةفدصلا

 عجار ةفيحص م0 دنلا ردصتو ,.ةفيحص ١970 طقف ةدحتملا تايالولا يف ردصي (+*)

 .ماؤ٠4 وكسنويلا ب مالعالا تالكشم ةساردل ةيلودلا ةنحللا ريرقت

8 



 :ةنيعلا راطا يف اهرفاوت بجي طورش ةدع كانهو
 ةفاك ةنيعلا راطا نمضتي نا ىنعي اذهو ؛ 40601186ا' ةيافكلا -

 نارا ىف :لويقلا نم .سيف سبل :فادهأ ميم ىلا :تاثفلا
 لفقد ةماعلا فحضلاب ءافتكألا' ةقرمم ةفءازأ "كفحبصلا :تاهاختا
 وا ؛ةريبكلا لودلا يف تايالولا فحص وا ةيميلقالا فحصلا نود
 يف يلحلا ماعلا يأرلا ةساردل طقف ماحلا بزحلا فحصب ءافتكالا
 نود طقف ةيئاسنلا فحصلا يف ةأرملاب ماتهالا ةسارد وا ام ةلود
 .ةماعلا فحصلا 5 ةصصختنملا تاحفصلا

 ةنيع رايتخال ايفاك ةنيعلا راطا نوكي نل لاوحالا هذه يفف
 . جئاتنلا ريسفت يف قدصلا بلطم ققحت ةلثم

 ةصوقنملا متاوقلاب ءافتكالا نكمي ال ثيح ؛©هدسم1ءامعو5 لايكلا -
 وأ مئتاوقلا هذهل يخيراتلا مداقتلا ةجينتن «جماربلا ذأ فصلا نع
 يف دوصقملا ريغ زيحتلا ىلا يدي امم ءاهنم رداصملا ضعب طوقس
 .ةنيعلا رايتخا

 لثم ةفلتخلا رداصملاب ةصاخلا تانايبلا يف 24 ععات2#©ا' ةقدلا -

 هذه لثم مدقت ثيح ؛نيرشانلاو عيزوتلا ماقرأو رودصلا خيراوت
 ةنيعلا رايتخا يف ةماه تارشؤم تانايبلا

 ريياعملل اقبط اهفينصتو رداصملا ضرع يف : 515112841 عظنتلا -
 .ةنيعلا رايتخا يف دهجلاو تقولاا ثحابلا ىلع رفوي فوس ةفلتحما

 كوسماع 5126 ةنيعلا مجح ديدحت - '"
 يف ةنيعلل لثمالا مجحلا ديدحت ىلع ماع قافتا كانه سيل

 ديدحت دمتعي ثيح «ءنالا ىتح ةيناسنالاو ةيعاتجالا ثوحبلا
 ."!ةساردلا ضارغأو عمتجملا ةعيبط ىلع ةنيعلا مجح

 (1) 2 هوناعإل, !اعءعمصعاأاط, ط1, هم. كا 2.0 4
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 تابازدلاو فاربخلا» فانرشالا ىلا قوتلابلا اعلي ام ازقكو

 انيحص سبل هاحتألا اذه: نأ الا + ةنيغلا مجح ديدحت يف ةقباسلا

 ةسارد نم فلتخت دق عمتجلا سناجت ةجردف «لاوحالا عيمج يف
 .تانيعلا ماظن ءاطخا كارت ىلا يدؤي يذلا رمالا .ىرخا ىلا

 ديدحتل 51612816 لبمتس اهب ماق يتلا ةساردلا تذختا دقو

 دقف «ةيلاتلا تاونسلا يف ثوحبلا نم ريثكلل ادشرم ةنيعلا مجح

 25 ةيلاتلا ماجحالا يف تانيع سم جئاتن ةنراقب لبمتس ماق
 طسوتمب اهجئاتن نراقو ةفيحص نم اددع غ8 ء54 ءا ءل؟

 مجحلا ديدحتل ماعلا رادم ىلع ةدحاو ةديرج يف دحاو عوضوم

 جئاتنلا ةقفتم سمخلا تانيعلا نا لبمتس دجوو «ةنيعلل لثمالا

 ال اددع ١١ نع ةنيعلا ةدايز نأو ءماعلل طسوتم عم

 «ةساردلا كلت ترشن نأ ذنمو «جئاتنلا يف اسوملم اتوافت مدقت

 ليلحت تاسارد يف ةريغصلا تانيعلا نيثحابلا نم ددع مدختسا

 نم ةرتفلا لالخ دحالا فحص 1130562 نشتاه سردف «ىوتحلا

 تاونس نم ةنس لكل دادعا ثالثب ىفتكاو 9١مو - 5١و

 انقاك نيكي دنع 47 نافعا "ناك اذكا هناي" اللعب ءاةناودلا

 ةيفاك ربتعت دادعا ةثالث ناف ةنسلا ىف اددع ١١" ىلا ةبسنلاب

 الثم ةساردلا هذه تمدق امنيبو ءايعوبسأ اددع نيسنخو ىنثال

 ناش ةدتع هوست ا: نه ودل نافذ ةريغصلا ةنيعلا مادختسال

 "اهي ىلا ”رطاقملا »يت ةريدشلا كانعلا

 .ةنيعلل لثمالا مجحلل اعماج اعنام ًاديدحت دجن ال اننا مغرو

 ىوتحلا ليلحت ثوحب يف ةنيعلا مجح ديدحت نأ ىرن اننأ الا

 :اهنم لماوعلا ضعب ىلع فقوتي

 (1) ظسلل, ه., هر. كأاظا 20
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 هذه تناك الكف ءةساردلا لحم تارادصالا سناجت ةجرد -

 ةيرود لثم ةريثك بناوج يف ديعب دح ىلا ةسناجتم تارادصالا
 ةيئفلا "ةهراللا :بيلاسأو) ةيريرحتلا :ةتباسلا «كافاغاو رؤدضلا
 .الوبقم نوكي ةريغص ةنيع رايتخا ناف ءالثم

 ةيرودلا هذه تناك (لكف «ةعاذالا وأ رشنلا وأ رودصلا ةيرود -
 نال ءمجحلا ةريبك ةنيع رايتخا ىلا ىعدا كلذ ناك ةدعابتم

 للقت ءاطخا هنع جتني فوس ةنيعلا مجح رغص عم ةيرودلا دعابت
 . جئاتنلا قدص ىوتسم نم

 حيتي لماعلا اذه يف عسوتلاف ءلاسرالا تاعاس د تاكفتملا ةره»د

 حيتي اذهو «عئاقولاو ثادحالل ةيطغتلاو رشنلا نم ديزمل ةصرفلا
 روكا دقن :ةريفضلا :تاتيعلا  ءادخشلا :ىلاثلاب

 اذه ناك الكف .ثادحالاو عئاقولل ةعاذالا وا رشنلا راركت -
 (منيب ءرفصالا تانيعلا ليثمتل ةصرفلا حاتأ اديازتم راركتلا
 جئاتنب جورخلل ربكا تانيع مادختسا دودحملا راركتلا بلطتي
 .ىوتحلا نع ةقداصو ةقيقد
 الا - لقأو ربكا - ةيظفللا ةيمكلا تاريبعتلل انمادختسا عمو

 ثحابلا هددحي اذهف ؛ةنيعلل لثمالا مجحلاب مزجن نأ عيطتسن ال اننأ
 نيب قلطملا قافتالا نأب انفارتعا عمو : ايفا أ و ةييارادلا ةكايلطتل "اعيت
 ثحابلا ماهم نم حبصي هناف ةليحتسملا رومالا نم عمتجملاو ةنيعلا جئاتن
 .نكمم دح لقا ىلا اهنيب توافتلا ليلقت ةيجهنملا

 مجح ددحت نا نكمي يتلا ةيئاصحالا تاساردلا نم ديدعلا كانهو
 ا دويل أطخلا وا ةقثلل ةضرتفم تايوتسم دودح يف عمتجملل ةبسنلاب ةنيعلا

 5ا/



 اهددحي لماوعلا ضعب ىلع فقوتي ايئاصحا ةنيعلا مجح ديدحتف

 : يف نويئاصخالا

 .ةنيعلا هنم بحستس يذلاو يلصالا عمتجلا مجح -

 .ةنيعلا مجح ديدحت دنع هب حومسملا أطخلا ةبسن -

 .عمتجمللا تادرفم وا ةنيعلا تادرفم نيب تتشتلا لماعم -

 يف اما ظفحتن نا انيلع بولسالا اذه مادختسا يف هنأ كش الو

 هَدهف . ةنيعلا مجح ديدحتل هجومو دشرم درحي اهربتعنو « انتاضارتفا

 تارابتخالا لمع بولسا نم اساسا ةقتشم ةيضايرلا ةفغيصلا

 تاضارتفالا نال امزلم هيلا انلصوت يذلا مجحلا ربتعي الو ؛ةيئاصحالا

 حمالم ددحت ةفشاك ءاوضا درجم الا وه ام كلذ لكو «ةمزلم ريغ اضيا

 دودح يفو ةزيمتم ريغ ةيعوضوم ةقيرطب لاجلا اذه يف لمعلا بولسا

 "نك طخ .لقأ

 يفت نا نكمي يتلا ةنيعلا رايتخا يف ةقدلا ةيمها ىلا نوسلريب ريشيو

 5 راتخت يتلا ةريغصلا ةنيعلاف «ةلماكلا ةقدلا ترفوت ىتم ضرغلاب

 «ربكالا ةنيعلا نم اهيلع لصحن يتلا جئاتنلا لثم ةقداص جئاتن رفوت

 . اهراس ىف :ةنلكو ني نك هنوف املا ةفاضالاب

 - ةرهاقلا) يئثاصحالا ليلحتلا قرط يف ةمدقم ءناحرس ةدابع دمحا - -

 .(نودب

 راد) ةيعاقجالاو ةيوبرتلاو ةيسفنلا ثوحبلا يف ءاصحالا .يريخ دم ديسلا -

 .(١ووهال - ةرهاقلا - يبرعلا ركفلا

 يعاتجالا ءاصحالا ءنورخآو نيسح دمحه نسح « يعفاشلا رصان معنملا دبع -

 .(م ١5654 - ةرهاقلا - ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم)

 .قباس عجرم « يسناحلا دوم راتخم -

 ."9 ص قباسلا عجرملا سفن )١(

 (2) 8 ءءادمصب 8., هر. كأبط 8
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 ليثق ىوتسمو رايتخالا يف ةقدلا ىوتسممب ةياهنلا يف ةربعلاف كلذلو
 فدهتست يتلا تاءارجالا نم اضعب بلطتت ةقدلا هذهو ,يلصالا عمتجلا
 .ناكمالا ردقب ءاطخالا نم ليلقتلا

 هوصماتسع 1ءءطستودع اهرايتخا ةقيرطو ةنيعلا عون ديدحت - :

 اهعيمجج تناك ناو ءاهرايتخا قرط فالتخاب تانيعلا عاونا فلتخت
 ةصاخلا تافينصتلا ددعت مغرو « عمتجملل قداصلا ليثمتلا فدهتست

 ةساردلا ةعيبط ضرفت دق مالعالا ثوحب يف هنا الا كايفاونأو تاتيعلاب
 ثحابلا ققحتي ىتح تانيعلا ديدحتل ةقيرط نم رثكا رايتخا اهفادهأو
 :راحبلا نع كبل و ةيغوتطرلا : رعاوت مب فدع ىضنا' لا

 ىلا اهرايتخا يف ثحابلا لخدتل اعبت تانيعلا فنصت ام ةداعو
 ام وأ 1 همهم 5ة20م16 ةيئاوشعلا تانيعلا يهو لوالا عونلا «نيعون
 نيناوقل عضخي اهباسح نال ةجيتن :00861لئ[9 ةيلاتحالا تانيعلاب ىمست
 نكمتو رايتخالا يف تادرفملا عيمجل ةيواستم اصرف يطعتو ,تالاتحالا
 منمموز96 ةيدمعلا تانيعلا وه يناثلا عونلاو ءاهئاطخا سايق نم
 21هدموهطةطتلتاور: 5ةصتماع ةيلاقتحالا ريغ تانيعلاب ىمست ام وأ ةوصماع

 ,ةيناسنالاو ةيعاتجالا ثوحبلا يف عسوتب لوالا عونلا مدختسي امنيبو
 حوضوب يصخشلا لماعلا لخدتل مدختسي ام اردان يناثلا عونلا نا دجن
 ةماع ةفصبو ءاهلالخ نم ميمعتلا ناكما مدع ىلا يدْؤي امم رايتخالا يف
 :يه ىوتحلا ليلحت يف ةمدختسملا تانيعلا عاونا مها ناف

 هزسماع جهصقمدس» 5كوستصاع ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا *
 دادعالا رداصملا نيب نم ثحابلا راتخي ةلاحلا هذه يفو

 هذه نأ اكو «ةنيعلل ددحلا مجحلا ىلا لصي ىتح ةيئاوشع ةقيرطب
 اناق زايتخالا يف :تاذرفلا .عيمجل .ةيواستم. اصرق .ققحت "ةقيرطلا
 مادختساب ةيئاوشعلا نع جتانلا اطخلا ريدقت ثحابلل حينت
 .تالاتحالل ةيضايرلا نيناوقلا
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 درولسمأنلع ظمسلمس كوسماع ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا +

 رداصملا نم ددع لوأ رايتخاب ثحابلا موقي ةقيرطلا هذه يفو

 ةقيرطب ةنيعلل ةيلاتلا تادرفملا رايتخاب موقي مث «ةيئاوشع ةقيرطب

 ئرخأو «درفم لك نيب ينمزلا دعبلا يواست ساسأ ىلع ةمظتنم

 دادعالا تناك اذاف , ىلصألا عمتجلا ىلا ةنيعلا ليثت ةبسنل ًاعبت

 مجح ناكو ددع ٠٠٠١ ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ ةرداصلا

 ٠١ لثمت فوس ةنيعلا نم ةدرفم لك ناف ءددع ٠ ةنيعلا

 . ىلصالا عمتجلا نم تادرفم

 دادعالا نيب نم )١( مقر ةدرفملا رايتخاب موقي ةلاحلا هذه يفو

 تادرفملا مقر ديدحتب كلذ دعب أدبي مث « ةيئاوشع ةقيرطب ىلوالا ةرشعلا

 يه ىلوالا ةدرفملا تناك اذاف «ةقباسلا ةدرفملا ىلا ةرشع ةفاضاب «ةيلاتلا

 ةثلاثلاو 5/١ موي نوكتس ةيناثلا ناف الثم ه/ع موي رداصلا ددعلا

 ةنيعلا رايتخا ةلوهس نم مغرلا ىلعو .اذكهو ...</0م موي نوكتس

 نا نيبت ام اذا اهجئاتن نم ىشخي هنأ الا ءاهتفلكت ةلقو بولسالا اذه

 دادعالاك ةصاخ ةلالد تاذ ىلوالا ةدرفملا وأ لوالا ةوبلا» ”نايجلا

 «صاخ عباطب مستت يتلا جماربلا وأ فحصلا نم ةصاخلا وأ ةيعوبسالا

 زيحن ىلا يدوي امم ةيلاتلا تادرفملا يف تامسلا سفن راركت ىنعي اذهو

 .يلصالا عمتجلا نع قدصب اهريبعت مدعو جئاتنلا

 ثحابلا ددحي نأ بجي ةيادبلا نم أطخلا اذه لع *يتلقتللو

 راركت بنجت هعم نكمي ثيحب اهيلت يتلاو ةدرفم لك نيب 121620731 ىدملا

 :الثع رهشلا! وأ نيك :فكملا وأ عوبسالا ةرتفك تامسلا هذه

 ناو وهف «؛فدهلا اذه ققحي ام 20486108 ةرودلا بولسا يف لعلو

 .مايالا وا خيراوتلا راركت مدع نمضي هنا الا ةمظتنم ةقيرطب متي ناك

 لوالا عوبسالا نم تسلا لاثملا ليبس ىلع راتخي نا ينعي اذهو
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 ىلا اذكهو ..كلاثلا عوبسالا نم نينثالاو يناثلا عوبسالا نم لوعألاو
 يف بولسالا اذه مدختسا دقو .ةنيعلل ةينمزلا ةرتفلا ءانب متي نا
 دمحلا نوع نعل ماو 11 ةيركسعلا نوؤؤشلل ةيليلحتلا ةساردلا
 ساسا ىلع ؛ ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ ثحبلا ةنيع ءانب يف (ماوالو

 لكل يعانص رهشو ؛ ةساردلا تاونس نم ةنس لكل ريغتم ةنس عبر ءانب
 اعوبسا ١ ةدمل عوبسا لك نيموي رايتخا نم نوكتي (اموي 51) ةديرج
 .اضيا ةرودلا بولسأب

 ايازملا نم ديدعلا ققحي ىوتحلا ليلحت ثوحب يف ةرودلا بولسأو
 : اهنم

 يف ليثمتلل لاسرالا وأ رودصلا مايا عيمجل ةيواستم ةصرف ءاطعا -
 . جئاتنلا يف ازيحت هيلع بترتي اهنم موي يأ طوقس مدع نامضو ةنيعلا

 ةمظتنملا ةيعانصلا تارتفلا ءانب ةرودلا بولسا مادختساب نكمي -
 نيب ينمزلا دعبلا سفن نامض عم (الثم رهش/ نيعوبسا/ عوبسا)
 مايا ىلع زيكرتلا ىلا يدي دق امم تارتفلا هذه ءانبل قاوقعلا رايتخالا يف اهدعابت وا مايالا بارتقأ نم الدب اهضعبو مايالا لك
 .اهنم ضعب طوقس وأ ةنيعم

 تاعاسو مايا يف جماربلا وا رودصلا مايا يف دادعالا لك ليث -
 ةيجهنملا ةنراقملا قيقحت نم نكمي عوبسالا رادم ىلع لاسرالا
 تقلا رايتخاب صاخلا لماعلا تابثل اهضعبو تارتفلا نيب ةميلسلا

 وأ ةيعوبسالا دادعالا داعبتسا ةيادب يضتقي بولسالا اذه عابتا -
 موي راركت نامض مدعل تارتفلا يف لثمت ال وا لثمت دق يتلا ةصاخلا
 . جئاتنلا قدص مدع ىلا يدؤي امم ءاهرودص
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 50و10 ظمصقمس كوسمأع ةيقبطلا ةيئاوشعلا ةنيعلا

 عمتجم فينصت وا ميسقتب ءدبلا ساسا ىلع ةقيرطلا هذه موقتو

 تافصاومب ةصاخلا ريباعملا دحال اعبت تائف وا تاقبط ىلا ثحبلا

 لك لخاد نم تانيعلا رابتخاب أدبن نم «لاسرالا وأ رادصالا

 .ةيئاوشعلا ةقيرطلاب ةقبط وا ةئف
 ماقرال اعبت تائف ىلا اهميسقت نكمي الثم فحصلا ليلحت يفو

 هاجتا وا «ةيفارغجلا ةيطغتلا وا «رمثتسملا املا سأر وا « عيزوتلا

 جماربلل ةبسنلاب اذكهو .«ةفيحصلا روهمج وا «ةيريرحتلا ةسايسلا

 .تاعاذالا وأ

 ىلا أجلي نا ثحابلا ىلع ةساردلا ةييبلا نضوقت "ان>ةواعو

 فوس يتلا جماربلا وا فحصلا نم ءامسالا رايتخا يف ةقيرطلا هذه

 ةسارد يف ةيقبطلا ةقيرطلا هذه تمدختسا دقو ءاهليلحتب موقي

 (م١198 ديز وبا قوراف) ةيمانلاو ةمدقتملا تاعمتجلا يف ربخلا

 ةيريرحتلا ةسايسلا ساسا ىلع ةيادبلا نم فحصلا تمسق ثيح
 نم لك يف ةلدتعم فحصو «ةيبعش فحصو «ةظفاحم فحص ىلا

 .نضمو ارتاخا

 دعب ةيقبطلا ةنيعلا نم يئاوشعلا رايتخالل ةرورض كانه سيلو

 دعب دادعالا رايتخا يف ىرخا ةقيرط يا ىلا أجلي دقف :كلذ

 وا يوئفلا ساسالا ىلع اهراتخا يتلا ءامسالا لخاد نم كلذ

 .ةرودلا بولسا وا مظتنملا بولسالاك , يقبطلا

 هيلا أجلي ام ةداع ةيقبطلا ةنيعلا رايتخا ناف ةماع ةفصبو

 .دادعالا نم سيلو ءامسالا نم ةنيعلا رايتخا ةلحرم يف ثحابلا

 ةيلاتحالا ريغ وا ةيدمعلا تانيعلا
 ظسسمموألعر ؟اوهمعمطمطألا اجت 51
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 دادعالا وا جماربلا وا فحصلا ءامسا نم تانيعلا يهو

 ةنيعم تافصاومل اعبت اهرايتخا ىلا ثحابلا أجلي يتلا مايالاو
 نمور ايتتحالا» ةيرح فدا قيرقلا ثوكي د في ةاقشم ةددع
 ةساردف . 010018 58122016 ةيصصحلا ةنيعلا «تانيعلا هذه عاونا
 وا نيعزاؤملا نيب وأ ةحلتملا تاوقلا :لخآو“ يعونلا . ماعلا .يأزلا
 نع ربعت ىتلا فحصلا ءامسا رايتخا ثحابلا ىلع ضرفي تاباقنلا

 هذه دادعاو ءامما نم تانيعلا راتخت دقو «تائفلا هذه تاهاجتا
 .عمتجلا يف تائفلا هذه ليث ةبسنب فحصلا

 يف ةيركسعلا فحصلا يف ماتهالا زكارم ةسارد تضرف دقو
 نود ةيركسملا "تحبصلا رايمخأا "اع وني“ دنا ةل66- رصف
 .ةساردلا فادها قيقحتل اهريغ

 رايتخا لثم . 0105065 5850516 تاعمجتلا ةنيع اضيا كانهو

 يف فحصلا هذه ليثمت وا «ةيميلقالا فحصلا نيب نم ءاممالا
 وأ قطانملا هذه يف اهروهمج مجح وا ةفيحصلا مجح ةبسنب ةنيعلا
 يتلا ةيفحصلا لسالسلا نيب نم ةفيحصلا رايتخا وا «ملاقالا
 .ةدحاو ةسسؤم اهردصت

 ىوتحلا ليلحت ثوحب يف ةيدمعلا تانيعلا ضرعتت الام ةداعو
 هذه نال .ةيعاتجالا تاساردلا يف اهل هجوي يذلا دقنلا ىلا
 لئاسولاب متت يتلا ةيمالعالا تاساردلا ةعيبط اهضرفت تانيعلا

 ربتعتو «ةيدمعلا تافينصتلاو تاهسقتلل اقبط اهتاهاجتاو ةيمالعالا
 نيب نم ءامسالا رايتخا يف ةنيعلا ديدحت لحارم نم ةلحرم

 يف ةيركسعلا ةفاحصلا :يف .ةيركسعلا فحصلا يف ماتهالا زكارم :ديمحلا دبع دم )00(
 ةيسايسلا تاساردلا زكرم - ةرهاقلا) ةنراقم ةيخيرات ةسارد ماقال" - م” رصم

 .(ما١و6؟ - مارهالاب ةيجيتارتسالاو



 اهلهاجتي ال رثكا وا ةدحاو ةدرفم نوكت دق يتلاو «رداصملا

 وأ دحاو جمانرب وا ةدحاو ةفيحص) ىوتحلا تاسارد يف ثحابلا

 . (رثكا

 ا1نآغ1 داهعع 5ةنضصقاع لحارملا ةددعتم ةنيعلا *

 ىلا أجلي ثحابلا ناف ءرايتخالا يف ةقيرطلا هذهل اعبتو

 يتلا ةنيعلا ىلا لوصولل ةفلتخم لحارم ىلع ةنيع نم رثكا رايتخا

 مادختسالا ةعئاش ةقيرطلا هذه ربتعتو «لمعلا اهيلع يرجيس

 .ىوتحلا ليلحت ثوحب ةعيبط اهضرفت

 ءهنم ةنيع رايتخال لحارم ةدعب رمي ىوتحلا ىلا لوصولاف

 رايتخال قرط ةدع وا ةقيرط لحارملا هذه يف ثحابلا مدختسيو
 :يتالاك ءىوتحلاو دادعالاو ءاممالا نم ةنيع

 فانماألا ى]  ندهلا )نم ةديع“ ع

 :لايرالا نأ رادضألا فارق ناةنر ةيعرط

 .ةساردلا قادها ققحت - ىوتحلا :تازحو نم“ ةنيغ.

 ةقيرطلا وا ةيئاوشعلا ةقيرطلاب اما ردصملا ةنيع رايتخا نكميو

 ىلع « اهسناجت ىوتسمو رداصملا ددعتو ةساردلا نم فدهلل اعبت ةيدمعلا

 ءاسالا ةييغ رايشعا نشأ ةنعو ةنراقملا 'ةنيارولا يف كحابلا' يعازي نأ

 لاما“ نيأرا وأ ةيكلملا .طاغا١ وأ عيزوتلا ماقرا وا ينارغجلا عيزوتلا لثم

 .اهركذ قباسلا سسالا هذه رخآ ىلا . .ةيريرحتلا ةسايسلا وأ زمثتسملا

 ربتعي ةرودلا بولسا نا ىرن انناف دادعالا رايتخال ةبسنلاب امأ

 ىوتسمب عفتريف ةينمزلا ةرتفلا يف مايالا لك ليثمت ققحي ابسانم ابولسأ

 ماما نوكي ثحابلا ناف دحاولا مويلا يف تاعبطلا ددعت ةلاح يفو

 ءارقلا نم ددع ربكا ىلع عزوت يتلا ةعبطلا رايتخا اهنم «تارايخ ةدع
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 ماع يف وغاكيش فحص يف ةنيعلا رابخال هليلحت يف الهو وي ثحابلا)

 وات ةيلودلا -فاعيطلا و[ .فريخألا وا لوألا -ةمبطلا نأ "منو
 ةيؤرو اهفادهأو ةساردلا ةعيبط ىلع فقوتي رايتخالا اذهو ....ةيموقلا
 نيب سسالا هذه مادختسا ةدحو طرشب ءاهعبتي يتلا سسالل ثحابلا
 .ةنراقملا ةساردلا تالاح يف رداصملا لك

 عهتسارد بولطملا ىوتحلاب ةيادبلا ذنم ةددحم ةساردلا نكت مل امو
 ةيلمع اهيلع متت ىوتحلا نم ةنيع رايتخا ىلا أجلي ثحابلا ناف
 الثم لاقملا عاونا نيب نم يحاتتفالا لاقملا رايتخاك ءليلحتلا

 ىوتحم نم يلحلا ماعلا ىأرلا ةسارد وأ (دومع - ىأر - يحاتتفا)
 .ةيفحصلا تاقيقحتلا وأ :ءازقلا نيب ”قاكرا وأ .تاعفص

 نم فدحلا نا ىوتحلا ليلحت ثوحب مظعم يف دجن ةماع ةفصبو
 بولساو بولطملا ىوتحلا ديدحت ىلا ثحابلا هجوي ام ةداع ةساردلا

 اا ةحفصلا نم هعقومو هميدقت

 ا"اداب اهيلا راشا يتلا ىوتحلا نم ةنيعك ةيساسالا ةحاسملا ةدحو اما
 ىتلا رصانعلل ةراتخلا تاحاسملا هذه ليثمتل ينأر يف ناض كانه سيلف
 ْ :انفادعأو ةماردلا اهيطعت

 لضفأ وه ىوتحملل يدمعلا رايتخالا نا ىرن انناف كلذلو
 عضوم ىوتحلا اهتابلطتمو ايفادهأو ةساردلا  ددخت -تيح +تارايخلا
 .ةنراقملا سسأ ةدحو يلاتلاب نمضيو :ليلحتلا

 :تانيعلا ماظن ءاطخأ
 تقولا ريفوت يف لثمتت ايازم نم تانيعلا ماظن رفوي امم مغرلا ىلع
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 نأ الا ءاهفينصتو تانايبلا عمج يف ةقدلاو ؛لمعلا يف تاقفنلاو دهجلاو
 نود لوحت يتلا ماظنلا اذه ءاطخا بنجتي نا عيطتسي ال ثحابلا

 ثحابلا ةمهم حبصتو .ثحبلا عمتجم قلطملا ةنيعلا ليثمتب ريرقتلا
 ٍدح .ئمقا ىلا ءاطخالا هذه: :نم ليلقتلا ىلع .ناكمالا' نقي .لتعلا

 . نكم
 :نييسيئر نيعون ىلا ةنياعملا ءاطخا مسقنتو

 يلاسا نم تولسا لك نا كلذ :ةنيعلا نايقشا ةقيرط -ءاطخأ 1
 نأ انه. ام أطخلا نم ندق ثودح-ا ىدؤ ةقعلا نافغا

 ادع وم ءاطخالا هذه زرئاوب + لفاشلا نعمل :ثولدتا لع نت
 وا ةيئاوشعلا تانيعلاب طبتري يذلا 09266 1202 ةفدصلا

 طسوتم عم ةنيعلا طسوتم قافتا نامض مدع ةجيتن «ةيلاتحالا

 .عمتجما

 رايتخالا يف أطخلا اذه رهظي ىوتحلا ليلحت ثوحب يفو

 ماقرا يف تافالتخا دوجو ىلا يدي يذلا ةنيعلل يئاوشعلا

 ددع وا «لاسرالا تاعاس وا ءةرمثتسملا لاومالا وا «عيزوتلا

 مايا وا ةرتف ىلع زيكرتلا ىلا يدوي وأ ؛ىوتحملل نوضرعتي نيذلا
 ةجيتن ىرخا ماياو تارتف لافغاو ينمزلا راطالا لالخ ةنيعم

 زيكرتلا وأ ةنيعم تاريشم بايغ ىلا يدؤي امم ؛يئاوشعلا رايتخالل
 .لالدتسالا يف رثؤتف ىوتحلا يف اهيلع

 داز الكف !"ةنيعلا مجح عم ايسكع بسانتي أطخلا اذهو
 ماظن ةلاح يف رفصلا ىلا لصي ىتح ءأطخلا لق الك ةنيعلا مجح

 ::لماشلا ويضحلا

 ةنيعلا مجح باسحل ءاصحالا مع يف قرط ةدع كانهو

 (1) 11هاكان, 016ه, 2. هر. نأ 2.0 3



 بولسالا يف هب حومسملا أطخلا ةبسنو ةقثلا ردق دودح يف لثمالا
 بيلاسالا ةلاح يف أطخلا اذه باسح نكمي ال انيب «يئاوشعلا
 .ةيدمعلا

 ةرطيس نع جتني أطخلا اذهو 8815 8550: زيحتلا ًاطخ- ؟
 رفوت مدع وا «ةنيعلا رايتخا يف ثحابلا ىلع ةيتاذلا تاهاجتالا
 بويع نم أطخلا اذهو «ةنيعلا راطا ديدحتب ةصاخلا طورشلا
 فيلا تن انسلا

 ناف ؛ةنيعلا مجح ةدايزب هليلقت نكمي ةفدصلا أطخ ناك اذاو
 ثحابلا ىلع بجي هناف كلذلو «ةقدب هريدقت نكمي ال أطخلا اذه
 اهبدجتو: أطخلا اذه قيود ىلا دوت لا «تايمألا فرحتي نأ
 .جئاتنلا ةمالس ىلا نئمطي نا نكمي ىتح ناكمالا ردقب

 ليلحت جهنم يف هتيمها لالخ نم تانيعلا ماظن ىلا رظنلا بجيو
 تانيعلا مادختسا هتامس مهأ نم ربتعي يذلاو ءمالعالا ثوحب يف ىوتحلا
 ةبوعص لكشي امم ءليلحتلا ةدامل ينمزلا وا يقئاثولا راطالا ةعسل ارظن
 اذهو «قئاثولا هذه ليلحت ةيلمع يف لماشلا رصحلا ماظن مادختسا يف
 تانيعلا رايتخا ممصت يف ةلماكلا ةقدلا ىرحتي نأ فحابلا :لعنطرفي
 بيكو .نآو: «اهتييطو.٠ةمازولا فادهأ عم قفتي بسانم لكشب
 ماظن تاءارجا ةمالس ىلا نئمطي هلعجت يتلا ةمزاللا ةيئاصحالا تاراهملا
 .هجئاتنو تانيعلا





 ليحتل تاناس ليمرت





 ليلمتا تاناّب ليمرت

 ىوتحم ليوحت اهلالخ نم متي يتلا لحارملا ةعومجم ةيلمعلا هذهب دصقي
 .ضايقلاو. نعلا .ةلباق ةتاوحو لا ءالعالا

 نالو «ىوتحملل يمكلا ليلحتلل ةيساسالا تامسلا لثمت لحارملا هذهو
 ةطبترملا تارارقلا ذاختاو لحارملا هذه ممصت يف هلشف وأ ثحابلا حاجن
 ثحابلا ناف . جئاتنلا قدصو ةقد ىدم ديعب دح ىلا هيلع فقوتي ءاهب

 رفوي نا نكمي يذلا يفاكلا دهجلاو تقولاب لحارملا هذه ىلع لخبي ال
 .جئاتنلا صالختساو تانايبلا عيمجت لحارم يف ريثكلا

 اهمادختسا نكمي زيمرتلل ىلثم ةقيرط كانه تسيل ةماع ةفصبو
 ةماع ءىدابم كانه نكلو «ةيثحبلا تالؤاستلا لك ىلع ةباجالل
 ."!تانايبلا زيمرتب موقي فيك ررقيل ثحابلا اهمدختسي

 تاللؤواستلاو ضورفلاب زيمرتلا قرطب ةصاخلا تارارقلا طابترا -

 .ةفدهتسملا جئاتنلا راطاو

 ناو «ثحبلل يرظنلا راطالا نم قلطنت نأ بجي تارارقلا هذه -

 .قدصلا بلطم قيقحتل اهنيب لماك قافتا كانه نوكي

 .ةددحم فادها نودب تانايبلا قاعا ىف صوغلا مدع -

 )1( [هاوأن, 0ع, 1, 2. 99
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 هناف ؛«ليلحتلا ةيلمع نم ببسلا ددحي مل ام ثحابلا ناف راصتخابو

 .اهذيفنت ةيفيكو زيمرتلا ةطخ ةغايص نم نكمتي نل

 :يه تارارق ةثالث زيمرتلا ةطخ نمضتتو
 .هتائف ديدحتو ىوتحلا فيلصت - ١

 «لتلدتلا' تبا وعنو: »نودي

 تانايبلاو ليلحتلا تادحوو تائفلا) تانايبلا عمج ةراتسا مممصت - *

 .(ةقيثولا نع ةيلوالا
 ريرقتو ةراتخلا تادحولا ميقتل سايقلاو دعلا ةطخ كلذ يلي مث

 ىوتحلا ليلحتب ةصاخلا ةيجهنملا تاوطخلا كلذب لمتكتل «جئاتنلا
 .ةزيمتم ةيثحب ططخو تارارقب لقتسم جهنمك

 لوألا ثحبملا

 تاّفلا ديدحنتو فينضصتلا
 (01ةك515عه6052820 تائفلا ديدحتو فينصتلا ةيلمع دطبترت

 تاذ ءازجأ ىلا لكلا ليوحت يأ ةئانهه ةئزجتلا موهنب 08:هعمعنصع

 تاددحم ىلع ءانب 2:1 موض( ةكرتشم نازوا 5 تافصاوم وأ صئاصخ

 0 0 .اقبسم اهيلع قافتالاو اهفصو متي
 ةقباسلا تاربخلا وا يملعلا ثارتلا يف تاددحلا هذه رفوتت ثيحو

 ,تاددحلا هذه ىلع ءانب لكلا ةئزجت يف ةبوعص دجي ال ثحابلا ناف

 مسقتل تاددحمك الثم نمزلا سيياقمو تاحاسملاو لاوطالا مادختساف

 قافتالا قبسل ثحابلا ىدل ةبوعص لكشت ال ةيمالعالا لئاسولا ىوتحم

 الثم اهتامادختساو ةغللا تايوتسمب طبترت يتلا ةيفبكلا يفاعملا نكلو ء اهيلع

 ءانب ىوتحلا ةئزجتل ةيفاكلا تاراهملا ثحابلا نم جاتحت ةبوعص لكشت

 .تاددحلا هذه ىلع

 ىلا ىوتحلا اذه ةئزجتب أدبي ىوتحملل يمكلا ليلحتلا نالو
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 لجان رملا» رثكإا نيكني ةلجرملا» هن :ناق: نسايفلاو- دعلل :ةلياق' كادوتو
 تاكف قاف :1ذيبو" «ةقنحتابلا "نما ةقلاب'”ةراهمو اةقد. لآ :حاتجتو + ةبوعص
 ةدحو اهيف عمتجت رغصا ءازجا نع ةرابع يه 02068019 ىوتحلا

 نكاما وأ هتوح قللذ: نين ريعفتو + ناروالا» وأ :ضصئاضتلا» وا :تافضلا
 وا تافصلا هذه اهيف عمتجت تادحو نم هلباقي ام لك ثحإبلا اهيف عضي
 أدبي «ثحبلا ةلكشمل يرظنلا راطالا لالخ نمو :«نازوالا وا صئاصخلا

 ©1ةقوأل ءهانمم 0116218 فينصتلا ريباعم ةغايصب ةلحرملا هذه يف ثحابلا

 تالالد نود نيوانع وا تايمسم درحم ةراتخلا تائفلا حبصت ال ىتح

 تاكل نوعو. قيصتلا ةيليع ةيعاتلا لغأ نستو هةنفييفت

 :اهدحأ وأ ةيتالا فراعملا لالخ نم فينصتلا ريباعم ديدحت نكميو

 .ثحبلا ةلكشمل يرظنلا راطالا - ١
 .ةيملع ضورف وا «تالواست نم ثحبلا هريثي ام دودح - 5

 .ثحبلا نم ةفدهتسملا جئاتنلا راطا -

 ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيركسعلا نوؤشلا تاعوضومل ةيليلحتلا ةساردلاف
 ةيتالا تالؤاستلا حرطت (م14079 ديمحلا دبع دمع) ماؤ#0 - ا

 :فينصتلا رايعم اهنم ددحي يتلا

 اهعئاقو ةيطغتب فحصلا موقت يتلا ةيفارغجلا تالاجلا يه ام -
 يف يميلقالا رايعملا رايتخا ثحابلا ىلع ضرفي اذهو ؟ةيركسعلا

 اقبط «ةيداعم /ةيملاع /ةيموق/ ةيلحم ىلا تاعوضوملا فينصت
 .هنع رشنلا متي يذلا تاوقلا ملقال

 نمز يف ةيركسعلا نوؤشلا ماسقأ اهب موقت يتلا راودالا يه ام -
 .؟(ةساردلل ينمزلا راطالا) برحلا

 تاعوضوملا فينصت يف يفيظولا رايعملا رايتخا ضرفي اذهو
 ةفاقثلا /ريسفتلاو حرشلا/مالعالا ةفيظو يدؤت تاعوضوم ىلا
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 .يركسعلا خيراتلا /ةيلوطبلا صصقلا رشن /ةيركسعلا

 .؟هلالخ نم عوضوملا (رشن) ضرع ةب متي يذلا لكشلا وه ام -

 يف اساسأ تاعوضوملا ريرحت يف ينفلا رايعملا ذختي انهو

 ثيدح /لاقم /ةيربخ ةصق /ربخ /نايب ىلا لاكشالا فينصت

 .ريتاكيراك /ةروص /ةعامج ثيدح /يدرف '
 تافينصتلاو تافينصتلا هذه ةفدهتسمل | جئاتنلا راطا حرطي 1

 .ةساردلل ينمزلاو يقئاثولا

 نم فدراعملا هذه ىلع ءانب تائفلا ديدحتو فينصتلا ريياعم رايتخاو

 حلصت ةيطمغ تائف وأ ريياعم دجوت ال ثيح «ثحابلل ةكورتملا رومالا
 ةراتخلا تائفلاو فيضصتلا ريياعم ميدقت ىقبسي 0 طرشب ,ثوحبلا لكل

 .تافيرعتلا هذه لوح ءىراقلاو ثحابلا نيب

 ةصاخلا 0مءه0هده1 1ءقصخانهه5 ةيئارجالا تافيرعتلا هذهو

 تانايبلا ةرفو ىلا ةيادب جاتحت تائفلا ديدحتو فينصتلا ريياعمب

 ةيفاكلا ةراهملا بناجب « ثحبلل يرظنلا راطالاب ةصاخلا تامولعملاو

 تافيرعتلا هذه ءانب ِق مهست يلا راكفالاو يناعملا صاالختسا 5 ثحابلل

 يناعملا نع اهريبعتو تافيرعتلا هذه ةقد ىلا ثحابلا نئمطي ىقىحو

 ءارجاب موقي نا بجي ثحابلا ناف .ثحبلا يف اهمادختسا دارملا

 ءارجاك - تافيرعتلا هذه ىلع 2826© - 168+ ةيلوالا تارابتخالا

 جئاتن ةداعتسا عم ءاهوح يبيرقت وأ ماع قافتا ىلا لوصولل ةيادب
 ةلكشم يف اهموهفم نع تافيرعتلا هذه ريبعت نم دكأتلل يئثدبملا ليلحتلا

 .ثحبلا
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 تافيرعتلا هذه لوح فالخ رهظي نا كلذ دعب ثحبلا بيعي الو
 . اهتغايص لبق ىلوالا رابتخالا ةيلمعب ماق دق ثحابلا ماد ام اهموهفمو
 ىلع دنتست يتلا تافيرعتلا نم نكت مل ام «فيرعتلا يف اهيلع دمتعاو
 هذه ىفف .ثارتلا وا فارعالا وا نيناوقلا يف ةرقتسمو ةتباث ريياعم
 وأ هتيؤر عم تفلتخا اذا اهيلع دمتعي نا بجي ثحابلا ناف ةلاحلا
 تناك ناو ادج ةردانلا تالاحلا نم يهو نيمكحملاو ءاربخلا ةيؤر

 .ثودحلا ةلمتحم

 قوراف) ةيمانلاو ةمدقتملا تاعمتجلا نيب يفحصلا ربخلا ةسارد يفف
 هيلع فلتخن دق رابخالا عاونا فينصتل ارايعم مدق (م 194١ ديز وبا

 نهذب طبتري يعوضوملا ميسقتلا نا كلذ ءربخلل يعوضوملا ميسقتلا وهو
 يف مدق هنكلو ,مسقتلا يف ةيصخشلا وا ةيتاذلا رصانعلا ءافتناب ءىراقلا
 عوضوم ساسا ىلع رايعملا اذه موهفم ميسقتلا اذهب يئارجالا فيرعتلا
 (هرخآ ىلا .... يضاير /يركسع /يعاتجا /يداصتقا / يمايس) ربخلا

 جئاتنلا تابث يف رثؤي الو ءىراقلا نيبو هنيب ءاقتلالا ةطقن رفوي ىتح
 ةمالس لوح طقف متاق فالخلاف رايعملا ىلع سيلو تائفلا ىلع متت يتلا
 .رايعملا فيرعت

 كلذ دعب ثحابلا ددحي فينصتلل ةحيحصلا ريياعملا رايتخابو
 فينصتب ثحابلا موقيس يتلا ةيعرفلا تحتو ةيعرفلاو ةيسيئرلا تائفلا
 «كاننلا هده ققدلا :فضولا لالخ نم ءاهراطا قوت

 اهيلع قفتا طورش ةدع رفوي ليلحتلا تائفل قيقدلا فصولاو
 :"!دهنملا اذه يف نوثحابلا

 ةداملا لبقت الا ىنعب .1م06م6206846 ةلقتسم تائفلا نوكت نأ -

 )1( - 1[1هاوأن, 016 2, هر. كك 2.2.95 - 0
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 اذهو «تائفلا نم اهريغ تحت فينصتلا ءاهنم يا تحت ةفنصملا

