


 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا



 رش انلا

 ةيدوعسلا ةيرصملا رادلا

 ةرهاقلا  عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل



 رصاحملا عمتجملا و ةأرملا :باتكلا مسا

 ىتاعاسلا نسح ةيماس .د : قلؤملا مسا

 ه 2005 / 23269 : ىاديرلا مقر

 977 - 6122 - 80 - 9 : خةلودلا ميقرتلا

 رسال

 ةيدوعسلا ةيرصعملا رادلا

 ةرهاقلا غيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 1311-5: 289521101( 1816 .طعأ

 ةخوفحم سادتقالاو رشنلاو ةييطلا 3وق>

 ملاسس حالص عراس زويسعل اتارامع (16) : كرادرإلا

 ظ ةرهاقلا - رصن ةنيدم - ثلاتلا رودلا

 02/2621365 : سكاقيلت

 012/3171744-012/3171722-012/3140315 :لومحم







 جسرا < لار  ”دييصو

 ءادهإ

 ةصالخ نم ىبرعلاو ىرصملا اهعمتجم تطعأ ةآرما ىلإ
 تابلاطلا نم لايجأل اهتييرتو ,ةيعمتجملا اهتكراشم ءاهملع

 ةيفيك نع تاهمألاو ءابآلا نم لايجآل اهتيعوتو .ةبلطلاو
 .مهدالوأ هتشدت

 بايد ةيزوف .د ةذاتسألا :ةلحارلا ةبيبحلا ىمأ ىلإ

 ةمدخلا دهعم ةديمع لوأو ء.رصم ىف ةلوفطلا سفن ملع ةدئار

 ةعماج ةلوفطلا تاسارد مسق ةسيئرو ءرص ىف ةيعامتجالا

 .اقياس سمش نيع

 مهفف ءاًعادبإو ءاّيعوو ًالقع .ةأرملاررحتب نمآ لجر ىلإو
 ظ ظ .ردقو نواعو

 ملع ديمع ىتاعاسلا نسح .د.أ :لحارلا بيبحلا ىبأ ىلإ
 .ىيرعلا عامتجالا

 فباتكلا اذه كىدهأ .. امهيلإ

 ه0 بع

 1119999 1190131 ]فق





 ىلع نوكتشست ىتلا تاعوضوملا مهأ نحف ,رصاعملا عمتجملاو ةأرملا عوضوم

 مغر هقيوشتو هتيبداجلا ههابتنا دشتو ,. صصختملاو , ىداعلا ئراقلا مامتها

 . ةديدشلا هتيملع

 . اماع نيرشعلا ىلع ديزت . ةليوط ةرتف ذنم ىنلغش دق عوضوملا اذه نأ ةقيقحلاو

 اهجراخو اهترسأ لخاد تيب ةيرك ةرسألا ىف ةأرملا رود مضت . ةريثك انوحب تيرجأ دقف

 ففومو . عمتجملا نم اهفقومو ةيباشو . ةفقثمو . ةملعتمكو . ةيمنتلا ىف مهست ةيفيرو

 اومهسأ نيذلا داورلاو . اهل ضرعتت دق ىتلا تاقوعملاو . ةيفاقثلا هتاثورومب اهنم عمتجملا
 . اهنم ةماعب ىيرغلاو ةصاخب ىرصملا عمتجملا فقومو . اهريرحن ىف

 لوانتي هنأ نع ااضف وهف ةأرملا نع ىعوسوملا لمعلاب باتكلا اذه مستيو
 ةغلاب اياضق دصري اضيأ هنإف . ةفلتخملا اهراودأ ىف ةأرملاب قلعتت ةريثك نيدايم

 دض زييمتلا ةيضقو . فنعلاو ةأرملا ةيضقو . ءاسنلا مئارج لثم . ةأرملا صخت ةيمهألا

 اهنم ةأرملا صخت ةديدج رهاوظ ىلع باتكلازكري امك . ةأرملاو رقفلا ةيضقو . ةأرملا
 .هتمكحو بعشلا براجت صخلي ىذلا ىبعشلا لثملا ىف ةأرملاو , ةيفيرلا ةأرملا عادبإ
 . ةأرملا ىواكش مهأل نومضم ليلحتو

 نيرشعلا ىلاوح دتم ا , ىملع دهج ةليصح ءاج باتكلا اذه نأ لوقلا نكميو

 ةأرملا ةساردل اهتسركو . ةدرفنم ةفلؤملا اهب تماق ثاحبأ ىفرولبتتو . ديزي وأ اماع
 هجو ىلع ةيبرعلاو ةيرصملا ةأرملاو . ةصاخب ثلاثلا ملاعلا ةفاقث ىف ةأرملاو . ةماع

 تاقالعو . رصاعملا عمتجملا ىف , ةأرملا اياضقب متهي ىفرعم داصح وهو . صوصخلا

 . امهنيب رثأتلاو ريثأتلا

 ىتح تانيعبسلا رخاوأ ذنم , ةأرملا ةساردب ركاب مامتها نع فشكي باتكلاو
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 يجب صاقملا ةمدجملاو ةأرملابه

 . اهاياضقو ةأرملا عقاو تحبل رخآلا ولت دحاولا تارهّؤؤملا دقع رتاوتي نأ لبقو ء نآلا
 . ةرحلا اهتكرح تاقوعمو . اهتامامتهاو

 تفرشتسا . ةيملع ةريسم جاتن باتكلا اذه ىف ةحورطملاراكفألا نإ

 تزيمتف . ىيرغلاو ىرصملا ىعامتجالا عقاولا نم قئاقحلا تقتشا امك . لبقتسملا
 تارمتؤملا ىف رهظ ىذلا . ىملاعلاو ىلحملا مامتهالا تقحتساو . قمعلاو . ةلاصألاب

 . ( ةيناملألا - ةيزيلجنإلا) ىرخأ تاغل ىلإ اهضعب ةمجرت ىفوأ , ةيلحملاو ةيملاعلا

 لصفلا تصصخف : ءارخألا ةمحسنم . ةلماكتم ٠ باتكلا لوصف تتأ دقو
 ريرحت ىف ىقيقحلا هرودف . هرود سن ىذلا ةأرملاريرحت دئار ديسلا ىفطل دمحأل : لوألا
 . ماع لكشب فورعم ريغ ةيرصملا ةأرملا

 رود لالخ نم ,ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا رود ثحبيف ,ىناثلا لصفلا امأ

 ةفاقثلا عم اهرود قاستا ىدمو اهتوقرصانعو ,ةيديلقتلا ةيفيرلا تاعامجلا ىف ةأرملا
 ىضيرات ضرع عم ,ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةيرضحلا ةأرملا رود كلذكو ,ةيديلقتلا
 اهنم لك لمتشت بقح ىلإ مسقم .اهتيتاذو اهحافك ةرولب ىف اهرودو .ةأرملاريرحن ةيضقل
 ةبحاصملا ةيعامتجال ارهاوظلا مهأل عبتت لصفلا ةياهن ىفو ءاهصئاصخ اهل تارتف ةدغ ىلع
 .ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملارودل

 ىليلحت ضرع لالخ نم كلذو تيب ةيرك ةأرملارود لوانتيف ,ثلاثلا لصفلا امأ

 ,ىلزنملا لمعلل ءاسنلا ةرظنب متهي ىذلا ."ىلزنملا لمعلا ايجولويسوس" باتكل ىدقن
 ىلزنملا لمعلا وحن ةفلتخملا نهرعاشمو ,تويب تابرك نهسفنأل نهترظنو
 .خلإ ... فيظنتو ىهط نم ةفلتخملا ةيلزنملا لامعأل اوحن نهتاهاجناو

 ملع نم لمهم رود هنأل .صوصخلا هجو ىلع تيب ةبرك ةأرم لا رودب تممتهاأ دقو
 اذه اهيلع بصني ىتلا ةنيعلا نأ نم مغرلا ىلعو .ءاوسلا ىلع عمتجملا نمو ,عامتجالا
 ىف قبطني .اهيف لزنملا ةير ةجوزلا عضو نكل .ةيزيلجنإ ةنيع تناك ,باتكلا
 .ةرصاعم ةيعانص تاعمتجم ىف تاجوزلا ىلع هتايساسأ
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 و سب _ةعصطعدقمطع

 نم ىعامتجال ا رييغتلا ىف تايرصملا تافقثملا رود تلوانت ,عبارلا لصفلا ىفو

 ةصاخبو ,رصم ىف تاملعتملا نم ةوفصلا كلت نهب دصقأو ,ىخيراتو ىعامتجا ثحب لالخ

 فلتخم ىف ةدئاسلا ديلاقتلاو راكفألا نم ءايديدجت اًيروث اًفقوم نينبت ىتاللا كلت
 .اهريغو ةسايسلاو نفلاو .بدآلاو ,ملعلا تالاجم

 ةيضقل .ةلمعلل رخآلا هجولا وه ,تايرصملا تافقثملا رود نأ فورعملا نمو
 مهأل ليلحت ,ىخيراتلا ىعامتجالا ثحبلا اذه ةياهن ىفو .ةيرصملا ةأرملاريرحت

 .تايرصملا تافقثملا هجاوت ىتلا تاقوعملا

 ةأرملا ةكراشمل ةيفاقثلا تاقوعملا مهأ ةسارد ىلع هيف تزكرف .ءسماخلا لصفلا امأ

 ىف ةفقثملا ةيرصملا ةأرملا نع فلتخت ةيفيرلا ةأرملا نأ اذل نيبتي لصفلا اذه ىفو ,ةيفيرلا

 ةماه تارشؤم ةدع كانه نأ امك ءاهل اهضفروأ اهلبقت ىدمو ,تاقوعملا كلتب اهيعو ىدم
 ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا ىف ةماعب ةيفاقثلا لماوعلاو ,تاداعلاو ميقلا ةيمهأ ىلع لدت

 ةأرملا ةكراشم ةدايزل ةماه تاحارتقا ىلع لصفلا اذه ىوتحيو .ةيفيرلا ةيرصملا

 .ةيمنتلا ىف ةيفيرلا ةيرصملا

 ثحبيف عمتجملا ىف هرثأو ,ةياشك ةأرملا رود ىلع .سداسلا لصفلا زكريو

 .ىخيراتلا قايسلا نيب ىعامتجال ا ريغتلا ىف تايرصملا تاباشلا رود ىف لصفلا اذه

 لكشب ءاوس ةيرصملا ةباشلا تسرد ىتلا ثوحبلل ضرعتي امك ,ىعامتجالا عقاولاو

 .رشابم ريغ مأ رشابم

 ساسأ انه ةيمنتللو ,رصم ىف ةيمنتلاو ةأرملا ةيضق لوانتن .عباسلا لصفلا ىفو
 .ىداصتقا ىناثلاو .ىعامتجا لوألا نابطق اهل نأ امك .ىركف رخآو ,ىدام

 ءاوس ةأرملا اهلذبت ىتلا تاماهسإلاو دوهجلا كلت ,ةيمنتلا ىف ةأرملارودب دصقيو

 ,ىعامتجالا ريغتلا ثادحإ ىلإ ىدؤت ىتلاو ىعامتجالاوأ ,ىداصتقالا عباطلاب تمستا

 .ىعامتجالا مدقتلا نم ام ةجرد قيقحتن ىف مهستو
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 اًمامتها دسجلا هيف لتحي ىذلا نرقلا وه .نورشعلاو ىداحلا نرقلا ناك الو

 ليلدلاو .ةيضاملا روصعلا ىف هبييغت ىدمل ةيركفلا سرادملا كاردإ دعب كلذو .اريبك

 دقف .هرمأب ةيلودلا تامظنملا مامتهاو .ناسنإلا قوقح تايعمج روهظ كلذ ىلع
 رمؤملا ىف هتمدق ىذلا اهثحب باتكلا نم نماثلا لصفلا نمضتي نأ ةفلؤملا تآر

 نأ ثحبلا اذه دامعو .م1997 ربمتبس ىف دسجلاو ةأرملا نع نجاهنيوكب ىلودلا
 .ةفاقثلا اهانبتت ةيعمج ةرظن ىه لب .ةيدرف ةرظن درجم تسيل دسجلا ىلإ ةرظنلا

 رظنلا فرصب .دسجل ةدحوم ةرظن لكك عمتجملل نوكي ثيحب سادلا نيب اهرشدتو
 ةقالع ىف .ةيرصملا ةأرملا لوانت ىلع ثحبلا زكري امك .دارفألا فورظ فالتخا نع

 .ةايحلا ةرودرهاظم ىفودبت امك .ىبعشلا دقتعملاب اهدسج

 عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا ةساردل هتصصخ دقف عساتلا لصفلا امأ

 لمتشي ىذلاو .هل ىئارجإلا انفيرعتل هيف تضرعو .هبابسأو هرهاظم ليلحتو .رصاعملا

 ةيرغلاو .ةلزعلاو ,ىنعملا نم ولخلاو ,ةيلاعفلا مدع :ىه ةيساسأ رصانع ةعيرأ ىلع
 .ةأرملا بارتغال ىتش رهاظم تعبتت امك ةيتاذلا

 دقو ءاسنلا مئارج ناونعبي ةآرملا انف اوبخن ا نيف ثحب رشاعلا لصفلا ىفو

 نم ريثك دعب .ةأرملا مئارج ىلإ رظنلا تفل ىف هتيمهأل تحبلا اذهب تنعتسا

 ركذ :هنأ مرجملا نع ةدئاسلا ةيفاقثلا انتروص نأ ساسأ ىلع .ةالابماللاو .لامهإلا

 ريثأت تحن تعقو دق ىئانجلا عامتجالا ملع ىف ثوحبلا نأو .نوناقلا ىلع جراخ

 مئارجل ةيفختملا ةعيبطلا اًضيأ لصفلا اذه لوانتي امك .ةيفاقثلا بلاوقلا كلت

 .نهم ارجإل ةيقيقحلا داعبألاو .ءءاسنلا

 ىهو .ةيمهألا ةغلاب ةيضق ىلع مامتهالا بصني .سشع ىداحلا لصفلا ىفو
 ةعاسلا اياضق نم ةيضقلا هذه دعتو ,ناسنإلا قوقحب اهتلصو .فنعلا نم ةأرملا ةياقو

 لثم .ىندبلا فنعلا اميس ال ,ةأرملا دض فنعلا اياضق لصفلا اذه ثحبيو .ةحلملا

 امك .فنعلا لاكشأ عشبأ وهو .باصتغالاو "ناتخلا" ىدسجلا هيوشتلاو ,برضلا
 .اههجاوت ىتلا تايدحتلاو .فنعلا اذه نم ةأرملا ةياقو بيلاسأ ىف اًضيأ ثحبي
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 وه © _نةسطددعقعسم

 ةيرصملا ةأرملا عضو ىف اياضقلا ةيضق لوانتيف رشع ىناثلا لصفلا امأ

 اميف ىيرعلاو ىرصملا عقاولا ىلع اهريتأتو ىفاقثلا ثوروملا ةيضق ىهو الأ .ةيبرعلاو

 هنأ امك .صوصخلا هجو ىلع مالعإلا ىفو .ةماعب ةيمنتلا ىف ةأرملا رود صخي

 .ىيرعلاو ىرصملا عقاولا ىف هليعفت وأ رودلا اذه ميجحت تامزيناكيم صحفي

 عمتجملا ةيضق نم أزجتي ال ءزج .ةماعب ةييرعلاو .ةصاخب ةيرصملا ةأرملا ةيضقو

 لصتت رومأ درجم الو .لجرلا عم ةاواسم وأ ررحن ةيضق تسيل ىهف .هلك ىبرعلا

 اهنكل .ةنيعم قوقحو .لمعو ميلعت ةيضق ىه الو .ةيصخشلا لاوحألاو .ةرسألاب

 نقيستلاو ,ةينلاقكل او :تاداسلا ني ةدمتسملا ةدلاعلا ةيعامتككاا قياهانكتإل [ةئدعُم

 .عمتجملا ىف دئاسلا ىميقلا

 ىف اًظوحلم اًمامتها تلان ةرهاظ ىلع زيكرتلا ناك ..رشع ثلاثلا لصفلا ىفو

 ىلع ءاضقلل اًيلود اًماع ,1996 ماع نلعأ دقل ىتح ,رقفلا ةرهاظ ىهو الأ ةريخألا ةنوآلا

 عقاولا نيب رصصم ىفرقفلاو ةأرملا ىلع لصفلا اذه ىف مامتهالا بصني كلذل .رقفلا

 .رقفلا ثينأتب قلعتي امو .ةرسألا ىف ةريقفلا ةأرملا عضو هسفانيو نيكمتلاو

 ةيديلقتلا تالاجملا نع ةديعب ,ةديدج لمع صرف قلخ نم ةريقفلا ةأرملا نيكمش تالواحمو
 .ةيموكحلا ريغ تامظنملا رود رهظي انهو .ةموكحلاو ماعلا عاطقلا ىف ةلثمتم

 الآ .ةأرملا اياضقل ىرقفلا دومعلا دعت ةيضق شقانيف ,رشع عبارلا لصفلا امأ

 وه ,ةأرملا دضزييمتلاو .ةماعب ةييرعلاو ةصاخ ةيرصملا ةأرملا دضزييمتلا ةيضق ىهو

 ساسملاوأ ءاهدايعتساوأ ءاهدييقت وأ ءاهدضزييمتلاوأ .اهتيناسنإ نم لين ىأ

 ىلع ةيندملاو .ةيسايسلاو .ةيفاقثلاو .ةيسفنلاو ,ةيعامتجالاو ةيصخشلا اهقوقحب

 تاموقمو .ىفاقثلا ثوروملا ىلع لصفلا اذه زكري امك .(0600©:) عونلا ساسأ

 تاتوروملا ىف ةيباجيإلا ميقلا زاربإ ةيمهأو .اهنم ةأرملا فقومو .ةيروكذلا ةفاقثلا

 ةأرملا ةرظن رييغتو .ةأرملاوحن سانلا راكفأ رييغت ىف ماهسإلل .ةيفاقثلا زومرلاو

 .اهب مايقلا اهنكمب ىتلا راودألاو .اهتاناكمإو .اهعقاوو .اهيضام ىلإ اهسفن

 8 13 000 52ج ض9 2 مل



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 لالخ نم ةيرصملا ةأرملل ةساردب موقأ نأ تيأر .رشع سماخلا لصفلا ىفو
 ىتأيو .خلإ ... ةامحو ءاّمأو ةجوزو .ةاتف ةفلتخملا اهراودأ ىف كلذو ةيبعشلا لاثمألا
 ,ةأرملاب ةصاخلا ةيبعشلا لاثمألاب قلعتملا عادبإلا نع هفشك نم .ءلصفلا اذه درفت

 ًاطخلا نمف .تاملك ىف ةيرشبلا ةيرجتلا لازتخا ىفو .هضيقنو لثملا ىف كلذ رهظيو
 لاكشأ نم لكش اهنأ ىلع ةيبعشلا لاثمألا ىلإ رظنن نأ "ىكسفنيلام' لوقي امك

 ىه اهإ لاثمألا هذه نإ .لعفلا ىلإ وعدي ىمالك لمع عقاولا ىف ىه امنإو .رولكلوفلا
 .ةيناسنإلا تاقالعلا ةعيبطل هترظنو ,ةيعامتجالا بعشلا ةايحل تاساكعنا

 ليلحت لالخ نم ةيرصملا ةأرملا عقاو رشع سداسلا لصفلا لوانتي اميفو
 .ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملا عادبإ .ريخألاو يشع عباسلا لصفلا طلسي .اهاوكش نومصم

 ةديزم ةديدج ةعبطل ةمدقملا هذه بتكأ انأو .ةرماغ ةداعسب رعشأل ىننإو

 نع ةيروحم اياضق مضت لوصف ةفاضإ ىلإ هّللا ىنقفو دقو .باتكلا نم ةحقنمو
 كلذيو .اهب تمق ىتلا ةثيدحلا ىتاحبأ نم اهلكو .ةعاسلا تاعوضوم نم دعت ةأرملا

 ةيرعلا,ةمرصصلا ةارمداوب ةفامر هازال لطم" اذييدوب ؟[باكسم انا ياتكلا عجنصأ
 .اًديأ وبخي ال ىذلا ىلمأو ءىمهو .ىلغاش ىه .ةصاخب

 قيفوتلا فلو هللاو
 .جاعاسلا ل سح هيماس

 2006 رياني 4 ةديدجلا رصم
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 لوألا لصفلا
 "32و د حكرسص ست

 ةأرملا ريرحتو ديسلا ىفطل دمحأ (ةك) 4 : 5

  ةيبرعلا دالبلاو رصم

 : فيرعتو ةمدقم ++

 داور نم دئارو ءىبرع فوسليفو ركفم ( 1963 - 1872 ) ديسلا ىفطل دمحأ"

 قحتلا ,1894 ىوقحلا سناسيل ىلع لصح .ةيلهقدلاب نيقربي دلو .ةينطولا ةكرحلا

 نم لاقتسا .ةباينلل ليكوف .1896 ةباين دعاسم ةفيظو ىلإ ىقرو .ءاضقلا ةمدخب

 ةساير ىلوتو .ةمألا بزح سيسأت ىف كراش .ةسايسلاب لغتشاو .1905 هبصنم

 بتكلا رادل اًريدم نيع .ءاضقلا ةمدخ ىلإ داع ( 1914 - 1906) ةديرجلا ريرحت

 فراعملل اًريزوف .1925 ةيرصملا ةعماجلل اًريدمف .(1918 - 1915) ةيرصملا

 داع 1938 ويلوي ىفو .1932 لاقتسا مث «,0 ةعماجلا ةرادإ ىلإ داع .ه8

 سيئرل اًبئانف «.1940 ةييرعلا ةغللا عمجمب اًوضع نيع .ةعماجلل اًريدم ةثلاثلا ةرملل

 مجرت .ةيملع تايعمجو عماجم ةدع ىف مهسأ .خويشلا سلجمب اوضعو .ءارزولا

 ةلودلا ةزئاج لان .هتاركذم نّود .هثيداحأو هتالاقمو هبطخ تعمجو وطسرأل

 .(1) "1958 ةيعامتجالا مولعلا ىف ةيريدقتلا

 ىف ضيعب نأ ضفرف# لبقتسملا ىف قي ذاكر هدفا فلعل وجا ناك

 ىلعألا سلجملا ,ديسلا ىفطل دمحأ ءليجلا ذاتسأ نع ىراكذتلا باتكلا ىف ةفلؤمللرشن ثحب (*)

 .89 - 63 ص ص .1986 ,عامتجالاو ةفسلفلا ةنجل ,ةفاقثلل

 ةعابطلل نيلكنارف ةسسؤمو ملقلا راد ,لابرغ قيغش دمحم فارشإ .ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا(1)
 .62 ص .1959 ص .رشنلاو

 ْ ا“ يي سس ب با 0 مما



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملاه

 اًكيش تناكو "ةديرجلا" ةديرج ردصأ نرقلا اذه لئاوأ ىفو ءىضاملا وأ رضاحلا

 ."نيبرصملل رصم ' نأ ىه ةبيرغ ةوعدب ءارقلا ئجوفو مايألا كلت ةفاحص ىف اديدج

 نكلو !ايكرت ناطلسل ةعبات ةينامثع ةيالورصم نأ ذئموي ةينطولا تناكو
 ىفطصم ميعزلا نأل ,زيلجنإلا مكح ضفري هنإ لاقو ,ىأرلا اذه ضفر ديسلا ىفطل

 ."عوبتملاب عباتلا ةقالع' ىه دبألا ىلإ ايكرتورصم ةقالع نأب نمؤي ناك لماك

 ننام ةيينيعتا ننلا ةناقيعللا عقر ةنقاز ىلع ا ريضخ هيدسلا" فظل ئقنو
 بلاطي هنأل "ىزيلجنإ" ديسلا ىفطل نأ اهبرغأ ناكو .هيلإ تهجو ىتلا تاماهتالاو

 ىلإ نيعادلاو .ةأرملاريرحت داور نم ناك ديسلا ىفطل دمحأ نأ نوريثكلا فرعي الو

 ةرح ةناسنإ ءىش لك لبق نوكت نأل اهرافظأ ةموعن ذنم اهدادعإو ءاهرغص ذنم اهميلعت

 .ةنسح قالخأو ةتباث ٌئدابم تاذ .ةلقتسم

 ءاربكلا حرحو سانلا هعطاق .ةأرملا ريرحت نع هباتك نيمأ مساق ردصأ امدنعو

 ىفطل دمحأ ناكو .مالسإلا نع جرخ هنأ ءاملعلا ضعب ىتفأو .مهتويب لوخد هيلع

 نل هنأ اهموي ديسلا ىفطل لاقو .نيمأ مساق بناج ىلإ اوفقو نيذلا لئالقلا نم ديسلا
 ىويدخلا عمسو !ةريزو ةيرصملا ةأرملا نوكتو الإ اًماع نيسمخ نم رثكأآرصم ىلعرمت
 ىارسلا ىف هعضو نسحي هنأو نج دق ديسلا ىفطل نإ لاقف .ىأرلا اذهب سابع
 ضارمألا ىفشتسم ىلع قلطي ناك ىذلا مسالا وه ءارفصلا ىارسلاو .ءارفصلا
 ! ةيسابعلاب ةيلقعلا

 تنيع دق ةيرصملا ةأرملا تناك ,ثيدحلا اذه ىلع اًماع نوسمخ ىضمت نأ لبقو

 .ةيعامتجالا نوئشلل ةريزو لعفلاب

 تءاج مث .درفلا مكح نعلو ةيطارقمدلا ىلإ ديسلا ىفطل دمحأ اعدو
 مدقتو .هتوزعو هترسأ ثيح هتدلب ىف هسفن حشرو ةيعيرشتلا ةيعمجلا تاباختنا

 ريبكلا فوسليفلا مزهي نأ سانلا عقوتو .بتكي الو ارقي ال لجر هدض حيشرتلل
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 يهل لوألا لصفلا

 !لهاجلا سفانملا كلذ وطسرأ مجرتمو ليجلا ذاتسأو

 فاط دقف .تاياختنالا نف ئف ذاتسأ هنأ تبثي لهاجلا سفانملا اذهب اذإو

 ىنعمو .ةيطارقمدلاب نمّؤي لجر ديسلا ىفطل نإ مهل لوقي نيبخانلا ىلع

 جوزتي امك لاجر ةعبرأ ةأرملا جوزتتف .ءلجرلا عم ةأرملا ىواستت نأ ةيطارقمدلا

 !ءاسن ةعبرأ لجرلا

 ىفطل دمحأ ةلباقمل اًدفو اولسرأو ةيوذكألا هذه جذسلا نوبخانلا قدصو

 !فرشلا ىلو !معن :ديسلا ىفطل لاقو ؟ىطارقميد كنأ حيحص له :هولاسو .ديسلا

 ىتلا تابقعلا نأ ىري ناكو .مدقتلاو روطتلاب نمؤي ديسلا ىفطل ناكو

 هلامعأ مظعأ نآ رخفي ناكو .ةتقؤم تابقع ىه بابشلا قالطنا قيرط ىف عضوت

 .(1) ةعماجلا ىلإ تنبلا لاخدإ وه

 : تابيختنملا

 سانلل هجرخأو هتدام عمج ىذلا "تابختنملا' ديسلا ىفطل دمحأ باتك دعي

 ىف ديسلا ىفطل اهبتك ىتلا تالاقملا مضي ىذلاو ."فطتقملا" ريدم رهظم ليعامسإ

 نم ريبكلا دئارلا اذه فقوم مهفل هب نيعتسن نأ نكمي ام ريخ ."ةديرجلا" هتديرج

 .ةماعب اهتيضق نمو .ةصاخب اهنم هفقوم ليلحتو .ةأرملا

 ىلع .ءانع دعب هيلع روثعلا اننكمأ ىذلا .لوألا هئزج ىف "تدءابختنملا" باتك ىوتحي

 ,ةنباك ءاهراودأ ىتش ىف ةأرملا نع ثيدحلل اهدرفأ تالاقم رشع اهنيب ,ةلاقم نينامثو عست

 تالاقملا كلت جلاعت امك ,هجراخو تيبلا لخاد ةلماعو ,ةملعمو ,ةيبرمو ,مأو ,ةجوزو تخأو

 ةأرملل ةيعامتجالا ةئشنتلا لثم ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع ةيعامتجا تاعوضوم اًضيأ

 .33 :30 ص .1984 رياني ,114 ددعلا ,ةيقرشلا ,لبقتسملا ىف شاع لجر .نيمأ ىفطصم رظنا(1)
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هه

 ءابآلا اهيف عقي ىتلا ءاطخألاو .تنبلا ةئشنتو دلولا ةئشنذت نيب ىرفلاو ءاهرافظأ ةموعن ذنم

 ,ةمهفتم ةيعاو ةجوز نوكتل اهدادعإو ,ةلبقتسملا تنبلا ةايح ىف ميلعتلا ةيمهأو ,نويرملاو

 ريرحت دئار نيمأ مساق نع هل نيتعئار نيتلاقمب .ةأرملا نع هتالاقمل دهم وهو
 ةودقلا" فصو ديسلا ىفطل هيلع قلطيو .فصولا اذهب باتك لوأ فلؤمو .ةأرملا

 .هلضفب اًنافرعو هب اًباجعإ "ةنسحلا

 اهاوح ىتلا تالاقملا نم اهب سأب ال ةحاسم اهل ميدقتلاو ةأرملا تالاقم ذخأتو

 .اهرسأب تالاقملامجح ل ىلاوح لغشت ىهف هيتفد نيب ,لوألا هرج ىف تابختنملا باتك
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 ةكرحلا نع ةعنام ةعماج ةلاقمب ,ةأرملا نع هتالاقم ديسلا ىفطل جوتيو

 اهحاجن فورظو ءاهتهجاو ىتلا تابقعلا مهأو ءاهفده ركذيف .رصم ىف ةيئاسنلا

 ىتش ىف ةأرملا لوانتت ىتلارشعلا هتالاقمل ديسلا ىفطل دمحأ ذخنا دقو

 :ةيتآلا نيوانعلا ءاهتيبرتو اهتئشنت تايمانيدو ءاهراودأ

 ةأرملا"و ."نهيلع اوقيضت ال"و ."هراكملاب ةنجلا تفح'و ."انّؤوانبأو انتانب'
 ةداعس"و ثةمأآلا حالصو ةيلكافلا حالصاو ."انتاهمأو انتانب'"و :انئاخت و "اًضيأ

 .'رصم ىف ةيئاسنلا ةكرحل "و ,"ةييرعلا دالبلا ىف ةأرمل "و ,"تانبلا ةيبرت"و ."ءاسنلا

 .رودصلا ىف ىنمزلا اهبيترت بسحب اهضرعتسن فوسو

 :(1) ةنسحلا ةودقلا :نيمأ كب مساق -1

 ةقبطلا نم" ةلاقملا هذه رودص ىف نيمأ مساق نع ديسلا ىفطل دمحأ بتك

 اًضيأو 1 ص .لوألا ءزجلا ءرهظم ليعامسإ دادعإو عمج .تابختنملا .ديسلا ىفطل دمحأ (1)
 .1908 ةنس ليربأ نم 25 - 343 ددعلا ةديرجلا

 ا 7؟©ت2222227 + تس سيل 2 رع مج
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 يول لوألا لصفلا

 افروماو ةوكرب ةيئانتتسست اة افيفح ل كذلق ف أ هللا نكي ةضات لك ىف ناتكملا

 ةنسحلا ةودقلا مه كتئلوأ .ىدوجولا لامكلا نم ةبيرق نوكت ىتح .اًدج اًحضاو مهيف

 .مهئارطإ ىف هّللا ةردق دجتو مهتاكلم سردتو مهتافص لصفت نأ بجيف .مهموقل
 ديقف ,نيزاتمملا دارفألا ءالؤه لضفأ نمو .مهننس ىلع ريسلاو مهب ةودقلا حصت ىتح
 ."نيمأ كب مساق :ملعلاو نطولا

 ىعامتجاك نيمأ مساق نع هئيدح ضرعم ىف ديسلا ىفطل دمحأ ركذو
 نيذلا نييعامتجالا ةيقبك ال اًيعامتجا كب مساق ناك" :ةيوازلا هذه نم هل هتيّورو
 ىلإ ةباتكلا مهتعد وأ ,ةشقانملا مهترضح اذإف .ريغلا ءارآل ظفاحم مهتغمدأ نولعجي

 ريغ نم نيقباسلا نيفلؤملا نم مهتاظوفحم كيلع نودرسي اوذخأ ءىعامتجا عوضوم

 اًركفم ناك لب اًدبأ كلذك نكي مل ال .ىأرلا نم بيصن عوضوملا ىف مهلقعل نوكي نأ
 ءاهدقتعا اذإ الإ اهقنتعي ال هنكلو نيغلاراكفأ نع ىنغتسي ال اًدقان ,ةلاصألاب

 .ةينيقيلا ةلدألا نم اهيلع هسفن ىف ماق امب ,.هل تراصو

 ديسلا ىفطل دمحأ بتك دقف ,رصم ىف لوألا ةأرملا ررحم نيمأ مساق نعامأ

 ىلعرصمل ةيعامتجالا ةلأسملا ىف كب مساق ثحب' ههاجتال ًاللحم اهتاذ ةلاقملا ىف

 ىه ةأرملا نأ دجوو ,ةيرصملا ةلئاعلا ماظن ىلع فقوتم اهلح نأ دجوف ءصوصخلا
 كلذ ىف لاطأو ,ةيرصملا ةأرملا ىقري فيك ركفي ذخأف .ةلئاعلا ءانبل لوألا ساسألا

 ىتلارسألا لسالس نم فيعضلا ناسنإلا اذه كفيل هتدعو هتوق عمجي ذخأو .ريكفتلا

 لوقع هتيايغ ىف دادبتسالا سبح ىذلا قيمعلا نجسلا اذه مدهيلو .ةداعلا اهب هتديق

 نأ نع .ةيرصملا ةديسلا حور ءوض .عطاسلا ءوضلا كلذ بجحو .نييرصملا فصن

 ةداعسلا قيرط لاجرلل ءيضي اًراشتنا ,.ةبصخملا اهضرأو .ةيفاصلا اهتامس نيب رشتني

 ىتلا ةأرملا رسأ كفيل .لجأ .لالقتسالاو دجملا ةورذ ىلإ ءانع ريغ نم مهلصويو .ةيلزنملا

 .نونظي امم حمسأ نيدلاف .ءىش ىف نيدلا نم وه امو ,نيدلا مساب هيف اهوعقوأ

 امهب ّدهف امهبتك ةديدجلا ةأرملا باتكب هاّقق مث ةأرملاريرحت باتك بتكف
 مأ اهنأب سمت اهلعجو .ةيجوزلاو ةيلزنملا ةايحلا تاملظ اهل ءاضأو اهنجس نكر
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 رصاعملا ةمت>حملاو ةأرعملا ه

 هرابتعاو اهتاذل هتبحم هنم اهل هتجوزو .هنانحو هفطع اهل هتخأو .همارتحا اهل لجرلا
 .نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو .ميقلا نيدلا كلذل ىده امك ءاهزكرم

 ةركف نع داقتنالا فوخ هلزني ملو .اًمئال الو ,اًدقتنم شخي ملو داجأف بتك

 بيتك اع ةكضن جاك نافعا قدمي هكا دلل ةلفافلا نيماافتل ل كور اتكفأ نم

 هريص لب .هصخشل هجو ىذلا صاقتنالاب ًأبعي الأب .دالبلا بح ىف داقتالا هيرغيو

 لب .هتافو موي ىتح .موي لك ىف هب اًرهاجم .هداقتعا ىف اًميكم .هيأر ىف ائيتم

 .ةقيقحلاارونب ةئيضتسم سفنو .صالخإلاب ءيلم بلقب هللاوعدي ذإ .هتافو ةعاس
 تاباش نم نهريغك نكي نأب ,تايرصملا تاباشلا لاح ىلع افسأ بوذي بلقو
 .هباستكال نيعسيو ملعلا نوردقي .ىرخألا ممألا

 ةيرصملا ةأرملاب ىعسلا ءبع .ليقثلا ءبعلا اذه لمح هتدهع ىلع مساق ذخأ

 ىلإ ريخألا اذهبو .دوشنملا ىعامتجالا ىقرلا ىلإ ةلئاعلا ماظنبو ةلئاعلا حاظن ىلإ

 هذهب .هتمأ ءايحإل هتايح فقيو هسفنب رطاخي اًءرما تملع امف .دالبلا لالقتسا

 ًالوأ نه كب مساقل تانيدم انتاباش نوكت كلذب .مساق لعف امك ةقئافلا ةعاجشلا

 نييو نهنيي ةاواسملا نم نآلا هيف نه ام نأ نملعي نأ بجي نهنأل .تاذلابو

 بلطي ال امساق نإو .نيمأ مساق ىلإ عجار هيف لضفلا .ةيلزنملا ةلماعملا ىف نهتوحإ

 بجاولاب نمقيل .هيدهب نلمعي نأ نهيلإ بلطي هنكلو .نلعف امك هنيكبي نأ نهيلإ

 .(1) "نهتمأ وحن نهيلع

 مقرلا ذختت اهنكل .هسفن ناونعلاب ةنونعملا ةلاقملا هذه نم ىناثلا ءزجلا ىفو

 :لوقيف نيمأ مساق دنع ةأرملا ريرحت ةركفل هليلحت ديسلا ىفطل دمحأ لصاوي -2-

 اًئايتإ ,ةيرصملا ةأرملا ةيقرتوه .هيلإ هتيانع مساق هجو ءىش لوأ نإ انلق ...'

 تابقع نم ىلاخلا حضاولا هجهن نم مدقتلا ىلإ الوخدو .هباب نم لالقتسالل

 نوهركي نيذلا نيرخأتملا ةفئاط نم مغرلا ىلع .تخبلا ءوس ىواهمو .ةفدصلا

 .6 ص .هسفن ردصملا .تابختنملا(1)

 لى مم ةلي
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 يول لوألا لصفلا

 ىف ةيلصألا ةيدادبتسالا مهتادانع ىلإ نونكسيو .لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا

 عفادب نيعوفدم الو .نولوقي امك (هنومهفي ال ىذلا) نيذلا ىلع اًصرح ال .مهسوفن

 ,مدقتلا ةاراجم نع اًرجع مهلهج نم نودجي مهنأل نكلو .نوعدي امك ةينطولا

 لاثمأ لوقي ام برغأ نمو .نيملعتملا نابشلا مهيلع عفريس ىقرتلا نأب اًداقتعاو

 وخلا هازل (رسرصت :ركقر نإ هناك مههقتا ىلاذخلا نم ويك نع نوما انل ور اهمال
 ارتلكنإل لبسلا ليهست اهب ديرأ ,ةيزيلجنإ ةركف ىه اهنإ .نيمأ كب مساق اهرشنب ماق
 دارأ ام ءتاوذلا نم دع ىذلا اذه مف نم جرخت ةملك تربك .رصم ىلع اهدي عضتل

 رخأتملا لئاقلا اذه هيف نوكي نأ بجي موي داعبإ اهب دارأ هنكلو .هّللا هجو اهب
 لصت نأ نم اًنكر ّشمأو اًماقم عفرأ مساق راكفأ نكلو .نآلاوه امك اًديس ال اًدوسم

 مساق ىنع .صلخم حلصم لك نع اهعمسن نأ اندوعت ىتلا تاملكلا هذه لثم اهيلإ

 .سانلا ملع ام ليبسلا اذه ىف ىناعو .ةأرملا ةيقرتب

 ىف اودجو .هميلاعتب اوذخأو .هلوق ىلإ اونطف دق سانلا نأ كب مساق ىأر مث
 دوعيل اًنقؤم هعوضوم كرت .هءادن تعمس فراعملا ةراظن نأو ,تانبلل سرادملا حتف

 سانلاو .ةيرصملا ةعماجلا ديب ذخأف ديبي ال احرص ىلاعلا ملعلل ىنبي ذخأو .دعب هيلإ

 .(1)'... تايوعصلا نم اهليبس ىف ىقال ام نوملعي

 : انؤانبأو انتانب 2

 نهتايح ىف تانبلا ميلعت ةيمهأ ديسلا ىفطل دمحأأ زربي ةلاقملا هذه ىف

 ةداعسلا ىلع كلذ رثأو نيملعتملا نهج ااوزأل تامهفتم تايعاو تاجوزك ةلبقتسملا

 لوف تاكا ةيدقلرلل ةفكذتلا كفوو رخال كنازاعمبلا نتاع ا ىف« وقلا ةجلكاعلا
 .ةدحاو ميلعتلا ةقيرط تناك اذإ اصوصخ ءاًميظع اًيبش نيملعتملا نيب دجوي ميلعتلا نآل

 ىعيبطلا نم نوكيو .نيذبلا نم ةبسن ىلعأ تانبلا اهيف دجن ال ؛سرادملا ىلإ اذب اولاعتف

 .10 :.9 ص .هسفن ردصملا.,تابختنملا(1)

 .1908 ةنس ليربأ 26 .344 ددعلا ,ةديرجلا اًضئأو

 بيبي ببتر يس سم مم سمج سم جم جس مص مص مس بيبببببجييي  ١ م “/
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 لصحن نأ اننكمب ال كلذ ىلعو .ةملعتمي جوزتي نأ ربك اذإ عيطتسي ال ملعتم لك نأ

 ددرتب ىضرن نأ امإف .ىرخألا تاداعسلا عيمج ةدعاق ىه ىتلا ةيلئاعلا ةداعسلا

 وحنلا تيح نم رطخ .ةيرصملا ةمألا ىلع رطخ اذهو .هل مههركو جاوزلا ىف نابشلا

 .ةثارولا مكحب هدلول ملعتملا دلاولا هلقني ىذلا ىبدألا ىقرلا ةيمك تيح نمو .ىددعلا

 بيرقتو .تانبلا نم تاملعتملا ددع راثكإب الإ رطخلا اذه ةاقالمل ليبس ال هنإ

 الإ فرعت ال ىتلا نإف .عاطتسملا ردقب نينبلا تامولعم نم ةماعلا نهتامولعم

 ةيوقتو ءاهئاهإ وأ مهفلا ةكلم نيوكتل دبال لي ءاًئيش ملعت ال ةباتكلاو ةءارقلا
 مولعلاك .ةفلتخملا مولعلا نم .قالخألا ئدابمو ةيلاعلا بادآلا لوبقل دادعتسالا

 .ةيوناثلا سرادملا ىف سردت ىتلا

 وهو هدنع فقوتن نأيريدج هل اماه اًيأر كلذ دعب ديسلا ىفطل دمحأ زربيو
 ,تابهارلا سرادم ىف ةصاخيو اًيبذجأ اًميلعت ملعتت ىتلا ةاتفلا ىسنت الأ ةيمهأ

 ةلئاعلا تايعامتجاي ةقلعتملا تاداعلا كلت اًصوصخو مهميقو اهدلب لهأ تاداع

 اذه ىفو .ةرصاعملاو ةلاصألا نيب هرظن ىف ةمءاوملا عيطتست ىتح كلدو .ةيرصملا

 نأب تحصن اذإ ىنكلو .ًاليلق اًئيش كلذ نم نملعي تابهارلا سرادم نإ" :لوقي
 نأ عيطتسأ ال ىنإف .ميلعتلا الإ ةايحلا ىف هل ضرغ ال ةبهاروأ اًبهار ملعملا نوكي

 ؛كلذ .تابهارلا دنع اهلك نهملعت ىنس نيضمي نأب تايرصملا تايتقلل حصنأ

 ةيقيو نهتالاخو نهتاهمأ نيبو نهنيب نوكي ال مث ,ةساردلا نممتي كلذ دعب نهنأل
 نأ نم ةملعتملا ةيرصملا ةاتفلل دبالو .ريثكلا ءىشلا هيشلا نم تايرصملا نهتاوخأ

 قفتت ثيدحلا ندمتلا ةافصمب ىفصم ندمتم فرط :نيفرط تاذ اهتيبرت ىف نوكت
 تاداع نمريثكرادقم هبيكرت ىف لخدي رخآ فرطو ,ملعتملا باشلا اهجوز عم هب
 ةيرصملا ةاتفقللر يخف .اهجوز ةلئاعو اهتامحو اهمأ عم هب ىفتت تايرصملا تاديسلا

 .ناكمإلا دنع "ةينسلا" ةسردملا ىف اهميلعت متتوأ . ملعتت نأ

 ىف نهكرتب نوضري تايتفلا ءابآ ناك اذإ فرعن الو اهميلعت متت لوقن
 نم ىوناثلا مسقلا نلخدي ىتح .نهرمع نم رشع ةعيارلا نزواجن اذإ ةسردملا

 نلف ]تت سب
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 هل لوألا لصفلا

 وأ ,.نهجاوزأ عماطم ءاصرإ نهل نمصت ةيبرت نهلوقع ىبرتتف "ةيدسلا" ةسردملا

 ,نهتداعس ىيرط نهيلع نوعطقيف .ىدج ببس اهل سيل ةريغ نهيلع نوراغي
 اًرثأ الإ ةاتفلا تاكلم ىف اهل سيل ىتلا ةيئادتبالا تامولعملاب نهنم نوفتكيو

 نيح ادع اهعقني نل هنإف .بذهم باش نم جوزتت نأ ىف مويلا اهعفن اذإ .اًدودحم
 عم ةرشعلا ةداعسي اهنم قحأ كلدب نرصف .ةيوناتلا مولعلا نملعت تالينم اهل دجوي

 .سادلا نيب ماس زكرمو لئاضفو ريبك لقع ىد ءفك لجر

 الو .ةايحلا عستم نهيلع اوقيضت الو .نهتداعس نيبو تانبلا نيب اولخ

 ال امم اًفوخو ةريغلا ىوهل اًعابتا نهتداعسب اوثبعت الو ,نهلبقتسم مكيديأب اورسكت
 رادقمب ءافاعضأ لضافلا لجرلا نم ةمآلل عفنأ ةلضافلا ةأرملا نإف .نهيلع هنم فوخ

 .(1) "دالوآلا نم ىزرت ام ددع

 :هراكملاب ةنجلا تفح -3

 ةثالث ىلاوحب قياسلا لاقملا دعب ديسلا ىفطل دمحأ هبتك ىذلا لاقملا اذه ىف

 كلذك" :لوقيف ةغلابلا هتيمهأو تانبلا ميلعت ىلع تحلا ىف هتلمح لصاوب رهشأ

 ادضعب ناكو .تانبلا ميلعت ةركف نم ادج رفنن انك انإف .ةيعامتجالا انتيبرت ىف

 ةديسلا ةياتك نيب ناك امل .بتكت اهنأ هتنيا نع لمعي نأ .ةيسملاوراعلا نم ىري

 ىنإو .ماوعلا سوفن ىف ىلايخلا مرالتلا نم .كتهتلا نييو ,مارغلا تاياور اهتءارقو

 اوحبصأ .مهتانب ميلعت ةركف مهحرجت تناك نيذلا ءابآلا نم اًريثك نأ نآلا قثاو

 لب .ةباتكلاو ةءارقلا دح دنع مهتانب ميلعت ىف اوفقي مل نيذلا ءابآلا نوطبغي

 .2) '.... ةفلتخملا مولعلا نسرديل ابوروأ ىلإ مهولسرأ

 .19 .18 ص .هسفن ردصملا.تايختنملا(1)

 .25 .24 ص .هسفن ردصملا .تابختنملا(2)
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرمهلا بله

 : نهيلع اوميضت ال 4

 دمحأ ريبكلا ذاتسألا بتك ام نسحأو ىوقأ نم - ىرظن ىف - ةلاقملا هذه

 وهف .اهنأشب ةيرهوجو ةيروحم طاقنل ضرعتي اهيفف ,ةيرصملا ةأرملا نع ديسلا ىفطل
 ساسأ اهنأ فيكو ةفلتخملا اهراودأل اهدادعإو ,ةيعامتجالا اهتئشنت نع ثدحتي

 .ةيصخشلا اهتيرح نعو .هرسأب عمتجملا حالص اهحالص ىف نوكي ىتلا .ةلئاعلا

 ىلع لدت اهرصعل ةقباس ةيمدقت ةلاقم حب اهنإ .. ةيرحلا هذه اهئاطعإ ةيمهأو
 هرثأت اهيف ىدبتي امك .ةقح ةيعوضومب ةأرملا ىلإ ةرظنلا ىف قمعو قفآلا ىف ةعس

 .نيمأ مساقب ريبكلا

 ئدتبن نأ انيلع بجي ةلئاعلاب' اذه هلاقم ًالهتسم ديسلا ىفطل دمحأ لوقي
 ,ةأرملا ةييرتف .ةلئاعلا حالصإ ىف أدبن ةأرملا ةيبرتيو .ىعامتجالا انماظن حالصإ ىف

 ,ةيرصملا انتيعمج حالصإل ةهجوملا اناوق عيمج هيلإ فرصن نأ بجي ام لك ىه
 .نيمأ مساق ريبكلا لجرلا كلذب لاق امك

 بولقلا ىلإ هنم لصي الو ,ةنسلألا هكولت الوق لازي ال بهذملا اذه نأ ريغ

 .ةريثك وأ ةليلق ةدمب سلجملا ىف هنولوقيف ,مهريغ هيف نودلقي اهشإ سانلا نآل .ءىش
 ركفلا ىف نيرخأتم ريغ مهنأ ىلع ًاليلدو .مهنوؤش حالصإب مهمامتها نايبل ًاراهظإ
 نونئاد .ةيرظنلا هذهب عانتقالا مام نوعنتقم ةقيقح مهنأ ال .ةيقارلا ةقبطلا نع

 ... بهذملا اذهب

 ىف لغوتلا نم اهعنمب اًضيأ نولوقي ةأرملا ةييرتب نولوقي نيذلا نم اًريثك ىرت
 .ةأرملا ةيبرت مدع ىلإ ةوعد انمض دعي اذه سيلأ .نابشلا اهملعتي ىتلا مولعلا ملعت

 ؟اهلصأ ىف اهنورقي ىتلا

 جرخت اهوري نأ كلذ عم مهؤوسي ةأرملا ريرحتب نولوقي نيذلا نم اًريتك ىرت
 هي كراع انوه صفت هبت تيضتم يدق ايد نم نفت قرانا لإ
 ,ليمجلا بح مكحب .ءاًعيمج ءاسنلاو لاجرلا ىلع نوناقلا ةذفانلا ةديدجلا ةضوملا

 نىك را
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 يهل لوألا لصفلا

 نم اًعيمج لاجرلاو .ءاشت امك نيزتت نأ اهنم نوهركي .دحاو سبل ىلع ربصلا مدعو
 ةيحللا قلحو هجولا فيظنت وه .مويلا حابص هيف نوركفي ام لوأ نابشو خويش
 ,نوبحي ام ريغ ىلع ةأرملا دهاشم مهراظنأ تحرج اذإ .هحيرست وأ رعشلا ىرفو

 باتكلا ىلإ اوعجرو .ةيصخشلا ةيرحلا ىف ةأرملا مدقت لامتحا نع مهرودص تقاض

 اهل تبثي ام لقعلا ىف نيكرات ,ةأرملا ةيرح مدهي امب مهلاوقأ نم اوءاجف ,نيمدقألا

 تبتثي ام عرشلا نم نيذخآ ,لجرلا ةيرح مرتحت امك ,ةيصخشلا اهتيرح مارتحا

 عيمج ىف اهتيرحل همارتحا نيكرات .نطاوملا ضعب ىف اهيلع لجرلا ليضفت

 كلذ ىلإ نوفيضي من .نهيلع اوقيضي الو نهوراضي ال نأ لاجرلا ةيصوو ءاهتافرصت
 راقولا مسا ثحن .نهدومج نم نوهتشي ام دودح نع ءاسنلا جورخ ةيلوئسم ءاقلإ
 ىف باتكلا طيرفتو .ىعامتجالا ماظنلا ىلع ىرخأو .ةموكحلا ىلع ةرم .ةمشحلاو

 هوبسح امع مهتانبو مهجاوزأ عفد ىف ,جاوزألاو ءابآلا نواهتو لذبتلاب هومس ام دقن

 ةدحاولا سبلت الف ,.ءاسنلا ىلع لاجرلل ةبسحلا ةماقإ كلذب نوديري .بيعملا جربتلا

 الإ لكأت الو ؛هنذأب الإ عمست الو ؛اهريغ نيعب الإ رومألل رظنت الو ؛اهريغ ديريام الإ

 ؟هنوديري ىذلا ةأرملا ريرحتل ضقانملا .هنيعب دابعتسالا وه كلذ سيلأ .ىهتشي ام

 عم ,مارتحالاو عادبإلا ةكلم اهنإو .ىتاذلا لالقتسالل انبح قفتي لهو ...

 نع اهدرجت ىلع ةأرملا ءاقبإ قفتي له هأ ؟ةأرملل ىتاذلا لالقتسالل انتهارك

 نإ .ةلقتسم ةئشانو اًرارحأ ًالاجر انل ىرت نأب اهايإ انتبلاطمو .ىتاذلا لالقتسالا

 نم اهدلو ىطعت ال مألا نإو ؛هتروص ىلعو ,هلثم اًدبع ىبري اهإو ءاّرح ىبري ال دبعلا

 الف .ءىش لك ىف لجرلا سفن اهسفن عبتت نأ اهيلع ناك اذإف .اهيدل ام الإ قالخألا

 اضر ءارو ةرئاد اهقالخأ لب ,ةتباث قالخأ اهل سيل ةقيقر كلذب نوكت اهنأ كش

 .هاضر مدعو لجرلا

 هال ؛اقلخ ةلاح لكل نوسيلب الخلا ىتولثم:مكوتب نوكي نأ نوبلظتفا
 ؟مهيلع ةطلسلا باحصأ ءاضرإ الإ ةايحلا ىف مهل

 نأل اهرافظأ ةموعن موي نم اهدادعإ وه ,تنبلا ةيبرتل بهاذملا موقأ نإ

 : و ح١3 ا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا له

 مث ؛ةنسح قالخأو ةتباث ئدابم تاذ ,ةلقتسم ةرح ةناسنإ ءىش لك لبق نوكت

 اهجوز ىضرتو ؛ةنيزلا مهفتو .لامجلا فرعت ةعيطم ءادصح اجوز مث .ةلمجتم ةاتف
 .اهدالوأل ةبحم .ةعانقلاو ةبيطلاو ىوقتلا ىف الاثم اّمأ مث .دبتسملا اهجوز ال .ركحلا

 نوحضيو .اهتومدخيو مهدالب نوبحي فيك مهايإ ةملعم ءاهتدابم ىلع مهايإ ةيبرم
 كش الو .ةأرملا ةييرت نم دوصقملاوه كلذ .اهداعسإ ىف مهتايحو مهتاقوأو مهلاومأب

 هلضف لك ىذلا ملعملا كلذ ىلع .نآرقلا نم رسيت ام ظفحو ةباتكلاو ةءارقلا نأ ىف

 ةاتف .نهذلا ةيلاخلا ةلفطلا نم جرخي نأ لاحب نكم ال كتئلوأ لك ؛ىح فحصم هنأ

 مألاو ,ةنيمألا ةجوزلاو ,ةيوبحملا ةاتفلا كلت جرختل ديال لب .انفصو امك اهنأش ةلماك

 ةذتاسأ دي ىلع ةيدج سوردو ةليوط تاقوأو ةريثك ميلاعتو ىتش مولع نم .ةودقلا

 .نولمعي اذام نيمهاق ءنولواحي ام ةيمهأب نيعنتقم

 اهنتوكوه .ءاب فلألا عم ةيرصملا ةلفطلا ىلع ىقلي نأ بجي سرد لوأ

 جردني مث .هللا الإ هدرتسي ال هللا بهو امو .هتيرح هللا هبهو ءاّرح اًمولخم
 ةيناسنإلا ضارعألاف .لامعألا نم اهب طيحي ام لك ىلإ هلك كلذ نم اهميلعت

 ةيدوبعلا راضم ىلإ اًمئاد اهرظن تفليو .ةيعامتجالاو ةيلئاعلا تالماعملاو

 ةيمويلا ةلثمألا نم عقي امب .ءلالقتسالاو ةيرحلا عقانمو تاذلا ىف ميلستلاو

 .اهب طيحي ىذلا طسولا ىلاوح

 :ىلوألا دادبتسالا ديلاقتب اهندقف ىتلا ةيرحلا ءاوه نممشي ءاسنلا اوعد ..

 عرشلا هضرف ام الإ .نهيلع لاجرلل ليبس ال نأ ءلمعلاب نإو .سردلاب نإ .نهوملعو
 .(1) "نهيلع اوقيضت الو .نهوراضت الف .مالسإلا ردص ىف برعلا ءاسن هيلع ناك امو

 : اضيأ ةأرملا 5

 نب لوقت "ىوتسولوتل" رظن ةهجو ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ ضرعب

 .36 : 33 ص .هسفن ردصملا.تابختنملا (1)

 .1908 ويلوي 13 .410 ددعلا ,ةديرجلا اًضيأو
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 وهل- لوألا لصقلا

 ,كلذ ريغ ادب نإ ىتحو .ةيقيقحلا هتديسو .لجرلا ةكلام رمآلا ةقيقح ىف ىه ةأرملا

 ارابتعا كلذ نأ ىريو .هذه رظنلا ةهجو ىف ىوتسولوت ديسلا ىفطل دمحأ ديؤويو

 .ةيلاحلا اهتبترم نم ىلعأ ةجرد ىلإ ةأرملا ةيقرتب متهن انلعجي اديدج

 ىف ةأرملا قح لجرلا بصغ اذإ" :ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ لوقي

 هيلع اهسفن تماقأو .هتيرح هتبصغ دقلف ,فظوتلاو باختنالا ىف اهقحو ةاواسملا

 دق ةأرملا نأك" .ةلزلا دنع رذعي الو ,ةجاحلا دنع لماحي الو ةردقملا دنع محري ال اكلم

 ريدقت ىف طرف ام ىلع هنم هي مقتنت اًحالس اهلامجل لجرلا بح نم تدخنا

 اعضوم اهرايتعا ىف ةئيسلا هتركف ىلع هنم صتقتو .هنيبو اهنيب ةاواسملا

 وه .تيبلا ىف هيلع مكحتت ىهو ةكلمملا ىف اهيلع مكحتي وهف .طقف عاتمتسالل

 اهترداصم وهو ريثكي كلذ نم ىشأ ءىشب هملظت اهنكلو .نيناوقلا عضو ىف اهملظي

 الإ اونوكت الو مكحلا ىح نع اولزنا دوهيلل متلق .صاخلا هدوجوو هساسحإ ىف هل

 نم متيضر مكنأكف .مكنيب رومألا فرعنو مككلم ةراجتلاب انكلو معن اولاق .اراجن

 كلذك .ةيمسإلا نود ةيلعفلا ةدايسلاب نحن اهنم انيضرو ,لعفلا نود مسالاب ةدايسلا

 اذهب انيضر مكل نلق .عتمتلاو ةنيزلل اًبح ضارغأ نم اًضرغ الإ ننسل ءاسنلل متلق

 مكقيذنسو مكيولق نم هانكلم امب مكتاديس نوكنس اننكلو ,راغصلا اذهبي لب .مسقلا
 ةنيزلا هذه ىف ماعنألاك مكرخسن مث .اًئايحأ ىنجتلا ةرارمو اًنايحأ ةرجهلا باذع

 تقدصو دوهيلا ّىدص .دوسملا انيأو ديسلا انيأ اوملعتل ءاراعش انل اهومقرتخا ىتلا

 ةيلاق فانصأب ةوشحم اهتدجو عئاضبلا نزاخمب تررم اذإ كنإف .اًضيأ تاديسلا
 رتفد ىلع علطا .ريبك بيصن كلذ مامأ لجرلل سيلو .ةأرملا ةنيزل اهلك ناشألا

 فرصي ام فاعضأ اهتنيز ىف فرصت ةأرملا نأ فيك هيف ىرتل ةلئاعلا باسح

 ةأرملا ىرت .نّئمطم جوز لاح ىلع علطا .مهتوسكو مهبارشو مهماعط ىف لجرلا

 اهل ىرتشي نأ اهجوز نع اهاضرل كرتشتو .ىضرتو بضغتو بذدعتو ىنجتتو للدتت
 اهديس هنأ اقمح نظي ىذلا لجرلاوه ؟بيذعتلا كلذ عوضوم وه نمو .اذكو اذك

 الأ .ىه الإ رهاقلا امو .رهاقلا الإ ديسلا امو ."ىديس" اي :اًنايحأ ىه هل لوقت امك

 رووح حج

 ف تتح ,
1721 
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأريلاه

 لاوحألا هذه ىف لجرلاب اهيواسي ام لك ىفو .باختنالا ىف اهقح ةأرملا نوطعت

 فخي ىكلو ,ةيلخادلا ةايحلا ىف لجرلا اهيواسي نأب ىه ىضرت ىتح .ةيرابتعالا
 ؟اهماقتنا هنم لقيو اهملظ هنع

 نم انئارقل انه اهانرشن ,تاقداصلا "ىوتسولوت" تارظن نم ةرظن ىه كلت

 انتاديسل ءازع كلذ ىف لعل .ءاوسلا ىلع مهتركف اهيلإ تفلنو ءاسنلاو لاجرلا

 مهنأ أطخ نونظي نيذلا لاجرلا ءاليخ نم ًاليلقتو .نهقوقح دادبتسالا مضه ىتاوللا
 الف نهدايق مهيديأب نأ نونظي نيذلا :هلخاد ىفو تيبلا جراخ ءاسنلا دايسأ

 .ىمويلا لمعلا نم هل اقدصم ال مالك .مهتدارإب الإ نحري الو نحرسي

 ةايحلا ىف فرعت ال تناك اذإ الإ نانع ريغ نم اهتنيز ىف ىرجت ال ةأرملا....

 ةأرملا ىلإ برقأ كلذو .تايونعملا ىلع تايداملارثؤت تناك اذإ ىأ .دصقلا ةليضف

 طبتغتو ءاهل ةنيز ريخ اهلضف نم ذختت دق ىتلا .ةلضافلا ةأرملا ىلإ هنم ةلهاجلا

 .دوجولا كلذ ىف اهلمع جئاتنب

 نم اًدج اًميحص الإ هيأر نظأ امو ."ىوتسولوت" ىأر ىلعرمألا ناك اذإف
 بجو ,ةقيقحلا هتديسو لجرلا ةكلام ةقيقحلا ىف ىه ةأرملا نأ ىأ .ههوجو بلغأ

 انل متي ال كلذو .انيلع افطعرثكأو انل اًملظ لقأ انتاكلم نوكت نأ ىف دهتجن نأ انيلع

 .ةملكلا ىنعم لكب تالضاف بولقلا تارهاط تاملعتم انبولق تاكلم تناك اذإ الإ

 انلعجيف ؛ىرخألا تارابتعالا نم هريغ ىلإ فاضي اًديدج اًرابتعا كلذ سيلأ
 .21) "ةيلاحلا اهتبترم نم ىلعأ ةجرد ىلإ ةأرملا ةيقرتب تاعامجو اًدارفأ متهن

 :انتكاني -6

 ىف هركذ نأ قبس ام ديكأت ىف ديسلا ىفطل دمحأ ىضمي ةلاقملا هذه ىف

 ىتلا ةيلئاعلا ةداعسلل ةيوازلا رجح هنأل تانبلا ميلعت ةيمهأ نم ةقباسلا تالاقملا

 .82 : 80 ص .هسفن ردصملا,تابختنملا(1)

 .1908 ريمفون 26 .524 ددعلا .ةديرجلا اًضيأو

 رع ا
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 يهب لوألا لصفلا

 اهنأل تنبلا ةئشنت بولسأ رييغت ىلإ وعدي هنأ امك .اهمدقتو ةمألا ءاخر ىلإ ىدؤت

 .ءابآلا نمز نع فلتخي ديدج نمزل دعت

 تدمر دق امهتنبا ايأر دقو نادلاولا عزجي" :هلاقم ىف ديسلا ىفطل لوقي

 هوشيف شمنلا اههجو ىف رشتني نأ نايشخي .نيعلا دقفي اهددهي اًدمر اهنيع

 وأ ءاهئاضعأ هوشت هنأش نم نوكيو اهمسجب قحلي ضرع لكل ناعزجي ءاهلامج
 نم اعزجي نأ امهقحو ناوبألا عزجي .جاوزلا قوس ىف روبتف .اهلامج رادقم ليلقت

 نكلو .بجع كلذ ىف سيل .اهل ءفكلا لجرلا اهتبطخ ىف بغرُي املامهتنيا دقف

 ناقفشي الو ,ةيندبلا بويعلا نم امهتنبا ىلع ناقفشي نيدلاولا نأ وه بجعلا

 ىفصت ةييرتريغ نم اهناكرتي ,لقعلاو سفنلا بويع .ةيونعملا بويعلا نم اهيلع

 ددجي يملعت ريغ نم اهناكرتي .عابطلا ءوس نم هتثرو امو طسولا ةرودك نم اهسفن

 نادلاولا ركفي .ةايحلا لوط ءفك جوز ةبحصب اقيلخ اًناسنإ اهلعجيو هرينيو اهلقع
 نيتللا اهينذأ اهل نابقثي اهتلوفط نس ىف نائدتبيف امهتنيازيهجت ىف ةغلابملا ىف

 قلعت ةنيز نطوم امهلعجت نأو .لماكلا امهقلخ امهيطعت نأ ةعيبطلا تبسن دق

 ىلحلا نم اًئيش ماع لك اهل ايرتشي نأ ىف كلذ دعب نادلاولا ذخأي مث .تاقلحلا اهيف
 لغتشي .ةنيزلا ضحمل وأ لامعتسالل تيبلا ىف دضني امم ليمجلا ثانألا نم مث

 ىف طرق جاوزلا نأك جاوزلل امهتنبازيهجتل ةكحضملا ةقيرطلا هذه ىلع ناوبألا
 ذخأت متاوخو .نيدعاسلا ىف عصرملا بهذلا نم رواسأو .فنألا ىف مازخو .نذألا

 ....و تالواطو بتاكمو نيتاسفو بيبالجو ةبللا ىف دئالقو ,.عباصألا ىف راصبألاب

 الإ هل قرفم ال اًجازتما نيحور جازتما جاوزلا لب .كلذ نم ءىشب جاوزلا سيلو .خلإ

 امف .اهجوز ىلإ هب اهفزو .ضورعلا سفنأ نم اهوبأ اهل عضي ةباش نم مكف توملا

 ةنيكسملا هذه لام ناك لب ءاًئيش قافولارمأ ىف فحتلا الو ضورعلا كلت تنغأ

 .اهجوز ةيبذاج بسكت نأ فرعت مل اهنأ ءاهيدلاو ةيانع مدع الإ اهل بنذ ال ىتلا

 ضورعلا ردقت لهو ,ةيضارلا ةشيعلا معطل امهفود دسفي كلانهو .ناجوزلا فلتخاف

 !هتجوز ةبحم جوزلا ىلع ضيفت نأ شرفلاو

 نورك ماا
,9 0 



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا له

 نأ ىلع انلدت ةيموي ةلثمأ انل مدقي سحلا نإف .ةفرص ةيرخس ىه كلت ...

 ىف هعم قفتي ىذلا بحاصلا كلذب الإ .هتبحص لوطت الو .هتدوم وفصت ال لجرلا

 مودت ءلهاج رخآلاو ملعتم امهدحأ نيبحاص دج الف .لبقتسملا تاهمأ ىلإ رظنلا

 راوجوأ ةكرتشم ةعفنم وأ ةيلام ةكرشك اهنم بولطملا ىضقني امثير الإ امهتبحص
 نيب اهدجت نأ لقف اهتاذل ةبحصلاب عتمتلا ىلع ةسسؤملا ةبحصلا امأ .تويبلا ىف

 .ميلعتلاو ةيبرتلا ىف نيفلتخم

 الإ امهل ةداعس ال .نيجوزلا نأش نوكي اذامف نيبحاصلا نأش اذه ناك اذإو

 امهالك لصحيل ,قافتالا مامت امهاقوذ قفتيو ,طالتخالا مام امهاحور طلتخت نأ

 .جاوزلا ىف ةدوشنملا ةداعسلا ىلع

 اهنأ ىسنتو .اهل هلمعب تمتها دق اهمأ نأ ركذتت ام اهتنبال ةدلاولا لمعت ...

 هيف سسؤي ال ديدج نمزل دعت اهنإف اهتنبا امأو .همايأ تضقنا نمزل دعت تناك
 نأ اهبابسأ مهأ نم ىتلا ةفلألاو ةليوطلا ةدوملاو ةحيحصلا ةبصملا ىلع الإ جاوزلا

 .ميلعتلاو ةييرتلا ىف امهيراقتب الإ نوكي ال كلذو ءاهمهفيو ملعتملا اهجوز مهفت

 ةداعسلا هذهل لمعي ىذلا دلاولاف ,ةمألا ةداعسل ةيوازلا رجح ىه ةيلئاعلا ةداعسلا
 ىف هوفرصت ام اوفرصاف .اهيدسي نأ درفلل نكمب ةمدخ لجأ هتمأ مدخي اهنإ ,هتنبا ةيبرتب
 .بيشملا ىنسو ةيبوبشلا لامج ىف مئادلا ىلحلا هنإف ,تانبلا ميلعت ىف .ضورعلاو ىلحلا
 نأل .تاملعتم نحبصي اًعيمج دلبلا تانب نأ ىف كشن ال انإف .كلذ اولعف اذإ ءابآلا نإو
 نم نهظح نهوطعأ .ةدايزو اهميلعتل ىفكي ةيداملا ةنيزلا ىف نهادحإ ىلع فرصيام
 .21) "ةمألا ةداعس ىه ىتلا نهتداعس ىلع نلصحي نهولخو ,ميلعتلا

 : انتاهمأو انتانب -7

 اًعيمح فتلت اهنكل ةفلتخم دصاقم ةلاقملا هذه نم ديسلا ىفطل دمحأ دصقي

 .116 : 114 ص .هسفن ردصملا ,تابختنملا(1)
 .1909 سرام 14 .610 ددعلا ,ةديرجلا اًضيأو
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 وهل لوألا لصفلا

 فدهت اهنأ امك ءناطوأل اريرحت لبق تاهمأل اريرحت نأ وهو قيمع ماس ىنعم لوح

 رعشي املثم ءاهتيرحب رعشت ةأرملا لعجو .ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا قيقحت ىلإ
 ةيبرت اهمهأو .اهب موقت نأ بجي ةيناسنإلا ةيعمجلل اًفوقح اهيلع نأيو .لجرلا
 .ةيرحلا ىلع دالوألا

 نيجوزلاو نييفيرلا نيجوزلا نيب ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ نزاقيو

 ةاواسملا ىلع ةينبم نييفيرلا نيجوزلا نيب ةقالعلا نأ ىريو هدهع ىف نييرضحلا

 ىلع بلغت نيذلا ندملا لهأ هيذتحي نأ بجي جذوه كلذب اهنأو ,ةيرحلاو حماستلاو
 .ةأرملل لجرلا بناج نم دابعتسالاو نظلا ءوس ةيجوزلا مهتايح

 لبق راهنلا ةركب ىدتغي لجرلا اذه" :هتلاقم ىف ديسلا ىفطل دمحأ لوقي

 قوفو عرسملا نود ىشمب دجسملا ىلإ بهذي .,باصعألا نكاس لابلا ئداه سمشلا

 لاجرلا نسحو سفنلا ءافصو ريمضلا ةحار ىلع لدت .ادج ةمظتنم ةيشم .ءىطبلا

 ,بهاذ وه طيغ ىأ ىلإو هلمعرمأ ىف هتجوز ملك هتيب ىلإ داع اذإف .هّللا هجو ىف
 اذام وأ اهنم هتجوز لمحت اذامو ,ثرحلا تاودأ نم طيغلا ىلإ هلمحيس ىذلاامو

 ىواسملا ةبطاخم .ةأرملل لجرلا ةبطاخم اهبطاخي .طيغلا ىلإ ةيشاملا نم دوقت
 كلم هنأربتعت الو .همرتحتو هبحت كلذك ىهو .كيرشلل كيرشلا ةبطاخم .ىواسملل

 نأب سحت كلذ نم سكعلا ىلع لب ءىش اهل سيلو ءىش لك هل اهيلع دبتسم

 رخآلاو ىوق امهدحأ ,نيلدع نيكيرش ةقالع - بحلا نع رظنلا فرصب - هب اهتقالع

 .نايفاصتيو ناهماشتي .نابساحتيو ناحلطصي .ناضغابتيو ناباحتي .فيعض

 ,لدعلاب امهنيب مكحيل نوذأملاوأ دلبلا خيشل ةجاحلا دنع رخآلا امهالك وكشي

 ىتلا ظافلألا فرعأ ال ىنأكو .هبناج ىف قحلا رهظ ىذلل ىحلا هيلع ىذلا رذتعيلو

 هتأرما لماعي حالفلا لجرلا اذه نأ ىنعم ءادج ىقارلا ىنعملا اذه ئراقلل اهب نيبأ

 بحي ام ةدارإلا نم اهل هلثم دوجوم ناسنإ اهنأ ربتعيو ءىواسملل ىواسملا ةلماعم
 ىف تارملا تارشع اهراد ىف لخدتو جرخت .ةدارإلا نم مرتحملا دحلا ىلإ همارتحا

 لوخدلا ةيرح ىلع اهبساحي دحأ ئجيس هنأ اهغامد ىفودبي الو ,دحاولا مويلا

 نول هك
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 رصاعملا ةمتابملاو ةأرملا له

 اهروعش باسحلا اذه حرج قوسلا موي اهتاحورو اهتائيج ىلع جوزلا اهبساح ادإف
 اهب نلغي هنأ ىلع لدت هتاملك نأل لوقلا ىف هيلإ طلغت دقل ىتح .اهسفن تزعو

 اهنأ اهترابع نمو اهتارظن نم اهيلع ناب اذإ اهنأ امك .ءوس نم اهب امو اًءوس

 اهيرضي نأب هبضغ ىهتنا اميرو اًديدش اًبضغ كلذل بضغ ءاهجوز رمأ ىف باترت
 هك ابكا ةفوكسا ةضانسو اول وعلل لئفيت اك ازيك نفك را اذك

 ىلع امهتقالع تسسأت دق نيذللا نيحلاصلا نيجوزلا نيب قرفلارظنا ...

 نظ ءوس ىلع امهتقالع تسسأت دقو نييندملا نيجوزلا نيذه نيبو .ةاواسملاو ةيرحلا

 نم اهمهو ىف ىرجي ام اهجوز نع ىفخت نأ ةجوزلا داهتجاو .رخآلاب امهيلك
 .هتارايز هنع ىفخت .ءايشألا ىلإ ليملا فونص نم اهبلقب جلتخي امو .تالايخلا

 بذاك رهظمب هل روهظلاوه اًدحاو اًميش الإ ءىش لك هنع ىفخت .اهتايح هنع ىفختد

 اهنع ىفخي .لاجرلا نم هباحصأ روص ىتح ءىش لك اًضيأ اهنع ىفخيوهو .روزم

 ,.اهل هبح ىف بذاك هنأ وه .اًدحاو اًئيش الإ هرمأ نم فرعت ال ىهف .هدصاقمو هلامعأ

 .تامملا ىلإ ةليلخ اهب هاضر ىف بذاك

 ةشيعملا هذه ىلع ىرقلا لهأ نم نودلقملاو ندملا لهأ ربصي ىتم ىلإف
 كلذ ىلإ امهعاجرإو نيجوزلا نيب ةيلمعلا طباورلا نيسحت ىف نوركفي الو ,.ةسيسخلا
 ىلع ال ,حماستلاو ةاواسملا ىلع ةينبملا فرصلا ةحالفلا ةجوزلا نم ىعيبطلا لاثملا
 .جاوزلا ةدقع لبق نيجوزلا نيب لدابتملا بحلا ىلع ةسسؤملا ؛نظلا ءوسو دابعتسالا

 .ليوط رمع دعب هثرتس ىذلا اهيبأ لام وأ ةجوزلا لام ىلع ال

 ةيمالسإلا ةعيرشلا نع اهلقني سلاجملا ىف اهب لوقنو ةاواسملا ةرورضل بتكن
 ةميزع لقأ كلذ عم نحنو .ةلثمأو عئاقو ىبرغلا ندمتلا نع اهلقنن .ًالامعأو اًصوصن

 .انئاسن يأ انب مهقصلأو انذل سانلا صخأ ىلعو انتويب ىف اهتدابم ىرجت نأ نم
 انتويب ىف نحنو ىوقحلا ىف تاقبطلا عيمج نيب ةاواسملا" اًيطارقمد اًماظن بلطن

 عدنو ةيرحلا اندالوأل بلطن .ملاظلا نوكي ام ىسقأو .دبتسملا نوكي ام دشأ ىلع
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 وهل لوألا لصفلا

 سيلأ .ةعورشملا ةيرحلا ىلإ ليملا نع تادرجم قرلاب تايضار تاقيفر مهتاهمأ

 نأ نم زجعأ اننأوأ .دقتعن ال ام لوقن نأ ىف انيلع ةجح دودرلا عطقأ وه اذه نوكي

 ؟قحلا هدقتعن ام ذفنن

 داقتنالا مهرمس لك اولعجي الأ نيدقتنملا ةعامج نم رمألا رخآ وجرنل انإو

 ,مهتاوخأل مهتلماعم ءوسو .لاجرلا ةلاطب اودقتني نأ مهبسح لب .ءانسلا ةنيز ىلع

 .(0) "انناطوأ ررحت نأ لثم ءانتاهمأ ررحت نأوجرأ لب

 : ةمألا حالص ةلئاعلا حالص -8

 ىف جاوزلا ىف رايتخالا سسأ نع ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ تدحتي

 عمتجملا مث نمو .ةلئاعلا اهيلع ىنبت ىتلا ةدعاقلا ىهو .هنامز ىف ةيرصملا ةلئاعلا

 ًالضفم ىرضحلا عمتجملاو ىفيرلا عمتجملا نيب ةيناثلا ةرملل نراقي انه هارنو

 .ةيقطنمو ةيعقاو تارربمب هيأرل اًرربم .هيف ةيلئاعلاو

 .تنبلل ةبسنلاب ةاواسملاو ميلعتلا ةيمهأ لاقملا اذه ىف لوانتي هنأ امك

 ةأرملا باجح ىف هيأرو .ةيبرتلاو ةئشنتلا ىف اهيخأ نيبو اهنيب ةاواسملا ةرورضو

 .اهروفسو

 تظحلو ةيرصملا ةلئاعلا تيأر اذإ هذه هتلاقم ىف ديسلا ىفطل دمحأ لوقي

 تيأر اذإو .دالبلا ىقرتل لاجرلا اهب دقع ىتلا ةقبطلا ىف اصوصخ ةيجوزلا تاقالع

 لك تيأر اذإ .تاباشلاو نابشلا نيب جاوزلا قوس ىف ةيشافلا ةمزألا هذه كلذ ىوف

 انلاح حالصإ ىف ًاليوطو اًديدش اًداهجو .اهلرخآ ال تابجاو انيلع نأ تمكح .كلذ

 .127 : 124 ص ,هسفن ردصملا .تابختنملارظنا(1)
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 انتيرح اهب عفدن ىتلا ىوقلا عيمج مدختسن نأ انيلع بجي اننإو .ةيعامتجالا

 :ىلوألا ىف انحاجن نأل .ةيلئاعلا انلاح حالصإ ىف ةيسايسلا انتيرحو ةيصخشلا

 لب .ةدرجملا دارفألا نم ةمألا فلأتت ال .ةيناثلا ىف انمدقت ةبسن ىلع اًمئاد فقوتي

 .تالئاعلا نم فلآتت ىه

 ىقر ىف اهيلع لوعملا تالئاعلا تناك ول اًظح دعسأو ءاجر دشأ حبصن انك

 الإ ,قورفلا نم ةجوزلاو جوزلا نيب اهيف سيل ىتلا ةيحالفلا تالئاعلا كلت ىه ةمألا
 ةنسلا نإ فسألا عم نكلو .اهنم صانم ال ىتلا .ةيعرشلا وأ ةيعيبطلا ىورفلا كلت

 اَرثأ ةمألا ةيعمج ىف ثدحت ال ةريقفلا تالئاعلا هذه لعجت ملاعلا حاظن ىف ةدرطملا

 ةبيرق ةقيقحلا ىف ىه ءاندالب ىف ايلعلا ةقبطلا تالئاع .ىرخألا تالئاعلا ءارو الإ

 حماستلاو ةبحملا نم ميظع بتاج ىلع ةسسؤم اهنأل لوقعملا نم اهماظن ىف
 .هتجوزو جوزلا نيب ةاواسملاب روعشلاو

 ليزن ةنبا حملي وأ .طيغلا وأ تيبلا ىف هيبأ راج ةنبا حالفلا باشلا ىري
 .ىرخأ دلب ىف مهريغوأ هيبأ باحصأ وأ براقأ دحأ ةنباوأ ةيرقلا ىف مهدنع

 كلذك ىهو .ةفلك ريغ نم اهمساب اهيلع ملسي .مالسلاب اهردتبيف كلتوأ هذه حملي
 نم نوكي مث .هتخأ عم خألا تدحتي امك ناثداحتي مث .همساب هيلع مالسلا درت

 ىتلا ةأرملا نم هنهذ ىف ةموسرملا ةروصلا تنبلا هذه ىف باشلا دجحي نأ كلذ دعب

 ذش ام الإ .ةماعلا ىه اذكهو .هوبأ هل اهبطخيف .ةايحلا ىف ةكيرش هل اهيغتبد

 اهرك هتنبا جوزي ,عبطلا ىفاج .بلقلا ظيلغ اهسيئر نوكي ىتلا ةلئاعلا ىف اهنم
 ءاضرإ بجي هنأل .اهبحي ال نمي هنبا جوزيوأ .هب ملاحي رخف وأ .اهيجنري ةعفنل
 ةجيتن ىلع اًمئاد ىتأي فرصتلا اذه لثم نأ سانلا ملع دقلو .اًضيأ هل عمطم

 عقاولا ىف ةلثمألا هذه تسيلو .اًريثك نآلا نع اوفكف .ءابآلا نابسح ىف ام ضقانت

 جوزتي ,ةحالفلا ةباشلاو حالفلا باشلا نأ ىه ىتلا ةماعلا ةدعاقلا نم ذاوش الإ

 وأ هرايتخا ىف باشلا أطخأ اذإ .ةيقيقح ةيبذاجو ء,صاخ ليم دعب امهالك
 ماظنل دبال امهب صاخ ىصخش امهؤطخف ءاهرايتخا ىف ةباشلا تأطحأ

 دا
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 يهل لوألا لصفلا

 ةحالفلا ةييبشلا هذه طعي مل هنأ ىف الإ ماظنلا اذه ىلع ةيلوئسم الو .هيف ةيعمجلا

 .اهرايتخا نسحي ىتح .ءاهطسف ملعلا نم

 .ندملا ىف مهءاسن نوبجحي نيذلا ةقبط مهو ,ةمألا نم ىطسولا ةقبطلا امأ

 ةلئاعلا فيلأتف ءءاسنلا بجح ىف ندملا لهأ نودلقي نيذلا ءىرقلا ىف نيرسوملاو
 .كحضي ام ةيلبلارشو .كحضم مهدنع

 ايقرخت نكلا ةكيولطلا ىلمةكونتكل ا ةرهؤخلاو ةخوملا| ةديسلا ينلطخق

 اًضيأ تانونكملا تاديسلا اهنع ىورت نأ الإ اهيف طرتشي ال .ةبلع ىف ةبعل .اًعيمج
 ال ىذلا بدألاو .ضايبلاو نمُسلا الإ .ىنعم هل نفرعي ال ىذلا لامجلا نم نّئش ام

 ليثامتك نيتبكرلا ىلع ماظتناب نيديلا عضوو فرطلا ضغ الإ ,ةروص هل نفرعي
 ةعاضيلا لقنت امك اهجوز تيب ىلإ اهدقع دقع ىتلا ةباشلا هذه لقتنت مث .ةراقس

 الو ,بيعرايخ الو .طرش هيف سيل ءاًماع اًدقع اهيلع نيدقاعتملا قافتا لصح ىنذلا

 .عامسلاب نوراتخيو ءعامسلاب نوبحي ىمع لاحلا هذه ىف جاوزألا نأك .ةيؤررايخ
 لك لصحيف .ةديعس ةفدصلا نوكت دق .عامسلا ىلع ةيجوزلا مهتداعس ىف نولوعيو
 ايلمع اًماظن حلصت نأ نم اًدج دعبأ ةفدصلا نكلو .بحي ناك ام ىلع نيجوزلا نم

 .ًارارم ثبختو ,ةرم دعست اهنإف ,ةيعامتجالا طباورلل

 ءاهجوز تيب ىف ةنونكم ءاهيبأ راد ىف بجحلا ىف ةنونكم تناك ةديسلا هذه نإ
 تحن اهقدخ بجي ةروع اهتاكلمو .هنامتك بجي ةروع اهتوصو ءاهرتس بجي ةروع اههجو

 مات ارح اًئاسنإ نوكت نأ كلذ دعب اهنم بلطي مث ,كلذك اهلكو ,ةروع اهمساو .باجحلا
 .تانبلاو نينبلا ةيبرت بجاووهو ,تابجاولا لقثأ عامتجالل هيلع ,ةيصخشلا

 عوضوم ىه ةبوجحملا ةديسلا نأ ءايشألا رهاوظب نوذخأي نيذلا ضعبل نيبي
 ةحالفلا كلت نم ةياعرو اًمارتحا رثكأ اهجوزو اهيبأ رظن ىفوأ .لالجإلاو مارتحالا
 اهنأ اهيف ظوحلم ةحالفلا نإف .ضحم ًاطخ كلذ نكلو .اهيلع باجح ال ىتلا

 لكل هّللا بهو ام ةيرحلا نم هل ,ةقلخلا مات ناسنإ يأ ,هسفن ىلع نيمأ ناسنإ

 ال .اهسفن ىلع ةنيمأ تسيل اهنأ اهيف ظوحلم هنإف .مناهلاوأ ةديسلا امأو .قولخم
 يم وع »+
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 رطاعملا ةمتحملاو ةأرهلا به

 وه رضخآ ناسنإب ةقلعتم اهتفصب الإ اهل دوجو الوأ .ةديدشلا ةبقارملاريغب اهل ماوق

 .اهجوزوأ اهيلو

 ءىشلا ضعب نوبجحي انبابش لعجت ىتلا ىه تارابتعالا هذه نأ انل رهظي

 اننكمي الو .ةعاطتسال اردقب اهكرادتن نأ انيلع بجي ةيلب ماجحإلا اذهو .جاوزلا نع

 نوكي الو .ةثيدحلا ةييرتلا مهيف اهتفلخ ىتلا نابشلا عامطأ ءاضرإب الإ اهكرادتن نأ

 ىتح نابشلا ىوتسم نم ىملعلاو ىلقعلا نهاوتسم بيرقتو تانبلا ميلعتب الإ كلذ
 .ءاقشلا بناج ىلع ةداعسلا بناج هيف اًحجرم جاوزلا نوكي

 ,مرتحت نأ بجي ةدارإ نهل نأ نكردي ميلعتلاو ةئيبلا مكحب نحبصأ مكتانب
 ءايندلا ةايحلا هذه ىف ةداعسلا نم اظح نهل نأ نملعي .بابشلا ةدارإ مرتحن امك

 اوقرفت الو ؛نهيلع اوقيضت الو نهوراضت ال .نابشلا هيفوتسي امك هنيفوتسي نأ بجي

 .نهتاوخإ نيبو نهنيب ةلماعملا ىف

 ةاواسملا نع هتيلوئسمب لجرلا سحأو .اهتيلوئسمو اهتيرحب ةأرملا تسحأ اذإ
 .ةمأ فيلأت ىف ةدحولا ىه نوكت نأ حصت ىتلا ةنيتملا ةلئاعلا تفلأت ءاهنييو هنيب

 .ىقرلاو ةداعسلا تاجرد ىلعأل لهأ

 .21) "ءاطتسم لهس كلذ دعب اهوحلصأ .ىقرلا ساسأ ةلئاعلا

 : ءاسنلا ةداعس -9

 ةيبلسلا تاداعلا ضعب كرتب ءاسنلا ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ حصني

 ,نهتايح ىف كابترالاو ررضلل اهيبلج ردق ةداعسلا نهل بلجت ال ىتلا ةراضلا

 ,.دايعألا تابسانم ىف فارسإلاو .تايلامكلا ءانتقاو .ةنيزلا بح ىف فارسإلاك"

 اًريثك نأ ىتح .ةيلاملا نهئايلوأ ةردق هب حمست امم رثكأ .ءاًضيأ متاملاو لب ,حارفألاو

 مه نإ نوفاخيو .جاوزلا ىلع مادقإلا نوعيطتسي ال ةقيقرلا لاحلا ىوذ نابشلا نم

 .131 : 128 ص .هسفن ردصملا .تابختنملا(1)

 .1909 ليربأ 6 .630 ددع .ةديرجلا اًضيأو
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 يهل لوألا لصفلا

 ال ىتلا نهبلاطم ىلع نهوعواط مه نإو !مهتاجوز نيعأ ىف مهبتارم تطقس اورتف
 ."مهفئاظوو مهلاح مهنع تقاضو اوسلفأ .ىصحت

 ةارملارصاني ال وهف ديسلا ىفطل دمحأ ةيعوضوم ظحالن لاقملا اذه ىفو

 .هّطخ نم اهتافرصت باوص نيبيو اهللحيو ءاهتافرصت دقني هنإ لب .ءايمع ةرصادم

 .ةديدجلا اهتيصخش عم قفتي ال ةأرملا فارسإ نأ ىريو

 نأ ىف انعم تاقفتم نهنإ ..." :ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ لوقي

 نم نيريبك نيطرقب الو ,ةئامسمخ هنمث راوسب الو فلأ هنمن دقعي نوكت ال ةداعسلا

 باوثأ ىف ةداعسلا تسيل كلذك ,نينذألا ىتمحش ىف نائيضي ةراجحلا مركأ

 ىف الو طسبلا ةسافن ىف ةداعسلا تسيلو .لايذألا ةجرجم بويجلا ةعساو .ةيلاغ

 الو بهذلا نم ةينآلا لامعتسا ىف الو .. ةنيزلل عضوت ىتلا فرطلا نم ريثك زارحإ
 .كلذ ريغ رخآ ءىش ةداعسلا ىلع تاقفتم نه .ةضفلا

 شيعلاو ةيلحلا ىف ًأشنت نأ هركن الو .ةنيزلا بح ةأرملا ىلع ركنن ال نحن

 اهتردق دح نع ةنيزلا تاودأ ءارش ىف جورخلاو فارسإلا وه هركنن ام نكلو .معانلا

 ام نأب اهعانقإ ىف ىه ةبوعصلا نكلو .ةليذر فارسإلا نأ ملعت ةديس لك .ةيلاملا

 .فارسإ هيف ىه

 ىف تاديسلا هيتأت ىذلا فارسإلل اًدح عضن نأ اًضيأ نحن انيلع بعصي
 اميف اهعم حماستلارادقمو ةديسلا نس فالتخاب فلتخي دحلا اذه نأل اندالب
 .ةيرقلاوأ ةنيدملاو ءاهيف شيعت ىتلا ةئيبلا فالتخايو .,ةنيزلا نم فعض هل اهدنع

 ىطايتحالا عسي لضف لاملا نم هيدل نوكي نأ ىلع اهجوز ةردقو اهنكست ىتلا
 دح عضو بعصلا نمف .هتجوزل ةنيزلا ءارش هلك كلذ دعب عسيو ... تاقدصلاو

 رادقمو ةنيزلاب ةصاخلا ةراجتلا تويب .ءاصحإ لهسلا نم نكلو .ءفارسإل موسرم
 كلذ انلعف اذإ .فورعملا ىداعلا سبلملاو ءاذغلا داومل ةبسنلاب هاع لك ىف هعيبت ام

 بابسأ نم نهفارسإ نوكي هيلعو .تافرسم انتاديس نأ ددرتريغ نم انمكح
 .ةنس نع ةنس اهداريإ ىلع اهفورصم ديزي ىتلا تويبلا نم ريثكل ةيلاملا ةقئاضلا
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 رصاعملا ةمتاحملاو ةأرهلا هب

 قوف ام ىلإ ةنيزلا ىف نغلابي ديعب نامز نمو .نرقلا اذه لبق ءاسنلا ناك
 ام مهلا نم نهل نكي ملو لاجرلل نيزتي نك نهنأل كلذ ىف تاروذعم نكلو .فارسإلا

 لاجرلا نييو نهديب ةاواسملاب نيلاطي نمق دقو نآلا نهردع امف كلذ نع نهب ىولي

 نأ نع فشت اهدحو ةبلاطملا كلت .ةليقثلا ةايحلا تابجاو نم هيلع نردقي اميف
 حالسلا كلذ لمعتست نأ اًضيأ هعم فنأتلف ,ىضاملا اهنطوم تفنأ دق ةئيدحلا ةأرملا

 .اهتنيزل لجرلا ريخست حالس .ميدقلا

 ,دايعألاو حارفألا ةبسانمب نهجاوزأ جارحإ ىف نفرسي تاديسلا نأ عقاولا ...
 نهئايلوأ ةردق هب حمست امم رثكأب ةنيزلا ءانتقا ىف نفرسي .اًضيأ متآملا ةبسانمب لب
 نم اًريثك نأ ىتح كلذ لك ىف نفرسي .دصقلا دودح ةزواجم ىف نفرسي .ةيلاملا
 .حاوزلا ىلع مادقإلا نوعيطتسي ال ةقيقرلا لاحلا ىوذ نابشلا

 اهعفرن ةحيصن .لادجلا ال ةحيصنلا ىعدتست لاحلا هذه نأ ىف كش الو.

 قيقحت ىلإ ىندأ داصتقالا هبقاع نإف .ءاوسلا ىلع لاجرلا نمو ءاسنلا نم ربدتي نمل
 010( "ءاسنلا ةداعس

 : تانبلا ةيبرت -0

 دمحأ ةياتك نم تاونس ثالث دعب .ىنمزلا بيترتلا ىف ةلاقملا هذه ىتأت

 اوقيضت ال" ناونعي اهتلت ىتلا هتلاقمو ,"انّوانبأو انتانب" ناونعب هتلاقم ديسلا ىفطل
 ةلأسمب ىلوألا ةجردلاب ىنعي ناك ةأرملا نع ىلوألا هتالاقم ىف هنأ ظحالنو '"نهيلع

 اهدالوأل اهدادعإو .اهتيبرت ىف ىربكلا ميلعتلا ةيمهأو .رغصلا ذنم اهميلعت

 ةبسنلاب ميلعتلا ةيمهأل هركذ دنع ةأرملا ةيرح ركذي ام اًريثك ناك هنأ امك .ةلبقتسملا

 ةيرحلا نأ ىلإ بهذيو .لوألا لحملا ىف ةأرملا ةيرح دكؤي ةلاقملا هذه ىف هنكل ءاهل

 ركفملا ديسلا ىفطل دمحأ جردتي فيك ىرن اًضيأ ةلاقملا هذه ىفو .ملعلا ةنيرق

 .216 :213 ص .هسفن ردصملا.تابختنملا(1)

 .1911 ربمفون 4 .1183 ددعلا ,ةديرجلا اًضيأو
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 وهل لوألا لصفلا

 روطتلاو ريغتلاب اًيعاد جردتي مث ةأرملا ميلعت ىلإ ةوعدلاب اهودبيف هتوعد ىف ميظعلا

 ًاًريبك اًحاجن ىلوألا تحجن نأ دعب كلذو .ةأرملا ريرحت ىلإ ةوعدلا ىلإ .نييعامتجالا
 .ةأرملا ةيرح ىه هرظن ىف ةمآلا ةيرحل ةديحولا ةرامألا نآل

 بزح اهعم لوحدو ,لاحلا تلوحت" :ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ لوقي

 ىلوأ ةيرثكأ مضي ديعب ريغ نمز ىف بزحلا اذه ناكف ,تانبلا ميلعت ىف ةضراعملا
 هتضراعمب حيرصتلا نم ىحتسي راص ىتح اًئيشف اًئيش لءاضت مث .دالبلا ىف ىأرلا

 ةيوحو نع مفستاالو راسا ىتايحلا خال هللا ةمحللاو انخنسحأو ل ةايضع مث :«تاننع

 وه الف ,رخآتلاو مدقتلا نيب حوارتي ىذلارخآلا بزحلا كلذ ةعاس ئِجَد ىتمف ... اربخ

 ىنعنو .ديدجلا بزحلاك ملعلارايت ىف رئاس وه الو ,ميدقلا بزحلاك ةضراعملا حيرص

 نإ نولوقيو .ةحيحص ةيندم لكل ساسأ ةيرحلا نأب نولوقي نيذلا كئلوأ بزحلا اذهب
 نوبأيو .ةيرحلا ىف اهقح نوركني كلذ ىلع مه مث ,ةيندملا كلتل ةيوازلا رجح ىه ةأرملا

 الو ةجيتنلا نوغبي .ءاقترالاو ءوشنلا نوناق ىلع ريسلاو ءىعامتجال اروطتلا اهيلع
 . .اهبابسأ نوهركيو ,ةيعامتجالا ةداعسلا نوبحي ,ةديحولا اهتليسو نوغبي

 ةيعامتجالا لئاسملا ىف ضوخلا نودختي نيدلا ءاطسبلا ةعامج ءالؤه نم

 تاعقاولا نم ةعقاو ةراحلا" ىف تعفو ادإف تقولا اهب نولتقي ةيلستو اوهل ةصيوعلا

 مساقب اوريطتو .ةأرملاريرحتل ةمزاللا ةجيتنلا ىه كلت ,.مهسلاجم ىف اوحاص .ةنئاشلا

 ميلعتلل ام لاق ؟ةسردملا ىلإ كتنبا لسرت مالعو :مهدحأل ليق نإف .هباحصأو نيمأ

 ةأرملا ريرحتو ,.ءىش ميلعتلا نكلو ,.ةملسمو ملسم لك ىلع بجاو ميلعتلا .ةيرحلاو

 هب بلاطت ةيرحلا كلت ىف اقح اهل نأو اهتيرحب تسحأ ىتم ةأرملا نإف رخآ ءىش
 هب لتقت اًحالس هتذختاو ّىحلا اذه لامعتسا تءاسأ .اهرسأب ةمألاو اهجوزو اهابأ

 نأو ,ملعلا ةنيرق ةيرحلاو ءلهجلا ةنبا ةيدوبعلا نأ ىسنيو كلذ مهلئاق لوقي .اهسفن

 ةيرحلا نأو ,.دادبتسالا نع ةرم فلأ تدلوت .ةيرحلا نع ةرم تدلوت اذإ ءوسلا عابط

 موقملاوه لجرلل ىتاذلا لالقتسالا نأ امك ,ةأرملا نوصل اهذاختا نكمي ةنامضربكأ

 .لماكلا بدألا ىلإ هيلع ىقتري ىذلا ملسلاو ,هقالخأل ديحولا

 : رق ا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا له

 اذه نأ ققحملا نمف .ةيرصملا ةأرملارمأ ىف نيطبختملا طبخت نم نكي امهمو

 هذهب وهف .لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا ةرتف ىف باسح ريغبو ةداع عقي رايتحالا

 ال فراج ليس ةيندملا ىف مدقتلا نآل ءىقيقحلا حالصإلا بالط فيخي ال ةباثملا

 ةيندم جازم قفاوي ام الإ بهاذملا نم ىقبي الو .هيف عقي نأ كشوم الإ همامأ فقي

 اومصتعي نأ ,ةيرصملا ةأرملا لبقتسم نم فوخلا ىف نولغي نيدللريخف .رصعلا

 ةديحولا ةرامألا نأب داقتعالا ىلع مهسفنأ اوضوري نأو ءلاقتنالا لاح ىلع ربصلاب

 انلصح ةأرملل ةيعامتجالا ةيرحلا ىلع انلصح اذإف .ةأرملا ةيرح ىه ةمألا ةيرحل

 !) "لالقتسالاو ةماعلا ةيرحلا ىلع ةلوهسب

 : ةيبرعلا دالبلا ىف ةأرملا 1

 ىلإ راظنألا هجوو .ةييرعلا ةأرملا ةلاقملا هذه ىف ديسلا ىفطل دمحأ لوانت

 سنجلا فصن هرظن ىف اهنأل هنم ىناعت ام مهأو اهتافص ةفرعمو اهتسارد ةيمهأ
 ىفطل دمحأ لوقي .اهرسأب ةمألا ىلع مكحلا ىنبي اهداسف وأ اهحالص ىلعو ,ىيرعلا

 ىلعو .ىبرعلا سنجلا فصن ىهو ةييرعلا ةأرملا نكل ...' :ةلاقملا هذه ىف ديسلا

 نم اهبيصن نوكي نأ زوجي ال .اهرسأب ةمألا ىلع مكحلا ىنبي اهداسفوأ اهحالص

 نم اًفتن تغمتساو ءانزألاو تاكيهلا نم افرط تظحال كلذل :لامشإلا انناظحال

 .تائراقلاو نيئراقلل هلقنأ ,تاييبرعلا ءاسنلا لاح نع تاقداصلا تاياورلا

 نع ةرخأتم ,ميلعتلا رمأ ىف اًدج ةرخأتم مومعلا هجو ىلع ةييرعلا ةأرملاو ...

 اًريثك اًئيش اهدقفي مل ميلعتلا ىف اهرخأت نكلو .كرتلا دالب ىفورصم ىف اهتاليمز

 امك لذلا عئابط ىلع اهعبطي مل ةلمجلابو .ةدارإلا هكلم اهيف تمي ملو ءاهلالقتسا نم

 نوكت نأب ةقيقحلا ةيبرعلا ةأرملا ىه ىه لازت ال لب .ىرخألا عاقصألا نم ريثك ىف
 .22) "مركلاو ةعاجشلا رهاظ ةءورملا ميظع .ةدارإلا ىوق فنألا ىمح .ىبرعلل ةنيرق

 .228 : 226 ص .هسفن ردصملا,تابختنملا(1)
 391 نينوف 611286 هذغلا ةديرخلا اًضنأو

 .1911 سطسغأ 28,6 ددعلا ,ةديرجلا اًضيأو
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 يهل لوألا لصفلا

 : رصم ىف ةيئاسنلا ةكرحلا -2

 باتك ىف تعمُح ىتلاو - ديسلا ىفطل دمحأ اهبتك ىتلا تالاقملا جوتت

 ىف ةيئاسنلا ةكرحلا نع .هلاقمب - حضاو لكشب ةأرملا صخد تناكو ,تابختنملا

 نع باهسإب ثدحتي مث .رصم ىف ةيئاسنلا ةكرحلا فده بتاكلاركذي هيفو .رصم

 .اهتهجاو ىتلا تابقعلا ىطختت اهتلعج ىتلا فورظلاو .اهيديؤمو ءاهيضراعم

 نأو ,ةعقاو ةقيقح حبصأ دق ةأرملا ريرحت نأ ديسلا ىفطل دمحأ ميظعلا دئارلا ىريو
 ىعيوهو .طقف تقو ةلأسم ىه ريرحتلا اذه نم ةرظتنملا رامثلا ىلع لوصحلا ةلأسم

 دق ىذلا ىعامتجالا بارطضالا نأ ىريف نييعامتجالا لوحتلاو ريغتلا ةركف اًمامن

 مادقإلا نع نابشلا فقوت دعي ىذلاو ,رصم ىف ةيئاسنلا ةكرحلا نع اًببستم نوكي
 لاقتنالا هاضتقا ىتقو بارطضاوه اهإ .هرهاظم نم اًرهظم جاوزلا ىلع ةلوهسب
 هده مرت تناك" :هذتخ ةكلاقتو ىف ةيبنلا فلعل محن(: لوقي لاكي نإ! لاس خف

 اهميلعتو ةيرصملا ةأرملا ةييرتوه .ريبك ىلصأ ضرغ ىلإ رصم ىف ةيئاسنلا ةكرحلا

 نم اًضيأ ىه اهظح لمكتستل ,ةلقتسم ةيصخشو صاخ دوجوب اهتاذلرعشت ىتح
 ءانتعيرش اهايإ اهتعنم ام ىتلا ةديفملا ةيرحلاريخب عقنتو عفتنتلو ,ىتاذلا لامكلا

 .انتريغ طرفو انتينانأ نكلو

 ,نيظفاحملا نم اًناوع اًيرح لب ,ةدددش ةضراعم اهلوأ ىف ةكرحلا هذه تقال

 مهنأش ,نوفرعي ال ام ىلإ نوفلأي امم لاقتنالا نع اًعزفو .اهايازمب ًالهج اهنولتقي اوداك
 فورظ اهل تعمتجا نأ الول اهنولتقي اوداك .دصاقملاو ءارآلاوراكفآألا نم ديدج لك مامأ

 رظحي مل ىذلا فينحلا نيدلا اهئارصن نم ناكف .اهترصنل اهمدختست نأ تفرع ةريثك

 بدألاو ءايحلا عم قفتي الو ىتاذلا اهلامكب رضي ام الإ ةيرحلا تايضتقم نم ةأرملا ىلع

 حلستت ىأ ,ةعيرشلاب حلستت ةكرح نأ ىف كش الو .نامزألا نم نمز لك ىف نيمزاللا

 .نيلهاجلا سرطغتو ءوسلا نسلأو نيظفاحملا ججح عطقي فيسب

 ديعيو .اهتيرحب ةبلاطملل قيمعلا اهمون نم ةمألا بوبه اًضيأ اهئارصن نم ناكو

 دمتعي امنإ .هريغ ةيرح هجو ىف افقاو اليوط تبثي نأ ةيرحلاب بلاطملا نم لبقي نأ

 1 ]ل 1 تل
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا هه

 هذه ىعدي نيح هحمسأ امف ,قولخم لكل ىعيبط قح ةيرحلا نأ ىلع ةيرحلاب بلاطملا
 نأب هبلط ةغبص ةيرحلاب بلاطملا دمعي اهنإ .هتجوزو هتخأو همأ ةيرحلا عنميو ىوعدلا

 ديعبو .ماتلا اهلالقتسا ىلإ ةمألاو صاخلا هلامك ىلإ ءرملا غولب هاقرم اهدحو ىه ةيرحلا

 ةديحولا ةليسولا نم .ةمآألا فصنو لجرلا تخأ ىهو ةأرملا عنم نأ اذه لئاق ىلع

 .لالقتسالا ىلإ ضهانلا عومجملا نم اًءزجورحلا جوز قحب نوكت نأ اهقاقحتسال

 نم انءاج ىذلا فراجلا ندمتلا ليس ةكرابملا ةكرحلا هذه ءارصن نم ناكو

 نأ ريغ نم ةدحاو ةعفد هلوبق ىلع نوهركم نحنو .هلئاذرو ةلضافلا هئدابمب برغلا

 ام لك لب .اًمدر هنيبو اننيب لعجن نأ الو ,عيرسلا هرايت هجو ىف فقن نأ عيطتسن

 ... همكحنو هكلش ىتح .هلئاذر ىرجم قييضتو هلئاضف ريصمت لواحن نأ وه عيطتسن

 نيظفاحملا مئازع ىف هل نكمو .ةأرملا ةيرح ةحلصمل اًضيأ ءاج دق ىندملا رايتلا كلذ

 .ةمواقملاب اهل لبق ال اًناكنا ديدشلا لبحلا ىوق ضقنت امك اهضقنف

 اهنأ دقتعن انلعج ام ةفلتخملا فورظلا نم ةكرابملا ةكرحلا هذهل عمتجا

 اهقيرط ىف تراسف ,حاجنلل ةيرورضلا اهددع تفوتساو اهناوأ ىف تءاج ةكرح
 نإف .فصولا ىف مهمالقأ نيبتاكلا بيرجت رش امهالوأ .نيتبقع تطختو مامألا ىلإ

 ,ةجربتملا ةأرملا فصو ةماعلا ىاوذأ ىف اًمعط اهذلأو فصولا تاعوضوم نوهأ

 لازنتساو .اهثيدحو .اهتيشمو ءاهسبل بويع سملتو .داقتنالاب اهيف عوفولاو
 امد نوفيخي .ناكملاو نامزلا بسو .ةرضاحلا ةيعامتجالا ةلاحلا ىلع تانعللا

 شيعلا سْؤِب ىف مهنوعقويف .مهتانب ىلع ءابآلاو .مهئاسن ةعمس ىلع جاوزآلا نولوقي

 نيدلا هابأي امب نهيلع قييضتلاو .ءاسنلا ةراضمو نظلا رايتخا نيب ةريحلا نم
 الإ بتاكلا سفن ىف هيلإ اعد ام ىذلارملا داقتنالا لامتحا نيبو .مدقتلا ىعاودو

 بيرجت نع اوداك وأ نوبتاكلا فك دق هّلل دمحلاف .عوضوملا ةنالتساو ةباتكلا بح

 .ىلوألا ةبقعلا هذه كلذب ةيئاسنلا ةكرحلا تطختف .ناديملا اذه ىف مهمالقأ

 عم ريسلا مهضغيو .ءاسنلا ىلعرمألا ءايلوأ ددرت ىهف .ةيناثلا ةبقعلا امأو

 نم نوردجي اوناك مهنإف .تايرعلاو حارتلا نيبكار وأ ةاشم قيرطلا ىف مهئاسن ضعب
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 وهل لوألا لصفلا

 اذإ هجوز ةاشامم نم ءايح قرعلاب مهدحأ نيبج لتبي .ةضاضغ مهسفنأ ىلع كلذ

 ... ةلاخوأ مأوأ تخأ وأ ةجوز هل نوكت نأ نم ىزخي وه اهأك .هفراعم دحأ هلباق

 نارم نم ليلقوأ ريثك انتداع ىف لخد دقف .لوزت تداك وأ تلاز ةبقعلا هذه

 هيشم درجمل لجر نم لانت ءوسلا نسلأ اولتسي نأ نع فكلا ىلع مهدايتعاو لاجرلا

 لوخد نإو انينارهظ نيب اًريثك ىلئاعلا هزنتلا نم عونلا اذه ىرن انحبصأو .ةأرما عم
 .اًضيأ ةيناثلا ةبقعلا هذه ىطختت ةيئاسنلا ةكرحلا لعج ندملا تاداع ىف عونلا اذه

 ىلإو عرازملا ىلإ هجوز جوزلا ةقفارم نم اّسأب دجن ال ىرقلا ىف اننأل ندملا ىف لوقن
 .نيحالفلا نحن اندنع ةداعلا ىه كلت لب .قاوسألا

 ,نيتبقعلا امكلت تطختو .ةبسانملا فورظلا كلت ةيئاسنلا ةكرحلل تعمتجا

 اهقيرط ىفريسلا تاقوعم وأ رخأتلا ئراوط اهيلع نمأن نأ نم لح ىف نحنف
 تحبصأ دق ةيرصملا ةأرملا نإف .اهجئاتن ايازمب رعشن انحبصأو مامألا ىلإ حلاصلا

 اهلفكي نم دوجو ىف ايناف اهدوجو ناك نأ دعب صاخلا اهدوجو تابثإب ثبشتت

 ناك ءاوسو ةماعلا ةيعامتجالا لامعألا ىف بيصنب لخدت تراصو .لاجرلا نم
 تحبصأ اهنأ رهاظملا هذه نم نقيتملاردقلاف دفي ملوأ دافأ دق كلذ ىف اهرهظم

 ,ديشرلا اهنبا ةيصخش ىف ىمحت نأ اهتيصخشب انينض ءاهدوجو تابثإ ىلع اًرويغ
 .اهتقاط ردقب ةماع ةيلوئسم اهيلع نأب ةرعاش .ليفكلا اهيخأ وأ ,رطيسملا اهجوزوأ
 نم ولو تاريخلل تاعربتم ءاسنلا نم تاريثك ءامسأ فحصلا ىلع دجحن اننإف

 لك .نهراكفأب سلاجملا ىف تابطاخو .نهءارآ فحصلا ىف تابتاك ,نهيوذ لاومأ

 ةأرملا نأ ىهو .ةجودزم ةجيتن كلذب نلنف .نهرومأ ةالو نم مغرلا ىلع سيل كلذ
 لهسي ذخأ لجرلا نأو ةمألا ىف ةماعلا اهتيلوئسمو صاخلا اهدوجوب رعشت تذخأ

 دق ةأرملاو لجرلا نأ ىنعأ .ضضم الو هاركإ ريغ نم ةديدجلا ةايحلا هذه لبس اهل

 ىلع لوصحلل ىفاكلا نمزلا الإ قبي ملف (ةأرملاريرحن ) ىلع دهعلا اذهب اقفتا
 .ريرحتلا اذه نم ةرظتنملا تارمثلا

 ىلع اببسُم نوكي دق ىذلا ىعامتجالا بارطضال اراثآ اًمامت ركنن ال نحن

 رص حل
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 فرعن اننكلو .جاوزلا ىلع ةلوهسب مادقإلا نع نابشلا فقوت ةرثكو ةيئاسنلا ةكرحلا

 نم نوكي نلف .ىرخأ لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا هاضتقا ىتقو بارطضالا اذه نأ

 هيف نوكت ليج ىلإ لوصولا ىهو ,لاقتنالا ةجيتنب طابتغالاو هلاور الإ هيلعربصلا
 ىذلاوه ليجلا كلذ .عامطألاريبك ملعتملا باشلا جاوزل ةقحتسم ةيرصملا ةأرم ا

 .انخيرات ةقيحص قرشيس ىذلاوهو .ةرضاحلا انباعتأ تارم ىنج ىف هيلع دمتعن

 .() ؟هللا ءانش: نإ ةزيبكلا ممألا تاضخ ىف: لاغلا اهزركرم وصنف, ىلإ كيو

 :قيلعتو ةمتاخ ++

 اننأ ةأرملا نع ديسلا ىفطل دمحأ تالاقمل انضارعتسا لالخ نم انل نيبتي

 ةأرملا ميلعتب ىدان لجر .لبقتسملا ىف شاع لجر .هرصع قبس لجير مامأ قحب
 ىدان ام لك ققحتف .نرقلا اذه علطم ىف ءامامت لجرلاك ةيرحلا اهحنمو .ةيرصملا

 .هتاذ نرقلا رخاوأ ىف هب

 هظح ذخأي مل نإو :ةيرصملا ةأرملا ريرحتن داور ربكأ نم ديسلا ىفطل دمحأ نإ

 لجأ نم ةميظعلا هدوهج نولهجي نوريثكلاف .لاجملا اذه ىف ةفرعملاو ةرهشلا نم
 ىتلا تالاقملا نم فرح لك لب رطس لك ىف اهانسمل ىتلاو .ةيرصملا ةأرملاريرحت

 .اهتوتحا ىتلاراكفألا مهأ انزربأو .اهتايوتحم انللحو افنآ اهانضرعتسا

 نأ .عامتجالا ملع ىف ىلثم نيصصختملل ةبسنلاب ةصاخيو ,رظنلا تفلي اممو

 انتانب" هتلاقم ىف هدي عضيوهف لوألا زارطلا نم اًيعامتجا ناك ديسلا ىفطل دمحأ

 جزمت نأ ةرورضو .انتايح ىف ةليصألا ةيرصملا تاداعلاو ميقلا ةيمهأ ىلع "انوانبأو

 وأ .ةئيدحلا ندمتلا ميق نيبو .ةليصألااهميقو اهتاداع نيب ةملعتملا ةيرصملا ةاتفلا

 .ةرصاعملاو ةلاصلا نيب ىرخأ ةرابعب

 ليجل ةييرمك مألا رود ةيمهأ "نهيلع اوقيضت ال" هتلاقم ىف سمليامك

 .اهيدل ام الإ قالخألا نم اهدلو ىطعت ال مألا نأو .هرسأب

 .271 : 268 ص .هسفن ردصملا .تابختنملا(1)

 .1912 رياني 27 .1481 ددعلا .ةديرجلا اًضيأو

 7 ا يي يبا 1 رم درر
 يي كك



 وهل لوألا لصفلا

 ىلع حلطصا ام ءالجب ديسلا ىفطل حضويف "انتاهمأو انتانب" هتلاقم ىف امأ

 نيجوزلا ةقالع نيب نراقيوهف ,ةيرضحلا ةيفيرلا ىورفلاب عامتجالا ملع ىف هتيمست

 ةياهنلا ىف هنأ ىتح .بابسأل ا رسفيو .للحيو ,ةنيدملا ىف امهتقالعو ,فيرلا ىف
 .ةنيدملا بولسأو فيرلا بولسأ .ةايحلا ىف نيفلتخم نييولسأل ةلماك ةروص انيطعي

 ساسأ ةلئاعلا نأ ةيعامتجالا هتريصي بقاثب ديسلا ىفطل دمحأ كردأ دقو

 ددرو ,عءاطتسم لهس كلذ دعب حالصإ لكو اهوحلصأ لاقف ءىقرلا ساسأو .ةمألا

 نأ ركذيل اًماع نوسمخ ىلاوح دعب ىتأي ىرصملاروتسدلا اذإو .هتالاقم لك ىف كلذ
 .ةينطولاو قالخألاو نيدلا اهماوق عمتجملا ساسأ ةرسألا

 ةيبرت" ةعئارلا هتلاقم ىف ًاليصأ اًيعامتجا اًركفم ديسلا ىفطل دمحأ ودبيو
 بيترتلا ىف ىتأت ىتلاو .هرمع نم نيثالثلاو ةعساتلا ىفوهو اهبتك ىتلا "تانبلا

 ديكأت ظحالن انهو ةأرملا نع ىلوألا هتالاقمل هتباتك نم تاونس ثالث دعب ءىنمزلا

 زربيو .ةيرصملا ةأرملا ميلعتل هتوعد تلت ةركف ىهو .ةأرملا ةيرح ةركفل ديسلا ىفطل

 .ةلاقملا ايانث ىف ةرم نم رثكأ هركذي ىذلا ىعامتجال اروطتلاب هيعو انه

 'رصم ىف ةيئاسنلا ةكرحلا" هتلاقم ىف ىكذلا ىعامتجالا هسح رهظي امك

 حاجنلا داعبأ للحو ,ةكرحلا فده حرشف .ةيرصملا ةأرملا نع هتاباتك هب جوت ىذلا

 نأ ىعي هنأ هتلاقم ىف رهظأ مث .ةحضاو ةقيقح تحبصأ اهنأ نيب ىتح .ءلشفلاو

 ةكرحلل ةجيتنك ثدح ىذلا ىعامتجالا بارطضالاوأ للخلا رهاظم ضعب كانه

 ريغتلا تارورض هيضتقت ىتقو بارطضالا اذه نأبرشب هنكلو ,رصم ىف ةيئاسنلا
 .لعفلاب ثدح ام اذهو .نييعامتجال ا روطتلاو

 ,ةيرصملا ةأرملا ميلعت نع ةيمدقتلا هراكفأب ديسلا ىفطل دمحأ قحتسا اذكهو

 نأ ءطقف ًالوق ال ًالمع راكفألا كلت ةسراممو ءاهل ةيصخشلا ةيرحلاو ةاواسملا قيقحتو
 .نيدلاخلا نيب همسا دلخي
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 ناثلا لصفلا

 (© ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرعلا رود

 وه

 : كليقهمت #*خ

 ةيمنتلا نأل .تيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا رود لوانت لهسلا نم سيل

 تاوطخ ىف تراسو ,رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ذنم هيف تأدب ىتلا ةيعامتجالا

 الو .ةدحاو ةجردب هتابنج لك ىف ثدحت مل ,ىرخأ اًنايحأ ةعيرسو ءاًبايحأ ةديئئو

 بولسأ ىف حضاو فالتخاو رهاظ نيابت نم هظحلن ام ىفكيو .دحاو عاقيإب
 ةهج نم ةيرضحلا قطانملا نيبو .ةهج نم ةيفيرلا قطانملا نيب ةيعامتجالا ةايحلا
 ىف ةدئاسلا ةفاقثلا عم ريبك دح ىلإ ضقانتت ةيفيرلا تاعامجلا ةفاقثف .ىرخأ

 .ةيرضحلا تاعمتجملا

 ندملا ىأ رصم ىف ةيرضحلا تاعمتجملا نإ لب .دحلا اذه دنعرمألا فقي الو

 نم عاونأ ةثالث اهلخاد ىف ىرنس .ةيردنكسإلاو ةرهاقلا اهسأر ىلعو ةريبكلا

 ةفاقث اهيف دوست ةقلغم قطانم كانهف .ةنيدملا ىف ةفلتخملا قطانملاّى فو ةفاقثلا

 اهيف دوست ةحوتفم قطانم كانه ءاهنم ضيقنلا ىلعو .ةصلاخ نوكت داكت ةيفير
 ىأ .ةيرضح - ةيفير ةفاقث اهيف دوست نيب ةئلاث قطانم كانهو .ةيرصع ةفاقث

 .فيرلا ىف دوست ىتلا ديلاقتلاو ,تاداعلاو .,تادقتعملاو ميقلا نم ريتك ىف عمجد

 .ةيرضحلا ةفاقثلا نم اًرراب اًءزج نوكت ىتلا ةيداملا رصانعلا نم اًضيأ ريثك نيبو

 ,ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلازكرملا ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا ىف ةفلؤمللرشن ثحب (*)
 .1975 نيمتبس ثلاثلاو ىناثلا ددعلا ,رشع ىناثلا دلجملا
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرملاسه»

 رضحلاو فيرلا نيب اًفنآ اهيلإ انرشأ ىتلا ةريبكلا تافالتخالا هرابتعا ىف ثحابلا
 ساسألا اذه ىلعف .ىرخأ ةهج نم ةريبكلا ندملا ىف ةفلتخملا قطانملا نيبو ةهج نم

 .الماشو اقيقد هليلحت نوكيو ةبعوتسم ةقيمع ثحابلا ةرظن نوكت طقف

 ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملارودل اهليلحت ددحن نأ .ءدب ىذ ئداب ةبتاكلا ىرتو

  ةينيلشتلا ةيقيولا تاعانمجتلا ىف ةأرخا رود

 نم ربكألا طسقلا لمحت .ةيرذلا ةريثك .ةيديلقتلا ةيفيرلا تاعامجلا ىف ةأرملا

 زراب رود تاذ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ىهو .ةركبم نس ذنم ةيعامتجالا لافطألا ةئشنت

 ىف تيبلا لعج نع ةلوئسمو ةربدمو ةفرشمو ,ةلماع ىهف .ةرسألا تايداصتقا ىف
 ' ىتلا بلاطملاو ةنوئملا نم ءىش هصقني ال ىتاذلا ءافتكالا نم ةتباثو ةيدتسم ةلاح
 ْ .ةنسلا لوصف رم ىلع ةرسألا اهجاتحن

 ةعانص هيف ىرحت ,ىئادب لمعم ىديلقتلا ىعامتجالاراطإلا اذه ىف ةرسألاو

 ةصاخيو .ةرسألا دارفأ اهجاتحي ىتلا سبالملا ةعانصو .زبخلا اهتمدقم ىفو ةيذغألا

 ليمحت تايلمعب مايقلاو ءاسنلا ةنيز داوم لمعو .ءسبالملا لسغو فيظنتو ثانإلا

 ةييرت نع ًالضف اذه .تايتفلا نم جاوزلا ةبهأ ىلع نه نمو .نهنم تاجوزتملا

 تاجرختسم عنصو .اهموحلو .اهجاتن نم ةدافإلل ناويحلا ضعبو ,.نجاودلا
 بر ىأترا اذإو .ديلاقتلا هيلمت ام قفو .اهب ةأرملا علطضت لامعأ اهلك هذهو .نابلألا

 لاجرلا صاصتخا نم دعت ىتلا تاعانصلا نم ةعانص هتيب ىف سرام نأ ةرسألا

 ةلهسلا تايلمعلا ىف هندعاسي .ةريثك تالاح ىف .نك هتانبو هتجوز نإف ءاًساسأ

 ,ةايحلل طسبملا ىعامتجال ا راطإلا اذه ىف روصتي مل هنآل .اهب مايقلا نعطتس ىتلا

 .هاندها كمماممانصم]غ1ع5 حلطصمل ةمجرت انه ةيفيرلا تاعامجلا (* )

 ويعم ج7
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 يهل _ ىناثلا لصفلا

 لطعتلا دسافمل اهسفن ضرعت كلذيو ,ةكرح وأ لمع نود اهتيب ىف ةأرملا عبقت نأ

 .ناطيشلا لئابح ىف اهعقوت ام ناعرس ىتلا

 ىأب لمعلا اهيف عيطتست ىتلا ءاهتايح لحارم نم ةلحرم ةيأ ىف ةأرملاف
 ءاهجوز تيب مأ ءاهيبأ تيب ىف كلذ ناك ءاوس تيبلا ةمداخ ةروص ةيأ ىلعو ءلكش

 اهنإف .تقولا نم ةرتفل اهجوز نع اهلاصفناوأ اهقالطوأ ءاهلمرت ةلاح ىف ىتحو
 ىهف .اهلافطأ ددع ناك امهمو ءاهنس تناك امهم هيف مدختل اهيبأ تيب ىلإ دوعت

 اهتابيرقو اهتوخأو اهمأ دجتفربكت ىهو .راكفألاو ميقلا هذهب ةيرشتم ,ئشنتو ىرت
 حبصيل هنإ ىتح ءاًئيشف اًئيش هيلع دوعتتو كلذ فلأتف لاحلا اذه ىلع تاريبكلا

 ىف ,ةيبعشلا لاثمألاربعتو .اهتيبو اهجوز مدختل جوزتت ىهف .اهل ةيناث ةعيبط
 نولوقيف .ةأرملل ةبسنلاب ةيلزنملا ةمدخلا ىف ةراهملا ةيمهأ نع ,ةيفيرلا ةفاقثلا

 ,"رارشو ران .ءنالف تنب" نولوقيو ."ةرّمشملا الإ اهلكأت ام ةرمقم لجارلا ةمقل'

 .لمعلا ىف ةعيرس اهنأ ىأ "ىماح اهبلقو'

 ,ةيفيرلا ةأرملا ىف اهيف بوغرملا تافصلا ةمئاق ىف ةراهملا دعب ىتأتو

 ةريخألا تالثلا تافصلا هذهو .ةعادولاو .ءودهلاو .ةعاطلا لثم ةلصافلا ىالخآلا

 .اًدج ىقطنم رمأ اذهو .ةيفيرلا ةأرملا مييقتل ةبسنلابو .ءلجرلا ىدل ةيلاع ةميق تاذ

 ةايحلا ةقيرط ىلع رطيست ىتلا مظنلاو .ءاضوألا عم حاجسنالا لك مجسنم هنأل

 .فيرلا ىف تالماعملا بولسأو

 ةريغص ةأرملا نوكت نأ نييفيرلارظن ىف اًضيأ ريبكلا نزولا تاذ تافصلا نمو

 اهرايتخا ىف نوركفي نيح ةأرملل ةبسنلاب ةميقلا هذهب مهكسمت نويفيرلا للعيو .نسلا

 .ةريبك تناكول امم اهجوزل اًدايق ساسأ اهلعجيو اهيلع ةرطيسلا لهسي كلذ نأب .ةجوز

 بجي الوهو .ةيبصعلاب كسمتلا ىف نانئمطالاو نامألا ىورقلا لجرلا دجيو

 هبسحبو هرهاصي نم لصأب اًضيأ رخفي نأ بجي لب ءطقف هبسحو هلصأب رخفي نأ
 ةلاجر" اهل ناك اذإ .فيرلا ىف ةبيطخلا لضفت كلذلو .ةيعامتجالا هتناكمو

 ."نوقومرم نوزراب
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا هب

 ام وأ هكلش امو ,ةجوزك ةيفيرلا ةأرملا رايتخا ىف ءاضيأ ةمهملا لماوعلا نمو

 هتايح ىف اهجوز دعاست نأ عيطتست ىتح .ىلحو .راقع وأ .ضرأ نم .هثرت فوس
 .هيف فرصتي نأ جوزلا عيطتسي ةجوزلا هكلش ام نأ فيرلا ىف ظحالملاف ,ةيشيعملا

 .اهجوزل اكلم هكلمت امو اهسفن ةجوزلاربتعتو

 ىف شيعي لجر لك لمأ وهف ,باجنإلل اهدادعتساو ,.ةبيطخلا ةيوصخ امأ
 زكرمب عتمتت ال ةفصلا هذه تناك نإو ,ةاتفلا لامج بناج ىلإ اذه .ةيفيرلا ةفاقثلا

 .ةقياسلا تافصلا لثم ةرادصلا

 : ةيفيرلا ةيديلقتلا ةفاقثلا ىف ةأرملا رودل ىعامتجالا ليلحتلا

 صحفلا ثحبد .ةيديلقتلا ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةأرملارود ادعضو أم أدإ

 ىد ىداب انل كننالا .هداعبأو هرهاظم مهأ ديدحتو هليلحت فدهب ىملعلا نعابتخالا

 .ةفاقثلا كلت ىف ةثونألاو ةروكذلا ىموهفم ديدحت نم ءدب.

