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 نم ةمس“ 1مكممسمول لع 74ءلسس ىرابخإ زاهجك نويزفيلتلا حبصأ

 ىف ةيمالعإ ةليسوك نويزفيلتلا عراضي ام كانه سيلو ٠ رصعلا تامس
 « ةلماكتم دهاشم ىف اهمدقتو « اهعوقو لاح ثادحألا ةيطغت ىلع هتردق
 ء رشبلا ةيبلاغل ةموهفم « ةيرصب ةغلب « ملاعلا ءاحنأ ىف ثدحم ام ىكحتل
 هابتنإ بذجت ىتلا اهتكرحو « ىلصألا امنوصو « ىعيبطلا اهنولب ةيعقاو دادزت
 ةيسفن ىف غلابلا اهريثأت اهل نوكي امم « ءىش ىأ نم رثكأ نيدهاشملا
 تحبصأ اهنأ ىتح « سانجألاو تافاقثلاو رامعألا فلتخم نم نيدهاشملا
 تربورب ىدح ىذلا رمألا « رارقلا ىعضاو ةايح ىف ىبح اهم ناهسي ال
 نويزفيلتلا رابخأ تارشن ىف ةدودعم ناوث ةدمل رهظي نأ لضفي نأ ىدينيك
 ٠ ءاسملا فحص ةفاك ىف هنع تتكي نأ ىلع ةيئاسملا

 نم هجاتنإ لحارم ًاعبتم ىويزفيلتلا ردخلاب ةساردلا هذه ىف م و
 ةساردلا هذبم ماىهالا ىبعفدي « نويزفيلتلا ةشاش ىلع هروهظ ىو هردصم
 ققحتي امل ةجيتن « حضاو لكشب ًايلاح زربت ىلاو « ةديازملا ربحلا ةيمهأ
 لخاد لئاملا روطتلا سكعي ىذلاو « ىنريزفيلتلا ريحا جاتنإ ىف روطت نم
 ةهج نمو « هيف رثؤت ريخلا لقن لئاسو نأ ملعن ثرح « نويزفيلتلا تاطحم
 تالاصتالا تالاجي ىف لايخلا قوفي مدقت نم ققحتي امل ةجينن ىرخلأ
 ديا زنملا مامهالل ىرعفدي اك 3 اهربغو ةيعاذصلا راقألا ربع ةينوركيلإلا

 رابخأل بودنك ىلمع نم اهتبسنكا ىلا ةيلمعلا ىتريخ ةساردلا هذه
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 المحلا نم ريشك ىف ىكراشمو © 71. هممور(عع ىرصملا كوي زفيلتلا

 تاراصتنا بقع اهانشع ىلا «ةماهلا ثادحألا نم رشكلل ىعدقتو «ةيرابخالا
 تارايزلاو ماهملا ىلإ ةفاضإلاب اذه : تانيناقلا لئاوأ ىحو « ةديحملا ربوتكأ
 زكارمو « ةيبرعلاو ةيملاعلا نويزفيلتلا تاطحم ضعبل اب تق ىلا ةيناديملا
 قاخأ ندايعف مهأ نم دعت ىبلاو « ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالكم جاتنإ

 اكراشت ناتللاو « نيتيملاعلا 1/1131 رو الو 2و اهريخأ « نويزفيلتلا رابخأ

 مي ىلاو 0 ةينوي زفيلتلا رابخألا نم / 68٠0 نع ديزت ةريبك ةبسنب

 ةيروأ تاعاذإ داحتال ةعباتلا ىالات نويزفور ويلا ةكبش قيرط نع اهدابت

 . ملاعلا ف نويزفيلتلا رابخأل ىلا> عزوم ركأ ريتعت ىلاو « ةيبرغلا

 مم اذه ةلصتملا تافلؤملاو عجارملا نم ريثكل ىيعباتم كلذك

 ًاريبك ًازيح لغشت ىلاو ؛ وا رابخأ ةناكمو ةيك ىلإ ةفاضإلاب اذه
 نم / م ىلإ لصت ىلاو 2 ملاعلا ىف نوي زفيلتلا تاطحم جماربو تقو نم

 ةفاضإلاب اذهو ؛ (؟)ةيملاعلا نوي زفيلتلا تاطحم ضعب لاسرإ تاعاس ىلايجإ
 ًاموي ديازمي ىذلاو « نويزفيلتلا رابخأل ةدهاشملا مجح تالدعم عافترا ىلإ

 رابخأ ريتعتو ٠ (7) نيدهاشملا نم / #4 ىلإ اهنبسن لصت ىلاو رخآ دعب
 ملاعلا لود ىف نيدهاشملا نم الابقا قالت ىلا حمارملا رثكأ نم نويزفيلتلا

 ىلإ رارمتساب رصم ىف اهدهاشم ىلع صرحلا ةبسن تلصوو ؛« مدقتملا

 مامهالل ىعفدب ىرخأ ةهج نهو «٠ (4) نيدهاشملا نم / 55 نع ديزيام

 الزو العدو آاسصتأعل, كد هريغ اذمع هك الزو طلكعجبو لعرءاممرصعلا ()

 0762 طع مهقأ 24 زالعومكر مهصعم5, 1981, م. 3.

 1121110, 1طغع زدهرع1ل5 عععونعوا 1ءاعلوأمم 1[ ءنو 5 ءرالا عمر 8ةطقأ

 1ظهر 1ء]ءلزوزوم 2 82016 1981, 8هعلنك 00 82024ءوقأم8ه, (؟)

 16082068, 1107 عرتطع» 1980, مم. 10-7

 مجيرتم . تويزفيل5 . ةعاذإ . ةفاحس . مالعإلا لئاسو . نورخآو ىحأ نراو )2(

 . 5”*#"“ ص فرعلا ىعولا ةبتكم

 ١58٠ نويزفيلتلا و ةعاذإلا جمارب مميقَت ثيحم . نويزفياتلاو ةعاذإلا داحتا « (4)

 . "5 لص ١94١ رياربف

 ثح حجئاتن . نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتال ةماعلا ةنامألاب ثوحبلا ةبقارم *

 . ١4 ص اوالال رياثي ةيبعشلا قطاملا ناكس ةايح ىف نوي زفياتلا



 اال

 ؛ ةماع ةفصب ةينويزفيلتلا تاساردلا لاجم ىف حضاولا صقنلا ةساردلا هذه
 حبصأ ىذلا تقولا ف ٠ ةصاخ ةفصب نوي زفيلتلا رابخأب مم ىلاو
 ةمدقتملا لودلا ىف تامولعملا باستكال ةيساسأو ةماه ةليسو نويزفيلتلا
 ةماع ةفصب نويزفيلتلا رابخأ ةيمهأ اذكو « )١( ءاوسلا ىلع ةيمانلا وأ
 ايف لاككلا ىعدأ ال اريخأو . ةلماشلا ةيمنتلا ةمدخ ى اهرودو ةفرعملا ردصمك
 لاحي ى نولماعلاو نوقحابلا اهم ديفتسي نأ لمآ ةلواحم ىه امتإو تمدق

 . نويزفيلتلا رابخأ

 . نوعلا دمتسن هنمو قفوملا هدحو وهف دصقلا ءارو نم هّللاو

 ض وعم لمحام . ذ

 ١941 رياريف ى ةرهاقلا

 ةعابطلا راد « ( مجرتم ) ذيفنتلا و ليصحتلا نيب نويزفيلتلا رابخأ . نيرج ىروم )١(

 . ١1 صارلوالا ةثيدحلا





 لو ا لصفل ١

 ىرابخإ زاهجك نويزفيلتلا

 . ةيروفلاو نويزفيلتلا رابخأ

 . نويزفيلتلا رابخأ ةيمهأ

 . ىنويزفيلتلا ريخلا ةيهام

 . نويزفيلتلا ىف رابخألا مق

 . نويزفيلتلا رابخأل قيوشتلاو اماردلا ةيمهأ





 ىلإ(١)ر ريساك ىرته ريشيو ٠ رابخألا لقنل ةليسو نسحأ نويزفلتلا ريتعي
 ىرن نأ ابيرغ سيلو « رابخألا لقن ى هل ليثم ال ارود نويزفيلتلل - نأ
 . روصت لك قوفت ةعرسب ملاعلا فلي ريغصلا زاهللا اذه

 مالعإلا لئاسو ابف كراشي ايازم ةدعب ىرابخا زاهجك نويزفيلتلا زيمتيو
 لئاسو برقأ هنأب نويزفيلتلا زيحتيو ٠ ىرخأ ايازعع املود درفنيو ىرخألا

 لئاسو نود نويزفيلتلا درفني اك « ىهجاوملا لاصتالا ىلإ اهعيمج مالعألا
 « ةلماكتم ةروص ى انلزانم ى عئاقولاو ثادحألا انلمدقي هنأب ىرخألا مالعألا
 برقأ ةروص ى نوللاو ةكرحلاو ةروصلاو توصلا ىلع اهدهاشم دمتعت
 دارفألا ةايح ىف اماه ارود نابعاي نايويح نالماعةروصلاو توصلاو« عقاولل
 عيطتسي ماد ام درف لكل ةفلتخملا تالاعفنالاب نالصتيو « ةيداعلاو ةيموهلا
 ردللا نريقا اذإف « ةعنقملا لئاسولا نسحأ نه ةروصلاو راصيإلاو عمسلا
 كالذ نإف : هعقوم ىق اروصم ةريغصلا ةشاشلا ىلع هتيؤرب ىعاذالا

 ةبسنلاب ةروصلا ةيمهأ ىلع نوثحابلا دكؤيو . (1) هقيدصت ىلإ ىعدا
 (”)8«مزمع ذك 0ءانعوزمو عانتقالا ساسأ ةيؤراانأ ملعنو ؛ ةيئ رمةليسو وهفن وير غيلتلا
 .لصحم ناسنالا نأ لعن اميح ىرابخا زاهجك نويزفيلتلا ةروطخ ىدم كردنو
 ساودلا ىندمع رصبلاو عمسلا ىتساح قيرط نع هفراعم نم / 44 ىلع
 65١// ىلع ةبسنلا هذه نم لصحم ءرملا نأ معن اهيح انتشهد داد زتوةيك اردالا
 نويزفيلتلا نأ كاذ ىلإ انفضأ اذإف ٠ ةيؤرلا وأ رصيلا قيرط نع هتف رعم نم

 8ءاعوسسم. آل ., 504355 154علنم دسل لة هصمأل 12عبءاممنصعمأ )١(

 © هلأ 1هعمله 5(ةم1ظ0هع0ل 1001 107ءروزأإل 8ععوؤر 1964 م. 171

 فايا فلا وو تلك ةلهلي ١> ةوضلااو كروضلا) قيقا ودعت دق(

 . 40 ص خيرات نودب . ةيبرعلا دضيملا راد

 8ظرافعطم 380. 10 ءااب 1هععاوم ةلاوتنو خل عوبو هل 852020ءعهقأ (؟)

 ل هدتنللز5أ, هعوعع مايطاز وطعم, طلاعروب المعأاك, |9776, مص 67



2 1 

 دحاو نآ ىف مهزانم ى نيدهاشملا نم نييالملا فالآ ىلإ لصي نأ نكمي

 : (١)ريطخلا هرود كردن نأ انعطتسال

 نولضفي روهمجلا نم / 85 كانه نأ ىلإ تاساردلاو ثوحبلا ريشتو

 عامسالا نولضفي / 1١ كانه نأ امك « نويزفيلتلا ىف ةيئرهلاوةعومسملا ةملكلا

 ( ةبوتكملا ) ةءورقملا ةملكلا روهمجلا نم 17١/ لضفي اني ةعاذالا ىلإ

 ذوحتست ثيح اهتيلعافو اهرثأاهل ةيرابخإلا ةيئرملا لئاسولاو. (؟)ةفاحصلا ىف

 ةكردللاو توصلاو نوللا عم ةيؤرلا ىدؤتو نيدهاشملل لماكلا مامهالا ىلع

 .  (©”) ىجواوكيسلا ذافنلا ىلإ

 - : ةيروفلاو نويزفيلتلا رابخأ

 « هتيعقآو نم ديزت ىلا ةيروغلاب ىرابخا زاهجك نوي زفيلتلا عتمتيو

 « امودح نمز سفن ىو ( اهعقوم ) امناكم ن نم ةيرابخإ ةدام انل مدقي وهف

 نأ ىلع داقنلا قفتيو « لاحلاو وتلا ىف اها زغم ىو اهانبم ىف رابخألا انل لقني

 تالحرك اهعوقو لاح ثادحألا هتيطغت دنع ةءاففكلا ةورذ غلبي نويزفيلتلا

 ةيبعشلا بكاوملاو تازانجلاو ءاسؤرلا تارايزو ةماحملا تارمتؤملاو ءاضفلا

 لصت نأ نكم : ال ةروصب ثادحألا انل مدقي وهف . (4) خلا . . بورحلاو

 ةروص ىف ثادحألل ةلماكتم دهاشملا انل مدقي ؛ ىرخألا مالعإلا لئاسو اهملإ

 فاعضأ ةثالثب نيدهاشملا ىف نوي زفيلتلا رثأت نوثحابلا ردقي اذهء(ه) ةققاَو

 « ةقادصلاو ةفلألاب اساسحا ىطعت نوي زفيلتلا جمارب نأ كلذ « ةعاذالا رأت

 لودلا تاعاذا داحتا . ةيمألا وحم ىلإ ةيلستلا نم نويزفياتلا . سابع دمحأ )١(

 سرس رابكلل ىفيظولا مياعتلل ىلودلا زكرملا )١( ددعلا . ةيعاذا ثوب و تاسارد . ةيبرعلا

 . 4٠ ص . 9١!ا/١٠ نايللا
 )١( فراعملا زاد . ملاعلا ف ىفحصلا نفلا . ىمهذ دومحم .د ١954 ه#" ص .

 .2 0157 ص بتكلا ملاع 5 هرداصمو ريخلا . ركسع ناسحا .د 20

 راد . ثيدحلا عمتملاو مالعإلا لئاسو ( مجرتم ) نورخآو زرفير . ل ملو (4)

 . 78٠ ص ااوال# ةرهاقلاب . ةفرعملا

 ةيرصملا ولجمفالا ىلوألا ةعبطلا . اهرشنو اهرداصم رابخألا . ىريملا لو (5)

 . 86ه صا 954
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 تارثؤملاو توصلا ىلع دمتعت ىلا « ةعاذالا جمارب اهدقتفت ام اريثك ىبلا

 راوحلا ىرصنع ىلع دكؤت ةينويزفيلتلا ةروصلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ةدحو نويزفيلتلا زيمتيو « ةيئرملا ليصافتلا ىلع زيكرتلاو قمعتلاو ةكراشملاو
 دهاشملاب زواجتتةكرحتم ةيلاح اروص مدقي نأب ىرخألا مالعألالئاسو نود

 ةيرابخإلا هتميق بستكي وهو « ةيمألا زجاح ىطختتت امك « ناكملاو نامزلا دودح

 ةيمهألا تاذ ثادحألا ىف ءالجب كلذ حضتيو « ةقيقحلا هذه ىلع اداهعا
 تاشاش ىلع ةظحاب ةضظحل اهنعباتم نم نيدهاشملا نكمت ىلاو . ةصاخلا

 تارايزو ءاضفلا تالحرو رمقلا حطس ىلع ناسنا لوأ طوبه لثم نويزفيلتلا

 تالفحو ملاعلا سأك تايرايموةيملاعلا تارمتؤملاو مهتاعامجاوكولملاوءاسؤرلا

 بوعشلا ةايح قى ةماحلا تابسانملاو ةيمسرلاو ةيبعشلا بكاوملاو بيصنتلا

 ثادحألا نويزفيلتلا مدقي ثيح خلا . . بورحلاو تابارطضالاو نتتفلاو
 عراضيام كانه سيلو ىرخألا لئاسولا الإ لصت نأن كمب ال ةروصب ءابنألاو

 . امودح لاح ثادحألا لقن ىلع هتردق ىف نويزفلتلا

 اساسأ دمتعت هتمدخف ١ (؟) لوألا ماقملا ىف ةيئرم ةليسو نويزفيلتلاو
 وأ ةعومسملا ةملكلا نم اريثأت ىوقأ ريتعت ىتلاو « ةيئرملا ةروصلا ىلع

 ىلع اذه قدصيو « اهقلت ف ةساح نم رثكأ مدختسال ارظن « ةءورقملا

 ' رابخألا نآل ارظن صاخخ هجوي نويزفيلتلا اهمدقي ىلا ةيرابخإلا ةمدخلا
 نأ انك « اهتعباتم نع نودداشملا فرصني نأ نكمم ةمسد ةدام اهتعيبط

 ةاكاحم نم اهم امل « ةصاخ بذج تازيمع عتمتن ةكرحتملا ةروصلا

 ةقالعلا ىوقي امبو ةلاعفلا ةكراشملا رصنع اهلع ىفضي امم ؛ةيعيبطلا ةكرحلل

 ةرهاقلا . فراعملا راد . ىك | رتشالا لوحتلا و مالعالا 5 ىماهتلا راتخم 0 20

 . 201١٠١٠ ص اة"

 1آ1همق 8. 12لزمو, 1ع1واللوأزوط 8لكءعوبؤور وععمتل علتغم»ر (؟)

 182510008 110ان5ع, 281ع المع, 1976, م. 67



 تا د

 ةكرحتملا ةروصلا ةردق لكشت ىرخأ ةهج نمو :(١)ةشاشلاو دهاشملا نيب

 ىف ةيساسأ ةزيم ىهو ةصاخ ةيدهأ نيدهاشملا ريهامجىدل نيطاوعلا ديلوت ىلع

 ةيرابخالا نوي زفيلتلا مق لضفأو(١)ىرخألا رابخألا لك نود نويزفيلتلا رابخأ
 بلط ىلإ ةيناديلا ثوحبلاو تاساردلا ريشت اذطو « ةقيقحلا هذه ىلع ةمئاق

 ةورضو « ثادحألا عقاو نم ةروصملا نويزفيلتلا زاخأ ىف ديا زمملا ريهامجلا

 . (”) ىلرملا ثدحلاو ةروصلاب رحلا طابترا

 دعاسيو رابخألا ىلع ةيبذاج ىفضي ضيعبلا ريشي امك ةروصلاب مالعإلاو
 ةكرحتملا ةروصلاو « (4) سمألا رابخأ نم ىح نيدهاشملا روفن مدع ىلع

 ةروصلا قيدصت ىلإ دهاشملا ليمعو « (ه) بوعشلا لك اهمهفت ةيااع ةغل
 ىوقأ ةجردب لايخلا نائدتست ةيقلاو توصلاف « تايلكلاب قوثولا مدعو

 ةروصلا نأ : لوقتةينيص ةكح كانهو ءهدحو توصلا ثحتسي نأ نكمم امب
 . تالكلا نم فولألا تارشع نم ريبعتاا ىلع ردقأ

 راسبخأ تارشن ق ىرابخإلا ثدحلا لجست ىلا ةروصلا نودبو

 عاذت نأ ىلوأو نويزفيلتلا ف ضرعلاب ةريدج رابخألا نوكت ال نويزفيلتلا

 (« ةريبك ةجردب فيلاكتا رصتخم ثيح « ةيرابخإلا ويدارلا تارشن ىف

 . تاركذم ةرسألا مظنتو ةيمنتلا ىف كرحتملا ليفلا رود . نمح رلا دبع ةحيمس (1)

 . 55 صااؤالا ويلوي

 . ٠00 ص قباس مجرم . نيرج ىروم (؟)

 . ١١٠١ ص قباس عجرم
 . “ نص فراعملا راد . ىنفلا دقتلاو مالعالا . ىزاغملا دمحأ .د (؛)

 نفلا ةلجم , بومشلا نيب ايملاع اطابر نوي زفيلتلا حبصي له , . ىمهف سينأ .د (ه) .
 . 48 ص ااوالد ةنسل هع ددعلا . ىعاذالا

 "و ددعلا ىعاذالا نفلا ةلجم ) توي زفياتلا ف رابخألا 1 ىديدحلا ديما دبع 20

 .20ه٠ نص 5ةال6 ةنسل



 تناله كب

 زكرتو « ثادحألل روصم ضرع اهحصي امدنع الإ ةينويزفيلت رابخألا

 ةروصملا ةداملا مادختسا ىلع ارثك م.8.©و 2817 ىناطيرملا نويزغيلثلا رابخأ

 ةروصب حاضيإلا لئاسو نومدختسي مهنإف ةروصملا ةداملا رفاوتت 13# ىو
 . ةحضاو

 نويزفيلتلا رابخأ ىلع ةيعقاولا نم اديزم ناولألا ىفضتىرخأ ةهج نهو

 جمارعلا ىف ى ناولألا م نوثحابلا ىصويو . )١( اميلعاف نم ديزت انك

 :ىاردلا وجلا قلخ ىف دعاسي اهف مكحتلاو ناولألا مادختتساو « (؟) ةيسايسلا

 .اًرمرو « هتاذ دح ى ةميق نوللا حبصي ثيحل « ةيرابخإلا جماربلا ىف

 نأ امك ةكرحلاب روعش ناولألا م ادختسا نع جتني امي « هتلالد هل ايمارد

 نويزفيلتلا رابخأ دوزت ام دنع 0 ا نايبتسا ىف !متيمهأ ال

 («(9) خلا .. ةكرحتملاو ةينايبلا موسرلاو روصلاو طئارحلاك حاضيإلا لئاسوب
 . (؟) ف طاوعلا ديلوت ىلع نويزفيلتلا ةردق نم ناولألا ديزتو

 لك هب نأل مالعإلا لئاسو لك ىلع قوفتي نويزفيلتلا نأ لوقلا ةصالخ

 ىلا تامولعملا مدقت نكمب هقيرط نعو « اهايناكمإو لئاسولا تازيمم

 8 لك لمعتسا اذإ توصلا وأ ةروصلا وأ ةباتكلا قيرط نع اهلقن رسعتي

 رسأت نأ عميطتست ىبلا تايناكمالا لك كلمت نويزفيلتلا رابخأو « ةدد ىلع

 ةيمهأ ىلع ا ثوحبلا دكؤت اذهل « دهاشملا هابتنا

 ىري ضعبلا نأ ىبح « (ه) ةيمالعألا هتميق ىلعو ىرابخا زاهجك نوي زفيلتلا

 ملاعلا بوعش فيرعت ف نويزفيلتلا نم ىوقأ ةيمالعا ةليسو كانه سيل هنأ

 )١( ص قباس عجرم . نيرج ىروم ١06 .

 م١٠ ددعلا . ىعاذالا نفلا ةلجم «نويزفيلتلا ىف نولا» . مههف ةيزوف . د (؟)

 . 730 ص اة ويلوي

 4١-441 ص اوم١8 وينئوي فراعملا راد . نف نويزفيلتلا . مهف ةيزوف .د 2("

 . 4945 ص قباس مجرم . نيرج ىروم (4)

 8ءمووم عع, لعامل عطر 14255 281ءلتق ة8لقضانلفأ, آماب-©هوغ ( ) ٠

 طئلسص ةهل 1.7/. معملي عأالمم 18 0 ءاممتقع هميماعتعون, ءعلمتعط 8مم

 ةال1 بج, 1976, م. 47



 هج ا ب

 نييالم نم فالآلل اباذتجا اهرثكأو ارثأ اهاوقأ وهف )١( ضعبب اهضعب
 5 ةروصلاو :توصلا بلطتت ةفيظو ءادأ ىلع اهردقأو 4 نيدهاشملا

 : نويرفياتلا رابخأ ةيمهأ

 ىف مهو نودهاشملا اهبف علطي ةذفان ةباثع نويزفيلتلا ىف رابخألا ريتعتو 0
 ثادحألاو ملاعلا هتشاش ىلع ضرعي نويزفيلتلاف ؛ ريبكلا ملاعلا ىلع مهزانم
 سانل! تائف ىبش ةبطاخا ةصرفلا ءىهم ةعيبطلا هذهو ؛ ةايحلا رهاظم ىشو
 رهامج ديوزت ىلإ نويزفيلتلا رابخأ ىعستو مهمتاهاجتا و مهعئابط فالتخا ىلع
 قدصب مهدالب مينو مهمهت ىلا ةيجراحلاو ةيلخادلا رابخألاب نيدهاشملا
 'ناسنالا تافص زربأ ىه ىلا « عالطتسالا بح ةفص عابشال ةيعوضومو
 ءابنألا ةفرعمل عالطتسالا بح ىه ةيعامجالا ناسنالا تافص نم ةفص رهظأف
 ىلإ هتاجاحو ةيلوألا درفلا تابغر نأ ثباثلا نمو . ةئيبلا ىلإ نانئمطالاو
 ىلع فرعتلاك « ةيعامجا ىرخأ تابغرب طبترت ىوأملاو سنجلاو ماعطلا
 ناسنالاوةعيبطلا نع ةديفملا تامولعملا عمجوةئيبلا رايتخاو نب رخآلا ضاخشألا
 فييكتلا ىلع هدعاست ىتلا ةيناسنإلا تامس نم ةمس مهأ ىه هذهو « ناويحلاو
 نأل . هعم نوشيعي نيذلاو « سانلا نم هريغ عم ماجسنالاو « ةئيبلا عم
 بهذيو . (؟) ةيعاّمجالا ةمالسلاو ةيسفنلا ةحصلا ىلع ليلد فيكتلا اذه
 7 حصتو ركفلاب ومنتو « ريخلاب ىذغتت «ةيمالعإ سفن» ناسنإلا نأ ىلإ ضغبلا
 تيثأ دقلو « ةيناسنإلا تاجاحلا نم ةجاح مالعإلاف (7”) ليمجلا نحللاب
 هيناعيام ىدم ةسارد قيرط نع ناسنالا ةايح ىف رابخألا ةيمهأ نيثحابلا ضعب

 )١( نص قباس عجرم . ىماهلا راتخم .د 1١١١-١١١ .

 . هو ص ولجنألا . ىفحصلا نفلا ف تاسارد . ماما ميهاربإ . د (؟)

 بابشلل ةيملاعلا ةودنلا ةمظنم ىف « مالعالا ىف ةماع ةمدقم » دفوال ناضمر دمحم 2(
 - وو1ا09 ىلوألا ةعبطلا . قيبطتلاو ةيرظنلا ةيناسنالا تاقالعلا و ىمالسالا مالعألل ىمالسالا
 . 69 ضص
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 دحأ ريع دقل ىتح « رابخألا بايغ ىف قلقلاب روعشو ةدحو نم درفلا

 )١( ازيزع اقيدص تدقف ىنأب رابخألا بايغ ىف رعشأ ىنأ هلوقب نيثوحبملا
 ىملاعلا نالعإلا صنيو « اطوح ام شقانتو ىعت نأ ريهامجلا قح نمو

 وأ مالعالاب دصقيو « ملعي نأ ناسنالا قح نم نأ ىلع ناسنالا قوقحل
 قئاقحلاو ةميلسلا تامولعملاو ةحيحصلا رابخألاب ريهامجلا ديوزت رابخألا

 « لك اشملا نم ةلكشم ىف بئاص ىأر نيوكت ىلع مهدعاست ىلا « ةتباثلا

 ةيلقع نع ايعوضوم اريبعت ىأرلا اذه ربعي ثيحب « عئاقولا نم ةعقاو وأ

 ريبعتلا هنأب مالعإلا تورجوتوأ فرعي انهو « اهويمو !ماهاجتاو ريهامجلا
 .تقولا سفن ىو « اهتاهاجناو اهويمو اهحورلو ريهامجلا ةيلقعل ىعوضوملا

 ءاوس ىتالعالا لاصتالاب مثاَقلا بناج نم ايتاذ سيلو ىعوضوم ريبعتمالعالاف
 . (؟)مالعإلا لئاسو ىدحإب الغتشم وأ ايفحص وأ ايعاذا وأ اينويرفيلت ناك

 « ةضيرع ريهامج غولبو ةعرسلاب ةيرابخا ةليسوك نويزفيلتلا زاتممو
 ثت اهدجم كلذلو «٠ (”) تامولعملاب ديوزنلاو ىعولا قلخ ىلع هردق هلو

 .ثيح « نييكيرمألا نيدهاشملل ةيمويلا ةايحلا ناينب جسيسن نم احضاو اءزج

 ةدحتلا تايالولا ناكس ىنا#ل ةبسنلاب رابخألا رداصم مهأ نويزفيلتلا حبصأ

 رابخأ تارشن ىف رهظي نأ لضفي ىدنيك تربور دجن اذهل « ةيكيرمألا
 ملاعلا فحص ةفاك ىف هنع بتكي نأ ىلع «ةيناث نيثالث ةدم ةيئاسملا نوي زفيلتلا

 قباسلا ىكيرمألا سيئرلل ىحصلا ريت ركسلا 8.86هزنعت# زريوم لب راشأ انك

 ةقيرطب بعشلا ىلإ ىكيرمألا سيئرلا مدق نويزفيلتلا نأب نوسنوج ندنيل
 هنأ دقتعاو « ىصخش لاصتا بعشلا نيبو هنيب لعجو « ةيروفو ةرشابم
 . (4) ةيلعاف اه رثكأو « لاصتالل ةخيص ىنأ

 نومضملا ليلحت قى ةسارد ةيرصملا ةعاذالا ىف ةيرابخالا ةداملا . ميهف ةيزوف )1١(

 . ه8 ص ١91/4 مالعالا ةيلك ةروشنم ريغ هاروتكد

 اهّنالا . ةيناثلا ةعبطلا . ريهامجلاب لاصتالاو مالعالا .  رمامإ ميهاربإ .د (؟)

 .2 1١١ ص ا١ةالو

 1آةهمعر 8. 12الاظع, 0م. 011. 2. 64. 2:0

 ( ىنويزفيلتلا ريحلا - ١ م)
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 ةجينتك ةريبك ةروصبو موي دعب اموي نويزفيلتلا رابخأ ةيمهأ ديازتتو

 قبسي مل وحن ىلع ةيعانصلا رامقألا لاجم ىف ريبك مدقت نم ققحن امل ةرشابم

 ةيناكما لودلا عيمج لوانتم ىف حبصأ دقلو « ةيرشبلا خسيرات ىف ليثم هل

 . اهابقتساو رابخألا ثب ىف ءاضفلا ايجول ونكت نم ةدافتسالا

 ةروصب رابخألا لقن ىق ةيمالعالا لئاسولا عرسأ نويزفبلتلا حبصأو

 ةيبلاغلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه « ابظع اقوفت لاجملا اذه ىف قوفتو لب ةيعقاو

 ؛(١) ىرابخالا لاجملا ىف اقدص رثكألا ةيمالعألا ةليسولا نويزفيلتلا رتعت

 ؛«ةعساو اقافآو « ةديدج لهاوع ةيعاذالا ةفاحصلا ىلإ نويزفيلتلا فاضأ اك

 ةفاحصو ةروصملا هرابخأ ضرع ىنعت نويزفيلنلا ىف امك ةيعاذالا ةفاحصلاو

 ةمعدم ةزجوم تاملك ىف مويلا ثادحأ اهنا « رجلا ةفحص ىه مويلا

 ةفرعم ىف رهامحلا ةجاح عابشأ فدهس ثبت « نوللاو ةكرحلاو ةروصلاب

 ءابنالابهدوزت ىبلا ةعيرسلا ةليسولا ىلإ ةجاح ىف ناسنإلاو (؟) ,موح ثدحم ام

 ةليسو ىلإ جاتحم انك رابخأ نم هلوح رودي اسمب املع هطيحتو تامولعملاو

 صرفلاو قئاقحلاو تامولعملاب املع هطيحنو « ةطيحملا فورظلا هل فقارت

 اهمدقي ىلا داوملا مدقأو مهأو زربأ نم نويزفيلتلا رابخأ ريتعت و « (7”) ةحاتم ا

 رشنب ىعي نأ دبالىمالعا زاهجك نويزفيلتلا نأل ىعيبط رمأ كلذو نويزفلتلا

 رابخأ ةمهمو . اهنودح روف نيدهاشملا روهمج ىلع ثادحألا ضرعو

 فلت# ىلع هفاقياو ةيجراخللاو ةيلخادلا ءابنألاب ماعلا ىأرلا ريونت نويزفيلتلا

 ةماها ثادحألا عيمجم نينطاوملا غلبت ىهف « ةيملاعلا ثادحألاو تارايتلا

 ثادحألا ىلع نينطاوملا علطت ام'ءجراخلاو لخادلا ىف ءاوس ماهالل ةرثملاو

 دولا 177. 34. 35421, 82030ءومقأ ]ءنصصمل أ دطض. خم 18210- 220(

 لالعالمم 40 8لعوو ؟ملغنسعم 320 طعئماموعو 71.[ل[, 1976. . 9

 5 ةنمس اعطت, 12910, 1هنمهولتكمم مهلع ةزسصلمع م. 1 20(

 . ١5٠١ -١هو9و ص قباس عجرم . هرداصمو ريما . ركسع ناسحا 2ع(
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 .نيوكت نم اونكمتي ىكل « عمتجملا ىأ ثدحن ىلا تاروطتلاو ةيسايسلا

 نوي زفيلتلا رابخأو « ةماعلا نوثشلا ف مهسفنأب كارّتشالاو « مهم صاخلا ىأرلا
 اهنأل ىرخألا مالعالا ةزهجأ ىف رابخألا نع اهم درفنت ىلا ةردقلا ابدل

 هتردق ف نويزفياتلا  عراضي ام ةمث سيلو « هتاذ عمتجملا ةروص ضرعت

 - :قويزفيلتلا ريحا

 )١(« مالعألا لئاسول ةيساسألا رصانعلا نم رابخألا نأ مارشربلو ىري

 رمخلاو « لوألا اهرصنعو رابخألا تارشن ساسأ وه ىنويزفيلتلا رمحلاو

 ةيرابخإلا ريوصتلا مقطأ ىلوتتو ثدحلا مقوم ىف أشني روصم ريخ ىنويزفيلتلا
 هليجسن وأ هلقن ( ةءاضالا عزوم- توصلا لجسم بودنملا - روصملا )

 .نم ةعومجم نم ىفويزفيلتلا رملا نوكتيو 778: طئارش وأ مالفأ ىلع
 لوط ىندأ غابيو « اعم ةطبترم ىرخألا ولت ةدحاو ةروصملا تاطقللا

 ةطقللاب ىمسي ام وهو مالفألا ىف امك ادحاو اراطا ةيرظنلا ةيحانلا نم ةطقللا

 ةداملا هددحتف اضيأ ةيرظنلا ةيحانلا نم ال لوط ىصقأ امأ ءرغصلا ةيهانتملا

 طئارش وأ امالفأ تناك ءاوس اهعوتست نأ ريوصتلا  ةلآ عيطتست ىبلا ماحلا

 ةدع لداعي ام ةريصقلا ةطقالا لوط غلبيف ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ « ويديف

 ثدحن انك قئاقد ةدعل ىرابخألا ثدحلا تاطقل رمتست دق نيح ىف « ناوث

 0 نأ عيطتسن رخآ لكشبو لاثملا ليبس ىلع تالباقملا ريوصت دنع

 نوكت ثيحن « تاراطالاو روصلا نم ةلسلس نم نوكتي ىنويزفيلتلا رلا نأ

 زيي نمو , دهشملاب ىمسي ام تاطقللا ةعومجم نوكنو ةطقل اهعومجم ىف
 : (؟) ىلاتلاك تاطقللا

 دعطمفسس 7117. هورر كاب 2.2 0. (21١

 . ١99 ىص قباس عجرم . نيرج ىووم (؟)



 ا

 نم ةطقل ضعبلا اهلع قلطي دق ىلاو ةضيرعلا ةيوازلا وأ ةضيرعلا ةطقلل

 ةطقلو (010ه5ع نم ةبرقملا ةطقالاو 4 ةطس وتملا ةطقللاو ©« 1مهمهعوطو( دعب

 ادج ةيرقم ةطسوته ةطقلو 5نىودو ©وه نم ادج ةيرقم

 : ريبك دعب نع ةطقل وأ 21ءلتسص هو ان

 « راطالا مموتحب ىذلا صاخشألا ددعل اًقبط تاطقللا زيمتت امك (؟)

 . خلا .. ةيريهامحلاو ةيعامجلاو ةيئانثلاو ةيداحألا ةطقللا كانهف

 ةطقللا كانهف « اريماكلا ةكرح عم بسانتي ام فاتحت تاق ) 0959

الاو ةر ئاسلا ةطقالاو ةيضملا ةطقلو ( موزلا 2( ّة ريغتملا
 1 ةيضا رعتسالا ةطق

 « اريماكلل ةبسنلاب روصملا فدملا عقوم بسح تاطقللا مسقنت (5)

 . خلا .. ةيلفسلاو ةيولعلاتاطقلل ١ كانهف

 كانهف روصملا دهشملا ىف هيدؤت ىذلا اهرودل اًمرط تاطقللا مسقتت اك (ه)

 ةطقلو ةفاضملاو ةسوكعملاو ةلقانلا ةطقللاو ةيسيسأتلا وأ ةيسيئرلا ةطقللا

 8 لعفلا دو

 - :نويرفيلتلا ىف رايخألا مق

 بج تافصاومو رصانعو اهق كانه نأ نوثحابلاو ءاربخلا و ءاملعلا ىري

 قرف ثبلاب اريدج ةوكي ىكل 3 ىلوي زفياتلا ريسخلا ُّق اهرفاوت

 ىلا م هلا هذه ىلع نوئحابلاو ءاريحلاو ءاماعلا هركذ اه عم قفتنو « ىرابخإلا

 01,١) 0 ةيمالعالا لئاسولا ىف رابخألا مييقت دنع اهليثم نع فاتختال

 *١١ ص قباس عجرم . ىفحصلا نفلا قف تاسارد . مامإ مههاربإ .د - (1)

 مك ل 82 د

 ١94٠ فىنرعلا ركفلا راد ىلوألا ةعبطلا . ىعاذالا ريخلا . ىبهو مهاربإ -

 . الل -"8 ص

 ىدل ىرصملا نويزفيلتلا ىف ةيرابخالا تارشنلا ةلالد . لاشلا حارشنا -

 .88 ص اوا/5 مالعإلا ةيلك (ريتسجام) ةرهاقلا ناكس

 ١9610 ركفلا راد . ىفحصلا ريرحتلا نف ىف لخدملا . ةزمح فيطللا دبع . د

 . ةهودعو ا ص



 مم 55 هيما

  ةفارطلا - ةراثالا  ةماخضلا - (ةلالدلا) ةيمهألا  ةيروفلا اهمهأ نمو
 ىلع دوعت ىلا ةدئافلا ىدمو ىلاسنالا ماههالا - قدصلا - ةقدلا - قيوشتلا

 عسسبنت ىلاو « ىئالعا زاهجك نويزفيلتلا ةسايس عم قفاوتلاو « دهاشملا

 قلعتي ىذلا صخشلا ةناكمو ةرهش كلذ ىلإ فاضي «ةلودلا ةسايس نم اساسأ
 . )١( زيحتلا مدعب ةينويزفيلتلا رابخألا فصتت نأ بجي امك ثدحلا هب

 هذه نم ركأ وأ رصنعل انهصتم نوكي ىل وي زفيلت رخ وأ ثدح لكو

 «ىويزفيلتلا رمحلا ةيمهأ ةرورضلاب ىبعتال رصانلا ةرثك نكلو « رصانعلا

 ثادحألا نم ةيمهأ رثك أ ىرابخالا ثدحلا نم لعجم دق ادحاو ارصنع نإف
 الإ . مالعإلا لئاسو لك ىف اساسأ ةلئامتم رابخألا مق دج اهيبو ٠ ىرخألا

 دجوتال ةزراب صاوخ ةدعب نويزفيلتلا ىف رهظت ىلا رابخألا كلت زييمت نكماننأ
 ةعومجم ىلع موقت امنأ حضاولانمو « ىرخألا ةيرابخإلا لئاسولا نم هريغ ىف
 ةليسوك هدحو نوي زفيلتلاب ةصاخلا فورالا نم ةصلختسملا مقلا نم ةفلتخم

 ةروصلاو توصلا ىلع دمتعي وهف ؛مالعإلا لئاسو تايناكما عسيمج اهل رفاوتت

 ةيرابخإلا ميقلا مهأ ةصاخ ةيئرملا رصانعلا ريتعت كلذل « نوللاو ةكرحلاو

 زايخأ ريرح ءاسؤر ةورقام .ةلوقن اه دكؤبو . نويزفيلتلا' رابخأل ةسئلاب

 ةجردب مهلمع ركحت ىلا ىه ةروصملا ةيرابخألا ةداملا نأ ثيح نويزفيلتلا

 5 ةلاضمة قي رطب اهمع دقت

 ةفاحصلا لوألا ءزجلا . ةفاحصلا لع ىف لخد» . مائغلا زيزعلا ديه .د

 .١م"و لإ م# صااوا/و ولجتالا ةيمويلا

 قباس عجرم . ةيرصملا ةعاذالا ىف ةيرابخالا ةداملا . ميهف ةيزوف .د اس

 . ١59ه ص

 2.05 ص قباس عج رم 5 حاتفلا دبع ىفطصم ب

 . ةيرصملا ولجنالا . ىعاذالا نفلا ةيفرح ىلإ لخداملا . قوزرم فسوي

 . ١١١ ص

 4هلجصتو الل, ك5ءطععتطسقم, هلل, 801015, 1ءهاعباونم2 )١(

 16[ 011ع 8 اوؤر 155065 18 001001 *ع5عممعأطب آل .5' للر 0601: عع ال 0

 10ل017م5ز1ق8, 1978, م. 7.

 هيتكبشب فاطيربلاو ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ تارشن ريرحت ءاسؤر عم تالباقم (؟)
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 مل 5#! ل

 - : نويزفياتلا زابخأل قيوشتلاو اماردلا ةيمهأ

 نويزفياتلاةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ لكشت ىلا ةماهلا رصانعلا نمذأ ىرأ كلذك

 ةيمارد ةعيبط بلطتي نويزفيلتلاف « قيوشتلاو اما ردلا رصنع ىرابخإ زاهجك

 حجنت ةيمارد ةغيص ىأ نأ اهفرعن نأ بحب ىلا ةماحلا قئاقحلا نموءةصاخ

 زاهجك نويزفيلتلا ةعيبط ىلإ ةفاضإلاب اذه « نيدهاشملا هابتنا بذج ىف

 « ساسألا اذه ىلع ملاعلا دالب عيمج ق نودهاشملا هيلإ رظنيو « ىبفرت

 نوكيداكيهيفرتلا_نأ دالبلا فلت ىف تيرجأ ىلا تاساردلاو ثوحبلا دكؤتو

 ءانثتساب ةيعامتجالا تائفلا دوسيام وهو « نويزفيلتلا ءارش ىف ىساسألا ببسلا

 ةيسفنلا ثوحبلاو تاساردلا ريشت ىرخأ ةهج نمو « )١( . ةدودحم تائف

 رهامجلا نع هيفرتلا ريتعيو « ةحداكلا ريهامجلل ةايح ةرورض هيفرلا نأ ىلإ

 ةفيظو وهف عتجملل امدؤي ىتلا لاصتالا ماهم نم مهنع ةايحلا ءابعأ فيفختو

 ىلا ةيساسألا ماهملا ىلإ تيار سلراشت اهفاضأ مالعإلا لئاسو فئاظو نم

 ةئيبلاب ةطاحإلا وأ فيرعتلا ىف ىكيرمألا ةسايسلا ملاع ليوزال دلو راه اهددح

 (؟)هعبتي ىذلا ليجلا ىلإ ليجينم ثارتلا لقنو «ةثئيبلا عم عمتجما ءازجأ لعافتو

 تقولا سفن: قو « رابتعالاو ةبيها راعش لودلا رظن ةهجو نم نويزفيلتلاو

 ةرورض ىلع دكؤت نويزفيلتلا قيثاوم ىرن اذهل « (") ةيلستلاو هيف ريلل ةوعد

 نأ بحب لب « ديفملا هيفرتلاب نيدهاشملا رهامج ةينويزفياتلا جماربلا دمت نأ
 مل رفوتو نيدهاشملا نع هفرت ىلا داوملا كلت ىلع اهاوتحم رصقت

 . (5) تامولعملا

 ةيقالخألا و ةيعامجالا و ةيسفنلا راثآلا . عمتجملاو نويزفيلتلا . نافعس هتاحش نسح )١(

 . ال8 ص ١١95٠١ فيلأتلا راد . نوي زفيلتلا راشتنال

 ىعامجالا و ىناقثلا ريغتلا ف نويزفيلتلا رود. حيسملا دبع ناعمس هيجو س
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 يداوم امو

 اريبك ابجاو اهلع نأ 8.8 ©. ىاطيربلا نويزفيلتلا ةئثيه ىرت كلذك
 نيب رلا عمجم نأ ىرورضلا نمف كلذل « ةيلستلاو مالعإلا املع صضرفي
 . ةيلستلاو ةيمهألا

 نويزفّيلتلا رابخأ زمت ىرخأ ةينف رصانع كلذ لإ فاضي ىرخأ ةهجنمو
 ىدحا مادختساب تالاعفنالا نوقل ةيرابخألا داوملا ىروصم نأ اهههأ نم

 - : ةيتآلا قرطلا

 5 فرلأملا نك ةجراخنو ةديدجح ءايشأ مدقت كك

 « راسيلا ىلإ نيملا نم كرحتت دهاشملا لعجو « اريماكلا كليرحن - 4

 وروصم العب ىلا بيلاسألا هذه لكو : سكعلابو لفسأ ىلإ ىلعأ ن“« وأ

 دعاستو « نيدهاشملا ىدل لاعفنا قاخ ىلإ فد « امامت نويزفيلتلا رابخأ

 . )١( مههابتنا بذج ىلع

 عونتت نأ دبال نويزفيلتلا رابخأ ةرشن نأ ىلإ مالعإلا ءارسخ ريشيو
 صصقلا نم ةفلتخم تايعون ىلع ةرشنلا لمتشت نأ بجنب ثرحم اهرابخأ
 بجي ةيادبلا نءو « ةريخألا تاونسلا ىف اهم مامتهالا داز ىبأا : ةيرابخإلا

 : ةيرابخإلا ةدامال نيتروص نيب قرفن نأ

 اددحم الكره ذختتت نأ لبق ىأ « مالا اهلكش ىف ةيرابخإلا ةداملا )١(

 ىلصألا اهلكش ىف تامولعملاو ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا ةيك ىبعع « اهنعاذإل
 ,. ددحم لكش ىف اهدادعإو اه ريرحن وأ اهغايص ليقو

 ةيطارقمردلا هرابخأل نويزفيلتلا ميدقت بولسأ ىلقرعي له » . ىشر ناهج .د )١(
 .ه4 -#5م نص ١99/5 رياتي 7٠١ ددعلا ىعاذالا نفلا ةلجم » ةيبلسلا نم ديزم ىلإ ىدؤيو



 تع

 تايلمعب رمت نأ دعب مقعملا وأ « ىلاهنلا اهلكش ىف ةيرابخإلا ةداملا (5)

 ٠ ةرشابم ثبلا لبق ىأ « ةعجارملاو رايتخالاو (8هذؤندو) فيلوتلا

 «ةيمسرلا هبش وأ ةيمسرلا ءابنألا وأ ثادحألا ةعومجم : ىلوألا ةعومجملا

 لودلا نم ريثك ىف نويزفيلتلا ىف رابخألا تارشن ردصتت اهنأ ظحالملا نمو

 عافدلاو بورحلاو ةيجرادللاو ةياودلا تاقالعلاو ةسايسلا نمضتتو ةيمانلا

 8 خلا 2 داصتقالاو

 ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيعامجالا رابخألا نمضتتو : ةيناثلا ةعومجملا امأ

 7 عمتجا رابخأو ةينوناقلاو ةيئاضقلاو ةينيدلاو ةينفلاو

 رابخأو ةيصخشلاو ةيناسن إلا تاماّهالا رابخأ ةثلاثلا ةع ومما نمضتتو

 .٠ خلا 05 ةيضايرلا رابخألاو ثراوكلاو مئارجلاو ثداوحلا

 ةروصلاو ةفاحصلاو ةعاذالا تايناكمإو صاوخ عمج نوي زفيلتلا رامخأو

 ىربك ةردقو « ةيوق ةيقئاثو ةيصخش كلتمت اك ©« تقولا سفن ىف ةيحلا

 توسلا نيب ىل ةيتوصلاو ةيئرملا تاطقللا نيب طبرلا قيرط نع ةراثإلا ىلع
 نيدهاشملا روهمج ىلإ هجوت نأ نويزفيلتلا رابخأل دب الو . (١)ةروصلاو

 عيمج لمشت كلذلو « روهمجلا نم ةصاخ ةحبرش ىلإ سيلو « ةماع ةفصي

 نأ ةاعارم عم « ءىش ىأ لبق ةيريهاج ةليسو نوي زفيلتلاف « قاوذالا

 11م6 >1عوو ةنخاسلا رابخألا قلخت ىلا ىه 106:معءام4 ةعقوتملا رغ رابخألا

 « نيدهاشملا روهمح هابتنا بذجتو ةيرابخألا ضورعلا ةميق نم عفرت ىلا ىهو
 .لاثملا ليبس ىلعو « ةعقوتم ريغ رابخأ ىلإ ةعقوتملا رابخألا لوحتت اذايحأو

 اهاع بتربي دق تارجاشمو تا رتاهم ىلإ ةئداحلا تاسلجلا ل وحتت امدنع

 1 . (؟)ةريطخ ةيسايس رومأ

 . ةمج رثم تارضاحم ةعومجم . ةيكا رّئشالا ةفاحصلا . رياف سئارف 220(

 . ٠١8 ص اوكلا بيدأو لبنح لاون . ت

 . ةرهاقلا ةعاذا ىف رابخألاب نيمئاقلا ىلع رثؤت ىلا لماوعلا . قوزرم فسوي (؟)

 . ١ "58 ص ١94١ جاهوس بادآ .( هاروتكد )ةيقيبطت ةسارد



 د #ه

 ةيجراخللا رابخألا كانهف ةثجافملاو ةعقوتملا رابخألا كانه نأ انكو

 عئاقوو ثادحأ نم عقي ام لك ةيلخادلا رابخألا لوانتتو ةيلخادلا رابخألاو

 رابخألا امأ « ةيلحملا رامخألا املع قلطي ام ابلاغو « نطولا دودح لخاد

 ةيملاعلا رابخألاب ىمستو نطولا جراخ عقت اثادحأ جلاعتف ةيجراحلا

 . )١( ةيلودلا وأ

 © 8916 1>3ه»5 ةفرصلا رابخألا ىلإ رابخألا ضعبلا فئصي انك

 ىه ةفرصلا رابخألا نأ ىبعم 0مذهنمه860 >7عسبو ةيقيلعتلا رابخألاو

 رسفتو حضوت ىلا ىهف ةيقيلعتلا رامخألا امأ تعمج اكو تدرو انك ىطعت

 نأ فورعملا نم نكلو « (؟) قئاقحو تامولعم نم رشن ام ىلع قلعتو

 اهبلع نومئاقلا لمعي ىناثلا عونلا لوانتت ام اردان نوي زفيلتلا رايخأ تاز

 نيلماعلا عيمج قفتيو ( ةسدقم عئاقو !او ةرح تاقيلعتلا » لئاقلا لثملاب

 خرا ع ةيسدقلا هذه ىبعتو « ريخلا ةيسدقب ىمس ام ىلع لاح ا اذه ىف

 نيولتلا وأ كتيبوألا وأ "قرروا أ رييغتلا بورض نم برض ىأب رخل

 نع رابخألا ةعاذإو « كلذ نم ءىث ىلإ عفادلا ناك امه» « هيجوتلا وأ

 0 ىذلا ديحولا وهف ةعقاو ةداهشب ءالدإ ةياثع ردتعي كوي زفيلتلا قيرط

 اممأ ماكحأ قوطنم تسيلو ةروصم ةقيثو اهما . . ثدح ال ةيعقاو ةروص

 روهمج ىلاتلاب تمدخ مايق ريخ نوي زفيلتلا رابخأ تارادإ ام تماق اذإ ةنامأ

 ةجيتنلا تناكو « دقعلاو لخلا باصصأو ال ل ف تمدخو نيدهاشملا

 لوقت ىلا ةدعامتا اعابتا كالذو كائلوأو ءالؤه نم تافرصتلا ةمالس

 ٠ (9) « املس افرصت كطعأ ةحرعص تامولعم ىنطعا و

 ميدقت ىف ةماتلا ةيعقاولاب ىمسي ام كانه سيل هنأ ىلإ ريشن نأ بجو

انغلا زيزملا دبع .د 2020(
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 2 ا

 ةماتلا ةيعوضوملا قيقحت نأ ضعبلا ىري ةيلمعلا ةهجولا نمف ؛ رابخألا
 . ١( هقيقحت لبسي ال ملح نويزفيلتلا رابخأ ىف

 ةلودلا فارشإل عضخم ةيمانلا لودلا نم ريثك ىف نويزفيلنلا نأل كالذ
 ىلاتلابو نويرفيلتلا تامدخل ةرشابملا ةرادإلا لودلا ةيبلاغ ىلوتت اك ءرشابملا
 كلذ ديدحت ىلع دعاسي ايك « هشيعي ىذلا عمتخملا مقو مظن نويزفيلتلا سكعي
 ادبأ مالعإلا لئاسو اهم معنت ىبلا ةيرحلا ةجرد لصفن الأ بجيو « عمت
 ىه ام مالعإلا لئاسو نأل كاذ ؛ ةلودلا ىف ماعلا روطتلا ىوتسم نع
 رابخألا لاثملا ليبس ىلع دجنو « (؟) هيف شيعت ىذلا عمتجملل ساكعنا الإ
 قيقحت ىف نواعت ايح مهرظن ىف ىنعم رابخألل حبصيو ء ىعويشلا عمتجا ريوطت ىف ةماه ةليسو اهنأ ىلع اهلإ رظني ىبيفوسلا داحنالا نويزفيلت ف
 وه اي ىناسنإلا ماههالا رصنع نأ دجن لاثملا ليبس ىلعو « فدحلا اذه
 دجن و « ىيفوسلا داحتالا ىف ةيمهأ هل سيل دايخألا ميقت دنع برغلا ىف موهذم
 ثادحألا كلت نآأل كلذ « ادج ةليلق مئارججاو ثداوحلا نع ةيرابخإلا ري راقتلا
 ةثادح نأ اي ةءاه ريغ ىهف كلذل ةيباجمإ تاروطت مه ةبسنلاب لكشت ال
 بزملا رمتؤم لغشي دقو « ىيفوسلا نويزفيلتلا ىدل ةماه تسيل رايخألا
 بجبال ثادحألا نأ اك « رابخألل صصخملا نمزلا لك الثم هتاءارجإو
 ماههالا سكعت ثيح ؛ املإ فاضي لب ةدياحم ةروص ىف مهدنع مدقت نأ
 ءانب ىلع لمعت « بزحلل ةعنقم ةياعد لكشت اهلعجب امم عسوألا ىعامجالا
 ىلع رثؤي ةموكحلا وأ بزحلا رارق نأ امك « حجان لكشب ىعويشلا عمتخا
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 تح 017 كوع

 وه ىباسألا ةرطيسلا بولسأو « اهمييقتو ةيرابخالا ةداملا ةلاعم بولسأ

 جمارب دن اذه « )١( ةيتاذلا ةباقرلل رابخإلا ةلاعم نع نيلوئسملا ةسرامم

 دجن ام اريثكو '« ليدعتلا نم ريثكلا جاتحنو ةلممو ةليقث ةيرابخإلا نوي زفيلتلا

 ةيلاخو « ةفاحصلا نم ةلوقنم ةيسايس ةياعد ىلإ لوحتت ةيرابخإلا تارعشنلا

 نويعويشلا ىريو « ةيكارتشالا مظنلا لظ ىف قبسلاو قيوشتلا رصانع نم

 ةليوط تاءارق الع نولضفيو ةيراجتلا ةيبرغلا عدبلا نم ةقباسلا رصانعلا نأ

 رابخأألا ضرعتو « ايتسفز الاو ادفاربلا نم ةضرفتسم ةيرابخإ صوصنل

 قيفصتلا مي امدنع الثم تيفوسلا نيثدحتملل ديبأتلا رهظت ثيح ةيئاعد ةقيرطب

 « تييفوسلل ةيداعم ةراشإ لك دصق نع لمهت امك « ةيلودلا لفاخلا ىف مل

 نويلامسأ لا اهكيحم ىلا تارماؤملا ىلع ليلدك ةيبرغ ةلود نم تءاج اذإ الإ

 : يعل انالاز كرمال ةدجفلل تايالولا ةصاخ ء ىبيفوسلا داحنالا دض:

 2 ةروص حبقأ ىق برغلا راهظإب ةيرابخإلا نويزفيلتلا تارشن ف 00

 . (؟)ةروص نسحأو ىممأ ىف ةيعويشلا لودلا زاربإب نونعي مهنأ نيح ف

 اه نوكي ىلاتلابو « نويزفياتلا لومت ةلودلا نأ دجن ةيمانلا لودلا ىو

 ريتعيو « نويزفيلتلا ىف ةيسايسلا رومألا لك ف م كحتلا ىف رشابملا اه رثأت

 ثيح ىرخألا ةيموكحلا تائيحلا ىفظوم لثم 8 نويزفيلتلا ف نولماعلا

 ه«تمدخ ةدملو ام فلكي ىلا ماهملا ف هصالخا ىدمل فظوملا راتخم

 . (") . عادبإلا ىلع هتردقو هتبهومو هنءافكل راتخم الو هنالهؤمو

 عبتي اذهو ةلودلل وكحلا فارشالا لظ ىف نويزفيلتلا أشن رصم ىو

 مدقيو « ةيسايسلا تامولعملا لقنيو « ةموكحلا مماب ثدحتيو اهتسايس

 ارشابم اعوضخ نويزفيلتلا عضخو « (4)ةيمسرلا رظنلا ةهجو نم اهلع قيلعتلا

 )١( ركفلا راد . ةيكارثثالا ثاعمتحملا ىف ةيعاذالا مظنلا . ىتشر ناهج .د ١91074
 ص ١١8 .
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 نويزفيلتلا سيئر نييعتو رايتخا ىف كلذ لثمتيو « ةموكحلا ةياصوو ةباقرل
 ةئيحلا نأ ىلإ توجخلاو تاساردلا ريشتو « (١)ةيررهمجلا سيئر نم رارقب
 نم اهضرعتو رابخألا راتمت ىهف ىلاتلابو ٠ هيلع رطيست نويزفيلتلل ةكلاملا
 رايت#ا ىلع رثؤت ةينازملا نأ ىلإ ضعبلا بهذيو « اهرظن ةهجو

 نويزفيلتلا ةروطخ ىلإ تاموكحلا نم رك تنطف دقلو : (؟) تاعوضوملا
 . ةباقرلا قيرط نع ىلوألا ةلهولا ذنم ات رطيسل هتعضخأف « ىالعإ زاهجك

 ٠2 79م١ ص قباس عجرم ٠ نويزفواعلا و ىعءاذالا مالعالا . مامإ ميهاربإ 210(
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 تاخيلا لفل
 نويزفيلتلا رربخأ رداصم

 : ةيرابخإلا ةيطغتلا مقطأ - : الوأ

 نويزفيلتلا وبودنم

 نويزفيلتلا ىف رابخألا روصم

 ىويزفيلتلا ىرابخالا ريوصتلا تارسماك -

 توصلا لجسم

 5 ةءاضإلا عزوم تح





 لئاسو نود نويزفيلتلا درفنيو نويزفيلتلا ف رابخألا رداصم ددعتت

 ةروصملا ةيرابخإلا هتدام ىلع اههالخ نم لصح رداصمم ىرخألا مالعإلا
 ضف ' ةنم1 3 ءوز ورم :ةيكرع ةليسو هرابتغاي كلذو ايليف وأ انوركلا
 )١( ةعئاقوو ثدحلا ضرع ىلع ةردقلا امدل ىلا ةديرفلا ةليسولا هنوك نع

 رابخألا ىلع لوصحلا ىف مالعإلا لئاسو نم هريغ نوي زفيلتلا كراشي انك

 ءاينألا تال.كوك ةفورعملا ةيديلقتلا اهرداصم نم ( ةءورقملا ) ةروصملا ريغ

 : خلا . 0همز 4ععمعأع5 ةيق رمل

 . (9) ( ةينطو وأ ةيموق وأ ةيلحم ) ةيلخاد ىرخأو ( ةيملاع )

 ةميق لضفأ نأو ةروصم ةيرابخا ةليسو اسأسأ ريتعي نويزفيلتلا نأ امتو

 رداصم ليصفتلابو ةيادبلا ىف لوانتنسف ةقيقحلا هذه ىلع ةمئاق ةيرابخالا
 : اهمهأ نمو ىبرعلا نويزفيلدا الع دمتعي ىلا ةروصملا رابخألا

 : ةينويزفيلتلا : ةيرابخإلا ةيطغتلا مقطأ : الوأ

 لخاد عقتت نْلا ةينطولا وأ وأ ةيلخلا تادححألا مهأ طل لوعتو
 نوي زفياتلا اهدؤوي ةيرابخإ مم مطأ ىرخألا ىهو تا اثعبلا كلذكو ة ] ودلا دولدح

 22١ ماعلا ارلا مم - ىلا ةيملاعلا ثادحألا مهأ ةيطغتل ملاعلا ءارحنأ عايمج ىلإ

 امهم ةينودز زفيلت رابخأ ةيأ ريوصت ,ٍ ىف ساسألا وه ةيرابخإلا ةيطغتلا ماكو

 3 أه ردصم تناك ش
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 وأ 8«مم,666 بودنملا نم ةيرابخإلا ةيطغتلا مقاط نوكتب بلاغلا فو

 8هابه4 توصلا لجسمو توصوءويصقه روصملاو ورم ةومود لوم لسا رملا'

 لجسمو روصملا ىلع قلطي ة1نوطغنمو ةءاضالا عزومو 260 معلذو+

 . (0همعمو ©68) ريوصتلا مقاط ةءاضالا عزومو توصلا

 >لعوبو 8«هطقس وم. ىرابخإلا لدابتلا : ايناث

 ميو لود ةدع نيب وأ نيتلود نيب ىنانثلا ىوتسملا ىلع كلذ ناك ءاوس

 فييوركيملاتاكبش وأ ةيعانصلا راقألا ريع ىنورتكيلالا ثبلا مادختساب كلذ

 نع 0 09616 8لعابو 81و اع ةيكلسلا رابخألا تاكبشي فرعي ام وأ

 ٠١ ىلع طءولوطغ 5طتمطصسعمغ ه2 1]28هبو ىوحلا نحشألا قيرط

 مظتنملا ريغ وأ “ونار” ايموي مي ىذلاك مظتنملا ىرابخإلا لدابتلا كانهو

 . ةمظتنم ريغو ةعطاقتم تارئف ىلع

 : ابمهأ نمو ةزو صملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو : اثلاث
 ت1 هلا 1 فا اال واس وسم اولا

 . ل15 298 زوين زيغلا دعب 3

 (987177) -ب ةفورعملاو 1797ه187106-10 7ءاوباوؤوه ةلاكو ل ؟

 . ةروصملا ©.8.8. ةلاكو يم

 . 8.76.8. ةيبروألا ةينويزفيلتلا ةمدحلا .-

 «تامالعتسالا بتاكمو تارامفسااك ةيمهأ لقأ ىرخأ رداص» : اعبار

 ةماعلا تاقالعلا لثمم ىلإ ةفاضإلاب ةهصخاملاو ةيملاعلا تاظاملاو تائيطاو

 ( ١ ) 5ئتموهعمو هعع 266 آهمعم همهصع»3-!6ءم ةعطقلاب نيروصملاو.

 هتدام ىلع اهنم لصحم نأ نويزفيلتلا نكم ىلا رداصملا هذه لوانتنسو

 ةفلت#ا اهماجحأ ىف ويديفلا طئارش وأ ةيمليفلا ءاوس ةر وصملا ةيرابخإلا

 . ليصفتلا نم *ىشب

 طومو !ءاحاموب 8., هم. ©, مل 7 )000(



 مس

 : الوأ

 : ةينويزفياتلا ةيرابخإلا ةيطغتلا مقطأ

 ةيطغت ةمهم فلتختو . ةيعامج ةسيلمع نويزفيلتلا رابخأ ريوصت ريتعب
 بلطتت املأ ثيح ىرخألا مالعإلا ةزهجأ ىف اهتليثم نع نويزفيلتلا ىف رابخألا

 ريغ فورظ ىف اعم نولمعي ةسمخ وأ صاخشأ ةعبرأ نم انوك» اقيرف

 7 رابخألا ةيطغتلا مقاط وأ ىثملا ةدحولا نوكتتو ةحرم ريغو ةيعيبط

 مانا 1 عوج015غت وصلا لجسم و 03102382388 ر وصمل او عمور ع ب ودنملا

 دحاو لكلو اريماك دعاسم اناهأو آنوطغمع 284هم ةءاضإلا عزومو

 « ,ماتلا ههابتنا ىلإ جاتحي ددحم لسمح اهركذ قباسلا ةعومجملا هذه نم

 طسوتملا ىف ايموي رابخأ ةعبرأ وأ نيريخ ةيطغتب موقي نأ مقاطلا نم رظتنيو

 . )١( طسوتملا اذه اهعم بسانتي ال دق ىرخأ امايأ نكلو

 ريوصتل امقاط نيسمخ 1.8.0. ىكيرمألا نويزفيلتلا ةكبش صصختو

 ةينوي زفيلتلا هي رابخإلا تامدخلل دئاسلالكشلا تحبصأ ىباا ةيرابخإلا صصقلا

 امقاط نيرشع 0.8.5. © 4.8.0 ىكيرمألا نويزفيلتلا اتكبش صصخت امك

 ىكيرمألا نويزفيلتلا تاكبش نم ةكبشلكل نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ةكبش لكل

 توي زفيلتلا رابخأ وبودنم بعليو . (؟) ةماه مصاوع عست ىف مقطأ ةعست ثالثلا

 رابخألا بودنم ىرن كلذلو ةيرابخالا صصقلاو رابخألا ةيطغت ىف اماه ارود

 بهذي نأ بودنملا ىلع ناك نإو رابخألا عقوم ىلإ نوبهذي ريوصتلا مقاطو

 ©ةسعرو 02م9  ريوصتلا مقاط لوصو لبق ريحا عقوم ىلإ هجوتي وأ

 رابخألا تارشن لالخ مدقتس ىلا ةيرابخإلا ةصقلل ديجلا دادعإلل

 . نيدهاشملل
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 هع مت

 : نويرفيلتلا بودنم

 ىلا ةيرابخإلا ةصقلا نع لوألا لوث ا نويزفيلتلا رامخأ بودنم

 وأ ةيطغتلا ةقيرط وأ اهب ةصاخلا تامولعملا ثيح نم ءاوس اهئيطغتب موقي
 ةبانكو ريا ميقت لمشيل هموهفم عستي ىذلاو ريرحتلا وأ بحاصملا قرلعتلا

 ( 7728 ) طئارش ىلع اين رثكيلا ةروص» تناك ءاوس ةروصلا ريرحنو صنلا

 مجح ددحب ىذلا وهو 8ك دوه "728- طذاسو ب فرعتو مالفأ ىلع وأ

 وه بودنملاو نيبودنملا سيئرو رايخألا ريدم تاهجوت ءوض ىلع ةيطغتلا
 كلذو 54 1 ىمسيو اهودح عقاوم نم رابخألا عمج ىذلا

 : ويدوتسالا ىف رابخألا مدقتي الإ نوموقي ال نيذلا نيبوداملا نيبو هنيب زييمتلل

 ىذلا ثدحلا ىزخم مقي نأ هيلع ىلاتلابو ةقثلاب ريحلا ةرادجي ةصاحخلا ةيسيئرلا

 لمعلا دودح ىف ررقي ىنلا وهو ةيطغتلا مط سيئر ردعيو « هترطغتب تب موه

 اررمو اريح نوكي نأ ىغبتي الو ثددعا هر ,رابخإلا ةرطغتلا مجح هب فاك

 سفن قو 4 نوي زفيلتلا تاريماك مامأ ءادألا ٠ نسع نأ بجي امإو 4 طقف

 بلطي ثريح ةيطغتلا بولسأو ىوتخم ررقي ثريح جرا نو موقي تقولا ٠

 ريوصتل ريوصتلا متاطا تابمجوتلا ىطعيو 4 اهدي رب ىلا بناوجلا روصملا نم

 تاطقللا ىلع صرح انك اهليجست نم دك انو امماإ جاتحرس ىباا تاطقللا

 لمتحملا تاطقللا نه لوطأ ةروصملا تاطقللا نوكت نأ بنو ضرعلل ةمزاللا

 بحجب ةعاذالا ةقيقد ىلإ جاتح رحلا ناك اذإف « ءاوملا ىلع اهمادختسا

 «رتنوملل » و هسفنل ةيرحلا ىطعيل اثالث وأ نيتقرقد ةروصملا ةذملا نوكت نأ

 ريستعيو . ةرثؤملاو ةيحوملاو ةريعملا تاطقالا نسحأ رايتخا ىف ريحلا فلؤم

 ش مقاطلا تاودأ صخخرأ وه طيرشلا وأ ميفلا

 ( ويديف طئارش وأ ةيمليف ) ةروصملا ةداملا نه ةطرفملا ةيقكلا نكل .