 يتلا ماعلا ةصاخ ةفصبو ؛تائفلا ماعمل قيقدلا ديدحتلا بلطتي

 .ىرخا نع ةئف زيمت

 يلخاد وا .يداصتقاو يسايس يتئف نيب زييمتلا لهسلا نمف

 يلخادلا نمالا اهتحت يوضني هناف الثم ينمالا ةئف اما يجراخو

 ةلماك ةقدب ينمالا ةئف فيرعت بجي كلذلو «يجراخلا نمالاو

 فادهال اعبت اهنم طقف دحاو موهفم باعيتساب حمست ثيحب

 تائفلل ةيعرفلا تايوتسملا تحت ةلاحلا هذه يف اهجاردا وا « ثحبلا

 تائف ربتعت انيب ةيسيئر ةّئف ينما ةئف ربتعت ثيح ةيسيئرلا

 تايوتسم ددعت ةلاح يفو «ةيعرف تائف يجراخلاو يلخادلا نمالا

 نا بجي تائفلا ملاعل قيقدلا ديدحتلا ناف ىوتحملل فينصتلا

 تائفلا لثم تايوتسملا هذه نم ريخالا ىوتسملل اساسا نوكي

 يف .تائفلا..لالتتسا .طرش. طقس .دقلو ..ةيعرفلا ثحت وا ةيعرفلا

 (ما91١1ا ميهف ةيزوف) ةيرصملا ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا ةسارد

 تابالقنالاب قلعتت اهنأب يركسعلا عوضوملا ةئف تفرع امدنع
 حيلستلا تايلمعب ةلص هل ام لكو ةفلتخلا دالبلا لخاد تاروثلاو

 اك «ةيركسعلا تابيردتلاو تاروانملا وا ةيركسعلا تاوقلا مجحب وأ

 ءطسوالا قرشلا ةيضقل ةبسنلاب ةيئادفلا لاعالا نمضتت

 وا ةيلهأ بورح «ءةيرصنعلا ةقرفتلا نع ةجتانلا تابارطضالا

 لوح انه فالخلاف .ادنلوب يف عضولا لثم ةيلخاد تابارطضا

 لوانتي يذلا وصولا "20 ةهفيرعلو يركسعلا عوضوملا موهفم

 عمتجملاو «هتاودأو هدارفأو يركسعلا عمتجلا طاشن هجوأ

 نم جرخي كلذلو ةلودلا يف ةيماظنلا ةحلسملا تاوقلا وه يركسعلا

 ريغ ةيروثلا تاوقلا وا ةيبعشلا ايشليملا تاوق فيرعتلا اذه دادع

 ةيندملا نيناوقلا ماكحال عضخت يتلاو اهتاودأو اهدارفأو ةيماظنلا
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 م ةلودللا هعناس نين تاما ل تما ةيراكيللا . قيبلا
 ريغ طاشنلا هجوأ اضيأ فيرعتلا دادع نم جرخي كلذكو « ةفصلا

 ريغ فادها ةمدخل ةحلسملا تاوقلا هب موقت يذلا يركسعلا

 .ايركسع سيلو ايسايس المع ربتعي ثيح تابالقنالاك ةيركسع

 يتلا يركسعلاو ركسعلا موهفم عم قفتي ريخالا فيرعتلاو
 لوح فالخلا ةجيتن نم نوكيو .ةيبرعلا مجاعملا يف تءاج
 ةئف عم ةكرتشم ةفص تاذ تسيل تاعوضوم فينصت وه فيرعتلا

 هذه مجح ةدايز ىلا يدي امم اهتحت لخدتو يركسعلا عوضوملا

 يقيقحلا مجحلا نع ربعت نل يتلا جئاتنلا قدص يف رثؤتف ةئئفلا
 . تائفلل

 ثيجحب تائفلا ءانب ينعي اذهو , 18054176 ةلماش تائفلانوكت نأ - ؟
 ,اهراطا قا فدصت 'ةكفا ىوتمملا 4 هدام لكل دج

 ىفت ال ثيح .ثحابلا ىدل ةبوعص طرشلا اذه لكشي دقو
 ىلا "انين تاقعلا همس وزع ىلإ + ظرشلا اذ ةددحلا تافلا
 ناف نيتلاحلا الك ينو ءاهتاريسفتو جئاتنلا صالختسا ةبوعص
 .ةعاردلا فاد نت. نعت يل عئاقنلا

 ىتلا تالالدتسالا رطأ هددحت طرشلا اذه ناف ةماع ةفصبو
 ثحبلل يرظنلا راطالا هقيقحت يف مهسيو ؛ثحابلا اهفدهتسي
 ةعيبطب ةطبترملا ريياعملب هكاردا يف ةيملعلا ثحابلا ةراهمو
 قا

 لومشلا ىوتسم ميوقتل دودح وا ريياعم وا رايعم كانه سيلو
 يذلا هتاذ مالعالا ىوتحم ىلا عوجرلا نود ىوتحلا ليلحت ثوحب يف
 نع ثحابلا فقوت نا كلذ .ليلحتلاو فينصتلا ةيلمع هيلع متت

 : تاعفلا نيم ىف .لويشلا بلطف يقع ندي ههسمتلا لمع
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 ةيلمعل قيقدلا يملعلا لالهتسالاب نوهرم طرشلا اذه قيقحتو
 قيقحت بلطم ماما ثحابلا دي دقو .تائفلا ديدحتو فينصتلا

 رخال وا «يرخأ "دا ةعانص ىلا احليد نا طوشلا: اذه

 ىف ايميضيا انقذ: افيصوت اال ني ال ان ةؤاملا نم" اهيهحت "كقمتل

 تانيتسلا يف يرصملا ماعلا يأرلا) ةراتخلا تائفلا راطا

 ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا - تانيعبسلاو
 عويش مغر - اهمادختسا مدعب حصني تائفلا هذهو ء(ماؤالف

 .!"!ةبلاب تائف تحبصأ اهنال - ةيعاتجالا مولعلا يف مادختسالا

 تاجايتحاب اهئافو طرش ىلع دكؤن نا ةفاضالا ليبق نم ربتعيو -
 حرط و ضورفلا ةغايص نا كلذ «:ة4060ا186© اهفادهأو ةساردلا

 رايتخال ةمئاللا تائفلا ديدحت ىلا ثحابلا دوقت فوس تالؤاستلا

 ثحابلا عسوتي ال ىتحو «تالؤاستلا ىلع ةباجالا وأ ضورفلا هذه

 اتقو بلطتتو ةساردلا تاجايتحا نع ديزت تائف ديدحت يف

 .كلذ ىلا ةجاح نود ثحبلا ةرتف نم ليطي ادهجو

 تابثو قدص قيقحتل ةيساسا بلاطم ةقباسلا طورشلا ربتعتو
 تاراهملا ةفاك مدختسي نا بجي ثحابلا ناف كلذلو «جئاتنلا

 ال ارظن ثحبلا راطا يف نييئاصخالا ىدلو هيدل ةرفوتملا ةيملعلا

 يف راكفالا عونتب طبترت تاديقعت نم مالعالا ىوتحم هب زيمتي
 .دحاولا عوضوملا

 :ىلا ثحابلا أجلي طورشلا هذه قيقحتلو

 :فسلا راطاب ةزهفرلا ةسلعلا تانايملاو فرامل" ةفاق"ناننكا" "د

 جئاتنب جورخلل يفاكلا ماتهالا يئثدبملا ليلحتلا ةلحرم ءاطعا -
 :تاثفلا هده. ءانب: ىف مهسش“ ةيلوا .ةيفيك

 (1)  ومصعإلا 1طمطتقك, ا. همر كأي 820167
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 داقتعالا ىلا رمالاب لصن نأ نود ءابب داشرتسالل حلصت يتلا تائفلا نم
 .تامدختسالا لكل حلصت ةيطغ تائف دوجوب

 بلطملا هذه ةدئاف معرو ءاهديحوتو تائفلا طيمنت ىلا ةجاحلا ىوتحلا

 ةيمالعالا لئاسولا يف هلوانت بولسأو هصئاصخو ىوتحلا تامم فالتخال
 .ةفدهتسملا جئاتنلا وا ليلحتلا مادختسا ةدحو عم ىتح ,ةفلتخلا

 رقؤم ةنجل ثاحبا يف ىوتحلا ليلحت تائف طيمنت ةركف تثحب دقو

 ول قىتح , ليلحتلا تالاجم لك ف ,ةدحوملا تائفلا مادختسا ةيحالص 5

 , لا

 .ةفدهتسملا جئاتنلا راطاو

 :اهمادختسا عئاشلا تائفلا عاونأ

 رشنلل ةيمالعالا ةلاسرلا دادعا ددصب وهو لسرملا 3 ردصملا يعاري
 متهي الوأ وهف «فدهتسملا ريثأتلا ةلاسرلل ققحتي ىتح نيبناج ةعاذالا وأ

 )1( - 8هممعر مطئالتم, ل., ها هل هم. هلا 8.2.42 - 3

 - مممأ, [[طتنعا لع ةهاهر. عأ هلي, هر. هلأ 2.8. 212- 3
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 وأ ناظالا وا: لكشلا» ايتاثون ءةلاسزلا: "ايمنقت يتلا راكفالاو يفاعملاب

 ذأ نشل فادعا .ىيتحتل ةلايرلا :ةده هف مدقت فوس يذلا بلاقلا

 .ةعاذالاو ثلا

 نيبناجلا نيذه نيب ةقرفتلاب مها ىوتحلا ليلحت ثارت ناف اذه ىلعو

 ثيح «ىوتحلا ليلحت ثوحب يف اهمادختسا عئاشلا تائفلا عاونا ديدحتل

 ذا هب مدقت يذلا لكشلاو ةلاسرلا اهيوتحت يلا ةداملا نيب ةقرفتلا مي

 .تائفلا رايتخاو ليلحتلا ةيادب لبق نالاؤس ةداع راثي

 ةباجاو «78/886 ؟...ليق اذام وأ ؟...بتك اذام لوالا لاّوسلا

 . اهيوتحي ىلا يناعملاو راكفالاو ىوتحلا ةدام لوانتت لاؤسلا اذه

 هتباجا لوانتتو #1519 ؟...ليق وأ بتك فيك وه يناثلا لاؤسلاو

 .ةيمالعالا ةليسولا لالخ نم ىوتحلا هب مدقي يذلا لكشلا

 ةعئاشلا تافينصتلا ىلا تائفلا عوضوم يف تاباتكلا مظعم دوعتو

 ليلحت تمدختسا يتلا ةديدعلا ثوحبلا يف حاجنب تقبطو 'ةيبرغلاو
 :لاثملا ليبس ىلع يهو ءىوتحلا

 لاؤسلا ىلع بيجت يتلا تائفلا :الوا

 77/586 ؟...ليق اذام

 ةباجالا ةئفلا هذه فدهتستو 90و04 1: عوضوملا ةئف - ١

 :كلذ يف مجار )١(

 .90 - ١" ص .ص قباس عجرم « يماهتلا راتخم -

 ٠٠١5 - ال١ ص .ص «قباس عجرم «نومضملا ليلحت «نيسح نب ريمس -

 - 8ءءادممر, 8., هر. كغ ه2 147 165

 - هاكات, 016 8, هو. ع مه 105 - 116

١ 



 اماتها يطعت ةيمالعالا ةليسولا نأ كلذ «ىوتحلا يف ماتهالا زكارم نع

 مهأ ربتعي اهنم رشني اف «ةيريرحتلا اهتسايس عم قفتت يتلا تاعوضوملل
 ةدودحم تالاجم يف رشني امم اضيأ مهأ ربتعي عسوتب رشني امو ءرشني ال ام

 ماقهالا لتحي امم اهريغ نع اهيف رشنلا راركت لقيو ةقرفتم تاقوأ وأ
 : ةيمالعألا ةليشولا :ىدل

 ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا ةسارد يف ةئفلا هذه تمدختسا دقو

 اهتاجرخمو رابخالا تالخدم تمسق ثيح (م 19079 ميهف ةيزوف) ةيرصملا
 /يملعو يفاقث /يداصتقا /يركسع /يسايس) ىلا ةئفلا هذهل اعبت
 اهضورف قيقحتل (يوج /يضاير /يعاتجاو يناسنا /مٌتارج /ينيد

 ةعاذالا زيكرتو اهتاجرخمو رابخالا تالخدم تايعون نيب ةقالع دوجوب

 ةيلحلا تاعوضوملا نود طسوالا قرشلا ةيضق تاعوضوم ىلع ةيرصملا

 .ةيبنجالاو ةيبرعلاو

 دبع دمح) ةيركسعلا فحصلا ىوتحم يف ماتهالا زكارم ةسارد يفو
 يعونلا ىوتحلا نع فشكلل عوضوملا ةئف تمدختسا (م158؟ ديمحلا

 ةيمكلا ةنراقملاو «ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ هب ماتهالا تايوتسمو

 دب زكتملااو ةيسابسلا 'ايانضتلا»  ءانعألا'1له ل اقرار م تايوتنلا» هده نيب
 .ينمزلا راطالا لالخ ةيركسعلا فحصلا اهترصاع يتلا ةيعاتجالاو

 ةباجالا يف ديفت ةيعرف ىرخأو ةيسيئر تائف ىلا ىوتحلا ميسقت متو

 اياضقلا ىلا فنصت (ةيسيئر) يمايسلا ىوتحلا يه ثحبلا تالؤاست ىلع

 يه ةيعرفلا تحت تائف ىلا فنصت ةريخالاو ١( ةيعرف) ةيموقلا
 /نرعلا طولا لإ .ةيريرحتلا تاورثلا ةةساني/ةيفوعلا تافالشلا
 لوح رودتو ١( ةيعرف) ةيلودلا اياضقلاو يليئارسالا يبرعلا عارصلا

 مايق ذنم رصم اهيلع تراس يتلا ةيجراخلا ةسايسلل ةماعلا طوطخلا

 ةيراحم ىهو ةساردلا ةرتف لالخ ةليوط تاونسل تدتماو ةروثلا
 مدعو يباجيالا دايحلا ةسايس معد /تالتكتلا فالحالاو رامتسالا
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 (ةيعرفلا تحت تائف) ملاعلا يف ةيريرحتلا تاروثلا ةدعاسم /زايحمنالا

 مسقني يذلا (ةيسيئر) يعاتجالاو (ةيسيئر) يركسعلا ىوتحلا يف اذكهو

 .ةساردلا فادهال اعبت ةيعرفلا تحتو ةيعرف تائف ىلا اضيأ هرودب

 يأرلا ةسارد يف ءارقلا لئاسر فينصت مث عوضوملا ةئف ساسا ىلعو

 ثوحبلل يموقلا زكرملا تانيعبسلاو تانيتسلا يف يرصملا ماعلا

 /تامدخ /ةيسايس /ةيداصتقا اياضق ىلا )م ١91/8 ةيئانجلاو ةيعاتجالا

 /ةيحص /ةيركسع /بابشو ةضاير /ةينف /ةيفاقث /ةيميلعت /ةيعاتجا

 .ةينيد /ةيئاضقو ةينوناق

 ةركفلل اعبت عوضوملا تائف ىلا ىوتحلا فينصت ةيلمع أدبتو
 هذه ىلع ةلادلا تاريشملا اهدكؤتو قايسلا اهوح رودي ىتلا ةديحولا

 رابخالا ةلاح يف وه اك) ةدحاو ةركف ىلع عوضوملا ءاوتحاو ؛تائفلا

 نوكي ةلاحلا هذه يفف « فينصتلا يف ةلكشم ثحابلا ىدل ريثي ال (الثم

 اضيا حبصيو ليلحت ةدحوك مدختست يتلاو ةركفلل افدارم عوضوملا

 .فينصت ةدحو هنوك بناجم ليلحت ةدحو ةلاحلا هذه يف عوضوملا

 وا تالاقملا يف عئاش وه اك ةركف نم رثكا ىلع ةداملا ءاوتحا نكلو

 لاوحالا نم ريثكلا يف ناونعلا ةغايص يف ةركفلا ةدحو مغر « تاقيلعتلا

 .ةداملا فينصت يف ةددعتم تارايخ ماما ثحابلا عضي

 .فينصتلا تاريشم روهظل ىلعالا راركتلل اعبت فنصي له -
 .عوضوملا يف يلاعلا راركتلا تاذ راكفالل اعبت فنصي وا -

 :راكفالا ضرع ىف ىلغالا :تاقوالا وا: تاحاشلل اثبت فتضي.وا -

 يلكشلا ءانبلا نم راكفالا وا ةركفلا عقومل اعبت فنصي وا -

 .(ةمتاخلا /لاقملا بلص /ةمدقم /ناونع) ىوتحملل

 «فينصتلل اساسأ ذختي ام ريياعملا هذه نم ثحابلا راتخي نا لبق

 ددحي ناو «ضعبلا اهضعب نم راكفالا عقوم ةيادب ددحي نأ بجي هناف

 نش



 مادختساوا «ضعبلا اهضعب نع راكفالا 120عمه20عءعطع6 لالقتسا ىدم

 ةدايرلا عقوم ذختت ةركف ضرع يف 837106866 ناهرب وا ليلدك اهضعب

 ادكؤم ىسايسلا رارقلا لوانتي يذلا بتاكلاف .ىرخالا راكفالل ةبسنلاب

 لوانتي اق ,ةيعاتجالا وا ةيداصتقالا فورظلا لالخ نم هتحص ىلع

 ىدل ماتها نم ىرخالا راكفالا تلتحا اهم ةيسايس ةركف وأ اعوضوم
 وا رايعم رايتخا ثحابلل ناف ةلقتسملا راكفالل ةبسنلاب اما .بتاكلا

 ىلع ء«دحاولا عوضوملا فينصتل اساسا نوكتل ةقباسلا ريياعملا نم رثكا
 يف اهمادختسا ميمعتو ريياعملا هذه رايتخا يف ةقدلا ثحابلا ىرحتي نا

 اهددحي يتلا ةيئارجالا تافيرعتلا يف ةقدب اهفيرعتو «فينصتلا ةيلمع
 ْ د1 ا لسفلا لوصربب ف فهما
 عصف ع ةالطلع © لمعاهد هاجتالا تائف - ؟

 ليلحت ثوحب يف اهمادختسا عئاشلا تائفلا نم تائفلا هذه ربتعتو

 هذه مادختسا دنع ثحابلا هجاوت يتلا ةديدعلا بعاصملا مغر ىوتحلا
 ةفصبو تاهاجتالا ديدحت يف ةيتاذلا ىلع ةرطيسلا بعصي ثيح «تائفلا

 فيظوت ىلا أجلي دق ةقبسم ماكحا ثحابلا ىدل نوكت امدنع ةصاخ
 اذه نم بارتقالا ناف كلذلو ءماكحالا هذه ديكأت يف تاءارجالا

 اب اطل: نم عود ناطأ قرار سم انازتقا (قوكذ هنا : ىف يسوبلا
 «ماقنلا فدضا نك فو هيفيلمتلا ف ريستلا ةيبك ينس ىلا ةيعوضإلا
 هنال ءاريبك اماتها هاجتالا ديدحت ثوحب يف قدصلا تارابتخا لانت ناو

 نم ايفاك هتدشو هاجتالا ىلع محلا نوكي نل تارابتخالا هذه نودب

 ىوتسملا اذهب جئاتنلا فقتسو .ىوتحلا يف ةرهاظلا ةيظفللا زومرلا لالخ
 قداصلا لالدتسالا ةلحرم ىلا كلذ ىطختت نا نود فصولا دودح دنع

 ديوملا هاجتالا يه ةدئاسلا هاجتالا تائفو .هتدشو هاجتالا اذه نع

 اعبت فنصت ىتلا 2[ءانات21 دياحلاو 1721897058616 ضراعملاو 538011

 يه ةديؤملا تاغوُضَولاَ :ةفادهأو :ثحبلا ةنيطو قتك ةيعس ةنازوأل
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 عوضوم ناك اذاف ءهاجتالا عوضوم يف ةيباجيالا بناوجلا سكعت يتلا
 ريشي كولسلاو ةيصخشلا يف ةيباجيالا تامسلا ناف ام اصخش هاجتالا
 .ضراعملا هاجتالل سكعلاو صخشلا اذه وحن يباجيالا هاجتالا ىلا اهراركت

 يسايسلا رارقتسالا سكعت يتلا تاعوضوملاف لودلل ةبسنلاب امأ

 انيب «ةديؤملا تاعوضوملا نم ربتعت ىعاتجالا نماضتلاو ئداصتقالاو

 مدعو دامعلا وز فعضلاو ةفكفتلاو: نإ دعبالا دعت لع نيك لإ نكي
 تاعوضوملا اما ء«ماظنلا وا ةلودلل ضراعملا هاجتالا فلختلاو طابضنالا

 .نزاوتم بولسأب رظنلا يتهجول ضرعتت يتلا كلتف ةدياحلا

 تائف تسو عبرا ىلا لصت تاهاجتالل تافينصتلا نم ديدعلا كانهو

 ثحابلا ةيؤرو ثحبلا ةعيبطل اعبت كلذ نع لقت وأ ديزت دقو '''ءاجتالل

 ةّئالم تافينصت ربتعت ةيلاتلا تائفلا نكلو .«ىوتحلا يف زومرلا راركتو

 :ضعبلا اهضعبب ةيبلسلاو ةيباجيالا زومرلا طابترا ىلع موقت

 ياوجلا لت لئماكلا قيكرتلا وهو« .: :قلطلا .ىنايعالا ذاتإلا +
 .هاجتألا عوضوم يف ةيئاجيالا ١

 ةيباجيالا بناوجلا ىلع زيكرت وهو :يبسنلا يباجيالا هاجتالا - ؟
 يتلا ةيبلسلا بناوجلا نم ربكا ةجردب
 .اضيأ ىوتحلا يف اهزومر رهظت

 ةيباجيالا بناوجلا ضرعي يذلا وهو :نزاوتملا هاجتالا - ©
 ربتعي ثيحب «ةجردلا سفنب ةيبلسلاو
 اها وأ ياو تراوتملا ضسرعلا اذه
 .هل الها وا الافغا سيلو عوضوملا يف

 (1) ظل ظ., هر. كأ 2.9.54 - 5
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 : قلطملا يلسلا هاجتالا - 5

 : يسنلا يلسلا هاجتالا - 06

 :ىرفصلا هاجتالا - 5

 يف ةيبلسلا بناوجلا ىلع زيكرتلا وهو
 .هاجتالا عوضوم

 ةيبلسلا بناوجلا ىلع زيكرتلا وهو

 ةيباجيالا بناوجلا نم ربكا ةجردب

 .اضيأ ىوتحلا يف اهزومر رهظت يتلا
 يا هيف رهظي ال يذلا ضرعلا وهو

 دا: ةسنانجل الا نم اوللا ندد نتاج
 تاذ لئاسولا وا صاخشالل ةيبلسلا
 ,ماجتالا عوضوم ريغ يف نلعملا هاجتالا

 ذاختا مدع يف هتبغر نع ربعي |

 عوضوملا نم اهاجتا وا ابناج

 تالاح يف .ةريخالا ةلاحلا رهظتو

 ازد اا ناجح الان يف رتسلا
 .هاجتالا عوضوم

 ةطبترملا تالكشملا نم ديدعلا ةماع ةفصب هاجتالا فينصت ريثيو

 :تايوحملا هلع" نيب ةقرفتلل تاكنلا نازوأو :تيفضتلا ياعم .نيدحت

 فينصت ىلع ةقباس ةلحرم يف ليلحتلا تادحوب ماتهالا ربتعي كلذلو

 ةداع متي فينصتلا نال ؛هجئاتنو ثحبلا قدصل ايرورض ابلطم هاحتالا

 تلكلاك) :ليلعلا تانغ نم ةفيعم عارم تاي وا روهط لع عاق
 دع نم ةرخأتم ةلحرم يف نوكيف (ةركفلا وا ةرقفلا وا ةلمجلا وا
 تالكشم ربتعت اك «هتدُس وأ هنزوو هاجتالا ىلع ةلادلا تادحولا سايقو
 يتلا تالكشملا نم هاجتالا يف ليملا وا ةدشلا تاجرد وا نازوالا ديدحت
 ام وهو «سايقلاو دعلا ةلحرم يف اغلاب اماتها ثحابلا نم لانت نا بجي

 دعلا هتالكشم ززبأ نم. اهزاتعات .ىلاتلا' لصفلا ىف :اليضفت هركد “قاس

 .سايقلاو
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 5(ه206505 ريياعملا ةئف - “

 تالا لع يبق هيج ةاغالا هع ةثنلا"هزغ لقت ان ةةاقو

 تاهاجتالا وأ ةفلتخلا بناوجلا ىلا عوضوملا ثحابلا فنصي فيك

 ةلاح يف رايعمك ذختت ىتلا تاريشملا ديدحتب ادبي وهف «ةضراعتملا

 وأ ديوملا هاجتالا رايعمف ءماجتالا وأ بناجلا ديدحتل اهراركت وأ اهروهظ
 عوضوم يف ةيباجيإلا تامسلا ىلع زيكرتلا انركذ نأ قبس اك فطاعتملا

 اذه ديدحتل ارايعم نوكتل ةيادب ثحابلا اهددحي تامسلا هذهو .هاجتالا

 يف نيابتلا نأ امك «ةيبلسلا تامسلا ىلع زيكرتلا يف سكعلاو هاجتالا
 تائف :لختتو ةهاجتالا تايوتسم ددحم نأ نكمي :تامسلا هذه روهظ راركت

 ايوا هع ديستتلا اهنا ارا هده :قيانكلا

 ديدحت لثم اهديدحتل ىرخالا تائفلا عم مدختست نأ نكمي اك

 ماتهالل ًارايعم ةدحو راركتلا ربتعي لهف «هتايوتسم وأ ماتهالا زكارم
 ماتهالا اذه اهب ددحي ىرخأ ريياعم ىلا ثحابلا أجلي وأ .عوضوملاب

 ثحابلا اهب فنصي يتلا ريياعملا نم اهريغو هتحاسمو ىوتحلا عقومك
 ةئفلا هذه ىلع قلطي ام ًاريثك كلذلو ءهب ماتهالل تايوتسم ىلا ىوتحلا

 اهاضتقمب متي يتلا سسالا ديدحت ينعت اهنال ءسسالا وأ تايوتسملا ةّئف

 .هفادهأو ثحبلا ةعيبطل ًاعبت ةددعتم تائف يف ىوتحلا فينصت

 1 مقلا هيف - ع

 يف ديلاقتلاو فارعالاو تادقتعملا فينصت يف حلصت ةئفلا هذهو

 مهراكفأو مهكولس يف رثؤت نأ نكمي يتلاو صاخشالاو تاعامجلا ةايح
 تاساونلا ظطختل ناسا نمتتو . ةسورطلااياضقلاو تاعوقزلا :ةاغ

 .ىوتحلا لالخ نم اهيلع لالدتسالا وأ ةيمالعالا

 60819 فادهالا ةئف - ه

 يف مه نأ. نكي :هور هعقلا»» ةقفج ةعفلا" هاذه .طيقرت اه: ةؤاغو

١5 



 لاؤسلا ىلع ةباجالل مدختست ثيح .تاعمتجلاو صاخشالل تامسلا ديدحت
 قوفتلا « يعاتجالا زكرملا ءلاملا ىلا ؟..عمتجلا وأ .ةرفلا عسي اًذاه لا
 .فادهالا هذه لثم يف لثملا وأ مقلا رثؤت ام ةداعو «ةحصلا « يملعلا

 ؟ءاخرلاو مدقتلا ؟رارقتسالا ىلا ىعسي له عمتجملل ةبسنلاب امأ

 مأ مالسلل ىعسي له يلودلا عمتجملل ةبسنلابو , يعاتجالا .لفاكتلا قيقحت
 ءةيداصتقالا ةرطيسلا ,.ةيركسعلا ةرطيسلاو عسوتلاو برحلل لمعي
 يتلا فادهالا نم اهريغ ىلا . .. يجولوديالا ريثأتلاو يناقثلا لغلغتلا
 يقاب عم اهتاقالعل ةبسنلاب ةيلودلا تاعامجلا اا لولا“ نضع اهنلأ يبن
 .ملاعلا يف بوعشلاو لودلا

 ىلا ىعسي يتلا فادهالا يه ام ءثدحتملا 3 بتاكلل ةبسنلابو

 ليوحت ؛ةديدج راكفأ ثب ءةركفلا ضفر ءةركفلا دييأت ؟اهقيقحت
 نكمي يتلا فادهالا نم اهريغو ...ةيركفلا ةيبرتلاو ةئشنتلا ,تاعمتجلا

 .ىوتحلا لالخ نم اهيلع لالدتسالا
 تايرودل ةيليلحتلا ةساردلا يف فادهالا ةئف تمدختسا دقو

 اهموهفمب ةسسؤملا حلاصم نيب ةقالعلا ىدم ةساردل "'!ةماعلا تاقالعلا
 «ةروطتملاو ةرداقلاو ةتباثلا ةيعاتجالا اهتناكم هب دوصقملاو طيسبلا
 يتلا فادهالا لالخ نم ةيساسالا مهتاجاحو نيلماعلا حلاصم نيبو
 حلاص يف ليمت دق يتلاو ةماعلا تاقالعلا ةرادا وأ الغلا ةراولألا اهنضَت
 ةعبسل ةيعرف تائف ةعبس ثحابلا راتخاف « نيلماعلا حلاص 5 ”ةةيسرلا

 ءالو ةيملت ةلف يهو (ةيسيئر ةئف) ةسسؤملا حلاصم مدخت فادهأ

 مالعالا - يعاجلا لمعلا ةيمنت - نواعتلا حور ةيمنت - نيلماعلا
 - ةكرشلا ةناكم معد - بجاولا كولسلاب مالعالا - ةكرشلا عقاوب

 ولجنالا) ةرصاعملا تاسسؤملل يسفنلا خانملا سايق ىلا لخدم :يدابلا دمح دمخ )1(
 .وم - ملال ص .ص (ماو5ا4 - ةرهاقلا - ةيرصملا
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 ةئف) نيلماعلا حلاصم مدخت يتلا ةيعرفلا تائفلا امأ :عمتجملا دبيأت بسك

 -' اف ةايملا حور ةيمنت - يداصتقالا نامالا قيقحت يهف (ةيسيئر

 سايق - يونعملا عيجشتلا - نيلماعلا ةحص معد - نيلماعلا طيشنت

 .عمتجملاب نيلماعلا طبر - نيلماعلا تايونعم

 اهضورفو ةساردلل يرظنلا راطالا لالخ نم تددحت تائفلا هذهو

 ةراوالا: ةايقاو ةرضافملا تاسسوؤملا يف يسفنلا خانملا ةساردب متهت يتلا

 قيقا اين نولطاملا حلاصم وأ ةسسؤملا حلاصمب ماتهالا نم ايلعلا

 .ةرصاعملا تاسسؤملا يف يسفنلا خانملل تاددحمك اهنيب نزاوتلا

 5005(1416 فادهالا قيقحت و -5

 لئاسولا يف دارفالا ىدل وأ تاعمتجملا يف ةدئاسلا لثملاو مقلا رث

 ةلوهسلا نمو «مهتاياغ ىلا لوصولاو مهفادهأ قيقحتل اهب 0 يتلا

 لوصولل تاتتماو لودلا تاسايس يف لئاسولا وأ قرطلا هذه فاشتكا

 /ةيركسعلا لاعالا ىلا اهفادها قيقحتل لودلا أجلت دقف برحلا ىلا

 يف ةوفصلا ىلع ةرطيسلا /ةيداصتقالا برحلا /ةيسفنلا برحلا

 نكمي لثلابو «مالعالا لئاسو ىلع ةرطيسلا /يفاقثلا لغلغتلا /تاعمتجلا

 اهجهتني يتلا لئاسولاو قرطلا نع فشكت يتلا تائفلا غيصي نا ثحابلل

 مهنمو « ةيزاهتنالاو قافنلا ىلا أجلي نم مهنمف مهفادهأ قيقحتل دارفالا

 بيلاسالا ىلا أجلت ام تاعمتجلا نمو ...ةءافكلاو لمعلاب لسوتي 7

 يجيردتلا روطتلاب نموت ىرخأو «ةيعاتجالا ةلادعلا قيقحتل ةيروثلا

 ددفقلا اةكفاو تدر اهني لدتعلا ييلمالا جهتنت ةثلاثو يميبطلا

 قيقحت يف دارفالاو بوعشلاو تاعمتجلا اهيلا أجلت يلا -:بيلامالا

 يتلا تائفلا ددعتت قرطلا هذه ددعتيو « اهتاياغ ىلا لوصولاو اهفادهأ

 اهيلع زيكرتلا ىدمو بيلاسالا هذه نع فشكلل ثحابلا اهغيصي

 .يمالعالا ىوتحلا يف اهب ماتهالاو
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 758165 تامسلا ةئف - ا

 ةيلوالا تامسلا لثم ةيصخشلا تامسلا ديدحتل ةئفلا هذه مدختستو
 خئاتملاو « ةسيلعتلا ةايوتسملاو + ةيعافجألا ةلاخاؤةنيملاو. نلاو نشجلاك
 تايبلا ةفاكو ءةيليخلا :كاينلاو» ةنايبكلا' تاييلاو + ةيعاتجتآلاو ةسفنلا
 يف ةداع رهظت يتلاو ىوتحلا يف تايصخشلا ملاعم ددحت يتلا ىرخالا
 .تاعمتجلا ِق ةعئاشلا ريطاسالاو ةيئاورلاو ةيماردلا صوصنلا

 هل عمتجم لكف .تاعمتجملا ىلع ًاضيأ قبطي دارفالا ىلع قبطي امو
 . لثم .«تاعمتجلا هذه ةيصخش ديدحت اهلالخ نم نكمي يتلا همظنو هتامس
 هذه مادختسا 'نكمي لئلابو «ةيعاهجالاو" ةيرسالا تاقالعلاو :جاوزلا مظن
 رحلا ماظنلاف «لودلا هذهب ةصاخلا تاسايسلل ًاقبط ةيلودلا مظنلا يف ةئفلا
 هذه تاهسم ددحت ىرخأ تائف نم اهعبتي امو ءهجوملا ماظنلا نع فلتخي
 . مظنلا

 فادهالا قيقحت لئاسوو فادهالاو مقلا ىلا ةفاضإللاب تامسلا ةئفو

 «لودلاو تاعمتجماو بوعشلاو دارفالل ةماعلا تامسلا اهعومجم يف لكشت

 .ليلحتلل عضخت يتلا مالعالا لئاسو يف ىوتحلا صوصن اهنع فشكت
 م6086 لعافلا ةئف - 6

 يف رهظت يلا تاعاجلاو صاخشالا ديدحت يف ةئفلا هذه دعاستو
 نكميو «ةنيعم لابعأ ذيفنت يف ام رودب تماق اهنأ ىلع ىوتحلا
 رودب نيمئاقلا وأ ةوفصلا وأ ؛ةيدايقلا زكارملا نع فشكلا يف اهمادختسا
 اى .هذاختايف ةرثؤملارصانعلا وأ رارقلا يعناصو كانا هموت يف
 يتلاو , ةينالعالا صوصنلا ليلحت يف حاجنب ةئفلا هذه مادختسا نكمي
 نع نالعالا يف اهتاريبعت وأ ةروهشملا تايصخشلا روص مدختست ام ةداع
 تايصخشلا هذه نيب ءىراقلا نهذ ف طابترالا قيقحتل ةنيعم علس

 .علسلاو
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 كوننعع - ةساطمولا» ةطلسلا وأ عجرملا وأ ردصملا ةئف -

 دا لاوق الا مست هولا لاول لكشف عميق ةنشلا ودكمو

 ؟ىوتحلا ةدام هيلا بسنت يذلا ردصملا وأ عجرملا وه ام وأ «تاحيرصتلا

 نم عجرملا وأ ندصملا هقوسي انف ةقفلا :ىدم ةلئسألا هذه تاباخأ ذدحتو

 .تامولعم وأ تانايب وأ تاحيرصت

 لكشلاب رابخالا ءاقتسا يف ةددحم تالاكو ىلع لودلا دمتعت دقف

 هذه نع هلقنت يذلا ىوتحلا تامسو لودلا هذه تاهاجتا زيمي يذلا

 .رداصملا

 ثيح ةيلدجلا رومالا يفو تاهاجتالا ديدحت يف تائفلا هذه ديفت اك

 نيركفملاو باتكلا رابك تاحيرصت وأ لاوقأب قيرف لك دهشتسي

 داتعا فاشتكا ةلوهسلا نمف ءمهرظن تاهجوو مهئارآ ميعدتل ةفسالفلاو

 تاحيرصتو ةيقرشلا تالاكولا ىلع اهكلف رودت يتلاو ةيقرشلا لودلا

 روصلا نم اهبوعش نامرحو ىوتحلا ةغايص يف اهتفسالفو اهيركفم لاوقأو

 .ةيبرغلا تالاكولا اهمسرت يتلا ىرخالا
 ةيركسعلا نوؤشلل ةيليلحتلا ةساردلا يف ةئفلا هذه تمدختسا دقو

 تاجرد نع فشكلل (م19079 ديمحلا دبع دمع) ةيرصملا فحصلا يف

 ةيلخلا تالاكولاو ةييشرلا ردانضملا همدقت ام: لع ففصلا ةاهعأ

 رداصملا هذه ىلع ةيركسعلا نوؤؤشلا ماسقا داتعا ىدم ةفرعمل ةيبنجالاو

 دهجلا ميوقتو ةيملاعلاو ةيموقلاو ةيلحلا ةيركسعلا تاعوضوملا ميدقت يف
 دادعاو رابخالا ءاقتسا لاحم يف ماسقالا هذه هب موقت يذلا يتاذلا

 برعلل ةيموقلا ةروصلا ةسارد يف تمدختسا اى «ريراقتلاو تاعوضوملا

 نع فشكلل (م 19179 ملاس ةيدان) ةدحتملا تايالولا يف نييليئارسالاو

 ردصم يلاتلاك اهنيب تزيم يتلا ةيكيرمالا تالاجلا يف رابخالا رداصم

 ريغ /يلروأ يقرش /يبروأ يبرغ /يتيفوس /يكيرما /يليئارسا /يبرع
 .ردصملا ددحم



 0:ذعذس يفارغجلا اهردصم وأ تامولعملا وأ ثدحلا أشنم ةئف - ٠
 أشنت يتلا ثادحالاب مالعالا لئاسو ماتهأ نع فشكلا يف مدختستو

 قف ًاماتها لثمت ييلاو ةنيعم ةيفارغج قطانم وأ ملاقأ يف عقت و

 لئاسو يف ىوتحلا تاهاجتا نع فشكلا يف اهمادختسا نكمي (ى « اهتاسايس
 تاهاجتالا هذه طابتراو ةنيعم ملاقأ نع ردصت وأ دجوت يتلا مالعالا

 .ملاقالا تاهاجتاب

 5 ةيركسعلا نوؤشلا تاعوضولل ةيليلحتلا ةساردلا يف تمدختساو
 تاجرد نع فشكلل (م1974 ديمحلا دبع دمع) ةيرصملا فحصلا
 /يموق /يل ىلا ةئفلا هذه ساسأ ىلع ةفنصملا تاعوضوملاب ماتهالا
 هذه يف ةيركسعلا تايلمعلا دعاصت ةلاحب كلذ طابتراو .يداعم / يملاع
 .ملاقالا

 1ه:مء( فدهتسملا روهمجلا وا نيبطاخلا ةئف - ١

 ىوتحلا اهيلا هجوي يتلا تاعامجلا نع فشكلا يف ةئفلا هذه ديفتو
 ىف اهتبطاخم ىلع زيكرتلا متي يتلا ريهاجلا ةفرعمو «ةيمالعالا ةداملا وأ
 ْ .ةيمالعالا تاسايسلاو فادهالا راطا

 ةصصختملا ةيمالعالا لئاسولا عويش نالا ظحالملا نم ناك اذاو
 فحصلا //بالطلا فحص /لاعلا فحص) الثم ةصصختملا فحصلاك
 لالا جمارب وأ فحصلا هذه رخآ ىلا ...ةيعارزلا فيما ةرركسلا
 ريق يتلاو (هرخآ ىلا ...ةأرملاو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا جماربلاو نيحالفلاو
 ةيمالعالا لئاسولا يف هناف .لئاسولا هذه روهمجو قفتت ةصاخ تامسب
 لالخ نم لالدتسالا نكمي ةيريهاجلا تائفلا ةفاك بطاخت يتلا ةماعلا
 يف هتايوتسمو تائفلا هذه. ماتهالا زكارم ىلع همدقت يذلا ىوتحلا تامس
 ىا اب ةصاخلا تاسايسلا عم اهقافتاو لئاسولا هذه راودا ميوقت ذاطأ
 .عمتجملا وا ةلودلل ةماعلا تاسايسلا

١١ 



 لاؤسلا ىلع بيجت يتلا تائفلا :ايناث
 1107 ..ليق فيك

 1*ه110 لكشلا تائف ناف «ةيمالعالاةداملب ةقباسلا تائفلا متهت اديب

 يتلا طامالاو بلاوقلاب متبت ؟..ليق فيك لاؤسلا ىلع بيجت يتلا وأ

 لاعتسالا ةعئاش لكشلا تائف نمو ..ةيمالعالا ةداملا اهالخ نم تمدق

 : يلب ام

 ظهرس هم المع ةعاذالا وا رشنلا طمغ وا لكش ةئف - ١

 .مالعالا لئاسو يف ةيمالعالا داوملا اهذختت ىتلا ةينفلا بلاوقلا وأ

 داوملا اهب مدقت يتلا ةفلتخلا لاكشالا نيب ةقرفتلا ىلع موقت ةئفلا هذهو

 نع لكشلا لالخ نم لالدتسالل «ةفلتخلا مالعالا لئاسو يف ةيمالعالا

 ءةعاذالا وا رشنلل راتخلا لكشلا اهنع ربعي ىتلا ةميقلا وا زكرملا

 يف يرابخالا قيلعتلا وا ةفيحصلا ةيحاتتفا هلوانتت يذلا عوضولاف

 يعاذالا وا يفحصلا ربخلا درجم نم ربكا ماتها ىلا ريشي ةعاذالا

 .ةيعاذالا وا ةيفحصلا ةيطغتلل لاكشأك

 لاقم /يحاتتفا لاقم ىلا ةفيحصلا يف لكشلا ةئف فينصت متيو

 /موسرلا /ةيربخلا ةصقلا /ربخلا /هعاونأب ثيدحلا / يفحص قيقحت /يأر

 يفو «ةيفحصلا لاكشالا هذه رخآ ىلا ..ةيفحصلا ةروصلا /ريتاكيراكلا

 /يعاذالا قيقحتلا /ثيدحلا /يرابخالا قيلعتلاو /ربخلا ةعاذالا

 .ىوتحلا ميدقتل ةفلتخلا ةعاذالاو ضرعلا نونف رخآ ىلا ..اماردلا

 نع اهريبعتو اهتطاسبل امادختسا تائفلا رثكا نم تائفلا هذهو

 مدختست ام ةداعو , يمالعالا ىوتحلا ميدقت يف « ةليسولل يليضفتلا لكشلا

 ميسقت لثم ىرخا ةيعرف تافينصت وا تائفل ماع راطاك تائفلا هذه

 ربخو /يداصتقا ربخو /يسايس ربخ ىلا عوضوملا ساسا ىلع ربخلا

 .هرخآ ىلا .. يضاير ربخو /يركسع
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 .هررس 04 5(ةصعصأ عوضوملا وا تارابعلا لكش - ؟

 نم ىوتحلا تارابع هذختت يذلا لكشلا نع فشكت تائفلا هذهو

 نع ربعت وا «لبقتسملاب عقوتت وا رضاحلا وا يضاملا نع اهريبعت ثيح

 «ليضفتلا وا "فيرفشلا لواقت تاراغ وأ .قامأ »وأ :قئاقتع

 لسرملا وأ ردصملا تاهاجتا نع فشكت نا نكمي تائفلا هذه لثمو

 لالخ رودت يتلا ثادحالا وا لاعفالا وا لاعالا ةغايص يف بتاكلا 1

 ربعت محلا ماظن يف داسفلا لوانتت يتلا تاعوضوملاف « ةنيعم ةيخيرات ةرتف

 وا يضاملا ثادحا نع ربعت وا ةيراجلا ثادحالاب ةلصتم قئاقح نع اما

 .لضفا يحالصا لبقتسم ةغايص يف ردصملا يناما ىلا ريشت

 ةيفصو قئاقح نع ربعت « ةلودلا ةزهجا ةفاك لمشي رييغتلا » ةرابعف
 ةرابع ينامالا وا ليضفتلا وا ةبغرلا ىلا ريشت امنيب :ةيراجلا ثادحالل
 «ةلودلا“ ويحل ةفاك لينقو نأ يمك زيفتلاو

