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 نودب اهتداعتسا وأ تامولعم ظفح ماظن يأ يف لاخدإلا وأ ليجستلاو ريوصتلا كلذ يف اب ةيلآ وأ ةينورتكلإ
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 ربدكتو ركش

 ىلعو دمحم انديس «نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امأ ,نيعمحأ هحصو هلآ

 اذه ةمجرت زاجنإل يندناسو ايعد يل مدق نم لك ىلإ ريدقتلاو ركشلا صلاخب مدقتأ نأ ينرسي

 .باتكلا
 معدو عيجشت نم اذل همدقيو همدق امل ؛دوعس كلملا ةعماجب ةمحرتلا زكرم ركشلاب صخأو

 .ةمجرتلا لاجم يف سيردتلا ةئيه ءاضعأك

 ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماخجلا ليكوو دوعس كلملا ةعماج ريدم يلاعل لوصوم ركشلاو

 .ةيملعلا ١ انثوحبو انتاغتلؤم زاجنإل انتمهم ليهستل ؟؛ىملعلا





 ةمجرتملا ةمدقم

 هلآ ىلعو دمحم انيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعبو ,نيعمجأ هبحصو

 رمألاب سيل ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيزيلجنإلا ةغللا نم عامتجالا ملعل ريظنتلا باتك ةمجرت نإ
 عامتجالا ءاملع تاماهسإو ءاهتيادب ذنم عامتجالا ملع يف ةيرظنلا تاداهتجالا رود زربي ذإ ؛لهسلا

 هذه يف ةريبك ةقدو اغلاب اماتها اذه يرظنلا عاتجالا ملع باتك تيلوأ دقف اذلو ؛لاجملا اذه يف

 .اهروطتو عامتجالا ملع تايرظن نيب لماكتلا زاربإل ةردانلاو ةمهملا بتكلا نم دعي ثيح ؛ةمحرتلا

 قلطنم نم ينمزلا اهبقاعتو عامتجالا ملعل نيرظنملا تايرظن مهأ ضرعب باتكلا اذه متها اك

 عسوتلا يف هتيمهأ ىلع ةوالع «ةيعوضومب يعاتجالا عقاولا نع ٍليلحت روصت ءاطعإل ؛يملع
 كاردإ يف لعافلا اهرثأو .عاتجالا ملع لقحب ةقلعتملا ةيملعلا ةيفرعملا تايرظنلا لاجم يف لماكتملا

 يقطنم يملع لدج نم ولخب ال دق يليلحت يريظنت قلطنم نم اهليلحتو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا لماوعلا
 .ةيملعلا مهتاهجوت قلطنم نم ءاملعلا ءالؤه رظن تاهجول دعابتلا وأ براقتلا نم عون هفنتكي

 ةسارد ىلع زيكرتلا نود ةلماكتم ةسارد عامتجالا ملع ةسارد نكمي ال قلطنملا اذه نمو

 تالكشملا لحل تاسارد نم هقبطي امو ءيملعلا ثحبلا جئاتنل هليلحت يف اهيلع دمتعي يتلا تايرظنلا

 يف ةذخآ ءليلحتلاو ريسفتلا ىلع لمعت تايرظنلا كلت نإف اذلو ؛ةرصاعملا ةيعاتجالا اياضقلاو

 دعي عاتجالا ملع يف ريظنتلا باتك ةمجرت نأ نع اًلضف .زيحت نود يعامتجالا عقاولا مهف نابسحلا

 ؛ةمهملا هعورف دحأو هتاصصخت دحأ هفصوب عامتجالا ملع يف ريظنتلا لاجم مدخي هنأل ؛ةيملع ةميق

 ءاملع هيلإ لصوت ام ىلع فوقولاو «ملعلا اذه ةيمهأ زاربإل ةّداج ةلواحم باتكلا اذه نإف اذلو

. 



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع و

 ملعلا ةبلط نم هب نيمتهملاو لاجملا اذه يف نيصتخملا لوقع ءارثإ فدهب ؛نويبرغلا عامتجالا

 لاا

 فيرعتو ءمجرتملل ةمدقم :ىلإ هءازجأ تمسق دقف ؛هنم ةّوجرملا فاذهألا قيقحتلو

 ملع تايرظن لوألا لصفلا ؛اهنم الصف رشع ينثا باتكلا نمضتو «هنع ةرصتخم ةذبن عم «فلؤملاب

 ةيرظن ثلاثلا لصفلا شقان نيح يف «ةيفيظولا ةيرظنلا يناثلا لصفلا هالت مث «ةرصاعملا عامتجالا

 مث «ةيلدابتلا ةيرظنلا ىلع سماخلا لصفلا زكرو «يئيبلا ريظنتلا شقان دقف عبارلا لصفلا امأ ءعارصلا

 يح رسم ا ريظنتلا ىلع عباسلا لصفلا لمتشا نيح يف «يزمرلا لعافتلا ةيرظن سداسلا لصفلا ضرع

 ثيدحلل عساتلا لصفلا درفأ نيح يف «ةيئانبلا ةيرظنلا ضرعل صصُخف نماثلا لصفلا امأ ءليثمتلا

 «ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا ةلحرمل رشاعلا لصفلا ضرعتو «يفاقثلا ريظنتلا نع

 رشع يناثلا لصفلا ضرعو «يروطتلا ريظنتلل اًيلحرم اًجذومنأ ضرعف رشع يداحلا لصفلا امأ
 نوكي نأ باتكلا اذه ةمجرتم لمأتو .ءايحألا ملع نم ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا -ريخألا هنوك

 ملع ةذتاسأو نيّضتخملل ٍنوع ريخ نوكيو ءاهتردصأ يتلا ةيملعلا تافّلؤملا نم ددعل الاكتسا

 ةيملعلا تاصصختلاو لحارملا عيمجل هتابلاطو ملعلا بالطو «لاجملا اذه يف تايرظنلاو عامتجالا

 ملع يف نيصتخملاو تاليمّرلاو ءالمّزلا عيمج ةدئافلا معت نأو ءايلعلا تاساردلاو سويرولاكبلا نم

 تايرظنلا ةمجرتل ةديدج ةفاضإو ةميق ةيملع باتكلا اذه ةدام نوكت نأ ةمجرتملا لمأت امك «عامتجالا

 ثحابلاو ئراقلا نم لكل عاتجالا ملع يف ةمهم اهنوكلو ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ عاتجالا ملع يف ةيبرغلا

 ةكلمملاو ءامومع يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع ةيبرعلا ةبتكملا يف صقنلا دسلو ءصصختلا اذه يف

 نيصتخملاو بابشلا ةدافإو ءملعلا ةمدخ ىلإ اًعيمج انقفوي نأ هللا لأسأو .اصوصخ ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .ةيلاغلا انتكلممل مّدقتلاو ومنلا قيقحت يف ربكألا ءبعلا مهقتاع ىلع عقي ثيح «لاجملا اذه يف

 قيفوتلا يلو هللاو

 ةمحرتملا



 ءادجإ

 لك ةباتكب ١479 ماع يف تأدب يتلا «( 01ه 2>ءهص) نيد ارالك «ةزيزعلا يتقيدص ىركذ يف

 يف تيفوت اهنأ الإ م١٠١7 ماع يف ,86 نس يف ةباتكلا نع تدعاقت ىتلا .تاطوطخملا نم يدل ام

 زيهجتل ًاماع نيعبرأ نم رثكأل ةلهذملا اهتءافكو اهتقادصل دبألل انتمم نوكأ فوسف.:م١7 11 ماع

 .رشنلل يتاطوطخم
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 كلوملا نع ةذبن

 (ططلل, (مرصعال انهلاعا5أا' )لينروك ةعماج فاروتكد (31هرنهغطقنل 11. [انه0ع2) رث ريث .ه ناتانوج

 .اينروفيلاك ةعماج يف يعماج ذاتسأو «دياس رفير ءاينروفيلاك ةعماج يف عامتجالا ملع يف زيمتم ذاتسأو

 مهرشن مت ءارثؤم اباتك نيثالثو ةيناثل فلؤمو «ةيعاتجالا ةيرظنلا يف دئارلا صاصتخالا بحاص وهو

 تالجملا نم ديدعلا يف ثوحبلاو تالاقملا نم ديدعلا فيلأت نع الضف «ةفلتخم ةغل ةرشع يتنثا يف

 :بتكلاو





 فلؤملا ةمدقم

 امو ةيرظنلا ةيهام لوح عاتجالا ءالع نم ددع نيب اليئض اعامجإ كانه نأ شهدملا نم

 رسفي يتلا ةقيرطلا لثمت ةيرظنلا نإف .ضعبلل ةبسنلابف .يعامتجالا ليلحتلل هيف مهست نأ ضرتفي

 همادختسا نكمي يهيجوت روظنم درجم يه انإف نيرخآلل ةبسنلاب امأ «يبيرجتلا ملاعلا اهب ملعلا

 تابيترتلل ةيعاد ةيرايعم ةيرظنلا نوكت نأ ىري رخآلا ضعبلا لازي الو .ثادحألا فصول

 ذنم ةدوجوم ةيرظنلا لوح ءارآلا هذه لك تناك دقو .ةاواسملا مدعو ملظلا نم للقت يتلا ةيعامتجالا

 ةريثم ريدقت لقأ ىلع ءارآلا كلت نيب تاشقانملاو ججحلا حبصت نأ نكميو «عاتجالا ملع تايادب

 يف ضونملا تبنت دقلو .لدجلا اذه ءوض يف يهتتنو أدبن نيأ نم ةفرعم بعصلا نم هنأ اهك .لدجلل

 دجيف .قاطنلا ةعساو ةيدقن ةيرظن ةرشع يتنثا نوضغ يف ةعونتم تاهاجتا ديدحت لالخ نم لدجلا

 ءرخآلا ضعبلا دنع ةيفصو رثكأ ةيؤر دوست نيح يف «ةدئاسلا ةيرظنلا وه يملعلا ريسفتلا نأ ضعبلا

 ءادوجوم نوكي نأ نكمي ام ةيرظن نم ةثالثلا ىؤرلا لك وأ نيتنثا ىلع روثعلا نكمي ليلق ددع يفو

 نأ بجي امل ليلق ددعل ىؤر كانهو .ريظنتلا رود ىلع نميبت ةيدقنلا ةيؤرلا لازت ال ىرخأ تالاح يفو

 حرشت يتلا ةدرجملا جذاننلاو نيناوقلا ثيح «يملعلا ريظنتلا وحن ازيحتم تنكو .ةيرظنلا هيلع نوكت
 مأ انئش- ةليدبلا بهاذملل ةلداع ةيطغتب تمق دقف ءكلذ عمو .ةلصفم هيعامتجالا ةايحخلا لمع ةيفيك

 لوح ةليوطلا بتكلا نم ديدعلا تبتك دقو .ةيعاتجالا ةيرظنلاب مويلا ىمسي ام ءزج يهف -انيبأ

 نإو ءاريصق اباتك تبتك ثيح يل ةبسنلاب لقألا ىلع ءانه فلتخم ءيش ميدقت تلواح نكلو «ةيرظنلا

 صضعبل نيعم يرظن روظنم نم ةسيئرلا رصانعلا ىلع ءوضلا طلسي اذه نكلو ءالماش لازي ال ناك
 .روظنملا اذه نمض نولمعي نيذلا ةمهملا تايرظنلا يعضاو

 م



 ةيعامجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ل

 ةنراقملاب ايس ال :ةريغص ةحاسم يف تامولعملا نم اًريثك مضي بيتك داجيإ وه فدهلا ناكو

 نوكي نأ لمآ ؛كلذل .يضاملا ين اهنع تبتك دق تنك يتلا تايرظنلا نع ىرخألا ةريبكلا بتكلا عم

 ملع يف تايرظنلا نم ةعومجمل ةزجوم ةمدقم لثم ؛ةفلتخملا قرطلا نم ديدعلا يف اًديفم اذه يباتك

 «نيملعملل ردصمك ؛؟يعامتجالا ريظنتلاب نيمتهملل ةيرظنلا ةيحانلا نم بسانم عجرمو «عاتجالا

 .ةيعامتجالا ةيرظنلا نع ريثكلا نوفرعي ال نيذلا كئلوأل عيرس ليلدو

 ملع تايرظن تادلجم ىلع زيكرتلا ىلع ًةوالع .«باتكلا اذه بتكأ نأ عتمملا نم ناك دقل

 .ةرصتخم ةيوق لازت ال ةقيرطب نكلو «عامتجالا

 ( تمدهاطمس 1ايودعت اطبع 2[16 ) رثرت نائانوج

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اينروفيلاك ءاتيروم



 ةحفصلا

 00 مويلا يرظنلا عامتجالا ملع : لوألا لصفلا

 111 وول اواو ع وأو اما قنا ابو ال وجسم اكل خاج جنا نوح يفيظولا ريظنتلا :يناثلا لصفلا

 0 0 0201 عارصلا ريظنت :ثلاثلا لصفلا

 18100 ب وعادل اجتو نب وك ني ف نا فاو جوس ج لوط اج حم اجل ا اطلا يئيبلا ريظنتلا :عبارلا لصفلا

 11 0و ساخواحاووسب وما اوت ماسطلاو حج هم خا هقيراعلا هاو يقتل لمايتلا ريظنتلا :سماخلا لصفلا

 0 0 0 يزمرلا يلعافتلا ريظنتلا : سداسلا لصفلا

 اا 0 00101 يحرسملا ليثمتلا ريظنت :عباسلا لصفلا

 1ظ11111010101 0 0101 يئانبلا ريظنتلا :نماثلا لصفلا

 0 يناقثلا ريظنتلا : عساتلا لصفلا

 ا ل ل ا ةثادحلا دعب امو :ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا: رشاعلا لصفلا

 0 ]ا يروطتلا ريظنتلا ةلحرم جذومن: رشع يداحلا لصفلا

 0101 ل ا ل وا ءايحالا ملع نم ايجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا:رشع يناثلا لصفلا





 ةلصقملا تابوتحملا

 ةحفصلا

 ل مجرتملا ةمدقم

 0 ل ا ا ل ركش ةملك

 ا م ا ل 1 1 و و لل او يطا اا فلؤملا ءادهإ

 100700 00-بدد 00 اا 0000 فلؤملا نع ةذبن

 ا فلؤملا ةمدقم

 مويلا يرظنلا عامتجالا ملع :لوألا لصفلا

 ١١ يس ا ما اسم نوكي نأ يغبني امو عامتجالا ملع نوكي نأ نكمي ام لوح لدجلا

 ا ا ] ]19 ةريغصلا دادعألا نوناق زواجت

 ظ2إ1*ش 0000/00 مهسفنأب نيرظنملا عيمج اهلحي نأ بجي يتلا اياضقلا

 1:2هش ؟ املع نوكي نأ عامتجالا ملعل نكمي له

 إ#1)ظ#*#* 00000010 ؟ًايقالخأو اًيدقن عامتجالا ملع نوكي نأ بجي له

 از ] ] ]ز 000 ؟ يعامتجالا ليلحتلا يف ةيمهأ رثكألا هاجتالا ام

 00 00101 نا ؟ةيمهأ رثكألا ليلحتلا ىوتسم ام

 3 ةمتاخلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يننثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع رص

 يفيظولا ريظنتلا :يناثلا لصفلا

 52777001 رسنئبس تربره ذئع ةيفيظ ولا

 ا ال ا ل د م مياكرود ليميإل يفيظولا ليلحتلا

 ا ةركبملا ةيفيظولا ةيرظنلل ةيساسألا رصانعلا

 )ظإ5ش 000 ثيدحلا يفيظولا هاجتالا ىلإ لاقتنالا

 53ش 00000 يجولوبورثنألا يفيظولا هاجتالا

 ل ةرصاعملا ةيفيظولا تايرظنلا

 11370070700111 زنوسراب توكلاتل لعفلا ةيرظن ريسفت

 )15370511011100 ىرخأ ةرم يفيظولا هاجتالا رايها

 2كظ2ظ3377771 0006 ؟يفيظولا هاجتالا ىلع ءاقبإلا نكمي له :ةمتاخلا

 عارصلا ريظنت :ثلاثلا لصفلا

 01*11 01 1 1 1 10 عامتجالا ملع يف ةركبملا عارصلا تايرظن

 0 اا ااا 1 0301000070000000000]6#11 8 عارصلل رسئبس تربره ةيرظن

 ظل ا سكرام لراكل عارصلا ةيرظن

 ك1 ربيف سكامل عارصلا ةيرظن

 ه2 اع اطر 6 عع كاك نع 222 عا 2 ا ل ا أ ليميس جروح عارصلا ةيرظن

 10000 ز ] ]ز]ز]ز]ز] ]1 ةرصاعملا عارصلا تايرظن

 »ط5 ا ةيليلحتلا عارصلا تايرظن

 2212 226 6 فاق اكل قف 212/2 336464 ها16 هام قر هدو قار فام فاق قاع 14102 2 فره جوف هنراقملا ةيخيراتلا عارصلا تايرظن

 518 زنيلوك لادنار عارصلا ةيرظن

 5)'0”ششس< 10 000000000100000 ةديدجلا ةيسكراملا عارصلا تايرظن



 تايوتحملا

 يئيبلا ريظنتلا : عبارلا لصفلا

 ا و الا وحال عامتجالا ملع يف ركبملا يئيبلا ريكفتلا

 553ظ75770ا0 000001100000 عامتجالا ملع يف رصاعملا يئيبلا ريظنتلا

 اذ 1 ا اا يرضحلا يئيبلا ليلحتلا

 دع انو لق كاب يطال د نول عرف موال 21:42 8242 رع رن هر 3 جب ىميظنتلا ىئيبلا ليلحتلا

 3117011111 1 000 عامتجالا ملع يف ىربكلا تادحولل يئيبلا ريظنتلا

 0 و ا دعوا عوايل نو د و دعا هكا جو اعط طا اج لق يعج يعامل ةمجاخلا

 ىلدابتلا ريظنتلا :سماخلا لصفلا

 ظ25ظ213011131ة11111 1 . ةيكولسلاو ةيعفنلا ةعزنلا ينبت نع ماجحالا

 /ظ2)ذ25213530151 51 1 1 1 1 1ذ1ز ذة ةيعفنلا تايداصتقالا يف ركبملا ةقثلا مادعنا

 »32ش 0 8 ةيكولسلل يلوألا ضفرلاو ديعصتلا

 151 5 7 يديلقتلا عاتجالا ملع يف ةركبملا ةيلدابتلا تايرظنلا

 0 ا ةرصاعملا ةيلدابتلا تايرظنلا

 25071011 007 ةيلدابتلا تايلمعلا ساسأ

 ظل ةيكولسلا تامازتلالاو ىعامتجالا نماضتلاو لدابتلا تايلمع

 ا رك الزب ناد لو ورح اال عاد ع ل 1 نادل 410 21 حبا ك اح دعا عال ن1 د ع فستان 1: ةمتاخلا

 يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا :سداسلا لصفلا

 525771000 ا ديم تربريه جرو ةيبيكرت ةفيلوت

 111531101110 تاذلا /ةيوهلا ليلحتو ةرصاعملا ةيزمرلا ةيلعافتلا

 010100101 ب8 تايوهملا فعاضت

 0 ةناكملاو ةرهشلل يمرهلا لسلستلا

 7171111111110 هتايلاو عافدلا تايجيتارتساو «فطاوعلا

 0 ةيزمرلا ةيلعافتلا ةيرظنلا داورل يسفنلا ليلحتلا

 د نه هن شه هن هش نش هك شه هك اش نك شدو ه4: هه: هش هاش هش ه شه ه ه شه هش ه هش هذ هه هش شه شه هش شه  ه هش شه هش شه ه ه ه * © © ه هشهشض # # # # # # ©

 (مد

 1 00 طف



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 8

 يحرسملا ليثمتلا ريظنت :عباسلا لصفلا

 2 او هديسو وللا طك وا عطوه 205 8 2 عد مياكرودل يحرسملا ليثمتلا ةيرظن روذج

 1 م ل ا ب نافوغ جئفرإل يح رسما ليثمتلا

 1 م 1 دعس عذم ج4 نود لج ايقاف بو نع طج عقم عع وشل هدوم هيه تاللباقملا ةيرظن

 2 را زل فول جانا وحد لوول عوج ووفد انا ههنا يحرسملا ليثمتلا يف ةراعتسالا

 22ش 77د تاالياقملا

 11566 ةيزيكرتلا تالباقملا

 )ش 5 ةيزيكرتلا ريغ تاللباقملا

 1 رو ا ل ا يحرسملا ليثمتلا نافوغ تافاضإ

 10 ] ] ]1 ]17 ]6]ز]ز0زؤ 1 8 يفطاعلا لمعلا لوح دليشسشوه ىلرأ

 ظ*>ش# 85-5 يحرسملا ليثمتلا نع كرالك سيدناك ةيرظن

 ا لعافتلا سوقط لوح زنيلوك لادئار

 2*1ظ*ش*** 0 ةاخلا

 7770000000# جرح فارتعا :يعامتجالا ءائبلا

 »21701711151 10100 ا ةيئانبلا زنديج ينوتنأ ةيرظن

 1 ا وما هوذا اتوا يطا و اوس حج ا جوت عع طع هتيملعل عامتجالا ملع زنديج دقن

 ا ا ل ءائبلا

 ا 1010101117 ااا مااا ماا مما لمعلاو « ةلاكو ءءالمع

 هاد ل ل لعافتلا ةيميلقإو ةينينور



 5ظ1ظ”57 57 و8 طباورلا نم تانيوكتو طامنأ

 ا ا ا ؟ةقد رثكأ ءانبلا ميهافم لعجي نأ ةكبشلا ليلحت عيطتسي له

 53357700078 يعامتجالا ءانبلل ةطاسب رثكأ روصت وحن

 0 ا ب م ا ل ا ا و ا ل الا ةقاخلا

 يفاقثلا ريظنتلا :عساتلا لصفلا

 357700000000000 ا ريجم رخآ رارقإ

 11757757 1 11 ا ةفاقثلل ةركبملا ةيجولويسوسلا ميهافملا

 ل ا ل سوارتس ىفيل دولكل نرقلا فصتنم ثرإ

 21513110 1 10100 رصاعملا يفاقثلا ليلحتلا

 3ظ101106]2110101 ةفاقثلا يناعمل ونثو تربور ةيرظن

 )ش2 ودروب ربيب دنع ةيئيوكتلا ةيويئبلا

 21ش 185 ةيفاقثلا ةيتامغاربلا وحن ردنسكلأ زلراشت يرفيج هاجتا

 22315011011010 00 ةيجذومدلا ةفاقثلل نيف نالأ ةيرظن

 ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا :رشاعلا لصفلا

 07100”1 ا ا ةركبملا ةيدقنلا ةيرظنلا ةلضعم

 ,ظ2ه2ه0 ا ا ل ربيف مؤاشت لباقم يف سكرامل يررحتلا لؤافتلا

 ا ل تروفكنارف ةسردم ءوشن

 111111011101011 2 2 سكرام عورشم يف لوحتلا

 م ةرصاعملا تروفكنارف ةسردم

 ط2 لا ماعلا ناكملل سامرباه جروج موهفم
 ا اه

 11111 ا 0 يااا 0 00 0 001 ا يااا شن

 211111101010101 ا تاعمتجملا يف ةيعرشلا ةمزأ



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يننثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع -

 25غ لعافتلاو باطخلل ركبملا ليلحتلا

 211111110101 1ؤ1 1 ؤزؤ ؤ0ؤ10زب9ز + + < +ل+<+]+<+<>إل| | |.ل.00 سام رباه دنع يعامتجالا روطتلا ميهاعم ةعايص

 )'”+ظش 70000 ةيفاقثلا تايلمعلاو ماظنلا نيب ريغتملا نزاوتلا

 15313507570000 يدقنلا ريظنتلا يف ةثادحلا دعب ام لوحت

 '1+*## #57 ةيداصتقالا ةثاذحلا دعب ام

 )ظ71101010101*7#د ةيفاقثلا ةثادحلا دعب ام

 570001110171710 ةمجاخلا

 يروطتلا ريظنتلا ةلحرم جذومن :رشع يداحلا لصفلا

 1ظ2»ظ*5757 0 يعمتجملا روطتلل ىلوألا ةلحرملا جذان

 11ش راي ا يم يي ا اا ةيفيظولا روطتلا ةيرظن

 31111011010711 1000000000000 ا عارصلل ةركبملا ةيرظنلا تاريسفتلا

 ##*ش# 0 يكيسالكلا رصعلا ةياهن

 علا نيا عا داك ع عا ما ا ا ا ا راع و عع نيو دبل كاان يا هدم ا مل ا انا ةعاخلا

 ءايحألا ملع نم ايجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا :رشع يناثلا لصفلا

 111110111111110 ا ءايحألا ملع نم ةديدج راكفأ

 90 ل درفلل ةثارولا ملع
 ل يناكسلا ةثارولا ملع
 ا عر د ل يا عل د ا قو فا ها و ةيعاتجالا ايجولويبلا ملع نيودت

 115100111110100 روطتلاو ةيندبلا ةفايللا

 ا ا ا ل يدرفلا ءافطصالاو ةعاجلا



 تايوتحملا

 ل ىكسنايرام اردئنسكلا هاجتا

 0000 ايجولويب رثكأو ءينيوراد رثكأ يروطتلا ريظنتلا لعج

 هه هد ده ه

 هه هد كفك هه هش

 م" "هه

 هه هداه 48

 هه هد فه هه
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 نوزل) نمفل)

 موبلا ٍيرظنلا عامتجالا ملع
 1١ طن ع ١ ا(نذا 50101-00371017

 نوكي نأ يغبني ام وأ ءيرظنلا عامتجالا ملع نوكي نأ نكمي ام لوح لدجلا

 هون وج روج 0ع !انطهأ [طعم» ءانعقل 50قولمعو © هدع امانا 1

 سائلا نأ نم مغرلا ىلع «((م٠18١ ٠5 ) لئاوأ يف اًحضاو الع هفصوب عاتجالا ملع رهظ

 تسجوأ ناكو .مبب صاخلا يعامتجالا مهملاع نمضتملا .مهوح نم نوكلا يف اًئاد نوركفي اوناك

 (ةيعاتجالا ءايزيفلا ملع) مسا لضف دق عاتجالا ملع سسؤم "'(شثدودقإع هم22ع) تنوك

 ةثيدحلا ةمظنألا يف وه اك (ءايزيفلا) موهفم مدختسي مل هدوجو ةرتف لالخ هنأل ؛ديدجلا صصختلل

 ىلع ناكو ءىرخألا مولعلا نم ةرادصلا يفو :"ةعيبطلا ةسارد" ينعت كاذنأ ءايزيفلا تناكف ؛ مويلا

 «لعافتلاو «يعامتجالا ملاعلا تايكولس ةعيبط ةساردل اًسركم اًلع حبصت نأ ةيعاتجالا ءايزيفلا

 تناك اذكهو .ةيرظنلا لالخ نم ملعلا اذه يتنوكلا ريسفتلا ريوطت متو ءيعامتجالا ميظنتلا طامنأو

 ناك اهك « ةيعامتجالا ةعيبطلا تاريسفت مهف اهالخ نم نكمي يتلا ةليسولا دعت ةيعاتجالا ةيرظنلا

 .ءايحألا ملعو ءايزيفلا ملع يف لاحلا وه امك يعامتجالا نوكلل تاريسفت مدقت نأ ضرتفملا نم

 «ليب جروج :ندنل) ونيترام .ه ةمجرتو عيمجت .تادلجم ةثالث «تنوك تسجوأل ةيعضولا ةفسلفلا ءثنوك تسجوأ )١(

 .(م1887 و 147١ نيب ىسرفلا ةغللاب لسلستم لكش يف لصألا يف ةروشنم م1847 ءزنوس
 ([ملمدت (3ءمررجع 8ع ]1 1 هصل دمصع, 1596,دزأ عامقلاا مانا: ةطعمل 1م 5عجاشأ مدع اص [رعمعط طعاج ععم 1830 دم 1842)

١ 



 ةيعاتجا ةيرظن رثشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 ناك ءيكيجلب يئاصحإ لبق نم لعفلاب تمدختسا دق "ةيعاتجالا ءايزيفلا" ةيمست نأ اهبو

 هيلع نكلو ؛هبجعي مل مسا وهو «عامتجالا ملعل "دربياه" ةيئانوي-ةينيتال ةيمست ىنبتي نأ تنوك ىلع
 عضوم نوكي يعيبط ملع يأ لثم يريسفت ملعك عاتجالا ملع يأر ناك ةيادبلا ذنمو .لبقي نأ

 نوكي نأ نكمي عامتجالا ملع نأ دقتعي ال ديدعلا كانه مويلا ىتح لازي امو .ريثكلا لبق نم لؤاست

 كلت لثم تاريسفت مدقي نأ يرظنلا عاتجالا ملع عيطتسي نل يلاتلابو .ةيعيبطلا مولعلا دحأ

 ةعيبط رييغت ىلع ةردقلا مهيدل رشبلا نإف ؛داقنلا ءالؤهل ةبسنلابو .ةبعصلا ةيعيبطلا مولعلا يف ةدوجوملا

 ؛مهملاع

 يف ةدوجوملا كلت لثم ةيعامتجالا ةيمانيدلا لوح ةيملع نيناوق داجيإ بعصلا نم هنإف اذلو
 نم نوكي دق خيراتلا يف ثدحي ام مظعم نإف اذه نع اًلضفو .ءايحألا ملع وأ ءايزيفلا ملع نم لك

 ةيعاتجالا ةيرظنلا نإف ءكلذ ىلع ًءانبو .اهجئاتنب ؤبنتلا نكمي ال ةيراقتم ةفداصم ثادحأ لالخ

 نوكلا اذه ريغي امدئعو « ةئيعم ةرتف رسفت وأ فصت نأ نكمي

 كلت «ةديدج تايرظنل لاجملا حسفت نأ ةميدقلا تايرظنلا لع بجي ؛ةيساسألا هصئاصخ

 .مهملاعل رشبلا ءانب ةداعإ عم ةبسانم ريغ ةياهنلا يف حبصتس يتلا

 ءالعل حمست ةيعامتجا ميهافم يرظنلا عاتجالا ملع مّدقي نأ بجي ؛نيرخآلل ةبسنلابو
 تايلمعلا هذه ريغتت ىتح -تقولا ضعبل لقألا ىلع- ةمهملا ةيعاتجالا تايلمعلا فصوب عامتجالا

 عقاولا ةيؤر اهنكمي يتلا ىؤرلا نم ةعومجم مدقيل ىعسي هرهوج يف عامتجالا ملعف .يماسأ لكشب
 .نيددحم ناكمو ٍتقو يف ةقيقحلا هذه مهفل ئفاكتملا ماتهالاو ءيعامتجالا

 يغبني ام وأ يرظنلا عامتجالا ملع نوكي نأ نكمي ام لوح رظنلا تاهجو نم ديدعلا كانهو

 تاهجاوملا نيب حيرص ءادع لعفلاب كانه ةقيقحلا ينو- ءارآلا يف قفاوت دوجو مدعل اًرظن .نوكي نأ

 فوس ينكلو «ةيملعلا ةيرظنلا لوح باتك يف هنيمضت بجي ام ةفرعم بعصلا نم حبصيو -ةيفرعملا

 اذه تبتك ؛كلذل ةجيتنو .اهسفن ةقيرطلاب نورعشي نيرخآلا لك نأ تضرتفا ام اذإ اًنطخم نوكأ

 ,ةيملع اهاري ضعبلاف «ةيرظنلا تاهجولا نم ةعومجم يرظنلا عاتجالا ملعت نأ ىلع ديكأتلل باتكلا

 نم مهنمو «ةيريسفت اهنوري نورخآو «ةيفصو مهضعب اهاريو .كلذ نم لقأ نورخآ اهاري نيح يف

 ريظنتلا نم نييضاملا نينرقلا رادم ىلع اهريوطت مت ةدياحم ةميق تاذ نورخآ اهاريو «ةيدقن اهاري



 ١ مويلا يرظنلا عاتجالا ملع

 حمست اب رثكأ ليصفتو فاصنإب هذه رظنلا تاهجو بيرقت يف يعسو يف ام تلذب دقلو .يعامتجالا
 "' .ريصقلا باتكلا اذه ةعيبط هب

 مث ,يكيسالكلا عاتجالا ملع يف هلوصأ صحف ىلإ اّلوأ ىعسأ يننإف روظنم لكل ةبسنلاب

 تافالتخالا نع جذانن ض رعأ فوس «ةياهنلا يفو ءشاقنلاو ججحلا راسمو .يباسألا اهءانب عجا رأ

 نم ريبك ردق عضو ىلإ ىعسأ اذكهو .ةهجومو ةددحم ةيرظن تاهجول تايرظنلا مادختسا ةيفيك يف

 هضرعب نكلو ءافثكم باتكلا لعجت ةجرد ىلإ سيل نكلو .تاحفصلا نم ليلق ددع يف ةيملعلا ةداملا

 . زاجيإ يف

 ةريغصلا دادعألا نوناق زواجت

 ال ا 0 ددتتقلا 1

 يتلا ةزيمملا ةيرظنلا بهاذملا نم ديدعلا ضرعي الصف ّرشع ينثا ىلع باتكلا اذه لمتشا

 ىلإ ةفلتخم نوكت يتلا ةيرظنلا تاهجولا هذه يف اعونت كانه نأ ةقيقحلاو .ةحيحص نوكت نأ نكمي

 دادعألا نأ .كلذ ةجيتئو ءام دح

 ةروكذملا رشع ينثالا نم ريثكب ربكأ تناك عامتجالا ملع يف رظنلا تاهجول اهصحف مت يتلا

 لقح يأل نكميو .ةريغصلا دادعألا ةلكشم هضرفت ام اذه نكلو «باتكلا اذه يعرفلا ناونعلا يف

 امدنع ىتح « عيمجلا اهبعوتسي نأ نكمي ةسيئر تاروظنم ةعبس نم لقأ ىلع يوتحي نأ يركف
 تامولعملا مجح ركل اًرظن ؛اًديقعت رثكأ يركفلا روظنملا حبصي ةعبس نم دعبأ وه ام ىلإ بهذن
 ةيرظن ةهجو ةرشع يتنثا دنع نحنو ةيادبلا ذئم كلذل .ةزيمملا رظنلا تاهجو فالتخا عم ةيفرعملا

 ددعلا انفعاض دقلو .كلذ نم ريثكب رثكأ رظنلا ةهجو يف ةيكيتاماردلا تافالتخالا اًنايحأ ىرن انئكلو

 .يرظنلا عامتجالا ملع يف ةيفرعملا تاهاجتالل يلامجإلا

 . رنربت .ه نائانوج :-لاثثملا لييس ىلع- رظنا .يرظنلا عاتجالا ملعل ةياغلل ةلصفم تاضارعتسا اشيأ تبتك دقلو (؟)

 ىتح م١187 :يرظنلا عامتجالا ملعو 2( جا: اينروفيلاك ءزكوا دناسواثت) ةرصاعملا ةيعابتجالا ةيرظنلا

 .( 1طمتخممل 0ةلكف, نخب ةقهعر 2012) .(م)* 6 جاس: اينروقيلاك «زكوأ دناسوات) رضاحلا تقولا

 [؟ةصقملا (نهاانسك, '[ طع دم ءاماموب هغ ظطتاهدمواتعو ((نمعسطء لمع ازافذن طمعضصممل [لماجب عوامل ظرعوور 1998). (5)
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 ةرشع يتنثالا تاهاجتالا نم ىرنس ايك تافالتخالا نم ديدعلا دوجو نم مغرلا ىلع

 لوصفلا هذه يف ةصوحفملا ةيرظنلا تاهاجتالا ضعب نأ اك .ةمداقلا لوصفلا يف اهيلإ راشملا ةسيئرلا

 ضعب نأل ؛نيرخآ دنع كلذك ابنأ -حوضوب- ودبت نيح يف ء«ضعبلا دنع ةيساسأ نوكت ال ابر

 مدقأ نيب نم ةمدختسملا تاهاجتالا نم ليلق ددع دنع ىتح ءىرخألا نم اًراشتنا رثكأ تاهاجتالا

 -ةثيدحلا رظنلا تاهجو ضعب لبق نم- دعُتو .ةليدب ةقيرطب وأ .عامتجالا ملعل ةيرظنلا تاهجولا

 اهنأ دقتعا امل ماكحألا ضعب تمدق دقف كلذلو .ةمداقلا دوقعلا يف ديازتم لكشب ةزراب حبصت اهنأ

 ال انأف ةياهنلا يف نكلو ءافلتخم نوكي دق ام لمعب موقي نأ رخآلا ضعبلا ناكمإبو «مويلا اًرورب رثكأ

 كانه نإف ؛يرظنلا عامتجالا ملع يف ديقعتلا نم مغرلا ىلع هنأل ٍاًقلتخم نوكيس هب موقنس ام نأ دقتعأ

 .لاجملا اذه ىلع ةنميهلا يف ةرمتسملا تاهاجتالا نم ةعومجم

 اذه يف ترظن امدنع ينأل ؛ةدقان تناك رظن تاهجو نم ةديدع بتكل اًصوصن تجّردأ دقو

 اًلعف تاهاجتالا نم ليلقلا نأ تدجو «(م1970١) ماع يف يضاملا نرقلا نم تايئيتسلا يف لاجملا

 يف لوألا يصن تبتك امدنعو «ةيخيراتلا ليصافتلا نم ريثكلا صوصنلا ىدل لازي امو .ةنميهم تناك

 : يه «*:ةيساسأ تاهاجتا ةعبرأ ىلإ ةثيدحلا تايرظنلا نم ددع صيخلتب تمق ةيعامتجالا ةيرظنلا

 نأ اًضيأ دجي نأ درفلل نكميو .ةيلعافتلا ةيرظنلاو «لدابتلا ةيرظن ءعارصلا ةيرظن «ةيفيظولا ةيرظنلا

 تاهاجتالا ترتخا دقو «ثيدحلا عاتجالا ملع تايرظن ضعبل ميدقت فصو مضت ةمئاقلا هذه

 ضعب تفضأ اك «رظنلا تاهجو يف حضاو فالخ ىلع ودبت يتلاو .لاجملا اذه يف ةنميه رثكألا

 نيعبرأ نم رثكأ ذنم نآلا هيلع وه ام ربكأ بهاذملل يلعفلا ددعلا ناك ثيح ؛هتنمضت يتلا تاهجولا

 امو «ةيعاتجالا ةيرظنلا ءانب مساب ءاّماع

 نأ نكمي يتلا ةيرظنلا يهام لوح هيلع عامجالا مت امو «عامتجالا ملع تايرظن يف ريغت يذلا

 .تلمهأ دق يتلا تاهاجتالا ىلإ لوحتلا عم اًبمازتم هيلع نوكت نأ بجي ام وأ ءنوكت

 نكمملا نم دعي مل ملعلا رايعم نِإف «ةيفرعملا تايرظنلا ىلع -عامج لاب- قافتالا نود نمو

 ةيرظنلا تاهاجتالا ضعب روهظ نإف .«كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةدئاسلا رظنلا تاهجو زرفل همادختسا

 (11همنعجب نمل 11: 12 نروغإب 8ع 1974) (م191/4 رشنلل ىسرود :يونيلإ .دووموه) ةيعاتجالا ةيرظنلا ءانب «رئريت هناثانوج (4)

 .(م5 ٠١17 ماع يف باتكلا حسن مت امدنع رشنلل ثدروزداو لبق نم اهمظعم رشن . باتكلا اذه نم تاعبط عبس كانه تناك



 عب مويلا يرظنلا عامتجالا ملع

 تانيابتلا ىلإ ٌةفاضإ ءةيرظنلا تاهاجتالا نم ددع روهظ دايدزا كلذكو ء«ةيروطتلا ةيرظنلاك ةميدقلا

 تايئيتسلا يف أدب ثيح ىلإ اًدئاع هسفن عامتجالا ملع دجو نأ يف مهسأ كلذ لك .رظنلا تاهجو يف

 داهجإ نود عونتلا اذه ميجحتل يعسو يف ام لعفأ نأ اًدهاج تلواح دقف اذلو ؛(م1470) ماع يف

 نع ةماع ةحمل مدقيل اًرجوم نوكي نأ باتكلا اذه فده نإ ثيح .تاحيضوتلا نم ديدعلاب ئراقلا

 .صصختتلا يف اًيلاح سرامم وه امك يرظنلا عامتجالا ملع

5 

 مهسفنأب نيرظنملا عيمج اهلحي نأ بجي يتلا اياضقلا
 آ1ةذانع5 12( فلا 1 !عودةواك ةؤلسدذأ [خعوولجع ؟ند* 5

 عامتجالا ملع يف تالاجسلا وأ تافالخلا نم ةيضاملا ةسمخلا دوقعلا لاوط اًبرغتسم تنكام ابلاغ

 تاشقانملا كلت تراد -ظحلا ءوسل -نكلو ؛موصخلا نيب اًديدش نوكي نأ نكمي شاقنلاف ءيرظنلا

 كلت يهتنت ال برو «ةيقالخألا تايرظنلا لوح معألا بلاغلا يفو «ةيفرعملا تايرظنلا لوح

 يتلا اياضقلا هذه يف طروتلل سيلو .هتءارقل ءالؤه لك باتكلا اذه عجشي فوسو .اًدبأ تاشقانملا

 ةلئسأ نع رظنم لك بيجي نأ دب الو .نيرظنملل ةيصخشلا تاليضفتلا ءانثتساب لحت نأ نكمي ال

 ؟ةسيئرلا ةلئسآلا ام نكلو .ةفلتخملا ةيرظنلا تاهاجتالا راسم ددحتيس تاباجإلا كلتل اًعبتو .ةددحم

 .كلذ برغتسي دق مهنم ليلق ددع دجوي دق اك

 ؟(ًلع نوكي نأ عامتجالا ملعل نكمي له
 دس 50ءاماومعج ظعد كعاعاتتعع#

 عون فلتخيس باوجلا ىلإ اًدانتساو «ةيرهوج رثكألا سيئرلا لاؤسلا وه اذه حجرألا ىلع

 ايلعلا يتسارد مايأ يف ناك دقف ءمويلا هيلع يه !ى ةيوق اًئاد يرظن ةهجو تناكو .هاجتالا يف رظنملا

 مولعلا دحأك الع نوكيل عامتجالا ملع ناكمإب اذام :لوح بالطلا نيب ةريبك تاشقانملا تناك ثيح

 نم ضعب ىلإ تاوئنسلا ربع تلصوت نكلو «ةيوق رظن تاهجو ّيدل نكي مل هنأ الإ ؟ةيعيبطلا
 قيرطلا ىلإ يئالمز نم نورخأ بهذ دقلو .ةيعيبطلا مولعلا نم الع عامتجالا ملع لعجل تالواحملا

 تاهجو فالتخا مغر ةساردلا مايأ ذنم يئاقدصأ اولاز ام مهمظعم نأ الإ ؛يرظن ةهجول سكاعملا

 نيركسعم يف نحنو ؛مويلا امأ .عمتجملل اًيعيبط (ًلع هفصوب عامتجالا ملع صئاصتخ لوح انرظن
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 لك ذختي نأ بجي هنأ الإ ءينرعملا ناهيإلا يف نيرخآلا تافالتخا لك عم شياعتن نأ اننكمي نيداضتم

 باتكلا اذه تاحفصل هتءارق يف ريظنتلا يف ئدتبملا ىتح «ةيساسألا ةلأسملا هذه نأشب اًرارق رظنم

 تايرظنو «عامتجالا ملع يف رثكأ اًنكمتم تنك !لكو .لاؤسلا اذه لوح ريكفتلا يف اًطاحم هسفن دجيس

 .اًقمع رثكأ حبصيس لاؤسلا اذه نإف .صوصخلا هجو ىلع يرظنلا عامتجالا ملع

 هطمسنال 5م0ءاواموو 136 014دلر 310217 ؟اًيقالخأو اًيدقن عامتجالا ملع نوكي نأ بجي له

 .ناضقانتم اههنأ ىلع امهيلإ رظنُي ام اًبلاغ يملعلا عاتجالا ملعو ةيدقنلا عاتجالا مولع نإ
 ؛ام صصخت ةدعاق ىلإ نوبذجني ام ابلاغ عامتجا ءاملع نوحبصي نيذلا مظعمف ؛اًتاد سيل اذه نكلو

 «تالكشملا هذه لايح ام ءيش لمع ىلإ ىعست اهنأ ودبي يتلا «تاعمتجملا يف تالكشملا سردن ابمآل

 تناك يتلا (م147١) ماع تاينيتسلا يف اديحو نكأ ملو عامتجالا ملعل اًبذجنم تنك ببسلا اذهو

 نييدقتلا نيرظنملا نأ اك ملاعلا لوح ةيبرغلا تاعمتجملا ميظنت ةداعإو .جاجتحالا نم ةلصاف ةرتف

 نوبلاطيو ءاهراثآو ةيرذجلا اهبابسأ نوللحيو «ةبعصلا فورظلا نوثحبي نويقالخأو نويرايعم
 هيلع تلمع ايك ءامامت لمعلا اذهل اًعباتمو اًئاع نوكي نأ درفلل نكميو .فورظلا هذه نم صلختلاب

 بلطتي يدقنلا ريظنتلا نكلو «عامتجالا ملع يف يلعفلا لمعلا نم لقأب يدالب يف ةدع تاونسل

 اًبلاغو «ةيعاتجالا فورظلا ىلع مكحلل ةلدألا ىلع ًءانب مهفلا وه فدهلا نوكي ثيح ؛ءايلعلا ةيدايح

 ءاملعلاو ,يقالخخأو مساح فقوم ذاختا نود ةيعامتجالا فقاوملا لوح نويدقنلا نورظنملا لداجي ام

 . لبقي ريثكلا نكلو ءمكحلا اذه لبقأ ال انأو ءيعمقلا نهارلا عضولا اًيئنمض نومعدي فاطملا ةياهن يف

 وعضاو هيف فقي فوس يذلا ناكملا لوح تارارق ءاملعلا ذختي نأ بجي ام ةلحرم دنع كلذلو

 تيطعأ ةيفيظولا يتايح ةيادب ينو .نيزرابو ةميق يوذ ءاملع اونوكيل «ةيلخادلاو ةيدقنلا تايرظنلا

 موقأ امدنع تاجاجز يف ًةأبعم اهب ظفتحأ مويلا نكل «ةيلخادلا ةيدقنلا ةيرظنلا يعضاول ربكأ اًمامتها

 نورخآلا لازي الو .سكعلا لمعب نورخآلا موقيو «يلمعلا ليلحت جراخ اهايإ اًكرات يملع لمعب

 .اًجراخ داضتلا نوكرتي

 نكلو « يعم ثدح اى ءاّريثك اّيعاو اًرارق سيل اهبر .ذختي نأ بجي يذلا رارقلا ناك امهمو

 فصتتم يف تررق دقلو .رخآلا ىلع اًدحاو اًيناج طقف نيفرطلا دحأ لضفي امدنع ؛ ةئشان ةيلضفأك



 ا/ مويلا يرظنلا عامتجالا ملع

 اذ عامتجالا ملع ُنوك كلذ نع اًلضف «عامتجا ملع لضفأ وه يب صاخلا عامتجالا ملع نأ (م1410)

 ؟يعامتجالا ملاعلا لمعي فيك ةظحالمل يتقو تسرك دقف اذلو .اًريحتم نوكأ نأ نود نم ربكأ ةدئاف

 لحل ةلباق لولح حارتقال لضفأ عضو يف نوكأسو « ةفرعملا هذه عم ةيقالخالا ماكحألا ريرمت نود

 هنأ نوريو ٠ كلذ نولبقي ال ابر نيرخآلا نأ دكؤأ .ىرخأ ةرم نكلو .يقيقحلا ملاعلا تالكشم

 ضقانتلا نيضراعملل كرتت نأ وأ ؛رارقلا ذاختا كيلع نأ يف نمكت ةمهملا ةطقنلا نكلو ."خاسنتسا"

 .عامتجالا ملعب كمايق ةيفيك يف مكحتلل

 ؟يعامتجالا ليلحتلا ين ةيمهأ رثكألا هاجتالا ام

 الطمأ 15 اع 11051 81:1["1111201 تر مت"03علت (0 5061010عاعقل مفصقلا5157

 لاجملا يف ركبم تقو يف ةيرورض تسيل هنع ةباجإلا نأل ؛اراشتنا لقألا لاؤسلا اذه دعي

 .يعامتجالا يفيظولا لاجملا يف ةتوافتم طاقن يف ةفلتخم قرطب هنع باجي نأ لعفلاب نكميو «يفيظولا

 رظنا .ةيزمرلا ةيلعافتلاب مزتلمك اهتأدب دقو

 عارصلا ةيرظنو «(7لصفلا) يف ةيفيظولا رظن ةهجو ىلإ اَلوأ تلوحت كلذ دعبو «(© لصف )

 يئاقتنا نآلا انأف .كلذلو ؛ديفم يرظن روظنم لك نأ تدجو تاونسلا ربع نكلو :(7”لصفلا)

 وه يفده .ةيتآلا لوصفلا يف ةحورطملا تايضرفلا نم ّيأ نود يسفن فينصت عيطتسأ ال يننأ ةجردل

 ثيحب «ةيضرف ةيأ نم ةركف ةيأ ريعتسأل دادعتسا ىلع انأو «يعامتجالا ملاعلا لماعت ةيفيك فاشتكا

 .تايرظنلا جمد يف يتقو مظعم ىضقأ انأ عقاولا يفو .فده لا اذه قيقحت يل حمست

 يقبي ام اًيلاغو ءاهريغ نع ةبحتسم - يجذومن لكشب- تاهاجتالا ضعب لازت ال كلذ عمو

 اًجهن اًذختم ءام ناكم يف أدبي نأ درفلا ىلع بجي اذلو ؛ةينهملا مهتايح يف يئدبملا رارقلا اذهب سانلا

 ىلع هتملعت ديدج بهذم لكب اًبيرقت اًفوغش يسفن تدجو دقو «ةيادبلل ةدحاو ةقيرطو اًيحتسم
 لالخ نمو ؛كلذ يف ةزيم اوأر كلذ دعب نكلو ءاّيئدبم مهبحأ مل نيذلا ىتح «نمزلا نم دوقع ىدم

 ةيادب هذهو ءنيرخآلا ىلع نينثا وأ اًدحاو لضفت دق اهنإف باتكلا اذه يف ةدراولا تايرظنلا ةءارق

 .يجول ويسيسلا لايخلا نم دحاو ريوطتل ةديج
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 ؟ةيمهأ رثكألا ليلحتلا ىوتسم ام

 ا8طهأ آب عاءا ه1 ةسقلزوأو آ5 81055( آس "[ة27

 ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع أدبت دقف :هالعأ لاؤسلا لثم لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإ

 طسوتملا ىوتسملا تادحو ىلإ رثكأ لقتتت فوس كلذ دعب نكلو «نيرخآلا عم لماعتلا تايلمع نم
 ىلع .هنم اوأدب نيأ نم اًدبأ ددحي ال ءالعلا ضعب نأ الإ ءرهاوظلل ىريكلا تادحولا ىوتسم وأ

 امأ ,ىرغصلا تادحولا ىوتسم دنع نوقبي ال ةيزمرلا تايلعافتلا داور ضعب نإف «لاثملا ليبس

 تادحولا ىوتسم ىلع اوقبي نأ نكميف ةيفيظولا تايرظنلاو عارصلا تايرظن عضو ىلع نومئاقلا

 «كلذلو «تايوتسملا لك مهفن نأ ىلإ جاتحن اننأ كاردإ يف نورخآلا أدبي فوس كلذ دعبو .ىربكلا

 .تايوتسملا لك ىلع يعامتجالا عقاولل ريظنتلاب نوأدبي مهف

 اًهجو ةيصخشلا تاقالعلا ىوتسم )١( :يه «تايوتسم ةثالث يف ىلجتي يعاتجالا عقاولاف

 ىلع تاسسؤملا «ةلخادتملا ةيعاتجالا ةمظنألا .,تاعمتجملل ىربكلا تادحولا ىوتسم (؟)و ؛هجول

 (7)و ؛ةيقبطلاو (خلإ «ملعلا «نيدلا «ةيرسألا تالصلا «نوناقلا .بدألا .داصتقالا) :لاثملا ليبس

 تادحوو «(ةيلحملا تاعمتجملا «تايظنملا .تاعومجملا) تاكرشلا تادحول طسوتملا ىوتسملاو

 وأ ةدحاو نأ مهضعب ىريو .(سنجلا «قرعلا) ةقبطلا لثم ةيعاتتجا تافينصت يف ءاضعأ) ةيوتف

 نم ربكأ لكشب مهفي تايوتسملا دحأ نأ ىنعمب ؛تايرخألا نم ةيئادب رثكأ تايوتسملا هذه نم ىرخأ

 مهنأل ؛(نييئيفوشلا) مسا لدجلا اذهب نوموقي نيذلا ءالؤه ىلع قلطأ دقل .نيرخآلا نييوتسملا

 ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع زيكرتلا لالخ نم طقف همهف نكمي يعامتجالا عقاولا نأ نوضرتفي

 نوكي نأو .طسوتملا ىوتسملا عم نوينيفوشلا لماعتي نأ اًضيأ نكميو «ىربكلا تادحولا ىوتسم وأ

 ىلإ يعسلاو ءدحاو ىوتسم ةسارد لالخ نم هنأل ؛ةرورضلاب اًئيس سيل ىنعملا اذه يف اًيئيفوش درفلا

 يننأ نم مغرلا ىلع .ةمهم تامولعم يطعت ام اًبلاغ هنإف .كلذ رسفي نأ دحأ يأل نكمي ىّدم يأ

 .ليلحتلا تايوتسم نيب ريغتلا نود قمعأ مهف ىلع لوصحلا نكمي ال ةنيعم ةطقن دنع هنأ معزأ

 مهفل ةلواحم اهفصوب ىربكلا تادحولاب -ربكأ لكشب- هتايادب يف عاتجالا ملع متها
 ريظنتلل - رثكأ ةروصب - اًرخؤم زاحنا هنكل «ةثادحلا عم تءاج ىتلا تاعمتجملل ةريبكلا تالوحتلا

 عقاولل زفقلا ىلإ درفلا جاتحي «ةيادب ةطقنكو ءىرخأ ةرمو .عامتجالا ملع يف ىرغصلا تادحولل
 ىوتسم ثدجو دقل .عامتجا ملاع هفصوب أدبيل طقف تايوتسملا هذه نم دحاو لالخ نم سوململا



 5 مويلا يرظنلا عامتجالا ملع

 ءايلعلا تاساردلا ىلإ تلصو امدنع نكلو ءاّديدج اًجيرخ يفصوب اًشهدم ىرغصلا تادحولا

 اًبسانئمو اعئار ىوتسملا اذه تدجو .ىريكلا تادحولا ىوتسم ىلع عامتجالا ملعل تضرعتو

 نكلو «ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع تايرظن عضاوك يفيظولا يلبقتسم فصن تيضق مث ؛عقاولل

 يف ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع ريظنتلا يف -ريبك دح ىلإح- تسمغنا يتايح نم يناثلا فصنلا يف
 ةثالثلا تايوتسملا عيمج جمدأ نأ تلواح دقل .لقألا ىلع ةيصخشلا تاقالعلا تايلمعو .فطاوعلا

 هذه نم اّيأ اوضفري الأ يغبني عامتجالا ءالع نإف ءيرظن ةهجو نمو *ةماع ةيرظنل ريظنتلا نم

 ىوتسملا وأ ءنيعم ىّوتسم يف اهليضفت مت يتلا تايوتسملا يه ام نع رظنلا ٌضغب «ةثالثلا تايوتسملا

 «يعامتجالا عقاولا مهفن نأ اندرأ اذإ ةمهم ةثالثلا تايوتسملا عيمج نإ .يعامتجالا عقاولا مهفل رخآلا

 .ىّوتسم نم رثكأ ربع تاريسفت جمد ىلإ ىعست تايرظنلا لضفأو
 ام عوضوم يأ نوكت نأ نكمي ليلحتلا تايوتسم يف لاؤسلا نع ةباجإلا نإف كلذلو

 يأ ىلإ ريشت ؛عامتجالا ملع تايساسأ نأ ىلع تينب يتربخ نأل كلذ ؛بصعتلا ىلإ يدؤت ال تماد

 مئاد سيل اذه لثم نكلو .(7- 5 لوصفلا) يف هيلإ راشم وه !ى ىرغصلا تادحولا نم ىؤتسم

 نمكت نيأ ىرتل ؛باتكلا اذه نم يهتنت امدنع لاؤسلا اذه نع ةباجإلا لواحت نأ بجي اذلو ؛لاحلا

 .رضاحلا تقولا يف لقألا ىلع كتاليضفت

 ةقاخلا

 ( 0 للك 101

 هنأو ءعونتم صصخت وه عامتجالا ملع نأ ىلع يبيرجتلا عقاولا لبقن نأ اًعيمج انئيلع بجي

 ةفاضإلابو .ميظنتلاو لعافتلاو ءيرشبلا كولسلل ةلماك ةلسلس ىطغي يذلا ةيناسنإلا مولعلا عسوأ

 ءابلع ىشقاني نأ اًبرغتسم نوكي ال نأ ىغبتي هنإف اذل ِءاَذِج ةفلتخغ تاهجوتب سانلا بذجي «كلذ ىلإ

 يعوضوم لا ققحتلاو «قالخألاو :ةفرعملا تابلطتمل ةفلتخم تاليضفت نوروطي مهنأل ءاًريثك عامتجالا

 تافالتخا باتكلا اذه يف تايرظنلا هذه سكعت اذلو .يعامتجالا عقاولل

 لميضقء طقم 11. 1دسعت, 1طعمثعا1عمأ رحعلمعت مهلك ه2 همعام] معز, اطععع ؟بواسشصعو (8]عجب المتاع: ةممععع 68)2010-2012)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١

 هذه يف ةحضوملا ةفلتخملا تايضرفلا نأ امك .ءلاجملا اذه يف نيرظنملا رظن تاهجو

 اهنم لكلف ءاهتيؤر ةبوعصو اهتقدل تاسدعلا نم ةعومجم ابنأ ىلع اهيلإ رظني نأ بجي تاحفصلا
 نم ديدعلا -كلذل- جاتحتو «عامتجالا ءالع نم نيرخآلا عم فلتخت وأ قفتت ةيضرفو ايؤر

 نم ىرخألا نم لضفأ نوكت دق ةيعامتجالا تايلمعلا ضعب نأ ىرت نأ كل حمست ىتح تاسدعلا

 ؛تايضرفلا هذهل ةقدب ايؤرلا يف كدعاستل تاسدعلا هذه نم ديدعلا ىلإ جاتحت دقو .يملع روظنم

 نم ىيهتنت امدنع اذكهو .يعامتجالا عقاولا نع ةيلماكت رثكأو ةحضاو ةروص نّوكت نأ عيطتست يكل

 تايرظنلل تاهاجتالاو ايؤرلا كلتل اًحوضو رثكأ روص كيدل نوكي فوس تاحفصلا هذه ةءارق

 .عامتجالا ملع روظنم قلطنم نم ساسحإب يعامتجالا عقاولل اًكاردإ رثكأ نوكتو «ةفلتخملا



 يامر نمغ)

 يقفيظولا ريظننلا
 عالالا 1 !نالقذا 102

 "1ع طءوعنسمتس ع5 01 [اسعانم »ه1 ةاتددس ةيفيظولا تايادب

 ةسوتقأع 0هص(ع'5 4ل00عمع) تنوك تسجوأ دييبأت

 ةساردلاب مزتلي ديدج عرف روهظل اًبسانم تقولا ناك رشع عساتلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا يف

 ةعومجم ىلع اًمسا تنوك تسجوأ عضو «ريخألا لصفلا يف ظحول دقو . يعامتجالا ملاعلل ةمظنملا

 "عامتجالا ملع" مسا ةينيتاللا ةبيكرتلا بسح هيلع قلطأو «ةعامجلا تايمانيد ةعيبط لوح ريظنتلا نم

 ةعيبطلا ةساردل اهب ىنع يتلا «(ةيعامتجالا ءايزيفلا) مسا تنوك لصف دقو '”.ةيعامتجالا ةساردلا وأ

 ماعلا لبق نم همادختسا مت دق مسالا اذه نأ فشتكا تنوك نكلو «يعامتجالا ملاعلل ةيساسألا

 ."عامتجالا ملع" ىمسم مادختسا ىلإ رطضا دقف كلذلو ؛يكيجلبلا يئاصحإلا

 روطتلا ةركف نأل ؛"ءايحألا ملع" نوكي فوس رشع عساتلا نرقلا نأ تنوك كردأ دقل

 مساب ةياهنلا يف تفرغ ىتلا اًحاجن رثكألا مولعلا نأ كردأ امك .تقولا كلذ يف ةرشتنم تناك

 اًباشت ايجولويبلا رفوت نأ نكمملا نمو «تايرظنلا ةغايص ةيفيكل اًبسانم اًجذومن تمّدق «(ءايزيفلا)

 ةيفيكل اًجذومن ءايزيفلا رفوت نأ نكمملا نم نيح يف ؛عمتجملا ملعل ةيعرش لوط ًءافضإو ةظفلو

 .اهرايتخاو «ةيعامتجالا نيناوقلا ةغايص

 هءاجسمللال.. (]مدلمدت (عمدعع علا ةمل 5ممك. 1896 مسطانعطعل اص ىعندأا مستلم ءعدعأا طعحسععم 1830 صل 18421)
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 ةيعاتجا ةيرظن رثشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١١

 ايجولويبلا / ءايحألا ملعل تنوك مادختسا

 ©مرصغعتو آلوع 01 8101م3
 ريخألا ملعلا اًشقانم :مولعلل اًيمره السلست تنوك عضو .عامتجالا ملع ريربتل ةلواحم يف

 وأ ." ةيعضولا" هامس يذلا عامتجالا ملع نوكيس هنأب ةريخألا ةبقحلا يف رهظ يذلا اديقعت رثكألاو

 نأ برغتسملا نم نوكي نل اذلو ؛(ءايحألا ملع) ب نروق ام اذإ ىلعأ ةبترم لتحيسو «"قئبنملا" ملعلا

 دقف عقاولا يفو .هلامتكا دنع ىرخألا مولعلل ةبسنلاب يمرهلا لسلستلا ةمق ىلع عامتجالا ملع نوكي

 ةساردب متهم ناك اذإ ءايحألا ملع نأ ىري ثيح ؛”مولعلا كلم" عامتجالا ملع ىلع تنوك قلطأ

 ءانب طاهنأ ليلحت وأ ؛ةيعاتجالا ءاضعألا ةساردب متهيس ديدجلا ئشانلا عاتجالا ملع نإف ؛ءاضعألا

 ةيدرفلا ةيرشبلا ءاضعألا ىلع ىنبت ال تاعمتجملا نأل ؛دقعم وضعك ةيحلا تانئاكلا نيب تاقالعلا

 يف ايالخلا ةفيظول ةلئامم يهف .تاعمتجملا يف رسألاك ؛اًيعامتجا اًنئاك اهفصوب -اًضيأ- لب .طقف

 «تاعايجلا) نم ءازجألا لك نأ ىلع ديكأتلل تنوك تسجوأ بهذ دقو .ةيجولويبلا تانئاكلا

 اهفصوب ةرسألاك لكايه -ةياهنلا يف- يه (ىرخألا ةيعاتتجالا تائيهلاو ,تاعمتجملاو «تايظنملاو
 نم اهزييمت نكمي ةيعاتجا ءاضعأ اهفصوب تاعمتجملا نإف ؛كلذلو .تاعمتجملا يف ساسألا ءزجلا

 عم اهضعب طبتري يتلا ةيعامتجالا ءاضعألا نم نوكتي يذلا اهئانب قيرط نع ةيجولويبلا تانئاكلا
 .ةيسايسلا ةطلسلاو «ةكرتشملا ةفاقثلا قيرط نع ضعب

 ةيضرف لوأ نإف اذلو ؛ىلوألا هتيرظن عاتجالا ملع لكش يوضعلا لئاهتلا اذه نم اًقالطنا

 ءانبلا نع اًديعب لثامتلا ةيرظن ذخأي ل تنوك نأ مغرلا ىلع ؛ةيقطنم ريغ تناك عامتجالا ملع ةيرظنل

 ((يعامتجالا ءانبلا صئاصخ) اكيتاتسإ :امه نيمسق ىلإ عاتجالا ملع مسق ثيح ءيعامتجالا

 يتلا صئاصخلا هذه نيب تاقالعلاو ءصئاصخلا رييغتو «ةظفاحملاو ءنيوكتلا تايلمع) اكيمانيدو

 اًجذومن نوكيل ةيعاتجالا تانئاكلا ءانبل اًروصت ىطعأ حرتقملا اذهو .(يعامتجالا نئاكلا لكشت

 ءانبلاب هسفن تقولا يف ىمسي ام وأ «ةيفيظولاب ىمسي حبصأ اذهلو ؛تاءانبلا هذه ليلحت يف اًضاخ

 .يفيظولا

 ءاقب ىلع تاريثأت اط نأ ىلع ةنيعملا ةيعاتجالا تاءانبلا رّوصت ْنأ وه ةيفيظولا رهوج نإ

 هل اًدرف هفصوب يلا نئاكلل ءانب يأ وأ «ةدعملا «نيتئرلا .ءبلقلا :لثم هتئيب يف يعامتجالا نئاكلا



 اذ يفيظولا ريظنتلا

 ةفرعم لالخ نم هليلحت نكمي عمتجملا وأ يعاتجالا نئاكلا نإف كلذلو .مسجلا ىلع ظافحلل ةفيظو

 «بيكرتلاو مجحلا يف اهومن وه خيراتلا رادم ىلع تاعمتجملا زيمي ام نإ .ةيعاتجالا ةينبألا فئاظو

 ةيحلا تانئاكلا بيكرت وحن بهذي يذلا يروطتلا هاجتالا وه اذهو «ةيدرفلا تانثاكلا لثم اذكهو

 رثكأ حبصت ةيعامتجالا تانئاكلاو «ةيدرف تانئاكلا نإف .كلذ نع اًلضف .ةيعاتجالا تانئاكلاو

 تادحولا هذهو «ةعونتم ةيعاتجا تادحوك ةنيابتم ؛ةثادح رثكأ تحبصأ وأ «تمن املك اًديقعت

 ظافحلا لجأ نم اهمدقت يتلا فئاظولا قيرط نع اهتفرعم نكميو «لكلا لكشت يتلا يه ةيعامتجالا

 .تاعمتجملا ىلع

 وأ .تاجايتحالا نم ةعومجم ةيبلتل حرط دق يفيظولا ليلحتلل رخآ رصنع كانهو

 .ةئيبلا يف رمتسيس يعامتجا ماظن يأ وأ عمتجملا ناك اذإ اهقيقحت بجي يتلا «تابلطتملا وأ تايرورضلا

 وأ ءتاجايتحالا هذهل ةددعتملا تابلطتملل مئاوق ءانبب نوقحاللا نويفيظولا هب ماق ام ىرنس ايكو

 نم يعامتجا ءانب يأ ليلحت متي كلذ ىلع ًٌءانبو .تايرورضلا طورش قيقحتل دئاس ماظن عم لدابتلاب

 اهومن ةلاح يف اًديقعت رثكأ حبصت يتلا ةيعاتجالا مظنلا كلت طسو نيعم ماظن طورشل ةتيبلت ثيح

 ةيماظنلا حئاوللا قيسنت وأ «يعامتجالا لماكتلاب قلعتت ةيساسأ ةجاح تزرب اذلو ءاهروطتو

 هذه قيقحت وأ ةيبلت نع تاعمتجملا زجعت امدنعو .ماظنلا يف اهنم ةئيابتملا ءازجألا ىلع ةرطيسلل

 مات سكعلاو «ةيعايتجالا ضارمألا روهظ ديازت ةيلاهتحا نع فشكت فوسف ؛ةلماشلا تايرورضلا

 زكارم (ب).ماظنلا ءازجأ نيب لدابتملا طبارتلا تايلآ (أ) :يتآلا ريوطت نم تاعمتجملا نكمتت امدنع

 تادحولا عيمجل ةكرتشم ةيفاقث زومر (ج) .ماظنلا ءازجأ ميظنتو ةيسايسلا ةرطيسلا لجأ نم ىوقلا

 جذومنلا يف درو امكو «يعامتجالا لماكتلا قيقحت لجأ نم تابلطتملا ةيبلتل «ةنيابتملا ةيعاتجالا
 1 لككلا) ف هيل[ ناكل كنوكل يناسألا

 يف طقف سيل «عامتجالا ملع ددحت يتلا رصانعلا نم ديدعلا ىلع يوتحي طيسبلا جذومنلا اذهو

 نع ةقثبنم ةيفيظولا ةيرظنلا نأ ىلإ تنوك حملأ دقف كلذ عمو ءرضاحلا تقولا يف اًضيأ نكلو يضاملا

 يدؤيس ادع هفصوب عاتجالا ملعل ريوطت يأ نأب تنوك رعش دقف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ءايحألا ملع
 «لمتكم ريغ تنوكل يلعفلا ريظنتلا نإف كلذ نم مغرلا ىلعو .ءايحألا ملع ريوطت ىلإ لبقتسملا يف

 .عامتجالا ملع يف ةيرظنلا ريوطت ةيفيكل ةيؤر مدق ذإ ؛ريثكلا لمع اًضيأ هنكلو



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 ةديدج ةيلماكت تثايلا

 : لوح رودث

 طوغض ىوتسم ةيئانبلا تادارتعالا (1)

 00 ةوقلا ةيزيك رم (ب)
 ةفاقثلا (ج) ةطلسلاو

 ةكرتشملا

 لماكتلا تايلآل

 ةديدحلا

 ةيعامتجالا ضارمالا تالابتحا

 (ةديبعطسطا ءدنممع,آسع) ؛ ةص ءا* , ١ لكشلا .عامجألا ملع تايرظن ةركف (؟ ١ 17)رنربن ناثانوج ردصملا

 ةيعارتجالا تايئاصحإلل ينمضلا تنوك جذومن )7١(. لكشلا

 ةيئايزيفلا مولعلل ركبملا تنوك مادختسا
 (©هساعثو آلوع هك ظهساو ططزستعم

 ملع يأك ؛عامتجالا ملع نوكي نأ نكمي امل ةيعيبطلا مولعلا رظن ةهجول اًدئار تنوك ناك دقن

 لضفأو ءاّيلاع تاعمتجملا تايكيمانيدو صئاصخل ةيريسفتلا نيناوقلا روطي نأ عامتجالا ملعل نكمي

 مظني امدنع اًئاد ثدحت يتلا ةيرهوجلا ةيساسألا تايلمعلا لوح نيناوقلا كلت نيناوقلا هذه نم

 نتوين ةغايص دعب ءاج يذلا رصعلا يف ملعلا ةروص هذه تناكو .ةيعامتجا مظن يف مهسفنأ رشبلا

 بولسألابو .نوكلا تايمائنيدو صئاصخ مظعم ريسفت ىلع رداق هنأ كاذنآ دقتعملا ةيبذاجلا نوناقل

 نيناوقلا ىلع دامتعالاب تاعمتجملل يعامتجالا ريسفتلا نوكي نأ نكمملا نم هنأ تنوك دقتعا هسفن

 .ةيعامتجالا مظنلا اهنم فلأتت يتلا ةيساسألا صئاصخخلا تايمانيد نع ةدرجملا

 دارفألا ىقبيس ةقحال لوصف يف ىرئنس ايكو «تنوك دهع يف لدجلل اًريثم يأرلا اذه ناكو

 يف كولسلا طابضنا اًضيأو .البقتسم صصختلل ةبسنلاب كش البو ؛اذه انموي ىلإ شاقن عضوم



 ١ يفيظولا ريظنتلا

 _ايزيفلا نيناوق لثم اهلثم ةدرجملا نيناوقلا نم ةلسلس ىلع ةمئاق تنوك ةيؤر تناك دقف «لبقتسملا

 كلذ دعبو «ىلوألا ةبترملا يف تاعمتجملل ةيساسألا صئاصنخلا دوجو ببس انل رسفت نأ نكمي يتلاو

 ةيساسألا صئاصخلا نع اًعفاد 7١( ١لكش) جذومنلا يف نإف كلذلو ؟صئاصنخلا هذه لمعت فيك

 (ب) .ةنيابتمللا تادحولاو تاءانبلا نيب طبارتلا (أ):يهو «يعامتجالا نيوكتلل ةثالثلا ةيرهوجلا وأ

 دقو .ةيعامتجالا تادحولاو «دارفألا لاعفأ مظنت يتلا ةيفاقثلا مظنلا (ج) .ةطلسلاو ةوقلا زكارم

 نإف ءاهدجاوت مت ىتمو ءاهيلإ ةجاحلا ببسب يعاتجالا ملاعلل ةثالثلا صئاصنلا هذه تروطت

 «عمتجملا يف ةنيابتملا مظنلا نيب لماكتلاو ءمكحتلاو «ديازتملا ماظنلا لدعم قيسنت لوح رودت اهتايمانيد

 هتسارد" (ايجولويبلا) ءايحألا عم لثامتلا نم دمتسم تنوك دنع عامتجالا ملع رهوج نإف ءاذكهو

 ةيريسفتلا هتيجهنم نكلو - زياتلاو نيابتلا هاجتا وحن ديازتم هاجتاب اهروطتو «'"'ةيعاتجالا تانئاكلل

 .ءايزيفلا نم تقثبنا ةيحيضوتلاو

 رسنيس ترب ره دنع ةيفيظولا
 عرعر مررعو عمرو ا" اننعأت هت ةلل 510

 «رشع عساتلا نرقلا يث نيزيمتملا ءاملعلا نم اذحاو (11عرطعزخ 5موصعع2) رسنبس تربره ناك

 حبصأ اى .لبق نم ناك اي اًعطاس دعي ملو ءنيرشعلا نرقلا نم لوألا دقَعلا يف همجن طببم أدب مث

 رسنبس ناكو «هلامعأ نم ريثكلا اوؤرقي نأ نود «نيرصاعملا عاتجالا ءاملع نم نوُداعُم هراكفأل

 «قالخألا نم الك عمجي نأ ىلإ فدهب ناكو ؛هعو رشم ىلع "ةيبيكرتلا ةفسلفلا" مسا قلطأو ءاًقوسليف

 ملاعلل ةيساسألا نيناوقلا ضعب تحت عامتجالا ملعو ؛ءايحألا ملعو ءسفنلا ملعو «ةعيبطلا ملعو

 هذه تناكو «"ةيعيبطلا مولعلا" ءايزيفلا نيناوق نم ةقتشم جاتنتسالا ةضافضف تناك اهنأ الإ ءلكك

 ":.اًديقعت رثكألا ىلإ ةطيسبلا لاكشألا نم تانئاكلا عيمج روطت ريسفتل رشع عساتلا نرقلا يف نيناوقلا

 ةسيئرلا هتاحورطأ نم نيتنثا يف ةيرظنلا هئدابم نع اًريصق اًصخلم رسبس بتك ةفسلفلل هعضو يفو

 :روطتلل ةماعلا هتيرظن لوح رستبس تاحيرصت دحأ كيلإو (؟)

 ىلإ ىّمسم ريغ لجأ ىلإ كساهتم ريغ سناجت نم ةداملا هلالخ لوحنت « ةكرحلل ديدبت نم كلذ بحاصي امو ةداملا لماكت ..."

 .(* حاضيإ :رظنا) ىلوألا ئدابملا 5" ص"ٍزاوُم لود يضنملا ةكرحلا عضخت هلالخخو ؛ حضاو كسامتم سناجت



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع 15

 ئدابم بتك دقو ”.عامتجالا ملعو «ءايحألا ملعو «سفنلا ملع لاجم ين تادلجم ةدعو «قالخألا يف

 يتلا (م1417/7) ماع يف "'عامتجالا ملع ئدابم هباتك يف هتيادب لبق “ (ءايحألا ملع) ايجولويبلا

 ملع ئدابم نع تادلحم ةثالث جتنأ ةياهنلا يفو .ةيبيكرتلا ةفسلفلا يف نيكرتشملل يىلسلست لكش ىلع
 ملع يف هبتك تناك (م1594- )١/81/5 نيب ام دوقعلا ينو .اذه انموي ىتح ةحاتم تلاز ام عامتجالا

 ”'.مويلا ىتح ةحاتم خسنلا مظعم نإف ببسلا اذهلو ؛اهتءارق تمد يتلا بتكلا رثكأ نيب نم عامتجالا

 ناك هنأل ؛ةفدصلا ليبق نم ءايحألا ملعو ءسفنلا ملع نع رسنبس تالاقم يف لسلستلا اذه نكي ملو

 .اًديقعت رثكأو ربكأ ليصفتب نكلو .تنوك تاوطخ عباتي

 5معمعمز*5 [طعمرءاتعمل 81كءاطملماهوون ةيرظنلا رسنبس ةيجهنم

 .عامتجالا ملع هيلع نوكي نأ بجي اهيف ةيعيبط ةيملع رظن ةهجو هل تنوك لثم رسنبس ناك

 ةيرهوجلا صئاصخلا لصف هنأب رعشي ناك هنأل ؛ةسيئرلا هلامعأ مظعم يف "ئدابم" موهفم رهظيو

 موقت يتلا تادلجملا نم ةددحم ةعومجمو ةيقالخألاو ةيعيبطلاو «ةيسفنلاو «ةيجولويبلاو «ةيعاتجالا

 تايكيمانيدلا نع هتقو يف ةعيبطلا مولع نم ةقتشملا ةضافضفلا نيناوقلا وأ ةدرجملا ئدابملا ريوطتب

 .(نوناقلا اذه تايساسأ ةفرعمل لفسأ ؟ شماحلا رظنا) ملاوعلا هذه نم يأ يف ةلعافلا

 نع ةدرجم نيناوقب عامتجالا ملع ءيدابم نع ةثالثلا هتادلجم تألتما عاتجالا ملعل ةبسنلاب

 .ءايحألا ملع نم تامولعمب ةناعتسالاب اهحيضوت مت يتلاو «ةيعاتجالا رهاوظلا نم ةريبك ةعومجم

 ةيعانصلا لاكشألا ىلإ روطتلا لحارم لك يف رضاحلاو ىضاملا يف تاعمتجملا نع ةعساو تامولعمبو

 رارقتسالا ؛(م1837 ماع يف الصأ ةروشنم ؛م١٠188 «تريب .لإ .أ :كرويوين) ىلوألا ئدابملا ءرستبس تربره (”)

 -يرشتس-نوتيلبأ : كرويوين) اًروطت اهوأو «ةددحملا ةيرشبلا ةداعسلل ةيساسألا طورشلا ءوأ :يعامتجالا

 -نوتيلبأ :كرويوين) تادلجم " ءسفنلا ملع ئدابم ؛م186-٠1801 يف لصألا يف رشُن ,ء188/8 ستفورك

 .(م18868 ماع يف اًلصأ ترشُن م١188 «ستفورك-يرشنس

 .(م1871/-18715- ؛« ستفورك- يرشنس-نوتيلبأ :كرويوين) تادلجم ” ؛ءايحألا ملع ئدابم ءرسنيس تربره (؟)

 لصألا يف أدب م1846 ؛ ستفورك- يرشنس- نوتيلبأ :كرويوين) تادلجم 7 .عامتجالا ملع ئدابم ءرسنبس تربره (0)

 .(م 181/5 ماع

 يرشان :يمريجوين « كيوزنورب وين) تادلجم 4 «عاتجالا ملع ئدابم رظنا ءارخؤم ميظعلا لمعلا اذه رشن ةداعإل (5)

 .ةدافتسالل كلذو .يدادعإ نم ةليوط ةمدقم عم 7٠١7(« .تالماعملا



 ١ يفيظولا ريظنتلا

 عامتجالا ملعب تيمس ةلصفنم تادلجم يف تامولعملا هذه رشن مت دقو ءيعاتجالا ميظنتلل ةثيدحلا

 .رسنبس لمع يف الئاه اًراجنإ كلذ ناك دقو ءيفصولا

 ءايحألا ملع نم اّلك نأ ةصاخبو ؛ ئدابملا هذه تكباشت ثيح ؛"ضومغلا يف عقو هنأ الإ

 «ةيدرفلا ةيحلا تانئاكلا ىلع ءايحألا ملع زكر ثيح «تانئاكلا ىلع امهتسارد يف اًركر عامتجالا ملعو

 تاعمتجملا يف ةيحلا تانئاكلا ميظنت وأ ءىمظعلا تانئاكلا ةسارد ىلع عامتجالا ملع زكر نيح يف

 رصعلا يف عاتجالا ملعو ايجولويبلا نيب جمدلا ةداعإل دهج ىلإ لمعلا اذه يدؤي نأ عقوتملا نمو

 يه اهنإ عمتجملا يف اهسفن مظنت يتلا ةيحلا تانئاكلا عاونأ نم عون يأ نأ رسنبس ىأرو .رضاحلا

 . يجول ويسيسلا ليلحتلا قحتسي يوضعلا قوف عمتجم

 رسنبس دنع تانئاكلل يوضعلا لثاهتلا

 د15 (15)0ةضهتكللا 16 كل 2108؟' ,

 ذخأ هنأ حضاولا نم نكلو «تنوكل هتضراعم بابسأ نع هيف اًعفادم الاقم رسنبس بتك دقل

 يف لقعلا ىلإ برقألاو «ةرهش رثكألاو ءرسئبس راكفأ رثكأ لعلو “”.دعب اهيف اهروطو تنوك راكفأ

 هجوأ اهيف ركذو «ةيوضعلا قوفو ةيوضعلا تانئاكلا نيب نراق يتلا هراكفأ يه رصاعملا عامتجالا ملع

 نيب تانيابتلا عم ةيقوفلا ةيوضعلا تانئاكلا جردأ اك .تانئاكلا كلت نيب ميظنتلا ئدابم يف هباشتلا

 )٠٠٠٠١ نم رثكأ لمع يف تاحفصلا نم ةليلق ةعومجم تالثاتلا هذه تلكشو .ىرخألا تانئاكلا

 .هراكفأ تدمصو «رسنبس نوف رعي ةرصاعملا ةبقحلا يف تايرظنلا وعضاو حبصأ كلذ دعبو .(ةحفص

 .لماك لكشب رضاحلا تقولا يف ةيرظنلا ىلع اهريثأتب فرتعُي مل نإو

 . رسنبس ةافو دعب تهتناو م 141/7 ماع يف تأدب «قئاقحلا تاعومجم وأ .يفصولا عامتجالا ملع هرسنبس تربريه (0)

 يف يفصولا عامتجالا ملع قطنمل يكسنايرمو ارددسكلآ ضارعتسا عجار .م141 5 ماع يف ردص دلجم رخآ عم

 :(198) ١" عاتجالا ملع رظن تاهجو ." عامتجالا ملع يف ةدوقفملا ةيرشبلا تاقالعلا ةقطنم تافلم"

 .8-4١ص

 . يلكريب يف اهتعابط تديعأ) ىرخأ تالاقمو تنوك .م ةفسلف ةضراعم بابسأ .رسنبس تربره (4)

 .(م1458 يراسدنيلج:(اينروفيلاك



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١مم

 نأ نكمي اهتم ذلكدنا لمت فريشملا قوقو:ىوضعلا نئاكلا نيب كايناقتلا لمتو

 بحاصي دقو «روطتيو ومني امهالك يوضعلا قوفو يوضعلا نأل ؛ةيوضعلا ريغ تانئاكلا نم زيمتي

 طبارتلا نع فشكي امهالكف «نيوكتلا يف نيابتلا عم ثدحت يتلا فئاظولا ددع يف ةدايز ومنلا اذه

 ءامهيلك وأ ىرخألا ءازجألا ءانب ىلع رثؤي ءازجألا دحأ يف ريغتلاف «ءلماكتلاو ةعونتملا ءازجألا نيب

 :تاعابجلاو قرسالا# :لاثملا لبيس لغو .هتا د. ق اءيغص اًالمغ اتاك دعي لكلا ف ءزج لكو

 نكمي لكلا ةايحف ءيحلا نئاكلا لخاد ءاضعألا وأ ءايالخلاك ؛يح ءزج ىلع لاثمك وأ ميظنتلاو

 .لوطأ ةرتفل شيعت نأ نكمي ءازجألا نكلو ءاهريمدت

 تانئاكلا نيبو ةيحلا ةيوضعلا تانئاكلا نيب ةزيمملا تافالتخالا ضعب كانه نأ نيح يف

 ةيحلا تانئاكلا يف ربكأ ءازجأ نم برقلاو طبارتلا ةجرد يف .ةيوضعلاو ةقالمعلا وأ ةيوضعلا قوف ام

 تانئاكلا لاصتا نأل ؛ريبك دح ىلإ فلتخت لاصتالا ةعيبط نأ امك .ةيوضعلا قوف ام تانئاكلا يف اهنم

 قوف ام تانئاكلا نيب لاصتالا نأ نيح يف «ةفلتخم تاونق ربع رمت ةيئزج تاجوم لالخ نم ثدحي

 نيب ريبك فالتخا اًضيأ كائهو «تاغل يف مظنت يتلا ةيفاقثلا زومرلا لالخ نم ثدحي ةيوضعلا

 كانه نأ نيح يف «رارقلا ذاختاو ريكفتلاو يعولا ىلع تاردق كلمت ىتلا ةيوضعلا قوف ام تانئاكلا

 .ةيحلا تانئاكلا ىدل يعولا ىلع رداقلا وه (غامدلا) طقف اًدحاو اًءزج

 ةعبرألا ةيفيظولا طورشلا
 طع ["سهدبع !نسعأت هققل [عنانأو5©(1

 ملع ئدابم ىلع ةمخضلا هتلاقم يف دمتعا هنأل ؛ةمهم رسنبس لمع يف ةيوضعلا ةلثاملا نإ

 :لثم ةايحلا معدتل اهققحت نم ّدب ال طورش امل ةيدرفلا ةيحلا تاييظنتلا نأ تبثأ ثيح «ءايحألا

 .ةنيابتم ءازجأ لمكت تانيوكت نع تفشكت ةيوضعلا قوف تانئاكلا نأ دجن اذهل «ةيحلا تانئاكلا

 طورش وأ ةيساسأ تاجايتحا نع فشكت ةيوضعلاو ةيوضعلا قوف تادئاكلا نإف .كلذل ةفاضإلابو

 .يئيبلا اهطيحم يف اهئاقب ىلع ديكأتلل ققحتت نأ بجي
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 ١4 يفيظولا ريظنتلا

 قوف ام ةيحلا تانئاكلل ةماع ةيفيظو طورش ةعبرأ كانه نأ رسئبس ضرتفا كلذل ةجيتنو

 ةعبرأ كانه دجوي عقاولا يفو .ىرخألا تانئاكلا عم ةلئامم طورش عم تقفاوت يتلا «ةيوضعلا

 :يلاتلا (؟ , ١ لودجلا) يف ةجردم ةعبرألا طورشلاو نينا ىلإ طرش لك رسنبس أزج دقو ءطورش

 .ةيوضعلا قوف تانئاكلل ةيفيظولا طورش .(7 , ١)لودجلا

 .(ةيلمع) ناكسلا ددع ىلع ظافحلل اهمادختسا نكمي دراوم ىلإ اهليوحتو دراوملا عمج لوح رودي :جاتنإلا-١

 يناقثو يعامتجا ءانب داجيإ نع الضف ؛مهيلع ةظفاحملاو ناكسلا نم دنج ءاضعأ ءانيب :رثاكتلا وأ دلاوتلا ةداعإ -7

 .(ةيلمع ) ةيعامتجالا مهتطشنأ ميظنتل

 ةطشنأ ةبقارمل ؛(تادقتعملاو تايجولوديألا) لثم ةيفاقثلا زومرلا كلذكو ةطلسلاو ةوقلا ديحوتب :ةحئاللا -“

 .اهقيسنتو تاعامجلاو دارفألا

 : عيزوتلا -

 .ةيفارغخجلا تاحاسملا يف دراوملاو تامولعملاو دارفألا لقنل ةيتحتلا ةينبلا ريوطتب (أ

 ةيلمعلا )١( :تاجايتحاب (ةيوضعلا قوف ام) ةقتافلا ةيوضعلا تانئاكلا يفت نأ بجي اذلو

 لك جاتنإ ةداعإ وأ رئاكتلاو (ب) .ءيوضعلا قوف ام نئاكلا ىلع ةظفاحت يتلا ةداملا جاتنإ (أ) وأ

 ةطشنأ مظنت يتلا ةيوضعلا تانئاكلا ةفاقثو «ةيعامتجالا ةينبألاو ( صاخشالا يأ) ةيحلا تانئاكلا

 ديطوت لالخ نم مهتايحل ةمظنملا ةينبألاو «سانلا ةبقارمو قيسنت ىلع ةردقلا وأ ةرطيسلا (؟) .سانلا

 وأ عيزوتلا (") .نيناوقلاو فارعألاو تادقتعملاو ميقلل ةيفاقثلا مظنلا ريوطتو «ةوقلا وأ ةطلسلا

 ركذ اك"” .ةقئافلا ةيحلا تانئاكلا تاءانبو «ميلاقألا لوح تامولعملاو دراوملاو ءسانلا ةكرح

 "ةمادتسالا ماظن" اهيلع قلطي يتلا تابلطتملا ةيلمع ترسك دقل 5,١(. لودجلا) يف هيلع تزكرو

 سانلا يلامجإل ةنوكملا ةيفيظولا تابلطتملا جاتنإ نإف يلاتلابو «ةلصفتملا هتابلطتم يف لفسأ ىلإ ف

 قيقحتل .عيزوتلاو ءميظنتلاو «رثاكتلاو «جاتنإلا :نم 5,١( لودجلا) يف ةجردملا ةعبرألا نمضتت

 .يتملا نئاكلا ءاقب ةيلباق

 .0148- 598 .ص « ١ دلجملا .عاتجالا ملع ئدابم هرسنبس ()
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 عمتجملا وأ يرصنعلا زيمتلا نإف ءيناكسلا ومنلا داز املك هنأ وه رسنبس ىدل ساسألا لدجلا نإ

 هب ةطبترملا ةيفاقثلا مظنلاو تاءانبلا نم ةديدج عاونأ نيب لصفيس هئاضعأ ةطشنأ عيمج مظني يذلا

 «جاتنإلل ةيساسألا رواحملاب نايحألا نم ريثك يف هيلع قلطي ناك ام ىلع نيابتلا ىلإ كلذ يدؤيسو

 ءاقب ىودج ىلع ظافحلل ةيرورض ةيساسألا رصانعلا هذه نأل ؛ عيزوتلاو «ميظنتلاو «رثاكتلاو

 نم ديزملا جاتنإل تافاضإ كانه نوكيسف ناكسلا ددع يمانت عم «لاثملا ليبس ىلعو .ةيحلا تانئاكلا

 أشنتس كلذ عمو .يداصتقالا ءانبلا لخاد تاءانبلا نيابت ةجيتنلاو . ناكسلا نم ددع ربكأ معدل ءاذغلا

 ةعونتملاو ةنيابتملا ةديدجلا تاءانبلا يف ةكراشملل دارفألا ةردق ىلع دكأتلا يف لثمتت ةديدج تالكشم

 جاتنإ ةداعإ نامضل ىضم تقو يأ نم رثكأ ةرمتسملا ةيميلعتلا ىنبلا نيب زبيمتلا ىلإ يدؤي امم ءاّيفاقث

 تاللكشم وأ يقبطلا ميسقتلا ةجرد دايدزا عم عازنلا روهظ لامتحا ىلع ةدايز « ةديدجلا تاءانبلا

 يسايسلا ماظنلا روطت ىلإ يدؤيس ةيفاقثلا طباوضلا فعضت امدنعو «-يفاقثلا لثم- فارحنالا

 يتلا ةيفاقثلا مظنلا يف تارييغتو «يفاقثلا مكحتلا تامزناكيم :لثم «ةيعاتجالا ةباقرلا تايلآو نوناقلاو

 سانلا دادعأ ديازت نع اًلضف هدراوملا عيزوت تالكشم ديازتت ومنلا عمو «كولسلا ميظنتل مدختست

 «ئناوملاو ءقرطلا) :لثم «عيزوتلل ةديدج ةيعيزوت ةيتحت ىنب ريوطت يف كلذ ببستيو «تامولعملاو

 .(اعونت رثكأ ةديدج قاوسأ روهظ :لاثملا ليبس ىلع) دراوملا لدابتل تايلآ اًضيأو .(خلإ تاونقلاو

 اًقيبطت زيامتلاو يناكسلا ومئلا تايكيمانيد الوأ رسفت نأ بجي ةيرظنلا نإف ءرسنبسل ةبسنلابو

 يناكسلا ومنلا يدؤيس «ماع لكشب ١5(. ص يف ؟ شماهملا رظنا) ءايزيفلا نم راعتسملا ماعلا هنوناقل

 ركذ اكو ."ةيعامتجالا ةلتكلا" ىلإ ربكألا "يئائبلا معدلا" نم مزلي ام ريفوت لجأ نم نيابت ىلإ
 تابلطتملا عم قفاوتت يتلا ةعبرألا رواحملا لكل حضاولا جذومنلا يف ثدحي نيابتلا نإف ءهالعأ

 ئدابم" رسنبس باتك يف ىرخألا ةيرظنلا ئدابملا عيمج نإ .(7, ١لودجلا) يف ةصخلملا «ةيفيظولا
 لوط ىلع روطتت يتلا ةيسسؤملا مظنلا يف ريغتلل ةداضملا روطتلا طاينأ حرشل تصصخ "عامتجالا ملع

 ةاواسملا مدعو ةيقبطلاب اهتقالعو ةوقلا زيزعتل ةطلسلا ديطوت يف ةصاخ «ةعبرألا رواحملا هذه

 تائفلاو تاقبطلا نم ددع يف لاحلا كلذكو .ةيسسؤملا مظنلل نيابتلا عم دادزي يذلا ؤفاكتلاو

 عجشت اهنإف يلاتلابو ءميظنتلا تالكشم اًئاد لكشت ةديدجلا تاقبطلا هذهو ءعمتجملا يف ةيعاتجالا

 راكتحا ىلع ةيعرشلا يفضُت يتلا تايجولويديألا عم بنج ىلإ اًبنج ةطلسلل ةيزكرملاو زيزعتلا



 ١ يفيظولا ريظنتلا

 يفيظولا هبهذمل نأ ةجردل اًيفيظو اًرهظم هفصوب عارصلل اًرظنم رسنبس ناك دقف اذكهو .ةطلسلا

 .عامتجالا ملع يف رثكألا ريثأتلا

 مياكرود ليمإل يفيظولا ليلحتلا
 8ةمصتلع اندبعاعطعت:م 5 ا؟سبسعات ةهرنقأ منقل

 ىلع رسنبس لعف !ى دكأ دقو «رسنبس نم اًريثك (6:مناه !انن!طعا50) مياكرود ليميإ راعتسا

 يذلا مياك رود ناك رسنبس نم ضيقنلا ىلعو «يئانبلا زياتلاو ناكسلا ومن نيب ةيرهوجلا ةقالعلا

 وهو ؛تاعمتجملا ءاقب لجأ نم اًدحاو اًسيئر اًطرش جاتحي دقعملا ىلإ طيسبلا نم لوحتلا نأب شقان
 نم لاقتنالاو نيابتلل ةيضرُم اًطانأ حرط دقل «تنوك لثم "".ةنيابتملا لماوعلا نيب لماكتلا

 ةبسانم تامزناكيم نإف ؟؛تقولا رورم عم هنأ اًضيأ ضرتفا هنكلو «ةدقعملا ىلإ ةطيسبلا تاعمتجملا

 ةيفاقثلا مظنلا ةيمهأ ىلع مياكرود دكأ امك.رسنبس نم سكعلا اذهو «ةياهنلا يف روطتت فوس لماكتلل

 لخاد تاقالعلا طبضو قيسنت لجأ نم نوناقلا ةسسؤم روطت ةصاخو ءةدحوم ةوق اهفصوب
 باوصلل ةلباق ةكرتشملا ةيقالخألا تاداعلاوأ ةيفاقثلا ميقلا نأب فرتعا دقت .ةيعاتجالا تادحولا

 قيقحت لجأ نم «ةلعاف ةيمهأ تاذ نوكت نأ امل ديرأ اذإ اًفعضو اًدرجت رثكأ حبصت اهنأو ءأطنخلاو

 مظنلا يف ةلكشملا نإف «يلاتلابو .ةياغلل ةنيابتملا ةيعاتجالا مظنلا يف ةعونتم حلاصمو فادهأ

 يف ةدرجملا ميقلا نم ةقتشمو «ةددحملا ةيفاقثلا تادقتعملاو نيناوقلا ىلع بلغت يتلا ةدقعملا ةيعامتجالا

 عمتجملا تايقالخأ نإف «؛ةقيرطلا هذهبو .تاعمتجملا كلت يف ةيسسؤملا ةطشنألل ةنيابتملا تالاجملا لك

 ةعونتملا ةيعامتجالا ملاوعلا يف نيلعافلاب ةلص ىلعو ةفداه نوكت نأ نكمي اهميق يف اهنع ربعم يه امك
 "” .يئانبلا نيابتلا ةطساوب تأشن يتلا

 .(م 1841“ يف ةيسنرفلاب الصأ ترشُن م447١« سرب يرف :كرويويل) عمتجملا يف لعفلا ميسقت «مياكرود ليمإ(١١)

 وأ يناكلا ميظنتلا ريفوت عيطتست ال يهف كلذبو ؛ةياغلل ةممعم حيصت نأ بجي ميقلا نأ يه مياكرود ةركف تناك(١؟)

 اهتمجرت بجي نكلو «ةيوق ةيقالخأ تامدقم ريفوت ىوس نوعيطتسي ال مهف .اهسفن ءاقلت نم تاءارجإلل قيقدلا

 «يسايسلا ماظنلاو ءداصتقالا :لثم ءيسسؤملا طاشنلل ةيساسألا تالاجملل اًديدحت رثكأ سسأو دعاوق ىلإ

 .خلإ ... ميلعتلاو ؛نوناقلاو .نيدلاو .بسنلاو
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 مياهكرود ةركف تناكو "”.نيدلا ةسارد ىلإ هتايح ةريسم يف مياكرود لوحت قحال تقو يفو

 تاءارجإلل ةقيقدلا وأ ةيفاكلا تاييظنتلا مدقت نل اهنإف يلاتلابو «ةممعم حبصت نأ بجي ميقلا نأ

 رثكأ نكامأ ىلإ مجرتت نأ بجي هذه نكلو «ةيوقلا ةيقالخألا تاءانبلا رفوت نأ نكميو ءمهسفنأب
 ماظنو ءداصتقالا :لاثملا ليبس ىلع ءيسسؤملا طاشنلا نم ةيساسألا تالاجملل دعاوقو اًديدحت

 ب ةامسملا .عمتجملا زومر ةيمهأ ىلع دكأو .خلإ ... ميلعتلاو نوناقلاو «نيدلاو «ةيكلملاو .مكحلا

 كلذو ؛لافتحالا سوقط اهءاضعأ يطعي يذلاو هلك عمتجملا دسجي نأ هنأش نم يذلا (مطوطلا)

 ءاحنأ عيمج يف اًضيأ نماضتلا ىلإ نكلو «ةيلحملا تاعمجتلا ىلإ طقف سيل «ةينادجولا هتاجاح ةدايزل

 اذه رثأو .ةنيابتملا تاعمتجملا يف لماكتلل سيئر طرش ققحتي نأ نكمي ىلاتلابو .هرسأب عمتجملا

 «عامتجالا ملع يف ةيكيسالكلا تايرظنلا نم ريبك ددع ىلع ةيفيظولا يف ةيفاقثلا تايمانيدلل ليلحتلا

 يذلا مياكرود نأ الإ ؛عامتجالا ملع تايرظنل ضارعتسالا اذه يف لوصفلا نم ديدعلا يف ىرن ايك

 لماكتلا بلطتم ةيبلتل ةيمهألا ةياغ يف ةفاقثلل اًروصت عضوو «ةيفيظولل هميدقتو تنوك راكفأ روط

 .ةدقعملا ةيعاتجالا مظنلا يف

 ةركبملا ةيفيظولا تايرظنلل ةيساسألا رصانعلا

 للجمع ظدمتع ظ؟لعيسعسام هك دجاج 1دسعا6وسقل ”[طعمت أو
 ملع يف ةيفيظولا تلمهأ دقف ءمياكرود ةافو دعب رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا دقتلا يف

 نمو ءرشع عساتلا نرقلا فصتتم ىتح اهيلع اوظفاحو ءايجولوبورثنألا ءاملع اهانبت نكل «عامتجالا

 ملع يف ةنميهملا تايرظنلا تحبصأ اهنأ .شهدملا نمو .ةيناث ةرم روهظلاب دوعت ةيفيظولا تأدب انه
 نأ يل يغبني امبرو «ةيلج ةيفيظولل ةيرهوجلا حمالملا تناك.اًيبسن ةريصق ةرتفل لقألا ىلع «عامتجالا

 :يتآلا وحنلا ىلع ةيفيظولل ةسيئرلا رصانعلا دنع فقوتأ

 .ةطبارتم ءازجأ نم ةيعاتجالا مظنلا نوكتت - ١

 ىتح اهلح بجي يتلا مهتائيب عم فيكتلل ةيجراخلاو ةيلخادلا تالكشملا نع مظنلا هذه فشكت ١-

 :نع جتنت نأ تالكشملا هذه نكميو .يعامتجالا ماظنلا رارمتسا مودي

 ةيسنرفلا ةغللاب لصألا يف ترشُت .م14147 + سرب يرف كرويوين) ةينيدلا ةايحلل ةيلوألا لاكشألا ءمياكرود ليمإ(1)

 .(م1517 ماع



 نو يفيظولا ريظنتلا

 .عمتجملل ةيتايحلاو ةيعيبطلا ةئيبلا يف تاريغتلا(أ

 .نيرخآ ناكس عم ةيجراخلا تاقالعلا (ب

 .اهنيابتو تاعمتجملا ومن اهدلوي يتلا ةيلخادلا تاءانبلا(ج

 تالكشملا هذه ةظحالم نكميو «تالكشم نم اهعبتي امو ةيجراخلا وأ ةيلخادلا دراوملا لح -

 ىلع داهتعالاب اهتيبلت بجي ماظنلل تابلطتم وأ طورش وأ تاجايتحا ماظن اهنأ ىلع ءاقبلاو فيكتلل

 :لثم فيكتلا تالكشم لالخ نم طورشلا ةظحالم نكميو .تايرظنلا يعضاو

 :ةيلاتلا ةئيابتملا تادحولا نيب لماكتلا (أ

 .(خلإ ... نيدلا :ةموكحلا .ةرسألاو .داصتقالا ) :لثم ؛ةعونتملا ةيسسؤملا مظنلا ١-

 .دراوملا عيزوت يف ةاواسملا مدع تاقبط نع ةمجانلا ةعونتملا تاقبطلاو تائفلا -؟

 :يتآلا لالخ نم ةنيابتملا ةلعافلا تاهجلا نم ةباقرلاو قيسنتلا (ب

 .ةيعامتجالا ةباقرلل مزناكيمك نوناقلاو ةوقلا ماذختساو زيزعت ١-

 سرقطلا ةيدأتب لماكلا يعامتجالا ماظنلا لماكتل مطوطلا قيرط نع ةكرتشم ةيزمر مظن ريوطت ١-

 .ةينيدلا

 .ةئيابتملا تادحولا طبرل يئانبلا طبارتلل ةديدج تامزناكم ريوطت -

 .عمتجملل يناكسلا ومنلل ةصاخو «ناكسلا ءاضعأ معدل ةمزاللا دراوملا جاتنإ (ج

 مهتطشنأ مظنت يتلا اًديقعت رثكألا ةديدجلا ةيعامتجالا تادحولاو ءاضعألا رثاكت ةداعإ (د

 .ماظنلا ومن عم روطتتو

 ةيعامتجالا ةيئانبلا تادحولاو «تامولعملاو ةيفاقثلا زومرلاو «دارفألاو دراوملا عيزوت ( ه

 .ماظنلا ومني امنيح ةدتمملا ميلاقألا ربعو ءانيابت رثكألا

 وأ تاجاحلا ليلحت لالخ نم الإ هل ةنوكملا هءازجأو ءلكك ةيعابتجالا مظنلا مهف نكميال-:

 . عمتجملا نم ءزج يأ هققحي يذلا ماظنلا تابلطتم
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 ثيدحلا يفيظولا هاجتالا ىلإ لاقتنالا
 1ع "1 :ةمكا 1013 110 1و ءزنط 1111 ل

 ءاهيويع ببسب عامتجالا ملع يف ةلمهم يعامتجالا ملاعلا رسفت يتلا ةيفيظولا تاهاجتالا نكت مل

 يف اهتغايص تمت ةيفيظولا تاعوضوملا لكف ١١( لصفلا رظنا) .روطتلا ىلع اهزيكرت ببسب نكلو

 ناك دقلو «ةدقعملا ىلإ ةطيسبلا لاكشألا نم اهروطت يف تاعمتجملا ةكرح ىلع اهديكأتل ءيروطت راطإ

 ىلإ ةطيسبلا تاعمتجملا نم روطتلا اذه لوح ضيبلا نييبروألا قيرط نع يريونت قيلعت !ًثاد كانه

 - هجتا روطتلا نع روصتلا اذه نأ الإ .تاعمتجملل روطتلاو مدقتلا لثمت اهنأ رابتعاب كّديقعت رثكألا

 يف يعانصلا روطتلا نم ةياهنلا ةطقن ىلإ لوصولا نود «تاعمتجملا عيمج روطت ىلإ -اًروظنم هفصوب

 ةيرشبلا ةيحلا تانئاكلا ءايحأ ملع يف اًضيأ نكلو -اهتفاقثو اهئانب يف طقف سيل- دح ىندأكو .ابوروأ
 ريغ تاعمتجملا فصو ىلع اًروصقم "”يئادب"وأ "يشحو" ظفل مادختسا ناكو ءاهيف تشاع يتلا

 ريثك يف اًيفخ اًرمأ ةيرصنعلا نكت ملو ءاهدارفأل فصوكو . ةطيسبلا تاعمتجملا لثمت اهفصوب ةيعانصلا

 ةصاخبو ؟؛فينع لعف در ىلإ ةياهنلا يف ةيرصنعلا هذه تداق دقف اذلو .ةيعانصلا تاعمتجملا كلت نم

 ريربتل ."حلصأللل ءاقبلا" موهفم نع (50هق] 2ةمحتمسندم) يعامتجالا ينيورادلا هاجتالا عفادي امدنع

 مدقتلل يعيبط ءزج اهنأب ؛ةيعانصلا ريغ بوعشلل ةيعانصلا تاعمتجملا يف ةئيسلا سانلا ةلماعم ةءاسإ

 هراكفأ رودت مل طوم#تم) نيوراد نأ مغر .اًروطت مهنم لقألا تاعمتجملا نم رخاس لكشب يروطتلا

 رستبس مدختسا اهنم اَّلدبو .يعيبطلا ءافطصاالا لوح رودت هتركف تناك لب ةركفلا هذه لوح اًقالطإ

 لصأ نع ريبعتلل نيوراد لبق ".(م0٠186) ماع ةيعاتجالا تايئاصحإلا يف "حلصألل ءاقبلا"

 رسنبس زيتو ." سانجألا لصأ " نيوراد باتك نم تاونس عست لبق رسنبس راكفأ ترشنو .سانجألا

 ةيرصنع جذان بلاغلا يف مدقتلاو روطتلا جذان تناك ماع لكشب نكلو .نيوراد نم رثكأ ةركفلا هذبم

 ترهدزاو «نييجولوبورثنألا دنع اًنيابت تدجوو اًيفيظو ناك هتيادب يف روصتلا اذهو ءاهداعبتسا مت
 هجوتلا حبصتل ىرخأ ةرم ةيفيظولا عاتجالا ءاملع داعأ ريخألا نرقلا فصتتنم يفو .ةيرظن اهفصوب

 تناكو .ماع هجوب ريظنتلاك ؛ةيدقنلا تالكشملا نم ديدعلل اهتهجاوم لبق .عاتجالا ملعل اًرورب رثكألا

 ميهافم ةيمهأ نم تللق امدنع اّلوبق رثكأ رهظم ىلإ تلوحت يفتخت نأ نم الدب ةيفيظولا نأ ةجيتنلا

 .عامتجالا ءاملع نم ريثك ددع دنع "ةيفيظولا تابلطتملا" و "ةفيظولا"

 .(لماكلا سايتقوال ” حاضيإ رظنا) يعاتجالا رارقتسالا ءرسنبس )١5(



 ,؟3 يفيظولا ريظنتلا

 يجولوبورثنألا يفيظولا هاجتالا
 ةصاط مما هعتعمل 1"سسعاتمصقتتكمت

 ءاملع اهروهظ يف دعاس يذلا نأ الإ ؛ةيروطتلا ةلحرملا نم جذاين ءافتخا عقوتملا نم ناك

 يف ماع لكشب اهوبق مت دقو «ةيئاذبلا تاعمتجملا نع تانايبلا رفوت اهنأل ؛ايجولوبورثنألا

 ظافتحالا يف ببسلا ناكو «ةيروطتلا اهتيادب يف ةيفيظولا لامهإ متي مل هنأ مغر ءايجولوبورثنألا

 :ةلكشم اوهجاو ةيئادبلا تاعمتجملا يف يناديم لمعب اوماق امدنع ايجولوبورثنألا ءاملع نأ ةيفيظولاب

 ؟ناكسلا نيب ةيفاقثلا تاسراملا نورسفي فيكو ؟ةنيعم ةيعاتجا ةينبأ دوجو ريسفت مهنكمي فيك

 مهم ءانب خيرات عبتت نوثحابلا عطتسي مل اذهلو .بوتكم خيرات مهيدل سيل ناكسلا ءالؤه نأب الع

 ةيوفشلا ديلاقتلا دوجو نم مغرلا ىلع «ةينيدلا سوقطلا ةسراممو تادقتعملا وأ «ةبارقلا ماظن :لثم

 ناكسلا مايق بابسأ ام ريسفت بعصلا نم ناك كلذل ةجيتنو .ريبك دح ىلإ ةيروطسأ ديلاقت دعُت يتلا

 .ةنيعم تاسراهمب طارخنالا يف اهمادختساو ؟تاءانبلا اذه لثم ءانبب

 تاجايتحا يبلتل لمعت يتلا تاسرامملا وأ ةينبألا ةسارد ةيفيك نع ةباجإلا ةيفيظولا تمدقو

 حالصإل ةفيظولا حرط ىلع ةردقلاو .ناكسلا نم ةعومجم هدارفأ مضي يذلا عمتجملل ةنيعم ةيفيظو

 ةريبكلا ةلئسألا يناعم ىلع ةباجإلاو «تاءانبلا مهفل ةيمهأ ةيفيظولا تطعأ اك .هتمالسو عمتجملا ءاقب

 جذاهن ايجولوبورثنألا ءاملع ىنبت ببسلا اذهلو ؟رارمتسالا ةيفيظولا لعج ام اذهو .عمتجملا نع
 نرقلا يف اهعجارت نم مغرلا ىلع لاوزلل ةيفيظولا ةمواقم يف كلذ مهسأ يلاتلابو ء«يفيظولا ريسفتلا

 نع ةيمهأ رثكألا لاؤسلا وهو ؛لمتحم مهم لاؤس نع بيجت نأ ةيفيظولا تلواح دقت .رشع عساتلا

 زومر نم نازمر امهالكو-صوصخلا هجو ىلع ايجولوبورثنألا ءاملع نم نانثا ناكو ,تاعمتجملا
 اًروص تسكع يتلا ؛ةيفيظولا تايجيتارتسإلا اينبت دق -رشع عساتلا نرقلا لالخ ايجولوبورثنألا

 يكسفونيلام ول سينوربل يفيظولا هاجنالا
 111 1" ارو عاتمرنةاللكتتت 01 ظتدنودتتك 219 51 ل1051

 تايبلطتملاب ملس (1]10055!813) ىكسف ونيلام مدختسا (5م61665) رسنبس لثم اًمامت

 "ءايحألا ملع ئدابم" يف رسنبس لعف ايك «تاعمتجملا يف ةفلتخملا ماظنلا تايوتسمل ةددعتملا ةيفيظولا

 لكل تابلطتملا ءاقب ضرتفا رسنبس نم سكعلا ىلع يكسفونيلام نكلو ."عامتجالا ملع ئدابم"و
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 يلاتلا لودجلاو ".يفاقثلاو يعامتجالا ءانبلا وأ «ةيحلا تانئاكلا ءاوس ؟هتيرظن يف ماظنلا ىوتسم

 .عمتجملل ةيفاقثلاو ةيئانبلا ةمظنألل ةمزاللا تابلطتملا صخلي (7,7 لودج)

 يكسفونيلام اهدجوأ ىتلا تابلطتملا نإف «يعامتجالا ميظنتلل يئانبلا ىوتسملا ىلعو

 «جاتنإلا ةداعإو ءميظنتلاو «ةيعاتجالا ةباقرلاو ءعيزوتلاو جاتنإلا نم رسنبس عضو امل ةبباشم ودبت

 جاتنإل ةيسسؤملا مظنلا ريوطت نولثمي نيذلا ناكسلا ءالؤه نكمت اذكهو .ةطلسلاو ةوقلا زيزعتو

 هئاضعأ عيزوت ديعتو ءقسنتو مظنت يتلا ماظنلا ءاضعأ جاتنإو ءماظنلا ىلع ظافحلل ةيفاكلا دراوملا

 صوصتنملا تابلطتملا نم ةمئاقلا هذه انفضأ ولو .دمصت حجرألا ىلع يه ذإ ؛ةطلسلا لالخ نم

 رسنبس ةمئاق لمكن نأ كلذ دعب انتكمأل يناقثلا ماظنلا ىوتسمل يكسفونيلام لبق نم اهيلع

 يف حبصيس ايكو .مياكرود اهدقتنا يتلا ةيلماكتلا طورشلا كلت ةفاضإو ءةيرورضلا تابلطتملل

 نيرظنملا رهشأ قيرط نع ةيفيظولا تابلطتملا حرط يف تمهسأ ةجمدملا مئاوقلا نأب لوقلا ريصق تقو

 .زنوسراب توكلات لثم ؛ثيدحلا رصعلا يف نييفيظولا

 .ماظنلا تايوتسمل يكسنولام موهفم تابلطتم .(77) لودجلا

 يزمرلا وأ يفاقثلا ماظنلا تايوتسمل تابلطتملا

 .مهتئيب عم ناكسلا فيكتل ةمزاللا تامولعملا رفوت يتلا :يه زومرلا ةمظنأل تابلطتملا

 .ثادحألا ريغت يتلاو ناكسلا ريصم يف مكحتلا روعشب دمت يتلا :يه زومرلا ةمظنأل تابلطتم

 مهتطشنأ و مهتايح يف "يفئاطلا عاقيإلا" نم روعشب ناكسلا دارفأ نم ةعومجم دمت ىتلا :يه زومرلا ةمظنأل تابلطتم

 .ةيم ويلا

 ماظنلا ىوتسمل (ةيلآلا) ةيئانبلا تابلطتملا

 .ناكسلا ىلع ظافحلل يكالهتسالا عيزوتلا و جاتنإلا تابلطتم

 .ةيذيفنتلا ةحئتاللاو يعامتجالا كولسلا ةبقارم تابلطتم

 .تاراهملاو ديلاقتلا سانلا ميلعت تابلطتم

 .ةطلسلا تاقالع (ةموكحلا) ذيفنتو ماظنلا تابلطتم

 ةيرظن ؟(5١*94 « ندنل) لوألا ليمكتلا دلجملا « اكيناتيرب « "ايجولوبورثنألا" ةعوسوم «فالسينورب ىكسفونيلام(5١)

 مولعلاو رحسلا ء.(192١ 5 « ةيلاشلا انيلوراك ةعماج ةعبطم :ةيلايشلا انيلوراك « ليه لباشت) ةفاقثلل ةيملع

 .(م٠19582 سرب يرف :كرويوين) ىرخأ تالاقمو نيدلاو
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 نوارب فيلكدار .ر .أ يفيظولا هاجتالا

 1ع 1[انداعا1 ةدقلتسمت 01 ذم. 1غ. 1201111-11

 نأب نوارب فيلكدار .ر .أ شقان «”ةملعتملا ريغ تائفلا طسو ةبارقلا ةمظنأل هليلحت يفف

 :اَلوأ :يه تاوطخ ثالث لالخ نم ابيدافت نكمي اًقحال اهتجلاعم متيس يتلا ةيفيظولا تالكشملا

 مهف :اًيناث .ءازجألا نيب لماكتلا ىوتسم نم ىندألا دحلا عمتجملا يبلي نأ دب ال هنأ كردي نأ يغبنب

 ىدل ءاهتيؤر نكمي يتلا تاعمتجملا ةايحل ةيرورضلا فورظلا كلت ىلإ ريشي هنأب ةفيظولا حلطصم

 ىلع ظافحلا يف تمهسأ يتلا تازيمملا ىلإ رظنلا بجي :اثلاث .اهنيب لماكتلا ةرورضو «مياكرود

 ةيفيك ديدحتو «تازيمملا هذه فصو ةلواحم وه ريسفتلا كلذ نم فدهلا ناكو. عمتجم لك يف لماكتلا

 .ةيفيظولا قطنمب لقألا ىلع تازيمملا هذه نم ءاهتنالا درجمب لماكتلا يف ةيفيظولا ماهسإ

 ايجولوبورثنألا لابقإ يف ةيفيظولل تايرخأ تايرظن دوجو عم ناتيرظنلا ناتاه تمهسأ دقو

 ةيفيظو ططخ عضوب -هؤالمزو زنوسراب توكلات :لثم- عاتجالا ءاملع ماق امدنع ةيفيظولا ىلع

 ةيفيظولا تاريسفتلا ريوطت يف ولصاو نيذلا ايجولوبورثنألا ءاملع عم بنج ىلإ اًبنج ريست ءاهب ةصاخ

 داع دقل ؟نييفيظولا عامتجالا ءاملعل ئجافملا مامتهالا اذه ببسام ؛"” نذإ .نرقلا اذه فصتتم ىلإ

 تلمهأ (م196*- )-:١14 يماع نيب دوقعلا نأ نيح يف «عامتجالا ملعل ىرخأ ةرم يفيظولا هاجتالا

 حئارش ريسفتل تعس يتلا ةماعلا تايرظنلا يف اًروصق كانه نأ حضاولا نمو .ةيرظنلا هذه

 دهع يف ةيملعلا حنملاو «ةيسكراملا ةيرظنلل عمقلا دوجو عمو «يرظن غارف كانه ناك دقل '*”.عمتجملا

 ريمتبس - ويلوي) ٠7 يكيرمألا ايجولوبورثنألا ملاع":يئادبلا عمتجملا يف ةفيظولاو ءانبلا" « نوارب فيلكدار .ر.أ(7١)

 .(م1487 «٠ سرب يرف :كرويوين) يئادبلا عمتجملا يف ةفيظولاو ءانبلا+ 3 ١ - ٠ ص :(مه31/

 اينروفيلاك ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك . يلكريب) ةنراقملا ةيفيظولا « تيمشدلوغ رتلاو :-لاثملا ليبس ىلع- رظنا (10)

 .,( م15

 تناك اهك ءاّرمتسم اًروظنم ةيرضحلا ايجولوكيإلا تناك :لاثملا ليبس ىلع .ةماعلا ةيرظنلل لماك راقتفا كانه نكي ىل(1)

 بعوتست مل هذه نأ نم مغرلا ىلع « ةريبك ةيرظن تاباتك -نيكوروس ميريتيب لاثمأ- ءاملع بتك .ةيرشبلا ةئيبلا

 :لاثملا ليبس ىلع) نيكوروس راكفأ ءايحإ نآلا نيثحابلا نم ليلق ددع لواحي « كلذ عمو .يعامتجالا لايخلا

 م ةقيقحلا يف نكلو لعافتلا تايلمع ىلع ديم تربريه جروج ةيرظن يف لمعلا رمتسا ءاَضيأ .(زيرفيج تنيسيف

 .م145 + ىتح زيمتم يرظن روظنمك زربت
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 ىه تحبصأ ةزيجو ةرتفلو «ءايلعلا ةيفيظولا ةيرظنلا تبذج دقف ءاكيرمأ ىف (0«11هرغنإ)) ىثراكم
 ٌّج

 . لكك تاعمتجملا ليلحتل ةعنقم لئادب دوجو مدعل اهتاضارتفاب ءابيرقت ةنميهملا ةيرظنلا

 ةرصاعملا ةيفيظولا تايرظنلا

 يوما عكر 0رسوركج -اخدنق ]ند عامل 0 2أ "1 11عوتنأ و

 "وانواع طوعومموم' “فعانم» عمرو” هك هه [!ل1نوعقانو» :زنوسراب توكلاتل لعفلا ةيرظن ريسفت

 ةبقحلا يف ةيعاتجالا تايرظنلا ىلع زنوسراب توكلات ريثأت ريدقت يف ةغلابلا بعصلا نم

 دوعصلا يف توكلات أدب دقو .يبسنلا ضومغلا نم ءيشب هجهانم ترم امدعب نآلا ىتح ةرصاعملا

 "* رسنيسل مويلا أرقي نمو .ريهش سابتقاب باتك لوأ هل حنتفا امدنع (م1979/) ماع ةرهشلا ىلإ

 ذوفنب عتمتي زنوسراب لازي امو .رسنبس نع هلاؤس نم رثكأ نكلو .زنوسراب نع هسفن لاؤسلا لأسيس

 نأ اهبرو «ةسيئرلا زنوسراب لامعأ أرقي نم اّليلق كانه نأ ىلإ ببسلا دوعي دقو ؛ريظنتلا يف اًدج ريبك

 نم عامتجالا ملع يف رثكأ اهءاعيتسا مت ةلوهسلابو حوضولاب تزيمت زنوسراب راكفأ نم ديدعلا كانه
 .ةيفيظولا فراخز نود

 ماظنلاو ةيفيظولا نع ةنس ةرشع ثالث يف هبتك يذلا ريبكلا لوألا زنوسراب باتك دعي

 "0 .(م19875- )1١965 ةرصتخم تاوئس ثالث يف زنوسراب ىدل ةيفيظولا تزرب دقف "* ءيعاتجالا

 لك راكفأ جزم تداعأ دق زنوسرابل ةماعلا ةيرظنلا تناكو .ةبعص ةيرثن ةغايص اهحرطل مدختساو

 تابلطتم وأ طورش ةعبرأ زنوسراب ضرتفا ةيادبلا يفو .يكسفونيلامو «مياكرودو ءرسنبس نم

 يف (ك نيمسق ىلإ مسقنا ةعبرألا طورشلا دحأ نأ ببسب ةسمخ يه عقاولا ينو .ةيفيظولل
 .(7؟ ,”لودجلا)

 فالغلا يقرو باتك ةعبط رخآ ؛(م15977 .؛ ليه ورجكم :كرويوين) يعامتجالا لعفلا ءاني هزنوسراب توكلات )١5(

 .(م957١ ٠ سري يرف :كرويوين)

 )٠١( سرب يرف :كرويوين) يعامتجالا ماظنلا « زنوسراب توكلات 148١ 6م(.

 ء ورو ربراه :كرويوين) لعفلل ةماع ةيرظن وحن هاجتا يف سليش دراودإو زنوسراب توكلاتب داهشتسالا مت )7١(

 وكتيلج) لعفلا ةيرظن يف لمعلا قاروأ ٠ سليش دراودإو « .ب .ف تربور « زنوسراب توكلات 0١(

 .(م194675 ءسرب يرف: يونيلإ“
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 . لعفلا تابلطتم عيمجل ةسخ اهنكل ءزنوسرابل ةعبرألا طورشلا .(؟ ,7) لودجلا

 اهجاتنإو مادختسالل ةحلاص داوم ىلإ اهليوحتو ةئيبلا نم دراوملا ىلع لوصحلل اًطرش (8-ك) :فيكتلا - ١

 . عمتجملا يف دارفألا ىلع اهعيزوتو

 .فادهألا هذه قيقحتل ةمزاللا دراوملا ةئبعتو لكك ماظنلل فادهأ عضول اطرش (6-ه) :فدهملا قيقحت ١

 يف ةيعامجلا وأ ةيدرفلا ءاوس تاهجلا عيمج نم تاءارجإلاو تاقالعلا قيسنتل اًطرش (1-م ) :لماكتلا -

 .ماظنلا

 ؛نمضتي اذهو رثوتلا ةرادإو طمنلا ىلع ([- ن) ةظفاحملا -:

 .ةيعامج مأ تناكأ ةيدرف ءاوس ماظنلا يف ةيعامتجالا تادحولا جاتنإ ىلع ظافحلا (أ

 .ماظنلا يق ةيعابجلاو ةيدرفلا تادحولا نيب أشنت دق يتلا تارتوتلا ةرادإ (ب

 يعامتجالا ماظنلا (؟) ةيصخشلا ماظن )١( :ماظنلل ةزيامتم تايوتسم ةيؤر يف أدب دقل :اًيناث

 تايوتسملا هذه لكو .(اًيكولس اًماظن) دعب ايف تحبصأ يتلاو .يوضعلاو (4) يفاقثلا ماظنلا (؟)

 .«فده لا قيقحتو فيكتلل ةيفيظولا تاجايتحال الومش رثكألا ةعبرألا لعفلا ةمظنأ دحأ ققحت ةمظنأ

 امك لكلا وأ ماعلا لعفلا ماظن ىلإ لعفلل ماظن لك يف فئاظولا هذه صخلتتو.نوكسلاو «لماكتلاو

 (7 7 .مقر لكشلا يف

 يكولسلا تانئاكلا ماظن

 .يسيسأتلا يعرفلا هماظنو لكلا لعفلا ماظن طورش ( "<, 7) لكشلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ؟

 ناكو ءاّماع نيعيرأ نم رثكأ هدادعإ يف زنوسراب لمع ءاّيبسن لهسلا يكاردإلا موهفملا اذبمو

 يف لماوع اهفصوب ةعبرألا تابلطتملا قيقحتل ةينايب ةقيرط داجيإ يف تاحيضوتلا لضفأ نم اًدحاو

 (ه) و ( هءادماهننم» ) (8) فيكتلل (ك) اهبتك يتلا لماوعلا ىلع لدت تاهيسقت ةعبرأب قودنص

 (آ1) نومكلل (ن) و (ةمنءويهننمد ) (1) لماكتلل (م)و ( 001 ةئافنصستعتغ ) (6)فدهلا قيقحتل

 ةفصلا عضو نإف ؛زنوسراب رظن ةهجو نمو .رتوتلا ةرادإو طمنلا ىلع ةظفاحملل ةمسقم «(676[18)

 .ةيسسؤملا ةمظنألل ةاون (ن م ه ك - 84611) ةطخ يف ددحملا قودنصلا يف عمتجملل ةيئانبلا

 قودنصل رظن ةهجو ضرعي (7",؟ لكشلا) نإ ؛لاثملا ليبس ىلعف .مظنلا هذه ريسفت ضرعلو

 ىلع ةيعامتجالا مظنلل الاثم ضرعي (؟ ,7 لكشلا) نيب «يلكلا لعفلا ماظنل (ن ماه ك- 8611

 ماظنل ةلماكتملا تاجايتحالا يبلي يذلا (ىلكلا لعفلا ماظن يف يعامتجا ماظن) يعمتجملا ىوتسملا

 ةيساسألا ةيسسؤملا مظنلا ناونعب تاعاطق ةعبرأ يف عضو (؟,” لكشلا) ينو «يلكلا لعفلا

 .ةسسؤم لكل هقيقحت مزلي ام ىلع لذي ام ؛عمتجملل

 دراوملا صحف نمضتملا (21هز1 1. 5مدءالع) ريليمس ىج لين عم «رخآ اًحيضوت كانه نأ اك

 دراوم يه ةماعلا مالعإلا لئاسو نأل ؛"''.عمتجملا هعبتي يذلا ماعلا مالعإلا رييغتل اًروصت اهفصوب

 دحأو ؛كلذ يف نوكي اك يفيظولا عاطقلا لخاد تالماعتلا ءارجإل رواحملا مدختست «نيلعافلل

 يف تاسسؤملا ةيمهأ ىلع دكؤي (7,7 لكشلا) يف (ن م ه ك - 806110 ةقصلملا ةعبرألا قيدانصلا

 تاللاجملا عم ةلاحلا هذه يف ةفلتخملا تاعاطقلا رواحم لعافتت امدنع. عمتجملل يعامتجالا ماظنلا

 يف مهنإف ءيعامتجالا ماظنلا يف نيدلاو ةرسألاو .نوناقلا «ةلودلا ءداصتقالا :لثم «ةئيابتملا ةيسسؤملا

 بحلا ةليسو ىطعت ؛لاثملا ليبس ىلع .رخآ لاجم يف كلت نيب يزمرلا مهطيسو نولدابتي ام بلاغلا

 يف تارارقلا ذاختال ةلودلا قحب مازتلالاو ءافولا لجأ نم ةلودلل ةرسالا وأ ةلئاعلا يف ءالولاو

 نأ ةلئاعلاو ةرسألا قح نم انيب «ةلئاعلا ةطلس لباقم يف ةلودلل ةيعرشلا يطعي اذكهو «عمتجملا

 نيب لدابتلا ىلع كلذ قبطني اًضيأو .ةلودلا لبق نم عساو لخدت نود نم ةيلخادلا مهنوؤش اومكحي

 نم لاملا ىلع نولصحي نيذلا رسألا يف نيلماعلا ءاضعألا نأ لالخ نم كلذو «ةرسألاو داصتقالا

 يه طورشلا هذه ,.(ما5 «٠ ,س رب ىرف :كرويوين) عمتجملاو داصتقالا .رلليمس هيج ليو زنوسراب توكلات 19

 .يكسفونيلام اهركذ ىتلا كلتك اهسفن



 ١ يفيظولا ريظنتلا

 يف ةرباثمو دج نم لمعلل تامازتلا نم هنومدقي ام ىلع ءانب ايدام ةرسألا معد لجأ نم .داصتقالا

 لاحلا وه [ى ءءافولاو بحلا لاكشأ جذومن ام -دح ىلإ- هبشي اذهو «ةيداصتقالا مهراودأل مهئادأ

 ةرثؤم ةليسوك «ريغتلا يف مهاست ةعيبطلاو ةممعملا ةيزمرلا مالعإلالئاسو نأ اك .ةلودلاو ةرسألا نيب

 لكل ليلحتلا نم عونلا اذهو .(7 , لكشلا) يف ةمدقملا مالعإلا لئاسو لدابت لالخ نم عمتجملا يف

 يف لماوعلا طبري يتلا طباورلا مهف ىلع نيرداق اناك امهنأب نارعشي امهلعج ريليمسو زنوسراب نم
 .ةئيابتملا ةيسسؤملا تالاجملا نيب ةلدابتملا تاقالعلا

 يتلا ابلاغ يه )١( "”:اهنمو «ةصاخلا تامسلا نم ددع ابيدل ةممعملا ةيزمرلا مالعإلا لئاسو نإ

 ساسألا حبصتو ةيقالخألا تاءاحيإلا لمحت ام اًيلاغ (5) ثيدحلاو باطخلا طورش نوكت

 دراوملا نوديقي اًضيأ مهنأ (7) يسسؤملا ماظنلا يف أطخ وه امو باوص وه ال ةلودلا تايجولويديأل

 عقوم فاشتكابو ءاذكهو .تاسسؤملا نيبو تاسسؤملا يف اهعيزوت متي يتلا صاخلا مهقح يف ةميقلا

 .ةسسؤملا فئاظو ةيبلتل تاجايتحالا ام اّلوأ درفلا ملعتي (ن مه ك - 4061آ.) قودنصلا يف ةسسؤم

 عاطق يف يسسؤملا لاجملا يف ةروطتملاو ةممعملا ةيزمرلا مالعإلا لئاسو صحفب موقي «كلذ دعبو

 لدابتو .راوحلا يناعم ةيؤر نكمملا نم حبصأو (ك -ه /ه -6 /م -1 / ن-آ.) :يهو يطعم يفيظو
 .لاجملا لخاد يف لامعألا لماكت يلاتلابو ؛يبسسؤملا لاجملا يف نيلثمملا نيب ةيجولويديإلا تامولعملا

 ملعتي ةيسسؤملا تالاجملا ربع مالعإلا لئاسول ةدوقفملا لئادبلا نع ثحبلا لالخ نم ةياهنلا يفو

 كلت ةصاخو «ةنيابتمللا تالاجملا يف لماوعلا نيب ثدحت يتلا تايكيمانيدلا نم اًريبك اًردق درفلا

 .اكسامت رثكأ عمتجم يف ةعونتملا تالاجملا لمكت يتلا تايكيمانيدلا

 ةقيدلالا عا مئاقو ةيفايتتلا ةوقلا ءوهتسا' را نك وننةليقتل بع حوض انهي لوح زومواب كنا ات 0
 عيبر) 77 يونسلا عبر ”ماعلا يأرلا" ريثأتلا موهفم لوح 7775-4557. ص :(م19577) ١٠ا/ ةيكيرمألا

 .٠ تاروطتو رظن تاهجو :يرظنلا عاتجالا ملع يف "ةماعلا ةيرظنلا لكاشم ضعب'" و ؛صاا/-77 01

 (2لعاوب المءإعز (ما 91/٠ « ستفورك- يرشنس-نوتيلبأ :كرويوين) نايكاريت. أ. ياو ينيكام يس يج .ناررحم

 « تالب .م دلاريجو زنوسراب توكلات :اًضيأ رظنا .58-358 .ص « ةهرم]ءمض-(نةصطتو (010اثق, 1970)

 ((نةساطتتا لمع, ةباذ: 11ة2ةقل (ما 2 « درافراه ةعماج ةعبطم :ُ .م جديريماك) ةيكيرمألا ةعماجلا

 .ال211ء1مقز19/ 2”عوجر 19735)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ند

 كآن م 1

 داصتقالا . ريسليمس .ج .نو زنوسراب .ث نم سبتقم ؛تالدابتلا ريسيتل طقف ةيسسؤم تالاحم ةعبرأ ميدقت متي

 نيب كرتشملا حاتفملا (2/ع8ال وهل لالال :عع2عوو,1956 ) .(م9657١ ةرحلا ةفاصصلا كرويين) عمتجملاو

 تاسسؤملا

 .ةموكحلا لبق نم لاملا سأر لدابت يف ةيجاتنإلا داصتقالا يطعي 7-١

 .نوناقلا نم عيراشملا ميظنت تامدخ لباقم ةديدج تامدخ و دئاوع داصتقالا يطعي 2ث

 .ةطلسلا صيصخت لباقم يف ىمايسلا ءالولا ةبارقلا يطعت 5-٠

 .ةرسألا يف ةطلسلاو ةبارقلا قوقح لباقم يف ةقباطملا طمنل عفاودلا ةبارقلا يطعت 8-1

 .يمتحلا قيسنتلا لباقم يف مكحلل ئراطلا معدلا نوناقلا يطعي 4-٠١

 لمعلا تامدخ لباقم رسألل تامدخلاو ةيكالهتسالا علسلا داصتقالا ىطعي 5-1١

 .ابتالدابتو يعامتجالا ماظنلا يف ةيسسؤملا تالاجملا فئاظول حاتفملا .( 77" ) لكشلا



 7 ىفيظولا ريظستلا

 يف اك -عمتجملل ةمظنم ةعامج- نم نوكتي يعامتجا ماظن يأ نأ ةركف زنوسراب شقان
 ؛عمتجملا يف ةيعرفلا ةمظنألا هذه ىلإ يدؤي نأ اًضيأ نكميو «عمتجملا ماظنل هالعأ راشملا ليلحتلا

 ةيساسأ رواحم ةعبرأ يف ائيابتم حبصي ةيعاتجا ةمظنمل ىوتسم يأ يف ةيعامتجالا مظنلا لك نإف ييلاتلابو
 «ةرواجم قطانم وأ ؛ةمظنملا لخاد تاهيسقت وأ بتاكم وأ «ةعامج يف اًراودأ ءاوس ؛زنوسراب اهنع ملكت

 لئاسولا هذه ضعب مادختتسا ىلإ نوليمي تاعاطقلا هذه يف نيلثمملا نأ اك .ةنيدم يف تاعاطق وأ

 هذه لدابتت اهنإف كلذ ىلع ةوالعو ءيبسسؤملا ىوتسملا ىلع هحضاولا لقألا ىلع ةيزمرلا ةيمالعإلا

 . طئاسولا

 :لاثملا ليبس ىلع «تاعاطقلا لخاد تاعاطقلا ىلع ديكأتلل هططخم ريوطت يف زنوسراب أدب دقل

 حضوم وه !ى عمتجملل يعامتجالا ماظنلا يف عقت يتلا .داصتقالا لخاد ةمظنمك ةيراجت ةسسؤمذاختا

 لثم ةمظنملا روصت نكميو « يعاتجالا ماظنلل (ك-ه) عاطقلا يف عقت يتلاو (7؟ , ؛لكشلا) يف

 ىلإ اهميسقت نكمي يللاتلابو ؛(.ك-ه « ه- © .م -1 . ن-1.) ساسأ ىلع اهنع ربعيل ءلكك عمتجملا

 قيقحتل (ه- ©0) عاطق يف عقت ةرادإلا :نإ ثيحب (7 , : لكشلا)يف وه (ى ةعبرألا تاعاطقلا هذه

 ةرورض ىلع ةيناسنإلا تاقالعلا مسق ىلإ رظني دقو .ةمظنملل يذيفنتلا ريدملا بتكم عامتجا فادهأ

 ةزاجإلا ىلإ جاتحت هرادإلا نأ -اًضيأ- نيح يف .(ن- ة) عاطقلا يف عضويو ةجلاعملل طمنك هدوجو

 يفيكت رود هل نومكلا طمن نوكي نأ نكمي وأ «(م -1) عاطقلا يف عضوي يلماكت طمنك ةينوناقلا

 .يفيكتلا (ك-مه ) عاطقلا يف نوكي يلاتلابو ءام لمع عم قفاوتلا لجأ نم ةرادإلا فادهأ قيقحتل

 ةرادإلا يف ةفلتخملا بتاكملا يبلت ثيح ؛ةيفاضإ تاعاطق ةعبرأ ىلإ اًضيأ اهتئزجت نكمي اذكهو

 قيقحتل (080 لمعلا ةكرش بتكم) بلطتم نإف «لاثملا ليبس ىلع (ن مه ك - ه611) تابلطتم

 يبلي اطمن هفصوب ىرُي نأ نكميو «ةيرشبلا تاقالعلا ميظنتل (ه- ©) عاطقلا يف ةزكرمتم فدهلا

 يلام ىري نأ نكمي يذلا ءيعرشلا مسقلا يف ةكرشلل (ن- 1) عاطقلا يف ةزكرمتم تاجايتحا

 مسقل الدعم اًعاطق ةبساحملاو عفدلا بتكم نوكي نأ لمتحملا نم ءلمعلل ةلمكملا تاجايتحالل

 نم دحاو لك نإف يلاتلابو .لمعلل ةيرادإلا بتاكملل رداصم يف رهظي هنأل ؛لمعلا يف فدهملا قيقحت

 عاطقلا يف ءزج يه يتلا لمعلا ةمظنم يف (ن مه ك- 86011) تابلطتم يبلي ةيعرفلا بتاكملا هذه



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 تريغت دقو «عمتجملا يف يعاتجالا ماظنلل (ك-ه) عاطقلا يف هرودب عقي يذلا ؛داصتقالل (ه 6)

 رهظ ليلحتلا نم عونلا اذه نأ ولو .ةفلتخم ةماع طئاسو ةمدختسم ضعب عم اهضعب تاقالعلا هذه

 ماظن حبصأ دقو « تاونسلا ربع زنوسراب ةيرظن رايهنال ببسلا نم اًءزج ناك هنأ الإ اًدج اًدقعم

 لدابتت يتلا تاعاطقلا نمض تاعاطقلا نوكت ثيح ؛ىفم تقو يأ نم رثكأ اًدقعم فينصتلا

 .ةفلتخملا اهتايوتسم نمض

 نكميال يذلا هططخم اًهنالخ نم روط يتلا ةعئارلا زنوسراب راكفأ نم ديدعلا كائهو

 اهمدق يتلا ةيئاهنلا تاضمولا نم ضعب ميدقتب يل اوحمسا نكلو ءزجوملا ليلحتلا اذه يف هصيخلت

 رسنبس تربرط ةلماشلا ةيعانطصالا ةفسلفلاب اذه انركذي نأ تاقرافملا نمو "*”.هططخم يف زنوسراب

 . زنوسراب ديكأتلاب كلذل اًريشم ءرخآ صخش يأ اهأرقي مل ول ىتح هنأ ىلإ اًريشم (م1979/) ماع

 ,(؟ , 5 لكشلا ) :رظنا .(ن مه ك- م6117 *لعفلل ةمظنأ ةعبرأل روصت عضو يف زنوسراب أدبو

 هايسأو ءيكولسلا -اًمحال- و ءيوضعلاو «ةيصخشلا «ةيعاتجالا «ةيفاقثلا مظنلا :نم نوكتيو

 تاءارجإلا ريس ماظن لالخ نم يمرهلا لسلستلا اذه يف مكحتلا متيو «يفرعملا يمرطا لسلستلا

 يمرهلا ملسلا ىلعأ ىلإ لعفلا ماظن عفترا املك هنأ ىلع تاءارجإلا هذه لدتو .يمره لا ملسلا يف ىلعأل

 لكو «يمرهلا ملسلا اذه لفسأ يف تايرخألا ثالثلل مظنملا وه ناك املك يتامولعملا ينرعملا ماظن يف

 مظنلا دمت يتلا تامولعملا ريفوت ىلع لمعيو «يمرملا ملسلا ىلعأ نوكي يناقثلا ماظنلاف .ةفيظو هل ماظن

 ةمظنألا عيمج دميو ءيمرهلا ملسلا لفسأ نوكي يوضعلا ماظنلا نأ نيح يف ءىرخألا ثالثلا

 يف ةفلتخملا فقاوملا يف راودألا بعلل ةقاطلاب دارفألا دوزي هنإف هيصخشلا ماظنل ةبسنلاب امأ «ةقاطلاب

 يعامتجالا ماظنلا مظنتس ىتلا زومرلا ةمظنأ رفويس يفاقثلا ماظنلا نإف اذلو .يعامتجالا ماظنلا

 ماظنلل تامولعملا هيجوتب يناقثلا ماظنلا اذه موقيس ةيفاكلا هقاطلا لضفبو .يوضعلاو يصخشلاو

 ماظن دميسو .(خلإ عمتجملل ةمظنملا ريياعملاو ميقلاو .تايجولويديألاو .تادقتعملا) نم يعامتجالا

 :لاثملا ليبس ىلع- يوضعلا ماظنلا امأ .(تايقالخألاو فادهألاو تامازتلالاب) ماظنلا ةيصخشلا

 ىلع رثؤت اهرودب يتلا بنذلاب روعشلل ةجيتن ةيصخشلا ماظن يف رتوتلاك -ةيجولويسفلا تاريغتلا

 .(ما ا سرب يىرف :كرويوين) ناسنإلا ةلاجحو لعفلا ةيرظن ءردوسراب توكلات (؟8)



 و ىفيظولا ريلظنتلا

 هذه موقت ثيح ؛يلعافتلا يمرهلا لسلستلا (7,5 لكشلا ) حضويو .(يجولويسفلا) هّقرلا

 هذه نم دحاو لك نأو «للخ نود يمرهلا لسلستلا يف ةأبعملا ةقاطلا ميظنتب دحاو ماظن يف تايلمعلا

 ماظنلا دمتسي اًحوضو رثكأ رخآ ىنعمبو ؛ماظنلا اذه يف ةيلدابتلا ةقاطلا ريفوت ىلع لمعي ةمظنألا

 ءانبل ةقاطلاب ةيعاتجالا لمعلا ةمظنأ دوزيو :ةيصخشلا ماظنو لمعلا مظن لالخ نم هتقاط يفاقثلا

 يعامتجالا ماظنلل يتامولعملا هاجتالا دوزي يناقثلا ماظنلا نإف كلذ دعبو .اهزومرو لدابتلا ةمظنأ

 ةمظنألا ثالثلا دوزيسف ةيصخشلا ماظن امأ .ريياعملاو ميقلاو «تايجولويديألاو «تامولعملاب

 اذلو .داهجإلاو ةيجولوكيسلا تاريغتلاك يوضعلا ماظنلا ىتحو ؛قالخألاب مازتلالاو فادهألاب

 يتلا ايجولوكيسلا ىلع رثؤت اهرودب يتلا ةيصخشلا ماظن ىوتسم ىلع ةيقالخألا طانألا رثؤت
 تامولعملا هيف مظنت يذلا يفرعملا يمرهلا لسلستلا (7,5 لكشلا ) حضويو .ةيهافرلا ىلع سكعنت

 لسلستلا اذه ىلعأ ىلإ لقتنتل يمرهلا ملسلا لفسأ نم اهتئبعت متي يتلا ةقاطلا مظنيو ءدحاو ماظن يف

 لقتنت يلسلست لكشيو «يمرهلا ملسلا لفسأ يوضعلا ماظنلاا زكرم نم ةقاطلا ةئبعت متيو ءيمرهلا

 نع فلتخت ةقاط نم هيدل اب هولعي يذلا دوزي ماظن لكو ءاذكهو هولعي يذلا ماظنلا ىلإ ةقاطلا هذه

 يمرهحلا لسلستلاب كرحتت ةقاطلا نإ .لفسأ ىلإ ىلعأ نم ىرخأ ةرم دوعيل ىرخألا ماظنلا زكارم
 لسلستلا لفسأل يتامولعملا مكحتلا كرحت يتلا ةئيبلا نم دراوملا ذخأت اهنإ ثيح ؛يوضعلا نم ىبعأل

 .ماظنلا ىوتسم لكل اهرشنل ةقاطلا ةدينقم يمرهملا

 ىللعو .يمرحلا لسلستلا اذه اًمدختسم ةميدقلا ةيرظنلا راكفألا ريوصتل زنوسراب ىعس دقل

 ماظنو يعامتجالا ماظنلا نيب اقئاع َدعُي نأ نكمي بارتغالل سكرام لراك روصت نإف «لاثملا ليبس

 وأ ءيعامتجالا ماظنلل يلاحلا عقوملا يف راودألا بعلل ةيفاك ةقاط كانه دجوت ال ثيح «ةيصخشلا

 ميظنتل يفاقثلا ماظنلا اهمدقي يتلا تامولعملا ةيافك مدعل (يرايعملا) يمونألا موهفم مياكرود ليلحت

 لالخ نم ريسفتلا اذه نإ .يعامتجالا ماظنلا يف رود بعل نولواحي مهنأل ؛دارفألا تافرصت

 اًريسفت لكشي ددحملا فاشتكالا اذه نأ ضارتفا عم ةددحم ةرهاظ نع فشكلا ةلواحم وأ .فينصتلا

 وأ ؛ةسيئرلا تايلمعلل جذان داجيإ لالخ نم ةرهاظلا ريسفت ىلإ ىعست مولعلا مظعم نإف اذلو .اًيملع

 .اهتايمانيد ديدحتل ةدرجم ضورف وأ ئدابم ىلع داهتعالا ةطساوب



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ني

 *:يعامتجالا لعفلا ةمظنأ يف ةيعرفلا مظنلاو ةمظنألا (؟ , ؛ ) لكشلا

 تامولعملاو ةقاطلا ةكرح

 تامولعملا

 يعط ولا عابجالا ماظنلا ىوتسم

 ن آن يئاقثلا ماظنلا

 م ١ يعامتجالا ماظنلا

 مه 0 هيصخشلا ماظن

 ةقاطلا

 كرحتت امك «ةيئيبلا دراوملا يف لاحلا وه امك يحلا نئاكلا نم يمرحلا ملسلا ىلعأ ىلإ ةقاطلا كرحتت

 .ماظنلا ىوتسم لك يف ةقاطلا رشن ةيمك ةديقم يمرلا ملسلا لفسأ ىلإ تامولعملا

 لدابتملا قيسنتلل يمرشا لسلستلل فرعم لا زنوسراب موهفم (7 , ه لكشلا )



 ا ىفيظولا ريظنتلا

 زنوسراب كردأ اذلو ؛ريصق تقوب هتافو لبق ططخملل يئاهنلا ميمصتلا زنوسراب عضو دقت

 هنأب ملاعلا اذهل يفرعملا هططخم نمضتو «هتايمانيدو هلك ملاعلا مهفل يفرعم ططخم دوجول ةيمعهألا نم نأ

 .(يعاتجاو -يناقثو -يكولسو -يصخش) اهنمو «لعفلا ةمظنأو «فداهو .يسفنو ءيوضع

 دقلو «هلمكأب ملاعلا يف لعفلا ماظنل يلماكتلا ماظنلا يه لعفلا ةمظنأ نأ ددحي (5,5 لكشلا)

 اذه يف يوضعلا ماظنلا نأ اك «يكولسلا ماظنلا نم الدب لعفلا ماظن يلكلا ماظنلا زنوسراب مدختسا

 عضوت هلالخ نمو «ةيناسنإلا فورظلا هذه لثم يف عيمجلا كارتشال ةيمومع رثكأ نوكي ليلحتلا

 ةيساسألا ةمظنألا لكل ( ه- 6) فدملا ققحت يتلا تابلطتملا يبلت مث نم «ةيساسألا فادهألا

 ماظنلا نأ ربتعاو .لوألا هجذومن يف يوضعلا ماظنلا لحم يكولسلا ماظنلا لح اى .ىرخألا

 دراوملا مدقي يذلا وه ةياهنلا يف هنأل ؛لاعلل (ك-8) يفيكتلا ماظنلا وه يئايزيفلا -يئايميكلا

 ةيعرفلا مظنلا يه ةيئاهنلا ةفداملا ىرخألا مظنلا دعّتو .ةقاطلاب ىرخألا ةمظنألا ديوزتل ةيرورضلا

 -1) يلماكتلا عاطقلا يف لمعلا ةمظنأ روظنم يف حضوم وه (ى «هلك ملاعلل (ن-1)"نومكلا" ماظن يف

 ,ةقدب ةرهاظلا ريسفت نم ةفسلفلل اًبرق رثكأ ةيرظن ىرحألابو ءىربك ةيرظن دعي ديكأتلاب اذهو .(م

 نم لكلا ملاعلا حضوتل ةيبيكرتلا رسنبس ةفسلف لثم ناك موهفملا نكلو «ريبك ماظن ديكأت لكب اهنأو
 نإ ثيح ريبك قرفلاو .ةيرظنلا راكفألا نم ةيساسألا زئاكرلا وأ ةعومجملا عم «يناسنإلا روظنملا

 ملعو «(ةيكولسلاو ةيوضعلا ةمظنألا) ءايحألا ملعو (فداهلا زنوسراب ماظنب) قالخألا رسف رسئبس

 ئدابملاب (زنوسرابل يعامتجالا لعفلا ماظن) عامتجالا ملعو «(زنوسرابل يسفنلا لعفلا ماظنك) سفنلا

 ىلإ رظنلاب اًَدج ةفلتخم ةجيتنلا تناكو «عاونألل ةمظنألا زنوسراب حضوأ دق ضيقنلا ىلعو «نيناوقلاو
 و عيزوتلاو جاتنإلل ةيساسألا رسنبس راكفأ نم أدب دق ودبي ايف زنوسراب نأ عم «ةيفيظولا تايرظنلا

 لماكتلا) و قيسنتلا (زنوسراب ىدل فدهملا قيقحن) و ماظتنالاو ةيقاستالا ؛«(زنوسراب ىدل فيكتلا)

 رسنبس نكلو «(«زنوسراب ىدل نومكلا ) طمنلا ظفحل !ًءزج هفصوب جاتنإلا ةداعإو ء«(زنوسراب ىدل

 منيب ؛ةعبرألا رواحملا هذه لالخ نيابتلا تايكيمانيد لوحو «تايكيمانيدلا نع ةنيعم ئدابم ثحب

 .ةيمهأ رثكألا طقف عاونألا دادعإب تافينصتلا حيضوت زنوسراب لواح



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 . ةيعرفلا اهتمظنأو ةيناسنإلا فورظلل زنوسراب ميهافم حضوي (7, 5) مقر لكشلا

 ىرخأ ةرم ىفيظولا هاجتالا رايب

 لاجع نمودج دلملا, (0دعع معدترمل, 01 1!"