 .ةدايسلاو ةرطيسلاو .ةوطسلاو .ةوقلا ىنعت ةيديلقتلا ةفاقثلا ىف ةروكذلاف

 .لجرلا ةرطيسل مالستسالاو ةعاطلاو .عوضخلاو ,فعضلا ىنعتف ةثونألا امأ

 وول انهأَز امك -وه امل ىديلقتلا روصتلا ىف ةأرملل "ىرايعملارودلا" نإ

 .ديسلا رداقلا رطيسملا لجرلا رود مامأ .ةقوحسملا ةروهقملا ةفيعضلا ةعباتلا

 لجأ نم كلمتو ءلجرلا لجأ نم مدختو ءلجرلا لجأ نم لمعت ةأرملا نإ
 ."ىلوجر' كلف ىف اًمئاد رودت اهنأ ىأ نوزراب "ةلاجر" اهل ناك اذإ لضفتو لجرلا

 ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةأرملاو (2) لجرلا نيب !) ةوقلا تاقالع انللح ام اذإو

 نع ريبعتلاو ,ةدايسلاو ,ةرطيسلا ىنعت تافصلا نم ةعومجم عمج ةليصح ةوقلاب ةبتاكلا دصقت (1)
 ىلع ريثأتلل نيفرطلا نم لك ىجل ةنماكلاوأ ةرهاظلا ةردقلا راصتخاي ىهو ةملكلا ذافنو ىأرلا

 رخآلا كولس

 ورارقلا دختي نمو عصخي نمو رطيسي نمع ربعيل ةبتاكلا هتعضو حالطصأ :ةوقلا تاقالع (2)

 .ةسائرلاو ةدايقلا هل نوكت نمو ةريخألا ةملكلاو ,ةذفانلا ةملكلا هل نمو ,رارقلا ذفني
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 يهل -_ ىتاثلا لصفلا

 ىلع "حانجلا ةروسكم' ىهف .ماع هجوب ةفيعض ةيفيرلا ةأرملا نأ اندجول ةيديلقتلا

 ةرطيسلا ةفاقثلا كلت هيطعت ىذلا لجرلا لباقف اهل ةوق الو لوح ال ةعبات .مهلوق دح

 نودب اهتايحو .ةأرملا ةةيح ىف ءىش لك وهو .ةيوقلا ةرطيسلا وذ ديسلا وهف ةيرحلاو

 اهميقي الو .هلالخ نم الإ ةيعامتجالا اهتميق بستكت ال اهنأل اهل ةميق ال لجرلا

 ىللا"و "طيح لض الو لجار لض" كلذ ىف لاثمألا لوقتو .هب اهتقالعب الإ سانلا
 نم اًريبك اًردق بستكت ةيفيرلا ةأرملا نأ ىأ "ملالسلا ع اهولبقاي مداه اي هتارمل لوقي

 .لجرلا ىلإ اهباستناب ةوقلا

 كلمت اهنأ ظحالن اننأ الإ ,ماع هجوب ةفيعض ةيفيرلا ةأرملا نأب انميلست مغرو

 .لجرلاب طبترتو جوردتو ,.بطخت امدنع حوضويرهظت .ةدماكو ةدودحم ةوقرصانع

 .ناضقانتم نافقوم ةيديلقتلا ةفاقثلا ىف ةأرملارودل ماعلا فقوملا نع أشني اذهلو

 كلمت تناك امهم ةفعضتسم مهتنبا لظت نأ نوديري نيذلا جوزلا لهأ فقوم لوألا

 .ةفيعض ةأرملا ىقبت نأ نوعجشي مهنأ ىأ ةبلجتسم ةوقرصانع نم
 رصانع رهظت نأ ىلع مهتنبا نوعجشي نيذلا .ةجوزلا لهأ فقوم :ىناثلا

 .ةديدجلا اهترسأ نايكو .اهجوز ىدل اهنايك ىلع اًظافح .اهبسنو ةنماكلا اهتوق
 :ىف صخلتت ةيفيرلا ةجوزلا ىدل ,ةدودحملا ةوقلا رصانعو

 .مهتيبصع ىأ اهلهأ هاج - 1

 .ًًراقعو الام اهتاكلتمم -2

 .روكدلا ةصاخبو اهتيرد -3

 نم ريثك اهيوشي .ةيديلقتلا ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةأرملا ةوق رصانع نأ ظحاالدو

 رصانعب ةقلعتملاو .اهانصلختسا ىتلا ةروصلا كلت نأل .ديدحتلا مدعو حوضولا مدع

 كلمت امب ةزيمتملا ةيفيرلا ةقبطلا كلت ىلع طقف قبطنت امنإ ,ةدودحملاو ةنماكلا اهتوق

 لهأ نم مظعألا داوسلل ةبسنلاب امأ .تانإلا ةيحان نم وأ .روكذلا ةيحان نم ءاوس

 تاقالع نأل ,ةفلتخم مهدنع ةوقلا ةروص نإف .ةحداكلا ةريقفلا ةقبطلا مهو فيرلا

 ناك عب كو
 -تٌِ- 25 / ,



 رماعملا ةمتحملاو ةأرهلا هب

 ىهف ىلاتلابو ءلجرلا نم اًحدكرثكأ ةقبطلا هذه ىف ةأرملاف ءاضيأ ةفلتخم مهنيب ةوقلا

 عزوي ,ةحداكلا ةقبطلا هذه ىف .فيرلا ىف لجرلا تقو امنيبف ءلجرلا نم ةناكم لقأ

 هنم سكعلا ىلع ةأرملا نإف ءاضيأ ةرركتم ةليوط ةلاطبو ةرركتم ةريصق ةلامع نيب

 ةييرتو ءلافطألا ةياعرو ,ةيلزنملا لامعألا ىتشب لوغشم اهتقو نإ ذإ ءطق ةحارلاب معنت ال
 .نايحألا نمريثك ىف ةحالفلا ىف اهجوزل اهتدعاسم نع ًالضف اذه ,مانغألاو نجاودلا

 ,ةأرملل لجرلا دابعتسا ةأطو ديزت ةحداكلا ةايحلا نم راطإلا اذه ىفو

 .هتيب ىف لجرلل ةعفانو ةبجنم اهنوك ىف طقف رولبتت ثيح ةيبسنلا اهتوف شمكدتو
 تاحداكلا ءاسنلا ةوقو نيحداكلا لاجرلا ةوق نيب لصفت ىتلا (!) ةوقلا ةوه نأ الإ

 ةقبطلا ىف تاكلاملا ءاسنلا ةوقو .نيكلاملا لاجرلا ةوق نيب اهنم اًعاستارثكأ نوكت

 .فيرلا ىف ةحيرتسملا ةروسيملا

 :(2) هتقباطمو ةيديلقتلا ةفاقثلا ىف ةأرملا رود قاستا

 عمتجملا ىف ةيديلقتلا ةفاقثلا ىف ةأرملارود للحن نحنو .ءناكمب ةيمهألا نم

 ,ةأرماك اهل ىرايعملا رودلا نأ فرعت نأ .اًيفاقثو اًيعامتجا ًاليلخت تيدحلا ىرضملا

 قفتي .هب مايقلا اهنم رظتنيو عمتجملا اهنم هعقوتي ىذلارودلا ىأ ,مأو ,ةجوزو
 اذهلو .هيدؤتو العف هب موقت ام ىأ ,ىلعفلا اهرود عم قباطتي نكي مل نإ ءاريبك اقافتا
 عقوتملا نيب عارص ىأ اهسفن ىف ,ةيديلقتلا ةيرصملا ةفاقثلا ىف ةيفيرلا ةأرملا دجت ال

 .بارتغال ارعاشم ىندأ اهرودل اهئادأ ىف رعشتست الو ىقحتملاو

 ءاهتدارإ ىف لقأو .هنم ىندأ ةأرملا نإو ,ةرطيسلاو ةدارإلا لماك لجرلا نإ

 .هل ةمداح الإ ىه امو ,اهديس هنأو ,هيلع دمتعت اهتايح نأو اهتردقو

 ثيح نم ةأرملاو لجرلا نيب توافت نم ظحالي امعربعيل ةبتاكلا هتعضو حالطصا :ةوقلا ةوه (1)

 .ريثأتلاو ,ةناكملاو .زكرملا

 كردي ىذلا فقوملا كلذ ىلع ةلالدلل قلطي حالطصا 016 ©0090 :هتقباطمو رودلا قاستا(2)

 .( ةبتاكلا) .هل ةبسنلاب ةعومجملا تاعقوت سفن ىه هتاعقوت نأ زكرمل لغاشك لعافلا هيف

 “عم ١>
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 ول ىتاثلا لصفلا

 دقو .ةاتفلا ًأشنت .راكفألا سرمتو ,ديوعتلاو بيردتلا نم وحنلا اذه ىلعو

 نم نول ىأبرعشت ال كلذبو ,ةعاطلا ةميقب نامإلا ًالثمت تلثمنو اًيرشت تيرشت

 .هلهألو هل اهتعاط نمو .اهيلع اهجوز ةدايس نم .ةضاضغلا نم عون ىأب الو .قفأتلا

 ةيصخشلا ةيوقلا ةأرملا كولس نهركي نهسفنأ ا ل

 ءاهجوز اهل داقنا اذإو "ةرقانم" اهنأب اهنفصيو .ةشقانملاو ضارتعالا نم رثكت ىتلا

 نم صقتني هنآل "ةصقنم ' ةجوزلل دايقنالا اذه دعي نإ ؛هتميق نم للقي كلذ نإف

 تارابعب هيلع نومكهتي ام اًريثك كلذلو .لاجرلا نيب هتلزنمو .هتناكمو هتلوجر
 لب .!) "هتارم هابكار ,ةميق شولام لجار ادوأ "ىنو ىتنخ لجار اد" مهلوقك ,ةلؤم

 ةفاقنلا نتادقت اندر هنراطوموو لكيرلا كرو ىسرلا هيف فرعا ةرابحلا ىف انفك
 هجوت ةناهإ أوسا نأ فرعن نأ .كلذ لك ىف ىندألا ةأرملازكرمي نروق ام اذإ ةيفيرلا

 ."ةأرما" هنأب هفصو ةيديلقتلا ةيفيرلا ةفاقثلا لظ ىف لجرل

 ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةشيعملا بيلاسأ نإ ,تاظحالملا كلت لك نم صلختسنو

 ةأرملا نع ىضرت ال ىهو .اهب ةلصتملا ميقلاو كولسلا جذاه ددحت ىتلا ىه ةيديلقتلا

 لجرلا نع ىضرت ال امك .هيلإ ةداقنمو .هتدايس تحدو .اهجوزل ةعيطم تناك اذإ الإ

 .اهل اديسو .هتجوز ىلع اًرطيسم ناك اذإ الإ

 ةماع ةرظن :ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا

 ةأرملا رود ىلع ريغت نم ثدح ام ىلع ءوضلا نم اًديزم ىقلن نأ انلواح اذإ
 ىدملا - ءادتيا - ددحن نأ دبال ,ثيدحلارصعلا ىف اهزكرمو اهتناكمو .ةيرصملا

 ذنم ترم ىتلا تاونسلا ىلع هانرصق دقو ."تيدحلارصعلا" ةملك موهفمل ىنمزلا

 رييغتلا ةيلمع حاضيإل ةليسو ريخ نأ انيأر دقو .نآلا ىتح رشع عساتلا نرقلا رخاوأ

 اهمسقن نأ .ةليوطلا تاونسلا هذه ىف ةيرصملا ةأرملل ةبسنلاب ثدح ىذلا لماشلا

 تالوئسمل ازربأو .هراسموريغتلا عاقيإ عبتت نم اننك بقح ىلإ اهتانوكم ثيح نم

 .258 ص .ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا .بايد ةيزوف :رظنا(1)
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرملا له

 ىف ىرذجلاريغتلاب ةريبك ةجرد ىلإ طبترت ةأرملا ةيضق تناك الو .هيف تارتؤملاو .هنع

 عساو قاطن ىفو ,تالاجملا ىتش ىف ءاسنلا ليغشت ثيح نم ىداصتقالا ماظنلا

 ةروشث لكش ذخأي ملرصم ىف ةعانصلا ومن نأ ءدب ىذ َّىداي لوقلا نم دبال هنإف
 نماثلا نينرقلا ىف .ًالثم ارتلجنا ىف ثدح ىذلا كلذك ىعانص بالقناوأ ةيعانص

 ىرخأ اًنايحأ اًيبسن عيرسلاو اًنايحأ ّئطبلا جيردتلاب ناك امنإو .رشع عساتلاو رشع
 نم مغرلا ىلعو .ويلوي 23 ةروث تاونس نم تاينيتسلاو تاينيسمخلا ىف ثدح امك

 اهب تذخأ ىتلا عينصتلا ةسايس راطإ ىف ةصاخيو رصم ىف ىعادصلاومنلا نإف كلد

 -ةلئاممل اراثآلا نم ريثك هل تناك .1952 ةنس ةروثلا ءدي نم ةليلق تاونس دعي ةلودلا

 ,ىعانصلا بالقنالا اهيف ثدح ىتلا ةييروآلا لودلا نم ريثك ىف ترهظ ىتلا كلتل

 ةرهاظ ىهو ثيدحلا رصعلا ىف ةيعامتجا ةرهاظ مهأ هنع مجن ىدلا بالقتالا كلذو

 اهرود رادأ نم اهفعي مل اهتيب حراخ اهلمع نآل .لمعلا ىلإ مآلا ةصاخيو ةأرملا جورخ

 نم بسكتلا رود وه ءاماه اًرود رودلا اذه ىلإ فاضأ هنإ لي .ةرسلا ىف ىسيتئرلا

 هذه بكاو دقو .ثانإلا نود مهدحو روكذلا ىلع افقو لبق نم ناك ىتدلا .لمعلا

 ىف اهميلعت ىه كلت .ةأرملا ريرحن ةيضق ريوطت ىف اًرْثنَأ دشأ ىرخأ ةرهاظ ةرهاظلا
 ظ .جيردتلاب ىركفلا اهررحتو ميلعتلا لحارم فلتخم

 ىه اهلاغتشاو اهريرحنو اهملعت ىهو ثالثلا رهاوظلا هذه تناك دقلو
 ىذلاو ,نورشعلا نرقلا هيزاتما ىذلا ."ىوسنلا بالقنالاي' فرعي راص امع ةلوتسملا

 ىف ةأرملا ميلعت نأ هيف كش ال اممو .ناكم لك ىف نايعلل ةحضاو هراثآ ترهظ
 وه ,تاعماجلاو دهاعملا ىف ىلاعلا ميلعتلا ةلحرم كلذ ىف امي ميلعتلا لحارم عيمج
 ًايعو ةأرملا دنع دجوأ هنأل كلذ ؛ةيوق ةعفد رصم ىف ىوسنلا رييغتلا ةلجع عفد ىذلا
 .ةصاخب ةرسألا ىفو .ةماعب عمتجملا ىف اهرودو ءاهتناكمو اهزكرمو اهتادب احضاو

 ةرطيس نم ةتوافتم تاجردبو اًيجيردت اهصلخت . ةآرملا ريرحت ىلع برت دقو

 بترت امك .اهيلع اًضورفم ناك ىذلا ىسايسلا نامرحلاو .ديلاقتلا ناطلسو لجرلا
 لكي اًيعانص اهنم ناك ام ءاوس ,ةصصختملا نهملا فلتخم ىف اهليغشت اًضيأ هيلع
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 هوه - ىتاثلا لصقلا

 وأ .اًيعيرشتوأ ءاًيبطوأ ءاًيويرتوأ .هروص فلتخمب اًيعارز وأ .هتانينفتو هلاكشأ

 .هدحو لجرلا ىلع فقو اهنأ دقتعي ناك ىتلا نهملا نم كلذ ريغوأ ءاًيئاضقوأ .ًايذيفنت

 .ةيقيطلا ىورقلا نم دحلا ةرهاظل اًيحاصم هسفن تقولا ىف كلذ ناك دقو

 رشتنا نأ امو .ةيقارلا مث ةطسوتملا تاقبطلا تانبل حيتأ ام لوأ حيتأ ميلعتلا نآل

 نهلاغتشا ةرهاظ كلذ دعب نم ترشتنا ىتح نيتقبطلا نيتاه نيب تايتفلا ميلعت

 .نهتويب جراح نهملا ىتشب

 ايندلا ةقيطلا تايتف نع نهلصفت تناك ىتلا ةوجفلا نأ كلذ نع مجنو

 ىعامتجالا لعاقتلل كلذو .نينسلارم ىلع اًئيشف اًئيش قيضت تذخأ .تالماعلا

 نيتقبطلاو ةهج نم ايندلا ةقبطلا نم لكب عفد ىذلا .ديدجلا عمتجملا ىف ثداحلا

 وه طيسو ىوتسم ىف ةريبك ةجرد ىلإ براقتلا ىلإ ءىرخأ ةهج نم ىطسولاو ايلعلا
 نأ راكنإ نكمي ال هنأل كلذ ؛ةيعاولا ةعلطتملا ايندلا ةقبطلا ىأ ةلماعلا ةقبطلا ىوتسم

 ىلع لحدأ دق .ةمدقتملا تاعمتجملا لك ىف ثيدحلا ىداصتقالا ىعامتجالا مدقتلا

 صئاصخ نم دعت ةريثك بقحل تناك .ةنيعم رهاظم .ايلعلا ةقبطلاو ىطسولا ةقبطلا
 ءاست لاعتشا صئاصخلا هذه نيب نمو ءاهدحو ايندلا ةقبطلا يأ ةلماعلا ةقبطلا

 يلع متي ةيبف اذ امظكتم الكيد ردت خلا ىأ ةيساكلا تفاتكؤلاو ىظسولا ةقحلخلا
 ذآ .ةيعارز نضرأ نم اثياث ذلكم ةأرملا تفروق ةرهئاظ. شالت مف كهض ةخبدت»كلذو

 رسأ نيب .ةماع نكت مل نإ ةعئاش تناك ةرهاظ ىهو .نيعم لام رامثتساوأ ,راقع

 اذه ىلع ةأرملا ليقتسم نيمأت ةرهاظ لحم لح اذكهو .(') ىطسولاو ايلعلا نيتقبطلا

 ديدجلا ماظنلا اذه حبصأ دقو ءاهفيظوتو ميلعتلا لحارم فلتخم ىف ءاهميلعت وحنلا
 .تيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف لماشلا ىعامتجالا قسنلا ىف ةعئاشلا ةمظنألا نم

 باختتالا قح ةسراممب قلعتي اميف اهتاواسم ىف لثمت ىذلا ةأرملا ريرحن امأ

 .فئاظولا ىتشب اهلاعتشاو لمعلل اهجورخو اهميلعت ةرمن ناك دقف

 .179 - 178 ص ءىعانصلا ىعامتجالا ملع ,ىتاعاسلا نسح :رظنا(1)
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا بله

 ةملعتملا ةيرصملا ةأرملا جورخ ةجيتن رييغت نم ثدح ام نأ رظنلا تفلي اممو

 ام هبشي تامدخلاو حاتنإلا نيدايم فلتخم ىف لمعلل اهتيب نم ةيعاولا ةصصختملا

 اهحافك ةرولب ىف اهرودو .ةأرملا ريرحن ةيضقل ىخيرات ضرع ىلي اميفو

 ىلع اهنم لك لمتشي بقح ىلإ هانمسق .اًحضاو ضرعلا اذه نوكي ىكلو .اهتيتاذو
 ةيضق ليبس ىف حافك نم اهيف لذب ام ثيح نم اهصئاصخ اهنم لكل تارتف ةدع
 .اهفادهأ قيقحتل 5 اهتريسم هلجع عفدو اهريوطت ىف كلذ راثآو ,ةيرصملا ةأرملاريرحن

 (1870-1918) : لوألا ةبقحلا

 اميرو نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىف ةبقحلا هذه عقت
 مصعلا ىف اهتيضقل دقل ديدج فلم حتفو ,ةيرصملا ةأرملاريرحتل ةوعدلا مجف دعت

 ةرتف ىلوألا .نيترتف ىلإ اهيف تلذب ىتلا دوهجل | عونل اًعبت اهانمسق 35 دقلو ,ثيدحلا

 .ةيئاسن ةرداب لوأ روهظ عم .ءلاجرلا ةياين رارمتس | ةرتف ةيناثلاو ,لاجرلا ةباين

 :لاحرلا ةباين (1905 )1870  ىلوألا ةرتفلا

 رود ناك دقو ,رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا اهنأب ةرتفلا هذه ديدحن نكمي
 عفار ةعافر تايصخش ىف نولثمملا مهو لاجرلا امأ ءاًيبلس رود اهيف ةيرصملا ةأرملا

 انقلطأ كلذلو ؛ةأرملاريرحت ءاول اوعفر نم لوأ اوناكف (2) هدبع دمحمو )١( ىواطهطلا

 .رصم ىف ءاسنلا ىوقح نع ةعفادملل لاجرلا ةباين ةرتفوأ .ةيبلسلا ةرتفلا هذه ىلع

 ,تيبلا نوئشي متهت ىتلا مألا ةروص ىه .ةردقلا هذه ىف ةأرملا ةروص تناكو

 ,ءاهجوز اهلوعي ىتلا ةبجحملا لزنملا ةديس تناكامك ءلافطألاو جوزلا ةياعرو

 ةاتف لك لمأ .ةيصخشلا اهمزاول ءارشل ولو .جورخلا اهبنجيو ءاهبلاطمب لفكتيو

 .م1877 ةنس ىفوتو م1801 ةنس دلو (1)

 .م1905 ةنس ىفوتو 1849 ةنس دلو (2)
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 هل ىتاثلا لصفلا

 ذئنيح اهيلإ راشي نأ ةأرملل ميركتلا تايآ عفرأ نم ناك هنأ ىفكيو .ىلعألا اهلثمو

 ناك .ميقلاو ديلاقتلا هذه راطإ ىفو ."ةنونكملا ةرهوجلاو ةنوصملا ةديسلا" اهنأب

 نم ىمظعلا ةيبلغألا لاح .عمتجملا ةطشنأ نع ىراوتلاو باجحلاو ةيمألاو .لهجلا

 .تايتفلاو ءاسنلا

 نهتيبلغأ تناك ,ةيلقأ نكف .سرادملا ىلإ باهذلا صرف نهل تحيتأ نم امأ
 دوجوملا ىموكحلا ميلعتلا ىلع نلبقأ ىتاللا ءلخدلا ةدودحملا ةقبطلا تانب نم

 دادعإ سرادمو .ةيئادتبالاو ةيلوألا سرادملا نم دودحم ددع ىف رصحنا ىذلاو ذئنيح

 كلذلو .شيعلا بسك ىلع نهدعاست ةفيرش ةنهم ملعت ةيغب تاضرمملاو ,تاملعملا

 مث ضيرمتلاو ديلوتلا ةنهم ىه ةيرصملا ةأرملا اهيف تلمع ىتلا فئاظولا ىلوأ تناك

 .سيردتلا ةنهم

 ةليلق .ةيرثلاو ىطسولا نيتقبطلل ىمتنتو ملعلا ردقت ىتلارسألا تناكو
 دادعإلاب تطبترا ىتلا .ةموكحلا سرادم ىف اهتادب ميلعت نم جرحتت تناكو .ددعلا

 تاسردم ىديأ ىلع لزانملا ىف امإ ,نهميلعت تلضف كلذلو .شيعلا بسكو .لمعلل
 ئشنأ ىتلا .ةيبنجألا تايلاسرإلاو تايلاجلا سرادم ىفوأ .تايبنحأ تايصوصخ

 رشنب ىنعت سرادملا هذه تناكو .ةيسيئرلا رطقلا ندم ضعب ىف ليلق ددع اهنم
 عم اًيشمت ةيوسنلا داوملا ةاتفلا ميلعتب متهت تناك امك ةصاخلا ةيبنجألا ةفاقثلا

 .ةعفان تيب ةديسو .ءاّمأ نوكتل تنبلا دادعإ دكؤت تناك ىتلاو .ذئذيح ةدئاسلا ميقلا

 ,باجحلا نسحتست تناك ىتلا ةظفاحملا ميقلا كلتو ,عاضوألا هذه نأ ريغ

 نم عزعزتت تذخأ لب ءاهتوبث ىلع ًاليوط لظن مل .لمعلاو ,ملعلل جورخلا نجهتستو
 ىتلا .ةرركتملا تاحيصلل ىدص نم عمتجملاوج ىف ددرتي ناك ام لضفب اهروذج

 ةعافر مهتمدقم ىفو .حالصإلاو ديدحتلا ةاعدو ,ررحتملاركفلا داور اهقلطأ دق ناك

 ىفزيربإلا صيلخت ) هيباتك ىف ةيررحتلا هئارآ نع رّبع ىذلا .ىواطهطلا عفار
 لوألا هباتك ىف ىدانو .( نينبلاو تانبلا ميلعت ىف نيمألا دشرملا)و .(زيراب صيخلت

 1و دولا
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 رماعملا ةمدحملاو ةأيهلابهب

 مدع نييو .ةاتفلا ميلعت بوجوب "نينيلاو تانبلا ميلعت ىف نيمآلا دشرملا" هباتك
 ىغبني" ددصلا اذه ىف لاقو (2) ةيمالسإلا تاعيرشتلا عم ميلعتلا اذه ضراعت

 ملعتتف .جاوزألا ةرشاعم نسحل ءاّعم نايبصلاو تانبلا ميلعت ىف ةمهلا فرص

 ,ًالقعو ابدأ نهدبزي امم اذه نإف كلذ وحنو باسحلاو ةباتكلاو .ةءارقلا تانبلا

 نمظعيف .ىأرلاو مالكلا ىف لاجرلا ةكراشمل هي نحلصيو ءالهأ فراعملاب نهلعجيو

 حيتي امم .شيطلاو لقعلا ةفاخس نم نهيف ام لاوزل نهماقم مظعيو ءنهيولق ىف

 ىطاعتت نأ .لاحلا ءاضتقا دنع ةأرملا نكميلو ءاهلثم ةأرمل ةلهاجلا ةأرملا ةرشاعم نم

 هقيطت ام لكف .اهتقاطو ءاهتوق ردق ىلع لاجرلا هاطاعتي ام .لامعألاو لاعشلا نم

 ,ةلاطبلا نع ءاسنلا لغشب نأ هنأش نم اذهو .نهسفنأي هنرشايب لمعلا نم ءاسنلا

 لاعتفاو .ءاوهألاب نهبولقو ,ليطابألاب نهتنسلأ لغشي لمعلا نع نهيديأ غارف نإف
 ةلاطبلا تناك اذإو .ةليضفلا نم اهيرقيو .قيلي ال ام ةأرملا نوصي لمعلاف .ليواقآلا

 .3) ءاسنلا قح ىف ةميظع ةمذم ىهف ءلاجرلا قح ىف ةمومدم

 .ةيرصمل ارايدلا ىتفم بصتنم ىلإ لصو ىذلا هدبع دمحم خيشلا هدعب ءاج مث

 ًيرهوج اًرمأ كلذ ربتعاو ةيعامتجالا اهفورظ نيسحتو .ةأرملا ميلعت ةرورض ىلإ اعد ىذلاو

 .4) مالسإلا ىفزاتمملا ةأرملازكرم نايب هّوارآ ديآو .عمتجملاب ضوهنلا جمانرب ىف

 :ةيئاسن ةرداب لوأ روهظ عم لاجرلا ةباين ةرتف رارمتسا (1906-1918) ةيناّثلا ةرتفلا

 ىف دتما اهإو .رشع عساتلا نرقلا ةياهنب ةأرملا نع لجرلا عافد قفقوتي مل

 .58 داشرإلا ةرازو ةعبط نيراب صيخلت ىف زيربإلا صيلخت ,ىواطهطلا ةعافر ىف كلذ عجار (1)
 .21 ص ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف ةاتفلا ميلعت .زنرحم تنيزرو .ظفاح ىلع دمحم :رظنا ( 2)

 دمحم رصع .رصم ىف مكحلا ماظن روطتو .ةيموقلا ةكرحلا خيرات .ىعقارلا نمحرلادبع :رظنا (3)
 .495 .493 ص تلاثلا ءزجلا .ىلع

 .36 ص .مالسإلا ىف ةأرملا ريرحت .فصان ىتغح نيدلا دجم :رظنا (4)

 مر“ -مد»ولا
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 «هلل-_ ىنتاثلا لصفلا

 عفار ةعافر نم لك ةوعد ددج ىذلا .'') نيمأ مساق ئجمب نيرشعلا نرقلا

 اذ لوألا دئارلا قحب دعيل هنأ ىتح ءاهقاطن عسوو .هدبع دمحم خيشلاو ىواطهطلا
 لجأ نم لضان دقف .نيحلا كلذ ىف ةيرصملا ةأرملاريرحن ةكرح ىفرمثملا دهجلا

 نع امهيف عفادو "ةديدجلا ةأرملا"و "ةأرملاريرحت" هيباتك رشنو .اًريرم ًالاضن اهتيضق
 لاجرلاو ءاسنلا نأ اًيبم باجحلا ءاقشو ءلهجلا ير نم نهريرحتو تانبلا ميلعت

 لهجلا ىق ءاسنلا ءاقب نأو ءنالماكتم نافصنو .ءناضراعتي ال ناقش عمتجملا ىف
 مأو .لجرلا مأ ىه ةأرملا نآو .هلك عومجملل لب .عومجملا فصن جاتنإل ليطعت هانعم

 نهدادعإو ءاسنلا ىديأب ذحألا ىلإ ةدشب اعد امك .ءاسنو الاجر هلمكأي مداقلا ليجلا

 .ةعانصلاو ءةراجتلاو .بادآلاو .ةليمجلا نوذفلاو حولعلاب تايبرغلا لثم نلغتشيل

 نم الدب نهشاعم بسك نعطتسيلو .نكلهتسي ام ردقب نجتنيل لامعألا فلتخمو
 .2) نهنطول ةماعلا ةورثلا دايدزا ىف اًضيأ نمهسيلو لاجرلا ىلع ةلاع نهئاقب

 ةلثمتم ةأرملا قوقح نع عافدلل ةيئاسن ةرداب لوأ روهظب ةرتفلا هذه زيمتتو

 ةثحاب" مساب ترهتشا ىتلا فصان ىنفح كلم ةرعاشملاو ةيعامتجالا ةبتاكلا ىف

 دقو .رصم ىف ةيئاسنلا ةضهنلل ىساسأل ارجحلا ةعضاو ىحب دعت ىهف "ةيدابلا

 انرشأ نيذلا لاحرلا نم ةأرملا ريرحت داور اهلذب ىتلا دوهجلاب ةديسلا هذه تدافتسا

 .نيمأ مساق دوهج مهتمدقم ىفو .مهيلإ

 ىف اهتداجإو .ةضيرعلا ةييرعلا اهتفاقتيزاتمم فصان ىنفح كلم تناك دقو

 ىف بتك اممريثك ىلع اهعالطإ ةعسو .ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا نيتغللا هتاد تقولا
 اًضيأ تناك لب .بسحق ةبتاك لوأ ةيدابلا ةثحاب نكت ملو 3) ةيعامتجالا تاعوضوملا

 .1908 ةنس ىفوتو ,1865 ةنس .نيمأ مساق دلو (1)
 .ةديدجلا ةأرملا .نيمأ مساق اًضيأ رظناو 92 - 56 ,20 ,.19 ص .ةأرملا ريرحت .نيمأ مساق رظنا (2)

 .156و 42 - 32 ص

 ىف صصختم ىرصم لوأ ناك امير ىذلا ءفصان ىنفح نيدلا دجم اهقيقش لصفب كلذ ناك (3)

 ىف نويرسلا نم هجرخد دعي سيراي ىف ةيعامتجالا حولعلا ةسردم ىف ةيعامتجالا تاساردلا
 .نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا دقعلا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا جه

 ,نهقوقحب ةبلاطملا ىلع نهثحو .نهتيعوتل نهيف تبطخو .ءاسنلا تعمج ةبيطخ لوأ
 ,ةاتفلا مامأ ملعلا قافآ حتفو .ىلوألا ةلحرملا ىف ىمازلإلا ميلعتلاب ىدانت تناكو

 .ةيعجرلا بيلاسألا نع اوفزعي نأ لاجرلا دشانت تناك امك .ىتفلاب اهتاواسمو

 .ةيرحلا ىلع ةديدجلا لايجألا ةئشنت نعطتسي ىتح .مهئاسن ةلماعم ىف تمزتلاو

 (1919-1955) ةيناثلا ةبقحلا

 ررحتلا تادئار روهظ (1945 )1919  :ىلوألا ةرتفلا

 نك ةيناثلا ةيملاعلا برحلاب ىهتنتو ,1919 ةروث ذنم أدبت ىتلا ةرتفلا هذه

 درفنت ةرم لوألاف .ةيصخشلا لثملاو تاودقلا نيوكتو .دادعإلا ةرتف اهيلع قلطن نأ

 لاجملا اذه ىف كلذ دعب نقلطنيو نهسفنأب نهسفنأ نع عافدلا ءاول لمحب ءاسنلا
 .ىونسلا ررحتلا تادئار تانوكم

 تلمح ىتلا (!) ىوارعش ىده اهتفلخ .1918 ةنس ةيدابلا ةثحاب ةافو دعبف

 ىده تناكو .1947 ةنس تيفوت نأ ىلإ ةيئاسنلا ةضهنلا تمعزتو ةلعشلا

 .ةيسايسلا ىوقحلا ىف ةصاخبو .لجرلاب اهتاواسمو ةأرملا ميلعتب ىدانت ىوارعش
 نأ" ىرت تناك امك .نطولاوحن اهبجاو ىدؤتو لمعت ىكل اهل ةصرفلا ةحاتإو
 دقلو 27 ىداصتقالا لالقتسالاب الإ هيلع نمّؤي الو موقي ال .ىسايسلا لالقتسالا

 جرفلا ضور ىف نييقارلا جاجزلاو راخفلل عنصم لوأ تأشنأف .لمعلاب اهلوق تززع
 ةيئاسنلا تايعمجلا تعجشو .ةعفانلا ةينطولا تاعانصلا جيورتب تدانو .ةرهاقلاب

 اذكهو نيرطتلاو ةكايحلا لاغشأو .داجسلا جسن ةاتفلا ميلعت ىلع ذئنيح ةدوجوملا

 .ةعفان ةقيرطب نهغارف تاقوأ لغش نع ًالضف .بسكلا نهيلعردت ةنهم ّنقتي

 .1947 ةنس تيفوتو 1879 ةنس تدلو ىاورعش ىده (1)

 .82 ص .قياسلا ردصملا .فصان ىنفح نيدلا دجم (2)

 رك مم ١
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 هب ىتاثلا لصفلا

 نم عراصتو .ىربكلا اهتنحم .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعي زاتحت رصم تناكو
 ىتلا .ىلوألا ةصرفلا ىه ةنحملا هذه تناكو لالقتسالا ىلع لوصحلا لجأ

 ىف ماهسإلا ىلع اهتردق تبثتو ءاهتءافك اهيف رهظت نأ ةيرصملا ةأرملا تعاطتسا

 ةروث ىفف .هنع لقت ال ةجردبو ءلجرلا عم بنج ىلإ اًبنج اهنطو تالكشم لح

 نكرتشيو داهجلا ةيار نلمحي ةريبك تارهاظم ىف ةرم لوأل ءاسنلا ترهظ 9

 ةعطاقمي نيدانيو تالصاوملا قرط عطقو .سيراتملا لمع ىف لاجرلا عم
 ةيضق تبسكو .اهنأش ىوقو ةيئاسنلا ةكرحلا ملاعم تحضو ذئدنع .نيرمعتسملا

 صخنو ,ةسايسلاو ركفلا لاجر نم ريثك مامتها بذتجت تذخأو ءاًريبك اًدييأت ةأرملا
 نأ بجي ءاسنلل ةيسايسلا ةيبرتلا نأ" ىري ناك ىذلا .لولغز دعس مهنم ركدلاب
 ءاسنلا نم دفو ىف بطخ ىذلاو (!) ةراضحلا راودأ نم رود لوأك بوعشلا اهدعت

 ريرحت راصنأ نم ىننإ" :ًالئاق ءاهلالقتسا ىلع دالبلا لوصح باقعأ ىف تاينطولا
 اذه ىنيقيو ءانتياغ غولب عيطتسن ال ريرحتلا اذه ريغب هنأل هب نيعنتقملا نمو .ةأرملا

 موحرملا ىقيدص .ديعب دمأ ذنم تكراش دقف .دهعلا ميدقوه لب .مويلا ديلو سيل

 نأ نع ًالضف .( ةديدجلا ةأرملا) ىلإ هادهأ ىذلا هباتك اهنمض ىتلا هراكفأ نيمأ مساق
 .اًعفانو اًميظع ناك ,؛ةينطولا انتكرح ىف ةيرصملا ةأرملاهب تماق ىذلارودلا

 .2) "ماتلا حاجنلا نكل نماض انأو هيف نتأدب ىذلا لمعلا ىف نذإ نررمتساف

 دعس ميعزلا ةجوز (©) لولغر ةيفص ةدهاجملا ركذن نأ ماقملا اذه ىف انتوفي الو

 معنو .ةصلخملا ةجوزلا معن هل تناكو ىنطولا هحافك ىف ادعس تكراش دقف .لولغز

 .هيفن دعب اهمئازع ذحشو ةمألا حور ءاكذإ ىف ادعس تفلخ دقو .نيعملا بحاصلا

 نوبأي اوناك نأ دعب ءاشت تيح بهذت نأ اهل حامسلا ىلع نيرمعتسملا مغرأ امم

 .ةطهولا نكرأ ىذاقت نأ تأ دقو ةافنم ىف: ةعس لإ: تاهذلا هيلع

 .38 .37 ص هسفن ردصملا(1)

 .هسفن ناكملا .هسفن ردصملا(2)

 .1946 ةنس تيفوتو 1878 ةنس تدلو (3)
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرعلا هب

 نيبو .بعشلا ءانبأ نيب ىعولارشن ىفريبك رودب لولغز ةيفص تماق دقو
 هأأ تيفسو ةيخلطولا لقاعم نيم الفعم "ةمألا ثييبا اهدنس نانكوبةضاخي ءانسنلا

 .ميظعلا ميعزلا اهجوز بناجب ةعئارلا ةينطولا اهفقاومل "نييرصملا

 ةيهوقلا ةكرحتل | قا 3و: ةديتاسللا فاعلا فكروا سلال | نيل فو ناك

 تبتثتو اهتاناكمإ قلطت نأ ةأرملا تعاطتسا ,ءىرجلا ىنطولا لمعلا صرف نم اهيف

 لقت ال اهنأ تكردأو اهسفنب اهتقث تداز نأ كلذ راثآ نم ناكو اهحاجنو اهتءافك
 نأ اًضيأ كلذ راثآ نم ناك امك .ةايحلا كرتعم ىلإ لوزنلا ىف ةييرغلا ةأرملا نع اًنأَش

 مدقت ىف اهتردقو اهدوهج ةيمهأب فرتعيو ءاهوحن ةيعجرلا هترظن ريغي أدب عمتجملا
 نأ ىلع .1923 ةنس اهلالقتسا لحارم ىلوأ تلان نأ دعب ةلودلا عجش امم .دالبلا

 .ةفلتخملا ميلعتلا صرف نم اديزم اهل حيتتو ,لمعلل اهدادعإ نسحنو ءاهتيانع اهيلوت

 ىف اهل ةصصخملا سرادملارشن ىف اًيبسن نوعسوتي ميلعتلا نوئشب نوينعملا ذخأو

 .ةيوناثلاو ةيئادتبالاو .ةيلوألا لحارملا

 .نيرشعلا نرقلا نم لوألا عيرلا رخاوأ ىف ةيئاسنلا ةكرحلا ترولبت دقو ءاذه
 ىده ةديسلا ةسائرب 1923 سرام ىف ىرصملا ىئاسنلا داحتالا ةيعمج سيسأت ىف

 قلاملخلا ناهتأل ند اعرق انيق اكن رقما ةعمعلا | فلا دك ىنن قكست نقلا ينازعف

 اذه لغشت تلظو .ىلودلا ىئاسنلا داحنالل ةليكو ىوارعش ىده تبختنا دقو .ىلودلا

 .'! تيفوت نأ ىلإ .ةنس لك هل اهباختنا ددجتي ناك ثيحزكرملا

 ىف لجرلاب ةأرملا ةاواسم هتأشن ذنم ىئاسنلا داحتالا بلاطم مهأ ناكو

 حالصإ ,عيرشتلا ىف ةصاخلا اهبهاومب مهست نأ عيطتستل ةيندملاو ةيسايسلا ىوقحلا
 نوئشب الصتم اهنم ناك ام ةصاخيو ةيداصنقالاو ةيقالخألاو ةيعامتجالا لاوحألا

 تاريثك هيلإ مضنت تذخأ ىئاسنلا داحتالا نيوكت رثأ ىلعو .ةرسألاو لفطلاو .ةأرملا

 ةيضقب تامتهملاو ربلا لامعأو ,ةيعامتجالا ةمدخلل تاعوطتملا عمتجملا تاديس نم

 .اهفادهأ قيقحت وحن ةيوق ةعفد ةيئاسنلا ةكرحلا عفد امم .اهريرحتو ةأرملا

 ةنسوم حورتضاا ئانسلا هاكتألا ةيفمك لاسغأ نه لكس سوم ىدضلا تالا نافهالا(1)
 .1961 .ةرهاقلا .1961- 3
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 يهل _- ىتاثلا لصفلا

 ريبك روطتب ,نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا عيرلا ىأ ةرتفلا هذه رخاوأ تزيمت دقو
 اهدادعإ ةركف لبقتو .ةأرملا حلاصل ىميلعتلا هاجنالا ىف .هتايد ىف اًئيطب ناك نإو

 ءانب ىف لجرلا عم بنج ىلإ اًبنج كارتشالاو ؛لمعلل جورخلل اهئيهي اًبسانم اًدادعإ
 رشن ىف عسوتلا ىف جيردتلاب رهظت روطتلا اذه ملاعم تذخأو .نطولا لبقتسم

 ةينفلا دهاعملا ءاشنإ ىف كلذكو .ةيوناثلاو ,ةيئادتبالاو .ةيلوألا تانبلا سرادم

 ةكرح ىف ةزرابلا لوحتلا ةطقن تناك دقلو .ةيلاعلاو ةطسوتملا تاملعملا دهاعمو

 ىف ملعلا بلطل تايتفلا لوبق ءايرذج اًرييغت اهيلإ عمتجملا ةرظن رييغتو .ةأرملاريرحت
 ,1928 ةنس نم ءادتبا .(اًيلاح ةرهاقلا ةعماج ) ةيمسر ةيموكح ةعماج لوأ

 4 بادآلا ةيلك تلبق 1929 ةنس ىفو .تابلاط 8 مولعلا ةيلك تلبق .,ثيح

 ةدحاو ةبلاط تلبقف ىوقحلا ةيلك اهتلتو .تابلاط 5 بطلا ةيلك تلبقو تابلاط

 نكي ملو (!7 1931 ةنس كلذك ةدحاو ةبلاط تلبق ىتلا ةراجتلا ةيلك مث .1930 ةنس

 ىتلا بادآلا ةيلك ةصاخيو ,تايلكلا هذه تابلاطلا لخدت نأ ذئتقو اًريثك اًيرغتسم

 تابلاطلا لوخد وه ءاقح ةبارغلل وعدي ناك ىذلا نكل .ميلعتلا ةنهلل نلهّؤت تناك

 دقو ء,اذه .تايعارزو تاسدنهم نجرخيل 1945 ةنس ةعارزلاو ةسدنهلا ىتيلك

 ةيردنكسالا ةعماج تحتف امدنع ربكأ ىعماجلا ميلعتلا نم بيصنب ةاتفلا تيظح

 .1942 ةنس ىف

 تاروطتملا ءاسنلا نم لوألا ليعرلا (1955 - 1946) :ةيناثلا ةرتفلا

 ىتح تدتماو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب تأدب ىتلا ةرتفلا هذه ىف

 ىف ةليلق تاعفد تلسرأو .ةأرملا حلاصل ىميلعتلا هاجنالا ىف عسوتلا داز .1955 ةنس

 ىف ىتش تاصصخت ىف تاداهشلا ىقرأ نلمحي ندعو .جراخلا ىلإ ةيسارد تاثعب
 .ةعماجلاب قاحتلالا تايتفلا نم ىلوألا ةليلقلا تاعفدلل هيف حيتأ ىذلا تقولا سفن

 تايعماجلل لوألا رمتؤملا ,ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف تنبلا ميلعت .ديعسلا ةميرك رظنا(1)
 .وينورلاب بوتكم ثحب 1964 ةنس سرام 5-8 نم تاينانبللا تايعماجلا داحنا ,تايبرعلا

 روح ريا

 1 63 0 7722222 2 ب ا
 ا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 نحبصأ امك نيولمع نكامأ ىف ىأرلا ةداق نم .ءالؤهو ءالؤه تحبصأو

 ىئاللا تايعماجلا نم لوألا ليعرلا حاجنل ناك دقو .ةروطتملا ةأرملل ةبيط عئالط

 ىفرثأل ا ربكأ .جراخلا ىف نهتسارد نممثأ ىتاللا تاثوعبملاو .رصم ىف نجرختد

 حاجنلا اذه زفح امك .نهب ءادتقا ,ىلاعلا ميلعتلا ىلع لابقإلا ىلع تايتفلا عيجشت

 ديزم ىف .ةعرس رثكأ ىطخب ريسلا ىلع مهعجشو .نيلوئسملا مامتها هسفن تقولا ىف

 رامغ ضوختل اهل ةصرفلا ةحاتإو .لحارملا عيمج ىف ةاتفلا ميلعت ىف عسوتلا نم

 نونفلاو بادآلا نيدايم ىف ال .تالاجملا فلتخم ىف لمعلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 .صوصحلا هةجو ىلع ةيقيبطتلا مولعلاو .ةتحبلا مولعلا نيدايم ىف لب تتيسكف

 .1950 سمش نيع ةعماج ءاشنإب ىعماجلا ميلعتلا نم اظح رفوأ ةاتفلا تحبصأو

 برحلا نع مجن ىذلا ىوقلارثآلا كلذ ,ةرتفلا هذه ىف ركذلاب ريدج وه اممو
 تزكرت ىذلا .ىرصملا عمتجملا حاتفنا ةدايز ىف اًحضاو رهظ ىذلاو .ةيناثلا ةيملاعلا

 ةفلتخم تايسنج نم .ءاسنلا نم تادنجم اهنيب نم .ةريبك ةيبنجأ تاوق هيف

 نم ةيرقم ىلع نيملعلا ىف ةصاخب .لاتقلا نيدايم ىتش ىف نيدنجملا ةدعاسل

 نم تاريثك ةيداعلا ريغ فورظلا هذه تعجش دقلو .ةيقيرفأ لامش ىفو ةيردنكسإلا
 ةلئاه ةدايز تديازت ىتلا ةيصخشلا تامدخلا تالاجم ىف لاغتشالا ىلع ءانسلا

 غلب امنيبف .اهتلت ىتلا ةليلقلا تاونسلا ىفو .برحلا ءانثأ ريبكلا جاورلا ةرتف ىف

 .1937 ةنسل ناكسلل ماعلا دادعتلا ىف ةيصخشلا تامدخلا ىف تالغتشملا ددع

 2.588.235 ,1947 ةنسل ناكسلل ماعلا دادعتلا ىف نهددع غلب .ىثنأ 7
 36.297 تالغتشملا ةعومجم ناك نأ دعبف ,ىرخألا ةفلتخملا نهملا ىف امأ ,ىثنأ

 ىلع داز هنأ ىأ 1947 ةنس ىف ىثنأ 161.880 حبصأ :1907 ةنس ىف ىثنأ
 ./345 رادقمب ىلصألا عومجملا

 (1975- 1956) ةثلاثلا ةبقحلا

 ةأرملا ماع" نوكتل رايتخالا اهيلع عقو ىتلا .1975 ةنس ىتح .1952 ةيلوي 23 ةروث

 ظ .ةيساسأ تارتف ثالث ىلإ ةبقحلا هذه انمسق دقو .'ىملاعلا

 ىلإ دج 5
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 يهل - ىناثلا لصفلا

 :ةيمسر ةدايق لوأ روهظو ءاسنلا نم ةيبعشلا تادايقلا عئالط (1956-1965) :ىلوألا ةرتفلا

 ىف ةتسلا ئدابملا دحأ وهو ,نيسنجلا نيب ةيعامتجا ةلادع ةماقإ أدبمل اقيقحت
 ىف رصم ىف نلعأ ىذلا .ديدجلا روتسدلا ىف صن .1952 ةيرصملا ةرونلا لمع ليلد
 كلذبو .2) لجرلاب ةوسأ ةيسايس اًفوقح ةأرملا حنم ىلع .1956 ويلوي 3
 ىلعو ةيروهمجلا ةسائر ىلع تاءاتفتسال ا ىف اهتوصب ىلدت نأ ةأرملا تعاطتسا

 داحتالا تاباختن ا كلذكو .ةمألا سلجمل ةماعلا تاياختنالا ىفو روتسدلا

 ناجلو سلاجم ىفو .ةمألا سلجمل اهسفن حيشرت ىف قحلا اهل راص .ىكارتشالا
 .ةيبعش ىرخأ

 1955 ماع ىف ةرم لوأل ةمألا سلجم تاباختنا ىف تزاف دقو ءاذه

 ىف ءاضعألا ءاسنلا ددع داز كلذ دعب مث ىركش ةنيمأو ةيطع ةيوار امه (”!ناتديس
 ةعفد تاديس ىنامث تزافو .1964 ةنس ةيلاتلا تاباختنالا ىف .ةمألا سلجم

 ,بجر ةرهزو .نمحرلادبع ةديفم .لماك تفلأو ,رماع لاون نهو ةيوضعلاب ةدحاو

 .ليوطلا ةنيثيو .(ةحالف ) بايد ةمطافو .نيسح دمحم ةشئاعو ءىسورعلا ةميركو

 ةهجولا اههيجوتو .اهتياعرو ةأرملا ةيضق نع عافدلا ىف لضفلا نهل ناكو

 .ةيصخشلا لاوحألا نوناق ليدعتي قلعتي اميف ةصاخبو .ةحيحصلا

 ةيعامتملا هل ادع ةياقا ىهو منن ا جلل كو ءاتشمأ ةروكلا كلوا اننك
 ةديدعلا تاونسلا ىف لذب دق ناك ام لك تقاف ةيانع .لمعلل اهدادعإو ةاتفلا ميلعت

 نيتلحرملا ىف ميلعتلا ةيناجم ميمعتب ةروثلا ةردابم نأو .اهمايق ىلع ةقباسلا
 فورظ تناك ىتاللا تايتفلا فالآل ميلعتلا ةصرف حاتأ دق ةيوناثلاو ةيدادعإلا

 .ميلعتلا ةلصاومب نهل حمست ال ةيداصتقالا نهرسأ

 ريتاسدلل ةيبرعلا ةعوسوملا" 1956 وينوي 23 ىف رداصلا ةيرصملا ةيروهمجلا روتسد"رظنا(1)
 .61 31 ناتداملا ,.1966 .ةرهاقلا ,ةمألا سلجم .ةيملاعلا

 نيتنيدملا ىف تأدب ةرصاعملارصم ىف ةأرملل ىلوألا ةيبعشلا ةباينلا نأ ىلع رظنلا تفلن نأ دون (2)

 زيكرت لازي ال دعب اميف ىرنس امك هنأو .ةيردنكسإلاو ةرهاقلا امهو رصم ىف نيتريبكلاو نيلوألا

 .امهنيعب نيتنيدملا نيتاه ىف ةأرملل ةيبعشلا ةباينلا

 ب 7 7777 و ع ص مص ع سس سطس سا جيس إلا رك لع
 6 كد



 رماعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 ةلحرملا ماهنإ دعب ,تايتفلا ميلعت ةلصاوم ىلع ديدش لابقإ كلذ نع مجن دقو

 ءاصحإ ىف ءارجإلا اذه جئاتن ترهظ دقلو .ىمازلإلا ميلعتلا ةلحرم ىهو .ةيئادتبالا

 ىف تاملعتملا ددع نأ هنم نيبتو .1960 ناكسلل ماعلا دادعتلا ىف تاميلعتلا
 ىتلاو .تاداهش ىلع تالصاحلا كتلوأ ةصاخبو .ظوحلم لكشب درطم دايدزا

 ةنس نيب ام /362و 7/2150 نيب ام نهعومجم ىف ةيونس رشعلا ةدايزلا تحوارت
 .1960 ةدسو ؛, 7

 ىعماجلا ماعلا ةيادب ليبق تاعماجلا ىف ميلعتلا ةيناجم ةلودلا تنلعأ مث

 نم بابشلا لابقإ دادتشا ىف لاعفرثأ ءارجإلا اذهل ناكو ,.1962 فيرخ ىف
 ءاوس .,تاجرختملا دادعأ ةبسن ديازت هنع جتن امك .ىعماجلا ميلعتلا ىلع نيسدجلا

 .ءارجإلا اذه ىلع ةقباسلا تاونسلا نع اًريبك اًديازت ايلعلا دهاعملاوأ تاعماجلا نم

 تفال لكشب لمعلل اهجورخ هيلع بترت ىذلاو .ةأرملا فيظوت ىف عسوتلا امأ
 ,.ةصاخب ىداصتقالا ناديملا ىف ريصمتلا ةكرح عم أدب دق .لبق نم هيدل ناك امع

 فظوت لاجم عيسوت ىلع لمع امك .1957 ةنس ىف كلدو .ةماعب ىرخألا نيدايملاو

 ةرازو اهتعضو ىتلا ىلوألا سمخلا تاونسلا ةطخ ذيفنت ىف ءدبلااًضيأ ةأرملا
 رثأ ىلع ءاج دقف ءاهفيظوت ىف تفاللا ريبكلا عسوتلا امأ .1957 ةنس ةعانصلا

 ةيمنتلاو ىداصتقالا جاورلا عجش دقلو 1961 ةنس ةيكارتشالا ويلوي تارارف نالعإ
 فيص نم ءادتبا اًيونس مازتلالا ىلع رمألا ىلوأ .كلذ دعب اثدح ناذللا ةعيرسلا

 ةريثكلا فئاظولا ىف ءايلعلا دهاعملاو تاعماجلا نم نيجرختملا لك نييعتب : 4

 .1960 ةنس ىف ىلوألا ةلماشلا ةيسمخلا ةطخلا ذيفنت اهدجوأ ىتلا ةديدجلا

 قلاتلا ىف ةديدجلا ةيرصملا ةأرملا مجن ادب نرقلا اذه نم تاينيتسلا ىفو

 ليبس ىلع ركذن بدألا ىفف .ةصصختلملا نيدايملا نمريثك ىف ةيئاسن تادايف ترهظو
 ةميرك ترهظ ميلعتلا ىفو ,تايزلا ةفيطل .د ,ىواملقلا ريهس .دو .ئطاشلا تنب .د لاثملا
 ىفو .,تاداسلا ةنيكسو .نوطالفأ ىجنإو .ديعسلا ةنيمأ ةفاحصلا ىفو .ديعسلا

 تناك امنيسلا ىفو .ليمج ءانسو بويأ ةحيمس حرسملا ىفو ءىنفحلا هبيتر ىقيسوملا
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 يهب ىتاأثلا لصفلا

 موثلك حأ ةديسلا سمش عطس ءانغلا لاجم ىفو .ةمامح نتاف لثم ةعمال ءامسأ كانه

 .اًعم ةسايسلاو نفلا ىف ىدايقرودب تماقف ىبرعلا نفلل ةريفس

 اًثدح 1962 ةنس ربمتبس ىف ةرم لوآل ةريزو بصنمل ةديس رايتخا ناكو
 ةءافكب ةروثلا فارتعا ىلع اًديكأ ًاليلدو .رصم ىف ةيئاسنلا ةضهنلا خيرات ىف اًرراب

 فوفص نم اهرايتخال ناكو .عمتجملا ىف اهتناكمو اهزكرمل لماكلا معدلاو .ةأرملا

 ناكو ريبك ىزغم ةعماجلاب - رصم ىف ايلعلا ةيملعلا ةئيهلا - سيردتلا ةئيه كلس
 .رصم خيرات ىف ةديس لوأ تناك ىتلا ديز وبأ تمكح ةروتكدلا هب تماق ام مهأ

 نوّئشب صاخ امهلوأ نيماه نيرمثؤم ميظنت ةيعامتجالا نوئشلا ةرازورومأ دلقتت
 ىف دقع ىذلا ةرسأل ارمنؤم امهيناثو .1963 ةنس ربمفون ىف دقعو ةلماعلا ةأرملا

 .1964 ربمسيد

 ةأرملا نوئش .ىميداكألا لمعلل جرخت تناك ىتلا .ةريزولا ةديسلا تلعج دقو

 سأر ىلع - اهلافطأ ىعرت ةناضح رود ىلإ اهتجاح ةصاخبيو .اهتالكشمو ةلماعلا
 .ةعيرسلا ةيعامتجالا ةيمنتلا ىف ماهسإلل اهتاعورشم ةمئاق

 .ىسايسلاو ىعامتجالا بائتكالاو ةسكنلاو دوكرلا (1970- 1966) :ةيناثلا ةرتفلا

 ةسكنلا اهيقعأ ,ىداصتقا فشقت ةرتف تناك اهنأب ةرتفلا هذه تزيم

 .لاعف ريغ اًرتاف اًدكار ًادبف ةثيدحلا ةيرصملا ةأرملا طاشن ىلع كلذ لك سكعناو

 .ىمسرلاو ىبعشلا ىوتسملا ىلع ةيلاعفلاو ةوحصلاو حيحصتلا (1971-1975) :ةثلاثلا ةزتفلا

 ماع هنأب رهتشا ىذلا .1971 ماعب ًادبت ىتلا .ةثلاثلا ةرتفلا هذه ىف

 ىف تزافو بعشلا سلجم ءاضعأ باختنا ديعأ ىعامتجالاو ىسايسلا حيحصتلا

 ىسورعلا ةميركو ,لماك ةديافو .لماك تفلأو ,نمحرلادبع ةديفم باختنالا اذه

 تاياختنالا ىف تزاف ىتلارماع لاونو .نانع ةمطافو .شلبلا ةقررو بجر ةرهزو
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرهلا هب

 هذه ةوحصلا ةرتف بكاوو .. نييعتلاب تزاف ىتلا الكت ىليل ةروتكدلا مث .ةيليمكتلا

 اهيف ترهظ ىتلا .تاباختنالا كلت ىف ادب امك .اهنايكو ةأرملا ةميقب قفاد ىعو

 .حضاو لكشب ةأرملا

 ةديسلا صخش ىف ةملعتملا ةنانفلا ةأرملل بعشلا مارتحا اهيف رهظ امك

 ةدادب ىلع مسجم ليلد وهو ,بعشلا سلجم ىف هنع ةبئان اهل هرايتخاو .لماك ةدياف
 .اهتاذلو اهتاذ ىف ةأرملل ىبعشلا مارتحالا

 ىف ةلثمم ةينانلا ةرملل ةيمسرلا ةيئاسنلا ةدايقلا اًضيأ ةرتفلا هذه ىف ترهظو

 نم تريتخا دق اًضيأ ىهو .ةيعامتجالا نوئشلل ةريزو بتار ةشئاع ةروتكدلارايتخا
 ةلماعلا ةيرصملا ةأرملل ةنيدحلا ةضهنلا راسمل احيحصت ةعماجلاب سيردتلا ةئيه كلس

 تناك كلذيو .1972رياني 17 ىف ةريزولا بصنمل اهرايتخاو اهيف ةقثلا ةداعإب

 .ةتيدحلا رصم ىف ةيئاسنلا ةكرحلا خيرات ىف ةريزو ىناث بتار ةشئاع ةروتكدلا

 ةيصخشلا لاوحألا نوناق ليدعتب ءبتار ةشئاع ةروتكدلا تمتهادقو

 سلجم ىلع هضرع لبق زيهجتلا ةلحرم ىف لاز ال نوناق عورشم دادعإب كلدو
 ىف نيسنجلا نم بابشلا دوهج نم ةدافتسالل رخآ اعورشم تذفن امك .بعشلا

 تاعماجلا تاجيرخ نم تاباشلا فيلكت ىلصألا هروحم ناك .ةماعلا ةمدخلا

 .ةمدخلا هذهب ايلعلا دهاعملاو

 :ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا رودل ىعامتجالا ليلحتلا

 عضن نأ ,ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةيرصملا ةأرملارود عبتتن نحنو انمهي
 ةفاقثلا نيبو .ةيديلقتلا ةيفيرلا ةفاقثلا نيب ريبكلا لخادتلا كلذ انرابتعا ىف

 ةجرد ىلإ اًنايحأ لصي حضاو فالتخا نم نيتفاقثلا نيب ام عم ةثيدحلا ةيرضحلا

 ةأرملل ةثيدحلا ةيرصملا ةفاقثلا همسرت ىذلا رودلا نإف كلذ ىلع اًسيسأتو .ضقانتلا

 ليلدلاو .اهنيب قيفوتلا بعصي راودأ عامج هنأ لقنلوأ ,ملاعملا طلتخم رود ةيرصملا

 .عمتجملا ىف راودأ ةدعب موقت تحبصأ لمعلل جرخت ىتلا ةملعتملا ةأرملا نأ كلذ ىلع
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 ول ناثلا لصفلا

 وأ جاتنإلا نيدايم نم ناديم ىأ ىف ماهسإلا ىف ديدجلا اهرود ىدؤت ىهف
 ميلعت ردقت ىتلا ةديدجلا ةيعامتجالا ميقلاب كلذ ىلإ ةعوفدم ءاهتيب جراخ تامدخلا

 تاذ ةملعتم ةايح ةكيرش ىف مهسفنأ بابشلا ةبغريو ءاهلاغتشا ىلاتلايو ةاتفلا

 ةيرصملا ةأرملا ماهسإ لعجت ىتلاو ةلودلا اهتنبت ىتلا ةيكارتشالا ةفسلفلابو .() لخد
 ةيهافرلا عمتجم قيقحتل ةعيرسلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةيلمع ىف
 ىعامتجا ىوتسم ىف شيعت نأ ىف اهسفن ةاتفلا ةبغرو .ةيعامتجا ةرورض

 ىهو .ةدودحملا ةيداملا هتاناكمإب اهل هريفوت نع باشلا جوزلازجعب ميرك ىداصتقاو

 .تسيب ةربدمو مأو .ةجوزك ةرسألا ىف ةيديلقتلا اهراودأ كلذ نع ًالضف ىدؤت
 هتايح ةكيرش نوكت نأ لضفي لازي ال هملعت مغر ىرصملا بابشلا نأ ةصاخيو

 .(27 لزنملا لامعأ ىف ةرهام

 ريغ مأ تناك ةبجنم .ةجوزتم ريغ هأ تناك ةجوزتم ةلماعلا ةأرملا تحبصأو

 لمعلا ىأ .ىناثلا رودلاب مامتهالا ىف رصحنم ءبعلا كلذ ,رخآ اًنبع لمحت ةبجنم

 تامازتلاب اهبلاطيو ,تحب ىمسر مامتهاو دج ةرظن هيلإ رظنلاو تيبلا جراخ

 ثيدحلا هميظنت ىف راص ىذلا لمعلا كرتت ال ىتح .اهيف نواهتلا نكم ال ةددحم

 .قيقد لكشب ضعب ىلع هضعب فقوتيو طابترالا دشأ ضعبب هضعب طبترم

 وأ اهتاوالع صاقنإب اهلمع ىف اهرود ءادأ ىف رصقت ىتلا ةأرملا ىزاجتو

 اههركت تاءازج هذهو .ةيقرتلا ىف اهرود تيوفتوأ ءاهنم اهنامرحوأ اهريخأت

 ىلإ نرظني تاريثكلا دجن ام اًنايحأ كلذلو .3) لجرلا اههركي امك اماه ةلماعلا

 لوألا نهرود ىلإ نهترظن نم ىلعأ ةرظنب تيبلا جراخ لمعلاوهو ىناثلا نهرود

 ناك اميرو .تيبلا ريبدتو .ةرسألا دارفأ ىقاب نوئشو نهنوُئش ةياعر وهو .ىساسألاو

 نأل .ةددحم تامازتلاب هيف بلاطت الو ,.ىمسر ريغرود اهتيب ىف ةأرملا رود نأل كلذ

 .320 ص .ىعامتجال ا ريغتلاو جاوزلل رايتخالا ءىتاعاسلا ةيماس رظنا (1)
 312 نح :ةسفن رزدضملا( 2)

 1824 نه ةباها وهلا : نافاس نسكت رك [(3)

 را
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 رصماعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 ريغ ءلمعلا لحم ىف ىعامتجالا ميظنتلا سكعي .تيبلا لخاد ىعامتجالا ميظنتلا

 نم عون يأ ىفالت نكميو .حماستلا هيف بلغيو ةميمح تاقالع هدوستو ءىمسر
 ناك اذإ جوزلا ةطساوبوأ ,ةيلزنملا ةمدخلا قيرط نع ةجوزلا بناج نم ريصقتلا .

 تائيهلا قيرط نعوأ ,ةدعاسملا نم مهنكنث نس ىف اوناك نإ لافطألاو ءاًواعتم
 لك جرخت ةلغتشمك اهسفن وحن رود ةلماعلا ةأرمللو .عمتجملا ىف ةدوجوملا ةريثكلا

 ىف مهعم لماعتت نم مارتحا اهبسكي قئال رهظم ىفودبت نأ دبالو ءلمعلل موي
 .نهسفنأب تامتهم تالغتشم عم هرودب لماعتي ىذلا هريدقتو اهجوز بحو .اهلمع
 ليمجتلا تامدخ ىلع اًيلك اًدامتعا دمتعت ةلماعلا ةأرملا تحبصأ كلذلو

 .اهسفن وحن اهرود ءادأ ىف اهتنواعمل ةزهاجلا سبالملا تالحمو تاطايخلاو

 .اهب ناهتسي ال ةبسن ةرسألا ةينازيم نم كلذ ذفنتسيو

 اميرو .ىسفنلا اضرلاب رعشت ةثيدحلا ةيرصملا ةأرملا لعج دق لمعلا ناك نئلو
 ام ةرثكل ديدش قاهرإب رعشت اهنأ الإ .تاذلاب ىداصتقالا دادتعالا هيمسن نأ نكمي

 .هجراخو تيبلا لخاد تايلوئسمو ءابعأ نم هلمحتت

 امهتشيعم ىف لالقتسالا نالضفي احبصأ دق ةاتفو باش لك نأ مغرو

 .براقألا نم دحأ امهنوئش ىف لخدتي ال ىتح .ءامهب صاخ نكسم ىف ةيجوزلا
 .لافطأ نم نابجني ام ةياعر ىف امهنواعي نم ىلإ ناجاتحي ام ناعرس امهنإف

 قهرم رمأ .جوزلا ةيحان نم وأ ةجوزلا ةيحان نم تناك ءاوس ءامهعم ةبيرق ةماقإو

 تالكشم ىلإ ىدؤي كاكتحا نم رمتسملا لماعتلا هثدحي ام ءارج نم باصعألل

 ىمنت انتفاقث ميق نأ ةدح كاكتحالا اذه ديزي اممو .نيجوزلا ىلع سكعنت ةعودتم

 رظنلا ىتهجو فالتخا نع ًالضف ,نيرخآلا نوئش ىف لخدتلا ىلإ ًاليم سوفنلا ىف
 نإف لاح ةيأ ىلعو .ةبيرقلا ليجو ,نيجوزلا ليج .نيليجلا نيب لافطألا ةيبرت ىف

 .ةرسأ لك ىف ةرفاوتم تسيل تابيرقلا ةدعاسم

 .اهتاذب ىرخأ ةلكشمف ,تامداخلا ىلع لمعلل جرخت ىتلا مألا دامتعا امأ
 نأ امك .ةيلزنملا ةمدخلل وسلا ىف ضورعملا للق دق عناصملا ىف ةلامعلا بدجف
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 يهل _ ىتاثلا لصفلا

 تامداخلا ةقيرطب نقثي ال لمعلل نجرخي ىتاللا تاملعتملا تاهمألا نم تاريثك

 ةأرملا اهردقت ىتلا ,ةقيقدلا ةمهملا هذهب مايقلا ىف نهل ّنمأي الو .لافطألا ةياعر ىف
 اذه .ةركبملا هتلوفط ىف ةصاخبو ءلفطلا ةيصخش ىف اهريثأت غلبم فرعتو .ةملعتملا

 نع نينغتسي ءاسنلا ضعب لعجت ىتلا ةفورعملا ةيديلقتلا مدخلا تالكشم نع ًالضف
 .(1) ةتبلأ نهتامدخ

 ريبدت ىف ,ةمدقتملا ايجولونكتلا نم ةثيدحلا ةيرصملا ةأرملا ةدافإ نعامأ

 ,تاناخسلاو ,ةيئايرهكلا تالاسغلاو .ناجاتوبلا دقاوم لامعتساك اهتيب نوئش

 كلذ نإف .ةرسيم دج ةايحلا لعجت ىتلا لجاعلا وهطلا تاودأو ةيئايرهكلا سناكملاو

 ثدحب نم دجو دقو .رخآلا ضعبلا نود تاودألا ضعب ىفو ءقيض قاطن ىف

 .1962 ريمفون ىف .ةلماعلا ةأرملا نوئش رمتّوم ىف مدق ىذلا .ةلماعلا ةأرملا تالكشم

 امك .تاودألاو ةزهجألا هذه ىلع دمتعت ال ثحبلا ةنيع نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ

 اهلامعتسا داز ةلماعلا ةأرملل ىرهشلا رجألا داز املك هنأ ءاضيأ ثتحبلا نم حضتا

 ىتاللا نأ دجوذإ اًمادختسا ةزهجأل ارثكأ وه زاجاتوبلا دقوم نأ رهظ دقو .اهايإ

 .ةثيدحلا ةزهجألاو تاودألا نمدختسي ىتاللا عومجم نم /91 هنمدختسي

 كلذلو ,تايلامكلا نم ةزهجألا هذه دعت لازت ال ةلودلا نأ ىلإ كلذ عجري اميرو

 ةيرصملا ةأرملا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةيلاع ةيكرمج اًموسر اهيلع ضرفت اهنإف

 دادعإ نم اهنكمت ىتلا عيرسلا وهطلا تايناكمإ صقن نم ىناعت تلاز ام ةثيدحلا
 ىبرغلا عمتجملا ىف اهتليمزل رفاوتت ىتلا لثم .قئاقد ىف ةيهشو ةيدغم تابجو

 .دهجلاو تقولا نم اًريثك ةلماعلا ةأرملا ىلع رفوي امم .ثيدحلا

 ةلودلا ئشنت نأ ءادتبا حرتقتو .ةماهلا ةلكشملا هذه نع ًالقتسم اًنحب صصخت نأ ةبتاكلا ىونت (1)
 ءلاصاخ اًدادعإ نددعي ىتاللا تايتفلا نم ( تالاغش ) تانيمأ جيرختل ةصصختم ةسردم
 .لمعلا ةرازو ىف ليغشتلل بتاكم قيرط نع ةلودلا هل 20000
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 :ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا رودل ةبحاصملا ةيعامتجالا رهاوظلا

 : بارتغالا -1

 .2) اهنع اًبيرغ حبصي نأ ىأ .هتاذ ناسنإلا دقفي نأ وه ةطاسبب بارتغالاو

 مويلا لقتنت ىهف ءاديدش اًيارتغا ىناعت ثتيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملاو

 مدختست نأ اهنم بولطمف .هيف تعضو ىذلا راودألا طلخ ءازإ ةمزأو ةريح ىف

 لقتستو .لمعتو ,ملعتتف ,لجرلا اهمدختسي ىتلا اهسفن ةوقلاو ريرحتلا ةحلسأ

 هباشتت اهلعج اذهو .ىداصتقالا حضنلا مث .ىميلعتلا جضنلاو .ىسحلا جضنلا نم

 .هتابغرل خوضرلاو .هتعاطو اهجوزل ةيعبتلاوه اهنم عقوتملاف ,كلذ عمو باشلا عم

 دجت اهنأل دشأ بارتغاو .ةديدش ةريح ىف عقت .ةثيدحلا ةيرصملا ةأرملانإ

 اذإ نكلو .ءلقتستو بسكتو ملعتت نأ اهنم بولطمف .هسكعو ءىشلاب ةبلاطم اهسفن

 .(2) ةيوقع دشأ بقاعت اهنإف لالقتسالا اذهل ةيقيقح ةسرامم ةيأ تدبأ

 ,كلذب ةبلاطم اهنأل .ليصحتلا ىف تاونسو تاونس ىضقنو ملعتت اهنإ

 مغرف .نسلا ةريغص اهنوك ليضفت ثيح نم اهتليمزك ميقت هسفن تقولا ىف اهنكلو

 اهتوفي نأ لبق رايتخا الو ةدارإ الب اًنايحأ جوزتت اهنأ الإ .اهلمعو اهقوفتو اهلمع

 .ملعتت مل ىتلا ةيفيرلا ةأرملا قلق اهسفن ىلع قلقت اهنأل ."ةرياب" حبصتو .راطقلا

 وأ ,صقان دسج ىه ثيح نم ميقت تلاز ام اهنكلو ًامامت لجرلا لثم لمعت اهنإ
 .(3) نتافوأ زجاع

 ,1844 ماع ةيفسلفو ةيداصتقا تاطوطخم هباتك ىف بارتغالل ىنعملا اذه ىلإ سكرام ىهتنا(1)

 .( ةبتاكلا) ىلامسأرلا عمتجملا ىف لماعلا عضول ىدقنلا صحفلا ددصب ناك نيح
 .184 ص .1975 ,24 ددع ةرشع ةيداحلا ةنسلا .ةعيلطلا .ةروثلاو ةأرملا .نالعش دمحم رظنا(>2)

 .188 ص .هسفن ردصملا ,عمتجملاو لجرلاو ةأرملا .جرف دمحأ جرف رظنا (3)
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 وهل ىناثلا لصفلا

 يرق ةيضلافا نون نبك فاعف سوق انزيم هاش ةحيتف قو وست اونا

 ,ميلعتلا نم اًًيلاع اًردق ىقلتت نيح ىهو .اهرمع لبقم ىف ةرسألا نيوكتو جوزلا ديرت

 :ىف صخلتت ةوقلا نم رصانع كلم اهنإف اهجوز هاقلت ىذلاردقلل ًايواسم

 :ةييلغلا ةجيردلا ع

 .ةفيظولا -2

 .ىرهشلا بترملا -3

 نيبو اهديب ىتلا ةوقلا ةوه ويصت نيف تدخا ةماهلا ةثالثلا رصانعلا هذهو

 هنوك نم رثكأ ءقيدصو بحاصو قيفرك هيلإ رظنلا الإ ذئنيح كلذ ال ىهف .اهجوز
 ريياعم اب ريبك دح ىلإ ةطلتخملا ةيديلقتلا ريياعملل اًديدحتن لّثمم كلذ نكل ءاسيئرو اديس

 .ةريثك ةيفير رصانع اهيف لازت ال ىتلا ةنيدملا ىف ةدئاسلا ةفاقثلا ىف ةثيدحلا

 :راودألا عارص 2

 نوضرعتملا دارفألا اهكردي ىتلا تاعارصلا كلت ىنعيل حالطصالا اذه قلطي

 ىلإ ريشي حالطصالا اذه نأ "لجيبس" ىربو .ةنيابتم تاعقوتب هجاوم هنأ هئيعب

 .نيفلتخم نيرود نيب ليحتسم وأ بعص رايتخا ىف انألا هيف عقت ىذلا فقوملا كلذ

 .تيدحلا عمتجملا ىف ةيرصملا ةأرملا ىلع قبطنت راودآلا عارصل تافيرعتلا هذه لك

 اهئاسؤر نمو ءاهجوز نم ةنيابتم تاعقوتب ةهجاوم اهنأ امك ,عارص ىف اهنأ كردت ىهف
 .ةملاعو ةجوزو .ةأرماك اهرود نيب بعص رايتخا ىف عقت اهنأ امك لمعلا ىف

 لعافتلا هجوت اهنكل ,قياس ىعامتجا لعافتل جاتن الإ ىه ام راودألاو

 ليجلا ناك هدودح ىندأ ىف ىعامتجال اريغتلا ثيح .ىديلقتلا عمتجملا ىفو .ىلاحلا

 نإف ,تيدحلا عمتجملا ىف امأ .ةشقانم نود ربكألا ليجلا تاعقوت لبقتي رغصآلا

 " .لك 1 رك 5-2
30 0 



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا ه

 فقاوم تريغت دقف .مهراودأ تابلطتم قفو شيعلا ىلع نيرداق ريغ سانلا نم اًريثك

 .ةمئالم ريغ رودلا طاشأ نم اًريثك لعجي لكشب ةايحلا

 ىف ديدحتلا ةحضاو ىديلقتلا عمتجملا ىف ةأرملا قوقحو تابجاو تناك دقلو

 رصم ىف ءاسنلا نم ريثكلا لعجي امم .طخلا نم ريثك اهارتعا دقف مويلاامأ ءىضاملا

 .ةيلعفلا نهراودأ نم تادكأتم ريغ مويلا

 طلخلا نم ريبكلا ردقلا كلذ هجاوت ىتلا ىه ةئثيدحلا ةيرصملا ةأرملا نإ

 اًريغت ريغت ىدلاوه اهرود نأ ل ةطاسبب ,لوعب كلدو .اهرودب ولعتي اميف ىضوفلاو

 كلذ مآو ةجوزك ةثيدحلا ةيرصملا ةأرملل دعي ملف .لجرلار ودب نروق ام اذإ اًيرذج

 نأ اهنم عقوتي حبصأ .ةيديلقتلا اهراودأ ىلإ ةفاضإلابف ءرودلا ىف ددحملا رارمتسالا

 .لافطأ ةيبرمو .ةراشتسمو ةليلخو ءاهجوزل ةقيدص .نوكت

 :ىتأي ام ىلإ هعاجرإ نكمير اودألا ىف اًعارص هجاوت ةثيدحلا ةيرصملا ةأرملا نإف كلذل

 .ةضراعتم راودأ اهرثكأو .ةأرملل ةحاتملاراودألا نمريثكل | مامأف :راودآلا ددعت (1)

 ىرصملا عمتجملا ىفف .هعابتاو طقف دحاو نودرايتحا نع ةزجاع اهسفن ةأرملا دجن

 راودأ ددعت نإف مويلاامأ .اهيلع قفتمو ءاًيبسن ةليلق ةيوثنأ راودأ كانه تناك ىديلقتلا

 .اهيدل فيكتلا ةلكقشم ةدايز ىلإ ىدؤت ,مأو .ةبساكو .ةكيرشو .ةقيفرك ةيرصملا ةأرملا

 .ةأرملا رودل ةديدجلا تافيرعتلا نأ كلذ :راودألا فيرعت ىف طلخلا(ب)

 دقو .بألاو جوزلا ةصاخيو .لجرلا نم اًبحاصم اًفيكت بلطتت .مأو ةجوزك ةصاخبو
 تيقب ىتلارودلا طاهأ نأ اًصوصخو .لجرلا انآل اًديدهت تافيرعتلا هذه لكشت

 املو .ةيداصتقالاو ,ةيعامتجالاو ,ةينوناقلا ركذلا ةوق ىلع ةينبم تناك .ةليوط اًبورق

 ريثكلا ىحضأ .(1) لبق نم اهل تناك ىتلا كلت نم ربكأ ةوق سرامت ةأرملا تحبصأ

 .ةديدجلاراودألا لبقت ىف ةقشم نودجي لاجرلاو ءاسنلا نم

 فصتنم ىف ءاقتلالاو ىدولا قافتالا نم عون ثودح ىف ةيرضحلا ةرسألا ىف كلذ ىلجتي (1)

 .نايحألا بلغأ ىف اًعم نيجوزلا رارق جاتن وه .ىئاهن رارق ذاخنا نوكيف قيرطلا

 فيرلا ىف ةيناديم ةسارد .ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ,ىتاعاسلا ةيماس رظنا

 .579 ص 1972 .ةرهاقلا ةعماج ,ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر .رضحلاو
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 يهل ىتاثلا لصفلا

 ام اذإ ققحتي امنإ ,راودألا عارص لحو .بارتغالا ةلازإ نأ ةبتاكلا ىرتو

 :ةيتآلا تارابتعالا ترفاوت

 فرعت دودح ,لجرلاو ةأرملا ىأ .نيسنجلا نم لك راودأل ةحضاو دودح عضو -1

 ىلعو .لجرلا ةردق قوف نوكي ام راودألا هذه نم نأو اهراودأ ةميق اهيف ةآرملا
 .هتايلوئسمو هراودأ ةيمهأ اهيف فرعي نأ اًضيأ لجرلا

 نم لك ةئشنتو ,ةأرملاو لجرلا نم لك ىلإ رظنلا ىف ةديدج ةيجولويديأ سرغ -2
 ام ةأرملاريرحت نأب امهفيرعتو ,ىمعولاو ميقلا ىف ةيواستم ةئشنت تنبلاو دلولا
 اهتيدوبع نم ةأرملاررحتت ام ردقبف ءلجرلا ريرحت نم رخآلا هجولا الإ وه
 ناسنإلاريرحت وه اهإ ةأرملا ريرحتف ءامهيلك ىف ناسنإلاررحتي ام ردقب لجرلل
 :.ناسنإلا لجأ نم

 ىنعمب ءنانحلاو حماستلا نم راطإ ىف .ةأرملاو لجرلا نيب ةوقلا ةوه قييضت -3
 رظيسلا الو نوسلابديعلا ةكالع ةرملاو: لكيلا نين رودلا تافالع نوكتالا

 .ددحملا هرود امهنم لك بعليل .امهنيب راودألا لماكتت اهنإو .هيلعرطيسملاب
 ةايحلا وخال لمكملا

 عمتجملا ىف ددرتي ذخأ ىذلا ىأرلا كلذ ىركفلا طخلا اذه عم مجسنيو

 رخآلا هجولا ةأرملا ردقف .دحاو ءىشل ناهجو ةأرملاو لجرلا نأب ثيدحلا ىرصملا
 ةأرملاريرحت ةيضق نأو .ةأرملاردقل رخآلا هجولا وه لجرلا ردق نأ امك .ءلجرلا ردقل
 ةأرملا' هيف حبصت ىذلا روطلا ىلإ بسحف دسج ةأرملا نأ نم ةيضقلا لوحت نمضتت

 قيمعلا ىناسنإلا هدعب اهدسج بستكي الو ,كلذك حبصت ال ةأرملاو 'دسج هل ناسنإ

 اناسنإ لجرلا حبصي ام ردقبو ءاقيمع اًيناسنإ اًروطت عمتجملا ققحي امردقب الإ

 ىف امك هركف ريرحت ءناسنإلا ريرحت هوجو نم هجو ةأرملا ريرحن ةكرحو .كلذك
 ,ةيكارتشالاو ةيلامعلا تاكرحلا ىف امك هلمع ريرحتو .ةيطارقمدلا تاكرحلا

 ."') ةيئاسنلا تاكرحلا ىف امك هدسج ريرحنو

 .188 ص .قباسلا ردصملا .جرف دمحأ جرف (1)

 يهجم س٠٠ سس بللس تتيوما ثا رع وم دج
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 لك ءارو نأ ليق امكو .ةيناسنإلا ةدارإلا اهجو الإ امه ام لجرلاو ةأرملا نأ -4

 .اهرزأ دشي ءالجر ةميظع لك ءارو نأ لوقلا قدصي كلذكف .ةأرما ميظع
 نم ديالف .عادبإو ,.حافكو ىعس كانه ناك امنيأف .حافكلا ىلع اهنيعيو

 .لجرلاو ةأرملا نيب نواعت

 5 6 0 ك0 ك0
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 ىئاسنلا داحتالا هيعمج لامعأ نع لجس زجوم ءىرصملا ىئاسنلا داحتالا

 .1961 .ةرهاقلا .1961 - 1923 ةنس نم ىرصملا

 1951 وينوي 23 ىف رداصلا ةيرصملا ةيروهمجلا روتسد .ةمألا سلجم

 .1966 .ةرهاقلا ,"ةيملاعلا ريتاسدلل ةييرعلا ةعوسوملا"

 : تايرودو بتك

-3 

3 

 .1971 .توريب .ةييرعلا ةضهنلا راد .ىعانصلا عامتجالا ملع ,ىتاعاسلا نسح

 ةرازو ةعبط نيراب صيخلت ىفزيربإلا صيلخت ,ىواطهطلا عفار ةعافر
 108 .داشرإلا

 .حاجتلا راد .ىعامتجال ا ريغتلاو جاوزلل رايتخالا ,ىتاعاسلا ةيماس -5

-6 
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 ةيناذيم ةسارد .ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ,ىتاعاسلا ةيماس

 .1972 .ةرهاقلا ةعماج .ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر .رضحلاو فيرلا ىف

 قاد .داصتقالا ىف ةمدقم .ىتيللا ىلع دمحمو ةصيرق سردات ةحبص

 .1969 .ةيردنكسالا .ةيرصملا تاعماجلا

 .1951 .ةثئلاثلا ةعبطلا ,ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم ,ثلاثلا ءزجلا ءىلع دمحم

 ةرشع ةيداحلا ةنسلا ,ةعيلطلا ةلجم .عمتجملاو لجرلاو ةأرملا .جرف دمحأ جرف

 .1975 .24 ددع

 تاداعلا ضعبل ىناديم ثحب عم ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا .بايد ةيزوف

 ني ا
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 رصماعملا ةمتحملاو ةأرملا هه

 .ةرهاقلا .ىبرعلا بتاكلا راد .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف ةيعامتجالا

 .1ط :. 6

 .1899 .ةرهاقلا ,ىقرلا ةبتكم .ةأرملاريرحن .نيمأ مساق -1

 .1911 .ةرهاقلا .بعشلا ةعبطم .ةديدجلا ةرملا .نيمأ مساق -2

 لوألا رمتؤملا .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف تنبلا ميلعت .ديعسلا ةميرك -3
 ةنس سرام 8 - 5 نم تاينانبللا تايعماجلا داحنا ,تايبرعلا تايعماجلل
4. 

 -24 ددع .رشع ةيداحلا ةنسلا ,ةعيلطلا ةلجم .ةروثلاو ةأرملا .نالعش دمحم -4

5 . 

 .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف ةاتفلا ميلعت نرحم بنيزو ظفاح ىلع دمحم -565

 .1965 ,ةرهاقلا ,ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
 ةرهاقلا ءلوهلا ىبأ ةعبطم .مالسإلا ىف ةأرملاريرحت .فصان ىنفح نيدلا دجم -6
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 كلاثلا لصفلا

00 8 )32 
 52535 ةسن رمصسصا ةأرهاا رود

 ) ىازتعلا لمعلا ايجولويسوس 0(

 : ليهمت #+*

 ايجولويسوس" باتك دقنلاو ,ليلحتلاو ,ضرعلاب لصفلا اذه ىف لوانتن
 ."ىلكوأ نآ" هتفلؤمل 'ىلزنملا لمعلا

 ريرحت اياضقب متهم لك ىلع هتءارق ضرفي هنأ نم باتكلا اذه ةيمهأ ىتأتو
 اًمئاد لواحت ىتلا ىلزنملا لمعلا ىلإ ةيديلقتلا رظنلا ىدحتت ةسارد وهف .ةأرملا
 ةيصصختلا ةضاخموم سس رهروسلا لاسفإ ىدحتتاا نا نك ةفاش نيف ليلخفلا
 .داج ىملع عوضومك ءىلزنملا لمعلل .لمعلا عامتجا ملعو ىرسألا عامتجالا ملع ىف

 لالخ نمو ارا ةسارد: نلف عرشألا عامتكتالا ملع ىف قوتعنابلا تادف

 ملرجأ نودب لزنملا جراخ ةلماعك اهرود لالخ نموأ ,مأو ةجوزك ىرسألا اهرود
 .ةنطتمووا ةيافع هيبتا خب افي

 امك .ةأرملا نم ىديلقتلا عامتجالا ملع فقوم ىهو ةماه ةيضق باتكلا اذه لوانتيو

 نهترظنو .ىلزنملا لمعلل ءاسنلا ةرظن :لثم مامتهالاب ةريدج تاعوضوم هيتفد نيب ضرعي

 .داج ىملع عوضومك .ىلزنملا لمعلاوحن ةفلتخملا نهرعاشمو .تويب تابرك نهسفنأل

 ,نكفلا ملاع ,دقتو ليلحبو ضرع ,ىلزنملا لمعلا ايجولويسوس ,ىتاعاسلا نسح ةيماسرظنا(*)

 .1983 ,ثلاثلا ددعلا نماثلا دلجملا

 علوم 50ءا1مأ1ووإزب ه1 ![1ن0ندع ايم راع !الاتراغلنت ع0هطععاطكمرنر 1974 قرات 02121عال

 تيس 11 سس ورا
 م



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 لالخ نم امإ ةأرملا ةسارد ىلع ىرسألا عامتجالا ملع ىف نوثحابلا بأد دقف

 ملرجأ نودب لزنملا جراخ ةلماعك اهرود لالخ نموأ .مأو ةجوزك ىرسألا اهرود

 .ةمظنم وأ ةداج ةساردب ظحي

 لمعلل ءاسنلا ةرظن :لثم مامتهالاب ةريدج تاعوضوم هيتفد نيب ضرعي امك .ةأرملا

 .ىلزنملا لمعلا وحن ةفلتخملا نهرعاشمو .تويب تايرك نهسفنأل نهترظنو .ىلزنملا

 لمعلا ةدمو .خلإ .. فيظنتو ىهط نم ةفلتخملا ةيلزاملا لامعألا وحن نهتاهاجتاو

 ةقيرطك نيتورلاو ريياعملا ةيمهأ ىدمو .عوبسألاب اًيوسحم ةأرملا هب موقت ىدلا ىلزنملا

 .تاذلا ةأفاكم ىلع بولسأكو .لمكأ هجو ىلع متي ىلزاملا لمعلا نأ نم دكأتلل

 تناك اذإ امع فشكي مييقت عصو باتكلا اذه 62 ةتحابلا تلواح دقو

 تاجرد ىف فالتخالا ىدمو .ىلزنملا لمعلا نع تايضار ريغ وأ تايضار ءاسنلا

 ىلزنملا لمعلاب اهتلصو .ةيعامتجال ا ةقبطلا اًضيأ باتكلا لوانتي امك .نهنيب اضرلا

 ةيلزنملا ةايحلا ىلع ةيعامتجالا ةئشنتلا ريتأت ةنحابلا شقانت امك .هنع اضرلاو

 تايوعص صحفتتو .لزدملا ىف اهجوزو تيبلا ةير نيب لمعلا ميسقت للحتو .ةأرملل

 .ةمومألا تابجاوو .ىلزنملا لمعلا نيب عمجلا

 1971 ةدس ىف "ىلكوأ نا" ةثحايلا اهب تماق ةسارد باتكلا اذه دامعو

 .تايرضحلا تايزيلحنإلا تويبلا تاير نم ةجوز نيعيرأ ىلع

 نم فلأتت ىلوألا .ءارقلا نم نيتفلتخم نيتّئف ىلإ اهباتك هجوت ةتحابلاو

 .اًحضاو اًيلح هتلمح ىف باتكلا

 تاجوزلا ىلع هتايساسأ ىف قبطني ءاهيف لزنملا ةير ةجوزلا عضو نإف .ةيزيلجنإ
 .ىرخأ ةرصاعم ةيعانص تاعمتجم ىف

 ١م رع ١
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 يوه ئىلاثلا لصفلا

 .ةأرملل ىساسأ لمع وهو .لاثملا ليبس ىلع ىلزنملا لمعلا انلوانت ام اذإو

 تايعامتجاو ,ىرسألا ىعامتجالا ملع ىناديم نم عوضوملا اذه لافغإ نأ دجنسف
 سيلف .ىقيقحلا ةأرملا فقوم نع اًهوشمو افرحم اًعابطنا حوضوب لقني اهإ لمعلا
 ىذلا تقولارادقم ثيح نم ال .ةةأرملل ىلزنملا ملعلا ةيمهأ ىدمي مامتها كانه

 ىتاذلا ىنعملا ثيح نم الو ,ةهج نم لزنملاب ةيانعلاو ةيلزنملا ةطشنألا ىف هقفنت

 ,ةيعامتجالا عقاوملا فالتخاب فلتخي نأ نكي ىذلا ةأرملل ةبسنلاب ىلزنملا لمعلل
 .ىرخأ ةهج نم ةقبطلاو

 عامتجالا ملع ىف ةأرملا دوجو نيب ًاضقانت ةفلؤملا ىرت لوألا لصفلا ىفو

 ىف عامتجالا ملع لشف ىلع ًاليلد اًضيأ دعي امك ,ىقيقحلا ىعامتجالا اهدوجوو
 ةداعإب كلذ ىحوي نأ نكميو .رابتعالا ىف اهتايح عقاوو ةأرملا تاربخ ذخأ

 ىركذلا نيروظنملا الك لثمت ثيحب هنيدايمو عامتجالا ملع تاعوضوم فينصت
 .ءاوسلا ىلع ىوثنألاو

 ,ماع هجوب ىلزنملا لمعلا للحتل باتكلا نم ىناثلا لصفلا ىلإ ةفلؤملا ىضمتو
 5 كانه نأ نم معرلا ىلع هنأ ىرتو .صاخ هجوب هب تماق ىذلا ثحبلا فصتو

 ىف ثانإلاو روكذلا نيب ةيعونلا قورفلا ةدح ليلقت ىلإ .ةيلاحلا نيدسلا ىف ديازتي
 رود وهو هتمرب ىوثنأ ىفيظو رود اّمئاد كانه لظيسف .فئاظولاو نهملاو لمعلا ملاع
 هذهب مايقلا نم لاجرلا عنمي نوناق كانه سيل هنأ نم مغرلا ىلعو .تيبلا ةبر
 مامأ اًقئاع فقت ةيجولوكيسو ةيعامتجاو ةيداصتقا اًطوغض كانه نأ الإ ةفيظولا

 .ةنهملا هذه باحر ىف لوخدلا نم هعنمشو ؛لجرلا

 ىلع فيرعتلا اذه زكتريو ,تيبلا ةير فيرعتب لصفلا اذه ةفلؤملا ًادبتو
 نود ) هدحو لوئسملا صخشلا ىه تيبلا ةير نوكت كلذ ىلعو .ةيلوئسملا موهفم
 ىذلا ىلزنملا مداخلا ىلع فارشإلا نعوأ .ةيلزنملا ماهملا مظعم نع (ىلزنملا مداخلا
 ةلماع نوكت دق امك .نوكت ال دق امك ةجوزتم تيبلا ةير نوكت دقو .ماهملا هدهي حوقي
 نع (!!نمغ) "تنه" هب ماق ىذلا حسملا كلذ حصفأ دقو .,نوكت ال دقو لزنملا جراخ
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا جه

 تويب تاير نك نهلزانم جراخ تالماعلا ريغ نم ءاسنلا راشعأ ةعست نأ

 .(2) تويبلا تابر نم نهلزانم جراخ تالماعملا راشعأ ةعبس تناك امك .تاجوزتم

 ىفيظولا رودلا دعي هنإ لب .طقف اًيوثنأ اًرود تيبلا ةير رود نوكي ال اذه ىلعو

 ةكرتشم ةيلوئسم ىه لزنملا ةرادإ ةيلوئسم نأل .ىلاحلا انرصع ىف ةأرملل ىسيئرلا
 .تاعغلابلا ءاسنلا مظعم نعب

 ةيمويلا ةربخلا لثمي هنإف .ىلزنملا لمعلا ةساردل ىساسأل اريربتلاوه نذإ كلذ

 .ناكسلا نيب اًريبك امسق اًيئاصحإ نوكي ىئاللا ءاسنلا مظعم ةايح ىف ةرركتملا

 حسملا اهيلع قلطت ىتلا ءاهتسارد فصو ىلإ كلذ دعي ةثحابلا لقتنتو

 هردد نإ ةتحابلا لوقت امك عجري ةيمستلا هذه ع ببيسلاو ءىفشكلا ىعالطتسالا

 .عامتجالا ملع ىف اّعلاب ًالامهإ قداص ىذلا عوضوملا اذه ىف تاساردلاو توحبلا

 :ىلي ام اهيف ءاج ,تايرصم تاثحاب اهيلإ تلصوت جئاتن عم ةجيتنلا هذه قفتت (1)
 ةرسألا ىف نيجوزلا نيب لزنملا نوئشب صاخلا لمعلا ميسقتل ةبسنلاب قبس امم حضتي'

 دعب اهتيبب قلعتي ءىش لك لمعب موقت تالاحلا مظعم ىف ةلماعلا ةجوزلا نأ ةيرضحلا

 ىأب موقت ال ةلغتشملا مألا نأ نم ضعبلا هيلإ بهذي ام اًحيحص سيل هنأو ءاهلمع نم اهتدوع
 انسمل ىدمو .ةيلزنملا لامعألا نم قبس امل انضارعتسا نم نيبت دقو .اهتيب ىف ىلزنم لمع
 ىلع اذهو ءاًعيمج لامعألا كلت نم ىمظعلا ةيبلاغلا ىف ربكألا بصنملاب ةجوزلا عالطضال

 ."نايحألا نم ريثكلا ىف ةمداخلا دوجو نم مغرلا

 ىف ةيناديم ةسارد ,ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ءىتاعاسلا نسح ةيماس رظنا

 .541 ص .1972 ةرهاقلا ةعماج ,بادآلا ةيلك .ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر .رضحلاو فيرلا
 نيعبسلاو دحاولا غلبت ةنيعل ىلزنملا طاشنلا اهيصقت دنع "بايد ةيزوف" هتدجو ام عم اذه قفتيو'

 تاهمألاةيبلغأ نأ اهل نيبت ذإ .تيبلا لامعأ ىف نهماهسإ ىدمو تالماعلا تاهمألا نم

 ,لمعلا نم نهتدوع دعب تيبلا ىف لامعألا لكب نمقي نهعومجم نم /64.8 نهتبسنو تالماعلا

 ىلع طقف فارشإلاب نمقي عومجملا نم 7212.7 ةبسنب تالماعلا تاهمألا ءالؤه نم ةيلقأ نأو
 ."لامعألا ضعب ىف كارتشالاو فارشإلاب عومجملا نم /22.5 موقت امنيب .تيبلا نوئش

 بادآلا ةيلك ,ةروشنم ريم هاروتكد ةلاسر .عمتجملاو ةناضحلا رود ءبايد ةيزوف :رظنا

 .1970 .سمش نبيع ةعماج

 رك“ ىلا 3+
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 يوه ثكلاثلا لصفلا

 اهلوأ .,ةيسيئر فادهأ ةثالث ىف اهلمحن ىتلا ءاهتسارد فادهأ ديدعتي ًأدبتو

 ىناثلاو ,لمعلا كلذ وحن تيبلا ةير تاهاجتناو ,ىلزنملا لمعلا فقوم فصو نمصتي

 نم ددعب هتقالع ىف ىلزنملا لمعلا نع اضرلا مدعو ءاضرلا جذام صحف ىفرولبتي

 جاوزلا ىف لمعلا ميسقتو ,ميلعتلاو ةييرتلاو .ةيعامتجالا ةقبطلا نمضتت ىتلا تءاريغتملا
 ريخألاو ثلاثلا فدهلا امأ .خلإ .. ىعامتجالا لعافتلا جذاهدو .ةينفلا تادعملاو ةزهجألاو

 تويبلا تاير نيب قورفلاريسفتوحن ةهجوملاو ةنكمملا ضورفلا حارتقا ىف رصحنيف
 ..هتاذ ىلزنملا لمعلا فقومو ءىلزنملا لمعلاوحن نهتاهاجناب صتخي اميف

 تايدنلريآلاو تايزيلجنإلا تويبلا تاير نم نيعيرأ نم ةنيعلا تنوكت دقو

 اًعيمج نكو .رابتسالا ءارجإ ءانثأ ,نيثالثلاو نيرشعلا نيب ام نهنس حوارتت ىئاللا

 من دقو ,تاوذس سمخ نم لقأ هرمع لقألا ىلع دحاو لفط نهلو تاهمألا نم
 رابتسا من دقو .نييمومعلا ءابطألا نم نينثال ةيبطلا ريراقتلا عقاو نم نهرايتخا

 ,نايبتساب اًديقم اًرابتسا ثحبلا دامع ناكو .1971 ةنس لئاوأ ىف ةنيعلا دارفأ

 نيتعاسلا ىلاوح ىلإ لصت ةدم لظت طئارش ىلع ةلجسم تارابتسالا كلت تناكو

 سايقل اًسايقم ةنحابلا تننق تارابتسالا تاباحإ نم ساسأ ىلعو .طسوتملا ىف

 ىرخأ رهاظم رابتخا ىلإ تلصوت امك ,ةفلتخملا هتاجردي ىلزنملا لمعلا نع اضرلا

 ىلزنملا لمعلا نع اضرلا مدعو اضرلا لمشتو .هتاذ ىلزنملا لمعلا فقوم لخاد

 ةجردل مييقت كانه ناك امك .رجأب ىجراخلا لمعلاو .جاوزلاو ,لفطلاب ةيانعلاو

 .هتينيتورو ىلزنملا لمعلل ريياعم ديدحت ةيمهأو ,تيبلا ةير رود عم ةأرملا دحوت

 ىلع قبطنت اهإ اهثحب نم اهيلع تلصح ىتلا جئاتنلا نأ ةثحابلا ىرتو

 ىلإ انوعدي ببس نم كانه سيل هنأ ىلإ اًضيأ بهذت اهنكل طقف ةنيعلا عمتجم
 كلت نأ ىلع ليلد كانه سيل هنأ ةصاخيو .ةلثمم ريغ ةنيع ىه ةنيعلا هذه نأب لوقلا
 .عقاولا سكعت ال تاليجستلا

 نهعومجم غلابلا ءاسنلا ددع فصن نإ لوقتف .اهتسارد فصو ىف ةتحابلا ىصمدو
 .ىطسولا ةقبطلا نم نكفرخآلا فصنلا ءاسن امأ ,ةلماعلا ةقبطلا نم نك نيعيرأ

 1 رى م :
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا هب

 هَودبتو ىلزنملا لمعلا روص نع ةحضاو ةركف انيطعيف ثلاثلا لصفلا امأ

 ىبعشلا ريكفتلا ىف ىلزنملا لمعلا نع نيتدئاس نيتيطش نيتركف ضرعب ةفلؤملا

 لمع ىف دبعتست .ةمولظم ةلماع تيبلا ةبر نأ ىلإ بهذت ىلوألا ةركفلا :رصاعملا
 ىرتف ةيناثلا ةركفلا امأ .تاذلل اًريبك اًراكنإ ةرورضلاب نمضتي .ضيغب .هيرك .رقحم

 الو .ةعدبم ةقالخ تادوهجمس مايقلل ةدودحم ريغ ةصرف ىطعي ىلزنملا لمعلا نأ

 لكشي ةيلزنم ةعانص هنأ ىلع لب لمع هنأ ىلع ىلزنملا لمعلا ىلإ ةركفلا هذه رظنت

 .ةيلاملل ةرازو لزدملا اهيف

 لمعلل اًحضاو اًموهفم كانه نأ .اًرابتسا نيعبرألا صحف لالخ نم رهظ دقو

 هنفرعيو .ىلزنملا لمعلا نربخي ثحبلا ةنيع ىف ءاسنلاف .غزبي أدب دق لمعك ىلزنملا
 تاظحالم تطبترا دقو ءلمع فقوم يأ هبلطتي ىذلا كلذل لئامم لمع هنأ ىلع

 ىلزنملا لمعلا رهاظمل ناك دقف لمعلا عامتجا ملع جئاتنب اقيثو اًطابترا ءاسنلا ءالؤه

 دكأتيو .بتكملاو ,عنصملا ملاع ىف رئاظن ةبعشم ريغ وأ ةبعشم اهنأ اهيلع قلطأ ىتلا
 ىزنم لا لمعلا وحن نهتاساكعنا ةنراقمل ءاسنلا ىدل ليم دوجوب قباطتلا اذه

 .نهلزانم جراخ لمعلا ىف نهتربخب

 امك هتانسحو ىلزنملا لمعلا تايباجيإ نع فشكت ةلئسأ كانه تناك دقو

 اهنع تربع امك .ءلمعلا تايباجيإ ترولبت دقو .هئواسمو هتايبلس نع حصفي

 ريفوتو .ءلافطألا دوجوو .ةيتاذلاو لالقتسالا اهمهأ ةريثك رهاظم ىف تاجوزلا

 ةايحلا ريفوتو ,جوزلا دوجوو ءلزنملا نم جورخلل رارطضالا مدعو .رحلا لمعلا فورظ
 ةباقرلا نم ررحتلا .لالقتسالاو ةيتاذلاب تاجوزلا ةنيع تدصق دقو .ةيلئاعلا

 فصن ىلاوح تمدختسا دقو .هتعرسو ىلزنملا لمعلا عاقيإ ديدحن ىلع ةردقلاو

 "كسفن سيئر نوكت كنإ" ةرابع ةلئسألا هذه نع نهتباجإ ىف تاربتسملا تاجوزلا
 ةلئسألا هذه نم ريثكلا تاباجإ توتحا دقو .ىلزنملا لمعلا ءازإ نهروعش نفصيل

 :لثم لزنملا جراح ىفيظولا لمعلاو ىلزنملا لمعلا نيب ءامسنلا اهتدقع ةنراقم ىلع

 أم ىددحدت نأ نيعيطتست كنإ .كسفت ةديرس نينوكت نييك دنع ىلإ كنا"

 لك مر نجا
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 يوه ىلاثلا لصفلا

 ,ىفيظو لمع ىف دوجولا نع فلتخم ءىش هنإ .نيديرت ال امو ىلعفت نأ نيديرت
 ثيحوأ .هيلط ةيبلتل طوبهلا وأ دوعصلا ىلإ نيرطضتف .سرجلا مهدحأ ىو تييخ

 ."ةعاس فصن نوضغع ىف كاذوأ لمعلا اذه زاجنإل ةرطضم كسفن نيدجحت

 :لثم ةيتاذلاو لالقتسال ارهاظم نعرخآ اًريبعت دجن ىرخأ ةباجإ ىفو

 ظاقيتسال ا ىلإ نيرطضت ال كنأ وه .تيب ةير كنوك نساحم مظعأ نإ"

 .'لفعلا ل! ياهذلاو :اركيف

 ىرظن رمأ ىه تيبلا ةيرب قلعتي اميف لالقتسالاو ةيتاذلا نأ ةقيقحلا ىفو

 نأ دبال اهنأ وه .اًّبجاو اهيلع ضرفي اهسفن ةسيئر اهنوكف .ققحتم ىعقاو هنم رثكأ

 .ىدملا ةديعب جئاتن هل نوكي دق .ءاهلمحت ىف لشفلاو ,طقف دحاو بناج نم ةيلوئسم

 .دالوألاو حوزلا ىلع ةصاخبو

 ةيجولوكيسلا طوغضلا ىلإ فيضي هسفن سيئر ناسنإلا نوك ةقيقح نإ

 :اهلوقب كلذ تاجوزلا ىدحإ حضوتو .اهنم ففخي هنوك نم رثكأ ىلزنملا لمعلا ءادآل

 ىف كنأ درجمل هئادأل نيرطضت كنأ وه ىلزنملا لمعلاب قلعتي ءىش أوسأ نإ'

 ال ىنأ رعشأ ىنإف .هب موقأ الأ ىف رايتخالا ةيرح كلمأ ىنأ نم مغرلا ىلعو .لزنملا

 ْ :اهلوقب ىرخأ هروصتو

 :«ترنعأ ىتكلو نازذكلا لفعلاب عقأ هل اذإ الموس نإ كسودحا كاتق نينا
 ىننإ ةقيقحلا ىفف ,ءلمعلا فعضب موقأ نأ ىلع نوكيس اًدغف .لعفأ مل اذإ ىننأ

 تسيلو نم ةيرح اهنأ ىف اهلازتخا نكم ىلزنملا لمعلا ةيرح ةلأسم نإ
 ام راتختل اهل ةيرح تسيل اهنكل .ةباقرلا نم لزنملا ةير ةيرح اهنإ .لعفل ةيرح

 .ةطشنأ نم هلعفت

 مصل

 يس ببي بيب بس _- ب سس ات ,< لل
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 بيترتلاب تاباجإلا ترولبت ىلزنملا لمعلا ئواسم نع تاجوزلا تلّئس امدنعو

 ةلزعلاو ةرمتسملا ةيلزنملا ةيلوئسملاو ,ماسلاو ,راركتلاو ,ةباترلاو .هسفن ىلزنملا لمعلا ىف
 .لزنملاب ديدشلا يدقتلاو ىلزنملا لمعلا نم ءاهتنالا ةرورضو .ةدحولاو

 تناك .نهج اوزأ لمعب .ىلزنملا نهلمع نراقي نأ تاجوزلا نم بلط امدنعو

 تبهذ امنيب ,نهج اوزأ نم رثكأ نلمعي نهنأ ندقتعي نهنأ ىلإ ريشت تاباجإلا مظعم
 ةيصخشلا عونب ددحتت ةلأسملا هذه نأ وأ رثكأ لمعي جوزلا نأ ىلإ نهنم ةليلق ةبسن

 :اهلوقي كلذ تاجوزلا ىدحإ تروص دقو .ىرخأ ةهج نم لمعلا عونو .ةهج نم

 لوقيل .هلمع نم اًمئاد دوعي ىجوز نإ .رثكأ نلمعي تويبلا تاير نأ كش ال"
 ,انكحض دقف اًيلسم اًموي ناك دقلوأ .تيكو تيك ىف انثدحتو مويلا انسلج دقل :ىل
 ."ةظحل سلجأ ال ىنإ ,كلذ لعفأ الف انأ امأ .تاعوضوملا نم اذك لوح انرماستو

 هنأ ىلإ ضعبلا بهذيو ,"ىهتني ال لمع" هنأب ىلزنملا لمعلا فصوي ام اًريثكو
 ضعب بهذتو .روجأم رخآ لمع ىأ نم ,ةيمسجلا ةيحانلا نم اًقاهرإ رثكأ لمع
 ىلإ ةفاضإلاب .رهآ لمع ىأ نم رثكأ اًيفطاع اًدهج ذحأي هنأي لوقلا ىلإ تاديسلا

 امك .ةءانبلا ريغ ةيلزنملا لامعألا ةعيبط ىلإ تاديسلا ضعب ريشتو .ىقيزيفلا دهجلا

 اهنأب تيبلا ةبر ساسحإ نوك نع ًأشني ىذلا ىفطاعلا طابحإلا ىلإ ,راظنألا تفلي
 .تارمو تارم هسفن لعفلا ىدؤت نأ اهنم بلطتي .ةيقاسوأ .ةنوحاط ىلإ ةدودشم

 ىف كلذب هنلعجي ,ةيوديلا لامعألا نمض ىلزنملا لمعلا نهعضوب تاجوزلاو
 نم ىرورض ىلزنملا لمعلا نع عافدلا اذه ناك دقو .لامعألا بتارم نم ةيلاع ةبترم
 ىلع تيبلا ةبر ىلإ رظنلا ءازإو ,لمعلا اذهل دئاسلا لامهإلا ءازإ .,تاجوزلا بناج
 .اهل ولحي ام قفوو ءاهتيرحب لمعت لزنم ةريدم اهنأ

 تابرك نهتفيظول نهتياتك ءازإ نهرعاشم نع تاجوزلا تلئس امدنعو

 نهنأب ةنيعلا دارفأ فصن نم رثكأ تباجأ .ةيمسر قاروأ وأ ةفيحص ةيأ ىف تويب
 هريغ نم لقأ لمع ىلزنملا لمعلا نأ نم تأشن ةيلقألاب رعاشمو ءاجرح نرعشتسي
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 «-_ ىئلاثلا لصفلا

 نإ ."تيب ةير درجم" :قاروألا كلت ىف نهتباتكب كلذ نع نربعي نهو .لامعألا نم
 ةيرروعش ىدم روصت اهنأ .ريثكلا ىنعت طقف تيب ةيروأ تيب ةير درجم ةملكلا هذه

 اذه نأ امك .ىرخألا لامعألاب اًنراقم لمعلا اذه نأش نم عمتجملا ليلقتب تيبلا

 تحبلا ةنيع دارفأ ىدحإ روصتو .مأو ةجوزك اهراودأ نأش نم اليلقت اًضيأ نمضتي

 ىننولاسي امدنعو .تيب ةير ةملك هركأ ىنإ" :لوقت نيح ريوصت ىدص ا رعاشملا هده

 !تيب ةير درحجم ... بجعتأ ىدنإ تيب ةير درحجم .هوأ :نيلئاق فافختساي مهسوّؤر

 ."!؟ةقيرطلا هذهب اهيلإ رظني ... ملاعلا ىف ةنهم ىشا

 اطابترا هطبترم ىفيظولاوأ ىدهملا فينصتلا ةلأسم نأ قيس امم نييثيو

 ,تويب تايرك نهسفنأل تاجوزلا ةيؤر ةيفيك سكعت اهنأل .تاذلا ةروصب اقيثو
 نأ ىفكيف .تيبلا ةيررود عم ىتاذلا تاجوزلا دحوت ىوتسم ناك امهم نكلو

 ةناكملا ضفخنم .ءعيضو هفات لمع هنأ وه عمتجملا ةفاقث ىف هنع ةدئاسلا ةركفلا

 وأ ءلمملا لمعلا لثم ةنيعم اًفاصوأ هيلع علخي ام اذهو ,ىرخألا لامعألل ةبسنلاب

 نم .خلإ ... ةيبغلاو .ةلمملا لثم اًفاصوأ تيبلا ةبر ىلع علخي امو .هفاتلا لمعلا

 :اهلوقب كلذ تاحوزلا دحأ روصتو ةيبلسلا فاصوألا

 بتكا نأ لضفأ ىنإ .ةيمسر قاروأ ةيأ ىلع تيب ةير ةياتك نم جرختأ ىننإ'

 تاير تاجوزلا مظعم نإ ,نسحأ اًساكعنا اهل نإف ,ىرخأ ةفيظو ةيأوأ ًالثم ةريتركس

 ."خبطلاو .ةبرتألاو ءفيظنتلا الإ ذئنيح عقوتت ال كنإ .المم اًبيترودبي اذهو .تويب

 طلخلا ةلأسم ىهو مامتهالاب ةريدج ىرخأ ةطقن ىلإ كلذ دعب ةتحابلا لقتنت

 .اهديدحت ىلإ ةجاحلا ىدمو .ىلزنملا لمعلا اهنمضتي ىتلا ةفلتخملا ةطشنألا نيب

 ىتلا ةسناجتملا ريغ لامعألا نم ةعومجم وه اهيأر ىف ىلزنملا لمعلا نإ .اهفينصتو

 نع فلتخي ةيضرألا حسمف .طاشنلا نم ةفلتخم اًعاونأو .ةعونتم تاراهم بلطتت

 ... سيالملا لسع نع فلتخي ةبجو ىهطو .ةهكافلاو حوحللا ضعب ءارشل باهذلا

 هي ل يبي بيب رب بلمس ب آآ هات
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 نم بحأ لامعأ .لامعألا هذه نيي دجوت ةقيقحلا ىفف .اهنيب قورفو تافالتخا

 .اذكهو ,ةيباجيإو اقلح رثكأ ىرخأو .للملا ىلع اًنعبو ةباتر لقأ لامعأو .ىرخألا
 لسغو ,ىهطلاك تيبلا ةير اهي موقت ىتلا لامعألا نم لمع لك نأ ركذلاب ريدجو

 .اروجأم اًينهم اًرود لكشي نأ نكمي لزنملا فيظنتو ءاهيكو ,سبالملا

 فيظنتلا :ىه اهمهأ نأ تدجو ةفلتخملا ةيلزنملا لامعألل ةفلؤملا ليلحت نمو

 ةلئسأ كانه تناك دقو .ىكلاو ,سبالملا ليسغو ءقابطألا لسغو ءىهطلاو ,قوستلاو

 تفشك .نهيلإ اهضغبأ نعو تويبلا تابر بلق ىلإ لامعألا هذه بحأ نع

 .بيتر دهجم لمع هنأل سيالملا ىك ناك .لامعألا كلت ضغبأ نأ نع تاباجإلا

 لزنملا فيظنت امأ راركتو .ةراذق نم هيف امل قابطألا ليسغب صاخلا لمعلا هولتي

 ال رركتم لمع هنأل كلذ ؛هل تويبلا تاير ةيهارك ثيح نم ثلاثلا هبيترت ىتآف

 .تمصو ةلزع ىف ىدؤي لمع .قوستلا ةيلمع نم سكعلا ىلع هنأ امك .ىهتني

 ,نيرخآلا عم ثيدحلا لدابت عيطتست ال اهنإف ةيئابرهكلا ةسنكملا لمعت امدنعف

 ىلإ ثدحتت ىهو اهتيدأت تيبلا ةيرل نكميف ,ىكلاو خبطلا ةيلمعل ثدحي ام سكعب
 :ةوستلاو سيالكا ليفي ةضاختلا لامغألا بيثرقلا ىف كاذتدعي تاتو. الثم ةقئدص

 نم تويبلا تابر ىلإ اًضغب لقأ لمع وهف سبالملا ليسغل ةبسنلاب امأ .ىهطلاو
 .ءايشألا نم تاروذاقلا ةلازإ بلطتي نيلمعلا الك نأ مغر .قابطآلا ليسغ

 اهلسغت ىتلا سبالملاف .سبالملاب اًيصخش اًطابترا كانه نأ ىلإ كلذ ىزعيو

 نأ كلذ ىلإ فاضي .اهتاذ اهيلإ وأ ءاهئانبأ دحأ وأ اهجوز ىلإ ىمتنت تيبلا ةير

 ةيراجتلا اهتانالعإ ىف ةليمج ةلاهي اهفلغتو ليسعلا ةيلمع ىلع زكرت مالعإلا لئاسو

 دحأ وه هنول ضايبو اهليسغ ءاقن نأب لزنملا ةبر ىلإ ةيحوم ةفلتخملا تافظنملا نع
 .ةيساسألا اهتابجاو

 ليسغو قابطألا ليسغ ىتيلمعل ةبسنلاب ةلآلا مادختسا نأ ركذلاب ريدجو

 ع تالا
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 وه هئلاثلا لصفلا

 ةبسنلاب كلذ ظحول دقو .لبقت ىلإ هرك نم امهيلإ تيبلا ةير هاجنا بلقي ,سبالملا

 .') ةنيعلا دارفأ نم ريثكلا ىلإ

 رثكأ رود هنأ كلذ .فلتخم هرمأف .تيبلا ةيرراودأ نم رودك .ىوستلاامأ

 مظعم تركذ دقف كلذل .لزنملاوهو اهملعرقم نع اًيايغ بلطتي وهف .ةيعامتجا
 ةلباقمو .لزنملا نم اًجورخ نمضتي هنأل ةببحملا لامعألا نم ّىوستلا نأ تاياجإلا
 نجتحي ال نهنأ تاديسلا ضعي تركذ دقو .لزنملاوج نم رييغتلا نم اًعونو سانلل

 وأ .لزنملا نم جورخلا درجمل كلذ نلعفي نهنكل .قوستلل اًيموي لزنملا نم جورخلل
 ىكالهتسال ارودلاب ةطبترملا ايازملا هذه مغرو .ةريصق ةهزنل ةصرف نهريغص ءاطعإل
 .ةيقيزيفلا بعاصملا ىف رولبتت رودلا اذهل تايبلس كانه نإف تيبلا ةيرل

 نإف .ايلقعو اًينامسج تيبلا ةبر قهرت قوستلا ةيلمع ءانثأ لافطأ باحطصاف
 تيبلا ةير مامتها لعجي اهءانثآ رثكأ وأ لفط ةياعر نيبو قوستلا ةيلمع نيب عمجلا

 تاعمجملا ضعب ىف ليوطلا راظتنالا نأ امك .ةيرتشمك اهتءافك نم للقيو ءاًعزوم
 نينفوك ني امر كانع نأ ظطمتلمو للملا نع ةسنوما تالخللاوأ ةيكذايتسالا