 ايتنويعل ا! نظن اهنآدهتشما ودانلا تاقفلا قف تاقفلا هذه نيتعتو

 مدختست اهناف ةلقتسم مدختست امدنع اهنكلو ,ىرخا تائف عم اهلخادتو

 وا :بئاجلا .تاثفك ئرخا "تائفل يناعملا ديكأت وأ .لالدتسالل تاريشمك
 .ىوتحلا هاجنلا

 ةفاثكلا وأ ةدشلا ةئفو 8:0061ههه]ذو:» ةيلاعفنالا ةئف - ©

 :تاهاجتالا يفآ[هغعصعأا»“

 يف ًابلطع حبصأ ءاهعويش مدع مغر تائفلا هذه مادختساو
 تددعت نأ دعب اصوصخ .هاجتالا ديدحتب ةطبترملا جئاتنلا صالختسا

 هاجتالل ةقيقد نازوا نع ثحبلا حبصأو ةيبلسلا وأ ةيباجيالا هتايوتسم
 نيثحابلا ماتها راثم ىوتحلا اهيف غاصي يتلا لاكشالا لالخ نم هتدشو

 تايوتسملا هذه طبترت ثيح .هاجتالل ةفلتخلا تايوتسملا نيب ةقرفتلل
 .:نيعسلا و ءارتلا ىف ريثاتلا فادهتساب (ةداغ
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 نسايقل -ةيظم“. وا: ' ةتناث ؛ سيياتم .ديدحم .نبعصلا نم ناك اذاو
 لالخ نم ريثتسي دق ثحابلا نأ الا ,ةفاثكلاو ةدشلاو ةيلاعفنالا

 لثم .تائفلا هذه ىلع ةلادلا ةيلكشلا تاريثملا هفادهأو ثحبلا

 يناعملا طابترا وا ءديكوتلا يناعم وأ « ليضفتلا لعفأ» مادختسا

 لا لاكشالا" وأ قاغملا نخآ ىلا ..ةةيعاتجالاو ةيئاننالا :تازورقلاب

 مدل هلا عومرتلا قالا وأ لسولا لأ روضلا داع هلا ني

 19166 عانقالا ةليسو ةئف - :

 لئاسو اهنوك ثيح نم ةقباسلا تائفلاب اضيأ ةئفلا هذه طبترتو
 ءارقلا نم ددع ريكا :ةزاثتسا :بتاكلا وأ لسرملا وأ ردضملا اب .لسوتي

 ىوتحلا يف اهانبتي يتلا راكفالاب مهعانقاو نيدهاشملا وأ نيعمتسملا وأ

 داتعا ىدم ىوتحلا اهساسا ىلع فنصي يتلا تائفلا هذه نمو ؛ يمالعالا

 ريوزت وا .ىوتحلا ديكأت يف اهلاوقأو ةفلتخلا رداصملا ىلع لسرملا
 وا .ةئطاخلا وا ةحيحصلا عجارملا ىلع داتعالا ىدم وا .لاوقالا

 ةيفطاعلا تالاتسالا ىلا ءوجللا وا نزاوتملا يعوضوملا ضرعلا مادختسا

 عانقال لسرملا اهب لسوتي يتلا بيلاسالا نم اهريغو .ىوتحلا ميدقت يف
 .يمالعالا ىوتحلاب لبقتسملا

 ةلثما يه امناو ءرصحلا ليبس ىلع اضرع سيل تائفلا هذهل انضرعو

 ىلع لهسي ماسقا ىلا هميسقتو ىوتحللا فينصت يف همادختسا نكمي امم

 تاريغتملاب تامسلا هذهل ةيطابترالا تاقالعلا ديدحتو اهتامس ديدحت ثحابلا

 تائف :ةراثسا ىلإ اجلي نك فخانلاو + ةيفلفلا نمورقلا يف ىرخالا

 ةيراركتلا تائفلا لثم ثحبلا ةعيبط اهضرفت' ةعونتم ىرخا

 لثم ءاهميظنت ةيلمع ءانثا وأ اهعمجب موقي يتلا تانايبلل ةيئاصحالاو

 جلاتلا .لضفلا" ى قاس اك .ناونفلا -ضرعو «عقوملاو ةحاسملا تائف

 -سايقلاو :نعلاب نهاخلا
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 ةيمالعالا تاساردلا يف ةعيرسلا تاروطتلا دهشن نحنو انلعلو

 دهشن نا .ىرخالا ةيعاتجالاو ةيناسنالا تاساردلاو مولعلاب اهتقالعو
 اقفو هفينصتو ىوتحلا ميسقت يف ةثدحتسملا تائفلا نم ديدعلا اه

 .ةفلتخلا تاساردلا تالاجم لمشت يتلا تاروطتلاو ثوحبلا ةعيبطل

 يناثلا ثحبملا

 ليلاختلا تادحتو ديدحت
 ةلاسرلا ىوتحم ىلا رظنن نا بجي انناف ىوتحلا ليلحت ضارغال

 نم ةيمالعالا ةيلمعلا جذومن يف ةلاسرلا ةفيظو لالخ نم ةيمالعالا

 بناج نم ةفيظولا هذه ققحي يوغل ءانبك اهيلا رظنن نأو «بناج
 رخأ

 نم ةعومجم نع ةرابع وه ليلحتلا ةيلمع راطا يف ىوتحلاو
 قلاب ةياتعب (لبرملا وأ :يتاكلا وأ) .ندصملا اهراتخي ةيوقللا «تاادغولا
 روهمجلا ىلا اهليصوت فدقهتسي ىلا يناغملاو راكفالا نع ريبعتلل
 يتلا ةيوغللا تادحولاو «ةنيعم فادها قيقحتل (عمتسم - ءىراق)

 تالاجم يف ليلحتلا ةيلمعب ةفدهتسملا يه فادهالا هذه قيقحتل راتخت
 ةيلسلا عذرا اطعرت نايا انهنا جتا اهرايكعا نالا ةرالغألا
 .لكك ةيمالعالا

 متي مث ةركفلاب أدبي يذلا .ىوتحلا ءانب جذومن عبتت لالخ نمو
 فدهتسملا روهمجلا ىلا اهليصوتو اهنع ريبعتلل ةيوغللا تادحولا رايتخا
 تالاقملا لثم ةعاذالاو رشنلا تادرفم وأ لماكتملا عوضوملا لالخ نم

 :يلاتلا لكشلا اهحضوي ا(ىك ءاهريغو نوتراكلاو ثيداحالاو
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 نأ :ليلعتلا تانسو نقيس كغ قبانلا ,لكتلا ميك لالخ
 يطعيو «ةلوهسب سايقلاو دعلل اهعاضخا نكمي يتلا ىوتحلا تادحو

 يف ثحابلا ديفت تالالد اهزاربا وأ اهراركتو اهبايغ وأ اهدوجو

 ىوتحلا مسقت يف أدبي ثحابلا ناف ءهضورفو ثحبلا ضارغال اعبتو

 مث ةركفلا اهربكأو ةملكلا اهرغصأ :سايقلاو دعلل ةلباقلا تادحولا ىلا

 :ةغاذالاو:رشنلا :تاورفمو عوضولا

 هذه نم نييوتسم نيب ليلحتلا تادحو يف قرفن ةيادبو
 :تادحولا
 8ءءم:لتسع آنسناو ليجستلا تادحو :الوا

 2« سايقلاو دعلل هعضاخو ثحابلا هراتخي ىونحملا 5 ءزج رفقا يهو
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 ,ليلحتلا جئاتن مسر يف ةنيعم ةلالد نع هراركتو هبايغ وأ هروهظ ربعيو
 دعب تاريشمك مدختست نا نكميو .ةرقفلا وا ةلمجلا دآ ةملكلا -لثف
 تارابعلا وأ تاملكلا راركت لثم ٠ سايقلاو دعلا ةيلمع يف اهالقتسا
 ةملك راركت لثم «راركتلا لالخ نم ردصملا اهفدهتسي ناعم نع ةربعملا
 « ىبايسلا داسفلا روهظ ةيادب » ةلمج وأ ء«ةضراعملا فحص يف « داسفلا »

 قب. ةيلاحلا ظننا -هطايقراو. ةقباسلا لطتارملا يف هيا لع. .ديكأتلل
 وأ تاريشم - ليلحتلا ضارغال - تادحولا هذه حبصت اى .عمتجلا

 الثم تاهاجتالا نع ريبعتلل قحال ليلحت يف ربكالا ةدحولل ةزيمم تادحو
 دا اشف  اناتلا نضع نع لافرلا ةدحات ىدلا سانا ةينيحش وأ
 فينصت نم ثحابلا نكي قيلعت وأ لاقم يف ليجستلا تادحو روهظ
 قرخأا :تائفل اعت وا «نيعف احنا" وأ بناج ىف-راكفألا وأ "تاغوضوملا
 .لاثملا ليبس ىلع فادهالا وا مبقلا لثم

 (مدغعدمأ آنسلاو قايسلا تادحو :اينأث

 (عوضوملا /ةرقف /ةرابع /ةلمج) ىوتحلا لخاد ةيوغل تادحو يهو
 دعلا اهيلع متي يتلا ليجستلا تادحو يناعمل قيقدلا ديدحتلا يف ديفت

 ديكأتل اهب طيحتو ليجستلا تادحول ربكالا تادحولا يهف «سايقلاو
 ةملكلا تناك اذا الثمف .ملس ساسا ىلع سايقلاو دعلا متيف ءاهانعم
 اهتءارق بجي يتلا قايسلا ةدحو حبصت ةلمجلا ناف ليجستلا ةدحو يه
 . حيحصلا ناكملا يف اهزيمرتو ةملكلا لولدم ديدحتل ةيانعب

 ةيبرعلا تاعوضوملا يف ةعئاشلا تادحولا نم « تانطوتسملا» ةملكف
 ةيبرعلا تاعوضوملا يف تارمعتسملا ىنعب فنصت اهنكل «ةيليئارسالاو
 تاعوضوملا يف (نيب « ةقطنملا نمأ ددهت تانطوتسملا » نأ دجن يلاتلابو

 يتالاك ةيليئارسالا ةلمجلا يف يقأتف ناطيتسالا ىنعم نات ةلفاركالا

 ف ةدحاو ةملكلا نأ مغر كلذو « ليئارسا نمال ةرورض تانطوتسملا»
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 ةيلمع يف ديفي افلتخم ىنعم نامدقي نيتلمجلا نا الا ءدرجلا اهموهفم

 .تادحولا فينصتو زيمرتلا

 نود اهدحو اهزيمرت بعصي ليجست ةدحوك ةلمجلا ناف لثملابو

 حالس» ةلمجلا زيمرتف قايس ةدحوك عوضوملا وا ةرقفلا ىلا عوجرلا

 عوضوم يف اهقايس دنع اههاجتا فلتخي «برعلل ةوق ردصم لورتبلا
 ةلاحلا يف ضراعملا بناجلا يف فنصتو يبرع عوضوم يف هنع يليئارسا
 ناف كلذبو .ةيبرعلا تاعوضوملا يف اديؤرم اههاجتا نوكي انيب ءىوالا
 اهناف «قايس ةدحو وأ ليجست ةدحوك تمدختسا ءاوس ليلحتلا تادحو

 لالدتسالل اهسايقو اهدع متي ىوتحلا نم ءازجا اهنوك نع فلتخت نل

 ةيبسنلا اهتقالع نم تايمسملا هذه ذخأت اهنكلو «جئاتنلا لالخ نم

 ىدحا مدختست ام ةداعو .ىوتحملل يوغللا ءانبلا يف ضعبلا اهضعبب

 - :ةيتالا ليلحتلا تادحو

 آهموانش مع آنهناو ةغللا تادحو : الوأ

 2ةهعدهةهمط ةرقفلاو 56ماعمعع ةلمجلاو 1790504 ةملكلا لمشت هذهو

 «قوتحملل قوغللا ءاتبلا :نيماتع .لقع تازلحولا هذهو

 «زيمرتلا ةيلمع يف امادختسا اهلهساو تادحولا رغصأ يه ةملكلاو -

 ىلع قافتالا ةجيتن جئاتنلا يف تابثلا رصنع اهمادختسا رفوي ام ةداعو

 يه ةملكلا ةدحول تامادختسالا بسنأو ءاهفيرعتو ةملكلا تاددحم

 ديدحتل ىوتحلا يف ةيئارقنالا تاجرد سايقو ةيبولسالا تامسلا ليلحت
 اهنأ الا , اهيناعم باعيتساو ىوتحلا ةدامل روهمجلا ةءارق ةبوعص وأ ةلوهس

 اهمادختسا نأ دجن ءمادختسالا اذه جئاتن تابثو اهمادختسا ةلوهس عم

 ةجاحلاب رعشي ام ةداع ثحابلا نال «ىوتحلا ليلحت تاسارد يف دودحم

 ةلوهسب ىنعملا غيصت يتلا ىوتحلا يف ربكالا تادحولا ىلا لاقثنالا ىلا
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 'راطالا نكي م ام هنأ ىلا ةفاضالاب .ىوتحلا هساسأ ىلع فنصي ددحم
 اديدش اقاهرا ببسي ةملكلا ليلحت ناف ءادودحم ىوتحملل ىقئاثولا
 دق ةينورتكلالاو ةيلآلا بساوحلا تناك ناو ءربكا تقو ىلا جاتحيو
 .يلاحلا رصعلا يف ةيلمعلا هذه ليهست يف تمهاس

 ةلوهس مدعي داقتنالا اهيلا هجويو .ةغللا تادحو نم ةرقفلاو ةلمجلاو -
 همم ءءانمه ١62521 يظفللا لاصتالا تاقلح ىلع اهئاوتحال اهزيمرت
 ,نيفلتخم نيبناج يف اهزيمرت دنع ةدحاولا ةلمجلا عضت دق يتلا آل
 .هرخأ ىلا .... نم مغرلا ىلعو «نكلو ءامبر تاك لاثمأ

 حاتفنالا ةسايس لشف نم مغرلا ىلع ...» الثم ةيتالا لمجلاف
 ةسايس تحجن » وأ «رييغتلا قيرط يف ةوطخ ربتعت اهنأ الا ؛يداصتقالا
 تلشف اهنكل ةيجراخلا لاومالا سوؤر باذتجا يف «يداصتقالا حاتفنالا
 اهنأ ىلع اهفينصت بعصي لمجلا هذه لثم « ةلاطبلا ةبسن ضيفخت يف
 ىلا عوجرلا بلطتي امم يداصتقالا حاتفنالا ةسايسل حر اهب وأ دووم
 عوضوملا وأ ةركفلا لثم «قيقدلا زيمرتلا يف ةمهاسملل ربكالا تادحولا
 .نيريبك ادهجو اتقو بلطتي اذه ناك ناو ؛هلك

 لاتحال ؛قباسلا داقتنالا سفن اه هجوي اضيأ ةرقفلا نأ دجن لثلابو -
 ةلهس حبصت الو ءاهعونتو ةدحاولا ةرقفلا لخاد يناعملا وأ راكفالا ددعت
 اهلوانت ةجيتن ءدحاو هاجتا وا ةدحاو ةئف يف اهفينصت نكمي ناك اذا الا
 .ةمدختسملا تائفلا نم ىأ ىلا يمتني هتاذب ددحم عوضومل

 هلك عوضوملا فينصتل تاريشمك تارقفلاو لمجلا مدختست ام ةداعو 1
 تارقفلاو لمجلا عضخت ةلاحلا هذه يفف ؛ةعاذالاو رشنلا تادرفم وأ
 ىلع ءانب عوضوملا فينصتل «ةيددعلا اهتالاجم ديدحتو سايقلاو دعلل ةيادب
 هذه دوجو نود ةيادب هفينصت بعصي دق يذلاو .تالاجملا هذه
 وأ ةرقفلا اء ,ةلمجلا 1 ةملكلا رايتخا ناف ةماع ةفصبو .تاريشملا
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 ثحابلا ةردقو ثحبلا ةعيبط ىلع فقوتي ليلحت ةدحوك هلك عوضوملا

 يف هتراهمو اهتامادختساو تادحولا هذه دودحل قيقدلا ديدحتلا ىلع

 .ةحاتملا تانايبلاو جهنملا عم ةفلالا لالخ نم ومنت قلاودزيمرتلا ةيلبع

 1طعسهألع انهلغف ةركفلا تادحو : ايناث

 نال «مالعالا ثوحب يف امادختساو اعويش تادحولا رثكأ نم يهو

 ماكحالاو تاهاجتالا ديدحت يف ديفي ليلحت ةدحوك ةركفلا لوانت

 بتاكلا لوانت مكحت يتلا ةدحولا اهمنالو «مالعالا ىوتحي ىلع عقت يتلا

 اهرايتخا متي ثيح (ةرقفلا - ةلمجلا - ةملكلا) ىرخالا تادحولل

 ءىراقلا ىلا هليصوت بتاكلا فدبي يذلا ىنعملا مدختل ةقدب اهؤانبو

 ىوتحلا وأ بتاكلا هاجتا يناعملاو راكفالا هذه راركت لالخ نم ددحتيو

 ةركفلاو .ماعلا ىأرلا ىلع ةحورطملا اياضقلاو روغألا' ىف ةلسؤلا اوأ

ةلكفمب ربات ال عرض ةرتقا وأ ”ةلظين 'ةلخ :اينيضت ىلا
 « نيلحتلا يف 

 لهسيو ةرشابمو ةحيرص ةركف نمضتت يتلا 4556:1055 تاحيرصتلا لثم

 ْ .اهسايقو اهدع

 ضرالا نم دحاو ربش يف طيرفتال» نيلوؤنملا دحأ حيرصتف

 اهدع نكي ةدحاو ةركف ىلع يونحت يلا ةطينسلا :لذجلتا عم < ةيئزعلا

 نأ دح ىلا رركتت ام ةداع تاحيرصتلا هذه لثمو ءةرشابم اهسايقو

 يف زيت وأ .يعاتجالاو يئابسلا لمعلا ؛لخازم نع ةلجرا اراك حبصت

 حاتفنالا» لثم .ةحورطملا اياضقلا ةجلاعم يف هاجتا نع تقولا سفن

 .« يموقلا داصتق الاب ضوهنلل ةليسولا وه يجاتنالا

 لمجلا وأ تاحيرصتلا لالخ نم ةلوهسب اهوانت نكي اك ةركذلاو

 تادحولا مسقت اهفينصتو اهنع ثحبلل جاتحي دق رمالا ناف «ةطيسبلا

 لالخ نم اههاجتاو ةيسيئرلا ةركفلا ديدحتل اهبيكرت ةداعاو ةيوغللا

 .ميسقتلا اذه اهددحي يتلا تاريثملا
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 تاقيلعتلا نومضم ةسارد اهتلوانت يتلا تاقيلعتلا دحأ يفف
 راتخم) برعلل ةهجوملا يليئارسالا نويزفيلتلا جمارب يف ةيسايسلا

 /ءاطعلاو ميدقتلل دادعتسا ةدحولا نا ....» لوقي (م 1907: يماهتلا

 نع لزانتلل ةدعتسم رصم لهو /اهلالقتسا نع لزانتلل ةدعتسم ايبيل لهف
 نم ةهجوم مأ حلاصم ةدحو يه لهو /يبرعلا ملاعلا يف اهتدايسو اهتناكت
 لبقتسم ال ةدحولا هذه لثم نا لوقي مث /ثلاث فرط دض نيفرط
 يه ةدحاو ةركف تحت اهفينصت نكمي عوضوملا دوف ف لف ا
 ىنعم تدال ةدح ىلع ةلمج لك تفنص ول اميب « ةيبرعلا ةدحولا ةلاحتسا
 اديؤم اهاجتا ربتعت ةثلاثلاو ةيناثلا ةلمجلاف ..ةيسيئرلا ةركفلا نع افلتخم
 ال ةعبارلا ةلمجلاو املالقتسا ىلع ظافحلا يف ةيرصملاو ةيبيللا ةسايسلل
 ةلمجلا ريشت انيب .ءةماع ةفصب ةدحولا فادها ديدحت يف اهيلع رابغ

 ىلا ريشي هلك عوضوملا لوانت نكلو «ديدحتلاب قيلعتلا ةركف ىلا ةريخالا
 راتخم» اهفنص ىتلاو ةيبرعلا ةدحولا ةلاحتسا يهو ةدحاو ةركف
 :ةيرفلا دولا هيتس ىموتلا كاطلا يودع ةلواخخ + يقاهتلا

 لثم يف ةركفلا ةدحو مادختسا ةبوعص ثحابلا يعاري نأ تي فلذلو
 قفتملاو ةركفلا ديدحتب ةصاخلا تاريشملا ةقدب ددحي أو روما هده
 لالخ صاصتخالا باحصأو ءاربخلا نم ةعومجم بناج نم اهيلع
 نم كلذ ادع ام دعبتسي نأو «ليلحتلاو تاءارجالا قدص تارابتخا
 ليلحتلا ةيلمع ريثت ىتح .2سايقلاو دعلا ةيلمع يف تارقف وا لمج
 .كلذ نم رثكأ اديقعت وا ةبوعص

 دعلل اهعاضخا نكمي ةيلوالا اهرصانع ىلا ةلمجلا ميسقت لالخ نمو
 ةثالث ىلا مسقت ةلمج لكف ءال مأ ةركفلا هاجتا عم قفتي اب سايقلاو
 "لويس اهدع نكمي ىتح ءازجا

 3 :يف ليصفتلاب اذه ىلا عجري (1()
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 روحم وه نوكي ام ةداعو 0طزوءأ 112067 5600 ةساردلا عوضوم

 ةدعولا وا اعاوجا: وا قياسلا قيليفلا قف ةيبرعلا لوذلا) ةزكفلا

 اهدرت ا رعت ةيرفلا
 ةيناكما) 0هددتصم#دلا ونعمل 384هدصنص8ق ةكرتشملا يناعملا

 ايا لقمه كاوبفا لحال تحولا" "ةلاهتما 7 ةديعولا

 ارايعم اهذاختال ةيادب نيمكحملا ىلع ضرعت يتلا يه يناعملا هذهو
 .ةركفلا ديدحت وا هاجتالا فينصتل

 0هدصععءاتمسع ؟هعطول آنمل يظفللا لاصتالا ةقلح

 ةيئوخ لوو: لك ةفلضم د نإانتةييارعلا :ةدخولأ
 ةيبرع ةلود لك ةحلصم /مدخت دق /ةيبرعلا :ةدحولا
 ةيبرع ةلود لك ةحلصم /مدخت /ةيبرعلا ةدحولا

 يف ةكرتشملا يناعملاو ةساردلا عوضوم ةدحو نم مغرلا ىلعف
 هيت اهت لك ى :تلتخا 'ىتعلا نأ الا" :ةقباتنلا تالثلا ليلا
 (مدخت /مدخت دق /مدخت نل) يظفللا لاصتالا تاقلح يف رييغتلا
 ةركفلل ريشمك ةلمجلا ذاختا دنع رابتعالا يف عضوت نأ بجي يتلاو

 .هاجتالا وأ

 ةذختملا راكفالل ةمئالملا ةثالثلا رصانعلا ىلع ةلمجلا يوتحت م امو
 دعلا يف ةبوعص ريثت ال ىتح اهداعبتسا لضفي هناف «ليلحتلل اساسأ

 وحنلا اذه ىلع ةركفلا ديدحتبو .جئاتنلا تابث يف كيكشتلاو سايقلاو
 وأ ةرقفلا لخاد ةددعتملا راكفالا فينصت ةلوهسلا نم حبصي هناف
 فادهاو ةساردلا ضورف عم اهنم مءالتي ام دعو ءدحاولا عوضوملا

 فيلا

 - 05 8000, 0طقتاءور طر, ص هما, [طغعتا لع 5هلهر عأ هلب هر. كأب 22, 42 - 44

 - ةويعصعإل, 1طمطتقك, 1". هم. كأ 2.2.186 - 188
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 ةركفلا نم تذختا (م19075 يماهتلا راتخم) ةقباسلا ةساردلا يفو
 ةياعدلا قطنم ةفرعمل قيلعت لك لخاد اهراركت سايق مت ليلحت ةدحو
 يموقلا عباطلا هيوشت ةئف تحتف «تائفلا نم ةئف لك يف ةيليئارسالا

 يف كيكشتلا تادحو تلتحا (تاقيلعت ةعبرأ اهتصخ دقو) الثم يبرعلا
 تابقعلا ةراثاو اهنم برعلا فيوختو اهمايق ةيناكما يفو ةيبرعلا ةدحولا
 تادحولا هذه التو «ماتهالا نم ىلوالا ةبترملا تلتحا ءاهقيرط يف
 ةيضق حلاصل ةيبرع ةلود يأ اهب مدقتت ةلواحم يأ يف كيكشتلا ةلواحم
 .ىفنملا يف ةينيطسلف ةموكح ةماقا تاداسلا سيئرلا حارتقاك نيطسلف
 نين تافالخلاو ةنتفلا روذب رذب تادحو بيترتلا ف تءاج اهدعبو

 ضعبلا اهضعبو ةيبرعلا لودلا نيبو «برعلا نيبو مهضعبو نيينيطسلفلا
 .رخآلا

 ةعاذالا ربع ةهجوملا ةينويهصلا ةياعدلا نومضم ليلحت ةسارد يفو
 نومضم ليلحت لوح ةيساردلا ةقلحلا ثوجب) ةيبرعلا ةغللاب نويزفيلتلاو
 فدهتست يتلا "(م١158 ليربا - دادغب - ةينويهصلا ةياعدلا
 ءةيساسالا اهتامس ىلع ةقدب فرعتلاو ةياعدلا هذه تاهاجتا ىلع فوقولا
 هاجتالا نمو ؛ليلحتلل ةدحو ةيسايسلا ةرقفلا نم ثحبلا ةئيه تذختا
 ةداملا تارقف نم ةرقف لك سرادتت ثحبلا ةئيه تناك ثيح » .هل ةّئف
 تناكو .هيلا يمرت يذلا فدمهلا وأ هلمحت يذلا هاجتالا ددحتو ةيسايسلا
 *«ادحاو اراركت هاجتا لك دورول عضت

 ةعاذالا ربع ةهجوملا ةينويهصلا ةياعدلا نومضم ليلحت .نورخآو ناودع فاون )١(
 ةعماج - ةيبرعلا لودلا تاعاذا داحتا) ثوحبلا ةلجم «ةيبرعلا ةغللاب نويزفيلتلاو
 ريمتبس - نسماخلا ددعلا - (دادغب - ثوحبلل يبرعلا زكرملا - ةيبرعلا لودلا
 .م45 - م”الص .ص ماك١4

 اى ليلحت ةدحوك ةيليلحتلا ةرقفلا ىلع دمتعت مل اهنأ دجن اهجئاتنو ةساردلا ةعجارمب *
 اهراركت سايق مت يتلا ةركفلا ىلع تدمتعا اهنكلو ةيئارجالا تاوطخلا اهتقاس
 - نويزفيلتلاو ةعاذالا يف يرابخالا جمانربلاو قيلعتلا يهو ةساردلا تائف لخاد
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 م1988 - 9١1الال ينويهصلا نايكلاو ةينويهصلاو ةينيطسلفلا
 ةيضقلا ءازا (ةيقارعلا) ةيروهمجلا ةديرج تاهاجتا ةسارد يفو

)00( 

 ليلحت اهساسا ىلع متي يتلا - تادحولا رثكأ وه عوضوملا نأ تربتعا

 يحاتتفالا لاقملا راتخاو ةساردلا ةعيبطل ةمءالم - ةيفحصلا ةداملا

 وأ هاجتالا ىحنم) تائف ديدحتب تماق ثيح ءةدحولا هذهل ةديرجلل

 عضولا عم «ةساردلا هذه ةعيبط ىلا تائفلا برقأ ربتعت يتلاو (هيجوتلا

 يه تارم سمخ نع ةديرجلا يف اهراركت ديزي يتلا ةئفلا نأ رابتعالا يف

 ٠ .ةدئاسلا تاهاجتالا وأ تائفلا نم

 طقه عاع» انصلاو ةيصخشلا تادحو :اثلاث

 مادختساب ةيبدالا لاعالا ىوتحم ليلحتب ةصاخلا ثوحبلا تمتها

 فيصوت عضو ةلوهسلا نم هنال , ليلحت تادحوك ةيصخشلا تادحو

 اهسايق متي ةركف نم رثكا يلاتلابو ةرقف نم رثكا مضي نأ نكمي يذلاو ؛يليئارسالا
 راركت دع مت يتلا تادحولا نع ةرشابم لوقت نل ةرقفلا نال ءاهراركت دعو

 ىلع اهتردقو ليئارسا ةوق راهظاو يدحتلا /يئادفلا لمعلا هيوشت لثم ءاهروهظ

 ىلع رركتملا يليئارسالا ناودعلا ريربت /ناودعلا ريربت /اهدض يبرع كرحت ىأ برض
 .ةدحو نورشعو ىدحا تغلب يلا تادحولا هذه رخا ىلا ....يبرعلا نطولا ءازجا

 ىلا اهبارتقا نم رثكا هتارقف وأ قيلعتلا اهوح رودي يتلا ةركفلا نم اهموهفم يف برتقت
 هذه نع ةرشابم ربعت ال اهنأ دقتغا يتلا ءاهروهظ راركت دع متي ليلحت ةدحوك ةرقفلا

 ,ليلحتلل تادحو ًاضيأ اهذاختا نكمي ناك يتلا تاحيرصتلا نم تبرتقا الاو راكفالا

 وأ قيرفك ثحبلا ةئيه تلمع دقلو » لوقت يتلا ةيئارجالا ةوطخلا كلذ نع لديو

 ديدحت مث نمو ةقدو نعمتب ةيرابخا ةرقف لك ةدهاشمب موقت تناك ثيح .ميكحت ةئيه
 يف ةرم لكل دحاو باسحب كلذو .ةئيهلا ءاضعا عامجا دعب ةرقفلا هذهل بلاغلا فدحلا

 نم رثكأو فده نم رثكأ كانه نوكي نأ ينعي اذهو (١1ص) ةدحاولا ةدحولا
 سيلو ليلحتلل ةدحو تذختا يتلا يه انه ةركفلا ناف كلذلو .ةرقفلا يف راركت

 .ةرقفلا

 .« ةركفلا تادحو » عوضوم تحت فينصتلا اذه ةشقانم انرثآ كلذلو

 ةينيطسلفلا ةيضقلا ءازا ةيروهمجلا ةديرج تاهاجتا - يئيهللا نامن يداه
 ١50 - ١845. ص ص قباسلا عجرملا سفن - ينويهصلا نايكلاو :ةينويهصلاو

 ل



 راكفالا وأ تامسلاو مهلاعأ يف باتكلا اهوانتي يتلا تايصخشلل قيقد
 هذه جئاتن ىلع ءانب تايصخشلا فينصت موو طرا ىلا

 وأ ءةيرصملا (انيسلا يف ةطرشلا لجر ةيصخش لثم كلذو «ةظحالملا
 تارتق لالخ افاطبالا :ةييويزفيلكلا» ”انازدلا ”اهيلح كرت" عقلا :فاينلا

 ةيلايخلا وأ ةيخيراتلا تايصخشلا نع ةينهذلا ةروصلا نأ ظحالي اك
 راركت لالخ نم يتأت امنا نيدهاشملا وأ ءارقلا ناهذأ يف خسرت يتلا

 .ةينفلاو ةيبدالا لاعالا يف تايصخشلا هذه ةزيمملا تامسلا ضرع

 يه ةرصاعملا تارتفلا يف ةيصخشلا تادحو تامادختسا ةزيا لجلو

 ريسفتلاو مهفلا نم ىوتسم ىلا لصي يذلا يسفنلا ليلحتلا يف
 اريثك زواجتي ةيبدالاو ةينفلا لاعالا ىوتحم ليلحت لالخ نم تايصخشلل
 اذه .ءرهاظلا قوتحملل ةيئاضحالا ةجلاعملاو: .فينصتلاو .دضرلا درع
 ذافنلا ىلع ةقئافلا هتردقب زيمتي سفنلا مع لعج يذلا يسنلا ليلحتلا
 ةيبدالا لاعالا يف رهاظلا ىوتحملل ةيروعشاللاو ةيزمرلا تالالدلا ىلا
 ليلحت ىلا أجلت لاعالا هذه مظعمو ءةيمالعالا داوملاو ةينفلاو
 ةيعاتجالا فورظلا نيب جوازتلا حرطت ىتح ةيئاورلا تايصخشلا
 ليلحت لالخ نم هريسفت نكمي يسفن كولس نم هضرفت امو ةيراضحلاو

 ."'اهيف ليلحت ةدحوك ةيصخشلا ىلع زيكرتلاو لاعالا هذه ىوتحم
 :ليلحت ةدحوك ةيصخشلا تادحو مادختسال نابولسأ كانهو

 اهوانتي ىتلا ةيرشبلا تاعمتجماو تايصخشلل رشابملا ليلحتلا - ١

 تايصخشلا: ملل قيقا: «فيضوت -عاشتنماو «نمالعالا' .ىوتحلا

 ةقلحلا ثوحب «ىوتحلا ليلحت يف ةيسفن ةسارد - مالعالاو سفنلا ملع :جرف دمجحأ جرف )1(

 ربمسيد - ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا «مالعالا ثوحبل ةيناثلا
 .61 - ا١ص٠.صا_ةؤما



 لثمو .ءىوتحلا يف اهب ةصاخلا تامسلا راركت لالخ نم تاعمتجلاو

 بوعشلا نع 1102886 ةينهذلا ةروصلا مسر يف ديفي ليلحتلا اذه

 تاريغتلا يف ثادحالاو فورظلا ريثأتو مالعالا لئاسو ىوتحم يف
 .ةروصلا هذه ىلع أرطت يلا

 برعلا ةروص ةسارد يف ليلحتلا اذه مدختسا دقو

 يتلا (م19078 ملاس ةيدان) ةدحتملا تايالولا يف نييليئارسالاو

 ةيسايسلا تامسلا يهو ةيصخشلا تامسل طامنا ةعبرأ تلوانت

 ةددحم ةيعرف ةمس 59 تمض ةيسفنلاو ةيعاتجالاو ةيراضحلاو

 تاهسلا هذه راركت نع فشكلاب ةساردلا تماقو ءاقيقد اديدحت

 ةساردل ؛ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ ةيكيرمالا فحصلا يف

 اهمسرت يتلا ةينهذلا ةروصلا ىلع مكحلا مظنو بورحلا جئاتن رثأ
 .ةيليئارسالاو ةيبرعلا ةيصخشلا نع ةيكيرمالا مالعالا ةزهجأ

 ةملك) ةغللا تادحو نم ةدحو ةياهنلا يف يه ةيصخشلا ةمسلا نالو

 هذه يف ةينهذلا ةروصلا مسر ناف (تافصلا وأ ةفصلا نع ربعت ةلمج وأ
 كتادحولا هده وعشنا نما اريثك هيرتقيا تاهبلا و ازكت" لالخ ريتةلاكلا

 وهو بولسالا سفنب اهيلع سايقلاو دعلا ءارجا متيو :«ليلحت ةدحوك
 :ناركشلا ولما

 ةيركفلا تاهاجتالا ديدحتل ليلحت ةدحوك ةركفلا مدختست دقو

 نيحشرملا تاهاجتا ليلحت لثم .تائفك ةددحلا تايصخشلا ىدل ةدئاسلا

 سايق متيف .«ةلودلا يف ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيسايسلا اياضقلا نم
 هذه ماعم ديدحت يف ةدايز «مالعالا لئاسو يف ةنلعملا اهراكفأ راركت

 ةيعاتجالاو ةيسايسلا فقاوملا يف اهتارارقو اهكولسب ٌوبنتلاو تايصخشلا
 .ةيداصتقالاو
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 لوانتي يذلا رشابملا ريغ ليلحتلا وهو :ىفاثلا بولسالا - ؟
 يف ةنلعملا ريغ ةيصخشلا ىلع لدت نأ نكمي يتلا تاددحلا

 ريشت يتلاو ىوتحلا اهلوانتي يتلا تامسلا دصر لالخ نم .ىوتحلا
 روهمجلا وأ «يفخلا ردصملا ةفرعم لثم كلذو «تايصخشلا ىلا
 .ىوتحلا هفدهتسي يذلا نلعملا ريغ

 ىوتحلاف .يلودلا يئاعدلا ىوتحلا ليلحت يف بولسالا اذه زربيو

 اهنيب قيرفتلا نكمي بوعُس ةدع ىلا ةدحاو ةلود ههجوت يذلا يئاعدلا

 وأ يئاعدلا زيكرتلا نع فشكلاو بوعشلا هذه تامس دصر نناعا لع
 ردصملا نع فشكلا نكمي هسفن تقولا يفو «ىوتحلا هيلا هجوملا فدهلا
 .هاوتحم يف اهيلع دكؤي يتلاو هب ةصاخلا تامسلا دصر لالخ نم

 (لاثملا ليبس ىلع) يتيفوسلا يئاعدلا ىوتحلا يف لثمت الثم اكيرمأف

 عرجتي /ةيلايخ ةيهافر يف نوشيعي /نييلامسأرلا نم ةنفح اهمكحي ةلود
 ةلادعلا نم لماعلا مرحي يسايسلا ماظنلا /ةلاطبلاو رقفلا سوؤك بعشلا
 نيب قافولا ةعيبط تضتقا امنيب ..مهيمحيو نيلغتسملا مدخيو /ةيعاتجالا
 دعي مف «ةميدقلا ةروصلا لحم يكيرمالل ةديدج ةروص نلعت نأ نيتلودلا
 بحم ناسنا /حبصأ هنكل /ءامدلا صاصم وأ عشجلا وه يكيرمالا
 ضئافو هتاربخب كراشي نال دعتسمو /ديدج ملاع ءانب يف دعاسي /مالسلل
 ."'يتيفوسلا داحتالا يف ةشيعملا ىوتسم عفرل هلامسأرو هجاتنا

 لالخ نم نكمي يتلا تامسلا ضعبل اجذوم مدقت ةميدقلا ةروصلاو
 تحت امدنع - ىوتحلا يف ةيصخشلاو ردصملا ةفرعم اهروهظ راركت دصر
 ةياعدلاو «ةياعدلا طيطخت يف ديفت هذهو - اهنالعا مدع فورظلا
 .كلذ يعدتست يتلا رومالا يف ينوناقلا ليلدلا دادعاو ؛ةداضملا

 ةيتكم - ةرهاقلا) ةيلودلا ةياعدلاو لاصتالا يف ةسارد .يلودلا مالعالا :ردب دمحا )١(
 .؟59"ص .اوالال - (بيرغ
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 1(عص5 ةعاذالا وأ رشنلا تادرفم ةدحو :اعبار

 نم راكفالاو يناعملا لقن يف ردصملا اهمدختسي يتلا ةدحولا يهو

 عضوم ةداملا وأ عوضوملا مضتو «ةفلتخلا مالعالاو رشنلا لئاسو لالخ

 باتكلا اهتلثمأ نمو ةيمالعالا ةليسولا فالتخاب فلتختو :ليلحتلا

 اماردلاو جمانربلاو ءانيسلا يف ميفلاو ءرشنلا لئاسو نم ةليسوك

 نويزفيلتلاو ةعاذالا يف رابخالاو تاقيلعتلاو تاودنلاو ثيداحالاو

 موسرلاو يفحصلا ثيدحلاو قيقحتلاو هعاونأب لاقملاو ربخلاو

 يتلا ةينفلا بلاوقلاو لاكشالا نم اهريغو . فحصلا يف ريتاكيراكلاو

 نيعمتسملاو ءارقلا روهمج ىلا ىوتحلا ميدقت يف مالعالا لئاسو اهمدختست

 .نيدهاشملاو

 ةدحو ةلاح يف مادختسالا ةعئاش تادحولا نم“ تادحولا هذهو

 نكي يتلا تالاقملا لثم تادرفملا هذه هساسأ ىلع فنصت يتلا عوضوملا

 ىلا ...ةيعاتجا /ةيداصتقا /ةيسايس ىلا عوضوملا ساسأ ىلع فنصت نأ

 يف رغصالا تادحولا تريغت ام اذا مادختسالل حلصت ال اهنكل «هرخآ

 عضخت ةركف نم رثكا اماردلا وأ جمانربلا وأ لاقملا لمحي نأك اهلخاد

 .ةساردلا ضارغال اعبت ليلحتلل

 «تادرفملا يف رهظت يتلا تادحولا يف ريغت كانه نوكي ال امدنعف

 ىلع اهروهظ راركت دعو تادرفملا هذه فينصت ةلوهسلا نم حبصي هناف

 /لاقملا يه ليلحتلا ةدحو نأ الثم لاقيف ؛ةركفلا وأ عوضوملا ساسأ

 الثم لاقيف تاباختنالا مظن ليدعت ةركف لوانتي يذلا / يسايسلا

 ةرم *١ هرشن رركت يمايسلا عوضوملا نا ليلحتلا نم ًاجاتنتساو

 ه يحاتتفالا لاقملا لالخ نم تارم وه تاباختنالا ليدعت ةركف لوانتي

 وأ تاعوضوملا ددعت ةلاح يف نكلو ءتارم 4 يأرلا لاقمو تارم

 ةلكشم راثتس هناف تادرفملا هذه لخاد رغصأ تادحوك راكفالا
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 اهنازوأ ريدقتو ةفلتخلا تادحولل ةبسنلاب سايقلاو دعلاو فينصتلا
 قبس ام وهو ةعاذالا وأ رشنلا تادرفم نم ةدحاولا ةدرفملا يف اهتميقو

 .ليلحت تادحوك ةركفلا تادحو يف هتشقانم

 :سايقلاو زيمرتلا
 ةحاسم تادحو رابتعا ىلا نوليمي نيثحابلاو نيسرادلا نم ريثكلا

 تادحو نم ميفلا يف لاوطالا وأ ضرعلا وأ ةعاذالا نمز وأ رشنلا

 ةخاسملا سياقم» رصنع تحت .ساسالا اذه ىلع اهنوفتصيو ليلحتلا

 تايضلا انيق :يرفلا يقتل فحل ةجا سامأ لع "نملاو
 تاسقعلا وأ (رؤطتلا' دنع :/ةحفسلا "/دونعلا . ةضوي) ىقنلاب : ةفاحلا

 وأ مدقلاب لوطلا) مالفالا وأ (ةقيقدلاب نمزلا) لثم ةعاذالاب ةصاخلا
 ةيجهنملا تاءارجالا ماظتناو قفتي ال فينصتلا اذه نأ الا (رتملا

 -_ :يتالاك ءىوتحلا ليلحت جهنم طورش نم طرشك

 نال ىلع 146235111206826 سايقلاو (00128 زيمرتلا نيب لصفلا - ١

 .ةلقتسم ةيجهنم ةلحرم لثمت اهنم الك نا

 تادحو ىلا ىوتحملل ةئزجتلاو مسقتلا ةلحرم لئثمي زيمرتلا نا - ؟

 هذه ديدحت ةيادب ثحابلا ىلع ضرفي اذهو «سايقلاو دعلل ةلباق
 زيت ثيح .كلذ دعب سايقلاو دعلاب مايقلا مث (زيمرتلا) تادحولا

 .ةياهنلا يف سايقلاو دعلا تادحوب ليلحتلا جئاتن

 رايخلا ثحابلا ىلع ضرفت يتلا يه ليلحتلاو فينصتلا تادحو - ع
 نمزلاو ةحاسملا سبياقم ذاختاو ؛دعلل ةليسوك راركتلا نيب

 :لاثملا ليبس ىلع ليصفتلاب رظنا )١(

 - 8ءضاوهمر 8., 0م. كأ 2.6 3

 .". ص قباس عجرم . يماهتلا راتخم -

 م١ص قباس عجرم «نيسح ريمس -
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 .هضورفو ثحبلا فادهأب طبتري اذهو ءسايقلل لئاسوك

 لإ هيلع اتعب نو تاكو نملك -ةةيسو# ١ ناوكتنلا ' ناك 151 2 3

 لل اعبت رخآل ثحب نم فلتخت دق ءسايقلا بيلاسأو لئاسو نأ
 اهمادختسا ىلا أجلي ةيباسح تاقالعو يق نم ثحابلا ىدل هريثي