 ميلاعتلا نم ددع نييبوروألا نيرظنملا ىدل ناكو ءاكيرمأ يف اَلوأ ثدح دق ةيفيظولا رايهنا نإ

 عمو .اكيرمأ يف لاخلا وه (ى ابوروأ يف ةدئاس نكت مل ةيفيظولا نأ ملعلا عم «ةيفيظولا عم تسفانت يتلا

 يفصولا ليلحتلا ماد دقو "“ «نييبوروألا نييعارصلا نيرظنملا لبق نم ةيفيظولا ةيرظنلا دقن أدب دقف كلذ

 ةلجملا' :عاتجالا ملع ليلحت ميظنت ةداعإ وحن :ةلضافلا ةنيدملا جراخ" ء فرودنراد فلار «لاثملا ليبس ىلع )١5(

 ١786-170. .ص :(م1968١) 54 عامتجالا ملعل ةيكيرمألا



 8 يفيظولا ريظنتلا

 ماق لاثملا ليبس ىلعو ءاّيلعف ةيفيظولا تفتخا ثيح ؛ةدحتملا تايالولا يف ثدح ام سكع ىلع يبوروألا

 نرقلا يف (ن مه ك- 4611.) وحن ىلع يفيظو جذومن ءاشنإب (81هن0 !اةنم0ن) "* خنويم دراشتير

 لقأ جمانرب وهو «()01ءاه5 ادنطسقمص) "” . جذومن ناموط سكين روط دقو .هتافو لبق نيرشعلاو يداحلا

 ةيفاقثلاو «ةينمزلا داعبألا يف ةنماكلا ةيفيظولا تاديقعتلا ليلقتل ءاّدحاو اًيفيظو اًبلطتم هيف حرطو اًديقعت

 نيذلا نيييروألا نيرظنملا نم هريغك نامهول نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .يعامتجالا ملاعلاو «ةمزاللا ةيفاقثلاو

 مدق دقو .زنوسراب جذومنب اًديشم ةيسسؤملا تالاجملل ةممعملا ةيزمرلا مالعإلا لئاسو ةيمهأ ىلع ودكأ

 لازي امو :ةددعتم تالاجم يف مهتايلمعل ةمهملاو ةلصفملا ليلاحتلا نم اًبناج نويبوروألا نورظنملا كئلوأ

 .ةيفيظو ةيرظنك ةيكيرمألا هدحتملا تايالولا يف نكلو ءاّدوجوم ريظنتلا نم عونلا اذه
 ريسفتلا نأل ؛ةيفيظولا ةيقطنملا )١( :اهنمو «تاداقتنالا نم ديدعلا ةيفيظولا ةيرظنلا تهجاو

 ةيجولويديأ لثمت اهنأ ىلع ةيفيظولا ىلإ رظن هنأل ؛ةيرهوج (7).ةيعرش ريغ ةيئاغ مولع ىلإ لوحت يفيظولا
 عضولا ىلع ةظفاحملا ةوقلل ةريبك ةيمهأ يطعتو «كلذ يف غلابتو عارصلاو ةاواسماللا ىلع ددشت ةظفاحم

 ةرسفملا ئدابملاو جذامنلا نم الدب «ةيليلحتلا تائفلل ةريبك ةيمهأ ءاطعإ يف ةيريسفتلا ةغلابملا () .يلاحلا

 ريظنتلا ةلاح ءابنإ لبق تالاقملا ضرعل ديدش راصتخاب ةدحاو لك ىلإ لقتنأسو .ةيكيمانيدلا تايلمعنل

 .يفيظولا

 (7/8*) ةيفيظولا تاريسفتلا يف ةيقطنملا تالكشملا- ١

 1.هعزعول طونوط] ءدتك ذم سس عاتدمدل يدا ةصق وك
 ريغ تايئاغلا (أ): امه نيتريبك نيتلكشم كانه نأ قطنملا ءالعو ملعلا ةفسالف ضعب ىري

 عضولا ىلإ رظني امدنع ثدحت ةيعرشلا ريغ ةيئاغلاف .بانطإلا وأ مالكلا راركت (ب) .ةيعرشلا

 دعب زواجتي ديدج فيلوت وحن :لعفلا ةيرظن شنوم دراشتير لمع رظنا .دوهجلا هذه لضفأل (؟7)
 .(م1944 ٠ جديلتور :ندنل) زنوسراب

 ؛(م1941 ةعماجلا ةعبطم .ايبمولوك :كرويوين) رومال .يس و رخوه .سا :ةمجرت .عمتجملا قيرفت «ناهيل سايكين (0)

 .(م141965 « دروقناتس ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك .دروفناتس) مظنلا يف هتايرظن :اضيأ رظنا

 يرف :كرويوين) ةيعامتجالا ةينبلاو ةيعامتجالا ةيرظنلا هباتك يف "ةنماكلا فئاظولاو ةرهاظلا" .نوتريم .ك تربور(14)

 ملع ضارعتسا ”ةيعامتجالا ةيرظنلا فقوم" نوتريمل "زنوسريب ةشقانم" ؛اًضيأ رظناو 46-5١. ص ء(سرب
 :مجار .يفيظولا ريظنتلل دقنو لماش ضارعتسا .158 - ١54 ص :(م1944) ١ يكيرمألا عامتجالا

 .(م1919/8 ءزغنيماك نيماجنب :أ ك .ولنيم هرنتم) ةيفئاظولا .يكسنايرام اردنسكلأو رنريت ناثانوج



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ع

 نود «يئاهنلا عضولا اذه ىلإ تدأ يتلا تايلمعلا ين تاببسم اهفصوب «ةيلمعل ةجيتن وأ ؛يئاهنلا

 ةيئاغلا نإ ةيببسلا ةقالعلا ءاهنإ قيرط نع ةساكتنالا اهالخ نم تثدح يتلا تامزيناكملا ديدحت

 ليختن نأ اننكمي لاثملا ليبس ىلعو .تامزيناكيملا هذه ديدحت متي امدنع ادع نوكت فوس ةيعرشلا

 ءانب يف اهمادختساو دراوملا صيصخت لالخ نم ةياهنلا يف ققحتيل ؛ةددحم فادهأ اذ اًيعاتجا اًماظن

 ميدقت مت كلذ دعبو ؛اًلوأ اهزاجنإ مت فادهألا هذه نأ ىلع دكؤت يتلاو «ةيئانبو ةيفاقث ةمظنأ

 جورخلا فصت ام اًبلاغ ةيفيظولا تاريسفتلا نإف «ةيئاغلا مولعلا هذه لثم يف لباقملا يف اهيلع ناهربلا

 اذه ثودح ةيفيك ليصفت نود نم ةنيعم ةيفيظو تابلطتم ةيبلتل ءيعامتجالا ءانبلا وأ يناقثلا ماظنلل

 .ةحورطملا ةيفيظولا تابلطتملا صوصخب ددحم جرخم اهبدل نوكي يكل ؛طقف هلمع ةيفيكو «ءانبلا

 ةيلمع يف لخدت يتلا ةضماغلا بابسألا نم دعي يفيظولا طرشلا وأ بلطتملا انه ةريخألا ةلاحلاف

 .يعامتجالا ءانبلا

 وأ «تايلمعلا ةيفيك ديدحت نود نم روطتي نأ عيطتسي يسسؤم ماظن لقأ نإف اذلو

 «يرئاد ريكفت وه ةيئاغلا ملع نإ .يئاهنلا رييغتلا ىلإ تدأ اهلالخ نم وأ ءاهتطساوب يتلا تامزيناكيملا

 ليبس ىلعو «تاراركت اهنإف «يلاتلابو .ءيرئادلا قطنملا فشكت ةيفيظولا تايرظنلا نم ديدعلا نإو

 ماظنلا ءايحإ ززعت اذكهو ءاّددح اًبلطتم يبلتل ىطعم ءانب حرطب موقت تايرظنلا نم ديدعلا نإف لاثملا
 ةقيقحلا نأل ؛انه ةيرئادلا ىري نأ درفلل نكميو «ءاقبلا ززعي لاؤس وه ءانبلا نإف يلاتلابو ءيعامتجالا

 نآل ؟فرعن نأ انل نكمي فيكو «هتيبلت متي يفيظولا بلطتملا نأ ىلع ديكأتلل ذخؤي انه ماظنلا نأ يه

 ءيش يأ ؟هريسفت متي يذلا امو ءبلطتملا اذه ىبلي نأ بجي اذهلو «ماظنلا اذه يف شيعت ةسسؤملا

 .حضاولا ريغ يرئادلا قطنملا اذه لثمي

 "*:ةيفيظ ولا تاريسفتل ةيرهوجلا تالكشملا- ؟

 كنادداهرلألاتع ظعماطا ءرصخك الغل 1 دس عال هتتق] 1 ؟نلتاف 11241 5

 داقتنالا وهو «تاينيتسلا يف امل اًريمدت رثكأ ناك ةيفيظولا تاريسفتلل ةيرهوجلا تالكشملا نإ

 دقنلا اذه ذخخأ دقلو ءاهدض ةدحتملا تايالولا يف ةيدقنلا تايرظنلاو عارصلا ظاقيإ داعأ يذلا

 يفيظولا هاجتالاو .ديدحتلا هجو ىلع زنوسراب نأب عارصلا تايرظن تلداج دقف «ةددعتم الاكشأ

 .(75 حاضيإ يف ةروكذملا) "ةلضافلا ةنيدملا جراخ". فودنيرهاد :رظنا (19)



 ١ يفيظولا ريظنتلا

 ىوق نإف كلذبو .تاعمتجملا ىلع ظافحلا ةيفيك تايلمعو ءانبلاب -ريبك لكشب- اًتها ءاّمومع
 طعت مل -تاعمتجملا ريغي يذلا عارصلاو قباطتلاو ؤفاكتلا مدع ةصاخبو- يعامتجالا لوحتلا

 يتلا تابلطتملا ىلع زكرت ةيفيظولا نأل كلذ ؛عارصلا تايرظنب ةنراقم ةيفيظولا يف يفاكلا ماهتهالا

 ماظنلل حمسي فوس ةيعامتجالا تاءانبلا نيب طبارتلا نأ اى «ةيعامتجالا تاءانبلا دوجو ىبلت

 دقو .ماظنلا تاجايتحال اهتيبلت ىدمو تابلطتملا ىلإ ةبسنلاب لاحلا كلذكو ءرارقتسالاو رارمتسالاب

 ىلع ةيعرشلا ءافضإل ةظفاحم ةيجولويديأ اهنأب ةيفيظولا ةيرظنلا رهوجل هريسفت يف زنوسراب رظن
 مياكرود عم مث ءتنوك نم اًءدب نويفيظولا نورظنملا ركفلا اذه ىنبت اك .ةطلسلاو طبضلا تامزنكم

 اهنوك نم رثكأ ةيجالع وأ «ةسانم ريغ تايكيمانيدك رتوتلاو .عارصلاو «فارحنالا صخي اهيف
 ءاهيف رثأ ةيفيظولا ىلع يماقلا موجهلا اذه نإف يلاتلابو «ةئيابتملا ةيعاتتجالا مظنلا رسفت تايكيمانيد

 ةغلابم رثكألا تالداجملا ةيفيظولا ىلع موجه لا اذه مّظع اذلو ؛اًحيحص ناك اهنم اًءزج كانه نأ مغر

 ةيفيظولا رهوج ىلع زكر يذلا موجهلا كلذ ىلإ ةفاضإلابو .زنوسرابل ةفيظولا يف هيوشتلا ةجرد ىلإ

 ينو .(م19576) ماع ةيبرغلا تاعمتجملا يف ثدح يذلا يعامتجالا ريغتلا و عارصلا فورظ اضيأ

 امم ؛ريغتلل ةحضاولا دراوملا ريسفت ىلع ةرداق ريغ اهنأ ىلع ةيفيظولا تايرظنلل رظني ناك قايسلا اذه

 كلذ ناك لعفلابو ؛عامتجالا ملع يف ةيفيظولا تايرظنلا نع نيمئاقلا نم ديدج ليج ىلخت ىلإ ىدأ

 نيح يف ءاظفاحمو اًيعجر اًصخش هفصوب زنوسراب حضوأ !ى ءافصنم اًنايحأ نكي مل وحن ىلع موجها
 ةمظعلا نونج دض هموجه يف ةينالع هفوقول ؛اًيسايس اًررحتم اًصخش ناك هنأب عقاولا دكؤي

 ريغ لكشبو .يلاعلا ميلعتلا يف ةصاخ اكيرمأ يف يمايسلا راسيلا ىلع ىثراكام فيزوج روتائيسلل

 يفيظولا هاجتالا ىلع نيمئاقلا دارفألا دقنل يركفلا دقنلا فلخ بهذ زنوسراب ةيرظن دقن نإف فصنم

 راسيلا نم يركفلا ىثراكام خانم نيوكت ةداعإ -رخخاس لكشب- وأ «ةيحلا تانئاكلا وأ ءزنوسرابك

 .(م191/:- 1955 ) ماع نم يسمايسلا

 1ءالعتعسأ 81ءاطملو ه5 ظدصاهمهانوض *”''ةضماغلا ريسفتلا قرط-"“

 نع اًديعب اهلصف متي نأ لضفألا نم نكلو ؛ةيقطنملا تالكشملا نع دقنلا صحف نكمي

 يف ءانبلا فنص اهك.اًيملع اًريسفت هريسفت نكمي ىبيرجت ثدحل ناكملا نأ زنوسراب دكأ دقف ءزيحتلا

 .(58 حاضيإ يف هركذ درو) ليصافتلل «ةيفيظولا ءيكسنايرامو رئريت :رظنا هولا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ع١

 ةيرظنلل نوكي نأ بلطتي ريسفتلا نأل ؛اَريسفت سيلو اًفينصت ءائبلل اذه هزاجنإ ناكو ءيعونلا هماظن

 ددحتو «نولعافتيو سائلا فرصتي امدنع ثدحن يتلا ةيكيمانيدلا تايلمعلا ددحت جذانو ئدابم

 ةدمتسملا تايلمعلل ريثك ليلحت نود نم تاطابترالا عاونأ زنوسراب ضرع دقو .اًضيأ سانلا ميظنت

 لعفلا ةيرظن يف يريسفتلا ماظنلا نم عونلا اذه نأب ةجيتنلاو «ةيفاقثلا ةيعاتجالا تاليكشتلا نم

 ريثكلا حيضوتل داهتجاب فينصت لخاد فينصت ةفاضإل ةجيتن ؟مادختسا الب اًدقعم حبصأ زنوسرابل

 رظنم يأل عضو دق دوصقملا (ن م ه ك - 4611.) ططخمل ةيلصألا ةينبلاف .يعامتجالا عقاولا نم

 ليلق امهرود نأ الإ نارخآ نارظنم كانه ناك دقو «قيدانصلا يف فينصتلاب مزتلم هنأل ؛ لعفلل

 . ةيعاتجالا تاءانبلا حضوتل

 هفينصت رسنئبس تربره مدختسا دقل «ريسفتلل زنوسراب ةيجيتارتسإ نم ضيقنلا ىلعو
 تناكو .ةدرحم ئدابم قيرط نع ريسفتلا ىلإ ةجاح رثكأ يه يتلا ةيعقاولا تالاجم ىلع ديكأتلل

 تابلطتملل رسئبس فينصت ماظن ناك اذكهو .ةياهنلا ةطقن تسيلو ءريسفتلل ةيادبلا ةطقن هتافينصت

 هدح ىندألو رسنبس لمع يف ةيلعفلا تاريسفتلا تمدق امك «ريظنتلل ةيادب تناكو ءاًريسي طورشلاو

 نم مغرلا ىلع «ةيكيمانيدلا تايلمعلا ىلع ءوضلا طلست يتلا ئدابملاو ةدرجملا نيناوقلا مياكرود لثم

 رظنلا تاهجو نم ديدعلا دنعو .رسنبس تايرظنب اهتنراقمب ةيئمض رثكأ مياكرود ماظن يف ئدابملا نأ

 .زنوسراب قيرط نع اهتسرامم تمت يتلا ةصاخبو «ةيفيظولل اًريمدت رثكألا ديعب دح ىلإ اذه دعي
 ملع يف يفيظولا ليلحتلل ةيضرفلا تاقافخإلا تدكأ دق يننأ ةيئاهنلا ةجيتنلا تناك دقل

 هاجتالا لاز امو ءنامزلا نم دقع لبق نكي مل نإ :.(م٠1994١) ماع يف ةدحتملا تايالولا يف عاتجالا

 نم الماكتم ىقبي يكل عمتجمل ثدحي نأ بجي اذام :وهو مهم لاؤس ةباجإ لواحيو لأسي يفيظولا

 نيمتهملا ءالؤه عدخي يذلا لاؤسلا وه اذه ؟ةئيبلا يف فيكتلل ىرخألا تالكشملا ةهجاومل لخخادلا

 نع ةباجإللو ؟نكمملا نم له «ةيفيظولا تايرظنلا لكل هجوملا لاؤسلا وهو ءيعاتجالا ملاعلا مهفب
 خاخف يف عوقولا نود ةيفيظولا تايرظنلا يف ةلمتحملاو ةروطملا راكفألا نم ديدعلا زربت ؟؛لاؤسلا اذه

 ليلحتلا بنجت ثدح فيك حضوأس لصفلا اذه ةيابن يفو .داقنلا نم ةدكؤملا ةيقطنملاو ةيعوضوملا

 .ةيقيقح ةيريسفت تايرظن جاتنإو ءيفيظولا



 3 يفيظولا ريظنتلا

 مصعاسعتممت نهم 1نمعاتمسةلثكس 8ع 5وؤع0 2 ؟ىيفيظولا هاجنالا ىلع ءاقبإلا نكمي له :ةمئاخلا

 رفو ةيفيظولل رسنبسو مياكرود نم لك بهذم نأل ؛حوضوب باجيإلاب ةباجإلا تناك

 وه يفيظولا هاجتالا ذاقنإل قيرطلا نإف اذهلو «ةسيئرلا ةيعاتجالا تايلمعلل ةيرظن تاريسفت

 نم صلختلا نوكي نيح يف «مياكرودو رسنبس «تنوك لبق نم ةحرتقملا ةيريسفتلا قرطلا ينبت

 تايرظنلا يف اًديكأت رثكألا لكشلا يف لقألا ىلع اهتابلطتمو ةيفيظولا تابلطتملا موهفم

 نأ دارا ذِإ ؛ىفيظولا ليلحتلا عم ثدحي ناك ام مهف نم نوارب فيلكدار برتقا دقل .ةيفيظولا

 نأ عمو «راركتلا ريثكو ءاّيئاغ هليلحت ناك ةياهنلا يف نكلو «قيبطتلل الباق ريسفت جذومن نوكي

 بولطملاو .هتحرتقا امث ةبيرق تءاج "دوجولل ةيرورضلا طورشلا" تابلطتملل هرظن ةهجو

 (آ) :نم تأشن يتلا ءافطصالا طوغضل ةعضاخ اهنأ ىلع ةيعاتجالا ةمظنألا ضرع وه

 جتني زياتتلاو ومنلا نإ ثيح ؛فالتخالاو ءومنلاك ةيلخادلا مهتاثيب (ب) ةيجراخلا مهتائيب

 رايتخا ىلع ةيقطنم اًطوغض دلوت اهرودب يتلا ةديدجلا ةيتسيجوللا تالكشملا نم ديدعلا امهنع

 ىوقلا يف ةحضاو طوغضلا هذه تحبصأو (271).ةيعاتجالا مظنلا يف ةلعافلا رصانعلا

 نيذللا ءايحألا ملع يف رايتخالا وأ ؛ةعيبطلا ملع يف ةيبذاجلا :لثم ,يعامتجالا ملاعلل ةيساسألا

 وأ رواحمك- ةرضاحلا ةيفاقثلا مظنلاو «ةيعامتجالا ةينبألا نم ةديدج عاونأ ءانب ىلع نالمعي

 ةنماكلا ىوقلا لوح هؤاشنإ متي يجولويبلاو يعيبطلا لثم يعامتجالا ملاعلا نإف اذلو .-قرط

 اهرودب ةربجم «ةيعاتجالا ةمظنألا يف ةيدرف ةروصبو «نيلثمم يف ءاقتنالا طوغض ءىشنت يتلا

 نم يناعتو راهنت وأ .طوغضلا هذهل ةباجتسا ؛ةيعاتجالا ةينبألا نم ةديدج اًعاونأ ئئشنت نأ ىلع

 .ككفتلا تاعبت

 - حرط ءيه !ى «ءاقتنالا طوغضو ىوقلا ليلحتب قلعتملا يديلقتلا يفيظولا ليلحتلا نإ

 عونلا نإف «تابلطتملا هذه يبلت يتلا ةيعاتجالا تاءانبلاو ةيفيظولا تابلطتملا نم ةمئاق -ةلوهسب

 ىلعو .راصتخاب ثدحتن امدنع بطلاو ءاضعألا فئاظو ملع يف ثدحي فيعضلا لدجلا نم هسفن

 ةعماج ةعبطم :يسريجوين ؛كراوين) ناكسلا ميظنت لوح ةيرظن وحن :(سكمانيدوركام) ةيلكلا اكيمانيدلا :رظنا )١(

 ةيلكلا اكيمانيدلا لوح لوألا دلجملا ٠ عامتجالا ملعل ةيرظنلا ئدابملا يباتك ءاّرخؤمو .(م19445١ ء زرجتور

 .(١؟١١* ؛ رغئيربس :كرويويت)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ٌء

 عبشت نأ نيتئرلا ةفيظو نأ ىلع نودكؤي ءاضعألا فئاظو ملع ءاملع عمسن نأ اننكمي «لاثملا ليبس

 نيتئرلا أشنم حضوي ال هدرفمب اذهو ءمسجلا نم نوبركلا ديسكأ يناث ةلازإو ءنيجسكوألاب ايالخلا

 فيك رسفي ال يذلا يفيظولا بلطتملاب يعامتجالا ءانبلا طبر يف لاحلا وه اى امامت اودج دق اذاملو

 تربك املكو .ديعبلا ىضاملا ين امهف رثكألا وه يروطتلا لدجلا نأو «ةيعاتجالا ةينبألا تأشن

 نيب تالضفلا ةلازإو «ءاوملا عيزوتل ةديدج قرطل ءاقتنا طوغض كانه تناك ةيحلا تانئاكلا

 قفدتو تارفطلاك روطتلا ىوقو ءرخآلا يعيبطلا ءافتنالا نأ اك ءاّرجح ربكألا ةيحلا تانئاكلا

 يف مدلا راشتنال ؛ةدروألاو نيتئرلا جاتنإل نمزلا رم ىلع تلمع دق «يثارولا فارحنالاو «تانيجلا

 نمزلا ربعو .رئاكتلاو ءاقبلل ةضرع رثكأ ةيحلا تانئاكلا هذه تناكو ءاّيجح رثكألا داسجألا ءاحنأ

 نع ناكمإلاب اهجاتنإ مت يتلا ةديازتملا ةحصلا لالخ نم ةيحلا تانئاكلا نم ةديدج سانجأ تأشن

 حمست يتلا ةيومدلا تاريعشلاو ةدروألا لالخ ءاوهلاب اءولمم مدلا خضت بلقلا ةخضم قيرط

 يطعي ريسفتلا نأ :مهقطنمك ةمهم تسيل ريسفتلل عونلا اذه ليصافت نإ .تالضفلا غيرفتو لوخدب

 «ليوط ينمز ىدمل تاريغتلا ىلع يعيبطلا ءافطصاللا ىوقك تامزناكيملاو تايلمعلا لوح اروصت

 ةديدج سانجأ يف ةفيكتم ةديدج مظن تئشنأ دق ؛لضفأ راشتنا ماظنل ءاقتنالا طوغض ةطساوب ىتلاو

 .ةيئاغلاو وشحلا ليزي ةيفيظولا تاريسفتلا نم طيسب هيجوت ةداعإ اذه دعيو «ةيحلا تانئاكلا نم

 ناكسلا دجي امدنع .عامتجالا ملع يف يفيظولا ريسفتلا يف قطنملا اذه جردي نأ اًضيأ نكميو

 نيرداق يضاملا يف ناكسلا نم ديدعلا نكي مل امبرو .ءانفلا وأ ميظنتلا ةداعإل امإ طوغض تحت مهسفنأ

 اذه لعج دقو «ةنيعملا ءاقتنالا طوغضل ةجيتن ؛ةيفاقث مظن ثيدحتو «ةديدج ةيعامتجا ةينبأ ريوطت ىلع

 ربكأ ةروصب نيمظنم نيرخآ ناكس لبق نم وزغلا وأ ككفتلل ةضرع لخادلا ناكس عضولا

 اًلضف اذه .ءاقتنالا طوغض تحت نيعقاو وناك املاط ةيفاقث مظنو «ةديدج ةينبأ ريوطت ىلع نيرداقو

 قيرط نع وأ «ىرخأ تاعمتجم نم اهتراعتسا قيرط نع ةيعامتجالا ةينبألا نم ةديدج عاونأ داجيإ نع
 لمعت ةيعامتجا ةينبأ داجيإ يف اوحجن ام اذإو .أطخلاو ةلواحملا ةركفب فرعي ام قيرط نع وأ «راكتبالا

 لب ءبسحف كلذ سيل .عمتجملا يف ةينبألا كلتب ظافتحالا متيس ءطوغضلا كلت نم فيفختلا ىلع

 عون) نيابتلا ىلإ -كشالب- لمعلا اذه يدؤيسو .نيرخآ ناكس نم اهنم ةدافتسالاو اهذخأ متيس

 تناك دقف ةيفيظولا لوح ركبملا لدجلا ىلإ اندع ام اذإو .(ةديدجلا ةيعامتجالا ةيفاقثلا عاونألا نم



 1 ىفيظولا ريظنتلا

 نع تاالاقم عضو يذلا رسنبس نإف :لاثملا ليبس ىلعف .ينمض لكشب قطنملا اذه رضحتست ةيفيظولا

 دقف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ناكسلل عيزوتلا ةرورض ىلع ةركفلا هذه حرطو «ةمظنألا روطت ةيفيك

 قرط داجيإل طغض تح نونوكيو ناكسلا ومن داز الكف .ءاقتنالا ىلع نيمئاقلل لدج رضحتسا

 تناك اذإو .ةلماكتملا ريغ تايعبتلا ةهجاوم وأ .تامولعملاو ءسانلاو « دراوملا عيزوت يف ةديدج

 ةينبألا نم ةديدج تاعومجمل نيابتلا ىلإ يدؤيسف ءطوغضلا هذه ةهجاوم يف ةحجان ةركفلا
 .ةديدج ةفاقثل رصانع ابرو ءرصانعلاو ةيعاتجالا

 .ةيحلا تانئاكلل ةيساسألا تاثوروملاو رهاوظلل يعيبطلا ءافطصالا نم سكعلا ىلعو

 دشح نكمي يتلا ميظنتلا تايوتسم لكل ضارغأو ةيعاو فادهأ مهيدل ةيوضعلا قوف تادئاكلاو

 «كلذت ةجاحب تسيل ابنألو «ةيئاوشع تارفط ءاقتنا ىلإ راظتنالا ىلإ رطضت ال اهنأل ؛اهوحن دراوملا

 وأ دارفألاك «ةيحلا تانئاكلا نإف ضيقنلا ىلعو .ةديدجلا تامسلا عيزوتب يهتني يذلا رايتخالا وأ

 يف تحجن اذإ و .أطخلاو ةلواحملا يف جردنتو ريعتستو ركتبت نأ نكمي مهتطشنأل ةمظنملا تادحولا

 .اًدج ةعيرس ةقيرطب ناكسلا ربع هرشنو راكتبالا خسن متي فوسف عيزوتلاك :الثم ةلكشملا فيفخت
 يف ةمهملا مهتايرظن يف رصانعلا نم ديدعلا مياكرودو رسنبسو «تنوك ىدل رمألا ةقيقح يف

 ةليلق ةيدقن رواحم ربع ءافطصالا طوغض أشنت امك ناكسلا تايلمع تروص دقل (؟ ,7 لكشلا)

 لالخ ةيماظتنالاو قاستالا :ةيويحلا ةيعقاولا نم اطمن اهفصوب ةيوضعلا قوف تانئاكلل ةيساسأو

 تانئاكلا يف ثروت ةيساسأ ىوقك ةيفيظو تابلطتم تسيل هذه نإ) عيزوتلاو ةفاقثلاو ةطلسلا)

 تانئاكلل ةيلسانت تاردق ريوطت ةببسم «ءاقتنالا طوغض هيجوت متي اهالخ نم يتلا ةيكذلا ةقالمعلا

 ناك دقل .لشفلل ةلمتكملا ريغ بقاوعلا نم يناعي وأ «ةيعامتجالا ةيفاقثلا طانألا نم ةديدج عاونأل

 هنمضتم ةيفيظو ةيرظنك (؟ لصفلا :رظنا) يئيبلا جذومنلا نم عون مياكرودو رسنبسو «تنوك ىدل

 نم ةديدج اعاونأ ببستو «نيلعافلا ىلع طغضت اًركبم ةجردملا تاجايتحالا نأ ةيفيك يف مهروصت يف

 .ةقالمعلا تانئاكلل ةيعاتجالا ةيفاقثلا عاونألا

 ومنلا نأل ؛ةيوضعلا قوف تانئاكلا روطت يف ىلوألا ةوقلا ناك ناكسلا ومن نأ اوكردأ دقل



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ع5

 تانئاكلا ةكلممك عيزوتلاو «ةحئاللاو جاتنإلا ةداعإو جاتنإلا يف ةثوروملا ءاقتنالا طوغض ئشني

 حمست يتلا ةيساسألا ىوقلا لالخ نم ءاقتنالا طوغض ددحت اذكهو .يويحلا ملاعلل ةيوضعلا قوف

 عيطتسي ال يتلا تاعمتجملا لشفل ةربع خيراتلا نإ .اهروطتو ةيوضعلا قوف تانئاكلا دوجو ءاشنإب

 سادجأللل ةيابن نوكي يذلا ةيحلا تانئاكلا خيرات لثم طوغضلا هذه ةيفاكلا ةباجتسالا اهدا رفأ

 ةهجاومل اقرط نودجي ةيوضعلا قوف تانئاكلاو ةيحلا تانئاكلا نم سانجألا ضعب نكلو .ةعراصتملا

 طابنأل طوغضلل ةيفاكلا تاباجتسالا تروط دق اهنأل ؛ام ةرتفل لقألا ىلع هذه ءاقتنالا طوغض

 طوغضلا تحبصأو «ةقالمعلا تانئاكللو ءعيزوتلاو ةحئاللاو «جاتنإلا ةداعإ وأ «جاتنإلل ةديدج

 وه اك .هتاذ دح يف نيابتلا نإ .اًديقعت رثكأ حبصت ثيح تاعمتجملل ةيلخادلا ةمظنملا نم اضيأ

 رصانع هارأ ام وأ لماكتلا نم ءاقتنالل اًطوغض ئشني مياكرودو ءهرسنبسو .«تنوك دنع هيدل دكؤم

 ةريبك أطوغض دلوي لماكتلاو ؤفاكتلا مدع نم ديزي يذلا نيابتلاف .ىوقك ةيماظتنالاو قاستالل

 ميظنتلل تالكشملا لحل ةوقلا مادختسا نأ ءرسنبس ىدل ادكؤم ناك امك «ميظنتلا نم ةديدج طامنأل

 مدع نم ديزت اهنإ ثيح ؛ةوقلا ؤفاكت مدع لالخ نم يتأت ةديدج ةيلخاد اًطوغض دلوت ام اًبلاغ

 ءافطصا طوغض جاتنإلا يف تادايزلا ءىشنت امك .لماكتلا ىوتسم يلاتلابو «دراوملا عيزوت يف ةاواسملا

 تانئاكلل ديقعتلا ءىشنيو .جاتنإلا ةداعإل ىونقك ةياهنلا يف لمعت عيزوتلاو ميظنتلا لالخ ةديدج

 تاعمتجملا نإف ببسلا اذهلو ؛ءافطصالا ىلع اًطوغض ةببسم رمتستو دادزت امدنع ةيوضعلا قوف

 ةمدقتملا) لثم اًديقعت رثكألا تاعمتجملا تروطت املكو .ديقعتلا نم ديزي رمتسم وحن ىلع روطتت

 وأ .برحلا :ةطساوب اًذيقعتو اوطت لقآلا تاعمتجملا ةلازإ ىلع ةردقلا اهيدل حبصي هنإف (ةيعانصلا

 تاعامجلا يهو ءيوضعلا قوفلاو «ةيحلا تانئاكلل ةيعامجلا ةدابإلا وأ ءراععتسالا وأ ءحوتفلا

 ةيوضعلا قوف تانئاكلاب ةصاخلا ةئيبلا نإف اذه ىلعو ءىرخخألا ةرمدملا تايلمعلا وأ «ةيناسنإلا

 امدنعف .يعامتجالا يفاقثلا ملاعلل ةيويحلا ةئيبلا اهنكلو .يويحلا ملاعلل ةيويحلا ةئيبلا طقف تسيل

 اونوكيل ىوقألا الإ رصنلاب زوفي الو ءاًضعب مهضعب رمديس نوبراحتيو ةيعاتجالا ىوقلا سفانتت

 برحلا نإ ."حلصألل ءاقبلا" ةريهشلا رسنبس ةرابعب ةدكؤملا ةيلمعلا تناك هذهو .ىوقأ اًعمتج



 1 يفيظولا ريظنتلا

 نيب ينيورادلا حافكلا نم عون يف خيراتلا يف ةدئاقلا ىوقلا نم ةدحاو ءهرسنبس دقتعا امك تناك

 .برحلاب زوفت يتلا يه ةماع اديقعت رثكألاو ربكألا تاعمتجملا نإو ءىمظعلا تانئاكلل سانجألا

 متي يلاتلابو ءاديقعت رثكأ عمتجم يف هجمد متي نأ وأ ءاهرامعتساب رغصألا تاعمتجملا ىلع ءاضقلا مديو

 ردصم وه مهومنو ناكسلا مجح نإف كلذلو .ةقلاعلا ةلمكم يف نيابتلل يلكشلا جذومنلا ديعصت

 وه ثلاث ردصم ىقبيو «ينيورادلا عارصلاو برحلا يف لثمتي رخآ ردصمو « ءافطصالا طوغض نم

 .هسفن نيابتلا عم يتأت يتلا ةيقوسلا ءابعألا

 ماهتهالل اًريثم يفيظولا هاجتالا لعج يذلا لاؤسلا نع ةباجإلا نكمملا نم حبصأ دق اذهلو

 ةمظنمل ةيساسألا ىوقلا هاجت ساسأو عراب ريغت لمعب موقي ؛هنإف تابلطتملا ةركف دقفن املاحو ءاّيئاد

 طوغضل ةضرع ةيويحلا ةكلمملا يف ةيحلا تانئاكلا لكك تانئاكلا هذهو .ةيوضعلا قوف تانئاكلا

 لثم ةيوضعلا قوف تانئاكلا نإف «ةيحلا تانئاكلا لك لثم سيل نكلو «ةفلتخم رداصم نم ءافطصالا

 رصانعلا ةكراشمو «يعامتجالا ماظنلا يف تايوتسملا لك ىلع يعولا مدختتست نأ اهنكمي ناسنإلا

 ؛ءافطصالا كلذ طوغض لمحتو تاباجتسالا ىلع ةردقلاو ؛ةيوضعلا قوف تانئاكلل ةسيئرلا

 ومنت يتلا تاعمتجملا فالخب ءاعيرس ومنلاو روطتلل لباق تاعمتجملا نم عونلا اذه نإف يلاتلابو

 .اهروطتل ةينمز ةرتف ىلإ جاتحتو ءءطبب

 لوبق كانهو ءاّيرظن لازي ال نآلا ىتح هنكلو «يفيظولا هاجتالا ةيؤرب ظافتحالا مت دقل

 .ةيوضعلا قوف تانئاكلا ةسارد يف ةئيبلا ملعو «ءايحألا ملع نم ةراعتسملا هتاحلطصم ضعبل

 طوغضل ةباجتسالا ىلع ةرداق تاسسؤمو «تاقبطو «تاعامجو .صاخشأو ءءازجأ نم ةنوكملا

 كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةديدجلا ةيفاقثلا ةيعاتجالا تائفلا يف مهسفنأ لوح ةظحالملا ءادبإو .ءاقتنالا

 قوف تانئاكلا هذه نيب ضارمألاو عارصلاو لماكتلا يف واستم ريغ ليلحتلا نم طمنلا اذه نإف

 قوف تانئاكلا هذهل ءاقتنالا طوغضل ةديدعلا دراوملا نع الضف ءاهنيابت وأ هومن لاح ةيوضعلا

 .ةيوضعلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع عر

 ًايلخاد يعمتجلا رايبعالا ةيلاهتحا
 رخآ عمتجم ةطساوب

 ةظحالم

 ةدايزلاب / يباجيإ ريثأت ال -+

 . صقتن وأ ىلع يبلس ريثأت اهل ًايثدبم ع+ /-
 ةيلامتحا نم داز املك ىلعأ نيابتلا ىوتسم ناك اذإ نكلو

 ءافطصالا طوغض ةدايز ىلإ يدؤي ىلاتلابو .يباجيإلا هريثأت

 .عيزوتلاو جاتنإلا ةداعإو « تاهيظنتلاو «جاتنإلا يف ؤفاكتلاو

 .ناكسلا ىلع ءافطصالا طوغضو ىريكلا تادحولا ىوتسم ىلع ىوقلا ةيكيمانيدل رنريت روصت (؟,) مقر لكشلا



 تكمئاث) مفل)

 مارصلا ربظنت

 00مل 12

 ضيعبلا لصحي ثيح «ةيعامتجالا ةمظنألا عيمج يف اًيلعف واستم ريغ دراوملا ميسقت نوكي دق

 .ةحصلاو «ةبيطلاو «مارتحالاو .ذوفنلاو «.ةطلسلاو .دوقنلا يف ءاوس نيرخآلا نم رثكأ لخد ىلع

 دراوم مهيدل نم نيب رتوتلا ضعب اًثاد دجوي ةاواسملا مدع نإف اذلو ؛ىرخأ دراوم يأ وأ ةفرعملاو

 .نينثالا نيب عارصلا ىلإ دوقي ددحم فرظ تحت رتوتلا اذهو «ةليلق دراوم مهيدل نم عم ةنراقملاب ةريفو

 تربره ةصاخبو ةيعامتجالا ةايحلل ةيساسألا ةقيقحلا هذه لئاوألا عاتجالا ملع داور كردأ دقلو

 جروجو ((113 ال/ع5و,) ريف سكام .(]1ه5] ة1ةن<)سكرام لراك .(11ع2طوز6 5معم0ع5) رسنبس

 .ةفلتخم ةقيرطب عارصلا عوضوم مهنم لك جلاع نكلو :(6 دنع 5ةمدصت#]) ليميس

 عامتجالا ملع يف ةركبملا عارصلا تايرظن
 [211؟ ب هدقتال نأ 1110115 11150101087

 11ءرساط رنا كردعم ءع٠ثو [اطعمتتب 01 (نهدحكاتءأ عا رصلل رسايس تربره ةيرظن

 ناك هنأل ؛عارصلا ةيرظن نع ثيذحلا دلع (5م60086:5 ة011) رسنبس لمع كد ام اًردان

 .نيرظنملا عارصلا ءاملع ةطساوب ثيدحلا رصعلا يف ةدشب تدقتنا يتلا ةيفيظولا ةيرظنلا ىلع ابوسحم

 ديدهتلاو «ةاواسملا مدعو «ةطلسلا نيب ةيرهوجلا تاقالعلا ضعب لغدكا رهتم نأ خف مغرلابو
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 ةيعاتجا ةيرظن رثشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع هك

 نم ٍناعت اهنإف اًديقعت رثكأ تحبصأو تاعمتجملا تمن املك هنأ "رسئبس ىري ناك ثيح ءعارصلاو

 ميعدتو ءافطصالا طوغضل ناكو .يناكسلا دادعتلاو ,ىوقألا ةرطيسو «يعيبطلا ءافطصالا طوغض

 ةطلسلا عيجشت ةجيتن .ةليلق ةعومجم ىديأ يف يبسن لكشب زكرمتت امنإو ؛ةعونتم ٍتاجردب ةطلسلا

 يف ؤفاكتلا مدع ىوتسم نم ديزت يلاتلابو ءال ىرخأ ةعومجم نم دراوملا بلجل مدختستل ءاهزكرمتو
 كلت عم نورخاسلا ءافلحلا لماعتيو «ةيعاتجالا ةاواسملا مدع ىلإ يدؤي هرودب يذلا عمتجملا

 اهزكرت لامتحا ناك املك ديدهتلا مظع املك يلاتلابو .ةطلسلا نم ديزملا عيجشتل ةظوحلملا تاديدهتلا

 ةطلسلا نم نيكمتلل مهءافلحو نييسايسلا نيلثمملا دوقي هرودب اذهو «ةلقلا يدايأ يف ربكألا

 .يعامتجالا مكحتلل ةديازتملا تابلطتملا ليومتل ؛اهيلع ءاليتسالاو

 ىلع لوصحلل ةطلسلا مادختسال ةيدعاصتلا ةرئادلا هذه يف تاعمتجملا رصح نكمملا نمو

 ىوقألا اهتطلس ةوفصلا مدختست نأ بلطتي يذلا ديدهتلاو ةاواسملا مدع كلذب ةدلوم «دراوملا

 ةرصاحملا تاعمتجملاف «ليوطلا ىدملا ىلعو «ديدهتلاب عمقلا ىلإ اهليم نم رثكأ دراوملا ىلع ءاليتسالل

 رسئبس رّوط دقو .عمتجملا تاقبط نيب حوتفملا عارصلا فورظ ةياهنلاب دلوتس ةرئادلا هذه لخاد

 روطت رسنبس شقان امك " .عمتجملل ةيلخادلا ةيمانيدلا عم لخادتت يتلا يمايسويج ةيرظن اضيأ

 مظعم ناكو «ةعونتم تاطاشن يف مهميظنتو ءناكسلا مجح يف اديازتم اومن نمضتي يذلا عمتجملا

 ةيجاتنإو «ةوقو ءاًيظنت رثكألا تاعمتجملا نأل ؛برحلل ةزيمتم ةيخيرات ةليصحل ةجيتن مجحلا اذه
 رثكأ عمتجم يف ةروهقملا تاعمتجملا دحتت يجذومن لكشبو «ةوقلا فعضو ةيجاتنإلا ةلق ىلع بلغتت

 ءاضعألا نيب ةصاخو بكرملا عمتجملا يف ديقعتلاو مجحلا ةدايز متت ةقيرطلا هذهبو .ام لكشب ةوق

 مكحتلاو ميظنتلل ةديازتملا تالكشملاو «نيروهقملا ناكسلا نم ةفاقثلا يددعتمو نينقتحملا

 دراوملا ىلع ةرطيسلاو «ةطلسلا زكرمت زيزعت ىلإ خيراتلا ىدم ىلع تالكشملا تدأ دقو .يعامتجالا

 .ةيعرلا لبق نم ءايتسالاو .ةاواسملا مدع ةدايز ىلإ يدؤي ام ؛ةلودلا نم يعاتجالا مكحتلا معدل

 مت م1896 ماع ءستفورك- يرشنس - نوتيلبأ :كرويوين) تادلجم ةثالث « عامتجالا ملع ئدايم ءرسنبس تربره )١(

 ءزجلا 7 دلجملا و 14-538ا/4 تاحفصلا ١ دلجملا :(م 1819/5 ماع نم ًءادتبا لسلست لكش يف ىلصألا رشنلا

 .3521- 779 تاحفصلا سماخلا

 .سمانخلا ءزجلا ”؟ .دلجملا «هسفن عجرم ا 2



 0١ عارصلا ريظنت

 روطتلل ليوطلا قيرطلا ربع تاعمتجملا ديقعتو مجح نم برحلا ديزت !نيب ءعارصلا ةيلامتحا دايدزاو

 .عارصلا وحن عمتجملا ةيمانيد كيرحت ىلإ تدأ ثيح «يرشبلا

 1كدعنا 31و25 '[طعمتتإب 01 ©0811( سك رام لراكل عارصلا ةيرظن

 ريظنتلا ىوتسم ىلع يكيسالكلا ريظنتلا يف اًريثأت رثكألا رظنلا سكرام لراك ناك دقل

 مدع يف ةماع ةيرظن سّسأ :اَلوأ :يه «بابسأ ةدعل ناكم لك يف هتيص عاذ دقو "رصاعملا يعارصلا

 عمتجملا نم ديدج عون داجيإل ةيسايسلا ةدنجألا عم عارصلا ليلحت جمد :اًيناث .عارصلاو ةاواسملا

 نوكلمي نم نيب ءعارصلا نم ةيلاتتم اًبقح هفصوب «خيراتلل ةيرظن مّدق :انلاتو.."يقارتسالا"

 داعبأ عارصلل سكرام لراك ليلحتل ناك كلذبو .نيلماعلاو عمتجملا يف جاتنإلا لئاسو ىلع ةرطيسلا

 ةيدقنلا تايرظنلا نع ثيدحلا دنع عارصلل ةيساسألا ةيرظنلا يف هل ضرعتن فوس ام اذهو «ةريثك

 .هل ةيركفلاو ةيسايسلا ةدنجألاو

 نييلاهسأر لا طاهنأ يف تاضقانتلا ضرع ىلع ٌّبصني ساسألا هفده نأ سكرام ىأر دقف اذلو

 سكرامل ةبسنلاب ةيلامسأرلا لثمت !منيب «ةيكارتشالا مساب هتروث يف اًدشرم هرودب نوكيس يذلا جاتنإلل
 ةيسفانتلا قاوسألا يف هنوعيبي امم حبرلا ىلع لوصحلل جاتنإلا لئاسو كلتمي ثيح ؛اّيداصتقا اًماظن

 عاطتسملا لقأ اوعفدي نأ يرورضلا نمف «حبرلا يلاسأرلا ينجي يكل اهيف بوغرم ريغ فورظ تحتو
 نمضتت علسلا ةميق نأ سكرام ضرتفا دقو .قاوسألا يف نكمت رعس ىلعأب جتانلا اوعيبيو «لامعلل
 ءاهتعانص نمضتملا علسلا جاتنول قرغتسملا دهجلا نمز وه حبرلا حاتفم نإف مث نمو «نيلماعلا دهج

 (لكو «ءقاوسألا يف علسلا راعسأو دهجلا نيب ام قرفلاب ةلاعلل لالغتسالا سكرام سيقي ييلاتلابو

 ماظنلا اذه يف ضقانتلاو .لامعلل لالغتسالا مظاعت ءراعسألاو عوفدملا رجألا نيب قرفلا مظاعت

 ةحلصمل حابرألا بسكم ا!نيب «نييلاسأرلاو نيلماعلا نيب يعامج علسلا جاتنإ نأ يف نمكي

 ِق دلصأ ترش م1511 :نييلودلا نيرشانلا :كرويوين) يعويشلا نايبلا ءهزلجنإ كيرديرفو سكرام لراك(")

 .(م1844

 نيرشانلا :كرويوين) "يسايسلا داصتقالا دقن يف ماهسإلل ةمدقم" سكرام لراك817-447 تاحفصلا .هسفن عجرملا(5)

 للعرب ال هملعت 1من دقات همها 8دطاتدا لعمق, 1970) .. )م 8١ا/٠ ء«نيبلودلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 01

 حلاصل حبرلا اهيلإ افاضم ةعلسلا ةميق نمضتي علسلا عيب نإف لاثملا ليبس ىلعو ؛نييلاسأرلا

 .يلاسأرلا

 ةطساوب ةروثلل اًروذب ةياهنلا يف عضو ثيح ءالصأ اًنباث سيل سكرام دنع ماظنلا اذهو

 دحأ اًضيأ ناك اذل ؛مهنيب طيف كلذكو (نييزاوجربلا) نييلامسأرلا دض ةلماعلا ةقبطلا وأ «لامعلا

 مهضعب نييلاسأرلا ةسفانم دوجو ةقيقح يف نمكي سكرامل ةبسنلاب ةيلامسأرلل رارقتسالا مدع رداصم
 لقي يلاتلابو ؛اليئض حبرلا حبصي ةجردل ءراعسألا ضفخ ىلع مهربجت يتلا قاوسألا يف ضعب عم

 ؛نييلامسأرلا دض ةنماك ةوقك مهعمجتو لامعلا بارضإ ىلإ يدؤي امم ؛مهفئاظو لامعلا رسخيو جاتنإلا

 فعضل عئاضبلا ءارش لامعلا عيطتسيال امدنعو .مهلمع نم لامعلا درط ىلإ يدؤي هنإف كلذل ةجيتنو

 نويلاسأرلا ىعسي مث «نييلاسأرلا حابرأ لقت مث نمو ءقوسلا ىلع بلطلا لقي فوسف ءمهلخد
 مهل حمست جاتنإلا يف ةثيدح ايجولونكت مادختسا قيرط نع حابرألل طوبهملا لدعم لوح قافتالل

 ىلع كلذ سكعنيو «لامعلا لصف دادزيو «نيسفانملا نيب اهسفن تاينقتلا ديلقت متيو .راعسألا ضفخب

 ةرثكل حابرألا ضيفخت ىلع ةيجيتارتسإلا هذه لمعت ةياهنلا يفو «قاوسألا نم مهئارش فعض ةدايز

 ضعب رسخي امدنع هنأ الإ .نويلامسأرلا اهعنصي يتلا عئاضبلا ءارشل دراوم مهبدل سيل نيذلا لامعلا

 ."ةلماعلا ةقبطلا" ةيراتيلوربلا ةيقبط ىلإ مهنم ضعبلا لوحتي دق ةسفانملا هذه يف نييلاسأرلا

 ةيزاوجربلا ةقبطلا :امه نيداضتم نيركسعم نيب حجرأتي عمتجملا نأ سكرام ىأر دقو

 لكشب رودت يتلا ةيلاسأرلل ةيكيمانيدلا ةديازتملا تاعاطقنالا ىلإ ةفاضإلاب ءايراتيلوربلا ةقبطو

 نم اونكمتيل ؛لقألا ىلع لامعلا ضعب ميلعت ىلع نييلاسأرلا ربجي امم ؛"دوكرلا نم ةلاح يف رمتسم

 ايراتيلوربلا ةقبط نيب لصاوتلا قاطن اذه عسوي يلاتلابو «مالعإلا لئاسو ربع لصاوتلاو ةءارقلا

 ةيرضحلا قطانملا ىلإ ةيفيرلا قطانملا نم لامعلا عيمج بلج ةلواحم اضيأو «ةعئاشلا مهاواكش لدابتو

 . عناصملا يف لمعلل
 حيرست قيرط نع لامعلل يمويلا نيتورلا نم دحلا ىلإ نويلامسأرلا أجلي كلذ ىلإ ةفاضإو

 قلق ىلإ يدؤي كلذ نإف اذلو .ىرخأ ةرم مهفيظوت ىلع لمعي قحال تقو يفو ءيرود لكشب لاهعلا

 ميظعتل مهجاتنإ نم نييلاسأرلا ةدافتسا نيبو تباث لخد لجأ نم مهحلاصم نيب ةنزاوملل لامعلا

 .717.6 ةحفص ء.هسفن عجرملا (0)



 0 عارصلا ريظنت

 لامعلا روعش نم نييلاسأرلا ديزي هسفن تقولا يفو «نيلماعلا فيلاكت ضافخنا لالخ نم مهحابرأ

 امدنعو .نييطايتحا الامع اوحبصي ْنأِل ةجاحلا مهعفدت دقو .مهفئاظو نم مهدرطب قلقلاو نامرحلاب

 يف نييلاسأرلا ةبغرو «تباثلا لخدلاب مهتامايتها نيب ضقانتلا ةجيتن مهح اصمب لامعلا يعو ديزي
 مهلمع يف هنوعنصي ام ديدحت ىلع ةردقلا مهدقفي امم ؛تالآلل نيعبات لاهعلا حبصيو .مهحابرأ ةدايز

 .مهجاتنإ نوعيبي نيأو هنوعنصي فيكو

 يف (ةيدوبعلاو ةيعاطقإلا) ةلحرم لثم ةيلاسأرلا نأب ةقباسلا ةيخيراتلا بقحلا ترهظا دقل

 ديدجلا يلامسأرلا عمتجملا اهيف دهشي نل يتلا ةيخيراتلا بقحلا رخآ يه ةيعوشلا نإف اذلو :مهتاضقانت
 .ةيلامسأرلا ليلحت يف ةيسايسلا سكرام ةيرظن يف ميسج أطخ اذه نأ حضاولا نمو .تاضقانتلا هذه

 ةمظنألا لك ىلع ىتح وأ تاعمتجملا عيمج ىلع قبطنت اهلعج ةدرجم عارصلل ةماع ةيرظن يهف

 مه جاتنإلا ىلع ةرطيسلا نوكلتمي نم نأ (أ) :يتآلا ةيرظنلا هذه رصانع لمشتو .ةيعامتجالا

 ريربتل مدختست يتلا تايجولويديألاو «عمتجملا يف ةيسايسلا مظنلا لك ىلع ةرطيسلا ىلع نورداقلا

 نايكلا ىلإ ةفاضإلاب ءيداصتقالاو يركفلا جاتنإلا لئاسو ىلع ةرطيسلا كلت نأ (ب) .ةرطيسلا هذه

 ةطلسلا مدقت امدنع (ج) .ةورثلا باستكا يلاتلابو ؛ملاعلا لالغتساب مهل حمست «يموكحلا يسايسلا

 حلاصملا عارص وهو ؛مهحلاصم يف اًيرهوج اًعارص نوريثي مهنإف نيرخآلا نم ةورثلا صالختسال
 ةدايزل "لامعلا" يتحتلا ءانبلا ىلع ينبملا يقبطلا ماظنلا نيب طبرلا نكمي (د) .فورظلا ةرطيس تحت

 نيتورلا داسفإب نيعباتلل يئيبلا زيكرتلا (ه) .ايفطاع مهتراثإ دنع ماظنلا رييغتل مهتاماتهاب يعولا

 اهنأل ؛ميلعتلاو «ةيجاتنإلا مهتطشنأ ىلع ةرطيسلل ةيساسألا مهتاجاح نع مهداعبإو ءمبب صاخلا

 رييغت قيقحتل نيعباتلاا يعو ديزي يلاتلابو ؛نيرخآلا لامعلاب مهاغشنا ةرئاد عيسوتب مه حمست

 ىواكش نومدقيس ءالؤه لكو ؛نورخآلا ركفلا ووذو نوثدحتم ةداق زربي امدنع تح (و) .ماظنلا

 ةئبعتو ميظنت لهسي امن ؛ةيقيقحلا مهتماتها لوح زيكرتلا ىلإ نيعباتلا نوعفديو .فطاوعلا ريثت

 ةلاح يف) ؛ىطسولا ةقبطلاو (ةيزاوجربلا) ةوفصلا طقستل ةيروث ةوق اوحبصيف .مهعيجشتل نيعباتلا

 .عمتجملا يف ةديدج تاقبط ىلإ لوحتتل (ةيزاوج بلا سكرام

 ةيرظنلا نإف كلذ عمو .ةيرظنلا هذه نع سكرام ةيجولويديأ لصف بعصلا نم عقاولا يفو

 ةوفصلا نيب عارص ثودح لاهتحا نم ديزت يتلا ةكرتشملا فورظلا ضعب ددحت سكرام اهمدق ىتلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع هَ

 يعامتجالا ماظنلا يف نيسوؤرملاو ةداقلا نيب ىتحو «كلذل الباق نوكي يعامتجا ماظن يأ يف نيعباتلاو

 ةجيتن أشنت يتلا ةيساسألا فورظلا صيخلت يف اًديعب سكرام بهذ دقف «كلذلو .اًبيرقت دحاولا

 نأ لبقو .ةيعاتجالا مظنلا يف رييغتلاو تاعارصلا ىلإ دوقت يتلا حلاصملا براضتو ءةاواسملا مدعل

 جروجو ربيف سكام) نم لك تاداقتنا جمد ىلإ اًضيأ جاتحن .حضاو لكشب رمآلا اذه حرشن

 .يكيسالكلا ريظنتلا رصع يف عارصلا يف ةيناملألا تايرظنلل (ليميسو

 ةادع 18/ءدعتو (00ملانءأ 1م: ربيف سكامل عارصلا ةيرظن

 ةوقلا وه وأ يمتح عارصلا نأ ربيف سكام ّري مل ؛(كة:1 8250 سكرام لراك سكع ىلع

 .ةيمتحلا نع دعبلا لك اًديعب ناكو «ةددحم ةيخيرات ىوق تحت عارصلا ثدحي اهنإو «خيراتلل ةكرحملا

 ةيخيراتلا ليصافتلا نم ةقتشم يهف ءلهذم لكشب سكرام ةيرظن عم هباشتت ربيف ةيرظن نإف اذه عمو

 تايلمعل ةحضاو ةيليلحت ةيرظن ةسراملا هذه نم زربيل ."ةنميهلا'' يمسي اب ليلحتلا يف ةينغلا

 عجارتت امدنع عارصلا اوعباتي نأ لمتحملا نم يقبط ماظن يأ يف نيعباتلا نأ ربيف ىريف "'.عارصلا

 عارصلا ةيلمعب أدبت يتلا ةجرحلا طورشلا نإف ربيفل ةبسنلاب كلذلو .ةيسايسلا ةطلسلا نع ةيعرشلا
 ةقبطلا ةيوضع )١( :نمضتت طورشلا نأب لوقلا نكمي هيلعو «نيعباتلل ةيعرشلا عجارت ىلع
 .عيرشتلا تاعومجم بزحو «(داصتقالاو قاوسألا يف ةايحلل اًضصرف) لمشتو «ةيعاتجالا

 نم ةيلاع تايوتسم كانه (5) .ضعبب مهضعب نوطبترم مهو «(مارتحاو ذوفنو قوقح)يهو

 ةقبطلا لوح ةينبملا ةيعاتجالا تاجردتلا لالخ نم ةاواسملا مدع تاجردب "فقوتلا" لاصفنالا

 ,ةيلاعلا تابترملا باحصأ نيب ةريبك تاوجف دوجو ةجردو ءعيرشتلا تاعومجمو .بزحلاو

 ةبترم مارتحا عم ؛ةضفخنملا ةبترملا باحصأو «قباسلا نع ةريبك تافالتخا دوجو عم ؛ةطسوتملاو

 اًضيأ هذهو :كرحتلل ةضفخنملا تالدعملا (7).رماوألا مارتحا ىلع هتردقو «ةطلسلا حاتفمو «ةقبطلا

 نيسحتب ىقبطلا ماظنلا يف نيضفخنملا ءالؤه صرف ليلقت يلاتلابو «ةيمرهملا تاجردتلا تحت

 .ةايحلا يف مهعاضوأ

 707-5١١ تاحفصلا :(م 1474 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك «يلكريب) عمتجملاو داصتقالا ءربيو سكام()

 عانوا



 0 عارصلا ريظنت

 وأ ةيعيرشتلا ةطلسلا" ةموكحلا ةيعرش نادقف يف فورظلا هذه تببست امدنع ىتح

 لكشب دادزت نأ عارصلا صرفل نكمي الو «ةيمتح ةقيقح وه يروثلا عارصلا نأ ربيف ّري ل ”"ةينوناقل
 مب وا رب عا يع اي شاسووا

 فوسف ةحجان تناكو ةروث تثدح اذإف .ةروثلا مث نمو ةطلسلا ىلع نيعباتلا ءايتسإ ةدايز ىلإ يدؤي

 يفو :ةدايقلل ةلهؤم تسيل نييتامزراكلا ةداقلا تافص نأ :يه «ةديدج ةلكشم ءوشن ىلإ كلذ يدؤي

 نيزئافلا نيب ةيمتح ةمزأ عقت فوس يلاتلابو ءديدج ماظن ةرادإو ميظنتل ةبسانم تافص تسيل ةداعلا

 ددج ةداق رهظيس ثيح .نييتامزراكلا ةداقلا ريغ ةداعو ءعارصلا ىوق نيب يأ ؛عارصلا يف ةداقلا نم

 قالطإ ىلإ ىرخأ ةرم «كلذ يدؤي دقو .ةنميهلل اديدج اًماظن نوسسؤيو يسايسلا ماظنلا ةرادإل

 ىلع ناك -سكرامب ةنراقم- ربيف نإف كلذ ىلإ ةفاضإو .عارصلا عيجشت وأ ةئبعت نم ةديدج ةلوج

 هامسام راشتنا ببسب عارصلل ةئيهم ةيلاسأرلا تاعمتجملا نأ ربيف ري ل ثيح «سكرام نم ضيقنلا
 «يعامتجالا ءانبلا يف سانلا جامدمنا نم ديزي يطارقوريبلا نوناقلا نأل ؛ةيعرشلاو ةينالقعلا ةنميبب

 يف ةيديلقتلا ةنميهلا جذان سكع اذهو .تاروثلا ثودح لاهتحا نم ةينوناقلا ةطلسلا للقتو

 تاعومجم كانه نوكت نأ لمتحملا نم هنأ الإ كلذ مغرو .سكرام ركذ اهك ةيعاطقإلا تاعمتجملا

 لكو «سكرام عم فالتخالاو «ينالقعلا ربيف راوح نم مغرلابو .يروثلا عارصلا روذب لمحت ةرشتنم

 ىدل اهتليثم عم لخادتت نأ نكمي يلاتلابو ءعارصلا ةيلاتحا نم ديزت يتلا اقباس ةروكذملا فورظلا

 .ةيكيسالكلا ةرتفلا يف تروطت يتلا عارصلل ةماعلا ةيرظنلا عم ريبك لكشب سكرام

 © ءممع ةتسسعا"5 هدفا عأ 1مل ليميس حر وجل عا رصلا ةيرظن

 يف عارصلل ةجتنملا راثآلا لوح سكرام لراك عم (66معع ةندنتصعا) ليميس جروج قفتي مل

 تاعمتجملا نأ ىري ليميس ةبسنلاب ."ةينالقعلا" نع ريربتلا يف ربيف عم فلتخا !ى «يلاسأرلا ماظنلا

 ةدايز يلاتلابو ؟مهتايح نوشيعي فيكو «هنورتشي امع تارايتخالاب دارفألا دوزت قوسلا اهدوقي يتلا

 رثكأ نوكت اهنإف كلذ نم مغرلابو ءرثؤم لكشب ةيصخش ريغ قوسلا تاعمتجم نأ ”.ةيهافرلا ىنعم

 عامتجا ملع" هل :اضيأ رظنا ؛(ع١150١ سرب يرف :كرويوين) ةعومجملا تاءامتتنا ةكبشو عارصلا «ليميس جروج (ا/)

 .4940-0870 ص -١4085(: 1907) 9 عاتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا ”عارصلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 05

 نإف كلذ ىلع ةوالعو ءاهب مهديقت ىلع ءاتنالا تاعومجم مهرايتخاب صاخشألل حمستو «ةيرح

 .ةيصخشلا مهتاجاح قباطت يتلا عارصلا دراوم نيمأتل قوسلا يف تارايتخخا سانلا ىدل

 ةيلماكتلا تاريثأتلا ىلع زكرت ليميس دنع عارصلا ةيرظن نإف «ةثدحملا ةرظنلا هذه لوبقبو

 ةيلماكت راثأ هل عارصلا نأ ليميس شقان دقو .ةيلماكتلا ريغ عباوتلا ىلعو ؛عارصلل ةيباجيإلا وأ

 قلخت تاعارصلا هذه لثمو ءاضيأ فنعلاو ةدحلا ةضفخنمو «ةرركتم تاعارصلا نوكت امدنع

 تاعارصلا رثكأ نم عونلا اذه ُدعُيو .عيرشتلاو «نوناقلاب اهيلع ةرطيسلا نكمي ال تارتوت

 .عارصلا بازحأ نيب يقفاوتلا ءانبلا نم ةيلاع تايوتسم رهظت يتلا تاعمتجملا يف الامتحا

 .اًيرايعم عارصلا ميظنتب موقي هنإف عارصلل نيلثمملا نيب اًمامهتها قفاوتلا لثمي امدنعف

 بازحأ ىدل ةيلماكت جئاتن عارصلل نوكي نأ ناكمإ ىري هنإف ليميسل ةبسنلاب امأ

 فارحنالا يف حماستلا للقيو «ةطلسلا زكرمتو ءعمتجملا ىنعم نم ديزي عارصلاف .عارصلا
 ؛تافلاحتلا نيوكت ىلإ دوقي نأ نكمي لب «:ةعومجملا ةبالص نم هرودب ديزي ال اذهو ءهضراعيو

 لكو «عارصلل نينوكملا ةيلصألا بازحألا عم ءافلح نيوكت ىلإ داقت ةحجانلا ةعومجملا نآل

 نأ نابسحلا يف ذخألا عمو .ربكألا يعامتجالا ماظنلا يف لماكتلا نم ةجرد زرفت جئاتنلا هذه

 ةجرد عارصلا يف ةكرتشملا بازحألا ىدل ناك اذإو .ةيلماكت ةعيبط تاذ اًئاد تسيل تاعارصلا

 دتشي دقو «لماكت ريغو افينع عارصلا حبصي نأ نكميو .عارصلل يفطاعلا مازتلالا نم ةيلاع

 فورظلا هذه تحتو «ةيساسألا قالخألا تايوتسم قوف نوكي يكل ؛اًيقالخأ ننقي امدنع هرمأ

 تناك سكرام ةيرظن نأ مغر «ةدحلاو رتوتلا دادزيسو «ةيوستلا نم عارصلا بازحأ نكمتي نل

 .يراضحلا يعامتجالا عارصلا ىوتسم نم اًءزج نوكتس ةيلماكتلا ريغ تايلمعلا كلت نأ أبنتت

 داهتعالا تايوتسم دوجو نم مغرلا ىلع «لاهتحا درجم ءىشلا اذه نأ ليميس حضو اهنيب

 اذه دض ةيلاسأرلا تاعمتجملا اهدوقت يتلا قاوسألا روصي يذلا يئانبلا قفاوتلاك

 جمدتت نأ -نظأ ام ىلع- ليميس راكفأل نكمي كلذ عمو .عارصلا ميق سرغو «باطقتسالا

 ثيدحلا رصعلا لولحبو ءاذكهو ءعارصلا تايلمعل سكرامو ربيف نم لك ةغايص عم ةلوهسب

 نكمي يتلا عارصلا تايمانيد لوح ةيرظنلا ئدابملا نم ةعومجم كانه «عايتجالا ملع يف ريظنتلل

 .عارصلا تايمانيدل ةمارص رثكأ ةيرظن ءاشنإل اهعيسوت
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 6©مهععصسرم وعمرو (ةممكاتعغ [طعم»تعم ةرصاعملا عا رصلا تايرظن

 نم مغرلابو «نيرشعلا نرقلا ىلإ ةدحتملا تايالولا يفو ابوروأ مظعم يف عارصلا ريظنت رمتسا

 ةيرظن تطبتراو .ريظنتلا كلذ نم تيفوسلاو ةدحتملا تايالولا نيب ةدرابلا برحلا تدح دقف كلذ

 ماع يف يثراكم رصع يف ةيعويشلا ةاداعمب يسايسلا بناجلا نرتقا تقو يف ةيعويشلاب سكرام

 تناك كلذ نم مغرلابو .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةلوهسب سكرام راكفأ تلقتنا اذلو ؛(م1946)

 «تاعمتجملا فدهتسي يذلا عارصلا وأ ءيقرعلا عارصلا نأب اهدافم ؛عارصلل ةددحم تاليلحت كانه

 م يذلا ةاواسملا مدع نم اًعبان نوكي عارص ىلع تيب ءابوروأ يف ترهظ يتلا عارصلا تايرظن وأ

 يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاجاجتحالا دوعصو يثراكم رصع ةياهن عمو .ريبك لكشب اًظوحلم نكي

 حيرشتلاب ةمتهم اهنوكل ؛ةيفيظولا ةيرظنلا داقتنا ةجيتن اهتوق عارصلا ةيرظن تبستكا ((م19310) ماع

 ةيرظن اهفصوب «ةيفيظولا ةيرظنلل مده لوعم دقنلا اذه حبصأو (١؟لصفلارظنا) يفيظولا لماكتلاو

 .ةدحتملا تايالولا يف ةنميهم

 لبق نم عافدناو نورصانم كانه ناك ءاهل هجوملا دقنلل ةجيتن ةيفيظولا ةيرظن طوبه درجمبو

 تايرظن ءانب ةداعإل ضورفلاو بيلاسألا نم ةعساو ةعومجم ةغايص ةداعإل نييعارصلا نيرظنملا

 ؛عارصلا لوح ميهافملا نم ريثك رهظو ؛عارصلل ةيرظنلا تاهاجتالل فينصتلا لصح اًضيأو .عارصلا

 ىلإ ءامتنالاب يثشماه هجوت تاذ تناك يتلا لامعألا نم ديدعلا يف "عا رصلا"و "ةوقلا" يتملك اهنمو

 نم ةلاح نمضتي ال هنأ نم بولسأ يأ داعبتسا نكمي ال حبصأ ىتح «كاذنآ عارصلا تايرظن

 اذهو «عارصلا ىلع ينبم ساسألا يف ءيش لك نأ ىلع ًءانب ؛هيف اًملابم اًرمأ كلذ ٌدعُي الإو ءعارصلا

 يفيظولا ريظنتلا نأل ؛؟يفيظولا ريظنتلا نم اًضيقن ناك يذلا يعارصلا ريظنتلا رظن ةهجو نم ناك

 عارصلا تايرظن نإف تارواحتلا اذه نم مغرلا ىلعو .ةيلماكت ةلاح يف رهاوظلا عيمج نأ ىري

 يف ةزيمم ةيلدج تانراقم ىلإ ةيكيسالكلا ةبقحلل لئاوألا ةذتاسألا راكفأ نم تعّسو ةديدجلا

 راكفأ ىلإ رظنلا نكمي ثيحب ديرجتلا ىوتسم عفر نم يليلحتلا عارصلا ةيرظن تنكمتو .عارصلا

 .ةيملاعو ةماع اهنأ ىلع ءايلعلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 1

 ةيليلحتل هلا عارصلا تايرظن

 ةمملوانعمل مصل ءأ طعم أعق

 عملك طوطععسلم»1 تممقتءأ طعم عارصلل فرودنيرهاد فلار ةيرظن

 قيرط نع ةدحتملا تايالولا ىلإ يبوروألا لوألا عارصلا ديلاقت لقن شهدملا نم سيل

 ةيزانلا نم اًفوخ ؛ةدحتملا تايالولا ىلإ مهضعب رجاه نيذلا نيلصألا نييبروألا تايرظنلا يعضاو

 دقتلاب زيمت يناملأ عاتجا ملاع فرودئيرهاد فلار ٌدعُيو .ابوروأ يف نورخآ يقب نيح يف «ةيناملألا

 ةيرظن لعجل هدادعتسا ببسب امبرو ءاهطاقسإ نع ثيدحلاب يف رداب يذلا وهو «“ةيفيظولل عذاللا

 ربيف اهمدق يتلا ةيرظنلل ةيرورضلا تاجالعلا ضعب ةفاضإ نع الضف «ريبك لكشب ةدرجم سكرام

 ةيمتحلا تاييظنتلا هاسأ امل ليلحتلا ةدحو ليدبت قيرط نع هتيرظن فرودنيرهاد أدب دقو «ليميسو

 ةعامج لالخ نم -يعامتجا ماظن يأ هنم نوكتي نأ نكمي يذلا .#(م ح ت -1085) وأ , هقسنملا

 لاعفأ قيسنتل ةطلسلا يف ةاواسملا مدع يف همادختسا متي ثيح ؛لكك عمتجملا ىوتسم ىلع ةيميظنت

 لراك قطنم ةيرظنلا تعبتاو «ةطلسلاو ةوقلا يف ةاواسملا مدعل ةجيتن كلذ رهظيو «*اهل نيلثمملا

 نكميو .#( م ح ات -1085) يف نيعباتلاو ةداقلا نم لكل تاعامجلا ريسفت ةلواحم قيرط نع سكرام

 طوطخلا ١.”( لكشلا)حضويو .فنعلا نم ةذحلل ةعونتم تاجردب عارصلا عباتت يف اهميظنت

 .ةماعلا فورلظلاا يف فرودنيرهاد لدحل ةماعلا

 ملعل ةيكيرمألا ةلجملا "عامتجالا ملع ليلحت ميظنت ةداعإ وحن :ةلضافلا ةنيدملا جراخ" «فرودنراد فلار (8)

 -1١86. 156 تاحفصلا :(م968١) 55 عاتجالا

 سم1[ [2ةطععملمرلب “ 1هتكونل م 1طعمرجب هك ةقمعاقل تمص عاب" 1صسصهأ هغ عموكان ءغ [عدماتسمسم 2 (1958)؟ مم, 170 (4)

 1 83: 01355 300 ( 1855 (نمصآلاعأ ازد الان 5أ1731 50ءاعأا ع5 (ذاقهت1 هنن, نرخ: كاقتأ هزل اناتا9:ءاوأأإل 2رعوؤ 1969).

 .#(م حاش -]085) ةقسلم :م« ةيمتح ح« ةمظنم - تا#
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 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١

 (م حا تا-10845) وأ يعامتجا ماظن يأ نأ فرودنيرهاد ىري ءسكرام لراك رارغ ىلعو

 عارص يئانثلا لكشلا اذه سسؤيو «ةيئانثلا ىلإ ام لكشب ليمت يتلا ةيعرشلا ةطلسلل ةحضاو جذاهن

 هبشيو .ةطلسلل يمرهلا بيترتلا يف نيعباتلاو ةداسلا نيب "ةضراعملا هبش ةعومجملا " وأ نييفنملا

 نم اًلدبو .ةطلسلا عونت ةأشن ةيفيك حرش يف ةبغرلاب رعشي ال هنوك يف سكرام لراك فرودنيرهاد

 تاعامج ةصاخبو تاعامجلا هباشت عم ءماع لكشب ةيعامتجالا ةمظنألا لكل تاضارتفا ىنبت .كلذ

 «ةدايسلا دض عارصلا يف لوخدلا لجأ نم «ةلماكتم تاعامج نيوكتل ةيقيقحلا مهتامامتها يف نيعباتلا

 رثكأ لكشب نكلو سكرام لراك اهاصحأ !ى اهسفن يهو .حلاصملاب يعولا ديزت يتلا فورظلاو

 هابشأل ططخم وأ ماظن ةركف ةغايصو «ةداقلا روهظب حمست ةينقت طورش (أ) :يلاتلاك اًديرجت

 .نيعباتلا يدل ةيكرحلا عنمل اهكالتماو «ةطلسلا يف مهيلع ظفاحت ةيسايس طورش (ب) .تاعومجملا

 جاردإو ءمهاوكش جيورتل ددج ءاضعأ دينجتب تاعامجلا هابشأل حمست ةيعاتجا طورش (ج)

 طورشلا كلت ةيبلت متي هنأب اًضرتفم ربيف نم فرودنير هاد راعتسا اى .عارصلا ةعومجم يف نيدنجملا

 ةدح تداز املكو «دراوملا عيزوت يف ةاواسملا مدع عم ةطلسلا يف اًطابترا رثكأ ةاواسملا مدع ناك املك

 حيحصتل ليميس نم ةيحيحصت ةغيص فررودنيرهاد راعتسا دقو .نيعباتلاو ةداقلا نيب عارصلا

 عارصلا ناك «ةيعاتجالاو ةيسايسلاو ةينقتلا طورشلا تققحت املك هنأب كلذو :سكرام لراك ةيضرف

 «رثكأ ايراتيلوربلا تحبصأ املك هنأ ضرتفا سكرام نأل ؛انه حيحصتلا اذه لاخدإ متو ءافنع رثكأ

 ودبيو .رمألا عقاو يف ةدح رثكأ عارصلاو فنعلا ناك املك (لاععلا ةقبطك) ةقبط مهسفنأل تمظنو

 ةدايقلا نوكت امدنعو ءعارصلا ةعومجم ميظنت نم ىلوألا لحارملا يف ثدحي فنعلا نأ

 حبصيو «عارصلا نم ىلوألا لحارملا يف رولبتلا كشو ىلعو هرمتسم ريغت ةلاح يف تايجولويديألاو

 ىلإ ىرخأ تالاح يدؤت اك ؛ددحم هاجتا وأ حضاو زيكرت نود نم نكلو «ةيفطاع ةراثإ رثكأ دارفألا

 يف لشفلاو ءيبسنلا نامرحلاب لامعلا وأ نيسوؤرملا روعش يف ةئجافملا ةدايزلا كلذ يف اب ؛فنعلا ةدايز

 لدعم ةدايز ىلإ يدؤيسف فينعلا عارصلا ثدحي امدنعف .عازنلا فارطأ نيب ةيميظنت تاقافتا ليكشت

 تاعارصلا نأ نيح يف .(م ح تا-1088) ةقسنملا ةيمتحلا ةمظنملا ةقطنم يف ةيعاتتجالا ةينبألا رييغت

 .ىئانبلا رييغتلا ةجرد نم ديزت فوس ةداحلا
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 1 موتك ى. مومو تمسقانعأ [طعمتزل عارصلل رزوك .أ سيول ةيرظن

 قدحتملا تايالولا ىلإ رجاه «نييناملألا عامتجالا ءاملع دحأ (1.6915 ©00567) رزوك سول دعي

 عم اهداضتو .ليميس جروج راكفأ ىلع دامتعالاب ةيفيظولا ةيرظنلا نم اًبرق رثكأ ةيرظن ريوطتب ماقو

 يف .عارصلل ةيلماكتلا جئاتنلا ىلع دكؤت مل عارصلا ةيرظن نأ رزوك ىريو «ةيفيظولل يبسكراملا دقنلا
 ليميس راكفأب ناعتساو « عارصلل ةيلماكتلا ريغ راثآلا ىلع فاك لكشب دكؤت مل ةيفيظولا نأ نيح

 ."” اًنزاوت رثكأ ةيرظنك هاري ام ليكشتل

 يف نيعباتلا وأ نيسوؤرملا لبق نم ةيعرشلا عجارت لوح رزوك دنع عارصلا بابسأ رودتو

 هذه رمتست ىتلا ةلحرملل ليميس ةطساوب ربيف ةقيرطل اًحوضو رثكأ هتغايص متو «ةاواسملا مدع لظ

 حيحصتل ةليلق ذدفانمو تاونق كانه نوكت امدنع ةيعرشلا عجارتل رزوكةيؤر عمو «ةيئايزيفلا روصلا

 ءايلعلا زكارملا ىلإ نييعباتلا زكارمك ةضفخدملا زكارملا نم لاقتنالا لدعم نوكي امدنع وأ «ملاظملا

 كارحلا ٌفعض وأ دومج ينعي اذهو «عمتجملا تاقبط نيب يمرهلا ملسلا ىلعأ يف ةيدايقلا زكارملاك

 صرف كانه نوكيس يلاتلابو .يقبطلا ملسلا ىلعأ ىلإ لفسألا نم ةيعامتجالا تاقبطلل يعامتجالا

 امدنع ريكأو ئجافم لكشب عارصلا دادزي دقو «نيعباتلا وأ نيسوؤرملا لبق نم عارصلا روهظل

 ةيق الخألا وأ ةيميقلا لئاسملا ىلع عارصلا نوكي امدنع عارصلا يف فنعلا ديزي اك «نامرحلاب نورعشي

 .ةعراصتملا فارطألا لبق نم ادقعم حبصيو عارصلا بعشتي دق تقولا رورم عم هنأ الإ .ةيعقاو نود

 نيب تالزانتلاب حمسي دق ةيعقاو اياضق يف رمألا يهتني امدنع اًفنع لقأ عارصلا نوكيس لباقملا يفو

 فتنعلل ةيعاتجالا فئاظولا ضعب" :«(م1485 ء سرب يرف :ندنل) يعامتجالا عارصلا فئاظو .أ سيول(١٠)

 فرحنملا كولسلا فئاظو ضعب" ؛(م19470) 575 ةيعاتجالاو ةيسايسلا مولعلل ةيكيرمألا ةيميداكألا تايلوح"

 فئاظو"و .١7-4181 تاحفصلا :( )١977 8 عايتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا" :ةيرايعملا ةنورملاو

 ةزرابلا لايعألا -١7٠١., ٠١ه .ص ؛ (م1958 «نوتارتش © نورج :كرويوين) "ةضراعملا تايمانيد "ةضراعملا

 رييغتلا ةيرظنو يعامتجالا عارصلا" لدجلل ةريثملا داوملا لمشت نكلو اًحوضو لقألا نيوانعلا تاذ ىرخألا

 "ةيعاتجالا ةينبلاو فنعلا" 1541-4707. تاحقفصلا م44 مامتجالا ملعل ةيناطيربلا ةلجملا ”يعامتجالا

 ٠"1- ص :(م 14717« نوتارتش + نورج :كرويوين) ؛ دلجملا « نامرميسام يج .دأ «ىبمفنلا ليلحتلاو مولعلا يف

 ءسرب يرف .كرويوين) يعامتجالا عارصلا ةسارد يف هيسوك ةنودم يف اهعمج مت اهريغو تاللاقملا هذه .

 .(م ١1
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 يلاتلابو .تايوستلاب حمست يتلا مهفادهأ ضعب ةعراصتملا فارطألا لكل ققحي هنأل ؛نيعراصتملا

 عمو ءاهرارمتسا ةرتف فالتخاب تاعارصلا فلتختو .اهفادهأ ضعب قيقحتب بزح لكل حمسي

 عامجإلا نوكي امدنعو «ةددحم ريغو «ةيعسوت ةعراصتملا بازحألا فادهأ نوكت ةدملا دايدزا لامتحا

 ديدحت ىلع ةلوهسب ةرداق ريغ عارصلا لخخاد بازحألا نوكتو .ةضفخنملا تائفلا نيب فادهألا ىلع

 بازحألا كردت امدنع اًريصق عارصلا نوكي فوس لباقملابو «ةميزهلا وأ رصنلل ةيزمرلا ءادعألا طاقن

 ام وه بازحألا نيب ةطلسلا ديزي يذلاو .ةنكمملا سيلو ءاهفادهأ ىلع لماكلا افوصح ةعراصتملا

 ةوقلا زكرمتب ديزي يذلا عارصلا ءابنأب نيعباتلا عانقإ ةداقلا عيطنسي امدنع وأ ءاّرصن وأ ةميزه لكشي

 .بازحألا لك نيب اهلماكتو

 يف ةكراشملا بازحألل عارصلا فئاظو نع تايضرف رزوك مدقي ليميس رارغ ىلع اًريخأو

 لكل دلويسف اًداحو اًمينع عارصلا نوكي امدنعو .عارصلا هيف ثدحي يذلا لماشلا ماظنلاو عارصلا

 كسامتو رارقلا ذاختا ةطلسو ءةطلسلا زكرمت دلويو «ةعاججلل ملاعملا ةحضاو دودح عارصلا يف بزح

 دارفألا نيب ىجولويديألا نماضتلا ىلإ دوقيو ؛:ةصصختملا عارصلا تاعامج ءاضعأ نيب يركف

 هذه عمق ببست فورظلا هذه نأ حجرألا ىلعف كلذ نم مغرلابو .ةيباجيإلا عارصلا تاعامجو

 تاعامجلاو ءعارصلا تاعامج نم ةعامجج لك لخاد يف رتوتلا ليوطلا ىدملا ىلع ديزيسو «ةضراعملا

 ةيبلت تمت اًيفيظو ةطبارتمو اًديقعتو انيابت رثكأ ماظنلا يف تادحولا تناك الكو .عارصلل ةيلخادلا
 ةيناودعلا تقلطنا ءعارصلا تاعامج نيب عادبإلا ىوتسم ةدايز ةيلاتحا تداز !ملكو ءفورظلا هذه

 ددع ةدايزو ءعارصلل يرايعملا ميظنتلا يف دوهجلاب ءاقترالا ةديدش حبصت نأ لبقو اهمكارت لبق

 فورظلاو «عارصلا اهكردي نأ نكمي ٍةجردلو ءعارصلا تاعامج نم لكل ةطبارتملا تافلاحتلا

 ماظنلا اذه فيكت داز ؛عارصلا عقي ثيح لمشألا ماظنلل لماكتلا ىوتسم داز املكو .هالعأ ةروكذملا

 .ةيجراخلا هتئيبل

 لوصسحأ طفلا 1ةنغ عبو 5ص عوأو رثريت ناثنوج ليلحت

 ( 0ةطععمله:6 هال ©656) ءرزوكو فرودنهاد تايرظن ةعجارم دعب ءترم نينس عضب ذنم

 ليميسو ربيفو سكرام نيب عمجلل يتادوهجم ترفاوت «كلذ دعبو ءامهنيب عمجلل دوهجم لذبب تمق

 نم لاع ىوتسم ىلع ءارآلاو ميهافملا كلتو «ديرجتلا نم لاع ىوتسم يف ةيرظنلا ءاقبإ قيرط نع
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 رورم ربع فشتكي عارصلا نأ ىريو ءعارصلا تايلمع يف ةحضاو ةيساسأ ةتيرظنو "''ميمعتلا

 اهنمو «ةيساسألا تاوطخلا نم ديدعلا كانه نأ ودبيو .ةاواسملا مدعو ةلداعلا ريغ ةمظنألا يف تقولا

 عارصلا لحارم عباتت تصخل (” , ؟ لكشلا) يفو .اًريخأ رهظي يذلا عارصلا ىلإ دوقت يتلا لحارملا

 لكشلا يف نيميلا ىلإ راسيلا نم نمزلا كرحتي ثيح «عارصلا تايرظن رهوج ىلإ عوجرلاب

 راسيلا ىلإ نيميلا نم ةهجتملا مهسألا امأ .بابسألاو تاهاجتالا لثمت يتلا مهسألا عم ءيحيضوتلا

 ببست يتلا تايلمعلا ىلإ عجار لكشب رثؤتو يذغت جتاونلاف .ةسوكعم ةيببس تاريثأت لثمت اهنإف
 يف يبلسلا وأ يباجيإلا ينحدملا طخلا نإ ثيح ؛مهريثأت مهسألا ىلع تامالعلا حضوتو «جتاونلا هذه

 «ةيببسلا هاجتا عبتت قيرط نعو .يبلس ىلإ اًريخأ لوحتي نكلو يباجيإلا رثألاب أدبي ةدحاو ةيضق

 تايرظنلا يعضاو ىدل عارصلا تايرظن ةيؤر ةيفيك ىنعم ىلع لوصحلا اننكمي ةسوكعملا ةيببسلاو

 .ددجلا تايرظنلا يعضاوو ليميسو ربيفو سكرام ةيكيسالكلا

 مدع سكعت ةطبارتم تادحو نم نوكتي دوجوم يعامتجا ماظن ف عارصلا ثددحنو

 ةريغتم ةلاح هنأ ىلع هيلإ رظنلا بجيو ؛«(لكشلل رسيألا بناجلا رظنا) .دراوملا عيزوت يف ةاواسملا

 ةيلامتحا تناك ةاواسملا مدع ىوتسم داز املكف ؛ةجردلا بسح نيابتت يتلاو «طبارتلا نم

 بعصي ةدودحم تايمانيد كيرحت يف أدبي ةاواسملا مدع نأل ؛ليوطلا ىدملا ىلع رثكأ عارصلا

 نأ ىلع اًدكأ امدنع باوص ىلع رزوكو ربيف نم لك ناك دقو ءأدبت امدنع اهيلع ةرطيسلا

 )١( :نوكي امدنع ةيعرشلا عجارت ىلإ يدؤي امم ؛ةاواسم مهنيب سيل ماظنلا اذه يف نيسوؤرملا

 يذلاو ءلقأ وأ ٍلاع لكشب مبيقتلا ديق دروم نوكلتمي نم عم نامرحلاو ةأفاكملا نم جيزم كانه

 نم تاييظنتلا ةجلاعمل ةليلق تاونق عضب كانه (ب) .مييقتلا عضوم دراوملا يقاب مهيقلتب بني

 هذه ةفلاخمو .دراوملل يمرهلا لسلستلا يف يدوعصلا لقنتلا صرف كانه (ج) .ةاواسماللا

 يف ريثأتلا مهيدل نمو «ةطلسلا باحصأ يدايأ نم ةيعرشلا عجارت صرف نم للقت فورظلا

 تاحضفصلا )١5919/6( :٠ ةيعامتجالا ىوَقلا : "عارنلل ةيفيظولاو ةيلدحلا تايرظنلا حالصإل ةيجيتارتسإ" :رظنا(١1١)

 لوح ١ دلجملا ؛عاتجالا ملعل ةيرظنلا ئدابملا :رظنا .ةيرظنلا هذه ةريخألا تائيدحتلا نم ديزمل .5 4 5- 497

 ؛ "١6-786 تاحفصلا ء (ةلورب الولع: 5مل م6. 2010), ١١١٠١( ءرغتيرس كرويوين) كيمانيدو ركام

 .8/7 -الالال ص 7١1١(, .رغنيربس :كرويوين) تايمانيدلا ملع يف دلجملا « عامتجالا ملع ةيرظن ئدابمو
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 .ينيدو «ننوناقو ءيموكحو «يداصتقا كلذ لاثمو «ةيتاسسؤملا تالاجملا يف دراوملا عيزوت

 ىلعأل كرحتلا تالاتحاو «تاملظتلا ةجلاعمل تاونقو ةاواسملا مدع نم ىندأ تايوتسم كلتو

 حبصي ةيعرشلا باحسنا فورظلا زرفت امدنع كلذ عمو .ةيعرشلا عجارت دض لمعت فوس

 ةيؤر يف نوؤدبيف «ةطلسلا نوكلتمي نم لثم تسيل مهتامامتها نأ ةقيقحب اًّيعو رثكأ نوسوؤرملا

 نأ لكشلا ةقيثو نم طسوألا ءزجلا ينو .دراوملا نوكلتمي نم دض فقت يتلا مهحاصم نأ

 حلاصملاب يعولا نأل ؛كلذ .نيسوؤرملا ةيعرش عجارت لامتحا ةيذغت ىلع لمعي حئاصملاب يعولا

 .اًضعب امهضعب ةيذغت ىلع نألمعي ةيعرشلا عجارتو

 طابحإلاو بضغلاب هنع نيربعمو ءايفطاع نيراثتسم دارفألا حبصي يعولا اذه دايدزا عمو

 براضت ديازتو ةيعرشلا عجارت ةيادب نيب جيزملا اذهو .دراوملا ىلع نورطيسي نم عم ةاواسملا مدعل

 راجفنا اًعم اًببسي نأ نكمي ؛ةاواسملا مدعل ةيفطاعلا ةراثتسالاو ءءاسؤرلاو نيسوؤرملا نيب حلاصملا

 مت اذإو .ةكرتشملا نكامألاو ءلمعلا نكامأو «ةريجلاو ءايحألا ىوتسم ىلع يلحملا قاطنلا يف بضغلا

 نم ديزتس (شيحلاو ةطرشلا) لثم ىعاتجالا طبضلا نم ىوق قيرط نع بضغلا تالاح تبك

 ةراثإو «ةيعرشلل دعبأ عجارت ىلإ اًيدؤم ءيعولا ديزيل رعاشملا ةيذغتب اذه ولعيو «رثكأ رعاشملا ةراثإ
 ةداقلا ءالؤه نكلو «ةطبارتم ةيجولويديأب قدشتلا يف تاجاجتحالا ةداق أدبيو .ةدح رثكأ رعاشم

 «نيعباتلا هابتنا بذحل ضعب عم مهضعب سفانتي لقألا ىلع وأ مهسفنأ عم عارص يف نونوكي ام ابلاغ

 متي يلاتلابو ءنيسوؤرملا ىدل ةكراشملا ةدح نم ديزيس يتلاو «رارقتسالا مدعل اًمفدت نوئدحي كلذبو

 .ةضراعملا كلتل نيريثكلا باذتجا

 ةمهم «ميظنتلل ةيعاتجالاو ةيسايسلا «ةينفلا طورشلا نع فرودنهاد ةركف حبصت كانهو

 (أ) :يهو ءاهيلإ ليمي يتلا ةجردلا بسح نيابتي فوسو «ءاسؤرلاو نيسوؤرملا نيب عارصلا قفدتل

 فادهأ ىلع نيزكرمو «راطإ يف اه نيعضاوو ءال نيرربم تايجول و يديألا نم ةعومجمب ةداقلا ددشت

 .تالزانتلا ميدقت يف نيبغار ةطلسلا عضوم يف مه نم وأ نوناقلا وأ ةموكحلا نوكت (ب) .نيسوؤرملا

 زومرو «ةيميظنت تاراهمو ذوفنلا لثم ىرخأ دراومو ددج ءاضعأ ديئجت نوسوؤرملا عيطتسي (ج)

 .عارصلا ىلع عجشت ةرربملا ةيجولويديألاو عارصلا روهظ ميظنت يف اهجمد نكمي ةديدج
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 .«فرودنهادو «ربيف اهروط يتلا ةيناملألا تايرظنلا لك ديحت تاذلاب ةطقنلا هذه دنعو

 ةيبلت ىلع ةردقلا تداز املك هنأ سكرام كردأ دقف ءسكرام لراكو زوركام دح ىلإو ليميسو

 نيرخآلا نيرظنملا نكلو .هفنعو عارصلا ةدح تداز «ةيعامتجالاو «ةيسايسلاو «ةينفلا فورظلا

 فورظلا هذه ةيبلت متي ال امدنع ىلوألا لحارملا يف ثودحلا ىلإ ليمي فينعلا عارصلا نأ اوكردأ

 يف ناك ةدحتملا تايالولا يف ةمظنملا داحتا نم ىلوألا تاونسلا يف لاثملا ليبس ىلعف .لماك لكشب

 ةموكحلا قيرط نع اهقوقح يطعتو ءاّلوبق رثكأو ربكأ تاداحتالا حبصت امدنع نكلو ءافينع بلاغلا

 .لمعلا باحصأ عم ةيوستلل دادعتسالا ضعب عم ةيجيتارتسإ رثكأ اهاعفأ حبصتو «نوناقلاو

 يف نوكت رعاشملا نإف قفدت يف ةدايقلا نوكتو ءالوأ تايجولويديألا زربت امدنع كلذ نم مغرلابو

 ةجيتنو .ةنيعم ةيجيتارتسإ ىلع ةزك رم تسيل نكلو «ةراثتسا ةلاح

 فنعلا لقي «ميظنتلا فورظ كاردإ متي امدنع هنأ الإ ءالامتحا رثكأ فنعلا حبصي ؛كلذل

 يأ رهظي امدنع زوركو ليميس نم لك كردأ امك كلذ ىلع ةوالعو .ةيجيتارتسإ رثكأ عارصلا حبصيو

 عارصلا نأل ؛عارصلا ميظنت ىلع اًزيفحت رثكأ نولثمملا حبصي «دامتعالا نم لاع ىوتسم ىلع ماظن

 .هيلثمم لك رضت ةقيرطب ماظنلا لقرعي فوس

 «ةينفلا فورظلا ةيبلت ةيفيك ىلع تاريثأت ربكألا عمتجملا نيوكت ةدحول نإف ؛كلذل

 اكو «ةاواسملا مدع نم اًدج ةريبك تاوجف فشكت بيترتلا ةيلاع ةمظنألاف .ةيعاتجالاو ةيسايسلاو

 ىدل نأ ةجيتتلاو .ةيلاع تسيل اهنأب هيلثمم لك نيب يئانبلا دامتعالا نم تايوتسم يف ربيف دكأ

 فورظلا ةيبلت يف مهصرف ديدحت قيرط نع عارصلا ىلع طغضلا ةداعإ يف ربكأ ةيلامتحا نيسوؤرملا

 عارصل مهسفنأ نوسوؤرملا زهجي اذه قيرط نعف رخاس لكشبو .ةيسايسلاو «ةيعامتجالاو «ةينفلا

 .ةداقلل فلكم يعامتجالا طبضلا نأ رسنبس دكأ اكو .مهنيب رعاشملا مكارتل ةجيتن فينعو داح

 ةوفصلا ةداعو نيسوؤرملا ىلع ةبيرض ضرف مهيلع بجي داح يعامتجا طبض يف اوطرخني يكلف

 .نيسوؤرملا قيرط نع عارصلل دشحلا يذغيل ءايتسالاو ةاواسملا مدع نم ديزي يذلا رمألا ءاًضيأ
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 فوسف ةدحلا ةضفخنمو ةرركتم تاعارصلا نوكت نأ نكملا نم ناك اذإ ىرخأ ةيحان نمو

 نيسوؤرملل قحلا يطعي يذلاو ءماع لكشب تاعارصلا ميظنت ىلإ دوقتل تارتوتلا ىلإ يدؤت

 ةلمتحم عارصلا ىلإ ةباجتسالا هذهو .دراوملا ىلع ةرمتسملا ةرطيسلاب ءاسؤرلا قوقح ددحيو «جاجتحالاب

 كردي كلذ ىلع ةوالعو .يئانبلا لالقتسالا نم اًيلاع ىوتسم فشكت يتلا ةمظنألا يف رثكأ لكشب

 نوحبصي ذئدنعو «ةميق ا دراوم لقألا ىلع مهيدل نأو «ةيكرحلاو لاقتنالل اًصرف مهل نأ نوسوؤرملا

 ال ةددحم اياضق لوح زكرتلا ىلإ ليمي هنإف عارصلا ثدح اذإو .عارصلا رطاخم لمحتل ةيلاتحا لقأ

 نأ نكمي يلاتلابو ءعارصلا هيف عقي يعامتجا ماظن يأ وأ ءعمتجملا تالاحم عيمج يف ةداقلل نينقتلا نمضتت

 مير ءىرخألا تاسسؤملاو داصتقالل نينقت نود نمو .داصتقالا يف روجألا ىلع عارص كانه نوكي

 هذه زكرتتو .خلإ .. ةينيدلا ةيرحلاو ؛ميلعتلا صرفو «ةيحصلا ةياعرلا ىلع عارص كانه نوكي

 كانه نأ ماد امو .عمتجملا يف ةيتاسسؤملا تالاجملا لك ىلع اًموجه تسيل ةنيعم حاون يف تاعارصلا

 ةباجتسالا ىلع ارداق اًيعرش اًماظن اهفصوب اياضقلا لك شقانت اهيف يتلا ةسايسلا ةقلحل اك تايلآ

 كلذ ةجيتنو .فنعلا بنجتل ةيجيتارتسإ تالزانت لمعل يموكح دادعتساو ؛ةيلماكتلا تالكشملل

 عارص عقي نل كلذ نم مغرلا ىلعو .ةيرذجلا تاريغتلا نم رثكأ ةيفاقثو ةيئانب تاريغت كانه نوكيس

 نيذه صخلت (",7 لكشلا) يف ةريخألا تاعبرملاو ءيعامتجالا ماظنلل ريبك لكشب قّوعمو فينع

 .عارصلا ثدحب اهلالخ نم يتلا ةيعامتجالا ةدحولل لماشلا ءانبلا ىلع دمتعي يذلا عارصلل نيجتانلا

 ىلإ اًبنج نيرشعلا نرقلا ةياهنب يليلحتلا يمسرلا يعارصلا ريظنتلا عضو (”, ؟لكشلا)

 ءاهتعجارم بجي يتلا ةيليلحتلا تايرظنلل ىرخأ عاونأ كانه ناكو «ةيليلحتلا تايرظنلا عم بنج

 ام ةيؤرل يضاملا يف عارصلل نراقملا ليلحتلا لوح تراد تايرظنلا نم رشا ةعوفتم اشنأو

 .ميمعت نم هيلإ تلصوت



 قيقحت مدع (أ) :ثدحي امدنع عازن بوشن لامتحا

 حلاصملا ديدحت مدع (ب) ةيسايسو ةيميظنت طورش
 ةيساسالا ميقلا نع رظنلا فرصب حضاو لكشب

 تاقالعلا ميظنت ىلع لماشلا ماظنلا ةردق مدع (ع)
 تايعزنلا نيب
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 ققحتت (أ) امدنع ًافتع لقأ عازن ثودح لامتحا
 ةيعاتجالاو ةيسايسلاو ةينفلا فورظلا لماكلاب

 نع رظنلا نيب حلالا عيجرت بز عادل
 ىلع لماشلا ماظنلا ةردق (ج) ةيساسألا ميقلا

 تاعاذنلا نيب تاقالعلا ميظنت

 نيمورحملا نيب عارصلا

 قيرط نع ةكراستملا ةفاثك

 نيمورحمملا

 ةيعامجلا ثاروثلا لدعم

 نيمو رحم لا ةطساوب

 يدل ةيفطاعلا ةراثألا يىوتسم

 نيمورحملا

 ف مايتهالاب يع ولا ةدايز

 ةاواسملا مدخم ماظن رييبغت

 نيمورحملا

 يف ةاواسملا مدع ىوتسم

 ةطبارتلا تادحولا ماظن

 عارصلا تايلمعل يبيكرتلا رنريت جذومن .(", ؟) لكشلا
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 ةنراقملا ةيخيراتلا عارصلا تابرظن

 111516011631-( 31-0131021 ( همك ءأ ' 605

 ىلع عامتجالا ملع لخاد ةيخيراتلا لامعألا نم ريبك ءزج زكر ةريخألا ةسمخلا دوقعلا لالخ

 «ريهامجلا ةئبعت ىلع تايرظنلا هذه تدكأو "“ .تاعمتجملا لخاد تاعارصلاو تاروثلا

 .ةموكحلا وأ ةلودلا دض بخئلاو

 عم بخنلا تدحتا ام اذإو ؛ةموكحلا نع بخنلا اضر مدعل ةجيتن ةلودلا رايهنا نوكي دق اذلو

 بخنلا عيجشت ببسي نأ نكمي كلذلو .ريثكب ربكأ ةلودلا ةهجاومل تايدحتلا نوكتسف ريهامجلا

 فقوم يف ةلودلا حبصتف «ةلودلا رايمناب .يعامج وأ يدرف لكشب بخنلا ريغ دشحو «ريهامجلاو

 اهوخد أوسأ لكشب وأ ؛كالهتسالا ىلع اهتاورث ديدبتب اهتداق ماق يتلا ةيلاملا تامزألا ببسي فيعض

 .ةلودلا كلت نئازخ -يمتح لكشب- تفزنتسا ىرخأ لود عم بورح يف

 (يربيفلا ىنعملا) وهو «ربيف ركف عباط لمحي يخيراتلا عامتجالا ملع يف لمعلا اذه نم ريثكلاو

 اذهب اهحرط مت يتلا تايرظنلاو .ةددحم ةيخيرات فورظ تحت عقت ثادحأك تاعارصلا ىري يذلا

 نكمملا نم ناك اذإ ام لوح -ربيف لعف !ى- ال ءام دح ىلإ ضقانتم فقوم ذاختا ىلإ ليمت ميلعتلا

 تاعارصلا ربتعت كلذ نم الدب وأ «ةلودلا رايمناو ءعارصلل ةببسملا ةكرتشملا ةيخيراتلا فورظلا ديدحت

 نم مغرلابو .ةددحم ةئمزأ وأ نيعم ناكم وأ يتقو فرظب ةطبترم اهعون نم ةديرف ةيخيرات اثادحأ

 نكمي يتلا عارصلا تايمانيد نع راكفألا ضعب بلجب يخيراتلا عامتجالا ءاملع ضعب ماق كلذ

 ىلع زكرت ةعونتملا تايرظنلاف تاعمتجملا يف عارصلا تايمانيدل ةماعلا ةيرظنلا نم اءزج اهّدَع

 رييغتلا دلوت يتلا فورظلا ديدحتل اهعيمج ىعست اهرهوج يف اهنكلو ءام دح ىلإ ةفلتخملا تالكشملا

 :نطسوب) ثيدحلا ملاعلا عنص ين حالفلاو برلا :ةيطارقميدلاو ةيروتاتكيدلل ةيعاتجالا لوصألا ءروم نوتجنيراب(١١)

 :كرويوين) فلختلا ملاعلا يف ةعارزلا ريدصتو ةيعامتجالا تاكرحلا :ةيعارزلا ةروثلا .جيب يرفيج؛ (م1977 «نوكيب

 ؛ (م191/8 ٠ يلسيو نوسيدأ :ستسوشتاسام ؛ةءارق) ةروثلا ىلإ ةثبعتلا نم . ليت زلراشت ؛ (م141/6 . سرب يرف

 :ستسوشتاسام ءجديريماك. ةدحنملا ةكلمملا « دروفسكأ) م5497١1447-1 ٠ ةيبوروألا تاروثلا . ليت زلراشت

 نيصلاو ايسورو اسنرفل نراقم ليلحت :ةيعاتجالا تاروثلاو تايالولا» لوبكوكس اديث ؛(م13437١ «ليوكالب

 ثيدحلا ملاعلا ٍف درمتلاو ةروثلا « نوتسدلوغ كاج ؛(م91994١ .جديربماك ةعماج ةعبطم :كرويوين)

 .(م195 1« اينروفيلاك ةعماج ةعبطم :يلكريب) ركبملا



 14 عارصلا ريظنت

 مهنكل «ةلودلا يف نومكحتي نيذلا كئلوأ دض ةاواسملا دقفي ماظن يأ يف ءنيسوؤرملا نيب عارصلا يف

 تايرظنلا ليلحت نم حضاو وه (ى) ديلقتلا يف بخنلا تايدحت لثمت ام اًبلاغ هنأ اًضيأ نوكردي

 ةمساح ٌدعُت ةلودلا تفعضأ يتلا فورظلا نأ نوكردي ذئدنعو (هالعأ هصخلت يتلا ةيليلحتلا

 ريظنتلا نم ريثكلاو .لشفت وأ حجنت دقف ةيروثلا تاعارصلا ثدحت امنيحو هديقعتلا ةياغ يف اًفورظو

 يف وأ ءاقباس عاطقإلا ماظن يف تناك ءاوس «ةيعارزلا تاعمتجملا رثكأ لوح روحمت نراقملا يخيراتلا

 نم اهماهإ دمتست يتلا ةيليلحتلا تايرظنلا نم ديدعلل ةمهم ةنراقم اومدق كلذلو ءثيدحلا رصعلا

 عاونأ عيمج يف عارصلا عاونأ رسفت يتلا تايرظنلا ريوطتل نوعسي مهو ىتح «ةثيدحلا تاعمتجملا

 .تاعمتجملا

 ©همهللغممو هز ةلوس- كانغ 810طالتعم ود 10: (نهدقانعأ عارصلل ةبخنلا ريغ ةئبعت طورش

 ماظن يف نيعباتلاو ةبخنلا ريغ عيجشت ةيلاتحا نم ديزت يتلا طورشلا دادعتب أدبن انعد

 ةيليلحتلا تايرظنلا يف هديدحت مت امل ةهباشملا طورشلا كلت يهو «عارصلل ةاواسملا مدع هدوسي

 صرف اهعم حبصتو ةلودلا فعضت يتلا فورظلا حضوأ فوس قحال تقو يفو .هالعأ ةزجوملا

 .ةلودلا دض ةبخنلا درمتي اهالخ نم يتلا طورشلا اهيلتو «ةحجان عارصلا

 لمشت ةيعارزلا تاعمتجملا يف عارصلل نيعباتلا ةئبعت ةيلاتحا نم ديزت يتلا طورشلا نإ

 نيب طبارتلا ةدايزل مهاوكشب اولصاوتي نأ هلالخ نم نوعيطتسي يذلا يداملا زيحلا ىلع زيكرتلا (أ):

 نيب نماضتلا ةدايز (ب ) .ةبخنلا هب موقت نأ نكمي امع ديدهتلاب ساسحإلا نم ديزت يتلاو «نيعباتلا

 مهضعب ةسفانم بنجت (7) عم دادزت يتلا بخنلا هلعفت دق امل ديدهتلاب روعشلا )١( و نيسوؤرملا

 تامازتلالا رايهنا لثم ؛ةبخنلا عم ةيديلقتلا تاقالعلا فعض (؟) .مهحلاصم أزجتتال ثيحب اًضعب

 مكحلا (5) ةبخنلا لبق نم لالغتسالا تاروصت (5) .مهود يف نيحالفلل ءالبنلا نم ةيعاطقإلا

 ةهجوملا ةيلاكيدارلا تايجولويديألا لّقت (5) .مهيريدُمو ةبخنلا لبق نم رشابملا فارشإلاك «يتاذلا

 .ءافعض ةلودلاو ةبخنلا نأ كاردإ (8) .ةديفم رداصم نورفوي اودوعي مل ةبخنلا نأ كاردإ (9/) .ريغتلل

 اهتعجارم تمت دقف كلذ مغرو «ةئبعتلاو عيجشتلا زرفت يتلا طورشلا يه كلتو

 يئيبلا تتشتلا (أ) :لمشتو .دشحلا ىلإ نيسوؤرملا ةميزع فعضت يتلا فورلغلا قيرط نع اهباسحو



 ةيعاتجا ةيرظن رثع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ب

 ريغ سانلا نمو «مالعإلا لئاسو نم ةيلاخلا تاعمتجملا يف ةصاخ اًبعص لصاوتلا حبصي يكل

 ىلع نيسوؤرملا دامتتعا )١( :لمشتو «نيسوؤرملا نماضت دض لمعت ىتلا ىوقلا (ب) .نيملعتملا

 (7) .بخنلا دض عيجشتلا اهالخ نم متي يتلا دراوملا صقن (؟) .ةيساسألا دراوملا لجأ نم بخنلا

 نيعباتلا ضرف (8) .ةاواسملا مدعو ديلاقتلا قاطن يف ةزجتحملا ةيوقلا ةيلحملا تاعمتجملا ةقاعإ

 .لمعلا قوس لوخد عم ديزت يتلا دراوملا ىلع نيعباتلا نيب سفانتلا (5) .دعاصلا يعامتجالا كارحلل

 وهل هدك اا عولع وتسع كاهأع وجع  ةلودلا ةططلس فعضت يتلا تالاحلا

 نم لك ىلع ةيعامتجالا اهترطيس طبر ىلع ةلودلا ةردق فعضت ةلخادتم ىّوق ةدع كانه

 (أ) :ىلع هذه لمشتو «"يروثلا عضولا" ضعبلا هيلع قلطأ ام داجيإ يلاتلابو ؛بخنلا ريغو «بخنلا

 لبق نم ةلودلا نم دراوملا ىلع بلطلا ةدايزو يناكسلا ومنلا )١( :لثم (ةيناكس) ةيفارغوميد ىوق

 يف بلطلا ةدايزو «ةيناكسلا ةدايزلا هتدجوأ يذلا راعسألا مخضت (؟) .بخنلا ريغو بخنلا

 ريغ مهو يناكسلا ومتلا بحصت يتلا ةريغصلا ةيرمعلا لايجألا () .ةيساسألا دراوملا ىلع قاوسألا

 ةرجهو (0) فيرلا ناكس ومن ببسب ةيرضحلا قطانملا ىلإ ةيفيرلا ةرجهلا (4) .عارصلل نيدعتسم

 عيجشتلاو مهتالكشمب لصاوتلا مهنكمي ثيح :ةيرضحلا قطانملا ىلإ ةباشلا ةيرمعلا لايجألا

 ةئيسم تاءارجإ (؟) .دراوملا صقنو ناكسلا ومن )١( :يتأي ال ةجيتن ةيلاملا ىوقلا (ب) .عارصلل

 ةريثك تابلط (7) بخنلا ريغو بخنلا نم لكل ءادعلا ريثت يتلا بئارضلا ليصحت يف ةلعاف ريغو

 قافنإلا (0) .ةيسايسلاو ةيفارغجلا ةطشنألا ىلع يركسعلا قافنإلا (4) .ةلودلا ةياعرل بخنلل

 ليلقت )١( :لمشت ةيعاتجا ىّوق (ج) .نيلثمتملا ناكسلل يلخادلا يعامتجالا مكحتلا ىلع يلاعلا

 ةيجيتارتسإ تالزانت ميدقت ىلع ةردقلا مدع (؟) .ةيلاملا ىوقلل ةجيتن ةيرهقلاو ةيرادإلا ىوقلا

 تادقاعتلا (7) .ةيسايسلا ةرطيسلا ماظن ةبالص وأ ةيلاملا ىوقلا ببسب بخنلا ريغو بخنلل

 يسايسلا ينارغجلا ماظنلا يف ةبيهلا نادقف عمو «ةلودلل يلاملا فقوملا فِعْضُت يتلا ةيسايسلا ةيفارغبجلا

 يتاذلا مكحلا (5) .بخنلا ريغو بخنلا نيعأ يف ةلودلا ةيعرش لؤاضت (5) .برح ةراسخ نم

 .ةيسايسلا بخنلا ةرطيسب شيجلا نم يبسنلا



 7١ عارصلا ريظنت

 ©هسلتغنمسك سعت ءووتسو انلععاتطممل هك 1؟انغع 8[هطتلتعه غنم  ةبخنلا ةثبعت ةيلاتحا طورش

 ال (أ) :امدنع لماوعل ةلودلل ةيلاوم اّثاد ىقبت ال بخنلا ةئبعت ةيلامتحا نم ديزت يتلا طورشلاو

 .يناكسلا ومنلا نم بخنلا ددع يف عسوتلاو ةيلاملا تامزألا ببسب ةياعرلل مهبلاطم ةيبلت نكمي

 نادقف بخنلا ىشخت (ج) .ةلودلا يف بخنلا كلت نع ةلقتسم ةيوق ةيعاتجا تاكبش بخنلا ىدل (ب)

 مهدامتعا )١( :يتأي امل ؛ديدهتلاب روعشلاب بخنلا ةبرجت (د) .ةلودلل ةيلاملا تالكشملا ةدايز عم مهتازايتما

 نوكت ىلعألل ةئبعتلا (7) .ةيلام تامزأ تحت ةلودلا نوكت امدنع اًددهم حبصي ةورثلا لجأ نم ةلودلا ىلع

 ةيبلتل ةيعامتتجالا تاحالصإلا (7) .ةياعرلا حنمو صرف حتف ىلع ةلودلا ةردق مدع ببسب ةددهم

 .مهل ةبيهلاو «ةطلسلاو «ةورثلل ةيديلقتلا دعاوقلا ددهت يتلا بخنلا ريغ بلاطم ةيبلتل وأ ةيلاملا تامزألا

 زايتمال تاديدهت لثمت نيعباتلا لبق نم ةئبعتلا طورش نم ثالثلا تاعامجلا كلت نأ ةجردل

 كرتشم وأ لقتسم لكشب لمعت نأ نكميو .ةفيعضلا ةلودلا هجاوت ىتلا ةيلاملا تامزألاو ءبخنلا

 ريغتيو «ةلودلا راهنت مغانت يف ثالثلا تاعامجلا لمعت امدنعو .تاعمتجملا يف يروث عارص جاتنإل

 ميظنتلل ةيعارزلا طورشلاب ةطبترم طورشلا هذه نم ريثكلا امنيب «يمتح لكشب عمتجملا ءانب

 تانيوكتلا عاونأ لك يف قيبطتلل ةلباقو ةيمومع رثكأ اهلعج بعصلا نم سيلو «يعامتجالا
 ناك اذإو «ةلودلا تافرصت نم ةددهم ةيعانصلا بخنلا نوكت نأ نكمي لاثملا ليبس ىلعف .ةيعامتجالا

 لالخ نم وأ «ةيسايس تالمح ليومت لالخ نم يسايس عارصل عيجشتلا متي ابرف كلذك رمألا

 ةيسايس تاعارص نوكتف ءماع لكشب ةفينع تاعارصلا هذه لثم نوكت ال ابرو .طغضلا تاعامج

 ةيخيراتلا تارظنلا فلتخم نأ !ك.ةيعارزلا تاعمتجملا يف يه امك اهسفن ىوقلا قيرط نع دلوتت

 ةدايزو .ةيمومعو ةيليلحت رثكأ اهلعجت يتلاو ءاّديرجت رثكأ تانايبو تارابع ىلإ اهليوحت نكمي ةنراقملا

 ةيليلحتلا تايرظنلا يف دكؤم ريغو اًشهدم اًئيش دكؤي نراقملا يخيراتلا عامتجالا ملع نإف كلذ ىلع

 نوكي نأ اًئاد حجرملا نم سيلو اذه .تاعمتجملا يف ةيسايسلا ةرطيسلا زكرمو «ةلودلا ةوقك عارصلل

 لاح ثودحلا زئاج نوكي كلذ نأب اع «ةيوق ةلودلا ةطلس نوكت امدنع اًحِجان يروثلا عارصلا

 ةئبعتلا دوجو عم اًمازت ؛دراوملا نم ةعونتم ةعومجم نع ةئشانلا ةيلاملا تامزألا ءانثأ يف ةلودلا فعض

 .تاعمتجملا ةينبأ رييغت يف ةلعاف نوكت ابر يتلا بخنلا ريغ قيرط نع



 ةيعامتجا ةيرظن رثع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ب

 عدسفملا تمالتسم* تممئانعأ [طعميتمسع زتيلوك لادنارل عارصلا ةيرظن

 تناك ثيح ؛"7 ثيدحلا رصعلا يف اًجاتنإ نيرظنملا رثكأ نم اًدحاو زنيلوك لادنار ناك دقل

 .ةدرجم نيناوق لكش ىلع تءاج اهنكلو ءربيف سكام نم ةاحوتسمو «ةياغلل ةيليلحت ىلوألا هلامعأ

 ليميإ لامعأ نم عارصلا ةيرظن يف راكفأ بلجب ماق ثيح ؛ىرغصلا تادحولا ىلع هلامعأ تزكترتف
 يحرسملا فيلأتلا نفو حرسملا ةعانص يف نافوج جيفريإ لامعأ نمو «نيدلا نع ةقحاللا مياكرود

 ركشت ةيمهأ ىلع دكأ دقو «٠ ىرغصلا تادحولاب اتهم هلمع يف حبصأ امدنعو .( لصف رظنا)

 .ركبملا يربيفلا ريظنتلا عم أدبن انوعدو . عارصلا يف نيكراشملا دارفألا نيب نماضنلا

 عارصلل ركبملا يربيفلا ريظنتلا
 رقم719 21عو ألا عطعتمم 1طعمت أ كسع هه ©ةهه111 1 1

 (1786067) ربيف نم موهفم لكشب هسبتقا ءئراقم اًيخيرات اًديكأت 00ااذه5* 80:1 نلوك لمع ٌدعُي

 دادعتسا ىلع نييخيراتلا نيركفملا مظعم ناك ربيف نم سكعلا ىلع نكلو .يخيراتلا لمعلا بحاص

 ىلع ديكأتلا هلامعأ ثدحأ ناكو .ةيخيرات ةبقح وأ «عمتجم يأ قوف ومست ةدرجم تاحرتقم ريوطتل

 .عارصلا فقاوم عيمج يف لمعت يتلا ةقيقدلا تايمانيدلا فشكل ةلواحم هليلحت ناكو ,تاحارتقالا

 ملع ريوطت نع "يريسفت ملع وحن" نع ناونعلا انل فشكي عارصلا عامتجا ملع هفّلؤم ينو
 ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلإ ىرغصلا تادحولا ىوتسم نم لقتني عارصلاف .عارصلا تايلمع
 ةيعامتجالا ةقيقحلا نآل ؛تايوتسملا عيمج ىلع يعامتجالا ميظنتلا يف لصأتم عارصلا نأ اك ؛عارصلل

 ىعستو «ةبيطاو ماخلا داوملاو ةطلسلا ةصاخبو «مييقتلا ديق دراوملا عيزوت يف ةاواسملا مدع ىلع نهربت

 ميظنتلا نم ةفلتخم تايوتسم ىلع عارصلا نع تاضارتفالا ريوطت ىلإ تاقبطلا ءانب يف ربيف ةيرظن

 نيب امو «تاعمتجملا ىلإ ةيعاتجالا تائفلاو .تايظنملا ربع ةرشابم تالباقم نم «يعاتجالا

 .ةيراضخلا ةيعاتجالا تانيوكتلا

 دراوملا يف ةاواسملا مدع -ريبك لكشب- دارفألا ظحلي ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلعو

 مارتحال بسانملا ىوتسملا يطعي نيح يف «مهدراومل يباجيإ كولس ميدقتل مهكولس ليدعتو «مهنيب

 ةمصجلمأال تمالك تودلزاتع 3هعمادوم 1هسمسل نت ططصامعممامبجب ؟عامجج عم (لالوس !معإع إف انةلعدنع ] 97ة5ز. )١(



 0 عارصلا ريظنت

 نوكت نأ حجرألا لامتحالا ناك الثامت رثكأ ةصاخلا سانلا دراوم تناك الكف .نيرخآلا دراوم

 ةيساق تالعافتلا نوكت ربكأ لكشب ةاواسم دوجو مدع ةلاح يفو .اًءوده رثكأ مهنيب تالعافتلا

 قاواسملا مدع نم ةيلاع ةجرد كانه نوكت امدنع ريصقلا ىدملا ىلعو .ةياغلل ةيلكش نوكتو ةديدشو

 :لاثملا ليبس ىلعو .ةحضاو ةقيرطب مارتحالا ثدحيس هتظحالم نودوجوملا عيطتسي اال امدنعو

 يف نيرخآ دوجو وأ «ةديدش ةبقارم دوجول ؛طاشنب هسيئر شيجلا يف ةبتر لقألا طباضلا يحب امدنع

 ثيح ؛ةقبطلا تافاقث ترهظ تالعافتلا هذه نمو .ءاسؤرلل اًمارتحا يطعي هنإف لمعلا نكامأ

 ءانثأ يف امل نيقلتم وأ هرماوألل نيردصم هلالخ نم دارفألا نوكي يذلا ىدملا تافاقثلا هذه سكعت

 رثكأ مهو «رماوألا ءاطعإ مهنكميو ةطلسلا نوكلتمي نم مه كئلوأو «ةرشابملا ةيمويلا تالباقملا

 .ةسسؤملاو تاعاجلا فادهأ عم قباطتو «ةيباجيإ ةيتاذ رعاشم مهيدلو «مالكلا طبضو ءدبلل ةيلاتحا

 نم ءالؤه نإف لباقملا يفو .ةلبقملا تالباقملا يف ةقث مهحنمت اهرودب يتلا ةيباجيإلا فطاوعلا ةبرجتلو

 .بضغلا لثم ةيبلسلا رعاشملا برو .هذه نم لقأ ةطلس نوكلتمي

 يتلا ةيزمرلاو ةيرهقلاو ةيرهوجلا دراوملا عونو ىوتسمو ءمكحتلا ةمظنأ سكعت تايظنملا يف

 يعسلا دنع نيرخآلا ىلع ةرطيسلا يف ةمدختسملا دراوملا هذه تانيوكتو .دارفألاو بتاكملا نيب عزوت

 فوسو «ةيرهقلا ةرطيسلل نوعضخب نيذلا كتئلوأ ؛هاركإلل فثكملا مادختسالا لالخ نم مكحتلل

 الكو ءيهاولا مازتلالاب نولثتمي مهنإف ءنكمم ريغ بورهملا ناك اذإو .نوبراحيو ءبرهلا نولواحي

 هيجوتلا دارفألا روط ؟(بتارلا ةدايزك زفاوحلا) ةيداملا دراوملا مادختسا ربع مكحتلا يف ةبغرلا تداز

 ؛ةيزمرلا دراوملا ىلع ةرطيسلا داهتعا داز !ملكو .سفنلاب مامتهالاو .يجيتارتسإلا كولسلاو «يباستكالا

 «ريياعملاب مازتلالل ةأفاكملاو «ةيميظنتلا سوقطلاو مسارملا يف ةكراشملا تابلط يقلتل دارفألا عضخ

 .ةمظنملا ةعاجلل ةيفاقثلا ةيجولويديألاو

 ةبقارم ىلع اودمتعا املكو ءيرهقلاو يداملا زفاحلا دراوم ىلع ةطلسلا يف مه نم دمتعا املكو
 هذهل نيعضاخلا ريفنت ىوتسم داز املكو ؛رثكأ ةبقارملا مادختسا مت املكو ؛تاهيجوتلاو تامازتلالا

 رياعملاب مازتلالا داز ؛نيبقارملا ريغ نيفظوملا ىلع فارشإلا ةبسن تداز الك -كلذل ةجيتنو- «ةبقارملا

 داز ؛ةمظنملا ةرادإل ةيزمرلا دراوملا ماذختسا داز املك لباقملا يفو .ريبك لكشب ةيئرملا فقاوملا يف

 دامتعالا نم للقي فوس -هرودب- يذلاو «ةمظنملا فادهألاب مازتلالاو :ةدحوملا نيناوقلا ىلع ديكأتلا

 .ةيبلسلا تابوقعلاو ةطلسلا تايوتسم ىلع



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ٠

 تالباقملا نم ثعبنملا لعافتلا سوقط هاهسأ ام ىلع اًساسأ تينب تاعمتجملا نأ زنيلوك ىريو