 تايمكب تاقرفتم ءارشل اًبيرقت اًيموي ثدحيو .ىئزج لكشب وست :قوستلا نم

 .نيعوبسأ لكوأ اًيعوبسأ ةرم ثدحيو نيزختلا لكش ذخأي ىلك رخآ قوستو .ةليلق

 هنأل تويبلا تاير بناج نم ةيهارك رثكألا وه قوستلا نم ريخألا عونلا اذهو

 وهو .ةرايس دوجو نأ كش الو .لزذملا ىلإ هليصوتو هئارش ىف اًفعاضم اًدهج بلطتي
 .لمعلا اذه ةيهارك ةدح نم ليلقتلا ىف مهسي .تاريثكلل رفوتي الرمأ

 هتريتعا ىذلاو .ىهطلا وهف ةيسيئرلا ةيلزنملا لامعألا نم سداسلا لمعلا امأ

 :هتبحاص هيف لوقت .ىرصم ثحب جئاتن عم ةجيتنلا هذه قفتت (1)
 ليسغعو ءليسغلاي ةصاخلا لامعألا ءادأ نم نقياضتي نحبصأ نهسفنأ تاجوزلا نإ"

 املك اهيلع نلبقي نهنكلو .( ةطمرملا) نم اًريبك اًردق نمضتت اهنآل ةيديلقتلا قرطلاب نوحصلا
 ."ةيلآ تحبصأ
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرمعلا هه

 نهيولق ىلإ اًيرق ةيلزنملا ةطشنأل ارثكأ ةنيعلا نهتنمضت ىئاللا تويبلا تاير عيمج
 تاير ةرظن نأ كش الو .ةراهملاو ةردقلل اضارعتساو ءاقالخ انف نهيأر ىف لثمي هنآل

 ةدئاسلا ةيفاقثلا ةركفلل اساكعنا لثم ءقالخ ىنف لمع هنأ ىلع ىهطلل تويبلا

 ىتلارشنلارودو .ةيئاسنلا تالجملاو .تانالعإلاو مالعإلا لئاسو اهدكؤت ىتلاو .هنع

 اذه ىف ةيفاقثلا تاهيجوتلا مظعم نأ ظحالملاو .نفلا اذهل اهلمكأب اًيتك صصخت

 تيبلا ةير دشرت ال .تالضع ضارعتساو ءانف هفصوب ىهطلا لوانتت ىتلاو لاجملا

 ,نكمم تقورصقأ ىف ةديفملا ةيئاذغلا داوملاب ىنغ تابجولارثكأ عنص ةيفيك ىلع

 لقنل ةلواحم هذهو .ةيهش اهلعجتو ةفلتخملا تالكآلا نيزت فيك اهملعت امردق

 الثم ةلواحم لا كلت سكعتو .,تقو ءاضقو ةيلست هنوك ىلع ًالمع هنوك نم ىهطلا

 نكلو .حيحصلا ىنعملاب ًالمع ىلزنملا لمعلا رابتعال ىعامتجالا راكنإلا ىلع اًحضاو
 نوبلطي جاوزألا نأ اهنم تايبلس هدسفت ىهطلاب صاخلا ىلزنملا لمعلا تايباجيإ
 ددحملا تقولا عم لخادتي دق ماعطلا ىهط تقو نأو ,ةددحم تاقوأ ىف ماعطلا

 ةيساسألا تايبلسلا نمو .ريغصلا وأ ديلولا ماعطإ وأ ءةرسلا رييغت وأ سبالملا لسغل
 لاؤسلا ىف مئادلا ريكفتلا ىهو اًديأ ىهتنت ال ىتلا ةليقتلا ةمهملا كلت ىهطلا ةيلمعل

 ؟مويلا لكأت اذام :دلاخلا

 ةيلزنملا لامعألاب ةلصتملا تايباجيإلا لصفلا اذه رخآ ىف صخلن نأ نكميو

 نيرخآلا ةثداحم نم نكمتلا :ىهو ,تاجوزلارظن ىف اهتيمهأ بسح ةبترم ةماعب

 نأو .هئادآل فاك تقو دوجوو .ىلزنملا لمعلا ءادأ ءانثأ جازملا لادتعاو ,ءلمعلا ءانثأ

 فاك رادقم دوجوو .ةثيدحلا تاودآلارفوتب كلذو لمعلل ةديج ةيفلح كانه نوكت

 تايبلسلا امأ ءلمعلل مزاللا ريدقتلا رفوتو ةفلتخملا ةيلزنملا تابلطتملل لاملا نم

 تاودأل ا رفاوت مدعو ,راركتلاو ةباترلاو للملا لوح تزكرمتف .ىلزنملا لمعلاب ةلصتملا

 لافطألا ضارتعاو .لمعلا ءانثأ جازملا فارحناو .ةيلزنملا لامعألا ءادأل ةبسانملا

 ,لمعلا ءادأل ىفاكلا تقولا دوجو مدعو .ءاهلمعل اهئادأ ءانتأ تيبلا ةير قيرط

 .هتابيترتو ىلزذملا لمعلا ىف ريكفتلا ىلإ مئادلا رارطضالاو .ةيعامتجالا ةلزعلاو

 : و دونا 1
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 يه قىلاثلا لصفلا

 تويبلا تايرنأ نم ةفلؤملا هيلإ تبهذ ام ىدص نذإ انل حضتي قبس امم

 نمو .ىرخألا لامعألا عاونأ نم هريغ لئام لمع هنأ ىلع ىلزنملا لمعلا ىلإ نرظني
 نهيلإ ةبسنلاب اهضغبأ نعو .ىلزنملا لمعلا رهاظم بحأ نع نهتاظحالم ليلحت

 ىلزنملا لمعلا امأ .ةيباجيإلا تافصلا سأر ىلع ناك ةباقرلا نم ررحتلا نأ نيبت
 لمع هنأب ىلزنملا لمعلا نفرع دقو .اهانركذ ىتلا تايبلسلا ةمدقم ىف ناكف هتاد

 ةئطاخلا ةيطمنلا راكفألا كلت اهب نهباجيل اهندكأ تافص ىهو ."َقاشو ىقيقح'

 امك .ةضفخنم ةميقو ةناكم ىلزذملا لمعلا ىلع علخت ىتلاو .نهتفاقت ىف ةدئاسلا

 ىف ةعئاشلا ةّئطاخلا ةيطمنلا راكفألا كلت لوانتت امنيب هنأ اًضيأ ثحبلا نم نيبت

 لمع هنأ ىلع هيلإ نرظني تويبلا تاير نإف .درفنم طاشنك ىلزنملا لمعلا .ةفاقثلا
 كرا عاشم نأ فضلا نمط ةليضفتم ةنعو ةلظتنم او د اهنعأ نمتشتح ينكر

 هذه اهيف متت ىتلا فورلطلاب اًريثك رثأتت ةيلزنملا لامعألا فلتخم نع اضرلا مدعوأ

 .ةففخملاو ةرسيملا تاودألاو ةزهجألا رفاوت ىدمب قلعتت ىتلاو لامعألا

 لمعلل ةفلّوملا اهتمسر ىتلا ةروصلا نأب لوقلا نكم لصفلا اذه ةياهن ىفو

 .اهثحب اهنع رفسأ ىتلا جئاتنلا عقاو نم .هلالخ نم تويبلا تايرلو ىلزنملا
 تاير نأ ىلإ بهذت ىتلاو .ةفاقثلا ىف نهنعو هنع ةدئاسلا ةروصلا عم ضراعتت

 .مويلا لاوط اًئيش نلمعي ال نهنأو ,ةهفرم ةقبط نلكشي تويبلا

 ةيعامتجالا ةقبطلا نيب ةقالعلا وه اًماه اًعوضوم لوانتيف .عبارلا لصفلا امأ

 ىلِزنملا لمعلا نع اضرلا حوهفمو .اهنع اضرلا مدع وأ اضرلا ىدمو ةيلزنملا لامعألاو
 عامتجالا ملع ىف مدختسملا لمعلا نع اضرلا حوهفم نم قتشم لصفلا اذه ىف

 ةيبلسلا وأ ةيياجيإلا ةجردل الماش اًميِيقت لثمي وهف لمعلا عامتجا ملعو ,ىعادصلا

 ةقبطلا موهفم ةتحابلا تددهح دقو .نهلمع تويبلا تاير اهب لوانتت ىتلا

 ةثحايبلا تررب دقو .ىديلقت سايقم وهو .جوزلا ةنهم ساسأ ىلع ةيعامتجالا

 توحب نيبو اهثحب نيب ةنراقملا ىف ةمءالم رثكأ هنأي ىديلقتلا كحملا كلد رايتخا

 .ةساردلل اًساسأ ىديلقتلا كحملا كلذ تذختاو .هسفن عوضوملا تلوانت ىرخأ

 يي ب حبس يس تيرم ع ريك را +
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 رصاحعملا ةمتحملاو ةأرملا هج

 ةيقبط ىورف كانه تسيل هنأ لصفلا اذه ىف مامتهالاب ةريدجلا جئاتنلا نمو

 تاير نم ىطسولا ةقيطلاو ةلماعلا ةقبطلا نيب طقف ةجردلا ىف امدإو عونلا ىف

 ىلع ىفيظولا لمعلا ليضفت ىف .جاوزلا لبق ىجراخ لمع نهل ناك ىئاللا .تويبلا
 زيمتيو .ةيداصتقالا ةأفاكملا دقتفي ىلزنملا لمعلا نأ ساسأ ىلع ىلزنملال معلا

 .تيبلا ةير قتاع ىلع ةاقلملا تايلوتسملاب ىعامتجالا فارتعالا صقنو لازعنالاب

 ىف قورف كانه تسيل هنأ وه .ةثحابلا اهيلإ تلصوت ىتلا جئاتنلا مهأ نمو

 ناك دقف .ىلزنملا لمعلا نع تايضارلا ريغو تايضارلا نيب ةيعامتجالا ةقبطلا

 اضرلا مدع وه ثحبلا ةنيع ىف تاربتسملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نيب دئاسلا هاجنالا

 ةقبطلا نم وأ ةلماعلا ةقبطلا نم تويبلا تاير نيب ءاوس ىلزنملا لمعلا نع

 ضعب كانه ناك دقف تيبلا ةير رود وحن ةنيعلا دارفأ هاجنا تيح نم امأ .ىطسولا

 رثكأ ةماعي ةلماعلا ةقبطلا نم تويبلا تاير هاحنا ناك تيحو .ةيقبطلا ىورفلا

 تاير نأ ىدبتي انه نمو .ىطسولا ةقبطلا نم تويبلا تاير نيب هليثم نم ةيباجيإ
 ةماخيبلا ةيرروخل ةنضفختلا ةناكللا كارذإل ةلينوذكأ ىظيسولا ةقيللا قم توينلا

 درجم" :ةعئاشلا ةرابعلا كلت نم ىوكشلا نإف كلذلو .ةلماعلا ةقبطلا نم نهتاليثم

 .ةلماعلا ةقبطلا نم نهتاريظن نيب اهنم نهنيب اًددرترثكأ ىه ."تيب ةبر

 لوزي ضقانتلا اذه نكلو .ضقانتلا نم اًئيش ةقياسلا جئاتنلا ىف ودبي دقو

 رود وحن هاجتنالا نيبو .ىلزنملا لمعلا وحن رعاشملا نيب قرفت ةفلؤملا نأ انكردأ ام اذإ

 تقولا ىف اهنكلو .تيبلا ةيررودل لبقتو ةيباجيإب ةأرملا تسحأ اميرف .تيبلا ةير

 رعاشملاف ءاضيأ هدجاوت نكمم جذومنلا كلذ سكع نأ امك .ىلزنملا لمعلا هركت هسفن

 امأ .ءاهب ةربخلاو لامعألا هذه ءادأ ىلع دوعتلا اهيف لخدتي ىلزنملا لمعلا هاجن

 رييداعمو اهتاذ نع اهموهفقم اهيف لخدتي ةلأسمف .تيبلا ةير رود وحن اههاجنا
 ثيحو .ىوثنأل ا رودلا كولس رهاظمب ةصاخلاو اهيف شيعت ىتلا ةيعرفلا ةفاقثلا
 ةقبطلا ىف اهنع ةلماعلا ةقيطلا ىف تيبلا ةيررود وحن ةأرملا تاهاجتا فلتخد

 .ىلزنملا لمعلا طاشنب قلعتي اميف امهنبب تافالتخا دجوت ال امنيب .ةطسوتملا
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 يوه ثلاثلا لصفلا

 هيف لوانتتو .ىلزنملا لمعلا فورظ ةفلؤملا شقانت سماخلا لصفلا ىفو

 نيبت دقو .اهيف متي ىتلا ةيجولونكتلا ةيفلخلاو ,لمعلا اذه اهقرغتسي ىتلا تارتفلا
 ناك ثحبلا اذه ىف تويبلا تايرل ىلزنملا لمعلا تاعاس ددع طسوتم نأ هنم

 لمعلا تاعاس ددع فعض اًبيرقت لئام ددعوهو .اًيعوبسأ ةعاس نيعبسو اعبس

 هنم نيبت امك .طسوتملا ىف ةعاس نيعيرأب ردقي ىذلاو ىعانصلا لماعلل ةيعوبسألا
 اضرلا مدعب روعشلا نم للقي دق لمعلا ىف ةبسانملا تاودألاو ةزهجألا مادختسا نأ

 نأ رهظ امك .بوبحم راس لمع ىلإ ضيغب لمع نم هلوحي ال هنكل ىلزنملا لمعلا نع
 .اضرلا مدعب روعشلا كلذ نم اًضيأ للقت دق تيبلا ةيرل ةيعامتجالا تالصلا ضعب

 ىلزنملا لمعلاب ةقلعتمل ا ريياعملا ىلع ءوضلا ةفلؤملا ىقلت سداسلا لصفلا ىفو
 تناك دقو .هئادأ ىف اًئيعم اًئيتوروأ اًميعم اًبولسأ تيبلا ةبر عبتت اهساسأ ىلع ىتلاو
 تناك تيحو ىدملا اهي ثحبلا ةنيغ سه تودلا خاجرويب ةديوع تاقالكخ [كاته
 اهفينصت نك هنأ ىتح ,ىلزنملا لمعلا ءادأ ىف ةمراص ريياعم اهسفنل عضت نهضعب
 .هّئادأ ىف اًئيعم اًماظنوأ اًبولسأ تايرخأ عبتت ال امنيب ,تايزاوحلا نمض ايجولوتاب

 ريغ لامعأ ديحوتل ةليسو اهنأ اهلوأ .ةماه فئاظو نيتورلا كلذوريياعملا كلت ديدحتلو
 نأ ىلع ليلد اهنأ اهيناثو .كسامتم ىفيظو ءانب ىف ىلزنملا لمعلا نوكت ةسناجتم
 نم دض عافد هتاذ ىف اذهو .رمخآ لمع ىأ لثم هنيتورو هريياعم ه لمع ىلزنملا لمعلا

 نيتورلا كلذوريباعملا كلت ديدحت ىف نأ اهثلاثو ءاًئيش لعفت ال لزنملا ىف ةأرملا نأ لوقي
 جراخ لمعت ال ىتلا ةغرفتملا تيبلا ةير مامأ ةصاخيو .ىلزنملا لمعلا لاجمل عيسوت
 يفاكت نأ عيطتست امزيناكيم عضت اهإ ديدحتلا كلذب تيبلا ةير نأ اهرخآو .اهلزنم
 لصحت ىتلا ةيجولوكيسلا ةأفاكملا ذخأتو .ىلزنملا لمعلا زاجنإ ىف هقيرط نع اهسفن
 اًيعوضوم ًالكش .نيعملا هنيتورو .ىلزنملا لمعلا ءادأ ريباعمب اهكسمت نم تيبلا ةبر اهيلع
 هالعإلا لئاسو بعلتو .ةلماعك تيبلا ةبر ةطساوب افلس ةعوضوم اهنأ نم مغرلا ىلع
 ةقشندلا نييك دج نإ كلذ ىف ميعست امك :نزذملا لمعلا ريباعم ةيدحت ىف اروداّضيأ
 .ىلزنملا لمعلل اهدادعإو تيبلا ةيرل ةقباسلا ةيلزنملا ةيعامتجالا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا جه

 تيبلا ةيرل ةيعامتجالا ةئشنتلا نيب ةقالعلل عباسلا لصفلا ةفلؤملا صصختو

 دبال ,ملع ىأ لثم كلذ ىف هلثم .ىلزنملا لمعلا نأ نيبت هيفو .اهتاذ نع اهتروص نيبو
 .ىلزنمل ارودلل ىوثنأل ا دادعإلا نكلو .ةيفيظو ةذملت وأ ىنهم بيردت ةرتف هقبست نأ

 ىلع هيلإ رظني ال كلذلو ءاّيمسر ًالكش ذختي ال هنأ ىف ىرخألا لامعألا نع فلتخي

 تيب ةبر نوكتل ةأرملا دادعإ نأ وه كلذ ىف ىسيئرلا ببسلاو .ةيفيظو ةذملت هنأ
 نأ نع ثحبلا جئاتن حصفتو .عساولا ىنعملاب ىوثنألا اهرودل اهتئشنت عم طلتخي

 ءادأ ىف نهقرط نيب ةقيثو ةلص دوجوب ىعو ىلع نهنأ نررق دق ةنيعلا دارفأ عيمج
 .هسفن لمعلا ءادأل اهنمدختسي نهتاهمأ تناك ىتلا قئارطلا نيبو ىلزنملا لمعلا

 :ةنيعلا دارفأ ىدحإ لوقت اذه ىفو

 دقف .لزنملا لامعأب قلعتي اميف ىمأ اهعبتت تناك ىتلاريياعملا سفن ىل نإ'

 ىف هينيعب لوجتي نأ عيطتسي نم كانه نكي ملو .هلمع ىغبشي ام لك لعفت تناك
 .'... اهب لثمأ نأ لواحأ اًمئاد ىننإ .. ءىش هصقني كاذوأ لمعلا اذه نإ لوقيل لزنملا

 تويبلا تاير نيب ةيقبط اًقورف كانه نأ .ددصلا اذه ىف ةماهلا جئاتنلا نمو

 ةقبطلا ىلإ نهنم نيمتني ىئاللا ىدل ليم كانه ناك دقف .تاذلا ةروصب قلعتي اميف

 تيبلا ةير رود ىلإ ةراشإلا نود ءامهيلك وأ مآلاو ةجوزلا ىرود دحأ ركذ ىلإ ىطسولا

 راودأ لالخ نم نهسفنأ ةيؤر ىلإ اًضيأ نهيدل ليم دجو امك .نهتاذل نهروصت ىف

 نم تويبلا تاير امأ .خلإ ... ةيسايسلاوأ ةينيدلاراودألاك .ةيلزنم ريغ ىرخأ

 .""تيب ةبر" ةملك تحد مألاو ةجوزلا ىرود راصتخا ىلإ نلمي نك دقف ةلماعلا ةقبطلا

 ةقيطلا نم تويبلا تابر ىدحإ ةباجإ ىلي اميفو .نهتاوذل نهفصو ىف كلذدو

 .. تاذلا روصت نع فشكي ىذلا ءلمج رشعلا رابتخا ىلع ىطسولا

 مظعم ةديعس ىننإ - اًريثك ملكتا ىننإ - دجب لمعأ ىننإ - ةبلقتم ىننإ"'

 ىننإ - تقولا لاوط نيرخآلا دوجو جاتحا ىننإ - ةيضار ةأرما ىننإ - تقولا
 ."ةقلق ىننإ - ةملاح ىننإ - ةرطيسم ىننإ - جورخلا قشعأ
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 يهل ىلاثلا لصفلا

 نم تيب ةبرل .هتاذ رابتخالل ىرخأ ةباجإ نوسن انإف ةنراقملا حوضو فدهبو
 :اهتاذل اهروصت نع فشكت ةلماعلا ةقبطلا

 ىلزنملا ملعلا ديجأ ىننإ - ىئانبأ ةلماعم ديجأ ىننإ - ةديج تيب ةبر ىننإ'

 - اًنايحأ مأسلاب رعشا ىننإ - ليسغلا ديجأ ىننإ - ىجوز ةلماعم ديجأ ىننإ -

 ىدال .اب ةديعس ىننإ - ىلمعب ةداعسلا ةديدش ىننإ - اًنايحأ بضغلاب رعشأ ىننإ
 ."ةسيعت نوكأ ام اًرداك -

 ةفلاس جئاتنلا ىلإ فاضت .ىرخأ ةماه ةجيتن ةقياسلا ةنراقملا نم حضنتو

 ةدشب ايهف حضتي اهسفن نع ةلماعلا ةقبطلا نم ةأرملا ةروص نأ ىهو .اهديّؤتوركذلا

 نم ةأرملا ةردق رهظت امنيب .ىلزنملا لمعلا ىلع اهلابقإو .تيبلا ةيررودب اهدحوت

 .اهتامسو ةيصخشلا روظنم نم اهل اهفصوو اهسفن ةيؤر ىلع ىطسولا ةقبطلا

 نيجوزلا نيب لمعلا ميسقتو .جاوزلا عوضوم ةفلؤملا ثحبت نماتلا لصفلا ىفو
 ىف ةفلؤملا ضرعتت امك ,ىرسألا عامتجالا ملع ىف نيصصختملا ضعب رظن ةهجو نم
 ثحبت امك هليلحتو نيجوزلا نيب ىلزنملا لمعلا ميسقت فصو ىلإ لصفلا اذه
 .ةيوننألاو ةيركذلا راودألا لوح ةنيعلا دارفأ نم تويبلا تاير تادقتعم

 بلط دقو .جاوزألا لمشت ملو .طقف تاجوزلا عم تارابتسالا تيرجأ دقو

 ىلع ءانيألا ةياعر ىفو ىلزنملا لمعلا ىف نهعم نهجاوزأ كارتشا ىدم مييقت نهذم

 تاباجإ تحصفأ دقو .ضفخنمو ,طسوتم .لاع نيب حوارتت تاكحم ةتالثب ءاوسلا
 :ةماه جّئاتن ثالث نع تارابتسالا

 ناك دقف .عفترم ردقب مهتاجوز نودعاسي نيذلا مه طقف جاوزألا نم ةلق نإ -1
 ىف ةكراشملا ىف لاع ريدقت ىلع اولصح نيذلا مه طقف جاوزألا نم 5
 ىف ةكراشملا ىف هتاذ ريدقتلا ىلع مهنم /25 لصح امنيب ىلزنملا لمعلا

 .لافطألا ةياعر

 ناك دقف ةيعامتجالا ةقبطلا فالتخاب مهتاجوزل جاوزألا ةكراشم جذاه تفلتخا -2

 , أ ا

 يجلس بل قي سس سا _-__ ساه
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا هب

 كارتشا نم اًضافخن ارثكأ ,ةنيعلا ىف ةطسوتملا ةقبطلا نم جاوزألا كارتشا

 .لافطألا ةياعرو ىلزنملا لمعلاب قلعتي اميف كلذو ءايندلا ةقبطلا نم جاوزألا

 ىف هنم لافطألا ةياعر ىف ةكراشملل جاوزألا لبق نم رثكأ ليم كانه ناك -3

 .ىلزنملا لمعلا

 .ىلزنملا لمعلا نم لك ىف ةكراشملا ىف لاع ريدقت ىلع اولصح نم نيب نمو
 هتجوز تناكو .تابلعملا ةراجت ىف لمعي جوزل ةروصلا هذه ىقتنن لافطألا ةياعرو

 :اهلفطب ىزرت نأ لبق ةبتاكلا ةلآلا ىلع لمعت

 مزل اذإ تارقف ضعب فيضأو .هقاروأ هل عبطأف .هلمع ىف هدعاسأ ىننإ'

 ىتأي نأ ىف عنامي الوهو ناتمم واط هنإ .اًضيأ ىلمع ىف ىندعاسي هنأ امك رمألا
 .تابجو ثالث ىهطب ماق ًالثم ىضاملا عوبسألا ىفو .ةبجو ىهطيل مويلا ةياهن ىف

 هذه ىفوه لبقأو ةيئايرهكلا ةسنكملاب ةرجح فيظنتب موقأ تنك نأ ثدح اذإو
 موقيو .ماظتناب ذفاونلا فظني هنأ امك ,ىرخألا ةرجحلا فيظنتب موقي هنإف ةظحللا

 سلجن نأ بحي هنأل لزنملا لمع نم ءاهتنالا ىلع ىننيعيوهو ءقابطألا فيفجتب
 هنإف اًعم لزنملا ىف نوكن امدنعو .اًضيأ هسبالم ىوكي وهو .رهظلا دعب اًيوس
 ةلطعلا موي ىفو .هفئافل هلريغيو ءاسملا ىف هممحي وهف .لفطلا ةياعر ىف ىنكراشي
 ."تاعاس عضب مانأل ةصرفلا ىنيطعي ىك حابصلا ىف اًركبم هل وحصي

 نم لك ىف ةكراشملا ىف ضفخنم ريدقت ىلع لصح جوزل ىرخأ ةروص هذهو

 :هتجوز لوقت .لافطألا ةياعرو ,ىلزنملا لمعلا

 ىف الو .لزنملا هزاول ءارش ىف الو ,ةيلزنملا لامعألا ىف اًَدبأ ىندعاسي الهنإ"

 نوكأ لزنملا ىلإ دوعأ امدنعو .مويلا لاوط لمعأ ىننإ :اًمئاد لوقي هنإ .ىهطلا
 ال هنكلو ءلافطألا بحي هنإ .اًديأ هتانبأ ةياعر ىف كرتشي الوهو .اًماش اقهرم

 هنأل بهذأ ىنعدي مل هنكلو .نيموي ذنم ءازعلا بجاو ىدّؤأ نأ ىلع ناك دقف .مهاعري

 ىلع ناك اذإ هنإف كلذل .كتدوع نيح ىلإ لافطألا ىعرأ نأل دعتسم ريغ انأ :ىل لاق

 .لزنملاب ىتانب ربكأ "ىرام" نوكت نأ دبالف ىنوئش دحأ ءاضقل ناكم ىأل بهذدأ نأ

 نك مج اوي ل يب ب ب ب بم
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 يهل ىلاثلا لصفلا بلع

 .لافطأل ا هركي هنأل ل .ىتدوع نيحل هئانبأ عم سولجلا درجم ضفري هنأ دصقأ ىننإ
 ىننإ :ةروثأملا هتملك ددري ام اًمئادو هدلاو نع هاجنالا اذه ثرو دق ةطاسبب هنأل لب
 .'"هلعف ىغبني ام ىلع ةأرما ىنلدت نأ لبقأ نأ نكمي ال

 ةيركذلاراودألا لوح رودت ىتلا تويبلا تابر تادقتعم ليلحت ثيح نم امأ

 سيل لجرلا ناكم نأ ىلإ نبهذي نهمظعم نأ ثحبلا نم تبث دقف ةيوثنأل اراودألاو
 ةكراشم ةيلزنملا لامعألا ىف نهل لجرلا ةكراشم نذبحي نك نإو ىتح .تيبلا ىف
 اهنإف ىلزنملا لمعلا ىف لقأ ردقب مهست نأ نهنم ديرت تناك نم نإف لتملابو :رثكأ
 ىمنت ةأرملا نأب لئاقلا رايعملا نع ةئشانلا ةيعامتجالا طوغضلا كلتب هباجن تناك

 .لافطألا ةياعرو ىلزنملا لمعلا ةكلمم ىلإ

 تارتف كانه نوكت جاوزلا ةرود لالخ هنأ اًضيأ ثحبلا جئاتن ترفسأ امك

 ةكراشم ةجرد دادزت لمعلا ىلإ تاجوزلا جرخت نيحف .اهريغ نم رثكأ ةكراشملاب مستت
 تبهذ ام عم قستت ةجيتنلا هذهو .ءانبألا ةياعر ىفو ,ةيلزنملا لامعألا ىف نهل جاوزألا

 ريثأتو تالماعلا ءاسنلا نع ريهشلا [!06030 "نامفوه' ثحبك ىرخأ ثوحب هيلإ
 ؛ةاواسملاب ةيدانم وأ ةررحتم نيجوزلا ءارآ نأ ىنعي ال كلذ نكلو .ةرسألا ىلع نهلمع
 اهتدعاسم ىف جوزلا ةبغر نإف لزنملا جراخ لمعلا نع ةجوزلا فكت امدنع هنأل كلذ

 نأ ىلع كلذ لديو .اًمضاو اًيديلقت اًجذوه ذئدنع امهنيب لمعلا ميسقت سكعيو .لقت
 ريغتت مل ةيوثنألاو ةيركذلا راودألا نع ةليصألا نيجوزلا تادقتعم

 لك ةطبترم ةفيظوك لافطألا ةييرت ريخألاو عساتلا لصفلا ىف ةبتاكلا جلاعتو
 تاير تاهمألا لكو ,تاهمألا نم تويبلا تاير مظعمف .ىلزنملا لمعلاب طابترالا

 ىف نورثؤي لافطألا نأ .ةقباسلا لوصفلاو لصفلا اذه لالخ نم رهظ دهو .تويب
 امك .لوطأ ةيعوبسألا لمعلا تاعاس نولعجي مهنأل ,ىلزنملا لمعلاب عاتمتسالا ىدم

 نوعطقي ام اًمئادف .ةيلزنم ةلماعك تيبلا ةبرل ةطبحم لماوعك نورهظي ام ًريثك مهنأ
 ةياعرب ةبلاطم .ةريثكلا ةيلزنملا اهلامعأ طسو اهسفن دهن ام اًمئادو .اهلمع اهيلع
 اهدعاس املك ىلزنملا اهلمع نع تيبلا ةبر ءاضر ديزيو .هسفن تقولا ىف اهئانبأ
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرمهلا له

 نإف كلذ ثدحي امدنع هنأل لافطألا ةييرت ىف ءبعلا ضعب اهنع لمحي نأ ىف اهجوز

 ' .اهتدح فخت لافطألا ةييرم رودو تيبلا ةير ءادأ نع ةئشانلا طوغضلا

 ىلعو ءاًعم لافطأ ةيبرمو تيب ةبرك ةجوزلا ىرود ىلع ءوضلا ةبتاكلا ىقلتو
 اًضقانت كانه نأ ىرت ىهو .نيرودلا نيذه نيب عمجلا نع ةمجانلا تالكشملا

 ,ةيوضوف تاقولخم لافطألا نأ نع طقف ضقانتلا اذه مجني الو ءامهذيب اًحضاو

 ءانثأ .مهعم بعلتوأ :مألا مهمعطت نأل مهتجاح نع الو ,مظنملا تيبلا ماظن دسفت

 ىف نمكي اًيساسأ اًضقانت كانه نإ لب .تارجحلل اهفيظنت وأ ماعطلا اهدادعإ

 ,م20لال عع رمثمو جتنم لمع لافطألا ةييرتف .امهتاذ نيرودلا نيذه ةعيبط
 ةيتقو فادهأ هل لمع ىلزنملا لمعلاف .ىلزنملا لمعلا ىلع كلذ قبطني ال امذيب

 وبرت دق تاونس ةدمل اذكهو ,دغلا ىف هتفاظن داعتو .مويلا فظني لزنملاف .ةرركتمو

 ىبرت مألاف ,ىدملا ديعب اًديحو اًمده اهل نإف ةمومألا امأ .نيعيرألاوأ نيثالثلا ىلع

 دحأ ناك دقف كلذلو ,جيردتلاب اهنع اوئغتسيو مهسفنأ ىلع اودمتعي ىتح ءانبآلا

 ىف لقآلا ىلع لفط ةأرما لك ىدل نوكي نأ ةنيعلا رايتخا ىف ةيساسألا تاكحملا

 .ةسردملا ليق ام نس

 ىلع لافطأ تاييرمو .,تويب تايرك نهرود ىلإ تاجوزلا نم ريثكلارظنتو

 اهبيترتو .هسبالم فيظنتو ,لفطلا ةيبرت نربتعي ام اًبلاغو ,ةدحاو ةلمعل ناهجو امهنأ

 لمعلاب ةقلعتملاو نهسفنأل اهنعضي ىتلاريياعملا نأ امك .ىلزنملا لمعلا نم اًءزج

 .بيترتلاو ةفاظنلا ريياعم اهمهأو نهلافطأل نهتيبرت ىلع بحسنت ام اًبلاغ .ىلزنملا
 تاهاجتالاو .عمتجملا ريياعمل ساكعنا درجم .نيرودلا نيب ةلئامملا هذه دعتو

 لمشي تيبلا ةيررود نأ ىلإ بهذت ىتلاو .ةأرملا ىلإ رظنلا ىف ةدئاسلا ةيعامتجالا
 .ةلصفنم اهركذت وأ .راودألا هذه نيب ىرفت ام اًردانو مألاو .ةجوزلاو .ةأرملا راودأ

 ءاهثحب تانايب نم اهتقتسا ةماه جئاتن ىلإ لصفلا اذه ىف ةثحابلا ىهتنتو

 ًاشنمو .اضرلا ىلع ثعبي ال ىعامتجا ايس ىف اهرود ىدؤت ةرصاعملا حألا نأ ىهو

 ىلماعك مألا نأ تدجو امك .ةرمتسملا ةيلوئسملاو ,ةيعامتجالا ةلزعلا وه اضرلا مدع
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 اًنايحأ لفطلا دعي تيحب ىلزنملا لمعلل ةفلتخملا بلاطملا نيب اًعارص هجاوت ةيلزنم

 ةبسنلاب امأ ءىلزنملا لمعلا نع اضرلا ليبس ىف اًقئاع بلاطملا هذه مضخ طسو

 ىلعو .هأللو هل اطبحم اًئيش ىلزنملا لمعلا بلاطمو هبلاطم نيب عمجلا دعيف لفطلل

 ةياعر ىف لحخدتلاب ةلكشملا كلت جلاعي نأ اًنايحأ لواحي لجرلا نأ نم مغرلا

 باحطصاك هيدل ةلضفم ةنيعم ةطشنأب اًدودحم اًبلاغ نوكي هلخدت نإف .لافطألا

 ىرخأ ةطشنأ ىف كارتشالا نع مجحي هنكل .شارفلا ىف مهعضووأ ةهزنلل لافطألا

 ىف عسوتلا اذهو .مهتياعرو لافطألا ةيبرت ىف ةعتم لقأو .ةينيتور رثكأ رهاظم اهل

 هنإف كلذ ىلع اًبيترتو ,ةيلزنملا لامعألا ضعب ءادأل ةصرفلا مألا ىطعي بألا رود

 .ىلزنملا لمعلا نع اضرلاب ساسحإلا نم اًديزم اهيطعي

 ريخألا ءزجلا سركتو .اهثحب جئاتن مهأ صيخلت ىلع ةفلؤملازكرت ةمفاخلا ىفو
 ام :اهمهأ ةلئسأ ةدع حرطتو .ةماعب عمتجملا ىف تيبلا ةيرزكرم ةلأسم ةشقانمل اهنم

 نهفقومب - هيلع نكي نأ ىغبني ىذلا ىعولا ىدم وأ - تويبلا تابر ىعو ىدم وه
 ةأرملاريرحن ةكرح ىفالت لهو ؟ةدهطصم ةعامجك نهسفنأ ىلإ نرظني لهو ,ءاسنك

 اهتيجولويديأ ليصوت ىف هذه ريرحتلا ةكرح تحجن ىدم ىأ ىلإو ؟نهنيب ىدص

 .؟تيبلا ةيرريرحتل ىرطلا حجنأو .لئاسولا بسنأ ىه امو ؟نهيلإ اهراكفأو

 مظعم ءامتنا نإ :لوقتف ةزكرم ةباجإ ةلئسألا هذه نع ةثحابلا بيجتو

 رظنلاب طقف جلاعي نكي ال ,مألاو ةجوزلاو تيبلا ةبرل ةيديلقتلا راودألل ءاسنلا
 الماش امهف لمشتل دتمن نأ بجي لب ,نيعم ىداصتقاو ىعامتجا ءانب نم نهعقاول
 ةينبألا نأ رخآ ىنعمب .نهرهق عم ندحوتي نأ ءاسنلا اهب عيطتست ىتلا ةيفيكلل
 ةأرملا ىدل قبسم ىعو دجوي مل ام ريغتت نأ نكي ال .ةأرملا دهطضت ىتلا مظنلاو

 .ةأرملاريرحت ةكرح رود وه اذهو .رييغتلا اذه ةيمهأل

 اهليلحت ىفو .ىلزنملا لمعلا ىلإ ةديدجلا ةرظنلا حاصضيإ 2 باتكلا حجت دقو

 ىف ةدئاسلا ةروطسألا كلت فيز رهظأ هنأ امك .لامعألا نم هريغ لئامي لمعك هل

 .ىلزنملا لمعلا ةيبلسب ةصاخلاو .ةريثك ىرخأ تافاقث ىفو .ةيزيلجنإلا ةفاقثلا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 ىف ءاسنلا ىلإ هجوت ةلئسأ نم حضتت ىتلاو ةأرملل ةبسنلاب هتعيبطو .هتلوهسو

 ال لزنملا ىف ءاقبلا نأكو ؟لزنملا ىف نيقبتس مأ .؟نيلمعتس له :لثم رصاحملا انملاع

 .(1) المع نمضتي

 نعو .نهسفنأ نع تويبلا تاير روص ليلحت ىف ةفلؤملا قمعت ناكو

 ىدمو .ةفلتخم ةيعرف لامعأ نم هنمضتي امو ىلزنملا لمعلا وحن نهتاهاجنتا

 .هسفن ىلزنملا لمعلا ةعيبط ىلإ اهذافنو .نهلمع نع اضرلا مدعوأ اضرلاب نهروعش

 مكحت ىتلا ريياعملا نع فشكلاو ءلامعأ نم هيلإ عرفتي امو تقو نم هفرغتسي امي

 ضرع ىف ةبتاكلا تقفو امك .باجعإلاب اًريدج ًالمع ناك كلذ لك .اهزاجنإ
 هدعب ام ىلإ اهنم لصف لك ملسي ,ةطبترم ةيقطنم باتكلا لوصف تءاجف اهراكفأ

 .حوضوو ةسالس ىف

 لوألا لصفلا ادع اميف باتكلا اذه تايوتحم ةسارد ىف قمعتلاب ىندكل

 اًيلق ةعزنلا ىجولوكيس .نماثلاو عباسلاو ثلاثلا لصفلا نم ةريسي ءازجأو .هنم

 .ىلزنملا لمعلا نع اضرلا مدعوأ اضرلا ةلأسم ىلع هلك ءوضلا ىقليوهف .اًبلاقو

 نع فشكلاب كلذو ةتحب ةيجولوكيس رظن ةهجو نم ةيلزنملا ةلماعلا رود للحيو

 ركذ ىتأيف ىليلحتلا سفنلا ملع روظنمب اهليلحت ىف قرفي اًنايحأو .تاذلا ةروص

 ىلع ةقبطلل ةثحابلا ديدحت امأ .باتكلا تاحفص نم تاحفص ةدع ىف (ديورف)

 مل هنأ امك ,ىديدجتلا اههاجتا عم اًيقطنم نكي ملف .جوزلا ةنهم وهو ىديلقت ساسأ
 .اهفقوم هب تررب ام كلذ ىف اهل عفشي الو .باتكلا ايانث ىف تالالدلا حضاو نكي

 ثوحي جئاتنو اهثحب جئاتن نيب ةنراقملا ىف ةمءالم رثكأ ناك ديدحتلا كلذ نأ نم

 .هسفن عوضوملا تلوانت ىرخأ

 اذإ ةأرملا بيجت ةيبوروألا ةفاقثلا ىفف ,ةفلتخملا تافاقثلا ىف كلذ ىلإ ريشت تارابع كانه (1)

 درجم ) بيجن ةيرصملا ةفاقثلا ىفو (لا05غ 3 ا10ال5© ال/16ع تيب ةبر درجم ) اهتيوه نع تلئس

 ىلإ (غلإ .. تيبلا ىف ةدعاق ىد ,لغتشتب شم ةنالف) لثم ةيرصم تارابعريشنو ( تيب تس
 اهدعق اهزوجو لغتشتب ةنالق" ةرابعو لمعي مايقلا مدعو سولجلا نمصتي لزنملا ىف ءاقبلا نأ

 .هجراخ الإ نوكي ال ىذلا لمعلا سكعب ,ةحار تيبلا ىف ءاقبلا نأ ىلإ اًضيأ ريشت ”تيعلا يف
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 ناك ( ىلزنملا لمعلا ةيجولوكيس )ب باتكلا اذه ناونع لادبتسا نأ ىرأ ىنإو
 .21) تامولعمو قئاقح نم هيتفد نيب هاوتحا ام ىلع ةلالدو ءاحيإ رثكأ حبصي

 تاعوضوم نمضتي نأ دبال .ىلزنملا لمعلا ايجولويسوس نع ًاباتك نإ
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايفلخلا فينصت :اهنيب نم ةصصختم ةيجولويسوس
 نماك هوب ةكراكللاو:ةفلتك# تانكاقت نق :لرتكا لمشلا اهراطإ نك ووك تلا

 ةعيبط ثيح نم .ةفلختملاو ةيمانلا لودلا نيبو .ايجولونكت ةمدقتملا لودلا نيب

 ىف لثمتت ةوق نم هنمضتي امو تيبلا ةيررود ليلحتو .اهنم لك ىف ىلزنملا لمعلا
 نإ لب .مهل ةيساسألا ةئشنملا ىهف مهكولسو اهلافطأ تايصخش جذاه ىف اهريثأت

 .ءاوسلا ىلع مهضرمو اهدارفأ ةحص ىفرثؤي نأ نكي ةرسألا ىف ىروحملا اهزكرم
 ,تيبلا ةيرل ىعامتجال ا لعافتلا ةسارد ىلع باتكلا اذه لثم ىوتحي نأ دبال امك

 :اييناقأو اهناردجو اهقانبأو ايخور غنم لمافتك انيلعحي لوفك قزدللا اهللمع ليلطتلو
 بهذت نم وأ :لزنملا ىف اهيلإ نوبهذي نم ءاوس نيعئابلاو .اهفراعمو .اهتاقيدصو

 اهديدحتو .ةرسألا ةينازيمل اهعضو قيرط نع راعسألاو ةلودلا عم اهلعافتو .مهيلإ ىه

 ,ةنيعم علس ءارش نع اهماجحإوأ اهلابقإ ىدم ىلع ةفقوتملا علسلا تافصاومل
 نوئشلاو ,تاضوملاو كالهتسالا جذامنب ةقلعتملا ةيمويلا تارارقلا ذاخنا ىف كلذك

 ملعراطإ ىف لخدي كلذ لكو ةيجولونكتلا اهبلاطم ىلإ رظنلا ةيمهأو .ةماعلا
 .ىداصتقالا عامتجالا ملعو ىرسألا عامتجالا

 هامل اكييضوت لاتعد ا نيالا راما لعلا انسترتومهسوس نم اذ افك نأ انك
 ٍجاوزلا لضف لجر نم مكف .جاوزلا ىف ةكيرشلا رايتخا نييو ,ىلزنملا لمعلا نيب

 اذه راكفأ تذخأ ةفلؤملا نأ وه باتكلا تنول ىتلا ةيجولوكيسلا ةعزنلا كلت ىف ببسلا ناك امير (1)

 تاهاحتالا" ناونعي تناكو .1974 ةنس هتمدق ىتلا هاروتكدلل اهتلاسر نع هتاعوضومو باتكلا

 .ىجولوكيس روظنم نع ئبني ناونعوهو "تويبلا تابر ىدل اضرلا تاهاجتاو ,لمعلا وحن
 مومو 0قاكاعإ/, "اللووءاعك مععاأب لعد 300 اللوراع 5361518 ءأغأمض 05 !10الن5عاللاال عذر

 انصمانطاأؤطعق ماكل غطعكدأو5. انماا/عموأأإل 05 !ا0500, 174

 ا 0000 - 0000

 قدي



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا به

 ةلضفم ةلكأ هيلإ تمدق اهنأ وأ ,ىهطلا ديجت اهنأ اهنيب نم بابسأل ةنيعم ةأرماب
 عيشت امك "تيبلا لغش"وأ ىلزنملا لمعلا ىف ةزاتمم اهنألوأ ,ةقوشم ةقيرطب
 هترهاج ةأرماب جاوزلا نع ضرعأ لجر نم مكو !!! ةجرادلا انتغل ىف هيلإ ةراشإلا

 نأو دبال هسفن ىلزنملا لمعلا موهفم نأ امك .هديجت الو ىلزنملا لمعلا بحت ال اهنأب
 ىف هريغ ىفيرلا ىعارزلا عمتجملا ىف وهف ,ةفلتخملا ةيداصتقالا هرطأ ىف سردي
 .اذكهو (2) ىعرلا عمتجم ىف هريغ ءىرضحلا ىعانصلا عمتجملا

 ريغتلاو جاوزللرايتخالا نع ةيرصم ةثحاب هب تماق ىذلا ثحبلا جئاتن كلذ ىفرظنا(1)

 ةراهملا امأ' مهئابآ ليجو .رضحو فير نم بابشلا ليج :نيليج نيب هيف تنراقو .ىعامتجالا

 عومجم نيب ثلاثلا اهبيترت ىتأ دقف (تيبلا لغش ىف ةراطشلا) لزنملا لامعأ ءادأ ىف

 ىلع نييفيرلاو نييرضحلا ءابآلا نم لك دنع كلذو ,ةجوزلا رايتخا دنع ةلضفملا تافصلا

 .قباطتلا دح غلي بيترتلا اذه ىلع مهنم عامجإ كانه ناك دقل لب .ءاوسلا

 ىف لبقتسملا ةجوز رايتخا ىف اًيرهوجو اماه اًرمأ .لزنملا لامعأ ىف ةراهملا تناك دقو
 - ىفيرلا ةعومجملاو ,ةيرضحلا ةعومجملا ىهو .ءانبألا ةنيعل ةنوكملا تالثلا تاعومجملا

 .نييفيرلا ءانرقلا ةعومجمو ةيرضح

 هذه رفاوت ىف بغري ال هنأب هتباجإ ىف اَدبأ ررقي مل ,ءانبألا ةنيع دارفأ نم اًدحأ نأ امك
 ."لبقتسملا ةجوز ىف ةفصلا

 ,توريب حاجنلا راد .ءىعامتجال اريغتلاو جاوزللرايتخالا ,ىتاعاسلا نسح ةيماس :رظنا
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 :ةثحابلا لوقت هيفو هسفن قباسلا ثحبلا جئاتن كلذ ىفرظنا(2)

 نوكت نأ ىف ءانثتسا الب نوبغري تالثلا اهتاعومجم ىف ءانبألا ةنيع دارفأ ةيبلغأ نأ انيأر'

 انيأر كلذل ,ىبسن موهفم اذه ةرهاملا تيبلا ةير كموهفم نكل .ةرهام تيب ةبر لبقتسملا ةجوز
 تناكو .تالثلا تاعومجملا نم ةعومجم لك فرع ىف ةعئاشلا هدصاقم مهأ ىلع فرعتن نأ

 :ىلي ام ةعئاشلا تاباجإلا مهأ

 .لزنملا نوئشب متهت (1)
 .خبطلا ديجت (2)
 .هريدم )3(

 .ةيلزنملا اهتايلوئسمو اهلمع نيب نزاوت (4)

 .مأو ةجوزك اهبجاو نيب مئاوت (5)

 6 0 0 1 ة ة ة ة ةهةاداافاخدخ تا ملا
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 يهل ىلاثلا لصفلا

 ةير هيلع لصحد ىدلا ىجولوكيسلا ىتادلا ءازجلاب اًريثك ةفلؤملا تمتها دقو

 ىذلا نيتورلاو .اهتددح ىتلاريباعملاب اهكسمنو اهلمعب اهمايق لالخ نم تيبلا
 ,ةيمهألا ىف ةياغ ةيعامتجا اًداعبأ تسانتوأ تيسن اهنكلو .اهسفنل هتعصو
 ءاهجوز تاقيلعت لالخ نم اهيلع لصحت ىتلا ةيعامتجالا تاءازجلا لمشتو

 ىتلا ةيلزنملا لامعألاب اهلمع ةنراقم نم وأ .ءاهتاقيدصوأ .اهناريجو ءاهئانبآو

 نإ .امنيسو نويزفيلتو ةفاحصو ةعاذإ نم ةفلتخملا مالعإلا لئاسو اهرربنو اهروصت
 اهنهذ ىف عضت ىهو لمعت امإو غارف ىف لمعت ال اهنإف لمعت نيح تيبلا ةير

 مهافتلاب هعم اهتاقالع زيمتت ىتلاو ءاهجوزل ةبحملا ةجوزلاف .هنم اهروفنو اهصارعإ
 رورسلا لخدت نأ اهينيع بصن عضتو .ىلزنملا اهلمع ءانثأ اهجوز ىف ركفت .دولاو

 نأ امك .هداعسإل ىه هيضترتو هاصضرد هجو ىلع اهلمع زجحت نأو دوعي نيح هبلق ىلع

 .ىلزنملا اهلمع ىلع ًالابقإو اضر رثكأ اهلعجي ريدقتلاب اهلمعل هتأفاكمو .اهيلع هءانت
 عم هديح عتمتل ال نم ام .اهناريجو اهئاقدصأو اهئانبأ يل اًضيأ كلذ ىدصيو

 رويطلا ةيبرتو ,بلحلاو زبخلاو نجعلا ديجت (6)

 ناكف عبارلا ببسلا امأ .نييفيرلا ءانرقلا ةعومجم تاباجإ ىف ًرتاوترثكأ ىناثلا ببسلا ناكو
 عم قفتي كلذ لعلو ,نييرضح - ىفيرلا ةبلطلا ةئف مهيلت .نييرضحلا ةبلطلا تاباجإ ىف اًعويش رثكأ
 .اهب ملسم ةيضق كلذرابتعاو لزنملا جراخ ةأرملا لاغتشال رهاظلا نيتعومجملا نيتاه ديبحد
 ةراهملا موهفم نأ ظحالن انلعلو .نييفيرلا ءانرقلا ةئف ىلعرصتقاف ريخألاو سداسلا بيسلا امأ
 ةراطش وأ ) ةراهملاف ؛كلذ ىف ةبارغ الو .ةكباشتمو ةريثك رومأب ةيارد بلطتيو .عساو مهيدل
 ءاسنلا اهنع ثدحتتو ةبيطخلا ةميق عفرت ىتلا تافصلا ىلوأ نم .نويفيرلا لوقي امك (تنبلا

 ."لمعلا ىف ةعيرس اهنأ ىأ" ىماح اهبلق ."رارشور ان ,نالف تنب نإ" نلقي دإ ةيرقلا ىف
 .33 ص .هسفن ردصمل ا ءىتاعاسلا نسح ةيماس :رظنا
 ٠ :ىف ةيرضحلا ةفاقثلاو ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةيلزنملا لامعألل ًاليصفت اهسفن ةثحابلل اًضيأ رظناو

 .قباسلا ردصملا .ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ءىتاعاسلا نسح ةيماس

 .رشع ثتلاثلا لصفلا

 يي 2103 ط سس - له . رك عدلا '



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا له

 عفاودب رعشتست ال فوسف اهلمعل اهئانبأ وأ اهجوز ريدقتب عتمتت الوأ ءاهجوز
 لعف دودر ىلع ةفلتخم بسنب هتاذ لوقلا قبطنيو .هنع اضرلا الو اهلمع ىف عادبإلا
 .اهيراقأو اهئاقدصأ

 ىلزنملا لمعلا ايجولويسوس نع باتك نمضتي نأو دبال ناك ةياهنلا ئَفو
 جوزلاريغ نيرخآ ةكراشم ىدمل ةساردو .ىلزنملا لمعلا تايمانيدل اًيفاو اليلحن
 ةكراشملا كانهف ,ةكراشملا كلت طاضأو ىلزنملا لمعلا ىف تيبلا ةيرل ءانبألاو

 نلدابتي نأك .اهتاقيدصوأ اهناريجو تيبلا ةبر نيب ثدحن ىتلا ىهو ,ةلدابتملا
 ةنيعم تاقوأ ىف ةعئاشو ةفورعم تالكأ ىهطك ةنيعم ةيلزنم لامعأ ىف ةكراشملا

 .2) ةنيعم ةقيرطب زبخلا دادعإكوأ ءًالثم دايعألاك

 موقي ةتوقوم ةكراشم وأ .نومئاد مدخ اهب موقي ىدملا ةليوط ةكراشم كانهو
 دعاسم رودب نوموقي نيذلا مدخلا ءالؤه نأ امك .مويلا نم ةنيعم تاعاسل مدخ اهب

 لمعلا ءادأ وأ ءاضيأ لافطألا ةياعر لمشيل اًنايحأ مهرود دتمي دق ىلزنملا لمعلا ىف
 تالعافتلاو تاقالعلا ىلع ىدملا ةديعب تاساكعنا كلذ ىفو .هتمرب ىلزنملا

 .لمعت تناك نإ ىجراخلا اهلمع ىفو اهترسأ ىف تيبلا ةبرل ةيعامتجالا

 ةيلزنملا لامعألا ىف ةدعاسملا ,تايفيرلا تويبلا تاير لدابتت نأ ,ةيرصملا ةيرقلا ىف عيشي (1)

 نلدابتي نأو .نبخو نجعو نحط نم ىتش تايلمع مزلتست ةنيعم ىرطيزبخلا دادعإل
 نهمايق ءانثأ ريغصلا ديعلا ىف ةصاخبو .مساوملاو دايعألا ىف ةيلزنملا لامعألا ىف ةدعاسملا
 نينيب ةيعامتجالا تاقالعلا اهيف كباشتت ةلعافتم تاعمجن لكش كلذ ذخأيو .كعكلا لمعب

 .حضاو لكشب

 را ل ىج
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 عبارلا لصفلا

 (*  ىبرعلا ماعلا ىف ىعامتجالا ريغتلاو تافقثملا
 _ رسصم ةسل اح

 : ليهمت #+

 .ثحبلا اذه ىف ةيساسألا تاموهفملا ديدحت انبردجي اذل

 اًنيعم اًركرم لغشي صخش نم عقوتملا كولسلا هنأ ىلع هفيرعت نكم رودلاف

 دارفألا نم تاعقوت كانه نأ دجن ةيحان نمف .هصئاصخو هتابلطتم رود لكلو

 ةرثأتمو ةطورشم نوكت تاعقوتلا هذهو)ام اًركرم لغشي صخش كولسل

 .(1) اًئيعم اًركرم لتحي ىذلا صخشلا

 هدهو .ريبكلا عمتجملاوأ .ةريغصلا ةعومجملا ىوتسم ىلع نيعم زكرم لاش

 ريبكلا عمتجملا هل اهددحي دقوأ ,ةريغصلا ةعومجملا صخشلل اهعضي دق تافصاوملا

 ةلاحلا هذه ىف اًدختم .هسفنل هسفن صخشلا اهمسري دقوأ .ميقوريياعم لكش ىف

 .ندعم زكرمي لصتمل ارودلا اذه تابلطتم نع هسفن وه هتاعفوت ةروص

 زكرم ,ىيرعلا ملاعلا ىف ىعامتجال اريغتلاو نوفقثملا :نع ةيلودلا ةودنلا ىف ةفلؤملا هتمدق ثحب (* )
 .1979 ريمسيد 3-6 ةرهاقلا ءسمش نيع ةعماج ءطسوألا ىرشلا ثوحب

 (1) [ماعمموامنمصقأ عمعالءاممعلأ5 ه6 طع 506أ3) 50160565, 1971, المأ. 3

 ركب م37
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملابإ هب

 رودلا :ةيعرف تافيرعت ةثالث ىلع رودلل لماكتملا ىئارجإلا انليلحت لمتشيو
 ةعبانلا تابلطتملاوأ تافصاوملا ةعومجم هب دصقنو .الومح )© م0اع ىرايعملا

 دودح ىف مهر اودأ صاخشألل مسرت ىتلاو ,ةماعب ةفاقثلا نم وأ عمتجملا نم
 .تافصاوملا هذه نم أزجتي ال ءزج انه ميقلاو .ةنيابتملا مهزكارم

 انألا اهبلطتي ىتلا تافصاوملا نم ةعومجم وهو عا«مه0ع0 ما« عقوتملا رودلا

 .امهنم لكل ةيعرفلا ةفاقثلاب رثأتي لعافت فقوم ىف (اًضيأ حيحص سكعلاو ) رخآلا نم
2 

 العف رودلا كولس ىأ .ىلعفلا لودلاوهو :ءدمء1 همها 201« ىفيظولا رودلا

 وأ ةيعونصلاةيسرفلاو أ ةضاخلا ةفاعتلا وه قفاوتلا ةفينظو ئدؤيوفوهؤانأاوأ
 ,ىرايعملا رودلا عم ىفيظولا رودلا ىشمتي دق 6:20م 08 ©0011ب0ه1ا ةيعامجلا

 تاعي رد انس دق هت انك اهيدلك وأ اهقدعتا عب ىنمتمال هلق وروقؤتلا انوذللاو

 رودل انتيؤر ىلع ركذلا فلاسلا ىئارجإلا انليلحت سكعني فوسو .('7 ةتوافتم
 .ةمداقلا تاحفصلا ىف ىرنس امك ىعامتجال اريغتلا ىف تايرصملا تافقتملا

 نسم نم تانلعتلا نيب وفضلا هلت نيد دصقاك تايوصلا تاكقتلا انآ
 ىف ةدئاسلا ديلاقتلاو راكفألا نم ءاًيديدجت اًيروت اًفقوم نينبت ىئاللا كتلوأ ةصاخيو

 ءزج بلاغلا ىف ءالؤهو .اهريغو ,ةسايسلاو نفلاو بدألاو ,ملعلا تالاجم فلتخم
 .(3:2) ىطسولا ةقبطلا نم

 ريغ هاروتكد ةلاسر - ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولارودلا ,ىتاعاسلا نسح ةيماس رظنا (1)
 .95 - 90 ص .1972 .ةرهاقلا ةعماج - ةروشنم

 ناكو .ءىضاملا نرقلا فصتنم ىف ايسور ىف 13]1015©19!1/|©101 نوفقثملا :ريبعت حادختسا (2)

 صوصخلا ىلع ةيبرغلا ةيبروألا تاعماجلا ىف اهميلعت تقلت ىتلا ةملعتملا ةوفصلا ىلع قلطي

 مهو "ةوفصلا ةدبز" مهومس نم ىلع قلطت ةملكلا تناكو .ةثيدحلا ةيسورلا تاعماجلا ىفوأ
 نوناقلا لاجر ىلع قلطت تحبصأ مث .ءاملعلاو تاعماجلا ةذتاسأو نويبدألا داقنلاو باتكلا

 ,.كاذنآ ايسور ىف ةدئاس ةيروتاتكدلا تناك املو .ءابطألا صوصخلا هجو ىلع مث ,نيملعملاو

 دتم ا دقف .ةرتفلا هذه ةليط ةديقم ىأرلا ةيرح تناكو .1905 ةنس ىتح ةدئاس ترمتساو

 .نيملعملا نم ةيعامتجالاو ةيسايسلا ايسور ةسايس نوضراعي نم لك لمشيل ةملكلا ىنعم

 و 0 عندا

 أ 000000 /_ - ب مو مبصس
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 يه ةبايلا لصفلا

 ماظنلا ىف اًريثأت تدحتد ىتلاروطتلا عاونأ ىعامتجال اريغتلاب دصقيو

 اًنئاك ناسنإلا ماد امو .هفئاظوو عمتجملا ءانب ىفرثؤت ىتلا ىأ ىعامتجالا

 عمتجملا ىف ريغت لكو ,ىناسنإلا ريغتلا هانعم ىعامتجالا ريغتلا نإف .اًيعامتجا
 ةلأسمب نوثدحملا نويعامتجالا لغش دقو )١. ةرورضلاب ناسنإلا ىلع هرثآ سكعني
 ىنامأ ققحي هاجتا ىف اههيجوتو اهيف مكحتلاو ىعامتجال ا ريغتلا ةيلمع طبض
 نم دقعملا لكلا كلذ ىنعيل 0عا/عاومممعم+غ ةيمنتلا حالطصا رهظو هلامآو عمتجملا

 ىف .ام ردقي مكحتلل ناسنإلااهب موقي ئدلا ةرمتسملا ةيلاتتملا تايلمعلاو تاءارجإلا

 اذكو تاعمتجملا نم عمتجم ىف ىراضحلاو ىفاقتلا ريغتلا تاهاجناو تانمضتم

 .2) هتاجاح عابشإ فدهب هتعرس ىف

 دنهلاك ةيقرشلا لودلا ضعب كلذكو ةيبرغلا ايروأ تاهج لك ىلإ ايروس نم ةملكلا ترشتناو
 ىلع 1900 ةنس ذنم نوريشي بناجلا باتكلا ناك .رصم ىف ًالثمف .رصمو دنهلاو ةينيصلا
 ,ىفطل رمعو لولغز دعسو نيمأ مساقك .ةسايسلا ىف نييرصملا 'نيفقتملا رود ىلإ صوصخلا
 لودلا ىفو ,ةفقثملا ةوفصلا نم نودعي اوناك ليجلا كلذ ءانبأ نم مهريغو .. لماك ىفطصمو
 .ىربكلا ةفقثملا تايصخشلاو باتكلا نم "ةريغص ةوفص" ىنعتل ةملكلا ترشتنا ةييرعلا

 اهلو .ةدحاو ةّئيهوأ اًمسج نوكت اهنأكو ,ىيروأ دلب لك ىف "تاوفصلا" كلت تحبصأ دقلو
 هذهل ناكو .اهدلب ىف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا نوئشلا ىف مخضلا اهريثأت

 نكامألا نم هريغو ءاوللا راب وأ ء.اسنرف ىف ىنيتاللا ىحلا لثم اهتاودن دهشت نكامأ تاوفصلا
 .نرقلا اذه نايإ ةيرصملا ةوفصلل تايدتنم تناك ىتلا

 ءزج ةداع ىه لب اهيلع ةلفقم ةقبط نوكت ال هذه نيفقثملا ةوفص نأ ىلإ ةراشإلا بجتو

 ةطسوتملا ةقبطلا نيبو اهنيب ةددحم وأ ,ةعطاق لصاوف ةش سيلو ,ةطسوتملا ةقبطلا نم

 ةوفصلا نأ ظحول نإ .ةرحلا نهملا باحصأ ةقبط نييو اهنيب لصاوف ةّش سيل هنأ امك ءاًمومع
 .ةقبطلا كلت ريكفت نم اهريكفت لصفت الو .اهروعشب اًمَئادرعشت لظتو ءاهتقبط عم اًمئاد ًاشنت

 ةذتاسألا نم ةبخن دادعإ ,روكدم ىمويب ميهاربإ روتكد ةعجارمو ريدصت .ةيعامتجالا عولعلا مجعم (3)
 .515 - 514 ص .1975 ,باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .نيصصختملا برعلاو نييرصملا

 .165 ص .هسفن ردصملا(1)

 ملعرمثؤم (روشنم ريغ ثحب ) ةلكشملل ةددحم ةغايص :ةيمنتلا موهفم .ىقوش معنملادبع رظنا(2)

 5-8) ةرهاقلا ,ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلازكرملا .رصم ىف ةيمنتلاو عامتجالا

 .(1973ويام
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا بله

 هيد قم اك يتلا قل رودنلا يلف سبضتن هنا انه نأ لوقلا ةيفالخ
 ةيمذتلا ةيلمع ىف ةصاخيو ىعامتجال اريغتلا ىف رودلا اذه رثأو تايرصملاتافقثملا

 ىف مدقتم عمتجم ىلإ ىديلقت عمتجم نم ىرصملا عمتجملا لقن ىلإ فدهت ىتلا

 ىلعفلا رودلا نأ ركذلاب ريدجو .ةيعامتجالا تاقالعلا ىفو جاتنإلا بيلاسأ

 نهل هتددح ىذلا ىرايعملا رودلا عم ضراعتي ام اًريثك ناك تايرصملا تافقثملل

 لجرلا ةركف ىأ عقوتملا رودلا عمو 7108| وال030 © الا عالا[ع ةيرصملا ةفاقثلا

 .اهدم هتاعقوتو ءاهدع

 فوسو هقئاقحو هثادحأ مهأ هكلف ىف رودت ىنمز راطإ نم ثحب ىأل دبالو

 رصعلا ىفرصم ىف ىعامتجالا ريغتلا ىف تايرصملا تافقثم ارود ىلع انثحب رصقن
 عساتلا نرقلا رخاوأ ذنم ترم ىتلا تاونسلا ثيدحلارصعلاب دصقنو .,ثيدحلا

 .ندلا سحب نشع

 :ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا ريرحت ةكرحو تايرصملا تافقتملارود

 :هيليلحت ةيؤر

 ىعامتجالا ريغتلا ةيلمع ىف ىقيقحلا تايرصملا تافقتملا ماهسإ نإ

 ىلإ تايرصملا جورخ لالخ نم الإ هراسم عبتت نكي ال ةيمنتلا ةيلمع ىف تادلابو

 ,ميلعتلا لحارم فلتخم ىف نهملعت دعب كلذو .نهبسكتو نهتويب جراخ لمعلا

 .جيردتلاب ايركف نهررحدو

 ةأرملاريرحت ةيضقل ةلمعللرخآلا هجولاوه تايرصملا تافقثملارود نإ

 ماظنلا ىف ىرذجلاريغتلاب ةريبك ةجرد ىلإ طبترت ةأرملا ةيضق تناك املو .ةيرصملا

 دبال هنإف ,.عساو قاطن ىفو تالاجملا ىتش ىف ءاسنلا ليغشت ثيح نم ىداصتكقالا

 وأ ةيعانص ةروث لكش ذخأي مل رصم ىف ةعانصلا وش نأ ءدب ىذ ئداب لوقلا نم
 عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا ىف .ًالثم ارتلجنا ىف ثدح ىذلا لثم ىعانص بالقنا

 ىف ثدح امك ىرخأ اًنايحأ اًيبسن عيرسلاو اًنايحأ ئطبلا جيردتلاب اهإو .رشع
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 يه ةبارلا لصفلا

 نإف كلذ نم مغرلا ىلعو ..ويلوي 23 ةروث تاونس نم تاينيتسلاو تاينيسمخلا
 ةلودلا اهب تذخأ ىتلا عينصتلا ةسايس راطإ ىف ةصاخبو رصم ىف ىعانصلاومنلا

 ىتلا كلتل ةلتاممل اراثآلا نم ريثك هل ناك .(1952) ةروثلا ءدب نم ةليلق تاونس دعب
 كلذ .ىعانصلا بالقنالا اهيف ثدح ىتلا ةيبروألا لودلا نم ريثك ىف ترهظ

 ةرهاظ ىهو ثيدحلا رصعلا ىف ةيعامتجا ةرهاظ مهأ هنع مجن ىذلا بالقنالا

 ىف ىسيئرلا اهرود ءادأ نم اهفعي مل اهتيب جراخ اهلمع نآل .لمعلا ىلإ ةأرملا جورخ
 ىذلا ءلمعلا نم بسكتلا رود وه ءاًماه اًرود رودلا اذه ىلإ فاضأ هنإ لب .ةرسلا

 ةرهاظ ةرهاظلا هذه بكاو دقو .ثانإلا نود مهدحو روكذلا ىلع افقو لبق نم ناك

 فلتخم ىف اهميلعت ىه كلت .ةأرملاريرحت ةيضق ىف - انيأر ىف - اًرثأ دشأ ىرخأ

 .جيردتلاب ىركفلا اهررحتو ميلعتلا لحارم

 ىه اهلاغتشاو اهررحتو .ةأرملا ملعت ىهو ثالثلا رهاوظلا هذه تناك دقل

 ىذلاو ,نيرشعلا نرقلا هبزاتما ىذلا 'ىوسنلا بالقنالاب" فرعي راص امع ةلوئسملا
 .ناكم لك ىف نايعلل ةحضاو هراثآ ترهظ

 ةلحرم كلذ ىف امي ميلعتلا لحارم عيمج ىف ةأرملا ميلعت نأ هيف كش ال اممو

 رصم ىف ىوسنلا رييغتلا ةلجع عفد ىذلاوه .تاعماجلاو دهاعملا ىف ىلاعلا ميلعتلا

 اهرودو .ءاهتناكمو اهزكرمو اهتاذب اًحضاو اًيعو ةأرملا دنع دجوأ هنأل كلذ .ةيوق ةعفد

 ةماقو رجال نقوم: ينعلا ىف

 ةرطيس نم ةتوافتم تاجردبو اًيجيردت اهصلخت .ةأرملاريرحن ىلع بترت دقو

 بترت امك .اهيلع اًضورفم ناك ىذلا ىسايسلا نامرحلاو .ديلاقتلا ناطلسو لجرلا
 وأ ءاًيعانص اهنم ناك ام ءاوس ةصصختملا نهملا فلتخم ىف اهليغشت اًضيأ هيلع

 ناك ىتلا نهملا نم كلذ ريغوأ اًيذيفنتوأ .اّيعيرشتوأ ءاّيبطوأ .اًيوبرت وأ .اًيعارز

 .هدحو لجرلا ىلع فقو اهنأ دقتعي

 ؛ةيقبطلا ّىورفلا نم دحلا ةرهاظل اًبحاصم هسفن تقولا ىف كلذ ناك دقو
 مث ةطسوتملا تاقبطلا تانبل حيتأ ام لوأ حيبتأ ىلاعلا ميلعتلا ةصاخبو ميلعتلا نآل
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 دعي نم ترشتنا ىتح نيتقبطلا نيتاه نيب تايتفلا ميلعت رشتنا نأ امو .ةيقارلا

 .نهتويب جراخ نهملا ىتشب نهلاعتشا ةرهاظ كلد

 ايندلا ةقبطلا تايتف نع نهلصفت تناك ىتلا ةوجفلا نأ كلذ نع مجنو

 ىعامتجالا لعافتلل كلذو .نينسلارم ىلع اًئيشف اًئيش قيضت تذخأ تالماعلا

 نيتقبطلاو ةهج نم ايندلا ةقبطلا نم لكب عفد ىذلا .ديدجلا عمتجملا ىف ثداحلا

 طيسو ىوتسم ىف ةريبك ةجرد ىلإ براقتلا ىلإ .ىرخأ ةهج نم ىطسولاو ايلعلا
 نكس ال هنأل كلذ ؛ةيعاولا ةعلطتملا ايندلا ةقبطلا ىأ ةلماعلا ةقبطلا ىوتسم وه

 دق ,ةمدقتملا تاعمتجملا لك ىف ثيدحلا ىداصتقالا ىعامتجالا مدقتلا نأ راكنإ

 دعت ةريثك بقحل تناك ةنيعم رهاظم .ايلعلا ةقبطلاو ىطسولا ةقيطلا ىلع لخدأ

 صئاصخلا هذه نيب نمو .(1) اهدحو ايندلا ةقبطلا ىأ ةلماعلا ةقبطلا صئاصخ نم

 ان اةفتقم ذاك روق ىقلاىأ ةيساكلا فئاظولا ناهبسولا ةقيطلا ءابخ:لافكنشلا

 نم اًثباث الخد ةأرملا تيروت ةرهاظ ىشالت مث فعض ةجيتن كلذو ؛هيلع دمتعي ةميق

 لمعلل اهجورخل ةصرفلا ةحاتإ ىفو .رصم ىف ةاتفلا ميلعترشن ىفريبك ددرت كانه ناك (1)

 رظني ناك .رمألا لوأ ىف ملعلا نأل كلذ ( ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق ام تاونس ىف ةصاخيو)

 نأ ىف هنم ىشخي ناك هنإ لب .ةأرملل عفن ىأوأ ةميق ىذب سيل هنأ ىلع نوريتكلا هيلإ

 ىف اهنع ىنغتسي ناك هنأ ذئدنع روصتي نكي مل ىذلا ءاهتيب ىف اهرودب اهمايق نع اهفرصي
 هنأل ةريسألا تول ةحاهإ ناك لمعلل ةأرملا عورته نأ نع الكف اذه: هتوكتك ني: ناش أ نيذت
 تدقف ىتلاوأ ةريقفلا ةأرملاالإ لمعلل جرخت نكت مل اذهلو .هترسأ ةلاعإ نع هزجع ىلع ليلد

 ةرطيسملا ميقلاب اهسفن ةرارق ىف ةرثأتمو .ةربجم ىهو لمعت ةلاحلا هذه ىف تناكو .اهلئاع

 .ءاهلمع ىف ةبغار ريغ ىهو لمعتف .ةناهم لمعلاو ةلذم رقفلا نأ ىهو ,ذّئنيح عمتجملا ىلع

 ةيوجحم ىهو هءادأ عيطتست ام لمعلا نم راتخت كلذلو .اهفورظو اهظح تقولا لوط ىعنذتو

 قيض قاطن ىفو ؛لزانملا لخاد اهلوازت ىتلا ةيصخشلا تامدخلا لثم سانلا نع ناكمإلا ردقب
 ضعب روهظل ناك كلذك .تويبلا تاير فارشإ تحن .ةمظتنم ريغ ةقيرطيو دودحم

 ةصرفلا ةحاتإ ىف ظوحلم رثأ ,.دولجلا عبدو ,ةمعطألاو جيسنلاو لزغلا ةعانصك .تاعانصلا

 اًراهتنا نكلو ركفلا ىف ررحتلا ليبق نم ال ,عناصملا ىف لمعلا ىلإ جورخلل ءاسنلا ضعبل
 ريبكلا بسكلا قيقحتل .ةديهز روجأب ةيجاتنإلا نهتقاطل الالغتساو .لمعلل نهتجاحو نهرقفل
 .نيلامسأرلا نم لامعألا باحصأل

 , و م ا

 يب ب ببي ببيححيححيييي ل لس سس سس جيس بي سس حسان
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 يهل ةبارلا لصفلا

 نكت مل نإ ةعئاش تناك ةرهاظ ىهو .نيعم لام رامثتساوأ .راقعوأ ةيعارز ضرأ

 اذه حبصأ دقو ءاهفيظوتو ميلعتلا لحارم فلتخم ىف اهميلعت .وحنلا اذه ىلع ةأرملا

 عمتجملا ىف لماشلا ىعامتجالا قسنلا ىف ةعئاشلا ةمظنألا نم ديدجلا ماظنلا

 .ثيدحلا ىرصملا

 قح ةسراممب قلعتي اميف لجرلاب اهتاواسم ىف لثمت ىذلا ةأرملا ريرحت امأ
 .فئاظولا يتَسب اهلاغتشاو لمعلل اهجورخو .اهميلعت ةرمن ناك دقف باختنالا

 ةملعتملاةيرصملاةأرملا جورخل ةحيتنندعت نم تدحام نآر كذلابريدجو

 ام هبشي تامدخلاو جاتنإلا نيدايم فلتخم ىف لمعلل اهتيب نم ةيعاولا ةصصختتملا

 .ةدشلاو ةجردلا ىف توافت عم نكلو .,ثيدحلا ىبرغلا عمتجملا ىف ةأرملل ثدح

 تيدحلا رصعلا ىفرصم ىف ةأرملا ميلعت نأ حضون نأ دون اننأ لوقلا ةصالخ

 ليلدلاو ءاهيعوو اهتضهنو اهررحت حاتفم وه ناك صصختمل ا ىلاعلا ميلعتلا ةصاخبو

 .(1) تايعاولا تاملعتملا تافقثملا نم نك رصم ىفررحتلا تادئار نأ كلذ ىلع

 ىف ىعامتجال اريغتلا ىف تايرصملا تافقثملا رودل ضرعن نأ انل نكمي الو

 دج نيهاجحنا نيب ىركفلا عارصلا اذه نع لزعم .ثيدحلارصعلا ىف .رصم

 دمتسيو عمتجملا قامعأ ىف ةيراض روذج وذ خسار ميدق ىديلقت هاجتا :امهلوأ
 .ًاليوط اًممر رصم تداس ىتلا جاتنإلا تاقالعل ةيديلقتلا لاكشألا نم هتوق

 ءادتبا نيرينتسملاو نيفقثملا نم ددع هنعربع ىديدجت ىرصع هاجنا :امهيناث
 مساقو ءهديع دمحمو .ىناغفألا نيدلا لامجو كرابم يلع ىلإ ىواطهطلا ةعافر نم

 .مهريغو نيسح هطو ديسلا ىفطلو ءىمهف روصنمو ,نيمأ

 .ىناثلا لصفلا رظنا(1)

 ره ١
 هجسلما هبيييبيبببسس8 سس يمس ست يي يس ل 0 هس
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 :ىلي اميف

 حبصي نأ يأ ,هتاذ ناسنإلا دقفي نأوه ةطاسبي بارتغالاو :بارتغالابروعشلا (1)

 لقتنت اهنأل اًديدش اًبارتغا ماع هجوب ةيرصملا ةفقثملا ىناعتو .2'! اهنع اًبيرغ

 ةعدبملا ةيعبتلا دهع ىلإ .ةروهقملا ةقوحسملا ةفيعضلا ةيعبتلا دهع نم مويلا
 .ةيوقلا

 ةبلاطم اهسفن دجت اهنأل دشأ بارتغاو ةديدش ةريح ىف عقت ةيرصملا ةفقثملاو

 .قرطلا لكب قوعت اهنإف لالقتسالا اذهل ةيقيقح ةسرامم

 كلذب ةبلاطم اهنأل .ملعلا ليصحت ىف تاونسو تاوئس ىضقتو ملعتت اهنأ

 نم .ةمدقلا ةيديلقتلا سيياقملاب - جاوزلا دنع - هسفن تقولا ىف ميقت اهنكلو

 هنأ دجن كلذل ةيديلقتلا سيياقملا نم اهريغو .ًالثم نسلا ةريغص اهنوك ليضفت ثيح
 رايتخا الو ةدارإ الب جوزتت ام اًنايحأ نأ الإ ءاهلمعو ءاهقوفتو اهملع نم مغرلا ىلع
 .ملعتت مل ىتلا ةيديلقتلا ةأرملا قلق اهسفن ىلع قلقت اهنآل راطقلا اهتوفي نأ لبق

 نم ميقت تلاز ام اهنكلو اًماّش لجرلا لثم لمعتو ملعتت ةيرصملا ةفقثملا نإ
 .(20 نتافوأ نجاعوأ صقان دسج ىه ثيح

 دارفألا اهكردي ىتلا تاعارصلا كلت ىنعيل حالطصالا اذه قلطأ :راودألا عارص (2)

 .ندعم زكرم لغاش هيف كردي ىذلا فقوملا كلذ ىنعي هنأ امك ءاهل نوضرعتملا

 .1844 ماع ةيفسلفو ةيداصتقا تاطوطخم هباتك ىف بارتغالل ىنعملا اذه ىلإ سكرام ىهتنا1(1)

 .ىلامسأرلا عمتجملا ىف لماعلا عضول ىدقنلا صحفلا ددصب ناك نيح

 :1975 ,24 ددع ةرشع ةيداحلا ةنسلا .ةعيلطلا .عمتجملاو لجرلاو ةأرملا.جرف دمحأ جرفرظنا(2)
 .184 ص
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 «هل ل ةبارلا لصفلا بسس بلل م تمحي لم جهه

 حالطصالا اذه نأ 5م1عهوءا "لجيبس" ىريو .ةنيابتم تاعقوتب هجاوم هنأ
 دك يمك | يحصر سحيق اختل وه فذ ىذللا تقرت كلذ ناريطو

 عمتجملا ىف ةيرصملا ةفقثملا ىلع راودألا عارصل تافيرعتلا هذه لك قبطنتو

 نم ةنيابتم تاعقوتب ةهجاوم اهنأ امك ,عارص ىف اهنأ كردت ىهف ثيدحلا
 اهرود نيب بعصأ رايتخا ىف عقت اهنأ امك ,لمعلا ىف اهئاسّؤر نمو ءاهجوز
 .ةلماعو .,ةجوزو ةأرماك

 ندتلا ةيكيت ينتكل باس ىفاوتحلا نعافتل حاتخالا هاي اودآلاو
 ناك ,.هدودح ىندأ ىف ىعامتجال ا ريغتلا ثيح ,ىديلقتلا عمتجملا ىفو .ىلاحلا

 ,ثيدحلا عمتجملا ىف امأ .ةشقانم نود ربكألا ليجلا تاعقوت لبقتي رغصلا ليجلا

 تريغت دقف .مهراودأ تابلطتم قفو شيعلا ىلع نيرداق ريغ سانلا نم اًريثك نإف
 .ةمئالم ريغ رودلا طاشأ نم اًريثك لعجي لكشب ةايحلا فقاوم

 ةحضاو ةددحم ىديلقتلا عمتجملا ىف ةأرملا قوقحو تابجاو تناك دقلو

 ءاسنلا نم ريثكلا لعج امم ,طلخلا نم ريثك اهارتعا دقف نآلا امأ .ىضاملا ىف ملاعملا

 .ةيلعفلا نهراودأ نم تادكأتم ريغ حويلارصم ىف تافقتملا

 طلخلا نم ريبكلا ردقلا كلذ هجاوت ىتلا ىه ةثيدحلا ةيرصملا ةفقتملا نإ

 وه ةفقثم ةأرماك اهرود نأ ىلإ ةطاسبب دوعي كلذو .اهرودب قلعتي اميف ىصوفلاو
 كلذ ةثيدحلا ةفقثملا ةأرملل دعي ملف .لجرلارودب نروق ام اذإ ءاًيردج ريغت ىدلا
 رودب ةبلاطم اهنإف ,ةيديلقتلا اهراودأ ىلإ ةفاضإلابف .رودلا ىف ددحملا رارمتسالا

 لافطألا ةيبرمو ةيهاطلاو .اهجوزل ةقيدصلاو ةكيرشلاو ءاهلمع ىف ةيعاولا ةبساكلا
 .اهيدل فيكتلا ةلكشم ديزي كلذ لكو .اهتيب ىف لزدملا ةريدمو

 :ةأرملاو لجرلار اودأ فيرعت ىف طلخلا (3)
 بلطتت .مأو ةجوزك ةصاخبو .ةفقثملا ةأرملارودل ةديدجلا تافيرعتلا نأ كلذ
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 اًديدهت تافيرعتلا هذه لكشت دقو .بألاو جوزلا ةصاخبو .لجرلا نم اًبحاصم اًفيكت

 ىلع ةينبم تناك .ةليوط اًنورق تيقب ىتلارودلا طاشأ نأ اًصوصخو .لجرلا انآل

 .ةينوناقلاو ,ةيعامتجالاو ةيداصتقال اركذلا ةوق

 لبق نم اهل تناك ىتلا كلت نمربكأ ةوق سرا ةفقثملا ةأرملا تحبصأ املو

 .")ةديدجلار اودألا لبقت ىف ةقشم نودجي ءاسنلا نم ضعبلاو ءلاجرلا نمريثكلا ىحضأ

 :رصم ىف ءاسنلا نيب ةيلاعلا ةيمألا ةبسن (4)

 ىدص ندجي نل نهنأل ,تايرصملا تافقثملا قيرط ىف ىساسأ قوعم ىهو
 نأ ىلإ ةفاضإلاب ,تايعاوريغ تالهاج ءاسن نيب ىفاقثلا نهريثأتو .نهتوعد رشنل
 ىذلاردقلاب ةيمنتلا ىفو .ىعامتجال اريغتلا ىف كراشت نأ عيطتست ال ةيمألا ةأرملا

 تغلب دقرصم ىف ثانإلا نيب ةيمألا ةبسن نأ ركذلاب ريدجو .تملعت ول هعيطتست
 .(27/71 ىلإ 1976 ماع ىف تضفخنا مث /84 .1960 ماع ىف

 :قيلعتو ةهةمئاخ

 نم نأ ,ةيمانلا دالبلا ىف ةيمنتلا ىف هرودو ىئاسنلا لماكتلا نع ةدحتملا ممأللريرقت نم رهظ (1)
 :امه نيماه نيلماع لودلا هذه ىف ةيمنتلا ةيلمع ىف ءاسنلا كارتشا تاقوعم مهأ

 .عمتجملا ىف ةأرملا رود وحن ةيديلقتلا تاهاجنالا(أ)

 .ىوناث ءىش ةأرملا لمع نأب داقتعالا (ب)
 :رظنا

 انمأ[عل ال3عأهدك: 2عت0لوان3 عنو ظعممزرأ 0 اطع [0اأعمعوأمدتأ ع9

 0[ عاهمعرأ5 هغ طع 1[ماأءوضقأأوح 0[ الئلمرمعم [0ءا/عامماممعضصأ 531م5 اله. ع.

 73. انه/, 12 ]نبنع

 ,رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ,ةيبرعلا ةأرملل ىراعلا هجولا ,ىوادعسلا لاون :رظنا (2)
 .121 ص .1977.توريب
 :رظنا

 ؟ماءوعار 32وهطص مرر "طع طمومارعءوم مغ جماع كممقاعع اللا[عطتنم خطع طوصتاإال“ اص ظعأأ تصل

 الموعا (عل.). ث 810لععم 1م ملبن هم غم طع عورمأاال, عاطع طرعع كدر العلل هاب 968.

 , رت ا

  بببببببييييييجييحببب ١  سسصسصسسسس٠رسم يب م ل بيج بسم سمع طعم عسب معصم سس سل

 كا



 يه” ةبارلا لصفلا

 ىطخل ةزجومو ةحضاو ملاعم ددحأ نأ ةقباسلا تاحفصلا ىف تلواح
 لالخ نم تعطتسا دق ىلعلو .ىعامتجال اريغتلا قيرط ىلع تايرصملا تافقنملا

 اهعيمج ءايشألا ىري ىذلا ىخيراتلا روظنملا مهلتسيو .ةدحولاب ذخأي لماش روصت
 لخاد تايرصملا تافقثملا ةيضفق عضأ نأ - فقوتت ال ةروريصو .ةمئاد ةكرح ىف

 .حيحصلا اهراطإ

 ىف ةقياسلا تاحفصلا ىف هميدقت تدرأ ام ةصالخ زجوأ نأ عيطتسأو

 :ةينآلا راكفألا

 ةريسملا نمدقتي تادئار تافقثم كانهف .ةفقثمو ةفقثم نيب اًقرف كانه نإ (1)

 كانهو .رصم ىف ىعامتجال اريغتلا ىف ىربك ةدئار تاماهسإ نمهسيو

 ليلقتلا نكي ال تاماهسإ نمهسأو - اًيخيرات .نهدعب نئج .تايلات تافقثم

 ىعامتجال ا ريغتلا ىف نمهسي ال دق تايبلس تافقثم كانهو .اهنأش نسم

 ىلإ ىعامتجال ا ريغتلا ةريسم نقعي ءالّؤهو .,تاقوعم تافقثمو .ركذي بيصنب
 ريغتلا نقعي تافقثم كانهو .ةيعجر تادقتعمو ءارآو راكفأ نم نهل امي مدقتلا

 ,ىرصملا عمتجملا ةعيبطب نهلهج ببسب كلذو .رخآ لكشب مدقتلا ىلإ

 انعقاو عم مءالتت ال ,ةيكيرمأ وأ ةيبروأ ,ةييرغ عيص ةراعتسا ىلع نهرارصإو
 .ىداصتقالاو ىعامتجالا

 نارفإ نهف .ىرصملا عمتجملا عم ةيلدج ةقالع ىف نلخدي تايرصملا تافقثملا نإ (2)

 .هل تاريغمو هيف تارثّؤم ىرخأ ةهج نم نهو .ةهج نم هل جاتنو ,ىرصملا عمتجملا

 ةرابعب ) اهلوحي اًيداصتقا اهررحتو .لمعلا ىلإ اهجورخو ةيرصملا ةأرملا ملعت نإ (3)
 دجوي صخش ىلإ 501-20 هتاذ ىف دجوي صخش نم (رتراس - ةفسلف نم ةدمتسم
 نيرخآلل دجوت تلظ نأ دعب اهتاذل دجوتس ةيرصملا ةفقثملا نأ ىأ 20ابإ 501 هتاذل

 نم اهتيرحب ىه اهشيعت ىتلا ةديدجلا اهتايح فورظ نم اهدوجو دمتستسو

 اهساسأ ةقالع ءاهتنوئيكو ةفقثلل ا نيب ةديدج ةقالع أشنت انهو .جاتنإلا لالخ

 .ةيقيقحلا ةيناسنإلا اهتاناكمإل ةرحلا ةقالخلا ةشياعملا

 ل ا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرمهلا جه

 لانت نأ دبال كلذ ريغ ىلإ تاورثلا عيزوتو .ةعارزلا ريوطتو ,عينصتلا اياضق نإ (4)
 ىرهوج ريثأت نم اياضقلا هذه ىف امل .تايرصملا تافقثملا نم ربكأ اًمامتها

 ةلكشم :ىعوضوم وه امو ماع هجوبي ةأرملا ةلكشم :ىتاذوه ام ىلع رشابمو

 .(') هلمكأب عمتجملا

 تلقتساو ىجاتنإلا لمعلا ناديم تلخدو ,تملعت ىتلا ةيرصملا ةفقثملا نإ (5)

 رمألا .تالاجملا ىتش ىفو ,ةيقيقح لمع صرف اهل قلخت نأ دبال .اًيداصتقا
 ءاًيسأرو ءاًيقفأ ىداصتقالا ءانبلا لكشت ةداعإ نم الإ هقيقحت نكم ال ىذلا

 دبال هذه ليكشتلا ةداعإ ةيلمع ىفو .جاتنإلا تاقالع ىلع ىرذج رييغت لاخدإو

 .اًعم لجرلاو ةأرملا كرتشي نأ

 لاصفناو معألا بلغألا ىف - ةنيدملا ىلع تايرصملا تافقثملا طاشن زيكرت نإ (6)

 ,قيبطتلا ىف ىنعت ةيساسألا عمتجملا اياضق نع ةنيدملا ىف تافقثملا ةكرح

 ال امم ,نينسلا تاّنم ذنم ثراوتملاو فلختملا اهعضو ىلع ةيفيرلا ةأرملا ءاقب

 فصن ءايحإ وهو .ةأرملاريرحتل ىمسألا ىعامتجالا فدهلا قيقحن هعم نكمي
 ءانبل رخآلا فصنلا عم نواعتلاي ةجتنملا ةمهاسملا ىلإ هعفدو .لطعملا عمتجملا

 .هتقاط لماكب رصعلا تايدحت ةهجاوم ىلع رداق ىمدقت عمتجم
 .ةأشنلا تايفيرلا تايرصملا تافقثملا ىلع ركذلا فلاسلا انلوق قبطنيو

 نهلاسرإ وأ .دهاعملاو تاعماجلا نم نهجرخت دعب ةيرقلا نيسني ام ناعرس ىئاللا
 .ةفلتخم لا تاصصختلا ىف نهلاغتشا مث ,تاثعب ىلإ

 ىلع اًركف وأ ةسرامم ناكأ ءاوس تايرصملا تافقثم لا ضعب طاشن زيكرت نإ (7)

 نع ةلصفنم ةيئاسن ةرشاد ىف .ةيئاسنلا تاءافكلاو ,ىئاسنلا ىعولا عفر

 ىدؤي اميرو .فقوملا نيسحت ىلع اًريثك دعاسي ال عمتجملل ةيساسألا لكاشملا

 دض ةيئاسنلا ضفرلا ةكرح نم عون ىلإ عمتجملا روطت دعبو .ديعبلا ىدملا ىلع

 .20 ص ,1973 .توريب ,ةقيقحلا راد ,فلختملا ىديلقتلا عمتجملاو ةيبرعلا ةأرملاءشامخلا ىولس :رظنا(1)
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 هل ةبارلا لصفلا

 ررحتلا تاكرح ضعب ىف هدهاشن ام رارغ ىلع ةيلازعنا حمالم لمحت لجرلا

 .اكيرمأ ىفو ايروأ برغ ىف ةيئاسنلا

 لجرلا عم اهلاضن عم بنج ىلإ اًبنج ريسي نأ دبال .ةيرصملا ةفقثملا لاضن نإ
 .امهالك هنم ىناعي ىذلا فلختملا عقاولارييغت لجأ نم

 ال ةيمئتلاف .هلكاشمو نهعمتجم فورظ نم اًميان نوكي نأ ديال .ةيمثتلاو

 برعلا مولع تسرد دق ابروأف .عادبإ ةيلمع لصألا ىف ىه امنإو .راعتست

 ىتلا هبناوج ىلع ءاوضألا ةزكرم .نامورلاو قيرغإلا ثارت تيحأو .مهتفسلفو

 تالاجم لك ىف رمتسم عادبإب هلك اذه تزواجن مت ,روطتلا تاعلطت دناست

 نامورلاو .نانويلا نع اوذخأ دقف .برعلا انفالسأ لعف اهلبقو .ةسايسلاو ركفلا

 عادبإ نم اوذخأ ام اوزواحت مهنكلو .سرافو .قارعلاو .ماشلاو .رصمو .دنهلاو
 .ةليصأ ىه ام ردقب ةيهاز ةديدج ةراضح

 موقت ,مدقتلاو ةيمنتلاو ريغتلل ةليدب ةرظن نم تايرصملا تافقثملل نذإ دبال

 ةيفاقث رصانعك نهسفنأ نهنمو ,نهعقاو نم قثبنت .ةديدج جذاشف ساسأ ىلع
 يادنلا نع نكدمتتعتم ةيمنتلا حبصتو .ريعتلا حبصي كلديو .ةددجتم ةيمانيد

 ءاوس .ىرخألا تاراضحلا عم لماعتلا حبصيو .ةليصألا ةيرصملا ةيراضحلا

 .دقع وأ راهينا نود مدي .سايتقال اوأ .لدابتلاب

 و و ا

 ل 0 يااا ها 32 01111110000
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 رصطاعملا ةمتحملاو ةأرهلا هه

 عجارملا
 ليتل هج هج يح الا

 : ةماع عجارم -أ

3-1 

 ل

-6 

0 

-8 

 01 ءرج 1925 .ةرهاقلا .رينملا حايصملا

 ,ىملعلاو ىفاقتلا طاشنلل ةماعلا ةرادإلا .ىلاعلا ميلعتلا ةرازو .رصم ىف ةأرملا

 .97 .ةرهاقلا

 .1966 .ةرهاقلا .ةمألا سلجم .ةيملاعلا ريتاسدلل

 دادعإ .روكدم ىمويب ميهاربإ .د ةعجارمو ريدصت .ةيعامتجالا حولعلا مجعم

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا نيصصختملا برعلاو نييرصملا ةذتاسألا نم ةبخن

 .1975 .باتكلل

 :تالاقمو بتك

 .1950 ةرهاقلا ,ةداعسلا ةعيطم .تايرصملا ءاسنلا نحن .نوطالفأ ىجنإ

 ,بادآلا ةبتكم .رصم ىف ةيئاسنلا ةضهنلا روطت .هديع ميهاربإو قيفش ةيرد

 .1945 .ةرهاقلا

 ةرازو ةعبط .زيراب صيخلت ىف زيربإلا صيلخن .ءىواطهطلا عفار ةعافر
 .1958 .داشرإلا

 ةلاسر ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا .ىتاعاسلا نسح ةيماس

 .1972 ةرهاقلا ةعماج .ةروشنم ريغ هاروتكد

 ر“ م١1
 مما يي ا 0 565 و



 سماخلا لصفلا
 00ه حج هروب تسال

 ةكراشملاو ةيناقثلا تاقوعملا

 ل ةيريصملا ةارملا ةنوفتتلا

 اين

 : كيفهمت +

 رثؤت ىتلا ةيفاقثلا تاقوعملا مهأ ىلع ءوضلازيكرت لصفلا اذه ىف لواحن

 مهأل ديدحت ىلع ًالوأ ىوتحيو ,ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا ىلع
 ةيفاقثلا تاقوعملاو .ةفاقثلا ىهو .,ثحبلا اهلوانتي ىتلا ةيساسألا تاموهفملا

 مث .ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملاو .ةيفيرلا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملاو .ةيفيرلا ةيمنتلل

 ةيفاقثلا تاقوعملا لوح رودت ىتلا ةيساسألا اياضقلا مهأ ىلع اًيناث لمتشي

 .ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملاو

 :ثحبلل ةيساسألا تاموهفملا : الوأ

 : ةفاقثلا -1

 ةيداصتقالا مظنلا عباتتي اهروطت ددحتيو ةيحيرات ةرهاظ ةفاقثلا

 قلعتي اميف ءاوس اًيقبط اًعياط .ىقبط عمتجم ىأ ىف ةفاقثلا ذختتو .ةيعامتجالا

 .(0) ةقيمعلا اهقادهأ وأ ىجولويديآلا اهنومضمب

 ثوحبلل ىموقلازكرملا .ةيمنتلا ىف ةيفيرلا ةأرملا ةكراشم نسمُوم ىف مدق ةفلؤملل ثحب (*)

 .1984 ةيئانجلاو ةيعامتجالا

 ةمجرت ,نيدويو لاتنزور فارشإب تييوسلا نييمداكألاو ءاملعلا نم ةنجل .ةيفسلفلا ةعوسوملا(1)
 0974 1401139 ىف ةعيلللاو اذ ضرك زدعش

 د0 101-1 ا وح بسبب ل _ سس ع



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 جاتنإلا ناديم ىف ةربخلاو تالآلا ىأ ) ةيداملا ةفاقثلا نيبزييمتلا داتعملا نمو

 ,ملعلا لاجم ىف تازجنملا ىأ ) ةيحورلا ةفاقثلاو .(ةيداملا ةورثلا نم كلذ ريغو

 ةيديلاقتلاراكفألا دعتو .(خلإ ... ةييرتلاو قالخألاو ةفسلفلاو .بدألاو .نفلاو
 .ةفاقثلا بلق ىه .ميقلاب اهنم ًالصتم ناك ام ةصاخبو (اًيخيرات ةاقتنملاو ةنوكتملا)

 اهفصوب اهيلإ رظنلا نكمب امك .ةيحان نم لعفلل اًجاتن .ةيفاقثلا قاسنألا دعت امك
 .لبقم لعفل ةددحم ةيطرش لماوع

 : ةيفيرلا ةيمنتلل ةيفاقثلا تاقوعملا 2

 ميقلا كلت اهي دصقن اننإف .ةماعب ةيمنتلل ةيفاقثلا تاقوعملا ىلإ انلقتنا اذإ

 نم اًماولأ لثمت ىهو .ةيمنتلا ليبس ىف ةرثع رجحك فقت ىتلا ديلاقتلاو ,تاداعلاو

 ىمانيد عمتجم ىف اهتابث طرف نم اًنايحأ ةدماجلاو لب ,ةروطتملا ريغ ةفاقثلا

 :ةعومجم ىف كرحتم

 ءارملل ةنومتتلا ةكراشملا ىلع زتؤد: تلا ةيفاقتلا تاقوعلا لتمتتو

 اهنأ ىلع ةأرملا ىلإ رظنت ىتلا ديلاقتلاو ,تاداعلاو .ميقلا كلت ىف ماع لكشب

 ساسأ ىلع ددحتي امنإ عمتجملا ىف اهرود نأو .ناكسلاب عمتجملا ديوزت ةادأ
 .ةيجولويبلا اهصئاصخ نم

 ىلع ةفاقثلل مظاعتمل ا ريثأتلا اذه ( !«(30عم 10م عإل ) "ىنروه نراك" دكؤتو

 ىلع ديدشلا ةأرملا دامتعا ةركف نأب لوقلا دح ىلإ بهذتف ةأرملاو ."لجرلا" ىموهفم

 روكذلا فنك ىف شيعت اًمئاد اهنأو .ةوق الو اهل لوح ال نأو .اهفعض زاربإو .اهجوز
 اًيعامتجا ةبستكم اهنأ ىأ .اهدحو ةفاقثلا عنص نم ريطاسأ كلذ لك .مهتياعرو

 .2) ةأرملا ةعيبط ىف ةلصأتم الو .ةيرطف تسيلو

 ىف ةيناديم ةسارد :ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ,ىتاعاسلا نسح ةيماس رظنا 01(

 .194 ص ,.1972 .ةرهاقلا ةعماج ,ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر .رضحلاو فيرلا
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 يهل سيماكلا لصفلا

 : ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا -3

 ةيلمع مهأ لعلو ,ةيرشبلاو ةيداملا تاقاطلا لك ريخست نم ةيمنتلل دبال
 ,ةيرشبلا اهدراوم ةيمنت ىه - صخألا ىلع - ةيمان ةلود ةيأ اهب موقت ةيرامثتسا

 اهيلع دمتعي ىتلا ةيرشبلا دراوملا فصن نوكت - ةداع لاقي امك - عمتجملا ىف ةأرملاو

 ىف ةأرملارود ىلإ ةفاضإلاب .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمدتلا جمارب ديفدت ىف
 .(!)ةريغصلا ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ىفرخآ ىنعمب وأ .عمتجملا لافطأ ةيصخش نيوكت

 ءاوس ةأرملا اهلذبت ىتلا تاماهسإلاو دوهجلا كلت ةيومنتلا ةكراشملاب دصقيو
 ريغتلا تادحإ ىلإ ىدؤت ىتلاو .ىعامتجالاوأ ىداصتقالا عباطلاب تمستا

 .ىعامتجالا مدقتلا نم ام ةجرد قيقحت ىف مهستو .ىعامتجالا

 ربع اهيلإ دفاولاو .دئاسلا ىفاقثلا عضولاب .ةأرملل ةيومنتلا ةكراشمل ارثأتتو

 ةيركف تاهاجتا نم عمتجملا ةفاقث ىف رهظي اميو - ىكسفويلام ىري امك - خيراتلا

 .ةيومنتلا اهتكراشمو اهرود ىلع ىلاتلايو ءاهتناكمو ةأرملا عضو ىلع اهرثأ سكعت

 اهتاراهم ىلع اًساسأ ةزكترم ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا نوكت ام ردقبو

 ةكراشملا هذه ديشرتل ىعو نم عمتجملا همدقي ام ىلعو .ةيحان نم ةيلعفلا اهتاردقو
 ةيمنت ىف ةأرملا اهزرحت ىتلا مدقتلا ةجرد نوكت هلك اذهردقب .ىرخأ ةيحان نم

 ىفاقثلا خانملا رفوتي نأ دبالو ,ةيمنتلل ةيساسألا ةليسولا ىه ةكراشملاف ءاعمتجم

 .ديلاقتو .فارعأو .تاداعو ميق نم كلذل بسانملا

 :ةيغيرلا ةيرصملا ةأرملا

 دمتستو ,ىركفلاو ,ىداصتقالاو ىعامتجالا اهئامتناب ةطبترم ىه لب ,ةقلطم ةماع
 ] .ىخيرات ىعامتجا قايس نم اهانعمو اهتميق

 .1972 ربمتبس 30 - 24 .ةرهاقلا .ةيموقلا ةيمنتلا ىف ةيبرعلا ةأرملارودرمتّؤمل ىئاهنلاريرقتلارظنا (1)

 1 مس سس بس يبسسسسم 1 سم نيس ع عت

 ل



 رصاعملا ةمتحملاو ةأيرملا هب

 ةيعامتجالا ةيمنتلا ىف اًماهسإ رثكأ تناك .رصم ىف ةيفيرلا ةأرملاو
 ملو ,ةعارزلا ىف لجرلا عم لمعت تناك دقو .ةيرضحلا اهتليمر نم ةيداصتقالاو
 .(1) ةيرضحلا ةأرملا نم سكعلا ىلع .باجحلا فرعت

 نم ربكألا طسقلا لمحت .ةيرذلا ةريثك - ماع هجوب - ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملاو

 نراب رود تاذ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ىهو .ةركبم نس ذنم ةيعامتجالا لافطألا ةئشنت

 ىف تيبلا لعج نع ةلوئسمو .ةريدمو ,ةفرشمو .ةلماع ىهف ةرسألا تايداصتقا ىف
 ىتلا بلاطملاو .ةنوئملا نم ءىش هصقني ال ىتاذلا ءافتكالا نم ةتياتو ةميدتسم ةلاح

 .ةنسلا لوصف رم ىلع ةرسألا اهجاتحت

 ريثك ىف عنصتو .زبخلا اهتمدقم ىف ةيذغألا عنصت ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملاو
 .فظنت ىهو .ثانإلا ةصاخيو ,ةرسألا دارفأ اهجاتحي ىتلا سبالملا لاوحألا نم

 ,اهموحلو .اهجاتن نم ةدافإلل ناويحلا ضعيبو .نجاودلا ىيرتو .سبالملا لسعتو

 .نابلالا تاجرختسم عنصو

 دعت ىتلا تاعانصلا نم ةيعانص هتيب ىف سرام نأ ةرسألا بر ىأترا اذإو

 ىف هندعاسي .ةريثك تالاح ىف .هتانيو هتجوز نإف ءاساسأ لاجرلا صاصتخا نم
 .22 اهب مايقلا نعطتسي ىتلا تايلمعلا

 :ةيساسأ اياضق :ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملاو ةيفاقثلا تاقوعملا ءاًيناث

 ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا ىلع رشّؤت ىتلا ةيفاقثلا تاقوعملا فلتخن -1

 ةيرصملا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا ىلع ةرثّؤملا اهتاليثم نع .ةيفيرلا ةيرصملا
 ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملا نع .ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملا فلتختد امك .ةفقثملا ةيرضحلا

 .اهل اهضفر وأ اهلبقت ىدمو .تاقوعملا كلتب اهيعو ىدم ىف ةفقثملا

 ةرسألاب ةصاخلا تاعيرشتلا روطتو ةيمنتلا ىف ةيرصملا ةأرملا رود نيب ةقالعلا ءىمهف نسح ىلع (1)
 .93 ص .1977 ,1-3 .ةأرملا نع صاخ ددع .ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا .رصم ىف

 ةيعامتجالا ةلجملا ,تيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةّأرملا رود ,ىتاعاسلا نسح ةيماس رظنا (2)

 .92 ص .1975ريمتبس .,12 دلجملا ,ةأرملا نع صاخ ددع .ةيموقلا

 و و د 3

 ل وف بيب سس يس يي ل -_-_ كه



 يه سماخحلا لصفلا

 لماوعلاو .,تاداعلاو .ميقلا ةيمهأ ىلع لدت ةماه تارشؤم ةدع كانه -2

 قوقحب قلعتي اهضعب .ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا ىف ,ةماعب ةيفاقثلا
 .ةصاخي جوزلاو ةماعب لجرلا ةرظنب ناث ضعب قلعتيو .اهتابجاوو ةيفيرلا ةجوزلا

 اهيعوو .اهسفن وحن اهترظنب ثلاث ضعب قلعتيو .اهيلإ ةداع ىفيرلاعمتجملاو

 :ىلاتلا وحنلا ىلع تارشؤملا هذه ضعبزاجيإ نكميو ؛اهتاذب
 امأ .ةدايسلاو ةرطيسلاو .ةوطسلاو ةوقلا ىنعت ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةروكذلا(1)

 .لجرلا ةرطيسل مالستسالاو عوضخلاو .فعضلا ىنعتف ةثونألا

 كلمتو ءلجرلا لجأ نم مدختو ءلجرلا لجأ نم لمعت ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملا(ب)

 ال لجرلا نود اهتايحو ."ىلوجر" كلف ىف اًمئاد رودت اهنأ ىأ ءلجرلا لجأ نم
 سانلا اهميقد الو .هلالخ نم الإ ةيعامتجالا اهتميق بستكت ال اهنأل اهل ةميق

 "طيح لض الو لجار لض" :ةيبعشلا لاثمألا لوقتو .هب اهتقالع لالخ نم الإ
 ءاا

 . هتدب زوحي ديبس هل زياع ىللا"و . بالكلا بسادي تانيلاوبأ قو

 امنيبف .ةناكم لقأ اهنكل لجرلا نم اًحدك رثكأ ةيفيرلا ةيرصملا ةجوزلا نأ عم (ج)
 .ةرركتم ةردصق ةلامع نيب عروم .ةحداكلا تائئفلا ىف .فيرلا ىف جوزلا تقو

 .طق ةحارلاب معنت ال هنم سكعلا ىلع ةجوزلا نإف ءاضيأ ةرركتم ةليوط ةلاطبو
 نجاودلا ةيبرتو .لافطألا ةياعرو ةيلزنملا لامعألا ىتشب لوغشم اهتقو نإ ذإ
 .نايحألا نم ريثك ىف ةحالفلا ىف اهجوزل اهتدعاسم نع ًالضف اذه .مانغألاو

 نم هثرت فوس ام وأ .ةجوزك ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملا هكلش ام نأ ظحاليو
 امو اهسفن ةجوزلاربتعتو .هيف فرصتي نأ جوزلا عيطتسي ىلحوأ ,راقعوأ ضرأ
 انيهيوأ انيكك

 نم ريغي الرجأب تايفيرلا تاجوزلا لاغتشا نأ ىرصم ثحب دكأ دقو
 امنإ رارقلا ذاختا ىف ةيفيرلا ةجوزلا كارتشا نأو .ةرسألا ىف ىديلقتلا نهروج
 .(2) روكذلا ةصاخيو ءانيألا فلخو .جاوزلا ةدم لثم ىرخأ لماوعب طبتري

 .628 ص .قياسلا ردصملا .ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ءىتاعاسلا نسح ةيماس رظنا(1)

 لك 1232
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 نمو نارقلا ذختي نمو .عضخي نمو .رطيسي نم ) ةوقلا تاقالع انللح ام اذإ (د)

 ةفاقثلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب (ةدايقلا هل نمو .ةريخألا ةملكلا هل نمو .هذفني

 .ةيرحلاو ةرطيسلا ةفاقثلا كلت هيطعت ىذلا لجرلا لباقم .ةوق الو اهل لوح ال

 جوزلا نأل كلذو .لافطألا لاسنإو سنجلا لالخ نم ةيفيرلا ةأرملا ىلإ ةرظنلا(ه)

 ةميق نم نوعفري مث نمو .اًميهم اًرمأ ةجوزلا مقع ىف نوري هعمتجمو ىفيرلا

 ."حرطملا المو حرطت ةرجش كلعجي انير" لثملا ىف نولوقيو دولولا ةجوزلا

 قالطلا ىف لجرلا قحب رمتسملا ديدهتلا تحن فيعضلا ةيفيرلا ةجوزلا فقوم (و)
 ةدايزب اًصاخ اًمامتها متهت ةيفيرلا ةأرملا لعجت ةدحاو نم رثكأ نم جاوزلاوأ

 .اهترسأل ةيامحو .اهزكرمل اًميعدت لافطأل ا ددع

 مدع نأب عمتجملا اهل ىحوي امك .اهلزنم جراخ ةأرملا جورخ مدع نويفيرلا لضفي (ز)
 لاثمألا كلذ دكؤتو ءنيرخآلا ىدل اهنأش عفري هنإ لب .ءاهل لضفأ اهجورخ

 هراد نم جرخي ىللا"و ."ىبابحأ نيب ىتدعق الو ,ىباتعأ نبي ىتدعق" لثم ةرئاسلا

 .'هرادقم لقتي

 ةرسألل كورتم جوزلارمأ نأل .اهنيرق راتخت ال - بلاغلا ىف - ةيفيرلا ةجوزلا (ح)
 نيب ةحضاو ةجرد ىلإو - ةيرصملا ةيرقلا ىف جاوزلاف .بألا اهسأري ىتلا

 .نيدرف نيب داحنا هنم رثكأ نيترسأ

 .داري ببس ىألو ءاشي تقو ىأ ىف هتجوز قالط ىف قحلا ىورقلا لجرلل (ط)

 تناك نإو .ةأرملا ىف لجرلا مكحت ىلع للدت ىتلا تاجوزلا ددعت ةرهاظ دوجو (ك)

 طغضل ةجيتن ىرخأ نم جاوزلل لضفملا بولسألا وه حبصأ هنأ كلذ ؛عافترالا

 .(1) ةيداصتقالا فورظلا

 .13 ص ,1974 ربمفون لوأ .رصم ىف ّيالطلاو جاوزلا .ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل ىزكرملازاهجلا (1)

 دك 21_ , رك م ردا
 نيو



 يهل سماحلا لصفلا

 ةأرملا نأ دكؤيو لجرلا نم ىندأ اهلعجت ةرظن ةأرملا ىلإ ىفيرلا عمتجملارظني (ل)
 ,0) ىمألا نمومأ ىفراشتسي وأ .هيلع دمتعيوأ هب قثوي الأ بجي صخش

 ةيفيرلا ةفاقثلا لظ ىف لجرل هجوت ةناهإ ًأاوسأ نأ فرعن نأ ىفكيو
 اا م

 : ةأرما' هنأ هفصو ةيديلقتلا

 الو .ققحتملاو عقوتملا نيب عارص ىأ اهسفن ىف ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملادجت ال (م)
 لماك اهرظن ىف لجرلاف .ءبارتغالارعاشم ىندأ اهرودل اهئادأ ىف رعشتست

 دمتعت اهتايحو .اهتردقو اهتدارإ ىف لقأو .هنم ىندأ ةأرملاو ,ةرطيسلاو ةدارإلا
 .هل ةمداخ الإ ىه امو .ءاهديس وهو ,ةيلع

 ةيفيرلا ةأرملا ًاشنت راكفألا سرمنو .ديوعتلاو بيردتلا نم وحنلا اذه ىلعو

 اهجوز ةدايس نم ففأت الو ةضاضغ ةيأبرعشت ال كلذبو .ةعاطلا ةميقب ناميإلا ىلع

 نهركي تايفيرلا ءاسنلا نم ىمظعلا ةيبلاغلاو لب .هلهألو هل اهتعاط نمو .اهيلع
 .(©) ةشقانملاو ضارتعالا نم رثكت ىتلا ةيصخشلا ةيوق ةأرملا كولس

 ,ةيرصملا ةأرملا مامأ اًيساسأ اًقوعم دعترصم ىف ءاسنلا نيب ةيلاعلا ةيمألا ةبسن -
 نأ عيطتست ال ةيمألا ةأرملاف ءاًريبك اًعافترا ةبسنلا عفترت ثيح .ةيفيرلا ةأرملا ةصاخيو

 .تملعت اهنأ ول هعيطتست ىذلاردقلاب ةيمنتلا ىف الو ىعامتجال اريغتلا ىف كراشت

 نم ريثك لح ىف تافارخلاو رحسلا ىلإ ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملا أجلت -
 ةيومنتلا اهتكراشمل ريبك قيوعت اذه ىفو .! اهتايح ىف اهضرتعت ىتلا تالكشملا

 .اهجوزل اهتلماعمو اهئانبآل اهتتشنتب قلعتي ام ةصاخبو

 ةرملارمع'و ."ةرم رواشي ام هرمع ىللا لجارلا نبا لجارلا" كلذ دكؤت ىتلا ةيبعشلا لاثمألا نم (1)
 ."ترحيو روط ىبرت ام

 ةيناثلا ةعبطلا توريب .ةيبرعلا ةضهنلا راد ,ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا - بايد ةيزوف رظنا )2(
 .258 ص.0

 ولجنألا ةبتكم .يناديم ثحبو ةيرظن ةسارد .عمتجملاو رحسلا .ىتاعاسلا نسح ةيماس رظنا (3)
 .181 ص .1972 .ةرهاقلا .ةيرصملا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا له

 :تايصوتو تاحازتقا :ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا ةدايز وحن

 ةأرملا دوجو دقتفنو .ةرهاقلا ىف انبتاكم نم ةيفيرلا ةأرملا نوئش ثحببن انلزال -1

 ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا ىف ةدايز ءاًقح اندرأ ام اذإف ءانعم اهسفني ةيفيرلا

 ,نهتايح عقاو نم نثدحتي ةيفيرلا ةأرملل تالثمم دجوت نأ دبالف .ةيفيرلا

 عقاولل اًمهفرثكأ حبصن كلذبو ؛ةيومنتلا ةكراشملا نع نهبراجتو .نهمومهو
 .ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملل ىفاقتلاو ىداصتقالاو ىعامتجالا

 ,ةكراشملاب ةظحالملاف ,ةيساسألا ةيمنتلاب ىمسي ام ميعدت ىأ .ساسألا نم ءدبلا -2

 .نهعقاو مهف ىلع ةردقلا انبسكي نهتّئيب ىف تايفيرلا ءاسنلاب ماحتلالاو

 .ةيفيرلا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملل ةلاعفلا ةيقيقحلا تاقوعملا ىلع فوقولاو

 ,تاظفاحملا ىوتسم ىلع ىأ ىلحملا طيطختلاو ثحبلا ةيزكرم ال ديكأت -3

 .كلذ ءوض ىف تاظفاحملا ىلع ةينازيملا عيزوتو ءلماشلا طيطختلا ةيزكرمو

 ةظفاحم لك ىف ىعامتجالا طيطختلاو ثحبلل ةرادإ وأ مسق كانه نوكي نأ -4

 ىموقلازكرملا متهي نأ حرتقاو .ءاصحاإلل ىرخأ ةرادإ عم بنج ىلإ اًبنج لمعي

 .ةركفلا هذهب اهعدقيو تاظفاحملاب لصتيف ةيضقلا هدهب ةيعامتجالا ثوحبلل

 .تارادإلا هذه ىف نولمعي نم مهل برديوراتخي نأ ىلع

 نأو ءلجرلا فلختب طبترم ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملل ةيومنتلا ةكراشملا فلخت -5
 ىتأي ىعيبطلا لخدملا نإف كلذل .ةفلختملا ةيرصملا ةيرقلا جاتنوه اًعم امهفلخت

 هجوتت نأ ىأ .ةلماش ةيداصتقاو ةيعامتجا ةيمنت ةيرصملا ةيرقلا ةيمنت نم
 .اًدئاعو ةكراشم تاعامجلاو تائفلاو تاقبطلا لك وحن ةيمنتلا

 ةفلتخملا اهروصي ةيومنتلا اهتكراشم حاجنل ةأرملل ةيتاوم صرفو قايس ةئيهت -6
 ءادآل اهل ططخ اذإ هنأ ىنعمبي ءاًيصخشو اًيعمتجم اهل بولطملاوحنلا ىلع

 اهل رفوت نأك تيبلا ىف اهراودأ ءادأل طيطختلا نم دبالف .,تيبلا جراخ اهراودأ

 .خلإ ... ةناضحلا رودو ,ةيساسألا تامدخلا

 6. عمم. يل 00 را



 يوه  سسماحلا لصفلا

 ةرئاد ىف .ةيفيرلا ةيئاسنلا تاءافكلاو .ىفيرلا ىئاسنلا ىعولا عفر ىلع زيكرتلا -7

 ريتك دعاسي ال .ىفيرلا عمتجملل ةيساسألا لكاشملا نع ةلصفنم ةقلغم ةيئاسن

 ةمواقملا ىلإ .ديعبلا ىدملا ىلع ةصاخبو .ىدّؤي اميرو .فقوملا نيسحت ىلع

 ةعمتجم تارييغت اهبكاوت نأ ىدجألاو ,طيطختلا ةيلمع قيوعتو نازفتسالاو
 ,ةأرملا ميلعت هلخادبو .ةيرقلل ميلعتلاب بلاطن نأك .ةيعامتجاو ةيداصتقا ىرخأ

 .ةأرملل ةيحصلا ةمدخلا اهلخاديو ةيرقلل ةيحصلا ةمدخلابو

 ةيرقلا نيسني ام ناعرس ىئاللا ةأشنلا تايفيرلا تايرصملا تافقثملا عيجشت -8

 ,نهارق ةمدخل .تاثعب ىلإ نهلاسرإ وأ ,دهاعملاو تاعماجلا نم نهجرخت دعب
 ىومنتلا ريغتلا نقعي ىئاللا تافقثملا نم ةيفيرلا ةيومنتلا ةكراشملاب ىلوأ نهف

 ةيبوروأ غيص ةراعتسا ىلع نهرارصإو .ىفيرلا عمتجملا ةعيبطب نهلهج ببسب

 ظ ,نعامتخالا انعقاو عم ةءؤلقت ال ةيكيرمأ وأ

 ةأرملل ةبسنلاب ةيسايسلا ةيمألاوحمو ةيدجبألا ةيمآلاوحم نيب عمجلا بوجو -9

 ةيسايسلا ةايحلاو ةيمويلا اهتايح نيب طبرلا ىلع اهتدعاسم ىنعمب ةيفيرلا

 .هراطإ ىف شيعت ىذلا فلختلا نم صلختت ىتح ةماعلا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 عجارملا

 24-30 .ةرهاقلا .ةيموقلا ةيمنتلا ىف ةييرعلا ةأرملارود رمّومل ىئاهنلا ريرقتلا

 .19/72 ربمتبس

 لوأ .رصم ىف قالطلاو جاوزلا .ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل ىزكرملازاهجلا

 .13 ص .1974 ربمفون

 فقارشإب تييفوسلا نييميداكألاو ءاملعلا نم ةيخن ,ةيفسلفلا ةعوسوملا
 .ةعيلطلا راد ,هرك ريمس همحرت .نيدويو لاسشزور

 ةسارد :ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ,ىتاعاسلا نسح ةيماس

 ةلجملا ,تيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملارود ,ىتاعاسلا نسح ةيماس
 .1975ربمتبس .12 دلجملا .ةأرملا نع صاخ ددع .ةيموقلا ةيعامتجالا

 .1972 .ةرهاقلا .ةيرصمل اولجنآلا ةبتكم

 صاخ ددع .ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا .رصم ىف ةرسأآلاب ةصاخلا تاعيرشتلا
 .1977 :1-3 .ةأرملا نع

 .2ط .1980 ,توريب ,ةيبرعلا ةضهنلا راد .ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا .بايد ةيزوف
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 سالسلا لصفلا

  ..جامتجال ا ريغتلا ىف تابيرصملا تاياشا رود

 27 ىعامتجالا عقاولاو ىخيراتلا قايسلا نيب
 : كيهمت «+ قه

 نمو .ىعامتجال اريغتلا ىف تايرصملا تاباشلا رودل لصفلا اذه ىف ضرعن

 ةلحرم بقعترمعلا نم ةلحرم ىلإ ريشت ةيعامتجا ةرهاظ بابشلا نأ فورعملا
 .ةحضاو ىجولويبلاو ىسفنلاو ىعامتجالا جضنلا تامالع اهلالخودبتو ,ةقهارملا
 نم ددعل اًهفو اهتياهنو بابشلا ةلحرم ةيادب ديدحت ىلإ تاعمتجملا مظعم ليمتو
 دبال ةنيعم سوقط ىلإ - ةيديلقتلا تاعمتجملا ىفرمألا امك - أجلت دقو نيياعملا
 .2) بابشلل ةصصخملا ةيعامتجالا ةناكملا باستكال اهلالخ رورملا نم ءرملل

 ىتلا تاروطتلل ةجيتن .اًنيابتو اًبيكرتو اًديقعت تاعمتجملا تدادزا املكو
 ةيادب ديدحت ةيلمع حبصت ةيرادإلاو ,ةيعانصلا ةروثلاو ,ةيداصتقالا مظنلا اهتدهش
 ةيمنت لماوع نم اًيسيئر ًالماعو ,ىعامتجال اروطتلا رهاظم ىدحإ بابشلا ةلحرم
 .لكك هرييغتو عمتجملا

 مولعلاو ةيناسنإلا تاساردلا عورف فلتخم ىف رصاعم مامتها كانهو

 ,ىعامتجال ا ريغتلا ىف بابشلا رود نع ءسنوتب نماثلا ىلودلارمتؤملا ىف ةفلؤملا هتمدق ثحب (*)
 .1982 ربمسيد سدوت

 :رظنا(1)
 6 ل. عاووموقلأ :ممعطعطب مقا مههععمك ه6 الوبغط“ زم طاع. القصصأقب ةق56ل 1

 مانجا, المانغط قص 5061 ول10واإل, 2ظ. 15,

 وكر بم 30
 يججيحببجج جيبي يبس سس سس ويس 1 ا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا له

 داكرر يفحلا فوق ودو ديسككا دوت فانا« كامشلا نقار ةلسازةب ةيعامتمالا 3
 ,ةساردلاو ,ةيانعلاب ىظحي بابشلا موهفم حبصأ نإ 'اًيملاع" نوكي نأ مامتهالا اذه

 ىذلاراطإلا فالتخا نم مغرلا ىلع ةيمانلاو ةمدقتملا تاعمتجملا ىف ليلحتلاو

 ىذلا ىسايسلاو ىداصتقالاو ىعامتجالا قايسلا عوذتو .بابشلا اياضق هنم جلاعت
 مامتهالا اذه لثمل ىساسألا ببسلا لعلو .بابشلاب ةلصتملا رهاوظلا هيف سردت
 .لكك عمتجملل ةوق نم بابشلا هلثم ام ىلإ اًساسأ عجار بابشلا اياضقب ىملاعلا

 ةكفك تاينشلاف .عمتكملا ةيني ىف يمس اكضو لكشت ةيغامتحلا ةخيرش ىهذإ
 ىه اهنأ امك .طاشنلاو لمعلا ىلع ةردقو ةيويح ةيرمعلا تائفلارثكأ مه ةيرمع