 .ليلحتلاو فينصتلا تادحو ةعيبطب طبترتو سايقلا ةلحرم يف

 تسصتلا) :زيمزتلا :كاوسو- نيب ةقرقفلا لا وعدت“ رومألا» هذه لك
 ىلع دجتسي امب ددعتت دق ةريخالاو «سايقلا تادحو نيبو (ليلحتلاو

 «تادحولا نيب ميوقتلاو زييمتلل بيلاسأ نم ضرعلاو ةعاذالاو رشنلا

 مادختساو اهتاساقمو فورحلا طاغأو ناونعلاو ةحاسملاو عقوملا لثم

 هب ماتهالا ةجردو ىوتحلا ةميق سايقل تاريشم نم كلذ ىلا امو ناولالا

 ىف” ةليصقت نايس. اه. ملاثلا' لس. لع هتك ردو ةاحعالا» ةنث“سايفو
 عمج ةادأ ربتعت يتلا ليلحتلا ةراتسا ممصت يف لخدتو - مداقلا لصفلا

 ناو ءاهءاصحاو اهتلودج نكمي ةيددع ميق ىلا اهليوحتو ليلحتلا تانايب

 يف دعلاو ليلحتلل ةدحاو ةدحو رايتخا متحت دق ثحبلا ةعيبط تناك

 ينعي ال اذه نأ الا ءدعلل ةليسوك راركتلا مدختسي امدنع تقولا سفن

 نيب ةقالعلا لاجم ىف سايقلاو زيمرتلا تادحو نيب ةقرفتلا مدع

 . يجهنملا لمعلا تاءارجا لالخ ةصاخ ةفصبو تادحولا

 :تادحولا نيب ةقالعلا

 لب ءاهتاذب ثوحبل حلصت ةيطف تادحو دوجوب عطقي ام كانه سيل
 دم وهب لوالا زاقعالا «يراشعاا نع. :كقوعي اكادكولا رافعا نا
 ةيثحبلا ضورفلا راطا يف ةساردلا تابلطتمل ةراتخلا تادحولا قيقحت

 نم تادحولا هققحت ام ىدم وه يناثلا رابتعالاو .«تانايبلا ةعيبطو

 ."!فيلاكتلا لقأب ةيضرم جئاتن
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 ليلحتلا تاوعوو ةفينصتلا' كادخو نين" ةقرفتلا .نكم: اك هنأو

 ىلع فنصت يتلا تاهاجتالا ديدحت ثوحب لثم ثوحبلا ضعب يف سايقلاو

 ةيلكللا لقت فوعشلا نكاد حا يقم روهط لع ديان ءاكألا ةقفا سانا
 ءانب اهتميق سايق متيو (ليلحت تادحو) ةركفلا وأ ةرقفلا وأ ةلمجلا وأ
 تادحو) عقوملاو ةحاسملاك - راركتلا فالخ - ىرخأ تاريشم ىلع

 تادحو حبصت امدنع ىرخأ ثوحب يف ةقرفتلا بعصي هناف «(سايق

 يسايسلا (ليلحت ةدحو) ربخلا لثم فينصتلا تادحو اهسفن يه ليلحتلا
 مادختسا دنع دعلا ةدحو ًاضيأ وهو (عوضوملا ةئف ساسأ ىلع فنصملا)

 .:سايقلا و نعلا :هولماك نازكشلا

 وأ ددعتملا مادختسالاب عطقي ام - ًاضيأ - كانه سيل هناف كلذلو

 ةعيبط نكلو ءاهتاذب ثوحب ىف وأ ثوحبلا لك يف تادحولل دحوملا

 تادحولا مادختسا ىلا ثحابلا هجوت يتلا يه هضورفو هتانايبو ثحبلا
 .اهرايتخاو

 ."!:ةيتآلا تارابتعالا دودح يفو ةساردلا فادهأ عم قفنت ةمات ةقدب

 تادحولا نع زيمرتلا يف لقأ ًاتقو قرغتست ةريبكلا تادحولا -

 تادحو نم ربكأ ةعاذالاو رشنلا تادرفمو عوضوملا) ةريغصلا

 :هماقفو قوتتحلا :نتلقل (ةنتفلاو "ةليلاو  ةبلكلا

 عوضوملا ىلع زكرت يتلا تاساردلا يف ديفت ةريبكلا تادحولا -
 .فينصتلا يف حيحصلا هاجتالا يطعتو ةرشابم

 الا لوطأ ًاتقوو ًادهج قرغتست تناك ناو ؛ةركفلا تادحو نإ -
 ةصاخلا تاساردلا يف ديفتو :«ةساردلل ًاقمعو ادعي فيضت اهنأ

 .اهنيب تاقالعلاو يفاعملاب

 (1) 2 8عءءاوممر, 8., هرب كأ 6
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 ةياردسلا  ةفييطر :ةوهرح كا دجولا ايفا” نافةماع .:ةقفنو

 يف ثحابلا ةءافكو ءةحاتملا تايناكمالاو تقولاو اهتانايبو اهضورفو

 .ةماع ةفصب ليلحتلا ةيلمع يف هتراهمو يئدبملا ليلحتلا

 ثلاثلا ثحبملا

 ليجستل ًاددحم ًاراطا ثحابلل 565601016 ليلحتلا ةراتسا رفوت

 قفتي امب اهميمصت متي ثيح «.ثحبلا تابلطتمب يفت يتلا تامولعملا
 لمشت يتلا «ةدحاولا ةقيثولا زومر نع ًايمك ربعتو «ليلحتلا ضارغأو
 انآ ةفاضالاب ٠«سايقلا :تادخوو :ليلحتلا "تادحوو .« فيكشلا تاغ

 .ىوتحلا ةقيثو نع ةيلوالا تانايبلا

 مادختسالا يف ليلحتلا ةراتسا 12مانا5 تالخدم ءزومرلا هذه.ربتعتو

 اهعضي يتلا ريياعملو سسألل ًاقبط :تانايبلا عيمجل يوديلاو يلآلا

 .ةراتسالا هذه يف 8600:0128 ليجستلا ةيلمعل ثحابلا

 زيمرتلا ةيلمع ىف ةيلآلا ىلا أجلت نقلا .ثوحبلا  ءانقتناب هنأ لظحاللاو

 ةراهلا مص ةفارحخالا "طوطخملاب هيب انساب الق: هاف": ليجيفلاو
 ةمدخل ثحابلا اهممصي يتلا لوادجلاب ءافتكا ءاهمادختساو ليلحتلا

 :ةثاذب :قحت :ضارغأ
 ةيلآلا بساوحلا دعب مدختست مل ةيبرعلا ثوحبلا تناك اذاو

 سكعلا ىلع - ةيبنجالا ثوحبلا ناف «ىوتحلا ليلحت يف ةينورتكلالاو
 ةراتسإل ةيئارجالا طوطخلاب ماتهالا نم ًاردق رفوت مل - كلذ نم.
 يتلاو «ةينورتكلالاو ةيلآلا بساوحلا مادختسا تالاجم يف الا ليلحتلا

 نفت .ققحي ؛امل اجو 8: ةهلل :ليجستلاو  دعلا :تاقاطم ربتعت
 .ضارغالا

 ربتعت اهناف «ثحبلا تانايبل ًايمك ًاراطا اهرابتعاب ليلحتلا ةراتساو
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 وأ ةعاذالا وأ رشنلا قئاثو يف ىوتحملل ثحابلا ةظحالم ةيلمع ةياهن

 جئاتنلا ريسفتل ًاديهق اهنيب ةيئاصحالا تاقالعلا مسرو ةيمكلا جئاتنلا

 ليلحتلا تاودأ نم 1001 ةاداك ةبحجهنملا اهتيمهأ رهظنتو

 - :ةيتآلا بابسالل ءاصحالاو

 وأ هضورفو ثحبلا ضارغأ دودح يف ةقيثولل ًاعجرم ربتعت اهنأ - ١

 ىوتحلا زومرو «ةقيثولل ةيلوالا تانايبلا ليجست دعب «هتالؤاست
 .ثحابلا اهعضي يتلا تاجردلا وأ ماقرالاب

 نأ ثيح «ةيغيرفتلا لوادجلا يف اهغيرفتو تانايبلا عمج ةلوهس - ؟
 نم رثكأ ميمصتلا ةقد ةلاح يف ثحابلا نم بلطتي نل رمالا

 .ىوتحلا زومر ىلا ريشت يتلا تاناخلا وأ لوقحلا ىلع ريشأتلا

 رافعا يوضع ..ليييتتو“ ضازا رعألا "ظمتتا اولكن

 ليجستو تانايبلا عمج يف ةيعوضوملا نم ًاريبك ًاردق رفوت اهنأ - 8
 يظفللا ليجستلا هينواعم وأ ثحابلا بنجت ثيح ءزومرلا
 :هاجردلا :ليكست وأ دوشاتلاب .ءاقكإ فانائيلل

 ثيح 30 تا تايثلا نم ريبك ردق قيقحت 5 مهست اهنأ ه6

 ماقرالا مادختساو زومرلا ليجست يف ةطاسبلا ثحابلا يعاري
 :ةضانانبلا“ نع. ةزيعملا .داذغألاو

 ليلحتلا ةراتسا تايوتحم

 ةيمكلا زومرلل اراطا ليلحتلا ةراتسا ربتعت انرشأ نأ قبس اك
 ثحابلا ناف كلذلو ( ةدح ىلع ليلحتلا قئاثو نم ةقشو لكب ةصاخلا
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 - اهليجست بولطملا تانايبلا ءوض يف - ليلحتلا ةراتسا ميمصتب موقي
 لحارم نم ةلحرمب اهنم لك صتخي ةعباتتم ماسقأ وأ تادحو يف

 ةيلوالا تانايبلاب صاخلا مسقلا ىلا ةفاضالاب سايقلا وأ دعلاو ليلحتلا

 .ليلحتلا ةقيثول

 : ةيلاتلا ماسقالا ليلحتلا ةراتسال ماعلا لكيملا مضي كلذبو
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 .ةيلوالا تانايبلا -

 .ليلحتلا تائف -

 .ليلحتلا تادحو -

 .سايقلا تادحو -

 .تاظحالم -

 ليجست بولسأو ةيئارجالا تافيرعتلا ةراتسالا ردصتي نأ ىلع
 . اهماسقأ نم مسق لك يف زومرلا

 :ةيلوالا تانايبلا - ١

 يونسلا عيزوتلا لثم ليلحتلا ةقيثوب ةصاخلا تانايبلا مضتو
 .قئاثولا ةعومجم مضت يتلا ةنيعلل يرهشلاو

 - ةعاذاء..ةلجم /ةديرج - فحص) اهمساو ةقيثولا ةيعون
 /برعلا توص /بعشلا /طسوالا قرشلا ةعاذا /ماعلا جمانربلا

 .(...» ةانق /؟ ةانق ١/ ةانق - نويزفيلت «يناثلا جمانربلا

 .ةعاذالا وأ رشنلا خيرات وأ هخيراتو رادصالا مقر

 :كاسرألا  تاعانت .ةذغ وأ "تاحتلعلا هن

 لقحلا ىلع ريشأتلا متي ثيحب نايب لكب ةصاخ لوقح يف هلك كلذو

 نع ةيلوالا تانايبلا ىلا اهعومجم يف ريشت اهيلع قفتم ةمالعب صاخلا
 :يتالاك كلذو « ةقيثولا
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 :ةنيعلل يونسلا عيزوتلا -

 0 ّ نإ ؟ ١

 اجعإ هل ايل 2-6
 (الثم ةيناثلا) ةنسلا ىلع ريشأتلا متي ثحبلا ةنيع تاونس ددعب

 :ةنيعلل يرهشلا عيزوتلا -

 رز 35 11 0
 عبر) ةنسلا نم ةينمزلا ةيرودلا ةرتفلا روهش وأ ةنسلا روهش ذخأتو

 ريشأتلا متيو «ةساردلا تاونسل مقرت رخآ عبتت ةلسلسم اناقرأ (القم ةئب
 .ةيرودلا ةرتفلا نم وأ ةنسلا نم رهشلا ددحي امب فورعملا مقرلا ىلع

 :ةفيحصلا ةيعون -

1١ ١ ١7 ٠ ١١ 

 األ ال 5

 (ةلجم / ةديرج) ةفيحصلا ةيعون ىلا يناثلاو لوالا لقحلا ريشيو
 .ةنيعلا يف تالجلاو دئارجلا ءامسا ىلا ةيلاتلا ريشتو

 ىلع رشؤي تاللحملل ١١ مقر لقحلاو دئارجلل الثم ١ مقر لقحلاف

 ترمي فيحا + تالحلا :ءابأو .دئارجلا'.ءامسال .لوقنلا -يقاي' اتس (هدحأ
 راتخلا عبرا بسح تالجلا وأ دئارجلا نم ةنيعلا تناك اذا ةيادبلا نم

 .نيلوالا نيعبرملا نم

 اهنأو ةديرج يه ةقيثولا نأ ينعي ٠١: ١١ لقحلا ىلع ريشأتلاف
 .ةيروهمجلاو رابخالل ١ ١6 لوقحلاو ءالثم مارهالا ةديرج
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 لوقح +2١ +2١ ١4 ربتعي ١١ مقر لقحلا مادختسا ةلاح يف وأ

 :ىلاوثلا نع -الثم ةفشويلا ور /ووضملا /ةعاس رخا تالجي

 :هخيراتو رادصالا مقر -

 ةريخالا نال «تاحفصلا ددع كلذكو «ةباتك الق لوقح اهلدعت هذهو

 .اهريسفتو جئاتنلا صاالختسا دنع ةنراقملل أارايعم ذختت دق

 تاحفصلا ددع هخيرات رادصالا مقر

 يتلا ةقيرطلاب رادصالا ماقرأ زيمرت نكمي يلآلا مادختسالا ةلاح يفو

 .لاجلا اذه يف نييئاصخالا ةفرعب مادختسالا اذه عم قفتت

 :ىوتحلا تائف - ؟«

 ةيسيئرلا فينصتلا تائف ددعب لوقح وأ تاعبرم ثحابلا ممصيو

 .ةساردلا تاجايتحال اقفو ةيعرفلا تحتو ةيعرفلاو

 /يسايس ىلا الشم عوضوملا ةئف ساسأ ىلع ىوتحلا فينصتف
 /يموق ةيعرف تائف ىلا (يسايس) ةئف فينصتو يعاتجا /يداصتقا

 .يلود

 ةدحولا اياضق ةيعرفلا تحت تائف ىلا الثم (يموق) ةئف فينصتو

 يذلا يسايسلا عوضوملا ليجست نوكي كلذبو «نيطسلف ةيضق /ةيبرعلا

 - :يتآلاك نيطسلف ةيضق لوانتي
 7 1١1 1١6و١

 ال ال|[عل سس
19 14 

 ل[ع] يبن [|
 ل

 نيطسلف ةيضق لوانتي ]_ [ ]* |
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 لثم + تايوتنملا ددعتم فيتصتلا اذه ىلا" جاتحت ال تائف كائهو

 تائفلا نم اهريغ وأ لكشلا وأ روهمجلا وأ ردصملا وا هاجتالا تائف

 طقف ةيسيئر تاعبرمو لوقح ديدحتب ىفتكي ثيح .اهمادختسا عئاشلا
 .تامولعملا وأ تانايبلا فينصت ديفي اهيلع ريشاتلاو

 :ليلحتلا تادحو - *«

 تادحول ةصاخ تاعبرم وأ لوقح ثحابلا ممصي ةقيرطلا سفنبو

 وا ةركفلاو عوضوملا تادحو لثم .ةلقتسم تمدختسا ام اذا «ليلحتلا

 لوقح صصخت ةلاحلا هذه يفف «ةعاذالاو رشنلا تادرفم وأ ةيصخشلا

 يف اهادحإ روهظ ىلع رثؤيو ىوتحلا يف اهروهظ لمتحلا راكفالا لكل
 ؛روهظلا نازكت تالاتجتال :ةيزراركتلا تاثفلا"ىلع.كلذكو. ا. نضاخ :لقح

 تامسلا هذهل لوقح ممصت ةيصخشلاب ةصاخلا تامسلا ةلاح يف كلذكو

 رشنلا تادرفم لماعتو ءروهظلاب ةيراركتلا تائفلل ىرخأ لوقحو
 .ةلماعملا سفن ةعاذالاو

 نكلا نه: ةليلحتلا ةساودلا فدعا نوكي اهدنع لاقل لمس لغو

 نوكت دقف .ميلعتلا ماظن حالصا تاعوضوم يف ماتهالا زكارم نع

 ماعتلاب وأ .ماقعألا يفي قوبلا ليلطفلا "اهل :تقكيب يلا .قاكفألا
 ملعتلاب ماتهالا وأ ,طسوتملا ميلعتلاب ماتهالا وأ ءةلوالا وأ قادعنألا

 :نييراذالاو: نيينفلاو :نيتبردلا :نم-رداوكلا :دادغاب :ءاههالا“ وأ يلاعلا

 ةلاحلا هذه يفف لاثملا ليبس ىلع ملعتلا يف يقفالا عسوتلاب ماتهالا يأ

 ان وح كرك لك راركت ثالاتخا <. قدم راكفأ نخل“ ايدل قوكي

 لوقحلا نم ددعو ءراكفألل لوقح ةسمخ صصختف - ةقيثو لك يف ةرم

 ىتح لثم ةقيثو لك يف راكفالا هذه روهظل ةيراركتلا تائفلل ىرخالا
 ١6 ىتح /ةرم ١١ ىتح /تارم ه ىتح /تارم 5 ىتح /تارم *“

 مر 40 نم نشك ا ةارف
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 د مس ككاتن 230 0
 دك نك عك رك دك كك 0
 ىلوآلا ملعتلاب ماتهالا ةركف ىلع ليجستلا نوكي قباسلا لاثملا يفف

 .ةرم ١١ ةقيثولا يف اهروهظ رركت يذلا يئادتبالا وأ

 را ةيصخشلا' فايس لثع للعلا «تاوعو انت ةنسلاب اانكفو

 لك مادختسا راركت اهعم ددعتيو ددعتت يتلا ”ةعاقالاو نشا قا رشم

 . اهنم
 تادجولا تاريشك نست ىلا ليلعتلا  تادعول ةسمتلات نأ

 وأ ةليخلا وأ: ةيلكلا» ناز 2 لقيب كالا ليلحتلا كادر ىأ :ففيفمتلا

 عوضوم وأ ةنيعم ةّئف نع اهروهظ راركت ربعي يتلا ةركفلا وأ ةرقفلا

 لكل روهظلا راركت تالاتحا ةفرعم يف ديفي يئثدبملا ليلحتلا ناف « نيعم

 ةيراركت تائف ميمصت اههالخ نم نكمي يتلا ةدحاولا ةقيثولا يف ةدحو

 هذه لالخ نم لالدتسالا نكمي «ىوتحلا يف روهظلا تالاتحال

 وأ .تاعفلا“ لع نيكرتلا و1 تاروألاو مقلا نع اهتائفو تاراركتلا

 .هتجرد وأ هاجتالا ةدش ديدحت لثم «ليلحتلا قئاثو يف ربكالا تادحولا

 هذهل ممصيو «ةنيعم ةركف وأ فقوم وأ ةيضقب ماتهالا ىوتسم وأ

 حضوي اب اهادحا ىلع ريشأتلا متي اهب ةصاخ لوقح ةيراركتلا تائفلا

 .ةقيثولا يف ةظحالملا ةجيتن

 نالع هةراقبألا جراخ تاريشملا راركت دعب ثحابلا يفتكي دقو

 ةراتسالا يف ةرشابم ربكالا تادحولا وأ تائفلا ىلع يئاهنلا ليجستلا عب

 لضفملا نم هنأ الا «ربكالا تادحولا وأ تائفلا هذهب ةصاخلا لوقحلا يفو

 اعجرم نوكتل اهب ةصاخلا تاريشملاو تادحولاو تائفلل ةراتسالا لومش

 قرا فاعلا” تازاقتاوب ةتافعأالا“ةنسادلا تالا “كيفين للماك
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 ىلا ةجناخلا :تعد"ام131 :فازيكملل ةيزازركتلا تاقيلا فيقعت ةداعا ةلاع

 يف ثحبلا نيفت"ةيجراخ ةلدأ "وأ :ثادخأ نم نجتني اه تافنلا نيوظت
 . جئاتنلا قدص تارابتخا

 :سايقلاو دعلا تادحو - ع

 تادحولا وأ تائفلا راركت تالاتحا نع يئثدبملا ليلحتلا رفسي مل ام
 ةرم ةعاذالا وأ رثنلا لثم -' انزنخأ نأ قبس [ك + ةذخاولا ةقيثولا

 سيلف «سايقمل راركتلا مادختسا ةلاح يف ةدحاولا ةقيثولا يف ةدحاو

 تائفلا وأ دعلا تادحول تاعبرم وأ لوقح ميمصت ىلا وعدي ام كانه

 يه ليلحتلا ةدحو وأ فينصتلا ةدحو ربتعت ثيح «روهظلل ةيراركتلا
 .ةنراقملاو ميوقتلل اسايقم لكك قئاثولا يف اهراركت ربتعيو دعلا ةدحو

 هتميق سايقل ىوتحلا جراخ ىرخأ تاريشم مادختسا ةلاح يف نكلو

 ناونعلاو عقوملاو «نمزلاو ةحاسملا سيياقمك هب ماتهالا ىوتسم وأ
 ظاقأ مادختلا لكم ةعاذالاو نقلل ةبحاضلا :ىرخالا لماؤُتلاو
 دأب ةسييسولا :ةكامدقما ىأ 2: :ةمرختلا“ظاناو ءاماناتسو ةكورملا

 هناف ءهب ماتهالا ىوتسم عافترا وأ ىوتحلا ةميقل تاريشملا نم اهريغ
 ةيباسح ميق ريرقت دعب تاريشملا هذهب ةصاخ لوقح وأ تاعبرم ممصي

 - مداقلا لصفلا يف اليصفت أيس اك - ةفلتحلا مادختسالا تالاتحال

 هذه ريرقت يف ثحابلا ةيؤرو ضعبلا اهضعبب تاريشملا هذه ةقالعل اقبط
 .مقلا

 ىف ةباتك ةيبقلا نيودت اما: ءتارايخ "ةدع .تخابلا .ءامأ قوكيو

 ةصاخ لوقح تاذ ةيراركت تائف يف مبقلا سقت وأ اهب صاخلا لقحلا

 .ةددحلا ةميقلا حضوي امب اهنم راتخلا لقحلا ىلع رشْؤي .ةئف لكب
 لوطب صاخ لقح صصخي .الثم ةحاسملل ةبسنلاب ىلوالا ةلاحلا يفف

 ةيقاينلا -ةنثقلا :ليجبتل كلا لفعو :ةدمعالا : وعل :رغاو نضتلا

 . ةحاسملل
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 مث (دومع * مم) صنلا لوط سايقب ثحابلا موقي ةيناثلا ةلاحلا يفو
 اهريدقت لمتحلا ممقلا نم ةدحوم ةيضارتفا مق ىلا ةجيتنلا هذه ليوحت

 يف هرشن لمتحم لوط ربكأ ىلا لوط رغصأ نم أدبت يتلا تاحاسملل
 ةيراركتلا هتئف دودح يف عقت يذلا لقحلا لخاد ليجستلاو « ةقيثولا
 .تاريشملا يقابل ةبسنلاب اذكهو ...ةميقلا هذه

 تاعوضوم ةسارد يف ةيبيرجت ةروصب ةراتسالا هذه تمدختسا دقو

 دبع دمع) م “١910 - 310 ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيركسعلا نوؤشلا

 مسقلا يف يعور نيمسق يف ةراتسالا تممص دقف (م904١ ديمحلا

 ةصاخلا تائفلل يناثلا مسقلاو ةصاخلا ةيلوالا تانايبلل هلومش لوالا

 اقيح :(ةديقلا هده .كازيقبك ”ناربعلاو ةعابنلاو عقولا) ةسقلا" سايقب
 تائفلاىلا ةفاضالاب. ىوتحلا يفماتهالا زكارمنع فشكلا ةساردلا تفدهتسا
 عونو « يميلقالا عيزوتلا لثم ةساردلا فادهأ عم قفتت يتلا ىرخالا

 .(0 مقر لكش) ردصملاو ىوتحلا ةفيظوو ةيطغتلا

 :تاظحالملا - م

 نم يمكلا ليلحتلا يف ثحابلل ىنغ ال انركذ نأ قبس اك هنالو
 ريزقم قب هيفي ااه ليجستلا . لمع: .ءانثا ةينيكلا "تاظعاللا لمحت
 ةيفاك ةحاسمب ةراتسالا ليذت نأ لضفي هناف «تالالدتسالا مسرو جئاتنلا

 .ليحسلا" هلع ءانثا ةيعابطلالا تاظحأللا هذه .ليجستل

 مادختسا ثحابلا ىلع رفوي لكشلا اذهب ةراقسالا ممصت لعلو

 اهنم لك صتخت يتلاو يوديلا ليلحتلا يف ةمدختسملا ةددعتملا تاقاطبلا

 اهمدختسا اك «سايقلا وأ دعلاو زيمرتلا اهلمشي يتلا رصانعلا نم رصنعب
 ماع ةيبعشلا فحصلا يف ةدحتملا تايالولا رابخأ نع هتسارد يف « داب»

( 
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 /ناونعلا ضرع «ةيلاتلا تادحولا نم ةدحوب اهنم ةدحاو لك صقخت

 ىلع عقوملا /ةيرابخالا صصقلل دومعلا سايقم /(هاجتالا) عوضوملا تائف

 ىلا ةفاضالاب ةداملا ىوتحم نع اصخلم ةقاطب لك لمشتو «.ةحفصلا

 .ةحفصلا مقرو ردصملاو ةفيحصلا خيرات نع ةيلوالا تانايبلا

 دع نيكلا لا ىدؤي ةددعلا ضافاطتلا هذه ماوغتنا نأ .كقاللو

 فينصتو ليجستلا يف دهجلاو تقولا ثيح نم «ليلحتلا يف بعاصملا
 لكل ةدحوم ةراتسا ميمصت هرفوي يذلا رمالا وهو . ظفحلاو تاقاطبلا

 اك سايقلا وأ دعلاو زيمرتلا تانايبو ةيلوالا تانايبلا مضت ةقيثو
 انها

 :ةيغيرفتلا لوادجلا

 ثيحف «ليلحتلا ةراتسال المكم ًاءزج ةيغيرفتلا لوادجلا ربتعت
 , اهتانايب مضت ليلحتلا قئاثو نم ةدحاو ةقيثوب ةدحاولا ةراتسالا صتخت

 تانايبلا ةعونج اهنم لك يف غرفي لوادجلا هذه ممصتب ثحابلا متي

 ليياعملا حال اهيا ةدهاو ةدحتا قف ىلا" نق انولا' ةعومجتت :ةفاخلا

 :ةساردلا قادها وقفت اب تانايبلا فينصت يف ةددحلا

 تادحولا بسح لوادجلا مممصتب - الثم - ثحابلا موقي دقف

 عوبسأب ةصاخلا تاراتسالا هيف غرفت دحاو لودج كانه نوكيف ةينمزلا
 ةضاخ :لو اد وا مواغلا لالخ ةراتخلا ةيسزلا" ةنيعلا لمت. ةأ نيك فا

 نخاود نيراقلا ىكاناب ٠ ضاق لوح كانه .قوكيف- ةيسيكرلا :تاكفلل

 عوضوملا بسح وأ .هاجتالا تائف يف ةدياحملل ثلاثو ةضراعملل
 مآ زوهجلا ةيعوت ولد نويصلا عباثن“ وأ. ىعاتجالا 0 قدايعتقالا 2/7 ئمانفلا

 ةقيثولا ةيعونل ًاعبت لوادجلا فنصت وأ «تائفلا هذه رخآ ىلا ...ةأشنملا
 عبر /ةيرهش /ةيرهش فصن /ةيعوبسأ ةلجم /ةيعوبسأ /ةيموي ةديرج)
 .(ةيونس
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 لك ةيقفالا تاهسقتلا لمشت ثيحب ةيغيرفتلا لوادجلا ميمصت نوكيو

 ليلحت تادحوو تائفو ةيلوأ تانايب نم ةدحاولا ةقيثولاب قلعتي ام
 تاسايق وأ تاراركت عومجم ةيسأرلا اهتيسقت مدقتو «سايق تادحوو
 ثحابلا هراتخا يذلا فينصتلل اعبت قئاثولا ةدحول ليلحتلا تانايب

 .(1 مقر لكش)

 ةدحو يف ليلحتلا تانايبل ةعمجم ةروص مدقت لوادجلا هذه نألو

 ةيافك ثحابلا ىري دقف ءاهيف ليلحتلا ةراتسا غيرفت ةداعا دعب « قئاثولا

 ليجست داعي يتلا ليلحتلل تاراتسا ممصت ىلا ةجاح نود لوادجلا هذه

 ال ةيغيرفتلا لوادجلا مممصت نأ الا .لوادجلا هذه يف ىرخأ ةرم اهتانايب

 نأ قبس امى تاراتسالا هذه نال .«ليلحتلا تاراتسا مممصت نع ينغي

 تانايب نم اهيف امب ةقيثولل ايفاك اعجرم نوكت ثيحب ممصت انحضوأ

 ليلحتلا ةيلمع يف ديفتو ثحابلا اهاري ةيفيك تاظحالمو ةيمك
 ماقم موقت تاراتسالا هذه نأ ىلا ةفاضإلاب , جئاتنلا صالختساو

 نكمي ثيحب ليلحتلل يلالا مادختسالا يف 188 18119 دعلا تاقاطب

 .تابثلا تارابتخاو ةعجارملا لاوحأ يف اهيلإ عوجرلا
 مقلا سايقلا تادحوب قلعتي ايف اهيف لجسي تاراتسالا نأ اك

 ددع وأ صنلا لوط لثم ىوتحلا ةميق يف رْثْؤي ريغتم لكل ةدرجلا
 ةقالع باسحل ةيئاهنلا جئاتنلا ليجستب ىفتكي انيب «عقوملاو ةدمعالا

 .ةيغيرفتلا لوادجلا يف ضعبلا اهضعبب تاريغتملا هذه

 لوادجلاو ليلحتلا ةراتسا ميمصت يف رفوتي نأ بجي ةماع ةفصبو
 - :ةيتآلا طورشلا ةيغيرفتلا

 تانايبلا ةفاك ليلحتلا ةراتسا لمشت نأ بجيف :لومشلا - ١

 يف ديفتو ةساردلا فادهأ ققحت ىتلا ةيليلحتلا

 كيلذأ و انه: تاتراقلا» فتقر هتان ضالخعلا
 تهايلا ةنفكلا تالف 1و ةيبكلا "هن انامبلا
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 :ةقدلا - «

 ةيلصالا قئاثولا ىلا عوجرلا ثحابلا يفكت ثيحبو
 ةلحرم يف وأ «كلذ ىلا ةجاحلا ةلاح يف قرخأ ةرم

 لالخ نم لالدتسالاو «قدصلاو تابثلا تارابتخا

 . جئاتنلا

 ثيحب ليلحتلا ةراقسا ممصتب ثحابملا ماتها نا

 لع نضرب: ةميقولا ”تانابلا فاك اكرم ضينفت
 يف ةقيثولا تانايب ليثمت يف ةقدلا ىرحتي نأ ثحابلا

 ةقدلا مدع نال «ةيغيرفتلا لوادجلاو ليلحتلا ةراقسا

 متي ام ىلع .دمتعت يلا جئاتنلا ةحص يف رثوي قوس
 .تاراتسالا هذه يف هدصرو هليجست

 نينواعملا نم ددع رايتخا ضرفت دق ةساردلا ةعيبطف

 تاودأ ”نوكت نأ «نحي نيذدلا تحابلا «قدعاسم وأ

 ةموهفمو ةحضاو لوادجلاو تاراتسالا اهنمو ثحبلا

 تانايبلا دصر ةعرسو ةلوهس مهلا ىنستي ىتح :مه
 تافيرعتلا ًاضيأ اهردصتي نأ بجي هناف كلذلو ءاهيف
 مادختسا حضوي ليلد اب قفري نأو «ةيئارجالا
 ةطاسبلا يخوت عم ءاهماقرأو تاعبرملا وأ لوقحلا
 .مادختسالاو ممصتلا يف ةيفاكلا

 اهضرعب ليلحتلا ةراقسا رابتخا ةرورض ةقباسلا طورشلاب طبتريو
 :ةيحينملا تادارجألاو تحتلا. .لاجم <“ ةرتخلا“ ىوذو:'نيضتخلا لع
 ةقيثول عجرمك اهتيافكو .ةساردلا ضارغال اهتمءالم ىدم نم دكأتلل

 نوضتخلاو ءاريخلا هب ريشي يذلا روضقلا وأ ضقنلا .ةعجارمو «ليلحتلا
 .ةساردلا فادهأ ققحي يذلا ةراتسالل ماعلا لكيملا ءافيتسال

 نيدعاسملا نم ددعو قئاثولا نم ةنيع ىلع اهبيرجت ىلا ةفاضإللاب

 .هلجأ نم تممص يذلا ضرغلل اهئافوو اهئانب قدص نم دكأتلل
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 )ه( مقر لكش

 ىوتحلا ليلحت ةراقسا

 [0[01[0[0[0 0[ ةس وس 5
 هك كك يرهشلا عيزوتلا

 [لالان [00 ةييعضلا اهناو قون

 كك ١ دكه هك هخيراتو رادصالا مقر

 تانايب

 ةيلوأ

 تانايب

 ظ
7 

 يميلقالا عيزوتلا اهلا الاجل

 ىوتحلا ةفيظو اجلال ل دلل د كفل افلا هك

 ردصملا



 ل7

 ح ١

2 

 تع 1

 ةراتسالا ليلد

 ماع نم ًارابتعا ةنيعلل يونسلا عيزوتلا ” ١ نم تاعبرملا
 .(>*) ةمالعب ةنسلا ىلع ريشأتلا متيو م 1917+ ماع ىتحو م 531/

 اهعوقو بسحو ريغتملا ةنسلا عبر روهشل 0 م نم تاعبرملا -

 .ةلجم ١١ مقر عبرملا ةديرج ١١ مقر عبرملا

 ١6 ةعاس رخآ ءرابخالا ١5 روصملا .مارهالا ١١ تاعبرملا
 ةمالع مدختستو ةفيحصلا ةيعون بسح فسويلا زور «ةيروهمجلا
(). 

 :اهتانابب هلم. يف ماقرالا مدختم 5-14 ماقرأ تاعبرملا

 ةميقل "* . عقوملا تائفل 88١ .ء*5 .25٠.6 ماقرأ تاعبرملا
 . عقوملا

 ةدمعالا ددع ءصنلا لوط "مه 2 "4 ماقرا تاعبرملا

 .صنلا ةحاسم ةئف ةميق 76

 .ةدمعالا ددع «ناونعلا عافترا ؟م كال ماقرأ تاعبرملا

 .ناونعلا ةئف ةميق 9

 ةئف (يداعم /يملاع /يموق /يلحم) ”6- ٠ ماقرأ تاعبرملا
 :اشنلا

 / رابغ ةيضقخ ربطت ]/ سرت ناني)ا 8:3 308 عافرأ :اكاقينولا
 ةئف (ريتاكيراك وأ ةروص /ةعاج ثيدح /يدرف ثيدح /لاقم
 .لكشلا

 /ريضفتو حرش /مالعأ) ةفيظولا ةئف غ0 - 5١ ماقرأ تاعبرملا
 .(يركسع خيرات /ةيلوطب صصق /ةيركسع ةفاقث
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 /ةيلحم تالاكو /يمسر) ردصملا ةئف 44 - ؛+ ماقرأ تاعبرملا- ١

 .(ردصملا ةددحم ريغ أ تاللاكو

 ريشاتلا مدختسيو ء589 - 1 مقر نم تاعبرملا تانايب لجست

 .ةيلاتلا تاعبرملا يف (*) ةمالعب

 يسايس /عوضوملا

 يموق /
 نيظسلف ةيضقا:/

 | ةيلوأ تانايب

 ددع] .
 تاحفصلا هخيراتو رادصالا مقر

 رادصالا مقر



 (5) مقر لكش

 ليلحتلا تانايب غيرفت لودج

 ( ١ ةلجب ( )١ ةيموي ةديرج :ةقيثولا عون

 د | رص ]|
 --. [مح| ه |سق] | شلش | دبع | دق





 سايَملاَو رعلا





 ٌسايِملاَو رعلا

 ضرعلل دهميو ءزيمرتلا ةيلمع يف يئاهنلا بلطملا وه سايقلاو دعلا
 ةيمكلا جئاتنلا ريسفتو تاطابترالا ةساردو تانراقملا دقعو ؛يئاصحالا
 .مالعالا ىوتحمب ةصاخلا تامسلا نع ةربعملا

 ةينفلا -:بيلافالاو" تحابلا" :تاراهل“ ًالاغ. ةلحرملا 'ءذع. .نيتعتو

 ةصاخلا نازوألاو ممقلا ريرقتل ةساردلا اهريثتست ىتلا 7هءطصنوان«و

 ةقالقخالا امينا رخآل تم "نم :نلتمت ىلا + هئابو  ىوتحلا' .تاريفتم
 بيلاسألا هذه. ريرقت يف :ثحابلا ةراهمو ةناردلل يرظنلا راطالا

 .اهتامادختساو

 ديدحت بولساو زيمرتلا ةقيرط ةساردلل يرظنلا راطالا ددحي اكو
 ماظن تقولا سفن يف اضيأ ددحي هناف «ةيادبلا ذنم ليلحتلا تادحو

 هعبتي يذلا 24623511672626 سايقلا وأ 5زلواعز» 051 160

 .ةفدهتسملا جئاتنلا ىلا لوصولل ثحابلا

 ةطبترملا تارارقلا ذاختا يف اهتاعارم بجي ئدابم ةدع كانهو
 .سايقلاو دعلا ماظنب

 ديدحتو زيمرتلا تارارقب طبتري نأ بجي سايقلاو دعلا ماظن نا -
 ىتلا ىه تارارقلا هذه نع ةجتانلا تادحولا نال «تادحولا

 نسج «سايقلاو دعا :اهبلعت كثي كوي

 ةيمكلا مبقلا نيب ةقالعلل يضايرلاو يئاصحالا راطالا ةاعارم -

 ١/ا١



 .اهريسفتو جئاتنلا ضرعو « اهباسحو ةجتانلا

 ىتح ؛«هتاءارجا حوضوو سايقلا وأ دعلا ماظن رسيو ةلوهس ةاعارم -

 ماظنلا ميوقت ةلوهسو  جئاتنلا تابث تارابتخا ءارجا ةلوهس ققحي

 .ىوتحلا ليلحت ثوحب تالاجي يف هنم ةدافتسالاو

 يف اهتاقيبطتو سايقلاو دعلا تارارق ذاختا يف ةماتلا ةقدلا ةاعارم -

 .ةحاتملا ةيداملا تايناكمالاو تقولا دودح

 مث سايقلا وأ دعلا تادحو ديدحت سايقلاو دعلا تارارق نمضتتو

 نازوالاو فلا ريرقتل ةيضاورلا قرطلاو:سايفلا وأ دعلا كولا نايكعا

 دصرو تانايبلا غيرفت مث «ةساردلا فادهأب ةطبترملا ةفلتحخملا تاريغتملل

 جئاتنلا ضرع يف ةيضايرلاو ةيئاصحالا قرطلا مادختسال اديه جئاتنلا

 1 . اهريسفتو
 لوالا ثحبملا

 ساّيفلاَو دَعلا تادّحو

 ىلع ةيئدبم ةباجا ةيادبلا ذنم ليلحتلل يفيكلا راطالا ددحي

 لعلو «سايقلاو دعلا ماظنب قلعتي اهف ثحبلا اهحرطي ىتلا تالؤاستلا
 دقلل ةلياق تادحو هوجو نع فقكلا قدهتسااام تالفاسلا هذه لوا

 وا مالعالا ىوتحم راطا لخاد تادحولا هذه دوجوو ءال مأ سايقلا وا

 آنهنأك 01 هدان70672008 220 سايقلاو دعلا تادحو ةيادب ددحي هجراخ

 امو ةساردلا ضارغا عم قفتت يتلاو «ىوتحلا اذه يف 16ةكان عت عل

 يه هذهو ءاصحالل ىوتحلا اذه عاضخا يف دهجو تقو نم هبلطتت

 فدهتستو صحفلا درجمل متت يتلا ليلحتلا ةيلمع يف لهسالا ةلحرملا

 .سايقلاو دعلل ةلباقلا تادحولا بايغ وا دوجو نع فثكلا
 ةيلمع يف ادبي كتحابلا' ناف .تادحولا هذه دوجو فاشتكا درجمو

 دعلل ةلباقلا تادحولا صالختساو ىوتحملل ءيزجتلاو فينصتلا
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 .ءاصحالاو دعلا جئاتن زييمق ةيادبلا ذنم ددحت ىتلاو سايقلاو

 تائف » اهيلع انقلطأ نا قبس ام يه سايقلاو دعلل ةلباقلا تادحولاو

 وأ ءهلخاد نم تاريغتممب ىوتحلا زيمت ىتلاو « ليلحتلا تادحوو ىوتحلا

 وأ نشنلا تابايس اهذدحت .ىلا +فوتع قال ةينيزاخلا :تارقلاب هربت
 :ةقلتخا مالعألا لئاسو ىف .نضربلا ىأ ةعادالا

 بايغ وأ دوجو نع ةرابع يه ىوتحم يال ةيلخادلا تاريغتملاف

 دهس ىذلا تادحولا هله ناركو وعملا تاكا ليلعتلا :تااستو

 .ةساردلا لحم ىوتحلا فونص نيب ةنراقملل اساسا هجئاتن

 ىوتحلا رشن يف ديكأتلاو زاربإلا لماوع يهف ةيجراخلا تاريغتملا امأ

 وأ :مقوملاو: :مدقلاج لوطلا أ :نهرفلا :نمروت ةحابملا“ ةضرعو.ةقعاالاو

 لماوعلاو ضرعلا ميدقت قرط وا ءاهتاحاسمو نيوانعلاو .صصخملا تقولا
 عمادقتلاو :ضرعلل ةينفلا :تارثؤلاو“ نتيسولاو .توضلاك هل "ةيحاضلا
 ةعاذالا وا ريقتلا :تاسايس اهددحت :قلااىرخالا لماوملا ىلا ةفاضالاب
 ”فرتخملا نوولا وأ ةميفلا :ةيكأتو رارزالا نادك قيقحتل صولا وا

 قفتتو يئثدبملا ليلحتلا ةلحرم يف اهفاشتكا متي يتلا تاريغتملا هذهو
 سايقلاو دعلا تادحو ددحت يلا يه ءاهضورفو ةساردلا فادهأ عم

 .ةيلوالا ءاصحالاو دعلا ةيلمع جئاتن زيمت فوس يلا

 :ةيلخادلا تاريغتملا تادحو - ١

 تائف 7876011855' راركت دصر فدهتست يتلا ثوحبلا نم ريثك يف

 نانو. قاتلا نيب ةقارتفلا دس«( سانتل تاذخو وأ عرقا
 تادحولا هذه دعو دصر متي ثيح «,سايقلاو دعلا تادحوو ليلحتلا

 .ةساردلا فادهأ عم قفتت ىوتحلا يف تامم ىلع ةلالدلل

 تائف ىلا ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ ىوتحلا ءيزجت متي امدنعف

 قع تاددعا لع اب ةكرتتم ةاكوأ قآ تانضاؤم وأ :نصتاصخم كاد
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 زيق فوس دعلل ةيلوألا ةجيتنلا ناف ءاهدعو تائفلا هذه دصرو ء اهيلع
 فوس سايقلاو دعلا ةدحو ناف ةلاحلا هذه يفو «ةراتخلا تائفلا فوصومب