 «تايظنملا ىلإ تاعامجلا نم تاعمتجملا لك يف ةيساسألا ةئبللا لثمت سوقطلا كلتو .ةرشابملا ةيمويلا

 هالعأ ةروكذملا تايظنملا تايمانيد نإف اذلو .ةيراضح وأ ةيعاتجا وأ ةيسايس ةيفارغج ةمظنأ ىلإ

 ةينبألا كلت مهأ نأ كلذ ىلإ ةفاضإو .تامظنملا نم ينبت عساو قاطن ىلع تانيوكتلا نأل ؛ةمهم

 ةيجاتنإلا ةردقلاب طبترم ةيسايسلا ةمظنملا نازيمو مجحف .ةلودلاو داصتقالا يه «ةيئرملا ةريبكلا

 يف ناكسلا مجحو ءميظنتلا ةءافكو «دراوملا ىلإ لوصولل ايجولونكتلا تايوتسمو «داصتقالل

 ةيجاتنإلا هذه ىلع بئارضلا مادختسا لودلل نكمي ةيجاتنإ رثكأ داصتقالا حبصي امدنعو «عمتجملا

 هنإف ؛ةيسايسلا ةيفارغحلا ةطشنألا يف ةلودلا طارخنا لامتحا داز املك كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رثكأ حبصتل

 سانلا ددع اًضيأ نكلو ءاهمكح نكمي ىتلا ميلاقألا طقف سيل يلاتلابو «ربكأ ميلاقأب مكحتلا متي

 شويجلاك ةيربجلا ةوقلا نوكت نأ لمتحملا نمو .فورظلا كلت تحت مهب مكحتلا بجي نيذلا

 لذبتس هسفن تقولا يفو ءابب مكحتلا متيل ميلاقألا ربع ةرئانتم ىوقلا زكارم نوكتسو .ةمدختسم

 .ةلودلا اهمظنت يتلا ةيعامتجالا تادحولا لخخادو نيب يزمر داحتال ٌدوهج ةلودلا

 ةجردو اهتورث ىوتسمب ةطبترملا ةلودلا رارقتسا عم رتوتلا ضعب ةداع ةطلسلا دلوتو

 عامتجالا ءاملع نم ديدعلاو ربيف دكأ اكو .ةرركتملا ةيرودلا تامزألا لح ىلع اهتردقو ءاهميظنت

 اهتيعرشو ةلودلا رارقتسا عمو .ربكأ ةيسايس ةبلح يف بعال اًضيأ يه ةلودلا نأ نراقملا يخيراتلا

 ءانبو «ىرخأ لود لالتحال ةلودلا ىعست فوس لاجملا اذه يف اهحاجن ىلع اًبلاغ دمتعت يتلا

 ال زنيلوك نأ مغر رسئبس شقان اهك.ةيسايسلا ةيفارغجلا ليكشتل اًريمم اعون هفصوب تايروطاربمإلا

 .ىرخأ لود وزغ يف اهمادختسا لامتحا نكلو «سكرام بولسأ مدختسا لب رسئبس موهفم مدختسي

 ببسب اهدودح نم ريثكلا يف ءادعألا بايغ وأ «ةيدودحلا ةقطنملا ةزيم هاسأ ام ةلودلا تكلتما املكو

 ىلإ ةسيئرلا اهتدعاق نم كرحتت نأ ةلودلا هذه تعاطتسا ؛تاطيحملاو «لابحلا لثم ةيفارغج زجاوح

 (ب) مهدودح ىلع ءادعألا نم ديزم ءاقلو .ةيدودحلا ةقطنملا ةزيم دقفت نأ (أ) :يلي امل ؛ةطقنلا

 ةرطيسلاو ميظنتلا يف اهتردق زواجتت (ج) برح ةهجاوم يف ىرخأ ةلودل ةيدودح ضرأ تالباقمو



 / عارصلا ريظنت

 ةراسخ ةجيتنلا نوكتسو ".ةيروطاربمإلا ةمصاع نع اًديعب يفارغجلا غارفلا يف ناكسلا راشتنا ىلع

 صقن ببسب يلخادلا رايبغألا وأ .ءادعألا نم رمتسملا موجهلا ببسب اهدودح رحصتو «برحلا

 .نيرمذتملا ناكسلا ىلع ةرطيسلل دراوملا

 زنيلوك عارص ريظنتل مياكرود لوحت
 ال ذع انسءاعط ءادم ]همس كلطتلا زر (نمااتسق* (نهوأاتعأا 8

 مث «عارصلا قايس يف اهمييقت متي امدنعو «دارفألل ةيفطاعلا تالعافتلاب اًثاد اتهم زنلوك ناك

 ناك اذلو .عارصلا يف نيطرخنملاو «ةيعامتتجالا تادحولا يوذو دارفألا كسامت ىلع رعاشملا رثؤت

 يفاقثلا مهديصر ديزيو «ةيباجيإلا ةيفطاعلا مهتقاط زيزعتل اًعوفدم ديازتم لكشب دارفألل زنلوك روصت
 ةيرظن يف زيكرتلا ةطقن يه لعافتلا سوقط تناكو .مارتحالا يقلتب مهل حمسي اهبر هرودب يذلا

 يف اك تايلمعلا لمشتل لعافتلا سوقط جذومن عسو ةقحال تاونس ينو ءىرغصلا تادحولا

 "* .بعللا يف ىوقلا ددحت يتلا (" ,7 لكشلا)

 دلوي يذلاو «لعافتلاو ثيدحلا ىلإ دوقي دارفألل كرتشملا دوجولا نأ فيك مياكرود فصو دقو

 دارفألا دوقت رعاشملا هذهو .دارفألا جراخ نم يتأي هنأ ودبي يذلا لاعفنالاب اًساسحإو كّيفطاع اًجازم

 ,ىوقلا هذبم فارتعالل ةجاحلاب دارفألا رعشي ايكو .اهنوسدقي ةيجراخ ىّوق مهفصوب مهزيمرت ىلإ

 ةركفلا زنيلوك ينبيو .ةطلسلا ىلإ ةهجوم سوقط نسل ىوقلا كلت زيمرتل مطاوط عنص يف نوؤدبيف

 لكشلا) يف نيميلا ىلإ راسيلا نم مهسألا عابتا قيرط نعو .اًبيذهت رثكأ اًجذومن روطيل ةيساسألا

 تايلمع جئاتن ىلإ (راسيلا ىلإ نيميلا نم مهسألاو) ةسوكعملا ةيببسلا راثآلا ىلإ ةفاضإلاب (3 ٠',

 ةراثإ ةيفيكب روعش ىلع لصحن نأ انل نكمي «تايلمعلا هذه ليغشت ىلع ريثأتلاو .ةعجارلا ةيذغتلا

 ام ىلع ءانبو رعاشملا ةدايز رابتخاو .طبارتلا نم ةيلاع ةجردل دارفألا لصي ثيح ؛ةطقنب رعاشملا

 امدنعو .(ةعامجلا دارفأ اهم رثآتي ىتلا .تاربخلاو ءرعاشملاو «تايركذلاك) ىتزج يفاقث لاهسأر «هاهسأ

 "117 15 ص 4ك .جديربماك ةعماج ةعبطم جديربماك) ايريبيو ةيملع ةيرظن ءزنيلوك لادنار :رظن((5١)

 تاللاقم :نرقلا فصتنم ذنم عاتجالا ملع يف "لودلل ةيميلقإلا ةوقلاو ليوطلا ىدملا ىلع يعامتجالا ريبغتلا" ؛

 .(م1481 «يميداكأ :كرويوين) ةيرظنلا مكارت يف

 .(م١٠15 6 . نوتسنيرب ةعماج ةعبطم : يم ريج وين « نوتسنيرب) لعافتلا سوقط لسالس « زنيلوك لادنار(2١)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع و5

 .«تايلكلاو .ءامسألاو «زومرلاب طبارتلا ديدحتل ةجاحلاب دارفألا رعشي يفاقث لاسأر ءانب متي

 .ةعامجلا ةيوضع يف ءازجألاو تاقالعلاو ءسبلملاو ؛«تارابعلاو

 يلاتلابو «تامظنملاو ؛ةعومجملا يف عارصلا ءانبل ةيساسألا تايلمعلا هذهف .ءعارصلا قايس يفو

 ةراثتسالا ةدايز ىلإ ةطاسبب ريشت ةقباسلا جذامنلا يف تاريغتم نإف ءكذكهو .ةفاثك رثكأ عارصلا لعج

 ءاهزيمرتو رعاشملا ةراثإ يف ةدايز ةطاسبب يطعت يتلا ىلوألا جذامنلا يف تاريغتملا يف ةدوجوملا ةيفطاعلا

 ةراثإ جذومن نإف ءزنيلوكل ةبسنلابو .اًيوس كسامتتو ةرثؤم عارصلا تاعامج نوكت نأ نكمي الو

 «تايظنملاو .تاعومجملاك ةيعارصلا ريغ تايظنمل ىرخألا لاكشألا لك يف قيبطتلل لباق رعاشملا

 سوقط تايمانيد نود نم كسامتت ىتلا ةيراضحلاو ةيعامتجالا نيب ةمظنألا ىتحو «تاعمتجملاو

 يه لعافتلا سوقط يف ةدلوتملا رعاشملاو .ءىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع لمعت يتلا تالعافتلا

 دارفألا عفاود ىلع ظفاحت يتلا ىربكلا ةيعامتجالا تادحولا يف اًعم مهطبرو دارفألا بذجل ردصم

 ىعست ىرخأ ةيعاتجا ةدحو عم اًعارص اذه ناك ول ىتح ةيعاتجالا تادحولا ةطشنأ يف ةكراشملل

 .ةيعارص ريغ فادهأ قيقحتل

 ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع فنعلل ةديدجلا ةيرظنلا
 ادع 3لعرجب [طعوروب هل 8لن نو ]آر عجعا ؟7لم] عمم "7

 زربت نكلو «( 7.” لكشلا) يف حضوملاو لعافتلا سوقط لحارم تالعافتلا مظعم لمشت

 تحت دارفألل يفطاعلا لاجملاو «ةيلعافتلا سوقطلا يف ةيباجيإلا ةيفطاعلا ةقاطلا يف فنعلا تالايتحا

 نيب ةهجاوملا ءانثأ لئاه رتوت يف ببستي ام ؛ةيوقلا فوخلا رعاشم دلوت يتلا لمتحملا فنعلا فقاوم

 امدنع ىتحو .فنعللو فوخلل ةباجتساو «لعافتلا سوقطب ةطبترملا ةيباجيإلا رعاشملا ةراثإ لحارم

 لامعأ يف لوخدلل طغضلا بعصلا نم نوكي عارصلا يف طارخنالل عفادلا دارفألا ىدل نوكي

 افنع نمضتت ال اهنكلو ءؤيهتلا دلوت وأ ةفينع حبصت نأ يف لشفت فنعلا فقاوم مظعمف .فنعلا

 ةممقومأا (نماززسم,ب [”[ماعوعع: 4 قازععم_عمعزوأوم هن ءوأ 17م عوردن (طبزرر عوزورب خرم ععزرب مإمبب [رريزسعر عزام ظمعوم )١(

 2008م



 | عارصلا ريظنت

 لحم فنعلا اذه نوكيال افينع دحاو بزح حبصي امدنع ىتحو «ةهجاوملا رتوت ببسي لماك لكشب

 فنعلا يف ةمظنملا تاعامجلا طرخنت امدنع يأ ؛يعامجلا فنعلا ةلاح يفو .معألا بلاغلا يف ماهتهالا

 كلذ نم اُلدبو .فنعلا يف يباجيإ لكشب نوكراشي ال دارفألا مظعمف ءبغشلاو برحلا ةلاح يف اك

 ةوق ىلع بلغتلا نم دارفألا نكمت يتلا ةوقلا اف .يثماه لكشب نورهظيو سانلا عجارتي ام اًبلاغ

 ؟ةهجاوملا رتوت

 دحأ هفصوب لاؤسلا اذه نع بيجت يتلا فورظلا ضعب حيضوتل زنلوك ةيرظن ىعست كلذل

 نيلثمملا ةئبعتل (7.7 لكشلا) يف لعافتلا سوقط مدختست نأ ةيمهأ رثكألا نوكي ابرو .لولحلا هذه

 هسيدكت متي يذلا لعافتلا سوقط لحارمو «عارصلاب ءاقترالل همادختسا دنع فنعلا باكترال

 ىلع ةزكرملاو لكك ةصصخملا ةيفاقثلا تاعامجلا و . تاعامجلا زومرو «طبارتلاو .رعاشملل ةيباجيإلا

 تالعافتل مادختسالا اذهو.ةميزهملاو ىذألا نم عبنت يتلا رعاشملل ةيباجيإلا ةقاطلاو ءودعلا

 تاهجاوملا ةلاح يف امك «ةديعب ةفاسم ىلع ودعلا نوكي امدنع ثدحي اًريثأت رثكألا سوقطلا

 لحارم مدختست اهعيمجو .فنعلل ةزهجملا تاعامجلاو «ياهرإلا فالخلاو .شويجلاو «ةيركسعلا

 ةديرفلا تايركذلاو «تاراشإلاو «مالعإلاك «ةروكذملا هزومرب فنعلا سرامتو لعافتلا سوقط

 ةقاطلاو «لاعفنالاو «ىفطاعلا هيفرتلاو ءودعلا دض فنع باكترال ةيروعش ةيباجيإ ةقاط نحش

 لكشب- دارفألا نم نينثا وأ دحاو ىلع بجي لتكتلا ىوتسم ىلع لمعي وأ عارصلا ثدحي يكلو

 قيرط نع اذه لعف ةيفيك تايفلألا ربع رشبلا مّلعت دقلو «ةهجاوملا تارتوت ىلع بلغتلا -يعامج

 طبارت زومرو «ةيباجيإلا رعاشملا نحشل اهماذختساو .ةهجاوملا سوقط تايمائيد ىلع ةرطيسلا

 وه فونلا نأل ؛فئاخلا عيمجلا كراشي ال كلذ نم مغرلابو .عارصلا فادهأ لجأ نم «ةعامجلا

 سوقط ةوق عم ىتح .رعاشملا كلت زواجت بعصلا نمو ءرعاشملاب طبترملا ىوقألا رشبلا فوخ

 .لعافتلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ابر

 زومر لوادت

 ةعالا

 دشانت تاثدامم

 ةعامحلا زومر

 .لعافتلا سوقطل عسوملا زنيلوك .(7 ,7) لكشلا



 #4 عارصلا ريظنت

 8ءم-11ةرحنمم [طعمرتعم هؤ 0هسمافء( ةديدجلا ةيسكراملا عارصلا ةيرظن

 هرظن تاهجو نم عارصلا حرشت يتلا سكرام لراك راكفأ يليلحتلا عارصلا ورظنم لّصف

 وأ «يلمع قيبطت رصنع ائئاد كانهو "”.ملظلاو لالغتسالا جذان ءاغلإل مدختسي نأ بجي عارصلا نأب

 فوسو ؛ددجلا نييسكراملا نيرظنملاو سكرام ريظنت لك يف ,يعامتجالا ريخلا مساب ةيرظنلا دوقي لعف

 اًنايحأ ىعدي اممو .ةيدقنلا ةيريسفتلا تايرظنلا يف ٠١( لصفلا ) يف يدقنلا فقوملا اذه ىرن

 أبنتت يتلا سكرام ةيرظن بويع ركذت يتلا ةيدقنلا تايرظنلا ريوطتل ىعست يتلا ةيسكراملا ةيليلحتلا

 ليدبتب نويليلحتلا نويسكراملا ماقف .رصاعملا يسكراملا عمتجملا طورشو «ةلماعلا ةقبطلا ةروثب

 سكرام ةطساوب ةصخلم «تايمانيدلا ةيؤر عم تاعمتجملا ةمظنأ ىلإ تاعمتجملا نم ليلحتلا ةدحو

 حمسي يذلاو «ةلودلا ىلع زكترملا رثؤملاو يملاعلا ىوتسملا ىلع ثودحلل اّلاتحا رثكأ اهفصوب

 نم ريثكلا كانه لازامو .يملاع قاطن ىلع عامتجالا ءالع ةروث هجوت يتلا ةيلاسأرلا تاضقانتب

 اهنأ ةيليلحت اهلعجي ام نكلو «ةيليلحتلا تايرظنلاك نيعونلا نم لك يف ىلمعلا قيبطتلا ىلع ماهتهالا

 ةيدقنلا تايرظنلاب نراقت امدنع ةصاخو «لقأ ةيجولويديأ طورشب عارصلا ةيمانيد حرش ةيلمع ىلوتت

 ٠١(. لصفلا) يف ةروكذملا

 .ديدجلا راسيلا ضارعتسا :ندنل) ةيبرغلا ةيسكراملا ىلع تارابتعا .نوسردتا يريب «لاثملا ليبس ىلع(١؟)

 ةيطارقميدلا ءسيتتج تربرهو زلواب ماس ؛(م19806 .وسريف :ندنل) جاتنإلا ةسايس .ياواروب لكيام ؛(م 5

 سكرام نم تاييث :ةيرحلاو لمعلا خيرات ,نيهوك .أ .ج ؛(م94487١ « ةيساسألا بتكلا :كرويوين) ةيلامسأرلاو

 ةعماج ةعبطم :يمريج وين «نوتسنيرب) عافدلا :خيراتلا ةيرظن سكرام لراكو (01984 «نودنرالك :دروفسكأ)

 سدنه يراب ؛ ١917/8 (جديربماك ةعماج ةعبطم :جديريماك) سكرام مهف ءركتسلإ نوج ؛(م 1517/8“ نوتسنيرب

 ريغ ةيلاسأرلا جراخ داوملا ؛(م191/9/ ء جديلتور: ندنل) مويلا ةيلاسأرلاو لاملا سأر «تسريه .ك لوبو

 مدآ .١986(! جديريماك ةعماج ةعبطم :جدربماك) ةسايسلاو لمعلل ةرصاعملا تالوحتلا :ةمظنملا

 رمور هيإ نوج ؟(م .1١980 جدير يماك ةعماج ةعيطم :جدربماك) ةيعامتجالا ةيطارقميدلاو ةيلاهسأرلا .يكسروزرب

 ةيليلحتلا سسألاو (م1987 «درافراه ةعماج ةعبطم :ريتسجام ؛جديريماك) ةقبطلاو لالغتسالل ةماع ةيرظن ؛

 .تيار نيلوأ كيرإو يوارب لكيام ؛"م0 جديربماك ةعماج ةعبطم: جديريماك) ةيسكراملا ةيداصتقالا ةيرظنلل

 . مونيلب / يميداكا ريولك) رنريت .ه .ج ةعبط « ةيجولويسوسلا ةيرظنلا بيتك يف ةيعاتجالا ةيسكراملا"
 ١4 ةيكارتشالا ضارعتسا "؟ةيليلحتلا ةيسكراملا ةيه ام" «تيار نيلوأ كيرإ ؛ :85- 559 ص م١٠

 .(م1444)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع رد

 4مقازراتعدل 8ةممدتعمسد: ظدقلع ]ذم آآ'موطغ  ثيار َنيلوأ كيريإ :ةيليلحتلا ةيسكراملا

 تايالولا يف ةرهش رثكألا (ةرفاع 0انم 1عط) ٍيليلحتلا يسكراملا تيار نيلوأ كريإ دعي

 لشف نع سكرام لراك تاؤبنت مهفل ةلواحم يف ةينهملا هتايح لك سيركتب ماق يذلا ةيكيرمألا ةدحتملا

 نيب مالسلا عنصت يتلا "ةيقيقحلا ةيلاثملا" هس ام عنصل اًرجوم اًليلد مدق اًدج اًئيدحو .ةروثلا

 ةقيقحلا ضرعل ةريسي تسيل تامولعم عمجب (4)10/38) تيار ماق ثيح '*ةيكارتشلاو ةيلاسأرلا

 لواح امدئعو .يقبطلا سانلا عضوو ءىربكلا تادحولا ىوتسم مدقت نع ةيكارتشالا تايمانيدلل

 .يقبطلا عضولاو يداصتقالا جاتنإلا قيرط نع فئاظولا نيب طبر كانه سيل نأب تاديقعتلا كلت

 ,ةيداملا دارفألا حلاصم ىلع ةبترتملا تاقالعلا نيب ةقيقحلا هذه كاردإ متي املاح كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ىوتسملا ىلع سكرام ةيرظن ىلع قبطني ال اذهو ءعارصلا ميظنتل ةيعامجلا مهتاردقو ةيمويلا مهتاربخو

 .يلكلا

 "*."ةطسوتملا تاقبطلا تالكشم" تيار هايسأ ام قيرط نع اهتشقانم نكمي ةمتاخلا هذهو

 :امه «نيتيساسأ نيتقبط يف روحمتي ابر يلاسأرلا عمتجملا نأب أبنت دق سكرام نأ ىري ثيح

 متي يذلا ايراتيلوربلا ةقبط ىرخألاو «جاتنإلا لئاسو يف نومكحتيو نوكلتمي نيذلا نويزاوجربلا

 تاعمتجملا نأ اًيلاح ةحضاولا تالكشملا ىدحإ نإف اذلو .نييلاسأرلا لبق نم اهدوهج لالغتسا

 ءاينغألا نيب طسولا يف ةريبك ةقبط كانهو ءاهنم ليلقتلا نم الدب تاقبطلا نم ديدعلا تزرفأ ةيلامسأرلا

 طرت (مانض الك عطل طوتتذا هنزضك 8 عقل آنمماقق (آمر10هرل: الععقم, 2010). (ؤم3ق)

 م - ١م ص (م1949) 5 ديدج- ضارعتسا "ريرحتلاو خيراتلا 3 لصفلا ليلحت" «تيأر ْنيَلوأ كلنذإ 244

 .ه ةعبط .؛ تاقيطلا لوح شاقنلا يف "ةيقبطلا ةيئبلا موهفم «ىرخأ ةرم ١ ريكفتلا ةداعإ"' « تيار نيلوأ كيرإ؛

 . وسريف :ندنل) ةلودلاو ةمزألا «لصفلا تيار نيلوأ كيرإ ؛5565 ص م8 وسريف :ندنل) تيار

 ؛(ما 6 م وس رف :ندنل) تاقيلعلا م (م9 4 يميداكأ :كرويوين) لخدلا عيز وب و ةئقلا ءانب .(م ١14

 عاتجالا ملع ضارعتسا" لحخدلا ف ةاواسملا عدعو ةيسكراملا ةقبطلا تائف'" ياورد اكولو تسدأر نيلوأ كيرإ

 ةرظن :يقبطلا يعولاو ةيقبطلا لكايلا لوح نراقملا عورشملا" ؛75-56 تاحفصلا :(م19190) 57 ىكيرمألا

 ١7-27(. تاحفصلا) :(1486) اي ويسوسلا « ةماع



 م41 عارصلا ريظنت

 عم وأ اهنيب ايف تاعارصلاو ةعفتملاو ضومغلاب مستت ةقبط يهو ءسكرام اه ضرعتي مل ءارقفلاو

 ىلإ ةفاضإ .حوضوب ةقبطلا هذه حلاصم ىلإ ريشي مل سكرام لراك نأ الإ ءريبك دح ىلإ ىرخألا تاقبطلا

 .هتاؤينتو سكرام روصت نع هموهفم يف فرحني تاعمتجملا هذه تاناكمإلاو ةيحلا براجتلا نأ

 دارفألا تابيترت فالتخال ةضقانتم ةيقبط عقاوم ةدع ىطسولا ةقبطلا هذه دارفأل نوكي دقو

 اَذِإ :لاثملا ليبس ىلعو ؛نيرخآلا لمع ءارش وأ مهلمع عيب نم مهجاتنإ لئاسو كالتمال ةبسنلاب

 تاردقلاو تاربخلا اهدارفأ بسكت يتلا يهو ءسكرام دنع ليلحتلا ةدحو يه ةرسألا تناك

 دارفأ دحأ نوكي امدنع ةصاخبو اًحضاو اذه نوكيو «ةفلتخم تاقبط يف تاعامجلا ةئبعتل ةيساسألا

 يقبطلا عقوملا نوكيس يلاتلابو ءءاضيبلا تاقايلا يوذ نم رخآلاو ءاقرزلا تاقايلا يوذ نم ةرسألا

 نإف كلذ ىلإ ةفاضإو .سكرام لراك ةيؤر عم قفاوتي ال اذهو ءاضقانتم ةلاحلا هذه لثم يف ةرسألل

 نكمي يلاتلابو ؛؟ةريبك ايازمب لمعلا قاوسأ يف مهدهج اوعيبي نأ نكمي ةيلاعلا تاراهملا يوذ لامعلا

 ةرهملاو لامعلاو نيفرتحملا ءالؤه بعصلا نمف .مهلمع ةميق ببسب مهلخد ىلع يئاضإ لخد ةفاضإ

 ةلئاعلا دارفأ دحأ موقي امدنع ةيقبطلا تاقالع طسوتت ةلكشم كانهو .نيلغتسم مهسفنأ ةيؤر

 نيذلا ةلئاعلا دارفأ ةئفل دهجلا اذه لباقم وه اف «لزنملا جراخ نورخآلا لمعي !نيب «ةيلزنملا لامعألاب
 ةريبك ةبسن كانه نأ يهو «سكرام اه أبنتي مل ىرخأ ةلكشم كانه نأ امك ؟ةيلزنملا لامعألا نودؤي

 نأ نع اضف ؛ةموكحلا وفظوم مهو «ةيلاسأرلا لبق نم مهلالغتسا بعصي ةموكحلا لبق نم نولمعي

 قيدانصك لخدلا يف ماهسإلا ىلع ةرداق ريغ نوكت دقو «ةيموكح ريغ تامظنم يف نولمعي نم كانه

 نكمي ال هنأ الإ ؛ةيلامسأر ةكرشل مهسأ لماح ربكأ نوكت ام اًبلاغ يتلا لامعلل ةيدعاقتلا تاشاعملا

 :ةيراوسرب اهدعي نأ دعال

 لراك ميهافم ىلع ظافحلل ةيليلحتلا تاشقانملا نم اًددع (18/1عا:) تيار مدختسا دقو

 .ةياغلل ةحجان هذه تناكو «لامعلا روجأ نم ةجرختسملا ةميقلا ضئاف رايعم لالغتسا لوح سكرام

 يف ريخألا دهجلا اذهو .ةحجانلا ةيلاسأرلا ةيجاتنإلا لاكشأ تاكاهتنا ىلع بلغتلا نم قلقلا نكلو



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ريما

 رارضأ نم صلختلاب ماق هنأب تيار هيف رهظي "ةيقيقحلا ةيلاثلا روصت" :ناونعب "تيار باتك

 ةداعإب كلذو ءرارضألا كلت ليلقت اهالخ نم نكمي يتلا ةلمتحملا تاراسملا اهل عضوو «ةيلامسأرلا

 ةمداقلا ةفلتخملا تاراسملا مّسق هنأ ركذ امكو .ةيمهألا نم ردقلا سفنبو ءمكحلا ماظنو داصتقالا ءانب

 طقف سيل همّدق ام نإف كلذ لعفبو .مكحلت ةيطارقوميدلا لاكشألاو ءةيلاسأرلا ةيئبلا ىلع ًءانب

 .ةيعقاو رثكأ ايبوتوي اًضيأ لب ؛ ةيقيقح ايبوتوي
 نم لوحتلل ةلمتحملا تاراسملا رهظت ثيح ؛تيار ٌجذومن (555) لكشلا صخليو

 نم ةفلتخم تايلآ عبرأ لالخ نم ةيعاتجا اًرارضأ فلخت ةيلاسأرلاف .ةيكارتشالا ىلإ ةيلاسأرلا

 يذلا هاركإلا وه ةراضلا تايلآلا كلت ىدحإو «ةراضلا ةيعاتجالا تاقالعلل يعامجلا جاتنإلا

 .ماظنلل تايدحتلا عنصل تابوقعلا نم ةفلتخم عاونأ ضرع ىلع يوطني
 وأ هاركإلا مدختست يتلا ةيموكحلا ريغ وأ ةيموكحلا تاهجلا لبق نم هاركإلا ققحتي نأ نكمي الو

 دعاوقلا يه ىرخأ ةيلآ كانهو .ةيعاتجالا تاقالعلا ماظن يف ريبعتلاو عارصلا ةئبعت نم سانلا عنمل ديدهتلا

 ةيعص تاقالعلا ةموظنم هجاوت يتلا تايدحتلا نم لعجت ىتلا ةبعللا يف ةلوبقملا دعاوقلا وأ .ةيسسؤملا

 متيو «سكرام لراك لوقي | ةفاقثلاك عسوأ قاطن ىلع وأ «ةيجولويديألا يه ةئلاثلا ةيلآلاو .ةعباتملا

 ةينبألا ىلع ةرطيسلاو مالعإلا لئاسوب بعالتلا ىلع ةردقلا مهيدل نيذلا كئلوأ لبق نم اهيف مكحتلا

 .(تايجولويديألاو «تادقتعملا) لالخ نم اًضيأو «(ربياعملل دارفألا تامازتلا ديلوتل ميلعتلا) لثم ةجتتنملا

 ةيداملا حلاصملا يهو (7 , ؛ لكشلا) يف ةجردملا يه ةعبارلا ةيلآلاو .ماظنلا يدحت نم دارفألا عنم يلاتلابو

 ال اهبر يتلاو «ةيقيقحلا مهح اصمب مهداقتعا ىلع سانلا ىقبت يتلاو «ةيلاسأرلا حاجنب ةطبترملا دارفألل

 لمتحملا نم مئاقلا ماظنلا الإ .تاءارجإلا يف ةكراشملا يف نمكت عقاولا يف اهنكلو «يلاسسأرلا ماظنلا اهمعدي

 ةيقيقحلا حلاصملا يف رظنلا نم مهعنم يلاتلابو ؛ماظنلا ىدحت نم فوخ ةلاح يف دارفألا تاقالع لعب نأ

 .يعامتجالا عقاولا يف مهلغتسملا ماظنلا رييغتل

 اًقفوو .تانيوكتلا فلتخم يف لمعت يتلا تايلآلا هذه لكشي يذلا يداملا ماظنلاب نومزتليو

 يعامتجالا جاتنإلا ةداعإ متي ىتح ةلمتحملا تائيوكتلا نم نايساسأ ناعون دجوي ء.حورطملا لاؤسلل

 ةداعإ (؟) .ةيسسؤملا دعاوقلاو رسقلا ىلع دمتعي يذلا يدادبتسالا جاتنإلا ةداعإ )١( :لالخخ نم

 0١". ص « هسفن عجرملا ١8(. حاضيإلا يف هركذ درو) ةيقيقحلا ايبوتويلا روصت «تيار(١٠7)



 ٠ عارصلا ريظنت

 سانلا هجوت ةتطاخ تاروصتو «ةيجولويديألا لالخ نم سانلا بذجي يذلا هيلع نميهملا جاتنإلا

 ال امدنع ةصاخبو ءمهحلاصم قيقحت لجأ نم لالغتسالا ماظنب مازتلالا وحن اضرب لوبقلا نع

 تارغث نع فشكلا مدع كلذكو «سانلل لالغتسالا اذه دودح نع لالغتسالا ةمظنأ فشكت

 دومجلاو ديقعتلا) دئب تحت (7” , ؛ لكشلا) ل اًتفو رييغتلا ةيناكمإل اًصرف يطعت يتلا فعضلا طاقنو

 يرذج ريغت ثادحإل ةلمتحم تاراسم ةثالث ىلإ يدؤت يتلا ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدع قوعي امن (يبسسؤملا

 .ةدقعملا ةيلاهسأ رلا تاعمتجملا

 ؛حلاصملا براضتل ةجيتن ؛تاماسقنا ىلإ دقعملا يلاسأر لا ماظنلا ضرعتي ام اًبلاغ ؛عقاولا يفو

 قلخ ىلإ سانلا عفدت ىرخأ ىوق مادختساو «ةضياقملا ىلإ ةجاحلاو .تاضقانتلا ىلإ يدؤي امج

 ماظنب ماظنلا رييغتل ةلمتحملا عفاودلاو ةبوغرملا فادهألا قيقحت لجأ نم «ربكألا ماظنلا عم تالكشم

 ماظنب ماظنلا لدبتل ةممصم ةيجيتارتسإ ىلع ةدمتعم لاعفألا نم ىرخأ رداصم نع الضف «ديدج

 جتني امدنع -رخآب وأ لكشب- تالكشملل ماظنلا ضرعتي دق وأ «(جاتنالا ةداعإ) ديدج رخآ

 رثكأ تالكشمو ةمزأ نوثدحي دق نيذلا نيسرطغتملا نيلثملا ضعب نم تايكولس وأ ةيجيتارتسإ

 ريغ تامولعملا ىلع دامتعالا وأ ةزيحتملا تارارقلا ذاختا نأ !ى .اهل ةبسانملا لولحلا داجيإ نود ماظنلل

 اذلو .ةيلاسأرلا وأ ةدقعملا ةمظنألا يف ماظنلل ىرخأ ةديدج تالكشم دوجو ىلإ يدؤي دق ةيفاكلا

 ةعقوتم ريغ بقاوع اهنع جتني نأ نكمي ةدقعملا ةمظنألا يف تاءارجإلاو لاعفألاو تارارقلا لك نإف

 ماظن ءاشنإ ةداعإل ةحيرصلا تاءارجإلا نإف ؛اذكهو .تالكشملل ماع لكشب ماظنلا ضرعت دق

 دارفألا عفدت تالكشم ىلإ -اًبلاغ- ءارجإلا اذه دوقي دق ؛بسانم ريغ ماظن لحم لحي ديدج

 كانهو .هرييغتل ءارجإ وذختي نأ لمتحملا نم لعجي لكشب هيلع دامتعالاب ةقثلا مدعو هيف كيكشتلل

 ىلع لمعي يذلا زفحلا جذومنل اًمفو يسسؤملا دومجلا يف نمكي ماظنلا رييغت ةصرفل ثلاث ردصم

 تايعبت ببسب ماظنلا رييغت بعصلا نم نوكي دق نكلو .تارتوتلا ثادحإ وأ جاتنإلا ةداعإ

 ةدافتسالا ىلع ماظنلا اذه ةردقو ءاهيلإ دنتسي ىتلا ةيوقلا تايجولويديألاو ءاهجهتني يتلا تاراسملا

 نأ نكميو ؛ماظنلا رييغت بعصلا نم حبصي يلاتلابو .هل نيدناسم مهفصوب هيف ءايوقألا نيلثمملا نم

 .ىرخألا ةمظنألا ىلع يبلس لكشب رثؤي دق ئجافم لكشبو «ةعقوتم ريغ ةيبلس بقاوع هرييغت عبتي
 .ةيليوحت قرطب ةجلاعم ىلإ جاتحت يتلا ةيقيقحلا تالكشملا وحن سانلا هابتنا تفلي دقو
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 :جاتنإلا ةداعإل ةنماك صرف داجيإ

 ةيرسقلا - ١

 (دعاوقلا) ةيسسؤملا -؟

 ةيجولويديألا

 حلاصملا / دراوملا

 يدادبتسا جاتنا ةداعإ جاتنإلا ةداعإ ىلع ةرطيسلا

 جاتنإلا ةداعإ تايلآ

 ديقعتلا

 يجيبتارتسإلا دصقلا

 ةيسسؤملا ةمارصلا

 ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدع

 .ليوحتلا ريغتلا وحن لوحتلا قيرطل يبيكرتلا تيأر روصت .(7" و ؛) لكشلا



 5 عارصلا ريظنت

 اًكسمتم لازي ام هنأ الإ ةيلاسأرلا ةمظنألا ليوحتل ةديدج تاراسم مسرب تيار أدبي ىتحو

 امم ءاهضرع متي فوس يتلا تاضقانتلاو «لالغتسالا ةمظنأ فشكي يذلا ساسألا يسكراملا يأرلاب

 راسملا نوكي دق كلذ مغرو .ةيعاتجالا تاقالعلا نم ةديدج طامنأ نع ثحبلل سانلا دوقي دق

 تاضقانتلاو لالغتسالا نيب ةيساسألا ةقالعلا نأ الإ ءسكرام لراك روصت نع -ام اعون- افلتخ

 قيرط نع ترهظ يتلا ةيخيراتلا ةيداملا تاؤبنتلا ىلع تيار دكأ دقو .اطاح ىلع ىقبت يلوحتلا ريغتلاو

 "' .ةيلامسأرلل يقيقحلا خيراتلا

 ضفري هنأ مامتهالل ريثملا نمو «ةيكارتشالا لاكشأل تاراسم ةثالث تيار ددح دقف ؛اًريخأو

 دمتعتو «ةيسكراملا رايعم ىلإ برقألا يه ةلمتكم ريغلا تاراسملاو .ةيعقاولا ريغ تاراسملا نم نينثا

 رمألا وهو ؛يكارتشالا ليدبلاب نيمزتلم سانلا حبصأو «ةيلامسأرلا راضمو تاضقانتلا كاردإ ىلع

 تاراسملاو .ةيلامسأرلا جاتنإ ةداعإ ىوق ببسب «ةيلاسأرلا ةمظنألا يف نآلا ىتح ثدحي مل يذلا

 تائفلا تاءارجإ قيرط نع ىسسؤملا ءانبلا يف تارغث داجيإ لالخ نم ةعفاد ةوق بستكت ةللختملا

 راسملا طقف ٌدعُي ءاذكهو .هيف كوكشم رمأ ةيلامسأرلا ةينب رييغت يف مهتردق نكلو «ةفلتخملا ةيلحملا
 ةيلاسأرلل ةيقيقحلا ةكراشملل ليدب ةلزنمب نوكي مث نمو ءيعقاولاو «يشياعتلا لوحتلا وه ريخألا
 .لمعلا ىلع نيرداقلا ناكسلا نم ةئفو لاملا سأر حلاصم نيب تايوستلا ءارجإ متي انهو «مويلا

 لح ءانثأ يف سانلل ةطلسلا حنم ىلإ ىعسي ىلعأ ىلإ لفسأ نم المع ىياعتلا لوحتلا ٌدعُيو

 يتلا ةيقبطلا ةيوستلا نمضتيو «يئاقترا يروطت رييغتلا نأل ؛ةيلاسأرلا اهتهجاو يتلا تالكشملا

 تاللاجملا نم ديدعللو .ةيلاسأرلا فادهأ عم ةماع ةفصب نينطاوملاو لامعلا حلاصم نيب نزاوتلا ققحت

 رييغتلا تالاجم :اًلوأ :اهمهأ نم لعلو «ةيقبطلا ةيوستلا هذهل ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ طاشنلل ةسيئرلا

 اذه يف ةيقيقح تالزانت كانه نوكت نأ بجي ةيلاسأرلا عم سانلا لباقتي ثيحف ؛قوسلا تايمانيدو

 ثيح ؛جاتنإلا لاجم :اًيناث .ةيلامسأرلاو ةيوبخنلا ريغو «ةيكارتشالا ريغ تاقبطلا حلاصم نيب لاجملا
 لحل اًنزاوت رثكأ نوكي نأ بجي يذلا لاملا سأرو تاكرشلا يف لمعلا نيب هيف تاقالعلا نوكت

 ثيح ؛ةسايسلا لاحم :اثلاث .ةاواسملاب جاتنإلل نيلثمم امهفصوب نينثالا نيب تاضوافملاب تاعازنلا

 لك حلاصم ةديازتم ةروصبو يبلت ىتلاو «ةلودلا تاسايس ذيفنتو ليكشت يتئف نيب تالزانت ثدحي
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 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع راك

 ىلع طافحلل "ةيبسنلا ةوقلا" ةركف ةبرجت تيار ينبتو .ةوفصلا ريغ تاقبط نم ءاضعأو ةلودلا نم

 ةوق حبصت امدنعو «ةكرتشم لام سأر ةوق ءانبلو .تاقبطلا ميسقت متي اهالخ نم يتلا لاملا سأر

 ىلعو .حيحص سكعلاو ءاّدج ةعفترم اًضيأ نوكت لاعلل ةكرتشملا حلاصملا نإف ةمخض لاملا سأر

 رثكأ نوكي مهحلاصم هيف نيفرطلا الك كردي نأ نكمي يذلا طسولا نإ :تيار لوقي رخآلا ضيقتلا

 هذه نم دحاو بناجب متهت ذإ ؛ديوسلا نم ضيقنلا ىلع اكيرمأ نإ :تيار فيضيو .قيبطتلل ةيلباق
 ىلع نوكي ديوسلا اهنيب «ةكرتشملا ةيقبطلا حلاصملا وأ لاملا سأر لضفت ثيح ؛ةيبسنلا ةوقلل هركفلا

 رييغتلا ىلإ ةدحتملا تايالولا جاتحت دق يلاتلابو .لاملا سأر لضفي ذإ ؛ميسقتلا اذه نم رخآلا بناجلا

 نوكتل بخنلا رييغت ةلوهس ىلع دعاسي اذهو «لاملا سأر حلاصم ثيح يديوسلا بناجلا رارغ ىلع
 .اهفادهأ نم ريثكلا ةيبلت لجأ نم ؟؛بخنلا نيب يواستلاب اًنزاوت رثكأ

 رودلا اًضيأو ءريبك لكشب ةيجولويديألا ةيلاثملل يقيقحلا روصتلا ةيئاهبخ لولحب اذكهو

 ةروثلا مامأ اقئاع حبصتل هيلع زكرت ابو ةيلاحلا ةيلامسأرلا تاسسؤملا ةوق هيلع دمتعت يذلا يليوحتلا

 رثكأ نوكي لكشب لاملا سأر ةوقل لوحتلا ىلع ةردقلا ىلإ ماظنلا ريوطتو رييغت نم اَلدبو .ةلماك

 ةبخنلا نأ !ىك .تاسايسلا ىلع ريثأتلا اذه لثم اهل ةبخنلا ريغ حلاصم نإ ثيحو «ةيلامسأرلا يف اًنزاوت

 قبطني دق اذه نأ الإ «ةيلاسأرلاب ةراضلا تافرصتلا ءاصقإل اًقيبطت رثكأ ليدبك برو «ةيعقاو رثكأ
 لاحلا هذه يف ةبخنلا نأل ؛طقف صخش نييالم ةتس وحن نم اًئوكمو اذج ةريغصلا تاغمتجملا ىلع

 «جيورنلا «كرامندلا ,ديوسلا :لثم لود يف هدجن دق كلذ لاثمو «نزاوتلا اذه قيقحت ىلع ةرداق نوكت

 )7١١( ىدعتي يذلا ةدحتملا تايالولا لثم عمتجم ىلع ءارجإلا اذه لثم اًحضاو نوكي ال ابر نكلو

 .ريبك دح ىلإ ةسناجتم نوكت ةريغصلا تاعمتجملا نأل ؛صخش نويلم

 ىعارصلا ريظنتلل يملاعلا ماظنلا

 اوال كرونعمسو (بوضأآلاءأا 11

 تاعمتجملا نيب عارصلا تايمانيد صحفب ةيملاع ةمظنأل ريظنتلا ربيف و رسنبس نم لك لثم

 ركف رصانع نم ريثكلا هاجتالا اذه يف ناكو ءعمتجملا يف ةيعامتجالا تاقبطلا نيب هصحف نم رثكأ

 ضعب يف ةيفخ ةيجولويديأ يهو «ةيسكرأملا وه نايحألا نم ريثك يف ساسألا قطنملا نكل و «ربيف
 ةيلاسأرلا تاضقانت ثدحت امدنع يملاعلا ىوتسملا ىلع ثدحت فوس ةروثلا نأ ةجحب ؛نايحألا



 ا عارصلا ريظنت

 فوس نكلو ؛يملاعلا ماظنلا "* تايمانيد تايرظنلا ريوطتل ةريثك دوهج لذبت ملو .لماك لكشب

 "”.ةماعلا ةيرظنلا رئاودلا يف عساو مامتهاب يظح يذلا لوألا ططخملا ىلع زكرأ

 ليلحت تايمانيدل لماش يرظن ططخم لوأ (عمدصتهمدعا 1/هلاعسنعنم) نتسرلو ليوناعيإ مَّدق

 يفو .ةيعمتجملا تايلمعلل ريظنتلا يف اًضيأ اومهسأ دق نيريثك كانه نأ نم مغرلاب «يملاعلا ماظنلا

 .ةطلسلا عمو .؛تاعمتجملا نيب ةيقبطلا ىلع زيكرتلا بصني نيرظنملا مظعمو ”نتسرلاو" ططخم

 لوصحلا لالخ نمو .تاعمتجملا لالغتسا يف لقأ ومن ىلع ةردقلاو ءاهيدل جاتنإلا ىوتسم عافتراو

 تايرظنلا ىرتو «ةيلاسأرلا لحم ةيزاوجربلا لحتل اذكهو .اًدج ةضفخنم راعسأب ماخلا داوملا ىلع

 اًروطت لقألا تاعمتجملا ىلع دامتعالاو .قوسلا ايازم ةيلاسأرلا تاعمتجملا مادختسا ةمظنألل ةيملاعلا

 ىلع ةردقلا بناجب ءاهفلخت ىلع ظفاحت يتلا قرطلاب فعضألا تاعمتجملا لالغتسال لاملا سأر يف

 ريغ عضو يف اًومن لقألا تاعمتجملا نوكت ام اًبلاغو «دراوملا ىلع ذاوحتسالل ةيرسقلا ةوقلا مادختسا

 .لالغتسالا نم ماظنلا اذه يف زيمم

 «يعامتجالا بيترتلا نم ماظنلا اذه يف تاعمتجملا نم تايوتسم ةثالث كانه نتسرلاو ططخم يفو

 "ةيجراخلا-ةطيحملا" تاعمتجملا (؟) .اًيداصتقا ةجتنملا ىوقلا ربكأ نم ةيساسألا لودلا )١( :يهو

 يف ةيلايريمإلاو ةيلامسأرلا ءنوسبوه نوسنيكتأ نوج :رظنا «يملاعلا ماظنلا تايمانيد ىلع ةركبم ةرظن ىلع لوصحلل(7؟)

 ناليمكام كرويوين) يعانصلا مالسلا طورش ؛(م٠140 ء ةرصاعم تاضارعتسا : ندنل) ايقيرفإ بونج

 :نديل) عيزوتلا تايداصتقا ؛(م١ 58 نيونوأو نينا. يج :ندنل) ةيداصتقالا قيدنزلا تافارتعا ؛( م17

 ,(م٠٠19 , ناليمكام

 نوكيس (م1944 ١91/5 . 003138٠9 يميداكأ :كرويوين) تادلجم " «؛ثيدحلا ملاعلا ماظن «نياتشرلاو ليونايإ(7)

 "ةيعبتلا ةيرظن' لوح -كنارف ردناج هيردنأ لثم- نوقباس نوئحاب هب ماق يذلا لمعلا نكل ءسيئرلا يردصم

 رك نأ نكمي ال « ةينيناللا اكيرمأ يف اهيس ال ء ةفلختملا تاعمتجملا .نياتشريلاو هلوقيس ناك ام اًريثك اًعقوتم ناك

 لبق نم لباقملا لالغتسالاو ةيعبتلا اذهو . ةمدقتملا تاداصتقالا ىلع اًيداصتقا دمتعت اهنأل ثيدحتلا ىلإ لحارملاب

 كنارف ةيلامسأر :لاثملا ليبس ىلع رظنا .لماكلاب اًيعانص نيثدحم اوحبصي نأ نم مهعنم ةمدقتملا ةيعانصلا ىوقلا

 تقو يف هلمع اًضيأ رظناو .(م35719١ ء دولويوين : ةيرهشلا تاضارعتسالا ةعبطم) ةينيتاللا اكيرمأ يف فلختلاو

 لثم- نوخرؤملا ىرجأ ءاًضيأ .(م18ا/4 ةيرهشلا تاضارعتسالا ةعبطم :كرويوين) داتعالا مكارت .قحال

 ةراضحلا :رظنا « ةيلاع ةماع ةرظن ىلع عالطالل) يملاعلا ماظنلا تايلمع لوح تاليلحت -ليدورب دنانرف

 .(م1954 ورو ربراه :كرويوين) تادلجم ” « ةيلاسأرلاو



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع راح

 -ةطيحملا" و ةيساسألا نيب عقت يتلا "ةيجراخلا-هطيحملا" هبش لودلا (*) .اًيداصتقا ةروطتملا ريغ

 .ةاوثلا لودل يساسألا لالغتسالا فصتنم يف ةطيسو لودك مدختست يتلا "ةيجراخلا

 نيب ماظنلل اعويش رثكألا لكشلا ناك اهراشتنا ةيادبو ةيلاسأرلا روهظ لبق نكلو

 .ىرخألا لودلل يركسعلا وزغلا اهدجوأ ةيروطاربمإ يهو «ةيملاعلا ةيروطاربمإلا وه تاعمتجملا
 ةيرهقلا ىوقلا زايتما معدل ةورثلا ضئاف جارختساب حمسي ٍيناكس عمجت يآأل ثدحي يذلا وزغلاو

 اًقباس اهتعجارم تمت يتلا ةيليلحتلا (0هاانمه' ةمهلوانعد1 ؛طعمدب ) زنلوك ةيرظنو .نميهملا عمتجملل

 ناك اى اهرارقتساو ةيروطاربمإلا هذه لثم لوصو ةجح ىلع رثؤت يتلا فورظلا ضعبل ةمئاق رفوت

 ميسقتلا نم عونلا اذهو .يملاعلا ماظنلا ديلقت يف نيرظنملا نم ريثكلاو (97/11655612) نتسرلاو لعفي

 ةيقيقح ةردق اهيدل سيل اهوزغ مت يتلا لودلا نأل ؛ةجرد ىصقأل لغتسم ملاعلا ىوتسم ىلع

 تايروطاربمإلا ببسب رقتسم ريغ ليوطلا ىدملا ىلع ماظنلا نأ الإ «ةازغلا عم ةمواسملل

 ةروث عمقلو «يضارألا ىلع ةرطيسلل ةيتسجوللا اهتردق قاطن جراخ عسوتلل ليمتو «ةيسايسويجلا
 .مهلالغتسا متي نيذلا كئلوأ لبق نم ةلمتحم

 ( 7/ةالءمكاعف5) نتسرلاو لوقي ثيح روطتلا يف يملاعلا ماظنلا نم رخآ عون ةيلامسأرلا عم أدبو

 ةثالث ىلع يداصتقا-ويجلا ماظنلا ىنبيو ء( عمممءمدمنع ةرلعد) يداصتقا-ويج ماظن هَ

 ىلع يوطنت يتلا طيحملا هبش وأ طيحملا ةاونك «ةيراضحلا ةيعاتجالا تانيوكتلا نم تايوتسم
 ىلإو .ةيطيحملا ةبشو ةيطيحملا ةاونلل جاتنإلاو ؛ةطلسلا يف تافالتخالا ساسأ ىلع ةيعامتجالا تاقالعلا

 ثيح قاوسألا يف لثمتملا ئشانلا ماعلا داصتقال (ذ5 ععوصهاف[خ05] )ةيسايسويجلا دعبلا اذه بناج

 اكيرمأ يف ةصاخو ةفلختملا تاعمتجملا نأب نتسرلاو ىريو .سيئرلا ردصملا نوكت فوس دراوملا

 مهدعبأو ؛ةمدقتملا لودلا ىلع اًيداصتقا ةدمتعم تناك اهنأل ؛ثيدحتلا لحارم يطخت عطتست مل ةينيتاللا

 يعانصلا ثيدحتلا نع ةمدقتم ةيعانص ىوق قيرط نع لالغتسالا عم لصاوتلاو داتعالا اذه

 ةراجت يف ةطيحملا هبشو «ةطيحملا لودلا يف ساسألا قيرط نع لاملا سأر راثتسال لدابتلا متيو .لماكلا

 لودلا هيلع سفانتت يذلا ساسألاو .ةيملاعلا قاوسألا ىوتسم ىلع عسوتلا يف ةيلالغتساو «ةلداع ريغ

 ماخلا داوملا جارختساو ءاومن لقألا لودلا لالغتسا يف نمكي يعامج لكشب اًنايحأ اهضعب عم اهضعب

 .ةيلاع راعسأب ةطيحملا تاعمتجملا ىلإ عينصتلا دعب اهلاسرإ مث .ةصيخر راعسأب



 /4 عارصلا ريظنت

 اهرييغت نكمي ساسألا يف ءاضعألا تاعمتجملاف ءرقتسم ىملاعلا داصتقالا نأ عقاولا يفو

 ةدحتملا تايالولا لثم ةيساسأ لودل ةصرغلاف «لاغتربلاو اينابسأ دنع لاخلا ناك امك .تقولا ربع

 هبشش نم يجذومن لكشب ىلعألل كارح كانه حبصأف «دنهلاو نيصلا لثم ثدحألا لودلاو «نابايلاو

 ةيملاعلا ةمظنألل نيرظنم قيرط نع ملاعلا ىوتسم ىلع قاوسأ روهظ نأ دقتعيو ؛ةيساسألا ىلإ ةطيحملا

 قيرط نع يجراخ ميظنت نود نم قاوسألا يف ةيكارتسالا ىلإ لاقتنالل فورظ ديلوت لجأ نم

 يتاذلا رمذتلا تايمانيدو .تاضقانتلا ةيادب يف طقف ينوناق ماظن وأ ءملاعلا ىوتسم ىلع ةموكحلا

 علطتلاو حومطلا اذه داق .ةيكارتشالا ىلإ ةياهنلا يف دوقت تامزأ ىلإ يدؤي فوس يذلا ةيلاسأرلل

 فلخت اهنأل ؛لودلا نيبو لخاد ةيلامسأرلا ةرود مهفل لوقعم دهج سيدكتل ةيملاعلا ةمظنألا تايرظن

 ديعصلا ىلع ةيكارتشإلا ةئبعت ىلع ةياهنلا يف ةرداق اهنأب ىرت يتلا تامزألا نم ةرمتسم تاجوم

 .يملاعلا

 نييسكراملا دوهج ءارو رخآ لكش يفو ءدعب ىلع ةيسكرالل يلاثملا ملحلا شيعي ءاذكهو

 ةيضق داجيإل ملاعلا ةمظنأل نيرظنم مهفصوب (]116 0110111ع1 ) تيار نلوأ كنل :لثم «نييليلحتلا

 نأ نم مغرلا ىلعو .ةيكارتشالا ىلإ ةيلاسأرلا نم لاقتنالل سكرام ليلحتل ةلوحتملا تايمانيدلل ةريثم

 دشح ىلإ يدؤتس ىيملاعلا ديعصلا ىلع قاوسألا تامزأ نأ ىلإ ريشت يتلا ايبسن ةلدألا نم ليلقلا كانه

 "؛ .ةيكارتشالا قيقحتل يعسلا يف ةعونتملا تاعمتجملا ءاضعأ نم

 رثيب و ناد سيشت رفوتسيرك :رظنا «نياتشرلا ىلع ًءاتب يملاعلا ماظنلا تايمانيد ىلع ثدحأ ةرظن ىلع لوصحلل(7؟4)

 .4 8-19 4810تاحفص :(م199486) 7١ عاتجالا ملعل يونسلا ضارعتسالا "ةيملاعلا مظنلا ليلحت" زميارغ

 .ةيميداكألا ةعطيملا :كرويوين) ثيدحلا ىلاعلا ماظن تاسارد ؛ةعبطلا .نسيجريب.يج تريبلأ

 مهتالهؤم ىلإ ةفاضإلاب .(م1991 ءويفتسو :ودارولوك .ردلوي) لوه.د.ت و ناد ساش رفوتسيركك(5

 ردنوج ريدنأ :(0149172 سرب ويفتسو :ودارالوك ءردلوب) ةيملاعلا ةمظنألا ةنراقم :بايغلاو دوعصلا .ةكرتشملا

 .جديلتور : ندنل) ؟فالآ ةسمخ مأ ةنس ةثاسسمخ :يملاعلا ماظتلا ءةعبط ءسليج .ك.ب و كنارف

 ركلوف ؛م1944١ ليوكالب :ةدحتملا ةكلمملا ءجديربماك) يملاعلا نيوكتلاع ناد - سيشت رفوتسيرك ؛م45

 .(م196 «رغيرب :كروي ويت) فلختلاو ةيلاقتتالا تاكرشلا ءناد - سيشت رفوتسيركو هيشنروب
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 ةمتاخ
 (© هم اكتم

 لامعألا نم تاهاجتا ةدع يف عارصلل ريظنتلا بهذ دقف لصفلا اذه يف حضاو وه اكو

 .(ةموومعت, 1/ءاطعت, ةاصصتعا, ةصق ةلةقغ) سكرامو ليميس «ربيف ءرسبس نم لكل ةيسيسأتلا

 ال اًيلمع اًءزج لكشي عارصلا ليلحت نأل ؛"عارصلا ةيرظن" ب يداني اًيبسن ليلق ددع مويلا دجويو

 ذنم تفتخا يتلا ةيفيظولا دض ةفينع ةلمح دعت ملو .يعامتجالا ليلحتلل تاهاجتالا لك نم أزجتي

 عارصلا ةيرظن ىلع هسفن ءيشلا قبطنيو «ةيفيظولا ريغ ةروص يف ةيفختم روهظلل دوعتل ةليوط ةرتف

 ليلحتل ساسأ كانه لاز امو .عارصلا تايلمع لالخ نم ميظنتلل يليثمتلا عسوتلا ينعت يتلا

 يعامتجالا ليلحتلا يف وه امع ةيساسألا تاحارتقالا نم ةلسلس هتفصب هصيخلت نكمي يذلا عارصلا

 :لي اهيف

 «تاعمتجملاو «ةيلحملا تاعمتجملاو «تايظنملا تاعومجم نم ةيعاتجالا ةمظنألا لك ١-

 .دراوملا عيزوت يف ةاواسم مدع دهشت يراضحلا عمتجملا يف ةدوجوملا تانيوكتلاو

 ةردقلاو دراوملا نوكلتمي نيذلا (أ) :نيلثمملا نيب حلاصم تاعارص ةاواسملا كلت دّلوت -1

 اًيلاغ مهو «لقأ تاورث نوكلتمي نيذلا نيلثمملا (ب ) وأ «نيرخآلا نيلثمملا عم املالغتسا ىلع

 .لالغتسالا ةوق نوكلتمي نيذلا نيلثمملا لبق نم ةيلالغتسالاو تاقالعلا اياحض

 دوقت فورظلاف «حلاصملا نم رثكأ اعارص دراوملا عيزوت يف تاقبطلا ضعب ليضفت دلوي-"

 امدنع عيجشتلا ةدايز ثودح ةيلامتحا عم ؛ماظنلا ىلع ةداقلا عم عارصلا عيجشت ماظنلا يف نيعباتلا

 ةلق رع متي )١( :امدنع ديزي يذلاو «ةداقلا عم مبب صاخلا حلاصملا عارصب اّيعو رثكأ نوعباتلا حبصي

 نيب لصاوتلا دنع (7) وأ «نيعباتلا نيب نامرحلاب روعشلا ةدايز دنع (7) وأ «ةيئيتورلا نيعباتلا ةطشنأ

 ةعيبطلا نع تادقتعملا ريوطتو اياضقلل رطأ عضول ةداق روهظل (5) وأ ,ةكرتشملا ملاظملا يف نيعباتلا

 ةداقلا قوقح نيب ةيعرشلا عجارت (5) وأ ءعوضوملا اذه لوح ام ءيشب مايقلل ةجاحلاو «ةيلالغتسالا

 وأ «ةيلالغتسالا ةيعاتجالا تاقالعلا ىلع ظافحلا ةفاقث خاسنتسا ىلع ةرطيسلاو دراوملا صالختسال

 .دارفألا نيب ةيفطاعلا ةراثإلا (1)

 طورشلل اًقفو هتهجاوم لمحتل دادعتسا ىلع نيسوؤرملا لعجيو ءالامتحا رثكأ عارصلا حبصي (أ

 :يلاتلا ىلع لمتشت يتلا دراوملا نيمأت نوعباتلا عيطتسي امدنع ؛هالعأ ةروكذملا



 04١ عارصلا ريظنت

 نيبو لخاد تايظنملاو .عارصلا تاعامج يف ءاضعألا وأ «ةيفارغوميدلا دراوملا دوجو ١-

 .تاعمتجملا

 .عارصلا لامعأ ةرادإ معدل ةيلاملا دراوملا داجيإ -1

 تاءارجإ ىلع زيكرتلا عم ؛عارصلل ءاضعألا ةئبعتل ةيئانبلا ةيميظنتلا دراوملا داجيإ -“

 .عارصلا يف ةلخادلا تايظنملاو .تاعامجلا عم ةيجيتارتسإ

 عارصلا تاعومجم لمع ىلع ةيعرشلا يفضت نأ نكمي يتلا ةيركفلا دراوملا رفوت -5

 .يقبطلا ميسقتلاو ةاواسملا مدع ماظن يف ةداقلا نع ةيعرشلا دييحت متي نيح يف .هتاظنمو

 دارفألا تامازتلا دلوت نأ نكمي ىتلاو «ءايتسالا ريثت يتلا ةيفطاعلا دراوملا رفوت -ه

 تاءارجإلا يف طارخنالل

 .ةداّقلا دض ةيجيتارتسإلا

 بحسل هالعأ ةجردملا هسمخلا فورظلا لظ يف دادزت يتلاو دارفألل ةيفطاعلا ةراثإلا -1

 . عارصلا لجأ نم دشحلا وأ ةئبعتلا فيلاكت لمحتل نيدعتسم نيسوؤرملا لعجت يتلاو « ةيعرشلا

 : هالعأ ” تارقف تحت فورظلا نوكت امدنع اّلاّتحا رثكأ عارصلا لجأ نم ةئبعتلا حبصت (أ

 :نمضتيو «دراوملا نيمأت نيسوؤرملا عيطتسي امدنعو

 .تاعمتجملا نمض تامظنملا وأ . عارصلا ةعامج ءاضعأ وأ ةيفارغوميدلا دراوملا - ١

 .عارصلا تاءارجإ ةرادإ معدل ةيلاملا دراوملا -

 ةيجيتارتسإ تاءارجإ ىلع زيكرتلاب تاعارصلا ءاضعأ دشحل ةيميظنتلا دراوملا -*

 .عارصلا تاظنمو تاعامجل

 ءاغلإ عم. تامظنملاو عارصلا تاعامج لمع عرشت نأ نكمي يتلا ةيركفلا دراوملا -؛

 .ةاواسملا مدع ماظن يف نيسوؤرملا ةيعرش

 يف طارخنالل دارفألا نم تامازتلا دلوت يتلا ءايتسالا ريثت يتلا ةيفطاعلا دراوملا -ه

 .نيسو ؤرملا دض ةيجيترتسإ تاءارجإ

 ١ - لالخ نم نيرخخآو نيسوؤرملا نيب عارصلا ةدشو فنعلا ىوتسم رثأتي :
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 ىلوألا هلحارم يف عارصلا يف فنعلا ةدايزل دراوملا نيمأت نيسوؤرملل نكمي ىدم يأ ىلإ (أ

 هالعأ ةروكذملا .ةيلاعلا عارصلا تايوتسم عم دراوملا ليلقتو . هالعأ (7”-ب و 7-أ) تحت

 .( 7-ب ) ةرقف تحن

 «ةداقلاو نيسوؤرملا نيب عارصلا فادهأ قيقحتل اًريثأت رثكألا ماظنلا ةفاقث ةيلومش ىدم (ب

6 
 نع ةيلالقتسالا ضعب نيسوؤرملا ىدل نوكي امدنع فينعلا عارصلا ةدايز ةيلاتحا ١-

 : عم ةداقلا

 .ةداقلا ىلع اًيلك نيسوؤرملا داهتعا مدع (أ

 .ىمظعلا ةيبلاغلا ىلع نودمتعي ال نيسوؤرملا (ب

 .عارصلا ءدب دنع ليلقلا الا نيسوؤرملا رسخي ال امدنع (ج

 .فيعض يعامتجالا طبضلل نيسوؤرملا تاردق (د

 :عم ديزي دق مظنمو يجيتارتسإ عارص روهظ ةيلاتحا نأ -؟

 نيسوؤرملا مهيف اهب ماظنلا يف نيلثمملا لك نيب يئانبلا داتتعالا نم ةيلاعلا تايوتسملا (أ

 .ةداّقلاو

 .نيسوؤرملا لبق نم يعامتجالا كارلا نم ةيلاعلا تالدعملا (ب

 .ايسايس اهتشقانمو حلاصملا تاعارص لح اهلالخ نم نكمي ةيسايس ةحاس ءوشن (ج

 لولحلا ةغايصو تاسايسلا رييغت قيرط نع تاعارصلا باعيتسا ىلع ينوناق ماظن (د

 :ةيلهسولا

 نس قيرط نع كلذو «حلاصملا براضت تاعارص باعيتسا ىلع ٍنوناقلا ماظنلا ةردق (ه

 .ةديدج نيناوق

 .ةدشلا ةضفخنم عارصلا نم ةيلاعلا تالدعملا نوكت امدنع (و

 تاللباقملا يف يعامتجالا ميظنتلا نم ةفلتخم تايوتسم ةدع ىلع عارصلا ثودح نكمي - 4

 :ىتآلا وحنلا ىلع ةيعامتجا ةمظنأل تاقبطلاو تايظنملاو تاعامجلا لالخ نم ةرغصملا



 ٠ عارصلا ريظنت

 نيكراشملا نيب فوخلا ىلع عارصلا قوفي امدنع ءىرغصلا تادحولا ىوتسملا ىلع (أ

 ةيباجيإلا فطاوعلا نحشل ةصصخم لعافتلا سوقط نوكت امدنع فوخلا لقي «نيلمتحملا

 .ودعلا دض عارصلا ةعباتل صاخشألا عيجشتو عانقإ لجأ نم ةعامجلا زومرو

 ءالامتحا رثكألا (ةيعامتجالا تاقبطلا) حئارشلاو تامظنملا نيب عارصلا نوكي امدنع (ب

 امك ( ١-: ) نم تارقفلا بولسأ عابتا لضفألا نمو .ىلعألاب ةجردملا تايمانيدلا عبتيو

 .ىلعأ وه

 : نوكي امدنع تاعمتجملا نيب عارصلا ثودح لمتحملا نم (ج

 .رخآ عمتجم يا نم ىلعأ ةيجاتنإلاو ةيناكسلا ةفاثكلا ةزيم هيدل تاعمتجملا دحأ نوكي نأ - ١

 .هناريج ىلع ةيدودحلا ةقطنملا ةزيم ام عمتجم ىدل نوكي نأ ١-

 ةبغرلاو «ةوقلا اهيدلو «ةيلاع ةيجاتنإ عم لخادلا نم ةمظنم تاعمتجملا حبصت امدنع -7 ٠

 .عمتجملا ابرو اًيوس سانلا نيب يبفانتلا عارصلا أدبي ذئدنعو «ىلعألا ةطلسلا رييغت يف

 هبشو ةيجراخلا تاعمتجملا لالغتسا ىلع ىوقألا تاعمتجملا ضعب زجعت امدنعو

 :ةطساوب نع ةيجراخلا

 .يملاع ىّوتسم تاذ قاوسأ يف اهقيوستل ةلوقعم راعسأب اهدراوم صالختسا (أ

 .لالغتسالا ةسرامم زيزعتل ةيرسقلا ةوقلا مادختسا (ب





 عبام) نمفل)

 آعن0 ا 0( ت!(نذا ١١1

 عامتجالا ملع يف ركبملا يئيبلا ريكفتلا
 روتر [عومعلءه1 111كم ل2 501010815

 ضعب (11ءنط 611 572661) رسئبس تربره مق ١ م1 «) لوألا تاوتسلا يف ركبم تقو يف

 روطتلا مكحت يتلا ئدابملا نم دحاو وه "حلصألل ءاقبلا " اذه نإ كيحع ؛يعامتجالا روطتلل جذان

 لصأ لوح تاوئس عْسِت لبق نيوراد رَّشَن ام ضعب رسنبس مّدق «قايسلا اذه يفف ءيعاتجالا

 يعمتجملا روطتلا ءارو عفادلا نأ رسنبس ىريو .يعيبطلا ءافطصالا موهفم نم برتقيل ؛””عاونألا

 ةيجاتنإ لقألاو رغصألا تاعمتجملا دض بورحلاب زوفت يتلاو ءايظنتو ةيجاتنإ رثكأو ربكأ تاعمتجم

 ةنورم لقألا صتمي ام اًبلاغ وهو «برحلا يف زوفي فوس يذلا وه ةنورم رثكألا عمتجملاف "”.اًيظنتو

 هيف نوكت ثيح ؛اّيئيب اًماظن هفصوب لكشلا اذبب هروصت نكمي يعامتجالا ملاعلا نإف يلاتلابو

 ةلاح يف اهنأ ىلع اهيلإ رظنلا نكمي يتلا تاعمتجملا :لاثملا ليبس ىلع ءايظنت رثكأ ةيرشبلا تاعمتجملا

 .ةسفانملا هذه هيف دئاسلاو اًيظنت رثكألا عمتجملا يف دراوملا ىلع ةسفانم

 كرويوين) اًروطت اهوأو ؛ةددحملا ةيرشبلا ةداعسلل ةيساسألا طورشلا وأ «يعامتجالا تابثلا ءرسنبس تربره )١(

 .(م1861-186 ٠ يف الصأ ةروشنم م1988 « ستفورك- يرشنيس- نوتيلبأ

 .(م 1804 ماع يف لصألا يف ةروشنم ,م 198٠ «ياروم :ندنل) عاونألا لوصأ ىلع «نيوراد زلراشت(؟)

 يف اًلصأ ترشُت م1896سيفورك يرشنس-نوتيلبأ :كرويوين) تادلجم 7 «عاتجالا ملع ئدابم ءرسنبستربره (؟*)

 .(م 181/4 نم ًءادتبا يلسلست لكش
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 يف ةيئيبلا رظنلا ةهجو (ظردنا طساطء») مياكرود ليميإ رّوط رَكُأ اًماع نيرشع دعبو

 0. (ط0ةصحصخسص) نيوراد نم تاريسفتلا ضعب راعتسا دقف «ةلاحلا هذه يف نكلو «يعامتجالا روطتلا

 يتلاو «ةفلتخملا ةايحلا طانأل يعيبطلا ءافطصالل ةجيتن يه ةديدج اعاونأ نأب نيوراد شقانو

 دارفألا نم ينيتال لصأ نم ةديدج عاونأ : لثم ةديدجلا عاونألا نإف اذهغو ؛فيكتلا عم تروطت

 رثكأ تاعمتجملا تحبصأ املكف ؛ءافطصالا تايلمع قيرط نع مهدايق متي ءام عمتجم يف نيلثمملاو

 نيب ةمءالم رثكأو «ةيعامتجالا تادحولاو دارفألا نيب ةسفانم كانه ناك ملاعلا يف اًراشتنا رثكأو ةيدام

 دنع «دراوملل اًديدج اًناكم دجي ابسانت لقألاو «ةايحخلا ديق ىلع لظتو ةيسسؤملا تادحولاو دارفألا

 .ةديدج ةقيرط يف صصختت امدنعو «كلذب مايقلا

 ىلإ- وه يعامتجالا زياتلا نأ (5مودعع“ ةمف 12سم طعتسد) مياكرودو رسئبس كردأ ءكاذكهو

 ةفاثك تدادزا |ملكف «ذفانملا فلتخم يف دراوم نع ةثحابلا ةيعامتجالا تادحولل ةيئيب ةيلمع - ريبك دح

 ةجرد يف تادايزلا يتأت ةسفانملا هذهل ةجيتنو .تادحولا هذه نيب ةسفانملا لدعم دادزي فوسف ناكسلا

 ةهجوملا ةئيبلا يف نماكلا ماعلا جذومنلا نأو ءتادحولا نيب تانيابتلا وأ :ةديدجلا ةيعامتجالا عاونألا

 . (8 , ١ لكشلا) يف وه (ى اًيعاتجا ركبملا

 ردصملا ةئيب يف دراوملا نع ثحبت يتلا ةيحلا تانئاكلل ةداملا ةفاثك لدعم نإف نيوراد دكأ اكو

 ةيلامحإلا دادعألا لالخ نم لقي ةداملا ةفاثك ىوتسم نكلو «ةسفانملا ىوتسم اهيدل ديزي فوس

 دراوملا ىوتسم نإف اذكهو «دراوملا هذه عيزوت اهيف متي يتلا ةحاسملا وأ «ناكملا رادقمو ءرداصملل

 نإف ءومدلا يف رمتساو اًريبك ناكسلا ددع ناك اذإ نكلو .ةداملا ةفاثك للقي فوس ةحاسملا رادقمو

 نيب رايتخالا يتأي ةسفانملا عمف .دراوملا لجأ نم ةسفانملا أدبتو .دادزت فوس ةياهنلا يف ةداملا ةفاثك

 كليو :ةئيبلا يف ءاقبلا رداصم ريفوت ىلع ةردقو ةنورم رثكأ يه يتلا كلت عم «ةيعامتجالا تادحولا

 نيابتلا ىلإ يدؤي اذهو ةفاثك لقأ رداصم نكامأ ىلإ لدابتلاب لقتنت اهنأ وأ «ءانفلا اهنكمي ال يتلا

 ديقعتلا ديزت -اهرودب- يتلاو .ناكسلل تادحولا نيب ةديدج ةيعامتجا عاونأو ء.صصختلاو ديازتملا

 .ناكسلا مظني يذلا ربكألا يعامتجالا ماظنلل

 ماع يف ةيسنرفلا ةغللاب الصأ ترشُن م1441 «سرب يرف :كرويوين) عمنجملا يف لمعلا ميسقت «مياكرود ليمإ (4)
 .757-5117 ص م1

 يعيبطلا ءاقتنالا قيرط نع تاعمتجملا لوصأ ىلع ء.يكسايرام اردنسكلأو ه ناثانوج نم سبتقم (6)

 .(م8١٠5 «ءةيجذومنلا ةقاحصلا :ودارولك«ردنوب)



 3 يئيبلا ريظنتلا

 يعامتجالا روطتلا ةيلمعل (؟مدعع# ةسي 1س طعتاط) مياك رودو رسبس نم لك ضرع دقل

 ناك امهنم هلك نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو ءتاعمتجملا نيب ةديدحلا ةيعاتجالا عاونألا وأ نيابتلا اهنأ ىلع

 رسنبس لام دقلو «فالتخالا ىلإ دراوملا ىلع ةسفانملا عفدت ثيح ؛ءافطصالا ىلع مئاق لدج هيدل

 كلذ ىلإ ةفاضإو ؛تاعمتجملا نيب مياكرود اًضيأ اهدكأ ثيحو .؛تاعمتجملا نيب ةسفانملا ىلع ديكأتلل

 مياكرود نأ مغرو .ةسفانملا هذه ءانثأ يف نوتومي اًنايحأ دارفألاو تاعمتجملا نأ مياكرود كردأ دقل

 اذإ ةديدجلا اهنكامأ يف دراوملا نع نوثحبي تاكرشلا تادحوو دارفألا نأب ةديج رظن ةهجو هيدل ناك

 .ةنورم مهنم رثكأ دارفأب لوهأم ددحم ناكم يف ةسفانملا اوعيطتسي مل

 .نيرشعلا نرقلا يف عامتجالا ملع ين اًضيأ رهدزا هنإف ايجولويبلا لخاد روطت ةئيبلا لاجم نأ اكو
 مياكرود صوصتخلا هجو ىلعو- (؟مودمم# هجم ا>سلعاعا) مياكرودو رسئبس نم لك راكفأ نإف اذلو

 ثحبلل الام هفصوب ايجولويبلل ةهجوملا ةئيبلا ملع نم راكفألاب ةجزتمم هراكفأ تناك -(12نتاطءأ)

 تايرظنلا هذه نأ امك ءعاتجالا ملع لاجم لخخاد ةيئيبلا تاليلحتلا نم ةديدع عاونأ جاتنإ لجأ نم

 نيرشعلا نرقلا فطعنم يف ةدوجوم رارمتساب تناك اهنكلو ؛عاتجالا ملع ىلع طق نميمت مل ةيئيبلا

 رثكألا ةيعامتجالا مولعلاو عامتتجالا ملع يف ءايحألا ملعل ةهجوملا تايرظنلل ءايحإ عمو «نآلا ىتح
 .ديدجلا يئيبلا ليلحتلا -اًيلاح- دجو دقو ١7(( لصف :رظنا) .ّماع لكشب

 عامتجالا ملع يف رصاعملا يئيبلا ريظنتلا
 ( ودفعت ممول [عمامعتعمل '!طعمت تمسك أه 500108

 [نرطدم 85 ءمامعذءدل فسهلز5ذ5 ىرضخلا ىئيبلا ليلحتلا

 تايلمعلا ىلع ةساردلل الاجم وغاكيش ةنيدم مادختسا عاتجالا ءاملع أدب ءوغاكيش ةعماج يف

  عامتجالا ملعل رصاعملا يئيبلا ريظنتلا يف اذيدج اًهاجتا دجو دق يئيبلا ليلحتلا لعلو «ةيرضحلا

 مت دقف اذلو ؛('7)ةفلتخملا رصانعلا مادختسا وه ءالعلا ءالؤه اهب متها يتلا تايمانيدلا دحأو

 ةمدقم يف "ةنيدملا ومن" ويلبد تسنرآ :رظنا ءركبم تقو يف وغاكيش ةسردم نم ةئيبلا ءايلع نم ةلثمأ ىلع لوصحلل(1)

 ؛م١1975 .وغاكيش ةعماج ةعبطم :نويلا ءوغاكيش) سجريب. ويلبد. يا و كراب .إ .ر .دأ .عاتجالا ملعل

 ةيسايسلا مولعلل ةيكيرمألا ةيميداكألا تايلوح"ندملا ةعيبط" ءنامتلا .يا دراودإ و سيراه .د ىسواش
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 ع ةدحاو ةئيدم ىلع دامتعالا اهقوعي ناك يتلا مدقتلاو يرضحلا ومنلل ةددحملا جذانلا نم ددع ريوطت

 ندملا نع فشكلا ةيفيك ريسفت ىلع مهديكأت ناك دقل .اًقيمع ناك نماكلا يرظنلا لدجلا نكلو

 مهريغو سرادملاو «نيدلاو ؛:ةموكحلاو ءرسألا :لاثملا ليبس ىلعو «ناكسلا نم ةفلتخم عاونأب ةلوهأملا

 يف ةحضوملا طوطخلا ربع -ماع لكشبو ءاّيرظن- مهريسفت ناك دقو .خلإ ... ةفلتخملا طامنألا نم

 .ةطلسلا :لثم ,ىرخألا دراوملاو لاومألا نم ةفلتخم ريداقم مهيدل نيذلا دارفألاف "(4,7 لكشلا)

 ةئيدملا يف يفارغجلا ناكملا ؛لاثملا ليبس ىلع سيئر ردصم نع نوثحبي دق ءفرصتلاو ءذوفنلاو

 هرعسلا بسح ةسفانملا قمعي تاراقعلا قوس دوجو نأ امك ءاهنم اوديفتسيو دراوملا هذه اومدختسيل

 نيذلا كئلوأ نم ةمءالم رثكأ نونوكيس ةيدقنلا دراوملا مظعم نوكلمي نيذلا كئلوأ نإف يلاتلابو

 ذوفنلاو ةطلسلا نإ اًضيأو ءرثكأ اهبنولضفي يتلا نكامألا يف اورقتسي نأ نكمي يلاتلابو ء« كلذك اوسيل

 ءهيف نوميقي يذلا ناكملا ىلع ريثأتلا لجأ نم لذبلل اهمادختسا نكمي هنأ ىنعمب ؛ لاملا لثم امه

 ملقأتلاو ةنيعم قطانمو نكامأ ىلع لوصحلل اهتطلس مدختست نأ ةموكحلل نكمي :لاثملا ليبس ىلعو

 ةسفانملا هذهل ةجيتتلاو « اهيلع اولصحي وأ اهولعشي نأ لاملا نوكلمي نيذلل نكمي ال يتلاو ءاهيف

 ؛ةرواجملا نكامألاو ءايحألاو قطانملا بسح ندملا يف نيابتلا ىلإ يدؤي يذلا يرضحلا زيحلا دوجو

 وه ناكملا وا ةحاسملا يف نيابتلا اذهو ءاهتطشنأو ناكسلا نم هلعاف تاهج قيرط نع اهيلع نميهملاو

 .ةمءالمو ةبسانم رثكألا ءافطصالل ةجيتن دراوملا لع لوصحلل ةسفانملاو «ةيناكسلا ةفاثكلا ةجيتن

 ىلع ةرطيسلل ةبسانملا وأ «دراوملا نم ةنيابتم تاجردب ناكسلا قيرط نع يرضحلا زيحلا يف نيابتلاو

 .ندملا نم ةصاخ نكامأ

 ندملا يف ةينكسلا ءايحألا ومن لحاف لكيه ؛تيوه رموه ؛ /1/47-89 تاحفصلا :(م1940) ةيعايتجالاو

 ,(م 1914 «ةيلارديفلا ناكسإلا ةتيه :ةمصاعلا نطنشاو) ةيكيرمألا

 ملع يف روطتلا «"ةيسايسوبجلاو ةيئيبلا تايرظنلا ةفيلوت وحن :نييرشبلا ناكسلا عيمجت" .ه ناثانوج نم سبتقم(١/)
 ةيرشبلا بوعشلا ةمظنم لوح ةيرظنلا وحن :ةيلكلا اكيمانيدلا ؛١4 - 76 ص :(م1435) ال ةيرشبلا ةئيبلا

 .(م19365 ء زرجتور ةعماج ةعبطم :كيزنوربوين)
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 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع لالي

 نيلعافلا نيب ةسفانملا ىقوتسم

 يىرضحلا زيحلا ناكما يف

 نيب دراوملا يف ؤفاكتلا مدع

 ةطلسلاو لاملا ف نيلعافلا

 .ةئيبلل ركبملا جذومتلا .(4 , ؟) لكشلا

 عم «ةيرضحلا تايلمعلا ريسفت ىلإ ىعست ةثيدحلا ةيرضحلا ةيئيبلا تايرظنلا بلغأ نإ لثملابو
 مهفل نوعسي اًضيأ مهنأ امك .وغاكيش ةنيدم لثم ندملا ةاونل يلخادلا نيابتلا فلخ ليلحتلا

 وه اى ءرضحتلا ةيلمع يف تاهاجتالاو ندملا عاونأ نيب نيابتلا ةصاخ عسوألا ةيرضحلا تاهاجتالا

 ومنلا تايلمع نمضتت يكل ةيرضحلا ةئيبلا نكامأ اوعسو دقلو “ .(5 ," لكشلا) يف هيلإ راشم

 ةيرظنلا يف "ةيرضحلا ةئيبلا يف ثوحبلاو ةيرظنلا" ,يبسيرف ويليد ركراب راكقأ جذومنلا صخلي ءصوصنخلا هجو ىلع(4)

 يسيرف .ويلبد ركراب؛ (م٠1948 ؛ سرب يرف :كرويوين) كولالب .م .ه .. دإ؛ يدقن جهن :ثوحبلاو ةيجولويسوسلا

 يروبويل) رسليمس ىيسرج وين .هعبط «عامتجالا ملع بيتك يف ةيناكملا تايلمعلا" ءادراساك .(لوألا نوجو

 ةعماج ةعبطم : نتسوا) يرضحلا ءاضفلل يعامتجالا جاتنإلا ءرنيدتوج كرام؛ (م1588١ ٠ جيس ,/اينروفيلاك ءكراب

 ءادراساك .د نوج ؛(م 1941 :دلانور :كرويوين) يئيب جهد :يرضحلا عمتجملا يلواه ه سوما ؛(ع19488 . ساسكت

 .يم؛ .١76-176 تاحفصلا) 5١ (م1917/7) (:ةيعاتجالا يوقلا يبيرجت رابتخا :يجولوكيإلا عسوتلا خيرات"



 6١ يئيبلا ريظنتلا

 نا ىلع ةيرضحلا ةئيبلا ملع يف دكؤم وه اكو .لكشلا اذه يف اهيلإ راشملا تاعوضوملا نيب نيابتلاو

 ندملا اهيف عونتت يتلا ةجردلا ىلإ ريشي يذلا راعشلا لثمت ةئيدملل ةفاثكلاو ةحاسملا ديزت يتلا ىوقلا

 .ربكأ ةيرضح تانطوتسمب ةطاحم ةيزكرم ةنيدم نم ةنوكم ةريبك ةيرضح ةقطنم لكشتل ؛ةيرضحلا

 هلا

 .ةدرجملا ةيرضحلا ةئيبلا حذومن .(5 ,)

 49٠- :تاحفصلا ١١5 )١451( أ ةلسلسلا .ةيكلملا ةيئاصحإلا ةيعمجلا ةلجم "ةيرضحلا ةيناكسلا ةفاثكلا" كرالك

 .(م141ا/ « ناليمكام :كرويوين) ةرصاعملا ةيرضحلا ةئيبلا ءادراساك .د نوجو يريب ل. ج. يب ؛ 45



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ٠١١

 ناتوقلا امه يناكسلا ومنلا لدعمو «ناكسلا مجح نإف ةيئيبلا تايرظنلا مظعم عم وه اكو

 يف تالاصتالا ايجولونكتو « لقنلا ايجولونكت ىوتسمو «يداصتقالا ىوتسملا كلذكو .ناتسيئرلا

 ايجولونكت موقت امنيب «فئاظولا نع اثحب ةيرضحلا ةنكمألا ىلإ دارفألا عفدت يتلاو .ةيرضحلا قطانملا

 حبصي اك .ةيئانلا قطانملا زكارم عم لاصتالاب لقآلا ىلع وأ .ةكرحلا ليهست يف تالصاوملاو لاصتالا

 لمعي هنأل ؛تالصاوملا لئاسو ايجولونكت ريوطت عجشي هنأل ؛ةمهم ةوق اًضيأ عيزوتلا ىوتسم
 «ىناوملاو ءقرطلا ) :لثم دراوملا مجح نم ديزت اًعم ىوقلا هذه نإف يلاتلابو «جاتنإلا ةدايزل زفاحك

 اذه دادزا املكو .عمتجملا يف ( ةيطارقويبلا) ةيرادإلا ةيتحتلا ةينبلاو «(هريغو تاراطقلاو .«تاراطملاو

 لامعألا يف لمعلل لامعك ةيرضحلا قطانملا ىلإ رثكأ دارفأ بذج داز املك ةيموكحلا رئاودلا يف مجحلا

 ةينيدلا تايظنملاو ءسرادملا يف لامعكو «ةموكحلل ةيرادإلا فئاظولا يف نيلغاشكو ؛عناصملاو

 يفو .خلإ ةيهيفرتلاو «ةيئفلاو «ةيبطلاو «ةيضايرلا :لاثملا ليبس ىلع ؛تايظنملا نم ىرخأ عاونأو

 قطانملا يف دارفألا نم ةريبكلا دادعالا ةصاخو «دارفألا مدخت يتلا ةيتاسسؤملا تالاجملا فلتخم

 زكارملاو «ةيفيرلا قطانملا نم ةرجهلل بذج قطانم نوكت اهنإف ةيرضحلا ندملا ومنت امدنعف .ةيرضحلا

 ةديقم ريغلا ةيرضحلا قطانملا تايكيمانيد ىلع كلذ سكعنيو .ىرخأ تاعمتجمو ءىرخألا ةيرضحلا
 .ةسيئرلا ةنيدملا لوح يحاوضلا قطانم ميسقت لالخ ومنلا يف رمتستل

 ةيئانلا قطانملاب لاصتالاب ةيرضحلا قطانملل حمسي تالاصتالا ايجولونكت روطت نإ

 دوجو نأ امك ؛ةرجح لا نم للقي نا نكمي يذلا ؛رمآلا دعي نع لمعلا مهنكمي دارفألا نأل ؛جمدنتو

 متي امدنعو .اهيلإ ةرجهلل دارفألا بذحل رمتسي فوس ربكألا ندملا يف ةيرادإلاو ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا

 ىلإ نويذجنيس سانلا نإف «ةدوجوملا ةيرضحلا ندملا نع اًدعب رثكألا نكامألا يف ةيتحتلا ةينبلا ريوطت

 ندملا نأ يه ةجيتنلاو ؛ًأشنملا ندم نع محازتلا لدعم نم نوللقي اذكهو «ةديدجلا ةيرضحلا زكارملا

 تالاصتالا يف ىلعأ تايجول ونكتب تاعمتجملا يف جمدنت نأ اهنكمي ةأشنملا ندملا نع ةديعبلا ةديدجلا

 نأب لوقي يذلا ميدقلا أدبملا نإ .ندملا نم زكارملا ددعتم ماظن ءاشنإ متي اذكهو «تالصاوملاو

 نابسحلا يف انذخأ ول قبطني ال ابر ةيرضحلا ندملا بلق نع اديعب اهددمت لقي ةيرضحلا تاعمتجملا

 اذه نوكي دقو ءناكسلل دراوملا رفوتل ةجيتن ؛ةسيئرلا ندملا زكرم نع اًديعب ندملا نم ديدعلا ومن

 اذهو .ءيرضحلا ومنلل ةبسانملا دراوملا ناطيتسالا ندم يف رفاوتت ال امدنع اًحيحص ساسألا أدبملا



 ١٠٠١ يئيبلا ريظنتلا

 عفدي ندملا يف لماكتلا اذهو ءاهلماكت ىلع رثؤي يذلا ندملا يف دراوملا دوجو ةيمهأ ىلع مئاق أدبملا

 دوجو نم ةيتحتلا ةيئنبلا روطت عم روطتيو يناكسلا ومنلا اذه دادزيو ءاهيف ناطيتسالل نيرجاهملا

 ةديازتم ةجردو « قاوسألل ةيكيمانيد ةيملع تامدخو .صاخ لكشب مهم رمأ وهو «تالصاوملا

 ؛عئاضبلاو «تامولعملا قفدت ةعرس نم ديزت يتلا قاوسألاب ةلصتملا نكامألا نم رارمتساب

 مهلماكت ىلإ يدؤي يلاتلابو «ةيرضحلا قطانملا ربع يضرم لكشب جتنم وأ دروم يأو تامدخلاو

 .ةديازتم ةجردب

 01: عدصتجح ات ماند]1 1 ءمامعأ قا خلت ن5 يميظنتلا يئيبلا ليلحتلا

 انعمن اهفصوب ةيرضحلا ةئبيلا لحم تلح ةيميظنتلا ةئيبلا نإف ؛ةيضاملا ةنس نيعبرألا ىدم ىلع

 (ةسمو 1آةاءز) "'يلواه سومأ ىدل * بالطلا نإو ' «عامتجالا ملع يف يئيبلا ريظنتلل اًراشتنا رثكأ

 ناكسل يئيبلا ليلحتلا ناكو .وغاكيش يف ةيرضحلا ةئيبلا مولع ةسردم يف ارثؤم ارود اوبعل نيذلا مه

 اًرظن ؟ةئيبلا يف دراوملا نع ثحبلا ىلع تاييظنتلل يئيبلا ليلحتلا دمتعا ثيح ؛اهل اًدادتما تاهيظنتلا

 ردصم يف دراوملا ةعومجم سفن نع ثحبت يتلا تاييظنتلا نم ةعومجم يه تاييظنتلا ناكس نآل

 اهعضومب دراوملا سفن يف لمعت تارايسلا تاكرش نإ :لاثملا ليبس ىلعو .ال بسانم صاخ

 يف لمعت فحصلا اًضيأو «تانحاشلاو تارايسلا نورتشي نيذلا ءالؤه نم نوكملاو بسانملا

 جذابن ؛هعبط «لوراك نيلغ :رظنا ؛ةيميظنتلا ةئيبلا ملع لوح ةيرظنلاو ثحبلل ةماعلا تارظنلا ضعبل ةبسنلاب (0)

 ضارعتسالا ةيميظنتلا ايجولوكيإلاو ؛(م9484١ « رجنيلاب :ستسوشاسام « جديربماك) تايظنملل ةيجولوكيإ

 ةيرظنلا" يج زلراشتو غنيس يف اردنتيج ؛97-ا/١. تاحقفصلا ١198549٠١(: عامتجالا ملعل يونسلا

 ١7١- تاحّصلا :(م1540) ١7 عامتجالا ملعل يونسلا ضارعتسالا "ةيميظنتلا ةئيبلا ملع يف ثاحبألاو

16 . 

 عامتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا تاظنملل ةيناكسلا ايجولوكيإلا" «.نايرف نوجو ناناه .تالكيام(١٠)
 .575-4154 تاحفصلا :(م191/9/) 7

 يف انيلوراك ثرون ةعماج ىلإ لقتلا امدنعو . وغاكيش يف نييرضحلا ةئيبلا ءايلع نم ليج رمخآ يلواه سومآ ناك(١١)

 يلوه ماق ثيح « انيلوراك ثرون يف ومنت تناك انيب « وغاكيش ةسردمل ةيرضحلا ةئيبلا تعجارت « ليه لباشت

 ةئيبلا ملع عضوب -ايلعلا تاساردلا بالطك- اوأدب نيذلا «٠ ناناه .يت لكيامو نايرف .ه نوج سيردتب

 .ةيميظنتلا
 ان



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ٠١

 ةبسانملا اهعضاوم يف لمعت تايلكلاو تاعماجلا كلذكو ءنيديؤملا نم نوكملا قئاللا اهعضوم

 لوصألاو «ةموكحلا نم ةحاتملا ثحبلا دراومو ميلعتلا نع نيثحابلا بالطلا تاعمجت ٌةنمضتم

 ببس مهف وه تاييظنتلا ناكسل يئيبلا ليلحتلا نم فدهلا نإف يلاتلابو «ةيداصتقالا تايلعافلاو

 .رخآ ناكم يف لشفلا يف تاييظنتلا ضعب ةيادب ببسو ءاهاكم يف تاييظنتلا ددع ةدايز

 دراوملاب ةلص يوذ ناكم يف تاهيظنتلا نم ةعومجم نم أدبي يميظنتلا ةئيبلا ملع جذومن نإ

 ةفاثك رثكأ نكامألا تحبصأ بسانملا اهناكم يف تامظنتملا ددع ديازت املكو ءنيعم ناكم يف ةحاتملا

 ديزت ةسفانملا نأ اك .هسفن ناكملا يف تاييظنتلا نيب ةسفانملا دادزت ةفاثكلا تدادزا املكو .ناكسلاب

 لشفلا لدعم دادزا ءافطصاالاو ةسفانملا تدادزا الكف .ناكسلا نيب ءافطصالا لدعمو ىوتسم

 ؛ءاقبلاب ناكملا ين ةدوجوملا تاهيظنتلل تحمس ناكحلا يف ةفاثكلا تضفخنا !لك هنأ ةجردل «يميظنتلا

 ىلع وأ «تاييظنتلا هذه نم نيديفتسملل بذج قطانم تايبيظنتلا هذه حبصتو «لقت ةسفانملا نآل

 ."”.باحسنالا وأ رارمتسالا يف اهتيمعأل نيعم تقول لقألا

 يفدراوملل اردصم نوكت ةيميظنتلا تايمانيدلا ىلع ةرثؤملا ىوقلا نم ةدحاو ةعومجم نأ امك

 قاوسألا نإف اذلو « دراوملا ذفانم نم ديدعلا قلخي امه عساو قاطن ىلع ةماعلاو ةصصختملا قاوسألا

 ىلإ نيكلهتسملا بذج رداصم اهيف يتلا نكامألا نم ديدعلا دجوت عساو قاطن ىلع تاييظنت اهفصوب

 يتاذلا روصقلا" :رظنا ٠ ناييرفو ناناه لبق نم ليثمتلا لابعأل ناييرفو ناناه جذومن ىلإ برقألا وه مقرلا اذه(١؟)

 ةئيب" 1١49-4١54 تاحفصلا :(م1985) 14 يكيرمألا عامتجالا ملع ضارعتسا "يميظنتلا رييغتلاو يلكيملا

 47 عامتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا "م1986 - ١8735 ةيكيرمألا ةيلامعلا تاداحتالا :يسسؤملا سيسأتلا

 ةيكيرمألا ةلجملا " يكيرمألا لامعلا داحتا :ةيميظنتلا تايفولا ايجولوكيإ" ؛94-١١447 تاحّفصلا :(م19489١)

 ةعبطم :ستسوشتاسام ءجديربماك) ةيميظنتلا ةئيبلا ملع ؛70-25تاحفصلا :(م19488) 45 عاتجالا ملعت

 تاروظنملا ةلجم "ةيوهلاو عونتلا :تايظنملا تايجولوكيإ" , ناناه .ت. م :اًضيأ رظنا .(01489+ درافراه ةعماج

 ةيرظن قطنم« لوراك .رآ .يجو. سولوي .لإ « ناناه .ت .م ؛ل«-07. تاحصلا ١9 )25٠١6: ةيداصتقالا

 :ةملظنملا

 تايكيمانيد لوراك .ىبم و ناناه .ت ؛ (م7 1*٠ . نوتسنيرب ةعماج ةعبطم) تايجول وكيإلاو « زومرلا « ريهامجلا

 :نييميظنتلا ناكسلا

 .(م1487 دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) ةسفانملاو ةيعرشلا ةفاثكلا ١(



 ٠١ يئيبلا ريظنتلا

 اذكهو .مهتاجايتحاو نيكلهتسملا تابلطل عونتملا عابشإلا يبلت قاوسألا هذه نأل؛نكامألا هذه

 حبصت فوسو «تاييظنتلل ةلمتحملا دراوملا نكامأ ددع دادزا اهقاطنو قاوسألا رادقم دادزا الكف

 يف دراوملا هذه نم مهتاجاح يبلي ىوتسم نم همدقت ام ىلع ءانب اهنم نيديفتسملل بذج ناكم

 نيدفتسملا نم ددعل ومنتلا عجشت فوس ءام ناكم يف دراوملا نم ةيلاعلا تايوتسملا نإف اذل ؛اهنكامأ

 ةثحابلا تاهيظنتلل جذامنلا عونت دادزي فوسف نكامألا ددع دادزا املكو ؛نكامألا هذه يف دراوملا نم

 ءافطصاللاو «ةسفانملاو «ةيناكسلا ةفاثكلا دادزت كلذل ةجيتنو «ةنيابتملا نكامألا هذه يف دراوملا نع

 ةسفانملا مامأ ءاقبلا عيطتستال يتلا تاميظنتلا كلتل لشفلا تالدعم ةدايز دنع يلاتلابو .تاهظنتلل

 للعف « «ريثكب لقأ ةفاثكلا نوكت ثيح ؛ةرواجم ىرخأ نكامأ ىلإ مياكرود حرتقا اى لاقتنالا اهنكمي

 نم اًريبك اًردق نيضراع ماعلا ةئزجتلا راجت ناكم ىلإ ترام لاوو ترام يك لخد امدنع لاثملا ليبس

 نم ديدعلا رهظ امدنع ةفثكملا ةسفانملل وضرعت دقف .2"يديلقتلا رجتملا" ,نيكلهتسملل مهعئاضب

 ام يتلا زريس لثم ىرخألا تيقب اهئيب ءلمعلا قوس نم اوجرخ مث ءرزسرولوو سدراو لثم رجاتملا

 ىرخأ قطانم ىلإ لاقتنالل دحتم لكشب أدب يذلا ءترام يك لعف كلذكو ؛ةسفانملا مامأ عاصنت لازت

 قوس يف تاييظنتلا يف ددج نيبعال عم ةسفانملا لهسلا نم ناك اذإ ام هسفن دجيل .ةيناكس ةفاثك لقأ

 يتلا (ينيب) لثم ىرخأ رجاتمو .نييمومع نيرخآ راجتو تيجرات ءترام لوو :لثم .ءكلهتسملا

 ةمعانلا عئاضبلا ضرعتو ءام دح ىلإ ايقر رثكأ «ةديدج ةقطنم ىلإ تلقتنا دق «(زريس) لثم رثكأ تدب
 نم تاييظنتلا جورخل لضفألا لاثملا نإ .ةليقث عئاضب اهفصوب ثاثألاو ءساسأ لكشب سبالملاك

 اًماع نيعبسلا رادم ىلع تارايسلل ةعنصملا تاكرشلا ددعل ثدحام وه ةيناكسلا تاييظنتلا نكامأ

 لثم «مهتابغر ققحت تاليدوم نم هعنصت اب نيكلهتسملا نم زيمم لابقإ اهتارايسل ناك يتلاو ءةيضاملا

 (طلرصصمانأط «طوصاتمع ىو .ك5ا10ءامولععتب 8ك عدهبصن) 01وصحمطتلع لوما ه5 طةعاقعل) تارايس

 هذه نأ الإ (وثوام ىالب «كايتئوب «نريتاس «ليابوم دلوأ ءىريكريم «ركابيدوتس «شان «دراكاب)

 (منيب ءىرخأ تاكرش عم ةسفانملا قوس مامأ تلشف تارايسلا نم عونلا اذهل ةعنصملا تاكرشلا

 ةدوجوم لازت ال يتلا (5380) باس تارايسل ةعنصملا ةكرشلا نهنيب نمو ءكلهتسملا قوس يف لازتال

 .تارايسلا نم عونلا اذهل ةعئنصملا ةيراجتلا تاميظنتلا قوس يف



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع ١٠١5

 دراوملا ىوتسم يف عونتلا لدعم نإف ؛نيعم ناكم يف دراوملل يلكلا ىوتسملا نع رظنلا ضغبو

 اهئاقب ىلع رثؤي نأ هنكمي «تاهيظنتلا كلتل اًطوبهو اًدوعص اهتارودو دراوملا عونت لوطو مجحو هناكمو

 مجح ناك نإو ىتح ةقيقحلا يفو نييمومعلا ةئزجتلا راجت عم سفانتلل رثؤم لكشب لوخدلا يف اهلشف وأ
 ال ابر اًصصخت رثكألا ةئزجتتلا راجت نإف ءاريصق وأ اًليوط ةضفخنملا ةرودلا تقوو ءاّريبك تاميظنتلل عونتلا

 مامأ دومصلا رابكلا راجتلا عيطتسي نيح يف .ةيراجتلا تايظنتلا ناكم يف اًليوط ءاقبلا نوعيطتسي

 اهنأ الإ .ةسفانملا تاييظنتلل ةفاثك لقأ ىرخأ نكامأ ىلإ لاقتنالا نوعيطتسي مهنأل ؛يراجتلا شائنالا

 .(؟ , :لكشلا) اهنع ربعي ةزفحتملاو ةنوحشملا ىوقلا هذهو .ةضفخنم ةرود يف نوكتس

 .هعونتو «ميظنتلا مجح حيضوتب اًدج ةمهم ةنيعم نكامأ يف ةجردملا تاييظنتلا ددع نإ

 ىوتسم ىلع ةريبكلا هتاريثأتو ءنيعم ناكم يف ةجردملا تاييظنتلا نم ددع نمض هدراوم عونتو

 ىلإ ةفاضإ .ىرخخأ ةرم دادزتس يتلا ةسفانملاو ةيناكسلا ةفاثكلل ةضرع ابنأل ؛ناكملا يف ةحاتملا دراوملا

 حاجن دادزي امدنعو .راتخملا ناكملا يف ىرخألا تاييظننتلا نم ددعل اًضيأ ذاد زم قاوسألا نأ

 اًبلاغو «ناكملا اذه يف اهرارغ ىلع تاهيظنت سيسأت عابتا يف ىرخألا موقت فوسف «تايهيظنتلا ىدحإ

 تاييظننتلا ددع أدب املك هنأ الإ .ناكملا يف ةدوجوملا تاييظنتلا هذه نيب اهحاجنل ؛اهءانب نوخسني ام

 خوسنملا اهئانبو ءعورشم ددحم عونل تايظنتلا هذه نسيت نم ىلعأ تاالدعمب ناكم يف دادزي

 تايظنملل نكمي امك .تاييظنتلا هذه نيب دوكرلا نم عون ومن ىلإ كلذ ىدأ ءعونلا سفن يف تاهيظنتل

 تارايسلا تاكرش نإ :لاثملا ليبس ىلعو ءاهتفاقث وأ اهئانب خاسنتسا نم دحلا يف ةمراص حبصت نأ

 يف ةسفانملاب بناجألا نيعنصملل حمست ال تناك ةسفانملا ىرخألا تاييظنتلا وزغ لبق ةيكيرمألا

 كلذ نم مهألا نأ الإ ءلضفألا اهنأ ىرت ةقث لكبو ءام دح ىلإ (م191/0-970١) نيب ام نوضغ

 نم تادراولا مامأ اهتاجتنمل هب قوثوملا وأ رعسلا يف ةسفانملا عيطست ال يهف ؛ةتباث ةطقن دنع اهفوقو وه

 تاكرشلا نم اًيلخاد تاييظنتلا هذه تاهجوتلا نم عاونألا هذهو .ايوروأو ايسآ يتراق تارايس

 هتابلطتمو يعامتجالا ءانبلا رييغت ةبوعصلا نم نأل ؟تاجتتملا هذهل ءافطصالا نم اًئيش ىطعأ ةيملاعلا

 ؛ناكملا يف ةنورم لقأ تحبصأ تاكرشلا نأ ىنعي اذهو ؛ةعرسب هراودأو يميظنتلا ءانبلا رييغتو

 نأ وأ ناكملا وأ ةقطنملا نع تاييظنتلا هذه دعبي ءافطصالا نأ يه ةجيتنلاو «ةسفانملا نع دعتبت ثيح

 .(5 , ؛ لكشلا) يف ةحضوم ىوقلا هذهو .:ى قمت
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 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع ١١م

 .ةمظنملل ةيجذومن تاعومجم يه قوسلا يف عئاضبلا عيبت يتلا تاكرشلا نأ نيح يف

 تاييظنت نم ىرخأ عاونأو «تاسسؤملاو «ةيريخلا تايعمجلاو «تاموكحلا تالاكوو ءسرادملاو

 .ةسفانملاو «ةفاثكلا يف ةبباشملا طبضلل عضخت اهنأ !ىك «قطانملا يف دراوم بلطتت يتلا تامدخلا

 عباطلا يفضت قاوسألاف «ةيكيمانيدلا قاوسألا يف لمع تايظنمك ةياهنلا يف وأ .ءءافطصالاو

 أدبت امدنع اذكهو «تامدخلاو تاجتنملا ةدوجب ةلص ىلع نوكت يتلا راعسألا ىلع ةسفانملل يسسؤملا

 فوس يويحلا ملاعلا يف يعيبطلا ءافطصالا لثم قاوسألا ىوق نإف ؛ام ةقطنم يف عافترالا يف ةفاثكلا

 طوغض ليدعت عيطتسي ال يذلا (يويحلا ملاعلا يف ةيحلا تانئاكلا لباقم يف) تايظنملا هذه ليزي

 .دراوملا يف ةفاثك لقأ ناكم ىلإ ةرجحلا وأ مهلكايه رييغت لالخ نم هذه ءاقتنالا

 ةايحلا نيدايم لك يف قاوسألا رشتنتو اهتايظنت تاعمتجملا نيابتت امدنع هنأ رمألا ةقيقح فو

 يتلا ةيئيبلا ىوقلل ةضرع نوكت نأ اهنكمي «نيابتلل افيرعت عضت يتلا تايكيمانيدلا نإف ؛ةيعاتجالا
 .ةيساسألا تامدخلا يف ابرو عينصتلا يف رهظي اذهو ءءافطصالاو «ةسفانملاو «ةفاثكلا لوح رودت

 ةيميلعتلاو «ةينفلاو «ةينيدلاو ةيعامتجالا ةايحلا يف ناديم لك يف لمعت ىوقلا هذه لك نكلو

 يف نولباقتي نيذلا دارفألا لالخ نم شنت ةبارقلا ىتحو.خلإ ةيسايسلا ؛ةيحصلا ةياعرلاو «ةيملعلاو
 مهنأك ودبي ٠١( لصفلا) يف ةيدقنلا تايرظنلا عضو ىلع نيمئاقلا نإف اذكهو ءجاوزلا لاحم

 يتلاو «ةثيدحلا تاعمتجملا يف ءافطصالاو «ةسفانملا نع نمأم يف ةايحلا يف ناديم ال ْذِإ نو رسحتم

 .دراوملا نكامأ يف تاميظنتلا تايكيمانيد حيضوت يف ةيلعاف رثكأ ةادأ نوكي يتئيبلا روظنملا نأ ينعت

 عامتجالا ملع يف ىربكلا تادحولل ينيبلا ريظنتلا
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 دق ةيئيبلا تايلمعلا لوح (5معودعع::5 ةسم 1آنئ1كلعأ5'3) مياكرودو رسنبس راكفأ فيكت نإ

 ىه تايظنملاو تاعمتجملا نأ اك .طسوتملا ىوتسملا لفسأ ىلإ ىئيبلا ريظنتلا يف ليلحتلا ةدحو تلقن

 :ةيحان نم ىسمؤملا ليلحتلاو ىلكلا ىعمتجملا ىوتسملا نيب فقت ىتلا طسوتملا ىوتسملا ىلع ةينبأ

 ءايلعلا ىعس دقف اذلو .ىرخألا ةيحانلا نم «تاءاقللا يف هجولا تايلمعل ىئزجلا ىوتسملا ليلحتو



 ١8 يئيبلا ريظنتلا

 ةيئيبلا ىوقلا تاحلطصم يف تاعمتجملا عيج صحفو '”.ىربكلا تادحولاب ذخألا ىلإ اًريخؤم

 يلواه سومأ لمع نأو .(5معمعع» ةصف 2سساططعتم) مياكرودو رسنبس لعف اكو «رثكأ ةيمانيدلاو

 ةبقحلا يف وغاكيش ةسردمب صاخلا ةئيبلا ملع لمح دق هنأل ؛اًديفم الاثم ناك (ةسدد ؟ةدساعو)

 ىلإ يئيبلا ريظنتلا لقن م٠58١ ماع يف «كلذ دعبو «ةيميظنتلا ةئيبلل نوسسؤملا دشرأو ريظنتلل ةثيدحلا

 .يعامتجالا ميظنتلل يلكلا يعمتجملا ىوتسملا

 ةيعاتجالاو ةيعيبطلا تائيبلا يف دجوت تاعمتجملا نإف (11816إن) ىلواط ةبسنلابو

 ةمظنأ ليكشت لالخ نم اذه لمعب تاعمتجملا موقتو .اهعم فيكتلا اهيلع بجي يتلاو «ةيجولويبلاو

 تايكيمانيدلا نأو ءمهتطشنأ مظنت يتلا ةيعاتجالا تادحولاو ناكسلا نيبو دارفألا نيب تاطبارتلل

 ناكسلا نيابت كلذ دعبو ءناكسلا ومن لوح رودتو «ماظنلا ءازجأ لماكت لع لمعت ةنماكلا

 دكأ دق يلواه نإف «لاثملا ليبس ىلعو .تاينقتلا هضرفت يذلا دحلا ىلإ .مهتطشنأل ةمظنملا تادحولاو

 .تالاصتالا )١( :يهو ةيتحتلا ىنبلاو قفارملا ءانب لكشت ايجولونكتلل تائف ثالثلا نأ ىلع

 :ةيجولونكتلا تايناكمإلا تاردق نيابتلاو ومنلا زواجتي امدنعو .جاتنإلا (7) .تالصاوملا (؟)

 ايجولونكت ىلإ اهتمجرت نكمي يتلا ةفرعملاو تامولعملا نم ديزملا ناكسلا بستكي ىتح ومنلا فقوتي
 .جاتنإلاو .تالصاوملاو .تالاصتالل ةيحتلا ىنبلا ءانبل

 ةيدؤملا ىرخألا لايعألا يدؤن .(م١٠196 . دلانور :كرويوين) عمتجملا ةينب ةيرظن :ناسنالا ةئيب ,يلواه لبإ سومأ(١)

 ضارعتسالا :يجولويسوسوكرام ملع قطنم ٠ يلواه .ه سومآ :يلي ام ىلإ يىلكلا ىوتسملا ىلإ لوحتلا اذه ىلإ

 مولعلل ةيلودلا ةعوسوملا يف "ةينويليإلا ةئيبلا" ؛5١-١ تاحفصلا :(م19947) ١8 عامتجالا ملعل يونسلا

 يتيب جبن :يرضحلا عمتجملا ؛(م1934 «ناليمكامو ريلوك ءليوورك :كرويوين) زليس .د. ةعبط «ةيعاتجالا

 رياني 7) ؛يكيرمأ كولس ملاع" رييغتلاو ةرباثملا :ةيرشبلا ايجولوكيإلا ؛(م19831و 151/1« دلانور :كرويوبن)

 ملعل ةيكيرمألا ةلجملا :ةيسكراملا ةيرظنلاو ةيجولوكيإلا ةيرظنلا ؛5477-555 تاحفصلا 1١

 -11943 ص :(م19177” سرام) ١9/4 ناكسلاو ةئيبلا ملع" ؛54+4-9511 تاحفصلا (م85/)1484 عايتجالا

 :(م1910/8) ؟'؟ يكيرمألا عامتجالا ملع ضارعتسا "خيراتلاو ةيرظنلا" يف يمكارتلا رييغتلا"؛ 6١

 .ويلبد .ك .ةعبط « ةيعاتجالا ايفارغوميدلا ىف ةماع ةرظن :ناكسلل ةيناكملا بناوحلا" ؟!/419/-ا/4ل39/تاحصلا

 «يضاملا :ةيعامتجالا ةيرشبلا ةئيبلا ملع" ؛(م910/8١ «يميداكأ :كرويوين) وله .أ. جو ء سابموب. لإ لإ ربوات

 :ودارولوك ء ردلوب) نيدلوك. م. ه نيلكيم .ةعبط « ةيعامتجالا ةيرشبلا ةئيبلا ملع يف ."لبقتسملاو رضاحلا

 .(م٠/19 ويفتسو



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع لمي

 هذهو «يعامتجالا ماظنلا تادحول الثاتم اًيفيظو اًنيابت كانه نإف نيابتت تاعمتجملا نأ اهبو
 ةيعاتجالا هتائيبو عمتجملا نيب ةطاسولا وأ ةسيئرلا ةفيظولاب ىلواه اهامس ةكرتشملا تادحولا

 لماوعلا نأل ؛عمتجملا يف ىرخأ ةيفيظو لماوع ىلع تاريثأت اهيدل نوكيو «ةيعيبطلاو ةيجولويبلاو

 ةئيب عم ةسيئرلا فئاظولا يف ةكرتشملا كلت لباقم يف ةئيبلل تايلمع بستكت ىرخألا ةيفيظولا

 ماظن نإف كلذل ةجيتنو ؛مهسيسأت ةيلمع ىلع ريثأت ىصقأ لذبت يهف ببسلا اذهلو «عمتجملا

 فئاظولا يف ةكرتشملا كلت عم يئانبلا نيب تاطبارتلا لوح رودي عمتجملاب هؤانب مت يذلا تاطبارتلا

 .داوملا «ةقاطلا نإف ةسيئرلا فئاظولا يف ةكرتشملا ةيسسؤملا تالاجملا لالخ نم هنإو «ةسيئرلا

 يف اهمادختسا متيو .عمتجملا قيرط نع اهيلع لوصحلا متي فيكتلل ةيرورضلا تامولعملاو

 اه تناك ةئيبلا تاقالعلا يف ةسيئرلا ةفيظولا تطسوت !لكو «ةئيبللو عمتجملل ةيفيكتلا تاجرخملا

 فئاظولا تنيابت املك اًضيأو ءعمتجملا لكايه يف روطتلا تدّيقو «ةيفيظولا لماوعلا ىلع ربكأ ةوق

 الكو «ةسيئرلا فئاظولل طباورلا لباقم يف ةئيبلاب ةقلعتملا ةيعاتجالا يئانبلا ةبسن تدادزا ةسيئرلا

 عم قفاوتت نأ عمتجملا يف ةيعاتجالا مظنلا تعاطتسا ةسيئرلا فئاظولل طباورلا كلت ترقتسا

 .ةسيئرلا فئاظولا نع ئشانلا يفيظولا بيترتلا

 وأ ةيملاعلا ةئيبلاب (9©112:1) يلواه هفصي امل عمتجملا ض رعتي امدنع يعامتجالا ريغتلا ثدحيو

 ثدحت فوسف طباورلا ةعيبط تناك اههمو ءىرخألا تاعمتجملا نم ةنوكملا ةيعاتجالا ةئيبلا

 هذهو «ةرجهلا طاينأ وأ «لالتحالا وأ راكفألا راشتنا لالخ نم ءاوس عمتجملل ةديدج تامولعم

 اذلو ؛تالاصتالاو «تالصاوملاو «جاتنإلا يف ةكرتشملا ايجولونكتلا ريغت فوس ةديدجلا تامولعملا

 اًضيأو «سانلا ىلع «لاملاو «ةقاطلاو ءتقولا وأ لاقتنالا فيلاكت ايجولونكتلا هذه تللق املك هنإف

 «نيابتلاو ديقعتلا ةجرد ىلإ اًرمن يعامتجالا ماظنلا دادزا املك . ناكسلا نع دراوملا لقن يف ةكراشملا

 .ةيتحتلا ةينبلاو تايئقتلا زواجتي دق دح ىلإ لاقتنالا فيلاكت اهيف ديزت يتلا ةطقنلا ىلإ الوصو
 دقو «(8مه0061 ) رسنبس لثم اًديقعت رثكأ حبصيس هنأب عمتجملا هّبش (10*112 ) يلواه نإف اذكهو

 يتلا ىنبلا دقعتو «لقنتلا فيلاكت دادزتو «عيزوتلا تايلمعب طبتريس يعامتجالا ءانبلا ديقعت تأ از

 يفو .نيابتلاو ومنلا ببسي فوسو .«فيكتلا يف ةبوعصو فيلاكتلا يف ةدايز ناكسلا ومن نم لعجت

 مجح ةدايزل ناكملا ةحاسم ددمي نأ عمتجملل حمست فوس لاقتنالا فيلاكت ةلق نإف رخآلا بناجلا



 ١ ينيبلا ريظنتلا

 ةمظنأ رهظتلو «سانلا ةطشنأ مظنت يتلا ةيعاتجالا تادحولا نم ةديدج عاونأ ريوطتلو .هناكس

 تادحولا نيب ةعساولا تاكبشلا نم ديزملا ةيمنتو «قاوسألا نم ةديدج عاونأ ريوطتل ةيسايس

 ةعونتملا ةيعامتجالا تادحولا جمد ىلع رداقلا عمتجملا فالتخا دادزا الكف لباقملابو .ةيعاتجالا

 طوغض لمعل نيابتلاو مجحلا دادزاو «ةيعيبطلاو ةيجولويبلاو ةيملاعلا تائيبلا عم فيكتي نأ عاطتسا

 ىلإ يدؤي يلاتلابو ؛تالاقتنالا فيلاكت ليلقتل ةديدج تاينقت داجيإ نع اًلضف «تادحولا هذه ءاقتنا

 .جاتنإلا ةدايز

 وه هيلإ لصوي نأ لواحي ام نأ حضاولا نم هنكلو مات لكشب اهريوطت متي مل ىلواه ةيرظن نإ

 رثأتلاب ماظنلا اذه يف لماكتلاو فالتخالا نوكيو «ةئيبلا عم فيكتم ماظنك عمتجملل رظني امدنع هنأ

 .ةئيبلا عم رشابملا لاصتالا وأ «ةسيئرلا فئاظولا عم ةكرتشملا ةينبألا هذه قيرط نع ريبك لكشب

 .ةسيئرلا فئاظولاب ةكرتشملاو ةنومضملا دراوملا ىلع دمتعت يتلا يئانبلا لوح لماكتلا ثدحي فوسو

 ثودحلا اًفقس امئاد عضت فوس تالصاوملاو تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلاو ةيجاتنإلا ةردقلا نكلو

 اهتئيب نم ماظنلا لخاد تامولعملل ةديدج تالخدم نودبف كلذبو ؛مهلماكتو ناكسلا نيابت ةيفيك

 اهمادختتسا متي فوس ةبستكملاو ةديدحلا تامولعملا نكلو «نزاوتلا ةطقن ىلإ تاعمتجملا لصت فوس

 لماكتلاو نيابتلاو ءومنلا نم ةديدج ةلوج ةيادب كلذو «جاتنإلا ةدايزو ءلاقتنالا فيلاكت ليلقت يف

 يف ةيبوروألا تاعمتجملا تبستكا املك «لاثملا ليبس ىلعف .ايجولونكتلا دودح ىلإ لوصولا متي ىتح

 «ديازتملا جاتنإلاب ناكسلا دم يف اهمادختسا نكمي يتلاو ةيعانصلا ايجولونكتلل رشع عساتلا نرقلا

 فوس اهرودب يتلاو جاتنإلا يف عسوتلا ىلع ةوالع «تامولعملا جاتنإو .علسلا عيزوت مهملا نم هنإف

 فيلاكتلا هذه لقت امدنعف «لاقتنالا فيلاكت نم ليلقت يتلا تاينقتلل سائلا مادختسا ىلإ يدؤت

 لوصحلل تاعمتجملا سايقم دادزت فوسف «(لاثملا ليبس ىلع ةيراخبلا نفسلاو تاراطقلا) ةطساوب

 فيلاكت ليلقت اهنكمي يتلا تايئقتلا نم ديزملا باستكا ىلإ ءاقتنالا طوغض عفدت يتلا تاينقتلا ىلع

 نإف يلاتلابو .تالاصتالا مظنو «تالصاوملا مظنو قاوسألا نم ةديدج عا ونأ لالخ نم لاقتنالا

 لاقتنالا فيلاكت للقت يك «تامولعملا ةروث لالخ نم اهعبتت متي فوس ةياهنلا يف ةيعانصلا ةروثلا

 امك .ةيعانصلا دعب ام تاعمتجملا يف نيابتلاو ومئلا ىلإ يدؤي لكو «ءسانلاو دراوملاو «تامولعملل

 ىنبلا يف ةدايزلا امل احاتم طقف تناك يتلا تاعمتجملا نيب يقيقح ملاع ماظن يف عسوتلا ىلإ اًضيأ يدؤي



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 11

 مجحلا يف ىندألا ومنلا نم سيلو «لقأ فيلاكتب تالاصتالاو «تالصاوملاو «جاتنإلل ةيتحتلا

 ةيتحتلا ىنبلا ريوطت نود ثدحت نأ نكمي يتلا تاعمتجملا ةمظنأو تاعمتجملل تاديقعتلاو

 ىوتسملا ةيرظنل ةيساسألا ةطقنلا يه يتلا ,ديدج جاتنإ ماظنب ةطبترملا تالصاوملاو .تالاصتالل

 .ةيعامتجالا ةئيبللو اهل لكلا

 ةمئتاخلا

 وم ءانكتمم
 تادحولا ىوتسم ىلع ليلحتلا نم - ةلمتكم ةرئاد حبصي نأ نكمي يئيبلا ريظنتلا نإ

 كرحتي دق يئيبلا ريظنتلا نإف لعفلابو ءىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع اًضيأو .ىطسولاو ىرغصلا

 نايفوج جنفريإ لثم نيرظنم نإ ثيح ؛ةيصخشلا تاقالعلا كولسل طسوتملا ىوتسملا ىلإ لفسأل
 ةمدختسملا ةحاسملاو «مئاعدلاو ,ةحاسملا)و فقوملا ةئيب ىلع ديكأتلا يف أدب يذلا ( ةموندع 0هققصهم)

 يحرسملا فيلأتلا يف (7 :لصف) يف رسف هلمعو «ىرغصلا ةئيبلل ىرخأ ةيعيبط حمالمو (ءازجألاو

 لكلا ىوتسملا ىلع هب ذخألا مت دق نرق نم رثكأ يف نكي مل يئيبلا روظنملا نأ كردن نأ مهملا نم هنكلو

 تاضارتفالا نم ةعومجمب يهتنن نأ بجي هنإف اذلو ءرضاحلا تقولا يف يعامتجالا ميظنتلا نم

 :عامتجالا ملع يف يئيبلا ليلحتلل تاملسملاو

 دارفألا نم مهعيمج نولثمملا اهيف نوكي يتلا دراوملا ذفانم نم فلؤم يعامتجالا ملاعلا ١-

 .مهسفنأل ءاقبلا نع ثحبت يتلا تاعمجتلاو

 :يتآلا ةنمضتملا دراوملا ءافطصا لجأ نم لمعت ةيساسألا نيوراد ئدابم نإ ١-

 ددع عم ةاطعم نكامأ يف دراوملا انع نيثحابلا نيلثمملا ددع دادزا املك دادزت ةفاثكلا نإ (أ

 :امدنع كلذو ةفيفط ةدايزب نيلثمملا

 يميظنتلا لكشلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ ىلإ ناكملا يف نيلوألا نيثحابلا حاجن يدؤي ١-
 .ةقطنملا يف نييلوألا ناكسلل

 اوناك ةقطنم ىلإ نيلوألا ناكسلل يعامتجالا ماظنلاو ءانبلا خسن يف ىرخأ تايظنم أدبت -1

 .نيحجان اهيف



 1 يئيبلا ريظنتلا

 تدادزا (لكو .دراوملا نع نيثحابلا نيلثمملا نيب ةسفانملا ديزي فوس ةقطنملا ةفاثك ةدايز ( ب

 :امه تاج رخملا نم نينثا كانه نوكي فوس ةيلخادلا ةسفانملاو ةفاثكلا

 .ةيميظنتلا لاكشألا ضعب توه-١

 امبرو اهفادهأ رييغت قيرط نع ةديدج نكامأ نع ةيميظنتلا لاكشألا صضعب ثحبت فوس -!