 اهنكمي وحن ىلع ًالمتكم نوكي نأ ىفاقثلاو ىسفنلا اهؤانب داكي ىتلا ةيرمعلا ةئفلا
 عمتجملا فادهأ قيقحت ىف ,ةكراشملاو جامدنالاو ,لعافتلاو قفاوتلاو فيكتلا نم
 عمتجملا فادهأ قيقحت ىف مهست نأ نكي ىتلا تاقاطلا ىصقأب .هتاعلطتو

 .اهراجنإو هتاعلطتو

 نكمب تاعمتجملا ةفاك ىف بابشلا اهلغشي ىتلا ةرصاعملا ةناكملا نأ ةقيقحلاو

 .ةيمياعكلاو:ةيفارحممدللاو ةنسسادسلاو:ةيعامتسالا تاريغقلل عاش اوهصوفانهكل[ناكتلا
 نم ةنوسقو تقتضا دق ةناكملا هذه ذأ انيك «لاحلا نرقلا اهدنهش تلا ةنويزتلاو

 كيه سلا ةيسستلا و ةيفاهتلاو ةيدتاسلاا ازابكلاو رجالا تاقيبلفلا لواخ
 ىتلا ةناكملا هذه ىلع بترت دقلو .رصعلا ةمس لكشت تحبصأو تافسلفلا هذه اهنع

 فلتخم ىلع تسكعنا قمعلا ةغلاب جئاتن .رصاعملا عمتجملا ءانب ىف بابشلا اهلّتمب
 تاقالعلا هذه ةيعونو لايجألا نيب تاقالعلا ةعيبط ىلعو .عمتجملا ءانب تانوكم

 ىف بابشلا عاضوأب اًرشابم اًرثأت هعاقيإو عمتجملا ىفريغتلا لدعم رثآتيو .اهادمو
 .هتاعاطق فلتخم ىف بابشلا اهيدؤي ىتلا ةددعتملا فئاظولاو عمتجملا

 ردصم نم بابشلا هلثِم اميف عمتجملل ةبسنلاب بابشلا ةيمهأ نمكت اذلو
 لالخ نم :لكعلاو كرتنملا نم تدادحلا ءاول عودتر وا ةانآح مهف: وريقتلاو يدختلل
 وه ام عم ةهجاوم ىف لخدت ام ةداع ىتلاو ,بابشلا اهانبتي ىتلا ,ةديدجلا ميقلا
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 يوه نساسلا لصفلا

 ىف ىعامتجالاو ىفاقثلا رييغتلا ردصم بابشلا دعي اذهلو ,ةيديلقت ميق نم دئاس
 .لكك عمتجملا

 .ءاوسلا ىلع ةسايسلا لاجرو .نييمداكألا بناج نم مظاعتم مامتها كانهو

 تافاقثلاو ,تافارحنالاك ةيكولسلا مهميقو بابشلا تاهاجتاب ةطبترملا رهاوظلاب
 لاتتمالا جذزام فلتخمو .ةيبالطلا تاروثلاو .ةيسايسلا تاكرحلاو ةيلازعنالا

 .عمتجملا ىف دئاسلا ىميقلا قسنلا عم لماكتلاو

 دنع ( :ع6ء[1هم ) ضفرلا ةرهاظ ددعلا اذه ىف رظنلل ةتفاللا رهاوظلا نمو

 ىذلا هيجوتلاو ةطلسلاو ميقلاو ريياعملل بابشلا ضفر ىف ىدبتي ىذلاو بابشلا
 ةروصب رهظي ءادحوم اًماع اًفقوم لثمب حبصأ ضفرلا اذه نأ لب رابكلا هسرامب
 ضقفرلا كلذ نأ هيف كش ال امم نكلو .ةفلتخم تاعمتجمو ةديدع فقاوم ىف ةحصأو

 ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيخيراتلا فورظلاب طبتري بابشلا نيب رهظي ىذلا
 .هيف دئاسلا ىميقلا قسنلاو .عمتجملا اهبرم

2 0 
 : ثيدحلا ىرصملا عمتجملا نق تايرصملا تايباشلا رود: الوأ

 : ىعامتجاالاو ىخيراتلا قايسلا

 تاياشلل ىبابشلا دجاوتلا فصن نأ بجي ال .ىرصملا َّقايسلا راطإ ىف

 نهل تناك امك .نهرود ىرصملا خيراتلا ىف نهل ناك دقف ,طقف ةرصاعملاب تايرصملا

 .اًضيأ ةيسايسو لب ةيعامتجا ةيمهأ تاذ .اهدهع ىف تناك ةيلحرم اياضق نم فقاوم

 اهدقعي ناك ىتلا ةيسايسلا تاعامتجالا ىف رهظت ةيرصملا ةاتفلا تأاديدقف

 تاديسلاو تايتفلا ضعب ترضح 1907 ربمسيد 7 ىفو .( ىنطولا بزحلا)

 ,ىصق نكر ىف نكلو .نيرضاحلا عم نسلجو .(ءاوللا راد ) ىلإ ربحلاو كماشيلاب
 ."لماك ىفطصم" ىفوت امدنعو .هرخفو "لماك ىفطصم ' زازتعا عصوم نك كلذكو

 .نآلا ىتح رشع عساتلا نرقلا رخاوأ نم ةرتفلا ثيدحلا ىرصملا عمتجملاب دصقأ (*)
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 رصاعملا ةمتاملاو ةأرملا هب

 ىف تراسف ملعلا اهولمحو (روبص تعلط ةديفت ) ةاتفلاب ةسايسلا لاجر ىتأ
 .(1) ىعفاشلا مامإلا ىح ىف ةربقملا ىلإ تلصو ىتح ةزانجلا بكوم ةمدقم

 زراب بيصن تايرصملا ءاسنلا عم بنج ىلإ اًبنج تايرصملا تايتفلل ناكو
 نمض ةديهش لوأ تطقس ملاعلا كلذ نم سرام 14 موي ىفف .1919 ةروث ىف

 .اهءاسنورصم تايتف ظقيأ اًسوقان اهتزانج تناكو .ةروثلا ءادهشل ىلوألا ةمئاقلا

 ةمألا تيب ىتح لينلارصق ةقيدح نم تأدب ةرهاظم نفلأ 1919 سرام 20 ىفو

 تناك امك ,ةحفصملا مهتارايس ىف زيلجنإلا دونجلا نم ةوق ةرهاظملا ترصاح تيح

 ىلع جاجتحالل تمه ىتلا ةينطولا فئاوطلا ةعيلط ىف تايرصملا ءاسنلاو تايتفلا

 .(2)رنلم ةنحل

 ضبقلا بقع تاديسلل ةيزكرملا دفولا ةنجل تماف 1922 ريانيرهش ىفو

 ةيبلت .ةيبلسلا ةمواقملا ةلمح ميظنتب ةطلام ىلإ مهيفنو هئالمزو "لولغز دعس" ىلع

 ةعطاقمو زيلجنإلا عم نواعتلا مدعب رياني 23 ىف دفولا بزح هنلعأ ىذلا ءادنلل

 ىلإ ةوعدلاو ةيناطيربلا عئاضبلاو لقنلا لئاسوو نيمأتلا تاكرشو كونبلا عيمج
 قنح تراثأ ثيحب .ريبك دح ىلإ ةعطاقملا تحجنو .ةينطولا تاعونصملا عيجشت

 تايرصملا تاديسلاو ءىوارعش ىده اهتمظن ىتلا ةلمحلا لضفب كلذو زيلجنإلا

 ةوعدلل تابلاطلاو ةبلطلا نم تاباشلاو بابشلا ةيقب اهحاجنإ ىلع دعاس ىتلاو

 (3) نينطااوملا نيب ةعطاقملاارارقل
 مضو نرصم ىف ىئاسنلا داحتالا "ىاورعش ىده"' تسسأ 1923 ماع ىفو

 قوقحلاب ةبلاطملل تازرابلارصم تايتف نم اًديدعو .ةعيلطلا تاديس نم ةبخذ
 .حيشرتلا قحو تاباختنالا قح اهتمدقم ىفو ةأرملل ةيسايسلا

 .1973 سطسغأ 8 .لالهلا .1919 ةروت ىف ةيوسن تالوطب .ديعسلا ةنيمأ (1)

 57 نص اح هدعشلا تاقك 190190 ةروث ضفارلا نمحزلادبع(2)

 .1969/1/1 ,ةعيلطلا ."رصم ىف ةأرملا لاضنل ةيخيراتلا روذجلا" ,نيمأ عيدو (3)

 رك رم 1+
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 وه هسنيالسلا لصفلا

 لاضنلا ىف كلذكو :1936 / 1935 تادحأ ىف تايرصملا تايتفلارود زربو

 نأ نم مغرلا ىلعو ,نيطسلف برح لالخ ىفف ,.1948 ذنم برحلا ءانثأ ىرصملا
 نهقوقح ىلع نلصح وأ ىعامتجالا نهدوجوب فرتعا دق نكي مل تايرصملا ءاسنلا

 ىف نكراش دق بنج ىلإ اًبنج تايرصملا تايتفلا عم نهنأ الإ تقولا كلذ ىف

 ىرخألا ةيئاسنلا تامظنملاو رمحألا لالهلا قيرط نع نعوطتو .نهدوهجب ةكرعملا
 فوفص ءارو تالماعو تابيبطو تاضرممك نفقوو .ةيراحتملا شويجلا ةمدخ ىف

 .برحلا هذه ىف لاجرلا هل ضرعت امل نضرعتو .نيطسلف ىف شيجلا

 ةئبوألا نم ةريطخ عاونأ رصم تحاتجا ,ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعبو

 هذه نمو .ةيرصملا ىضارألا ربع اهدالب ىلإ ةيراحتملا شويجلا عوجررثأ ىلع

 رودب ةنوألا هذه ىف اهتاباشو رصم ءاسن تماق دقو .اريلوكلاو سوفيتلا ضارمألا

 تاميخم ىف روهشلاو عيباسألا نيضق ثيح ضارمألا هذه ةحفاكم ىف ىسيئر

 هجولا ىف ءاوس مهتياقوو ءاحصألا ةيامحو ىضرملا ةجلاعم ل ضرغلا اذهل تميقأ
 .(0) ىلبقلا هجولا ىف مأ ىرحبلا

 ,ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف هروطتو تايتفلا ىملعت ثيح نم أامأ

 :ويعبلا كدلسم هقادخ | كن نأ اةنيردف مك ايدها كناباشل ووزن يله كلل ىناتقحماو

 ميلعت ىلوتي ام الإ ةيادبلا ىف ةيمسرلا سرادملا نم رهظي ملو ,ةيلهأ تانبلا ميلعت ىف
 رسألا تاديس تاجايتحا ضعب ريفوت دصقب تاميتيلا ةريقفلا ةقبطلا تانب

 .اهتكايحو دونجلا سبالم لثم شيجلا تاجايتحا ضعبيو ,ةدالولا ةيلمعك ةيقارلا

 .لمعلا قيرط نع قزرلاريفوت دصقبوأ

 ىف 1832:هاع فاذهألا هذه قيفحتلا ثكشتأ ةيموكح ةسردم لوأ تناك
 .ةدالولا ةسردم

 ءاشنإ دنع .1873 ماع ناكف ,رصم ىف ىمسرلا ىئادتبالا ميلعتلا ةيادب امأ

 .60 ص .رضاحلاو ىضاملا نيب ةيرصملا ةأرملا .دمحم هط دمحأ (1)

 هءييس م 350
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا به

 ةسردم .1889 ماع ىف تئشنأ مث .ةيفويسلا مساب تفرع تابنلل ةيئادتبا ةسردم

 .تقولا كلذ.ىف ةمكاحلا ةرسألا تاريمأ ىدحإ مساب اكربت ةينسلا مساب تفرع ةديدج

 لوألا ميعزلا دوهج دعب الإ ةاتفلل ًاشني ملف فيقثتلا فدهب ميلعتلا امأ

 دشرملا" هيباتك ىف ىدان ىذلا ىواطهطلا عفار ةعافر .رصم ىف ةيئاسنلا ةضهنلل

 اذه ضراعت مدع حضوأو ةاتفلا ميلعت بوجوب "نيدبلاو تانبلا ميلعت ىف نيمألا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ميلعتلا

 نمدقتي نأ ةرم لوأل تايتفلل حيتأ ىواطهطلا ةعافر ميلاعت لضفيو
 :1900 ماع ةاتفلل ةرم لوآل هباب حتف ىذلا ةيئادتبالا ةساردلا ةداهش ناحتمال

 .(1) تايتفلا ميلعتل ىملعلا مدقتلاب اًريشب ناكو

 مسق ءاشنإ دنع .تانبلل ىمسرلا ىوناثلا ميلعتلا رهظ اًضيأ 1900 ماع ىفو
 .( ىئادتبالا ميلعتلا ىلإ ةفاضإلاب ) ةينسلا تاملعم

 ىف اًئيطب ناك نإوريبك روطتب نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا عيرلازيمن دقو
 اًبسانم اًدادعإ اهدادعإ ةركف لبقتو .ةأرملا حلاصل ىميلعتلا هاجنالا ىفو .هتيادب

 لبقتسم ءانب ىف لجرلا عم بنج ىلإ اًبنج كارتشالاو ,لمعلل جورخلل اهتيهي
 سرادم رشن ىف عسوتلا ىف جيردتلاب رهظت روطتلا اذه ملاعم تذخأو .نطولا
 دهاعمو ةينفلا دهاعملا ءاشنإ ىف كلذكو .ةيوناثلاو ةيئادتبالاو ةيلوآلا تانبلا
 ريرحت ةكرح ىف ةزرابلا لوحتلا ةطقن تناك دقلو .ةيلاعلاو ةطسوتملا تاملعملا
 تايتفلا لوبق اًيرذج ًاًرييغت اهيلإ عمتجملا ةرظن رييغتو .ةأرماو ةباش ةيرصملا ةأرملا
 ,1928 ةنس نم ءادتيا .(اًيلاح ةرهاقلا ةعماج ) ةيمسر ةموكح لوأ ىف ملعلا بلطل

 :لوال اونوقتلا .ةرصاعملارصم ىف ةأرملل ىعامتجالا عضولاريغت ,نورخآو .جارف ىلعرف دمحم ) 1(

 .29 ص ثوحبلل ىموقلازكرملا

 ركد م رج
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 يه سااسلا لصفلا

 تيظح دقو .1931 ةنس كلذك ةدحاو ةبلاط تلبق ىتلا ةراجتلا ةيلك مت 60

 ةعماج تئشنأ امدنع ىعماجلا ميلعتلا نم ربكأ بيصنب تايرصملا تاباشلا

 ' )1950 سمش نيع ةعماجو 1942 ةيردنكسإلا

 حلاصل ىميلعتلا هاجتالا ىف عسوتلا داز .1955 - 1946 نم ةرتفلا ىفو

 ندعو .جراخلا ىلإ ةيسارد تاعي ىف تاباشلا نم ةليلق تاعفد تلسرأو .ةأرملا

 هيف حيتأ ىذلا تقولا سفن ىف ىتش تاصصخن ىف تاداهشلا ىقرأ نلمحي

 .ةعماجلاب ىاحتلالا تايتفلا نم ىلوألا ةليلقلا تاعفدلل

 دحأوه نيسنجلا نيب ةيعامتجا ةلادع ةماقإ ناك .1952 ةروث مايق دنعو

 ىذلا ديدجلا روتسدلا ىف صن كلذل .ةيرصملا ةروثلا لمع ليلد ىف ةتسلا ئدابملا

 كلذيو .لجرلاب ةوسأ ةيسايس اًفوقح ةأرملا حنم ىلع ؛.1956 ةنس رصم ىف نلعأ
 ىف اهتوصب ىلدت نأ ةصاخب ةيرصملا ةباشلاو ةماعب ةيرصملا ةأرملا تعاطتسا

 ةماعلا تاباختلالا ىفو .روتسدلا ىلعو .ةيروهمجلا ةسائر ىلع تاءاتفتسالا

 حيشرت ىف قحلا اهل راصو .ىكارتشالا داحتنالا تاباختنا كلذكو .ةمألا سلجمل

 .ةيبعش ىرخأ ناجلو سلاجم ىفو (نآلا بعشلا سلجم ) ةمألا سلجمل اهسفن

 ةمع يعل ةنلاةع ةنمات ويقود نفل [ تقم وبناتكيا ةرودلا كلوا ابنك
 ةديدعلا تاونسلا ىف لذب دق ناك ام لك تقاف ةيانع ,لمعلل اهدادعإو ةاتفلا ميلعت

 ىف ميلعتلا ةيناجم ميمعتب ةروثلا ةردابم تحاتأ دقو .اهمايق ىلع ةقباسلا

 فورظ تناك ىئاللا تايتفلا فالآل ميلعتلا ةصرف .ةيوناثلاو ةيدادعإلا نيتلحرملا

 .ميلعتلا ةلصاومب نهل حمست ال ةيداصتقالا نهرسأ

 ىعماجلا ماعلا ةيادب لبق تاعماجلا ىف ميلعتلا ةيناجم ةلودلا تنلعأ امو

 ىلع نيسنجلا نم بابشلا لابقإ دادتشا ىف لاعفرثأ اذهل ناك .1962 فيرخ ىف

 تايعماجلل لوألا رمثؤملا .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف تنبلا ميلعت .ديعسلا ةميرك رظنا(1)
 .1964 سرام 5-8 نم تاينانبللا تايعماجلا داحنا .تاييبرعلا

 1 و سس ا

 ب سس بل يل 700077 يعلي طز وجت حجت
 ل0“



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا هب

 .ءارجإلا اذه ىلع ةقباسلا تاونسلا نع ًاًريبك اًديازت ايلعلا دهاعملاوأ تاعماجلا نم

 ةيرصملا ةباشلا قاحتلا ترسي ىتلا اًضيأ ةيساسألا بابسألا نمو

 ةماقإو .,تايتفلاب ةصاخلا تايلكلا نم ددع ءاشنإ ىلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب

 .ةفلتخملا تاظفاحملا ىف ةيفيرلا رسلا تايتف اهب تقحتلا ىتلا ةيميلقإلا تاعماجلا

 سويرولاكبلا ةلحرم ةساردلا ىف ةيرصملا ةباشلا طاشن ىدعت دقو

 - موليدلا) ةفلتخملا اهعاونأب اهيلع تلبقأف ايلعلا تاساردلا ىلإ سناسيللاو
 ,لخادلا ىف اًيملع ةيرصملا ةباشلا دادعإ بكاو امك .(ةاروتكدلا - ريتسجاملا
 عيمج ىف جراخلا ىف دهاعملاو تاعماجلاب ةساردلل تلسرأف .جراخلا ىف اهدادعإ
 ةيسارد تازاجإ ىف اًضيأ تايرصملا تاباشلا ترفاس امك .,تاصصختلا

 .(1) ملعلا نم ةدازتسالا فدهب ةيملع تامهم وأ ايلعلا تاساردلل

 ىرصملا عمتجملا ىف تايرصملا تاباشلا ودل ىخيراتلا قايسلل انضرع نمو
 ننشلا ةيلدع نش قيقحلا تاررضلا تايانسلا ءامسإ نأ اهل ئدينس ةدودخلا
 جورخ لالخ نم الإ هراسم عبتت نك ال ,ةيمنتلا ةيلمع ىف تاذلابو ىعامتجالا
 لحارم فلتخم ىف نهملعت دعب كلذو ,نهبسكتو نهتويب جراخ لمعلا ىلإ تايرصملا
 .جيردتلاب اًيركف نهررحتو ,ميلعتلا

 ةأرملاريرحت ةيضقل ةلمعللرخآلا هجولاوه تايرصملا تاباشلا رود ناك املو

 ىف امب ميلعتلا لحارم عيمج ىف ةيرصملا ةباشلا ميلعت نأ حضاولا نم هنإف ,ةيرصملا
 رييغتلا ةلجع عفد ىذلا وه ,تاعماجلاو دهاعملا ىف ىلاعلا ميلعتلا ةلحرم كلذ
 اهتاذب اًهضاو ايعو ةيرصملا ةباشلا دنع دجوأ هنأل كلذ ؛ةيوق ةعفد رصم ىف ىوسنلا

 .ةصاخب ةرسألا ىفو ,ةماعب عمتجملا ىف اهرودو ءاهتناكمو اهزكرمو

 نصاقت:ةصاخي ةعربضللا ةئايقلاوبةماعب ةيرصل | أوما نورت: ىلع تقرت دقو
 .85 / 84 ص .1975 .ىلاعلا ميلعتلا ةرازو ءرصم ىف ةأرملا(1)

 ندم عادي
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 هل هنسسالسلا لصفلا

 .هصصختملا نهملا فلتخم ىفا ليخشت نأ هيلع يق اوكا ٍ 107

 تايرصملا تاباشلل ىعامتجالا عقاولا

 هتقالعو .تايرصملا تاباشلل ىعامتجالا عقاولا مهف تاموقم مهأ نمو

 صيخشتو فصول لومشلاب مسقت تاساردو ثوحب ءارجإ ,ىعامتجال اريغتلاب
 ةلحرم لالخ عمتجملا ىف ةيمنتلا اياضق نم نهفقاومو تاباشلا ءالؤه تاهاجنا

 .هليعم ةيخيرات

 ماعلا لالخ ىف اهئارجإب ماق .سيوع ديسل ةسارد كانه نأ ركذلاب ريدجو
 "ليقتسملا وحن ةرصاعملا ةيرصملا ةباشلا ةرظن" ناوئعب 1975 / 1974 ىساردلا

 نهئالمزو نهنأب هنم اًنامبإ تاعماجلاو ايلعلا دهاعملا تابلاط طيحم ىف اهقبط

 ضعب نع ةباجإلا بلطتت ةساردلا تناكو رصم ىف لبقتسملا ةداق نونوكيس ةبلطلا
 وأ ؛هيحوت ةرسأ تناك ءاوس اهترسأ لبقتسمو ةلاطلا لبقتسمب قلعتت ىتلا ةلئسألا

 نييفاقثلا هتداق نم ةدحوك .رصاعملا ىرصملا عمتجملا لبقتسمب مث ءلسانت ةرسأ

 .ةنيعم ةيعامتجا اًراودأ وأ اًرود هلجأ نم ىدؤتس لبقتسملا ىف نييعامتجالا

 سكعت نأ بهي ىتلا ءارآلارمألا ةقيقح ىف ىه ةيولطملا تاباجإلاو

 ءارآلا وأ تاباجإلا هذه ءوض ىفو .اهلامآ سكعت امك ةبلاط لكل ةيعوضوملا تاربخلا
 طيحم ىف ةماعلا تاهاجتالا ضعب ىلإ لصن نأ نكي ,ةيعوضوملا تاربخلاوأ

 .صاخشأك نهلبقتسم ,لبقتسملا وحن ةساردلا عوضوم تابلاطلا نم تاباشلا

 . صم لبقتسم مث نهرسأ لبقتسمو

 فارحناب اًماع 23.1 نهرامعأ طسوتم .ةباش 50 ةساردلا ماوق ناكو

 دقو .تايحيسملا نم /14 و .,تاملسملا نم نهنم /86 وحن ناكو .ةنس 22 ىرايعم

 نهعيمجو زكرملا ىف /6و ةيرقلا نم /12و ,ةنيدملا ىف نهنم /82 وحن تشن
 7 86 وحن ةيسنب نلمعي ال ةقحاسلا ةيبلغألاو .. ةنيدملا ىف ةساردلا تقو نمقي

 ا ها رس ا



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 ءالؤه نم /90 وحن شيعتو .نجوزتي مل /87.5 وحن ةبسنب اًضيأ ةقحاسلا ةيبلغألاو
 نم تاجوزتم نهلكو .(7212.5 وحن ) ةليئض نهتبسنف تاجوزتملا امأ .نهتارسأ عم

 ديق ىلع اوناك ءاوس ءابآلا نهم ثيح نمو .ءانبأ نهيدل دجوي ال نهبلغأو ,نييرصم
 /9.3 ءالؤه نمو .ةموكحلا ىفظوم نم مهنم /41.9 وحن نأ دجن .نيفوتم وأ ةايحلا

 .مهنهم ركذت مل /11.6 وحنو .ةرح نهم ىف نولمعي مهنم /27.8 وحنو .شاعملا ىلع
 ادع ام نلمعي ال نهلكف تايفوتم نكوأ ,ةايحلا ديق ىلع نك ءاوس تاهمألا امأ

 .ةيتكم ةثلاثلاو ةسرّدُم ةيناثلاو ةسّرْدَم ةرظان نهنم ىلوآلا طقف تاهمأ ثالث

 :ىلي ام ةساردلا هذه جئاتن مهأ نمو

 نيغري ةساردلا هعوضوم تاباشلا سامخأ ةعيرأ ىلاوح ةقحاس ةيبلغأ كانه (1)
 ةلماع ةوق عقوتي عمتجملا نأ كلذ ىنعيو اهيف نصصخت ىتلا ةنهملا ةسرامم ىف

 ,نهتلكاش ىلع نمم نهريغو تابلاطلا نم تاباشلا ءالؤه صخش ىف ةديدج

 تقولا نم ةرتف لمعلا ىف نيغري ءالؤه فصن نم برقي ام دجن اننإف كلذ عمو

 ./28.6 ةبسنب ىبنجأ وأ 71.4 ةبسنب ىبرع دلب ىف

 ,ةصاخ ةبتكم نينتقي ال ةساردلا عوضوم تابلاطلا نم تاباشلا ىثلث ىلاوح (2)

 .ةيسردملا بتكلا ىف ةروصحم نهدنع ةءارقلاو

 عوضوم تابلاطلا نم تايرصملا تاباشلا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا تدكأ (3)

 دلب ىلإ رفسلاف .رصاعملا ىرصملا عمتجملا ىف ةدئاسلا ةيرهظملا ةميق ةساردلا
 دوقنلا ىلع لوصحلا لجأ نم ةرورضلاب نوكي بنجأ وأ لوألا لحملا ىف ىبرع

 .ةيكالهتسالا علسلا نم اهريغو ةرايسلا اهب ىرتشت ىتلا

 دق ةساردلا عوضوم تابلاطلا نم تاباشلا عيمج نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 !فيرلا ىف نّئشُت ىئاللا ىتح .فيرلا ىف نكسلا ءانتتسا الب نضفر

 تابلاطلا نم ةساردلا عوضوم تايرصملا تاباشلا نم ةقحاس ةيبلغأ نأ نيبت (4)

 ىلع مهددع ديزي ال لافطأ لاسنإ ىف نيغري تاجوزتملا ريغو .نهنم تاجوزتملا

 كك د د6 2
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 هل سالسلا لصفلا

 نهو .نيلفط نم رثكأ لاسنإ ىف نيغري ال ةيلاع ةبسن نأ ةظحالم عم .ةثالت
 نهو .ىلعألا ىوتسملا ىتح مهنم روكذلا اًصوصخو نهلافطأ ميلعت ىف نيغري

 نم طم دوجو ةرورض نيريو .ةرورض ءانبألا ةييرت ىف جاوزألا ةكراشم نأ نيري

 نقفاوي نهو .لبقتسملا جاوزأ وأ نييلاحلا نهجاوزأ نيبو نهنيب لمعلا ميسقت
 هذه نم ىلعأ ةبسنب ةرسألا طيحم ىف نيسنجلا نيب طالتخالا ةسرامم ىلع

 .نيسنجلا نم ءاقدصألا نيب ةسرامملا

 قئاقح ىهف .رصاعملا ىرصملا عمتجملا فورظ اهدكؤت قئاقحلا هذه لكو
 وأ ةساردلا عوضوم تايرصملا تاباشلاف .ةيركفلا ةلبلبلا ىلع لدتو .ةضقانتم

 نيري نهو ثانإلا ىلع روكذلا ناضفت نهنكلو ءلسنلا ميظنت ىلع نقفاوي نهمظعم
 جاوزأ وأ نييلاحلا نهجاوزأ نيبو نهنيب لمعلا ميسقت نم طم دوجو ةرورص
 ةرسألا طيحم ىف نيسنجلا نيب طالتخالا ةسرامم ىلع نقفاوي نهنكلو .لبقتسملا
 .نيسنجلا نم ءاقدصألا نيب ةسرامملا هذه نم ىلعأ ةبسنب

 نم ةساردلا عوضوم تايرصملا تاباشلا دنع ةيرصملا ةينطولا تلجت (5)

 عمتجملا اههجاوي ىتلا ةرصاعملا تايدحتلا لوأ نأ نركذ دقف .تابلاطلا

 ىدحتلا اذه نأو "ليئارسإ عم برحلا" وه نهدنع رضاحلا تقولا ىف ىرصملا
 'ءايو' ىدحتلا اذه ىلي .تابلاطلا دنع نهارلا تقولا ىف تايدحتلا رطخأ وه
 ... ةينفلا ةيمألاو ,ةيملعلا ةيمألاو ,ةباتكلاو ةءارقلا ةيمأ ىأ .اهطاهأب ةيمألا
 ىتلا ةلكشملا كلت .ناكسلا ةلكشم ءاهطاشأب ةيمألا ءايو ىدحت ىليو .خلإ

 ةيمنتلا فادهأ قسني نأ هيلع ثيح ةبعص ةمهم ىرصملا ططخملا مامأ لكشت

 دحأ نم اهل رربم ال ةيحضت ريغي ةيناكسلا ةسايسلا فادهأ عم ةماع ةيموقلا

 لدعم ضافخناب بيحرتلا طقف سيل ىنعت ةيناكسلا ةلكشملاف ,نيبناجلا
 تالدعم ضاقفخنا اًضيأ ىنعت لب ,رمعلا ىوتسم عافتراو لافطألا تايفو

 ناكسلا عومجم ىلإ ةيرضحلا قطانملاو ندملا ىف ناكسلا ةبسن عافتراو ديلاوملا
 عوضوم تابلاطلا نم تايرصملا تاباشلا ضفر ةريخألا ةقيقحلا دكؤتو ..

 رك مم , 5١
 بسسس بسسس سس ل ل 0/7 اع
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 رصاعملا ةمتجحملاو ةأرهلا بسه

 ىلتو .فيرلا ىف نكسي نأ .فيرلا ىف نئشن ىئاللا ىتح اًعيمج ةساردلا
 ايسراهلبلا ضارمأ نمضتت ىهو ,ةنطوتملا ضارمألا ةلكشم ,ناكسلا ةلكشم
 ىطاعت مث ,تالصاوملا ةلكشم ةلكشملا هذه ىلتو .خلإ ... ايرالملاو اموتسلكنإلاو

 .ىلاوتلا ىلع ( ةيبلسلا) ةيطارقوريبلا ةلكشم اًريخأو ,شيشحلا

 ىتلارصعلا تايدحت ةساردلا عوضوم تابلاطلا نم تايرصملا تاباشلا تبتر 6(

 هذه لوأ ناكف اهتيمهأو اهتروطخ بسح رصاعملا ىرصملا عمتجملا اههجاوي

 قوفت كلذ ىليو .ةيعانصلا ايجولونكتلا قوفت نهيأر ىف تايدحتلا
 تامدخلا ىوتسم قوفت مث ,ةيناسنإلا مولعلا قوفت مث ,ةيركسعلا ايجولونكتلا
 رهاوظلا طيحم ىف ىملعلا ثحبلا ىوتسم قوفت مث .ةيعامتجالاو ةيحصلا
 اذه ىف لعلو .اهطاشأب نونفلل عيفرلا ىوتسملا اًريخأو ,ةيناسنإلاو ةيداملا
 تادئاقلا ضعببو .لبقتسملا تاهمأ ضعبب لؤافتلا ىلإ وعدي ام بيترتلا
 .ديعب ريغ تقو ىف ىرصملا عمتجملل تايمسرلا

 مألاو ةجوزلا رود لان دقف ,ةيرصملا ةباشلا هيلإ ىعست اًمده جاوزلا لاز ام (7)
 مل امنيب ,ةقحاس ةيبلغأب ةساردلا عوضوم تابلاطلا نم تاباشلا مامتها

 .(1) تابلاطلا نم تاباشلا مامتها نم ريثك ظحب ىسايسلا رودلا ظحي

 وحن ةرصاعملا ةيرصملا ةباشلا ةرظن نع سيوع ديس ةسارد ادع اميفو
 تلوانت ثاحبألا مظعم امنإو ,تايرصملا تاباشلل سرك اًدحب دجن ال .لبقتسملا

 بابشلا نع ثيدحلا ىفوأ ,ةيرصملا ةأرملا نع ثيدحلا ىف امأ تايرصملا تاباشلا

 .ةماعب ىرصملا

 تاباشلل ىعامتجالا عقاولا ىلع ءوضلا تقلأ ىتلا تاساردلا كلت نمو

 بابيشلا تاهاجتاب ةصاخلا ةساردلا ةماعب بابشلل اهلوانت لالخ نم تايرصملا

 ةنرصملا ةارملا نع ثيدح ىف "ليقتسملاو حت ةرضافملا ةيرضملا ةياكلا ةرظن“ ءسيوغديسرختا (1)
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 .دمحم ىلع دمحم اهارجأ ىتلا .عمتجملا ىف ةيمنتلا اياضق نم هفقاومو ىرصملا

 .ثيغ فطاع دمحم اهعجارو

 باش فالآ ةرشع اهماوق ةنيع اهساسأ ىلع ةساردلا هده تممص دقو

 ةيبرعلارصم ةيروهمج لثف تاظفاحم ةدع ىلإ نومتني (10.000) ىرصم
 ةنيعلا دارفأ رمع طسوتم غلب دقو .اًرضح مأ ناك اًفير ىلبقلاو ىرحبلا اهيهجوب
 ةّنفلا نعربعي طسوتملا اذه نأ حضاوو ( 24.49 ) ةيناديملا ةساردلا مهتلمش نيذلا

 اًنابش تلمش دق ةنيعلا نأ امك .اًماع 30 - 18 نم دتم ىتلا بابشلل ةيرمعلا

 نيفظوملاو لامعلاو نيحالفلاك ةفلتخم ةيجاتنإ تاعاطق نولتميو نولمعي
 .تتقالسلا قع ذانكك اذهب ةنماحلا ةكدقلا نينلا باهس او :ةيننرعلاو

 ةأرملاو .لجرلا مضت ةساردلا هذه ىف ىرصملا بابشلا ةرابع نأ ركذلاب ريدجو
 ةفاضإلاب .تالاجملا فلتخم ىف ثانإلا نم ةبسن ةنيعلا تلمش اذلو .ءاوس دح ىلع

 ىف اًركذ 7372 روكذلا ددع ىلامجإ غلب دقو ,تويبلا تاير نلثِم ىئاللا ءاسنلا ىلإ
 ./300 ىعون لدعميو 3-1 ةبسنب ىأ ىثنأ 2595 لباقم

 ىرصملا عمتجملا ةيمنت ىف ىربكلا اياضقلا نم لعجت نأ ةساردلا تلواح دقو

 تالاجم ةدع تددحف مهتاهاهتناو مهفقاومو بابشلا ءارآ عالطتسال اًروحم

 ,ىداصتقالا لاحملا لثم .ةيمنتلا اياضق نم بابشلا فقاوم ةساردل تارشّؤمك

 لاجمو ,جاوزلل رايتخالا ميقو ءلسنلا ميظنتو ناكسلا لاجمو .ىميلعتلا لاجملاو
 ناكمو عمتجكا ىف اهقئاكمو ةأرملا قوفح وكم هاطتالااو:ةيوؤرتلاو ةيكولسلا غيقلا
 .بايشلا ةرجه

 :ةساردلا هذه جئاتن مهأ ىلي اميفو

 رظن ةهجو نم عمتجملا اهنم ىناعي ىتلا ةيداصتقالا تالكشملا مهأ تناك (14)

 ةلكشم ( تايرصملا تاباشلا نم اهب سأأب ال ةبسن مهنمو ) ىرصملا بابشلا
 فلتخم ىف اّحلاب اًريثأت رثؤي لوخدلا ىوتسم فعض نأ كلذ لخدلا ةلق
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 ىف تءاج ىرخأ ةلكشمب لخدلا ةلق ةلكشم طبترتو .ىرخألا ةايحلا تالاجم

 ىف ةيداصتقالا ةلكشملا رهوج نإ ذإ راعسألا عافترا ىهو الأ ةيناثلا ةبترملا

 ةلداعم نع ربعي هفصوب كلذ ءوض ىف ددحتي نأ نكمي رصاعملا ىرصملا عمتجملا

 اًعافترا عفترت تذخأ راعسألا نأ نيح ىلعف .راعسألاو لخدلا نيب ةنزاوتم ريغ

 اهنا دست هنا فيدل ننال دهر: تنك دقن يح اننا تاوتتسلا لذلك عوحلم

 عابشإ نم تاذلاب لخدلا ةدودحملا تاقبطلا مظعم ةردقم مدع هيلع بترت

 .ةيساسأل ا مهتاجاح

 ىموكحلا لمعلا وحن ةديدج اًميق نونبتي اوحبصأ نيذلا بابشلا هاجتاريغت (2)
 ,تياث لخد ردصم ىموكحلا لمعلا نأب خسار داقتعا كانه ناك رصم ىفق

 اًرييغت هاجتالا اذه ريغت دقلو .عمتجملا ىف ةيعامتجا ةبيهو .لبقتسملل نامآو
 نيذلا ةبسن تغلب ذإ بابشلا ةصاخيو .عمتجملا تاّئف فلتخم نيب اًمساح

 لباقم ىف (/43.06 ) ىموكحلا لمعلا نع رحلا وأ صاخلا لمعلا نولضفي

 ردي ىذلا لمعلا نولضفي (/713.12)و .ىموكحلا لمعلا نولضفي (/723.75)
 ليلا لوضقت نع اديعلا فسثلانأ ةينكن قولا ىقةاطجول هنو وركأ ذلك
 تاذ تاظفاحملاو .ىلبقلا هجولا تاظفاحم ىف اًيبسن عفترم ىموكحلا
 .ًالثم ةيردنكسإلاك ىرخألا ةيرضحلا تاظفاحملا ىف اهنع .ىفيرلا عباطلا

 بابشلا نم ةريبك ةبسن نأ نع ةساردلا تفشك ىميلعتلا ماظنلاب قلعتي اميف (3)
 ىنعمب ةيفيقثتلا ةفيظولا ىدّؤي الرصم ىف ميلعتلا نأ ىري (/750.25) ىرصملا
 مهعمتجم وحنو مهسفنأ هاجت ةيلوئسملاب مهساسحإ بابشلا ىدل ىمني ال هنأ

 ,مهعمتجم ءانب ةداعإ ةيلمع ىف هلالخ نم نومهسي عقوم ىف مهلعجي وحن ىلع
 ىف ىلاحلا ميلعتلا نأ ىرت ىرصملا بابشلا نم ىرخأ ةريبك ةبسن كانه نأ امك

 .(/63.08 ) ىلإ لصت ىهو بابشلل ىسايسلا ىعولا ىمدي ال رصم

 اًقفو تلصو ىتلاو رصم ىف ةريمألا ةلكشم ةروطخ غلبم ىرصملا بابشلا كردي (4)
 ثانإلا نيبو (743.2) روكذلا نيب ىهو (/56.5) ىلإ 1976 دادعتل

 ل رص داي
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 نم (/284.98) ىلإ تلصو ةيلاع ةبسن ةلكشملل كاردإلا اذه غلب دقو .(771)
 .ةساردلا مهمضت نيذلا بابشلا عومجم

 فيلا تاكفلا تلتمستو نسف تاينشلا نينو اليم انينكركاردألا اديه نانتكو

 .ةيميلعتلا تايوتسملاو

 .حئاتن تحضوأ دقف .ةيناكسلا ةلكشملل ىرصملا بابشلا نم حضاو كاردإ كانه (5)

 ةصاخيو اهداعيأ نوكرديو ةلكشملا هذه نوعي بابشلا نم (783) نأ ةساردلا

 .حضاو لكشب ىناكسلا ومنلا تالدعم اهيف عفترت ىتلا تاظفاحملا ىف

 (/48.12) نيلفط لاسنإ لضفي ىرصملا بابشلا نأ ةساردلا نم نيبت دقو
 طسوتملا باسحيو .ءلافطأ ةثالث لاسنإ لضفت (/733.01) تغلب ةبسن كلذ ىلي
 بابشلا نأ عقاولاو .ًالفط (3.53) غلب دق هنأ حضتا لضفملا ءانبألا ددعل ىباسحلا
 امك ةيناكسلا ةدايزلا ةهجاوم تايجيتارتسا مهأ وه لسنلا ميظنت نأ دقتعي ىرصملا

 ىهو (ةنس 31.82 )وه ةنيعلا ىف ىتفلا جاوزل لضفملا نسلا طسوتم نأ ظحالنس
 ىرصملا باشلا ىلع ةاقلملا ةيداصتقالا ءابعألا ىلإ رظنلاب نآلا ةعفترم دعت ال نس

 (20.49) ةنيعلا ىف وهف ةاتفلا جاوزل مئالملا نسلا طسوتم امأ .جاوزلا ىف بغري ىذلا

 نأ الإ ,ةاتفلا جاوز نس ىف حضاو عافترا نعربعي ال طسوتملا اذه نأ ةظحالم عم
 نس ىف نجوزتي ةيرضحلا تاظفاحملا ىف ةصاخبو تاملعتملا تايتفلا نأ ظحالملا

 .ميلعتلا نم اًظح نلني مل ىئاللاوأ .تايفيرلا هيف جوزتت ىذلا نسلا نم .ىلعأ

 جاوزلا ىف رايتخالا ميق نم ةيساسأ ةميق دعي ميلعتلا نأ نع جئاتنلا تفشك (6)
 ةملعتم ةاتف نم جاوزلا نولضفي نيذلا بابشلا ةبسن عفترت دإ بابشلا نيب
 .(/44.34) ىلإ لصتل

 جاوزلل رايتخالا نع ىتاعاسلا ةيماس تحب جئاتن عم ةجيتنلا هذه قفتتو
 ىطعي ىتاعاسلا ةيماس ثحب ناك نإو .1968 ةنس ىرجأ ىذلا ىعامتجال ا ريعتلاو

 .21) ميلعتلا قورف بناج ىلإ نأشلا اذه ىف ةيرضحلا ةيفيرلا قورفلل احضاو القت

 .310 ص ,ىعامتجال ا ريغتلاو جاوزلل رايتخالا ,ىتاعاسلا ةيماسرظنا (1)
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 اًماجنا كانه نأ ىلإ .ءاضيأ ىلع دمحم اهب ماق ىتلا ةساردلا تانايب ريشنو
 نم رثكأ (/50.85) ةغرفتملا ةأرملا نم جاوزلا ليضفتل ىرصملا بابشلا نيب
 ةيداصتقالا فورظلا طغض مغر كلذو (/724.53) ةلماعلا ةأرملا نم جاوزلا ليضفت
 :تافشلا ىلع

 اًميلعت ةيرصملا ةباشلا ميلعت ةرورض وحن ىرصملا بابشلا هاجنا نع جئاتنلا حصفت (7)
 ةيبرت نسحت نأ ىه كلذل بابسألا مهأ تناكو (/763.33) اًيلاعوأ اًيعماج

 ىف ىرصملا بابشلا عمجي كلذكو .قافنإلا ىف جوزلا كراشت ىكل مث .ءانبألا
 نأ امك ,عمتجملا ىف ةلماك ةيسايسلا اهقوقح ةأرملا حنم ةرورض ىلع .ةساردلا

 جاوزلا عنم ىلع (/50.6) اهردق ةبسنب قفاوي ةساردلا عضوم ىرصملا بابشلا
 .قالطلا ىف لجرلا ةيرح دييقت ضفري هسفن تقولا ىف هنكل .ةدحاو نمرثكأ نم

 ىلع مهتقفاوم نع ربعي بابشلا نيب اًماع اًهاجنا كانه نأ ةساردلا تشيب (8)
 ال نيذلا مه ( 734.6 ) تغلب ةبسن لباقم ىف :(/265.35) جراخلل ةرجهلا

 .بابشلا ةرجه ىلع نوقفاوي

 اميف بابشلا تاعلطت قيقحت ىف ةبغرلاو ىداصتقالا لماعلا نأ رهظ دقو
 اًعفاد دعت ىتلا لماوعلا رثكأ وه مهتاجاح عابشإو ةشيعملا ىوتسم عفرب قلعتي

 .جراخلل بابشلا ةرجه ىلع اعجشم

 ىه ةقفاوملا هدعل بابسأ ةثالث اوركذ دقف ةرجهلا ىلع نوقفاوي ال نيذلاامأ

 ىف ديري ام ىقحي نأ هنكم باشلا نألو ءاهبابشب ىلوأ رصم نأ :اهتيمهأ بسح
 .جراخلاب ميركلا لمعلا صرف دوجو نونمضي ال مهنألو .هنطو

 ديزي ةرجهلا ىلع ةقفاوملا وحن بابشلا هاجنا نأ كلذك ةساردلا نم رهظ دقو

 نيب ةقالعلا ىلع ىدصي ام نأ اًضيأ عضو امك .ىميلعتلا ىوتسملا عافتراب .حصتيو
 ,نويفرحلاو لامعلاف .ةرجهلاو ةنهملا نيب ةقالعلا ىلع اًضيأ قدصي ميلعتلاو ةرجهلا
 .حراخلل ةرجهلا ىلع ةقفاوم تاتفلا رثكأ ةيلاعلا ةينفلا نهملا باحصأو

 مومس
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 ةريدجلا ةرهاظلا نأ فورعملا نمف .ةيلخادلا ةرجهلاب قلعتياميفامأ

 ,لمعلل ةديدج صرف نع اًنحب ندملا ىلإ نييفيرلا ةرجه ىه ددصلا اذه ىف مامتهالاب

 عئاصملا نم ريثك زكرتو ,ةلماع ىديأ ىلإ ةعانصلا ةجاحو عينصتلا راشتنا دعب ةصاخ

 ىف وتاستلل اني ةنرمل ىلإ ضير ب بسلا نسر ةكوخ ير كللك نذل ا نو ىربكلا
 ن1 ينكتب نم ةيبزقلا ةيسيلقإلا تاعماجلا ءاهشإ دهم ىلع ,اهدهاحتو :اهناعماح

 :ىعامتجالا ريغتلا ءوض ىف تايرصملا تاباشلا رودل ىعامتجالا ليلحتلا :اثلاث

 عمتجملا ىف تايرصملا تاباشلا عقاو نع تامولعم نم قبس ام ليلحت نكمي
 تسرك ىتلا كلت ءاوس .ثوحبلاو تاساردلا نم حضتا امك ثيدحلا ىرصملا
 تاباشلا عقاو تلوانت ىتلا تاساردلا كلتوأ .هتاذ ىف عقاولا اذه ثحبلا
 .ةماعب ىرصملا بابشلل وأ .ةيرصملا ةأرملل اهثحب ضرعم ىف تايرصملا

 ةيسنرفلا ةروثلاف .نامبإ ىلإ ةجاح ىف تناك ةروث ىأكو .1952 ةروت تماف

 ةيمهأ نمكتو .ةيفشلبلا ةروثلا كلذكو ءاهلثمو اهنامإ اهل تناك لاثملا ليبس ىلع
 ال ىتح كسامتم ىسايسو ىعامتجاركف سيسأت ىلع دعاسي هنوك ىف ناهإلا
 مل هنأ ,1952 ةروث باقعأ ىف ثدح ام نكل هاهنا ىأ ىف ىبابشلا ركفلا ىزمتي

 ءامتنالا نيب عمتجملا تاءامتنا تددعت مت نمو .ناميإلا اده لثمل فاك حوضو رفوتي

 ىلع كلذ سكعنا دقو .ىحاتفنالاو ,ىكارتشالاو .ىمالسإلاو ,ىبرغلاو .ىقيرفإلا
 له .اهؤاذتحا بجاولا جذامنلا رفوت ةيناكمإ عمتجملا دقتفا مث نمو ,ىعقاولا لاجملا
 ؟نيدلاو ةلاصألا ثارت ىلإ ىمتنت اهنأ مأ .ةيكارتشا ةيعامج مأ ؟ةيلامسأر ةيدرف

 بايسن ارسيت ىتلا ,ةمئالملاو ةرحلا تاونقلا سيسأت مدع بناج ىلإ اذه .لتملاو

 قلخ ةيناكمإ ىف مهسي ىذلا حيرصلاو صلخمل اراوحلا لالخ نم ىبابشلا ركفلا
 .ةريسملا دوقي نامإ
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 لكش ذخأي ىبابشلا لمعلاو بابشلل طيطختلا أدب ,.1952 ةنس نم ءادتباو
 هذهوج ىفو .لكك ىرصملا عمتجملا لمشتل اًنايحأ ةياصولا هذه تدتما لب .ةياصولا

 دقلو .نآلا ىتح هنم ىناعن انلر ام ضفروهو ,ةيساسأ ةركفك ةكراشملا تضفر .ةياصولا

 سيسأت نود ميدقلا عمتجملا ميق مدهو .ةكراشملا ةيناكمإ ضفرو ةياصولا هذه ضرف ىدأ

 نم اًعون قلخت ىتلا .ةروثلا عمتجم ىف ةيمنتلا ةريسم دوقي لاعف ىميق ّقايسل لاعف

 ىتحو .ةينيميلاو ةيراسيلا تاميظنتلا نم ديدع ىلإ هراطإ ىف بابشلا فرصنا .غارفلا

 .ةينيد تاعامج راطإ ىف بورهلاك .ةريسملا نع لزعنملا قلطنملا تاذ تاعامجلا

 داقتفاب قلعتت ىلوألا :ناتوجف تزرب .ركذلا فلاسلا غارفلا كلذ راطإ ىفو

 ناك دقف .ءمث نمو .سرامي امو لاقي ام نيب ىرافلا ىف نمكت ةيناثلاو .لاثملاو ةودقلا
 ىلإ ةلاعفلا ةكراشملا ةلحرم نم ءاّنانإو . اًروكذ ىرصملا بابشلا لاقتنا كلذ ةجيتن

 بابشلا شيعي ثيح .ةيدام وأ ةيوذعم تناك ءاوس .ةرجهلاو ةيبلسلا ةلحرم
 .هيلإ ءامتنالا اًدقتفم ىرصملا عقاولا نع اًبيرغ اًنانإو اًروكذ ىرصملا

 ,ةديدعلا هلاكشأب ضفرلا ىه ةديدج ةلحرم .دعب اميف .ةيبلسلا ةلحرم دعب تلجن مث
 دجحن انحبصأو .ةدراط ةئيب اهراطإ ىف ةيرصملا ةئيبلا تحبصأ ثيح .بورهلا ةلحرم مث

 .ىرصملا باشلا اندجو كلذكو .ةرجاهم هب ةكسمتملا اهنطول ةبحملا ةيرصملا ةباشلا

 دق 1952 دعب ىرصملا عمتجملا نأ .كلذ ىف تمهسأ ىتلا لماوعلا لوأ نإ

 تردص ثيح ,1952 ةنس ىف ثدح اهلوأ .ةيساسألا تازهلا نم ةعومجمل ضرعت

 ةنس ىفو .ديدج ىجولويديأ قطنمب ريشبتلاو ىعارزلا حالصإلا تارارق ةعومجم
 .اهتقمعو ةقباسلا تاقلطنملا تدكأ ىتلا ميمأتلا تارارق ةعومجم تردص 1

 .ةيكارتشالا ةيجولويدنألا تاقلطنملاوحن اًددحمو اًحضاو ًالاقتنا ةلحرملا هذه تدهشو

 فلتخم ىف ترتثأ ,ةقحاس ةيركسع ةميزه ىرصملا عمتجملا هجاو 1967 ىفو

 دادعتسالاو ةمزهلا راثآ ضرفتل .1973 - 1968 نم ةرتفلا تءاج مث .هئاجرأ
 ةلحرملا هذه ىف ةيساسألا ةيضقلا تناك ثيح .فقوملا نم ديدج لماعك ةكرعملل

 تناضتأل اذان لءاسستت تاءادكو يبلاظم تراقاعت نهو:(ضزآل ويروح ىف
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 يه سالسلا لصفلا

 اهيف تبعل ةديدع تارهاظتو فذع رهاظم ةلحرملا هذه تدهش انه نمو ؟ةموكحلا

 .اًحضاو اماه اًرود ةعماجلا تابلاط نم تاباشلا

 ىتلا ةيركسعلا ةكرعملا تماق ذإ ,ةديدج تالوحت تأديب .1973 ماع لولحبو

 ةديدجلا تالوحتلا ضعب كلذ بقعأو ,ةيرصملا ضرألا نم ءزجريرحتوروبعلا تققح
 حمالم ديدحت لواحت ةديدع ةيبابش تالّؤاست تزربو .ىداصتقالاو ىعامتجالا ماظنلا ىف

 ؟ةيجيتارتسا مأ ةيكيتكت تالوحتلا هذه تناك ام اذإو .هتيوهو ةلحرملا هده ىف ماظنلا

 ىرصملا عمتجملا راطإ ىف تعقو ىتلا تالوحتلا نم ردقلا اذه نأ كش الو

 ةريبكلا ةيعامتجالا تالقنلا هذه لك باعيتسا ىلع رداق ىديدح ناسنإ ىلإ جاتحت

 .قلق وأ رتوت هل ثدحي نأ نود

 ىف ىدأ ىقالخألا بيستلا نم عون سيسأت ىلإ تدأ دق تالقنلا كلت نإ

 ىفو .اًضيأ نطولا ةركف زازتها ىلإو .ةباشلا ةيصخشلا حمالم زازتها ىلإ ةياهنلا

 ؟برع نحن له ؟ريسن نيأ ىلإو ؟نحن نم .انانإو اروكذ بابشلا لءاست كلذ ءوض
 نوكت دق ؟اًيلامسأر مأ اًيكارتشا اقطنم عبتن نحن له ؟ةقرافأ مأ ؟نيملسم مأ

 نأ دبال نكل نويكارتشا اننإ .ةقرافأو نوملسمو برع اننإ .كلدل ةيقيفوت كانه
 ناسنإلا ددحي ىك دبالف ةلكشملا لحي ال كلذ نكل .زرابلا هرود صاخلا عاطقلل نوكي

 مل نإف .ةيصخشلا اهيلإ دنتست ىتلا تايولوألا نم اًعون سسؤي نأ .هتاذل ةيوه
 هرهاظم كلذل نوكيو .هلخاد ىف ىزمتلاب رعشي ام ةداع هنإف كلذ قيقحن نم نكمتي

 .(1) ىعامتجالا اهقايس وأ ةيصخشلا ىلإ رظنلاب ةديدعلا

 حضاو نامدإ ىلإ جاتحمو .ركف دوجو ىلإ جاتحي .اًروكذو اًنانإ بابشلا نإ
 كراشي نأ دعب بابشلا اهبعوتسيو عمتجملا اهيضتري ىتلا ميقلاب .ملاعملا ددحمو
 ىف ةايحلا نم .اًنانإو اًروكذ هيمحي كلذ نأل ؛اهقيلخت ىف حيرصلا ريبعتلاو ,راوحلاب

 زكرملا ,نييرصملا نيفقثملارظن ةهجو نم هاباضقو ىرصملا بابشلا ثحبل ىئاهنلا ريرقتلارظنا(1)

 .35 / 31 ص .1980 .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلا

 , 1 ل سا

 يبس م ل م م ويس ا
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرهلا هه

 اهنوكلو ,كلذ قيقحتل ةمئالم ريغ ةفرطتم تارايخ ىلإ هملست دق ةلبلبلا نم خانم
 كانه سيلف .ةطلسلاوه سيل انه عمتجملاو .هتريسمو عمتجملا حلاصم عم قفتت ال

 ميق نع ةلصفنم ةطلسلا ميقل دوجو كانه نوكي نأ بجي الو .ةطلسلا ميق نع عافد

 هثارت ريوطت لالخ نم ةيمنتلا ةلحرم ىف سسأتت نأ بجي عمتجملا ميق نإ .عمتجملا
 فوسف ,كلذ ققحتي مل اذإو .تاريغتم نم ةرصاعملا هضرفت ام عم لعافتي ىذلا

 تاذ تاعامجلاب هفصن نأ نكم ام اهطسبأ ةلتاق تاقزمنو تارايخب هجاود

 لثمت ىهف .كلذ راطإ ىف فارصنالا تاميظنت رثاكت وأ ,ةيبورهلا ةيجولويديألا
 ,ةنهارلا هفورظو هلكاشمب ىعامتجالا عقاولا اهتاراطإ ىف دقتنت ةييوره تاهاجنا

 اًريثك دعاست ال ةيلاثم تاراطإ ىف عافدنالا ىوس بورهلا اذه لثمي ال ةياهنلا ىقو

 .ةيعقاولا لكاشملا ةهجاوم ىلع

 )ا م ع ب آ -- 000-0 او
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 يوه نيااسلا لصفلا

 عجارمل
 يمل دي دخل

 : ةيبرع عجارم : ًالوأ

-1 

2 

-3 

7 

-8 

_ 

 .1979 .ةرهاقلا نضاحلاو ىضاملا نيب ةيرصملا ةأرملا .دمحم هط دمحأ

 .نييرصملا نيفقتملارظن ةهجو نم اياضقو بابشلا ثحبل ىئاهنلا ريرقتلا
 .1980 .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلازكرملا
 .1975 .ىلاعلا ميلعتلا ةرازو .رصم ىف ةأرملا

 .1973 .سطسغأ 8 «لالهلا «1919 ةروث ىف ةيوسن تالوطب .ديعسلا ةنيمأ

 ليلحت ."ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا رود" .ىتاعاسلا نسح ةيماس

 .1975ريمتبس .ةيئانجلاو ةيعامتجالا

 تحب ىعامتجال اريعتلا ىف تايرصملا تافقتملا رود .للل

 ملاعلا يف ىعامتجال اريعتلاو نوققحملا نع ةيلودلا ةودنلا .ىحيرات ىئغامتحا

 ريمسيد 3-6 ةرهاقلا .سمش ندع ةعماج .ءطسوألا ىرشلا ثوحب زكرم .ىيرعلا

9. 

 ةضهنلا راد .ىعامتجال ا ريغتلاو جاوزللرايتخالا 5

 .1981 .توريب .ةيبرعلا

 نع ثيدح ىف .'"ليقتسملا وحن ةرصاعملا ةيرصملا ةياشلا ةرظن" .سيوع ديس

 .1977 ةرهاقلا .ةيعامتجا ةيفاقث ةسارد :ةرصاعملا ةيرصملا ةأرملا

 .1959 .1ح ,بعشلا باتك 9 ةروت .ىعفارلا نمحرلادبع

 لوألا رمتٌّؤملا ,ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف تنبلا ميلعت .ديعسلا ةميرك -0
 .1964 سرام 5-8 نم تاينانبللا تايعماجلا داحتا ,تاييرعلا تايعماجلل
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 عباسلا لصفلا
 هيرو جهر لت

 * صم ف ةيمنتلاو ةأرسلا

 وج

 : ليصهمب #*+خ

 الوأ ىوتحيو وضم ىف ةيمثتلاو ةأرملا ىلع ةوضلا زيكرت تحبلا اذه لواخي
 مهأل ةسارد ىلع مث .ثحبلا اهلوانتي ىتلا ةيساسألا تاموهفملا مهأل ديدحت ىلع

 .رصم ىف ةيمنتلاو ةأرملا لوح رودت ىتلا ةيساسألا اياضقلا

 : ةيمنتلا موهفم : الوأ

 ملاعلا ىف نآلا ةحورطملااياضقلا مهأ نم ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ةدايزو .ناكسلا ددع ىف درطملا ديازتلا :امه :نييساسأ نيلماع ةجيتن ,عمجأ

 اهلك ةيرشبلا دوسي ىذلا حراعلا هاجنالاو ىراضحلاو ىركفلا روطتلل اًعبت تاجاحلا

 .() ةيهاقرلاو شيعلا دغر نم ديزم قيقحت وحن

 ىلإ ىضفتو ,ةايحلا بناوج لك ىف اهروذج برضت ةيلمع ةلماشلا ةيمنتلاو
 ام لكب .ىراضحلا روطتلا لحارم نم ةديدج ةلحرم ىلإ وأ .ةديدج ةراضح دلوم
 ةيسايس مظنو ةيعامتجا عاضوأو .جاتنإ بيلاسأو ,كولسو .تاداعو ميق نم اهزيمي
 .ىدفقو ىبدأ ددجحتو ىملع مدقتو

 - 1981 سرام - ىموقلا طيطختلا دهعم اهمظن ىتلا ةيملعلا ةودنلا ىلع مدق ةفلؤملل ثحب (*)
 .( تاريغتملاو تياوثلا) رصم ىف ةيمنتلل ةيعامتجالا اياضقلا لوح

 ايقتسملا ,ىيرعلا نطولا ىف ةيرادإلا ةيمنتلاو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا .هللارون لامك (1)
 .96 ص .1978 ةنس 11 ددعلا .ىيرعلا

 ا ك0 م مم 0 سس و مم



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا ه

 رمتسملا لعافتلا ةره ىه ةيمنتلاو .ىركف رخآو .ىدام ساسأ ةيمدتللو
 هتافشتكمو ملعلا جهانمف .هتكرح ىوقيو .رخآلا امهنم لك ىدغي ثيحب .امهديب

 هرسفت جاتنإ تاودأ ىلإ تاعارتخالا ليوحت نكلو .عارتخالل ىتاوملاوجلا تقلح
 ثحبلا رارمتسا كلذك .هيف ةحلصم تاذ ةيعامتجا ىوقو .ةيداصتقا تارورض
 ىف ةضافإلا ماقم انه سيلو ..خلإ .. جاتنإلا روطتب طبترم ىقيبطتلا ىملعلا
 كانه سيل هنأي لوقلاب ىفتكنو .رخآلا نم مهأ نيساسألا ىأل ىفسلفلا ليلحتلا

 هتابلطتم قحاليو ءاًنايحأ هقبسي هل مزالم ىركف روطت نودب مظاعتم ىدام روطت

 رثؤيو هيذغي ىدام ساسأ نود ىركف راهدزارارمتسا رذعتي هنأ امك .ىرخأ اًنايحأ
 .هتاهاجتا ىف ىلاتلاب

 مولع تسرد دق ايوروأف .عادبإ ةيلمع لصألا ىف ىه اهإوراعتسن ال ةيمدتلاو

 ىتلا هبناوج ىلع ءاوضألا ةزكرم نامورلاو قيرغإلا ثارت تيحأو .مهتفسلفو برعلا
 ركفلا تالاجم لك ىف رمتسم عادبإب هلك اذه تزواجن مث .روطتلا تاعلطت دئاست

 .دنهلاو ,نامورلاو .نانويلا نع اوذخأ دقف .برعلا انفالسأ لعف اهلبقو .ةسايسلاو
 ةديدج ةراضح عادبإ ىلإ اوذخأ ام اوزواجت مهنكلو .سرافو .قارعلاو .ماشلاو .رصمو
 .(1) ةليصأ ىه ام ردقب ةيهاز

 نيب فالتخالا ىلإ ةرصاحملا ةيجولويسوسلاو ةيداصتقالا تاياتكلاريشتو

 هجوأ ددحن نأ نكمو 0ءا/عاومنمعمأغ ةيمحدتلاو نى0اللأال ومنلا ىحالطصا
 ةدايزلا ةيلمع ىلإ ريشي ومنلا حالطصا نأ ىف نيحالطصالا نيب ةمئاقلا فالتخالا

 ةيمنتلا امأ .ةايحلا بتاوج نم دحاو بناج ىف ثدحت ىتلا ةرمتسملاوأ ةتباتلا
 .(2) نمزلا نم ةرتف ربع ةمئادو ةيمكارت ةعيرس ةدايزر قيقحد نع ةرابعف

 لزخشلاو ىطبللا واقتتلا قير نيعوفلألا بلكألا ىف توخيومشلاو
 ,ىيرعلا لبقتسملا ,ةيموقلا ةيمنتلاو ةيرطقلا ةيمنتلا ىبرعلا .هّللادبع ىربص ليعامسإ رظنا (1)

 .21- 20ص 7/8 .عساتلا ددعلا
 .78 ص لوألا باتكلا .ةيداصتقالا ةيمنتلا .ىعفاش ىكز دمحم رظنا (2)

 ل )جس ب ب سس 74 - و عج



 وهل  ةباسلا لصفلا

 دوكرلا ةلاح نم عمتجملا جرخيل ةيوق ةعفد ىلإ جاتحتف ةيمنتلا امأ .ىجيردتلا

 ومنلاو مدقتلا ةلاح ىلإ فلختلاو

 ردقلا نأ الإ .ومنلا ةيلمع لالخ ريغتت نأو دبال ومنت امنيح ءايشأل او رهاوظلاو
 ام برقأ وهو .هب دتعي ل ًاليئض اًردق الإ سيل ومنلا قيرط نع ريغتلا نم لصحتملا
 وأ ,ةيمنتلا قبسي ىذلا ريغتلا امأ .ىفيكلا ريغتلا ىلإ هنم ىمكلا ريغتلا ىلإ نوكي

 بناوجلا لوانتي امك ةيئانبلا بناوجلا لوانتيريبك ريغت وهف اهدع لصحتي

 ريغتلاو .ىمكلا ريغتلا ىلإ هنم ىفيكلا ريغتلا ىلإ نوكي ام برقأ وهو ,ةيفيظولا

 لوحت هجئاتن نمو .ةيئاجفلاو .ةعرسلاو ,ةيرذجلاو قمعلا هتامس نم ىفيكلا
 .(1) ةلاح ىلإ ةلاح نم اهلاقتناو ءايشألاو رهاوظلا

 ةيلمع نع ةرابع .ضيرعلا اهموهفمي .ةيعامتجالا ةيمنتلا نأ لوقلا ةصالخ
 ىلع لمعتو .ةيمانلا دالبلل ةيعامتجالا صئاصخلا رييغت فدهتست ىعامتجا رييغت

 ,ةثدحتسم مظنو ةديدج تاميظنت ميقتل .نينسلا ربع تمكارت ىتلا تاقوعملا ةلازإ
 كلت عابشإ نم نكمم ردق ربكأ مهل ققحتو .مهتابغر ىبلتو .دارفألا تاجايتحاب ىفت
 نكمم رامثتسا ىصقأ قيقحت ىلإ فدهت اهنأ امك .تابغرلاو تاجايتحالا

 ةلجع عفد ىلع دعاست ثيحب عمتجملا ىف ةدوجوملا ةيرشبلا تاناكمإلاو تاقاطلل

 تابقعل ةلازإ فدهتست امك ىمنلاو عدقتلا قيرط ىف اهب ريسلاو .ةيداصتقالا ةيمنتل
 كرادتو تالكشملا ةجلاعم مث ,.ةيداصتقالا ةيمنتلا قيرط ىف فقت ىتلا تاقوعملاو

 ميدقتب ىنعت اهنأ ىلإ ةفاضإلاب .ءاهيلع بترتت وأ اهبحاصت دق ىتلا تايبلسلا
 ديفتست ال ىتلاوأ عمتجملا عم فيكتت نأ عيطتست ال ىتلا تائفلل ةيفاضإ تامدخ

 .(2) دارفألا ةيقبل دقت ىتلا ةيعامتجالا تامدخلا نم ةلماك ةدئاف

 رييغت قيقحت فدهتست ةيعامتجا تايلمعو تاروصترمألا ةياهن ىف ةيمنتلاف

 .90 ص .ةيعامتجالا ةيمنتلا .نسح دمحم طسابلادبع رظنا(1)

 .110 ص .هسفن ردصملارظنا(2)

 وككو مر 3+
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرعلا بله

 ةيعامتجاو ةيداصتقا ةغيص ىهو .ىعامتجالاو ىداصتقالا بيكرتلا ىف ىباجيإو لماش
 تاقالعلا ىفو جاتنإلا بيلاسأ ىف ةمدقتم تاعمتجم ىلإ ةيديلقتلا تاعمتجملا لقنل

 ةكرح اهرابتعابربكأ قافآ ىلإ ةيلحملا فادهأل ازواجت اهنأ لوقلا نكميو ,ةيعامتجالا
 .(1) مدقتم ىراضح ىعامتجا طم ةيملاع ىلإ لوصولا فدهتست ةيراضح

 ةيداملا تاقاطلا لك ريخست نم اهل دبال ةدقعم ةلحادتم ةيلمع كلذب ةيمنتلاو

 - صخألا ىلع - ةيمان ةلود ةيأ اهب موقت ةيرامثتسا ةيلمع لمهأ لعلو ,ةيرشبلاو

 نوكت - ةداع لاقي امك - عمتجملا ىف ةأرملاو ةيرشبلا اهدراوم ةيمنت ةيلمع ىه
 ةيداصتقالا ةيمنتلا جمارب ذيفنت ىف اهيلع دمتعي ىتلا ةيرشبلا دراوملا فصن

 .اهنيوكتو عمتجملا لافطأ ةيصخش ةييرت ىف ةأرملا رود ىلإ ةفاضإلاب .ةيعامتجالاو
 © ةريغصلا ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ىفرخآ ىنعمب وأ

 : ةيمنتلا ىف ةأرملا رود: اًيناث

 عباطلاب تمستا ءاوس ةأرملا اهلذبت ىتلا تاماهسإلاو دوهجلا كلت هب دصقي

 ىف مهستو ىعامتجال ا رييغتلا تادحأ ىلإ ىدّوت ىتلاو .ىعامتجالا وأ ىداصتقالا
 .ىعامتجالا حدقتلا نم ام ةجرد قيقحد

 ىوتسم ىلع ءاوس ةيمنتلا ةيجيتارتسابرثأتتورثؤت ,ةيرشب ةقاطك ةأرملاو
 ىحاونلا نم ةفلختم ةفاقث ىلإ ىمتنت ةأرملا تناك اذإف ءاهذيفنت وأ ةطخلا عضو

 ام ردقب هنأ الإ .ةماعب اهلاوحأ ىلع فلختلا اذه عبطتي فوسف .ةيونعملاو ةيداملا

 ىلعو ةيحان نم اهتاردقو اهتاراهم ىلع اًساسأ اًركترم ةأرملل ىومنتلا رودلا نوكي
 - هلك اذه ردقب ءىرخأ ةيحان نم رودلا اذه ديشرتل ىعو نم عمتجملا همدقيام

 ريغ ثحب) ةيموقلا ةيمنتلاب اهتقالع ىف اهبيردتو ةيبرعلا ةأرملا ميلعت ,رياص نيدلا ىيحم (1)
 .72 ربمتبس 30 - 24 ةرهاقلا .ةيموقلا ةيمنتلاو ةيبرعلا ةأرملارمتّوم (روشنم

 .1972 ريمتبس 30 - 24 ةرهاقلا - ةيموقلا ةيمنتلا ىف ةييرعلا ةأرملارود رمل ىئاهنلا ريرقتلارظنا (2)
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 يه ةباسلا لصفلا

 ةأرملا ماهسإ دعيو .اهعمتجم ةيمنت ىف ةأرملا اهزرمش ىتلا مدقتلا ةجرد نوكت

 .ءاوس دح ىلع ةيمانلاو ةمدقتملا تاعمتجملا هب ذخأت اًيرشب اًرامثتسا ىومنتلا

 نكميو .اًيملاعو اًيلحم ىعامتجال ا ريغتلا ةكرحب ةيمنتلا ىف ةأرملارودرثأتيو
 راطإ ىف اهتيصخش حوضورادقمب .ةلماشلا ةكرحلا هذه ىف ةيلاعف اهرودل نوكي نأ
 امو تاسسؤملا لالخ نم ىئانبلا هبيكرت هعم لعافتي ىذلا ىعامتجالا قسنلا
 .تاقالع نم اهدرسي

 ةأرملا هيدّؤت ىذلا ىومنتلا رودلا ةعيبط ريسفت ىف ةيعامتجا ةيبسن كانهو
 رثأتي امك ةدئاسلا تاهاجتالا ىلع اهريثأت رادقمو .ديلاقتلاو تاداعلا ةوق بسحب

 امك - خيراتلا ةكرح ربع اهيلإ دفاولاو .دّئاسلا ىفاقثلا عضولاب ةيمنتلا ىف اهرود

 اهرتثأ سكعت ةيركف تاهاجتا نم عمتجملا ةفاقث ىف رهظي اميو .- ىكسفونيلام ىري

 .اهرود ىلع ىلاتلابو .اهتناكمو ةأرملا عضو ىلع

 اهتاردقب ةقلعتملا ةيصخشلا لماوعلاب .اًريخأ ىومنتلا ةأرملارود رثأتيو
 .() هيف رتؤتو رودلا اذه لكشت ىتلا ىهف ةيلعفلا

 :ةيساسأ اياضف ءرصم ىف ةيمئتل :تلاو ةأرملا :اثلات

 نيابتلا كلذ ءاننيعأ بصن عضن نأ دبالف رصم ىف ةيمنتلاو ةأرملا نع انثدحن اذإ (1)

 ةيفيرلا قطانملا نيب ةيعامتجالا ةايحلا بولسأ ىف حضاولا فالتخالاو .رهاظلا

 ةيفيرلا تاعامجلا ةفاقثف .ىرخأ ةهج نم ةيرضحلا قطانملا نييو .ةهج نم

 .ةيرضحلا تاعمتجملا ىف ةدئاسلا ةفاقثلا عم ريبك دح ىلإ ضفادتت

 ندملا ىأ رصم ىف ةيرضحلا تاعمتجملا نإ لب .دحلا اده دنعرمألا فقي الو

 ةفاقت اهيف دوست ةقلغم قطانم كانهف .ةنيدملا ىف ةفلتخملا قطانملا قفو ةفاقثلا

 .23 ص .رصم ىف ةيمنتلاو ةأرملا .ىرابلادبع ليعامسإ رظنا(1)

 تا و( ببسي سمس - ١



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا مه

 اهيف دوست ةحوتفم قطانم كانه .اهنم ضيقنلا ىلعو .ةصلاخ نوكت داكت ةيفير
 ا خس وكم ةنفافك ايده ا هوروبت ةكلاق تلفت انضم ةيوصق ةلكاقن
 .فيرلا ىف دوست ىتلا ديلاقتلاو .تاداعلاو تادقتعملاو ميقلا نم ريثك نيب عمجد

 .(1) ةيرضحلا ةفاقثلا نم اًرراب اًءزج نوكت ىتلا ةيداملا رصانعلا نم ريتك نيبو

 تالاجم ىف لجرلارودلرخآلا هجولا وهو .ةيمنتلا ىفرود ةيرصملا ةأرملل (2)
 اًحضاو اًيلج ةيمنتلا ىف ةأرملا رود رهظيو .ىرشبلا دهجلا ةطيرخ ىلع ةيمنتلا
 اذإ امو ءنيرودلل لدابتملارثآلا ىفو ةيمنتلا تالاجم ىف لجرلا رودب هتقالع ىف

 ,دحاو ءىشل نيهجو ءازإب نحنف .عارصورفانت مآ امهنيب ءاقتلا كانه ناك
 .ىلدجلا ىنعملاب اًمامت ىلدج فقوم نذإ فقوملاو .ةدحاولا ةلمعلا ىهجوك اًمامت

 لجرلا وهو رخآلا هجولا لالخ نم الإ ةيرصملا ةأرملا تاذل دوجو ال ثيحو

 وأ .ضقانتلا اهماوق ةدحو ىهو .ىناسنإلا دوجولا ةدحو امه لجرلاو ةأرملاو ىرصملا
 ظ .ةأرملاو لجرلا نيب ىجراخلا لباقتلا

 ةأرملارود نع ةفلتخم تاجاتنتساب جرخن نأ نكمي .ةيخيراتلارظنلا ةهجو نم (3)
 ةمفاستلا و ةوداضتفال اور ةداتحالا ةييققلا ىف ةئردغلا

 عم - بنج ىلإ اًينج - لمعلاب ركبملا خيراتلا رجف ذنم تماق ةيرصملا ةأرملاف

 ةرطيس لظ ىف متي ناك اهلمع نأ الإ .ىلزنملا داصتقالا لامعأو ةعارزلا ىف لجرلا

 اهعمتجم ىف ًالماك اهرود بعلت نأ كلذ اهل عفشي مل اذهلو .ةيداصتقالا لجرلا
 .(2) مأك اهرودب تداشأ دق نايدألا تناك نإو .ريبكلا

 ةيعامتجالا ةيمنتلا ىف اًماهسإ رثكأ تناك ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملاو

 ذإ ,ةيرحلا نم ربكأ ردقب تعتم دقف ىلاتلايو .ةيرضحلا اهتليمز نم ةيداصتقالاو

 ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا ,ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملارود ,ىتاعاسلا ةيماسرظنا (1)
 .914 ص .ةأرملا نع صاخ ددع .75 ريمتيس

 .81 ص .روصنم زيزع ةمجرت .ةسماعرلا دهع ىف رصم ىف ةيمويلا ةايحلا .هييتنوم ريبب (2)
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 يه ةباسلا لصفلا

 ةأرملا نم سكعلا ىلع .باجحلا فرعت ملو ةعارزلا ىف لجرلا عم لمعت تناك
 مكحب - تناك ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملا نأب داقتعالا ىلإ كلذ وعدي دقو .ةيرضحلا

 مل .لجرلاب ةاواسملا نم ردق ىلع - ىمويلا جاتنإلا ةيلمع ىف اًًيباجيإ اًفرط اهنوك
 .(1) ميرحلا روصع ىف ةصاخبو ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملا هفرعت

 كلذ ىنعمف ةيمنتلا ىف ةيفيرلا ةأرملا رودل اًرصاعم اًيعامتجا ًاليلحت اندرأ اذإ (4)

 كلذ ىنعمو ةئيطب ةيمنت ىفريسي ىديلقت ىفير روظنم نم هلوانتنس اننأ

 ةروصلا نوكت ىتح كلذو ىفيرلا لجرلا رودو ملاعم ءازإ هملاعم ددحن نأ اًضيأ
 قاهوذكأ

 ةيديلقتلا ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةتونألاو ةروكذلا ىموهفم لوانتب أدبنلو
 .فعضلا ىنعتف ةثونألا امأ ةدايسلاو ةوطسلاو .ةرطيسلاو ةوقلا ىنعت اهيف ةروكذلاف

 .لجرلا ةرطيسل مالستسال او .عوضخلاو

 لجأ نم كلمو ءلجرلا لجأ نم مدختو ,لجرلا لجأ نم لمعت ةيفيرلا ةأرملا نإ

 .ىلوجر كلف ىف اًمئاد رودت اهنأ يأ نيزراب "ةلاجر" اهل ناك اذإ لضفتو .لجرلا

 نأ اندجول ةيفيرلا ةفاقثلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب ةوقلا تاقالع انللح ام اذإو

 ال ةعبات .مهلوق دح ىلع "حانجلا ةروسكم" ىهف .ماع هجوب ةفيعض ةيفيرلا ةأرملا
 ديسلا وهف ةيركلاو ةرظيسلا ةفاقثلا كلت ةيطحت ئذلا لخؤلا لباقم انبل ةوقالو لوخ

 اهل ةميق ال لجرلا نودب اهتايحو .ةأرملا ةايح ىف ءىش لك وهو .ةيوقلا ةرطيسلا ود

 .هب اهتقالعب الإ سانلا اهميقي الو .هلالخ نم الإ ةيعامتجالا اهتميق بستكت ال اهنأل
 اًردق بستكت ةيفيرلا ةأرملا نأ ىأ "طيح لض الو لجار لض" كلذ ىف لاثمألا لوقتو

 .لجرلا ىلإ اهباستناب ةوقلا نم اًريبك

 ةرسألاب ةصاخلا تاعيرشتلا روطتو ةيمنتلا ىف ةيرصملا ةأرملا رود نيب ةقالعلا .ىمهف نسح ىلع (1)
 .93 ص .1977 :3 - 1 ,ةأرملا نع صاخ ددع .ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا .رصم ىف

 0مم تاس هج
 او



 كت آس سس رن صاعفلا ةقتوفلاو ةأرفلا دححم

 ةوق رصانع كلم اهنأ الإ ماع هجوب ةروهقم ةيفيرلا ةأرملا نأب انميلست مغريو
 :ىف صخلتت ةدودحم

 .مهتيبصع ىأ اهلهأ هاج (1)

 .اراقعو الام مهتاكلتمم (2)

 روكذلا ةصاخبو اهتيرذ (3)

 نم ريثك اهيوشي ,ةيديلقتلا ةيفيرلا ةيفاقثلا ةأرملا ةوق رصانع نأ ظحاليو

 رصانعب ةقلعتملاو اهانصلختسا ىتلا ةروصلا كلت نأل .ديدحتلا مدعو حوضولا مدع

 امي ةزيمتملا ةيفيرلا ةقبطلا كلت ىلع طقف قبطنت اهإ .ةدودحملاو ةنماكلا اهتوق

 نم مظعألا داوسلل ةبسنلاب امأ .ثانإلا ةيحان نم وأ .روكذلا ةيحان نم ءاوس كلمت

 نأل ,ةفلتخم مهدنع ةوقلا ةروص نإف ,ةحداكلا ةريقفلا ةقبطلا مهو .فيرلا لهأ

 ,لحرلا نم اًحدك رثكأ ةقبطلا هذه ىف ةأرملاف ءاًضيأ ةفلتخم مهنيب ةوقلا تاقالع

 ةقبطلا هذه ىف .فيرلا ىف لجرلا تقو امنيبف .لجرلا نم ةناكم لقأ ىهف ىلاتلابو

 ةأرملا نإف ءاضيأ ةرركتم ةليوط ةلاطيو .ةرركتم ةريصق ةلامع نيب عزوم .ةحداكلا

 ,ةيلزنملا لامعألا ىتشب لوغشم اهتقو نأ نإ ,طق ةحارلاب معنت ال هنم سكعلا ىلع

 ىف اهجوزل اهتدعاسم نع ًالضف اذه ماعنلاو نجاودلا ةيبرتو ءلافطألا ةياعرو

 .نايحألا نم ريثك ىف ةحالفلا

 .ةأرملل لجرلا دابعتسا ةأطو ديزت ةحداكلا ةايحلا نم راطإلا اذه ىفو

 .هتيب ىف لجرلل ةعفانو ةبجنم اهنوك ىف طقف رولبتت ثيح ةيبسنلا اهتوق شمكدتو

 تاحداكلا ءاسنلا ةوقو نيحداكلا لاجرلا ةوق نيب لصفت ىتلا ةوقلا ةوه نآالإ

 ةقبطلا ىف تاكلاملا ءاسنلا ةوقو .نيكلاملا لاجرلا ةوق نيب اهنم اًعاستارثكأ نوكت

 .فيرلا ىف ةحيرتسملا ةروسيملا

 ةفاقثلا ىف ةأرملارود نع انثيدح ضرعم ىف لوقن نأ ناكمب ةيمهألا نمو

 .مأو .ةجوزرو ,ةأرماك اهل ىرايعملا رودلا نأ ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةيديلقتلا

 لك حولا
00 



 يه ةعباسلا لصفلا

 نإ .اًريبك اًفافتا قفتي .هب مايقلا اهنم رظتنيو .عمتجملا اهنم هعقوتي ىذلارودلا ىأ

 ةأرملا دجت الف اذهلو .هيدؤتو ًالعف هب موقت ام ىأ ىلعفلا اهرود عم قباطتي نكي مل

 ,ققحتملاو عقوتملا نيب عارص ىأ اهسفن ىف .ةيديلقتلا ةيرصملا ةفاقثلا ىف ةيفيرلا
 .(1) بارتغال ارعاشم ىندأ اهرودل اهئادأ ىف رعشتست الو

 ةيعونلا ةيئانبلا فورظلل جاتن وه ةيمنتلا ىف ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملارود نإ (5)

 نم هيلع بترتي امو .ىداصتقالا ساسألا ةلاح ةصاخيو .ةيرصملا ةيرقلل

 .ىلدج لعافت نم ىقوفلا ءانبلاو ساسألا اذه نيب امو .ةيعامتجا تاقالع

 ىف اهمظعمو ةيدرفلا ةيكلملا طش ةدايس نأب لوقلا نكم كلذ ىلع اًسيسأتو

 ةصرفلا نأ امك ةيداصتقا ةيعبت لجرلل ةأرملا ةيعبت هيلع بترت .لجرلا بناج
 ضافخنال كلذو .هقيض جتنملا لمعلا ىف ةكراشملل ةيفيرلا ةأرملا هامأ ةحاتملا

 طاشنلا اهنأل ةعارزلا قاطن جراخ لامعأ دوجو مدعلو .ضرألا نم درفلا بيصن

 ضعب تتبتأ ىذلا عينصتلاك ىرخأ تاطاشن ةبيغلو ءىساسألا ئداصتقالا

 رهاوظلا ضعب هجوت امك .') اهيلإ هترظنو لجرلل ةأرملا ةيعبت نم ريغ هنأ تاساردلا
 امو .ةيبصعلا دوجوو .ةدتمملا ةرسألا دوجوك ,فلختملا ىعارزلا جاتنإلا ىلع ةبترتملا

 .ةيرقلا لخاد اهتوزعو ةلئاعلا ةيبصع نووقي نيدلاروكذلا ليضفت نم اهعبتتسي

 ىف ةيساسأ لئاسو .ناويحلاو .ءاملاو .ضرآل ا رابتعا ةيئادبلا ةعارزلاب طبتريو

 لئاسولا هذهب هميقو هتفاقثو ىورقلا ىعو طابترا هبحصي ىذلارمألا.جاتنإلا
 .ىداصتقال ا دئاعلا ثيح نم اهذم لقأ اهنآل اهل ةيلات ةبترم ىف ةأرملا ءيجمو

 لكب اًفلختم ةيعامتجا اًعضو لتحت ةيفيرلا ةأرملا نأ قبس امم حضتيو
 اًحوضو ىعامتجالا عضولا اذه دادزيو ةيرضحلاو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا سيياقملا

 ىه اهفلخت رهاظم ضعب دوجو مغرب ةيرصملا ةيرضحلا ةأرملا عضوب هتنراقمب

 (1) ع. ظاومل, 120م361 01 ]605113111261005 02 611 عورمأاإل, 5هنوامواإل 3050 عوابهأ

 ا«عوعورلر انوا 49. مله. 1. 1969. م. 5.

 ايجي ببي ببببببب يبس تسرك ب | عه ركل م 3+
“159 



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا به

 وه اًعم امهفلختو .لجرلا فلختب .ةأرملل ىعامتجالا عضولا فلخد طبتريو .ىرخألا
 !) ةيرصملا ةيرقلا فلختل جاتن

 ةأرملا مامأ اًيساسأ اًقوعم رصم ىف ءاسنلا نيب ةيلاعلا ةيمألا ةبسن دعت (6)
 ريغتلا ىف كراشت : نأ عيطتست ال ةيمألا ةأرملاف .ةيفيرلا ةأرملا ةصاخيو .ةيرصملا

 ركذلاب ريدجو .تملعت اهنأ ول هعيطتست ىذلا ردقلاب ةيمنتلا ىفو .ىعامتجالا

 مث /84 1960 ماع ىف تغلب دقرصم ىف ثانإلا نيب ةيمآلا ةبسن نأ
 .(2) /71 ىلإ 1976 ةنس ىف تضفخنا

 نع ىساسأ لكشب لوئسملا وهو .عمتجملا نم /60 ىلاوح لثمي ىفيرلا عاطقلا (7)
 فادهأ قيقحت ىف ةبقعلا ىه تلاز ام ىتلا ةعفترملا ىناكسلا ومنلا تالدعم
 .ةيناكسلا ةلكشملل ىسيئرلا عبنملا لكشيو ,ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا

 ىف عضن نأ ىلإ اندوقي نأ دبال ,ةيمنتلا ىف ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملارودل انعبتت نأ (8)
 ةيرضحلا ةفاقثلا نييو ,ةيديلقتلا ةيفيرلا ةفاقثلا نيبريبكلا لخادتلا كلذ انرابتعا
 .ضقانتلا ةجرد ىلإ اًنايحأ لصي حضاو فالتخا نم نيتفاقثلا نيب ام عم ةتيدحلا

 رمال ةتيوكلا ةيوضألا ةفاقتلا هنسرك' ئدلاوؤزنلا نإف كلذ: ىلغ اسيسأتو
 راودأ عامج هنأ لقنلوأ ملاعملا طلتخم رود نندلا لاحم ىف ةيرصخلا ةيرصا

 لمعلل جرخت ىتلا ةملعتملا ةأرملا نأ كلذ ىلع ليلدلاو .اهنيب قيفوتلا بعصي
 ىف ديدجلا ىومنتلا اهرود ىدّؤت ىهف .عمتجملا ىفراودأ ةدعب موقت تحبصأ
 ىلإ ةعوفدم .اهتيب جراخ تامدخلاوأ جاتنإلا نيدايم نم ناديم ىأ ىف ماهسإلا
 ةبغربو .اهبسكتو .اهلاغتشاو ةاتفلا ميلعت ردقت ىتلا ةديدجلا ةيعامتجالا ميقلاب كلذ

 ةيعامتجالا ةلجملا ,ةيرصملا ةيورقلا ةأرملل ىعامتجالا عضولا ,ىطعملادبع طسايلادبع رظنا(1)
 .133 ص ثلاثلاو ىناثلا ددعلا ه5 ربمتبس .ةأرملا نع صاخ ددع .ةيموقلا

 ىلإو :1996 دادعت بسح /50.18 ىلإ تلع نحن كراشألا نيذةيمألا ةبسن نأ ىلإ ةراتشإلان دخت (2)

 .ءاصحإلاو ةئبعتلل ىزكرملازاهجلا ردصملا - 2003 ةنس ىف 9
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 يه ةباسلا لصفلا

 ةلودلا اهتنبت ىتلا ةفسلفلابو ءلخد تاذ ةملعتم ةايح ةكيرش ىف مهسفنأ نابشلا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةيلمع ىف ةيرصملا ةأرملا ماهسإ لعجت ىتلاو
 اهسفن ةاتفلا ةبغرو .ةيعامتجا ةرورض .ةيهافرلاو ءاخرلا عمتجم قيقحتل .ةعيرسلا

 هريفوت نع باشلا جوزلا زجعي ميرك ىداصتقاو ىعامتجا ىوتسم ىف شيعت نأ ىف
 ىف ةيديلقتلا اهراودأ كلذ نع ًالضف ىدؤت ىهو .ةدودحملا ةيداملا هتاناكمإب اهل

 لازي ال هملعت مغر ىرصملا بابشلا نأ ةصاخيو .تيب ةريدمو .مأو ,ةجوزك ةرسألا
 .1) لزنملا لامعأ ىف ةرهام هتايح ةكيرش نوكت نأ لضفي

 لمحت ةبجنم ريغ مأ تناك ةبجنم ةلماعلا ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملا تحبصأو

 تيبلا جراخ لمعلا ىأ .يناثلارودلاب مامتهالا نع ببستم ءبعلا كلذ ,رخآ اًئبع
 نواهتلا نكمي ال ةدودحم تامازتلاب اهبلاطي وهف ,مامتهاو دج ةرظن هيلإ ةرظنلاو
 دشأ هضعبب طبتري ثيدحلا هميظنت ىف راص ىذلا لمعلا كبتري ال ىتح ءاهيف
 .قيقد لكشب ضعب ىلع هضعب فقوتيو ,طابترالا

 ىف اهرود ءادأ ىف رصقت ىتلا ,ةلماعلا ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملا ىزاجتو

 ىف اهتصرف تيوفتوأ .اهنم اهنامرحوأ اهريخأتوأ ءاهتاوالع صاقنإب اهلمع
 اًئايحأ كلذلو .لجرلا اههركي امك اًماَش ةلماعلا ةأرملا اههركت تاءازج هذهو .ةيقرتلا
 ىلعأ ةرظنب تيبلا جراخ لمعلا وهو .ىناثلا نهرود ىلإ نرظني تاريثكلا ىرن ام
 دارفأ ىقاب نوئشو نهنوئش ةياعر وهو ءىساسألاو لوألا نهرود ىلإ نهترظن نم
 الو .ىمسر ريغ رود اهتيب ىف ةأرملارود نأل كلذ ناك اميرو .تيبلاريبدتو .ةرسألا
 سكعب ,تيبلا لخاد ىعامتجالا ميظنتلا نأ حضاوو ةددحم تامازتلاب هيف بلاطت
 هيف بلغيو ةميمح تاقالع هدوستو .ىمسر ريغ ءلمعلا لحم ىف ىعامتجالا ميظنتلا
 قيرط نع ةجوزلا بناج نم هيف ريصقتلا نم عون يأ ىفالت نكمي امك .حماستلا
 نس ىف اوناك نإ لافطألاو .اًبواعتم ناك اذإ جوزلا ةطساوب وأ .ةيلزنملا ةمدخلا
 .عمتجملا ىف ةدوجوملا ةريثكلا تائيهلا قيرط نعوأ .ةدعاسملا نم مهنكمد

 .312 ص ىعامتجال ا ريغتلاو جاوزلا ىف رايتخالا ,ىتاعاسلا ةيماس رظنا(1)

 و مدن
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 اضرلاب رعشت ةثيدحلا ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملا لعج دق لمعلا ناك نّتلو

 ببست دق هنأ الإ ,.- تاذلاب ىداصتقالا دادتعالاب هيمسن نأ نكم ىذلا - ىسفنلا

 ءابعأ نم هلمحتت ام ةرثكل نيديدش رتوتو قاهرإب اهروعش ىف ىرخأ ةهج نم

 .هجراخو تيبلا لخاد تايلوئسمو

 دق ,قوقحلا نم ريثك ىلع اهلوصح دعب ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملا نأب لوقلا نكي (9)
 تانمسرلا لذاخ نموذ و[ ايكاذ: لكتاد ةديرونعتلا تاذكأ ىفافروذربك

 ىف ةرثؤملا ةيرشبلا ىوقلا نم اهلعج ىذلارمألا ,.ىرخأ ةيحان نم ةيعامتجالا

 اذه تادحأ ىف اهظح ناك نإو .هتيهافرو .هئاخرو .همدقتو عمتجملا ءانب

 .لاجملا اذه ىف لجرلا رود دعب رياسي ملريغتلا

 فادهأو تابلطتم اهيعو ديزي ءاًيلاع اًميلعت ةيرضحلا ةيرصملا ةأرملا ميلعت (10)

 لازي الو ناك هنأ امك ءىطيطختلا ةأرملا ىعوب طبتري ميلعتلا نأ امك .عمتجملا

 .هراطإ ىف ةيمنتلا ةطخ ذفنت ىذلا لمعلا ىوس ىلإ ةيرضحلا ةأرملارورم زاوج

 ب هع

 : ةمتاخ

 ةماع ةلوقم تسيل ىهو ءاوسب ءاوس لجرلا نأش اهنأش ةيرصملا ةأرملا نإ
 اهتميق دمتستو ,ىركفلاو ىداصتقالاو ىعامتجالا اهئامتناب ةطبترم ىه لب .هقلطم

 .ىخيرات ىعامتجا قايس نم اهادعمو

 رود عم بنج ىلإ اًبنج ريسي نأو دبال .ةيمنتلا ىف ةيرصملا ةأرملارود نإ
 .امهالك هنم ىناعي ىذلا فلختملا عقاولا رييغت لجأ نم ءلجرلا

 ىف - ةنيدملا ىف ةيرصملا ةأرملل ىومنتلا رودلاب مامتهالا ديكأت ىلع بترتيو
 تائم ذنم ثراوتملاو فلختملا اهعضو ىلع ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملا ءاقب - معألا بلغأ

 عمتجملا فصن ءايحإ وهو ,ةيمنتلل ىمسألا فدهلا قيقحت هعم نكمد الام ,نينسلا

 ىمدقت عمتجم ءانبل رخآلا فصنلا عم نواعتلاب ةجتنملا ةمهاسملا ىلإ هعفدو .لطعملا
 .هتاقاط لكي رصعلا تاديدحت ةهجاوم ىلع رداق

 رك ل

 لست ية بس سس لبس . ول ايم ُْص



 يه ةباسلا لصفلا

 ىف ةيبلسلا رهاوظلا ضعب ىفريثأتلا اندرأ اذإ اذنأ لوقن ةياهنلا ىفو

 نإف .ناكسلا ةدايزو .ةيمألاو .ةأرملل فلختملا ىومنتلا رودلاك ةيرصملا ةيرقلا

 ثتادحأ نمو .ةلماش ةيعامتجا ةيمنت .ةيرقلا ةيمنت نم ىتآي ىعيبطلا لخدملا
 رهاوظ نم هيلع بترتي امو .هتاقالعو ىداصتقالا جاتنإلا ىف ةيساسأ تارييغت

 يي يت يس سس سول + ا ا سس سس وقر م 3+
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا ه

 عجارملا
 ال يحج ةح لا اح

 : ةيبرع عجارم : ًالوأ

1 

89 

 ,ةيسوقلا ةميمتتلاو ةنولخقلا ةيشنتلا نيتم يرشلا لل دهس ىزيصضت لسانا
 .1978 .عساتلا ددعلا .ىيرعلا لبقتسملا

 .1979 .ةرهاقلا .فراعملا راد رصم ىف ةيمنتلاو ةأرملا .ىرابلادبع ليعامسإ

 ,روصنم زيزع ةمجرت .ةسماعرلا دهع ىفرصم ىف ةيمويلا ةايحلا .هييتنوم رببب
 .1965 ,ةرهاقلا ,:ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 ةلجملا ,تيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا رود .ىتاعاسلا نسح ةيماس

 .( ةأرملا نع صاخب ددع) .197/5 ربمتيس ,ةيموقلا ةيعامتجالا

 حاجنلا راد .ىعامتجال ا ريغتلاو جاوزلل رايتخالا ,ىتاعاسلا نسح ةيماس

 .1973 .ىلوألا ةعبطلا .توريب

 ةلجملا ,ةيرصملا ةيورقلا ةأرملل ىعامتجالا عضولا .ىطعملادبع طسابلادبع
 .1975 ربمتبس .ةأرملا نع صاخ ددع .ةيموقلا ةيعامتجالا

 تاساردلاو توحبلا دهعم .ةيعامتجالا ةيمنتلا .نسح دمحم طسابلادبع

 .1970 .ةرهاقلا .ةيبرعلا

 تاعيرشتلا روطتو ةيمنتلا ىف ةيرصملا ةأرملارود نيب ةقالعلا ء.ىمهف نسح ىلع

 (ةأرملا نع صاخ ددع) ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا ,رصم ىف ةرسألاب ةصاخلا

1 -3. 1977. 

 نطولا ىف ةيرادإلا ةيمنتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا .هّللارون لامك
 .1978 1 ددعلا .ىبرعلا لبقتسملا .ىيرعلا

 ,ةيبرعلا ةضهنلا راد .لوألا باتكلا ,ةيداصتقالا ةيمنتلا .ىعفاش ىكز دمحم -0

 .1967 .ةرهاقلا

- 



 يه ةباسلا لصفلا

 تاساردلل ةييرعلا ةسسؤملا ,ةيبرعلا ةأرملل ىراعلا هجولا .ىوادعسلا لاو -1

 : ةيبنجأ عجارم : ايناث

 1- 5. 8اوول. [3حموعغ 05 1مل156 816/1 23غعامص هد ظطص عماعقم طوصمأاإل, 50610100ال

 ةرول 50ءأوأ هعوعقزنعطبر ا/مأ. 49. صم. 1, 9

 , 7 مس يعجل 2

 ب تس سس يي ب م سس م -( كي م م سس سس بم م سس سم سمس سس
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 نهئىاثلا لصفلا
 ههه هييروه حروب كالا

 دكت داصعل |... رجلا
 © ةيرصملا ةأرملا ىلع تاقيبطت

 يدمأ

 : ليقهمل اة

 ةيفاقثو ةيماعتج ا"اهياوضل' ضي نانيشإلا هسحلا نأ انك :لاجرلاو اودآووءاسنلا

 مغرلا ىلعف .هردق نم صقتنمو .قوعم عضو .مويلا ةأرملا عضو نأ ظحالملاو
 نمو .ةرسألا مجح رغص نمو .اهحلاص ىف ةيعيرشتلاو ةينوناقلا تاريغتلا ةرتك نم
 هنأ الإ ..ريخألا نرقلا لالخ ءاسنلا مامأ تنسحتو تداز ىتلا لمعلاو ميلعتلا صرف

 .ءاسنلاو لاجرلل ةيداصتقالاو ةيعامتجال اراودألا نيب ظوحلم توافت كانه لاز ام

 ىف اًيعامتجاو اًيداصتقاو اًيسايس نيسنجلا نيب ةاواسملا ةيرظن تلكش دقو
 .تاتوافتلاو ّيورفلا هذه ىلع اًفينع اًموجه ةأرملاريرحت ةكرح لكش

 راودأل ةيجولويبلا تاماعدلا جاتن سيل نآلا هدهشن ىذلا فقوملا نأ ودبيو

 عمتجملا مظن هيلع رصتو ؛هضرفت ىذلا توافتلا ةليصح وه الو .. اهدحو نيسنجلا

 ىلإ ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفتلاوزييمتلا عجري امنإ ,طقف ةفلتخملا هتاسسؤمو
 .عمتجملا ىف ةدئاسلا تاهاجنالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تت ادقتعملا

 .1997ريمتبس ,نجاهنيوك ."دسجلاو ةأرملا' ىلودلارمتؤملا ىف ةفلؤملا هتمدق ثحب (* )

 7 سس ١> 100الااااااااا سس سا سس ل مكر ماج »+
“16 



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 اًيموي لكشتي هنأ ىف نمكي اهدسج ةميق ىلع ًالمتشم ةأرملا عضو ةقيقح نإ
 ..تادقتعملا هده نم

 عقوتي ىتلا ةقيرطلل اًعبت ,هيلع نه ىذلا هجولا ىلع نحبصي ءاسنلا نإ

 .اهساسأ ىلع نهيف سانلار كفي ىتلاوأ اهيلع نكي نأ نهنم

 تاموهفملا ديدحتب قلعتي امهدحأ نيساسأ نيروحم ثحبلا لوانتي فوسو
 مهأل ةمتاخ مث ,ىبعشلا دقتعملاو دسجلا .. ةأرملاب قلعتيرخآلاو .هيف ةيساتمألا
 .ثحبلا اهيلع لمتشي ىتلاراكفألا

 : دسجللا : الوأ

 ىف دسج ١| هيف لتحيس ىذلا نرقلاوه نيرشعلاو ىداحلا نرقل !العل

 ىف هبييغت ىدمل ةيركفلا سرادملا كاردإ دعب كلذو ًاًريبك اًمامتها ةيناسنإلا تاساردلا
 ةيلودلا تامظنملا مامتهاو ناسنإلا قوقح تايعمج روهظ لعلو .ةيضاملاروصعلا

 ,1) عمتجم لك هجاوت ةلكشم ىه .هطبضو .دسجلا ىف مكحتلا ةلكشم نأ (1ا050©)
 داسحأ 7 مكحتلاو .,تقولاربع هناكس جاتنإ ةداعإ :عيرأ ماهم ههجاوت عمتجم لكف

 روضحو .( مظنلا) لالخ نم (تابغرلا) ىلخادلا دسجلا حبكو .ناكملل اربع هناكس

 ميظحت ةيلمع نإف ماهملا هده ءوص يمقو .ىعامتجال ازيحلا ئف ىجراخلا دسحجلا

 ,(2) ناكملاو نامزلا ريغ اًيجراخو اًيلخاد داسجألل ميظنت الإ ىه ام عمتجملا

 ىلع ناسنإلا نوكي ال دسجلا نودبو .ناسنإلا ةيوه نم ىساسأ ءزج دسجلاو
 .لوألا ماقملا ىف ىدسج دوجو ناسنإلا دوجو .. قالطإلا ىلع نوكي ال دقو هيلع وه ام

 .(ةدئاملا تحس نم ّقاروألا نم !ًديدعررهو ءانديلاقت ىلع لياحتن) (1)
 .105 ص عباسلا ددعلا ,1996 ويلوي .عادبإ ءام ارد" "نيمأ ارون" ةبتاكلا رظنا

 (2) 8. ؟نممععر ]طع 86لإ/ 300 50ءأعأإل, 835 8ا|3 ام عاأ. 000, 1989, 2. 2

 7 عة دل 5 .

 بحس ل ب 0 35 مادا سوو ا سم
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 يه هماثلا لصفلا

 ىفو .ةيعامتجالا ةيزمرلا بلق ىف دوجوم دسجلاو .اهريوطتو .اهنع ريبعتلاو ةفرعملا
 تدهتجا دقو هضومغ ردقب دسجلا حوضو ردقبو ,ةيناسنإلا ةراضحلا بلف
 نم بورهلا ىفو .. اًمايحأ زغللا اذه لح ىف ةعونتم قئارطب ةيناسنإلا تاعمتجملا

 تاعمتجمو .هبحاصو دسجلا نيب دحوت تاعمتجم كانهو .ىرخأ اًنايحأ هلح

 .() ةدع قئارطب امهنيب قرفت ىرخأ

 (8عازمقر ©0131/1711013) : دقتعملا : اًيناث

 .نيعم رمأب طابترالا نم برض ىوغللا لولدملا ىف لاقتعالاوأ دقتعملاو .هطير ,لبحلادقع - أ

 نم ردق ىأرلاو نظلا ىفو ءام ءىشب مزاجلا قيدصتلا ىحالطصالا هلولدم ىفو -ب
 نافتعألا وأ ةقتعل خود اعف اهينكلو. قيدضتلا

 لبقي ال مزاج قيدصت ىلع ناموقيو ,دقتعملا تاجرد ىمسأ نامإلاو نيقيلاو
 ريذك عجريو ,ةيقطنم ججح ديلو نوكي نأ دقتعم لك ىف مزالب سيلو .كشلا
 نم نورخآلا لاق امب ميلستلاو ةقثلا نم ءىش ىلإ ةدئاسلا انتادقتعم نم
 .نيرضاح وأ نيضام

 نأ ظحول ةيجولوكيسلا ةيحانلا نمف ءايعامتجاو ايجولوكيس دقتعملا سرد -ج
 نوكي نأ نود بلقلا اهيلمب تادقتعملا نم مكو ,هيف الخد ةفطاعلاو نادجولل
 ىه رحت وأ ثحب ىلع دمتعت ال ىتلا ةرشابملا تادقتعملاو .بيصن اهيف لقعلل
 ةديلو .ةرشابملا ريغ تادقتعملاو ةصاخ تالاعفناوأ تاءاحيإ هديلو بلاغلا ىف

 وه ىدارإ رصنع دقتعملا ىفو .ىلقع دنس نم نيقيلا ىف دبالو قيقحبو صيحم
 نويتامجربلاو "سميج ميلو" طيريو .هدقتعي امب ميلستلا ىلإ ءرملا عفدي ىذلا
 ةادغلا كانلاطتمو ةيردتلاداقتطالا

 عساتلا ددعلا ,.عادبإ ,فيطللادبع ركاش صرع ,ةتادحلاو دسجلا ايجولوبورثنأ :نودرويول ديفيد ) 1(

 .86 ص 1997 ربمتبس

 يت سس سس سا ب وجل سل _ به رجم
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا به

 هت ةوشانب كنان اكد ةيك بلا كن ادفكعللا نأ اهكول ةفاؤتختالا ةوهاتلا نيوسد

 ةرحسلا وأ ءاسؤرلاو ,.خويشلا مارتحاو .ةقثلا نم دمتستو .ماهوأو تافارخ ىلع
 :ةيفعتا فايد نقض لسماع لاوس الوك دمع سوت وددلا لاهو

 الو ىرخأ ىلإ ةئيب نمو ,هلوح نم ىلإ درفلا نم لقتنت ةيعامتجا ةرهاظ دقتعملاو
 .ةيسايس ىرخأو .ةينيد تادقتعم كانهو .عمتجملا اهب ذخأي مل نإ اهل ةايح
 نكس لرب ايكااقجلا راض ةييدقلا كف اوفدمللا هدق تفوت قتلا ةيرتلا وها نمركلا

 كلذب ىنع دقو .ةينيدلا اهلوصأ ىلإ اهدرب الإ ةيعامتجال ارهاوظلا نم ريثك ريسفتل
 ."سوم'"و 'ربيه'و 'مياكرود"و "رزيرف" لاثمأ ايجولوبورثنألاو عامتجالا ءاملع

 عمتمملا هجو ريغ ام تادقتعملا نمو .هتمواقم بعصت ناطلس دقتعمللو

000 

 .2) ةفرعملاو .نامبإلاو .هاجتالاو ,ىأرلا ىنعم نم لكب دقتعملا ىنعم جزتميو

 (2هأ1 5عا1©ع17) :ىبعشلا دقتعملا :اثلاث

 ىزلاو ةغللا لثم ) ةيبعشلا رصانعلا بعصأ اهنأب ةيبعشلا تادقتعمل ازيمتت
 رودص ىف ةئيبخ اهنأل ,ثحبلاو ةساردلا ىف اهقشأو لوانتلا ىف (خلإ .. ىلحلاو
 ةروصب لكشتتو ءاهباحصأ ردص ىفرمتخت اهنكلو ,نيرخآلا نم نقلت ال ىهو ءسانلا

 .اًصاخ اًعباط اهيطعيل هرود ىدرفلا لايخلا اهيف بعلي

 دنع ءاوس ناكم لك ىف ةدوجوم ةيناسنإلا سفنلا قامعأ ىف اهنكمش عم ىهو

 ةذتاسألا نم ةبخن دادعإ ,.روكدم ىمويب ميهاربإ ةعجارمو ريدصت ,ةيعامتجالا حولعلا مجعم (1)
 .49 ص 1975 .باتكلل ةماعلا ةئيهلا ,نيصصختملا برعلاو نييرصملا

 زكرملاو (وكسنوي) ةفاقثلاو مولعلاو ميلعتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم .ةيعامتجالا مولعلل ىيرعلامجعملا(2)

 . 48 ص 1994 ةرهاقلا ,.( ىسكار ) ىعامتجالا مولعلا ىف قيثوتلاو ثوحبلل ىبرعلا ىميلقإلا

 ره بم 35+
 وج سس سس ليس لمس أ 35 مس بس مس يمس م مسس ساعا سم تيس مجسم

 تنمو



 يه هويمانلا لصفلا

 ءانبأ ناك ثيح .ىملعلا ثحبلا ىلع اًيبسن ةديدج ةريخألا ةقيقحلا هذهو
 ايندلا تاقبطلل ةزيمم ةيصاخ ىقطنملا لبق ريكفتلا نأ نوربتعي رشع عساتلا نرقلا

 ريكفتب نوزيمتي ةيقارلا ةفاقثلا ةلمح وأ ايلعلا تاقبطلا نأ نيح ىلع .ةيبعشلاوأ
 تبن دق ىأرلا اذه نكلو .ةيبعشلا تادقتعملا فرعي ال هنأ ىأ صلاخ ىقطنم

 ةدوجوم ةيبعشلا تادقتعملا نأو نيرشعلا نرقلا نم لوألا عيرلا ةياهن دنم هداسف

 .(1) تايوتسملا ةفاك ىلعو .تاقبطلا ةفاك ىف ةتوافتم تاجردب

 مدقن نأ .دقتعملاو دسجلا ... ةأرملا عوضوم ثحبن نحنو انيلع اًمازل دجنو
 هذه نوكت نأ تدهتجا دقو .هتانوكمو هداعبأ مهف ىف مهاست ىتلا دهاوشلا نم اددع

 .ةماعب ةييرعلاو ةصاخب ةيرصملا ةفاقثلا نم دهاوشلا

 ةدمتسم تايطعمو ةيناديم تاساردو ةيعقاو تادهاشم دهاوشلا هذه مضتو

 سفنلا ملعو ؛ىعامتجالا ملع ىناديمو .ةيبعشلا ريغو ةيبعشلا ثارتلا بتك نم
 .ةيبدألا لامعألا ضعبو

 : ىبعشلا دقتعملاو دسجلا .. ةأرملا

 اهانبتت ةماع ةرظن ىه لب .ةيدرف ةرظن درجم دسجلا ىلع ةرظنلا تسيل

 دسحلل ةدحوم ةرظن لكك عمتجملل فلل نوكي ثيحب سانلا ىف اهعيشتو ةفاقثلا

 اهدسج ةقالع ىف ةأرملا .لوانتن فوسو دارفألا فورظ فالتخا نع رظنلا فرصب

 .ةايحلا ةرود رهاظم ىفودبت امك ىبعشلا دقتعملاب

 جاوزلا-1

 ةنايصو للزلا نم ةمصع وهو ,ىبعشلا دقتعملا ىف ةيلاع ةميق وذ ركبملا جاوزلا

 ةهزن" مهلوق دح ىلع ركبملا جاوزلاو .. ءارغإلاو ةنتفلا ىف عوقولا نم ةباشلاو باشلل
 .اًعورشم اًقيقحت ىسنجلا عابشإلا ققحي هنأ كلذ ىنعمو "ةرتسو

 .22 ص .1980 .فراعملا راد ,ةيبعشلا تادقتعملا ةسارد .رولكلوفلا ملع ,ىرهوجلا دمحم رظنا (1)
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا جه

 ام اًريثكو امهلهأ فرشو امهفرش ةنايص ىلع ةباشلاو باشلا دعاسي كلدبو

 ,جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم] :2ي هللا لوسر لوق ىلإ اذه مهيأر ىف نودنتسي
 .') [جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف

 اهنأشو اهتميق نم اذه للق ىبعشلا دقتعملا بسح ةاتفلا جاوز رخأت اذإو

 رثؤي امم باطخلا اهنع ضرعي كلذلو .. جاوزلا اهتاف يأ "ةرياب" اهنأب تفصوو

 انه ةعئاشلا لاثمألا نمو .. سائتبالاو سأيلا اهكلمتيو ملأتتو نزحتف اًيسفن اهيلع
 .. لزهتو ضرمت دقو .. اهتحص ىلع هرودب رثؤي كلذ لكو "اهوبأ تيبب ىلوأ ةريابلا"
 مومه فعاضي اذهو ..اهتدقع طبر لمع اهل لمع يأ "ةدوقعم" اهنأ لاقي ذئنيحو
 .رحسلارثأ اولطبيلو اهتدقع اوكفيل نيفارعلاو ةرحسلا ىلإ نوعراسيف اهلهأ

 نم اًئيعم اًصخش لعجي باجح يأ "ةبحملا باجح' اهل لمعي ام اًريثكو

 ىف باجحلا اذه نمضتيو .. اهجاوز بلطي اهناريج وأ اهيراقأ نم اهل نيفورعملا
 اًضيأ باجحلا نمضتي امك .ةصاخ تارابعو .. ةينآرقلا تايآلا ضعب .. بلاغلا

 هبابلج وأ .. هتيقاط وأ هليدنمك ةلمعتسملا هسبالم نم ةعطق ىأ صخشلا اذهل 'رثأ"

 اهيف نوكي كلذبو هتحئار وأ هقرع تبرشت دق نوكت نأ اهيف طرتشيو .. هصيمقوأ
 .. لكشلا ثلثم دلجلا نم باجح لخاد ىف ..اًّعم ءايشألا هذه لك عضوتو ."هرثأ"

 2 رارمتساب اهبلق راوجب نوكي نأ طرشب اهتبقر ىف اًقلعم 'ةرئابلا" ةباشلا هلمحت
 ,سيرعلل ةلفطلازجح ةداع عبتت ىتلا فيرلا ىف رسألا ضعب كانه لازت الو

 نم روكذلا لافطألا نم سيرعلا اهل نيعي ذإ ..اًعم نيوبألا ىافتاب .. اهتدالو دنم

 اذه ةرضح ىف دولوملا ةرس لبح نوعطقي ذئدنعو ... اهتلوئخ وأ اهتمومع ءانبأ
 .. ةحتافلا نوأرقيو "نالفل ةنالف" عطقلا ةيلمع ءانثأ ىف نولوقيو .. نيعملا لفطلا

 هد" نأب لوقلا نيلفطلا عماسم ىلع ناّمألاو ناوبألا رركيو .ةبطخ كلذ دعيو

 .98 ص 4ج .نيدلا مولع ءايحإ .ىلازغلا دماحوبأ (1)
 .250 ص .1980 توريب .ةيبرعلا ةضهنلا راد ,ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا ,بايد ةيزوفرظنا(2)

 رك يم 3+
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 يه هماذلا لصفلا

 ىف ىلاهألا عرشيف ىسنجلا امهجضن لمتكي نأ ىلإ '"كتسورع ىد"وأ ”كسيرع
 نيسورعلا روعش ةقيقح نع رظنلا فرصب .هماهإو جاوزلل ةيمسرلا تاءارجإلا
 .براقألا نم ىلخادلا جاوزلا أدبم ىلع ةظفاحملاوه انه مهي امف .رخآلا وحن امهدحأ

 نم نيسورعلا جيوزت ىف تمزتملا ىمازلإلا بولسألا اذهل ام ركذلا نع ىنغو

 .ةلبقتسملا ةيجوزلا امهتايح ىلع ةروطخ

 : ةبيطخلا رايتخا دنع اهيف بوغرملا تافصلا 2

 تنب) :نولوقيف ,ةراهملا .ةبيطخلا رايتخا دنع اهيف بوغرملا تافصلا نمو

 اًريثكو 5 لصألا بيطو ,ةعمسلا نسحو .نسلارعصو ,ةعادولاو ءودهلاو ةعاطلا لثم

 ."ةحلاصلا ةأرملا اهعاتم ريخو .. عاتم ايندلا" .وثأملا لوقلا نوددري ام

 ةردقلا ىفكإ" :لوقي مهنيب رئاسلا لثملاو اهّمُأ بصخ ساسأ ىلع هب بنتي ةبيطخلا
 ."اهمأل تنبلا علطت اهمف ىلع

 .اهتنبا ىلإ لقتنتس مألا دنع فلخلل ةيلياقلا ةفص نأ ىأ

 .. اهمأ بصخ ساسأ ىلع ةراتخملا ةأرملا فلخ مدع نإف ىبعشلا دقتعملا ىفو

 .ةيرحسلا لامعألاب لمحلا نع اهقيوعت ىف لثمتت ةيرحس

 ال جوزلا فلخ مدع نإف ىبعشلا دقتعملا بسحب هنأ ركذن نأ اًدج مهملا نمو

 ءاحتلا .. دئاسلا هاجنالا اذه رسفيو ,.هسفن جوزلاب قلعتت بابسأ ىلإ اًناتي ىزعي

 .مقعلا نم صلختلل ةيرحس وأ تناك ةسدقم ةيبيغلا ىوقلا ىلإ ةميقعلا ةجوزلا

 ال بلاغلا ىف تناك نإو .. ةبيطخلا ىف ةبحتسم ىرخأ ةفص لامجلاو
 .ركذلا ةقياس تافصلا لثم ةرادصلازكرمي عتمتت

 5 ا 2 3

 هس 1 1 ع
 تيوعسم..



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 .ءاضعألا نع تدحتي ىذلا ىسحلا لامحلاب لفحي ىبعشلا دقتعملا ىف ةأرملا لامجو

 نيقاسلا ةئلتمم طسولا ةعيفر .. ءافيهلا ءاضيبلا ةأرملا ىوهي ىبعشلا ىوذلاف

 ةماقلا ةليوط مسجلا ةيمان لضفيو حمالملا قيقد حوبصلا هجولاب بجعي امك .

 اهيلع رهاظو ةبربرم ' اهنع لاقيو ءالتمالل ةلايملا لضفي امك "ةرياف" اهنأب فصوتو

 ةصعصعم اهنأ اهع نولوقيو اهيف بغري الف "ةمضعملا' ءافجعلا امأ "زعلاو ريخلا
 .' ةديرجلا ىز ةفشانو

 ةدوجو زعلاو ريخلل زمر هنأل ةيلامجلا سورعلا ةميق نم ديزي مسجلا ءالتماو

 لمحتتف ةيوق امأ نمضي جوزلا نإف .سورعلا ىف ترفاوت اذإ رومأ كلتو .. ةحصلا

 "طيغلا"و "تيبلا" لامعأب مايقلا اًضيأ لمحتت امك .مهتييرتو دالوألا فلخ ءبع
 .ةيقير تناك ام اذإ اًضيأ

 مهلاوقأ نمو ءارمسلا ىلع ءاضيبلا ةاتفلا لضفتف ةرشبلا نول ةهج نم امأ

 لاجرلا دنع ضايبلا هد بض ىلو اضيب ىنتيراي' :مهلوق ضايبلا نآش ىلعت ىتلا

 لاجرلا دنع ضايبلا هد .بوقرع ىلو اضيب ىنتيراي"' مهلوق كلذكو .'بحني

 ةاتفلا ىف اًدج ةبحتسم ةفص ةرشبلا ضايب نأ ىلع نالوقلا ناذه لديو ."بوبحم

 هوشي ىذلا "بضلا" لثم اهدوجو لمتحملا بويعلا نم اًريثك ىطغت اهنأ ةجردل

 .مدقلاو قاسلا لكش هوشي ىذلا "بوقرعلا" لثمو .هجولا لكش

 تعيض .. ناحرف نامزلا ىضقم اي .ضيبلا دخاو اي" :لوقي لثم كانهو

 ."ناحير دوعو ..رهوج ىلع كلام

 جاوزلل رايتخالا :ىناديملا اهنحب ىف ىتاعاسلا ةيماس هتدجو ام كلذ ديؤي

 ةيئاهذلا ةروصلا نأ تنيب ةيئاصحإلا جئاتنلا نأ نم .نيليج نيب ىعامتجال اريغتلاو
 ةطسوتملا ءاضيبلا ةرشبلا تاذ ةأرملا ىه .نييرضحلا ءابآلا ليج ىف ةلضفملا ةجوزلل

 نينيعلاو .. اًئايحأ ةنيمسلاوأ ,ةنمسلا ىلإ لايملا فوفلملا ماوقلا تاذ ءلوطلا

 .ليوطلا رفصألا وأ دوسأل ارعشلاو نيتنولملاوأ نيوادوسلا

2 0 :. 