 . اهساسا ىلع ىوتحلا فينصت مت يتلاو ةراتخلا تائفلا سفن يه نوكت

 فشكلل ىوتحلا فينصتل ساسأك عوضوملا ةئف مادختسا دنع الثمف

 - ىوتحلا فينصت مي فوسف .ىوتحلا تاعوضومب ماتهالا زكارم نع

 /ةنعاتجلا /ةيدامتلا' :ةينادي :تاكئوتطوم' للا ل :لاثملا ليس لع
 اهدعب متيو «ىوتحلا تاعوضومل ةداتعملا تافينصتلا رخا نا: ةسلغ
 راركت دع 3 5ةطان198660 ةدح ىلع ةلودجم تائفلا هذه نم لك دصر

 ةئف لك روهظ راركت يه ةيلوالا ةجيتنلا نوكتو .ةئف لكل دصرلا
 ةراشملا ةقفلا يسن دعلا اذه. قيمو 1: ءانهالا تايوتسملاهبت ”نيعم هلع
 .اهدصر مت يتلا

 ةجيتن ناف ء عوضوملا بسح اهفينصت مت الاقم نوسمح انيدل ناك اذاف

 ةسمخ ايسايس الاقم نيرشع لاثملا ليبس ىلع نوكت فوس دعلاو دصرلا
 :اركهو ...: ةنعاتجا  تالاقم "نسمح .ءايداصتقا ”الاقم“ رقع

 مت يتلاو ةراتخلا تائفلا يه ءدعلا تادحو ناف ةلاحلا هذه يفو

 ءاصحالاو دعلا ةجيتن زييمت نوكيو ءاهنم ءازجأ ىلا ىوتحلا فينصت
 .ةراتخلا تائفلا ىمسم وه

 وأ ةيفحصلا ةيطغتلا) عوضوملا لكش تائف تذختا ام اذا كلذكو
 ةروصلاو قيقحتلاو ثيدحلاو ربخلاو لاقملا ىلا ىوتحلا مسقو (ةيعاذالا

 ةفلتخلا لاكشألا ىمسم نوكت فوس دعلا تادحو نإف ءريتاكيراكلاو
 نوكيف ؛تايمسملا هذهب جئاتنلا زيقو «ةيعاذالا وأ ةيفحضلا .ةيظغتلل
 :تاقيتحم ةسفو : الاقم نيرثع. لملاو: هضولل ةجيتك -: لثم: 2. انيدل
 .اذكهو ....ةروصم تاعوضوم ةرشعو ءرابخا ةرشعو

 دعلا تادحو اهتاذ حبصت لاوحالا هذه يف تائفلا ناف اذه ىلعو
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 .ةساردلاو ليلحتلا ضارغال فينصتلا اذهب ءافتكالا ةلاح يف سايقلاو

 يلاتلاب تربتعاو ءدعلا اهيلع ماق ليلحت تادحو تائفلا تربتعا ثيح

 .ىوتحلا تائفل دع تادحو

 تائفب ليلحتلا ةراتسا يف ىفتكي هناف ةقباسلا ةلاحلا لثم فو

 تاريح هن ك1 زوو ليلخ كالو افنأ نيت يتلاو طقف ليلحتلا

 مث ىوتحلا يف روهظلل ليلدك تائفلا هذه دصرب ىفتكيو «دعلل ىرخأ

 يف اما .اهيلا ةراشالا قباسلا ةيغيرفتلا لوادجلا يف دصرلا تارم دع

 فينصتل تاريشمك ةيوئفلا تاعوضوملا لخاد ليلحت تادحو ذاختا ةلاح

 نود ليلحتلا تادحو ىلع عقي ةلاحلا هذه يف دعلا ناف .تائفلا

 تادحو حبصتو - ًاضيأ تائفلا دعل ةجاح كانه نكت مل ام - تائفلا

 ةرقفلاو ةلمجلاو ةملكلا) اهتايمسم ذختتو دعلا تادحو اهتاذ يف ليلحتلا

 .ءاصحالاو دعلل ةيلوالا جئاتنلا زييمت ةادآ (ةيصخشلاو ةركفلاو

 مدع ىلع ةلادلا لمجلا دصر دنع .ءدعلا ةدحو يه ةلمجلاف

 فلختلاو طابضنالا مدعو داسفلاو فعضلاو ككفتلاو رارقتسالا

 ىاجتالا اذه تايوتسمو ماظنلا وأ ةلودلل ضراعملا هاجتالل تاريشمك

 يتلا «ةلمجلا ةدحو زييمتب ةياهنلا يف ءاصحالاو دعلا جئاتن دصر نوكيو

 .ليلحت ةدحوك تمدختسا

 نع ربعت ةلمج ١١ دعلاو دصرلا جئاتن نوكت دق لاثملا ليبس ىلعو

 دعلا ةجيتن نوكتف فلختلا نع 7 «ءطابضنالا مدع نع ٠١ .داسفلا

 .(هاجتالا تائف نم ...هاجتالا ةيبلس /ةضراعم /ةديؤم ريغ) ةلمج "4

 ةذختملا ةيصخشلا تادحوو ةرقفلاو ةملكلا نوكت ةقيرطلا سفنبو

 هذه دع متي امدنع ءدعلا تادحو سفن يه ىوتحلا ليلحت تادحوك

 جئاتنلا زيمتو «ىوتحلا يف اهروهظ راركت دصرو ةرشابم تادحولا
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 نعل "اناا ف زيقكلا "للعلا «تاوحرب ةيلوألا

 نويزفيلتلا جمارب يف ةيسايسلا تاقيلعتلا نومضم ةسارد يفف
 تادحوك تائفلا تذختا (؟4 يماهتلا راتخم) برعلل ةهجوملا يليئارسالا

 ليلحت تادحوك تائفلا هذهل ةريشملا راكفالا اضيا تذختاو .دع

 .تقولا سفن يف دع تادحوو

 - ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ - تاقيلعتلا هذه ثحابلا مسقو

 :يلالا ىلا اهدع مت ييلا تائفلل اقفو

 تاقيلعت ٠ يموقلا عباطلا هيوشت

 اقيلعت ةشسورلا ةيرعلا' تاقالعلا كلاعشا

 قايل 4 الاب لبنت ظل هو نر
 تاقيلعت تررغلا .ذ2 نوتامج ملف
 قيلعت ١ عقاو رمأك ليئاوما ضرف
 قيلعت ١ ىرخأ تاعوضوم

 ةئف) دعلا تادحو اهسفن يه تائفلا تناك ةلاحلا هذه يفو
 يف ةعاذالا راركت دصرو ةرشابم دعلا اهيلع مت ثيح (فادهالا

 .ةساردلا ةرتف لالخ يليئارسالا نويزفيلتلا

 دصر دنع تقولا سفن يف دع ةدحوو ليلحت ةدحوك ةركفلا تذختاو

 .ةقباسلا تائفلا نم ةئف لك يف ةيسيئرلا راكفالا

 ةصاخلا ةئفلا يف ةيتالا راكفالا ددع دصر مت دقف لاثملا ليبس ىلعو

 :ىتآلاك ةيسورلا ةيبرعلا تاقالعلا فاعضاب

 كلل يتيفوسلا داحتالاب اهتقالع نم اًئيش نجت مل رصم نا -
 م  ةينطولا ةدايسلا ىلع رثؤت ايسورو رصم نيب ةّعاقلا ةقالعلا نا -

 ةرم
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 رواشتلا قيرط نع وه لحلا لب .امئاد وكسوم يف سيل لحلا نا -

 ةرم 5 . رثابملا

 ناو ءرصم ةحلصم نم رثكا اهتحلصم ىلع ةصيرح وكسوم نا -

 ةرم .مه مهلكاشم لحل ناك رصمب سورلا دوجو

 بأر يف حجنت نل يتيفوسلا داحتالاو رصم نيب ةمئاقلا تالاصتالا -
 ةرم © .عدصلا

 دمع) ةيرصملا :ةفاحصلا: ىف. ةيركسلا .نوتلل 'ةيليلحتلا ةسازدلا“ فو
 سفن يف دع ةدحوو ليلحت ةدحوك ةركفلا تذختا (994 ديمحلا دبع

 تحضوأ دقو غم 19710 ماع ةيزهلا ريربت تاهاجتا نع فشكلل تقولا
 :ةيتالا جئاتنلا ةساردلا

 ةرم 0١ يناطيربلا يكيرمالا ٌوطاوتلا -

 ةرم ٠ هدحو يكيرمالا ٌؤطاوتلا -

 ةرم 5 ةيرصملا ةحلسملا تاوقلاب قلعتت بابسا -
 ةرمه ١ ةيليئارسالا تاوقلا قوفت -

 : يسايسلا فقوملاب قلعتت بابسأ -
 ريربت تاهاجتا ءدع ةدحوو ليلحت ةدحوك ةركفلا تفشك كلذبو

 ؤطاوتلا مث يكيرمالا - ولجنالا ؤطاوتلا ىلع تزكر يتلا ةميزهملا
 ةيبرعلا ةحلسملا تاوقلاب ةصاخلا بابسالا لافغا عم ءهدحو يكيرمالا

 : ةيليقارسالا "تاوقلا قوت وأ

 ةدسنحتلا تاسيالولا ىف نييليئازبالاو «برعلا ةزوص ةسارد فو

 ةيراضحلاو ةيسايسلا تامسلا تذختا (078 ملاس ةيدان) ةيكيرمالا

 «تقولا سفن يف دع تادحوو ليلحت تادحوك ةيسفنلاو ةيعاتجالاو

 اهراركت دصرو ةساردلا فحص ةنيع يف تامسلا هذه دع مت ثيح

 /ا/ا١



 يف اهروهظ تارم دعو ليلحتلا تادحوو تائفلا دصر ةساردلا

 تادحو اهسفن يه نوكت ليلحتلا تادحو وأ تائفلا هذه ناف .ىوتحلا

 تادحو وأ تائفلا تايمسمب دعلاو دصرلل ةيلوالا جئاتنلا زيمتو دعلا

 .ةراتخلا ليلحتلا

 :ةيحراخلا :تاريفتملا :تاريعو تك

 أجلي ام ةداع «ىوتحلا مق وأ نازوأ ديدحتب ةصاخلا ثوحبلا يف

 يف ريشت اهنكلو «هاوتحم جراخ صنلل ىرخا تاريغتم ةسارد ىلا ثحابلا

 لكل ةيمالعالا ةليسولا اهيطعت يتلا ةميقلا وأ نزولا ىلا تقولا سفن
 نزو ريدقت وأ ةميقلا سايق دنع تاريشملا هذه يعارت ثيحب «ىوتحم
 ."اهتادحوو هتائفو ىوتحلا وأ عوضوملا

 ةركبملا تاساردلاو ثوحبلا نم ريثكلا يف تمدختسا تاريشملا هذه

 50806 هي نمزلاو ةحاسملا سيياقمب اهيلا تراشاو ءىوتحلا ليلحت 5

 هذه هب درفنت امل ارظنو «ليلحتلا تادحو نمض 1106 16351161268+

 نازوالاو ميقلا ةساردب متهت يتلا ثوحبلا يف ةصاخ ةيمهأ نم تادحولا

 يف اهشقانن نأ انرثآ دقلف «تاهاجت الا وأ ماتهالا تاجرد ىلع لالدتسالل

 .اهمادختسا نم ضرغلاو اهموهفم عم قفتي يذلا لصفلا اذه

 تاسايس ىلع اهسفن ضرفت ةيمالعالا تاسايسلل :ةماعلا طوطخلاف

 لئاسولا يف زيكرت وأ زاربا ىلا جاتحت يتلا تاعوضوملاف «ةعاذالاو رشنلا

 ةحاسم يف رهظت يتلا ةميقلا ماتهالا نم لئاسولا هذه اهيطعت :ةيمالعالا

 :ةيتآلا عجارملا ىلا ليصفتلاب مجري )١(

 - (ةعصعإلا 1؟طمتطقكر, 1., هر. كأن 2 81

 - 8ظهاكأ, 014, 1., هر. كأ 22 120 - [21

 - 8000, 18, 0م. كأ 22-36 - 7
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 تاريغتملا نم اهريغو هتحاسمو ناونعلا عقومو راتخلا عقوملاو رشنلا

 صنلا ىلا ءىراقلا ماتها بذجت يتلاو .ىوتحلا ضرع يف ةيجراخلا
 رعشي ءىراقلا نأ دجن ىلوالا ةلهوللو ءهيلا هراظنا تفلتو يمالعالا

 ةحفصلا ردصتي يذلا ربخلاب - لاثملا ليبس ىلع - ةفيحصلا ماتهاب

 يف رابخالا نم هريغ نع ةدمعالا نم ربكأ اددع هناونع لثميو «ىلوالا

 ةبسنلاب كلذكو ءةيلخادلا تاحفصلا يف اهريغ نعو ةحفصلا سفن

 ردصتيو ضرعلا نم ربكأ انمز لثمي يذلا ربخلاف «نويزفيلتلاو ةعاذالل
 يف هيلت يتلا رابخالا نم - ماتهالا يف - هريغ قوفي ةيرابخالا ةرشنلا
 .هل حاتملا نمزلاو ضرعلا

 ؟ةنيحضلا وا ةحفصلا نم عقوملو ءضرعلا نمزو ءرشنلا ةحاسمف
 تاودأ وأ ةيحاضيالا روصلا مادختساو .تامدقملا وا ناونعلا مجحو

 ىلا ةفاضالاب ىوتحلا ةميقو نزو ديدحتل سيياقم اهلك ربتعت ةفرخزلا
 سايقلا تادحو يه اهسايق تادحو ربتعتو «ةعاذالا وأ تملا ناركت

 لوطب فحصلا يف ةحاسملا ساقت ثيح .لاوحالا هذه لثم يف ةمدختسملا
 سايقلا ةدحو حبصتو جبنلغط ةصل اعصهاط اهددعو ةدمعالا

 «نويزفيلتلاو ةعاذالا يف ةقيقدلا ءدومع /ةصوبلا وأ رتميتنسلاب لوطلا
 .مالفالا يف رتملا وأ مدقلاب لوطلا

 مقلا عم بسانتت ثحابلا اهضرتفي ةميق 10080002 عقوملل ىطعيو

 عفتري ىلوالا ةحفصلا ىلعأ ردصتي يذلا ربخلاف ؛ةفلتخلا عقاوملل ةاطعملا

 تاحفصلا يف روشنملا نع ءاهلفسأ يف روشنملا ربخلا نع هتميق يف
 ىلع - دحاو ةيلخادلا تاحفصلا يف عقوملا ةميق تناك اذاف « ةيلخادلا

 عفترتو نينثا ىلوالا ةحفصلا لفسأ يف ربخلا ةميق تناك - لاثملا ليبس
 يف ثحابلا اهريثتسي ةيباسح رومأ هذهو «ةثالث ىلا ةحفصلا ىلعأ يف
 ةيطف تايوتسمك اهتابث ةاعارم عم نازوالاو ميقلا ريرقتل ليلحتلا ةيادب
 .اهلك ةنيعلل ىوتحلا روص لك يف سايقلل
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 ساقي نأ نكميف 5126 04 16201[18ذ86 ناونعلا مجحل ةبسنلاب امأ

 ةدحو نوكتو ةدمعالا ددعب هعاستا ىلا ابوسنم رتميتنسلاب هعافتراب

 :ضنلا :ةحاس نايف لثم دومع' 7ةضوبلا وأ نيميتشلا ةسانق

 فورح تاساقمب اماتها ينراكو ءتاباص ليلخ نم لك يطعيو
 طلن2166:2 نييزتلا وأ ةفرخزلا لئاسوو : 5126 04 190م6 15206 ةعابطلا

 ف ديكأتو زاربا نم هب مهست امل ءاهددعو روصلا أ 01 010

 صنلا نع ةميقلا يف عفتري +١ طئنبب رشني يذلا صنلاف .ىوتحما رشن
 8010 75206 دوسالا فرحلا ناف كلذكو وأ ١١ طنبب رشني يذلا

 .يداعلا فرحلا نع ةميقلا يف عفتري ©

 ةريخالا تاريغتملا هذه لثمب دادتعالا ةرورض ىرن ال اننكلو

 يف مكحتي ام اريثك هنال «ةريبك ةجردب (ةفرخزلا تاودأو فورحلا)

 ىلع ةجابلا نفقا لقي رشا تان اهو طيقرت ال ةلئق ليارع اهراسخا
 فورحلا“ طاغأ ريبفت وأ «ةينالعالا «تاحانملا ذوات وأ :تاكتفضلا

 ؛نيعلا ةحارو ةءارقلا ةلوهس يف مهست ةيوضعو ةيسفن بابسال اهتاساقمو

 تاسايسب اهطابترا نم رثكأ يفحصلا جارخالا سسأب طبترت روما هذهو

 .ماتهالا ديكأتو رشنلا

 دمع) ةيرصملا فحصلا يف ةيركسعلا نوؤشلل ةيليلحتلا ةساردلا يفو
 ىلع نازوالاو ميقلا سايق يف ةساردلا تدمتعا (م19109 ديمحلا دبع

 تاريغتمك رشنلا راركتو ناونعلاو عقوملو ةحاسملا نم لك نيب ةقالعلا

 سايق يف اطقف عقوملاو ةحاسملب تفتكاو ءدئارجلا يف ةميقلا سايقل
 لماوعلل ىلوالا ةجردلاب عضخي تالجلا يف ناونعلا نال تالجلا يف ةميقلا

 هل ةصصخلا تاحفصلا ددع وأ صنلا ةحاسمب طبتريو ةيجارخالا ةينفلا

 .ةلجلا يف

 ف ةيزوف) ةيرصملا ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا ةسارد يفو
 0 ١

 مهف ةهيروف
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 نال ءسايق ةدحو ةقيقدلاو «ليجست ةدحوك ربخلا تمدختسا (م1107

 متو «ةعاذالا نمز يف لوطلا ةيواستم ريغ نوكت ام ةداع رابخالا

 ةيمهالا سايق ىودج مدعل تارشنلا يف ربخلا عقوم سايق داعبتسا
 أدبي يفتي ال اضباق# كارشلاب ىف: نايجالا ترث: نال ةعاذالا ةيقنأب

 / ام يبنجأ ربخ ميدقت ردني ثيحو ةيبنجالا مث ةيموقلا مث ةيلحلا رابخالاب
 «ىدسيك .ئكيرتالا :نيسكرلا .لقق“:لتم ىرك ةيعآ لف

 ناونعلاو عقوملاو ةحاسملاك ةيسيئرلا ةيجراخلا رصانعلا هذه نمو

 وأ عوضوملل ةيلكلا ةميقلا اهعومجم يف لكشت ةميق اهنم لكل ىطعي
 ءرصانعلا هذهل اكرتشم امساق راركتلا حبصيو «ليلحتلا ةدحو صنلا

 ددع حبصي كلذل .ةنيعلا تادحو ددع عم قفتي ال دق راركتلا نالو

 لالخ ةفيحصلا يف عوضوملا ةميق يف ري اعبار اريغتم ةنيعلا تادحو
 ىلع محلا وأ ةنراقملل اساسأ حلصت ةيلكلا ةميقلا هذهو «ةنيعلا ةرتف

 ةيظفللا ةميقلا ديدحتل سايقلا ةفوفصم ىلع اهفصوو ماتهالا ةجرد
 .يلاتلا ثحبملا يف هحرش يتأيس اى اهل ةددحلا

 يناثلا ثحبملا

 0 ىوو م طل روب ى ع
 ٌساَيِقلاَو دعلا ٌبولعمأ

 1عءطتسوالع 01 ظضان106136102 820 سايقلاو دعلا ولسا :دؤممتملا

 هتائفو ىوتحلا تادحول يمكلا ليجستلا ماظن وه 11
 ماقرأ لكش يف ىوتحلا ءانب ديعت ةمظتنم ةقيرطب ةيجراخلا هتاريغتمو
 جئاتنلا ىلا لوصولا اهل ةيئاصحالا ةجلاعملا لالخ نم نكمي . دادعأو
 .ةساردلا فادهأ قيقحتو لالدتسالاو ريسفتلا يف مهست يتلا ةيمكلا

 بجي سايقلاو دعلا بولسأ يف ةيساسأ تارابتعا ةدع كانهو

 - :اهنم هقيبطت دنع اهتاعارم

 ١م1١



 زيمرت ةطخ عم قفنت يتلا سايقلا وأ دعلا ةنيرل رايتخا -
 يفكي ال لاثملا ليبس ىلعو ءاهضورفو ةساردلا فادهأو « تانايبلا

 يف اهروهظ راركت دعو اهدحو ليلحتلا تادحو وأ تائف دصر

 ماتهالا زكارمو ىوتحلا ةميق نع فشكلا فدهتست يتلا كوبل

 .ىوتحلا هاجتا سايق وأ ءهب

 تائف سايق وأ دعل ثحابلا اهعضي يتلا نازوالا وأ مقلا ديحوت -

 كناك اذان ليلختلا هانت قش“ لييعشل ليلعتلا“ فاد نأ

 ءدعلا ةدحوو ليلحتلا ةدحو يه حيرصتلا وأ ةلمجلا وأ ةملكلا

 ةرتف نم وأ ىرخأ ىلا ةقيثو نم فلتخي ًانزو اهؤاطعا بجي الف
 ةحيحص تاقالعلا ةساردو تانراقملا نوكت ىتح فرعا ىلا

 . ةقداصو

 قيقحتل ةليسو هنكلو هتاذ دح يف ًافده سيل سايقلاو دعلا نإ -
 نم ثحابلا هريثتسي امو «ةساردلا ةعيبطب طبترت ىرخأ فادهأ

 ةلحرملا هذه يف ةقدلا ققحت نأ بجي اهنيب ةقالعلاو نازوأ وأ مق

 .لحارم نم اهدعب امو

 اهمادختسا نكمي ةيطف سيياقم وأ بيلاسأ نآلا ىتح كانه سيل -

 ةقياب ثوحبو تاربخ كانه نكلو .ىوتحلا ليلحت ثوحب لك ف

 وأ «ةيباشملا تاساردلا يف سايقلاو دعلا يف اهتاودأ مادختسا نكمي

 .آ.028101010221 ةيعبتتلاو ةيروطتلا

 ناف. «ةقباسلا تارابتعالاو اهضورفو ةساردلا فادهأ راطا يفو

 اهتميق سايقو تادحولا دعب صاخلا بولسالا رايتخا هنكمي ثحابلا

 :اهازوأ ريدقتو

 ىوتحلا ليلحت يف دعلل قرط عبرأ كانهو

 (1) ه8ويلعإل, !؟عمصعأط, ©., هم. هلأ ط2 283 - 6
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 تادحولا وأ تائفلا تناك اذا ام فاشتكا يه لهسالاو ىلوالا

 .ىوتحلا يف 32687 08 206 ةدوجوم ريغ 3 ةدوجوم

 .تادحولا 5 تائفلا هب رهظت يذلا 716016 راركتلا ةيناثلاو

 ةالامخلا ..تادجخولا "وأ١ :تاعفلا> حابس ىلا .'ةييك“ هع .ةئلاقلاو

015 000 1 

 يف تادحولاو تائفلا اهب رهظت يتلا ةدشلا ةجرد سايق ةعبارلاو
 ْ .1صاعمق1ا7 ىوتحلا

 له ةفرعمل صحفلا درحم مزلتسي دعلل لهسالا عونلا نأ يراك ىريو
 1.06 ليلق وأ ريثك كانه ام نأ ةظحالم وه يللاتلاو ءال مأ ءيش كانه
 : 1 وقلا اذه نم 0+ آانالع

 اذاف ءدعلا ةدحو ديدحت ةيادب يضتقي دعلا يف قرطلا هذه قيبطتو

 ناك ءاهتاذ ليلحتلا تادحو وأ ىوتحلا تائف يه دعلا ةدحو تناك
 تائفلا روهظ راركت لثم ءدعلل بسانملا بولسالا وه راركتلا دصر

 ةراتخلا ليلحتلا تادحو ىدحا روهظ وأ «لكشلا وأ عوضوملاب ةصاخلا
 ًاديهت «ةيصخشلا تادحو وأ حيرصتلا وأ ةرقفلا وأ ةليملا وأ ةيلكلاك

 مضت يتلا ؛ ل9050 سايقلا ةفوفصم ىلع دصرلا راركت جئاتن عضول

 . جئاتنلا ريسفتو تانراقملا ءارجال اديهمت «ةيددعلا تالاجلاو رفصلا ةطقن

 مالعالا تالاجم يف ليلحت ثوحب مظعم يف راركتلا مدختسا دقو

 كانو دج تال ةلحلاازلا هئاريقمو' :ىوعملا خانم هضرل ةتولسأاك

 ثانعسلاو .تانيتسلا ىف وهلا“ ماعلا" ئارلا ةسارذ, لثم“ [ليلعُتلا

 مدختسا يتلا (م 1977 - ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا)

 يف ءارقلا ديرب يف تالكشملاو اياضقلا مهأ نع فشكلل اهيف راركتلا

 (1) 2 ويمعإل, [طمطمقق, 1, هم. كأ 2.2 0
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 يفر حاجتب.مدهتتا اك «تانعيشلاو تاعقنلا قف :ةيرعلا نشل

 سايقلاو دعلا يف اكرتشم امساق هرابتعاب «ةروشنملا تاساردلا نم ديدعلا

 «فوتحملا ةيجراخلاو ةيلخادلا «تاريغتملا

 كانه. نوكي نأ بجي :هناف"؛ دعلل :بولسأك راركتلا مادختسا دنعو

 هنأ كلذ ىنعمو « تائفلا أ ليلحتلا تادحو ةظحالم اا 5

 هل ىطعيس ةدحاو ةرمل روهظلا ناك اذا ام ىلع ةيادبلا ذنم قافتالا بجي

 دصرل يدا يح نيل وأ «ةرم نم 1 روهظلل 0 «ةدحاو ةطقن

 ةيضقلا ءازا ةيقارعلا ةيروهمجلا ةديرج تاهاجتا ةسارد لثم راركتلا

 يداه) - م٠198. - الا ىنويهصلا نايكلاو ةينويهصلاو ةينيطسلفلا

 ددع ديزت يتلا تائفلا اهيف تربتعا يتلا (مال١ يثيهلا نامعن

 ةدئاسلا تاهاجتالا وأ تائفلا نم تارم سمح نع ةديرجلا يف اهتاراركت

 .كلذ نود ام لمَعَأَو

 51 يقئاثولا اهراطا عاستاو ةساردلا ضارغال ثحابلا ىري دقو

 مسقي نا وأ «ةدحاو ةطقن تاراركتلا نم ددع لكل يطعي نأ ينمزلا

 - .مه نم لقأ) ةيراركت تائف ىلا تادحولاو تائفلا روهظ تالاتحا

 ضارغال ًانزو وأ ةميق اهنم ةئف لكل يطعي ا اذكهو ٠ - ١0...

 .لالدتسالاو ةنراقملا ضارغال نازوالاو ممقلا هذه ديحوت عم «ليلحتلا

 ذختت ىوتحلا جراخ ىرخا تارك ىلع عقيس سايقلا ناك اذا امأ

 و ؟موعع هع تم نمزلاو ةحاسملا لثم مقلا 5 نازوالل تاريشمك

 طنبلا ساقمو فورحلا طم وأ ةةكانمع ناونعلا وأ [06ةهد عقوملا

 نيانقل :نياسأك دكت يتلا تاريشملا نم اهريغ وأ 5ز26 ه2 ووو "506

 يف يسيئرلا ريغتملا حبصي نل راركتلا ناف هاجتالا وأ نزولا وأ ةميقلا

 ىلع ةلادلا تاريشملا دع دنع رابتعالا يف ذخيس ناك نإو سايقلا

 .فاضالا و[ ةنيقلا وأ :قزولا

 تادحوب مزتلي نأ «ةيلاتلا تازايخلا دحأ ثحابلا مامأ حبصيو
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 د ميسا ) تاحجابتاولاوطالا نلف نا ةيانقعحلا نتاعقلا

 نأ ىلع (هرخآ ىلا ...رتملا - مدقلا - ةقبقدلا -.:ةييعلا) <. ؟ةيقويلا

 .ةفلتخلا قئاثولا يف تاحاسملاو لاوطالا هذه عومجم ةنراقم متت

 دصري تائف ىلا ًايئدبم تاحاسملاو لاوطالا هذه ميسقتب موقي وأ

 ايدافت ءاهعومجم وأ ممقلا هذه ةنراقم متتو ءةنيعم ةميق اهنم ةئف لكل
 تاحاسملاو لاوطالا مادختسا نع ةجتانلا ةريبكلا ماقرالا عم لماعتلل

 .ليلحتلا قئاثو يف اهعومجمو ةيلصالا

 نع ضاعتسي هناف الثم مس .0٠ الماك دومعلا لوط سايق نم الدبف
 .ةفلتخلا قئاثولا يف ةروشنملا تاحاسملا تالاتحاب طبترت مقب كلذ

 لاثملا ليبس ىلع نوكيف
 ةجرد ١ دومع ١/4 ىح

 ةجرد ؟ دومع ١/؟ ىتح

 1ك دومع 4 ىح ةجرد 1

 ةجرد 0 دومع ١ ىتح

 ةجرد 3 دومع 160 ىح

 ةجرد " دومع ١ ىح

 ةجرد ٠ دومع '" نم رثكا

 الثم مس ؛ نم لقأ نم أدبت يتلا ناونعلا تاحاسمل ةبسنلاب اذكهو
 لاوطأو ةعاذالا نمز ا معا ا مسا ايو مس ٠٠١ ىتح

 .ضرعلا

 تاعوضوم ثحب ةلاح يف همادختسا لضفي يوئفلا مسقتلا اذهو

 تاتيلفلا وا تالاقملا نقع ةعاذالاو» نضسرعلا .ةلوظم وأ ةحاسملا ةريبك
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 ةداع اهاوطأ ناف رابخالل ةبسنلاب امأ «ةعاذالاو ةيفحصلا تاقيقحتلا وأ

 ,ةعاذألا وأ يقتل قف“ ةريثك ةحاسم لقق ال اال

 :نيرايخ دحأ راتخي هناف ةيجراخلا تاريغتملا ددعت ةلاح يفو

 يف هنيرق عم ةدح ىلع ريغتم لك مق وأ لاوطأ نيب ةنراقملا دقع -

 ةقيثولا يف تادحولا تاحاسم عومجم ةنراقم لثم ىرخالا قئاثولا

 تاحاسمو )١( ةقيثولا يف تادحولا تاحاسم عومجب عم )١(

 .ةقيرطلا سفنب اهنم لك يف عقوملاو ناونعلا

 تاريغتملا سايق نع ةجتانلا ممقلا لك نيب ةيضاير ةقالع قي نأ وأ -

 ةجينن عم اهتجيتن ةنراقمو دحاولا ردصملا وأ ةدحاولا ةقيثولا يف

 ةساردلل ينمزلا راطالا لالخ ةلباقملا رداصملا وأ قئاثولا يف ةقالعلا

 .يلاتلا ثحبملا يف هشقاننس اك

 ليلحتلا ةلحرم يف ثحابلا اهريثتسي سايقلاو دعلا بيلاسأو

 سيياقملا ديحوت عم ءاهضورفو ةساردلا ضارغأو قفتي امب , دبملا

 تاراهملا ةيمهأ ودبت كلذلو «ليلحتلا قئاثو لك ىف: اها داو

 سيياقملل حيحصلا مادختسالا 5 هدعاست يلا ثحابلا دنع ةيئاصحالا

 .تاقفنو دوهجم لقأب جئاتنلا ريسفتو تانراقملا ءارجاو

 سايقلا (تالاجم) تايوتسم
 . "عومزو (56216و) 01 113م7 عت عالأ

 ذختي جئاتنلا يف ام ًانيابت سايقلاو دعلا ةيلمع نع جتني ام ةداع

 ليصفتلاب عجار )0(
 - طلوعططتتقك, 02110 هك (نطقلو 60م. 2261353 - 400

 - ظوتاوإل, !«عمصعأط, ط., هرب كأ ,ظإ 52 - 55

 - 1100عم, امانزوع, 11, 2ءوعونعط 11ءاطمل زد كهعألوأ هءاهغلمض. 4 هلل 11011,

 [لمعطقما ةنطصل الام صوأمنر )لع 7 ناع 198].. 2.2.136 - 39
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 يلا تيلاسألا» نين داع عياتلا اذه حاضيألا موضعتيو < ةنراقتلل ىتاساك"
 ةيناسنالاو ةيعاتجالا مولعلا يف سايقلاو دعلا ثارت يف اهيلع قلطي
 «سايفلا تالا و1 .:كتادوشتم

 جئاتن دصر يف ثحابلا اهمدختسي سايقلل تايوتسم ةعبرأ كانهو
 : ةظحالملا

 لهسأ وهو طع ةلوستسقل يمسالا سايقلا (لاجم) ىوتسم - ١

 تاقالعلاو تامسلاو صئاصنخلا نع ريبعتلا يف ًامادحتسا تايوتسملا

 يفق وا هديا ىأ ديزم ريغ وا ديزنب للا: يفقتلا# اهني

 ةظحالملاو ء.هرخآ ىلا ...ةيعاتجا /ةيداصتقا /ةيسايس تائف ىلا
 هذه ءاهتلق وأ اهترثك ءاهبايغ وأ تادحولا هذه روهظل ةيفيكلا

 اهموهفم يف لمحت يتلا زومرلاو ظافلالاب اهنع ربعي تامس اهلك
 لعأ - ليلق ريتك لثع هتادسولاو :تاقتلا ف ُمتاقلا نيابتلا

 لا ةنففم وأ هيرو و1 قويت مق انتم بدنا وح مم ل51 كنف

 .ةيظفللا تاريغتلا هذه رخآ ىلا ...ةدايزلا

 ىوتسملا اذهو 788 06418581 ييترتلا سايقلا (لاجم) ىوتسم - ؟

 يف نيابتلا حضوي دصرلا جئاتنل بيترت عضو ثحابلا نم يضتقي
 تافصب اهنع ريبعتلا نكي ىتح بيترتلا اذه لالخ نم روهظلا
 ةركفلا تذختا ام اذاف .بيترتلا اذه تايوتسم عم قفتت ةيظفل

 يف هاجتالا عوضوم ىلا ةراشالل تقولا سفن يفو ليلحت ةدحوك

 ىلا ريشت ثيحب اهبيترت نكمي يمكلا دصرلا جئاتن ناف «ىوتحلا
 .هاجتالا تاعوضوم يف ماتهالا تايقبسأ

 جمارب يف ةيسايسلا تاقيلعتلا نومضمل ةيليلحتلا ةساردلا يفف

 (7: يماهتلا راتخم) برعلل هجوملا يليئارسالا نويزفيلتلا

 :يتالاك تائفلا روهظ راركت دصر جئاتن تحضوا

 /ام١



 5 ةسورلا ةيرفلا :تافالملا هقافقا

 9 مالسلا يف ليئارسا رظن ةهجو ضرف

 1 برعلا تايونعم ميطحت

 ١ عقاو رمأك ليئارسا ضرف

 :يتالاك نوكي يبيترتلا سايقلا مس ىلع دصرلا جئاتن انعضو اذاف

 بيترتلا راركتلا ةئفلا

 ١ ١ ةيسوزلا ةييزفلا تاقالفلا هفانيعا

 ٠١6 ١ يبرعلا يموقلا عباطلا هيوشت

 ١ ٠ هلال لف اند طل ةهقو سرا
 3 1 برعلا تايونعم مطحت
 0 ١ عقاو رمأك ليئارسا ضرف

 مانغا وه ينقرتلا .رفانقلا قالخ نس رفنلا نركب كلو
 ةيسورلا ةيبرعلا تاقالعلا فاعضاب ةيليئارسالا تاتيلعتلا

 مث .كلذ دعب يبرعلا يموقلا عباطلا هيوشتو «ىلوالا ةجردلاب

 .«برعلا تايونعم ميطحتو ؛مالسلا يف ليئارسأ رظن ةهجو صرف

 .قيلعتلا تاهاجنا بيترتل اعبت عقاو رماك ليئارسا ضرفو

 هذه نيب نبابتلا ىدم هدحو انل مدقي نلو « بتر ٍق تامسلا 3

 انتدمأ اذاو 256 زهاعدول لصافلا سايقلا (لاجم) ىوتسم

 لك نييراعدحوت نكح تاقانم يضرالا فرعنا قزدصرلا مقا
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 مادختسا مامأ نوكن انناف ءرتمومرتلا تاجرد لثم فرعاو هكر
 لالخ نم همادختسا نكمي اذهو ؛لصافلا لاجلا وا ىوتسملا
 ابتر لمحت يتلا الة1(05 سايقلا ةفوفصمل ىلوالا مممصتلا

 نم ةعومجم ىلا اهتم لك ريشت + دحوم ةلضاف تالا :اًهدنب"ةليعت
 .ىرخالا نع ةئف لك زيمت يتلا ةيددعلا تامسلاو صئاصخلا
 هاجتالا ديدحتل تاريشمك ليلحتلا تادحو تمدختسا ام اذاف

 تادحو روهظ ينعي يبسنلا ناكو «يبسنلاو قلطملا يباجيالا

 وتلا "نات هةرم 0: قت قلظلاو + هزم © قع :ليلعتلا
 تايوتسم ءانب اهلالخ نم نكمي ٠١ وه ةلاحلا هذه يف لصافلا

 .ةميقلا وأ ردقلا سفنب ىرخا ةفاضم

 يل )0( )1( يبيترتلا

 نزاوتم يسن يباجيا قلطم يباجيا يمسالا

3 3 6" 

 لصافلا ىوتسملا لصافلا

 ةجرد ٠
 طع مهل لدعملا وأ يبسنلا سايقلا (لاجم) ىوتسم - ؛

 لصافلا ىوتسملا يف ةمدختسملا ةلصافلا تالاجلا تبسن اذا امأ
 ةلاحلا هذه يف مادختسالا ناف ءابلس وأ اياخنا عقلطلا نفضلا لا
 روهظ مدع ىلا ريشأ اه اذاف ءلدعملا وأ ئسنلا :ىوتسملل نوكي
 لالخ نم نكمي هناف ءرفصلاب ايئاهن ةضراعملا وا ةديوملا تاريشملا
 فصي يذلا ىيبسنلا ىوتسملا مدقت نأ ةلصافلا تالاجلاو رفصلا
 ةروقلا ةيشلاب وأ ماقرالاب ةفضؤلا اذه« ماو .دنضرلا ناوكت
 .راركتلل يئاهنلا يلاتحالا ددعلاو قلطملا رفصلا دوجول
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 ةلائاربألا مزارع يسن يباجيا قلطم يباجيا دنألا

 ييترتلا
 ١ يبسنلا

 لصافلا لاجلا السلا وأ

 روهظلا راركت نعاس طفح ددع

 ةعبرالا تايوتسملا مدختسي هنأ ثحابلا دجي دق ىوتحلا ليلحت يفو

 تائفف .قباسلا لاثملا يف حضوم وه اك ءراركتلا بناجب سايقلا ف

 اهبيترتو « يمسالا ىوتسملا مادختسا يعدتست يظفللا اهفصوو هاجتالا

 نأ نكمي بيترتلا اذهل ديؤملا راركتلاو يبيترتلا ىوتسملا ىلا جاتحي
 سلا وأ قضانلاا ىوعبلا لالخ ف 52-76

 ثلاثلا ثحبملا

 مامتهالا زك[ ديّدحتو كوتح ا ةّمق سايق

 ىدم ىلع ةيمالعالا ةلاسرلل لبقتسملا روهمجلا فقي نأ ةلوهسلا نم

 وأ رشنلا يف زاربالا لماوع لالخ نم ءابب ةيمالعالا ةليسولا ماتها
 ةادآ لماوعلا هذه نم ذختت امدنع ةليسولاو ءاهريغب ةنراقم ةعاذالا

 نم اههاجتا فشكتو ةيمالعالا اهتسايس ذفنت اهناف زاربالاو ديكأتلل

 ةساردلا لالخ نم هيلا لوصولا نكمي يذلا ةفلتخلا تاعوضوملاو اياضقلا

 .لماوعلا هذهل ةيمكلا ةيليلحتلا

 متي هناف يمكلا ليلحتلا ىلع دمتعت يتلا ةيجهنملا ةنراقملا ضارغالو
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 مقلا اهؤاطعاو ةعاذالا وأ رشنلا يف ديكأتلاو زاربالا لماوع ةسارد

 جئاتن ىلا لوصولل ميقلا هذه نيب ةيضايرلا تاقالعلا ةماقا مث ةيددعلا

 ىوتسمو ةليسولا يف ىوتحلا ةميق ىلع مكحلاو «ةنراقملا ضارغأ ققحت
 .هب ماتهالا

 ماتهالا ىوتسمو ىوتحلا ةميق ةساردل جذومنك فحصلا انذخا اذاو

 دنع اهدكؤتو ةميقلا هده زربت يتلا لماوعلا يف ثحبلا بجي هناف ءدهب

 .ةفيحصلا يف ىوتحلا رشن

 بيوبت نأ ةفاحصلل ةينهملا ةسراملا يف هيلع فراعتملا نمف

 يف اهب ماتهالا ةجرد قفو متي تاحفصلا ىلع اهعيزوتو تاعوضوملا
 وأ تاحفصلا ةيعون عم كلذ دعب اهقافتا مث ىلوالا ةجردلاب ةفيحصلا

 كانه نأ كلذ ىلع لثملو .كلذ دعب ةصصختملا ةيوازلاو باوبالا

 ام ةداع دئارجلا نأ الا «ةيملاعلا رابخالل ةديرج لك يف ةيواز وأ ةحفص

 اهتحفص يف رشنلا ىوتسم ىلا هتميق عغترت ام رابخالا نم يقتنت
 نع لالدتسالا نكمي اذهبو - رابخالا هذه دوجو ةلاح يف - ىلوالا
 تاحفصلا يف اهنع ىلوالا ةحفصلا يف ةروشنملا .ةيملعلا رابخالا ةميق

 تاعوضوملا يقابن ةبسنلاب اذكهو .ةصصختملا اياوزلا وأ ةيلعاذدلا

 .ةيريرحتلا اهتسايس عم قفتتو ةديرجلا اهوانتت يتلاو رابخالاو

 ساقملا ثيح نم ةعابطلا فورحل ةفلتخم طافأب هرشن ىلا أجلت دقو
 ه طنب) مدختسملا طمتلا نع (لاثملا ليبس ىلع دوسأ ١5 طنب) عونلاو

 نم هريغ نع ةحفصلا يف هل ازارباو هب ماتهالل اديكأت (ضيبأ ١١ وأ
 ٍ ةرايخألا

 ةحاسملا ةدايزب دتمملا وأ ريبكلا ناونعلا مادختسا ىلا ةفاضالاب
 ديكأتلاو زاربالل لماوعك رشنلا يف ازيمم انول هئاطعا وأ اعاستاو اعافترا
 ماتهالا تايوتسم نيب صنلا ةحاسم لصفت ال امدنع ةصاخو اشيا
 .ديكأتلاو
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 ددعلاو ةحاسملا ثيح نم ةيفحصلا ةروصلاك) اهريغو لماوعلا هذه