 .يميظنتلا ءانبلاو اهتفاقث

 اهعبتي نأ دب ال ناك «ةفيعضلا تاميظنتلا رايهناو رخآ ىلإ ناكم نم ةرجهمللا تدادزا املك (ج

 ءام ناكم يف نيلثمملل ليثمتلا طوقسلا ضعب ثدحيو «ةيميظنتلا ةفاثكلا ضافخنا

 .اهفيكت ةداعإل ناكملا ىلإ لوخدلل ددج نيلثمت روهظ ءدب ىلإ كلذ يدؤيو

 عم فيكتلا نع لكك عمتجملا ثحبي فوس يعامتجالا ميظنتلل يعمتجملا ىوتسملا يف-'“

 .ةيعيبطلا ةيويحلاو ةيفاقثلا ةيعاتجالا رصانعلا نم ةنوكملا ءابتائيب

 يدؤت امدنعو ءاهئاضعأ معدل ةيجاتنإ ةردق هيدل نوكي امدنع عمتجملا ومني فوس-#

 لقنل لاقتنالا فيلاكت نم للقي يذلا ةيتحتلا ىنبلا ريوطت ىلإ تالصاوملاو تالاصتالا تاينقت

 .عمتجملا نع تامولعملاو ءسانلاو دراوملا

 نم لك يف ىلعألا تارقفلا قرط عبتت فوس تاعمتجملل ةيلخادلا تايكيمانيدلا نأ اك-ه

 فئاظولا يف نوكراشي نيذلا كئلوأل عمتجملا يف ةيعرفلا تادحولل ةقالعلا نكلو (ب -أ7و١)

 يف نيابتلل اًجذومن هفصوب ىوتسملاو ومنلا لدعم ددحتس يتلا ةئيبلا عم نوبوانتي وأ «ةسيئرلا

 .ةسيئرلا فئاظولا كلتب ةلصتملا تادحولا يف ةلماشلا تاكبشلا عم دادزي فوس يذلا عمتجملا

 .لاقتنالا فيلاكت نم للقت يتلا ةيتحتلا ىنبلا يف ةمدختسملا تاينقتلا يف روطتلابو





 ساف) نبمف)

 يلدابتلا ربظنتلا
 عاج امال نع ١

 ةيكولسلاو ةيعفنلا ةعزنلا ينبت نع ماجحإلا
 طع عاب مسمع غم ظسطمعع آناتلت (معتمستوسم ةنل 8 ءطقتت مسلك

 ظوساإب طلوفكغ هك [نةلفاهسدم ؟ءوصصتستءع5 ةيعفنلا تايداصتقالا يف ركبملا ةقثلا مادعنا

 نيناوقلا حضو ثيح ؛" "ممألا ةورث" (ةلدجد 5هدن10) ثيمس مدآ رشن (م ١ا/ا/5) ماع يف

 ملاعلا ىلع نميبت يتلا ةئشانلا ةيعانصلا ةيلامسأرلا مظنلل قاوسألا يف بلطلاو ضرعلل ةيساسألا

 ةطبترمو ءاهضرعب طبترم ةمدخلا وأ ةعلسلا رعس نأ ىلع رهشألا ثمس ةشقانم تزكرو «مويلا

 لمعلا ةوقب علسلا ةميق طبرل (8138520 سكرام دوهجم عم تضراعت يتلا ةركفلا يهف .قوسلا بلطب

 دقو «ةيلمع نكت مل ابخأ اًدكؤم ةميقلل لامعلا ةيرظن يف ثيمس مدآ رظنو .علسلا هذه جاتنإل ةبولطملا

 لمع نويلاسأرلا عيطتسي :هلوقب لالغتسالل يلمعلا فيرعتلا روصت ىلع (203:2) سكرام جتحا

 لامعلل عفدلا قيرط نع ةطاسبب علسلا يف نمضتملا لمعلا ضئاف ةميق صالختسا لالخ نم حابرألا
 .نيلامسأرلل ةورثو اًحابرأ ةدلوم ءلمعلا تقو يف ةعلسلا هيواست امم لقأ

 يناسنإلا كولسلل ةماعلا ةيرظنلا ريوطتل (58مدناط:5) ثيمس دوهجم نوكي نأ لمتحملا نمو

 ةعفنملا ميظعت يف ةيتاذلا ةحلصملا نم عفادب «ليوطلا ىدملا ىلع عاتجالا ملع ةيرظنل ةيرهوج رثكأ

 ق لصألا 5 0 ماؤما 3 ةيرخلا قودنص :سيلوبانايدنإ) ممألا ةورث بابسأو ةعيبط 2 قيفحن ©« ٌثيمس مدآ(١)

 . (آ12لدةسه مم ا1ؤ: ]1 طعوأب ظسضلر 1951, هناعتنقلاز/ مانطأتةأن عل اذ 1 1776-775) .(م نضوششس اة

١١6 



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 1

 قيقحت ىلإ دارفألا ىعسي امدنعف ءاهعاطقتساو ةأفاكملا فيلاكت ةعباتمب ةدراوملا نم تآفاكملل

 ضماغ لكشبو ةحوتفملا وأ ةماعلا قاوسألا يف رهظت "ماظنلل ةيفخلا ديلا" نإف «ةيتاذلا ةحلصملا

 دح ىلإ لاين قطنملا اذه نأ مهل ودبي دقف عاتجالا ءاملعل ةبسنلابو .يعامتجالا ماظنلا ىلع ظفاحتل

 ثيمس قطنم نم اًدحاو اًءزج عامتجالا ءاملع رعتسي مل اًماع )١5٠0( نم برقي ام ىلإ كلذلو .ام

 نم ديدعلا كانه نكي مل ةلوهسبو «ةديدجلا ةيكيسالكلا تايداصتقالا يف ةعباتلا هتغايص ةداعإل

 تامولعم نم مهيدل ام ةردن عم ءمهتامدخ عيسوت نولواحي اًئاد سانلا نأل ؛ةحيحصلا تاضارتفالا

 اهرارق نوعنصي مهمأل ؛تافاكملاو فيلاكتلا باسح يف نيينالقع اوسيل سانلاف .كلذ قيقحتل

 .فطاوعلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا ىوقلا عاونأ لك ىلع ةمئاقلا تاءارجإلا ىلع ءانب اهرايتخاو

 ىوقلا وأ «ميقلاو «ريياعملا وأ ءتادقتعملا قيرط نع عساو لكشب ةضورفملا دويقلاو تاجايتحالاو

 .تاداقتنالا تهتنا دقف لكشلا اذهمو «ةيعاتجالا ةينبألاو

 ثيمسل '””ةيقالخألا رعاشملا ةيرظن" يف لثمتي مامتهالل وعدي ميظع لمع كانه ؛رخآ لكشبو
 (5دئاط*: «85) ثيمس حرتقا دقف لعفلابو .نيركبملا عامتجالا ءاملعل اَلوبق رثكأ تحبصأ يتلا

 ىلع اسنرف يف رشع عساتلا نرقلا يف عاتجالا ملع ىلع نميبت يتلا ةيساسألا ةيعاتجالا تالكشملا

 يف صصختلل ةجيتن ؛ةهباشتم ملاوع يف نوشيعي سانلا دعي مل عمتجملا نيابت عمو .صوصنخلا هجو

 يه ةدحاو ةباجإ ؟لماكتم عمتجم نيوكت اهنكمي يتلا ةوقلا ام :نع لأسُي نأ نكمملا نمو ؛مهتطشنأ

 (مكف .يعامتجالا ماظنلل اًعنقم اًريسفت لثمت ةبوعص لكبو تناكو «ةيئرم ريغ تناك يتلا "ةيفخلا ديلا"
 تامازتلالا وأ ةكرتشملا رعاشملا لثمت ىرخألا ةيلماكتلا ىوقلا نإف ةيقالخألا رعاشملا ةيرظن يف درو

 ةركفلل ناكو ءام دح ىلإ ةفلتخم ةيعاتجا ملاوع يف ةيمويلا مهتايح نوشيعي نيذلا سانلا نيب ةيفاقثلا

 .مياكرود ليميإو تنوك تسجوأ دنع ىدص

 ثيمس ةركف تناك اكيرمأ يف ةصاخبو ءاّماع )١5٠( رادم ىلع داصتقالا ملع روطت امدنعو

 نع نوثحبي نيذلا كئلوأ تاذلابو «يقطنملا رارقلا وعناص مه دارفألا نأ ىلع زكرت ةيساسألا
- 

 أ ركذت ةدئاف مهتافاكموأ مهتامدخ 03 مهحابرأ عيس وتل دعب م هنأل ؛حابرألا ىلع لوصحلا

 . 17/59 ماع لصألا يف رشُن يذلا 191/4 « ةيرحلا قودتص :سيلوبانايدنإ) ةيقالخألا رعاشملا ةيرظن" ٠ ثيمس مدآ(؟)

 .("ممألا ةورث يف ةحورطملا ةلئسألا ءوض يف قحال تقو يف هحيقنت منو



 ١١ ا/ لمابتلا ريظنتلا

 ملع لع عامتجالا ءاملع ضرتعاو «يداصتقالا ركفلا زرب دقف اذلو .كلذ بعوتست تاراثتسا

 أدب «نيرشعلا نرقلا فصتنمبو.ةيداصتقالا فورظلا ةجلاعم هريسيتل ديدجلا يديلقتلا داصتقالا

 دعب نكلو «ةيعاتجالا تايرظنلا يف ديدجلا يديلقتلا داصتقالا ملع راكفأ جمد يف عاتجالا ءاملع

 مسا هيلع قلطأ ريظنتلا نم ديدج عون رهظ (م975١) ماع لبقو .هيلع تاليدعتلا نم ديدعلا ءارجإ

 ءاملع ىنبت امك ؛عامتجالا ملع يف ريظنتلل ةيساسألا لاكشألا دحأ مويلا ٌدعُّيو «"لدابتلا ةيرظن"

 .دويقلا نم ةديدع عاونأ تحت تامدخلا نع ثحبت سانلا نأ ىلع اودكأو «ةيفيظولا راكفألا عاتجالا

 ةدايز ىلع نيمزاعو «ريبك لكشب نيينالقع اوناك دقو «ةيزيفحتو «ةيفاقثو «ةيئانبو «ةيعامتجا اًضيأو

 ىنبت يف اوؤدب عامتجالا ءاملع نأل ؛اًلوبق رثكأ ةيفيظولا تحبصأ يلاتلابو .ىصقألا دحلا ىلإ حابرألا

 ."ةيكولسلا" وه رخآ يرظن لدج نم راكفألا

 لطع [عندع دسل 1هنانم] 1خعزءءانمص ه2 ظءطق# 3 هدتكا> ةيكولسلل لوألا ضفرلاو ديعصتلا

 يف تحبصأ ةيركف ةسردم اهفصوب ىركف ردصم نع ام دح ىلإ لدابتلا ةيرظن تقثبنا

 فولفاب شتيفورتب نإفيإ براجت فرعي انعيمجحو .ةيكولسلا ةسردملا مساب ةفورعم ةياهنلا

 ةفدصلاب اهيف فشتكا ىتلا باالكلا نع (م1855-19755) ” ةريهشلا (19ة 601ه طوتن] 0انث5)

 ىلع براجتلا يف مدختسي) بلكلا مِعطُي امدنع ةيفلخلا هتفرش يف ءاوضألا ةرانأب هاطخخ عبتُت امدنع هنأ

 نكي مل عبطلابو «ةيذغتلا تايكولس ضرع يف أدبو «ماعطإلاب ءوضلا طبري دعب ايف بلكلاف «(باعللا

 فالآل تاناويحلاو ةفيلألا مهتاناويح يف ةطورشملا تاباجتسالا لثم هيلإ راشم كش سانلا ىدل

 طبترملا زفاحلاو ءرشبلل فورظلا هذه لثمل ةراثإلا دودح(6:100) فولفاب مهف دق نكلو «نينسلا

 ايافخلا ضعب فشتكا دقف اذلو «ةفرعملا مادختساب ةطورشملا هيجولويزيفلا تاباجتسالا رارمتساب

 فوسو «تباث لكشب ةاطعملا ةيسفنلا ةباجتسالاب طبتري زفحلا نأب ؛اهادؤمو «ةيكولسلا ةسردملل
 ةطورشملا تاباجتسالا هذهو ؛ةفلتخملا عيضاوملا نم ديدعلا يف مدقت امدنع ةباجتسالا هذه طبنتست

 نييعانلا كروز تتناك .ت.و .ةمح رثةئلاثلا ةعبطلا « ةيطرشلا لعفلا دودر ىلع لئاسر « فولفاب شتيفورتب ناميإ(؟)

 , (2لعوب ال معا [متعر مها تممهأ ظدطاتعطعتو, 1928) .. (م ١5148 « نييلودلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 1١م

 ؛ةرركتملا براجتلا لالخ زفاوحلاب ةطبترملا تآفاكملا وأ تازاعيإلا لزع متي امدنع يفتخت نأ نكمي

 نل اهنيب .ةطورشملا ةباجتسالا صالختسا هنكمي ةطورشملا ةباجتسالا يف كراشملل هباشملا زفاحلاف

 رسفت نأ ئدابملا هذه نكميو .ةباجتسالا هذه ةراثتسا ىلع اًرداق ديازتم لكشب فلتخملا زفاحلا نوكي

 لبق نم همادختسا نكمي ةيمهألا نم ردقلا سفن ىلعو « دقتعي امك ءيرشبلا كولسلا نم ريثكلا

 فولفاب ناكو . مهعانقإل تانالعإلا لالخ نم مهيلع ةرطيسلاو سانلا كولس طبض يف نييميداكألا

 نيمئاقلا دحأل ةصرفلا ىطعا لمعلا اذه نإ ةقيقحلا ينو .هنع لفغي ملو كلذ لثم مادختسال اقلق

 يف اًدج ةحجان ةنهم ةلصاومل يميداكألا لمعلا كرت يذلا نييكيرمألا نييكولسلا نم لئاوألا

 لمحي (هنودء65) ناخدلا نم صاخ عون مادختساب ةأفاكملا ةميقب سانلا عانقإ لالخ نم «نالعإلا

 نالعإلا لازي ام اذه انموي ىتح عقاولا ينو ."ظحلا تابرض" ىمسي ةيلاع ةيبعش اذ يراجت راعش

 ةئس (1*) ذنم اهتفرع دقو ."زيمملا ناخدلا" ىنعمب (1::هاعإن 5ا1165 ) وا (1:534587 ) فرحأب اًبترم

 مث «ويدارلا ىلع ةفثكملا ةيراجتلا تانالعإلا ثب لالخ نم ) ةرشاعلا نس يف تنك امدنع تضم

 .قالطإلا ىلع اًنخدم نكا مل يننأ الإ ( ةياعدلا هذه لثمل نويزفلتلا

 “”كيادنروس دراودإ ىعدي سفن ملاع ناك (112:3:4 [15106:5119) درافراه ةعماج يفو

 دقو «ةريثك تاهاتم هل قودنص يف ةريغص ططق عضوب براهت اًضيأ يرخجت (2 لس دعل ”1طمصصلتلعع)

 ناكو «قودنصلا يف ةدوجوملا تاهاتملا نيب نم بورهلا ططقلا تملعت ثيح مهكولس لحس

 اًنقو ذخأت ةطورشملا ةباجتسالا تناك ءاطخلاو حصلا ةلواحم لالخ نمو «برهلا ةقيرط يف مهظحلب

 فشكلا مت يتلا ةبباشتملا تاباجتسالا ضعب (1ه.مكناع) كيادنروث فشتكاو .ةلواحم لك يف لقأ

 قودنص" نم بورما ةلاح يف تاعاشإلا جننت يتلا فقاوملا يف كولسلا نأب :فولفاب ةبرجت يف اهنع

 .ةهماشتم فقاوم يف اهراركت متي فوس يتلا ةدودسملا قرطلا نم ديدعلاو تاهاتملا ةرثكو ؛'"تاهاتملا

 فقوملا نيب لاصتالاو ؛ةسرامملاو راركتلا عم بلصتت دق ةباجتسالاو عضولل ةراثالا تالاصتا نأ امك

 .ةعقوتملا ةباجتسالا ةأفاكملا جتنت ال امدنع ٌةداعو «ةسراملا عطق متي امدنع فعضي اي «ةباجتسالاو

 ظلسمسل 1ع '؟طمصتلن ]عع طع طاصصعمأك هك 2ةزيعاطمام وجب (11عجب ال معا 5عئاععب 1938). (غ)



 115 لهابتلا ريظنتلا

 ةنمؤملا ةأفاكملاب تامامتهالا ةقيرط سفنب نوداقني مهنأل ؛ىرخألا تاناويحلا نوهبشي سانلاف اذلو

 لادجلا ةغايص قيرط نعف.مهتأفاكمل ةميقلا طرشب اهنارتقاب تايكولسلا نوملعتيو «باقعلا بنجتو

 ىرن نا عيطتسن نكلو «ةيفيظولا ةيرظنلا عم ىقالتت اهنأ فيك ىرن نأ اننكمي ةقيرطلا هذهب نيكولسلل

 .اًريبك فالتخالا حبصي اذام عم نكلو .نييعفنلا نيرظنملا ءالؤه عم براقتلا فيك

 نم لوألا فصنلا يف ةدحتملا تايالولا يف سفنلا ملع يف ةيكولسلا ةسردملا تروطت اك

 راكفأ ظحلت نأ نكمملا نم سيل هنأب ؛يديلقتلا يجهنملا ديكأتلا نم ةجومل تضرعتو نيرشعلا نرقلا

 كلذلو .اهليلحتو اهتظحالم دنع الإ اهمهفو امههكاردإ نكمي ال ةبرجتلاو ةفرعملا نأ اك ءناسنإلا

 يب لثم ةيمهأ رثكألا كلذكو .(3000 8. 1/8600) نوستاو ىب نوج لثم نوئدتبملا نويكولسلا ىأر

 يجراخلا فقوملا ةظحالم طقف نكمملا نم هنأ “ درافراه ةعماج يف (8. 7. 5اكهصعت) «رنكس فإ

 فقاوملا لوح طققف تايرظنلا نوكت نأ نكمي كلذ ىلع ًءائبو .فقاوملا هذهل تاناويحلا تاباجتساو

 ةدنجألا نم رارقلا ذاختاو «ةفطاعلاو .ركفلا نع تدعتبا يتلاو ءاهتظحالم نكمي يتلا تايكولسلاو

 "رنكس" قودنص هومسأ ام ىلع تارابتخا هذيمالت عم ليجو رنكس ىرجأ دقف .نيكولسلل ةيرظنلا

 يتلا نارئفلاو مالا نم بلاغلا يف تناكو ؛تاناويحلل ةيكولسلا تاباجتسالا هيف تناك يذلاو

 فولفاب كيدنروث اهنع ربع يتلا كولسلل اهسفن نيناوقلا فشكتو ءزفحلا طورشلا تحت بذبذتت
 .( 1[طمسصلتلعع جمل طوحامجب )

 بولسأو اهتظحالم نكمي ال ةقيرطب "رنكس قودنص" يف براجتلا ريوزت مت ةقيقحلا يفو

 تمتو «قودنصلا اهوخد لبق ءاملاو ماعطلا نم تاناويحلا تمرح دقو «ةبرجتلا عم فطاعتم

 ناويحلا هجو دقف لكشلا اذببو .ماعطلاو ءاملا نم ةليلق تاعرج ىلع لوصحلا لالخ نم اهتأفاكم

 .ةأفاكم ماعطلاو ءاملا نم ضعب ىلع لصحيل "رنكس" قودنص ىلإ عفدنيسو «ةبرجتلا هديرت ام ىلع

 ال نكلو ءام ٌدح ىلإ ةلوقعم تاضارتفا درجم "رنكس" قودنصل يفلخلا بابلل للستلا ناك ذكهو

 ةأفاكم دوجوو «نامرحلا ةدمب اهسايق نكميو .ناشطعلا وأ عئاجلا ماحلاك اّيلك اهتظحالم نكمي
 عوجلا داز املكو .ةأفاكملا اه مدقت يتلا تايكولسلا هذه يف كرتشت فوس اذكهو .ءاملا وأ ماعطلا

 8 7 512 1186 8عمام» هر 0 جوة كد»ك (0ل م 7 جلت قوصاعامرب -(نعصسامصمت, ] 938). (8)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١

 مهل مدقت يتلا تايكولسلا ةقيرطلا سفنب نودؤي فوس يلاتلابو .ءاملاو ماعطلا ةميق تدادزا شطعلاو

 «تايكولس ةآفاكملا حبصت فوس ءام فقوم يف ةطورشملا تايكولسلا ءاعدتسا مت ول طقف ةأفاكملا

 ةيرظن كلذ دعب ترهظ مث «ةيرظنلا هذه تلمهأ نمزلا رورمبو .اطورشم ةآفاكملا نع ثحبلا نوكيو

 ةعقوتملا ةأفاكملا ىلع مامحلا لصحي ال امدنع هنأ تابثإ ةلواحم حيحص لكشبو «ىرخأ ةرم رتكس

 ام اًبلاغو «"رنكس قودنص" لوح يناودع لكشب صقارتيو .بضعغلاب أدبي ةيضاملا طورشلا ببسب

 تاعقوتلا نأل .ىرخأ ةرم هلالخ نم ةعقوتملا ةأفاكملا هل رضحي دعي مل يذلا بابلا هيحانجب برضي

 نأل) ؛ةبسانم نكت مل ةأفاكملا ميدقت يف ماهسإلاف « ةأفاكملا ىلع لوصحلل ةلداع ريغو « ةأفاكملل

 نم ناكو «يفلخلا بابلا لالخ نم ماهحلا نم راس اذلو (فيعض مامحلا هيلع دنتسي يذلا بيضقلا

 .ةرشابم ةظحالملا نوكت نأ ةيرظنلا يف ضرتفملا

 نييداصتقالا يديأ ىلع اهديكأت مت يتلا ةيكولسلا راكفألا ينبت يف عامتجالا ءاملع أدب امدنعو

 ىقلت يف ةبلطتملا تاراثتسالاو «فيلاكتلا مييقت ىلع ةينبملا تارارقلا سانلا ذختا .ددجلا نيديلقتلا

 ءارجإو رارقلا ذاختا ةيلمع تحضوت لعفلابو ءكولسلا نم ةصاخ عاونأل تامدخلا وأ «ةأفاكملا

 نمو يرشبلا كولسلا مهف ناك اذكهو ءرشبلا نيب تافرصتلا لك اهرهوج يف حضوتو «تاباسحلا

 امو «ةأفاكملا هذه صوصخب ةعقوتملا يتلا تاباسحلا عاونأ امو ءدرفلل ةأفاكملا ام مهفن نأ مهمل

 امدنعف .رارقلا ذاختا يف ةكرتشم ىرخأ تايلمعو لدعلاو .تامولعملاو .تارايثتسالاو . فيلاكتلا

 نانوكت ةيعفنلاو ةيكولسلا نيتسردملا نإف ؛ةيكولسلا ةسردملا يف ةيجهنملا دويقلا نم صلختلا متي

 يف ةفاقثلاو ءانبلا نع يعامتجالا ىوتحملا نم ريثكلا َدِحَو امدنعف «ريبكو ئجافم لكشب نيتبماشتم

 كولسلا ريسفت اهنكمي ال بهاذملا نأ قيدصت يف عامتجالا ءاملع أدبو «ريظنتلا ةيلمع يف فقاوملا

 نم مغرلا ىلعو .يعامتجالا ءانبلاو ةفاقثلا جامدنا يف اًضيأ نكلو ءرشبلا نيب يعامتجالا لعافتلاو

 رسكو «كلذ ةحص يف نيككشم عامتجالا ءاملع نم اوناك عامتجالا ءاملع نم اريثك نأ ةقيقحلا

 نكت مل اًماع نيناث نم رثكأ ذنم ٌدِجوو «لدابتلا ةيرظن يف ةيعفنلاو ةيكولسلا ةسردملا نيب جامدنالا

 «لدابتلا ةيرظن راكفأ نيركبملا عامتجالا ءايلع ينبت ةقيقح نم مغرلا ىلعو .ريبك لكشب ةمظنم
 .مهميهافم تادرفم قيرط نع ينبتلا كلذ ءافخإو



 ١؟١ لمابتلا ريظنتلا

 يديلقتلا عامتجالا ملع يف ةركبملا ةيلدابتلا تايرظنلا
 كومار [:ءطقصوع [طغمرتعو ذه ©1هووأعقل 501010

 ة1ة>*و ادمردازءأأ !عاطهمه8ع سك رامل ةينمضلا لدابتلا ةيرظن

 :(ة/5*3,2) "”سكرام ةيرظن يف ةحضاو تناك لدابتلا يرظنلا ثارتلا يف ةيرهوجلا راكفألا نإ

 عضو يف نونوكي ةميقلا ةحيحشلا دراوملا ىلع نورطيسي نيذلا ءالؤه نأ (381ةم) سكرام دكأ دقو

 نأو .لدابتلل اهيف بوغرم ريغ وأ ةليلق الإ دراوم مهيدل تسيل نيذلا كئلوأل لالغتسالاو مكحتلا

 عم لدابتلا دنع ٍتاؤم ريغ عضو يف نونوكي فوس ةميق وأ ةليلق دراوم مهيدل تسيل نيذلا ءالؤه

 ىدل نإف «ميمعتلا اذه ىلع يعوضوملا روصتلا اذه ءاطعإلو .ةميقلا دراوملا نوكلتمي نيذلا ءالؤه

 «لامعلا ددع نم لقأ فئاظولا نكلو ءاهيف لمعلا يف نوبغري نيذلا لامعلاو فئاظولا نييلاسأرلا

 «مهلالغتسال طغض عضو يف نونوكي فوسو «لامعلا ىلع ةطلسلا نييلاسأرلا ىدل نإف «ىلاتلابو

 مهتيعبت لالخ نم مهلالغتسا متي نيذلا كئلوأ قيرط نع ةئبعتلا ةحفاكمب ةياهنلا يف نوموقي فوسو

 عم ةلداع ريغ مهتالدابت نأب ةياهنلا يف نورعشيس نولغتسملا دارفألا ءالؤهف .ةطلسلا هذه ىلع ًءانب مه

 ةقلعتملا رطاخملاو فيلاكتلل مهلمحت نم ديزيس لدعلا مدعب روعشلا اذه دادزا الكو .نييلاسأرلا

 نكل ةيلدابت ةيرظن اهفصوب سكرام ةيرظن ىرن نأ اذهب نكميو «ةطلسلا باحصأ ءالؤه دض ةئبعتلاب

 .عارصلا ةيرظن عباطب

 : ةاستعا*5 8 ءاطوسمع 1152017: ليمسل دابتلا ةيرظن

 الكف ” :سكرام دقتنا هنإ ىتح «لدابتلا راكفأ (6عهدع ةزنهصت#ا) ليمس جروج ضرع دقل

 دادزا « ةردن رثكأ دراوملا هذه تناك املك وأ «نيلثمملا دحأ لبق نم اهيلع رطيسملا دراوملا ةميق تداز

 ةيمهأ يوذ نولثمملا ءالؤه حبصأ ول نكلو .دروملا اذه ضباقلا لثمملا هاجت نيرخآ نيلثمم باذجنا

 ىلع لدابتلا ىلا رظني امدنعو «ةميقلا دراوملا هذه ىلع ةرطيسلل نيلثمم مهفصوب ةطلسلا مبيدل نوكتسف

 ةطلسلا نوكلتمي نمو «ةميقلا دراوملاا هذهل ةليدب دراوم نيلثمملا ىدل نكي ملو . فصنم ريغ هنا

 ركنا] خافض (نمجااما: ف انتاتعما فهدازتقتك ه] (نهصاتماتقغ ظعولب ءانومنر, هأ. ]1 (81نجب المسلط ]ناعطقهغا منها (5)

 ظنط]ا ةطعتق, 1967).
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 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١7 ؟

 نيلغتسملا نيلثمملا رعشي فوس اذهو «لدابتلا طاينأ نم ريثكب نوبلاطي انيب ليلقلا نومدقي

 لدابتلا نع ةيرهوجلا راكفألا نمف اذكهو .لمحتلل ةيلاع ةلادعلا مدع ةفلكت حبصيسو «لالغتسالاب

 نأ اًضيأ درفلل نكميو ءعارصلاو ةطلسلا تايكيمانيد لوح رودت ةهءاشتم ةيعاتجا تاعوضوم يقأت
 .حيحص سكعلا امبر وأ ؛لدابتلا ةيرظن نع اليدب عارصلا ةيرظن َّذُعَي

 : طع 2وزواندي 11 عام2706 ةرمتسملا ةمواقملا

 ةيعفتلا ةسردملا نم ءاوس راكفألا جمد نم مهددرت يف عامتجالا ءاملع تاءاحيإ نم مغرلا ىلع

 هفصوب * (06م1جع 1104 ![1هد0) ديم تربريه جروج نأ ىلإ ةفاضإو ءيكولسلا سفنلا ملع وأ

 ههيجوت متي يذلا يرشبلا كولسلا مهفل امههنم لك ديلاقتل ةمءالملا مهف دق ةيزمرلا ةيلعافتلل اًسسؤم

 ؛ةمراصلا ةيكولسلا ةسردملا لع ضرتعا دقف .ةيعاتجالا ةئيبلا عم فيكتلل تادوهجملا قيرط نع

 تازيفحتلا نإف ءاهتظحالم نكمي ةرهاظ سردي نأ درفلا عاطتسا اذإ ةيئارغود ةقيرطب تدكأ اهنأل

 شقان !ىك.درفلا ىلع ةبجاو نوكت تازيفحتلا هذه ةطبترملا تاباجتسالاو اهتظحالم نكمي يتلا

 نأل ؟يرشبلا ركفلاو ةفرعملل دوسألا قودنصلا جراخ فوقولاب (06طة:3هءاومم) «"نويكولسلا"

 بجي يذلا كولسلا يه رشبلا نم نيلعافلل ةيركفلا تايلمعلا نأ ديم ىريو .مهتيؤر نكمي ال ءالؤه
 اهطارتشا وأ اهملعت متي تايكولسلا هذهو «ةرشابملا ةظحالملا يف ةبوعصلا نم مغرلا ىلع «هتسارد

 .ةرمتسملا ةيعامتجالا ةلاحلا عم مهفيكتو لافطألا ومن ليهست لجأ نم اهنوكلتمي يتلا ةأفاكملا ةميقب

 .يجراخلا ملاعلاب هتاقالعو .هسفن نع ريكفتلا رادقم وه اًديرف ناسنإلا لعجي ام نإف رمآلا ةقيقح يفو

 .ناسنإلل ةمهملا تايكولسلا ةساردب متهت مل ةيكولسلا ةسردملاف .ديمل ةبسنلاب رمألا اذكهو

 ببسب ةيكولسلا ةسردملا نم بناج يأ ينبت يف ءطبب نوريسي عامتجالا ءاملع لازي امو

 نع اًئاد نوثحبي مهنأو «نوينالقع اًئاد رشبلا نأب يعفنلا لدحلا ينبت ىلإ نوليميو ءاهجهانم ةبالص

 «تارارق ذختتو ركفت سانلا نأ ىلع ةيعفنلا ةسردملا تدكأ دقف .فقاوملا لك يف مهتامدخ عيسوت

 ثيح ؛رشبلل ةعفنملا ةيحان نم اهتسارد نككمي كلذ لمعب اهلالخ نم نوموقي يتلا تايلمعلا نأو

 . يعاتجالا ملاعلا عم فيكتلا نع نوثحبي مهنإ

 (2عمج وع ]1 ءجطعرت ةاعول, ةطاثنهب كءآ/ هجنن2 كهعتءب ((نطلءهرجوب ] ] عع انس ءرعتطب هز نة عموم 2+عوو, 1934). (رم)



 ١ لهابتلا ريظنتلا

 ريكفتلا عنص نيب عمج يبهذم طلخب عاتجالا ءاملع أدب ضاملا نرقلا فصتتم لولح لبقو

 يف «ةيكولسلا ةسردملا نم ىرخأ ةيركف تايلمع ءارجإو لدعلاو ةيفطاعلا ةراثإلاو رارقلا ذاختاو

 مغرلا ىلع مهتامدخ عيسوت نع نوثحببي ام اًئاد سائلا نأ ةركف ةيمهأ نم ام دح ىلإ ليلقتلا نأ نيح

 يف اوأدب دقف كلذ نع اًلضف .ضارتفالا اذه ىلع ظفاحت ةرصاعملا لدابتلا تايرظن نم ديدعلا نأ نم

 «لالغتسالاو «ةطلسلا ديلوت اهنكمي لدابتلا تاقالع نأ ةيفيك يف ةنماكلا راكفألا فاشتكا ةداعإ

 يحرسم راهدزا ةجيتنلا تناكو «(31ةنع ةه4 ةةنتسد6]) ليميسو سكرام هيلع دكأ يذلا عارصلاو

 لوح تاضارتفالا نم ةعومجم تناك اذهلو .نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف لدابتلا تايرظنل

 «نيرشعلا نرقلا نم ةريخألا تابقحلا يف ةيعاتجالا ةيرظنلا رايت يف اهقيرط ةيادب يف لدابتلا تايلمع
 :يتأي ام تاضارتفالا كلت تنمضتو
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 .تامدخلاو ةأفاكملل تاجايتحالا ةطساوب نييعمتجملا نيلعافلاو دارفألا لاعفأ

 حجرألا ىلع عبتا ؛ةيعاتجالا تاقالعلا نم ةبستكملا تامدخلاو عفانملا تدادزا املك

 .ةأفاكملا هذه نّمؤي يذلا لعفلاو كولسلا راسم نييعمتجملا نيلعافلاو دارفألا

 رثكألا ةأفاكملا مدقي يذلا ليدبلا نوراتخيو «كولسلل ةليدبلا ةأفاكملا ةميق دارفألا ميقي

 .لمشألا نكت ملنإ

 كولسلا ةعباتم نم دارفألا نكمت ؛دارفألا قيرط نع ةملتسملا ةأفاكملا ةميق تدادزا املك

 .لبقتسملاو نهارلا تقولا يف ةميقلا ةأفاكملا هذه مالتساب مه حمسي يذلا

 يتلا ةأفاكملل ةليدبلا دراوملا فيلاكت ةحارصب وأ ينمض لكشب دارفألا بسحي فوس

 فوسو «كولسلا طخ بقعت يف ةمكارتملا فيلاكتلل تارامثتسالاو ءاهنع عالقإلا بجي

 ةملتسمْلا دراوملا ةميق ينعت ةدئافلاف .ةملتسملا دراوملا نم ةدئافلا لمع نع نوثحبي

 رثكألا ةدئافلل كولسلا تاراسم عضختو ءاهيلع لوصحلل تارائثتساو لقأ فيلاكتب

 تاليضفت تضفخنا ؛بيرقلا ضاملا يف يطعُملا عونلا نم ةأفاكملا مالتسا داز املك

 ملع يفو .لعافلا ىدل لقأ ةميق تاذ ةأفاكملا هذه حبصت فوسو «ةأفاكملا هذهل دارفألا

 لظتو «ةيدحلا ةعفتملاب داصتقالا ملع يف فصوي يذلا "عبشلا" أدبم كانه سفنلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١

 ؛درفلا اهيلع لصحي يتلا ةأفاكملا تدادزا (لكو .رظنملا يتهجو ىدل ةيكيمانيدلا

 .نيلعافلا ىدل لقألا ةمدخلا اه نوكي وأ لقأ هتميق تحبصأ

 مالتسال فيلاكتلا نم ضعب نع نيّلْختم ةيعامجلا ةلعافلا تاهجلاو دارفألا لدابتي -

 «ةفطاعلا :لثم ةيرهوج يرشبلا لعافتلا يف دراوملا رثكأو «نيرخآلا نم دراوملا

 يجراخ اهضعب نأ نم مغرلا ىلع «تاذلا قيقحتو .ءبحلاو .فرشلاو «ةبيهلاو «لوبقلاو

 .ةطلسلاو «لاملا :لثم

 ةقلعتملا ةملتسملا دراوملل ةلادعلاو لدعلا ةيعامجلا ةلعافلا تاهجلاو دارفألا ميقي -4

 وأ «ةفلتخملا تانراقملا طاقن نم ددع عيمجت نم مهنكمت يتلا مهتاراثتساو مهتفلكتب

 ةيفاقث ريياعم عيمجت مهنكمي لاثملا ليبس ىلعو .ةلداعلا تاباسحلا هذه لمع تالدعم

 نيذلا نيلعافلا ءالؤبم ةأفاكملا هذه ةنراقم مهنكمي امك .لداع وه امل ةددحم ةماع

 (ى ةأفاكملاب ساسحإلاو مادختسالا نم مهنكمت ةئفاكتم تاراثتساو فيلاكت نودبكتي

 ةأفاكملل ةهجوم ةطقنك كلذ لالغتسا مهنكمي وأ «مهنيب لدابت يف تملتسا تناك ول

 .لعفلاب اهوملتسا يتلا ةأفاكملاب ةقلعتملاو ءاهوملتسي نأ عقوتملا نم يتلا

 يتلا ةنراقملا طاقن نم ديدعلا نمض نييعامجلا نيلثمملا وأ درفلل ىواشرلا عقت امدنع -4

 «نييعامبلا نيلثمملل تارارقلا يعناص دارفألا نيب لدعلا مييقتل اهالغتسا نكمي

 نأ اهنكميو .لدابتلل ةضوافملا ةداعإ نع ثحبلل ةيبلسلا رعاشملا هجوت فوسف

 متي اذهمو «باقعلا ةنمضتم هذه تاضوافملا ةداعإ ىف تايجيتارتسإلا نم ددع مدختست

 نع ثحبلا لدابتب وأ «ةلداع ةأفاكم ديوزت يف اوقفخأ نيذلا ءالؤهل فيلاكتلا ليمحت

 .الدع رثكأ اونوكي نأ نكمي لدابتلل ءاكرش

 ةرصاعملا هيلدابتلا تايرظنلا

 (20116ءاطتتت 01 317 171121186 65

 «يكولسلا سفنلا ملع وأ داصتقالا تادرفم مدختست ام اًبلاغ مايألا هذه لدابتلا تايرظن نإ

 ةلدابتملا تاريثأتلاو دراوملا سانلا اهالخ نم لدابتي يتلا اهسفن ةرهاظلا نضتحت اهرهوج يف اهنكلو

 نيب نيضيقنلل ةجيتنلا وه تادرفملا نيب جزملا نإو .حيحص سكعلاو «ةفاقثلاو ةيعاتجالا ةيئبألا نيب



 ١5 لمابتلا ريظنتلا

 يف ةيعفنلاو "ةيرشبلا ةفرعملل دوسألا قودنصلا لاخدإ لوح تامرحملا" أدبم يف ةيكولسلا ةسردملا

 ."تامدخلا" عيسوت نع اًئاد نوثحبي نيذلا رارقلا وذختمو نوينالقع اًثاد مه نولعافلا" أدبم

 ةيلدابتلا تايلمعلا ساسأ

 ةوكزع 1[ ءاطةرلوع ا” نع عوؤعو

 1زمعو ه1 1خعجهتلك, (5(005, هسا ؟7ةلانع ةميقلاو فيلاكتلاو تافاكملا عا وئا

 نيب دراوملا لدابت ىلإ عامتجالا ملع ةسارد يف لعافتلل ةثيدحلا لدابتلا تايرظن عيمج فد

 نايحألا نم ريثك يفو .لاملا لثم ةيجراخ ةلدابتملا دراوملا نوكت دقو «نيلعافتم امههغصوب رثكأ وأ نينثا

 ةيزجم ةميق هل رخآ ءىش يأ وأ تامولعم وأ «ةدعاسم وأ ءانماضت وأ ةيرهوج ةقادص لدابتلا نوكي

 دراوملا نولدابتي سانلا نآل ؛يعامتجالا لعافتلا لالخ تمكارت يتلا ةيعامتجالا ةينبألاو لعافتلا اذه

 تابوقعلا بنجتل ةميق دراوم نيمأتل ةيعاتجا لكايه نوقلخي سانلاف .ةيلاع ةميق تاذ اهبنودجي يتلا
 اًردق لقأ ةئيبلا حبصت امدنع نيح يف «ءاقبلل ةلباق لازت ام ةيعاتجالا ةينبلا نوكت امدنع فيلاكتلا وأ

 حبصي ةعقوتملا ةافاكملا ميدقت يف لشفت وأ «تابوقع رارمتسا ةأشنملا ضرفت وأ «دارفألل ةافاكملا نم

 .المتحم اًّرمأ ذئدنع عارصلا

 لومعو نه( ظحءطدموع :لدابتلا لاكشأ

 يضوافتلا لدابتلا )١( :*اهنمو ةيرهوج ةميق تاذ ةددعتم عاونأ نم نوكي نأ لدابتلل نكمي

 تاضوافملا هذهل نكميو «ةملتسملاو ةاطعملا دراوملا ىلع نومواسي رهوجلا يف «دارفألا هيف نوكي يذلا

 مظعم يف ضوافتلا تايلمع نوكتو ءرجاتلا نم ةرايس درف يرتشي امدنع اًدج ةطيشن نوكت نأ
 ٌبزح يطعي يتلا دراوملل ةيلسلست تالدابت يهو «يسكعلا لدابتلا (75) .ةيرسو ةعراب تالعافتلا

 نوكي فوس ءاطعلا اذه نأ تاعقوتلا عم «ةيده ءاطعإك ءرخآلا ىلإ ةبسنلاب ةميق اذ اًدروم اهيف

 ؛يجاتنإلا لدابتلا (") .رخآلل ةيده مدق يذلا درفلل ةيده ٌدرك ءدحاو بناج نم ءاطعلا عم اًلدابتم

 امدنعو ءام ةمهم لايكإل رخآلا ىلإ ةاطعملا دراوملا لالخ نم مهلامعأ قيسنتب دارفألا هيف موقي ثيح

 عوسومو لب طوس * ف كارزععا 7ة8عمصع نإ 3وعزوأ طدععتمتوم'' لسع ءورب لمرعسمأ هك 53وعامإ مهر [07 )9( 

 (20001 ١) جر. 3 21-32



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١75

 ؛ممَعملا لدابتلا (؟) .طاشنلل ةكراشملا ببسب هديدحت بعصلا نم نوكي بزحل ةددحم ةمهاسملا نوكت

 ىلإ- نكلو .ضعب عم مهضعب جتنم لكشب نولدابتي الو ءرشابم لكشب دارفألا هيف ضوافتي ال ثيح

 عم دراوملا كلت ةلدابمب -هرودب- موقي رخآ بزح ىلإ دراوملا دمب بازحألا دحأ موقي دق -ام دح

 تالدانلا هده لفه قو كادي دعت لإ ةلرظم جاو ةيناجب نه دوا وم ةك مادمت لهو وعلا قرط

 .قلغت نأ ىلإ جاتحت ةرئاد يف دراوملا قفدتت «ةممعملا

 31001 6هسدل هرمععد طرتحتسو ظ:ءءطقسوعك تالدابتلا دوقت يتلا ةزفاحلا ىوقلا

 ىتح وأ تاظنملاو ,تاعومجملا :لثم ةيعامج تادحو مأ ادارفأ اوناكأ ٌءاوس نيلعافلا نإ

 دراوملا يه ام ةفرعمل نيرخآلاب ةقلعتملا دراوملا كلتب مهدراوم نوميقي ام اًثاد ءاهلمكأب تاعمتجملا

 عالقإلا بجي اذامو «ةميقلا دراوملل ةحاتملا ةليدبلا دراوملا امو «ةميق رثكألا دراوملا يهامو «ةحاتملا

 اهزاجنإ متيل ةلمتحملا ةأفاكملا نولعافلا مِّيِقُي كذكهو '” ؟هنيعم دراوم ىلع لوصحلا لجأ نم هنع

 (ةمكارتملا فيلاكتلا) تاراثتسالاو (ةليدبلا دراوملاب عتمتلا» فيلاكتلا دض طاشنلل ىّطعُم طخب

 ةأفاكملا نأب ةيحجرألا اًضيأ نوبسحي مهو .ةأفاكملا ىلع لوصحلل اهدبكت وأ ءاهنع عالقإلا بجي يتلا

 ميقي اذلو .اهدبكت يتلا تراثتسالاو فيلاكتلا ةأفاكم ىلع لوصحلل ةلمتحم وأ ةمداق نوكت فوس

 فوس ةأفاكم نيلعافلا نم ديدعلا كلتما ول هنأل ؛اهداجيإ نكمأ اذإ ةأفاكملل ةليدبلا دراوملا دارفألا

 ول ىتح «ةميق تاذ ةأفاكم ىلع زاح يذلا دحاولا درفلل ةأفاكملا ىلع لوصحلا نم لقأ اًمومع فلكت

 دراوم مّيقت ال امدنع وأ «ةلقتسم ةلعاف تاهج نم ةأفاكملل ةديدع دراوم لعافلا اذه ىدل نأ

 ملتستل ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلل ةفلكت رثكأ نوكت فوس «كلذ دعبو .ةأفاكملل ةلعافلا تاهجلا

 كلمي لعاف نع ةلقتسم ةلعافلا تاهجلا حبصت امدنع كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهيف بوغرملا ةأفاكملا

 ةأفاكملل ركتحملا لعافلا نأب عقوتلا مهنكمي نيلعافلا ءالؤه نإف «ةميق يذ دروم ىلع راكتحالا

 ىلإ نولعافلا جاتحي فوسو .دراوم يأل ىلعأ ةفلكت عفد مهنم بلطيو مهيلع ةطلسلا سراي فوس

 دراوملا نم ديدعلا كانه ناك ول ىتح تالدابتلا لك يف ثروت فوس اذكهو «ةطلسلا ىلإو «هربيغت

 )١١(  مج وع (0 88م7: 2715 هلم مجقون1 عم 11715 ت0ن1©ءجاقم)# هزك 17:017721107: دعو, رم" هه اصأعب 8ع 2(

 عوج أرب ددنورأع تإك (2عمج عع ((. 8مبجمنود» 3وعاوأ 8ءعطوتبت ودب آ1لك تأ عير نيتويحم روصو م8 ودم ]وجع
 1107 نوت ا اقف ونعم لون منو تتز عر و 961 + د ععورتم هوقاتونت 1 [972)



 ١1 لهابتلا ريظنتلا

 نم ديزم نيلعافلا ءالؤه ىدل نوكيسو .تالدابتلا يف نيكرتشملا نيلعافلا قيرط نع ةأفاكم لكل

 ةهجو ةلعافلا تاهجلا رّوطُت فوسو ءةطلسلا مادختسا لقي فوس كلذل ةجيتنو ؛ةئفاكتملا ةطلسلا

 .ةلداعلا

 ىلع فشكت فوسف «ةلداعو ةيباجيإ رظن تاهجو اهفصوب تاللدابتلا ةيؤر روطت دادزا املكو

 ةجرد ىلع نماضتلا نوكيو ءرخآلا امهنم لك هاجت تامازتلالاو «ةلعافلا تاهجلا تاقالع حجرألا

 مهتطلس نومدختسي نيركتحملا نأل ؛ةلداع ريغ اهنأ ىلع ةأفاكملا ةيؤر تمت ول لباقملا يفو .ةيلاع

 تاهجلا ىعست فوسو «.هذه ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا نم ىضم تقو يأ نم رثكأ دراوم بلطل

 نم ديدعلا كلذ يف ةمدختسم ءزيمملا لعافلل ةطلسلا ليلقت ىلإ ةيدجب ةلقتسملا ةلعافلا

 ةلعافلا تاهجلا نم ةميقلا يذ دروملل لئادب داجيإ ىلإ يعسلا (أ) :"”اهنم يتلا تايجيتارتسإلا

 ديوزتل ةلعافلا تاهجلا ىعست (ب) .دروملا ىلع ةيراكتحالا ةرطيسلا ةزيم ليلقت يلاتلابو ؛ىرخألا

 نيب ةطلسلا تافالتخا للقي كلذبو «راكتحالا بحاصل رثكأ ةميق تاذ نوكت يتلا ةديدجلا دراوملا

 ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا اهيطعُت يتلا دراوملا نع ةليدبلا دراوملا عطقل ىعست (ج ).ةلعافلا تاهجلا

 تناك يتلا دراوملا نع ةيلالقتسا رثكأ ةمدختسملا ةطلسلا لعجت يلاتلابو ءيراكتحالا دروملا باحصأل

 ةلعاف ةهج نوكتت يلاتلابو ءىرخألا ةلعافلا تاهجلا كلت عم تافلاحت نيوكت ىلإ ىعست (د) .ةلغتسم

 ةطلس حجتنت يلاتلابو «ةركتحملا يه تناك يتلا ةلعافلا ةهجلا نم دراوملا عنمت نأ نكمي ةديدج ةدرفم

 يلاتلابو ءاهنمثت يتلا ةأفاكملل ةليدب دراوم مهيدل دعي مل راكتحالا باحصأ نأل ؛رثكأ ةافاكم مدقت

 ةلعافلا تاهجلا باقع وأ رابجإ لواحتو «قباسلا راكتحالا بحاصل ةئفاكتم ةطلسب فلاحتلا نوكي

 (ه) .ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا دض ةطلسلا مادختسا لالخ نم اهراكتحا ماذختسا تءاسأ يتلا

 ىلع ةطلسلا مادختساو ءراكتحالا لالخ نم ةموكحملا ةميقلا ةأفاكملا نود نم لمعلل ىعست

 نيلقتسم مهسفنأ اودجو ام اذإ ةلعافلا تاهجلا تايجيتارتسإ اهعبتت اذكهو .دراوملا ىلع نيرطيسملا

 ةداعإ يف كارتشالا تايجيتارتسإلا هذه ةيبلغأ لواحتو .ةميقلا دراوملل ىرخألا ةلعافلا تاهجلا نع

 )11(   27رت كوز,“ 8ورنبور» )هرج عرب ل عتعع 18 عأ ه1 015: 1و ططصع» 1: عيتتك, * كوعةوتعإوب :216/1027

 (3صوة عرب مر [] 964): رجرج. 2862-9



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 4 ١

 ةدايز لالخ نم وأ «ةدحاو ةلعاف ةهج قيرط نع ةرطيسلا راكتحا ليلقت لالخ نم لدابتملا نزاوتلا

 .ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا لالخ نم ميقلا ردصملا بحاصل ةاطعُملا دراوملا ةميق

 تاهجلا ةطساوب ةلومعملا تاباسحلاو ةيجيتارتسإلاو ةلعافلا تاهجلا يف ةفاقثلا رثؤت !ئادو

 ام لوح تاباسحلا نم ديدعلا دجويو ىرخأ ةلعاف ةهجب ةطلسلا مادختسا عم نولماعتي اك «ةلعافلا

 تانراقملا طاقن لالغتسا تاباسحلا هذه نمضتتو ءالداع دراوملا لدابتل ىطعملا ىوتسملا ناك اذإ

 مييقتل ربياعملا اهيف نوكت يتلا ةفاقثلا يف ريياعملاو قالخألا ةديحولا ةنراقملا ةطقن "”لثمت اى «ةديدعلا

 نوكي امدنع تاعقوتلا اهيف نوكت نأ نكمي ىرخأ ةنراقم ةطقنو .ال مأ ةلداع تناكأ ٌءاوس تالدابتلا

 يضاملا لدعم نوكت نأ ىرخألا ةنراقملا ةطقن ناكمإبو .ام ببسل لدابت يف لوخدلا كشو ىلع درفلا

 ةطقن لثمتتو ءرخآ صخش قيرط نع ةأجف اهريغت مت نكلو ءاقبسم اهباستكا مت يتلا دراوملا لدابتل

 ,ةلدابتم رييغت تاقالع يف اهيلع نولصحي فوس يتلا دراوملل ابلاغ درفلا كاردإ هجوت ىرخأ ةنراقم

 تسيل تالدابتلا هذه نأ دارفألا رعشي امدنع ةيقالخألا ةيحانلا نمو .لدابتلا كولس رسفي اذكهو

 كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رنكس ماحك نيبضاغ نوحبصي ةنراقملا ةطقن لالغتسا لالخ نم ةلداع

 دض ةلامعلا ةقبطلا عارص كلذ عبتيس سكرام لراك ىري امكو .رخآلا راكتحا ىلع نيمزاع نونوكيس

 .ىطسولا ةقبطلا

 1س ءطقسوع مععودعو هأ 1هعوبقلا اجت هنت 2ووجعوم :ةطلسلاو ةاواسماللا ةيلداتلا تايلمعلا

 معاهم )1. **”والب.مإ.رتيب قيرط نع اهحارتقا مت ةركبملا ةثيدحلا لدابتلا تايرظن نم ةدحاو

 دسجت ةيرهوجلا تايلمعلا نم ديدعلا نأ والب حضو دقف ((م1479 ) ماع فصتنم يف( اه

 مولبنروت يجك .ناررحم ؛ةيعامتجالا دراوملا ةيرظن ليلد ين .”"دراوملا عيزوتل ةيئانبلا ةدعاقلا" هرنريت .ه ناثانوج(١؟)

 .(م1017 :رغنيربس :كرويوين) يمظاك يلعو

 اذه ناك .(م474١ « لياو :كرويوين) ةيعارتجالا ةايحلا يف ةقاطلاو لدابتلا وه والب .مإ رتيبل ريبكلا لدابتلا لمع(١)

 والب.م رتيب :رظنا ءالثمف.ةقباسلا لاعألا يف اًعقوتم هب صاخلا لدابتلا روظنم لوح عّسوملاو يمسرلا نايبلا

 ؛0405-065 تاحفصلا (م٠197 ويام) 55 عاتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا 2" يعاتجالا لماكتلا ةيرظن"

 .ناليمكام :كرويوين) 7 دلجملا «ةيعاتجالا مولعلل ةيلودلا ةعوسوملا يف "يعامتجالا لدابتلا :لعافتلا"



 ليرح لمابتلا ريظنتلا

 «تايظنملا نيب تالدابتلل ىربكلا تادحولا ىوتسم يفو .دارفألا نيب طسوتملا ىوتسملا يف تالدابتلا

 :اهنمو تالدابتلا لك يف ةعباتتملا تايلمعلا والب ىأر دقو ءعساو قاطن ىلع ةدحتملا تاكرشلاو
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 ثدحيف ءاهبنوكلتمي يتلا دراوملا ببسب ةلعافلا تاهجلا نيب ( ةائهعانم») باذجنالا

 ىلع ةلثامت ةميق دراوم جننت يلاتلابو ؟ةماعلا ةفاقثلا يف مهجمد ببسب ؛دارفألا نيب باذجنالا

 .انخاذو [سراخ ءاوس لح

 لالخ نم اًئاد اهميظنت متي يتلا ( هم هءءطهدهع هر :هددادمع5) ةلدابتملا دراوملل ةيادبلا

 ةلداعلا لدابتلا ريياعم قيرط نعو «ةيفاقثلا تاهيرحتلا :لثم اًمات "لداعلا لدابتلا" ريياعم

 ةيسايسلا ةطلسلا قيرط نع تاكرشلل ةلعافلا تاهجلا وأ «دارفألل ةلعافلا تاهجلل

 .ةيمسرلا نيناوقلاو ةيلخادلا

 يف مهكارتشاك لدابتلا ءاكرش نيب (00مدمءانامد 208 مم»#ع) ةطلسلا لجأ نم ةسفانملا

 دراوملا ةميق ضفخل ىعسي نيح يف «عابطنالا ةرادإ لالخ نم مهدراوم تامسو ضورع

 ضورع لالخ نم لمعلا اذهب دارفألا موقيو .نييلعفلا وأ نيلمتحملا لدابتلا ءاكرشل

 اهجو مهدراوم ةميقل قوستو تاكرشلا تادحو نلعت نيح يف .ةيصخشلا تاقالعلا

 .نيلمتحملا لدابتلا ءاكرش عم هجول

 ءةطلسلا لجأ نم ةسفانملا بسكل (21216:همانه8مد طعابءعم ةعامتو ) نيلعافلا نيب نيابتلا

 :ةينآلا تابلطتملا لع لوصحلل ةميق رثكأ دراومل ةلعافلا ةهجلا كالتماب

 بزح دوجو عم ةيواستم ةميق ىلع تسيل دراوملا نأ ولو .لقألا ىلع ةبيهاو فرشلا (أ)

 رثكألا ةلعافلا تاهجلا ىلع بجي اهب رابخإلل ةميق رثكألا دراوملاب بزحلا قحو ةطلسلا (ب)
 .هب مايقلا ةيلالقتسا

 :وغاكيش) «يناثلاو لوألا نيرادصإلا «ةيطارقوريبلا تايمانيد والب.م رتيب و ؛808 - 427 ص .(م4

 .(م1847 819680 «وغاكيش ةعماج ةعبطم



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع لاراب

 : لجأ نم ( 20م6 2 لفع(مد» ؟ىدتسك) ضقانتلا تالالس-ه

 ءافضإ لوبق )١( :كلذو ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا لضفب ةطلسلا يف ٌوفاكتلا مدع لماكت (أ

 اياونو (7؟) .ىرخأ ةلعاف ةهجب ةقلعتملا دراوملاب ةصاخلا ميقلا يف تانيابتلا ىلع ةيعرشلا

 تاهجلل ةطلسلاو ةبيهلا ءافضإو «لدابتلا ىلع جتحي نمل يبلس لكشب ةبوقعلا يف نيسوؤرملا

 .ركألا ةميقلا تاذ دراوملا باحصأو «ةلعافلا

 يف نزاوتلا لالتخا )١( :دنع ةصاخن نيسوؤرملا دض ةلقتسملا ةلعافلا تائفلا عارص (ب

 رورم (؟) .لدابتلل ةقباسلا طانألاو «لداعلا لدابتلل ريياعمللا كهتنت يتلا تالدابتلا دراوم

 مهنكميو .هباشت ةلاح يف مهنأل ؛يعامج لكشب ملظلاب روعشلاو طابحإلا ةربخب نيسوؤرملا

 مهساسحإ نع ةربعم تايجولويديأ ريوطت نيسوؤرملل نكمي (") .مهميلاظم عم لصاوتلا
 لكشب ةطلسلا ةضراعمو ميظنتلا نيسوؤرملل نكمي (4) .رعاشملا ريثي هرودب يذلا ملظلاب

 مهتيضق نأب ساسحإلاو نماضتلاب ساسحإلا ريوطت نيسوؤرملل نكمي (0) .يعامج

 اهرابتعاو ةضراعملاب ساسحإلا روطت (1) .ةليبن ةيضق يه لب ءاهريربت نكمي طقف تسيل

 .ةيقالخأ ةرورضو ةياهن

 «لداعلا لدابتلل ربياعملا كهتنت يتلا تالدابتلا نإف ءسكرام لراك تاشقانم نم اًقالطناو

 .فثكم لكشب ةينبملا ةضراعملل تالالس اهفصوب عارصلا تايلمع عضوم عضوت فوس ىتلاو

 لظت نكلو ءاًدرجت رثكأ ةقيرطب (852) سكرام لدج ةغايص ةلوهسب والب داعأ دقف «لعفلابو

 لامعلا ةقبط نيب (ةلادتك) تاقالعلا نع هثيدح يف سكرام اهحضوأ يتلا يه ةيساسألا تايلمعلا

 ىطسولا فقاوملا يف هقيبطت ىلع اًرداق (81ة) والب ناك اًدرجت رثكأ لدجلا لعجلو .ىطسولا ةقبطلاو

 عمتجملا يف سانلا نم ةقبطل ةيرهامجلا ةئبعتلا يف وأ بتكم يف اعارص وأ ارتوت ناك ءاوسو .ةيلكلاو

 ةيعرشلا ءافضإ متيو «ؤفاكتلا مدع لوبق متي امدنع لمعلا يف ةبماشتملا ةيرهوجلا تايكيمانيدلا نوكت

 قفاكتلا مدع نم مغرلا ىلع هنأب دقتعت ةلعافلا تاهجلا لك نآل ؛لثاهتم ريغ عارصلا حبصيل هيلع

 كلت باحصأل ةضورعملا دراوملل لقأ ةميق ةيطعم «دراوملل ةلداع ةكراشم ىلع نولصحي مهنإف

 .ةميق رثكألا دراوملا



 ١١5 لمابتلا ريظنتلا

 والب ةيرظن نع مويلا ةيلعاف رثكأ لكشب اهتسارد متت يتلا لدابتلا ةيرظن ىلإ ريشأ نأ بجي
 "4 (8ع7508) نوسريمإ ةطساوب (م947١*) ماع نم رثكأ طاشنب هريوطت مت يذلا (5*0]8 (طعم1)

 ةيرهوجلا ةركفلا ىلع (8ددءتةهد) .نوسريمإ رطيس دقلو «نيرظنملاو نيثحابلا نم ديدعلا قيرط نع
 :يهو «ةريسي ةلداعم ةغيصب لدابتلا ءاكرش نيب ةطلسلا تافالتخا يف

 ةدحو وأ اًيدرف) ناك ءاوس (ب-18لماعلا)# ىلع (أ-4لماعلا )#أ ةوق :مجرتي وأ :(موطح 2)

 .دراوملل ةميقلا ينعيو (أ -4) ىلع (ب -8) لقتسملا لماعلا ةفيظوو (ةكرش

 نم ةقتشملا ةيفاضإلا تاضارتفالا ضعب لمعب نوسريمإ ماق دقف «والبو سكرام لثم اًماَت

 بلط قيرط نع مهايازم ماع لكشب عفدت فوس ةطلسلا عم ةلماعلا تاهجلا نأب ؛ةيكولسلا لوصألا

 ىمس دقلو ءاهنوكلتمي يتلا ةمّيقلا دراوملا ىلع لوصحلا ريخألا دارأ ام اذإ «ةلعافلا تاهنجلا نم ديزملا

 ةهج نأل ؛دحاو بناج نم "تاراكتحا" لداع ريغ لكشب دراوملل (ةيواستملا ريغ) تالدابتلا هذه

 لماعم ىرخألا ةلعافلا تاهجلا اهديرت يتلا دراوملا يف مكحتت (أ -4) لماعم لثم ةدحاو ةلعاف

 دراوملا هذه ىلع لوصحلل اًدحاو اًناكم طقف هيدل كلو (ر...707.4.1ب / 81:2 3 .4...)

 تايلمعلا طشنت فوس دحاو بناج نم تاراكتحالا نأ ةركف نوسريمإ شقان .(ب ١ - 41) لماعم

 نع ةمدقملا ةافاكملا ةميق نم للقت يتلا (ب -8) لماع ةلعافلا تاهجلا )١( :نمضتت يتلا ةنزاوتملا

 لدابتلل يسفن ساسأ :لوألا ءزجلا هب ةصاخلا لدايتلا ةيرظن" يف نوسربميا رظن ةهجو حيضوت لضفألا نم )١4(

 روطتلا يف عامتجالا ملع تايرظن يف" تاكيشلا ءانبو لدابتلا تاقالع ١١: ءزجلا . لدابتلا ةيرظنو " يعامتجالا

 يف .41/ - 728 ص .(191؟ « نيلقيم نوتوه :كرويوين) نوسردنأ .ب وء شتيديليز .م ء رجريب يج .ةعبط

 نمضتي يرظنلا روظنملا اذه يبيرجتلا معدلا وأ « لإ يلوألا عفادلا رفو يذلا يبيرجتلا لمعلا نم قباس تقو

 -لا ص :(م1477 رياربف) 17 ةيكيرمألا عاتجالا ملع ضارعتسا ."ةطلسلا ىلع دارتعالا تاقالع"

 يف "تاكبشلا لكايه يف ةوقلاو زكرملا :ةيئانبلا ةاواسملا مدع" . نوسريمإ دراشتير و تلوتس .ف نوج ؛١4

 بتك :يمريجوين «كيزنورب وين) نيلبماه .ر .ةعبط .عاتجالا ملع يف ةيكولسلا ةيرظن

 يف "لدابتلا ةيرظنو لاعفلا سفنلا ملع" ىرخألا ىرخألا ةيميهافملا لابعألا لمشتو .(م 141لا/ .تالماعملا

 ةيرظن" و «(م979١ « ايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين) د و سيجروب .ر .ةعبط. يكولسلا كولسلا ملع

 1376-5007 ص .(م11/5)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع لح

 طقف اهميدقت متي يتلا ةليدبلا دراوملا دنع (ب -8) ةلعافلا ةهجلا ديزتس (؟) :(41-11) لماع قيرط

 نم ليلقتلا متي كلذبو (ر...103707 4 -ه1,2,3,4...ه) داجيإل (١أ-هل) لماعلا لالخ نم

 دراوملا كلتمي يذلا (أ -4)لماعلا يف ةلعاف ةهج يأ وأ يلصألا (أ -4) لماعلا دنع لالقتسالا

 . (أ -8) لماعلا دمت يتلا دراوملا ةميق ةدايز ةلواحم اهنكمي (ب -8) ةلعاف ةهج يأ(*) .ةميقلا تاذ

 (ب -8) ةلعافلا تاهبلا (4). (ب -8) لعافلا نع الالقتسا رثكأ (١أ-41) لماعلا لعجت ىلاتلابو

 - 81:2 (3 ,4...د) لعافلا نم ةمدقملا (أ -4) لماعلل ةليدبلا دراوملا ليلقت ىلإ ىعست نأ اهنكمي

 والب وأ سكرام ضرع نم ةيكيتامارد لقأ شاقنلا ضرع يف ةقيرطلا هذهو (ر...7164.1ب
 تايلمعلا نم ةذحاو نع تامولعملا سفنل اًلامج رثكأ ةقيرطب لصي هنكلو .( 31ه ه 8اهنن)

 نيلماع يأ وأ ءلكك عمتجملا وأ تاكرشلا ىدحإ وأ دارفألا نيب تناك ءاوس لدابتلل ةيرهوجلا

 تاهج قيرط نع ةطلسلا مادختساو ؛عارصلاو رتوتلل ؤفاكتلا مدع طورش تحت دراوملا نالدابتي

 .نيلقتسملا لدابتلا ءاكرش قيرط نع ةزيمتم ةلعاف

 8ةوزع ظدءطقعع 5اانءاع5 ةيساسألا لدابتلا تاءانب

 ةقد رثكأ تاروصت رّوط هنأ (دعمدمد ) نوسريمإ ةيرظنل تاراكتبالا مظعأ نم ةدحاو

 ىلإ رظنلا نكميو ( 1١5١-١٠1١ ص 4 لصف رظنا) ةكبشلا ليلحت لوح تينب يتلا يعاتجالا ءانبلل

 ىلإ ريشي ليلحتلا اذهو .تاقالعلا ةكبش يف دقعلاو ةيساسألا طاقنلا لالخ نم مهلعافت نم نيلعافلا

 راشيو .(ب وأ / 18و ) :لثم ةفلتخم فورحأب اهيف نوكراشيو هفلتخملا دراوملا كلمت يتلا فارطألا

 ةلعافلا تاهجلا كالتما نإف اذلو ؛فرحلا سفنب لدابتلل دراوملا سفن نوكلتمي نيذلا فارطألا ىلإ

 وه امك لماوعلا هذل يلعفلا ددعلاب ةكرتشملا فورحلا سفنب اهيلإ راشملا لدابتلا لجأ نم دراوملا سفنل

 فورحلا نيب طبرت يتلا طوطخلاف .ىلعألا ( بءا بءالب 1 ب /81:82:8384) يف هب لومعم

 قيرط نعو «طوطخلا نم ةفلتخم تابيترتو تانيوكت نولمحيو « نيلعافلا نيب ةيلدابت ةقالع ىلع لدت

 ءاني وهو 2.١(« لكشلا) يف هيلإ راشملا ءانبلا :لثم ةفلتخملا تاءانبلا نع فشكلا متي تائيوكتلا هذه

 يتلا ةيعرفلا ةلماعلا ثالثلا تاهجلا عم لدابت يف ةيزكرملا ءاقتلالا ةطقن هيف نوكت ثيح ِءاَّدذج عئاش

 هذهو .ةيزكرملا ءاقتلالا ةطقن ىلإ ةكبشلل يجراخلا طخلا لالخ نم رمتو «ةفلتخملا دراوملا كلتف



 ١ لهابتلا ريظنتلا

 82,83) ةلعافلا تاهجلا نأل ؛لخادلا نم ةرقتسم ريغ -( 6508>>:8) نوسريميإ ركذ (ىك- تاكبشلا

 )( 03:02. 5..1) ةلعافلا تاهجلا نم وأ ءاهنع ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا نم دراوملا دمتست (81,

 .(5.1 لكشلا )يف امك (ر...”” جال جاجا

 تايلمعلا نم ةدحاو يف كارتشالاب أدبت اهنإف (ب - 8) ةلعافلا ةهجلا نم ءايتسالا اذه دادزا املكو

 مه (ب - 8)و «يعاطقالا ماظنلا كلم وه ( أ-4 )لعافلا نأ ضرتفنلف .هالعأ ةجردملا ةنزاوتملا

 سلجمل مهجاتنإ نومدقي نيذلاو «ةيعاطقإلا ةلودلا يف ةلعافلا تاهجلا مه (ج-0)و ىلاعلا ةرطابأ

 ال اذال ؟كلذب نوموقتي اذامل ؛نذإ .كلملل ءاخسلا نم ءيبثب هنومدقي مهرودب ءالؤهو تادروللا

 قيسنتلاو هل اًدج ةيلاع ةميق تاذ دراومك مدقتو ؟كلملل كلذ نأل ؟مهسفنأل اذه لكب نوظفتحي

 صاخلا كلملا شيجل مدقت ةميقلا تاذ دراوملا هذهو .كلملل اًطيسو هفصوب تادروللا سلجم عم

 سلجم كردي رطخلا تقو نيحي امدنعو .ىرخأ تايروطاربمإ نم نيمداقلا ةازغلا ةهجاومل دعملا

 ةكلمملا ةياحل دراوملا طبضو قيسنت يف ةلودلا ديفت ةميقلا دراوملاب كلملا عم مههدابت نأ تادروللا

 ؛«(ب - 8) لعافلا وه تادروللا سلجم نوكي اًمهفت وأ ءانمأ رثكأ ةايحلا نوكت امدنع نكلو .ةيعاطقإلا

 يتلا ةياححلل يداصتق الا ضتافلا نع نيلزانتم ءايتسالاب روعشلا نوؤدبي (ةكبشلا) يف ةلاحلا هذه يفو

 امم نينثالا طبر ةنمضتم نزاوتلا ققحت تايلمع يأ نونبتي كلذلو .مهريكفت يف ةبولطم ٌدعُت تناك

 ؛نمأم يف نونوكي ال مهنكلو «ةيعاطقإلا مظنلا رارقتسا مدع ءارو ببسلا وه اذهو «كلملاب ةحاطإلل

 نوكيو «ةسفانملا ىلع رطيسي يذلا دحاولا درفلا نم صلختلل تادروللا سلجمب يدؤي عمطلا نأل

 .ةكلملل يعاطقإلا ماظنلا ةياخل مهدناسي نمو تادروللا سلجم نيب ريمدتلا يتاذ يلخادلا لاتتقالا

 تالدابتلا يف ؤفاكتلا مدعل ةطيسبلا ميهافملا عم ةقفرملا تاكبشلا لاكشأ نم عاونألا هذه لثمتو

 يف فصوت نأ نكمي ةيعامتجالا ةينبألل ةفلتخملا عاونألا نم ديدعلاف .نزاوتلا ققحت يتلا تايلمعلاو

 ديج لكشب لمعت هينواعمو ( 8736:508) نوسريمإ ىدل لدابتلا راكفأ نأو «ةماع ةيرظن تاحلطصم

 ثدحي ةياهنلا يفو فعضلا وأ لكآتلا يف أدبت فيكو «ءانبلا نيوكت ةيفيك ةبؤرب انل حمستو «هبالط نيب

 ىلع ةيفاقث ةيعاتجا تاليكشت يف هقيبطت نكمي ماع ةكبشلا ءانب نأل ؛كلذ ىلإ ةفاضإلابو ءءافتخالا

 .لدابتلا تايلمع نع ةبماشتملا ةيساسألا راكفألاب اهريسفت نكميو ءريبك قاطن ىلع وأ ءريغص قاطن



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 *ةيزكرملا تالباقملا طاقن نم نيتعومجم نيب ةكبشلا .(0 , )١ لكشلا

 1ع 1عدغلمسهللاو ه2 ةوعتمل 5نةنعغس دا !"هددتف أ مت5 ةيعايتجالا ةيئانبلا تانيوكتلا ةينالقع

 .اهتافاقثو ةيعامتجالا تاءانبلا ككففت امبرو ريغتو ةأشن رسفت ىلإ لدابتلا تايرظن عيمج ىعست

 قيرط نع حرتقملا اذه ناكو «ةاكاحملاو لدابتلل زيمملا يرظنلا ديلقتلا يف ةصاخبو

 هاجتالا اذهو .""ينالقعلا رايتخالا ةيرظن يفو «ةيعاتجالا مولعلا نيب رشتناو «(1مدع15هد)نوسريمإ

 ةطساوب لبق نم اهيلع قلعو «(شثلدسد 5دتتاط) ثيمس مدا اهانبت يتلا ةيعفنلا تاشقانملل برقألا وه

 تاريثأت نأ وهو «نيداصتقالا مظعم اًدبأ هصحفي ملام فاضأ هنكلو ,ددجلا نيديلقتلا نييداصتقالا

 (ج-0)و (ب - 82و( أ-م#

 ةديدحلا ةيكيسالكلا ةيرظنلا نم يأت ةيساسألا راكفألا نكلو « ىرخأ تاللاجم يف ةفلتخم ءامسأ هل جهنلا اذه )1١5(

 .ايجولوبورثنألاو عامتجالا ملع يف -ام دح ىلإ- ةيسايسلا مولعلاو (000110131105) يف ةبعللا ةيرظنو



 ١١ لمابتلا ريظنتلا

 ةأشن ذنم ةيعاتجالا ةينبألا ءاشنإو ءحيحص سكعلاو لدابتلا تايلمع ىلع ةيعاتجالا ةينبألا

 .ةلعافلا تاهجلا ةدئاف مظعت ام اًبلاغ يتلا ةينالقعلا ةلعافلا تاهجلا نيب تالدابتلا

 ناملوك سإ سميج ناك ةيرظنلا مولعلا يف ينالقعلا رايتخالا ةيرظنل لئاوألا داورلا نم دحاو

 لالخ اهروط ىتلا ةريخآلا ةيرظنلا يف هفلؤم نم هراكفأ صخللأ ينعدو ” ( لوهتمو 5. 0هاعصهت)

 عسوت يتلا ةلعافلا تاهجلا (©هاءمدةص) ناملوك اهيف شقان ثيح «ةينالقع ةيرظن اهفصوب ءاًماع نيثالث

 ذاختال ينوئاق ماظن وأ ةلودلا لثم ةيجراخلا ةلعافلا تاهجلا ىلإ قوقحلا نم ضعب ليوحتل ةدئافلا

 مهتفلكت ليلقتو مهتامدخ ةدايزل ةلعافلا تاهجلا ىعست ال اذا :لوح رودي هلاؤس ناكو .رارقلا

 فوس يتلا ةيجراخلا تاطلسلل ةطلسلا ءاطعإو ؟مهقوقح ضعب ىلع ةدايز ىطعُت يتلا مهتاراثتساو

 لماوعلل تاربخلا ةسراممب ةلعافلا تاهجلا يه :هتباجإ تناكو ؟هلعف نم مهنكمي دح ىلإ مظنت

 ءارو نوكتو مهدابت يتلا يه ةمظنملاف .ةطشنألا يف تابوقعلاو ةعفترملا فيلاكتلا وأ «ةيبلسلا ةيجراخلا

 تناكو ءشغو يمارجإ لكشبو عساو قاطن ىلع لايتحا كانه ناك ول :لاثملا ليبس ىلعف .مهمكحت

 دج ةعفترم فيلاكتلا حبصت فوس ةينبملا تاقالعلا يف وأ قاوسألا يف ىرخأ ةيماصفنا تايلمع كانه

 ةلعافلا تاهجلا جاتحت فورظلا هذه لالخو .ظوحلم لكشب حابرألا ضافخنا عم ةديكأ ريغ ةأفاكملاو

 ضرف اًضيأو «ةقباطملل اهدصر متي يتلا ةيميظنتلا ريياعملا نم ةديدج عاونأ ضرفو ريوطت ىلإ ةينالقعلا
 ىلع بجي كلذلو .اذهب مايقلا درف يأ رودقمب سيلو «ريياعملا كلت كاهتنا ببست يتلا تابوقعلا

 فوس ىتلا ةيجراخلا ةلعافلا تاهجلل كرحتلا لجأ نم قوقحلا ءافعإ ىلع قفاوت نأ ةلعافلا تاهجلا

 فيلاكت طبهتو ةيبلسلا ةيجراخلا لماوعلا لقتس كلذب مايقلا لالخو .تابوقعلاو ريياعملا ضرفت

 . تآفاكملا نم ديزملاب ةقالع ىلع يه يتلا ةلعافلا تاهجلا تابوقعو

 نمو «عمتجملا يف ةينوناقلاو ةيسايسلا ةمظنألا خيرات روطت ةيفيك رسفت تايكيمانيدلا هذه نإ

 ةعفترم فيلاكت ضرفت يتلا ةيبلسلا ةيجراخلا تاقالعلل ةيضرأ تاعمتجملا حبصت فوس اهنود

 ول :لاثملا ليبس ىلعو .ةمظتنتم سسأ نيمأتل ةبعصلا ةمظتنملا تالدابتلا نم ةأفاكملل ةقيرط لمعتو

 جدير بماك) ةيعاتجالا ةيرظنلا ا تناك هلامعأ مهأ .(ما١ ال جدير يماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) ةراتخم

 ( 0ةردط» لعع. زاخت 8 ءآلوتقلتب 1990).(م ١994٠ « بانكلب ؛ستسوشتاسام «



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١5

 ءاّيوق نوكي الأ نكمملا نم هنكلو :"دوه نبور" لثم يعاطقإ ماظنل ةباغلا يف اًصوصل كانه نأ

 فوس ىلاتلابو «مهفعضل ةجيتن نوكر حتي امدنع قرطلا عاطقل نوضرعتي فوس ءافعضلا ءال وهف

 نم ديزملا عفدب مايقلا نم صخرأو لهسأ هنأل ؛فعضلا اذه ةياحل ةلواحم يف ةعفترم فيلاكت لمحتت

 ةطلس لالخ نم مهتمكاحمو صوصللا ىلع ضبقلا لجأ نم ةطلسلا هذه نع ىلختلل بئارضلا

 نيناوقلا نوئسي نيذلا نيرخآلا نييسايسلا نيلثمملاو «ةقطنملابةذمعلا :لثم ةيجراخلا تاقالعلا

 .ةوقلاب ابنومحيو

 ةيبلسلا ةيجراخلا تاقالعلاب ةلعافلا تاهجلا رمت امدنع ىنبتو ةيعاتجالا ةينبألا أشنت اذكهو

 دراوملا ضعب ىطعت نأب ؛ةينالقع بلاغلا يف حبصت كلذل ةفاضإلاب .ةرمتسم ةيلدابت ةطشنأ يف

 ءاوس ةلعافلا تاهجلا ةداع ربجتو ءانمأ رثكأ ةئيب يف ةأفاكملا ةميق ةدايزل ةيجراخلا ةلعافلا تاهجلل

 نوكي امدنع كلذب نوموقيو «ةرطيسلاو مكحتلا نع ىلختلل تاكرشلل تادحو وأ اًدارفأ اوناك

 نم حابرألاو ةيجراخلا تاقالعلا دادزت امدنع ةلماشلا ةيئبألا ةدايز ةينالقعلا نمل هنإو .اًينالقع رمألا

 .كلذل ةجيتن ةرطيسملا ةلعافلا تاهحلا طقست دقو «تالدابتلا

 ةيكولسلا تامازتلالاو يعاتجالا نماضتلاو لدابتلا تايلمع

 11130256 8ر0 ععووعوب 50ءاقل 501103115, 20115

 تايلمع ريسفت ىلع زيكرتلا يف نمكي «لدابتلا تايرظن ىلع رخآ سيئر زيكرت كانهو
 هيف رمتست ثيح ؛ةيعاتجالا ةينبألا نم عون يأ وأ «تاكبشلا يف ةلعافلا تاهلا نيب نماضتلا

 اًضيأو ؟لدابتلا رارمتسال رخآلا هاجت مهنم لك مزتلي نأ دارفألل نكمي فيك ثيح نم تالدابتلا

 نأ نكمي فيكو ؟تاللدابتلا كلت اهيف ثدحت يتلا اهلمكأب ىربكلا ةيعامتجالا ةيئبألل مهمازتلا ىدم

 لقأب ةأفاكملا مالتسا ىلإ ههجومو ؛لعفلاب ةينانا ةلعافلا تاهجلا نأ ول تايلمعلا هذه ريسفت متي

 حابرألا ضفخ ىلإ نماضتلا جاتحي نيح يف .ىرخأ فيلاكتو المع بلطتي نماضتلاف ؟ فيلاكتلا

 درفلا طبر ىلع لمعت يعامتجالا ءانبلل تامازتلالا نإف لثملاب .نماضتلا قيقحت لجأ نم ةريبكلا

 فيلاكتلا لمحتل تامازتلالا لثم هذه ءانبلا دراوم ءاطعإب -ام ةجرد ىلإ- ةديعبلا ةيعاتجالا ةيئبألاب

 وأ ةبارقلا لالخ نم ىطعت يتلا يناسنإلا خيراتلا مظعم يف ةيفطاعلا رعاشملا ءانثأ وأ ءبرحلا ءانثأ يف

 .ةريغصلا تاعامجلا دارفأ



 ١ لهابتلا ريظنتلا

 قيبطتلل ةيلباق رثكأ نوكت يعامتجالا ميظنتلا يف ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع تاعامج امإ

 ءانب نكمي ال ثيح ؛تاعامجلا هذه ميظنت ىلع لمعت يتلا تاظنملا كلذكو ءنماضتلا لالخ نم

 بئارضلا يف عفدت يتلا دوقنلا :لثم «ةيجراخلا دراوملا ضعب نع سانلا ىلختي امدنع الإ تاعمتجملا

 ةيعامتجالا ةينبألا ىلع ةيعرشلا ءافضإو «تامازتلالا :لثم ةيلخادلا دراوملا دوجو ةيمهأ عم .خلإ

 يذلا ببسلا ام ؛نذإ .ةينوناقلاو ةينيدلا :لثم هتاسسؤم ضعب وأ .لكك عمتجملاو ةلودلاك ىربكلا

 نوسريمإ هاجتا نم لك نأ عقاولا يف ؟ حابرألا نم دح ىصقأ قيقحتل ةلعافلا تاهجلا هل ىعست

 ىلإ ةفلتخم قرطب ةيدقنلا تايكيمانيدلا هذه ريسفت |!مهنكمي ينالقعلا رايتخالا ةيرظنو «لدابتلا ةكبشل

 .ام لح

 1[دغلمسدل 0طمنعع !طعمدتعو 02 5هانفلهتاو: نماضتلل ينالقعلا رايتخالا تايرظن

 تاهجلاو ةينانألا نأ ةيفيك يف ةرثؤملا تايرظنلا رثكأ نم ةدحاو (11مط46) "”رتشيه رّوط دقل

 .عفترملا نماضتلا تاذ تاعامجلا يف ةأفاكملا نم ةيلاع تايوتسم بسك اههنكمي ةينالقعلا ةلعافلا

 نيهجوم رشبلا نأب (6[81600:) رتشيه ضرتفاو .يعيبطلا ءاقتنالاب ناكلو رشتيه نيّرظنملا الك متهاو
 راسم رايتخا ىلع دمتعي اذهو ؛«تاليضفتلل ةيمره تالسلست مهبدل دجوي ثيح «فدهحلا وحن

 ءارو يعسلا مهيلعو «مهتاليضفتل ةيمرهلا تالسلستلا ىلع ٌءانب مهفادهأ قيقحتل بسانملا كولسلا

 نأل ؛تامدخلا عيسوت يف كلذ مهسيس يلاتلابو «ةفلكت لقأبو ةأفاكم رثكأ مه جننت يتلا لامعألا

 يف بلاغلا ضارتفالا اذهو .دارفألل تامدخلا عيسوت رارقل ةجيتن اهريوطت متي ةيعاتجالا ةينبألا

 .لدابتلا ةيرظنل ينالقعلا رايتخالا يطعي تامدخلل ىصقألا عيسوتلا

 امود اوعسي نأ دارفألا ىلع بجي هنأ ىلع ديدشتلاب نماضتلل هليلحت (11عماد(ع) رتشيه أدب دقل

 فيك لوح تاللؤاستلا نم ريثكلا كانه ناكو .مهتاعمتجم يف تامدخلا مه ققحت يتلا دراوملا ىلإ

 نم اًعلس اهفصوب تامدخلا روصت نكميو ؟تاعامجلا نيب نماضتلا لالخ نم ةكراشملا ةداعإ نكمي

 عم لعافتلا وأ اهيف قافرلا ةكراشم لالخ نم اهقيقحتل دارفألا ىعسي ثيح ؛ةيرظنلا روظنم

 رايتخالا سسأ" ؛(م1941/ « اينروفيلاك ةعماج ةعبطم:يلكريب) يعامجلا نماضتلا ئدابم ءرتشته .ل لكيام )١19(



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١4

 دوزت نأ نكميو .علسلاب اهدارفأ ديوزتل ىعست يتلا تاعامجلا نيب اًضيأ اذه ثدحيو .نيرخآلا

 ةيلآلاو ةطبارتملا تامدخلا ريفوت ىلع ةعاجلا لمعت ثيح ةكرتشملا علسلا جاتئإب اهدارفأ تاعامجلا

 ىرخأ ةعامج كالهتسال اهردصت ىنعمب) اهل نيجتنملا ةعاجلا جراخ اهكالهتسال اهقسنتو اهتطشنأل

 ةماع ةمدخل اًعيرس اًقيرط ةعامج تأشنأ ول :لاثملا ليبس ىلعف .(اهنم ةدافتسالل ةجتنملا ةعامجلا جراخ

 «لباقملا يفو .ةعامجلا جراخ ءاضعأ اهنم ديفتسيو اهمدختسي نأ نكمي ةكرتشملا ةعلسلا هذه نإف

 ققحت نأ ةعاجلا هذه نكميو «ةعامجلا دارفأ قيرط نع كلهتستل اهجاتنإ متي هصاخ علس كانه

 لقأب رثكأ ةأفاكم مهل ققحي تاليضفتلل يمره لسلست مهيدل نوكي ثيح ؛نماضتلاب روعشلا
 ؛هفاذهأ ققحت يتلا ةأفاكملا مدقت ةعامجلا دارفأ قيرط نع كالهتسالل ةدعملا علسلا نأل ؛فيلاكتلا

 .ةعامجلا دارفأ نيب لدابتملا نماضتلا ةجيتن

 ةلكشم يف لثمتت تاعامجلا نماضتل ينالقعلا ءافطصالا روظنم نم ةيرهوجلا ةلكشملا نإ

 نولمعتسي نيذلا دارفألا نإ لاثملا ليبس ىلعف ءاهجاتنإ يف نولمعي ال يتلا علسلا ىلع دارفألا لوصح

 اهعبتي امو عيمجلا اهمدختسي يذلا ةعيرسلا قرطلاك بئارض امل نوعفدي ال نكلو «ةكرتشملا علسلا

 يف اولمعي وأ اوكراشي مل نيذلا دارفألا وأ  ةكرتشملا ةمدخلا هذه جاتنإ اومدق نيذلا ءالؤل موسر نم

 نم اذه دعيو «ءنماضتلا اذهل ةكرتشملا دئاوفلاب نوعتمتي مهنكلو ءنماضتلاب اروعش كرتشملا لمعلا

 وه يناجملا دوعصلا ةلكشم ببسو .لباقم نود همدختسي نيكرتشملا نأل ؛يناجملا دوعصلا باب

 رارمتسا ضفخني مث نمو علسلا جاتنإ ةلق ىلإ يدؤيس يلاتلابو «ناجملاب صخش لك دعصي امدنع
 امدنعو «يناجملا دوعصلا ةطساوب كلهتست علسلاب ةصاخلا تاجرخملا نأل .ةيعاتجالا ةينبألا روطت

 لثملايو ,تاعامجلا لشفت فوسف «تاعامجلا ةطشنأ يف ماهسإلا وأ ةعلسلا لباقم ةأفاكملا عفدي ال

 دوعصلا بنت تاعامجلا ىلع بجي اذلو .تاعامجلا هذهل ةنوكملا ةيعاتجالا ةينبألا لشفت فوس

 .اهتيموميدو ةيعامتجالا تاءانبلا عجارت ىلع ةياهنلا يف رثويس يذلا يناجملا

 ؟هفيفخت متي فيك وأ ؟ يناجملا عافتنالا بتجتل اهسفن تاعامجلا نوكت فيك :نع لاؤس كانهو

 نم نوكتت ىرخألا ةيعاتجالا ةينبألا عيمجو .«فاطملا رخخا يف يعامتجالا ماظنلا ةئأسم هذه نأ الإ

 كلهتست علسلا تاجرخم تناك اذا يلاتلابو .تاعمتجملا لك يف تاعمتجمو تاييظنتو تاعامج



 ١ لهابتلا ريظنتلا

 تاعامج يف ةكراشملا وا موسرلا قيرط نع كالهتسالا اذه نمث عفد نود « ٍيناجملا عافتنالا ةطساوب

 .ةلشافلا تاعومجملا هذه نم تينب ىتلا ةينبألا كلذكو ءلشفت فوسف ؛ ةيعامجلا ةطشنألا

 لدابتلا ريظنتلا: ه لصفلا

 لبق نم اهكالهتسا متي يتلا ةيلخادلا علسلاو ةيجراخلا علسلا نيب قرف كانه هالعأ صخلملا يف

 يتلا ةعاججلل ةكرتشملا تاءارجإلا لالخ نم هجاتنإ متي جتنم يأل ةبسنلاب لاحلا وه اكو ؛نيرخآلا

 علسلاو .قاوسألا يف خلإ ... سبالملاو «زافلتلا ةزهجأو .تارايس نم اهتاجتنم عيبل ةكرش يف لمعت

 .ةعلسلا نوجتني نيذلا صاخشألا لبق نم يلخادلا كالهتسالل عنصت يتلا كلت يه ةيرهوجلا

 ةقفرلاو « ةقادصلاو . فطاوعلا لوح رودت تافاكمك مدقت يتلا ةيرهوجلا علسلا مظعم نإف يلاتلابو

 ةميق تاذ نوكت نأ نكمي اهنأ الإ ةمخض ةعلس تسيل اهنأ نم مغرلا ىلع يعامتجالا نماضتلاو ؛

 ةعلسلا جاتئإ فيلاكت نولثمملا بنجتي نأ يقطنملا نمو ءاهنولبقتيو اهنوجتني نيذلا كئلوأل ةيلاع

 يناجملا عافتنالا ىلع عيمجلا دمتعا اذإ نكلو .يرهوجلا نماضتلا ةبرجت تافاكمب عتمتلاو ؛ةيرهوجلا

 وه اك ؛ اذلو .ةيرهوجلا علسلا كلت كالهتسال ةمهم ةدئاف كانه نوكي نلف « ينماضتلا جاتنإلا يف

 علسلا جاتنإ يف ةلكشم ىلا يناجملا عافتنالا ىلع فثكملا داهتعالا يدؤي نأ نكمي ءهالعأ حضوم

 .اهجتنت يتلا علسلا رفاوت ىدمو ةعامجلا رمديس هنأل ؛ءاوسلا ىلع ةطيسبلاو ةبعصلا

 نم كلذ نع ةباجإلا (11616©) رتشيه زجوأ دقل ؟يناجملا عافتنالا نم للقن فيك نكلو

 «يناجملا عافتنالا نم دحلا اهيلع تاعامجلا لك نأ ىري ثيح ؟يعامتجالا طبضلا تايساسأ لالخ

 نم طبضلا اذه قيقحت متيو «تاعامجلاب مكحتلا ةردق اهيدل يعامتجالا طبضلا تايلمع نأ الإ

 اهيلع لوصحلا متي ال يتلا ةميقلا دراوملا لجأ نم تاعامجلا نع دارفآلا لالقتسا )١( :لالخ

 ةكرتشملا ةعلسلا جاتنإ يف دارفألا دوهجم ةبقارم (1) .ىلعأ فيلاكتب ىتح وأ رخآ ناكم يأ يف ةلوهسب

 يف ؛علسلا جاتنإ يف ةلداعلا مهتكراشمب نومهسي ال نيذلا ءالؤه ةيبلس ةقيرطب ةبقاعملا (1") .ةصاخلاو

 ةيلخادلا علسلا ةداعو ةكرتشملا علسلا جاتنإب دارفألا موقي ثيح ؛ةيمازلإلا تاعامجلا رتشيه اهاسأ

 :يناثلا عونلاو .صاخلا مهكالهتسال
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 لجأ نم عفدلاب دارفألا ضيوعت اههالخ نم متي يتلا ةيضيوعتلا تاعاجلا وهو -ساسألا وهو-

 ةجتنملا تاعامجلا مظعمف «نيرخآلا قيرط نع اهكالهتسا متي يتلاو .ةكرتشملا علسلا يف مهماهسإ
 .ةيمازلإ نوكت ةصاخلا علسلا نوجتني نيذلا نأ نيح يف «ةيضيوعت نوكت ةكرتشملا عئاضبلل

 سانلا نوكي ةيضيوعتلا تاعامجلا يفف «يعامتجالا طبضلا ةعيبط تاعامجلا عون ددحيو

 علس جاتنإل ةيرورضلا ةطشنألا يف ةكراشملا لجأ نم كلذو ؟يدقنلا ضيوعتلاب نيكرتشم

 ىلع لوصحلا لجأ نم دراوملا مظعي يذلا درفلا ةينالقع لازت امو :نيرخآلا قيرط نع كالهتسالل

 نم ةعفترم تايوتسم ال نوكي نأ بجي ةيضيوعتلا تاعامجلا مظعمف اذهو ,دهجب لمعي الو لاملا

 كانه نوكي !ى «ةيفاك ةجردبو دهجب اولمعي نيذلا اهدارفأ ةيمهأ ىلع دكأتلل كلذو «فارشإلا

 نع ةعامجلا يف نيلعافلل اًعفترم لالغتسالا ناك اذإف .نولمعي ال نيذلا ىلع تابوقع ضرفل دادعتسا

 متي هنإف ءضيوعتلا لجأ نم لاملا ىلإ نوجاتحي نيذلا دارفألا :لثم ,.مهزفح نم دب الف دراوملا ةميق

 هدهج نم لقأب لمعي ضعبلا لاز امو .ةميقلا دراوملا جاتنإل اًدهج اولذبي يك ةيدجب لمعلل مهزفح
 وأ ةيباقرلا تاءارجإلا ضعب نإف اذلو .لاملل هبسك نم رثكأ دهجب لمعي نم كانهو «لاملا بسكل

 ثدحت امدنع ةيلعاف رثكألا ةباقرلا نوكت اًنايحأو .لمعلا ءارجإ بساني اهيف نوكت نأ ّدب ال ةيباقعلا

 اًضعب مهضعب نوفظوملا بقاعيو بقاري امدنع ةصاخبو «ءيمسر ريغ لكشب مهسفنأ نيفظوملا نيب

 .باقعلاو ةبقارملل ةباقرلا يلوؤسم نم ةفلكم ىرخأ ةعامج عضو نع يناجملا دوعصلا لجأ نم

 ةفاضإلابو ءمهباقعو نييمسرلا ريغ ةباقر يف كرتشت ام ابلاغ ةيمازلإلا تاعامجلا نإ

 طبضلا فيلاكت نإف اذكهو .ةعامجلا دارفأ لالخ نم اًعم كلهتسملاو جتنملا لبق نم نماضتلاب

 ريغ ةباقرلا حبصت فوسف «تاعامجلا تدادزا اذإ نكلو .لقأ نوكي ةيمازلإلا تاعامجلا يف يعامتجالا

 فورظلا نم ديدعلاف ءيمسر لكشب ةيباقرو «ةيباقع تاءارجإ ىلإ كلذب اًيدؤم «ةيلعاف لقأ ةيمسرلا

 ةيلخادلا علسلا دارفألا دجي :الوأ :يتأي ام ببسب كلذو ؟؛ةيمازلإلا تاعامجلا يف نماضتلا نم ديزت

 يف ةميق دروملا اذه نوكي نلف «ةيلخادلا علسلا نم اًصاخ اًعون ةعامج لك جتنت امدنعو ءاّدج ةمهم

 دارفألا موقي كلذل ةفاضإلابو .ىرخأ تاعامج ىدل اًرقاوتم عونلا كلذ نوكي ةداعو ءام ةعامج

 هذه درفلا رداغ ام اذإ اهدادرتسا نكمي ال يتلا مهفطاوعو مهتاقاطو «مهتاقوأل تارايثتسا لمعب



 ا لهابتلا ريظنتلا

 كرتي امدنعو .ةيمازلإلا تاعامجلا يف رائتسالاو «ةتباثلا فيلاكتلا لوحتل جمارب دجوي الو «ةعامجلا

 يتلا ةعاجلا نع هلالقتسا نم ديزي اذه نإف .ىرخأ ةعابجب قاحتلالا ىلإ ىعسيو «ةعامجلا درفلا

 ؛مازلإلا نم رثكأ ةيلوؤسملاب ساسحإلا ةيمهأب نورعشي نيذلا دارفألا ىلعو هيلع اهتطلس ضرفت

 يف دارفألاب ةصاخلا دراوملا ريفوت متي مل اذإ :اًيناث .ةيلخادلاو مهب ةصاخلا ةأفاكملا جاتنإ يف ةمهاسملل

 ىلع دارفألا جورخ لمتحملا نمو «جاتنإلا نع دارفألا لالقتسا نم ديزيس كلذ نإف ؛ام عمتجم

 يف هتبقاعمو رخآلا مهنم لك ةبقارم دارفألا عاطتسا اذإ :اًنلاث .ةعامجلا ىلع اًدج فلكم اذهو .ةعامجلا

 اهبنجت متي يجراخلا فارشإلا ىلع فيعضلا ماضتلا ريثأت نإف ؛ةكرتشملا مهتطشنأل يعيبطلا راسملا

 .ةحوتفملا تاعاجلا فده ةئيبلا حبصت امدنع :اًعبار .فارشإلا اذهل ةيفاضإ فيلاكت اهفصوب

 ءّيلخاد ةكرتشملا علسلا جاتنإ يف ةيساسألا ةيلمعلا نم اًءزج يمسرلا ريغ باقعلاو ةباقرلا حبصتسف

 :لاثم

 ةيجراخلا ةيرايعملا تامازتلالا ريوطت تاعامجلا تعاطتسا ول :اسماخخ .يعامتجالا نماضتلا

 ىلع طقف سيل ديكأتلل نولمعيس مهنإف ؛اهققحت نأ نكمي تامازتلالا هذه نأ وأ ؛كرتشملا جاتنإلل

 ريياعملا كاهتنا نأل ؛يعامتجالا طبضلل اًذج ةلعاف ةليسوك لمعلل اًضيأ نكلو «ةكرتشملا علسلا جاتنإ

 نماضت دوهجم ضيوعت ىلإ يدؤي ةعامجلا مجح ةدايز نأ اك .بنذلاب روعشلا ةباثمب ةيقالخألا
 كالهتسال جاتنإلا عيطتست اهنأ ىلإ يدؤيس ةكرتشملا تادوهجملل ضيوعتلا نإ ثيح .ةعامجلا

 .ةعامجلا جراخ دارفأ قيرط نع ةيجراخلا تاعامجلا

 فورظلا لك نأل ؛نماضتلا نم لقأ تايوتسمب ٌةداع ةيضيوعت تاعامج رهظت ببسلا اذه

 تحبصأل صاخ هجوب جاتنإلا يف اهعضو مت ولو «ةبوعص رثكأ هالعأ ةجردملا نماضتلل ةجتنملا

 تاعامج كانه دجوي امدنع نكلو .ةعامجلا جاتنإ نم ربكأ ةمظنملا حبصت امدنعو «ربكأ تاعامجلا

 ةلعافلا تاعاجلا لكشت امدنعو .نماضتلاب ةصاخلا طورشلا نم ديدعلا ةيبلت اهنكمي ةيضيوعت

 مهف «.نيمهشمك مهتارايخ وأ ؛ءاكرش مهنوك نم رثكأ ةأفاكملا ىلع اهنم دارفألا لصحيو «ةيعامج تائيب

 ةطشنألا مدقت يتلا (كوب سيفو لجوج :لثم موك تود) تاكرش لثم ةأفاكملا ىلع اًضيأ نولصحي

 نماضتلا نم اًعون هذه ةيجراخلا مهتاضيوعت حبصتو «ىلعأ نم اهتاذ دح يف تاعامجلا نيب ةكرتشملا

 لالخ نم جتنت نأ عيطتستو .عفترم لكشب ئفاكت يتلاو ءاّيلخاد ةكرتشم ةجتنم ةصاخ ةعلسك
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 ةصاخلا ةعلسلا نع نيلقتسم نوحبصي ةعامجلا ءاضعأف ,فطاوعلل ريثملا يمويلا لعافتلا يف دارفألا

 ةفلكت ليلقت متي اذببو «ةصاخلا ةعلسلا ريفوت لجأ نم ةبقارم نود نم دجب نولمعيسو «ةيفاضإلا

 نأ ةلماعلا تاعامجلا تاذ تاظنملا هذه يونت نأ ةفدصلا ضحمب تسيل اهنأو .ةبقاعملاو ةبقارملا

 ةيبلت اوعيطتسي مهنأ يه ةجيتنلاو «ةطلسلا يف ةاواسملا مدع ىلع ديكأتلاو ءاّيئيب ةحوتفم نوكت

 مظعم بذج عيطتست رخآ ناكم نم يهو «ةيميداكألا تاعامجلا يف نماضتلا نم ديزت يتلا طورشلا

 ثحبلا تاعماج يف نوكت مهلمع يف ةيلخادلا ةأفاكملا نأل ؛املالخخ نم لمعلل نييعماجلا ةذتاسألا

 نماضتلا يه ةجيتنلا لثملابو «ةيسيردتلا حنملا تاعماج يف رثكأ نوكي نكلو ءصوصخلا هجو ىلع

 يف ةيلخادلا ةأفاكملا متت ال ثيح ؟تارايس عنصم :لثم «ةصاخ ةمظنمب ةنراقملاب عفترملا يبسنلا

 نوكت يتلا فارشإلا يفظوم قيرط نع ةبقاعملا لثم اًمامت ةبقارملاو ضيوعتلا نوكي ثيحو «لمعلا
 .نيلعافلا ءادأل ةيدقن

 اهيدل يتلا لثم ءامام ةيضيوعتلاو ةيمازلالا تاعامجلا نم جيزم ىلع عمتجملا ىنبي اذكهو

 ثيح «ةيمازلإلا تاعامجلا ين لقأ هنكلو ؛ةلكشم نوكي يناجملا دوعصلاو «نيتعامجلا الك نم رصانع
 باقعلاو ةبقارملا نوكت ثيحو «ةكرتشملاو ةصاخلا علسلا كم رعا نب اًعفترم لالقتسالا نوكي

 ةردقلا نإف اذكهو .اهدارفأ لك اهب ئفاكت يتلا ةصاخلا ةعلسلا جتنت يتلا ةكرتشملا ةطشنألا نم اًءزج

 ىلع ريثأتلل يناجملا دوعصلا نم ةينالقعلا ةلعافلا تاهجلا ظفحي ةيمازلإلا تاعامجلا يف طبضلا ىلع

 نإف لباقملا يفو .ةصاخلا ةعلسلا جتني يذلا كرتشملا طاشنلا فيلاكت لمحتل ةعباتلا تاعامجلا ءاضعأ

 نوكي ةصاخلا ةعلسلل جاتنإلا نإف كلذل ةجيتنو «لقأ نوكي ةيضيوعتلا تاعامجلا يف طبضلا ةردق

 اهيف لمعت يتلا تامظنمللو تاعاججلل اًحاحلإ رثكأ ةلكشم يناجملا دوعصلا نم العاج اًعاتمإ لقأ

 ةلعافلا تاهجلا نإف ؛ةيضيوعتلاو ةيمازلإلا تاعامجلا يف عفترم يناجملا دوعصلا نأ ولو .تاعامجلا

 اذهبو «ةيلعاف رثكألا ةبقاعملاو ةبقارملا لالخ تاعامجلا طبض ةردق ةدايز ىلإ جاتحت فوس ةينالقعلا

 ناميلوك حلطصم يف وه !ىكو .يناجملا دوعصلا ليلقتب موقت نأ اًينالقع اًرمأ دوعصلا نم لالقإلا ٌدعُي

 ىلع ةعومجملا ربجت يتلا "ةيبلسلا ةيجراخلا لماوعلا" هاسأ يذلا يناجملا دوعصلا نع (2هاعمهم)

 .اهطيضل ةردق ءاشنإ



 و لهابتلا ريظنتلا

 لدابتلا ءاكرش هاجت تامازتلالل ةيلدابتلا ةكبشلا ليلحت

 1:عءان ممم عدلا ءاجور:]ع ةفنقه]55ع5 01 (نهرهمتت 31215 10 1:5عطقم5ع 8 5 "١

 دحت ىنعملا اذبمو :يتآلا ىنعملا اذه يف ةينالقع ال ةيلمع تامازتلالا ديلوت ةيلمع دعت

 نوكت اهنأل ؛ةافاكملل ةليدبلا دراوملا فاشتكال ةينالقعلا ةلعافلا تاهحلا تادوهجم نم تامازتلالا

 ْعَقْذُت يتلا ةلعافلا تاهجلا نيب ةرشتنم نوكت نأ تامازتلالا ىلع بجي اذامل ءلدابتلا طرشب ةمزلم

 ىلع ةباجإلا حضوت ؟تاراهثتسالاو ةليدبلا فيلاكتلاو «ةأفاكملا ريدقت لالخ نم ةيرهوجلا اهكولس
 ةينبألا هاجت تامازتلالاو ىدملا ةليوط تاقالعلا ريسفت يف لدابتلا تايرظن ةوق ىدم قباسلا لاؤسلا

 0 ةدلوتملا ةيعامتجالا ىربكلا

 نكمي تامازتلالا نأ ىلع دكؤي ةيبيرجتلا تادادعإلا يف تامازتلالا لوح ركبملا لمعلا نإو

 لدابتلا ءاكرش روطي امدنعو .لدابتلا تاقالع لك يف ةمهم ةفلكت نم للقت اهنأل ؛ةينالقع نوكت نأ

 اًنرتقم لوهجم ءيش قيرط نع ةضورفملا فيلاكتلا للقتف «تاقالعلا نيوكت لجأ نم تامازتلالا

 نيع يف لقألا فيلاكتلا ذخؤُت امدنع ةيفاصلا ةأفاكملا ةدايز نإف ىلاتلابو «نيليدب ءاكرش داجيإب

 نم رخآ راسم كانهو .ةيلومشلا ةأفاكملا نم لقأ نودمي نيذلا نيرخآلا عم تاقالعب رابتعالا

 لمحتي امدنع أشني يذلاو «ةميق يذو يلخاد ردصم يه لفاكتلا لثم تامازتلالا نأ وه شاقنلا

 عم دوقنلا لثم «ةيلخادلا ةأفاكملا نم ليلقلا ىلع درفلا لصح ول ىتح كلذلو «لدابتلا ةقالع دارفألا

 ملع ضارعتسا " طيارتملا كسايتلا ةيرظنل رابتخا :لدابتلا تاقالعب مازتلالا" ء نوي وكجيرويج و ج دراودإ )١8(

 .د لكيامو« ركيب .ر نياروم «نوي وكجنيج»« رلول دراودإ ؛1 84-١8 ص :(م1593) 51١ ىيكيرمألا عامتجالا

 . ص :(م1446) ١7 ةعومجملا تايلمع يف روطتلا "لدابتلا تاقالع يف ايادهلا ءاطعإو لدابتملا داتعالا" «دنارج

 ضارعتسا "يضوافتلا لدابتلا يف مازتلالا كولس ئراوطو ةطلسلا" « نوي وكجنيج و ج دراودإ ؛598-؟1

 لخاد مازتلالا تايمانيد ىلع قياس تقو يف لمعلل . 548-450 ص :(م1997) 08 يكيرمألا عامتجالا ملع

 تاكيش يف مازتلالاو فاصنإلاو ةوقلا" :نوسريمإ دراشتير و كوك. سإ نيراك رظنا ةقاطلا ىلع دامتعالاب ريظنتلا

 دراشتير و كوك .سإ نيراك ؛!ا19/7-١74 ص :(م1417/4) 17 ةيكيرمألا عامتجالا ملع ضارعتسا "لدابتلا

 ١-١١ ص :(م1485١) ” تايظنملا عامتجا ملع يف ثحب "ةدقعملا تاظنملا ليلحتو لدابتلا تاكبش'" «نوسريمإ

 ملعل ةيكيرمألا ةلجملا «"ةقثلاو مازتلالا .نيقيلا مدع نع ةيبيرجت ةسارد :فرصلا لكايه روهظ" « كولوك رتيب ؟

 .516-510ص :(م1444) ٠٠١ عاتجالا
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 عم نماضتلاو «ةيباجيإلا رعاشملاك لمعلا يف ةأفاكم وأ رخآ ززعم كانهف «لدابتلا ءاكرشل تامازتلالا

 .مهتامازتلا نوروطي نيذلا ءالؤه

 ةيعامتجالا ةينبألا هاجت تامازتلالل لدابتلا ةكيش ليلحت

 1[ ءادوو معدل ءاججوع اع ةتقاجوتو 01 (ن0رل 0113ه أ5 (0 50عاقل ماتت نانا" عذ

 ةلعافلا تاهجلا تالدابتلا .مضتت امدنع هنأب هؤالمزو (علطسومل اههجناع#) ريلول دراودإ نهرب

 دامتعا يف نوواستم مه نيذلاو «ةميقلا تاذ دراوملا يف مهمكحت يف ريبك دح ىلإ نوواستم مه نيذلا

 ةلعافلا تاهجلا نإف ؛ةطلسلا ةزيمب ةلعاف ةهج عتمتت نأ نود دراوملاو ةأفاكملل ضعب ىلع مهضعب

 «ةعتملاو «ةراثإلاو «تامامتهالاو ةلدتعملا ةيباجيإلا رعاشملا جتنت يتلا ةرركتملا تالدابتلا يف كرتشت

 يف ريثأت هل لظيو «ةيزمرلا ةيدهلا ءاطعإ :لثم «مازتلالا تايكولس ىلإ هرودب يدؤي يذلا اضرلاو

 ةطشنألا يف كرتشت يتلا ةكراشملا دراوملا نوكت دقو .رخخآ باذج ليدب دوجو نم مغرلا ىلع ةقالعلا

 اًدبأ اضعب اهضعب ىري ال ةلعافلا تاهجلا نأ جئاتتلا هذه لالخ ظوحلم وه امو" .رطاخملاب ةفوفحم

 مهنوك نم رثكأ يلآلا بساحلل يمثراغوللا لولحلا ماظن لالخ نم نولعافتي ةقيقحلا يف مهخأل ؛

 نأل ؛مازتلالا تايكولسو ةيباجيإ رعاشم نروطي مهنإف كلذ عمو .هجول اًهجو نولعافتي اًصاخشأ

 زيح ىلإ ةيفاضإلا دراوملا تأت اذكهو ءريشته نع اًءزجم دَعُي لعافتلا اذهو «ةميق تاذ رعاشملا هذه

 يه ةيلخادلا ةأفاكملا هذه نأو ء«مازتلالا تايكولسو «ةيباجيإلا فطاوعلاك :لدابت ءانثأ يف ذيفنتلا

 .ةيبيرجتلا جئاتنلا حضوي (0.7؟ لكشلا)و .ةيلخادلا علسلل لدابت نم تمت ةياغلل ةيزجم يه ةأفاكملا

 فوس ضعب ىلع مهضعب -واستم لكشب- دمتعملاو دراوملا يف نيواستملا دارفألا نإف ءاذكهو

 مهب يدؤت يتلا ةيباجيإلا رعاشملا ديزت راركتلا اذهبو .ةكرتشملا تالدابتلا نم ديزملا يف نوكرتشي

 ةاطعملا ىتح ةعفترملا ةميقلا تاذ ةيفاضإلا دراوملا نأ اك .ىرخأ ةرم مازتلالا تايكولس يف كارتشالل

 .اًعم تاعامجلا طبرت يتلا ةيساسألا تايكولسلا عئئشنت رتويبمكلا لالخ نم دارفألل

 لسار ةسسؤم :كرويويل) يقالخأ ريغ ملاع يف يعاتتجالا مازتلالا «نوي وجكتيج ى ء.ر نيش .ريلول .ج دراودإ(5١)

 .(م1 ه*84٠١ «لدياس

 ممل عجب ا؟نراعت ؟نمدعاا وعم ظهبوومأأملاب (5 حاضيرلا ف روكذم) يعامتجالا لدابتلا ىلع ريثأتلا ا 1

.2009 



 ١6 لمابتلا ريظنتلا

 نأ ةيمومع رثكألا تامازتلالا عيطتست فيك :هدافم لؤاست يف كلذ دعب ( 1:16: ) ريلول أدب

 نم تازيحت اه نوكي ةيباجيإلا رعاشملا نأ ىري وهو «"” !؟عساو قاطن ىلع ةيعامتجالا ةينبألا عنصت

 رعاشملا نأ !ى «رعاشملا هذه ةأشن نع نولوؤسم نيرخآلا نأ نورعشي فوس دارفألاف .براقألا

 ءانب ىلع سكعني اذهو هاّيَرّيحت اًدعب ذخأت فوسف نيرخآلا نم ردصت امدنع دارفألا نيب ةرفنملا ةيبلسلا

 عمتجملاو «ةلودلاك عساو قاطن ىلع ىربكلا ةيعامتجالا ةينبألل تامازتلالا تروطت فيك نذإ .ةعامجلا

 ةبيرقلا تازيحتلا عيطتست فيكو ؟ةيعاتجالا تاقالعلا مظعم يف ةيفرعملاو ةيفطاعلا تازيحتلا عم

 زيحتلا ةيبلس ىلع بلغتلا ةيفيكو ؟جراخلا وحن رعاشملا دعبتو رَسْكُت نأ ةيباجيإلا رعاشملاب ةرصاحملا

 .اهسفن معدتل دناستت تاعمتجملا نأ فيك رسفن نأ انيلع ةلئسألا هذه نع ةباجإلابو ؟رفنملا

1 2 2 

 لدابتلا تاقفاوت ةيباجيالا رعاشملا ةراثإ كسايتلا ةدايز
 ةقالعلا ىف ءاقبلا

 ةرركتملا ةفيفخا يقئالملا نع

 تاطاشتلا يف ةمهاللا
 ةكرتسملا

 ةلعاقلا تاهحلل هيلكيفا ةقالعلا نيب لدايتلا تايلمع
 ازملالا تايك
 صضعبلا امههضعبب ةلعافلا تاهبلا 1

 .مازتلالا تايكولسو ءراركتلا «لدابتلا ؛ةيواسنملا ةطلسلا ( 8 ,7) لكشلا

 مأ ةرفان تافص ءانب دارفألا عاطتسا ءاوس درفلا ىلع اًريثأت اهركذ مت يتلا لدابتلا عاونأل نإ

 تاماهسإلا لصف بعصلا نم نوكي "”ةيباجيإلا تالدابتلا يفف ءزيحتلا رسك يلاتلابو «ةيباجيإ رعاشم

 فدهل حرتقم وه !ىكو .ةمظنملاب ةجمربم ةلص ىلع ةطشنألا نأل ؛ةعامجلا فادهأ قيقحتل ةلصلا تاذ

 ١9(. حاضيإلا يف هركذ درو) يعامتجا مازتلا .«تنويو «ياث ءرلول()

 [.قتباعع, '1طختعب جدل آل دما, 5هعاجأا (0مصحسصما هدعطتأ (كنعل اص سماع 19). (؟1)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١55

 ىلع ةدمتعم ةيوق ةيبلسو «ةيباجيإ رعاشمب درفلا رورم ببسي تاماهسإلا يف لاصفنالا مدع نأب درفلا

 ساسحإ ةيجاتنإلا تالدابتلا يف سائلا ىدلف .فادهألا قيقحتل ةحجانلا ةقسنملا تاءارجإلا

 يف ةكرتشملا لاعفألا نوكت امدنعو .نيلشاف وأ نيحجان نونوكي نيذلا دارفألا نم الدب ةعامجلا

 ةيلاع ةميق تاذ ."ةصاخ ةعلس" .رتشيه اهاسأ ابك ؛ةكرتشملا ةيباجيإلا رعاشملا حبصت ةحجان ةعامجلا

 ةيبلت يف ةحجان ريغ ةيجاتنإلا تالدابتلا نوكت امدنعو .ةعامجلا ءاضعأ ةطساوب اهكالهتسا متي امدنع

 هذه نكلو «لشفلا عم يتأت يتلا ةيبلسلا رعاشملاب دحاو درف يأ نم الدب ,ةعامجلا رعشت فادهألا

 عفترم ئفاكم روعش قلخ متي اذكهو «ةيدج رثكأ ةلواحم لجأ نم ةعامجلا زفح ىلإ حمطت رعاشملا

 . لشفلا عم ىتح نماضتلاو ةيعامجلا فادهألل

 مدع داز املكو ءلشفلاو حاجنلا بابسأ لوح تاماهسإلا ىتأت تايكيمانيدلا هذه نمف

 نم اًروعش اوجتنأو «ةكرتشملا ةيلوؤسملاب ساسحإلا ديلوت داز درف لك ةيجاتنإلا تالدابتلا لصف

 عنصت يتلا تاماهسإلا حجرألا ىلع تداز املك اًضيأو «ةيجاتنإلا مهتطشنأ يف دارفألا نيب ةيلعافلا

 «بيرقلل زيحتلا نم ةدقع رسك يف أدبت فوس ةيباجيإلا رعاشملل تاماهسإلا نأ امك .تاعامجلا هاجت

 .ىفم تقو يأ نم اًلومش رثكأ ةيعامتجا ةينبأ ىلإ لاقتنالا مهنكمي ةعامجلا ىوتسم ىلإ هجتت امدنعو
 ؟ربكأ تاءانبل جراخلا وحن هاجتالا يف تاماهسإلا ةكرح رمتست اذامل ؛نذإ

 يف ٌةداع ةمضنم نوكت تاعامجلا نأ يف رمألا ةقيقح يف نمكت لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإ

 داصتقالا نإف لاثملا ليبس ىلعو .تاسسؤملا رارقتسا يف اهرود تاعمتجملل نمضت يتلا تايظنملا

 نمض رغصأ ةينبأ تاقبطلا هذه عنصتو ءربكأ عمتجم نم اًءزج اهلك لثمت .خلإ ميلعتلاو ةموكحلاو

 ءانبلا فادهتساو جراخلل لقتنتل ةعومجملا يف ةيباجيإلا رعاشملا ةاينل :تناوتق عنصتو ءربكأ ىرخأ

 لثم ةلمتحملا ىربكلا تادحولا ىوتسم تاءانب ىلإ ةيجراخ تافص كرحتلا قلخي اذهمو .ربكألا

 ةيجاتنإلا مهتالدابت يف دارفألا اب رعشي يتلا ةيباجيإلا رعاشملا نع لوؤسمك ىري يذلا هلك عمتجملا

 ةيلوؤسملاب مهروعشو «نيكرتشملل يعامجلا طاشنلاب كرتشملا مهروعش لالخ نم تداز يتلا

 .اًيعامج اعورشم اهفصوب ةيلعافلاب مهروعشو «تاجرخملل ةكرتشملا



 ١ خاب لمابتلا ريظنتلا

 نيرخآلل ةددحملا دارفألل ةيجاتنإلا تالدابتلا يف ةيتاذ تاماهسإ لمع بعصلا نم هنإ

 ةصاخلا تاماهسإلا نأ امك «بيرقلا زيحتلا ةوق ببسب ةلاحلا هذه يف ٌةداع ثدحي اى ةيباجيإلا رعاشملاب

 تاكبشلاو تاعامجلا ةيؤر يف نوؤدبي دارفألا نإف كلذلو ؛ضعب عم اهضعب جَمُد دق دارفألاب

 ْعَنصُت امدنعف .ةيباجيإلا رعاشملا نع ةلوؤسم اهفصوب تاعامجلا اهيف جمدت يتلا ربكألا تاءانبلاو

 نم تيرجأ يتلا ةيجاتنإلا مهتالدابتل طقف سيل مهتامازتلا سانلا روطي ؛ةديعبلاو ةيجراخلا تافصلا

 تازيحتلا فعضت امدنع هنكل «تالدابتلا هذه اهيف نمضتت يتلا ةيلكلا ةيئانبلا فادهألا كاردإ لجأ

 ريوطتل سانلا دوقت يتلا ةيعامتجالا ةينبألا لثم دعتبت نأ ةيباجيإلا رعاشملل نكميف ةطلسلل ةبيرقلا
 ءانبلا يف ةبقاعتملا تاقبطلا يف ةيباجيإلا تالدابتلا مض داز املكف اذكهو .ةيلكلا ةيئانبلا مهتامازتلا

 «يلكلا ءانبلا هاجتا يف جراخلا وحن حجرألا ىلع ةيباجيإلا رعاشملا تكرحت ديازتم لكشب ةيعاتجالا

 ؛ةيلكلا ةيئبألا ىلع ةيعرشلا -ةقيرطلا هذهب- يفضت ةيلكلا ةينبألا هذه تامازتلالا ةدايز نإف ييلاتلابو

 .قيبطتلل ةلباق اهلك تاعمتجملاو لكلا ءانبلا لعجت كلذبو

 عاونألا لك ةصح لثم) عمتجملا يف لمعت يتلا ةيجاتنإلا تالدابتلا ددع داز املكف ءاذكهو

 مهنأب سانلا روعش دادزا !لكو «ةلصفنملا ريغلا ةكرتشملا ماهملا ددع داز (لدابتلا نم ىرخألا

 لباقم يف) ةيلوؤسملا نم رثكأ كرتشم روعش مه ناك ؛هكرتشم عيراشم يف يعمج لكشب نوكرتشم

 ةيساق تافص لمعب اوماق ةكرتشملا ةطشنألا يف ةيلعافلاب مهروعش دادزا املكو .(ةيدرفلا ةيلوؤسملا

 ةعلسك رشتنتو ىوقلا نم يتأت يتلا ةيباجيإلا رعاشملا نإ .ىربكلا تادحولا ءانبل تامازتلالا ريوطتو

 تاقبطل هذه رعاشملا تافص عفري يذلا يواستلاب ةيمهألا نكلو «ةعومجملا ءاضعأ نيب ةصاخ

 ىوتسم ىلع ةيجاتنإلا تالدابتلا يف حاجنلا نع ةلوؤسم ةياهنلا يف نوكت يتلا ةنمضتملا ةينبألا

 .ىرغصلا تادحولا

 نم ديزت اهنإف ةلعاف تايكيمانيدلا هذه نوكت امدنع هنأ هؤالمزو (آه11) ريلول ظحال

 نمضتنت ىتلا ىربكلا تادحولا يف اًضيأ اذه ثدحيو .دارفألا نيب ةقثلا رشنتتو ماعلا روعشلا

 ةيوهلاب مهروعش ةيجاتنإلا تالدابتلل سانلا حاجن عبتي امدنع داعُت تايكيمانيدلا هذهو .تاعامجلا

 امدنعف .فقاوملا يف مهسفنأ لوح مهتيوهل ريوطتو عوضوم يف مهسفنأ سائلا ىري فقاوملا لك يفف

 نم ديزملا روهظب حمست فوس يتلا ةيجاتنوإلا تالدابتلاب ةطبترم تايوهحلا حبصت كلذ نولعفي



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١ م

 .كلذ نع اًيئزج ولو الوؤسم يلكلا ءانبلا حبصي كلذبو «ةطشنألا يف حاجنلا قيعت يتلا تافصلا

 مهتايوه مهرعاشم ةيؤر يف نوؤدبيسف مهتايوه يف ةقئاعلا تافصلا هذه دوجوب سانلا رعشي امدنعو

 اذه نأب سانلا رعشي امدنعو «للكلا ءانبلا تايلمعب ةلصتم نوكت يتلا ةيتاذلا وأ مهب ةصاخلا

 رثكأ نونوكيس مهنإف تاذلاب مهرعاشم ىلع هقيبطت ةيلباق نم دكأتلا دعب يلكلا ءانبلا نيب لاصتالا

 .ءانبلل ىلكلا ىوتسملاب امازتلا

 (ةطقصع [طربع هس ) -نووي وكجنوج و ءيذ ناش- هؤالمزو (1م:16:) ريلول زجنأ اذكهو

 يتلا ةيمهأ رثكألا تايلمعلا ضعب ريسفت لجأ نم لدابتلا ةيرظنل همادختسا نم "" 3عمهول مو الدو

 تاللدابتلل ىرغصلا تادحولا ىوتسم ساسأ لكشب اوطبر دقلو .تاعمتجملا رارمتسا يف دعاست

 ءانبلاو نيرخآلا عم ةقثلاب روعشلا ميمعتل اًضيأ نكلو «يميلقإلا نماضتلل طقف سيل «دارفألا نيب

 حبصت ةسالسب تايلمعلا هذه ثدحت امدنعو .ىربكلا تادحولل مازتلالا رعاشمو «ةيمهأ رثكألا

 .رارقتسالاو قيبطتلل ةيلباق رثكأ تاعمتجملا

 ةقاخلا

 (01لانكأ نزل

 تايرظن ىلع تزكر دقو «طقف اهنم ضعبل تضرع لب «ةيلدابتلا تايرظنلا عيمج ضرعأ مل

 تايرظن نكلو «لدابتلا ةيرظن هجوي يذلا رايتلا ضرعت اهنأل ؛ةدودحملا تايرظنلا ةصاخو «ةنيعم

 رهاوظلا ريسفتل ةيلدابتلا تايرظن مادختسال ةماعلا ةكرحلا نم اًءزج تراص ىرخأ ةديدع

 صيخشلتلا نكميو «ىرغصلا تادحولا ىوتسمو ىريكلا تادحولا ىوتسم ىلع ةيعاتجالا

 روعشلا مدقأ يكلو «لبق نم ةجردملا ةركبم هيلدابت ةيرظن نم تاضارتفالا نم ةمئاق نع ليصفتلاب
 .مويلا لدابتلا تايرظن يف ةسيئرلا ةركفلل ةوق رثكألا

 ىعوب ٌءاوس -تارارقلا نوذختي نيذلا دارفألل- هجوم فده وه يناسنإلا كولسلا لك - ١

 .طاشنلل ةليدبلا بيلاسألا بقعت قيرط نع اهباستكا متي ىتلا ةأفاكملا لوح ينمض لكشب وأ

 .هسفن عجرملا (؟0)



 | لهابتلا ريظنتلا

 نم ةعومجم لمعب دارفألا موقي امدنعف .فقاوملا يف لاعفألا ءانب دارفألا تارارق عنصت - 7

 :لمتحملا نم نكلو «كاردإلاب اًنايحأ ةلصتملا ةيباسحلا تايلمعلا

 .ينمض لكشب ةأفاكملا باستكا لجأ نم نوكي (أ

 ىلع لوصحلا درفلا دقفي امم براقألا نم نوكي دق رخآل ةأفاكملا هذه مدقت نأ ةيلاتحا (ب

 .اهئارو يعسلا يف تقولاو ةقاطلا عايض نم كلذ ىلع بترتيام ىلإ ةفاضإ (ج

 ةأفاكملا ىودج ةفرعمل (ةمكارتملا فيلاكتلا) كلذ ىلع ةبترتملا فيلاكتلا ىوتسم ىلإ ةفاضإ (د

 .اهتم فدهلا قيقحتل ةاطعملا

 .ةلادعلاو «-ام دح ىلإ ضفخنملا- ةأفاكملا ىوتسم اًضيأ (ه

 يتلا ةيبوساحلا تايلمعلا هذه تاكرشلا يف ةكرتشملا تادحولا وأ ةيعامجلا تادحولا -

 .فادهألا قيقحت ىلإ ىعست

 ىوتسمب قلعتملا كولسلا نم ىطعُم راسمل دارفألا وأ تاكرشلا تادحو بقعت ةيحجرأ - 5

 .هالعأ ه-ب"؟ يف ةجردملا تارابتعالل ةمزاللا فيلاكتلاب لصتملاو .ةأفاكملا

 :يه «لدابتلل ةيساسأ عاونأ ةعبرأ لقألا ىلع دجوي - 5

 .يجاتنإ (أ

 .يضوافت ( ب

 .لدابتم -ج

 .ماع -د

 تناكأ ٌءاوس لدابتلا اهب فّشْكُي يتلا ةيساسألا تايلمعلا نم ديدعلا كانه دجوي -5

 : ىلإ ةجيتن كلذو ؛تاكرش وأ تادحو مأ اًدارفأ ةلعافلا تاهجلا

 .لدابتلل هحاتملا دراوملا (أ

 .(د-أ 0) يف ةجردملا ةيساسألا عاونألا لالخ ةأفاكملا لدابت(ب

 ىلع ةلعافلا تاهجلا نيب ةلدابتملا ضورعلا لالخ نم ةناكملاو ةطلسلا لجأ نم ةسفانملا (ج

 .ءاكرشلا عم ةنراقم اهتأفاكملا ةميق



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 تاهجلاب لصتملا لالقتسالا ىلع ةدمتعم ةطلسلاو مارتحالاب ةلعافلا تاهجلا فالتخا (د

 نم ةعومجم نألو ءام دح ىلإ ديازتم نيابتلا نأل ؛ةميقلا تاذ ةأفاكملا لجأ نم ةلعافلا

 رداصم دجوت ال امدنع ةصاخ ةميقلا دراوملل ىرخأ ةلعاف ةهج نع ةلقتسم ةلعافلا تاهجلا

 اذهل رخآل لماع نم ريبك لكشب ةلقتسم ةلعافلا تاهجلا حبصتو «ةميقلا ردصمل ىرخأ ةليدب

 .ردصملا

 :لالخ نم ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا نيب لماكتلا وحن ةلسلس (ه

 .ةطلسلا تافالتخا ةيعرش - ١

 .ةيعاتجالا ةباقرلا -

 .ةلعافلا تاهحلا نيب تافالتثالا ٠'-

 :ل ةجيتن ديزت يتلا تاضراعملا نم ةلسلس (و

 .ةميقلا ةأفاكملا عيزوت يف ةاواسملا مدع -1

 .ةطلسلا باحصأ نم ةعقوتملا ةأفاكملا نم نامرحللا ١-

 .لدابتلا يف ةلادعلا مدع ٠'-

 .تاصروبلا يف لثملاب ةلماعملا -4

 .ةيعرفلا ةلعافلا تاهجلاو نيعباتلا تاهجلا لبق نم نامرحلل ةيعامجلا ةبرجتلا -ه

 ةلعافلا تاهجلل ةعباتلا ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا هذه نيب دادزت يتلا عارصلا ةئبعت -7

 :عم ةديازتملا ةئبعتلا لامتحا عم ةيوقلا

 .ةلعافلا تاهجلل يئيبلا زيكرتلا (أ

 .ةلعافلا تاهجلا عم لصاوتلا (ب

 .لدابتلا نامرح يف ةيعامجلا ةربخلا (ج

 .لدابتلا يف ملظلل ةيعامجلا ةربخلا (د

 .نيسوؤرملا نم يعامجلا نماضتلا ةدايز (ه

 :نمضتت يتلا نيسوؤرملا وا نيعباتلا لالخ نم ةئزاوتملا تاكيتكتلا هاهنا تارتوتلا(و

 .نيسوؤرملل ةأفاكملا دراوم ةميق ليلقت - ١



 ١65 لمابتلا ريظنتلا

 .اهيلع رطيسي يتلا دراوملل ةليدب رداصمل نيسوؤرملا ثحب- 7

 .نيسوؤرملل ةمدقملا دراوملا ةميق ةدايز -'

 .نيسوؤرملا لبق نم رابكلا نييرادإلل ةحونمملا دراوملا نم دحلا -

 مدع لدعم عم ةطشنألا ديازتو «عارصلاو رتوتلا نيب لدابتلا ةقالع فشك ةيحجرأ-ال

 ىوتسمو ءايلعلا ةلعافلا تاهجلا دراوم ىلع نيسوؤرملا لالقتسا نع ةئشانلا دراوملا لدابتل ؤفاكتلا

 نم ىفم تقو يأ نم رثكأ دراوملا نم ديزملا جارختسال ءاسؤرلا لبق نم ةطلسلا مادختسا

 .نيسوؤرملا

 : عم ءاضعألا نيب تاقالعلا لدابت يف نماضتلا ةدايز ةيحجرأ -8

 اهتميق عفترت يتلاو «٠ ةصاخلا علسلل ةعامجلا دارفأ قيرط نع كالهتسالاو جاتنإلا (أ

 .ةعومجملا دارفأ لبق نم اهكالهتساو

 . علسلا هذه جاتنإلا يف ماهسإلل ةيمازلإلا ريياعملا ريوطت (ب

 : لالخ نم ةعومجملاب مكحتلا ىلع ةردقلا (ج

 :نم ديزي ةعامجلا نع ءاضعألا لالقتسا- ١

 .ةصاخلا ةعلسلا ةميق (أ

 . ةعاجلل ىرخأ ةعلس ريفوت ةبوعص (ب

 تاراثتسالا نادقفل اهضرعي ةعامجلا ءاضعأل عفترملا جورخلا فيلاكت (ج

 .ةعاىلا يف

 .دويق نود رحلا دوعصلل ةيمسرلا ريغ ةباقرلا ةلوهس -1

 لعافتلا نم اًءزج ٌدَعُي رحلا وأ يناجملا دوعصلل ةيمسرلا ريغ ةبوقعلا مادختسا -'

 .ةعامجلا ءاضعأ نيب يعيبطلا

 : عم ةعامجلا ءاضعأ نيب نماضتلا ضافخنا ةيحجرأ -4

 .ةعامجلا ريغ ءاضعأ قيرط نع كالهتسالل ةكرتشملا علسلل ةيجراخلا ةأفاكملا مادختسا (أ

 .ةعاجلا نمضتت يتلا ةمظنملا وأ ةعامجلا مجح (ب

 .مهل ةبسنلاب ةيساسألا علسلل كالهتسالاو جاتنإلا ىلع ةعامجلا ةردق مدع(ج
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 : ىلع ةرطيسلل ةردقلا ضافخنا (د

 .ةعامجلا مجح ١-

 .ىلعأل رحلا وأ يناجملا دوعصلا ىلع ةيمسرلا ةباقرلا ١-

 .ةيمسرلا ةطلسلا قيرط نع ةبوقعلا -”

 .ةصاخلا دراوملا لجأ نم ةعامجلا ءاضعأل ضفخنملا لالقتسالا -:

 ءاضعأ زفحل ةيجراخلا ةأفاكملل ةليدبلا دراوملا ىلع ضفخنملا جورخلا فيلاكت -4

 .ةعامجلا

 ) تحت هروكذملا تالاحلا يف اهئاضعأ نماضت قيرط نع ةعامجلل مازتلالا ىوتسم ديازت-

 ةيفاضإلا تالاحلاو « ىلعألا يف (4 ةرقف ) تحت ةروكذملا تالاخلا يف صقنتو . ىلعألا يف (4 ةرقف

 :يتآلا يف نوكت

 . ةأفاكملا ىلع مهنم دحاو لك لوصح ىلع دمتعي ةعامجلا ءاضعأ نيب ضافخنالا نأ (أ

 فادهأ ىلع ٌءانب اهئاضعأ ةطشنأ لالخ نم نوكي ةعامجلا ءاضعأ نيب رمثملا لدابتلا نأ (ب

 :ةيلاتلا ةيفاضإلا طورشلا ببسب ضقانتتو « هل ةبسانملا فورظلا عم دادزي يذلاو .ةعامجلا

 ىلع امههنم لك نيب يواستملا دامتعالاو ةعامجلا ءاضعأ نيب ضفخنملا ؤفاكتلا مدع ١-

 .ةعامجلا فادهأ قيقحت لجأ نم رخآلا

 .ةعامجلا فاذهأ نع ءاضعألا تاماهسإو ةيجاتنإلا ماهملا لصفنت ال امدنع -

 ظاشتلل ناسمك ةرركتملا .تالداعلا بمس ةمدعملا ةيباجالا ' رعاشملا ةراثإ :ت#

 .جتنملا

 .ةيلدابتلا ةيلعافلا نم يوق روعشب ةعامجلا ءاضعأ رمي امدنع - ؛

 .ةعامجلا ريياعم ىلع ًءانب ةكرتشم ةطشنأ لالخ نم ءاضعألا تايوه فيرعت (ج

 عم ىريكلا تادحولا ىوتسم ىلع ءاضعألا نيب تامزتلالا لدابت ةبسن دادزتو ١-

 :نمضتيو «ىلعألا يف )٠١( ةرقف تحت ةجردملا طورشلا

 قرد نم الديس [22تةعانن كازمأ حاجن قيقحت يف ةيباجيإلا رعاشملا ددحت يتلا ةبسنلا (أ

 .مهسفنأ ةعامجلا ءاضعأل ةيدرفلا فادهألا



 ١6 ؟ لمابتلا ريظنتلا

 ىلع ةيلاتتم تاقبطو اًلومش رثكأ ةكبش يف ربكأ تاءانب نمض ةعامجلا جامدنا ةجردو ىدم (ب

 . ىعامتجالا ءانبلا يف ىربكلا تادح ولا ىوتسم ىلع ديازتم وحن

 يعامتجالا ءانبلا يف تاقبطلاو ىربكلا تاكبشلا يف تاعامجلا نيب طباورلا حوضو (ج

 :نمضتي «عمتجملا يف تاعامجلل ةطشنألا لدابت ةبسن (د

 علسلا جتنت امدنع ىتح «ةصاخلاو ةيساسألا علسلل كالهتسالاو جاتنإلا ىلع يوطنت ١-

 . ةعامجلا جراخ ءاضعأ لبق نم ماعلا كالهتسالل

 قيقحتو «ةيلاعفلاو « ةيلوؤسملاو طاشتلاب اًكرتشم اًروعش ةيجاتنإلا تالدابتلا جتنت -؟

 هكاذلا
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 يزمرلا يلع افتلا ربظنتلا
511180011 1311141101151 1121 

 تاعمتجملا يف ثدحت يتلا تاريغتلا نم مهفواخم ركبم تقو يف عامتجالا ءايلع مظعم دكأ

 زيكرتلاب مهضعب متهاو ةثادحلاو عينصتلا عم تءاج يتلا ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع ةيناسنإلا

 نيدلل (منا# طاساطعرص”5) مياكر ود ليمإ ليلحت يف لاحلا وه !ىك ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع

 تاعمتجملا يف ةثيدحلا تاذلا (06مدع 5ةذو»>5']6 ةمهلزلوزؤ) ليميس جروج للح امك .سوقطلاو

 ةعبرألا طامنألا ربيف سكام للح نيح يف .ةلصفتملاو ةلماكلا تاعامجلا تاءامتنا فشكت يتلا ةدقعملا

 تاسس ٌوملاب 1187866 5م62087)) رسنبس تربره متهاو «ةعورشملا رماوألا يوقي يذلا طاشنلل

 ةبوحصملا ةيفطاعلا ةراثتسالاب متهاف (1:<1 8له©0 سكرام لراكل بارتغالا ريوصت يف امأ «ةيمسرلا

 تاهاجتالل ىربكلا ةيعاتجالا ىوقلا نم ديزملا حرش ىلإ حمطي ناك يذلاو ءعارصلل زيفحتلاب

 .يعمتجملا ىوتسملا ىلع ةيروطتلا

 دوقعلاو رشع عساتلا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفو

 مهفل تايكولسلا عونت صوصخب ركفلا يف ءاقتلا كانه ناك ءنيرشعلا نرقلا نم ىلوألا ةثالثلا

 جروج وه ةيلومش رثكأو ليلحتلا اذه يف ةيصخش مهأ ناكو ,يعامتجالا لعافتلاو يناسنإلا كولسلا

 . ةيتامغاربلاب تفرع ةيفسلف ةسردم نع عفادو ءوغاكيش ةعماجب اًفوسليف ناك يذلا " ديم تربره

 سفنلا ملع يف هراكفأ نع هبالط اهرشن يتلا ةرضاحملا تاركذم يف ديل ةيعامتجالا راكفألا مهأ ىلع روثعلا نكمي )١(

 ةعبطم : وغاكيش) سيروم .ويلبد .يبس .ررمم ."عمتجملاو سفنلاو لقعلا نع هل حاضيإ مهأ ىلع رثع" . يعايتجالا

 :سيلوبانايدنإ) ةراتخم تاباتك ءديم ترييريه جروج :ىرخألا ةديفملا رداصملا نمو .(م197 5 « وغاكيش ةعماج
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 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١مه5

 تايلمعلا عم فيكتلل مهتطشنأ يف تاليدعت ءارجإ ىلإ نوعسي رشبلا نأ ةيتامغاربلا ىرتو
 ذنم صاخشألا روطت ريسفت هلالخ نم نكمي يذلا فيكتلا رايعم ىلع ةدمتعم .ةرمتسملا ةيعاتجالا

 اهيدل لازت الو ءراشتنالا ةعساو ةيركف ةكرح ةيتامغاربلا تئاكو .تاعمتجملا يف ىلوألا مهتايح ةيادب

 ملعو «سفنلا ملعو «ةفسلفلا خيرات يف ةسيئرلا تايصخشلا نم ديدعلا كانه نأو ةصاخ ءاهعابتأ

 ملع نأ ىري يذلا ديم تربره جروج مهراكفأ ةبيكرت نمو «نييتامغرب مهسفنأ نوربتعي يعامتجالا

 .عامتجا ملاع نكي مل ديم نأ مغرلا ىلع .ىرغصلا تادحولا نم نوكتي عامتجالا

 ديم ثربريه جروح ةيبيك رت ةفيلوت
 (مءورنعع 8عرماطعما 81[عدلنو 5

 عم ةيتاغاربلا نيب براقتلا ظحل اًضيأ هنكل «ةيتامغاربلا نم ةماعلا ةفسلفلا طقف ديم عبتي مل

 ملعو «سفنلا ملع عم يلاوتلا ىلع ةيرظنلا تاهاجتالا هذه يف ةينيورادلاو «ةيعفنلاو ةيكولسلا ةسردملا

 ولو '' .مهل ةبسنلاب فيكتلا عيطتسي هنأب يناسنإلا كولسلا فصو يذلا ءايحألا ملعو .داصتقالا

 ةيئاسنإلا ةفرعملل دوسألا قودنصلا بنجتل ةمزاحلا ةيجهنملا نم ةيكولسلا ةسردملا تررحت

 «تارارقلا ذاختا يف ريكفتلاو «ةغللا ملعت يف تاردقلا نإف ءيرشبلا لقعلا يف ةيفتخملا تايكولسلاو

 تاعومج يف نيرخآلا عم نواعتلاو «ةيفاقثلا زومرلاو «نيرخآلا لالخ نم تاذلا مييقتو «ةيؤرلاو

 يف نيرخآلا نيب نواعتلاب ةطبترملا ةأفاكملاب ىتأت ةبستكم تايكولس اهفصوب اهتيؤر نكمي ةمظنم
 تارارقلا عضو يف ةينالقعلاو ةعفنملا قيقحت ىلإ ىعست ةلعافلا تاهجلا نإف لثملابو .تاعمتجملا

 عم فيكتلاو فييكتلا ةلواحم يف هسفن ءيشلا لعفتو «ةديدجلا ةيكيسالكلا يف داصتقالاو «ةيعفنلا

 ءافطصالا" نوراد موهفم قييضت نكميو .تافاكملاو عفانملا ميظعت لجأ نم ةيعاتجالا فورظلا

 اهقيبطت نكمي يعيبطلا ءافطصالل نيوراد ةيؤر نأو «تآفاكملا وأ تامدخلا ةدايز لجأ نم "يعيبطلا

 :وغاكيش) يعامتجالا سفنلا ملع يف ديم تربريه جروج « ررحم . سوارتش مليسنأو ما «ليريم سب وب

 .(م14 :وغاكيش ةعماج ةعبطم

 لوربوبب وت 8. 1 عرب (0نمماعما موب وون 3وعاوزمجنعمل 77معمروب (17 هبعمتل وزعم, اذش١ دموع 2]20), مص. )5( 
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 نيا يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 ليدعتلا ةيلمع لهست يتلا تايكولسلا هذهب ظافتحالا نكمي يلاتلابو «ةيعاتجالا تايكولسلا ىلع

 .درغلل يكولسلا رايتخالا يف ةيعاتجالا ةئيبلا عم فيكتلاو

 اهبستكي يتلا ةيكولسلا تاردقلا يهام :يماسألا لاؤسلا ناك ديمل ةبسنلاب هنإف كلذلو

 يف ةلصتملا ةرمتسملا ةطشنألا عم فيكتلا نم مهنكمت يتلاو «مهتايح لالخ بيردتلا ءانثأ دارفألا

 يفو .ةيعامتجالا مولعلاو ةيفسلفلا راكفألا نم ىقتست لاؤسلا اذه نع هتباجإ نإ ؟مهتاعمتجم

 نع فشك ثيح ؛هلبق نم دحأ هزجني ملام ديم زجنأ دقف ءاّعم امهريكفت نم ريياعل راضحتسا

 لعافتلاو «يناسنإلا كولسلا نأو «ةيحلا تانئاكلا نيب يعامتجالا لعافتلا يف ةيرهوجلا تايلمعلا

 ةردقلاب اًثدتبم «ةددعتملا ةديرفلا ةيناسنإلا تاردقلا مكحب ةحاتم نوكت نأ نكمي ةيعاتجالا ةمظنملاو

 لابقتساو لاسرإل ةبسنلاب هسفن ءيشلاب ىنعُت يتلا ةمهملا وأ ةيديلقتلا تاراشإلا ةءارقو مادختسا ىلع

 ريوطت ىلع ةردقلا مهيدل طقف رشبلا نأ -ةحيحص نكت مل ةقيرطب ديم دقتعي [ى- ةيحلا تانئاكلا
 لازي ال نكلو .لعافتلا يف ءازجألل ءيشلا ىنعت يتلا مسجلا تاءاميإو «تالكلل ةيديلقتلا يناعملا

 يأ نم رثكأ تاراشإلاو ةيئاوشعلا زومرلا مدختست يتلا تالعافتلا يف ةكراشملا ىلع نيرداق رشبلا

 نيرخآلا راودأب مايقلا رشبلا ملعتي ةريبكلا تاراشإلا مادختسا ىلع ةردقلا عمو .ىرخأ تاقولخم

 يف ةكراشملاو نيرخآلا ناكم يف مهسفنأ عضوو «ةيديلقتلا تاراشإلا ةءارق ىلع ةردقلا مه نوكتو .مهراودأو

 ليهست لجأ نم كلذو ؛نيرخآلل ةيرورضلا تاليدعتلا ذاختا مث نمو ءحجرألا ىلع هنوبعلي يذلا رودلا

 :ةواغعلا

 عم رودلا ذخأ دعبو «ةيديلقتلا تاراشإلا مادختساو ريسفتو ةءارق ىلع ةردقلا لالخ نمو

 ديم اهانبت يتلا ةيلقعلا تاردقلا تايناكمإلا مهأ نم لعلو .ةيفاضإلا تاردقلا كلذك تأت نيرخآلا

 بيردتلا ىلع ةردقلا الإ وه ام لقعلا نأ ىريف يويدل ةبسنلابو ءوغاكيش ةعماج يف ”يويد نوج نم

 عضو يف لئادبلا هذهل ةلمتحملا جئاتنلا كاردإو «ليدبلا كولسلل ةليدب تاراشإ ىلع ةركتبم ةقيرطب

 اذإ .هعم مهنواعتو نيرحآلا عم فيكتلاو ليدعتلا ليهست هنأش نم يذلا ليدبلا رايتخا مث نمو ءام
 يه يلقعلا ةردقلا نأ ىلع يويد دكأو .ةيفخلا تايكولسلا هذه لثم يف كارتشالا ىحلا نئاكلا عاطتسا

 هذه قباس نايبل ص م7 « تلوه قرنه :كرويويل) يرشبلا كولسلاو ةيرشبلا ةعيبطلا «ىويد نوج ل

 .(م1885ءورو ربراه :كرويوين) سفنلا ملع .يويد نوج :رظنا ءراكفألا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١ هر

 لالخ نم تآفاكملاو زيزعتلاب بلجت ىرخأ ةيكولس ةباجتسا ةيأ لثم اهملعت متي ةيكولس ةردق
 يكولسلا روهظلا زيح ىلع اهب ظافتحالا متيسو «ةيعامتجالا ةئيبلا عم فيكتلاو ليدعتلاو ليهستلا

 امدنع طقف مدختسي ساسألا اذهو ءيجولويب ساسأ اهل ةينالقعلا تايكولسلا نأل ؛اذكهو درفلل

 نم نأل ؛ةيراجلا ةيعاتجالا تاقايسلا يف دارفألل ملقأتلاو فيكتلاو ليدعتلا ليهستل اهتئبعت متب

 لقعلل يويد اهددح ىتلا تاردقلل مهكالتما نإف .ءاقبلا لجأ نم تاعامج يف نواعتلا رشبلا ةعيبط

 ؛ةياغلل ٍفاك اذهو ءاّدقعم ناك امهم رودلا عم لماعتلا نكمي هنإف لقعلا عمو «ةياغلل اًيفاك نوكيس

 .رارمتسالل ةيلباق رثكأ نواعتلا لعجي هنآل

 تاباجتسالا عقوتو را ودألا ذاختال ؛ةيديلقتلا تاءاييإلا مادختساو ةءارقلا ىلع ةردقلا عمو

 ةلوهس درفلا ىدل نوكيسف :لاثملا ليبس ىلعو .كولسلا نم ةددعتم عاونأل نيرخآلا نم ةلمتحملا

 .اهسفنب تاذلا ةيؤر ىلع ةردقلاو .اهباستكا متي ىرخأو «ةيدقنلا ةيكولسلا ةردقملاو ءيلقعلا كاردإلا

 ديم لمع ةيادب ذنم .نيجشتيم ةعماجب “'ىلوك نوتراه زكراشت نم ةركفلا هذه ديم راعتسا دقلو

 ةرابعلا يه ىلوك ةرظن تناكو .“ سيمج مايلو سفنلا ملاع عمو «يتامغربلا سفنلا ملاع عم يفيظولا

 درفلا تاذ ددحت يتلا تايكولسلا ىلإ اًريشم «تاذلا لخاد يأ ؛"درفلا لخاد يف رظنلا" نع ةمهملا

 اوناك ول اك سانلا اهأر قيل نيرخآلا نم ردصت يتلا ةيديلقتلا تاراشإلاب سانلا عم هلعافتو .ةيفافشب

 ةآرملا حلطصم نم الدب حلطصملا اذه مدختسا دقو فاغشلا جاجزلا لالخ نم وأ «ةآرملا يف نورظني

 دودر ساكعنا هبشت يهو .درفلا تاذ سكعنت ةآرملا ىلإ رظنلا قيرط نعف .رشع عساتلا نرقلا يف

 درفلا اذهو .اًضيأ نورخآلا اهرسفيو «نيرخآلاب ةصاخلا تاءاميإلا درفلا مهفي امك ءنيرخآلا لاعفأ

 دنع يزخلا وأ .فطارعلل ةيباجيإلا ةياهنلا دنع رخفلا نم حوارتي يذلا تاذلا روعشب رمي فوس

 لمعت يتلا نيرخآلا تاراشإ سكعي مسجك هسفنل درفلا ةيؤر لالخ نم لصاوتلل ةيبلسلا ةياهنلا