 ياعتو



 هل هماثلا لصفلا

 ىهف نييرضحلا ءانبألا ليج ىف ةلضفملا لبقتسملا ةجوزل ةيئاهنلا ةروصلا امأ
 فوفلملا موقلا تاذ لوطلا ةطسوتم ءاضيبلاوأ ةيحمقلا ةرشبلا تاذ ةأرملا

 .ليوطلا ىنبلا وأ دوسألا رعشلاو .نيتيوادوسلا وأ نيتيلسعلا نينيعلاو

 نييفيرلا ءابآلا دنع لبقتسملا ةكيرش لامجل لضفملا جذومنلا انراق اذإ امأ

 ركذ امنيب هنأ دجت فوسف ( هلنم630) نييرضح .ىفيرلا نم مهئانبأو .(هان؟ه1)
 ,/62 ةبسنب .ءءاضيبلا ةرشبلا تاذ ةأرملل مهليضفت نييفيرلا ءابآلا نم ريبك ددع

 ةيحمقلا ةرشبلا تاذ مهليضفت مهتلمج نم /28 هتبسن غلبت ,مهنم هب سأب ال ددعو

 ةرشبلا ءاضيب ةأرملا نولضفي نييرضح ىفيرلا ءانبألا ليج نم /52 نأ دجن اننإف .
 نيب ةماه اًقورف ظحلن داكن ال انهو .. ةيحمقلا ةرشبلا تاذ مهنم /48 لضفي امنيب

 .ةمسلا هذهب ىلعتي اميف نيليجلا

 ءابآلا ليج ىئدل ةجوزلل ةلضفملا ةيئاهنلا ةروصلا نأب لوقلا عيطتسنو
 ةطسوتملا ,ءاضيبلا ةرشبلا تاذ ةأرملا ىه (تاءاصحإلا نم ةدمتسملا) نييفيرلا

 نينيعلا تاذ وأ نينيعلا ءادوس) .ةنمسلا ىلإ ةلايملا ةفوفلملاوأ ةئلتمملا .لوطلا

 .ليوطلا رفصأل ا وأ دوسأل ا رعشلا .(ةيواستم ةيسنب ) ( نيتنولملا
 ,ىفيرلا ءانبألا ليج ىدل ةجوزلل ةلضفملا ةيئاهنلا ةروصلا نأ دحن امنيب

 ,ةفوفلملا .لوطلا ةطسوتم .ةيحمقلاوأ ءاضيبلا ةرشبلا تاذ ةأرملا ىه نييرضح

 .ليوطلا ىنبلا وأ دوسألا رعشلاو .نيوادوسلا وأ نيتيلسعلا نيديعلا تاد

 سفن وه .نييرضحلا ءابآلا ليج ىف ةجوزلل لضفملا جذومنلا نأ ظحالن انهو
 دهاشم .. ماعلا قباطتلا كلذ نأو .نييفيرلا ءابآلا ليج ىف ةجوزلل لضفملا جذومنلا

 انجاتنتسا هعم قدصي امم .. نييرضح ىفيرلاو ,نييرضحلا ءانبألا ىليج نيب اًضيأ
 .نييرضحلا ءابآلا ليج ىف .فيرو رضح نم ءابآلا ىليج نيب اًدج فيفط قرفلا نأب
 هباشت نم اندجو ام امأ .ةيفير روذج هلوأ .. فيرلاب لصتم امإ مهمظعم نأل
 ةجوزلل ةلضفملا ةروصلا عم نييفيرلا ءابآلا ليج ىف ةجوزلل ةلضفملا ةيئاهنلا ةروصلا
 ءطيو .ريبك دح ىلإ (ةيبعشلا) ةفاقثلا تابت ىلع لديف .. نييفيرلا ءانبألا ليج ىف
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 03-1 - ا إز*غ ل 1 ا ا ا

 .(!) مهئابآ عم صلخلا نييفيرلا ءانبألا هباشت ىفرثؤؤي امم .. اهريغت

 بصق صمت زياع تنك نإ" :لوقي لوق ةأرملا دسج فصت ىتلا لاوقألا نمو

 دعقأو ولحلا دخو" ."طسولا ةعيفر دخ ءبطخت زياع تنك نإو طسولا نم صم

 .' هلامح دهاش تعج نإو .. هلابق

 ىللا" لاثمألا اهيف لوقت ىتلا ىه .ىبعشلا دقتعملا ىف ةميمدلا ةأرملاو

 الو .. نيزلا اهلوط شكبجعي ام 'ريخ اهيف ام ..اهنم برها ..ريطلا حبدت اهبوقرعب
 اد .. دوسلا دخاو ايو ."اياشع ىروطف تلخ .اياودلا دق اهريخانم .. ةيالملا ىف اهتفل

 .(2) نيط صولاجو سفنخ ىف كلام تعيض .. نيزح نامزلا ىضصقم

 لاحلا ىضتقا دقف ,ىبرعلاو ىرصملا عمتجملا ىف اًبلاغ ةرشبلا رامس ناك املو

 "ارمح ةحلب ةرمسلا" ةرشبلا رامس ىف بيحنو تاوارمسلا جورت ناغأو لاوقأ دوجو

 . فيقحخ همدو رمسأ .. قرولا ىف انادح بوتكمو

 نم ريثك اهب ثدحتت ةيلامجلا تافصلاو .. ليصافتلا هذهو .. هجولا عيطاقت" ةقدو

 ةاتفلا لامجل ىلعألا لثملا روصت ىتلا ىنامتألا نمو .. ةيبعشلا ىناغألاو لاثمألا

 :ةيلاتلا ةينغألا

 ةيظعلا قالسبخلا ناحيتستم» ”ةماميسلا سار اهتسمممار

 مالقب نيطخ اهتيبجاحاي (2نالر مغ نويع اهنويعاي

 .370 ص .1988 ,ةيناثلا ةعبطلا ,ىعامتجال ا ريغتلاو جاوزلل رايتخالا ,ىتاعاسلا ةيماس ,رظنا(1)

 ,باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةّميهلا.ةيماعلا هلاثمأ ىف ىرصملا بعشلا .نالعش دمحأ ميهاربإ (2)
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 يه همهاثلا لصفلا

 ناجنرفلار هقاهتترسس اي (<نار مخ نيجعاهلطباي

 (7ماخرديماوعاهداخفاي نامر لوحفاهدوهنتاي

 ةهطرشو "ةينيصلاك" رودم هجو اهل :ةاتفلا لامج فصو ىف نولوقي اًنايحأو

 .(2) "ناميلس متاخك" مفو .. ةقبنلا لثم فنأو .. ناجنفلا لثم نيع

 اهيف ىتلا تويبلا ىلإ تانبلا ةبطخ ىف طسوتلاب ةفلكملا هجوتت اًنايحأو

 ةلجرملا لثم ءاج نإف اهلجر بعك رظنتو .ةحشرملا سورعلا مف ةحئار مشتو تانبلا
 ٠ .كلذ فالخب تناك الإو ةديعس ةيوطخملا نوكت "باقبقلا"

 :رثألا ىف ءاج دقو

 .(3) "اهوضع جرد .. اهبعك مرد ادإ ةأرملا نأ"

 . اهوضع نسبو .ةأرملا بعك لكش نيب الثا كانه نأ ىأ'

 ... اًساسأ ىلكش لامج" ىبعشلا دقتعملا ىف (ةاتفلا) ةأرملا دسج لامجف
 دعتل | نم تايتفلا جرحتت ال احيرص اًفيضاو .هئاضعأو هليص افتب اهمسح نوفصيف دك

 : اهؤانتقاو ةأرملا ءارشو رهملا -3

 نم نايحألا ضعب ىفولخت ال هديدحتو رهملا ىلع قافتالا تابسانم نإ

 .266 ص قباسلا ردصملا ,ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا ءبايد ةيزوف (1)
 .205 ص .مهرخأت رس وأ نييرصملا رضاح .رمع دمحم )2(

 ًالتما ىنعمب : مرد (3)

 تا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا جه

 هتجوزب ىظحي نأ ليباقم ىف جوزلا هعفدي ام" نإو .. تامواسملاو درلاو ذخألا

 .') "'ءارشلا موهفم نم اًدج ةبيرق ةركف ىلع ىوطني

 اهنارضش د ارلاةةلسلا مكاتب قلق كيو ارتسلا ةلاكب ىف نمتلا نأ ابمكف

 .اهنم جاوزلا دارملا سورعلا ميوقت بسح ىلع طبهيوولعي هنإف ..رهملا كلدكف

 نم هفشتسنو نييفيرلا دنع رهملا موهفم ىف ءارشلا نومضمب لوقلا معدي اممو

 جوزت اذإ لجرلا نأ نعو .. اهئانتقاو ةأرملل لجرلا ةيكلم ةركف نعربعت مهل لاوقأ
 مهناجهتساو ةأرما نم مهئايتسا ءادبإ اودارأ اذإ مهف .. هتجوز "اًينتقم" حبصا

 بيعلا .. اهيلع شم بيعلا نيلَئاق اهجوز صخش ىف اهتوبيعي ام اًريثك .. اهكولس
 ."اهيناق" ىللا ىلع

 ميوقتو رهملاب قلعتي اميف ءارشلا موهفم نمضتت ىتلا تارابعلا نم كلذك
 :اهرهم ديدحتو اهتبطخ قايس ىف ةاتفلا لهأل نولوقي باشلا لهأ نأ ءلاملاب سورعلا

 نأ دعب اًضيأ مهلوق لثمو "اًبهذ اهلقث ىواست اهنأ "وأ ."لاملاب مكتنب لقاتن انحإ'

 هللاو" اهنودشني ىتلا ةجوزلا اهنأ مهل تبثيو ..مهعم ةشيعملا ىلإ سورعلا لقتنت
 فولأملا نم هنأ امك .اهل نمثك هومدق ىذلارهملا كلذب نونعيو .. لالح تناك انسولف

 عيبلا ةركفل لعلو (2) "ىتبقر قح هنأ"رهملا نع لوقت اهسفن ةجوزلا عمسن نأ اًدج
 .ةقباسلا ةجوزلا ةرابع نم حضتي امك ةأرملا دسجب ةلص .رهملا موهفم ىف ءارشلاو

 ةلصتملا ةيبعشلا ىناغألا نم ريثك ىف ةحضاو ةيلج اًضيأ ةركفلا هذه ودبتو

 :اهعلطم ةينغأ لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذنو جاوزلاو ةبطخلاب

 ,.1998 .ىبرعلا نايبلا ةلجم ةعبطم .ىلئاعلا عامتجالا ىف تاسارد .ءباشخلا ىفطصم رظنا(1)

 ./0 ص 2ط

 .271 ص .قباسلا ردصملا ,بايد ةيزوفرظنا(2)
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 «.--- هقهاثلا لصقلا بل ب ججيجيبي هه« ند ددددددلدلل

 :ةيلاتلا ةينغألا كلذكو

 .. اهعبت ديبعلاو انأو هينج نيتماي اهعلدام دق امههويال اودإ

 ىبعشلا دقتعملا ىف فرشلا ىلع ةظفاحملاو ضرعلا 4

 نم ريثك ىف مكحتت ىتلا ىه فرشلا ىلع ةظفاحملاو ضرملا ةميق نإ

 ىفو .ةركبملا اهتلوفط ذنم ىثنألا ةلماعم ىف ةعبتملا مهتداعو سانلا كولس بيلاسأ

 .ةيعامتجالا اهتئشنت لحارم عيمج
 بعللاو زفقلا نم ىثنألا فيوخت تاداع نع ًالثم ةلوئسملا ىه ةميقلا هذهف

 ول اهنأ ءاًديج اًميهفت ريغصلا تنبلا مهفتو .. اهتراكب ءاشغ قزمتي ال ىتح .فينعلا
 مهنإف قزم دق اهتراكب ءاشغ نأ .اهسيرع ىلع "اهتلخد" ةليل اوفشتكاو .. تربك
 .بعللا ءانثأ ىف اهكولسل ريبك طبض كش ريغ نم اذه ىفو .. اهبولتقيس

 ركذلا نع ىثنألا لصف ىلإ ىلاهألا عفدت ىتلا ىه ضرعلا ةميق نأ دجن كلذك

 امالتخالا نم اهريذحت ىلإ اًضيأ مهعفدت امك .مونلا ىفو بعللا ىف ةركبم نس ذنم
 مهو 'مهنع لاجرلا دعب لاق ءاسنلا رحأ شيإ" لئاقلا لثملاب نونمؤي مهفروكدلاب
 اهفعض لامتحا نم ديزت هب ةولخلا نأل ركذلاب ةولخلا نم ىثنألا نوفوخي اًضيأ

 'رانلاب اهويرض' وأ ."اهولق" ثدح اذإرمأ اذهو .اهضرع ىف اهطيرفتو همامأ
 ىف اهتاقيفر عم ثيدحلاب اهلوانتت اهنأ ةجردل اًيرشت راكفأل ا هذه تايتفلا برشتتو
 رمألا اذه صوصخب حصنلاو ريذحتلا نلدابتيف ..رمسلاو بعللا ءانثأ

 لكاشملا مايق ىلإ ىدؤت ىهو ءاًمومذمو اًئجهتسم رمأ دعي جاوزلا لبق بحلاو
 .. لايولاو رشلا ىلإ الإ رحت ال ىتلا "قشعلا" ةليذرب ةاتفلا مصو ىلإو .رسآلا نيب

 رسألا نيب تاقالعلا لاصوأ ككفتو
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأريلا هب

 ام اًريثك لب ةداعسلا ىلإ ىدؤي ال ىبعشلا دقتعملا ىف جاوزلا لبق قشعلاف

 .مهسفنأ ىلع مهترطيس نودقفيف بابشلا دنع ةيسنجلا ةزيرغلا بهلي

 اًماع نيسمح نم رثكأ ذنم "ماشه نب ىسيع" ناسل ىلع ىحليوملا لاق دقو

 .حضافلا راعلاو .. ضحملا بيعلا ىرجم ةيقرشلا دالبلا ضعب ىف ّىشعلا ىرج دقل'

 نم هوعذم مهنم ةاتف شعب مهنايتف دحأ رهتشا اذإ برعلا لئابق ضعب دنع ناكو

 ردهيف هرعش ىف اهب رهش نإو ناطلسلا ىلإ هرمأ اوعفر اميرو ,ببسلا اذهل اهب جوزتلا
 دنع جوازتلا لوصح ىف مظعألا ببسلاو ربكألا نكرلا وه ىذلا ىشعلا اذهف .همد

 رومألا نم هب رهاجتلاو ,نييقرشلا ىدل جوازتلا ىف عناوملاربكأ نم وهو ,نييبرغلا
 .(1) "ساسحإلا بهلتو روعشلا دقوتو .جازملا ةدح ىف ميلقإلا ةعيبطل مهدنع ةهوركملا

 ةرسألا فرش هيلع زكتري ىذلا روحملاوه ىبعشلا دقتعملا ىف ضرعلا ةميق نإ
 ثانإلل نوهجوي .. مهعمسن ام اًريثك كلذلو .. اهلاجر ةصاخبو .اهلمكأب ةلئاعلاوأ

 هللا" :ةاتفلل نولوقي اذإ .. ضرعلارتس لوح اهلك رودت ةنيعم ةيعدأ نهرومأ ءايلوأو
 وأ "ضرع كل حضفي ال هّللا"وأ ."كايالورتسي هللا" :لجرلل نولوقيو مصرعراتو
 ."ةيلو كل حضفي ال هللا"

 : ( ةراهطلا) ناتخلا 5

 ةداع نع اًضيأ ةلوئسملا ىه .فرشلا ىلع ةظفاحملاو ضرعلا ةميق نأ ظحالي

 نم اًريثك ففخي ىثنألا ناتخ نأ ىلإ بهذي .ىبعشلا دقتعملا نأ اذإ ءىثنألا ناتخ

 .7)22 اهسفن مامز كلمت نأ اهنكمي كلذبو ةيسنجلا اهتوهش ةدح

 ةسداسلا ىف تنك دك" :اهلوقب ناتخلا ةربخ "ىوادعسلا لاون" ةبتاكلا فصتو

 438 .437 ص .ىبتكلا ىعفارلا ديعس دمحم ةرهاقلا ,ماشه نب ىسيع ثيدح .ىحليوملادمحم (1)

 .276 ص ءقباسلا ردضملا بايد ةيزوف رظنا (2)

 م
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 يه ههاثلا لصفلا

 ديو ءىنكسمنو دتمن .. ءادوسلا ةرذقلا رفاظألا تاذ ةريبكلا ةنشخلا ةدرابلا ديلا كلتب

 ةوق لكب هيلع قبطنتو .. ىمف دست ةريبكو ةنشخ ةقباسلا ديلل ةهباشم ىرخأ
 اذام ركذأ الو ,.مهددع ناك مك ىردأ ال .مامحلا ىلإ ىنولمحو .. خارصلا نم ىنعذمتل

 ىنيع مامأ ايندلا تحبصأ دقف .ءاسنوأ ًالاجر اوناك اذإ امو .مههوجو لكش ناك

 كلذ ىف هتكردأ ام لك .ءاطغ ىنيع ّىوف اوعضو .ءاًضيأ مهلعلو .دوسأ بابضب ةقلغم

 تحبصأ ىتح ىقاسو ىعارذو ىسأر تكسمأ ىتلا ةيديدحلا ةضبقلا كلت تفولا
 ,ىراعلا ىدسج تحن درابلا مامحلا طالب سملمو .ةكرحلاوأ ةمواقملا نع ةزجاع

 ىنركذ ىندعم ءىش كاكطصا توص اهللختي تاسمهو ةلوهجم تاوصأو
 .ديعلا فورخ حبذ لبق انمامأ هنسي ناك نيح رازجلا نيكس كاكطصاب

 ىبلق فقوت ىتح فقوت نأ امو .ىندعملا كاكطصالا توصل ىنذأ تفهرأو

 امنإو .ىقنع نم برتقي ال .ىنم برتقي ءىشلا اذه نأ تسسحأو ىعولض نيب
 امهرخآ نع اتحتف دق ىذخف نأ ةظحللا هذه ىف تكردأ .. ىدخف نم .ىنم برتقي

 ءىشلاب تسسحأ .نيلت ال ةيديدح عباصأب رخآلا نع اًديعب تدش دق ذخف لك نأو

 .ىدسج نم اًءزَج ىذخف نيب نم عطقي ىذخف نيب نم ةوقو ةدحب طقسي ىندعملا

 ران ىه اهنإو ءاَّنأ نكي مل ملألاف ,ىمف قوف ةمامكلا مغر ملألا نم تخرص

 .فرعأ مل .مامحلا طالب قوف ىنطوحن ىمد نم ءارمح ةكريو .هلك ىدسج ىف ترس

 كو .ىنذقتتل مآ ىلع ىدافاو نكن| تنك لاسآ نأ لواخبا غلو: ىنم هوعتمت ىذلا ام
 مهعم ثدحتت ءابرغلا ءالؤه عم ةفقاو اهمدو اهمحلب اهتدجو نيح ىتمدص تناك
 .تاظحل ذنم اهتنبا اوحبذي مل امأكو مهل مستبتو

 نيماعب ىنرغصت ناك ىتلا ىتخأ نوكسمي مهتيأرو ريرسلا ىلإ ىنولمحو
 مهيديأ نيب نم ىتخأ هجو تيأرو .ال .ال :مهل لوقأ انأو .. تخرصف اهسفن ةقيرطلاب
 ةظحل ىف اهينيعب ىنيع تقتلاو .ىتوملا هوجوك ضيبأ اًبحاش ناك .ةريبكلا ةدشخلا
 ةاسأم .ةاسأملا ةظحللا كلت اًعم انكردأ انأكو .مامحلا ىلإ اهوذحأي نأ لبق ةعيرس

 ا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 ديب انقوسيو .سئابلا انريصم ددحي ىذلا تانإلا سنج .ءسنجلا كلذ نم انقلخ اننأ

 .(1) ءازجألا ضعب اندسج نم لصأتسي ثيح ىلإ ةدراب ةيديدح

 : ةولجلا 6

 فارشإلاب تابيبحلاو تابيرقلا عم سورعلا مأ لغشتت «قافزلا ةوي ىف
 نأ دجن امنيب .هوهطو نيسورعلا ءاشع دادعإو كحكلاو ريطفلاو توكسبلا لمع ىلع
 ةيلمعب اهعم تالوغشم سورعلا تابيرق نم رخآ اًقيرفو "ةطشاملاوأ' ةيادلا
 ىهبأ ىف سورعلا اهنأش نم ىتلا لئاسولا لك لمع (2) "ةولجلاب" دوصقملاو "ةولجلا"
 .هب رهظت نأ نكي رهظم لمجأو ,رظنم

 .سورع لك عم اهعابتا نم ديال ةيديلقت تاءارجإ ةدع نمضتت ةولجلاو

 رعشلا كلذكو سورعلا هجو ىلع رشتنملا فيفخلا رعشلا ةلازإب وأ حوقت "ةطشاملاف'

 كلذو .ةناعلاو .نيعارذلاو نيقاسلا ىلعو .نيطبإلا تحنو ءايلعلا ةفشلا وف ىذلا
 .(3) "ةوالحلاب" فرعي ام لامعتساب

 رعشلا نم ةفيظن سململا ةمعان سورعلا نوكت نأ ىلإ ةيلمعلا هذه فدهتو

 .اًيلاع اًميلعت اًملعتم ناك اهابأ نأ .ةيتاذلا ةريسلا هذه درست ىتلا ىوادعسلا لاون ةبتاكلاركذت (1)

 ىذلا ىبعشلا دقتعملاو ةفاقثلا ناطلس انل نيبي اذهو ,ةيسنرف ةسردم ىف تملعت دق اهمأ نأو

 ةييرعلا ةسسؤملا .ةيبرعلا ةأرملل ىراعلا هجولا ,ىوادعسلا رظنا ريونتلاو ميلعتلا ناطلس قوفي
 .1977 .توريب رشنلاو تاساردلل

 ج طيسولا مجعملا ءاهوحنو ةأرملاوأ .ةضفلا وأ فيسلا نع أدصلا فشكو لقصلا" وه ةغل ىلجلا (2)

 .133 ص .

 تارطق هيلع عضوت مث نمزلا نم ةدم ىلغي ىذلا ءاملا ىف باذما ركسلا نم رضحتسم ةوالحلا (3)

 ىلع عضوي دربي نأ دعبو (دقعي ) ليكشتلا لهس اًطاطم اًماوق ذختي ىتح نوميللا ريصع نم
 هعم عزتنيف ,.ةصاخ ةقيرطب عزني ليلق دعبو .مسجلا حطس نم رعشلا نم هفيظنت دارملا ءزجلا
 .اهركذ قياسلا مسجلا ءازجأ لك فظنت ىتح ةيلمعلا هذه رركتتو .رعشلا

 يا
 و سم سه سس 1 - ع سمع بص صصص مم ص بج سيجا سمس يس تس يبس يصل
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 هل هماثلا لصفلا

 ,سورعلا ىف ةموعنلا ةفص حدتمت ىتلاو .. ةبسانملا هذه ىف اهونغي ىتلا مهيناغأ

 :لوقت ىتلا ةينغألا

 ةييطلا سانتلا تت ئيباي هةيبنيرع انني ةيحشعا انجح لا

 دعي تنبلا طوطوت نأ ىبعشلا دقتعملا بحي ردانلا نم سيل هنإف كلذل

 .سململا ةمعان ةهقيظن حبصت ىتح اهتدالو

 هنومسي امك "طاوطو" وأ شافخ مدب .. اهتناعو .. اهيطبإ نهد ىه ةطوطولاو
 لظت كلذيو .. ءازجألا هذه ىف رعشلاوه نود لوحي ءارجإلا اذه نأ دقتعملاو ..

 .جوزتتو ربكت امدنع ماظتناب اهنع رعشلا ةلازإ ىلإ جاتحت ال ةفيظن

 ريصقلارشعلا نم سورعلا ىبحاح فيظنتب ةصاخ ةيانع ةطشاملا ىنعتو

 .. ءارجإلا اذه نأ دقتعملا نإ ذإ .. امهزربي لكشب امهعيفرتو امهلوح رشتنملا دئازلا
 ,ةنخاس هايمب محتست ىهو سورعلا ةطشاملا دعاست مت نيديعلاو هجولا ةيبداج ديزي

 اهمسج ىف ءزج لك كحيو .. اًديج اهفيظنت نمضت ةليوط ةدم اهمامح قرعتسيو
 قيرب اهترشبل حبصأ دقو الإ ةطشاملا اهكرتت الو .. ةنوباصلاو ةفيللاب اديج اكح
 اهرعش طيشمتب ةطشاملا موقت كلذ دعيو "تلجنإ" اهنأ اهنع نولوقي ذئدنعو ءليمج
 ضعبلا اهيمسي امك "ةلدبلا" وأ فافزلا ناتسف اهنمو ةديدجلا سبالملا اهسبلت مث

 ةحرطلا اهسبلت امك .سورعلا ةيدهب فرعي ام نمض اهلسرأ دق سيرعلا ناك ىتلا
 رواسألاو .. نادركلا اهسبلت امك .فيفخلا ضيبأل اريرحلا وأ لثلا نم ةعونصملا

 .. نولوقي امك رمحألاو ضيبألا وأ رمحألاو ةردوبلاب اههجو نيزتو .. نيطرقلاو
 لحكت مث .ىلصألا امهنول بسح ىلع دوسأل اوأ ىنبلا ملقلاب اهيبجاح ججزتو

 ..رطعلا اهيلع شرتو .اهيديع

 طسو ىسرك ىلع سلجتنو لفحلا ناكم ثيح ىلإ جرختو اهتنيز لمتكت ادكهو
 .(1) سيرعلا تيب ىلإ باهذلا راظتنا ىف تاوعدملا

 هي نه: ةياسلا و ديهلا حامد ةيزوك:( 1

 09 بس سس سس سس م مم . عع سس بام له
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا هب

 صتخي اميف .ىبعشلا دقتعم لا بسحب ةيعامتجالا ةئشنتلا نأ ركذلاب ريدجو
 اًنايحأ لب ءاطيسب ناك امهم لكش ىأب اهسفن نيزت الأب اهيلع ىضقت .ةاتفلاب
 رهطتلا ةبسانمب الإ محتست الأب تاميلعتلا ةاتفلا ىطعتف كلذ نم دعبأ ىلإ بهذت

 ةلقو روجفلاب تمهتا تاميلعتلا هذه ىلع ةاتفلا تجرخ ولو ةيرهشلا ةداعلا نم

 بذجو .مامتهالا بذج دصقب اهم ادنهو اهرهظمب ىنتعتو ,فظنت اهنأيو .ءايحلا
 .ىبعشلا دقتعملا بسحب ةلضافلا قالخألا ريياعم فلاخي اذهو .اهيلإ لاجرلا راظنأ

 .. اهبيطخ نع ىتح .. اهلامج رتسو .. اهتنيز ءافخإ ىلع ةاتفلا لمعت هاضتقمب ىذلا

 ءادبإ اهيلع بجاولا نم لب .. لالحلا نم نوكي انهو .. جوزك هيلع لخدت نأ ىلإ

 اًيسنج هئاضرإ ىف ننفتت نأ نم .. ذئدنع اهيلع جرح الو .. اهجوزل اهتنيزو اهلامج
 .اهريغب نتفي نأ نم هتمصع ىلع تدعاس ةيحانلا هذه نم هتضرأ املكف .. اًيفطاعو

 بحتسملاو لالحلا نم هنأ هانعمو (!) "اهزوج ةيزغ ةأرملا" كلذ ىف لوقي لثم كانهو

 أجلت ىتلا ةراثإلاو ءارغإلا بيلاسأ ىلإ ( بسحف اهجوز عم ) ةجوزلا أجلت نأ حابملاو

 .لاجرلا ىلع ريثأتلل ةيزغلا اهل

 ةراكبلا ءاشغ ضفو ةلخدلا 7

 اهجوزلو اهل تصصخ ىتلا ةرجحلا لخدت .سورعلا فز نم ءاهتنالا دعب

 هجو ىطخت ىتلا (ةيادلا) ةلباقلاو سيرعلا نأو اهمأ اهعم لخدت نأ اًدج عئاشلاو

 مث ."اههجو فشكيل" سورعلا هجو نع ةحرطلا عفرب أدبي نأ ,ةيبعشلا ءايحألاو

 زكرمو .هترسأو سيرعلا زكرمل اًعبت "هجولا فشكي" فرعي لاملا نم اًعلبم اهل مدقي

 .سورعلا لهأ

 مث اهسبالم علخ ىلع الوأ اهدعاستف نولوقي امك "حالفلا" وأ "شولا" ذخأ وأ ةراكبلا

 .ةدافرهفلا ةمادوعل ةنهقأر ةيوقلا (1)

 611 8 1 107 اا كا اا كاكاو راك ل “مر ١> 2



 يه هماثلا لصفلا

 اهتيهت 3 مث .سململا معان ضيب دبأ شامق نم ةداع نوكيو .ةلخدلا صيمق اهسبلت

 مايقلا سيرعلا ىلع لهسي ندعم عضو ىف اهلعجت نأب ةراكبلا ءاشغ ضف ةيلمعل

 .ةيلمعلا هذهب

 .ةيلمعلا هذه ءارجإل امهترجح سورعلاو سيرعلا لوخد ذنم هنأ ظحاليو

 ليلهتلاب ةريبك ةجض ثادحإ ىف نيسورعلا براقأ نم بابلا ىلع نوفقاولا دهتجي

 :لجزلا نم نيتيبلا نوددريو ,نونغي مهو .بابلا ىلع ىرطلاو قيفصتلاو

 مامأ فصنو ةبكر ىلع عكري .ةيلمعلا هده ءارجإ سيرعلا ىلع لهسي ىكلو .اهتراكب

 نم ريبك ليدنم نع ةرابع ىهو "ةمرحملا' هيطعتو .هراوجب ةلباقلا فقتو .. سورعلا
 هتامحل ءامدلاب ةمرحملا سيرعلا ىطعي ةراكبلا ءاشغ ضف دعيو ضيبألا شاشلا

 اهنبا دي سيرعلا مأ لبقت انهو درمتزت ىهو رورسو رخفب اهرشنت ىتلا سورعلا ةدلاو
 ."لجار رهض نم لجار"رخف ىف .هل لوقتو

 نيفقاولا ىلإ اهملستو ةرجحلا نم ةمرحملاب سورعلا مأ جرخد امددعو

 .هدشأ سامحلا غلبيو الملا مامأ اهنوعفريو ءاهفارطأ نم اهب نوكسمي مهنإف اهجراح
 :اهنمو فرشلا ىناغأو ديراغزلا ىلاوتتو ةيرانلا ةريعألا قلطتف

 ةهعيرألا المع تفرش _ةهسهقم ةحل ب اي ةوللح

 ةهعيرألا كنالخ تفرش  ةعرفم ةللخخناي ةوللح

 تابرش ىف ةتيايو ةعوقتم حتابنع عيرأوةخحلب اي

 ا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 :ةينغأ كلذكو

 ةشرفلا ليو حاس مدلااهوبال اولوق ىشعتي ىقب موقي اهوبأل اولوق

 نم عمج سيرعلا لزنم ىف اهضرع دعي ةمرحملا ذخأي نأ ثدحي ام اًريثكو

 اهنوفزي ثيح .. ملعلاك ةعوفرم ىهو .عراشلا ىلإ اهب نوجرخيو ,نيسورعلا ىلاهأ
 ىذلا اهدلاو لزنم نيفداه ةقباسلا ديشانآلا نودشني مهو عومشلاو لعاشملا نيب
 .فنألا خماش سأرلا عوفرم اًروخف مهلبقتسي

 نم ءطوقن نم هتعمج ام ذخأت نأ دعب ةلباقلا جرخت ,سورعلا فرش نالعإبو

 اهترسأ سأر تعفر ىتلا اهتنباب ةروخف سورعلا مأ جرختو ,نيسورعلا نمو نيوعدملا

 هتلوجر تبثأ ىذلا اهنباب ةروخف سيرعلا مأ جرخت امك ."مههوجو تضيبو' اًيلاع
 .ةراكيلا ءانشع :نكفا نلع ةكردقت

 دقتعملل ةبسنلاب فرشلا ةيمهأو ضرعلا ةميق مامن انذل حضتا نأ دعب نآلاو
 دقتعملا ىف ةراكبلا ءاشغ ضف ةداعب كسمتلا ىف ةمكحلا ىرن نأ عيطتسن ىبعشلا

 اًميلس ءاشغلا اذه دوجوو ءاهتفع تبثتل ةاتفلا مامأ ديحولا ليبسلا وه هنأو ىبعشلا

 اهضرع ىف تطرف وأ تفرحنا دق نوكت نأ دبالف الإو .. اهضرع تناص اهنأ ىلع ليلد

 .مهمئامع دوسيو ءاهلهأ هوجو دوسي .. اهريبعت دح ىلع ةاتفلا فارحناو .نولوقي امك

 نينس هاوفألا ىف ةغضم مهلعجيو 'مهروهظ مصقيو .ضيضحلا ىلإ مهسوءر ضفخيو

 تدقف اهنأ مهل تبن اذإ ةاتفلا لتق ىلإ نايحألا نم ريثك ىف نوأجلي مهف كلذل ةليوط

 ال - لتقلا نأ" ةفيلخ دمحأ ىريو 'راعلا الو رانلا" :لوقي مهدنع لتملاو اهتراكب ءاشغ

 لتقلا مئارج نم اًريبك اًبناج نإف .ملث ىذلا ضرعلا ئربيوراعلا لسغي ىذلاوه - لقأ

 .(1) "ضرعلل ماقتنالا اهيلإ تعبي ديعصلا ىف ةصاخو -رصم ىف

 وأ تلز ىتلا اهتنيا لتقت اهيديب هآلا نأ دح ىلإ ديلاقتلا ناطلس بهذيو
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 يوه تةماثلا لصفلا

 ةأرملا نع اًمحاب .قافآلا بوجي هلهأو هرادو هدلي رجهي دق لجرلا نأ دح ىلإو .توغ
 اهدجي ىتح لكي نأ نود نينس اهنع ثحبلا ىف تأدبو هيلإ تم ىتلا ةلاضلا
 لتاقلا لثمي لب لتقلا درجمب ىفشت ال دق ةلغلا نأ دح ىلإو .هءاضق اهيف دفديو
 .ضرعلاب ةلص تاذ ءازجأ نم اهل امب ةصاخو .ليثمت عنشأ ةثجلاب

 فرشلل ىديلقتلا دقتعملا اذه نع "نيسح هط"ربعي "ناوركلا ءاعد" ةياور ىفو
 اهلاخ نيكسب حبذلل "ىدانه" ةريغصلا تنبلا ضرعتتو ,تنبلا ةيردعب هطابتراو
 اهتنبا نع عافدلا نع ةزجاع بتاكلا اهروص ىتلا ةأرملا كلت ءاهمأ عم نواعتلايو

 .لتقلا ىف لاخلا عم ةكرتشمو

 لجرك هبجاو ىدأ وه اهأك اًمرجم دعي الو اقيلط اًرح لتاقلا لاخلا لظيو
 .(عئاش ىبرع لثم ) "مدلا الإ هلسغي ال راعلا" هترسأ فرش ىلع رويغ

 هط'" نأل اهتخأ حبذ ىذلا اهلا باقع ىف قالطإلا ىلع "ةنمآ ركفت الو

 نأ بجي ةمرح'و "رتست نأ بجي ةروع" نهنأ ءاسنلا نع هتصق ىف لوقي ”نيسح
 ىذلا باشلا سدنهملا نم ماقتنالاركفت اهنكلو "ناصي نأ بجي ضرعأو ,'ىعرت
 .(!) عارصلا ىف اهتنتفو اهتثونأ مدختستو .ءىدانه فرش ىلع ىدتعا

 : لافطألا فلخ 8

 بسح نيجوزلا ةايح ىفرمأ مهأ .. ةصاخب روكذلاو .. ةماعب لافطألا فلخ
 عضوم مه كلذك اهتاكلتمم ظفح ىلغ ةرسألا ةنينأمط ردصم مهو .. ىبعشلا دقتعملا

 .ةقحلا ةجوزلا ةبوصخ نعو .. هتلوجرو جوزلا ةيويح نع نوربعي مهنأل وهزلاو رخافتلا

 تابنلاو ضرألا ةيوصخو ةأرملا ةيوصخ نيب لئام ىبعشلا دقتعملاو
 .. اهقلطي نأ جوزلل لسنت ال ىتلا ةجوزلاو "نسحأ اهعطق شللضت ام ىتلا ةرجشلاف'
 ."حرطملا المتو .. حرطت ةرجش كلعجي انير" :سورعلل لوقي كلدل

 .151 ص .ناوركلا ءاعد .نيسح هط (1)
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا سسمه

 اًفهلت .. ةدودعم عيباسأب .. ةلخدلاو فافزلا دعب ظحالن اننأ ..ركذلاب ريدجو
 اذهو اًضيأ نيسورعلا لهأ نم لب .. بسحف نيسورعلا نم ال .. لافطألا فلخ ىلع

 لهو .سورعلا دنع ةيرهشلا ةداعلا نع تاراسفتسا لكش ىف ةداع ودبي فهلتلا

 اذإ ىتح اهرابخأ بقرتو .. ةيرهشلا ةداعلا نع لّواستلا لزي اذكهو .ال مأ تعطقنا

 .امهلهأ امهعم حرفو اًريبك اًحرف اًحرفو .. ةجوزلاو جوزلا رشبتسا اهئيجم عطقنا

 نم دشأ نوكي اهنزح نإف .. سورعلا لمحت ملو ..رهشلا ولت رهشلارم اذإ امأ

 اهجوز جوزتي نألوأ قالطلل ةضرع نوكتو ءاًعزعزم اهزكرم حبصي ذإ اهجوز نزح
 (فلخلا مدع ةلأسم ىف) اهلك ةعبتلا ىبعشلا دقتعملا ىقلي نإ .. تقو ىأ ىف ىرخأ
 سانلا ككشي ام لجرلا ىلإ اوبسني نأ . مهدنع غاستسملا نم سيل ذإ .. ةجوزلا ىلع
 .. هبجاوب موقي ىذلا .. ةلوجرلا لماكلا لجرلاوه .. اًمئاد لجرلاف .. هتلوجر ىف

 .ميقع اهنأل هتجوز ىف وهف بيعلا امأ هيف بيع ال ىذلاو

 : لمحلا مدع -9

 اهفلخ رخؤت ىتلاوأ ميقعلا ةجوزلا اهيلإ أجلت ىتلا اًدج ةفولأملا تاداعلا نم

 وأ نيفارعلا دحأ ىلإ بهذت نأ - ىبعشلا دقتعملل اًعبت - دسحلا وأ لمعلا ببسب

 اهيقي اًياجح وأ ةطيوحت اهل لمعيو .. هلوعفم لطبيو .. لمعلا اذه جرخيل ةرحسلا
50 

 اهلمح رخؤت ىتلاوأ ,ميقعلا ةجوزلا حصنت ةددعتمو ةريثك تاءارجإ كانهو

 سأر قوفوأ .. ةافحلس قوفوطخت نأ تاءارجإلا هذه نمو .. لمحت ىكل اهتسراممب

 ةلعتشم ران قوفوطختوأ .. ةيديدح ةكسربعت وأ ,تيم عبض سأروأ .. تيم رامح

 دسفي نأي ليفك تاءارجإلا هذه نم ىأف .. ليتق ةثج قوف وطخت وأ تارم عبس

 .نولوقي امك "اهتدقع كفيو' ..اهل لمع ىدلا لمعلا

 لئاسملا هذه ىف ةربخلاب تافورعملا تابيرقلاوزئاجعلا نم تاحصانلا حصنت دقو

 92 ب ياا ,
> 



 يه ههاثلا لصفلا

 ةضخلاو .(1) ةضخلاب فرعت ةلاح اهلمحرخأت ىذلاوأ ..ميقعلا ةجوزلل اوثدحي نأب ..

 برطضت ةجوزلا لعجت ىتلا ةجعزملا ةأجافملا نم عون اهنأل ,ريبك دح ىلإ ةمدصلا هبشت
 ىف اومري نأب ةضخلا تدعتو .هّللا نذإب لمحت ىبعشلا دقتعملا بسح مت .فاختو
 .روجهمربق ىف تقولا ضعب مانتل ذخّؤتوأ ..اًنيم اًناويحوأ .ارأفوأ انابعث اهرجح

 هللا ءايلوأ نم ىلو حيرض ةرايزل بهذت نأ اًضيأ ةعئاشلا تاءارجإلا نمو
 لثم نهلمح رخأت ىتاللاوأ مقعلا تاجوزلا دقع لح ىف ةلاعفلا هتاماركب رهتشا

 ةقيرطب جرحدتلل بهذت نأب اًضيأ حصنت امك .ةرهاقلا ىف ( ىشويجلا عماج )
 .ةرهاقلاب مطقملا لبج ىف ( ىرواغملا عماج ) لثم ةفورعم ةنكمأ ىف ةصاخ

 ىف ًالمأ ميقعلاوأ ةقوعملا ةجوزلا اهلمعتست ةعونتم ةيدلب تافصو كانهو
 بيكرت نم وه ام اهنمو .ءءاسنلا نم زئاجعلا ريبدت نم تافصولا هذه مظعمو لمحلا
 ام اًريثكو .. ىرخألا ةراطعلا عاونأو باشعألاب جالعلاب نيروهشملا نيراطعلا ضعب
 نوكت ام اًريثك تافصولا هذه ىلع لوصحلا ىف لاملا نم علابم ميقعلاو ةقوعملا قفدت

 ظ .(2) ةيداملا اهتقاط جراخ

 : محولا 0

 وأ - ثلاثلا رهشلا ىف ثدحت ةرهاظ محولاو .7 ىهتشي امل مسا .ةغل ,محولا

 .ىبعشلا دقتعملاو ةأرملا دسج نيب ام ةلص سكعي وهو .. لمحلا رهشأ نم عبارلا

 نم ةصاخ عاونأوأ عوش ىف ةحلم ةيغرب رعشتف ىلبحل امحوتام اًريثكو

 ىف ةدوجوم ريغوأ - هردان تالوكأملا هده نوكت نايحألا ضعب ىفو 5 تالوكأملا

 كلذ ريغو شمشملاو .. خيطبلاو بنعلا لثم تاقوأو .. اًناوأ اهل 2 5 جوزلا محو ةرده

 .308 ص .قباسلا ردصملا ,بايد ةيزوفرظنا(1)

 .ةيناثلا ةجوزلا .حلاص ىدشر دمحأ عجار (2)

 .10 .9 ص .2ج .طيسولا مجعملا(3)

 وكر ى م١3
 10 ع - م
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 نم اًنيش تهتشا اذإ .محوت ىتلا لماحلا نأب ىبعش دقتعم كانهو
 ىلع ديلولا ةرشب ىلع رهظيس .. ماعطلا نم عونلا اذه نإف .. اهل رضحي ملو تالوكأملا

 هرظنم هوشتف ديلولا هجو ىف رهظت دقو ةريغص وأ ,ةريبك "ةمحولا" ىمست ةعقب ةئيه
 امهم .. لماحلا ةجوزلا ىهتشت ام راضحإل ىعسلا ىلع هلهأو جوزلا صرحي اذهلو ..

 .ةرسألل ريخلا بلجتو تيبلارمعتو فلختس تماد ام ةقشمو نم نم كلذ مهفلك

 رظانملا لك نع لماحلا دعبت نأ ةداعلا ترج - ىبعشلا دقتعملا ىفو

 عقو اذإ هنأ ىف اًعئاش اًداقتعا كانه نأل .نيهوشملا صاخشأل ا رظنم وأ .ةحيبقلا

 بيرق نوكيس اهديلو نإف .حيبق ناويح وأ صخش رظنم ىلع لماحلا ةديسلا رظن
 ىلإ رظنت نأ لماحلا دمعتت كلذلو .. نولوقي امك .. "ةطاقل" نيعلا نآل .هنم هبشلا

 ىتأيف مهرظانم اهانيع طقلت ىكل .نسحلا هجولاو ةليمجلا ةقلخلا ىوذ لافطألا

 .لامجلا نم ةروصلا هذه ىلع نيذجلا

 نأو .ةليمج هوجو ىوذ صاخشأل اًروص قلعت نأب لماحلا حصنت ام اًريثكو
 .(!)اهيف هارت امل اًهياشم اهلفط ىتأي نا اعتاف ىنمتلا عم روصلا هذه ىلإ رظنلا ليطت

 :ضاهجإلا 1

 نم نيذنجلا طوقسب رذني مد لوزنب رعشت نأ لماحلا ةديسلا وفص ردكي امم

 دقتعي ىذلا ىبعشلا دقتعملاروصت - ىف .رركتملا ضاهجإلا جلاعي ام اًريثكو .. محرلا
 لفق وهو "ةكسملا" وأ "رهظلا لفقب' فرعي نيعم لفقب .. اًحوتفم رهظلا نوك نم هنأ
 نيتم طيخ ىف قلعي مث ,ةنيعم تافصاوم بسح ىلع دادح هعنصي ديدحلا نم

 نم ببس ىأل هعلخت الأ ىعارتو .. ةعمجلا ةالص ىف ةرم لوأ لماحلا هسبلتو

 وأ اهمون ةلاح ىف ءاوس اهرهظ طسو ىف اًمئاد نوكي نأ ىعارت امك .. بابسألا

 .ةدالولا ثدحتو ةيعيبطلا لمحلا ةدم ىهتنت نأ ىلإ .. اهتظقي

 .310 ص .قبياسلا ردصملا .,بايد ةيزوف (1)
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 يه هكاثلا لصفلا

 :ةدالولا 2

 ىهو عضولل ريذن لوأ ىهو "ةمالعلاب" فرعي امي أدبت ىتلا .ةدالولل ةبسنلاب
 روهظ درجمبو .. ةيلخادلا لماحلا سبالم ىف مدلا نم ةيطاخم طقن روهظ نع ةرابع
 اهتاراح نم رثكأ وأ ةراجو اهتاوخأ ضعبوأ اهمأ لماحلا ىعدتست .ةمالعلا

 .. طسولا ىتح رشتنت رهظلا ىف مالآ وهو "عجولا" ةمالعلا بقعيو .. تاميمحلا

 موقت دقو .. ةدالولا ثدحت ىتح ةحالتمو ةيراقتم مث ةدعابتم تاجوم ىف ىتأتو

 .بيبطلاوأ ةدلوملاوأ ةيادلاوأ ةلداقلا ةدالولا ةيلمعي

 ءانثأ ىف اهتاعارم بجاولاو ىبعشلا دقتعملا ىف ةعئاشلا تامرحملا نمو
 ةأرملا لوخد مرحي كلذك .دسحلا نم اًفوخ بيرغ صخش لوخد عضولا ةيلمع
 ةأرملا امأ .. عضولا ةيلمع قوعي كلذ نأب داقتعالل ءسوبعلا ةأرملا لوخدو ضئاحلا

 اهتعلط نأ اًداقتعا اهلوخد عجشيف ريراسألا ةجرفنملا هجولا ةحمسلا ةحرشنملا

 .عضولا ةيلمع لهست

 اهينذأ ىف ةدلاولل نذّؤي دق هنإف .. ةبعص ةدالولا نأ ىلع لدي ام رهظ ادإو
 ةيطغألا عفر ةداع ىلإ أجلي ام اًريثكو .. اهنطب ىلع فحصم عضويو .ىعرشلا نادآلا
 حتفي كلذ نأ ًداقتعا .. تيبلا ىف باوبألا عيمج حتف ةداعإ وأ ,ىناوألا عيمج نع

 حاتفم ,هسفن ببسلل ءاسنلا رضحن ام اًَريثكو .. محرلا جراخ ىلإ نيدجلا قيرط
 .اهرهظ ىلع هنقلعيو نيحلاصلا هللا ءايلوأ دحأ حيرض

 نم دولوملا سنجوه اهلفط ةدلاولا عضت نأ درجمب .ةرسألا دارفأ هبقرتي ربخ مهأو
 نولضفي ةماعب سانلا نإف ىبعشلا دقتعملا بسحب هنأ كلذ .. ىتنأ وأ اًركذ هنوك ثيح
 اذإ ةملكلا ىنعمب نزحلا هبيصي مهضعب نأ ةجرد ىلإ ثانإلا فلخ ىلع روكدلا ىلح
 ولاق امل" :مهدنعرئاسلا لوقلا ليلدب همدقمل للهتيو حرفي لكلاف ىبصلا امأ .ىثنأ هل تدلو

 ."ىلع رادلا تقبطنا ةينب ىد ىلولاق الو .. ماقتساو ىرهض دشنا مالغ هد ىل

 نامل نكس تان | وكت انك "سجنا فتعمل يد انيس جب تناك تدحلاك
 ىثنألا فلخ نأ نودقتعي مهف كلذلو .. اهضرع ىف تطرف ىه ذإ ..اهلهأل ..راعلا بلح

 ىو رمل
0 



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا له

 ءاش نإ ىتلا ةعلسلا ىهف .جوزتت مل تم اد ام مهقرافي الو نودي مه ..راهنلاو ليللاب مه

 رطضي دقو ..ردكلاو مهلا ببسي ىذلارمألا .. اهلهأ ةماركلو .. اهتميقلريثك طح اذه ىفو

 ."بالكلا بساني تانبلاوبأ" :لوقي مهدنع لثملاو .. اهضرعرتس درجمل

 ىهف اهتيحان نم اهلهأ قلقل اًدذح عضي ال تنبلا جاوز نأ ركذلا نع ىنغو

 .. ةظحل ىأ ىف قلطت نأ اًدج لمتحي نإ .مهلاو قلقلل ةبلجم اهجاوز نم مغرلاب لظت
 .تاذلاب اًروكذ فلخت مل اذإ وأ .فلخلاب اهيلع هللا ني مل اذإ ةصاخبو

 ةقشملاب ناهذألا ىف ةنورقم ىبعشلا دقتعملا ىف ىثنألا ةيبرت نأ اذه ىنعمو

 اي" :لاجملا اذه ىف برضت ىتلا ةيبعشلا لاثمألا نمو ..رتوتلاو قلقلاو ةيسفنلا

 ."تامملل مهلا ةلياش اي .تانبلا ةفلخم

 : همئاخ #خ#خ

 ةنلكيش هيسخ ةنوهو توردلقف اذي اونا طابكرا ةاريا سكب اطيترد تحك كنار
 ريسأ .. ةيداملاو ةيفاقثلاو ةيخيراتلا طوغضلا هترصاحو .نيناوقلا هتعضخأو .ديلاقتلا

 .ةراثإلاو ءارغإلاو لامجلاب هطابترال ةبغرلل عوصوم ةقاد تقولا ىف هنكلو

 .(1) ءاطغو ءاطغ فلأ تحن هءافحخإو هترصاحم ةرورص ناك مث نمو

 لب ءاهتاذل شيعت الو ءاهسفنل دجوت ال ةماعب ةييرعلاو ةصاخب ةيرصملا ةأرملاو
 نم لمعت ىهف ( ىلوجر كلف ) ىف شيعت ىهف .(رخآلا لجأ ) نم الإ تدجو ام ىه
 .(2) لجرلا لجأ نم كلمتو ءلجرلا لجأ نم مدختو ءلجرلا لجأ

 .34 ص 1995 ,رشنلل انيس راد ءناجلا ةطلس ىلع سنإلا ةطلس نم ةأرملا دسج ءسيارلا ةايحرظنا(1)
 ,ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا .,تيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملارود ءىتاعاسلا نسح ةيماس (2)

 .94 ص ثلاثلاو ىناثلا ددعلا .1975 ريمتبس .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلازكرملا
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 «ل هسهانلا لصفلا

 نيب ىرفت ىتلا ةيدسجلا صاوخلا كلت ال .ةصاخ ةفصب اذه ادمهي ام نإ

 ىزغم نم صاوخلا هذه هذختت ام انمهي امنإو ءامهنيب عمجت وأ ,نيسنجلا
 ام ىلإ ءىراضح ىناسنإ وه ام لازتخا ةيلمعو ةيعورشم وه اذه ,ىفاقت ىعامتجا
 .ىجولويب ىمسج وه

 عقاو نم هانضرع ىذلا ةأرملا ىدل ةفاحنلاو ةنمسلا لاثم نم اًيداب كلذ لعلو
 .ةيناديملا توحبلا تايطعم نمو .ىبعشلا دقتعملا

 نرقلا اذه فصتنم ىتحو .ءىضم اميف رصم ىف دعت تناك ةنمسلا نأ دجن

 نم ةمالع ةفاحنلا تناك امنيب .ةأرملا ىدل لامجلا تامالع نم ةمالع .اًبيرقت

 ةنمسلا نأ حضاوو ,ضيقنلا ىلإ لوحتلا ىف رومألا تعرش مث .ةمامدلا تامالع

 ادلا مّزالت تناك اإو .هيف لمعت ةأرملا نكت ملارصع ىف لامجلا ىلع ةمالع تناك

 ىلاتلايو ءاهئاذغ ةماسد نوكتو .ةيلزنملا لامعألا نم اهءافعإ نوكي اهيوذ ءارت ردقبو
 .اهتنمس ديازت

 دقو نآلا امأ .,ةفاحنلا ىلإ ليمأ تناكف ةعئاجلا ,ةلماعلا ةريقفلا امأ

 تصقانتو اهتالضع تهو اهتكرح تدازو .لمعلا مث ملعلا بلط ىلإ ةأرملا تجرخ
 ةيلامج ةميق تحبصأف ةقاشرلا ىه ةديدج ةيلامج ةميق تدلو دقف ءاهتنمس
 ةيخيرات فورظ نم اهانعم دمتست ةيدسجلا صئاصخلا نأ نذإ حضاو .ةيباجيإ
 قاطن جراخ ةقلطم ةلالد وأ ىنعم اهتاذ ىف نمضتت ال اهنأو .ةيداصتقا ةيعامتجا
 .ناكملاو نامزلا

 ىف لجرلا ىدل بيشلاو ةخوخيشلا رهاظم نراقن امدنع لثملابرمألاو

 .رصاعم ىرضح ىعانص عمتجم ىف ةأرملا ىدلو ,ىوعر ىلبق عمتجم

 نإ ءليجبتلاو مارتحال ا رهاظمب .لجرلا ىدل نالباقي ةخوخيشلاو بيشملا نإ
 مارتحالا نم هل نورهظي تاوخألاو ةوخإلا ءانبأو لافطألاو ءانبألا نم اًريبك اًددع
 نسلا ىف حمدقتلا رهاظم نم عزفت كلذ نم سكعلا ىلع ةأرملا امأ .هاصقأو همظعأ
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرمعلا به

 ةناكملا ضافخنا هجاوتو نسلا ىف اهمدقت نم ةدحولا هجاوت اهنإ .. هءافخإ لواحنو
 نم عونلا اذه ىف اهلامسأر .اهتنتفو .اهتيبذاج تناكو .اهلامج ناك دقلف .ةلزنملاو

 .صقانتي اهلامسأر وه اهو تاعمتجملا

 .ةنيعم ةروص ىلع نيعم عون نم سبالم ىدترتو .نيزتت ةأرملا نأ نيب طيرلاو
 اهنأل ةينادجولاو ةيسفنلا تامسلا نم اذكو اذكب مستتو .ةنيعم ةقيرطب فرصتتو
 نل اًيدسجو اًيحيرشت ةأرملا مسج ةسارد ىف انعمأ امهم نحنف ,ئطاخ طبر ةأرما
 لامج زاربإ وأ ,ةنيزلا تاودأو .ءالطلل اهم ادختسا ببس نع ةباجإلا عيطتسن
 هذه نإ .لاع بعك تاذ ةيذحأل اهئادتراوأ ءاهرعشل اهتلاطإ وأ .نينيعلاو هجولا

 ةيخيرات افورظ نإ .ةنيعم ةيعامتجا فورظل ةجيتن ىأ ,ةيفاقث رهاظم اًعيمج
 تايساردلا تضبط ا هكلو: اهنعست نبع نقولا اذه ةانكتا لإ ةاونلا تعفي

 فيك "11. 11620 " ديم تيرجرم ةيكيرمألا ةملاعلا تاسارد ةصاخبو ةيجولويورثنألا
 لاجرلا موقي امنيب .لاجرلا ىلع ةرصاق اندنع ىه راودأب لئابقلا ضعب ىف موقت
 .ءاسنلا ريغ نم اهرودص روصتي ال لامعأب

 .اهتيناسنإ نم ةأرملا درجت ةيداصتقالا ةيعامتجالا لاكشألا ضعب تناك اذإو

 كلذ قيقحت ىف ةمدختسم ىئادب ,ىجوليب ىوتسم ىلع اهدرتو .ةيجاتنإلا اهتردق ىأ
 درجم اهنأ ةأرملا نادجو ىف رقتسي ثيحب ةيجولويديألا ةناهملاو رهقلا لاكشأ فلتخت
 هنأ .هنع فلتخي ال كلذ ضيقن نإف .هيلع دويقلا ضرفو ةباقرلا هاكحإ بجي دسج
 .هنساحم راهظإو .هفشك بجي باذجوريثمو ليمج دسج هنأ حيحص .دسج درجم

 كلذ جيورت ىف مالعإلاو ةراجتلاو ةعانصلا ةزهجأ طشنت نأ ىف سأب الو .هنتافمو
 .طقف دسجرمألا ةياهن ىف اهنإ .هءارو نم بسكلا قيقحتو ,هبراجتالاو

 درجم نحبصي ةيرثلاو ةددعتملا ةيناسنإلا نهراودأ نع نيرتغي ذإ ءاسنلا نإ

 .(1) ثيدحلا رصعلا ىراوج

 ثوحبلل ىموقلا زكرملا .,ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا ,ةأرملا اياضقو سفنلا ملع ,دمحأ جرف رظنا(1)

 .151 ص .ثلاثلاو ىناثلا ددعلا .1975 ربمتبس .ةيئانجلاو ةيعامتجالا
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 يه ههاثلا لصفلا

 ةلماكلا ةقباطملا ىلع موقي ىذلا روصتلا كلذ ,لمأتلاب رومألا ردقأ نم لعلو

 ةجوز نوكت نأ نود ةأرملاروصتن نأ عيطتسن ال ثيحب .ةمومألاو ,جاوزلاو .ةأرملا نيب
 اَنإ لجرلل ةبسنلاب فالتخالا مام رمألا فلتخي امنيب .اهردقو اهرود هنأ ءاّمآو

 .ةيعامتجال اراودألا هذه رخآ ىلإ .هئارثو .هتناكمو هلمع لالخ نم هروصتن

 ماقملا ىف ىعامتجا نئاك وه ثيح نم لجرلا ىلإ رظنن ىعو نود ادإ اننإ

 ىعامتجا .لوألا ماقملا ىف ىجوليب نئاك ىه ثيح نم ةأرملا ىلإ رظنن امنيب .لوألا
 .ىناثلا ماقملا ىف

 ىرصملا عمتجملا نم ةريبك تاعاطق لخاد نآلا ىتح اميرو .بيرق دهع ىلإو
 تيب) ىأ (لدعلا تيب) وه ةاتفلل ةبسنلاب بولطملا ملحلاو دئاسلا راعشلا ناك
 هتزهجأ فلتخم قيرط نعرمألا اذه دكّؤي نآلا ىتح عمتجملا لاز الو .(ةيجوزلا
 ىف عّئاشلا ديلقتلا كلذ مامأ انفقوت اننأ ولو .ةيريهامجلاو ةيمالعإلا هتاسسّؤمو

 مسا ةجوزلا ىلع قلطي هبجومب ىذلاو ,ةيراضحلا ةيبعشلا اهقطانمو رصم فير
 عاطق ىف ةصاخبو .ةيرصملا ةاتفلا دعت اذه ىلعو (نالف مأي) ىدانتف .ربكآلا اهنبا

 رثكأ ةيبوروألا ةجوزلا دجن امنيب .مألا رودل ةنيدملا ىف ةيبعشلا نكامألاو فيرلا

 ةجوزلا هيف دحن ىذلا تقولا ىف .ةثونألا هذه رهاظم ىلعو ءاهتثونأ ىلع اصرح
 .اهتثونأ باسح ىلع اهتمومأ ىلع اًصرح رثكأ ةماعب ةيبرعلاو .ةصاخب ةيرصملا

 جاتنإلا لاجم ىلإ نهعيمج ءاسنلا جورخ نإف مدقت ام ىلع اًسيسأتو

 اًئيذس ىرغتسيس اًرييغت جيردتلاب ريغي نأ دبال وهو ررحتلا قيرط وه .ىعامتجالا
 .هتلالدو دسجلا اذه ىنعمو ءاهدسحب ةأرملا ةقالع نم .ةليوط

 هايانث ىف لمحي ءاهيلع ٍبيرغ ( ءبعو ةعلس ) دسج نم دسجلا اذه لوحتيس
 هتاذ ىف دجوي دسج نم لوحتيس "رتراس" ةفسلف نم ةدمتسم ةرابعبوأ ءاهتيدوبع
 اهتاذل ةأرملا دجوتس ةديدش ةطاسبب ىأ موان[-50ز هتاذل دجوي دسج ىلإ «0-501
 فورظ نيم هيفاعم: اهل ةيسفلاز انف نييك مح سيو :ةوخالا] هجوم تدلل نأ دعب
 ةقالع دلوت انهو .جاتنإلا لالخ نم اهتيرحب ىه اهشيعت ىتلا ةديدجلا اهتايح
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 .. صاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 اهتاناكمإل ةقالخلا ةرحلا ةشياعملا اهماوق ةقالع اهدسجو ةأرملا نيب ةديدج

 .ةقحلا ةيناسنإلا

 نم ىلاتلابو اهدسجيبو اهتاذب ةأرملا ةقالع نم ريغتس ةديدجلا ةيرحلا هذه نإ

 لوحت نم كلذ ىلع بترتي امو اهل لجرلا كاردإ نم لباقملا ىفو .لجرلاب اهتقالع
 دحي ال (اقش ) هفصوب اهنإو ,( هتدايس ىف اًددهم اًديس ) هفصوب ال هسفنل هكاردإ ىف

 .(رخآلا هقشب ) هقالخ هدحوو رح ءاقتلا ىف الإ هلامك

 قب 1 56 00 كا ا 5 تت سس سس ساس



 يه  هماثلا لصفلا

 عسسج أرسل

 : هيبرع عجارم

 .1972 .باتكلل ةماعلا

 2 .نيدلا مولع ءايحإ .ىلازغلا دماحوبأ

 نآد .ةرهاقلا .ىمارجإلا كولسلا ةسارد ىف ةمدقم ,ةقيلخ دمحم دمحأ -4

 .1962 .فراعملا

 .رشنلل انيس راد ,ءناجلا ةطلس ىلإ سنإلا ةطلس نم ةأرملا دسج .سيارلا ةايح -5

5 . 

 ,عادبإ ,فيطللادبع ركاش ضرع .ةثادحلاو دسجلا ايجولوبورثنأ ,نوتربول ديفيد -6
 .1997 ربمتبس .عساتلا ددعلا

 ةيعامتجالا ةلجملا ,ثيدحلا ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا رود .ىتاعاسلا ةيماس -7

 ددعلا 1975 ربمتبس .ةيئانجلاو ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلازكرملا ,ةيموقلا
 :فلاتلاو يناثلا

 ةرهاقلا ,ةيناثلا ةعبطلا ,ىعامتجال اريغتلاو جاوزلل رايتخالا ,ىتاعاسلا ةيماس -8

15308. 

 .ناوركلا ءاعد ,نيسح هط -9

 ,ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا .ةأرملا اياضقو سفنلا ملع ء.جرف دمحأ جرف -0

 .ثلاثلاو ىناثلا ددعلا .1975 ربمتبس

 .1980 توريب .ةييرعلا ةضهنلار اد ,ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا .بايد ةيزوف -1

 رار مابا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 .1980 .فراعملا راد ,ةيبعشلا تادقتعملا ةسارد سلكلوفلا ملع ,ىرهوجلا دمحم -2

 .ىبتكلا ىعفارلا ديعس دمحم .ةرهاقلا ,ماشه نب ىسيع ثيدح .ىحليوملادمحم -3

 .1902 .مهرخأت رس وأ نييرصمل ارضاح .رمع دمحم -4

 نايبلا ةنجل ةعبطم ,ىلئاعلا عامتجالا ىف تاسارد .باشخلا ىفطصم -5
 .2ط .1958 .ىيرعلا

 نم ةبخن دادعإ ,روكدم ميهاربإ ةعجارمو ريدصت ,ةيعامتجالا مولعلا مجعم -6
 :1978 :تاتكلل ةماعلا ةتيبلا :نيصصختل ا ترخلاو :نيكرصملا ةدتأسألا

 مولعلاو ميلعتلل ةدحتملاممألا ةمظنم .ةيعامتجالا خولعلل ىبرعلا مجعملا -7

 مولعلا ىف قيثوتلاو توحبلل ىبرعلا ىميلقإلازكرملاو .(وكسنوي ) ةفاقثلاو
 .1994 .ةرهاقلا (سكارأ ) ةيعامتجالا

 .1977 .توريب ,ةييرعلا ةأرملل ىراعلا هجولا ,ىوادعسلا لاون 8

 .عباسلا ددعلا 1996 ويلوي .عادبإ ."امارد" نعم اون -8

 : ةيبنجأ عجارم

 20- 8. انوع ]طع ظ0لأزل قول 50ءاعابل, 835أ| اة ءاملعأار 000,

 عحفجبب بحب حبب سل لب ا ا سجس رعر ل د١
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 عساتلا لصفلا

 رصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرعلا بارتغا

 ةماعلا ةرهاظمل ىعامتحا ليلحت

 ا

 : ليقهمب اةك*

 مهلاوقأ ىفو .نييعامتجالا داقنلا تاباتك ىف اًريثك "بارتغالا" ةملك ددرتت

 .مالسلاو برحلاوأ ءلايجألا نيب ةوهلا :لثم رهاوظل ليلحتلاو حرشلاب نوضرعي نيح
 .دابعتسالاو ةيرحلا وأ ,ىضاملاب رضاحلا ةقالع وأ ,ىبيغلا ريكفتلاو ىلقعلا ريكفتلاوأ

 ىف هريسو لمعلا ةعيبط ىلإ هجوي ىذلا دقنلا ضرعم ىف ةملكلا ددرتت كلذكو
 درفلاو .موكحملاب مكاحلا ةقالع ىلإو .ةيطارقوريبلا ةزهجألا ىفو .ءىلامسأرلا عمتجملا

 الو ةيعفنو ةيحطس نم انرصع ىف دارفألا تاقالع دوسي ام ىلإو .عمتجملاب

 .ىودجو ىنعم نم ةايحلا ىف امب تيدحلا ناسنإلا ساسحإ مدع ىلإو ,ةيناسنإ

 انتايح نم اًريبك اًبناج نأ .فارسإ وأ ةغلابم نود ءنذإ لوقلا عيطتسن
 عيطتسنو .بارتغالا ةركف ساسأ ىلع ةشقانملا عضوم عضو دق ءاهتالكشمو ةرصاعملا

 ىتلا .ةيساسألا تاحلطصملا نم هريغ ىلإ "بارتمغالا" حلطصم فيضن نأ ىلاتلاب

 .رضاحلا رصعلا حور مهف ىف اهب نيعتسن

 ىدل ةفولأم ةعئاش تراض "بارتغالا" ةملك نأ نم هغرلا ىلع نكلو

 ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلازكرملا .ةيموقلا ةيعامتجالا ةلجملا ىف رشن فلؤملل ثحب (*)

 .1977 ,رشع عبارلا دلجملا 13-3 ددعلا ,ةيئانجلاو
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 .اهب ىرجي ملق لكو .ءاهكولي ناسل لك .موهفم ريغ لازي ال اهانعم نإف .نيريثكلا
 وه ام يأ .فولأم وه ام نإ" :"لجيه" لاق امكو .ضومغلا نم اًراتس اهيلع لدسي
 افورعم ىأ .ءاًموهفم ةرورضلاب سيل .ةداعلاو ةفلآلا وأ رشابملا لاصتالاب .فورعم

 ىرجي ىذلاو ءانب قيصللاو .انم بيرقلا نوكي دقف .مهفلا ىلع ىوطنت ةيعاو ةفرعم

 ةمهم ئجد انهو .!) "حضاولا ىلقعلا كاردإلاو مهفلا نع اًديعي .انناسل ىلع اًمئاد

 .ليلحتلاو حيضوتلا ىف ملعلا

 اًئيدح ظفللا لمعتسا دقو .نطولاو لهألا نع دعبلا وه .ماع هجوب بارتغالاو
 ىنعمي .1807 ةنس ةرم لوأ بارتغالا "لجيه" مدختسا دقف ,ةيعامتجالا مولعلا ىف

 ةجيتن أشني بارتغا هنأ هانعم ءاًيخيرات اًبارتغا ناسنإلا بارتغا نأ ىأرف ,ىخيرات

 ىذلا "سكرام'" دنع امأ .(2) "بارتغالا ىلع ىضق اهيلع ىضق اذإ .,ةيخيرات فورظ

 ةلالد هل بارتغالاف .1883 ةنس ةرم لوآل بارتغالا موهفم هتاباتك ىف مدختسا

 مامأ اًبيرغ حبصيو .هسفن اهيف دقفي عاضوأب اًنايحأ رم ءرملا نأ ىف صخلتت ةصاخ
 لب .نايسن وأ أطخ درجم رمألا سيلف .اهلك هتيناسنإ دقفي داكيو .هلامعأو هطاشن

 .هعنص نم تناك امير ةيداعم ىوقل ناسنإلا ضرعتي نيح كلذو .تاذلل نادقفوه

 دقفيو .هلامعأ ركنتسي بارتغالا لاح ىفف .بورحلاو تامزألاك هيلع بلقنت اهنكلو
 دنع بارتغالاف .هنايك ديعتسي ىكل ةروثلا ىلإ هعفدي دق ام كلذ ىفو .هتيصخش

 .تاروثلا عفاود نم عفاد ”سكرام"

 هيفو .ىسايسلا بارتغالا اهنم ء.ىتش روص "سكرام"' ىأر ىف بارتغاللو

 هلع نمبر اك ةركل ةيعلو ةلئمو فرجم ةيعالتلا ةظطلسلا رينا امك هزاقلا عودت
 ةيبلغألا عضختو تاقبطو فئاوط ىلإ عمتجملا مسقني هيفو ,ىعامتجالا بارتغالاو

 وهو .ىداصتقالا بارتغالا اًريخأو .ةروثلاب الإ كلذ نم صلختلل ليبس الو .ةيلقآلل

 ىلع ةصاخ ةقبط ىلوتستو .ةيلامسأرلا دوست هيفو ,ىساسألا بارتغالا سكرام دنع

 .3 ص .ناسنإلا ةمزأ ىف ةسارد :بارتمإلا .بجر دومحم نعًالقت (1)
 .اهسفن ةحفصلا .هسفن ردصملا .بجر نوح نع القش( 2)

/ 4 ١ 

 07سسس صعيب - يي سس ل سيد لل لا ل اخ ٠٠ ب ص سس بيس

80200 7 



 جحا اشاتلا انقنلا

 جاتنإلا عفدو ,لئاسولا هذهل ةلودلا كلمتب الإ هل حالع الو .اهعيمج جاتنإلا لئاسو

 (0) ةيلجيهلا ةيلدجلل اًمضاو اًرْثأ هذه بارتغالا ةركف ىف نأ حضاوو .ةيوق ةعفد

 : ىئارحإ فيرعت :رصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا -1

 ىلع رصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا موهفمل ىئارجإلا ادفيرعت لمتشي
 :ىه ةيساسأ رصانع ةعبرأ

 .ةيلاعفلا مدع - أ

 لتعلن والان

 لولد

 .ةيتاذلا ةيرغلا - د

 حرشلا اذه عبتن مث ,قيلعتلاو حرشلاب رصانعلا هذه نم رصنع لك لوانتنسو
 ةباثمب نوكي .رصاعملا عامتجالا ملع ىف بارتغالا اذه رهاظمل دادعتب ,قيلعتلاو
 .فيرعتلا اذهل ىعقاو ويبطت

 :ةيلاعفلا مدع -أ

 هدمكتسم ةركفلا هذهو ,بارتغالا هجوأ دحأ نجعلا ىأ ,ةيلاعفلا مدع لكشي

 اهيفو .ىلامسأرلا عمتجملا ىف لامعلا فورظل هتجلاعم دنع 'سكرام"رظن ةهجو نم
 كلم ىذلا لاملا سأر ةهجاوم ىفو .ةوق الو هل لوح الو لاعف ريغ لماعلا نأ ىري
 كارا كلا ءاطغإ نب كانمولا وهلال

 ىعانصلا لاجملا ءارو اميف .هذه ةيلاعفلا مدع ةركفل اًدادتما "ربيف' لامعأ ىف حملنو

 :نالوقد تيح "زليم'و "تريج" نم لك تاظحالم ىف اًضيأ كلذ رهظيو ؛ىسكراملا

 .51 .50 ص .ةيعامتجالا مولعلا مجعم ,بارتغا ةدام رظنا(1)

 و عدس ا

 ا (يي ب ببسي ١ 0971011 اا سا 3 3



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 لئاسو نع هلاصفناو .ريجألا لماعلا "لازعنا" ةركف ىلع سكرام ديكأت نإ"

 ثيدحلا ىدنجلاف .ىملاع هاجتال ةصاخ ةلاح درجم ىربيفلا روظنملا ىف حبصت .جاتنإلا

 نع لصفنم ملاعلا هنأ امك لثملاب ,لاتقلاو فنعلا لئاسو نع اهسفن ةجردلاب "لصفنم'

 .!) ةرادإلا لئاسو نع لصفنم ىموكحلا فظوملاو .صيحمتلاو ثحبلا لئاسو

 ملع ىف ةرتاوتم اهدجن ,بارتغالا بناوج دحأك ةيلاعفلا مدع ةركفو

 ىد كلذكو .ةدايقلا نع هفلؤم ىف "رندلوج" دنع ةلثمتم ىهف .رصاعملا عامتجالا

 هاجنالا دختت ىتلا ةيناسنإلا عاضوألاو فورظلل ليلحت لك ىفو .زليم تيار

 رهاظم دحأك .ةيلاعفلا مدعل ةرتاوتملا تاموهفملا لك قفتتو .اهل اًهجوم ىسكراملا

 نأ نكي ال هكولس نأ درفلا عقوت" هنأ ىلع ,رصاعملا عامتجالا ملع ىف ,بارتغالا
 ."هل نزو ال هيأر نأو .ءىش ىأ حجّئاتن ددحي

 عامتجالا ملع ىف ةثيدحلا تاباتكلا ىف دئاسلا ,قياسلا موهفملا ىلع ذخؤيو

 هرعشتسي دق ىذلا طابحإلا كلذ ,راكفأ نم هنمضتي اميف .رابتعالا ىف عضي ال هنأ

 ةجرد نيبو ,ثادحألا ىلع اهعقوتي ىتلا ةرطيسلا نيب براضتلل ةجيتنك درفلا

 هلهاجت قباسلا موهفملا ىلع ذخّوي ىرخأ ةرابعيو .لعفلاب اهيف بغري ىتلا ةرطيسلا
 :درفلل ةبسنلاب تادحألا ىلع ةرطيسلاو طبضلا ةميقل

 ىذلا بارتغالا بناوج دحأ لكشي هنأ ىرن اموهو ,ةيلاعفلا مدعل انموهفم امأ
 طبضلا ىلع ةردقلا مدع ىف رولبتي هنإف .رصاعملا عامتجالا ملع ىف مويلا ةأرملا هرعشتست

 امم انموهفم ىف برتقن كلذ ىف نحنو ."تادحألل ىجراخلا طبضلا لباقم .ىلخادلا

 ةردقلا مدعب درفلا روعش ىلإ زجعلاو ةيلاعفلا مدعل انموهفم ريشي نإ (7) "رتور' هاري

 (1) من. 6عرخط 8 © .الل . اكتئااور ععمرم القا اللعطعط 2. 0

 :رظنا(2)
 از . ان ١ 1قرمعو 8 1,8. هه عمر ”طةورمغعاقا ةصم طانضصلا عمل

 مممرععمولع جعام وس مععرل عما انضلعع كطمصعع ةصل كاكلا كهضلتأغتهص 20031 05

 حامعمام عماخوا طوالعطماووإزل, 55 (اطكقالر 1958)ر طظ. 397-33

2 0 71 , 

 يآ دام

 يي تتدرج ا بس



 دمتعت ثادحألا تايرجم نأب هروعش لباقم .اههيجوتو ثادحألا طبض ىلع ةيتاذلا

 .(لاجرلا) نيرخآلا لالغتساو ,ةفدصلاو ظحلا لثم .ةيجراخ فورظ ىلع

 : ىنعملا نم ولخلا - ب

 لامعأ ىف هركذ درو دقو ءانرظن ىف بارتغالل ىناثلا دعبلا .دعبلا اذه لثمي
 ىفو .بصعتلل "ونرودأ" ةجلاعم ىف حوضوب رهظ هنكلو .نيرصاعملا ءاملعلا ضعب
 ثثحبلا حلطصم اهيف رهظ امك .ةيعامتجالا تاكرحلا ةيجولوكيس 'ليرتناك" فلؤم

 لراك" ىدل فصولا كلذ لثم دجنو ءاذه .(') 5عورءاد 606 11ع3019 ىنعملا نع

 ىف علصءءممدا 6360م هازؤ6ب .ةيفيظولا ةينالقعلا ديازتل هفصو ىف 'هياهنام

 .5نطوؤج معانا 22610مةا16ب ةيعقاولا ةينالقعلا" راسحناو لوفأ لباقم

 ىف زاوم رادحنا كانه ناك .ةيفيظولا ةينالقعلا تديازت املك هنأ ىنعمي

 طبارتل درفلا مهف ساسأ ىلع نيعم فورظ ىف .لوقعم رارق ذاختا ىلع ةردقلا
 .(2) عئاقولا

 روعش مدع" انيأر ىف بارتغالا داعبأ دحأك .ىنعملا نم ولخلا موهفم ىدعيو
 ل اح كناذل كيتو." اهصحتو ةنكت جي تلا كووتكلا هيف: ىلع ةردكلا ب ةركلا
 .هتريصيو همهف بسحب ,عوضوم ىأ ىف لصفول .هلمع ةبغمي ؤبنتلا عيطتسي

 :ةلزعلا-ج

 :رظنا(1)
 [ اا. ملوعمم هغجار 1طع ميعطورأعوراوم مهعيوممهااأإل طظ. 617 -6

 : اًضيأ رظناو

 ان, كومغماب ]طع مدولعطواموإل ه6 50عأتا 1401/عوت عقأكر 141.

 :رظنا(2)
 عجم 8كقصصطعتمب الهم قمل 5هعاعأإل أم ةص 390 01 جععممود أل كلن هطر 2006

 ١ عام ما 7

 و ل يي م - وو سا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا له

 ىلإ باتكلا راشأ ثيح .نيفقثملا رود فصو ىف ةرثكب حالطصالا اذه مدختسا

 .ةيبعشلا ةيفاقثلا ريداعملا نع نيفقتملا لاصفنا

 ىف" ةلثمتملا .بارتغالا بناوج دحأ ىلإ ريشي حالطصالا اذه نأ ىرن نحنو

 فلتخي مهفلا اذهو "اهيوتحي ىتلا ةفاقثلا نعو .هعمتجم نع ةيرغلاب درفلا روعش

 فيكتلا صقن ىنعي دق حالطصالا اذه نأ نسم نهذلا ىلإ ردابتي امع اًمامت

 .ةيعامتجالا درفلا تاقالع ةفاثك وأ ةرارح ىدم وأ ,.ىعامتجالا

 :ةيتاذلاةيرغلا-د

 ملع ىف ةأرملا اهنم ىناعت ىتلا بارتغالا رصانع عبار .رصنعلا اذه لكشي

 كيرأ" فلؤم ىف هروص ىلجأ ىف دوجوم ,ىنعملا اذهب بارتغالاو ,رصاعملا عامتجالا

 ليلحتل بارتغالا موهفم ترتخا دقل" :لاق ثيح ميلسلا عمتجملا نع "مورف
 ناسنإلا ربخي .ةربخلل اًيولسأ بارتغالاب ىنعأو .ةرصاعملا ةيعامتجالا ةيصخشلا

 .2) هتاذ نع اًبيرغ حبصي صخشلا نأ لوقلا نكمب ثيحب .هنع ةبرتغمك هتاذ اهيف
 207 "نامسيرو" .(2) "زليم تيار" تاباتك ىف هسفن ىنعملا دجن لثملابو

 نيب لاصفنالاب اًيعاو صخشلا نوكي نأ" ىه - انيأر ىف - ةيتاذلا ةبرغلاو
 ةروصلا هذهب بارتغالا نوكي رخآ ىنعمب ."ةيعقاولا ةيتاذلا هتروص نيبو .ةيلاثملا هتاذ

 تاءازجلا ىأ ,ةنيعم ةيلبقتسم تاءازج ىلع نيعم كولس دامتعا ةجردوه

 .طقف هرجأ لجأ نم لمعي ىذلا لماعلا كلذ لثم .هسفن لعفلا جراخ ةيفتخملا
 فرصب بجاولاب تماق دق ,نوكت ىكل .قفتا امفيك اًماعط وهطت ىتلا ةجوزلاو

 :رظنا(1)
 عماعط طعمصصب []8طع كقمع 50ءأعأإل,ر 5. 0

 .184-188 ص ء.قباسلا ردصملا زليم رظنا(2)
 :رظنا(3)

 امهالأ0ل. ظلاعدطحمب, ١ طع اهضعاأإل 2 0لنل 2. 49

 رع ممر ١
 و سس جل حصل صم حا م سطس سس سم يي يلم ىٍينملا اي + تل”ه
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 «هل ةسانلا لصفلا

 ىلع درفلا ةردق مدع وه نذإ انه بارتغالاف .اهمدع وأ ماعطلا ةدوج نعرظنلا

 ."هنم عبان ىتاذ ءازج ىلع روثعلا

 عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا موهفم حمالم نيبتن نأ ةياهنلا ىف عيطتسن

 ,ةلزعلاو .ىنعملا نم ولخلاو .ةيلاعفلا مدع :ىهو ةيساسأ اًداعبأ مضي ىذلارصاعملا

 ناديملا ىف ةأرملا بارتغارهاظم ةيلاتلا تاحفصلا ىلع ىرنسو .ةيتاذلا ةيرغلاو

 بارتغا نم هيف ىناعت ةأرملا نأ دجن ثيحو .عامتجالا ملعب صاخلا ىمداكألا

 .ةصاخي .اًيلاع اًميلعت ةملعتملا ةأرملا هرعشتست ىذلا بارتغالا كلذ قباطي .حضاو

 .لكك ريبكلا عمتجملا ىف .ةماعب ةأرملاو

 ملع نأ وه .صاخ هجوب عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا بابسأ دحأ لعلو

 ةلمعلل رخآلا هجولا الإ وه ام .رصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا نأ انل نيبتي

 ,لبق ىذ نع اًيبسن ةرسألا مجح رغص نم مغرلا ىلع .ريبكلا عمتجملا ىف اهبارتغال

 ميلعتلا صرف نمو .اهحلاص ىف .ةيعيرشتلاو ةينوناقلا تاريغتلا ةرتك نم مغرلابو
 ظوحلملا نكل .ريخألا نرقلا ىف ءاسنلا هامأ تحتفناو ,تنسحتو ,تداز ىتلا لمعلاو

 .ءاسنلاو لاجرلا نم لكل ةيعامتجالاو ةيداصتقال ا راودألا نيب اًمضاو اًقرف كانه نأ

 ٌقسنلاو .ةيلاغلا ةيعامتجالا تاهاجتالا ىلإ ىلوآلا ةجردلاب عجري ىرفلا اذهو

 .عمتجملا ىف دئاسلا ىميقلا

 عمتجملا ميق ىنبت ىلإ و حني ىذلا عامتجالا ملع ىلع ةقرفتلا كلت سكعنتو

 جهنملا تاملسم نم ةيساسأ ةملسم لثمت ىتلا ةيعوضوملا نأ نم مغرلا ىلعو ربكألا

 ملع لاجم ىف ةرهاظلا تازيحتلا نم اًريثك للقت نأ نكم ءىجولويسوسلا

 ةأرملا دض ىوقلا زيحتلا اذه ىف اقيمع اًريثأت رثؤت مل اهنأ ودبي هنأ الإ .عامتجاالا

 .بارتغالاب اهروعش نم ىلاتلابو

 ملع ناديم نيف ةأرملا بارتغا رهاظم مهأ ىضقتت نأ ءزجلا اده عي لواحدسو

 ا رسما

 و سس ل سس عه - 0

 عكيتلاا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 مهأ هيف للحن رخآ ءزجب كلذ عبتن مث .ثحب عوضومكوأ ةثحابك ءاوس .عامتجالا

 : ىحهنم ءاصقتس ا:رصاعملا عامتج الا ملع ىف ةأرملا بارتغا رهاظم -2

 نم دتمي وهو .ىتش رهاظم .رصاعملا عامتجالا ملع ىف .ةأرملا بارتغا ذختي

 جهانمو هتاعوضوم اًضيأ للختيل .هتاموهفم ديدحت ىلإ ,هنيدايمو ,.هعورف فينصت

 .ةيركفلا هجذامو هتايرظن مهأ ءانب لمشي ىتح .اهيف ىقيبطتلا ثحبلا

 .ةيقطنم ىلوألا ةلهولل هنيدايمو رصاعملا عامتجالا ملع تاعوضوم ودبت دقو

 ,نيدلاو .ةيسايسلا مظنلاو .ءىعامتجالا جردتلا :اهمهأو .ةأرملا دض ةزيحتم ريغو

 كش الب ىهو .جاوزلاو ةرسألاو .لمعلاو .ءىعانصلا عامتجالاو .فارحنالاو ميلعتلاو

 ةثالث حرطن اننكلو .ةيناسنإلا ةيعامتجالا ةايحلا تالاجم فلتخمل اًفصو لثمت

 .كلذ ةحص ىدم اهتاياجإ نم فشتسن نأ نكم ,ةلّئسأ

 :لوألا لاؤسلا

 ىف ةقيقح رهظت وأ لثمتت ءاسنلا تاربخ نأب لوقلا نكي ىدم ىأ ىلإ

 .هذه ةايحلا تالاحم ةسارد

 :ىناثلا لاؤسلا

 ؟ةيعامتجالا ةايحلا ىف ءاسنلل ىلعفلا رودلا ليئثمتلا اذه سكعي فيك

 :ثلاثلا لاوسلا

 ءاسنلا رظن ةهجو نم .ءام ودبنغيم ,عامتجالا ملع تاعوضوم فيدصتل له

 .ربدتلاو رظنلل ةفلتخم تاكحم تالثلا ةلئسألا هذه لثمهو

 ةةلطسطلطصمم جا بت ِ_ٍ -4 تت يبيحبيس ب يس م إو
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 يوه ةسانلا لصفلا

 اًفرحم اًعابطنا انيطعي نأ نك .عامتجالا ملع ىف عوضومك ةأرملا عضو نإ
 اهتيمهأو .اهيراجتب عامتجالا ملع ىف لثمن ال ةأرملاف .ىعامتجالا اهعقاو نع
 عم اهتروص قفتت نأل ةجاح كانه نأ ىلإ كلذ درمو .ىعقاو لكشب ةيقيقحلا
 .عامتجالا ملع ىف اًفلس اهل ةددحملاو .اًيركذ ةهجوملا ةروصلا

 نع ىسيئرلا لوئسملاوه - انرظن ةهجو نم - ىركذلا هيجوتلا كلذ دعبو
 مدع ىهو ءاهانركذ ىتلا ةعيرألا هرصانعب رصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا

 .ةيتاذلا ةيرغلاو .ةلزعلاو ,ىنعملا نم ولخلاو .ةيلاعقلا

 تاعوضوم ديدحن ىف ,حوضوو ءالجب رهظي ىذلا ,ىركذلا هيجوتلا كلذ نإ
 ءاًيبناج اًناكم ةيادبلا ذنم اهل درفيو .ةأرملا نأش نم للقي اهإ .عامتجالا ملع

 نأ ىف .لاثملا ليبس ىلع كلذ حضتيو .اًيوناث اًيشماه اًعوضوم اًمئاد اهلعجيو

 ىكسامتلارثألاب مامتهالا ىف رولبتي ناك نييجلويسوسلا نم ديدعل لغاشلا لغشلا
 .خلإ ... ةيسايسلا قاسنألاو نوناقلا لثم .ءاهلالخ نم ةوقلا سرامن ىتلا مظنلل

 ءاًمئاد ةأرملا تلظ نيح ىف .ةيركذ عارص نيدايم .نيدايملا هذه نأ ظحالملاو

 لكشيو .ةردانلا تالاحلا ضعب ىف الإ مهللا .,تالاجملا هذه نع ةديعب .اًيخيراتو

 سردي امنإ عامتجالا ملع نأ .ددصلا اذه ىف لاقي نأ نكمو .بلاغلا ىف ىضرع
 ال ةأرملا دض زيحتلا اذه نأ انل حضتال .ًاليلق انربدت اذإ اننكل .ىعامتجالا عقاولا
 ىلإ عجري هنإ لب .بسحف ثانإلا دض ةيمظنلا ةقرفتلا ىلإ هتمرب هعاجرإ نكمي

 ملع ىف ةيساسألا نيدايملا ضعب ىلع اًيدقن ءارجإ قبطنس انيأر ىلع ليلدكو
 ,ةرسألاو ,ةوقلاو .ىقبطلا جردتلاو .فارصنالا :نيدايم ىهو .رصاعملا عامتجالا

 :نيماه نيرشّؤم ىلع ءارجإلا اذه دمتعيو ,لمعلاو .ةعانصلاو .جاوزلاو

 .ناديملا اذه ىف ةأرملل ةيجولويسوسلا ةيؤرلا :امهلوأ

 .ةيعامتجالا ةايحلا لاجم ىف ىلعفلاو ىقيقحلا ىعامتجالا اهدوجو :امهيناث
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا بسمه

 ملع نيدايم نم ناديم لك ىف ةأرملل ةيعامتجالا ةيؤرلا سكعت نأ ضورفملاو
 ةيعامتجالا ةايحلا لاحم ىف ىلعفلا اهرودو ىقيقحلا اهدوجو .رصاعملا عامتجالا

 ذخأ ىف عامتجالا ملع لشف ىلع ًاليلج نوكيف ,نيرشؤملا نيب قباطتلا مدع مامأ
 دودو نيب اًضقانت كلذ دعي امك .رابتعالا ىف ةيقيقحلا اهتاربخو ةأرملا ةايح عقاو

 نأ نكي .ىقيقحلا ىعامتجالا اهدوجو نيبو .رصاعملا عامتجالاملع ىف ةأرملا

 فينصت ةداعإب ىحوي نأ نكي امك .بارتغالاب ةأرملا راعشتسا ىف ببستي

 ىوثنألاو ىركذلا .نيروظنملا الك لثمت ثيحب هنيدايمو .عامتجالا ملع تاعوضوم
 .ءاوسلا ىلع

 نم .اًدج ريسيلا الإ .كانه سيل هنأ دجنف .فارحنالا ناديمل ةبسنلاب امأ

 نأ ظحالن امك ,ثانإلا فارحنا تلوانت ىتلا ةيقيربمإلا ةيجولويسويسلا تاساردلا

 نمضتت دقو .طقف ثانالل ةيسنجلا مئارجلا ىلع زكرت ةليلقلا تاساردلا هذه مظعم

 عضوي نأ عئاشلا نكلو ,ثانإلا ىلإ ةرباعلا تاراشإلا ضعب فارحنالا تايرظن

 ,ىركذلا كولسلا ىلع قبطنت ىتلا تاريسفتلا ةلظم تحت .ىوثنألا كولسلاريسفت

 نم لكل ىفارحنالا كولسلا نيب قورفلا نع فشكلل ةلواحم كانه تناك اذإ ىتحو

 نأب ةلئاقلا ةجذاسلا ةركفلا كلت ىف رصحني ريسفتلا نأ دجن انإف .ىثنألاو ركذلا

 .ةرورضلاب ةزيامتم نيعونلل ةيسنجلا راودألا

 لاز ام هنأ ,فارحنالا عامتجا ملع ىف ةأرملا ليثمت ةلق ىف ببسلا ناك اميرو

 لقأ مئارج نيكتري ىئاللاو تانإلا ددع ناك املو .ىمارجإلا كولسلا ىلع هلك زيكرتلا

 .ثانإلا دض زيحتلا دوجو ىف اًيهيدب اًيلبق اًببس اذه ناك روكذلا ددع نم ريثكب

 تاكملا ايت كلذو:لاحبلا نشافازبختا لفأ ءامتلا نأ ةيف كنشاأل امو

 نوناقلا نكل .درشتلاو .راحتنالا تالدعمو .,ةمرجلا تاءاصحإ لثم ةفلتخم

 ضعب كانهف .ءاسنلا فارحنا ىف ضافخنالا ضعب نع نيلوئسم نادعي عيرشتلاو

 مئارجو ,ةيلثملا ةيسنجلا مئارج لثم .ءاسنلا اهيف مهتت نأ نكم ال ىتلا مئارجلا
 ىلإ ةفاضإلاب اذه .قفرتلاو نيللا نم ريثكب ءاسنلا لماعت مكاحملا نأ امك .باصتغالا

 ع رك مك :
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 يل ةسانلا لصفلا

 .اهتلماعم ىف اًقفر رثكأ سيلوبلا نأل ةفشتكم ريغ لظت ءاسنلا مئارج نم ةبسن نأ
 .لاجرلا نم ًالاثتم ارثكأ ءاسنلا نأ ةقيقح عنمب ال هلك كلذ نكل

 ناديم ىف اًقداص ًاليثمت ةأرملا ليث مدع ىف ةقباسلا لماوعلا لك نم مهألاو
 ال اًرود بعلت ىوثنألا كولسلا نع اهيف ةعئاشلاراكفآلاو ةفاقثلا نأ وه فارحنالا

 ىلإ اًضيأ لقتنا دق ليملا اذه نأ بيجعلا نمو .ءاسنلا فارحنا ءافخإ ىف ىرابي
 تحبصأ كلذل .ربكألا عمتجملا ميقل اًساكعنا مهميق لثم نيذلا .نييجولويسوسلا

 تحبصأف .ثانإلا فارحنال ةبسنلاب هذه ءافخإلا ةرهاظ لثم تاساردلا كلت

 دوحولا نأ كلذو .هنوشيعي ىذلا ىعامتجالا عقاولل ةآأرم لثهت ال مهتاسارد

 نم ريثكب مظعأ تاءاصحإلا هيلع للدت امك فارحنالا ناديم ىف ةأرملل ىعامتجالا

 .هيف ىجولويسوسلا اهدوجو

 عامتجالا ملع ىف فارحنالا ناديمل ,ىركذلا هيجوتلا نأ ىلإ .كلذ نم صلخن
 لثم ثانإلا ىدل فرحنملا كولسلا جذام ضعب ةسارد ةقاعإ نع لوئسملاوه
 .تاقهارملا فارحنا

 ناديملا اذه ىفو .ىعامتجالا جردتلا ناديم وهف .ىناثلا ناديملل ةبسنلاب امأ

 ةدع ,ةيعامتجالا ثوحبلا ىف اهتاقيبطتو ,ىعامتجالا جردتلا ةيرظن لخاد حملت
 ,ةيجولويسوسلا ةيؤرلا حرسم نع اهئافخإ ىف مهست .ةأرملا رود لوح تاضارتفا
 ىلإ تاضارتفالا هذه ىدؤتو ,هيف كش ال ىذلا ىعامتجالا اهدوجو مغر ءاهبارتغاو
 نكل ,ةيرظنلا ةيحانلا نم اهرابتخا نكمي ضورف ىهو .ةطبترملا ضورفلا نم ةلسلس
 :ضورفلا هذه مهأ نمو .ةيقيربمإلا ةيحانلا نم ءاّيلمع اهقدص كلذ ىنعم سيل

 .ىعامتجالا جردتلا ةدحو ىه ةرسألا -1

 .اهيف لجرلا زكرمب ددحتي ةرسألل ىعامتجال ازكرملا -2

 هب طبترت ىذلا لجرلازكرمب ةأرملازكرم ددحتي ال طقف ةردان تالاح ىف -3
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هل

 ةفنآلا ىعامتجالا جردتلا ةيرظن ضورف ىلع تاضارتعا ةثالث هجون نأ نكميو

 ىف نوشيعي ال نيريثك اًدارفأ كانه نإ ثيح .هميمعت نك ال لوألا ضرفلاف .ركذلا
 ةدحو دوجو ضارتفا ساسأ ىلع الإ قدصي ال وهف ىناثلا ضرفلل ةبسنلاب امأ .رسأ

 نكل .ديحولا بساكلا وه لجرلا اهيف نوكي .لافطأ وأ لفطو ةأرملاو لجرلا نم ةيرسأ

 اهيف نوكي الو .ةأرم ا اهسأرترسألا نم ريثك كانهف .لاوحألا لك ىلع قبطني ال كلذ
 ةبساكلا ىه مألا نوكت دقوأ .(مآلا قالط وأ لجرلا ةافو ةلاح ىف ) قالطإلا ىلع لجر

 ال شاثلا نيم زيبك ةدنع كاتيف"كلذل :يوئاث هلئعوأ هل لمع ال لخولاو ةينسانمألا

 جردتلا ةدحو ىه ةرسألا نأب لصفلا لوقلا كلذ مهتايح بولسأ ىلع ىبطني

 زكرمب اهزكرم ددحتي ال ةأرملا نأب هيلع ضرتعنف ثلاثلا ضرفلا امأ .ىعامتجالا
 ةيصخشو ةيتاذ رداصم اهل ةجوزتملا ةأرملا نإف ةورثلا ةلأسم نع رظنلا فرصي ءاهجوز
 نهجاوز ءانثأ نلمعي تاجوزتملا نم اًريثك نأ امك ,ءىفيظولا بيردتلاو ميلعتلا نم
 .ردصملا اذه نم ةناكم ىلعو ءلخد ىلع نلصحيو

 لالخ نم ةأرملا ىلإ رظنت ىتلا ىعامتجالا جردتلا ةيرظن نأ ىرن اذكهو
 ةيعامتجالا ةأفاكملا نيبو .ةرسألا سأرك لجرلازكرم نيب طبترتو .ىرسألا اهدوجو

 قفخيو .ىقيقحلا اهرود زاربإ ىف لشفت .ةأرملا اهيلع لصحت ىتلا ةيداصتقالاو
 رثؤت ىدم ىأ ىلإ :لثم ةماه ةلئسأ نع ةباجإلا ىف لاجملا اذه ىف نويجولويسوسلا
 اهئادأ لالخ نم وأ ؟اهكالهتسا لالخ نم ةرسألا ةناكم ديدحن ىف تيبلا ةير

 .اهسبلم ىف ةنيعم ةيطش لثمب ةأرملا كسمت سكعني لهو ؟ةيلزنملا لامعألل

 نأ نكمي ىدم ىأ ىلإو ؟اهترسأل ةيعامتجالا ةناكملل سانلاريدقت ىلع ءاهرهظمو
 ؟ةيفيظولا اهتناكمو اهجوز كولس ةأرملا ددحت

 جوزلا نم لك ةفيظوب ةرسألل ةيعامتجالا ةناكملارثأتت نأ نك فيكو

 ؟رجأي لمع ىف ةجوزلاو

 راصنأ راظنأ تتفل دق ىعامتجالا جردتلا ةيرظن ىف ركذلا ةفنآلا تارغتلا نكل

 دراوملاو ةناكملاو ,رودلا ىف نيسنجلا نيب قورفلاب رابتعالا ىف دخألا ىلإ ةأرملا ريرحت
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 يه ةسانلا لصفلا

 نييسكراملا نم ةصاخبو .ةأرملا ريرحت راصنأ تلعج امك .اهجراخو ةرسألا لخاد

 هيف دجنف .جردتلا ناديمب طبترم ةرورضلاب وهو .ةوقلا ناديمي قلعتي اميف امأ
 ثارتلا مظعم نإف .ءاًضيأ لاجملا اذه ىف اهقح تطمغأ دق ةأرملا نأ ىلع لدت دهاوش

 راودأب اهمايق لالخ نم ةوق الو اهل لوح ال اهنأ ىلع ةأرملا رهظي ىجولويسوسلا
 ةوقلل ذفانم كانه نأ انيأرل ًاليلق انقمعت ول اننأ عم ,تيبلا ةيرو ,مألاو ةجوزلا

 ,لافطألل ةيساسألا ةئشنملا ىه ةأرملا تناك املف .راودألا هذهب اهمايق ىف ريثأتلاو

 ترهظأ دقل لب .مهكولسو مهتايصخش جذام ىفرثّؤت ىك ةلئاه ةردق اهل نإف

 ءاهيف ةيلخادلا فطاوعلاب طبترم ةرسألا ءاضعأ نيب ضرملا ثودح نأ ثاحبألا

 حضوي ةطيارلا هذه ىف ىساسألاو ىروحملا ةأرملازكرم نإف .كلذل ةيقطنم ةجيتنكو

 .(') ههضرم ىف اًضيأ لب اهدارفأ ةحص ىف طقف سيلرتؤت ةأرملا نأ نك فيك

 ةوقلاو ,.عمتجمل | ىف ءاضعأو .تاهمأو .,تاجوزكو ,تويب تايرك ةوق ءاسندلل و

 نم ةعومجم وأ صخش اهسرام ىتلا ةرطيسلا ةجرد ىه ىجولويسوسلا اهانعمب

 اهارت ةوقلل ةيجولويسوسلا تاساردلا مظعم نكلو .نيرخآلا لاعفأ ىلع صاخشألا

 ,ةلودلاك ةيمسرلا مظنلا ليلحن ىلع زكرتو .اًيركذ اًهيجوت هجوم ىديلقت روظنم نم

 دق ةيجولويسوسلا تاساردلا مظعم نأب لوقلا نكم رخآ ىنعمب .خلإ .. ةموكحلاو

 اهنكل ,ةيمسرلا ةوقلاوه ةوقلا عاونأ نم دحاو عون وأ .دحاو لكش ةسارد ىلع تزكر

 نكامألا ىف رهظي ةوقلا نم عونلا اذهو .ةيمسرلا ريغ ةوقلاريبك دح ىلإ تلمهأ

 روظنملا اذه نمو .ةموكحلا رودك ةماعلا نكامألا ىف رهظي امم رثكأ لزانملاك .ةصاخلا

 صتخيو :لوألا عونلا .ةسايسلا نم نيعون نيب 66غع/ ا//015|إل ىلسروورتيب" ىرغي

 :رظنا ) 1)(

 مدح 0هاعاعرب "طع عوصنتاإب, !ةلاومتدوع همم آ[غئ5ك معاقغأمصكطتأم غم 1!!صعكك“ 0
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 ,صاعملا ةمتحعلاو ةأرملا ه

 ,لوألا نم ًالاجم قيضأ وهو ىناثلا عونلا امأ .ةقالع ةيأ ىف رابجإلا ةسراممب

 .(1) خلإ .. ىسايسلا بزحلاو ةلودلاو ةموكحلاب قلعتي ام ىلع رصتقيف

 ليكشت ىف اًيرهوج رود ةأرملل نأ "دليفسر ازالوزتاكل' ةسارد نيبتو
 روضحو ةماعلا نوئشلاو .,تاضوملاو .كالهتسالا جذامنب ةقلعتملا ةيمويلا تارارقلا

 ىوثنأل اريثأتلا نأ دجو امك .ىكيرمألاو ىبروألا عمتجملا ىف ةيئامنيسلا ضورعلا
 اميف هتاجرد لقا ىف ناك هنكل .كالهتسالا تارارقب قلعتي اميف هتمف ىف ناك
 .ةماعلا نوئشلاب قلعتي

 اهدوجو نإف .ةماعب عامتجالا ملع ىف اًصاخ اًئاكم دجت مل ةأرملا تناك اذإو

 نم ربكألا عاطقلا نأ ظحالملا نمو .ةرسألا وهو دحاو ذالم ىف ةرورضلاب دكأتي

 مأو ةجوزك اهراودأ ىلع زكرت ةأرملاب ةقلعتملا ةيجولويسوسلا تاساردلاو ثوحبلا

 .سيب هبرو

 ىف اهرصح نكمي ىرسألا عامتجالا ملع ىف ةيساسألا تاعوضوملا نإ

 ىف نيجوزلا رودو ةجوزلاو جوزلا نيب هجذاشو .لمعلا ميسقتو .ةيجوزلا ةداعسلا
 - جوزلا تاقالع ىلع كلذ تاساكعناو .جاوزلاو لمعلا نيب ةأرملا عمجو ةرسألا

 ةرسألا نيب ةيناوجلا تاقالعلا تاعوضوملا كلت لوانتت امك .لفطلا - مألاو ,ةجوزلا

 +مبم ةريسألاوأ ةسيبحلا ةجوزلا ةرهاظو .اًعاستارثكألا ىبارقلا قسنلا نيبو ,ةيوونلا

 .راغص لافطأ اهيدل ىتلا اًيعامتجا ةلزعنملا ةأرملا فقوم اهب دصقيو :.«دمأنالع اللآ[ع

 نويجولويسوسلا متهيف ىخيراتلا اهقايس ىف تاعوضوملا هذه سردت ام ةداعو
 اهتقالعو ةيرسألا ةايحلا جذام ىف تندح ىتلا تءااريغتلاب ددصلا اذه ىف

 .رضحتلاو عينصتلاب

 :رظنا((0)
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 يوه ةسانلا لصفلا

 ناك امب ةنراقملاب هنأ ىلع نييجولويسوسلا نيب ىأرلا ىف ماع قافتا كانهو
 رثكأ اهنأ زيمتت تيدحلا جاوزلا ةقالع نإف .رشع عساتلا نرقلا ىف لاحلا هيلع

 نم ريثكل ةاناعم رثكأ اهنأ امك .ةيمهأ رثكأو .ةاواسملا وحن اًهاجنارثكأو .ةداعس

 ناديملا اذه ىف نييجولويسوسلا نيب اًعازن كانه نأ ديب .تارتوتلاو طوغضلا
 نع ال مأ ةلزعنم مايألا هذه ىف ةيوونلارسألا تناك اذإ ام لوح .ةرسألاب صاخلا

 تاهمألا نأ ىلع اًماع اًفافتا كانه نأ ودبيو .اًعاستارثكأ ةيبارقلا ةرئادلا

 نرقلا ىف نهتاليثم هيناعت تناك اممرثكأ ةدحولاو ةلزعلا نم نيناعي تاريغصلا
 نرهظي ىلوألا ةلهولل نهنإ ؟هلك كلذ نم ءاسنلا نيأ :لءاستن اننكلو .رشع عساتلا

 انلعل ؟ةروص ةيأب نكلو .ةرسألا حرسم ىلع اًيزكرمو اًقومرم اًناكم نللتحي نهنأ ىلع
 همدختسي ام اًريثكو ءاًببحم اًحالطصا حبصأ دقرودلا حالطصا نأ ظحالن

 نايحألا مظعم ىف هنكل .ةرسألاو جاوزلا نع مهتساردو مهثوحب ىف نويجولويسوسلا
 .طقف ىوثنأل ارودلا ىلإ ةأرملا ةسارد دنع لزتخي

 داجيإ ىلإ ىدأ دقف .ًالاعف اًماهسإ كلذ ىف ىسفنلا ىليلحتلا روظنملا مهاس دقو

 .ىتايحلا اهطاشنل رخآ ناديم يأ داعبتساو .مآلاو ةجوزلاوهو ةأرملل ىنمض فيرعت

 ظحالت اننأ ىهو نابسحلا ىف ذخّؤت نأ دبال ةماه ةلأسم ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ىف ءالجب رهظت ةنيعم ةيعامتجا ةلكشم وحن اًمئاد اهيجوت ىرسلا عامتجالا ملع ىف

 ىلع زيكرتلا اذه ىدأ دقو .ةلماعلا ةأرملا نع تاساردلاو ثوحبلا نم لئاه ددع

 ىلع هجئاتنو لزنملا جراخ ةأرملا لمع راثآ نم ميخضتلا ىلإ ةلماعلا ةأرملا ةلكشم

 ىلع لزنملا جراخ ةأرملا لاغتش ا رثأ .نآلا نوسردي اوحبصأ مهنأ ىتح ءانبألا ةيبرت

 لفط تابجو ةيافك نيبو ةأرملا لاغتشا نيب طابترا دوجو لامتحاو .اهئانبأ ةحص

 ةأرملا ةمدخ جذوم ىف بارطضا ثودح ةلكشم اًضيأ راثت امك .ةسردملا لبق ام

 ىف ةدئار ةسارد ليثمت قدصأ كلذ لثمتو ,لزنملا جراخ لمعي ىدلا اهجوزل ةيلزدملا

 'توكفيج"' لوقت اهيفو 1962 ةنس ترشن ىرسألا عامتجالا ملع لاجم
 لمع ىلإ نوريثكلا رظني" تالماعلا تاجوزلا نع ةساردلاب ةمئاقلا عم 601+

 و ا

 ل 1 ل م سي سجس 4 00



 رصاعملا ةمتجحملاو ةأرملا له

 ةايحلل ةخسارلا ةيلصألا جذامنلا ىلع جرخي هنأل .عمتجملل دحت هنأ ىلع ةأرملا

 ."... اهدئاست ىتلا تادقتعملاو ميقلا ىلعو .ةيرسألا

 ةرسألاب ةصاخلا تاساردلا كلت نم ةدحاو اًيبرقت كانه تسيل هنأ بيرعغلاو

 اًبيرقت اهلكف اا/0203م0-م©ا560 ةأرملا لوح ةزكرم اهنأ اهيلع قلطن نأ اننكس
 اهنكل .ةرسألا ىف نيرخآ ىلع هراضمي وأ هتساحم ةأرملا لمع تاساكعنا سردت

 اًريثك حملت اننإف كلذلو .اهتاذ ةأرملا ىلع لمعلا اذه تاساكعنا سردت ام اًردان

 .ةأرملا لوح زكرتلاب هينعت ام اًردان الإ ىتعي ال هنكلراودآلا عارص حالطصا

 اسيل ةرسألاو جاوزلا نأي حيملت ىندأ ةقباسلا تاداقتنالا نم يأ نمضتي الو

 ىلإ ةجاح ىف تلاز ام تالاجملا كلت نأ دكؤت اهنكلو .مويلا ةأرملا ةايح ىف نيمهم

 .دقدو هيجوت

 ىرسألا عامتجالا ملع لاحم ىف هنأ انلق اذإ نيلاغم نوكن ال اذنأ ةقيقحلاو

 كانهو .ىعامتجالا اهدوجوريثكب ىوفي هيف ةأرملل ىجولويسوسلا روظنملا نأ دجن تادلاب
 ةرسألاو جاوزلاب صاخلا عامتجالا ملع نيدايم نم ناديملا اذه نآوه .كلد ىلع ليلد
 ىف ببسلا عجريو .ىرخألا عامتجالا ملع نيدايمب نروق ام اذإ ةضفخنم ةناكمب ىظحي

 اذه .ةأرملاوهو ىساسألا هعوضوم ةناكم ضاقخنا ىلإ ناديملا اذه ةناكم ضاقخنا

 عوضومك - ةأرملا ىلإ رظنلا ىف نييجولويسوسلا نيب ةعئاش تاهاجتا دوجو ىلإ ةفاضإلاب
 .اهنأش نم ليلقتلاو اهتيمهأ ضافخنا ىف اًضيأ مهست ةنيعم ةرظن - ىميداكأ

 نولغشي ال لاجملا اذه ىف نييجولويسوسلا نأ وهو .ريخأ داقتنا كانهو
 نوكت ىرسألا عامتجالا ملع ناديم ىف ىدأ تافينصت نع ثحبلاب اًريثك مهسفنأ

 حالطصا لاثملا ليبس ىلع كانهف .ىوتنألا اهروظنم نم ةأرملا مهف ىلع ةردقرثكأ

 ىذلاو .ضافضف ىنعمب مدختسي ىذلا ( ناجدتسالاوأ ) 20عداتهآأال ةيلزنملا
 نم ريثكلا عنصن نآوجرن نأ لبق .ةقد رثكألا تاموهفملا نم ددع ىلإ هتئزجن نكي

 ريثك اًضيأ كانهو .ماهلا دعبلا اذهب صتخي اميف ءاسنلا نيب فالخلاو هيشلا هجوأ مهف
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 هب + ةسانلا لصفلا

 تاموهفم ىهو .جاوزلاو ةرسآلا اهيلع بتك ةقاطب تحن ىفتخت تاموهفملا نم

 .لفطلل ةيعامتجالا ةتشنتلاو ءلاسنآلاو سنجلا لثم ةقلتخم نيدايمب ّقلعتت

 ىف ةأرملا بارتغال .ةحضاوو ةيلحرهاظم هيف ىرن ىذلاريخألاو سماخلا ناديملاامأ

 نيب حضاولا ضقانتلا هيف لثمتي ىذلا ناديملا هنأل .لمعلاو ةعانصلا ناديم وهف عامتجالا ملع

 .لاجملا اذه ىف نهليثمت ةجرد نيبو .ىفيظولا ءانبلا ىف هب نمقي ىذلا ىلعفلا نهرود

 كانهو ىركذ هيجوت تاذ لمعلا لوح رودت ىتلا تاساردلا مظعم نأ ظحاليو

 ىتلا .ةيديلقتلا نهملاو .لامعآلا لوح لمعلا عامتجا ملع تاسارد ىف ةظوحلم ةردن

 ىلإ ليم كانهو .ىلزنملا لمعلاو ,ضيرمتلاو ,سيردتلاو .ةيباتكلا لامعألاو .ةريغصلا

 ادامل :ةأرملا تلئس اذإ هنأ ىنعمي رايعملا نع قارحنا هنأ ىلع ةأرملا لمع ةسارد

 ؟لمعت ال اذامل :وه لجرلل ةبسنلاب هلرظانملا لاؤسلا نإف .؟نيلمعت

 ملع ىف نيتحابلا مظعم نأ ىلإ اًضيأ لاجملا اذه ىف ةأرملا ليث ةلق ىزعتو

 نوفخيو لاجرلا نم مهثاحبأ تانيع نوقتني ءىعانصلا عامتجالاو .لمعلا عامتجا

 سنج ىلإ زيحتلا نود ماع ىهجوب لمعلا فصت اهنأ اهنم مهفي نيوانع تحن كلذ

 .خلإ ... ءلمعلا ىلإ عفادلاو ءىعانصلا لماعلل ةيلقعلا ةحصلا :لثم .نيعم

 ةيبسنلا ةيمهآلا ديدحتل ةيفاك ةيقيريبمإ تامولعم دوجو مدع كلذ ىلع بترتي هنإف

 ىف ةيديلقتلا ثوحبلا نآركذلاب ريدجلا نمو .ناكملا اذه ىف اهتاربخ بسح ةأرملل

 .لقأ ةراهم بلطتت ىتلا لامعألا ىف نلمعي ءاسنلا نأ ىلإ بهذت لمعلا عامتجا ملع

 (لاجرلا لامعأب ةنراقم ) ةيرحلا نم لقأ ردقب زيمتت امك .راركتلاب زيمتت ىتلاو
 نروق ام اذإريبك ىنعم وأ .ةيزكرم وأ ةيسيئر ةيمهأ هل سيل ةأرملل ةبسنلاب لمعلاف
 .2) مآلاو ةجوزلارود وه ةيمهأ رثكألا اهرود نآل كلذ .ءلجرلل ةبسنلاب هتميقب

 :لاثملا ليبس ىلع رظنا (1)
 3. ظاوبصعع ملاعمد لمد هةضصل 2ععلوملر انصأانعركأأاإل 0 (طأ كتوم عدوك.

 (1964), ظ. 1.

 ا ا 5ش*>©*'['“ ' '[' 4-11 رمل دك



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هه

 وحن تاهاجتالا ىف ةيعونلا قورفلا ضعب كانه تناك امير هنأ ةقيقحلاو
 ىذلا روثأملا لوقلا كلذ ديدرت ليث ىدصأ اهلثسم ال ّىورفلا هذه نكل .روجأملا لمعلا

 كانهف .ةرسألا ىف اهلمع وه ةأرملل ىساسألا لمعلا نأ وهو .رجضلا ىلع ثعبي

 كلذ مدهت الالذال 300 ل111 "ليهو دلياو" نم لك اهارجأ .ةدئار ةيعوضوم ةسارد
 اضرلا مدعوأ اضرلاب لمعلا ريغت ةقالع ناثحابلا ناذه سرد دقف .هساسأ نم لوقلا

 لمحت ىلع ةأرملا ةردق ةركف نأ ادجوف .تاينورتكلإلا ةعانص ىف ءاسنلا نيب لمعلا نع

 ةبسن تناك ثيحو .ىعانصلا رولكلوفلا نم ءزج وه رركتملاو لمملا بينرلا لمعلا
 رييغت ناك ثيحو .روكذلا دنع اهتليثم نع فلتخد ال ثانإلل ةبسنلاب لمعلا رييغت

 .ام لمع نم دمتسملا اضرلا ىلع لوصحلا ىف لشفلا نع اريبعت نيسنجلا دنع لمعلا

 ملع نيدايم نم ةسمخ تالاجم ىف ةيفاشكتسالا ةلحرلا هذه اندمنو

 قرطب رهظي ملعلا اذه ىف ىركذ هيجوت دوجو ىلع ةيحلا ةلثمألا ضعبب عامتجالا

 رمألا .رصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا داعبأ نم ريثك ىلع انلدت امك .ةديدع

 .ةدافإ رثكأ نوكي ىوتنأ روظنم ىف ركفن انلعجي ىدلا

 ىركذلا زيحتلا اهيف رهظي .رصاعملا عامتجالا ملع ىف ىرخأ تالاجم كانهو

 عامتجالا ملع ىف ةيرظنلا لاجمو .,ثحبلا جهانم لاجم لثم اًضيأ اًحضاو اًوق
 ىذلا 1عووأأو 8ععمو0 "دراترب ىسيج" ىدل حوضوب ىركذلازيحتلا كلذ رهظيو

 نم نيعون نيب قرفي نيح ريكفتلا ىف ةدماجلا ةيديلقتلا بلاوقلا سكعي

 ثحبلا قرط نإ" :ًالئاق عامتجالا ملع ىف ثحبلا جهانم لاجم ىف تاءارجإلا
 ,ةريغص ةنيع ىلع ةمئاقلا ةقيمعلا تارابتسالاو .ةكراشملاب ةظحالملا لثم ةيوثنألا

 لقأ لوبقو ىميداكأ ردقب عتمتت "ةيمكلا نم رثكأ ةيفيكلا تاريغتملا ىلع زيكرتلاو

 .(1) ةيركذلا اهتاريظن نم

 :رظنا(1)
 ). 5ععمهنلر “قلوب عوبع جعيما نع مصكر ْةثم منعم طا ةهوعهمطتعمأا لاوغوصب هغ طع

 م.5 م. ملمع قط 10انعصقا 06 50ء10أووإل (1973) 78ر 20. 77/3 - 0

 وو"

 را
 ب -

 200 1 ٠ ب



 وع ةعسانلا لصفلا

 جاتحن عامتجالا ملع تالاجم نم .ةزيحتل 1 ا تالاجملا هذه نأ حضاولا نمو

 ىلإ ىدؤي امم حضاو ىركذ زيجت نع حصفت اهنأ كلذ .ميوقت ةداعإو ليدعت ىلإ

 :رصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا بابسأ -3

 عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغال ةفلتخم رهاظم قباسلا ءزجلا ىف ادجلاع

 اهارن ىتلا بابسألا ىصقت لواحن ءزجلا اذه ىفو .ةفلتخملا هنيدايم ىف تدبت امك

 ىفرولبتت انيأر ىف بابسألا كلت مهأو .ةفلتخملا ههجوأب بارتغالا كلذ نع ةلوئسم

 ةيجولويديأو .هب نيلغتشملا سنجو .عامتجالا ملع لوصأ ةعيبط :ةيتآلا ةثالثلا

 .ةدح ىلع لك بابسألا هذه ليصفتلاب جلاعنسو .ةيعونلا راودألا

 :عامتجالا ملع لوصأ ةعيبطو «لئاوألا داورلا :ًالوأ

 تارتفلا ىدحإ ةيكيرمألا ةييروألا ةفاقثلا ىف رشع عساتلا نرقلا لثمي

 نمف ,داهطضالاو ملظلاو رهقلا تالاح دشأ ةأرملا اهيف ىناعت تناك ىتلا ةيخيراتلا

 ,قوقحلاو ,ةيدرفلا تايرحلا مظعم نم تامورحم ءاسنلا تناك ةيمظنلا ةيحانلا

 .ديبع وأ .لوقنم كلم نم رثكأ نكي ملف .ةيجولويديألا ةيحانلا نم امأ .تايلوئسملاو
 هذه تبكاو دقو .( ىقبطلا نهعضو ىلع كاذوأ اذه فقوتيو) ةيليمجت ىلحوأ
 قلطي نم نإف كلذل .عامتجالا ملع تاماعد اهيف تعضو ىتلا ةلحرملا اًضيأ ةرتفلا

 ىف اوبتك ام اوبتكو اوشاع امنإ .لئاوألا هداور وأ .نوسسؤملا عامتجالا ملع ءابآ مهيلع
 .تانإلا دض ديدشلا زيحتلاب زيمتي رصع لظ

 .تنوك :مهو لئاوألا داورلاوأ نيسسؤملا ءابآلا ءالؤه ننف ةسمخ نعب نمو

 :كلذ ىف رظنأ ) 1)(

 ان لل. النبوطعو (عل) طع 9غهذؤبد هغ ال/نمصعم اص ؟0هءاماووالب 1968 --2

 ملمع 50عأ. 55506.

 17ج
 ا“ وبس سس سس يس سس 7 - 01111

 0577 للا 333 شغغطغطلا



 رطماعملا ةمتحملاو ةأرملا له

 مهنم نينثا نأ لوقن نأ عيطتسن اننأ دجن -ربيفو ,مياك رودو .رسنبسو .سكرامو
 امهل تناك دق (1920 - 1864) 'ربيفأو .(1883 - 1818 ) "سكرام" مهو طقف
 اليلحت سكرام مدق دقف .ةأرملا نع ةيررحت ءارآ اهنأ اهيلع قلطن نأ نك ءارآ
 هنأ نم مغرلا ىلع طعممواع 0020عوأ1ع 2|5ا/عاإل ةيوتنأ ةيدوبع هنأ ىلع جاوزلل

 شقان دقف "رييف" امأ .(1) ةيسنامورلا نع عافدلا ىلإ برقأ اًصخش عقاولا ىف ناك

 .(2) جاوزلا ماظن لخاد نيسنجلا ةاواسم ةركف

 ناك دقف (1857 - 1798 ) 4الوال6[5م ©0066 تنوك تسيجوال ةيسنلابو
 ىف ديدش حوضوب ةأرملا نع هتقسلف ترهظ دقو .ىدئاقع لكشي ةأرملا دص اًريحتم

 مموزأالأوأ وعطعرمع ه5 50دأ ىعامتجالا حالصإلل ةيعضولا ةطخلا .هتيبوتوي
 سايقم ىلع عضوت تناك ءاسنلا ادع ام ةيعامتجا ةقبط لكف : 7
 ةيلوئسم نهيلع تناكف ءاسنلا امأ .ىفيظولا صصختلاو .ةيمهآلا نم ىجيردت

 ةدعاقب معدي ىقالحألا نهريثأت ناكو 00عوداتع 8040:1167 ةيلزنملا تايقالخألا
 هداقتعا ىف ىركفلا ههاجتا رولبت اًريخأو .هارع مصقنت ال ىذلا ىماجونوملا جاوزلا

 دنع فقوت دق اهجضن نأ تنوك دقتعا ىتلا ةأرملل ىنيوكتلاو ىقلخلا صقنلاب
 .() ةلوذطلا '*' ةلغيوم 8 (#6)

 ضفر دقف !1هءطوزرغ 5م6006: ( 1903 - 1820) "رسنبس تريره" امأ

 (1) ال. 0ممممعع "ةلوصع عمواعك همم اللورد عر انطعا0 عمورمهلاع انطعقأغلمم“

,(1971) 

 (2) م. الزأئمصممر ]طع [عءمم ندوع. هل !لذام0ءهدأ 1ر6 معمم عادا هر 0 الاواع الل عاع

 مل عب الور إ< اكصم م (1970) 25. 9

 ,جردتلا اذه عنص امدنع ءاًمامت ةيلقعلا ىوقلا ميلس نكي مل تنوك نأي كلذ ىلع ضارتعالا نكم 0

 عضاوم ىف هنع ربع امك اهءازإ هفقوم عم قستم هيف ةأرملا هاجت هققوم نإف لاح ةيأ ىلعو
 .ةقلّؤملا هتاياتك نم ىرخأ

 (3) 0006م0 طاآل ١] 300 آل. 5ءاداللعتت لأ صوعأ ”"502ك01001لر آطونضصلاوو 72ج ع5: ؟5ءا«اوأك

 امد همومك 1هناصهأ هغ الادستدوع ةصل طع طوصصتاإل (1971), 3ر2. 784

 ةهببب حبحب سس ب سمس سس يس ع 112 اا
8-0 



 يوه ةسانلا لصفلا

 قوقح اهل نوكت نأ ىغيني ةأرملا نأب ىدانو .ئفاكتم ريغ اًماظن جاوزلا نوكي نأ
 .ىأرلا اذه ضقن .ةريخألا هتاباتك ىف هنكلو .لاجرلا ةسفانم نم اهنكمش ةيواسم

 0 "ليدي هنع تيضر امل ىلزنملا ملاعلا هيودحيام لك ةأرملا تمهف اذإ" هنأ نلعأو

 دقف ةأرملا ىلإ (1858-1917) مياك رود هيرظني ناك ىذلاروظنملاامأ

 ناك دقو .ةرسألا ىلإ اهتعيبطب ىمتنت ةأرملا نأ ىري ناكو .ىجولويبلا بهذملا هددح

 هنأ ىري ناك دقف .ةيركذ رظن ةهجو ىلع اًينبم ةثيدحلا ةيوونلا ةرسألا ءانبل هليلحت
 ةيفيظو تاعامج نيوكت لالخ نم هلمع ىف لجرلا سمغني نأ ىرورضلا نم

 ميلس ىقالخأ ساسأب اهدم ال اهيف هكامهناو ةرسألا ىف هقارغتسا نأل ةينهم وأ

 لك نيطبترم اًيجيردت لاجرلا حبصي نأ دبالف .رمتستو ىقبت نأ اهنكمس ىكل
 هسفن تقولا ىفو .ةيلزنملا مهتابجاوب مامتهالا نم ًالدب مهفئاظوو مهنهمب طابترالا

 نامألاو ةيقالحألا ةييرتلازكرم اهنوك ىف ةأرملا ةكلمم ىهو .ةرسألا رمتست

 .ةصاخلا هتايح ىف ةديقعلا هذه قبطي مياك رود ناك دقو .(27ىفطاعلا

 دق لئاوألا داورلا ءالّؤهل ةميظعلا ةيلقعلا تازجنملاو لامعألا نأ ةقيقحلاو

 جاوز ناك اميرو .ةأرملل ىلزنملا داهطضالا نم ساسأ ىلع ةيصخش ةقيرطب تزكترا
 13213 صصص ع "ربيف نايرام" تناك دقف ؛ةدعاقلا هذه نم ديحولا ءانئتسالاوه ربيف

 نكي ملف "رسنبس تريره" امأ ءاهقوقح نع عقادت ةبتاكو .ةأرملل ةريصن //66©:

 ةليسو نم رثكأ نكت مل اهراتخا ىتلا هتجوز نأ ليق دقف تنوكل ةبسنلابو .اجوزتم
 ىهف سكرام ةجوز ]عم0إل/ ىنيج امأ ,2) ةجفلا ةيسنجلا هتاعزن ءاضرإل ةعيرس

 تسرك دقف ءاًمَئاد لظيسو ناك ىذلا تاجوزلا نم ىلزألا جذومنلا كلذ لثمن

 .ةقباسلا ةحفصلا ىف 2 مقر عجرملارظنا (1)
 (2) 006مل 1م 5. انباععكر عروتاع طنقلطعتمل: ظلك انأع هصل الالهزاك اهض200 ب, مااعم

 اقضوع (19/73) 22 5.