 ىلعو نويزفإلتلا رابخأ ىق نيلماعلا دهجو تقو عيضت اهنأل ةبولطم ريغ '
 جاتنوملا ةيلمع لبق دهاشت نأ بحب ةرثكلا مالفألا هذه نإف'لاثملا ليبط
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 ىداولا ةظفاحن قباسلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةرايز موي ثدح ام ركذأو

 ريوصت مث ثيح ىلاذغلا نمألا تاعورشم دقفتل هتلوج راطا ىف ديدجلا

 ابيرقت قئاقد رشع ةدحاولا ةدم ( مدق 4٠0٠ ) ةئف بلع 8 نم برقي ام

 اهنأ فساللو طقف ةينمز ةعاسب ةرشنلا دعوم' لبق جاتنوملا ىلإ تلصو

 جاتنوملا تايلمع نود طقف ةدهاشملل ثلثو ةعاس ةدمل ةدل جاتحم تناك

 ةقيقد ذخأت نأ امإ نيلح اهموي انمامأ  ناكو ل وطأ تقول جات ىبلا

 ةماطلا ىه كلتو .نومضملاب ماتهاىأ نود عضوم ىأ نم ةروصم فصنو

 اهليصافت ركذت مل ةر ىصملا, ةيملرفلا ةداملا نأ ةصاخخو لمعلا اذه ىف ى ركلا

 ددحم نأ اندوعت امك ةروصملا ةداملل « «قطم# 11, )ب فرعي اهف

 تاطقتل و ةيطغت نم هنضتت ام ةروصملا مالفألا بلع نم ةبلع لك ىلع ةقدب

 هسفنب بودنملا موقي ال ام دنع ةصاخ ةيمهأ لمعلا اذهو لمعلا لهست ةفلتم

 امدهاشمو ةروصملا ةداملا زرفب موقن نأ وأ  اهفيلوتو مالفألا ريرحت ىلع

 ىلاتلابو عوضوملا ةيمهأل هانلعف ام اذهو جاتنوملا فرغ ىف الويفوملا ىلع

 ! ! هيف بوغرم ريغ رمأ اذهو قئاقد عضب اهدعوم نع ةرشنلا ترخأت

 ةيمايفلا ةداملا ةرثكل ةجيتن تثدح ىلا ءاطخالا ضععب ىلإ ةفاضالاب اذه

 ديسلا رابخأ ةيطغت ةمه فلكملا بودنملا ةلءاسم هنع بيست امه ةروصملا

 رابخأ ةيطغتب اهموي ىفيلكتو هلمس نع هتيحنتو كاذن 1 ةيروهمجلا سيئو

 ْ )١( ةيروهمجللا ةسائرأ

 ةدالا نأشب ةماع ةدعاق كانه تسيل هنأ ىلإ رشن نأ دبال انهو

 ىلإ ةدحاو ةصق جاتحت دقف ةيربحلا ةصقلا وأ ردنا اهملإ جاتحم ىتلا ةروصملا

 ةصاخو ةليوطلا ىروشلاو بعشلا ىسلجم تاسلاجك مدق 5٠٠6٠ نع ديزي ام

 بلغأ ىف ةأجف ثدحت دق ةجرحلا ةيماردلا فقا وملاو ةماهملا تاظحللا نأ

 امدنع لمعت ريوصتلا ةلآ نكت مل امدنعو تاشقانملا ريس ءانثأو لاوحألا

 ارب © ثدحلا اذه ليجست ابيصن نم نوكي نلف ىركلا ةظحللا هذه قت

 تونعلا :ةبابلا ةرادإلا“ 8 مر لعاع قرانإ نبأ + هلأ ةيسدسلا 0(

 ْه . ١998/4/4 خيراتب ةيسايلل
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 .لاحخا اذه ف ءىش لكف . . امدق نيسمخ نم ع رخآ ريخ جاتحم ال

 ةيطغتلا مجح ررقي نأ بودنملا لعو عوضوملا ةيهأو ة ةيعون ىلع دمتعب

 ركذأو ريوصتلا تاريماك ىلع لمعلا نوبودنملا ديجب نأ نسحتسيو

 رابخأ ) ةيسايسلا نوئشال ةماعلا ةرادالا امضاخ ىبأا ةبرجتلا لاما اذه ق
 نيررغاو ددجلا نيبودنملا بيردتل ةبرجتلا تقبط ىباا ( ىرصملا نوي زفيلتلا
 نيرهش دعب تفقوت ىلاو ١94 ماع ةيابع ريوصتلا ىلع نينيعملا
 محن ةريغصلا رابخألا ماسقأ نأ نم مغرلا ىلع اهذيفنت ىف ةيدجلا مدعل
 ى موقي اعرو ريوصتلا تاريماك ىلع لحعلا ديجي نأ رابخألا بودنم ىلع
 نأ بجي 0 ىأ ا ريماكلا هيف ريدي ىذلا تقولا ف توصلا ليجستب تقولا
 . همم )16غمه 006 []مزإ6 ةكرحتم ةدحو كوحي

 ءابنأو ةيلحملا رابخألا ىلع لوصحلاب نويزفيلتلا رابخأ ىلودنم ىلإ دهعيو
 بودنملا اهقرطي ىتلا ءابنألا رداصم نه ديدعلا كانهو ةيلخادلا نوئشلا
 ثفلتم ىف ةيلحملا رابخألا ةروصملا ةداملل ىسيئرلا ردصملا مه نوب ودتفلاو
 ءارزولا سلجمو ةيوهمجلا ةسائر وأ ةيكلملا روصقلا ىف مكحلا راقمك تائيملا
 ىرابخإلا ادن رك ارم نم اه رغو تاراقسلاو تانيفلو حلاصملاو تارازولاو
 ىنودنم نيب لمعلا مسقيو . خلا . . ضراعملاو ةيدنألاو تاراطملاك ىلا
 بودنملا فيلكت ىبعيو 0 عيزوت ل وألا نيساسأ ىلع نويزفيلتلا رابخأ
 نم ةبيرق وأ ةدحاو ةيفارغج ةرئاد 2 ةعقا ولا رداصملا نم ددع ةيطغتب
 أهم لك ىف لمعلا فاالتخا نع رظنلا فرصب اهضعبي

 ىرصملا نويزفيلتلا هعبتي ام وهو ىعونلا عيزوتلا وهف ىناثلا ساسالا امأ
 ةسناجتتملا رداصملا نم ددع رابخأ ةيطغتي نيبودنملا دحأ فلكي ثيح
 .بودنم فلكي لاثملا ليبس ىلعو .ىناكملا برقلا وأ دعبلا نع رظنلا فرصب
 .تايلصنقلاو تا رافسلا ىف ىسامولبيدلاو ىسايسلا طاشنلا ةيطغتب ةيج راحلا ة ةرا رو

 ىلإ ةفاضإلاب ةيروهجلا ةسائر رابخأ ةيطغتب موقأ تنك امك ةيلودلا تائيهلاو



 د الا ا

 ساسألا ىف كلذ عسجريو . تاعماجلاو تائيهاو تارازولا نم ددع

 ةكلمملاب لقتسملا نويزفيلتلا نأ نم مغرلا ىلع نيبودنملا ددع ةنقل لوألا

 صصختلاو )١( ص صختمو ماع نبب بودنم ةثامزع ديزي ام هيف لمعي ةدحتملا

 ةيطغت ف (؟ نيصصختم اوحبصي نأ نييفحصلا نم ريشك لمأ وه

 ةيداصتقالاو ةيعار زلا ةسايسلا لثم ءابنألا نم ةنيعم تالاحم 3 تاغوضوم

 نولمعي ( تاهجلا هذه وبودنم ) ىأ لاوحألا بلغأ ىف مهو ةيعانصلاو

 مهمأ ىلإ ةفاضالاب ةيطغتلا عقوم ىف نودجاوتي ىأ عقوملا ىلودنم ةقيرطب

 مهربغ نم رثكأ اف نولمعي ىلا نوئشلا ف نوصصختم مهنأب نو زيمتي

 رهظي داكيال نيذلا نيبودنملا نم ديزملا ىلإ ىرصملا نويزفيلتلا جامصح ةقيقحو

 تارشن روطن نأ نكم ىتحو ةشاشلا ىلع مث ثادحألا عقوم ىف مهطاشن

 ةعباتم نم رهظي رابخألا ىلودنم لمع ىف اروصق كانه نأ ةصاخو رابخألا

 ىلودنم ددع لقي اميبف ةيملاعلا تاطخغلاب سايقلاب ةيرصملا رابخألا تارشن

 نويزفيلتلا تاكبش نم ةكبش لكل نأ دحن رصم ىف نويزفيلتلا رابخأ

 نم ريبك قيرف ( 0.8.5 ب 28.0. *# 4.8.0. ) ثالثلا ىكيرمألا

 نأ امي ةدحتملا تايالولا لخاد ندملاو نكامألا ىف نيلسارملاو نيبودنملا

 . ةيملاعلا رابخألا مهأ ةيطغتل ةفلتحما ملاعلا مصاوع ى اماسارم تاكبشلا هذه

 (8.8.0.71.9 ) ةيناطيرللا ةعاذالا ةفئيه نويزفيلت صصخم كلذك

 ىلإ ةفاضالاب اذه اهدحو ( ندنل ) ةمصاءلا رابخأ ةيطغتل امقاط ني مشع

 رابخأ ةرجح نيثالث وبودنم اميطغتب موقي ىلا ةياحملا ةيرابخإلا صصقلا

 فلتخم ىف ثادحألا ةيطغتل ةصاخلا اهمققطا اهنم لكل ةكلمملا ءاحنأ ىف ةعزوم
 ابودنم ١١ نع ديزي ام كانه نأ ىلإ ةفاضالاب اذه .. ايئاطيرب ءاحنأ

 1مم ططابعوطانتالا ظدطاتنع ظعاوننمم 14228عم+ (84ءعنمسع) )١(

 1ذ(16 ثصتءلل. (1981)

 1ةن مسمع علا, 18010, 1هنعم2لنذدت 2206 ةلممأاعب هم. أر 20

 00 اا ْ
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 نويزفيلتلا امأ )١( اهدحو ندنل ىف ( 8.8 ©.5.97: ) رابخأ ىف اصصختم

 )١( صصختمو ماع بودنم ٠٠١ نم برقي ام هلف ( 1121 ) لقتسملا

 ىذلا تقولا ف صصختلا ماظنب ىرصملا نويزفيلتلا وبودنم ذدخأي مل نيحح ىف

 نوئشلا ف نوصصختم ةثالث كانهف ىصصختلاب ملاعلا تاكبش مظعم هب ذخأت

 ىلإ ةفاضالاب ةعانصلا ىف ةثالثو ةيداصتقالا نوكشلا ىف ةثالثو ةيسايسلا

 عافدلاو نوناقلاو ميعتلاو ةعارزلاو ةيناملرللا نوئشلا ىف نيصصختملا

 . خلا . . مولعلاو

 نأ كح ©0165 مهل نيلسا رملا ىلإ ىرصملا نويزفيلتلا رقتفي اميبو

 نم ةكبش» لكل نأ اك مصاوعلا فلتم ىف السا رم 18 ىناطيرملا نوي زفيلتلل
 كلذك ةيملاعلا ةماحملا ثادحألا عقاوم ىف نياسا رم ةعست ةيكيرمألا تاكبشلا

 ماهم قى نويزفيلتلا مهلسري نيذلا مهو 5م60181 ع كانهف

 مصاوعلا ىف اهولسارم ملاعلا تانويزفيلت نم رثكلو « ةماحلا ثادحألا ةيطغتل

 نم عاونأ ةدع كانه نأ ىلإ نوثحابلا ريشيو ةفلتحتا ملاعلا لود ىف ىركلا

 ىذلا تقؤملا ىجراخلا لسارملاو متادلا ىجرادلا لسارملا كانهف نيلسارملا

 . اهم فلكملا ةمهملا ءاهناب جراخحلا ىف هئاقب ةدم ىهنذت

 جراخلا ىلإ هيلسارم دفوي ثيح « ىرصملا نويزفيلتلا هيلع بأد ام اذهو

 لوجتملا لسارملا كانه « كلذك ةيلودلا تارمتؤملاو ةماحلا ثادحألا ةيطغتل

 فديم ملاعلا مصاوع نيب لوجتي ثيد- ىريك ةناكم هلأ نوكت ام ةداع وهو

 نم عونلا اذه ف ظح رصع» نويزفيلتل سيلو « ةيليلحت ةيرابخا ةدام دادعإ

 مهلإ دقتفت نيذلا ملاقألا ولسارم كانه كلذك ةظهابلا هفيلاكتل نياسارملا

 ةيطغتب موقي ىذلا ىنلرحلا لسارملا كانهو . . نويزفيلتلا رابخأ

 لاتقلا تابج جراخ ةيركسعلا رابخألا لقنب موقي امك « ةيركسعلا ثادحألا

 اطءيعاع 188ءفل اتوا عر, ©طلعأ ةقدتواهسأ غم 8للغمع 88.0.7.097.

 اللعهو, (34ءءانسع) 14-4--1 1

 طووسلع ظانعفطسمإلا 1181 نماتع 20124155 هم. هلك (0)



 ا هاا

 ىبذت ام ابلاغو ناديملا ف لمعلا ىلع بردم وهو نويزفيلتلا ريهامح ىلإ
 . برحلا ءاهناب هتمهم

 قأت ىبلا كلت ةصاخو رابخألا رداصم نم اماه اردصم لسارملا ريتعيو
 موق هب نوموق, نيذلاو ريثم لمع اهئياورو رابخألا عمجو . جراشلاب نب
 تابمج وأ مسلا ىف ءاوس تاظحل دعب مش م نأ ىبدعام طق نوفرعي ال

 بودنملا نم ةفلتخملا اهرداصم نم رابخألا عيمج ةمهم جاتحن و لاتقلا

 . (١)ريكأ ريصو ريبك دهج ىلإ لسارملا وأ

 ع ةيلع تدل لاعتسالل ةزهاج» ةلهس قأت اهلك وايخألا كفا اك ولو

 نأ ثوري نيسرمتملا دج كالذلو ةجءملاو ةعتملا ن م اهف مم اريثك رابخألا

 نأ نو ]واحب نيذلا كلئلوأ ىلعو مم سفانم ىلع 2 نلخت 00 فصن

 ثادحألا عقوم ىلإ ريوصتلا اريماك مقاط لسارمل نا تود ةيحفو
 « ثديها حرشي فصو ىلع لسا رملا وأ بودنملا بجاو لمتشيو « اهيطغتل

 هرظن ةهجو مدقي دقو ثدحلا ى نيكرشملا نيلوثسملا عام تاءاقلو

 . 00 ثدحم ايف

 ةيولطملا ةيطغتلا مجح ددحمو ءريجلا ةحلاعم ةقيرط حرشي نأ بجي 51

 نأ هيلعو حرقي 5 توذتوللو « اهديري ىلا تاطقالاو تار :وملا ى م امو

 ريوصتلا مقاط عم كتالذ شقاني نأ هيلعف تالكشم عقوتام اذإو ةروشملا بلطي

 وأ بعصي ةئيعم تادعم بلط ىلإ ةجاحلا وعدت دقف « ريحا ةيطغت لبق

 - ةيفحص تاسارف. .. .ىفحصلا عوضوملا لإ ريكلا نم . .ىمماتحلا نيدلا لالج (1)
 . ١9) ص ١958 رصمم فراعملا راد

 ةضهلا راد - ةدوج. مماق دمحأ ةيجرتا راهو ليلا رايخألا ءارو' .كلوأ ليف 09
 . م١٠70 ص 1956 ويام . ةيبرعلا

 817ه ما ماد 1 هزوأ كأي مم 91. ْ تل للا "7



 هع زها تت

 ثدحملا 3 ىلإ لصو دق مقاطلا ناك اذإ املع لوصحلا ليحتسي

 مارتحاب هل قفارملا ريوصتلا مقاط دارفأ عايمج لماعي نأ هيلعو لعفلاب

 . هدعستو ةشهدم جئاتنلا نوكت فوسف تارابتعالا هذه لك ةاعارم عمو

 هنيرق ىلع ام قوفتي ىلا تافصلا ضعبب كوي زفيلتلا بودنم عتمتيو

 ةيصخشلا هتناكم ببيسل كللذو ءابنألا تالاكو وأ ةفيحصلا وأ ويدارلا ىف

 وأ بودنم حبصيو ىرابخإ ضرع ىف مظتنملا هروهظ نع ةطاسبب ةئانلا

 روهمجلا هيلع فرعتيو اروهشم ام دح ىلإ زيجو تقو فق نويزفيلتلا لسارم

 ى ماظتناب رهظي ىذلا لسارملا وأ بودنملاو . ءاوملا ىلع هروهظ ردقب

 . ةريبك ةرهش لاني ىوي ىرابخإ ضرع

 عتمتي ام ةداع ىحصلا بودنملا نأش هنأش نويزفيلتلا رابخأ بودنمو

 )١( ابميقلو رابخألل هتساح ىف لثمتت ىلا ةيفحصلا ةيهوملاو ةرححلاب

 راخألاو ثادحألا لقن وه ةيعاذالا ةفاحصلل لوألا فدهحلا نأل كلذ

 ةيلاع ةءافكي عتمتي نأ بجي امه (5) ماعلا ىأرلا مدخن ىلا ءابنألاو

 ىري نأ عيطتسي ىذلا وه حجانلا بودنملاو ؛ هلمع ةعيبطل كارداو مهفو

 (") لوأب الوأ ديدج وه ام لكب هنود ىبح ايرابخإ اقوذ هرداصم ىف

 ريرحتلا نم نكقلا نيب نويرفيلتلا رابخأ بودنم مدمج نأ بجي كلذك

 ( ىنورتكلالا وأ ىمليفلا جاتنوملا ) طئارشلاو مالفألا فيلوتو جاتنالاو

 اهجارخإو

 ةياردو ملع ىلع نوكي نأ رابخألا لجر نم بلطتت نونف ىهف

 . ام ةلماك

 لجأ نم ةليسو وأ ةادأ الإ تسيل ىنوي زفيلتلا جاتنالاب بودنملا ةفرعمو

 ةكةملاتمع طعوطلع 3هدعم قلل وص, 1ءوعط زنمانعوعأأ طمماعور 0020(

 م6. 8ةنتأ'5 2مانقع, 108008, 1969 1. 5.

 طلتا عم آطهمه]0 1/ ., 8عهول هوما 71695 طكوص ل طومأعب وعل 00

 ا. ةذددصق غي 00. ]هع آل.5.كل., 1975, مص. 18-19

 .١ا# نص قباس مجرم ٠ ةيرصملا ةعاذالا ف ةيرابخالا ةداملا , ميهف ةيزوف .هد ١)
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 لك اهلجأ نم رخسي ىناا ةياهلل ريكألا هماها زكري نأ هيلعو . فده
 ةيك ىف سيل قفدت ثادحإ ىلع نواعي نأ ىساسألا هفدهو « هتايناكما
 عمت#لا اهملإ جاتحم ىلا كلت ةصاخو اهيعون ىف اضيأ نكلو بسحف تامولعملا

 دعاوقلا نم نكمتي نأ بودنملا ىلع بجو « هسفن ريوطتو هنوئش مظنتل

 دعاوقلا نم نكمتي ام دنعو ويديفلا وأ ميفلابءاوس ةيرابخإلا ةيطغتل ةيساسألا
 عاونالا مهشني نأك تا راتعالا ضعب :بعوتسي نأ عيطتسي هنإف اهل ةيساسالا

 « طئارش وأ مالفأ ءاوس ةبولطملا تاماخلاو ريوصتلا تادعم نم ةفلتخما

 رخلل ىوضعلا بيكرتلا مهفتي نأ هيلع بج انك امنه لك مادختسا ةيفيكو

 ديدحنو ةفرعم ىلع ةردقلا نمضتي روصلملا ريحا بيكرتو روصملا

 ىلا ةيفيكلا مهف ةرورضو رحلا امم نوكتي ىلا ةفلتتلا تاطقللا عا ونأ

 . أم طبترت

 وأ ءادألا ىلع ةردقلا هيدل نوكت نأ نويزفيلتلا بودنمل دب ال كلذك

 نودهاشملا هاري ىذلا هجولا وه ههجو نأل ريوصتلا تاريماك مامأ ءاقلالا
 غلبت نأ هاقني ىلا ةلاسرلل نكمم الو . هنوعمسي ىذلا تودصلا وه هتوصو

 نكي مل اذإو « لقالا ىلع الوبقم ىصخشلا هروضحح نكي مل اذإ اهفده

 فلأتب و ؛ مه زانم ىف نيدهاشملل مدقملا رحلا ةهجاو رتعي هنأ اك ءاعنقمو اقوثوم

 نم انكمتم نوكي نأ بودنملا نم بلطتي ىذلا ثيدحلا نيبناج نم ءادالا

 : ةديعاوب ةقلب كي دوس نأ و. ةقويفلا و وسلا دعارق

 نم ايعيبط ايئاقلت اثيدح ثدحتي دق قيدص هنأكو دهاشملا ىلإ ثدحتي

 ءاقلا ىف رابخالا بودنم ةقيرطو : هتيجس ىلع نوكي نأو « اريماكلا لالخ

 ريرحن بولسأ ىراجتو ةيئاقلت ىهو : ثيدحلا عباط اهلع بلغي رابخالا
 . ةديجلا ةينويزفيلتلا رابخالا

 بيلاسأ اهلك ةيماردلا ىف ةغلابملاو ةيلاعتملا ةجهللاو فسملا جيورلا امأ

 لاصتا ةليسوك نويزفيلتلا ىف ةلاعف تسيل ةطاسبب اهنأل . نمزلا اهلع ىبع

 ىهف ةطاسبلا امأ : اعنصتم اريكتم لاحملا اذه ىف ودبي ىندألا .بولسألاو



 تي“ 57 عع

 نوكت اهنأآل ابيع ودبي ةيماعلا مادختسا ىف ةغلابملا نكلو ديعب دح ىلإ ةلوبقم

 نطوم نع اهفالتخال] نيدهاشملا نم ارشك بسانت ال اهنأ اك ةقيقد ريغ

 ةصرفأ ىوس بودنملا دل دجوت ال ثيح ىرورض حوضولاو « رخخآ ىلإ

 فق ىداعلاو طيسبلا ثيدحلا ةقيرطب ءاقلإلاو . هريخ اف مدقيل ةدحاو

 نأ ةراهملاو ركأ اينامسج ادهج لذبي دقو « ةيلاعفو ةيويح ركأ عقاولا

 عباط ىلعإ هسفن تقولا ىف ظفاحم نبح ىف هئاقلإ ىلإ ماههالا بودنملا بذجي

 دهاشم لك ىلإ ثدحتتي هنأ امام ىعب نأ بودنملل دب الو . هئاقلإ ةجمل

 نيعلاب ديحلا لاصتالا نأ ةظحالم عم ابذهم افيض هسفن رشعيو هلزنم ىف وهو

 . عقوملا ف بودنملل ةيفرحلا تالكشملا بعصأ نم ردتعي

 ردا ةهجاو انلق امك هنأل بودنملل ةيهأ رثكأ وهف ىصخشلا رهظملا امأ

 وه طيسبلا قوذلاو ثدحلا عقوه ىف ةشاشلا ىلع رهظيو دهاشملا ليكوو

 توصلاو' ةبهوملاو ةريولا و نسحلا رهظملا ةيههأ ىلع ضعبلا دكؤيو ةدعاقلا

 بودنمل ةبولطم تافص اهلكو بذهم لا صخشلا كولسو لوبقملاو بويمن

 . )١( نويزفيلتلا رابخأ

 ثادحالاب ةحيحص ةيؤر و ةمات ةيارد ىلإ نويزفيلتلا رابخأ بودنم جاتحيو

 ازكرم هريكفت لعجب ىذلا قفوملا ىفحصلا نأش كاذ ىف هنأش نأو ةيراجلا

 ةينيع هل رع نأ ةفمشيا لا ةلوح نودي اما لكلا لواسللاو نر ادغسالا ل 1

 طاقتلالا ص هتساح بردي نأو لجستو 5 ةيرابخإلا هتساح نم هعفدب

 . (9) ةيرابخإلا هتصق وأ هعوضوم ابنم لوانتي ىتلا اياوزا عيرسلا

 نويزفيلتلا رابخأ بودنمل حاجنلا]لهاوع نه ىساسأ لماع سفنلاب ةقثلاو

 تاعوضوملا وأ جماربلا ُْق ةصاخو «2  ةماع توي زفيلتلا جماربو ةصاخ

 ىلا ةقثلا هذه رغبو رودي ا لؤاستلاو ثحبلا ىلإ فد ىلا ةيراردخإلا

 '1ة]ةواوزمدد 002غعداوب 7. 72111 810. 1 6 1 0020

 . +١4 ص قباس عجرم .' ىصمامحلا لالج (؟)



3 00 

 ةلئسألا حرط ىف ءاوس بودنملا جمو ةجلو توص ىف اهحوضو نيعتي
 ريغبو كلذ رهألا بلطت اذإ تاباجالا ىلع بيقعتلاو ةرواحما وأ شاقنلا وأ

 ةميق ال هنأ براجتلا تتبثأ دقلو « حاجنلا ف بودنملا ظح لقي ةقثلا هذه

 . بودنملا ةيصخش بناجب راوحلا ةدامل

 ةيح ةغلب عقوملا ف ثادحألا ىف نيلوئسملا ةرواحم ىرجب نأ بجبو .2

 بجو «امعباتم ةماعلا ىلع لبسي امم ةموهفم ةقوطنم ةجهلو طسبم بواسأو

 ى ةغلابملا مدع ةاعارم عم هشقاني ىذلا عوضوملاب ماتلا ماملإلا بودنملا ىلع

 «ةمقلا ىف ىبح وأ اعيفر هماقم ناك امهم هعم ةفلكلا عفر وأ لوئدملا مارتحا

 اسيئر بطاخع ىذلا ريغصلا فظوملا رهظم رهظي الأ بودنملا ىلع بجو

 ةيحاص لثم وهو مهليكو رابخألا ىدهاشم رظن ةهجو نم هنأل اريبك

 قوف ومست ىلاو نويزفيلتلا رابخأ ىف ةلثمم ةيعاذالا ةفاحصلا . . ةلالجلا

 . )١( اهعيمج تاطلسلا ردصم بعشلا باسل لمعتو تاطلسلا لك

 عافدلا ,هرطضت ىلا ةلئسألا نيلوثسملا لأسي نأ بودنملا بجاو نمو
 « ةغلابملا وأ ةباطخلا ةصرف مهطعت ىلا ةلئسألا سكعبو مهرظن ةهجو نع

 مدختسي نأو ةحضا و ةلعسأ لأس نأ هيلعف مهيالو لدا الأ بج بودنملاو

 اذه نأ ةصاخخو نيرج ىروم ريبعت دح ىلع « ناطيشلا ىتاحنل ١» بولسأ

 لاصتالا لئاسو نود نويزفيلتلا رابخأ ىف بودنملل ةبسنلاب ىدجأ بولسألا

 فشكي دقو تاباجالا فعض حوضوب فشكت اريماكلا نأ ةصاخو ىرخألا

 اعزج ريتعي هتاذ لاؤسلا لعف در نإف كلذك لوئسملا كولس فعضلا اذه

 . ةباجالا نم ةيرابخإلا اممميق ىف ريكأ ةباجالا مدع ريتعت انايحأو ريحا نم

 . (9) ةيمهألا قئاذ اًئيش ةباجا اللا ريتعت ىنويزفيلتلا ريرقتلا فو

 )١( ليربأ 7م ددع - ىعاذالا نفلا ةلجم . ةرواحملا وأ رواحتلا . ىحتف دمحم ١948٠١
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 هيه و ةعرسأا لماع كردي نأ نوي زفيلتلا بودنم ىلع بجي كالذك

 تقولا لماع ةاعارم عم لوأب الوأ رابخألا قحالي نأ هيلعو لاا اذه ىف

 ىدجب ال هدحو ةفداصملا رصنع نأ ربغ رابخألا مهأ ىلع لوصحلا ق اماه

 5 قلد بودنملا ربدتو طيطختو ةفاصحو ءاك ذي نرقي ملام

 نم اصاخ احرصت ثحابلا ذخأي نأ ةفدصلا تبعل لاثملا ليبس ىلعو

 ىرامت رفعج قباسلا سيئ رلاب هعامجا بقع تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا

 194078 ويام ىف ىبرعلا نماضالا معدل ىريمت قباسلا سيئرلا ةمهم ءانثأ
 نع تاداسلا سيئ رأا تلأس اهمويو ويام 3 سيمخلاا مو ُْف ديدحت!ابو

 اهرود اهددو ةفدصلا تيعل مهما ١ ةيسانملا هلهس اصاخ ايفوص ارمتؤم لقعي

 ةهجوملا تايلعتلا ةدش نم ىغرلا ىلع ةيريحلا ةصقلا بناوج لمتكت نأ ىف
 مويلا اذه ىف تاداسلا ةلباقم نم مهعنع ةصاخلاو نيلسارملاو نيبودنملل

 ! ! تاذلاب

 معدل هتمهم صوصخم ىريمت سيئرلل هنوبلطي ام لك اولأسي نأو

 هنكمأ املك ثادحألا عقوم ىف هاري ام ةنامأب لقني نأ بودنملا ىلعو

 نوكي نأ بحب هنكلو ةئئمطم ريغو ةراس ريغ رابخألا نوكت امبرو كلذ

 بوطا لالخ نكي رمآلا نويرفيللا تودع مامأل لاظا: اذه ف لاعبو انآ
 ىلاو ىكيرمألا بعشلا ىلع ريثأتلا ف حضاو رود م ناك نيذلاو ةيمانتيفلا
 ةنامأب رودي ام لقني نأ بودنملا ىلع مهلا . نييكيرهألا ءالجم تبننا

 . (؟) جيئاتنلا تناك امهم ةحارصو

 . ٠٠١4 ص قباس عج ره 5 ىفحصلا نفلا ىف تاسارد 4 مامإ مها ربإ 5 6
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 ادودو ةظحالملا قيقد هب.دبلا عيرس اظقي نوكي نأ بودنملا ىلعو
 رابخألا عنصت ىلا تايصخشلا رابك عم ةعساولاو ةقيثولا هتالص ىعاري
 اذإ فرصتلا نسح- . هفداصت ام ارششكو بعاتملا هتفداص أم اذإ اروبص

 . )١( هعقوتي نكي مل ءىشب ءىجوف

 هبناج نم ةردابعو ةيئاقلت ق لمعي نأ رابخألا بودنمل دب ال كلذك

 ةيصخشلا ةفصلا وهو ةيعاذالا ةفاحصلا لاج.رل ةزمملا ةفصلا وه سامحلاو

 . (؟) ةاوهلا نع نيفرحملا زنمت ىلا ةديحولا

 نم لك دي ىف الاعف احالس ةيبنجألا تاغللا ريشعت ىرخأ ةهج نهو
 ةيج راخخ ثادحلا ةيطغتا هلمع لبق نم هدافيإ ةلاح ىف ةصاخ لسارحلاو بودنملا

 عم رطعت ثيح ةيب ِ . ةكرحلل معسوأ الام تاغللا هيطعت ثيح ةيبنجأ تاغلب وأ

 دفوي ىلا ةقطنملا ةغل ةصاخ تاغل ةدعب ماملإلا بودنملا ىلع بحجب اذهل

 اهتعيبطل لويمو اهم ةصاخ تاماهها هيدا نوكت نأو نويزفيلتلا لبق ن٠ املإ

 ةيسايسلا اهماهاجتاو ةلودلا خيراتب لع هيدل نوكي نأ بجي اك اماكس ةايحو

 . () امف ةيدايقلا زكارملا ىوذ صاخشألاو

 نطاوملا ةحلصمو ةماعأأ ةحلصملا ىلع بودنملا راغي نأ بحب كلذك
 ءايشألا ىلع ركحلاو هحلاصم نع عافدلاب موقي هنأ ضرتفي يذلا ةيضاخ هيض
 ةيقحلا اهلكشب ةيرابخإلا ةروصلا لقن ىف دايحلاو ريكفتلاو ةهازئلاو ةلادعب

 نأو ناعإلا نم فاك ردقب حلستي نأو هنع ديال أديم اذ نوكي نأو

 نع رارمتساب لأسي نأ هيلعو ةفاقثلا نم فاك ردق اذو ريمض اذ نوكي

 . ةقيقحلا نع ثحبي املاط اسيئر ىشخم الو ائيش باب الو ببسلا

 س ١0١ ص فراعملا راد . حلاعلا ق ىفحصلا نفلا . ىمهف دومحم .د )١(

 . ١ا/ا*

 . ١5١ ص قباس مجرم . ىعاذالا ريخلا . ىبهو ميهاربإ (؟)

 . 44 - 4م ص فراهملا راد - ةديدج ةيؤر ءابنألا تالاكو . فيطللا دبع قيفش (؟)
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 -: هققت 6 ةقن هه ١ رابخأألا روصم  !؟

 « نايحألا نم ريثك ىف لسارملا وأ بودنملا لمعل لكم روصملا لمع

 موقي ىذلا عوضوملا مدخن ىلا تاطقللا راتخم ىذلا وه حجانلا روصملاو

 « ثادحألاب ةئيلم نويزفيلتلا روصم ةايحو « هريوصتب فلاملا وأ هتيطغتب

 فصلا ىف نوكي نأ بجي روصملاف « نايحألا ضعب ىف رطخو قاش هلمعو

 . ةجرحلا تاظحللا كلت هتسدعب لجسي نأ عيطتسي ىتح لوألا

 رابخألا ىروصم تانوفيلت امئاد دجن هتحارو هتزاجأ مايأ ىف ىتحو

 اولبقتي نأ مولعو « ءىجامم ريخ وأ ثداح ريوصتل ملطت امناد قدت

 نأ دب ال ىلا بعاتلاو رطاخملل دودح ال هنأ ودبيو « ةييط حورب كللذ

 ةمهم ىف تارئاطلا ن« ابرس قاري ام دنع ثدحي ام" انايحأ روصملا اهاقلي

 اع يس هرم" ًروصأ ظقفانل "تورك": نأ ةةلراعلا ىطغي اميح وأ ةرطخ

 بجي كلذ ثدحم امدنعو راظتنا ريغ ىلع انايحأ رهظي رطخلا نكلو « لمعلا

 3 لمعلل هر وي هل | دعو هفاخ ةطابرب ظفتحم نأ روصملا ىلع

 . )١( ةرثؤملاو ةربعملا تاطقللا ىلع لوصحلا امئتاد هلغشي ام لوأ

 ةعرسي ريسن انك ( نويزفياتلا رابخأ ريوصت مقاطو ثحابلا ) اننأ ركذأو

 ةيبويلقلا ةظفاحم ف ٠ سيئرلا ةنيرقل ةماهلا رابخألا دحأ ةيطغتن٠ نكمتتل

 ةزهاج ريوصتلا ةلآ تناك املو امات تمشهمو ةرايسلا انب تبلقنا اهمويو

 بيصأ ىذلا ثدحلل ةروصملا تاطقللا طاقتلاب ةءاضالا عزومو تمق لمعلل

 كلذ ناكو .. . ةلطيسب تاباصاب انبصا اك تامدكو تاباصإب روصملا هيف

 ةبتكم لخاد ةظحلالا هذه ىتح ادوجوم مليفلا لازامو 1978 سرام ”8 موي

 . نويزفيلتلا مالفأ

 . ١١ ص قباس عجرم . اراهنو اليل رابخألا ءارو . تلوأ ليف 6

 . نويزفيلتلا رابخأب ةءاضالا عزوم ىفطصم



 دس عيال ]ل

 اماردلاو رابخألا روصم نيب

 ةيماردلا لامعألا روصمو ةيرابخإلا جماربلا روصم نيب قرفلاو

 نوكي نأ دب ال نوي زفيلتلا رابخأ روصم نأ وه نويزفيلتلا ف تاعونملاو

 هتصق روصي فيك اديج فرعي « ةظحالملا ةوقب زيمتي ؛ ةكرهلا عي رس

 ق' تاردللا ددعتم نوكي نأ دب ال هزأ اك « ةنكم ةينمز ةرف ىف ةيرمحلا

 ااا : ىنورثكيلالاو ىمليفلا هعاونأ لكب ىنويزفيلتلا ريوضتلا

 ثدحلل هريوصت لالخ م ىقي' نويزفيلتلا رابخأ روصم نإف راصتخخاب

 تاطقللا هجاوي وهو 2« دحاو تقو ىق جرخاو ريتنوم ا لمعي ىرابخإلا

 عيطتسي ىذلا ىنويزفيلتلا ويد وتسالا روصم سكع كلذو « اه روصي ىلا

 ىلا ةجيننلا: ىلع لصحم ىبح ةرم نم رثكأ اهروصي ىلا تاطقللا ةداعإ

 ا . اضيأ لمعلا جر# ىضرتو هعنقت

 نائف هنأ اك « ةلاسر هل ىفحص هرمأ ةقيتح ىف نويوفيلللا' زاخأ رويصعو

 أريدقت اهردقيو فقاوملا كرديو فهرملا ةسحب رثأتيو ثادحألاب لعفني

 عومدلا فرذب ىفتكي ال ارثؤم ارظنم ىأر اذإف ؛ قداصلا هسحن ايعامجا

 رعاشم زمن ىلا ةرثؤملاو ةريعملاو ةقداصلا تاطقللا طاقتلال كرحتي لب

 لعفني ال ىذلا سلا ديلب امأ © هرعاشم تكرح اك اهكرمتو املا

 اروصم حلصي ال هنإف اهزاهمو ةايحلا ىمآ هرعاش» كرحتن الو ثادحألاب

 . )١( ايفحص الو

 نأ امك « ةيلاع ةجردب عادبإو راكتبا ةيلمع تارماكلا عم لماعتلاو

 روصملا ةردقم فقوتتو طسوتااو كدديجلا روصملا نيب عساش قرف كانه

 عم هفطاعت ىدم ىلإ ساسألا ىف عجرت ةئيعم ةيساسأ تاردق ىلع ىنويزفيلتلا

 فينصت نكي امهمو « روصملا ةناكم ىلإ فطاعتلا اذه عجريو « هلمع

 ساسحالا هيدل ناك اذإ الإ احجان نوكي ال روصملا نإف نيروصملا

 كلذو « ةليوطلا هترمخو هبرا# لالخ نم كلذ بستكيو « تانيوكتلاب

جرم سه ىفحصلا نفلا ق تاسارد 5 ماما ميهاربا 50 000(
 © 1 ص قباس ع



 تاق دح

 هتارفاوتي دل اممو قيسفتلاو ةراهملا اذكو )2 ةروصملا تاطقللا عم هلماعتل ةدعيتن

 . (1) لمعلا اذهل ةيفاكلا تادادعتسالا مهمدل نيذلا صاخشألا ىف الإ

 انحضوأ اك هنايح نأ اك ةبوعص نهملا رثكأ نم روصملا ةفيظو ريتعتو
 بجي امك « ريوصتلا نف ديب نأ بجي هنكلو 2١ رطخلا ةض رعم امتاد افلس

 رو ومصملا ىلع بع امك 2ع (؟) رويطتلا تاو مدختسي فيك فر ءي نأ هيلع
 روصيو ةلكشملا لدجصا يحي نأ لواحت ىذلا بودنملا عم نواعتي نأ
 ىلع بجب امك « اهلحارم فلت# لثمت ةقيقد تاطقل فق اهبضرعيو اهروذج

 ْق ةدسيجلا اياوزلاو ةددعتملاو ةفاتلا مالفألا مادخم <سأ ديجي نأ روصملا

 « ةريعملاو ةبسانملا تاطقللا لجسيو ةيرابخالا صصقلا تار ىطتو نال
 ةرعملاو ةرثؤملا تاطقللا ىلع زكري نأ بجب اذهل ءىش لك لبق نائف وهو

 مادختسا ةيفيكو ريوصتلا اريماكب كرحتي فيكو ىم فرعي « ةماهاو
 . ةبولطملا ةءضالاو ةبسانملا تاحتفلاو تاسدعلا

 ةيمليفلا ريوصتلا تاريماك نويزفيلتلا رابخأ وروصم مدختسيو
 ةدئاسلا ةليسولا تحبصأ ىلا ىنورتكلالا ريوصتلا تاريماك وأ ( ةيئاهيسلا )

 ,*) ىكيرمألا نويزفيلتلا ىف امك رابخألا عمجل ةديحولا ةليسولا نكت نإ
 عيمجتلا بولسأ قبطت ىدنكلا نويزفيلتلا تاطحم نم / اه نأ امك
 ةيطغتلا تايلمع ىف ةيلك مالفألا مادختسا نع فقوتتو رابخألا ىو رثكيلالا

 . (5) ةيرابخإلا

. 
 ديشروخ رون !. ت قويزفيلتلا جاتنإلا ىف ةينفلا بيلاسألا . زئيرب ىدور

)١( 

, 
 مه ب ع١ ص ا91ا١ بتكلا ماع . ميهاربإ قورافذ ةعجارم

 ( 62اوسع ءتوطغ 103910 ,مم.ءأك. ,ط8ظ.188-159

 تالاصتالا ةلاكو اهتمظن يلا نويزفيلتلل ةيلودلا ةودنلا نع ريرق3 . ليكولا دمحم (؟)

 نم ةرّتفلا ىف زويكا ربيس ةعماجو ةيكيرمألا  /4/4/1١١ص ا/4/11/19 ىتح 07 .

 ) )4هن ص و46 ليربأ . عبارلا ددعلا . ثلاثلا دلما . جيلملا نويزفيلت زاهج .



 ب ع4 ا

 ىلع ةروصلا ليجستب ( ةيئاميسلا ) ةيمليفلا ريوصتلا اريماك موقتو

 تا ريماك امأ ل ةتسملا ىف اهامعتسال ةروصلاب ظفت# ديو ايلا زو ةقظ
 ىلإ ةرشابم رضاحلا ةروص لقن اهنكميف ( ويديفلا ) ىو رتكلالا ريوصتلا

 ويديفلا طئارش ىلع تلجس اذإ الإ دبألا ىلإ ةروصلا عيضت ذئدعبو نيدهاشملا

 . ( 190782 )  اهعاونأ فلتخمع

 : ةيمليفلا نويزفيلتلا رابخأ تاريماك : الوأ

 .مدختسي ىذلا 0 نكلو يلب ظ وصتاا تا 0 عونا :

 44 ى مدختسي ىرابخإلا نويزفيلتلا ريوصت مقاط دج روما امف 0: ةرم
 :ةزمواع 5و عمد ماظنلا ةيداحا توصلا ةطنغمم ِ ١١ سأقم مالفأ اهنم ةرم

 رابخألا تارشن ىف عساو قاطن ىلع مدختسي مالفألا نم عونلا اذهو

 ىلع ةروصلاو توصلا لجسي هيفو ةيمانأا لودلا ىف ةيرابخإلا جمارلاو

 .توصلا لجسي 1001616 585 عمم ىانثلا ماظنلا ف اميب ديحاو 0 د رش

 ةيليجستلا مالفألا ف كلذ مدختسيو الصفنم ةصوب ) عبر ) طررش ىلع

 تاريماكلا نم نم عاونأ ةدع ىرصملا نويزفيلتلا ىروصم بلغأ لمحو

 ىحو تنوي زفياتلا ةيادب لدم مدختسي لاز امو لج مدق وه م اهنم ةيملي فلا

 سكيلوبو لواه دنا لب 8عا1 تهمل 2873ءاأ ريوصتلا تاريماك لثم نالا

 ةفل ابف ةدحاولا ريوصتلا ةلآ ةعس غلبتو ةتماصلا مالفألا اهف مدختستو
 ,نكميو ريوصتلا تقو نم ابيرقت قئاقد ثالث لداعت مدق ةئام اطوط ملف
 .ةطقل ٠١1١5 ريوصت نكميو ىداعلا ءوضلا ىف مليفلا بيكرتو كنف

 )١( )الو - ١ا04 ص قباس مجرم . نوي زفياتلا رابخأ . نيرج ىروم .

 طعس معمم 1016م1 عطر .هأأم

 .( ىنويزفيلتلا ريحلا - 4 م )



 مس © 98 اد

 جاتحن نيعلل ةحمرملا ةطقللا نأب للعلا عم مدق ٠٠١ ةبلعلا اهعست ةفلتخ
 . ًابيرقت مادقأ ه ىلإ

 امجح ريكأ (مدق )١٠٠١ نوكيروألا تاريماكب فرعي ام كانهو
 « اهنزو لقثل ( 1ءمو4 ) ىلالث لماح ىلع اهليغشت بحبو « ًاديقعت رثكأو

 كيتنجام مالفأ مدختستو « رخآ ىلإ ناكم نم اهكيرحن بع صيو

 ىواسي ام ىأ مدق ١٠٠١ ةدحاولا ةبلعلا ةدم أ امد (ةروصو ةوضو

 « ريوصتلا تقو ىف لوطأ ةصرف روصملا ىطعي اذهو « ةعاس فصن

 ةيشخ دوسأ سيك ىف وأ « مات مالظ ىف الإ هبيكرت وأ مليفلا خيرفت نكمم الو
 ىوتحن تاهساش بيكرت نكميو « هفالتإ ىف بيستي امم ءوضلل مليفلا ضرعت
 اطنغمم وأ ( 0ما:هه1) ايئوض رليفلا توص نوكي دقو طقف مدق 4٠١ ىلع

 مدختسي كلذك . نوي زفيلتلا رابخأ ىف ريمخألا مادختسا رثكيو ( 2058. )

 ىملكل راصتخا ىهو © تاريماك نويزفيلتلا رابخأ وروصم

 « لاعتسالا لهسو ًادج لمعت ا ربماكلا نم عونلا اذهو هندعت 2 هلام

 ىهو « ناكم ىأ ىف اهب كرحتي نأ روصملل نكمبو « فتكلا ىلع لمحتو

 زاهج اماع بكري نأ نكعو « توصلا ليجستل نوفوركيمب ةدوزم
 مم 1١ كيتنجام مالفأ تا رماكلا هذه مدختستو « نذأ ةعامس امل و ةءاضالا

 تاريماكلا هذه نم ثيدحلا عونلاو قئاقد رشع اهلدمو مدق 4٠١ ةبلعلا ةعس

 . روصملاو بودنملا نم لك ةمهم لبسي امم ىكلسال نوفوركيمع دوزم

 ىذلا ميدقلا عونلا سكع ىلع «ريوصتلا عقوم ىف امهكرح ل و

 امم اليلق هنع دعبي وأ روصملا بناج ىلإ رارمتساب بودنملا دجاوت بلطتي
 هذه رتتعت امومعو « هتكرح ديقيو نايحألا بلغأ ىف روصملا لمع قوعي
 ةمدختسملا ريوصتلا تالآ نسحأ نم ريتعتو لامعتسالا ةلهسو ةيلمع اريماكلا

 4٠6٠0 ١٠٠١ ىمليفلا ريوصتلا تالآ رادتو « ةيمانلا لودلا نم رشكى

 ةعومجم قيرط نع وأ ىديلقتلا ددرُتملا رايتلا قيرط نع امإ ايئابرهك ( مدق

 . ىوقلا ديلوت



 ا هإ ل

 . ددرتم رايتب ءوضلا اذه لصوي نأ عاطتسا اذإ الإ لقنتم ءوضب نيعتسي نأ

 تحن ام ريوصتلا نكم كلذلو « لمحلا ةلهس ةيمليفلا تادعملا ريتعتو

 ةيلباقلا هذهو « نزولا ةفيفخ تادعم ناكم ىأ ىف وأ ءاضفلا ىف وأ ءاملا

 ى ةمدختسملا مالفألا بلغأو . ةيمليفلا تادعملا زمت ىلا ىه لمحلل

 نم لثمألا مجحلا ىهو مث مالفأ ىه ىرابخإلا ىنويزفيلتلا ريوصتلا
 ٠٠١١ ةيطمت لاوطأ ةثالث ىف دعتو لمحلا ةيلباقو فيلاكتلاو ةيعونلا ثيح
 نم عنصت مالفألا نأ فورعملا نمو 0 ( مدق ١٠٠١و مدق 5٠ و مدق

 املك كلذكو . مث "هو مثا5 و مث 8 ىه ماجحأ ةثالث ىف اهضرع ثيح
 هل فسؤي امم نكل « لضفأ ةروصلا ةيعون تناك املك مليفلا جح ريك

 ةاوملا ىرن كلذل « مليفلا مجح عم ةدرطم ةدايز دادزت ةفلكتلا نأ

 1 تادعم بلطتت ىهف م6 مالفألا امأ 4 مم مالفأ نومدختسي

 ةركب مدختسيف م5 ميفلا امأ « )١( نيلماعلا نم ريبك ددعو نزولا

 همادختسا رثكيو ةصاخخ ةفصب ىرابخإلاو ةماع ىنويزفيلتلا ريوصتلا ىف
 . ةيملعلاو ةيليجستلا مالفألا ف

 لك ةلصفنملا روصلا نم ةيلاتتمو ةريبك ةعومجم نع ةرابع ميفلاو

 اهف اليلق اهضعب نع فلتح ةفافسش ةتباث ةروص نع ةرابع ابف رداك

 211 بنش روفلا هلك نفرح اذإ قكل وب ا ةزاسا وع اةكرخا نم ةلجست

 ودسبت اهنإذ اهريوصت ةعرس لدعم سفنبو ( طعهزءهفو: ) ىمليفلا ضرعلا
 ةعرسو عاطقنا وأ تابث ىأ اهللختي ال ةاصتم ةيعيبط ةكرح تاذ نبعلا مامأ
 ريوصتلا تاريماك ىف ةيناثلا ىف ( رداك ) ةروص ؟5 ىه ةيداعلا ريوصتلا

 مالفألا ةلاح ىف ةيناثلا ف ةروص 6١و ةقطانلا مالفألا ةلاح ىف م5 مالفألل
 . (؟) ةتماصلا

 )١( ص قباس مجرم . نيرج ىروم ١59 .

 ه0 ص . قباس عجرم . ىرضحلا دمحأ (؟) - 0١8 .



 كح 61 يع

 1060م حوصعردو ( ويديفلا ) ةينوريكيلالا ريوصتلا تاريماك : ايناث

 ةزهجألا نأ تارماكلاهذه لمع ساسأو نويزفيلتلا اريماك اهلع قاطيو

 تاجوم ىلإ ةيئوض تاجوم نم ةروصاا لوحت اه. ةدوجوملا ةينوريكلالا'

 نع لبقتستل ةيئوض تاجوم ىف ىرخأ ةرم اهعيمجت نكمب ةيسيطانغمو رهك

 . )١( اهل ةنوكملا اهرصانع دقفت نأ نود لابقتسالا ةزهجأ قيرط

 :(؟)ىه تاريماكلا هذه نم نيعون نويزفلتلا رابخأ وروصم مدختسيو

 رضاحلا ةروص لقن ىف مدختست ىبلا : ويدتسالا تاريماك ١

 اهمادختسا رثكيو« ويديف طئارش ىلع اهليجست نكعو نيدهاشملا ىلإ ةرشابم'
 تاشقانملاو ثيداحألا لثم ويدوتسسالا لخئاد روصت ىلا جماربلا ىف
 عاذت ىلا ةيحلا ةيرابخإلا جماربلا ةعاذإو « ةيسايسلا تاودنلاو تاءاقللاو:
 رابخألا ويدتسا مدختسي ام ةداعو « ةلجسملا جماربلا وأ ةرشابم ءاوحلا ىلع
 تاريماكلا ةذه لصتتو « اسمخ نأ اير وأ تاريماك ثالث نويزفيلتلا ىف

 ام جمان ريلا جرخم راتخيل ةبقارملا ةفرغ ىف دجوت ( 3[ههنغورو ) تاشاش ةدعب.

 ةسدع لحم لحن موز ةسدعب ةدوزم ا ريماك لكو تاطقل نه اهم هقوري

 ةيوازلا تاذو ةيداعلا ةسدعاو « 177106 ةهعامه اعد ةعساولا ةيوازلا'

 امتود ةروصلا ىف مكحتلا اهقيرط نع نكمي و « 761«مطمغم ةقيضلا

 لمع دمتعيو () جماربلا ربوصت ءانثأ ىرخألا تاسدعلا رييغتل ةجاح.
 مقاطو ةبقارملا هفرغ نيب نواعتلا ىلع نويزفيلتلا تاهويدتسا ىروصم

 ىرقفلا دومعلا وه ويدتسالا جاتنإ ريتعيو (4) نويزفياتلا ويدتسا ف ريوصتلا'
 . (©) نويزفيلتلا جماربل ىلحم جاتنإ ىأل

 . ١5 ص قباس عجرم . نف نويزفيلتلا . مهف ةيزوف .د 00(

 181جم تن عطغ 102110, هرم.هأأ. , 2.204. 64ه

 هزل 2.204 فذ

 8مم هم مع 101مل ءطرمم.هأأ 0 0(

08. 64 0 



 0 ا

 : ىجراحلا ريوصتلا تاريماك ا

 ( 0ناوزلمع 8200ءدماأ !ل10عم ندصعتق )

 نمو هتيعقاونم ديزت ىلاو 1ممدءلذههزب ةيروفلا ةفصب نوي زفيلتلا عتمتي
 ةيرابخإ ةدام انل مدقي ةيروفلا ةفصب عتمتي اميح نويزفيلتلاو ٠ )١( ريثأت ةوق
 ىرخألا مالعإلا لئاسو الإ لصت نأ نكمب ال ةيح ةقيرطب اهعوقو لاح
 ةيحلا ثادحألا ةيطغتدنع ةءافكلا ةورذ غلبي نوي زفلتلانأ داقنلا مظعم قفتيو

 ةيعقاو ةروص انل مدقيو « اهانبمو اهازغم ىف رابخالا انل ماقي وهو
 . ثدحم امل

 ءاوملا ىلع اهعوقو لاح ثادحالا لقن وهو « هل تدجو ىذلا ىساسالا
 . قحال تقو ىف اهتعاذإل اهليجست وأ (؟) ةرشابم

 تاريماك ) ةينورتكلالا تاريماكلا وه كلذ ىف نويزفيلتلا ةليسوو
 ( الذهعم ةاندناه ) ةيجراحلا ةعاذإلا تادحو ساسأ ريتعت ىلا ( ويديفلا
 لك ىدؤي تارايسلا نم ةلماك ةدحو مضت ةلقنتم تاهويدتسانع ةرابع ىهو

 لقاونو توصلا ةزهجأو تاريماك عيرأ ىلع ىونحت ىلوالا ةنيعم ةمهم اهنم

 ١  ةصوب ؟ ) ويديفلا طئارشل جاتنومو ليجست ةدحوب ةزهجمو ةروصلا

 ةيئابرهكلا ةقاطلل ديلوت ةطحم ىلع ىوتحت ىرخأ ةرايسو ( ةصوب ” « ةصوب
 طقتاي ىذلا لاسرإلا جرب لمحت ىرخأ ةرايسو ناكم ىأ ىف ليغشتلل ةمزاللا
 ةفاسم نمو ةلسرم وأ ةيوقت ةط وأ ثب ةطحم برقأ نم ةينويزفيلتلا ةراشلا
 رثكأ وأ م . ك ١" ىلإ لصت

 ىوتحن ةريغصوأ ةطسوتم ةرايسنع ةرابع ةريغص تادحو كانهو
 لإ ةفاضإلاب اذه ةيطايتحا اريماك كانه نوكت انايحأو نيت رماك ىلع اهنم لك

 ةيمألا وحم و ىميلعتلا نوي زفيلتلا ف « نريزفيلتال ةيميلعتلا راثآلا و رليات تيك .أ )١(

 . 49 ص 955١م نايللا سرسب . رابكلا ميلعت زكرم

 ىنوي زفيلتلا لمعلا اشور لوب ىف « نويزفيلتلا ىف ةيجراحلا تاعاذالا » كوم.درتب (؟١)

 . اله ص ١5517 طسوألا قرشلا بتكز كرم ( مكرم )



 ثع اق# دع

 ق مدختستو ةفيفحلا ليجستلا تادحوو ةروصلا لقاونو توصلا ةزهجآ

 تادحولاب « اهمإإ لوصولا بعصي ىبلا نكامالا ىف ةدودملا ثادحالا ةرطغت

 .: ةريكملا

 اذه )١( نويزفيلتلا دامع اهنودح تقو عاذت ى هلا ةيحلا حماربلا ريتعتو

 قويزفيلتلا لاسرالا لاجم ىف اريطخو اماه اعزج ةيجراخلاا تاعاذالا لثعو

 هلاسرإ ىرصملانويزفيلتلا هبحتتفا ىرابخإ لمع لوأ ةيجرادللا تاعاذالاتناكو

 لفح نينطاوملل لقن ثيح ١195٠ ةيلويا" ١ ىف هليغشت ءدبل ىلوالا ةظحللاذ:م

 جمارعلا نأ لادج الو نماثلا ةروثلادبع تالافتحا ةبسانمب ةمألا سلجم حاتنفا

 نوي زفيلتلا ةايح ىف ماغاو ىسيئرلا رودلا بعلتس ىلا ىه ةيحلا

 : ةينورثكلالا رابخألا عمج تاريماك م

 81عءاممملع 21علو 0 ةنطعمأمم

 ف ةيمليفلا تا ريماكلا ناكم ةينو رثكلألا راخألا عمج تا ريماك تلح

 ةيرابخإلا جما رملا ةسايس ىف لماك رييغت ىلإ ىدأ ام رابخألا ةيطغت تايلمع

 رابخألل ىو رثكلإلا عيمجتلا ب لاس لس تحجب نويزفيلتلا تاطمءنم ريثك ىف

 نكمم ثيح بواسألا اذه اهحيتي ىلا ةب ؛روفلاك ىمليفلا بولسألاق وفت ايازم

 نم لاسرإلاو جاتنوملا فا « دعب نع ثدحلا عقوم نم ىحلا ثبلا

 ركأو قدأو حضوأو عرسأ ةروصم تادحألا ميدقتو « ريوصتلا عقوم

 اذهو تاريماكلا هذه رشتاتو « تقولاو دهجلا ريفوت عم ةيعوضومو ةيبذاج

 ىلابايلاو 1 رمألا نويزفيلتلا تاكبشك ةمدقتملا لودلا تاطحعع ىف بولسألا

 ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو اهمدختست اك « 6 ىناطيربلاو ضن زفلاو

 تاريماكلا هذه جاتحن و« فتكلا ىلع تاريماكلا هذه لمح نمي و ء عساو لكشي

 5020 16070156 توصلا لجسم و عةمصءءومدده روصملا نمز وكتب ؛مقاطلاهليخشنا

 هذه مدختستو « اريماكد عاسم انايحأو « ةنوطانهعو 3كهه ةءاضإلا عزومو

 قباس مجرم اشور لوبؤق« ماعلا لود نيب نوي زفيلتاا طب ريس له ن رريساك ىرته )١(

 . ١ال4 ص

 8ءعروف ع عع طلعئلعطب هز.عأأ ,.65. )2(



 دع -- 19 89- ةعبف

 « ( ةصوب عابرأ ةثالث وأ ةصوب فصن ) تيساك ويديف طئارش تاربماكلا

 نيمسق ىلإ تا ريماكلا هذه مسقنتو « ةلومسب اهليغشت نكممو « ةيداصتقا ىهو

 طاقتلال ( 2همر» ) تاسدعب ةدوزم ةينوريكلا اريماك نع ةرابع لوألا

 هتلقن ام ليفت نماحت ىلالا ءقللاو تورس قدمه ايتورثكلا ةووصلا
 ةدحولا ىوتحن ويديفلالجسع فرعي )١( تيساكويديفلا طيرش ىلإ تاسدعلا

 عقوم ىف جاتنوملا تايلمع 7 روصملا نكم طلتانمع ©همم16+ ىلع

 . ريوصتلا

 ىهو « 8ءدءوس اريماكلا ةثيدحلا ةينورثكلالا تا ريماكلا رهش أ نمو

 لمعي نأ نكمي دحاو راع و لجسمو | ريماك ىلع ىوتحت ةمدقتم اريءاك

 امك بيبانأ " نم الدب ةدحاو ةبوبنأ تاذ اريماكلاو « دحاو صخش اهلع

 ىو ربكلا بسا> اهلخاديو ىرخألا ىنورتكلألا عيمجتلا تا ريماكى اعبتم ناك

 « مارجوليك 8 ىلاوح امزو لصي ثيح ام لقنتلاو اهلمح لهسيو «قيقد
 ةيحالصو ةمالس نم دكأتلا عيطتسي روصملا نأ تا رماكلا هذه ايازم نمو

 تاريماكلا هذه حمستو « لمعلا عقوم ىف وهو تاطقللا ةدوجو طيرشلا

 اذإ الإ اهخسن نكم ال ىلا ةيمليفلا تاريماكلا سكع ىلع ةددعتم خسن لمعب

 2 ويدتسالا لخاد ريد طئارش ىلع لجسم وأ « (5) فيئاجين ميفلا ناك

 ةعاذإلل تقول جاتحت ال نأ ةوركملالا تاريماكلا هذه ايازم نم كللذك

 سكعب ؛ ليجملا وأ ريوصتلا ديج روصملا ويديفلا طيرشلا ناك اذإ ةصاخ
 ةنيك ام ىف ميفلا رود راظتناو « ضيمحتلا تايلمعل جات ىذلا مليفلا

 ءّف اك تقول جات ىهف ىلاتلابو «نويزفياتلا مالفأ ضيمخن لدعم ضيمحتلا

 فاك تقوب رابخألا ةرشن دادعإ لبق ىرابخإلا ميفلا دوجبو بلطتي كلذل
 تيساك ويديفلا طئارش حاتحن ال اهيب « جاتنوملاو ضيمحتلا تايلمعب حمسي

 )١( نويزفيلتلا رابخأ ريوصت ماع ريدم ىويب دم# .

 167 ءروو] © 21 عوقأالع مالفآلا نم ناعون كانه (؟)

 ةيرابخالا جماربلا ريوصت ى ةماع مدختستو لاملاو تقولا ىاثلا عونلا مالفأ رفوتو

 أهعبط نكمرو ةعرسب دقفت الو ةليوط ةدم اهئاقبب 216811976 مالفألا زاتمت انيِب ةينويزفيلتلا
 . اهنم خسن لع لوصحلا بعصي ىلا ىرخألا سكع ةلوبسب اهنم خسن ةدع ىلع لوصحلاو



 دع

 ةروصملا تاادقللا بيترتو رايتخا جاتنوملا ةيلمع نم فدخلاو « ضيمخن ىلإ
 جاتنوملا نم و كروز زميلتلا رابخأ مدختتست ةداعو نيعم ىف رأت قلل
 بيترت هيف مي لوألا 3 ىمليفلا جا اتنوملا وه ر خالاو ويديفلا جاتنوم امهوأ

 .« ىرخأ ىلإ ةطقل نم لاقتنالا قيرط نع ةيسيطانغم طئارش ىلع تاطقلاا

 , ةقصال داوم اهضعبب تاطقللا ليصوت قيرط نع ىلاهيسلا جاتنوملا ملي هيب

 . رخآلا ضعبلا ىف ناقفتيو رومألا ضعب ىف نافلتخم جاتنوملا نم ناعونلاو
 ةيمليف ةدام وأ مالفأ عم لماعتيو مدقأ عبطلاب ىلايسلا وأ ىمليفلا جاتنوملاف

 بيت رلا بلطتت ة ةريثك تاطقل نمضتتو ةروصملاديولويلسلا ةطرشأ نع ةرابع

 تاطقللا ديدحت قيرط نع كلذو ؛ الماكتم اعوضوم وأ ةصق نوككت ىح

 وأ نوترسألا ةدا اهقصل مث « عوضوملا لسلست بسح اهيترتو ةبواطملا
 لعدي وهو ( ريتنوم ا ىمسي ةيلمعلا هذهم موقي ىذلا صخشلاو «٠ بيتولسلا

 ةيساسألا دعاوقلا نمو « دعملا وأ رراوأ بودنملا عم نواعتلاب عبطلاب كلذ
 تاطقللا عياتتو « اعيرس اعاقيإ ىطعي ةريصقلا تاطقللا عباتت نأ جاتنوملا ىف
 نيب ةتوافتملا لا وطألا تاذ تاطقللا عباتتو « ائيطب اعاقيإ ىطعي ةلي وطلا

 مكحتتلا عيطتسي ىذلا وه ريتنوملاو « ايداع اعاقتيإ ىطعي رصقلاو لوطلا
 0 ري وهف « ةيمايفلا ةهجولا نم ةريبك ةيمهأ لمعلا اذذو « امناد كلذ ىف

 ىمايفلا جاتنوملاف«ةيمليفلا ةداملا ىف ةيماردلا ىوقلانم ديزيو رثأتلا تاجرد

 ةيسفن ىق ريثأتلل فدابم نف اضيأوه امنإو تاطقل لصوو بيترت درجم سيل

 : رهامجلا

 : هدعاوق مهأ ىئائيسلا جاتن وملا نم سبتقا دقف ىنورتكلالا جاتنوملا امأ

 : ىهبيلاسأ ثالث اهمهأو « ىرخأ ىلإ ةطقل نم لاقتنالا لئاسو اهنمو

 5806 روهظلاو ءافتخالاو « طزوووزوو جزملاو «ع هس عطقلا

 ةرشابم ءاوطاىلع عاذت ىلا ةيحلا جماربلاف ىو ريكلالا جاتنوملا لمع نكمبو
 ثدحم تاطقللا رايتخاف « حمان ريلا ةعاذإ ءانثأ ةرشابم ءاوملا ىلع ثدح وهف

 ناك اذإ جمانربلا ةداعإب الإ اهنم ىأ ةداعإ جرخما عيطتسي الو « هتقو ىف

 . ءاوهلا ىلع جمانربلا ةعاذإ ةلاح ىف ةداعإلا ليحتسيو « الجسم





 (؟) مقر لكش

 مم 2 8 وعلا لاخلا راك نويزفيلتلا ىف ,م ١15 ةيرابخالا مالفألا فيلوتل صاخلا زاهجلا



 د هه

 نع اهلك تجتن ةفلتمم رومأب قلعتي نيعونلا نيب فالتخالا نأ حضتيو

 وبديف طئارمش ىلع”لجسملا وأ ىحلا جمان ريلا نم لك ى لمعلا ةعيبط فالتخا

 « امهم لكل ةيفيظولا صئاصخلاب قورفلا هذه لصت 7 اك ٠ ىلاهيسلا ميفلاو

 لك سرامب ىذلا ناكملاب اريخأو ءامهنم لك ىف لمعلاب مالا ريتنوملا روديو

 . 3و ١ مقر لكش اك )١( اهعم لماعتي ىلا تالآلاو ا ةقاهلع

 اذإ جاتنوم نودب ويديف طيرش ىلع ةلجسملا ثادحألا ةعاذإ نكميو

 ريوصت هنكسع ىدذلا روصملا وه حجانلا روصملاو « :؛لكيج ريوصتلا ناك

 كانه نركي ثيحن روهمجلا ىلع ضرعي ىذلا عوضوملا مدخن ىلا تاطقللا
 نأ ضعبلا دقتعيو ..املع قيلعتلا وأ : تاملكلاو ةروصلا نيب ماجسنا

 نكلو « ةصاخ ةيفحص تالهؤمي هعتمت مزلتسيال نويزفيلتلا رابخأروصم

 لمعي فلكم هنأل كلذ . ةصاخ تالهؤم هل رفاوتت نأ محم عقاولا
 نأ بجي ىرابخإلا لمعلا ةيحان نم امأ « تقولا تاذ ىف ىنفو ىرابخإ
 انيلا نياق و رابخالا مييقت ىلع ةردقلاو « ىرابخإلا مشلا ةساحن عتمتي
 نول يبا هلع نمو هل نم اقثاو ائيرجو اعاجش نوكي نأ بج اك

 هتالص هل نوكت نأو « ةريطخ امر ةجرحو ةقيقد فورظ ىف
 . (؟) لوأب الوأ تا ىلع علطي نأ بجي اك « تاهجلا فاتخمم

 ىكل اريماكلاب صاخ صن اهل دعيال ابلاغ نويزفيلتلا ناكعأو

 0 در روصملا نوكي نأ ىغبني كللذل « جماربلا ةيقبك روصملا هب

 ادمتعم ةرعملاو ةيحوملا تاطقللاب ةيرابخإلا هتصق درس ىلع لمعي اعرابو

 ةروصلا نيبت نأ بجنو « اهدحو ةيرابخلإلا هتساحو هتعارب ىلع

 ْ . )ه5 18 ةيفيكو هبيسو ثددللا ناكم دهاشملل ةينويزفيلتلا

 ريمتبس معه ددملا ىعاذالا نفلا ) نوبزفيلتلا َْق جاتنوملا 0 هللا اطع ىءاس دومخ 6

 له ك5 حم" ص 1
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 تكد 7850 عض

 دهاشملا هابتنا بذجنو دشت ىبلا ةكرحلا قلخ ديجلا روصملا عيطتسيو

 . هحامن' ماعد ىدحا ىه مليفلا ىف ةبسانملا ةكرحلا نأ ةاعارم عم

 : رداصم ةثالث ةروصملا ةيرابخإلا ةدالا ف ةكرحللو

 دق ةكرحلا هذهو « رداكلا وأ ةروصلا لخاد ةيتاذلا ةكرحلا : الوأ

 ةرورض امل نوكت نأ ابف ةدعاقلاو « هريوصت دارملا فدهلا ام موقي

 املت وأ اهقبست ىلا روصلا ىف ةكرحلا مم ةطبارئمو ةقستم نوكت نأو عفادو

 .٠ اذه سكعب راربم كانه نكي ملام

 ةمدختسملا ةسدعلا وأ ريوصتلا ةلآ ةكرح نع ةجنانلا ةكرحلا : ًايناث
 بارئقالاب ءاوس املاىكتساو ةكرحلا قلخت ىف اماه ارود اريماكا نأ تيح
 موزلا تاسدعلا مادختسا نكميو « ضافخنالا وأ عاقترالا وأ داعتبالا وأ

 . خلا . . داعتبالاو بارتقالا نم الدب لاخلا اذه قف وورد

 ءىشلاو «٠ تاطقللا عباتت ةعرسو عطقلا نع ةجئانلا ةكرحلا : ًانلاث

 ىأ ٠ مليفلا عاقيا ةعرسل ةبسألاب ةيعوضوملا كلذ ىف هتاعارم بحب ىذلا

 عم 4 روصملا نومضملا نيبو تاطقلاا دات ةعرس نيب قيفوتلا بوجو

 ميو «٠ لقعلا قطنم وه امه رثكأ ةفطاعلا قطنم وه مليفلا قطنم نأ ةاعارم

 ةكرحلاف « ىبعمو لولدم اهم لكلو « ةئيطبلا وأ ةعرسلا ةلدتعم وأ ةعيرسلا

 ةقثلاو تابثلا ىلإ زهرتو لسكلا ىلإ لصت دقو ىنأتلاو ءودملا اهانعم ةئيطبلا

 امأ 4 ةدؤتلاو خوس رلا وأ هيف ناعماإلاو ءىش نم قةحتلا وأ مرحلاو

 ثعبي ىلا لادتعالا ىنعت ةع ريدلا ةطسوتم وأ ةلدتعملا ةكرحلا

 ٠ ءايشالا ةعيبطل فولأملا ىداعلا روظملا مدقتو نائئمطالا ىلع

 ىلع لدتو ةسامحلا دح غلبي ىذلا طاشنلا اهرهظمف ةعيرسلا ةكرحلا امأ

 مادقالا ىلع لدت امك فولألا نع حراخم وهام وأ ةدشلاو فنعلاو دجلا
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 نم عون ىأال داجلا طاشنلا وهف اهولدم امأ ءضاضقنالا وأ حرملاو
 . )١( ىناعملا

 ةهدنمل 2600:0156: توصلا لجسم

 عقوم ىلإ توصلا لجسم روصملاو نويزفيلتلا رابخأ بودنه بحصي
 .ةروص ىطعت اريماكلا نأ حيحص . ةروصلاو توصلاب اهنيطغتا ثادحألا
 « ةيفلخلا ىناعلا نع ةريعم ريغ انايحأ نوكت اهنكل ثدحم امل ةيعقاو
 ىف ةلاعف ةادأ وهف ةروصلل لاعفو لكم لماعع توصلا مدختستو
 «نويزفيلتلا 3 زيمتي ىلا تايسا ىدحإ وهو تامولعملاو مهافملا ليصوت

 نوالاو ةكرهعاو ةروصلاو توصلا ىلع دمتعت ىأ ةيرصب ةيعمس ةليسو وهف
 ىف دعاسي نأ نكمم لب تامولعملا ليصوت ىلع توصلا ةفيظو رصتقت الو
 ةيعقاو نم ديزي هنأل دهاشملا ىلع ريثأتلا ةدايزو مزاللا خانملا قاع

 . اميويحو ةروصلا

 نوكي نأ بحبو « هتامس ىدحا نويزفيلتا دةفي توصلا نودبو
 لوألا لوثملا وه توصلا لجس» ريتعيو « هيف ضومخ ال احضاو توصلا
 ىذلا وه توصلا لجسمو « ثدحلا ةيطغت ىف ةيتوصلا ىحاونلا لك نع
 بيلاسأو « اهمناكمو اهمدختسي ىلا تانوفوركيملا ةيعونو ددع ررقي

 عونتتو توضلا لامعأ ىف ةيساسألا ةادألا ريتعت املأ ثيح اهمادختسا
 كانهف صاخ لامعتسا ابنه لكلو توصال اهباجتسال اًقبط تانوفو ركيملا
 ددعتم نوفورككرمو نهاجنا وذ نوفوركيمو كحاو هاجنا وذ نوفو ركيم
 « تاحيرصتلاو ثيداحتألا ىف دحاولا هاجنالا وذ مدختسيو « تاهاجتالا
 . ()ثادحألا عقاو٠ نم ةيحلا روصلا لقن ىف تاهاجتالا ددعتم مدختسي 5

 ف راعملا راد 5 ىرصملا ناسنإلا ءانبو ىلليجستلا ملوفلا . هللا اطغ ىماس دومحم ل

 , ربو ل الو ص ١94٠ رياني

 , ماع ةفاحص ةرهاقلا ب ادآ سناسيل ةبلطل تا رضاحم ىعاذالا نقلا . تاكرب ريهس 05د 0200
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 ل كا

 ةيرابخإلا جماربلان« اريثك نأل ادج ماه رمأ نوفوركيملا ةيساسحو
 لهسلانم سيلو دحاو نوفوركيم هلالخمدختسي دحاو رظنم ىف امتداوحرودت

 ةرشابملا ةعاذإلا وأ ليجستلا ءانثأ لل وأ لطع هيف ثدح اذإ هلادبتسا
 تانوفوركيملاو ةقلعملا تانوفوركيملا كانهف لكشلا ثيح نم عونتت امك
 ىلا وأ ةيفتخلا تانوفوركيملاو ةيوديلا تانوفوركيملاو ةدعاقلا تاذ

 ىبكلسال وأ ىكلس وه ام اهنمو « ةدالقوأ مق وأ ةتفارك سوبد لكش ذخأت

 نكلا نييلج اهملإ راشأ ىلاو جودزملا رصنعلا تاذ وأ طغضلاب لمعي ٠٠ اهنم

 نويزفيلتلا توصلا تاينقت نع( 17+ ةهانص4ف- 0موءونمهك, ه» هباتك ىف

 ه )١( لاطعأ اهف ثدحم الأ بحبو ةدقعم ريغو ةطيسب توصلا تادعمو

 اريماكلا سكع ىلع تدحتملا نم ابيرق نوفوركيملا نوكي نأ بجي امك

 اذإ ىبحو « لعفلاب ءىشلا اذه نم ةريرق ةروص طقتلت نأ عيطتست ىلا

 دكأتا بجيو اًحضاو ثوصلا .نوكي نأ بجيف ةديعب ةروصلا تناك

 لجسم موقي امك « عقوملا ف لمعلا لبق توصلا تادعم ةمالس نم

 رداصم ةدح نم ففخن ىللاو « توصلا ىف مكحتلا تال ليغشتي توصلا
 ؛نوفوركيملا ةكرح هجويو ؛ تاوصألا نبب جرمب وأ طلخبو « تومصلا

 لبجستلا ةزهجأ ريتخمو « ريوصتلا اريماك ىف توصلا تارشؤم ظحالبو
 ةيجرادللا تاعاذإلا ف توصلا قيرف نوكتيو . ةرشابم ليجستلا ءدب لبق
 ىفو « نوفوركيملل لماعو « توصلا ىلع فرشملا . صاخشأ ةدع نم

 سدنهموأ توصلاىلع فرشملا ريتعيو « توص دعاسمو طئارشلاو قيسوملل

 ءاوس حما: ربلل ةيتوصلا ىحاونلا لك نع جمانربلا جرخم مامأ الوئسم توصلا
 . الجسم وأ ةرشابم ءاوهلا ىلع الوقنم ناك

 ىلع نوكي نأو « ةيعاو نذأ بحاص توصلا لجسم نوكي نأ بجتو

 توصلا ةبقارم اذكو ةصفخنملا تابذيذلا لكاشم لكب ةلماكو ةمات ةبارد

 .فويزفيلتلا لمعلا . اشور لوب « نويزفيلتلا ف توصلا » رجتئوب .أ. ف.ر )١(

 رم يا ص قباس مجرم



 ا

 .توصلاةيحالص ررقي ىذلا هدحو وهو « توصلا تاريكمو تانوفوركيملاو

 تاريماكلل ةفلتخملا عاونألا نع ةلماش ةركف هدنع نوكت نأ بج امك
 نيا هر اطيشن ةكرحلا فيفخ نوكي نأو 3 ةينورتكلألاو أ ةيمليفلا

 . ةكرحلا ةعرسو ءاكذ نه هلمع هبلطتي ام لكب اعتمتم ةظحالملا ىوق

 ةءاضإلا عز وه | ريخأ و

 2 اهعقاوم نم ةينويزفيلتلا ةروصلال آن ف ايسر اوود ةءاضإلا معلت

 وأ ةءاضإلا ريفوت وه نويزفياتلا رابخأ ىف ةءاضإلا عزومل ىسيئرلا لمعلاو

 0 ليكشتبو ةقيرطب رظنملا ءا زجأ عيمج ةءاضإل قاكلاو مزاللا رونلا

 . (ا١هثيب ُْق دهاشملا مامأ ىعم اذ ملاعملا حضاو ودب رطنملا اذه

 نقر الأ بجي امك « تاريماكلا تاسدع عم ةءاضإلا هدش ق وفتت نأ

 نيلوئسملا فرعا هيج ومر ف تانوفوركيملا وأ تاريماكلا ةكرح قيرط

 دسفي نأ نك ةءاضإلا مادختتسا ءوس نآل كلذ « ثدحلا ىف نيكرتشملا
 . دامهاشملا

 (5): ىنآلاك نويزفيلتلا ىف اهتامادختسا ةءاضإلا ءاريخ ددحمو

 ١ ابسانم اعيزوت اهعيزوت عم ةلماش ةرانإ عوضوملا ةرانإ .