 فاضأ دقلو .مهسفنأل يباجيإ لعف در اولمحي يك مهتايكولسل تاليدعت لمعب دارفألا موقيو .ةأرمك

 ةآرملا اهسكعت اك ,.مهسفنأ نع سانلا روص ةركف لمحي ليلحتلا نم عونلا اذه نأ ىلإ سيمج مايليو

 .(غ194157 ٠ زرنبيركس :كرويوين) ربكألا لقعلل ةسارد

 1[ ]عدن لعرض عد, 186 2 روعترجأ ع و نإ ظورتعط جاو ورب (مقعمم الورع طعوصت طول ! 890) تمول ل, عتب 292-299. (6)



 ١5 يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 تاذلا نع روصت ىلإ تقولا ربع لاعفألا هذه رولبتت فوس يتلا نيرخآلا لاعفأ دودر ساكعناك

 نم ةفلتخم اطانأ نوروطي دارفألا نأ سميج ّدكأ دق ل.مهسفنأ نع دارفألا هلمحي اهب اهيلإ رظنلاو

 نم ديدعلا يف مهب ةلص تاذ حبصت ىتلا :لاثملا ليبس ىلع ةيحورلا «ةيعاتجالاو ةيداملا تاوذلا

 تالؤاست هنع بيجت !ىو .نيرخآلا رظن يف اهنم دكأتلا ىلإ نوعسي مهنأو «تالاحلاو فقاوملا

 .ةعامجلا ف صخشلا كولس نع نيرخآلا

 نم تاذلا ةروص نوسكعي دارفألا نأب هرظن ةهجو روطو راكفألا هذه ديم ذخأ اك

 تاعامج يف ام صخش كولس نع نيرخآلا تاباجتسا ىلع ءانب اهنونبتي يتلا نيرخآلا تاباجتسا
 ؛لعافت لك ين رهظت يتلا تاذلا روص نع ةسيئرلا هتركف سميج فاضأ كلذ دعبو .ةرمتسم

 نأو ءالمحتو اًرارقتسا رثكأ نوكت يتلا تاذلا موهفم نم هباستكا متي تاذلا نع سانلا روعشف

 يتلا تاذلا مييقتو رعاشملاو ةيرهوجلا ةفرعملا ضرعي هنأل ؛اًرارقتسا رثكأ نوكي اذه تاذلا موهغم

 ةردق درفلا لاعفأ ىطعيو ءغولبلا ةلحرم ربع لكشتي تاذلا موهفم نأ اى .دارفألا ةايح ربع رهظت

 اهب مهسفنأب نوّدتعي نيذلا صاخشألا عون سكعت سانلا تايكولس نأل ؛تابثلاو ؤينتلا ىلع ةددحت

 .لاعفأ نم مهنم ردصي

 نوذخأي ال دارفألا نأ كردأ دقلف «تاذلا نع هتركفل تانيسحتلا نم ديدعلا ديم فاضأ دقل

 يف مهوكراشي ال نيذلا نيرخآلا عم راودأ ذخأ اًبلاغ مهنكميو ءام فقوم يف نيرخآلا نم راودألا

 .سوسحم لكشب ارهاظ نوكي مييقتلا نآل ؛هميقو درفلا ىلع نورثؤملا مه نم نكلو ءرضاحلا

 يف نيرضاح اوناك ول اك هيف نوركفي امو .هلمعو ءهلوق نورخآلا دوي ام ليختي نأ درفلا عيطتسيو
 دعبو .ساأنلا مامأ روهظلا نم رثكأ نيديعبلا نيفجرملا ضعب ىلإ سانلا بيجتسي ام اًبلاغو ءام فقوم

 وأ "ممعملا رخآلا" هاهسأ ام عم را ودألا نوذخأي سانلا نأب ىرخأ ةيدقن ةركف ديم فاضأ كلذ

 اوذخأي يك سانلا تاردق نأب ديم رعش دقل لعفلابو .فقوملل عسوألا روظنملاو فقاوملا عمتجم

 تاهاجتاو «تادقتعملاو ءميقلا نع تاروظنملا كلت عقوت اوعيطتسي نأ ىلإ ةلماك نوكت ال رودلا

 .تاعمتجملاو نيرخآلا وحن تاعايجلا

 لعافتلل ةيساسألا تايلمعلا روصت يتلا لعافتلل ديم ةيرظنل ةيرهوجلا راكفألا يه هذهو

 نأ اهنكمي تاعامجلا تاهاجتا نإ .ةريصقلاب تسيل ةدمل عامتجالا ملع ديم روظنم مدخو .هجول اهجو



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١ ١

 عمتجملا نمضتت ةطبارتم ةينبألا نوكت نأ دب الو .تاعامج اهنوك دارفألا ىلع ريثأت نم رثكأ نوكت

 يأ كانه نوكي نلو ةماعلا نيرخآلا عم راودألا ذخأ لالخ نم دارفألل ةفاقثلا ىتأت اذكهو ءهلك

 لعافتلا ةيرظنب" فرع يرظن روظنم لالخ نم ديم راكفأ ينبت مت دقو .هتطخل قباس دادعإ لامتحا

 ملعل ةيبيردتلا ةرودلا ذخأ يذلا "رمولب تربره قيرط نع ديم لمعل ىطعأ مسالا اذهو «"يزمرلا
 هامس هريظنتل اًضاخ اًمسا ديم قلطأ دقو .هتافو لبق وغاكيش ةعماج يف ديمل ريهشلا يعامتجالا سفنلا

 يف تاراشإلل لدابتم ريثأت اه يتلا رهاوظلا نم ةعومجم ىلع لدتو ."يزمرلا لعافتلا ةيرظن"

 يتلا ةيعاتجالا تاذلا تناك ديم ةطخ يف رخآلا رصنعلا نكلو «تاذلا موهفم نيودتل لعافتلا

 .نيتريخألا نيتبقحلا يف روهشملا يزمرلا لعافتلا ةباثمب تناك

 تاذلا /ةيوهلا ليلحتو ةرصاعملا ةيزمرلا ةيلعافتلا

 (يوماءرسبت هنكقتحت كصسطملاع [673(11ء41 01135113 ةقل اطغع مصقلال 515 01 5

 لعافتلا ةيرظن ىلع نيمئاقلا قيرط نع تاذلا ةروص حلطصم مدختسا نمزلا نم دوقعل

 اذه ريغتل ببسلاو «تاذلل اًخلطصم هفصوب اًراشتنا رثكأ حبصأ دق رضاحلا تقولا يف نكلو ءيزمرلا

 طاينأو عاونأو داعبأ نم ديدعل ديازتم لكش ىلع تايرظن عضوب اوماق عاتجالا ءاملع نأ وه حلطصملا

 ؛هحضوي مل هنكلو «(3160) ديم كلذ كردأ ىو .اذه ىلع تاذلا موهفم لدي حوضو لكبو «تاذلا

 عوني دارفألل يفطاعلا طابترالا نأ فيك :نمضتت ةفلتخم داعبأ اهو «ةددعتم تاوذ مهل سانلا نآل

 دعاوقلاو ةفاقثلا طبترت فيك ؟ةددعتم تاوذ ةباثمب وه صاخلا وأ ماعلا فقوملا نأ فيكو ؟مهتاوذ

 وأ اًولع بيترتلا امو ؟ةددحملا فقاوملاب ةفلتخملا تاوذلا طبترت فيك ؟ةفلتخملا تاوذلاو ةيقالخألاب

 ةمهم تحبصأ ةلئسألا نم عاونألا هذهو ؟ةفلتخم فقاوم يف تاوذلل يمرهلا لسلستلا يف اًضافخنا

 .ةيضاملا اًماع نيثالثلا رادم ىلع ديم راكفأ نوعباتي نورظنملا ناك نيب ءديازتم لكشب

 81 داغرداع 10لعم(1 65 تايوملا فعاضت

 نورظنملا عفدنا دقف .رارمتساب دوعصلا يف ةذخآ تالؤاستلا نم عاونألا هذه ةيمهأ تحبصأ

 نيب زيمتلا لجأ نم نورخآ نورظنمو هعابتأ اهقلطأ راكفأو ىؤر نم اهالت امو ديم ةردابم عابتا يف

 قع عزعرا قاسم, كوسطماتع داع وعاتم» (طووا ءسعموه (1!0كز 8قإقم طع مروتنعم طولا, 1969). (5)



 ١55١ يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 ةيوهلا موهفم نع اًلضف .خلإ قيرفلاو ؛ةسردملاو «لمعلاو «ةرسألاك ةددحملا فقاوملاب ةطبترملا ةيوم ل
 سانلا ىدل نأ نع فشك يبيرجتلا ثحبلا موهفم نأ فشك امك ؛هسفن نع درفلا هنوكي يذلا ماعلا

 الو سفن صخشلل اًصاخ رخآو ءمهسفنأ نع اًًماع اًموهفم ةنمضتم ةلمتحملا تايوهلا نم ديدعلا

 اهب لمعي يتلا تازيملا نع ةمئاق كانه نكلو «ةيساسألا تايوهلا عاونأ لوح عامجإ كانه دجوي

 طابنأ ةعبرأ 5,١( لكشلا) صخلي امك «تايوحلا عاونأ صوصخب ريظنتلل ةيلاحلا ةلاحلا حضوتل

 .(م19739 «٠ لوه تايوتسمو ةيساسأ

 .اًدج ةماع نوكت تايوملا ضعبو "«يفطاعلاو يمومعلا اهاوتحم ساسأ ىلع يف تايوهلل

 |ىك ءاهعم ريسن اعيمج نحنف «نوزلح رهظ ىلع فدصلا لثم درفلا عم امئاد نوكت كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ءانب يف ددحم رودب تايوهلا ضعب طبترت رخآلا بناجلا يفو .ةددحم ةجردب زربتو لصتت !ئاد ابنأ

 .ةمظنملل ددحم رودو .يعماج ذاتسأك ةيوه يدل نوكي امدنع لاثملا ليبس ىلعف .صاخ يعامتجا

 لكشب ةيوهلا نوكت اذلو «ةرسأ ءانب يف مأك اهتاذ نع ةيوه اهدنع نوكي نأ نكمملا نم ىثنألا اًضيأو

 ضعب نأل ؛انه نيصيرح نوكن نأ ىلإ جاتحن نحنف اذلو ؛ماعلا تاذلا موهفم نم قيضأ حضوأ

 لاثملا ليبس ىلعف .صخشلل ةيمومع رثكأ تايوه موهفمل اًسيئر نوكي نأ نكمملا نم تايو لا راودأ

 .يعماج ذاتسأك يروديبو ةماعلا ةيوهلا نم ديزملاب تطبترا املك يعماج ذاتسأك يلمع لوط داز املك

 .ٌءأك ةأرملا تايوه راودأو ةلاح لثم نوكت ام اًبلاغ هذهو

 اًضيأ دكؤي يذلا ىمرح لا لسلستلا ةمق يف ةيوهلا رهوج هتيمس ام تعضو 5,1١( لكشلا) يف

 ينغ اذهو ةيوه لا ةعيبط اهم كردن يتلا ةجردلا (7) .اهب ةطبترملا رعاشملا )١( :امه ةيوهلل نيدعب ىلع

 مهب صاخلا مهتايوه رهوج نع ريبعتلا يف ةبوعصلا ضعب مهيدل نوكي فوس سانلا نأب لدجلا نع

 ال نوكت ةيوهلل داعبألا ضعب نأ ىلإ عجري كلذ يف ببسلا لعلو ءصخشلا ةيوهب نآلا هنومسي ام وأ

 ةيفيكو «دارفألا فرصت ةيفيك ىلع رثؤت رصانعلا هذه لازت ام نكلو .ةتوبكم ىتح وأ ةيروعش

 هاجت ,يفطاع لكشب سانلا لعافتو ةصاخلا ةيوهلاب رعاشملا نم ريبك ردق طبتريو .مهسفنأل مهمييقت

 دروفنياتس ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك دروفناتس) يصخشلا كولسلل ةيعامتجا ةيرظن وحن ةرشابم « رئروت .ه ناثانوج (10)

 تايكيمانيدلا لوح ؟ دلجملا « عاتجالا ملعل ةيرظنلا ئدابملا « رئريت .ه نائانوج :اًضيأ رظناو ؛ (م7١٠1١ ؛

 (3لورم ةورعع وجت معتم 201! .(م؟ ١١١ ءرغنيربس :كرويوين) ةقيقدلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع لس

 عم ىتأت يتلا ةيبلسلا رعاشملاب نوعفدي ام اًبلاغ مهنإف ءكلذل ةجيتنكو.تايوهلا ىوتسم عيونتل لشفلا
 نيرخآلا تايييقت نأ وأ ءاّديعب بهذت رعاشملا نأ ىنعي ال اذه نكلو ءيعولا ىوتسم تحت لشفلا

 رعاشملا جرخت فوس ةياهنلا يفو .يعولا ىوتسم تحن جردنت لب .هلهاجت متي فوس ةيوطلا رهوج نع

 يسفنلا ليلحتلا تايرظن نم ديزملا ةشقانم يف دعب اهيف ىرنسو ءام دح ىلإ هتعيبط نع لوحتم لكشب

 .ةيزمرلا ةيلعافتلا داورل

 ةيمومعلا ىوتسم يعولا ىوتسم
 ةلماشلا يروعشلا

 . ةيوهلا ليكشت تايوتسمو عاونأ (5, ١)لكشلا

 سانلا عيطتسي يتلا تايوهلل راودأ دجوي 8١( لكشلا) يف ىمرحلا لسلستلا لفسأ يفو

 «يعماجلا ذاتسألا وأ ءبلاطلا وأ .بآلا عون نع ام اصخش تلأس اذإ اذكهو .ةقدب اهفصو -ةداع-

 ةطساوب تاوذلا هذه ميقت اذلو ءديدحتلابو حوضوب ةباجإلا مهنكمي .خلإ لماعلا وأ ءمألا وأ

 ىدمب تسيل اهنأ اك ءضعب عم اهضعب لخادتم رعاشم دجوت الو «تايوهلا لك لثملابو «دارفألا
 ىوتسم يف مهسفنأ لوح ةيساسألا درفلا رعاشمل امحاتم اًددحم اًرود كانه نأ ولو ءصخشلا راكفأ

 .ةددحم راودأب ةيوه لا دارفألا فصول ةمزالملا رعاشملا نم ريثكلا كانه نوكي فوسف ءصخشلا ةيوه



 ١ يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 طلسأ .نأ دوا نارفغا .نانثا كاته دوي ةيساسألا تايوتنملاو وودلا تايوه تانوتسف نمو

 لوح تايوهلا هذه ىنبتو ءرودلا ةيوه لالخ نم لكشتت يتلا ةعاجلا تايوه :امه ءوضلا اههيلع

 عجشملا لثميو .ةمظنم وأ ةعامج عم ةكرتشملا ةيوهلا وأ «ةيوه لا يف اًوضع نوكت نأ ةبغرب وأ ءءاضعألا

 نإف فورعم وه (ىو . ةكرتشملا ةيوها لوح ىنبت ام اًيلاغ يتلا ةعامجلا ةيوهه اًديج الاثم يضاير قيرفل
 ضعبل ام دح ىلإ مهتيوه نع نوثدحتيو «ءام دح ىلإ نييفطاع نونوكي ةعيرسلا تاضايرلا يعجشم

 جرختلا ةلحرم دعب هتيوبم اًظفتحم لظي يذلا بلاطلا نأش كلذ يف مهأش ؛دودح الب اًبلاغو ءتقولا

 :ةيعامجلا اهتايوه ةيمهأ ىدم يف ريبك لكشب سانلا نيابتت اذلو .ةعامجلا يف اًوضع هنوكل ةعماجلا نم

 ناك ولو لمعلاب صاخلا هناكم وأ «هتناكمو هتيوهب ساسحإلا ضعب لماعلا ىدل نوكي ام ةداعو

 ةيوهو ءرودلا ةيوه :لثم لمعلا ناكم يف انتيوه نع ثيدحلل ةلكشم انيدل نوكي ام اًردانو .اًيبلس

 ةيكاردإ ال لظت اهنكلو «هتيوه هاجت رعاشملا لماعلا لمحي نأ نكميو «عمتجملاو ةمظنملا :لثم ةعامجلا

 ريبك لكشب ةماع تسيلو ةددحم ةيوهلا نوكت دق كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيوهلا هذه ةعيبط سانلا فرعي

 ىمسي ام اذهو «ةيوهلا عونو ىوتسملا ىلع دمتعي مهم صخشل وأ ام فقومل ةعاجلا ةيوضع ىتح

 ىمتني يتلا ةعساولا ةيعامتجالا ةناكملا ىلع لدت ةيوحلا هذهو .يسفنلا روظنملا يف ةيعامتجالا ةيوه لب

 ةيعاتجالا ةقبطلاو ءنسلاو «نيدلاو ءقرعلاو ءسنجلا :لثم ةيعاتجالا ةيوطا ىمستو سانلا اهيلإ

 لثم سانلا اهيلإ يمتني ةعساو ةيعاتجا تائفب قلعتت ةيوهلا هذه نأ اك .ةزراب ةيعاتجا ةئف يأو
 انتيوضعو «ةيوضعلاو ةيسنملا صاخشألا تايوه لثم اهلمح بجيو .ٌماع لكشب نانسألا ءابطأ

 وه كلذ نم مهألا نكلو ءنيرخآلل حضاو لكشب ةيئرم تايوهلا كلت نوكت ام اًبلاغو .ةيعاتجالا

 .ةيعاتجالا تايوهلا كلت نم ةيوه لكب ةطبترم دعاوقو تاعقوتو تايبيقتو تادقتعم كانه نأ

 تايوضعو اًقارعأو ءاّرامعأو ءاًسانجأ نوكت اهنأل ؛ةيعامتجالا هتيوه لمحي نأ عيمجلا ىلع بجيو

 تايييقتلا لمحت ال اهبر اهنأل ؛هتيوبم سانلا ضعب بحي ال ابرو *.ةيعاتجالا ةيوهملا يف ىرخأ

 يتلا "ةرشتنملا ةلاخلا صئاصخخ" اهتأ ىلع ةعطاقلا تادحولا يف تايوضعلا هذه روصت متي .لودلا تاعقوت بدأ يف (4)

 ءالؤه فرصت ةيفيكل تاعقوتلا نم ةلسلس ىلإ هذه مجرتُت .ءاضعألا صئاصتخو ةميق لوح تادقتعم اهب دجوت

 .ةيعاتجالا تائقلا نم دارفألا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١5

 سانلا كردي اى «ةيعامتجالا ةيوهلا هذبب ةطبترم رعاشملا نوكت ام اًبلاغ هنأل ؛مهلل ةبسانملا تاعقوتلاو

 نأل ؛ةيعاتجالا مهتيوه نم صقنلاب نورعشي وأ نولوجخي سانلا ناك اذإ نكلو .مهتيوه ةعيبط

 فاصو ةجرد نوكت امدنع ءمهسفنأ يف ةيوهلا هذه ةروص هوشتس عافدلا تامزيناكيمو رعاشملا

 لقأ نوكي اًضيأو «ةيعامتجالا ةعاجلا تايوه فصو يف هيلع داتعم وه امن لقأ ةيعامتجالا مهتبيوه

 .اهيف اًوضع نوكي يتلا ةعامجلا رود ةيوه فصو نم

 ؛تاذلا لوح ثحبلاو ةيرظنلا يف ةدوجوملا ةيوها يه طقف تسيل ةيعاتجالا ةيوهلا نأ الإ

 يف نوفلتخي سانلا نأل ؛ةلصفنم “:ةيقالخأ ةيوه كانه نأب اًريخؤم مهضعب شقان لاثملا ليبس ىلعف

 ةيوطلا هذه رابتعا نكميو «قالخألا هذه هاجت مهروعش ةيفيكو «ةيقالخألا ةجردلا ىوتسم

 لاؤسلا لوح تاذلا ثاحبأ نم ديدعلا ىرجت نكلو .ةيساسألا ةيوهلا تانوكم ىدحإ هيقالخألا

 ةزيمم ةيوه حبصي نأ قالخألاو ريمضلا ةيوه فينصتلا اذه نكميو «قالخألاو ريمضلا نع صاخلا

 تايوهل سفنلاو عونلا ىوتسم ىلع اًزيم اطمن اهفصوب تسرد اهنأل ؛عامتجالا ملع داور تافينصت يف

 اهنأ اوحضوي نأ مهيلع بجي «ةيقالخألا ةيوطاب صاخلا شاقنلا نومدقي نيذلا ءالؤه نكلو «سانلا

 انربخيس نمزلا نأ حضتي 5,١( لكشلا) ينو .ةددعتملا تايوهلل ىرخألا تايوتسملا لك ىلع رثؤت

 مامتها اوزوحي نأ تايوهلا نم ديدج عونل نيلمتحملا نيحشرملا نم مهريغو ءالوطل نكمي فيك

 ؟مداقلا دقعلا لالخ يرظنلا بدألا

 [11 هر ءطتعو نأ دولز ءمعع همم طءومتهعوعع :ةناكملاو ةرهشلل ىم رشا لسلستلا

 ىمرهلا لسلستلا لوح رودت تايوهلا تايمانيد نأ ىلإ ةيوطاب صاخلا ريظنتلا نم ريثك صلخي
 لسلستلا يف ةيوهلا لكشت يتلا ةناكملا روهظ يف نمكت هاجتالا اذه يف ةنماكلا ةيوهلا نأ امك .ةناكملل

 صخشلا ضرعت !لكف .فقاوملا نم ديدعلا يف سانلل ةبسنلاب اهتيمهأو اهتيفيك ىلع ًءانب يمرهملا
 .صخشلا ةناكم ةيمهأ دادزت امدنع ىمرهملا لسلستلا يف ةيوهلا هذه تقترا هتيوه ددحي ام فقومل

 نرفيتس ؛ (م١٠18 «رغنيريس :كرويوين) قالخألا ملع بيتك . ررحم « نيلتيه نفيتس :-لاثملا ليبس ىلع- رظنا(8)

 / فيرجلاب :ةدحتملا ةكلمملا ء ندنل) ريمضلل يعامتجالا سفتلا ملع :رارشألا « ةيونعملا تايفالخألا . نيلتيه

 .(م *ملء ناليمكام



 ١ 6 يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 لبقي مل اذإو ءىمرهلا لسلستلا يف ىقبت اهنإف نيرخآلا لبق نم اهوبقو ةيوهلا هذه نم ققحتلا مت الكو

 .ىوصقلا تالاحلا يف ىفتخت دقو ءىمرهلا لسلستلا لفسأ ىلإ كر حتت فوس ابنإف ةناكملا هذه سانلا

 حبصتف «ةيوهلا هذه ديكأتو ءاهنم ققحتلا ىلإ سانلا ىعسي اًمئادو «لعافتلا ةوق كلذ نع جتني اذكهو

 كلذ وه نيرخآلا عم لعافتلا هنمضتي ام رثكأو «تايوه لا لك ىلع ىمرطلا لسلستلا بيترت يف ةيلاع

 ةددحم نوكت ةناكملا هذهو «هتيوه لثمت يتلا هتناكم نم اًقالطنا مه صخشلا همدقي يذلا رودلا

 يتلا ةيوهلا نإف اذلو ؛هتناكم ىلع ءانب صخشلا ةيوه ققحتت يلاتلابو ءابنولبقتيو نورخآلا اهعقوتي

 .ىمرطلا لسلستلا يف ةزيمم زربتو اهتيمهأل ةيلاع لظتو ىلعأل كرحتت فوس اهتابث نم ققحتلا متي

 همدقت ام ضرع قوعتل ةيعاتجالا تاءانبلاو ةيفاقثلا دويقلاب تاناكملا نم ةعومجم رصاحت اًنايحأو

 اًبلاغ دويقلا هذه عم ىتح نكلو «ةيمسرلا لامعألا يف ةلاحلا هذه نوكت ام ةداعو «نيرخآلل راودأ نم

 ىمرهطلا لسلستلا يف ةيلاع تايوهلا هذه نوكت امدنعو .مبهتايوه نم ديدعتلا صاخشألا عيطتسي ام

 دجويو «هترهشو نيرخآلا لبق نم صخشلا مبيقت ىلإ فاضت ةناكم اهفصوب اهزورب دكؤملا نمف
 كلذلو «ىمرهلا لسلستلا يف ةيساسألا ةيوهلا هذه مدختست ىتلا تايرظنلا يف تاعونتلا ضعب كانه

 .لاجملا اذه يف ةيمهأ رثكأ تايرظنلا نم نيتنث حضوأس

 نجمع” و 1طعمرب» هز 1لعساتلو 5ةلتعمعع تاذلا زورب ىف ركيرتس ةيرظن

 ددعل مهتايوهم نيمزتلم نونوكي سانلا نأ (ةطعالمد» ةاصاععي) "© كيرتس نودليش شفقان

 عسوأ ةيفاقث تافيرعت قيرط نعو «نيرخآلا قيرط نع اًيباجيإ ميقت تايوهلا نأو ءبابسألا نم

 )٠١( «زغنيماك / نيماجنب ؛ ايثروفيلاك « كراب ولنيم) ةيتانب ةخسن :ةيزمرلا تالعافتلا . ركيارتس نوديش 198٠م(؛

 ةرسألاو جاوزلا ةلجم ؛"ةلئاعلا ثاحبأل يزمرلا لعافتلا ةيرظن ةيمهأ :راودألا ءادأو ةيوهلا زورب" )١978(:

 .ج لين .ةيناثلا ةعبطلا . عامتجالا ملع يف . "يعامتجالا لعافتلل ةيساسألا ئدابملا" ؛ 15 - 08/8 تاحفصلا

 :رظنا «ةيرظنلا نم ثدحأ ةخسن ىلع لوصحلل .49860-0147 ص (م14177 . ىياو :كرويوين) . رلسيمس

 راودألا « ةيصخشلا يف , "رودلا كولسو « ةيوهلا ةمالسو « مازتلالا" . بريس .ت هراشتبرو ركيارتس نودليش

 يعاتجالا كولسلاو ٠ .ص « (ع15487 ءرغنيربش رشن راد :كرويوين) زلون كيراو سيكيإ مايلو .ناررحم ١59

 يف مدقتلا « "ةيعاتجالا تاقالعلا ءانب ةداعإو تاذلا ءانب" « ركيارتس نودليشو بريس .يت دراشتير ؛

 ةيعامتجالا ةفرعملا ةيمهمأ فاشكتسا" ءركيارتس نودليشو ؛ 57- 8 .ص :(م194ا/) 4 « ةعومجملا تايلمع



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١55

 ققحتلا ىلع صخشلا دمتعي فوس اهعمو «نيرخآلا نم ةرظتنملا تاعقوتلا عم ةمجسنم نوكت

 نوكي نأ نكمملا نمو .دارفألا ةيوه تاعقوت نم ةعساو ةكبش نم ءزج يه يتلا هتيوه نم

 لثمت يتلا ةيوهلاف ,مهتناكم نع رظنلا ضغب اهومدقي نأب سانلا نم ريبك ددعل تايوهملا عقوت

 فوس دارفألا نأل ةجيتن ؛زوريلل ىمرملا لسلستلا ىلعأ ىلإ كرحتت صاخشألل تامازتلا

 و «يمرهلا لسلستلا ىلعا يف ةزرابلا ةيوهلا هذه عم قفتي اب نيرخآلل راودألا ءادأب نوموقي

 ىلإ دارفألا عفدب حجرألا ىلع موقت ىمره لا لسلست يف ةزرابلا ةيلاعلا ةيوهلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 ثحبي ةيمومع رثكأ لكشبو .تايوهلا هذه ضرعل ةصرف وه ىطعملا فقوملا نأب مهفلا

 ذإو «ةزرابلا تايوهلا هذه ضرع اهلالخ نم مهنكمي يتلا فقاوملا نع حجرألا ىلع صاخشألا

 لسلستلا لفسأ ىلإ كرحتت فوس اهنإف ام ببس ىأل نيرخآلا لالخ نم ةيوهلا قيقحت متي مل

 .ىمرهلا

 (ب مهمتايوه ضرع -حجرألا ىلع- نوبحي سانلا نأل ؛ءانبلاب دارفالل تايوهلا طبترت اك
 ضرعل صرف اهيف مه نوكي ىتلا فقاوملا يف ريياعملاو ميقلاو ةيفاقثلا تادقتعملا عم قفتي

 راودألا ءادأ نم ةصاخ عاونأل تاعقوت مهيدل دجوتو ء«دارفألا نم تاكبش عم تايوملا

 فوس هنأ طوغضلا هذه ينعتو .اهالخ نم هتيوه مدقي نأ درفلل اهيف حمسي يتلا فقاوملاو

 يتلا تايوهلا نيبو ماع لكشب ةددحم عاونأل مومعلا هجو ىلع تايوهلا نيب لاصتا كانه نوكي

 تافاقثو ةيعامتجالا ةينبألا عم ةمزالتم نوكت يتلا تاعقوتلاو ءيصخش لكشب ةزراب نوكت

 يهف اذلو ءعفترم لكشب ةزراب ةيوه داجيإ ىلع دمتعت صخشلل سفنلاب ةقثلاف «ةينبألا كلت

 ةقيرطلا هذبمو «ةفاقثلاو «ةيعاتجالا ةينبألاو تاكبشلاب ةصاخلا تاعقوتلا ةيبلت ىلع دمتعت

 ةداعو «ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةينبألاو ةيوحلا هذه مدقت يتلا راودآلاو «ةزرابلا ةيوهلا درفلا نوكي

 .اهعم نيقفاوتم نونوكي

 يأو «ريغتي فوس اهمازتلاو ةيوهلا زورب نإف ام فقوم يف ةفاقثلاو ءانبلا ريغتي امدنعو

 دارفألا رمي امدنعو .صخشلل ةميق تاذ نوكت تامازتلا عم تقفتا اذإ ريغتت نأ اهنكمي ةيوه

 ثثيدوحج .تاررحملا ْ لمعلاو «. ةفطأاعلا .كاردإلا :يتاذلا عمتجملا ةيكيعانيد ِق "عمتجملاو تاذلا ضب ةق العلل



 ١ ا يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 تايوهملا عم اقفاوت كانه نأب بلاغلا يف ىنعي كلذ نإف ام فقوم يف ةيوق ةبيلس رعاشمب

 .ةيفاقثلاو «ةيعامتجالا ةينبألاو تاكبشلا قيرط نع أشنت يتلا ةفقوملا تاعقوتلاو ء(ضورعملا

 ةسفانم نوكت ةديدج راكفأ نع نوثحبيو «مهتايوهل مهتامازتلا رييغت ىلإ دارفألا رطضي فوسو

 اًئيش نأب ركبم يريذحت ماظن ةلزنمب تايوهلاب ةلصتملا رعاشملا نوكت ءاذكهو .ريغت دق فقوم يف

 نم ةلماك ةديدج ةكبش داجيإل دارفألا عفدت يتلا ةزفحملا ةوقلا نوكت كلذك و «صقان ام

 اوسيل اًمومع سائلا نأ ببسب ريخألا نوكي حجرألا ىلعو .تايوهملا ىغلت نأ وأ .تاقالعلا

 فوس ةققحتملا ريغ تايوه لا نإف اذكهو ءاهيلع نودمتعي يتلا ةيعاتجالا ةينبألا يف نيزيمتم

 رثكأ تايوه ىمرحلا لسلستلا ىلعأ ىلإ كر حتت فوسو .«يمرهلا لسلستلا لفسأ ىلإ كرحتت
 .ةيفقوملا تاعقوتلا عم اَقفاوت

 31ع60مد11 هس كتسسمسمك' 8لع هد عطإ ول 5عووستسعمه عع ةرهشلل زنوميسو لوكامل ىمرهلا لسلستلا

 تايوه ىلع ( 0ءوروع !4ءندلا صل 1. 1. 5زصص:ه05 ) زنوميس لإ ىجو لوكام جروج زكر دقل

 ديق نيح يف «يفاقثلا ءانبلاو يعامتجالا ءانبلاب اهرودب طبترت راودألا هذهو «راودألاب اهطابترال "”رودلا

 نأ دجنو ءراودألا هذهب مايقلا ةيفيكو ءابم مايقلا درفلا عيطتسي يتلا راودألاب يفاقثلاو يعامتجالا ءانبلا

 نم لك حرط دقلو .ام فقوم يف نيرخآلا ىلإ هسفن صخشلا ميدقت ةيفيك ىدمل اًددحم اًرادقم (ًئاد كانه

 نم ديدعلا نيب ةيمهألل ىمرملا لسلستلا ( 6عمعع ة1ءعنهلا ةصمح 3. آ. ةأططتص085)زنوميسو لوكام

 دارفألا نأ ىهو «ةيلاثملا ةيرظنلا (أ) :ةينآلا رصانعلا نم ديدعلا نم نوكتي يذلا راودألاو تاياوحلا

 فوس ةيلاثملا ةيرظنلا هذه و «خلإ يكذ حرم «قينأ :لاثملا ليبس ىلع هنأب مهسفنأ نع نيريعم نونوكي

 نع تايركذلاو (ب) رودلا اذبب همايق ةيفيك حضوت فوس اضيأو «درفلا هبعلي فوس يذلا رودلا ددحت

 هذهل ةكرتشملا تامازتلالاو (ج) ريهامجلا لالخ نم تاذلا نع ةيلاثملا رظنلا ةهجو حارتقا مت يذلا ىدملا

 يف اهبعل مت دق ةددحم ةيوهل ةقاطلا و ءتقولا يف قباسلا راثتسالا رادقمو (د) اهدييأت مت يتلا راودألا

 دارفألا ىطعي ضومغلا اذه نِإف .درفلا كولس ةيفيك نع ام دحل ةدودحم تالعافتلا مظعم نأل ؛ام رود

 ةعبط ترشُت .(م197* « ةيساسأ بتك :كرويوين) تالعافتلاو تايوهلا ءزنوميس يآ .يج و .يفاكم .يب جروج(١١)

 .اًبيرقت رييغت نود تلظ ةيرظنلا نأ نم مغرلا ىلع .م 1417/8 ماع يف باتكلا اذه نم ةيناث



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 18 ١

 عم درفلا رود لالخ نم ضومغلا نم فيفختلا نكمي اى .نيرخآلل راودألا ضرع يف ةنورملا ضعب

 1 يلخاد ىدتنم يف (1]816081 8001. 1. 5ذطتته5) زنوميسو لوكام هيلإ اعد ام لالخ نمو «نيرخآلا

 أزجتي ال ءزج يهف «مهتايوه و «مهراودأ دارفألا لدعيل (ديم شتإ ىج ططخم يف ريكفتلا تالوادم

 كانه دجوتو .نوعيطتسي اوناك اذإ ةلعافلا تاهجلا لثملابو .نيرخآلا تافرصت اوبعوتسي يكل مهنم

 نيرخآلل تايوحلا نم اًصاخ اًعون صخشلا ضرعي يكل قيسنتلا تاءاهيإ نع ةربعم تايجيتارتسإ اًمئاد
 لسلستلا يف ىلعأ ىلإ ةيوهلا رود ضرعت فوس ةربعملا ةضورعملا تاءاييإلا هذه نأو ءرودلا ذخأ ءانثأ يف

 .صخشلاب ةصاخلا ةيمهألل ىمرحلا

 ةأفاكم دجوت نأ نكميو .ةيلدابت ةيمانيد ةباثمب تايوهلل ةيجيتارتسإلا ضورعلا هذه ٌدعُيو
 قةداعسلاو ءرخفلاو «ىضرلا :لثم ةيلخاد ةأفاكم اًضيأ دجوت اك ءلاملا :لثم ام فقوم يف ةيجراخ

 ةيلخادلا تافاكملا مهأ نم اًدحاو لعل لعفلابو .نورخآلا هززعي يذلا رودلاو «ةيلعافلاب روعشلاو

 اذه نيمأتل نيعّجشتم دارفألا نوكيو .درفلا هضرعي يذلا رودلا راكفأل نيرخآلا معد يذلا وه

 0همدوع ) زنوميسو لوكام شقاني !ىك .رودلا ةيوه ضرعب ةصاخلا تآفاكملا مدقي هنأل ؛معدلا

 ىلع ودبي اميف لدابت يأ لثمو «ةأفاكملا لدابتل قوستلا نم عون دجوي (3160811 ةس 1. آ.. 38

 نم لعافتلاب نيأزجلل حمست ةلثامم تآفاكم لدابت اهالخ نم دارفألا لواحي قاوسألا هبشي ام وحن

 اًضيأ كانهف «ةرفوتملا راودألا راطإ يف تارايثتسالاو «ةفلكت لقألا ةأفاكملاو «ةدئافلا كاردإ لجأ

 صخش لكل ةاطعملا ةأفاكملا تناك اذإ ام ددحت ةلادعلاو لدعلاب ةصاخ ةيباسح ةيلمع اًثاد دجوي

 .ةددحم رود ةيوه يف مهتارائثتساو «ةصاخلا مهفيلاكت عم ةبسانتم

 رودلا يه ةيعقاولا تاذلاف «ةيلاثملا تاذلاو ةيعقاولا تاذلا نيب زنوميسو لوكام زيم دققلو

 فوسو «نيرخآلا ىلع هضرعي ام اًيلاغ حجرألا ىلع وأ نيعم فقوم ةلاح يف صخشلا هب مزتلي يذلا

 ةيمره تالسلست دارفألل هيف نوكي نيعم فقوم ىلع ةدمتعم هيعقاولا تاذلا رصانع عونتتو فلتخت

 - (ديم شتإ ىج) ب صاخلا تاذلا رهوج وأ تاذلا موهفم لثم ةيلاثملا تاذلا امأ ,ةيمعألا ةفلتخم

 - ةيلاثملا تاذلا لثمت اذلو ؛يتاذلا ليثمتلا يف رثكأ اًماد اهضرع متيو -(هالعأ 5,١ لكشلا رظنا)

 يتلا ةزرابلا راكفألا رثكأ يه تاذلا هذه نإو «ةيمهألل ىمرهلا لسلستلا يف ىلعألا تاذلا -ماع هجوب

 .ةيلاثملا تاذلا هذه لوح هرودو رخآلا راكفآل رصانعلاب دارفألا اهألمي



 58 يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 ليلحتلا نم ديزملا ( 6 هم»عم 3/ءهلا ةصل 1. آ.. هنصسم5) زنوميسو لوكام عقوت ةياهنلا فو

 اهوبق متي ال هنأ تاذلا ضرع ءانثأ يف اًركذ دقف ؛يزمرلا لعافتلا تاهاجتا هجو يذلا يسفنلا

 مهنأو ءمهسفنأ ةياحل عافدلا تايجيتارتسإ يف دارفألا كرتشي فوسو «نيرخآلا قيرط نع لماكلاب

 نيرخآلا تاءاهيإل يئافطصالا كاردإلا )١( :يهو ةلمتحملا تايجيتارتسإلا نم اددع نوجردي

 ثيح ؛ءادألا راكنإ (7).نيرخآلا تاءاهيإل ةراتخملا تاريسفتلا (؟).معدلاو ةيوحلا ققحت ىلع ديكأتلل

 تقؤملا ضقانتلا روهظ (4) .تاذلا مييقتب اقلعتم سيل روهمجلا راكنإ نأ امك .تاذلا ىلع لدي ال هنإ

 ةطساوب اهنم ققحتلا مت دق هنأ نم تاذلا مهفت ال ثيح ؛نيرخآلا تايهيبقتو تاذلا رعاشم نيب

 نأل ؛دارفألل ةمّيقلا ةيلخادلا ةأفاكملا رثكأ وه رودلا راكفأ تابثإل معدلا اذه نأ !ىك «نيرخآلا

 نم سيل هنإف اذبمو ءرودلا راكفأ ضرع يفو «لدابتملا رودلا ذخأ ةيلمع يف ةعفترم كرحتت رعاشملا

 .راعلا لثم ةملؤملا ةيبلسلا رعاشملا نم مهسفنأ ةيامح ىلإ دارفألا ىعسي نأ شهدملا

 هتايلآو عافدلا تايجيتارتسإو .فطاوعلا

 1 هاو( 015, [0عاءنوكلا ع م( 2(عولعور, ةرلل 0ع[ عرلقع [1ععللقتال 15

 نم ققحتلا متي ال امدنع هنأ وه ةيوملا لوح ةيزمرلا ةيلعافتلل ريظنتلا يف ساسألا أدبملا نإ

 ميدقتل مهعيجشت متيو «ةيوق ةيبلس رعاشمب نورعشي فوس دارفألا نإف ءنيرخآلا ةطساوب ةيوهلا

 نأ زنوميسو لوكام دكأو «قفاوتلا وأ ءارولا ىلإ ةيناث ةرم نيرخآلل تاباجتسالاو .:ةضورعملا ةيوهللا

 تايجيتارتسإلا اًمامت هبشت ؛ةيعافدلا تايجيتارتسإلاو رودلا تافرصت ىلع تاليدعتلا ءارجإ

 وتيتس ىأ نبيج و سيكراب ىجرتيبل ةيوهلا مكحت عوضوم تلوانت ىرخأ ةيرظن كانهو .ةعفادملا
 .""ةيوهلا يف 4 اا ةيرظن'"

 :(م1980) 5” لصفلا يعامتجالا سفنلا ملع ؛"يزمرلا لعافتلا روظنم نم سايقلا راثآ :تاذلا" . كروب.يج رتيبيي“0)

 77 ةعجارم يكيرمألا عامتجالا ملع .”يكيرمألا عامتجالا ملع ”يكبشلا لدايتلا لظ يف ةيوهلا جذومن" ؟؟؟ ص

 دراوه ثيدوج .ناررحملا ١« يتاذلا عمتجملا ةيكيمانيد يف "تاذلاو كولسلاو فقاوملا" 1725-190 ص )١599(:

 عامتجالا ملع ."يعامتجالا داهجإلاو ةيوحلا تابثإ" ١894 -7١8 ص . 21٠١ حاضيإلا يف هركذ درو) لإ رتيب و

 ."مازتلالا ىلإ ةيوهلا ةيرظن جبد" ءزتير .يد و كروب .ج .ب 855-844 ص ؛(م441١) 57 ةعجارم يكيرمألا

 ةقثلا" ءستيتس .يإ ناج و كروب -ج .ب 560١-7584 ص :(م194941) 68 ةيلصفلا يعامتجالا سفنلا ملع



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 1

 عرس ع ةمل كاعاك' 1لعماتك 0همطما 1طعمتون ةيوطا ىف مكحتلا ةيرظن يف ستيتسو كيريب

 81111ع' هضم ) "7 «ستيتس نيج عم ةيوهلا ةيكيمانيد ةيرظن نع هاجتالا اذه كريب رتيب رّوط «ةيادبلا يف

 لسلستلا يف اهبيترت متي مل يتلا تايوحلا نم ديدعلا مهيدل دارفألا نأ لوح رودت تناكو (13

 اودكأتي نأ سانلا ىلع نأ ةركف اًحّرطو :(5و١1 لكشلا) يف تايوهلا تايوتسم مادختسابو .ىمرهما

 5,1١(. لكشلا) سفن يف حضوم وه امك ةيرهوجلا ةيوهلاب هنومسي ام وأ ءصخشلا ىوتسم راكفأ نم

 نم ةدحاو لكلف .ةلمتحم نوكت رودلا تايوه نم ديدعلاو «ةيعاتجالا تايوهلا نم اًددع نإف اذلو

 نراقُت ام دض ةيوق ةيوه ةلزنمب يه يتلا "ةنراقملا" حلطصم هيلع قلطي ام كانه دجوي تايوحلا هذه

 تاللخدمو .ءصخشلل ةيكولسلا تاجرخملا ةيؤرل نيرخآلا تاباجتساو ءصخشلا تايكولس هب

 درفلا رمي فوسف كلذب اوماق ام اذإف .ةيوهلا تالدعم ةيبلتب موقت نأ وأ ءيسكعلا مييقتلل هيوهما

 «ةيحان نم ةئراقملا نيب ماجسنا كانه دجوي مل اذإو .ةيوحلا بعل يف رمتسيو ةيباجيإ رعاشمب

 مييقتلاو «ةيكولسلا مهتالخدل اًدر سانلاب ةصاخلا تالخدملاو .صخشلل ةيكولسلا تاجرخملاو

 رعاشمو «نزحلاو «قلقلاو «ةنحملا لثم ةيبلس رعاشمب صخشلا رمي فوسف ىرخأ ةيحان نم يسكعلا

 .تاذلا نع ىرخأ ةبيلس

 امدنعف اذكهو .ةيوه لك نزاوت ظفح ىلإ ىعست اهنإ ثيح «ةيفرعم ةيح تانئاك مه رشبلا نإ

 ةداعتسا ىلع صخشلا اذه لمعي فوسو «ةيبلس رعاشمب رميس صخشلا ةيوه نم ققحتلا متي ال

 (ب) ةيوهلا نم ققحتلل نيرخآلل حمست يتلا ةيكولسلا تاجرخملا ليدعت (أ) نم لك نيب نزاوتلا
 .ةنراقمو ةفلتخم ةيوه تالدعمب ةديدج ةيوه ضرعو

 وه لب ء(ظدن1ع' ةم0 5165 ) ستيتسو كريب ةيرظن نم !ًءزج سيل وهو ليدب عبطلاب دجويو

 ةيكولس تاجرخم نم ردصيام راكنإو «نيرخآلا تاباجتساو ؛تاريسفتو ددحم يكاردإ ءاعدتسا

 تاذك ةيكولسلا تاجرخملا راكنإ وأ «ةيكولسلا تاجرخملا نم ةعامج مييقت يف روهمجلا قح راكنإو

 تبكلا دكؤت يتلاو ,يزمرلا لعافتلا نم رغصأ ةعومجم ىلإ ةيوهلا تايرظن بهذت اذكهو .ةلاد درف

 .ج رتيب و ؛8537- 71409 ص :(م19449) 5؟ لصقلا يعامتجالا سفنلا ملع "يتاذلا ققحتلا لالعخ نم مازتلالاو

 .(دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) ةيوهلا ةيرظن «ستيتس يإ ناجو كروب

 معزعم آل. ظرتتلعع هنت لوس ط. 51عاقر 1لعصألاإل 1 طعمرجت (] عجب آل هعاع (0>ل1سجل آلدتتن عوقأأال عمود, 2009). (ؤ18)



 ١/5 يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 رعاشملا عمق متي امدنع نكلو .نزاوتلا رعاشم ىلع ةلالدلل ةوق رثكأ عافد تامزناكيم مادختساو

 ةيبلس رعاشم ىلإ لوحتت فوس ةتوبكملا رعاشملا نأل ؛ظوحلم لكشب تاذلا تايكيمانيد ريغتت

 اذهل ةيلعفلا تايكولسلا ةجيتنو «ةيلصألا ةتوبكملا رعاشملل يفرعم لاصتا دارفألل نوكي نلو ءىرخأ

 هذمل نيرخآلا تاييبقت نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تايكولسلا هذهل تاذلا بيجتست ال دق صخشلا

 .يعولا ةلق نم صخشلا يدل ام لوح ةيفطاعلا ةراشإلا ىلع اًدر نوكت فوس تايكولسلا

 دادزا رودلا يف ةيوهلا زورب دادزا املك هنأ ىلع ادكأ نيذللا ستيتسو كيرب ةيرظن يفف ءاذكهو

 ةيوهلا تالدعم اهئشنت يتلا تاعقوتلا نيب ماجسنالاب مهساسحإ قيقحت ىلع دارفألا عيجشت

 اهؤالمإ مت يتلا تاعقوتلا عم نيرخآلا تاباجتسا بسانتت امدنعو .فقوملا يف رخآلا تاباجتساو

 كلذل ةجيتنو .نيرخآلا قيرط نع تاذلا ققحت متي امدنع ةيباجيإلا رعاشملا زيزعت ةربخب سانلا رميو

 ةمءالم تلق الك ضيقنلا ىلعو .نيرخآلا وحن تامازتلالاو «ةيباجيإلا ةقثلا رعاشم نوروطي

 نيب ضراعتلا اذببو .دارفألا اهب رمي يتلا ةبيلسلا رعاشملا تداز ةيوهلا لدعم يف نيرخآلا تاباجتسا

 :دارفألا ىدل نوكي امدنع ةدايز ثدحت نيرخآلا تاباجتساو ةيوهلا لدعم ةطساوب ةدعملا تاعقوتلا

 يف طرفملا مكحتلا (ب) .رودلا تايوه نم ديزملا وأ نينثا نم ةددعتمو ةضراعتم ةيوه ريياعم (أ)

 ةسرامملا ريياعم (ج) .ةنرم ريغ ةيوه ريياعم يف ماكحإب ةجوسنم ةيوهلا رصانع هيف نوكت يذلا تاذلا

 .فقوملا كرتل وأ رييغتل مهتادوهجم يف قفاوتلاو لشفلا (د) .رودلا يف ةيوطا ضرع يف ةليلقلا

 يف ةيوهلا زورب عم ةيوهلا قيقحتل ةلشافلا تالواحملا هذه يف ةيبلسلا رعاشملا ةفاثك دادزت اك

 نوكت ثيح ضقانتلا لدعم (ب) .ةيوهلا نم اوققحتي مل نيذلا نيرخآلا روهظ (أ) :عم فقوملا

 لشفلا نم ةيبلسلا رعاشملا ةفاثك لقت لباقملاب (ج) .ةيوهلا لدعمب ةلصتم ىلفسلا وأ ايلعلا تاعقوتلا

 ليلقت لجأ نم لفسألا ىلإ هليدعت ةداعإ متي يذلا ةيوهلا لدعمك تقولا ربع ةيوه نم دكأتلل

 .كولسلا جرخمل سانلا ةباجتسال ةسكعنملا تابيقتلاو ةيوهلا تالدعم نيب ماجسنا لمعل تاعقوتلا

 (8دنءاعع" ه0 5:605) ستيتس كريب جذومن دعي ملف ةيزمرلا تالعافتلا بهاذم نم ديدعلا لثمو

 وأ ةيوه نم ققحتلا مدع دنع ةراثملا ةيبلسلا رعاشملا تبك نإ ثيح ماجسنالا قلخل ىرخأ ةقيرط
 .يسفنلا ليلحتلا تايرظن نم ديدعلا ىلإ ةعباتملا هذه تعدو «نيرخآلا لالخ نم اهدييأت مدع



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ١و

 ةيزمرلا هيلعافتلا ةيرظنلا داورل يسفنلا ليلحتلا

 2ووعطمتقسم]؟ اذ 52011 1[ما عر ةعاتومتكأا 11و15 1

 نم ةيوهلا تايرظن داجيإب اوماق نيذلا َنيِرّظنملا رغصأ نم رنريت ناث نوجو ساموت ٌدعي
 دوقت امدنع وه شاقنلل ماعلا طخلاو .يسفنلا ليلحتلا ةيرظن لوح سيئرلا شاقنلاب يزمرلا لعافتلا

 ام ةقيرطب دارفألا عمق متي ام اًبلاغ ضرعلا ةربخب رورمللو ءدارفألل ةيصخشلا تاقالعلا تايكولس

 «ضرعلا اذهل رشابم لاصتا صخشلل دعي مل اًضيأ كلذ نولعفي امدنعو .اًدج ملؤملا روعشلا اذهب

 تاقالعلا تايلمع لطعت قرطب فرصتي فوسو ءبضغلا لثم ىرخأ رعاشمب رمي فوس نكلو

 ةيبلسلا رعاشملا تبك قيرط نع مهسفنأ نومي ام ابلاغ سانلا نأ يه ةمهملا ةطقنلاو .ةيصخشلا

 ضورع نيب قفاوتلا دصق نع لدت ىتلاو «خلإ .ظيغلاو «لالذإلاو ءبنذلاو .بضغلاو :راعلاك

 .تاذلا نم ققحتلا متي يكل ؛تادوهجملاب ةقلعتملا نيرخآلل ةيبلسلا تاباجتسالاو .مهتاذل سانلا

 ةيصخشلا تاقالعلا مغاننو راعلا و رخفلا فيشس

 دءاجعأأا هه 2 كلعب خطقتسعر ةه0ل [114ءامزج ءاتقوألتقل ةاأانتت عالت عاق

 نأ يه (ةعم1عم !16«16عأ 1168005 ةز0أ)عقاق ديم تربريه جروج ةفيلوت يف روصقلا دحلا لإ

 يف ةدوجوم ةيوهلاو تاذلاب ةطيحملا رعاشملل يدصتلا ىلع ةردقلا نإو ءاهصحف متي ال رعاشملا

 ءمهسفنأ نع رعاشم سانلا ىدل نأ ""-لعفلاب- ىلوك نوتلوه زيلراشت دكأ دققل .ديم بيكرت رداصم

 يف سانلا ىدل نإف (©9©001) ىلوكل ةبسنلاب امأ .رودلا ذخأ يف نيرخآلا تاءاهيإ نوؤرقي مهنإ ثيح

 ةروصب اًكولس كلس دق صخشلا نأ ىلإ ريشت امدنعو .راعلاو رخفلا لدعم ضافخنا نم ةتباث ةلاح

 تراشأ ام اذإ نكلو ءرخفلا نم ةلدتعم تايوتسم صخشلا اذهل كانه نوكي فوسف ؛ةحيحص

 تاذلا نع ةيبلسلا رعاشملا نإف ةقئال ريغ ةقيرطب فرصت دق صخشلا اذه نأ ىلإ نيرخآلا تاءاميإ

 .راعلا نم ةعونتم تايوتسم لوح رودت فوس

 ريظنت عم نيفطاعتم اوناك ديم لئم اًريثك ىلوك اوعبتا نيذلا يزمرلا لعافتلا ىلع نيمئاقلا نإ

 ,ةملؤم نوكت بنذلاو «راعلا لثم ةيبلسلا رعاشملا نإف "”ديورف نومجيس دكأ اك «يسفنلا ليلحتلا

 )١5( يلوك ٠ مقر حاضيالا يف لماكلا داهشتسالا) يعاتجالا ماظنلاو ةيرشبلا ةعيبطلا 5(.

 )١5( سرب ثراغوه :ندنل) مالحألا ريسفت «ديورف دنومغيس + *19٠م(.



 لقت يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 زربأ نم اًدحاو فيشتس ساموت ناك دقلو .تاذلا ةياحل عافد تامزيئاكيم دارفألا ريعتسي ام اًبلاغو

 اًدرمتم هنوك نم مغرلا ىلع «يزمرلا لعافتلا يف يسفنلا ليلحتلا ةيرظن رصانع نع نيعفادملا

 .ىسفنلا ليلحتلا لثمب ةيرظنلا هذه صيصختل

 تاذلاب روعشلا نم ةتباث ةلاح يف نونوكي رشبلا نأب ىلوك رظن ةهجو "“ فيشس ىنبت دقل

 نونوكي سانلا نأب ةقيقحلا يف جرخم يه تاذلا روعش نم ةلاحلا هذهو .راعلاو رخفلا نأشب ةصاخ

 كلذ ىلإ ةفاضإلابو .فقاوملا ىلإ نوعجري ال مهدرغمب اوناك اذإ ىتح تاذلا مييقت نم ةتباث ةلاح يف

 .راعلا وأ رخفلاب ءاوس ةربخب نورمي فوس فقاوملا يف مهسفنأ نومّيقي اكف

 دارفألا لعجيو :ةديحلا ةلاحلا نم اًروعش دلويو .تاذلا ديكأتل يباجيإ روعش وه رخفلا نإ

 نإف اذكهو .نيرخآلا لبق نم ةديؤم تاباجتسا ميدقت ىلإ مهعفديو «نيرخآلا عم اًماجسنا رثكأ

 يعامتجالا نماضتلاو «ةيوقلا ةيعاتجالا دويقلا أشنت هلالخ نم يذلا سيئرلا ميزناكيملا وه رخفلا

 نع هيلع فرعتلا متي مل اذإ ىبلس روعش راعلا نإف «لباقملا يفو .تاعمتجملا يف ةرشابملا تالباقملا دنع

 يف نيرخآلا سانلا نم ديدعلا نيب رشتتي دقو «نيرخآلا عم مغانتلا ىلإ يدؤي هنإف درفلا قيرط

 (مهنكلو .دارفألاب ينعملا صخشلا روعشل طقف عباوت راعلاو رخفلا يدل سيل اذكهو .عمتجملا

 يعامتجالا ءانبلا ىودج ىلع ارثؤي نأ لمتحملا نمو .ةيعامتجالا تاقالعلا نيب مغانتلا ىلع نارثؤي

 رعاشم نالثمي -فيشس دكؤي امك- راعلاو رخفلا نإ .هلك عمتجملا انمضتم عساو قاطن ىلع

 - امهتسرامم نأ :اهدحأ ؛بابسألا نم ديدعلل كلذو ءاّبيرقت ةيئرم ريغ يعامتجالا ماظنلل ةيرهوج
 ةلاح يفف «ةددحم ةجرد ىلإ اهتبك نكمي :يناثلاو ءرخآلاب ةفاثكلا نم ةضفخنم تايوتسم ىلع -ةماع

 نم ديزملا امأ .اًرورغ هثوري سانلا ضعب نأل ؛هنم ريثكلا فشك ىلإ ليمي ال صخشلا نأ دجن رخفلا

 ىسفنلا للحملا نم فيشس راعتسا دقلو .نامتكلاو تبكلا ةيلمع ىلإ هب نيرثأتملا عفديف راعلا طامنأ

 يكيرمألا عامتجالا ملع ةعجارم ةفطاعلاو لزانتلا ماظن :ةقباطملاو راعلا" :رظنا ٠ فيش لمعل ةلثمأ ىلع لوصحلل(15)

 ثاحبأ يف" ٠ ةيببس لماوعك راعلاو رخفلا :ةفطاعلل ةيعامتجالا ةئشنتلا" ؛؟5 ١5 - "960 ص :(ماو44) ها“

 ص «(كرويوين ةيالو ةعماج ةعبطم :كرويوين ١ ينابلأ ) ريميك ثيت .ررحملا ) فطارعلا عامتجا ملع يف تادنجألا

 ؛ 85-99 ص :(م١١٠٠5) ١8 عاتجالا ملع ةيرظن «"ةيعاتجا ةيرظن :يعاتجالا طبارلاو راعلا"+١7505-0

 بيعلا" ؛ 7؟195-7١4 ص :(م١1١50) 54 ىسفنلا بطلا «"داسكلا يف ةيعامتتجالا تانوكملا :ةعاجلاو راعلا"

 774-757 ص :(م5١١٠) 77 يزمرلا لعافتلا "عمتجملا يف تاذلاو



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 .هتبك متي وأ هراكنإ متيو ءهب فرتعم ريغ نوكي ام اًبلاغ راعلا نأ ىلع دكؤي يك ؛"”سيول نيليه

 «بضغلا ىلإ اهيف راعلا لوحتب أدبت نأ نكمي راعلاو بضغلا ةرود نإف لاحلا يه هذه نوكت امدنعف

 ةفاثك ديعصتل ةديدع قرطب هراكنإ متي يذلا راعلا نم ديزملا ثدحي بضغلا نم راجفنا لك عمف

 .بضغلا نع مجانلا راجفنالا

 راعلا" ةينلع ةبرجت لالخ نم نوكي راعلا راكنإل ةادحاو ةقيرط كانه نأب فيشتس دكأ دقف

 نم يفتخت اهنكلو راعلا نم ىتأت يتلا يهو «ةملؤم رعاشم هيف صخشلا ىدل نوكي يذلا "زياهتملا ريغ

 .راعلا رعاشمل يقيقحلا ردصملا

 نأ سانلا عيطتسي راعلا نم رثكأ يه يتلا تاءايإلا سيساحأو تاملكلا قيرط نعو

 .""فيخس" ."قمححأ" :لثم تايلكلا هذه لثمب اوقطنيو «مهتاوصأل يعمسلا ىوتسملا اوضفخي

 رعاشملا هذه ةقيقح يفخت اهنكلو «ةيبلسلا رعاشملا ىلع لدت يتلا ىرخألا تافصلا ضعبو ."ىبغ"

 فيظوت متي امدنعف .لجخلا زواجت ربع راعلا راكنإل رخآ قيرط كانهو .راعلا ببسب ديازتت دق يتلا

 رمي نأ لبق تاءايإلاو ءعيرسلا ثيدحلا :لثم «طرفملا كولسلا يف دارفألا كرتشي عافدلا ميزناكيم

 ريغ راعلا عم شياعتلا نوكي دقو «راعلا ملأ دارفألا بنجت يف نمكي ببسلاو «لماك لكشب اهب راعلا

 .ةيعامتجالا تاقالعلا لطعي فوس هرودب يذلاو ءافلكم هب فرتعملا

 ريغو ينلع) دعابتلا تحت :راعلا راكنإل نيبولسألا نيذه ةيمستب فيشتس أدب كلذ دعبو
 ,ةيروعشلا ةفرعملا نم راعلا تبك متي نيتلاحلا اتلك يفف .(زواجتم وأ بنتجم) دعابتلا قوفو (زياتم

 نمف «ةيصخشلا تاقالعلا نيب مغانتلا لطعي -هرودب- يذلا ءادعلاو بضغلا ىلإ يدؤي ةياهنلا يو

 (5,7 لكشلا) يف امك نماضتلاو لدابتملا مارتحالا ريوطت دارفألل بعصلا نم نوكي مغانتلا نود

 يدؤي يذلا نيرخآلا نم مارتحالا ديصر نع ربعي لكشلا ةمق نأ لماكلا جذومنلا هيف حضوأ يذلا

 مارتحالاو .صاخشألا نيب مغانتلا عجشي فوس يذلا رخفلاب ساسحإلاو «ةيباجيإ ةيتاذ تامييقت ىلإ

 . يبعامتجالا نماضتلاو لدابتملا

 ]لع او طجدنأك, كانه ه2: (مدنأ]ا ذ» ]العرين موتو (لورس ]مجم ساو مانمردمأ [نلريخسعروىزانعو جموع ]97 1) (11/)



 لننشع يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 تالكشملا ببس يهف ايلعلا تايلمعلا تحت ةدوجوملا فصلا اذه لفسأ تايكيمانيدلا امأ

 مدع نورهظي نيرخآلا نأ دارفألا مهفي امدنعف .عساو قاطن ىلع يعامتجالا ءانبلاو دارفألاب ةصاخلا

 «هتيؤر نكميو .هب فرتعم هنأك راعلا اذه حبصيو ؛ةيبلس ةيتاذ تاهبيقت نم نوناعيسف مهل مارتحالا

 درفلا نيب ةيصخشلا تاقالعلا مغانت وأ ءصاخشألا نيب مغانتلا يف تابوعص ىلإ يدؤي هنإف

 نع ءىبثلا سفن لهاجت متي امدنعف .يعاتتجالا نماضتلاو مارتحالا لدابتل اببس نوكيف ؛نيرخآلاو

 فوس دارفألا نأ ىلع دكؤت يتلا بضغلاو راعلا ةرود أدبت دعابتلا تحت وأ دعابتلا ىلعأ قيرط

 يفو «نيرخآلا نم مارتحالا راقتفا نوكردي فوسو «نيرخآلا هاجت قئاللا مارتحالا ىلإ نورقتفي
 يدؤت نأ نكميو «ةطقنلا هذه يف اهب فرتعا اذإ ىتح راعلا ببست فوس ةيبلسلا تاهيبقتلا نإف لباقملا

 راعلا راكنإ نوكيف ةيدايتعا بضغلاو راعلا ةرود تحبصأ اذإ نكلو «لدابتملا مارتحالاو مغانتلا ىلإ

 ضعب ناحضوي !ى «عاقلا يف ةرودلا نوكت نأ ديؤي يذلا يفطاعلا ءادعلل ةدايز وأ ديعصت ةباثمب

 .(5 7 لكشلا) يف اهيلإ راشملا بضغلاو راعلا ةرودل ةمخضلا تانيمأتلا

 لكشلا)يف بضغلا ةرود ىلع ةبترتملا راثألا ربكأ نم ضعب رسفي .(77 لكشلا) نإ

 فوسف ؛ةيجهنم ةقيرطب راعلا ءاشنإب تماق عمتجملا يف ةيفاقثلاو ةيعاتجالا ةينبألا نأ ول ١

 نأ تاعمتجملا عيطتستو «هب فرتعملا راعلا دض تايدحت ضرفتو «بلاغلا يف ةيمره تاقالعلا نوكت

 تالباقملا نم فاك ددع عم دارفألا نم ٍفاك ددع ربجأ ول ىتح «لمتحملا يعامجلا فنعلا فشكت
 بجاولا نم نوكي كلذ نم اُلدبو .هب فارتعالا نود نم راعلا لمحتل تقولا نم ةليوط تارتف ىلع

 راعلا ةرود نم ديزملا ثودح نم دحلل ءصاخشألا نيب مغانتلا نع ثحبلاو ءمهراع عمق مهيلع

 مهعيجشت نكمي ةلاحلا هذه يف دارفألا نأو .اًيذؤم اًرمأ نوكيس يذلا ءادعلا نم ديزملاو بضغلاو

 «ترشتتا راعلا ةربخ نأ ول اذكهو .لاع ردق ىلع ةفينع ةعيبطب نوكي ام اًبلاغو «يعامجلا لمعلل

 -هرودب- حبصي ىبلسلا روعشلا راكنإ نإف ءمهراعب فارتعالا نم دارفألا ةيفاقثلا تامرحملا تعنمو

 فطاوعلا ؛ رغنيزتكر .م نازوسو ج ساموت ؛يلي ام تويكملا راعلا نم فنعلاو عازنلا لاعأ نع ةلثمأ ىلع علطا (14)
 .(بتك م١194 نوتجلسكيل «ستسوشتاسام «نوتجتسكيل) ةرمدملا تاعارصلا يف بضغلاو راعلا :فنعلاو

 لتقلا « ناكلوف كينراف :رظنا . يسفن بيبط نم فيش لئم هسفن حرطي يذلا لمعلا ىلع لاثم ىلع لوصحلل

 :مدلا طوطخخ « (م5١٠7 ٠ نوتستيبلا ةعبطم :اينيجرف ٠ ليفستولراش) ةيومدلا تاعارصلا يف ةسارد :ةيوهلا مساب

 .(م1999 ؛نوتسشتيب 'اينيجريف «ليفستولراش) يقرعلا باهرإلا ىلإ يقرعلا رخفلا نم
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 وع كيعن
 هج ةانقثو دارفألل صاخلا نا رغشس الا ىلإ لوصوللا .مهت ةمخضلا ءانبلا تاليكشتب
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 بس نوكت نأ د ةيئزجلا هي ىلا تاقالعلا ىوتسم يف ثادحألا نإو «عمتحج | يف اًيز

 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا موا ع اوك
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 نفي يزمرلا يلعافتلا ريظنتلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع اا

 تاللماعتلا تاجايتحال رنريت نائانوج ةيرظن :اًعلاث

 لاوص ج طقم '1ان1 58د" 5 1 1عملتل 01 "11305201031 7١5

 ؛"* ىرغصلا تادحولل ةيمانيدلا تايلمعلل رنريت ناثانوجل ةماعلا ةيرظنلا نم اًءزج اهفصوب

 رشبلا ىدل نأل ؛ناسنإلا لعافتل ةمساح ةوق ةلزنمب نوكت تالماعتلل تاجايتحالا نأ ىري ثيح

 لعافت لالخ نم اهطيشنت متي ائاد يتلاو .ةنيابتم تاجردب ةددحم ةيرهوج تاجايتحا تالاح

 متي تاجايتحالا هذه ضعب نأ :اًلوأ :نم نيتلاح ىلع نوكت هذه تالماعتلا تاجايتحا نأو «دارفألا

 ةيبلت يف لشفلا وأ حاجنلا رثؤي دق :اًيناثو .لعافتلا ءانثأ يف وأ لالخ نم يجذومن لكشب اهطيشنت

 ىمرهلا لسلستلا يف تاجايتحالا مهأ نم لعلو «لعافتلا قفدت ىلع ريبك لكشب تاجايتحالا هذه

 لكشلا) يف حضوم وه اى تاذلا لكشت يتلا تايوحلا ديدحتل جايتحالا :يف لثمتي جايتحالا تالاحل

 نأ نم مغرلا ىلع «ةيرهوج تايوه ةعبرأل نوكم لكشك تاذلا تروص دقلو .(١11١ص 0١

 اًريبك اًماتتها كانه نإ :لاثملا ليبس ىلعف ؛ءيش يأ نع بلاغلا يف راكفأ مهيدل نوكي نأ نكمي سانلا

 رثكألا تايوهلا لازت امو «نييقالخأ مهسفنأ سانلا ىري ىدم يأ ىلإ وأ سانلل ةيقالخألا تايومللا يف

 مهسفنأ نع سانلا اهكلتمي يتلا رعاشملاو يرهوجلا كاردإلا وأ رهوجلا ةيوه )١( :يه ةيزكرم

 (؟) ."صخشلا ةيوه" مساب اذه مهضعب ىمسو .فقاوملا لك يف ماع لكشب ةرهاظ نوكتو

 تافينصتلا يف ءاضعأ مهفصوب مهسفنأ نع سانلا اهنوكي يتلا رعاشملاو ةيعاتجالا تايوهلا

 )١19( دروفناتس) ”يعامتجالا لعافتلا ةيرظن" :-لاثملا ليبس ىلع- رظنا ٠ دروفناتس ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك .

 ١ 4848م(؛ (؟ حاضيإللا يف هيلإ راشملا) ةقيقدلا تايكيمانيدلا نأشب 7 دلجملا عاميتجالا ملع ةيرظنو ةرشابملا ئدابملا

 جديلتور :ندنل) عاتجالا ملع ةيرظن :ةيرشبلا فطاوعلا ؛ ١8٠ 7٠١ع(؛ مدقتلا "ةجمدملا تاءاقللا نم ةيرظن وحن"

 رعاشملا" « ستيتس يإ ناجو رئريت .ه نائانوج ؛ 7717 - 786 ص :(م١٠٠٠) ١ال ةعومجملا تايلمع يف

 رجنيربس :كرويوين) .ناررحم « رنريت .ه ناثاتوجو سئيتس .ف ناج « فطاوعلا عاتجا ملع بيتك يف ":ةيقالخألا

 1٠75م «. يف "ةماع ةيرظن وحن :ةيعابتجالا ةينيلاو رعاشملا" .ه ناثاتوج ؛ 018 ىلإ 055 نم تاحفصلا

 رنراو-يالك .جو نوسنبور ؛ د « ةيعامتجالا ةينبلاو فطارعلا ٠ ريفسلإ :كرويوين) .ناررحم ٠ 5٠١١8م(.

 تاحفصلا  147-7١4يزمرلا لعافتلا لعافتلا عيسوت :ديدشلا فنعلاو فطاوعلا .سفنلا" ءرنريت ناثانوج ؛

 ٠م يعامتجالا يعامتجالا سفنلا ملع يف ةيصخشلا تايلمعلا ةيرظن' أ وحن" ؛ 045-218 ص .

 نوكيب و نيلا :سيتوشتاسام .نطسوب) .ناررحم « ليدراك .ج و نيشت يج  7٠١8ناثانوج ؛ 40 -36 ص «(م

 يزمرلا لعافتلا « "عجارتلا تايلمعو . فطاوعلا « تايوهملا" ءرنريت 7 5)5١11م(: ٠# .الال



 05 يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 سانلا هب فرعتي يعامتجا عون يأ وأ ةقبطلاك ةيقرعلاو «ةيسنجلا تازيمتملاو ءسنجلا :لثم ةيعاتجالا

 يف تايوضعلل نيابتم مبيقت ىلإ اًمومع يدؤت يتلاو ءزيمم ءيشك هلالخ نم ضعب ىلع مهضعب
 يف ةيوضعلل رهظت يتلا تاذلا نع رعاشملاو كاردإلاو ةعامجلا تايوه (”) .ةيعاتجالا تافينصتلا

 تامظنملاو ,تاعمتجملاو .تاعاملاك لامعلا عم تاييسقتلا فشكتو «عمتجملا تاذحو نم ققحتلل

 يأ ين سانلا اهبعلي ىتلا راودألا وأ رودلا تاوذ تايوه (4) .ةعامجلا ةيوهل دراوملا ةباثمب يه يتلا

 تاكرشلا يف لامعلا تافينصت يف ةيوضعلاب ةطبترملاو ةددحملا راودألا اًصوصخو .يعامتجا قايس

 نأ يف كشي نكلو «"”"ةيفينصتلا تادحولا" هتيمسأ ام وأ ةيعاتجالا تافينصتلا يف تايوضعلاو

 نأ دقتعي نكلو «ةيوهلا تايرظن مظعم يف ضرتفي اك تايوهلا نيب اًصضاو اًيلسلست اًطخ كانه
 1,١(. لكشلا ) يف هصيخلت مت اك رخآلا نم ةيمومع رثكأ ضعبلا

 سانلا قسنيو «كريب ةيرظن يف اهيلإ راشملا تايلمعلا نم ديدعلا ةيوهحلا ةيمانيد فشكتو

 مهوبق ىلإ نورخآلا راشأ دقو .فقوم يف عبرألا تايوح لا لك وأ ضعب قيقحتل دوهجم يف مهكولس

 نإف ةياهنلا يفو «ةفاثك لقألا دنع اضرلا نم ةيباجيإ رعاشمب صخشلا رمي فوسو «تايوم لا وأ ةيوهل

 رمي فوسف ةيوهلا قيقحت متي ل ول ضيقنلابو .ةيباجيإلا رعاشملا يف ةفاثك ىلعأل نوكت رخفلاو ةحرفلا
 ةيبلسلا رعاشملا نم ديدعلاو ءبنذلاو راعلاو جارحإلاو فونلا بضغلا لثم ةيبلس رعاشمب دارفألا

 امك مهيلإ ريشت فوس رعاشملا هذه نإف ةيبلسلا مهرعاشمب ملع ىلع سانلا حبصي امدنعو «ءىرخألا
 ,كوريب ةيرظن عبتت يتلا تاذلا ضرع يف ثدحي أطخ اًنيش كانه َّنأ ؛راكراتس يف اًدج حضاو وه

 هذه نكلو «ةيوملا نم ققحتلا ةياحل مهلاعفأ لدعتو ءمهكولس داصح ةداعإل دارفألا عفدتو

 .اهنم ققحتلا متي مل ةيوهلا نأ وأ مات يعو ىلع حبصيس درفلا ناك اذإ ام -طقف- فشكت تايمانيدلا

 ىعدتست ام ابلاغ سانلا نأ ( ع 21011 د50 5اطددق ةدوهعإ) زنوميسو لوكم حرتقا اكو

 يف كارتشالا سانلا عيطتسيو .ريصملا اذه نم تاذلا ةيامح لجأ نم عافدلا تايجيتارتسإ نم ديدعلا

 ىلع ضرتعا يذلا روهمجلا نم نولصنتي ام اًبلاغو «نيرخآلا تاباجتسا ريسفت وأ ءددحملا كاردإلا

 نم مهاكفأ ديكأت اهيف نوعيطتسي ال يتلا فقاوملا نوكرتي ام ابلاغو .قيقحتلا لجأ نم مهبلاطم

 ام نع اًديعب نابهذي ((طو6 8100811 ةص0 5ا10015) زنوميسو لوكم نأ دقتعأ ال انأو .نيرخآلا لالخ

 )٠١( حاضيإلا يف ناروكذم امهالك) ؟ دلجملا « عامتجالا ملع ةيرظنو ةرشابملا ئدابملا هرنريت :رظنأ 7(.



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع اراد

 ةلوهسب اههنآل كلذو ؛ةيوهلا قيقحت لجأ نم لشفلا نم ىتأت ىتلا ةيبلسلا رعاشملا نم سانلا هتبكي

 ىللعو .يناكلا يعولا نم ةجرد هفصوب هب نارعشي الو يعولا ىوتسم لفسأ ىلإ رعاشملا هذه ناعفدي

 ةقيرطب كهتنت ةديدج رعاشم ىلإ ةلوحتم حبصت وأ «نيرخآلل ةدكؤم ىقبت رعاشملا هذه نأ نم مغرلا

 رسكت ةيقيقحلا عافدلا تامزناكيم نإف ءاذكهو .نورخآلا اهلمحتي نأ بجي يتلا ةيبلسلا رعاشملا رثكأ

 رسكلا عنمي اك ءىرخألا ةيوملا تايرظن يف ةنمضتملاو «كريب قيرط نع اهيلإ راشملا ةيناربيسلا ةرئادلا

 .نيرخآلا تايكولسل مهتاباجتساو مهتايكولسو مهتيوه لدعم نيب قيقد يسكع مييقت نم دارفألا
 ةلزنمب تبكلا ىرت يتلا عافدلا تامزناكيم نم ةددعتم اعاونأ تدرس 5,١( لودجلا) يفو

 تامزناكيم نم ةيفاضإ اطاهنأ اًضيأ ليويأ فيضيو «يعولا نم رعاشملا ليزي يذلا سيئرلا ميزناكيملا

 «نيرخآلا نع تاذلل ةهجوملا رعاشملا ديدحتو .ةلازإلا كلت كعب اهطيشنت نكمي ىتلا عافدلا

 ةيباجيإ ةقاط ىلإ ةيبلسلا رعاشملا ليوحتو ءىماستلاو نيرخآلل ةطقسملا رعاشملا دانسإب طاقسإلاو

 وحن ةهجوم ةيباجيإ رعاشم ىلإ ةيلخادلا ةيبلسلا رعاشملا ليوحتب لعفلا در نيوكتو ءةيروعش

 لاعفألا دودر يف ببستملا ردصملا ديدحتل ةبسنلابو .ةيبلسلا رعاشملا يف اوببست نيذلا نيرخآلا

 نيذلا ءالؤه لالخ نم اهحرط مت يتلا كلت يه ىلوألا ةيعافدلا تامزيناكيملا سمخلاو «ةيفطاعلا

 نم كلذ لبقو «ينفرعملا سفنلا ملع نم يتأت ةريخألا ةبسنلا نأ نيح يف «يسفنلا ليلحتلا يف نولمعي

 .( عوام( مقوعام10) تلطسخلا سفنلا ملع

 .فطاوعلا فادهتساو .لوحتلاو .عافدلاو .عمقلل 0, ١١لودحلا

 و تاكرشلا تادحو «نورخآلا بضغلا ةحازإلا ءراعلا ءفونخلا ؛نزحلا ءبضغلا

 «فوخلا .نزحلا .بضغلا قاصلإ| نكلو هنم ليلقلا طاقسإلا  اءراعلا «فوخلا «نزحلاءبضغلا

 0 تادححوو ل 0 لعف در ليكشت .راعلا .«فونخلا .نزحلا ؛بِضغلا

 ةيهضوت تادجحو ةلزعلاو «بنذلا

 تاكرشلا تادحو يف ماهملا ةيباجيإلا رعاشملا اييعلا ءراعلا «ءفونلا .نزحلا ءبضغخلا

 هلزعلاو «بنذلا

 تاكرشلا تادحوو ء«نورخآلا بضغخلا وزع ءراعلا ءفوخلا ءنزحلا .ءبضغلا

 ةيعوت تادحوو ةلزعلاو «بنذلا



 اما يزمرلا يلعافتلا ريظنتلا

 نوكت نأ نكمم ابنأ دقتعأ نكلو «عافدلا ةلاح يف تامزيناكيملل ةماع ةبسنلا عيزوت ربتعي ال

 لمعب نوموقي امك «مهتاربخل ةئيعم بسن لمعب سانلا موقيو «ةيمهأ رثكألا يعاتجالا ميزناكيملا

 مهنكميو .ةيباجيإ ةبرجتب نوموقي امدنع نيلوؤسم مهسفنأ اوأر ام اذإ ةيتاذ بسن وأ تاعيزوت

 دوهجم يف يعامتجالا ءانبلاو «نيرخآلا تافينصتو «نيرخأآلا ىلع موللا اوعضي نأ ةيبلسلا رعاشملاب

 .ةيبلس ةيتاذ رعاشم دوجو نم تاذلا ةياح

 هلو «رشابملا فقوملا يف نيرخآلا وأ تاذلا ىلإ ىزعت ةيباجيإلا رعاشملل بيرقلا زيحتلا اذه
 يتلا ةيبلسلا رعاشملا هذه نع ةلوؤسم اهنوكو «ديعبلا هفده قيقحتل ةيبلسلا رعاشملا يف ةديعب تازيحت

 ةيباجيإ رعاشمب سانلا رعشيو .يعامتجالا ءانبلا ىلعو نيرخآلا وحن سانلا تامازتلا ىلع اًراثآ لمحت

 مهنإف «ةيوهلا قيقحت عم ىتأت يتلا ةيباجيإلا رعاشملا ةبرجتب نورمي امدنع يلاح لا فقوملا يف مهسفنأ نع

 ةيمهأب نورعشيس اذهو .ةيفقوملا تاعقوتلا ةيبلتب اوماق مهنأو ةيباجيإ ةقيرطب مهتبقاعم ماتب نورعشي

 ةيبلتب سانلا موقي ال امدنع لباقملا يفو ءاهنم ققحتلا مت دق مهتايوه وأ مهتيوه نأل ؛مهسفنأ

 اذهبو .فقوملا يف ةيوهلا ديكأت يف نولشفي مههإف يلاتلابو «ةيبلس ةقيرطب مهتبقاعم متي هنإف تاعقوتلا
 تادحولا كلذ دعبو ءاتبكو املأ رثكأ نوكت يتلا يهو «راعلا لثم ةيبلسلا رعاشملا راثت لكشلا

 ,ةقيرطلا هذهبو .تاكرشلل يعامتجالا ءانبلا وأ ءيعامتجالا فينصتلا ءاضعأ لثم ةديعبلا ةيعاتجالا

 ةيؤر لالخ نم تاذلا يمحي نأ صخشلا عيطتسي «ةيبلسلا رعاشملاب روعشلا نم مغرلا ىلعو

 تازيحتلا ةيبلسلا رعاشملا هذه دلوتو «ةيبلسلا رعاشملا نع ةلوؤسم نوكت تاذلا جراخن تاعوضوم

 ةلزعلاو ىلإ يدؤي امم ؛ينيدلا ءامتنالا ءقرعلا ءسنجلا قيرط نع ةيعاتجالا تافينصتلا ءاضعأ دض

 ةيباجيإلا رعاشملا ديزت امندنع كلذ نم ضيقنلا ىلع ثدحيو «يعامتجالا ءائملل مازتلالا نادقفو

 .فقاوملاو نيرخآلا وحن تامازتلالاو

 طيشنت ىلع لمعتو «نيرخآلا ةيباجيإ ةيناكمإ يغلت دق ةيعاتجالا تاءانبلا نإف كلذ عمو

 .ةيعامتجالا تايظنملل ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع تاللباقملا ىلإ ةدوعلاو ءسانلا نيب براقتلا

 قيقحت متي فيكو ؟ةديعبلاو ةبيرقلا تازيحتلا عباط تذخأ امل فطاوعلا نأ ول اذام نكلو

 تاعقوتلا ةيبلتو تاذلا قيقحت لجأ نم ةيعاتجالا فادهألاب دارفألا مازتلاك ةديعبلا تاعوضوملا

 ءانبلا لثم اًدعب رثكأ تاعوضوم نع ثيدحلا نوكي فيكف تازيحتلا هذه رعاشملل ناك اذإ ؟ةيلحملا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع ارك

 يعامتجالا ءانبلا نأ ىلإ ةفاضإ ؟تاييظنتلا ىلإ دارفألا نم تانيوكتلا هذه لك مضي يذلا يعامتجالا

 تاعقوتلا ةيبلتو مهتاوذ قيقحت لجأ نم دارفألا ابيدؤي يتلا تامازتلالل فادهأ داجيإ ىلع لمعي

 اهنإف يلاتلابو «تازيحتلا كلت طيشنت ىلإ نيرخآلا نم ةيباجيإلا تافاكملا كلت يدؤت دقو «مهتايوه

 ىلإ ةفاضإ .ةيعاتجالا تايظنملل ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع ريياعملاب ةطبترمو ةيميلقإ لظت

 ءانبلا تايلمع يف ةيتاذلا تازيحتلل ةبذاحلا ىوقلا رسكب ةيباجيإلا رعاشملل حمسيس لداعت عنص

 ةيباجيإلا رعاشملا ةبرجتب سانلا موقي امدنع هنإ :لوقن تالؤاستلا كلت نع ةباجإللو «ةيعاتجالا

 يتلا ىربكلا ةيعامتجالا تاءانبلا تاماهسإ نيوكت يف نوؤدبي مهنإف .فقاوملا نم ةنيعم عاونأل تابثب

 ةيباجيإلا رعاشملا نوروطي مهنإف اذه لثم لعفب نوموقي امدنعو .فقاوملا هذه يف اهنيمضت متي

 رعاشملا قيقحت نع ةلوؤسم ةيعامتجالا ةينبألا هذه نأ نوري مهنأل ؟تاءانبلا هذمل تامازتلالاو

 .اهقيقحت ةيناكمإ نم عفرتو «تاذلل ةيباجيإلا

 ةينبألا هذهب تامازتلالا ىلإ ةياهنلا يف يدؤي فوس ةيقفاوتلا تاذلا قيقحت نإف ةقيرطلا هذبمو

 قيقحت دادزا املكو .تاذلا قيقحت ىلإ يدؤتل ةيباجيإلا رعاشملا ريثت يتلا اهريياعمبو «ةيعامتجالا

 طامنأ ةعومجمل ةيوه دجوت مل نإو «تامازتلالا هذه دوجو دايدزا ىلإ ةياهنلا يف يدؤي فوسف تايوملا

 تايوه دارفألا حيتي امدنع نيوكتلاب موقت فوس اهنإف لعفلابو .لكك عمتجملل وأ .تاكرشلل ةددحم

 يف راودألاب ةطبترم ىرخألا تايوه لا هيف نوكت ىدم يأ ىلإ و «يعامتجالا ءانبلا اهددحي عاونأب ىرخأ

 ةيوهلا تايمانيد يدؤتو «نيلعافلل ميسقتلا اذه لالخ نم ريياعم يف اهققحت متيو ءلمعلا تاميسقت

 هنمضتي يذلا ربكألا يبسسؤملا قاطنلا ىلع امبرو «يعامتجالا ءانبلا اذهل تامازتلالا فلخ ةئماك ىوقب

 رودلا ةيوه هيدل تناكو رارمتساب هتأفاكم تمت يذلا ديجلا ذيملتلا نإف لاثملا ليبس ىلعو .ءانبلا اذه

 لماشلا يبسسؤملا قاطنلا روطيس ةياهئلابو ؛ةحجان سرادمل تامازتلالا روطي فوس بلاطملا قيقحتل

 .تاذلا قيقحت لجأ نم تالماعتلا تاجايتحا لثم ىوقلا قيرط نعو ةقيرطلا هذهبو «ميلعتلل
 ءىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع ةيعامتجالا ىنبلا نم ديزم ىلع ةريبك راثآ اه نوكي نأ نكميو

 ىرخأ تايوه يأو ؛رودلا تايوه قيقحتل حاجنلل سانلا دعت ةيلكلا ةينبألا نأل ؛حيحص سكعلاو

 هذهو ءدارفألا تامازتلا نم ديفتست فوس يتلا تايظنملاو تاعامجلا يف راودألا هذبب ةطبترم نوكت



 ار يزمرلا يلعافتلا ريظنتلا

 يذلاو ءلكك عمتجملا وأ ةيسسؤملا تاقاطنلا ىوتسم ىلإ ةياهنلا يف لقتنت نأ نكمم تامازتلالا

 .تاظنملاو تاعاجلا هذه نمضتي

 ةقاخلا

 ( هان نلللكأ ن1

 ىلإ ( 66018 [اه:طء1 11620) ديم تربريه جروج تابيكرت يزمرلا لعافتلا ةيرظن تلمح

 تايمانيدلاو لعافتلا يف تاذلا ةيمهأ ىلع ديكأتلل تتأ دق اهنإف ءاذه لعفبو ؛نيرشعلاو يداحلا نرقلا

 ركيرتسإل حضاو وه امك نكلو .مهتايوه نم ققحتلا متي يكل دارفألا تادوهجم لوح رودت يتلا

 ةمراعععد ةاععملا همم ةلرمومور 8انت1ع هنت 5(أ5 ) فيشتسو ستيتسو كريبو زنويميسو لوكمو

 يعامتجالا ءانيلاب تاذلا تايمانيد طبرل عونتم يدج درهجم كانهو «يتايرظنو ( .268”و

 ثيح ءادودح عضت يتلا ءانبلاو ةفاقثلا دودح لالخ نم بعلت نأ تاوذلل اًضيأ نكميو ؛تافاقثلاو

 اذهو «يفاقثلاو يعامتجالا ءانبلاب اطبترم تايوهلا ديكأت حبصيو ام ةقيرطب تايوملا ضرع متي
 فوس قيبطتلل ةلباقلا ريغ تايوهلاو «يعامتجالا ءانبلا معدو ديكأت لجأ نم ليغشتلا نم مهنكمي

 ةديدجلا تايوهملا ىلعأ ىلإ لقتنت فوس ةيمهألاو زوربللو ؛ىمره لا لسلستلا يف لفسأ ىلإ لقتنت
 يف ةفاقثلاو يعامتجالا ءانبلاو تايوهلا نيب ماجسنالا ديزي اذهبو «ةفاقثلاو ءانبلا عم رثكأ ةقفاوتم

 .عمتجملا

 ةيبلسلا رعاشملا ةراثإ نإف .يسفنلا ليلحتلل ههجوملا تايرظنلا نم ديدعلا يف دوجوم وه اكو

 قيقحتب نورخآلا موقي ال امدنع اهتسرامم تمت يتلا ةيبلسلا رعاشملاو ,نيرخآلل تاذلا تاليثمت لوح

 نأب صخشلا دوقت تايرظنلا نإف «ةيمومع رثكأ ةقيرطب كولسلا نم ةددحم طوطخخ لوبق وأ «تاذلا

 ىلإ لوحتي فوسف هتبك مت وأ ءلماك لكشب هكاردإ متي مل اذإ يتلا راعلا لثم ةيبلس رعاشمب رمي

 نإف يعامتجالا دحلا اذه رسك متي امدنعف «ةيعاتجالا دودحلا قرخل تايكولسب قلعتت ىرخأ رعاشم

 بضغلا ىلإ لوحتت اهنإف رعاشملا تبك متي امدنعو .ةعامجلا نماضتل ةرمدم حبصت تالعافتلا

 ةلكشم مهيدل نوكي فوس دارفألا نأ ىلع دكؤتو ءيعاتجالا لعافتلا لطعت ىرخأ ةيبلس رعاشمو

 .ةيبلسلا رعاشملا نم ديزملا ىلإ يدؤت اهنأل ؛مهتايوه قيقحت يف



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ام

 يتلا تافصلل ةعضاخ نوكت ةيصخشلا تاقالعلا كولس ىوتسم ىلع ةراثملا رعاشملا نإ

 يجذومن لكشبو «نيرخآلا وحن ةيباجيإ ةافاكم يدؤت ةيباجيإلا رعاشملا !نيب ءرعاشملا هذه ببست

 نأ ىلإ ةيبلسلا رعاشملا ليمت اك .ىلوأ لكشب اهتراثإ مت يتلا فقاوملل ةيلخاد وأ ةيميلقإ ىقبت اهنإف

 ام اًيلاغ اهنإف ةيبلسلا رعاشملا عمق متي امدنعو .تاذلا ةياحل تبكلا راثآ ببسب رثكأ ةيساق نوكت

 ةفاقثلاو يعامتجالا ءانبلا يف زيحتلا :لثم ةيكاردإ تالاح ىلإ يدؤي بضغلا و ؛بضغلا ىلإ لوحتت

 تايلمع نم ديدعلا نإف اذكهو .يميلقإلا فقوملاو تاذلا ىمحت يلاتلابو ءنيرخآلا تافينصتو

 نكمي «نيبضاغلا صاخشألل ةيرهامجلا ةئبعتلاو «يقرعلا فنعلاو عارصلا لثم ىربكلا تادحولا

 .مهتايوه قيقحت متي يكل ؛مهتادوهجم يفو لعافتلا لدعم يف دارفألا هب رم اهب اًطبترم -اًبلاغ- نوكي نأ

 يتلا ةيباجيإلا رعاشملل ةبيرقلا تازيحتلا رسك يف أدبي فقاوملا ربع تابثب تايوهلا ققحت نإ
 ربكألا يعامتجالا ءانبلا كلذ دعبو «ةيلخادلا تاعامجلل ةيفاضإ تامهاسم ام لمع يف سانلل ببست

 ءانبلل جراخلا وحن لقتنت يك ةيباجيإلا رعاشملل تاونق دلوي اذهو «تاعامجلا نمضتي يذلا

 يلكلا يعامتجالا ءانبلل ةيعرشلاو تامازتلالا تاعامجلا قلخت نأ لمتحملا نمو ءيلكلا يعامتجالا

 ديدعلا ربع ةسيئرلا ةيوهلا ققحتتل ىربكلا تادحولا ىوتسملا دنع دارفألا نم ةياهنلا يف ىنبي يذلا
 .ىرغصلا تادحولا ىوتسملا ىلع تالعافتلا نم

 .يماسألا هنيوكت ءارو رابتعالا نيعب ديم راكفأ ذخأ دق يرظنلا عاتجالا ملع نإف اذكهو

 ةنس ةئاملا ربع روطت امك يزمرلا لعافتلل ةيساسألا رصانعلا ىلإ ةراشإلاب صلخن نأ اننكمي اذهبو
 :يتآلاك يهو «ةريخألا

 قيرط نع هميظنت متيو «يعامتجالا ءانبلاب دّيقم رمتسم يعامتجا طاشن يف دارفألا دلوي- ١

 ةيلمع لهست يتلا تايكولسلا نوزخم نم مهتايكولس ظفحب نوموقيو دارفألا ملعتي فوسو «ةفاقثلا

 .ينواعتلا كولسلل ةرمتسملا طانألل فيكتلا

 يناعملا سفن لمحت ىتلا ةيديلقتلا تاءاهيإلا يه دارفألا اهملعتي ةيدقن ةيكولس ةردق لوأ-١

 حمست اهنإ ثيح «ةفيكتم نوكت تاردقلا هذه لثمو .لاصتالا لبقتسيو لسري يذلا صخشلل

 .مهاياوث و مهتاجايتحا عم ةيلعافب لصاوتلاب دارفألل



 ١1م6 يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 عم راودألا ذخأ ةردق دارفألا بستكُي ةيديلقتلا تاءاهيإلا مادختسال ةيفيكتلا ةردقلا عم“

 .مهفقاوم يف -لمعلا راسم لثملابو- مهروظنم ديدحتو «نيرخآلا راودأ يف مهسفنأ عضوو «نيرخآلا

 رودلا ذخأ ةردق دادزت تقولا رورم عمو «رمتسملا قسنملا طاشنلا يف نيرخآلا عم نواعتلا يلاتلابو

 :عم هيلع لصحي نأ درفلل نكمي يذلا

 .ةقسنملا ةطشنألا يف تقولا سفن يف نيكرتشملا نيرخآلا (أ

 .فقوملا يف نيدوجوملا ريغ نيرخآلا (ب
 تاهجوو .تاهاجتالاو .تادقتعملاو «ميقلا صيخشتب نوموقي نيذلا نييمومعملا نيرخآلا (ج

 .هلمكأب عمتجملاو ؛ةيسسؤملا تالاجملاو ,تاعمتجملاو «تايظنملاو .فقاوملا رظن

 لمعلل ةليدب تاراسم ليخت ىلع ةرداق حبصت ةيلقعلا ةردقلا نإف رودلا ىلع لوصحلا دنع- 5

 .نيرخأآلا نيب لعافتلا لهست يتلا فقوملا يف ةهباشتملا تايعبتلا ةيؤرل

 تاذلا تاءاهيإ ريسفتو ةءارقل ام فقوم يف مهسفنأ ةيؤر ىلع ةردقلا دارفألا بستكي-ه

 نيرخآلا روظنم نم اهمييقت لجأ نم تاذلا نع دارفألا همدقي نيرخآلاب ةصاخلا اهتازاعيإو

 .ام فقوم يف نيرخآلل تاكاردإلاو روصلا صالختتساو ؛مومعلاو
 يتلا تاعامجلا تايوه ةفرعمل تاكاردإ لكشت فوس اهنإف تاذلا ةروص رولبتت امدنع-1

 نم روطتت نأ تايوهلا هذه نكميو «نيرخآلا عم لعافتلا عيونت اهالخ نم دارفألا ىعسي اهرودب

 :ةيساسألا داعبألا نم ديدعلا لالخ

 اهم رعشي اًرارقتساو ةموميد رثكأ رعاشمو تاكاردإ رهوجلا وأ صخشلا ةيوه لثمت (أ

 .فقاوملا لك يف مهسفنأ نع صاخشألا

 تاذلا طبرو رعاشملاو تايييقتلاو «تاكاردإلا ةباثمب يه يتلا ةيعاتجالا تايوها(ب

 .عمتجملا يف عسوأ قاطن ىلعو فقوم يف ةزراب نوكت يتلا تافينصتلا يف تايوضعلاب

 رعاشملا ةراثإ نم تالاحو تاذلا نع تاكاردإلا ةباثمب يه ىتلا تاعامجلا تايوه (ج

 .تاعمتجملاو «تايظنملاو تاعامجلا يف ةيوضعلا عم ةيوهلا فشكب ةطبترملا

 يلوت لالخ نم ةراثملا رعاشملا تالاحو تاذلا نع تاكاردإ ةباثمب يه يتلا رودلا تايوه (د

 .ءانبلا اذه يف راودألا بعلو يعامتجالا ءانبلا يف ةناكملا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع اراك

 ميدقت متي نيأو ىتمو ءاهتيمهأو ءاهزورب يمره لسلست يف تايوهلا ميظنت ددحي ام اًبلاغ-ال

 ؟نيرخآلل ةصاخ ةيوه

 لك يف اهضرع متي تايوه لا عيمج نأل ؛ناسنالا لمع يف ةعفادلا ىوقلا مهأ نم تايوهلا-8

 :لالخ نم تايوملا كلت نم ققحتلا نورخآلا عيطتسي يك فقاوملا

 تافاكمب «ةيباجيإ رعاشم ةبرجتب دارفألا رمي امدنع نيرخآلا ربع ةيوهلا نم ققحتلا نكمي أ

 «ةيبلس رعاشمب دارفألا رمي فوسف نيرخآلا قيرط نع تايوهلا نم ققحتلا متي مل اذإ (ب
 صاخشألا عبتي دقو ءاهعم ماجسنالا يف رخآلا لاعفأ دودرو مهتايوه لوبق داجيإل يعسلاو

 :اهنم اهوبقل ةدع اًقرط

 .ةيوملا نم ققحتلا نيرخآلل ىنستي ثيحب تايكولسلا ليدعت ١-

 .نيرخآلل ةضورعملا ةيوهلا ريغت ١-

 .تايوهلا نم ققحتلا متي ال ثيح ةيبلسلا فقاوملا بنهت “- 

 :يتآلا نمضتت يتلا ةيعافدلا تايجيتارتسإلا يف كارتشالا - 5

 .نيرخآلا تاباجتسال ددحملا كاردإلا (أ

 .نيرخآلا تاباجتسال ددحملا ريسفتلا ( ب

 .تاذلا ىقحتل لشفلا ىلإ يدؤت يتلا تايكولسلا نم لصنتلا (ج

 .تاذلا مييقت يف قحلا كالتماك روهمجلا نم لصنتلا ( د

 نم اًناس جورخلل ةيوهلا ققحت يتلا ةيضاملا تاربخلا نم تادامتعالا مادختسا (ه

 .ددحم فقوم

 .تاذلا ققحت يف لشفلاب ةطبترملا ةيبلسلا رعاشملا تبك - و

 تايعادت هل نوكت نأ نكمملا نم ةيوهلل ةبسن تاذلا ققحتل لشفلا وأ حاجنلا -4

 يتلا ةبسنلا ىلع ةدمتعم عسوألا يعامتجالا ءانبلاو ءفقومل وأ «نيرخآلا وحن دارفألا تامازتلال

 :امدنع رعاشملا ةفرعمل دارفألا اهلمعي



 ١ رخال يزمرلا ىلعافتلا ريظنتلا

 نيرخآلاو تاذلا نع ةيباجيإ رعاشم دارفألا روطي امدنع تايوهلاو تاذلا نم ققحتلا متي (أ

 .ةيلاخلا فقاوملاو نيرخآلا وحن تامازتلالاو

 اهيف متي يتلا فقاوملا نم ريبك ددع ربع اهتابثب تايوهملاو تاذلا نم ققحتلا متي امدنع (ب

 ةيباجيإ رعاشم ةبرجتب دارفألا موقي فوسف عمتجملا يف ةيسسؤملا تالاجملا لالخ نم ققحتلا

 نم ددعل تامازتلالا ريوطت ىلإ مهب يدؤت يلاتلابو ؛ةمخضلا ةيعامتجالا ةينبألا قيقحت يف أدبت
 .مهتافاقثو ةيلكلا ةيعامتجالا ةينبألا

 تاكراشملا نم ديزملا لمعب دارفألا موقي فوس تايوهلاو تاذلا نم ققحتلا متي ال امدنع (ج

 كلذب مايقلاو ؛«يميلقإلا فقوملا يف نيرخآلاو تاذلا نم رثكأ نيعونتم نيرخآل ةعونتملا
 .ةيجراخلا ةيعاتجالا ةيئبألا ىلإ مهتامازتلا ليلقتل

 نيرخآ دارفأب مهليدبت متيل ؛دارفألا ةيفاقثلاو ةيعاتجالا تايظنملا طاينأ ضعب ديقت- ٠

 يعامتجالا ءانبلا دبكت تامازتلا ىلإ يدؤي دق يذلا مهتاوذ قيقحتلو ىلعأل ةيكولسلا مهتاردق روهظل

 ءانبلا فدهتست ةيبلس رعاشمب تاوذ قيقحت ىلإ رمألا اذه يدؤيو «لشفلاب هيلع مكحتل يفاقثلاو
 ديكتل تاذلا نم ققحتلا لجأ نم ةيباجيإلا رعاشملا راثت اذكهو .مهتافاقثو يجراخلا يعامتجالا

 تاذلا ققحت يف لشفلاب ةيبلسلا رعاشملا راثت ثيح «ةيعامتجالا يئانبلا ىلع ةيعرشلا يفضتو تاذلا

 .تافاقثلاو يعامتجالا ءانبلا يف رييغت ىلإ يدؤي نأ نكمي يذلا
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 مياكرودل يحرسملا ليثمتلا ةيرظن روذج
 لاذع ]دارس طعتتستمال [ممأك هك 1[ ةنتتقأانن 1 عدل 1! 11عمدا

 تايلآلا نع ثحبلا مياكرود ليمإ أدب «(م1894) ماع رشع عساتلا نرقلا تاونس رخاوأ يف

 سيردتلاب (عوسناع 1: عمد "”مياكرود ليمإ ماق دقو ءةيرشبلا تاعمتجملا يف نماضتلا دلوت يتلا

 ةروصب ثحبلا يف عرش نأ درجمب ريغتي أدب هريكفت نأ الإ ءينيدلا عامتجالا ملع ررقمل ةليوط ةرتف

 ةيلوألا لاكشألا" ناونعب زيمملا ريخألا هلمع ينو .نماضتلا دلوت ىتلا تايلآلا نع احوضو رثكأ

 ةيئادب رثكألا عمتجملا هيلع نوكي نأ دقتعي ناك ام لوح تانايبلا مياكرود عجار '”"ةينيدلا ةايحلل

 رعش دقو .(ط6 فتاسأق ة6هءلوتمماك هأ ءعماعوتل ةدتكاملتو) ايلات طس وب نيلصألا اتنورآلا ةليبقك

 تاديقعتلا ةلازإ لالخ نم يعامتجالا نماضتلل ةيساسألا تايلآلا ةيؤر نكمملا نم نأ مياكرود

 سيلا لوح نيدوجوملا اتنورألا ةليبق تافصاوم لالخ نمو .ةيعانصلا تاعمتجملا يف رثكألا

 مهنأش نم ةيئانلا قطانملا يف نيدوجوملا اتنورألا نإف .(خدداهلنه ىخآذهع 5منمهد) ايلارتسأب زجنيربس

 قلطأ ام وأ ءمهنيب ةلدابتم فطاوعو الّدابتم اًثيدح -هرودب- دجوي اذهو «ةمظتنم ةفصب اوعمتجي نأ

 )١( سرب يرف :كرويوين) ةينيدلا ةايحلل ةيلوألا لاكشألا . مياهكرود ليمإ ٠ (م1917 ماع يف اَلوأ ترشُن ؛م191417/ .

 يعامتجالا لماكتلا نم ةسيئر ةوق نع باغ دق ناك اذإ امع مياهكرود لءاست ؛ رشنلا نم ليوط تقو لبق نكلو
 .قباس تقو يف هلمع يف

 .قباسلا عجرملا (؟)

 لح



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١4

 أدب تقولا رورم عم هنأ حضاولاو .تاعمجتلا كلت نيب "نايلغلاو لاعفنالا" مياكرود هيلع

 لضفأ نوكي نأ نكمي ام يف اوعمتجا مهنإ ثيح ءمهيلع طغضت ةيجراخ ىوقب نورعشي اتنورألا

 ىلإ ةجاحلاب مهروعش نإف كلذ ىلإ ةفاضإو ؛((طءوو فعدن»15) "لافنركلا" نم عون هنأب هل فصو

 ناكم يف مهعامتجا دنعو .ةقراخ ةوق اهفصوب اهب نولفتحجيو .مطاوطب اهيلإ نوزمري مهلعج ةوقلا

 «ةيئادبلا تاعمتجملا هذه يف نماضتلا حور ىلع دكؤت يتلا سوقطلا ردصم مطاوطلا هذه نوكتس

 ةمدخل اذه ناك نكلو «نيدلا لوصأ نع ربعت تناك تالافنركلا هذه نأ مياكرود دقتعاو

 (ب) و «لعافتلا (أ) :لالخ نم ةعامجلا نماضتل اًساسأ اًضيأ سوقطلا هذه تناكو .مهدصاقم

 سوقطلا (د) .مطوطلا يف لاعفنالا اذه ةوقل يزمرلا ليثمتلا (ج) .يراسلا يفطاعلا لاعفنالا

 داجيإ ةداعإ ىلإ ىوقلا هذه تدأو.فاطملا ةياهن يف نماضتلا ئشنُت يتلا يهو ءمطوطلا اذهل ههجوملا

 مهتاقالع ةوق اودسج نييئادبلا ناكسلا نم مهريغو اتنورألا نإ ثيح «نييئادبلا ناكسلا نيب نيدلا

 .مهسفنأ سانلا ةوق تناك ةقيقحلا يف يه منيب .ةقراخخ ىوق ابنأ اودقتعا مث نمو ؛ةصاخلا

 هفصوب "'عمتجملا يف لمعلا ميسقت ةيمهأ (م1895؟) ماع قباسلا هلمع يف مياكرود كردأ

 نوكي ةنيابتم تاعمتجملا نوكت امدنعف .ةدقعملا تاعمتجملا يف لماكتلا رصانع نم ساسأ ٌرصنع

 عمتجملا هاجت اًيفطاع ةنوحشم تامازتلاو ءعمتجملا قاطن ىلع نماضتلا رصاوأ ريوطتب لامتحا كانه

 عمتجملا لثمت ميمعتلا نم ةيلاع ةجرد تاذ اًزومر اهفصوب اههيجوت متي سوقط قيرط نع هلك

 يف لمعلا ميسقت يف ةفلتخملا مهعقاوم ببسب ام اًعون ةفلتخم ةيمويلا مهتايح سانلا يضقيف «هرسأب

 ( اًعمتجم ربكألا اتنورألا ةليبق) لثم "ةدابعلا" نوسراهي نولازي ال مههأ الإ «ةنيابتملا تاعمتجملا

 مطاوطلل لاعفنالل ةريثم سوقط نس لالخ نمو .هلمكأب يسنرفلا عمتجملا اًضيأ مياكرودل ةبسنلابو

 ةيمطوطلا اصعلا لثم ةيدام ءايشأ مطاوطلا نوكت نأ يرورضلا نم سيلو ؛عمتجملل زمرت اهنإف

 مدع ىلع دمألا ليوطلا نييسنرفلا رارصإ لثم ةيزمرلا لاكشألا نم رخآ الكش نوكت دق لب «ةيلعفلا

 يف ةزراب ةيصخش هفصوب مياكرود نإ عقاولا يفو .ىرخأ تاغل نم تارابعو تاملكب مهتغل "جزم"

 عوردزام اجسعاعطءعزدحب طع اجتطتأوتوم ه] [هطمر“ زو 5وعزعطب (]العجب الورزعع يعمم طرعووب 1947, هتعنموأ]ط (؟*)

 زتانطا15160 1 18592),



 ١4١ يح رسما ليثمتلا ريظنت

 «نيدلا يف نهاكلا لحم ملعملا لالحإ عم ءاسنرف يف ةسردملا يف ةينالع ةسردم قيبطت ىلع لمع ميلعتلا

 .اسئرفل ىرخخأ زومرو راعشلاك اذه لثم مطاوط لكشت ةيموي سوقط وحن بالطلا ةدايقو

 «ثيدحلا رصعلا يف تايرظنلا باحصأ نم ددع ىلع لئاه ريثأت هل اًشاقن هاجتالا اذه راثأو

 :رظنا) عارصلل هتيرظن يف لعافتلا سوقطل (8ةصلد11 0"هاانصك*5 ةصهازلث15) زنيلوك لادنار ليلحت لثم

 سسؤمب اضيأ رثأت لب ؛(©انت1ط6أ ) مياكر ودب طقف رثأتي مل (©0ا1ذ05) زنيلوك نأ الإ .(7" لصفلا

 همدق أممو .(18تتسع (هتطحقن) نافوغ جنفرإ وهو ةدحتملا تايالولا يف ةيحرسملا تايرظنلا عضاو

 «ةيزمرلا ةيلعافتلل ةفلاخم اهنأ ىلع اهيلإ رظني ام ةداعف «ةيحرسملا ةعانصلا نع هالعأ مياكرود ديكأتلاب

 سسؤملا -(ريخألا لصفلا رظنا) ديم تربره جروجل اًيركف اًليلس هفصوب- هسفن َري مل نافوغ نأ الإ
 ىلع اًركرم «مياكرود عابتأ نم ناك هنأ ىعذدي ام اًئاد نافوغ ناكو .ةيزمرلا ةيلعافتلل يركفلا

 نوكت يتلا تالباقملا ءانثأ يف ثدحت يتلا ةيسوقطلا دارفألا لامعأ ىلع موقت اهالخ نم يتلا تايلمعلا

 دارفألا نأل ؛ةيلمعلا هذه يف ةمهم تاذلا نأ ىأر دقو .تاعمتجملل لمتحم ليكشتبو ؛هجول اهجو

 قيمعلا يلخادلا روعشلا ريبك دح ىلإ سكعي ال ميدقتلا اذه نكل ؛نيرخآلل مهتاوذ ميدقتب نوموقي

 ناكو ؛نيرخآلا عم هجول اهجو لماعتلا هاجتا ذيفنتل ىطعم فقوم يف ةيجيتارتسإ تاسراهمك ةيوهلل

 ةبعل نم ٌءرج تاذلا نإ لب ءاهقيقحتل نوعسي ام اًئادو ةتباث تايوه نوكلتمي سانلا نأ يف كشي

 لوحت دجوي اذكهو .دارفألا اهيلإ ىعسي يتلا دصاقملا تناك اّيأ هكاردإو لعافتلا قيقحتل ةيجيتارتسإ

 .ةيزمرلا ةيلعافتلل (لممهدةةدقإ)) يح رسملا ليثمتلا نيب ةنراقملا ىلع زيكرتلا يف اًدج ريبك

 ظومتسو 6هالسمساو مسمن أعدل نايف وغ عنف رول ىحرسملا لبثمتلا

 لطعمرجا هل سعود أ عانق تالئاقملا ةيرظن

 لمع طروسمفبس هتعمل 11د صطمت“ يح رسملا ليثمتلا يف ةراعتسالا

 حرسملا ىلع هارجأ يذلا سايقلا ببسب نافوغ جهنم ىلع يحرسملا ليثمتلا حلطصم قلطي

 (6هةكممص) نايفرغل ةبسنلابف .ةيمدقألا يف لقأ هنأ يف (5!ةلءعدمءدنع ) ريبسكش عم ىواستي يذلا

 لوح اًيبسن ةحضاولا تاعقوتلا نم ةعومجمو يرايعم صنل ةلئامم هقيرطب لعافتلا كلتمي هنإف

 «صنلا نمض ةلمتحم نوكت اماردلا نم اًريبك اًردق نأ الإ «دارفألا اهب فرصتي نأ ضرتفُي ىتلا ةيفيكلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١47

 هاجتالا عون سكعي يصخش طمن عم ةريثك قرطب صنلا يف بولطملا رودلا بعل دارفألا عيطتسيف

 (ةحاسم نيوكت) ةطيحملا ةئيبلا نمضتت ةلحرم اًضيأ كانه .هتاذل هميدقت دنع صخشلا هذختي يذلا

 نيرضاح اوناكأ ءاوس روهمج اًئاد كانهف يحرسملا ءادألا ذيفنتل اهمادختسا نكمي يتلا مئاعدلاو

 .روهمجلاب لاصتالا نم نيعم عون ةماقإل تاذلا مدقُّتو «لثمملا لقع يف لايخ درجم مه مأ لعفلاب

 اًبلاغف ءيجيتارتسإ لكشب فرصتلاب نوموقي ام اًئاد نيلثمملا نأ ىلع (6011:م5) «نايفوغ دكأ اًريخأو

 نع ةيفخم جماربلا هذه تناك ول ىتح ءريهامجلا هاجت مهتافرصت سكعت لمع جمارب مبيدل دجوي ام
 ليبس ىلع هنأ ىلع ةيجيتارتسإ ةقيرطب روهمجلل لاتحم لجر تاذ ميدقت «لاثملا ليبس ىلعف .روهمجلا

 ريوزتك ةيقيقحلا ةيجيتارتسإلا دصاقملا يفخي ةقيقحلا يف هنأ الإ .نيمأو ةقثلاب ريدجو .قداص :لاثلا

 دنع بعالتلاب اًدمع نوموقي نيذلا سانلا لالخ نم حرسملا ىلع هباشتلا يتأي كلذل .لاومألا ةمالعل

 .ةيبلس نايحألا بلغأ يفو ةيجيتارتسإ دصاقمل نيعم روعشب رهاظتلاك مهتاوذ ميدقت

 ظ5ءمان 2( تالياقملا

 زيكرتلا مدعو زيكرتلا (نه2000560 همم 1هتان560) تاحلطصم ماع لكشب نافوغ مدختسا

 ةلباقمو «ةزكرملا تالباقملا :اهامسو «ةدوصقم ةلباقم :امه ؛لعافتلا نم نييساسأ نيعون ىلإ ةراشإلل

 ام ناكم يف ةرباع ةلباقم نوكت ةزكرملا ريغ تالباقملاو .ةزكرملا ريغ تالباقملا :اهاس .ةدوصقم ريغ

 امدنع لاحلا وه امك ثدحت ةزكرملا ريغ ةلباقملا نأل ؛ةلباقملا هذه يف نيكراشملا نيب رشابم لعافت نود

 نع رخآلا ىلع اهنم لك فرعتي دقو ءماع ناكم وأ ةفرغ يف رخآلا امهدحأ فرعي ال نانثا لباقتي

 نودو .فقاوملا ءانثأ يف هفرصت وأ .ثيدحلا يف هبولسأ وأ .هسبل ةقيرط لالخ نم *ةظحالملا قيرط

 الك نأ الإ «نيلباقتملا نيب ام رمأل وأ فدهل ةلباقملا هذه ثدحت ملو «ةلباقملا نم عونلا اذهل طيطخت قباس

 نأ نارفوغ ىريو .رباعلا لعافتلا نم عونك قئاللاو بسانملا لكشلاب رخآلا مامأ رهظي نأ لواحي امهنم
 هلعفي ام مظعم نأل ؛دوصقملا ريغ وأ رشابملا ريغ لعافتلا نم مهم ءزج يه تالباقملا يف فقاوملا هذه

 كلذ نم ضيقنلا ىلعو .ةماعلا نكامألا يف رخآلا اههنم لك ةظحالمو تارظنلا لدابت وه سانلا

 ص .(م١1951 « ليريم - سبوب :نإ؛ سيل وبانايدنإ) لعافتلا عامتجا ملع يف ناتسارد :تاءاقل . تافوغ جنيفريإ 2

0 



 ١ يح رسملا ليثمتلا ريظنت

 ثدحيو .نوكراشملا هيلإ ىعسي ام قيقحتل وأ زكرم لعافتو نيعم فدهل ثدحت يتلا ةزكرملا تالباقملا

 ىرصبلاو يفرعملا هابتنالاو «ةلباقملا تقو ىلع ةظفاحملا متيو ءاّدوصقم اّلعف هفصوب نيكراشملا نيب

 . اهب مايقلا ىلإ اهنم لك ىعسي ةكرتشم ةمهم ةزكرملا ةلباقملا يف مهعمجي يذلاف ءرخآلا وحن امهنم لكل
 قيقحتل ام فرظ وأ ام عوضوم لوح كرتشم لعافت اهمأ ىلع رشابملا لعافتلاو امهنيب فراعتلا متيو

 "* .هجول اًهجو رشابم لعافت هنأ ىلع ءاقللا متيو ءاقبسم اهل ططخم دوصقم فده

 ةيزيكرثلا تالباقملا
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 ©" :ةيتالا صئاصخمللا نع فشكي رشابم لعافتو دوصقم يزيكرت لعافت هنأ ىلع ءاقللا فرعيو

 .مامتهاب هججوملا يفرعملاو يئرملا زيكرتلا ١-
 .يظفللا لصاوتلل ليصفتلاو لدابتملا حاتفنالا -؟

 .تاللباقملا ءانثأ يف ةلدابتملا ةعفترملا ةمءالملا -*

 .يئيبلا دشحلا ءانثأ يف ةرشابم لصاوتلا قيرط نع ةلدابتملا ةبقارملاو كاردإلا ةدايز - 5

 .رعاشملا داحتاو نماضتلاب روعشلل "نحن" ريمضلا زاربإ -
 .جورخلاو لخادملاو متاوخلاو حاتتفالل ةيلافتحالاو ةيفيرشتلا سوقطلا -1

 .ةفرحنملا لاعفألا حيحصتل ةيضيوعتلا وأ ةليدبلا تاءارجإلا ةعومجم -ا/

 .عسوألا يعامتجالا ملاعلل هقارتخا عنمي زجاح ريوطتب تالباقملا موقت ؛كلذ هتيرارمتسالو

 هباتك يف نافوج عضو دقو .دعاوقلا نم ةعومجم لالخ نم تالباقملا رمتستو تالعافتلا متت ثيح

 نكميو '' ."ةيلعافتلا سوقطلا"نع هباتك :ةيمهأ هلامعأ رثكأ نمو ءدعاوقلا نم ديدعلا (تالباقملا)

 لعافتلا هْجوُت يتلا دعاوقلا نم ةعومجم قيرط نع ةيلعافتلا سوقطلاو تالباقملا نم لك نيب عمجلا
 :يتآلا وحنلا ىلع ةيزيكرتلا تالباقملا يف

 7١. نص ؛ قباسلا عجرملا 2

 جنيفريإ :ةرم لوأل راكفألا هذه ريوطت مت ثيح قباس تقو يف سيئرلا لمعلا :رظنا ؛الا“ ص « قباسلا عجرملا(1)

 .(م19159 «ةاسرم :كرويوين « يتيس ندراج) ةيمويلا ةايحلا يف تاذلا ميدقت « نافوج

 .(م851١1/ ءروكنآ :كرويوين « يتيس ندراج) رشابملا كولسلا نع تالاقم :لعافتلا سوقط « نافوغ جنيف ريإ 29(



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١0

 صئاصخ) :لثم ةنيعم تاودأ هيف دعبتست ثيحب فقوملا رطؤت يتلا :ةيقالعاللا دعاوق ١-

 .(خلإ «ةيفاقثلا ريياعملاو ءميقلاو «ةيسفنلا تالاحلاو ,نيكراشملا

 زجاح ربع لقنتلا تاودأ ليدعتو ديدحت ىلع لمعت يتلا تاودألا يه :لوحتلا دعاوق -؟

 .لعافتلا مئالتو بسانتل اهرييغتو ةلصلا تاذ ريغ ةيقالعاللا دعاوقلا لالخ نم تالباقملا

 «نيكرتشملا نيب ةطشنألا ريسفتل ماع ططخم رفاوت ىلع لمعتو :ةققحملا دراوملا دعاوق -*

 .تاللباقملا دنع اهنع ريبعتلاو

 تارابعلا لسلست هجوُت يتلا تاسرامملاو تايقافتالاو تاءارجإلا يهو :ثيدحلا دعاوق - 4

 :ب ىلعتي ايف ةيظفللا

 .هابتنالل هجوملا زيكرتلا ىلع ظافحلا (أ

 .ءدبلا يف رخآلا عيطتسي ىتمو ثدحتم يهتني ىتم ديدحتل ةحيرص تاحيملت سيسأت ب

 ةعطاقملا تارتف ميظنتو ؟ةزكرملا ةلباقملا لالخ مالكلا صخشلل نكمي ةرم مكو ىتم ديدحت (ج

 .ةلباقملا يف فقوتلاو

 .تافالخلا ةهجاوم ءانثأ ىتح بدألاو ةقابللا بولسأ مادختساب هيجوتلا -د

 يف مهسفنأ ميدقتو ةصاخلا مهدوهج ميركتل نيكراشملا عجشت يتلا تاذلا مارتحا دعاوق-ه

 .تيكتإلاو ةقابللا نم نيعم ءوض

 ةيفيك اهنم دارفألا ملعتي يتلا دعاوقلا نم ةدقعم لاكشأ لالخ نم لعافتلا هيجوت متي اذكهو

 تاعمجتلا نم ةرياغتم عاونأ يف لوخدلا دنع تالباقملل ةفلتخملا عاونألا يف اهقيبطتو اهمادختسا

 دح ىلإ- معدي اهمادختساو دعاوقلا هذهب كسمتلا ىلع سانلا ةردق نإف يلاتلابو .ةيعامتجالا تابسانملاو

 نم ةلاح ريوطتب دارفألا موقي لعاف وحن ىلع دعاوقلا هذه لمعت امدنعو ءيعامتجالا ملاعلا عقاو - ريبك

 ةسيئرلا ةيلآلا نوكيو .ةموعدملا" ةيفطاعلا ةقاطلا" زنيلوك لادنار هيلع قلطأ ام وأ «(زازتعالا ) ةوشنلا

 . سوقطلا مادختسا وه ةلباقملا ءانثأ يف لماكتلا ىلع ةظفاحملاو قلقلا نع داعتبالل

 116د5] سوقطلا

 سوقطلا ىلع فرعتلا وه (6088دةصى) نافوغ ماهسإ مظعأ نم ناك «لعافتلا سوقط يف

 ."ريخلا حابص" " ؟كلاح فيك ءاّبحرم" :لثم ةيمويلا ةايحلا سوقطو «ةهفات ودبت يتلا ةطيسبلا



 ١4 يحرسملا ليثمتلا ريظنت

 ماظنلا ىلع ظافحلل ةيرورض اهعيمج ربتعت مالكلل ىرخألا ةيطمنلا لاكشألاو ."كِدعَب نم"

 نيب مياكرود اهيلع دكأ يتلا ىربكلا سوقطلا ىلإ رظنلا هب مت يذلا ردقلا سفنب اًمامت يعاتجالا

 نإف «نانفوج باتك لالخ نمو .يعامتجالا ماظنلا ىلع ظفاحت اهنأ ىلع نييلصألا اتنورألا ناكس

 رارقإلا قيرط نع ”يرصع بوث يف مياكرود ليمإل يعامتتجالا سفنلا ملع ةغايص ةداعإ وه هفده

 ةلعافلا تاوذلاف .ريبك دح ىلإ يسوقط مهكولس نوكي لعافتلا يف نوؤدبيو دارفألا عمتجي امدنع هنأ

 دعاوقب جتحي يذلا كولسلل ةيطمنلا تالسلستلاب يصخشلا لاصتالا لحارم نم ةلحرم لك لّكشُت

 سوقطلا نإف اذكهو .دعاوقلا عابتا هلالخ نم متي ةليسو وأ اطيسو هسفن تقولا يف حبصيو ةلباقلا

 لوحتلا دعاوق نوكردي مهلعجتو (ب) .لعافتلا يف ةكراشملا ىلع دارفألا عجشت (أ) :اهنأل ؛ةيساسأ

 (د) .لعافتلا ةرتف ءانثأ يف مههججوتو (ج) .بسانملا ثيدحلاو «دراوملا مادختساو «ىقئالعاللا

 .تازواجتلاو تاقورخلا حيحصت ىلع مهدعاستو

 .ةيمهأ رثكألا يه كولسلاو ةيامحلا لوح روحمتت يتلا سوقطلا كلت يه ةيمهأ رثكألا لعلو

 «لعافتلا يف مهتبغرو."نيرخآلل دارفألا مارتحا نع ربعت ىتلا ةيصخشلا سوقطلاب قلعتي مارتحالاف

 ىلإ مارتحالا يدؤي نافوغ ريبعتبو .ةلباقملا يف مهتكراشمو .«ىرخألا مهرعاشمو مهفطارع نعو

 اذكهو .يقلتملاب اهتقالع ديكأتو ءافتحالاب ةلعافلا تاذلا موقت هلالخ نم يذلا صالخإلا روهظ

 2" ؟لعفت اذام" ." ؟كلاح فيك ."؟ديجلا نم" لثم ةطيسبلا ةيطمنلا تارابعلا نإف ودبي ام ىلع

 «ةيدسجلا تاكرحلا بناجب ىرخألا ةيطمنلا تارابعلا نم ريثكلاو ."اًقحال كارأ" ."ةمالسلا عم"

 ماتتخاو «حاتتفالا وحن ههيجوتو ةبسانم دعاوقب كولسلا داهشتسا ضرعت سوقط نع ةرابع نوكت

 .لعافتلا

 (7) بنجتلا سوقط )١( :نيعون ىلإ اهميسقت نكمي نافوغ دنع دايقنالا سوقط نإ

 نم ةفاسم دوجو ىلع ظافحلل درفلا اهمدختسي يتلا يه بنجتلا سوقطو .ةيميدقتلا سوقطلاو

 رثكألا سوقطلا هذه لثم ٌدعُيو ؛نيرخآلا لوح طيجحت يتلا ةيلاثملا ةرئادلا قرح بنجتلو هرخآلا

 :رظنا) «ةينيدلا ةايحلل ةيئادتبالا لاكشألا يف قحال تقو يف مياكرود لمع ةصاخبو «74 .ص قباسلا عجرملا (4)

 .(لماكلا سابتقالل ١ حاضيإلا

 (نمكاسمسر [هلأعيتمعاتمم [تطدم] مم. 67-56 (ةععرمغع 7. (4)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١55

 .نيواستمك نيرخآلا صخشلا مرتحي فيك لقنتو :ةيميدقتلا سوقطلا امأ .نيئفاكتملا ريغ نيب اعويش

 نأ نافوغ ىأر دقو .صخشلا اذه ةلماعم نيرخآلا نم عقوتي فيكو « هنم اًنأش ىلعأ وأ اًنأش لقأ وأ

 مهضعب دارفألا مرتحيف ةيليثمتلا سوقطلاو بنجتلا سوقط نيب شاقن ىلع لمتشي ام اًثاد لعافتلا

 .رومألا زاجنإو مهلاصتا ءانثأ يف ةفاسم دوجو ىلع نوظفاحيو ءاًضعب

 لكشلاو ةئيهاو كولسلا لوح رودي يمسر يموقط فرصت وه كولسلا نإف «لباقملا ينو

 ريغ وأ اهيف بوغرم ةئيعم تافص وذ صخش هنأ درفلا نع نيرخآلل اًروصت يطعي يذلا ماعلا

 ليصوتو ؛نيرخآلل مهتاذ نع ةروص ميدقتب دارفألا موقي كولسلا سوقط لالخ نمف ءاهيف بوغرم
 ىتح ةقابللاب نولحتيو «ةقثلاب نوريدج مهنأو «مهيلع دامتعالا نكمي مهنأب -تقولا سفن يف- ةلاسر
 .يلكش وأ ةعدخ درجم اذه ناك ول

 نم تالباقم يف مهسفنأ ماحقإب دارفألا موقي كولسلاو سوقطلا كلت قيرط نعو ءاذكهو

 راهظإ مهنكمي نيح يف «مهعابتا ىلع مهتاردق زاربإو «كلذل ةبسانملا دعاوقلا ىلإ دانتسالا لالخ

 مارتحالا سوقط ّنَس رفويو .دارفألا نم اًريمم اعون مهفصوب مهسفنأ ميدقتو نيرخآلل مهمارتحا

 ريغ فقاوملا اًضيأ لمشيو لب «ةيزيكرتلا تالباقملا يف ةصاخ «ةددحملا تاعمجتلا يف اذه كولسلاو

 .عمتجملا لماكتل اًساسأ هفصوب ةيزيكرتلا

 10165 راودألا

 دعاوقلا ىلإ كلذ يف نودنتسيو «تالباقملا يف نيرخآلل روهظلا ليثمتب نوموقي سانلا نأ ب

 ميظنت نولواحي اًضيأ مهنإف .مهكولس يف مارتحالا نولدابتيو «ةيكولسلا سوقطلا نونبتيو «ةبسانملا

 عم فرصتلا نم انيعم اهاجتا لثمي طاشنلا نم ءزج رودلاو .نيرخآلا مامأ مهسفنأل راودألا

 يتلا ةيصخشلا تافصلا عم قستت راودأب مايقلا ةلواحم صاخشألا نم عقوتي ةقيقحلا يف .نيرخآلا

 مئاعدو .مهتاهجوو ؛مهتاوذل مهميدقتو ءمهكولس لالخ نم نيرخآلا عم لماعتلل صخشلا اهبرج

 بناوجلا هذهو مدقملا رودلا نيب ضراعت كانه ناك اذإو .رهظملاو «ةيريبعتلا تاودألاو «ةلحرملا

 نم درفلا رجزب فقوملا يف نوكراشملا نورخآلا موقي نأ اهدنع لمتحملا نمف «ةادألا نم ةيفاضإلا

 رودلا نيب ضقانتلا ببسب كلذ لعفل نيرخآلا ءالؤه عفد متو .ةيفخ تاءاهيإو تاراشإ لالخ



 ١ هاب يح رسما ليثمتلا ريظنت

 زرفي يذلا عقاولل ساسألا ىنعملاو .فقوملا فيرعتب فصعت يتلا ىرخألا ءادألا تاراشإو ريخألا

 لاعفأ دودرو تاباجتسا ةريبك ةقيرطب بلطتيس ام فقوم يف راودألا بعل نإف اذكهو .فيرعتلا

 بلطتي دق اذه نأل ؛هب نيرخآلا رارقإ درجمب فقوم يف رودلا رييغت بعصلا نم نوكيف) ءنيرخآلا

 .فقوملا يف ةمئاقلا ةينيتورلا تاءارجإلا يف للخ ىلإ يدؤيسو .نيرخآلا بناج نم لمعلا نم ريثكلا

 هذه يفو «مهتاذل مهترظن عم ضراعتت اهنأب راودآلا هذه ليزم كردي ام اًبلاغ كلذ عمو

 ىلإ لاقتنالا متي ثيح ؛(رودلا دعابت) ب نافوج هاسأ ام راهظإب صاخشألا موقيس لاوحألا

 رتوتلا داعبإ (أ) :دارفألل حمست داعبألا هذه لثم نأب ناهفوج دكأو .رودلا نع صخشلا لاصفنا

 زواج تاذلذ ةيفاضإ “بئاوج ميدقت (ب)+ ةناركلا نم هليلغت هذع مق يذلا زودلل بحاضلا

 ةيواسأم لقأ ةريغصلا تاقورخلا لعجي ام ؛رودلل لماكلا لاثتمالا ءبع ةلازإ (ج) .رودلا دودح

 .(8 حاضيإلا :رظنا) ء١١ ص ءنايفوغ تاءاقل "”.نيرخآلل اًقلقو

 ماقال نيكو خل يش ركألا روذلا قانا لمع ىتاوعس عا ىوذلا ةعانت دعو

 رودلا دعابت رايتخا يف مهدحأ فرطت لثم رودلا يف طارخنالاو قلعتلا نم ةتوافتم تاجرد نع

 دارفألا اهيلع رطيسي ىتلا راودألاف .هيف لماكلاب هكاممنا وأ هيلع رودلا ذاوحتسا يف رخآلا فرطتل

 درفلا ال عضخي يتلا راودألا بعل متي امنيب «قانتعالا نم ةيلاع تاجرد ىلع لمتشت نأ حجرملا نم

 .ريبك دح ىلإ رودلا دعابت ةقي

 5عءا/ تاذلا

 نأ نم مغرلا ىلعو «نيرخآلا تاباجتسا ىلع ةفقوتمو «ةيعقاو اهنأ ىلع تاذلا نافوج ىري

 ناك نافوج نأ الإ ,نيرخآلل مهتاذ ميدقت وه ام فقوم يف نيلثمملل ةيساسألا تاطاشنلا دحأ

 اًءزج دعي يذلا تاذلا موهفمب قلعتملا فقوملا ءارو ام وأ ءصخشلا ىوتسمو رهوجلا لوح اًككشم

 نكمي ةيساسأ ةيوه وأ ةيصخش نوكلتمي ال دارفألا نأ ىري نايفوغل ةبسنلابف .دارفألا ةيصخش نم

 نومدقي سانلا لازي الف .ةيزمرلا ةيلعافتلا ءالع نم ريثكلا دكؤيس امك ءفقومل فقوم نم اهلمح
 يف ةكرحملا ةسيئرلا ىوقلا يه ميدقتلا اذه ىلع نيرخآلا لعف دودر نوكتو ءنيعم فقوم يف مهتاوذ

 نمالتمعام آ1اعمانتا يورط .113 (دععمماع4) (ؤ+)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١4

 كراشي اذكهو .مهتاوذ روص زربُت يتلا كولسلل تاراشإ رارمتساب دارفألا ردصيو «تالباقملا عيمج

 اوظفاحي وأ ةهجاوملا يف اولظي نأ ىلإ هيف دارفألا ىعسي ام اًهاجتا نولثمي مهأل ؛ءادألا يف ماد سانلا

 هدناستو «نيرخأآلا لعف دودر همعدي يذلا مههاجتا لالخ نم مهتاذل ةروص ميدقت قيرط نع اهيلع

 جراخ وأ أطخلا ةهجاوم يف صخشلا نوكي كلذ نم سكعلا ىلعو .ام فقوم يف ةيعوضوملا ىوقلا

 ةهجاوم نإف اذكهو .نيرخآلل لوبقم ريغ وأ ءبسانم ريغ لسرملا هاهتالا نوكي امدنع ةهجاوملا

 .كولسلا يف درفلا هاجتاب رارقإلا نيرخآلا ىلع بجي هنأل ؛ةراعتسالا ليبس ىلع طقف يه صاخشألا

 ةاطعم ةهجاوم ميدقتب رخآلل حامسلا اوعاطتسا اذإ -ماع لكشب- نولواحيس سانلا نأ الإ

 .ةاطعملا ةهجاوملا دكؤي يظفل مالكو «ةيفحخ ةيدسج تاءاهيإ عم نولصاوتي مهنإ .اهيلع رارمتسالاو

 امع سانلا روعش نألو .كرتشملا عقاولا روعش زيزعتو .فقوملا ديدحت ىلع نودكؤي كلذب مايقلا دنعو

 هذه ةهجاوملاو هاجتالا رييغت بعصلا نم نوكيسف ؛فقوملل هيلع قفتم ديدحت ىلع دمتعي يقيقح وه
 بلطتي كلذ نإف ؛اهميدقت مت هقيرط نع يذلا هاجتالاو ةهجاوملا رييغتلو .اهتماقإ درجمب ةلباقملا

 قرخي نأ عيطتسيو ءاقهرم نوكي نأ نكمي يذلا عقاولاب روعشلا ءانب ةداعإو .فقوملا ديدحت ةداعإ

 .لعافتلا

 نمضتت اهنإف ءدبلا درجمبو «لصاوتلل نيعلا مادختساب ةهجاوملا تاكراشم أدبت ام ةداعو

 ذئم تقولا رادقمو «ةكراشم رخخآ لوط ددحي يذلا وحنلا ىلع فقوملل ةبسانم ةيحاتتفا اًسوقط

 ةهجاوملا ةكراشم ةرتف ءانثأ يف درف لك مدختسيو .اذكهو «توافتلا ىوتسمو «ةقباسلا ةكراشملا

 بلطتي يذلا كولسلا هاجتاو .كلذ نكمأ ام اًضعب مهضعب ةهجاوم تاييدقت ىلع ةظفاحملل ةراهملا

 مادختساب نوموقي كلذل .فقوملا يف لالتخا ثودح بنجت ىلإ نوكراشملا ىعسيو .تاييدقتلا هذه

 اًبسانم ودبي ام ىلإ ةفاضإلاب وأ نيرخآلا تاهجاومو «مهتهجاوم ىلع ظافحلل كولسلا بادآو ةقابللا
 دارفألا لواحي ءالومش رثكألا ةيعاتجالا ةبسانمللو «ءىربكلا ةعومجملل كلذكو «ةلباقملا عونل

 مئاعدلاك ؛رومألا هذه لثم لوح رودت يتلا (تاذلا ةحاسم) ب اًنايحأ نايف وج هامسأ ام ىلع ةظفاحملا

 نأب بطاختلا قوقحو .درفلاب طيحت يتلا ةئيبلاو ءيصخشلا ظافحلاو «يئيبلا ءاضفلاو ءةيدسجلا

 ةهجاوملا يف رارمتسالاو مهتاهاجتا قيبطتل سانلل ةيرورض دعت يتلاو .كيلإ عامتسالا متيو ثدحتت

 كاهتناو .ءاقللا يف ربكأ مهب ةصاخلا تاذلا ةحاسم تناك املك دارفألا ةناكم تداز املكو .ماع لكشب



 ١845 يحرسم لا ليثمتلا ريظنت

 مهتاهاجتا ةداعإل نيكراشملل يحيحصتلا ءارجإلا ذاختاب اًريجم ء.فقوملا لطعي عقوم ا اذه لثم

 .عقاولاب ساسحإلاو «فقوملا تاديدعحتو ءمهتهجاومو .ةيصخشلا

 ”211'1ع ةثداحملا

 "7 مالكلاف .سانلا هابتنا زيكرتل ةيظفللا تارابعلا ةيمهأ ىلع هتاباتك عيمج يف نايفوغ دكأ

 ام لوح راطإ عضولو «دارفألا نيب ةكرتشملا ةيتاذلل يعسللو «تالعافتلا ءاهنإو حاتتفال مدختسُي

 ,ةثداحملا يف هرود بسح لك مالكلا لالخ نم مغانتم لكشب لعافتلا ميظنتلو .هنع ثدحتلا بجي

 زيكرتو ءاعم دارفألا بذجل ةيمهألا ةغلاب ةيلآ ثيدحلل نوكي يلاتلابو .عيضاوملا يف لاقتنالاو

 ؛يلعافتلا زيكرتلل اًدج يسماسأ ثيدحلا نألو .فقوملل لماش فيرعت داجيإ يف لصفلاو ءمههابتنا

 وأ ةباجتسالا تاراشإك مالكلا تاراصتخا نم ىرخأ الاكشأ مظني هنأ اك ءايرايعم همظني هنأل

 مت دقف "ياي" :"هووأ" "واااو" "يأ" :لثم ةلماك تالكب تسيل يتلا ةيبجعتلا تالخدملا

 يظفللا وشحلا مظنيو ءاهب مهقطن متي يتلا ةقيرطلاو «مهمادختسا نكمي ىتم ساسأ ىلع مهميظنت

 مهنإف ءاّيرهوجو .ثيدحلا ةعباتم ليهستل همادختسا متيو .كلذ هبشأ امو «"ممأ ؛"هوأ ."هأ" :اًضيأ

 يف كراشي لازي ال هنأو كلذ ىلع لمعي هنكلو «ةبسانملا ةملكلا دعب دجي مل ثدحتملا نأ ىلإ نوريشي

 ةريصقلا تايلكلا عيمج لثم ءودبي ام ىلع ةروظحملا تارابعلاو «ةيفطاعلا تاراشإلا ىتح ةثداحملا

 .نيرخآلا فص يف فوقولاك رعاشملا نع ريبك لكشب نوربعي ال مهف ,فورح ةعبرأ نم نوكتت يتلا

 نوكت ةشايجلا تارابعلا هذه لثمف .مهل اكلم نوكت نأ بجي ةيلخادلا انتاماتها نأ ىلع ديكأتلاو

 لهسلا نم نوكي امدنع طقف متت ابلاغ انئطاوب ىلإ لوخدلل ةوعدلا هذه نإف اذلو «ةمظنمو ةيرايعم

 نأ نافوغ دكأ اذلو ."” ؟انلخاد ىلإ ةلحرلا هذه مهذخأت نيأ ىلإ روضحلا نيرخآلا صاخشألا ىلع

 امدنعف .ةياغلل ةدقعم قرطب متت ةثداحملا نأل ؛ةثداحملا دعاوقل فيرعت ةغايص دنع كلذك سيل رمألا

 ةلوهسب بعالتلا متي !ى «لعافتلاو ةثداحملل اًساسأ وأ ةدعاق نوئشني مهنإف دارفألا ثدحتي

 نأ الإ «ةلوهسب ةثداحملا اهيلع موقت يتلا ةيساسألا ةدعاقلا رييغت مهنكمي اًضيأو «ةيوفشلا زومرلاب

 طرح ان مع 001سم ظهدصق هخ 1ةهللع (6طتاقلعامطنقت آنه يقاتل هل ظعوسمزلا جهده عوقب 1981). (11)
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 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع المح

 اذهل ةحضاو زومر نع فشكت ام ةداعو .ةيلاع ةيسوقط لثمت ةثداحملا دعاوق يف تارييغتلا هذه

 اذه :رخآ قطني امدنع لثملابو ."كلذ نع ثدحتتن ال انعد" :لثم ءاًئيش مهدحأ لوقي امدنع رييغتلا

 .سوقطلا لالخ نم ةدعاقلا ريغي اًضيأ صخشلا اذهو «"ميظع"

 «ةريخألا نافوغ لامعأ ىلع ةديازتم ةروصب ةنميهلا ةيضق ةدعاقلا يف تارييغتلا تراثأ دقو

 يف اهنيمضت يلاتلابو «تابيكرتب اهتيطغت متي تاثداحملا نأ نافوغ كردأ دقف .نيمضتلا ةيضق :يهو

 دجوت ام اًبلاغو «ناعم نم هلمحت اب ةثداحملا نم ىرخأ ةدعاق يف ةجمدم نوكت مث نمو «ةفلتخم دعاوق

 وأ صخش "حملي" امدنع وأ "رخآ هب دصقيو اًئيش مهدحأ لوقي" امدنع لثم «مالكلل ةدع دعاوق

 ةفلتخم تاقايس يف اهنيمضت مت يتلا هذه تائداحملا تابيكرت نوكتو .رخآ اًنيش همالك "نّمضي"

 قيرخسلا زربت دق لاثملا ليبس ىلعف .ةيفخو ةدقعم ٍناعم ديلوت ىلع رداق مالكلا نأل ؛ةلمتحم

 لاكشأ نم اهريغو ليلظتلاو «تاءاوتلالاو «ىنعملا جاودزاو ءلّظلا ةَفَجو «ةيروتلاو ءمكهتلاو

 ىلع لمتشت فوسو «ةثداحملا يف قايسلا نيمضتو دعاوقلا رييغت ىلع دارفألا ةردقل مالكلاب بعالتلا

 اًيرايعم اهميظنت مئتي ةدعاقلا يف تاربيغتلا هذه نأ الإ ءقايسلاو ةدعاقلا يف ةرمتسم ةريغتم تابيكرت

 .ةفولأمو ةسلس ةقيرطب تالباقملا متت يك ؛-ام دح ىلإ-

 طتكسترما تملا هل 1غ عدت حالصإل او كابترالا

 تاءاميإ صخشلا ردصي امدنعف '* ةهفات ةلأسم سيل تالباقملا يف كابترالا نأ نافوغ دكأ

 ريغ رود نع ثحبت وأ «ةنيعم سوقط نس يف لشفت وأ «ةضقانتم رهظتو «ةيرايعملا راودألا ضر اعُت

 لاهتحا دجوي هنإف ءأطخ ةهجاوم رهظت وأ ءايميظنت وأ اًيرايعم حيحص ريغ هاجتال ىعست وأ «مئالم

 هترابع نايفوغ مادختساو .جارحإ ثودحلا ةيلاتحا دجويو صخشلا رظن ةهجو نم فقوم دوجول
 تايوتسم نم ةدعاصتم ةرئاد ىلإ لوحنت دق هتاباجإ نإف "جارحإلاب درفلا رعشي املاح" ةلضفملا

 ددهم هنإف «نيرخآلا رظن ةهجو نم فقوملا ديدحتب موقيو ءىضم تقو يأ نم رثكأ ىلعألا جارحإلا
 نوريدجو ءانمأ سانلا نأ اًنمض نوضرتفي دارفألاف .ةحارب اورعشي يك مل يرورضلا عقاولا ىنعم
 عفد متي هنإف ام فقول ثودحلا دنع اذكهو «مهيلع دامتعالا نكمي هنأو «ءافكأ مهنأ ودبي اكو ةقئلاب

 .(7 حاضيإلا :رظنا) لعافتلا سوقط « نايفوغ (1)



 «؟ه5 يح رسملا ليثمتلا ريظنت

 يوطنت يتلا ىربكلا ةيعاتجالا ةبسانملاو دشحلا ةلباقملا ميظنت يف لخديو .ةينمضلا تاضارتفالا هذه

 تاءاييإ ماذختسا نع مجانلا فقوملا حالصإ ىلإ درفلا ىعسي فوس «ببسلا اذهو .ةلباقملا اهيلع

 روعشلا معد متيو ءحالصإلا دوهج يف درفلا ةدعاسم يف ةراهملا نورخآلا مدختسيسو «ةمئالم ريغ

 نيرخآلا تادادعتساو ؛ةحيحصلا دارفألا تاباجتسا نم ةعونتم ةعومجم قيرط نع فقوم لا ميظنتب

 ةراهملا فيظوت ناكمإلابف انكمم كلذ نكي مل اذإو .ةريغصلا ءاطخألا لهاجت يف ةراهملا مادختسال

 ريثك فلاخملا كولسلا لوبق مدع ىلع سانلا لمعيو «دارفألا تازواجتل ةيحيحصتلا دوهجلا ليهستل

 تامل او: رز اقتلاو تركوا ذدعالا ل وقل ةادعشتا لخ قروتوكر اةاينكا ده دعوا امددهو نا ععألا

 دادعتسالا اذه ثدحيو .حالصإلا ين ةمظنملا ةيرايعملا ةمزاللا دوهجلا نم اهريغو راذعألاو ةديدحجلا

 قريغصلا ةيصخشلا ءاطخألا نع يضاغتلاو ءمهترادج ضارتفاو «هيلع مه ام ىلع سانلا لّبَقتل

 .عادخلاو بعالتلل ةضرع عبطلاب مهلعجي

 [نمكمعسوعق 8سعمانساع75 ةيزيكرثلا ريغ تالباقملا

 نيذلا عامتجالا ءاملع ةلق نم اًدحاو ناكو .يعامتجالا ميظنتلاب (608535) نايفوغ متها

 لعافتلا لجأ نم ةمهم تافص اهنأب ةماعلا تالباقملا وأ نكامألا يف لعافتلاو كولسلا نأ اوكردأ

 .عراشلا يف يثملاك ؛ةريسيلا لامعألا ضعب لثمت اذلو )*'١4( ماع لكشب يعامتجالا ميظنتلاو

 .دعصملا يف فوقولاو «ةقيدح يف دعقم ىلع وأ راظتنالا ةفرغ يف سولجلاو روباط يف فوقولاو

 سانلا اهيف كراشي يتلا ةيزيكرتلا ريغ تالباقملا ىمست ام هذهو «ةديدعلا ةطشنألا نم اهريغو

 تالواس ىف اضاسآ اع هوم دعو "هجرل ابو ضالباتل "او لوطلا كيقكلاب بلو ىوبقتلاب

 هل هبتني امدنع نكلو .هل ةميق ال هنأ لع عوضوم لا اذه لثم ىلإ رظني ام اًبلاغو «يعامتجالا ثحبلا

 .هب نورثأتي ام اًريثك مبنإف سانلا

 سرب يرف :كرويوين) تاعمجتلل ةيعامتجالا ةمظنملا ىلع تاظحالم :ةماعلا نكامألا يف كولسلا .نافوغ جنيفريإ )١5(

 .ةيساسألا بتكلا لبق نم (م 141/1) ماع يف اَلوأ ترش ء(( 01



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنئال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 0.