 (3) مل. قمععاعع جمل ملعب ظوروعك 5هعامأ 1طميوطغ طعص امنع غم 50 عم6ع.

 الن جحوطاصواغمرحب ا[لجرععمو طرعوك 1952 2. 0

 و 4 مم ا

 07 7 م

 01ر1 تالا سل و را



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا له

 ناك دقو .ةنيعمو ةقيدصو ةكيرشو ةجوز .سكرام اهجوزل اهتايح تبهوو .ءاهسفن

 هترطيس تحن تناكو .هيف تقثوو هب تبجعأو اهجوز تبحأ دقف اًديعس امهجاوز
 ةدشلا تقو ىف ددرت نود اهيلع دمتعا دقو .ةيفطاعلاوأ ,ةيركفلا ةيحانلا نم ءاوس

 ىفو .اهئاكذو ءاهلصأو .اهلامجبو .هتجوزب اًروخف هتايح لاوط سكرام لظو .ةنحملاو
 اهتلعج عقدملا رقفلا نم نايناعي اناك نيح ةظوحلم ةعاجش تدبأ ةريخألا هينس

 اهجوز نكس نأ ىف لاّعف رثأ هل ناك امم .اهتيبو ءاهترسأ ىلع ظافحلا ىف حجنت
 .(') هجاتنإو هلمع ةلصاوم نم سكرام

 ةيحانلا نم ءاوس .هيلع ناك امم دعسأ نوكي نأ نكمي ملف مياك رود جاوز امأ

 دوجوملا ىلعألا ىلزنملا هلثم ناك دقف .هل لمعلا صرف ةئيهت ثيح نم وأ ,.ةيصخشلا
 .( هسفن ىلإ ةرضاحملاو ثحبلا تاعوضوم بحأ ةرسألا تناك ثيحو) هتاباتك ىف

 وحلا هل لفكت ام لك هتجوزاةل تايهدقف .ةيلزذملا ةيرسألا ةتايح.ىف ًالثمتم
 لك هنع تلمح امك .قالخألاو ةايحلل نامض مهأ هربتعي ناك ىذلا فداهلا ىلئاعلا

 .ةيداملاو ,ةهفاتلا ءابعألا

 نم لك اهسرامي ناك ىتلا ةلزعنملا راودألل ةروص مسرت تاظحالملا هذه لعلو
 ىتلا ةيجوزلا ةداعسلا ثيح نم امأ .ةيجاوزلا امهتقالع ىف مياك رودو سكرام

 ىف سكرام ىنيج تناع دقف .ةلوهس ىف هشقانن نأ نكد ام وهف امهنم لك اهفلخ
 ماظن هل ناكو .اًئمزتم ًالجر ناك دقف مياك رود امأ .ةدشلاو سؤبلا نم تاقوأ
 .تابجولا تلوانت ءانتأ الإ هترسأ دارفأ ىلإ ثدحتلا ضفري ناك امك .مراص

 مغرلا ىلع ةماعلا رومألا ىفزيحتلا حيبي ال .ةأرملا دض ىلزنملازيحتلا نأ ظحالملاو

 امدنعريثكلا ىنعتل مخضتت كلذ ةيمهأ نكلرخآلا ىلع ًاليلد نوكي دق امهادحإ نأ نم

 دقل .ةفرعملا عورف نم ديدج ىميداكأ عرف ليلحت قرطو لويمو تامامتها طيطخد ىفرثؤت

 (1) 1. ظعماتمر, ا<قرمأ اكقضصع: كلك اناكع قتص0 عصالا مق عأا 01210150 انضأا/عاوأألل 5

 (1939) صه. 78-9.

 زي 7 يو تا 1 10 ١ وهن مب و
220 



 يه ةسانلا لصفلا

 ملع ىف ةأرملا ةناكم ليكشت نع ةلوئسم تناك ديلاقتلا نم ددع مئاعد لئاوألا داورلا ىسرأ

 ةيعونلا راودألل 8نواووأعقا علادعوهصاوانم ىجولويب لازتخا كلذ نمضتو .عامتجالا

 امك .ةيوعصب الإ رخآ لاجم ىأ ىلإ سيلو .طقف ةرسألا ىلإ ةأرملا ىمتنت ثيحب نيسنجلل

 .عمتجملا ةيقبب اهتالصو ةرسألل اًيفيظو ًاليلحت نمضت

 ىرخألا ىه تناك عامتجالا ملع ىف ةيكيرمألا ةسردملا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ,لئاوألا داورلا نم لعشملا تملست اهنأ كلذ .ةيعيبط ةجيتن هذهو .ةأرملا دض ةزيحتم

 ترثأت دق ا//.1. 750135 ساموتو .ا.65[عادا/0[3 "دروورتسل' نأ دجن اذل .مهب ترثأتو

 ةيعامتجالا امهراكفأو .ةيجولويبلا امهتديقعب اهاروط مث رسنبسو تنوكب امهراكفأ
 داهطضالا كلذ دوجو نع ةلوئسملا ىهراكفألا هذه تناك دقو .ةأرملازكرم نع

 ةفسلف ىف .نرقلا اذه لئاوأ عم اكيرمأ ىف رهظ ىذلا ىقبطلاو .ىرصنعلاو .ىعونلا

 .(1) ىوصقلا ةعفنملاوحن اًههيجوتو .ةيعامتجالا تاقالعلا ةيرحب ىدانت

 : لاجر ةنهم عامتجالا ملع :اًيناث

 ضارمألل ةيصصختلا ايجولويديألا' ةيدقنلا هتلاقم ىف "زليم تيار" ظحالي
 قايس نم اًريزعتو اًميعدت ةنيعم ةيمداكأ ةنهم ءاضعأ ىقل اذإ هنأ "ةيعامتجالا
 اًريبك ًاليم كانه نإف ءاًبيرقت ةلثامتم مهنهمو ,مهتايفلخ تناكو .رخآ ىجولويسوس
 ملع ىسسؤم ىلع قبطني اذهو .نيعم كرتشم فده قيقحن وحن اودحتي ىكل مهيدل
 دعب هلاجم ىف نيلماعلاو هيف نيصصختملا صئاصخ ىلعو ةيادبلا ذنم عامتجالا

 فلقوم ىلع هقبطي نأ مالكلا اذهب دصقي نكي مل 'زليم تيار" نأ مغر .كلذ
 نيب قورقلا ةلأسمب قلعتي اميف هيف نيصصختلملاو عامتجالا ملع نم نييجوليسوسلا

 .رخآلا نود سنجل زيحتلاو .نيسنجلا

 ملع ىف ةأرملا ةناكم نأ ةيزيلجنإو ةيكيرمأ ريراقت عقاو نمو .نآلا دهاشملاو
 دجوت عامتجالا ماسقأ نم /85 ىفف ءاهيلع دسحن ال ةزوزهم ةناكم نآلا ىتح عامتجالا

 .هسفن ناكملا .قباسلا ردصملا رجدنيوش رظنا(1)
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 .تانإلا دض حضاو ىجيردت زيحت دوجو نعريراقتلاو تانايبلا حصفتو .ةدحاو ةأرما
 ةذتاسألا نم /16 ةبسن ىلإ كلذ عفتري امنيب ,ثانإلا نم ةذتاسألا نم /5 كانهف

 ضفخنملا ليثمتلا ريراقتلا كلت حضوت امك ,ثانإلا نم تاسردملا نم /730 .نيدعاسملا

 ةيملعلا تالجملل ةفلتخملا ريرحتلازكارم ىفو ةيجولويسوسلا تاعوبطملا ىف ةأرملل
 ىتلاو عامتجالا ملع ىف ةأرملا دضزيحتلا ةلاسر عم ىشمتت قئاقحلا هذهو .ةيملاعلا
 .(!ارصاعملا عامتجالا ملع ىف فلسلا نم فلخلا اهملستي

 : ةثونألاو ةروكذلا نيب ةقرفتلا ةيجولويديأ :اثلاث

 تادقتعملاو راكفألا نم ةعومجم .لاقملا اذه ىف ةيجولويديألا ةملك ىنعت

 بيرغلا نمو .مهنيعي اًموق وأ ةعامج وأ ةعومجم زيهن ىتلا .اًقيثو اطابترا ةطبترملا
 نم اًريثك نأ تتبنأ دق ىكيرمألا عامتجالا ملع ىف ةأرملا ةناكم لوح ريراقتلا نأ

 ريطاسألا ىلع اودمتعاو ,ةيقيربمإلا فقاوملا اورجه دق ءافكألا عامتجالا ءاملع

 .عامتجالا ملع ىف ةأرملا دض زيحتلا اهنمو .ةدماجلا ةئطاخلا تادقتعملاو ةيروكلفلا

 ءانبي لعفت امك عامتجالا ملعل ىديلقتلا ءانبلا فسألل معدت ةيجولويديألا هذهو
 هلعفت نأ بحي امو .ةأرملا هلعفت ام لوح ةينمضلا تاضارتفالاف .ةيعامتجالا ةايحلا

 طاشأ نأش نم ليلقتلا ىدأ فيك انيأر دقو .عامتجالا ملع تاعوضوم مظعم نوكت
 عامتجالا ملع هجتي نأ ىلإ ةهفاتو ةضراع اهنأب اهفصوو ةرسألا ىف ةيوثنألا ةوقلا
 .رهقلاو ةرطيسلا قاسنأ نم طقف ىمسرلا لكشلا صحف ىف اًديحو اًهاجنا ىسايسلا

 يوه وه

 :ةمتاخ

 ةعبرألا هبناوجب .رصصاعملا عامتجالا ملع ىف ةأرملا بارتغا نع انتحب نم حضتي
 بارتغا نم عامتجالا ملع ىف ىناعت ةأرملا نأ .اهداعبأ مهأ انحرشو ء.اهانيب ىتلا

 .اهسفن تاحفصلا ,قباسلا ردصملا .زويه رظنا(1)

 :اًضيأ رظناو
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 يهل ةسانلا لصفلا

 اهنأ امك ءىنعم نم كولس نم هب موقت ام ولخيو .ةيلاعفلا حدعب اهروعش ىف رولبتي

 ماع هجوب عامتجالا ملع ىف ةأرملا ىلع ىدصي اذهو .ةيتاذلا ةيرغلاو ةلزعلا رعشتست

 ةريثك ةفلتخم نيدايم ىف اًيلج اًحضاو رهظ دق بارتغالا اذه نأ انظح ةحال دقو

 جاوزلا ناديمو ةوقلا ناديمو .لمعلا ناديمو فارحنالا ناديمك عامتجالا ملع نم

 اذه درم نأ انظحال امك .خلإ ..تاقبطلاو ,ىعامتجالا جردتلا ناديمو .ةرسألاو

 ىف مهتامامتهاو ,روكذلا ةطشنأ ىلع زيكرتلا ىنعمب ىركذلا هيجوتلاوه بارتغالا

 ىعامتجالا عضولا هيف ضقانتي تيح .ةثونألاو ةروكذلا ثيح نم زيامتم عمتجم

 ىميقلا قئسنلا علخي ثيحو .ةأرملل ىعامتجالا عضولا عم ريبك دح ىلإ ءلجرلل

 مظعأ اًردقو ةيمهأ ةيركذلا راودألا ىلع ةثيدحلا ةيعانصلا تاعمتجملا ىف دئاسلا

 .ةيوثنأل ار اودألل ةبسنلاب هلعفي امم

 ملع ىف ىركذلا هيجوتلا كلذ روذجلو .ةأرملا بارتغا بابسأل انئاصقتسا ىفو

 .ةيعونلا راودألا ةيجولويديأو .هب نيلغتشملا سنجو .عامتجالا

 ىف ةثحابكو عوضومك رصاعملا ةأرملا عضو نأ هادؤم .ضرفب اذه انثحب ىهننو
 هنإ لب .اهيراجت مجحو .اهتيمهأو .ةأرملا رودل ةقداص ةروص انيطعي ال ,عامتجالا ملع

 اًعوضوم ابلاغ اهلعجيو ءاًيبناج اًناكم ةيادبلا ذنم اهل درفيو .اهنأش نم للقي

 نم ريثكلا ىنعي ال عامتجالا ملع تاعوضومل ىلاحلا فينصتلا نأ ىرن نحنو

 ,ليدعت ىلإ جاتحت تاعوضوملا اذه نآل .ىلاحلا نهعضو ىف ءاسنلا رظن ةهجو

 ملع تاعوضوم حبصتل .اهسفن ةأرملا ىلإ عوجرلا ساسأ ىلع ضهني ,ميوقت ةداعإو

 .ءاوسلا ىلع ىوتنألاو ىركذلا نيرولظنملا نم لكل ةيعقاوو ةيقيقح ةلثمم عامتجالا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا له

 عسجارملا
 تل مخ مح ع

 : ةيبرعلا ةغللاب عجارم : الوأ

 بتكلار اد .ةرهاقلا ناسنإلا ةمزأ 6 ةسارد :بارتغالا بحر دومحم روتكد 1

 ,روكدم ىمويب ميهاربإ روتكد ةعجارمو ريدصت .ةيعامتجالا مولعلا مجعم -2

 : ةيبنجأ عجارم : أيناث

 1- ملوعمم الل. مغ حار 1طع مياطورلغقراوص 5عمدممهاأ ال, ظلعالل

 المانغا نلقعمعأو 50

 2-7  ممعامرم, ان حمل 8قورمعك ان.عر 5معأاقوأ ؟طهبوطغ ؟[مه0 امنع 0

 هن عمعع. اللقدطتصوغممر تلقمععم 5معوذور

 3-  عممازم 1, اكهرإ ةكومع: لاذ انآع هما عمان ء ممم عا. 0

 الما عروأأإل 2معوور 9

 4-  معرمد»ل, ]., "ممإب عمم هعانمانآتممد", مع كنغمطأهو73ماطأعقا

 مزوعءممل هع طع ممعأك. 506. 655506. ممععاأءوم لهاناققأ 015

 506101009ل

 5-  ماويمعع ه., ماأعمقالمص 300 27ععلللا, عطاطءقومر انماا/عينكأأإل 01

 01 عووص0 2:عووؤر

 6- 2 ومخؤتا, نولاعإل, [طع مولعطماموإل ه6 5هءأقا الاهانعممعضأكر ال

 اللعوب,

 خب بيبي بسس سس سس هات وك ممر + ,
 م



 «# مئيشسي قر لضخ سس ييييسسسسسسسسسس--. لالالالا ا له

 /7/- 5مومعم من, "حلوصع عموعأاو قص الملمصعم 5 انذطععوغعلمم“ ءععمصقأع

 انطعتةأغلمضو (1971)

 8ق- 2 سمصص عماعطب ]طع كهقووع 50ءاعاإل., الل. ظكاصعطقا ا, 5

 9©- 2 _م6عرماط من4. 8 ةلأأأ5 تكءاللر ءعورم اللن> اللعطعع 2ووهالعك ام

 10©50ا10وا/ , ال .7. 0100

 10- تننوطعوكبر كل. 10. (معل) 1 5طع 5ةأنك 0 اللممعم أض 5061010وا/ل 1968 -

 1972. ةملتعأا. 506. 5550©.

 11- 13م5 الل ال, 8 506م ] 8. "طوماقا ةطل 0مع طانضصلا عل معاععقأ

 ممزمو مم عمعطمعمأ نملعرع عطوصعع قص كاكا ههصلأ هلك“ 10انا طا 05

 حامعمامعصاخوا طوالعطماهوال 55. (اا13ل/ 1958)

 12- انناعود, 5., عملناع طبماطعتسمم: تلك الكاع ةصل اللهعاك, امه060,

 مااعم اقضعرب,

 13- قتمصصطعأمام اكتمال, اللذص تقضصل 50عأمأإل اآط قط م6 01

 هععممودأ مب صعاغعاممب اال.ال., الق عمالااب 503عمبر 0

 14- لأز1أ6أطصقم مة. 1]طع 12مم 6390عز مَ نلوم عوأ 1ماعنم:عاقأاهت 01

 مل جاع ال/ عاوعر. اطل عاقن المزاع اعط مصالإر 0

 15- ©0جحاكلعإلر ممصر "طع عوصنلاإل, ال13 مقووعر ةصل 1آغئ5 عاق لهصكطأم 6

 1ا]معوو“ زص 0. نعام (معل) طع 50عءاماموإل ه5 11علاعامعب

 اهطلهمر آ الاد ةهعأكي. 73

 16- هنعطصحم طع اممعأإل كماللل, اةلعالل وانعم, الهاع انصأا/عادأألال

 ممعوور 1950.

 17- 5ءطرو عصلاصو عع 1.1. "50عامامواإل 2هنصلأنو طةأط ع5: 5عالادأك غ0 3

 7 و رم

 ١ ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااا د ١ ل ام

 ا
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 زق ا ا ا | 7 م ول ةماعلا دتختنو

 الور ل0انصدا 0أ الة ت وع نتصل طع عوصصأ ال (1971)

 18- اللأا| 5. 8 طأناأ َمقء8ظ., الالمممعمص أضص خطع 2536019: مل كانابلإل 05 10

 531 1513ءأانهط 320 اقطحالا6 !اننضصمانع“ اهضلهلظر, 1مكأاأانأع 015

 معمرووصوجدأ اكقطص390عومضصعمأ 170

 19- الا/لموواعإب مط. "طع طاوأنءطابأغأط 05 مماللعع اط آ2لانك13) 50عاعانإل ام

 طع انعانعامممعمأغ 0 [صلانكأعء3أ 50عءأعأأ عدو ” 50ءام10وأءقأ [عا/زعالل

 الهمموطومأط. ال0. 8. اندأا/عزنوأأتل 0[ ا«ععاع (1964).
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 رشاعلا لصفلا
 هير د < هروب تلت

 ءاتنشلا و تارخ

 © رصاعملا عمتجملا ميقو ,ةأرملا ربرحت سيب

 : كليهمل ##*

 عامتجالا ملع ىف ثحبلا تالاجم نم ًالمهم ًالاجم ءاسنلا مارجإ لاجم دعي

 اهلوصحب نرقلا كلذ زيمو .نيرشعلا نرقلا ىف ةأرملاب مامتهالا دايدزا مغر ىئانجلا
 :لمعلا ىف قكل اور هيلعتلا ىف قهلاك ,لبق نم انهي هكدتتل نكت مل قوق ةدحع ىلع

 ,ةينمألا تاساردلل ىيرعلازكرملا ,ءاسنلا مئارج باتك نم ءلصف ىتاعاسلا ةيماسرظنا (*)
 .36 - 13 ص ص .م1986 ه1406 - ضايرلا .ضايرلاب بيردتلاو

 :لمشت تاعوضوم ىلع باتكلا ىوتحيو

 :لوألا مسقلا

 .ءاسنلا مئارج باكترا ىرط - 1

 .ءاسنلا مئارج ىف ةيجولويبلا لماوعلا -2
 .ءاسنلا مئارج ىف ةيعامتجالا لماوعلا -3

 .ءاسنلا مئارج ىف ةيسفنلا لماوعلا -4

 .ءاسنلا مئارج ريسفت ىف ىلماكتلا هاجتالا -5

 .ءاسنلا مئارجو ةأرملاريرحت -6

 .ءاسنلا مئارجو ةيرضحلا ةجرد -7

 :ىناثلا مسقلا

 .ءاسنلا مئارج لاجم ىف ةيرصملا توحبلا مهأل ضرع

 ر4 حماد »+
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا له

 ىتلا ةريثكلا تاساردلاو ثوحبلا ءارجإ مغرو .قوقحلا نم كلذ ريغ ىلإ .ةيسايسلا
 اميف اههجاوت ىتلا تابوعصلاو .ةأرملا ىملعت فداصت ىتلا تالكشملا لوح تراد

 نإف .كلذ ريغو لجرلاب اهتقالعو ةرسألا ىف ديدجلا اهعضوو ,لامعأ نم اهيلإ دنسي
 ال ىتلا ثوحبلا ضعب ادع اميفف .مامتهالا اذه لثم لنت مل ةميرجلاو ةأرملا ةلكشم

 ةدحتملا تايالولاو ايروأ ىف اهمظعم ىرجأ ةدحاولا ديلا عباصأ ىلع اهددع ديزي

 اًنايحأ ةأرملا طيحي ام اهطيحي ىتلارومألا نم تلظ ءاسنلا مئارج نإف .ةيكيرمألا

 .لامهإلاو ةالابماللا نم هاقلت ام وأ ضومغ نم

 ببسلا نأ .مارجإلا ملعو ,ىئانجلا عامتجالا ملع ىف نيصصختملا ضعب ىريو
 ةيفاقثلا انتروص نأ وه ,تحبلا تالاجم نم ًالمهم ًالاجم دعي ءاسنلا مارجإ نأ ىف
 عامتجالا ملع ىف توحبلا نأو ,نوناقلا نع جراخ ركذ :هنأ مرجملا نع ةيعمتجملا
 .ةيفاقثلا بلاوقلا كلتريثأت تحت تعقو دق مارجإلا ملعو ىئانجلا

 نأ ىلإ ىزعي اهإ ءاسنلا مئارجب ىملعلا مامتهالا ةلق نأ ,رخآلا ضعبلا ىريو
 .لاجرلا ددعب نروق ام اذإ ريثكب لقأ نوناقلا ةلئاط تحن عقي ىذلا ءاسنلا ددع

 نيلماعلا راظنأ نرقلا اذه نم تاينيسمخلا نابإ نيثحابلا نم ريثك هجو دقو

 هذه ىف ثحبلا ةرورض ىلإ مارجإلا ملعو سفنلا ملعو ,عامتجالا ملع نيدايم ىف

 ”نيليس نيتسروت" لاتملا ليبس ىلع ركذن ءالؤه نمو .اهلامهإ مدعو ةرهاظلا

 "زنرابرملا ىراه"و (3//1|غعم 26عا(1هوو) "سلكير رتلوو"و (1طوءوؤغعص كعااتلص)

 .ءاسنلا مارجإ ةرهاظ ىف ثحبلا ىلع لصفلا اذهزكريو .(انجممب عارمعع 8ومعو)

 ءاسنلا مئارجل ةيفختملا ةعيبطلا :ًالوأ

 ودبن ىتلا نهم ارجإ ةبسن ببسب ءارطإلاو ءاجفقحل ريق اًريثك ءانسنلا تفلاف

 نيب ةقالعلا نإف ةقيقحلا ىفو .ىرخأ ةيناكس ةعومجم ةيأب تنروق ام اذإ ةضفخنم

 .اهنع فشكي 00 ا تنال ءاسنلا مئارجب قلعتي اميف رهاظلا نحبو ,عقاولا

 4م
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 «هل_ ىشاعلا لصفلا

 :ءاسنلا مّئارجب متهملا ىلع اهسفن تالؤاست ةتالث ضرفت لاجملا اذه ىفو

 نكرتشي مئارجوأ .نهدحو ءاسنلاب هصاخ ةنيعم متارج كانه تناك ادإ ام اهلوأ

 اهيناثو .عقاولا نم ريثكب لقأ تالاح ىف الإ اهنع غلبي ال نكلو اًحضاو اكارتشا اهيف
 ةلءاسمللو نهيلع ضبقلل اًضرعت لقأ نوناقلا ىلع تاجراخلا ءاسنلا تناك اذإ ام

 نهيلع ضبقي ىتاللا ءاسنلا تناك ام اذإ وهف اهثلاث امأ .كلذ ىلع ةبترتملا ةينوناقلا

 .نهلايح. ذختت ىتلا تاءارجإلا ىف ةنيل ةلماعم نيقلي

 ءاسنلا مارجإ نأ حضاولا نم هنأ (كالوب ) ىري تالؤاستلا هذه نع ةباجإللو

 اهبكترت ىتلا ةقرسلا لثم مئارجلا ضعبل.ةبسنلاب تاذلابو .ريراقتلا ىف اًركذ لقأ

 بكترت ىتلا مئارجلاو ,ضاهجإلاو ,تامداخلا اهبكترت ىتلا تاقرسلاو اياغبلا

 ,ىسنجلا ذوذشلا لثم ىرخألا مئارجلا ضعب نع ًالضف .لتقلاو .لافطألل ةبسنلاب

 .ةأرم | اهتبكترا اذإ ةمكاحملل مدقت ال ىتلا ىنلعلا حضافلا لعفلاو

 .لاجرلا نم ةيامحلا نيقلتي تامرجملا ءاسنلا نأ (201131) "كالوب' ىريو

 .تاطلسلل ىوكشلا ىلإ اليم لقأ نونوكي مهف ,نهاياحض اوناك ولو ىتح

 بعلي ىذلاو ءاسنلل لاجرلا ةيامحب اًضيأ لصتي .رخآ ىفاقث ببس كانهو
 نمقي ءاسنلا نأ ىلإ نوبهذي نم كانه نأل .ءاسنلا مئارج ءافخإ ىف الثامم اًرود

 .نهفاشتك ا بعصي هنإف ةفصلا هذهيو .لاجرلا اهبكتري ىتلا مئارجلا ىلع تاضرحملا

 ام ددع ةداع عفتري ةديدع مئارج دوجو ( مما|3ءاع) "كالوب' ظحال كلذك

 نآل .ءاسنلل ةبسنلاب اهددع ضفخني نيح ىف .لاجرلل ةبسنلاب اهنم هنع فشكي

 ريغو ,تاقيشعو .تاجوزو .,تاضرممو .لافطألل تايبرمو ,تويب تابرك نهراودأ
 لاثم .ةماعلا تاطلسلا نع اهنيفخي نأو مئارجلا نيكتري نأ نهل حمست كلذ

 ملع ىف نيصصختملا نم ريثكلا اهظحال ةرركتم ةقيقح نع ًالضف اذه

 029 لإ“ ومو ملاح
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 رطاعملا ةمتحملاو ةأرملابه

 ةنورم رثكأ نونوكي نيفلحملاو ةاضقلا كلذكو ةطرشلا طابض بلغأ نأ ىهو .مارجإلا
 نم هريغو ”كالوب" تارابتعالا هذه تداق دقو .لاجرلا وحن مه امم ءاسنلاوحن ةقرو

 ةجرد ىلإ عنقمو ىفخ مارجإ وه اهإ ءاسنلا مارجإ نأ ةظحالم ىلإ نيصصختلملا

 مئارجب ةصاخلا تالجسلاو ةيمسرلا تاءاصحإلا نإف كلذ ىلع اًبيترتو ةريبك

 نكذلا ةفلاس لماوعلا ببسب ةقيقحلا نع اًريبعت لقأ نوكت ثانإلا
 ريغ رداصملاب ةناعتسالاب ءاسنلا مارجإل ىقيقحلا ريدقتلا متي نأ دبالف كلذل

 صئاصخلا ليلحت ىف انديفت ةيلود تانراقم دقع مهملا نم هنأ امك ,ةيمسرلا

 .(1) ءاسنلا مئارجل ةزيمملا ةيعونلا

 ءاسنلا مئارجل ةيقيقحلا داعبألا : اًيناث

 ةقيقحلا داعبألا وأ ىقيقحلا مجحلا ديدحتب ءاسنلا مئارجب مامتهالا بحص

 ةصاخ .ةياغلا هذه غولبل ءاملعلا اهب ماق ىتلا تالواحملا تعباتت كلذل ءنهمارجإل

 نمو تالاجملا فلتخم ىف همادختسا نكمملا نم حبصأو ءاصحإلا ملع امن نأ دعب

 ىكيجلبلا ملاعلاربتعيو .ةيمارجإلا ةرهاظلا لوح رودت ىتلا تاساردلا لاجم اهنيب

 لدعم ديدحتل ثيدحلا رصعلا ىف ةلواحم لوأ بحاص ( 0نع+ءا6غ) "هيلتيك'
 ىف اهنم عقي ام ىلامجإ ىلإ مئارج نم ثانإلا هبكترت ام ةبسن نايبو مارجإلإل

 مئارج نم هبكتري ام ىلإ ثانإلا هبكترت ام ةبسن نأ ه1835 ةنس ظحال دقف .ةنسلا

 .ماع لك بكترت ةميرج فالآ ةرشع لك لباقم ةميرج 21 غلبت
 اهبكترت ىتلا مئارجلا طامشأ ىلإ ةفاضإلاب ددحي نأ "ىريج"' لواح كلذك

 هل نيبتف .مئارجلا نم طاشألا هذه سفن نوبكتري نيذلا روكذلا ىلإ نهتبسن .ثانإلا

 مئارج ىفو ءلاجر ةعبس لباقم ةدحاو ةأرما دجوت ديلاوملا لتق ةميرج ىف هنإ

 :رظنا(1)
 مماأولك. 0., [طع تمسمان 2 أ1إل 01 الالوروعمل انملا/عإكأأتإل 05 2عضصصعالا /ةضصأق

 ممموور ططأا3لامطأق. 1950 ظظ. 1 : 7.
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 هس رمشاعلا لصفلا

 ثالث دجوتف ضاهجإلا ةميرج ىف امأ .دحاو لجر لباقم ناتأرما دجوت ةقرسلا
 مئارج ىف لاجر ةسمخ لباقم ءاسن عبرأ دجوت امنيب ءلاجر ةينامن لباقم ءاسن

 ىلإ نهددع لصيف فييزتلا مئارج ىف ءاسنلا ديزتو ,دصرتلاو رارصإلا قبس عم لتقلا
 مئارج ىف لاجرلا ددع عم ءاسنلا ددع ىواستي نيح ىف .ءلاجر ةعبرأ لباقم ةسمخ

 .امهنم لكل ةتس وهو دمعلا قيرحلا

 لصي ذإ ةظوحلم ةدايز لاجرلا ىلع ءاسنلا ديزتف دمعلا لتقلا مئارج ىف امأ

 غلبيف بادآلا مئارج ىف نهددع ديزي كلذك .لاجر ةثالث لباقم ةعبس ىلإ نهددع

 .نيلجر لباقم ءاسن ةينامن

 اهيف بتر ةركتبم ةقيرط ةبسنلا هذه ىلإ لوصولل "ىريج" مدختسا دقو
 ةبسن عضو مث ,ءءاسنلاو لاجرلل ةبسنلاب اهراركتل اًعبت مئارجلا هيف رصح افينصت

 ةقلطم ةبسن عضوو ةنيعم ةمرجل نيلعافلا لاجرلا ددعب ءاسنلا ددع نراقو ةيبيرقت

 .ءاسنلا مئارجل ةفلتخملا عاونألا نيبو اهنيب ةنراقملا من

 م1902 ةنس ديدحتلابو نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف تناكف ةثلاثلا ةلواحملا امأ

 نيذلا صاخشأل ا ددع غلب امنيب هنأ ظحال ىذلا "هيينارج" ىسنرفلا ملاعلا اهب ماقو

 209075 حنجلا مكاحمو تايانجلا مكاحم ىلإ اهلجأ نم اومدق مئارج اوبكترا

 ثانإلا ةبسن ىأ :ىنثأ 37305 ىلع دزي مل مهنيب ثانإلا ددع نإف ءاًيصخش

 ةرتفلا ىف ةبسنلا تناكو طقف /13 ىلع دزت مل نيمرجملا ىلامجإ ىلإ تامرحجملا

 ام وهو م1839 ةنس /18 ىلإ تضفخنا /23 م1830 و م1826 ىماع نيب ةعقاولا

 ةيئاصحإلا تانايبلا نم اهصلختسا ىتلا ةجيتنلاب عنتقي ال 'هيينارج" لعج

 مئارجل ىقيقحلا مجحلا هنأ دقتعي ام ديدحتل ىرخأ ةقيرط ىلإ ًاجليو ,ةنلعملا

 ىتلا مئارجلا نم عون لكب ةصاخ ةيسار ىرخأو ةيقفأ ليصافتب اًئيعتسم ثانإلا

 ىلع ثانإلا نم اهتابكترم ةبسن قوفتت ىتلا مئارجلا كلذكو اهعونو ثانإ اهبكترت
 اهيف ديزت ةقرسلاو ديلاوملا لتقو ضاهجإلا نأ نيبتف .روكذلا نم اهيبكترم ةبسن
 نهنأ نيح ىف .ريبك ىرافب طسوتملا نم ىلعأ ةجردب روكذلا ىلع ثتانإلا هبسن
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 طسوتملا قوفت ةبسنب بادآلا مئارجو بصنلاو زازتبالاو روزلا ةداهش مئارج نبكتري
 بقث ةطساوب ةقرسلاو قيرحلاو دوقنلا فييزت مئارجل نهباكترا امأ .ةفيفط ةجردب

 نإف .صاخشألا ىلع ءادتعالاو لوستلاو درشتلاو .ةنامألا ةنايخو روستلا وأ ناردجلا
 .طسوتملا نع لقت اهيف نهتبسن

 ةسهرام نوتكذلا ءانشلا هقارهلا قيعحلا كسلا نيدهتي اوصف ا قيذلا قيمز

 بعلت ,ةمولعم مئارج نم هبكترت امع ًالضف .ةأرملا نأ هل نيبت ىذلا (813:م315)

 /20 ىلإ ةسمخ نمو ,ةقرسلا مئارج نم /10 غلبي ةيفخلا مئارجلاب ىمسي اميف اًرود

 نم /40و دصرتلاو رارصإلا قبس عم لتقلا مئارج نم /10و .دمعلا لتقلا مئارج نم
 هسادالا هن ارك

 نأ ديلاوملا لتق ةرهاظ ىلع هارجأ ىذلا ثحبلا ىف "هيتويل كاج" ظحال دقو

 .ثانإلا اهبكترت ىتلا مئارجلا نم ىرخأ ىلإ ةميرج نم فلتخد ةيفخلا مئارجلا ةبسن

 ,طقف /25 ىلع ةطرشلا ملع ىلإ اهنم لصي ام ةبسن ديزت ال ديلاوملا لتق ةميرج ىفف
 اذإ ةعفترم ةبسن ىهو اسنرف ىف لاحلاوه امك /40 ىلإ نايحألا ضعب ىف لصي دقو

 .ةراعدلاو ضاهجإلاك ثانإلا اهبكترت ىتلا ىرخألا مئارجلا ىف اهتاليثمب تنروق

 ديلاوملا لتق نأ فورعملاف .ءاهتاذ ةميرجلا ةعيبط ىلإ عجري عافترالا ادهو

 ةثج دوجو هنع جتنيو سانلا نم ريبك ددعل ةمولعم ةليوط لمح ةرتف دعب ثدحي

 نيح ىف .اهيبكترم رمأ حاضتفاو ةميرجلا فاشتكا ةلوهس ىلإ ىدّؤي امم ديلولا

 ءاهنع فشكلا ضرف لءاضتت ىتلا ضاهجإلا ةميرج ىف كلذ نعرمألا فلتخي

 نهنأل اًرظن .روكذلا ةبسن قوفت ةبسنب ةيفخلا مئارجلا ىف صرفلا هذه مدعنتو

 بسحب ةريغتم ىرطو ةفلتخم بيلاسأيو ةمكحم تاجايتحاو ندهعي نأ نلضفي
 ةظوشلا لكشف فورلعلا

 ةيفخلا مئارجلا ىف نكرتشي ثانإلا نأ ىف 'هيينارج" عم "هيشرام ' قفتيو

 نيقبيو لجر ىلإ ذيفنتلاب ندهعي نأ نلضفي نهنأل اًرظن ؛روكذلا ةبسن قوفت ةبسنب
 .ةلادعلا دي ىف نعقي ال ىتح اًديعب نه
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 يه -.,شاعلا لصفلا

 ةيئانجلا تاءاصحإإلاب مامتهالا

 لودلا نم ديدعلا ىلإ دتما نإ مئارجلاب ةصاخلا تاءاصحإلاب مامتهالا ثبلي مل

 ةفلتخملا تاريغتملارابتعالا نيعب ةذخآ مئارجلا ىبكترمل اًيرود اًرصح ىرجت تذخأ ىتلا

 نم كلذريغو مئارجلا عونو ةيميلعت ةلاحو ةيجاوز ةلاح نمو (ىنتأ -ركذ ) سنج نم
 ,ةيمارجإلا ةرهاظلا ىلع ىرجت ةسارد ىأ ىف اًيرورض اًرصنع تحبصأ ىتلا تانايبلا
 نم ءادتبا ةيمارجإلا ةعقاولل ةقلتخملا لحارملا تلمشف تددعت تاءاصحإلا نإ لب

 ىهو ةلحرم رخآ ىلإ هتنادإو هتمكاحم مث مرجملا طبضو ةميرجلا نع فشكلا ةلحرم
 ىرخأو ةطرشلا اهردصت ةمرجلاب ةصاخ تاءاصحإ كانه تحبصأف ,ةبوقعلا ذيفنت

 ىتأتو .نوجسلا اهردصت ةثلاثو ( لدعلا ةرازو) ءاضقلا اهردصي اًضيأ ةميرجلاب ةصاخ
 ةيئانجلا اهتزهجأ ىف ىئاصحإلا ماظنلا تلخدأ ىتلا ةيبروألا لودلا ةمدقم ىف اسنرف

 دقف رصم امأ .ه1865 ةنس ىف هتلخدأ ىتلا ارتلجنا اهيلت .م1825 ةنس ىف كلذ ناكو

 نرقلا نم ريخألا عيرلا نم ءادتبا ةيئانجلا اهترهجأ ىلإ ىئاصحإلا ماظنلا تلخدأ

 ىلع تضرع ىتلا مئارجلل اًيونس ءاصحإ ردصت لدعلا ةرازو تأدب امدنعرشع عساتلا
 مل اًنونس ءاصحإ اهرودب تردصأف ةيلخادلا ةرازو اهتلت مث .مرصنملا ماعلا لالخ ءاضقلا

 تانايبلل اًعيت بوبت كلتو تاءاصحإلا هذه تناكو مرصنملا ماعلا لالخ مئارج نم عفو

 وأ .اهباكترا بابسأو فورظو .ءاهعضو ثيح نم .ةميرجلاب تقلعت ءاوس ةفلتخملا
 .هقباوسو هنسو هسنج ثيح نم اهبكترا نمي تقلعت

 اياضقلا ىف فرصتلا ةجيتن لثم ىرخأ تانايب ةيئاضقلا تاءاصحإلا نمصتتو

 نوحسلاب ةصاخ تاءاصحإ تردص مث ؛ةميرجلا باكتراب مهتملا ىلع رداصلا مكحلا عونو

 ىتلا مئارجلا عاونأو نوجسلا ىلإ نيدراولا ىلع اهب موكحملا تايوقعلا عاونأ نيبست
 كلت نأ ظحالي هنأ الإ .تانايبلا نم كلذ ريغو مهيلع ةرداصلا ماكحألا لآمو اهوبكترا

 .تايانجلاوه مئارجلا نم دحاو عون ىلعرصتقت اهدهع لوأ نم تناك تاءاصحإلا

 نرقلا نم ىناثلا دقعلا ىف الإ اهب مامتهالا أدبي ملف حذجلا تاءاصحإ امأ

 ماظن عضوب ماعلا نمألا ةرادإ تماق ىتح ةمدعنم هبش كلذ لبق تناكو نيرشعلا

 لك وصلا
 ا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 بناج ىلإ حذجلا مئارج نم ريثكلا ىلع لمتشت ةيئانجلا تاءاصحإلا لعج ديدج

 ىلع بتك نع فارشإلا نم اهتذكم ةديدج لوادجو جذام عضوب تينع امك .تايانجلا
 .ةلودلا ءاحنأ فلتخم ىف ةرادإلاو ةطرشلا لامعأ ىلع ةقيقد ةياقر ضرفو نمألا ةلاح

 نرقلا اذه نم ثلاثلا دقعلا ىف نوجسلا تاءاصحإ ىلإ عوجرلا نم نيبت دقو

 نم ربكألا ءزجلا نأو ./4 ىلاوح غلبت لاجرلا ىلإ ءاسنلا نم تانوجسملا ةبسن نأ
 ىلاوح تانيجسلا عومجم ىلإ نهتبسن تغلب ىتاللا تاجوزتملا هبكترت ءاسنلا مئارج

 كلذك ,تارهاعلافراكبألا مث اًبيرقت 725 نهتبسن تغلب ىتاللا لمارألا نهيلت 0
 اذه ىلامجإ نم /1 زواجتي ال ةريطخلا مئارجلا نم ءاسنلا هبكترت ام ةبسن نأ نيبت

 ىئانجلا دوعلاف ,ريوزتلا تايانجف دمعلا لتقلا اهتمدقم ىف ىتأي مئارجلا نم عونلا
 .تايانجلا نم ةدودعملا تاقرسلاف قيرحلاف توملا ىلإ ىضفملا برضلاف

 ةئام ةيئانجلا تاءاصحإلا ماظنب اسنرف ذخأ ىلع ىضقنا دقو مويلاو

 تددعتو ملاعلا لود مظعم ىف ةيئانجلا تاءاصحإلا اهلالخ ترشتنا اًماع نوسمخو

 هذه نإف مئارجلل ةيئاصحإلا رداصملا نم ديدعلا كانه حبصأ ثيحب تعونتو

 لقت ثانإلا اهبكترت ىتلا مئارجلا نأ ىلع اًبيرقت لودلا ةفاك ىفو ,عمجت رداصملا
 .عونلا ىف اهنع فلتخت اهنأ امك ,روكذلا اهبكتري ىتلا مئارجلا نع ةريبك ةجردب

 ةفلتخملا لودلا ىف ءاسنلا مئارج ةبسن

 ىبكترم نم اًيونس مهيلع ضبقي نيذلا ددع غلبي ةدحتملا تايالولا ىف
 اوعدوأ نيذلا امأ ,ثانإلا نم نهيلع ضبقي نم لاثمأ ةرشع روكذلا نم مئارجلا
 ءلثم نيرشع مهددع غلب دقف تايحالصإلاو ةيلارديفلا نوجسلاو تايالولا نوجس

 .ثانإلا نم اهيف نعدوأ ىتاللا

 مهنم ءاوس .ءاضقلل اومدقو اوطبض نيذلا مهو اًمومع نيمرجملل ةبسنلاب امأ
 دقف .اًعافترارثكأ ودبت ءاسنلا ةبسن نإف .اوعدوي مل نيذلاو نوجسلا اوعدوأ نيذلا

 .ثادحألا اهبكترا ىتلا مئارجلا ىلامجإ ىلإ (/19.5) م1937 ةنس تغلب

 2 رك مرج ا



 يه ءشاعلا لصفلا

 ىف امأ .ثانإلا مئارج ددع لثم 242 روكذلا مئارج ددع غلب اكيجلب ىفو
 نم تاونسلا نع ةيباقعلا ةرادإلا اهترشن ىتلا تاءاصحإلا نم نيب دقف اسنرف

 موكحملا مئارجلا ىبكترمل ىلامجإلا ددعلا ىلإ ثانإلا ةبسن نأ م1958 ىلإ 6
 نهتبسن تغلب امنيبف ضافخنال اوحن رارمتساب هجتت ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب مهيلع

 ,م1952 ةنس /15.9 احنج مأ تايانج تناك ءاوس مئارجلا اوبكترا نيذلا ىلامجإ ىلإ

 ةنس اهل ضافخنا دشأ تغليو ,ه1956 ةنس /7 ىلإ تلصوف اهضافخنا تلصاوو

 .ةيباقعلا ةرادإلا ىلإ مهب دهع نيذلا نيمرجملا ىلامجإ نم /3 تلجس ثيح ه8

 راشملا ةرتفلا ىف اسنرف ىف تامرجملا ثانإلا ةبسن ضافخنا نأ ظحالملاو

 ,ةيباقعلا ةرادإلا مهتلجس نيذلا نيمرجملا ددع ىف لتامم ضافخناب نرتقا ءاهيلإ

 ةنس اًدرف 23331 ىلإ ضفخنا م1946 ةنس اًدرف 32854 مهددع ناك امنيبف

 ةبسن نإف مهاندعبتسا اذإ نيذلا نييسنرفلاريغ نم ادرف 5741 نولمشي ه8

 ./6.6 ىلإ /3 نم عفترت ثانإلا

 ةرتفلا ىف اهيف بكترا ىتلا مئارجلاب ةصاخلا تاءاصحإلا نإف ديوسلا امأ

 ةلمج نم /1.5 نم رثكأ نلثمب ال ءاسنلا نأ نيبت م1967 ةنسو ,م1965 ةنس نيب

 .ركسلا مئارج ىبكترم نم /3 نم لقأو ,ذيفنتلا فقوب موكحملا صاخشألا

 4 يوكل لانها نإ تاحودلا» انتخلا ةسن تعكر فرعا ذل يقل

 ماظن نهيلع قبط ىتاللا ثانإلا ةبسن تغلب (ناليس) اكناليريس ىفو

 ماع نم ةرتفلا ىف ماظنلا اذه مهيلع قبط نيذلا ىلامجإ ىلإ /2 ىئاضقلا رابتخالا

 .م1956 ماع ىلإ 6

 نيبت دقف اهنأشب تاءاصحإ انيدل ترفاوت ىتلا ةيبرعلا لودلل ةبسنلاب امأ

 .لجرلا اهبكتري ةميرج 2744 لك لباقم ةدحاو ةميرج بكترت رئازجلا ىف ةأرملا نأ
 .سنوتو برغملا نم لك ىف اًبيرقت ةبسنلا سفن ىهو

 مئارجلا ىلامجإ ىلإ /75 ثانإ اهبكترت ىتلا مئارجلا ةبسن تغلب رصم ىفو

 62557 رك سلال



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا بله

 بلغأ ىف ديزت الف تايانجلا ىف ةبسنلا هذه ضفخنتو .اًيونس بكترت ىتلا
 ةلثئامم ةبسن ىهو /6 ىلإ لصتف حنجلا ىف عفترت تناك نإو ./4 ىلع لاوحألا
 اهضافخنا مغر ىهو .نرقلا اذه ةيادب ىف ةأرملا مئارج اهيلع تناك ىتلا ةبسنلل

 وأ اسنرف وأ ديوسلا ىف اهتاليثمب تنروق اذإ ةعفترم ودبت كلذ عم اهنأ الإ ظوحلملا
 هنع تاعمتجملا هذه ىف ةأرملا عضو فلتخي ثيح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف

 .(1) ىرصملا عمتجملا ىف

 اهبكرت ىتلا مئارجلا مجح ديدحت ةلواحم دنع رذحلا مازتلا بجي كلذل

 هب ىحوت امب ةريطخ ءاطخأ ىف انعقوتو ,ماقرألا انللضت ال ىتح اهعاونأو ثانإلا

 ءانسلا مئارج ةبسن نإ ةطاسب ىف لوقتف ,ةحصلا نع نوكت ام دعبأ جئاتن نم انيلإ
 طامنأ ديدحت لواحن نأ نود ءاسنرف ىف ةأرملا مئارج ةبسنل ةلئامم ًالثم رصم ىف

 تايوقعلا نيناوق ىف ميرجتلا روصو نيتلودلا اتلك ىف ةأرملا اهبكترت ىتلا مئارجلا
 ءاغبلا حرحت ال ةيبوروألا لودلا لك لثم كلذ ىف اهلثم اسنرف نأ فورعملا نمف .اهيف

 ضاهجإلا ةييروألا لودلا مظعم مرت ال كلذك .ةيمالسإلا لودلاو رصم همرمت امنيب

 ةميرج ةيبروألا لودلا نم ريبك ددع هربتعي ال ىذلا انزلا نع الضف .رصم همرحن امنيب

 مئارجلا نم ةريبك ةبسن لثم ثالثلا مئارجلا هذه نأ فورعملا نمو ءاهيلع بقاعي

 لعجي امم ( نهمئارج ىلامجإ نم 7/35 ىلاوح ) رصم ىف ثانإلا اهبكترت ىتلا
 تقولا ىف اهداعبتساو ةيرصملا ةيئانجلا تاءاصحإلا نم نهديصر ىلإ اهتفاضإ
 ننس ةكراقل ا ةنمالتست البكم المانع ةييسرقلا ةيكانحلا ثناءادضقتإلا نيودهيسشف

 ريسافيلو لثم نييسنرفلا ةميرجلا ءاملع نم ددع هيلإ راشأ ام وهو .نيتبسنلا

 هريغو ءاغبلا لاجم ىف نهطاشن ءاسنلا مئارج ىلإ انفضأ ول هنإ اولاق ىذلا .هيتويلو

 نع لقت ال ثيحب ةظوحلم ةجردب نهمئارج هب تعفترال ةيفالخإلا تافلاخملا نم

 2 اًيونس بكترت ىتلا مئارجلا ىلامجإ نم 5

 .24 : 18 ص .1976 .ةرهاقلا ,ةيبرعلا ةضينلا راد .ةمرجلاو ةأرملا .بودحملا دمحأ رظنا(1)

 (2) | عقانأع, 13ءمالع5د. ظععرععءعطعمك دنع اتم ةضصغعأءألعر طقمو انطن قاع 083102, 68.
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 يه مشاعلا لصفلا

 ءاسنلا مئارج مجح ديدحت ىف رثؤت ىتلا لماوعلا

 هيف ىعارت نأ بجي ءاسنلا اهبكترت ىتلا مئارجلا مجح ديدحن نأ عقاولا
 .ةظوحلم ةجردب مجحلا اذه ىف ريثأتلا اهنأش نم ةفلتخم لماوعو ةديدع رومأ

 :رومألا هذه نمو

 :اهيف ءاسنلا مارجإ مجح ديدحت داري ىتلا لودلا ىف تابوقعلا نوناق صوصن ةسارد -1

 سردت ىتلا ةأرملا مئارجل قيقد رصح ءارجإ ةلواحم دنع ناكمب ةيمهألا نمف
 قباسلا ىفو لب بسحف ةساردلا اهيف ىرجت ىتلا ةظحللا ىف ال تابوقعلا نوناق

 رز ناقتر ا اهيل هجرك نوناكل ا اذهب صرعتم نشل !تاريصتلا نأ نييك كف اكتب
 .ةصاخ ةفصب ةأرملا اهبكترت ىتلاو ةماع ةفصب بكترت ىتلا مئارجلا ددع ضافخنا

 ىف ةأرملا اهبكترت ىتلا مئارجلا ةدايز ىلإ كش نودب ىدؤي ةديدج لاعفأ ميرجتف
 ةيسكعلا ةجيتن ىلإ ىدؤي اهمرحي عرشملا ناك ىتلا لاعفألا ضعب جارخإ نأ نيح

 رابتعالا نيعب ذحوي نأ بجي ام وهو ءاهبكترت ىتلا مئارجلا ددع ضافخنا ىلإ ىأ

 نم وأ ةيمكلا ةيحانلا نم ءاوس ةأرملا مارجإ ىلع ًارط ىذلا روطتلا ةسارد دنع

 ضعب جارخإ نم لودلا ضعب ىف عرشملا هيلإ أجل ام ًالثم كلذ نم ,عونلا ةيحان
 نيذللا اهلريغلا ضاهجإ اهلوبق وأ اهسفنل ةأرملا ضاهجإ كلذ لاثم ,ةحابملا لاعفألا

 لاوحألا ضعب ىف تايوقعلا نوناق نم ةييوروألا لودلا ةيبلاغ ىف عرشملا امهجرخأ
 :لماحلا ةأرخلا ةفواعسو ةحسص نع ليحلا ند ايدف: شخ كلا فاتك ةيخيضلا

 نيعم ددع نم رثكأ ةلاعإ نع ةرسألا اهيف زجعت ىتلا كلتك ,ةيعامتجالا لاوحألاو
 ةطبار كانه نوكت نأ نودب مت دق اهيف لمحلا نوكي ىتلا ةلاحلاوأ .ءانبلا نم

 .لاوحألا نم كلذ ريغو ةيجوز

 مدع ررقت نأ ةأرملل م1970 ةنس رداصلا نوناقلازيجي كارم ادلا ىفف

 ةنماثلا تغلب دق تناك اذإ .صاخ نذإ ىلع لوصحلا نودب اهلمح رارمتسا
 .اًعوبسأ رشع ىنثا لمحلا ةدم زواجتت ملو اهرمع نم نيتالثلاو

 كه ا ب ع ببعل 3 يدوس
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا بله

 ةعيرأ تبجنأ دق تناك اذإ ضاهجإلا ةيلمع ىرجن نأ ةأرملل نكم كلذك

 كواضلا نها نيك تو ويقف ةكفانل | ةزدو ةمكنا هنت: لف ول اوه نافكأ

 نم لثممو نيبيبط نم نّوكملا صاخلا سلجملا نم صيخرت ىلع لصحت نأ بجي

 .ةمومألا ةياعر ةيعمج

 ميرجتلا ةرئاد نم ضاهجإلا تجرخأ ىتلا لودلا لئاوأ نم ايفالسغوي ربتعتو
 مئارجلا ددع ىف ظوحلم ضافخنا ثودح ىلإ ىدأ امم .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب

 ىتلا ةلاحلا ىلع اًرصاق حبصأ ضاهجإلا ميرجت نأو .ةصاخ ةأرملا اهبكترت ىتلا

 .اًركذ ريغلا اذه نوكي ام اًيلاغو اهاضر نودي لماحلا ةأرملا ريغلا اهيف ضهجي

 هذه رخآو ضاهجإلا ةحابإ ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةيبلاغ هجتتو
 ةنس ربمتبس رهش ىف ايلعلا اهتمكحم تررق ىتلازنايلرواوين ةيالو تناك تايالولا

 نيدلاولا وأ جوزلا ةقفاوم نود نهسفنأ ضاهجإ ثانإلا قح نم حبصي نأ 5

 .ءالؤه ةقفاومب الإ متي ' ناك ضاهجإلا نآل اًرظن .ةجوزتملا ريغل

 ةميرج دعي ناك لسنلا ديدحتل ةليسوك لمحلا عناوم لامعتسا نإف كلذك

 عناوملا هذه نع نالعإلا نإ لب .نيتيملاعلا نييرحلا نيب ةرتفلا ىف لودلا ضعب ىف
 اهيف ىنطولا ىحصلا سلجملا ردصأ ىتلارجملا .لودلا هذه نمو .ءاضيأ اًعونمم ناك

 نأ لمتحيو ةحصلاب ةرضم لسنلا ديدحت قرط نم ةريبك ةبسن نأب ىضقي اًيأر
 وأ زاهج ىأ عيبلل ضرعي نأ اًروظحم حبصأ دقف اذهلو .بعشلا تايقالخأ ضوقت
 ةحتف ةيطغتيوأ .محرلا ىف اهلاخدإ قيرط نع باصخإلا عنم ةيئايميك ةدام

 رظحلل ةفلاخم لئاسولا هذه لمعتست ىتلا ةأرملارابتعا هيلع بترتي ناك امم .قنعلا

 .ةلودلا هتررق ىذلا

 حبصأ امنيح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بقع اًددشت لقأ رظحلا اذه حبصأ دقو

 مت ,بيبطلا رمآ ىلع ءانب ةيلبهملا ةفوصلاو محرلا قذع ةوسنلق فرص ناكمإلا ىف

 .م1953 ةنس ةياهن ىف رظحلا كلذ ىغلأ

 مم

 38 -6238- .ىك طم دج



 يهل_ ءشاعلا لصفلا

 ةرشاد نم ةيجوزلا ةنايخلا جارخإ نم لودلا ضعب هيلإ تأجل ام كلذك

 خسف هيلع بترتي .نيجوزلا نيب ىدقاعت مازتلاب لالخإ درجم اهرابتعاو ميرجتلا
 اذإ هضيوعت ةيناكمإو ,.هقوقحب ةنايخلا تلخأ ىذلا فرطلا بلط ىلع ءانب دقعلا

 .تدح ام ةجيتذ ررض هباصأ دق ناك

 تالوستملا ءاسنلا بقاعي م1933 ةنس ىتح عرشملا نكي ملرصم ىفو
 صاخلا م1933 ةنسل 24 مقر نوناقلا ماكحأ نم تايفعم نك ىتاللا تادرشتملاو

 ىمارجإلا طاشنلا نم عونلا اذه راشتنا ىلإ ءافعإلا اذه ىدأ دقو .درشتلاو لوستلاب

 نهفلخ اورتتساف ةدوشنملا مهتلاض نهيف اودجو لاجرلا نأ ةصاخو .ءاسنلا نيب

 لوصحلل درشتلاو لوستلا ىلإ نأجل نهتم تاريثكلا نإف كلدك .طاشنلا اذه ةسراممل

 24 ىف لوستلا نوناق ردص املف ءنهبقاعي ال نوناقلا نأ ندجو نأ دعب .لاملا ىلع

 تامرجملا ءاسنلا ددع داز ,ءاسنلاو لاجرلا نيب ىوس ىذلا .م1933 ةنس ةينوي

 .نيمرجملا ىلامجإ ىلإ نهتبسن تعفتراو

 ناك ثيح ىرصملا تايوقعلا نوناق ىف هيلع بقاعي ءاغيلا نكي مل كلذك

 حابي ضرغلا اذهل رادت تويب كانه تناكو .هتسراممي ءاسنلا ضعبل اًيمسر حرصي
 تاطلسلاو ةطرشلا تناك ىتاللا اياغبلا عم تقولا ءاضقل اهيلع ددرتلا لاجرلل

 نكي ىتح .ةددحم تارتف ىف ىرودلا فشكلا ءارجإ نهيلع ضرفت ةيحصلا
 نم ىلإ اهلاقتنا نود ةلوليحلاو ةيلسانت ضارمأ نم نهباصأ دق نوكي ام فاشتكا

 .لاجرلا نم نهعم لماعتي

 ءاتفتسا ءارجإب 1931 ةنس تماقف ةلكشملا هذه جالع ةموكحلا تلواح دقو
 وأ اًمات ءاغلإ ىمسرلا ءاغبلا ءاغلإ بسنألا ناك اذإ ام ىف بعشلا تاقبط فلتخمل ماع

 امهدحأ نيهامت اروهظ نع ءاتفتسال ارفسأ دقو .ةقيض دويق نمض هرصحب ءافتكالا

 تناك ءاغلإلا نوري نيذلاف هججحو هتارربم هاجتا لكلو .هضراعيرخآلاو ءاغلإلا ديؤي
 نأ ,شحاوفلا ةفاكو ءاغيلاو انزلا مرحي ىذلا مالسإلاب نيدت ةلودب قيلي ال هنأ مهتجح

 اهمازتلاو اهقتاع ىلع ىقلملا بجاولا كلذب ةفلاخم هب ىضرتو ءاغبلا ةسراممب حرصت
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا له

 مهب داعتبالاو لئاضفلا ىلإ سانلا ةوعدو نيمرجملا ةقحالمو مئارجلا ةيراحمب تباثلا

 .اهبكتري نم عدرو اهب نايتإلا هسفن هل لوست نم رجزو لئادرلا نع

 هنم دبال نكلو رش هنأ اوفرتعا دقف ىمسرلا ءاغبلا ىلع ءاقيإلا اوأر نيذلا امأ

 عبتي امو ىرسلا ءاغبلا راشتناو داسفلا دايدزا ىلإ ىدؤي نأ هنأش نم هءاغلإ نأل

 ةيحصلا ةياقرلا لئاسو مادعنا ببسب ةيلسانتلا ضارمألا ىشفت نم اًمتح كلذ

 .لسنلاو عمتجملا نع اهرورشو اهاذأ فكو اهرايت فقو لفكت ىتلا

 رمألا تردصأف ىلوألا رظنلا ةهجوب ذخألا ىلإ ةموكحلاب رمألا ىهتنا دقو

 تقولا كلذ نمو .ءاغبلا ميرحتو ةراعدلا تويب ءاغلإب 1949 ةنس 76 مقر ىركسعلا

 نكلو .ءاغبلا مئارج نم اًديازتم اًددع نمضتت ءاسنلا مئارجب ةصاخلا تاءاصحإلاو

 مئارجب ةصاخ ماقرأ نم اًدبأ ولخت نكت مل تاءاصحإلا كلت نأ هتظحالم ردجت امم

 ةنس نع نوجسلا تاءاصحإ ةعجارم نم نيبت دقف ءاسنلا اهبكترت ىتلا ءاعبلا

 ءاغبلا دوجو نم مغرلاب .ةأرما 8 علب اياغبلا نم تانوجسملا ددع نأ م9

 نأب ,ىمسرلا ءاغبلا ماظنل نهتفلاخم ةجيتن نجسلا نهعاديإ نوكي اميرو .ىمسرلا
 ةحصلا بتاكم ىلع ماظتناب نهددرت مدعوأ نهل ةددحملا ىطانملا جراخ هنسرام

 .كلذب حيرصت نودب ءاغبلل نهفارتحاوأ ءنهيلع ىبطلا فشكلا ءارجإل

 دارفألا كولس ىف نيدلا رثأ ةسارد -2

 رظنلا ةهجو نم لصفني ال ءاسنلا مارجإ نأل اًرظن اهنم دبال ةسارد ىهو
 كلذ نم ,نيدلا اهمهأو ةفلتخملا مظنلا اهل اهحنمت ىتلا ةناكملا نع ةيجولويسوسلا

 تاعمتجملا ضعب ىف ةأرملل ةيلخادلا فورظلا هضرفت ام :لاثملا ليبس ىلع

 .لاجرلاب ءاسنلا طالتخا نم دحلاو .ةريغص نس ىف تانبلا جاوز نم ةيمالسإلا

 وركفم مظعم اهربتعي رومأ ىهو .ةأرملا نتافم روهظب حمسي ال نيعم ىر ضرفو

 ةرهاظلاب نيمتهملا ضعب اهربتعي امنيب ةأرملا فلخت رهاظم نم برغلا ءاملعو

 .ءاسنلا نيب مّئارجلا لدعم عافترا نود لوح ىتلا لماوعلا نم ةيمارجإلا
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 يه .شاعلا لصفلا

 ةفصب مئارجلل ىقيقحلا مجحلا ديدحت ىفرشابم ريثأت نيدلل نوكي دق كلذك
 نا كلذ لاتم“ ةللنقي تاراصحإلا لمح اه ةضاخ ةفضياء اسنلا مئارجلو ةَاَغ

 جاردإل دوهجلا لذبت ةيكيلوثاكلا لودلاك اًيزخم اًرمأ اهيف راحتنال ا ربتعي ىتلا لودلا
 راحتنالاب ةصاخلا تاءاصحإلا ىتأت مث نمو ثداوحلا باب ىف تالاحلا هذه لثم

 عمتجملا ىف ةدئاسلا ةيعامتجالا ميقلا ةسارد -3

 وأ اًبوس كولسلا رابتعا ىف اًيساسأ اًرود ةيعامتجالا ميقلل نأ هيف كش ال امم 11
: 

 ىف اًفرحنم اًكولس ربتعي امف ,رخآ ىلإ عمتجم نم فلتخي رودلا اذهو ءافرحنم
 رخآ عمتجم ىف كلذكربتعي ال دق عمتجم

 نكركلا ىلإ عش نم تاتنك ةيسحلانالخألا نوفوضاحلا رضعلا يفو
 ىتحوأ ةمرج حافس نم لمحلاربتعي ال ,ديوسلاك ةيفانيدنكسإلا لودلا ضعب

 نلمحي ىتاللا ثانإلا نإف مث نمو .ةذخاؤملاو هوللاب ريدج ىعامتجا كولس درجم

 ةلودلا نأل .هندلي ىذلا ديلولا لتقل وأ نهسفنأ ضاهجإل اًرربم ندجي ال احافس
 مئارج نم كانه ثانإلا هبكترت ام مجح ىلع عضولا اذه سكعنيو .ةيبرتو هب لفكتت
 اذه ودبيو .ديلاوملا لتقو ضاهجإلا مئارج تادلابو ظوحلم لكشب اهددع ضفحدي

 ديوسلا ىف بكترت ىتلا نيعونلا نيذه نم مئارجلا ةبسن تنروق اذإ احضاو

 عقو ام ددع غلب ىتلا اسنرفك ةيبوروأ ةلود ىف اهنم بكتري ام ةبسن عم جيوردلاو

 اًقبط ) ةميرج 686 ,م1953 ىلإ م1946 نم ةرتفلا ىف ديلاوملا لتق مئارج نم اهيف
 ىف اكيجلب ىف مئارجلا هذه نم عقو ام دزي مل نيح ىفف ( ةيمسرلا تاءاصحالل
 23 ىلع ادنلوه ىفو ةميرج 62 ىلع كرامه ادلا ىفو ةميرج 28 ىلع ةرتفلا سفن

 .ضاهجإلا حيبت لود اهلكو ةميرج 57 ىلع ارسيوس ىفو هميرج

 فالآ كانه نأ نيبت نأ دعي ضاهجإلا ةحابإ ىلإ ةوعدلا تدتشا كلذلو

 .اهجراخ وأ ,اهسفن اسنرف لخاد ءاوس ماع لك نهسفنأ نضهجي ىتاللا ءاسنلا

 رفد ةكي
 يا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا هل

 كرتشت ضاهجإلا حيبت ىتلا ةرواجملا لودلاو اسنرف نيب ةيموي تالحر مظنت ثيح

 ضاهجإلا تالاح ددع نأ نم مغرلا ىلع ضاهجإ تايلمع ءارجإ ىف تابغارلا اهيف

 اهنم ىرجأ ام ددع غلب دقف ظوحلم لكشب عفترم ماع لك اسنرف ىف ىرجت ىتلا

 اهنكلو .ةلاح نويلم ىلإ 1938 ةنس تعفترا .ةلاح نويلم فصن م1933 ةنس

 ضاهجإلا تالاح ددع نأ ظحول دقو .ةلاح فلأ 800 ىلإ ه1941 ةنس تضقخنا

 .ديلاوملا لداعي داكي

 ىف تادايعلاو تايفشتسملا تلجس نأ دعب ةوعدلا سفن تدتشا ادنك ىفو

 .ةلاح فلأ 60 ىلإ 1974 ماع تعفترا ضاهجإ ةلاح فلآ 40 م1973 ماع

 اهيف هيباشتت ىتلا لاوحألا ىف ةيعامتجالا ميقلا ةسارد ةيمهأ دتشتو

 ةدئاسلا ميقلا ىلع فرعتلا نيعتيف رخآ عمتجم ىف اهتليثم عم ةيمارجإلا ةرهاظلا

 ةقالع ىه لهو .ةرهاظلا كلت نيبو اهنيب ةقالعلا ةعيبط ةفرعمل عمتجم لك ىف
 مدقتم عمتجم ىف دجوت ىتلا ىسنجلا ذوذشلا ةرهاظ كلذ لثم .ةيبلس مأ ةيباجيإ

 تاعمتجملا ىف كلذك دجوتو .ةيبوروألا تاعمتجملا نم ريثكو ىزيلجنإلا عمتجملاك
 تاعمتحملا نم نيعونلا نيب حضاولا فالتخالانم مغرلاب ةفلختملا ةيئادبلا

 ىلع فرعتلارذعتي كلذل .لجرلاب اهتقالعو .ةأرملا عضوب قلعتي اميف تادلايو
 .نيعمتجملا ىف ةدئاسلا ةيعامتجالا ميقلا ةسارد نودب ةرهاظلا ءارو ةنماكلا لماوعلا

 رخآ عمتجم ىف اهتحابإو عمتجم ىف ةرهاظلا هذه ميرجت نأ هيف كش ال اممو

 عمتجم لك ىف ةميرجلا لدعم ىف سوملم توافت هيلع بترتي .ىزيلجنإلا عمتجملاك

 .امهنم

 نم ًاًريثك لقأ رومألا هذه ةاعارم دعب ىتح .لظي ةأرملا عارجإ نإف كلذ عمو

 ةبسن ديدحت ىف هيلع لوعي ام نأل الإ ءىشل ال تاعمتجملا لك ىف لجرلا مارجإ
 هلمتحت ام لك عم .ةيمسرلا تاءاصحإلاوه روكذلا مئارج ةبسن ىلإ ثانإلا مئارج

 لك نم مغرلابف .دنسلا ىلإ رقتفي الو ليلدلا هزوعي ال دقن نم اهيلإ هجويو دحام نم
 ةيمهألل اًرظن ةددحم تالالد ءاطعإ نع ةيئانجلا تاءاصحإلا روصق نع ددرت ام
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 يه ىشاعلا لصفلا

 نإ ثيح .ةممرجلا بسن ىف تافالتخا دوجو ىلإ دنتست ىتلا تاليلحتلل ةليلقلا
 اهنم رثكأ ,مئارجلا ليجست تاءارجإ ىف قورف درجم ىوس تسيل تافالتخالا هذه
 ةمرجلا تالدعم نيب ةقالعلا ةسارد نأ الإ .اهتاذ مئارجلاب قلعتت ةقيقح تافالتخا

 ةراضحلاو ةفاقثلا ىف تافالتخالاو ةيحان نم ىعامتجالا ميظنتلا ىف فالتخالاو

 تالدعملا تاذ تاعامجلاو تاعمتجملل ةنراقم ةيلمع ءارجإو ؛ىرخأ ةيحان نم

 هل لازي ال ةديدعلا ةيعامتجالا تامسلا ضعب ثيح نم ةمرجلا ىف ةفلتخملا

 ىفاقثلا عارصلاو ىعامتجالا كارحلا ىف نيابتلا ثيح نم ةصاخو .هتميق
 عيزوتو مهتفاثكو ناكسلا بيكرتو ةيعامتجالا تاقبطلاو ةسفانملاو ىراضحلا

 .() ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا بهااذملاو ةلامعلاو لخدلاو مهتاورث

 ءاسنلا مئارجل ةصاخلا ةيعونلا :اثلاث

 مئارجلا كلت ىه ءاسنلا مئارج اهيلع قلطن نأ نك ىتلا مئارجلا ةيعون نإ
 نم هباكترا دادزي ىذلا مئارجلا نم عونلا كلذ ىهوأ .ةأرملا اهب صتخت ىتلا ةزيمتملا

 اهيلع قلطن نأ اًضنأ نكمب امك .ةيسيئرلا نهمئارج"رخآ ىنعمب ىهوأ ءامسنلا لبق
 20 "ةيلاغلا يا دارج" وأ ةعئاشلا 5 ةارج 9

 نم دحتسي تامرحملا ءاسنلا نأ ىلع نيصصختملا مظعم تاظحالم قكتتو“:

 .(2) لاجرلا همدختسي امم رثكأ مئارجلا باكترا ىفركملاو عادخلا

 ىف اًيونات اًرود نبعلي ءاسنلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ "ثيمس سريب" ىريف

 قنيذا الإ لاهرتلا ةيملن قذلا ىسفترلارودلاب ةنراقت« لايتخنإلاو ثتمصتلا كارت

 .33 : 25 ص .قباسلا ردصملا ,بودجملا دمحأ رظنا(1)
 :رظنا(2)

 8وعمعور ةمءع. قم0 [ععغعاور اال.اك., ةطلعإل لوصحممصمك زد 0 معاصاصماو وال اال.

 ممامعإعع-اتمأا [معرر 1944 26 2

 43 نض :قياسلاردصملا :كالويولظنا(3)

 1 7 , دج
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 امهادحإ ,نيتروص ىف متي مئارجلا هذه ىف اًرود نيدؤيو ةليحلاو ءاهدلا نمدختسي

 لقب يقر فا دعا حال جل ودم م نوبل هب انك قي كا رق
 وهو .اهعم اًسبلتم هاريو اهكيرش ةأرملا تغابي نيح اهتورذ ةطخلا غلبتو .فرشلاب

 توف يويودللا ا هذم هاكقنا انوكدموو هيك نأ نيدج نس لكي هج
 لان نضيودت نع قاس عكف ال يفور ةناحللم نفل ورا لز [ ظفم دسك ةضيخلا
 .هادغو هئارث عم بسادتيريبك

 وأ .ةبذهملا ةجوزلا رود ليثمتب ةأرملا اهيف موقت ىتلا ىهف ةيناثلا ةروصلا امأ

 فقوملا ىلع ةقثلا نم وج ءافضإ ىلع اهتمهم رصتقت ىتلا ةفيطللا ةقيقرلا تخألا

 احيحص ناك هلامك هلودبي ثيحب .هيلع ىنجملا ىلع لايتحالا هيف متي ىذلا
 .(17 نهكيرش اهقلتخا ىتلا ةقفلملا ةعقاولا ىلع مارتحالا نم ةحسم ءافتخاو

 ءاسنلا نأ .مارجإلا ملع ىف تاصصختملاو ,نيصصختللا نم ريثك ىريو
 ندقلا اذه ارو منسلاو ةؤموكملا لاكرلا وهظم امينتكأ اعادح نوهظن تانفوخملا

 هيلمي ىذلا ,ةيسنجلا صئاصخلاو .قالخألا ىف هدجحن نأ نكمب ةعداخملا نم ميظعلا

 .ةأرملاو لجرلا نيب ةيسفنلاو ةيعيبطلا ةيمسجلا تافالتخالاو ءاسنلا كولس ءافخ

 ىلإ نوبهذي نمم .ةأرملاب اهتقالعو ةيمارجإلا ةرهاظلاب نيمتهملا ضعب كانهو
 لكشلا نأو .ءاسنلا همدختست ىذلا لتقلل ىسيئرلا بولسألا وه مسلاب لتقلا نأ

 اهرايتعابو .قبئزلا ديرولكب مث دينايسلا هيلي خينرزلا حادختسا وه ميمستلل رهاظلا

 .نارتفلا مسو ةيرشحلا تاديبملا ىرتشت نأ اهنكم ةأرملا نإف تيب ةيرو ةيرتشم

 مئارجلا دادع ىف جردت نأ نكمي .ءانسلا اهبكترت ىتلا لتقلا مئارج نإ

 .لبق نم انركد امك نهمئارجل هعنقملا ةعيبطلا عم قفتي ام وهو .ةيفخلا

 تحن نوعضوي نيذلا راغصلا لافطألا نم ددع ناك بيرقلا ىضاملا ىفو

 (1) كطصتاطر طعرعإلا, طال مععقأعد 0[ تفسصعر طععلما واع اكهلأاعمع انسطأأعل اه
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 يهتم فاعلا لضفل | تح كش 767 7 ت6 ا  تآتأ ا

 نوكي نأ نود عيوجتلاو ,ىمارجإلا لامهإلل ةجيتن لتقلل نوضرعتي ءاسنلا ةياعر
 .انكمم كلذ فاشتكا

 ةياعر ىف مهو ةضماغ ةقيرطب اوتام نيذلا لافطألا نم رخآ ددع كانهو

 جاوز نود نيجنأ ىتاللا ءاسنلاوأ ءلافطألا تاييرم فصو نهيلع ّقلطي ىتاللا ءاسنلا

 .لاعفألا هذه لثم دض تاءارجإ ثيدحلا عمتجملا ذختي نأ لبق ثدحي اذه ناكو

 ةدرطملا ةدايزلا عم ودبي نكلو ءاسنلا مارجإ نم رخآ اًعون ديلاوملا لتق دعيو
 ءافتخالا ىلإ هقيرط ىف ءاسنلا مئارج نم عونلا اذه نأ ,ةرسألا ميظنت بيلاسأ ىف

 .ةتيدحلا تاعمتجملا نم

 ًاجلت ىتلا ةديحولا ةقيرطلاوه ةيلمعلا ةيحانلا نم .ديلاوملا لتق ناك دقو

 .نهل عمتجملا ذبنل اًبنجتو نهطروت ءافخإل ءاسنلاو تاجوزتمل اريغ تايتفلا اهيلإ
 رانلا ءام اهّواقلإ وهو .ةأرملا هبكترت صاخ عون ةريطخلا ءادتعالا مئارج نمو

 هذه نأ "كالوي" ظحال دقو نئاخلا بحملا لاوحألا لك ىف وهو ةيحضلا هجو ىلع

 .اهنم فشتكمل اريت ةبسن عفترت تاذلاب ةميرجلا

 ىعدتف ةيسنج ةعيبط تاذ ةفئاز تاءادتعا قالتخا ىلإ ةأرملاًاجلت كلذك

 ةمهافتم تناك اهنأ نيح ىف تمجوه دق تناك اهنأ نم وكشت وأ تفطتخا اهنأ

 .اهيلع ءادتعالاب ةيضارو

 وأ ةوسق نم هب نرتقي امو باصتغالا نع ةعئاشلا ةركفلا نم سكعلا ىلعو
 ةياغلل ةليئض ةبسن نأ نيبت ءاهبصتغي نمل مالستسالا ىلإ هعم ىثنألا رطضت فنع

 اميف رود اهيف نهيلع ىنجملل ناك دقف ءاضقلل تمدق ىتلا باصتغالا مئارج نم

 كلدو اًرضاف لازت ال نه امني قيقحلا اهردع ناشن تثبلابنكت نأك تح

 نم ةريبك ةبسن ىفو ءاهعم سنجلا ةسرامم ىف لجرلا ددرت نود لوحت ىتح
 ةقالعلا ىف لاجرلاب نعقوأ ىتاللا نه نهيلع ىنجملا بسن تناك تالاحلا

 ضعبف .لجرلا ترغأ ىتلا ىه ىثنألا نأ نيبت ىرخأ تالاح ريغ ىفو ,ةيسنجلا

 ٠ رك ك0 ش
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا له

 وأ اهنع ضرعأ نأ دعب اهياصتغاب لجرلا ماهتا ىلإ تأجل ىثنألا نأ حضتا اياضقلا
 .اهرجه

 مقرلا نيب ةديدعلا تاضقانتلا ( كلنغط ءءاقمل) "دنالردس" فشك دقو

 .ريبك مقر وهو هاركإلاب باصتغالا مئارج باكترا ةمهتب مهيلع ضبق نمب صاخلا
 كرويوين ةيالو ىف ةميرجلا هذه مهباكترال لعفلاب مهيلع مكح نمي صاخلا مقرلاو
 مئارج باكتراب اومهتا نمل ىلامجإلا ددعلا نم /18 نأ نيبت دقف ريغص مقروهو
 نيذلا مه كرويوين ةيالو ىف .(1) م1939 ىلإ م1930 نم ةرتفلا لالخ باصتغالا

 . لعقلاب مهيلع مكح
 اهيف مهيلع ىنجملا نوكيو تاغلابلا ثانإلا اهبكترت ةيسنج مئارج كادهو

 نيا لامفألا تنه نع ناسا ةدودظن نيعيشال نيذلا راقسلا ةيحقلا ندم
 !ردابي هنإف ىبص عم لجر لاعفألا هذه بكترا اذإ هنأ نيح ىف .اهنوترمتسي

 .ةمولعم مئارجلا هذه نم ةريبك ةبسن لعجي امم اهنع غالبإلا

 سس كلك انما قيم ترانا مرا وأ نكس رخل ةينيحمم لاغحأ كانهو
 نوكي ىتلا ةرتتسملا ةيسنجلا ةثباعملاو ّيانعلا لاعفأ كلذ نم .ىداعلا كولسلا نم
 .غولبلا ةلحرم لهتسم ىف ىتف وأ ريغص ىبص رخآلا اهفرط

 مئارج اهرابتعا نم مغرلا ىلع هنإف ,ةقرسلاو وطسلا مئارجب ىلعتي اهيفو
 اًبايحأ نلخدتي ءاسنلا نأ وه اياضقلا ضعي هنع تفشك ىذلا عقاولا نكل :ةيركذ
 تامولعملا مدقت نأك .اهباكترا ىف ةدناسملاب وأ اهيلع ضيرحتلاب ءاوس اهباكترا ىف
 موقت نأوأ ةمرجلا هيف بكترتس ىذلا ناكملا نعوأ هيلع ىنجملا نع ةيرورضلا
 ىلع ضبقلا نم اونكمتي ال ىتح ةطرشلا لاجر للضت نأوأ ذيفنتلا ءانثأ ةبقارملاب

 :رظنأ ) 1)(

 يرنغط مما ومع خول نممومعإب, مممعاماعع ه6 كقسصمم0اهوال, كاان علاء لوط, 11

 (نرمعدو هع 1ملأزو 5ءعدور ةظوصصطقإلب

 |( سس سس 22 جس 2س مس سس يم م
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 هس رشاعلا لصفلا

 ةيداع ريغ اصرف اهل مدقت ةأرملل ةديدعلا ةيعامتجال ا راودألا نإف نكي امهمو .ةانجلا

 ندفتسي تالاشنلا ءاسنلاف ةمكاحملاو ضبقلا دض ةريبك ةناصح اهحنمشو ةقرسلل

 .تانإ نهنأ ىه ةيقاب لازت ال ةتباث ةميق نم

 اهاياحض عم ةقالع ىف ةلخاد اهنوكل نكلو ,ةقراس نوكت ام اًريثك ىغبلاو

 ةكيرش ىغبلا نوكت ام اًنايحأو .اهنع غيلبتلا نع نوعنتم مهنإف ىغب اهرابتعاب
 .اهتيحضب عاقيإلاو عادخلا درجمل ءاغبلا مدختست اهنإف ذئدنع .صلل

 ددع ةدايز عم داز دق ىريبكلا رجاتملا نم ةفرسلا مئارج ددع نأ ظحالملا نمو

 .مهسفنأب علسلا ىلع نيرتشملا لوصح ةقيرط ىف عسوتلاو .رجاتملا نم عونلا اذه
 تاقراسلاو تافرتحملا ءاسنلا ىربكلا رجاتملا نم ةقرسلا ةيملع ىف سمغنا ىتح

 كيندلا فت وحاتلاا نينو ءانسنلا ةقرست لهلو:ةفوسلا نودحي:تانانبطملاو تافرتخملا

 ,عقاولا نع اهريبعت مدعو .ةقدلا ىلإ ةيئانجلا تاءاصحإلا راقتفا ىدم ىلع حضاولا

 ,ماع لك ىربكلا تالحملا نم ةقرس مئارج نيكتري ءاسنلا فالآ نأ فورعملا نمف

 فشكنا اذإ هنأشب حلاصتلا متي اهضعبو هنع فشكي ىذلاوه اهنم ليلقلا نكلو
 .ةطرشلا ملع ىلإ لصي اًدج ليلق وهو ثلاثلا ضعبلاو .هرمأ

 دادعأب تاقرس نيكترب تامداخلا نأ اًديج ةفورعملارومألا نم هنإف كلذك

 موقت ىذلارودلا نأب كلذ "وزوربمل' رسف دقو .ريغلا نم وأ نهمودخم نم ءاوس ةريبك
 تاقرسلا مظعم نأل اًرظن نكلو ,ةقرسلا بكترتف ديدش ءارغإل اهضرعي ةمداخلا هب
 غلبت ال اهنإف سبالملاو تالوكأملاك ةميقلا ةليلق ءايشأ ىلع عقت مدخلا اهبكتري ىتلا

 .اهيف نيمودخملا حماست ببسب ةطرشلا ىلإ
 نمو .تاءاصحإلا ىف رهظت ال اهمظعمف نازتبالا لاجم ىف ءاسنلا مئارج امأ

 فقوم ىف اهيف هسفن ةيحضلا دجي ىتلا "جوزلا ةبعل" لاجملا اذه ىف عدخلا مدقأ

 ءادتعالاب همهتي ىذلاو .هعم ىتلا ةأرملل موعزملا جوزلاب هيف ًاجافي فرشلاب لخم

 ابلاغ ءاسنلا اهبكترت شغلاو عادخلل ىرخأ ةديدع روص اًضيأ كانهو .هفرش ىلع

 فارتحاو .نهمودخم تابلط هب نيرتشا ىذلا نمثلا ةفعاضمب تامداخلا هايق لثم

 و م رابدجا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملاب»هب

 لوصحلا لجأ نم كلذو ,لبقتسملا ةفرعمو بيغلاب ٌؤبنتلاو ةذوعشلاو لجدلل ءاسنلا

 اهل مدقيل الجر ةأرملا ىرغت دق كلذك ,سانلا نم ةينلا ىنسحو .جذسلا نم لاملا ىلع

 ىف ةأرملا كرتشت ام اًبلاغ ,ةياوغلا لثم لاعفأب اهنأ امك .هنم برهت مث ةمدخو الام

 .لاجرلا اهبكتري ىتلا بصنلا تايلمع

 مئارجلا رثكأ وه ضاهجإلا نأ مارجإلا ملع ىف نيصصختملا نم قيرف ىريو
 .عوقولا ثيح نمو تاءاصحإلا ىف روهظلا مدع ثيح نم ثانإلا اهبكترت ىتلا

 ضاهجإ ةميرج فلأ ىتئاملا تزواجت مئارجلا نم عونلا اذهل ةبسنلاب تاريدقتلاو
 دعت لمشت: انو [اسهسرك يفت نيم اوسأ (فقوملاو: ةذكتل ا !تانالولا ىف[ رودس

 ءاهدحو ضاهجإلا مئارج نم عقي ام هيلإ فيضن نيح .ثانإلا اهبكترت ىتلا مئارجلا
 ةصاخلا تاءاصحإلا نم "كالوب"ل نيبت امك ةظوحلم ةجردب ضافخنالا ديدش

 .كرويوين ةيالوب

 ةقرسلا مئارج ةفاضإب كلذ نم رثكأ ءاسنلا مئارج لدعم انححص ام اذإف

 نأ بجي روكذلا مارجإ لدعم نإف .فشتكت الو ءاسنلا اهبكترت ىتلارجاتملا نم

 مئارج لثم نع فشكلا مدعب ةماعلا ةلكشملا نابسحلا ىف انذخأ ول ىتح ضفخني

 "كالوب" نإف تاطلسلا ىلإ اهنم غلبي ال ام ةبسن عفترت ىتلا .ءاضيبلا تاقايلا ىوذ

 .ةروطسأ ىوس سيل ءاسنلا مئارج ضافخنا نأ دكؤي

 مئارجل ةتباث هبش طامهأ وأ .ةنيعم ةيعون دوجو ةلأسم "كالوب" ثحب دفو
 ىف امأ .ةيسنجلا قالخألا ةفلاخم ىف اًبلاغ عقت ءانسلا مئارج نأ هل نيبتف .ءاسنلا

 ىوتنألا مارجإلا طاشأ نإف .لاومألا دض مئارجلاو صاخشألا دض مئارجلا قاطن

 .ةيفاك ةروصب اًحضاو سيل

 نهاياحضب ةقالع ىلع نكي ءاسنلا نأ ةقيقح ىلإ مامتهالا "كالوب' هجويو

 نع فشكلا نود لوحي امم ىاشعلاو جاوزألاو ءانبألا لثم مئارجلا نم عونلا اذه ىف

 .عوذلا اذه نم نهمئارج
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 هل ,شاعلا لصفلا

 تانإلاو روكذلل ةيجاوزلا ةلاحلا نع ةحاتملا تانايبلا ةسارد دنعامأ

 تانإلا ةيسن نم يكأ تاهورتلا تاكإلا ةسمف:نآ نيظهقح "نينوحشلا نييرخشللا

 ةريبك ةبسن نأ نيبت نيذلا روكذلا عضو هيلع وه امل فلاخم عضو وهو تاجوزتملا ريغ

 ةوقلا نأ كالوب نيبت ةمرجلا ىف اهرودو ةيجولويبلا لماوعلا ىلإ رظنلابو

 .لاجرلا اهبكتري ىتلا مئارجلل ءاسنلا باكتراب قلعتي اميف ةيمهأ اهل دعي مل ةيندبلا
 ىلإ ىدؤي ءاسنلل ىندبلا فعضلا نأ معزت تناك ىتلا ةيرظنلا كلت نالطب رهظ دقف

 .ىرخأ مئارج نع نهلوحيو ةنيعم مئارج نهباكترا

 ريسفت دنع تانبلل ركبملا ىنامسجلا جضنلا ىلع نيسرادلا ضعبزكر دقو
 روكذلا ىدل ىسنجلا عفادلا ةدح نأ ليق ام "كالوب" ضراعيو .ةيسنجلا نهمئارج

 ىريو .اهنوبكتري ىتلا ةيسنجلا مئارجلا ةبسن عافترا ىلإ ىدؤي تانبلا ىدلوه امع
 عفادلا ةدح نم هبحاصي امب تانبلل ركبملا جضنلا نآل .حيحصلا وه سكعلا نأ

 ثانإلاو روكذلا نيب حانجلا ةبسن ىف فالتخالا اذه ببسي ىذلاوه نهيدل ىسنجلا

 دارطإب ومنلا ىف ىضمو غولبلا لبق ىثنألا دنع أدبي ىسحلا جيهتلا نأ نيبت دقف

 هوش ىصقأ غلبي ال ةذللا ةورذ غولب نكلو ءاهدعب تاوئس عضبلو ةقهارملا ةرتف لالخ

 .(1) نيرشعلاو ةسماخلا ىلاوح ىف الإ

 ةيلباقب مكحلل ةذللا ةورذ غولبو ىسحلا جيهتلا نيب طبرلا ًأطخلا نم دعيو

 ىدؤي نأ هنأش نم طبرلا اذه لثم نأل ؛ام عون نم ةيسنج ةقالع ىف لوخدلل ىثنألا

 ًاطخ اذه ىفو .نسلا كلت غولب لبق ةيسنج ةقالع يأ سرامت ال ىثنألا نأب لوقلا ىلإ

 نم ةريبك ةبسن نأ (1]1موعإل) "ىزنك" ثحب هنع فشك امم نّيبت دق هنألريبك

 .(2) اهنغلب نأ دعب مث غولبلا نس نود نهو ام عون نم ةيسنج ةقالع نسرام ثانإلا

 .45 ص .قباسلا ردصملا.كالوب رظنا(1)

 :رظنا (2)
 اكل موعال, ماملعل قص هوصعروإل ؟طع 5عءاكبناإ 5عطهالأاوم ه6 طع لنص

 ععرمواع ططز13لعامطأتق ةصل امدمعوم الل .5. 5ةانا0عاأ5 (0.,

 لا
 ية جيبي ب بن يس يي سمسم
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 ثانإلا باكترا نيب ةقالع كانه نوكت نأ نكس هنأ "كالوب" ظحال كلذك

 اهنكلو .,ثمطلا عاطقنا ضارعأ روهظ وأ غولبلا وأ جضنلا ةلحرم نهغولبو مئارجلل

 ىثنألا اهبرمت ىتلا فورظلا كلت ةيمهأ ىلع اهنم لالدتسالا نكمي ال ةفيعض ةقالع

 .فارحنالا ىلإ اهعفد ىف

 نم ةنيع ىلع "كرالك تريب ىلريش" ةروتكدلا اهترجأ ةسارد نم نّيبت دقلو

 ,ىتاذلا رارقإلا جهنم اهيف تمدختسا مهنع غلبي مل نيذلا نيحناجلا تانبلاو دالوألا

 فشكت امل فلاخم عضو وهو دالوألا حانج ةبسن نم برتقت تانبلا حانج ةبسن نإ
 .ةيمسرلا تاءاصحإلا هنع

 رك ا

 -6 250 وج جب م سس سس م - 3-_-_اع  ا



 يوه _ .,ىشاعلا لصفلا

 عسجارمل
 لل دع هج دحلا

 ةينمألا تاساردلل ىيرعلازكرملا .ءاسنلا مئارج .ىتاعاسلا نسح ةيماس - 1

 .م1986 .ه1406 .ضايرلا ,بيردتلاو

 بيس 2 سس سس سس يس بوس يبس 51 ا ا ا رك ع رب 3+
“0 





 رشع ىالحلا لصفلا

 7" تاندجتلا ثان وةسفلا

 : ليمهمت «+*

 قوقحل ةوعدلا نإف .هتاجايتحال ةلباقملا ىه ناسنإلا قوقح تناكامل
 ةمدخلاو .عامتجالا ملعو ,ةيسفنلا ةحصلا نم ًارجتي ال اًءؤِج دعت ناسنإلا

 نيسرامملل .رظنملا ىه ناسنإلا قوقح نأ لوقلا نكي هنأ ىتح .ةيعامتجالا
 ةيبلت ىلإ مهيعس لالخ .نولمعي ثيح ءاًفنآ ةروكذملا ةثالثلا ةنهملاب نيلغتشملاو
 تاريغت ثادحإب كلذو .ةيعامجلاو ةيدرفلا مهقوقح زيزعت ىلع ,ءسانلا تاجايتحا
 .ةفلتخملا هتيمنت لاكشأ ىف تارييغت نع ًالضف :ةماع ةفصب عمتجملا ىف ةيعامتجا

 ةقلعتملا لامعألا عيمج ريربتل ىساسألا طرشلا ىه ..ًالثم ةايحلا ةميقف
 ةماركب ةلص اهقنوأو .. ةايحلا دعب ةيناسنإلا ميقلا نمنأ ىه ةيرحلاو .ناسنإلا ىوقحب

 ةلادعلاو .ةلادعلا ًادبمل ةبسنلاب ةيوازلا رجح ىهزييمتلا مدعو ةاواسملاو ءناسنإلا
 ةيداملا دراوملا ماستقاو ,ةيساسألا ناسنإلا تاجاح عابشإ هنمضتت ام نمض نمضتت

 .. مهمالآو ..رشبلا ةاناعم مهفت طقف ىنعت ال ةميق نماضتلاو .ةاواسملا ساسأ ىلع

 ةأرملا ةياقو - فنعلا - ةياقولاو ةيسفنلا ةحصلل ىناثلا ىونسلارمتؤملا ىلإ مدق ةفلؤملل ثحب (*)
 .1998 ةرهاقلا - فنعلا نم لفطلاو

 ا 2 يحب يحب بسسس سيرك ا بسسس __  اسس هب رك ل 34

 تا 1 ا 101517 ووو اج جبج>ىيُحجسثيثسثقظثظسثبثظثظزث١ّ>ل0



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا هب

 .. اهفادهأو اهيف تردص ىتلا فورظلل اًفصو تنمضت ةيلود كوكص كانهو

 :اهمهأو اهتلفك ىتلا قوقحلا مهأو'

 .. ةدحتملا ممألا َقاثيم لثم ةماعلا ةيامحلا ىلع صنت ىتلا كوكصلا -

 .ناسنإلا قوقحل ىملاعلا نالعإلاو

 عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالا لثم ةصاخ ةيامح رفوت ىتلا كوكصلا -

 نامضب كوكصلا هذه ىنعتو .. لفطلا ىوقح ةيقافتاو .ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ

 لامعلاو .تايلقألاو ءلافطألاو .ةأرملا لثم ةفعضتسملا تائفلاب هفصو نكس ام قح

 لبق نم ربكأ مامتهاو ةيانع ىلإ جاتحت ىتلا تاّئفلا ىهو .. مهرسأو نيرجاهملا

 ةدايزل اًرظن .. ةيعامتجالا ةمدخلا ىئاصخأو .ءىعامتجالاو ءىسفنلا ىئاصخألا

 ضرعتت ىتلا طوغضلا مجحب ةنراقم تائفلا هذه اهل ضرعتت ىتلا طوغضلا مجح

 ةدعاسم نود اهدرفمب طوغضلا هذه ةهجاوم نع اهزجعو .. عمتجملا تاّئف ىقاب اهل

 .ندرخآلا نماضتو

 رهظيو .. مهقوقح نع عافدلاو .. سانلا تاجايتحا ةيبلت نيب لخادت كادهو

 ,ىعامتجالا ىئاصخألاو ,ىسفنلا ىئاصخألاف .رقفلا ةهجاوم ةلاح ىف حوضوب اذه

 ىلع بلغتلا ىف ءارقفلا ةدعاسم نولواحي امدنع ... ةيعامتجالا ةمدخلا ىئاصخأو

 ّقح نع عافدلا ىلع .. هسفن تقولا ىف نولمعي مهنإف .. تالكشم نم نوناعي ام

 ىلع لوصحلا ىفو .. لمعلا ىف مهقحو .. ةنمآو ةميرك ةايحب عتمتلا ىف ءارقفلا
 .ةفيظن ةّئيب ىف ةايحلاو .. ميلعتلا ىف مهقحو .. ةيحص تامدخ

 ىندبلا فنعلا اميس ال ةأرملا دض فنعلا اياضق ىف اًضيأ لخادتلا اذه رهظيو

 نيصصختملا لبق نم انه لخدتلا نإف .. (ناتخلا) ىدسجلا هيوشتلاو .برضلا لثم

 ًالثم نيدلاولا مالعإو .. ةياقولاو ةيعوتلل ( ةيعامتجا ةمدخ - عامتجا - سفن بط)
 .. اهدسج ةمالس ةيامح ىف ةاتفلا قح ىلع اظافح دعي اهنإ .. ناتخلا ةيلمع رطخب

 ذاخت اوه .. ددصلا اذه ىف رومألا بعصأو .. ةيلودلا قيثاوملا هررقت قحوهو

 ركل ردح
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 يوه شع ىالحلا لصفلا

 نيب مادصب ةبوحصم نوكت ام ةداع ىتلا نيصصختملا لبق نم تايولوألاو تارارقلا

 .ةلكشملا داعبأل مهفلاو ريكفتلا نم ريبك ردق نود رارق ذاختا هعم بعصي امم .. ميقلا

 : تايئاصحإو ماقرأ : ةأرملا دض فنعلا

 :ةيتآلا ماقرألا نع نيكب رمتؤمل مدق ىذلا "ةديدجلا ةآرملا" ثحبرفسأ (1)

 تالاحلا نم (730)و .ىسنجلا عباطلا تالاحلا هذه نم (/770) ىف ةناهإلا

 .(720) رشابملا لزغلاو .(717) سمللاب شرحتلاو ءىسنجلا مالكلاب شرحتلا

 :ىلي ام ىفرولبتي نهجاوزأ نم اًهجوم اًهنع ءاسنلا هربتعت ام نأ اًضيأ ثحبلارهظأ دقو

 .(788) فالتخالا نم عنملا

 .(769) رفسلا نم عنملا

 .(782) جورخلا نم عنملا

 .(1) (/93) هاركإلاب ةيسنجلا ةرشاعملا
 ترشن دقف .. ةيرصملا ةأرملا دض سرامي ىذلا فنعلاب ىرصملا مالعإلا فرتعا (2)

 ماقرألا ضعب 1997/2/7 موي رداصلا اهددع ىف ةيمسرلا مارهألا ةديرج

 . 2./0.©. ناكسلل ىموقلا سلجملا هارجأ ثحب نم ةاقتسم

 برضلل نضرعت تاجوزتملا تايرصملا نم (/7235) نأ تحبلا نم رهظ دقو

 نم ةأرملا ىمحي ال لمحلا نأو .. نهجاوز ذنم ةدحاو ةرم لقألا ىلع نهجاوزأ لبق نم
 نهضفر ةلاح ىف برضلل نضرعتي تاجوزلا نم (/269.9) نأو .. فنعلا اذه
 .هبجعت مل ةجهلب نهيلع درلا ةلاح ىف نهيرض متي (/69.1) نأو .. جوزلا ةرشاعمل

 نم نيبتو ..رضحلاو فيرلا ىف ةجوز فالآ ةعبس ىلع ثحبلا اذه دمتعادقو

 2! ةيرفحلا أزل ا ةيدتكأ يوضلا فيرعتك ةيكيرل !ةازإ اذا اًنهيأ تفيحلا

 ١ وسلا 13530 ١

 عاكس

 1311171: 1 11 1 نه نس ب د ا 2 ئه<070بسصسااا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرمهلا هب

 ,ةيرصملا ةأرملا دض هجوملا فنعلا ىف اًديدج ىنحنم 1996 ماع دهش دقو (3)

 مئارج تلصو دقو .ةمئاقلا سأر تلتحا ىتلا باصتغالا مئارج اًصوصخو

 نم هتنمضت امل ةروطخلاب رذني ىوتسم ىلإ تاريغصلا تايتفلا باصتغا

 ,ةدحاو ةلفط باصتغا ىف لجر نم رثكأ كارتشا اهنم ناك .. ةديدج رهاظم

 اياحضلا قيزمنو قرح اًريخأو .. نهيسردم ةطساوب تاذيملتلا باصتغاو
 .مئارجلا هذه ءافخإل

 اًرظن .. فذعلا لاكشأ عشبأ هنأ ىلع باصتغالا سفنلا ءاملع ىصيو

 .(3) تاعمتجملاو دارفألاب اهقحلي ىتلا ةراضلا ةيسفنلا تاريثأتلل

 ةحصلا ريزو رارق نم مغرلاب 1996 ماع لالخ ناتخلا ةميرج اياحض ددع امأ

 نمض ناك تيح ةرازولل ةعباتلا تايفشتسملا ىف ناتخلا تايلمع ءارجإ ميرحتب
 ناكو ,ماعلا تاذ لالخ فحصلاب تامولعم نهنع تدرو ( ةيحض 14) اياحضلا

 جئاتنلا تعّونتو (ناتخلا ةميرج ةجيتن ةافو تالاح ةسمخ ) تالاحلا هذه نيب نم
 يصل ةيدسلا و. ياتككالاو يداها كيرلا نويامد وحملها ف
 تناكو (تاونس 9) تانتخملا تايتفلل نس رغصأ ناك دقو .. ةميدتسملا ةهاعلاو

 تاوطخلا نم ديدع كانه تناكو الإ ضم مل ماعلا اذه نأ الإ (اًماع 15) نهربكأ

 ةميرج دض ةلمحلا حاجن اهمهأ ناك .. فنعلا اذه ءاهنإ هاجنا ىف تزجنأ ىتلا

 ىف ناتخلا تايلمع ءارجإ عنمب ةحصلا ريزو رارق نع ترفسأ ىتلاو ناتخلا
 .تايفشتسملا

 دض فنعلاو زييمتلل ةضهانملا ةمكحملا ليكشتو ,فذعلا نايب رودص ناك دقو
 نم .. تاونس لالخ نوريثكلا هيف طشن ىذلا .. هاجنالا اذه ىف ةيباجيإ ةوطخ ةأرملا

 40 لال نقيرعكت ىدلا دستلاو فنعلا ناكشأ ءايذإ لخآ

 تايدحتلاو تايلوئسملا :فنعلا نم ةأرملا ةيافو

 انلعلو .. ةيرشبلا خيرات نم ةرتوتم ةلحرم ىف شيعي ةقيقحلا ىف ملاعلا نإ

 لك 5 عماجم
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 يهل مشع ىالحلا لصفلا

 ام كانهو .. دج ةدعاصتمو .. دج ةيلاع تحبصأ ىملاعلا فنعلا ةربن نأ ظحالن

 ىتلا ةيناسنإاللا حباذملاو .. ةيعامجلا مئارجلا .. لاثملا ليبس ىلع ناقلبلا ىف ثدحي

 ةصاخيو .. ءاسنلا دض فنعلا مستاو .. ملاعلا ىف ناكم نم رثكأ ىف موي لك ثدحد

 .. تاعارصلا تفدهتسا دقف .ةريخألا بورحلا ىف ةديدج راع ةمصو هنأب باصتغالا

 نجسلاو باصتغالل نضرعت ثيح ءاسنلاو تايتفلا ادناورو كسرهلاو ةنسوبلا ىف
 .مادعإلاو بيدعتلاو

 فوومألا عضو انو ودم ىف تدع اريريت امنا ةانركذ امضنلو
 ًاوسأ نوكت امير ,.1992 ذنم ةرتفلا نأ خيراتلا لجسي دقو ,دقعملاو ..ربكألا اهقايس

 ىقلي تقولا لاوطو .. ئلتمن تأدب فنعلا ةلس نإ .. هلكرصم خيرات ىف فنع ةرتف

 .!؟هلك اذه نم جرخملاوه امف ةيوطعم تارمثب اهيف

 ةايحلا ىف ةأرملا ةكراشم مظاعتت نأ فنعلا نم ةأرملا ةياقو لجأ نم دبال (1)

 ليدعت ىف داجلا ريكفتلا كلذ ىف لخدي نأو .. نوناقلاو روتسدلا ةوقب .. ةماعلا

 .ةبختنملاو ةيبعشلا سلاجملا لك ىف ةأرملل ًالداع ًاليثمت نمضي امب روتسدلا

 .ةيكاسلا تانميلظتتلا» ةنايهيحلا ةيوكتل ةذنيقا ا نيناوقلا قيغراسخكلا كف (2)
 اهنإو :ةأرملا تازجنم ةيامح ىلع طقف سيل ةرداقلا ىه اهدحو هذهف ..ةيلهألا

 .تازجنملا هذه ةيمنت اًضيأ

 .ةأرملل ةضهانملا ميقلا نم مالعإلاو ميلعتلا جمارب ةيقنت (3)

 رايتخالا ةيرح نم عساو شماه اهل لكي نأ دبالف .ةأرمللرايتخالا ةيرح ميظعت (4)

 ةحصلا ىفوأ .ةيلهألاو ةيموكحلا ةكراشملاوأ ءلمعلاوأ ,ميلعتلا ىف ءاوس

 ىه ميظنتلاو ةكرحلا ةيرح بناج ىلإ ةيرحلا هذهف .. ةرسألا ميظنتوأ .ةيباجنإلا

 ىدملا ىلع (الا/مممعم تام موال عام6106 ) اهتيوقتو ةأرملا نيك لفكتس ىتلا
 .5(2) ىلبقتسملاو ىنآلا

 ام نيب ّىرفلا ,.اهددهتو .فنعلا نم ةأرملا ةياقو هجاوت ىتلا تايدحتلا مهأ نم 5١

 رح سمبدا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 فلتخي سرامي ام نكل .. ةأرملا نع لاقي ليمج مالك كانه .. سرامس امو لاقي

 ىفف .نيدلا نمو نوناقلا نم كلذ ىلع ةلثمألا فالآ انيدلو ءلاقي ام ضقانيو

 ةلماعم ةأرملا ةلماعم ىلع ضحت ىتلا ةعئار صوصن لاثملا ليس ىلع نيدلا

 نأ نذإ مهملا نمف .. اًمامن كلذ ريغ قيبطتلا نكل .. نوئاقلا ىف كلذكو .ةنسح

 .ةأرملا ةلماعم ىف ةسرامملاو لوقلا قياطتي
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 يهل شع ىالحلا لصفلا

 عسجارسمل
 ع سس# 7 رجح معسل

 ددعلا .ةأرملادض فقتعلا ةصخهانم ةعومجم اهردصت ةيرود ريغ ةرشن ,"ةملاس' 1

 .1997 رياربف لوألا

 2- محلوانتممقأ طممناوءلموم فنصغا, معصموقمطتلع 3650 !طعهاأط كالاالعإل

 "عالم 1995, الوععمم 1[ماععمم 3 همدقأ مه م0تأانمل 1996, 256: 206 -

 .1996 ملاعلا ىف لافطألا
 .ةفانيللا حل ا "ةكلاس" هلا

 .لوألا ءزجلا .1997 عيزوتلاو رشنلل نيمألا راد .ةماعلا ةايحلاو ةيرصملا ةأرملا -5

 .31 ص

 يجب لص سس لل ل تت يستوي ااا يسيل
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 رشع ىناثلا لصفلا

 مالعإلاو ةيمنتلاو ةأرملا
 "© ىرعلاو ىرصملا عقاولاو ,ىفاقثلا ثوروملا نيب

 : كيسهمل الك*

 ُْى ناسنإ لك قىحب نموت ةيناسنإ ةهسايس ىصتفقت ةيناسنإلا ةلادعلا نإ

 .هققحتو هتيلاعفو هتميقب رعشي نأ ىف عمتجملا

 ىلعأب .ىناسنإلا دهجلا هيجوت وه .ىناسنإلا اهروظنم نم ةيمنتلا رهوجو
 دلوب ىذدلاوحنلا يلق ,.ةقلتخملا ةورثلا رصانع عم لماعتلاو حن ,ةءافكلا تاجرن

 عمتجملا دارفأ ىدل زفاوحلا قلخ ىه .ةيمنتلا جمارب ىف اياضقلا ةيضقو

 ةكراشملا هذهل مهليهأتو ءاهجماربو ةيمنتلا ططخ ذيفنت ىف مظنملا دهجلاب اوكراشيل
 .ةنكمملا ّيرطلا لكب

 ,هدارفأ نم ريك بناج تاقاط هيف لطعت ىذلا عمتجملا نإف قايسلا اذه ىفو

 ىلإ .ءاطبإ ريغ ىف جاتحي .فلختم عمتجم وه ةيمنتلا جمارب قيقحتل فظوت نأ 0

 ,ناكسلا ددع ةدايز ىف أئمتت ىتلا ا/زءلمنو حمعاع ةثيبخلا ةرئادلا كلت نم هداقنإ

 وقل مرو ار "مهب ملا 0 ١ يعل. زلار ملا ىلإ مق ةفلؤشل ثحب («)

 رك

 .1998 ةرهاقلا - فنعلا نم لفطلاو

 1 وع د 1 ١

 080201 ير ل لل اال



 رماعملا ةمتحملاو ةأرملا به

 .ةيموقلا ةورثلا ىلإ ةفاضم ةميق ال ةصوقنم ةميق هدوجو لثميو .. جتني ام رثكأ

 عفر ىفو هئانبأ نم ددع ربكأ تاقاط فيظوت ىف حجني ىذلا عمتجملا امأ

 عقوتي نأ هقح نم نوكيو .ةمزألا قاطن جراخ نوكي هنإف .فيظوتلا اذه ةءافك

 هده نا ,ةيناكس ةدايز لك عم .ىعامتجالاو ,ىداصتقال ا ومنلل ةديازتم تالدعم

 .عمتجملل ةفاضم ةميق نومدقي نم ددع ىف ةدايز .ذئنيح .لثمتس ةدايزلا

 .ىرصملا عمتجملا نأ ,تاساردلاو ثوحبلا جئاتنل اًعبت ,تياثلا نمو

 .هئانبأ نم ديدعلا تاقاط فيظوت نع اًرجاع لازي ال .رصاعملا ىبرعلا عمتجملاو

 ,ةيداصتقالاو ةيعامتجالا نيتايحلا ىف ةأرملا عضو 3 كلذ بايسأ مهأ نمو

 .(17همدقت قيقحتو .هتيمنت ىف اهرودل ةأرملا ءادأ نم عمتجملا نامرح

 صوصخلا هجو ىلع مالعإلا ىفو .ةماعب ةيمنتلا ىف ةأرملارود ىلع ةيفاقثلا تاثوروملارثأ

 .ىيرعلا ىرصملا عقاولا ىف هليعفتوأ رودلا اذه ميجحت مزيناكيم صحفي هنأ امك

 :ىفافتلا ثوروملا

 كلذ اهنأب حناغل نع ةفاقثلا ريهشلا ىجولويورثنألا (1إ9/107) "روليات" فرعي
 فرعلاو َقالخألاو ,نفلاو تادقتعملاو تامولعملا لمشي ىذلا دقعملا بكرملا لكلا
 اهبستكي نأ ناسنإلا عيطتسي ىتلا ىرخألا تاردقلا عيمجو تاداعلاو .ديلاقتلاو

 22( عمتجم ىف وضع هفصوب

 نأ نم مغرلا ىلع .قالطإلا ىلع اهرهشأ وه ةفاقثلل فيرعتلا اذه لازي الو

 .فيرعت ةئاملازواجتت ةفاقثلا تافيرعت

 كك عر
 ور



 يوه شع ىلاثلا لصفلا

 ىعامتجالا ثارتلا لعجت اهنأب ةفاقثلل ةيخيراتلا تافيرعتلا درفنتو

 نأ ىلإ (انمغمم) "نوتنل" بهذيف اهمامتها ةرْوِي ىف صوصخلا هجو ىلع ديلاقتلاو
 .ةيعامتجالا ةثارولا ىنعت ماع حالطصاك ةفاقثلاف ,ةفاقثلا ىه ةيعامتجالا ةثارولا

 ةلصتملا جذامنلا كلت نم نوكتت ةفاقثلا نأ ىريف (2305005) 'ننوسراب" امأ

 نم لقتنت نأ ىنعمب ثروت نأ نك ىتلا ىناسنإلا لعفلا تاجتنميو .كولسلاب

 .ةيجولويبلا تانيجلا نعرظنلا فرصب ليج ىلإ ليج

 ىلع اًءوض تقلأ اهنأ ىف ةيخيراتلا تافيرعتلا هذه ىلإ لضفلا ىزعيو
 عبني ثارت وهو . ىجولويبلا تارتلا بناج ىلإ ىعامتجا ثارت مهلرشبلا نأ ةقيقح
 .(ة)اهخيرات اهل ةعامج ىف مهتيوضع نم

 .فرعلاو ديلاقتلاو ,تاداعلاو .ميقلا ةيمهأ ىلع ثحبلا اذهزكري فوسو

 رثألا ةغلاب ةيفاقث تاتورومك

 : ميفلا

 ىأب مامتها ىأ" ([10606عوأغ) مامتهالا ىه ميقلا نأ (5عزال) "ىرب' ىري
 اًمتح هنإف ,مامتها عوضوم ( ناك ايأ ) ئش ىأ ناك اذإ هنأ "ىرب" ىأر نمف "ىش

 ,(ممع[عمعمءعو) تاليضفت ميقلا نأ ىريف (7150001ء1/ع) "كيدنروت" امأ
 حايترالا مدعوأ حايترالاوأ ,ملألاوأ ةذللا ىف نمكت ةيبلسلاو اهنم ةيباجيإلا ميقلا نأو
 .ءايشألل هتاليضفت ىلع اًضيأ فقوتت امك ,ناسنإلا هب رعشي ىدلا

 ,"موقم ناويح" (!«|لعءاما0) "نوكالك" لوق دح ىلع ناسنإلا نأ عقاولاو
 اًماكحأ ردصي ىرخأ ةرابعبوأ ,ءايشألا موقي ,ناكمو نام نك ىفو اًمَنادوهف

 راض كاذو عفان اذهو ,أطخ كاذو .باوص اذهو ءرش كادو .ريخ اده نأ ىريف .اهيلع

 .هنع بوغرم كاذو هيف بوغرم اذهو

 1 ايس سس ل ل ل بل امج يسوع
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا ه

 تسيل ايندلا هذه ىتف ءايشألا نأل .ىعيبط كولس اذه نأ ىف كش الو

 ةبيط الو ,ةليذرو ةليضف الو .حبقو لامج ىوتسي الف لضافتت اهنكلو ءاوس اهعيمج

 رخآ ىلع اًئيش هكولس ىف ناسنإلا لضفي نأ دبال كلذكو لهجو ملع الو ,ثبخو
 ليمج اذهو .بوصأ كاذو باوص اذهو .نسحأ كاذو نسح اذه نأب مكحي نأ دبالو
 وأ .ميقلا وحن هجتيوهف هجريو ,نسحتسيو لضفي ناسنإلا مادامو لمجأ كاذو

 .(4)هكولس ىف ميقلا ىدهب ىدتهي ىرحألاب

 نوكت نأ نذإ دبالف .داقتعالا ىلع فقوتت ةيصخش ةيناسنإ ةميقلا تمادامو
 هتابغرو هتاجاحل ةبسنلاب صخشلا دنع فلتخد اهنأ ىنعمب (8عا3607©) "ةيبسن"

 ىلإ نمز نمو ,.صخش ىلإ صخش نم اًضيأ فلتخت نأ دبال امك .هفورظو هتيبرتو
 ليمو .اًئيش وأ اًضخش بحي نمف .ةفاقث ىلإ ةفاقث نمو ءناكم ىلإ ناكم نمو ءنمر

 .هب هبأي ًالام وأ ههركي نمل ةميق ىري ال سكعلابو .هدنع ةميق هل ىري هيلإ
 ايواسملا ىدبت طخسلا نيع نأ امك ةليلك سيع لك نع اضرلا نيعو

 موقيو .راثيإلا ىلإ ىضفيرايتخالا ناك الو .رايتخالا ىضتقت ميقلا تناك الو

 هتيمست ىلع ءاملعلا حلطصا ام دوجو نم دبال ناك ,ليضفتلاو حيجرتلا ىلعراتيإلا
 بتارم ىف ءايشألا عضو نع جتني ليضفتلاف (15© ا/هادع 21©5©) 'ميقلا ملس'

 ميقلا صئاصخ نم ناك كلذلو ضعب نم عفرأ اهضعيو .ضعب قوف اهضعب .تاجردو

 .اهل عضخت وأ .اهريغ ىلع ميقلا ضعب نميهتف ءاّيمره اًبيترت اهنيب اميف بترتت اهنآ

 ,هدنع اًميق اهل نأ دقتعي ىتلا هتابغر لك ققحي نأ لواحي هتايح ىف درفلاو
 ام اًريثكو كلذ نود لوحت .هب ةطيحملا فورظلا ةعيبطو اهسفن ةايحلا ةعيبط نكلو
 اهضعب اهعضخي نأ لواحي هنأ دجن كلذلو ءاهب نيدي ىتلا ميقلا نيب ضراعت ثدحي
 ظحالملاو هب صاخ بيترتل اًقفو ًالوبق رثكألل سانلا دنع ًالوبق لقألا عضخيف .ضعبل
 ىف ةتباث ةدحاو لاح ىلع لظي ال ,ىناعملاو .ءايشألاو .صاخشألا ميق بيترت نأ
 .هومنل ةبسنلابو .مومعلا ىلع ةايحلل هترظن ريغتل اًعبت ريغتي لب ,.صخشلا ميق ملس
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 يه _ شع ىناثلا لصفلا

 ,نسم خيش وهو درفلا ميقف .ىعامتجالاو ىلقعلاو اة سناو نع و 3

 .5)ةركابلا ةلوفطلا تاوئس ىفوهو اهنع

 :ميقلا رييغت

 جتني .'مامتهالا عوضوم" ”ىشلا ىف وأ "مامتهالا" ىف رييغت ىأ نأ ظحاليو

 انريغ اذإ صخشلا ميق نم ريغن نأ عيطتسن اننأ كلذ ىنعمو ةميقلا ىف ريعت هدع

 نم دعبأ ىلإ بهذن نأ نكمي لب :.(05]ع6أا5 06 106ع/عوأ) همامتها تاعوصوم
 اذإ لبق نم ةدوجوم نكت مل ةديدج اًميق دارفألا ىف قلخن نأ اننكمي هنإ لوقنف كلذ
 ةديدج تامامتها مهدنع انوك اذإ أ ء.اهب نومتهي تاعوضوم مهتايح ىف انلخدأ

 ىتلا ميقلاو تاسرامملا دقن عمتجملا ىف نوفقثملاو نوعاولا داورلا أدبي اب كلذو

 ىلع اًيصنم دقنلا اذه نوكيو .رصعلا حورل مئالم ريغو .دجم ريغ اهب كسمتلا حبصأ
 رتفي ىتح اهئواسم عيشبتو ,بويع نم اهيف ام زاربإو .,تاسرامملا هذه ناجهتسا
 .اهنع سانلا فزعيف .ةيلك ىحمي مث .جيردتلاب اهب مامتهالا

 ءالؤه موقي ,ةمدقلا تاسرامملاو ميقلا ىلع بصنملا دقنلا اذه بناج ىلإو

 لحت ,ةديدج تاسراممو ميق ىلإ مامتهالا بذجب .هسفن تقولا ىف ,نوفقثملاو داورلا
 ميدقت نم دبال .ديدجلا ىلإ ميدقلا نم مامتهالا ليوحت لهسي ىكلو .ةميدقلا لحم
 رثكأ ةديدجلا تاسرامملاو ميقلا نأ ىلع .ةفلتخملا لئاسولاب نيهاربلاو ةلدألا

 ريفوتو ءلضفأ ةايح قيقحت ىلع ًالعف ردقأ اهنأل .عمتجملا عاضوأ عم اًفافتاو ,ةمئالم
 .ةميدقلا بيلاسألا ىوفت سانلل عفانم

 .( 20 1|«الا/ 5/]3 ) :ةيبعشلا قرطلا وأ ةيعامتجالا تاداعلا

 ملعتيو .اّيعامتجا بستكي رركتم كولس ىه .ةماع ةفصب .ةيعامتجالا ةداعلا
 181 ةفانيفطتا تير اوتو ءانعاستحلا نيورانؤو ءاتعانمتحا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملاب لهب

 اهنأ ىنعمب اًيعامتجا اًبولسأ لثم ,ةيعامتجا ةرهاظ .ةيعامتجالا تاداعلاف

 هتاعامجو هدارفأ عم لماعتلاو عمتجملا ىف ةايحلاب الإ سرامنو نوكتت نأ نكمي ال
 فرصتلا ىف ىعامتجالا بولسألا حضوت ىتلا ةيعامتجالا تاداعلا ةلثمأ نمو

 ةيطخلا ىرطو .ةفلتخملا ةلماجملا بادآو ,ةتداحملا ءارجإ ىرطو .ةيحتلا تاداع

 تابسانملا ىف تالفحلا ةماقإو .ماعطلا لوانت ىرطو .راغصلا ةييرتو جاوزلاو

 .خلإ .. ةفلتخملا

 هضرفت ىذلا رركتملا كولسلا ىه اهيناعم عسوأب ةيعامتجالا تاداعلاو

 ةعامجلا ءايتسال اوضرعتي الإو .هوكلسي نأ مهنم عقوتتو .دارفألا ىلع ةعامجلا
 اًضيرع اًموهفم ةيعامتجالا تاداعلا موهفم نوكي كلذ ىلعو اهماقتناو اهطخسو

 طاشأو ,لمعلا قرط نم لوبقمو .ديؤم وه ام لكل لومشلا لك ًالماشو اًدج اًعساوو
 مهتشيعم ىف سانلا اهعب ىدتهيل اهنيوكت م ىتلاو ءاًيعماتجا سرامن ىتلا كولسلا

 .ضعب عم مهصعب

 ,تاداع عناص ناويح (8396506) "توجاب" هنع لوقي امك ناسنإلاو
 لعفي نإ وهو ,تادقتعملاو تاداعلا نم اًهرص ميقي نأ هيلع متحت .ناسنإك هتعيبطف
 ,عابشإلا ىلإ ةجاحلاب روعشلا .كلذ ىلإ هتليسوو .عمتجملا مئاعد ىسري اهإ كلذ
 كهلان ءا و ةيفخلا ةوقلاو

 ىأ مايق روصت نكم ال هنأ ىلع لدت امنإف .ئش ىلع تلد نأ ةرابعلا كلتو

 مظنلا اهنم تدمتسا ىتلا ىلوألا لوصألا ىهف .ةيعامتجا تاداع نود مظنم عمتجم

 .مهتايحو دارفألا لامعأل ةهجوملا ىوقلا اهنأ امك ءاهتدام نيناوقلاو

 رود نع ءاّرثأو اًأش لقي ال ميظنتلاو طبضلا ىف ةيعامتجالا تاداعلارود نأو
 اننإف .ةعوضوملاو ةبوتكملا عمتجملا ةطلس نيناوقلا انربتعا اذإف .ةيعضولا نيناوقلا
 روتسدلا كلذ .رودصلا ىف ظوفحملا هروتسدو ةبوتكملا ريغ هتطلس تاداعلاربتعن

 ةفاقثلا لحارم لك ىفو .روصعلا عيمج ىف اهيلع رطيسيو سانلا لاعفأ هجوي ىذلا

 نم رمعلا لاوطو ءاسملا ىلإ حابصلا نم حويلا لاوط .تقوو نمز لك ىفو .ةفلتخملا

 نأ نع ا تا ل ب بس
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 يه شع يناثلا لصفلا

 لك ىف هب طيحتو .ناسنإلا رمغت ىهف ةحوخيشلاو ةلوهكلا ىلإ بابشلاو ةلوفطلا
 اهرم اوأ عيطيو اهل عضخي ناسنإلاو .عمتجملا ىف هريغ عم هتالماعم لك الفو ةبسادم
 .ةقيقحلا هذهل روصتلا دح اًريثك قوفي لكشب

 راتخن اننأ امك ءانعمتجم ىف فولأملا ماعلا قوذلل اقفو سبالملا ىدترن نحنف

 انيلع اهيلمت ةنيعم ةيديلقت قرطب اًضيأ هلكأن لب .لكآألل همدقنو ,هئيهنو هدعن
 .اني ةصاخلا انعاضوأو انتفاقت