 ىلإ دهاشملا هيجوتو هريوصت دارملا فدهحلا دوجو ديكأت  ؟
 . ثادحألا عقوم

 عوضوملا ىف ريثأتلا تايناكماو ةربعملا ةوقلا ءافضا

 ةيئوضلا ممقلا لاعتسا قيرط نع ةروصلل قيرب ءافضا - ؛
 . ةيفلحلا ةءاضإلاو

 لوثسملا وأ فيضاا لكش حيحصتو « ةروصلا لامج قيقحن  ه

 قباس عجرم . اشور لوب ىف « نويزفيلتلا ىف ةءاضالا» . ىارج تربود )١(
 . 6١ه" ص

 . ه4 ص قباس مجرم . نف نويزفيلتلا . ميهف ةيزوف .د )١(



 دع

 . اف بوغرملا ريغ جمآلملا ءافخإو « ههجو نم لمجألا بناجلا زارباو

 قمعلاب ىمسيام وهو .« ءايشألل ثلاثلا دعبلاب ماهإلا 5

 . ةروصلا ىف

 : ةماه رومأ ةثالث ةكرحلاو ةءاضإلا فدبستو

 : عوضوم ا ىلإ هايتنإلا بذج ١

 ىف رابخألا عنص نع نيلوئسملا نأ ىناملألا ثحابلا رينياو دجو دقلو

 ردقل اريبك امامها نوطعي دهاشملا ماهها بذج ى' مهبغرل نويزفيلتلا

 . ازراب ارود هيف ةءاضإلا بعلتو « ىرابخإلا دهشملا ىف ةكرحلا

 . نيدهاشملا رعاشم ق ىكحتلا - ؟

 . للملاو مأسلا نع هداعبإل دهاشملا ىدل ىلامجلا ساسحإلا قلو ل #

 : ىقالاك ءوضلا ةدشو ةوق ثيح نم ةءاضإلا مسقت نكميو

 . ةرهمو ةديدش ةيوق ةءاضا - ١

 . ةتفاخ ةءاضا  ؟

 . ةشه ةءاضااد م

 ةزهجأ كانهف هتا زيممو هصئاصخ عون لكلو « ةريثك ةءاضإلا ة زهجأو

 اهعاونأ فالتخا ىلع ةزهجألا عشتو « ةلقنتملا ةزهجألاو « ةتباثلا ةءاضإلا

 ةرارح عشتالو ةدراب ةءاضا تاذ ةثيدح ةزهجأ كانهو « ةرارحو اءوض

 لصف ىف وأ ةرارحلا ةديدش قطانملا ىف ريوصتلل عونلا اذه مدختسيو
 تالباقم ريوصت ىف اهمدختسن انك ام اريثكو ةقيضلا نكامألا فو فيصلا

 رابك نم هفويضو هقاهرإ مدع ىلع اصرح لحارأا ةيروهمجلا سيئر

 : نيل وئسملاو تايصخشلا

 ةيحطسلاو ةيفلخلا ةءاضإلا كانهف ةءاضالل ةددعتم عا ونأ كانه كلذك

 راسا ووو اهددحمو ةصاخخ ةرمهأ امم لكلو ةماعلاو ةيمامالاو

 «٠ نضمو قاش لمع تقولا تاذ ىق ىهو « ةددعتم تايرظن ةءاضإللو



 هم هلا ديب

 « ةقئاف ةراهمو ةياردو ةردقم ىلإ اهعزوم وأ ةءاضإلا ريبخ نم جاتحنو

 ةصاخن تانورتكلالاب ةلماك ةيارد ىلع ةءاضإلا عزوم نوكي نأ بجو

 ةفلتحلا عاونألاو اهليغشتوتا ريماكلاك « نويزفيلتلا ويدتساب اهم لصتي اه
 عزوم هجاوت ىلا بعاصملا نم نوفوركيملا ناك الو « ىئابرهكلا رايتلل

 « نوفوركيملا اذه لمعب ةيارد ىلع نوكي نأ هيلع بجو رارمتساب ةءاضإلا

 ربوصت قيرف ف وضع هنأ امئاد ركذتي نأ بجبو تاوصألل هطاقتلا ةقيرطو

 ذيفنتو جارخا ىف اوحجني ىح مهعم نواعتي ( نوصعبو كو ) رابخألا

 . ةعئار ةروصب ةيريحلا ةصقلا

 ( ىنويزفيلتلا رحلا - ه م )





«* 

« 

* 

*« 

 كلاثا لمعمل
 ىرابخإلا لدابتلا : ايناث

 ىرابخإلا لدابتلا ةيمهأ

 ملاعلا ىف ىرابخإ لدابت لوأ
 ىرابخإلا لدابتلا بيلاسأ

 ةيلودلا تاكبشلا
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 ْن

 نويزفرويلا

 نويزفرنالا

 : ةيكيرمأ وريالا نوي رفيلتلا ةمظنم ف لدابتلا

 نويزفدرونلا

 . ةيبرعلا ةقطنملا ىف نويزفرويلا ىلرشن لابقتسا

 نويزفيلتلا رابخأ لدابتل ةيبرعلا ةكيشلا «»





 2لموبو 8عءطوموو : ىرابخإلا لدابتلا : ًايناث

 .نويزفيلتلا رابخأ رداصم مهأ نم ردص# ىرابخإلا لدابتلا لوانتن امدنع

 بعلي ىذلاو « ةروصملا ءابنألل ىملاعلا قفدتلا ىلإ ةراشإلا ىرورضلا نم دجأ

 دجأ انك . هيف ًازراب ًارود رصعلا اذه تامس نم همس حبصأ ىذلا ىلودلا نواعتلا

 ةماعلا تاكبشلا رثكأ اهرابتعاب نويزفروبلا ةكبش ىلإ ةراشإلا ةيمهألا نم

 « ةيعاذالا تاعي هاو تاداحتالا فلت# عم ىرابخإلا لدابتلا لاجم ىف ًانواعت

 نيلماعلا هئاضعأ مهأ نم رصمو ةيبرعلا لودلا تاعاذا داحما اهنيب نمو

 رخنآ ًاحاتفنا هرودب ريتعي نويزفرويلا ةكبش ىلع حاتفنالا نأ اك. نيسسؤملاو

 ايزو ىف رايخألا لدات نأ لآ ةفاضإلاب اذه « ىرخألا ملاعلا قطانم ةيةب ىلع

 ىلع ليلد حضوأو ؛ مدقتلاو جضنلا نم ةريبك ةلحرم ىلإ لصو دق ةيبرغلا

 ةيقبو نويزفرويلا نيب ايف مئاقلا لدابتلا ىف نزاوتلا مدع نم هدهاشن ام كلذ

 ةيبرعلا تاعاذألا داحتاو نويزف رئنالا لثم ىرخألا ةيملاعلا تاثيطاو تاكبشلا

 ةيكيرمأ وريبألا ةمظنملاو ةيويسالا تاعاذالا داحتاو ( نويزفبرع )
 ممألا ن :م ًاعون حبصأ نويزفرولا نأ ىلإ ضعبلا بهذيامك . )١( نويزفيلتلل
 ةئيه وأ ةمظنم ه5 نم ركأ مضي ثيح « نويزفيلتلاو ويدارلاب ةعاذاللةدحتملا

 ةكبش ىف ىرابخإلا لدابتلا أجاي اك ٠ (7) سمحلا تاراقلا ىف ةيعاذإ
 ىلا ةداملا ةصاخنو ةنكمملا رابخألا رداصم ةفاك مادختسا ىلإ نويزفرويلا

 امتاذ ابروأب قلعتي امف طقف سيل « ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو اهمدقت
 قف قيلا تنفلا ردتعي وأ هيلإ لضفلا عجري امك . ملاعلا ءاحنأ فلتخمم امنإو
 . ىرصملا نوبزفيلتلا رابخأ تارشن ىف ةروصملا ةيملاعلا رابخألا قفدت ةدايز

 لدابت . ءابنألا ةيكيرمأ ورييالا ةئيهلل ىلاحلا عضولا » اتسوك افليساد تسر . دوك (1)

 .صاخ ددع . ةيب رعا|تاعاذالا ةلي « ةيكي رمأ وربيالا نويزفيمتلا ةمظنم ىف ةووصملا رابخألا

 . 4,97 ص ١ة9الال وينوي ةرهاقلا

 ١٠٠مل « قباس مجرم 5 نوي زفيلتلاو ويدا رلاب ىلودلا مالعإلا 3 ىشر ناهج 20 2



 : رابخألل ىلودلا لدابتلا ةيمهأ

 اهالحخ نم نوي زفيلتلا ضرعي ةذفان ةباثع ىرابخإلا ىلودلا لدايتلا رتعي

 ةيعامجاو ةيداصتقاو ةيسايس تاروطت نع ضو ملاعلا ف ىرجب ام ةروص

 نيتلود وأ نيتطخم نيب لدابتلا كلذ ناك ءاوس نيدهاشملا نم نيبالملا تاثم ىلع

 ةيرابخإ ةمدخ مدقت ىلإ فدهبو « لود ةدع نبب وأ نييعاذإ نيداحتا وأ

 تاردنلا ءازثإ ثيح نس زا رابخألا هر : قل": ةفارسلا تيح نم اوس لفنأ

 نبذه رفاوت ردقبو «ةعونتملا ةيملاعلا رابخألاب اهديوزتو ةينويزفيلتلا ةيرابخإلا
 . (١)ةريبك ةجردب ةينويزفياتلا ةيرابخألا ةمدحلا ةيافك ىدم ددحتت نيرصنعلا

 : ملاعلا ف ىرابخإ لدابت لوأ
 ثبلا مامدنع للود ىوتسم ىلع نوي زفيلتلا جماربل لدابت لوأ ثدح دقل

 ماع سطسغأ نم نيرشعلاو عباسلا ىف ايمسر اسنرفو ايناطيرب نيب ىنويزفيلتلا
 لدابتلا حج اهمويو « رفود ىلإ هيلاك نه جمانرب لوأ ثب مث ثيح «

 ةلكشم ىلعاوبلغتي نأ نوسدنهملا عسا ظ ًاريبك احا نيتلودلا نيب ىئانثلا

 . (5) ليوحت ةزهجأ مادختساب نيتلودلا ف نوي زفيلتلا ةشاش ىف طوطخلا ددع

 ماظنلا سكع ىلع « ةروصلا ىف اطخن ٠ ماظن مدختست ارثلجنا تناكو

 امهنم لكل لانا ددرتو ةروصلا ىف اطخت 8 مدختسي ناك ىذلا ىسنرفلا

 لدابتل قافتا عيقوت نم ناتلودلا تنكمتو « (*) ةدحاولا ةيناثلا ىف ةبذيذ ه٠

 ىسنرف ىزيلجنا لاسرا ثب مثو « 195؟ويلوي ىف امهيب ةينويزفيلتلا جماربلا

 لاسرا مث انك «سيرابو ندنل نيب ( 787ءاع ه2 7ءاعرزوزود 7616 ةوا5 ) ىمس

 تعجش دقلو © 1481 ماع ويلوي ١4 -8 نم ةرّتفلا ف تعيذأ اءانرب
 ىلودلا لدابتلا ةركف مدقت ىلع ةيبروألا تاعاذالا داحتا ىلوألا تاوطحملا هذه

 لودلا ىف نويزفيلتلا تاط# ءاشنإل عيرسااروطتلا ىلععأو «ةينويزفيلتلا ج مارعلا

 هرضاح ىبرعلا ىوتسسملا ىلع فويزفيلتلا ىرابخالا لدابتاا . حاتفلا دبع قطصم (1)
 . ؟الال مص !ةال8 وينوي . ريتسجام . هلبقتسمو

 « ةيءانصلا رامقألاو ةيضرألا تاكبشلا نيب ىلودلا نويزفيلنلا » مامإ مهاربا .د (0)

 . 45 “مطاوةالا ربوتك أ نعم ددعلا ىعاذالا نفلا

 18م هم مع, ط1 عطر هم. كارم, 4 4و9



 د اال]

 ةينويزفيلتلا ةيبرغلا ابروأ ةكبش ءاشنإ ةركفل ةيوق ةعفد ىرخألا ةيبروألا
 تاعاذالا داحتا ةديلو دعت ىلاو (8د07:و:وه)نويزفرويلاب فرعت ىلاةيلودلا
 ةيبروألا نويزفيلتلا تاطم داحتا ءاشنإ ةيادب تناك دقلو . 881 ةيبروألا
 ثادحألل ةيروفلا ةيطغتلا تناك دقلو . نوي زفيلتلل ىبهذلا رصعلا ءدبل ةبكاوم

 دعب ةيبيرجتلا ةرئفلا ف هحاجن ذنم ةيساسألا نويزفرويلا فئاظو نم ةيبروألا
 ثيح « 9١ه7 ماع فيص ندنل ىف ةيناثلا ثيبازيلا ةكلملا حيوتت لفح لقن
 نوي زفياتلا جمارب ت رمتسا اهمويو )2 تالالافئدسالا لقن ةلود "١ تعاطتسا

 ةغللا ىلإ ةفاضإلاب ل ةغل ١ ىلإ ثمجرتدو 6 فصنلو تاعاس كتس ىلودلا

 ايروأ ءانأ عيمج ىف نويزفيلتلا تاكرش ةجيننلا هذه تجشو « ةي زيلجنإلا
 «(1)نويزفيلتلا جما رب لابقتسا نم نكمتت ىكل ةينفلا اهءادعم ريوطتىلع ةيبرغلا

 ثادحألا ةيطغت ىف ةديج ةعمس نويزفرويلل حبصأو نيسحلا كلذ ذنمو

 . ةيرابخإلا

 : ىرابخإلا لدابتلا بيلاسأ

 ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا لدابت اهقيرط نع متي بيلاسأ ةثالث كانه

 فيوركيملا تاكبش قيرط نع اينورتكلا ناهي نابولسأ ابهنم ىملاعلا ىف
 ثلاثلا بولسألاامأ « ةيعانصلا رامقألا ريع ةيئاضفلا تاكبشلاو « (361ه020)
 . (ةلع 5107 ةطتماسءومأ) ى وبلا نحشلا مدخة سيف

 لاصتالا تاونق نم ديزي ةيعانصلا رامقألا لالخ نم مالعإلا نأ كلشالو

 ىرئي امم ٠ جماربلاو رابخألا لدابت ىلع ىلاتلاب دعاسيو ىنويزفيلتلا ىلودلا
 ءملاعلا ناكسل ةرفاوتملا تامولعملا ةدايزب كللذو رشبلا تامولعمل ماعلا ىوتسملا

 «مهذيب نيابتلاب روعشلا نم لاقيو« ضعبلا اهضعب ملاعلا ءازجأ طابترا ديزي امم
 ةفاكب ملاعلا قطانم فلت ىف رشبلا نيب مهافتلا ةيناكمإ ىف دعاسي نأ نكمامو
 بطاختلا ةغل ىف ًامساح أ رغت ىرابخإلا قفدتلا ثدحيو « منا 0 مهسمانجأ
 اءزج ىلودلا ىرابخإلا لدابتلا ةلوهم تحبصأ دقلو « بوعشلا نيب ىلود ا

 )١( صقباس عجر٠ . نويزفيلتلاو ويدارلاب ىلودلا مالعإلا . ىشر ناجج .د ٠06".



 مس /#

 املاع ةطاحا ىلعو « ةثيدحلا ةيجواونكتلا ةيمنتلا لئاسو ىلع حاتفنالا نم

 ايجول ونكت ىق ةمق ةيعانصلا رامقألا ريتعتو « ىرصعلا جاتنالا لئاسوب ىئانلا

 ؛ مالعإلل رحلا قفدتلا ىلع لمعت ثيح « ىرابخالا لاجخلا ىف ةروثو « لاصتالا

 لضفأ ًاص رف رصاعملا ناسنإلل لاصتالا ايجولوكنت ىف عيرسلا ر 0 دقو

 لاح اهدهاشي حبصأ ىب لا ةماحلا ثادحألاب هطبرو « هلوح نم ملاعلا مهب

 ةقي رطب رابخألا رشنل ةديدج- ًاصرف ةيئاضفلا تالاصنالا رفوت امك « اهتودح

 « فتلل ةيلباق علسلا رثكأ اهتعيبطب رابخألا نأ ةصاخ « ةعيرسو ةيروف

 اهفلك اهم نيدهاشملا نم رشبلا نييالمل اهمدقتل ملاعلا تان ويزفيلت قباستت كلذل

 ثبلا لاج ف ريك ؟ريغت ةمداقل ةليلقلا تاونملا لالخ معلا دهشيسو . كلذ

 قو انكمم ةيعانصلا رامقألا نم رابخألل رشابملا ثبلا حبصي .ثيح « ىنوي زفيلتلا

 . عيمجلا لوانتم

 انكمم دحاو نآ ىف لود ةدع نم لاسرإلاو ىئانإلا لدابتلا حبصأ دقلو

 مادختسا نأو ةصاخ ةيعانصلا رامقألا مادختسا لضفب ىملاعلا ىوتسملا ىلع

 ىوطني امك « ةريبك فيلاكت ىلإ جات فيوركيملا وأ تالباكلاب لاسرإلا

 ) ةريبك قاقاننم ىلع ةروصلاو توصلا لاسرإب ةلصتم 0 ىلع

 + ةرمتملا ةنايصلا ىلإ جاتحم قاطنلا ةعساو تايناكمإ دييشت بلطتي امك

 ءانب بج كلذ نع الضف « توصلا رببكتل كدقعم مخض زاهج ىلإ ةفاضإلاب

 ةراشإلا ةيرقتلا 3ك كانانم بكعب نع دعبت نكامأ ىف ماظنلا ةزهجأ

 اذه نإف تابوعصلا هذه لك ىلع بلغتلا مث نأ ىتحو « اهللحر ربع ةيلصألا

 . )١( ةيعونلا ةيحانلا نم اضرلا ىلعث.عبت ال تاراشا ر ارمتساب رفوي ماظنلا

 . ًاريثك طسبأ ىماسألا لاصتالا ءانب نوكي ةيئاضفلا تاكبشلا ةلاح ىف نكلو

 حاربألا"ق :م ديدعلا وأ تالباكلا نم لئاهلا مكلا اذه قالطإلا ىلع ةجاح الف

 قلعت ىلا لئاسولاف « ةنايصلا ة 5 قالغإلاو حتفلاو ةيوقتلا ةزهجأ وأ

 (1«صدانسة15) عم ةددعتم تاونق امو « ةيساسخلا ن م ريبك ردق ىلع ءاضفلا ىف

 . ةفلكتلا ضافختاو ةطاسبلا نم ةيلاع ةجرد 1 ةيضارأ كلايفتسا و لانسزإ

 )١( ص - مإ» ص قباسلا عجرملا سفن 9)# .
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 اهتردق نم ديزيو تالصولا ةفلكت ضفخم ةيعانصلا رامقألا مادختسا دحين اذه
 نم ديزي ةيعانصلا رامقألاب لاصتالا نأ امئاد لاقيو « لدابتلا ةدايزب حمسيو
 لودلاو قطانمال ةبولطملا تاجايتحالا ققيو « تامولعملل را قفدتلا

 ثلا ناك اعرلو « افيكو امك ةلدابتملا ةبتويوفيلتلا ذاوملا يرثي امك + ةيمانلا
 هئأي:ريشابملا ثيلا نيمتيو < كيزقلا لقتسملا ىف ىرقطلا ىدسلا وه زقاملا
 ىريو « ةينويزفلتلا جهاربلا ثب ةداعاب موقت ةيضرأ تاطحم باطتي ال

 . هيف بوغر» ريغ وهف ىلاتلابو « اريطخ ايفاقثاوزغ كلذ ىف نأ ضعبلا

 : ةروصاا رابخألا لدابتو نويزفرويلا
 نويزفرويلا ةكبش ىلع ةروصملا نويزفيلتلا رابخأل مظتنملا لدابتلا أدب

 نيرشعلاو عساتلا ءاسم شتنيرج تيقوتب ةرشع ةعباسلا ةعاسلا ىف ىعسر لكشب

 ةيناثلا ةلاسرلا تفيضأ مث ء (8 7 8 - 1) وي لاسراب 1451 ويام نم
 سمخو ةسداسلا ةعاسلا مامت ىف (8 7 2 - 2) ةروصملا نويزفرويلا رابخأل
 ثلاثلا لدابتلا ىرجأ مث « 1454 ريانب لوأ ةرهس ةيادب ىف ةقيقد نيسمخو

 «1914سرام ربش نم رشع عباسلا مويلا راهن فصتنم ق ( 8932-0 )

 ىدم ىلع مويلا لاوطرابخألا مهأ ةعباتم ةثالثلا ةيرابخإلا ضورعلا هذه حيتتو

 ف نويزفيلتلارابخأ ديوزتىلإنويزفرويلاةلاسر فديو «ةعاسنيرشعلاو عبرألا
 داوملابةيبروألا لودلا تاعاذإ داحتا ءاضعأل ودلا ف نوي زفيلتلا تاطحم عيمج

 « ةدياحم ةقيرطبو « ةروص لك أبو « تقو عرسأ ىف ةروصملا ةيرابخإلا
 رييك ددع نويزفرويلا ةكبش مضتو « )١( ةيملاعلا ثادحألا مهأب مامهالا عم
 نمو « كريشمو لماع نيب ام ماعلا دالب فلتحم ىف ةيعاذإلا تاظنملا نه

 نم ريثكو 480 © 7180 © ©85ثالثلا ىكيرمألا نوي زفيلتلا تاكبش اهنيب

 ليزارعلانويزفيلتو « ( 2851 ) نابايلا نويزفيلتو ىكلسلا نويزفيلتلا تاكبش
 ةدحتملا ممألا نه اعون تحبصأ ىدح ىندرألاو ىرصملا نويزفيلتلاو

 طبرلا حاجن ىف رسلا لعلو . نويزفيلتلاو ويدارلاب ةعاذإلل
 ء ايبسن ةحاسملا ةريغص ةراق ابروأ نأ ةيبروألا ةكبشلل ىنويزفيلتلا

 امو لخادلا ديعصأأ ىلع نوي زيفرويلا ف ىرابخالا لدابعلا عضو » قوبويروتيف 60(

 . #8 ص اوال وينوي صاخ ددع ةيب رعلا تاءاذالا ةلجم « تاداحتالا نيب



 كيا ة/ 8 بت

 ىميلقإلا براقتلا ىلإ ليمو ةسناجتم ةيفاقثو ةيلاع ةينف تاءافكب عتمتت اك

 لماوع نم كلذك « ابروأ حور مماب اهنع ربعي ىبلاو « ةيراضدملا ةدحولاو

 ةينوي زفياتلا تائرهلل ةقلطملا ةيرحلا جماربلا لدابت ةمهم ق نويزفرويلا حاجن
 مات دايح لمعت ىهف هاركإ نود جمارب وأ رابخأ ةيأ ىلتت وأ ضرعت نأ ىف

 نوئشال ض رعتي ال اك « ةيعاذإلا تائيملا نيب لدابتلا قيسنتي موقي طيسوك

 ئءلاغةيضايرلا جما ريلاو ثادحألا نأ ظحالن كلذلو «لودلا نيب ةيساسحلا تاذ

 7 !| جماربلا ن نم اهم و مدقلا ةرك تايرابم ةصاخو يق ورعلا ةفق لثمت

 وأ ةيسايس تابوعص كانه نوكي نأ نود اهتعباتم نيدهاشملا ةيبلاغ عيطتسي

 لاوط لاسرإلا فصن نم رثكأ ةيضايرأا جمارعلا تلغش دقلو « ةيوغل

 ثادحألا نويزفرويلا لقنيو اذه « نويزفرويلل ىلوألا تسلا تاوئسلا

 ةعراصملاو ةكالملاو ةرئاطاا ةرككلاو سنتلا تايرابم لثم ةماحلا ةيضاي رلا

 نأ دقتعي صضعلا نأ ىح +. ليقلا قاسو تارايملاو .تاخاردلا قاسو

 امو ةضايرلا تناكو « نويزفرويلل ىلوألا ةعفدلا تطعأ ىلا ىه ةضايرلا

 اه ريهامج ظفتحمن ةيبروألا ةكبشلا لعجي ىذلا ىماسألا لماعلا ىه لازت

 لقن و ةيطغت ىف ادياحم ايعوضوم اجب ةكبشلا جهتنت كلذك « )١( ةريفغلا

 ىف ريبك ماههاب ىرخألا ىه ةيعيبطلا ثراوكلا ءابنأ ىظحتو « ثادحألا

 لويسلاو نيكاربلاو لزالزلاك « ةلدابتملا ةينويزفيلتلا ةيرابخإلا ضورعلا

 : 000 خلا ٠ مجانملا فارجناو راطمألا لوطهو جاثلا طوقسو

 111110015101 : نويرفرتنالا ةكبش

 ةيقرشلا ايروأ لودو ىبييفوسلا داحنإلا زيفحن ىلإ نويزفرويلا حاجب ىدأ

 ابسأب ةيعويشلا ةياعدلا رشن ىلإ فدبم ىنويزفياتلا ثبلل ىميلقإ ماظن ةماقإل

 . (") ةيسكراملا ةينينيللا

 أاهرقم ناكو ٠ ريمترس نم سماجلا 2 ايعمر ةكبشلا تحتتفاو

 5٠١. طقباس عجرم . نويزفيلتلاو ويدارلاب ىلودلا مالعالا . ىنشر نامج .د ()

 راسعقألاو ةيضرألا تاكبشلا نيب ىلودلا نويزفيلتلا . ماما ميهاربا .د ( مسمع )

 . 49 صل عم ص قياس عج رم ى عاذالا نفلا . ةيعانصلا



 ا اله

 تاكبشلا رثكأ نم ةكبشلا رتتعتو . غارب ىلإ كلذ دعب لقتنا مث تسبادوب

 ىلإ ةيقرششلا نيلرب نم كتمت ىهف « ةيفارغجلا ةيحانلا نم اعاستا ةيضرألا

 ادع ةيقرشلا ابروأ لود ى نويزفيلت ةطحم 554 ايلاح طبرتو « لاروألا
 نويلم ٠٠١ نم رثكأ ىلإ لصتو « ىنيفرسلا داحنالاو اينابلأو ايفالسغوي
 اهم ىلا ةعومجملا كلت ىف ةديحولا ةلودلا وه ىبيفوسلا داحنالاو « دهاشم

 ةمدخ الإ اهنم لك ىف سيلف ةيقرشلا ابروأ لود امأ « نويزفيلتلل ناتمدخ

 ريفوت نام ىلإ ىرابخإلا نويزفرنالا لدابت فدهيمو «ةدحاو ةينويزفيلت

 ىلع ةكبشلا لدابت قى نوكراشملا لمعيو 34 ةروصملا ءابنألا نم مظتنم ضيف

 ةيموبلا ثادحألا مدقت ىلإ اماما 3 للا لدابتلا اذه هي نيسحن

 2 2 0 ىلع 1 ةبسنبو ةيفاقثلاو ا ةيداصتقالاو
 حوارتتو « ةقيقد ”ه ا 0 نيبام نويزفرثنالا اهمدقي ىلا تارشنلا ةدم

 ثاحنأ ريشت اك 2 / 50 7 8*8 نيبام ابف ةيجراخلا رابخألا ةبسن
 قابج] ند / 65٠9-50 نيبام جما وبلا التل ضرعتي هنأ ىلإ نيدهاشملا

 . )١( نيدهاشملا

 : نوي رفرتنالاو نويزفرويلا نيب رابخألا لدابت
 مدقتلا لضفب نويزفيلتلا رابخأ ةيمهأ ةريخألا تاونسلا ف تداز دقل

 ريكفت ىلع تأرط ىلا تارغتلا لضفبو « ةزهجألا راثتناو « ىنفلا
 روطت كلذل « ةعرسب ملاعلا ف مطوح ثدحنام ةفرعم ف مهمبغرو نيدهاشملا

 تافالحلا مارئحاب أدب ىذلا نويزفرتنالاو نويزفوويلا ىتكبش نيب لدابتلا

 ةيعامجالا تناك ءاوس « ةيدئاقعلا ةيبهذملا تافالتخالا كلت ةصاخ ء ةكرتشملا

 نيتكبشلانيب لدابت لوأ ثدحو . امهْميِب ةدوجوملا ةيمايسلا وأ ةيداصتقالا مأ

 ثيح 2197١ ماع ليربإ نم رشع عبارلا ىف لدابتملا مارتحالا ساسأ ىلع

 رابخأ ةعاذإل ىكنسله قيرط نع ندنلو وكسوم نيب لاصتا لوأ ىرج

 ؟!هك ص قباس مجرم نوي زفيملتلاو ويدارااب ىل ودلا :مالعالا 5 ىشر ناهج ا 00(

 . 7808 م ادب



 2 ا

 لك ىلع ايح عيذأو ريما عزو ثيح « ىيفوس ىاضف حالم لوأ نيراجاج

 نويزفرتنالاو نويزفرويلانبب مظتنم هبش لدابت لوأ متاك « (١)ابروأ تاطحم
 ءاسم ةعبارلا ىف نويزفرثنالا ةكبش رابخأ ثب لالخف « 1950 رمتبس ىف

 ةكبش ءاضعأ اهلطي ىتلا داوملا ليجستب موقت ةيواسؤلا ةعاذإلا ةئيه تناك
 نيب لصولا ةقلح ريتعي ىواسفلا نويزفيلتلا نأ ظح النر « نويزفرويلا

 رصحنتو « رخآل نيح نم نيداحنالا نيب لدابتلا فقوتبو « (؟)نيتكبشلا
 لالغتسا مدع نامض ىف نيتكبشلا نيب لدابتلا هجاوت ىتلا ةيساسألا ةلكشملا
 ةبسنلاب ثبلا ىف ماظتنالا مدع عجريو « ةياعدلا ىف امهيب ىرابخإلا لدابتلا

 املإ تبنت ىلاو « ةيسايسلا ةياعدلا ىف ثبلا لغتست اهنأل نويزف رنا ةكبشل

 ىاالعإلا هئاكذب فوشورخ دارأ لاثملا ليبس ىلعو «٠ نويزفرويلا ةكبش
 هفقوم حرش ىف امهطابتراو نيتكبشلا نواعت لغتسي نأ ةيسايسلا هتكنحو

 رظن ةهجو نيبي ذخأو ةصرف اهزبناو ٠ ىنيصلا ىيفوسلا عارصلا نم
 « ١954 ماع ليربا ١4 موي ىف ةريثملا ةيماردلا هتقيرطب ىيفوسلا داحنالا

 ةينويزفيلت ةكبش ةرشع تس فوشورخ اتيكين ثيدح لبقتسا مويلا اذه ىو
 ريغ « هدالبل اريبك ايسايس ارصن كلذ ناكف « ىديدحلا راتسلا ىناج ىلع

 اهوكربي لو « ةيعويشلا لودلا ةسايس ىلإ اوههأت نويزفرويلا ف نيلوئسملا نأ
 « ةيسارسلا جماربلا هذه نم مهن ايتسا نع ارثكاوبرعأو « امايس ىف ىضمت

 ثيح لثملاب اولماعتي نأ مهل ىءارت مث «نويزفرويلا عباط عم ىشمتت ال ىلا

 رظنلا ةهجو نع ريعت ةيعويشلا تاشاشلا ىلع ةيسايس جمارب ميدقت ن وعيطتسي

 دوعت امهيب تاقالعلا طحالن ىلاتلابو لاخلا ةعيبطب اونكمتي مل مهنكلو ةيبرغلا

 . (”) ىديلقتلا اهروتف ىلإ

 « ةيعانصلا رامقألاو ةيضرألا تاكبشلا نيب ىلودلا نوي زفيلتلا ماما هاربا .د (01)

 . ه١ ص قباس عجرم ىعاذالا نفلا ةلجم

 . 4م ص قياس مجرم . اتسوك ايفليسأد تسردنوك (؟)

 «ةيعانصلا رامتألاو ةيضرألا تاكبشلا نيب ىلودلا نويزفيلتلا ».. ماما ميهاريا . د (0)

 . ه١ ص قباس عجرم



 < )١( ايفالسغويو ابوكو رئازجلا لثم ىرخألا لودلا ضعب كلذكو

 21021107 : نويزف درون ةكبش

 جيورلاو كرمت ادلا) ىهو ةيفاندنكسالال ودلا ف نوي زفيلتلا تائره مضتو
 طّقف نويزفيلتلا لاجم ىف نواعتلاب ةكبشلا م مهن 7و« (هدناسياو هدنلتفو ديوسلاو.
 ثيحن « ى راجت ريغ هساسأ ىلع ةكيشلا تلمع ىذلا ىباسألا ًاديملا ناك
 لب اقم لصحتو ىرخألا تاطحملا اينويزفيلت اجمانربنويزفيلتلا تاط مدقت
 ةريغصلا ةكبشلا هذه ىف لدابتلا ماظنو 3 ىرخأ جمارب ةثالث ىلع كالذ
 تارمت ؤوملاو تاعامج-الا ف لقتسم لكشب مهسفنأ ةسمحلا اهؤاضعألثع ىلاو -
 مظعم ى ىراجتن ريغ ماظن ب لاحم ا اذه ى ىلودلا نواعتلاب ةمتهملا

 . فورظلا

 4514915107 نويزف ايسآ ةكبش

 ةعاذإلل ىبروألا داحتالا رارغ ىلع ةعاذإلل ىويسألا داحتالا ءاشنإ ررقت
 ارقم 0 ةنيدم نم ةيويسالا لودلا رمتؤم للا ثيح « روملالاوك ىف

 عورشم أدبو ٠ ايسآ قرش بونجو ىصقألا قرشلا لود مهي ناكو « هل

 ةكرش ىهو ءاةانع1 - 177 نوي زفيلت هكلمع رف ورتما + ثلا
 لمشت ثيح ايسآ ءاخحنأ عيمج ق نويزفيلتلا تاكبش دمت نأ ديرت ةحومط

 امروبو 507 ايدوبكو سوالو دنالياتو مانئيفو نيبلفلاو هوانيكوأو نابايلا
 ءاشنإ اهلع ىوطني ىلا ةينفلا لكاشملا نإف عيطلابو . ناتسك ايو دنهلاو

 ىناملا عاطقلاروبعمي ثيح لولح اهل نكلو . ادج ةمخض تاليصوتلا هذه لثم
 تاحاسملا ةحلاعم كلذكو ؛« فيوركملا رئاودب هوانيكوأو نابايلا ىلونج نيب
 نأ ىه ىركلا ىرخألا ةلكشملا نكلو « بولسألا سفنب ىرخألا ةيئاملا
 ةلقرع ىلإ ىدأ امم «نويزفيلت تائيهوأ تاطحم اهم نكي مل لودلا هذه ضعب
 ةيادب ىف ةكبشلا ترصتقادقو «تاونس ةدعل ىميلقإ ىنويزفيلت لاسرإ قيقحت

 . 5١نص قباس عجرم ىلودلا مالعالا . ىبيوعلا ىلع دمحم .د 60(



 داوملاو ةلجسملا داوملاو جمارلا لدابت. ىلع ىلوألا اهلحارم ىو اهنيوكت

 نويزف ايسآ ةكبش نيوكت ىف ةيمهألا غلاب ارود نوينابايلا بعليو « ةيمليفلا
 وأ ةميايفلا جماربلل لدابتلا متي ثيح ديدش ءاطبب روطتت ةكبشلا تناكو

 11 ةلجسملا

 : ةيبرعلاو ةيويسآلاو ةيبروآلا تاداحنإلا نيب ىرابخإلا لدابتلا

 ىف ةيباجبإ ةوطخ لوأ ةي يويسالا تاعاذإلا داحنال ةماعلا ةيعمجلا تذخنا
 نويزفرويلا نيبو ةي يويسالا تاعاذإلاداحنا ءاضعأ نيب ىرابخإلا لدابتلا مظنت

 قرش بونج ىف ةدئار تاعورشع مايقلا تررقو : ةيبرعلا تاعاذإلا داحتاو

 ايزيلام نويزفيلت ىلع رايتخالا عقو دقو © 191/1 رياني لوأ نم ارايتعا ايسآ
 لدابت قيسنتل نيزكرم انوكيل نارهط ى ةيلهألا نويزفيلتلا ةطحم و روبملالاوكب

 لدابتلا مظنت روبملالاوك قيسنت ركرم مدخمو « ءاضعألا لودلا نيب رابخألا

 دناليات مث « ةدنليزوينو « ايسينودنأو © ةروفاغنسو « ايزيلا» نيب اهف
 . جنوك جنوهو

 ناتسكابو « دنهلاو « ناريإ ةمدخم موقيف « نارهط ى قيسنتلا زكرم امأ

 لدابت ىلإ ةفاضإلاب اذه «سويشيرومو « اكنالىرسوءايكرتو «شيدالجنبو

 )غ3( نامع َْق قرشملا زكرمو ايسآ قرش تبونج زكرع نيب ةيرابخإلا لئاسرلا

 عمجأو « مهيب ايف ةينويزفيلتلا رابخألا لدابت ةركفب داحتالا ءاضعأ بحرو
 ءاحنأ فلتخم نم ةيرابخإلا مالفألا نم ديزم ةدهاشم ىف مهبغر ىلع لكلا
 زكرم عم لدابتلاو ةماها رابخألا ىف ىئانث لدابت ءارجإ ىلع اوقفتاو « ملاعلا

 189714 1-0 نويزفرويلا تارشنو ةييرعلا تاعاذالا داحنال عبتلا قرشملا

 اوررق امك . ىداحلا طيحملل ىعانصلا رمقلا نيرط نع ندرألا ىلإ ةلسرملا

 كلت نحش تاقفن لمحتو « ىرابخإلا لدابتلا ىف ويديفلا طئارش مادختسا

 تاعاذالاداحتا ةقطنم ىف'رابخألا لدابتو رابخالل ةبسنئاب ىلاحلا عضولا » . جنا'كول )١(
 *9 صال ما ص 151/17 وينوي - ويام عمتجما ةيمنآ ةلجم - « . ةيورسآلا
 17 نضا ةالالوين وي-ويامعمتجملا ةيمنت ةلجم : « نول وك دعب تاونس عبرأ»«نيوك دراجنيدو 8



 اله ا

 ةيلمع ىف مدقتلا نويزفيلتلا تاطحم تفصوو « ناربطلا تالحر ى طئارشلا
 دوهجلا ةيعون نيسحتل نوعلطتي مهنأو « ةعجشم ةوطخ هنأب ىرابخإلا لدابتلا
 قافتالا وه لاحملا اذه ىف ماه روطت ثدح ىبح ؛لاحنا اذه ىف لذبت ىلا
 هاضتقم مي ىذلاو ةيبرعلا لودلا تاعاذإ داحناو نويزفرويلا نيب مث ىذلا

 (1-812:0) دحاوو رفص ةيرابخإلا نويزفرويلا ىضرعل ىويلا لاسرإلا ىلت
 تاعاذإ داحتال ةماعلا ةنامألا هتعقو ىذلاو « ١91/5 ريريف 5 نم ارابتعا
 ريثكلا نكمت كلذبو « )١( نويزفرويلا عم داحنالا مساب ةيبرعلا لودلا
 لاسرإنم ةطباملا ةلصولا لابقتسا نم ةيويسألا لودلا تاعاذإ داحنا ءاضعأ نم
 ملاعلا دالب فأتت نم ةيرابخإ تارقف ىلع ىروتحن ىلاو « ( 5الال 0-1)
 نويزفرويلارابخأى اتي ندرألا نويزفيلت ناكو . تاقفنلا ف ةكراشملا ساسأ ىلع
 . ةيبروألا تاعاذالا داحتا ىف ةلماعلا هتيوضع مكح اهو

 : ( 011 ) ةيكبرمأورييإلانويزفيلتلا ةمظنم ىف ىرابخإلا لذابتلا
 7و 2191/١ ماع سرام ىف ةيكيرمأو ريالا نويزفيلتلا ةمظنم تئشنأ

 ىملطألا طيحما بناج ىلع ةلود 7١ ىف نويزفيلت ةطحم نيعست نم ركأ

 - ليزاربلا  ايفيلوب - ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  نيتنجرألا ) ىهو
  رودافلسلا  روداوكا  ناكنيمودلا - ليش اكيراتسوك- ايبمولوك
 وربي # اهب - اوجاراكين  كيسكملا  سارودنه  الاهتاوج ب اينابسأ

 . )١( ( آليوزُنف - ىاوجروأ - 0-0  لاغترملا

 نويزفيلتلا تاطحم لك عيطتستو « طقف ةينويزفيلتلا تامدخحلا ةمظنملا مضتو
 «( م9 ) ءاينألل ةيكيرمأو ريالا ةئيهلا ىف كرتشت نأ ةمظنملا ىف ةكرشملا
 ةكرتشملا ةينويزفيلتلا تاسسؤملا ضرعتو « حبرلا قيقحت ىلإ ةمظنملا فدبت الو
 ةميق اط نوكي ثيم اهدالب ىف ةايحلا نمضتت ىلا ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا
 ءابنألل ةيكيرمأو ريبالا ةئيملا ىف ةكرتشم ةسسؤم لك سرامت امك « ةيرابخإ

 . 58 صان 7 ضص قياس عجرم . اتسوك افلايساد تسردنوك (؟)



 كرا تك

 « اهرشنل بسانملا لكشللو ةلبقتسملا ةداملل همدع نم اهب ىلع ةلماك اطلس

 الوبق ىقلت ىلا ءابنألاثبتو . ةعنصم ةعاس سيلو ةيلوأ ةدام ريتعي لدابتلاف

 رئاود ةطساوب مي ىذلا ىتوصلا قيسنتلا رمتؤم ىف نيكريشملا نم / ٠" نم

 تاسسؤملا ىدحإنمقسنمهسأر يو «دي ردع ىنابسألا نويزفيلتلا اهرقه ةينوفيلت

 ءابنألا ةئيه كلذك رمتؤملا ىف كرّتشيو «روبش ةثالث ةدم ةكرتشملا ةينوي زفيلتلا

 هعيالاءوز 2" ةعانةللاه 2" 8 ن20ه91515هه . كويزفرويلل ةروصملا

 ةينويزفيلتلا تائيهلل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ تاذ ءابنأ بلطت نأ ابكمم ىنااو

 مادختساب حرصيو قئاقد رشع ىويلا ثبلا ةدمل ىندألا دحلا غابيو«ةيبروألا

 نم ريكأ مجح دوجو ةلاح ىف ايربش ةقيقد ٠٠١ ىلإ لصي قاضإ تقو

 . )١( ءاضعألا نويزفيلتلا تاطحم لبق نم لوبقلاو ضورعلا

 نوي زفيلتلا ةمظنمو ةيبروألالدلا تاعاذإداحتا نيب ىرابخإلا لدابتلا مي 7

 وأ © ( هنري ) ءابنألل ةيكيرمأو ريبألا ةئيللا لالخ نم ةيكيرمأوريبالا
 5مممفمم 15هءمدص عمهم ةيرابخإلا ةينيثاللا اكي رمأ ةمداخم ف رعت ام

 . عساو قاطن ىلع ةينوي زفيلتلا رابخألا عزوت ىلا - 26 710011وو

 اقافتا تدقع نأ ةيبرعلا لودلا تاعاذإ داحتال ةماعلا ةنامألل قبس دقلو

 ايموي رابخألا لدابتىلع نويزفيلتلاو ويدارلل ةيكيرمأو رييألا ةمظنملا عم ايثدبم

 ذيفنتلا ةلحرم لخدي نأ قافتالا اذهل ردقي مل هنأ الإ « ةيعانصلا راقألا ريع

 نيداحتالانيب ةلصلا نم عون داجبإل ايلاح ةسام ودبت ةجاحلا نأ نم مغرلا ىلع

 . (9) ةينويزفيلتلا رابخألا لدابت لاجم ىف

 : نويزفرويلاو ءابنألل ةيكيرمأو ريبألا ةئيهلا نيب ىرابخإلا لدابتلا

 رودب_نيداحنالاءاضعأ طشنأ نم وضعوهو هسس ىلابسألا كوي زفيلناا موقي

 )١( ؟4 نصح قباسلا عج رملا سغث .

 ص قباس مجرم . حاتفلا دبع 'طصم (؟) 8٠١ .



 - ملول

 نويزفرويلاو ( 011 ) نويزفلتلل ةيكيرمأو رييألا ةمظنملا نيب لصولا ةقلح
 ىو ةماع ةفصب نويزفيلتلل ةيكيرمأو رييألا ةمظنملا ىف اجا زا موقيو

 اذه ى ىنابسألا نويزفيلتلا رودو «ةصاخ ةفصب ءابنألل ةيكيرمأو ريبألا ةئيحلا

 نويزفرويلا كبش نبب مئاقلا لدابتلا ف ىواسْلانويزفيلتلار ودامامت هبشي لاحما
 . نويزفرتنألاو

 ةينيتاللا اكيرهأ لود اهردصم نوكي ىبلاو ةروصملا ءابنألا لسرتو
 ةعاسلا ناب نوككت ام ةداع تارئتف ىف ةيعانصلا راقألا ةطساوب ديردم ىلإ

 ىذلا زاتمملا رودلا لضفبو « شتنيرج تيقوتب ١7١ه ةعاسلاو ٠ *ه
 778 بيتويديف طيرش ىلع ةروصملارابخألا عمجت ىنابسألانويزفيلتلا هب موقي
 تاطحم نم ةضورعملاو نويزفرويلا لدابت نم ةدراولا ءابنألا عم لسرت مث

 نويزفيلتلا موةيو ء ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكوو ةيبروألا ةينوي زفيلتلا

 نويزفرويلا نم ةلبقتسملا ةروصملا ةيرابخإلا داوملا فيلوت ةيلمعب ىنابسألا

 فيلكت امن ود ةينيتاللا اكيرمأنم لسري ىذلا جمانربلا جاتنإل كلذو « ايموي

 عيمج ىلإ ثبت مث « تاقفنلا ىنابسألا نويزفيلتلا لمحتي ثيح ةئيطلا ىلع

 فاللتخالانأ ىلإ لاحملا اذه ىف ربشن نأ دون و« ىعانصلا رمقلا ربع نيكرشملا

 ةنلقتدوب توي رولا ف .ىراتتالا لاس يولسأا نتي :ىتيت رلاو ديحولا
 الدب ىعانصلا رمقلا مدختست ةريخألا نأ وه .٠ ةيكيرمأوريبألا نويزفيلتلا
 فييوركيم تاليصوت رخآل نآ نم مدختست امك « ةيضرألا تالباكلا نم
 . )١( تايسكملاو ىطسولا اكيرمأ نيب لاخلا وه انك

 ىنرعلا ىرابخإلا لدابتل
 ءاشنإ ىلاوت امدنعتاينيتسلا ىف نويزفيلتلا رابخأ ىلإ ةحلملا ةجاحلا ترهظ

 كاذنآ ةيرابخإلا مالفألل ىساسألا ردصملا ناكو « ةيبرعلا نويزفيلتلا تاطخحم
 ىنرعلا نطولل ادودحم اماّها ىلوت تناك ىلا ٠ ةيمليفلا ءابنألا تالاكو وه

 ) )1١ص قباس عجرم .نويزقيلتلاو ويدارلاب ىلودلا مالعالا . ىشر ناهيج.د ١86 .

 .( ىنويزفيلتلا ريحلا - 5 ع)



 ا ملط

 ةيفاك تسيل ضعبب امضعب ةيبرعلا لودلا نعب امف ةيرابخإلا ةيطغتلا تناك انك"

 ةساردب ةيبرعلا تاعاذإلا داحتا ماق دقلو 1 0 لاوخألا نم لاح ىأب

 ةداملا لوح رود هئاضعأ ىلع ءاصقتسا عيزوتب ماق ثيح 1910١ ماع

 ةشهدلا ريثت تاباجإلا نه ةصلختسملا هتجرتن تناكو « ةينويزفيلتلا ةيرابخإلا

 تاطحملا لك نم ةعاذملا ةيمايفلا ةيرابخإلا ةداملا طسوتم نأ نيت ذإ

 ىف ةسمخ نع ديزت ال ىرخألا ةيبرعلا لودلا ف ثادحألا نع ءاضعألا

 ٠ ش . (9) عوبسألا

 لخاد ةيرابخإلا مالفألا قفدت ةدايز لئاسوو تايناكمإ ةسارد دعبو

 مث ىرخأ ةهج نم ىرخألا قطانملا نيبو اهنيبو ةهجس نم ةيبرعلا ةقطنملا
 . طايرلا هرقمو برغملا زكرم ىه رزكارم ةثالث ىلإ ىرعلا ملاعلا مسقت

 : تيوكلا هرقمو ةريزدلاو جياحلا زكرمو 2 ندع هرقمو قرشملا زكرمو

 لك ىف دجوت ةيضرأ ةطحم اهرايتخا مث ىلا ثالثلا قطان انم ةقطنم لكلو

 بصع ىه ىلا ةيعانصلا رامتألا ةيضرأ ةطحم . ةثالثلا زكارملا نم زكرم

 ناب ايف ىرابخإللا لدابتلا ةيلمع تراس دقلو موهلا ملاع ق ىرابخإلا لدابتلل

 ن* ارابتعا ىجراحلا ملاعلا لود نيبو امئدِبو « ضعبلا اهضعب ةيب رعلا تاطحملا

 ةيلاعفو ةيمهأ ربوتكأ برح تتبثأو « ةديئو ىط تراس :19108 فيص

 ةيرصملا نيتمبجلا رابخأ عيزوت مت اكء ىرابخخإلا لدابتلل ىبرعلا زاهجلا دوجو
 عباتلا ةينويزفرلتلا رابخألا لدابتل ىبرعلا زاهجلا زكارم لالخ نم ةيروسلاو

 ابروأ ىلإ طابرلاو نامعو تيوكلا ىف ةئالثلا هزكارم ىف تاعاذالا داحتال

 ليئارسإو رصم تناك ىرخأ ةهج نمو ءانكمم كللذ ناكالك مظتنم وحن ىلع

 طيمنلا ىرقق ) ةيعانصلا راقألا ريع 1410 ربوتكأ برحلا ةيموي ةيطغت لسرت

 تاطحم ىلإ اهلقنت تناك ىلا ةيضرألا تاطحملاقي رطنع (ىطنلطألاو ىدنهلا

 6 ص قياس عج رم , حاتمفلا دبع ىفطصم 69

 ىالعالا نواعتلا لاجم ى ةيبرعلا تاعاذالا داحتا رود . قاولحلا نيسح ناهرم (؟)

 . ١٠00 ص اوم ٠ رياثي . مالعالا ةيلك . ةروشنم ريغ ريتسجام . قرعلا
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 لالخ نم ىبيفوسلا داحتالاو ابروأو ةيلاهشلا اكيرمأ ىف ىنويزفيلتلا لاسرإلا
 . )١( امهركذ قباسلا نيرمقلا

 ةلدابتملا ةيطغتلا ةدايزملإ ةينوي زفيلتلا رابخألا لدابتل ىنرعلا زاهجلا فدبهمو

 زابخألل عرسأو أفكأ ةيطغت ىلع لمعلاو : اهنيسحنو : ىبرعلا ملاعلا لخاد

 زاهجلا فديم امك « ةييرعلا نويزفياتلا تاطحم ةحلصمل عاطتسملا ردقب ةيملاعلا

 كلذ قيقحتلو « ملاعلا نم ىرخأ قطانم ىف ةيبرعلا رابخالل ةيطغتلا نامض ىلإ

 زكارملا نيب اهف لدابتلا معد ىلع لمع ىرابخإلا لدابتال ىلرعلا زاهجلا نإف

 اهل ةعباتلا تاطخملا نيبو ةريزجلاو جياحخلاو قرشملاو برغملا :ةثالثلا ةيعرفلا

 وأ رابخألا نومضمم اهل ةقالع ال ذإ « طقف قيسنتلا زكارملا هذه ةفيظوو

 ةيراجلا ثادحألا نع تانايبلا ىنأت اهلمع نمضتيو ءامف مكحتلا وأ اهريرحت
 زاهحجلا صرح اك . اهعيزوتو ةروصملا رابخألا ىباتو اهميمصتو اقبسم

 ىرخألا ةيعاذالا تاداحتالا نمب نواعتلا معد ىلع ىرابخإلا لدابتلا ىبرعلا
 قيشنلا نأ كر نفي نأ ديال انهو :ةيلايقلا اهكيرمأ و ايروأ فوتو :ةمرغف

 . هلجأ نم ءىشنأ ىذلا فدحلا ققحم مل ثالثلا ةيعرفلا زكارملا نيب

 : رابخألا ماسقأ ريوطتو ىرابخإلالدابتلا

 ىف رابخألا تارادإ ىلع حضاو لكشب ىرابخإلا لدابتلا فقوتيو

 ىساسألا جتنملاو ديحولاكاممسملا ىه رابخألا تارادإف ؛نويزفيلتلا تاطحم
 لدابتلا نع رابخألا تارادإ ىلصف نكمم الو « ىرابخالا لدابتلا تايلمعل

 « رابخألا ماسقأ ىلع دمتعي ىرابخإلا لدابتلا حاجت نأ ىتح : ىرابخإلا
 كلذك « دعب لمتكي مل اهمظعم نأل كلذ « ريوطت ىلإ اهتيبلاغ جاتحن: ىلاو
 ىرابخإلالدايتلل ماسقأ اهب دجويال ةيبرع ةينويزفيلت تاطحم كانه نأ ظحالن
 . ماهلا لمعلا اذه نيلوئسمو نيغرفتم صاخشأ ىح وأ

 هتايناكمإ دودح ىت هتامدخ ىرابخإلا لدابتلل ىنرعلا زاهجلا مدق.دقلو
 عمو « لاوحألا بلغأ ىف ىودملا نحشلا ىلع رمألا ءىداي ىف تدمتعا ىبلا

 )١( ص قباس عجرم ه ةيبرعلا لودلا ف لاصتالا لئاسو . وكسنويلا 4 ,



 - مع

 راقألا مادختسا عستا « ةيبرعلا لودلا ىف ةيضرألا تاطنا نم ديزملا ءاشنإ

 ةيمهألا ىلإ ريشنو « ىوجلا نحشلا بناج ىلإ ىرابخإلا لدابتلا ىق ةيعانصلا

 كلت « ةيعانصلا راقألااهمادختساو ةيبرعلا ةينويزفيلتلا تاطحم لوخدل ةغلابلا

 «لماش ىملاعو ىبرع قاطن ىلع رابخألا لدابت ىلع ةرداق اهلعجت ىلا ةيمهألا

 ةيبنجألا تالاكولا ىلع لماكسلا داّهعالا نم هيف صلختت ىذلا تقولا ىف
 ىلع مثاقلاو ىلرعلا ىوتسملا ىلع قسنملا ىرابخإلا لدابتلا نأ اك ؟ ةروصملا

 قيرطلا ىلع هدا نوكي نأ نكمب ايجولونكتلا لئاسو ثدحأ مادختتسا

 مهأ ىلرعلا ملاعلا ءاحنأ فلتي ىف نيدهاشملل مدقت لضفأ ةيرابخإ ةمدخ وحن

 ةقطنملا ثادحأ ملاعلل لقنت ثيح افيكو امك « ملاعلا فو هتقطنم ىف ثادحألا

 امهدهش ىلا ةروثلاف ء.ةصلاتخ ةيبرع رظن ةهجو نمو ةعرسو ةءافكب ةيب رعلا

 لك تزواجي ةعرسي لاصتالا لئاسو ايجولونكت لاي ىف ةيبرعلا ةقطنملا

 لاجي ىف ةديدج تاجايتحا روهظ ىلإ لاحلا ةعيبطي ىدؤي امه « تاعقوتلا

 . ىرابخإلا لمعلا

 : ةيبرعلا لودلا ف ةيضرألا تاطخ#نا راشتنا

 تاعاذا داحتا ءاضعأ لودلا ى ةيضرأ تاطحم دجوت هنأ فورعملا نمو

 ةردق هل رخآلا ضعبلاو « لابقتساو لاسرا ةردق هل اهمظعم ةيبرعلا لودلا

 «ةيضرأ ةطحم نم رثكأ كلمت ةيبرعلا لودلا ضعب نأ ىّبح « طقف لابقتسا

 « ًاعم امبلك وأ ىطنلطألاو ىدنهلا طيخملا ىرمقب تاطحملا هذه طبترتو

 رابخألل ىض رع ىتح وأ مظتنم وي لدابت ثدحم ملف كلذ نممغرلا ىلعو

 لن درجم وه ثدح ام لكو « نآلا ىبح ةيبرعلا ةقطنملا ىف ةينوي زفيلتلا

 نع ةرابع وهو « ةيعانصلا رامقألا ربع ىرخأ ىلإ ةلود نم ةنيعم ثادحأ

 ىزكرم نيب اهف تثدح ةديرف ةبرحت الإ مهللا ؛ نيتلود نيب ىلانث لدابت

 ةرنفت رمتسا ىعوبسا ساسأ ىلع ةيرابخإ لئاسر لدابتت برغملاو قرشملا

 اهميق بسانهال ةروصب اهفيلاكت عافترا ببسب تفقوت مت ء ةدودحم
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 > قارعلاو نامعو

 تاقالعلاو عاضوألا ءوس ىلإ ىلوألا ةجردلاب كلذ ببس عجري ىعيبطو

 ةبسنلاب ةيعانصلا رامقألا ةفيرعت عافتراو « ةيبرعلا لودلا نيب ةيسايسلا

 وه كلذ ىف بابسألا مهأ نكاو « لودلا ضعبل ةيداصتقالا خاض وألل

 ىف ىرابخإلا لدابتلا عاضوأ ءوس هتجيتن نمو ةيسايسلا عاضوألا ءوس

 . ةيبرعلا ةيرابخإلا مالفألا ىوتسم ضافختاو ةيبرعلا ةقطاملا

 رثكأ دمتعي ىرصملا نوي زفيلتلا ىن رابخألا مدقت بولسأ نأ ظحالنو

 ةبسن نأ دجن ثيح « ةيبرعلا ةقطنملا نع ةروصم ريغ رابخأ ةعاذإ ىلع

 ةسارد ىو « ةروصملا ريغ رابخألاب ةنراقملاب ةليئض ةروصملا داوملا

 ةعاسلا) ةيسيئرلا ةرشنلاب عيذأ ام نأ دجو اموي رشع ةسمخ ةدمل ترمتسا
 اميِب ةروصم رغ رابخأل ةقيقد "؟ لوألا جمان ريلا ىلع ءاسم ( ةعساتلا

 ةقيقد "١ نع ديزتال ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا نم ةروصملا رابخالا تناك

 ةيرابخإ ةدام ةيأ اهنع وأ اهم درت مل ةيبرعلا لودلا ضعب كانه نأ ىتح

 . (؟) اموي ١١ تقرغتسا ىلا ةساردلا ةرئف لالخ ةروصم

 ارو :(8972/ 0-1 !١ايموي نويزفرويلا ىنرشن لبقتستةيبرعلا نوبزفيلتلا تاط#

 داحنال ةماعلا ةنأمألا تعقو ةيملاعلا ثادحألا مهأ ةقحالم نامضلو

 ىلاسر ىقلتل ةيبروألا تاعاذالا داحتا عم اقافتا ةيبرعلا لودلا تاعاذا

 نم سداسلا نم ارابتعا (89720 -1) دحاوو رفص نويزفرويلا رابخأ

 تاعاذإ داحتاو نويزفرويلا ةكبش نيب تالصلا تناكو « 995 ماع رياريف

 زكرم قيرط نع ىبرعلا برغملا ةقطنلا فيوركملاب مثت ةيبرعلا لودلا

 قيرط نع جيلحلا ةقطنم قو قرشملا زكرا ىعانصلا رمقلابو « ( طابرلا )

 !91/ا/ ةنسل 44 ددعلا . ةيبرعلا تاعاذالا ةلحم . ةيب رعلا لودلا تاعاذإ داحتا ()

 . ”١ ص - ١١ ضص

 . 486 ص قباس عجرم 8 حاةفلا دبع ىفطصم عه
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 ,ةكبش ىف ءاضعأ ندرألاو برغملا نأل كلذو « تيوكلاو ندرألا

 مالفألل ةبسنلاب صوصخلا هجو ىلع ىوجلا لققنلا مادختسا مت انك «نويزفرويلا
 لودلا مظعم مولا ل,قتستو . طسوألا قرشلاقاطن ىف ويديالا تاليجستو

 ةيبرعلا نويزفياتلا تاط# ضرعتو « ايموي نويزفرويلا ىلاسر ةيبرعلا
 . اهقفاوم دعب نويزفرويلا ةكبش ىلع ثادحأ نم امدل ام

 : نويزفيلتلا رابخأ لدابتل ةيبرعلا ةكبشلا

 حبصأ هنأ ةصاخو .ةلعافلا ديدش ىرابخإلا لدابتلا نأ تبث دقن

 هروهمج بذج لع هدعاسو (ع ةينوي زفيلتلا رابخال اماه اردصم لثم

 ةيلاحلاب مسأت ةروصم» ةيرايخا ةدام مدقت قب رط نع 4 طافتحالاو

 « ةيح اهلقن مني ةماهلا ثادحألا نم نويزفيلتلا هلقني ام ةيبااغف « ةيروفلاو
 طبت ري ىذلا مويلا ناش 4 نيدهاشملا نم ةديا 07 ادادعأ املا بذجنو

 قوذت ةلود لك ميطتستو ؛ ةلماكتم ةيمالعا ةليسو نويزفيلتلا حبصي

 امهو مالسلاو مهافنلا قوذتلا اذه ىمنيس ىلاتلابو « ىرخألا لودلا تافاقث
 . امهملا ةسام ةجاح ىف ملاعلا حبصأ ناذللا نارمألا

 ةيبرعلا ةكبشلا ىبيتت نأ ررقت ؛ىرابخإلا لدابتلل ةديازتملا ةيمهالل ارظنو

 ةيبرعلاة ينوي رفياتلا تائيه ىف ةيرابخإلا ةمدخلاب ءاقترالا ىه ةيساسألا اهنياغو

 ا: )١( ىلاتلاك

 نع ثدت ىلا ةروصملا يب رعلا ةيرابخإلا تامولاعملا ةيمك تدايز تك تاب

 ١ . ىرخألا قطانملا ىف وأ هتاذ ىلرعلا نطولا لخخاد ءاوس ىبرعلا نطوأا

 .لودلا ءابنأ ىطغت ىلا « ةروصملا تامدخلا نم مثالملا رشن ةدايز ل ؟

 . ىلرعلا نطولا ىف ةيبنجألا

 ) )1١"ها" ص قباس مجرم . حاتفلا دبع ىفطصم - 0.888 1



 د لالا

 تامدخلا اهعيوطتو لاصتالا لاجم ىف ةثيدحلا ايجواونكتلا ةبك!وم

 . ءاينألا قفدتت

 « ةيبرعلا نويزفيلتلا تاطحم ىف رابخألا تارادا ىف لمعلا ريوطت - 5

 ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا كومضم ريوطتو 4 مم نيلماعلا بيردت ةصاخو

 . ةكبشلا لمعب قلعتي اهف

 « ءاضعألا ةينوي زفيلتلا تائيطلاب رابخألا تارادا نيب ايف قيسفتلا به

 ل ءابس رإو 3 اهنيب اف رابخألا لدابت نع ةعشانلا تدالكشملا ةيوستو

 . هب ةقلعتملا تاءارجإلاو لدابتلا اذه

 نيب اهف ةروصملا زابخألا :لدابت نع ةعشانلا "تايلوشملا ىلوث ت5

 ءاوس ةيميلقالا ةيعاذالا تاداحنالاو ةكرشلا نيب اهف وأ « ءاضعألا تاعرملا

 . كلذ ريغ وأ ىسدنهلا لرغشتلا 2 تاباسحلا وأ طيطختتلاب ةقلعتملا كلت

 ممالا ىق ءاضعألا ةينويزفيلتلا تائيمل نه ةكبشلا نوكتتو

 ٠ ىرايخإلا لدابتلا تايلمع ءارو نم ىراجتلا حبرلا فدهست الو

 ةريبك ةرههأ اهالخ نم ةلدابتملا ةيرابخإلا داوملا نوحضم ةكبشلا ىلوتو

 : ايف ىعارب

 . ىبرعلا ناسنإلا تاماعها ةيرابخإلا داوملا هذه سكعت نأ أ

 ىعاذإلا قاثيلا ىف درو امم ةيرابخإلا داوملا هذه مزتلت نأ تا

 ىخوت م نأو « ةقرقحال ةقباطم داوملا هذه نوكت نأ نم ىبرعلا

 نات نأ و: ةزيحتم ريغو ةاداع نوكت نأو « اهرداصم رايتخا ىف ةقدلا

 . ةيرورضلا ريغ تاليصفنلا

 ةءدقملا ءاوس ىرخخألا ملاعلا قطانم عم ةلدابتملا داوملا ندكعت نأ ل جس
 ابضعب ةفاتّْلا بوعشلا فيرعت ةرورض هيلا دراولا وأ ىبرعلا زاهجلا نم

 اهنيب ىف ةيناسنإلا ةوخألا حور قيمعتو ؛ ضعبب

 نقع لاقتنا ابنع ة رثك بابسأل ةيب رعلا ةكبشلا عورشم رخأت نكلو

 رعلا لدابتلا ةلوكسم تحبصأو سنوت ىلإ ةييرعلا لودلا' تاعاذإ داحتا



 ا مم4ك دل

 جبصأ اًهيِب سنوت ىف ءىشنأ ىذلا ةضايرلاو رابخألا زكرم ىلع ةرصاق

(80080-1 ). 

 : ىرابخإلا لدابتلا معدل ةيبرع تاكبش

 تاكبش قيرط نع ةسيبرعا نويزفيلتلا تاطحعم ضعب طبت رت

 طبرت ىلا ةكبشلا لثم ةيميلقا تاكبش اهنيب امف نوكت ىتلاو فبوركيملا

 قيسفتلاو لماكتلاو نواعلا قيقحت ىلع لمعت ىتلاو ايلاح ىبرعلا جيلخلا لود

 نيب طبرت ىلا فيوركمللا تاكبش زاجنا مت نأ دعب ةصاخ اهب مف

 ماع اهؤاشنا مث ىلاو ةرصبلا تيوكلا ةكبشك ةجيلحلا نويزفيلتلا تاطمم

 رطق ةلودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا طيري ىذلا فيوركيملا ةكبشو

 . (1) نيرحبلاو تيوككلاو تارامإلا ةلودك ةرواخنا لودلاو

 0011 جياحلا نويزفيلت زاهج ةكيشلا هذه رمأ ىلوتيو

 . (؟)51/ا/ ماع ريارف نم نماثلا ُّى ضايرلا ةنيدع

 ةيجيلحلاةينويزفيلتلا تاط نيب نواعتلا قيسنت ةمهم زاهجلا اذه ىلوتيو

 داوملاو صاخشألاو تاربخلاو تامولعملاو جماربلا لدابت ةيمنتو اهريوطتو
 تارامالا ةلود ىهو ءاضعألا لودلا ىلع ماعلا عفنلاب دوعت ىتلا ةينويزفيلتلا

 تيوكلاو رطقو قارعلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكامملاو نيرحبلاو ةدحتملا ةيبرعلا

 تاطحمنبب اهف جماربلاو رابخألا لدابت ةيلمع زاهجلا مظنيو نامع ةنطاسو

 دادعإ قيرط نع رارمتساب اهطيشنت ىلع لمعيو لودلا هذه ىف نويزفيلتلا

 ةماقإو لدابتلل ةحلاصلا داوملاو جماربلا مكاوق رشن عم ةصاخ جذامن عيزوتو

 دعلا لصيفلا . ىبرعلا جيلحلا لود ىق ةيمنتلاو نويزفياتلا . ضوعم دمحم .د )١(

 . 460 صااةؤ84 ربوتكأوه١
 ةيناثلا ةعبطلا جيلملا لود ىف نويزفيمتلا . جيلخلا نويزفيلث زاهج ءاشنإ ةيقافنا (0)

 امص .اوم
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 زاهجلا ماقأ دقو ايف ديدجلا ىنويزفيلتلا جاتنإلاب فيرعتلل ضرع .تارود
 اذه ىف اهنم انمب-و ةاهلجأ نم ءىشنأ ىتلا هفادهأ قيقحتل تادحو ةدع

 قيسنت ىلع زاهجلا لهعيو تيوكلا ىف رابخألاو جماربلا/ لدابت زكرم ماقملا

 لع أاهف زاهجلا كمتعي ىلاو جيلا لودل ةكرسشملا ةرهسلا ثبيو جاتنا:

 اددحم قيسنتلا ىلع زاهجلا رود رصتقي و ةيجيلحلا نويزفيلتلا تاط#« ةمهاسم

 : جبادلا لودل ةيرابخإلا ةبيقحلا

 1515 ق3و © ز 6 . اهزادح اي ©8141 تو 6: 6514 54 2521-1228 ن1: <41 © تز نفت د جوجل ©

 حم جيلجلا نوي زفيلت زاهج ثحب ماع ريش ون روش ند نماثلا قو

 عضوو ةيجيلخلا ةيرابخإلا ةييقحلا عورشم ىدوعسلا نوي زفياتلا نع نماثع

 ايعاذإو اهذيفنت مثو زاهجلاب جماربلا ةنحجل اهنرقأ ىتلاو امل صاخلا روصتلا

 . دعب اف ايعوبسأ

 : ةينويزفيلتلا جيلخلا ةلمم

 راهجو ضايرلا َْق ىد وعسلان وب زفرلتلا وبودنم ىقتلا ريف ون نه عساتلا قو

 ةيصوتلل اذيفنت ةيجيلحلا ةينويزفيلتلا ةلحنلا عورشم ةساردل جيلخلا نويزفيلت

 ةحودلاب دقعنملا نماثلا اهعامجسا ىف جمارلا ةنجل امتردصأ نأ قبس ىلا
 ةسارد دادعإل ىدوءع.لا نوي زفيلتلا عم نواعتلاب زاهجلا مايق ىلع تصن ىلاو

 زاهجلا ماق دقو ةكريشم ةينويزفيلت ةاحم جاتناو ذيفنت ةيناكما نع ةيفاو

 ةينويزفيلتلا تائيها راطخإب ةلجملل ىئاهلاروصتلا عضوو عورشملا ثح دعب

 وأ ةيفاقثلا تالاحنلا فلت ىف ةلجملل حلصت ىتلا داوملاب هديوزتل ءاضعألا

 . ةينفلا وأ ةيعاتجالا وأ ةيداصتقالا

 موي ءاسم ةيجيلخلا ةينويزفيلتلا ةلحملا نم لوألا ددعلا ثبو جاتنا متو
 تارقف ةلحنا تنمضت دقو ١9487 ماع ويام نم رشع عساتلا سيمحلا

 تويزفيلتلا نم اهذيفنتو اهعيمج مث ةرجيلحلا نويزفيلتلا تاطحم نم ةعونتم

 متي نأ ىلع ابرهش ردصت اهرمأ ةيادب ىف ةاغا تناكو ضضايرلاب ىدوعسلا
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 تقرغتسا ةببيرجت ةربف لالخ اهميوقت دعب ةيعوبسا ىلإ دعب اهف اهليوحت
 3 قف روهش ةثالث

 ٠ ىرابخإلا  لدابتلاو رضم +

 تانويزفيلتي هتلص معدت ىلع هدهع ةيادب ىلنم ىرصملا نويزفراتلا صرح

 نويزفيلت ةطحم نيرشع ن٠ رثكأل ةيرابخإلا هتديرج مدقي هارتف ملاعلا
 لخاد ثدحن ىتلا ثادحألا مهأ مضت ىتلا ملاعلا دالب فلتخم ىف ةيملاع
 ةيرابخإلا ةيطغتلا ىوتحم نع ةيليصفت تانايب اهم اقفرم ةروصم ةير وهما

 ةروصملا ةيرابخإلا داوملا نم ديدعلا ىرصملا نويزفيلتلا لبقتسي اهكا
 . ةيملاعلا تامظنملاو تائيهلاو ملاعلا تانويزفيلت نم

 معد ىلإ فد لمع ىأ ةدناسم ىلع ىرصملا نويزفيلتلا صرحو

 اغلاب امامها قو نويزفرانلا مم اك «نويزفيلتلا رابخأ لدابت ريوطتو
 ىرابخالا لدابتللةماع ةرادإكانه نأ كلذ ىلع لدأ سيلو ىرابخالا لدابتلاب
 ةجردب نويزفرلتلاب ةيرابخالا ج١ ريلا سيئر ىرس لاون .ةديسلا ةسائرب

 ةمات ةءافكيب هرود ىدؤيل ةرازو لبكو

 ىردملا نوي زفيل اتلا نيب ةيئانث تالدابت كانه نأ ىلإ ةراثالا ردجيو
 دقلو نيدلابلا مم ىتلا ةمءاطلا تابسانملا ىف ةفلتغلا ملاعلا لود ند ديذعلاَو

 5 0 تابسانملا هذه ضعب ةيطغت ف" ثحابلا كراش

 مم

 لوألا « نيبواسأ ىرابخالا لدابتلا ف ىرمتملا نويزفيلتلا مدختسيو

 ذاتسألاو جيلخلا نويزفيلت زاسوج ماع ريدم ى واهد دو.س ذاتسألا عم تالباقم )00(
 ةياصفلا جيملالا نويزفيات ةلمم ريرح سرئرو زاهجا تامولعم زكرم ربدم ىدمح دمحم
 9 . ضايرلا ةنيدم زاهجلا رقم 98* ويام رهش لالخ

 ةنيدم ىف دسقع ىذلا ىقيرفألا ةمقاا رماؤم لاثملا ليبس ىلع تابسانملا هذه نم )020
 لالا سيئالا هيف رصم لثمو ةيقيرفالا لودلا ءاسؤر ءرضخو 190: وياوب ىف موطرخلا
 ل او ,.ةيجزاملا :نوئشملا ؛ةل وغلا يلو ىلاغ نمروطب, روغدلاو :ثاداسلا رونأ
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 لالبخ نم ىناثلاو ؛ ةيعانصلا راقالا ريع ةيئاضفلا تالاصتالا لالخ نم

 مهأ الغيب ئذلا +: نويزفووإلا ىف' اسنتع اودع رمت تحض اذه.