 اعبت اهتميق توافتت تاريغتمك ثحابلا اهسردي (الثم نوللا مادختساو

 ؛ اهريغب ةنراقم اهتميق نع ربعي اب «تاعوضوملاب ةفيحصلا ماتها ةجردل

 ةجتانلا ةيلكلا ةميقلا يف رئوي فاضم ريغتمك رشنلا راركت ىلا ةفاضالاب

 ينمزلا راطالا لالخ ةفيحصلا يف اهضعبب تاريغتملا هذه ةقالع نع

 ْ :ةماردلل

 يف ريشت ال ةعابطلا فورح يف ةفلتخلا تامادختسالا نأ ىرن اننالو

 لماوعلا اهمادختسا يف لخدتت لب ءرشنلا يف زييمت ىلا لاوحالا عيمج

 عوضوملا يف فورحلا تاساقم وأ نوللا يف نيابتلاك ةينفلا سسالاو

 سايقلا يف انرابتعا نم دعبتسن كلذل ؛ةدحاولا ةحفصلا وأ دحاولا

 .هب ماتهالا ىوتسم وأ ىوتحلا ةميق يف رثؤت ةميق لماعلا اذه ءاطعا

 مدع وه ةيملاعلا ةيمويلا دئارجلا مظعم يف نآلا دئاسلا هاجتالا نأ اك

 اثدح كانه نكي مل ام «ةيموي ةفصب زاربالا وأ ديكأتلل نوللا مادختسا

 دق يتلا رشنلا ةرتق لالخ ءزاربا لماعك نوللا هعم مدختسي ازيمت ايملاع

 فحصلا يف هنأ ىلا ةفاضالاب « ةساردلل ينمزلا راطالا يطغتل دتمت ال

 تاحفصلا ىلع تاعوضوملا عيزوت ناف اهتعابط يف ناولالا مدختست يلا

 مدختسي مل ام «تاحفصلا هذه عقاوم هيف مكحتت (تالجلا لثم) ةنولملا

 ةلاح يف ىتحو ءنآلا ىتح ادج ردان اذهو تاحفصلا لك يف نوللا

 اك .عقاوملا لك يف نزاوتت ةميقلا ناف تاحفصلا لك يف نوللا مادختسا

 تاعوضوملا يف ناولالا مادختسا دعبتست ام اريثك رشنلا تاسايس نأ

 نم اهتميق عفترت ام ةداعو ثحبلل الحم نوكت يتلا ةظفاحلا وأ ةداجلا

 يف - وعدي ام اذهو ءتالجلا يف احل ةصصحللا ةمدقتملا عقاوملا لالخ

 وأ ةميقلا يف رثؤي ريغتمك رشنلا يف نوللا مادختسا داعبتسا ىلا - يبأر

 . تاعوضوملاب ماتهالا ىوتسم

 ةسايس طيطخت دنع رابتعالا يف عضوت يتلا تاريغتملا كلذ دعب ىقبي

 ل



 :يهو ةفيحصلا يف ىونحلا زارباو ةميقلا نيكاتلا قبلا

 ةحفصلا يف رشني ام نيب دئارجلا زيّثو 8108: عقوملا - ١
 رشني امب ةديرجلا ماتها ديكأتل «ةيلخادلا تاحفصلا يف رشني امو ىلوالا
 وأ اهالعا يف رشني ام نيب زيمي ىلوالا ةحفصلا يفو ؛ىلوالا اهتحفص يف
 وأ رابخالا رشنل ةفلتخم عقاوم ةعبرأ ثحابلا مامأ نوكي كلذبو « اهلفسأ
 :يتالاك نيرشع نم ةجرد يطعت تاعوضوملا

 ةعيرؤ- 8: وألا ةحفصلا :لعأ

 ةجرد كم ىلوالا ةحفصلا لفسا
 ةجرد ٠ ةصصختم ةيلخاد ةحفص

 تاجرد ه ةيلخاد ةحفص
 نيب ةحفصلا ىلعا يف زييمتلا ةديرجلا جارخا هاجتال اعبت نكميو

 فحصلا يف كفل ةييرفلا «فححصلا قف: نسيالاو نفآلا :نكولا
 اهتدايزو ةءارقلا يف رظنلا ةكرح عم قفتي اب (ةيبنجالاو ةيزيلجنالا
 .نيعلا ةكرح اهب أدبت يتلا ةماهلا رابخالل ةبسنلاب

 يف ارييغت ينعي ال هناف ةيلخادلا تاحفصلا ىلا اياقبلا ليحرت امأ
 لظيو « ريدك ةحابملا لا ةفاضا لاوحألا ميم قا ريت امال عقولا
 .تاعوضوملا وأ رابخالا نم ىلوالا ءازجالا عقومب ةميقلا طابترا

 1162011565 (ةيوناثلاو ةيسيئرلا نيوانعلا وأ) ناونعلا - ؟

 ناونعلا ةحاسمل عافترا ىصقأ نأ دجو ادج ةردان تالاح ءانثتساب
 يف دمت مس ١١ نع ديزي ال دحاولا ريخلل ةيوناثلاو ةيسيئرلا نياونعلا 5
 ١ وه اهباسح نكمي ةحاسم لقأ ا لا ةيناع عاستا ىلا اهافقأ

 نم أدبت ثحابلا اهريثتسي ةلصاف تالاحجم ءانب نكمي كلذبو .دومع /مس
 يهتلتو «ناونعلا ةحاسمل ابيرقت ىندالا دحلا وهو دومع /مس ؟ نم لقأ
 اهنم لاجم لك يطعيو ءابيرقت ىصقالا دحلا وهو دومع 8/مس ١١ دنع
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 ةجردلا يف يلاتلابو ةيئاهنلا ةحاسملا يف قفنتت دق عافترالاو عاستالا

 .اه ةاطعملا

 : لثم
 رم ااا ير رج ار هر كير يل

 .تالاتحالا يقاب يف اذكهو ةدمعأ ؛

 ةحاسم ةجرد باسح ِق ةيتالا ةيريدقتلا ةغيصلا مادختسا نكميو

 .(دومع /مس)' نقلا تالاجال" اعج قاوثعلا

 ع/مس [ - ع/مس 5 - ع/مس 5 - ةحاسملا

 0 ١ ١ ةجردلا

3 010
100

7 

 ع/مس 7 - ع/مس 6 - ع/مس 0 - ةحاسملا

 1 0 3 ةجردلا
 2 ا ل ل

 عا/ مس .١ عا/ مس ها ع/ مس ما ةحاسملا

 8 م 1 ةجردلا

 20 ملل اا ل

 خد/ مس مد عا/ مش ؟- عا مس ١١ - ةحاسملا

 1١١ ١ 1 ةجردلا
 ا ا

 عا/ مس ح0 عال مسد - عال/ مس ع ةحاسملا

 ١ 1 1١6 ةجردلا
20 

 عال/ مس 2 عال/ مس م عال/ مس و*“ ةحاسملا

 18 1١7 لح ةجردلا
 ضم ااا

 عال/ مس ١١ - عال/ مس ١٠١ ةحاسملا

 . 19 ةجردلا

 ل



 يتلا تالاقحالا نم ديدعلا ركذن م اننأ ةقباسلا ةغيصلا يف ظحاليو
 0 ١١ ىتح عافترالا تافعاضمو دومع /مس ١ ةحاسملا نيب عقت
 م لثم ءاهل ةيلاتلا تاعافترالاو ةدمعأ/ / مس * ةحاسملاو ءدومع
 و نأ امإ تالاتحالا هذه لثم نال ةدوعا / مس 0 وأ ةدمعأ *
 ىلعف . اهتالاجم نأ يف لخدت 7 ةغيصلا يف ةروكذملا تاالاجلا دودح يح
 دومع /مس « ةحاسملا عم ةدمعأ * /مس © ةحاسم قفتت لاثملا ليبس
 لاجلا يف لخدت ةيمعأ /مس 0 ةحاسملاو ءةجردلا سفن اهل يطعتو
 ةلباقملا ةجردلا الا يطعتو ا /مس * ىلا ةديعأ /مس ١ نيب
 طرشب تالاتحالا يقابل ةبسنلاب 6-5 ا /مس * ىتح ةئفلل
 تاحاسمل يوئفلا ميسقتلا لالخ نم اهلل ةاطعملا مقلاو تالاجلا ديحوت
 راطالا وأ ينمزلا راطالا لالخ ةنراقملل اساسأ حلصتل «ناونعلا
 . يقئاثولا

 تاجرد ٠١ نم ةجرد يطعتف صنلا ةحاسم امأ :9موعع ةحاسملا- *
 دل ع 0 كر 5 نم: لكل :ازيين

 ف داع 5 تانايبلا 5-2 ةدودحلا اهتحاس معر اهتميق 3

 57 لمتحلا ةيوئفلا تاحاسملا ىلع اضيأ رشعلا تاجردلا عزوتو
 - دومع ١ نم رثكأ ىلا دومع + نم لقأ نم أدبت يتلاو رشنلا يف
 - :قالاك - رشنلا يف ةعئاشلا تاحاسملا يهو

 دومع - ىح 35 5 ١
 هجرد ١

 0 ١
 ةجرد ١" دومع اح ىو

500 
 دومع ب ىح

 تاجرد و
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 تاجرد ُ دومع ١ ىتح

 تاجرد م دومع ١ 0 قىح

 تاجرد + ةومع ١ ب :ئخ

 تاجرد ٠ دومع ١ 3 قح

 تاجرد م دومع " ىتح

 تاجرد ٠ دومع "  نم رثكا

 ةحاسم ىلا ةبحاصملا ةيفارغوتوفلا روصلا تاحاسم ةفاضا نكميو

 ةروكذملا ثالثلا تاريغتملا نم لكل ةجرد ثحابلا مامأ نوكي كلذبو
 :يتالاك

 ةجرد .٠" نم ةجرد عقوملا

 ةجرد 5٠٠١ نم ةجرد ناونعلا

 تاجرد ٠١ نم ةجرد  ةحاسملا

 ةقيثولا يف ا 0 ماضاورسما ردنا راركت ةفاضا عمو

 . ةنبعلا ةرثف

 ينمزلا راطالا لالخ ةنيعلا قئاثو ددع ىلع ةيلكلا ةميقلا همسقبو

 اساسأ حلصت يلا ةديرجلا 5 ىونحملا ةميق انل جنني هناف ةساردلل

 . ةنراقملل

 (ليلحت ةدحوك) عوضوملا ةميق تناك اذاف

 ناونعلا ةميق + عقوملا ةميق + ةحاسملا ةميق -
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 ق زمرلاب عوضوملا ةميقل انزمرو

 س زمرلاب ةحاسملا ةميقل انزمرو

 م زمرلاب عقوملا ةميقل انزمرو

 ع زمرلاب ناونعلا ةميقل انزمرو

 ع + م + س - دحاولا صنلل ق ناف

 ةروشنملا صوصنلل ق عومجم يه ةنيعلا قئاثو يف ىوتحملل ق حبصتو
 ةرتف لالخ (ءامسالا ةنيع) ةدحاولا ةديرجلل ق حبصتو .(راركتلا) اهيف

 ىلع اموسقم ةنيعلا دادعأ لك يف يوئفلا ىوتحملل ق عومجم يه ةنيعلا
 .(دادعالا ةنيع) دئارجلا نم ةنيعك ةراتخلا دادعالا ددع

 اغا م0 س) ع ع ماو نأ نأ
 ْن

 .(ةنيعلا تادحو ددع) دادعالا ةنيع يه ن ثيح

 :ةلجملا يف ةميقلا باسح

 نيناتت هيا ماوعالا”ةييردا أ فوقملا هير ناف قالخملل' ةبيقلاج امأ
 ةلجلا يف ناونعلا لثمي ال ثيح .اطقف عقوملاو ةحاسملا يرصنع عاتجاب
 ةينفلا لماوعلل هعوضخل كلذو .ىوتحلا ةميق يف رثوؤوت ةدرفنم ةميق
 ددعو ةلجلا يف عوضوملل ةصصخلا ةحاسملاب هطابتراو ىلوالا ةجردلاب

 ةحنص نع تايحاتتفالا ديزت ال دقف ءانزوو ةيمها لقأ تاعوضومب
 اسايق لقأ ةحاسم ناونعلا ىلع ضرفت هذهو مدقتم عقوم يف ةدحاو

 نيتلباقتم نيتحفص يفو رخأتم عقوم يف رشني ةيمها لقا رخآ عوضومب
 ناونعلا ةحاسم ةدايز يف ينفلا ريرحتلا ريتركسل ةصرفلا يطعي

 نوؤشلل ةيليلحتلا ةساردلاب صاخلا ثحبلا يف ةيضايرلا ةغيصلا هذه بيرجت مت (*)
 نوؤشلا :ديمحلا دبع دمحم :رظنا - (م #١910 - 51) ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيركسعلا

 .؟.5 ص قباس عجرم (م15075- 3ا/) ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيركسعلا

 /اة١



 لاقملا يف مدختست ال دق يتلا ةيفارغوبتلا رصانعلا يقاب مادختساو

 . يحاتنفالا

 »« ةحاسملا برض لصاح يه ةلجلا يف دحاولا عوضوملل ق حبصتو
 ىلا لوحت ةلجلا تاحفص ددع نم ةيوئم ةبسنب ةحاسملا لثمت ثيح عقوملا

 7 ؟ لثمي يذلا عوضوملاف ,عوضوم لك ةحاسم ةميق حبصت ةقلطم دادعا

 ةميق حبصت # 0 لثمي امو ١ هتحاسم ةميق حبصت تاحفصلا ددع نم
 .اذكهو ..... ه هتحاسم

 :ثالثلا ٍمقلا دحأ وهف عقوملا امأ

 " ةيباسحلا هتميقو ةلجلا نم لوالا ثلثلا يف عقي ام وهو :مدقتم
 ؟ ةيباسحلا هتميقو ةلجلا نم يناثلا ثلثلا يف عقي ام وهو : طسوتم

 ١ ةيباسحلا هتميقو ةلجلا نم ثلاثلا ثلثلا يف عقي ام وهو :رخأتم

 ددعو ةقيثولا ةعيبطل اعبت رثكأ تائف ىلا عقوملا سقت نكميو
 .اهنم عقوم لكل ىطعت يتلا قلا ددعت عم اهتاحفص

 .ةديرجلل ق باسح يف عبتم وه اكو

 .ةنيعلا ةرتف لالخ ةلجلا يف يوئفلا عوضوملل ق حبصت
 )م « س) جم

0 03 

 - اهدوجو ةلاح يف - ةلجملا يف ةيرابخالا تاحفصلل ةبسنلاب امأ

 ةديرجلا يف ربخلا ةلماعم ةيرابخالا صوصنلا نم اهاوتحم لماعي نأ نكمي
 .ةلجللا يف ربخلا رشن ةعيبط عم قفتت يتلا ميقلا ةراثتسا عم

 نوؤشلل ةيليلحتلا ةساردلاب صاخلا ثحبلا يف ةيضايرلا ةغيصلا هذه بيرجت مت (*)

 ةسارد رصم يف ةيركسعلا ةفاحصلا ءديمحلا دبع دمحم /رظنأ ءةيرصملا ةيركسعلا

 2.1١16 ص قباس عجرم - ةنراقم ةيدقن ةيخيرات
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 عقوملا ثيح نم فنصيس هنأ ثيح .«س ةحاسملا ةميق ىلا فاضت ءهنم
 .مدقتملا عقوملل ىلعالا ةميقلا يف

 تاقالعلا تايرودل ةيليلحتلا ةساردلا يف عقوملا ةميق تقبط دقو
 يدابلا دمع) ةرصاعملا تاسسؤملل يسفنلا خانملا سايقل لخدمك ةيداعلا
 ةعبرا ىلا ةلجلا دادعا نم ددع لك تاحفص تمسق ثيح (م 649
 عم ايدرط بسانتي تاحفصلا نم نيعم ددع ىلع اهنم لك لمشي ماسقأ
 «هعقوم عم بسانتت مسق لكل ةيمهأ تاجرد تيطعأ مث ءددعلا مجح
 تاجرد,؛و«() يناثلاو )١( ثلاثلاو )١( ريخالا مسقلا ةجرد تناكف

 مسقلا ةجرد عم قفتت ةجرد عوضوم لك ىطعي نا ىلع .لوالا مسقلل
 .*هيف عقي يذلا

 بسانتت عبرالا فالغلا تاحفص نم ةحفص لكل تاجرد يطع اك
 ىلوالا ةيمهالا لثمت يتلا يه فالغلا نم ىلوالا ةحفصلاف ءاهتيمهأ عم
 فلخ) ةيناثلا ةحفصلا مث (ريخالا فالغلا) ةعبارلا ةحفصلا اهيلت
 تيطعأو (ريخالا فالغلا فلخ) ةثلاثلا ةحفصلا اريخاو (ىلوالا ةحفصلا
 اهيلت " يواست ةيريدقت ةجرد ةعبارلا ةيمهالا لثمت يتلا ةثلاثلا ةحفصلل
 ١٠١ (لوالا فالغلا) ىلوالاو ه ةريخالا ةحفصلا مم ةيناثلا ةحفصلا

 ةروشنملا تاعوضوملا ددع ىلع ةحفصلل ةيريدقتلا ةجردلا مسقت عم ةجرد

 زيكرت ةجرد يف ىواسنت انأ ثيح اهددعت ةلاح يف يواستلاب اهيف
 . ماتهالا
 اهتاماتها ىلع ةلجملا زيكرت ةجردل تارشؤمك ةحاسملاو عقوملا ةساردب ثحابلا ماق (*)

 مادختسا عم ةلجلا تاماتهال يقفالاو يسأرلا دعبلاب هامس اهف زيكرتلا اذه مجحو
 تادحوك (عبرملا رتميتنسلا) ةحاسملا تادحوو عقوملل ةروكذملا ةيريدقتلا تاجردلا
 ةحاسملاو عقوملا يريغتم نيب ةيضاير ةقالع مبقي نأ نود ةراتخلا ليلحتلا تائفل سايق
 تادحوب ةحاسملا باسح عم .ةدح ىلع ريغتم لكل اعبت تائفلا فينصتب ماق هنكلو
 .قباس عجرم ؛يدابلا دمع :رظنأ ءددعلل ةيلكلا ةحاسملا ىلا ةبوسنم عبرملا رتميتنسلا

 ءزج وأ هلك فالغلا ىلع روشنملا عوضوملل ةميق ءاطعا يعاريو
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 يف ىوتحلا ةميق ريدقت نكمي ةيضايرلا تاقالعلا هذه لثم لالخ نمو

 ىرخالا يوئفلا ىوتحلا يق نم اهريغ عم ةميقلا هذه ةنراقمبو « فحصلا

 تاعوضوملا يأ ةفرعمو فحصلا يف ماتهالا زكارم نع لالدتسالا نكمي

 ةيضايرلا ةغيصلا هذه قيبطت نكمي (ك «ةفيحصلا يف رثكا اماتها لتحت
 تاريغتملا ةفرعمب نويزفيلتلاو ةعاذالاك ىرخالا ةيمالعالا لئاسولا يف

 ةيلكلا ةميقلا باسحو اهنزوو اهتميق ريدقتو ماقتهالا وا ةميقلاب ةصاخلا

 هريغب انراقم هب ماتهالا ىوتسم ديدحتل ةقباسلا تاقالعلا لثم لالخ نم

 .اهيف ةضورعملا وأ ةعاذملا تاعوضوملا نم

 عبارلا ثحبملا

 تاَهاَسحنالا سايق

 يف ثحابلا هجاوت يتلا ةيمالعالا تارهاظلا بعصأ نم ناك امبر

 ةلافرلا هقعات يذلا تناقل ديد" وه نيرتلا» للوق لاق

 فقوم وأ ةيضق نم 620 هاجتالا وأ ,طهنو زايحنالا وأ طع للم هءانمم

 ليلحت جهنم زيمت يتلا ةيمكلا سبياقملا لالخ نم اقيقد اديدحت نيعم

 .ىوتحلا

 ةساردلا لالخ نم ثحابلا ررقي نأ ةلوهسلا نم ناك اذا هنأ كلذ

 ةماقا بعصي هنأ الا ءردصملا وأ ةليسولا هاجتا ةيعابطنالا وأ ةيفيكلا

 هتامسو ىوتحلا عاضخا نود هتدشو هتجردو هاجتالا اذه ىلع ليلدلا

 سيياقملا بايغ عم ةصاخ ؛ةيمكلا سبياقملا لالخ نم قيقدلا طبضلل

 اهدوجو يف - ةيعوضومو ةقدب - ررقي ثحابلا لعجت ىتلا ةيطمنلا

 ةاحغالا تانكوأ ةوعرب يرفتلل "ا دييق ' امم فالكشالا ا[: ناككالا عدم

 يف نيثحابلا نم اماتها تالواحلا هذه تلان كلذلو ءهتدشو هتجردو

 ةيضاير ةغيص ىلا لوصولل ىوتحلا ليلحت يف هاجتالا ديدحت ثوحب تالاحي

 ىدل خسارلا داقتعالا ةجيتن كلذو .تابوعصلا هذه يطخت يف مهست

 ”؟ 2.6



 نأ ديري ام ايروعش ال سكعي يناعملو راكفالا يعادت نآب :تيركفملا

 .ىوتحلا لاكشأ نم لكش يف نيرخالا ىلا درفلا هلقني
 ةساردب ةيادب تصطبترا ىوتحلا ليلحت ثوحب ةأشن نأ مغرو

 ةبسن لثمت تاساردلا هذه تحبصأو ءاهيلع ةلادلا زومرلاو تاهاجتالا
 تناك تاساردلا هذه نأ الا .ىوتحلا ليلحت ثوحب عومجم نم ةريبك
 بيلاسأ لوح قافتالا نالا ىتح متي ملو ؛ةيتاذلا تاداهتجالل اراثم
 ةعيبطل ةياهنلا يف عضخت رومالا هذه نال ,هتدشو هاجتالا ةجرد ريدقت
 .هتسارد متي يذلا ىوتحلاو اهفادهأو ةلكشملا

 ثوحب يف اهسايقو تاهاجتالا ةسارد ثارت ضارعتسا لالخ نمو

 - :ىرن ىوتحلا ليلحت
 نأ ءاهسايقو تاهاجتالا ليلحتل ةيجهنملا لحارملا زيمي ام مهأنأ - ١

 دعلاو تانايبلا زيمرتل ةجيتنك متي ءهتجردو هاجتالا ديدحتب مزجلا
 . سايقلاو

 ليلحتلا لالخ نم ةيادب ددحت هاجتالا تائف تناك ناو هنا - "

 مظعم مادختسا ىلا جاتحي دق هاجتالا فصو نأ الا: قادما
 .هاجتالا تائف بسح ىوتحلا فينصتل ةعئاشلا تائفلا

 تايوتسملا اهلقأ ناك ناو .هاجتالا تايوتسمل دودح كانه سيل - ؟
 دق نكلو (581[2610 دياحم وأ هم2 ضراعم وأ م0 ديؤم) ةثالثلا

 ثحبلا ةعيبط بسح رثكأ تايوتسم مادختسا ىلا ثحابلا لصي
 ةعبرا ىلا لصتل تائفلا عيسوت انيار دقو «ةحاتملا تانايبلاو

 «نوسدلوجو نالباك دنع ةتس ىلاو «كابات فيزوج دنع تايوتسم
 لصفلا يف هاجتالا تائف يف تايوتسم ةتسل' احرتقم افينصت انمدقو
 تاجايتحال اعبت اهنم رثكأ ثحابلا غيصي نأ نكمي ؛قباسلا
 :ةساؤدلا



 نود «ةقباسلا ثوحبلاب هاجتالا تائف فيصوت يف داشرتسالا نكمي - ؛

 تاساردلا ةعيبط فالتخال ,«فيصوتلل اتباث اطف نوكت نأ

 . اهتانايبو

 بجي ال هناف «ةيئان ماكحأ ةباثمب نوكي هاجتالا ديدحت نال ارظن - ه

 نود هاجتالا ديدحتل تاريشمك طقف ليجستلا تادحوب ءافتكالا

 ماكحالا نوكت ىتح قايسلا تادحو رابتعالا يف ذخأن نأ

 . ةقداص

 اهتجردو تاهاجتالا ديدحتل حلصت يتلا ةيمكلا سبياقملا ةراثتسا - 5

 يف ثحابلا ةراهمب نوهرم رمأ اهسايقو زومرلا دع لالخ نم

 .هتانايبو ثحبلا ةعيبطو اهتابثو جئاتنلا قدص ديكأت
 لالخ نم هاجتا لكل فيصوت عضوب هاجتالا ديدحت ةيلمع أدبتو

 تائفل تافصاومك ذختت يتلا تاريشملا رايتخاو  يفيكلا يئدبملا ليلحتلا

 ةيعوضوملاو قدصلا لماع ريفوتلو اهسايقو اهديدحت متي فوس ييلا هاجتالا

 يوذو نيمكحملا ىلا أخلت أ بجي ثحابلا ناف تاريشملا هذه ديدحت 5

 زيمرتب مايقلا لبق ةددحلا تاهاجتالا نع تاريشملا ريبعت نم دكأتلل ةربخلا

 + اهتباتف وأ :اهوهو سنا رمشلا ماده

 ريبعتلا لكش ذخأي نأ نكمي (هاجتالا) زايحنالا نأ فراك ىريو

 وأ ةتالكلا :لالقب نم فنا ناقي نأ نكووو ركاتما ريغتوأ رثابملا

 .فقاوملاو رظنلا تاهجو

 ماكحالاو ميقلا دعب نوكي رشابملا ثحبلا يف ظافلالا لالخ نمف

 نوكي :هفقاولا ىأ .نظقلا «تايجو» شرف قو ةمدعتتلا ةساللوعالا

 .نظنلا :تاّهجو وأ فقاولا هذه تبت بدلات :ليلختت

 ةصاخلا ليصافتلا يلاوت لالخ نم يظفللا متيف رشابملا ريغ يف امأ

 ثحلا ىلع ةلادلا تامسلا لالخ نم فقاوملا يفو «ثادحالا ريربتب
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 8 اعلا وأ ةديؤملا ضيرحتلاو

 ةصاخلا ليصافتلا عباتت

 ثادحالا ريربتب

 ةيافكو ءةساردلل يرظنلا راطالا ةيافكب ةنوهرم رومالا هذهو
 .ةساردلاو ليلحتلا تانايب عم ثحابلا ةنلأو + قديما «ليلختلا

 ال هدحو زومرلا راركت نأ ىلع ىوتحلا ليلحت يف نوثحابلا عمجيو
 هاجتالل رخآ ادعب كلذ ىلا فيضن نأ بجيو ,تاهاجتالا ديدحت يف يفكي
 عانتقالا ىدم 3 يأرلا ةوق سيقت يتلاو 1ماعطقأاإ) هتفاثك وأ هتدشو
 « ةقطنملا يف رارقتسالاو نمالا قيقحت ىلا ليبسلا وه مالسلا» ةراينف هك
 نمالا قيقحتل لبسلا لضفأ وه مالسلا» ةرابع نع اهتوق يف لقت
 ليبسلا وه مالسلا» ةرابع نم لقأ هذهو « ةقطنملا يف رارقتسالاو
 .« ةقطنملا يف رارقتسالاو نمالا قيقحتل ديحولا

 تارابعلا هذه ايواستم انزو يطعيس راركتلا نأ نم .مغرلا ىلعف
 يناعملاو ظفللا ةوق نأ حضاولا نم هنأ الا .هاجتالا ىلع ةلادلا ةثالثلا
 .ىرخالا نع ةرابع لك يف فلتخت ديكأتلا يف ةمدختسملا

 يف انيابت ىلا ىوتحملل ةيجراخلا تاريغتملا ريشت نأ نكمي كلذكو
 .رشنلا راركت قافتا ةلاح يف هتدشو هاجتالا ةجرد

 لل ل آذآ
 (1) 2 ويمعإل, 1طمصقكر طر هروب كا طا 180 - 181
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 رومالا نم اهنكلو ,هاجتالا ةدش ديدحتل ةتباث سيياقم كانه تسيلو

 ثحبلا ةعيبط عم قفتت بيلاسال هتراثتساو ثحابلا تاراهمب طبترت يتلا

 ةقباسلا ثوحبلا يف ةمدختسملا سيياقملاب داشرتسالا عم «ىوتحلاو

 .هفادهاو ثحبلا ةعيبط عم اهفييكتو

 نوثحابلا اهمدختسا يتلا ةيضايرلا تاقالعلا نم ديدعلا كانهو

 ديدحتل (ةدشلا سايق يف ليضفتلا نيزاوم وأ راركتلا لالخ نم ءاوس)

 .اهتدشو اهتجردو تاهاجتالا

 ىلع ةلادلا زومرلا سيياقمل ةديؤملا ةبسنلا يه تاقالعلا هذه طسبأو

 :ةيلعلا :زومرلا دنع" ىلا. ةيوسم ءاغألا
 ددع تناكو ,«ىوتحلا يف ةرابع وأ حيرصت ٠٠١ انيدل ناك اذاف

 ال يتلا تارابعلاو ٠١ ةدياحلاو ٠ ةديوملا ريغو 7١ ةديؤملا تاحيرصتلا

 دياحلاو 7٠١ ديوملا ريغو 77١ لثمي ديوملا هاجتالا ناك ٠١. اهاجتا لمحت

 ٠١#. ىرفصلا هاجتالاو خ٠

 ةيطغتلا » ةسارد يف 1همذه5, 1.77 رييبال مايلو ناج مدختسا دقو

 اسايقم ''« ىربكلا ةيمويلا فحصلا يف ليئارسا ةلود نع ةيرابخالا

 نم ةيئادعلا تارابعلا عم ةيفطاعتلا تارابعلا ةبسن ىلا لوصولل اطسبم

 - :يتآلاك اهنيب ةقالعلا لالخ

 ةيفطاعتلا تارابعلا ددع
 م ب ببيت ع سا

 ةيئادعلا تارابعلا ددع ١

 اذا «ةيلاتلا دعاوقلا ساسأ ىلع عوضوم لكل ةجتانلا ةبسنلا ريسفتو

 تارابعلا نأ كلذ ينعمف حيحص دحاو نم ىلعا ةبسنلا تناك

 عجرم ءيبرغلا موهفملاو يليئارسالا موهفملا نيب ةيبرعلا ةيصخشلا .سي ديسلا :رظنا (1)
 .ؤ15 - 8١ ص .ص قباس



 كانهف حيحص دحاو تناك اذاو ةيئادعلا تارابعلا نع ديزت ةيفطاعتلا

 ليم :نازيلاف'لقأ تناك اذاو + ةنكادعلاو ةيفطاعتلا تارابعلا' نيب” لداعت

 .ةيئادعلا تارابعلا حلاصل

 اهيف امب ىوتحلا تادحو لك مضت ةقالع يقيف داب دراشتير امأ
 .تاهاجتالاب ةقالع ال سيل يتلا تادحولا

 :يتالاك بسحي هاجتالا لماعمف

 ةضراغملا © ةَدْيَوما تارابعلا ددع -ةديؤملا تارابعلا ددع عب رمت دييأتلا لماعم

 اهاجتا لمحت يتلاتادحولا ددع ا*«ةيلكلا ىوتحلاتادحو ددع

 ةضراعملا تارابعلا ددععب رم-ةضراعملا»ةديؤملات ارابعلاددعح ةضراعملا ل ماعم

 اهاجتالمحت يتلا تادحولا ددعا“ةيلكلاىوتحلاتادحو ددع

 ٠١ .ةديؤم ةدحو ٠٠١ اهنم ءىوتحلا يف ةدحو ٠٠١ انيدل ناك اذاف

 .اهاجتا لمحت ال ةدحو ٠١ «.ةدياحم ٠١ .ةضراعم

 1 00 1 طش نيد اعلا ل ام كاف
 هن. اذ ٠٠26

 ناف ءاهفينصت متي مل وأ اهاجتا لمحت ال تادحو كانه نكي مل اذاو
 - :يتآلاك .ةنيعم تاهاجتا ىلع ةلادلا تادحولا ددع عبرم نوكي ماقملا

 0 نا ادع "7. 5
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 قبس اك) تاهاجتالا نيب ةيضايرلا تاقالعلا جئاتن لالخ نم نكميو

 راطالا لالخ هاجتالا ىنحنم ةساردو اهعاونأب تالاجلا ءانب (هحيضوت

 (1) 8 نلل, 8, هرب كأ 8. 6



 عوضوم يف تاهاجتالاب وبنتلا وأ لالدتسالا يف ديفي اب ةساردلل ىنمزلا

 عسا







 ةروصب اهضرعو جئاتنلا مظنت 0 ريسفتلا ةيلمع بلطنت

 ةيلمعل ةيجهنملا دودحلاب طبترت تالالدو ناعم نم هيلا ريشت ام حضوت
 ىلع ةباجالاو ىوتحلا فصو فدهتسي يذلا ىندالا اهدح يف ؛ليلحتلا
 قمعأ فدهك ةيضرفلا تاقالعلا ةحضب:ريزفتلا وأ «ةخورطللا :تالؤاسشلا
 صالختساو ىوتحلا يف ةنماكلا يناعلا نع فشكي ليلحتلا ةيلمعل

 .رصانعلا نم اهريغب ةيطابترالا اهتاقالعو يناعملا هذهب ةصاخلا تالالدلا

 قرطلا رايتخا يف أدبي هناف «ةلحرملا هذه ىلا ثحابلا لصي ىتحو

 ةقيقد ةيفصو ةروص يطعت يتلا جئاتنلا ضرعل ةبسانملا ةيئاصحالا
 .*سايقلا وأ دعلاو زيمرتلا يتلحرم لالخ اهدصر مت يتلا تانايبلل

 قرطلا هذه رايثخا تلا قادهأو تانايبلا ةعيبط ىلغ كفقؤوَتَيَو

 يف يمكلا مادختسالا طرشب طبترت ةيرورض ةلحرم لثمت يتلا بيلاسالاو
 قرطلا هذه ربع - ثحابلا لاقتنا ةلوهس يف مهستو ءىوتحلا ليلحت

 ىلا ءامصلا ةدرحملا ماقرالاو تانايبلا نم - ةيئاصحالا بيلاسالاو

 «تانايبلا ضرع بيلاسأو قرط ةساردل ةيئاصحالا عجارملاب ةناعتسالا نكي (*)
 تاقالعلا ديدحتو تانراقملا ءارجا يف ديفت يتلا ةيئاصحالا سبياقملا جارختساو
 .طابترالا تالماعمو تتشتلا سيياقمو ةيزكرملا ةعزنلا .سيياقم لثم . ةيطابترالا
 تانايبلا ةعيبط عم قفتت يتلا بيلاسالاو قرطلا نم اهريغو قافتالاو «نيابتلاو
 .ةساردلا فادهأو



 يتلا ةيفيكلا يناعملا نع لالدتسالا وأ ماقرالا هذهل يفيكلا فصولا

 .ثحبلا فادهأ قيقحتل اهفدهتسي

 اهقافتا يف لثمتت ثحابلل ةرورض لثمت ةيلاقتنالا ةلحرملا هذه نالو
 ىلا ةفاضالاب «ةيجهنملا هتاءارجاو ىوتحلا ليلحتل يمكلا بلطتملا عم

 كخابلا قاف: اطالخ. نع .لالدتسالا وأ 'اهنضوو جئاتنلا ةءارق ريسيت
 ةمدخل اهفيظوتو تانايبلا عم لماعتلل ةيئاصحالا تاراهملا كلتمي نأ بجي

 نا نود - يناثلا لصفلا يف انركذ نا قبس امك - ثحبلا فادهأ

 جئاتنلاب ثحابلا يفتكيف ءاهتاذ دح يف افده ةلحرملا هذه حبصت
 يذلا اطخلا اذه لعلو .ةيئاصحالا سيياقملاو قرطلا ضارعتساو ةيمكلا

 ليلحتلا ىلع ضارتعالا ىلا تعد يتلا بابسالا نم ثحابلا هيف عقي

 يف ماقرالا ضرع دودح دنع رمالا فقي امدنع همادختساو يمكلا

 نأ نود ةيئاصحا تالماعمو سيياقم جارختساو ةينايب موسر وأ لوادج
 يتلا تالاجلاب ةصاخلا فراعملا ريوطت يف ديفت تاريسفت ىلا ثحابلا لصي

 .اهيف مدختسي

 اهيلا لصوتي يتلا ةيمكلا جئاتنلا نع لزعمب متي يذلا ريسفتلا نأ اك
 ةساردلا"“ ةفاذعأي فرحت ةيجينملا ١كاءارخألا لالخ نم فخابلا

 ىرخأ ةيجهنم تاودأ ىلا جاتحي يرظن دهج نع ديزي نلو « اهتابلطتمو

 يف ثحابلا تاودأ ربتعت ةيئاصحالا بيلاسألاو قرطلا ناف كلذلو
 قيقحت يف مهست هحيحصو ةقداص تاريسفت ىلا ةيمكلا جئاتنلا ليوحت

 .ةساردلا فادهأ

 نم ققحتي نأ بجي هناف جئاتنلا ريسفتب ثحابلا موقي نأ لبقو

 تابثب ةصاخلا تارابتخالا لالخ نم ءاهقدصو جئاتنلا هذه تابث

 ل الدش لاو: ييقتلل  ةيساسأ  ةموقوك :هقديفو : لفلحلا
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 لوألا ثحبلملا

 لئيامحتلا تاّبش

 ةيمَهَأ رك ىوتحلا ليلحت يف 861136ؤ1167 تابثلا ةلكشم ربتعت

 هب زيمتي الل ءىرخالا ةيناسنالاو ةيعاتجالا ثوحبلا يف اهنع احاحلاو

 زيمرتلل ةمدختسملا بيلاسألا يف ددعتو عونت نم ىوتحلا ليلحت جهنم
 «بيلاسألا هذهل ةيطمنلا وأ ةيرايعملا سسألا بايغ عم ؛سايقلاو دعلاو
 نيب ىبسنلا نيابتلا روهظ تالاتحا نم ولخي ال رمألا ناف كلذلو

 تضيلاسالا نيش «قرخحلا ني عي تراادستو نيدعلا ويتطساتسلا
 اهيلا نولصوتي يتلا جئاتنلا تابث مدعب ىمسي ام وهو .تاءارجالاو

 هذه ىلا لوصولا يف ةمدختسملا سيياقملاو تاءارجالا تابث مدعل ةجيتن
 . جئاتنلا

 لماك قافتا ىلا لوصولا ةرورض ةيرظنلا ةيحانلا نم ينعي تابثلاف
 ىلع بيلاسألاو سساآلا سفن نومدختسي نيذلا نيثحابلا نيب جئاتنلا يف

 نم لماكلا قافتالا اذه قيقحت بعصي ناك ناو «ةيمالعالا ةداملا سفن

 وأ لخارملا نم ةلخرم-قآ ىلا أطخلا ترينت تالاتخال: ةيلمغلا :ةيخاتلا

 :اهيف ةقادلا نه زدق (لخذت

 ىلا نيابتلا ةبسن ضيفخت لواحي نأ ةيادب ثحابلا ىلع ناف كلذلو
 روهظ ىلا يدؤت يتلا لماوعلا ىلع ةرطيسلا لالخ نم نكمم دح لقأ
 .ثحبلا لحارم نم ةلحرم لك يف نيابتلا اذه

 - :يلي ام لماوعلا هذه نمو

 ١ - زيمرتلاب نيمئاقلا ةيصخشب ةطبترملا لماوعلا 0065©

 ءزيمرتلا ةيلمعب ةصاخلا تاراهملا باستكا لماوعلا هذه مهأ 7

 ةيلمعلا هذه ىلع رمتسملا بيردتلا لالخ نم اهتاءارجال لماكلا مهفلاو
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 نمسك لأ هم ىلا ةاينايلطلا هناا وح دكاتلاو:اهقارقنا لق

 .لماكلا حوضولاب

 نع جتانلا أطخلا برست لاتحا ىلا يدؤت يتلا بابسألا نم هنأ كلذ

 .زيمرتلاب نيمئاقلا ةءافك

 اهظحالب نأ نود تادحولا ضعب هيلع رمت دق زمرملا نإ - أ
 . اهلجسيو

 ائنطاخ اليجست اهلجسي دق تادحولل هتظحالم مغر زمرملا نإ - ب

 .زيمرتلا تاهلعت حوضو مدع ةجيتن

 ءزيمرتلاب نيمئاقلا ةراهم نم دكأتلا ةيادب ثحابلا ىلع بجي كلذلو
 نم دكأتلل ةيرود ةفصب تابثلا تارابتخا مهتايلمع ىلع يرجي نأو

 .فيعبلا'.ةيغوضوم' ريرقتلاو .ليلطتلا':ةيلمع“ تابت
 0ةاءعمرةجاسه تائفلا ديدحتب ةطبترملا لماوعلا - ؟

 طورشلا ىلا ةفاضالاب -ت'!اهف .ققحتي نأ بح ةراتخلا "تاعلاف

 (0هطقلؤاع2عإ' قاستالا نم ىوتسم - اهتشقانم قباسلا ةيلوألا

 اهديدحت .:نآو :ةضاخ .:تاقفلا هده تابث ققحي 86[8ئ9[11 رارقتسالاو

 فوس اهيف أطخ يأو زيمرتلا ةيلمع يف ىلوألا ةيجهنملا ةلحرملا ربتعي

 ردق نم دحيو «سايقلاو دعلاو ليلحتلا لحارم ةفاك ىلا يلاتلاب لقتني
 .هقيقحت ىلا ثحابلا علطتي يذلا تابثلا

 .ةراتحخلا تائفلا رصانع عم ىوتحلا يناعم لداعت ينعي قاستالاو

 يف ينعيو .اهيناعمو تائفلل ةيئارجالا تافيرعتلا ةيادب اهددحت هذهو

 تابلطتمل اعبت تائفلا ريوطت دنع قاستالا اذه تابث تقولا سفن

 :ةساوبلا» نايم دنع" نش امو ةعملا
 فلتخم يفو «نمزلا ربع ةتباث نوكتل اهءانب ينعي تائفلا رارقتساو

 ةيجولويديالا راكفألا نيب نم تائفلا رايتخا كلذ ىلع لثملاو « عقاوملا
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 ءراكفألا هذهل ةفلتخم عقاومب وأ ةنيعم ةيلحرم فورظب طبترت يتلا

 كلذ دعب تريغت اهنكلو ءريمعتلا ىنعمب راعتسالا ةملك تلمعتسا ايدقف

 لودلا يف اهانعم يف فلتخت اهسفن يهو .بوعشلا لالغتسا ينعتل

 اناس ىف اهني ةيبشلما

 ف رارتشالاو قاس الادح+ ةدقانتلا ةيطوشلا  قيفعتك :تاثنلا فاقو

 تالخدم لك ىلع تائفلا ماظن ىوتحا ام اذاف «مساحلا لماعلا وه

 ."!تلح دق نوكت ةلكشملا ناف ؛هب ةطبترملا تاحلطصملاب عمتجلا

 لالخو ءزيمرتلا تاهلعت عضو لحارم لالخ ةقباسلا لماوعلا ةاعارمبو
 ردقب زيمرتلا ةيلمع ىلا أطخلا برست نم دحلا نكمي اهسفن زيمرتلا ةيلمع

 جئاتن يفو زيمرتلا ةيلمع يف تابثلا نم ردق ربكأ قيقحت ينعيو «ريبك
 :ةياوتلا

 تانقلا قيقحم :تارافعا7 ىو" نأ ةسناودلا نأ فحبلا :بنعي الو

 هلم لشكل اء  ةعوفو .لتق' طخ ةكواوعل ليلحتلا :ةلنع«نلخادم لالخ
 .ناكمالا ردق ىلا

 1مغعمموعاأجع مءاتهطألل(» يريسفتلا تابثلا

 لصي ىتلا ةجردلا سفن هناب 243652811 لاشرام هفرعي اك وهو

 اهيلا - لضوب :ىلا> جئاتتلا !تارييشت .نيفن» ىلا" .لقشملا "حابلا :اهدنغ
 "يونا: نتقن اما هختساب "ةنبارانلا "سنك ىلع :فيحابلا

 ةيع تالال تما وأ ةقارست لا "ةيارولا جئانتن تراشأ ام اذاف

 تالالدتسالا وأ تاريسفتلا سفن ىلا لوصولا ناف ثحابلا اهب جرخ

 ةداملا نيف لع تابثلا تازابتعاب ءاق.لعشم ةحاب ةظساو

 )10 ةمتاط, 84كةععطقلا, ك., طع 124؟ءاممرتعلا 01 8 ءوصاعتأ 4ةدقل55أ5

 31ءودسأمو 1همكاسسعسأر ذم جامع هطئاتم, ل, ءأ هل. هر. كأ ظ 5.