 روص عيمجب ءادعمتجم ىف ةدئاسلا ّىرطلا كلذ ىف نيعبتم .ةفلتخملا انتايلوئسمب

 قرطو .ةأرملاب لجرلا ةقالعو .لمعلاو .فرشلا نيناوق مرتحنو .هلاكشأو .لماعتلا

 .ةرماسملاو ,ةيحتلاو مالسلا تابجاوو ,لكأملاو .سبلملا قرط كلذكو ءانبآلا ةيبرت

 :اهمازلإ تاحردو « ةيعامتجالا تاداعلا ماسقأ

 ذإ .ةددعتم عورف ىلإ عرفتتو .ةريثك ماسقأ ىلع لمتشت ةيعاستجالا تاداعلاو
 ,ننسو ,تامرحمو فرعو ,ةيقافتا تاداع نم سانلا هيلع عضاوت ام لك نمضتت
 , عدبو ."تاضوم'و .تاسراممو مسارمو .ءسوقطو ,رئاعشو ,ةقايل بادآو .ديلاقتو
 .تاوزن وأ ."عيلاقت"و

 ريبك دح ىلإ هباشتت ةيعامتجالا تاداعلا اهيلإ عرفتت ىتلا عورفلا هذه لكو
 لثمك كلذ ىف اهلثم ضعب نع اهضعب فلتخت اهنكلو .دحاو لصأ نم عرفتت اهنآل
 اهنأ ىف هباشتت اهنكل .ةميقلاو .نزولاو ,.مجحلا ىف عونتتو فلتخد ىتلا دوقنلا عطق
 .لماعتلل ساسأ اهنأو .دحاو ندعم نم اهلك

 نع صضصخعن نفع اهضعب فلتخت ركذلا ةقباسلا ةيعامتجالا تااداعلا عورفو

 ع0 مهيب ييسممو 1 رم 473 :



 رماعملا ةمتجملاو ةأرملا لهجه

 ماودلا ثيح نم كلذكو .راشتنالاو عويشلاوأ .ةدايسلا ىدمو ,مازلإلا ةجرد ثيح

 .اهدنست ىتلا تاءازجلا ثيح نمو .ءاقبلاو

 (0م+10هم8ه1) ةيليضفت وأ ةيرايتخا ةداع .لاثملا ليبس ىلع ىثنألا ناتخ ةداعف

 كانهو تامرحملاو .فرعلا ىهف ,مدقلا ىف ةقيرعلاو ةميدقلا .ةمزلملا تاداعلا امأ

 .سانلا نم ةنيعم تائفل ةصاخيو ,"تاضوملاك" ,ةتدحتسم ةمزلم تاداع

 ,ةرشتنملاو ةعئاشلا ةيعامتجالا تاداعلا نم هل اهعوضخو .لجرلل ةأرملا حارتحاف

 ةليصألا تاداعلا نم ىه .لافطألا ةييرتو جاوزلاب ةقلعتملا تاداعلا نأ امك .ةدئاسلاو

 .فلسلا نع فلخلا اهتراوتي ةليوط ًالايجأ مودت ىتلا ,ةقيرعلا ةخسارلا

 ىهف ةفلتخملا ةيعامتجالا تاداعلا دناست ىتلا تاءازجلا تيح نم امأ

 .هتاجردو هبيلاسأ فلتخمب ىعامتجال ا ريقحتلا ىف لثمتت ةيعامتجا تاءازج

 ىذلارمألا .ناودعلاو ,موللاو .ةيرخسلاو ,فافختسالاو .ناجهتسالاو .ضاعتمالاك

 .هريدقتو .هم ارتحا هبلسي .ةيعامتجالا هتناكم .درفلا دقفي

 :ةيفارخو ةيروطسأ حاونب لاصتالا

 ىف (2 0 ا« ا103إ/5) ةييعشلا ىرطلاوأ ةيعامتجالا ت اداعلا تازيمم نمو

 ,ةفلختملا تاعمتجملا ىف اًضيأ ةصاخ ةفصبو .ةماع ةفصب تافاقثلا عيمج

 حاونب لصتت اهنأ .ةيمألا اهيف رشتنت ىتلا تاعاطقلاو .ةلزعنملا تافاقثلاو

 انفالسأو ءاند ادجأ حاورأ نأ ىف داقتعالاك ,ةيفارخو ةيرحس رصانعو ةيروطسأ

 .ىقحم موش ريدنو ئىيس لأف ىأ "لاف دياوعلا عطق" رصم ىف ةماعلا لوقت كلد شو

 ."دياوعلا عطق الو ديارولا عطق" نولوقي امك

 .ىناوألا نع ةيطغألا نوعفري نولازي ال نييفيرلا اميس الو نييرصملا نم ريتكف
 مهنأ امك .ةدالولا ةيلمع ليهستل .ذفاونلا نوحتفيو .ةطويرملا دقعلا نوكفيو

 رك م ن١
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 يه ىشع ىناثلا لصفلا

 ىلع هنوعضيو .ءايلوألا دحأ حيرض باب حاتفمب .ةيلمعلا هذه ليهستل نونيعتسي
 رسعتملا عضولا ريسيتل ةأرملارهظ

 لامعتسا دولوملا "عوبس" ةبسانم ىف رشتنت ىتلا تاداعلا نم ركذن امك

 وأ .حلملا شرو ,روخبلا قالطإو .عمشلا لاعشإو (لفطلاو مآلل) مئامتلاو ةبجحألا
 وأ .ةريرشلا حاورألا درطل لوفلاو .سدعلاو .زرألاك بوبحلا ضعيو حلملا نم طيلخ

 .رحسلا لاطبإ

 ةيبصلا "فلخ" مدعلوأ ءاًمومع لسنلا مدعل قلقلاب ًالثم رعشت ىتلا ةأرملاو

 قيقحتل رحسلا ىلإ أجلت دق .عدصتلا نم ةيجوزلا اهتايح ىلع ىشختو .تادلاب
 ,لمكلاو لسانتلاب ةقلعتملا ةينلعلا قكاقحلا لهشت تناكاذإ ةصاخنو,ءاهتناغ

 ."ةيدلبلا تافصولا" ءءاسنلا ةسرامم .رمألا اذهب ةطبترملا تاداعلا ةلثمأ نمو

 ىف نأ نمهوتي ذإ ,نهدض لومعملا لمعلا كفو ,مئامتلاو .ذيواعتلاو ةبجحألا لمعو
 ودمت رافخا نم مل اناقكإ تاسوانلا:ةذه

 امهطيحتو امهنيب قفوت ,نيسورعلل "ةطيوحن ' لمع نييرصملا ضعب ةداع نمو
 عنم ىلع ديكأتلا عمتجي .ةداعلا هذه ىفف .نيعلاو دسحلا امهنع عنم ءىرحس حايسب

 ةطيوحتلا هبلجت ام عم ,.دسحلا وأ نيعلا نم .ناسورعلا هل ضرعتي دق ىذلا .رطخلا

 .امهنيب قيفوتلا ىف لثمتي ريخ نم

 ىتلا بابسألا مهأ نم دعت رمتسملا سجوتلاو ديدشلا فوخلا نأ عقاولاو
 ,ديدشلا فوخلا اذه عم عمتجا اذإ ةصاخيو .ةيفارخلا تاداعلا عويش ىف دعاست

 .ىباجيإلا لمعلا نع .زجعلاب روعشلاو .لهجلا

 ةرشتنملا ةداعلا ةيبرغلا رهاوظلا ريسفت ةفيظو ىدؤت ىتلا تاداعلا ةلثمأ نمو

 ريسفت ىهو ,ةنيدملا ىف 5لن/005 ةفلختملا قطانملا نم ريثك ىفو فيرلا ىف اندنع
 نم ريثكو جذسلا رظن ىف "ةسبكلا"و "ةسبكلاب' اًنيدح ةدلاولا مألا دنع نيلللا فافج
 ةفورعم ءايشأ اهعمو ( عضرملا مألا ىلع ) تاديسلا ىدحإ لوخد نم ثدحن ماوعلا

 1 وو 2 ا 7
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا له

 ةيلحتم نوكتوأ .كمسلاوأ .مهللاوأ ناجنذابلا لثم "ةسبكلا" ىف نودقتعي نمل
 ,ةقدلا ىهتنم (عضرملا ةدلاولا) ةرسأ ىعارت كلذكو ساملاوأ .بهذلا نم ىلحب

 ."ةسبكلل' ةببسملا ءايشألا هذه لثم هعم نوكت ,.صخش ىأ لوخد ميرحن ىفردحلاو

 ىتلاو .رصم عاقب نم ريثك ىف ةرشتنملا تاداعلا ءاضيأ عونلا اذه نم ركذنو
 ضعب ىفوأ ,ةايحلا ىف قافخإلاوأ ,ةلؤملا تداوحلا ضعب وأ ضارمألارسفت

 نوُئحلي كلذلو .دساح هدسح وأ .نيع هتباصأ دق صخشلا ني .رومألاو تاعورشملا

 اهينيع عضوم نوبقثيو .دساحلا صخشلا مهل روصت ءقرولا نم "ةسورع" لمع ىلإ
 رثأل ًالاطبإ ,حلملاو ,.خوسفلاو ةبشلا نم طولخم عم رانلا ىف اهنوقرحي مث ةربإلاب
 معلا [ةو هلا

 اًباجح سبلي نأ ,دوسحملا صخشلا مزلي .رخآ ءارجإب ءارجألا اذه عبتي دقو

 برقعوأ .ءبئذ نانسأ ضعبوأ .بلك ليذ نم ءزجوأ .ةطنحم دهده سأر هيف
 .حلملا نم ليلق عم ةريغصلا دوقنلا عطق نم ضعبوأ ةففجم ءايرحوأ .ففجم

 .اهتلثمأ نم عفنلاو ةداعسلا بلج فدهتست ىتلا ةيفارخلا تاداعلا نمو

 ىكل .ىرسيلا لبق ىنميلا اهلجرب ةيجوزلا تيب سورعلا لخدت نأب ىضقت ةداع

 هسورع سيرعلا لمحي نأب ىضقت ىرخأ ةداعو .ةيجوزلا اهتايح ىف ةقفوم نوكت

 كلذ تلعفول اهنأل لزنملا ةبتع ىطختت ال ىتح .ةيجوزلا لزنم اهيف لخدت ةرم لوآ

 .اهدلاو لزنم ىلإ دوعتو .قلطت اميرو .قاقشلل اهتايح تضرعتل

 ,عقدلاو ةداعسلا بلح فدهتست ىتلاو .رصم ىف ةعئاشلا تاداعلا نم كلذك

 اًداقتعا ءاهفافز ةليل اهتبكر ىف ةسورعلا صرق ةداع .ةيفارخلا تاداعلا نم ىهو

 متمتت ىهو ءاهفافز ةليل ىف اهصرقت نم جاوز عارسإ ىلع لمعي ءارجإلا اذه نأب
 ."كتعمج ىف كتلصح ,كتبكر ىف كتصرق" ةلمجلا هدهب

 ىف .صخشلا نع ءوسلاو ررضلا عفد فدهتست ىتلا ةيفارخلا تاداعلا نمو

 0 /ابمدا
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 يه ءشع ىلاثلا لصفلا

 اهدالوأ شيعي ىكل ديدح نم ًالاخلخ ءاهدالوأ تومي ىتلا مألا سبلو .دسحلاو

 كلذكو نيعلاو دسحلل اًعنم نيسورعلا ةفز ىف دوقنلا ضعبوأ حلملا شرو .ًالبقتسم
 ىبصلا رهظت نأ ةفلختملاو ,ةيفيرلا قطانملا ضعب ىف مألا ىلع ىضقت ىتلا ةداعلا

 وأ ًالثم نيطرق هسبلتو .هينذأ بقثتف ,تنبلا رهظمب ,هئاقشأ توم دعب دلوي ىذلا
 مساي هيمست وأ .هفيظنت نود هتراذقب هكرتت وأ ,تانبلا سبالم هسبلتو .هرعش ليطت

 هيلع ىدجتست دقو "ةشيخ"وأ "تاحش" لثم ةبيرغلا ءامسألا نم هريغ وأ .تنب

 نيع هب ًابعت الف ,ةميقلاو نأشلا ليلق هلعجت تاءارجإلا هذه نأب اًداقتعا .ًالعف
 .توملاو ىذألا هتطخيو .دوسحلا

 وهو ,ةيرحسلا اهتوقب داقتعالاوأ .نكامألا ضعب ةسادقب دقتعي نم كانهو

 كانهف ,ةيرصملا انتفاقث ىف اًعيمج انل فورعم وهو .ةريثك تافاقتث ىف رشتنم داقتعا

 ضعي نمو .ةرهاقلا نم ةبيرقلا ىرقلا نم نهبلغأ ىتأي ىتاللا تاديسلا ضعب

 عماج ةرايزل .ةيقارلا قطانملا ضعب نم اًنايحأو ءاهسفن ةرهاقلا ىف ةيبعشلا قطانملا

 نم بيرق "ةيضرألا"ردحنم وهب ىف نهروهظ ىلع نيقلتسي مث ,مطقملاب ىشويجلا
 .تاذلاب ناكملا اذه ةرايز نأ ندقتعي نهووهبلا لفسأ ىلإ نجرحدتيو .حيرضلا
 .نهتايح وفص ركعي ىذلا مقعلا مهنع بهذي ,جرحدتلاوهو الأ "سقطلا" اذه ةسراممو

 : ةقايللا بادآ

 ىتلا تاداعلا ةفئاط ىف حضتت ىتلا كلت ,ةيعامتجالا تاداعلا مهأ نمو

 وأ (260لع[6ع) ةيبوروألاب اهنع لاقي ىتلاو ةقايللا بادآب ةييرعلا انتغل اهفرعت
 .(6000 13مم عمو) ةنسح لئامش وأ لوكوتورب (220غ0ع01)

 ءاًقيقد اًديدحَت ددحت ىتلا تاسرامملا ةعومجم ىه نذإ ةقايللا بادآف

 ,عابتالا ةبجاولا وأ ,ةقئاللا فرصتلا قرطو كولسلا ريياعم ءاّيفاو اليصفت لصفتو
 ىذلا صخشلا نع لاقي كلذلو ةنيعم تابسانم ىف مهعم انلماعت دنع دارفألا ءازإ

 وأ "لوصألا فرعي" هنأ :هتفاقثو هتئيب ىف اهيلع فراعتملا ةقايللا باداب هزلي

 ."ةملكلا ىنعمي ناسنإ" هنأ وأ ,بجاو بحاص هنأ وأ "بجاولا فرعي'
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هب

 كولسلارشن ىف غلابلا اهرثأو ,ةعامجلا كسا ىف ةقابللا بادآ ةيمهألو

 نيفلؤملاو باتكلا نم ريثك صرح .ةزيمم تافص ةعامجلا ىطعي ىذلا بحتسملا

 ريسيتو .اهتعاشإ ليهستل .رعشلا تايبأو ,تالاجملاو بتكلا ىف اهنيودت ىلع
 رشتنا ىتلا ةديحولا ةفئاطلا ىه تاداعلا نم ةفئاطلا هذه نوكت داكتو اهتفرعم
 ظوفحملا عونلا نم وهف ةصاخ ةفصب ديلاقتلاو فرعلاك تاداعلا ىقاب امأ اهنيودت

 .سوفنلا ىف شوقنملاو رودصلا ىف

 1230110115 : ديلاقتلا

 اًبقح تماد هتلوازم نأ كلذ نم فشتسي .ىديلقت هنأب كولسلا فصتا اذإ

 مجعملا ىف روكذم ىنعم اذهو .مهنع ثراوتمو ىمادقلا كولسل ةاكاحم هنأو ,ةليوط
 .(9)فلسلا فلخلا اهيف دلقي ىتلا ةثراوتملا تاداعلا ىه "ديلاقتلا" نأ ءاج ذإ طيسولا

 :130110031و . 123016105 ظافلألا ىنعم نإف ةيزيلجنإلا ةغللا ىفامأ

 اهدو قيرعو خسارو .(010) ميدق ىنعمب مدختست 3“ 823015 لوقي امكوه
 ,لقنلاو ليصوتلاو .ميلستلا ىلع لدي ءاقبتسالا هانعم نأ امك .عوئجطاخ5عل

 ,(10)فلخلا ىلإ فلسلا نم لقونت ام ديلاقتلا ىنعم نوكي كلذبو

 ثراوتلا ىهو .ةزيمملا ديلاقتلا ةيصاخ اًرربم .ىتاعاسلا نسح روتكدلا لوقيو
 .رضاحلا ىلإ ىضاملا نم ىأ ءاّيسأر اًسابتقا ةسبتقم تاداع ديلاقتلا نأ" :لاقتنالاو
 ىلإ فلسلا نمو ءليج ىلإ ليج نم ثروتو لقنت ىهف ,لبقتسملا ىلإ رضاحلا نم مت
 .نامزلارم ىلع فلخلا

 نم سبتقملاو .ثروملا نيب امل ,عناوملا هقيرط ىف فقتال ديلاقتلا سابتقاو
 رثأتلا عيرس هنأ امك ديلقتلا ىلإ ليمي ًالثم لفطلاف .رثألاو ريثأتلا ىف ميظعلا نيابتلا
 هيدلاوب هرثأت ناك كلذلو هعم نولماعتي نيذلارابكلا كولس نم هدهاشي امي
 .ةرم درفلا هلعفي ام نأل ,نمزلا رورم عم ديلاقتلاب درفلا كسمت دادزيوءاًميظع
 لازي ال ناكو هلعف رركت ام اذإو .تارمف ىرخأ ةرم هلعف ىلإ ليم هدسحتسيو
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 يوه _,شع ىلثلا لصقلا بسبب يبجي حس للملل_ا ل ا-ططج

 صخشلا اذه ناك اذإ اميس الو اًضيأ هلعفي هريغ نأ دوي هنإف هلهستسيو هدسحتسي
 .2117ًالثم هنياك هيدل اًريزعرخآلا

 ديلاقتلا نأب لوقلا نكميو ديلاقتلا توق رخآ ىلإ ليج نم ليملا اذه رمتسا اذإو

 ىف نوعيطتسي ال مهنأ ىتح .هيفريسلا لهسو دهمت ةراملا هقرط املك ىذلا بردلاك
 انءانبأ نأ ةوق ديلاقتلا ديزيو .قورطم ريغ رخآ برد ىلإ هنع لوجعلارمألارخآ
 بعصأ ناك كلذلو نيصيرح اهيلعو نيكسمتم اهب مهدجنف سنن اننإو اهب نوكسمتي
 .مهديلاقت ىز ,ةتراوتملا موقلا تاداعرييغت نولسرملاو ءايبنألا هايإ فلك رود

 ىرخأل اراكفألا نم اًريثك تيروتلا ةركف بناج ىلإ .ةقباسلا ةرقفلا نمصتتو
 لقن ىف نيثروملا فالسألا بناج نم دمعتلا ةركف نمضتت ىهف .ديلاقتلل ةزيمملا
 اًضيأ نمضتت امك فلخلا ىلإ اهنولهستسيو ءاهونسحتسي ىتلا تاداعلا ليصوتو
 .نيسبتقملا فلخلا بناج نم اهيلع صرحلاو تاداعلا هذهب كسمتلا ةركف

 رييغت ةبوعص ةركف ,ةقباسلا ةرقفلا اًضيأ اهتنمضت ىتلاراكفألا نمو
 .اهعم مغانتتو اهتقبس ىتلاراكفألا ىلع ةبترتم ىهو .ديلاقتلا

 011510117 :فرعلا

 ىديلقت هنأ ةيحان نم ديلاقتلا هبشي ةيديلقتلا تاداعلا نم عون فرعلا

 ,هلومشو .هراشتناو ,.همازلإ ةجرد ىف اهنع فلتخي هنأ الإ ,مزلمو ثراوتمو ىيرعو
 ىف .ةقبط وأ ةّتفوأ ,ةعامج مهت تاداع - انيب نأ قبس امك ديلاقتلاف .هتيمومعو
 تاداعلا نم عونلا كلذ وهف فرعلا امأ .اهراشتنا ىف اًيبسن قاطنلا ةقيض تاداع
 لد ورحأ نود تاذلاب ةعامج ةحلصم ىف تسيل ىتلا اهراشتنا ىف قاطنلا ةعساو
 ,.هلومشو همازلإ ىف فرعلا ناك كلدلو ,ةمألاوأ عمتجملا ةحلصم ىف تاداع ىه

 .ديلاقتلا ىلإ هنم نوناقلا ىلإ برقا هتيمومعو

 ,تاداعلا ىقابل ةبسنلاب عمتجملا ىف هتيمهأو فرعلا ةناكم ىلإ رظنن نأ نكميو

 م



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هه

 تاداعلاف .ةيحلا ةيلخلا ىف مزالبوتوربلل ةبسنلاب اهتيمهأو ةاونلا ةناكملرظنن امك
 .(12)هل ةبسنلاب حورلاو بلقلا وهف فرعلا امأ .ةداملاو مسجلا ىه ةيعامتجالا

 كلذلو عاطم ديسو .ريدق ىوق سانلا ىلع هطغضو .هترطيس ىف فرعلاو

 ةصاخيو .1ز/2جمأغ ةيغاط هنأ قحلاو ©نوغهم 15 اكصو "ناطلس فرعلا" ليق

 هذ ف ويش ةيفيرلا تاحدكلا و .ةلزهتلا اك اييشكل اهرقنتا نير اوك دينك ىف
 ا .ةيعضولا نيناوقلا اقم موقي ىذلا هرمأب مكاحلا تاعمتجملا

 ةيرضحلا تافاقثلا ىف هرثأو فرعلا نأش نم لالقإلا ءاذه ىنعم سيلو

 قيقحتل ةيعضولا نيناوقلا ىلإ تأجل ىتلا ةدقعملا تاعمتجملاو ءال[6310 ان ن5

 هذ ست نعش كن اعاجحو انهو رشا نم دوش ةيناكتتلاو نوتااملا ايوا

 مهكولس ىف نوموكحم سانلا مظعم نأ اًيقيقح لازي ال ةيرضحلا تافاقثلا

 مهنوك نم رثكأ .ةرمآلا فارعألاو نئسلاب ىأ طبضلل ىفرعلا رهظملاب مهلامعأو
 .نوناقلاب ىأ ىعامتجالا طبضلل ىرهاظلا ىلكشلا رهظملاب نيموكحم

 ,.دجوي مل وأ ىعضولا نوناقلا دجو ءاوس داصرملاب سانلل اًمئاد فقي فرعلاف

 باقع نم ىسقأ نوكي دق فرعلا باقعو .عمتجملا ىف طبضلا لئاسو ىوقأ نم وهو

 نوناقلا لثم ريخأت هيف سيل اًعيرس اًرشابم اًباقع بقاعي فرعلاف نوناقلا

 ,مكهتلاو .حراجلا مالكلاو تيكبتلاو «ءاردزالاو .راقتحالاب بقاعي هنإ هتاءارجإو

 فرعلاو .مايألاو نينسلا رورمب ىحمت ال راع ةمصوب صخشلا مصي دقو .ناجهتسالاو

 لبقي الو .ةبوقع لجؤيو .اًرذع لبقي الو ءاعافد عمسي ال تاءازجلا هذه عيقوت ىف
 هيك نكلو ملك دلل نم شب الاى يقتتلا كتر اوس ا كح ر عين وز دكت هنيكخ
 .لجاعو ىساق .مراص

 نم سيالملا نوك امأ :ةرضحتملا ممألا ىف ًاليصأ افرع دعي سبالملا ءادتراف

 اذإ هنأ ىنعم ءاًيرايتخا اًرمأ دعيف .نيعم زارط نم وأ .نيعم لكش نم وأ .نيعم نول

 وأ .هبوت رصق وأ لوط ىف غلابم عمتجملا ىف عئاشلا ىزلا نع هيز ىف صخش ذش

 .اًيراع رهظي نمتم ءازجك اًيساق اًءازج ىقلي ال هنإف ءبيرغ خراص نول نم هراتخا
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 ىتلاو عمتجملا ىف اهيلع فراعتملا ةيساسألا ةدعاقلا ىلع جرخ دق كلدب نوكيف

 اذه دعي كلذلو .سبالملا ءادتراب دسجلارتس ةرورض ىهو اهلمشي نوناقلا حبصا
 .اهبكتري نم اهيلع بقاعي ةميرج (ءارعتسالا) لعفلا

 هذختت ىذلا لكشلا نأ دجن ,جاوزلاب ةصاخلا تاداعلا ةيحان نم كلذك
 نأل ,ةيقافتالا تاداعلا ىلإ عجريرمأ .ديقعتلا وأ ةطاسبلا ثيح نم جاوزلا تالفح
 .ةيرايتخا ةلأسم تالفحلا

 .هسفن جاوزلا عون امأ .جاوزلا تالفح هذختت ىذلا لكشلا ةيحان نم اذه
 وأ اًيداحأ حاوزلا نوكي نأ متحيوررقي ىذلاوه فرعلاف .فرعلا ميمص نم ةلأسمف

 ةفاقثلا ىف فرعلاو .(تاجوزلا ددعت) اًينيجيلوب وأ .( جاوزأ ددعت) اًيردنايلوب
 ةأرملا ىلع مرحي هنأ امك .دحاو تقو ىف نيلجر جوزتت نأ ةأرملا ىلع مرحي ةيرصملا

 .نوناقلاو نيدلا اذه ىف فرعلا ناسيو ملسملا ريغ جوزتن نأ ةملسملا

 ةياعر ىلع .ءاوسلا ىلع ةييرعلاو ,ةيرصملا ةفاقثلا ىف فرعلا ضحي كلذك

 وأ مهدأو حيبي الو .ةرسألا ءاضعأ نم ىضرملاو نينسملا ةياعرو .مهراغصل نيوبآلا
 213)ًالثم وميكسالا فرع ىف لاحلاوه امك .اًعوج نوتومي مهكرتوأ مهلتق

 تاداعلا ىف لفغي ال اًرشأ ىعامتجال اريغتلل نأ ىف ءاملعلا فلتخي الو
 تافسلف فشتكتو عاضوألا فلتخت ىعامتجال اريغتلابف .فرعلاو فلتخت ةيفاقتإلا
 تاسرامملاو .تاداعلا ضعبب .ءاّمزلم َدحأ ذخأل اريربتل ةيقلخ ميقو ,تايجولويودياو
 ةفصلا هل اًفرع ةيقافتالا تاداعلا نم ريثك حبصي نأ ةجيتنلا نوكتو ,ةيرايتخالا
 ةيقافتا ةداع حبصيف .هزلملا فرعلا ريغتي دقف ءاًضيأ حيحص سكعلاو ةيرابجإلا

 .مزلت الو ,ربجت ال اهنكل ةيرايتخا ةيليصفت

 مارتحالا بجاو اًيديلقت اًمرغ ,بيرق دهع ىلإ ناك رصم ىف تانبلا ناتخف
 .هتواسمو هراضم نوفرعي نوريثكلا راص دقو لب .رايتخاو ليضفت ةلأسم نآلا حبصأف
 .ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقملا ةيعوتلا لضفب
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا جه

 الدابتي نا نكس فرعلاو .ةيرايتخالاوأ ةيقافتالا تاداعلا نأ كلذ ةصالخو

 امهعوضخ دكّؤي هروذديب ادهو رخآلا لحم أامهنم لك لكن نأو .مازلإلا ةجردو ,ةناكملا

 امو .هريغ دنع اًفرع نوكي دق ,نيعم عمتجم دنع ةيقافتا ةداع دعي امف ةيبسنلا أدبل

 .حيحص سكعلاو ءاننامز ىف مرتحي ال دق ءانلبق اوشاع نم نامز ىف مرتحي ناك

 ىيرعلا ىرصملا عفاولاو ثوروملا

 نمكت ىيرعلاو ىرصملا عقاولل ةزيمملا صئاصخلا نأ ىلإ .هلك قبس امم صلخن

 نم ةقيقح هذهورارقتسا ريغ ىف رارمتساب مدقتي ركفلا نأ ىفو .ريغتلا ةعرس ىف

 ببسلا نإ" :لاق ثيح ماع ةئام نم رثكأ ذنم "توجاب" اهيلإ هبن ىتلا قئاقحلا

 ريغتلاو رارقتسالا نأ ىلإ اًضيأ هبن امك 'ريغتلا ىلع ةردقلاوه مدقتلل ىساسألا

 .امامن نيضراعتم امهنوك نم مغرلا ىلع ةيعامتجالا ةايحلل امهترورض ىف نالداعتم

 ىلع موقت نأ بجي عمتجملا ةيمنت نأ نم "80ل[:1ع كرب" هلاق امب انركذي اذهو
 .راكتبالاو ديدجتلا ىلع ةردقلا كلذكو .ةظفاحملا ىلع ةردقلا .نيتيساسأ نيتماعد

 عم ةيقاب ديلاقتلا نم ريثك لظت نأ نذإ بجيف تاعمتجملا ةايح ىف نايساسألا

 هجول اًهجو ةيعجرلا ةركف وأ ,ديدجتلا مامأ ةظفاحملا ةركف انمامأ زربت اذكهو

 .تيدحلاو ميدقلا نيب عارصلاو رتوتلا ةركف هرودب ريثي اذه لكو ريرحتلا مامأ
 ىلع هظفاحملاو رارقتسالا ةميقب .عامتجالا ءاملع نم ريثكلا فرتعيو

 .ديدجتلا امأ قيرطلا نوحسفي هسفن تقولا ىف مهنكلو ,ديلاقتلاو فرعلاو تاداعلا

 .(13)هلصألا مهداقتعا ىف وه ءامهنم جيزملاوأ ,هتمرب ديدجتلا وأ ,هسفن رارقتسالا

 ىف اًعلاب اًريتأت توي ىذلا ىفاقثلا توروملا تانوكم مهأ انضرعتسا نأ دعبو
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 يوه ,ىشع ىلاثلا لصفلا

 ىرصملا ىعامتجالا عقاولا ليلحت يف ًادبن .ةأرملا نم ىبرعلاو ىرصملا عمتجملا ففقوم

 .مالعإلاو ةيمنتلا اياضق نم اهعقومو ةيبرعلاو ةيرصملا ةأرملل شاعملا ىيرعلاو

 :ىبرعلاو ىرصملا عقاولا :مالعإلاو ةيمنتلاو ةأرملا

 ةيضق نم أزجتي ال ءزج .ةماعب ةييرعلاو ةصاخب ةيرصملا ةأرملا ةيضق دعت

 رومأ درجم الو .لجرلا عم ةاواسم وأ ررحن ةيضق تسيل ىهف هلك ىبرعلا عمتجملا

 اهنكل .ةنيعم قوقحو لمعو ميلعت ةيضق ىه الو .ةيصخشلا لاوحألاو ةرسألاب لصتت
 قسنلاو ,ديلاقتلاو تاداعلا نم ةدمتسملا .ةبلاغلا ةيعامتجالا تاهاجتالا ةيضق

 .(14) فتخملا ىف دئاسلا ىميقلا

 ةيرصملا ةأرملا ىلإ ةرظنلا ىف تاعامتجالا تاهاجتالا كلترصح نكمو

 :ىه تاهاجتا ثالت ىف ةييرعلاو

 ةيهاخلا نما نوهش 1514 ةاربقلا يف سونا ظفاسم مدونتك عافك :الوأ
 ةجوزلار ود ءادأ ىف ةأرملا رود رصحيو .ةيلقعلا ةيحانلا نم اًرصاقو .ةيمسجلا

 .(15)ىدلاوتلا ىوعرلا اهموهفمب ةمومألاو ,ىعوضخلا اهموهفمي

 ةرظنلا نأ دكؤن نأ دون انهو .نيدلا ميلاعتب هاجنالا اذه باحصأ للعتيو

 تسيل .ةييرعلاو اهنم ةيرصملا ,ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ريثك ىف ةأرملا ىلإ ةعئاشلا

 مالسإلا فقومل ةنيمأ ةمجرت الو .ىقيقح ىنيد فقوم نع اًريبعت ةقيقحلا ىف

 عاضوأ اهتزرفأ ةيلحم ديلاقتو فارعأ نعريبعت ىه ام ردقب ةأرملا ىلإ هترظنو

 .216)هالسإلا ىلإ - اًسيلدت وأ اًمهو - اهباحصأ اهبسن مث ,ةميدق ةيعامتجا

 داسف لجرلاب اهطالتخاو ,لمعلل ةأرملا جورخ ىف هاجتال اذه باحصأ ىريو
 جاوزلل اهلهؤي ىذلا ىوتسملل ةأرملا ميلعت نم اًسأي ىري ال مهضعب ناك نإو .قالخألل
 .(17!تاتبلاي ةصاخلا نييراذملا قاطن,ىف

 ىلإ ةأرملاو لجرلا نيب ىعامتجالا نيابتلل هديكأت ىف دنتسي هاجدالا ادهو
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 امك امهنم لكل ةيعيبطلا تادادعتسالا ىف ىورفلا ىلإ كلذكو .ىجولويبلا نيابتلا

 دكُوي امك امهم لكل ةيعيبطلا تادادعتسا ىف قورفلا ىلإ كلذكو .ىجولويبلا دكؤي

 .هماه ل166عءعمص+أ3غ1هم نيسنجلا نيب راودأل ا زيامو ,ىعامتجالا لمعلا ميسقت نأ

 بهذي انه نمو .رشبلا نيب ةيجولويبلا تاكلملا فالتخا ىلإ لوألا لحملا ىف دنتسي
 جذامنلا ىلع جرخي هنألء.عمتجملل دحت وه .ةأرملا لمع نأ ىلإ هاجتالا اذه باحصأ

 .اهدناست ىتلا تادقتعملاو ميقلا ىلعو .ةيرسألا ةايحلل ةخسارلا ةليصألا

 ىبسنلا ررحتلاب مستيو لاجرلاو ءاسنلا ةيبلاغ هاجناوه ىنانلا هاجنالا :اًيناث

 لمعلا ىف ةأرملا ةكراشمل سمحتي ال هنكل ىعامتجالاو ىداصتقالا نيلاجملا ىف
 مهنكل .لمعلاو ميلعتلا ىف ةأرملا قحب هاجنالا اذه باحصأ فرتعيو ءىسايسلا

 نيدايم بسنأ نأ نوريو .اهتعيبط عم ةأرملا لمع مغانتي نأ ةرورضب كلد نونرقي
 .(18)ضيرمتلاو ,سيردتلا اله اهلمع

 وهف ,ةظفاحم لقأ هنكل .قياسلا هاجتالل اًدادتما  اًيبسن - دعب هاجتالا اذهو

 طرشب ثيدحلا عمتجملا ىف فئاظولاو لامعألا ضعب ىلع ةأرملا لمعرصقي ال

 .اهتعيبطل اهتمءالم

 دعتو ,تابجاولاو ,قوقحلا ىف .ةأرملاو لجرل انيب ىواسي ررحتم هاجنا :اًنلاث
 راودألا نيب قورفلاو تاتوافتلا ىلع اًفينع ءاموجه ععممازماوم» ةأرملاريرحد ةكرح
 نيب ةاواسملا ةركف ىنبتت اهنأ امك .ءاسنلاو لاجرلل ةيعامتجالاو ةيداصتفالا

 .اًيعامتجاو .؟اًيداصتقاو اًيسايس نيسنجلا

 لمحتو .عاديإلاو لمعلا ىلع رداق ناسنإ .ةأرملا نأ هاجنالا اذه باحصأ ىريو

 هنأ ىلإ نوبهذي امك لجرلا انأل اًديدهت كلذ لكشي نأ نود ةيرحلا ةسراممو .ةيلوئسملا
 اهرودب .عمتجملا فصن ىهو ةأرملا مايقب الإ فلختلازواجتو ,عمتجملا مدقت لاجم ال
 ةلودلاو عمتكملا جلع انقإوةيزسألا اهتلاغير ف (هليلظت ينعياال كلذ ناك نإو الماك
 .اهترسأ ىلع ظافحلا نم اهنكمت ىتلا تاريسيتلا ميدقتب كلذ ىف اهدعاس نأ
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 يول ,شعملتلا لصقلا

 ىبرعلاو .ةصاخب ىرصملا انعمتجم ىف نآلا هدهاشت ىذلا فقوملا نأ ودبيو
 ةليصح وه الو ,اهدحو نيسنجلا راودأل ةيجولويبلا تاماعدلا جاتن سيل .ةماعب

 امنإ .طقف ةقلتخملا هتاسسؤمو عمتجملا مظن هيلع رصتو .هضرفت ىذلا توافتلا

 تاهاجتالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تادقتعملا ىلإ ءاسنلاو لاجرلا نييزييمتلا عجري

 .هيف ةدئاسلا

 .اهدسج ةميق ىلع ًالمتشم ,ىيرعلاو ىرصملا عمتجملا ىف ةأرملا عضو ةقيقح نإ
 درجم .ةأرملا دسج ىلإ ةرظنلا تسيلو تادقتعملا هذه نم اًيموي لكشتي هنأ ىف نمكي
 نوكي ثيحب سانلا ىف اهعيشتو .ةفاقثلا اهانبتت .ةماع ةرظن ىه لب .ةيدرف ةرظن
 .دارفألا فورظ فالتخا نعرظنلا فرصب دسجلل ةدحوم ةرظن لكك عمتجملل

 اًطايقزا تح ةياغي ضرعلاو ,ةضاخب رضا عصحلا ىقاح هأركا دسك ظيترتو
 طوغضلا هترصاحو .نيناوقلا هتعضخأو ديلاقتلا هتلكش دسج .هدوجو فورظب اقيتو
 الو ءاًيفتخمو اًبجحتم لظي .ةيلئاع تاقالع ريسأ .. ةيداملاو .ةيفاقتلاو ,ةيخيراتلا

 .ةيعامتجالا تالثمتلا لالخ نم الإ زربي

 مث نمو .ةراثإلاو لامجلاب هطابترال ةبغرلل عوضوم .هسفن تقولا ىف هنكلو

 امو المع ىلا تنك ةكاقخت وبمن ضاحي ةرورض تقأك

 نيب ّيرفت ىتلا ةيمسجلا صاوخلا كلت ال .ةصاخ ةفصب انه انمهي ام نإ
 ىعامتجا ىزغم نم صاوخلا هذه هذختت ام انمهي اهإو ءامهنيب عمجت وأ ,نيسنجلا
 .ىجولويب ىمسج وه ام ىلإ ىراضح ىناسنإ وه ام لازتخا اذه ىفو .ىفاقت

 نم ةأرملا درجت ةيداصتقالا ةيعامتجالا لاكشألا ضعب تناك اذإو

 قيقحت ىف ةمدختسم .ىئادبي ىوتسم ىلإ اهدرتو .ةيجاتنإلا اهتردق ىأ .اهتيناسنإ
 اهنأ ةأرملا نادجو ىقرقتسي ثيحب ىجولويديألا ةناهملاو رهقلا لاكشأ فلتخم كلذ
 فلتخي ال كلذ ضيقن نإف .هيلع دويقلا ضرفو ةباقرلا ماكحإ بجي دسج درجم
 راهظإو .هفشك بجي ءباذجو .يثمو ءليمج دسج هنأ حيحص .دسج درجم هنإ .هنع
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 رصاععلا ةمتحملاو ةأرملا هل

 ىف هالعإلا و.ةراجتلاو ,.ةعانصلا ةزهجأ طشنت نأ ىف سأب الو .هنتافمو .هنساحم

 ,طقف دسجرمألا ةياهن ىف اهنإ هتارونم بسكلا قيقحت .هبرامتإلاو كلذ جيورت

 (*)ةيعمتجملا اينيرفوزيشلا نم عون اذهو

 نع نيرتغي دإ ةماعب ىيرعلاو .ةصاخب ىرصملا انعمتجم ىف ءاسنلا نإ
 .ثيدحلا رصعلا ىراوج درجم نحبصت .ةيرثلاو .ةددعتملا ةيناسنإلا نهراودأ

 نيب ةقباطملا ىلع موقي ىذلا روصقلا كلذ .لمأتلاب رومألا ردجأ نم لعلو
 .ةجوز نوكت نأ نود ةأرملاروصتن نا عيطتست ال ثيحب .ةمومألاو .جاوزلاو .ةأرملا

 نحذف .لجرلل ةبسنلاب فالتخالا مام رمألا فلتخي امنيب اهردقو اهرود هنإ ءاّمأو

 .ةيعامتجال اراودآلا هذه رخآ ىلإ .هئارثو .هتناكمو .هلمع لالخ نم هروصتن اًمئاد

 لوألا ماقملا ىف .ىعامتجا نئاك وه تيح نم لجرلا ىلإ رظنن ىعو نود اننإ

 ىف ىعامتجا لوألا ماقملا ىف ىجولويب نئاك ىه تيح نم ةأرملا ىلإ رظنن امنيب
 .ىناثلا ماقملا

 ,ىرصملا عمتجملا نم ةريبك تاعاطق لخاد نآلا ىتح اميرو .بيرق دهع ىلإو

 تيب ىأ "لدعلا تيب" ةاتفلل ةبسنلاب بولطملا ملحلاو .دئاسلا راعشلا ناك .ىبرعلاو

 رمألا اذه دكّوي نآلا ىتح ةماعب ىيرعلاو .ةصاخب .ىرصملا عمتجملا لازي الو ةيجوزلا

 .ةيريهامجلاو ةيمالعإلا هتاسسؤمو .هتزهجأ فلتخم قيرط نع

 ةيبعشلا اهقطانمو رصم فير ىف عئاشلا ديلقتلا كلذ امأ انفقوت اننأولو

 (نالف مب ) ىدانتف .ربكألا اهنبا مسا ةجوزلا ىلع قلطي هبجومب ىذلاو ةيراضحلا

 ةيبعشلا نكامألاو .فرلا عاطق ىف ةصاخبيو .ةييرعلاو .ةيرصملا ةاتفلا دعت اذه ىلعو

 مأك ,ةأرملا نمؤت نأ لاثملا ليبس ىلع .ىرصملا انعمتجم ىف ةيعامتجالا اينيرفوزيشلا ليبق نم (*)

 فالآلا حاورأ ىلع وأ ءسيردتلاب لمعت تناك اذإ تاثملا ةيبرت ىلعو ءاهتانبو اهئانبأ ةيبرت ىلع

 ءاهنطولىسايسلا رارقلا عنص ىف ةكراشملا وأ .ةيحصلا تادحولاو تادايعلاو تايفشتسملا ىف

 .؟!ةيمويلا اهتايح ىف بحي ال امو .بجي ام اهل ررقي ىصو نم دبالو .. اهسفن ىلع نمنؤت ال مث
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 يهب ,ىشع يناثلا لصفلا

 اًصرح رثكأ .ةماعب ةيبرعلاو .ةصاخب ةيرصملا ةجوزلا دجن امنيب .مألا رودل ةنيدملا ىف

 .اهتثونأ باسح ىلع اهتمومأ ىلع

 جاتنإلا لاجم ىلإ نهعيمج ءاسنلا جورخ نإف مدقت ام ىلع اًسيسأتو
 اًئينس ىرغتسيس ءاّرييغت جيردتلاي ريغي نأ دبال وهو .ررحتلا قيرط وه .ىعامتجالا
 .هتلالدو دسجلا اذه ىنعمو .اهدسجب ةأرملا ةقالع نم ةليوط

 ىف لمحي .ةأرملا ىلع بيرغ (ءبعو .ةعلس ) دسج نم دسجلا اذه لوحتيس
 ىتلا ةديدجلا اهتايح فورظ نم هيناعم دمتسي ,رح دسج ىلإ اهتيدوبع هايانث
 .جاتنإلا لالخ نم اهشيعت

 ىف دجوي دسج نم ةأرملا دسج لوحتيس تراس ةفسلف نم ةدمتسم ةرابعب
 ةأرملا دجوتس ةديدش ةطاسبب .هوهن6 5601 هتاذل دجوي دسج ىلإ .,عم 5601 هناد

 ؟نيرخآلل دجوت تلظ نأ دعب اهتاذل

 .اهسفنل دجوت ال اهنوك نم تناع دق .ةماعب ةيبرعلاو .ةصاخب ةيرصملا ةأرملا نإ
 .( ىلوجر كلف) ىف شيعت ىهف .(رخآلا لجأ ) من الإ تدجو ام ىه لب .اهتاذل شيعت الو
 .لجرلا لجأ نم كلمتو ,لجرلا لجا نم مدختو .لجرلا لجأ نم لمعت ىهف

 ةيبرعلاو ,ةصاخب ةيرصملا ةأرملا اهسرامت فوس ىتلا ةديدجلا ةيرحلا نإ
 ىداصتقالا) ىعامتجالا جاتنإلاو .ةيمنتلا لاجم ىلإ جورخلا لالخ نم ةماعب
 ؛لجرلاب اهتقالع نم ىلاتلابو .اهدسجبو اهتاذب ةأرملا ةقالع نم ريغيس .( ىسايسلاو
 .هسفنل هكاردإ ىف لوحن نم كلذ ىلع بترتي امو ءاهل لجرلا كاردإ نم لباقملابو
 ىف الإ ,هلامك دجي ال ,(اقش ) هفصوب امنغو ( هتدايس ىف اًددهم اًديس) هفصوب ال
 .219)(رخآلا هقشب ) ةقالخ ةدحوو .رح ءاقتلا
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 رشع ىلاثلا لصفلا

 ةييبرعلا دالبملاو رصم
 ”نيحمتلاو عقاولا نيب رقفلاو ةأرملا

 : كيهمت +* وع

 امك .ىكيسالكلا تارتلا ىف ااظوحلم اًمامتها ةيعامتجا ةرهاظكرقفلا لان
 ثبل ام مث ,نييضاملا نيدقعلا لالخ رظنلل تفال هابتنا ىلع .هتهباجم تايلآ تذوحتسا
 .ةرصاعملا تايلآلاو ,تاريغتملا نم ديدعلل لعف درك ةيناسنإلل اًيدحت حبصأ نأرقفلا

 ةيجاومل ةحلم ةجاح كانه نأ تاينيعستلا لالخ (!) ةيلودلا لفاحم لا تحضوأ
 تددحو رقفلا ىلع ءاضقلل اًيلود اًماع م1996 ةنس ةدحتملا ممألا تنلعأ نيح .نقفلا

 لاحملا اذه ىف ةلماعلا تامظنملاو لودلازيفحتل ةلهمك (2006 - 1997) نم ةدملا

 ريرقت حضوأ نيح يف اذه ,رقفلا ةهجاوم تايجيتارتسا لوح ةداج تاسارد ءارجإل
 رالود نويليرت 25 همجح علبي ىملاع داصتقا لظ يف هنأ ه7 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلا

 نم برقي ام يأ ,يمانلا ملاعلا ناكس ثلث نأ ثيح .اًنئاش اًرمأ رقفلا ةلكشم تدب

 .اًيموي دحاور الود نع لقت لوخد ىلع نوشيعي .ةمسن نويلم 3

 .2001 سرام ةعماجلا ,برغملا ءءاضيبلار ادلا ,رقفلاو ةأرملا لوح يبرعلارمتؤملا ىلإ مدق ةفلؤملل ثحب ( * )
 ,تنارب ىلف ةنجل ,رقفلا ةبراحم نع ارامنكت ريرقت :يلي ام ركذت ةددعتملا ةيلودلا دوهجلا نم (1)

 كنبلا ,( ةيرشبلا ةيمنتلاريراقت ) يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ءبونجلاو لامشلا نع هريرقتو
 ناكسلارمْؤم :,م1992 .وريناج يد وير .ضرألارمتؤم .(ملاعلا ين ةيمنتلاريراقت ) يلودلا
 ,م1995 نجاهنبوك .ةيعامتجالا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلارمتؤم . ه4 ةرهاقلا ,يلودلا ةيمنتلاو

 .م1996 ايكرت ,ندملارمتْؤم .1995 نيكب .يملاعلا ةأرملارمنؤم

 وحي ديس حي مع سجود ايس جس حتمي لىام وسلا



 رماعملا ةمتجملاو ةأرهلا بله

 .ءارقف رصم ناكس عبر نأ .رقفلا تاريدقت دحأ ترفسأ دقفرصم يف امأ

 .رقفلا شماه ىلع رخآلا عيرلاو

 اًيدحت لثِم حبصأ رقفلا نأ ىلإ .ةيقيربمإلا ثوحبلا جئاتن تراشأ دقو

 ىلع لوصحلا ةيدودحمب ريبك دح ىلإ هطابترال ةيئاهإلا دوهجلا هجاوي اًيسيئر
 سو ةلاطعملاو مف نسوةيكمحلاو ةيمابتجالا تايمدكلاو ةدداتقال [لويضألا
 نمو .ةيئيبلا رطاخملل ضرعتلا نع ًالضف .ةأرملازكرم يف يندتو ةيمألاو ,ةيذغتلا
 .هتيجاوم تايمانيد عم اًفاستا يلومش عباطب رقفلا تاسارد تمستا ءانه

 ةيلمع هنأ حضتي .تلاثلا ملاعلا يف رقفلا ةهجاوم ثارت تايطعم ءارقتسابو
 عاستالاو دادتمالا ىلع ةردقو ةنورمب تزينت .هل يخيراتلا دملا عم ةيمكارت ةيعبتت
 يولع ةتودو ل ةاراسلملاو ةنلادعلاوومنتلاو ىلإ :ةيروصت علا :ينانستقال امتنا كام
 .ةديدج ةغايصك «رادتقالاو ,ةاواسملاو .ةلادعلاو ومنلا» حوهفم

 دودرب طبترا دق هتهجاومو رقفلاب مامتهالا نأ .رصاعملا ثارتلا انعلاطيو
 ,عادبإلا تالاح مامأ لاحملا حاسفإ ىلإ ىدأ امم ,ةهجاوملا تاسايس لاعفأ

 ءاوس ,ةديدج ةيرظن جذاهنو ةمئالم ةيجهنم حرطب قلعتي اميف ,رمتسملا ديدجتلاو
 .ددجلا ءارقفلاو .ءارقفلا مه نم ديدحتل ,.هسايق لبس وأ رقفلاو موهفم ةغايص يف
 :تاكفل ا ده هود رمق كب انجب ابو سو هت دود

 ,رقفلا ةرهاظي مامتهالا ناديم يف ثدح دق اًروطت كانه نأب لوقلا عيطتسنو
 نوحتل ةيفيرت نتاوي عمو سلا هك هتجلاخلاعلاعلا ل هلو اد عي مكاو
 دشأل ةافرو .ءارقفلا نيكمتل تاسايس حرط ددصب ,ةيرظن جذاهو ,رقفلا ةيوه
 براجت اهددصب تنيابت ,ةهجاوملل ةيلومش تاغايص ,تحرط انهو .اًرقف سانلا
 :اندنهوصتو اهكرذتا نماةعناخ ةلاحك نهم تزودو «ةظلاخلا ملاعلا

 ذختا ,يمداكألا باطخلا يفف باطخلا ةغل ددعترقفلا تايبدأ دهشتو
 .ةيمانلا لودلا يف عساو لوبقب يظح يذلا يلكيهلا رقفلا اهنم ,ةدع تايمسم رقفلا
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 وه شع لكلاثلا لصفلا

 دوجو ىلع كعامسب ىلا .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألل جاشن هنأيب فرعدو

 هجيتن نيثحابلا ضعب يأر 0 ادهو .ةيداصتقالا ةطشنألا نم ديدعلا ق لامعلا

 17 ةيلافشأبلا ماظنلل ىساسأل ا لكيهلا ىف ةاواسمل مدع ليصأتل

 رقفلا موهفم ىف ثدح اًروطت ةمن نأ .رقفلا توحبل رصاعملا ثارتلا فشكيو

 نرد مشو سا فحم قفل عويد تود ماكنا ةرقع كنور هسناوت لوس
 21 نيالا لصو نييميداكألا نيب فالخ ةطقن .هل

 ةيمنتلل يلودلا قودنصلا هحرط ام .قفألا يف ترهظ دق يتلا ميهافملا نيب نمو

 وأ ضعب نم يناعت يتلا اهنأب ةريقفلا ةرسألل هفيرعت يف درو ذإ .(1580) ةيعارزلا
 ندر ةمرولا خدعت :ةيعبكلا لاردتالا ةامهلا ةيقالا صئاصخلالك
 ذاختا ىف ةكراشملا فعض ,رطاخملل ضرعتلا .تارايخلاو ةيداصتقالا لوصألا

 1 .(3)(رارقتسالا مادعناو ,تارارقلا

 تاسايسب ذخألا قيرط نع .ناكسلا عيمجل ةايحلا ةيعون ىوتسم عفر دعيو

 ومتلا قيقحتو .رقفلا ثائتجا ىلإ يمرت ةمئالم ةيناكسو ةيئامنلا جماربو
 كولوشم الل م ادتسالا ظاشألاو ةمادتسملا ةهبنتلا قابس. كركقملا يزاضتقالا
 يف قحلا كلذ يف امب .ناسنإلا قوقح عيمج نامضو .ةيرشبلا دراوملا ةيمنتو ,جاتنإلاو

 وه .ةيساسألا ناسنإلا قوقح نم ءزجو .فرصتلل لباق ريغو .يملاع قحك ةيمنتلا

 .1994 ربمتبس .ةيمنتلاو ناكسلل يلودلا رمّؤمْلا فادهأ مهأ نم

 نيسحت ىلإ صاخ مامتها ءاليإ يغبني هنأ ءاضدنأ فدهلا اذه نمض ءاج دقو

 .4)ءاسنلل ةيدانشتقالا ةئفاجتخال ا ةلاظلا

 ةأرملا ةصاخبو اهرود ليعفتو ةأرملا ةكراشم زيزعت ىلع ديكأت كانه ناك امك

 ركذلا فلاسلا ةيمنتلاو ناكسل ىلودلارَمهّؤملاريرقت نم 3-18 ةرقفلا ىف ةمورحملا

 ناكم يف ةأرملا مامأ ةيفافت دك كلا روحنا هيفا ةلازإ يعبنيو» 5 ءاح دقف

 207 . رات معنا :



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا له

 صرفو تاسايسلا ذيفنتو مسر يف ةأرملا ةكراشم زيزعتو عيجشت يغبني امك لمعلا
 يغخبنيو .تاكلتمملا ةثارو يف اهقحو .يضارألا ةيكلمو .ةيجاتنإلا دراوملا ىلإ اهلوصو
 يفرامثتسالاب صاخلا ءاطقلاو ,ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاموكحلا موقت نأ
 .ةأرملل ةيداصتقالاو ,ةينوناقلا قوقحلاو ,نهتاراهم ةيمنتو .تايتفلاو ءاسنلا ميلعت
 ومنلا يف .ةيلاعفب ماهسإلا نم نهنيكمت لجأ نم .ةيباجنإلا ةحصلا عيمج يفو
 .(5)ءاهنم ةدافإلاو ,ةمادتسملا ةيمنتلاو ءيداصتقالا

 :تايجهنمو تاموهفم :ءارقفلاو رقفلا -ًالوأ

 .هسايق لبسو رقفلا موهفمب قلعتت ىتلا ةيجهنملا ةيلاكشإلا انلوانت ام اذإ

 ةيمكلا ثحبلا جهانمل ةنميه كانه نأ تحضوأ دق نقفلا تايبدأ نأ دجن فوسف

 ىلعف .ءارقفلا ةئف مجحو نقفلا طخ ددحي سايقم عضو ةلوهسل اًرخن ,ددصلا اذه ىف

 ىتلاو ءسايقلاو .موهفملا ديدحد قايس ىف تتدحت ىللا ةرمتسملا تاديدجتلا نم مغرلا

 .ةيمكلا قرطلل ةياهنلا يف ةممتمو .ةلمكمك حرطت اهنأ الإ ةيفيكلا قرطلاوحن ىعست

 اقفو .يعوضوم رقف :نيجهنمل اقفو رقفلا ديدحت ىلإ نويجولويسوسلا ليميو
 ريغو رقفلا نيب لصاف دحك ّقافنإلاو لخدلا نم نيعم ىوتسم ساسأ ىلع هريدقتل
 ثارت يفريبك مامتهاب يعوضوملارقفلا يظح دقو .رقفلا طخب ىمسي ام اذهو .ريقفلا

 .تلاثلا ملاعلا ىفرقفلا

 ريدقت ىلع هيفرقفلا ديدحت دمتعيو ,يىتاذ رقفلا نأ ىريف ىناثلا جهنملاامأ

 171 انما ذعتا وأ

 ىف تحرط دق .رقفلا موهفم عم لماعتلل .ةديدج اغيص ,رقفلا تايبدأ دهشتو

 مسر ىف اهرودب تمهاسو ,ملاعلا يف ةيمنتلاو ,ةيرشبلا ةيمنتلل ةيلاتتملا ريراقتلا

 .يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا قايسلا ىلع زكري كندي هاجت ا حمالم

 ٠ ساس
 2 ع 5
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 مهل رشف نثلالِضْقْلل بسب ب »سلا ل م جنيني سس

 ىعست ةيجهنم لخادم ةثالت تزربو ,رقفلا ظفل لولدم حرط ددصلا اذه يفو
 دقو .يملعلا روظنملا بسحب فلتختو .هسايق لبسو قستت .رقفلا موهفم ديدحت ىلإ
 .(قلطملارقفلا) لخدم :يلاتلاك ينمزلا اهلسلست بسحب لخادملا هذه تءاج

 .8(2)( يسنلا رقفلا) لخدمو .( تارشؤملا) لخدمو

 ةرتف لالخ ةراشإلاب (مطووا لع 20ع5,7/) «قلطملا رقفلا » لخدم يظح دقو
 داس .ةلحرملا هذه لالخو .تاينيعبسلا ةيادب لإ تدع اسس تاقييسكلا
 يداصتقالاومنلا نأ , :اهادؤم ةلوقلل اًعبت (؟!قافنإلاو لخدلل اقفورقفلا سايق
 مدقتلاب اهطابتراو ,ةلماعلا ةوقلا عيسوتو .يداملالاملا سأر مكارتل جاتن
 (10)ه1996 ةنس ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت يف ءاج امك يجولونكتلا

 تاعمتجملا ىف ةسايسلا عانص ىدلريبك لوبقب لخدملا اذه يظح دقو
 ةصاخيو تلاثلا ملاعلا نادلب ضعب يفو .اكيرمأو انتانطنوت ل :ةيفاتنملا
 دوحو نأ قدح ةيس ايم كناحرمظم ىهر( نلظل قتلا ) لخدم ئوتكيو !"!!دذبلا
 لخد ريفوتل ارشابم ًالخدت بلطتي امم .مهريغ نع ءارقفلا زيي ينعي ,.سقفلل طخ
 رقفلا ةرئاد نم جورخلل تادعاسم ميدقت نع ل اق اجلا تاهنيتعلا يفكي

 ,ةيحطسلا اهنم .تاداقتنالا نم ريثكلا (قلطملارقفلا) لخدم هجاو دقو
 فارعألل عضخي يذلا ,ماعطلا لثم ةيدرفلا تاجايتحالا لهاجتو .ةنورملا مدعو
 نأ ,نيثحابلا نم ديدعلا عمجأ امك .نييملعلا ءاربخلا ءارآ نم رثكأ ,ةيعامتجالا
 متهت ال ىتلا .ةيئزجلا سيياقملا نم طقف قافنإلاو لخدلل قفورقفلا طخ تانسح
 ,ةيقنلا هايملا لثم ,ةشيعملا ىوتسمل ةيرورضلا تامدخلل ءارقفلا لوصو باسحب
 ةايح ةيعون سيقت ال اهنأ امك ,ةيحصلا ةياعرلا ,ميلعتلا ,ةفيظنلا ةئيبلا .ميلعتلا
 لخدم نأ بناج ىلإ اذه .212)قافنإلا يفكي لخدل لوصولا ىلع مهتردقو سانلا
 يف فلتخي هنأ ملعلا عم .ءارقفلل ايمتح اًيتايح اطم ضرتغي ..قلطملارقفلا»

 ,رخآل عمتجم نم هنومصم

 رهظ دقف 8هوأن 81ع«علو ةيساسألا تناك تسألا وأ تقنازيشولا :لكدماافذ

 لكك وملف
 ا



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرعلا له

 سايقم ةفاضإ ىلإ ةساأم ةحاح دوجحولو «قلطملارقفلا» موهفم ريوطتل ةلواحم ْى

 .ءارقفلا يديأ ىف ىتلا ةيئارشلا ةوقلل اقفو هباسح متيو .قافنإلاو

 ةدملا ةضاخي مت هوك ا: نييريكتللا ةوعوز تق انبوا يدسن كيال! اق ويلخا كو

 علطم ىف ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد تنوك نأ ىلإ تارشؤملا هذه تروطت دعبو .ءاذغلاو

 151 عستلا

 ةيلاكشإ راثآ هنكل ,ثلاثلا ملاعلا ىفرقفلا ةشقانم ىف ةيولوأب موهفملا اذه ىظح دقو

 .(14)ةيعامتجالا ةيمنتلاو ,ةلودلا داصتقا قايس ىف هناكم ذخأي نأ ةيفيكب قلعتت .ةماه

 قايس ىف افيضأ نييساسأ نيرصنعب .ةيساسألا تاجايتحالا لخدم متهيو

 ءارقفلل رفوت ىتلا لوصألل لاعفلا مادختسالا معدي يذلاومنلا ء.امهرقفلا ةحفاكم

 دعي فيضأ دقو .ءارقفلل ةيساسألا ةيعامتجالا تامدخلاريفوتوه ىناثلاو .ًالمع

 15135 ىسانلا ها ةذغاسلا ةامألا تاكيشاوم لاق زيضنغ كلذ

 ةسارد نع هروصقل ,ةصاخلا تاظحالملاو تاداقتنالا ضعب لخدملا اذه هجاو دقو
 .تافاقثلا فالتخاب تاجايتحالا فالتخا ىلإ ضعبلا بهذ امك ,ثلاثلا ملاعلا ءارقن

 ىلع ةردقو .ةنورمي زيمتيف عا3غ1006 06م110/3070 يبسنلا رقفلا) لخدم امأ

 ىف ةيعقاورثكأ ةديدج تاغايص حرط مامأ قيرطلا دهم ثيحب .لومشلاو عاستالا

 .يرشبلا رقفلاو ,ةردقلارقف لثم ,رقفلل يسنلا موهفملا راطإ

 هنأش نم اذهو .تاقالعلاو راودألا ةكبش يف ةكراشملاب ءام عمتجم يف دارفألل حمسي

 .هيف شيعي يذلا عمتجملا يف ةيوضع درفلا حنم

 ,عساولا هانعمب لخدلا موهفم نم قلطني لخدملا اذه نأ ءانل نيبتي .كلذ نمو

 :يلطتلا هقاوفب و ةكرشلا نع اسك و اكسنإلاو:«لوبعألا ور دواونكا لوبي ىقنلا
 .ىرخألا ةيعامتجالا تامدخلاو .ةحصلاو

 نكمل مم حا
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 هه رشع كلاثلا لصفلا

 ,ةيرشبلا ةيمنتلا داعبأب طبتري لخدملا اذه نأ (101105610) دنسنوات ىريو
 .نمألاو .ةمادتسالاو .فاصنإلاو .نواعتلاو .نيكمتلا لثم .ةديدج ميهافم ترهظ انهو

 تابلطتمل بيجتست تاسايسلا لعج ىف ءارقفلل ىسنلا موهفملامهسأ دقو

 .نينطاوملا ندب عيزوتلا ةلادع راطإ شق ةصاخيو .ىعامتجالا ءاثيلا ىوتسم يلف ءارقفلا

 هليدعت مت يذلا .(6دمهوطأاز6ر 5هعم6/) «ةردقلا رقف» عوهفم ثدحتسا دقو
 .1996 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلاريرقت يف يرشبلارقفلا موهفمب كلذ دعب

 .دارفألاب ةصاخلا تايناكمإلا ديدحت ساسأ ىلع ةردقلارقف موهفم ددحتيو

 مهتاجايتحا يفكي لخد ىلإ لوصولا نم مهنكش تارايتخا ديدحتل مهلهؤت ينلاو
 ليلدرارغ يولع ,((ط1) ةردقلارقف سايقم دادعإ من .موهفملا اذه رشتنا امدنعو

 ىلع ةمئاقلارقفلا سيياقمل لمكم هنأ ىلع ةردقلا ءارقف سايقم حرط دقو
 نيذلا'نسانلا ءالؤهل ,ةنوكم بست ىلإ لوصولا ىلإ فديو :قافنإلاو لخفلا ساسا

 ىلع ةردقلا .ةيفاعلاو .ةحصلاب هيلع دوعي ءاذغ ىلع لوصحلا ىلع ءرملا ةرده ىلوألا
 .ةفرعم بستكيو ,ملعتي نأ ىلع ءرملا ةردق ىهف .ةثلاثلا ةردقلا امأ ءيحصلا لسانتلا

 رقفو .ةردقلارقف نيب نيابت كانه نأ 6 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت حضوأ دقو

 .ثلاثلا ملاعلا ىف رقفلا عيزوت ةطيرخ ىلع .لحدلا

 حرط ةيمهأ ترهظ ثيح ,رقفلا موهفمل رخآ روطت ثدح .تاموهفملا ديعص ىلعو

 (ان نصوم 50ا/عامب) يرشبلا رقفلاب فرعي .ةيرشبلا ةيمنتلا روظنم نم رقفلا حوهفم
 تارشؤوم ىلإ دنتسي ثيح .ةردقلارقفي ةنراقم ىناسنإ دعبب ديدجلا موهفمل عدمتيو

 ميلعتلاريفوت مدعو .سمعلارصق :يهو نامرحلل ةيساسألاداعبألا مهأي قلعتت

 ةيمنتلا ريرقت يف درو امك كلذو .دراوملا ىلع لوصحلا صرف رشوت مدعو .يساسألا

 .1997 ماع ةيرشبلا

 / /و د3 1

 يك



 رصاعملا ةمتاملاو ةأرملا هب

 تاموهفملا نم ديدعلاب يرشبلا رقفلا حوهفم طبترا دقف .كلذ ىلع اًسيسأت

 ءادآلا موهفم ءاهنم .يبسنلا رقفلاو ,قلطملا رقفلا تاموهفم ىلإ تفيضأ .ةديدجلا

 رقفلاو .رقفلا ةدحو ,رقفلا قمعو .رقفلا راشتنا لدعمو ,يهانتملا رقفلاو .تاردقلاو
 رقفلا طوطخو ةيلودلا تانراقملل رقفلا طوطخو .فيعضلاو .نمزملا رقفلاو رباعلا
 ةيمنتلا ريرقت ) يرشبلا رقفلل يسايقلا مقرلا اًريخأو .ةيمانلا نادلبلل ةينطولا
 .(1997 ةيرشبلا

 نم مغرلا ىلع هنأ :1997 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت نم حضتا دقو

 ثيح .لخدلارقف نع اليدب سيل هنأ الإ ءيرشبلا رقفلا سايقم يف ةداجلا تالواحملا

 هتفاضإ ةلاح يف ديفي هنإف مث نمو ,يرشبلا رقفلا عاونأ لك لومش ىلع رداق ريغ هنأ
 1 :لخبسلا وقف نيابقم: لا

 يتلا تاروطتلاو ,ةييرعلا دالبلا ةيرجتب قلعتي اميف .تايبدألا ضعب ريشتو

 ينكر ودقلاب ةقادملاا ةدافكللا د [راننت ةدناسشو ىقنل | مروكي هي دعت نو كاتادك
 نع ومتللاو تففمرلا ييدقنلا دلع ل قست ملم ازيد اكقووا امكانات لانك

 لخدلا ينتغ بع ودككلا نانكلا ة وكمال" نوخلا نذل امنت قوقفلا ةييقال

 2 اريمترطألا نقلا ءاوفت كاوا يش لكلا نادقلاوةدساتمالا تاس كدت

 وتم دقعب كد نع اجر ارخقلا بيق محم ندقل اههريو د
 اًناكس اهرثكأ ىهورصم نأ ملعلا عم .ةقطنملا لود نم ةريغتم ةنيع ىلع باسحلا

 ةيئاصقتسا .ءاًبيرقت ةدحاو ةيجهنم ىلع رقفلا تاسايق تدمتعا امك .اهب ةلومشم

 كلذ نع دلوت دقو .رقفلا طخ سايقل ىساسأ كحمك ءاذغلا ىلع دنتست .قافنإلل

 سايقلا بيلاسأ تنيابت انهو .دحاولا كيلا ىوتسم ىلع ىتح .ةديدع رقف طوطخ

 ىلع ةمئاق سايق بيلاسأ ىلع زكرت ىتلا .ةيلودلا تامظنملا ىف اهب لومعملا نع

 .ىتاذلا مييقتلا

 ضرعتت ةييرعلا رقفلا طوطخ نأ ىلع .يلودلا كنبلا ريراقت تهون دقو
 نأ ىلإ كلذ عجريو .ريدقتلا ةيلمع يف قاقحتسال ا رظحل اهضرعي اذهو .ضافخنالل
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 يه شع ىلاثلا لصفلا

 لب ءطقف .هعضوو .هبيكرتو .همجح ىفرتؤت الرقفلا سايقل مدختست ىتلا بيلاسألا

 نم فيفختلل اهعابتأ يف رارقلا اوعناص بغرت يتلا (15!تاسايسلا ىلع رثؤت اًضيأ

 .ةيبرعلا ةحاسلا ىلع لدجلا نم اًريثك تراثأ ىتلا تاظحالملا مهأ نمو رقفلا ةدح

 ىإ .ةنيابتم رقف طوطخ نع ترفسأ .ةدحاو ةيجهنم عابتا نم مغرلا ىلع هنأ يه

 .(17)ريبك دح ىلإ ةهباشتم رقفلا ةحفاكمل تاموكحلا اهعبتت ىتلا تاسايسلا نأ

 :!؟مه نم ,ءارشفلا -اًيئاث

 ىلع ناك اذإ يهو ةماه ةيضق تزرب .1990 ماعل ملاعلا يف ةيمنتلاريرقت يف

 ىلع اهتاسايس ىلع اهبرثّؤت يتلا ةقيرطلا ددحت وأ .ءارقفلا نم للقت نأ تاموكحلا

 فدهتست ىتلا تاسايسلاف .ءارقفلا نع ريثكلا فرعت نأ ىلإ ةجاح ىف اهنإف .رقفلا

 فيكو .ءارقفلا مه نم تاموكحلا تفرع اذإ الإ حجنت ام اًردان ةرشابم ءارقفلا

 مه نم ديدحتل فادهتسالا موهفم رهظ انه نمو .مهتئيبو تاسايسلل نوبيجتسي

 ظ ىلع فرصتي يتلا ميقلا قسنو اهيف شيعي يتلا عاضوألا ةفرعمب :وثحابلا لغشناف

 نم سيلو .هيوذو هب قحلت يتلا ريثأتلا ةجردو ءاهراتخي يتلا تافرصتلاو .هساسأ
 1 181 نضلختل "نوسلا

 لوخدلا باحصأ اهنم ءارقفلا تاّئفل ةدع تايمسمب تارتلا لفحيو

 تراشأ امك ,نوشمهملاو نودعبتسملاو ,ةمورحملاو ,ةمودعملاو ,ةفيعضلاو .ةضفخنملا
 نيذلا فيرلا ناكس مه ءارقفلا رقفأ نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ىلإ ةديدع ثوحب

 مهست يتلا لماوعلا نم ديدعلا رصح مت دقو (19!اهتعارز بعصت قطانم يف نوشيعي
 امهلو ةراجتلا ريرحتو ىوسلل هجوتلا :اهتمدقم يف ءاج .فيرلا ينرقفلا مفافت يف

 داتعاو ,عيرسلا يجولونكتلا ريغتلاو .لخدلا يدودحم نيعرازملا ىلع ريبكريثأت
 ةيكلمو ,تامدخلاو دراوملا ىلإ راقتفالا كلذكو .ةمخض لاومأ سوءر ىلع ةعارزلا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا هه

 هذه دعتو ,بيردتلاو ميلعتلا ىف ةحاتملا صرفلاب قلعتي اميف ةاواسملا مدعو ءضرألا

 201 ها ووو قشر ارهتساا نيمعات هكرلا ىف دكقلل كلاتغودسم» ةعيتحس ليئاوغللا

 رقفلاب اًرثأت تائفلارثكأ امه .ةاتفلاو ةأرملا نأ ىلع ىرخأ تاسارد تدكأ دقو

 عضخت ىرخأ فورظ ىفو .(21)هنع ىنغتسي ام لوأ ةأرملا نإف .ةلاطبلارشتنت امدنعف

 ىفو ءلافطألاو ءاسنلل ةصيخرلا ةلامعلا ليضفت راطإ ىف لالغتسال ارهاظم نم ديدعلل

 عاطقنالا اهنم بلطي نم لوأ ةاتفلا نإف ,ميلعتلا ةينازيم ضافخناو فشقتلا تالاح

 .اهريغو ةيذغتلاو ,ةحصلا لاجم ىف كلذ َىدصيو ةساردلا نع

 ديازتملا طغضلاو .ةأرملا تاجايتحاب يعولا ديازت نم مغرلاب اًمئاق عضولا اذه لازامو
 .نيسنجلا نيب ةيعامتجالا ةلادعلاو فاصنإلا قيقحتل ةيئاسنلا تامظنملا بناج نم

 تايلآ ةشقانم ىفاّعلاب اًمامتها ]طع مله ممم: ددجلا ءارقفلا حوهفم لان دقو

 ةنراقم اًيفاقثوأ اًيعامتجا ةسناجتم ريغ ةعامج مهنأ ىلإ ةراشإلا تءاجو راقفإلا

 .ىداصتقال ارييغتلا تايلمع نع ةمجانلاراقفإلا تايلآل ةجيتنرقفلا

 نمو ناقفإلا ةلاح ديازت ىف مهست تايلمع ىناش تددح دقو .ةفلتخم بابسأل نوحزانلاو

 ,ةئبوألاو ضارمأل ا ديازتو .ةيشماهلاو درشتلاو ,ةفيظولراقفإلاو .ةزايحلل راقفإلا اهمهأ

 .يعامتجالا ككفتلاو 1055 06 80ععوو لوصألا نادقفو يئاذغلا نمآلا نادقفو

 تاكقالعلاو طباورلل تتشتلا نم ةلاح ىلخ ىف مهست ةعمتجم تايلمعلا هدهو

 ةمئالملا لولحلا ىلإ لصوتلا ىف نيططخملا لشف نإف .ةلاحلا هذه ىفو .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا

 .ىعامتجالا ىلامسأرلا عمتجملا نادقف مث نمو .فاعضإلاوراقفإلا ىلإ امتح يدؤتس

 : ةيثحبلا دوهجلا ضعب :ةريقفلا ةرسألا -اثلاث

 ةيمدحملا نإ مامتهال ا دتم ا مت .مامتها ةدحوك ةريقفلا ةرسآلانم انآدي ام اذإ
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 هوه رشع قنلاثلا لصفلا

 فدهلا نوكي ةلماش ةهجاوملا حبصت ىتح ةلودلا لخدترمألا بلطت مث .يندملا

 .ةيلوئسملل عيمجلا لمحتب رقفلا نم جورخلا صرف عيسوت

 ةصرف ةحاتإ فدهب ءارقفلل ىتاذلا ميظنتلا ىلع ةوقلا باسكإ ةيملع دنتستو

 لاقت نيقمتا ةنودلا ةداةسم مسن دك ار ةرزل] ةيساسالا| هر اريهلنا لوصول نيتك
 .ةلكقملا مجح عم بسانتت

 رظني ذإ ءشيعلا بسكل روحمك ةرسألا داصتقا ىلع حرتقمل جذومنلا زكتريو
 .اًضيأ تاعارصو ءيسايس ماظن هلرغصم يسايس عمجت اهنأ ىلع ةرسألل جذومنلا

 ديعبلا ىدملا ىلعو .ةيساسألا اهتاجاح عابشإ ىلإ ريصقلا ىدملا ىلع ةرسألا ىعستو
 حيرلا ىلع لوصحلل لصاوتملا يعسلا أدبيو .ةيساسأ حبصت ةديدج تاجاح ًاشدت
 .قوسلا يف لدابتلا داصتقال لمكم هنأ ىلع ةرسألا داصتقال رظني راطإلا اذه يفو

 ةيعامتجا تاقالع ىف ةلثمتم ةيئانب تامزلتسم ىلع جدومنلا دمتعيو

 اهتقالع مث .ناريجلاو انومألا مث ؛ةريبكلا ةرسألا ءاضعأ عم أدبت ,ءاقبلل بلطمك

 نع ًالضف اذه .يونعملا دناستلاو ,يعامجلا كرحتلل ,ىلحملا عمتجملا تامظنم عم
 .ةيعامتجاو ةيرشب 5007 .ةايحلا تامزلتسم جاتنإل ,ةرسألا دراوم

 داصتقالا ىف ةيعامتجالا ةطلسلل ةيساسأ دعاوقك رصانع ةينامن جذومنلا جاتحيو

 يف :ةيندم تاني رام احلا ةكيرتوو طوعلا بدكلاوك [ كققوؤ نق ناكم :يه .يرسألا
 ْ .ةيلاملا دراوملا .جاتنأ تاودأ اخ يو اولا بل ويحرق

 نم ديدعلا ىدل ةيولوأب ,ةريقفلا ةرسألا تايجيتارتسا جذومد يظح دقو
 ردنا يسقى نه كاتم اردنا دعت نرتقت ددح .ةيعرعلا نادنتلا قا ووتحافلا
 .رقفلل يدصتلا يف مهست .ةيداصتقا ةيعامتجا ةسسؤم اهرابتعاب ةدتمملا ةصاخبو

 222! روطتم يملع بولسأب كلذ مادختساو ,عمتجملا يف يديلقتلا اهرود لالخ نم
 ةيثلثم ةقالع راطإ يف ةطبارتمو ةلخادتم ةكبش قفو ديدجلا دقعلا ددحتيو

 قفو يعامتجالا دقعلا لمعيو .ةريقفلا ةرسألاو ,يندملا عمتجملا تامظنمو ةلودلا نيب
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا به

 ,نييئاصخألا ةطساوب لافطأل ا داليم ريست .اهنم ناسنإلا ىوقحل ةرشعلا اياصولا

 رابكل ةميرك ةايح .ةلاطبلا دض نيمأتلا .فاك ءاذم .نومأمو نمآ ىشيعم ءاضف

 ب لا ةكسال او رقما ريتال وكلا ناسك لل :ةنفدخلاا عاوينلا سيسر وسلا
 وه قيرط نع ىعامتجا جاتنإ ةيلمع ىلإ اهشيع بسك ةيلوئسم ةرسألا لمحت
 ,بناج نم دراوملاريفوت فدهي ,يندملا عمتجملاو ةلودلا نيب تاقالعلل ةديدج لاكشأ

 ساسأ وه قحلا اذه رابتعاو .رخآ بناج نم شيعلا لئاسو يف درف لك قح خيسرتو

 .اهينطاومو ةموكحلا نيب ديدج يعامتجا دقع

 .ةثلثملا ةقالعلا فارطأل ةيئانب تامزلتسم كانه .ديدجلا جذامنلل اًقفوو
 رظنلا لالخ نم .قوقحلا هذه ذيفنتب اهسفن مزلت نأ يغبني .ةلودلا ىوتسم ىلعف
 طبترم يأ .عمتجملا يف ةجتنملا ةوقل لاجمل عيسوت ا يداصتقالاومنلا ىلإ

 ةةرسلا نركز ةيودموفلا تانيراملا و ةلردلا لكي بر انك يفقس كايد
 ,ىندملا عمتجملا تامظنم ةيوقت 75 هذان كل | فلس نييتسم ىلعامأ

 ش .ةلودلا عم طشن كيرشك اهتيلعاف نم ديزت يتلا زفاوحلاب اهدادمإو

 يقالخأ نالعإ درجم تسيلرشعلا اياصولا نإف .ةريقفلا ةرسألا ىوتسم ىلعو

 ا شيخا تنك ةعيرب كيس بسك لئاسرك نبل ديف ز اذكر دقق ليديصم
 ةرسألا ةهجاومو .بناج نم ةلودلا دراومو تاطلس ىلع دمتعت ةيعامتجا ةيلمع

 ديدجلا جذومنلا نمضتي امك .رخآ بناج نم ىرخألارسألا عم نواعتلاب اهتايلوئسم
 2 يتسل تابركلل ربما نري ةيماستحالا نامت [تاككف

 .ةريقفلا ةرسألاب قلعتي اميف ةصاخبو رقفلا ةيجاومل ةيرظن

 : نيكمتلاو عقاولا نيب ةيرصملا ةرسألا يف ةريقفلا ةأرملا -اعبار

 قلعتي اميف .لوألا ةيمان ةلود رشع دحألا نمض عقترصم نأ نم مغرلاب

 لودلا نيب اهنإ ثيح .فرشملا اهبيترتو .اهيلإ ةيبنجآلا تارامثتسالا قفدتب
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 و_ شع قللاثلا لصفلا

 تارشؤم نم يناعت يتلا ايقيرفأ لامشو طسوألا ىرشلا ةقطنم لود نمض عقت

 .ةأرملاب قلعتي اميف ةيندتم ةيعامتجا

 نيسنجلا نيب ةيرشبلا ىوتسم توافتب قلعتي اميف يلاحلارصم عقوم نأ
 راطإ ىف اهعم عقت ىرخأ لود عم ةنراقملاب لاجملا اذه ىف هزرحن ىدلا مدقتلا ءطبو
 وعديل ,ةيمنتلاو مدقتلا ىوتسم ثيح نم ايكرتو ءسدوتو .نانبل لثم اهسفن ةقطنملا

 .اهتيعوتو ةأرملا ميلعت ىلع زيكرتلاو هاهتالا اذه ىف دهجلا لذب نم ديزم ىلإ
 ةقراخ دوهج لذب ىلإ وعدي امك .ةرسألا لخدبو ءاهلافطأ ةحصو ءاهتحصب مامتهالاو

 لالخ نم اهسفنل لمعلا صرف قلخ ةيفيك ىلع اهليهأتو .ةأرملا بيردت لجأ نم
 .لمعلا ّىوس ىلإ اهلوخد ليهستو .ةريغصلا تاعانصلا عاطقوأ ,ةيمدخلا تاعاطقلا

 ىندملا عمتجملا فارطأ نيب ةكراشملل اًمجان ًالاثمرصم تمدق دقو
 ءاج ىدلاو «رصم ٍى ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت » ةردابم لالخ نم كلذو .ةموكحلاو

 .ىمانلا ملاعلا ىوتسم ىلع ةيرطقلا ريراقتلا نم 0 نمرثكأ نسأر ىلع ةبيترت

 اميف ةصاخيو ,ةيرشبلا ةيمنتلا ةبرجت ىلع ءوضلا طلست ريرقتلا اذه حاتأ تيح

 .ميلعتلاو ,نيسنجلا نيب ةاواسملا اياضقب قلعتي

 ىلع ءاوس دراوم ةلكشم تسيل لاجملا اذه يفرصم هجاوت يتلا ةلكشملا نإ
 ريوطت ةيفيك ىف ةيساسألا ةلكشملا نمكت اهنإو .ةلودلل ةبسنلاب وأ يدرفلا ىوتسمملا

 ةدعاسم لالخ نم ةيضيوعت اصرف جماربلا هذه مدقت ثيحب ةيعامتجالا ةدعاسملا جمارب

 ماعلا عاطقلا يف ةلثمتم ةيديلقتلا تالاجم نع ةديعب ةديدج لمع صرف قلخ ىلع ةأرملا
 .(24) نمل ا ريغو مظنملا عاطقلا وحن تائفلا هذه ريكفت هيجوت اهشإو ةموكحلاو

 .ايقيرفأ لامشو طسوألا ىرشلا ةقطنم يف نيسنجلا نيب عساولا توافتلا نإ
 اهنأ دجن ىلاو .ةأرملل ةيعامتجالا تارشؤملا ةسارد دنع احضاو ودبي .رصم اهدمو

 ١ / مك 1
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 رصاعملا ةمت>حملاو ةأرملا هب

 (رثكأف ةنس 15) رصم ىف تاريقفلا ءاسنلا نم ثلثلا نأ كلذ ةلثمأ نمو

 ءارقفلا روكذلا نم ةئاملا ف 60 نم رثكأب) ةنراقملاب ,ةباتكلاو ةءارقلا نعطتسي
 .1998(2251 ,16م1

 لخدلا نم درفلا ةصح نأ انملع ام اذإ ,.ةحضاو ةيلخ نمألا اذه ةروطخ ودبتو

 يه يداصتقالا طاشنلا يف اهتكراشمو اهتحصو ةأرملا ةيمأ نأو .ةهج نم ةضفخنم يف
 1 ةرسألا لكبكت ءانبآلا ةحصو لافطألل ميلعتلا دئاعل ضااسأل ا دكملا

 لالخ ةيرصملا ةأرملا ىلع يلكيهلا حالصإلا جماربل يبلسلا ساكعنال ار هظيو

 عم بسانتي ال امي ةأرملا مامأ ةحاتملا لمعلا صرف ضافخنا يف تاينيعستلا ةرتف

 .قوسلا داصتقا ىلإ لوحتلا ةيلمع لبق لمعلا ىوس يف اهتمهاسم

 ىه .اهنع لزعمب تسيل رصمو .ثلاثلا ملاعلا لود ىوتسم ىلع ةأرملادعتو

 ليلحتلاو ,ماقرألا ةيواز نم رمألل انرظن اذإو .يلكيهلا حالصإلا جمارب اياحض ىلوأ
 :نأ دحن

 ةلامعلا يلامجإ نم /16.7 طقف مهاست ثيح لمعلا ةوق يف ةأرملا ليث فعض - 1
 .رجألا ةعوفدم فئاظولا يف كلذ نم لقأ ةبسن لثمن اهنأ امك

 اًرظن يلاحلا تقولا يف ةياغلل ةليئض ةرسألا لخد نيسحن يف ةأرملا ةمهاسم -2

 رجألا ةعوفدم فئاظو ىلع لوصحلا يف لمعلا قوس يف اهتكراشم ةيدودحل

 ةنس يف /24 ىلإ عبترا ثيح .لجرلل ةبسنلاب ىوتسملا فعض علبي ةلاطب ىوتسم -3

 حوارتتو ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملازاهجلا :ناكسلا دادعت) 6
 /50.2( 6 تاكنفلا ادخن ) 2و ني داسنلا نم ةلاطبلا ةلاككلا تارودتتلا

 .سرادملا يف تانبلا برست -4

 ,لخدلا ضافخنا سكعت ثيح .تانبلاو تاهمألا نيب ةيحصلا ةلاحلا روهدت -5

 ىلع ةيناجملا ةيحصلا تامدخلاو .يناجملا ميلعتلل .ةيلعفلا فيلاكتلا عافتراو

 .(26) اهتاناعم ةدايز يف مهاسيو .ةأرملا

 7 1-- ملا 5
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 يوشع ىلاثلا لصفلا

 رسألا يلامجإ نم ةعفترم ةبسن : لثمت .ةأرملا اهسأرت يتلا ةرسألا تناك الو
 تنروق ام اذإ ريثكي رثكأ ديدشلارقفلا نم يناعتو (لقألا ىلع 6 وحنبردقتو)
 رصحلا يف /50و .فيرلا يف /29 نع ديزت ةبسنب كلذو روكذلا اهسأري ىلا ةرسألاب
 .قلقلل ةاعدم حبصي رمألا كلذ نإف

 ىلع ,تاينينامثلا فصتنم ذنم تملع دق ةيساسأ تاهاجنا ةتالث كانهو
 .صاخ هجوب ةأرملا اهسأرت ىتلارسألاو .ءءاسنلا نيب رقفلا مقافت

 : لوألا هاجتالا

 يسايقلا مقرلا يف ةدايز نع ترفسأ ينلا .ةعفترملا مخض لا ةجوم يف لثمتيو

 ريغ ةيذغألل .ةئاملا يف 686و ,ةريعست ةعضاخلا ةيذغألل ةئاملا ف 52 تغلب راعسألل
 .( 1993 .يلودلا كنبلا) 90-1993 نم ةرتفلا يف ةريعستلل ةعضاخلا

 ةتياثلا لوخدلا باحصأ ىلع صخألا ىلع ةدايزلا هده ءالغ عقو دقو

 رقفلا طخ دنع مهئاقبل ةمزاللا تامدخلاو .علسلا

 : يناثلا هاجتالا

 ةموكحلا يف :ومضملا فيظوتلا ماظن ديفنت ف يجيردتلا ضقانتلا يف رهظيو

 ةيرادإلا تامدخلا تاعاطق ُْى هصاخو .ءاسنلل يسيئرلا لمعلا بحاص تناك ىلا

 ,1976 نيب ةديدجلا فئاظولا نم /51 ىلع ةأرملا تلصح ثيح ةيعامتجالاو
 ةبسنلا هذه نأ الإ .1996و1976 نيب ةرتفلا يف ةموكحلا اهتأشنأ يتلا 6
 .( ناكسلا دادعت تانايي) 199691986 نيب /33 ىلإ تضفخنا

 : ثلاثلا هاجتالا

 ببسب ةيديلقتلا ةدتمملا ةرسألل ىجيردتلا ككفتلا عم هاجتالا اذه ىدبتيو

 : رك رق 1
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 وأ ءلمارألا ءاسنلا دادعأ ديازتو ةئيدحلا ةيراضحلا ةلقنلا اهتقلخ ىتلا فورظلا

 يتلارسألا نم ةيلعلا ةبسنلا نلثمو .,تاروجهملاوأ .,تاقلطملاوأ .تالصفنملا

 .ةيعامتجالا ةدعاسملل ةميلس جمارب ىلإ نهجايتحاو .ةأرملا اهسأرت

 .ةعزفملارقفلا ةقلح نم جورخلل ةأرملا مامأ حاتملا ديحولا قيرطلا نإ

 وحن .ربكأ مامتهال ةلودلا هيجوتب ةقلحلا هذه قرط رسك وه اهرود ليعفتو .اهنيكمشو

 ىلاتلايو ,.ةبوصخلا ضفخ ىف اًيباجيإ سكعنيس رمأ وهو .اهفيقثتو ةأرملا ميلعت

 صرف ىلاتلابو .ربكأ ةحصو .ميلعت صرف ىلع ةملعتملا ةأرملا هذه لافطأ لصحي

 .لمعلا قوس ىفرسألا لوخدو .لمعلل ةديج

 : ةيرصملا ةرسألا ىف ةريقفلا ةأرملا

 : ةيناديملا تاساردلاو ثوحبلا عّقاو نم ةناكملاو راودألا

 رودت ىتلاو .ةيرصملا ةرسألا ىف ةريقفلا ةأرملا نع ةحاتملا تاساردلا لالخ نم

 ةيفيرلا ةيشيعملا ةدحولا لخاد رارقلا ذاختا ىلع اهتردقو .اهتناكمو ءاهراودأ لوح
 لالقتسا ةجرد نم دمتست .ةردقلاو .ةناكملا كلتو .راودألا هذه نأ نيبت .ةيرضحلاوأ

 ضحكت لفرع ران امك نسأل | لكذو لفحلا ود نو يفك انهو ةيداستلالا رتل
 ىلع اهتردق نأ رهظ امك «ةأشنلا ةرسأ ا ةيعامتجالاةناكملااهمهأ

 .ةايحلا ةرود ريغتب ريغتت رارقلا ذاختا ةيلمع يف ةكراشملا

 نأ تدجو .ةيرصملا ةرسألا يف نيجوزلا نيب يفيظولا رودلا نع ةسارد يفو
 تاك لقا ينك ناعما خو افيدك دكا فيلا نسلق ةرقلا ةوردعلا رمل
 تقر اهنيف#ةناكم لما اهذكل لكيلا نيم اكيدك رثكأ كورلا ىاعوزللا ظكوئاهتيبن
 .ةرركتم ةريصق ةلامع نيب عزوت ,ةحداكلا ةريقفلا تائفلا ىف .فيرلا ىف جاوزلا

 ذر .طفاخا راو مرت 3: كحل ىلع ةكيرا )نزف اننا يكتم ةنيوص ةناقعو
 .مانغألاو نجاودلا ةيبرتو .لافطألا ةياعرو .ةيلزنملا لامعألا ىتشب لوغشم اهتقو نأ
 .نايحألا نم ريثك يف ةحالفلا يف اهجوزل اهتدعاسم نع ًالضف اذه
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 يوه غع للاثلا لصفلا

 ريغي ال رجأب تاريقفلا تايفيرلا تاجوزلا لاغتشا نأ .ةساردلا تدكأ امك

 اهإ رارقلا ذاختا يف ةيفيرلا ةجوزلا كارتشا نأو ,ةرسألا يف يديلقتلا نهرود نم
 روكذلا ةصاخيو ,ءانبألا فلخو ,جاوزلا ةدم لثم ىرخأ لماوعب طبتري

 رحسلا ىلإ أجلت .فيرلا يف ةريقفلا ةيرصملا ةأرملا نأ ةساردلا تحضوأ امك

 ريبك قيوعت اذه يفو اهتايح يف اهضرتعت يتلا تالكشملا نم ريتك لح يف تافارخلاو

 .اهجوزل اهتلماعمو ءاهئانبأل اهتئشنتب قلعتي ام ةصاخيو .ةيومنتلا اهتكراشمل

 ىللاو 55 ىف تاريقفلا ءاسنلا نيب ةيلاعلا ةيمألا ةبسن ىلإ ةفاضإلاب اذه

 نأ دعست ال ةريكفلا ةيمألا ةأرملاف ,تايفيرلا تاريقفلا ىدل ريبك لكشب عفترت

 .(27)تملعت اهنأ ول هعيطتست يذلا ردقلاب .ةيمنتلا يف كراشت

 ءاهتفاثكو ةيداصتقال ا راودألا عونت نع .توحبلاو تاساردلا جئاتن فشكتو

 ةيودبلا تاعمتجملا ف كلذكو .ءاوسلا ىلع رضحلاو فيرلا يف ةريقفلا ةأرملل

 .رصم يف ةيلحاسلاو

 ةيداملا فورظلا نأ ىلإ تاساردلا ىدحإ ريشت ةيرضحلا ايندلا ةقبطلا يفف

 لمعلا ىلع ةأرملا ربجت ىهف ةنيعم عاضوأ ىلع مهربجت ءارقفلا هجاوت ينلا ةيساقلا
 ةنداضتقإلا ةلعيشنألا "عونك نه كاس اردلا عئاتت كققن نب اهو اك ول ايكو
 دوحو سكعت ةروصب هبجراخو .لزنملا لخاد ةريقفلا ةقبطلا يف ةيرضحلا ةأرملل

 .ةريقفلا ةقبطلا لخاد حئارش

 .ةرهاملا ريغ ةيموكحلا فئاظولا ىف ةصاخ ىمسرلا لامعألا عاطق يف مهاست ىهف
 تايرضخلا ميك ةيكيعلا ةراحتتاب ةضاخلا ةطنشنألا قرقاو بيضتي د نشك امك

 نم اًفونصوأ ةيمسوم علس عيبب نهضعب موقت امك ,ةصيخرلا ةيلزنملا تاودألاو .علسلاو
 .نهتويب باتعأ ىلع كلذو يرشكلاك ةمعطألا عاونأ ضعبو ةصيخرلا ىولحلا

 سرادملا نم برقلاب اهعيبو ةمعطألا هذه ضرعل نهضعب بهذت دق امك
 .(28)ةيبعشلا قطانملا يف راطقلاو سيبوتألا تاطحمو .عناصملاو

 لل معو
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 ءارش قيرط نع كلذو .تالالدك لمعلا ىلإ .رضحلا تاريقف ضعب أجلت امك

 فوقولاب لمعلا اذهب مايقلا ءبع لمحتيو .ءادوسلا قوسلا يف اهعيبو .ةمعدملا علسلا
 2 كي نمش ايبا هديومست داع لمتنا نيسسدتنوب |: ةقلك لف كوضحلا تاناس
 .ةرسألا لخد معدي فراعسألا

 نهضعب موقت امك ,لزانملا يف مدخك .رضحلا يف تاريقفلا نم ريثك لمعتو
 هيشوركلا لاغشأو ,سبالملا ةكايح لثم .نهلزانم لخاد نهو .الخد ردت ةطشنأب
 .ةرسآلا تاجايتحا دس يف ,نهل اًنوع نوكتل

 ةيماس ةسارد» جئاتن عم اهجئاتن يف «يركش ءايلع» ةسارد قفتتو

 ,ةيرصملا ةيفيرلا ةريقفلا ةأرملا نأ فيك تنيب دقف ءافنآ اهيلإ راشملا «يتاعاسلا

 كلذل يهو ,قيوستلاو لقحلاو تيبلا نيب اهدوهج عيزوتو ةفعاضم ادوهج لذبت

 ةقبطلا يف ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملاف ةرسألل لخدلا رداصم نم اًماه اًردصم لكشت
 اهنا دجال ثيفم هند هقول | كال  ةندنكم < ىردكلا رهو ليسا حرق ايقالا

 ىلا ةيفانضإلا اهدوريهت نأ اننك ةرسألا تاتلطتم نيقوتل يكاذلا ىقسلا قوي البدو

 دوت انيك نفل ل ودم ورك نيلظلا ىنيم كنا اك نا راب نازك ءاهلدبت

 لباقم يقتل فحول ارح ! هوفر مه انف يذلا يداصتقالا طاشنلا طامنأ ددعت ىلإ

 عناصم يف لاغتشالا لثم ةيعارز ريغ ةطشنأ ةطّشنألا هذه نمو .رجأ ىلع لوصحلا

 ىتح ةفثكم ةروصب ةطشنألا هذه سرامت .ةريقفلا ةيفيرلا ةأرملا كراشت امك .بوطلا

 ةهكافلاو .رضخلا نم ليصاحم عمج ) ةعاس 16 ىلإ اًيموي لصت لمعلا تاعاس نأ

 .(29)خ/! ..ةساردلا ةنيكام ىلإ ضرألا نم لوصحملا لقنو نطقلاو
 راودألا ددعت نع تاساردلا ىدحإ فشكت ةيودبلا تاعمتجملا يفو

 نأ ىلع دكؤتل ةساردلا جئاتن تءاج ثيح .ةريقفلا ةيرصملا ةأرملل ةيداصتقالا

 ديدحتو لمعلا ىلع قافتالا نأ نم مغرلا ىلعو .ريغلل يعرلاب نميقي تارقفلا ءاسنلا
 هذه ءادأب نمقي يئثاللا نه نهدحو ءاسنلا نأ الإ .لاجرلا نيب متي .دئاعلا عون

 مظعم يف نكراشي امك ءاملاو ًالكلا نع اًنحب ةليوطلا يعرلا تاعاس نلمحتيف .راودألا
 . ا ا 1
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 يوه غع كلاثلا لصفلا

 ديلاقتل اًقفو روكذلا ىع اًرصاق اًطاشن دعت ىتلا ةراجتلا ادع ةيداصتقالا ةطشنألا

 طاشنلل ىرخأ طاشأ ىلإ تاساردلا ىدحإ ريشت ةيلحاسلا عمتجملا ىفو

 كابش لزغ تايلمعب موقت ىهف .ةريقفلا رسألا ىف ةصاخيو ةأرملل ىداصتقالا

 ةلاح ىف امك رشابم لكشب امإ ,ةرسألا لخد ىف نهمسي كلذبو اًيودي ديصلا

 مزلي ام دادعإب كلذو ءرشابم ريغ وأ ,رجأآلاب تايلمعلا هذهب نمقي ىئاللا تافرتحملا

 ةأرملا عمجت ام اًيلامغو .ةريقفلا ةرسألا ىف ديصلا تايلمعل ةمزال كابش نم جوزلا

 لمعت دق اهنأ امك .ةرسألل لمعلاو فارتحالا نيب ام ةيرصملا ةرسألا ىف ةريقفلا

 داورل ةمخضلا كامسألا فيظنتو .كامسألا قيوستك ىرخأ ةيداصتقا ةطشنأب

 61 ةوحلا قاوسأ

 راشملا لامعألا فلتخم ىف ةريقفلا ةأرملا هيلع لصحت ىذلا لخدلا مهسيو

 ةكراشملل ةصرف اهل ْئبهي دق هنإف مث نمو .اًيداصتقا ةرسألا معدي ف افنآ اهيلإ
 درفنت دق اهنأ دكؤت تاساردلا دعب جئاتن نإ لب تارارق نم ةرسألا هذختت اميف

 .©2تافنإلاب قلعتي ام اهمهأ نم تارارق ذاخناب اهدحو

 ءايموكح اًشاعم .يالطلاو لمرتلا ةلاح ىف ةرسأ سأرت ىلا ةأرملا حنمتو
 ميلعتلل اهداقتفال ا انخو ةجنس لزيضملا عيدا ةيبصفنللا ةيوبا باجكلو

 هقاستال اًرظن ءيمسرلا ريغ عاطقلا ىلإ ءارقفلا نم اهريغ عم عفدت اهنإف .تاراهملاو
 ةرسألا ىف ةريقفلا ةأرملا رود ةرولب ف تمهاس يتلا لماوعلا يناث امأ نهفورظ عم

 هرقل بيم ةلراعر كاازكخل يمدتلا اذه ناك ءارتت عورتا فتك ويف ةيربلا
 ىلإ ةيفاضإ لامعأ ىف لاغشنالا ببسب ةدودحم تارتفل ,ةيلخادلاوأ ةيجراخلا
 مقا ةعاحمل لاسعل هلكشنل | ريع يقتل بأ كانهو ىساسألا لمعلا بناج

 .تاودرولا عاظتي وعلا
 .ةيحان نم .ءانيألاو بألا نيب لعافتلا صرف صقانتت تالاحلا هذه لك يفو

 مألا نيب اًقمعو ةفاثك رثكأ ةقالعلا حبصتو ,ىرخأ ةيحان نم بألاو مألا نيبو
 هدد

 ديس 303, وى ممصلل
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا ه

 ريثك يف اهدي ىلإ لصيو .ةرسألا لخاد تاقالعلا روحم يه مألا حبصت امك .ءانبآلاو

 قوس ىلإ ركبملا مهلوزن ةجينن ,لخد نم ءانبألا هيلع لصحي ام ضعب - تالاحلا نم
 ةيلوئسم اهقتاع ىلع عقي اذكهو .ءلخد نم هيلع لصحن ام ىلإ ةفاضإلاب ,لمعلا

 ةلاح ىف ةشاعإلا تاقفن ريبدتو ,قافتالاب اهنم قلعتي ام ةصاخ ةرسألا نوئش ةرادإ

 1 .نأشلا اذه يف تارارقلا ذاختاو .لخدلا روصق

 ,رجهلا تالاحو تاقلطملاو لمارألا فقوم اًضيأ جوزلا بيغت تحن جردنيو

 اًئيش مهءارو نوكرتي ال ايندلا ةقبطلا ىف جاوزألا نأ ىلإ .تاساردلا جئاتنريشت ثيح

 لخدلا ىلع لوصحلا يف داهتجالاو .عقاولا ةهجاوم ىلإ ةريقفلا ةأرملارطضت اذكهو ركذب
 تافرطل ن:لمارالا لع قد ام كانيف نوكيو اهءاقيو ةرسألا ةشيعم نمؤؤي يذلا

 .لخدلا ةردنورقفلا فورظ عم فيكتلل ةلواحم يف كلذو لمعلا قوس ىلإ جورخلا

 ةأرملا رود ريثأتو زاربإ ىف تمهاس يتلا لماوعلا ثلات جوزلا ضرم لتميو
 ضارمألا هبعلت ىذلا رودلا تاساردلا ىدحإ فشكتو .ةيرصملا ةرسألا ىف ةريقفلا

 ىلإ جئاتنلا ريشت ثتيح .ةرسألا لخاد راودألا عيزوت ىف يساسأ ريغتمك ةينهملا

 ويرلاك جيسنلا ةعانص لامع نيب ةصاخ كيلا نشامألاب ةباصإلا ةيسن عافترا

 دولجلا ةعانصو .ةميدقلا بيلاسألا مدختست ىلا عباطملاو .ةيردصلا ةيساسحلاو

 ينوصاقتي ىلاومارخلاو د خالديلا نتي لامعا ره الاهل نق نووايكل اسر
 .جاتنإلا طوطخ ىلع لمعلا وأ تايدرولا ماظنب مهقاحتلا ءاقل

 ةيداصتقالا اهتطشنأ ةفعاضم ةرورض ةأرملا ىلع عقاولا اذه ضرفي اذكهو

 لزنملا لخاد اهبلغأ متي ةطشنأ يف نكراشيف .جوزلا لخد نم دقافلا ضيوعتل

 ردع لابعا  لسعل تاكينلا يوكل رق كابا دورح انيق ةكاوصلاك
 دل | لك و ين ال اهريغو زيرطتلاو ةكايحلا لامعأو .لزانملل مدخك ةمظتنم

 1 .لمعلا ةلصاوم نع هعنمي ضرمب جوزلا ةباصإ ةلاح يف
 لجأ نم اهيلإ أجلت يتلا ةقباسلا ةأرملا ةلامع طاهمأ فلتخم نأ ركذلاب ريدجو

 اهنوك نم مغرلاب ةرسألا لخد يف ضافخنالا ضيوعتو .رقفلا فورظ عم فيكتلا

 ,<مرداا
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 «ل-رشع للاثلا لطصيقللا ل2 سس #ح سه

 خانمو ,نكسم نع اًضيأ فشكت اهنأ الإ ,ةريقفلا ةقبطلا يف ايند حئارش نع فشكت

 ,رشبلا ةايح ىوتسم تحت شيعت ىرخأ حئارش دوجو يفني ال كلذ نكل .خلإ ..ىرسأ
 .ةيناسنإلا ةايحلا تامواقم لك ىلإو لب .لزنملاو لمعلا ىلإ رقتغيو

 : نيكمتلل تالواحم :ةريقفلا ةأرملا ةكراشم ةمتاخ
 : يندملا عمتجملا ف

 دراوم ةلكشم تسيل ,رقفلا ثينأتب قلعتي اميف رصم هجاوت يتلا ةلكشملا نإ
 يف ةيساسألا ةلكشملا نمكت امنإو ,ةلودلل ةبسنلاب وأ يدرفلا ىوتسملا ىلع ءاوس

 ةيضيوعت اصرف جماربلا هذه مدقت ثيحب ,ةيعامتجالا ةدعاسملا جمارب ريوطت ةيفيك
 ةيديلقتلا تالاجملا نع ةديعب ةديدج لمع صرف قلخ ىلع ةريقفلا ةأرملا ةدعاسم نم
 .ةموكحلاو ماعلا عاطقلا يف ةلئمتم

 ريغ تامظنملا موقتو .ةيمدتلا عيراشم يف ةيموكحلا ريغ تامظنملارود دادزيو

 نإ » :اجار انجيو لوقي كلذ يفو ةموكحلاو ةريقفلا ةأرملا نيب طيسولا رودب ةيموكحلا
 ىلع ةردقلا بناج ىلإ .تاراهملاو ةفرعملا نم لغتسم ريغ عدوتسم ءارقفلا ىدل
 ,ةيئاهإ ةيجيتارتسإ ةيأ ىف .هب ةدافتسالا بجي عدوتسم وهو .رامثتسال او راخدالا
 مهتيناكمإب ةناعتسالا ىلع ءارقفل ةدعاسم يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا رود نإف اذل
 ,نامتئالاو ,بيردتلاو .ةيمسرلا قاوسألاب تاطابترالاب مهديوزتل يرورض ةصاخلا
 نأ عيطتست ةيموكحلا ريغ تامظنملا نإف كلذكو ةدناسملا تامدخ نم كلذ ريغو

 ليصوت ةمظنأ ليكشت ىف ةدعاسملاو ءارقفلا ريغو ءارقفلا نيب طيسولا رودب موقت
 .اًرشابم اًريثأت ءارقفلا ىف رثؤت ىتلا ةيئاشإلا تاسايسلا مسرو تامدخحلا

 نوئشلا ةرازو .رصم ىفرقفلا ةحفاكم لاجم ىف ةيلعاف تاهجلارثكأ دعتو
 انه ةفدهتسملا تائفلا نمو (قورش ) جمانريو .ىعامتجالا قودنصلاو ةيعامتجالا
 ربكأ نم دعيو (580) عباتلا عورشملا ةيمنت جمانرب امإ .ةأرما اهسأرت ىتلارسألا
 نويلم ىلاوح هتينازيم تغلبو .1996 ماعرصم يف ةريغصلا تاعورشملا جمارب
 1 .ديفتسم فلآ 60 يلاوحل ضورق هلالخ نم حنمو .هينج

 لى علا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا جه

 لماكتيو تاريقفلا ءاسنلا فدهتستف .لوخدلا ديلوتل ةريغصلا ضورقلاامأ

 .ةلماشلا ةيمنتلا جمارب هرودب

 ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو اهديدحت جمارب عضول حيسف لاجم كانهف كلذل
 فالآلا ةمهاسم فعاضت نأ عيطتست ينلا ةيموكحلا ريغ تافظنملل زفاوح ريفوتل

 ىف ةريقفلا ةأرملا ىدل لخدلا ديلوتو ةينفلا ةدعاسملا لاجم ىف ةيعوطلا تافظنملا نم

 1 1 .ةيرصملا ةرسألا

 را سي
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 يوه شع قكلاثلا لصفلا

 عبجارمل
 الا يح هيج حلا

 ,ةيعامتجالا مولعلل ةيلودلا ةلجملا.؟رقفلا ىفريكفت ةداعإ .نامديرف نوج (1)

 .1 7ص 7

 :رظنا(2)

 م5330 طقوابأ 8 همايوطلإل الحاواع طوالنعتإل قمل موانعإب هلأ ك6

 56ج( عوأعود ام عوالم جعممونأ كنطصأ عل ام طهنل طهانا02001, 7

 يف يسايسو يعامتجا جهنم .ايسآ برم يف ةرقفلا ,يفيصعلا سراف جروج (3)

 .194 ص .1996 .يبرعلا نطولا ينرقفلا ةلازإو هضهانم ريرقت

 ,1994 ربمتبس/لوليأ 5-13 .ةرهاقلا .ةيمنتلاو ناكسلل يلودلارهّؤملاريرقت (4)

 .3-16 فدهلا .20 ص

 يموقلا زكرملا صل ةيعامتجالا ةطيرخلا ثحب ,رصم يف ةرقفلا ,يزاجح تزع(6)

 دبعوروصنم هللا دبع ةمجرت .ةيمنتلا تايداصتقا .نورخآوزليج موكلاف (7)
 .195 .ءضاير .رشدلل حيرملار اد .ىفطصم ميظعلا

 :رظنا (8)
 اكن معع ملول, ةض0ل اكبصع 1عووأمم (طلد.) اع 50613 5013١

 ؟5ءاعمعع عمعبعاممعلأو جمل علم ل.ل. هناا علوع 1996. م. 5

 .1990 .رقفلا ,ملاعلا يف ةيمنتلاريرقت ,يلودلا كنبلا (9)

 .50ص .م1996 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلاريرقت .يئاشإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (10)

 .414ض ءقياسلاردضملا :نامديرف نوح (11)

 5 و آ مك
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 رصماعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 .0 م كأ 5. 5 قمل ههاندط لال القاوأ( م5530 هوادأ :رظنا(12)

 .1 1ص .قباسلا ردصملا,1990رقفلا ,ملاعلا يف ةيمنتلا ريرقت يلودلا كنبلا(13)

 2. 656 ءمم هنأ ءاكبمعع ملقم عغ جا :رظنا (14)

 .11ص .1990 .رقفلا .ملاعلا يف ةيمنتلا ريرقت ,يلودلا كنبلا (15)

 يف ةييونجلا ايروكو ,.نيصلا نم سورد :رقفلا لاصئتسا .ءاجارانجيوانوب (16)
 ددحلا ةيسانصحت ا موتاعلل ةيلودلا ةلجملا ,تاينيتسلاو تاينيسمخلا

06 . 