 ةريبك ةروصي رابخألا عيزوتا ىملاع ردصم

 : ةيعانصلا رامقألا ربع ىرابخإلا لدابتلاو رصم

 رياني 3 موي ىعانصلا رمقلا ريع ةلاسر لوأىرصملا نويزفياتلا لبقتسا
 تنمضتو « اسنرفل تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا ةرايز ةبسانم « اواو

 لجسو سيراب راطم ىلإ سيئرلا لوصوو لابقتسالا مسارم ةلاسراا هذه

 ةيبرعلا نوي زفيلتلا تاطعب ضعبىلإ اهلسرأو ةلاسرلا هذه ىرصملا نوي زفينتلا

 . نادوسلاو ندرألا و نائبل لثم

 لوألو ىعانصلا رمقلا ريع ةلاسر لوأ ثيب ىرصملا نويزفيلتلا ماق اك

 حاتنفاب ربهم لافتحا ةبسانم ىنابايلا نويزفيلتلا ىلإ نويزفيلتلا دهع ذنم ةرم
 ةانقلان امل ةيعيبطلا ةايللا ةدوعو 2191/5 وينوي نه سماخلا ىف سيوسلا ةانق

 تاصو ىلا مويلا سفن ف ةيرابدإلا هجمارب ىال111 ىنابايلان وي زفيلتلا اهعاذأو

 . )١( ةلاسرلا هيف

 قيرط نع ايموي ( 1-8972/0 ) نويزفرويلا ىلاسر ايلاح رصم لبقتستو
 نم ةرمفلا َْق ايموي ىعانصلا رمقلا رعد مث ثيح ىداعملاب ةيضرألا ةطملا

 ىبح ةثلاثلا ةعاسلانهو شتني رج تيقوتب ةرشع ةيدادلا ىبح ًاحابص ةرشاعلا

 لصف لالخ كلذو شتنيرج تيقوتب (م ١16٠٠ ١5٠١ ) ةعيارلا ةعاسلا

 ةيداحلا ةعاسلا نم ىلوألا ةلاسرلا دعوم نوكيف ءاتشلا لصف ىف امأ « فيصلا

 ىأ ءاسم ةسماهلا ةعاسلا ىلإ ةعبارلا ةعاسلاو « احابص ةرشع ةيناثلاو ةرشع

 ىلإ عبر نم تارشنلا هذه ملم حوارتتو 2 م( - ) نم

 «ةعونم ةيماع ارابخأ نمضتتو . ةصاخلا تابسانملا ىف دادزت «ةعاس فصن

 . ةيقيبطت ةسارد .. ةيعامجالا ةدمنتلا ىف ىبرعلا ويزفولتلا [رود .سوعم دمع (1)



5 0 

 '. ىضايرلا عباطلا ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا ىلع ىغطيف دحألا موي ىف امأ

 ارايتعا 0-8972 نويزفرويلا تارشن لبقتست تأدب دق رصم تناكو

 رياريف نم نيرشعلاو سداسلا ىف 89/23 1 تلبقتسا مث٠41948 رياني 5؟ نم

 ىناثلا ذنم ماظتناب نويزفرويلل ةيناثلا ةرشنلا لبقتست تأدب ىبح تفقوت مث

 ىأت نويزفرويلا تارشن تناك كلذ لبقو ١48٠ )١( ٠ سرام نم رشع

 نيللماعلا ءاضعألا دحأ هرابتعاب نويزفرويلا لئاسر لبقتسي ىذلا ندرألا

 . ةكبشلا ىف

 ىوفميس ردقلا يح أيموي ةلاسر بيرق تقو ىلإ لبقتست رصف تثن اكو

 لابةتسالاو لاسرإلل ةيعانص راقأن م قلطأ١٠ ثدحأ نموهو 101158:

 لودلا ىدحإ رضد»و كل ريشم ىلاملأ ىسن رف عو رشم وهو«روطتملا ىلوي زفيلتلا

 هراقأ ريع لاسرإلا ةيحالص رابتخال ةيضرأ لابقتسا تاطحم اهف تميقأ ىلا

 77 ىو /4 ماع ريمسيد 9 ىف ىلاوتلا ىلع اهقالطإ مث دق ىلاو « ةيعانصلا

 تايالولا ف خيراوصلا قالطإل ىدنيك ةدعاق نم 191/8 ماع سطسغأ

 نررمةلاالكو حاجنب امهليغشت مكو نمازنم رادم ىف نارمقلا عض وو« ةدحتملا

 . ىروفلا لاسرإلاو لابقتسالل زاهجم دوزم

 نع لاسرالا ةيحالص رابتخال ةيضرأ تاطم رصم ىف تميقأ دقو

 ىعاذإلا لابقتسالا رابتخال كلذو ٠ ىداعملا ىف نيرمقلا نيذه قيرط

 ماع سرام ُق نوي زفيلتلل ةروصملا هرابخأ ةرشن لاسرإ ىوفميس د دقلو

 ىلإ ىنوفميس اهادهأ ىلاو « مرهلا ىف ةيضرألا ةطحملا قيرط نع 8

 ترمتسا ةريفل ماظتنابو ةيموي ةلاسر لبةتسي ىرصملانويزفيلتلا لظو ءرصم

 اة ماع ندطسعأ <32: ُْق ةمدخلا هذه تفقوت ثيح « ةئس لم نك اهمدم

 .نويزفولتلاب ىرابخالا لدابتلاو ةيرابخالا جماربلا سيئر ىرس لاون ةديسلا )1١(
 ويلوي 84 ددع . ىعاذالا نفلا . ىوقمي لاصتالاس راسقأ . مهف ةيزوف .د (0)

 . 844-145 ص طةالذ
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 ةيرابخإ ةرمشن نع ةرابع ىرصملا نويزفيلتلا اهلبقتسي ىبلا ةمدحلا تناكو

 زابخالا نوكفو. + ةيزوألا ثادحألا مهأ نمضتت « ةيسنرفلاب ةروصم

 « ةرشنلا ةدم ثلث اهم قلعتت وأ اسارف لخاد ثدحت ىلا ىأ ةيسنرفلا

 ضعب ىف لصتو « ةعاس فصن ىلإ ةعاس عبر ةدم ةرشنلا قرغتستو
 ةرشنلا دورت تناك ثيح نينثالا موي ةصاخو « ةلماك ةعاس ىلإ تاقوألا

 مام ى ايموي ةلاسرلا هذه ىلتي نويزفيلتلا ناكو ةيضايرلا ثادحألا مهأب

 . ءابسم ةعبارلا ةعاسلا

 ىلاسر ىلإ ةفاضإلاب لبقتستو نويزفرويلا ىف بستتم وضع رصمو

 مح ىلاو « ةماهملا تايسانلا قف ةصاخ اضورع ( 897210 - 1) نويزفروإلا

 نويزفرويلل ةصاخ اضورع رصم مدقت اك. ةصاخ ةفصب ىرصملا ماعلا ىأرلا

 كلت ىرصملا نويزفيلتلل حلاءلا ركذيو ةقفاوملا ةااح ى اهعيدقتو اهض رع مي

 ثادحألا مهأ نمضتتو «٠ مالسلا ةلحرم ةيادب ىف اهمدق ىبلا ةمدخلا

 دحأك ىرابخإلا لدابتلا ةيمهأ ىلع دكؤنو « ةلحرملا هذه ابل ترم ىلا

 « اهعونت ىلع لمعتو ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا ىرتت ىلا فاما ندا

 ةيبرعلا لدابتلا ةكبش ريوطت ةرورضب ىدانت ىبلا ءارآلا لك ديؤن اذهل

 « ىبرعلا نطولا لخخاد ةروصملا ةيرابخإلا ةيطغتلا ةدايزل ( نويزفيرع )

 ريشن امك . عاطتسملا ردق ةيملاعلا رابخألل عرسأو ًافكأ ةيطغت ىلع لمعلاو
 ايراهتسا اعورشم نوكتس ىذلاو « ةيبرعلا ةيئاضفلا ةكبشلاذ يفتت ةيمهأ ىلإ

 لدابتللو « ةينويزفيلتلا ةيطغتلل ةديدج ةليسوو ادعب نييعاذالل حبتي اكرتشم

 ىعانصلا رمقلا ماظن نأ مامأ مهاربا روتكدلا انذاتسا ىريو ىرابخإلا
 قيسنتلا نه اعون ىضتقيو « جءارللا نومضم ىق تاسارد ىلإ جاتحم ىبرعلا

 نم رثكأ ىلع عاذي ىذلا نومضملا نأل كلذ « ةينفلا تائيهلا ىلإ هب دهعي

 ةغل ثيح نم ريبك قيسنتو . ةقئاف ةيانعإىلإ جاتحم دهاشم نويلم ٠

 عم مدطصيال وأ ءىدابملا عم ضراعتيال ىذلا ماعلا نومضملاو بطاختلا

 . (١)راكفألاو مقلا

 . مةح صح قداس مجرم .ىوي زفياتلاو ىعاذالا مالعالا 5 مامإ ميهاربا 2 000(
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 لدابت لاجم ق سوملم مده نارا 5 هنأ ردشن نأ بجب امك

 دقع ٠ ىذلا نويزفيلتلا رابخأل لوألا ىلودلا رك وحلا ذنم ةرورعلا رابخألا

 رمت ْوملا اهم داشأ , )لة نس ليربا 58-- ”4 نم ةرسفلا ىف نولوك ىف

 ةرهاذلا / نايدرملا قدنف ىف دقع ىذلاو نويزفيلتلا رابخأل ىناثلا ىلودلا'
 00 ىلع دكأ رمتؤملا نأ الإ ء دهب ويئوي 5 -- ” نم ةرتفلا ىف

 هلكش» ىهو نويزفيلتلا رابخأ لاجم ىف ةيمهأ لكشت نآلا ىتحو لازت ام

 ةيسيئر ةلكشم ىهو اعونو اك ةروصملا ةيرابخالا ةداملا قدت نزاوت مدع

 بناج نم رابخألل ةيكالبتسالا تاداعلا ىف اهنم بناج ىف نكت ىبلاو

 . ةيعانصلا دالبلا قنييعاذالاب ةصادللا ديلاقتلاو رابخألا تاسايسو نيدهاشملا

 لئاسولاو نيصصختملا نيلماعلا ف صقنلا ىلإ رخآلا بناجلا ىف عجرتو

 قوعي ىذلا ر هلا ةيمانلا لودلا ىف ةينويزفيلتلا رابخألا جاتنإل ةينفلا

 م ىلع مهدالبب ةصاخلا ةيقيقحلا ةيرابخإلا ةروصلا ضرع نم نييعاذالا

 ةيمهأ ىلع رمت ملا دكؤيو +٠ ةرشابم مه ةرواخنا لودلا كلذ ىف اع ىجراحلا

 ثيحم ءاوسلا ىلع نييئفلاو نييفحصلا نه ةيرشبلا ىوقلا ة ة بيردتلا

 2 0 اهفو دالبلا لخخاد ر ايخأألا ةيلهغت ف عيرسأا ىجول ونكللا مدقتلا ىراجت

 ريشي ثالذك « هيف نزاوتلا مدع ةجلاعمو رابخألا قفدتل اطيشنت كلذو

 ةيرابخإلا ةداملا هاضتةمع رفوت ىذلا « لثملاب ةلماعملا أدبه ةرورض ىلإ رمتؤملا

 ىرابخإلا قفدتلل لضفأ نازوت ىلإ ىدؤي نأ هنأث نم ةروصملا

 ةيرابخإ ةدام نه اهدنع ام نويزف رولا رابخ ال ةلبقتسملا لودلا ثبت نأ ىنهع

 ةيرابخإلا داوملا قفدت رمتؤملا عجشي امك« ءابنأ نم هيلع لصحت ام لباقم ىف

 ؛ةنيعم تاعوضوم ىطغت ىلا و لودلا نيب نمزلا رورع اهتميق دقفتال ىلا

 دنع م ©« ةروصم ة ريصق ةيفلخ ىطعت ىلا ريصقلا مالفألا و

 نع ولا نفاوأ اك ماعلا ىأرلا ماهها رثت ىلا ثادحألاو ةماحلا تارايزلا

 نأ عيطتست ىللاو ةمناملا ةيموقلا ةيضرألا 0 نيب طبرلا ةرورضي

 فيو رككيملل ةلماك ةيلود ةكبش نوكتت ثيح « ةينويرفيلتلات اراشإلا لقنت

 نآل ارظن . ةيصرألا تاطحملا تافيرعت ضيف ةرورض ىلإ رمتؤملا راشأو

 نود .بستحم نأ بجب اهزوجأ نأو .. ةماع ةمدخ ىدؤت'نويرفياتلا رابخأ
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 مادختسا نم ىودجلا قةحتت ىحو )2 املارو نم حبر قيقحن لإ رظنلا

 ةيملاعلا رابخألا نم ديزم رشنلو « ةماحلا راخألا ةيطغت ىف ةيعانصلا رامقألا
 ساسأ ىلع نييعاذالا نيب ىلدابتلا ةرورض ىلع رمتؤملا دكأو . ريكأ ةعرسب
 نيسحن نم نكمب لوبقلا مدع وأ لربقلا « ضرعلا مدعوأ ضرعلا ةبرح

 نعي اهف نواغتلا نم ديزم ىلع دكؤي اك « رابخألا ىف ىلاحلا نزاوتلا مدع
 انروأ .ق ثدحم اك« ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكوو ةيعاذإلا تاداحتالا

 ىدافت ىلإ ىدؤي فوس نواعتلا كلذ ةدايز نأ رمتؤملا ىريو ٠ ةيبرغلا

 ةسفانتملا تالاكولا لئاسر اهمضتت ىلا ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا راركت

 . ةيعانصلا رامقألا ريع

 تاداحنالا ىلإ رظنلا نويرفيلتلا رارخأل ىناثلا ىلودلا رمتؤملا هجو انك
 حيحصت قى ةمهاسملا ىلإ ةروصملا ةيملاعلا ءاينألا تالاكوو ةفلتحما ةيعاذالا

 تاعوضوملاو ثادحألا نم ديزم ضرع قيرط نع ؛ نزاوتلا مدع ةلكشم

 نولوئسملا بلاطيو « ثلافلا ملاعلا لود َّى ىرخجن ىلا « ةءانيلا ةفصلا تاذ

 مدعو « ةيمانلا لودلل ةيمويلا تازاجيالاب مامهالا ةرورضب لاما اذه ىف

 « تاروثلاو تاعارصلاو تابالقنالاو ثداوحلا رابخأ لقنب ءافتكألا

 ماعلا نأ هذه رظنلا ةهجو ىرتو رينتسملا مالعإلا مهخم ال اذهف

 ةايح ىوتسك ءاقترالاو 4 هتايح ريوطتل نأد ىف حفاكيو لمعي ثلاثا

 كلذ ناككا ٠ ىم اعلا ماعلا ىأرلا ىلإ ةروصلا هذه تاقتنا ولو : هبوعش
 لئاسو ىف ىرابخإلا نزاوتلا مدع للخ ةحلاعم ىف حاجنلا نم ديزل انامض

 )١( ىملاعلا ديعصلاىلع هب اف رتعمو نآلا افو رعم حبصأ ىذلاو ةيملاعلا لاصتالا

 لازام قفدتلا نأ نآلا ىح تتبثأ ةبرجتلا نأ ىلإ رششن نأ بجو

 ىلا ةيلاهشلا اكيرمأو انوفا لود نم دحاو بناج نم ارمتسم

 ةيمانلا لودلا

 حرتقا دقلو © نزاوتلا نم ديزع ةديدع ىرخأ تارمتؤم تبلاطو

 همظن ىذلا ةينيتاللا اكيرمأ ىف تالاصتالا تاسايس لوح ىموكحلا رمتؤملا

 مع مو هميم 0 : : ١
 رابخأل ىناثلا ىلودلا رمت ملل ةيحاتتفالا ةسلجلا ىف ةملك .. ىواصلا: معنملا دبع. )١(

 ٠0 . ةسلجلا بقع ةلباقمو ١9197 وينري 5 - ١ نم ة رّتفلا ىف ةرهاقلا ىف نوي زفيلتلا
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 ةرورض رمتؤملا اذه حرتقا « 18105 ماع اكيراتسوك ىف دقعو وكسنويلا
 « ةيعاذاو ةينويزفيات تامدخو ؛ ءابنألل ةيميلقاو ةيموق تالاكو ءاشنا

 رمت ولا بلاط اك « رشثنلا ملظن ةيوقتو « ةيئاميسلا ةينطولا ةعانصلا ريوطتو

 . )١( تامولعملاو تالاصتالا ةيرحو رحلا ريبعتلا ةياحم

 ىف نيدهاشملا نأ نيكيرمألا نيثحابلا دحأ حضوأ ةروصلا الامكتساو
 نم ةحضاو ةروص نيوكت نوعيطتسيال ةيكيرمألا نويزفيلتلا تاكبش

 رابخألا نا لاقو « تاكبشلا كلت ىف عاذت ىتلا ةيبنجألا رابخألا لالخ

 ةروص نأ دح ىلا ةردان ليسآ ءاحنأ مظعمو ايقيرفاو ةينيتاللا اكيرمأ نم
 نويزفيلتلا تاشاش ىلع اهروهظ ردني قطانملا كلت ىف رودت ىتلا ثادحألا

 . ابروأ ىف اضيأ ثدح رمألا كلذ نأو . ىكيرمالا

 نويزفرويلا ةكبش اثبت ىبلا رابخالا ددع نأ ىلإ تاساردلا ريشتو

 ١885 غلب دق 1910/5 رياني لوأ نم ةيبرعلا لودلا لإ ةيعانصلا رامقألاب

 بناجلا نم نويزفرويلا اهاقلت ىلا رابخألا تغلب نيح ىلع . اريخ

 اعوضوم 175١ نويرفرويلا مدق ١904 ماع . طقف نيعوضوم ىبرعلا

 ىلاتلا ماعلا فو :. رخآلا هاجنالا ف تاعوضوم ةسمح لباقم ىف ايرابخإ

 ةرشع لباقمه ىف اعوضوم ١455 ةيبرعلا لودلا تاعاذا داحما ىلت

 . (4//)٠5ةبسنب ىأ ةيبروألا ةكبشلا ىلإ اهلاسرا مث ء طقف تاعوضوم

 هاجتا ىف ريسي ةروصملا ةيرابخإلا داوملل قفدتلا نأ انل حضتي كاذل

 ىبسكعلا هاجنالاب قاعتي اهف امأ ؛ ةيمانلا لودلا ىلإ ةمدقتملا لودلا نم دحاو

 ثادحألا نأ دجن ىرخأ ةهج نمو « امامت ةيضرم ريغ ظحالن انك ةجيتتلاف
 ةيرايشالا» ةدامللا .ققدتلا نم يناحلا اذه :ةيلاغ لع“ طيش ةيركسلا
 ةقطنملاو ةماع ثلاثلا ملاعلا ثادحأل تحيتأول هنأ دكؤملا نمو . ةروصملا

 ثداوملا رابخأ بناج ىلإ ابنج تازاجنإلا ىطخغت نأ ةصاخ ةيبرعلا

 الوعت5 1ةهمأم, 1مكهطمهأ1مم آصصقالهمسعع, 120, 3, ه58آ] 780+- (١؟)

 امطمرم. تهنتعم, لهعر 1977 , ١

 #5 لو ص قباس عج ل حاتفلا ديع ىفطصم 62(



 ب والا

 نم بواجتن كانه ناكو « ةيركسعلا رابخألاو تاعارصلاو تاب القنالاو

 ماعلا لود نم رابخألا هذه نم ديزملا ىبلت ىف ةيملاعلا تاكبشلا بناج
 رهام نسحأ ةروص ىف نوكي نأ نكمب ىرابخإلا نزاوتلا نإف « ثلاثلا

 ”ةيرابخإلا ةداملل قفدت كانه نوكي نأ نكمب ةلاحلا هذه ىو مويلا هيلع
 ملاعلا ىريو ملاعلا ثادحأ ىلرعلا دهاشملا ىري ثيحم نيهاجتا ىف ةروصملا

 بوعشلا ةايح ريوطت ىف اهرود بعلت ثادحأ نم ةقطنملا هذه ىف عقي ام

 ءارثإ نكميو نآلا هيلع ىه امم نسحأ ةلبقملا لدابتلا ةروص نوككت ىلاتلابو

 . اعونو امك لدابتلا ريوطتو

 ( ىنويزفيلتلل رحلا - 7 م)





 خب ارارصفلا

 ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالكو : انلاث
 ا 7 21 ةيكيرمأ ولجنالا ةلاكولا «

 ةيزيلجنإلا الذو لهو زوينريف ةلاكو «

 ©2885 ةيكيرمألا ةلاكولا «

 نويزفيلتا زاخأ لدابتو ةروصملا ءابنألا تالاكو .٠

 ةروصملا ءابنألا تالاكول هجوملا دقنلا «

 ةروصملا ةيرابخإلا ةداملل ىرخألا رداصملا

 ةيديلقتلا نويزفيلتلا رابخأ رداصم

 ع

 ئ

  ىعاذإلا بولسألاو ءابنألا تالاكو -- ةيقرللا تالاكولا )

 - تاعوبطملاوةيفحصلا تارشنلا - تايرودلا  ىسايسا عامسالا

 2 تابهجوتلاو تاملعتلا

+ 



 هند أ 7 5 :
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 : ةروصملا ةيملاعلا ءابنالا تالاكو : الا

 الا5ؤنو] 85: ةععمعأ و

 نم ايساسأ اردصمو اماه ارصنع ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو ريتعت

 ةيرابخإلا ةداملا ءارثإ ىف اهرود امل ىلاو « نويزفيلتلا ىف ليسأل رقابقت

 ىلا ةماطلا رداصملا دحأ اهنأ اك « نويزفيلتلا ىف رابخألا تارشن ىف ةروصملا

 تالاكو مدقتو .ىرخألا مالعإلا لئاسو نم هريغ نود نويزفيلتلا امم درفني

 ةيويح ةمهم ىدؤتو «ةماهلا ةيملاعلا ثادحالل ةيطغت ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا

 دوزت اهنأل ةصاخ ةفصب اهميمهأ دادزتو « ةروصملا ةيرابخإلا داوملاقفدت ىف

 اهمدقي ىلا ةروصملا ةيرابخإلا ةداللا هتيبلاغب ايموي نويزقفروبلا
 تحبصأو «سمحلا|تاراقلال ود ىف ةيعاذإ ةمظنم ه5 نم رثكأأل نويزف رويلا

 تحيبصأ اهنأ ا5 « ةروصملارابخألا ردصم مهأ نآلا ةروصملا ةيملاعلا تالاكولا

 أدبم ديؤت ىهف « ىمويلا ىأرارخإلا لدابتلا ةيامع ىف لءاكلا كيرشلا

 ىملاعلا قفدتلا نم ديزه ىلإ ىدؤي ىذلا ؛ ىلوي زفيلتلا ىرابخإلا لدابتلا

 . )١( ءاينالل

 ماع ذنم ىرابخإلا لدابتلا ىف ةروصملا ةرملعلا ءابنألا تالاكو كراشتو

 ةيبوروألا تاعاذإلا داحتا عقو اميح الإ اهرود مظنني مل نكلو :« 0

 ندحلا كلذ ذنمو « ةروصملا اهرابخأ ىلع لوصحلل ١156 ةنس اهعم اقافتا

 ةروصملا رابخألا ىسيئرلا ردصملا تحبصأ اهنأ ىدح ةعرسب اهامع قاطن عستا
 ةراشإلا ردجتو . نويزفرلتلا رابخأل ىلاح ىملاع عزوم ريكأ « نويزفرويلل
 تحبصأو رصعلا ةقيقح تكردأ دق ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو نأ ىلإ

 « فيوركيملا تاكبش وأ تالباكلا قيرط نع ةماهلا اهداوم ثب ىف كراشت
 . ىوجلا نحشلا وأ « ةيعانصلا راهقألا وأ

  0١ءطقعأ 806 , 31ةمهوعع , 1هنعمهغأهدمهأ ماه همه الذؤ 311
  13-4---91رلووجو ااسصلأعل, آمهه065. 14عءاأم عر

 طعم, ةكموطقلا, (06مع1]22 354323 ع5, 7135 11615

 طع 1نوب ه1 715091 8عه5, (مدرمعن7) 1هأإل, 1979, ج14.



 كك اا ل

 ةداملا ىلع ةروصملا ةيرابخإلا امنامدخ ىف ثلاثلا ملعلا لود مظعم دمتعتو

 قلعتي اف طقف سيل كلذو «٠ ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو اهمدقت ىلا

 لودب قلعتي ايف اضيأ نكلو ٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا وأ ابروأ رابخأب

 . اهل ةرواحملا لودلا كلذ ُْى امم هسفن ثلاثلا ماعلا

 ءابنأف « ةيمانلا لودلا ءابنأب صاخ لكشب ءابنألا تالاكو مم و « ةيداصتقا

 همدقت ام ىلامجإ فصن لكشت طسوألا قرشلاو' ةينيتاللا اكيرماو ايسنآ

 ةرقف "847 ابم ًارمخ 581 تغلب اوا/ه ماع زوينزيف ةلاكو اهتعزو

 تارقفلا نم 5١/ ثلاثلا ملاعلا صخم امك « اهركذ قباسلا قطانملا نع ةيرابخإ

 . )١( ذويزقرويلا نم لبقتو ضرعت ىلا

 ةصادللا تامدحلا ىف ءابنألا تالاكو اهمدقت ىلا ىرتكلا ةدعاسملا نكتو

 ةيلودلا تاقالعلا ريدم ور لكيام لءاستيو «© ةدحس ىلع ةطعم لكل مدقت ىلا

 ةيملاعلا ءاينألا تالاكوإ نع ءانغتسإلا نكمملا نم ناك اذإ امع زوين زيف ةلاكوب

 الزو 2695و غي 0.8.5. © 1771215 © 8.15.5. :ىهو ةفورعملاو ةروصملا

 تاطع نأ تتبثأ ةيضاملا تاونسلا ةبرجت نأل كلذ « ىتلاب بيجم هنكل

 مويلا مدختست نويزفرويلا نم ةروصملا رابخألا ىلاتن ىلا ةيبروألا نويزفيلتلا

 ور لكيام ىريو « ىضم تقوىأ نع ةروصملا ءابنألا تالاكو نم رثكأ رابخأ

 كلذ رخآ ىلإ داحنا نم الدابت ريتعي ال ىعانصلا رمقلا: نويزفرويلا لاسرا نأ

 تالاكولا هردصم لاسرالا اذه ىف ةمدختسملا تارقفلا نم ًاريبك ًاءزج- نأل

 )  )1ةصقأ مان اللمع, 8[هزوك ]1من هععمعتوو ةسك طع اطتعش 1

 .5ءءمد0 1منعمضت 1 0هه1]8 88020ءوقغ 7[17هءاعوطمر ,17870210

 016 77م 6-2. اع



 هس م#

 عم نواعتلا رارمتسا ىلع دكؤيو 3 داحنالا| ءاضعأ سيلو ةروصملا ةيماعلا

 . اهنع ءانغتسإلا نكمب ال هنأ ىلإ ريشيو « ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو

 ملاعلا ديوزتل ىسيئرلا ردصملا ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو نأ ىرأو

 ثدحم انك « ةيعانصلا رامقألا قيرط نع رشابم قيرطب ةروصملا رابخألاب ىلرعلا
 نويزفيلتلا تاطعو او >ام»و و 8/52 ةصاخو ةيملاعلا ءابنألا تالاكو نيب
 نويزهورويلاك طيسو قيرط نع رشابم ريغ قيرطب وأ ىبرعلا جياخلا لود ىف
 . ىوجلا نحشلا ريع وأ

 ةيكيرمأ ولجتألا 1717111 715 عبو ةيزيلجمإلا زوين زيف تالاكو دعتو

 ةرايزب انهق دقلو . ةروصملا ةيملاعلاتالاكولا ريكأ ةيكيرمألا حه.5. ةلاكوو

 دجوي ثيح ندنل ىف نويزفياتلا رابخأل 191249 1715 >[هوبو ىبااكول ةيناديم

 |هعم لماعتن نيتلاكو مهأ امهنأ رابتعابو « نيتلاكولا نم لكل ىسيئرلا زكرملا

 « اهرابخأ رداصم نم ًاماه ًاردصمنالكشتو ةيملاعلاو ةيبرعلا نوي زفياتلا تاطخم

 نم الثم ىرصملا نويزفيلتلا اهاقلت ىلا ةيرابخإلا مالفألا ددع لصو دقلو

 الليف مو٠6 ىلاتلا ماعلا ىف وينوي ٠" ىبحو 198٠ رياني لوأ ذنم زوين زيفلا

 ةلمج غلب اميب ١98٠ ( ٠ ) ماعى ايرابخإ ايليف ؟5ا/ امم ايرابخإ

 رابخأل لانويشان رتنا سرب دستينويلا نم تلصو ىلا ةيرابخإلا مالفألا

 « ايرابخإ ايف ؟؟81ةرئفلا سفن ىف 21787117 , دعب امف تفرع ىبلاو نويزفيلتلا

 طئارش تلح ثيح «ءويديف طيرش ١9 ىلع الجسم اثدح ه1 ىلإ ةفاضإلاب

 « 148١ سرام 4 نم ًارابتعا سرب دتينويلل ةبسنلاب مالفألا نانكم ويديفلا

 لصت ثيح « 1441١ ويلور لوأ نم ًارابتعا الإ زوين زيف ىف كلذ ثدح مل اهيب
 ةيليجستلا مالفألا ىلامجإ غنب اك . ويديف طئارش ىلع ةلجسم ةيرابخإلا اهتامدخ
 ةيلاع تاعوضومل ريرقت 7٠١١ نيتلاكولا نم ىرصملا نويزفيلتلا اهلبقتسا ىلا

 1981.)201 وينوي ٠" ىبحو 198١ رياني لوأ نم ةرئفلا ىف كلذو . ةفلتخ
 نم تاذلابو 284 ةيناملألا ةلاكولا نم ةمداقلا مالفألا ىلامجإ غلب نيح ىف

 ) )1١ةلباقم نوي زفيلتلا رابخأب مالفالا ةبتكم ماع ريدم . ىهوبلا ةمطاف هديسلأ ١/لا/ ١4١



 ىحو ١9/8٠ رياثي ل لوأ ذنم ًامليف ىلإ ( 8-(ه5) ام ةروصملا ةمدخلا

 ديزو مو ةاقأ هيلع دبا ىف اي ىلإ ةفاضإلاب ١981١ وين زوي ٠

 روصو ةقيقد مدع هتدمو رصم هترايز ةبسانم قياسلا ةيبرغلا ايناملا ةيجراخ

 لوأ ذنم ًايرابخإ امايف ا هذه نيب نمو ١148١ رياربف ١ خب راتب

 نأ ماقرألا هذه لالخ ن نم حضتي راصت هاي ١148١ وياوت ا ىدحو رباني

 دري امل ةيسنلاب ؛ لوألا زكرم ا لتحت ةيزماجإلا ال15 عبو زوين زف ةلاكو

نا سرإ كتينويلا ةلااكو املت ىرصملا دويزفي اعل
 نويزفيلتلا راب 5 لانويشان ر

 ةلاكولا ف 8.76.6. ةروصملا ةمدخلا م 71/113 ةلاكوب نآلا ةفورعملاو 75117

 لئاسرلا ىبرعلا نويزفيلتلا تاطحم ضعب ىلبقتست ىرخأ ةهج نمو ةينأ املآلا

 لي دربأ لوأ ن 02 ارايتعإكالذو 71و عبو زوين زيفلا ة ةلاكول ةيمويلا ةيرابخإلا

كتينويلا ةلاكوا ةيهويلا ةيرابخإلا ةلاس رلا اذكو هب ماع
 لانويشان رنا س رب 

 ثبتو ةيملاعلا رابخألا مهأ ناتلاسرلا نمضتتو م1981 وينوي لوأ نم ًارابتعا

 . ةيعانصلا رامقألا ربع ندنلب نييسيئرلا نيتلاكولا ىزكرم

 77113 ةلاكو : الوأ

 فرعت تناكو 187ه:100106 1«7ع1ؤأمه 8[عوو تاملكلا راصتخا ىهو

 نم رثكأ ذنم ترهظ ةروصم ةلاكو لوأ ىهو ( 1181521 ) ةلاكوب لبق نم
 لوؤت تناكرم اعلا ثادحأ مهل روصلاوت رمصلاب ةيرابخإ ةيطغتمدقتل ماع نيثالث'

 نويزفيلت ةطحمو [8 سرب دتينوي ةيملاعلاةيكي رمألا ةلاكوال لبق نم اهنيكلم ىف

 ى1.8.0. ةكبشو ندنلب 112[ نويزفيلت ىلإ اهيكلم لوؤتف نآلا امأ ندنلب 1117

 نع ديزي ام ةلاكولا مدخن و (١)ىلا رسالان وب زفيلتال ةعساتلا ةانقلاو ةيب درمألا

 ىكلسلا نويزفيلتلا تاكبش ىلإ ةفاضإلاب ةيلحمو ةيملاع ةيعاذإ ةئيه ٠

 نيبالملا تاثم تائيحلا هذه مدخن عيطلابو ملاعلا ءانغأ ف: ةووزم يمول 21

 مآل ةيرابخإ ةيطغت ةلاكولا مدقتو ملاعلا ف نويزفيلتلا رابخأل نيدهاشملا نم

 امعصصعأط (00هالاع, ءءوالعما 1711171 777731 777 هل 00(

 ؟مءاعجزعلمم طلعو, كانلإل 1986 م. 2



 دس أ أ

 لصو ام ثدحأب ةديفتسم ًايموي ةعاس نيرشعلاو عرألا لاوط ة ةيملاعلا ثادحألا

 .ةيعانصلا رإ امقألا ربع لاصتالا ًايجولونكتو ان أ رابخألا عمج هيلإ

 ( 50[ >لعوبو » ةفيفخلا وأ ( 28220 2عربو » ةماهلا رابخألا ىلع لصحتل

 ن« نويزفيلتلا تاطع تاشاش ىلإ ةرشابم اهعقاوم نم ةيضايرلا رابخألا وأ

 ةيأيجستلا ج.اربلاو تاعوضوملا ةلاكولا مدقت انك ملاءلا ءاحنأ لك ىف اهثالمع

 مقطأ رجؤتو لب ةيجاتنإلا تاليبستلا ةفاكو «نوي زفيلتلا فيشرأ مهم ام لكو

 . لاماو دهجلاو تقولا ريفوت ديرت ىبلا تاطحملا امتايناكمإ نه ديفتستل ةيطغتلا

 مهأب نويزذياتلا رابخأل ىلا- عزوم ريكأ نويزفرويلا ةلاكولا دمتو

 نويزفيلتلا تاطعغغ ةيبلاغل ةيرابخإ ةيطغت مدقت ىهف ىلاتلابو ةيملاعلا ثادحألا

 ايلا ريسا نه لك ى ةيحابصلا اهضورع مدقت اك" ىكيرمألا عمتجلا ىف ةيملاعلا

 بئاشح لسمرتو كرورنو ندنل نم لك ىف ىسيئرلا امايامع زكرمو نابايلاو

 ىب اهل ةددخلا تامزألا ىف ملاعلا فق نويزفيلتلا تاطحم ةيبااغإ ةيرايخإت ارشن وأ

 نم اسما» لصت ةيرابخإ ةلاسر وأ ةرشن وأ ةبيقح لكو ىعانصلا رمقلا

 تاطغ لإ ايلسرت ةملاثلا قادعتألا مهأل ةرطغت نمضتت ةقيقد ١و١ ٠

 ةدحتملا تايالولاو ايسآو ايقيرفأ بونجو طسوألا قرشلاو ابروأ ف نويزفلتلا

 متلو يرن الادتا  نيورق عي خلا . . نابايلاو ايلارتساو ةيكيردألا

 0 00 ةيرابخإلا !مامدخ مدقتل ةعاس نيرشعلاو عبرألا ىدله ىلع ىعانصلا

 الا صصقلا ةينلخ يدج ةيواخإ داو»و تاقيقحن اض 1 نمضتت ىلاو

 00 رشع نيب ادم حاورت ةيليجست جمارب !ءامدخ نمض عزوت اهنأ اك"

 ىل» ةعمج ةيرابخإ ريراقت مدقت امك جهى1وه هءمدعو ناونعب ةعاس فصنو

 2لعوبو هعمور6 ىمست ايرابخإ اًثدح 4٠ ىلإ ٠ نه ىطغت ةعاس هتدم طيرش

 تاماهعإ تاذ ىرخسأ ارايخأوةماعو 8066 ةفيفخ انايخأ نمضتي 704

 تاليا مدقت انك فيشرألاو ةروصملا ةرنويزفيلتلا تالا مدختل ةيناسنإ

 ريديف طئارش ىلع ( عموساد طدالولصك» هي راخلا ثادحألا جلاعت ةيرابخإ

 جاننإلا] زكارمو ةيسئر بتاكم ةلاكوللو همع زمءطلو ةصوب ١ عون ند 718

 تروفكنارفو امورو سيرابو سوليجتا سولو تاور 3 رويوين ىف



 دس هوذا

 مقطأ مت ةبرابخإ ةيطغت مكاط 5 ٠ اذو ع جاوهو جر ريسااه وج و

 7 ملاعلا دالي فاتع َق نياسارمو نيبودنمو ريوصت

 ثادحالا مهأ ةيطغتب نوهوقي نيذلاو ملاعلا دالب لك ىف وئزموومو ةعطقلاب

 ةيسيئرلا ةلاكولا تايلمع ىزكرع ىف ماعلا ءاحنأ عيمج ن“ اذابقتسا مي ىلاو

 لالخ نم ًاينو رثكيلا كروينو ندنأ ن٠ لك ف 24150: 0032210831 68

 ءارجإإ مي ثيح ةبعانصلا رامقألا ريع وأ تالباكلا وأ فيوركيملا تاكبش

 قفرب صنلا ةباتكو جاتلو» ن“ ةيرابخإلا صصقلل ةينفلا تايامعلا فاض

 لالخ نم ملاعلا ءانأ لك ىف نيكريشملا ىلإ اهعبزوت داعي مث ةروصملا ةداملاب

 قيرط نع ىبح وأ ةيءانصلا رامقألا وأ تالباكللا وأ فيوركيملا تاكبش

 نويزفيلت ةطحم 17٠١ مهيب نم ليم ٠٠٠١ نم برقي أم مدختل ىوجلا نحشلا
 ىكلسلا نويزفيلتلا تاكبش ىلإ ةفاضإلاب ةلود نيعبس نه رثكأ ىف عقت

 . نيرخآ ءالمعو نوطاو 7.

 . ملاعلا ءاحنأ لك ىلإ ىعانصلا رمقلاب نيتلاسر ًايهوي ةلاكولا لسرتو

 مامت ىف كلذو ايقيرفأو طسوألا قرشلاو ابروأ لود ىلإ ةهجوم ىلوألا
 . 6117 تيقوتب ةيزاثلا ةعاسلا

 . قطانملا ةيقب ىلإ 8,6٠ ةعاسلا مام ىف ةيناثلاو

 م ىبرعلا جياخلا ةقطنم ىف نويزفيلتلا تاطم اهلبقتست ىرخأ ةهج نهو

 . ( اللو >0: ) : ةيريلجتإلا ةلاكولا : ايناث

 ةفصب ةيهوي ةروصم ةيرابخإ ةءدخ مدقتو «196ا/ ماع ةلاكولا تاغنأ
 ةرطغتب ملاعلا قف ناك٠ ىأ ُّق نوي زفياتلا تاط# ديوزت اهفددو )2 ةيساسأ

 ةعاذإ ةمظن«نيثالثو نيثا«نعدي زرام امامدخمدقتو 5 ةيلاع ةينوب زفيلتةي رابخإ

 نم ز/ 99 ةلاكولا ىطخت !؟: نوري زفياتلا تاطخمابب دجويث رح ةااكوا ىف ةكريشم

 اهو « ندنل ىف ىسبئرلا اهتايلمع زكرم عقيو . ملاعلا ف نويزفياتلا لابقتسا
 ىسيئرلا اهتكع ةمئاد ةلص ىلع لظت ىلا ىربكلا مماوعلا ىف ةيعرف نناكم



 مسا و ا 16 دب

 نيروصملا نم ةمخض ةكبش اهل نأ انك ةيرابخإلا صصقلا هيف عمجتت ىذلا

 ُْق نورشتني 082ءموتوه روصم 60 يسدياع غابي ةعطقلاب لمعي عوملظعم

 ةلاكو | - نم روصملا ةيرابدشالا ةداملا ىلع لوصحلا نكممو 2 ملاعلا ءاحنأ عيمج

 ةيعانصلا راهقألاو فيوركملا تاكبش ىلع اساسأ زكترت لئاسوب زوين زيف

 زوين زيف ةلاكو نأ ىلإ ةراشإلا ردح و 4 ةروصملا ةداملل ىودلا نحشلاو

 اينو رثكيلا ةيرابخإلا اهداوم لك تب ْق كل راشت تحبصأو رصعلا ةعيبط تكرذأ

 ةلاكوللو « ةيعانصلا رامقألا وأ « فيوركيملل ةيضرألا تاكرشلا قيرط نع

 ؛ ةينآلا ةقلتخلا قطانملا ىلإ وي لاسرإ

 اكيرمأ - .فليفسابلا راطقأ عيمج - نيصلا - نابايلا ايلا رثسا

 كلمت ال ىلا لودلل ةلجسملا تيساك ويديفلا طئارش ةلاكولا ايس رو

 ( 52/6الزز8 ) ةيعانصلا رامقألا مادختسا ىلع ةردقلا

 ةيلاريسالا ةعاذالا ةئيهو رتيورو ةيناطي رلا ةعاذالا ةئيه ةلاكولا كلتعو

 . هدناليزوين ةعاذإ ةئيهو ةيدنكلا ةعاذالا ةئيهو

 مالفألا نم مدق نويلم 4٠ نع ديزي ام مضت ةروصم ةبتكم ةلاكوللو

 مويلا ىتح 895١ماع ذنم نويزفيلتلا رابخأ فيشرأ لثمت « ويدفلا طئارشو

 ىلإ لصت ىلاو ويديفلا طئارشو مالفألا نم ديزملا موي لك الإ فاضيو
 حاضيالا لئاسول اهمامدخ ةلاكولا مدقت امك . ايونس مدق نويلم فسن

 ىبلاو « ( ةماهملا تايصخشلاو نك امألل « روصلاو .طئاردلاو حئارشلا )

 راو امهف لبسأ نويزفيلنلا ر ايخأ لعجو 1 مهلم ف نييعاذالا دعاست

 . اطيسبت

 ذنم 9لذو 216905 حبصأ ىلاحلا ةلاكولا مسا نأ ىرنل اليلق ءارولل دوعنو

 ءاببنألا ةلاكو ىنعيو ( 4..1©.8) كلذ لبق ناكو «٠ 194584 ماع

 ظلانوط تيسصتمةةلغط اهنعههاتهمقل ىاطي ريلا ثلونموكلل ةروصملا ةيلودلا

 ملعووكلما مقوضعإل



 تب هر بع

 ماع ذنم 28 . ىكيرمألا نويزفيلتلا ةكبش نيبو"اهنيب قافتا كانهو

 هدئاليز وين ةعاذإ ةئيط نأامك .ةروصملا ةينويزفيلتلا رابخألاب اهدادمال

 قديس ىق احلا نيعباتلا نياسا رملا زوين زيف كلتمت ىلا تائيملا ىدحإ ىهو

 . ىلا رثسالا نري رفيطلا مقطأ لك ىلإ ةفاضالاب « ةروفاغتسو

 نويزفيلت تاطغ تأشنأ ىلا ةيقيرفالا لودلا لكامف تكرتشا دقلو

 ةلاكولا تكراشو « كرْئش» ةثام 1455 ماع ىتح اف نيكرتشملا ددع ناكو
 « ةينويزفيلتلا رابخالل نويزفرويلا لدابت ٍُق ىرخألا ةيملاعلا تالاكولا عم

 ةيليجستلا مالفالل مسقو ناولآلا ضيمحتل لمعم اهم ء قنا 3

 10 0هلطط ع1 21م3: 15

 رابخألا عيمجم لاجم ىف ثدح ىذلا مدقتلا رياست ةلاكولا تأدبو
 تايلمع ىلوتي ىذلا 191١ ماع اهم قوركلألا مسقلا ءىشنأو « اينو رتكلأ

 تاكبشلا تكرتشا ماعلا سفن فو .٠ اينو رثكيلأ رابخألا لاسرإو عمج

 قو « اكريشم نيسمختو ةئاء 191/7 ماع نيكرتشملا ددع حبصأو « ةينابايلا

 تاطحمو « ةيبرغلا ابروأ ىف نويزفيلتلا تاطح لك تكرتشا 1910 ماع
 نييعاذالا بيردتب ةلاكولا تمتها 54 ماع ىو « ةيبرعلا نويزفيلتلا

 ددلا نييفحصلا احنه ةلاكولا صصختو « ثلاثلا ملاعلا لود ىف

 ©« لقريزفيلتلا ىرابخالا لمعلا هيلا لصو ام دو ىلع بيردتلل

 ةيبروألاو ةيكيرمألا نويزفيلتلا تائيط لمع تازايز ىلع بيردتلا لمتشيو
 نوبردتملا فقي اعوبسأ ١؟ ىدم ىلعو « ندنل ىف ةلاكولل ىسيئرلا زكرملاو

 « هيرابخالا ةيطغتلا ثيح نم نويزفيلتلا ىف ىرابخالا لمعلا بولسأ ىلع

 . (١)ةيعاذإلا ةفاحصلا ىوتسم عفر هنأش نما» لكو رابخألا عيزوت ةيفيكو

 ىنابايلا نريزفواتلا عم اقافتا ةلاكولا تمربأ 19174 ماعلا سفن ىو

 ةلاكولا تلسرأو : نويزفيلتلا ف ىرابخالا لمعلا لاجم ىف نواعتلل 211

 ةسارد ةيمايفلا ءاينآلا] تالاكوو قوي زفيلعتلا ىرابخالا لدابعلا . ور لكيام 60

 . ا9١الال ويذوي 5- ١ نم ةرتفلا نويزفيلتلا رابخأل ىناالا ىلودلا رمتؤملل ةمدقم



 سس أله ا

 الزو- آمهلوه ١191/8 ماع ىعانصلا رمقلا ريع ةروصم ةيرابخإ ةداملةلاسرلوأ

 نابايلا نم لك ىف نويعاذإلا كريشا .مث « قئاقد رشع اهندم ايلا ريسا ىلإ

 كلذ .دعب مث + ةيلاتلا تاوتسلا ف لاسرإلا -لابقتما ق جنوك جنوهو

 لودك ةيبرعلا نويزفيلتلا تاطحم ضعب لبقتست ثيح طسوألا قرشلا ةقطتم

 رشع ادع غلبت زوينزيفلا نم ةروصم ةيرابخإ ةدالل ةلاسر جيلخلا

 . ناكمإلا ردقب قطانملا هذه مب ىبلاو ةيملاعلا رابخألا مهأ نمضتت « قئاقد

 ١9178 ماع ىف ىعانصلا رمقلا ريع ىتويلا اهلاسرا ةلاكولا تأدب دقلو

 ةماطاو ةيسيئرلا قطانملا ديوزت مكو « ةيبونجلاو ةيلامثلا اكيرمأ ىلإ

 لكشب ةيمليفلا ريوصتلا تا ريماك ل لحت تأدب ىلا ةينورثكلا تا رماكب

 ةقطنمو ايسآ ىلإ كروي وين نم ىعاتصلا رمقلا ريع لاسرإلا أدب اك عساو

 . ايغويسأ مايأ ةسمخ ةيموي لئاسرب ايقيرفا بونج ةيذغت متو « كيفسابلا

 لئاسو ةدع ريع ةلاكولل ةروصملا رابخألا عيزوت مث ١ ماع ىو

 ويديفلا طئارشل ىوحلا نحشلاو ىعانصلا رمقلا نم رشابملا لابقتسالا اهنم

 . ةيراوخإلا مالفالاو تيساك

 تيساك ويديفلا لالحا ى ةلاكولا تأدب (1481) ماع فصتنم ىفو

 فصنو نييالم ةينامع نم برقي ام ةلاكولا قفنتو « مالفألا ناكم امامت

 ىسيث رلا زكرملا موميو « اهم موقت ىلا ةيرابخإلا اهايلمع ىلع ىييل ريسا هينجم

 قى ةلاكولل اعبات ابتكم رشع ةسمخم رمتسملاو مئادلا لاصتالاب ندنل ..ىف

 قطانملا هذه قى ةماهلا ةيرابمخإلا صصقللاو رابخالا ةيطغتل ى ربكلا مصاوعلا

 . مهدالب مظعم ىف ةعطقلاب نولمعي روصم ةثاعبرأ ىلإ ةفاضإلاب

 اهسأ نف لماوع ةدعل اقبط ةلاكولا ىف تائيحلا كا رشا ةميق فلتختو

 ةزهجأب اساقم اهروهمج مجحو « ةيلاملا امر دقمو «. ةكرتشملا ةئيهلا مجحت

 ممدقملا ةمدخلا ةعيبط بسح كارششالا ةميق فلتخم امك « .لاشرإلا

 ربع لاسرإ وه. له .+ .لاسرالا بولو ةسقيرط نسحب فلتخت كلذ
 .قيرط نع وأ ؟ فيوركيملا تاكبش قيرط نع وأ ؟ ةيعانصلا رامقألا

 ' ؟ نعوتجإ: نجشلا



 ك0

 ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا ةليصح نم نوكرتشملا هيلطي ام طسوتم غلبيو

 ةلاكولا موقت ام ىلامجإ نم ةيرابخإ ةصق ( ٠١ ١١ نم ) ايءوي

 عبرالا ىدم ىلع ةيرابخإ ةصق ه0 ؛4ه ىلإ لصي ىذلاو « هريوصتب

 . ةعاس نيرشعلاو

 ةيسيئر تايلمع ثالث ىدؤت ماسقأ ةثالث زوينزيف ةلاكو ىق دجويو

 : ىلاتلاك ةماه

 1طءه ة>لهسو :  ةيرابخإلا ةمدحلا ١

 ةرجح لمعتو ةيملاعلا ثادحألا مهأل ةروصملا ةيرابخالا ةيطغتلاب مو

 « ةعاس نيرشعلاو عبرألا لاوط ”ندنلب ىسيئرلا زكرملا ىف ةيسيئرلا رابخألا

 ناكريشملا تابلط بسح ةيرابخإلا ةيطغتلل ةصاخلا تاليبستلا مدقتب مع امك

 . اه ةمزاللا حاضيالا لئاسوب نويزفاتلا رابخأ تابتكم دوزت اك

 آطهءعدتسعمغهمإل 5ذاصو ةيليجستلا مالفألا مسق تبل

- 

 ةريصقلا مالفألا جاتناب مهو © ةيئرملاو ةعومسملا ةمدخلا مق ع

 ة ةيموقلا تازجنملا ريراقتو : ةيميلعتلا مالفألاو
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 ةلاكو مدقتو « اماع نيرشع ةدمل ةيمليفلا ةداملا مدختست ةلاكولا تلظو
 ةدالا فصن نع ديزي ام نويزفرويلا ىلإ 112117,085 و زوين زنفلا

 اهب « ىرابخإلا لدابتلا تايامع ىف نويزفرويلا اهمدقي ىلا ةيرلبخإلا
 : (١)ةداملا هذه عبر نم ركأ زوين زمفلا ةلاكو مدت

 ةدياحما ءابنألاب نيكرتشملا ديوزت ىلع ةيريرحتلا ةلاكولا ةسايس موقتو
 ىف ةقيقد ةئام نيكرّتشملال ةلاكولا لسرتو ؛ ةهج ىأل زاحنت ال ىلا

 لبقتسيو « صصقلاو ثادحألا مهأل ةيرابخإ ةيطغت نمضتن « عوبسألا

 8ع ةكوموطقأام هر, أب م, 14, )000(



 سل ١١١

 زوين زمفلل ةيمويلا ةيذغتلا قيرط نع صصقلا هذه نيكر شملا نم 8-5 ددع

 نويزفيلتلا تاطحنل لسرت امك ء (  ىو 8لووو هنو ةةنءالتل 26ءلق )

 لاوط ةروصملا ةيرابخإلا لئاسرلا ةيعانصلا رامقألا مادختسا عيطتستال ىلا

 ىلع ةروصملا رابخألا ىلإ ةفاضإلاب اذه « ىوجلا نحشلا ربع عوبسألا

 ى يونسلا كاريشالا ردقي قبس امكو « ةصوب تيساك ويديف طئارش
 ةروصملا ةيرابخإلا ةداللا لسرتو اهعونو ةمدخحلا ىوتسمل اقبط ةلاكولا

 ةيرابخإلا ةصقلا نمر غلبيو 34 ىعيبطلا اموصب ةدورهو ةنولم نيكرشملا

 ةداملل  همهغ ا! نمضتي صنب ةيبوحصم فصنو ةقيقد ةدحاولا

 ةصق ه6 :ه أيموي ةلاكولا حاتنا غابيو 5 اهعاع قيلعتلاو ةروصملا

 ريشيو ةيرابخإ ةصق فلأ ١8 ايونس اهجاتنا عومجم غلبيو . ةيرابخإ
 مدختست زوينزيف دجن اذه هيف رثؤن ردحلا لقن لئاسو نأ ىلإ نوثحابلا

 ع ةيرابخإلا ةيطغتلا ف 8126  ىنورثكلالا ريوصتلا تاريماك ثدحأ

 هذه لقنت نأ نكميو : ةيملاعلا مصاوعلا ىف اهتاكم ىهأ ىلع ةعزوم
 . )١( ةرشاب» اهتعاذإ نكمي اك : لاحلاو وتلا ىف رابخألا تارسماكلا

 ىأ ى ةينويزفيلت ةطحم ىأل ةصاخ ةيطغت مدقت نأ ةلاكولا عيطتستو

 ةروصم ةيرابخإ ةبتكم مضت اهنأ امك « ىملاعلا ىف ناكم ىأ ىو تقو

 ةيرابخإ ةصق فلأ 06٠0 نم ديزي ام اهدحو ندنأ ةبتكم مجح غلبيو

 عجري« ةروصم ةيفلخ ةبرابخا داوم كرتش» ىأ دوزت نأ عيطتستو
 ةدم ةيليجست امالفأ ةلاكولا مدقت امكء )١( ٠ 1895 ماع ىلإ اهخيرات

 لدعم نم ةعفترم اماقرأ مالفألا هذه تلجس دقلو : ةعاس فصن دحاولا

 نين يف دهاشم نويلم ٠١ دحاولا ةدهاشم لدعم غلبو ريهامجلا ةدهاشم

 » عوبسألا ىف

 طولوغو و010 0, 2ءوعومم, 180طعماه 8. 1ع :ال1/83/ زلم ()

 آمواع 16 طلتوطأ 4 000106 01 1ء1ءالاؤأمم ظلووو, نعني عنوسم طه

 2 ةاعوتكإوصم 8لمءنسهرلع 8لوربور 08, أرى 8, 65و,

 1310, 7هء10ل10لع 1ءاواونوم 8لعوو, لوأإل 1986. 8-6 6(
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 مدخنو © 1951 ماع نم: ارابتعا ةمدخلا نم عونلا اذه ةلاكولا تأدبؤ 1

 .(١))ةلود 5 نم رثكأ ف .نيدهاشملا نييالم ةلللا جماربلا 0

 ق للحم امك ع ةماحلا ةيأ اعلا ثادحألا تايفلخ جمارملا هذه مدقتو /

 | هذه لغو حرش لاثملا ليبس ىلعو ىربكلا ةيرابخإلا ٍصصقلا قمع

 ءامعزلا لايتغا تايلمع ءارو عفاودلاو بابسألا 00 2001

 تالليلحتلا هذ ةلاكولا ىتكت الو « ةيملاعلاو ةيللا تاعارصلا و ءاس ؤرلاو

 ةيثيدلاو ةيملعلا تالاحما ثفلتع 2 ةقوشملا تاقيقحتلا مدقت امتإو ةيراب يخإلا

 قولا ةايدللا :5 ثدحت ىلا ةينفلاو ةيعامجالاو ةيضايرأاو

 نيعوضوم ريرقتلا لمشيو تاللاغا فلت# ىف ريراقتلا ةلاكولا مدقتو

 "5 -- 8 نع دحاولا ةده لصتو « عوبسألا ى تاعوضوم ثالث وأ

 كانهو ٠ قفرم صن اهحصيو ؛ ةيزيلجنإلاب قيلعت امحصي ناولألاب ةفيقد

 نويزفيلتلا ىلإ لصيو . لاحنلا اذه ىف ةلاكولا اهمدختست ةغل س رثكأ.

 ةيمليف ةدام 8١ رياريف ؛ لبق لصت تناكو « ايرهش ريراقت 3 ىرصملا

 تيساك ىيدبفلا :لئارغ ' اناكم تلح نأ ثبل ام ةنولءو ةروصم ةيرابخإ

 لوأ ذنم ةلاكولا نم تلصو ىلا ريراقتلا عومجم غلبو ٠ لدعملا سفنيو

 ةطشنألا فلت# لوانتت أريرقت نيعبرأ ١198٠ وينوي 0٠" ىحو رياثيإ

 00000.60 تالفارإ

 عموتمم هعممو ايلوانت عوضو٠ ٠٠٠١ نم كا ةلاكولا ةنتكم مضتو 0

 جما رملا هذه نم لسالسدادعإب ةلاكولا موقتاك «ةينويزفي ات ةيرابدتإ ةحلاعم

 106 567ءهمغ6غ5 ةز»> لاثملا ليبس ىلع اهنم « تابسانملا فلتخم ةيلرجسلا“

 ةماهلا ةيملاعلاثادحألل اليجست ةلسللاهذه مدقتو 8616 81ه 8غ ةؤءدستأ و“

 برحلا .لثم ملال نم ةماملاو ةيويحلا قطانملا ىف تاينيعبسلا ف تثدح ىبلا

 فعلا ةسايسو ىل اعلا داصتقالاو ا ينوايصو ةقيوألا قرشلاف مالبلاو
 ا و

 اح
 5 ش

 ١ 3200 0 اقف ءامنو (مدموو 0000

 موي اهعم راوح . يول رابخأ مالثأ ةبتكم ماع ريدم 3 9-0 0 6

 ل اا



 مس "١1١ دل

 ب فرعت ىرخأ ةلسلس ةلاكولا تمدق اك « خلا . .: ىمظعلا ىوقلاو

 نمضتي ةعاس فصن دحاولا ةدم اعانرب ١ نع ةرابع ىهو ماقع "ه4

 : فورعملا نمو « ملعتلا اهم فدملا ةيسايس ريغ تاعوضوم ةعبرأ وأ ةثالثا

 فلتخم ىف ةيميلعتلا ةيلمعلا مدخمت ىتلا ئيديملا طثارشو مالفألا مدقت ةلاكولا نأ

 ْ : ةفرعملا تالامم

 ' .نوللاتمدختسا ىح دوسألاو ضيبألا مالفألا مدختست ةلاكولاتلظ دقلو ..
 مه 15 مالفأ رع ةلجسم ةيرابخإ ةصق 46 ةلاكولا جتلتو 2 0 1

 ثدحم ال ةيرامخإ ةصق 6 مدقت اك ءايرهش انيرقت ويدبق و 0 و

 ش . )١( ايونس ملاعلا ف

 ى مدق نويلم عبر جتني" ناك ةئوللا مالفألا ضيمحتل لمعم لو
 حضاو لكشب تلق اهنأ ولو مدق 6٠١ ر١٠٠ ىلإ ديزي اناجاو + عوبسألا

 . ايلاح عساو لكشب ةيرابخإلا تيساك ويديفلا طئاربش ىلع دامعالا تبسي

 : . ةيكيرمالا 8.5. ةلاكو : انلاث

 ريتعتو ©.8.5. ةكبش ىف نويزفيلتلا رابخأ جاتنإل ىلودلا مسقلا ىه

 « كوبوين ىسيئرلا اهرقمو ىكيرمألا نويزفيلتلا تاكبش ريكأ نم ةكبشلا» ذه
 زكرملا ةلاكولا لتحتو « ىربكلا مصاوعلا فلتخم ىف ةيعرفلا اهتاكم اهو
 هتالاكوال ةيسنلاب ايخاع ةينوي زفيلتلا ةيزابخالا ةيطغتلا مجح ثيح نم ثلاثلا

 ةكبش ىف ىرابخإلا لدابتلا داوم نم / ١4 ةلاكولا مدقتو ٠. ىرخألا

 لخاد ثدحم امل ةيرابخإ ةيطغت ماع لكشب مدقت ىهف « (؟) نويزفروبلا
 تالاكولا كراشت امك :ةماحلا ىرخألا ملاعلا قطانم ضعبو ةدحتملا تايالولا

 تاالاكولا نع لقت ةبسنب نككل « ةيمانلا لودلا رابخأ ةيطغت ف ىرخألا

 ىف تالاكولا ةمهاسم ىدم ىلاتلا لودجلا حضويو « لاحملا اذه ىف ىرخألا

 آدم 5, طادممع5د0هم, ة8[ةهسد عع 01 118115 0معمضوغلمدك 220 )١(

 ديوياتلا 121111, 354عانت عر 20-4-1981,

 #١4 ص قباس عجرم نويزفبلتلا و: ويدارلاب ىلودلا مالعالا .. .ىشر ناهيج. . دإ (1) . 13

 ,/( ىويزفلتلا رجلا - مم.)



 هالل دع

 . ١91/8 )١( ماع ىف نويزفرويلل ةيئابللا امامهاسمو ملاعلا لود ةيطغت

 . 5 ةيكيرمالا | 1081115 سربدتينربلا | الذؤ )لهو زوين زين

 16د ارا ا غ5

 ةيملاعلا ةيمهألا اه سيلو . ايبمولوك ةعاذإ زاهج نم ءزج ةلاكولاو
 . )١( نويزفيلتلل 1.2,/8, زوين زمفلا اتلاكو اهم عتمتت يلا

 : ( ةيبرغلا ةينويزفيلتلا ةمدحلا ) ةيناملالا ةلاكولا : اعبار
 ما ماما (8- 588.)