 (2) 1طن 2206
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 يف اتابث كانه نأ ينعي ؛ثحابلا اهمدختسا يتلا تاودألاو بيلاسألابو

 .ةيلصألا ةساردلا جئاتنو تارابتخالا

 [ءوالسو 140 هءانهطأال»: تابثلا تارابتخا

 ا" تابثلا تارابتخال ةعئاش قرط ثالث كانه

 6656[ - ©6165[ رابتخالا ةداعاو - رابتخالا ةقيرط - ١

 سفنبو ةداملا سفن ىلع نيترم رابتخالا يرجي ةلاحلا هذه يف

 يتلا جئاتنلا يف رييغت ثدحي م ام ققحت دق تابثلا نأ ربتعيو ,«بولسالا

 :نيراسعالا قا اهلا :لطوتلاا م
 عابتاب رركملا رابتخالا ءارجال رخآ درف مدختسي ىوتحلا ليلحت يفو

 اهيلا لصي يتلا جئاتنلا نراقتو «ةداملا سفن ىلع زيمرتلا تاهلعت سفن

 ةراهمو ءزيمرتلا تاهلعت حوضو ىلع ةقيرطلا هذه حاجن فقوتيو
 هذه ةجيتن هتداعا وأ رابتخالا يف أطخ برستي ال ىتح زيمرتلاب نيمئاقلا

 هيلع .ةرطيشلاو: لمارعلا
 تاهلعت حوضو ىدم ىلع فوقولل ةقيرطلا هذه مدختست كلذلو

 . مهتءافكو زيمرتلاب نيمئاقلا ةراهم ميوقتو «ةيئارجالا تافيرعتلاو زيمرتلا

 «ليدلا فانت ووقت لا ةفاقالاب

 دمالأ - طقلاعو يفصنلا ءسقتلا ةقيرط - ؟

 راطال اعبت - رثكأ وأ نيفصن ىلا ىوتحلا مسقي ةقيرطلا هذهل اعبتو
 :ةيلاتلا عجارملا نع فرصتب )١(

 - 8ةناعإل, ا عمصعأط, 1. هر. كأ ظ,2ظ. 61 - 63

 - 11002, آمانتوع, ]1., هم. كأ 22. 122 - 8

 - 8لوعطستةك, 10389710 2 كطقألم هر. كأ ط2. 148 - 9
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 زيمرتلا ةيلمع متتو - ينمزلا راطالا وأ يقئاثولا راطالا ١ ةداقلا

 نراقت مث ءزيمرتلا بولسا سفن عابتاب ةدح ىلع اهنم ءزج لك ىلع
 .تابثلا ىوتسم ىلا اهنيب فالتخالا وأ قافتالا ريشيل ةياهنلا يف جئاتنلا

 دعو :نديعر ان نقل انه ىيبل فوقف ليل: هنأ قارك قو
 وأ تاراركتلا يف فالتخالا تالاتحال ءازجالا هذه نيب - ةنراقملا

 دعاصت يف مهدت كاذخأ .رتاوتل .ةجتنت رخآلا "نع مق يف جئاتنلا

 :ماسف ألا أ نيمسلا+ جتاقن قيم كابتلا ماعم" لاتلاب نئاتيو مةيبلع

 ا"اظوسنسولءسغ 8هردصق ةلداعتملا وأ ةئفاكتملا لاكشألا ةقيرط - *«

 ةداملا 4 ىوتحلا عم ةئفاكتم روص دادعا ةقيرطلا هذه بلطنتو

 مث روصلا هذه ىلع رابتخالا يرجيو ءزيمرتلا ةيلمع اهيلع تمت يتلا
 .كلذ دعب جئاتنلا نراقت

 روص ةيلداعتب مزجلا بعصي ثيحو ةيمالعالا ةداملا ليلحت يف نكلو

 لخادتت ثيح تابثلا ىوتسمل ملس ريدقت ىلا انب لصي نل ىوتحلا ليلحت

 .لمتحلا نيابتلا ةبسن ةدايز يف ةديدج لماوع

 اهيلا لصي يتلا جئاتنلا ةنراقم متي كلذ نع اضوع هناف كلذلو

 يذلا عيوطتلا اذهو «بولسالا سفنبو ةداملا سفن ىلع نافلتخم نادرف

 قباسلا رابتخالا ةداعا بولسأ نم اريثك برتقي 56681216 لبمتس همدق

 .هيلا ةراشالا

 ىوتحملا ليلحت يف تابثلا رابتخال قرطلا بسنأ نأ يداقتعا يفو

 ةيمالعالا تانايبلا ةعيبط عم قفتت يلا «رابتخالا ةداعا ةقيرط يه

 (1) هيعممعا, نزل, 8ص 800, 8, هر. هلأ 2267
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 مت يتلا ةيعيبطلا زيمرتلا فورظ سفن يف تارابتخالا يرجت نأ بجيو

 فالتخا رثؤت الىقتح جئاتنلا صالختساو ليلحتلا ةيلمع يف لمعلا اهلالخ

 ضيفختو زيحتلا وا أطخلا تالاتحا يف ةينمزلا تاريغتلا وأ فورظلا

 مستت يتلا زيمرتلا تاهلعتب يفاكلا نيقلتلا ةاعارم عم «تابثلا ىوتسم

 مهباعيتسا نم دكاتلاو ءاديج ابيردت نيبردملا دارفالل لماكلا حوضولاب
 يرجت يتلا تانيعلل يئاوشعلا رايتتخالا نأ ىلا ةفاضالاب .تايلعتلا هذهل

 ديعيتلا تالاتكنا نم ريك دلع .لان للقب قوس كايقلا تازابتخا اهيلع
 .ليلحتلا جئاتن سفن ىلا لوصولا فدهتست دق يلا

 مووعورسعسا :ءانه طلال( تابثلا ىوتسم ريدقت

 تابثلا سايقل ىوتحلا ليلحت يف نوثحابلا اهمدق قرط ةدع كانه

 عومجمو نيابتلاو قافتالا تايوتسم نيب ةيضايرلا ةقالعلا ءانب لالخ نم

 لماعب جورخلل :نيزمرملا ةطساوب رابتخالا اهيلع مت يتلا تادحولا
 تابثلا ىوتسم يف ثحابلا ةيؤرل اقبط هضفر وأ هلوبق متي يذلا تابثلا

 .دوشنملا
 راشتنا لكش ءانبل جذومن 102161508 نوسليناد مدق دقو

 يسارلاو يقفالا ىوتسملا ىلع نيزمرملا زيمرت جئاتن عمجي 11ج هنت

 : فر" لكف) ""!ةقياولا ىف: نابتخالا لح تادجولا نم ةدحو لكل

 وأ تائف ٠١ زيمرت ىلع متي تابثلا رابتخا نا انضرتفا ام اذاف

 تاعبرملا يف هزيمرت لجسي أ زمرملا ناف .قئاثو ثالث ف تادحو

 .ةيقفالا تاعبرملا يف لجسي بزمرملاو «ةيسأرلا
 ىلا ةكرتشملا تاعبرملا يف بءأ زمرلا نيب عمجت يتلا طقنلا ريشتو

 ةكرتشملا تاعبرملا جراخ عقت يتلا طقنلا اما دصرلا وأ زيمرتلا يف قافتالا

 ءدضرلا وان ريمرتلا يف جيابسلا لا ريك
 )ع( آدهصنعإوهر, 117ةزمع, ة.ر زم 5[ معن, هظهلمطب ©, 0م. كأ مم 190 - [9]
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 يف راشتنالا ةبسنب (تابثلا لماعم) قافتالا ةبسن باسح نكمي مث نمو

 قباسلا لكشلا يف لصت يتلا ةيلكلا تادحولا ددع ىلا ةكرتشملا تاعبرملا
 728٠١. ىلا

 لالخ نم 00150 ءمغ 8عا1ةطزاناإ# تابثلا لماعم نوسليناد مقي اك

 طع 37ءوهع مء2ءعط128ع 01 3826222626 قافتالل ةيوئملا ةبسنلا باسح

 يلكلا ددعلا ىلا نازمرملا اهيلع قفتي يتلا صصقلا ددع ةبسن ةجيتن
 .ةصق 4١“ زيمرتبأ زمرملا ماق ام اذاف «نازمرملا اهيلع لمع يتلا صصقلل
 عومجم ناف 55١ زيمرت يف نانثالا قفتاو "** زيمرتب بزمرملا ماقو

 :نوكت اهزيمرتب اماق يتلا صصقلا

 موس ع م + عا
 عا

 زوو حالت ع : قافتالل ةيوئملا ةيسنلا نوكتو

 ؟1ا/



 لماعم باسح جذامن نم ديدعلا يتسلوه مدق كلذ ىلا ةفاضالابو

 يف تابثلا ريدقت تلوانت يتلا تاساردلاو ثوحبلا لالخ نم تابثلا

 ْ :اةيكألا كيف ازا نسلق: نوعلسو : نود ند

 ةيادب تابثلا لماعم بسحي نيمكحملا 3 نيزمرملا ددعت ةلاح 5

 لماعم ريدقت متي مث ءرخآلا زمرملا عم مهنم لك قافتا ةبسن ديدحتب

 :يتالاك ماعلا تابثلا

 (نيمكحملا نيب قافتالا طسوتم) ن

 - تابثلا لماعم

 ممكحملا نيب ق وتم ١+) ١( ا :يمكحلا نيب قافتالا طسوت - ن

 !نالاك :ةيمكملا' نيرح قافتالا نست مقاك ذاق

 ,ا18 *« 5

 ١ +)ع-١(كل,
 هلت سس يس لس تت يبيطده٠ههمهستشمستلا

 (1) ماكان, 016 هب هر. 6( 222136 - 2
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 ارظن نيمكحملا ددعت ىلا جاتحت يتلا ثوحبلل حلصت ةغيصلا هذهو

 .زيمرتلا دعاوق ةقد ةرورض

 يف ةقفاوملا ةبسن باسحل زيمرتلا يف ةطسبم ىرخأ ةغيص كانهو
 :يتآلاك بسحت .تابثلا رابتخا يف زيمرتلا تادحو عومجم ىلا زيمرتلا

 اهيلع قفتملا تادحولا ددع ا ؟

 زيمرتلا تادحو عومجم

 - تابثلا لماعم

 ةدحو ١4 ىلع نانثالا قفتا ء.ةدحو ؟1 زيمرتب نازمرملا ماق اذاف
 :ناف اهنم

 1١5 عا ا

 ,وم ح تن - تابثلا لماعم

 ع« + ":غ

 متي دق نيمكحلا نيب قافتالا نأ ةغيصلا هذه ىلع ذخؤي هنأ الا
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 ديبالا فرو دمركا تامر فاعلا وأ نازمرلا ناك اذ :لاثلا لمص

 ةجيتنلا نوكت دق هناف «قئاثو ثالث يف تاريشم لالخ نم ةضراعملا وأ

 يف «قئاثولا يف ةضراعملاو دييأتلا راركت عومجم يف ماتلا قافتالا ةيئاهنلا

 نم ةدحو لك راركت دصر يف فالتخا كانه نوكي دق يذلا تقولا

 ذختت تاريشملا هذه تناك اذا ةصاخ «قئاثولا يف تاريشملا تادحو

 امدنعف ,هاجتالا تاعوضوم نم نيعوضوم نم هاجتالا ديدحتل اساسأ

 1 نوكي دقف «نيزمرملا دنع ٠١ وه دييأتلا راركت ىلع قافتالا نوكي

 دنع نوكيو لوالا زمرملا دنع ب عوضوملل ؛ «أعوضوملل تاراركت
 .ب عوضوملل + ءأ عوضوملل ؛ ىناثلا

 اهرابتعا يف ذخأت ىرخأ ةغيص ىلا ةقباسلا ةغيصلا ريوطت مت كلذلو

 نم ةئف لكل تاراركتلا جئاتن عم قفتي يذلا عقوتملا قافتالا ىوتسم

 .تاراركتلا عومجم ةبسنلاب تائفلا

 - ةقباسلا ةغيصلا ِق روكذملا لاثملل ادا هما انضرتفا ام اذاف

 وهو ؟5 ناك هاجتالا يعوضوم تائف نم ةئف لكل تاراركتلا عومجم نأ

 :يتالاك ةعزوم ا|هزيمرتب نازمرملا ماق يتلا تادحولا ددع

 ضراعم ديؤم

 اما 0 ٠ (أ) عوضوملا

 02 / 0 (ب) عوضوملا

1 

 للا اة لك اوكا يس نوكك

 ,ىا+ , ا

 مع و١ ب

 نير



 - عقوتملا قافتالا ةبسن نوكتو

 تاراركتلا ةبسن عومجم
 "(سس) + "(رس) + "(,لدس) + "(,ع0)

 رع + را" + را# + 67

-0", 

 ,08 - قباسلا لاثملا ةجيتن وه ظحالملا قافتالا ةبسنو

 مقرا انقذلا ةييتن تلقا ىازمؤلو:ريربز  ”كامتلا لمادا
 -  (ةغيصلا هذهل اقبط)

 عقوتملا قافتالا ةبسن - ١

 هر 2-3 648.٠

,59 - ١ 

 ىلا

 نوثحاب اهمدق يتلا غيصلا نم ديدعلا كانه نأ يتسلوه فيضيو
 لماعم باسح يف ةدئاف رثكا ربتعت ةريخالا ةغيصلا نأ الا: قيرخأ
 .تابثلا

 طبتري ال جئاتنلاو ليلحتلا تابث يف ثحابلا حاجن نأ ينأر يفو
 تالماعملا مادختسا وا تابثلل ةيباسحلا تالماعملا ةراثتسا ىلع هتردقمب

 طبض يف هحاجنب طبتري ام ردقب «ىوتحلا ليلحت ثارت يف ةمدختسلا
 روهظ يف مهست يتلا لماوعلا ىلع ةرطيسلا لالخ نم اهتاذ زيمرتلا ةيلمع
 | ,”تابقلا» وا "اطخلا

 ان



 زيمرتلا“.ةيلمغ-نأ هرابتعا يف عضي نا بجي ثحابلا ناف كلذلو

 سفن يف متت اهناف «ةساردلا ضورف رابتخاو ليلحتلا ضارغال متت يهو

 تاهلعت حوضوب هماتها نم ديزي امم «تابثلا تارابتخا ءارجال تقولا

 تابث نم دكاتلاو نيزمرملا بيردتو ةيئارجالا تافيرعتلاو زيمرتلا

 .اهئانبو اهرايتخا طورش رفوتب ليلحتلا تادحوو تائفلا

 يف هقيقحت ىلا علطتي يذلا تابثلا ىوتسم ةيادبلا ذنم ددحي نأو

 ةيلمع ةقد ىلع كلذ لد املك تابثلا ردق عفترا |لكف ليلحتلا ةيلمع

 نم نيعم ىوتسم ىلع قافتالا ىلا دعب لصن مل انك ناو ء دصرلاو زيمرتلا

 ردق ريرقت يف ةقباسلا تاساردلاب داشرتسالا نكمي نكلو ءتابثلا

 .تابثلا

 قافتالا ةبسن نأ نوسدلوجو نالباك ربتعا دقف لاثملا ليبس ىلعو

 ةبسن ربتعت ال |نيب «تابثلا نم لاع ىوتسم ربتعت 74. ىلا لصت يلا

 نا نكي لعالا تالا فوتو“ اهنلعداتعالا نكي ةيق رد ةن

 تائف ىلع لمعلل اديج نيزمرملا بيردت مت ام اذا ثحابلا هيلا لصي

 ديجلا بيردتلا لالخ نم اضيا قافتالا ىلا اولصي نأ نكميو ءةحضاو

 ةضماغ تائف مادختسا عم ىتح ةحضاولا تايلعتلاو

 بلاطم نم يسيئر بلطم وه تابثلا طرش نأ ىلا ةفاضالابو

 قيقحتل ةرورض تقولا سفن يف ربتعي هناف «ىوتحملل يمكلا ليلحتلا

 تايكلا يحتل كفوو: ةيحا نع ف خانلا هند ام قارنت قوصلا بلطن

 .قدصلا بلطم قيقحت يف اريثك رفوي فوس

 يناثلا ثحبملا

 ليلدختلا قدغص

 ةادالا وأ بولسالا ةيحالص وه 77119149 ةحصلا وأ قدصلاب دصقي

 اليحيا



 يف ثحبلا ةادآ الص وه نأ ىنعمب وأ ءهسايق دارم وه ام سايقل

 هيلا لصوت اهف ةقثلا ىوتسم عافترا يلاتلابو « ةساردلا فادهأ قيقحت

 .عمعتلا ىلا اهنم لاقتنالا نكي ثيحب ؛جئاتن نم ثحابلا
 جئاتنلا ريسفت لبقو لمعلا ءانثأ قدصلا تارابتخا ىرجت كلذلو

 تان داري وب نم الوفا: ننينك  نتايقلا هاذآ "نأ نمت دكافلل
 ةرطاطلا :كايبلا «هتضو قديش نقلا - ةيليلعلا د ضاسازدلا' فو

 نال قانصلا أ .ةحضلا»كارقا قف: ةيوعيض حئاتنلا نيك ال طفح ةلاضزلل
 جاتحي ال اهروهظ راركت دعو اهبايغ وأ زومرلا دوجو فاشتكا تايلمع
 ديك :فرحأ :تاسارف: اهتلطتم“ ىلا :تاوارجالاو تهل لع هلا
 قريت «مالجالا «ةنايع ىف الفن, ليمستلا نأ ندمان :لالدكنالا
 ةنماكلا يفاعملا نع فشكلا ىلا ةرهاظلا تامسلا فصو ثحابلا ىطختي
 تناك قدصلا ةلكشمو .اهب ةيطابترالا تاقالعلا نع فشكلاو ىوتحلا يف
 يمكلا ليلحتلا بولسأ لوح فالخلا هيلع دمتعا يذلا ساسالا يه
 عفتري ثيح «هيف ةنماكلا يفاعملا وأ رهاظلا ىوتحلاب ماتهالاو يفيكلاو

 دقعب ةساردلا نرتقت م ام ةنماكلا يناعملا نع لالدتسالا قدص يف كشلا

 .لالدتسالا قدص دكؤت ةيجراخ ريياعم ةساردو تانراقملا

 قدصلا تارابتخا ءارجا ليلحتلا جذومن يف رفون انلعج ام اذهو
 ةيييفا نم ستلا تيججاتلا 1... وقيل يلستلا تاوطخ,نعب يسن ةوطخك
 توكيل" دنم» نقلا . لاقفا طول (كيخ“ «عناعتلا و عمو ككاو ارعألا
 قدص ريرقت يف هسح ىلع دمتعي ثحابلا نال .«تارابتخالا هذهل

 وه ام العف سيقت اهمدختسي يتلا تاودالا نا هضارتفاو « جئاتنلا

 قيقدلا فيرعتلاو ةنيعلا ليثمت يف ةقثلا ىلع اداتعا ؛هسايق بولطم
 زيمرتلا ةيلمع تابثو تائفلل

 ربتعت ال اهنكل ءقدصلا حيجرت يف رثؤت ةريخالا تايلمعلا نأ ةقيقح

 فق



 -" لالوالا قدم ع هناا هدر قرف
 رشنلا راركت عافترا ىلا ريشت دق فحصلا يف ةيرجلا رابخا ةساردف

 هذه افصو فدهتست ةساردلا تماد ام ةلوبقم ةجيتنلا هذهو « اهنع

 ,ةقدب ةيرجلا فيرعت متو «رداصملل ةلثمم ةنيعلاو فحصلا يف رابخالا

 ىلا لقتنن امدنع نكلو .تابثلاب دعلاو زيمرتلا تايلمع تمستاو

 رمالا ناف عمتجملا يف ةيرجلا لدعم عافترا نع جئاتنلا هذهب داهشتسالا

 ريرقتلل ارايعم جئاتنلا هذه ذاختال قدصلا تارابتخا ءارجا بلطتي

 حاتفنالاب ةصاخلا تافارحنالا رشن يف عسوتلا ربتعي ال اضيأو

 تاءارجا نرتقت مل ام ةسايسلا هذه لشف ىلع اديحو اليلد يداصتقالا

 ماقرالا لثم «ليلحتلا جئاتن دكؤت ةيجراخ ىرخا ةلدأو دهاوشب ثحبلا

 ىلا ..يدرفلاو يموقلا لخدلا تايوتسمو ةلاعلاو تاراثتسالاب ةصاخلا

 .ةسايسلا هذه ينبت تاونس يف ءهرخا

 اطورش كانه ناف ,ءىوتحلا فصو فدهتست يتلا تاساردلا يفو

 .ةيفصولا جئاتنلا قدص وأ ةحصب ريرقتلل ةيساسأ
 تالخدملا ةفاكل اهلومش نم دكأتلاو رداصملا ةنيع ليثمت ةيافك- ١

 يف ثحابلا دكأتي مل ام هناف كلذلو «تادحولاو تالا, الا

 تادحولاو تائفلا هذه روهظ راركت نم يئدبملا ليلحتلا ةلحرم

 تراس نهتم لاك هو يف لضفالا نمف «ةراتخلا ةنيعلا يف

 ةساردلاب مايقلا وأ عمتجملل اهليثمت ةقد نمضيل ةنيعلا رايثخا

 .طرشلا اذه قيقحتل انامض رداصملا عمتجم ةلماشلا

 - اهرايتخا طورش رفوت عم تادحولاو تائفلاب قيقدلا فيرعتلا- ؟

 ثحبلا تاجايتحاب اهئافو ىدمو لومشلاو لالقتسالا يهو

 (1) 10هزوأ, 01ع, ظ., 2212
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 ةقد مدع ىلا يدوي فوس ورقلا هده ةيادفؤب٠> هقادعأو
 .ةيلاتلا لحارملاو فينصتلا
 ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا ةسارد يف هنا انركذ ا قبس دقو
 نع ةجتانلا تابارضالا ذاختا مت(ماواله ميهف ةيزوف) ةيرصملا
 ةيلخادلا تابارطضالاو ةيلهالا برحلاو ةيرصنعلا ةقرقتلا
 د4 انس لح ةقبلا هده هعاوا رك ةوايرر لا يدوم اع هةقفلا هذه قيقدلا فيرعتلا عم قفتي ال ام وهو (يركسع) ةئفل تاريشمك
 .تاريشملا هذه ساسا ىلع فنصت نا نكمي ناك فر

 تالخدملا ةفاكل ليلحتلا تاقاطب أ تاراتسا لومشسش نم دكأتلا - *
 تادحولاو تائفلا هذه ريرقت عم هنال ؛تادحولاو تائفلاب ةصاخلا
 ةاداك ذختتس يتلا ليلحتلا تاقاطب وأ تاراتسا يف اهضعب لافغاو
 جئاتنلا قدص مدع ىلا كلذ يدؤيس .تانايبلا عمج ف ا
 .ءارجالا اذه ةقد مدع ةجيتن

 ناف .سايقلاو دعلا تايلمع ةقدو عةقباسلا طورشلا رفوت عمو - 5
 قدص ةيافك ىلا كلذ يدؤيو .ادكؤم نوكي تابثلا طرش رفاوت
 ْف يرورضلا بلطملاو ىندالا دحلا ربتعت ينلا ةيفصولا ةلحرملا
 جئاتنلا قدص تارابتخا ةيمهأ اهيف رهظت يتلا لالدتسالا ةيلمع
 . اهتاريسفتو

 اهربتخي .قدصلل ها ةفيرأ كانه نأ لعدن نوثحابلا قفتيو
 ."اثحبلا فادهأو ةساردلا ةعيبطل اعبت اهضعب وأ اهلك ثحابلا

 موك عدا 991103169 ىوتحلا قدص - ١

 بج ب يبي سس س7
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 دمتعي وهو ؛5206 7811011] يرهاظلا قدصلاب اضيأ ىمسي ام وهو

 ةفيظوو ةعيبط عم قفتت يتلا تاودالا رايتخا يف ثحابلا تاراهم ىلع

 تاودالا ةمءالم ريرقت 5 هتادهاشمو ثحابلا سح مكحتو « سايقلا

 ةيلمعلا لالخ يجراخلا مكحتلا تاءارجا ىلا ةفاضالاب « سايقلا ةفيظول

 . ةيجهنملا

 ىلع ةداقلا تاحيرصتو ةبيطلا ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا تاقالعلاف

 نيب ةقالعلا 5 يباجيإلا هاجنالاب ةصاخلا تاريشملا نم ربتعت لاثملا ليبس

 ىلع اليلد كلذ ناك .هاجتالا اذه ىلا جئاتنلا تراشأ ام اذاف يلو

 لدي اذه ناف ءداضملا هاجتالا يف جئاتنلا تناك اذا امأ «ىوتحلا قدص

 ىلع بجي نيلاؤس حرطي 243208811 لاشرام ناف فالتخالا ةلاح فو

 *اييلع هنااا يسال
 اذهو ؛؟العف هسايق دارم وه ام سيقت سايقلا ةادأ له :لوالا كاكا

 :نيمسق ىلا مسقني لاؤسلا

 ةمدختسملا تاحلطصملا عم ةيجهنم تاحلطصمك تاكئفلا قافتا ىدم -

 .ليلحتلا قئاثو يف

 .تائفلا ءانبب ةطبترملا تالخدملا مظعم وأ لك ةنيعلا لمشت يح

 جئاتن قافتاو زيمرتلا ةيلمع تابث ىدم نم دكأتلا ىلا ةفاضالاب

 .ةساردلا جئاتن عم نيلقتسملا نيزمرملا

 يف تارغثلا ديدحت متي .ةلئسألا هذه ىلع ةباجالا لالخ نمو

 (]) عكصنتطب لادم عطقلم 5ك. هو. كعط 218
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 .جئاتنلا ةحص مدع ىلا تدأ يتلا ةيجهنملا تاءارجالا

 . ةيفصولا جئاتنلاب اساسأ طبتري هتارابتخاو قدصلا نم عونلا اذهو
 ىلا تاساردلا يف قدصلا تارابتخا لحارم نم ةلحرمك ةرورض ربتعيو
 .ةيمالعالا ةيلمعلا رصانع نع ىوتحلا لالخ نم لالدتسالا فدهتست

 ةحصلا ريرقت يف ثحابلا دمتعي ام ةداع قدصلا نم عونلا اذه فو
 ةرهاظلا قيقحتل تاءارجالاو تاودالا ةيافك يف هتقث ىلع قدصلا وأ
 كولسو دهاوُس نم ةرهاظلاب طيحي ام عم جئاتنلا قافتاو «ثحبلا لحم

 تارابتخالا هذه لثمب نوثحابلا موقي ام اردان هناف كلذلو ءاهدكؤت
 هكضللا نيرفت قا اهلا ةزاثبألاو

 ىوتحلا فصو دودح دنع فقت يتلا ثوحبلا يف هنأ < داب قفزتو
 دوجو املا نوكي. نل قدصلا» ةلكشم ناف اذه: .نم دعبأ ىلإ تهذت' الو
 زييت ىوس اهدعو زومرلا دوجو وأ بايغ ريرقتل رمالا بلطتي ال ثيح
 يف ايرورض قدصلا تابثا ربتعي انيب ء«ثحابلا نم طيسب يكاردا

 تاريسفت ىلا لوصولل تالكلاو زومرلا اهيف مدختست يتلا لاوحالا
0000 

 طمعلععاللع 11017 ٌؤبنتلا قدص - ؟«

 ةلاح يف ثادحالاب وبنتلا ىلع ةادالا ةردق ؤبنتلا قدصب دصقيو
 فدهتست يلا تاساردلا يف ةرورض ٌوبنَتلا ةميق رابتخاو «ليلدلا بايغ
 تاقالعب ىوتحلا تامسب طبترت تاريغتم وأ رصانع نع لالدتسالا
 .ةساردلاو ثحبلل اهرابتخا عضخي ةيضرف

 ةصاخلا تاسايسلاو تاهاجتالاو عفاودلاو اياونلا نع فشكلاف
 ثادحالاو عئاقولاب ؤبنتلاو ءلبقتسلاب ةصاخلا تامسلاو : دندلاو

 (1])  ظريلل, 82, هم. كنأ 9.
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 ىلع موقت ةيلالدتسا فئاظو يه .ىوتحلا ليلحت لالخ نم « اهتاهاجتاو

 رصانعلا هذه نيب ةيضرفلا تاقالعلا ةغايص لالخ نم ثحابلا ٌوبنت

 .ليلحتلا ةطساوب اهقيقحت متيو «مالعالا ىوتحمو

 ىلع اساسأ دمتعت يتلا تارابتخالا يرجت ءئبنتلا قدص قم دكاتللو

 ؤينتلاف «ىوتحملل ينمزلا راطالاو يقئاثولا راطالل ةيجهنملا ةنراقمل

 نأو «ءاخابشلا' نم: ةجردب عنقي :كولبلا نأ "ضامأ ل مورو قل انه

 ىدل كولسلا نم تاعومجي زيمبي تاباجتسالا يف مظنتلاو ةماعلا تاهاجتالا

 بلغأ يف هتاباجتسا لكشي لظي صاخ عباطب وأ ةنيعم ةزي صخشلا

 ."7فقاوللا

 وأ تابثلا ددحت نأ نكمي .قلا يه ةيجهنملا ةنراقملا ناف اذهبو

 اهرصاعي يتلا فقاوملاو فورظلا ةساردب ٌوينتتلا عقاوم يف تاريغتلا

 تحيللا قسولا ناطالا لالخ :ىرتملا

 نم متت قدصلا تارابتخا ناف ثادحالاو عئاقولاب ٌوبنتلا ةلاح يفو

 .ؤبنتلا ةميق ريرقتل ظاحعموأا كلغءضمد يجراخ رايعم عم ةنراقملا لالخ

 ةصاخلا جئاتنلا قدص ىلع اليلد ةنلعملا ةيبزحلا تاسايسلا ربتعت دقو

 ةلاح يف ةبوعص رثكأ ودبي دق رمالا نأ الا ؛ةيبزحلا فحصلاب

 اهتاسايس نلعت ال ام ابلاغ يتلا ةيلودلا عئاقولاو ثادحالا وأ صاخشالا

 ريرقتل ثحابلا نم اريبك ادهج بلطتي امم ءاهعفاودو اهفادهأ وأ

 .ةيجراخلا ريياعملا لالخ نم ةيلالدتسالا هجئاتن ىف قدصلا ىوتسم

 ةيجراخلا قئاثولا يف ثحبلا لاوحالا هذه يف هنكمي ثحابلا نا

 وأ رداصملاب صاخلا ثارتلا حسمو .ةيجهنملا ةظحالملاو تالباقملا ءارجاو

 ثادحالا ةداعتساو , عئاقولا هذه لثم يف رارقلا يعناص صاخشالا

 ك0 كك!
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 فورظلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلاو ينمزلا دعبلا ةظحالم عم ةيباشملا
 .ةصاخ ةفصب ثحبلا لحم ةرهاظلاو ةماع ةفصب رهاوظلاب ةطيحما ةيلكلا

 ثادحالا وأ عئاقولا ىلع وتلا قدص ةميق ريدقت رصتقي الو
 ةصاخلا تاريسفتلا 5 اضيا مدختسي هنكلو ,طقف ةيلبقتسملا وأ ةرصاعملا

 مادختساو ءثحبلا ةلحرم يف ليلدلا بايغ ةلاح يف يضاللا ثادحأب
 هذه ثارتب جئاتنلا ةنراقمو .ثادحالا هذه نع لالدتمالا .نليلحتلا
 .اهصاخشأبو اهب ةصاخ فراعمو قئاثو نم ثادحالا
 ووعي ءمأ [؟911015 قفاوتلا قدص - '"

 .ثحبلا لحم ةرهاظلاب طبترت تاسارد جئاتن وأ .ىرخأ ةيجراخ
 نع ناربعي يداصتقالاو يسايسلا طيطختلا نأ ىلع انقفتا ام اذاف

 ةيسايسلا ريياعملاب صاخلا ىوتحلا ليلحت ناف « ةلودلل يجولوديالا ركفلا
 ىلا ةيداصتقالا ريياعملاب ةصاخلا تاساردلا هدكؤي .ةيجولوديالا هذط

 .هجئانتو ليلحتلا قدصل رايعمك ةلودلا اهجهتنت

 دقف , قفاوتلا قدص تارابتخا ِق ابلطم هدحو قافتالا ريثعي الو

 نيب ةنراقملا لالخ نم قدصلا ديكأتل نيابتلا تاسارد مدختست
 تاهاعأ ناك لاثلا كيس لغو ءرغالل" اوما ديكأتل ةداضتملا تاهاجتالا
 يف اهعم فلتخت ينل نيميلا فحص تاهاجتا اهدكّوت راسيلا فحص
 .فقاوملا بلغأ يف اهتامادختساو زومرلا

 جئانن قافتا ىدم اعم ناسيقي ثيح عدو عم عصعم اهل 172110112
 .ةيجراخ ىرخأ عئاقو وأ ريياعم عم تاساردلا

 نيرا



 ةظفاحملا لويملاب نيفورعم ريرحتلل نيديدج نيسيئر نييعت ىلع

 نيلماعلا نع رداصلا نايبلاو ةعقاولا هذه ؛'"'ءالسلا عزنو قافولاو

 مت يتلا ليلحتلا جئاتن قدص رابتخال ًايجراخ ًارايعم ربتعت اهصوصخب
 .اهضعب وأ ةروكذملا اياضقلا نم ةلجلا هذه لثم هاجتا نع لالدتسالل

 6©ههدقنسعأ 77911016 ءانبلا قدص - ع

 لماكلا هكارداو ثحابلل ةيجهنملا تاراهملاب ءانبلا قدص طبتريو

 ءانب نكمأ «تاراهملا هذه ترفوت الكف «ثحبلا ةلكشم يرظنلا راطالل

 ديدحت يف ساسالا وه ام ةلكشملل يرظنلا راطالل لماكلا كاردالا

 .تقولا سفن يف جئاتنلاو تاءارجالا

 جئاتنلا ريرقتب طقف نرتقت ال اهنأ «قدصلا ةلكشم زيي ام مهأ لعلو

 لحارم نم ةلحرم لك يف ةمزالتملا تارابتخالا ىلا جاتحتو « ةيجهنملا

 يتلا جئاتنلا يف ةريبك ةجردب ثحابلا قثي نأ نكمي ىتح ءثحبلا

 ثلاثلا ثحبملا
 - 5-5 ١

 لالدتنالاوريفتلا

 لالدتسالاو 5مادصه#ه» ريسفتلا نأ ىلوألا لوصفلا ىف“ انهدق

 اهتلحرم يف ليلحتلا ثوحبل يماسألا فدهلا وه 3(ةلئندع زمام

 جئاتنلا نم ةفلتخلا تالالدلاب جورخلاو ريسفنلا ريثعي ثيح , ةروطنملا

 .اص ١985/6/١6 - ةرهاقلا - مارهالا ةديرج )1١(

 ع



 اهرصانعو ةرهاظلا ةكرحب ٌوبنتلل ةرورضو ملعلا فادهأ نم افده
 دنع فقت ىوتحلا ليلحت ثوحب نم اريثك ناف كلذ مغرو .اههاجتاو
 ءاص ماقرأك اهتءارقو «جئاتنلا جارختساب ليلحتلا ةلحرم تاياهن دودح
 .ةيمالعالا ةيلمعلا ةكرح راطا يف اهريسفتل ةلواحم ريغب

 دودحلاب طبتري اهلهاجت وأ لالدتسالاو ريسفتلا ةيلمع بايغ لعلو
 ةباجالل ةأشنلا ةرتف يف تداس يتلا ليلحتلا ةيلمع يف ىوتحملل ةيفصولا
 لثم ةرتفلا هذه ترصاع ىتلا فادهالاب طبترت ةدودحم تاالؤاست ىلع
 ةءارقلا رسي تاساردو ؛ةيسايسلا زومرلا لالخ نم ةياعدلا فاشتكا
 كانا فضو. دودي دعا تنك نأ: نكف“ ىلا افادهألا قم: اهريقو
 نع لالدتسالاو ريسفتلا ةلحرم ىلا مدقتت نأ نود «ىوتحلا يف ةرهاظلا
 هذه نم ءزج اهاوتحمو ةلاسرلا لثمق يتلا ةيمالعالا ةيلمعلا رصانع

 قيقحتل اجهنم هرابتعاو ىوتحلا ليلحت ىلا ةرظنلا روطت عم نكلو
 ايرورض ابلطم ربتعت لالدتسالاو ريسفتلا ةيلمع ناف ؛ةيملعلا ضورفلا
 ثحابلا روصتل يركفلا راطالا نيب طايترالا ققحت «ثحبلا بلاطم نم
 السلا كسلا كاذب

 ةرهاظلا تامسلا فصوب عننقي ال ثحابلا ناف لاوجألا هذه يفو

 هذه روهظب ةطيحلا لماوعلاو فورظلا لالخ نم هنكلو . طقف ىوتحملل
 ةيمالعالا ةيلمعلا ةكرح نع هتاروصت ةحص ربتخي نأ لواحي ؛تامسلا
 هذه: مدنقت 1ةيبو ةلبعم فورط يف: اهئيب تانقالعلاو.اهزضانلعو
 .اهتاريسفتو جئاتنلا راطا ةيملع ضورف لكش يف غاصت يتلا تاروصتلا
 .ليلحتلا ةيلمعل ةيجهنملا تاءارجالا لالخ نم ثحابلا اهربتخي يتلا

 نم ..اهضعب وا ةلئسالا هذه ىلع ةباجالا ثحابلا لواحي كلذلو

 ضرخأ



 وا ردصملل ةيعاتجالاو ةيصخشلا تامسلا ديدحت) ؟..لئاقلا وا بتاكلا

 بابسالا ديدحت) ؟..ليق وأ بتك ام لوقي وأ بتكي اذال نا سول

 ديدحت) ؟ليلحتلا زومر تامادختسا كرحتت هاجتا يا يف ..(عفاودلاو

 جاتنا نم تاياغلا وا فادهالا يه ام ..(ردصملا وأ ةليسولا تاهاجتا

 ةماعلا فورظلا يه ام ..(ةيبلسلا وأ ةيباجبالا فئاظولا) ؟..ةلاسرلا

 1 يسايسلا وأ ىعاتجالا قسنلا ديدحت) ؟ ..ةلاسرلا جاتناب ةطيحلا

 ..هاجتا يأ فو ةيمالعالا ةيلمعلا ةكرح لمعت فيك . .(يداصتقالا

 تامسلا ديدحت) عمسي دا ارق نم: هنا ريقاتلا كاكاو تامولعملا طبض)

 ةيلمعب ةطيحلا ةلئسالا نم اهريغو ..(روهمجلل ةيعاتجالاو ةيصخشلا

 ءانب يف ةيساسالا تاريغتملاب طبترت ةلئسالا هذهو ..اهرصانعو مالعالا

 ام لكشب ةيضرف ةقالع مقيو ثحابلا اهفيصي يتلا ةيملعلا ضورفلا

 .ضورفلا هذه ةغايص يف ريغتمك هتامسو ىوتحلا نيبو اهنيب

 ىوتحللا هاجتال فصو وه ءام ةفيحص يف ةيداعملا تارابعلا راركتف

 نيب ةقالعلا ةحص ربتخت امدنع نكلو «فصولا ةيلمع دودح يف هتاذ

 ؛ ةلودلا وا بتاكلا وا اهسفن ةفيحصلا هاجتاو ةيداعملا تارابعلا راركت

 دنع وأ ةقالعلا هذه ةحص ىلا ليلحتلا ةيلمع لالخ نم لصن انناف

 وا ةليسولا هاجتا ديدحت ىلا ةلاحلا هذه 5 جئاتنلا 0 , اهتحص

 ؛ليلحتلا جئاتن لالخ نم لالدتسالا موهفم وه اذهو «ةلودلا وأ ردصملا

 نكلو «.ةيئادعلا تارابعلا راركت ىوس انل مدقي مل هدحو ىوتحلاف

 جورخلا ىلا ثحابلا دوقي يذلا وه جئاتنلا قدصو ضرفلا رابتخا

 ناف كلذلو ءردصملا وأ بتاكلا وا ةليسولا نع ةريخالا تالالدتسالاب

 يف ثحابلا ا اهنال ةرورض ربتعت لالدتسالا ثوحب يف ضورفلا ةغايص

 .جئاتنلا لالخ نم لالدتسالاو ريسفتلا ةيلمع

 وأ رشنلا نم تاعوضوملا عقوم نيب ةيضرفلا ةقالعلا كلذكو

 ردصت يتلا ةلودلاو بزحلا هاجتا وأ اههاجتاو ةفيحصلا ةسايسو :ةعاذالا

 ضرضبر



 تاعوضوملل رشنلا عقاوم ديدحت نا فورعملا نمف .فحصلا اهنع
 متي ال ةينويزفيلتلاو ةيعاذالا جماربلل ةبسنلاب ةعاذالا وأ :ةيفحتصلا
 عوضوملا وا ثدحلا ةيمها اهمهأ ةديدع لماوعل عضخي امغاو ءاطابتعا

 لماوعلا هذه عم قفتي اف .هنم اههاجتاو ةيمالعالا ةليسولا ةسايسو
 «ةعاذالا يف ةيرابخالا تارشنلا وا فحصلا يف ىلوالا تاحفصلا ردصتي

 يف رخأتم عقوم يف وأ ةيلخادلا تاحفصلا يف هعقوم نوكي اهريغو
 .ةعاذالا

 طقف فصت ال عقوملاب ةصاخلا تاريشملا ليلحتو ةسارد ناف اذهلو
 نع لالدتسالا يف دعاست اهنكلو .ةعاذالا وأ رشنلا نم تاعوضوملا عقوم
 .اهنم اههاجتاو تاذلاب تاعوضوملا هذهب ةيمالعالا لئاسولا ماتها

 نكمي ال مالعالا لئاسو يف بوعشلا ضعبل ةيموقلا ةروصلا ليلحتو

 ءانب يف ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا داعبالا نع لزعمب اهتسارد
 بحاص دقلو ..اهيف مالعالا لئاسوو بوعشلاو لودلا نيب تاقالعلا

 برعلا ةروص - ةدحتملا تايالولا يف ةيبرعلا ةروصلا ديدحت يف ريغتلا
 يذلا رودلا - (م ١91/8 ملاس ةيدان) ةدحتملا تايالولا يف نييليئارسالاو

 «كلذ دعب +١190 ربوتكأ برحو 19337 وينوي برح جئاتن هتبعل
 .ةرتفلا هذه لالخ رصم يف يسايسلا ماظنلا يف ريغتلاو

 عافترالا ىف ١9319 ماع ىتح رصم يف يكارتشالا هاجنالا مهاسو

 اهجئاتنو مانتيف برحب ماةهالاب رثأت يذلا ةيملعلا تاعوضوملاب ماتهالاب
 نوؤؤشلا تاعوضومل ةيليلحت ةسارد - ةرتفلا هذه لالخ ديؤملا هاجتالاو

 ديمحلا دبع دمح) - #١910 - 310 ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيركسعلا

 ءا/١ ماوعا لالخ اهب ماتهالا ضافخناو تاعوضوملا هذه ترثأتو (م 64

 يتلاو. اهب ماقهالا ضافخن او « ةيتيفوسلا - ةيرصملا تاقالعلا رتوتب م 9

 ةجيتن ةيملاعلا تاعوضوللاب ماتهالا ةميقب عافترالا يف اضيا مهست تناك

 ضرضرإ



 فحصلا نم ىلوالا تاحفصلا ةيركسعلا يتيفوسلا داحتالا نابخأ ءودضت

 .خيراوتلا هذه ىتح ةيرصملا

 ةيقطنملا ىواعدلا وأ «ةيلاعفنالا ىواعدلا ىلع زيكرتلا ةساردو

 ةيمالعالا ةليسولا ةسايس سكعت ثادحالا وأ اياضقلا ةجلاعم يف ةلوقعملا

 اك ءرخآ بناج نم بتاكلل يفاقثلا وأ يميلعتلا طمنلاو «بناج نم
 مدعو« تاثكلا وأ :لئاسولا هذه نوه 'ةفاقتلا مكانا انفي :نيكمت

 نكميو «ةيمالعالا ةليسولا يف رركتت يتلا عانقالا ةليسو يف رثؤت لماوع
 .ةلاسرلا ىوتحم ليلحت لالخ نم اهنع لالدتسالا

 هذه لثم نع لالدتسالا يف مهست ىوتحلا ليلحت ثوحب ناف اذببو

 نم ةلاسرلا جاتناب ةطيحلا فورظلاو عفاودلاو بابسالا ةساردو
 ةقالعلاو ليمعتملا وأ" ندصملاب ةدعقلا ىلع ثحعابلا دعاشت: قل“ لماوعلا
 يف ريغتلا ليقتسمب ةصاخ قمعأ تاّوبنت ةغايصو :لعفلا درو ءاهنيب
 بايع ةظيحلا هفورظلا نأ :ةيمالعالا ةيليعلا' نخاع