 بتك اميف ةيسيئرلا اياضقلل عمجت .ييرعلا نطولا ينرقفلا ,ينيلينيج ولراك (17)

 .يبرغلا نطولا يف رقفلا ةلازإو ةضهانم ريرقت ينرقفلا نع

 .18ص .قباسلا ردصملا .يزاجح تزع (18)

 نع يلودلا كنبلا ريرقتل ضرع :ملاعلا يفرقفلا ةيضق .نيدلا جارس ليعامسإ (19)

 ةيداصتقالا ةمزألاو رقفلا ,فسوي نسحمو نيدلا جارس ليعامسإ يف ةيمنتلا
 .ةرهاقلا .رشنلل نيمألا راد عم نواعتلاب ةيئاشإلا تاساردلل نودلخ نبازكرم

 ,ةيمالعإلا تاساردلا ةلجم .ةمادتسملا ةيمنتلاو ىفيرلارقفلا .داشر دمحم (20)

 .8 يلدا توقع ,92 ددعلا

 ةيمنتلل يملاعلا ةمقلارمتْؤم يف رقفلا ةحفاكم .سرطب يلامغ سرطب (21)

 .1995 ريادي ,ةيلودلا ةسايسلا ةلجم ةيعامتجالا

 ريرقت يف ةيبرعلا ةقطنملا يفرقفلاو ةيعامتجالا تاسايسلا ,روقصلا دمحم (22)

 .9 7ص .1996 قباس عجرم .يبرعلا نطولا ينرقفلا ةلازإو ةضهانم

 .27 :26ص .قباس عجرم .نامديرف نوج (23)

 .ىداصتقا دعيو ةيعامتجا ةيمنت :بابشلاو ةأرملا .ةسودنح ةبهرظنا (24)
 .ةيمنتلاو ةنطاوملا ...ةأرملا رصم ةضهن .لوألارمنؤملا .ةأرملل ىموقلا سلحملا

 .35 .33 ص .2000 سرام

 م
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 يوه مشع كلاثلا لصفلا

 .م1998 .ةيئاذغلا تاسايسلل ةيلودلا توحبلا دهعم ,15081 (25)

 ريرقت .رصم ينرقفلا ةحفاكمو .لمعلاو تايرضحلا ءاسنلا ,يناجرف ردان (26)

 ,ةيلودلا نخل بلحتنم فيسينويلا ةمظنم عم نواعتلاب ةاكشمل ا زكرم .ىلوأ

 .م1994 رياني .يئاهإلا ةدحتملا ممألا جمانربو

 ةسارد .ةيرصملا ةرسألا يف نيجوزلل يفيظولا رودلا .يتاعاسلا نسح ةيماس (27)

 .ةرهاقلا ةعماج .ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر .رضحلاو فيرلا يف ةيناديم
 .628 ص .02

 (28) الالث اقصر, انصصأ, انآع 89 طع مممع زم هدأ [3م5126ع0 طاإل محم

 العدمصتمو 1 قانز5ذغمعاع طانطأ1] ءقاتمصكر ال. ل. 80

 لمعلا يف اهتايحل ةسارد .رضحلاو فيرلا يف ةأرملا .نورخآو يركش ءايلع (29)
 .م1988 ةيردنكسإلا ةيعماجلا ةفرعملا راد .ةرسألاو

 ةيعامتجالا ةئشنتلا طاشأل ةنواعم ةيجولويورثنأ ةسارد .ديمحلا دبع ىوجن (30)

 .ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر .يفير يلحم عمتجمو ,ءيودب يلحم عمتجم يف
 .م1986 ءسمش نيع ةعماج ,تاخبلا ةيلك

 ةظفاحمب ةيناديم ةسارد .ةيرسألاو ميقلاو عينصتلا .يلع دمحأ نتاف (31)
 .م1991 .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر .ةيردنكسإلا

 .قباس عجرم .يتاعاسلا نسح ةيماس رظنا (32)

 تالكشم صئاصخ لوح ةيعالطتسا ةسارد - ىطعملا دبع طسابلا دبع رظنا (33)
 ةيداصتقالا ةنجللا .ةرهاقلا ةنيدمب يبعش يح يف يمسرلا ريغ عاطقلا يف ةأرملا
 ددعلا ةدحتملا ممآلا .ةيبرعلا ةأرملا تاسارد ةلسلس ءايسآ برغل ةيعامتجالاو

 .م1989 5

 , يم ا
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 رشع ةبارلا لصفلا

 ةأرملا دض زييمتلا
 (ةيباحبإلا ميقلاو ىفاقشلا ثوروملا نيب

 : كيهمل ال*

 ًازجتي ال ءزج .ةماعي ةييرعلاو .ةصاخب ةيرصملا ةأرملا دض زييمتلا ةيضق دعت

 الو .لجرلا عم ةاواسم وأ ريرحن ةيضق تسيل يهف .هلك يبرعلا عمتجملا ةيضق نم

 قوقحو .لمعو .ميلعت ةيضق يه الو .ةيصخشلا لاوحألاو ,ةرسألاب لصتت رومأ درجم

 ,.ديلاقتلاو تاداعلا نم ةدمتسملا .ةبلغلا ةيعامتجالا تاهاجتالا ةيضق اهنكل .ةنيعم

 .هيفرثألا ةغلاب ةيفاقثلا تاثوروملا ىأ ,عمتجملا ىف ةدئاسلا ميقلاو

 وأ .اهدييقت وأ ء.اهدض زيمتلا وأ .اهتيناسنإ نم لين ىأ وه .ةأرملا دض زييمتلاو

 ,ةيفاقتلاو .ةيسفنلاو ءىعامتجالاو ةيصخشلا اهقوقحب ساسملاوأ ءاهداعبتسا

 .(6عم066) عونلا ساسأ ىلع .ةنيدملاو .ةيسايسلاو

 ىلع .يديلقتلا يبرعلا عمتجملاو رصمي قلعتي اميف .ةيروكذلا ةفاقثلا موقتو

 ةرورض ىه ةماه ةميق لوح زكرتت اهنكلو ةلوجرلا ميقو ءلجرلا نأش نم مالعإلا أدبم
 فضح ةيملاعلا تالاجملا ىتشو .ةايحلا فقاوم فلتخم يف ةيلوئسملا لمحت

 رثكأ روكذلا نأ رابتعا ىلع .تانإلاب هطابترا نم رثكأ روكذلاب كلذ طبتري ثيحب

 تارارقلا ذاختا » يف ةينالقع رثكأو .ةيلوئسملا لمحت ىلع ةردق رثكأو «ةيباجيإ »
 يتلا ةلئاعلا لاكشأ لك لخاد ةطشنألاو تاقالعلا يف كلذ سكعني امك «اهذيفنتو

 .م2002 ماعزجنأ ةفلؤملل ثحب (*)

 لال و وس
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هه

 وأ ةدتمملا ةريبكلا ةلئاعلاو .ةاونلا ةريغصلا ةرسألا .ىيرعلا ملاعلاو رصم ىف دجوت

 .ةكاكتإ افا عرفتو: ىلقلا عيطختلا لاكشاو.ةبكرللا

 داكت ةيولوأ ءاطعإ يف (ةيكريرطبلا - ةيوبألا) ةيروكذلا ةفاقثلا كرتشتو
  لقألا ىلعوأ .دادتعالا مدعو ةأرملارود شمهت عم (ركذلا) لجرلل ةقلطم نوكت

 عمتجملا ءاضعأ ةئشنت متي كلذل .عمتجملا ةايح يف هتيلعافو هنأش نم نيوهتلا

 ةقرفتلا هذه لبقت ىلع .ةركابلا ةلوفطلا تاونسو ناسا تنور ةماعلا كن ,.هدارفأو

 ئدابملاو ةروكذلا ميق خيسرت يف اماه ًالماع لبقتلا رصنع دعيو .اهاضتقمب لمعلاو
 .ميقلا هذه اهيلع موقت يلا

 .ىثنألاو ركذلل اهتدالوو اهلمح ءازإ مآ رعاشم نع ةروثأملا لاثمآلا دحأ كانهو

 مالغ هد .. ىل اولاق ا
-- 

 ىلع .نادلا تقبطنا

 :لوقي ةأرملا دض زييمتلا ىلع رخآ يبعش لثم كانهو

 يف اهزكرم ىلع تنمأف ركذلاب تءاج يأ «اهلجر توتو اهلجع تطح»
 .ةريسالا

 ءازإ مألا نم ىتح ..داليملا ذنم ..ركذلل ةزيمتملا ةرظنلا ةيادبلا ذنم دجن انهف
 .("!اهدالوأ

 مسا لمحي ىذلاوه ,ةيروكذلا ةفاقثلاو .يوبألا عمتجملا يف ركذلا نأل كلذ

 ىثنألا نم سكعلا ىلع كلذو ءاهرارمتساو .اهدوجو ىلع ىلاتلاب ظفاحيو .ةلئاعلا

 .107 .104 ص .1980 .توريب ءىيرعلا ةضهنلا راد .ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلا بايد ةيزوف (1)
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 يوه.شع ةبارلا لصفلا

 كلت مسا اهّوانبأ لمحي يكل ىرخأ ةلئاع ىلإ .جاوزلاب رمأل ارخآ يف لقتنت فوس يفلا

 مرحت امنيب ءاهجوز ةلئاع بيصن نم حبصت ىثنأآلل ةيباجنإلا ةوقلا نأ يأ .ةلئاعلا

 .معلا نبا لثم نيبصاعلا اهيراقأ دحأ نم تجوزت اذإ الإ .ةبصاعلا يه اهتلئاع اهنم

 ديدجلا ىداولا ىف ددرتي لثم .ركذلا قياس روهشملا لوقلا نومضم ىنعم ززعيو

 نكلو .ىرخألا ةيبرعلا دالبلا نم ددع يف ليثم هل دجوي ناك نإو صاخ هجوب (رصم )
 .ال كتنب نباو ..كنيا نيا ىبر :لثملا لوقي .ءىشلا ضعب ةفلتخم ظافلأب

 .ل كريغ عبطو .. كعبطب مكحأو .ال كريغ ضرأو ..كضرأ يف عرزأو

 نع دافحألا نم فقوملاب قلعتي هنأ لثملا اذه نم لوألا ءزجلا ىف عضتيو

 ةفالعلا وأ ىضختشلا ارقإلا ىونم وعوظتلا تودصتالا تقلا ران ألا قون
 ءرملا ةيلوئسم نأ ىري لثملا نإف ماع لكشب دافحألاب دادجألا طبرت يتلا ةيفطاعلا

 .قالطإلا ىلع ةيلوئسم كانه تناك نإ ىثنآلا هتنبا نم هديفح وحن

 ةجرد نأ مغرو .ةيروكذ هتفاقث عمتجم يفو روكذلا نم امه نيديفحلا نأ مغرف
 ربتعي يوبألا عمتجملا نإف .لئامتم نيديفحلا الكو دجلا نيب يبارقلا دعبلاوأ ةبارقلا
 ىمتني يذل ةنبالا نبا نم .ةياعرلاب ىلوأ وهف كلذيو :نيكضاعلا تراقألا نم نبالا نبا

 0 ال كتنب .. كلا كنبا» :لوقي لثم نانبل يفو .ةبيرغ ىرخأ ةبصاع عامج ىلإ

 نبا كنبا نبا» هسفن ىنعملا يف لوقي لّثم اًضيأ نانبل يف دجوي هنأ امك
 .«(تقؤعلا نيا :كتنب نبأ ..تيبخحلا

 ىنغتت ىتلا ةيروكذلا ةفاقثلا ةعيبط نع هركف ءاطعإل .لاثمألا هذه ىفكتو

 ةسفاقملا ةيرظنلا هذه دتمتو .ىثنألا باسح ىلع هنأش نم 0 دوكذلاب
 ةيروكذلا ىيرعلاو يرصملا عمتجملا يف ةايحلا يحانم فلتخم ىلإ .ةيعامتجالاو
 كارم لالتحاو ,لامعأ ةسراممب ىثنألا نود درفني ةيروكذلا داكي ثيحب .يوبألا

 ءارآلا ضعب دوجو ىلع مئاقلاو نييسنجلا نيبزييمتلا ةجيتن اهنم ةأرملا نامرح متي
 .اًينهذو .ءاّينادجوو .اًميسج ىثنألا نيوكت ةعيبط نع ةثراوتملاراكفألاو

 اوس
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 :ةيرركدلا ةفاقثلا لالخ قدرتتستالاو ةؤمرثلا بنلادسا مكيف ىذلا تقولا قو
 حما رلا ةاذهتلات نعت: كدم قش نيكد نا عرس كسلا ىودألا دلضمتلاو

 ةاعإ نلف هيرلاسألا نه دكركب ةعماعلاب ةيبارقلا ةعسجلا ناطق حراجت ةيرطللا
 .ةيلئاعلا ةعامجلا كلت دودحب ةددحملا ةقيضل ةايحلل ىننآلا

 ضرتفي ينلا ىراوفلاو ,رابتعالا يف ةئشنتلاو ةيبرتلا يف نابولسألا ناذه ذخأيو
 ,ةينالقع رثكأ ركذلا نأب داقتعالاو .ىتنألاو .ركذلا نيب اهدوجو يديلقتلا عمتجملا

 .هةينادجولا اهرعاشمل اًعوضخ .و ةيفط اعرثكأ ىتنألا امنيب 2

 ماهملاو لامعألاب ركذلا موقي نأ يديلقتلا عمتجملا عقوتي امنيبف كلذلو
 اذه صرحي اهيلإ يمتني يتلا ةيبارقلا ةعامجلل (ففرشلا) بلجت يتلا ةطشنألاو

 ةيبارقلا اهتعامج ىلع (راعلا) بلجت نأ نم ىثنألا بنجت ىلع هسفن عمتجملا

 .ةيسنجلا تاعزنلا ةصاخيو ,ةعيبطلا اهتاعزنو ءاهفطاوعل اهتباجتساو .ءاهعوضخب

 ىلا هئاوغإو ناطيشلا تاءارغإ مامأ ادايق سلسأ .مهفرُع ىف ىثنألاف

 قلعتي اميف .ركذلل ةبسنلاب ةيشماهو لب ,ةيونات هناكم ىثنألا لتحت امنيي ذإ

 فقوتي ةيبارقلا ةعامجلا ةعمس نإف .ءامهنيب ليضفتلاو ,نيسنجلل عمتجملا ةرظنب

 .ركذلا كولس ىلع فقوتت اممرثكأ .ةيقالخألا ئدابملل اهتاعارمو ىثنألا كولس ىلع

 ,ةيبارقلا ةعامجلا (ضرع) ىه ةيشماهلا ةيوناثلا اهتناكم مغر ىثنألاف

 (فرشلا) امنيب ىسنجلا اهكولس ةصاخو .ىثنألا كولسي طبترم اذه ضرعلاف

 .هتازاجنإو ركذلا كولسبو ةيروكذلا ميقلاب طبترم

 ب



 يه .,شع ةبايلا لصفلا

 كلذك رمألا سيلو ,.( فرش در) هنادقف دعب هدادرتسا نكمي فرشلا ىأ .هتلئاع ىلإإو

 .داورتسالل لاق يعو ياوشلل لياق ويف :نكوعلاب قلكتإل ايف
 رغصلا ذنم ىثنألا ةتشنت ىف لذبت ىتلا دوهجلا نم اًريبك اًبناج نإف كلذل

 سنجلا نع حيرصلا ثيدحلا ند ,حيرص ريغو ءردكدسم | اكتب ةيحانلا هده ىلإ هحون

 كولسلا ةءاسإ تناك اداو ءاهدم بارتقالا بعص ىلا ]1 5 تامرحملا نم دعد

 نايحألا نم ريثك يف لجرلا ىقلي املثم .ةقفش الو افطاعت دجت ال ةأرملاوأ ةاتفلا نم

 زييمتلا اهيف ىلجتي ىتلا ناتخلا ةيلمع نع ةلوئسملا يه اهسفن ةرظنلا هذهو

 .هروص ىلحأ ىف ةأرملادض

 ,ىتنألا ىلإ ءالعتساب رظنلا ىلع ةلوئسملا يه ةيروكذلا رظنلا نأ عقاولاو
 نوكت دق ىتلا ةرهاصملا تاقالع مغرب ةجوزلا لهأوأ .ةأرملا لهأ ىلإ كلذ دادتماو

 بتاج نم يتأي فيرشو عيفرو ءبيط وه ام لكف .هسفن تقولا ين رازعإ عصوم
 بناج نم ىتأي .راعلاو لجخلل ردصمو ئيس وه ام لك امنيي .نيبصاعلا براقألا
 علاط » نوكيف حلاطلا دلولا امأ (هوبأل علاط ) حلافلا دلولاف .ةجوزلاوأ مألا لهأ
 .اهلهأ ىلإ دتمت ةأرملل ةينودلا ةرظنلا نأ يأ ءامَئاد «لابو لاخلا » نإف اذلو .« هلاخل

 ام ردقب .ةيوبألا اهتلئاع ىف بيع ىلإ عجري ال كلذ نإف ىثنألا تدسف اذإو

 :لوقي لثملا نأل مألا ىلإ عجري

 مل اهنأل نمثلا مألا عفدت دقو .(اهمأل تنبلا علطت ..اهمف ىلع ةردقلا يفكأ )

 ذنم نهكولس نعو اهتانب وأ اهتنبا نع ةرشابم ةلوئسم مألاف ,اهتنبا ةيبرت نسحد

 .(تامملل مهلا ةليش اي .تانبلا ةفلخم اي) عئاشلا لثملا ناك انه انمو ( جاوزلاب
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملا ه

 ذنمو -نذإ -ىثنألا نم فقي يديلقتلا يبرعلا عمتجملاو .يرصملا عمتجملاف
 لك مغرو .اهباسح ىلع ركذلا ةاباحمو .اهدضزيحتلا نم ريثكلا هيف اًققوم اهتدالو
 لصفت ةوجف كانه نإف .لجرلاو ةأرملا نيب ةقالعلا ف ثدح يذلا ىعامتجال ا ريغتلا

 ناضتنال ةضيوقلا طعس تلذدو" ةيحرلا ةيباطيإلا هكر نضكاا نيف م لوكتلا :اديقنف
 ال يتلا تالاجملا يف ةكراشملل ةأرملا مامأ ةلماك ةصرفلا ةحاتإل ةئوانملا راكفألا ضعب

 .لجرلا ىلع ةقلعم نوكت داكت لازت

 :يلي امب ثحبلا اذه يف متهن اننإف مهفلا اذه ءوض فو

 .ةفاقث ةملكل عساولا ىنعملاب ةثراوتملا ةفاقثلا ينعي يناقثلا ثوروملا نأ -1

 يف يهافشلا ثارتلا بناج ىلإ .فارعألاو .ديلاقتلاو ,تاداعلا لمشي يذلاو
 0 ضر ا

 ىلع بترتي امو .يبرعلا عمتجملا يف ماعلا اهعباطو ةيروكذلا ةفاقتلا تاموقم -2

 نيب زيف ينلا ميقلا قاسنأب مامتهالا عم .ةأرملا ةناكل شيمهت نم تاموقملا هذه

 ةيعامتجالا ةئشنتلا بيلاسأ ىلع كلذ ساكعناو ,ةثونألا ميقو .ةروكذلا ميق

 .نيسنجلا نيب ةيفاقتلاو ةيعامتجالا ةقرفتلا راكفأ خيسرت نع ةلوئسملا

 ًاشذت يتلاو اهنم ةيبلسلا فقاوملا ةصاخيو .عاضوألا هذه نم اهتاذ ةأرملا فقوم -3

 لجرلاب اهتقالعب قلعتي اميف ةصاخيو .ةيبلسلا فقاوملا كلتل اهلوبق نم

 .هيلإ اهتيرظنو

 (ليهأت ةداعإ) ىلإ اهتاذ ةأرملل ةبسنلابو .انهرمألا حاتحيو

 نم عنم يتلا ةيلخادلا ةمزهلا نم صلختلل ريبعتلا حص نإ عطوة[ 0

 ىتلا ةيباجيإلا زومرلاو ميقلا عمتجملاو .ةأرملا دقفت نأ نود رييغتلل ةردابملاذامخنا

 1 ةيفافتلا كاقورزلا كلت يلح

 ضعب يف فشكيل ,ةملكلل عساولا ىنعملاب ,يفاقثلا ثوروملا يف ةأرملا ةروص نإ

 رع قو وخلا ني فك شنت ام ةيدرعلا ءازكإ نحف هيناجن مين ع ةفارح
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 ىلا ةرثؤمل ار اودأللو ,ةيعامتجالا اهتيصخش يف ةيساسألا تاموقملاو صئاصخلل
 ريسلاو محالملاك ةيهافشلا ةيتارتلا لامعألا ضعب اهلجست ينلاو ,ةايحلا يف اهب موقت
 .ةيبعشلا لاثمألاو .ةيتاذلا

 لاثمألا اهنع ربعت ىلاو ةأرملا تازاجحنإ ىف دسجتت ىتلا ةيباجيإلا ميقلا هذه نإ

 ءازإ هيورلااهيف برطصت يتلا ةريغتملا فورظلا ينو .يبرعلا عمتجملا اهبرمي يتلا

 يوهتستو .ييرعلا ملاعلاوزغت ىلا ةعراستملا ةيملاعلا تادجتسملاو تايرجملا

 ,ةيقالخألا ئدابملاب ةينغلا مهتراضحو .مهديلاقتو .مهئارت نوسانتي ثيحب نيريثكلا
 ءوض يف ءاهريسفتو ءاهتءارق ةداعإ قيرط نع اهعوطت يغبني يتلا ,ةيعامتجالا ميقلاو

 .تاريغتملا هده

 وه ,جراخلا يف ثدحي امو يبرعلا ملاعلا يف مئاق وه ام نيب فالتخالا نإ

 ةأرملا ةناكمب لوصولا ناكمإ ىف لمألا ثعبي اذهو .عونلا يف سيلو .ةجردلا يف قراف
 راكفألا ,يبرعلا عمتجملا نع وحمت يتلاو ءاهنع يه ىضرت ينلا تايوتسملا ىلإ ةيبرعلا
 .اهفلختو .ةيبرعلا ةأرملا ةيشماه نع جراخلا ىف تاباتكلا نم ريثك يف ةدئاسلا

 عئارشلا اًضيأو لي .ةيلودلا قيثاوملا اهترقأ ينلا ةيناسنإلا قوقحلا نم اهنامرحو
 رومألا ةيعوضوم ريغ ةرظن نم ولخت ال ىواعد اهلكو .ةيوامسلا

 كردي ال ميق يهو ,ةوقب ةيباجيإلا ميقلا هذه زربي نأ ييرعلا ملاع ىلع ىقبتي امدإ

 طاسوألا هذه سردت ثيح ةأرملاوحن ىيرعلا ملاعلا ف طاسوألا ضعب دوست ينلا ةرظنلا

 ةأرملا نع ةيتارتلا لامعألا اهتلجس ىلا ةلاعفلا تارثؤملاو راودألاو ,ةقيقحلا ةناكملا
 اهنمضتت ىلا ةيباجيإلا ىحاونلا ةفرعم كلذكو ,ةفلتخملا خيراتلا لحارم يف ةيبرعلا
 اهيلع لمتشت ىتلازومرلا ىفو لب ,ةيماعلا هلاتمأ يف ةلثمم يبرعلا عمتجملا ةرظن

 .اهيلع حوقت يتلا «ةيوبألا » سسألا مغر ةيعامتجالا مظنلاو تاقالعلا

 تاثوروملا هذه قئاقح فرعي نأ ىلإ ةجاح يف يبرعلا عمتجملا ناك ادإو

 نوف راج حب
 ا



 رصاعملا ةمت>حملاو ةأرملا هل

 ةأرملا نإف .ةأرملا نأش نم ىلعت .ةيباجيإ ميقوزومر نم هنمضتت امو .ةيفاقثلا

 طقف سيل .ميقلاو ,نومرلا كلتو .قئاقحلا هذه ةفرعمب اهريغ نم قحأ اهسفن ةيبرعلا
 ريغت يكل .مهأل اوه اذهو ءاضيأ نكلو ءاسنلا نم اهفالسأبو ءاهب ىنغتتوأ زتعت يكل

 يفو تاثوروملا يف ةيبلسلا بناوجلا مكارت ىدأ دقف .اهسفن ىلإ اهتاذ يه اهترظن
 فقاوألاو ءانضوالا قه: نا كات لأ لا نموت اك اولا هفيعب ىلع ءاذا هه لو اعلا

 انك اب ١ كيدتتل ق١ عسي نلاةناكلاا ةنيفحي سك انين هس وزد نيك يلف

 (ليهأت ةداعإ ) ىلإ ءاهتاذ ةاردلل ةبسنلابو ءانه رمألا جاتحيو .اهقحتست ىلا ةناكملا

 انف نرك اعك

 مهسي ءاًعوضوم اًفيرعت هب فيرعتلاو ,يباجيإلا يفاقثلا ثوروملا اذه ءايحإ نإ
 مرسلا روع وو يفكتلا دروكم لإ ءاقحمل ةيفاسلاةبباشإلا نبات ةازغإ ف
 ,عقاولا زيح ىلإ اهجارخإو .دوهجلا هذه ةمجرتل ةلاعفلا ةادألا نأ ىفخي الو 52

 .ةمدقتملا اهتاناكمإ لكب ةثيدحلا لاصتالاو مالعإلا لئاسو ىهل ؛ 0100

 هلا ني نيقنما اور نفت | ردي مهر تاق اكنزل ا وذق عمدت نكي تدوم

 (ةديدجلا) لوقعلا بطاخت ةديدج .ةيركفو .ةينف تاعادبإ جاتنإ يف .عمتجملاو
 نيد كتر ل تييهتشتل و ةييكل يذل تيس اذ

 لاثمألا ةمجرت ةيبعش ريسو محالم جارخإ ) لامعألا هذه لثم يفزيكرتلا نإ
 ىلع يفخت ام اًريثك يتلا ميقلا ناربإ ىلع ( ةيمالعإو ةيفاقث تاعورشم ىلإ ةيبعشلا
 ليدعتو سلسل راك وف يف مهست نأو دبال .ةيداعلا ةأرملا ىلعو ,يداعلا ناسنإلا

 .اهتاناكمإو .اهعقاوو اهيضام ىلإ اهسفن ةأرملا ةرظن رييغتو لب .ةأرملا ىلإ مهتيرظن
 يف ماهسإلا ىلع ةفالخلا ةيبرعلا ةأرملا ةردق يفو لب .اهب مايقلا اهنكمي يتلا راودألاو
 1 لطفا عمت لإ فاكلا يرقلا بتكللا وهون

 رك ر ىد+
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 رشع سحاحلا لصفلا

 () -_ىبعشلا لثملا ىن ةيرصملا ةأرعلا

 : كيهمت »+

 تاقالعلا يف كولسلا قيرط مسري .ةيبرتو هيجوت بولسأ .يبعشلا لثملا
 عويذلا ةفص بستكي وهو .هزرفي يذلا عمتجملا راطإ يف لماعتلا ةقيرطو .ةيعامتجالا

 .موي لك ةخل يف ةلهس ةرابعب يرجي وهو .هيلإ عمتجملا ةجاح ةدشلراشتنالاو
 يف ةمكحلا لمحت ينلا لاثمألا نأ ىهو .ةيمهألا ةغلاب ةطقن ديكأت نم دبالو

 نذأ نع اهبنإ رطتحم ا تاضقولا نيم دقو نيستا يضانلا و تلقت ايناجش
 نكت دف( مهتيحس ىلع ةهفانم ةادح ارشاعو ةفيبطلا/ اوشياغ موق كاداهتجا
 .رضاحلا رصعلا يف هيلع يه يتلا راشتنال او ومنلا نم ردقلاب مولعلا

 هيف انمكح ردصنو همّيقُتو «ةمكح » نم هوكرت ام ىلإ رظنن نأ بجي كلذلو

 مل ةفرعم نم هيف رهظ امو ,يضاملا يف يلصأل اراطإ يف لب رصعلا اذه سيياقمب ال
 توونرب ينم اتحمل ازا اواظل .١ ويانا ييفجتتللاا اعنا ردبوملال رة رست يوتكت
 ينامزلا راطإلا يف كلذ ناك اذإ الإ ءاّيدجمو .اًيعوضوم نوكي ال .اهمييقتو اهتسارد
 ْ 1 .هيف تداس يذلا

 م2 ماع زجنأ ةفلؤملل ثحب (1)

 رك“ ر م١3
 )ب ب م سس يم - سس يبي ل عج

 د تانك



 رماعملا ةمتاملاو ةأرهلا هب

 تارك ىف ةيرصا ا هارد ةنينارد قود نه ل دامك نيمادلاع نوكم انهيوو
 يضر نش لاك ام هنت هفرشكر دلعل ا: هيه ىفطط ىلا تقولى ءتلجلا
 لق هرلاو يعاخلا نانينإلا اوكي ستارت نم ةدكا رك ىلع دكر جولا كن واسد
 رضاح ال .هل ىضام ال نم نأب لوقلا نكمي ءدب يذ ٌئدابف ,ريسعلارمألاب سيل كلذ
 11 1 روم تضاح ناك هقضامنتيوهنيم بابسألا علطق نم عضوا عمير أ هلل
 يف اقهاش هب دعصيو .هميقي نأ ديري يذلا .ءانبلا اهيلع ىسري نأ عيطتسي ةدعاق
 .حافكلا نم اًديزم بلطتي لوهجم لبقتسم

 ناتو ىضاذلا نتي وعلكقل ا ةلراخم نأ جحر ىركلا ةرهب نمو هبه نسبااذه
 ةدديانلا ندين فمما ةيدنعلا ةنعمارلا ةنيكاذلا نيد ةديحتس ةرئاع
 روعشاللا تانوكم نمربكألا ءزجلا لكشت هقئاقحو ,يضاملا عئاقو نأ كلذ .ةيرظنلا

 .نيرصاعملا لوقع يف

 نإف :نطابلا نامعأ يف ةلغلغتمو .ةيفخ .ةيروعشاللا تايلمعلا تناك نّئلو
 .نايحألا ضعب يف فنعلا دح غلبت ءاهنإ ىتح ,ةوقلا ةميظع ةايحلا يف اهراثآ
 .هايإ انراكتإب ئباع ريغ ءانلاوقأو ءانلاعفأ يفرثؤي ءانم مغرلاب انيف انيضامف

 .هتلمج ىف .هيف سيل .لاثمأ نم فلخلل فلسلا هكرت ام نإف .ةتلاث ةيحان نمو
 ليلعتي ةهاتتحج قانمق دقو نيدقتلاو ارتحل ىلإ وعديو تاحمإلا يني اهلكالا
 و لمعت يفق نم وفرلا ىلع نبدأ هنم نيك ءايمادسما ايظتاا ورم هاقيقتتا ا
 .ةذفانلا ةريصبلاو .قداصلا سدحلاو .فهرملا سحلا اهيلإ لصوت .ةغلاب ةمكح اهتايط
 .ةايحلا يف عفان لمع ليلدك اهدامتعا نكم ساسألا اذه ىلعو

 :ىبعشلا لثملا ىف ةيرصملا ةأرملا

 امك ةفلتخملا اهراودأ ىف .ىعشلا لثملا لالخ نم ةيرصملا ةأرملا لوانتن فوس

 .ةهايحلا ةرود رهاظم ىودبت
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 يه شع سيهاكلا لصفلا

 : جاوزلاو ةأرملا

 نأش نم ربكُيو ,ةرسألا سدقي عمتجملاو .عمتجملا يف اماه اًركرم ةرسأآألا تبستكا

 بيرقلاو .ديعبلا هخيرات يف اهبرم يتلا ةريثكلا فورظلا نم مغرلا ىلع وهو ,جاوزلا
 ضرألا بوعش رثكأ نم وهو ,جاوزلل رابكإلاو ةرسألل سيدقتلا اذهب ثبشتي لازي ال
 يذلا جذومنلاو ,ةصاخ ةفصب يلئاعلا رارقتسالاو ,ةماع ةفصب رارقتسالا ىلإ اًعوزن
 ةايحلا ةمالسرّثؤي هنأب عطقي هيناغأو .هصصق يفو ,ةميدقلا هريطاسأ يف هدكأ
 ا ا ل ا ا ,لقلقت لك نم ةيجوزلا
 .اهب فصعي وأ .اهريثي وأ ,.اهدسفي

 ىضتقي اهنيوكتو .ةأرملاو لجرلا نم ىلوألا اهتروص ىف نوكتت ةرسألاو
 ةأرملا لاب لغشت ىتلا تامامتهالاف .نيفرطلا الك نم رايتخالا ىف ةقدلا ةرورضلاب

 ,ةأرملاريكفت ىف رودي امم اًريبك اًبناج لاثمألا تلجس دقلو .لجرلا دنع اهنع فلتخد
 دقف ,ةمداقلا اهتايحو .اهلبقتسمب طبتري .جاوزلا ىلع مادقإلا عوضوم نأ كلذ
 .ةددعتملا هبناوج ىفريكفتلا اذه لاثمألا تروص

 ,ضقانتلا نم ريثك اهيف ودبي لماوع تحن عقت .ةيرصملا ةئيبلا يف ةاتفلاف

 باشلل ليضفتلا نوكي لاثمألا ضعب ىفف ضقانتلا اذه نعربعت اهلاثمأ دجن كلذل

 نوجعلل ليضفتلا نوكي رخآلا اهضعب ينو «روبقلا طسو ىنكس ولو رودنغلا دخأ»

 .« كعولي ىبص يدخن الو ,كعلدي بياشلا يدخ» :لثملا لوقيف

 لضر» لثملا لوقيف جاوز ريغب ثوكملا ىلع جاوزلا لضف ذب لاثمألا ضعب يفو
 حرفي ام اهبعك ىنحت ام يللا »و .«اسنلا ينغي لاجرلا لقأ »و .« ةطيح لض الو :لحاو
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأبهلا ه

 يلخ »و «راعلا ةزاوجلا الو ةيبوزعلا »و .«ةمادنلا ةزاوجلا الو ةنازخلا داعق » :لوقتف

 ىلع ةأرملا ضارتعا لثملا نيبي رخآلا ضعبلا ىفو .«هراعسأ هليجت امل هرارج ىف لسعلا

 وأ تحلو انذلا قيزئاقيي امان فخ ىفلقاو فقي ىسبلاو :لوقتف 5006

 يجبي ام ىللا» :هسفن ىنعملاب لوقي لثم كانهو .« كحيري يللا فخلا كل يجيي امل»

 يباتك بتك يللا» :لوقي رخآ لثمو .« حوريو انه نم ةمالسلا قيرط حورشم هلايو

 .«هللوقي حوري ايوبأ فرعي يللاو .هلحي

 اهتايح فلغتو .جاوزلا ىلع ةفهلتم ةاتفلا ودبت ةيبعشلا لاثمألا ضعب يفو

 الو .,تزوجتا ال » لاثمألا لوقتف هل اهراظتنا لاط اذإ سأيلاو 55000

 ,ليللا اهيلع ىسم تراب اهباطخ رتك نم »و .«يلاح ىلع تلضف انأ الو ,يلاب ىلخ
 انننلا ف يتنكت ام ةفانوو_ىتمدتلا اننوداد ك رقت اهوجاتتياو: م تناقعلاو

 عيج و يليضحم كرو وكرت دورنا صحلا بادنحلا يحج

 .هراظتنا يف لظت اهنكلو .ءاهكيرش رايتخاب ةاتفلل حمسي ال يرصملا عمتجملاو
 تاداع ىف شيعت اهنأ امك .«كشني ىللا ىجيي امل كشع ىف يدعقا» :لثملا لوقيف

 700 يقل هو يماقك كلا وللا لوقو كلذل ابد وطخ نسب كف هيلا قلو

 ةرسألا ينبنت ىتح ,نيجوزلا نيب قافولاب متهي عمتجملاف ,.ىرخأ ةيحان نمو
 لضفي عمتجملا ناك امك «هل الإ اهلام ...هل اهوزوج » :لثملا لوقيف ميلس ساسأ ىلع

 رشنتاو يلاخ نبا دخآو ءيمكب ىطغتاو ءيمع نبا دخآ» :لثملا لوقيف براقألا جاوز
 ْ ْ ْ .«يلاشب هيلع

 هنم ربكأ زوجي يللا » لوقيف ؛ئفاكتمل ا ريغ جاوزلا نم رذحي عمتجملا ناك امك

 .«همأ دق زوجت ا همه نم » .«ىركذ شولام ةمادنلا دخاي يللا» 22! همه رتكاي

 ىلع كلذ ّلد نإو .اهضيقنو لاثمألا رفاوت يف يبعشلا لثملا يف عادبإلا رهظيو
 نأو ,رشبلا تايصخش يف تارياغتلاو ,تادرفتلاب فلسلا يعو ىلع لدي امإف ءيش
 رايتخالا يف ةثيدحلا تايرظنلا دجن اذهلو .ىرخأ بساني ال دق ةاتف بساني ام
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 يهب شع سئاحلا لصفلا

 نم يبعشلا عادبإلا اهكردأ دق اهمظعمو ىتش بهاذم رايتخالا ددصب بهذت .,جاورلل
 .تاوئسو تاودس

 اميف ههيبشب جوزتي .هيبشلا نأ ىلإ بهذت يتلا سناجتلا ةيرظن كانهف
 ساسأ وه نيجوزلا نيب ليمكتلا نأ ىرت ىرخأ ةيرظن كانهو .ةريثك لماوعب قلعتي
 لماوعلاريثأت دكؤت ةعبارو ,مألا ةصاخبو ءنيدلاولارثأ دكؤت ةثلاثو قافولا
 ءاًمس هنم ربكأ ةأرما جوزتي لجر نوك نع ةلوئسملا لماوعلا كلت ,ةيروعشاللا

 نأ امك ,هتايح يف مألا رود بعلت نمب جوزتي وهف ءاهفطعو مألا بح ىلإ هجايتحال
 اًدس اهنم ربكأ وه نمي نرتقت نأل ةاتف جايتحا اًضيأ رسفت ةيروعشاللا لماوعلا

 .بألا نانح دقتفت اهنأل .ريثكب

 هألا نع لأسا» :نولوقيف ,سورعلا رايتخا دنع .تبنملا ةيمهأ فلسلا دكؤيو
 ةيبرملا ىه مألا نأ كلذ «.اهمأل تنبلا علطت اهمف ىلع ةردقلا ىفكأو» «ملت ام لبق

 .اهتنبا ىلع ةمئادلا ةفرشملا يه مألاو ,ةنبالا هيذتحت يذلا لثملاو .لفطلل ىلوألا

 ةفاقثلا ملع يف ةثيدحلا تايرظنلا نأ كش الو .اهكولسل ةبقارملاو اهقالخأل ةقذوملا

 يف ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيمهأ زربت ©ناءلرممع جول مهعمومصهاز6ب ةيصخشلاو

 نأ دعب ,عمتجم يف شيعي اًصخش ريصيل هيلع ربتعي يذلا ربعملا يه ذإ درف لك ةايح
 .نئاك درججم ناك

 - يذلا ,يسحلا لامجلاب لفحي وهو .ةأرملا يف لامجلا ىوهي يبعشلا قوذلاو
 طسولاةعيفر .ءافيهلا ءاضيبلا ةأرملا ىوهي يبعشلا قوذلاف .ءاضعألا نع ثدحتي

 ,مسجلا ةيمان لصضفيو حمالملا قيقد حوبصلا هجولاب بجعي امك ,نيقاسلا ةّئلتمم

 . ,ةيربرم اهنع لاقيو ءالتمالل ةلايملا لضفي امك "ةرياف" اهنأب فصوتو .ةماقلا ةليوط
 اهنأ نولوقيو ءاهيف بغريالف "ةمضحعملا" ءانفحعلا امأ نزعلا اهيلع رهاظو

 0 . ةديرجلا ىز ةقشانو ,ةصعصعم'

 ةدوجو نعلاو ريخلل زمر هنأل ةيلامجلا سورعلا ةميق نم ديزي مسجلا ءالتماو

 لمحتت ةيوق امأ نمضي جوزلا نإف .سورعلا ىف ترفاوت اذإ رومأ كلتو .. ةحصلا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 "طيغلا"و "تيبلا" لامعأب مايقلا ءاضيأ لمحتت امك ,مهتيبرتو دالوألا فلخ ءبع

 .ةيفير تناك اذإ اًضيأ

 نم صم ,بصق صمت زياع تنك نإ» يبعشلا لثملا لوقي ,ةأرملا لامج يفو
 ولحلا دخ »و .« حيرتساو حيلملادخ» ,غ«طسولا ةعيفر د بطخت زياع تنك نإو ,طسولا

 ,ناحرف نامزلا ىضقم اي ضيبلا دخاو ايدو .«هلامج دهاش تعج نإو ,هلايق دعقأو

 0 .«زيمجلا ع نختلاو .روحلا ع لوطلا».« ناحيرو ,دوعو رهوج ىلع كلام تعيض

 نم .ءارمسلا ىلع ءاضيبلا ةاتفلا ليضفت ىف .ةيبعشلا لاثمألا ىف مهلاوقأ نمو

 .«بحني لاجرلا دنع ضايبلا هه بض ىلو ءاضيب ىكنر انقل :ةرشبلا نول ةهج

 لديو .« بوبحم لاجرلا دنع ضايبلا هد .بوقرع يلو اضيب ينتير اي» :مهلوق كلذكو
 ىطغت اهنأ ةجردل ةاتفلا ىف دج ةبحتسم ةفص ةرشبلا ضايب نأ ىلع نالوقلا ناذه

 لثمو .هجولا لكش هوشي يذلا "بضلا" لثم اهدوجو لمتحملا بويعلا نم اًريثك

 -نايحألا ضعبو نكي مل هنإف - يسحلا لامجلاب يعشلا ىوذلا متها نئلو

 اذه نمو .ةمامدلا رصانع نم اًريثك ىفخي دقو .اًيرهاظ ءالط الإ لامجلا اذه ىف ىري

 يرتشاو ؛لامجلا عيب » لثملا لوقيف ,جاوزلا ىفريكفتلا دنع اًيساسأ اًبلطم نوكي الدق

 .ىرخألا ةيعوضوملا تافصلا ضعبوأ ,مدلا ةفخ

 .ءلاحلا ىضتقا دقف .ءيرصملا عمتجملا ىف بلاغلاوه ةرشبلا رامس ناك املو

 ةرشبلا رامس يف ببحتو تاوارمسلل خورت يناغأو ,لاوقأو ,ةيبعش لاثمأ دوجو
 .« فيقح همدورمسأ قرولا ْى انادح بوتكم رو .« ارمح ةحلب ةرمسلا»

 اهدجي ةرسألا ماظن ىف ةأرملاب لجرلا ةقالع نع تدحتت ىتلا لاثمألل حفصتملا

 : وو 79921 هد
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 وه شع هحاخلا لصفلا !

 بيطو .تبنملا ةيمهأل ةبسنلاب ,ةقالعلا هذه ىف ةريثك تامزيناكيمو .تافصب متهت

 نل ىهف ,.« ةريصحلا ع تناك ولو ,ةليصألا دح » :نولوقي ,سورحلا رايتخا دكع لصألا

 .امههجاوت يتلا باعصلا تناك امهم ءاهجوز عم ةشيعملا نم مربتت

 ةشفرفم هتارم ىللا» :لثملا لوقيف .هرورسو هتداعس عبدم اهحور دنع ةأرملاو

 نم اًريثك ةجوزلا قلخت نأ نم عنم ال كلذ نكلو .ءاشعلا نم تيبلا عجري
 مهبعتي نمو .هوبعتي مهحيري نم » :كلذ يف لاثمألا لوقتف دكنلا ءاوجأو ,تالكشملا

 .« كليو اي كوهرك نإو .كليو اي كوبح نإ »و .« هوحيري

 هنأ رابتعا ىلع ةأرملا ةايح ىف لجرلا دوجو ىلإ ةيبعشلا لاثمألا ترظن دقو
 :كلذ ىف لاثمألا لوقتف ةيعامتجالا ةميقلا اهحنِس يذلاوهف ءاهتايح يف ءيش لك

 نم شويرطلا يد لجار نم ةمرح 1 ,«ملالسلا عاهولباقي :مداه اد هتارمل لوقي يللا 7

 ةدحو نانوكي اهنأ كلذ ,«اهعابصب ايندلارودت اهعم اهزوج يللإ »و .«رز ريغ

 ًينوناق ىوقأل وهو ,جوزلا ناك اذإ ةصاخيو ,نيجوزلا نيب روفنلا بد اذإ امأ

 نإف .ءاطخألا اهل سملتيو ,ةجوزلا نع ىضري الو بجعلا هبجعيال ءايعامتجاو
 :ةأرملا ناسل ىلع كلذ ىف لاثمألا لوقتو .ةدكن ةيقش امهنيب حبصت ةايحلا

 ايندلا ف كسح ىيكبت الو ىيبح اي شيع » ,«مضع ينتمرو محل ينتذخأ»

 ,ةهدحم الو ةريصح ال »و .« ةنيزح ىتيبتو ةنيمس ةخرف ينلكوت شالبو» .« ينيفكي

 .« ىكبتب ةزوجتملا تقل ىكشت ةيزاعلا تج » ,« هدل شم نامكو

 نودبوأ ببسل هتجوز دهطضي يذلا ةروص يف اًئايحأ لجارلا لاثمألا تروص كلذك

 .« هرجلا هرسكي هرب نم ىجيي».« ةبقرلا فشني ةبتعلا نم شخي » :كلد يف لوقتف ,ببس

 ليحل اهدعت اهنأكو فقاوملا هذه لثمل ةأرملا ةيبعشلا لاثمألا تلهأ دقف كلذل
 :كلد يف لاثمألا لوقتف ءلجرلا ةوطس اهب دصت :[6ع6عم5ع 71عع!ط3015105 ةيعافد
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا جه

 .« كريغب فوليل كريط ىصقصق »و .«لابرغلا ىف ةّيملل ةنمآم اي ءلاجرتل ةنمآم اَت»

 .«رسجح ةرملا نوكت .رحب لجرلا ناك اذإ »

 نم .ةيبعشلا تافاقثلا ىف ةأرملا كلذكو ,ةيفيرلا ةيرصملا ةأرملا نأ فورعملاو

 ةيفيرلا ةأرملاف ,ةايحلا ىلع اهجوز دعاست امهنم الك نأل كلذ ءاطاشن ءاسنلا رثكأ
 ىف ةأرملا نأ امك .ةيلزنملا لامعألاب اهمايق بناج ىلإ .اهجوز ةدعاسمب موقت

 مايقلاوأ ,لزانملا يف ةمدخلاوأ ,نيكاكدلا حتفب اهجوز دعاست ةيبعشلا تافاقثلا

 :اهتيب يف ةيفيرلا ةأرملا ةروص مسري وهو يبعشلا لثملا لوقي اذهل :ةريغص تاعورشمب

 .« كراج ىقبست كران يوق »و .« ةرمشملا الإ اهلكأت ام .ةرمقم لجارلا ةمقل»

 .«زوكلا ىف هيملاو .زوبخم شيعلا»و ,«دوقو ريغ نم دوق نرقلل لوقت ةرطاشلا»و

 ىف تيبلا ةيمهأو .ءاهلزنم ةميق فرعت ىهف .ةيبعشلا تافاقثلا ىف ةأرملاامأ

 لقتي هراد نم علطي يللإ » ««رادم اهلوراد لك » :لاثمألا اهل لوقتف ءاهتايح
 .« ىبابحأ نيب ىتدعف الو ,ىباتعأ نيب ىتدعف » ؛« يراع ةرتاس اي يراد ايد« هرادقم

 ىصقت 3 ةرطاشلا»و .« ىقورت ىسنك او ءىقوفت ىلسغا» :لوقتف اهحصنت امك

 ىلع ةدعق » :لوقتف لسكلا نم لاثمألا اهرذحنو .«اهتراجل هدنت ةبياخلاو ءاهتحاح

 .« ةدعس ايراهنلا حار ةدعق

 : ةامحلاو ةأرملا

 قيعم قادحلاو فق تك وبال ةخوز يآ :ةتنكلاو ةادضتلا نكاتستتااندنع
 تاهمألا ةح اح يع كلذو اذه امور: تشك ةرمتس ةرهاظلا ةنقوةكرتشم

 ىلإ نهجورخ ءانثأ نهلافطأ راغص ىعري نم ىلإ تالغتشملا تاملعتملا تايرصعلا

 ةم«لاتسال اويكو انت قفل ردها ةنم منع فكرت فاد ناتك ههنا لمعلا

 شحات نوولا "ا نورع ل ا دل لوقت سدكناو المكلا نيل ناجنلا ركل فخ
 نال ا ةارج حسن محلا تناك نركلا نق يسمن ةلحلا تاكا انزذو .هنألا كارم
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 يوه 9 شع سيلخلا لصفلا

 قنأو ةلاح أي كرمع لوط » .«رادلا ىف ئتامح الورانلاب ىعلا» :لوقتف ةجوزلا انهأ

 .« ةلاحلا ىد ىلع

 ةامحلاف .ءاهنيا ةجوز ةامحلا نيب رهاظلا رفانتلا اذهل ,ةيديلقت بابسأ كانهو

 ةامحلاو .هلك هب ترثأتسا دق نكت مل نإ .اهنبا بح ىف اهتكراش دق اهنأ رعشت

 ريثكب انس اهرغصت يتلا اهنبا ةجوز نم ةريغب سحن

 ةامحلا سانا لع ةككلا ةلياعت نسكت ناي ةانحلا عاذقإ بعمصلا نمو

 .« بيبسي ذو هنك تنك تلاق ,ةنك ىنكام امح ايو

 ءاهتنياك اهنبا ةجوز ةامح اهيف لماعت .تالاح كانهف .ناوش ةدعاق لكلو

 امي اهيلإ رستو ءاهنبا هنأل هبحت يذلا اهجوز مامأ اهنع عفادتو ءاهرارسأ ظفحتو

 ءاهمأك اهبحن ,هتامحل ةنتمم ةّنكلا نوكت ةلاحلا هذه ىفو .هبح ىلع ذوحتست اهلعجي

 .ءاقبلا لوطو .ةحصلا اهل ىنمتتو

 : ةراجلاو ةأرملا

 نم عون كانهو ,ةيرسألاو ةيلئاعلا تاقالعلل دادتما ناريجلا نيب ةقالعلا

 :لثملا لوقيف ,نكسلا ىف ةريجلا اهضرفت ىتلا ةكراشملا نع دلوتي لماكتلاو طبارتلا

 ةماقإل ةأرملا بحل اًساكعنا كلذ ناك اميرو « ىترارم تعقفت ال ىتراج اي ىكالول»

 ىلاعفنالا غيرفتلا نم اًمون دعي هنأ امك ءامهيلع ظافحلاو ,ةرشاعملاو تاقالعلا

 بهذي امك رتوتلا ضيفخن وأ .ءءافشلا يف تاوطخلا مهأ نم دعب يذلا 35

 .نوتدحملا ىسفنلا بطلا ءاملع

 :ءانبألا عم مألا ةأرملا

 ةيبرت ىلع موقت يتلا يهف ءاهيلع ظافحلا يف ةريبك ةيلوئسم اهقتاع ىلع عقيو ,ةرسألا

 و مموج
 ا

 رسبت



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا به

 لظتو .هتايح يف هسفن ىلع دمتعي نأ مهنم درفلا عيطتسي ىتح .مهاعرتو ءانبألا

 .مهلالقتسا دعب ىتح ءانبألاوحن اهبجاو يدؤت مألا

 .اهرعاشمو .مألا فقوم ىلع اهكسامتو ,اهفطاعت يف ةيرصملا ةرسألا دمتعتو

 نإف اذكو .« هدخ داوس اي همأ تومش يللاو»و هذ هاك ...مأ الب يللإ » :لثملا لوقي

 ...همه شلمحني ام .همأ دنع ىللإ » ءيش هيناوي ال مألا نانح

 نم ريثك يف اهنانحو .ةيرصملا مألا رعاشم ,.ةيبعشلا لاثمألا تدكأ دقلو

 يدايسأ » :مألا ناسل ىلع لثملا لوقيف اهنم ةعطق اهدالوأ يف ىرت يهف .فقاوملا

 اهتوالح لزنت .ةحلب ينبا يدي يللإ » .« يدالو مهو يمه اولوعي يللا يدادجأ دايسأو

 ةديرف ةيحور ةقالع اهئانبأو ,مألا نيب ةقالعلاو .«لازغ همأ نيع يف درقلا ٠ .« ينطب يف
 .اهتروثو .ءاهتمومأ ىسنت ال اهئانبأ نم اهبضغ ةلاح ين ىتح يهو ءاهعون يف
 نع ةيبعشلا لاثمألا تربع دقف كلذل ءاهبلق نم نانحلا اعزتني نأ نكمي ال ءاهبضغو

 « نيمآ لوقي يللإ هركأو ,ينبا ىلع يعدأ» :تلاقف فقوملا اذه يف ةيرصملا مألا

 ينطب نباد»و .ءودع شبيجت ام نطبلا »و .« ينشوحي ام يللإ هركأو ءيدلو برضا»
 .« ينطر مهفي

 ىلع يبعشلا لثملا لوقي ءاهئانبأ ةيبرت تالكشم نم_.اًريثك مألا تناع اذإو

 .« حاتراو بلق شمهباجام » :اهناسل

 امك .لزنملا ةمدخ يف اهندعاسي نهنأل اهبناجب اهتانب دوجول مألا حرفتو

 اهنامز اهدعسي ىيللإ» رولا .اهتدحو سنؤويو ءاهرعاشم ءاهنكراشي
 هان تلح نال نان بين

 ةفلخ هاجت مألا ةأرملارعاشم .ةيبعشلا لاثمألا نم ةعومجم تسكع دقلو

 اهمه لمحت يتلا يهف .«تامملل مهلا هلياش اي تانبلا ةفلخم اي لثملا لوقي .تانبلا

 لثم .اًيعمتجم ردقت ال اهتاذ دح يف تانبلا ةفلخ نأ امك ,كلذ دعب ةجوزو 5 .ةردعص

 .نايبصلا ةفلخ

 لك دصو ا
 20 راح“



 يهب ىشع هساحلا لصفلا

 ىهف .اهمأ وحن اهرعاشم ىلع سكعني .اهتنباب مألا ةيانع نأ هيف كش ال اممو

 .« عمدت ىمأ نيع الو ,يكبت نيع فلأ » :لثملا لوقي اهاوس ةايحلا ىف ةودق ىرت ال

 يطعت مألا نأ ىلإ ريشت اهنإف .اهدلوب مألا ةقالع نع لاثمألا ثدحتت نيحو
 ذنم ركذلل زيحتت .اهراسإ ىف شيعت ىتلا ةيروكذلا ةفاقثلا نآل ,ةريبك ةيمهأ دلولا

 اذه ءاهرارمتساو ندرك: نلف نلانلاو هفاقمو ,ةلئاعلا مسا لمحي يذلاوهف .داليملا

 لرقتا بويمو كلل اكيداختإو تحتك ولعب وسأل نهار وكرم تفاعلا
 ..ةيثم يد ىلولاق ذو. ماقتشااو.«يرهش نسا .هدحلغ هد ىلولاق انو :كلذ قيناتمألا
 ْ 0 عادلا تفبفلا

 قلعتملا عادبإلا نع فشكلا يف رهظت اهإ ,ثحبلا اذه ةيمهأ نأ كش الو

 لثملا ىف عادبيإلا كلذ رهظيو .ةأرملاب ةقلعتملا ةيرصملا ةيبعشلا لاثمألا ضعبب

 هيوحت اميف عادبإلاو ,تاملك يف ةيرشبلا ةيرجتلا لازتخا يف عادبإلاو .هضيقنو
 .ةرشابم ريغ حئاصنو .ةيروت نم لاثمألا

 اهنأ ىلع ةيبعشلا لاثمألا ىلإ رظنن نأ ,يكسفنيلام لوقي امك .أطخلا نمو

 يمالك لمع هلوق دح ىلعو .عقاولا يف يه امنإو .رولكلوفلا لاكشأ نم لكش درجم
 بعشلا ةايحل تاساكعنا ىه اهإ لاثمألا هذه نإ :كرحتلا ىلإ ةنيعم ةوقوعدي

 1 .ةيعامتجالا

 يجب يبيح سس ب _  تتيولا ١ 12100 ل سس ركم مم 3+
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 رصاعملا ةمتاملاو ةأرملا هب

 هيسح ا ردفلا
 اس مح هج حا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ةيماعلا هلاثمأ ىف يرصملا بعشلا ءنالعش ميهاربإ (1)

 .م1972 .باتكلل

 ةيرصملا ةئيهلا :ىعامتجال اريغتلاو جاوزللرايتخالا ,ىتاعاسلا نسح ةيماس (2)

 .م2002 .باتكلل ةماعلا

 .ةيرصمل ا ريباعتلاو .ديلاقتلاو تاداعلا سوماق ,نيمأ دمحأ (3)

 .ةيماعلا لاثمألا .روميت دمحأ (4)

 رونرهاط يلدع ةمجرت ,مهلئامشو مهتاداع ,نوثدحملا نويرصملا ءنيل ميلو دراودإ (5)
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 رشع سالسلا لصفلا

 نومضم ليلحت لالخ نم ةيرصملا ةأرملا عقاو
 © اهاءاحش

 : ةمدقم م#*

 اهتعياتمو ةأرملا ىواكش بتكم ةأرملل ىموقلا سلجملا ًأشنأ 2002 ماع ىف

 ىف ةيلعافي ةأرملا ةكراشم نود لوحد ىتلا تالكشلمل | ةفرعمو ءاسنلا ىواكش ىقلتل

 .اهتيجاومو تالكشملا هذهل ىدصتتلاو .ةلماشلا ةيمدتلا ةيلمع

 عم نواعتلاو قيسنتلا متي امك اهتعباتم ىف رارمتسالاو صاصتخالا تاهج ىلإ ىواكشلا
 نيماحم حارتقاو ,ةلماعلا ةأرملا تالكشمب صتخي اميف تارازولاب صرفلاّؤفاكت تادحو

 .ةينوناق ىوعد عفرل ةيكاشلا جايتحا ةلاح ىف بتكملا عم نونواعتي نمب نيعوطتم

 :ىلي اميف بتكملا فادهأ تددحت دفو

 :ىدملا ةبيرف فادهأ :ًالوأ

 انك ايتساورةا را تنااك تس يهود 1

 ىتلا اهاواكش نومضم ليلحت لالخ نم ةيرصملا ةأرملا عفاود" ناونعب ,ةفلؤملل ثحبرظنا ١)*(
 مدق .تالاح ةساردو ىعامتجا ثحب : "2004/6/15 ىلإ 2002/6/15 نم بتكملل تدرو
 .2004 ةنس اهتعابتمو ةأرملا ىواكش بتكلم

 ١ ما 2 1

 ا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا سله

 .ةأرملا هباجت ىتلا تالكشملا لح ىف ةنواعملاو هيجوتلا -2

 .اهراركت ىدمو .ةفلتخملا ىواكشلا عاونأ نع ةيتامولعم تانايب ةدعاق ءاشنإ -3

 .ةأرملا مدقتل قيوعت نم ىواكشلا هذه هلثمت امو

 يسع ءوضلا طست ىكل ةميلسل اةيعوتلاب ,اهتنبعتو مالعإلا ةزهج أ هيجوت -4

 .ةماع ةرهاظك ةأرملا هجاوت ىتلا تالكشملا

 :ىدملا ةديعب فادهأ :انناث

 نم نيناعي نممرصم ءاسنو ةأرملل ىموقلا سلجملا نيب لصو ةقلح َقلح - 1

 ًادبم ذخألا مدعوأ ,.نهدض زييمتلا لاكشأ نم لكش ىأب قلعتت تالكشم

 .روتسدلا هلفكي ىذلا ةاواسملا

 سلجملا ىلإ بتكملا ىّور عفر لالخ نم ماعلا عباطلا تاذ ةأرملا لكاشمل ىدصتلا -2

 .ةأرملل ىموقلا

 اهيلع تصن ىتلا ةفلتخملا نهقوقح ىلع لوصحلا ىف ءاسنلا ةدئاسم -3

 .ةيرصملا نيناوقلاو روتسدلاو ,ةيلودلا تاقافتالا

 .تاسايسلا ىعضاوو رارقلا ىعناص ىلإ ةيرصملا ةأرملا توص عفر -4

 :ةرصاعملا ةيرصملا ةأرملا عقاو نع ةقيقد ةروص مسر ىف هتدئافو ثحبلا فده

 ىأرملا ىواكش بتكم ىلإ تدرو ىتلا ىواكشلا لك دصر ىلإ تحبلا اذه فدهي - 1

 .اهتعباتمو .ءاهنومضم ليلحتو 2004/6/15 ىتحو .2002/6/15 ذنم

 اهريسفت مث .ةلاحلا ةسارد جهنم مادختساب اًضيأو ءاًينئاصحإ اهليلحتو

 فيرلا نم رصم ءاسن نم ثدرو ىتلا ىواكشلا كلت طيري كلذو ءاًيعامتجا

 ,.ماعلا ىداصتقالاو ىعامتجالا ,ىفاقثلا 0200ل46ما“غ َىايسلاب .رضحلاو

 .( 8136/7 ) وركاملا ىوتسم ىلع .ضيرعلاو

 وهب مب 39
 0 سس يي يسيل هس ها

0 



 هل شع سااسلا لصفلا

 عقاو نع ةقيقد ةروص مسر ىف .كشال ديفي فوس .ىعامتجالا ثحبلا ادهو -2
 ىلع اهلوصح قيعت ىتلا تالكشمل ا ةيعون نع فشكيسو .ةرصاعملا ةيرصملا ةأرملا

 ,ةيمنتلا ةيلمع ىف ةيلعافب اهتكراشم نود لوحت مث نمو .ةفلتخملا اهقوقح

 .اهلحو .اهتهجاومو .تالكشملا هذهل ىدصتلا ةيلمع لهست كلديو

 ,ةفلتخملا ىواكشلا عاونأ نع ةيتامولعملا تانايبلا ةدعاق ةيذغت ىف ثحبلا اذه مهسي -3

 كلذو .اهريسفتو ,تانايبلا هذه ليلحتو :2004 ىلإ 2002 نم بتكملل تدرو ىتلا
 .هتانايبل مئاد ثيدحت نم . ةأرملا ىواكش بتكم هيلع صرحي ام ققحت

 نم ريثكل لولحلا داجيإ ىاهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم رود نع فشكلا -4
 ةنس ىلإ (2002 ) ةنس نم ةفلتخملا تارازولاو تائيهلا عم قيسنتلاب ىواكشلا
 ,نومضملا ليلحتو .ةلاحلا ةسارد جهنمو ىئاصحإلا جهنملا مادختساب (2004)

 .ةيرصع اهنوك ىلإ ةفاضإلاب .ةفشاكو .ةقيقدو ةيلمع تانايبلا نوكت ىك

 اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم اهاقلت ىتلا .ةيرصملا ةأرملا ىواكش تعونتو تددعت

 .م2004/6/ 15 ىلإ 20002/6/15 نم ةرتفلا ىف ثحبلا اهدصر ىتلاو .ةرهاقلاب

 :ىلي امك اهريسفتو ءاهليلحتو ,ةيرصملا ةأرملا ىواكش طامأ فينصت اهنكمو

 :ةيصخشلا لاوحألا ىواكش :ًالوأ

 ,ىواكشلا ددع ىف ىلوألا ةبترملاو ةدايسلا ةيصخشلا لاوحألا ىواكشل تناك

 بتكم ىلإ ةدراولا ىواكشلا ىلامجإ نم /38 ةبسنبو .ىوكش 586 تغلب ثيح
 ,ىوكش 1534 تناك ىتلاو ةأرملل ىموقلا سلجملاب ةرهاقلاب اهتعباتمو ةأرملا ىواكش

 هنم ىناعت ىدلا ج اوزلا قسن ىف رارقتسالا مدع ةلاح ةعفترملا ةبسنلا هده سكعت دقو

 ودك تاي يصور ءاهلافطأو ىه كلذ ةجيتن هيفالت امو .ةيرصملاةأرملا

 .اهلبقتسم ةداقورصم لمأ مهو ةصاخيو .لافطألا ءالؤه لبقتسم ىلع بجعتو

 ىكصصم ا
 ا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هه

 بتكم ىلإ ةدراولا ةيصخشلا لاوحألا ىواكش عاونأ فينصت نكميو

 :ىتآلاك ىواكشلا نم اًعون رشع ةثالث ىلإ ةرهاقلاب ىواكشلا

 وأ .ةجوز تناك اذإ ةيجوزلا نكسم لوخدل مكح ئلغ لوصحلاوهو : نبكمل ىوعد 1

 نم اهنيكمتب ماعلا ىماحملا نم رداص رارق ذيفنت وهو :نيكمتلا رارق ديفنت -2

 .( نيكمتلا ىوعد فالخب هيلإ ًاجلت رخآ قيرط ) ةيجوزلا وأ ةناضحلا نكسم

 .هتردصأ ىتلا دلبلا نم هيلع اقدصم نوكي نأرصم لخاد هنايرسل مزلتسيو

 نأ هيف طرتشيو .ّيالطلا ىلع لوصحلل ةجوزلا اهعفرت ةوعد ىهو :علخ ىوعد -4

 .ةدعلاو ةعتملا ةقفنو ىادصلارخّؤم نع لزانتتورهملا درب ةجوزلا موقت

 ةجيتن قالط ىلع لوصحلل ةجوزلا اهعفرت ىتلا ىوعدلا ىهو :قالط ىوعد -5

 بايغلاوأ ءاهرجه وأ قافنإلاب همايق مدع لثم .جوزلا عم شيعلا نم اهررضت
 .رثكأف ةنس اهنع

 .هذيفنتب جوزلا مايق مدعو ةقفن مكح ىلع لوصحلا دعب عفرت ىوعد ىهو :سبح ىوعد -6

 هدالوأ وأ هتجوز ىلع قافنإلاب جوزلا مايق مدع دنع عفرت ىوعد ىهو :هقفد ىوعد -7
 .امهالك وأ

 دنع ةيجوزلا تالوقنم ةمئاق بجومب عفرت ةحنج ىهو :تالوقنم ديدبت ىوعد -8

 .اهتالوقنم ةجوزلا ميلست ضفرب جوزلا مايق

 .قالطلا عوقو ىلع دوهش اهيدلو

 ىف و ورام
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 يه شع سااسلا لصفلا

 ذخأ دق جوزلا ناك اذإ ةقلطملاوأ ةجوزلا اهعفرت ىوعد ىهو :مض ىوعد -1

 .اهتناضح نس ىف مهو اهدالوأ

 ىذلا هيبأ ىلإ لفطلا بسن تابثإل عفرت ىوعد ىهو :بسن تابتإ ىوعد -2
 .. ىفرع وأ ىمسر جاوزلا اذه ناك ءاوس هركذي

 ةجيتن دالوألا ذخأل ةقلطملا ىلع عفرت ىوعد ىهو :ةناضح طاقسإ ىوعد -3

 .رخآ نم اهجاوز

 تانكمم ريغ نك امإ تايكاشلا نم / 38 نأ قبس ام لك نم صلختسنو

 وأ .نهتالوقنم تددبوأ ,ةقفن نيلطيوأ ,علخلاوأ ءقالطلا نيلطي وأ .نهشيمهت منو
 تابثإ وأ .ءانبأ مضوأ ءقالط تابثإ نيلطي وأ .نهتاريم ىلع لوصحلا نلواحي

 نم /38 ةبسن اهيناعت ىتلا ,ةاناعملاو باذعلل ناولآ كلتو ,كلذ ريغو ,.بسن
 ةرسألا ىلع ةيريمدتلا اهراثآو ةاسأملا مجح سكعت ةعفترم ةبسن ىهو ,تايكاشلا

 .ةصاخي ةيرصملا ةأرملاو ةماعب ةيرصملا

 بتكمل تدرو ىتلا ةيصخشلا لاوحألا ىواكش نم جذامنلا ضعب ىلي اميفو

 -:ةرهاقلاب اهتعياتمو ةأرملا ىواكش

 اهمأ عم ةميقمو ةنس 27 اهرمع ةباش ةديس نم :مض ىوعد ىلوألا ةلاحلا

 ,نآلا تاونس عيرأ هرمع الفط تبجنأو ,تاونس سمخ ذنم تجوزت .مرهلا هقطنمب
 لزنم نم اهدرطب اهجوز ماقو .امهجاوز نم اهجوز عم مئاد فالخ ىلع اهنأ لوقت
 اهجوز همدختسا دقو .خيراتلا كلذ ذنم اهديلورت ملو 2003/5/5 موي ةيجوزلا

 ةيجوزلا لزنم ىف اهقحو ةيعرشلا اهقوقح ةفاك نع لزانتت ىتح اهزازتبال حالسك
 وأ لفطلا لوعي نم هيدل سيلو هافوتم جوزلا مأ نأ عم .قالطلا لباقم ةناصحلاو
 يرد مضروب نكمذ مل كلذ عم اهنإف لفطلا مض رارق ىلع اهلوصح مغرو .هدصتحي
 ًاكفط تبحنأ انه ةأرملا نأ اذه ىنعيو اهزازتبال حالسك همدختسي جوزلا لاز امو

 رهقي حالس ىلإ هلوح هابأ نأ الإ لبقتسملا ىف اهل اًدنس نوكيو اهيمحي نأ لمأ ىلع

 ١ و س3 1

 ا



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا هب

 .هيلإ علطتي ناك ىذلا دلولا هل تبجنأ امنيح تأطخأ ىه له .هتبجنأ ىتلا همأ هب

 .دلولا هل بجنت ملول اهجوُر لعف در ناك اذامو

 رهق ىف اهتاسأم نكت ملو اهرهقل همدختسا من لب اهنع اهجان برتغا اذكه

 اهزازتباو اهتايونعم ميطحتو .اهتمومأ دأو ىلإ كلذ تدعت لب .طقف اهل اهجوز

 .هذفني نم دجت مل ىئاضق مكح ىلع تلصح الو ءاهقوقح نع لزانتلا ىلإ اهعفدو

 تاونس سمخ اهرمع ةلفط لوعت ةديس نم :هقفن مكح ةيناثلا ةلاحلا

 ,ةقفن مكح ىلع تلصحو .رمحألارحبلاب ميقم اهجوزو ةيليعامسإلاب ةميقمو
 رحبلل رفس فيراصم هينج 80 لمحتتو رمحأل ارحبلا ىلإ ةيليعامسإلا نم لقتنتو
 ديزملا ىلع لصحت لب ةقفنلا ىلع لوصحلا نم نآلا ىتح نكمتت ملو ,ةرم لكرمحألا

 تامزألا ديزم ىف اهسفن دجت ىلاملا جارفنالا نم الدب ةيلاملا تامزألاو نويدلا نم
 ًابعي مل اذكهو ءاهل ىلام معد رداصم دوجو مدع عم ةمقافتملا ةيداملا ةقئاضلاو ةيلاملا

 اهتفعو اهتنايصل هتجوزو سبلملاو لكأملاو جالعلل لاملا ىلإ جاتحن ىتلا هتلفطب جوزلا
 اهبنذ جوزلا اهل رف ام ةيلاملا ةقئاضلارهق تحت اهسفن ىح ىف تأطخأ ول ىتلا

 ةعيرسو ةسام ةجاح ىف اذكه ىهف .كلذ ىلإ اهعفدي ىذلاوه نوكي دق هنأ عم

 .اهرومأ ميقتست ىتح اهل رداصلا ةقفنلا مكح ذيفنتب اًيدام اهذاقنإل

 ناك ىلإ اهجوز دض ةديس هب تمدقت :ديدبت مكح ذيفنت بلط ةتلاثلا ةلاحلا

 تيدو ةيلاملا هتلاح تءاسف هتفيظو هدقفأ امم نيوريهلا نمدأ مث اًصاوغ لمعي

 برضلل تضرعتو نامدإلا نع عالقإلاب هل اهحصن ببسب هتجوز نيبو نيب تافالحلا

 معد نود اهكرتو اهقلط اًريخأو لفطلا ىلع بآلا بناج نم ءادتعالاو لب تاناهإلاو هنم
 مكح ىلع ةقلطملا تلصحو .ةيجوزلا ثاثآ ديدبتب ماق لب طقف اذه سيل .هقفن وأ ىدام

 ريمدت ىلإ نامدإلاو تاردخملا تدأ اذكهو .مكحلا اهل ذفني نم دجت مل كلذ عمو ديدبتلا

 .اهلفطو ىه اهجوز نامدإ ةيحض ةجوزلا تحبصأو اهلمش تيتشتو ةرسألا

 :لمعلا ىواكش :اًيئاث

 ,لمعلا ىواكش نإف .اهتيب لخاد ةيرصملا ةأرملا لاح سكعي قبس ام ناك اذإ

 لك دمع "ا
 ب0



 هل شع سااسلالصقلا بس ل مصحح يسم 6 _  له

 لثمت ىوكش 405 لمعلا ىواكش ددع غلب دقو . هجراخو اهتيب لخاد اهلاح سكعت
 ىواكش ىلت ةعفترم ةبسن ىهو .عيرلا نع ديزي ام ىأ ,ىواكشلا ىلامجإ 4
 ,رم امهالحأ يرمأ نيب ةيرصملا ةأرملا نأ كلذ ىنعي دقو .ةرشابم ةيصخشلا لاوحألا

 نم لزنملا لخاد اهتاناعم اذإو .اًضيأ ىناعت لزنملا جراخو ,.ىناعت لزنملا لخاد

 ىلإ ةوعدلا كلذ نم دصقن الو .ةددعتم رداصم نم هجراخ اهتاناعمف دحاو ردصم
 هيناعت ىتلا .عارصلا مجحل راظنألا تفلن لب لزنملا جراخ لمعلا نم باحسنالا

 نم ةأرملا ىواكش لثمتتو .هجراخ اهلمع نييو لزنملا لخاد اهلمع نيب ةيرصملا ةأرملا

 نودب دعبأ ناكم وأ ةفلتخم ةفيظوب رخآ ىلإ ناكم نم لقن وهو :ىفسعت لقن - 1

 نوناقلاب لدعملا 1975 ةنسل 39 نوناقلل اقبط نييعتلل بلط :نيقاعم نييعت -2
 .1982 ةنسل 9

 كفؤ نوعية رلمعي نك نينعتل كله وهو :لقعلا نك تيبشتا-8

 لبق لفطلا ةياعرل ةعاس ىلع لوصحلاو هو :ةعاضر ةعاس ىلع لوصحلا بلط -5

 .لمعلا ديعاوم نع ةركبم ةعاس فارصنال ا وأ لمعلا ديعاوم

 ليمز ةيقرتب ىلعأ ةيفيظو ةجرد ىلإ ةيقرتلا ىف ىطخت وهو :ةيقرتلا ىف ىطخت -6

 .ءالمزلا ضعب نم وأ رشابملا سيئرلا نم ةلماعملا ةءاسإ :زييمنو ةلماعم ءوس -7

 .ةيمدقألا نمض اهباسحل لمعلا ىف اهتمدخ ةدم ىلإ جرختلا دعب
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرمهلا له

 دحأ هيف لمعي ىذلا ناكملا سفن ىف نييعتلا وهو :نيلماعلا ءانبأ نييعت بلط -0

 .نوناقلل اقبط ةيولوأ مهلو هب لمعي ناكوأ ,نيدلاولا
 نه ديرك ناكم ىلإ ةظفاحتلا تاذ لكلات: لقتل ا بللط نهود ىلتعاد لقت :كللط

 تاقحتسم فرص مدعوأ ةلماعم ءوس نوكي دقف .عاونأ وهو :ةهجحلا فسعت -2

 ةمدخلا ءانثأ لهؤم ىلع لصاح فظوملا نوكي نأوهو :ةيفيظو ةلاح ةيوست -3

 .هل ىفيظولا ىمسملا ليدعت ىف بغريو

 .ةموكحلاب لمع ةصرف ىلع لوصحلا بلط :نييعت -4

 اهلصف وأ اهتلاقتساب تمدقت دق ةيكاشلا نوكت نآأوهو :نييعت ةداعإ -5

 ىهو :ىلصألا اهلمع ناكم نا ةدوعلا -17

 :ماكحألا ذيفنت مدع ىواكش ء:اثلاث

 ىلامجإ نم / 0.6 ةبسنيو ىوكش 86 ماكحألا ذيفنت مدع ىواكش ددع غلب

 ماكحأو .ءانبألا ةيؤر مكح كلذكو ةناضحلا مكح ذيفنت مدع ىف تلثمتو ءىواكشلا

 نيكمتب مكحو .تالوقنم ديدبت مكحو هرمألا مزل اذإ ةيربجلا ةوقلاب مألل نبالا ميلستب

 ةوخألا هذفني مل ثاريم ةيعارز ضرأ نم نيكمش رارقو .مهمع دض دالوألا ةقش نم

 ذيفنت مدعو .مهمأل راغصلا ميلستب ماعلا ىماحملا رارق ذيفنت مدعو ,مهّوانبأو روكذلا

 ةييرتلا ةرازو لوأ ليكو رارق ذيفنت مدع كلذكو ,ةيكاشلا نييعتب لورتبلا ريزو رارق

 ىرخأ ةسردم ىلإ اهتبغر بسح تاسردملا ىدحإ لقنب نوكلا نيبشب ميلعتلاو
 طبترملا عونلا كلذ ماكحألا ذيفنت مدع ىواكش ىلع بلغيو .اهنكس ىلإ برقأ
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 هه شع سالسلا لصفلا

 ىلع عقت طوغضلا نأ دكّوي كلذو .لمعلاو .ةيلئاعلا تاقالعلاو ةيصخشلا لاوحألاب
 تاهجلا وأ لمعلا تاهج نم تيبلا جراخ نم كلذكو ةلئاعلاو تيبلا لخاد ةأرملا

 اذه ىف قورف دجوت الو كلذ ريغو ثاريملاو قزرلا رداصمب وأ لمعلاب ةقالع اهل ىتلا

 : ىعامتجالا نامضلا تاشاعم ىواكش ءاًعبار

 /5.5 ةبسنبو ىوكش 85 ىعامتجالا نامضلا تاشاعم ىواكش ددع ءاج

 بلعتو :ةرهاقلاب اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم اهاقلت ىتلا ىواكشلا ىلامجإ نم

 اًضيأ نهيلع بلغيو .سرادملاب اًديمالتو ًالافطأ نلعيو لمارأ نهنوك تايكاشلا ىلع
 نهنكمت ال ةضفخنم نهلوخدو .رسأل تاليعمو .تاقلطمو تاريقفو ,تايمأ نهنأ

 نهل سيلو ,لئاع نهعم دجوي الو ,راعسألا عافتراو ةايحلا تابلطتم ةهجاوم نم
 .نيرخآ عم كرتشم نكس ىف نشعي لب بسانم نكس نهل سيلو ,ءلخدلل رداصم

 ءاسن ىدل ىعولا نم ةلاح تائفلا كلت نم ىواكشلا هذه لثم دورو سكعيو

 بتكم نأ اًضيأ ىنعيو لب .ةرهاقلاب اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم رودب رصم
 اهرضحو اهفي ررصم ىوتسم ىلع هترهش تعاد دق اهتعباتمو ةأرملا ىواكش
 لكو تاقلطملاو لمارألاو تايمألاو تاريقفلا كلذ ىف امي عيمجلل افورعم حبصأو
 ةفلتخل ا ةيعايتسيإلا :تاثكلا

 : تانيمأتلا ىواكش :اسماح

 36 اهددع ناك تيح .تانيمأتلا ىواكش ىه اًددع ىواكشلا لقا تناك

 ةروجهملاوأ ةلمرألاوأ ةقلطملا هيلع لصحن ىذلا شاعملاوهو ,.ىعامتجالا نامضلا

 وهو :جوزلا شاعم ىلع لوصحلا بلطو .(ْئش هنع ملعت الو اهجوز اهرجه ىتلا)
 وهو .نينوجسملا رسأ شاعمو .جوزلا ةافو دعب اهدالوأو ةجوزلا هقحتست ىدلا شاعملا

 .تاونس ثالث نم رثكأ نينوجسملا رسأل فرصي شاعم

 يك محددا
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا هه

 نم غلبت ةلمرأ اهب تمدقت ىتلا ىوكشلا كلت تانيمأتلا ىواكش ةلثمأ نمو

 تانيمأت بتكل تمدقت .ةييرغ تايزلارفك نم اًماع نينامثلا نع ديزي ام رمعلا

 اهلئاع ناك ىذلا اهقيقش ةافو دعب "ليخد شاعم" ىلع لوصحلل ةرهاقلاب ةيرطملا
 نيب ةرئاح اهنأ لوقت كلذ عمو ءاًّماع نيثالث نم رثكأ اهجوز ةافو دعب .دحوألا

 هلاح كلتو ,ىفلألا عراشب ةماعلا ةرادإلاو ,ةرهاقلا قرش تانيمأتو ةيرطملا تانيمأت

 .اهاوكشل ةباجتسال ا ةعرس قحتست ةخراص

 : فتعلا ىواكش :انسداس

 ىواكشلا ىلامجإ نم /3.5 تلثم ىوكش 54 فذعلا ىواكش ددع غلب

 .كيش ةحنج ىف فنعلا ىواكش لثمتتو .اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكمل ةمدقملا

 دجوي ال ناك ءاوس ديصر هل سيل كيش ريرحتب صخش مايق دنع عفرت ةحنج ىهو
 ىهو .بصنلا ةحنجو ,كيشلا ةميق فرصل فاك ريغ ديصرلا نأوأ الصأ ديصر هل

 شرحتو .هبذك حضتاو اهرامثتسال الاومأ هيلع ىنجملا نم ذخأو ام عورشم ميقيس

 ةحنجو باصتغالا نم ةدح لقأ هروصبي ةأرما ىلع لجر نم ىدعتلاو هو .ءىسنج

 اًجالع بجوتست تاباصإ ببسي امم ةلآ مادختسابوأ ديلاب ىدعتلا ىهو .برض

 .موي 21 نم لقأ

 ىذلا فنعلل ةأرملا ضرعت لوح ىواكشلا نم اًريبك اًددع بتكملا ىقلت دقلو

 .هجولا هيوشتب ديدهتلا وأ برضلا لثم ىدسجلا فنعلا ىلإ نايحألا ضعب ىف لصي

 بسلا ىف لثمتم ىسفن فنعل ضرعتلاوأ لافطألا فاطتخاب وأ لتقلاب ديدهتلاوأ
 ةصاخ ةيصخشلا لاوحألا راطإ ىف فنعلا ىواكش مظعم عقتو .ةماركلا ناهتماو

 تاقحتسم نع لزانتلاو .ةنضاحلاو ةقلطملا نكسمو لافطألا ةيؤرِب قلعتي اميف

 راسم ىف مكحتلاوأ ةيلام غلابمي ةنامأ تالاصيإ ىلع عيقوتلا ىلع ماغرإلاو .ةقلطملا

 لك مر ملا
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 يه فع سالسلا لصفلا

 هجوملا فنعلاب ةصاخلا ىواكشلا ضعب كانهو .مهتحلصمب رضي امم لافطألا ميلعت

 فارتعالا مدعو ةقشلا نم درطلا ىف صلختي ىفرعلا جاوزلا راطإ ىف ةأرملل

 .هجولا هيوشتو لتقلاب ديدهتلاو لافطألاب

 ءادترال طغضلاك لمعلا ناكم لحاد ةلماعلا ةأرملل هجوم فنع كانهو

 .ةيقرتلا مدعو ضرملا ةرتف ءانثأ ةلماعلارجأ عفد مدعوأ هئادترا معلوأ باجحلا

 ,ثرإلا ىلع لوصحلا نم ءاسنلا عنم ىف لثمتي قيرلا ىف سرامي فنع كانهو

 ظحاليو .ثانإلا ءانبألاو ةجوزلا ىلإ نايحألا ضعب ىف هجوي ىدسج فنع كانهو
 دق تايكاشلا نأو .ءانثتسا نود رصم تاظفاحم مظعم نم ىتأت فنعلا ىواكش نأ

 زكارم ىف تتبثأ رضاحم ىف ةصاخ فنعلا اذه ليجست هاجت تاوطخ نذختا

 .اهيف قيقحتلا نأشب ءارجإ ىأ ذختي ام اًردانو .ةطرشلا

 ىسنح شرحت ىوكش اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم ىلإ تلصو دقو اذه
 رصقلا عراشب ىربلا لقنلاو ىرابكلاو ىرطلل ةماعلا ةئيهلاب تافظوملا ىدحإ نم

 اهنإ مغر اًيسنج اهب شرحتيو اهقحالي ةّئيهلا نمأ ريدم نأ ةيكاشلا لوقتو .ىنيعلا

 ةثالثل مأو ةجوزتم اهنأ ثيح .ءنهدشني ىتاللا تاطقاسلا نم تسيل اهنأب هتمهفأ

 اهميقو اهئدابم نع ىلختت نل اهنأو ةرقتسمو ةئداه ةيرسألا اهتايح نأو ءلافطأ
 ىف رمتسيو ريدملا ىدامتي كلذ عمو .ىلاعتو هناحبس هبضغت نلو هللا ىشخت اهنأو
 ريدملاربد نأ ناكف .رمألاب اهجوز تربخأو هدض ىواكش ميدقتل اهعفد امم .ةكولس

 لمعلا نم اهلقني ىدملا زواجت لب ةملاظلا تاءازجلا نم ديدعلا هئاقدصأ ةطساوب اهل

 اهب تمدقت ىتلا ىوكشلا ببسب اهنم اًماقتناو اهفرش ىلع اهظافح ىلع اهل اًباقع
 ةنيشملا هلاعفأ ىلع هتازاجم وأ هعم قيقحتلا متي مل ىذلا تقولا ىف اذه .هدض

 .اهريدم ةبقاعمو اهلمعل اهتداعإو اهترصنل بتكملاب ةيكاشلا دجدتستو ,اهعم

 : ءانبألل ةيسنجلا حنمب ةطبترم ىواكش :اًعباس

 حنمب ةطبترم ىوكش 70 ددع ةرهاقلاب اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم ىقلت

 بتكملا اهاقلت ىتلا ىواكشلا ىلامجإ نم / 5 ددعلا اذه لثمو .عانبألل ةيسنجلا

 درر ثا
 متكلم
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 ةيرصملا ةأرملا اهيناعت ىتلا ةاناعملا ىدم ىواكشلا نم طمنلا اذه فشكيو ءامومع

 .اهئانبأ نأشب ةصاخ ىرصملا ريغ نم ةجوزتملا
 ىسنرف نم تجوزت ةيرصم امأ (لاثملا ليبس ىلع ) ىلوألا ةلاحلا ىف ىرتف

 حنمي تئجوف اهنإ الإ ءاهئانبأل ةيسنجلا حنمل ىاروأب تمدقتو اًننبو اًدلو تبجنأو

 وأ ةرسألا لمش مل ىلإ مألا علطتتو نيالل ةيسنجلا حنمت ملو طقف ةنبالل ةيسنجلا

 .اهيخأ عم تخآلا لمش

 ءادلو هنم تبجنأو ىدوعس نم تجوزت ةيرصم ةأرمال تناكف ,ةيناثلا ةلاحلا امأ

 هتلوفط ذنم ةيرصملا سرادملاب اهنبا تقحلأو ةيردنكسإلاب مألا تماقأف .,بآلا تام مث

 ةيرحبلا ةيميداكألاب ميلعتلا ةلحرم ىلإ لصو ىتح .ةيردنكسإلاب ةميقم اهنآل

 ,ىرصملا ةيذجلاب اهلخد مألا نأ عم رالودلاب تافورصملا مألا نم تبلط ىتلا ةيردنكسإلاب

 ةيسنجلا هحنم مدعوأ ىرصملا ةينجلاب عفدي ىتح ةيسدجلا اهنبأ حنم ىلإ علطتت ىهف

 رالودلارييدت ىلع اهتردق مدعل ىرصملا ةينجلاب تافورصملا دادس ىلع ةقفاوملاو

 : ةيسايسلا ةكراشملاب ةطيترم ىواكش :انماث

 لوادج ىف تاديقملا تاديسل ادادعأ ديازتو بازحألا ىف ءاسنلا ةيوضع دادعأ

 ىف ةأرملا دوجو ةبسن نأ الإ .نيديقملا عومجم نم /737 ىلاوح ىلإ لصتل تاياختنالا

 برقي امرورم مغر ,ةياغلل ةليئض تايلحملاوأ ةينالربلا تناك ءاوس ةيباينلا سلاجملا
 اهاقلت ىتلا ىواكشلا نم اًيلج كلذ انل رهظيو ةكراشملا هذه ةيادب ذنم نرق فصن نم

 .تايلحملا ىوتسم ىلع ةأرملل ىسايسلا ليثمتلاب قلعتي اهمظعم ناك ىتلاو .بتكملا

 ةيلحملا تاباختنالا ىف تاحشرم تاديس نم ىوكش 60 بتكملا ىقلت

 تاظفاحم اهبلغأ .رصم بونجو لامش نم ةظفاحم 18 نم 2002 ماعل ةريخألا

 مئاوق ولخ نم .نهاواكش تعونت دقو .جاهوسو ةزيجلاو ةيلهقدلاو خيشلارفك

 نهيلإ هجو ديدهتو فنع ىلإ .نهحيشرت ضفرو ىئاسنلا رصتعلا نم بازحألا
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 تالماع تاحشرملا تايكاشلا نم ةريبك ةبسن كانه ناك دقو .حيشرتلا نم نهعدمل

 نهنوك نم ةيبلغألا تكتشا دقو ,قوقحلا لثم ةيعماج تاداهش ىلع تالصاحوأ

 ماوعأل اهب ءاضعأ نهنأ نم مغرلايو ءاهيلإ نيمتني ىتاللا بازحألا ىف تاطشن

 طاشنلا ىف نهسامغنال نينطاوملل ةيمويلا تالكشملاب ةربخ نهيدلو ,ةليوط
 .ةردان تالاح ىف الإ نهحشرت مل بازحألا نأ الإ .ىعامتجالا

 رئاود نم نيترئاد نم اهداعبتسا دعب ءاضقلا ىلإ تايكاشلا ىدحإ تأجلو

 .داعبتسالا رارق ىغلي ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم نم مكح ردص دقو .ةييويلقلا ةظفاحم

 .ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا مكح راظتنا ىف تلاز ام ةيكاشلا نأ الإ

 ىفاقثلا ىعامتجالا فقوملا ىلع لدت اهإف ئش ىلع تلد نأ ىواكشلا هذهو

 تاحيشرتلا نع نيلوئسملا لاجرلا ضفر ىف لثمتملاو ىباينلا ةأرملا لمعل ضفارلا
 نم نكمتت ىتح اًيداصتقا ةأرملا نيكمش ىلع لمعلارمألا اذه بلطتيو .ةماع ةفصب

 رخآل ناكم نم لاقتنالاو ةيباختنالا ةياعدلا ىلع قافنإلاو ةيباختنالا كراعملا لوخد

 ةدابز كلذكرمألا بلطتيو .ةمزاللا لاومألا بلطتي كلذو ةيباختنالا اهترئاد لخاد

 .اًضيأ ةأرملل اهمعدب كلذ ةيسايسلا ةكراشملا ىف ةأرملارود ةيمهأب ىوسنلا ىعولا

 اهتلاحإب ةرهاقلاب ةأرملا ىواكش بتكم ماق ىتلا ةيئاضقلا ىواعدلا :اعسات

 - 2002/6/15 نم ةرتفلا ىف ناجملاب ةمكحملا مامأ اهب ىواعد عفر منو نيماحمل
5.. 

 ةرهاقلاب اهتعياتمو ةأرما ىواكش بتكم ماق ىتلا ةيئاضقلا ىواعدلا تلثمن

 اهيلإ راشملا ةرتفلا ىف ناجملاب ةمكحملا مامأ اهب ىواعد عفر متو نيماحمل اهتلاحإب
 :ىلي امم لك ىف

 ىلعأ ىهو ةعوفرملا ىواعدلا ىلامجإ نم /39 ةبسنبو ةقفن ىوعد 228 ددع
 ىف .ءلاصقنال ا وأ ءقالطلا تالاحو .ىرسألا ككفتلا ةرهاظ عاستا سكعتو .ةبسن

 علُح ىوعد 88 عفر مت مث .ةيصخ ثلا لاوحألا اياضق اهسكعت امك ىرصملا عمتجملا

 مدعو ةأرملا ةاناعم اًضيأ سكعت ىهو .ةعوفرملا ىواعدلا ةعومجم نم 5 لثمن
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملاإ ه

 ,ميلألا اهعقاو نم صالخلل علخلا مادختسا ىلإ اهعفدي امم قالطلا نم اهنكمت
 كلذب ىهو .ىواعدلا ىلامجإ نم /12.2 ةبسنبو قالط ىوعد 72 عفر من كلذكو
 حنجلا ىواعد امأ اهتاناعمو ةيرصملا ةأرملا لاح حضوتل ةقفنلاو علخلا ةرئاد لمكت

 تغب دق مضلاو ةناضحلا ىواعد تناكو /5 ةبسنيو ىوعد 31 تناكف تاكيشلاو

 ىتلا تالوقنملا ديدبت ىواعد اهيليو ,ىواعدلا عومجم نم /3.9 لثمت ىوعد 3
 ىوعد 15 تغلب ةيجوزلا نكسم نم نيكمتلا ىواعدو ./3 ةبسدبو ىوعد 18 تعلب
 جردني ام حيضوت قبسو - "ركذت ىرخأ" دنب تحن ءاج ام امأ .طقف /2 ةبسنبو

 7/19 لثَش ىوعد 111 اهيف ةعوفرملا ىواعدلا ددع ناكف ىواكشلا عاونأ نم اهتحن

 .اًيبسن ةعفترم ةبسن ىهو ةعوفرملا ىواعدلا ىلامجإ نم

 ةفرغلا ,ةيعامتجالا نوئشلا :ةيتآلا تاهجلا اهيف تباجتسا ةلثمأ ىلي اميفو

 .ماروألا دهعمو .ناوسأب ةيعارزلا نوئشلا ةيريدم ,ميلعتلاو ةيبرتلا .ةيراجتلا

 صرفلا ٌؤفاكت ةدحو .ةعباتملاو طيطختلا عاطق .بابشلا ةرازو تباجتسا -
 رفك بابش ةرادإ ريدم بصنم لغشت تناك ةديس نم ةمدقملا ىوكشلل ةرازولاب
 دقو .ةيقرتلاب اهتيقحأ مغر ةيريدم ليكو بصنم ىلإ اهتيقرت مدع صوصخب خيشلا

 .ةروكذملا ةفيظولا لغشل ةديسلا بدنب رارق رادصإب ريزولا ديسلا ماق

 بألا ةينيطسلفلا اهتنبا صوصخب لزنم ةير نم ةمدقم ىوكش لح من -
 تافورصملا نم اهءافعإ ميلعتلاو ةييرتلا ةرازوب نيدفاولا ةرادإ تضفر ىتلاو

 .تافورصملا نم اهئافعإ متف ميلعتلاو ةييرتلا ريزو رارقل اقبط ةيساردلا
 اهحنم مدع نم وكشت ةديس بلطل فيوس ىنب ظفاحم ديسلا باجتسا

 . طورشلل اهئافيتسا مغر ىعافقلا ةيرقب زبخم ءاشنإ هصرف

 صوصخب ةرازولاب ةلماع 12 نم ةمدقملا ىوكشلاب ةيجراخلا ةرارو تمتها -

 ريزو دعاسم ديسلا درو .ةرازولاب لاجرلا نم نييرادإلا ةداسلاب نهتواسم مدع

 عوضومب ةصاخ ةيانع ىلوي ةيجراخلا ريزو ديسلا نأ :اًديفم ىوكشلا ىلع ةيجراخلا
 ثيح ,ةيجراخلا تاثعبلاب لمعلاب قاحتلالا ىف لاجرلاو تاديسلل صرفلا ٌؤفاكت
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 .دحأ هنم ىنثتسي الو ةرازولا لخاد ةددحم دعاوقل اًقفو متي رفسلا نأ هتدايس حضوأ

 تايباتكلاو تايرادإلا تاديسلا ىاحلإل ةديدع تارارق اًرخؤم تردص دق هنأو

 نهقاحلإ قيرط نع كلذو .ةلماك ددمل جراخلاب لمعلل نهقاحلإ صرف لءاضتت ىتاللا
 لوطأ ددمل رفسلا ىف نهقحب ظافتحالا عم روهش 6 ىلإ 2 نيب ام حوارتت ةريصق ةدل

 ةلوخلا نيه: ىوذقلا قيل انكيأ

 :رطخلل نضرعتي تايعارز تاسدنهم ... لعفلاب اهلح من دق ةيعامج ىوكش

 نأشب ةيعامج ىوكش ىعارزلا نواعتلا ةرادإب ةيعارز ةسدنهم 22 تمدق
 ةيعارزلا نوئشلا ةيريدم ماع ريدم سدنهملا ديسلا نم ردص ىعامج لقن رارف
 302 لقن لقنلا رارق لمش دقو .دوهشم زيمتو ةليوط ةربخ نم نهيدل ام مغر ةيرطملاب

 تاميلعت ىلع ءانب مهعيزوت ةداعإو ةعارزلا ةيريدم ىوتسم ىلع ةسدنهمو سددهم
 اهتيامحو ةظفاحملا ىوتسم ىلع ةيعارزلا ىضارألا ةعجارمل ةرهاقلا ظفاحم ديسلا

 رطاخملا ىلع طقف نضرتعا نهنكلو رارقلا ذيفنت تاسدنهملا ضفرت مل ىدعتلا نم
 ىلإ لصت دق ىتلاو ءضرألا ةيامحب صاخلا لمعلا نم عونلا اذهب ةطيحملا ةديدشلا
 .ةيفيظولا ةايحلا نم ةمدقتم ةلحرم ىف نهوراطخألل نهضرعت دح

 مدع .لمعلا نم ةيعونلا هذه ىف نهيدل ةربخ دوجو مدع ىف تلثمن ةلكشملا
 ةبوعصو ؛نكامألا كلت ىلإ لوصولل تالصاوملا ةيوعص .نكامألا نع طئارخ ريفوت
 ةدحو ةريدم تماق دقو ,تايدعتلل رضاحم لمعو ضرألا ةيامح اياضق عم لماعتلا

 صحفب ةأرملل ىموقلا سلجملا نم حارتقا ىلع ءانب ةعارزلا ةرازوب صرفلا ٌؤفاكت
 ماع ريدم ديسلاو .,تاررضتملا تاسددهملا مص عامتجا بيترت منو ,ءىوكشلا هده

 ىلإ عامتسالاو ىوكشلا ثحب منو .لقنلا رارق بحاص ةيعارزلا نوئشلا ةيريدم
 ديسلا نم تاميلعت ىلع ءانب ءاج رارقلا نأ دافأ ىذلا ماعلا ريدملارظن ههجو

 هلو تاسدنهملا لقن رارق ىلع ًالمتشم .ةيعارزلا ىضارألا ةعجارمل ةرهاقلا ظفاحم
 نبل عامتسالادعب هنأ الإ ,فسعتلا لاكشأ نم لكش ىأ اهب دوصقم نكي
 اهتركذ ىتلاراطخألاب ملأو هتقيقح ىلع فقوملا ماعلا ريدملا مهفت تاررضتملا
 ءاغلإو ةيرطملاب ةيعارزلا ةرادإلا ىلإ عامتجالا سفن ىف هرارق ردصأو تاسدنهملا
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 رماعملا ةمتجحملاو ةأرهلا هل

ل همارتحا ىلع اًديكأت لاجملا اذه ىف لمعلاب نهفيلكت
 ىلع هنم اًصرحو ةلماعلا ةأرمل

 .اهددهت دق ىتلاراطخحألا نم اهتايح ةيامح

 اهجوز ةافو دعب اهنأ نم وكشت رمعلا لبتقم ىف ةلمرأ بتكملا ترضحو
 ىف تلازام ىتلا اهتنبا لقن عطتست مل اهنكل .ةرهاقلا ىلإ حاهوس نم تلقتنا

 ريدم نآل .ةرهاقلا ىف ةديدج ةسردم ىلإ جاهوس ىف اهتسردم نم اهتناضح

 ةأرملا ىواكش بتكم ماق هيلع ءانبو ءكلذب اهل حامسلا ضفر ةنبالا معوهو ةسردملا
 ىلع ةقفاوملا ثم ثيح .جاهوسب ةيميلعتلا ةرادإلا ىلإ ىوكشلا لاسرإب اهتعباتمو

 .قيقحتلل ةسردملا ريدم ليوحد مذو ةدبالا لقن

 ,ةعبارلا ةنسلل حورطم ةظفاحمب ةسردمك لمعلل ةيدتنم ةيكاش كانه تناكو

 ميظنتلا ةيريدم ضفرب تئجوف ةسماخلا ةنسلل بادتنالا ديدجتب اهمايق دنعو

 نأ مغر اهيلع بادتنالا ةجرد ريفوت لقنلا ىلع ةقفاوملل اهنم بلطو .حورطمب ةرادإلاو

 مدع نأو .حورطمب ميقت اهترسأ نأب ملعلا عم .ةجرد ىأ ريفوت ىلإ جاتحي ال بادتنالا
 ظفاحم ديسلا ةبطاخم تمت .ءاهلمكأب ةرسألا تيتشت ىلإ ىدؤيس بادتنالا ديدجت

 ةقفاوملاب هتدايس لضفتف .ةسماخلا ةنسلل ةيكاشلا بادتنا ىلع ةقفاوملل حورطم

 .اهيلع اهلقنل ةيلاخ ةجرد ريفوت نيحل ةيكاشلل بادتنالا ديدجت ىلع

 هنأ نم وكشت نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتاب تالماعلا تاديسلا ىدحإ تمدقت

 ةبطاخم مت ءاهنع ًالدب اهنم ثدحأ ىرخأ ةليمز نييعتو ةيقرتلا ىف اهيطخت مت دق
 ىلع ةيكاشلا لوصخمنوقلا له رمأ ىذلا ةويؤفيلتلاو ةغئاذإلا داحتلا نسكر ةيسلا

 .ىوكشلا بابسأ تلازو ةيكاشلا ةيقرت لعفلاب منو ,ةيقرتلا ىف ىنوناقلا اهقح

 ةيوست ىف اهتدعاسم بلطت :ةيبرغلا ةظفاحم نم ةيكاش بتكملل ترضح

 لاسرإب بتكملا ماقو .ةمدخلا ءانثأ لهؤملا ىلع اهلوصح دعب ةيفيظولا اهتلاح

 نان دافاو عوضولا نرد ىدلا ؛ةنفركلاب ةيسسلعتلا يريدلا نجم كسلا ىلإ :قوكشلا
 2000/5 مقر نوناقلا نم ديفتست اهنأو 1973 مقر نوناقلل اًقفو لماعت ةيكاشلا
 .اهتلاح ةيوستل هزاللا ذاختا ىراج هنأ دكأو

 ا ردوا

 ا جاي سيام يي جس م سس مس مس مس



 يوه ,شع السلا لصفلا

 ىف ةدعاسملا تسمتلا فيوس ىنب ةظفاحمب نيفوفكملا ةسردمي ةفيفك ةسردم

 روفقلا ىلع بتكملا ماق ,فيفكلا اهجوز عم شيعت ثيح .ةرهاقلا ىلإ لقنلا

 .ةرهاقلا ىلإ ةهيكاشلا لقن ىلع ةقفاوملاب ظفاحملا ديسلا باجتساو

 اهتنيا تافورصم ضيفخن ىف ةدعاسملا بلطت تاذيسلا ىدحإ تمدقت

 ىألارجه نأ دعي ,ةمدقلا رصمب ةيراتركسلاو ةرادإلا دهعمب ةيناثلا ةقرفلاب ةبلاطلا

 ىلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا ةبطاخمب بتكملا ماقو .مهيلع قافنإلا نع عنتماو ةلئاعلا
 كيش جارختسا من دق هنأب درلا ءاج دقو .,تافورصملا ضيفخت ىلع ةيكاشلا ةدعاسمل

 ةميق نع دهعملا مساب ىزكرملا ىعامتجالا لفاكتلا قودنص نم ةينج 400 غلبمب
 ةيؤكذللا ةيلاططلل ةجساردلا تافورضملا

 اهلمع ةهج ضفر نم وكشت لافطأ ضاير ةسردم لمعت ةديس تمدقت
 ةبطاخم تمتو ,ىنوناق اهبلط نأ مغر بابسأ ىأ ءادبإ نود ةعاضر ةعاس اهئاطعإ

 ةيكاشلا بلط نأ ىلإ اًدانتسا مزاللا ذختاو رظنلل ةرهاقلاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةيريدم
 ةرتشلا بق هنو اقل يوخنلا هور راد نسا درتلا درو هنونانعلا ركب اني لرصكم
 اهحنمل اًيمسر اهلمع ةهج ةبطاخم منو ةعاضر ةعاس ىف ةيكاشلا ةيقحأب ةينوناقلا
 .نوناقلل اقبط ةعاضر ةعاس

 ىنف ىوناث مولبد ىلع تلصحو اهتقاعإ ىلع ىوكشلا هذه ةبحاص تبلغت
 حمسي ىذلا لمعلا نوناقل اقبط لمع ىلع لوصحلل تعسو ,ةزهاج سبالم مسق
 ةأرملا ىواكش بتكم ماقو .ءلمعلا صرف نم /5 ةبسن ىلع لوصحلاب نيقاعملل
 لمع ةصرف داجيإل ةلماعلا ىوقلا ةرازوب صرفلاؤفاكت ةدحو ةبطاخمي اهتعباتمو
 ةيكاشل لمع ةصرف داجيإ ةدحولا تعاطتسا لعفلابو ةبسنلا هذه دودح ىف ةيكاشلل

 .ةيقرشلا ظفاحم مجن بردب ةزهاج سبالم عدصمب

 نامض شاعم ىلع لوصحلا ىف اهتدعاسمل بتكملل ةيكاشلا هذه تأجل

 ةرازوب صرفلا ٌوفاكت ةدحو ةبطاخمب بتكملا ماقو .ءاهل لخد دوجو مدعل ىعامتجا
 .ىعامتجالا نامضلا شاعم ىلع لوصحلا ىف اهتدعاسمل ةيعامتجالا نوئشلا

 أ



 رصاعملا ةمتجملاو ةأرهلا هب

 منو .ةيولطملا ثادنتسملا ضعب لامكتسا ةيكاشلا نم تبلطو ةرازولا تباجتساو

 ةيعمجلا نم ىرخأو ىمالسإلا لصيف كنب نم اهل ةدحاو ةعفد ةدعاسم ميدقت

 .رمتسم شاعم رادصتسا نيحل ىعامتجال ا لفاكتلل ةماعلا

 جشاتنلا مهأو ثحبلا همئاخ

 اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم ىلإ تلسرأ ىتلا ىواكشلا نومضم ليلحتن نم نيبت -1

 لد نإو .اًعيمج ىواكشلا نيب لوأل ازكرملا تلتحا دق ةيصخشلا لاوحألا يواكش نأ

 نم ريثك ىف بارتغالاو كسامتلا مدعو ةلخلخلا عويش ىلع لد اهنإف .ءىش ىلع كلذ
 ىرصملا عمتجملا ىف ىفاقثلا توروملا ناطلس نع حصفت امك ,نآلا ةيرصملارسألا

 ةفاك كاهتناب لجرلل حمست ةسسؤم جاوزلا لعجي ىذلاو ءادئاس لاز ام ىذلا
 نم نأ ىرت ىتلا ةيروكذلا ةفاقثلا ديؤي هنأ امك ,نوناقلاو عرشلا اهرقأ ىتلا قوقحلا

 ىف مكحتلاو اهدرطو ءاهيرضو اهبس ىف قحلا هل نأ ىنعمب هتجوز ةيكلم لجرلا قح

 .قلقلاو نامآلا مدعب اًمَئاد اهرعشي امم ءاضيأ اهيلع جاوزلاو ءاهريصم لك

 نيب اهزربأ حوارتتو ءلمعلا ىواكش ةيمهألا ىف ةيصخشلا لاوحألا ىواكش ىلي -2

 شرحتو .ةأرملا دض فنعو .ةاواسملا مدعو .ةأرملا دضزييمتو نيحتو .ىفسعت لصف
 ةدايس ىلإ اًضيأ انيأر ىف لمعلا ىواكش عجرتو ,ىدسجو ىسفنت فنعو .ىسنج
 ةأرملا رابتعاو ,ةيروكذلا ةفاقثلا ميظعتو .ىرصملا عمتجملا ىف ىفاقثلا ثوروملا

 .دسجح هل ناسنإ سيل دسج درجم

 رودي اهنومضمو ,ةسماخلا ةلاحلا لاثملا ليبس ىلعو ,بتك تالاح نم رهظ -3
 سيل ةيرصملا ةأرملل ةبسنلاب اياضقلا ةيضق نأ .,ثاريم مالتسا بلط لوح

 نم ةدمتسم .ةيلاغ ةيعامتجا تاهاجتا نم هيوحي امو .ىفاقثلا ثوروملا ةيضق
 .عمتجملا ىف دئاسلا ةميقلا قسنلاو .ديلاقتلاو تاداعلا

 ,ةماعب ةيمنتلا ىف ةأرملا رود ميجحتن ىف مهست ىتلا ىه ةيفاقثلا تاثوروملاو
 كلذ ءاضيأ اهدض حضاولازييمتلاو ةأرملا دض فنعلا رهاظم نع ةلوئسم اهنأ امك

 .عمتجملا ىف ةيروكذلا ةفاقثلا ةدايس مظعت تاثوروملا نآل

 لى طش رو دإ
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 وه شع سالسلا لصفلا

 امدنعورصقلاب اًرثأت تائفلا رثكأ امه .ةاتفلاو ةأرملا نأ ةديدع ثوحب تدكأ -4

 عضخت ىرخأ فورظ ىفو (*/) هنع ىنغتسي ام لوأ ةأرملا نإف ةلاطبلا رشتنت
 ةصيخرلا ةلامعلا ليضفت راطإ ىفو فنعلاو لالغتسالا رهاظم نم ديدعلل

 اهنم بلطي نم لوأ ةاتفلا نإف .ميلعتلا ةينازيم ضافخناو تالاح ىفو .ءاسنلل
 .اهريغو ةيذغتلاو ,ةحصلا لاجم ىف كلذ ىدصيو .ةساردلا نع عاطقنالا

 نهلثمو ,تاروجهملاوأ ,تاقلطملاوأ تالصفنملاوأ لمارألا ءاسنلا دادعأ ديازت -5

 جمارب ىلإ ءاسنلا ءالؤه جايتحاو .ةأرملا اهسأرت ىتلا رسألا نم ةبلاغلا ةبسنلا

 وحن ةينعملا تاهجلا مامتها هيجوتو .ةيعامتجالا ةدعاسملل ةميلسو ةسوردم

 ىلاتلايو ,ةيوصخلا ضفخ ىف اًيباجيإ سكعنيس رمأ وهو .اهفيقثتو .ةأرملا ميلعت

 صرف ىلاتلابو .ربكأ ةحصو ميلعت صرف ىلع ةملعتملا ةأرملا هذه لافطأ لصحي
 .لمعلا قوس ىف ةرسألا لوخدو .لمعلل ةديج

 رجهلا وأ  رفسلاو ثحبلا اهلمش تالاح ىف انيأر امك جوزلا بيغت ةلاح ىفو

 اذكهو .هئاروركذي اًئيش كرتي ال ايندلا ةقبطلا ىف جوزلا نأ دجن توملاوأ - قالطلاوأ

 ىذلا لخدلا ىلع لوصحلا ىف داهتجالاو .عقاولا ةهجاوم ىلإ ةريقفلا ةأرملارطضت

 جورخلا تاقلطملاو لمارألا ىلع متحي ام كانه نوكيو .اهءاقب ةرسألا ةشيعم نمّؤي

 .لخدلا ةردنو رقفلا فورظ عم فيكتلل ةلواحم ىف كلذو لمعلا قوس ىلإ

 ةأرملا رود زاربإ ىف تمهاس ىتلا لماوعلا مهأ دحأ جوزلا ضرم لثمي امك
 .ةيرصملا ةرسألا ىف ةريقفلا

 ةجردلاب لمارألا نم نهرسأ نلعي ىتاللا ءاسنلا مظعم نأ ثحبلا نم نيبت -6
 .تاقلطملا مث ىلوآلا

 .هتوسقورقفلا ةدش نم ةاناعم رسأل ارثكأ ىه لافطأ اهب ىتلارسألا نأ تحبلا نم رهظ -7

 ةأرملا قوقح نيب ةعساش ةوه كانه نأ نع ماع لكشب .تالاحلا ةسارد فشكت -8

 ةأرملل شاعملا عقاولا نيبو .ًالعف ذفنت ىوق ردصت نيناوق اهنع ربعت ىتلا .ةيرظنلا
 اًمئاد ةأرملا عضت ىتلا ,ةفاقثلا تاثوروملا ناطلس تحد ىواهتي ىذلاو .ةيرصملا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرملا ه

 ,ىعوضخلا اهموهفمب ةجوزلا ءادأ ىف ةأرملارودرصحتو .لجرلل ةيلات ةبترم ىف
 ىف ىعامتجا نئاك وه تيح نم لجرلا ىلإ رظنتو .ىدلاوتلا اهموهفمي ةمومألاو
 .لوألا هاقملا ىف ىجولويب نئاك ىه ثيح نم ةأرملا ىلإ رظنت امنيب .لوألا ماقملا

 :اهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكمب ةصاخ جئاتن اًيئناث

 نهو .ةأرملا ىواكش بتكم ىلإ تايرصم ءاسن نم .ىواكشلا هذه دورو سكعي -1
 لمارألا نم ةلسرم اهمظعم نأ اهلوأ ةريثك تالالد ,ةقلتخم ةيعامتجا تاّئف نم

 ,رصم ءاسن ىدل اًيعو كانه نأ ءبسانم نكس نهل سيلو ,تارقفو تاقلطملاو

 بتكم نأ اًضيأ ىنعيو لب .ةرهاقلا ىف اهتعياتمو ةأرملا ىواكش بتكم رودب
 اهفير ءاهلك رصم ىوتسم ىلع هترهش تعاذ دق .اهتعباتمو ةأرملا ىواكش

 .ةيعامتجالا مهتايوتسم فالتخا ىلع عيمجلل افورعم حبصأو .ءاهرضحو

 فادهأ قيقحت ىف ( ىرخأ ثوحبو تاسارد بناج ىلإ) ثحبلا اذه مهسي -2
 ىتلا ةيتامولعملا تانايبلا ةدعاق ةيذغتب كلذو .ءاهتعباتمو ةأرملا ىواكش بتكم

 ىدمو اهعاونأ ةفرعمو .ةفلتخملا ىواكشلا نومضم ليلحتب كلذو سلجملا اهأشنأ

 .ةأرملا ةريسم حدقتل قيوعت نم هلثمت امو اهراركت

 نم ةريثك تالكشم لح ىف حجن دق ةأرملا ىواكش بتكم نأ ثحبلا نم رهظ -3

 لاثملا ليبس ىلعف ةينعملا تاهجلا ىلإ اهتلاحإو نهيواكش صحفي كلدو ءاسنلا
 12 نم ةمدقملا ىوكشلا لح كلذك .لمعلا نم لقن تابلط 9 ىلع ةقفاوملاّت من

 نييرادإلا ةداسلا نم لاجرلاب نهتواسم مدع صوصخب ةيجراخلا ةرازوب ةلماع

 ةسدنهم 22 نم تناكو .لعفلاب اهلح من ةيعامج ىوكش بناج ىلإ اذه .ةرازولاب

 .ةلماعلا ةأرملا حارتحال اًديكأت هنم نررضت ىذلا لمعلا نم نهفيلكت ءاعغلإ متو .ةيعارز

 ةيئاضقلا ىواعدلا نم اًريثك بتكملا لاحأ امك .راطخألا نم اهتيامح ىلع اًصرحو

 .ناجملاب ةمكحملا مامأ اهب ىواعد عفر منو ,نيماحم ىلإ .هيلإ تدرو ىتلا

 ثيهيبجججيجيييييييحححح حبس ل اب ا _ ياا بسسس ويس 2 سس لسا
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 رشع ةباسلا لصفلا
 ة”تصس ح هررويبيب تست

 () ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملا عادسإ

 : لالهتسا خ+خ

 وأ ,ةييرعلاب اهنع بتك ام راركت ىلإ ىعسن نل .ةريثك تافيرعت عادبإإل
 ىف ءاملعلا اهلوح فلتخي ىتلا ةيملعلا تاموهفملا نأش هنأش نأ ةصاخيو .ةيبنجألا

 . ءاوسلا ىلع ةفلتخملا ةيملعلا تاصصختلاو ,.دحاولا صصختلا

 لاثم ريغ ىلع ءىشلا تادحتساوه انتسارد هانبتت ىئارجإ فيرعتك عادبإلاو
 عستي ةساردلا هذه ىف عادبإلاو .(2) عيدبلا ىتأ ىأ .عدبأ لعفلاو .عيدب وهف ءقباس
 عادبإلا اهيلع قلطن نأ نكمي ىناسنإلا طاشنلا نم ىتش بناوج ىلع لمتشيل
 . ةيرصملا ةيقيرلا ةأرملل ,ىبعشلا

 تايلمعو ,ةيفيرلا ةأرملل ءىناسنإلا عادبإلا ىلع زيكرتلا انمامتها نوكي كلدبو
 ىتلا ةيعامتجالا تاداعلاو ميقلاو .عادبإلا اذه ىكذت ىتلا ةيعامتجالا ةئشنتلا
 مث .الوأ ةرسألا كلذ ىف اهطئاسوو .ةيمنتلاو ملعتلل ةلباق ةردق .نذإ عادبإلاف هدناست
 ةدوجوملا ةيعامتجالا مظنلا نأ كشالو .ةّئشنتلا ةيلمع ىف مهسي نأ هنأش نم ام لك

 ةيعامتجالا تاقالعلا نم ةبكرم ةكبش ىف اهبجومب درفلا لحدي ىتلاو .عمتجملا ىف

 ,درفلل ةيعادبإلا ةردقلا ةيمنت ىف رودب اهنم لك موقت نأ نكي .فارطألا ةددعتملا

 .2002 ,ةرهاقلا ,ةفاقثلل ىلعألا سلجملا ,عاديإلاو ةيبرعلا ةأرملارمتؤم ىلإ مدق ثحب (1)
 . شهدملا ىلإ ىداعلاربعت انه ةعدبملا( 2)

 40 ص ب بسس م مل يس يم -ج كتلك“ يوي 1 سس سس 13539259 عد
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرهلا هب

 . هتاذ نع هتركف نيوكت ىفو .عدبملا هلمع ةميقب هيعو ليكشت ىفو

 وه اذهو ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملا تاع ادبإ ضعبل ىتسارد درفأ نأ تدصق دقو

 اهنأ امك ,رصم ءاسن نم ىمظعلا ةيبلاغلا نوكت اهنأ الإ ةعدبمك لبق نم سردت مل اهنآل ,ديدجلا

 طاشنلا تالاجم فلتخم ىف ةيداصتقال ار اودألا نم ديدعلاب موقت ىهو اطاشن ءاسنلارثكأ نم

 .ةايحلا ءابعأ لمحت ىف اهجوز دعاست ىهو .ةئيبلا تاعانصلاو ءىناويحلاو ,ىعارزلاو ,ىلزنملا

 نس ذنم ةيعامتجالا لافطألا ةئشنت نم ربكألا طسقلا لمحت ةيفيرلا ةأرملاو

 ,ةلماع ىهف .ةرسألا تايداصتقا ىفزرابرود تاذ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ىهو .ةركبم

 ءافتكالا نم ةتباثو .ةميدتسم ةلاح ىف تيبلا لعج نع ةلوئسمو .ةريدمو .ةفرشمو
 .ةنسلا لوصفرم ىلع ةرسألا اهجاتحن ىتلا بلاطملاو .ةنوئملا نم ءىش هصقني ال ىتاذلا

 ,ةيذغألا ةعانص هيف ىرحت ,ىئادب لمعم .ىديلقتلا ىعامتجال اراطإلا اذه ىف ةرسألاو

 فيظنتو ,ثانإلا ةصاخيو .ةرسألا دارفأ اهجاتحي ىتلا سبالملا ةعانصو نبخلا اهتمدقم ىفو

 ىلع نه نمو .نهنم تاجوزتملا ليمجت لمعب مايقلاو .ءاسنلا ةنير داوم لمعو .سبالملا لسعو

 ءاهجاتن نم ةدافإلل ناويحلا ضعيو نجاودلا ةييرت نع الضف اذه .تايتفلا نم جاوزلا ةبهأ

 .اهب ةأرملا علطضت لامعأ اهلك هذهو نابلألا تاجرختسم عنصو .اهموحلو

 دعت ىتلا تاعانصلا نم ةعانص ةّئيب ىف سرامي نأ ةرسألا بر ىأترا اذإو

 ليبس ىلع ىوديلا جسنلا وأ ,ىوديلا لزغلا ةعانصك ) اساسأ لاجرلا صاصتخا نم
 . هندعاسيب ةريذك تالاح ىف نك .هتانبو هتجوز نإف (لاثملا

 معد ىف كلذب مهاستل ةيلزنملا تاجتنملا قيوست ىلإ اضيأ ةحالفلارود دتمو

 .عدبتو ركتبت اهإ ,ةطشنألا هذه لكل اهئادأ ىف ىهو .ةيساسألا اهتاجاح ةلباقمو ةرسألا

 رهاظمو .ناعم روصعلارم ىلع تبستكا ىتلا .,تاردقلا نم عادبإلا دعيو
 تافاقثو .ةعتم هدعت ىرخأ تافاقتو .ةنهم نفلاربتعت تافاقت كانهف .ةفلتخم

 . تاسدقمو ,سوقطو ,رئاعشك هيلإ رظنت ةرياغم

 فرحلا صخي حبصأ .رصع ىف تانايدلاب اصاخ دع ام نإف كلذ ىلعو

 . فلتخم رصع ىف اعادبإ ربتعاو .رخآ رصع ىف نهملاو

 ,ىد عدلا
 ا



 يه ,رشع ةزاسلا لصفلا

 ةيفاقثلا تاديدجتلاو ةيفيرلا ةأرملا عادبإ

 هذه ةراثتسا نكل .(2) سفنلا ملع لاجم ىف ةصاخبو .ةيبنجألاو ةييرغلا تاساردلا
 لمشيو .ءاهتيمدت ىلع دعاسي ىذلا مئالملا ىعامتجالا خادملا ىلع ففوتت امهنإ تاردقلا

 .هتاذ نع درفلا ةركفك .ةيسفنلاو ,ةيعامتجالا تاريغتملا نم ريثك ىلع خانملا كلذ
 . ةأرم اوأ ناك لجر درفلا هيف ًاشني ىذلا ماعلا خانملا اريخأو .هزاجنإ ةميقب هساسحإو

 !؟ (ةماعب ةيبرعلاو) ةصاخب ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملا ىلع زيكرتلا اذان
 ةيفيرلا ةأرملا ةسارد وهو ,ةساردلا ةيضق ىف .ديدجلاوه اذه نأ دقتعا

 ةريثك راودأ عادبإلا كلذ لمشيو .ركتبم جهنمب تدفن اديدج اًركف اهل ةعدبمك تاذلاب

 تابتاكلا ىلع .ةأرملا دنع عادبإلا ةسراد ىف امئادزيكرتلا ناك دقو
 راطإ نم .تايواه مأ نك تافرتحم .خلإ ... تايمداكألاو .,تايمالعإلاو ,تانانفلاو

 اهنأ عل صوصحلا هجو يلع ةحالقلاو ,ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملاب ىمامتها عمجريو

 نويلم 16.000.632 لكشب تايفيرلا ثانإلا عومجمف رصم ءاسن نم ةيبلاغلا نوكت

 28.96.000 ةلمجلاو نويلم 12.000.328 لثِمم رضحلا ىف ثانإلا عومجم نيح ىف
 . ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل ىزكرملا زاهجلا نعرداصلا 1996 دادعت بسحب

 اماهسإ رثكأ تناكو ءاطاشن ءاسنلا رثكأ نم اضيأ ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملاو
 ىلع باجحلا فرعت ملو ةيرضحلا اهتليمز نم ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمدتلا ىف
 امك ,ةايحلا بلاطم ةهجاوم ىلع اهجوز دعاست ىهو ,ةيرضحلا ةأرملا نم سكعلا
 ىعارزلا طاشنلا تالاجم فلتخم ىف ةيداصتقال ا راودألا نم ديدعلاب موقت اهنأ
 تاحتنملا قيوست ىلإ رودلا اذه دتمو .ةيئيبلا تاعانصلاو .ىلزنملاو .ىناويحلاو
 . ةيساسألا اهتاجاح ةلياقمو .ةرسألا معد ىف كلذب مهاستل .ةيلحملا

 . عدبتو ,ركتبت اهنإف ,ةطشنألا هذه لكو .راودألا هذه لكل اهئادأب ىهو

 عادبإ لباقت ىتلا .ةيفاقثلا تاقوعملا لياقتو .تلباق ةيفيرلا ةأرملا نأ امك

 لا و 23 ّ
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 رماعملا ةمتحملاو ةأرمعلا هل

 ,ميقلا كلت ىف ماع لكشب لثمتت ىتلاو .ةيمنتلا ىف اهتماهسإو .ةماعي ةأرملا
 .ناكسلاب عمتجملا ديوزت ةادأ اهنأ ىلع ةأرملا ىلإ رظنت ىتلا .ديلاقتلاو .تاداعلاو

 . ةيجولويبلا اهصئاصخ ساسأ ىلع ددحتي اهإ عمتجملا ىف اهرود نأو

 اعاونأ زييش نكمي هنأ لوقن نأ نكمد ةماعب ةيرصملا ةأرملا نع ثيدحلا دنعو

 : نيب ام حوارتت عادبإلا نم

 . ةكراشملا عادبإ -1

 . لياحتلا عادبإ -2
 . ةمواقملا عادبإ -3

 . ىجولونكتلا عادبإلا -4

 . ىهافشلا عادبإلا -5

 عجري امنإو .ىلعفلا عقاولا ىف ديدحتلل ةلباق ريغو ةلخادتم تاعادبإ ىهو

 . طيسبتلاو حوضولا فده ىلإ ديدحتلا
 ترغص املك ءاروهظ رثكأ اهعادبإو .احوضو رثكأ ةيفيرلا ةأرملارود ودبيو

 ةيمهأ حوضوب زربت ثيح .ةيفيرلا ةرسألل ةيناويحلا وأ .ةيضرألا .ةيعارزلا ةزايحلا
 . ىعارزلا لمعلا ىف كراشت ىذلا ىجاتنإلارودلا

 ةأرملل ىجاتنإلارودلل ةغلابلا ةيمهآلا حضوت ءاهرغصو .تازايحلا هذه ةيمزقف

 دامتعالل ,ةيلاملا تاناكمإلا اهيفزتئاحلا كلم ال ىتلاو .,تازايحلا هذه ىف ةحالفلا ةيفيرلا

 . عونلا نعرظنلا ضغب ةرسألا دارفأ ىلع جاتنإلا ئبع ىقلي مث نمو ,روجأملا لمعلا ىلع
 اهرودو .ةيفيرلا ةأرملا اهيدؤت ىتلا .ةمهاسملا ةقيقح لهاجتن نأ نكي ال نذإ -1

 . ةيمذتلا ىف ىعادبإلا

 .ةطشنأل اوراودألا هذه الو تاعادبإلا هذه لوانتت ال تاءاصحإلا نأ ةلكشملا نكلو

 ةماهلا تارارقلا اهذاخناو ةيفيرلا ةأرملل رتتسملا رودلا لهاحن اننكس ال -2

 .(!) ءانبألا ميلعتو عادبإلاب قلعتي اهضعبو
 ريغ هاروتكد ةلاسر .ةيرصملا ةرسألا ىف نيجوزلل ىفيظولا رودلا ىتاعاسلا نسح ةيماس (1)

 ١ 0 و وه رد
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 وه رشعةلسلالصقلا بس ب لسلململللل_ابل ب لدعه

 قيرط نع اهملعتت ةيديلقت ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملا اهب حوقت ىتلاراودألا مظعمو -3
 ىف لمحت اهتدحتست ىتلا ةيعادبإلا راودآلا نكل .ةيعامتجالا ةتشدتلا ةيلمع
 داجيإب ةايحلا تابلطتم ةهجاوم لوح رودتو .فولأملا ىلع جورخلا اهايانت
 ىكل .ةحالفلا هذهل ةيخيراتلا ةربحلا اهتررقأ سورد ىهو .ةديفمو ةعفان .لولح

 . شاعملا تابلطتمو .دراوملا ةردن اهب باجد

 .صاخلا ىلع ماعلا ليضفتو .ةيحضتلاو .لفاكتلاك ,ةيباجيإ ميق ةرولب ,كالهتسالا ديشرت

 : (ةراعتسم ءامسألاو) تاعدبملا تايفيرلا ضعبل ةلاح ةسارد

 : ىلوألا ةلاحلا

 ىدلبلا نارفألا : عادبإلا عود

 مويفلا ةظفاحم .مويفلازكرم : ةيرقلا

 ةلمرأ : ةيعامتجالا ةلاحلا

 حالف هتنهم تناك ىفوتم بأ : ةرسآلا نيوكت

 (عيبت ام بسح ) .دحاولا نرفلا ءانب نع هاضاقتت هينج 10 : لخدلا
 . ًادج ةقيض ةراح ىف عقيو طقف نيترجح نم ,رمحألا بوطلا نم لزنم : نكسلا
 ءانيأ 8 : ءانيألا ددع

 طسوتملا نم لقأ : ىداصتقالا ىوتسملا

 دجوي ال : ةيشام وأ ضرأ ةيكلم

 ةياوهلا : ىدلبلا نارفآلا ءانب ةنهم ىف اهعادبإ ببس
 ,ةرم لوأ نيئانبلا دحأ نم نرفلا ءانب ةقيرطل ةرركتملا اهتظحالم : عادبإلا ردصم

 . نرفلا ءاني تنقتأ ىتح ىرخأآلا دعب ةرم تلواح ةدهاشم نم رثكأ دعيو

 كا
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 رصاعملا ةمتحملاو ةأرهلا لمه

 نارقأل ا داتم ىف ا قي ارش تفصت كسلا رديستك هقول | تنم انه ةاق1 حم

 نم تدخئاف .ةبعص اهفورظ تناكو ءاهيلع نوتفاهتي ةيرقلا ءانبأ لعج ىف .نيطلاب
 . ةشيعملا ىلع ةدعاسملاو ىزرلل اردصم ةياوهلا

 : اهغاذبإ ىقاهجاتحت ىتلا ماخلا داوملا

 لمر ةلقن 2 - بارت تالقن 5 -

 : ماخلا داوملا ردصم

 نقلا نيا ةليبلا ف ورك

 . طقف ةيرقلا ىف

 . تاهيدج ةرشع .دحاولا نرفلا نمنو .طقف ىداملا لماعتلا ىلع رصتقي :لماعتلا عون

 : ثتاظحالم

 ىذلا اهعادبإ ناكو .ةيرقلا ىلاهأو :ناريجلاب ةبيط تاقالع اهل انه تناك

 مسالاب اهنوبلطي اوناكو .ةيرقلا ىف تويبلا تاير نم امارتحا ىقلي ةنهم ىلإ لوحن

 . نارفألا لمع ديجت ىتلا ةديحولا اهنوكل

 امك ىلاحلا تقولا ىف ةرشتنم دعت مل ةنهملا هذه نأ رظنلل تفاللا نم نكلو

 ةير نآلا ةيرقلا ىف دجن املقف .ءابرهكلاب لمعت ىتلا نارفألاو ناغلا نارفأ روهظل تناك
 . طيسقتلاب عابيو ,ةلوقعم هتفلكتو .حيرمو ءلهس هنأل ىئايرهكلا نرفلا كلتمت ال لزنم

 : ةيناثلا ةلاحلا

 لاني ةيظافد شالا

 ةيقرشلا ةظفاحم سيبلب زكرم - نيضايبلا برع : ةيرقلا
 ةلمرأ : ةيعامتجالا ةلاحلا

 ( عداربلا شوشو ) جورسلا عنص : عادبإلا عون

 ةرييسس 35-77

 ووو قف



 يوه + شع ةباسلا لصفلا

 تاونس 10 : لمعلا اذه ىف اهعادبإ ةدم

 : ةفرحلا هذه ىف عادبإلا تامزلتسم

 .ةملكأ هنم عنصتو .هنولتو ءاهقوذ ىلع ىه هغبصت مث ءضيبأ فوص

 . ( عدارب شوشوو )

 اهتدلاو نم : تملعت نمم

 دارفأ ضعيو اهاتنب اهتملعت : اهعادبإب ةجوزمم ةفرحلا هذه اهنم ملعت نم
 فوصلاب ىه مهتدمأو .ةيرقلا ىف ةريثك رسأ

 : ةدهملا هده اهملعت ببس

 ميلعت اهقيرط نع عيطتستو ,ةشيعملا ىلع اهنيعت ىهف .ةيرسألا اهفورظل
 . سرادملا ىف اهدالوأ

 : اهعادبإو اهتنهمب ديفتسي ىدلا نم

 .(ىداملا) دئاعلاب ديفتست ىهو .(') عداربلا شوشوو : ةملكأل راجت
 :اهسفن ةعدبملا اهيورت امك اهعادبإل سانلاريدقت ىدم لوح تاظحالم

 قايم تقلا ةليمحو ( ةييموك ةحاعب |( ىو ةلكشنلا ١) يريقمت ياكل
 نوئشلا ةريزو نمو .ةيقرشلا ظفاحم فيرش دومحم روتكدلا نمو .رصانلادبع لامج
 ةيفاوتحألا

 ةثلاثلا ةلاحلا

 نابعش راهنأ : مسالا

 . ةيقرشلا ةظفاحم ءقيزاقزلا زكرم .ةراغلا : ةيرقلا

 (ءاسنلا رعش فيفصت) ةريفاوك : عادبإلا عون

 ىهو حالفلا اهيلع بكريو .رامحلا رهظ ىلع عضوت .زرألا شقب ةوشحم ةداسو ىه ةعدربلا(1)

 ريقفلا حالفلا نأ ظحالابو .ناصحلا جرس هبشن ىو ,ةيعامتجالا ةهاجولا تامالع نم ةمالع

 .ةعدرب نودب رامحلا بكري

 , لال بح 5
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 رصاعملا ةمتجملاو ةأرملإاسله

 دالوأ 4 : دالوألا ددع

 قاوس : جوزلا ةنهم

 : اهيف عدبت ىتلا ةنهملا هذه ىف اهلاغشنا ببس

 ةياوهلا

 معن : اهدالوأ نم دحأل اهملعت نأ بحت له

 : ةنهملا هذه وحن ةيرقلا ىف سانلا هاجنا

 (ةسيوك ةجاح)) اهنأ نوري
 : ةنهملا هذه تملعت فيك

 ىلإ اهعم ىمأ ىنتذخأ ثيح .ءىسفنب اهملعتأ ىنلعج ةنهملاب ىباجعإ

 . انيراقأ ضعب حرف رضحتل ةرهاقلا

 طويخ .جايكم .رعش هاوكم : ةنهملا مزاول

 تاظحالم

 هذه نهتم ىتلا ةيرقلا ىف ةديحولاو ىلوألا ىه ةديسلا هذه نأ حولعملا نم

 ىف ةصاخو نهتانب ليمجتل ةيرقلا رسأ نم الابقإ دجت اهنأو نادتقاو نفب ةنهملا
 عدبت ىتلا ةنهملا هذه نم اهلخد نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .جاوزلاو .ةيوطخلا تابسانم

 . ةشيعملا ىلع اهجوز دعاست ايساسأ الخد لكشت .اهيف

 ىف ةيفيرلا ةأرملل اعادبإ كانه نأ انل نيبت ركذلا ةفنآ تالاحلا ةسارد نمو

 كلذ عجري اميرو ءنيريثكلا ىدل مولعم الو .رهاظ ريغ عادبإلا اذه نكل ,ةددعتم تالاجم

 سايقلاب اهتردن ىلإ لوقأ داكأ لب ,ةماعب ةيفيرلا ةأرملا نع ثوحبلاو تاساردلا ةلق ىلإ
 . ةصاخب ةعدبملا ةيرضحلا ةأرملا نع ثوحبلاو ,ةماعب ةيرضحلا ةأرملا نع ثوحبلا ىلإ
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 نسرضفلا
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 ةحفصلا مقر عوصوملأ
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 عقاولاو ىفاقثلا ثوروملا نيب مالعإلاو ,ةيمنتلاو ةأرملا : رشع ىناثلا لصفلا
 ه6 يي ىبرعلاو ىرصملا ظ



 رصاعملا ةمتحملاو ةأرعلا بسمه

 ةحسضلا مقز ظ عوضولن|

 ةيبرعلا دالبلاورصم 2:رسشع ثلاثلا لصفلا
 205 هي ب سول نيكمتلاو عقاولا نييرقفلاو ةأرملا ظ

 311 ةيياجيإلا ميقلاو ىفاقثلا ثوروملا نيب ةأرملا دضزييمتلا : رشع عبارلا لصفلا

 910 تبيني ىبعشلا لثملا ىف ةيرصملا ةأرملا :رشع سماخلا لصفلا

 331 اهاواكش نومضم ليلحت لالخ نم ةيرصملا ةأرملا عقاو :رشع سداسلا لصفلا

 ةيرصملا ةيفيرلا ةأرملا عادبإ :رشع عباسلا لصفلا

 3503 :بييسسما يسس معا تاعدبم تايفيرل ةلاح ةسارد

 60 نس ميس بسس د محن هس سس محمل عاد ع