 ؛ةيزيكرتلا تالباقملل دعاوقلا يف ريبك دح ىلإ ةيزيكرتلا ريغ تالباقملا يف تاعمجتلا هبشتو

 مادختساو «تاذلا ميدقت كلذ نمضتيو «دارفألا لبق نم ءادألاب قلعتت ةيرايعم دعاوق نمضتت ثيح

 ريغ تالباقملل اًيسوقطو كاّيرايعم ةبسانم حالصإ تاءارجإ كالتما نع اًلضف «ةثداحملا سوقط
 .لماعتلا يف ةقابللاو بادآلا رهاظم نم ريبك ددع ىلع داهتعالا عم .ةيزيكرتلا

 ربكأ هيف نوكي وحن ىلع ةروكذملا تامسلا هذه نم ةمس لك ةيزيكرتاللا تالباقملا فشكت دقو

 .عقوملا ديدحتو «ةكرحلاو .دعابتلا صخت ةيرايعم دعاوق ىلع اًضيأ لمتشت و .ليصفتلا نم اًردق

 ىلإ دعاوقلا دنتست نأ بجي ةيزيكرتلا تالباقملا سكع هنأ الإ .تاذلا ميدقتو .ثدحتلاو .عامتسالاو

 تامازتلا وأ «هابتنالل ديدش زيكرت وأ ةلباقملل ماتتخا اهنمض دجوي الف «ملاعملا ةحضاو دودح

 ماجسنا ةيفيكب دعاوقلا قلعتتف كلذ نم اُلدبو .ةيزيكرتلا ريغ تالباقملا يف هجول اًهجو ةلباقملل
 اذكهو .ةهجاوملاب تالباقملا يف ةكراشملا نودو «مامتها طحم اوحبصي نأ نود مهسفنأ عم صاخشألا

 راذتعالاو ءتاذلا ميدقتو .فوقولاو ءسولجلاو «ثيدحلاو «كرحتلا ةيفيك لوح دعاوقلا رودت

 نيب اًيفاضإ المع بلطتي فقوم داجيإ نود ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلل ةمزاللا ىرخألا لاعفألا ءادأو

 .ىزيكرتلا لعافتلل دارفألا

 رثكأ نوكت نأ ةلباقملل نكمي ةماعلا نكامألا يف ءادألا يف ةكراشملاب يف دارفألا رمتسي امدنعو

 ةرتفل اًثيدحوأ ةهجاوم بلطتت يتلا تالباقملا يف اوكراشي ل نيرضاحلا نأل كلذو ؛ةكرح لقأو اًنمص

 رثكأ اهنم نانثا لثميو «تالباقملا كلت فصول ةعونتم تاحلطصم ناهففوج مدختسا دقو .ةليوط

 ماعلا ليكشتلا ىلع نيحلطصملا الك لديو "*” ."دسجلا ىناعم"و '*”دسجلا ةغل" :اعويش تاحلطصملا

 لمعب نورخآلا موقي كلذ نم سكعلا ىلعو .نيرخآلا مامأ درفلا هكلسي يذلا كولسلا وأ تاءاييإلل

 كولسلا اذه لثم لديو .نيرخآلاب ةصاخلا دسجلا ىناعمو «دسجلا ةغل ىوتحم ديدحتل رمتسم صحف

 تاقالعلا ينو «لعفلا راسمل ىرخألا بناوجلاو ؛مهفدهو :مهمزعو «مهتعرسو ءصاخشألا هاجتا ىلع

 ٍناعم وأ تاءاهيإ (1) :"” يه «دسجلا يناعمل عاونأ ةثالث نافوج ددعو .ةماعلا نكامألا يف ثدحت يتلا

 )١5( صء( 5 حاضيإلا :رظنا) ماعلا كولسلا «نايفوغ 6.
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 0-5 يح رسملا ليثمتلا ريظنت

 تقولا يف زيممو بسانم طاشن يف كراشي صخشلا نأ ىلع ديكأتلل نيرخآلل اليلد يطعت ةيهيجوت

 طاشن ددبي وأ ىدعتي نل صخشلا نأ نيرخآلل نيش يتلا تاءاهيإلا وأ يناعملا (؟) .نيينعملا ناكملاو

 لوؤسم وه لب ءهّركُم وأ ديقمب سيل صخشلا نأ ىلإ ريشت يتلا ةغلابملا تاءاهيإ وأ يناعم (7) .نيرخآلا

 ريغ لعافتلا يف صخشل ماعلا ءادألا نإف اذكهو .ىرخألا هلاعفأو هتاكرح ين مكحتلا نع لماك لكشب

 "* .ةلوقعم ةءافكو ةميلس ةيصخش وذ صخشلا نأ ىلع تامولعملا ريفوت لوح رودي يزيكرتلا

 مهأ دحأ تاذلا عقوم حبصي ةيزيكرتلا ريغ تالعافتلا لالخو ةماعلا نكامألا يفو

 يف ةزراب حبصت نأ نكمي يتلا عقوملا تارابتعال ةديدع عاونأب ةمئاق نافوج عضو دقو «تارابتعالا

 (ب) .نيعم صخشب قلعتت ةتباث ةيفارغج تاحاسم (أ) "* :لمشتو «يزيكرتلا ريغ لعافتلا ءانثأ

 نوكرحتي ثيح ؛دارفألاب طيحت يتلا يهو ءاهيلع يدعتلا نكمي ال تاذلا لوح ةزكرمتم تاظوفحم

 (د) .فورظ يأ تحت اهكاهتنا نيرخآلل نكمي ال يتلا ةيصخشلا تاحاسملا (ج) .ةحاسملا كلت يف

 ةبلطتملا تاحاسملا مادختسا (0) .يتقو لكشب درفلا اهبلطتي دودحب ةددحملا نكامألا وأ دعاقملا

 ءيش ّيقلت وأ اًلعف بلطتي يذلا رمألا وأ تالوحتلا (و) .ةيساسألا ةطشنألا ضعب يف درفلا ةكراشمل

 دسج لوح ةراتخملاو تاذلا اهددحت يتلا ءايشألا وأ كولمملا عقوملا (ز) .فقوم يف نيرخآلاب قلعتم

 .اهميظنتو اهب مكحتلا مت يتلا صخشلا لوح قئاقحلا ةعومجم وأ يمالعإلا ظفحلا (ح) .دارفألا

 .درفلا عم ثيدحلاو ةوعدلا عيطتسي نم يف مكحتلا يف قحلا وأ ةثداحملا ىلع ةظفاحملا (ط)

 رمعلاو «ددعلا ىلإ ةفاضإلاب «يزيكرتلا ريغ لعافتلا عون ىلع اًدامتعا تاذلا عقاوم فلتختسو

 تاعمتجملا لك يف دجوت هنأ الإ .نيكراشملا صئاصتخخ نم اهريغو ءعضوملاو «ةناكملاو «سنجلاو

 نكمي ةجرد يألو ءبسانملا نيوكتلاو «عقاوملا هذه ليكشت يأ نع حضاو لكشب ةددحم ربياعم

 .هيلإ ماكتحالا

 يه تامالعلاو «تامالعلاب نافوغ هاسأ ام لالخ نم اًحضاو تاذلا عقوم نوكيو

 تامالعلا هذه كاهتناو .اهتدمو ءاهدودحو ءاهقاطنو «ةبولطملا عقاوملا عون نيبت ءايشأ وأ تاراشإ

 نيب تالعافتلا يف هيلع فراعتملا ماعلا ماظنلا لالخإب حاسلاو ءصخشلا تاذ ىلع اًيدعت نمضتي

 ١17. ص « قباسلا عجرملا (148)

 .يناثلا لصفلا « ىباسلا عجرملا )١9(
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 صخش لالحإ ) :لثم ءدصق ريغ نم نوكت ةداعو اًّيرهاظ ةئيربلا لاعفألا ضعب ثدحت دقو .دارفألا

 وأ اًكاهتنا ريصت نأ نكممو .كلذ هبشأ امو (ثيدحلا ءانثأ يف ام صخش ةعطاقم - رخآ صخش ناكم

 لبق نم كلذل ةجيتن فينعو ٌداح لعف در ىلإ وعدي ام :ةدوصقم نوكت امدنع رخآلا تاذب اًمادطصا

 عقاوم نع ةحضاو ةروص يطعي دارفألا ىدل هيلع فراعتملا ماعلا ميظنتلا نإف كلذلو .هقح كقّيتمملا

 .ةماعلا فقاوملا يف اهتاذ عقاوملا ديدحتل تامالعلا هذه ةءارقل دارفألا ةردق ىلع دمتعت يتلا تاذلا

 يف دارفألا كراشي ال امدنع ةلمتحم دهاشمو تاقورخ عقاوملاو دعاوقلا كاهتنا قلخيو

 ريراقت (أ) :لثم «ةمظنم ةطشنأ لالخ نم تاقورخلا هذه حالصإ متي ام ةداعو .ىزيكرتلا لعافتلا

 :ةلفغل وأ «ةتقؤم ةءافك مدعل وأ «ةيداع ريغ فورظل وأ ءالهج امإ :زواجتلا ثودح مت اذال حرشت

 كولسلا نأ حيضوتو .ردكلا وأ ءجرحلا نع ريبعتلا نم جيزم يهو تاراذتعالا (ب) .اًرج ملهو

 .هنع دادترالا يف عوطتلاو ءبنذلا نع ريفكتلاو ءكولسلا كلذ ضفرو ءموهفمو فورعم ميلسلا

 اًكاهتنا دعي نأ كلذل اًفالخ نكمي ءيش لعفل ةصخرب ةيئاقولا ةناعتسالا وأ تابلطلا (ج) .اذكهو

 «ناكملا ديدحت دكؤتو «حالصإلل ةمظنملا لاكشألا هذه مادختساو "” .صخشلا تاذل وأ «رايعل

 «حالصإلا بيترت نود نمو «ةيزيكرتلا ريغ فقاوملا يف سانلا نيب طاشنلل سلسلا قفدتلاو ةكرحلاو

 .ماعلا ماظنلا ىلع ةلطعملا لاعفألا ىغطتو ءبضغلا هذه دعاصت فوسو

 .ماع لكشب ةيزيكرتلا ريغ ةلباقملا هيجوتل ةيسوقطلا تاباجتسالا ةيمهأ ىلع ءوضلا طلستو
 لُكَشُتو .ةماعلا نكامألا يف ىرخألا لامعألا يف طارخنالاو فوقولاو كرحتلاب دارفألا موقي ثيح

 ةطساوب ضعبلا مهضعب عم لصاوتلا ىلإ سانلا ليمي امدنع ةصاخ اًسوقط تاطاشنلا هذه

 نم ةريصق تاقلح يف لوخدلاو «ةيدسجلا تاكرحلاو ءديلا تاراشإو «تاماستبالاو «تاءاهيإلا

 ةريبك ةقيرطب اًعيمج مهميظنت مت دقو .(تاحالصإلا ءانثآ يف ةصاخبو) ةرورضلا دنع ثيدحلا

 اومجسني يك دارفألا تادادعتسا هّجوُيو دعاوقلا ززعي يذلا يطمنلا كولسلا نم ةلسلس ةنمضتم

 .اضعب مهضعب بعوتسيو

 رتوت دوجو نود لقنتلاو عمجتلا سانلا عيطتسيو «ةقابللا ىزيكرتلا ريغ لعافتلا لمشي اذل

 نع يضاغتلا وأ لهاجتلا قيرط نع كلذ ثدحي دق ةلوهسبو .مهلعافت ءانثأ يف نيرربم ريغ ةدِجو

 ١١- ١١١. 5 ص « قباسلا عجرملا 800



 ؟.ج يح رسملا ليثمتلا ريظنت

 تاالعافتلا ودبت «ةقيرطلا هذهمو .ةيسوقطلا تاسرايمللو .«تاذللو ءدعاوقلل ةريغصلا تاكاهتنالا

 :ةيفخلا تاروصتلا يف عقاولاب قيمع ساسحإ عرز نم دارفألا ةنّكَمتو ةئداه ةيزيكرتلا ريغ

 ةايحلا يف متت يتلا لاعفألا نم اهريغو ءام رمأ ىلإ هاجتالا لوُحَتو ءيظحللا نيعلا لاصتاو «تاءاهيإلاو

 نولقتني نيذلا ءابرغلا نيب ةدقعملاو ةنيابتملا تاعمتجملا يف ةكرحلا نم ريثكلا ثدحي هنإ ثيحو .ةماعلا

 ماظنلا ةيرارمتسال ةمساح نوكت ةيزيكرتلا ريغ لعافتلا تايلآ نإف يلاتلابو ؛ةماعلا نكامألا يف

 را عمعتممد 01 (ي011صقمتمم 8اهنص ن1 يح رسملا ليثمتلل ناهفوغ تافاضإ

 روصت عضوب اوماق نيذلا نيرصاعملا عاتجالا ءالع نم ادحاو 0080 نايفوغ ناك

 زلراشت ليلحت نيب ام فطاوعلا ةلأسم لهاجتل ماع لكشب عامتجالا ملع هجتا تقو يف فطارعلل

 تايئيتسلا رخاوأ ىلإ نيرشعلا ترقلا نم لوألا دقّعلا يف راعلاو رخفلل اّيلو هفصوب نوتروه

 يف فطاوعلل ةيمهأ يِطعُت ريظنتلا يف ةمهم ةرغث نع ربعُي يذلاو .(م191/١ )197٠0- تانيعبسلاو

 ركذ -كلذ نع اًضوع- هنكل ,فطاوعلا نع ةيوق ةيرظن روطي مل نافوغ نأ الإ "” .ةيناسنإلا نوؤشلا

 ميدقت يف حاجنلا درفلا عيطتسي ال امدنعو .لجخلل اًريسي اًلكش هارن دق ام وأ ءجرحلا ةيمهأ اًرارم

 ئطاخلا مادختسالا وأ «قئال ريغ لكشب ثدحتلا لالخ نم صنلاب مازتلالا يف لشفي امدنعو «تاذلا

 ةءاسإ وأ «ةمئالم ريغ ةروصب فقوملا فينصت وأ .بولاطملا راطإلا نمض ءاقبلا يف لشفلا وأ ء.سوقطلل
 نمض ةراثتسملا ةيبلسلا فطاوعلا نإف .فطاوعلل بسانملا ريغ ريبعتلا وأ «ةلحرملا مئاعد مادختسا

 نم ريثك يفو .جارحإلا رعاشم -هرودب- ربتخيس يذلا صخشلل ةيبلسلا ةبقاعلا ىلإ يدؤتس روهمجلا

 كرديس ام ٌةداع هنأل ؛ةهجاوملاب اولخأ نيذلا كئلوأ ةبقاعم ىلإ عقاولا يف روهمجلا جاتحي ال نايحألا

 نم ةلسلس روعشلا اذه عبتتسي ءفورظلا هذه لظ ينو .جرحلاب نورعشيو لالخإلا اذه دارفألا

 ةمئالم رثكأ هاجتاو ةهجاومل ميدقتلا ةداعإو راذعألاو تابوقعلا لوح رودت يتلا حالصإلا سوقط

 :ةدحتملا ةكلمملا ء جديربماك) فطاوعلا ايجولويسوس . ستيتس يإ ناجو رئريت .ه ناثانوج :- تاعجارملل - رظنا ١0

 فطاوعلا حامتججا ملع ليلد ءرلرتت ناثانوجو .سكيتس يأ ناحو ء(مك٠ 6 3 جدي ربماك ةعماج ةفاحص

 .(مآ5*16ك « رغنيربس ؛ كرويويت)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نيم

 ىلع يقالخألا ماظنلاو يعامتجالا جيسنلا نأ اًيئمض مهكاردإ ببسب كلذب مايقلل سائلا عيجشت متيو

 سانلا موقي يلاتلابو ؛يقالخألا ماظنلا ىلع ظفاحي يذلا لعافتلا ةيبايسنا ىلع تالباقملا دمتعتو ؛كحملا

 .ويرائيسلا كلذل اقبط تاذلل ةلدابتملا تاميدقتلاو يفاقثلا ويرانيسلا عم ملقأتلاب اهيف

 اولعف هوعبتا نمم ريثكلا نأ الإ .فطاوعلل اّيوق اًموهفم روطي مل هسفن نافوغ نأ نم مغرلابو
 «ةينهملا نافوغ ةايح ةريسم ءانثأ يف عاتجالا ملع يف اًدوجوم فطاوعلا عامتجا ملع نكي لو .كلذ

 حبصأ يلاتلابو .فطاوعلل ةسارد كانه تحبصأ (م1980) ماع تاينيناثلا يف يفوت نأ دعب نكلو

 ةيساسألا تازيمملا دحأ رضاحلا تقولا ٌدعيو .اًراشتنا رثكأ ةيفطاعلا ةيكيمانيدلا لوح ريظنتلا

 صارعتسا لالخ نم كلذ عبتتأ ينعد «عامتجالا ملع يف ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع ريظنتلل

 ريوطتل نافوج هركتبا يذلا يحرسملا ليثمتلا روظنم مادختساب اوماق نيذلا عاتجالا ءالع نم ةنيع

 ةيفطاعلا تايلمعلا نم ةديدج تايرظن

 م11 110عطععطتلل هدد 550001131 12201 يفطاعلا لمعلا لوح دليشسش وه ىل ل

 1 ددماأهمد ]غدد : ةفطاعلا ةفاقث

 عامتجالا ءاملع نم ةدحاو (ختلذو !؟انووعاأ !!هءامءطنآ0) ""دليشسشوه لسار ىلرأ تناك

 دارفألا اهب موقي ةمظنم الامعأ اهفصوب فطاوعلا لوح مهرظن ةهجو ريوطتب اوماق نيذلا لئاوألا

 اهب روعشلا نكمي يتلا فطاوعلا يه ام نع عسوألا ةيفاقثلا راكفألاو «ةعقوملا دعاوقلا دويق نمض

 نم ةلسلس نم ةفطاعلا ةفاقث نوكتت ""دليشسشوه رظن ةهجو نمف .نيرخآلا مامأ اهميدقتو

 عبشتتو ؟فقاوملا نم ةفلتخملا عاونألا يف هرابتخا سانلا ىلع ضرتفي يذلا امو .فيك نع راكفألا

 .ةنيعم ةطشنأو ءاوجأل ةمئالملا رعاشملاو تايكولسلا نع ةيفطاع تايجولويديأب ةفاقثلا هذه

 تايجولويديألا ىلإ زمرتو دسجت يتلا دارفألل ةيتاذلا ريسلا يف ثادحألا يه ةيفطاعلا تارشؤملاو

 .ةيمومع رثكألا ةيفطاعلا

 م5 عامتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا" « ةيعاتجالا ةينبلاو ٠ روعشلا دعاوق « لمعلا ةفطاعلا" ٠ دليشوليإ .ر شيلرأ (؟؟)

 .(م19/17" ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :يلكريب) يرشبلا روعشلا قيوست :ةرادملا بلقلا ؛ 2531-075 ص :(م191/9)

 .(57 مقر «حاضيإلا يف ركُذ) ةرادملا بلقلا « دليشستوه (7)



 ؟ ءاب' يح رسملا ليثمتلا ريظنت

 نوكتت دعاوق قايس يأ يف دجوي هنأ (قاز6 ظسدعال 11هءاقءطنا4) دليشسشوه تدكأ دقو

 نكمي يتلا ةبسانملا ةفطاعلا ةيمك (أ) :ىلإ ريشت يتلا روعشلا دعاوق )١( :امه نييساسأ نيعون نم

 (؟) ؛ةفطاعلا ةدمو (ج) ءّيبلس مأ اًيباجيِإ ناكأ ءاوس ةفطاعلا هاجتاو (ب) .فقوم يف اهب روعشلا

 ةبسنلابو .هرادصإ متي يذلا يريبعتلا كولسلا بولسأو ةدشو ةعيبط ىلإ ريشت يتلا ضرعلا دعاوق

 تايجولويديأ دعاوقلا هذه سكعت !ى .هب مايقلا نكمي ام روعشلاو ضرعلا دعاوق ددحت لعافت يأل

 ةقاطلا عيزوتو «تالعافتلا اهيف دجوت يتلا تاعامجلا دصاقمو .فادهأو ءعسوألا ةفطاعلا ةفاقث

 .فقوملل ىرخألا ةيميظنتلا صئاصنخلاو

 وسمك أوم اا وداع ينطاعلا لمعلا

 اهوشاع يتلا مهرعاشم ميظنت لوح ةيرايعملا دويقلاو ةيفاقثلا تايجولويديألا دوجو نإ

 ريبك دح ىلإ (11هعطةءطن5*10 ةسدلزب5#) دليشسشوه ليلحت هبشي ةلحرملا هذه يفو .نورخآلا اهرهظيو

 يفاقثلا صنلاب ةهجوملا فقاوملا يف مهتاذ ميدقت ةرادإ نيلثمملا لع بجي هنأ ىرت ثيح ؟؛نافوغ

 "ةفطاعلا لمع" دليشسشوه هيمست امل ةديدع عاونأ كانهو .ةعساولا تايجولويديألاو دعاوقلل

 ىعسي هب يذلا دسجلا لمع )١( :لالخ نم مئالملا تاذلا ميدقتو فطاوعلا يف مكحتلا تايلآو

 سفن ذخأ ءلثم) ةمئالملا ةفطاعلا راضحتسال ةلواحم يف ةيدسجلا سيساحألا ربيغت ىلإ اًيلعف دارفألا

 ةيجراخلا ةيريبعتلا تاءاهيإلا رييغتب دارفألا موقي ثيح ؛يحطسلا ليثمتلا (؟) .(ءودهلا قلخل قيمع

 ربعُت تاءاهيإ رادصإ لاثملا ليبس ىلعو «ةبسانملا ةفطاعلاب اًلعف نورعشي مهلعجت نأ يف نولمأي قرطب

 قيمعلا ليثمتلا () .ةداعسلاب روعشلل ةلواحم لجأ نم ؛ةلفح يف ةيعاتجالا ةطلاخملاو حرفلا نع

 متي نأ لمأ ىلع رعاشملا هذه نم اًضعب لقألا ىلع وأ ةيلخادلا مهرعاشم ربيغت دارفألا لواحي ثيح

 نزحلاب روعشلل ةلواحم يف نزخلا رعاشم راضحتساك .ةحضاو اهلعجو ةمئالملا فطاوعلا يقاب ليعفت

 ةلواحم يف ةنيعم فطاوعب ةطبترملا راكفألاو تادقتعملا راضحتسا ثيح ؛يفرعملا لمعلا (4) .ةزانج يف

 .لباقملا روعشلا طيشنتل



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 5مم

 ردق ءادأ مهيلع بجي ثيح ؛فقاوم يف دارفألا عضو متي ام اًبلاغ هنأ دليشسشوه دكؤت اكو

 عضي ثيح ؛"“ ؛ناريطلا ةفايض نع ةدئارلا اهتسارد يف لاثملا ليبس ىلعف «ةفطاعلا لمع نم ريبك

 باكرلا ناك ولو ىتح «ةدعاسملا حورب نولحتيو نيفيطل اًئاد نوفيضملا نوكي نأ وه اًطارتشا

 ةفطاعلا لمع لالخ نم مهفطاوع يف مكحتلا مهيلع بجاولا نم نوكي .هركب وأ ةظاظفب نوف رصتي

 عيمج بلطتت ءاّبيرقتف «ةياغلل ةددحملا ضرعلاو روعشلا دعاوق عم قفتت قرطب مهسفنأ ميدقتو

 نوكيو «ناريطلا وفيضم اههجوي يتلا لثم ءضعبلا نأ نم مغرلا ىلع ةفطاعلا لمع تاهجاوملا

 .تاذلا تاهيدقت يف ةفطاعلا مكحت نم اًريبك اًردق بلطتيو ءاَفّلكُم

 نع ؟[ةحاتهم 5806 ةيسكراملا رظنلا ةهجو

 نايفوغ جئفرإل فطاوعلا دليشسشوه ليلحت رصانع نمضت مل ةفطاعلا لمع ىلع ديكأتلا يف

 نع سكرام لراك رظن ةهجو يف اًريكذت رثكأ دعت يتلاو «ةيمهألا ةغلاب ةزيم اًضيأ فيضُت لب ءطقف

 .ةيضرُم ريغ ةيجيتارتسإ ءادأ يف دارفألا كراشي ام ٌةداع هنأب دليشسشوه رظن ةهجو نمف «بارتغالا

 ةيفيك لوح اًطورش ةيفاقثلا تاهويرانيسلا ضرفت ءاذكهو
 سائلا هجاوي امدنع اًحوضو رثكأ ةفطاعلا لمع نوكيس ذإ ةماع ةدعاقكو .مهروعش

 ةيلعفلا مهرعاشم عم ضراعتت يتلا ضرعلا دعاوقو «ةفطاعلا دعاوقو «ةفطاعلا تايجوتويديأ

 حجرملا نمف .ابب نورعشي ال فطاوع راهظإوأ نع ريبعتلا دعاوقلا هذه مهنم بلطت امدنع ةصاخبو
 يعئاب ربجُت يتلا قوسلا ةمظنأ وأ «ةطلسلل ىمره لا لسلستلا تاذ ةدقعملا ةيعامتجالا ةمظنألا دّلوُت نأ

 نع ريبعتلا يف رثكأ ةيرح مهيدل نيذلا ءالمعلا هاجت ةئيعم قرطب فرصتلاب تامدخلا يمدقمو عئاضبلا

 نم عاونألا هذه نإ ثيح «ةفطاعلا لمع يف طارخنالا اهيف دارفألا ىلع بجي فقاومو .مهفطاوع

 ىلع ةثادحلا دليشسشوه ىرتو .ةيعانصلا دعب امو ةيعانصلا تاعمتجملل ةلثامم رثكأ نوكت ةمظنألا

 (ئاد لمعلا اذه لثمو ءاهؤادأ سانلا ىلع بجي ىتلا ةفطاعلا لمع ةيمك نم ريبك لكشب ديزُت اهأ

 ميدقت نولواحي مهنإ ثيح «ةيقيقحلا مهرعاشم عمق -ام دح ىلإ- سانلا ىلع بجي هنأل امْلَكُم نوكي

 .يفاقثلا ويرانيسلا اهبلطتي قرطب مهسفنأ

 .قباسلا عجرملا(14)



 ؟5 يح رسملا ليثمتلا ريظنت

 لاء 51ه( ءعذع 5اهدأ ةيحيتا رتسإلا رظنلا ةهجو

 رركتملا نافوغ جنفرإ باذجنا عم اًمغانت رثكأ نوكي ريكفتلا نم هاجتالا اذهل رخآ دادتما اذهو

 دعاوقب ملع ىلع ةهجاوملا يف نيكراشملا عيمج ناك اذإف .ضعبلا مهضعب دارفألا عدخي نأ ةيفيكب

 اًضيأ هنأب نيرخآلا عانقإل تاءاهيإلا راهظإ نم هنكمُي عضو يف درفلا نوكيو ءضرعلاو روعشلا
 ىرخأ دصاقم هل نوكت دق ةقيقحلا يف وه اليب .فادهألا سفن كلتميو .فطاوعلا سفنب رعشي

 سائلل ةنواعملا حور رهظُي نأ لاثملا ليبس ىلع عيطتسي ةأرما وأ ناك الجر ديجلا عداخملا نإ .ةعداخم

 ام لضفأ مدقي هنأو .مهمالآب رعشي هنأ ىلإ ريشت تاءاميإ ضرع قيرط نع بعاصم نم ييناعت يتلا
 نأ الإ .مهعادخ درفلا اذه لواحي ةقيقحلا يف انيب هبعصلا عضولا نم جورخلا يف مهتدعاسمل هيدل

 نع ريبعتللو روعشلل ةين نسحب دهجلا لذبب نوموقي «فقاوملا بلغأ يفو ءتقولا مظعم يف دارفألا
 دنع تابوقعلاو ةيبلسلا رعاشملا يعدتست ةيقالخأ ةيعون مهيدل ةفاقثلا دعاوق نأل ؛ةمئالملا فطارعلا

 دعاوق كاهتنا نأ اًينمض سانلا مهفي يلاتلابو «ةهفات ودبت يتلا تالعافتلا صخب اميف ىتح اهكاهتنا

 .ربكأ ةيعامتجا ةصرفل امبرو «ةلباقملل ليطعت وه ضرعلاو روعشلا

 0وصقممع ادرلمتو [طعماول هد طع 11 ةيسقكانتع) يح رسملا ليثمتلا نع كرالك سيدناك ةيرظن

 هفصوب فطاعتلل لصفملا ليلحتلاب (("ةصلهعع (01311) ليثمتلا روظنم كرالك سيدناك عّسو

 ليثمتلا تايرظن لك لثمو .نايفوغ ةيرظن يف زيكرتلا اتطقن امهو «"* ةيكيتاماردو ةيجيتارتسإ ةيلمع

 رصانعو تادرفمو قطنمو دعاوقو ميقو تادقتعم نم فلأتت روعش ةفاقث كرالك روصتي يحرسملا

 ةيفاقثلا رصانعلا هذه نأ اًينمض دارفألا كرديو .اههجوت راطإ يف فطاعتلا ةيلمع عضت ىرخأ ةيزمر

 روهمج مامأ حرسملا ةبشخ ىلع روهظلاو ءيحرسملا ليثمتلل تالباقم لمعل اهيلع نودمتعي يتلا يه

 ال ةفاقثلا داعبأ نم ديدعلا نأ الإ كولسلا دشرُت ةيفاقث دعاوق دوجو نم مغرلابو .نيرخآلا عم

 ؛ (م1951/ , وغاكيش ةعماج ةعبطم :ليإ ء وغاكيش) ةيمويلا ةايحا يف فطاعتلا :ةقفرلاو سؤبلا « كرالك سادناك(؟5)

 وبالالا - 799 7 :(م1941/) 47 عاتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا . ”فطاعتلا ةريسو فطاعتلا ةريس"

 عامتجا ملع يف ثحبلا لوادج يف " تاقرافملاو طانألا ضعب :ةيمويلا ةايحلا يف ةيئزجلا ةسايسلاو فطارعلا"

 .(م0٠1944١. ةيموكحلا كرويوين ةعماج ةعبطم :كرويوين « ينابلأ) ربميك .يد .يت :ررحملا «. فطاوعلا
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 رصانع ميظنتب نيلثمملل حمست يتلا ةغللا دعاوقك رثكأ لمعت اهنكلو ءاًحضاو ويرانيس لكشت

 راطإ يف روعشلا تادرفمو ءروعشلا قطنمو «روعشلا دعاوقو ءهروعشلا تايجولويديأ :لثم ءروعشلا

 ثودح ةيفيك لوح ةفاقثلا تاعقوت ةيمهأب درف لك رعشيو .هل ةباجتسالاو فطاعتلا ءادبإل لمع

 (ب) .روعشلل ةمئالملا تاينقتلا (أ) :اًمدختسم ءادألا يف ةكراشملا درف لك ىلع بجيو .فطاعتلا

 متي ويرانيسل اقفو مهسفنأ ميدقت ىلإ نوعسي نيذلا نولثمملا موقي ام ًةداعو «ةبسانملا فطاوعلا راهظإ

 ةراثإ يف صاخ لكشب سوقطلا مادختساو «قيمعلا ليثمتلاو ءيحطسلا ليثمتلا مادختساب هعيمجت

 .ةلصلا تاذ ةيفاقثلا رصانعلا نم اهعبتتو فطاوعلا

 5نةعوأع طخسعسكتممو نأ 5جدممهكاذإت (2أ؟ 0ع بفطاعتلا ءاطعإل ةيحيتارتسإلا داعبألا

 نايفوغ رظن ةهجو عبتت ديكأت ةطقن يهو .«فطاعتلل تايجيتارتسإ ادعُب اًضيأ دجوي

 ويرائيسلا هضرفي اًيبلس اًرود نوبعلي ال دارفألاف .ةياغلل ةيجيتارتسإ تالباقملا نأ ىلع (6ه؛ةدمص)

 .ةسايسلاو داصتقالا باعلأ يف اًيتزج ةكراشملاب اًضيأ نوموقي .كلذ نم الدب نكلو «مهيلع يفاقثلا

 -وّرو ذخأ- قيرط نع اهلدابت متي ام ابلاغ فطارعلا نأ كرالك دكأ دقف داصتقالاب قلعتي ايفو

 دعاوق ىضقت ام اًبلاغو .ةلدابتملا تايمانيدلا هذه راثيإو فطلب فرصتك فطاعتلا عضخيو .فطاعتلل

 ايفو.ةحارلاو رورسلاو نانتمالا لثم رعاشم نيفطاعتملل اودري نأب فطاعتلل نيقلتملا مازلإب روعشلا

 امدنع ىتح «نيرخآلا هاجت مهزكرم وأ ؛مهتناكم زيزعت ىلإ (ًئاد نوعسي دارفألا نإف ةسايسلاب قلعتي

 تاعارصلا هذه لثم موقتو .نيرخآلا باسح ىلع ةناّكملا بسك مهتالواحمل مهلهج يف نورمتسي

 ام اًمئاد يتلا تارتوتلا دجوت يلاتلابو .تاهجاوملا يف ةاواسملا مدع لاخدإب نيرخآلا هاجت ةثاكملا ىلع

 دارفألا ةناكم زيزعتل ةمهم ةادأ نوكي دق فطاوعلا نم ةعومجمك فطاعتلاف .ةاواسملا مدع نع أشنت

 ؛ىلعأ ةناكم يف هنأب صخشلل تبثي هنإف مهدحأ عم فطاعتلا لالخ نمف «تالباقملا يف مهتلزنمو

 ةيجيتارتسإ نمضتي عون كانه وأ :ةدغعاسم لإ جاتحي فطاعتلا ىقلتي يذلا صخشلا نإ ثيح

 :يهو ةنسحتسم ةناكم ىلع لوصحلا لجأ نم تايجيتارتسإ ةدع كرالك ددحو .يح رسما ليثمتلا

 زربُت ةقيرطب ةيفطاعت ةيده حنمو «ةييلسلا نيرخآلا تافص لوح هابتنالا تفلل بذاك فطاعت راهظإ

 نيب ةفاسملا صيلقتل ةيلاعلا ةناكملا باحصأل فطاعتلا حنمو «نيرخآلا تالكشمو فعضو زجع



 ىلإ ةراشإلا لالخ نم يفطاعلا نيدلاب نيرخآلا ريكذتو «ةاواسملا مدع اهيلإ ريشي يتلا تاناكملا

 ةناكم ليلقتب طقف سيل ةيجيتارتسإلا نوكت يلاتلابو ءاهببسب فطاعتلا حنم مت يتلا تالكشملا

 نيرخآلا لعجت قرطب ةفطاعلا مادختساو «لثملاب درلاب ةفطاعلا يقلتم مازلإب -اًضيأ- لب ؛نيرخآلا

 .مهتناكم نم ليلقتلا لجأ نم بضغلا وأ .ءلجخلا وأ لذلا وأ قلقلا :لثم ةيبلس رعاشمب نورعشي

 آماعورددع 121ءعاك هك ةورسوتة غطت لماكتلا فطاعتلا ريثأت

 ةيداصتقالا ةيئزجلا راودألا يف فطاعتلا تايلمعل ملظم بناج دوجو نم مغرلا ىلع

 يعامتجالا ماظنلا ىلع ةيلماكت راثأ هل ةلباقملا ىوتسم ىلع فطاعتلا نأ الإ ءام دح ىلإ ةسايسلاو

 .ىرخألا ةيباجيإلا رعاشملا عم فطاعتلا ىنعمب «ةيباجيإلا فطاوعلا لدابت متي :الوأ ؛ثيح نم ربكألا

 طباورلا زيزعت :اًيناث .لماكتلاو قفاوتلاب نارعشي امهيلك لدابتلا يفرط لعجي امم «نانتمالا لثم

 قيرط نع ةياهنلا يف ثدحيس يذلا لدابتلا نع رظنلا فرصب قوفتلا ةجردب اهتاذ دح يف ةيعاتجالا

 فطاعتلا لمعي :اًثلاث .فطاعتلا كلذ ىلإ ةجاح يف مه نمل فطاعتلا نوحنمي نيذلا كئلوأ ةفرعم

 ةيفاقثلا رماوألاو ءتاروظحملا نم تقؤملا ررحتلا يف تابوعص نوهجاوي نيذلا كئلوأل نامأ مامص

 وه اًضيأ فطاعتلا :اًعبار .لبقتسملا يف ةيفاقثلا تاعقوتلا ةيبلتل مهتقاط ةئبعت ةداعإ متت !نيب «ةيرايعملا

 ةيفاقثلا ةيهيجوتلا ئدابملل ماكتحالا ىلع يوطني ام اًئاد هنأل ؛يقالخألا ليثمتلا لبق نم ضورفم

 .فطاعتلا ىلإ ريشت يتلا فطاوعلا نوقلتي نيذلا كئلوأل قاقحتسالاو ءفاصنإلاو «ةلادعلا نع

 يقلتملا لعجو ءرخآلا نم اًنأش ىلعأ فرط لعج عيطتست ةسايسلا نأ نم مغرلا ىلع :اًسماخ

 اهنأ نم مغرلاب .ةيعاتتجالا تاقالعلا ميظنتل ةيمره تالسلست ئشنت اهنأ الإ ءانأش لقأ فطاعتلل

 .عارصلاو ةيبلسلا ةفطاعلل ةراثتسا ثودح ةيلامتحا دجوت نأ عيطتست اضيأ

 ةوعزعإمال ©طقمسععد هس طع 1[اعمقتم 01 5وصتم 2553 فطاوعلا عسوتو ةيعمتجملا تاريغتلا

 فطاعتلا ىلإ وعدت نأ نكمي يتلا ىسأآملا وأ نحملا مجح نأ ةركف (01ة:6) كرالك شقان

 زيامتلا نم ةيلاعلا تايوتسملا نأ ىلإ رييغتلا اذه ءارو بابسألا ضعب دوعيو ءعاستالا يف ةذخآ
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 نع صخشلا تلزع يتلا ةيدرفلا ىلع دكؤت ءقوسلا اهكرحي يتلا ةمظنألا يف ةصاخبو «يوينبلا

 درفلا ةيمهأ ىلع ءوضلا ةفاقثلا تطلس كلذل ةجيتنو ؛ةيعاتجالا ةيئبألا ف ةلصأتملا ةيديلقتلا طامنألا

 يناعي يتلا "ةيفطاعلا ماهوألا" لمشيل فطاعتلا قاطن عسوتو .دارفألا اههجاوي يتلا تالكشملاو

 ءيعامتجالا ملظلاو «ةدحولاب روعشلاو «قالطلاو «ةيوهلا ةمزأو .داهجإلا :لثم دارفألا اهنم

 يتلا ةاناعملا نم ديدعلاو ةسردملاو لزنملاو لمعلا يف اضرلا مدعو «ةبعصلا تاقالعلاو ءمارجإلاو

 .ةدقعملا تاعمتجملا يف دارفألا اههجاوي

 عم عيراشملا باحصأ فطاعتك ؛ةديدج فئاظو داجيإ ىلإ زياتلا نم عونلا اذه ىدأ دقو

 عاضوألا ةمئاق نمض اهجاردإ يف نوبلاطيو ؛«تالكشملا ضعب ىلع ءوضلا طيلست لالخ نم دارفألا

 يسفنلا جالعلاو بطلا يف فطاعتلا اذه عسوت دقو .ةيفطاعلا تاباجتسالا ىعدتست يتلا

 نوكت نأ نكمي يتلاو «ءاوسلا ىلع ةيلقعلاو ةيدسجلا «ةديدجلا ضارمألا نم ةريبك ةعومجمبو

 صاخشألا ةنحم كلذ يف !ب .كلذ نم رثكأ ةيعاتجالا ريطاسألا تفاضأ دقو .فطاعتلا عضوم

 ةايحلاو ءلمعلا ةراهم فعضو «يميلعتلا ىوتسملا ضافخناو ءزيمتلاو ةيرصنعلل نوضرعتي نيذلا

 يف ةدوجوملا كلت لقألا ىلع ؛ةثيدحلا تاعمتجملا نإف اذكهو .كلذ هبشأ امو :ةبعصلا ةيرسألا

 .هعم فطاعتلا يعدتسي نمل طورشلا ةمئاق ريبك دح ىلإ تعسو يتلا برغلا

 زرفلل تايلآ لالخ نم .قحتست اهنأ ىلع اهفيرعت نكمي يتلا نحملا ةعومجم ىلإ رظنلابو
 .فنطاعتلا قحتتسي نمل ةيفاقثلا تافيرعتلا ىلع لوصحلا ةلعافلا تاهجلل حيتي يفاقث قطنم وأ ينمضلا

 لاثملا ليبس ىلع نويكيرمألاف .صخشلا ةنحم نع ةيلوؤسملا ديدحت لوح يفاقثلا قطنملا بناوجو

 مول" ب نآدبي نيبطق نيب حوارتت ةلصتم ةلسلس ىلع كرالك لوق دح ىلع صخشلا ةنحم اًينمض نوعضي

 نوقحتسي "مول الب" صاخشألا ءالؤه ."صخشلل مول ال" ب ةسلسلا هذه يهتنتو ."صخشلا

 ىلع جردني نأ نكمم فطاعتلا نأ اك .لقأ اًمطاعت نوقحتسي نيمولملا صاخشألا نأ نيح يف .فطاعتلا

 .اهنم نوناعي يتلا نحملا بلج يف اًبيساوسيل مهنأل ؟"ءىبسلا ظحلا" باحصأ صاخشألا

 ظحلاب تمستا يتلا نحملا يه ام ديدحتل ةيسفانت دعاوق نم ةمئاق (©اه:16) كرالك فيضيو

 أدبم ىلع ءوضلا دعاوقلا ىدحإ طلسُت ثيح ؛فطاعتلا قحتستل تائفلا ىدحإ دارفأل ةبسنلاب

 أدبم ىلع ةيناثلا ةدعاقلا دكؤت امك .دارفألا هنم ىناعيو .فولأملا نع اًجراخ نوكي امدنع نامرحلا
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 ىلع لوصحلا مهل قحي ءالؤهو «ةياغلل ةبعص ماهم ءادأ مهيلع نيذلا ىلع قبطني يذلا صاخلا رودلا

 ةئيلم ةايح نوشيعي نيذلا كئلوأ مهو .ظحلا يف لداعتلا أدبم ىلع ةئلاثلا ةدعاقلا دكؤت !نيب ءفطاعتلا

 وأ يداعلا صخشلا نم لقأ افطاعت نوقحتسي ءايوقألاو «ءاينغألاو .ريهاشملا :لثمف ةللدمو ظحلاب

 رابكو لافطألا نم تائفلا ضعب نأب فعضلا أدبم ىلع ددشت نم كانهو .ظحلا هفلاحي مل يذلا درفلا

 ةدعاق كانهو .فطاعتلا نوقحتسي يلاتلابو ,.مهريغ نع ظحلا ءوسل ةضرع رثكأ مه ءاسنلاو نسلا

 قيقحتل رصقأ ةفاسم وعطق نيذلا كئلوأ عم نوكي رثكألا فطاعتلا ةيناكمإ نأ ىلع دكؤت ىرخأ

 ءنسلا يف رابك مهنأكو مهتاناكمإ قيقحتل لعفلاب مهتصرف اوذخأ دق نيذلا لافطألاك «مهلبقتسم

 الو ةصاخ ةفرعمو تاردق مهيدل نم ءالؤهو ."ةصاخلا ةيلوؤسملا أدبم "ىرخأ ةدعاق شقانتو

 ٌدَعُت يتلا ةريخألا ةدعاقلا امأ .فطاعتلل اًفاقحتسا لقأ مهو «ةمكحب وأ ديج لكشب اهنومدختسي

 ةميقلا أدبم" يهف ءهمدع نم فطاعتلا نوقحتسي سانلا ناك اذإ ام ديدحت يف ةصاخ ةيمهأ تاذ

 ةورثو ةطلسو ةناكم مهكالتما لضفب ةميقلا باحصأ صاخشألا نأ ىلع دكؤت يتلا "ةيعامتجالا

 يناقث ويرانيس كانه يلاتلابو .فطاعتلا نوقحتسي «ىرخألا دراوملا نم اهريغو يفاقث لام سأرو

 .قحتسي اال نمو .هقحتسي يذلا مكلاو .عمتجملا يف فطاعتلا قحتسي نم ريرقتل
 نمضتت فطاعتلا نع ريبعتلل ةرصاعملا تاعمتجملا يف ةددعتم قرط دوجو كرالك ظل دقو

 هذه لمشتو .فطاعتلل حناملا صخشلا اهلمحتي نأ بجي ىتلا ةفطاعلا لمع يف اًسوملم اًضقن

 «تامازتلالا نم ةزاجإو .«تايكولسلا يف حماستو ءروهزلا ميدقتو «ةدياعم تاقاطب :ىلع قرطلا

 ئداهملا لمعلاو «مالكلاو سمللاب ةيطمنلا سوقطلاو «تارايزلاو ءعاتسالاو ءطغضلا فيفختو

 مادختسا نأ الإ .كلذ هبشأ امو «ةدعاسملا ضرعو ءمهسفنأ نع سيفنتلل تقولا سانلا يطعي يذلا

 نأ فطاعتملا لواحي ثيح «ةفطاعلا لمع نم اًضعب بلطتي لاز ام فطاعتلا ميدقتل ةيرايعملا قرطلا

 .ةحيحصلا ةيفيلوتلا لاعفألا هذه نيب ررقي

 دارفألل ىطعملا فطاعتلا ناهتئا دح موهفم وه كرالك روصت يف ةيمهأ ميهافملا رثكأ نم لعلو

 فطاعتلا ةيمك حضوي فطاعتلا نامتئا نم دح نع ةرابع وه يفطاع شماه هيدل درف لكف .اًساسأ

 مك ىنعمب ؛ضوافتلا ىلإ تاناتئالا لك لثمل ةيفطاعلا شماوه لا هذه عضختو .صخشلا دنع ةرفوتملا

 مهنوك نم ىضاملا مهخيراتو دارفألل ةيقالخألا ةميقلا ىلع ةدمتعم ؟درفلا اهيعدي يتلا شماوهلا ددع
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 نأ عم ةيفاقثلا دعاوقلا ىلع صنت يتلا مهتنحم ةعيبطو «نيرخآلا هاجت فطاعت مييدل نيحلاص ادارفأ

 ثيح نم سانلا نم ةيعامتجا ةميق هيدل نم نأو «ةيفطاعلا شماوهلا ربكأ ىلع نولصحي ةلئاعلا دارفأ

 نولصحي يعاتجالا لاملا سأرل ىرخألا لاكشألاو ةرهشلاو «لامجلاو «ةطلسلاو ميلعتلاو ةورثلا

 نوقلتي ىرخألا مهراودأ يف حالصإلاو فطللا اورهظأ نيذلا كئلوأ نأو .ةريبك شماوه ىلع

 ةدعاسم نولواحي نيد وأ ةنحم يف مه نمت مهريغو ءارقفلا نم نيقحتسملا نأو «ةريبك اضيأ شماوه

 .اًريبك افطاعت شماوه كلذك نوقلتي مهسفنأ

 تاينامتتا لك صخشلا مدختسا اذإف .فطاعتلا شماوهل ٌدح كلذ نم مغرلا ىلع دجويو

 نورخآلا رعشيس ام ابلاغ رمألا عقاو ينو .تاينامتثالا نم ديزملا ميدقت متي نلف هيدل فطاعتلا

 مل اذإ كلذ نع اًلضف .مهاناتئتا دح يف ةغلابملا ىلإ اوعس نم هاجت ةيبلسلا مهرعاشم نع نوربعيو

 اوعَّسو نيذلا موقيس ةبسانم فطاوعب نيرخآلا ةلدابم فطاعتلا مهؤاطعإ مت نيذلا دارفألا لواحي

 .ةيبلسلا رعاشملا ةراثإ رايتخاو رخأ ناتثا بحسب ةيفطاعلا مهتانامتئا

 هورس مو( 10100ع(66 فطاعتلا بادآ

 نناداب كقرتست يتلا ناتئالا دادسو لوبقلاو ءاعدتسالا تايلمع (01311) كرالك شقان

 يف فطاعتلا بادا دعاوقب لالخإلا مت اذإ ةقيقحلا يف تالباقملل نافوغ ليلحت يف ةركفلاو .فطاعتلا

 ىدل ناك اذإ ام دارفألا بسحي اذكهو .صخشلا اذه ىدل ناهتتالا دح صاقنإ متي صخشلا لاعفأ

 .هل مدقيس يذلا فطاعتلا ةيمك يف تبلا دنع يناتئا فينصت ةلكشم وأ «ةبيعم ةيتاذ ةريس صخشلا

 وحن دارفألا دوهج دشرت يتلا ةيساسألا ةفاقثلا دعاوق نم ديدعلا دوجو ىلإ كرالك تامولعم ريشتو

 موقت ال اهنإف فطاعتلاب ةبلاطملاب ةقلعتم تاروظحمك اهتغايص تمت ىتلا فطاعتلاب ةبلاطملا

 الو ءاذج لهس رمأ هنأ ىلع فطاعتلا ذخأت الو «فطاعتلا نم ريثكلا بلطت الو بذاك تايئاطمب

 «ةحوتفملا ةيفطاعلا تاباسحلا ىلع ظافحلل فطاعتلا ضعب نيمأت نم دكؤتو .هنم غورفم رمأ هنأ ىلع

 اومدق نيذلا كئلوأل ريدقتلاو نانتمالا عم لثملاب درو ءّيلاع فطاوعلل ينانثالا فيئصتلاو

 .فطاعتلا



 516 يح رسملا ليثمتلا ريظنت

 ريغ فطاعتلا يطعت ال اهبنإ ثيح نم «نيفطاعتملل ةهجوم ةلثام دعاوق دعاوقلا هذه دجويو

 ىرجي يذلا فطاعتلا ىطعت الو «ةنحملا عم بسانملا ريغ فطاعتلا نم ريثكلا يطعت الو ءقحتسملا

 يف اوطرفي نأ وأ اًراثتسا لقأ اونوكي نأ سانلل نكميو .ريدقتلا نم ليلقلا وأ .ةظوحلم ريغ ةقيرطب

 وليلق موقي انيب «هالعأ ةروكذملا دعاوقلا راثتسالا يف نوطرفملا عبتي امدنع فطاعتلا يف راثتسالا

 ةيلاطملا رمألا مزل اذإ مهنكمي ثيحب ؛ةحوتفم فطاعتلا تاباسح ىلع ظافحلا مدعب راثتسالا

 .لبقتسملا يف فطاعتلاب

 [مصمكملل (نمالتمسو هس آم(ءة نم 1هنءدنه]15 لعافتلا سوقط لوح زتيلوك لادنار

 موهفم وه ةيرظنلا هذه ساسأو «(7 لصفلا) يف زنيلوكل عارصلا ةيرظن صحف مت دقل
 لعافتلا سوقط نمضتتو .ةلضعملا يف نافوغ ليلحت عم اًبيرقت اهرصانع قفاوتت يتلا لعافتلا سوقط
 عم مهضعب لدابتملا يعولا (7) .نيكرتشملا دارفألل عمجتلا )١( :ةيثآلا رصانعلا ىلع ”” زنيلوك ىدل

 (5) .رضاحلا تقولا يف دارفألا نيب كرتشملا يفطاعلا جازملا (5) .كرتشملا ماهتهالا (7) .ضعب

 .نيكراشملل يفطاعلا لاعفنالا (7) .ةيظفللا ريغ تاءاهيإلاو ةثداحملل يعاقيإلا قيسنتلاو نمازتلا

 تاميلكلاو تاءايإلاو صاخشألاو ءايشألا ىلع زيكرتلاو جازملاب ةعاججلل يزمرلا ليثمتلا (0)

 ةماقتسالاب روعشلا (9) .نيعم يفاقث لام سأر لوادت (8) .نيلعافتملا دارفألا نيب راكفألاو

 اًروصت يطعي (14) ص يف (" ,7) لكشلاو (77).ةعامجلا ةيوضع ددحي زومرلا هذه هاجت ةيقالخألا

 .سوقطلا تايمانيد نع

 سانلا فيلاكت نم ديزي امج ,« لعافتلا سوقط نم ةفلتخم عاونأل اًقوس كانه نأ زنيلوك ىري
 . ةيفاقثلا تاردقلاو « ةقاطلا دشحو ءامل بسانملا تقولا ثيح نم سوقطلا هذه لئثم يف ةكراشملل

 نوموقي مث .مهل ةحاتملا سوقطلا فلتخم يف ةكراشملل دارفآلا اهقفني نأ بجي ىتلا ىرخألا دراوملاو

 نأ زنيلوك حرص «ىنعملا اذهل اًمفو .ةيفطاعلا حابرألا نم ديزت يتلا سوقطلا كلت رايتخخاب كلذ دعب

 يف ةينالقع ريغ ةوق ليثمت نم الدب ءاذكهو "”ىنالقعلا رايخلل كرتشم مساق ىه ةيفطاعلا ةقاطلا

 .(م8١١٠ 2 نوتسنيرب ةعماج ةعبطم :يسريجوين .نوتسنيرب) ىرغصلا ةيعاتجالا ةيرظنلا :فنعلا ءزنيلوك لدنار (7)
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 سانلا ىعسي ثيح. ةياغلل ينالقع فطاوعلا ءارو ىعسلا نأ اًضيأ ىري ايك.ىناسنإلا لعافتلا

 فيلاكت) حابرألا ةدايز ىلع لمعت يتلا سوقطلا ضرع لالخ نم لعافتلا سوقط ىلع لوصحلل
 ةيفطاعلا ةقاطلا نع ثحبلا نإف مث نمو .(سوقطلا اهجتنت يتلا ةيباجيإلا ةيفطاعلا ةقاطلا نم لقأ

 ةيفطاعلا حابرألا ددع مك ةيحان نم ةليدبلا تالباقملا فلتخم مييقت هلالخ نم متي يذلا رايعملا نوكي

 .اهديلوت مهنكمي يتلا

 .رمألا اذه لايح نوينالقع -اًيئمض- مهأ الإ ."اًيفطاع نينوحشم" سانلا نوكي دقو

 نم ةيلاع تايوتسم لعافتلا سوقط جتنت ثيح «تاالباقملا هذه ةنزاومل رارمتسالا مهيلع بجيف

 تاعمجتو «ةينيدلا ةكراشملاو «ةيلئاعلا ةطشنألاو ءبحلا :لثم) .ةيباجيإلا ةيفطاعلا ةقاطلا

 يف ةكراشملل ةيداملا دراوملا مهيطعي يذلا لمعلاو ةيعقاو رثكألا ةطشنألا هذه عمو .(ءاقدصألا

 نع جورخلا نوراتخي نيذلا كئلوأ دقفي ام ناعرس «ةقيقحلا ينو .اًيفطاع ةراثإ رثكألا تالباقملا

 ةفاقث ىلإ باحسنإلا لثم) ةيلاعلا ةفطاعلا تاذ تالباقملا ىلإ نوعسيو هذه ةيعقاولا لمعلا ةطشنأ

 طاشن قايس نمضو «كلذ ىلع ةدايز .ةفطاعلل ةريثملا تالباقملاب عاتمتسالل ةيداملا دراوملا (تاردخملا

 ىلعف .ةيفطاعلا ةقاطلا يف ةدايز رفوت يتلا تاهجاوملا قلخ ىلإ ةداع دارفألا ىعسي «ىعقاولا لمعلا

 ةيعاتجالا تالباقملا جتنُت اهالخ نم يتلاو «ةيمسر ريغ ةيعرف ةفاقث قلخب لامعلا موقي «لاثملا ليبس

 سوقطلا ىلإ نوعسي مهف نيينهملا عم اًبلاغ لاحلا وه اى وأ ءالاتحا رثكأ لمعلا لعجت ةيفطاع ةقاط

 ةنحش مهئاطعإلو ةياغلل ةيفاك ةأفاكمك لمعلا يف ةناكملاو ةطلسلاو ةقاطلا باستكا يف ةكرتشملا

 مادختساب نوموقي نيذلا "لمعلا ونمدم" :لاثملا ليبس ىلعف «لاحلا هيلع نوكي ام اًئاد اذهو «ةيفطاع

 .ةيفطاعلا مهتاقاط تايوتسم نحشل اًناكم لمعلا طيخم

 سوقط يف ةفلكملا اهذحو ىه يقاقثلا لاملا سأر تاقفن كلذكو «تايداملا فيلاكت تسيلو

 سوقط يف ةيفطاعلا مهتقاط سانلا يضقيف ءاهتاذ دح يف ةفلكم نوكت ةيفطاعلا ةقاطلا نكلو لعافتلا

 ةقاطلا نأ ءىنعمب ؛يفطاعلا حبرلا نوكردي مهنأ املاط كلذب مايقلل دادعتسا ىلع مهو «لعافتلا

 كرتشملا زيكرتلا نم قفدتت ةيباجيإ رثكأ فطاوعب اهدر متي اًضيأ اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيفطاعلا
 ةقاط ربكأ لعافتلا سوقط بلطتت امدنعو .زيمرتلاو يعاقيإلا نمازتلاو لاعفنالاو جازملاو هابتنالل

 اهحابرأ نوكت ثيح ىرخأ لعافت سوقطل دارفألا بذجني دقف ٍفاك يفطاع دودرم نود ةيفطاع



 ب يح رسم لا ليثمتلا ريظنت

 ؟كلذ ىلع ةبترتملا فيلاكتلل ةبسنلاب ةيباجيإ رثكأ ةيفطاع ةقاط رفوت يتلا سوقطلا عون وهامو .ىلعأ
 رابخإ ىلع ةردقلا) يأ ؛ةطلسلا كالتما اهالخ نم دارفألا عيطتسي تالباقملا هذهو زنيلوكل ةبسنلاب

 ىهو «(فرشلاو مارتحالا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا) و «(ةناكملاو هب مايقلا مهيلع بجي اب نيرخآلا

 يفاقثلا لالا سأر نوكلتمي نيذلا ءالؤه يلاتلابو .ةيلاع ةيفطاع تادودرم ديلوتل الامتحا رثكألا

 . لعافتلا سوقط نم ةيباجيإ رثكأ ةيفطاع ةقاط اوقلتي نأ لمتحملا نم ةعاطلاو مارتحالا يف مكحتلل

 ريغتتو ومنت دقف يعامتجالا ءانبلا يت ىربكلا تادحولاو ىطسولا تادحولا ىوتسم ىلعو

 . ةيبلس وأ ةيباجيإ ةيفطاع ةقاط ديلوت ىلا يدؤت يتلا ةجردلا ىلع ًءانب كلذو ؛لعافتلا سوقط ةطساوب

 لقتني ثيح « 7١( ص 7.١5 لكشلا ) يف حضوم زنيلوك جذومن يف يف وه اك روطت ةلاح يف نوكتو

 طوطخلا روطيو «يفاقثلا مهاسأر يف ةربخلاو ةيباجيإلا مهرعاشم نم ديزيو « حاجنب صاخشألا

 قرتخم وا ةسالسب تايلمعلا هذه قفدتت ال امدنع سكعلا ثدحيو .تاعايجلل ةمعادلا تاراسملاو

 .تاءاقللا قارتخا متي امدنع نافوج ليلحت ةجح عم قفتي طابنتسالا اذهو .(رسكت)

 تادحولا ىوتسم ىلع عارصلا ىلع قئاوع ضرفي لعافتلا سوقط ميظنت نإ ؛اًريخأو

 سكعلا ىلع يهو ؛لعافتلا سوقطل باذجنالا يف اثرإ عارصلا فقوم يف دارفألا ىدل نأل ؛ىرغصلا

 نم دارفألا عنمي جيزملا اذهو .فونخلا طيشنتب موقي لمتحملا عارصلا نأل ؛فينعلا عارصلا نم

 ميظنت طبر اذإ نكلو .ماع لكشب يصخشلا فنعلا هتدشو هتدم نم دحيو ءعارصلا يف ةكراشملا

 موقي نآلا ىتح هنأ الإ .ثودحلل اّلاّتحا رثكأ فنعلا نوكي عارصلا ءارو يعسلا وحن اعم لعافتلا

 .عارصلل دادعتسا ىلع مه نم كارشإ ليلقتب حجان يلعافت ميظنت وحن باذجنالاو فونلا

 دمتست سانلا نأ ىلإ اًريشم «ريبك دح ىلإ ةلئامم ةجح ذختال «ةيرظنلا روط دق نافوغ ناك ولو
 اذكهو .اهب لالخإلا دنع اهحالصإل ريبك عفاد مهيدل نوكيو «تالباقملا نم ةيباجيإلا فطارعلا

 ىوتسم ىلع يعامتجالا ميظنتلا نم ديزملل ةيعاتجالاو ةيقالخألا مظنلا ىلع تالباقملا ظفاحت

 نع اًديعب سانلا عفد ىلع لمعت اهنأ ىلع ةدايز .ىرغصلا تادحولا ىوتسمو ىربكلا تادحولا
 ىلع ظافحلل هكاردإ متي يذلا فنعلا لجأ نم تالباقملا ميظنت متي امدنع ةصاخو ءيصخشلا فنعلا

 .ليوطلا ىدملا ىلع فنعلل ةلعاف ةقيرطب تالباقملا هذه مادختسا نكميو .يقالخأ ماظن
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 ةمتاخلا

 هم ءاقتم»

 نم مغرلا ىلع «نايحألا نم ريثك يف يحرسملا ليثمتلاو ةيزمرلا ةيلعافتلا نيب طلخلا متي اهنيب

 مهفل اساسأ اهفصوب اهتابثإو تاذلا ىلع ةيزمرلا ةيلعافتلا دكؤت ثيح ءامهنيب ريبك فالتخا دوجو

 نأ ىلع يحرسم ا ليثمتلا ةيرظن دكؤت نيح يف ءنيرخآلا عم لماعتلا تايلمع تايمانيدو «كولسلا

 سانلا نأ حيحصو .ةيمهأ رثكألا سوقطلاو «راودألاو ءروهمجلاو .حرسملا ةبشخو ويرانيسلا

 «تاذلا فرعت يتلا ةطشنألا نم اهريغو مهتناكم نع ثحبلاو ءمههاجتاو ءمهتاوذ ميدقتب نوموقي

 تاذلاف .نيرخآلا نيعأ ينو ام فقوم يف تاذلا عضول ةلواحم نمضتي طاشنلا اذه نم ريثكلا نأ الإ

 صاخشألا بعلي ثيح ؛ةيجيتارتسإ ةوق اهنكلو «ةيزمرلا ةيلعافتلا يف ,ةعفاد ةوق ريبك دح ىلإ تسيل

 .روهمدلا مامأ حرسملا ةبشخ ىلع اراودأ

 يف ةلثاملا مئاوقلاب يلي اميف يحرسملا ليثمتلا ريظنتل ساسألا هجوتلاو تاضارتفالا ةنراقمبو

 : يهو «ةيكيتامارد رثكأ تافالتخالا هذه حبصت ءريخألا لصفلا

 نم ديدعلا ءوض يف ضعبلا مهضعبل مهتاوذ دارفألا مدقي ةيحرسم ةيلمع وه لعافتلا ١-

 :لثم ٍليثُت ءادأ يأل ةيساسألا صئاصنلا

 فدع نأ بح ان رابغمةددعلا ليظألا وأ وينانسلا

 يف اهمادختساب دارفألا موقي يتلا مئاعدلا نم ةعومجم ىلع يوتحي يذلا ناكملا وأ حرسملا (ب

 .ةيليثمتلا مهضورع

 ةيعون ىلع هماكحأ مدقيو حرسملا ةبشخ ىلع ضورعلا ةدهاشمب موقي نيرخآلا نم روهمج (ج

 .نضورعلا هذه

 يماردلا يريبعتلا مهريسفت ةفاضإ ةيناكمإ دارفألل حيتت ويرانيسلا يف ةددحملا راودألا (د

 .رودلل صاخلا

 : امه نيسيئر نيلكش نم تاالباقملا نوكتت -؟

 ةلباقملل كرتشم زيكرت دوجو عم هجول اًهجو دارفألا لباقتي ثيح :ةيزيكرتلا تالباقملا (أ

 : ىلإ دنتست ىتلا



 .لعافتلا ةدايز يف تالوحتلاو تاقالغإلاو تاحانتفالا ىلإ ريشت سوقط ١-

 صاخشألا نيب كرتشملا يتاذلا روعشلا يذغت يتلا فقوملل ةمئالملا ةثداحملا لاكشأ -؟

 .دقعملاو تاقبطلا ددعتملالعافتلل

 .نيرخآلا مارتحاو ةقابللا -*

 .لعافتلا يف ةدوجوملا تالالتخالل ةمظنملا تاحالصإلا -

 تايلمعلا نم ديدعلاو (4ىلإ!) نم تلصو ىتلا هالعأ فقوملا تافيرعت -ه

 : اهنمو ةيفاضإلا

 يعامجلا فيرعتلا عم قفتي يذلا لعافتلل اًساسأو اًهاجتا ئشنُت يتلا تاذلا تاهيدقت (أ

 :بفق ملل

 .فقاوملل رهاظلا فيرعتلاو ويرائيسلا عم قفتت يتلا رودلا دعاوق (ب

 نوبنتجي نكلو ءضعب لاعفأ مهضعب دارفألا بقاري ثيح ؛ةيزيكرتلا ريغ تالباقملا (ج

 ةكراشملا

 : ىلإ ةيزيكرتلا لباقملا دنتستو ؛ةهجاوملا زيكرت ىلع لمعتس تناك يتلا ؛ةرشابملا

 ةزيمم و ةعورشم تايكولس يف نوكراشي مهنأ ىلإ صاخشألا ريشي ثيح ؛دسجلا ةغل ١-

 .ةددّهم ريغو

 .درفلاب طيحت يتلا اًيرايعم ةددحملا تاذلا عقاوم وأ ةحاسم مارتحا -1

 . تاذلا ددهت يتلا دودحلل لدابتملا مهفلا -*

 مكحت يتلا دعاوقلل هلمتحم تازواجت وأ ءايسوقط مهمهافت ىلع ةمئاقلا تاراذتعالا -4

 .ةماعلا نكامألا يف ةرشابملا ريغ ةكراشملا

 عيمج نمضتت !نيب .ةماعلا نكامألا يف هجول اًهجو ةرشابملا نمضتت ال يتلا ةكراشملا -4

 ؛اًيجيتارتسإ يناسنإلا كولسلا نم ريثكلا ربتعي روهمجلل حرسملا ةبشخ ىلع يمارد ميدقت تالعافتلا

 لعافتلا عفري ام اًمئادو «ةبذاك اًنايحأ نوكت ةئيعم فادهأل تاذلا تاييدقت يف دارفألا بعالتي ثيح

 :نع ةجتانلاو لعافتلا يف ثدحت ىتلا تاقورخخلا لالخ نم رعاشملا ةراثإ لابتحا

 .هالعأ ب -17 وأ -7 تحت ةروكذملا طورشلاب ءافولا يف لشفلا (أ
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 يف لشفلاو ءةيزيكرتلا ريغ تالباقملا يف هجول اًهجو تالباقملا نع داعتبالا يف لشفلا(ب

 .ةيزيكرتلا تالباقملا يف هجول اًّهجو ةكراشملا ىلع ةظفاحملا

 همظني رعاشملا وأ فطاوعلا رييغت نإف ءاهريثتو فطاوعلا كهتنت نأ نكمي ةهجاوملا نآل-ه

 :لالخ نم يقبطلاو يفاقثلا نيابتلا

 ماع لكشب رهظت يتلا فطاوعلا هيلع نوكت نا بجي ام ديدحت يتلا تايجولويديألا (أ

 .فقاوملا عاونأو

 يه ام نّيعُت ثيح ؛روعشلا هيلع نوكي نأ بجي امو فطاوعلا ددحت ىتلا دعاوقلا -أ

 يتلا فقوملا عاونأو نيرخآلل ةيئرم رعاشملا اهيف نوكت نأ بجاولا فطارعلا

 . اهيف رهظت نأ بجي

 تايجولويديأب مازتلالا ىلع دارفألل تالكشم قلخي ام ابلاغ فطاوعلل يناقثلا ميظنتلا -7

 ةبسانملا فطاوعلا ميدقتل يفطاعلا لمعلا يف ةكراشملا ىلع مهايإ ًةريجم .فطاوعلا دعاوقو روعشلا

 .فطاوعلا هذهب نورعشي ال اوناك ول ىتح

 نايحألا نم ريثك يف ةنيعم تايجيتارتسإ لكشب فطاوعلا ضرع مادختسا نكمي -ا
 راودألا يفو ءنيرخآلا مامأ ةرشابم ةناكم بسكل ةيسايسلا راودألا ينو «ةعداخم فادهأ ميدقتل

 .نيرخآلا مامأ ةرشابملا دراوملا بسكل ةيداصتقالا



 ساما نمفل)

 يئانبلا ربظنتلا
 5111(! الاخذ خلع 1111:0111(

 جرح فارتعا : يعامتجالا ءانبلا
 كنعأقأ كانا ءاا11ع: خله طلاتطة لل 3551118511

 ميهافملا مهأ نم دحاول حضاو روصت عامتجالا ملعل سيل نأ ءيشلا ضعب اًجرحم نوكي دق

 لك يف كلذ ىلإ امو ةيعاتجا ةيئبأ نم نوكتت تاعمتجملاف .يعاتجالا ءانبلا وهو ةيساسألا

 مظنلاو «ةيلحم تاعمتجمو «تاظنمو ,تاعومجمو .تاعامجو «تالباقم نم ؛ىرخألا تادحاولا

 ءانب اهنم نوكتي اهعيمج ةياهنلا يفو .خلإ ةيعاتجالا تائفلاو «ةيسسؤملا تالاجملاو «ةيقبطلا

 ليلحتلل يعامتجالا ءانبلا ةيمهأ نم مغرلا ىلع اًضماغ موهفملا اذه لازي ال نآلا ىلإو .تاعمتجملا

 مظنتو نمزلا رم ىلع رمتست ىتلا ةيعاتجالا تاقالعلا طابنأ :لاثملا ليبس ىلعو .يعامتجالا

 ءانبلا موهفم ىلع عامجإ كانه سيل هنأب دكؤي يذلا نيعم يرظن هاجتال رثكأ اًريمت هنوكل وأ .تاءارجإلا

 .يعامتجالا

 ءانبلا ةركف نأل ؛ةيرظنلا ةلكشملا وه حوضولا يف صقنلا اذه سيل ضعبلل ةبسنلابو
 ىلإ ةفاضإو .رشبلا تافرصت ددحت يتلا تاموقملا نع ثيدحلل ةممعم ةقيرط يه ةلوهسب يعاتجالا

 ةردق وأ «ةيرشبلا ةوقلا ىلع ديكأتلا وه فدهلا نإف ؛عاتجالا ءاملع نم ريثكلل ةبسنلاب كلذ

 ال هنأب دكؤيل كلذ نم دعبأ ضعبلا بهذي لعفلابو «مهديفت يتلا اهتاذ ةينبألا دييشت ىلع صاخشألا
 ءانبلل اًملاع ةلوبقم نيناوق وأ ءيعاتجالا ءانبلل يقفاوت فيرعت كانه نوكي نأ ءادبإ نكمي
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 يفتنت يلاتلابو ءيعامتجالا ءانبلل ةيساسألا ةعيبطلا رييغت ىلع ةردقلا مهيدل رشبلا نأل ؛يعامتجالا

 .ءانبلا تايمانيد نع ةمئادلاو «ةتباثلا نيناوقلا ةغايص ىلع ةردقلا

 كولسلا حرشل يعامتجالا ءانبلا موهفم مدختسي عامتجا ملاع لك لاز ام بيرقتلا هجو ىلعو
 مساوقلا ضعب لقألا ىلع كانه نوكي نأ بجي هنأ ودبيو ءاًمومع رثكأ لكشب عمتجملا تايمانيدو

 عضو ىلع ةرظن انيقلأ اذإو «ءساسألا عوضوملا اذه نع رظنلا تاهجو يف ةكرتشملاو اعويش رثكألا

 ةيرظنلا يف هباشتمو قفاوتم لكشب رارمتساب ةئيعم ةسيئر راكفأ رهظت «يعامتجالا ءانبلل ميهافملا
 :يتآلا ةنمضتم

 «نينواعتملاو نيعمتجملا نيلثمملا نيب تاقالعلا نمضتت ةيناسنإلا ةيعاتجالا تاقالعلا ١

 .ناكملاو نامزلا ربع رمتست يتلا ةيناسنإلا تاقالعلل ةرهاظ طاينأ يهو

 تابيكرتلاب ةطبترملا ةيفاقثلا زومرلا ةمظنأو «يعامتجالا ءانبلا قيرط نع تابثلا ززعي  ؟

 .ةيعايتجالا

 تاقالعلا لالخ نم ةيعاتتجالا تادحولا نيب تاقالعلا نم ةيعاتجالا ةينبألا نوكتت ٠

 :يتأي امب ةددحملا

 .تاقالعلا زيحو يداملا زيحلا يف ةكرتشملا تادحولاو «دارفألل ةلماعلا تاكبشلا عقوم (أ

 ةيعامجلاو «ةيدرفلا ةلعافلا تاهجلاو .دارفألا نيب ةيرهوجلا ريغو ةيرهوجلا دراوملا لوادت (ب

 .تاقالعلا زيحو يداملا زيحلا يف ةكرتشملا

 .دراوملا لوادت ميظنتل ةطلسلاو ةوقلا نع اًلضف ةيلدابتلا تافالخلا روهظ (ج

 نيلثمملل تاعونمملاو تامازتلالل ةددحملا كولسلا دعاوقو «ةيفاقثلا زومرلا ةمظنأ ريوطت (د

 ةينبألا يف ةطشنألا تالاجمب ةماعلا ميقلا طبرت ىتلا ةيجولويديألاو «ةيعاتجالا مظنلا يف

 .ةلعافلا تاهجلا نيب ةيقالخألا تاقالعلا رسفت يتلا ةيعامتجالا

 - :لمشت يتلا ةيعامتجالا ةينبألا ماظن يف نيلثمملا نيب جمدلا تابيترت (ه

 نوكت يتلا تادحولا نم يساسألا عونلا سفن جاتنإ وأ ةيعاتجالا تادحولا ميسقت ١-

 .اًيفاقثو اًمئانب ةئفاكتم



 قضت يئانبلا ريظنتلا

 نع اّلضف ءاهتفاقثو اهئانب يف ةفلتخم تادحو ءاشنإو «ةيعاتجالا تادحولا نيب زيامتلا -؟

 .ةفلتخملا ةيعاتجالا ةطشنألا يف اهتكراشم

 :ةنيابتم وأ ةمسقم تناكأ ءاوس ةيعاتجالا تادحولا نيب يئانبلا طبارتلا نم تانيوكتلا -*

 ::يضنكو

 يف نييعمتجملا نيلثمملاو دارفألا نإ ثيح .ةأزجملا تادحولا نيب يفاقثلاو يئانبلا ؤفاكتلا (أ

 دويقلا سفنل ةباجتسالا مهيلع بجي هنأل ؛ةهءاشتملا تاهجوتلاب نوكسمتي ةيساسألا ةمظنألا

 .ةيفاقثلاو ةيئانبلا

 ىلع لوصحلا لجأ نم دراوم نع تادحولا يلختت ثيح تادحولا نيب دراوملا لدابت (ب
 .تادحولا نيب يلماكت طبار قلخ يلاتلابو ءىرخخأ تادحو نم ىرخخأ دراوم

 ىلإ دوقي امم ؛ىربكلا ةيعاتجالا تادحولا لخاد ىرغصلا ةيعاتجالا تادحولا جمد (ج

 .تادح ولا عاونأو ةفلتخملا ابتاجردب ةفاقثلاو ءانبلا لماكت

 .ةددعتملا ةيعامتجالا تادحولا نيب تاعاطقلاو دودحلا لخادت (د

 نع ىرخألا ةيعامتجالا تادحولا ىلع ةيعاتجالا تادحولا نم ةعومجم وأ ةدحاو ةنميه (ه

 ةردقلا لالخ نم اهؤانب مت يتلا تادحولا نيب تاقالعلا يف ةوقلا مادختساو «ةئبعتلا قيرط

 .ةنميهملا تادحولل ةرطيسلا ىلع

 يكل ؛دراوملل نيابتملاو لداعلا ريغ عيزوتلل يمرهلا جردتلا يف ةيعامتجالا تادحولا قباطت (و

 عم ءائبلا ثيح نم ةئفاكتم دراوملا تايوتسم يف ةهباشتملا عاونألا تاذ تادحولا نوكت

 باسح ىلع ةوقلا دشح ىلع نيرداقلاو دراوملا نم ربكألا بيصنلا نولمحي نيذلا كئلوأ

 .لقألا دراوملا كلت

 ةقفاوتملا ريغ ةطشنألا يف ةكرتشملا ةيعاتجالا تادحولا نيب ناكملاو نامزلا يف لصفلا (ز

 .نماضتلا زيزعت لجأ نم عارص يف لخدت اليكل (ةبراضتملا)

 لالخ نم يعامتجالا ءانبلا يف اًئانب نيدحّتم صاخشأ نم اًضيأ ةيعامتجالا ةينبألا فلأتت - 4

 ةعباتتملا طاينألا ىلع ًءانب تايجولويديألاو تادقتعملا اهتددح يتلا اًيرايعم ةمظنملا نيناوقلاو ةناكملا

 :يتأي ام اهنمو «للكلا ىوتسملاو يئزجلا ىوتسملا ىلع نيمضتلل
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  نيدلاو ءيقرعلا لصألاو ءسنجلا :لاثم) ةيعامتجالا تائفلاو تاعامجلا لخاد تالباقملا (أ

 (ةقبطلاو « ءاتنالاو

 . تاييظنتلا لخاد تاعامجلا (ب

 . ةيلحم تاعمتجملا لخاد تاييظنتلا(ج

 .داصتقالا) لاثملا ليبس ىلع ةيسسؤملا تالاجملا لخاد ةيلحملا تاعامجلاو تايظنتلا (د

 .(خلإ ... ةبارقلاو« نيدلاو «ميلعتلاو

 .ةيقبطلا ةمظنألا لخاد ةيوئفلا تادحولاو ةيعاتجالا تائفلا (ه

 .تاعمتجملا لخاد ةيقبطلا ةمظنألاو ةيسسؤملا تالاجملا(و

 .ةيعاتجالا ةمظنألا لخاد تاعمتجملا (ي

 ةمظنملل يئزجلا ىوتسملا ىلع دارفألا تافرصت اهتفاقثب ةيعاتجالا ةيئبألا ديقت-ه

 تالباقملا دلوتو «ةيئزجلا تالباقملا يف دارفألا لعافت لالخ نم اهجاتنإ ةداعإ متي انيب «ةيعاتجالا

 تامازتلالا لقت انيب «ةيباجيإلا رعاشملا ةراثإ ريع اهتفاقثو ةيعاتتجالا ةينبألا ىلع تامازتلا ةيئزحلا

 .ةيبلسلا رعاشملا ةراثإ متت امدنع ةيعامتجالا ةينبألا يف رييغتلا ةيلاتحا ديزتو

 ليبس ىلعف .هالعأ روكذملا نع يعامتجالا ءانبلا يف نيابتلا ىلع ديكأتلا يف تايرظنلا فلتختو

 تربره دكأ ثيح «ةيعاتجالا ةيرظنلا يف ةيكيسالكلا تايصخشلا نع تايرظنلا ضعب كانه لاثملا

 مت يتلا تافالتخالا جمد عم يعامتجالا ءانبلل ةيكلملا حاتفم وه زيارتلا نأ (116:86 5م63061) رسنبس

 ليميإ دكأ دقل .نوناقلاو ةوقلا زكارم ةنميهو قوسلا تالدابت ربع يئانبلا قفاوتلا لالخ نم اهقيقحت

 قيرط نعو ءاّيرايعم ةمظنملا ةيئانبلا تاقفاوتلا قيرط نع هقيقحت متي يذلا جمدلا عم زياتلا ىلع افيإ
 مطاوطلا فدهتست يتلا تاعامجلاو تالباقملا يف سوقطلا ةطشنأ ربع ةممعملا تادقتعملا تامازتلالا

 ةيفاقثلا تايجولويديألا ةلضافم ىلع (1كه:1 845:) سكرام لراك دكأو «عمتجملا ةفاقث ىلإ زمرتو

 ةيعرشلا رماوألا روطت ىلع (ةله»: 7766 ربيف سكام دكأو «(يقبطلا نيوكتلا) تاقبطلا نوكتو

 يتلا يقبطلا نيوكتلا ةمظنأ عنصل ةئميهلا لاكشأو «ةدقعملا تايظنملا نيب ةلماعلا ةكبشلا نم ةفلؤملا

 يف زيامتلا ىلع (66م,عع ةفمصت6ا) ليميس جروج دكأ اى «ةيفاقثلا تايجولويديألا اهتيعرشب ترقأ

 .ا نيعباتملا دارفألا نيب قوسلا تاقالعو «ءامتنالا ةعامج طامنأ اهتدحو ىتلا ةيعامتجالا تادحولا



 فرح يئائبلا ريظنتلا

 .يعامتجالا ءانبلا نع اليلق ةفلتخملا صئاصنلا لاكشأ ىلع ءوضلا طيلست وه فدهملا ناكو

 زياتتلا ىلع ليميسو «ربيفو ءرسنبس زيكرت يف ةكرتشم مساوق دوجو مغرو .ىلعألا يف يه ايك

 ءانبلل ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع- تايرظنلا هذه ريشت «ءكلذ ىلع ةوالعو .جمدلاو

 ىلع دكؤت ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع ةيرظن كانهو ءصئاصخلل راتخم زيحت ىلإ - يعامتجالا

 يتلا تاعامجلا يف نماضتلا رصاوأ يوقت اهنأل ؛سوقطلا ىلإ ةفاضإلاب ؛تايمانيدلا رودو ةلاحلا

 .ةيعاتجالا ةينبألا نم ىرخألا عاونألاو «تايظنملا اهنم نوكتت

 ةيئانبلا زنديج ىنوتنأ ةيرظن
 ةراكلتمتلإل (0(10للك' كان علان 30“ 110+

 ملعل داقنلا زربأ نم (فصنطمدو ©100م5) زنديج ىنوتنأ ناك ةيضاملا اًماع نيعبرألا لالخ

 هباتك يفو .ةيعامتجالا ةايحلا ليلحتل ةيبسن ةدرجم ةيروصت ةطخ روط تقولا سفن يف هنأ الإ «عاتجالا

 بيكرت يف هتوعد رصانع نع زنديج باجأ ((هدكاتاسان مد 01 50ءزعاز) 2” '"' ىعمتجملا روتسدلا" مسأي

 ليلحتلاو .ح رسما ةعانصو .يسكراملاو يئانبلا بهذملل ةسوكعملا ةيرظنلا ديلاقتلا نع مهم يرظن

 ( ةصتعاسسةلهم (طعماجن) ( ةيئانبلا ةيرظنلا) ب اًقباس هاسأ ام ىلإ «يعفنلا هاجتالا رصانع ىتحو «يبسفنلا

 دق زنيديج نأ نم مغرلا ىلعو .نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيعادبإ !ًدوهج ةيرظنلا هذه لثمتو

 ال قا .ةثادحلا دعب امو ةثادحلا نع شاقنلا يف مهم لكشب اًههسم راص لب ةثادحلا ةيرظن ريوطتب متها

 .يعامتجالا ءانبلا ةيرظن يف تارابعلا ىلع ساسأ لكشب اًرطيسم يرظنلا هماهسإ لازي

 يف ةيساسألا لكاشملاو «(ع١ 485 «يتلوب دروفسكأ) ءانبلا ةيرظنل ةضيرعلا طوطخلا :عمتجملا روتسد « زنيديج ينوتنأ )١(

 .نيباتكلا نيذه نم تاعبط اًضيأ اينروفيلاك ةعماج ةعبطم ىدل .(م1810/4 «نايكام :ندنل) ةيعاتجالا ةيرظنلا

 .نيهوك اريإ :رظنا ءيرظنلا سنديج عورشمل ةيفسلفلاو ةيعاتجالا ةيحانلا نم «ةزاتمم ةماع ةرظن ىلع لوصحلل

 لوح شاقنو قيلعت ىلع لوصحلل .(م19488 «نايكام :ندنل) يعامتجالا روتسدلاو زنيديج ينوتنأ :ةينبلا ةيرظن

 نم ةعومجم ىلع عالطالل .(م559١+رئليف .ندنل) كرالك .جو لدجوم.ك ءرئيلاف تايرظن :عجار ٠ زنيديج لمع

 .(م 1991 دروفناتس ةعماج تامولعم زكرم .دروقناتس) ليساك بيليف .ديإ « زتيديج تابابتك عجار « تاءارقلا

 :(م٠194 دروفناتس ةعماج تامولعم زكرم «دروفناتس) ثيدحتلا بقاوعو جئاتن « زنيديج ينزتنأ ءرظنأ ةلئمألا نم ديزملا7)

 ؛(م1994 دروفناتس ةعماج تامولعم زكرم «دروفناتس) ةنرملا ةلوعلا ءشال توكس و زتيديج ينوتنا ءكبيب شتيرأ

 .(م١1181 دروفناتس ةعماج تامولعم زكرم «دروفناتس) ةيتاذلا ةيوهلا و ةلوعلا ء«سنديج ينوتتأ



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع رمل

 (100عمو' ©هانوسع هآ 5ءلعسعع أت 1010©50عون هتيملعل عامتجالا ملع زئديج دقن

 كلت لثم " «ةيملاع ةيعاتجا نيناوق ةيأ دجوت ال هنأ ( 6104م5) زنديج ينوتنأ حضوأ

 يعامتجالا ميظنتلا ةعيبط رييغت ىلع ةردقلا مهيدل رشبلاف ءءايحألا مولعو ءايزيفلا يف ةدوجوملا

 نم ريثك يف ةيرظنلا ميهافملل رظني نأ بجي لاوحألا نسحأ يفو ءاّملاع تددح نيناوق يأ اودافتيل

 "'.كلذ نم رثكأ ءيش الو ,ةزهجألاو «ةيعونلاو «ةيثحبلا ضارغألا

 5ع 12 301 عءانبلا

 «تالعافتلاو «ةيعاتجالا لاعفآلل ةدرجملا نيناوقلا دوجوب ( ©100655) زنديج دقتعي ال

 .مولعلل زنديج دقن حرتقي نأ نكميو «تاحرتقملا نم ةسلس تسيل ءانبلا ةيرظن نأ امك «ميظنتلاو

 ءانبلا وه اهل سيئرلا موهفملاو ءيدرط لكشب اًيوس ةطبترم ةيسحلا ميهافملا نم ةعومجم يه هتيرظنف
 نع ةيعامتجالا ةينبألا مدختسيو ”.بيكرتلاو ءانبلا يف جودزم لكشب لصاوتلا ىلإ فدبم يذلا

 ءانبلا اذه ديعت وأ لوحت يهو «يعامتجالا ءانبلا صئاصخ مادختسا يف نيطشنلا ءالمعلا قيرط

 وأ قرطو «ءانبلا نومدختسي نيذلا كلذكو .هتعيبطل روصت عضو ءانبلا ةيلمع بلطتيو «يعامتجالا

 .يرشبلا ميظنتلل ةعونتم طامنأ جاتنإل يلدابت لكشب لخادتلا لئاسو

 ىعامتجالا ماظنلاو ءانبلل ىميهافملا روصتلا ةداعإ

 1«ءعءوررع ءرجاشملل أ نع ماتت ءالتان ع 2110 50عأد] 55( عاقل

 نولثمملا اهمدختسي رداصمو دعاوق نّوكي نأ نكمي ءانبلا موهفم نأ 0100625 زنديج دقتعي

 كلت مادختسابو .تقولا نم رثكأو ناكملا ربع دتمت يتلا ةلباقملا قايس نمض نيلعافلا تاهج يف

 .نيددحملا تقولاو ناكملا يف ءانبلا نيوكت نوديعي وأ نولثمملا لمحتي دراوملاو دعاوقلا

 ١( ؛ناليمكام :ندنل) ةيعامتجالا ةيرظنلا يف دقنلاو حمالملا « زنيديج ينوتنأ ١ :-صوصخلا هجو ىلع- رظنا (9)

 .(م1487 دروفناتس ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك

 77 ةحفص ١(: مقر ةظوحلملا يف) يعامتجالا روتسدلا ءزنيديج (؛)

 .9039-511/ ةحفص « عجرملا سفن (0)



 فضي يئانبلا ريظنتلا

 يف نولثمملا اهمدختسيو ءاهمهفل ممعت نأ نكمي تاءارجإ يه دعاوقلا نأ زنديج ىريو
 ةقيرطب نولثمملا ةداع اهفرعي ةينقت وأ جهنم يه ةدعاقلا نأ زنديج ضرتفيو .ةفلتخملا فورظلا

 اهمدختسي يتلا دعاوقلا مهأو .يعامتجا روظنم نم " لاعفألاب ةلصلا ةقيثو ةغيص ريفوتب ةينمض
 دعاوقلا هذهو « نامزلاو ناكملا ربع ةليوط تارتف ربع ةيعامتجالا تاقالعلا روهظ ةداعإ يف ءالكولا

 (ب)و «ةثداحملا (أ) :يف رركتم لكشب مدختست )١( :يه ةنيعم صئاصخ نع فشكت نأ نكمي

 نم ءزج يهو ءاّينمض اهمهفو اهكاردإ متي (؟) ؛دارفألل يمويلا نيتورلا (ج) و «لعافتلا سوقط

 يهو (4) ؛ةقوطنم ريغو ةبوتكم ريغ ىقبتو ةيمسر ريغ يه )1١( ؟نيلهؤملا نيلثمملل ةفرعملا ديصر

 " .ةيصخشلا بيلاسألا ريع فيعض لكشب ةلوبقم

 نأ نكمي اهضعب نإف ؛اهب ماملإللو «ةلعافلا ىوقلا نم ءزج يه دعاوقلا نأ زنديج شقانو

 دعاوقلا نم ريثكلا نكلو ءاهيلإ نوريشيو حضاو لكشب نولثمملا اهمدختسي ثيح ؛اّيرايعم نوكي

 وأ هلوهسب اهنع ريبعتلا متي ال قرطب لعافتلا قفدت هيجوتل مدختسيو اًينمض رثكأ لكشب ةموهفم
 ؛ةديدج تابيكرت نم دعاوقلا ليوحتل ماظتنالا نيلثمملل نكمي كلذ ىلع ةوالعو .ةيظفل ةقب

 .مهتالعافتل ةيقايسلا ليصافتلا عمو ءضعب عم اهضعب لماعتيو هجاوت ابنآل

 زاجنإل نولثمملا اهمدختسي يتلا تاليهستلا :يه دراوملل ءانبلا يف ىرخألا ةيصاخلا لثمو

 كانه نوكت نأ اًضيأ بجيو «لاعفألا هيجوت دعاوقك ةموهفم اًعّيِصو جهانم كانه نأ ول ىتح رومألا

 يف فرصتلل ةيميظنت تاردقو «ةيدام تاودأ وأ دراوم ةردقلا كلت بلطنتتو «ماهملا ءادأ ىلع ةردق

 نم الدبو .ةيعاتجالا تايرظنلا ىدحإ روصتت امك ءاّدروم تسيل ةوقلا نأ ”زنديج روصتو .فقاوملا
 .رومألا نم ديدعلا زاجنإ ىلع ةردقلا ةلعافلا تاهجلا يطعي ام يه ىرخألا دراوملا ةئبعت نإف كلذ

 دراوملا نومدختسي نولثمملا لعافتي امدنعف .ءانب يأ دوجو نم أزجتي ال ءزج ةطلسلاف ءاذكهو

 .نيرخآلا لاعفأ مسر وأ نيوكتل ةوقلا نوذحشي دراوملا نومدختسي امدنعو

 ,1 1١-1 ةحفص « عجرملا سفن 030

 77 ةحفص « عجرملا سفن (ا/)

 ١5-15. ةحفص « عجرملا سفن 59



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع يل

 نأ وه طورشلا هذهب هينعي امو (9*) يطسوتو «يلوحتك دراوملاو دعاوقلا زنديج روص ايك

 قرطب اهتئبعت نكمي دراوملاو .ةفلتخم حمالمو طاينأ نم ديدعلا ىلإ لوحتت نأ نكمي دراوملاو دعاوقلا

 دعاوقلاف .ةفلتخملا ةوقلا تاجردو لاكشأ ةسرامم لالخ نم تاياغلا قيقحتو ةطشنألا ءادأل ةفلتخم

 ةيفيك يف هيجوتلا قيرط نع غيصلاو تايجهنملا نم ةعونتملا تاعامجلا نم ديدعلا دلوت نأ نكمي
 طبرل طسوتت دراوملاو دعاوقلاف .ضعب عم مهضعب فيكتو «ءسانلا نيب لعافتلاو «لصاوتلا

 تقولا ربع تاقالعلا ليوحتو زيزعت قلخل نولثمملا همدختسي ام يهف ءاّعم ةيعاتجالا تاقالعلا

 ةفلتخملا طانألا نم ريثكلا طبر اهنكمي اهتعيبطب ةيليوحتلا دراوملاو دعاوقلا نألو .ناكملاو

 .ناكملاو تقولا يف ةيعامتجالا تاقالعلل

 وهو "ام اًعون ةقيقدلا ريغو ةضماغلا دعاوقلاو دراوملل فينصت ريوطتب زنديج ماق دقو

 تايادب -نومضملا ءافخإو «ةيعرشلا ءافخإو «ةنميلا :يهو- فينصتلل ةثالثلا ميهافملا نأ يري

 اهنأل ؛ةنميهلا لصأ دراوملا نأ يف نمكت ةيساسألا ةركفلاو .قيقد ريغ لكشب اهديدحتل وأ «ةيرظنل

 تاودأ ىلإ لوحت دعاوقلا ضعب نأ اك «ءايشألا لعفل ةيميظنتلاو «ةيداملا قفارملا ةئبعت ىلع يوطنت

 ةمظنأ وأ «ةلالدلا قلخل ىرخأ دعاوق مدختستو ةمئالمو .ةحيحص ودبت ءايشألا لعجت اهنأل ؟ةيعرش

 ديكأت نوكيو «عقاولا يف ثادحألا ةيؤرو قرطل رثكأ ةيقطنمب سانلل رسفت اهنأل ؛ىزغم تاذ ةيزمر

 نكميو ءاّديكأت لقأ ةلالد ىطعتو .ةيعرشلاو :«ةنميهلل ميهافم ءاطعإ متي مل اذإ لقأ نومضملا

 :ينألا ( 8, ١ لكشلا) يف دراولا فينصتلا نم يئافطصا لكشب رصانعلا جارختسا

 .دراوملاو دعاوقلا نم فلأتي ءانبلا نأ زنديج ىري (8 ١لكشلا) نم رسيألا دومعلا (١)يف

 قوقحلا قايس ءاشنإ وأ ريياعملا )١( :ةطسوتملا تايلمعلا نم نييساسأ نيعون ىلإ دعاوقلا ليوحت متيو

 يف اهب ملسملا ةفرعملا لع لوصحلل تانوزخملاو تاططخملا ديلوت وأ ةيريسفت (7) و ؛تامازتلالاو

 نأ ودبيو .رثكأ يعامتجا جبن ىلإ راكفألا هذه ةغايص داعأ "ةيوينبلا" نم ديفم وه ام لخأ زنديج نأ ودبي انهو (9)

 ةيرظنلا يف ."ةفاقثلا جاتنإو ةيوينبلا دعب ام ءةيوينبلا" :هل رظنا ؛ةيوينبلا ةركف ةدشب دقتني لازي ال زنديج

 .(م١٠٠7 .يمايسلا نايكلا :ارتلجنإ ءجديربماك ) رنرت .جو زنديج «ناررحم « ويلا ةيعامتجالا

 يف امهالك) !٠١ -41 ةحفص ةيعمتجملا ةيرظنلا يف ةيساسألا لكاشملاو و 75 ص ءيعامتجالا روتسدلا )٠١(

 ١(. مقر ةظحالملا



 575 يئانبلا ريظنتلا

 تاقالعلا نيب طسوتت نا نكمي يتلا قفارملا نم نيسيئر نييعون ىلإ دراوملا ليوحت متيو .قايسلا

 نم طاينأ قايس يف هيجوتلاو ةبقارملل ةيميظنتلا ةردقلا وأ. ةقوثوم دراوم )١( :ةيعاتجالا
 ىلع ةرطيسلل علسلاو تاودألاو ةيداملا تازيمملا ماذختسا وأ ةصصخملا دراوملاو (؟) ؛تالعافتلا

 . لعافتلل ةرشابملا طامنألا قايس

 اك «دويق ةثالث نيب طسوتي لعافت يه دراوملاو دعاوقلا نم عاونألا كلت نأ زنيديج ىريو

 .ةيريسفتلا ططخلاو «قفارملاو ءتابجاولاو قوقحلا : يه (١,8لكشلا) (1) دومعلا يف تروص

 دراوملا يه اهسفن دعاوقلا نأب لظت ةركفلا نكلو «زنيديج هشقان امع امدح ىلإ لكشلا فرحنيو

 ديلوت (أ) :يف مدختسُت ثالث قرطب اهنع رّبع زنديج طورشب يعامتجا ماظن وأ لعافتلاب ةطبترملا
 ريياعملا ىلع ديكأتلا (ب) .نيرخآلا ىلع ةرطيسلل (نيلثمملا) ةلعافلا تاهجلا ضعب نكمت يتلا ةوقلا

 ءاشنإ (ج) .اهتقباطم مدع وأ اهتقباطمل ةلوبقم نوكت نأ ةلعافلا تاهجلل حيتت اهرودب يتلا

 .ضعبلا مهضعب عم لصاوتلا ةينعملا تاهجلل نكمملا نم لعجت ةيريسفت تاططخم مادختساو

2 
 دويقلا

 ثامازتلاو ةئيعم وقح

 ١١17 اجاس رشن راد :ةرصاعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا رتريت.جا6١ ص(178) لكشلا : ردصملا

 .لاصتالا دويق و يعامتجالا ماظنلا .يعامتجالا لكيملا .(8,1) لكشلا

 اًلعفم نوكي لعافتلا يف اهمادختسا قرط نأو «ةطبارتم دراوملاو دعاوقلا نأ اًضيأ زنديج دكؤيو

 سفن يفو امم دجوت يقيقحلا يبيرجتلا ملعلا يف لعافتلل يلعفلا قفدتلا يفو .ةيليلحتلا ةيحانلا نم طقف



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 5

 لئاسوو «تابوقعلاو «ةوقلا ثدحت اذكهو «ليلحتلا لاعفنالا ةسرامم درجم |هاعفنا لعجي امم ءتقولا

 ثيح ةيعاتجالا مظنلا يفو .ةيعاتجالا ةينبلا دراومو دعاوقلا كلذكو ءضعبب اهضعب ةلصتم لاصتالا

 نع اًلضف تابجاولاو قوقحلا نم ةنيعم ةعومجم نيمأتل ةوقلا مادختسا متيو لعافتلا يف سائلا كراشي

 .باقعلاو لصاوتلا لالخ نم طقف ةوقلا ةسرامم نكمي سوكعم لكشبو «لاصتالا ماظن

 عقاولا يف امك سيلو «ةلعافلا تاهجلا همدختست ام وه يعامتجالا ءانبلا نأ زنديج ىري ىيلاتلابو

 نكمي يتلا دراوملاو دعاوقلا ةنأب يعامتجالا ءانبلا فرعيو .اهوحن ةلعافلا تاهجلا عفدي يذلا يجراخلا

 ءانبلا طبتري فيك :هسفن حرطي يذلا لاؤسلا نكلو .ةددحم نكامأ يف نولثمملا اهمدختتسا ملك لوحتت نأ

 كلذ نع ةباجإلاف ؟ةيعاتجالا مظنلاب زنديج هيمسي ام وأ «لعافتلا تادادعإ يف اًلعف سانلا هلعفي اهب

 تابوقعلاو ةطلسلا ىلإ دراوملاو دعاوقلا ليوحت متي ثيح «لئاسولا موهفم وأ ةركف يف نمكت

 يف لعافلا زاهجلا نم اًءزج حبصيل نرملاو يلوحتلا يعامتجالا ءانبلا زنديج رّوطو .تالاصتالاو

 .تقولاو ناكملا ربع ةيعاتجالا تاقالعلا نم طاينأ قلخل مهلبق نم همادختسا متيو «ةددحم تالاح

 اهنكمي ةيعامتجالا ةمظنألا يف لعافتلا ءالكو نأ ىلع ديكأتلاب زنديجل حمسي فينصتلا اذهو

 يعامتجالا لعافتلا نوكي اذكهو .اهليوحت نكمي وأ ءبيلاسألا قيرط نع دراوملاو دعاوقلا خاسنتسا

 تقولا ربع لعافتلا ميظنت مكحت يتلا ةجودزملا تايلمعلا :وه ءانبلاف .ةلدابتم ةلاح يف يعامتجالا ءانبلاو

 .دراوملاو دعاوقلا هذه رييغت وأ جاتنإلا ةداعإ نكمي مادختسالا اذه ةطساوبو .ناكملاو (نمزلا)

 مععمدعءمطبهلتسمع !هدغغداممك تاسسؤملل يميهافملا روصتلا ةداعإ

 نمزلا رم ىلع لمعت يتلا تاعمتجملا يف لعافتلا ةمظنأ يه تاسسؤملا نأ زنديج دقتعا

 ناكملاو نامزلا ربع قمعب ةبسرتم) لثم تارابع زنديج مدختسيو «ناكملا يف سانلا عيزوت ىلع لمعتو

 نم ةليوط تارتف ىدم ىلع دراوملاو دعاوقلا خسنتست امدنع هنأ ةركف نع ريبعتلل ؛(تاعمتجملا يف

 مدقيو «عمتجملا يف تاسسؤملا دوجوب رارقإلا نكمي هنإف ؛ةحاسملا نم ةحضاو قطانم يفو «نمزلا

 اذإ :فاضأو 6 ةلخخادتلاو ةطلتخملا دراوملاو دعاوقلا ظبارتو نازوأ نيبب تاسسؤملل افينضت زئديج

 ةظحالملا يف امهالك) 7١ ص .يعاتجالا روتسدلاو 4٠١1 ةحفص «ةيعاتجالا ةيرظنلا يف ةيساسألا تالكشملا )١١(

 مقر ١(.



 5 يئانبلا ريظنتلا

 دوسي !ى ءعيرشتلاو ةيوطلسلا ةنميهلاب يلاوتلا ىلع عبتي هنإف ساسألا وه ةيريسفت دعاوق ىزغملا ناك
 )8,١(. مقر لودجلا يف اك نوناقلل اًسيسأت ثدحيو «عيرشتلاو يداصتقالا سسؤملا عباط ىزغملا

 ةيلآلا ةرظنلا ينبتل زنديج ىعسي يتلا تاسسؤملا موهفملا اذه يف زنديج لادج صخلو

 :ةيسسؤملا تايلمعلا نم جيزم يه ةيبيرجت تاقايس يف لعافتلا مظن نأ :الوأ :اهنمو ءاهيف سيسأتلل

 نم رصنع كانه نوكي ام ةداعو «ةلوهسب يعرشلاو يسايسلاو يداصتقالا بيترتلا لصف متي الف

 اهمدختسي يتلا دراوملاو دعاوقلاب تاسسؤملا طبترت :اًيناث .يعامتجا ماظن قايس لك يف رصانعلا هذه

 مادختسا لالخ نم تنوكت اهنأل ؛دارفألا نع ةجراخ تسيل يهف ءاهخاسنتساب نوموقي مث ءالمعلا

 دراوملاو دعاوقلا لكل ةيمهأ رثكألا داعبألا :اثلاث .ةيقيقحلا ةيعامتجالا تاقالعلا يف دراوملاو دعاوقلا

 تسيل يهف ؛يبسسؤملا عباطلا ءافضإ يف اهعيمج ةيعرشلا ءافخإو «ةنميهلا كراشت نيح يف ءىزغملا يه
 ىلإ ناكملاو نامزلا ربع تاقالعلا يف رارقتسالا يطعت يتلا ةلعافلا تاهجلل يبسن روهظ ىوس

 .زيامتملا يسسؤملا عباطلا

 مامات ع ان181 ص صعتما عر 5عاقب ةطل 210م 3 تافصلاو تاعامجلاو ةيئانبلا عئيدابم

 "” (ةيئانبلا ئدابملا) زنديج هاسأ اهب تاعمتجملا يف يسسؤملا عباطلا لكشو ىدم طبتري

 نامزلا ربع ةمظنألاب اهدمتو «ةيراضحلا ةيعاتجالا تاعامجلا ميظنت هجوت يتلا ةماعلا ئدابملا مهأ يه

 .عمتجملا تادحو نيب ةلدابتملا تاقالعلا ىلع ظافحلا وأ «ماظنلا لماكتب حمست كلذكو .ناكملاو

 ةقسانتم لاكشأب حمست يتلا ميظنتلا ئدابم لثم ءاهمهف نكمي ةيئانبلا ئدابملا نإف زنديجل ةبسنلابو
 رهظتو ©”.يعامتجالا لماكتلل ةددحملا تايلآلا ساسأ ىلع ناكملاو نامزلا ديدحت يف اهب فرتعم

 ئدابملل اًقفو «:ةطشن رصانع لبق نم ةمدختتسملا دراوملاو دعاوقلا لالخ نم ةيساسألا ةركفلا

 يف طسوتلل دراوملاو دعاوقلا فيظوتو ليوحت متي فيك ئدابملا هذه هجوتو .ةمظنملل ةيساسألا

 ؟ةيعاتجالا تاقالعلا

 ,1917" -١ال94 ةحفص ١( مقر ةظحالملا يف ) يعاتجالا روتسدلا (1)

 .181 ةحفص . عجرملا سفن (1)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع فرحي

 )1١( :يه «تاعمتجملا نم ةسيئر عاونأ ةثالث كانهف اهيلع موقت يتلا ءانبلا ئدابم ساسأ ىلعو

 ةوق اهفصوب ديلاقتلاو ةبارقلا ةلص دكؤت يتلاو «ةيوينبلا ئدابملا اهمظنت يتلا ةيلبقلا تاعمتجملا

 متي يتلا تاقبط ىلإ ةمسقملا تاعمتجملا (7) .ناكملاو نامزلا ربع ةيعامتجالا تاقالعلا ءارو طسوتلل

 نع فشكت اهنإف .ةيرضحلا قطانملا يفو «ةيفيرلاو ةيرضحلا قطانملا نيب زياتلا لالخ نم اهميظنت

 ةيمسرلا زومرلاو ءىرخألا ةيداصتقالا تاسسؤملا نع اهلصف نكمي يتلا ةزيمملا ةيسايسلا تاسسؤملا

 ةبوتكملا صوصنلا لالخ نم بلطلا وأ ءيزمرلا قيسنتلا قرطو «ةينوناقلا تاسسؤملا وأ نوناقلل

 طبترت كلذ نم مغرلابو .ةلصفنملا ءانبلا ئدابم ىلع يوطنت يتلا ةيقبطلا تاعمتجملا () .اياصولاو

 "* .ةيسايسلاو ةيداصتقالا اًصوصخ .ضعبلا اهضعب عم ةعبرألا ةيسسؤملا تالاجملا عيمج

 تاعامجلا هذهو «ةيئانبلا تاعامجلا وأ ءانبلا جاتنإ ةداعإو «جاتنإلا نمضتت ةيئانبلا ئدابملا نإ

 مدختست يتلا دراوملا و دعاوقلل تابيترتلا نم تابيكرت وأ ؛دراومو دعاوق تاعومجم يه ةيئانبلا

 مدقو .ناكملاو نامزلا ربع ةنيعم ةيعاتجا تاقالع نم ةنوكم لاكشأو عاونأ جاتنإ ةداعإو جاتنإل

 ماظنو داصتقالا نيب لصفلاو «ةزياهتملا ةيقبطلا تاعمتجملل ةيئانبلا ئدابملا نأ ةيفيك نع الاثم زنديج

 «لاملا سأرو ءدوقنلاو «ةصاخلا ةيكلملا :يهو «ةيئانبلا ةعومجملا مادختسا هيجوت :وه مكحلا

 ئدابملا نأو «ةسيئرلا ةركفلا نم ةيمهأ لقأ تاليلحتلا هذه ليصافت و حيرلاو .دوقعلاو «ةلامعلاو

 يتلا دراوملاو دعاوقلا نم اذيدحت رثكأ تاعومجم ىلإ اهليوحت متي يقبطلا ميسقتلل ةماعلا ةيئانبلا

 تاعمتجملا يف ةيئانبلا تاعامجلا هذه مدختستو «ةيعاتجالا تاقالعلا يف طسوتلل ءالكو مدختست

 نم ةدرجملا ةيئانبلا ئدابملا ىلع ةيئانبلا تاعامجلا هذه جاتنإ ةداعإ دكؤي كلذل ةجيتنو ؛ةيلامسأرلا

 .ةيقبطلا تاعمتجملا

 تاكلتمملاو ةطلسلا :ةيخيراتلا ةيدالذ رصاعملا دقنلا يف زنديج باتك رظنا « عوتلا اذهل ةضيفتسملا ةشقانملا نم ديزمل )١4(

 .(م11 «نايكم :ندنل) «ةلودلاو



 افرخو يئانبلا ريظنتلا

 . تاسسؤملا فينصت )8,١(. لودج

 0 تول | 0 |  ترولرصر سباك عابر
 طئاسو وأ ةيزمر رماوأ ١- | اهجاتنإ داعيو جتنت | ةيرايعملا دعاوق عم نارتقالا يف (ىزغملا) دعاوق مادختسا

 لاصتالا طامتأو باطخلا قيرط نع (ةئميطلا) ةقوثوم دراوم كلذكو صصختلاو .(ةيعرشلا)

 ةيسايسلا تاسسؤملا -7 | اهجاتنإ داعيو جتنت | دعاوق عم نارتقالا يف (ةنميهلا) ةقوثوملا دراوملا مادختسا

 ةيداصتقالا تاسسؤملا -7' | اهجاتنإ داعيو جتنت | عم نارتقالا يف (ةنميل) ةصصخملا دراوملا مادختسا

 ةيعرشلا تاسسؤملا -4 اهجاتنإ داعيو جتنت دراوملا 25 نارتقالاب (ةيعرشلا) ةيرايعملا نيناوقلا مادختسا

 روطتو اهجاتنإ داعي يلاتلابو ؛ءالكو لبق نم ىرخألا ةيئانبلا تاعامجلا هذه مدختسُت اك
 نامزلا ربع ةدتمملا ةيعاتجالا ةمظنألا نم ةيسسؤم تازيم يهو «تاعمتجملل ةيئانبلا صئاصنلا

 ةعومجملا نإف يلاتلابو «ةيديلقت ةقيرطب ةفرخزم ةيعاتجالا تاقالعلا تحبصأ ءاذكهو "”.ناكملاو

 نوكتل طسوتلا اهنكمي حبرلاو ءدوقعلاو «ةلامعلاو .لاملا سأرو .دوقنلاك ةصاخلا ةيكلملا نم ةيئانبلا

 .ءالمعلا اهب لمعي نأ بجي ىتلا دراوملاو دعاوقلا تاعومجم يف ةلثمم تاقالعلا نم ةئيعم طانأل طقف

 ىلاتلابو .يداصتقالا لاجملا يف اهجاتنإ ةداعإو .تاقالعلا نم ةنيعم لاكشأ جاتنإ نكمي لئدنعف

 ةبسنلاب وأ .نيعم لكش نع فشكي ام ؛ناكملاو نامزلا يف تاقالعلا ىلع يسسؤملا عباطلا ءافضإ

 .ةيئانبلا ةيكلملا زنديجل

 اصب كامل نومك هلق كنتوا يئانبلا ضقادتلا

 لوقي اك «ةيئائبلا ئدابملاو دراوملاو دعاوقلل ةنماكلا ةلمتحملا ةيليوحتلا ىلع اًثاد زئديج دكؤي

 اهنإف ىرخأ ةرابعبو .ضعبلا اهضعب ضقاني -اًضيأ- نكلو "”.ءرخآ دحاو لاجم يف لمعت ابأب
 ئدابملا ىدحإ :وه سيئرلا ضقانتلاو «ةيوناث وأ ةيلوأ امإ نوكت نأ نك د ىتلا تاضقانتلا 5006

 .1 862 ةحفص(١ مقر ةظحالملا يف) ءيعاتجالا روتسدلا 1 )

 ١97 ةحفص ء عجرملا سفن )١(
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 دوجولا زيح ىلإ بلج يذلا :وه يوناثلا ضقانتلا نأ نيح يف ؛عمتجملا لكشتو نوكت يتلا ةيئانبلا
 طسوتت يتلا ةيئانبلا ئدابم نيب ضقانت كانه لاثملا ليبس ىلعو "” «ةيساسألا تاضقانتلا لالخ نم

 نم يعامتجالا جاتنإلا طسوتت يتلا كلتو :ةهج نم ةصاخلا حابرألا ىلع يسسؤملا عباطلا ءافضإل

 . ةنيعم ةيعاتجا تاسرامم امل ةلعافلا تاهجلاف .ىرخأ ةهج

 يف ءيدابملا ءانب لالتخا وه ضقانتلاو ءاعارص هتاذ دح يف سيل زنديج دنع تاضقانتلا نإ

 ةيعاتجالا تاسرامملا يف نيلعافلا نيب ثدحي يلعفلا عارصلا نا نيح يف « تايظنملا وأ تايظنتلا ماظن

 لمحي دق نكلو .اًعارص هتاذ دح يف سيل اًيعامتجا لمعلاو ةصاخلا حابرألا نيب ضقانتلا نأ امك“

 فلتخت اذلو ؛ناكملاو تقولا سفن يف لمعلاو ةرادإلا نيب ةهجاوملا لثم . ةتقؤم عارصلا نم تالاح

 .عمتجملل ةيسسؤملا طامنألا لثمتو اههومضم يف تاضقانتلا نع تاعارصلا هذه

 ممعم لكشب ءالكولا لبق نم اهمادختسا نكمي عمتجملل ةيسسؤملا طانألا نأ زنديج ىريو

 ةنوكم ةماعلا دراوملا ةبعت نم ديزملا دلوتس ةدرجملا ءيدابملا هذه روطتت امدنعو «ةدرجم ئدابمو

 ءالكولا اهمدختسي ىتلا دراوملاو ءدعاوقلا نم اًمزحو ةبالص رثكألا ةسوململا ئدابملا نم ةعومجم

 تاعامجلا و ئدابملا هذه نم ريثكو .ةددحم نكامأ يف ةيعاتجالا تاقالعلا جاتنإ ةداعإ وأ جاتنإل

 هذهمو .ماظنلا يف نيلثمملا نيب ةيلعفلا تاعارصلا عجشت نأ نكمي ةضقانتم رصانع ىلع يوتحت

 ةيلامجإلا صئاصخلا نم الدب ءالكولا لبق نم هديسجت متي مل اذإ ءاّديقم ءانبلا نوكي دق ةقيرطلا

 مادختسا لالخ نم رارمتساب رركتت دق نكلو «تاعامجلاو دارفألا نع ةجراخلا ريغ تاعمتجملل

 . ةطشنلا لماوعلا هذه زنديج ةشقانمل عجرئسو . نولعافلا ءالكولا اهعضي يتلا ةيئانبلا عئدابملا

 مععالادب ععالعإل, 380 ةعانمات لمعو .ةلاكوو «ءالمع

 تاءارجاإلا نم اًءزج نوكي ءىشك ةيجاودزأ ةقيرطب ءانبلا زدديج روصتي «حضاو وه اى

 . ةيقرعلا لوصألا ملعو «ةيرشبلا ةلاكولا تايمانيد مهف ىلإ زنديج جبن جاتحي ذئنيحو «ءالمعلاو

 .عجرملا سفن )/١1(

 . 198١م8 ةحفص « عجرملا سفن (١م4)



 فو يتانبلا ريظنتلا

 جذومن'' حرتقي ثيحف زنديج دنع اذكهو «ءالكولا يف حضوم جذومنلا اذهو « لعفلا ةيرظن رصانعو

 رصانعو «عامتجالا ملعو ءرهاوظلا ملعل يسفنلا ليلحتلا ةيرظن عيمجت ةلواحمل "يقبطلا ميسقتلا

 ةملك لدتو .(8,7 لكشلا) نم ىلفسلا ءازجألا يف جذومنلا اذه روصيو :ةيرظنلا هذه يف ةكرحلا

 ؛تاياهنو ءضارغأو ءاياون نم الدب (نولعافلا) نولثمملا اهبكتري يتلا لاعفألا ىلع زنديج دنع ةلاكو

 بقاوع اهو « راركتلا ةلاح يفو .لعافلا لثمملا هلعفي ام يه ةلاكولاف .تالاكولا نم اهريغ وأ

 رصنع لك ليلحت مزلي هنإف ءةلاكولا تايمانيد مهفلو ؛(ةدوصقم بقاوع ةرورضلاب سيلو) ةحضاو

 .هحيضوت مت امك جذومنلا يف

 يف نيلخادتم نيجذومن نيب عمج ثيح ؛(8,7 لكشلا) يف زنديج جذومن يف موسرم وه اكو
 ىلوأ دقو «نيرخآلا كولسل ساكعنا مهكولس نأ ىلع كلذ لدي رشبلا كولس ةبقارم دنع هنأب .هشاقن

 نم نييوتسمب هدنع ةبقارملا رثأتتو "* .لاعفألا عباوت ىلع ةبترتملا راثآلا ميقيل ظحالملل اًماهتها

 ءام ديشرت وأ بابسأل ءاطعلا ةردق ىلع يوطني يذلا وهو ,يدارطتسالا يعولا :امهدحأ""' ؛يعولا

 يعولا وه :رخآلاو .نيرخالا كولسل ةبسنلاب هسفن ءيشلا لعفي نأ ضرتفيو ؛ءرملا هلعفي ام وهو

 اًئمض مدختسيو «لمعلا فقاوم يف دارفألا دحأ همدختسي يذلا ةفرعملا نم نوزخملا وهو .يلمعلا

 رارمتساب مدختست ةفرعملا نم ةردقلا هذه نإف .نيرخألا تافرصت ريسفت تالاح يف فرصتلل

 نوكت لاعفألا عيمج اًبيرقتو « نيرخآلا عم درفلل عقت يتلا ثادحألا ريسفتل اهب حرصي ام اًردان نكلو

 .اهقايس لالخ نم اهريسفت بجي هنأ يف ةموهفم

 ةحفص ١( مقر ةظحالملا يف) ةيعامتجالا ةيرظنلا يف ةيساسألا تالكشملا :اًضيأ رظنا ؛ال-ه ةحئفص «عجرملا سفن )1١9(

2894-5 

 ىلع سداسلا لصفلا :رظنا .هتايصوصتخخ نم هجرخأ هنكل ءانه حضاو وه رهاوظلاو زتويدس ديرفلأ يلإ هنيد )05١(

 .ةيلعافتلا ةيريظنتلا دوعص
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 ةلاكول ةيعاو ريغ داعبأ اًضيأ كانهو

 فرصتلا ىلع طوغضلا نم ديدعلاك «ناسنإلا

 .(لعافلا) لثمملا اهظحالي ال يتلا ةئيعم قرطب

 ىلع ةدايز- يعاولا ريغ عفادلا نأ زنديج دكؤيو

 ؛اًراشتنا رثكأ امه -نايحألا نم ريثك يف ةيعفادلا

 لعفلا نيب ةدحاو ةقالع دجوت ال كلذلو

 ىلع ةرداق ةلعافلا تاهجلا نوكت دف .عفادلاو

 يدارطتسا يعو ىلع اهتردق لالخ نم ديشرتلا
 دحاو نيب اًطرش ةقالعلا هذه نم لعجت ةقيرطب

 ام نكلو «لاعفألا هجوت اهبنأكو ودبتف -دحاول

 نسحأ يفو .يعولا تحت عقي لمعلا عفدي

 لمعلل اًذج ةيلاع اًطوغض رفوي لاوحألا

 ريثكلا نوكي ال ابر كلذ ىلإ ةفاضإو .فرصتلاو

 امير لثمملاف .قالطإلا ىلع اًعوفدم لمعلا نم

 .هلوح ةئيبلل ةلوهسب بيجتسيو بقاري

 لكشلا) يف ايلعلا ءازجألا دكؤت ابك

 ءانثأ يف ريثأت اهل ةيسسؤملا طانألا نأ ىلع

 عفاودلاف .ةلاكولا تايمانيدل بقاوع دوجو

 نكمي ةينيتور تالعافت بلطتت نمألل ةيعقاواللا

 رقتستو «نمزلا رم ىلع ةرقتسم يهو ءابب ؤبنتلا
 جاتن يه ةباترلا هذهو «ناكملا يف بيترتب

 ةداعإ وأ اهزيزعت متي ءالمعلل يضاملا تالعافت

 :ةيسسؤم طانأ

 ةيميلقإ تاقايس أ

 ةينيتور تاقايس (ب

 تاقايس يف نيرخآلا عم لعافت
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 لاعفألل ةيساكعنا ةبقارم
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 .ةلاكولا تايمانيد .(8,7) لكشلا

 ىلع قطانملا دودلخعو نيتورلا ىلع طظافحلل ةيليقتسملاو ةرضاحلا تاءارجالا لالخ نم اهرود

 .ةيياطنخملا مهتاردقو «ةفرعملا نوزخم ىلع مهدامتعا ءانثأ يف مهتافرصت ةبقارمو «نيلثمملا



 فرخ يئانبلا ريظنتلا

 نع نوسكيرإ كيرإ ةركف زنديج «ىنبتي ةيعاتجالا ةيرظنلا يف يعواللا ةداعإل ةلواحم يفو

 يعواللا تايلمع نم ةعومجم لاعفألا نم ريثكلا ءارو"” نأو ." ةيساسألا ةوقلا " يسفنلا ٍليلحتلا

 نم ةعومجملا هذه زنديج طرتشا دقو «نيرخآلا عم لعافتلا تايلمعب ةقثلاب روعش ىلع لوصحلل

 ءارو ةياغل ةرشتنملا ةيدايقلا تاوقلا ىدحإ يه هذهو .ليمعلل يدوجولا نامألا ماظنل تايلمعلا

 يف قلقلا نم دحلا ىلع ةرداق نوكت يتلا ةقثلابو نمألاب روعشلا ىلع ةظفاحملا يف ةبغرلا يهو «لاعفألا

 نيمأتل قلقلا نم نودحي فيكو «ةقثلاب روعشلا اذه دوجو ىلإ نولثمملا جاتحيو .ةيعاتجالا تاقالعلا
 لبق تروطت دق اهيف كراشت يتلا تايلآلا نأل ؛يعواللا روعشلا نوكي ام ابلاغ وهو ءروعشلا اذه

 ظفاحت نأ اًضيأ نكمي -عمقلا لثم- ةيسفنلا تايمانيدلا نألو «بابشلا يدل ةيوغللا تاراهملا روهظ

 نمألا ىلع ظافحلا نإ :زنديج لوقي . ٌماع لكشب .ةيعاو اهنوك نع اهتابثو ةيساسألا رعاشملا هذه ىلع

 ةفرعمك لاعفألل حجانلا ريسفتلا لالخ نمو «نيرخآلا عم تالباقملا ةينيتور لالخ نم يدوجولا

 هذبمو .يدارطتسالا يعولا عم تأي نيتور دوجو ىلع ةردقلا لالخ نم نوكي ةئزخم وأ ةيلمع

 ءالكولاو تاسسؤملا دجوت نأ نكمي الف «ةلاكولا اهتعيبط نم ةنمضتم اًطانأ زنديج روصت ةقيرطلا

 يتلا قطانملاو نيتورلا ىلع دمتعت يعواللاو يعولل ةلاكولا تايمانيد نأ نيح يف ءرخآلا نود نم

 .ةيسسؤملا طاينألا اهمدقت

 يمس ستمماأمصس ةسل ظعولمدقلل هالو: 01 12ه( ةعا3021  لعافتلا ةيميلقإو ةينيتور

 اك «ناكملاو نامزلا يف ءانبلا ىلع يبسسؤملا عباطلا ءافخإو «ءالمعلل ينمألا دوجولا دمتعي

 مهيطعي ام يه لعافتلا طانأ نأ !ى «( نيلعافلا ) نيلثمملا نيب يميلقإلاو ينيتورلا لعافتلا ىلع دمتعي

 يطعت هسفن تقولا يفو .تاسسؤملاو دراوملا دعاوق ةينب جاتنإ ةداعإ يلاتلابو «نمزلا ربع ةيرارمتسالا
 حبصت اذكهو .نمألاب روعشلا دجوي اهب مايقلا نأ اك «تاءارجإلل ؤبنتلا ىلع ةردقلا ةيئيتورلا

 تاءارجإ لثملابو «ناسنإلا ةلاكوو ءانبلل ةيساسألا بناوجلل ةبسنلاب ةمساح ةينيتورلا تاءارجإلا

 اهدييقت عم ءضعبب اهضعب ةلص تاذ نكامأ يف نيلثمملا عضو قيرط نع ناكملا يف يميلقإلا بيترتلا

 لعافتلل يميلقإلا عباطلا ءافضإ ربتعيو .نيتورلا عم لاحلا وه اك ءاهسفن اهب مدقت يتلا ةقيرطلاب

 .45-04 ةحفص ١( مقر ةظحالملا يف) يعامتجالا روتسدلا (؟1)
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 يف سانلا تالعافت اهيلع بترتت ثيح «نيلثمملل نمألا دوجوو ةيئانبلا طانألا ةمادتسال اًيرورض

 .نمألا دوجحوو ءالمعلا تاجاح ىبليو ءىعاتجالا ءانبلا جاتنإ كيععي هرودب يذلا نامزلاو ناكملا

 1هان(تس عد نيتورلا

 ءاّمدق يضمتو أدبت امدنع ةضيرعلا تاللعافتلا نيب ةسيئر لصو ةقلح ةينيتورلا نأ زنديج ىري

 ةيئيتور نإف كلذ ىلع ةدايزو .ىرخأ ةيحان نم نمألاو ةيساسألا ةقثلا نيبو .ىرخأ ةهج نم يهتنتو

 .تاسسؤملا تابث ىمسي اهب وأ .يعامتجالا جاتنإلاب ةرباعلا تالباقملا طبر يف ةريبك ةيمهأ اهل تالباقملا

 ةدع زنديج حرتقا ءرهاوظلا روطت عم نكلو «نايفوج نم اهراعتسا ةياغلل ماهتهالل ةريثم ةشقانم يفو
 «سوقطلا قالغإو حتف :يه نيتورلا ىلع ظافحلل رشبلا اهمدختسي نأ نكمي تايلآ وأ «تاءارجإ

 59 :ةينآلا طاقنلاب اهشقانأس يتلاو ءءارطإلا ةقيرطو «عقاوملا ديدحتو «ةقابللاو ءلوحتلاو

 هذهو «هقالغإ وأ هحتفل ةيزمرلا تامالعلا يدحت بجيو «عباتتلاب ثدحي لسلستملا لعافتلا نأ ١-

 لعافتلا رصانع ةيادب تقولا قفدت دنع ددحت اهمآل ؛ةينيتورلا ةنايصل ةيرورض تامالعلا

 «تاءاييؤلاو .تايلكلاك ةيصخشلا تامالعلا هذه لثم نم ديدعلا كانهو .هتيابنو ينيتورلا

 فرغلا لكش :لثم ةيسحو ةسوملم تامالع كانه نأ اى ءمسجلا عضوو .هجولا ريباعتو

 نكميو .اهتيابنو ةينيتور تالعافت ءدب ىلإ اًضيأ ريشت يتلا تادعملاو ءقرطلاو ينابملاو

 دعي يذلا رضاحتملل ةيدسكلاو ةيصختشلا تامالعلا لالخ نم لالا ليبس لغ كلذ ةظحالام

 .ةيسسؤملا طانألا ريديو ؛ءالمعلل نمألا دوجو ىلع ظفاحي اًديج اًينيتور العاف

 مهيدل اًيلمع نيلهؤملا نيلثمملا لكف .نيتورلا ىلع ظفاحت ىرخأ ةيلمع ةثداحملا يف لوحتلا نأ ١-