 ةلاسرلاب دما تامسلاو ردصملا نيب ةقالعلا مايقل 42166606836 يطرشلا

 .ىرخا ةيحان نم روهمجلاو ةريخالا هذه نيب ةقالعلاو , ةيحان نم

 لعافت كانه نال." يطرفتلا ريضتلاا ةيبأزو: ,دعت ةلاسرلا» فايس ليلخت

 (1) هصتط, ةلكةععطقلم هكر اذص ةاممعب ظطتلتص. ل, عا هل هم. كأ 2.38

 ا



 جرخي وهف «لالدتسالا يف ثحابلا هلذبي يذلا دهجلا فعاضي ام اذهو
 ةقالعلل ةيرظنلا ةفرعملا دودح يف ردصملا نع ةيئدبم تالالدتساب الوأ

 هكولسل يطرشلا رصنعلاو ردصملا نع هيدل تنوكت يتلا ةروصلا نيب
 /لامفنا /عافد /ريربت /موجه) ىوتحلا يف رهظي يذلا يظفللا
 اذه دوجو قدص ديكأت يف كلذ دعب أدبي مث (هرخآ ل يقطنم
 ليبس ىلع نوكي نأ نكمي يذلاو :كولسلا ذاختا يف يطرشلا رصنعلا
 اذه يف هناكمو عمتجلا هشيعي يذلا يعاتجالا قسنلا يف الثمم لاثملا

 ةعامج يف ادرف هرابتعاب هكولس مكحت يتلا مقلاو تاهاجتالا وأ« قمتلا

 ىلا ...اهيلا يمتني يتلا ةعاجلاب ةصاخلا ةيفاقثلا طافالا أ ةلوتم
 يذلا  يظنفللا كولسلا كلسي نال بتاكلا عفدت ينلا رومالا هذه ا

 للحمل ةيليمع هرهظت

 ةيليع نب ةزورطك ةدنيكأمو يطردلا رهافلا نع ةلمكلاو
 فقدت :هعلا زابتحأ ثييلاعأ ني انولسأ .كقولا نشت ىف: ستعيد لالدوسألا
 .ٌعينتلاو لالدتسالا قدص ديكأتل ثحابلا هيلا أجلي جئاتنلا

 ,ةلاسرلا جاتناب طيحت يتلا تاعمتجملا يف ةيمالعالا فورظلل ارظنو
 .ىوتحلا ليلحت لالخ نم ٌوبنتلاو لالدتسالا ثوحب بايغ ظحالن انناف

 فادهالا ةمدخل تارباخلا ةزهجأو ةسايسلا زيلاهد يف متي ام ءانثتساب
 هتيمهأ ىوتحلا ليلحت نع يفني ال اذهو .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةينمالا
 اكلك نخ نؤضولا [ مكمو» اهدك و ةيكلو وقلوب لالالا :ةنلتع دق
 ةسارد يف «؟.....اذامل» لاؤسلا ىلع ةباجالا يف ديفت تاهمعت ىلا
 رهاوظلا نيبو ءاهرصانع نيب تاقالعلا ثيح نم ةيمالعالا رهاوظلا

 .ىرخالا ةيعاتجالا

 ةيمالعالا رهاوظلا ةساردل بولطملا ىندالا دحلا يه تاهمعتلا هذهو
 ةلحرملا يف لاز ام ةماع ةفصب مالعالا نأ رابتعا ىلع ءاهروطت يف

 ا



 ىفتكي يتلاو ءاهروطت ةلحرم يف تلاز ام يتلا مولعلا» لثم ةيدايترالا
 تافينصتلا يف رهاوظلا فينصتل حلصت يتلا تاهمعتلا درجمب اهثوحب يف

 هذه مكحت نيناوق ةغايص ةجرد ىلا دعب لصت مل ثيح ءايئدبم ةددعتملا
 ْش دقت هولقلا ناك تارهاظلا

 مالعألا توحي لالدتنالاو .رسشتلا# ةصاخلا :تاناردلا ةسايغا:غمو
 اذيح لدن  فجانلا» قاف يةضاخ ةنيهر: ةىوتمملا ل لعو ةماخ ةقضن

 كلذ نيم: .تالالزد اهنم؟ ورالاو جفاتنلا رييط “ىف اتفاقا
 معو سفنلا ملع ثارت يف يناسنالا كولسلا ريسفت يف ةليلقلا تاساردلاب

 . يفانحالا :نيشنلا

 ةدع كانه ناف ؛ةيمالعالا ةرهاظلا ةعيبطب رابتعالا يف ذخالا عمو

 اهتاءارجا ميظنتو لالدتسالاو ريسفتلا ةيلمع ديدحتل ةيساسأ تامدقم

 .ةصاخ ةفصب كىوتحملا ليلحت ثوحبو ةماع ةفصب مالعالا ثوحب يف

 - :يتآلا يف لثمنت

 (لبقتسم - لسرم) ةيمالعالا ةيلمعلا يف دارفالا نع ردصي اهنا - ١

 (]) 2 ظروناطتهنا, هظنعطقمل, 8, 5ءلعسأللع ظ>ملوقسهأأولا (لعانن الممل 11جعطعع 1960)

 ان

 .ليصفتلاب عجار (5)
 ةضهنلا - ةرهاقلا) كولسلا ريسفتو يملعلا جهنملا «ليعامسا نيدلا داع دمحم -

 ,؟80 - ١ ص.ص (م957١ ةيرصملا

 ةضهنلا - ةرهاقلا) ايركز داوف ةمجرت ١5ج :مولعلا ةفسلفو قطنملا «ءيوم لوب -

 .5؟175 - ١و0 ص.ص (م ١951 ةيرصملا

 15١. - 8880 ص.ص قباس عجرم .سي ديسلاو يكز لامج -
 - زععمصعأط, آل, 8هتاعإل, هم. هنأ 2.2.412 - 7
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1) 

 اهدحأ هاجتا يف ةيمالعالا ةيلمعلا جراخ نم وأ ءرخالا ىلا اهيأ

 - لاقي وأ بتكي اهف رهظي يذلا يظفللا هكولس يف رثؤتف
 كلت ةطقللا تاياستتالا] نيو لمت .نأ "نك ال اننا فلذتو
 .تاباجتسالا هذه روهظل اببس ربتعت يتلا تاريثملا نيبو يناسنا
 عئاقولاب اهتقالع دودح يف ىوتحلا تامس ةسارد تناك انه نمو

 اع اضرأ ةضاينلا هده ةقالفو: اهنا ريدك ةر الا" تاوعالاو

 تارطلا فام ةيمالغالا ةيليملا فارطأ نمد فرط لك :ةفدوتني
 وينتلاو «٠ ةقالعلا هذه ذوجو .ساسأ ىلع لالدتسالا .قيف ءرخآلا

 :فورطلا نسق عيش نه ردتلاوب ريثما اوك لاخا ماما" لع

 ةيعاتجا ةرهاظ يه .يريهامجلا اهعباطب ةيمالعالا ةيلمعلا نا
 قسنلا فورظو تاموقمل اهتكرح يف عضخت يعامج عباط تاذ

 ةرهاظلا هذه راطا ىف كولسلا ناو .هيف لمعت يذلا ىعاتجالا

 لع ةلقالاو ب يسنلا اذه كو رطوب اتايوقلا .للاتلاب مضخع ةفقول
 تاداعلاو ميقلاو .ةيوغل تابيكرت وأ زومر نم مدختسي ام كلذ

 ءاهعم فيكتي نأ امازل هيلع دجيو درفلا اهدجي يتلا ديلاقتلاو
 مقلاو معافا "ود ىف. يطقللا كرلملا: نيت, هتاف كلذلو
 يذلا عمتجما يف ترقتسا يتلا تاعيرشتلاو ديلاقتلاو تاداعلاو

 :«لئاعلا د1 نتاكلا :ةرقلا .هقكيسي
 - يظفللا هكولس يف دودحلا هذه نع درفلا جرخ ول ىتحو

 ام هناف - الثم ةديدجلا ءىدابملل ةوعدلا وا راكتبالل ةلواحمك

 , اهبعوتسيو اهل ءىيهي يذلا يعاجلا خانملا راكفالا هذه رفوتي م

 راكفالا لبقت ىلا اسايق عمتجملا بناج نم ةمواقم دجت فوس اهناف
 ”٠ ةوعانلا نيقلاو

 ٠.1060 ص «(قباس عجرم ءيوم لوب -
 .”556 ص «قباس عجرم « يتشر ناهيج -

 فض



 رصنع يف مكحتي ةيكيمانيد ةيلمع يه ةيمالعالا ةيلمعلا نا - *
 .لدابتملا نيقاتلا اديه. ةييشلا ادي اهيف ةكردلا

 ةسارد ىلا ثحابلاب دوعي مالعالا لاجب يف ةيببسلا أدبم قيبطتو

 قوما ةرهظب. يذلا ىطفللا كولدلا دارو ةطاكلا بامآلا
 عئاقو وأ ثادحأ رتاوت فكل نه وعلا يف ضراعملا هاجتالاف
 ىهأ تايسالا هذه: ةفرعمو ءاغألا اذه ةاا ىلا :تدأ' ةقشسم
 5 ساما للا" نب ةياجلا قل ىجابلا7 وكن لا

 عفاودلاو بابسالاب رثأتي ام ةداع ةيمالعالا ةسايسلا طيطختو

 بابسالا هذه عم قفتي ىوتحمو بيلاسأو لئاسو رايتخال
 ةلودلل ةماعلا تاهاجتالاب - اهلقأ يف - طبترت يتلا عفاودلاو
 مق نأ نكي انو فلعل ةمحلعالا :لكابنولا تاياتنو
 وأ ءام ةيضقل يمالعالا ىوتحلا يف ةضراعملا وأ دييأتلا تاهاجتا

 كنز 4 هكاماعألا ديه وشو ةنلردلا' ديقعلا ل18 كلذ
 تانئايسلا .ىف' :ةلثملا :عقاوذلاو :بابسالا: هاذه ريغتل ةجيقت .قحنال
 . ةنلعملا

 ةيقطنم ةجيتن ربتعي يظفللا كولسلا ناف لاوحالا هذه يفو

 ىلعو جئاتنلاو بابسالا نيب طابترالا نوناقل ًاعبت ثدحت تاريغتلا لك :ةيببسلا أدبم

 بقاعت روصتي يكل لقعلا هبلطتي طرش ةيببسلاو «ةيببسلا نيناوقلا ىنبت أدبملا اذه
 نابقاعتم نيثداحلا نأب نمي نأ عيطتسي ال ءرملا نأو ,هاجتالا سفن يفو «ثداوحلا

 .رخآلل ًاببس هفصوب اهدحأ كردأ اذا الا

 هيف نوكت يذلا ردقلاب ءرهاوظلا نيب ماع لدابتم ريثأت دجوي :لدابتملا ريثأتلا أدبم

 .ناكملا ثيح نم هنرتقم
 «نارتقالا ساسأ وه لدابتملا ريثأتلا ناف .بقاعتلا ساسأ يه ةيببسلا نأ اكو

 يف اهنم لك رثؤي ناثداح اه لب نيبقاعتم ريغ نيثداح درحب اسيل نانرتقملا ناثداحلاف

 .ًايواستمو الدابتتم ًاريثأت رخآلا

 051٠ - ؟99*ص.ص قباس عجرم .يوم لوب - ليصفتلاب عجار

 ضرك



 نك هيتاكلا وا ةليسولاب فات لا تاضالا" قا ةلكلا !اناندقل
 .كولسلا اذه ذاختا

 عئاقولا ءوض يف ريسفتلا نكمي هناف لدابتملا ريثأتلا أدبمل اعبتو

 اهعوقو يف ةنرتقم نوكتو عمتجملا يف رتاوتت يتلا ثادحالاو
 ثادحالا هذمل ةرصاعملا هتامسو ىوتحلا تاهاجت ا عم اهراركتو

 ىلع تاريثأت نم عئاقولاو ثادحالا هذهل امل «عمتجملا يف عئاقولاو

 ىلع. :كلدكو + يعاتجالا وأ .يدابمتالا وأ ١ قاينلا كولسلا
 ىوتحلا تامس لالخ نم اهنع فشكلا نكمي يتلا ةيمالعالا ةسراملا

 :مالعالا' لئابتولا يظفللا كولسنلا نتكعت' .قلأ

 بحاصملا يظفللا كولسلا راركت عم ثادحالاو عئاقولا راركتو

 بتاكلا تاهاجتا يلاتلابو ىوتحلا تاهاجتا ددحي يذلا وه

 وأ ةيفاضتفالا+ وأ :ةساسلا  ::تازارقلاف ::ةيدالعألا "ةليسولاو

 ىوتحلا تاهاجتاب عطقلاب حمست ةلودلا هاجتا ددحت يتلا ةيعاتجالا

 زهظي اند نيالا وادوهرافملا را هنزل هاقألا ندع :نيالهألا

 .تارارقلا هذه ءازا هتاهاجتا ددحت تاريشم نم ىوتحلا ف

 ماع لالخ ناتسناغفأ يف يتيفوسلا داحتالا لخدت راثأ دقلو
 مالعالا لئاسو يف ةضراعملا تاهاجتالا اهدعب امو م9

 ةفصب يقيفوسلا داحتالاو ةماع ةفصب يعويشلا ماظنلل ةضهانملا

 . ةصاخ

 تناك م1588 4١. ماوعأ لالخ ادنلوب اهتدهش يتلا عئاقولاو
 ةنافث نق هيياتلا» تقوم :ةييرغلا' مالعالا :لئاسو. .ناتتال "انيق

 قم ننماتلا :ةققوم ةيقرملا :ءالعالا لئاسو دخت" يح قماضتو

 هذنه تيلققو : ةييظنملا هدنه لاعالا ةنضراتفملاو ةفوكملا

 كلود لالا ندم ةكرافلا نأ تراس و دح .ةيبافانتالا

 فر



 ادنلوب يف تمت يتلا ثادحالاو عئاقولا ضرع يف مالعالا لئاسو

 .تاونسلا هذه لالخ

 اربص حباذمو نانبل ىلع يليئارسالا ناودعلا راثآ كلذكو

 فقوملل ةضراعملا تاهاجنالا م585١ ماع فصتنم يف اليتاشو

 تناكو ءةصاخ ديفاد بماك تايقافتاو ءةماع ةفصب ىكيرمالا
 نت انو قوق ىف نطقللا  كزلتلا"ةرامتاتاب :تاعاعألا هده دربك
 نسدقللا تادانلا“ نيتقرلا رايز. نمت دنا ناك يقلون ءمالعألا
 سرام يف ديفاد بماك تايقافتا عيقوتو 2م 1919 ربمفون يف

 .|هدعب امو م5

 كولسلا ريسفت يف لدابتملا ريثأتلا أدبمو ةيببسلا أدبم حلصي اكو
 ناحلصي اهناف .«مالعالا ىوتحم لالخ نم لالدتسالاو يظفللا

 نطنللا فولبنلا وأ يتاح :نودتشادجالا وأ :نتاقولاب يشن انقلب
 عئاقولا تنرتقا املاط ءرخآ بناج نم مالعالا لئاسو يف
 يفو فورظلا سفن تحت .؛كولسلا اذه ةنيعم تامسب ثادحالاو

 ةيلمع مكحت يتلا ةيلاصتالا تايرظنلاو ةيعاتجالا رطالا دودح

 .مالعالا

 ام اهنم ءةماع ةفصب يناسنالا كولسلا ريسفتل جذاغ ةدع كانهو

 كولسلا ريسفتو .فئاظولاو تاجاحلاو بابسالاو عفاودلاب لصتي
 كولسلا روص دحأك مالعالا لئاسو ىوتحم يف رهظي يذلا يظفللا

 - :يلي ام جذانلا هذه

 ١ - عفاودلا ساسأ ىلع ريسفتلا 0840165

 , هكولس هجوتو درفلا اهفدهتسي يتلا ضارغالاب جذومنلا اذه ينعيو
 فادهالاب طبتري عفاودلا ساسأ ىلع ريسفتلا ناف مالعالا جذومن يفو

 نس



 هذهف «ةليسولا ىوتسم ىلع ةيمالعالا تاسايسلا يف رثؤت يتلا اياونلاو
 كلذلو «لئاسولا هذه همدقت يذلا ىوتحملل لكشلاو عوضوملا راطا ددحت

 وأ دحاو عوضوم لوانت يف اهنيب اهف فلتخت ةيمالعالا لئاسولا ناف
 ءاهجيارب وأ اهتاحفص هب ردصتت ام اهنمف ءةدحاو ةثداح ىلع قيلعتلا
 قافتال اعبت ءاهتاحفص وأ اهجمارب يف هضرع رخؤت وأ هلمهت ام اهنمو
 وأ ةنلعملا اهتاسايس يف رهظت يتلا اهاياونو اهفادهأ عم ثدحلا وأ عوضوملا
 .ىوتحلا اهفشكي

 يف هناف ,لئاقلا وأ بتاكلا درفلا ىلع بحسني ةليسولا نع لاقي امو
 ضراعي وأ ديؤي وأ ةنيعم ءىدابمل ةوعدلا فدهتسي نيعم عوضومل هلوانت
 ,ههاجتاب ةطبترملا عئاقولا وأ ثادحالا ريربت ىلا هجتي وأ ءام هاجتا يف
 ةئف راطا يف تائفلا ديدحتب صاخلا لصفلا يف هانمدق نأ قبس ام اذهو
 يه ام .لاؤسلا ىلع بيجت يتلاو لاصتالاب مناقل ةبسنلاب فادهالا
 كي 4 ةركفلا ضفر ةركفلا ديرات ؟:... اهقيقحتم ىلا ىعسي يلا فادهالا
 لخدتو ةيركفلا ةيبرتلاو ةئشنتلا «تاعمتجلا ليوحت :ةديدج راكفأ
 .فادهالا وأ اياونلا ديدحت ثوحب يف اهتامادختسا

 ثحبلا عون رايتخاب ةيادب ددحت دق ريسفتلا راطا 5 ينعي اذهو
 .اهقيقحت ىلا ثحبلا ىعسي يتلا فادهالا ءوض يف تددحت يتلا ؛ هتائفو

 ©1565 بابسالا 55 ىلع ريسفتلا - ؟
 تادهاشمو تاظحالم نع ةديعب نوكت اه ةداع عفاودلا نالو

 بابسالا هذهو .بابسالا ساسأ ىلع ريسفتلا ىلا لقتني هناف «ثحابلا
 ,هفادهأو درفلا عفاود نع فشكي نيعم كولس ىلا يدؤت يتلا يه
 .اهجئاتنو ثادحالا وأ فورظلا انه بابسالاب دصقيو

 ءايحتسا ىلع انيعم اهاجتا ديوي وأ ةنيعم ةركفب يداني يذلا درفلاف
 ,ةضراعم لظ يف ىوتحلا تامس يف مظتنملا ريغ راركتلا لالخ نم رهظي
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 راركتلا لالخ نم هفادهأو هعفاود نع فشكي هسفن درفلا اذه نأ دجن

 ةديّؤم ثادحا اهضرفت يتلا تاريغتلا لظ يف هراكفال مظتنملاو يلاعلا

 .هتركف وأ ههاجتال

 زيتانلا "ا ديمو :ةيبنلا 'أ ديم طبتري بابسالا ساسأ ىلع ريسفتلاو

 نيعم ثداح عوقو نأ كلذبو - اهيلا ةراشالا قباسلا - لدابتملا

 ةفصب كولسلاو «ةنيعم ةجيتن هيلع بترتي نأ دكؤملا نم وأ لمتحي

 اذه رتاوت وأ عوقول ةجيتن نوكي دق ةصاخ ةفصب يظفللاو «ةماع
 .ثدحلا

 :«بابسأك ثادحالاو عئاقولاب اهطابترا يف توافنت جئاتنلا نالو

 ةدشلا تايوتسم يف ةقرفتلاو توافتلا اذه ساسأ ىلع ريسفتلا نكمي كلذل

 قيعوأ هدم وأ ةزك لا نيش يتلاو «ءثادحالا هذهل جئاتنك كولسلا يف

 .دارفالاو لئاسولل تاهاجتالا ةفاثكو

 ظسعغ1ممو فئاظولا ساسأ ىلع ريسفتلا - «

 رودلل لماكلا كاردالا ىلع موقي فئاظولا ساسأ ىلع ريسفتلاو

 ددحيو هيلا يمتني يذلا ماعلا قسنلا يف درفلا وأ ةليسولا هبعلت يذلا

 أ اين موقع قلاب ةقاظولا !كتانوتسك هدف :هالذرر ةوراطا يف هفادهأ

 نسل د14 فاعلا فا هلا "ند فزت ووش يف .اههاجتاو «ةليسولا

 درفلا تاءاتنال ةفلتخلا تايوتسملا ىلا جردتيو لكلا عمتجملاب أدبي يذلا

 .تاعامجلا وأ تاباقنلا وأ تائيهطلا وا بازحالاك ةليسولا وأ

 ديدحتب ىلوالا ةجردلاب طبتري ىوتحم نم رهظي ام ناف كلذلو

 ةيعاتجالا هتايوتسمو قسنلا اذه ءانب يف درفلا هلثي يذلا زكرملاو ءاتنالا

 طبترت ةنيعم فئاظوب موقت ةيبزحلا مالعالا لئاسوف .ءةيميظنتلا وأ

 بازحالل داضملا بناجلا ىلع لمعتو ,هتاسايسو بزحلا فادهأب

 نع ريبعتلا يف بازحالا وأ لئاسولا هذه دارفأ فلتخيو «ىرخالا

 و



 ,بازحالا هذه لخاد اهنولثي يتلا زكارملا فالتخاب . اهتاسايسو اهفادهأ
 : اي. طيكرتا قا هقاظولاو

 مالعالا ىوتحم لالخ نم ؤبنتلاو لالدتسالاو ريسفتلا ةيلمع نالو

 اهرهظت يتلا ماقرالل هتيؤرو ثحابلا ةيتاذب ديعب دح ىلا طبترت
 ىلا ة تا - ةينآلا تانامضلا 0 رفوتي تأ بجي هناف ا

 :اهقدصو اهتحص يف كيكشتلل الا نوكت ال قح - جئاتنلا
 جئاتنلا طايبترا وه لالدتسالاو ريسفتلا ةيلمع رهوج نأ - ١

 نم قئوملاو عئاشلا رايتخا لضفي هن هناف ةلاحلا هذه يفو 2, تامدقملاب

 رهاوظلا لثم لثم «تامدقملا هذه ثحابلا اهنم عيصي يلا تانايبلا

 ةينوناقلاو ةيخيراتلا قئاثولا ءةيسفنلاو ةيعاتجالاو ةيئيبلا

 ةرهاظلاب ةقالعلا تاذ ةقباسلا ثوحبلاو تاساردلا , ةيصخشلا

 ةغايصلا يف مهست يتلا تانايبلا نم اهريغو ...ثحبلا لحب
 .تامدقملل ةقيقدلا

 3 ينل ةيبيرجتلاو ةيرظنلا رطالا : دودح يف نوكي. نأ لضفي

 كدب ا نووي 1 كا نيناوق لكش يف اهتغايص

 :فحابلا لع اذيف رطألا هده نؤكت :نأ اذه ينعي: الو
 ديكأت ىلا جاتحي امم ءاط اضفر ينعي اهب مازتلالا مدع نكلو
 تاءارجا لالخ نم ثحابلا اهاري يتلا ةديدجلا رطالل
 ثحبلا فده نع ثحابلاب جرخت دق .ةيجهنم تارابتخاو

 كدي



 و

 ةمئاق تالالدتساو تاريسفت ةغايص نأ ىلا ةفاضالاب «ىساسالا

 ةحص يف ةقثلا تاجرد نم للقي دعب تبثت مل ةيؤر ىلع
 .اهقدصو تالالدتسالاو تاريسفتلا

 تاهمعت رابتخا وه يساسالا ثحبلا فده نكي مل ام كلذو

 هذه ةحصل ةيجهنملا تاءارجالاف «ةمّئاقلا رطالا عم ةنيابتم

 ملعلل روطت نم هب مهست امب اهيف ةقثلل ةيادب نوكتس تاهمعتلا

 .لاجلا اذه يف ةفرعملاو

 تارابع يف تاءوبنتلاو تالالدتسالاو تاريسفتلا ةغايص

 ضرفي اذهو «ثحبلا قيرف جراخ نم رابتخالل ةلباق «ةحضاو

 :يتالاب مازتلالا - ىتبس ام ىلا ةفاضالاب - ثحابلا ىلع

 .ةيملعلا تافيرعتلاو ميهافملا رايتخا يف ةقدلا

 تاقالعلا ىلع ديكأتلاو «ةيريسفتلا تارابعلا ةغايص يف ديدحتلا

 .رابتخالل عضخت نا نكمي يتلا اهتالاجمو اهرصانعو

 حاضيالا وا حرشلاو ءاهتالالدو جئاتنلا تاريسفت نيب لصفلا

 .ثحبلا ريرقت هبلطتي دق يذلا تاريسفتلا هذبب صاخلا

 يف رابتخالاو بيرجتلل ةلباق تالالدتسالاو تاريسفتلا نوكت نأ

 انناف كلذلو «ةيمالعالاو ةيسفنلاو ةيعاتجالا رطالا دودح

 ىلع ىنبت يتلا جذامنلا لاجلا اذه يف ريضتلا جذاف نم اندعبتسا

 بعصي يتلا 06معانم ةيثارولا وا 8101هعنو22 ةيجولويبلا سسالا

 ةماع ةفصب ةيعاتجالا ثوحبلا يف رابتخالاو بيرجتلل اهعاضخا

 يفاكلا نامضلا مدقت ال ةقباسلا تاءارجالا نأ ىلا ماتخلا يف ريشنو

 هذه يف .هثيتاذ نم. ثحابلا درجتي م ام وبنتلا وأ لالدتنالا ةحضل

 هتاءارجا قدص ديكأت يف دهجلا نم ديزملا لذبي نأو «تاذلاب ةلحرملا
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 .ةفلتخلا









 م7 ليضاشل هيلع اورط

 مالاعإلا ثوب يف

 اسراد نوكي نا جهنملا مادختسا يف ثحابلا حاجنل يفكي دق

 - هتاوطخ عباتتو يقيبطتلا راطالل اكردم . يجهنملو يرظنلا راطالل
 حاجنلا اذه نا الا - ةقباسلا لوصفلا يف هميدقت ىلع انصرح ام اذهو

 حاجنو .هيلا ةهجوملا تاضارتعالا زواجت ينعي ال «؛ثحابلا ىوتسم ىلع
 انوهرم لظي حاجنلا اذهف ؛ةيمالعالا تاساردلا يف هليصأتو جهنملا

 ؛يملعلا :هشعبلاو ةفرقملا' ةركاذ ىف“ نيشانأ نسلطم قي

 نم تامادختسالاو ةيقيبطتلا ثوحبلا جئانن همدقت ام ىدم :لوالا

 اهب جورخلاو ءمولعلاو فراعملا ريوطت يف ديفت ةيملع تالالد
 «هتامسو رهاظلا ىوتحملل ةدودحلا ةيئزجلا ةرظنلا ةرئاد نم

 يمالعالا جذومنلا ةسارد فدهتست يتلا عسوالا ةرئادلا ىلا

 .يكرحلا هراطا يف يلكلا
 دودح ىطختي نا يملعلا عمتجلا ىلع ضرفي اذهو

 لحارملا زيمت يتلا ىوتحلا ليلحت يف ةيفصولا تاساردلا

 نع ةيلالدتسالا تانسازدلا ىلا نملعلا تخحبلا ىف ةيدايترآلا

 ءانب اهدسجي يتلا عمتجما يف يمالعالا جذومنلا رصانع ةكرح

 اذهب ةطيحلا تاريغتملو فورظلا ةكرحو ءهزومرو ىوتحلا
 ةصاخلا تانايبلا ىلع سكعنتو ءهيف رثؤت يتلا جذومنلا

 دءاضيا رومووب وتحل ةضاغ. ةقفرو ةرماتش
 ةديدجاقافا حتفي هنا ىلا ةفاضالاب بلطملا اذه قيقحتو
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 :يناثلا

 ديدحت ثوحب لثم «ةيمالعالا تاساردلا يف يملعلا ثحبلل
 تاسايسلا ميوقتو «مالعالاب متاقلل اياونلاو فادهالا
 تاشانلا مم قفعت» ىلا :طاقالا" ىف نيفقلا  ةسازدور# ةبالعالا
 مق كوعو  ةدتعتلا ةضالاع“ قل. ضاتمالا وزتلا
 تاساننلا» مم ةكراقلاو ”لتغاشلا .تانا ردو + تايمؤلفلا

 قفدت اهنع فشكي نا نكمي يتلا ريثأتلا ثوحبو «ةيومنتلا
 نم اهريغو ءمالعالا لئاسو يف ةيريهاجلا تامولعملاو ءارآلا

 عدومللا :رضاتع واتت نقلا ةديدلا» ةناناردلاو كوكبلا
 « اب. :ةطيملا :تازيقتملاو فورظلا لل :ق: ةتكرحو نمالعالا
 هناف“ :يملعلا» يحلل ةنيدج .اقاكآ متني هنأ“ ىلإ :هفاشألاب
 ركفلاو ةيمالعالا تاساردلا تالاحي يف ةفرعملاو معلا يرثي

 :تانلا "فاطم ةويط ني ندكي فزنا اشرد

 فراعملا قلطنت ىتح ء.اهيف ريغتلاو ومنلا لحارمو اهفادهاو.

 ررحتيو .هفورظو هتاريغتمو عمتجملا عقاو نم ةثدحتسملا

 :اهناعينع نع ههنا. سلف ةانيعع

 هوم هاجتا لوح قافتاو ؛خوسر نم جهنملا هققحي ام ىدم
 اليلد نوكتل ةيئارجالا تاوطخلاو ميهافملا ليصأتو « يملعلا

 .نيثحابلل ادشرمو

 راطالاب ماتهالا ةرورض مالعالا ءاربخ ىلع ضرفي اذهو

 دودح ىطختي «ىوتحلا ليلحت جهنمل يقيبطتلاو يرظنلا
 نورت لا هنن سفرلاا ىلا فاناردلل ءامعالاو «تيمتلا
 دمتم ا اذ لتمالا :ماةكتتس الا قمت يلا قرطلاو. .قيبلاسالا
 اهنع فشكت يتلا ةددجتملا ثحبلا تالاجم يف هتاقيبطتو
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 :ةييالعالا"تانيازدلا "ف .ةلرفلا :قيدايف

 :بلطملا اذه تحت جردنيو

 اهفادهأو ليلحتلا ةيلمعل ةيفسلفلا ةرظنلا دودح يطخت
 ينطق نتي اوخللاب هياكل كلا زوزو سيف ل ا. اننانا حشماو

 زيت يتلا ةيملعلا قرطلاو بيلاسالا ةراثتساو ةيقيبطتلاو

 اع ع اه ادكتسا  فودح نم ةل1هن10 هينا: اف

 دعابتلاو ءبناج نم قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةوجفلا
 ةدخو راطا قا م نضنلا هوب قتخانلا ريد وركتلا

 بسنأ ىلا لصن ىتحو «ةسراملاو قيبطتلا بيلاسأو موهفملا

 يف اهتاقيبطتو ىوتحلا ليلحت ثوحب ميوقتل بيلاسالاو قرطلا
 .ةيمالعالا تاساردلا

 يف نيثحابلا ةراهم نم عفرت يتلا ةيملعلا قرطلا ثحب
 درحب سيل انمدق نا قبس (ى جهنملاف « جهنملا اذه مادختسا

 ةيلمعف « ثحابلا ريكفت اهدعب فقوتي ءاصحا وأ دع ةيلمع

 ل عيعاتلا ع انقج ليي تيل » ةايمحالا ١ علا
 21 نينار وكلا» تاحبا الع ون وهما كازتكألا

 رمتسملا لقصلاو يفاكلا بيردتلاب ةليسولا ةمالس نمضن

 تابوعصلا زواجت عيطتسن نل انناف «نيثحابلا تاراهمل
 :ههادحتبا وعملا :قيطخ ةهاكلا

 ىلا رثؤي ثحبلل ةرهاظلا وا ةلكشملا رايتخا نا ىفخي الو

 ءاهيف ةمدختسملا ةيجهنملا تاودالا ةميق يف ديعب دح

 اذه نم ةدئافلا يندتب - اهنم ةثدحتسملا ةصاخ ةفصبو

 ريرقت يف قيقدتلا ناف كلذلو - ةساردلا وأ ثحبلا
 اهثحب يف مدختسي نا نكمي يتلا تارهاظلا وأ تالكشملا
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 ديعب دح ىلا مهسيس «ةقدبو ةراهمو ةعاربب « ىوتحلا ليلحت
 ةركبملا لحارملا يف ةصاخ ةفصبو جهنملا ةميقب عافترالا يف
 ضارتعالا ىلع الوبقم ادر دجن ال انناف كلذلو .همادختسال

 ام ,ةفرعملاو معلا يرثت تالالد ىلا لوصولا يف جهنملا ةميقب
 الو ىوتسملا اذه ىلا لصت ال اهتاذ دح يف ثوحبلا تماد

 .كلذ فدهتست

 ةمالسو هخوسرو جهنملا حاجنل ةرورض اهقيقحت لثمي بلاطملا هذه
 يف همادختساو هموهفم يف روطتلا ةبكاومل ء«مالعالا ثوحب يف همادختسا

 :ةمدقتملا :لوذلا

"001 



 ةييسرع تاَساَردو ثوب
 ص 3

 هس 2 6 سك
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 اس هه لص ماس 5 2 "رو وه ص تن و

 هبيرمو ةّسرع سنك اطلوا

 :ردب دمحأ

 :ردب دمحأ

 ريهاجلاب لاصتالاو مالعالا

 ١958. «.ةيرصملا ولجنالا :ةرهاقلا

 .ينويزفيلتلاو يعاذالا مال هعءالا

 .9١ا9 يىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا

 هجهانمو يملعلا ثحبلا لوصأ

 تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا ءداط

 87 ١.

 هسايقو هنيوكتو هتعيبط :ماعلا يأرلا
 :ةرهاقلا «ةماعلا تاسايسلا يف هرودو

 .9١١الال بيرغ ةبتكم

 لاصتالا يف ةسارد :يلودلا مالعالا
 دك ةرهاقلا «ةيلوتنلا ةراعولاو

 .9١الال بيرغ

 «ٌئاصحالا ليلحتلا قرط يف ةمدقم

 ١ .نودب :ةرهاقلا

 ةيبفنلا ثوحبلا يف ءاصحالا

 راد :ةرهاقلا «ةيعاتجالاو ةيوبرتلاو
 .98١ا يبرعلا ركفلا

 موهفملا نيب ةيبرعلا ةيصخشلا
 :ةرهاقلا «يبرعلا موهفملاو يليئارسالا

 عنف ارح ان كابن و جدلا
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 :يوم لوب

 :عيبر دماح

 :عيبر دماح

 :سي ديسلاو يكز لامج

 :يتشر ناهيج

 :ىقابلا دبع ناديز

 :نيسح دمحم ريمس

 .9١ا/* مارهالاب ةيجيتارتسالاو

 داوف ةمجرت «مولعلا ةفسلفو قطنملا

 ةيرصملا ةضهنلا «ةرهاقلا ءايركز
 . ١955

 :ةرهاقلا ءةيجراخلا ةياعدلا ةيرظن
 .9١ا!/. ةثيدحلا ةرهاقلا ةيتكم

 :توريب «ةيليئارسالا ةياعدلا ةفسلف
 ةيمظنم« ةينيطسلف تاسارد ةلسلس
 .9١ا/“ ةينيطسلفلا ريرحتلا

 :ةرهاقلا ؛يعاتجالا ةبلا نقم

 .953١؟ يبرعلا ركفلا راد

 مالعالا تايرظنل ةيملعلا سسالا
 يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا .ع ط

 514 ١.

 معو ةيبرتلا يف ثحبلا جهانم
 لفون ليبن دمحخ ةمجرت «سفنلا
 ةيرصم ولجنالا :ةرهاقلا «نيرخاو

158 . 

 تالاجلا يف لاصتالا بيلاسأو لئاسو
 ةيرادالاو ةيوبرتلاو ةيعاتجالا
 ةضهنلا :ةرهاقلا . ط ةيمالعالاو

 .9١ا/9 ةيرصملا

 ءءىدابملاو سسألا :مالعالا ثوحب
 ١905. بتكلا ملاع :ةرهاقلا

 ماع :ةرهاقلا «نوم ةملا ل حت
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 :نيسح دمش ريمس -

 : نسح دمخ طسابلا دلع

 :يودب نمحرلا دبع

 :دبعلا دمحم فيطللا دبع -

 نورخآو

 : يملسلا يلع ٍِ

 :ةكيلم لماك سيول -

 (نيرخآو)

 .ابتكلا *١98.

 راد :ةرهاقلا ءنالعالا لخادم

 .9١ا/“ بعشلا

 7“ ط يعاتسجالا ثحبلا لوصأ

 ١98.١. ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا

 ,*ط يملعلا ثحبلا جهانم

 .9١الا/ل تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا

 راد :ةرهاقلا .يملعلا ثحبلا جهانم

 .9١ا/5 ةيرصملا ةضهنلا

 ةبتكم :ةرهاقلا , يعاتجالا ءاصحالا

 ١9014. ةيرصملا ةضهنلا

 بيرغ ةبتكم :ةرهاقلا .نالعالا
 . ١94

 ف يعاتتجالا سفنلا ملع يف تاءارق
 :ةرهاقلا :يفاثلا ءزجلا ةيبرعلا لودلا
 رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
. 

 :ةرهاقلا . يعاتجالا ثحبلا قرط: يجيرخلا هللا دبعو يرهوجلا دم -

 :رمع نايز دمحم -

 :ليعامسا نيدلا داع دمحم -

 : يماهتلا راتخم -_-

 .9١1ا8 نودب

 .هتاينقتو هجهانم .يملعلا ثحبلا

 ١98٠. قورشلا راد .ةدج
 ,كولسلا ريسفتو يملعلا جهنملا

 *١95. ةيرصملا ةضهنلا :ةرهاقلا

 ةيرظنلا نيب ةياعدلا نومضم ليلحت
 ,فراعملا راد :ةرهاقلا ,قيبطتلاو

 .6١ا/:
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 « يعاتجالا ءاصحالا قرط يف ةمدقم :يناهلا دومح راتخم -

 تاعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنكسالا

 .نودب

 000 ا 0. 0-42 د و 12

 ببرع تاساردو ثوب : نان

 ؛ةيليئارسالا ةسايسلا يف برحلا رارق :ةريلع' فلا ' د
 تسينكلا رضاحم نومضم ليلحت

 تاساردلا زكرم :ةرهاقلا 1" 2١8

 مارهالاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا
 .ا١ةالا/

 «فحصلا نومضم ليلحتل جهنم وحن :تاباص ليلخ -

 نييفحصلا ةباقن ثاحماءدادغب

 .ا١ةوال؟

 يف ةيمالعالا تاساردلل يلاحلا عضولا :تاياع !ليلخ د
 ىلوالاةقلحلا تاروشنم ءرصم

 :ةرهاقلا ءرصم ف مالعالا ثوحبل

 ةيعاتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا

 ١91/8. «ةيئانجلاو

 تاروشنم «ةيمالعالا ثوحبلا ميوقت :نيسح دمحم ريمس -

 يف مالعالا ثوحبل ةيناثلا ةقلحلا
 يموقلا زكرملا :ةرهاققلا ءرصم

 ١948١. ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل

504 



 ةيرصملا ةعاذالا رودل ةيميوقت ةسارد :يطعملا دبع طسابلا دبع

 :ديز وبأ قوراف

 :ميهف ةيزوف

 :ديمحلا دبع دمع

 .ءيعولا فييزت مالعالا :يف 7 ماع

 .9١الو ةديدجلا ةفاقثلا راد :ةرهاقلا

 ةنراقم ةسارد :يفحصلا ربخلا نف
 ةمدقتملا تاعمتجملا يف فحصلا نيب

 عبطلل نومأملا راد :ةرهاقلا «ةيمانلاو

 ةيسفن ةسارد - مالعالاو سفنلا ماع

 ةقاحلا تاروشنم ىوتحلا ليلحت ىف

 .رصم يف مالعالا ثوحبل ةيناثلا

 ثوحبلل يموقلا زكرملا :ةرهاقلا

 ١98١. ةيئانجلاو ةيعاتجالا

 ةعاذالا يف ةيرابخالا ةداملا

 ليلحت يف ةسارد - ةيرصملا

 «يعاذالا  نفلا ةسسلجم ؛نومضملا
 نويزفيلتلاو ةعاذالا دهعم : ةرهاقلا

 .91١لا/ رياني ال5 ددعلا

 نوؤشلا تاعوضومل يليلحتلا راطالا

 ةيرصملا فحصلا يف ةيركسلا

 نم ثلاثلا بابلا ءاوالا" - ١17

 ىف !ةيركسعلا :نوؤفلا ةاروتكد: ةلاعو

 برح نم ةرتفلا ةيرصملا ةفاحصلا

 ربوتكا برح ىلا 307 وينوي
 ةيلك - ةروشنم ريغ - ١1و90“

 .9١ا9 ةرهاقلا ةعماج مالعالا
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 :ديمحلا دبع دمحخ

 :ديمحلا دبع دمحخ

 :يدابلا دمحم دمخ

 : فيرشلا دوم

 : يماهتلا راتخم

 ثوحبو ىوتحملل يمكلا ليلحتلا

 , يجهنملا روظنملا ءوض يف مالعالا

 ثوحبل ةيناثلا ةقلحلا تاروشنم

 ذكرملا «ةنهاسبقلا <رنفم ىف العأالا

 ةيئانجلاو ةيعاتجالا ثوحبلل يموقلا
4 
 ىوتحم يف مةتهالا زكارم ةسارد

 ك.69 ةياعلا ةيركسلا :فحضلا
 يف ةيركسعلا ةفاحصلا :يىف ء937١*

 ,ةنراقم ةيدقن ةيخيرات ةسارد ءرصم

 ةسايسلا تاناردلا' قرم ةزحاقلا

 .58١؟ مارهالاب ةيجيتارتسالاو

 تاقالعلا تايرودل ةيليلحت ةسارد

 خانملا سايق ىلا لخدم :يف :ةماعلا

 :ةرهاقلا ء« ةرصاعملا تاسسؤملل ىسفنلا

 .١و9ال9 ةيرصم ولجنالا

 نونفملا ليغ كولا لوح ةنلك
 تاروشنم ,:ةيمالعالا ثاحمبالا يف
 د الطخالا فرحت لوألا ةتقلفلا
 توححلل يموقلا' نكرملا :ةرهاقلا نصف
 .9١ا/8 ةيئانجلاو ةيعاتجالا

 تاقيلعتلا نومضمل ةيليلحت ةسارد
 نويزفيلتلا جمارب يف ةيسايسلا
 لالخ برعلل ةهجوملا يليئارسالا

 ١91/١١/9١ ىلا ل/١ نم ةرتفلا
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 :ناهلس ليشيم

 : ماس ةيدان

 :ملاس ةيدان

 :نمح رلا

 نيب ةباسعدتلا نوكظم. ليلتي
 واو ةةهانلا + قديطتلاو ةنيرظتلا

 ١99154. فراعملا

 ةفاحصلا يف ةيبرعلا ةيصخشلا ةروص

 ةيمخقلا ننيعسللا قف ةيكيرفالا

 ليف دال موهقلا وبا ةطحيزتلا
 زكرم :ةرهاقلا .يبرعلا موهفملاو

 هيما كالا دس دل كاس ردا

 . ١91

 يف نييليئارسالاو برعلا ةروص
 ء.ةبكيرمالا ةدحتملا تايالولا

 تاساردلاو ثوحبلا دهعم :ةرهاقلا

 .9١الا/ ةيبرعلا

 ةسارد :رصم يف ةيمالعالا ثوحبلا

 ةقلملا .تازوشتم «تيكلاو كلا يف
 :ءزنضمىف اليبحمالا :فوحتل لوألا
 ضوحنيلل :ئموتلاا وكرلا +ةرفاجحبتلا
 .9١ا/8 .ةيئانجلاو ةيعاتجالا

 تانيتسلا يف يرصملا ماعلا يأرلا

 ليلحت يف ةسارد .تانيعبسلاو

 يف ءارقلا ديرب باوبأ نومضم
 تاروشتم. 8 رهاقلا ءةرريصلا ةفاحيضلا

 ةيعاتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا
 .١و9الو ةيئانجلاو
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 :نورخاو ناودع فاون -

 :ناودع فاون -
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