 اهرقمو 2« ةروصم ةيموي ةيرابخإ ةمدخم اهكريشم دمت ةيراجم ةئيه ىه
 : نم لك نيب ةكريشم ةيكلمل عضختو « ةيبرغلا ايناملأب ندابزف

 ةيداحتالا ايناملأ ف نويزفيلتلا ىتكبش : الوأ
 4.8,2 و 27.2.5, : امهو

 2.م.ه ةيناملألا ءابنألا ةلاكو : ايناث

 ةيناملألا ةلاكولا ىقأتو « ىنويزفيلتلا جاتنالل 1مهوه ةسسؤم : ائلاث

 دعب ةروصملا ةيملادلا ةيرابخإلا ةيطغتلا مجح ثيح نم عيبارلا ركرملا ىف
 ةيبروألا مصاوعلا ضعب ىف اهواسارم اهو ةقباسلا ثالثلا تالاكولا

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج نويزفيلت نيب قافتا كانهو « ةيويسألاو ةيكيرمألاو
 هذه بيعي نكل ةروصملا رابحألاو ثادحألا مهأب هديوزتل ةيناملألا ةلاكولاو

 . ةمظتنم ريغ اهنأ ةمدحلا

 . ألو ص قباس عجرم 5 حجاتفلا دبع قطضم 600(

 رم ؤملا ' ةمدقم ةسارد. ثلاثلا ملاعلاو ةروصملا ءابنألا تالاكو 1 و رييسنال وج ري )2

 . 1901 وبلنوب 5 - *» نم ةرهواقلا نايدربملا قدنف نوي زهاتلا رابخأل ىناعلا ىل ودل



 هن 1958© مس

 : ىرايخاإل لدابتلاو ةروصملا ةيملاعلا ءابنالا تالاكو

 ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو هبعلت ىذلار ودلا ةيمهأ ان حضتي قبس ام

 ةروصم ةيرابخإ ةيطغت مدقت امك «قطانملا نم ددع ف ىرابخالا لدابتلا ىف

 نويزفيلت ةطحم لكل اهمدقت ىلا ةدعاسملا نكت نكلو « مللعلا قطانم فلتخم ,

 ىهف ؛ ريطخو ماه نويزفرويلل ةبسنلاب تالاكولا هذه رودف « ةدح ىلع
 ىرابخإلا 7 لدابتلا ىف ةروصملا ةيرابخإلا داوملا [ةيبلاغ مدقت

 « قطانملا فالتخاب تالاكولا هذه ةيطغت فلتخن: .٠ نويزيفرويلل ىمويلا

 ةيطغتلا مجح فلاخت ةدحتملا تايالولاو ايروأ لود اهم ىظحن ىلا ةيطغتلاف

 « ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأو ايسآ ىف ةفلتخما ثلاثلا ملاعلا قطانم اهلانت ىلا

 فصن نع ديزي ةيملاعلاءابنألا تالاكو همدقتام رادقم نأ انحض وأ نأ قبسو

 ةداملا نع ىلاتلاب ديزيو « نويزفرويلا ةكبش ىف ةروصملا ةيرابخإلا داوملا

 . ةكبشلا ىف ءاضعألا نويزفيلتلا تاطحم اهمدقت ىبلا ةروصملا ةيرابخإلا

 ةيملاعلا ةيطغتلا مجح ىف ةبسن ىلعأ 78 7 » وزوينزيف اتلاكو لكشتو

 «نويزفيلتلا تاطعاذكو ىرخألا تالاكولا ةيقبب ةنراقملاب ةروصملاث ادحألل

 «ةروصملاةيرابخإلا ةداملاب نويزفرويلا ةكبش ديوزت ىف اماه ًارود ىدؤت ىهف
 « ةيمانلا لودلا فةروصملا رابخالل ىبماسألا ردصملا رمتعت لازتال الأ امك

 ثيح « ( ايقيرفأ لامش ءانثتساب ) ايقيرفأو ةينيتاللا اك رمأو ايسآ ىف ةصادخ

 نع رداصلا ىلكلا عومجملا فصن قطانملا كلت نم ةروصملا رابخألا لثمت

 ملاعلا لود نم ةيرابخإ ةرقف م4 كانه لاثلا ليبس ىلعو : تالاكولا

 ماع زوينزيف ةلاكو اهبعزو ةيرابخإ ةرقف 51791 نيب نم 1518 ماع ثلاثلا
 ىلا ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا نم / ه١ ثلاثلا ملاعلا لثم امك + 91ه

 . )١( نويزفرويلا نم لبقتو ضرعت

 هاا اك ض قباسلا عجرملا 00(



 ب 1١١5 دل

نسر 0 ا ثويز 0 تاطع هتملق مع ا ثلاثلا
 لالخ 

 :.191/5 رياني ١# ىلإ 15 نم“ ةرتفلا

 ٠ تاطخلا هتمدق ام تالاكوبا نف : ةمدقملا 'ةداملا | - 1 ا

 هيلسم شلل أس 2 5

 , 3: 0 هه طسوألا ق رشلا

 هدا-ئ سشس سس سس سسللا 111

 - 0 1 ايقيرفأ

 0 0 ةينيتاللا اكيرمأ
 ميس قسم سس سس سل ا [ مس مس تسي بسب ضش

 0 00 ايسسآ
 0 50 هم ل ب يي مثار

 1 م ةلمجلا

 ب
 3 ع 5
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 ىلا تارقفلا تغلب ا ل ١١ ىلإ سرام ”/ نم ةرئفلا ىف

 كودجلا يدم امك نوي زفيلتلا تاطم عه ةنر اقملاب تاللاكو )| | 0

 0 : ىلاقلا

 تاطحخملا تالاكولا قطانملا

 مم هأ ظسوألا قرشلا

 و 0 ايقيرفأ

 ١ 1 5 1 ةينيتثاللا اكيرمأ

 | 0 0 ايسآ

 ف 84 ىلامجإ
 6ع

 كل و



 توا ا

 ىلإ .هجوت' تاداقتنالا نم ةعومجم كانه .نأ ىلإ ريشن نأ بج نكلو
 ثادحألا ضعب ةيطغت ىف اهزنحتل كلذ « ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو

 عتمتت نأ بجو .« ةدياحم اهيطغت نوكت نأ بجي نيح ى « ةهج نم
 ةقيقد ةيرابخإ ةهدخ مدقت ثيحم ةقلطملا 'ةيرحلاب ةروصملا ةيملاعلا تالاكولا

 . اهعم لماعتت ىلا نويزفيلتلا تاطحم ىلإ ةدياحمو

 رابخأب دودلا ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو ماها ظحالن كلذك
 ثادحألل ةيطغتلا ةبسن نأ دجنف.«© صوصحللا هجو ىلع ةيبرعلا ةقطنملا
 نررقام اذإ ادج ليئض ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا .تالاكو بناج نم ةيبرعلا
 ةلاكو بناج نم ةيطغتلا ةبسن غلبت لاثملا لوبس ىلعو « جاتنإلا ةلمجم

 لصت دق امك « جاتنالا ىلامجانم /ه (17712/) [0 8117 و / 4,4 زوينزيف

 نأ امك « (1)ةثالث وأ نيهوي ةرخأتم تاكولا هذهل ةروصملا رابخألا تانحش

 + رهلا قطانملا .نضعبل ةروصملا ةيملاعلا تالاكولا تناح ند ةيراخالا ةطخفا
 ةينويزفيلتلا ةيرابخإلاةمدخلا مسق معد ةرورض انيأر كالذل ؛ ادج ةضفخنم

 ةروصملا ةيبرعلا ةلاكولا اهنأ رابتعا ىلع « طسوألا قرشلا ءابنأ ةلاكوب

 ءاضعأ ضعبل ةينويزفيلت ةيرابخإ ةمدخ مدقت ىلا ةديحولا
 ةيرابخالا اهتامدخ مدقت تأدب ةلاكولا نأ فورعملا نمو « نويزفيرع

 ةيبروألاو ةيبرعلا دالبلا ىف تالاكولاو تاطحملا نم ددعل 145717 ماع ةروصملا

 ةمدخلا هذه بلط نع تالاكوااو تاطحنا نم ريثك تفقوتو « ةيكيرمألاو

 اهل نيلسارم دافياب تالاكولاو تاطحملا هذه مايق اهصهأ نم ةفلتخم بابسأل

 2 ةكيرمألاو ةيبروألا ةينويزفيلتلا تاطّلاو تالاكولا ةصاخو ةرهاقلا ىف

 ىرصملا نويزميلتلا نيب ىرابخالا لدابتلا ةيلمع مايق ىلإ ةفاضإلاب اذه

 . (؟) ىرخألا تاطحمنلا ضعبو

 رابخألا نم ادودحم اددع ايلاح طسوألا قرشلا ءاينأ ةلاكو مدقتو

 :تاعاذالا ةلجم ةينوي زغيللارابخألا لدابتو طسوألا قرشلا ءابثأ ةلاكو . ىلوفلا لع 0
 # 4 ص ١4 7 ا/ وينودأ صان ددحم . ةيب رعلأ



 هس ١1/68] هس

 ىلا نوتيلا نيرا رع اهلسرتو ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىف ثادحألا

 لثم ادج ةماهلا ثادحألاو تالاحلا ىنالإ اهوصو رخأت ىف ببستي ام

  تاءاقللاو ءاسؤرلا تارايزو ةمقلا تارمتؤم

 تابلقتلاب ةكرتشملا نويزفيلتلا تاطحمو أ . ش . أ نيب ةقالعلا رثأتتو

 ةيبرعلا ةيريهامجلا تبنأ لاثملا ليبس ىلعو « ةيسايسلا عاضوألا ءوسو

 تاقالعلا تأدبامدنع ىزاغ ىبو سليارط نويزفيات ىطحمل اهك ارتشا ةيبيللا

 ىلا « ةروصملا رابخألا ة ةبسن لقت ىرخأ ةهج نمو « روهدتلا ىف ةيسايسلا

 اهطاشن ىلامجإ نم / ” نع دزت مل ىلاو « رصم جراخ ةلاكولا اهمدقت

 قرشلا ءابنأ ةلاكوب ةينويزفلتلا ةمدخلل نكميو « )١( روصملا ىرابخإلا

 اهلسارم ةلاكولل نأ ةصاخخو « لاحملا اذه ىف ماه رودب موقت نأ طسوألا

 .تايالولاو ةيبرووألا دالبلا ضعبو ةيبرعلا لودلا مظع» قى ةفلتملا اهتاكمو

 ريوصتلا مقطأب بتاكملا هذه معد ىوس اهصقني 9 « ةيكيرمالا ةدحتملا

 ريوصتلا تادعم ثدحأب اهديوزتو ثادحألا مهأ ةيطغتب موقت ىلا ةيرابخإلا

 . هجو لمكأ ىلع اهرود ىدؤن ىح قو ركلالا

 ىلإ ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكول ةهجوملا تاداقتنالا ريشت كلذك

 ةهجو نم ةيمهأ وأ ةدئافاذ هنو ريام رايتخا ىلإ نولي تاالاكولا ىرر# نأ

 ةمدقتملا لودلا ىف ةصاخخ رابخالل ديازتملا قفدتلاىلإ نودوقي مهو« مه رظن

 ٠ ةيمانلا لودلا ىف رشبلا نيالم صخ امف ليكضلا قفدتلاو

 ةدام فصو نأ نم ةيعاذإلا تائياو تامظنملا ضعب وكشت امك

 ىلع لدابنلاب ةصاخلا ةيرابخإلا حايصلا تارمتؤم ف مدقت ىب ءلا تالاكولا

 مدقت ىلا ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا عم قفتي الو لاض» نويزفرويلا ةكبش

 لسارم ىلع ةةنيعم اطوغض لودلا ضعب تاموكح سرامت انايحأو « العف

 .؟٠6صقباسءحرم . نويزفيلتلاو ويدارلاب ىلودلا مالعإلا . ىشر ناهج .د (1)
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 بناج نم ةلوبقم ةيرابخإ ريراقت غالبإل ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو
 .تاعوضوملا ضعب ريوصت هيف عنمت ىذلا تقولا قى « تاموكحلا هذه
 تالاح كانهو )١( ٠ ىملاعلا ماعلا ىأراا مامأ اهراهظإ ىف بغرت ال ىلا
 امك قئاقحلا مهئءاطعإل ةيملاعلا ءابنألا تالاكو راسارم ايف اهف درط ةرشك
 ا رثؤت طوغضلا هذه لثم نأ ىف كش نم سيلو « اهنورب
 . ام ةقطنم ىف تعا ةيطغت اهم م

 م04 >لعسو ةنخاسلا رابخألا ىلع زكرت ءابنألا تالاكو دحين كلذك
 تابارطضالا ٠ تاعارصلاو بورحلا رابخأ ىلع ديك أتلا ىلإ دوقي اذهو
 ريراقتلاك ىناجيإلا عباطلا تاذ رابخألا لوانت نم رثكأ ةيعيبطلا ثراوكلاو
 خلا . . ةيمياعتلاو ةيوبرنلاو ةيفاقثلا نوئشلاو تازاجنإلاو ةيمنتلاب ةصاخلا

 . لودلا ضعب نع ةهوشم ةروص نوكت دق كلذل اعبتو

 ةصاخمو جراخلا ى ةيطغتلا مقطأ راصتخا ىلإ تالاكولا هذه أجلت امك

 اهماسا رم دافيإ ىلإ ةروصملا ةيملاعلا تالاكولا أجلت كلذك « ةيمانلا لودلا ىف

 اميِب « ىربكلا لودلا ثادحأ ةيطغتو ةعباتمل ةيلاعلا ةءافكلا ىوذ اهبودنمو
 ةعطقلاب نيروصم عم لماعتت وأ «ةيماناا لودلا ىلإ ةءافك لقأ نيبودنم لس 9
 اكوكشم ارمأ مم ربخو ميردت ىوتسم نوكي دق 5ع نيتقؤملا وأ

 .كلذ نأ الإ «٠ تاقفنلا ةيلمع ةنزاوا لاحلا ةعيبطب كلذ ىلإ أجلت ىهو هيف

 ةتوافتم اهتيطغت حبصت ثلاثلا ملاعلا لود ةصاخمو ةنيعم قطانم نأ ايلمع نببت
 .(5)ثادحألا نيب طبرلاو ةيرارمتسالا مدعو ثادحألا نع ةفيعض ةيفلخمو

 : ةروصملا ةيرابخإلا ةداملل ىرخأ رداصم : اعبار

 ةداملا ىلع نويزفيلتلا اهنم لصحم ىبلا ىرخألا رداصملا ضعب كانه
 تامظنملاو تائيهلاو تامالعتسالا بتاكمو تارافسلاك ةروصملا ةيرابخإلا
 7 و ةعلققلاب نيووصملا و ةيلافلا

 . "١١ ص قباسلا عجرملا (0)



 نبك ل لا : ( ا: >0, )؛ةدحتملا ممألا ( 1

 ةدحاملا ملل ةماعلا ةنامآألا ف تويزفيلتلاو ةعاذالل ىبرعلا مسقلا ل

 مح ىلا اياضقلا | مأو اهطشنأ مهأ لوانتت ةروصم ةيرابخإ ةدام كرويوين ََك

 0 ءا وضأ لثم اهلجست ىلا ريراقتلا ضعبو امم ةصاخلا .تابسانملا اذكو 3

 1 : خلا . . ثادحألا

 نويزفلبتل ةدحتملا 1 نا م تلصو ىلا مالفألا عومجم غاب دقلو 0

 مالفألا ددع 4 اك ١5/4 :٠ ماع ىف اليف 7ع ( رابخألا مسق ) ىرصملا

 لا | ونود يا ىحو رياني لوأ ن 02 ةداد معا تاصو ىلا

ع ريراقلا ةله ىآثو .« اريرقت رشع ةسمخ
 ريغ ةفيعبو ىرجلا نبغلا ر

 . ةمظتنم

 نيس

 داوملا درت ةمييحتا و هرقل تامظنملا ضعب موقت كللذك
 ةروصملا

 ( 2.4.5.4 ) ءاضفااو ناريطلل ةيكيرمألا ةلاكولا كانه لاثملا ليبس ىلعو

 ئرحبلا حالسلا موقي امك 4 ةروصملا ةداملاب نويزفيلتلا تائيه دوزت ىلا

 . )١( راحبلا قامعأ ىف روصت ىلا ريراقتلا عيزوتب ىكيرمألا

 : ةكرشملا ةيبروالا قوسلا ةعومجحم ( ب )

 نع ةعومجملا لود طاشنل. ضرعت ةيرابخإ ةدام ىرخألا ىه لسرتو

 فوبي رفيلاتلالصو دقلو « ةيرود وأ ةمظتنم ريغ ةفصب و « ىوحلا نحشلا قيرط

 لالخ نابايلاو ادناوه نم ةمداق ةيرابخإ ةرقف 9417 قوسلا لود نم ىنرعلا

 37 ةنس نم لوألا فصنلا لالخ ةعومجملا تلسرأ امك ع1 ماع

 2 (؟) ةروصلاو توصلاب ةاجسم ةيرابخإ ةرقف
 : ةيفاقثلا زكارملاو تارافسلا ع )

 رص» لخاد ةيفاقثلا اهزكارمو ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا تارافس مرقت

 . 64 ص قباس عجرم . نيرج ىروم 60(

 نم مالفألا لستو ملست ريفد , رابخألا ةبتكم . نويزفيلتلاو ةعافالا داحما (0)

 . ١94٠( ) لمصنلا ةبتكملا



 :ةوصم ةيرايخإ ةدام ئ رضملاَن وي زفيلتلاب ةيسايسلان وئشلل ةماعلا ةزادإلا دي وزني
 ”ةيليجستلا مالفألا ضعب ىلإ ةفاضإلاب . 4 ةماحلا ثادحألا نضعبل ةيطغت :نمضتت
 ةفلتخلا ملاملا تارافس دوزت لاثملا ليبس ىلعو « ةماهلا تابسانملا ىف ةصاخو
 بيعلا .ةبسانع نويزفياتلا اهضرعب ىلا طئاربشلاو مالفألاب نويزفيلتلا رصم ىف
 «تاعوضوملا ٍفلنخمب نويزفيلتلا .تارافسلا دوزت امك ٠ لودلا هذحل ىوقلا
 م.--10/ نع لقي ال اع ايعوبسأ انناشأ ةرافس مدقت تناك لاثملا ليبس ىلعو
 دهع ىلإو 0 ةمظتنم ريغ ةفصب نكلو . ىنابسألا نويزفيلتلا جاننإ نم مالفأ

 لودلا نم ةروسصم ةيراخإ داوم ليقتسي ىرصملا نويزفيلتلا ناك بيرق

 ةيسورلا ةلاكولا نم ةروصم ةيرابخإ داوم لبقتسي ناك اك « ةيقرشلا

 ةدم لذنم لئاسرلا هذه تفقوت نكلو ع ( 001 لملم هذلل )

 ف ايرابخ] امايف "59 داوملا هذه ىلامجإ غابو « تاونس سمت نع ديزت

 ١998 )١(6. ريمفون 1" ىبحو رياني 5 نم ةرفلا

 تارشن نويزفياتلا دهع لئاوأ ىف رابخألا ةبتكم ىلإ دري ناك اك

 ةيبعشلا نيصلاو اينامورو ايراغنهو ةيبرغلاو ةيقرشلا ايناملأ نم ةلماك ةيرابخإ

 معدي ىبرعلا نريزفياتلا ناك ا” « ايكافولسوكيشتو ارئلجنإو نابايلاو
 تناك ىللا ةيرابخإلا ةديزجلا لدابت قيرط نع ماعلا تانويزفيلتب هتلص

 نم رثكأ عم م اهدابتو ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىف ثادحألا مهأ لوانتت

 9 عبرأ وأ ثالث رابخأ ةديرجلا ىلوتتو « ةقيدص و اقرا

 ةنجرتلاو قيلعتلا ةيلمع مث نأ دعبو « قئاقد 4  ؟ اهنم لك قرغتسي
 انمضتم عوضوم لك 0 ىلوصفت نائب ةباتكل ةينقلا تاهجلا ىلإ لسرت

 .(؟)م قلاب ةروصملا ةطقللا لوطو ةروصملاتالعقالا ددع لوانتي 50ه: 5

 8مم اقهعم ةعطقلاب نوروصملا ( د )

 نويزفيلثلا ديوزتب نوموقي امبإو « نويزفيلتا تاطحم اوعبتيال مهو

 ” . مليقلا ةكرح رعد : رابخألا ' ةبتكم نوي زفيلتلاو ةعاذالا داحتا هعيه )02(

 را 0و هس .4٠#» نع قباس مجرم #١956 ٠ . تاونس رشع يف ةعاذالا 020



 هل ١01 بن

 مقطأ بايغ ىفو ثدحلا عوقو ةظحل نودجاوتيو « رجأ لباقت» مهلامعأب

 ميفلا ءارشب نويزفيلتلا موقي نأ لمتحمو , ةيطغتلاب نيفلكملا ريوضتلا

 ءالؤهو ةيرابخإلا جماربلاو تارشنلا ىف مادختسالل ويديفلا طيرش وأ
 نولمحن نييفحص اونوكي ام ابلاغ 8غمنهعمم نوتقؤملا وأ ةعطقلاب نوروصملا
 رداصملا 1 طملااذهو : لاملا ىلع لوصحلا ىف المأ ريوصتلا تا ريماك

 ىف همادختسا ردني اهب ةماع ةفصب ةمدقتملاو ةيبرغلا تاعمتحما ىف رثكي

 . )١( ةيبرعلا نوي زفيلتلا تاظحم

 ةيملاعلا نويزفيلتلا رابخأ رداصم مهأ ريتعي نويزفرويلا نأ ظحالملا نمو

 ةروصملا نويزفرويلا ىثرشن لابقتسا ىف ىبرعلا نويزفيلتلا أدب نأ ذنف
 رداصملا عيمج نم لقت ةروصملا ةي رابخإلالئاسرلا تأدبو ( 8920-3 )
 نأ كلذ ىلع ليلدلاو ةصاخ ةروصملا ةيملاعلا تالاكولاو ةماع اهانل وانت ىبا
 ى ةيسايسلا نوئشلل ةماعلا ةرادالل ةروصملا تالاكولا هتلسرأ ام ىلامجإ

 ماوعألا نع لقي ةروصم ةيرابخإ طئارشو مالفأ نم ىرصملا نويزفيلتلا
 عومجم غلب لاثملا ليبس ىلعو « نويزفرويلا تارشن مادختسا لبقو ةقباسلا

 اروصم اليف 1948٠ ( 5١40 ) ماع لالخ سربدتينويلا نم ةلسرملا مالفألا

 (1941) وينوي ةيابن ىتح ةلاكولا هتلسرأ ام عومجم غلب اهب «ةفلتخم ثادحال
 مالفأ ٠١5 ىلإ ةفاضإلاب «٠ ويديف طيرش ىلع الجسمو اروصم اًثدح هال١
 1981١)5(. سرام ؛ ىبح رياني لوأ ن٠ ةرتفاا ف تاصو ةيرابخإ

 ةيمليفلا ةداملا نم الدب ويدفلا طئارش مدختست تالاكولا تأدب كلذك
 تأدب دقلو « مالفالا ناكم لحن ( 7752 ) ويدفلا طئارش تادر,ةيبع

 ويديف طئارش ىلع ةروصملا ةيرابخإلا اهتدام ًاقباس ( 1121111 ) ةلاكو
 زوين ريف . لسرت م اميب ؛( 34١ سرام هع نه ارابتعا ىرصملا نوي زفيلتلا ىلإ

 . 148١ ويلوي لوأ ىف الإ ويديف طئارش ىلع ةروصملا. 0

 . 5 ص قبأس مجرم . ن نيرج يىرو» )0(

 5 قباس مج رم 5 بوي زفيلتلا نايا ةبتكم ماع ريدم . ىهوبلا ةمطاق. 069



 هل 11#”

 : ةيديلقتلا نويزفيلتلا رابخأ رداصم : اسماخ

 هرابخأ ىلع لوصحلا ىف ىرخألا رداصملا ضعب ىلع نويزفيلتلا دمتعي

 : رداصملا هذه مهأ

 ©0مو ةععمعزعو ةيق رلا ءابنألا تالاكو ١

 فلت ةبسنلاب ًايساسأ ارصنع رضاحلا تقولا ىف ءابنألا تالاكو ريتعت
 نع ىنغتست نأ ةيمالعإ ةليسو ىأ عيطتست الف + ةرصاعملا مالعإلا لئاسو
 رابخالاب نويزفيلتلا ءابنألا تالاكو دمتو « )١( ءابنألا تالاكو تامدخ
 مادختتسا فلتختو «ةيلودلاو ةيموقلا ءابنالل ماه ردصم ىهو؛ ةيلحماو ةيملاعلا
 «تفحبصلا ق اهمادخعسا نع .ءىقلا نقعي ءابثألا تالاكو رابخأل نوي زغيللا
 نودي وه امك هرشنتو تالاكولا ىدحإل اريخ فحصلا ىدحإ ذخأت دقف
 : نيبيسل هسفن ريحا اذه ريرحت ةداعإ نم دبالف نويزفيلتلا امأ « ليدعت

 ةيساسألا هرصانع قرغتست ال ىبحو « هراصتخاو رحلا طغضل لوألا
 , .ةارظاا لع كلي رظ اانقاو

 ةمءالم ربكأ تالكو بلاق ىف هعضول « ريخلا ةغايص ةداعإ : اناث

 ش . ىويزفيلتلا ثبلا
 ثتناكو«( ويديف طئارش  ةيمليف ) هتاذ ريخلل ةيطغت كانه تناك اذإو

 ىلا تامولعملا لامكتسال طقف مدختست ةيقربلا تالاكولا رابخأ نإف ةرفاوتم
 تاينيسمحلا لبقو اممدقو« رحللا صن ىلإ فاضتو « ةروصملا ةيطغتلا اهرفوق

 تاقر ه امانا ةيقرألا ءايتألا تلاع لح ديقعت نوي زفيلتلا رابع تناك
 . ةيرابخألا تامدحلا ف دئاسلا وه عنم خسف 8موه ( أرقاو عزنا ١ ًادبم

 نويزفيلتلاف ءاوهلا ىلع ىهام عاذتل ءابنألاتالاكو تايقرب عزت ثيح

 ريغ هاروتكد . ىبرملا ملاعلا ىف ةياحملا ءابنألا تالكو . تزع دوم# ديرف دمحم )١(

 . ةملعملا . مالعألا ةيلك 3 روشنم



 5 كما

 هل مق 1 لكش

 نويزفيلتلا تاطحم ىن رابخألا لقتل ركيتلا زاهج



 ل 158 با

 ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا نوررحملا مدختسا ثرح كلذ دعب تروطت م
 رابخأ نويزفلتلا رابخأ ويودنم  مدختسيو « )١( ةتماصلا مالفألا 5 ةلثمتم

 فلكي ىلاو , ةعقوتملا رابخألا نع تامولعملل ردصك ةيقرعلا تالاكول

 فقير اع و نيشفلا ىأ | ملفلا امدختسم ةصاحلا هتقي رطب اميطغتب ود
 لاسرإو ريرحتو عمج بيلاسأ ىف ةلهذم ةينف تاروت ةريخألا تاونسلا
 ءابنالل لاسرالا ةقاط تداز ا5 « ةقراخ ةعرسب ديا ْسس ريبك مكب رابخألا

 تحبصأو « ويدارلاب ةلوقنلا روصلاو ةيفارغوتوفلا روصلاو لئاسرلاو
 اهنأل كلذ « ريل بناجن ةيفارغوتوفلا ةروصلا ىلع دمتعت ءابنألا تالاكو
 تنردخأت اهق ةروضلا ةفاحصلا تناك اذزو- كنادحتالا هكا ةاعاطنا لون

 نآلا تفيضأ دقو (؟) روصلا لقن ةبوعص ىلإ كاذ عجرف « اهروهظ ىف
 « ليصافتلا ف قرافلقأبوتقو عرسأب.ثادحألا روص ض رعلةروصم تامدخ
 11ه مءلمأغعع بتاكلاق ريلاو تالياكلا ة زهجأ تامدخ ىلإ ةفاضالاب

 مادختسا'مت ايك ؛تاراقلاو لودلا نيب ويدارلارئاودو (") مقر لكش ىف اك
 تامدخلا كلت لخم ةيعانصلا راقألا ربع لاسرالا لالحإو ةيئاضفلاتالاصتالا

 .(") ريراقتلاوءابنالل ىروفلالاسرالا نكمملا نم حبصأ و «قطانملاضعب ىف

 ةعاذالا ىإ رابخألا تارجحل اهنامدخ" ةيقربلا ءابنألا تالاكو مدقتو

 عمج َْق ةعئار ةيافك تاذ ةيفؤعص تاسس ٌوَم ءابنالا تاللاكوو 6 نويزفغيلتلاو

 تائيهلاو تامدخلا فلت# ىق نيمهاسملاو .نيكرتشملا ىلع اهعيزوتو رابخألا

 اشيج كلمتو ٠ ةيفحصلا بتاكملا نم ةكبش كلذ ىف مدختستو « ةيمالعإلا

 نيرشعلاو عبرألا لاوط نولمعي ملاعلا مصاوع ىق نيعزوم نيلسارملا نم
 ىأ ىف لوهحم ا ةهجاومل ماد دادعتسا ىلعو « رابخألا صانتقال ايموي ةعاس

 ةعب رس ةقيرطب رابخألا مدقت ْْق مههاومو مهءاكذ تدومدختسو 6 ةظحل

 ' :١ .8كز1مو 1آ2همه14 آى هرب ©0114 2 6 02(

 لا واحتالا . ىلوألا ةعبطلا . ىفحضلا جارخألا نف . مامإ مهاربا .د (0) 1

 ْ ةاضرل ص يح هور

 . م07 سن قباس عجزم . فرعلا ماعلا ف لاصتالا لئاسو . وكسنويلا (0)



 دس ا[

 رابخألاتارجحلا ةيرابخإ ةدام رفوتو؛مويلالاوطرابخألا عمج ةيلمع رمتستو
 ءابنألاب مالعالا لئاسو دمت ىهو « )١( ةعاس نيرشعلاو عبرألا ىدم ىلع

 امك « ةيجراخللاو ةيلخادلا ةيموكحلاو ةيلحملا رداصملا عيمج نم اهعمجت ىلا

 ىلا ىحصلا ريرحتلا لاكشأ عيمجو دقنلاو تاقيقحتلاو روصلا لقنت ابنأ

 نيمهاسملا ءاضعألا نيب ىنواعت لكشب لمعت تناك ءاوس رابخألا نع عرفتت
 تاسسؤملا دمت ىهوءامئالمعال تامدخ نم همدقتام نمت ىلع لصحت وأ «اهف
 وأ الو وو ةيراقلا ءابآلا يزعار هج حف ورقي اعاد دعنا" ةيفالغإلا
 ىسيئرلا ريعملا ءابنالا تالاكو تحبصأو . (؟) ةيلحم ا ءابنالا نم ديزي ام
 نويزفيلتلاو ةماع مالعإلا لئاسو ىلإ تاءولعملا عاونأ ىش هنم رمت ىذلا
 ىهو اهنع لقنت فحصلا داوه نم 0٠١ نم رثكأ نأ تبث دقف ةصاخ

 . (”) ةيرابخإلا تارشنال لوألا عوبنيلا
 نكمب ٠ ءابنألا تالاكو نم ةددعتم عاونأ ملاعلا ءاحنأ ى دجويو

 : ىلإ اهميسقت
 ١ ةينطو تالاكو .

 . ةيملاع تالاكو  "؟

 اتلاكوو ٠ ةيناطيربلا رثيور ةلاكو ىه ةفورعملا ةيملاعلا تالاكولاو
 ةيسنرفلا ءابنألاةلاكوو « نيتيكيرمألالانويشان رينا س ريدتينويلاو سربدتيشوسأ
 ناكس نم / ةمرال مالعإب تالاكولا هذه موقتو . ةيتيفوسلا سات ةلاكوو

 : اسنرف ىه لود عبرأ ى ةيملاعلا تالاكولا هذه عقتو ؛ (4) هلك ملاعلا

 هذه دعتو ىيفوسلا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا ةكلمملاو

 نويزفياتلا جماربل نويسيئرلا نوردصملا مه اضيأ ىربكلا عبرألا لودلا
 . (8) ملاعلا ىف ىرخألا لودلل

 13141ءل1عو آ2همد]0 اللى, هم . كك م . 361 0 0

 ١507 ص قباس عجرم . ىعاذالا ريملا . ىهو ميهاربا (؟)

 راد .ةيرادإ ةيراحن . ةبدجسم . ةيسردم . ةيئره . هءؤرقم . ةفاحصلا . ةفيلخ لالجا
 . ١١9 ص ةعابطلا

 ةعبطم . ةرهاقلا , ىلوألا ةعبطلا . ةيجراخلا نوئشلا ررحم . ىواماس دمحم (0)

 . 35ص زوالا سلطأ

 م ص ةيبرعلا ةضهلا راد . ءاينألا تالاكو . مامإ ميهازبا .د (4)
 . 8 ص قباس مجرم . ركسنويلا (ه)
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 77 لالخ نم ماعلا ىف رابخألا عيزوت ىلع تالاكولا هذه رطيسنو
 م يل ءءابنألا عمجأ ى ةيجولونكتلا اه ردقو ءابن زهجأ
 0 ركدحت داكت تالاكولا هذه نأ ظحالنو « ملاعلا ءاحتأ ميمج ّى

 ء ةرومعملا ءاجرأ ىف ةلخادتملاو ةلئاملا امتاكبش قيرط نع ملاعلا ىف ةيمالعإلا

 ابيلاسأ روطتتو « نيلئاجلا وأ نيمئادلا اهلسارمو اهبودنم قيرط نع كلذكو
 نأ دجن لاثملا ليبس ىلعو . ايجولونكتلا روطتب ةعرسو ةقد ءابنألا ممج ىف
 ةملك فلأ 7٠١ ىلإ ٠٠١ نم نومدقي لسارم فلأ نع ديزيام رتيور ةلاكول
 برقي امل ةيرابخإلا اهامدخ رثيور مدقت امك : ةلود ٠٠١ ىلاوح نم ايموي
 يف نويزفيلتلاو ةعاذإلا تاطحم تائم ىلإ ةفاضإلاب ؛ ةفيحص فال 1 ةينامت نم

 . ١9( ةفلتخملا ملاعلا دالاب

 برقي ام الو ؛ ىبنجأ لسارم ةثامسح ةيسنرفلا ةلاكولا عم نواعتي اهيب

 اذه « ةيلحم ةلاكو "9 ل امامدخ مدقتو ؛ ملاعلا مصاوع ق بتكم ةثام نم

 نم ىهوءةلود ١4١٠ نمرتكأ ىلعأ اهبارشن عيذوت ف اهيلوثسم نع الضق
 ةلضفملا ةلاكولا ىهو ءرابخألا ناديم ف ىرخألا تالاكولل ةسفانملا تالاكولا

 . (5)ليمع فالآ ةثالث نم برقيام اهو ةيسنرفلاب ةقطانلا لودلاو اسن رف ىف

 تالاكولا لوأنم ريتعتف ( 108 - هل ) ةيكيرمألا ءابنألا تالاكو امأ
 سرب دتيسوسألا رنتعتو « ةيرابخإلا ةمدخلل ا 0 ا

 اهف 0 317 و« ةدحتملا تايالولا لخاد 0 ةعب سو ةئام نم 5 الو

 امامدخ تلوازو /١9٠1 ماع تسسأت دقف س ربدتين ويلا ام راحبلا ءارو

 لوازتو 0 كريشم فال 5 ةعبس نم برقي ام اهءدلو 3 /1١948 ماع ةيلودلا

 ؟58 قى نولمعي فظوم فال 1 ةرشع اهو «ةلود 115 نم رثكأ ف اهلمع

 . 61 صةقيأص عج رم . ىواملس دمت اكلل]

 2 لكح ص قباس عجرم . ىهو ميهاربا ١)
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 تامولعملا .نيزختب قلعتي اديدج ايمالعإ ماظن ناتلاكولا ولا عيبقتو ': ' بتكم

 :اهعيمجتو رابخألا ريرحم ىف اماه ارود بعايو ديفي ىذلا رمألا .اهعاج زّبْساَو

 مجد ًايمؤي. ةاك فيفنو نييالم الع 00 «. ًايكنئامؤتأ اهاسرإو

 )١(:. ةغل. 48 :ىلإ ..اهضعب

 "ع ىلحلاو ىم اعلا نيقاطنلا ىلع رابخألا 0 ”ناتلاكولا شفانتتو

 ويدارلا تاجوم مدختست امك «ةيميلقإو ةيلحم ةيكلسال تاكبشىغ نالّمعتو

 كشالو . ةعاس نيرشعلاو عبر ألا لاوط راحبلا ءارو ام ىلإ رابخألا لقنل
 نى سفانتلا وه اهئاشنإ ذنم ةيق رعلا ءابنألل ةيملاعلا "تالاكولا زي م مهأ نأ

 نم تدعو ىلا ةيساسألا ةفيظولا رتعي  ىذلا ؛ رجلا ىلع 'لوفملا لامي

 ش . (9 اهلجأ

 : ىعاذإلا بولسالاو ءابنألا تالاكو._

 ةيرابخإلا ٠ تارشنلا ررخن هنأ أ سربدقتويلا .ةزرايلا تا زيمملا نمو

 4 ملاعلا ىف ةعاذإلا تاطحم عيمج راظنأ اببلإ هجو امم ٠ ىعاذإلا بولسألاب

 ىلإ ارخؤم سربدتيشوسالا تيبت ذقلو ةلئاطلا حاير ألاب اهيل دامب, امءاذهو

 ريشي اك ديرف عباطب زيمتت ىبلا ٠ نمريديثوبل وذح تذجف « هاجنالا اذه

 دادعإل تاودأ ملاعلا مصاوع ىف : امتاكم نم ثلا ثيح مامإ مههاربإ روتكمدلا

 موقتو ءابنالا ىلتت اممأ امك«دلبلا عباطو .مءالتياع اهريرحتو رابخالا. تارشن

 ةلاكولل ىسيئرلا زكرملا ىلإ عوجرلا نود بتاكملا هذه قيرط نع اهعيزوتب
 تاطحمن موسرااو روصلا مدقت اك . ىرخالا تالاكولا لعفت ام ريغ ىلعو

 . (7) نوي زفيلتلا

 : ةيسايسلا مظنلاو :ءابنالا تار

 اهلثمت ىلا داليلا ىف ةيسايسلا مظنلا ةيقرملا اك تالاكو كلو وَ 1

 ةيملاعلا تالاكولا نأ براجتلا تعبثأ دقل و امنع عفادت و اهعم لهاعتت و

 )١( نص قباس عجرم . ىيوعلا ىلع دم#م . د 104 .

 )١( .ااذكاك ضا رم : قياس عج رم ةيرصملا :ةعاذالا :ىق ةيرابخالا ةداملا . مهن ةيزوف .د
ٍ 1810 

 ص قباس عج رم ءايثألا تالاكو . مامإ مهاربإ . د
)0( 
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 هذهف « كلذ ءافخإ تلواح امهم ءابنألل اهضرع ىف ةدياحم نوكن نأ نكمم ال
 . )١( ىللاو ىملاعلا ماعلا ىأرلاب بعالتت نأ عيطتست تالاكواا

 تمادام ةئيعم رظن ةهجول جيورلا ىف عنامتال ءابنالا تالاكو نأ ١اشالو
 ديدعلا كانهو ءاهفادهأ مدخت بساكمو تالليهست ثالذ لباقم ققحن 0

 بولسأب امهرابخأ نامدقي نيتيكي رمألا نيتلاكولا نأ ظحالنو ةلثمألا ن
 كرحتملا بضتقملا رجلا نمربدعيشوسألا مدقتو ناولألاو لالظلا هيلع ب

 امهمأالإ ةيلالقتسالاب ( مه> 4 0021 ) نيتلاكولا تاءاعدا نم مغرلا ىلعو
 اههراشتنال ارظن ةيكيرمألا ةيجراحلا ةيسايسلا تاودأ نم ةلاعف ةادأ
 ىلع لوصحلا ىف ملاعلا ىف مالعألا لئاسو نم ريثكلا دامعاو عساولا ىملاعلا
 نيتلاكولا نومضم ليلحتب تماق ىلا تاساردلا ضعب تنبث تتيثأ دقلو « رابخألا

 ةديهراللا ةسايسلا عم امام قفتي لكشب تاعوضوملا ناضرعي امهنأ
 . (؟)ةيكيرمألا

 اهعبتت ىلا دالبلا حلاصمو تامائها رخآب وأ لكشب تالاكولا سكعتو
 ىبلاو كلذ ىف اهرثكأو اهقدصأ لاثملا ليبس ىلع سات ةلاكو تناك ارو
 ع ريشلا تودما ماسلا لفللا نع ةيزارم :ةرودو: هيرتم لكشي رعت
 ىهف © ةيموكح تانايب ريتعت ابلع درت تانايب ةيأ نأ ةجردل ىيفوسلا

 عتمتي !؟ « ىييفوسلا ءارزولا ساجم ةرشابم عينت ةيمسر ةهج نع ردصت
 . (”)ةيسامولبدلا ةناصحلاب اهوفظو»

 ةسايسلا رياست « ةيسنرفلا ةلاكولا » سافاهو زرييور اتلاكو تناك كلذك
 ةيراعتسالا رظنلا ةهجو لاصيا ىف احضاو امب.ولسأ ادبوءامب.دلبل ةيرامعتسالا
 نع سسجتلا بولسأ ناتلاكولا تجبنا امك . تارمعتسملا ىدل ةفلغم
 . (4)نيدلبلا اتموكح مهدنج نيذلا اهيودنم قيرط

 ) )1١م4 ص قباس عجرم . ىاملا راتخم .د .
 , ؤ5 دقو ص قباس مجرم . ىبيوعلا ىلع دمحم .د 02(

 . 70 ص قباس عجرم . ىواملس دم# )0

 ١١ - ١٠١ ص قباس مجرم . فيطللا دبع دومحم قفش (4)
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 تا

 ةلودلا ةطلس ن٠ ةررحتم نوكت نأ ءابنألا تالاكو ةهازنل طرتشيو

 ءاينألا تالاكو نأ ًايلاح ظحالملا نكلو « ةيسايسلا وأ ةييهذملا اهتاهاجتاو.

 ةجرد ثيح نم دارملاب ىتتال ةيلحم وأ ةيميلقا وأ ةيلاع ىلاحلا اهلكشب.

 تالاكولا هذه نأل ارظن « ىعاولا ىالعإلا ريمضلاب مازتلإلاو ءاقنلا

 لمأالف قدصلا وه ريخلا نم ضرغلا ناك الو « ةرطيسم هبش ىوق تحت
 ةعومجم وأ ؛ ةدحتملا ممألا اهلع فرشت ةدياحم ءابنألل ةيملاع ةلاكو ةماقا ىفالإ

 لاجر نم رثكلا هب ىدان نأ قيسام وهو « زايحنالا مدسع لود

 . (١)مالعالا

 ةيسنرفلا ةلاكولاو رييور ةيملاعلا تالاكولا قىرصملا نويزفيلتلا كريشيو

 ىلا سات ةااكو ىلإ ةفاضإلاب « امبلا ةراشإلا قباسلا نيتيكيرمألا نعتلاكولاو.

 . بيرق دهع ذنم ىرصملا نويزفيلتلل اهتامدخ تفقوت

 طسوألا قرشلاءابنأ ةلاكو ةمدخ ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ مدختست امك
 . ةيقيرفالا ةراقلاو طسوألا قرشلا ى ةينطو ءابنأ ةلاكو لوأ ريتعت ىبلا

 ميذتو « جراخلا ىف اكرتشم ١4 و لخادلا ىف اهكريشم ددع غلبيو

 ىف ةملك فلأ #ه « ةياحلا اهتارششن ىف ايموي ةملك فلأ 4٠ ةلاكولا
 ةغللاب ةملك فلأ ٠١ « ةيزيلجنالا ةغللاب ةملك فلأ ”ه و ةيجراخللا اهترشن

 ْ . (؟) ةيسن رفلا

 ةيقرلا تالاكولا ضعب رابخأ ىلع ىبرعلا نويزفيلتلا لصحب امك

 فورعملا نمو « اهعيزوت طسوالا ىف رشلا ءابنأ ىلوتت قاد « ةيبرعلا.
 ةينفلا تادعاسملا تالاكولا هذهل مدقت لازتال أ . ش . أ ةلاكو نأ

 ءاحنا فلتخم ىف اهل ةصاخللا ةكبشلا ىلع اهتارشن عيذت امك « ةيفحصلاو

 . (7”) ماعلا

 )١( ىابنلا راتحم .د ٠ نص قباس مجرم "4 .

 ىف ةملك ( اًقباس ) طسرألا قرشلا ءانبأ ةرادإ سلجم سيئر داوجلا دبع دمحم (؟)

 ١981/4/8 موي طسوألا قرشلا ءابنأل ىضفلا ليبويااب لافتحالا“

 . ١98 ص قباس عجرم . تزع ديرف دمحم قرف
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 ساحل ةعبات ةيفحص ةسسؤم طسوالا قرشلا ءابنأ ةلاكو تحبصأ

 اهو ةيرابتعالا اهيصخش ةلاكوللو اهلع ةيكلملا قوقح سرامب ىذلا ىروشلا

 سلجم سيئر 0 اهضارغأ قيقحتل ةينوناقلا تافرصتلا عيمج- ةرشابم

 ةفاحصلان ونش ىلوتي ىذلاو ةفاحصلل ىلعألا سلحملا ىف اهلثع ىذلا ةرادالا

 تاموقملا راطإ ىف اهبطلس ةسرامب اهمايقو اهلالقتساو اهنيرح ققحم ام

 ىعامتجالا مالسلاو ةينطولا ةدحولا ىلع ظافحلا ىنكي ام :و عستجملل ةيساسألا
 ردا لاصتالاو ةفرعملا ىف نينطاوملا قح نامص قف اهيلاعف دكؤي متو

 . )١( حيحصلا

 روصلاو رابخالا أ . ش .أ ةلاكو اهمدقن ىتلا تامدحلا لمشتو

 نأ كشالو ؛ ةيداصتقالا رابخالاك ةصصختتم تامدخو « ةيفارغوتوفلا

 ثلاثلا ملاعلا ىف اذوفن ءابنالا تالاكو رثكأ نم طسوالا قرشلا ءابنأ ةلاكو

 نأ امك « ةيلودلا مصاوعلا مظعمو ةيبرعلا لودلا عيمج ف بتاكم اهو

 ةيناملالا ةلاكولاو ىسفونو ساتو ةيسنرفلا ةلاكولاو رييور عم تايقافتا احل

 ةذئاسأ دحأ اهفصوو « ابروأ ىف ةينطولاو ةيلحنا تالاكولا نم ريثكو

 . امهامدخ راشتنال كللذ « ةيملاع هبش ةلاكو اهنأب نييكي رمالا ماعلا

 0 شا 1: ةلاكو كلارا تكل اخ .ةفاقلا ماكملا فدع ةراكو
 عيطتست ىح « تاظفاحلا ف ةصاخو تايلحملا ف اهستاكم معدت نأل ةجساحس

 ةيمويلا امتامدخخ مىدقتو اهعوقو نكامأ ىف ثادحالا ةعباتم بتاكملا هذه

 .ةروصلاوةملكلابذ وي زفياتلا تاطحموةيب رعلا تاعاذإلاو فحصلا روداةلصتملا

 : ةءورقملا رابخألل ىرخأ رداصم

 لوصحلا ىف نوبزفلتلا اهمدختسي ىبلا ةيديلقتلا وداصملا نم ديدعلا كانهو

 : لاثملا ليبس ىلع اهم ةروصم رغلا هرابخأ ىلع

 ةفاحصلا ةطاس نأشي ١44٠١ ةنسل ١48 مقر نوناقلا . تامالعتسالل ةماعلا ةئيهإ )١(

 , 01١-١90) ص ةزهاتلا



 لالا

 : ىسايسلا عامتسالا

 ثادحالاو ةصاخ « ةيروفلا رابخالا رداصم نم اهاه أردص٠ دعي ىذلا

 ةروث مايقوأ بالقنا عوقو وأ برح عالدبا وأ ةلود سيئر ةافوك ةماهلا

 . دالبلا نم دلب ف

 مظعم ىف تاعاذإلاف « رابخألل ايمسر اردصم ىسايسلا عاّمسإلا ريتعيو

 تايالولا ىحف ىوكحلا فارشالل وأ « ةيموكحلا ةرطيسلل عضخت ملاعلا دالب

 دجن اننأ الا ءابف ةيلهألا تاطحملا راشتناب زيمتت ىِبلاو « ةيكيرمالا ةدحتملا

 تاعاذالا هذه ل «ةموكحلل ةكولمملا ةعاذإلا ىهو اكيرمأ توص ةعاذإ

 رابخألا ةعاذا ىف اهمدختست ىهو « تاموكحلا هذهل قطانلا ناسللا ريتعت

 ثيداحألاو تابيقعتلاو تاقيلعتلا اذكو ةيمسرلا هبشو ةيمسرلا تانايبلاو
 ىررخت اديفمو اماه اردصم ىسايسلا عامسالا ريتعي كلذل ٠ نيلوثسملل ةماحلا

 . )١( رابخألا تارشن

 ( تالخغا -- فحصلا ) 5ءم0ل1هو15 تاي رودلا

 3 وي زفيلتلا رابخأ رداصم نم ايديلقت ١ ايعرف اردصم ىرخألا ىه

 امعاذاو ةيلحما رابخألا نم ريثكلا سبتقت نويزفيلتلاو ةعاذإلا نأ ظحالنو

 فحصلا نب ةيوقلا ةلصال ارظن ا ةبسانملا ةحبيرحصلا ةينفلا ةقيرطلاب

 : (؟)نويزفيلتلاو ةعاذإلاو

 ىلع نويزفيلتلا رابخأ ىبودنم دامعا نآلا ىتحو ثحابلا ظحالي ام | ريثكو

 ةرودصملا ةيطغتلاب ةصاحللا تامولعملا لامكتسا قى ةيمويلا فحصلا

 ةروصملا ةيرابخإلا ةداملل قفارملا صنلا نوبودنملا ذخأي ثيح . ثادحألل

 8 ةيمويلا فحصلا نم

 410 ربوتكأ لال ددعلا ىعاذالا نفلا « ىمايسلا عابسالا » مهن ةيزوف .د 0)
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 5 نضت 3

 نم ريكألا بناجلاب موقت فحصلا دجن ةيلحا تاعمتملا ةيبلاغ قو
 صصقلا ابلاغ حجرملا ردصملا ىهف اذهلو « ةيلحنا رابخألا مادختتسا ىف لمعلا
 . (١)ىكيرمألا عمتلا ىف ىربكلا ةيرابخالا

 نم اهندام مظعم ةيعويشلا تاعمتحملا ىف ةيرابخإلا جماربلا دمتست هك
 . (5) فحصلا

 21عوبو 8هءاههووو تاعوبطملاو ةيفحصلا تارشنلا

 تارازولاو تائيهلاو حلاصملا فلتحم ىف ةيفحصلا بناكملا اهردصتو

 تاعوبطملاو تارشنلا هذهو « ةماعلا تاقالعلا تارادإوأ مكسحلا ة زهجأو
 هذه نم ارشك نكلو « تاهجلا هذه تازاجناو ةطشنأ رابخأ نمضتت ام ةداع
 ىو يزقيلتلا ىرابخالا :نعرتلا قف 'اهءادهتا قكع الود قاعد تارشنلا
 رثكأ نويزفيلتلا حبصأو « ماده ايناجم انالعا ريتعت ةلاخلا هذه ىف اهنآل
 هذه حئاضف دعب ةصاخو « ةيناحا تانالعإلا هذهل ةبسنلاب ةيساسح

 . (*) اكيرمأ ىف تانيسمحلا رخاوأ ك تعاذ ىبلا تانالعإلا

 هذبم اوقني نأ اودوعت دق نويزفياتلا رابخأ ى نيلماعلا دجن اذهل
 اطبخ انيأر ىف اذهو « تالمهملا ةلس ىف امتافو رظم حتف نود تاعوبطملا
 ةصاخو « ءابنألا رداصم نه اماه اردصم لهاجتن كلذب انناو ةصاخ ربك
 تارشنلا هذه نم ةيرهألا ليلق أبن ليوحت نكمم ام ارشكو « ةعقوتملا رابخألا
 نكمب نايحألا نم رثك ىفو « اهمادختسا ناكمب ةعتمم ةيرابخأ ةصق ىلإ
 ْ . (5) املا ىعسن انك ةصق اهنم جرختست نأ

 ) )1١ص قباس عجرم .' نيرج ىروع 5١ ,
 قباس عجرم , ةيكارتشالا تاعمملا ىن هعاذالا مظنلا , ىتشر ناهج , د (0)

 . ١١8 ص

 ١4# ص قياس عجرم . ءابنألا تالاكو . مال مهاربإ . د
 , 5٠9 نص قباس عجرم ., نيرج ىروم (9)
 و ١897 ص قباس عجرم . ىعاذالا ريخلا , ىهو مهاربا )2(



 مس )"8

 4 ةيمس رلا تاهيجوتلاو تاماعتلا

 ةيعيبط ريع رداصم ن دم رامخألا ةرجح ىلإ دري ام لك ام دصقيو

 : مالعألا ريزول عباتلا ( ةباقرلا ) ةفاحصلا بتكمو نيلوئسملا رابك لثم

 عنملاب ءاوس رابخألا نم ريخ 0 هميلعت وأ اهجوت لكشت ىلاو

 ”تارقف فذح وأ ةغايصلا ليدعت وأ راركتلا وأ ليجأتلا وأ فذحلا وأ

 . (١)هنم ةئيعم

 ةيسايس ارابخأ ردصملا انه نم درت ىلا رابخألا نوكت ام ايلاغو

 نويزفيلتلاف كلذ ىف ةبارغال هنأ ىرأو « ىلوألا ةجردلاب ةيركسع وأ

 ىلإ تاموكحلا تنطف دقلو ىوكحلا فارشإلا لظ ىف أشن ىوكح زاهج

 قيرط نع ىلوألا ةلهولا ذنم امرطيسل هتعضخأف زاهجلا اذه ةروطخ

 ةيرابخاالا ةداملا نوكت ثيح . ماعلا حلاصلا مدخل اقفوو « ةيمالعإلا ةباقرلا

 ةلداعو« عقاولل ةقباطمو « ةنزاوتمو ةيفاك عمتجملا ةمدحلل ىغاطلا ريثأتلا تاذ

 نأو « ةقوطنملاو ةروصملا ةداملا قباطتت نأ ةاعارم عم « ةزاحنم ريغو

 ةقلقملاو ةرشملاو ةعو رملا تالايصفتلا شاحتنو 3 نسحلا| قوذتلا اهدوسي

 تاساردلا ىدحا ريشتو « ةمبرجلاو سنجلا رابخأب امنم ىلعتي امف ةصاخ

 نويزفيلتلاو ةعاذالل ةبسنلاب تاهجوتلاو تاملعتلا ىسيئرلا ردصملا نأ ىلإ

 تايلعتلا رادصا ىف ايسيئر اردصم لكشي ىذلا وهو ةفاحصلا بتكم وه

 نم /95/8ر5 لثمت ةميلعت "4 تايلعتاا هذه تغلب دقو « تابجوتلاو

 ليو « هميلعت "ا/ه اهعومجمو 8 ماع لالخ ةرداصلا تاملعتلا عومج

 تاماعتلا ددع تغلبو « ةلودلا ىف ةلوئسم ىرخأ تاهج ةفاحصلا بتكم

 مالعألا رون نيح ف / ارا .لثك تاملعت 5 تاهجلا هذه ن

 نالفمت طقف ناتنثا هناملعت تغلب نويزفلتلاو ةعاذإلا ىلع ف 0

 ةيركسعلا تارباخلاو ةيلخادلا ريزو ىف ىرخألا تاهجلا تلثمتو ره

 . ةيروهمجلا ةسائرو

 . 5٠١ ص قباس عجرم , ةيرصملا ةءاذالإ ىف ةيرابخالا ةداملا , ميهف ةيزوف - ()
 5 ةرهاقلا ةعاذإ ىف رابخالاب نيم لا لع رثؤت ىلا لماوعلا 5 قوزرم فدسوي 3-0

 و ١٠ه نص قباس عع رم



 ا آه ا

 عنع لخدتلا نأ ىلإ ةماردلا ريشتف تاياعتلا نومضمل ةبسنلاب امأ
 دّقف « تاملعتلا هذه نم ةيلاع ةبسن لثمت رابخألا ضعب بجحو ةعاذإلا
 . تاملعتلا .ىلاجا نم / 76 لثمت ىهو هميلعت 488 عنملا تايلعت تغلب
 .تغلب دقف ةنيعم رابخأ ةعاذإ بلطب لخدتلا ةعاذإلا عنمم لخدتلا ىليو
 ىلكلا عومجملا نم /8 لثمت ىهو هميلعت ه١ ةعاذإلا بلط تاملعت ىلامجا
 رابخألا ةغايص ليدعتل رابخألاب نيمتاقلا ىلإ تاهلعتب لخنلا امأ « تاملعتلا
 كلذ لثمب تيح ةثلاثلا ةبترملا ف ىأتف اهنم مرد قادس وأ اعاذإ لق
 ضعب ةءاذإ ليجأت بلط كلذ ىلبو . تاملعتلا ىلامجال ةبدنلاب / "ره
 « تايلعتلا ىلامجإل / هره ليجأتا تاملعت ةبسن تغلب دقف رابخألا
 اهنعاذإ ةداعا بلط وأ اّمعاذإ قبس رابخأ ةعاذإ رارككت تاملعت قأت ارمخأو
 تاملعتلل ىلكلا عومحملا نم / © تايلعتلا هذه ةبسن تغلب دقو يرتخأ  ةوق
 نمو تاملعتلا بابسأ اوفرعي مل رابخألاب نيمئاقلا نأ ىلإ ةساردلا ريشتو
 تالعتلا بابسأ ركذت مل نيماع لالخ ىبف ةميلعتلا ببس ركذ ادج ردانلا
 ىرجأ ةيضق صوصخم وأ ىنرحلا نمألا لوح رودت تالاخب نامث ق الإ

 .ىلامجا نس /( ارا امابسأ تفرع ىبلا تاملعتلا لاو « اف قيقحتلا
 (١)ةلودلا لخاد عقت ةيلحم تادحأو ةيلخاد رابخأب قلعتي اهمظعمو تاملعتل
 . نويزفلتلاو ةعاذإلا نم لكل ةبسنلاب تاملعتلا ةدحو ىلإ ريشن نأ دونو
 ةدراواا تاهجوتلاو تايلعنلا مظعم نأ نويزفلتلا رابخأ ماع ريدم ررقيو
 . ةحضاو ةروصب هلمع لبست ةفاحصلا بتكم نم

 تاملعتلا نأ ىرصملا نويزفلتلا رابخأ ريرحن ءاسؤر نم / 5١ ررقي اك
 ةيرابخألا تارشنلادادعا ىف مهلمع لبست ةصاخب ةفاحصلا بتكم نم ةدراولا
 قوعت اك انايحأ لمعلا لبست اهنأ مهم 7٠١ ىري انيب « ةحضاو ةروصب
 هذه نأ ريرحتلا ءاسؤر نم / ٠١ ىريو ؛ ىرخأ انايحأ لمعلا
 تارقفلا ضعب دادعا ىف مهيرح نم ديقيو مهملعل اقئاع لكشت تاملعتلا
 . (؟) ةماهلا ةيرابخألا

 )١( ؟؛م - ده ص قباسلا عجرملا , قوزرم فسوي ,

 ( 02نوي زفيلتلا رابخأ ريحت ءاسؤر مم تالباقم 5





 سماك اّصفلا

 ( ةينويزفيلتلا رابخأالا جاقنإ )

 نوي زفيلتلا رابخأ ىف فئاظولا لخادت

 اهروطتو نويزفيلتلا رابخأ ةيطغت

 ةينو رثكلالا لئاسولاب رابخألا ةيطغت
 نويزفيلتلا رابخنا تارشن ءانب

 ةيلحنا رابخألا ةيمهأ

 ىرابخالا ضرعلا ىف لوألا ردا

 ىلوألا ةحفصلا رابخأ نويزفيلتلا رابخا
 رابخخألا تارشن ةيابم

 نويزفيلتلا رامخأ بولسأ

 نويزفيلتلا رابخأ ريرحت ةرسأ

 نويزفيلتلا رابخأ ذيفنت

 رابخخألا جرم ةمهم
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 ب ١و

 رابخأ ( تارشن ذيفنت ) 'جارخنإو جاتنإو دادعإو ةيطغت ةيلمع ريتعت

 بعلت اهلكو عيفرلا ى ىوتسملا تاذ جماربلا ن يق ةبرابخإلا جماربلاو نوي زفاتلا

 « نويزفاتلا رابخأ ضورع اهنمضتت ىنلا ةيرابخإلا ةداملل ةبسنلاب اماه ارود

 .ىدهاشم رهامج اهلع لبقي ةيرابمخإ ةءدخ مدقت ىلإ لوألا ماقملا ىقافدبلو

 . كويزفيلتلا

 - : نويزفيلتلا رابخأ ىف فئاظولا لخادت

 هبلطتتال تاراهملا ىف اعونت نويزفلتلارابخأ ف فئاظولا ةيبلاغ بلطتتو

 لخادتت فئاظولاتائف نأ دمي اذهو «مالعالا لئاسو نم ىرخأ ةليسو ةيأ

 نم مغرلابو . ةفاتلا تاراهملا عاونأ عيمج لمشيل اهضعب دتممو اهنيب اهف

 انشع اننأ الإ مماحلا تقولا لماع طغض تحت أشني ىيظولا صصختلا نأ

 ءىش ىأ ءادأ ىلع نيرداق اونوكي نأ بحجب عيمجلاف « لمعلا اذه انظحالو

 اديزم دحن نويزفيلتلا ف رابخالا ماسقأوأ تارادإ تربك املك هنأ لعن و حييصص
 فق ىبح الثم نوي زفيلثلا رابخأ ىودنم ةيبلاغ نم عقوتي ل ا

 اضيأ نيرر# مهلمع ةعيبطب مهو نيجرخم اونوكي نأ ةيملاعلا تاكبشلا ريكأ

 نويزفيلتلا ىف رابخألا لجر نإف ىرابخإلا لمعلا مجح- نع رظنلا ضغبو
 ةيرابخإلا ةدالا بيذببو فيلوت « جاتنوم ىلع »ف ارشإلا عيطتسيال ىذلا

 كلذل . امامت هدوجو ردنيويديف طئارش وأ ةيمليف تناك ءاوس ةروصملا
 مات ال نويزفللاا رابخنأ ريرحت ةئيه نأ نم ضعبلا هيلا بهذ ام عم فلتخا

 ق حضاو قرف كانه نأو ةصاخ ةعوبطملا ةفاحملا ىف ابليثم نع اهلمع

 ىلعو « امهنم لك ةعيبط فالتخا ىلإ ةفاضإلاب « نيتليسولا ءادآو بولسأ

 . ىهف رخآلا نع فلتخم ىنعم اهم لكل ةبسنلاب راخألا ىنعت لاثملا ليبس

 1 37 1813ممءه20 165602 سمألاب ثدح ام ةؤيححصلل

 ادع 83ممءعمل 10048, مويلا ثدحام ىبعت ةيئاسملاةفيحصلل ةبسنلابو

 نآلا ثدح اموأ ةظحل ذنم ثدحام ىنعتف نويزفيلتلا رابخأل ةيسنلاب امأ

 نأ الاط فقوتي الو راهن ليل لصتم ىنويزفيلتلا ىرابخإلا لمعلاو



 هن مك

 . نويزفيلتلا ىلإ لخدم عرسأ ابلاغ ريرحفلا لكشبو « فقوتتال تادحألا

 نم ءىبث ىلع لمشت نويزفيلتلا ىف رابخألا فئاظو لك نأ ظحالنو

 ميقت لمشيل نويزفيلتلا ىف رابخألا ريرحت موهفم عستيو « ابيرقن ريرحتلا
 . (+) ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا فيلوتو

 نوعيطتسي نيذلا نيررحملا نه اددع نويزفيلتلا رابخآ تارجح مضتو

 ةيرابخإلا ةداملا هذه عونو قفتي نكمم تقو عرسأو رصقأ قرابخألا ريرحن

 دادعا ىه نويزفاتلا رابخأ ريرحم زاهج ةمهمو « ريخأتلا لمتحت ال ىلا

 ةيمالعا ةليسوك نويزفلتلا مثالي بواسأب اهريرحنو ةيرابخإلا صصقلا

 . ةكرحلاو ةروصلاو توصلا ىلع اساسأ دمتعت

 ىلعو « ةباتكلا درجم قوفت ةريثك لامعأب موقي نويزفيلتلا رابخخا ررمو

 ةداسملا «جاتنوم» وأ فيلوتب موقي نأ ةماهلا هفئاظو دحأ ناف لاثملا ليبس

 جتنك لمعلاب موقي وهف « لقألا ىلع جاتنوملا ىلع فرشي وأ ةروصملا

 3 هسفنب تدحلا ري وصتي موقي بودنملا دين كلذك .. هررحن ريخ لكل

 بناوجلا روصملا نه بلطي ثيح جرخملا لمعي اريثك موقي هلو امك

 جات ىلاتاطقللا ريوصت ءانئثأتاهجوتلا ريوصتلا مقاطل ىطعيو اهديري ىلا

 : اهليج.ست نك“ دكأتيو املا

 : نويزدلتلا ىف رابخألا ةيطغت

 بتك» ىف دقعي ىحابص غامجاب نويزفرلتلا رابخأ ةرجح ىف لمعلا أدبي
 سيئر وأ رابخألا ماع ريدم نكيلو نويزفيلتلا رابخأ ىف لوألا لوشسملا

 ريرقتل ريوصتلا ريدمو نوجرخماو نوررخغاو نوبودنملا هرضحنو « اهريرحن
 . عيمجلا ىلع محتيو «٠ اهتيطغت ميس ىلا ةيرابخإلا صصقلاو ءاينألا

 بسد اهيترت ميو © ةدح ىلع ةيريخ ةصقاوأ ترخ لك ةسارد

 . غبارلا لصفلا ١و4



 ب ١4١

 ىذلا بودنملا نيبودنملا سيئر عم نواعتلاب تدح لكل راتخم مث « اهتيمهأ

 نع لوئسملا ىلوتي امك « رابخألا ةرجح ق هريغ نم رثكأ ةءافكب هيطغي

 ىرابخإلا ضرعلا اهنهضتي ىلا تاعوضوملاو رابخشألا قيسنت تارشنلا ريرحخن

 نكمب ىلا ةيرابخإلا صصقلاو رابخألا ظفحو « اهنم لوبقملا ريغ ضفريو

 5 نأ ريرحتلا سيئرا وأ رابخألا ل نكميو . دعب مف اهطامعتسا

 لئاسو نا فورعملا نمو « مهلمع ءانثأ عقوملا ىودنع ماد لاصتا ىلع

 نع متت ثيح هرسيمو ةلبس كدييزعأ مهعقاوم ىف نيبودنملاب لاصتالا

 رابخألا ىف ةرفاوتم ىهو ؛ ةيكليساللا ةزهجألاو ىلآلا ءادنلا لئاسو قيرط
 ىأ ىف نيبودنملاب لاصتالا رابخألا ريدم عيطتسيو « نويزفيلتلا تاطحم ىف

 دعومو اهددمو اهيطغت ةيفيكو ةيرابخالا صصقلا ليصافت ةفرعمل تقو

 ةماطلا تامولعملا هذه رخآ ىلإ ةطخغلا ىلإ مقاطلا لوصو دعومو « اطوصو

 اهعيزوتو رابخألا قيسنت ىف كلذ دعاسيو « طيطختلل ةمزاللا ةيرورضلاو
 . ةينويزفيلتلا رابخألا ضورع ف

 ريرحت نع لوئسملا كلذكو نيبودخلا سيئر وأ رابخألا سيئر موقيو
 تارشن كلذكو « ةيقرولا ءابنألا تالاكو تارشن ىلع عالطالاب رابخألا

 نم كلذ خلا ةيئاسملا فحصلا وأ ةعاذإلا تاطحم نم عاذي امو عامسإلا

 . صصقلاورابخألل تاروطتلا نم ديزملا فيضت ىلاو ةيدياقتلا رداصملا

 نم نوكتت ىبلا ةينويزفيلتلا ةيرابخالا ةيطغتلا مقطأو قرف لمعتو

 ىلجسمو مهيدعاسمو نيروصملا مضت ىلا ريوصتلا مقطأو رابخألا ودم

 فقوتتال ىلا ثداوحلاو ءابنألا ةيطغ: ىف راهن ليل ةءاضإلا لامعو توصلا

 مقطأ كمهت اهيبو « ةيعامج ةيلمع نويزفلتلا رابخأ ةيطغت ةيلمع ريتعتو
 مسق موقيو , اهعوقو لاح ثادحألاو نويزفيلتلا رابخأ ريوصت ىف ةيطغتلا

 هحضوي نأ ب جب ام ررقيل رحلا رصانع ةساردب ةكرحتملا موسرلاو حاضيإلا لئاسو

 زومروأ موسرو ماقرأ نم ةمزاللا حاضيالا عون راتخمو« ةيحيضوتلا موسرلاب
 . .رابخألا ىودنمو رابخألا ةرجح نيب عطقنيال لاصتإلا نأ ريغ « خلا

 ىأ وأ ةروثوأ ىركسع بالقناك رابخأ نم اعقوتم سيلام تدح اذإو



 ل ١80

 ليصافتلا ىنأت نأ ىلع تدحلا نع هونتل اهاسرا عطقت ةطحخملا ناف ماه ريخ

 . كلذ دعب رابخألا تارشن ىف ةلماك

 ةيرابخإلا ةيطغتلا ةيلمع ىف ماسهلا هرود هل عقوملا بودنم نأ ةقيقحلاو

 ءابنألا رداصم ىدل لمعي ىذلا وهو « امئاد فقوملا درس وهف نوي زفيلتلل

 هب فلكملا لمعلا دودح ىف ررقي ىذلا وهو « روهمجلا نع لوأ ليكوك

 هلهاك ىلع عقتو ريكلا موهفم ددحم ىذلا وهو « ةيرابخالا ةيطغتلا ج

 هيلعو « رابخألا فيرحت عنم وأ ةقثلاب ءاوس رحل ةرادج ةلماكلا ةيلوئسملا

 روهمجلاو هيف نيكراشمأا فدهو « هتيطغتب موقي ىذلا ثدحلا ىزغم مقي نأ

 وه بودنملا حبصأ كاذلو « ردا ىلإ روهجلا ةجاح مهي امك هنولثع ىذلا

 نويرفيلت ف ىلوج لالخ رأ ملو « ةزنويزفيلتلا ةيرابخالا ةرشنلا بصع

 ةيكيرمألان وي زفيلتلا تاكبشكلذكو 1 7 7 لقتسملانويزفيلتلاوأ 886© ١
 ةنيهأ كثلق انين رابخألا نم ريخ ىأ ةيطغتل هدحو بهذي روصم ىأ

 . هجوتي ثيح ىرصملا نوي ةفيلتلا رابخأ ىف تددحمامسكع ىلع ةيرابخالا

 روصق حضتي ىلاتلابو « نويزفيلتلا رابخأ ةيطغتل نيبودنملا نود نوروسلا

 ضورعلا ى هدهاشيام سكع ىلع ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ ىلودنم طاشن

 ىنئاطيربلا نويزفيلتلا وأ ىابايلا نويزفيلتلاوأ ىكيرمألا نويزفيلتلل ةيرابخالا

 َ ريخلا ةصقلا ةيطغت نع لوثسملا وه ريحا ةيطغتب موقي ىذلا بودنملاو

 صنلا بتكي ىذلا وهو ريرحتلا سيئر وأ رابخألا ريدم تابجوت راطإ ىف

 ةداملاو صنلا نيب مكاو مث « ةيطغتلا ىوتحمو بولسأ ىلإ نيروصملا هةجويو

 نيكراشملا ةلباقمو ثدحنام فصو نع فكي الوهف كلذ بناجي ؛ ةروصملا

 ةيرحلا ةصقلا بناوج لكل ةلماكلا ةيطغتلا كلذ ىف هفده ( ثدحلا ىف

 ىنورتكلإلاو ىئاهيسلا ريوصتلا تا ريماك مامأ ءادألا نسخ نأ بجو

 ةفلتحما ىحاونلا زاربإل هدهج ىراصق لذبي نأ هيلع ىلاتلابو « ةعرسب

 عوضوملا ٠



| 

 (5) مقر لكش

 ١) 1 ؛١فيلوتلا ةيامعب موب رشنوملا

 ( ةصوب ؟ ) ويديفلا طئارش جاتنوه ةدحو ىلع ىنو ركيلالا
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 ب ؤ144-

 (؛4) مقر لكش
 تاداآب مالعالا مسق ةبلطل حرشي ركب متاغ «ريتنوملا»

 3 الو بفاملا ىلع ( م15 ) ةيرابخإلا مالفألا فيلوت



 بس 5© ب

 ,لمعم ىلإ اهقيرطى اهريوصت مت ىلا ةيرابخإلا مالفألا نوكت كلذ دعب

 جاتنوملا فرغ ىلإ كلذ دعب اهقيرط ذمخأت مث ٠ نويزفيلتلا مالفأ ضيمحم

 كلذك . قفرملا صنلا بسح ةروصملا ةيمليفلا ةداملا فيلوتو بيذبل

 .جاتنوملا فرغ وأ « نيسيلتلا ىلإ اهقيرط ةروصملا ويديفلا طئارش] ذخأت

 .ةروصملا ةيمليفلا داوملل ىئاييسلا جاتنوملا تايلبع ىنعت ىرخأ ةهج نمو
 مالفألا ضيمح ل معمنم اهوصو درجمم ةروصملا ةيمليفلا ةداا هذه ةدهاشم

 .ةيمليفلا ةداملا عيطقت ىق ررحملا فارشاب رتتنوملا أدبيو ةبولطملا تاطقللا ريرقتل

 صنلا بسح ايعقاووأ اينمز ابيترت تاطقللا بيترتو ةبولطملا تاطقللا ذخأو

 .لمعتسيو 2« (4) مقر لكش ىف اذ ( حبو 505: ) ةيريحلا ةصقلل قفرملا

 ريغ ةقيرط ىهو تاطقللا سل ى ةنيتملا ريسيلوبلا طئارش جاتنوملا لاجمر

 . تقولاويدهجلا رفوتو ةفلكم

 .ىصقأ مادختسا ىف ىربكلا ررحملا ةصرف نكت جاتنوملا فرغ لمخادو

 عبنت ال ميفلا ةوق نأ ررحم ا ملعي ثيح ةكراشملا ديلوتل تاردق نم عيطتسيام

 عباتت هقلخم ىذلا ىاردلا رثآلا نم لدب ةايحلا هئاعدا وأ ىوضعلا هكرحت نم

 الماك اديدحن ميفلا ىنعم ددحتي ثيح بسانملاتقولا ف ةيانعب ةراتحنا هتاطقل

 الك لعفلا در تاطقل دادزت لاثملا ليبس ىلعو )١( تاطقلل عباتتلا اذه لثع

 .ىف دهاشملا ىارغتسا ىلا ةعباتتملا ةبرقملا تاطقللا ىدؤت امك ةدهاشملا تعباتت

 رلا نع اديعب هدوقتف ةبقاعتملا ةلماشلا تاطقللا امأ ةتكراشم ةدايزو رمللا

 عضختف طئارشلا جاتنوموأ ىنورتكلإلا جاتنوملا ةيلمع امأ : هتتشن نم ديزتو

 ,جاتنوملاميوءةماع ةفصب ةيمليفلا ةداملا جاتنوم ال عضخم ىلا سسألا سفن

 .(0) متر لكش ىف امك سسألا كلت ةيفىعور اذإ ةيلعافو ةءافكي ىنو رتكلالا

 ام كراشي ا” نوبودنملا وأ نوررحمنلا اساسأ جاتنوملا ةيلمع ىلع فرشيو

 . ءاوحلا ىلع ىرابخإلا ضرعلا ذيفنت ىلوتي ىذلا جرخملا

 ١ )١( ص قباس مجرم . نيرج ىروم 165-0151 .

 « ىويزفيلتلا ريغلا - ٠١ م )



 نبا 1045

 :  ةينورتكلإلا لئاسولاب رابخألا ةيطغن

 ىه 25 7 © ةفورعملا ةينورتكلإلا رابخألا عمج لئاسو تحبصأ
 ةليسولا نكت مل نإ نويزفيلتلا ىف رابخألا عمجو هيطغتل مويلا ةدئاسلا ةليسولا
 مادختسا حبصأو . نويزفيلتلا تاطحم نم ديدعلا ى رابخألا عمجل ةديح ولا
 ثيح ةردان ةليسو ةيملاعلا نويزفيلتلا تاطحم ىف ةيمليفلا تا ريماكلا
 « ةيمانلا لودلا ىف نويزفيلتلا تاطحم ضعب ىلع اروصقم اهءادختسا مبصأ
 . ةمدقتملا لودلا ىف ةريغصلا تاطحلا ضعبو

 ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ ريرحن ءاسؤر دحأ هركذ ام كلذ دكؤيو
 ةيمليفلا تاريماكلا مدختست تلازام ىلا ىه ةدحاو ةطمم ىوس دج م هنأهلوقب
 تايالولا ىف نويزفيلت ةطحم رشع ىثثا نيب نم ةيليجستلا رابخألا ريوصت ىف
 8 8 © ىناطيربلا نويزفيلتلا رايز لالخ تظحالاك (1)ةيكبرمألا ةدحتملا
 رابخألل ىنورتكلإلا عيمجتلا بولسأ مادختسا 1 7 7 لقتسملا نويزفيلتلاو
 ريوصتلا نأ ىرأ ىتكلو « ةيرابخإلا صصقلا ةيطغت ىف ةعساو ةروصب
 ةفرغ مظنت ىف رظنلا ةداعإ بلطتي ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ ى ىنورتكلإلا
 نكي ىبحو ةيسدنهلا ةيحانلاو ةيفحصلا ةيحانلا نيب لصفت ال ةقيرطب رامخألا
 نويزفيلتلا تاط ىف تظحال امك ةدحاو ةدحو ىف اهلك تامدحلا عيمج
 دجوت ثيح لقتسملاو ىراجتلا هيماظنب ىفاطيربلا نويزفيلتلا ةصاخو ةيملاعلا
 لبسي ابفو « ةيرابخإلا صصقلا لابقتسا ةزهجأ ةيسيئرلا رابخألا ةرجح ىف
 رابخألا قسنمبو جرخلابو مهعقاوم ىف رابخألا ىبودنع رابخألا مدقم لاصتا
 راوخألا ريدمل ةيباجمإلا ةمهاسملا نامض اهدئاوف نمو ؛ اينو رثكلإ ةلوقتملا
 لاصتا ىرحمو رابخألا تارشن ذيفنتو جاتنإو دادعإىف نيلوئسملا نم هريغو
 مهبج وتو مهعقا وم ىف نيب ودنملاب 181ءىئودنع 21698 0 قسنملا

 . 32610202965 رصقلا ةيهانتم تاجوم ىلع

 تالاصتالا ةلاكو اهتمظن ىلل نويزفيلتلل ةيلودلا ةودنلأ نع ريرقت . ليكولا دمحم )١(
 4/17 نم ةراقلا ىف كرويوين ىف زويكاريس ةعماج مالعالا ةيلك عم كا رتشالاب ةيكيرمألا
 . ١والة/اا/اإ» يسحرت
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 رابخألا عمج تاريماكلجوت اينو رثكيلإ ثادحألا ةيطغت ةيلمعل اليهستو .