 بيلاسأ ىلع نودمتعي سانلاف .ةثداحملا عباتت ةيفيكب روعشلاو ةفرعملل ينمض نوزخم

 .ربكألا يمسؤملا قايسلاو ءنمألاب يسفنلا روعشلاو «؛ثيدحلا يف لسلستلا ءانبل ةيبعشلا

 ءيشلاب ركذت دق اهنأل ؛لوحتلا ءانثأ يف ةسالسب متت ال دق ةثداحملا نإف :لاثملا ليبس ىلعو

 .نيتورلاو ماظنلاب كساسحإلل ئيسلا

 .ةيقطنم رثكأ صن نم ةمئاقلا هذه لمع مت (؟0)



 قي يئانبلا ريظنتلا

 ىدملا ىلع نمألا دوجوو «ةقثلا ىلع ظفاحت يتلا ةسيئرلا ةيلآلا :يه زنديج يأر يف :ةقابللا -“*

 ةيفيك لوح لعافتلا يف نيكراشملا نيب ميهافملا قافتا زنديج ينعيو .ةقابللا ةطساوب ليوطلا

 ةفرعملا نوزخمب سانلا لمحتو «قئال ريغو قئال وهام لوحو اهتباجتساو ةعومجم لك تاءاهيإ

 نومدختسيو «بسانم ريغ نوكيس امو «هئاقبل اًيسانم نوكي نأ نكمي ام مهل ددحت يتلا ينمضلا

 ىمسي اهب اهنيوكت مت يتلا ةمئاقلا نع ثيدحلاو ءابهتاءاهيإو اهتاثاعبنا ميظنتل ةعاربب روعشلا اذه

 ىلع ظافحلا يلاتلابو ءابباجيإ ىقبي يكل فقاوملا يف طبارتملا مهعضوو ءاًدارطتسا رثكأ صن

 اهيف دجوي ال تالعافت دجن نأ ةبوعصلا نمو .ربكأ لكشب يعامتجالا ماظنلاو ةقثلاب مهروعش

 .مظنم فقومل انكاردإو «ةحارلاب انساسحإو «نيتورلا دسفت فيكو «ةيباجيإ

 ناكم وأ فقوم يف نوعمتجي سانلاف .بصنملا موهفمب اهدبتسيو رودلا ةركف زنديج ضفري -4

 يتلا تابجاولاو تايحالصلا نم ةنيعم ةعومجم اهتايط يف لمحت يتلا ةيعامتجالا ةيوحلا

 ضعب يف مهداسجأ ناكم ديدحت :لثم .ةلدابتملا عقاوملا ديدحت ةيلمع يف تاءاميإ اهنم ثعبنت

 تالعافتلا نوكت نأ نكمي ةقيرطلا هذهبو .اهتامازتلا ديدحتو اهتايحالص اًدكؤم «عقاوملا

 ةينبألا نع اًلضف «ةلدابتملا ةقثلاب مهروعش ىلع اوظفاحي نأ سانلل نكميو «ةينيتور
 .ءانبلا تاقالع ىلع اًسوملم اّرثأ اهلعافت ثدحي يتلا ةريبكلا ةيعاتجالا

 ةغيصلا رفوت يتلا رطألا ةطساوب لمتحم لكشب عقاوملا ةطشنأ نم ريثكلا طبارت نوكتي -4
 هذه تسيل نكلو ءاهيلع قبطنت دعاوق دوجو يأ ؛ةيرطألا تالعافتلا قايس ريسفتل

 نوكتو ءرطألا ةيمهأ نم ردقلا سفنب نيكراشملل ةقيقد تاييلعت دوجول ةتحب ةيرايعم

 ليبس ىلعو .اهليعفتو ةئيعم تايكولس ثودح تقو دكؤت تامالعك لمعتو «ةينمض

 يفو «ليتكوك ةلفح يفو «ةزانج ءانثأ يف كلماعت ةيفيك يف كساسحإ نيب نراق :لاثملا

 .مارخا ثاقاس يفو .فصلا

 «نيتورلا جننت يتلا تاينقتلا هذه ةطساوب نامزلا ربع ةيعامتجالا ةينبلا عيسوت متي راصتخابو

 سانلا كرديو .ابب ؤبنتلا نكميو «ةمظنم ةقيرطب نمزلا ربع ةدتمملا تالعافتلا يف هجاتنإ ديعتو

 ةينبلل ةيساسألا صئاصخلا زنديج طبري ةقيرطلا هذهبو .نيرخآلا عم ةقثلاب روعشلا ىلإ مهتجاح
 .(يعواللا عفاود) ةيرشبلا لماوعلل ةيساسألا تاهسلا مهأب دراوملاو دعاوقلاو
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 1 ءونمصداندهانم»د ةملقألا

 نكلو «ناكملا يف اًضيأ نكلو «نمزلا ربع طقف سيل تاقالعلا ءانب ةداعإب ءانبلا ةيرظن متهت

 سيل لاثملا ليبس ىلعف "” «ناكملاو نامزلا نيب ءاقتلالا طاقن زنديج لوانتو .لعافتلا ةملقأ موهفم عم

 زنديج راعتسا ىرتخأ ةرمو .ناكملا اًضيأ نكلو بسانملا تقولا يف كرحتلاو ,.ةلسلستملا لعافتلل طقف

 ناكملا نع ريبعتلل عقوملاو ناكملا موهفم مدقيل «ناكملاو نامزلا ةيفارغج نم اضيأو نافوج نم
 الف .عضوملا يفو ناكملا يف ثدحي امع ةيصنلا ةفرعملا ىلإ ةفاضإلاب «تالعافتلا عقت ثيح «يداملا

 ةفرعملا نم اهتانوزخم اًضيأ مدختل نكلو طقف ضعبلا مهضعبب مهتاقالع يف مهدوجو نولثمملا سسؤي
 ةقابلل ةمئالملا تاءارجإلاو ةقثلا تاريسفتلا هذه لثم رفوتو .ناكملا قايس ريسفتل ةيلمعلا

 .ثيدحلاو تاءاهيإلاو عباتتلل ةزرابلا لاكشألاو

 .ةيزمرلاو ةيداملا دودحلا )١( :لالخ نم عضاوملا عونتتو ءاهطانأب عضاوملا زنديج فئنصيو

 نم يتلا قرطلا وأ اهتافصو (4) .يداملا ناكملا يف اهدادتماو اهادمو (”) ءنمزلا ربع اهتدمو (1)

 ةجردلاب عضاوملا عونتتو ءاًدودح عسوألا ةيسسؤملا طانألابو ءىرخألا عيضاوملاب لصتت اهلالخ

 "ةيساسألا ةلحرملا" ب نايفوج هاسأ اهب ةيلاع ةجردب ماعلا اهدوجو ىلع ظافحلل سائلا بذهت يتلا

 حاصفإلا ىدم يف اًضيأ عونتت يهو "“ ماعلا دوجولا اهيف لقي يتلا قطانملا ىلإ عجارتلاب حامسلا وأ

 ىرخألا عضاوملاو ءسفنلا بجح وأ حماستلا ضعب بلطتت يتلا (فقاوملاو رعاشملا) تاذلا نع

 .تاذلا بناوج ضعب لقألا ىلع اهجاتحت ىتلا

 ناكملاو نامزلا ربع نيتورلا ىلع ظافحلل عيضاوملل تاليهست ءاشنإ ربع لعافتلا ةملقأ نمو

 تاردقلاو «لعافتلا نم ةيميلقإلا ةينيتورلا ةمظنآلا ريغت يلاتلابو «ةيسسؤملا ةينبألا ىلع ةظفاحملل

 .ةيسسؤملا طانألا جاتنإ ريغتو «ءالمعلل ةيساكعنالا

 ديلاقتلاو ميهافملل ططخملا (زنديج) اهب صخلي ىتلا ةقيرطلا (8,7 لكشلا) لثميو

 ىلع ,يئزج لكشب ططخملا دادزي نيميلا ىلإ راسيلا نم لاقتنالا دنعف .ىنعملاب اهمسر ىتلا ةيرظنلا

 ةحضاو ةماعلا ةلاسرلا نكلو «ةيئزجلا لباقم يف ةيلكلا طورشلا ةيرظن كردي ال زنديج نأ نم مغرلا

 ١١١-154, ةحفص هسفن عجرملا (7)

 رظناو ؛(1505١ «ياديلبود :كرويوين «ءيتيس ندراج) ةيمويلا ةايحلا يف تاذلا ضرع «نافوغ جنيفريإ :رظنا (؟4)

 .يماردلا ريظنتلا نع عباسلا لصفلا :اًضيأ



 ١" يئانبلا ريظنتلا

 ئدابم نم اًءزج اًضيأ دراوملاو دعاوقلا هذه لثمتو «تاءانبلا ءانبل دراوملاو دعاوقلا مدختست ابهنأ يف

 : لثم لعافتلا طورش سيسأت نمضتت ةيئانبلا صئاصنخلا هذهو «ةيئانبلا تاعاجلا لمشت يتلا ءانبلا

 يعولاب تايلمعلا هذه لك رئأتتو .نيتورلاو ةملقألا تايلمع ربع اهميظنت متي يتلا لعافتلا ةمظنأ

 .نمألا دوجو ىلإ ةجاحلا ةصاخو يعواللا عفاود هكرحت يذلا يضارتفالا لمعلا

 ثادحألا ريسفتو ليلحتو فصول اًيميهافم اًططخم اهنوك نم رثكأ ةيرظنلا ىلإ زنديج رظني الو
 ببس اهنأ نم مغرلابف .ةدلاخلا ةيعاتجالا تايلمعلل اًلثمم هططخم ىري ال ابرف كلذ ىلإ ةفاضإو .ةيبيرجتلا

 .ناكملاو نامزلا قوف ومست ةيرهوجو ةيساسأ تايلمعك ودبت اهنأ الإ .هتاءارقو هلامعأ مارتحا

 ءانبلا ىلع ريظنتلا ةكبش
 حا ءاججت م1" اع ' 1 طعمت اجا 00 511111

 1ع 27عمءاورجدسءرنأ 01 عار مدع 1ع منه]155ذ5 :ةكبشلا ليلحت روطت

 «ناسنإلا ملع نمض اهيف لمعلا ىقالت ' ”ةيضاملا ةنس نيعبرألا لالخ ةكبشلا ليلحت روطت

 موهفم عضو ىلع ةنفانسلا مولعلاو ءايفارغجلاو «تاالاصتالاو .عامتجالا ملعو «يعاتجالا سفنلاو

 :رظنا ءسفنلا ملعو عامتجالا ملعو ناويحلا ملع يف تاكبشلا ليلحت يف داورلا لئاوأ نع عجارملا ضعبل ةبسنلاب(70)

 تاكبشلا موهفم" .لشتيم ديالك .ج ؛ (م148219/+برغلاو نيهوك :ندنل) ةيعامتجالا ةينبلا ةسارد «لاداف .د.س

 يف تاساردلا :ةكبشلا ليلحت .ناررحم ءلشتيم ديليجو نيفسيوب .ف يميريج يف . "اهمادختساو ةيعامتجالا

 يلسيو ؛نوسيديأ) :ةيعامتجالاو ةيرسالا تاقالعلا .توب ثيبازيلإ «(م 1417« نوتوم :ياهال) يرشبلا لعافتلا

 :لشتيم .ج و نيفيسوب.ج يف «ةيسايسلا ةيلمعلا و تاقالعلا " يف هباتك :اًضيأ رظناو .(م1910/7 77 مقر «لويدم

 :ةيعاتجالا تاقالعلاو ةلئاعلا ءتوب ثيبازيلإ «(م51١/“ «نتوم) يناسنإلا لعافتلا يف ةسارد :تاقالعلا ليلحت

 (م1910/1 1481/ ؛كوتسيفات :ندنل) ةيداعلا ةيرضحلا تالئاعلا يف ةيجراخلا تاقالعلا و بيترتلا هراودألا-

 ةروص يف رشن ةداعإ ,م1974 «ةيلقعلاو ةيبصعلا ضارمألا راشتنا .نوطنشاو ) ؟ىقابلا نم ءوينيروم بوقعي

 ةسارد ملع "ةعومجملا ةينبل يضايرلا ليثمتلا ” :زيلفاب سكيلأ ؛(م15487١«كرويوين هرشنلل نوكيب راد نم ةتباث

 ةيلعاف لولحلا رثكأ " «تيان ثينكو تقيل.ج دلوراه 217172١ ةحفص :(م19448) (1) ال ةيقيبطتلا ناويحلا

 روديت ء57-531+ ةحفص :(م1971) 77 يرتيموس ؛يعالطتسا ثحب دض ةيلايريمإلا :ةيعاتجالا تاقالعلل

 رظنا .5 7457-١٠5 ةحفص :(م19467) 7١ سفنلا ملع ةعجارم " ءلصاوتلا ةطشنأ ةسارد ةقيرط «بموكو ين .م

 .(م957١ :؛نديارد كرويوين) يعامتجالاو يدرفلا ريغتلا ءاًصاخ اًعباط هراكفأ ٌتّدخأ امدنع ةقباسلا هلامعأ
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 لوح ةيزاجملا راكفألاو ميهافملا ةغايص ةداعإ تمت ةرتفلا هذه لالخو .ةيعامتجا ةكبش هنأب ءانبلا

 ضعب يف براقتلا اذه ناكو .تالاتحالا ةيرظن مسرل ربجلا نم ةفلتخم عاونأب ةيعاتجالا تاكبشلا

 تايضايرلا ميهافم نكمي ىرخأ ةيحان نمو « ةيبلسلاو ةيباجيإلا نيب حوارتي نيبناج تاذ يحاونلا

 فلتخم نم ةكرتشملاو ةيساسألا ميهافملا نيب عمجي ةيداحأ ةغل رفوتو ربكأ ةقد مهحنمت نأ

 زواجتي دق بوساحلاو تايضايرلل كرتشملاو فثكملا مادختسالا نأ !ى .ىرخألا تاصصختلا

 تايئقتلا قيبطت مادختسا حبصأ نأ كلذ نم مهألاو ءعاتجالا ءالع مظعمل ةينقتلا تاراهملا

 يعامتجالا ملاعلا يف متي ام حيضوتو «ليلحتلا يف اًماتها لقأب ىظحي هتاذ دح يف ةيمكلا تاباسحلل

 ."* يعقاولا يعامتجالا ملاعلا ةرادإ ةيفيك حرشو حيضوت ىلع بيردت نم يلعفلاو

 ([كاووتع لعم ظمللز[ءادعم بصل [تمللز ءادعم 0ءهمطعم اعتمعتو, 7هبطمعت, 1936 كنوك .د ؛لاثملا ليبس لع (50)

 قيبطت لوأ نأ ودبيو «ةيئانبلا ةيرظنلا لامعأ لوأ يف دجو ام لضفأ اذه (م٠195 يسليش ؛كرويوين 6تاقةالعر

 ءاتبلا ةموظنم ليلحت ةسارد ةقيرط" يريب و يمول .ناكنود عم ءاج ةيعاتجالا مولعلا ىلع ةيرظنلا هذهل مهم

 طيارتلا" " .يمول ناكتاد ةطساوب لمعلا مت -1١1. 45 ةحفص :(م14159) ١5 اكرتيموردياس "يعامجلا

 تحبصأ ١59-140 ةحقفص :(م1465+) ١5 اكيرتيموركياس «ةيعاتجالا تاعامجلا ءانب يف ةماعلا عطقلاو

 كنارف اهقبس ىتلاو «ةيرايعم ةعجارم (م1454 يلسيو - نوسيدأ :ةءارق) ينايبلا مسرلل يريراه كنارف ةيرظن

 دهعم «نجتشم ةعماج :ربرآ نآ) ةيعامتجالا مولعلا يف يضاير جذومنك مسرلا ةيرظن ٠ نامرون .ز .رو يراراه

 ةيرظنل لخدم :ءانيلا جذان .تيورتاك نيورادو «نامرون.ز ءيراه كلارفو ((م14517" ,ةيعامتتجالا تاساردلا

 ةيرظن ميمعت :"يئانبلا نزاوتلا" ءياوراه كنارفو تيرورتاك نيوراد ؛(م14570 .يليو :كرويوين) ينايبلا مسرلا

 ةيلباقلاو نزاوتلا" عجار «ةثيدحلا لامعألا نم ديزمل :11-747// ةحفص :(م1967) 17 ةيسفن ةعجارم " :رديه

 ةيعاتجالا تاكبشلا ثوحب لوح رظن تاهجو «ناررحم .تدراهنيلو ادنلوه يف ":ةماع ةرظن :ةيدوقنعلا

 م +١ يميداكأ :كرويوين)



 نحر يئانبلا ريظنتلا

 دراوملاو دعاوقلا ةيئانب تاعومجم ةينيتورلا ةملقالا يدارطتسالا يعولا يعولا عفاود

420002 
 ةينبالا هلق ةيئاثب ئدابم هلي هيث 00 وهج 00 ةمظنأ هج ىلمعلا يعولا هج نيب

 يش

 رش اوظلا رصانع

 سائجألا ملع و

 . ةيئادبلا ةيرظنلا رصانع حاتفم .(8,7) لكش

 تاقالعلا ةيصاخ دسجت ةنراقمك هكبشلا ليلحت ةيناكمإ نإف قئاوعلا هذه نم مغرلابو

 وأ دارفألا نيب ناك ءاوس ؛؟ ةفلتخملا ةيعاتجالا تادحولا نيب يعامتجالا ءانبلا يف ةيعاتجالا

 قيقد موهفم عضو لالخ نم ليميس جروج دكأ دقو. ةيعاتجالا ةناكملا وأ « نكامألا وأ تاعامجلا

 تاءائبلا نأب ؛ةيعاتجالا تاءانبلا نع هروصت يف.ةيعاتجالا تءانئبلاو تاقالعلا ةعيبط ديدحتل

 اًقيقد اًموهفم عضي يكبشلا ليلحتلا ىوق نأو « اهنيب اهيف طباورلاو تاقالعلا نم نوكتت ةيعاتجالا

 .تاقالعلا هذه ءارو نمكت يتلا ةيكيمانيدلا صئاصخلا ىلإ ةفاضإلاب ء تاقالعلاو تاءانبلا ةعيبطل

 ةكيشلا ليلحت ىف ةيساسألا ةيرظنلا ميهافملا

 ظوفلع 1 عمن عاق دل (ن هن عءزتاق اذن 111501 أع ثنا

 طوترباو م40 00045 دقعو طاقن

 اًبيرقت وأ .تاعامجلاو تاكرشلل نيلثم صاخشأ زكارم نم ةكبشلا تادحو نوكت نأ نكمي

 اًدقع وأ اطاقن اهفصوب تادحولا هذه دعتو .ماع لكشب ىرخأ تانايكب اهليصوت نكمي تايلك يأ

 لثميو .ةياغلل ةريسي ةكبشب اهمسر متيو .(8, 5 لكشلا) يف ماقرألاو فورحلاب اهيلإ زمري ام ةداع

 جذومن يف بيترتلا وه يلاتلابو .ةكبشلا ليلحت فادهأ دحأ وأ ؛ةكبشلا يف ةدقع وأ ةطقن فرح لك

 حضوي وهف يضايرلا ىنعملابو .ضعبب اهضعب ةطبترملا تادحولا نيب تاطابترالا نم يرصب يغارف

 نم ةكرتشم ةعومجم رفوي هنأل ؛ميظع لضف هل اذهو .دقعلاو طاقنلا ةيهام نع اًريسي اًفالتخا

 حرش وه ةكبشلا ليلحت نم رخآلا فدهملاو .ةعونتملا رهاوظلا ليلحت لجأ نم «ةيليلحتلا تاداريإلا
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 رتويبمكلا لامعأ تايمانيد ريوطتل عضخب ام اًبلاغو .دقعلا نيب تاقالعلا نم ةفلتخم طاينأو تايمانيد

 .(8, 5 لكشلا) يف تروص يتلا كلت نم اًديقعت رثكأ تاكبش يف دقعلاو طاقنلا نيب طباورلا ليثمتل

 لكشلا) يف فورحلا لثمت ةنماو, 1365و, 200 00مموأعم55 تاقالعو طباورو تالصو

 اهضعب ةطبترم طاقنلا هذه ىلإ فورحلا لصت يتلا طوطخلا ريشتو «ءانبلا دقع وأ طاقنلا ( 4

 ةكبشلا يف ةيصاخلا هذه ىلع ةلالدلل اعويش رثكألا ةقيرطلا وه لداعتلا موهفمف .نيعم طمن يف ضعبب

 وع)و( 8وا8)و( 0و 4)و ( 0وذ)و (8و4) نيب طباورلا نم تاقالع كانهو .(8,5 لكشلا) يف

 امع ةركف ائيدل نوكي نأ بجي لب ,ةكبشلا يف ةدوجوم طاقنلا هذه نأ ةفرعم انئيلع سيلو (58و2)و(9

 مسرلا رظن ةهجو ام ؟ةدقعل ةدقع نم يقالتت ىتلا دراوملا ام ؟طبارلا ةعيبط ام .طاقنلا هذه طبري

 يف اهنيب تاقالعلا ةعيبط فرعن نأ مهملا نمف عاتجالا ءالعل رابتعالا نيعب ذخألا دنعو ؟ينايبلا

 :لثم ةيفطاع تالاح ىلع هدنع تاقالعلا تلمتشاو هوينيروم بوكاج هسسأ يذلا مارجويسوسلا

 قفدتو «تاقالعلا ةعيبط عونت نكمي نكلو «ةيدرف اهسفن دقعلا تناكو «ةقادصلاو «ةبحملا

 ةوق يأ اًبيرقتو «ةبيهلاو .مارتحالاو «رعاشملاو «ريثأتلاو .تامدخلاو ,عئاضبلاو .ذوفنلاو ,تامولعملا

 .ضعبب مهضعب نيلثمملا طبرت دراوم وأ
 لمعلا ةكبش ةيرظن نع «سماخلا لصفلا يف اك تاكبشلا لدابت نوكي نايحألا نم ريثك يفو

 فرحأ لكش ىلع دقعلا وأ طاقنلا ليثمت متي امدنعف .دراوملا اهنا ىلع طباورلاروصت ثيح « ةيلدابتلا

 ىلع لوصحلل ةبيهلا :لثم «ةفلتخملا دراوملا لدابتت ةلعافلا تاهجلا نا ىلع لدي اذه نإف « ةفلتخم

 نم ضيقنلا ىلعو .خلإ تامولعملا ىلع لوصحلا لجأ نم مارتحالاو ءتامدخلا لباقم لاملاو «ةروشملا

 ه1. 82. :لثمب ماقرألاو فورحلا سفنب دقعلا ليثمت متيسف «ةلثاتم دراوم نولدابتي اوناك اذإ كلذ

 قيرط نع اهعيدقت اًضيأ نكمي ةقالعلا ةغييطق .ظقف اًدخاو اًخالطضا اذه دعي نكلو ء(مق)

 يف رهظت نأ طوطخلل نكميو .ينايبلا مسرلا ةيرظن يف ةنوكم وأ ,ةطقنم طوطخك ةفلتخم طوطخ
 زكارملا طبرت يتلا يهو .ةددعتم دراوملا تناك اذإ كلذ ىلع ةوالعو .مهسألاب حضوم وه اى هاجتالا

 يذلا هاجتالا ديدحتل مهسألاب طبرت نأ نكمي رمألا مزت اذإو «ةددعتملا طوطخلاو «ينايبلا مسرلا يف

 هنكلو ءاَّدذج لهسو حضاو (8, 4 لكشلا) يف لثمملا ينايبلا مسرلا نإف اذكهو .هحيضوت متي فوس

 .تادحولا نيب يناكملا ءانبلا يف ليثمتلل ةكبشلا ليلحت نم سيئرلا فدهملا طبري



 ؟ 6 يئانبلا ريظنتلا

 ةمانتزعع 11 جتك عم 9.1 هر م.628 201" 1 نصعع ,( 00( ءعدتممتدتإل 501م1 هرج 1 اطعمتر (هذشانأ مانطأت هقامنك 1_2

 . ةكبشلل رّسيم يتايب مسر .(8 5) لكشلا

 روصتل ةكبشلا ليلحت يف اهتسارد تمت يتلا دراوملا عونت نم ىلعأ ةدايزلل ةدحاو ةقيرط كانه

 ام وه اذهو . فطاوعلاو زومرلاو دراوملا :ةماع عاونأ نم ةثالثل لاصتالا تاكبش يف دراوملا قفدت

 تامولعملا زومر )١( :وهو «يعامتجالا ملاعلا يف نيلثمملا كارشإو .فقاوملو صاخشألا طبري

 لاملا :لثم زومرلاو ةيداملا ءايشألاو دراوملا (5) .كلذ ىلإ امو لئاسرلاو ريياعملاو ميقلاو راكفألاو

 , ةبحملاو «مارتحالاو «ةقفاوملاو فطاوعلا (”) .ةيداملا ءايشألا ىلإ لوصولا ةيناكمإ حيتي يذلا

 نكميو .تاكبشلل ةيعاتجالا ريغ تامادختسالا يف لاحلا اذكهو.كلذ ىلإ امو باجعالاو

 عباط تاذ تاقالعلا نوكت امدنعو ءرهاوظلا نم ىرخأ اًعاونأ نوكت نأ طباورلاو تاقالعلل

 .ةيفطاعلا داعبألاو زومرلاو « ةيداملا داعبألا لوط ىلع دجوت اهنإف يعامتجا
 متي ةيكبشلا تاساردلا مظعم يفو .ةفوفصم لكش ىلع طباورلا نيوكت ليثمت اضيأ نكميو

 دقعلا نم ةريبك دادعأب رمألا قلعتي امدنع كلذ ىلع ةدايزو .يلعفلا مسرلا ةكبش لبق ةفوفصم ءاشنإ
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 نأ اهنأش نم يتلا ينايبلا مسرلا نع تالاصتالا ديقعت مهفل ةقيرط لضفأ نوكت ام اًبلاغ .ةفوفصم وأ

 ةريسي ةكبش مادختساب ةفوفصملا قطنم (8,8 لكشلا) ضرعيو .ةديفم نوكتل اًدج ةقهرم حبصت

 ةحضاو ةماعلا ةطقنلا نكلو .ةياغلل ةدقعم نوكت نأ ةفوفصملا هذه لثم تايضايرل نكميو ء ةياغلل

 يف ةفوفصملا نم ةيثالثلا ةقطنملا لخاد يف ثدحي امك. اهضعب عم طبترت ىتلا طاقنلا ةلودج ربع

 مسر متي ال !برو ؛ةكبشلا ليلحت يف ةروطتم بوساح تايمزراوخ ىلا جاتحي دقو .(8.5 لكشلا)

 ةيبوساحلا تايمزراوخ مادختسا ناك اذإو. ةياغلل ةدقعم ةيضايرلا تاروصتلا نأل ىلعف ططخم

 ططخملاو .عباتتم لكشب اهليلحتل ىلوألا ةيساسألا ةوطخلا ةفوفصملا ٌدعّتف :ةكبشلا ليلحت يف ةروطتملا

 يف نوكي فوس كلذ عمو .اًدج ةدقعم ةيضايرلا تاروصتلا نأل ؛هصالختسا نكمي ال امبر يلعفلا

 (مبرو ءيرصبلا ليثمتلا لاكشأ نم لكش ىلإ ةكبشلا ليلحت يف تافوفصملا مظعم ليوحت فاطملا ةيابن

 وأ .داعبألا ةيثالث ةينايبلا موسرلا لثم ىرخأ ةينقت نكلو «ينايب مسر ةكبشك تسيلو .يناكملا يف
 .تالصولا نيب تاقالعلل يرصبلا غارفلا نع ريبعتلل مدختست فوسو «طاقنلا نم تاعومج

 ى-أ /8-ب /- 02ج /_ © د /8- ه

 5مانغعع 1 مرلظع29.2 نهم رز. نملك ,كمانا ءاضج 0غ قمإب ةمعامأ هرب اطعمدحب (مقودعع مانطأا عقالمتا5 1-3

 ةريسي ةفوفصم ( 6,5) مقر لكش



 انا يئانبلا ريظنتلا

 مدعععمو هسا ©هسلت جيده نمسق ه6 1ذعو ""'طباورلا نم تانيوكتو طاينأ

 «تاقالعلا لاكشأ نم الكش اهفصوب ةيعامتجالا ةئيبلا روصت متي ةكبشلا رظن ةهجو نم

 نع ةباجإللو ؟ينايبلا مسرلا يف طقنلا وأ .دقعلا ددحي دراوم وه ام نيب نيوكتلا وأ طمنلا وه اذهو

 يه صئاصتلا هذه مهأو .تاكبشلل صئاصخ ةدع عامتجالا ملع لوانتي «ليبقلا اذه نم ةلكما

 اهتفاثكو «تاقالعلا ةيددعتو «تاقالعلا نم لثملاب ةلماعملاو ءءاضعألا هيجوتو «تاقالعلا ددع

 انا زاجيإب ةحضوم اهنم ةدحاو لكو .اهوفاكتو اهّركرمو «ةيلاملا ةطاسولاو ءاهتوفو

 جلس طع وو 1165 طباورلا ددع

 طاقنلا نيب تاقالعلل يلامجإلا ددعلا وهو «ةكبشلا ءادأ ليلحت يف تامولعملا نم مهم ءزج

 مسرلا يف طاقنلا نم ةلمتحملا طباورلا نم ددع ىلع ليلحتلا اذه دمتعي «يعيبط لكشبو .دقعلاو

 طاقنلا نم نيعم ددع يأل ةيسنلاب كلذ عمو «طاقنلا طبر يف ةمدختسملا دراوملا نم ددعو «ينايبلا

 ءاهديلوت نكمملاو ةدوجوملا طباورلل لمتحملاو «يلعفلا مقرلا نم لك باسح مهملا نمو .دراوملاو

 .ةيكبشلا ةينبلل ىرخألا داعبألا باسحل كلذ دعب تامولعملا هذه مادختسا نكميو

 ضعب ؛لاصتالا ليلحت" ؛نامليو يراي :رظنا .,تالاصتالا ليلحت ىلع ةءارقلل ةلياقلا ةماعلا تارظنلا ضعبل ةبسنلاب (1190)

 ؛لشتيم ديليجو نيافسيوب فإ يميريج ؛؟+٠- ١55 .ص «(م19/17) ةيعامتجالا ةيرظنلا ."ةيساسألا عئدابملا

 ةعماج :رتسيشنام) ةيراضحلا فقاوملا يف ةيعاتجالا تاقالعلا (م1417/7 نتومءجاه) ةكبشلا ليلحت ءناررحت

 يف ةئيدحلا تاكبشلا ثاحبأل ءىشلا ضعب رثكأ ةينقت تاصخلم ىلع روئعلا نكمي .(م1444 ءرتسيشنام

 دنالوه لوب ؛(م 191/1 « يميداكأ :كرويويل) يمانت جذومن :ةيعاتجالا تاكبشلا « ررحم « تدراهنيل ليوماص

 .يميداكأ :كرويوين) تاقالعلا يف ثحب «يعامتجالا لاجملا يف رظن تاهجو « ناررحم « تدراهنيل ليومصو

 -ا/4 ةحّفص :(م191480) ١ عاتجالا ملعل ةيونس ةعجارم تاقالعلا ةينب نم جذان" ترب.س دلانور ؛؛م649

 .(م1447 ءججيس ءاينروفيلاك ؛كراب يريبويت)تاقالعلا ليلحتو ةيعمتجملا ةينلا ءنيل نان و ندسرام رتيب ١

 .ةيعامتجالا تاقالعلا ةلمم نم ةريخألا تارادصإلا عجار .تاقالعلا نع مدقتملا ثحبلل



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع 5 خخ

 »أ مءاعلصعدد ءاضعألا هيجوت

 وه اى كلذل .ةكبشلا لالخو «دراوملا هلالخ نم قفدتت يذلا هاجتالا فرعن نأ مهملا نم

 لضفأ اًروعش يطعيل ينايبلا مسرلا طوطخ ىلع مهسألا تعضو ام اًريثك ءقباس تقو يف نيبم

 لضفأ مهف انيدل نوكيسف تامولعملا ىلع لدت طوطخلا تناك اذإ :لاثملا ليبس ىلعو «ةكبشلا لكايبب

 .تامولعملا قفدت عباتتو هاجتا ةيؤر اندكمي هنأل ؛اهيلع ظافحلاو ةكبشلا يف تاقالعلا ءانب ةيفيكل

 1+ءعلرترنوءاون 04 1165 طباورلا ةيلدابت

 يف دراوملا قفدت ىلع دعاسي اذهو «عقاوملا نيب طباورلا ةيلدابت يه تاكبشلل ىرخأ ةزيمو

 انيدل نوكت نأ يديلقتلا نمف ءدراوملا قفدتت لثملاب مت اذإف ؟نيفقوملل لباقت يه له ءدحاو هاجتا

 اًباهذ دراوملا تقفدت اذإ ءكلذ ىلإ ةفاضإو .دراوملا قفدت هاجتا ىلإ ريشت مهسأ عم ةجودزم طوطخ

 قفدتل ةيددعتلا ليثمت ةيفيك تاداع ريوطت متي مل هنأ ةشهدلل ريثملاو .اًضيأ كلذ ليثمت نكمي اًبايإو

 قرط ىدحإ وه ةموقرم طوطخ وأ ةنولم ةعونتم تاراسم مادختسا لعلو .لماك لكشب دراوملا

 «ةبوتكملا فورحلا سفنب طاقنلا فينصت يه ىرخأ ةقيرط كانهو :ةفلتخملا دراوملا قفدت ىلع ةلالدلا

 ةعونتم فرحأب دراوملا تقفدت اذإو .ةهباشتم دراوملا نوكت امدنع كلذ ىلإ امو (4142:43) يهو

 ىدمو نيودت ناك امهم نكلو «ةغلتخم ةلعافلا تاهحلا نيب طبرت يتلا دراوم كانه تناك (ةب0,1(,8))

 .ةيعاتجا ةكبش نم ةيصاخ حبصت اهنإف «تاقالعلا يف لثملاب ةلماعملا ةعيبط

 1ةموأ 11 ه2 11غو طباورلا لوحت

 اذه ريشيو ءزكارملا ةعومجم نيب طباورلا لوحت ىوتسم وه ةكبشلل ةريطخلا داعبألا دحأ
 :لاثملا ليبس ىلعو .عقاوملا يف ةيعرف تاعومجم نيب ةقالعل لوحت اهب دجوي يتلا ةجردلا ىلإ لوحتلا

 نأ اننكمي «كباشتم لكشب (82,483) زكارملا تطبتراو «يباجيإ رثأب (ه1,82) دقعلا تطبترا اذإ

 (معن) ب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا تناك اذإف ؟يباجيإ رثأب اًعم طبترتس (81,43) زكارملا له :لءاستن

 ؛اًمهم اًرمأ ةكبشلا يف طباورلا لوحت طامنأ فاشتكا ٌدعيو .ةيطبارت (81,42.83) نيب تاقالعلا نوكتس

 .زومرلا ليكشتو ةفاقثلا لثم ةكبشلل ةبسانملا ىرخألا ةيويحلا تاقالعلا ريسفت ىلع دعاسي هنآل



 526 يئانبلا ريظنتلا

 1ءمقزإج» ه1 [1ذعم طباورلا ةفاثك

 نكمم ددع ربكأ نع دقعلا فشكت ىدم يأ ىلإ وأ «ةكبشلا يف ةمهم ةيصاخ طبارتلا ةجرد ٌدعُت

 (ى "* .ةكبشلل ةيلاجإلا ةفاثكلا تداز دقعلا نيب تاقالعلل يلعفلا ددعلا داز املكو .تاقالعلا نم

 ةيلاعلا ةفاثكلا فورظ تحت دقع سمخلا تاذ ةكبشلا سفنب نراقيو :«(8,7لكشلا) يف حضوم وه

 نوكي نأ فيرعتلا اذهب دصقيو «ةفاثكلا سايقل ىرخأ قرط كانهو .طباورلا نم ةضفخنملاو
 .ةماعلا ةركفلل اًحضوم

 ()-«(شه) (ي)-(8)

 ةكيشلا طاقن ةسمخل ةعفترم ةفاثك ةكيشلا طاقن ةسمخل ةضفخنم ةفاشك

 دمانطظنع 1 عابر عمل 3 نال م6632, 311127 ,ع01712111201:313/ 5001010 عمن ا تمنتإن (ت وه عع زجتجاحأ ا عوق( 0115 1

 .ةفاثكلا ةضفخنملاو ةيلاعلا ةكبشلا .(8,7) لكشلا

 .ةماعلا ةركفلا حيضوت وه فيرعتلا اذه نم ضرغلا :ةفاثكلا سايقل ىرخأ قرط كانه (؟8)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع ا

 تاكبشلا كلت لثم «ىربكلا ةكبشلا ءانب لخاد طباورلل ةيعرفلا تاكبشلا ىربكلا ةدئافلا نمو

 يف ةنيعم ةيعرف ةعومجم نيب ةددعتمو ةيوق تاقالع رهظت يتلا ةرمزلاب اًنايحأ اهيلإ راشي يتلا ةيعرفلا
 تاقالعلا نم ناتعومجم كانه ( 8, لكشلا) يف لاثملا ليبس ىلعو "*'.ةماعلا ةكبشلا لخخاد بصانملا

 .ريكأ ةكبش نمض ةزيمتملا ةيعرفلا زومرلا نم نينثا نع فشكت كلذبو «ةكبشلا يف اًييسن ةيفشكلا

 ة5مانؤعع 11 8ال1ع293 نم م5632 . طلآ021 , 01311378001219 50عا0م10 عال اطعمعال (253 عع زماناتأ | عهأ10115 2.13

 .ةطاسولل تايناكمإ تاذ ةكبش 60 مقر لكشلا

 "تاقلاحتلا" نكل ءزربألا حلطصملا وه "داحتا -ةبصع" حلطصم لاز ام .عورفلا ىلع تاحلطصملا فلتخت (؟9)

 يف ةدوع تققفح دق ةميدقلا ةيعاتجالا "ةيعرفلا ةعاجلا" و "ةعامجلا" نأ ودبي «٠ كلذ ىلع ةدايز .ليدبك تضرع

 .ةكبشلا ليلحت



 505 يئانبلا ريظنتلا

 5مءودعأط ه1 1525و طباورلا ةوق

 فيعضلا طبارلاو «ةيمهألا غلاب رخآ اًبناج زكارملا نيب قفدتت يتلا دراوملا ىوتسمو مجح دعي
 تاذ ةكبش يأل ماعلا ءانبلا دهشيو ءزكارملا نيب دراوملل ةعطقتم وأ ةليلق تايمك قفدتت امدنع وه

 تاعمجتلاب ريبك لكشب ةكبشلل ماعلا ءانبلا رثأتيو «دراوملا قفدت نم ٍلاع ىؤتسمب يوق طبار

 يف اك تاعامجلا نيب تاقالعلا تناك اذإ لاثملا ليبس ىلعو .ةفيعضلاو ةيوقلا طباورلاو تابيترتلاو

 ةليلق تاقالع املو .ةكسامتملا ةيعرفلا تاعامجلا ةكبش نم ةكبشلا نوكتتو ةيوق اهلك (8.7 لكشلا)

 عونتت تاحلطصملا نأ امك .ةيعرفلا تافاثكلا يف تاقالعلا تناك اذإ كلذكو .ضعب نم اهضعب اًيبسن

 تداع اهنأ ودبت ةيعرفلا ةعومجملا نم ةميدقلا ةيعامتجالا لئادبلا كلت ىلع ةوالعو .اليدب اهفصوب

 لقأ طباور نمضتت فوس ةيعرفلا تاعامجلا نإف ةفيعض ةكبشلا نوكت امدنعو .ةكبشلا ليلحتل

 تناك اذإ ام ةلاح يف نوكي امدنع اًذج اًفلتخم نوكي فوس ةيلكلا ةكبشلا ءانب نإف ىلاتلابو «": ةفاثك

 .ةيوق طباورلا هذه

 81185 روسحلا

 لصتت لاكشألا يأ ةفرعمل ةمتهم اًثاد نوكت ةيعرفلا تافاثكلا تاكبشلا فشكت امدنع

 ( 286«81) نأ دجن (81 لكشلا) يف لاثملا ليبس ىلعف .ىرخألا عم تاعامجلا وأ لقألا تافاثكلاب

 نإف «ةيلكلا ةكبشلا يف ةيعرفلا تافاثكلا نيب اًرسج نوكت اهنإف اذكهو ءرشابم لكشب ةلصتم نوكت

 يلكلا طبارتلا ىلع ةظفاحملا يف ةمساح نوكت ىتلا ةلصتملا ةيعرفلا تافاثكلا طبري طبارتلا اذه لثم

 افلتخم ةكبشلا ءانب نوكيس طبارلا مدخ وأ عاضوألا هذه نم ٌةدحاو صخش لازأ ام اذإف ؛ةكبشلل

 لسع منه وسلا طراور نوح (8م) اذه دق: ةليففم تاكش قكلت] لعشر تورو هاذ

 تاكبشلا موهفم" «٠ لشتيم :رظنا ."ةوقلا" ليضفت يف تمدختسا دق "ةفاثكلا" نأ قدي + تاقوألا نم تفو ُْق هون

 . ."فعضلا" و" ةوقلا" حلاصل مادختساالا ترئغ دق "ةيكيس'الكلا” ةداملا نأ ودبي ءاهمادختساو ةيعاتجالا

 0 مقر ةظحاللملا :رظنا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 5

 ةفاثك يفو « دراوملا رايت يف رثكأ اًنمضتم نوكي فوس رسجلا يف عضو لك نأل ””؛يجذومن لكشب

 ءانبلا ىلع ةظفاحملا يف ةمساح طباورلا هذه لثم نوكت ام ابلاغ نكلو .ةعومجم وأ ةددحم ةيعرف

 ءوضلا طيلست متي ةكبشلا ءانب لخاد روسجلا ةعيبطو ددع نأ شهدملا نم سيلو ءربكألا يعامتجالا

 .ةكبشلا ليلحت يف اهيلع

 8رناعمه عع ةطاسولا

 .عاضوألا نع اًجراخ نوكيو « ةيعرف تاعومجم جراخ نيعم عقوم نوكي نايحألا ضعب يف

 نأل ؛طيسولا عضو يف نوكي ام ابلاغ عضولا اذهو .عورفلا هذه ىلإو نم دراوملل ةياغلل مهم هنكلو

 يفو ء عاضوألاب "”اهيلإو ةصاخلا عورفلا نم قفدتت يتلا دراوملا ىوتسمو ةعيبط ددحت هتطشنأ

 نوكتت يتلا عورفلا نم دراوملا رايتل طيسولا حجرألا ىلع وه (87) يف عضولا نوكي (8./ لكشلا)

 نأ نكمي (47) عضولاو .(81 و82:83:84:85:86) ىلإ (ة1,ف2.شتره4,شك) نم عاضوألا نم

 تاذ وأ ةبولطم نوكت -امهيلإو نيعرفلا نيذه نم رمت يتلا- ةزيمملا دراوملا نأ :اذإ طيسولا حبصي

 نيعرف نيب روسجلا وأ «ةرشابملا طباورلا (1)عورفلا هذه نم لقألا ىلع نينثا وأ دحاو ةطساوب ةميق

 روطتلا عنم ىلإ ىعسي ام اًبلاغ طيسولا عضو يف لماعلا صخشلا نإف العفو .نادجوي ال نيذللا

 يف دوجوم لقألا ىلع دحاو رايت ولو « دراوملا رايت فقويو (81) و (86) نيب كلذ لثم ءهروسجلل

 .اهتطشنأ ىلع ريبك لكشب ةلقتسم نوكت ال عورفلا نإف ءنكامألا

 ةحفص :(م191/7) ا/8 ةيكيرمالا عامتجالا ملع ةلجم "ةفيعضلا تاقالعلا ةوق" :تيرنرفوج كرام يتكل رظنا ("1)

 ةحفص :(م14817) ةيعاتجا ةيرظن "ةتباثلا تاقالعلا ةيرظن :ةفيعضلا تاقالعلا ةوق" و ؛١"0-15٠8

 ب هنع ريبعتلا متي نأ نكمي ةيساسألا رتكفونارج ةسارد نم "نوناق .. ةيساسألا تاقالعلا" ١-575.

 .ةفيعض طباور ىلع يوطنت يتلا ءروسجلا عاستا نم ةيباجيإ ةفيظو يه ةيلاع تاقالعلا لخخادت ةجرد

 "ةيئانبلا لمعلا ةيرظن" وحن :-هل لاثملا ليبس ىلع- رظنا . انه ةراثإ لامعألا رثكأب تريب .س دلانور ماق ابر (؟)

 ١ ةيعامتجالا تاكبشلا ".« تاكرشلل ةلخادتملا تاسسؤملل ةيئاتبلا ةيرظنلا" و :(م1987 « كيميداكأ كرويوين)

 .470- 5١6 تاحفصلا :(م199/4-141/)



 اعلا يئانبلا ريظنتلا

 ©ءمعملتاون ةيزكرملا

 باسل قرطلا نم ديدعلا كانه دجويو «ةيزكرملا يه ةكبشلل ةياغلل ةياغلل ةمهم ةيصاخ كانه

 ددع (7). لصتمك صاخ عضو هلالخ امل نوكي يتلا ىرخألا عاضوألا ددع (1)"” :اهنمو «ةيزكرملا

 هذه نأ نم مغرلا ىلعف .ةكبشلا يف نيرخآلا عقوم نم برقو () .نيعقوملا نيب عقت يتلا طاقنلا

 ةركفلا نأ الإ ةكبشلا يف ةيزكرم اهتفصب ام دح ىلإ ةفلتخم طاقن ىلع لدت نأ اهنكمي ةثالثلا تاسايقلا

 مهطاينأ ةيلضفأ قيرط نع دراوملا رايت طسوتت ةكبشلا يف عاضوألا ضعبف ؛ام دح ىلإ ةحضاو ةيرظنلا

 رثكأ (84 , هك) طاقنلا ٌدَعُت (8) (8.0 لكشلا) يف «لاثملا ليبس ىلعف .ىرخألا طاينألا نع طباورلل
 يلاتلابو «نيتعومجملا يف رثكألا -لماوعلاب رشابم لكشب- لصتت اهنأل ؛ىرخألا عاضوألا نم ةيزكرم

 هيلإ راشم وه اك نيتعومجملا يف نيعضولا نيذه لالخ نم رورملاب موقت فوس رداصملل ىلعأ ةبسن نإف
 يف حضاو وه اى ةيزكرملا تاظحالملا نم ديدعلا فشكت نأ اًضيأ ةكبشلل نكميو «(8.1 لكشلا) يف

 نم ديدعلا نإف اذكهو «تقولا ربع ةيزكرملا طاينأ ريغتت دق كلذ ىلإ ةفاضإلابو (8,17 لكشلا)

 .ةيزكرملا طمنو ةعيبط لوح رودي ةكبشلا ءانب تايمانيد

 ظن هلعسعع ؤفاكتلا

 مت امدنعف «ةئفاكتمُّدعُت اهنإف رخآ عضوب ةقالعلا سفن يف عاضوألا فقت امدنع ؤفاكتلا

 يتلا فقاوملا ىلع رصتقتو « ةيئانبلا ةقباطملا اهتيمست مت ةكبشلا ليلحت يف اًّلوأ ةركفلا هذه ضرع
 لعف 2*”ةقيرطلا سفن يف ديدحتلاب عاضوأ ةعومجم وأ رخآ عضوب عاضوألا نم ةعومجم اهيف لصتت

 ١ ةيعامتجالا تاقالعلا ”يحيضوتلا موهفملا :ةيعاتجالا تاكبشلا يف ةيزكرملا" ءنايرف .نوتنيل نم ةيئاهنلا لامعألا 03)

 تاقالعلا يف ةيزكرملا" ؛دنالوهام تربورو رديوب سالجود «ناهيرف .نوتتيل و ؛716-779 ةحفص :(عا91/9)

 مسرلا" «ناهيرق .نوتنيل :اًضيأ رظنا 119-1١51. ةحفص (م1919/4) ” ةيعاهتجا تافالع ؛ةيبيرجت حئاتن :ةيعابتجالا

 ؛«شتيسنوب بيليفو 179١-0504 ةحفص (م19/7) ٠ يضايرلا عامتجالا ملع ءانألا لصاوت ةينبو يزكرملا ينايبلا

 111٠-11837. ةحفص :(م441١/) 47 ةيكيرمألا عامتجالا ملع ةلجم " سايقلا ةلئاع :ةيزكرملاو ةوقلا"

 ١ يضايرلا عاتتجالا ملع ةلجم :ةيعاتجالا تاكبشلا يف دارفألل يئانبلا ؤفاكتلا" "ءتياو نوسيراه و نايرول سيسنارف ©75)

 نم ةيعامتجالا ةينبلا" ءرجيي دلانورو ناموورب توكس «تياو نوسيراه و نايرول سيسنارف ( 44-980 .ص :(م1419/1)

 ٠ 1/7-1١//9. ةحفص :(م6/)1917/5 عامتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا « "عقاوملاو راودألا ةلتك جذامن ١. :ةددعتم تاكبش
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 فشكت اهنأل ؛يئانب لكشب ةقباطتم (8,7 لكشلا) يف ( 42:83:84.86) عاضوألا نإ لاثملا ليبس

 اًمامت ةيئانبلا ةقباطملل رخآ حيضوتب اندوزي ( 8,8 لكشلا) نإو «(85) عضولا عم ةقالعلا سفن

 عم ةقباطتم (1022123.104) هباشتلابو «((81) ىلإ يئانب لكشب ةقباطتم ىهو «((42.ىهت ه4 ) لثملاب

 . (8) عم يئانب لكشب ةقباطتم ء(م1, 21, 01) وؤ؟(21)

 نوكت نأ اهنكمي عاضوألا نإ ثيح ءام ةقيرطب ةدودحم ؤفاكتلل ةيساسألا ةغيصلا هذه نإ

 اهلك عاضوألا َدْعَت نأ اًضيأ اننكميو ءعضولا سفن يف لعفلاب ةلصتم نوكت امدنع طقف ةئفاكتم

 ليبس ىلعف .ةقيرطلاو طمنلاو ةغيصلا سفنب نكلو ءىرخأ عاضوأب ةلصتم نوكت امدنع ةئفاكتم

 مهفصوب مهيلإ رظنلا نكمي ( 2.83:84,22,23,524,02.03,04) نأ دجن (8 4 لكشلا) يف لاثملا

 هجو ىلع ( ه1:21:01) ل رخآلا عضولل ةقالعلا نم عونلا سفن نولمحي مهنأل ؛نيئفاكتم

 ةركفلا بعوتسي هنأ ىنعمب ؛"" مظتنملا ؤفاكتلاب ىمسي ؤفاكتلا اذهل يميهافملا روصتلا نإ .صوصخلا

 نوكت ةقيرطلا سفنبو ءاّيلعف ةلصتم هب عاضوألا نوكت نأ بجوي يذلا يئانبلا ؤفاكتلل ةيلصألا
 ريغ نوكت "مظتنمو يئانب" تاحلطصملا هذهو «ةيمومع رثكأ وحنب ؤفاكتلا ةرهاظ اًددحم اعون

 ةيدقنلا ةركفلا نإ .ابب ثبشتن نحئف كلذل ؛ةكبشلا ليلحت يف ةيحالطصا تحبصأ اهنكلو «ةمئالم

 تايمانيد ىلع ةمهم تاريثأت تاذ ناربتعي اهتعيبطو ةكبشلا يف ةئفاكتملا عاضوألا ددع نأ يه

 نوفرصتيس ماظتناب اًيوينب ةئفاكتم عاضوأ يف نيلعافلا نيلثمملا نأ يه ةماعلا ةيضرفلا نإ "”.ةكبشلا

 ””.ةيماشتم قرطب نولمعي وأ

 ياك و لوب نوج 716-770 ةحفص :(م5٠٠7) 7 ؛ ةيعايتجالا تاقالعلا . "يئانبلا ؤفاكتلا " .سالجود يل (*0)

 ؛(م1١١7) 57 ةيعارتجالا تاقالعلا "ةقيقدلا تارابتخالاو بيلقتلا ؟ملظتنم يعامتجالا ؤفاكتلا له" ءسنوج

 تاقالعلا "ةماعلا ةلداعملاو ةيئانبلا ةلداعملا :يعضوملا ليلحتلا قرط ةنراقم" .ءتسوف نيرثاك ؛1-1775/ ةحضص

 797-741 ةحفص :(م19848) ٠١ ةيعامتجالا

 جاتنإلا لئاسو عم ةكرتشم ةقالع يف نوفقي نيذلا كئلوأ نأب سكرام لراك ةركف لاثملا ليبس ىلع :ةددعتم قرطبو (؟)

 طقف « عامتجالا ملع ىلع ةديدج تسيل ؤفاكتلا ةركف نإف « يلاتلابو .ؤفاكت قافتا وه ةكرتشم حلاصم مهيدل

 .ةديدج كلذ نع ريبعتلل ةمدختسملا تايلكشلا

 ةيعمتجملا ةينلا «نترام يفيل نوج :لاثملا ليبس ىلع . نايبلا اذهل ةزرابلا تاءانثتسالا ضعب -عبطلاب- كاته (/)

 لسلستلا رارقتساو ليكشت " و 1941-2775 ةحفص :(م7 9*٠ نوتيسنيرب ةعماجب يمالعإلا زركرملا هذوتيسنرب)

 يف ) ةيئانبلا ةيرظنلا يف ةمدقم «ترب دلانور ؛!(م١١1١5) يعارتجالا سفنلا ملع" «نيقهارملا نيب يسأرلا يمرهلا
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 .ةيعامتجالا تاكبشلا يف ؤفاكتلا .(8,8) لكشلا

 ؟ ةقد رثكأ ءانبلا ميهافم لعجي نأ ةكبشلا ليلحت عيطتسي له
 دس 5 ءاظسوراع خىسحل ع ولك 81ةلعع هس ععزتاتهانك 01 كان عاان ع ط1 ولن عل عععاوعت

 نأ يلآلا بساحلل نكمي امك ءام دح ىلإ اًدقعم ةكبشلا ليلحت تايضاير ملع حبصي نأ نكمي

 ةمئاقلا هذه نإف .ىلعألاب اهيلإ راشملا تايلمعلل تانايبلا تاعومجم ليلحت يف تايمزراوخلا مدختسي

 لعفلابو .ةكبشلا ليلحتل ةيلكشلاو ةيمكلا ىلع ةمسلا ليزت اهنأل ؛ام دح ىلإ ةيزاجم يه ميهافملا نم

 ةددعتملا لاكشألا هذه لثم لاكشأ ىلإ تافوفصملا ليوحت زواجتي ةكبشلا ليلحت نم ريثكلا نإف

 :درفراه ةعماجل يمالعإلا زكرملا «جديربماك) ةسفانملل يعامتجالا ءانبلا :ةيتانبلا ةوجقلا :(؟37 مقر ةظوحلملا

 ةعماج زكرم :ةدحتملا ةكلمملا .جديربماك ةعماج) يعامتجالا ريثأتلل ةيئانب ةيرظن «نكديرف حول (5
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 اذإو .اهسفن تافوفصملا ىلع طقف ةيئاصحإو ةيضاير تايلمع لمعب موقي كلذ نم الدبو .ةضورعملا
 مادختسا متي نأ ةمكحلا نم هنإف «ةيلامتحالاو ةيرظنلا ىلع فرعتلا متي نأ وه ةكبشلا ليلحت ناك

 .ةيبيدبو ةيظفل رثكأ ىنعمب ؛يظفل راطإ لالخ نم ايئدبم لقألا ىلع تاروصت
 . عاضوألا نيب تاقالعلا نم نوكتت ةيعامتجالا ةينبلا نأ ةركف عم ليلق ددع فلتخي دقو

 طباورلا وأ دقعلا ىلع لدت يتلا ميهافملا عيطتست له ؟يعامتجالا ءانبلا لك وه اذه له نكلو

 ؤفاكتلاو ةيزكرملا .ةطاسولا تاكرش ءروسجلا «ةيلاقتنالا ءلدابتلا ةوقلا ؛دذعلا :لثم طباورلا طاينأو

 ؟يعامتجالا ءانبلل ةيدقنلا صئاصنخلا لك طقتلت نأب

 تايلمع نمضتي دق يعامتجالا ءانبلا نآل ؛ةلمتحم نوكت ابر ةلئسألا هذه نع ةباجإلا نإ

 يه يعامتجالا ءانبلل ةيساسألا ةيصاخلا نأو ء.ميهافملا هذه لالخ نم اهطاقتلا متي ل ىرخأ ةمساح

 فشكل ىعقاو لكشب عوضوملا اذه ريدقتب ماق نم لوأ وه لميس جروج ناك !ى ةكبشلا تافص

 هدومع نإف ءكلذ نم ديزملا ىلإو ءيسفنلا عضولا «يئيبلا ءيكولسلا «يفاقثلا ءيعاتجالا ءانبلا داعبأ

 لادبتسا ةيلمعب موقتو .ضعبب اهضعب ةلص اهل ىتلا لماوعلا نيب تاطبارتلا نم ماظن وه يرقفلا

 لهف .يعامتجالا ءانبلاب ةصاخلا تايرظنلل ةميظع تالامتحا ةكبشلا ليلحت ىدل نإف كلذلو .دراوملا

 :ةينآلا بابسألل كلذ نكمي ال ؟تالاتحالا هذه كاردإ نكمملا نم

 ةنوكملا ةيمكلا تاينقتلاب اتهم ةيملع ةقيرطب ةكبشلا ليلحت نوكي ركذلاب ريدج وه اى :الوأ
 ةددحم تاكبشل ةيفصو تايلمع ىلإ تافوفصملا هذه ليوحت مث نمو .تافوفصملا لخاد تامولعملا ميظنتل

 .يبيرجتلا فصولل ةادأ يئدبم لكشب ةكبشلا عامتجا ملع لظي «ةلاحلا هذه ينو .تالداعم وأ لاكشأك

 لأسي أدب مهنم ليلقلاو «ةكبشلا تايمانيدل ئدابملا ريوطتل دوهجملا نم ليلقلا دجوي :اًيناث

 ةيزكرملا ةفاثكلا ةجرد نوكت فيك :لاثملا ليبس ىلعف"“ .اهسفن ةكبشلا ديلاقت يف ةيرظن ةلئسأ

 ؟ةطاسولاو روسجلا ةماقإو ؤفاكتلاو

 :ةيعامتجالا ثوحبلا ةكبش ىلع رظن تاهجو يف " ةيعاتجالا تاقالعلا ليلحت يف ةوجفلا -ةيرظن ءرتنفوج كرام (8)

 .(م 191/8 ؛يميدكأ :كرويوين) نتراهنيل .سو دنالوه.ب



 ١0 يئانبلا ريظنتلا

 تايلمع كانه دجوتو ؟ةكبشلا لخاد عاضوألا نيب تاقالعلا رايتو ةكبشلا ةعيبط ىلع رثؤت فيكو

 ةيرظنلا نيناوقلا نم ليلقلا الإ اهنم دجوي ال نكلو ءلاؤسلا اذه متبت يتلا ثادحألل ةيبيرجت فصو

 "9 .اهوح عئدابملا وأ ةيلعفلا

 لخاد ميهافملاو «ةيديلقتلا ةيرظنلا تاماتهالا ةكبشلا عاتجا ملع رسف دق :اثلا

 تانيوكتلا مادختسا ءاقب لقألا ىلع وأ قفاوتلا ىلع ءوضلا طيلست ةقيرطب ةكبشلا تاحلطصم

 «يمرهلا لسلستلاو .ةوقلا نأ لاثملا ليبس ىلعف .عامتجالا ملع يف رايتلا ةيرظن لجأل ةكبشلل ةيرظنلا

 مل ةيعاتجالا ةيرظنلل ىرخألا تامايتهالا نم ديدعلاو ءعارصلاو «ةقباطملاو ءلماكتلاو «نيابتلاو

 يتلا ةيعامتجالا ةيرظنلا لثم تسيل اهنإف يلاتلابو ؛ةكبشلا تاحلطصم يف فاك لكشب اهروصت متي

 .ةيديلقتلا ةلئسألا ريسفت ثدحي نأ ىلإ ةكبشلا جهنم دسجت وأ ىنبتت فوس

 نيناوقلا ريوطت ىلإ لعفلاب اوعس دق عاتجالا ءاملع نأل ؛اهليهأت ىلإ طاقنلا هذه لك جاتحت

 يتلا تادوهجملا نم مغرلا ىلعو .ةيديلقت ةيرظن تاماتتهال نيوانع عضوو «ةكبشلا تايلمعل

 حضوت اهنأ الإ .ةكبشلا تايمانيدل ةقسانتم ةيرظن نيوكت نم دعبأ يه يتلا ةكبشلا ميهافم اهتمدق
 . سماخلا لصفلا يف لاثملا ليبس ىلع انيأر امك .ةكبشلا عامتجا ملعل ةلمتحملا تامدخلا

 يعامتجالا ءانبلل ٌةلوهس رثكأ روصت وحن
 1 نجدد" ل 2 85101 كاسجأت!1ل (هان ءعرد(1011 01 5013/1 511111111

 رظن ةهجو نمو «يعامتجالا ءانبلا لوح رّشيم هاجتا نع عفادأ يننإف ,نآلا ىتح ةديدعلا تاونسلا ذنم

 يعامتجالا عقاولل ةيساسأ تايوتسم ةثالث دنع ةيعامتجالا ةينبألا نم ةليلق اعاونأ اودجوأ دق نيرخآلا

 يكلو .ةطسوتملا تادحولا ىوتسمو ىرغصلا تادحولا ىوتسمو «ىرتكلا تادحولا ىوتسم :يه

 يهو «(8,7 لودجلا) يف هصيخلت مت طسوتملاو ىرغصلاو ىربكلا نيب حوضولا نأ نيدكأتم نوكن

 ءانثأ يف يعامتجالا عقاولا اهيلع ىوطنا يتلا ةيلعفلا ةقيرطلا ىلع لدت اضيأ اهنكلو «ةيليلحت تاحيضوت

 هذه لك ىفف ء(روطتلا ةلح رم جذاهن يف 11 لصفلا :رظنا) تاعمتجملا نيب ديازتملا ديقعتلاو ومنلا

 و 7 و ١ تادلجملا « عاتجالا ملعل ةيرظنلا ئدابملا ؛يب ةصاخلا ةثالثلا تارادصإلل رظنا .لاثملا لييس ىلع (؟9)

 ؟ ريغصلا مجحلاو . ةيكيمانيدلا تايكيمانيدلا لوألا دلجملا لوانتي .(م15١1١7-11١7 ءرئيربس :كرويوين)
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 ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع يعامتجالا ءانبلا يف ةليلقلا ةيساسألا اهعاونأ ركذ مت ةثالثلا تايوتسملا

 يف دوجوم وه يذلا ئراقلا طقف دجويف .ةيصخشلا تايكولسلا ذيفنت متي ثيح ؛؟يعاتجالا ميظنتلل

 يه اهيلع زكرم ريغلاو تاللباقملا :مهيلع طلسي :امهنم نيعون ىلع دكؤي يذلا (8,5؟ لودجلا)

 نأ نكمي هنأ مغرلا ىلع سانلا اهيف ككفتيو اهيف عمجتي ةرباع ةينبأ نع ةرابع نوكت يتلا تالباقملا

 تاللباقملا جاتحت اذه ثدحي يكل نكلو .ام تالباقم يف حجان عمجتك تقولا ربع انعم ةلسلس اونوكي

 ثيح نمف .تالباقملل ةيرارمتساو ءاددحم ائماضت دمت ىتلا طسوتملا ىوتسملا ةينبأ ةنمضتم نوكت نأ ىلإ

 طسوتملا ىوتسملا ةينبأ نإف ءىرخأ ةيحان نمو .طسوتملا ىوتسملا ةينبأل تانبل ةباثمب نوكت تالباقملا
 .تقولا ربع ةيرارمتسالا مهيطعيو ءاعم تالباقملا هذه يف مكحتي يذلا دحلا دوزت

 .يملاعلا يعامتجالا ءانبلا ( 3 7) لودبجلا

 ىركلا تادحولا ىوتسم تاءاتب

 ةهجاوملا ةفيكتملا تالكشملل ةباجتسالا يف دادزت يتلا تاعمتجملا نم ىنبت ةعساولا ةيعامتجالا ةينبألا :ةيسسؤملا تالاجملا

 ..خلإ ... ميلعتلا ,نوناقلا ؛نيدلا «ةبارقلا «بدألا ؛داصتقالا :لاثملا ليبس ىلع ناكسمل

 دارفألا نم اعاونأ قلخت يتلا تاكرشلا ين دراوملل لداعلا ريغ عيزوتلا يف دادزت ةضيرعلا ةيعاتجالا ةينبألا :ةيقبطلا ةمظنألا

 تاعمجمتل .:ناكسلاو :ةيعاتجالا تاقبطلا :لاكملا ليبس لع «ةميقلا دراوملاب مهتكراشم لال 7 اهمييشت مدي يتلا ةفورعملا

 .(خلإ ... عوللاو ؛ةيقرعلا

 يف ةسيئرلا ةيسسؤملا تالاجملاو تاعمتجملا نيب ةلخادتملا تاقالعلا لالخ نم أشنت يتلا ةيئانبلا ىهو :ةيلخادلا ةيعامتجالا ةمظنألا

 .تاعمتجملا نيب ىدملا ةليوط تاقالعلا نم اطامنأ ينبت يتلا تاعمتجملا

 هذه فيرعت ضومغ ةيلامتحا عم «فادهألا نم ةعومجمل لايعلا تاييسقت يف دارفألا مظنت يتلا ةينبألا يه :تاكرشلا تادحو

 دجوت يتلا هجول اًهجو لعافتلا تاعومج :رشبلا قيرط نع ةئشنتلا تاعمتجملا نم ةيساسأ عاونأ ةثالث كانه دجوتو .فادهألا

 ةمظنملا مدقت يتلا تاعمتجملاو فادهألا ةمزح يف اهعم تاعامجلا اهيف طبترت يتلا تايظنملا عم ةنماضتم ابلاغ ىهو «نمزلا ربع

 .تايظنملا اهيف نكست ثيح ام ةقطنمل ةيسايسلا ةيفارغجلا
 عضوي امدنع اهميرقتب نوموقيو ءعمتجملا يف دارفألا اهظحالي ىتلا تانيابتلا لالخ نم اهؤاشنإ متي يتلا ةينبألا يه :ةيفينصتلا تادحولا

 .ةيعونلا ةدحولا هذه يف دارفألل تامييقتو تاعقوت نمضتت ةيفينصت ةدحول ءاضعأ نوحبصي مهتاف ءيعامتجا فينصت يف دارفألا

 ىرغصلا تادحولا ىوتسم تاءانب

 دادزت نأ نكميو ءاّقؤم اًيظحل الفاكت وأ اًيظح اًنماضت دلوت يتلاو .هجول اًهجو لعافتلا تاقلح نع ةرابع يه ةزكرملا تالباقملا

 .تقولا ربع

 سفن يف نكلو ةماعلا نكامألا نولغشيو نوكرحتي دارفأك نيرخآلل ةلدابتملا ةظحالملا نم تاقلح نع ةرابع ةزكرم ريغ تالباقم

 .ازيكرت رثكأ حبصت يك تاللباقملا ربجي فوس يذلا رشابملا طروتلا بنجت ىلإ نوعسي تقولا
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 تاعمتجملا خيرات يفو .لامعلا تاعامج فشكت ةكارش تادحو طسوتملا ىوتسملا ىلع دجوتو

 امو «تاعمتجمو «ةمظنم تاعامج :يهو «ةكارشلا تادحو نم ةفلتخم عاونأ ةثالث طقف دجوي ةيرشبلا

 نوكت نأ :اَلوأ :ثيح نم رخآلا عم امهيلك يف ةنماضتم اهنأ وه اًئماضت ةكارشلا تادحو ةينبأ يطعي

 ةيبلت يأ وأ ةقبطل ةلباقمك «لاثملا ليبس ىلعف ؛عمتجملا يف ةمئاد تاعامج يف ةنماضتم اًئاد تالباقملا

 دمت ةمظنملا نإف .عمتجم يف عقت يتلا لثم ةيلكلاو .ةعماجلا ةمظنم يف ةنماضتم ةئفلا هذه نكلو «ةئفل

 ةريغتملا لماوعلا تاعامجلا دوزت !نيب خلإ ءتائفلا ماسقألا ةمظنملا تاعومجمل ةيداملا دراوملاو ةفاقثلا

 ردصملاو «يفارغجلا زيحلا يف عقوملا عمتجملا دميو .هجول اًهجو تالباقملا نم ةمظنملا لسالسلل

 يأل ةمهملا ةيئيبلا دراوملاو ؛عمتجملا ةرادإ «ءابرهكلا «ةيلكلا ىلإو نم قرطلا لثم «ةمظنملل سيئرلا

 .لمعت نأ لجأ نم ةمظنم

 طاينأ وهو ؛ءانبك هتظحالم بعصلا نم طسوتملا ىوتسملا ىلع يئانبلا نم رخآلا عونلاو

 «سنجلاو «نسلا لثم ةفلتخملا ةعونتملا تاظحالملا نم تايساسأ ىلع ٌءانب سائلا فينصت متي ةيعامتجا

 نع ةفلتخمو ةحضاو تاعامجلا لعجي ءيش يأو ينيدلا ءامتنالاو «يعامتجالا ةئفلا عضوو .قرعلاو

 تادحو يف ةيوضعلاب ةطبترم اهنأل ؛تادحوب ةيعونلا ميهافملا هذه ةيمست ىلإ تلصوت دقل .ىرخألا

 يف ثدحي اب اًذج ةريبك تاريثأت اه ءاضعألل تايبيقتو «ةيفاقث تاعقوت نوكت يهو «ةيفينصت

 ددحيف ؛هلامع ميسقت يف نوكي يذلا ةطلسلا ماظنك دعي تاعامجلا وأ ةكارشلا ءانب نإ ثيح «تالباقملا

 رثؤت كلذلو «تالباقملا يف ةيعاتجالا ةمظنملل ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع تايلوؤسملا مه

 لخاد دارفألا كولس ةيفيك ىلع رثؤت اك «ةيفينصتلا تادحولا يف ءاضعألا صئاصخ ىلع تادقتعملا

 فوس يتلا نع ةفلتخم نوكت فوس روكذلا لك نم ةنوكملا تالباقملا نأ .لاثملا ليبس ىلعف .ةمظنملا

 نيب ام تالباقملا نإ .نيسنجلا نيب ام طالتخا اهيف نوكي يتلا تالباقملا نم وأ «ثانإلا نم اهلك نوكت

 ىدلملا ىلإو ءطقف راغصلا صاخشألا نيب تالباقملا نع اًمامت ةفلتخم نوكت فوس راغصلاو رابكلا

 جاتنإ نوديعي مهنإف .ءءاضعألل فينصتلا ةدحول تاعقوتلل سانلا تايكولس هيف ىوقت يذلا

 فرصتي امدنع ةكرشلا ةدحول لايعلا ةميسقت يف ةطلسلا ماظن جاتنإ نوديعي امب رثكأ ةيفينصت تادحو

 .بسانم لكشب دارفألا
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 ىنبت يتلا ةيقبطلا ةمظنألاو «ةيسسؤملا تالاجملاو يعمتجملا ىوتسملا يف ىربكلا تادحولا ةيئبأ

 ءانب يف دّيقي ام ددحت ةيلكلا ىنبلا هذه نإف اهؤانب متي امدنعو «ةيفينصتلا تادحولاو تاكرشلا نم

 تادحو نم ةيسسؤملا تالاجملا نوكتتو ءىرغصلا تادحولا ىوتسم ىفو ء«طسوتملا ىوتسملا

 «ةريبكلا عمتجملا تالكشم عمو ضيرعلا عمتجملا عم لماعتلل اهؤاشنإ متي يتلا ةنماضتملا ةكرشلا

 لكو .لاجم يف ةكارشلا تادحوو ةفاقثلا دّيقتل تايجولويديأو ريياعمو ةحضاو ةفاقث روطت اهنإ ثيح

 .يسسؤملا لاجملل ةكارشلا تادحو لكب تالباقملا

 ةمّيقلا رداصملل ماهسإلا ثيح «ةيفينصتلا تادحولا نم نوكتت ىتلا ةيقبطلا ةمظنألا نإ

 ةئفلا نأ «لاثملا ليبس ىلعف .ةيفينصتلا تادحولا تايوضعب وأ ةيفينصتلا تادحولا عم نوكت

 تادحوو «ءةورثلاو لخدلاب صاخ ىؤتسم لالخ نم اهفينصت متي ةيعون ةدحو يه ةيعاتجالا

 لاثملا ليبس ىلعو .يقبطلا ماظنلا يف اهنيمأت عيطتست يتلا دراوملا لالخ نم اهفينصت متي ىرخأ ةيعون

 .يقبطلا ماظنلا يف يعون دعُب كانه نوكي فوسف ثانإلا نم رثكأ لاومأ نيوكتب اوماق روكذلا نأ ول

 اًيقالخأ اًدعُي كانه نإ مث «لقأ نوبسكي لاثملا ليبس ىلع ةيقرعلا تاعمتجملا يف ءاضعألا نأ ولو

 ءاشنإ لجأ نم اهعيمجت متي ام ابلاغ ةيسسؤملا تالاجملا يف ىنبُث يتلا تايجولويديألل يقبطلا ماظنلل

 نم اضعب ماظنلا يطعت اذهبو ءرداصملل ةئفاكتم ريغ ةبسن ىلع ةيعرشلا يفضت يتلا ةيجولويديألا

 تايجولويديأ نإف :لاثملا ليبس ىلعو ءؤفاكتلا مدع نأشب تارتوت دلوي هنأ ول ىتح «ةبالصلا

 لخاد داجلا لمعلا قيرط نع ةفرعمو تاراهم باستكاو «ميلعتلاو «داجلا لمعلا يه داصتقالا

 ةيعرشلا يفضتو غّوست يتلا تايجولويديألا نم اًيساسأ اًءزج حبصت يكل اهعيمجت متيو ءسرادملا

 اوبسكي نأ بجي ةيميلعت داتعا قاروأ ىلع نولصحيو دجب نولمعي نيذلا ءالؤه نإ .ةئفاكتملا ريغ

 ىهتنمب نويكيرمألا مهيلإ رظني ةقيرطلا هذبب وأ «قاروأ مهيدل سيل نيذلا ءالؤه نم لاملا نم ريثكلا
 .ؤفاكتلا مدعب ةلوهسلا

 :لثم «ةددعتملا ةيسسؤملا تالاجملا لالخ نم يجذومن لكشب تاعمتجملا طبترت ام اًبلاغ

 ةلزنمب ٌدعُي اًيلخاد اًيعمتجم اًماظن لكشت اهنإف يلاتلابو ءىرخأ تاعمتجمب ةموكحلا ماظن وأ داصتقالا

 لالخ نم يملاعلا ماظنلا ومن نإف العفو .ةيرشبلا قيرط نع اذكه أشني يذلا ربكألا يعامتجالا ءانبلا
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 ديازتملا ومنلا ىلع دكؤي يذلا رمألا «ةريخألا اًماع نيسمخلا ربع ريبك لكشب ديازت دق قوسلا تاقالع

 .رايهخالا قسنلا للختي ابر وأ

 تانيوكتلا يف نوكم وه (ىك يعامتجالا ءانبلا نم عونلا اذه تحضو (48.7” لكشلا) يفو

 ءانبلا طبرت يتلا طوطخلاو يعامتجالا ميظنتلل ةثالثلا تايوتسملا دنع مهتافاقث يفو «ةيئانبلا

 انه نكلو *”.تايمانيدلا نم ديدعلاو ىرخألاب امهادحإ ةلصتم نوكت نأ حجرملا نمو «يعامتجالا

 ىلإ مدقتيس ةياهنلا يف هنأ الإ ءيئانبلا جهنملل ةماعلا سيراضتلا حيضوت ةيفيك يف لثمتت ةمهم ةطقن

 .عامتجالا ملع يف نآلا هيلع وه امم رثكأ مامألا

 يعمتجملا ماظنلل لخدملا

 ىركلا تادحولا ىوتسم

 ىطسولا تادحولا ىوتسم

 ةسلا تاددع ولا ىوت 5

 . يعامتجالا ءانبلا ليلحتل ريسي يروصت ططخم .( 4,4 لكش)

 .(م١٠١١9 «رثيربس :كرويوين ) تادلجم " «عامتجالا ملعل ةيرظنلا تايساسألا ءرنرت ناثانوج (8)
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 ةمتاخلا

 هه عاطسكتمم

 طعي مل هنأ شهدملا نم سيل اهبرو «ريبك لكشب نيابتم يعامتجالا ءانبلا لوح ريظنتلا نإ
 دعبلا نأ حضوت ةضورعملا تايرظنلا نإ ثيح «هيلإ راشملا ءانبلل تاروصت يأل اًحضاو اًريسفت

 امك «ةميقلا ةيقطنملا تامدقملاو .تايجولويديألاو «تادقتعملاو ءدعاوقلا نم نوكتي ءائبلل يفاقثلا

 ةينبألا نوكت قرط ةباثمب ةفورعملاو ءاهيلإ راشملا قطنملا عاونأ وأ «ئدابملا نم ةعومجم كانه دجوي

 نع ريعي المتحم اهنم رخآلا نوكي اهنيب «ةيفاقث نوكت دق ةينبألا هذه نم اًضعب نأو «ةيعامتجالا

 تاقالعلا نم نوكتت ةيعامتجالا ةينبألا نيب ةقالعلل ةيكلم كانه دجوتو .يرشبلا ريكفتلا

 تاظوحلملا يف لماوعلا نيب دراوملا تاكرح قيرط نع ضعبب اهضعب لصتي ىتلا تاظحالملاو

 ةيكلمل اًحوضو رثكأ روصتل ةضيرعلا طوطخلا ةباثمب الإ اذه عاتجالا ملع امو .ةصاخلا تاراشإلاو

 راشملا تايرظنلا نم ديدعلا يف دجوت نأ نكمي تايمانيدلا نم اعاونأ كانه نأ امك ءيعامتجالا ءانبلا

 ةوقلا نم تايوتسم يف ةكبشلا لخاد طاينألا نم تايمانيدلا هذه نإو .باتكلا اذه لوصف يف اهيلإ

 يف يحرسملا ليثمتلا تايبيقت يف لدابتلاو لعافتلا ةعيبط نم عارصلا نأ امك ءواستم ريغ لكشب

 «يرظنلا عامتجالا ملع يف ىرخألا تاعوضوملا نم ديدعلا يفو .ثدحلا عقاومو «راودألا تايمانيد

 ةينبألا تايمانيدو صئاصخ نم ةيمومع رثكألا ةيرظنلا هذه يف لماكتم لكشب هلعف مت امو
 .ةيعاتجالا

 دقف اذلو ؛يرورضلا لماكتلا اذه قيقحت ةلواحمل دوهجم ىلغ الاثم زنديجل ءانبلا ةيرظن ٌدَعُت

 ةيعاتجالا تاءانبلل داعبألاو صئاصتلا فّرع ثيح ِءاًَحضاو ةيفيظولا ةيئانبلا عاتجالا ملع ناك

 ةلماعلا تايمائيدلا ريسفت لجأ نم ةددعتملا تاطبارتلا يف ةدوجوملا تايرظنلا مدختسا كلذ دعبو

 .ةيعامتجالا ةيتانبلا داعبألاو صئاصخلا هذه رييغتو جاتنإ ديعتو جتنت يتلا
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 ام اًعون مسّتي عامتجالا ملع يف ةفاقثلل روصت عضو نإف «ةيعامتجالا ةينبلا موهفم لثمو
 تايمانيدو صئاصخل ماهتهالا نم اًريبك اًردق عامتجالا ءاملع ءاطعإ نم مغرلا ىلع .ضومغلاب
 تناكو ,حيحص سكعلاو «ةيعامتجالا تاءانبلاب ةطبترم ةفاقثلا نأب رارقإ كانه ناك ام اًئادو .ةفاقثلا

 مظنلاو تاءانبلا وأ ةيفاقثلا ةيعامتجالا تانيوكتلا نأشب اًريثك عاتجالا ءالع ثّدحَت يه ةجيتنلا

 نإف ءاذكهو .ةفاقثلل اًقيقد اًفيرعت ةفاقثلاو ةيئبلا نيب جمدلا اذه حْضَوُي ام اًردانو .ةيفاقثلا ةيعاتجالا

 روصتلا ٌدَعُيو .ةيعامتجالا ةيئبلا موهفم اًريثك هبشُت -ةفاقثلا-يه عاتجالا ملعل ةيساسألا ةركفلا

 ىلع عامجإ دجوي الو .ام ٍدح ىلإ قيقد ريغ نايحألا بلغأ ينو .ءيشلا ضعب اًيزاجم ةفاقثلاب قلعتملا

 ةيوغللا تاردقلا ىلع ةينبم «ةيزمر ةمظنأل رشبلا قلخ نع ةماعلا ةركفلا زواجتت ةفاقثلا تافيرعت

 .ضعبلا لبق نم هيلع ضارتعالا متي دق فيرعتلا اذه ىتحو .كولسلا ميظنتل مدختسُت

 يفف .ريبك لكشب يفاقثلا ريظنتلا مجح داز ءرصع لكل ريغتلا ةعرس عمو «تاينيناشثلا ذنمو

 ةددحم قايس ةقيرطب سيل نكلو «ةفاقثلا ةيمهأ ىلع ةيفيظولا ةيرظنلا تدكأ نيرشعلا نرقلا فصتتم

 مكحتلا متي اهقيرط نع يتلا ةيلآلا اهرابتعاب ةفاقثلا ىلإ ةيفيظولا ترظن ءكلذ نم الدب ؛ةيوق وأ

 سلف
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 .اًلومشو ةوق رثكأ ةقيرطب اهيلإ رظنلاب ةفاقثلل ةثيدحلا ةضهنلا تماق انيب «”اهميظنتو لاعفألاب
 ىلإ اًضيأ ليمت تناك دقف «مامتهالا روحم نع يفيظولا هاجتالا عفدب عارصلا ةيرظن ترهظ امدنعو

 ةفاقثلا تحبصأو .يداصتقالا ساسألا اهدلوُي "ةيقوف ةينبك" ةفاقثلل ةيسكرام رثكأ رظن ةهجو حرط

 مل «كلذل ةجيتنو ؟"ديحولا سراحلا" مليف يف ”وتنوت" اًريثك هبشت يتلاو .ةيعاتجالا ةينبلل بحاصملا

 ىتح متي مل .نايحألا ضعب يفو .ةيعامتجالا تاءانبلا نع ةلقتسملا اهتوقو اهتيتاذ ةيرح ىلع ديكأتلا متي
 .امئاد لاحلا وه ذه نكي مل كلذ عمو .اهب فارتعالا

 ةفاقثلل ةركبملا ةيجولويسوسلا ميهافملا
 [؟درالن 50ءالم1معاعو] (نهتتععم أل هاتك هآ (نانلااننع

 1[كثدتتاع اني طعأتتت قالون واع 009166 250 مياك رود ليمإو تنوك تسج وأ نم لك

 رظن ةهجو نمف .ةفاقثلا ةوق ىلع ءاسنرف يف هتايادب ذئم ءىجولويسوسلا ريظنتلا دكأ ام اًثاد

 رظنلا متي -نييسنرفلا رشع نماثلا نرقلا ةفسالف نع الضف -"”مياكرود ليمإو «"تنوك تسجوأ

 تناك ام اًئادو .كرتشملا يناقثلا رهوجلل دارفألا تامازتلا قيرط نع كسامتم هنأ ىلع عمتجملل

 اهرودو ةيعامتجالا ةمظنألا ميظنتل ةمزاللا تامولعملا رفوي لمع ماظن اهنأ زنوسراب توكلات تأر «لاثملا ليبس ىلع )١(

 ماظنلا ىتح ؛يبسفنلا لمعلا ماظن -اهرودب- مظنن يتلا ةيعاتجالا ةمظنألل يرايعملا ءانيلاو مئاقلا عضولا يف

 مساح رمأ وهو . تايلآك ايجولويديألا ىلإ رظنُي . نايل سالكين لمع يف ؛ وأ .(2© لصفلا :رظنا) .يوضعلا

 يمالعإلا زكرملا :كرويوين) رومرال «ديرا زملوه .ةرباعلا « عمتجملل زيامتلا :هل رظنا ؛ ةيسسؤملا تالاجملا جمدل

 .(م19/57 ءايبمولوك ةعماجل

 تريب) تنوك همّدق يذلا يباجيإلا يمايسلا مكحلا ماظن :اًضيأ رظنا .(م1844 « هدالوأو ليب :ندنل) تنوك

 .(م1881 ماع لصألا يف رشُن يذلا ,م141١/ . نيلكنارف

 نالمكام :كرويوين) لمعلا مسق يف ةيلماكت ةوقك ةفافثلل ةيولوألا يعاهجلا ريمضلل ماخرد ليميإ موهفم ىطعأ()

 نيب ةلصك سوقطلل هليلحت يف ةفاقثلل ريكأ اًريكرت ىطعأ دعب اهيفو « (م1897 يف ًالصأ رش يذلا م17

 يف ًالصأ ةروشنم ءم ١1441 «سرب يرف :كرويوين) ةينيدلا ةايحلل ةيلوألا لاكشألا يف ةفاقثلاب درفلا مازتلاو ةفاقثلا

 نامزلا نم نرق لبق نويسنرفلا ةفسالفلا اهاسرأ يتلا ديلاقتلا يف طقف رسنبسو تنوك ترمتساو .(م1417 ماع

 .رييغتلل ةوق نع اللضف : ةيلماكت ةوقك ةقاقثلا ةيمهأ ىلع مهعيمج اودكأ نيذلا «



 008 يفاقثلا ريظنتلا

 تادرفم يف لدت نكلو «ىسنرفلا عامتجالا ملع ينو ةفسلفلا يف ةضماغ رهوجلا اذهل ةددحملا ةعيبطلا

 اهيدلو ءىَناَكُس عاطق ةعامج نم دارفأ اهيف كرتشي يناعم لمحت يتلا ةيفاقثلا زومرلا ةمظنأ ىلع مويلا

 خيرات تلّمحو «ةغللا نم ةفاقثلا ءانب متو .ةكرتشملا تادحولاو دارفألا لاعفأ ميظنت ىلع ةردقلا

 ريياعمو تايجولويديأو تادقتعمو ميق ىلإ اهميظنتب اًضيأ تماقو ءاهملعو اهديلاقتو بوعشلا

 نأ ديازتم وحن ىلع مياكرود دكأو .ةيعاتجالا تادحولا نيب تالعافتلاو لاعفآلا هجوت نيناوقو

 دنع رهوجلا اذه ءاعدتساب دارفألا موقيو ءاكرتشم اًيفاقث اًرهوج بلطتت ةنيابتملا تاعمتجملا

 لالخ نمو .رهوجلا اذهل ةسيئرلا رصانعلا ىلإ زمرت يتلا مطاوطلا فدهتست سوقط يف مهتكراشم
 فطاوعك اًيقالخأ اهريسفت اًضيأ مت لب .طقف ةفاقثلا ىلع فرعتلا متي مل ء«فطاوعلا ريثت يتلا سوقطلا

 لجنخلاو بنذلاب روعشلا يف اًببسو اًيمتح اًعباط ةفاقثلا ةيطعُم «ةفاقثلل ةسيئرلا رصانعلاب اهطبر مت
 ةوق فطاوعلا تطعأ اذكهو .ةيقالخألا دعاوقلل ةيمتحلا ةوقلا هذه نوكهتنيس اوناك نم عيمجل

 يف صاخشألا لشفي امدنع ةملؤم نوكت «ىلاتلابو «ةيبلس نوكت دق فطاوعلا نأل ؛كلذو ةفاقثلل

 .فقاوملا هاجت ةيفاقثلا تاهيجوتلاب مازتلالا

 1فدن 31ه هدف ااه ؟ءادء# رييق سكامو سكرام لراك

 نكلو «ةفاقثلا ىلع -ربيف سكامو ءسكرام لراك لثم اًضيأ- ناملألا عامتجالا ءاملع دكأ

 نم اًءزج ةفاقثلا نوكت «هالعأ حضوم وه امك "*ءسكرام رظن ةهجو نمف .ام دح ىلإ ةفلتخم قرطب
 لئاسو نوكلتمي نيذلا كئلوأ لبق نم ةيقوفلا ةينبلا هذه يف مكحتلا متيو .عمتجملل ةيقوفلا ةينبلا

 ةيقوفلا ةيئبلا نم رخآ اًءزج اهفصوب ةلودلا اهمعدت تايجولويديأ يف اهميظنت متيو «جاتنإلا

 باحصأ حلاصم عيرشتب ةيفاقثلا ةيقوفلا ةينبلا تايجولويديأ موقت ءاهميظنت درجمبو .ةيعاتجالا
 لامعلا تلفغأ اهنأل ؛ةشوشم ةوق ةفاقثلا تناك يلاتلابو «جاتنإلا لئاسوو ءايوقألا لاملا سأر

 نأ الإ .عمتجملا يف ةطلسلاو جاتنإلا ماظن رييغت يف ةقَحتسمْلا مهح اصم كاردإ نع نيفعضتسملاو

 ناك ةاواسملا مدعب مستي يذلا ماظنلا يف ةداضملا نيسوؤرملا تايجولويديأ نأ اًضيأ كردأ سكرام

 ةوقلا نم ءزجكو .ءاسؤرلا عم عارصلا ءانع دبكت ىلع نيسوؤرملا عيجشتو فطاوعلا ةراثإ يف اًساح

 .(م1847 يق الصأ ترشن م447١: ةيلودلا :كرويوين) ةيناملألا ةيجولويديألا زلجنإ كيرديرفو سكرام لراك(4)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع 511

 ىلإ نيلعافلا عفدت اهنأل ؛يتاذلا لالقتسالا ضعب بسك ةفاقثلا عيطتست سكرام رظن يفو .ةيروثلا

 ةداضم ةيجولويديأ ميظنتب نوسوؤرملا موقي «ءكلذبو «ةيعامتجالا ةينبلل ةليدب لاكشأ نع ثحبلا

 .ءاسؤرلا عم عارصلا ىلإ مهيعسل اًهاحَتا يطعت

 يف- رعش دقف ؛ةيقوف ةينب "درج" ةفاقثلا ىري ثيح كلذ نم دعبأ ىلإ“ ربيف سكام بهذي مل

 .ةيعامتجالا ةيوينبلا تاهيظنتلا دوقت اًيتاذ ةلقتسم ةوق ابنأ ىلع اهيلإ رظنلا نكمي ةفاقثلا نأب -عقاولا

 هنأ (1)”ىويندلا دهزلاو ةيتناتستوربلا قالخألا نع هيدل روهشملا يجذومنلا فينصتلا دكؤيو

 «قاوسألا :لثم .حيحصلا اهعضوم يف ةنيعم ةيوينب عاضوأ عضو دنع يوينبلا رييغتلا ثودح نكمي

 يف اهعضو درجمبو .كلذ ىلإ امو ءمكحلا ماظن رارقتساو «ةيرضحلا زكارملاو «لاملاو «لمعلا قاوسأو

 ديدج طمن ىلإ عمتجملا عفدل ةئيدح تايجولويديأو تادقتعم رهظت نأ نكمي ءحيحصلا اهعضوم
 اثادحأ ةيلامسأرلاو ةيعانصلا ةروثلا تناك ءهرظن ةهجو نم ءاذكهو .يعمتجملا ميظنتلا نم اًمامت

 نع ةينالع رثكألا ركفلا يف روطتلا عمو «ةينيدلا تادقتعملا يف تابوانتلاعم طقف ترهظ ةيفداصت

 ةيجول و يديإ يف ةيتناتستوربلل ةيقالخألا دعاوقلا مظني يذلا (58 مقر شماهلا :رظنا) ,ىويندلا دهزلا

 نأ ءسكرام لاثمأ كردأ اى .ةيداصتقالا تاقالعلا نم ةديدج عاونأ ليكشت ىلإ نيلعافلا عفد اهنكمي

 تماق دق «ةيقبطلا مظنلاو ةيسسؤملا تالاجملاب مويلا هيمسن دق ام وأ ةعّرشُملا ةيعاتجالا ةمظنألا

 نييلعافلا ةئبعت نإف ؛تقو ىأ يف تايجولويديألا هذه رييغت مت اذإ هنأو ءاهعيرشتب تايجولويديألا

 .اًيمتح نوكيس ةقارب تايصخش يوذ ءامعزو ةداضم ةديدج تايجولويديأب

 (مءمل عع [1[ءءاطعرا 8[ءد0 ديم تربره لوج

 رخآلل"ديم تربره جروج ةركف هبشُت «يعامتجالا ميظنتلل ةيئزج رثكألا ىوتسملا ىلعو
 ىلوألا مياكرود لامعأ يف سيئر حلطصم وهو) ىعمجلا يعولا لوح مياكرود راكفأ اًريثك ممعملا

 نيئزج يف رشنلا من م4 رنبكس «كرويوين) زنوسراب :ةمح رت «ةنطاوملا حورو و ةييلوثاكلا ةديقعلا «رييو سكام(0)

 .(م١٠1 ١7 :يريبسكور ةديرجل جريبلاك نفيتس تامجرت :اًضيأ رظنا .م1405 و 1604 يماع نيب نيسيئر

 .-هللا مساب كلذ لكو - ةينالقعلاو لاملا سأر سيدكتو راخدالاو داهتجالاو ٌداجلا لمعلا ىلع يويندلا دهزلا دكؤي(5)

 .(م1897 5 وغاكيش ةعماج ةعبطم :وغاكيش) عمتجملاو ءتاذلا ؛لقعلا .ديم تربره جروج(؟/)
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 ض_رتفت لب «نييقيقح صاخشأ نم طقف سيل رودلا نوذخأي دارفألاف .(دعب اميف هنع ىلختلا مت نكل

 رخآلا نإف «ديم رظن ةهجو نمو .ةيعاتجالا تاءانبلا عيمجب طبترملا ممعملا رخآلل اًروظنم اًضيأ

 هّجوُتو دارفألا اهيف كرتشي يتلا "تادقتعملا نم ةعومجم "وأ" تايكولسلا نم ةعومجم" وه ممعملا

 ممعملا رخآلا ةركف نإف حجرألا ىلعو .ام فقوم يف اًرود نوذخأي امدنع مهتاوذل مهمبيقتو مهكولس

 «تايكولسلاو ءرظنلا تاهجوو «فارعألاو «تادقتعملاو «ةيعاتجالا ميقلا نم ريثكلاب ظتكت

 "ممعملا رخآلا نم ذوخأملا رودلا" يهو «ةيلآ ىطعأ دق ديم نأ الإ .كلذ ىلإ امو ءرعاشملاو

 ديم روطُي مل كلذ عمو .مهتاوذ مييقتلو مهكولس ميظنتل ةفاقثلا ءاعدتسا لجأ نم دارفألا اهمدختتسي

 موقي امدنع ءاهلالخ نم اهتطلس ةفاقثلا سرامت ىرخأ ةسيئر تايلآك سوقطلا لوح مياكرود راكفأ

 يعامج ماظن ةقيقحلا يف يه يتلا ةقراخلا ةوقلا ىلإ زمرت مطاوطلل ةيسوقط تاوعد لمعب دارفألا

 ناك دققف ءكلذ عمو .اهتيسدق عيرشت بناج ىلإ «ةفاقثلا ةطلسل دارفألا عضخيف «هتفاقثو عمتجملل

 مهب ىدأو «يعامتجالا ميظنتلل ىرغصلا تادحولا ىوتسم ساسأ ىلإ نايعسي ديمو مياكرود نم لك

 «صاخشألل ةيملاعلا رظنلا تاهجو نم اءزجو ةلوبقم ةفاقثلا حبصت فيك مهف ةلواحم ىلإ ثحبلا اذه

 .كولسلل ةبسانملا لاكشألا لوح ميهافملا اًضيأو

 ( هلا#ء0 5ءادناع) زتوش ديرفلأ رهتشا .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرجهلا دعبو ءايناملأ يف

 ثحبلاب “نيمتهملا عامتجالا ءاملع رثكأ نم ناكو « عامتجالا ملاعك يتارهاظلاب "يجولونيمونيفلا"
 «ةيفاقثلا تاهيجوتلل ةيفطاعلا تارشؤملاو ةفرعملا كلذ يف اب «ةفرعملل دارفألا نيزخت ةيفيك نع

 يف ةفرعملا نوزحم "' ةريهشلا هترابعب زتوش ريشيو .ةددحم فقاوم يف ةفرعملا هذه ريفوت مهنكمي فيكو

 ةياغلل ةيوق ةفاقثلا نأ اًدذكؤم ءلرسوه دنومدإ فوسليفلا نم اًيئزج اهراعتسا يتلا "ديلا لوانتم

 .دارفألا نيب لعافتلا ليهستل اهيلع داتعالا نكمي يتلا ةيفرعملا ةردقلا نم اًعساو اًنوزخم حرطتو

 ريبعتلا لهسلا نم سيلو «ةينمض نوكت ام اًبلاغو «ةايحلا ةرتف ءانثأ يف تانوزخملا هذه مكارت متيو

 «تادقتعمو «ريياعم درجم اهنأ نم رثكأ ةفاقثلا نوكت يلاتلابو ؛اهيلإ ةجاحلا دنع ةحاتم اهنكلو ءاهنع

 فقاوم يف صاخشألل ةبسانملا تامولعملا نم ةعساو تانوزخم جرختو ءميقو «تايجولويديأو

 ماع يف اًلصأ ترشُن م1471 نرتسو ثرون ةعماج ةعبطم :نتشنافيإ) يعاتجالا ملاعلا يق رهاوظلا ءزتوش ديرفلأ(4)

 .(م107



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتتجالا ملع 15 14

 قرطب ابوروأ يف نيرخآلل "ايجولونيمونيفلا" ةيترهاظلا /رهاوظلا ملع وركفم دكأ اك .ةددحم

 اًعيرس اهيلع داتعالا نكميو «ناسنإلا غامد يف ةنماكو ةيفخخ ةوق رثكأ ةيفاقثلا ةئيهلا نأ ىلع ةفلتخم

 اًءزجو ةفاقثلا نع ةوق رثكألا يأرلا اذه حبصأو .فقاوملا عاونأ فلتخمل تاهيجوت ءاطعإل اهعيمجتو

 .يناقثلا عامتجالا ملعل ةثيدحلا ةضهنلا نم

 سوارتس يفيل دولكل نرقلا فصتنم ثرإ
 1ع 1110-(- ءواانتتت 1. ععقعات 01 ال3110 طمعا 5

 نم جيزم وهو «ةيوينبلا اًنايحأ هيلع قلطن ام وهو «نيركبملا عاتجالا ءاملع نم رخآ ثرإ

 لقأ بكرملا اذه ليصافت ٌدعُتو .نيرشعلا نرقلا ةيادب يف ةيوينبلا تايوغللا باحصأو مياكرود راكفأ

 .نيرشعلا نرقلا فصتنم يف اهترادص نم ةيوينبلا يشالت دعب اًليوط ةحاسلا ىلع هكرت مت ام ةيمعأ

 مياكرود هاجتا ةيادبلا ذنم عبَتا هنإ ثيح ؛انه ةمساح ةيصخش سوارتس ىفيل دولك ناك ا!برو

 كلذ يف اهب «ةيوينبلا تاهيظنتلا سكعي هنأ ىلع يناقثلا قطنملا ىلإ رظنلا ين“*سوم ليسرامو

 «ناكملاو «نامزلا لئاسم لوح ةيساسألا ريكفتلا فانصأ نأ :ىنعمب «تاعمتجملل ةيجولوكيإلا

 ةركف بلق كشو ىلع سوارتس يفيل ناكو .تاعمتجملا ميظنت ةيفيكل ساكعنا :يه ةيببسلاو

 .ناسنإلا "غامدل ىبصعلا حيرشتلا يف ةرقتسم ةيجمرب نم أشنت ةفاقثلا ةينبلا نأ هديكأت يف مياكرود

 «نيرخآلا ناكملاو نامزلا ميهافمو «تاضارتفاو ءقطنمو ةدّلوُم دعاوقل ةقيمع ةيئبأ دجوتو

 غامدلا يف ضعبلا مهضعبب نوطبتريو «ةفاقثلا رهاوظ عيمج اًيونعم دناست ةفاقثلل ىرخأ صئاصخو

 رصانعل هتيؤر يف سوارتس يفيل نع اًديعب باهذلا مهدحأ درُي مل ولو ىتحو .هرظن ةهجو نم

 سانلا مادختسا نأ ىلع موقت ةركف يهو «غامدلل يبصعلا زاهجلا يف ةيويحلا ةجمربلل راهظإكةفاقثلا

 دعاوقلا نم ةنوكم ةفاقثلل ةقيمع ىَنُب اههجوُت ةيحطس ةينب الإ يه ام ةيمويلا مهتايح يف ةفاقثلل
 ةفيفطلا ةيبيرجتلا ةساردلا نم رثكأ ةفاقثلا مهف يف ةيساسأ نوكتو «ةفاقثلا اهنمضتت يتلا تايقطنملاو

 يف الصأ اهرشل متو م1457 ءىغاكيش ةعماج ةلجم :وغاكيش) يئادبلا فينصتلا ءسوم ليسرام و ماخرد ليميإ(9)

 .(م147 ماع

 ءنسشته :ندنل ) قئاوع نود نم ملاع ؛(99/4١ ءنكوشت :كرويوين) ةيقيقحلاو ةروطسألا ءسورتس يفيل دولك )٠١(

 .(م9474١ نويب :سيراب) يجولويبرثنألا ملع ةلكيه م١0
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 رب

 ةميقلا تاضارتفاو «ةيفاقثلا ةروطسألا مهف نكمي «لاثملا ليبس ىلعف .ةيحطسلا ىتبلل

 امدنع لضفأ ةقيرطب اًبيرقت ةيحطسلا ةفاقثلا عيمجو ةيديلقتلا صصقلاو «ريياعملاو .تايجولويديألاو

 اًردصم اهفصوب اهتساردو ىجهنم لكشب ةيفاقثلا رهاوظلا كلت دّلوُت يتلا ةقيمعلا تاءانبلا لزع متي

 .ةفاقثلل اًساسأ

 لاجملا نم راكفألل ةيراعتسا تامادختسا يأت ةيوينبلا لوح لادجلا نم هاجتالا اذهل اًدادتماو

 .ةريخألا مياكرود لامعأ يف اًضيأ راكفألا هذه روهظ نم مغرلا ىلع .بوساحلا مولع يف ئشانلا

 «عويس-ديج :لثم «ةيئانثلا تاداضتملا لالخ نم مّظنُت اهنأ ىلع ةفاقثلا ىلإ رظني ناك «لاثملا ليبس ىلعو

 ءانب ةداعإ ىلع اهتردقو ةفاقثلا يف عونتلا نمكي ةقيقحلا يف هنأ الإ ءيضام- رضاح «ريصق-ليوط

 ىلع اًضيأ لمتشيو «"باوص" وه ام لوح اّيقالخأ وأ اًدحاو اًًيفاقث اًرمر نأل ؛ةيئانثلا ةينبلا يف اهسفن

 هينعت ام اًضيأ نمضتت لبقتسملا وأ رضاحلا يف ريكفتلل سانلا عفدت يتلا زومرلا وأ ."باوصب سيل" ام

 يف ىرخألا جهانملا نم ديدعلا يفو «ةيوينبلا يف تاراعتسالا هذه دجوت لازت الو .ىضاملا يف ريكفتلاب

 وأ قباسلا لصفلا يف اهصيخلت مت ىتلا"”زنديجل ةيوينبلا ةيرظنلا «لاثملا ليبس ىلع. "”:عامتجالا ملع

 عنصي يفاقث حلطصم لك نأ لعج يذلا ”ناكول سالوكين اهروط يتلا لثم ةيفيظولا تايرظنلا يف
 .ةيئانثلا تاداضتملا ةركف نع ريبعتلل ىرخأ ةقيرط يهو ؛"هسفنل ةيسكع اًخسُن"

 . "ةفاقثلا جاتنإو ةيوينبلا دعب ام « ةيوينبلا" ٠ سنيديج ينوتنأ :رظنا ءةيويلبلا ةعجارم ةماعلا لامعألا ضعبل ةبسنلاب(١١)

 يساسألا ةينبلا سيسأت) :كرالك :جديريماك ةعماج) رنرتو زنيديج «مويلا ةيعامتجالا ةيرظنلا يف

 ؛(م 191/4 .دروفسكوأ ةعماج ةلجم :دروفسكوأ) ملعلاو ةلكيملا (م144801 ءرتسفراه ةدحتملا ةكلمملا ءسكساس)

 ملع نم يسور ونيإ (م١/190 «جديريماك ةعماج :جديريماك) ؟اهنكامأو عاتجالا ملع يف ةلكيملا ةيلمع يه ام

 ةينبلا «يسور ونيإ «(م19/7 « ايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين) تاراشإلا عامتجا ملع ىلإ زومرلا عامتجا

 و تنوميل لكيامو "عاتجالا ملع يف ةيسنرفلا ةلكيملا مادختسا" ترميل سلراشت ؛(م191/ا/ ءاينروفيلاك

 ةعماج كرويوين) رزتير.ج ."ةدحنملا تايالولاو ايوروأ يف ثيدحلا يفاقثلا عامتجالا ملع" ءونثيو تربور

 .(م٠144 ءايبمولك

 .(م 1484 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :اينروقيلاك « يلكريب) عمتجملا روتسد « سنيديج ينوتنأ(١؟)

 ١(. مقر ةظحالملا رظنا) عمتجملا يف فالتخالا ءناركول سالكين(7١)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 1

 رايتخاب ٌتمق ؟"*رصاعملا يفاقثلا عاتجالا ملع يف راكفألا هذه قيبطت يف نيابتلا ريوصتلو

 ءنيف نلأ ىراجو ءردنسكلأ ىرفيجو «ويدروب رييبو ءوئثو تربور :مهنمو نيرظنم ءالع ةدع

 لئاميو «مامتهالل ةريثم قرطب مياكرود ثاريم ونثو عسو دقف.يفاقثلا ريظنتلا يف ةيرظنلا يتاماهسإو

 ردعبكلا دير ؛يفامث روظنم نم ةيقبطلا تاينبلا نع سكرام ليلحت ريبك لكشب ويدروبل ليلحت

 ىلع ديكأتلا متي ثيح ؛يفاقثلا عامتجالا ملع يف "يوقلا جمانربلل" نيزرابلا ةاعدلا رثكأ نم هءالمزو

 تايلمع ةيمهأ ىلع دكؤت يتلا ةصاخلا ةفاقثلا ةيرظن نيف روُطُيو :ةوقك ةفاقثلل يتاذلا لالقتسالا

 .الوبق رثكأ بوث يف ةفاقثلا يف ةيفيظولا نع ةجتانلا ةميدقلا راكفألا حالصإ ىلإ ىعسأ انأو .تاعامجلا

 رصاعملا فاقثلا ليلحتلا
 (نانال ال131 ةدتق]ت515 101377

 امطعم 8 داطسمب و طعم نك (نملطبسمل !1عدمتسوو ةفاقثلا يناعمل ونثو تربور ةيرظن

 لك لبق اهخأل ؛ةيوينبلل ةيراكتبا قرطلا رثكأ نم ةدحاو ونثو تربورل "* ةفاقثلا ةيرظن ٌدعُت

 ."* ىرخألا ةيديلقتلا ةيرظنلاو «ةيزمرلا مُّظْنلا نيب تاقالعلا لوح ةيوينبلا حلاصملا نيب جزمت ءيش
 ةيتاذلا تاهاجتالاو ءيبسسّوملا ليلحتلاو «يحرسملا ليثمتلا رصانع ىرخألا ةيديلقتلا هذه نيب نمو

 .ةيتارهاظلا ملع نم ةدمتسملا

 )١4( نتيو اشرامو ونثاو تريور :رظنا « تاعجارملا ضعبل ةبسنلاب ٠ "ةفاقثلا ةسارد يف ةديدجلا تاهاجتالا" .

 عامتجالا ملعل يونسلا ضارعتسالا ١5 ص :(م148/) ١414 -/ .117سميجو «ونثاو تربور :اًضيأ رظناو

 .سالغود يرام .رغريب .ل رتيب ملاع :يفاقثلا ليلحتلا « ليوزروك ثيديإو ء نسيجريب تربلأ رتنه نوسديفاد

 .(م1984 ؛لوب ناجيك و جديلنور ؛ندنل) سامريباه ناجروجو تلوكسورف كيام

 ةعماج :يلكريب ةعماج) "يعولا حالصإ" :هباتك عجار , نيدلا يف ونثاو تريور لمع لوح ةلثمأ ىلع لوصحلل (15)
 .(م 181/4 ءاينروفيلاك ةعماج ةعيطم :يلكريب) يكيرمألا نيدلا يف بيرجتلاو ((م٠1819/7 سكورب اينروقيلاك

 ةعماج ةعبطم :اينروقيلاك ٠ ىلكريب) يفاقثلا ليلحتلا يف تافاشكتسا :يقالخألا بيترتلاو ىنعملا ءونثاو تربور )١1(

 . "ةيعاتجالا ةيرظنلاو يفاقثلا ليلحتلا" « رئريت .ه نائائوج :رظنا . لمعلا اذه ةعجارمل .(م191/ ءاينروفيلاك

 .57519-541/ تاحفصلا :(م1388 ويلوي) 45 عامتجالا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا



 #8 يفاقثلا ريظنتلا

 يسوقطلاو «يسسؤملا قايسلاو «يناقثلا ءانبلا
 (دنالأان1]13 571101, آل 1131, 3020 111511110031 1

 تادقتعملاو تاهاجتالا ىلع طرفملا زيكرتلا نع داعتبالا لضفألا نم ءونثو رظن ةهجو نم

 نوكي كلذ نم الدبو .مهسايق بعصلا نم هنإ ثيح .ةفاقثلا ليلحت يف دارفألا اهكلتمي يتلا يناعملاو

 زيكرتلا ليوحت درجمب ةفاقثلا مهفل ةلعافتملا دارفألل ةظوحلملا تالاصتالا ىلع زيكرتلا لضفألا نم

 مت يتلا صوصنلا يفو .ةيعامتجالا تاقايسلا يف ةيفاقثلا ةينبلا ىلإ هتاذ دح يف يفاقثلا ىنعملا نع اديعب

 .ةديغم ىرخألا ةيرظنلا قرطلا حبصَتل اًيعامتجا اهجاتنإ

 ىلع اهديكأت ببسب ةيرهوجلا تافاضإلا ىدحإ (7 لصفلا) يحرسملا ليثمتلا ٌدعيو
 حوضوب هروذج عجرت يذلا ديكأتلا- اهيلع اًيمارد اًدعُب ءافضإو زومرلا نع ريبعتلل ةيلآك سوقطلا

 ناربعي «ةيعامجلا سوقطلا ىلإ ةفاضإلاب «ةيدرفلا ةيصخشلا سوقطلا نأ ءىنعمب -مياكرود ةيرظن ىلإ

 مايقلا دنعو .ةنيعم ةيفاقث تاءانب ىلع نادكؤي .تقولا سفن يف امهنكل .ةلومحملا يناعملا نع قمعب

 يليثمت دعُب ءافضإ يف ةلثمم «ةيعامجلا ميقلا زيزعتك ةعونتملا فئاظولا هذه لثم سوقطلا يدؤت «كلذب
 راودألا لباقم «ةيميظنتلاو «ةددحم لئاسو نيسحتو «ةسيئر فئاظو ىلع ديكأتلاو «ةئيعم تاقالع ىلع

 .اهنيعب ةطشنأ ىلع ءوضلا طيلستو

 ءاهتاذ دح يف ةدرجم -ءانبك- ةفاقثلا دجوت الف .ةمهم ىرخأ ةيرظن ةفاضإ يبمسؤملا ليلحتلاف

 متيو .ةمظنملا ةيعمتجملا تاءانبلا نم أزجتي ال ءزج يهف ؛ةيمارد وأ ةيسوقط تاءادأ تسيل اهنأ اك

 مهب ديرأ اذإ ةيسايسو ؛ةيميظنتو «ةيدام دراوم بلطتت تاميظنمو نيلعاف لالخ نم ةفاقثلا جاتنإ

 يسسؤملا ساسألاب فارتعالا درجمبو .نيرخآلل اهلقنو اهسوقطو ةيفاقثلا زومرلا ةمظنأ ريوطت
 ةيرورض رصانع عارصلا بوشنو «ةطلسلا مادختساو «دراوملا يف ؤفاكتلا مدع حبصي يفاقثلا طاشنلل

 .يناقثلا ليلحتلل

 1:6 310:51 0546 يقالخألا ماظنلا

 ماظنلا روديو .يقالخألا ماظنلا ةسارد اهنأ ىلع ةفاقثلل ةرظنلا هذه ال/اناط0 ونثو فصو

 () .راودألاو ةيقيقحلا تاذلا (7) .سوقطلا ةعيبطو «ةيفاقث زومر ةمظنأ ءانب )١( :لوح يقالخألا

 .مهنم لك رودل ضرع يلي ايفو .سوطلاو ةيفاقثلا زومرلا هذه لثم ىلع ةظفاحملا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع مى

 لطع 5مم عاام هك ("نلغانعق] ةيفاقثلا زومرلا ءانب

 .كولسلا نم نيعم جهنمب مازتلالا ةعيبط ددحت يتلا ةيزمرلا رصانعلا نم ةعومجم يهو

 ([.8001)«سوارتش يفيل دكأ ام لثم ءاقيض ازيح كلنتمت ابأب لوقت يتلا ةيفاقثلا نيناوقلا ءارآل اًفالخو

 نكمي يتلاو «زيامتلل ةلباق ةينب كلتمت يتلا ةيفاقثلا رصانعلا نم ةعومجم ىوس ىري ال هنأبكامقانكد

 ىريو .ةيقالخألا تامازتلالا ةعيبط يف تالكشم دّلوُت يتلا تالاجملاو فقاوملا مهفل اهمادختسا

 : لثم «ةيفاقث زومر نم يقالخألا ماظنلا ءانب يف ةمهم ٌدعُت ةثالثلا تازياتتلا هذه نأ ونثو

 تاذلا لباقم ةيساسألا ةيعامتجالا راودألا (؟) .ةيقيقحلا جماربلا لباقم ةيقالخألا فادهألا )١(

 : ةيلاتلا ةددعتملا تارايخلا لباقم ةيمتحلا دويقلا نس يف ةيدصقلاو ةيمتحلا (7) .ةيرهوجلا

 يقالخألا ماظنلا ءانب يف ( 8001 0طزءما5 200 "ءهوههدكا) جماربلاو ةيقالخألا فادهألا زيمتت - ١

 نكميو .اهب مزتلملا اهيف كراشي يتلا ةيقيقحلا جماربلا وأ ةطشنألا (ب)و «مازتلالا فادهأ (أ) :نيب

 نوكت ام اًبلاغو .كلذ ىلإ امو ميقلاو تادقتعملا نم ةعومجمب همازتلاو صخش فادهأ فلتخت نأ

 ريغ مأ ةلصتم تناكأ ءاوس كولسلاب يقالخألا مازتلالا فادهأ رهظتو «طاشنلا نم اًعون جماربلا

 نكمي ام وهو ءلضفأ ةايح داجيإ مازتلالا نم صخشلا فده نوكي دق :لاثملا ليبس ىلعف .ةلصتم

 يقالخألا ماظنلا ةينب لعجلو .ةيقيقحلا جماربلا وأ ىرخألا ةطشنألاو قاشلا لمعلا لالخ نم هكاردإ

 .ةيعقاولا جماربلا عم فادهألا هذه طبر لالخ نم ءادألا يف زيمتلا نمضتي نأ بجي ؛ةيلعاف رثكأ

 زومرلا ةينب نيب زيمن نأ بجي هنأ ونثو ىري (8ع1]8 5ءا* ةه4 20ا15) راودألاو ةيقيقحلا تاذلا -؟

 اهبعلي يتلا ةفلتخملا راودألا (ب) نيبو ءصخشلل ةيقيقحلا تاذلا (أ) :ثيح نم ةيقالخألا

 تقولا سفن يف اهنأ الإ ءكولسلاو ةيتاذلا ةميقلا نيب ةيقالخألا تاءانبلا طبرت ام اًئادف .صخشلا

 لصفنت نأ نكمي يتلا ةيقالخألا ةميقلا تاذ "ةيقيقحلا انألا" كانه نوكيل ؟ ةزمتم نوكت نأب حمست

 رهْظُي امدنع :لاثملا ليبس ىلعف ."ةيتاذلا ةميقلاب" روعشلا اذه للقت نأ اهنأش نم يتلا راودألا نع

 هتميق نم للقي هب موقي يذلا رودلا نأ ىلع دكؤي كلذ يف هنأل ؛هب موقي يذلا رودلا ضفر مهدحأ

 .ةيتاذلا

 ةيقالخخألا زومرلا زيمتت نأ اًضيأ بجي ( 16 1معانتؤهطاع همم آه(ءمانمصقل ) ةيدصقلاو ةيمتحلا -

 هنأ ىنعمب ؛ ةدارإلا ملع نمض ةدوجوملا كلت (ب)و «سانلا ةرطيس جراخ يه يتلا ىوقلا (أ) :نيب



 فقر يفاقثلا ريظنتلا

 نع اًيقالخأ اًييقت كانه نأ ضرتفي ةيفاقثلا نيناوقلا هذه يف .دمعتملا نع موتحملا اهزييمت نم دب ال

 صخشلل نكمي ال امل رفغي نيح يف .ةوقلاو دصقلا لالخ نم ققحتت نأ نكمي يتلا تايكولسلا كلت

 دارفألاب ةصاخلا تايكولسلا عاونأ ةفرعم بعصلا نم نوكيس زييمتلا اذه نود نمو .هيلع ةرطيسلا

 .ةيقالخألا تاهيبقتلل اوعضخمي نأ

 :ب قلعتي اميف زومرلا نم ةيساسأ عاونأ ةثالث لوح رودت يقالخألا ماظنلا ةينب نإف ءاذكهو

 ةدمعتملا /ةدماجلا تارايخلاو (") و .يتاذلا ماظنلا (7) و .ةقيقحلا جماربلا /ةيقالخألا ءايشألا )١(

 ةثالثلا ةسيئرلا عاونألا كلت ىلإ ريشت ةدمعتملا تارايخلا لباقم ةيمتحلا دويقلاف .اهنم رفم ال يتلا

 راودألاو تاذلاو كولسلاو فادهألا طبر متي هسفن تقولا يف نكلو هيف بوغرم وه ام ىلإ زومرلل

 يسسؤملا ماظنلاو يقالخألا ماظنلا موقيس ثالثلا تالالدلا هذهل زييمتلا نود نمو .اياونلاو دويقلاو

 فادهألا نيب طبرلا و زييمتلا نود نمو 0 نود نمو .طوقسلا يف ءدبلاب اهب دوجوملا

 رشتنتس رودلاو تاذلا نيب طلخلا مت اذإو .اًيرشتسم لكلا حبصيو «تامزألا رهظتس «جماربلاو

 .طابحإلا وأ ةالابماللا دادزتس نيحضاو ريغ مكحتلاو د اذإو .ةيتاذلا ةميقلا ةراسخ

 1ع ةلههدسم هك 13غند1 سوقطلا ةعيبط

 ةيقالخألا ةيلوؤسملا حضوتو «ةيعامجلا ميقلا ىلع اًيمارد اًذعُب ةيقالخألا سوقطلا يفضت

 سوقطلا هذه لمعت كلذب مايقلا دنعو .ةفطاعلل ةريثم سوقط نس لالخ نم ميقلا هذه هاجت دارفألل

 ةيقالخألا فادهألا مظنُي يذلا ةيزمرلا نيناوقلا ماظن :وهو «يقالخألا ماظنلا ىلع ظافحلل

 هذه لثم نوكت نأ نكميو .(دمعتلا) تارايخلاو دويقلاو «راودألاو تاذلاو «ةيقيقحلا جماربلاك

 .اًروطت رثكألا ةيعاجلا تالافتحالا ىلإ ةفاضإلاب داتعملا لعافتلا نم أزجتي ال اًءْرِح سوقطلا

 ماظنلا ىلع ظافحلل ةيساسأو ةيلآ سوقطلا نأ يه ةسيئرلا ةطقنلا نأ الإ ءانلع وأ اًرس اهؤادأ نكميو

 عسوم لكشب نايفوغ اهلوانّتو «مياكر ود نم حضاو لكشب ةركفلا هذه ةراعتسا متو .يقالخألا

 .(7 لصف رظنا) يح رسملا ليثمتلل

 يتلا ةيعامتجالا تاقالعلا يف ةدوجوملا نيقيلا مدع ةلاحل يدصتلل اًضيأ سوقطلا مدختسُنو

 ةدايز لالخ نم ءاوس نيقيلا مدع ةلاح ءاعدتسا متيو .يعامتجالا ماظنلا زومر لالخ نم مَظَنُت
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 زومرلا سابتلا وأ ءميقلا حوضو مدع نأ امك «تاعقوتلا ضومغ وأ «ةطلسلا مادختسا وأ «تارايخلا

 مدع دجوت ةفلتخملا سسألا هذه عم لماعتلل «ةسيئرلا ةيعامتجالا تاقالعلا يف بّلقتلا وأ .ةيساسألا

 نإف اذلو .نيقيلا سامتلال دعاصتملا يموقطلا طاشنلا رداصم دحأ وه -نذإ- نيقيلا مدعف .نيقيلا

 يقالخأ ماظن قلخل ةيسسؤم تاقايس يف دراوملا ةئبعت ىلإ ةيمارلا دوهجلاب طبترت ام ٌةداع سوقطلا

 .ديدج

 آمون مسقل (نمدغعدأ هدف 18عدوانت:ءعودراوملاو يسم ملا قايسلا

 ونثو اهآر (ى ةديدج ةيقالخأ زومر روهظل هجاتنإ ةداعإو هجاتنإ بجي يقالخألا ماظنلا داجيإل

 نيلعافلا لالخ نم لاعف لكشب ةديدجلا تايجول ويديألا هذه جاتنإ اًضيأ بجيو «تايجولويديأك

 رارمتسالو .ةيميظنتلاو ةيداملا دراوملا ىلع ةيزمرلا دعاوقلا ةمظنأ دمتعت اذكهو .دراوملل نيمدختسملا

 مهيدل نوكت نأ بجي يقالخألا ماظنلا نم اًءزج ةديدجلا ةيجولويديألا حبصتو «يقالخألا ماظنلا

 رشن وأ «يقالخألا ماظنلا ىلع ظافحلا يف اهمادختسال نيلعافلل دراوملا نم ةرقتسم تادادمإ

 ىلع ءاقبإلل ةمزاللا ةيداملا ةميقلا مهيدل نوكت نأ نيلعافلا ىلع بجي «هنأ يأ .ةديدج ةيجولويديأ

 ميقلا ىلع طقف دمتعت ال ةيميظنت دعاوق مهيدل نوكي نأ بجيو .اهيف نوكراشي يتلا تايظنملاو مهسفنأ

 ضعب يفو .ةدايقلاو ءلاصتالا تاكبشو «ةيميظنتلا ةفرعملا ىلع اًضيأ دمتعت نكلو «لاملا لثم «ةيداملا

 يتلا ةيسسؤملا ىنبلا ىلع يقالخألا ماظنلا زكتري يلاتلابو .ةطلس مهيدل نوكت نأ اًضيأ بجي «نايحألا

 .ةيميظنتلا تاردقلاو ءلاصتالا تاكبشو «ةدايقلاو «لاملاو «ةيداملا ميقلا لوح روحمتت

 10ءما0ع3 ايجول ويديألا

 بناوج ضعب ةيحرسم ةقيرطب روصُت وأ نع رّبعت زومر اهنأ ىلع ةيجولويديألا ونثو فّرعُي
 ةيعرف ةعومجم نع ةرابع ةيجولويديألا نوك يف نمكت ةيساسألا ةركفلا نأ ودبيو ؛يقالخألا ماظنلا

 رييغت متيو .اًلومش رثكألا يقالخألا ماظنلا نم نيعم بناج ىلع دكؤت يتلا ةيزمرلا دعاوقلا نم

 ةعفادلا ةوقلا ةيجولويديألا ٌدعتو «ةديدج ةيجولويديأ يسسؤملا ريوطتلا لالخ نم يقالخألا ماظنلا

 .سكرام اًريثك هيلع دكأ ام اذهو «رييغتلل



 فقد يفاقثلا ريظنتلا

 ةئبعت ( )١ :ىلع فاطملا ةيابن يف ةديدجلا تايجولويديألا ىلع يسسؤملا عباطلا ءافضإ دمتعيو

 ىلإ ةفاضإ (؟) .(ةيداملا علسلاو «تايظنملاو ءلاصتالا تاكبشو «ةداقلا) ك دراوملا نم قرا عاونأ

 سفانتت نأ بجيو .ةيجولويديألا قالخألا ىلع ءوضلا طيلستل سوقطلا مادختساو ريوطت

 زوف دنع كلذ ىلع بترتي ام عم «هابتنالا تفلل ضعب عم اهضعب اًريثك ةديدجلا ةيجولويديألا

 كانهو «يقالخألا ماظنلا نم اًءْزج حبصتل ةسفانملا يف ةقئافلا ةيلاعلا دراوملا ةبحاص ةيجولويديألا

 عابتالا نم فلأتت يتلا دراوملا تائيب يف سفانتت اهنإ ثيح ؛ةيجولويديألل يجولوكيإ دعب اًضيأ

 .ةيجولويديآلل نيلمتحملا

 لع طرسقستءو هك طع ؟الوعفا (0 لع يقالخألا ماظنلا تايمانيد

 ماظنلاف .(4 لصف :رظنا )يقالخألا ماظنلل تايمانيدلا ليلحتل يئيب لمع راطإ ونثو مدق

 «تاذلاو «ةيقيقحلا جماربلاو ةيقالخألا فادهألا ميظنت ديدحتب موقي ال )١( :-نذإ- يقالخألا

 ةلاضتألا تاسزادلا هيد له رفاق. ريع را (9) قدنقملا طباوضلا ةةريسللا فوتقلاو ةناودكلا»

 رطاخملا ليلقت ىلع رداق ريغ وأ (") .اهيلع يماردلا عباطلا ءافضإو اهديكأتل ةبسانملا ةيسوقطلاو

 يدؤيس ةجيتنلاف .فقاوملا مظعم يف ضومغلا نم ضعب كانه نوكيسف «ةفلتخملا ةطشنألاب ةطبترملا

 ةعقوتم ريغ ام دح ىلإ مهاعفأ نوكتسو كّيفاك اًهيجوت اوكلتمي نل دارفألا نأ ىلإ ضومغلا اذه

 ماهبإلا اهفنتكي امدنع لاوحألا هذه لثم لظ يف ءروهظلا ةلمتحم ةديدجلا تايجولويديألا حبصتو

 )١( :روهظ عم يجولويديألا جاتنإلا دادزيس هنإف ء.عاضوألا كلت ةدح ليلقتل ةليسوكو ءضومغلاو

 كلذكو «تاقبطلاو ةيعاتجالا تادحولا عاونأ يف سناجتلا مدع نم ةيلاع تاجرد دوجو

 دراوملا يف فالتخالا نم ةيلاع تايوتسم دوجو (؟) .عمتجملا يف كلذ ىلإ امو .تايظنملاو .تاعامجلا

 ىدراوملا عيزوت ةداعإو .ةطلسلا ميظنت ةداعإك رييغتلا نم ةعفترم تالدعم دوجو (7) .اهعيزوتو

 زومرلا يف ةنورملا مادعنا (5) .ةيعامتجالا تاقالعلا نم ةديدج عاونأ قلخو «ةديدج لكايه ءاشنإو

 ةطلسلا ةردق ضافخنا (65) .زومرلا نم ليلق ددع نيب ةدودحملا تاطبارتلا نع ةئشانلا ةيفاقثلا

 .دراوملا ةئبعتو ءسوقطلاو «ةديدجلا ةيفاقثلا زومرلا عمق ىلع ةيسايسلا
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 هرودب ديزي يذلا يجولويديألا فالتخالا نم تايلمعلا هذه ديزت ءيجولوكيإ روظنم نمو

 هذبم زوفلل ةمءالم رثكأ تايجولويديألا ضعب نوكتف .تايجولويديألا نيب ةسفانملا ىوتسم نم

 يف ةيجولويديألا ةردق ىلع رايتخالاو ةمئالملا هذه لثم دمتعتو .كلذل ةجيتن اهرايتخا متيو «ةسفانملا

 نيقيلا مدع ةلاح نم دحت قرطب ةيعاتجالا تاقالعلا ديدحت )١( :اهنمو ,فادهألا نم ددع قيقحت

 ,رطاخملاو «تارايخلاو «دويقلاو «راودألاو .تاذلاو .جماربلاو «ةيقالخألا فادهألا لوح

 ةفيعضلا رصانعلا نم ديدعلا نم نوكتي نرم ءانب راهظإ (7) .ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدعو ءضومغلاو

 .لاصتالا تاونقو «ةدايقلاو «تامظنملاو .عابتألاو ؛لاملا ةصاخ دراوملل ساسأ نيمأت (7) .ةلصلا

 رظن يف ةيعرشلا قيقحت (5) .ةلقتسم فادهأ عضو (0) .ةيسوقطو ةيلصاوت تاسرامم ديدحت (5)

 .ةيئارجإلا دعاوقلاو ةدوجوملا ميقلاب قلعتي |يفو ةيسايسلا ةطلسلا

 يف زوفت نأ ةيجولويديألل حجرألا نم ناك ةقباسلا تسلا تالاحلا كلت قيقحت نكمأ الكف

 يقالخألا ماظنلا نم ءزجك ةَسَسَّوُم حبصُت نأ لامتحا دازو ءىرخألا تايجولويديألا عم ةسفانملا

 زومرلا ىلع ٌةدكؤملا لاصتالا طانأو سوقطلا ةماقإل .صاخ لكشب ةيجولويديأ ةيَسْؤَمك دمتعتو

 ةلاح ليلقتب ةديدجلا زومرللو سوقطلل حمست يتلاو «ةيميظنتلا تابيترتلا لخاد ةديدجلا ةيقالخألا

 لوبقلا ىلع لصحت رمألا ةياهن يفو «دراوملل رقتسم ساسأ نيمأت ىلع لمعت يتلا ةقثلا مدعو قلقلا

 .ةيسايسلا ةطلسلا نم

 تاليكشتلا لظ يف رهظت فوس ةيجولويديألا تاكرحلا نم ةفلتخم اعاونأ نأ ونثو دكأو

 .ةسسؤمو «رايتخاو «ةسفانمو .فالتخا اهنع جتني يتلا فورظلل ةتوافتملا

 منعم ظوسلتعاساو وسواد عانكاتوا 5اننعاس ةلتكمت "' ويد روب ريب دنع ةينيوكتلا ةيوينبلا

 «لاعفألا دّيقُت تاءانبلاف 2 يويئبلا نيوكتلا وأ ةيئيوكتلا ةيوينبلاب هلمع ويدروب رييب فصو

 رهاوظ ءانبل لعفلاو رّبَدَتلاو ريكفتلا ىلع مهتاردق سانلا مدختسيو ءاقلطم ارمأ سيل دييقتلا اذه نأ الإ

 .سكوف نافيتس عم كرتشم مسقلا اذه )/١1(

 نم ةعونتم ةعومجم يف تالاقملا تائمو اًباتك نيرشعو ةسخ وحن بتك نأ دعب ءادج ريزغ وديرب ناك « عقاولا يف(14)

 .عامتجالا ملعو « ةفسلفلاو « تايوغللاو « يقاقثلا خيراتلاو « ميلعتلاو ء ايجولوبورثنألا كلذ يف اهب ء تالاجملا



 ففي ىفاقثلا ريظنتلا

 يه ىنبلا هذه نأ الإ «ةمئاقلا ىتبلا نم ريياعم راطإ يف كلذ لعفب نوموقيو «ةيعاتجاو ةيفاقث

 ةعونتم ةيعاتجاو ةيفاقث تاءاشنإ لجأ نم اهمادختسا نكمي ىتلا دراوملاو داوملا نم تاعدوتسم

 ثيح ؛ةطقنلا هذه قيقحت يف ةيوغللا ةقالعلا هبشي ودروب نإف اذلو «ةيوينبلا هروذج ةفرعمبو «ةعساو

 تالامتحا ديدحت هنأ ىلع هتيؤر نكمي ام وهو .يلعفلا باطنلا جاتنإل دويقلا ةيوغللا دعاوقلا قِلطُت

 مهنإ .ةيفاقثلاو ةيعاتجالا ىنبلا عم لاحلا وه اذهو ."" ةيباطخلا لامعألل ةديدج قطانم دوجو

 داجيإ ىلع اًضيأ نولمعي ءتقولا سفن يفو ؛مهكولس نوهجويو «نيلثمملا نع لقتسم لكشب نودوجوم

 2» .ةديرفو ةديدج ةيفاقثو ةيعامتجا رهاوظ ءانبلو ةيعادبإ لاعفأل قرطو «تالامتحاو «تارايخ

- 

 ويدروبل يفاقثلا عارصلا ةيرظن
 امانا لتعات "5 ( تن]ند" 31 (نهدكا1اتعأ "1 13601:5'

 روصت .وه هذلع عامتجالا ملعل ميهاغم رهوجلا 3 الإ عيضاوم ا نس ديذعلا وبدروب ثيحب

 نيب ويدروب عمج دقف ةقيمحلا يفو ."”تاقبطلا هذهب ةطبترملا ةيفاقثلا لاكشأآلاو ةيعاتجالا تاقبطلا

 تاعامجلا ةناكمل ربيف ليلحتو «جاتنإلا لئاسوب قلعتي اميف ؛ةيعوضوملا ةقبطلا عقومل ةيسكراملا ةيرظنلا

 ؛ةئميهملا ةقبطلا ةفاقث ىلع لوصحلل ةمظنملا دوهجلاك ,ةسايسلا يفو «ةّلزنملاو ءقاوذألاو «ةايحلا طامنأك

 عيصرت لجأ نم تاقبطلا لوح ربيف سكامو سكرام لراك رظن تاهجول عمجلا اذه سيئرلا ببسلاو

 "”: .ةيئانبلا رصانعلاب ةنورقم .هيداصتقاو ةيدام دراوم نم رثكأ هنوك ىلإ لاملا سأر موهفم

 . تاقبطلا « نيحالفلا .ةلاطبلاو نييميداكألاو نقلا - تاعوضوملا نم ةعساو ةعومجم يبيرجتلا هلمع يطغي-

 ريبب عم لمع ةشرو :يساكعتا عاتجا ملع وحن. "نيفقثملاو ء نوناقلا « ةسايسلا « ةبارقلا ٠ ةضايرلا .نيدلا

 ةيعجرم ةمئاق ىلع اًضيأ ةلاقملا هذه يوتحت 75-77 ةحفص (م 1984 جنيريس ٠) عايتجالا ملع ةيرظن" «ويدروب

 .ويدروب ىلع ةيوناثلا تاقيلعتلاو تاليلحتلا ىلإ ةفاضإلاب ةصاخلا ويدروب لامعأ ىلع ةراتخم

 ١5. ص :(م14484 عيبر١)017/ عاتجالا ملع ةيرظن "ةيزمرلا ةوقلاو يعامتجالا ءاضفلا" ويدروب ريب )

 .(م9444١ ءدرافراه ةعماج ةعبطم :. جدريماك) ةيزمرلا ةوقلاو ةغللا ءويدروب رييب(7*)

 (م1984 :؛ درافراه ةعماج ةعبطم :ستسوشاسام « جديربماك) قوذلا مكحل يعامتجا دقن :زييمتلا ءويدروب ريبب (1)

 .(م1948/  دروفتاتس ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك ء دروفناتس) ءويدروب رييب
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 ©01هووعو ةه0 ©ةصماغق]ب لاملا سأرو تاقبطلا

 سأر نم عاونأ ةعبرأ نيب زييمتلا ةفرعم الوأ مزلي «تاقبطلا لوح ويدروب رظن ةهجو مهغل

 يتلا ةيداملا ءايشألاو لاملاك ةيجاتنإلا ةيكلملاك ءيداصتقالا لاملا سأر (١)":يلاتلا وحنلا ىلع لاملا

 نيب تاقالعلاو فقاوملاك يعامتجالا لاملا سأر (؟) .تامدخلا علسلا ميدقتل اهمادختسا نكمي

 «قالخألاو «تاداعلاو «تاراهملاك «يفاقثلا لالا سأر (7) .ةيعابتجالا تاكبشلاو تاعامجلا

 (4) .ةيمسرلا ريغ ةيصخشلا ةايحلا طامنأو «قاوذألاو «ةيملعلا تالهؤملاو «ةيوغللا بيلاسألاو

 ةثالثلا عاونألا نم ةعونتم لاكشأو تايوتسم كالتما عيرشتل زومرلا مادختساك «يزمرلا لاملا سأر

 .لاملا سأرل ىرخألا

 ىلإ طقف نكلو ءضعبلا اهضعب ىلإ لوحتت نأ لاملا سأر نم ةثالثلا لاكشألا هذه نكميو

 نم كحملا ىلع اهتاذ دح يف قاوسألا فلتخم يف لاملا سأر لوحت ةيلباق ةجرد نوكتو «نيعم دح

 «لاثملا ليبس ىلع .ةيميداكألا تالهؤملا ىلع لوصحلا يف طارفإلا للقي دقف .ةيعاتتجالا تاعارصلا

 نأ بجي كلذل ةجيتنو .(لهؤملا مخضت) يداصتقا لام سأرل يميلعتلا لالا سأر لوحت ةيلباق

 ىلع لوصحلا :لثم «ةيداصتقا بساكم ىلإ يناقثلا مهام سأر ليوحتل تالهؤملا باحصأ حفاكي

 سأر ىلإ يداصتقالا لاملا سأر ليوحت هعم نكمي يذلا دحلا نإف لثملابو «ةيلاع بتاور تاذ فئاظو

 نم ريثك يف نكميو «يسايسلا زاهجلا ةرطيس لوح تاعارصلا يف كحملا ىلع نوكي يعامتجا لام

 يفاقثلا لاملا سأر ءارشل يداصتقالا لاملا سأر باحصأ نم ةلوذبملا دوهجلا نوكت نأ نايحألا

 دِدَحَمو .يفاقثلا لاملا سأر عاونأ نم اًعون هفصوب قوذلا يف مبيدل ظوحلملا مادعنالا ببسب ؛ةدودحم