 ىجراحلا ريوصتلا تادحو ىلإ ةفاضإلاب 836 اينورتكيلإ

 :ةيهانتم تاجوملا ىلع لمعي كرحتم ىلاوبم ةزهحملا نيت ريماكلا تاذ هفيفحلا

 ىلإ ةفاضالاب اذه « رابخألا ويدتسا وأ تارت تادحولا لت ىلا رصقلا

 .لاح ةيرابخالا ةلاسرلا لقن اهقيرط نع متي ىلاو ةيجراخلا ةعاذالا تادحو

 ويدتسالاو ثدحلا عقوم ةيرابخالا ةلاسرلا نيب لاصتالا مي ثيح اهعوقو

 طئارشلا جاتنوم لمع ميو ةصوب * اويديف طئارش تادحولا هذه مدختستو

 . انحضوأ امك جاتنوملا وأ نيسيلتلا فرغ لخخاد ربوصتلا نم ءاهتنالا بقع

 نمو « ةقشم رثكأ نوكت ةمهملا نإف ثادحألل ىحلا لقنلل ةبسنلاب امأو

 .تاطقالا رايتتخاف ءاوحلاىلع ريحا لقت ءانثأ ثدحم ىنورثكلإلا جاتنوملا نإف مث

 اهفيلوت ميو ويديف ةطرشأ ىلع اهليجست ميف ةيداعلا رابخألاامأ هنيح ىف ثدح

 توصلال جاتنوملا لمع نكمبو « ررحملا فارشإب ةبولطملا تاطقللا رايتخاب

 صصقلا عمجت جاتنوملا دعبو « اعم نينئالل وأ اهدحو ةروصلل وأ هدحو

 زاهج ىف عضويو ىرابخإلا ضرعلا ىف اهعباتت بسح طيرش ىلع ةيرابخإلا

 .نيجرحملا ضعب لضفيو ىرابخإلا ض رعلا دعوم نيحب امدنعةليغشت ميو صاخ

 .اضرع مدقيلو ةنورملاهيطعتا طيرش نم رثكأ ىلع ةيرابخالا صصقلا عيزوت

 : : اهل اقيش

 .نتزيم ةينورتكلالا لئاسولا قيرط نع وأ ( اينورتكلا ) رابخألا لقنلو

 :ةناثلاو + اهعوقو لاح ةيح انطقتو تادحألا لقن ةيناكمإ ىلوألا نيتيسيئر

 ةدع اهمادختسا ةداعإ نكمب ليجستلا ىف ةمدختسملا ويديفلا طئارش نأ

 .ةطحملا توفي ال ىحو هلك ىرابخإلا ثدحلا ليجست نم عنام الو « تارم

 ٠ قرم ريغ مام ىف
 : ةينويزفيلتلا ةيرابخإلا ةيطغتلا روطت
 .صصقلاو رابخألا انللقنت ثيح دشرلا نس مويلا نويزفيلتلا رابخخأ تغلب

 ةيطغتلا ترم دقلو ؛ قئاع نود ةديعب تافاسم نم اهعوقو لاح ةيرابخالا

 «فيكلا وأ مكلا ىف ءاوس ةحضاوو ةربك تا رييغتب نويزفيلتلا ىف ةيرابخخالا

 ىبت ىذلا ماهلاو ىسيئرلا رصنعلا ىه مويلا نويزفيلتلا رابخأ تحبصأ ىتح

 .نيب ةسفانملل الام رابخألا تحبصأو « مويلا نويزفيلتلا جمارب ةطيرخخ هيلع
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 ناك نأ دعب ىرخأ نود ةطحم زيمت امنأ امك « ةيملاعلا نوي زفيلتلا تا طحم رهشأأ
 ثقولا فعاضت امك «نويزفيلتلادهع ةيادب ىف جعرزم ءىش ام املأ ىلع اهل رظني.
 ىوقلا تفعاضت امك « هدهع قباس نم ارشك نويزفيلتلا رابخأل صصخملا

 ةيحانلاب نويزفيلتلا مامها غلبو ؛ نويزفيلتلا رابخأ ىف تديازتو ةلماعلا
 كلأ نم برقيام هب لمعي ىنابايلا نويزفيلتلا نأ ةجردل الئاه ادح ةيرابخالا
 رابخألا ةيطغت ىف ةلماعلا ةوقلا تفعاضتامك )١( طققف رابخألا مسق ىف صخشا
 كصتنم ىف هيلع تناك ام فاعضأ ثالث ىلإ ىكيرمألا نويزفيلتلا تاطحم ىف
 ىلع تارالودلا نم نييالملا تاثم نويزفاتلا تاطحم قفتت امك (؟9تانيتسلا

 ىدحإ ريشت و ؛ اس ماههالا ىدع انل حضوت ةروصب ةيرابخالا ةرطغتلا

 ١954 ماع ثادحأل ةينويزفاتلا ةيرابخالا ةيطغتلا فيلاكت نأ ىلإ تاساردلا'
 رثول نترام ىجنزاا ميعزلا لتقم ةيطغتل رالود نويلم نيسمحو ةئام ىلإ تلصو
 ةسائرلا تاباخمتلا ةطغت ىلإ ةفاضالاب اذه « ىدنك تربور روتانسلاو جنك
 قبس امم انل حضتيو . (”)رالود نويلم نيثالث اهغ اهفيلاكت تغلب ىتلا ةيكيرمألا

 رابخأللرظني ناكنأدعب اهروطتو ةينوي زفيلتلا ةيرابخالاةيطغتلاب اب مايهالاىدم
 نؤيزف'تلا ةطحم ةيامحةرورض ابلكلو « ةجعز» ةرتف انأىلع نويزفيلتلا

 عملعول همدصسصاتمتووغنمم ههدصستووز58 ةيلا رديفلا تالصاوملا ةنخل شطب نم
 ةعاذالا تاطحم ماقت اهاضتقع ىلاو ةهديدجنو صخرلا حنم قح اهل ىلاو
 0 نم دكأتلا ف ىكررمألا عمتمملا نع ةنجللا هذه بونتو «نويزفيلتلاو
 رقأو عزنأ ةقيرطلا تلظ امك . عيا حلاصمل كلت نويزفيلتلا تاطحم
 0 تاطحم ةيبلاغ ىف و ةيساسألا ةيرابخالا ةغيصلا ىه عزو جمل 4

 نم ةيرابخالا هتدام ذخخأي ةيرابخالا ةرشنلا مدقم ناك ثيح ٠ اليوط انمز
 ةرشابم ءاوهلا ىلعاهتءارقو همم وعممنوو ةيق رلاءابنألا تالاكو تارشن
 هن ملام رات اهنود .ىدبرأ ضاع ةداعإوا اهريرختل ةلواخت افودن كلذو

 ىأر ١ نيوكت لع اه رينأتو نويزفيلعلا ى ةيرابخالا جماربلا » ىمهف سينأ , د (1)
 , #4 ص ا١وه٠ رياني ح5 ددملا ىف ىعاذالا نفلا ةلجم « ماعلا:

 , 1١ ص قباس عجرم , نيوج ىروم (؟)
 لدم عع دكر 8مطعرأ, ©مر, ل[,. طر 83م 0 )0



 هم ١88

 تاالاكو تارشن نع ةرابع رابخألا تارشن تناكو . (١)رابخأو قئاقح نم

 رابخأ تروطت مث « كبشم اهب كسعو اهتعاذإ بسح بترت ةيقرللا ءابنألا

 ةمدحل ىلوألا نويزفليتلا دوهجتناكو ةروصلا مدختستل كلذ دعب نويزفيلتلا
 تناك ىبلاو « ةتءاصلاو ةريصقلا ةيرابخالا مالفألا مادختسا حضوت رابخألا

 رابخأ قف بيرق دهع ىلإ بولسألا اذه لظو « ربخلا صن ةءارق بحاصت
 ى ةريغصلا نويزفلتلا تاط# نم ريبك ددع ف رشتنيو . ىرصملا نويزفلتلا

 لمعلا ىلع اوسرمت دق ةمدقتملا لودلا ىف رابخألا لاجر نكت . ةيمانلا لودلا
 ةعاذإ نم اونكسمتو « ةيرابخالا ضورعلا ريوطت حمالم تأدب جيردتلابو

 ىتخم انايحأو « ةءورقملا رابخالل ةبحاصم ةروصلاو توصلاب ةيحلا مالفألا

 عقوم نم ميفلا ةكرح بحاصيل ىلصألا توصلا رهظيو ةرشنلاءىراق .توص

 دعت ملف « ىنويزفيلتلا ريخلل ةماحلا لماوعلا دحأ توصلا حبصأ دقل ىح ثدحلا

 توصلا اهحصي أدب لب ىرابخإلا ثدحلا نع ةريعملا اهدحو ةروصلا

 1 ظ ةيعقاولا نم اديزم ابلع ىفضي ىذلا

 جوضناا ةلحرم تلصو ىبح نويزفلتلا ىف ةيرابخإلا ةيطغتلا تروطتو
 حضاو صقن كانه ناك نأ دعبف ةيملاعلا نويزفلتلا تاطحم ىف تانيتسلا ىف

 تادحألان ع ريراقتلا تناك امدعبو « ةروصملا ةيرابخألا ةدالا ف ظوحلمو

 ةميدقلا ةيرابخإلا مالفألاب وأ ءاينألا تالاكو نم هتباثلا روصلاب مدقت ةيبنجألا
 اوقَمح نويزفياتلا رابخأ لاج ر نأ الإ « نويزفيلتلا فيشرأ ىف ةظوفحملا
 روفاهعقوم نم تادحألا ةعاذإ نكمملا نم حبصأ ىبح اريبكو احضاو ا.دقت

 ةيجولونكتلا تاروطتلا لضفب ملاعا ىف ناكم ىأ ىف اهعوقو لاحوأ اهعوقو
 رابخأ نأ حيحصو « ةيعانصلا راقألا ريع ةيئاضفلا تالاصتإلا لاجم ىف
 رابخأ تمسر ام ناعرس هنأ الإ ةعاذإلا رامخأ طسو نم تغزي نويزفلتلا

 دايدزإلا ةجيتنلا تناكو امام ةزيمتم ةلقتسم ةيصخش اهسفنل نويزفيلتلا

 ةليسولا حبصأ ىتح نويزفيلتلا ضوهمو نويزفيلتلاب ريهاهللا ةقث ىف درطضملا
 ةينويزفيلتلا ةيطغتلا تحبصأو . ذوفنلاو لبقتلا ثيح نم ةيغاطلا ةيرابخإلا

 ه»قناعو 117, 1آهدمال, ©, 04, , 2. 376, )000(
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 هداطجم راشتنا ىدم هساسأ ىلع مقت ىذلا رايعملا ىه ىرخأ ةهج نم رابخألل
 نويزفيلتلا تاط# نبب رابخألا ةيطخت ىف اريبك سفانتلا حبصأو « نويزفيلتلا
 مظعألا بناجلا لكشت نويزفيلتلا اهمدقي ىبلا رابخألا تحبصأو « ةفلتخما

 مهتايوتسم فالتخا ىلع ةمدقتملا لودلا ىف نونطاوملا هقيرط نع لصحم ىذلا

 روطتلا ىلإ كلذ دوعيو « ةيلحملا وأ اهنم ةيملعلا ءاوس رابخألا مهأ ىلع
 . ةينويزفلتلا ةيرابخإلا ةيطغتلا ف ةعرسلاو

 : نويزفيلتلا رابخأ تارشن ءانب

 »ه5 ة(همزنةيرابخإلا سيعقلا ن مةعومجم نمذوب زفيلتلا رابخأة رخنو وكت

 اهللختي « ةينويزفيلتلا ةيرابخإلا تامدخلل دئاسلا لكشلا ىه تحبصأ ىبلاو

 ىئاوشع لكشب اهيترت متيال ىلاو ةقرفتملاو ةيريصقلا رابخألا نم ةعومجم

 رابخألا قيسنت ريتعيو . اهسلست ةقيرطو اهتئاكم قفو اهمييقت ىرحب لب
 ةيلاعف اهسكي ىذلا حاتفملا ةباثم نويزفيلتلا رابخأ ةرشن خد اهبيترتو

 . (١)ةقئاف

 ةفاضإلاب «ةيلحناو ةيملاعلا ةيرابخإلا صصقلا عيمج ىلع ةرشنلا ىوتحنو
 صاخ ناينب ىرابخإلا ضرعللو . ةحاتملا ةماهلاو ةريصقلا رابخألا عيمج ىلإ

 هرصانع عيمج نيب ةقالعلاو ضرعلا نم ةيرابخإلا صصقلا عضوم ددحب

 ةيصخشو ابولسأو ابوسحم اعاقيا ىرابخإلا ضرعلل نأ ىلإ ةفاضألاب 1

 ىدل لكشتي ىذلا ىئاهلا عابطنإلا ىف 'مهاسب اذه لكو ةصاخ
 . دهاشملا

 نحلب بوحصم روصم « رتب » نويزفيلتلاب رابخألا تارشن أدبتو
 طيبرل ةلواحمكو 4 تارقف نم اهادع امع اه زييمت ىلإ فديم زيمع ىقيسو#

 هفيضي ام ىرابخإلا ضرعلا ةدهاشم ىلع لابقالل هماهها ةراثاو دهاشملا

 قويزفيلتلا ىرابخالا لمعلا لاجم ىف فرعلا ىرجو . اهلا قوشم رصنع نم

 )١( نص قباس عجرم , رياف ىسارف ١84 ,
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 تارشنل زيمملا (رئنلا ) روصملا ناونعلاب بوحصملا ندللا اذه تيبثت تيبثت ىلع

 1 ملاعلا تانويزفيلت ىف رابخألا 1

 هتابلطتماهبم لكلو « ةيامبو طسوو ةيادب نويزفيلتلا ىرابخإلا ضرعللو

 هتارشن ءانب ىف اماه ارودةي رابخالا مهقلاو رصانعلا بعلتو « ةصاخللا هتازيممو

 عجريو © ىرابخالا ضرعلا بيترت ىف رظنلا تاهجو فاتخمو « رابخألا

 ةيرابخا ةرشن لكلو . هنع لوئسملا ريدقتو ساسحا ىدم ىلإ عيطلاب اذه

 ةيمهأةيرحللا هدفا دع حشو « اهردصتت ةماه ةيراصخا ةصق ةينويزفلت

 . )١( ةرشنلا ةصاخ
 اذ السلست ةداعلا ىف عينت : اهتانب ىف ةدحو ةيريخ ةصق لك بلاطتتو

 رثألا مث ببسلا ىلإ ةورذلا نم ءازجأأ ةثالث

 ةصقلابوأ رابخألاب أدبت نأ ىعمم ءاهرابخأ ةيمهأ بسح ةرشنلا بترتو
 رابخأ ةرشن ةمدقم ريتعتو «ىلوألا ةجردلاب نيدهاشملاروهمح مهن ىلا ةماهل
 ىلع الجسم وأ ايمليف اريخ تناك ءاوس ابف روصم ريخ مهأ نويزفلتلا

 ريخ ىأب ةنراقملاب ىرابخإلا ضرعلل ةمق ملضفأ ربتعي ىلاتلابو «ويديف طيرش
 روص» ربخ ىأل نكمب ال ىعيبطو « ةيمهألا ىف هعم ىواستي دق ىلرم ريغ

 ىق ثدح امك « ةعئار ةينويزفيلت ةيطغت ىطغ هنأ درحن اماه اريخ نوكي نأ

 مغرلا ىلع اجعزم وأ اهفات لظيس ريحللا نأ لب « نويزفلتلا تاطحم ضعب

 ىلع دكؤن كلذلو « امخض ًاثدح كانه نأب مهوت ىلا ةريثخلا تاطقللا نم
 رابتعا امتود ةفطاعلا ديلوت مهملا نم سيلو «هريوصت لبق ريالا مرقت ةيمهأ

 ةلالدلاو ةفطاعلاو ةكرحلا مق قالتو رفاوت ةرورمض ىلع دكؤن اننكاو«ةيمهألل

 رابخأ تارشن ردصتي ىذلا ريخلل ةبسنلاب رابخألا مق نم كلذ خلا ةيمهألاو

 قحتست ىلا تاموقملاو رصانعلا مهأ رجلا اذه عمجم نأ بجيف « نويزفيلتلا

 بحاص وهف ءرابخألا قسنم وأ لوئسملا ريرحتلا سيئر ىدل لوألا رابتعالا
 رداصملا نم هيلإ درت ىلا ةيرابخإلا صصقلا نأشب رارق ىأ ذاذا ىف ن

 ريتعيو ٠ نيمجرملاو نيررحملا هينواعم نمو « افلس اهانلوانت نأ قبس ىلا

 ونمت عطغ 102910. ©مر, 014, . مه, 4-5, )00(
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 هعرابخإلا لمعلا طويخ كرحب ىذلا ومانيدلاوه نويزفلتلا رابخأ ريرحت سيئر
 اهبمضتي ىلا ةيرابخالا ةداملا عيمجينع ةلماكلا هتيلوئسم بناج.ىلإ ىنويزفيلتلا
 ملسلا فرصتلا ىلع ةردقلا هيف رفوتت نأ بحت اذهل « ىرابخالا ضرعلا

 نوكي نأ ىغبنيو « هيلع ةضورعملا ةيرابخالا داوملا ىلع بئاصلا مكحلاو

 ةيسايسلا ىحاونلا ىلع اهرشأت ىدمو « ةيربخش ةصق لكب سحلا فهرم

 ةيرابخالا صصقلا اهب عاذت ىنا ةينلا تناكامهمو « ةيعامجالاو ةيداصتقالاو
 ةص نم دكأتي نأ هيلعو « ةلماكلا ةيلؤسملا نم هيفعي ال كلذ نإف ةنسح

 . ةميلعلاو ةعلطملا رداصملا ةفاك نم رابخألا

 ةفاقث اقثم نوكي نأ مزلتسي رابخألا ةفرغ ىف ريرحتلا سيئر لمعو
 ةريخو ةيارد ىلع نوكي نأ بجب امتاو املعتم نوكي نأ ىكي الو « ةيلاع

 ةراسأ قف رشناو نص رع اها ركذت قدس هك ةيوق ةزكاذ اذ « ملعو ةبرجتو
 روديأم لكبو« ريخ لكب ةلصتملا تالامحالا مهفتىلع ةردقلا هل نوكت نأو

 ؛جئاتن نم امبلع بترتي امو ثادحألا عقوت ىلع ارداق ثادحألا نم هلوح
 نولب هلصت ىلا رابخألا نولي ال ثيحن «٠ ضرعلا ىف اقيقد نوكي نأ هيلعو
 نزو ىلع ةردقلاب فصتي نأ بحنو « عقاولا نع اهدعبت ىلا ناولألا نم
 هدعاستو اهقدص ىدم نع ىرحتيو ىرابخإلاض رعلا اهنمضتي ىتلا رابخألا

 . )١( ةقيقحلا ىرحت ىلع ةلؤسملاو ةماملا تايصخشلاب ةتاللص

 : ىرابخإلا ضرعلل لحنا ريل ةيمهأ

 هلوللاب ماههالا ةدايز ةرورضب ةيمالعإلا تاساردلاو ثوحبلا ىصوت

 ماههالا ةعاشإو ةيلخادلا ثادحألا ةعباتم قيرط نع ةيرابخإلا داوملا ىف ىلا

 نأل كلذ « تالاحنا ىتش فو تايوتسملا ةفاك ىلع ةفلتخما ةينطولا اياضقلاب
 ةطيحما ءايشألا جردتتو « كلذ دعب هب طيحملا طسولاب مث هسفئب مهم ناسنإ ىأ

 قباس عج رم و ىفحصلا عوضوم ا لإ ريسم ا نم , ىمهمامحلا نيدلا لالج 60(

 وه" - 4١ ص
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 مجرم ةرهاقلا ةعاذاب رابخالاب نيمئاقلل ىلع رثؤت ىلا لماوعلا . قوررم فسوي
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 رمحلاو ٠ برقألاف برقألا رابخألاب ميم دهاشملاف « ةيمهألا ىف دهاشملاب

 ردقبو«ةنكمم ةيلحم ةدعاق ركأ هابتناو ماها عضوم نوكيام ابلاغوه ىلحما

 مهأ لوانتي ىذلا ريلا وهو . اهلاعفنا ريثي ام ردّقب اههابتناو اهماعها ريثيام

 نم اهريغب ةيلحملا هذه طبري ىذلا رلا وأ ةيلحملا وأ ةيلخادلا اياضقلا

 ١ : 00 ىرخأ ةلودب اهطبري وأ تايلحملا

 ةبسن نأ (؟)فورعملا ىكيرمألا لاصتالا ملاع مارش ريلو ىري اذهل

 5٠-40/ نيبام ةداع مالعإلا لئاسو ى حوارتت ةينطولاوأ ةيلحملا رابخألا

 ةمدقتملا لودلانم أي همظعم نأل هتلالد هل جراخلانم دري ىذلا ليلقلا نأو

 ةفصب رطيستو رابخألا ركتحم ىباا لودلا ىلاتلاب ىهو ءاومت لقألا لودلا ىلإ

 ىرابخإلا قفدتلا نأ ظحالن اذهلو « ةئيدحلا لاصتالا لئاسو ىلع ةماع

 حبصأ و؛ةيمانلا لودلا ىلإ ةمدقتملا لودلا نم دحاو هاجتا ىف ريسي ىنويزفيلتلا

 هب افريعمو نآلا افورعم ةيملاعلا لاصتالا لئاسو ف ىرابخإلا نزاوتلا مدع

 راهتألا ريع ةثيدحلا لاصتالا لئاسو نأ نه مغرلا ىلعو « ىملاعلا ديعصلا ىلع

 ىركلاو ىرغصلال ودلانم لك لوانتمقو ةروسيهو ةلهس تحيبصأ ةيعانصلا

 قفدتلا قيقحتو ةدايز امنأش نم ىلا تاليبستلا هذه لك نم مغرلا ىلعو
 ىرابخإلا قفدتلا نأ نآلا ىح تنبثأ ةبرجتلا نأ الإ نيبئاخلا نيب ىرابخإلا

 ةيمانلا ودلال ] ةيذققلا لود نم وهو.« حبا بنار قم رمجسم لازاام
 ىريو .٠ ةيسيئر ةلكشم لثمت ىرابخالاقفدتلا قنزاوت !!مدعةلكشمتلاز امو

 ةيكالهسالا تاداعلا ىف اهنم بناج ىف نكت ةلكشملا نأ نوصتملاو ءارمحلا

 نييعاذالاب ةصاخلا ديلاقتلاو رابخألا تاسايسو« نيدهاشملا بناج نم رابخالل
 نيصصختلا نيلماعلا صقن ىلإ رخآلا ابنناج ف عجرتو « ةءدقتملا دالبلا

 قوعي ىذلا رمألا ةيمانلا لودلا ىف ةينوي زفيلنلا رابخألا جاتنال ةينفلا لئاسولاو

 ملاعلا ىلع مهدالبب ةصاحلا ةيقيقحلا ةيرابخالا ةروصلا ضرع نم نييعاذالا

 ةلماشلا ةيمنتلا و ةيلحملا تاعاذالا ةودن . ةيلحملا ةءاذالا ىف ريخلا . رقص لاك ()

 . #0 صا اة سطسفأ

 ةءاطعوستل,ا 184245 ١ 14هقن53 ةه0 ك3 ههق] 21 هوت مخ 0م, (5)

 6لاأأر 59 ,8 ١
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 روتكدلا ةسارد ريشتو . )١( ةرشابم محل ةرواحملا لودلا كلذ ىف اء ىجراحلا

 1ةم؟معسص2 ه5 ىرابخالا نزاوتلا مدع لوح 2, 18م1 72215 سيراف ويبات

 ةيملاع ءابنأتالاكو اهعيزوت ركتحم ةروصملا ةيرابخالا ةداملا نأ مملة

 ايرابخإ اقفدت كانه نأ ىلع تحابلا دكؤيو « ةيناطيربو ةيكيرمأ ةروصم
 نويزفيلتلا جماريل ةردصملا ىربكلا لودلا بناج نم ىأ دحاو قيرط نع

 اقفدت كانه نأ ىلإ تاساردلاو ثوحبلا دكؤت امك . (؟) ملاعلا لود ةيقبل

 تاجايتحا نع اهتاجايتحا فلتخت ىلا ثلاثلا ملاعلا لود ىلع الئاه ايرابخ]
 تاساردل جاتحم امك اهلحل تقو ىلإ جاتحن ةلكشم هذهو « ةمدقتملا لودلا

 هذه اهم رمت ىلا فورظلل اقفو ثلاثلا ملاهلا لود تاباطتم ديدحتل ثوحو
 . (") ةمدقتملا لودلا تابلطتمو فورظ نع فلتخم ىلا تاعمتخما

 ماههالا لثمت ىتلا  ةيلحما رابخألا ةيمهأ ىلع دكؤنل دوعن لاح ةيأ ىلع
 رابخألا لامتو . نويزفيلتلا ىف رابخألا تارشنل ةبسنلاب - نيدهاشملل رشابملا
 رابخألا لكشت امك « هيئرملا رابخألا ىبلث نع ديزي ام ةدملا ثيح نم ةيلحنا
 .ىكيرمألا نويزفلتلا تاكبشل ةبسنلاب ةيرابخالا ةمدخلا ف ىمظعلا ةيبلاغلا ةيلحمل

 : (54) 2486© , ©88 , 480, ةفورعملا ثالثلا

 : ىرابخالا ضرعلا ف لوألا ربحلا

 ف عيتم وه امك مهألاف مهملا ةدعاق نويزفيلتلا رابخأ قبطت ابلاغ

 لوألا ريخلا نوكي نأ بج افلس انحضوأ امكو « ىرخألا لاصتالا لئاسو
 دكؤيو ؛ ةيمويلا ءابنألا ىف رمخ مهأ نويزفياتلا رابخأ ةرشن ردصتي ىذلا

 )١( ةرعافلا . نايدريملا“ قدنف . نويزفلتلا رابخأل ىلودلا رمتوملا تايصوت .

  5ويلوي لالاو١ا .

 ددع . ةيبرعلا تاعاذالا ةلجم . رابخالا ى نزاوتلا مدع . سيراف ويبات . د (0)

 . 587 ص اوالال ويئوي صاخ
 .نويزفلتلا رابخأل اهدادعاو اهبيت ركب ثحابلا ماق ةينويزفلت ةلباقم . مارش ربلو . د (")

 ىك ارتشالا داحتالا ىنبم, ثلاثلا ماعلا لود ىف رابخألل ىلودلا رمتؤملا داقمنا ءانثأ ليربأ ههاسم

 . لينلا شين روكب

 * ىم قباس عجر» . ةيبرعلا تاعاذالا ةلجم . تراجوبويل (4)

 . قباس عجرم . ليكولا دمحم
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 ىلا رابخألا تارشن ةمدقم لتحت ةيرابخالا صصقلا مهأ نأ ىلع نوفحابلا
 تاذ ةيلحملا رابخألا نم نوكك:ام ابلاغو ؛ ةماهلا رابخألل سرككت ام ةداع
 ةيسايس ةيرابخالا صصقلا هذه تناك ءاوس نيدهاشملل رشابملا مامهالا

 1١(. عمت ا لخاد عقي اهمظعمو ةيداصتقا وأ

 رثكأ ةيملاعلا نويزفيلتلاتاطخم ىف ةدملا ثيح نم ةيلحنلا رابخألا لثمتو

 ةيروهمج نويزفيلت ىف سكعلا ثدح اهيب « ابيرقت ةروصملا رابخألا ىتلث نم

 ىف ةيلحملا رابخألا ىلع ةماع ةيبنجألا رابخألا قوفتت تيح ةيبرعلا رصم

 نمض هاروتكدلل ىسارد ليصفتلاب هيلا تراشأ اماذهو « رايخألا تارشن

 قاطيرللاو ىرصملا نويزفلتلا رابخأ تارشن نومضمل ةيليلحتلا ةساردلا جئئاتن

 رابخألا ةبسن نأ ىلإ ةساردلا جئاتن ريشت ثيح رشاعلاو عساتلا نيلصفلا ىف

 75٠,8 اهئيسن تغلب اميِب رابخألا ىلامجإىلإ ابيرقت /"هر5 اهبسن تغلب ةيلحملا
 (١؟) 112 نويزفيلت ىف /ه5و 8.8.61 نويزفيلت ىف ابيرقت

 ىنذلا أبنلا ةيولوأ لوح نيدهاشملا نيب ىأرلا مقني ى رخأ ةهج نمو

 طبتري ىذلا ىلإ أبنلا وه له  نويزفاتلا رابخأ تارشن ردصتي نأ بحب
 عئاقولاو ثادحأللا مهأ انل مدقي ىذلا ىملاعلا أبنلا وه مأ ؟ برق نع انب

 مهمأب 201,5 لثمت ىلا و ةثيدحلا تاساردلا ىدحا ىف وحبم ةيبلغأ
 /١1هر#* كانه ناك نيح ىف , ىلا ريبلا مدقت لضفي ىذلا ىأرلا عم

 تارشنردصتي وأ مدقتي نأ لضفي ىنذلا رخآلا ىأرلا عم نيثوحبملا نيب نم

 ىلودلا ىوتسملا ىلع ةعاسلا عوضومب لصتي ىذلا ماها أبنلا نويزفلتلا رابخأ

 ىلإ ممبسن لصتو نيثوحبملا نم ةيقابلا ةبسنلا ىرت ءالؤهو كنئلوأ نيبو

 « مهءدل ىوتسي رمآلا نأو أبنلا ةيمهأ ىدم ىلع فقوتي رمألا نأ / ١م رع

 ديزت ىأ ىميلعتلا ىوتسملا عم ايسكع بسائتت ءالؤه ةبسن نأ ظحوا دقو

 . (”)اهلعت ربكألا نيب لقتو املعت لقألا نيب

 نومك 1[هنطعمأب كر, 18ءءاللمع مطقغ'ق 88693, 0م, ©, ه. 3, ()

 ميليلحت ةسارد ع . م . ج نويزفيلت ىف ةيرابخالا ةداملا .نضوم. دمحم : مجار (0)
 (رشاعلاو مساتلا لصفلا ) ١487 جاهوسب بادآلا ةيلك  طويسأ ةعماج . رابخألا تارشن نومضمل

 , 194٠١ ماعل نويزقلتلا و ةعاذالا. جمارب ٍييقَت ث# . نويزفلتلاو ةداذالا داحنا (م)
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 رابخألا ىلع ةيلحا رابخألا ةفاقثلاو ركفلا لاجر نم ركألا ةبسنلا دبحتو
 تلتحا دقل تح مهمدأ ةيساسألا هتاموقم دحأ ريلا ةيلحف « ةيملاعلا
 تارشن نم نوفا اهركذت ىلا ءابنألا ىلامجا نم :/7ه ةيلحملا ءابنألا
 دكؤن ام عم ىشمتي اذه لعلو « ةيملاعلا ءابنألل /55 لباقم رابخألا

 تارشن مدقتت نأ ىف ةبغرلاو ةيلحملا ءابنألاب ماههإلا ةرورض نم هيلع

 نم رثكأ ةطيحملا ءايشألاب مث نمو هسفنب الوأ مهم دهاشملاف « رابخألا

 : ةرشابم ةروصب هتايح ىلع كلذ رثؤي ثيح هنع ةديعبلا

 تارقفلا بيترتو قيسنت نع نولوثسملا ىري ىرخأ ةهج نمو

 فقوتي رمألا نأ ىناطيرلاو ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ تارشن ىف ةيرابخإلا

 هل ىملاع ريخ كانه ناك اذإف ٠ ةيرابخإلا ةصقلا وأ أبنلا ةيهأ ىدم ىلع
 هئاطعاو نويزفلتلا رابخأ تارشن ةمدقم ىف هزاربا نم سأبالف ةيغاط ةيمهأ
 نويزفلتلا ةبرجت ىلإ انه ريشأ نأ بحبو . رابخأ نم هنود ام ىلع ةيولوألا

 لقتسملا نويزفلتلا راجعا ىف نولفاعلا ىربف لاحنا اذه ىف 1727 لقتسملا

 ةيادب ىف ةيملاعلا وأ ةيلحنلا تناك ءاوس ةيرابخإلا صصقلا مهأ عضو نأ
 حبصأ ىذلا لكشلا كلذ مهملاف مهألا عضو ىعي ىرابخالا ضرعلا

 ثويزفلتلا ىف رابخألا ىلع نومئاقلاىري امنيب 3 رامعألا لاجرل ةماه ةدعاق

 ضرعلا بيئرت بمجال هنأ ىكيرمألا نويزفاتلا تاكبشو 1176 لبقتسملا
 ةيرسلا ةصقلاب أدبن نأ ىأ اهزانتو تايمهألا عباتت ساسأ ىلع ىرابخالا

 ثدحول كلذ نأل اذكهو ةيهأ لقألا ةب يربحلا ةصقلا اهعبتت مث ةماحلا

 ةصق لك نأ ىلع 0 فوس رابخألا ىدهاشمل ريخألا عابطلالا ناف

 ةميق لقأو ةيمهأ لقأ نوكيس ىرابخالا نق رع ف لات أبن وأ ةيرمخ

 « هقبسي ىذلا رسلا نع هابتنالل ابذج لقأ ىلاتلابو « ةيرمخلا ةيحانلا نم

 نوريو ةيرابخالا صصقلا نيب طبرأا ةيلمع ىلع نودكؤي مهدجن اذهلو
 «طبرلا ةيلمع ىف لوألا ساسألاىه نويزفيلتلا رابخأ ىدهاشم ةيسفن نأ

 ى لظي نأ نويزفلتلا رابخأ تارشن دهاشم عيطتسيال لاثملا ليبس ىلعف

 ةعاسلا فصنو عبر نيب حوا رمت ىلا ةرشنلا ةدم لاوط هراثتسا ةلاح

 ةئدهل. ةصرف ىلإ تاروثلاو بورحلاو تارهاظملا رابخأ دعب جاتحم وهف



 هس اوه

 ةحار ىلإ جاتحم دقو . هسفن ىف نانثمطالا ريثي ربخ ىلإ جاتح ايا هلق

 نويزفيلتلا رابخأ ىف ظحالن اًميِب . ىرخخألا ةماحلا رابخألا اهدعب ثبت ةفيفخ

 ضرعلا لغوأ املك هنأ ةصاخ ةفصب رصمو ةماع ةفصب ةيمانلا لودلا ىف

 ذخألا مدع عم رابخألا ىف هنوخسلا رصنع صقانتب مدقتلا ىف ىرابخإلا

 . نويزفيلتلا رابخأ ىدهاشم ةيسفن ىلع نومضملا رثأب رابتعالا قف

 : ىلوآلا ةحفصلا رابخأ نويزفلتلا رابخأ

 .لكشت ةيرابخالا صصقلا نم ةعومجم ى رابخإلا ضرعلا نمضتي

 ةريصقلا ءابنالا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب رابخألا تارشنل ةيساسأ ةدمعأ

 هذه لكشتو « عقاوملا فلتخم نم نوبودنملا اهمدقي ةماهاو ةقرفتملاو

 لكشت ىرابخإلا ضرعلا اهنم نوكتي ىلا ةيرابخالا صصقلاو رابخألا

 ضعبلاب معقد ام اذهو « ةيموقلا فحصلا ىف ىلوألا تاحفصلا رابخأ

 دقلو . فحصلا ىلوألا ةحفصلا رابخأىه نويزفيلتلا رابخأ نأ لوقيل
 ىرابخإلا ضرعلا ى تدرو ةملك لك رشنب نيزرابلا داقنلا دحأ ماق

 ابيدمعأ ضرعو اهطانبأ سفنب زمات كرويوين ةفيحص ىف تاكبشلا ىدحإل

 ىلوألا ةحفصلا فصن نم لقأ ىوس هلكأب ىرابخإلا ضرعلا لغشب ملف

 ٠ (١)زماتلا ةديرج نم

 .ضرعلا تاملك لك نأ ىلإ ةيناطي ربلا ةعاذالا ةئيه تاسارد ريشتو

 نم دحاو دومع ىوس لثمتال قئاقد رشع لالخ عاذت ىلا ىرابخالا

 كانه نأ ىلإ ةساردلا ريشت امك « نايدراجلا وأ ةيناطي ريلا زعاتلا ةدمعأ

 ىلاتلا مويلا حابص ة زداسلا تححضلا نق رألا تاخفملا نيب اني اطابترا

 .نويزفيلتلا رابخأ تارشن تلوانت ىلا ةيليلحتلا ةساردلا لالخ نم كلذو

 ةاقملعإ ظمرمومغ 13, 5(ةزمطوءع طقعأوو 8, 1طع عل 69

 ظمت أ ءمدسءمأ, 84385 ©ءعمستتمأ ءةهانممص طم ةطعالءوه 50ءامأول , 71

 المجر 1 طدكانم عشق 110105 1976 , ط 2 154 ,

 . 8١656 نص يتباس مجرم . نيرجب ئروم' 0
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 ىف لماك عوبسأ ىدم ىلع ةيناطيربلا زمياتلا ةبفحصل ىلوألا تاحفصلاو.
 . (1) ١91/8 ربوتكا

 نويزفلتلاو 8 8 © ىلاطيرلا نويزفلتلاف ةيرابخالاةداملا ةنراقع كلذك

 تنك تانيناملا ىف ندنل ةنيدمل قرايز ةده لاوط 1 7 27 لقتسملا ىناطي ربلا :

 ةلمملا ىف ةرداصلا ةنطولا قحبصلا لوألا تاحفضلا نأ رارمتساب ظحالا
 : لثم ةدحتملا

 طع سمعو, ونلزن 1ءاعومومطب 1طع ©ةعلنهصس, 108113 8>م1ءوو,ر 10ةل]19ل

834511, 1031187 85411501, 

 رابخأ تارشن اهلوانت ىبلا ءابنألاو ةيرابخالا صصقلا سفن لوانتت

 ليبس ىلع ةيرابخالا صصقلا هذه نيب نم نأ ركذأو « سمألاب نويزفلتلا

 نيجسلا ةصقو « ندنل بونج ىف نوتسكرب تارهاظمو ثادحأ لاثملا

 تامدحلا تابارطضا « ىكيرمألا ءاضفلا كوكم « زدناس ىلوب ىدنل ريالا

 راطق قراس حارس قالطإ ؛ جيلخلا لودل رشتات زسه ةرايز « ةيلخادلا

 بونجو ةدئلوب ثادحأ « ةيسنرفلا تاباختنالا « 8ف1عمو نجسلا نم ندنل
 « ثادحأ نم كلذ خلا . . ايلارتسا ىف كراش كلملا ةلوجو ؛ ايقيرفأ

 : رابخالا سناجت

 رابخألا لثم ةسناجتملا رابخألا عيمج رابخألا ىلع نيمئاقلا ضعب لضفيو
 ى ةيبرعلا رابخألاو ىرخأ ةءومجمم ىف ةيسايسلا رابخألاو ةعومجم ى ةيملاعلا

 ةعومجم لك سناجتت ثيحم « رابخألا تايعون نم كلذ خلا . . ةثلاث ةعومجم

 كلذكو هيتكبشب ىناطيربلا فويزفلتلا هب زاتمب ام مهأ نمو ٠ اهعوضوم ىف
 اياوز نم ةدحاو ةيريخ ةصق نولوانتي مهنأب ىكبرمألا نويزفلتلا تاكبش
 لويملا ىوذ نيدهاشملا هابتنا بذي 6 ةفلت# رظن تاهجو نمو ةددعتم

 : ةفلتمملا تاهاينالاو

 281386 , 756 7ةهقاع 012 8:030ءومانسو 71678 , 08 كك. مص , (1)

, 23 - 13 
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 : نويزفيلتلا رابخأ تارشن ةياهن
 نيلماعلا نأ ىح ةماحملا تاظحللا نم نوي زفيلتلا رابخأ تارشن ةياهم ريتعت

 مامهالا ىلع ذوحتست ىلا تاظحللا كلت نولغتسي ةيملاعلا نويزفيلتلا ةطحم ىف

 ضرعلا اهوانت ىلارابخألا مهأل اروصم ازجوم اومدقي نأب نيدهاشملل ريبكلا
 .تارقفلا نأ ىلإ تاساردلاو ثاحألا ريشتو . ةرشنلا ةيامن لبق ىرابخالا

 زيمتتال رابخألا تارشن ةيامن ىف مدقت ىلا تارقفلا عتمأ نم رتتعت ةيضايرلا
 ةفيفحلا رابخألا نأ ضعبلا ىري كللذك « ةيويحلاو ةعرسلاو ةكرحلا نم هب

 اهلضفيو نيدهاشملاءابتنابذجن ىلا ةيلسملاو ةقيشلاو ةفيرطلا رابخألا نع ريبعت

 5 )١( نيدهاشملا ةيبلاغ

 كلذ « نزحم ريخم وأ ةاسأع ادبأ ىرابخالا ضرعلا ىبني نأ ىغبني الو

 دق امم نيدهاشملا ىدل ايقاي لظيس رابخألا هذه لثم هكرتت ىذلا رشأتلا نآل

 نورك ذيس مهنأل رابخألا تارشن ةعباتم دنع مهْنم رثكلا ماجحإ ىلإ ىدؤي
 رابخألاةرشن متم نأ بجبن ىذلا «ةرشنلا ءىراق اه مهكرت ىلا ةيفيكلا امتاد

 رابخألا تارشن اومدقملعفياك ةئداه ةماستباو ديج بولسأو ةيويحو ةدؤتب

 . ةيملاعلا نوي زفيلتلا ةطحم ىف

 ةيريخ ةصقب هضرع نويزفيلتلا رابخأ ريرحت ىلع مثاقلا ىبني امدنعو

 مدخو نيدهاشملا هابتنا بذي هنإف « (؟) ناسنالا تامايها نع ةيلسم

 ىطعت ىلا ىع ةيناسنالا تاماههالا رابتخأ نأل كلذ « ض رعلا ةلهاشمل

 ةيناسنالا تاماههالا رصانع رفوتت امك « ةكريشملا ةقالعلاب اساسحإ دهاشملا

 ؛ اهب ماههالاو ةكراشملاب روهمجلا ساسحإ نم ديزتو ةنخاسلا رابخألا ىف

 اهروهمج عم عيربس قطاع لاصتا عونلا اذه نه ةيرابخإلا صصقلا مقتو
 اهرفاوت بجي ىلا ةماطا لءاوعلا دحأ ةيناسنإلا تاماعهالا رصنع رتتعي و

 ولجتالا . برامنو تايرظن . ةياعدلاو مالعألا . متاح رداقلا دبع دمحم .د )١(

 : * #7١ صااؤالاا

 وصف هظعمطعت قر, 0ص, ©أأ و ,ه و 3 , : 60



 هس ل500

 اضر قيقحتإ ىف هرود بعلي ىذلا ماها لماعلل املا « ةديجلا رابخألا ى

 + (١)مههابتنا بذجو نيدهاشملا

 : نريزفيلتلا رابخأ بولسأ
 ةباتكلاف ىرخألا مالعالا لئاسو نود نويزفيلتلا رابخأ ررحم فلتخم

 تاملكلاو ةفطاعلابطاخم ةروصلاف ؟نذإلاو نيعلل نوكت نأ بجب نويزفيلتلل

 « نويزفيلتلا رابخأ ىررحم حاج حاتفم قباطتلا اذه ىو لقعلا بذتجين

 ةفاحصلا خيرات ىلإ سايقلاب ايبسن نويزفلتلا دهع ةثادح نم مغرلا ىلعو

 ابيصخشو زيمملا اهولسأ اه حبصأ نويزفاتلا رابخأ نأ الإ قيرعلا

 « ىرخألا ةيفحصلا لاكشألا نع اهزيمت ىتلا ةلقتسملا

 بلطتيو «ةمهملارصانعلاب ءدبلا وه راوخألا بولسأةغايص ى ةدعاقلاو

 مامها كلمت ل اذإ اننآو ةضاخ نيليوط نارم بيردتو ةقاوذ ةساح كلاذ.

 ةدهاشم ىف كشالو مهدقفنس انئاف « ردلا ىف ىلوألا ةظحللا ذنم نيدهاشملا

 نيء زج نم ةيرابخالا ةصقلا نوكتت بلاغلا فو . (١)ةيردحلا ةصقلا ةيقب
 <« 8600و ةصقلا مسج وه ىلاثلا ءزخلاو 4 ةيذقملاب فرعي لوألا

 « اهلوط نع رظنلا فرصب ريخلا رهوج اهلا ىلع ةمدقملا ىلإ رظنيو

 اهفيظوو « ةباذحلا ةريصقلا تامدقملا ىه ةديجلاو ةحجانلا تامدقملاو

 ةيرابخالا صصقلاتامدقم ريتعتو « ثدح ام هغالباو دهاشملا هايتنا بذج

 ريرحت ق اريبك اتقو ةريخلا .ىوذ نوررحما ىضقيو « اهئازجأ مهأ نم

 ءازجأ نم رخنآ ءزج ىأ نم رثكأ ةيرابخألا صصقلل ةيحاتتفالا تارقفلا

 ناف ةككفمو ةكسامم ريغ ةمدقملا تناك اذإ هنأل ةصاخخ ةيرابخالا ةصقلا

 لقألا ىلع لصألا قبط ةروص وأ اهل اراركت نوكيس اهييقبو ةصقلا مسج

 ةمدقملل ليلحنو ريسفت الإ وهام ةيريحلا ةصقلا ةيقب نأو ةصاخ ةمدقملل

 ةطقمملعز ال , 841ءطغأاا , 8عمممتمع , ©ص , 6غ , 600(

 آب . 244 ى

 18211 77, 11دع1ع , 8عم20هقو6 3هندسقاتقسلا , ثع 1هنغم0 - )0(

 تعقامو 10 ةلونبو ؟7كانمو " 1طنعل 8دتتأنمو , 515 عو )م

 288هانلع , 1976 م رس , 54 ,
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 (١)اهلك ةصقلا حاجم اهتغايصو ةمدقملا بولسأ ىلع فقوتي اك « ةيساسألا
 تامدقملاو ؛ رملا رهوج انفلسأ اك ىهو ةرقف نم رثكأ ىلع ةمدقملا لمتشتو

 نينثا وأ دحاو ىلع بيجن ام ابلاغو ةديدع تابيكرتو لاكشأ اه ةيرابخالا

 انايحأو ؟ اذالو نيأو ىتمو اذامو نم ةفورعملا سمخللا ةلئسألا نم

 دعب ىبتي ام لك وهو ةيربحلا ةصقلا قاب ىلع تاباجإلا عزوتو ؟ فيك
 عبتي ابلاغ وهف ةيردلا ةصقلا مسج بيترتب قلعتي اهفو « (؟)ةمدقملا

 ه ىطنملا بيترثلا
 نويزفيلتلا رابخنأ ررحمو « ةيلمعلا ةايحا ةغل ىه نويزفيلتلا ةغلو

 زيمتي نأ بحجب اذهل «٠ ةعونتملاو ةنيابتملا نيدهاشملا تائف لك بطاخي

 ةيعقاولاو ةرشابملا ةعيرسلا ةغللا ىلع دمتعي نأو حوضولاو ةطاسبلاب هبولسأ

 هنأ ىلإ ريشن نأ بجيو : !ةعرسب اهنومهفي ىلا ةغللاب هيدهاشم بطاخم

 صصقلا ضرعت امناو « ةيريحلا ةصقلا [ضرعل ةدحاو ةقيرط دجوتال

 . (9) ةفلتحم بناوج نم ةيرابخالا

 لوألا فرعي بيلاسأ ةثالث ةيرابخإلا صصقلا ريرحت لاكشأ ذختتو

 بيترلا بواسأب ىناثلا فرعيو تانسو» ةمقلا وأ ةورذلا بولسأب م

 ب ولسألا حلصي 52 رسفتلا ب ولسأب ثلاثلا فرعيو « ىمزلا

 نيدهاشملا ءاطعا ىلإ فدهت ىلا ةمدقملا ىف ةماهلا ءابنألا ءاطعا ىف لوألا

 ازراب ارصنع بولسألا اذه هدو جناف ريتعيو « ةعرسب قئاقحلا لك

 قئاقحلا .ثيح بولقملا مرحلا بولسأب هيمسيو « نويزفيلتلا رابخأ ريرحت ىف

 فورعملا ىناثلا عونلا امأ « ةيمهأ لقألا املت ةمدقملا ىف ةماهلا تامولعملاو

 تامامهال ةريثملا ةيرابخإلا صصقلا ىف مدختسيف ىمزلا بيترألا بولسأب

 010م مءلعطغط زرءوسصت4 ) لدتعملا مرا لكش ذخأيو نيدهاشملا روهمج-

 17 7 ص قياس عجرم . ىفحصلا عوضوملا ىلإ ريملا نم . ىصمايلا نيدلا لالج )0020(

 . 91) - م1 ص قباس عجب رم ىعاذالا ريملا : ىهو ميهأ ربا )20
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 مسجف ةرصتع ةمدقم اهلي مث نيدهاشملا . هابتنا بذجم ةمولعمب .أدبيو
 ىف ةيرسللا ةصقلا ةياهلو ةجيننلاو اهعوضوم انمضتم ةيربحلا ةصقلا -

 ىري اك ثلاثلا بولسألا امأ « مايهالل ةريثمو ةقيش ةيمارد ةروص
 ى عضت تيح نيقباسلا نيطملا نيب عمجيف ماما ميهاربا ر وتكدلا انذاتسأ
 اذه مدختسيو « ةيمهأ لقألا ليصافتلا ابلت ةماملا تامواعملا ةمدقملا
 رصانعو تانوكم نم نوكتت ىلا ةيرابخإلا صصقلا ريرت ىف بولسألا
 . (١)ةيمهألا نم دحاو ىوتسم ىلع

 ررخملا عيطتسي ال امدنع مدختسي اعبار ابولسأ نيثحابلا ضعب فيضيو
 ةريصق ةرتفب رابخألا تارشن ةعاذإ لبق الإ تاروطتلا رخآ فرعي نأ
 تاروطتلا رخآ عضيو ةقباسلا لاكشالاب مازنلإلا مدعب رحنا رطضي ثيح
 . (7)ةيرمخلا ةصقلا ةيابن ىف ةماهلا

 نويزفيلتلا نأ ةاعاره نيررحملا ىلع بحب لاكشألا هذه لك فو
 ىلع ةقئافلا اهمنردقب :زيمتت ىلا ةيئرملا مقلا ىلع لوألا ماقملا ىف دمتعي
 لاشملا ليبس ىلعو (*) ىرخألا مالعألا لئاسو نود فطاوعلا ديلوت
 اني انايحأ نويزفيلتلا رابخأل مهضفرو نيدهاشملا ماجحا ثحابلا ظحالي
 .ىلإ اساسأ عجري كلذو « ىرخألا لئاس ولا ىف اهتاذ رابخألا نوضفريال
 ةصقلاف فطاوعلا ديلوت ىلع ةقئافلا اهتردقب زيمتت نويزفيلتلا رابخأ نأ
 ىهو ةيهاركلا وأ فوحلا وأ بضغلا ىلإ نيدهاشملا عفدت دق ةيرابخالا
 دهاشملا نأىرنو ةلوهس ىف اهريثت نأ ىرخألا لئاسولا ميطتستال فطاوع
 رابخأ تارشن ىف ةضورعملا ةيرابخالا ةداملا يضفري ال رمألا ةقيقح ىف
 . (5) اف جعزملا اهرثأ ضفري امئاو نويزفيلتلا

 1دوضت 1طءوطنس , 1طف ةمصواتع 01 101018811512 , 1 81- (1)
 21نطلج 81 ةعهطأه , 1969, مه , 29 - 32و

 . ه6 ص قباس عجرم . ىهو مهاربا (؟)
 ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةلم . نويزفيلتلل ةباتكلا . ضوعم دمحم لامن اده ىفأرقا (؟)

 ص |. - ١8.9 ضايرلا | 6« “١ ناددعلا . درو نب دمع مامالا ةعماج

 . الءواس عمال

 . 64١ص قياس عجرم . نيرج ىروف (4)
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 ةياردو اعآلطاو ةبهوم اهريرحتو نويزقيلتلا رابخأ دادعا بلطتي اذه
 ةروصلا ىلع دمتعت ةيريهامج لاصتا ةليسوكن ويزفيلتلا تايناكماب ةلماك

 رامعألا ةنيابتملا ةإ ريهامجلا تائفلا نم طيلخ ةبطاخم 'ىف لوألا ماقملا ىف ةيئرملا

 رابخأ ريرحت دنع اهتاعارم بجي ىلا لوصألا ضعب كانهو « ةفاقثلاو

 : اهمهأ نم نويوفيلتلا

 ىوتحمو نومضم عم هعمسن ىذلا صنلا نومضم قافتا ةرورض : الوأ

 عم صنلا نومضم قفتي اميحف « اهدهاشن ىلا ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا

 كلذ « ةيرابخإلا ةدالا هذهل نيدهاشملا مهف ةبسن دادزت مليفلا نومضم

 قيلعتلا عم اهبومصم قفتيال ةروصم ةيرابخا ةدام دهاشي اميح درفلا نأل
 « ضرعي املو لاقي امل اهتنم بي ىّتح هسفن دهجي نأ دبال الا بحاصملا

 بحاصملا صنلا نر كا اذإو « رخآ نإ نم ةردقلا فاتخنو

 ههابتنا زكري نأ عيطتسإل هنأل اًئيش دهاشملا مهفي نلف ارثك ةروصلل

 . (١)دحاو نآ ىف ةروصملا ةداملاو صنلا مهفل

 تاذ ةطيسب ةينويزفيلتلا ةيرابخالا ةصقلا نوكت نأ بجي : ًآيناث

 : (5)ضومع وأ سبل ىأ اهماتنيال ةيمارد ةدحو

 رابخأ بولسأ حمالم مهأ نم حوضولاف ةحضاو ةسلس نوككت نأو

 ةصقلا ىلإ دوعي نأ عيطتسيال نويزفيلتلا دهاشم نأو ةصاخن نويزفيلتلا
 بلطملا وه حوضولاف ٠ ةفيحصلا ءىراقك اهمهفيل ىرخأ ةرم ةب ريحا

 ةيماردلا ةدحولا ررنا ىعاري نأ بجبو نويزفيلتلا رابخأ ريرحتل لوألا

 ىح ةيادبلا نم ةيش ةيئاور ةروص ىف عئاقولا مدقيف ةيرابخالا ةصقلا ىف
 ىلع ىضي امم رضانملا تقولا ىف عقي هنأكو ثدح ام ىوري ثيحم ةياهلا

 رصانع عيمج حيضوت ةيماردلا ةدحولا بلطتتو « ةيفافشو ةيويح ةصقلا
 مازللا ةرورض عم راثآلا مث بابسألا ىلإ ةورذلا نم ةيرابخالا ةصقلا

 . ةيمهأ رثكأ ارصنع زاجمالا نوكي نأ بلطتي ىذلا تقولا ديق ببسب زاجيالا

 )١( ص 9١ا5 ةنسل مل. ددعلا . ىعاذالا نفلا ةلجم ©" .
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 نوكت نأو « ةريصقو ةحضاو ةمدختسملا لمجلا نوكت نأ .بجي امك

 ةيؤرلاو عمسلا قيرط نع تامولعملا باعيتسا ىلع ةردقلا نأل كلذ «ةرشابم

 .بسانت ىلا تاملكلا راتخم نأ نويزفيلتلا رابخأ ررحم ىلعو « ةدودحم

 تاملكلا نم الدب مدختست ًاعويش رثكألا تاملكلاف « ماع هجوب نيدهاشملا
 ىنعملا جاودزا نم ةيلاخ تاملكا نوكت نأ لضفيو « لامعتسالا ةردانلا

 حوضوب اهضرعو ءرابخألا ةباتك ىف ةقيقحلاب مازنلالا ةرورضو « ةيروتلاو
 عقاولا نع دعبلا نودهاشملا هركيو . )١( عقاولاب اهمازللا ةرورض عم

 .كلذو « ةرشابم فدهلا ىلإ لصي نأ ررحم ا ىلع كلذل ءزاغلألاو ضومغلاو
 ةيعقاولاب مازعلالا عم همدعك اهدوجو ريتعي ىلا لمجلاو تامللا فذحب

 ةمالسلا ىلع صرحلاو « ىظفللا نيسحتلا ْق عسوتلا مدعو ؛ رجلا ةياور ىف

 ريغ بنجنو ةفولأمللا ظافلألا مادختسا ىلع صرحلا عم « ةرقف لكل ةيوغللا
 . )١( نودهاشملا اهفلأي ىلا بيكارتلاو ظافلألا عانطصاو « ةفولأملا

 ىف ةعباتلا لمجلا مادختسا ررحما بنجتي حوضولا نم ديزم قيقحتلو
 .تحبصأ ثيح «لعافلانم ابيرق لعفلا لعجو ةيرلا ةصقلا ةمدقم وأ ةيادب
 مالكلاو « ةطاسبلا ىه نويزفيلتلاو ةعاذإلا ىف رابخألا ريرحتل ةزيمملا ةفصلا
 نيدهاشملانهذب قلعيل اطيسب أبنلا بولسأ نوكي نأ ىلع حاطصادقو .رشابملا

 حبصأ اذهل « نويزفيلتلا ةدهاشع ةطيحملا فورظلا رابتعالا ىف انعضو اذإ

 راصتخالاو « ةزممازهزؤب ةطاسلاةاعارم نويزفيلتلا رامخأ ةباتكدنع متحملا نم

 « 1سسعةتةءزت ةيروفلاو « نوم حوضولاو « تقولا قيضل ظءووذاإ
 ىف طبرلا طقن داجبإ ناكمب ةيمهألا نم كلذك . () 255+دعمغ ةكرحلاو
 رابخأ ىدل نوكي ام ةداعو « ماههالا ريثت نأ نكمب ىلا تاظحللاو ريحا
 ةفرغ لخاد نيرخآلا نود طبرلا ةيلمع ىف ةءافك رثكأ ررحم نويزفيلتلا
 . ( >لوزهو ظهوص ) رابخألا

 . ١*٠ ص قباس عجرم . ةفاحصلا لع ىف لخدم . مائغلا زيزملا دبع .د 0)

 نم فقراعملا راد . ةرصاعملا ةفاسصلا ةغل . زيزعلا دبع نسح دمحم . د (؟)

 1 : ش ش ” ل 00 ا

 ,ا 87 م10 نصا قباش عجرم 2 ىو مهاربأ' دك
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 : نويزفيلتلا رابخأ ريرحت ةرسأ
 ةبهوملاو « ةردقلا مهل لاج ر اهجاتنإو «٠ نويزفيلتلا رابخأ دادعا ىلوتي

 بلطتت ىلا اهوصأ ا ةعانصو انف حبصأ نويزفيلتلا ىف رابخألا دادعإف

 ةساردلا ب ناج ىلإ اذه « ةسرامملاو «نارملاو «بيردتلاو « ةقاوذلا ةساحلا

 «نارملاو « ةسرامملاو « ةساردلاب لقصت ىلا ةبهوملا ةنهملا كلت بلطتنت ىأ

 نويزفيلتلا رابخأ ريرحت زاهج ةروطخ نككتو . ثادحالل ةلماكلا ةشياعملاو

 « نيدهاشملا ىلإ ليصوتلا ءبعو ةيلوئسم عقت هيلع هلك زاهجلا اذه نأ ىف

 صصقلا ريرحت وه « افلس انمدق ا نويزفيلتلا رابخأ ريرحم ةرسأ ةمهمف

 ىلا ةليسولا هذه ةعيبطو قفتي ىذلا بولسألاب ةيملاعلاو ةيلحملا ةيرابخالا

 نويزفيلتلا رابخأ ررحمو « نوللاو ةكرحلاو ةروصلاو توصلا ىلع دمقعت

 « هنم ءزج وأ « ىرابخالا ضرعلازوتم ريرحت ىلوتي ىذلا لجرلا كللذ وه

 : ىلي اهف نويزفيلتلا رابخأ ىررحم تابجاو لامجإ نكميو

 ١ ةعجارملا وأ حيقنتلاب ءاوس اهريرحتو رابخألا ةغايص س )١( :
 ةيقريلا تالاكولا ىلع ةدراولا ةيرامخالا داوملا ريرحنو ةمجارت ل ؟

 هرم هاما ةقفزلا ضصوضتلا ةقايس ةداعإ تال 4 ةراجتلاو' ةلاقلا
 « ةروصملا ةيملاعلا تالاكولاك ةروصملا ةيرابخالا ةداملا رداصم نه ةدراولا

 . حضاو طيسب بواسأب اهريرحتو
 اهيذبمو اهفيلوتىلع فارشالا لقألاىلعوأ ةروصملا ةداملا جاتنوم ا"

 ةيعونلا ثيح نم ةحلاص رغلا تاطقللا داعيتساو « جووبمنؤم اهريرحن ةداعإو

 ةقيرطب تاطقللا تيترت ليدعت وأ + ام .ثاطنل ةفاضإ وأ : نومضملا وأ
 + اهريوصت بيتريل ةفلاخم

 ىلع امءارقو « ةيرابخالا ةرششنلا دادعإو قيسنت ىف كاريشالا 1

 . كلذ رمألا بلطت اذإ ةرشابم ءاوهلا

 « نويزفيلتلا رابخأ ريرحم سيئر وأ ةرودلا سيئر نيررحملا سأريو
 عم انواعتم ةيئابللا امروص ىف رابخألا ةرشن عضو نع لوئسملا وهو

 طكزاعو 17, 10همه10, 82020ءدق6 8لعوبو ممل طههأك, 60ه. 602(
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 ريرحتلا سيئر نوكي نأ بجو 2 نيمج رملا نير رحملاو نيبودنملا ةعومجم

 6 رهامجلا نو :ىدو لاوخأب انهم« ةيسوعرتمو ةلاَسوَو ةقثو ما ريحا عض وم

 اك نورعشيو نوطعيو نوركفيو نولوقي امو « مهناهذأ ىف رودي امو

 عالطتسالا بحو ةقثلاو ةنامألاو قدصلاو ةيصخشلا ةوقب زيمتي نأ بجي

 نم هلوح روديام فرعيل اريثك أرقي نأ هيلعو « رارقلا ذاخا ةعرسو

 ميقت ىلع ةردقلا هيدل نوكت نأ دبال كلذ قوفو اذه « ملاعلا ثادحأ
 ص نأو « ءاوحلا ىلع ثبلل اهئاقتناو اهتيحالص ىلع مكحلاو « رابخألا
 هنكمب ام مارتحإلاو ميلعتلاو ةنامألاو سارملاو ةبرجتلاو ةريحلا نم هيدل

 فاو رظطلا .ةرظيشت ذه ذب هيلا كوكوملا لمعلا ةيلوئسم عالطضالا نم

 + (١)ةظحللاو وتلا ىف دري ام ريخ ةعاذإل ميرس رارق ذاختا ىلإ

 ماسقألا ءاسؤر هئالمز عم نويزفيلتلا رابخأ ريرحت سيئر نواعبو
 ريوصتلا ريدمو نيبودنملا سيئر مهمهأ نمو « نويزفيلتلا رابخأ ىف ةفلتخلا

 مقطأ فيلكتو « رايخألا عيرسلا مييقتلا ىلع ةردقلاب ل وألا فصتيو

 نأ نكم الو « ةيرابخالا ثادحألاو صصقلا ريوصتب ةيرابخإلا ةيطغتلا

 كلذو « هاو رابخألا ىلع سرمتملا لجرلا ىوس تارارقلا هذه ذختي

 لمعلا ىف ةأرجو « ةينويزفيلتلا رابخألا مب ة مم ةلماك ةفلا نم هل امم

 لاحما اذه ق ةليوطلا هن رخو هس رامم ل نع اهستكيو 3 ىرابخإلا

 ّْ . 0ةةصعم2 هموو98 ريوصتلا مقطأ عم هتشياعمو

 رابخألا وأ ةيرابخإلا داوملا لك هونواعمو نيبودنملا سيئر ىلتيو
 :تاراؤولاو مكحلا ةزهجأ ى رابخألا عقاوم فلت## نم هعقوتملا ثداوحلاو

 « ةفلتخلا ةزهجألاو تاسسؤملاو « تاكرشلاو « تائيهلاو « حلاصملاو

 دقو « رهامجلا ممن ىلا ةيرابخإلا صصقلا ىلع اهنم لوصحلا نكمم ىلا

 )١( ةرهاقلا ةعاذاب رابخالاب نيم"اقلا ىلع رثرثد ىلا لماوعلا » قوزرم فسوي « ..

 . 8*١ نم قباس مجرم

 يعاذالا نفلا . رابخألا لقتل نيتليسو مهأك نويزفيلتلا و ويدا رلا . راجنلا بيبل دمحم

 . عدس " نص ااؤالال ليربا ال« ددملا
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 تاطحم نأ ظحالنو « لمعلا ف صصخت كانه نوكي نأ ىلع ةداعلا ترج
 ةيطغت نولوتي نيذلا نيصصختلا نيبودنملا مدختست ةيملاعلا نويزفيلتلا

 دح ىلإ لئامت ةقيرطب نولمعيو « ءابنألا نم ةنيعم تالاجم وأ تاعوضوم

 ىف نوصصختم مهمأب قلعتي ايفالإ « عقوملا بودنم لمعو ةقيرط ريبك
 ىبودنم نم ريثك لمأ وه مويلا صصختلاف « اهف نولمعي ىلا نوئشاا
 نويزفيلتلا ف نيبودنملا نم عونلا اذه لثم دجن ام اردانو ٠ نويرغيلتلا
 روطتل لصتملا مهطاشنل ةسام ةجاحلا نأ نم مغرلا ىلع ةيمانلا لودلا ىف
 2. ىرايخالا لمعلا

 ةعساووةبيط ةلص ىلع نوكي نأ نويزفيلتلا رابخأ ىبودنم سيئر ىلعو
 ءرابخألاو ءابنألاب هيدلغت نأ نكمم ىلا ةميلعلاو ةعلطملا رداصملا فلتخم
 نيذلا تايصخشلا مهأبو مهب ةيصخش ةقادص ىلع نوكيام | ريثكو
 ءاهقدصو اهحص نم دكأتلاو « رابخألا تاروطت عينت ى هودعاسي
 لصحم ىلا رابخألا نزو ىلع ةردقلا نويزفيلنلا بودنم سيئرل نوكيو
 ىلا تايصخشلاب هتالص ناف كلذلو اهقدص ىدم نع ىرحتيو « اهلع
 رابخألل حيحصلا ردصملا ةفرعمو ةقيقحلا ىرحن ىلع هدعاست ءابنألاب هدمت

 . رابخأ نم عاذي امع ريبك دح ىلإ لوئسم وهو

 عقوت ىلع ةرداق ةيرابخا ةساح نيبودنملا سيئر عتمتي نأ بجو
 نأ نم دكأتي نأ هيلعو « جئاتن نم اهلع بتريي دق امو « ثادحألا
 ةصاخب برأم مهل سيل هنوعبتي نيذلا نيلسارملاو نيبودنملا نم هيسؤرم

 « ىرابخا بوث تحت ةمدقملا هيورتلا ةياعدلاك رابخألا ضعب ةعاذإ نم
 رومألا هذه لثم نأل كلذ « اهمث ضبق دق بودنملا نوكي ىتلاو
 امم رارضألا قحلتو « نويزفيلتلا رابخأب ةقثلا ىف ةوره نقلخن

 رايتخا ىف رابخألا ىبودنم سيئر ققدي نأ بجي كلذل « ديعبلا ىدملا ىلع
 سفن ى ةهازألاو « ةءافكلاب نوعتمتي نيذلا صاخشألا نم هينواعم
 نوليال ثيح « رابخألا ةغايصو ضرع ىف اقيقد نوكي نأو « تقولا
 هرهظت وأ « عقاولا نع اهدعبت. ىلا ناولألا نم نولب هلصت ىلا رابخألا
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 عم « رابخألا نوعنصي نيذلا صاخشألا نم صخش ىلع لماحتملا رهظمب
 . (١)نولتال ةديجلا رابخألا نأب ةطاحالاو ملعلا

 وأ « ىأر ىأ نع نويزفيلتلا رابخأ داعتبا ةرورصض ىلع دكؤن انهو

 ةيعقاولاو « ةيعوضوملاو «ةقدلا رفوي نأ هنأش نم اذهف رسفت وأ « قيلعت

 نيبودنملا سيئر نسح امك . رابخألا ىف اهرفاوت بجاولا زيحتلا مدعو

 نييمومعلاوأ « نيصصختملا رابخألا ىنودنم نم شيلا اذه كرحن فيك

 ْ 0 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم هتساكر م تولمعي قيذلاو

 مهقح نم نيذلا 2 نيدهاشملا ىضرت ةيرابخا ةمدخ مدقت ُْق توي زفيلتلا

 ىلع ءارسللا دكؤيو « ثادحأ نم مهوح ىرحجب ام اوشقانيو . اوفرعي نأ

 حورب لمعتو « ةيلاع ةءافكب لمعت تايصخش رابخألا تارادإ مضت نأ

 . نيدهاشملا روهمج ةمدحل دحاولا قيرفلا

 : نويزفيلتلا رابخأ ذيفنت

 هب دصقيو « اهجاتنا لحارم رخآ وه نويزفيلتلا رابنأ ذيفنت ريتعي
 نويزفيلتلا جرخم ربتعيو « ءاوهلا ىلع اهتعاذاو نويزفيلتلا رابخأ ةرشن مدقت
 ءاوهلا ىلع رابخألا تارشن ذيفنتو جارتنا نع لوئسملا لوألا صخشلا وه

 ةعومجم ىلإ هناملعت ءاطعإل ةبقارملا ةفرغ ىف نويزفيلتلا رابخأ جرخم سلجيو

 ةفرغو « ويدتسألا لخخاد دجاوتملا جرخنلا دعاسمو « هل ندنواعملا نييتفلا

 زجاح هنعاهلصفي ىلاو «رابخألا ويدتساب ةقحلملا هدنئعما 2همدص ةبقارملا

 ويدتسإلا لخاد نيدجاوتملا عيمج ةيؤر هلالخ نم نكم فافش ىجاجز
 جارخخالا بتكم اب دجويو « خلا . . نييئنفو نيروصمو نيعيذم نم

 هلواطو« ةروصلاو تومملا ةبقارمل تادحو ىلع ىوتحنو 0026501 10عواع

 ةيقارمل ةزهجأ نام اهمامأو حيتاخ# هوم ول امو 5 ةروصلا حزهو ليوحتل

 كطمستمو 77, 3ة4(ءطعأل هر تك, م, 64 (0 ٠
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 ةدوجوملات ا رماكلاب لصصتت ( 11هدن؛هدو ) ىمستو ةينويزفيلتلا ةروصلا

 مم1١مالفألا ض رعب ةصاخلا اهنيسيلتلا تانيكامم لصتت اك « هوتالبلا لخاد
 ىمسيو نيوانعلا ةباتك زاهجاو « حئارشلا ض رع ةلآو « مم مهو

 ثيح :نم ةبتاكلا ةلآلا هبشي زاهج وهو « ( 7- مهوب ) تنوف ويديف

 تاراعشألاو نيوانعلا ةباتكل مدختسي «ةيبرعلا ةغللا فرحأ عيمج دوزم هنأ

 تومصلاب صتخنتف توصلا ةبقارم ةدحو امأ « ةدوجوملا ةروصلا مدخم اب

 طئارشلا ةعاذاب ةصاخلا ةزهجألاو « ويدتسإلا تانوفورككيم نم لصاولا

 « نيزاهج ىلإ ةفاضالاب « ةبقارملا ةفرغب ةدوجوملا ةصوب ١ ةيتوصلا

 . تاناوطسالا ةعاذإل

 نويزفيلتلا ويدتسا ريتعيو « ةبقأرملا ةفرغا رواحنلا ناكملا وه ويدتسألاو
 تارقف هنم ردصت ىذلا ناكملاوهو « ىلح جاتنا ىأل ىرقفلا دومعلا

 مسقت نكميو ٠ اريبك نوكي ام ةداعو « ىرابخإلا ضرعلل ىحلا ءادألا

 : ىلاتلاك نويزفياتلاب رابخألا ويدتسا لخخاد تادعملا لك

 . ةءاضإلا تادعم : الوأ

 . تانوفوركيملا : ًآيناث

 . ىنورتكلالا ريوصتلا تاريماك : اثلاث

 ىلإ ةفاضإلاب «٠ ويدتسالا لخاد هيجوتلاو ةكرحلاب اهلك حمستو

 مامأ عضوت ةريغص ةينويزفيلت ةشاش نع ةرابع ( 34هدن؛هم+ ) روتنوم
 ةيحانلا نم ويدتسالا جلوع دقلو هدعقم مامأ تبثت وأ رابخألا مدقم

 ةقيرطب هتايضرأ تحل وع 5 ء توصال ةدام داومم هناردج ةيطغتب ةيتوصلا

 ناردج لالخ لقانت ىلاو 3 اهف بوغرم رثغلا تاوصألا ىالتل ةصاخ

 ىأ تبكت هنرم داوم ىلع ةقلعم ويدتسالا ةيضرأ لعجم كلذو ىنيملا

 فييكتلا لئاسو نم ةكيش رابخألا ويدتساب تبثت اك « هيتوص تازاززها

 ةريبك ويدتسالا لخخدت ىلا فيكملا ءاوهلا ةيم'ك نأ ظحالملا نمو « ىئارهلا
 لصت دق ىلا 0 ةيوقلا ةءاضإلا نم ةعشانلا ةرارحلا ىلع بلغتلا ادجم
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 بلطتت ىلا «ةزهجألا ضعب ىلع ظافحللكلذو «تاو وليك ةئاملا ىلإ اهتوق

 . بطرلا وجلا

 : ةروصملا ةيرابخالا ةداملا

 ىلا ةروصملا ةيرابخالا ةداملل ىروفلا دادعالا نم ءابنإلا دعيو

 ىلا حاضيالا لئاسو ريضحن ىلإ ةفاضالاب « ىرابخالا ضرعلا اهمضتي
 اهعاونأ فالتخا ىلع ةروصملا ةداملا بترت « ىرابخالا ضرعلا معدتس
 ضرع زاهج ىلع بكرت ةدحاو ةركب ىف ةيرابخإلا مالفألا عضوت ثيح
 ويديف طيرش ىلع ًاينورتكيلإ ةروصملا رابخألا بترت امك م5 مالفألا

 ةزهاج ةروصملا ةداملا نوكتل و ويديفلا طئارش ضرع زاهج ىلع بكري
 ةيرابخالا داوملا ةعاذإ ةفرغ مضتو .٠ اهمادختسا جرحملا ررقي امسحو

 اهيسلتلا وأ « نيسلتلا » ةفرغب ةفورعملاو رابخألا ويدتساب ةقحلملا ة ةارويتصملا

 ةزهجأو؛ حئارشلا ضرعل زاهجو « ةفاتخلا مالفألا ضرعل ةصاخ ةزهجأ

 لإ 22 اذه « ةدهاشملل ىرخأ ةزهجأو «ء ويدفلا طئارش ضرعل

 ةيبرعلا ةغللا فرحأ مقطأ زاهج وهو ( 7. ممم4 ) تنوفويدفلا زاهج
 ةقحلم ةشاش اهل ةبتاك ةلآ نع ةرابع وهو اينو رثكيلا نيوانعلا ةباتكل

 رهظت تاملكلل ةنوكملا فورحلا ىلع صخشلا طغضي نأ درجمب « ام

 هذه موقتو ةيرابخالا صصقلا نيوانع ةباتك م مي اذكهو « ةشاشلا ىلع

 ©ةوغم» 'هومل ةفورعملاويدتسالا و الصأ ةدوجوملا نيوانعلا ة ةحوأ ماقم ةل ةلآلا

 نيطاطحلا ةطسا وبنيوانعلا اهلع بتكت ىوقملا قرولا نم ةريغص ةحول ىهو

 اذه: تدك كقو. اهمهف ىق رارمتسالا ققح رابخألا نيوانع ةبانكو

 : ةيمانلا لودلا ىف نويزفيلتلا تاطحم نه رك ىف بيرق دهع ذنم بولسألا

 : رابخالا جر ةمهم

 لك لبقو الوأ ىه جرخملا ةمهمو « ةبعص ةيلمع ىنويزفيلتلا جارخإلاو

 ةعاربو نفبو لاح نسحأ ىف رهظت اهتايناكمإو ةروصلا نأ نم دكأتلا ءىش
 . ءاوهلا ىلع رابخألا ذيفنت نع لوئسملا وهف «ىبارد ىرابخإ ىزغمو ىنعمو
 ىدحإب اهم لك لصتت ىتلاو « همامأ 34هدزئؤمو تاشاشلا بقاري هدحجت اذه

 ةفرغب نيوانعلا ةباتك زاهج وأ «٠ ضرعلا ةزهجأب وأ ءويدوتسالا تاريماك
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 هتايلعتو هتابجوت جرخملا ىطعيو « ةروصلا لكش ررقيل . امسيلتلا

 ةدافتسالاو ءامماازإ وأ اهطلخو ةروصلا رايتخال نيينفلا نم هينواعمو هيدعاسمل
 ريتعي اذمو «تنوفويديفلاو حاضيالا لئاسو وأ ويديفلا طئارشو مالفألا نم
 ىلا ةيرابخالا ةداملل ىنورتكلالا عيمجتلا نع لوألا لؤسملا وه جرخملا
 ى لابقتسالا ةزهجأ تاشاش ىلع رهظت ىلاو ىرابخالا ىضرعلا انمضتي
 نيينفلل ةبسنلاب صصخت لك لمعو رودب املم نوكي نأ هتابجاونمو . لزانملا

 وأ ةروصملا ةداملا ةءاذإ ةفرغ وأ ةبقارملا ةفرغ لخئاد ءاوس هعم نيدجاوتملا
 ء اهديفنتل صتخملا ىفلا ىلإ حوضوب هتاهجوتو هتالعت ىطعي « ويدتسالا

 اوموةيو « لمعلا عقوم ىف هيلإ سانلا برقأ مهو هودعاسم جرخملا نواعيو
 جرخملا اودعاسم حبصيو « ىلخاد لاصتا هب مهطب ري ىلا جرخملا تاملعت لقنب

 عيذملا أدبي ال لاثلا ليبس ىلعو « ةيرابخالا تارقفلا ىدقمم ةديحولا ةلصلا
 هاطعأ اذإ الإ قالطالا ىلع ثدحتلا ىف ةرشنلا ءىراق وأ رابخألا مدقم وأ

 مدختستو هثيدح نم ءاهنالاب اراعشإ هيطعيكلذكو كلذب اراعشإ ج رخملادعاسم
 ىسمهلل جرخملا اهمدختسي ةريغص نذأ تاعامس ةيملاعلا نويزفيلتلل تاطحم

 بحيو « اهل قئافلا ءادالل ةجيتن نسح رهظمم عيذملا ودبيو « نيعيذملا نذأ

 مامأ أطخ مهددحأ بكترا و ول ىهح « هيدعاسم مول ئاحتي نأ جرخملا ىلع
 ةلوبم»و ةعرس ى ىلمعلا بايسنا نمضي ىح هلمهمالو ىلع صرح و نيرخآلا

 ىثاحتي نأ بجياك «٠ ةلادعب مهيب لمعلا عيزوتب مامهالا عم « ديقعت نودو

 نواعيو « )١( قيرفلا حور مهف ىكذيو «ضعبلا مهضعب ىلع مهدقح ةراثإ
 جاتنوملا نع لوثسملا كانهف ءددحم لمع مهنم لكلو « نييئفلا مقاط جرخملا

 اهضعب « رارزألا نم ةعومجم همامأ دجوي ىذلا ؛ ( رشتيوس) ىنورتكيلالا
 ضعبو اريماكلا مقر بسح اهنم لك ويدتسالا لخخاد تاريماكلاب لصتي

 مكحتي ثيح « امسيلتلا ةفرغ وأ ويديفلا ةفرغب رشابم لاصتا ىلع رارزألا
 « تاريءاكلا تاطقل حزمب وأ لصفي « صاخ ضبقم ةطساوب جاتنوملا ىف
 قلحل ويدتسالا لخاد نم ةطقل عم طيرش وأ ميف ةطقل حزم ةيلمعب موقي وأ

 ةروصب هتاملعت ةداع ىلتي رشتيوسلا اذه نأ مهلا , دهاشملا ىف نيعم ريثأت

 )١( ةيرضملا ةئيطا . فويزفيلتلا جارخالا نف . ىبذبلا دامح ١541
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 «توصلانع لوئسملا كانه كلذك « هراوجن سلجب ىذلا جرخملا نم ةرشابم

 مدقتو ةعاذإ ءانثأ حوضولا ةجردو ةدحلا ثيح نم توصلا طبضب صتخمو

 ةرشنلا« رتتك ةينوصلا تارشؤملامادختساىلإ ةفاضإلاب اذه «رابخألا تارشن

 ويدتسالا ريدمو ةءاضالا لوئسم اضيأ كانهو « زيمملا نحللاب بوحصملا

 ءودهلاو ماظنلا ظفح ىلع لمعيو«ةيمهأ ويدتسالا ىف نيلماعلا رثكأ نم وهو

 . رابخألا ويدتسا لخاد رارقتسالاو

 ةرجح راوي رابخألا ويدتسا دجوي ةيملاعلا نويزفيلتلا تاطحم مظعم فو

 ىناطيرملا نويزفيلتلا نأ ركذأ .لاثملاليبس ىلعو؛ اهلخادب نكي مل نإ رابخألا

 « رابخألا ةرجح لخاد نم 286ول1زمعهو رابخالل ازجوم مدقي 8 86

 مدق ىلع زجوملا ةعاذإ ءانثأ رابخألا ةفرغ لخاد ىرابخالا لمعلا ىرحجي اي
 تاطحم نم ريثك ىف نويزفيلتلا رابخأ تارجح نأ ظحالن اميبو « قاسو

 انك ؛ ىرابخالا ويدتسالا نع ةديعبو ةرثعبم ةيمانلا لودلا ق نوي زفيلتلا

 ةهجاوم. ريرحتلا سيئرو ويدتسألا نيب رشابم لاصتا امهنيب دجويال دق
 : كشالب ىرابخإلا لمعلا قوعي دق ام ؛ ةئجافم ثادحأ نم أرطي ام

 رابخألا ةرشن ةرشنلا ءىراق كلذكو رابخألا جر# مسني نأ بجيو

 وه امك « ةعاس فصنب لقألا ىلع امعاذإ دعوم لبق ةيئابللا اهتروص ىف

 تاطجب ركذلاب صخأو « ةيملعلا نويزفيلتلا تاطم مظعم ىف هب لومعم

 نومضم امهم لك بعوتسي ىبح كلذو « ةيبرغلا لودلا ق نويزفيلتلا

 تارشنلا ذيفنت دنع ثدحن ىلا ءاطخالا قالتل « اهذيفنت لبق تارشنلا

 لودلا ىف نويرفيلتلا رابخا تارشن ادبأ اهنم ولختال ىلاو « ءاوحلا ىلع

 تارشن زاتمتو « ةحضاو ةروصب رثكت ىلا ذيفنتلا ءاطخأ ةصاخنو ةيمانلا

 نيلوئسملا دحأ ىريو « اهذيفنت ةعرسو ةقدب ةمدقتمللا لودلا ف نويزفيلتلا

 نويزفيلتلا رابخأ ةرشنل هفورب ءارجا ةرورض ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ نع
 ىلا ءاطخألا ىدافتل ةعاس فصنب لقألا ىلع ءاوهلا ىلع اهتءاذإ لبق

 . امل ثدحم



 سل اا" ب

 لوثسملا ريرحتلا سيئرو جرخلا نم لك نواعتي ىرخأ ةهج نمو
 نويزفيلتلا رابخأ تارشن ىدقم ىلع ةيرابخإلا ةداملا صودن عيزوت ىف

 هبعلي ىذلا رودلا صلقت ظحالنو 2 دحاو نم رثكأ دوجو ةلاح ىف

 ضرعلا تارقف نيب طبرلا ىلع رصتقي حبصأ ىذلاو « ةرشنا ءىراق

 لئاسوب ةبوحصملاو ةروصم رنغلا ةريصقلا رابخألا ةءارقو « ىرابخإلا

 ىكسيرمألا نويزفيلتلا تاكبشو ىناطيربلا نويزفيلتلا ى حاضيإلا
 . ىاابايلا نويزفيلتلاو

 لئاسو ديدحت قى رابخألا ريرحت سيئرو جرا نم لك نواعتي انك
 هلوانتن ام اذهو ؛ امهف لبسأ ةيرابخالا ةداملا لعجن ىلا حاضيالا

 ' مداقلا نلصفلا لالخ





 سراشلا لمهفلا

 ةدهاشم راكأو امهف لبسأ نويزفياتلا رابخأ لءجن تفيك

 . نويزفيلتلا رامخأ ىف ىئاردلا بولسألا ةيمهأ

 . ةروصلاو توصلا قباطت «

 . ةروصملا ةيرابخالا ةدالا ىف ةكرحلا ةيمهأ .

 اميمهأو حاضيالا لئاسو «

  طئارلا .- ويديفلا طيرش  ةيرابخالا مالفألا

  ةيرابخالا روضلا -- ةيملفلا حئارششلا - ةينايبلا موسرلا

 مالفأو ةكرحتملا موسرلا مالفأ - تايصخشلا روص

 ةج رحدتملاوةتباثلا نيوانعلا-ىنوركيلالا ملقلا# رصقلا ةيفلحلا

 . رابخألا فيشرأ ٠

 . رابخألا مدقت ىف فيفختلا ٠

 . ةرشنلا ءىراق ٠

 . ثبلا دعوم ةيمهأ ٠

 . روهمجلاو نويزفيلتلا راخأ ٠

 ٠ نويزفيلتلا رامنأ فئاظو .





 هس اآا/ا/ل ب

 ,لبقي ىلا جمارللا لضفأ نم ةيرابخألا جماربلاو رابخألا تارشن ريتعن

 ,نم ًاقيمع ًاءزج لكشت اهلأ ىتح « ةمدقتملا لودلاب نويزفيلتلا اودهاشم اهلع

 ثادحألاو رابخألا تارشن ةدهاشم مجح نأ امك « مهل ةيمويلا ةايح لا جيسن

 جئاتن رشت امس ىرخألا ةينوي زفيلتلا جما ريلا نم ديدع نم محض ةيراجلا

 جما ريلاو رابخألا تارشن نأ نم مغرلا ىلعو « ةينآديملا تاساردلاو ثوحبلا

 ةمدقتملا لودلا ىف نيدهاشملا تايلضفأ نيب نم ىلوألا زكارملا لتحت ةيرابخالا

 رخأتم زكرم ىف ىنأت ةصاخ ةفصب ةيمانلا لودلا ىف رابخألا تارشن نأ الا

 اماه ًاءزج لتحن اهنأ نم مغرلاىلع « اف نيدهاشملا رهاج تايلضفأ نيب نم

 . نويرفيلتلا تامدحلا ىلاجإإلا جتانلا نم

 ىلوألا زكارملا ةيهيفرثلاو ة يماردلا جما ربلا لتحت .لاثملا ليبس ىلعو

 . )١( نونطاوملا اهدهاشي ىلا جماربلا نيب نم

 ةيمالعإلا جماربلا ىف ًاظوحلم اروطتو امدقت كانه نأ ركننال نحنو

 ًامدقته زكرم ىف جماربلا هذه رهظت تأدب ثيح « ىرصملا نويزفيلتلا ىف

 ىلع ةصاخو نويزفيلتلا اودهاشم اهرظتني ىلا تارقفلاو داوملا مآل ةسللاب

 ىف ةيلحملا رابخألا اذكو « ةيمسرلا ةانقلاب فرعي ام وأ « لوألا جمان ربلا

 .ةيمالعإلا جماربلا لتحت ثيح ىلحما نويزفيلتلل ةاوز اه ريتعن ىللا ةثااثلا ةانقلا

 نيدهاشملا تامايها سكعي حضاو لوحت كلذو « اما ردلا دعب ىناثلا زكرملا

 . (7)ةعاسلا اياضقب ديازتملا

 ؟ رابخألا تارشن ةعباتم نع نيدهاشملا روهمجب فرصني اذال نكلو
 ةينوي زفيلتلا جما ريلانيب نم ىلوألا زكارملا رابخألا تارشن لتحتال اذاملو

 .نوضف ريال اي انايحأ نويزفيلتلا رابخأ نوضفري اذال ؟ مهمدل ةلضفملا

 ؟ ىرخألا لئاسولا ىف اهتاذ رابخألا

 ةسيليلحت ةسارد . نويزفيلتلاو ةعاذالا داحتال ةماعلا ةثامألاب ثوحبلا ةبقارم )١(
 . ٠ ص قباس عجرم عوبسأ لالخ نوي زفيلتلا ةدهاشمل

 .ه8صا٠14١ماع نريزفيلتلا و ةعاذإلا جمارب مميقت ثحب نويزفيلتلاو ةعاذالا داحتا )١(

 ( ىويزفيلتلا رمحلا - ١١؟ م )



 م ١الى

 فارصنا ةرهاظ بابسأ نأ حضون نأ بجي تالؤاستلا هذه ىلع ةباجالل و
 . ةديدع نويزفيلتلا رابخأ تارشن ةعباتم نع رصم ى نيدهاشملا

 نككت بابسأ ىأ « هتفاقث ىوتسمو دهاشملا ةعيبطل ًاساسأ عجرت بابسأ كانهف:

 ىرخأ لماوعو بابسأو « نيدهاشملا نم ةيرابخالا ةلاسرلا لبقتسم ىف
 وهو اهنومضمو اهلكش ىف « اهسفن ةيرابخالا ةلاسرلا ق نكت ةماه
 رخآلا بناجلا كرتن و انيثدح هيلغ زكرن امو ةساردلاو ثحبلاب هلوانتن ام
 ةينويزفيلتلا ةيرابخالا ةلاسرلا ف نمكت ىلا بابسألا وأ دهاشملاب صاخلا

 نأب املع « نويزفيلتلا رابخأ ةدهاشع صتخت « ةقحال ىرخأ ةساردل
 دقلو تاللاحملا فلتخم ى نويزفيلتلا رودتلوانت ىلاتاسا ردلا ضعب كانه

 صخش ةشاشلا دهاشم نأ ريهامجلا ىلع تيرجأ ىلا ثاحألا نم رثك تتبث

 روهمج ةداعلا ف وهو « هكاردا قوف ءايشأ لبقي الو « 0

 « ةيلئاعلا ةفلالا دودح ىف ةيلستلا نع ثحبي « هتسلج ىف حب رسم ءىداه.

 نم هريغ عم سناجتم ربغو « 0 ريغ ةفاقثلا طسوتم صخش هنأ اك
 رثكأب ادقان هلشاد ىف لمح اك هتردق وأ هئاكذب ةناهتسالا لبقيال نيدهاشملا
 ةيجول وكيس بلطتت اذهل )١( «٠ ةفرعملل ةجاح نم هلخاد ىف لمح ام

 اذإو 2« ىهجفرت ضرع . . لسم ضرع بلاق ى رابخالا مدقت نأ ريهاهجلا

 هابتنالا بذج ىنعت اهاندجوا ظم؛ههنم ىلسي وأ هفري ةملك لصأ ى انرظن
 نوي زفيلتلا رابخأ ضرع ءارو نم دصقلا مامت وه اذهو « ةلوبمتم ةقيرطب

 نوكي نأ دب الف ٠ بولسألاب قلعتي اوف نكلو بسحف ىوتحماب قلعتي اهفال
 فدبسي بلاق ىف ًامدقم ٠ ةيصخشلا نمو رابخالا نم ةقدب ادعم اجزم
 ةديجلا ةيرابخإلا صصقلاف « (؟) نيدهاشملا ماههاو هابتنا بذج اسانمأ

 . (") ماهو قروشم ىزغم تاذ نوكت ىلا ىه

 ددع . ةيبرعلا تاعاذإلا ةلجم . نويزفيلتلا جاتنإلا بلاوق . رهاطلا راديوه )1١(
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 د 4/١

 : ثويزفيلتلا رابخأ ىف ىماردلا بولسألا ةيمهأ

 حجان لكشب مدقتل ةراهمو ةريخ ىلإ نويزفيلتلا رابخأ تارشن جاتحت
 حض وت نأ بجو 6 مهماها ىلع ذوحتستو « رهاهلا هابتنا بذجتلو

 . نويزفيلتلا رابخأ تارشن ةعبات٠ نع فرصنت نيدهاشملا  ريهاج نأ

 تايليثمتلا ىتح وأ « ةيسايس تاعوضومو اراكفأ لوانتت ىلا جمارلا ىتح
 ضعب هيف جرخمال ىذلا تقولا ى « ةيسايس تاعوضوم لوانتت ىلا

 نع جرخم ال - نيدهاشملا ىدل جم'ربلا لضفأ نم ريتعت ىلا - تالسلسملا

 ىبلت ام رو لب ةيعامجاو ةيداصتقاو ةيسايس تاعوضومل ةيمارد ةجلاعم ابوك

 رمألا ف سيلونيدهاشملاتاعاطق مظعم نم هريبك ةباجتسا تالسلسملا هذه
 ةيسايسلا راكفألا كلت مدقت تالسلسملاو تايليثمتلا هذه نأل كلذ « ةبارغ

 ةدرجملا ىناعملا كلت ديسجنو بيرقتو طيسبتو «٠ ديدج ريسفت لالخ نم
 ةعباتم نع نيدهاشملا ماجحا ىف ةبارغال نذأ « دهاشملا نهذل
 لضقتشب دهاثملا رعشي امدنعف . نويزفيلتلا رابخأ تارشن

 ةظحالملا هذه كلش كلذ ىف امو « هنع ضرعيس هفافجو ىرابخالا لمعلا

 ةصادنو مهعقاوم فلتخم 3 قايعألا لاعر عيمج لاب نع بيغت نأ بجي ال

 ةلماك ةيارد ىلع اونوكي نأ بج نيذلا عقوملا ىودنم . . رابخألا ىلودنم

 ابلاغ بودنملاو « هيطعيال ءىبثلا دقافو فيك نكلو . . دهاشملا ةعيبطب

 ى نويزفيلتلا ىف ةريغصلا ةشاشلا لالخ نم رثأ هطاشنو هرودل دحتنال

 نأ نم مغرلا ىلع « رابخألا نم ردانلا الإ مهللا ةيمانلا لودلا نم ريثك
 بودنم ةئام نم رثكأ كانهف « بودنملا رابخأ ىه مويلا نويزفيلتلا رابخأ

 دجتال اهيب « ىناطيرللا نويزفيلتلا تاكبش ىدحا قى صصختمو ماع
 ! وريبس ام نويزفيلت ىف ددعلا اذه رشع

 ءارزولا ساجت ى ىدوعسلا نويزفيلتلل دحاو بودنم كانه نأ انك

 ! ! ىكلملا ناويدلاو

 بذج ةفيفحلاو ةفيرطلا رابخألا مادختسا ةقيرط نع نكي كلذك



 هكا

 نكمي اهقيرط نعو رابخألا هذه لالخ نمل « دهاشملا هابتئاو ماوها

 ةيرابخالا صصقلا نمضتت ام اريثكو « ضرعلا لاوط دهاشملاب ظافتحالا

 ةد را ىلاهملا بيرقت نم ديزت « ةيمارد فقاوم ةئحئاسلاو ةماهلا

 فل آني دهاشملا لعجتو ةيعامجالا وأ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا تاعوضوملا

 بلطتت نويزفيلتلا رابنأ نأ امتاد نودكؤي ءارصلا دجن اذلو « اهعم

 ديزي ىئاردلا بولسألا نأو ةصاخ ؛ اقدصو ىزغمو هدوج رثكأ امارد

 «نويزفلتلا رابخأ تارشن ةعباتم مههابتنا بذجو « نيدهاشملا ةباجتسا نم

 فقاوم ىلإ ىعامجالاو ىسايسلا نومضملا ليوحت ىلع بولسألا اذه ةردقلو

 تبثأ دقلو « دهاشملا اهعم فل آب بعشلا ةايح عقاو نه ةقيقح ةيمارد

 ريثك ىف دهاشملا مامأ هحاجن فيفحلا ىديموكلا بولسألاو ىتاردلا بولسألا

 : ةفلتحم و ةعونتم ةرشثك جمارب ىف فقاوملا نم

 هابتنا بذج بيلاسأ لضفأ نم فيفحلا ىاردلا بولسألا رشعيو

 لقتسملا ىناطيرلا نويزفيلتلل رايز لالخ تظحال دقلو « نيدهاشملا

 عابتاب نيدهاشملا روتف ىلع نوبلغتي رابخالا تارشن ىدعم نأ 119
 « ةيربخلا صصقلا ضعب ىف انايحأ فيفحلا ىديموكلاو ىاردلا بولسألا
 ةراهم ةيرابخالا ةرقفلا دعم وأ بودنملا نم بلطتي بولسألا اذه نكلو

 وهو « عرابلا سرمتملا بودنملا الإ اهسحن الو « لوطأ ًاركفتو « ركأ

 اهليكشتو « ةيريحلا ةصقلا ف فرصتلا ىلع رداق هتريخو ةسارمو هتعا ريب

 سيل نويزفيلتلا روهمج نأو ةصاخ هايتنالا بذجمي قيش بولسأب اهيدقتو

 ىه نيدهاشملل ةبسنلاب ةديحلا رابخالاف « رابخألا ميقتل قاكلا تقولا هيدل

 صصقلا ضرع نكمبو . مهلستو مهنع هفرتو « قدص ىف مهمهت ىلا

 « اهمهأ ةفلتخم لئاسوب ةيرابخالا

 ثادحالا عقاوم نم لسارملا وأ بودنملا ريرقت : الوأ

 طئارحلاو روصلاك ةيئرملا حاضيالا لئاسو مادختسا : ًايناث

 5 خلا 0 موسرلاو



 اس ١8

 )١(. ةروصملاةيرابخالا ةداملا ىلع ىتوصلا درسلاوأ قيلعتلامادختسا : اثلاث

 تارشن عياتيال دهاشملا نأ ىلإ ثوحبلاو تاسا ردلا ريشت ىرخأ ةهج نمو

 ىيفرتلا جمانربلا ةدهاشمل هداع سلجب امناو ريبك مامهاب نويزفيلتلا رابخأ

 نولوانئيوأ ةرشنلا ضرع تقو نورثرثي نيدهاشملانأ امك ءةرشنلا للي ىذلا

 . ةوهقلاو ىاشلاك تابورشملا

 « نيدهاشملا مامهإ ةراثا ىغبني ةيرابخالا صصقلا ضرع دنع اذهل

 ةمئاقلا ل اهل ةعباتلا ةيفاحلاو ةصقلا ىزغملل اضرع كلذ بلطتيو

 لبهسلاب سيل اذهو « صخش لكل هموهفهو ةحضاو ةقيرطب « اهملع

 ثيحب « ديقعتلا ةياغ ىف نركت رابخالا تاريثن اهمدقت ىلا تاعوضوملا نأل

 رهامج نأو ةصادخ هابتنالا كيدش ءادبا عم ىح ةلوهسي اهمهف نكمب ال

 ةدرحملا تامولعملا نم ةريبك تايك مهفو باءيتسا نوعيطتسي ال نيدهاشملا

 3 ترسل نايخأ د د رحت ةرسأ ةمهم ناف كلذل اعبتو « ريصق تقو قف

 هموهفمو مامهالل ةريثم ؛ ةحضاو ةطسع ةقيرطب ةدّقعم تامواعم مدقت ىه

 ةقيرطب ةرشنلا نومضم ليلحتو ليصفتو طيست مهلع كلذ اوققحم ىكلو

 نكميل هنكمم ةغل لبسأ نيمدختسم ؛ لوأب الوأ اهمهف دهاشملل حمست

 . ةعباتملا نم دهاشملا

 : نويزفيلتلا رابخال حاضيالا لئاسو ةيمهأ

 هنومدقيامو هنولوقي ام اوعدي نأ نويزفيلتلا رابخأ ىق نولماعلا عيطتسي

 سفن اهلف 17ذوب21 هذ4و ةفلتحما حاضيالا لئاسوبو ةروصلاب رابخأ نم

 رثكأو لبهسا اهلعجبو ةيرابخالا داوملا طيسبتل ةبسنلاب ةيمهالا نه ىوتسملا

 نيدهاشملا مهف نم ديزي امم ةيئرم ةطسبم ةدقعملا تامولعملا لعجو « امهف

 (؟)ةدرجملاوأ لاقت ىلا ةمولعملا نم لضفأ ةيئرملا تامولعملا وأ ءىبشلاف « اهل
 طيسبت اهقيرط نع نكمب ىلا حاضيالا لئاسو عاونأ حرشااب لوانتنسو
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 - امال

 تارشن ىف اهمادختسا نكمب ىلاو ءاهديسجنو ةدرجملاو ةدقعملا تامولعملا

 :  نويزفيلتلا رابخأ

 : ةيرابخالا مالفآلاو ويديفلا طئارش : الوأ

 رابخألا مدقت لئاسو مهأ نم ةيحلا ةروصلا وأ ميفلا دعب عبطلاب

 . نويزفيلتلا ىف

 ةيرابخا ةدام ىلع نويزفيلتلا رابخأ لاجر لصحب امدنع هنأ ظحالنو

 اهنمضتب ىلا تامولعملا نأو ةصاخ « ةيولوألا اهوطعي دق مهناف ةروصم

 رثكأ ةروصملا ةيرابخالا ةداملا ىطعت نأ بجنو « امامت هموهفم نوكت ميفلا

 رحلا نريقا اذاف « ةعئنقملا لئاسولا نسحأ نم ةروصلاف « ةرشنلا تقو
 دكؤيو « هقيدصت ىلإ ىعدا نوكي كلذ ناف ةشاشلا ىلع هتيؤرب ىعاذإلا
 ويديفوأ ةيمليف تناك ءاوس ةروصملا ةيرابخالا ةداملا ةيمهأ ىلع ءارملا

 عانتقالا ساسأ ىه ةيؤرلا نأل كلذو « رابخألا تارشنل ةبسنلاب

 ةيعقاوو ةيح اروص انل مدقي نويزفيلتلا ناو ةصاخ « 8ءهزدو زو طءاورذسو

 نأ ةيناديملاثوحبلاوتاساردلا ريشتو « اهازغ٠ىو اهانبم ,؛ ثادحألا مدقي

 . (١1)نويزفيلتلا فهيئرملاوةعومسملا ةماكلان ولضفي نيدهاشملا ريهامج نم(
 عمسلا ىساح كرحت ىهف اهنيلعافو اهرثأ ال ةروصملا ةيرابخالا ةداملاو
 ةليسو نويزفيلتلاو (؟)نيدهاشملل لماكلا ماههالا ىلع ذوحتستو ءرصبلاو

 . (”)لوالا ماقملا ىف هيئرم

 ةروصملا ةيثرملا ةروصلا ىلع ةينوي زفيلتلا ةيرابخإلا ةمدحلا دمتعت اذهل

 ةءورقملا وأ ةعومسملاةملكلانم اريثأت ىوقأ ربتعت ىلاو« ثادحألا عقاوم نم
 ىلع ةروصلا ةردق لكشت امك « ابقلت ىف ةساح نم رثكأ مادختسال ًارظن
 ةزيم ىهو « نيدهاشملا رهامج ىدل ىطاع لعف در ديلوت وأ ثادحتسا

 0. ص قياس عجرم ملاعلا ى ىحصلا نفلا . ىمهف دومحم .د )01١(

 . 1518 ص قباس عجرم هرداصمو ربخلا . ركسع ناسحأ (؟)

 آطومع 8, 1هاهع, 0م. ©0162, 8.67 . ةيفا
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 .«ىرابخإ زاهجك نويزفيلتلا امم درفني « ةروصملا ةيرابخالا ةداملا ف ةيساسأ
 ةروتسلا تولي: ىرخألا نايعخألا لك نوذ :نؤيرقيلتا رابخأ ايدوفلتو
 لاو راو ثدنللا لجست ىلاو «قويزقرلتلا نابخأ أ ريثعت' ىلا ةكرجبلا
 ف عاذت نأ ىلوأو « ةعاذالاب ةريدج- نويزفيلتلا رابخأ نوكت ال « هعوقو

 ويديفلا وأ ميفلا ريتعيو . ةريبك ةجردب فيلاكتلا رفوتل ( ويدارلا ) ةعاذالا

 ةيرابخالا ةداملا رعتعت انك « نويزفيلتلا رابخأ تارشنل ةيساسألا رصانعلا نم
 .كلذل « رابخألا لاجر لمع ىف مكحتت ىلا ىه ( ويديف - ليف ) ةروصملا

 ةينويزفيلتلا ةيرابخالا مقلا مهأ ربتعت ىلا ةيثرملا رصاذعلا ةيمهأ ىلع قبس ايف اندكأ
 نوءيطتسي ال نويزفياتلا رابخأ تارشن ىدهاشم روهمج ةيبلاغ نأو ةصاخ

 ةمهف كلذ . ريصق تقو ىف مهلع ةضورعملا ةد رحنا تامولهملا مهفو باعيتسا

 « هموهفمو ماههالل ةريثم ةقيرطب ةدقعملا تامولعملا مدقت ةروصملا ةداملا

 ثوحبلاو تاساردلا تتبثأ دقلو « ةملك فلأ نع ريبعتلا ىف غلبأ ةروصلاو
 « امهف رثكأ ةيرابخالا تارشنلا لعجت ةروصملا ةيرايخالا ةداملا نأ ةيئاديملا

 .ىذلاو « ميلعتلا نم ارفاو اطسق قلتي 0 ىذلا ىداعلا دهاشملل ةبسنااب ةصاخ

 . فويزفيلتلا ىدهاشم نم ةريبك ةبسن لكشب

 : ةروصلاو توصلا قباطت

 .نومضم قفتيو لماكتي اميح هنأ نويزفيلتلا رابخأ لاجر ملعي نأ بجي
 ع نيدهاشملا مهف ةبسن دادزت ةروصملا ةيرابخالا ةداملا نومضم عم صنلا

 .ةجرد ضفخن: ةروصملا ةداملا نومضم عم صنلا نومضم فلتخم اميحو

 صنلا نومضم عم ةروصملا ةداملا نومضم قفتي اميح ةئأ ىنعع « مهفلا

 نومضم نع صنلا نومضم دعتبي اميحو « دهاشملا مهف دادزي ا بحاصملا

 قفتيال ايرابخإ امليف دهاشي اميح درفلا نأل كلذ« دهاشملا مهف ضفخني مليفلا
 امل ابنتم ىبي ىتح ةسفن دهجم نأ ديالف . هل بحاصملا صالا نومسم عم

 قوص قيلعتب بوحصملا ىرابخالا ميفلاو . دحاو نآ ىف ضرعي املو لاقي
 .ةردق ةدايز نكميو « ركأ ةروصب نيدهاشملا مدخم ةروصلا عم ىشمتي
 .صنلا ةبسنلاب ةماه تاديكأت مليفلا ىلع لخدأ اذإ باعيتسالا ىلع دهاشملا
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 رهظت نأ ةيمهألا نم كلذك « خلا . . نيوانعلاو تاراعشالا.تاملك لثم
 ةدحاو ةرم ةيرابخالا ةصقلاوأ ريرقتلا مدقي ىذلا لسارملاوأ بودنملا ةروص'

 لاصتالا ةقلح لقألا ىلع لثمم هنأل كلذ ةدودعم ناوث ةدمل ولو ةيادبلا ىف
 ْ . دهاشملا عم

 نكل « دهاشملل ةبسنلاب اماه ارود ةروصملا تاطقللا نومضم بعليو

 ةروصملا تاطقللا ىف مآلفألا اوعناص هنع ثحبي ىذلا نومضملا وه ام
 ةيملاعلا ثادحألا مهأ لوانتت ىلا ةروصملا ةداملا دهاشن اميح ؟ اهمومدقي ىلا
 نأ فورعملاو « هروصلا هنمضتت ىذلا نومضملا عم لعفنن اننإف « ةيلملاو

 اهم لاعفنالا ىدم وه اهم مهن انلعجيو ٠ ةروصلا ىلإ انهابتنا بذجي ءىش لوأ

 ةروصملا ةداملا وعناص ىريو « هرعاشم ريثت ىبلا ءايشألاب ميم دهاشملا نأل
 دهاشملا لعجبامع رارمتساب نوثحبي مهنإف مهمالفأو مهروص نوطقتلي اميح مهنأ

 ترهظأ دقو « ادج ةليلق داحلا لاعفنالا ببست ىلا تاطقللا نكلو « لعفني
 ىلا دهاشملا نم طقف / ” نع ديزت ال تاطقللا هذه نأ تاساردلا ىدحإ
 ىلا دهاشملاو تاطقللا نم / 41 دجن اهيب « هدنل ريإ ثادحأ نم اهتسارد مث
 دهاشملا داتعي ل « ةفولأم ريغ وأ ةديدج ءايشأ مدقت اهنأ رهظت اهليلحت مت
 دجن ةفولأم ريغلا تاطقللاو دهاشملا هذه دوجو مدع ةلاح ىو « اهيؤر

 ف ءايشألا ريوصت ىف ريوصتلا تالآ نومدختسي نويزغيلتلا رابخأ ىروصم

 ةروصلاو دهاشملا حوضو ىف مكحتلاو ؛ءايشألا ريبكتو «ةيداعلا اهماجحأ ريغ

 اني كرحتي دهاشملا لعجو « اريماكلا كيرحن قيرط نع دهاشملا كيرحنو
 ىدل لاعفنالا قلخ ىلإ بيلاسألا هذه فدهتو « لفسأ وأ ىلعأ ىلإو اراسيو
 . فولأملا نع جراخ ءىش هاري ام نأب دهاشملا

 ةروصملا ةدالا ىف ةكرحلا ةيمهأ

 اهحضتت ىلا ةكرحلاردقل اريبك امامها نوي زفيلتلا رابخأ ىف نولماعلا ىطعي

 تامولعملا وأ نومضملا ردقب مهمامها نم رثكأ ةيرابخالا دهاشملاو تاطقللا

 ةيرابخالا مالفألا نأ رينياو درا رب ىناملألا ثحابلاتبثأ دقلو ءاهمدقت ىلا

 نومدقي مهف «.همدقت ىذلا نومضملا باسح ىلع ةكرحلا مدقتب الإ مم ال
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 لوطأ اتقو نوطعي اك « نومضملاب مامدا اف سيل ةعباتت» ةريصق دهاشم

 مهنإو ةكرحلانم ولخمت ىلا تاطقللانم ةكرحلاب مستت ىلا تاطقللاو دهاشملل

 يصح « ةروصملا ةيرابخالا ةدالا نم ةكرحلا نمضتت ىبلا تاطقللا نوطعي

 دحب ملاذإ ىحو اريخأو « ةماه تامولعم ىلع ىوتحت وأ نمضتت نكت مل نإ
 كلت عنص ىلإ نوأجلي مهنإف مهمالفأ ىف ةكرحلا ةيرابخالا مالفألا اوعناص

 ةكرح نع ةجنانلا ةكرملاك اهقلخل ةينفلا بيلاسألا فلتخم نيمدختسم ةكرحلا
 ءاوس « اهلامكتساو اهقلخو ةكرحلا عنص نكمي اهقيرط نع ىلاو « اريماكلا

 هريوصت دارملافدهلل ةبسنلاب ضافختالاوأ عافترالاوأ داعتبالا وأ بارتقالاب

 .(١)ةروصملا دهاشملاو تاطقللا عباتت ةعرسو عطقلانع جتنت ىلا ةكرحلا وأ

 ناو ةكرحلاب طقف ممن ةيرابخإلا مالفألا نارينياو درامن رب رهظأ دقلو
 ةيرابخإلا مالفألا نومضمم نومتممال دق مهنإف ةكرح ان وقل اميح نيروصملا
 بولسألا اذه ىلإ نوأجلي مهنكلو « ليلق وأ ريثك ىف مهمبم ال اذه نكلو

 امئاد هنومدختسي مدجن كلذل هابتنالل ابذج ةينفلا بيلاسألا لبمأن م هنأل او

 لاعفنا ديزتل ةكرحلا قلحلل عطقلاو تاطقالا عياتت ةعرس نومدختسي كاذك
 تازازتهالا بناج ىلإ ةريثكلا تاطقللاو عيرسلا عطقلا مادختساف نيدهاشملا

 ى تاطقللا لوط نأ ءاملعلا دجو دقلو « ائيش دهاشملا مهفي ال ةرمتسملا

 نم ريثكلا بلطتي اذهو «ناوث سمخو نيتيناث نيب ددرتي ةيرابخإلا مالفألا

 . ةروصملا ةيرابخالا ةلاسرلا مهفو ريدقتل تقولا نوجاتح نيذلا نيدهاشملا
 نم اريبك اددع مدقت نويزفيلتلا رابخأ نأ ريثياو دراهن رب ةسارد ترهظأو

 اهقرغتست ىبلا ةينم زلا ةرثفلا طسوتم نأو «ةعباتتملاو ةروصملا ةريصقلاتاطقللا

 ةيرابخالا دهاشملا نم إ/ 5٠ نم رثكأ نأو « ةيناث ؟,8 نع ديزتال ةطقل لك
 تارشنلا نع نيلوثسملا لاؤسبو « لقأف ناوث ثالث قرغتست نويزفيلتلا ىف
 نوديري مهنأب اوباجأ لكشلا اذهب تاطقلل مهعدقت بابسأ نع ةيرابخالا
 لئاحلا مكلا اذه نومدقي مهف اذهل « ةيرابخالا ةصقلا بناوج عيمج ضرع

 رياثي فراعملا راد , ىرصملا ناسنإلا ءانبو ىليجستلا ميفلا . هللا اطع اس دومحم 6
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 ةيرابخالا مهتيطغت بولسأ ل يلحت نكلو « بناوجلا كلت حيضوتل تاطقللا نم
 صصقلا ةفلت#لا بناوجلا مددقتب نومتبم الو ةكرحلاب طقف نومتبم مهن أ رهظي
 ةكرحلا نم ولخت ىتلا ةروصملا تاطقللا نأ ظحالن اذهل ء نوعدي امك ةيرملا
 رثكأ اهضرع ةدل« قرغتسي ال ثيح زيجو تقو ىو « ةديدش ةعرسب مدقت
 ةعنصم وأ ةيعيبط ةكرح نمضتت ىبا دهاشملاو تاطقللا امأ « نيتيناث نم
 نيبام اهوط حوارتت ٠ لوطأ ةينمز ةرتف ةداعلا ف قرغتست اهنإف ٠ | ريماكلاب
 ضرعت ةكرهلا نم ولخت ىلا دهاشملا نأ كلذ ىبعي « ةيناث هر4 و ناوث "5
 رادقمل هتيمهأ عجري ال ةطقللا وأ دهشملا لوط نأو ءادج ةريصق ةينمز ةرفل
 . اهنمضتي ىبلا ةكرحلا رادقمل امتإو تامولعم نم هنمضتام

 34هانم 51ءام عدو ةكرحلا ض رع نيمبنم رابخألا ى ريدم ضعب ىرن كالذلو

 . (1)رابخأ تسيل ةكرحلا نم ولت ىلا رابخألا نأ نودقتعب مهف

 بج ىلا رصانعلا مهأ نه رعت 14017 عزم ءالأ ةكرلا نأ ءاربجلا قري 51

 ش . (؟) رابخألا ريرحت دنع اهاعارم

 حاضيإلا لئاسو : ايناث

 ىلع دهاشملا ةردق ةدايز ىلإ فدهم ىلا حاضيالا لئاسو اضيأ كانهو
 تارقفلا ةميق نم عفرت ىلاو «٠ ةروصم رغغلا ةيرابخالا ةداملا باعيتسا

 مث اذإ ةصاخن « ةروصملا ةيرابخالا ةداملا ةميق براقتل ةءورقملا ةيرابخالا
 ةداملل بحاصملاو ءورقملا صنلا عم ةسناجتم تحبصأو اديج اهحيضوت
 871521 105 - حاضيالا لئاسو ) لئاسولا هذه ن وكتتو « (") ةروصملا
 اهمادختتسا ىف دهج ىلإ جاتحت ال اهنأ اكءةفلكم ريغو ةطيسبو ةليلق رصانع نم

 1كز1وو . طمصمأل , 8:مو4ءههقغ هآعزرؤ, قوصم]1لهماع ى, هر, )1( 
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 أَو 3 اهعوتسي نأ دهاشملا ىلع بعصلا ند حب هك ةدقفعم تناك اذإ اهمال

 : يا لاسر ابنع دعتنيف ةدهمغ وأ ةفلكم تناك اذإ اهنأ اك اهقحالب
 8 )1١(: ىنالاك حاضيالا لئاسو ن٠ نيعون نوي زفيلتلا وايففأ ّق نولماعلا مدختسيو

 )١( ةيمامالا حاضيإلا لئاسو :

 تاليصفتلا ضعب حيضوتل رابخألا ىف نولماعلا اهمدختسي ىلا ىهو

  ةيرابخالا روصلا - طئارحلا - روصلا لئاسولا هذه رهظتو ء« ةماغلا
 عيذملا ةروص امامت ىتخل و ةشاشلا ىلع ةتباث ةروصب خلا .. ةينايبلا موسرلا
 . ريحا مدقت ع ةشاشلا نم

 ةيفلحخلا حاضيإلا لئاسو (؟)

 نم اهضرع ىأ 4 ةيمادلا حاضيالا لئاسو نوي زفياتلا ايعأ مدختستو

 ةرشنلامدقم دحاو نآ ىف ةشاشلا ىلع ىري دهاشملا نأ ىأ ةرشنلامدقم فاخ
 دهاشملا أو اذإف « هنع ثدحتبي ىذلا عوضوم اب ةصاخلا حاضيالا ةايسوو

 ثدحلاب قلعتن ةيرابخالا ةرشنلاف ةرقف لك مدقت دنع ةمئالم حاضيإ ةليسو
 نأ هنكمبو هنع ثدحتن ىذلا عوضوملا وه ام لاخلا ىف مهفيس عيطلاب هنإف
 ةيفلدللا حاضيالا لئاسو مدختسن اننأ رخآ ىبعع نومضملل ةيلك ههابتنا زكري
 هيف ركفتلا ىف اربك ادهج لذبي ال ىح مدقملا عوضوملا ىلإ دهامشملا هيبنتل

 . همهف ليمستلو

 ةيناديم ةساردب جروبهاهىف نويزفيلتلاو ويدارلل ديربزناه دهعم ماق دقلو
 « بولسألا اذه ىلع اودوعت نأ دعب 197/5 ماع نويزفيلتلا ىدهاشم ىلع
 ليلحتلا ةققي رط دهعملا مدختتسأ دقو ؛ انمكش ؟٠5 لع ةساردلا تيرجأو
 اهرثأ وهامو ةفلتخملا ةينفلا لئاسولاهذه ىلع نيدهاشملا كح ىدمةف رعمل ىملعلا
 ىه ام رخآآ ىبعع وأ « هودهاش اب هت ركاذ ىف ظافتحالا نق مهتردقم لع
 نأ تدثو ةب رجتلا تاو : رابخألا تارشن مهن ةدايزل ةينفلا ل ئاسولا لضفأ

 ةصاخ امهف عل ةيرابخالا تارشنلا لعجب حاضيإلا لئاسوو ةروصملا ةداملا

 ( ةيرصبلا ةيسلا ) ةيبالقالا .دآولا جانا ىف تا فني يتيوص دحقن 0 2
 2 ١" سصاوخال
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 جاضيالالئاسو عاونأ ةيلاتلا تاحفصلا ف حضونو نييداعلانيدهاشملل ةبسنلاب
 . نويزفيلتلا رابخأ تارشن ذيفنت دنع اهمدختسن ىلا

 : طئارحلا : الوأ

 ناكملل نوكي ىتلا ةيملاعلاوأ ةيلما ءابنألالوانتن امدنع طئا رحل مدختست
 مدقن انك اذإ « ةيمامأ حاضيإ ةليسوك طئارخلا هذه ضرعتو « ىزغم اهف
 ةيفلخ ةليسولا هذه مدختست امك « نيلوثسملا دحأ اهم موقي ةلوج نع اريرقت
 نوكتو؛ةيرابخإ ةصق ىأ ىف ةماطلا تاليصفتلا ضعب راهظال ةرشنلا ءىراقل
 باللقنا عوقول أبل ضرع دنعف « ةنيابتم ناولأب ةنولم املإ راشملا قطانملا
 دوسألا نوللاب ةمصاعلا رهظتو « رفصألا نوللاب رئاثلا دلبلا ةطيرخ نوكت
 ةمولعملا نايبتساىلع نوللادعاسيو ضيبألاب دلبلا مساركذو ءارفص ةيفلخ ىلع
 . )١( اماعيتساو الإ راشملا

 ةيعيبطلا طئارخلا كانهف تامولعم نم هنمضت امل اقبط طئارحلا عونتتو

 ةيسايسلا طئارحلا اذكو (5) مقر لكش ىف امك ةفلتخما سيراضتلا حضوت ىلا

 ة ةيخانملاو ةيداصتقالا طئارخلاو لودلاو قطانملل ىسايسلامسقتلا حضوت ولا

 ٠ خلا . : مهعيزوتو نايدأوتاغل نم رشبلابقلعتي املك حضوت ىلاةيرشبلاو

 : ةيعوضوملا ةبرابخإلا روصلا : ايناث
 اهلكش ناك اذإ « ةيمامأ حاضيإ ةليسوك امئاد روصلا هذه ضرعتو

 ىف اك ويدارلا قيرط نع ايكلسال وأ ايكلس الع لوصحلا ميو كلذب حمسي

 لابقتسالا ةرجح ىف ةصاخ ةلآ ىف ايكيتاموتأ اهضيمحت مي و «ءابنألا تالاكو

 ويلوي م٠ ددملا ىعاذإلا نفلا ةلجم .نويزفيلتلا ف نوللا . ميهف هيزوف .د (1)
 .أ1و9 ص اظوالحك

 . قباس مجرم ٠ ىوي زفيلتلا ىلءعلا نونف . صضوعم دمّمم .د . لالا اذه عجار

 ١ م. د اله ص



 هاف عد

 صاخشألا ءامسأ ةفاضإ نكمم و ءاهضيمحتل ةعاس عبر ةدمل ةروص لك جاتحتو:

 1 ءادوس ةيفاخ ىلع ءاضيب فاورخن روصلا هذه ىلع نك امألاو.

 قو ٠ ةيزمر ةفصك ةيفلحلا ىف ةيفارغوتوفلا روصلا مدختست انايحأو

 نم دهاشملل عوضوملا ةروصلا تحضوأ ام اذإ ةيلاثملاب اهفصو نكمي هقيرط

 ضرعتف نيسردملا صقن نع اريرقت ةرشنلا ضرعت امدنع الثف « هرظن لوأ

 .ةروصلاىلع نيوانعلا عضو تالاحلا عيمج ق نكي و ىس ردم لصفأ ةروص

 ضيبألا نوللاب روصلا ىلع تاليصفت ةيأ ةفاضإ نكميو طئارخلا ف ثدح اك

 ةضورعملا ةروصلا نمضتت الأ بجو « ةينو رثكرالا لئاسولاب احح نكت رهظتو

 ىلخلا حاضيالا ةلاح ىف اهم ماعلا ءزجلا نوككي نأ بجو ؛ ةرثك تاليصفت

 ةيحان هروصلا نم ءزج ىطغي ةرشنلا مدقم نأل « راسبلا ةيحان ةروصلال

 ىلعأ ىف راعشالا ةملكل غارف ناكمالا ردقب كري نأ ىغبني اك « نيعلا

 + نانلا ةحان

 : تايصخشلا روص : انلاث

 تحن و ةيصخشلا هذه ةروص ض رعي تايصخشلا دحأ أبنلا لوانتي امدنع

 كلذ بناج ىلإ ءادوس ةيفلخ ىلع نوللا ءاضيب فورحم اهمسا ركذي ةروصلا

 أبن ضرع دنع الثف . ءارفص ةيفلخ ىلع دوسألا نوللاب راعشإ ةملك رهظت

 اذيفنت تانيمأتلا ةلظم لله ىلإ وعدت تانيمأتلاو ةيعائجالا ن وثيخلا ة:ريزول

 ةروصلالفسأ اهما ركذيو ةريزولا ةروص رهظن ةيروهمحلا سيئر تابهجوتل

 . تانيمأتلا ةلظم دم وهو راعشالا ناونع عم

 رهظتف ةيمهألا نم دحاو ىوتسم ىف نيتيصخش لوانتبأبن كانه ناك اذإ امأ

 ةيباختنالا تالمحلا ىف اك دحاو ىوتس» ىلعو ناترواجتم ناتروصلا

 رهظتوأ ناجيرو رتراك نم لك ةروص دحين ةيكيرمألا ةسائرلا تاباختناو

 ْ + ىرخألا قوف ةدحاو ناتروصلا

 ةروص مدخت:ستام ابلاغو ةيمامأ حاضيإ ةليسوك روصلا مدختتست امدنعو

 ةيفلخ ىلع ضيبألا نوللاب ءامسألا ركذتو تايصخشلا نم اددع مضت ةدحاو
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 ليبس ىلع ديفيد بماك .ةيقافتا عيقوت ى ةكرتشملا تايصخشلا لثم ءادوس

 نمضتي امدنع ةيمامأ حاضيإ لئاسوك صاخشألا روص ضرعتو . لاثملا

 موسرلا : اعبار

 لكشبددعتتو ةينايبلاو ةيكوركلاو ةيروتاكيراكلاو ةيوديلا موسرلا اهمو
 : . كرحتم وأ تباث وهام اهف حضاو

 موسرلا قيرط نع ةيرابخإ ةرقف ىف ةماهلا تاليصفتلا حيضوت نكميو
 تارقفلا ىدعم نم تاملعتب ةيحيضوتلا موسرأا مسق اهميمصتب موقي ىلا
 ةدعاقلاو « خلا .. ةرارحلا تاجرد عافترا ؛ راعسألا عافت راك ةيرابخالا
 ةيحيضوتلاو ةسيئايبلا موسرلا نمضتت نأ ىغبني ال ةنآأل ةطاسبلا اضيأ انه
 : رمحألا نوللاب ادج ماحلا ءىشلا ىلإ راشيو ةريثك تاباتك وأ تاليصفت
 وأ ةيسأرلا وأ ةيقفالا ةدمعالاب ىنايبلا ممرلا كانهف ةينايبلا موسرلا عونتتو
 تاللاح ى تاحاسملاب ىنايبلا ممرلا وأ بسنلا حيضوتل رئاودلاب وأ طوطخلاب
 . تافالتخالا حيضوتل تايئكلا نيب ةنراقملا

 ٠ 511066 : ةيمليفلا حئا رشلا : اسماخ

 موقن اننإف عوضوملل ةمتالم ةقباسلا حاضيالا لئاسو نم ىأ نكت مل اذإ

 ةرشنلا ءىراق فلخ اهبضرعنو « رداكلاب ١ ف رعت ميف نم ةنكاس ةطقل عطقب

 ايجيردت ناونعلا رهظي نأ نكممو ( مدوزءم40 آنه ) ضرع ةلآ قيرط نع
 : رفصأ وأ ضيبأ نولب

 ويديف طيرش طقف انيدلو ةيمليفلا حئارشلا ىلع لوصحلا نكي ملاذإو

 ءىطبلا ضرعلا مادختسا نكم هنإف هحيضوت دارملا عوضوملا مدخم روصم

 ويديفلا ضرع زاهجم ضرعت ةنكاس هروص ىلع لوصحلا نكمب ةهتطساوبو
 ىلع ةروصلا ىلع ايجمردت ناونعلا رهظي نأ نكميو « ءىراقلا فلخ نم
 ش . ةشاشلا
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 ةيمليفلا حئارشلا نم ةديدع اخسن نويزفيلتلا رابنأ ةبتكم نمضتتو .

 .خلا.. ةئيبلا ةيامح وأ ةدحتملا مالا ةئره وأ ةءاعلا ةيعمجلاب صاخللا زمرلاك

 : هريصقلا ةيفلحلا تاذ مالفالاو ةكرحتملا موسرلا مالفأ : اسداس

 رفوت ىلا مالفألا ضعب جتنت نأ نويزفيلتلا رابخأ تارادإ ىلع نيعتي
 موسرلا مالفأ كلذكو « تابساأ لاو ثادحألا ضعب نع ريصق ةيفلخ

 هدرحملا ءايشألا قيقحنو زاربا ىف ىرخنأ ةليسو اهعراضتال ىبلا :ةك رحتملا

 نأ نكعو + تايلزملا ىلإ ةفاضإب اذه: « ةليحتسملاو ةيئرملا ريغو ةيلايخلاو
 0 (1) هنم بولطملا - ضرغلل ديج مداخن مالفألا نم عونلا اذه نأ لوقن

 تارقف لمعب موقي اك « ضرغلا اذبب ةك رحتملا موسرلا ويدتسا موقيو

 اهليجست مي ىباا ةكرحتملا ةيحيضوتلا موسرلاو تارشنلاو ةيراوخإلا جما ربلا

 . مم ٠١ مالفألا ىلع

 ىورتكيلالا ملقلا : اعباس

 تاليصفت ةيأ ةباتك هتطساوب نكميو تامولعملا ةدايزا مدختسيو

 ىذلا « صنلا عم ةيزاوت» ةقيرطب رطسب  رطس ةريصق تايلك وأ ماقرالاك

 هذه رثأو « ةيلمعلا ةذبم نييعاذالا دحأ موقيو « ةرشنلا ءىراق هنع ثدحتي

 عاس عم ةصقلل ةماهلا تاليصفتلا ةءارق هسفنب هنكع دهاشملا نأ ةقيزطلا
 نوي زفيلتلا ىرجأ دقلف « قاطيربلا نويزفيلتلا اهمدختسيو «ةقوطنملا ةلاسرلا

 رابخأ ةرشن ةعاذال ىورثتكالا ملقلا ًامدختسم ىلوألا هتبرجن 8.8.0.797,

 ىدنل ريالا نويزفيلتلا هجروي اك « ١1959 ليربأ ىف عمسلا ةمعن اودقف نمل

 بتكي رسفتبةليذم رابخأ نمضتتو « 98 ماع اهأدب مصلل ةيرابخا ةرشن
 ةءارق ىلوت: ةيصخش ةشاشلا نكر ىف رهظي اهناجن ىلإو ؛ ىو رثكلالا مقلاب

 لسنتسا . ةرسألا ميظنتو ةيمنتلا ىف كرحتملا ليفلا رود . نمحرلا دبع هحيمس (1)
 " ١8 صض اهوال4 ويلوي
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 طبللا مسقب هفوغام وأ ةليطتسم تاحول
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 5 تاراشالا ةغل ىه عمسلا ةمعن اومرح نع أهموهفي ةغلب ريسفتلا اذه

 ءانثأ ةمهملا هذبس مايقلل 7,دد: زاهج ىرصملا نويزفيلتلا مدختسيو

 . تارشنلا ذيفنت

 : ةكرحتملاو ةتباثلا نيوانعلا : انماث

 ًايف رح ةماحلا قيثاوملا تارقف ضعب ضرعل رخآل تقو نم مدختستو

 قرو ىلعءاضيب ف و رحب تارقفلاهذه ةباتككيهينايبلاءوسرأا وأ طملا مسق موقيو

 اهمادختسا نكمب ةتباث ةيقرو تاحول ىلع وأ تءوس1 نوللا دوسأ فوفلم

 ةطيسب ةقيرطبو (7/) مقر لكش ىف امك ةنيعم تامولعم وأ مهافم ليصوتل
 ع ءىراقلا ةعرس عم ىشمتنو )2 ويدتسالا نيدعاسملا دحأ أه ريدي

 اف مدختست « لاحملا اذه ىف ةمدختسملا بيلاسألا ضعب كانه كلذك
 - : لثم ركذلا ةقباسلا حاضيالا لئاسو عاونأ

 ةيصخش دوجو ةلاح ى ةيفارغوتوف ةروص عم ةطبرخ مادختسا )١(
 عقوملا ةيمهأ ىلإ ةفاضالاب أبنلا ىف ةماه

 حيضوتلو ٠ ةراشالا رثأ ةيوقتل : زمر عم ةطيرخ مادختسا )١(
 ارارق ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تردصأ اذإ الثف « ضورعملا عوضوملا

 راعش عم « طسوألا قرشال ةطيرخ ضرعتف « طسوألا قرشلا نأشب
 . عوضوملا ناونع عم ةدحتملا ممألا ةئيه زمر وأ

 ةطيرخلا نمضتت نأ نكمي ثيح : ماقرأ عم ةطيرخ مادختسا (")
 « ىرخألا ةماحملا تاليصفتلا ضعب زمرلاو ةروصلاو ناكملا بناج ىلإ ةيفلحلا

 ؛جراخلا ىلإ نيراعملا روجأ عفرل قافتا عيقوتل ضوافتلاب قلعتي أبن ى الثف"
 اهركذ نكميو « ةطيرخلا ىلع روجالا ىف ةدايزلا ةبسن ىلإ ريشن نأ اننكع
 ةدايزل وأ ةريبك ءارفص ةرئاد لخاد دوسألا نوللاب وأ ضيبألا نوللاب امأ
 رثكأ مادختسا نكميو « ءارمح ةرئاد لخاد د وسألا نوللاب ركذن حاضيالا
 . اعم ةيحاضيإلا لئاسولا هذه نم عون نم-
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 : لاعتسإلا ةقي

 ةدحاو اهنم صصخ 4 تا رريماك عيرأ وأ ثالث رابخألا ويدتسا ف كلجوت

 .ءاقرزلا ناولألا عيمج صاصتما ميو « ءاقرز ةيفلخ ىلع ةرشنلا ءىراقل
 اهلالحا نكع ةصالختسملا تارقفلا هذه « اينو ركيلا ةروصلا نم ىرخألا

 ىرخأ تايفلخخ هئاروو ءىراقلا رهظي ةقيرطلا هذمو ىرخأ روص ىأ ىف

 . ىرخألا ثالثلا تاريماكلا ةيفارغوتوفلا روصلاو ةيحيضوتلا موسرلاو

 .مادختسا وأ ةيمليفلا حئارشلا مادختساب ىرابخالا ضرعلا ةدامل ةبسانم
 5 ويديفلا تااليجستل ةئيطبلا ةعرسلا

 ةيفلخ حاضيإ اهمادختساو حئ رشأا ضرع ةلآ قيرط نع نكي 1

 قو تهاممسم]ع هرب ءاقرزلا ةشاشلا مادختساب ةقيرطلا هذه فرعتو
 ميف قرزأ نولب ةنولم سبالملا نم ةعطق ىأ ةرشناا ءىراق ءادترا ةلاح

 .ةصصخملا اريماكلل قباطتم ليوحن :عم ةيفلخلا ةراتسلا لحم لحن رضخأ
 م (١)ةرشنلا ءىراقل

 :_حاضيإلا لئاسو ةيمهأ

 جننت نأب جيو « هقدلاو ذيفنتلا ةعرسو ةطاسبلاب ىرابخالا لمعلا مسكي

 ادهج دهاشملا نه بلطتنالأ بجم امك ٠ ةليلق تاظحل ىف حاضيإلا لئاسو
 ريبعتلا نم رثكأ ةعرسب ىرابخالا فدحلا ىطعت ىهو « ايلقع اقاهرا وأ
 دهاشق ةصاخن ةيمهأ كلذلو « لساك حوضوب عوضوملا ضرعتو « ىظفللا
 ةفيحصلا ءىراقك همهفتيل ىرخأ ةرم رلا ىلإ دوعي نأ ميطتسيال نوي زفيلتلا
 .لئاسو ىدؤتو : ةيلسنلاو ةفاقثلاب دادمالل ةليسو اهنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 .تارشن ةدهاشم دنع دهاشملا هب رعشي دق ىذلا ىللملا رسك ىلإ حاضيالا

 . رايخالا

 )١( ص قباس عجرم دتيأ لكيام ١7 3
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 مادختسان كمي « ريحا وأ ثدحلل ةروصملا ةداملا رفاوت مدع ةلاح قو

 ةرشنلا ءىراق وأ عيذملا ءادأ ةقيرط ىمستو حاضيالا لئاسو
 من11 طزءننعع ةهل 816222108 و

 نم للقيو نيدهاشملا نع للملا عفديو « ةياغلل طيسب بواسالا اذهو

 ظحالنو : اهمساو لكاشملا روذج حيضوت ىف همادختسا نكميو ؛ مه روفن

 نويزفيلتلا ىف حاضيالا لئاسو لامعتسا ىف حضاولا روطتلا نم مغرلاب هنأ
 لئاسولا هذه ةيمه'ال ديزملاب بلاطت نيدهاشملا رههامج نأ الإ ىرصملا
 لثمت نأب ةيلودلا تارمتؤملا ىصوت اذهو « ءابنالا دسجت ىف ةيحاضيالا
 ةفاكىف نويزفيلتلا رابخأ تابتكم ىف ايساسأ اعزج- ةيئرملا حاضيالا لئاسو

 نويزفلتلا رابخال ىناثلا ىلودلا رمت وملا ظحالنأدعب كاذو « ةيعاذالا تامظنملا
 ةيفلخس ةدام رفوت ىلا تانيعملا ىلإ رقتفت ام .ابلاغ نويزفيلتلا تائه نأ

 ىلع لوصحلا ةلكشم نم ايساسأ اءزج لثع صقنلا اذه نأو رابخألا
 ةكرحتملا موسرلاو ةتباثلا روصلاو مالفالا لثم ةيفاحلا ةداملا كلت
 . (1) خلا . . طئارخلاو.

 صاخب مسق ءاشنإ ةرورضب اهريراقت ىف ةيرابخالا تاثعبلا ىصوت كللذك

 . (؟) ةيرابخالا ةمدخلل ةمزاللا ةيئرملا حاضيالا لئاسو دادعال

 ردصكك نويزفيلتلا ىلع نودمتعي نمم / 4١ر4 بلاطي ىرخأ ةهج نمو

 : نويزفيلتلا رابخأ تارشن ىف حاضيالا لئاسوب ماعهالا ةرورضب ءابنألل
 ليبس ىلعو « دارفألل ىاقثلاو ىركفلا ىوتسملا دايدزاب ةبسنلا هذه دادزتو
 حاضيالا لئاسو وأ ةفاقثلاو ركفلا لاجر نيب نم 99,4 ىري لاثملا

 رثكأ اهم ةيانعلاو ماههالا بجيو ةيفاك تسيل رابخالا تارشن ىف همدختسملا

 . (07) كللذ نم

 )١( وينوي صاخ ددع ةيبرعلا ثاعاذالا ةلجم . هيبرعلا لودلا تاعاذإ داحتا لالا:١

 ضص ” .

 ى رابخألل ةيبيردتلا ةئعبلا نع ريرقت . دايصلا مهارباو دومحم دمحأ بجر ()
 . ١904 ريمسيد 5 ىتح 4 - مغ نم ةرتفلا ىف . ةيداحتالا اينامأ ةبروهمج

 . ١98١ماع نويزفاتلاو ةعاذألا جمارب مييقت ثحب . نويزفياتلاو ةعادالا داحنا (م)

 . ١9 نص قباس عجرم.
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 [ءاعوموزمم 1>3عبج5 ةعءطن»ءو نوي زفيلتلا فيش رأ

 ةيخن راتلا نيتيحانلا نم اماه ارود نويزفرلتلا ىف رابخالا فيشرأ بعلي

 رابخنأ هيف تحبصأ ىذلا تقولا اذه ىف ةصاخن ةفصب ةيرابخالاو
 مهمابنأ ءافتسا ى ريهامجلا هيلع دمتعي ايساسأ اردصم نويزفيلتلا

 . (١)مهامولعمو

 لكبهعونتملا ةيرابخالا تارقفلا ىدعم ديوزنب رابخالا فيشرا مومتيو
 ةيملاعلاو ةيبرعلاو ةيلحملا ةحاسلا ىف ىرجن ىلا ءايشالاو قئاقحلاو تامولعملا

 فلتُُم ى ةفلتخملا تاموكحلا تازاجنال اماه اعجرم هنوك نع الضف

 . ةيعامجالاو ةيداصتقالاو ةسايسلاو ةيراضحلا تاطاشنلا

 تارادإ ى ةماهلاو ةيسيئرلا ماسقالا دحأك فيشرالا ةيهأ وكت

 ةماع ةفصب ةيمالعالا تاسسؤملا نم هريغ ىو لب نويزفيلتلا ىف رابخالا

 هوسمل الو ىبالعالا لمعلا روطتل ةجيتن اورعش ماع هجوب مالعالا لاجرو
 تامولعملا ضيف مامأ رصعلا ةرورض هتبجوأ امو فيشرالا تامدخ

 ةحلم ةرورض تامولعملل روطتم زاهج ىلع دامعالا حبصأ ثيح « قفدتملا

 اذه رغب مهنأ مالعالا لاجر كردأ دقلو « هنودب لمعلا نكمي الو
 وأ نويزفيلتلا رابخأ فيشراب ىمسملا تامولعملل روطتملا زاهجلا

 رئاسلا بكرلاب قاحللا نوعيطتسيال « تامولعملا سق وأ ةيسايسلا ثوحبلا

 .(؟) ىطحللا عيرس روطتم ملاع ىف ةيمالعالا مهملاسر ةيدأت نع نزجعيو لب

 ةينويزفيلت ةطمم ةيال نويزفيمتلا رابخأ فيشرأ ةيمهأ ىف كلش نم سيلو
 ثدحوأ عوضوم نأشب هيلا جاتحنام ىلع ةزيمتمو ةعيرس هقيرطب هنم لصحن

 ٍواكمو ا اناويح واما تعي نعم ىزاب . تقولا تاذ ىف ايواطموأ ايويح ارمأ دعب نيعم ىرابخا

 طورب ©. 5ءار عاطل 1 تاعابأ 5أونك ل615 ممعطتاعو, ]د ةلواتتك 00(

 الأ [[!نردكر, اطنأب 5هطعقلطوحممن, هم, تأ, 2. 0

 . ةيفحصلا ةسسوؤملا لوألا ءزجلا . مالعألا تايداصتقا . دمحم ديس دمحم . د (؟)

 . #18 نص 19109 ”نيدلا لاك ةبتكم



 امؤو١ -

 لكب ةصاخلا تافاملا دادعاو تاعوضوملا فينصت ةرورض ىرنو

 نيررحما ديوزبل طيسب تقو قى هيلا عوجرلا لبسي ثيحم «.عوضوم
 لاجم عوضوملا ىطغت ىبلا هراتخماو ةماحلا تامولعملاب نيقلعملاو نيبودنملاو

 اندوقت حيتافم اه ريتعن ىلا تافاشكلا دادعاب ماههالا مزلي انهو « مهماوها

 نامضل اهمضتت ىلا قئاثولاو عجارملا ىف ةفلتحما تانايبلاو تامولعملا ىلإ

 هبشت ةركاذلا نم عون ديجلا فاشكلاو « هعرسو رسيب اهبلع لوصحلا

 اهعاجريساب حمست هقيرطي تامولعملل اهنزخ ثيح نم ناسنإلا ةركاذ

 دهج لقأب اهم هدافتسالاو تامولعملا عاجءريسا ىف هرود هلو « هجاملا دنع

 هذه نوكت نا بجي كلذلو « ةعرسلا نم ىتالعإلا لمعلا هب زيمتي امل ارظن

 ةبترم نوكت نو اهناَمَرلعُم ىف ةقيقدو « لاعتسالا ةلبسو ةحيدص تافاشكلا

 . ةفورعم ةلهس ةقيرطب

 صاصتخا لقن نويزفيلتلا ف رابخالا لاجر ىعم قفتيو ىرأ كلذك

 « ةيسايسلا ثوحبلا مسق ىلإ جارخالا مسق نم حاضيإلا لئاسو ظفح

 . اهطامعتسا لهسي امب اهعينصتو اهيوبتو

 ف اميوبتو -ويدارلا روص ) « ةيرابخالا روصلاب مامهالا كلذك

 فوأ 501405 ةظفاح تافلم ىف اهعضو ىأ « ىعوضوم ساسأ ىلع تافلم

 . ةبسانملا تاعوضوملا سوؤر اهلع بتكيو « ةبسانم فورظ

 اهعاونأ فالتخخا ىلع روصلاب ةصاخ تافلم دادعا ةرورض ىرن كلذك

 ايموي اهب حاضيالا لئاسومسقدادماو « ةيبنجألاو ةيلحما دئارجلاو تالحملا نم

 نوي زفيلتلا رابخأ جماربو تارشن ى اهنم هدافتسالل

 ةداعا ىرورضلا نم دجأ ةيرابخإلا مالفألاو ويديفلا ةبتكمل ةبسنلابو

 تارقفلا ىدعم لمع لبسي امم ن ويزفيلتلا تاطحم نم ريثك ىف ةبتكملا مظنت

 ىلع سيلو عوضوملا نيس لك ةورعلا ةيرابخالا داوملا فنصت ثيح

 كلذ . ةيملاعلا نويزفيلتلا تاطحم ىف عبتم وه انك اهردصم نيئاسأ

 عبتم وه اكو  اهردصم ساسأ ىلع ةروصملا داوملا فينصتو مظنت نأل

 «٠ دهجلاو تقولا عيضي -- ىرصملا نويزفيلتلا رابخا مالثأ ةبتكم ىف



 بوو

 ةعرمسورسيب ةبولطملا ةروصملا داوملا ىلع لوصحلا لوألا عونلا نمضي اًميِ

 ثوحبلا وأ رابخالا فيشرأ ظافتحا ةرورض مزاللا نم ىرأ كلذك

 اهفينصتو « ا ماعهالاو « هعاذملا تارشنلل ةيلصأ ةروصب ةيسايسلا
 ريرحن ىف اه هدافتسالاو « اهلا عوجرلا نكمب ةماه ةقيثو اهنأل اهيترتو

  جماربلا فلتخم ىف ةيرابخالا تارقفلا دادعا قو نويزفيلتلا ىف رابخالا

 نومضملاوألئكشلا ثيح نم ءاوس اهم مامهالا مدع سم هانظحال امل ارظن
 . ةيمانلا لودلا ىف نويزفيلتلا تاطحم نم رشك ىف

 وأ ةيسايسلا ثوحبلا وأ فيشرالا مق لعنيمئاقلا نوكي نأ بجي امك

 نوبعوتسيو نومهفت. مهلعجن ىلا ةماعلا ةفاقثلا نم ريبك ردق ىلع تامولعملا
 نأل ةيرابخالا تارقفلا ىدعم نم ةلئسالا اهوح رودت ىّبلا تاعوضوملا
 اهنيوجأ نمضتت ىلا رداصملا داجلا ىلع اريثك دعاسي تاعوضوملا هذه مهف

 مهفيرصت ناك املك كاردأو 00 تامواعملا مسق ولؤسم ناك املكو

 تارقفلا ىدعمل اعفن عسوأو ةمدخ لمشأو هقد رثكأ ةبولطملا لامعألا

 ةيسايسلا ثوحبلا مسقب ماههالا بحجب كلذل جماربلا فلت ىف ةينويزفيلتلا
 ةيانعلا مدع نم ةظح الا امل كلذ ىلع دكؤأو « هيف نيلماعلاو تامولعملاو

 اناكم تحبصأ ىتلاو « ةيمالعالا تاسسؤملا ىف تامولعملا ماسقأب مامهالاو

 . مهلمع ىف نولشافلاو نولمهملا هيلا لقني

 : رابخالا ميدقت ق فيفختلا

 تارشن مدقت ىف فيفختلا ةرورضب نيثحابلاو داقنلا ن م رثكلا بلاطي

 ثدحتلا ةلواحمب امئاو ةيماعلا ةغللاب اهمدقت كلذ ىبعي 0 نويزفيلتلا رابخأ

 ةيريحلا ةصقلا نع هئدحم نأ هرشنلا مدقم نم دهاشملا هديري ام ٠ ىعيبطلا
 ةيردحلا ةصقلا ةرشنلا را اهم مدقي ىلا ةقيرطلا نأو « هل اهأرقي نأ ال

 نم هروهمج نيبو هئيب طبرلل هتقيرط ىه رملا اب ىكحم ىلا هتقيرط وأ
 هانق ىلع رخآ جمان رب ةعباتمو ةدهاشمل نواوحتيس الإو «٠ نيدهاشملا

 . )١( ىرخأ

 !لاااوع الل. 0نههلل, هم. نأ, 26, 299-300 00(



 مع و عب

 ةروص نويزفيلتلاف ةعاذإلا نع نويزغيلتلا ىف رابخالا ةرشن فضلتختو
 الو دومجلا فرعتال ةرمتسم ةكرح ق ةروص « ةملك نوي نأ لبق

 اهمدقي ال ةيملاعلا نويزفيلتلا تاطح# ىف رابخالا ةرشنو « تباثلا هسولا

 نييفحصلا رابك نم وأ نييعاذالا رهشأ نم نوكي ام هداع هنأ ءىدتبم عيذم

 هريخ مهم لك مدقي نيبودنملا نم ةعومجم هنواعي « ةفاحصلاب اولمع نيذلا

 . اهتيطغتب ماق ىتلا ةيرابخالا هتصقوأ

 ضرعيل ةرشنلا مدقم رهظيو هابتنالل ًابذج ريكأ ةرشنلا مدقت هقيرطو
 « ةطاسبب ثدحتي « ةرشنلا اهبمضتت ىباا رابخألل ةيسيئرلا طوطحلاا انيلع
 نودي هتعيبط ىلعو ًايئاقلت ثدحتي امنإو اهم أرقيال ةرثك قاروأ همامأ

 هصخش ىلإ ناظنألا بنع نأ ام 'لواق . ةقارس- تاكرش ليو ”ءاطخأ
 ىلإ كلذ عجريو «هعيبط هغلب انيلا ثدحتي ةرشنلا مدقمو « هتقانأو هتماسوو
 انثدحم « هيدي تحن ىلا ةيرابخالا صصقلا لكل همهفو هتساردو هيعو

 00 .ويدتسالا ىف سولجلا لبق رابخالا تارشن "نم دعأو سرد ام

 .بجب امل عئار جذومم لقتسملا ىلاطيربلا نويزفيلتلا ىف رابخألا تارشنو

 نمد ودهاشملااهلع لبقي ىلا جماربلا نسحأ نم اهنأ رابخألا هيلع نوكت نأ
 روف دهاشملا اهاري عئاقوو «ةرثم ةيئرم ثادحأ نم همدقت ال رامعألالك

 ةوالت اف أدب ىلا ةيناثلا ذنم انمامأ قبي نأ ىلع اهمدقم رصي الو اهعوقو

 .نأ ىلإ تاساردلا ريشتو «ةرشنلا ءاهننا ابف نلعي ىبلا ةظحللا ىبحو رابخألا
 ةرشنلا ءىراق اوذبش ام اذإ ليلقلا لقأب مهمتركاذب نوظفتحم نيدهاشملا
 .مءالتيال رابخالا تارشن مدقتل الكش اذه ريتعيو « ويدتسالا ىف طقف

 ةلئامم جئاتن ىلإ ديوسلا ىف نوئحابلا لصوت دقلو « زاهجللا اذه ةعيبطو

 هتركاذ ىف ظفتحم دهاشملا لعجت صلاخلا مدقتلا ةقيرط نأ ىلع لدت
 ريشتو « ويدارلا رابخأ ةرشنل عمتسملا ا ظفتحم ىلا نم لقأ تاليصفتب
 .دهاشملا لعجن توهو وشيجات ىترشن نأ ىلإ لاحملا اذه ىف ناملالا تاسارد

 ءىراقاهمدقي ىلا ريراقتلا تبحاصام اذإ ةيرابخالا ةرشنلا تاليصفتب ظفتحم
 نيدهاشملا نأ جئاتنلا ترهظأ دقلف ةيحاضيا موسر وأ ةروصم ةدام ةرشنلا



 تح ا حب

 ةداملا تاليصفتب ةريبك ةجردب نوظفتحي اوناك تارابتخالل اوعضخ نيذلا

 لإ ةيئاونلا تزاشأ امك وردسسالا كم ةيدقملا لاكشألا نع ةروصما

 ىلا داوملا لضفأ نم ثدحلا عقوم نم نيلسارملاو نيبودنملا ريراقت نأ

 . )١( نودهاشملا اهلضفي

 : ةرشنلا مدقم

 « ةيرابمخالا صصقلل دهمبو « ىرابخالا ضرعلا ةرشنلا مدقم ريدي

 ىلا ةيساسألا ةيصخشلا وه ةرشنلا ماقمو رخآو ريخ' نيب طبرلاب موقيو

 نولسارملاو عقوملاوبودنم هلوح رهظيو « رابخألا ويدتسا ى ىرت
 رابخنأ ىف هنع ءانغتسالا نكميال ىذلا ديحولا رصنعلا وهو «٠ نوصصختملا

 مدع ةيصخشو « رابخألا ضرع موقي نأ نكمال هنودبف « نويزفيلتلا
 ةضورفم نوكتالو « دهاشملا اهلعال ىتح ةفلكتم ريغ نوكت نأ بحي ةرشنلا

 ليقثلا فيضلاك نوكيف « هسفن 56 عيبملا نأ دهاشملا سحب ثيحم ٠ هيلع

 . ىرخأ ةانق ىلإ دهاشملا هنمبربم

 كادتو# عيذملا ررحملا تارشنلا مدقت ىلوتي نأ رابخألالاجر لصفيو

 ىلوتي نأو « ةحجانلا ةبرجتلا كلت قيبطت ىف ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ

 ىلع ردقأو «ةيريحلا ةصّلا رصانع مهف لع صاخشألا ردقأ هرابتعاب ةرشنلا دعم

 « ةيعوضوملا اهمهأ نءو اهصئاصخ دحأ دقفت نأ نود نيدهاشملل اهليصوت

 وه هسفن ريخلا لب « ىلوألا ةبترملا ىف عيذملا توص نوكي نأ مهملا سيلو

 همهف ىدم ىلع اريثك فقوتي رخلا اذه ةرشنلا ءىراق ءادأ ةقيرطو «ساسألا

 ريغن وكتنأ بح ةرشنلا 0 ةيصخشو ءاقيمع اك اردإ هل هكاردإو ريما

 ىه امنإ « دهاشملا اهف قثي الف ةفيعض الو دهاشملا اهلع ال ىح ةفلكتم

 اربعمو املس هتوص نوكي نأو « اهم قطني ةرابع لك ىف ةبوبحملا ةيصخشلا

 )١( ص قباس عجرم . دنيآ لكيام ١8 .



 انج #0

 قدصو قفدتلاو ةيويحلاب ازيمتم اقداص قطنلا بويع نم بيعىأ هب سيلو
 )١( ٠ رييعتلا

 رصنعلا نإ لب زات# قطنو ديج توصب ةرشنلا ىراق عتمتي نأ ىتكي الو

 نيدهاشملل ىحويبولسأب صنلاةءارقو «ةطاسبلا ف اعراب نوكي نأ وه مهملا
 + (؟) هبحاصو هدعم وه هنأ

 ةبعص ةمهم وهف ءانيه اًئيش سيل ةرشثنلا مدقم ءاقلإ ىف ةطاسبلا رصنعو
 ء ةعساو ةفاقثو نارمو ةريخ دعب الإ اهنيصان كلتع نأ عيذملا عيطتسي ال
 « ةقابللاو فرصتلا نسحو « فلكتلاو عنصتلا نع دعبلا هيلع بحي كلذك

 ةردقلاىلإ ةفاضالاب نيدهاشملا عانقإل اهرفاوت نم دبال ايازمو طورش ىهو

 مئادلا هايتنالا بذجىلع ةردقلاو حوضوو ةطاسب ف تاعوضوملا ضرع ىلع

 ىلإ ةفاضالاب اذه اهضرعو تاعوضوملاو راكفألا حرط ىف هتبهوم قيرط نع
 هنم لعجن ىلاو هتيويحو ةيصخشلا هتروص ليصافت ى ةشاشبلاو ةيميمحلا

 . (”) هنادجوو هركف نم ابيرق « دهاشملل اقيدص

 اهمدقي ىلا ةرشنلا ةهجاو وهف « اهصاخشأ مهأ نم ةرشنلا مدقم ريتعيو

 ىرأ ىنكلو لهاجتلاب لباقي دق وأ اقيدص دعي دقو « مهزانم ىف نيدهاشملل
 ةتردق ىه « ةرشنلا مدقم » ءاوهلا لجرل ىلوألا ةزيكرلا نوكت نأ ةرورض
 رابخألا مدقم ليضفت امأ « هنع ثدحتي ام طيحم ةنأب نيدهاشملا عانقإ ىلع
 صخش رحس هل رفاوتي ىذلاوهتقو بلغأ مسبب ىذلا ىلكلات وصلا ىذ مس ولا

 كالذ لك ليضفت « تااليمجلا تاديسلا اذكو « ةريغصلا ةشاشلا لالخ نم

 ىضاخنلا نكمب هنأ ىرأ ىننأ الإ «لوبقم ريغ ةينهملا ةءافكلا باسح ىلع
 نم رابخألا مدقمل ةيوناث تافص لثمت امنأ ىرأ ىلا تافصلا كلت نع ايلك
 ىدقم ام ةظحل قرافت مل ىلاو « ةبسانملا ةماستبالا ىكتو ءاسنلا وأ لاجرلا

 )١( ص قباس عجرم . ىعاذالا نفلا ةيفرح ىلإ لخدملا . قوزرم فسوي ١948-٠01

 ١8 صص االال ليربأ م#”ه ددع ىعاذالا نفلا ةلجم . ميذملا . قوسد دمصل دبع (؟)

 مه ددعلا ةيبرعلا تاعاذإلا ةلجم . ىفويزفيلتلا جاتئالا بلاوق . رهاظلا راديود (؟)

 . ه4 ىص 9١الا/ رياربف
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 رودلا صلقتام دعب ةصادخخ 1.7.7. لقتسما ىناطي ريلا نويزفيلتلا قف تارشنلا

 ةيرابخالا تارقفلا نيب ابلاغ طبرلا ىلع طقف رصتقي حبصأو « هبعلي ىذلا

 . ةروصملا رغ ةريصقلا رابخألا ةءارقو

 ددجلا رابخالا تارشن ىعيذم نأ ىرصملا نويزفيلتلا ف ظحالملا نمو

 مهرصب نوءفريالو مهمدل دوجوملا صنلاىلع ةتبثم مهنويعو رابخألا نوأر قي
 نم ةلق ادع اذه « لمجلا وأ تارقفلا ءاهتنا دنع الإ نويزفيلتلا ىدهاشم ىلإ
 مهر صب لقنتلا نوعيطتسي نيذلا ةرشناا ىدقم نيررحملا ضعبو نيعيذملا ىادق

 نوشيعي مهنأ ىلع ةوالع « رسيو ةلوهس ىف نيدهاغملا نيبو ربحا ايانث نيب
 رابخألا تارشن ريرحت ىف اوكرتشا مهنأل «ةميلس ةءارق هنوأرقبو رخلا ةصق

 نققلملا مادختساب ةرهاظلا هذه ىلع بلغتلا نكميو « ذيفنتلا لبق اهوعجارو

 ىلع ظافحلاف ديفت ىلاو « راعشالا تاقاطب وأ 7616 * مءوهصمؤهم دعب نع

 رظني هنأكو ءاهبنمصنلاةرشنلا مدقم أرقي ثيحنيدهاشملا عم نيع'اب ديا لاصتالا
 ةرابع وهو مءهصصمئمم نّلملا هءارقب هيف موتي ىذلا تقولاق دهاشملا ىلإ

 2621 5082265 ىمحسي حضأ ولكشبةي رابخالا تا رقفلا ص وصن ض رعي ز اهج نع

 ضرعبوأ اهربكت ىف مكحتلا نكممو هناكم نم اهتءارق ةرشنلا مدقمل نكمب
 روصلا ىلءاح نع ىغغتل موسرلاو روصلا وأ نيوانعلاو تاراعشالا تاقاطب
 ىلي وأ ةرشابم ةرشنلا مدقم اهنم أرقيلريوصتلا تاريماكءامأدوجوملانيوانعلاو

 تاطحم نم ريثك ىف مدختستو هتركاذ شاعنال رخآل نيح نم ةرظن اهلع

 . مويلا نوي زفيلتلا

 تارشن ةدهاشم ىلع نيدهاشملالابقإنم ديزت ىرخأ لماوع كانه كاذك

 ت2 اهنم رايختألا

 دعوم لبق ةيرابخالا صصقلا مهأ ىلع رارمتساب هيونتلا ةرورض - ١

 عم « رابخألا تارشن ىف ةلماكلا ليصافتلا عاذت نأ ىلع « رابخألا تارشن
 ةيضايرلاو ةيناسنالاو ةيعامجالا ةيرابخالا صصقلاب تارشنلا ديوزت ةيمهأ

 ٠ نيدهاشملا نم ةريبكلا اه ريهامج اه ىلا ةفيفحلاو

 ثدحلل ةيسنلاب رظنلا تاهجو عيمجب ضرع ىف ةلماكلا ةيرخلا  ٠؟
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 ليلحتو «ء اياضقلا فلت# ىف ةضراعملاو ةديؤملا ءارآلا زارباو ىرابخإلا
 ةقيقحلا دهاشي نأ عقوتي روهمجلا نآل كلذ ؛ امف ىأر ءادبا نود رابخألا

 هيجوت نأ دقتعاو « نيعم فرط وأ ىأر ىلإ زايحنا امتودو ىه امك ةلماك

 نوكي نأ بولطملا لكاشملا ةعباتم نم نيدهاشملا نامرح وه رابخألا
 . اهف هيأر

 عقوم نم 021 عنممل ةهانه ىلصألا توصلاب مامهالا ةرورض “ 

 ىلع ةيعقاولا نم اديزم ىضت ىبلا ةماملا لماوعلا دحأ وهف « ثادحألا
 اهرود لماكتلو « ثدحلا نع ةريعملا اهدحو دعت مل ةروصلاف « رابخألا

 . ثدحلا عقوم نم عبانلا ىلصألا توصلا ابحصي نأ دبال

 تارشنلا ف هطعمرص# اهرب ىكاهوركلا بولسأ مادختسا  ؛

 ةصاخ حاضيإلا لئاسول مادختسالا ىبستي ىك « ةيرايخإلا جما ريلاو

 انحضوأ امك ةرشنلا مدقم فلخ ىأ © طظهدماع عممدصل ةيفلخلل ةبسنلاب

 . ءاقرزلا ةشاشلا بولسأو حاضيإلا لئاسو لوانت دنع كلذ

 : ًاسماخ

 نيررحمونيءدقم نم نويزفيلتلا رابخأ ىف نيلماعلا بيردتب ماههالا ةرورض
 مهل رفوي بيردتلا نأل كلذ « جاتنوملاب نيلماعلاو نيروصمو نيبودنمو

 ءادأ نم مهنكميو مهتاهاجناو مهفراعمو مهاراهم نيسحتل هقيقح اصرف
 دنع بيردتلا فقي الأ بحبو تاردق نم نوعيطتسي ام ىصقأب مهلمع

 روطتو مكاد ريغت ىف نونفلاو ملعلا نأل ةفرعملا نم نيعم دح وأ ىوتسم
 كلذ ىرابخإلا لمعلا نونف ثدحأل ةلصاوتملا هرياسملا نم دبالو رمتسم
 . (1)فقثتو ملعت نأ بجب نويزفيلتلا ىف رابخألا نأل

 ىلاتلاب ةموسرهو ةحضاو ةطخ ىلع بيردتلا ةسايس ىبت نأ بجي امك

 . (0؟) بيردتلا ءانثأ تبستكت ىلا تاهاجتالاو ءادألا نيسحت وه

 4مقلحسد 84أ1!خةعو, 123 5ءطععتطسفم 2011015, 08. كأم 2. 01(.75)

 ويلوي م8 ددعلا ىعاذالا نفلا . ةيبيردتلا تاجايتحالا . مهف ةيزوف . د )١(
 . 01١6 ل #١ نص |9806
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 رابخألا تارشن عباتي ىذلا ماعلا ىأرلا ف هرثأو هرود هل نوكي ام

 .مل ةيمانلا لودلا ىف نويزفيلتلا ىف ىرابخالا بيردتلا نأ ظحالملا نمو

 جاتنإلاب ماههالا نم ىندأ هبترم ىف ىنأي وهو ةيفاكلا ةيانعلاب نالا ىبح طح
 نكمي ةيناثلا ةجردلا نم طاشن هنأ ىلع هيلا رظني امك « رابخألل ىمويلا

 . ىلاو لمعلا ريسب ةقلعتملا ىرخألا ةيمويلا ةطشنألاب نروق اذإ هنم ةدافتسالا
 ىلودلا رابخألا رمتؤم ىف نويعاذإلا ىصوي اذهل «ىلوألا ةبترملا ًامتاد لتحت
 ءاوسلا ىلع نيينفلاو نييعاذالا نم ةيرشبلا ىوقلا ةيمنت ةيمهأ ىلع ىناثلا

 اهفو دالبلا لخخاد رابخألا ةيطغت ىف عيرسلا ىجولونكتلا مدقتلا ىراجن ثيحب
 ىلع مهيردتل ماههالا نم ديزم حنمو « رابخالا قفدتل اطيشنت كلذو اهني
 ةفاحصلاو جاتنإلاو ريوصتلاو رابخالا لدابت تايلمع لبق ةفلتحملا تاعوضوملا

 . (١)نكمم قاطن عسوأ ىلع اهعيزوتو ةيعاذإلا

 : ثبلا دعوم ةيمهأ

 ىف ايسيئر الماع ريتعي ىذلاو « ثبلا دعوم ةيمههأ سنن الأ بحجب كلذك
 .تارشن نوكت دق لاثملا ليبس ىلعو « هصئاصخو ضرعلا بولسأ ديدحت
 نأ وهو طيسب ببسل « ةريهظلا ىف ةلشاف ءاسملا ىف ادج ةحجان رابخالا
 .نيوكتلا ىف ءامملا ىدهاشم نع نوفلتخم ةربهظلا رابخنأ ةرشن ىدهاشم

 . تاماههالاو

 صئاصخللا عم نومضملاو بولسالا مءالتي نأ ةرورض ىرن كالذل

 فورعملا ن*و -- ةفلتخملا ىويلا ثبأا تاعاس 4 نيدهاشملا روهمجل ةفلتخملا

 فلتختو جماربلا ةطيرخ ىلع ةددحمو ةتباث تارشألا ةعاذإ ديعاوم نأ

 معاوم ب 2 ق تار : عاذإ ديعاوم بسحب ةرمهاألا وه تا مشنلا هذه

 .ى ةعاس فصنو قئاقد رشع نيب ام حوارنت ةددحم ةدم ةرشن لكلو
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 نيبام ىكيرمالا عمتجملا ف اهتدم حوا رثث اهيب ةينويزفيلتلا تاطحملا مظعم
 . (١)ةلماك ةعاس فصنو ةعاس عبرو قئاقد سمخ

 ددحنو 2 قسنمو مظتنم لكشب اهممدقت رابخالا ةيرارمتسا بلطتتو
 هجوت ةرشنل ةميقالف ال روهمج ريكأ ةدهاشم نمضي امم ةتباثلا اهديعاوم

 م (”) بئاغ روهمج ىلإ
 نيدهاشملا نم بذتجت نويزفيلتلا رابخأ ناف انحضوأ نأ قبس امكو

 نويزفيلتلا رابخأ تغلبو ؛ ءاوهلا ىلع اه حاتملا تقولا ةيمك عم بسانتي ام.

 .(*) امجح تدادزا امك لضفأ ًاديعاوم تلتحاو « جوضنلا ةلحرم.
 تقو نمديزت ©85,208© و ةيكيرمالا تاكبشلا تأدب لاثملاليبس ىلعو

 اهندم تكبصا ةعاس عب ر رابخالا ةرشن ةدم تناك نأ دعبف رايمخالا تارشن
 الإ ماظنلا اذ ه80 ةكبش لخأت ملاميِب « 1957 ماع ذنم ارابتعا ةعاس
 . (4)اؤ51/ ماع.

 نويزفيلت ةطحم 17910 نيب نم ةينويزفيلت ةطحم 7١8 تحضوأ كلذك
 ناف كلذك « ايموي لقالا ىلع ةعاس فصن اهتدم ةيرابخا ةرشن مدقت اهنأ
 ةيلحم ةيرابخا تارشن عيذت ىلا تاطحملا ددع قف ةحضاو ةدايز كانه
 ةدحاولا ةطحملا تاذ قطانملا حو « ةقيقد 5٠ 4 ه نيب ام الوط رثكأ
 واط ردتلم ناك ةعاس كصن "ايتام ىلإ ةرقنلا رع هاضالا إف

 موو 8اعطمعل ”8رمو00لعم5أغ لمان صفا وص“ ام لل. اع 5اعأقر ١-56

 ممئكتمو 10 لوأل, 1ع معالل5 اللام, 'طهملطومإ,

 انطءموتإل, 1971, م. 0

 ةئيملا . نويزفيلتلاو ةعاذالا باتك نم م٠7 تاملكلا برح . ىلش مرك (0)

 ه4 ص ١ةاله باعكلا ةيرصملا

 . ١99056 وينوي م١ ددع . ةيبرعلا تاعاذالا ةلخم . ةيب رعلا تاعاذالا داحتا )؟)
 ل "١ ©؟ 6١ه

 ع1نرماوإب ال١ جمهور 8ع 6طمرام5و 5, 51عاوطعمو, 1طع معلأم اطالأكطخ (")

 ممعمأ اللمذمك ههلصسصانصا ءواكأمم أر متع علل 5061 أإل , 8,, 

 الونوعر العتن المكاك, 1976 م. 54 0(:

 . 3١ ص قباس مجرم . نيرج ىروم (5)
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 ةرشع نيب ىناطيرلاو ىرصملا نويزفيلتلا رابخأ تارشن ةدم حوارتتو
 ةرشنل ةبسانملا ةدملا نأ ةفاقثلاو ركفلا لاجر ىري اًنيب ةعاس فصنو قئاقد

 . (١)ةعاس عبر نع ديزتال رابخالا

 نولوئسملاو نويزفيلتلا رابخأ ريرحن ءاسؤر ررقي ىرخأ ةهج نمو
 جوارتت ةرشنلا مدقتل ةدم بسنأ نأ ةيئابلا امروص ىف تارشنلا مدقت نع

 امم رمت ىلا ةصاخلا فورظلاو تابسانملا ىف الإ ةعاس فصنو عبر نب
 ثدح امك ةعاس نم رثكأ ىلإ لصت ةرشنلا ةدم نا انظحال دقف دالبلا
 ةدم تلصو ثيحح تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا ىلع دادحلا ةرّئف ءانثأ

 هىرب ىرخأ ةهج نمو عبرو ةعاس ىلإ ( ةريخالا ةرشنلا ) ةيسيئرلا ةرشنلا
 ةداعابجيف ةريهظلا ةريشن الإ ةبسانم تارشنلا ديعاوم نأ ريرحتلا ءاسؤر

 , ءابنالا مهال زجوع اهماكم لغشوأ اهمف رظنلا

 : روهمجلاو نويزفيلتلا رابخأ

 مهماماههاو نيدهاشملاتاهاجنا ىلع اهتاحنا نويزفيلتلا رابخأ زكرت نأ بح
 وه نويزفيلتلا ىف رابخالا لاجر لمع ساسأ نأل كلذ « مهمئاداعو مهميقو
 . (؟) ماعلا ىأرلا تاماهها مدخت ىتلا رابخالا مدقت

 نوكت نأ ةعاطتساديكأت ىف اماهو ايويح ارود نيدهاشملا ثاحمأ بعلتو

 « نيدهاشملا ىف ميظعو غلاب رثأ تاذ ةيرابخإلا نويزفيلتلا تارشنو جمارب

 رفوت نمضت نأ نويزفيلتلا تائيهىلع نيعتي نأب ىصوت تارمتؤملا نإف كلذل
 جئاتنلا ليصوت كلذكو « نيدهاشملاب اماقالع ميعدتو ةماقإل ةيفاكلا لئاسولا
 ريشي ضعبلا نأ ربغ « نيدهاشملا ىلع اهتاساكعناو تاءاصقتسالا نم ةمزاللا

 يطل عيمارالاب امتاقالع ىف ةدئاف تاذ ةيمكلا سيياقملا ردتعت اميب هنأ ىلإ

 عجرم م١٠ ماع نويزفيلتلاو ةعاذألا جمارب مبقلا ثحب نويزفيلتلار ةعاذالا داحتا )١(
 . ٠٠١٠١ ص قياس

 ةملحسصو 111118 مقر وزب 5ءطمقتطسقل, 02. ككأنر 2. 02(

 3ة4ز1عو 1717. 2هه214, هز, هارب م. 19



 تكلل:

 تاذ دعت ةيعونلا سيياقملا معدت نأ الإ « نيدهاشملا رهامج هايتنا بذجلاب
 . )١( جماربلا ىدعمو ىططخمل ةبسنااب مظعأ ةدئاف

 نويزفيلتلاو ةعاذإلا تائيه عيمج نأ مويلا ةتباثلا قئاقحلا نم كلذك

 اهجيارب تيقاوماهجئاتن ساسأ ىلع عضتو « ثوحبلاوةيناديملا تاساردلاب متن.

 ةساردلاو ملعلا نم ساسأ ىلعو ٠ اهضرع ةقيرطو اهمولسأو اهتاعوضومو.

 نأ ةظحالم عم « امئاد مهمقثي ظافتحالاو رارمتساب مهدادعأ ةداي زل روهسجلا

 .(7)لذبي دوهجم لقأ لباقم ةدئافلانم ردق ريكأ ىلع لصحم نأ ديري روهجلا

 اهم ةمدقتملاو ةماع ةفصب نويزفيلتلاو ةعاذإلا تاطحم لك صرحت اذهل

 ةفرعمل ةمظتنمو ةرمتسم ةفصب نيدهاشملاو نيعمتسملا ثوحن ىلع ةصاخ ةفصب

 تاداعو مجح اذكو« ريهامجلا قاوذأل ا ىدمو 35 رلاهذه ىف ىأرلا

 جمارلا قيقحت ىدم ىلع فرعتلاو « اهنم ققحملا دئاعلاو ةدهاشملاو عامسالا

 تاياغلا قفو بسانملا تقولا ىف راسملا ليدعتو اهلجأ نم عاذت ىباا اهضارغأل

 ةعاذإلا تاطحمم ةقحلم ةصاخ ةزهجأ ةمملا هذه ىلوتتو « ةفدهسملا

 . تويزفرلتلاو

 ثوحبلاو تاساردلان م ديدعلا تيرجأ اماع نيثالثنم رثكأ ىدم لعو

 فئاظو ىلع فرعتلا ةلواحمل كلذو « رولا ةدحتملا تايالولا ىف ةصاخخ

 ءاقتسال نويزفيلتلا ىلإ مويلا هجتي ىذلا (”)روهمجلل ةبسنلاب نويزفيلتلا رابخأ
 نويزفيلتلاىلع نودمتعي ملاعلا بوعش ضعب نأ ىح «ةيملاعلاوأ ةينطولارابخألا

 لئاسو ىوسقأ وهف « رابخأ نم مطوح ثدحم ام ةفرعم ىف ىبماسأ لكشب

 ١/7 ص قباس مجرم ٠ ىكارتشالا لوحتلاو مالعالا . ىاملا راتخم 69

 ال4 ص قباس عجرم ةيرصملا ةعاذالا ىف ةيرابخالا ةداملا . ميهف ةيزوف .د )1١(

 880, طه 1 هقاع نأ 820006051150 !لعاللؤ, هه. أ, مم. 22-2 )2(
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 رئاس ىلإ ةماهلا تامولعملا ليصوت ىو « ةفرعملا رشن ةعرس ى مالعإلا

 ٠ نعشلا دارفأ

 ةيملاعلا ثادحألا مهأب مهدوزيو نيدهاشالا ريهامج نوي زفيلتلا ىذغيو
 ثادحأ نم مهوح ثدحم ام ةفرعم ىف ناسنإلا تافص ز ربأ عيشيل ةيلحملاو

 ىسايسلا ريحا كانهف «ةريغصلا ةشاشلا اهضرعت ىلا صصقلاو رابخألا عوننتو

 رابخأ هرشنو ةفيرطلاو ةفيفحلا رابخألاو ىضايرلاو ىعامجالاو ىداصتفالاو
 عالطتسالا بح ىلإ فدب ىبلا رابخألا هذه نم ةفيلوت الإ ىهام نويزفيلتلا
 امدل نويزفيلتلا رابخأو . اهلإ جاتحم ىلا تامولعملاب هديوزتو ناسنإلا ىف
 ضرعت اهنأل «ىرخألا مالعالا ةزهحأ ىف رابخألا نع اهم درفنت ىلا ةردقلا
 « حارتألاو حارفألا ىف هسفن ىري نأ ةصرف هل حيت هتاذ عمتجملل ةروص
 عراضي ام سيلف كلذ ىلعو « اهعوقو لاح ةروصلا هذه ضرعت ىهو

 عمتجملل ةروص اهاع سكعنت ةآرم نوكي نأ ىلع كالت هتردق ىف نوي زذيلتلا
 اهنع ريعي ةديازم ةقث ةمئ نأ انرشأ نأ قبس اك ةديدع تاسارد ترهظأ انك
 نوي -- نأ ىلإ تاساردلا ريشتو ؛ ءابنألل ردصك نويزفلتلا ف روهمجلا
 انإو « ةماع ةفصب لبق نم دقتعي ناكام « ةيلستلل ةليسو درج دعي م

 تحبصأو؛ عساو قاطن ىلع 1م,هرسدغ106 34601 سةيمالعإ ةليسوك مدختسي

 نويزفيلتلا تامدحلل ىلامجالا جتانلانم اماه اءزج ةيراجلا ثادحألاو رابخألا
 ىلا ة ريبكلا ةينفلا تاروطتلا نم مغرلا ىلع هنأ ريشنو « لودلا ةفاك ىف

 تاناكمإلا لكب ةدافتسالا نككمب ال هنأ الإ . نويزفيلتلا رابخأ لاجمىف تققحم

 'فلتخم ىف نيدهاشملا روهمج تاجايتحاو ةقفتم ةيرابخالا ةداملاتناك اذإ الإ

 روهمجل ةيمويلا ةارحلا ناينب جيسن نم اماه اءزج لكشت ىهف ىل ةلابو « قطانملا

 رداصم مهأ نيدهاشملا ةيبلاغل ةبسنااب تحبصأو «ىربكلا لودلا ىف نيدهاشملا

 ةريبك ةيمهأ لكشت تحبصأ نويزفيلتلاراخأن كلذ ىف كشنمسيلو رابخألا
 حضاو لكشب ةريخألا تاونسلا ىف اميمهأ تزربو نيدهاشملا روهجل ةبسنلاب

 ( ىنويزفياتلا ريخلا - ١5 م )9
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 ايجولونكتلاجم ف ريبك مدقت نم ققحتال ةجيننك موي دعب اموي اهنيمهأ ديازتتو

 ةيملاعلا ثادحالا لقن ى ةيعانصلا راقألا مادختساو ةيئاضفلا تالاصتالا

 . ةيرشبلا خيرات ىف ليثم هل قبسي مل وحن ىلعو اهعوقو لاح
 هذه نه كانه امنإو « طقف هرابخأ تارشن ىلع رصتقت ال نويزفيلتلا رابخأو
 صصقلا كلت ةصاخو «قيلعتلاو ليلحتلاو ريسفتلاو ح رشأا قحتسيام رابخألا

 نودبو « انأشب ىأر نيوكت ىداعلا دهاشملا ىلع بعصي ىلاو ةماهلا ةيرحلا

 مالعالا لئاسو هيف كراشت ىذلا ت تقولا اذه قف ةصاخ نويزفيلتلا ةدعاسم

 فئاظو رفولب ددحمو ٠ رهامجلا نيب ةيعامجالاو ةيسايسلا ةايحلا قلخ ىف
 : (0)فئاظو عبرأ ىف نويزفيلتلا

 ةلود ىف ةمئاقلا ةموكحلا مساب ًاثدحتم نويزفيلتلا لمعي نأ : الوأ

 . لودلا نم

 ىلإ زايحنا البو دايحم ةيسايسلا تامولعملا نويزفيلتلا لقني نأ : ًايناث
 : نيدهاشملا ةماع

 .ثادحألا تايرجمىلع لقتسملا قيلعتلاو دقنلان وي زفيلتلا مدقي نأ : انلاث

 نم بزح لكل ةزيمتملا فقاوملاو تاسايسلا ىلع قيلعتلا : اعبار

 . بازحألا

 ةيسايسلا تامولعملا لقن ىلع ةيمانلا لودلا ىف نويزفيلتلا رود رصتقيو

 .نويزفيلتلا مزتلي اك « ةيمسرلا رظنلا ةهجو نم اهلع دقنلاو قيلعتلا مدقتو

 ةماعلا تاسايسلاب لصتي ام لكو « ايمسر هتعاذإ ةموكحلا بلطت ام ةعاذإب

 . ايلعلا ةيموقلا حلاصملاو ءىدابملاو ةلودلل

 ةرثؤملا لماوعلا مهأ نم موبلا رابخألا تحبصأو «نوللاو ةكرحلاو ةروصلاو

 .ةيعامجالاو ةيسفنلا اهراثآنع الضف «ةعانصلاو ةراجتلاو داصتقالاو ةسايسلا ف

 _ممخاص . قباس عج رم ناعمس هيجو )١(
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 لاجم ىف نوامعي نيذلا كئثلوأ ةيلوئسم ابإو «٠ بوعشلاو ممألاو دارفألل

 : )١( رابخألا

 : رابخألا فئاظو

 ةيبلس ىرخأو ةيباحجيإ فئاظو تيار سلراش ىري امك رابخألا رشنلو
 رابخألا راث آ نايبل ل ولا ليلحتلا ةمهمل ىدصت نأ دعب كلذو « ةعقوتم ريغ
 وهف « ماع هجوب ىاقثلاو ىعامجالا ماظنلاو ةيعرفلا هعامجلاو درفلا ىلع

 «رابخألا رشنل ةنماكلاو ةرهاظلا ةيبلسلا جئاتنلاو ةيباجنإلا راثالا نع لءاستي
 : عمتملا ىوتسم ىلع ىباجإ عباط امه نات رابخألا رشنلو

 راطخألاو تاديدهلا نع ةعيرس تاراذنإ رفوي رابخألا نايرس نإ )١(
 فورظلاىلع أرطت ىلا تا رغتلا نع ةجئانلا راطخألاو عمتملا جراخ عقت ى
 تاراذنإلا ققحت اك . حلسملا موجحلا ىلع بترتت ىلا راطخألا و 0
 عمتملا لخاد ةاواسملاب رشبلا روعشل هيوقت نويزفيلتلا رابخأ اهمدقت ىلا
 رابخالا رشنف . راطخألا التل ةيواستم ةصرف درف لكل حبني امب « دحاولا
 لخادلان م ءاوس عمتجملاب قدحملا رطخحللانم اريذحن ىطعي هنال ىنايإ عباط هل
 هنأ اك « بسانملا تقولا ىف راطخالا ءرد ىلع دعاسي امم « جرادلا نم |
 . هتهجاومل دادعتسالاو رطخلاب ساسحإلل ةيواستم ةصرف دارفالل حبتي

 ىرورض ةطيحملا فورظلا نع رابخألاو تامولعملا ريفوت نإ (؟)
 « سقطلاو لاملا رابخأك عمتجملاو تاسسؤملل ةيمويلا تاجايتحالا قيقحتل
 ةلصتم ةيدرفلا ةيهافرلا تمادام ءاوسلا ىلع عمتجملاو درفلا مدت ر ايخآلاهذهو

 . (؟) ةيعامجالا ةيهافرلاب

 نيذلا دارفألا ىلع امارثحاو اناكمو ةبيه رابخألا رشنو ةفرعم ىضي اك

 رابخأل ىنانلا ىلودلا رمت ملل ةيحاتتفالا ةسلجلا ىف ةملك . رورس ميحرلا دبع 01(

 . 1والا/ ويلوي . ةرهاقلا نايديريملا . نويزفيلتلل
 مو يحال ص قباس عجرم ٠ ىحصلا نفلا ىق تاسارد . مامإ مهاربا .د 0)

 ١908 ركفلا راد مالعألا تايرظنل ةيملعلا سسألا . ىثر نامج .د
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 رشنك عمتجملا دارفأنمد رفىلعن وي زفيلتلا رابخأ زيكرتنأ 5 « ثادحألانوعباتي
 بعلي انهو « ريدقتلاو مارتحالا نم ةلاه هيلع ىضي اهنع ثدحتلاو هتروص
 فشكو « مهم ريبشتلاو نيفرحنملا ةبسام ىف اماه ارود اضيأ نويزفيلتلا
 ديلاقتلل نيكمنملا ةنادإو ؛ مقلاو فرعلاو نوناقلا ىلع نيج. راحلا نع باقتلا

 اذمو « هحضفو فرحنملا كولسلاب ريبشتلاب موقي هنأكف مقلاو قالخألاو
 « ىعامجالا طبضلا ةمهع ضي امك + فارحمنالل ىدصتي نويرفيلتلا دجب
 اهماقع دقيح نكم تافارنالا نع نويزفيلتلا رين ىبمو تالاحلا هذه ىو
 ' 2 . فرحنملا كولسلا اذه رارضأ نم دارفالا ريذحت متي اك ؛ ايعامجا

 عستجملا ةفاقث ءارثإ رابخالا رشنل ةيباجبإلا فئاظولا نيب نع كالذك
 ثادحالا ةرياسمل ةليسو نسحأ ريتعي نويزفيلتلاف . اعونت رثكأ اهلعجو
 نوي زفيلتلا رابخأ ميوطتست ىلا ةيباجيإلا فئاظولانعب نمو اهعوقو لاح ةيملاعلا
 رهامجلا قافآ عيسوتو دارفألا تاعلطت عفر عيطتست اهنأ اهمدؤت نأ ةيملاعلا
 ملاعلا بوعش شيعت فيكو ريغلا مهف ىلع ةيمانلا لودلا باوعش دعاست ثيح

 رابخأف . . ديدج نم مهتايح ىف رظنلا نوديعي نيدهاشملا لعجب امم مدقتملا
 . ةماهلا ملاعلا رابخأ انل مدقتو تافاسملاو ةلزعلا دويق مطحن نويزفيلتلا

 هرهامجل لقني ىلاتااب و «روصت لك قوفت ةعرسب ملاعلا فلي نوي زفيلتلاو

 ىنادجولا صمقتلا ىلع ةردقلا هيدهاشم َْق ىمنيو « مدقتملا ملاعلا ةراضح

 ةفص اهنأ روهشملا ىكيرمألا لاصتالا ملاع رنربل ليناد ىري ىلاو ظسصئطز
 . (١1)ىمانلا عمتجملا تافص نم ةيناسأ

 صصق نه همدقت ام قيرط نع نويزفيلتلا رايصخأ عيطتست انك
 ىملاعلا ديعصلا ىلإ ىطولا ديعصلا نم ريهامجلا قفأ عسوت نأ ةيراخإ

 مهلباقي مل دارفأ ىلع فرعتيو « لبق ن٠ اهرب مل ءايشأب هديوزت قيرط نع

 اهررعت 0, ؟1طع ممدؤأصو 0 001160001 عمماوأاإل, 1100عماتذأمو 18ه ١(
 ال1 لله عووأب [لهنبب ال وناع, عممع طروهعر 1958, 2. 4
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 ةيمانلال ودلا ىف رههامجلا تاعلطت عفرت نأ نويزفيلتلا رابخأ عيطتستو . طق
 . ١١( ءاوس دح ىلع ةمدقتملاو

 اهتردقل اهلدهاشم تاعلطت عفر ىف اريطخ ارود نوي زفياتلا رابخأ بعلتو
 مدقت ىهف ؛ ىرخألا مالعإلا لئاسو نود اهب درفنتو امم زيمن: ىلا ةقئافلا
 توصلا ىلع دمتعت ةلماكتم دهاشم ىو عقاولل برقأ ةروص ىف ثادحالا انل
 فيك وار باشلا ىدنملا ثحابلا انل فصيو ؛« نوالاو ةكرحلاو ةروصلاو
 ىلع هودهاش ناصمقلا ن» عون كلالنما ىلإ ةيمانلا ل ودلا ريهامج تعلطت
 ثدحأ القنيل مالفألا ةدهاشمل ةيرفلا قالحو ىزرت نم لك مفدامم « ةشاشلا
 ىلع هودهاش ىذلا ديدجلا صيمقلا ءادترا ف اهلهأ ةبغ راق وةض ور عملا بيلاسألا
 نوكت دق ؛ الثاق كللذ ىلع مارش ريلو قلعيو « ةبسانملا رعشلا ةصقو .ةشاشلا
 ةلودلا ءاخر ىلإ ديدج صيق كالتماىلإ عاطتلاد رجم نم ة ريبكو ةميظع ةرفذقلا
 + ((؟) اممظعو

 غلابم تاعقوتو تاعلطت قاخخ ىلإ نوي زفيلتلا رابخأرشن ىوطني دق انايحأو
 ىرخأ فئاظو هل نوكيو « هرطاخم هل تاعلطتلا عفر حبصي ىلاتلابو ؛ ابنف
 [لوورعموءاعل ادصسعأ1 ودق ؟ ةعقوتم ريغوةنماك ةيبلس فئاظو « هب ولط» ريغ
 هنمرذح ام وهو طابحاو طخسو رمذت ىلإ دارفألا تاعلطت لوحتت امدنع
 26هاناوي ه؟ طايحالاو طخسلاو رمذتلا ةروث لحتف « رن ريل ليناد
 115ج م0

 نوي زفيلتلا رابخاف جمووز6نسمم ه4 ظنكتمع 8دمءمه0035تاعقوتلا ةروث لحم
 ىلع لمعتو ىدؤت دقو « نيدهاشملا ريهامج لامآ نم .كيبوت نأ عيطتست
 0 ريد

 ص سم

 ١١ ص قباس عجرم . فويزفيلتلا و ىعاذالا مالعالا ٠ مامإ ميهاربا (1)
 ةءطعممم الال., انامذد المنتو هم 80001 معي وا ممامممكب هم. ©أأ.(؟١

 زم
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 دع ؟ا|عا د

 ةمهاسم مدعو ةيبلسلاو هالابماللا نم عون راشتنا ىلإ ىدؤت دق انك

 ىداعملا كولسلا بيلاسأ ميلعت ىلإ ىدؤت دق اك ةماعلا نوئشلا ىف ريهامجلا

 قلق نم ديزتو « 8 "نايك ددبم دق ايك « عمتجملا قى نيف رحنملل

 ةيريذحتلا رابخألا تالمحل رمتسملا راركتلل ةجيتن كلذو مهرتوتو رهامجلا

 ةياقرلل عضختال ىلا رابخألا رشنل ةفدهسملا ريغ جئاتنلا نم نوكي دق ايك

 . قاقثلا وزغلا نم عون ىلإ ىدؤت دقو عمتجملا ةفاقث فاعضا

 ىلا نيدهاشملاب ةصاخلا تاساردلاو ثوحبلا ةيمهأ ىلع دكؤنل دوعن

 ناو « ةيرابخإلا جماربلاو تاربشنلا نم انجاتنا مقن نأ اهساسأ ىلع نكمي

 ثوحبلاو تاساردلا هذه م6 2” ىلا ةيملاعلا ةيلوب زفيلتلا تاطحملا وذح وذح

 8860 ةيناطيربلا نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةئره موقت ةتلاثملا ليبسىلعو ًاربك امامها

 لدعمو مهقاوذإو رهامجلا تاداعب ايف مه 1 نيدهاشملاو نيعمتسملا ثاحناب

 اهنوعمس ىلا ةفلتخملا جماربلا ق ا ءا رآو 2 هدهاشملاو عامتسإلا

 . (١ااماع هه نم رثكأ ذنم اهودهاشيو

 ةصاخن امسق 184 ةاقتسملا نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةئيه تأشنا كلذك

 « ريهامجلا كولسي ةصاخلا ةيملعلا جئاتنلاب امتاكبش لك دع ثوحبلل

 عونلاو ىعامجالاو قاقثلا ىوتسملاو نسلا ثثيح نم رهامجلا هل هيعونو

 2 اف مهتارآو ةينويزفيلتلاو ةيعاذإلا جماربلل م هارقتسا ةيفيكو © . ٠ خلا

 تائيلا ى ريهامجلا ثاحاب مهم ىلا ماسقألا 0 لا اذه ميم امك

 تائيملا كلذكو « اهجراخنو ةيناطي ريلا ةدحتملا ةكامملا لخاد ةيعاذإلا

 جئاتن عضول تاساردلا نم عونلا اذه لثع مم ىلا ةيميلعتلاو ةيملعلا

 مهلع دوعي دق ام املع مهعالطإو 184 ىف نيلوئسملا فرصت تحت اهتاسارد

 . (؟)ةدئافلاب

 880. طمصعطهماع 1975, !معمومأغأمو ا©طه ةصمنما 86مم 60(

 86660101115 1974-1973, ا هط 00, 1974, 2, 1

 ١ 8 8.. 1ءاعالاؤأوم 8. 80للو 1981, 0م. كأي, 2, 07. )9



 اهعجارمو ةساردلا رداصم

 : ةمجرتمو ةيبرع تافلؤمو تاساردوثوسمم : الوأ

 .ىبرعلا ركفلا راد .ىنويزفيلتلاو ىعاذإلا مالعألا : مامإ ميهاربإ . د - ١
 ةيناثلا ةعبطلا . ريهامجلاب لاصتالاو مالسعألا 1

 91١ه . ةيرصملا ولجتألا

 ةيرصملا ولجنألا . ىحصلا نفلا ىف تاسارد «
 91١ا/9/ ةيرصملا ولجنألا ةيناثلا ةعبطلا . ىحصلا جارخإلا نف ٠

 ١9107 . ةيبرعلا ةضهلا راد . ءابنألا تالاكو

 ١98٠ ىبرعلا ركفلا راد . ىلوألا ةعبطلا . ىعاذإلا ريخلا . ىبهو مهاربإ - "؟

 ةرهاقلا تاونس رشع ىف ل ودلاتاعاذإداحنا .ةيبرعلا لودلا تاعاذإ داحنلا  #م
 ةيعاذإ ثوحمو تاسارد . ةيمألا وحم ىلإ ةيلستلا نم نويزفيلتلا »

 ١91١ نايللا سرس رابكلل ىيظولا ميلعتلل ىلودلا زكرملا (١)ددعلا

 . ىرهاهللا لاصتإلا ثاحمأ ىف ثحابلاو ىعاذإلا نيب نواعتلا ٠
 ١90/6 مدقتلا ةعبطم ةيعاذإ ثوحمو تاسارد

 ةعبطم . ةيعاذإ ثوحو تاسارد . ةيعاذإلا تاحلطصملا ةمئاق «
 اةاله . مدقتلا

 ةقطنملاب ملعتلاو ةفاقثلاو ةعاذإلا ةمدخ ىف ةيئاضفلا تالاصتالا «
 1910/94 ريمتبس ةرهاقلا (؟؟) ةيعاذإ ثومحو تاسارد . ةيبرعلا

 ثوحبو تاسارد ةينطولا ةيمنتلا ف نوب زفيلتلاو ويدارلا رود
 ١910/4 ريمون ةرهاقلا (؟9) ةيعاذإ



 تا

 رشع ىف نويزفلتلاو ةعاذإلا داحما . نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحا

 | ١9/8١ ويام تاونس

 ١9157 ىربكلا لالقتسالا ةعبطم . تاونس رشع ىف ةعاذإلا

 ١14١ ماع نع نويزفيلتلاو ويدارلا ىعاطقل ةيمالعالا ةطمللا

 . ( روشنم ريغ )

 .151ا/ةربمسيد . نويزفيلتلاو ةعاذإلا ىف ةينيدلا جما رملا ميقت ثحم -

 ١948٠ ١ ماعل نويرفيلتلاو ةعاذالا جمارب ميقت ثحم

 . ١948١ رياربف

 جمارب لوح ةائقلا ندم ناكس نم ةنيع ءارآ عالطتسا ثحب

 ( روشنم ربغ ) ةقطنملاب ةيلحم ةعاذا ءاشناو نويزفيلتلاو ةعاذالا

 1١1 ريمسيد

 ربغ ) ةيبعشلا قطانملا ناكس ةايح ق نويزفيلتلا ثحب حئاتن

 ١91/9 رياني ( روشنم

 نويزفيلتلاو ةعاذالا نم رابخالا ةعباتم نع ةنراقم ةسارد

 نبب اهف ةرهاقلا ناكس ىلع ىرجأىناديم ثحب . ةفاحصلاو

 ” ل1 يوي نوفل ريغ . 1991 وياما١ -ذ

 تبسلا نم عوبسأ لالخ نويزفيلتلا ةدهاشمل ةيليلحت ةسارد

 141/17 وينوي . روشنم ريغ . 1911 ريمسيد م ؟

 مدقملا ىنويزفيلتلا جمان ريلا نع ماعلا ىأر لا سايق جئاتن ريرقت

 191 ويام . روشنم ريغ . اهقيبطنو مولعلا ممعت عورشمل ًاذيفنت

 ١11/1 روشنم ريغ تاعونم . نوي زفيلتلا رابخأب مليفلا ةكرح ريفد

 لمعملل نويزفياتلا رابخأ ةبتكم نم مالفالا مياست ريفد

 .روشنم ريغ

 . ةيلجسم ةيسرد» . ةيئرم . ةؤرقم ةفاحصلا . ةفيلخ لالجإ . د ا ه

 . ةئيدحلا ةعابطلا راد . ةيرادإ . ةيراحجت



 سم 7١7

 .٠ بتكلا ملاع . هرداصمو ريحا . ركسع ناءحإ . 8

 1 * ف راعملا رادا٠ كياتك' ىئاميسلا ريوصتلا نف . ىرضحلا دنحأ 2

 . فراغملا راد . 7/8 كباتك ىلا دقنلاو مالعالا . ىزاغملا كمحلأ

 ىرصملا نويزفيلتلا ف ةيرامخالا تارشنلا ةلالد : لاشلا حارشنا

 ةرهاقلا ةعماج .. مالعالا ةيلك روشنم ريغ ريتسجام . ةرهاقلا ناكس ىدل

 ش ١91075 سرام

 ةينويزفيلتل اماردلا ىف لكشلاب نومضملا ةقالع : ىلع دمحم ماعنأ 2

 : هويرعلللاو ةعاذالا دهعم . روشنم ريغ ثحب

 ١ ىرصملا بتاكلا تاللجسم .ةديرجلا : ساهوتروفيا-- .

 ويدارلا . ةفاحصلا . ىبرعلا ملاعلا ىف لاصتالا لئاسو : وكسنويلا - ٠
 لاصتالا لئاسول ةيميلقالا وكسنويلا ةدحو . مجرئم . مليفلا . نويزفيلتلا

 مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا مالا ةمظنمب ةيبرعلا دالبلل ةيناكسلا ةطشنالا ىف

 ره م - و

 رادلا ةرهاقلا . قيفوت رضامت د . نويزفياتلا نف : +  لضاب كاب دس ١

 ١958 ويام . ةعابطلل ةيموقلا

 فلالا( )4١ قيفوت رضامن . ت ىنويزفيلتلا لمعلا : اشور لوب 1

 00 ١9457 طسوالا قرشلا بتك زكرم باتك

 ىفحصلا : عوضوملا ىلإ ريلا نم : ىصمامحلا نيدلا لالج ٠١

 9١ا/ه فراعملا راد ةيفحص تاسارد

 ىعامجالا ثحبلا سسأ : نسي ذيسو ىكز لاهج . دا 5

 ١455 ىلرعلا ركفلا

 را راد . مالعالا تايرظنل ةيملعلا سسالا . ىشر نابج . د - 1١

 0 :ء 2 . ١910/8 ىبرعلا

 191/9 ير علا ركفلا راد كري رفبلتلاو ويدارلا ىلودلا 0

 /ىلودلا مالعالا ىف ةسارد ةيبرغلا تاهتحنلا ىف ةيعاذالا
 : ٠ . )908 0 ل راد
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  ةيمانلا لودلا ىف مالعالا . لوألا ءزحلا . لاصتالا ظن

 . 1١91/7 ىبرعلا ركفلا راد . ىلوالا ةعبطلا

 ةيسفنلا راثآلا . عمتجملاو نويزفيلتلا : نافعس هتاحش نسح

 ١9537 فيلأتلا راد . نويزفيلتلا راشتنال ةيقالخألاو ةيعامجالاو

 نيملعملا دادعإ َّق نويزفيلتلا رود ّ ىجبوطلا ىدمح نيسح دا 5-16

 . 1١9517 . ةيدبعلا ةعبطملا

 1 مللعتلا ايجولونكت

 ١548١ ةماعلا ةيرصملا ةئرلا . ىوي زفيلتلا جارخالا نف : ىيعلا دايح - 3«:

 رونأ ت . ىنويزفيلتلا جاتنالا ىف ةيئفلا بيلاسالا : زئيرب ىدور - ١

 . 1917١ بتكلل ملاع. مهاربإ قوراف ةعجارم ديشروخ

 . 9١ا/8 وينوي روشنم ريغ ةرسالا

 ةرهاقلا ْ ءىدابملاو نمسألا مالعألا ثوح : ناسح سمس . د ب ا"»

 . ١919/5 بعشلا راد

 , 91١/ا#“  ا/؟ ةرهاقلا ةعماج . بادآلا ةيلك روشنم ريغ ةفاحص

 ةينويزفيلتلا ةينالعإلا ةلاسرلا نومضم ليلحت : كلملا دبع نسوس  «ه

 ةروشنم ريغ ةاروتكد رصم ى نويزفيلتلا تانالعإ ىلع ةيايلحن ةسارد

 . ١48٠ سطسغأ . ةرهاقلا ةعماج مالعالا ةيلك

 ٠١١ كلياتك ةديدج ةيؤر ءابنالا تالاكو ٠ فيطللا دبع قيفش - +١

 5 فوراعملا راد

 ةروتكد ةيعامجإلا ةيمنتلا ى مالعالا لئاسو رود : تعلط زانيهاش - 77

 ١1105 ةرهاقلا ةعماج مالعالا ةيلك ةووشنم ريغ

 لوآلا ءزجلا . ةفاحصلا مع ى لخدم : مانغلا زيزعلا دبع . د -

 . ١919/4 ولجنالا . ةيمويلا ةفاحصلل



 تدل هك

 3 ىحصلا ريرحتلا نف ى لخدملا : ةرزمح فيطللا كدبع . د ل 4

 . 96١ه1/ ىبرعلا ركفلا راد

 ةيرصملا ةسسؤملا . ةيفاقثلا ةبتكملا (/8) عمتحماو ةفاحصلا
 ١و1ا/# رياربف . رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو أ فيلأتلل ةماعلا

 6 تاعاذالاةودن 5 لبقتسملا مح ىلحملا نويزفيلتلا 8 ركاش داؤف ل ول

 . ١98٠١ وينوي . ةلماشلل ةيمنتلاو ةيلحملا

 ةروشنم تارضاحم ةعومجم . ةيكارتشالا ةفاحصلا : رياف سنارف ل ١"

 . اوكلا بيدأو ىلينح لاون . ت

 ةسارد . ةيرصملا ةعاذالا ىف ةيرابخالا ةداملا : مههف ةيزوف . داس ”'؟

 . اولى١ ويلوب فراعملا راد :. نف نويزفيلتلا دع

 ع ةرسألا مظنتو ةيناكسلا ةلكشملا نم ىعاذإلا مالعألا فقوم -
 ١1/4 ةرسألا مظنتل ةماعلا ةيعمجلاب ةيءامجالا ثوحبلا مسق

 ملاعلاو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف نويزفيلتلا : رمت قوراف - "“
 ١9514 رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا . برغلاو قرمثلا نم ةلسلس )٠١5(

 ةدوج مماق دمحأ ت 2 راهو اليل رابخألا ءارو 8 تلوأ ليف كك

 . ١958 ويام . ةيبرعلا ةضهلا راد

 نويزفيلتلاو ةعاذالا باتك (7:*0) . تاملكلا برح : ىبلش مرك  ”ه

 . ١91/8 . باتكلا ةماعلا ةيرصملا ةئيحلا عباطم

 ةباتكلاو ةءارقلا ملعتل ىنويزفيلتلا جاتنإلا ليلد : رليات ثيك ا

 . ١954 ةيفونم

 ةيمألا وحمو ىميلعتلا نويزفيلتلا ىف نويزفيلتلل ةيميلعتلا راثالا
 . ١958 ةيفونم نايللا سرسب . رابكلا ملعت زكرم
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 مارهألا ةلاكو ةرهاقلا نويزفيلتلا نالعالا : ناعمس ىدجم مم

 . ا9١ا/ه . نالعالل

 ففراعملا راد . ةرصاعملا ةفاحصلا ةغل : زي زعلا دبع نسح دمحم . د 7 م4

 +. لوألا .ةعطلا "« ”ةيسرافلا' .نرفشلا د ديم 2 انابيلا ديفا تحولا

 . 9١ا/5 سلطأ ةعبطم ةرهاقلا

 ةسسوملا . لوألا ءزجلا . تايداصتقا : دمحم ديس دمحم .د - 49

 . ١91/9 نيدلا لامك ةبتكم . ةيفحصلا

 ١919/8 ٠ نيدلا لاك ةبتكم ةرهاقلا . ةيمنتلاو مالعإلا

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ىلودلا مالعألا . ىيوعلا ىلع دمحم . 2

 . ١9178 ولجنألا . ىلوألا ةعبطلا

 تاسارد . ةياعدلاو مالعألا . متاح رداقلا دبع دمحم .د مم

 . ١91/7 ولجنألا . براجتو

 ىبرعلا ملاعلا ىف ةيلحملا ءابنألا تالاكو : تزع ديرف دمحم

 . ١91/8 ةرهاقلا ةعماج مالعألا ةيلك ةروشنم ريغ هاروتكد

 ةيعمسلا ) ةيمالعالا داوملا جاتنا َْى تاركذم ضدوعم لمحم . د 85ه

 . 94١ا1/ ( ةيرصبلا

 . ١985 . ىنرعلا ركفلا راد . ىتويزفيلتلا لمعلا نوئف ب

 . ١984 جيلحلا نويزفيلت زاهج . نويزفيلتلا رابخأ

 .191/ ةرهاقلا ةعماج مالعألا ةيلك ةروشنم ريغ ( رتسجام) ةيقيبطت ةسارد

 ةنراقم ةيلياحن ةسارد . ع م ج نويرفيلت ىف ةيرابخالا ةداملا

 راد ىرصملا ناسنالا ءانبو ىليجستلا مليفلا . هللا اطع ىئاش دومحم - 45

 .٠ الل ل رياني. فق راخمملا
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 ١9584 فراعملا راد . ملاعلا ىف ىحصلا نفلا : ىمهف دومحم .د - ؟ا/
 ةيبرعلاة ضبا راد ةايحلاو نفلا نم ةساسلس . ةروصلاو توصلا -

 95١ه رهاقلاف راعملا راد. ىكا رتشالا ل وحتللا و مالعالا : ىماهملا راتخم .د -

 لاجم ىف ةيبرعلا تاعاذالا داحتا رود : ىناولحلا نيسح ناهرم - 4
 © ةرهاقلا ةعماج مالعالا ةيلك ةروشنم ريغ (رتسجام) . ىنالعالا نواعتلا
 . 198٠ رياني

 ىوتسملا ىلع ىنويزفيلتلا ىرابخالا لدابتلا : حاتفلا دبع ىطصم ه٠
 ةعماج. . مالعالا ةيلك روشنم ريغ ريتسجام هلبقتسمو هرضاح- . ىنرعلا
 . ١91/9 وينوي ةرهاقلا

 تاقالعلاو ىالسالا مالعالا . ىئالسالا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا ةمظنم - ١
 . ١99/9 . ىلوألا ةعبطلا قيبطتلاو ةيرظنلا ةيناسنالا

 ىدمح ت .ذيفنتلاو ليلحتلا نيب نويزفيلتلا رابخأ : نيرج ىروم - ه؟
 . ١951 ةثيدحلا ةعابطلا راد . ملا دبع ديعس دمحأو ليدنق

 امهف لهسأ نويزفيلتلا رابخأ روصلا لعجم فيك : دنيآ لكيام هم

 ةروشنم ريغ ( لسنتسا ) ةرضاحم
 ىامقثلا ربيغتلا فى نويزفيلتلا رود : حيبمسملا ديع ناعمس هيجو - ه4
 1١91/84 ريمسيد ةرهاقلا ةعماج مالعألا ةيلكةروشنم ربغ ةاررتكد . ىعامجالاو
 . انلافطأ ةايح ىف هرثأو نوسيزفيلتلا : نورخآو مارش ربلو - ه5
 ةعبطم رشنلاو ءابنألاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا . نسح ايركز ت
 . 1١9568 ويا فيلأتلا راد

 . ىلوألا ةعبطلا . اهرشنو اهرداصم رابخألا : ىريملا ملو - هال
 . ١99٠ ةيرصملا ولجتالا

 ةعاذإب رابخألاب نيمئاقلا ىلع رثؤت ىباا لماوعلا : قوزرم فسوي - هم
 جاهوس بادآ طرريسأ ةعماج ةروشنم ريغ ةاروتكد . ةيقيبطت ةسارد ة رهاقلا
 ١98١ . ١ ةفاحصلا مق

 . ةيرصملا ولّثألا . ىعاذإلا نفلا ةيفرح ىلإ لخدملا -
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 : ةيبرع تايرود : ًايناث

 ١ - ةفلتتم دادعأ . ةيبرعلا تاعاذإلا . ةيبرعلا لودلا تاعاذإ داحتا .

 . ةفلتخم دادعأ ٠ جيلخلا نويزفيلت ٠ جيلحلا نويزفيلت زاهج - ؟

 . ةفلتخم دادعأ ٠ ىعاذإلا نفلا ٠ ىعاذإلا بيردتلا دهعم م

 رمتؤملا ٠ صاخ ددع ٠ عمتجملا ةيمنت ٠ تربيا شر ديرف

 . الال وينوب -ويام " نويزفلتلا رابخأل ىناثلا ىلودلا

 بابشلاؤةلحن لوألا ددعلا قحلم ٠ ةفاحصلا ةيرح ٠ بابشلا ةلجم - ه

 .٠ ١و ريهسي د و

 47 ددعلا ٠ ةيناكس تاسارد. .ناكسلاو ةرسألا مظنت زاهج - 5
 . ١91/7 ريمتبسو ويلوي ةعبارلا ةنسلا

 ريراقت : اناث

 ةيبيردتلا هثعبلا نع ريرقت . دايصلا مهاربإو دومحم دمحأ بجر ١-

 * ىح ريمتبس 4 نم ةريفلا ى ةيداحنالا اينالأ ةيروهمج ىف رابخألل
 ١/4 رامسد

 ىلا نويزفيلتلل ةيلودلا ةودنلا نع ريرقت ٠ ليكولا دمحم - ؟

 ةعماجم مالعالا ةيلك عم كارتشالاب ةيكيرمألا تالاصتالا ةلاكو اهنمظن

 . 191ةريقون ١9 ىبحو ربمتبس ١؟ نم ةرنفلا ىف كويوين ىف زويكاريس

 : قئاو : ًاعبار

 نسح ىلإ ءاصحإلاو ةماعلا ةئيعتلل ىزكرملا زاهجلا سيئر باطخن ١

 . 1980/1/١ خيراتب :؟١9 مقر ءانمألا سلجم وضع نانع

 رمأ (اقباس)ةيسايسلا نوئشال نويزفيلتلا ليكو نيمأ ديعس دمحأ - ؟
 ٠ 191/8/4/4 خيراتب ةيسايسلانوئشلل ةماعلا ةرادإلا 14 مقر ىلخادىرادإ



 اا

 : ةيح رداصم : اسماخ

 .(اقباس)ىرصملانويزفيلتلا سيئر بئان 0٠ نيمأ ديعس دمحأ - ١
 نويزفيلتلا ىف ةيرابخالا ةكبشلا سيئر ١> ىدانلا مالسلا دبع - ؟
 . لدابتلاو ةيرابخإلا جماربلا سيئر ٠ ىرص لاون - *
 . نويزفيلتلا رابخأ مالفأ هبتكم سيئر ٠ ىهوبلا همطاف - 4
 « رابخألا ريوصت ماع ريدم .. هك ومب طعم د #

 (اقياس) ١٠ , م د 5 مهاربا نيماينب دبا

 ٠ . نويزفيلتلاب تارشنلا سيئر . ىودعلا ىركش دومحم - ا
 ٠ ىلودلا مالعألا ريبخ . ركب وبأ ىبحن -

 طسوألا قرشلا ءابنأ ةلاكول ىضفلا ليبويلا ةملك ٠ داوحلا دبع دمحم -
 ٠١ اوالك ليربا

 قدنف ةرهاقلا ٠ نويزفيلتلا رابخأل ىناثلا ىلودلا رمتؤملا تاسلج -
 ٠ 98١ل/ال هينوي " - ؟ نم نايديرملا

 لودلا ةعماج رقع ةلماشلا ةيمنتلاو ةيميلقإلا تاعاذإلا ةودن تاسلجب
 . ١48٠١ سطسغأو ويلوي ةرهاقلا ىف ةيبرعلا
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 نسف
 ةةحفصلا 0000 عضوللا

 ال مه 1 : ةملقم

 0 لوألا لصفلا

 ممدوا 0 ( ىرابخإ زاهجك نويزفيلتلا )
 ب ةيروفلاو نويزفياتلا رابخأ
 5 نويزفيلتلا رامخأ ةيهأ
 : ىنويزفيلتلا رمللا ةيمهأ ام

 ” نويزفيلتلا ى رابخألا ةميق
 8” نريزفيلتلا رابخأل قيوشتلاو اماردلا ةيمهأ

 : ىناثلا لصفلا

 ها م4 ٠20 ةيرابخالا ةيطغتلا مقطأ  الوأ

 ”40 نويزفيلتلا وبودنم -
 ك0 نويزفيلتلا ف رابخألا روصم

 . 48 يىنويزفيلتلا ىرابخالا ريوصتلا تاريماك

 , لا“ 3 ةءاضإلا عزو# ب

 وال د دال : ثلانلا لضفلا

 54 1 ( ىرابخإلا. ىلدابتلا )

 1 . 2 ىرابخالا .لدابتلا ةيمهأ

 7 ملاعلا نق ىرابخا لدابت لوأ .ب .



 اا

 ١" ىرابخالا لدابتلا بيلاسأ
 ةيلودلا تاكبشلا -

 بويزفورويلا
 نويزفرتنالا
 84 ةيكيرمأو ريالا نويزفيلتلا ةمظنم ىف لدابتلا

 نويزفدرونلا - .
 ر:498 ةيبرعلا ةقطنملا ف نويزفورويلا ىقرشن لابقتسا

 م6 0 نويزفيلتلا رابخأ لدابتل ةيبرعلا ةكبشلا ل 00

 عبارلا لضفلا

 ورم فق ( ةروصملا ةيملاعلا ءابنألا تالاكو ) 0022

 665 الذو 2685 زوينزيف ةلاكو 3

 ٠١4 58 نويزفلتلا رابخأل ةيملاعلا ةلاكولا -
 11 ©.8.8. ةيكيرمأل ةلاكولا
 !ؤ9١ 0 نويزفيلتلا رابخأ لدابتو ءابنألا تالاكو
 ١ ةروصملا ءابنألا تالاكول هجوملا دقنلا . 

 ١١4  ةروصملا نويزفلتلا رابخأل ىرخألا رداصملا - .

 للي :.*' . ةيديلعلا نفاقلا :كيإ ,

 بولسألاو ءابنألا تالاكو . 6ه©هوو ةمععمءاعق ةيقرملا تاالكولا

 (تالحمناو فحصلا ) تايرودلا . ىسايسلا عامسالا . ' ىعاذالا

 ( تاهجوتلاو تاملعتلا ٠ تاعورطملا . ةيفحصلا ”تارشنلا

 : سماخلا لصفلا 0

 نيس ( نويزفيلتلا ىف رابخألا جاتنا )

 ١8 نويزفيلتلا رابخأ .ق فئاظولا لخادت 0

 ٠ ١1٠ اهروطتو نويزفيلتلا رابخأ ” ةيطغت ا 1



 ب #8١

 ةعيسلا م عوضوملا
 م1 ةيرزكيالا سراب ريخأل يه
 16 نويزفيلتلا رابخأ تارشن ءانب
 ليل . ةيلحملا رابخألا ةيهأ
 6 . ىرابخألا ضرعلا ىف لوألا ريحلا
 ١٠١ 2 ىلوألا ةحفصلا رابخأ نويزفيلتلا رابخأ
 16 رابخألا تارشن ةياهن

 اذ ١ 2 نويزفيلتلا رابخأ بولسأ
 اذ نويزفيلتلا رابخأ ريرحت ةرسأ
 ىف نويزفيلالا رابخأ ذيفنت
 7 رابخألا جرم ةمهم

 : سداسلا لصفلا

 ؟41١هةدهاشم رثكأو امهف لهسأ نويزفيلتلا رابخأ لعجن فيك
 ١/4 نويزفيلتلا رابخأ ىف ىئاردلا بولسألا ةيمهأ

 184 ةروصملا ةيرابخإلا ةداملا ىف ةكرحلا ةيمهأ

 امك حاضيإلا لئاسو

 روصلا -- حئارشلا --ويديفلا طئارش  ةيرابخإلا مالفأآلا

 موسرلا مالفأ تايصخشلا روص  ةيرابخإلا
 ىو رتكيلألا مفلا  ةريصقلا ةيفلللا مالفأ ةكرحتملا

 ةجن رحدتملا نيوانعلا

 1 نويزفيلتلا رابخأ فيشرأ
 1 رابخألا مدقت .ؤ فيفختلا



 مل 75

 .ةحفصلا عوضوم لا

 ١ , ةرشنلا ءىراق 1

 : ثبلا دعوم *
 "١٠ه

 3 روهمجلاو نويزفيلتلل رابخأ ٠
 لحل نويزفيلتلا رابخأ فاظو .

 "6 اهعجارمو ةشاردلا رداصم .

 ( هلا دمحم مت )
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