 ةقبطلا ةينب سكعتو «يعامتجالا ماظنلل ةعوضوملا ةقبطلا ةينب لاملا سأرل ةعبرألا عاونألا هذه عيزوت

 ةنميهملا ةقبطلا كلتمتس يلاتلابو .ةفلتخملا تاعومجملل كولمملا لاملا سأرل ىلامحإلا رادقملا لكك

 نوسدراشتير .ج. « ةيبرتلا عامتجا ملع يف ثاحبألاو ةيرظنلا بيتك يف « "لاملا سأر لاكشأ " ودريب يريب (؟؟)

 جديريماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) ةسراملا ةيرظنل ةضيرعلا طوطخلا ءويدروب :.(ع1385 ء دوونيرغ :كرويوين)

 و « "تارغثلا « تاحيملتلا :ةيفاقثلا ةمصاعلا" وارال .ب تينآو تنومال ليشيم :اًضيأ رظناو .(عاالال

 . 01-18 ةحفص (م98١/ فيرخ) .(25 "عاتجالا ملع ةيرظن « ةثيدحلا ةيرظنلا تاروطتلا" ف سوندسيبلج
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 لقأ ةيمك ىطسولا ةقبطلا كلتمتسو ءيزمرلاو يفاقثلاو يعاتجالاو يداصتقالا لاما سأر مظعم

 .لاملا سأر دراوم نم ردق لقأ ىلع ايندلا ةقبطلا لصحتس اهنيب ءلاملا سأرل لاكشألا هذه نم

 ةقبط لك لخاد دجوت ثيح ؛رشابم لهس ىمره لسلستب تسيل ةيقبطلا ةينبلاف .كلذ عمو

 ريدقتلا زومر (7) .مهب صاخلا يعامتجالا عضولا وأ ةناكملا )١( :لالخ نم اهزييهت نكمي تائف

 هفرعملل "ةيمسرلا دعاوقلا" مادختساب ةفلتخم تاعامجل حمست يتلا ةيئانبلا دويقلاو ةايحلا طمنو

 يذلا رادقملاو . ةقبط لكب ةصاخ ةيعاتجا ةيفاقث زومر ءانبل ةفلتخملا حلاصملا يوذ دارفألل ةينمضلا

 . ةرسآلا لخخاد دراوملا نم دارفألا هيلع لصحي

 ةئفلا رطيست «تاقبط ثالث يف ويدروب تائفل اًريوصت يطيطخت لكشب (9 , ١لودجلا) لثميو

 ةقبطلل يلاثملا يجاتنإلا وأ يداصتقالا لاملا سأر نم ربكألا ةبسنلا ىلع ةددحم ةقبط لخاد ايلعلا

 ىلع ىطسولا ةئفلا لصحتو «ةقبطلل يزمرلاو يفاقثلا لالا سأر نم ردق ربكأ ايندلا ةئفلا كلتمتو

 هذه نم ةقبط لكل حضاو روصت يطعي يلاتلا لودجلا لعلو .ايلعلا هئفلا نم لقا يداصتقا لام سأر

 ّدح ىلإ تتشملا ويدروب صن نم تاجاتنتسا ىلإ لصأ نأ لودجلا اذه يف ىلع ناكو .ثالثلا تاقبطلا

 ويدروب نكي ملو .(8هابلذءان'5 388135815) ويدروب ليلحتل ةروص ريوصتب موقي لودحلا نأ الإ ءام

 لوحتلا ةطقن نمكت نكلو «لودجلا يف ةرّوّصُملا (ةكعكلا هبشت يتلا) تاقبطلا هذه لثمب بجعيل

 دارفألا نم رثكأ ةكراشملل ريثكلا كلتمت ةفلتخملا تاقبطلا لخاد تائفلا قنرضألاو دارفألا نأ يف

 تزفح «اّديقعت رثكأ ةرهاظ تاقبطلا لعجي اذهو .ةدحاو ةقبط لخاد ةفلتخملا تائفلا يف رسألاو

 .صاخ لكشب اهروصتب ءاملعلا نم ديدعلا

 ةمظنم ةقبط اهنأب فرعُت يتلا "اهتاذ لجأ نم ةقبطلا" نيب سكرام زبيمت ويدروب راعتسا دقو

 نكل ةمظنم ريغ ةقبط اهنأب فرعُت يتلا "اهتاذ يف ةقبطلا"و ءاهح اصم قيقحت لجأ نم بوؤدلا يعسلل
 تسيل تاقبطلا نأ دكأ مث .ةيقبطلا ةئفلاو ةقبطلا يف يعوضوم عقومو «ةكرتشم حلاصم اهيدل

 يعوضوم لا عيزوتلاب قلعتي اميف قباس تقو يف ظحول دقو .تايلاتحا نكلو «ةيقيقح تاعومجمب

 تاالاتحالا ددحتن وهف ؛باطخلاب ةيوحنلا دعاوقلا قلعتت الثم ةيلعف تاعامح ويدروب دنع دراوملل

 ةقبطلا ليوحت ٌدعُيو .ةقيقح حبصيل ةسوملم طاسوأو «نيلعاف اًسانأ كلذ بلطتي نكل «نيلعافلل

 . عمتجملا تايمانيد لثمي ام وه ةيلعف تاعامج ىلإ ةقبطلا تائف حلاصمو



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع را

 .ةيعانصلا تاعمتجملا يف ةيقبطلا تائفلاو تاقبطلل ليثمت .0) مقر لودح

 لاملا سأر لاكشأ عيمج يف ىتغألا :ةنميهملا ةقبطلا

 .لاملا سأر نم ىرخألا عاونألا ءارشل همادختسا نكمي يذلا يداصتقالا لالا سأر يف ىنغألا .ىهو ةرطيسلا ةئفلا

 .ةيكيسالكلا ةيزاوجرءلا يه هذهو «جاتنإلا لئاسو نوكلتمي نيدذلا كئلوأ نم لوألا ماقملا يف ةئفلا هذه نوكتنو

 يفاقثلاو يعامتجالا لاملا سأر نم ةلدتعم تايوتسم بئاجب يداصتقالا لاما سأر نم ضعب :ابيدلو ةطسونل ا ةئغلا

 .ةيلاع ةجرد يوذ نيينهم نم ةئفلا هذه نوكتتو .يزمرلاو
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 يقاقثلا لالا سأر نم ةيلاع تايوتسم دوجو عم نكلو ؛ءيداصتقالا لاملا سأر نم ليلقلا كلمتو :اهيلع رطيسم ا ةئفلا

 .عمتجملا يف ةميق تاذ ةيفاقث دراوم نوكلتمي نكمم مهريغو باّتْكلاو نينانفلاو نيفقثملا نم ةئفلا هذه نوكتتو .يزمرلاو

 لاملا سأر لاكشأ عيمج نم ةلدتعم تايوتسم :ىطسولا ةقبطلا

 ةثغلا نم ريثكي لقأ اًيداصتقا لام سأر كلتحت اهنكل ءيداصتقالا لاملا سأر يف ةقبطلا هذه يف ىلعألا :ةرطيسم ا ةئفلا

 .ةريغصلا لامعألا باحصأ ةريغصلا ةيزاوجربلا نم ةئفلا هذه نوكتتو .ةنميهملا ةقبطلا يف ةرطيسملا

 يف ةطسوتملا ةئفلا نم ريثكب لفأ نكلو .يزمرلاو يناقثلاو يعامتجالا لاما سأر نم ضعب بيدلو :ةطسوتم ا ةئفلا

 .ةرهملا ٍباَنُكلا باحصأ نم ةئفلا هذه نوكتتو «ةنميهملا ةقبطلا

 يفاقثو يعامتجا لام سأر دوجو عم يداصتقالا لاملا سأر اهيدل مدعتي وأ «ليلقلا كلت :اهيلع رطيسلا ةئفلا

 تاذ ةينيتورلا نهملا نم اهريغو ءسرادملا يملعم لثم «نيملعتملا لامعلا نم ةئفلا هذه نوكتتو ءاّيبسن ٍلاع يزمرو
 .يناقثلا جاتنإلا يف كراشت يتلا ضفخنملا لخدلا

 لاما سأر لاكشأ عيمج نم ةضفخنم تايوتسم :ايندلا ةقبطلا

 .ةرهملا نييوديلا لامعلا نم نوكيتو «ةماعلا ةئفلا هذهل اًيبسن اًيلاع اًيداصتقا لام سأر كلو :ةرطيسم ا ةئفلا

 ةَرَهَم هبشلا نم نوكتتو .ىرخألا لاما سأر عاونأو .يداصتقالا لاملا سأر نم لقأ تايمك كلت :ةطسونم ا ةئغلا

 .تالهؤم نودب

 دنع يزمرلا لاملا سأر نم ضعب دجويو .يداصتقالا لاملا سأر نم اًدج اليلق اًرادقم كلتمتو :اهيلع رطيسم ا ةئفلا

 .ريقفلاو لماعلا صخشلا ةمدخل نولمعي نيذلا نيملعتملا ريغ نييجولويديألاو نيفقثملا

 . ويدروبل ةليلحت اًروص لمح لودجلا اذه نكلو ء اذه هلودج ىف ويدروب هيلإ راشأ ام لوح تالالدتسا يدل ناك#

 نم تاجاتنتسا مدقي نأ هيلع ناك نكل ٠ لودجلا يف اك ةكعك لكش ىلع ةليلحتلا روصلا نم عونلا اذه بحي ال امبرو

 يف كرتشت يتلاو «ةفلتخملا ةيعاتجالا تاقبطلا نع اًروص لمحي لودجلا اذه نأو ةصاخ ام دح ىلا مئاشتملا صنلا اذه

 .عامتجالا ءايلع اهروصي ايك اًديقعت رهاوظلا رثكألاو .ةكرتشملا مساوقلا نم ريثك
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 يجاتنإلا يزمرلاو يفاقثلاو يداملا لالا سأر مادختسا ىلع ليوحتلا اذه لثم لمتشيو

 ىلإ ليمي يقبطلا عارصلا نأ كلذ نم مهألاو .تاكبشلاو «تاعامجلاك ءيعامتجالا لاملا سأر ةئبعتل

 «يلاتلابو .دراوملا نم نيعم ليكشت ةحاتإ ىلع لمعت تايجولويديأ يف زومرلا عيجشت لوح رودي هنأ

 طمن قلخلو زومرلاب بعالتلل تادوهجملا لوح ةيرشبلا تاعمتجملا يف تاعارصلا مظعم روحمتت

 امدنع «لاثملا ليبس ىلعف .ةبسانم رثكأ ودبت يتلا ةيجاتنإلاو ةيفاقثلاو ةيعاتجالا دراوملا نم نيعم

 "عمطلا"و ."باستكالا ىلع ٌصرحلا"و ."ةجفلا ةيراجتلا حورلا" نونانفلاو نوفقثملا دقتتي

 لاكشأ ريقحت ىلإ ىعست ةيجولويديأ يف زومرلل عيجشت نمضتي طاشنلا اذه نإف ءىربكلا تاكرشلل
 لمتشتو« جاتنإلا لئاسو باحصأ نم اهتنميه فيفخت «يلاتلابو ؛بخنلا اهكلتمت يتلا لاملا سأر

 يتلا تائفلا نيب سناجت اًضيأ كانهف .يعاتجا ىلسلست ماظن درجم نم رثكأ ىلع ةيقبطلا تاقالعلا

 يف (ءاينغألا) نويلامسأرلا ىواستي امدنع كلذ لثم ثدحي .ةفلتخملا تاقبطلا لخاد عقوملا يف هباشتت

 ,ةيجاتنإلا دراوملا ىلع مهترطيس يف ةطسوتملا ةقبطلا يف ةريغصلا لامعألا باحصأ عم ةنميهملا ةقبطلا

 .مهب ةصاخلا مهتاقبط يف ةدوجوملا ىرخألا تائفلل ةبسنلاب ةزرابلا مهتناكم يفو

 ةرطيسملا ةقبطلا باحصأ ىرخألا ةيفاقثلا بخنلاو نونانفلاو نوفقثملا ىواستي «لثملاب

 ببسبو «يفاقثلا لاملا سأر ىلع امهالك دمتعي ثيح ؛ةطسوتملا ةقبطلا باحصأ سرادملا يملعمب

 يف تاسناجتلا هذه نيب ثدحيو ءاهل نيعباتلا مهتاقبطب ةصاخلا ةيداملا دراوملا ىلع نيرطيسملل مهتْيعَبَت

 عقاوملا يف نيبماشتملا كئلوأ نآل ؛دقعم يقبط عارص قلخب تاقبطلا فلتخم ربع ةيقبطلا تائفلا

 يف ةيزمرلا دراوملا دشحب نوموقيس سرادملا يملعمو« نيفقثملا :لثم «ةفلتخملا تاقبطلل ةيعوضوملا

 ةايحللا ىلعو «ةفرعملاو ملعتلا ىلع ديكأت «لاثملا اذه يفو .ءيشلا ضعب ةهباشتم تايجولويديأ

 عقوم نايبل تايجولويديألا هذه لثم عّرشُتو .ةجفلا ةيدالل داقتنا ءتقولا سفن يفو «ةينالقعلا

 يتلا ةيفاقثلا دراوملا كلت ةيمهأ ىلع ديكأتلا قيرط نع مهيلع نينميهملا كئلوأ مجاهتو مهتاقبط

 ام رادقم فالتخا لالخ نم ةسناجتملا امههعقاوم لصفنت ءتقولا سفن يفو .اهنم اًريثك نوكلتمي

 رهظمب روهظلا يف ةفلكتملا سرادملا يملعم دوهج نوفقثملا رقتحيف «يفاقث لام سأر نم هنوكلتمي

 ةيبسنلا ةيلوؤسملا مادعناو طاطحنا نم سرادملا وملعم طخسي امنيب «هيلع مه ام ىّوتسم ىلعأ

 لخاد تائفلل نمازتملا براقتلا ببسب يجولويديألا عارصلا ديازتي اذكهو .نيرورغملا نيفقثملل

 .ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقبطلا يف مهعقوم مكحب تائفلا هذه نيابت ببسبو «ةفلتخملا تاقبطلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ا

 رادقملاو عاونألا سفن سائلا ةكراشمل ةجيتن ؛عارصلل يفاضإ ديقعت أشني دقف «كلذ ىلع ةدايز

 ةيقبط ةئف ىلإ اًرخؤم اولقتنا نيذلا كئلوأف ءاّدج ةفلتخم ةيعابتجا تاراسمو لوصأ دوجو عم دراوملا نم

 قاوذأو بيلاسأ مهيدل نوكيس نيذلا ىطسولا ةقبطلا يف ةطسوتملا ةئفلا وأ ةنميهملا ةجتنملا ةبخنلا «لثم

 نم رخآ اًردصم فالتخالا اذه قلخي دقو .ءالصأ تاقبطلا هذه يف اودلو نم نع -ام دح ىلإ- ةفلتخم

 لقألا ةقبطلا ىلع قيلعتلاب ىمادقلا ءاينغألا موقي ام ابلاغ :لاثملا ليبس ىلعف .يجولويديألا عارصلا

 ريقفلا هاجت -ام اًعون- ةريغلاب ةطسوتملا ةقبطلا رعشت امدنع وأ .ددجلا ءاينغألل هيف ىلاغملا يهابتلاو مهنم

 .هملعتيل ريثكلا هيدل لازي الو هرقف نع ضوع يذلا

 ميسقتلا تايمانيد نم لعجت «ةيقبطلا تائفلاو تاقبطلا نيبو لخخاد فالتخالاو براقتلا اذهو

 رادقم لالخ نم هديدحت مت (ى «ةقبط لكل ةيقبطلا ةناكملا دوجو نم مغرلابو .اًّدج اًدقعم اًئيش يقبطلا
 تايظنملا روطت نأ الإ ءلالا سأر باحصأل ةيعاتجالا لوصألا لالخ نمو «لاملا سأر نيوكتو

 :فينصتل هتلواحم دنع رثكأ بولسأ عضوب ويدروب فزاجي ام اًريثكو .ةلهس ةيلمعب سيل ايجول ويديألاو

 ةيعاتجالا لوصألا ببسب دارفألا نيب تاماسقنالاو ةيقبطلا تائفلاو تاقبطلا نم ديدعلا نأ فيك

 لاكشأو زبيمتلا لئالدو مالكلا مظنو ركفلا نم فانصأ ديلوتب موقت ةيقبطلا ةئفلا لخاد ةفلتخملا

 ؟ةايحلا طمنو قاوذألاو ريدقتلا بيلاسأو ايجولوثيملا

 (7) .ةقبطلا لخاد ةئفلا (7) .ةقبطلا )١( :يه ةعوضوملا ةئاكملا نأ -نذإ- ةماعلا ةجحلاف

 ةيعامتجالا تاءانبلاب حمست -اهرودب- يتلا «ةيوينب اًدويقو حلاصم قلخي يذلا يعاتجالا لصألاو

 يوذ دارفألا لالخ نم ائنمض فرعتو ءمدختست ةيمسر دعاوق ىنبلا هذه نمضتتو ."” ةفلتخملا

 .ملاعلا اذه يف سانلاو لئالدلاو ءزومرلاو «ءايشألا مظنتو فنصت ةيفاقث زومر ءانبل ةفلتخملا حلاصملا

 ةيفاقث اًرومر دارفألا ءانب ةيفيكل ةقدب اًفرعم اًيئانب اًجذومن ويدروبل ليلحتلا نم عونلا اذه مدقي ملو
 اًريغتم ةيقبطلا تافاقثلا هذه لثم نوكت ام اًيلاغو .ةقبطلا تافاقث لوح اًريثم اليلحت مدق هنكل ؟ ةنيعم

 دعاوقلل ةيئانبلا تايلمعلا نوكت !نيب ءلقتسملا ريغتملا يه ةعوضوم ا ةيقبطلا ةناكملا نوكت نيح يف ءاعبات

 ةيقبطلا تافاقثلا هذه لصفملا فصولا نإف .كلذ عمو .ةئراطلا تاريغتملا يه ةيفاقثلا زومرلل ةدلوملا

 . ديلاقتلاو فارعألا هموهفم لالخ نم اهروص دقو عامتجالا ملع يف ويدروبل اًدرفت رثكألا ماهسإلا وه

 646 حاضيإ يف ةروكذملا) ةسرامملا ةيرظن ططخمو زييمتلا ءويدروب (؟7)



 ينذت يفاقثلا ريظنتلا

 0تادمو سافسسعو هس 181هطتغدك ديلاقتلا / فارعألاو ةيقبطلا تافاقثلا

 كاردإلاو مكحلاو يميقلا فينصتلا نم ةددحم طانأب ةنيعم ةقبط لك باحصأ كرتشي

 .درفلا كولسو تارايتخاو ميهافمو ةقبطلا نيب ةطيسولا ةيلمعلا هذه ويدروب روص دقو .كولسلاو

 رفوت اهنأل ؛ةهباشتم عقاوم يف مه نمل "يعمجلا يعواللا" وه (518طف1د5) فرعلا نأ ينعي امت

 مييقتو رايتخاو فينصتبو ؛ةكرتشم قرطب ملاعلا ليثمت نم دارفألا نكمت ةيفرعمو «ةيفطاع تاهيجوت

 .ةئيعم ةقيرطب لعفلا

 تاباجتسالاو «بولسألاو «ءسبللاو «مالكلاو ءقوذلا تامزالتم فارعألا لمحتو

 قرطو «نفلاو «قاوذألا عم قباطتي نأ ىلإ ليمي ةنيعم ةمعطأ ليضفت :لاثملا ليبس ىلعف .ىرخألا

 ةئاكم نومساقتي نَم نيب ءىرخألا ةيفاقثلا لاعفألاو ,ماعطلا بادآو .ءثيدحلا بيلاسأو «سابللا

 تايكولسلاو «لويملاو .تاجاحلاو يقبطلا لسلستلا نيب ةقالع كانه نأ ىلع لدي امم ؛ةكرتشم ةيقبط

 يذلا قوذلل اًريبك اًماتتها ويدروب ىلوأ دقو .ىمره لا لسلستلا نم ةنيعم تاقبط يف دارفألل ةيفاقثلا

 .فارعألا رهاظم زربأ نم اًدحاو هّدع

 «نفلل ريدقتلا نمضتي هنأ ىلع يجولوبورثنألاو ماعلا ىنعملاب "قوذلا" ىلإ ويدروب رظن دقو

 ةيعيبطو ةيرطف ةرهاظ هنأ ىلع قوذلا روهظ نم مغرلابو «"“ ماعطلل تاليضفتلاو ,ءسبللا قرطو

 ةلزنمب ةلماعلا ةقبطلل ةبسنلاب ايلعلا ةقبطلاف .تاقبطلا فلتخم نيب زييمتلا يف مهسي هنأ الإ .:ةيصخشو

 قلأتلا ةباثمب يه ةثيدحلا ايلعلا ةقبطلل ةبسنلاب ةميدقلا ايلعلا ةقبطلاو ؛نويزفيلتلا ىلإ ينفلا فحنملا
 ةئفلل ةبسنلاب ةرطيسملا ةئفلاو ءبخاصلا يرخافتلا كالهتسالا ىلإ ليملاب بذهملاو ىدملا ديعبلا

 ميظنت متي هنأل كلذو ؛رصاعملا حرسملا لباقم اربوألا ةباثمب يه ايلعلا ةقبطلا يف اهيلع رطيسملا

 يقبطلا عقوملل يعامتجالا يمرهملا لسلستلا سكعي يذلا يفاقثلا يمرطلا لسلستلا يف قاوذألا

 .ةيقبط تاعارص قاوذألا نيب تاعارصلاف «ىناكملا

 ليشيم ؛رظنا ٠ تاقبطلا ليلحتل رخآ يناقث جهنل .(55؟ حاضيإ يف ةروكذملا) ”لاملا سأر لاكشأ" ءويدروي (؟4)

 وغاكيش ةعماج .وغاكيش) ةيكيرمألاو ةيسنرفلا ةطسوتملا ةقبطلا ةفاقث :سادآلاو قالخألا .لاملا . تنومال

 ؛ 948-١١4 ص «(ما17١٠) نامرليبس نيل .دأ « يفاقثلا عاتجالا ملع يف ".عضولاو ةيزمرلا دودحلا" (م1

 درافراه ةعماج ةعبطم :جديريماك) ةرجحملاو « ةقبطلا . عسوتلا نم دودحلاو قالخألا :نيلماعلا لاجرلا ةمارك

 .(م١١٠5؟ يداع فالغ .يغاس لسار ةسسؤم :كرويوينو



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 11

 لباقم ضفخنملا لاملا سأر عم قفاوتت يتلاو «قاوذألا نم نيعون نيب اًبيرقت ويدروب زيمو
 ةيرحلا قوذ نوكي ثيح ؛عفترملا لباقم ضفخنملا يناكملا يقبطلا عقوملا وأ ءعفترملا لاملا سأر

 ةرشابملا ةيداصتقالا ةرورضلا دنع هتحازإ متت وحنلا اذه ىلعو .ايلعلا ةقبطلا قوذ وه ةيهافرلاو

 نفلا اذه ىلع ويدروب قلطأو .نفلا لجأ نم نفلا بح ةفسلف وه ةيرحلا قوذف .يداملا جايتحالاو
 ةفيظولا قوف لكشلا اذه عضتو «قلطملا ينفلا لكشلا ىلإ رظنت يتلا "ةيقنلا ةرظنلا" يلاجلا

 جراخ ضعبلل هليثمت وأ نفلا راهظإب ايلعلا ةقبطلا باحصأل عباتلا ةيهافرلا قوذ متبم الف ءىوتحملاو

 ةيداملا ةرورضلا دنع ايلعلا ةقبطلا ةايح ةحازإ متت دق !ملثم ةايحلا نع هتحازإ متي دق نفلاف .عقاولا

 «نسح لامح ىلإ هلوحيل سندملاو يداعلا قوف ىماستيو ةيهافرلا قوذ رهظي كلذل ةجيتنو ؛ةيساقلا

 ام ةيهافرلا نم كلتمي ةيرحلا قوذ نأل كلذو ؛ةيداعلا ءايشألا ىلع اًيلامج ىنعم ةيقنلا ةرظنلا يفضتو

 اًضيأ وه نوكيف «ةنميهملا ةقبطلا عبتي ةيرحلا قوذ نألو «ةيعقاولا اهفئاظو نم ءايشألا ةئربتل ةلوخي

 .عمتجملا يف ةيعرش رثكألاو نميهملا قوذلا

 ةلماعلا ةقبطلا ةايح نأل ؛تايرورضلا هقاذم اًيبعش الامج ةلماعلا ةقبطلا عنصت لباقملا يفو

 نفلا رقتحيو عقاولا لثمي يذلا نفلا نم يبعشلا قوذلا ديزيف .ةيساق ةيداصتقا تاجايتحاب ةديقم

 الدب قدصلاو ةطاسبلا يبعشلا قوذلا لضفيو ءاّروهدتمو اًطحنم انف هاريو ءّيتاذ يفتكملا يمسرلا

 هذه أشنتو ءعناقو اًجذاس هّدع ىلع "يعرشلا ةيهافرلا" قوذ لقيو ءةفلكتملاو ةدقعملا نع

 .يزمرلاو يفاقثلا لاما سأر ىلع ةيقبط تاعارص ىهو ؛قاوذألا ىلع تاعارصلا

 يتلا قاوذألا نم ءزج الإ يه ام ةئيعم نف بيلاسأو لامعأل تاليضفتلا نإف كلذ عمو

 .ىرخألا ةيفاقثلا تالاجملا يف ةدوجوملا تارايخلاب ةيلاحلا تارايخلا طبترتو «فارعألا اهمظنت

 ايلعلا ةقبطلا يف بذهملا ةثداحملا بولسأ يف كلذل الاثم دجنو «ةيرحلاو ةيهافرلا قوذ قفاوتيف

 ماسجأ نم عفوتي كلذكف «ةايخلا نع دعتبي نأ نغلل عقوتي اكو .طابضنالاو دوربلاو بدألاب

 .ةداملا نع ةديعب نوكت نأ حورلا نم اًضيأ عقوتي امك وأ .ضعبلا اهضعب نع دعابتت نأ نيرواحملا

 ىلامجلا لكشلا عم طقف قفاوتيال ايلعلا ةقبطلا ةايح بولسأ يف يداصتقالا جايتحالا نع دعبلاف

 ةيماستم نوكتل ةيزكرماللاو ةيئايزيفلاو ةيعيبطلا تابغرلا عيمج ميمرت مزلتسي اًضيأ نكلو ؛يقنلا

 ليضفت متيو .طابضنالاو ميظنتلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ايلعلا ةقبطلا نوكت يلاتلابو «ةيدام ريغو



 1 يفاقثلا ريظنتلا

 بسانتلاو ةضوملا بسح سبالملا عّطق رايتخا متي لثملابو .ةمسدلا قابطألاب عبشملا ريغ ماعطلا

 ةايح بولسأ هيلع موقي يذلا زفاحلا وه ةجاحلا نع دعبلاف .ةيفيظولا ةمئالملا ىلع ةلالد ؛يلامجلا

 .ةسرايملل دحاو هاجتا طقف يه ةيلاجلا قاوذألا تسيلف ءاهلماكب ايلعلا ةقبطلا

 نم نوبرتقيو «ةيدام رثكأ قرطب ةلماعلا ةقبطلا باحصأ لعافتي ءكلذ نم سكعلا ىلعو

 رثكأ حضاولا حيرصلا مالكلا نوردقيو «ةرارحب نوكحضيو .رواحتلا دنع ضعبلا مهضعب ماسجأ

 لقألا مسدلا ماعطلا ةلماعلا ةقبطلا قوذ لضفي لثم لابو .فئازلا نم رثكأ قدصلاو ءدوربلا نم

 ءادألا بسح ثاثألاو سبالملا نم ىبعشلا قوذلا نوراتخيو ءاّيندب اًعابشإ رثكألا نكلو ةيحص

 يقيقحلا هركلا ببسب اًضيأ نكلو «ةتحبلا ةيداصتقالا دويقلا ببسب طقف سيل اذهو «يفيظولا

 .نمثلا ظهابو ىلكش وه امل قيمعلاو

 لك رصانع عمجي يذلا يقبطلا عارصلا نع اًيروصت اًجذومن ويدروب مّدق ءلوقلا ةصالخو
 هذه يف ةيفاك ةروصب ديكأتلا متي مل هنأ الإ ءىمياكرودلاو ىربيفلاو ىسكراملا عاتجالا ملع نم

 ةيقبطلا ةناكملا نيب ةطيسو ةيلمع اهفصوب فارعألل ويدروب موهفمل ةيئانبلا بناوجلا ىلع ةيرظنلا

 نأ ىلع ديكأتلا قيرط نع ىرخأ ةرم مياكرود رود زربأ ويدروب نأ حضاولا نم نكلو .درفلا كولسو

 ةمظنألا لثم ةيئانبلل ةديفملا رصانعلا دجوأ هئإف كلذ نم مغرلا ىلعو ءفرعلا ددحي ةقبطلا عقوم

 دشح لوح روحمتت ثيح يقبطلا عارصلا ةيرظن نمض جردنتو.دعاوقلل ةدلوم تاءانبك زومرلاو

 .فرعلاو ةايحلا بولسأب نرتقملا يقبطلا (ةناكملا) عقوملل ةيعرش ةاطعم تايجولويديأ ين زومرلا

 ةيفاقثلا ةيتامغاربلا وحن ردنسكلأ زلراشت ىرفيج هاجتا
 ل ءاأد عون (ن. ةلءوون لعر”و مررت“ ومو عات 10 نبات فل مع 1

 هيف متي فيعض جمانرب نم !ًءزج"* عامتجالا ءالع نم ديدعلل ةبسنلاب ةفاقثلا ليلحت دعي
 تاءانبلا ىلإ ةراشإلا دنع طقف اهل ريظنتلا متيو «ةيوينب تاريظنت لالخ نم رهظت اهنأ ىلع ةفاقثلل رظنلا

 ةيفاقثلا تامدصلاو ء رسلمس يج لينو « نسيج رانرب نامركإ نورو ء ردنسكلأ يرغيج :-لاثملا ليبس ىلع- رظنا(7؟6)

 ء« تسام نوسيجو « نسيج درانريب ردنسكلأ يرفبج ؛ (م١١٠1 4 « اينروفيلاك ةعماج ةعبطم) ةيعاجلا ةيوهلاو
 ةعماج ةعبطم :ةدحتملا ةكلمملا . جديربماك) سوقطلاو « ةيقاقثلا ةيتامجاربلا ء يزمرلا لمعلا :يعامتجالا ءادآلا

 ؛م5١٠7 (ليوكالب :ةدحتلا ةكلمملا . دروفسكوأ) ةيعيبطلا ةيرظنلا «ليار ءثيمس بيليف ؟ (م١5١ ١5 جديربماك



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 1ك

 الدب سيئرلا عوضوملا وه اّيوق ةفاقثلا جمانربلا لعجي يذلا نإف كلذ نم ضيقنلا ىلعو .ةيعمتجملا

 اذه نمضتيو .ةيداملا ةيفاقثلا ةيعاتجالا لاوحألل ءسكرام لامعأ يف ."ةيقوف ةينب" اهنوك نم
 ىلإ رظنيو .يناعملا كلت اهالخ نم أشنت يتلا تايلآلاو ةيزمرلا يناعملل افيثك اًمصو ىوقلا جمانربلا

 تايبيقتو .ثادحألا ضرع هيف متي مكحم بولسأو «ةسيئر راكفأ تاذ صوصن اهنأ ىلع ةفاقثلا

 نع اًلصفنمو اًلقتسم الا ةفاقثلل لعجت يتلا تازيمملا نم اهريغو لمع رطأو ديلاقتو «ةيقالخأ
 .ةيعامتجالا ةينبلا

 نم ةنيعم اًعاونأ سردي ءايبيرجت ىوقلا جمانربلا اذه لثم ين ريثك لمع كانه نوكيسو

 تقولا نم ةرتفل ىوقلا جمانربلا اذه دوجو دعب طقف يغبنيو «ليصفتلاب اهللحيو ةيفاقثلا تاليكشتلا

 تالعافتلاو ءسوقطلا لثم «تايلمعلا لالخ نم يعامتجالا ءانبلاو ةفاقثلا نيب ةقالعلا ثحب

 دوجو ىلع تثح يتلا ةكرحلا نم اًءزج يفاقثلا ريظنتلا يف ىرخألا ةسيئرلا رواحملا ٌدعُتو .ةيعامتجالا

 .يوف جمانرب

 ملع ءاملع نأ نم مغرلا ىلع «(ليي) ةعماج يف هئالمزو ردنسكلأ يرفيج دنع اًضيأ وه امك

 يفاقثلا عامتجالا ملع ءاملع مظعم رثأت نكلو .ريكفتلا نم دحلا اذه ىلإ اولصي مل يفاقثلا عامتجالا

 ال عبطلابو ءريفو يبيرجت فصو يف ةكراشملا ىلإ ةجاحلابو ءاهتاذ دح يف ةفاقثلا ليلحت ىلإ ةوعدلاب

 ىلع ىتح بجي ءاذكهو اهلمع ةقيرطو «ةفوصوملا ةفاقثلا دوجو لوح ريظنتلا ىلإ اًمئاد فصولا يدؤي

 تاحيضوتلا ةلوهسب فصي نأ نم رثكأ ةيفاقثلا تايكيمانيدلا حرش يف أدبي نأ يوقلا جمانربلا

 نح دواجتي ذيج هلام "ةيفاقثلا ةيتاقازإلا" قندسسكلا لمع دعو: :تايكيمالا هله ةينرجتلا

 "” .ةيفاقثلا تايلمعلا نم اًدودحم اًقاطن لقألا ىلع حرشيل فصولا

 نم ةريبك ةعرج ردنسكلأ جزمو «ةفاقثلا لوح تايرظن ريوطت فده قيقحت ىلإ يعسلا يف

 جنفرإ ةليثمت عم "ةيئيدلا ةايحلل ةيلوألا لاكشألا يف ةفطاوعلاو سوقطلل مياكرود ليمإ ليلحت

 ( « دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين )يقاقثلا عاتجالا ملع :ةيعامتجالا ةايحلا ىنعم (« ردئاسكلأ يرفيج-

 يناقثلا عاتجالا ملعل دروفسكأ ليلد « ثيمس بيليفو « سبوكاج دئانور « ردناسكيلأ يرفيج ؛ م5٠

 .(م7 ١117 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين)

 ؟؟ ةيعاتجالا ةيرظنلا ."ةيجيتارتسالاو سوقطلا نيب يعاتجالا ءادألا :ةيفاقثلا ةيتايغاربلا" ءردنسكلا يم يرفيج(؟7)

 .615-0175 .ص :(م6٠5)



 أ يفاقثلا ريظنتلا

 لوح يفاقثلا ريظنتلا طويخ زربأ دحأو كّيقطنم جزملا اذه دعُيو .(عباسلا لصفلا)يف نافوج

 "ةينمضلا صوصنلا"و :"ةيعامج تايليثمت" نم هلمحي اهب فطاوعلا ريثي يذلا ءادألاو سوقطلا

 .نيرخألا ريهامجلا عم لعافتلا ةمدقم يف "تاعوضوملا"و

 التوام هأ اةناسهلت د عمل طعكمردصفمسءعو ةيسوقطلا تاءادألا خب د رأت

 يذلا يوضعلاو يلآلا نيب نماضتلا 8ساعات مياكرود نم (4لءءهم2ع) ردنسكلأ ىقتسا

 رصتخم خيرات ميدقتل دعب ايف هنع يلختلا مت نكلو ؛عمتجملا يف لمعلا ميسقت باتك يف هفيظوت مت
 تاءاعدالا رصانع لك نوكت (ةيلآلا) ةسناجتملا ةطيسبلا تاعمتجملا يفف .ةيسوقطلا تاءاعدالل

 ةيروفلاو ةيصخشلا سوقطلا نوربتخي دارفألا لعجي ام ؛ةمدقملا يف (ًئاد ةفاقثلا نوكت كلذل ؛ةرمتسم

 ء.حرسملا ةبشخو «ةيعاجلا تاليثمتلاو ءصوصنلاو «يفاقثلا ويرانيسلا رهصنيو .ةيريوصتلاو

 يفو ءاّعم دارفألل ةيعاتجالا ىوقلاو ءيزمرلا جاتنإلا لئاسوو ءروهمجلاو «نولثمملاو «مئاعدلاو

 تاعمتجملا يف ىتح يرورض ريغ اًرمأ جمدلا ةداعإ نوكت «ةيلوألا تاعامجلا يف نايحألا ضعب

 ةيض رم ةقيرطب ةمدقملا ىلإ ةيفلخلا حبصت امدنع ةسالسو ةلوهسب ةيلعافتلا سوقمطلا مدقتف ؛ةدقعملا

 يف عساولا ماعلا لاجملا يفو «ةيعامتجالا تالاجملا نم ددع يف اماردلا دادزت كلذ عمو .اًيفطاع

 .يمتح وحن ىلع ءادألا رصانع نيب لصفلا ببسب ةدقعملا ةثيدحلا تاعمتجملا

 ءادألا لالخ نم مهنيب جمدلا ةداعإ ةيفيك لوح ةيلاكشإلا هذه ثدحت ام ابلاغ كلذل ةجيتنو

 ىلع يفضي امن ءادألا نم ديدعلا نع لصفنمو أزجم يفاقثلا ملاعلاف .سانلا نيب ثدحي يذلا يسوقطلا

 دوعت اًدج ةميدق رواحمو «ةيعامتجالا فقاوملا يف يفاقثلا لماكتلاو ىنعملا يف تالكشم ثيدحلا ملاعلا

 .عامتجالا ملع سيسأت ىلإ

 اهيلع دكأ يتلا ةسيئرلا ةلكشملا ةغايص ةداعإل ةفلتخم تادرفم ردنسكلأ مدختسا دقو

 ىلع لمعت قرطب ثدحي نأ ءادألل نكمي فيك .عمتجملا يف لمعلا ميسقت قباسلا هلمع يف مياكرود

 رظن ةهجو نمو ؟عمتجملا يف يفاقثلاو يوينبلا زياتلا ببسب يمتح لكشب هلاصفنا مت ام جمد ةداعإ
 يف قيقحتلا ىلإ عجري وأ ىلع عقيو «ةمدقملاب ةيفلخلا جمد ديعي يذلا وه حجانلا ءادألا نإف ءردنسكلأ

 يف ةدوجوملا تاماسقنالا ىلع بلغتلا نكمي طقف ةقيرطلا هذببو ةيعامجلا لاعفألاو دارفألا لاعفأ
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 تاذ تاليثمتلل يفاقثلا ديدمتلا )١( :لالخ نم ءادألا يف اهيلع بلغتلا متي نأب ةدقعملا تاعمتجملا

 اهتمحر تو ءادألا عم روهمجلل يفطاعلاو يسفنلا سناجتلا (؟ )روهمجلا مامأ صن يف اهتمجرتو ةيغلخلا

 يف نيلعافلا تايجيتارتسإو تاوطخ لوح ردنسكلأ ةيرظن رودت اذببو .صنك ةيفلخلا تاليثمتلل
 تاضارتفالا ضعبل ضرعتأسو ءمبب صاخلا ءادآلاب مهمايق ءانثأ يف حاجنب ةفاقثلا جمد ةداعإ

 .اهحرط يتلا ةيساسألا

 قدوس ةلمدف ةفطوانأ ةعامنو هس ءكممسفمععو ءادألاو نيلعافلا نع تاضارتفا

 نم لك راضحإ ىلإ نوعسي مهنأو «ةيفالخألا حلاصملا مهعفدت نيلعافلا نأ ردنسكلأ ضرتفا

 اذه كاردإلو ,روهمجلا عم لعافتلاو لعفلا ةمدقمل ةفاقثلا صوصنو ةيفاقثلا ةيفلخلا تاذ تاليثمتلا

 .ةسيئرلا جمدلا صئاصخ نم ديدعلا ىلع ردنسكلأ اهعضو ىتلا دعاوقلا دكؤت ءساسألا فدمهلا

 :يهو

 كلت رسفتو مجرتت صوصن ىلإ ويرانيسلاو ةفاقثلل يفلخلا ليثمتلا نولعافلا لّوَحُم ١-

 .ةفاقثلا ةيفلخلا رصانعلا

 طابترالا نم عون وأ ؛يركف زيكرت قيقحت اًضيأ نيلعافلا لع بجي حجان ذأ وينقل < 7

 .هتمج رت مت ملثم صنلاب يفطاعلا

 عضو يف نولعافلا نوكي ءاّيفطاع ةئفاكتلا صوصنلاو ةيفلخلا تاليثمتلا تاريسفت عم ٠'-

 روهمجلا سناجتيس «مهحاجن لاح ينو ,روهمجلا مامأ صنلل يفاقثلا ديدمتلا يف ةكراشملل لضفأ

 .ةيفلخ تالليئثّتو ويرانيسو صن نم هنمضتي امو ءادألا عم اًيسفن

 وأ ءيزمرلا جاتنإلا ةداعإ لئاسو اًئاد نولعافلا ددحي روهمجلا مامأ ءادألا قيقحت يف -4

 .ءادألل ةرفوتملا مئاعدلاو ةمدقملا

 مدخَتسُت ثيح ِةةّصنملا ىلع ةيظفلو ةيدسج تاءاميإ ىلع صنلل يماردلا ضرعلا يوتحي -

 .ءادألا زيزعتل مئاعدلا

 ىلإ لوصولا ليهستو ديدحتو «نييعت نم هنكمت يتلا .ةطلسلاب لاعفألا عيمج لثم ءادألا ديقتي -1

 ءءادألا يف ةكراشملا مهنكمي نيذلا نيلعافلاو ءجارخإلا مئاعدو «تاصنملا ةحاتإ ىلإ ةفاضإلاب ءصنلا

 .صوصن ىلإ ةيفاقثلا رصانعلا ةمجرتو ريسفت لالخ نم هيلإ لوصولا نيلعافلل نكمي يذلا روهمجلاو
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 نم اًءزج اهلعجت دق يتلا «ةيفاقثلا ةيتامغاربلل ةيساسأ ليثمتلا ةراعتسالا نوكت حضاو وه اك

 نم ةيجيتارتسإلا رصانعلا ىلع اًديكأت ىحرسملا ليثمتلا دجوت كلذ ىلع ةدايزو .ىحرسملا ليثمتلا

 لوصولا (ب) .روهمجلا مامأ يفاقثلا ديدمتلا قيقحت وأ ىلإ لوصولا (أ) :وحن هجوتلا ةيفيك ثيح

 .يفاقثلا صنلاو ءادألا عم سناجتلا ىلإ روهمجلا دارفأب

 نيفظوملا ءادأ هجاوت ىتلا تايجينارتسإلاو تايدحتلا

 كمل توعد همن 5مم عوتعم 1كدصاهزتعل ع ط ىسلورتسمست عك

 قيقحتل ةفلتخم تايجيتارتسإ ينبت وحن اهرودب دارفألا دوقت تايدحت جمدلا حرطي ام اًئاد

 لجأ نم :الوأ :يتنآلا وحنلا ىلع صن نم هنمضتي امو .ءادألا عم روهمجلا سناجتو ؛يفاقث دادتما

 ددشيو «ةيفاقثلا ةيفلخلا تاذ يناعملا زيكرت ىلع لمعي ويرانيس ليكشت نم َّدِب ال ؛حجان ءادأ ميدقت

 مدختسُت يتلا تاينقتلا نم ديدعلاب ةمئاق ردنسكلأ عضو .لعافلا ءادألا لهست قرطب يناعملا هذه ىلع

 عم لماعتلا ىلإ روهمجلا جاتحي ال ثيحب ؛ةيفلخلا تاليثمتلل ينرعملا طيسبتلاك (أ) :كلذب مايقلل

 نامزلا يف رصانعلا يعادت ىلع لمعي يذلا ناكملاو نامزلا طغض (ب) .تاديقعتلا نم ريثكلا

 عراصتلا (ج) .قايسلا تاريسفت ىلع اداهتعا لقأ اهلعجو ءرصانعلا زاربإ متي ثيحب ؛ناكملاو

 تاعارصلاو ءرشلا لباقم يف ريخلا لثم تايئانث لكش ىلع تاليئمتلا راهظإ متي ثيح ؛يقالخألا

 راسم يف تاءاوتلالاو تافاطعنالا (د) .تابقعلا ىلع بلغتت نأ بجي يتلا تايدحتلاو «ءادعألا دض

 .الغشنمو اًكمهنم روهمجلا ىقبُت يتلا ةطخلا

 نوثدحتيو ناكملا يف نولعافلا كرحتي ثيح ؛ءادأو لعف ويرائيسل جمدلا ةداعإ نمضتي :اًيناث

 تاعارتخالل الام ويرانيسلا وبتاك كرتي امدنع ةكراشملل ايدج رثكأ ةيلمعلا هذه نوكتو «هيف

 صخرلا ضعبب حرسملا ىلع ثدحت يتلا لامعألا وجرخم حمسي امدنعو «ةيماردلا تاداهتجالاو

 هنأ ىلع ءادألا رهظي ءديدش ماكحإب ٍضّرَعلاو جارخإلاو ويرانيسلا مّْظنُي امدنعف .نيلعافلل ةيماردلا

 لكشب روهمجلل نورهظي مهنأ ىلع نيلعافلل رظنلا مت اذإ الإ .ةكراشملل اًبذج لقأو عنطصمو دماج

 .اًيفطاع ةنوحشم ةفاقثلل ةيفلخ رصانع قداص

 ىلع عمجت نأ بجي يتلا ةيعامتجالا ةطلسلا مادختسا ىلع جمدلا ةداعإ يوتحي ام اًئاد :اثلاث

 تاصنملاو نكامألا :لثم ةلص تاذ ةيزمر جاتنإ لئاسو صيصخت (أ) :يه ءرهاظم ةثالث يف لقألا
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 (ب) .بسانملا روهمجلا ىلإ هليصوت متيو «ةيلعاف رثكأ نوكي نأ ءادألل نكمي ثيح ؛ةبسانملا

 ىلع اهعيزوت متيو «ةنمؤم نوكت نأ ةيفلخلا تاليثمتلل نكمي ثيح ؛ةيزمر عيزوت لئاسو صيصخت
 داقتنالاو شاقنلاو لادجلا ىلع ةباقرلا ضعب صيصخت (ج) .ءادألا لالخ نم كلذ دعب روهمجلا

 .ءادألل قحاللا

 عم لصاوتلا مهيلعف «جودزملا جمدلا ةداعإ نم عضو يف نولعافلا نوكي ام اًاد :اًعبار

 رمتسملا قفدتلا نم اًءزج هفصوب ءاّيعيبط ودبي يذلا ءادألا ميدقت ٌدعيو ءروهمجلا عم ءمث نمو صنلا

 طقف لمعي ككفملا ءادألا نأ نيح يف «جودزملا جمدلا ةداعإ يف حاجنلل قرطلا لضفأ وه ,فقوملل

 دارفألا بعلي ثيح ؛ةدقعملا تاعمتجملا يف ةلكشملا هذه مقافتتو «جمدلا ةداعإ ةيلمع ةدح ةدايز ىلع

 ءادأ ميدقت بعصلا نم نوكي «ءفورللا هذه لظ يفو .ةياغلل فلتخم يعامتجا قايس يف ةفلتخم اًراودأ

 وأ ,جمدلا ةداعإ لشفت فوس «كلذل ةجيتنو ؛ام اًعون ككفملا نم الدب تاصنملا عيمج ىلع يعيبط

 .روهمجلا سناجتو ةفاقثلا ديدمت للقيام ٍءايئزج لشفت

 «ةدقعملا تاعمتجملا يف «هنأل ؛يئادألا صنلا عم روهمجلا جمد ةداعإ يف ذحَت كانه :اًسماخ

 وه امك «نيلعافلا نع ناكملاو نامزلا يف اًلصفنمو ءاًرجح ربكأو ءاًعونت رثكأ روهمجلا نوكي ام اًبلاغ
 صخب يذلا نأ عقاولا يفو .ةفلتخملا مالعإلا لئاسو لالخ نم مدقي يذلا ءادألا عم اًصوصخ لاخلا

 بابكو نيجرخملاو نيلعافلا قتاع ىلع ةريثك تابلطتم هل ةدقعملا تاعمتجملا يف تاصنملاو ريهامجلا

 هالعأ ةمئاقلا يف اهعضو مت يتلا تايجيتارتسإلا ضعب دعُتو .لعاف ءادأ ميدقت يف حاجنلل ويرانيسلا

 تاءاوتلالاو تافاطعنالاو ءيقالخألا عراصتلاو «ناكملاو نامزلا طغضو «يفرعملا ريسيتلا :لثم

 اعونت رثكألاو ربكألا ريهامجلاب ةصاخلا تالكشملا ىلع بلغتلا لئاسو نم ةدحاو ةعومجم يهو

 ءام ٌدح ىلإ قايسلاب مهمازتلا للقتو «ءادألاو صنلا ليهستب تايجيتارتسإلا هذه موقتو .اًلاصفناو

 اًيفطاع مهبذجو ءروهمجلل ةفاقثلا ديدمت ىلع لمعت قرطب مهيلإ ةكراشملا بذجتو كّيقالخأ مهرسفتو
 .صنلاو ءادألا عم سناجتلا ٌدح ىلإ

 اج 2:«ةعدسدهل عد 7 ؟ةيتامغارملا اذامل

 ديكأتلا ةيرظنلا نم ضرغلاو «ةلثمأ ءاطعإ نود نم .يديرجت لكشب هتجح ردنسكلأ ركذ دقل

 ةبوعص رثكأ نوكيو «ةلماشو ةماع ةيلمع ءادألا نأ ريتعاو .ةيفاقثلا ةيفلخلاب رصانعلا جمد ىلع
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 ةيوعص رثكأ جامدنالا تالكشم حبصت اك ء«ريبك دح ىلإ ةئيابتملا ةدقعملا تاعمتجملا يف اًيدحتو

 ءادأ عم جامدنالا عمتجملل ةيفاقثلا ةيفلخلا عطتست ال ثيح «ةدقعملا تاعمتجملا يف ربكألا مجحلاب

 نكلو «يعيبط لكشب ايدنم يضاملا يف ةسناجتملا ةطيسبلا تاعمتجملا يف ءادألا ناك دقلو .نيلعافلا

 يف ثدحي نأ جمدلا اذهل نكميو .ليثم ءادأ لالخ نم جمدلا ةداعإل طاشن ثودح بجي ديقعتلا عم

 ةيلمعلا هذه نوكت امبرو «ةلعافلا فارطألا نم ةفلتخم عاونأ نيبو ةعونتملا تايوتسملا نم ديدعلا

 ضعب نع ءابرغ مهضعب نولعافتملا ناك اذإ نكلو ءرشابملا لعافتلا يف تاهجاوملا ىوتسم ىلع لهسأ

 «ضرعلاو جارخإلاو «ويرانيسلا نأل اًعنطصمو اًبعص لعافتلا نوكيس «ةفلتخم تايفلخ نمو

 دجوت ضيقنلا ىلعو .حضاو ريغو اًككفم ربتعي روهمجلا مامأ ليثمتلاو «مئاعدلا مادختساو

 روهمج مامأ ةينيدلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاك ةلعافلا تاهجلا اهب موقت يتلا ةيليثمتلا تالعافتلا

 اًريبك اًروهمج نولعافلا هجاويف .تالكشملا سفن دجوت انهو .مالعإلا لئاسو لالخ نم ضيرع

 ام ةقيرطب بذجي نأ جارخإلاو صنلاو ءادألاو ويرانيسلا ىلع بجي ادنيب ءاّيئزج لصتم ريغو اًعونتمو
 عيطتسيو .مهمامأ لثمي يذلا صنلاو ءادألا عم اًيفطاع سناجتلا اهنم بلَطُي يتلا ريهاجلا فلتخم

 نيديجلا نيلثمملا ةردق نم مغرلابف .ةيداعلا طاسوألا يف هذه يف حاجنلا نيلعافلا نم اًيبسن ليلق ددع

 ةحجانلا ضورعلا هذه نأ الإ ءمهئادأل ريهاجلا بذجني ام اًبلاغ حرسملا ةبشخ ىلعو مالفألا يف

 دارفألا تاهجاوم طسو يفو «ةيقيقحلا ةايحلا فقاوم يف لعفلا اذه ةبوعص ىلع طقف ءوضلا طلسُت

 تاعامجلاو «عمتجملل ةلخادتملا تايوتسملا عيمج ىلع ءادألا هجوت مالعإلا لئاسو ضورعو

 «تاروثلاو «ةيجاجتحالا تايلاعفلاو «تاريسملاو «تارضاحملاو «يندملا عامتجالاو «تايظنملا

 ,تايفلخلاو ماجحألا فلتخم نم اًروهمج نولعافلا هجاوي ثيح ؛(77)"”تاصنملا نم اهريغو

 اوسناجتي يك ؛صنلاو ءادألا وحن روهمجلا بذجيو ةفاقثلا ددمي ءادأ ميدقت مهيلع بجي ثيحو

 نم عاونألا هذه يف حاجنلا نيلعافلا نم اًيبسن ليلق ددع طقف عيطتسيو .ىرخأ ةرم اًيفطاع

 داصتقالا ىوتسم ىلع تاريثأتلا نم ديزملا نأ ردناسكلأ اهبتك يتلا ةيلاتلا بتكلا نيوانع فشكت . لاتملا ليبس ىلع (؟0/)

 . دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) ةيفاقثلا ةطلسلا نع لاقم :رصم يف رثؤملا يروثلا ءادألا تايماتيدل ىلكلا

 دروفسكوأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) ةطلسلا لجأ نم يطارقميدلا لاضنلاو امابوأ زوف :ةسايسلا ءادأ ؛( م١

 .(م١١1١5 «ةدحتملا ةكلمملا :جديربماك ) ةطلسلا ءادأ ٠
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 نم ةئيعم ةجرد ىلع ةدقعملا تاعمتجملا ءاقب دمتعي هنأ ديب «لماك جامدنا ةداعإ قيقحتو «تاءادألا

 .ءادألا اذه لثم يف حاجنلا

 تاليثمتلا مجرتت يتلا صوصنلاب روهمجلا طبري يذلا يسوقطلا ءادألا نوكي ءاذكهو

 «ةيعاتتجالا فقاوملا عيمج يف ردنسكلأ رظن ةهجو نم «ةيكيمانيد ةسيئر ةروص يهو ةيفاقثلا ةيفلخلل
 ةجيتنك جامدنا ةلقل تعضخ اهنأل ؛ةأزجم نوكت ةدقعملا تاعمتجملا يف فقاوملا نم ديدعلا نأ الإ

 رثكأ ءادألا سوقط ةيمهأ حبصت «جامدنالا ةليلق فقاوملا ينو «يعامتجالا زياتلاو جردتلل ةفيفط

 صاخشألا دحأ ناك ءاوسو .ةلوهسب فشكي الو «ةيلآ سيل ءادألا نأل ؛ىضم تقو يأ نم اًحوضو

 وأ تاّصنم صيصخت و .صوصن يف ةيفلخلا تاليثمتلا ةمجرتو «ويرانيسلا ةباتكب موقي ام ةهجاوم يف

 «ضرعلاو «جارخإلاو «ةباتكلا قيسنتب نوموقي نيلعافلا نم ةريبك ةعومجمل ءادألا ميدقتو «مئاعد

 يدؤت اهنوك ىلإ ةفاضإلاب ءاهسفن يه تايمانيدلا نوكتسف ءريهاجلاو نيلثمملا نيمأتو «قيوستلاو

 .تاعمتجملا لماكت يف ةيمهألا غلاب اًرود

 تاليثمتلاب مايقلا ىلإ ةجاحلا لعجي يفاقثلا عاتجالا ملع يف يوق جمانرب دوجو نأش نمو

 تاضارتفا لمع ىلإ يموقطلا ءادألا جاتحاو ؛ةمساح ةلأسم حرسملا ةمدقم ىلإ ةيفاقثلا ةيفلخلل

 .اهريظنت متي يلاتلابو ءريدقت عضوم نوكتل ريهاجاب ةلص تاذو «ةظوحلم ةيفاقث

 ةيجذومدلا ةفاقثلل نيف نالأ ةيرظن

 مدن ةلقس 111 عثو !ذ عمد ه1 !030ءانأأ انع

 روصت عضول نيديؤملا ىوقأ نم (05:9» هاه 5106) نيف نالأ ىراج ناك تاوئس ةدعت

 تاءانبكو ؛:ةهج نم صاخشألا نيب تالعافتلا طسوتي ءطسوتم ىّوتسم يذ مهم ءانبك تاعاجلل

 ىطعتو .ىرخأ ةهج نم ةيسسؤملا تالاجملا لثم ةيمومع ربكألاو ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع

 ىلع لمتشيو «كرتشملا يفاقثلا ءانبلا عم لعافتلل عساو لاجم ريفوت لالخ نم لعافتلل ةوق تاعامجلا

 موقت ال ةفاقث دّلَّري لعافتلا نأ وه كلذ نم مهألا نأ الإ «ةيمومع رثكألا تاءانبلا نم ةيفاقث رصانع

 دتمت نأ اًضيأ عيطتست نكلو «تاعامجلا يف طسوتملا ىوتسملا تالعافت لخاد تاقالعلا ميظنتب طقف

 ةيئانب تاليكشت ىلإ لصتل ؛ىعامتجالا ءانبلا ىلع ىرخأ تاعامج ىلإ تاكبشلا ربع تاعامجلا هذه



 ؟ يفاقثلا ريظنتلا

 اًراكفأ نيف عمج دقف "” ةيفاقثلا ةعاجلا لمع لوح هيأر صخي اهيفو .ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع

 ةغلاب تناك ابنأ الإ ءيوق لكشب ةلماكتم ةيرظنلا نكت مل نيح يف .تالاقملا نم ديدعلا يف اهريوطت مت

 . عامتجالا ملع يف يفاقثلا ريظنتلا ءايحإ ىلإ اًريثك فيضُتو «ريكذتلا

 الطمع 15 121هءادلطدسع7 ؟ةيفاقثلا راكفألا ىنعم ام

 نوكتت «ةيجذومن ةفاقثل اًريوطت لثمت تاعاجلل ةددحملا صئاصخلا نإف نيف رظن ةهجو نم

 «لعافتلا ةعامج ءاضعأ اهيف كراشتي يتلا تاداعلاو «تايكولسلاو «تادقتعملاو «ةفرعملا نم ماظن نم

 ةعامجلا موقتو .""لعافتلا نم ديزملل ساسألا ةباثمب يهو ءاهيلإ عوجرلا ءاضعألل نكمي يتلاو

 «ةمهملا صئاصخلا نم اًددع تاعامجلا رهظت .كلذبو .اًكسامت رثكأ لعافتلا حئارش لعجب اهتفاقثو

 :اهنمو

 نم ةرفوم ةيعامتجا ريياعمل دارفألا عاضخإب تاعامجلا موقت ثيح :ةيعاتجالا ةرطيسلا ١-

 ريياعملا ةقباطم رارقإو ةبقارم يف اًضيأ طرخنت اهنيب «ةيعاتجالا ةرطيسلل ةمهم ةيلآ لالخ
 تاعامللا تماق اذإو .ةيعاتجالا ةرطيسلا لاكشأ نم رخآ الكش كلذب ٌةفيضم «ةيعمتجملا

 تايلآ نم ةثلاث ةعامج فيضتس «ةناكملا عقاوم لخاد ةطلسلاو ةوقلا يف تافالتخا ريوطتب

 .ةيعاتجالا ةباقرلا

 ةيفاقثلا ريياعملا هذه ريوطت هلالخ نم متي الاجم تاعامجلا رفوت ثيح :يدحتلا -؟

 لجأ نم رطأو ايجولويديأ وحن اهتامازتلا تاعامجلا معدتو ءرمألا مزل اذإ اهرييغتو ةيجذومنلا
 ربع دتما اذإ يذلا رييغتلل ةيئزجلا ةئبعتلا عضوم يه تاعامجلا ٌدعُت ةقيقحلا يفو .رييغتلا

 ةطسوتملا تادحولا ىوتسم ىلع ةئبعتلا ىلإ لوحتي دقف .تايظنملا ىلإ لصوو تاعامجلا

 ريوطتل ةعامجلاب ةصاخلا ةفاقثلا ةطلس نم -نذإ- رييغتلا يتأيف «ريبغتلل ىربكلا تادحولاو

 ةئبعتلا نم ريبك ردقل قالطنا ةطقن حبصت نأ نكمي يتلا ةيفاقثلا تايجولويديألا وحن اهتامازتلا

 اني

 .(م7١١1 زقاس ليزور : كرويوين) ةفاقثلاو ةعامجلا لعافت ةيرظن :دارفألا ةعومجم «نيف نالأ يراغ (؟14)

 ./ ةحفص ءهسفن عجرملا (19)
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 فادهألاو ىنعملا ريسفتو صيصختو ريوطتل تاحاسم تاعامجلا رفوتو تاليثمتلا -“

 قلخل ةيفاقثلا مهدراوم سانلا مدختسيو «تاعامجلا نمض ةفاقثلا أشنتف «يناعملا لمحت يتلا

 نم رشتنت نأ زومرلا نم ةمظنألا هذه نكميو .ةعامجلا لثمت تايجولويديأو ةيزمر ٍناعم

 هذه حبصت «نيتلاحلا اتلك يف نكلو «تالعافتلا نم دلوتت وأ «ةفاقثو ةيلك رثكألا تاءانبلا

 اًرومر حبصت نأ بلاغلا ين اهنكمي | «ةعامجلاو دارفألا نم لكل تاليثمت ةيفاقثلا رصانعلا

 تاليثمتلاو ةعاجلا تامازتلاب يموقطلا ءادألا دكؤت يتلا ةعاجلا ةفاقث ليثمتل مطاوطك لمعت

 .اهوحن

 بيترت يف هلالخ نم عقاوملا سانلا لوادتي يذلا عضولا لثمت تاعامجلاف صيصختلا -

 تاعقوتو «تايبيقت ىلع ةعامجلا ةفاقث لمتشت كلذبو ءاّيمره اًبيترت نوكي ام اًبلاغو «ةناكملا

 . لكك عمتجملا لخاد ماع لكشبو «ةعامجلا لخاد ةناكملل

 نيب لمعلاب صيصختلاو «تاليثمتلاو ءيدحتلاو «ةيعاتجالا ةطلسلا تايلمع موقت اذكهو

 ىلع ةوالع «لعافتلا لجأ نم تاعامجلل نماضتلا ءاطعإ ىلع ةئشانلا ةفاقثلا لمعت ثيح ؛تاعامجلا

 ءاهيف ةيلك رثكألا تاليكشتلا نم وأ ىرخألا تاعامجلا نم ةئشانلا ةفاقثلا ةيفصت ىلع اًضيأ لمعت اهنأ

 تامازتلا نم هضرفت اهب ةعاجلا ىوتسم ىلع سانلا ىلع ذوحتست يتلا تاعامجلا ةفاقث رييغتب موقت اك

 ءانبلل ىرخألا تايوتسملاو عاونألا ىلع اًضيأ نكلو .طقف ةعامجلا ءاضعأ ىلع سيل بقاوع اهل

 . عمتجملا يف يئاقثلاو يعاتجالا

 طع 2جسدرصسنعك هآ 1010دلغدع ةيجذومنلا ةفاقثلا تايمانيد

 نع راسفتسالا لالخ نم مهب ةيجذومن ةفاقث نودلوي مهنإف «سانلا لعافتي نأ درجمب

 ءانثأ يف ضعبلا مهضعبل لدابتملا لؤاستلاو ثدحتلاو «كرتشملا لمعلاو «ةيفرعملاو ةيفاقثلا ةيفلخلا

 ةمهم ةفص قلخ يف نوؤدبي مهنإف «تامولعمو ءارآو دعاوق حارتقا قيرط نعو «يباجيإلا لعافتلا

 .صاخلا يفاقثلا لالا سأرب (هم4 هل هماةةد5) زنيلوك لادنار هاهسأ ام وأ «خيراتلاك :ةعاجلل

 ءافالخخ نم لعافتلاب دارفألل حمست ةحاسم ىلع اهحرطو اهنع ثدحتلاو ةفاقثلا داجيإ متي اذكهو



 556 يفاقثلا ريظنتلا

 نيب ةحضاو ةيجذومنلا ةفاقثلا تحبصأ لعافتلل ةيوينب ةحاسمو اًناكم ةعاجلا تدجوأ الكو

 .نيلعافتملا

 هد تاغاخلا هته نعت اعاد وسلا اذهو: :ةفاقثلا هروح هايناننلا هني متو

 يناعملا رصحو ةفاقثلا سانلا هيف عنصي يذلا عضوملا وه اذه نأل ؛ةفاقثلا رصانع نع ريظنتلل

 ةيلك رثكألا تاءانبلا نم ةيفاقثلا رصانعلا نيب ةطاسولل طبارتلا ةلص تاعامجلا ربتعت اك «ميهافملاو

 تايمانيدلا نم ةلسلس لالخ نم ةصاخلا ةفاقثلا ىنبت يلاتلابو ءددحم قايس يف دارفألا نيب العافتو

 :ىي ام اهنمو «ةيساسألا

 نكمي الف «ةيتامولعملا مهتفرعم مييقتو ميدقتب تاعامجلا موقي ثيح :ةمولعملا ةفرعملا ١-

 ةفرعملا ميدقت متي ثيح ؛ةمهملا ةفرعملا هذه دوجو نود روطتت وأ أشنت نأ ةيجذومنلا ةفاقثلل

 .نيلعافتملل ةصاخلا

 ةفرعملا هذه مادختسالا َنومّيقي دارفألا نأب كلذو :ةيجذومنلا ةفاقثلا رصانع مادختسا -5؟

 ةيجذومدلا ةيفاقثلا رصانعلا يهام ةفرعم لوح ضوافتلا قيرط نع نوكي ام اًبلاغو «ةيفاقثلا

 ؟اهمادختسا ةعومجملا ءاضعأل نكمي يتلا

 قيقحتل ةعومجملا ةدعاسمب ةيجذومنلا ةفاقثلا رصانع مييقت ءاضعألا ىلع :يفيظولا ءادألا ٠-

 ةفيظولا عونل رايتخالا ةيلمع لثمي يفيظولا ءادألاف .مهرارمتساو مهئاقب ليهستو مهفادهأ

 ىلع ةظفاحملل ةفاقثلا هذه رصانع نم ّيأل ضوافتلاو مييقتلا ءاضعألا ىلع لهست يتلا

 .اهل ةبسانملا ةئيبلا يف اهتيرارمتسا

 .ةعامجلا ءاضعأل طاينألاو ةينبلل ةفاقثلا ةمعالم ىدم مييقتب اًضيأ دارفألا موقي :ةمءالملا -

 هذه قفاوتت له مأ ؟ةمئاقلا تاييظنتلا تاعامج ةيجذومنلا ةفاقثلا رصانع ضراعت لهو

 ؟ةفاقثلل مئاقلا عضولا ماظن عم رصانعلا

 «تاعامجلا يف ةيجذومنلا ةفاقثلا عم يئاذ روصق تاعزن دجوت امدنعف :ثادحألا قالطنا -

 لاخدإ نكمي اذكهو «ةفاقثلل ةديدج رصانع ميدقت ىلإ يدؤت نأ ثادحألل نكمي هنإف

 ام مبيقت ةداعإب دارفألا موقي ثيح ؛هالعأ (54 ,# .7) يف ةحرتقملا تايلمعلا يف ثادحألا

 .ةعامجلل مئالم وه امو يفيظو وه امو ؛همادختسا حلصي
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 عمدطءلقتدع هتل (هدكاعةنهأك دويقلاو نيمضتلا

 نم ديدعلا روصت سكع اذهو «ةيفاقثلاو ةيعاتجالا تاءانبلا نم ةثيب يف ةعاجلا دجوت

 تادحولا ىوتسمو ةطسوتملاو ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع هءاشنإ نيف رقأ دقف «نيرظنملا
 ةعامجلا ءانب اهيلع ىنبي ةيلكلا ةفاقثلاو .ءيلكلا ءانبلا ليكشت نأ اًضيأ رقأو .مهتفاقثو ىرغصلا

 تاذ ةيعامتجا ةيفاقث مظنل ةيساسأ تانوكم ةلزنمب ةوق مهبدل نوكيف «مهتالعافت معدي يذلا بلصلا

 ةيفاقث ىنب لالخ نم رمي تاعومجملل ديقك عسوأ ءانب يف نيمضتلا لمعي اذكهو ءعساو قاطن

 ةعامللا تاروصت اًضيأ هنكل «ةعامجلا ةئيب يف ةدينع ةزيمو ءارهاظ ائيش اذه ربتعيو ءعسوأ ةصاخ

 .دويقلا كلت مييقتب نوموقي نيذلا ةعامجلا ءاضعأ نم ةينبملا

 (؟) .ةعامجلا ءاضعأ لاعفأو تاكرح ديقت ةيدام دويق )١( :لالخ نم لمعت دويقلا هذهو

 ثيح ةيناكم دويق (7) .ةفلتخم تاقوأ يف لاعفألا نم ةديدع عاونأ ثودح نم دحلل ةينمز دويق

 يف ةدوجوملا تاعاججلل تاكبش اهضرفت ةيسسؤم دويق (8) .اهيف دجاوتت نأ لاعفألا هذه نكمي

 ىلع يضاملا ءبع وهو ةيديلقتلا ءابعألا (0) .ةيسسؤملا تالاجملا مظعم لكشت يتلا تايظنملا

 جّردملا يسسؤملا نيمضتلاو ةيوينبلا دويقلاو «ةيفاقثلا ديلاقتلا نم تاعامجلا هذه هلمحت اب رضاحلا

 تاودأك ةدّسم تامظنملا حبصت امدنع ةيميظنتلا ةيولوألا اهضرفت يتلا دويقلا () .هالعأ (4) تحت

 ةطلس يعدتست يتلا ةيسسؤملا تالاجملا يف مهئيمضت ببسب ؛ةعومجملا تايلمع ىلع اهسفن ضرفت

 .هالعأ (0)و (5) تحت جردملاك :ةصاخ ةفصب نكلو ءىرخألا دويقلا

 ءادألاو لعفلا يف ةفاقثلا
 : ( بتلات ع زرا م عاتمم ةرل عدن وك طاتف ل نع

 اًضيأ دعُت ؛مييقتلا رصنع ىلع اًئاد اهئاوتحا ببسب نكلو ؛ةيكولسلا تاعقوتلا يه ربياعملا

 (ةحتصع ©هزاتدهم ) نايفوغ جنفرإ نم نيف راعتسا دقو .ضعبل مهضعب دارفألا مييقت ةيفيكل ةادأ
 ةيرايعملا تاعقوتلاو «زييمتلا ةلهس عفاودلاو «ةكرتشملا ميقلا ضرفت يتلا ريطأتلاو راطإلا راكفأ

 نأ نيف دكؤيو .ةصاخلا يناعملل افده اهلعجيو ّيقالخأ ريياعملا ريطأتلا اذه رّسفُّيو .تايكولسلل

 قسني يتلا قرطلاب ريياعملا ىلإ رظنلا متي نكلو ءاهئادأ ثيح نم ريياعملا ىلإ اًريثك نوعاصني ال دارفألا

 «ريياعملل دارفألا ءادأ ىلع رمألا رصتقي الو «ةنيعم فقاوم يف اهئادأ يف مهتايكولس اهالخ نم دارفألا



 ١ يفاقثلا ريظنتلا

 ةداع عقاولا يفو .؟اهكاهتنا دنع ثدحي اذامو ؟ريياعملا يه ام ىلإ نوريشي امدنع اًضيأ مهثيداحأ يف لب

 ريياعملا نوكت اذال لوح ةيقالخأ ةلاسر ىلع يوتحت صصق ىلإ اهليوحتو ريياعملا نع ثدحتلا متيام

 ةيلاققلا تاناورلا نمت رد رواعملا دهن ادكعو ةاهقايعلا قكمي الو ةحيم

 تاذ نوكت يتلا ريياعملا يه ام ديدحت ىلإ دارفألا ىعسي ثيح ريياعملا ىلع ضوافتلا متيو

 هيف ثدحي يذلا دهشملا وأ ءيوينبلا فقوملا لالخ نم تاضوافملا هذه دييقت متيو «ةعامجلا يف ةلص

 يف ةيلعافب دمت نأ بجي يتلاو .تاضوافملل اًضيأ ةينمز دويق دجوتو «ةعامجلا نمضتي يذلا لعافتلا

 .ةحاسملاو ناكملا يف لاوحألا تريغت اذإ اهنيوكت ةداعإو اهليدعت متي دقف ءرمألا مزل اذإ ءوأ تقولا

 .ريياعملا يف رييغت ىلإ ربكألا يعامتجالا ءانبلا جاتحاو

 هكراشتي يذلا يسايسلاو يعامتجالا ماظنلاو تادقتعملاب ةطبترم ةعومجم يه ايجولويديألاو

 يذلا يمييقتلاو يقالخألا ىوتحملا نم ٍلاع ىّوتسم ىلع تادقتعملا هذه ىوتحتو «عمتجملا ءاضعأ

 دارفألا مزتليو .فقاوملا يف اهالخ نم فرصتلاو ءاهيف ريكفتلا دارفألا ىلع بجي يتلا ةيفيكلا ىلإ ريشي
 ماظنلل رييغتلاو بولطملا ناك اذإ هنأب ديكأتلا نكميو .مهئادأ يف تايجولويديألاو ريياعملا هذه لثمب

 اهنكلو «ةيكولس تايجولويدبألا نوكتس «ريياعملاو تايجولويديألاو ميقلا هددحت يذلا يقالخألا
 دهشملل نِكمُي )١( :امدنع ةيلعاف ةوق تايجولويديألا بستكتو «يقالخألا ماظنلل روص اًضيأ

 دّدحُت (؟) .دارفألل ةعساولا ةيقالخألا حلاصملاب ريبك لكشب طبتري نأ يناكملا قايسلا وأ صاخلا

 ذاختا ةيفيكل تاداشرإ ريفوت دنع ءطقف كلذو «بسانمو ديج وه ام تادقتعملاب ةطبترملا روصلا

 ةلصلا تاذ ةيجولويديإلا ءاعدتسا هيف متي يذلا فقوملا نوكي (7) .لامعألا يف عورشلاو تارارقلا

 .ةعامجلا يف نيكراشملاب ةريبكلا

 «دارفألل ةيصخش لب «كالتمالل ءيش درجم تسيل تايجولويدبألا نوكت ريياعملا لثمو

 مهتاقالعلو «نيلعافلل ةزيمم ةمس حبصت ءوحنلا اذه ىلعو .ةعامجلا يف نيرخآلا عم ةكرتشمو

 رفوُتو .لكك عمتجملا وأ ةيدرفلا نيلعافلا تاهيدقتو دراومللو «نيرخآلا نيلعافلاب ةعورشملا

 :نمضتتو «ةعورشملا تايلمعلا هذه هلوح رودت يذلا لاجملا تاعامجلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع الحال

 «تاذلا ةيوه ديدحت زيزعت ىلع اهالخ نم تايجولويديألا لمعت يتلا ةيوهلا ديدحت ١-

 نأب لئاقلا موهفملا نم ءزجكو «هيف ةيجولويديألا نس متي يذلا عمتجملا وأ ةعومجملا بناجب

 .ةرثؤم ةطلس ةسرامت ىلع ةرداق ةيجولويديألا حبصتو .مهتاوذب ىظحت تاعامجلاو صاخشألا

 يف «ةيبلسلا تالكشملا ىلع ةعامجلا بلغتل اًدحاو اًهاجتا تايجولويديألا لثُمت .سوقطلا -؟

 «ةيمازلإلا فيلاكتلا اهدبكت نأ نود ةعامجلا لعافت نم ةجتانلا دئاوفلاب صاخشألا عتمتسي نيح

 ىلع ديدج نم ًةدكؤم نيلعافلل ةيسوقط تاءادأ يف تايبلسلا هذه نم دحلا يف ةطلسلا هذه دمتعتو

 ةيرارمتسا يف ةيرورضلا تاماهسإلا يلاتلابو ءينلع لكشب ةيجولويديألل ةيقالخألا ئدابملا نأ

 .ةعالا ةفاقثو ةفاقثلا

 ةمزال دراوم نيمأتل ؛دوهجلابو دراوملاب تايجولويديألا طبترت ام اّيئاد :دراوملا ةئبعت -'؟

 نمو .ةيسسؤملا تالاجملا ىتحو ىرخألا تاعامجلا اًضيأ ايبرو ءتاعامجلا رييغت وأ ةيرارمتسال

 ىتحو .ددج ءاضعأ دينجت تاعامجلا عيطتست يقالخألا ماظنلا ىلع ديكأتلل سوقطلا عيجشت لالخ

 .ةعاملا فادهأ قيقحتل ةمزاللا ةيداملا دراوملا

 دارفألا رعشيو .فطاوعلا هراثتسا لالخ نم اهتطلس نم ريثكلا تايجولويديألا سرامتو

 ةعورشملا ىرخألا تايلمعلاو سوقطلا يف ةكراشملل دارفألا فطاوعلا هذه ريثتو .تايجولويديألاب

 تامازتلالاب اًضيأ دارفألا تارارق دّيقتو .تايجولويديألا رييغت ىتحح وأ ةيرارمتسالل ةمزاللا

 تاعيرشتلا ءاهرودب «تارارقلا هذه دمت ءام ةيجولويديأ هاجت دارفألا اهب رعشي يتلا ةيفطاعلا
 ةيقالخألا ئدابملا ىلع ديكأتلا ةداعإل يسوقطلا ءادألا يف دارفألا كراشي ثيحو .ةعامجلا يف ةيكولسلا

 ,ةعاجلل يقالخألا ماظنلاب سائلا طبرت يتلا فطاوعلا تايجولويديألا هذه ريثت «ةيجولويديألل

 .ةعامجلاب اًطبترم اًذعب رثكأ اًعمتجم ينبتو

 1ع 11دكنمت هك (نداطدت"ع ةقاقثلا راشتنا

 فلتخم يف دارفألا نيبو تاكبشلا لالخ نم ضعبلا اهضعبب تاعامجلا طبر متي ام ةداع

 نع اًبلاغو ءاّعم تاعامجلاب ةيسسؤملا نيدايملا طبرت اك ءاهسفن تاكبشلا ةعومجم وأ .تاعومجملا

 تاكبشلا دادتما نع ةفاقثلا جرخت ثيحو «تاعامج نم فاطملا ةياهن يف اهؤانب مت ىتلا تايظنملا قيرط

 ةباثمب نوكت نأ ةفاقثلل نكمي هنأ مبو «عمتجملا يف ةيعرف تافاقث ديلوت مت اذإف .رثكأ تاعامج لمشتل



 ندع يفاقثلا ريظنتلا

 ىرخأ تاعومجم يف اهراشتناو اطوصأ نم اهجورخ دنع ةعومجملا ةفاقثل نكميف ءدراوملا نيمأتل ةيلا

 حضوُيو .ةطبارتم تاعومجم نم نوكتت ةيعرف تاعمتجم لب «ةيعرف تافاقث طقف سيل ديلوتب موقت نأ
 ,ىرخأ تاعامج ىلإ ةيلحملا تاعامجلا نم ةصاخلا ةفاقثلا رشتنت اهالخ نم يتلا تايلآلا نم اًددع نيف

 .ةفاقثو ةيلك رثكأ ىؤوتسم تاذ ىنب ىلإ ابرو
 ام اًيئادف .ةعامجلا ةفاقث دادتمال تايلآلا ىدحإ ةددعتملا تاعامجلا يف دارفألا ةيوضع ٌدعتو

 ةيناكم عقاوم نولغشي مهنإ ثيحو «ةفلتخم تاعامج يف ءاضعأ ةدقعملا تاعمتجملا يف دارفألا نوي

 .ىرخأ ىلإ ةدحاو لك ةعامج ةفاقث باذتجا اًضيأ مهنكمي هنإف «ةفلتخملا تاعامجلا يف اراودأ نوبعليو

 ينعي ةفاقثلاو ةيوحلا نيب لاصتالا نإف ,تاعامجلا يف مهتناكم لوح دارفألا تايوه روطت ىلع ًةوالع

 ىرخأ ىلإ ةدحاو ةعامج ةفاقث باذتجا ىلإ يدؤي امم ؛ىرخأ تاعامجل اهلمح اًبلاغ متيس ةيوهلا هذه نأ

 تاعامجلا و دارفألا نيب ةفيعضلا طباورلا ةمظنأ يف ةيناث ةيلآ دجوتو .رشابم ريغ بولسأ لالخ نم

 ؛ةفيعض تالص مهطبرت نَم نيب دودحلا فاعضإب اًضيأ ةفيعضلا طباورلا موقت تيح «ةعونتملا
 ةهجاوم مدع عم ةفيعضلا ةطبارلا تاذ تاقالعلا هذه هابتاب ريسن نأ ةفاقثلل نكمي كلذل ةجيتنو

 ةيوق طباور دوجو لالخ نم نماضتلا رمتسا اذإ كلذ نم سكعلا ىلعو .تاعامجلا نم ةريبك ةمواقم
 نوكي امدنع :اثلاثو «ةديدجلا ةيفاقثلا رصانعلا راشتنا مواقتس طباورلا هذه نإف «ةعاجلا ءاضعأ نيب

 نيب فوقولاك ةطساو فقوم يف ءايوقأ نيلعاف وأ نييوناث نيلعاف لالخ نم تاعامجلا نيب لاصتالا

 نيب ةكبشلا يف ةريبك تاوجف نولثمي نيلعافلا ءالؤه نأ ايس ال «دراوملا قفدت ةرادإو نيتعامج

 حمست امك «تاعامجلا نيب دوجوملا ناكملا ربع رفسلاب موقت ةيفاقث تاونق اهالخخ نم نيئيهم .تاعامجلا

 ةيلآلا مْزالُتو .ىرخأ ىلإ ةعامج نم ةفاقثلا راشتناب ةفيعضلا طباورلا يذ عمتجملا يف مالعإلا لئاسو

 رضاحملا لثم اراودأ بذتجتو .ةعومجملا دودح زواجتت اهتعيبط مكحب يتلا راودألا ضعب ةعبارلا

 عضاوم يف رودلا بعل ةيلمع قيرط نع طقف ىرخأ ىلإ ةعامج ةفاقث ةطساولا راودأ عمجتو «عئابلاو

 لكش ىلع نوكي اهضعبف ؛تاعامجلا نيب لاصتالا بيلاسأ يف لثمتت :ةسماخلا ةيلآلاو .ةعونتم

 ثيح رثكأ يقفأ عضو يف ىرخألا نوكت !نيب ءىرخأ ىلع ةطلس ةعامج كالتما لثم ءىمره لسلست

 ةسداسلا ةيلآلا لثمتتو .ىرخأ ىلإ ةعومجم ةفاقث لقتنت «نيتلاحلا اتلك يفو .دراوملا تاعامجلا لدابتي

 ضرعتت يلاتلابو ؛تامظنملا وأ تاعمتجملا لخاد تاعامجلا رارقتسا اهلالخ نم متي ثيح ؛نيمضتلاب



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع م.

 .اهل ةنوكملا ةعامجلا ةفاقث عم اهتفاقث قيفوت ربكألا ةيئبلا ىلع بجي اهنيب «ةيلومش رثكألا ةينبلا ةفاقثل

 نم ومني ريغص غوزبك ءدبلاب اهتفاقثو تاعومجملل حمست اهريغو تامزيناكيملا هذه نأ نيف دكؤيو

 ."”مخض رطف

 © مهسسمو هس تتعأل 5معنعاوب يدملا عمتجملا و تاعاملا

 فهتفاقث لمحت يتلا يندملا عمتجملا نم ءزج يه ةريغصلا ريهامجلا وأ تاعامجلا نأ نيف دكأ

 ىلع ءانب ةناكملا نوُكَتو «ةيرحلاو ةيدرفلا ةدح نم فُْقْحَت يتلا ةيعمتجملا ةناكملا تاعامجلا رْفوُت

 دراوملا رْفوُتو «ةيندملا ةكراشملا طورش ددحت تاعامجلا نإ :نيف لوقي اكو .”” يندملا عمتجملا عيرشت

 حبصُت ام اًبلاغ كلذ ىلإ ةفاضإ «””ربكأ ةيسايسو ةيفاقث نيدايم هاجت تاكرحتلا طبرتو «ةمزاللا
 لوصو عّسوت دق ةبباشم تاعامج ليكشتل جذانك يندملا عمتجملا ىلع ةرثؤم ةحجانلا تاعامجلا

 تايمانيد مهفل ةيساسأ ىَنُب تاعامجلا هذه نوكتو ءعمتجملا يف ىرخألا تاعامجلا ىلإ اهريثأت

 : يلاتلا لضفب ةيندملا ةكراشملا

 اياضقو تالكشم ريطأتو ضفل ةيريسفت تاودأ تاعامجلا رفوت نأ يهو :ريطأتلا ةفيظو - ١

 يف ةيريطأتلا ةطشنألا هذه عيطتستو .«تاعامجلل ةيلخادلا يناعملاب قلعتي ايف ربكألا عمتجملا قايس يف

 نم ديزت نأ عيطتست اى «ةفلتخملا تاعامجلا ءاضعأ بناجب ءاهئاضعأ نيب ةمءاوملا ليهست ةعامجلا

 هذه موقتو «يندملا عمتجملا بناوج ضعب رييغتل ةئبعتلا فادهأب قلعتت يتلا ةئشانلا تايجولويديألا

 .اًرييغت بلطتت دق يتلا ةيسسؤملا نيدايملا لخاد يلخادلا قايسلا ريطأتب ىرخأ ةيحان نم ةئبعتلا

 بذجل اهتايجولويديأو تاعامجلا لمعت «قباس ٍتقو يف ظحول !ى :ميظنتلا ةفيظو -؟
 ريهامجلا لثمتو .ةعامجلا لخاد ةيفاقثلا دراوملاو «ةيميظنتلاو ةيداملا دراوملاو .ددجلا ءاضعألاك دراوملا

 سيل «ةيندملا ةكراشملاو مازتلالا وحن دارفألا باذتجا لالخ نم ةيندملا ةايحلل ةيبذاجلا زكارم ةريغصلا

 نأ نكمي يتلا دراوملا قيرط نع اضيأ لب ءاهريوطتب تماق يتلا تايجولويديألا قيرط نع طقف

 )٠( ةحفص ءهسفن عجرملا ١195.

 ) )]1ةحفص ءهسفن عجرملا /1١17.
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 8 يفاقثلا ريظنتلا

 تاكبشلا نوكت «ةيلخاد بناوج نمو «ةسايسلا نوكت ام اًئادو .اهفادهأ معدل ةعامجلا لخاد اهبذتجت

 ىلإ سانلا بذتجت يتلا طباورلاو «ةكراشملا ةلحرم يه ءالمزلاو ءاقدصألاو تالئاعلا نيب ةيلخادلا

 .دراوملا ةثبعتل ةبذاحلاو .تاعامجلا

 اهديلوت مت يتلا ةيفاقثلا يناعملاو «ةيفرعملا ىنبلاو .فطاوعلا نإ :نينطاوملا داجيإ ةفيظو ٠-

 ديزت ال كلذبو «ةعامجلا ءاضعأ نم ديزتف ءىربك ةيعامتجا نكامأ وحن اًجراخ رشتنتس تاعامجلا يف

 ىَنْبَو ءربكأ تاعامجب ةطبترم ةيوه ئشنُت لب «ةعامجلا ةيوهب ءاضعألا ءالؤه ساسحإ نم طقف ةعامجلا
 ىوتسم ىلعو ءيصخشلا ىوتسملا ىلع تامازتلالا نم تاعامجلا ديزت اذببو .عمتجملا يف ةيندم

 نيمضت مت يتلا تاعمتجملاو «تاييظنتلاو ةعاجلل طسوتملا ىوتسملا ىلعو ءىرغصلا تادحولا

 .ةسيئرلا ةيسسؤملا هئيدايمو هرسأب عمتجملل ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلعو ءاهب ةعومجملا

 ريغُت يتلا ةيعمتجملا تاكرحلل اًضيأ لب ؛عمتجملل طقف سيل ةوق تاعامجلا رفوت اذكهو

 نحشت يتلا ةيسوقطلا ةطشنألاو .هجول اهجو تالعافتلا تاعامجلا مّدقُّتو ءعمتجملا ةينبو ةفاقثلا

 ءاضعأل ةأفاكمك ةصاخ اًعلس نماضتلا اذهو فطارعلا هذه حبصتو «نماضتلا ديزُتو فطارعلا

 ةعامجلا يطعتو «ةعامجلا تامازتلا نم ةينماضتلاو ةيباجيإلا فطاوعلا نم علسلا هذه ديزتو «ةعامجلا

 رفوت (ى .رمألا مزل اذإ اهّرقُثو ءاهئاضعأ ةطشنأ تقولا سفن يف دصرت انيب «دارفألا ىلع ةطلسلا

 ةجيتنو ؛دارفألا اًضيأ اهيلع وْفاكُي يتلا ةناكملا عقاومو «ةيوضعلاو «ةعمسلا دراوم اًضيأ ةعامجلا

 ءاهتيجولويديأو تاعامجلا تامازتلا نم ديزت امنيب .ءىثب ماهسإلا نود ةكراشملا تاعامجلا دّيقُت كلذل

 لالخ نم اهتفاقث ددمت متي ثيح «رييغتلاو يعامتجالا كرحتلل ءانب ةنبل تاعامجلا حبصت كلذبو

 .اًقباس اهركذ مت يتلا راشتنالا تايلآ

 1ع (: عون ةلتاو 0ك 2" هاند غ0 (انآ ال121 ف5 يفاقثلا ليلحتلل تاعامجلا ةيزكرم

 يفاقث جمانرب اهنأ ( ىاعءوملع) ردنسكلا اهاري دق ةرصتخم ةيوق ةجح ( 7156) نيف حضو

 ةفاقثلا نأ ىلع نياف دكأو .ةيعاتجالا ةينبلاب اًريثك قلعتت تلازام ةصاخلا تافاقثلا نأل ؛فيعض

 ؛تافاقثلا هذبم تامازتلاو .ةصاخ تافاقث ريوطتل ةمزاللا ةيئبلا لثمت تاعارجلا نآل ؛اهذوفن سرامت



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع الح

 ةئبعتلا صرف عسوتت يللاتلابو ءاجراخن راشتنالا ةفاقثلل نكمي تاعامجلا طبر تايلآ لالخ نمف

 .فاطملا ةياهن يف تاعامجلا لالخ نم اًددجم أدبي يذلا ربيغتلل ةيجولويديألا

 يناقثلا ريظنتلا جمانرب فعض نع رنريت ناثانوج ةحارص

 لوفوجتلمسم اع عمثو د:نلاتءالو “ال ءواع” ننلكبرفل 0ع قتلت

 ةفيعض «يفاقثلا عاتجالا ملع يف يوقلا جمانربلا ةضبم لبق ةيفاقثلا تاليلحتلا مظعم تناك

 «كلذ نم الدبو .ةفاقثلا نع ءانبلا لصفل ليلق دهج كانه ناك :لوألا ؟نينثا نيينعم يف لادج الب

 رثكألا وه يفاقثلا ءانبلا ناك اذإ الع حاصفإلل زبيمت دوجو نود .مهطبارت ىلع حضاو ديكأت كانه ناك

 ةيزمر مظنل اًيبيرجت ةيوقو ةديرف ةعيبط صالختسا وه اهنم رثكألا فده لا نكي مل :يناثلا .ةيولوأ
 يأ يف ةفاقثلا زورب دنع دجوت ام اًئاد يتلا ةماعلا رصانعلا ىلع ديكأتلا ناك ءكلذ نع الدب «نكلو

 نم ةفاقثلل ( 1ة1ءم04 >دمدمدك" ةسهلإ»ةو) زنوسرأب توكلات ليلحت لثُم دقو .ةيوينبلا تاقايسلل روهظ

 ةمظنأ ىلع ديكأتلا ناك امنيب .ءفيعضلا جمانربلا عاونأ دحأ يفيظولا لمعلا ةيرظن لالخ

 لصفلا :رظنا» فيعضلا جمانربلل رخآ الاثم يليلحتلا عارصلا ةيرظن يف رْكِفلاو ةيجولويديألا

 ءطقف هؤالمزو (41628206:) ردنسكلأ هحرتقا يذلا يوقلا جمانربلا ناك اذإ ام ءاوسو.(ثلاثلا

 ىتح نكلو «هتشقانم نكمي اهتاذ دح يف ةوقك ةفاقثلا ىلع قباسلا ليلقلا زيكرتلل حيحصت ةلزنمب

 ةياغلل ةلّضفُم ةيعون ةيثحب عيراشم نم دّمَتَسْملا (©ةمان ةلهص) «نيف نيلأ ىراخجل يرظنلا هاجتالا

 هنإف ءردنسكلأ ةيرظن حضوت ايك .يوقلا نع فيعضلا جمانربلل برقأ دعي عقاولا يف ةقمعتمو

 نأب «ةفاقثلل ةيخيراتلاو ةيبيرجتلا ليصافتلا اهنع الدب ةيريسفتلا ةيرظنلا ىلع ديكأتلا نوكي نأ درجمب
 ةيرظنلا صيلخت دنع كلذ حّضّون فوس (ى ءفعضألا جمانربلا نم اًءزج حبصتل تايرظنلا عمجت

 .تاجاتنتسالا يف ةيفاقثلا

 فوسو ءاهريظنت نكمي ثيح ؛ةيفاقثلا تايمانيدلا لوح يرظن ةهجو نآلا ضرعأسو

 ميظنتلا نم ةفلتخم تايوتسمك ةيساسألا ةيئانبلا تاليكشتلل اًضرع زجوملا وأ صخلملا نم دمتسأ

 رهظتل يفاقثلا ليلحتلا نم ليدبلا لكشلا حيضوتل ؛ (57١ةحفص) يف (894 لكشلا) يف يعاتجالا

 ىوتسملاو «(هجول اًهجو لعافتلا) نم رغصألا ىوتسملا يهو «تايوتسم ةثالث ىلع ةيعامتجالا ةينبلا



 ناو يفاقثلا ريظنتلا

 ةقلطملا تادحولاو «(تاعمتجملاو «تايظنملاو «تاعامجلاك) ةكرتشملا تادحولا نم طسوتملا

 نم ىربكلا تادحولا ىوتسمو :(تاعقوتلاو تايييقتلا لمح يتلا ةيعاتجالا تافينصتلاك)

 :((8,5 لكشلا :رظنا) (لخادتملا عمتجملا مظنو «تاعمتجملاو «ةيقبطلا مظنلاو ءةيسسؤملا نيدايملا)

 ةيفاقثلا تانيوكتلا نم تايوتسم ةثالث ىلع ةيساسألا ىتبلا لاكشأ عيزوت مسا هيلع تقلطأو

 (ىو «ةفاقث عم ساسأ طمنل ةيعامتجا ىنب مهف .هيلع مه ام طبضلاب وه اذه نأل ؛ةيعقاولا ةيعامتجالا

 يأ ؛كلذب يوقلا جمانربلا حمسي دق امب ؛الومش رثكأ تاحلطصم نم اه روصت عضو نكمي ىرأ

 ىلع ةيعامتجالا ىَنَبْلل ةماعلاو ةلماشلا عاونألا هذه يف ةدوجوملا ةفاقثلا ىوتحم نع رظنلا ضغب هنأ

 تادعولا ئوتس لغو: ةطسوتملاو :ىرغصلا تادخولا ىوتسم لع) ةيناسأآلا ةثالثلا تابوتنملا

 .مهلمعل ةمزاللا ةيفاقثلا مظنلل ةماع عاونأ اًضيأ دجوي هنإف «(ىربكلا

 يعامتجالا ميظنتلا تايوتسمو ةفاقثلل فيعضلا جذومنلا
 من ا[ ءوزع 5100عا هآ ارلكانتنع ةدتل 1. عتعاف 01 5ةهءاقل 1ع 10

 مظنلا تطبر دقف 7١ ةحفصلا يف (8,59 لكشلا) عم (5 , ١ لكشلا) ةنراقمب حضاولا نم

 ىوتسمو «ةطسوتملاو ءىرغصلا تادحولل تايوتسملا تاذ ةماعلا ةيعاتجالا ىنبلاب ةيفاقثلا

 لخاد ةنئيعم ةيببس تالص ىلع ديكأتلل ماهسإلا هنم ضرغلاو .يعامتجالا عقاولل ىربكلا تادحولا
 نمو .ةيليلحت رظن ةهجو نم ةفاقثلا تايمانيد ثدحت تالصلا هذه يف هنإ ثيح «تايوتسملا نيبو

 لمع ةيفيك يف ةفاقثلل ةيمهأ رثكألا داعبألا مهف تمدق دقف «ةيفاقثلا بناوجلا هذه ىلع ديدشتلا لالخ

 تايرظنلا ىلإ عوجرلاب ةديدع قرطبو .ضعب عم اهضعب لعافتو ةيفاقثلا ةيعاتجالا تانيوكتلا

 ثحبلا نع الدب ريسيتلا وه ةيفاقثلا تايلمعلا حيضوت هجاتحي ام نأ تحرتقأو «ةقباسلا ةيليلحتلا

 لخاد زجوملا ضرعلاف .ديرفلا يخيراتلا اهقايس يف هفاقثلل ةيعقاولاو ةيوقلا يناعملا نع يتابناللا

 ةيفاقثلا تايمانيدلا فصول ضارتفاو جذان ريوطتل هيجوتلل هنكلو ءحرشلل سيل 4,١( لكشلا)

 ."”ىرخأ لايعأ داجيإ نكمي ريصقلا ضارعتسالا اذه يفو

 .(م7089-١10117 رغنيربس :كرويوين) ٠ و ؟ و ١ نادلجملا « عامتجالا ملعل ةيرظنلا ئدابملا ءرنريت .ناثانوج(17)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 ةبسملا ةيزمرلا طئاسولا مادختسا ةيفينصتلا تادحولا ءامضعأ تايبيقت

 ءاضعأل مقتولا تادقنعم ليكشت

 ةيفينيصتلا تنادعس ولا

 ءاضعأل تامفوتلا تالاح لي

 ةلئضملا تالاحملا ةيقيتصعلا تادبس ولا

 ةيلؤم ثابجولوبدبإ قيبطت تاللاحو عقوملا تادقتعم قيطت
 ومض ةكرشلا تادحولل تادحولا ءاضعأل تاعقوتلا

 ةقليخلا تالاحملا هفلتخملل ةييتصتلا

 تادحولل يرايعم ءانب

 ةيسسؤملا تالاحملا يف ةكرتشملا

 ريياعمو تايجولويفيا يف ريبغت وأ قيبلعت
 تايلغتملا يف ةدووجسو ملا تءاهوسمملا

 ثاعمسسلاو

 تاعقوتلا تالابحو عقولا تادقتعم بلاجب ةيؤملا ربياعاو تايجول ميديالا قيبطت

 نمو ةكرتشملا تادحولا يف لمعلا ميقت يف عقوملا يح نم ةفانخملا دارفألا ىلع

 ةزرابلا ةيفينصتلا .تادحولا يف ةيوضعلا ثيح

 .ةفاقثلا تايوتسم .(4, ١ )لكشلا



 نات يفاقثلا ريظنتلا

 نمض ىرعضلا تادحولا ئوتسم لع تاليكشتلا نيمضت نم ديكاتلل (4 ١ لكشلا) نأ

 ةفاقثلا ةبسنلاب .ىربكلا ةيفاقثلا ةيعاتجالا تانيوكتلا يف ةطسوتملاو ةيفاقثلا ةيعاتجالا تائيوكتلا

 صوصنلاو يجولونكتلا ىوتسملاب ترثأت اهنإ ثيح «عمتجملل ةميقلا تاضارتفا نأ ينعي اذه
 زومرلل ةيمومع رثكألا ةمظنألا يه :عمتجملل (كلذ ىلإ امو مّْلِع ؛ةفسلف «ديلاقت «خيرات) ةمكارتملا

 نأل ؛ةميقلا تاضارتفا ىلع ديكأتلا متو .ةيساسألا ةيعامتجالا تايلمعلا نم ديدعلا مهفل ةمئالملا

 ريغو- بسانملاو ءأطخلا) حيحصلا ىلع لدت ةدرحجم ةيفاقث زومر ريبك دح ىلإ يه تاضارتفالا هذه

 .يعامتجالا ميظنتلاو كولسلا ىلع رثؤت يتلا ىرخألا ةفاقثلا رصانع عيمج ديقي يذلا (بسانملا

 ىوتسمو ء«ضعبلا اهضعب عم اهقاستاو ءاهددع ثيح نم ريبك لكشب فلتخت نأ ميقلل نكميو
 ,يلعفلا اهاوتحم ثيح نم «عبطلابو «ةفلتخملا تايلقألا ءاضعأ نيب ةيساسألا ئدابملا ىلع قفاوتلا

 ,ربكأ ريياعملاو تايجولويديألا ىلع اهريثأت نوكيس «ميقلا ىلع قفاوتلا داز الك «ةماع ةدعاقك نكلو

 ميظنتلل ىربكلا تادحولا ىوتسمو «ةطسوتملا تادحولا ىوتسم :نييوتسملا ىلع روطتت اهنإ ثيح
 . يعامتجالا

 رثكأ فلؤملا لوانت نكلو «يفناقثلا عامتجالا مولع عيمج يف ةزراب ةوق ايجولويدبألا لثمتو

 ةيمييقت تادقتعم يه تايجولويديألاف .ًةداع لاحلا هيلع وه ام ةدنجتملا ةيفيظولا عم مغانتلا

 لاجملا نمض باوصو حيحص وه ام حيضوتل ميقلا تاضارتفال ةيساسألا ئدابملا نم ةدّمتسُم

 مولعلاو «يسايسلا ماظنلاو «نوناقلاو «ميلعتلاو ؛نيدلاو «ةبارقلاو .داصتقالا لثم ءيسسؤملا

 ميظنتل لئاسوك أدبت ةممعم ةيزمر طئاسو نم تايجولويديألا ىَنبُنو .كلذ ىلإ امو ءبطلاو
 طئاسولا هذه مدختستو ءاّلوأ اهؤانب مت دق ةيسسؤملا تالاجملا نإ ثيح ؛نيلعافلا نيب لاصتالا

 رورمبو «ةماع ةيقالخأ عيضاوم ىلإ فاطملا ةياهن يف روطتتو «نيلعافلا نيب باطخلا يف ةممعملا

 ةمئالم نوكتل ميقلا عّنِصُت ءاذكهو .يمسؤملا لاجملل ةزيمم ةيجولويديأ يف ةقسنُم حبصت «تقولا

 ةيزمرلا طئاسولا نم تَيِنُب دق اهنإ ثيح تايجولويديألا ليكشت ىلع اهريثأت مكحب نيلعافلل
 ةيبيرقت ةقيرطب ةسيئرلا تاسسؤملا نم ددعل ةممعم طئاسو ( 4,7 لودجلا) جردأ دقو .ةممعملا

 طئاسوو طورش :اَلوأ :يه «قياغلل ةزيملا صئاصخلا ضعب ةممعملا طئاسولا كلتمتو .اًدج

 :اًيناث .ةيمومع رثكأ ميق تاضارتفا نم ةدمتسم ابهنأآل ؛مييقتلا رصانع ائاد لمحت ال اهنكل .باطخلل



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع رن,

 ةميق وذ دروم اًضيأ يه :ائلاث.ةيسسؤملا تالاجملا نمض نوكتت يتلا تايجولويديألل ءانبلا ةنبل يه

 ليبس ىلعو ءيبسسؤم لاجم لك َنّوَكُت يتلا ةكرتشملا تادحولا لالخ نم ٍواستم ريغ لكشب عزوم
 تادحولا لبق نم واستم ريغ لكشب عزوي هميق وذ دروم اًضيأ هنكل ءاّمعم اًطيسو لاملا ٌدعُي لاثملا

 ةطلسلا ٌدعتو .ىرخألا ةيسسؤملا تالاجملا نم ديدعلا يف ةثيدحلا تاعمتجملاو ؛داصتقالا يف ةكراشملا

 سفن يفو . ةديدج ةيسايس تايجولويديأ ءانبل ثيدحلا وأ باطخلا يف ءدبلا ىلع ةرداقلا وأ طيسولا
 ةيقبطلا ةمظنألا موقت ءاذكهو ؛ تاقبطلا نيب ىلع واستم ريغ لكشب عزوي ةميق اذ اًدروم دعي «تقولا

 «ةيسدقلا «ىوقتلاو «ءالولا ءبحلاو ؛ةحصلاو «ميلعتلاو ؛ةطلسلاو «لاملل يواستملا ريغ عيزوتلاب

 «يقبطلا ماظنلا يف واستم ريغ لكشب اهعيزوت متي يتلا دراوملا يه هذه حبصتو «ىرخألا طئاسولاو

 رثكأ ىلع ةيقالخأ تامازتلاو «ريدقت لقأ ىلع ةيقالخأ تالالد لمحت ةممعملا ةيزمرلا طئاسولا نألو

 هتمسأ دق ام ءاضعأ ةصاخبو «دارفألا مييقت ةيفيك ىلع تاريثأت اهيدل نوكي ام اًيئادف ؛ريدقت

 ىلإ ةفاضإلاب ةفلتخملا ةيعاتجالا تاقبطلا ءاضعأ عيمج مييقت متي «كلذبو «ةقلطملا تادحولاب

 نم «كلذ ىلإ امو «ينيدلا ءامتنالاو ءرمعلاو «سنجلاو .قرعلا :لثم ,ىرخألا ةيعامتجالا تافينصتلا

 لالخ نم اهيلإ ةراشإلا تمت ايك «ةممعملا ةيزمرلا طئاسولا يف ةنمضتملا ةيقالخألا ئدابملا لالخ

 .ةقلطملا تادحولا ءاضعأ مييقت ىلإ ةممعملا ةيزمرلا طئاسولا نم ةجراخلا مهسألا

 مت دقف «يسسؤملا لاجملل ةكرتشم تادحو ليكشت يف مدختست طئاسولا هذه نأ ابو

 تايجولويديآلا هذه موقتو .يقالخألا زيمرتلا نم ةيفاضإ ةقبط فيضت ةيجولويديأ يف مهميظنت

 تادحولا ةفاقث ىلإ ةفاضإلاب ءىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع ةيسسؤملا ريياعملا نيوكت دبيقتب

 نم رسيألا بناجلا ىلع لفسأ ىلإ ةهجتملا مهسألا نم نيبم وه امك .طسوتملا ىوتسملا ىلع ةكرتشملا

 لوح عقوملا تادقتعم نيوكت ىلإ ةيسسؤملا تايجولويديألا نم هجتملا مهسلا دكؤيو 4,١( لكشلا)

 يمبيقتلا رايعملاا ريفوتب موقت ءاهميظنت درجمب .«تايجولويديألا نأ ىلع «ةقلطملا تادحولا ءاضعأ

 ريثكلا طسوتي «كلذ عمو .ةفلتخملا ةقلطملا تادحولا ءاضعأ ةيقحأو ةميق لوح تادقتعم ليكشتل

 يتلا ةيقوفلا تايجولويديألاب هتيمسأ ام لالخ نم عقوملا تادقتعم ىلع ةيجولت ويديألل ريثأتلا اذه نم

 اذإ لاثملا ليبس ىلع ءاذكهو.عمتجملا يف ةنميهملا تاسسؤملا نم تايجولويديألا نم اًجيزم لثمت

 مهئدابم جمد متيس مكحلا ماظن ةيطارقميدو مولعلاو ميلعتلاو داصتقالا تايععول يدنا تنفق



 نا يفاقثلا ريظنتلا

 نم متي يذلا يقالخألا رايعملا كلذ دعب حبصُت :ةيقوف ةيجولويديأ قلخل اهنيب قيفوتلاو ةيساسألا

 نم هجتملا مهسلا :رظنا) ةيفينصتلا تادحولا ءاضعأ ةصاخبو «مهيلع مكحلاو دارفألا مييقت هلالخ

 تناك اذإ لباقملا يفو .(عقوملا تادقتعم نيوكت ىلإ مث ةيقوفلا ةيجولويديألا ىلإ ةيجولويديألا

 ةيجولويديأ نوكتت اهدنع يطارقوميدلا ريغ مكحلا ماظنو «ةبارقلاو ءنيدلا يه ةنميهملا تاسسؤملا

 مهتميق ثيح نم هلالخ نم سانلا ىلع مكحلا متي يذلا يقالخألا رايعملا حبصُتو «ةفلتخم ةيقوف

 :ةسستلا

 .ةيسسؤملا تالاحملل ةممعملا ةيزمرلا طئاسولا .(8,7؟) لودجلا

 وحن تامازتلالا راهظإو ةغايصل ةديدشلا ةيباجيإلا ةيقطاعلا تالاحلا مادختسا وأ ؛ءالولا /بحلا

 .ىرخألا تاعامجلا ! وحنو نيرخآلا

 .لاملل ةمزالملا سيياقملا لالخ نم تامدخلاو «لاعقألاو ءءايشألل ةلدابتملا ةميقلا ىلع ةلالدلا وأ ءلاملا

 .نيرخآلا نيلعاقلا تافرصت ىلع ةرطيسلا ىلع ةردقلا وأ «ةطلسلا

 .فاصنإلاو ةلادعلا لايح ماكحألا رادصإو ةيعامتجالا تاقالعلا يف لصقلا ىلع ةردقلا وأ ءذوفنلا

 .لاعفألا ةمءالمو

 ءظوحلم ريغ قراخ ملاع يف ةنماكلا تانايكلاو ىوقلا لوح تادقتعملاب مازتلالا وأ ءعرولا /ةيسدقلا

 .ةسدقملا تانايكلاو ىوقلا هذه ىلإ ةراشإلا لالخ نم فورظلاو ثادحألا ريسفت ىلإ ليملاو

 .ةفرعملا لقنو باستكاب مازتلالا وأ ,ملعتلا

 .ةيويحلاو ؛ةيعايتجالا داعبألا لوح ةقوثوم ةفرعم ىلع لوصحلا لجأ نم ريياعملا ءاعدتسا وأ ؛ةفرعملا

 .يتايزيفلا يثايميكلا لاجملاو

 .ناسنإلا مسجل يعيبطلا ءادألا ىلع ةظفاحملاب مازتلالاو ماهتهالا وأ :ةحصلا

 .نيبعالل ةصاخخلا دوهملا ىفتقمب نيرساخو نيزتاف مدعي يتلا ساعلألا ديدحت وأ .ةسفانملا

 اهنوحنمي يتلا رورسلاو لامجلا ريياعم لالخ نم ءادألاو ءايشألا مبيقتو لعقب مازتلالا وأ «تايلاهجلا

 يفو «عيضاوملا ةغايص يفو «نيلعافلا نيب باطخلا يف ةممعملا ةيزمرلا طئاسولا نم اهريغو هذه مادختسا متي) :ةظوحلم#

 نمض ِمّمَعُت نأ ىلإ طئاسولا هذه ليمتو .يسسؤملا لاجملا يف رشتني , نأ بجي امو يغبني ام لوح تايجولويديألا ريوطت

 نوكت طئاسولا ضعب نأ نم مغرلا ىلع ءىرخألا تالاجملا يف ِمّمَحُت نأ ةيزمرلا طئاسولا عيمج عيطتست نكلو ءام لاج

 .(اهريغ نم رثكأ اذه لعفل الاتحا رثكأ
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 رثؤت فوس «يعامتجالا عقاولل طسوتملا ىوتسملا ىلإ 4,١( لكشلا) لفسأ ىلإ لاقتنالابو

 «تايظنملاو ء«تاعامجلا نم ةكرتشملا تادحولل ةيرايعملا ةينبلا ىلع لاجملا تايجولويديأ

 لكشتت فوسف «ةددعتم تالاجم يف عمتجملا لثم ةكرتشملا ةدحولا نيمضت مت اذإو .(تاعمتجملاو

 عقوملا تادقتعم موقتسو «ةيعمتجملا ريياعملل اًيفالخأ اًعباط يطعت يك ؛ةيقوفلا ةيجولويديألا

 حبصتل ةيقوف تايجولويديأو ةيجولويديأ ئدابم جمدب يقبطلا ماظنلا ةفاقث نم اءزج اهفصوب

 ,ةفلتخملا ةقلطملا تادحولا ءاضعأ اهب فرصتي نأ حجرملا نم يتلا ةيفيكلل عقوتلا تالاخل ةصصخم

 .هذه عقوتلا تالاح ةوق معدت ةريثك ةيرظنو ةيبيرجت تاباتك دجوتو.اهب اوفرصتي نأ بجي يتلا لب

 تايجولويديألا نم اهجرختسا مت اهرودب يتلا ؛عقوملا تادقتعم نم اًعيمج اهصالختسا مت يتلاو
 كولس نوكيس فيك لوح ةيئمض ريياعم هذه عقوتلا تالاح لْئَمو ."" ةيقوفلا تايجولويديألاو

 ىلع اهقيبطت متي هنأ ىلإ تاعقوتلا هذه ليمتو ؟ةضفخدملا ةميقلاو ةميقلا تاذ تائفلا باحصأ سانلا

 .تاهجاوملا يف ةكرتشملا تادحولل لمعلا ميسقت ريياعم قيبطت متي لثملابو .تاهجاوملا ىوتسم

 يف صاخ لكشب ةمهم دعت ةكرتشملا تادحولا ةعومجم نأ لع دكؤت اهنأب ةفلؤملا ركذت ؛نيفل اًعاَتاَو

 نكمي يتلا عقوتلا تالاحو «ريياعملاو .تايجولويديألا ءاويإل ًءانبو ةحاسم رفوت اهنأل ؛ةيلمعلا هذه

 ةيفاقثلا رصانعلل ةفلتخملا تافينصتلا دارفألا ققحي ,ءكلذ ىلع ةدايز .نيلعافتملا دارفألا ىلع اهقيبطت

 ةدحولا ءاضعأل عقوتلا تالاح لوح ءايتسا كانه ناك اذإو .تاعامجلا ىوتسم ىلع ىرخألا

 هرابتعاب انه ءايتسالا اذه نع ريبعتلا متي هنإف .تاعمتجملا وأ تامظنملا يف ريياعملا لوح وأ ةفنصملا

 ىوتسم ىلع راثت «ةيعاتجالا ةكرخلا تاباتك قئاثو نم ريثك لثمو .ريياعملاو تاعقوتلا تالاخل اًيدحت

 ةيفاقثلا رصانعلا نيب اهئيمضت متيل اًدوعص راشتنالا يف أدبت مث «ةداضملا تايجولويديألا ةعامجلا

 .نيف ةيرظن يف ةحضوملا تايلآلا ربيع ىرخألا تاعامجلا ىلإ اًجراخ وأ (4, ١لكشلا) يف ةروصملا

 يف نكلو .ةميظع ةوق مهيطعت يتلا ةيفاقثلا رصانعلا لخاد طبارتلا ىلع مهسألا عيمج لدت اذكهو

 «تايجولويديألاب طبترملا تاقبطلا يف ةاواسملا مدعو توافتلا ببسب ءايتسالا ناك اذإ سفن تقولا

 يف "ةيرظنلا تايرظنلا عضو" « رنغاف ديفيدو رئربت 8 ناثانوج :رظنا . تايبدآلا هذه صخنم ىلع لوصحلل ع

 .(م١1 117 ٠ جيس :اينروفيلاك . سكوأ دنازواث) ةرصاعملا ةيعاتجالا ةيرظنلا ءرنريت .ه ناثانوج



 نك يفاقثلا ريظنتلا

 اًقيرط حبصت نيمضتلا طامنأو تاكبشلا هذه سفن نإف «دايدزالا عقوت تالاحو .عقوملا تادقتعمو

 .رييغتلل ةهجوملا تايجولويديألل ةعيرسلا ةكرحلل اًيمومع

 اًلصاوت ةيليلحتلا جهانملا رثكأ نكلو «تايمانيدلا هذه لك بقعتل ةيفاك ةحاسم دجوت الو

 ىتبلاو ؛تالعافتلاو .لاعفألا رثكأ يف ةدوجوملا ةفاقثلا تايوتسم نم اًييسن اًليلق اًددع كانه نأ يه

 ينيابت مييقت ىلإ يدؤتو «-ام ةجردل- اًيقالخأ هذه ةفاقثلا رصانع ريسفت متي ام اًئادو ؛ةيعاتجالا

 تايجول و يديألا هذه نإ ثيحو .ةفلتخملا ةيعاتجالا تافينصتلا يف مهتيوضع لالخ نم صاخشألل

 ةهجاوملا ىوتسم ىلع سانلا نم ءايتسالا دلوت ةكرتشملا ةدحولا ةمظنلو تاقبطلل ةعرشملا

 ءانبل يعامتجالا رييغتلل ةيوق ةيفاقث ىّوقل نانعلا قلطت نأ تايجولويديألا هذه نكمي .ةعومجملاو

 رثؤي فوسو .اههتفاقثو ةيفينصتلا تاذحولاو ةناكملا تادقتعم ءائبو ءاهتفاقثو ةكرتشملا تادحولا

 يعامتجالا يقبطلا ماظنلاو ةيسسؤملا تالاجملا ىلعو «ةياهنلا يف طسوتملا ىوتسملا اذه ىلع رييغتلا

 عم اهضعب تاعمتجملل ةيعمتجملا تاقالعلا ىلع امبر لب ءهرسأب عمتجملا ىلع مث نمو ؛عساولا

 يتلا مهسألاو تاعبرملا اهيلإ تراشأ يتلا تايمانيدلاو تايلمعلا عيمجل نكمي يلاتلابو ؛ضعب

 ."”ةيرظن ئدابمو جذامن لالخ نم ليصفتلا نم ديزمب اهديدحت متي نأ ضعبلا مهضعبب مهتطبر

 ©ممءاسمتم»م ةمانخلا

 جهنم يف ةصاخبو «تاينيعبسلاو تاينيتسلا يف ةيفيظولا تايرظنلل عارصلا ةيرظن داقتنا عم

 ةيداملا سسألا ىلإ عامتجالا ملع مايتها لوحتو «ةيفاقثلا تايلمعلا ىلع دكأ يذلا زنوسراب توكلات

 .تاعارصلا نم ةتوافتم اًعاونأ «ةفلتخم فورظ تحت ؛حلاصملا ثاعارص تدّو ابنإ ثيح «عمتجملل

 تادقتعملا ليلحت ىلإ اهليوحت مت نكلو «ميهافملا لوحتلا اذه عوضوم نع ةديعب ةفاقثلا نكت ملو

 ةيعاتجالا ىَنَبلا عيرشتل وأ عارصلل فارطألا ةراثإ ىلع نولمعي مبنإ ثيح ؛تايجولويديألاو

 رهظ دق ديدجلا يفاقثلا عاتجالا ملع نإف «ةيفيظولل عارصلا ةيرظن ةباجتسا تناك اكو .ةيعمقلا

 وحن :هجول اًهجو.ه ناثانوج (77 ةركذملا) عامتجالا ملعل ةيرظنلا ئدابملا ء رنريت :-لاثملا ليبس ىلع- رظنا (*5)

 .(م7١٠7 . دروفناتس ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك , دروفناتس) ةيصخشلا تايلمعلل ةيجولويسوسلا ةيرظنلا
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 عارصلا تايمائيدل بحاصملا هنأ ىلع هيلإ رظنلا مت امدنع «يفاقثلا ليلحتلا ليهستل ةباجتسا هفصوب

 .تاعمتجملل ةيداملا فورظلا نع فاطملا ةياهن يف ةجتانلا

 ةلباق تلظ يتلا صوصنلا ليوأت ملعو« رهاوظلا ملع لثم «ةيركف ديلاقت كانه ناكو

 تايرظنلا يه هذه تناكو .اهرهاظم عيمج يف ةفاقثلا فشكتست مل اهنأ الإ «ةرتفلا هذه لالخ قيبطتلل

 ةقيرطب ريدقتلا نود نكلو حضاولا نمو «ةفاقثلا نم -نايحألا بلغأ ين- ةيفرعم رثكأ ةصصختملا

 نع ريبعتلا متيو «يفاقث وه ميظنتلا وأ فرصتلا دنع رشبلا هلعفي ءيش لك نأ نم «بارغتسالاب يحوت

 مادختسا دنع راكفألا خسرتتو فطاوعلا ةغلب لب «تاملكلاب طقف سيل «ةغللا لالخ نم راكفألا

 هذه لثم جاتنإ ةداعإل وأ «ةيعامتجا ىتب ءانبل اهل ةيعاجلا ةلعافلا تاهجلاو نيلعافتلا صاخشألا

 ةيفاقثلا تايرظنلا نأ ودبيو .كلذ نم رثكأ ةفاقثلا ٌدعت نكلو ءرمخآ لكشب اهئائبل اهمده وأ ىنبلا

 مادختسالل اهؤاعدتسا مث ءزومرلا نيزختو ميظنت هيف متي يذلا ةيعقاولا لاجم اههأل ؛فلتخت ةديدجلا

 تايمانيد ةعومجم نكلو «يداملا يعاتجالا ءانبلل ةريسي ةيقوف ىنب تسيل يهف .ليثمتلا ءادألا يف

 موهفم نأ ودبيو .ةيعاتجالا ةيعقاولل ةيوينبلا صئاصخلاب رمألا ةياهن يف لصنت ريظنتلل جاتحت ةلقتسم
 ىلإ ةفاقثلاب ءاهتنالا ةرورضو .اهتاذ دح يف ةفاقثلل ةلقتسملا تايمانيدلل كاردإلا داتوأ دحأ وه ءادألا

 ديدمت ىلع ةردقلا اهنإ .ةيعامتجالا ىّنبْلا نم اًءزج َنوُكَت يتلا ةيعاتجالا طاسوألا مئاعدو تاصنم

 لالخ نم تاليثمتلا هذه عم يفطاعلا ماجسنالل روهمجلا بذجو روهمجلا مامأ ةيفاقثلا تاليثمتلا

 ىلع اهتطلس سرامت اهلعجب ةفاقثلا هذه ليثمتو .ضرعلاو ءصوصنلاو «جارخإلاو .تاهويرانيسلا

 ىَنِب ءانبو .مهكيكفتو ءمهجاتنإ ةداعإو مهؤانب متي ثيح ؛ةكرتشملا تادحولاو ءصاخشألا لاعفأ

 .ام دذح ىلإ ةفلتخم قرطب «ةديدج ةيعاتجا

 (ئاطسمو, 8هدجلتعن, ةلعوهملعك, ) رتربتو .نيفو ءردنسكلأو ءودروبو ءونثو ىَعَس دقل

 طاسوألا يف ةفاقثلا مادختسا ةيفيكو ةفاقثلا صئاصخخ ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ظذهعب ةه4 ان

 نأ ىري يذلا (8ها:لفءا ) ويدروب ةلاح يف ةينمض رثكأ لكشب وأ ء.حضاو لكشبو «ةيعامتجالا

 ريثأتلا يف اهتطلس ةفاقثلا ءاطعإل ةمزاللا فطاوعلا ديلوت ثيح نم ةيم*ألا ةياغ يف ءادألاو سوقطلا

 نكلو .ةيعاتجالا ىنُبلا رييغت وأ جاتنإ ةداعإ وأ ءاشنإ ةيفيكو ءسانلا اهب فرصتي يتلا ةيفيكلا ىلع



 م يفاقثلا ريظنتلا

 ةيفخلا تاليثمتلاو «يفاقثلاو يزمرلا لاملا سأرو .«فارعألاو .يقالخألا ماظنلاك ؛ءيشلا

 مهنأ الإ ديكأتلل مهب ريكذتلا مت دقف «كلذ هباش امو «ةصاخلاو ةفاقثلاو .تاهويرانيسلاو ءصوصنلاو

 تاقايسلا يف مهل ةيبيرجتلا فاصوألا لالخ نمو .ةقدلا لاكشأ نم لكش يأب تالالدب اوسيل

 تاحلطصملا هذه نم لك تايمانيدو صئاصخ لزع نكمملا نم نوكي اهبر «ةيقيقحلا ةيبيرجتلا
 تصخلل دقو .رضاحلا تقولا يف يناقثلا عاتجالا ملع يف ريثكب ىوقأ اجمانرب لثمت تناك يتلا ةيريكذتلا

 :يلي ايف ديدجلا يناقثلا ريظنتلا نم اًءزج لكشت يتلا ةسيئرلا تاعوضوملاو تاضارتفالا ضعب

 ةيدرفلا ةلعافلا تاهجلا اهتجتنأ يتلا يناعملا لمحت يتلا زومرلا ةمظنأ عيمج يه ةفاقثلا ١-

 .ناكسلا نم عاطق يف ةدوجوملا ةيعامجلاو

 نكمي يتلا ةفرعملا نم نوزخمو «تاينقتو .ديلاقتو ءملعو ءصوصن نم ةفاقثلا نوكتت -؟

 تادحولا تافيرعت ينو «ةكرتشملا تادحولا نم ةيعاتجالا ىتبلا يفو ءصاخشألا لوقع يف اهئيزخت

 ءعمتجملا يف ةحاتملا نم «خلإ ءرتويبمكو تافلمو «تابتكم نم ةيفاقثلا تاعدوتسملا يفو «ةيفينصتلا

 ةيعامتجالا ىتبلا يف رمتسم لكشب نولعافلا اهمدختسي يتلا كلت يه ةيمهأ رثكألا ةفاقثلا داعبأ نأ الإ

 .ىركلا تادحولاو ةطسوتملاو ىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلع

 يذلا ةيزمرلا ةمظنألا نومضم ىلع ريثأت ةفاقثلا بناوج نم بناج ىأل نوكي دق اًنايحأ .*

 عيمج يف نكلو «يعامتجالا عقاولل ىربكلاو ةطسوتملاو ىرغصلا تايوتسملا ىلع نولعافلا اهمدختسي

 يذلا يقالخألا ماظنلا تايمانيد مهفل ةيمهأ رثكألا يه ةفاقثلا رصانع ضعب ٌدعت اًبيرقت فقاوملا

 :ءاوس ةفاقثلا هدلوت

 عساو عمتجم نم يقالخألا ماظنلا نوكتي ثيح ؟؛ىربكلا تادحولا ىوتسملا ىلع ()

 رفوتو اًيقالخأ فقاوملا عيمج ريسفت ىلع لمعت يتلاو «ةياغلل ةدرجم ةمّيق تاضارتفاو

 .يعامتجالا عقاولا تايوتسم لك ىلع لعفلل تاضارتفا

 تادقتعملا ىلإ ةميقلا تاضارتفا بذج متي هنإف ءيعامتجالا عقاولل طسوتملا ىوتسملا ىلع (ب)

 .ةيقبطلا ةمظنألا نمضو ةيسسؤملا تالاجملا لخاد ةيمييقتلا

 اهبنأ ىلع اهيلإ رظني نأ ةيسسؤملا تالاجملا لخاد ةيمييقتلا تادقتعملل نكمي )١(

 .نيعم لاجم يف نيلعافلا عيمجل نيميلس لعفو كولس يطرش لالخ نم اهديدحت متي تايجولويديأ
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 يفو «باطخلا يف اهمادذختسا متي ةممعم ةيزمر طئاسو نم تايجولويديألا هذه لثم ىئبُثو (أ

 تايجولويديألا هذه مدختسُتو «ةيسسؤملا تالاجملا نيبو لخاد نيلعافلا نيب دراوملا لدابت

 :ةيسسؤملا تالاجملا عيرشتل ةيزمرلا طئاسولاو

 ةميقلا تاذ دراوملا ىلع تايجولويديألا ءانبب تماق ىتلا ةممعملا ةيزمرلا طئاسولا لدتو (ب

 تاالاجملا نمض ةلماعلا ةكرتشملا تادحولا لالخ نم واستم ريغ لكشب اهعيزوت متي ىتلا

 .اهالخخ نم ةيقبطلا مظنلا عيرشت متي ةيلآ اًضيأ حبصت يلاتلابو .ةيسسؤملا

 لالخ نم ةماعلا مهتفاقثو ةيرايعملا مهتمظنأل ةكرتشملا تادحولا ةفاقث دييقت متيو 0س

 تايجولويديألا ىلإ ةفاضإلاب ؛اهنم أزجتي ال اًءزج نوكُت يتلا يسسؤملا لاجملا تايجولويديأ

 لاعفألا مكحت ىتلا ريياعملا لمحتو ءىرخألا تالاجملا نم نيعم لاجم يف رشتنت يتلا

 .ةيسسؤملا تايجولويديألل ةيقالخأ ةيفاضإ َناعمو «ةكرتشملا تادحولا لخاد تالعافتلاو

 تاقبطلا يف ءاضعألل ةيقالخألا ةميقلا مييقت ىلع لمعت يتلا تادقتعملا دييقت متيو (د

 مدع ماظنب ةطبترملا ىرخألا ةيفينصتلا تادحولاو يقبطلا ميسقتلا يف ةفلتخملا ةيعامتجالا

 عيرشتل مدختست يتلا ةيسسؤملا تالاجملا نم تايجولويديألا نيب عمجلا قيرط نع ةاواسملا

 .ةاواسملا مدع

 ةيقالخأ ةغبص ةيفينصتلا تادحولا ءاضعأ ةميق لوح عقوملا تادقتعم لمحت (ه

 ءاضعأل تاعقوتلا تالاح ديلوتب موقت انيب «ةاواسملا مدع عرش يتلا تايجولويديألل

 متي ءىرغصلا تادحولا ىوتسم ىلعو «مهتالعافتو مهلاعفأ لالخ نم ةيفينصتلا تادحولا

 .اهيف لعافتلا تاقلح نيمضت متي يتلا ةكرتشملا تادحولا ريياعم لالخ نم دارفألا هيجوت

 عقوملا تادقتعم نم ةدمتسملا ةيفينصتلا تادحولل تاعقوتلا تاالاح لالخ نمو

 .ةاواسملا مدع عّرْشُت يتلا تايجولويديألاو

 ريثي يذلا ءادألاو ةيسوقطلا لاعفألا قيرط نع اهرييغتو ءاهتمادتساو «ةفاقثلا ءاشنإ متي- ؛

 .زومرلا ةمظنأو .هنع داعتبالا وأ .ههاجت تامازتلالا دلويو فطاوعلا

 ئدابملا وحن تامازتلالا تناك ةيباجيإ ةيسوقطلا لامعألا يف ةراثملا فطاوعلا تناك املكو - 5

 : ىلإ يدؤت اهنإف اَلامتحا رثكأ تالعافتلا تناك املك «ربكأ زومرلا ماظنل ةيقالخألا



 قلت يفاقثلا ريظنتلا

 كلذو ةفاقثلل ةيفلخلا رصانعلاو «ةيعامتجالا ةيئبلاو «لعافتلاو ءلمعلا يف صخشلا جمد (أ)

 .يموقطلا ءادألاو لامعألا يف نيكراشملا دارفألا نيب نماضتلا نم ٍلاع ىّوتسم جاتنإل

 ؛ماظنلا اذه وحن تامازتلالا زيزعت يلاتلابو ؛يقالخألا ماظنلا عم ةيتاذلا ةلثاملا ثودح (ب)

 .ماظنلا اذه رارمتسا ىلع دمتعت ةيتاذلا ةلئاملا نإ ثيح

 نلل ةكرتشملا ةفاقثلا زيزعت يلاتلابو ؛ةيمطوط ةيعون تاذ زومرب ةعومجملا دودح زييمت (ج)

 .ةيمطوطلا زومرلاب تزيمت يتلا دودحلا هذه نمض نوفرصتي

 ةعامجلا ءاضعأ لجأ نم ريطأتلاب موقت يتلا ةعامجلا ىوتسم ىلع ةصاخ ةفاقث ريوطت (د)

 .ربكألا عمتجملا نم ةمداقلا ةيعاتجالا تالكشملاو اياضقلل

 متي لأملا سأر لاكشأ نم اًلكش وأ ةميق تاذ دراوم اهنأ ىلع زومرلا ةمظنأ رابتعا نكمي (1)

 فلتختم فوس وحنلا اذه ىلعو .يقبطلا ماظنلا نم اًءزج حبصت يلاتلابو ءواستم ريغ لكشب هعيزوت

 ةحاتملا زومرلل اًمفوو ءمهيدل يفاقثلا لالا سأر ةعيبطل اقفو يقبطلا ماظنلا لخاد تائفلاو تاقبطلا

 .مئاقلا ةاواسملا مدع ماظن يدحتل وأ عيرشتل

 تايجولويديألا يدحت نع الضف «ةمئاقلا ةمظنألا عيرشتل ةفاقثلا مدختست ام اًتاد-8

 تانيوكتلا نوكتو «تايجولويديألا هذه اهعّرشت يتلا ةيعاتجالا ةينبلا تاليكشتو ةمئاقلا

 .ةصاخ ةفصب تايجولويديألا تسيلو «ةفاقثلا ماذختسا مهنكمي نيذلا اهيف نولعافلاو ةيعاتجالا

 رشنلو «مهسفنأ ىلع ءاقبإلا ةيلامتحال ؛رثكأ مه مهدراوم نيمأتل ىرخألا ةيفاقثلا مظنلا اضيأ نكلو

 ةفاقثلا ماذختسا عيطتست ال يتلا تانيوكتلا كلت نأ امنيب ءىرخألا ةيعاتجالا تانيوكتلل مهتفاقث

 لوزت اهتفاقث ىرت ةقيقحلا يف امبرو ءاّجراخ اهتفاقث رشن ىلع ةرداق نوكت نل اهدراوم نيمأتل حاجنب

 .اهتفاقثو دراوملا يف ىنغألا ةيعاتجالا تانيوكتلا اهصتمتو
 كالتما يف ةعامجلا يف نيلعافلل يبسنلا حاجنلا لوح هالعأ ةروكذملا تايمانيدلا ةجيتن رودت (أ

 .اهتايجولويديأو ةصاخ ةفاقثب ةمزتلم ةديدج ءاضعأ قلخ يف ةنيعم ةفاقث
 .نيوكتلا ىلع ظافحلل ةيدام دراوم باستكا (ب

 يف كراشتو ءاّددج ًءاضعأ بعوتست نأ اهنكمي يتلا ةيميظنتلا ةينبلا لاكشأ ريوطتو (ج

 ةفاقثلا ديدمتل تاعامجلا نيب تاكبشلا مادختساو ءاّجراخ مهتفاقث ديدمتو مادقتسا
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 يتلا ةيفينصتلا تادحولاو .تاعمتجملاو تايظنملا نيبو الخخادو اًبراخخ ةعامجلل ةيجذومنلا
 .الامتحا رثكأ حبصت

 يتلا راودألا يفو ,ةطاسولا راودأ دوجو يفو ةعومجملا ءاضعأل ةددعتملا ةعومجملا تاءامتنا (د

 لئاسو ةيمهأ ينو .تاعامجلا نيبو لخاد ةفيعضلا طباورلا ينو «ةعامجلا دودح زواجتت
 ةيجولويديأو ةفاقثلا ةهجاوم يف اهتيرارمتسا عيرشتل ةعامجلا ةفاقث مادختساو .مالعإلا

 .ىرخألا ةيئانبلا تانيوكتلا

 ةظوحلم نوكت ىتلاو «ةماعلا ةيمهألا تاذ ةيندملا اياضقلا ىلع ةصاخلا مهتفاقث زيكرت (ه

 .ةيناكسلا تاعاطقلا دارفأ عيمجل



 راعن) نمفلا

 ةئادحلا دعب امو ةئادحلا رصع يك يدقفلا ريظنتلا
 ال1 اننا 1١ 101121106 زا 1150 عا؟الا ١ 2 مالا 205110 عا ألا 117

 عباسلا نرقلا يف ةضهنلا رصع يف ىمن دقو .يريونتلا ريكفتلل ةجيتن ناك عامتجالا ملع نإ

 ةرتف يف دلو دقو «تاعمتجملا مدقت ىلإ يدؤي هنأل ؛ءالعلا همدختسا اذلو ؛مدقتلا موهفمب رشع

 ملعل ةدعاق (00م26) تنوك مدق نأ ذنم (م19170 )1١870- ماع نيب اذه ناكو ؛ةركبملا ةثادحلا

 يف ثدحت يتلا ةريبكلا تاريغتلا اومهفي نأ اودارأ مهل نيلئاملا دارفألاو ءاملعلا نآل .":عامتجالا

 تاللوحتلاو يطارقوريبلا فيقثتلاو «ةيرضحلاو ةيعانصلا لوح رودت يتلا تاريغتلاو .تاعمتجملا

 ءاملع شقان اذلو ؛تاعمتجملا ةفاقثو ةينبأ يف ةديدشلا ىرخألا تالوحتلا نم اهريغو ةيطارقوميدلا

 امو «ةراض تاريغتلا هيف نوكت يذلا ةجردلا ءرصاعملا عامتجالا ءاملع لثم مهلثم «لئاوألا عامتجالا

 نا ذنم ةنس ١8٠١ نم رثكأف ؛مويلا هسفن ءيشلا قبطنيو ءاهايح هلعف نكمي امو « اًراض كلذ ناك اذإ

 . مسالا اذه عامتجالا ملعل تنوك تسجوا ىطعأ

 مهريظنت يف ةيدقن رثكأ اًهاجتا اهتايبلسو ةثادحلا عاونأ اورصاع نيذلا ءاملعلا ءالؤه روط

 لمع دقو «يدقنلا جهنملل ايلاثم اجذومن ناكو .(1<هنا 843:) سكرام لراك جذومنك يعامتجالا

 ليبس ىلعف .ثدحت دق يتلا تاريغتلا لوح نيقلق اوناك مهنأ الإ .ةذح لقأ ةقيرطب مهنم ضعبلا

 نوتلديم .س ةعبط «يبالطلا عامتجالا ملع ليلد يف "ةكرحلا يف ماظنلا :ةيكيسالكلاو نوسسؤملا" .رئريت .ه نائانوج )١(

 .(م1491 « ليوكالب :دروفسكأ) درالاب سو «يبوج.ج «
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 عضو دقو ةينالقعلا «ةينوناقلا ريياعملاو ءيفطاعلا ريغ ملاعلاب اًمهم ربيف سكام ناك «لاثملا

 8رصنلع مياكر ود ليمإ عامتجالا ملاع ناكو ءيديدحلا صفقلا وأ يندعملا جايسلا ىمسي اهب ةيطارقوريبلا

 لامعلل ةيربجلا تافينصتلاو ةينانألاو لماكتلاو نواعتلا مدعو ء«تالكشملا ىلع اًيئبم (0سطعنس)

 ىأر اهنيب ءاّديقعتو انيابت رثكألا تاعمتجملا ىلإ ةطيسبلا تاعمتجملا نم لاقتنالا تبحاص يتلا

 نأب (11عرابعر( 5معدوع7) رسنبس تربرهو «(0عمرعع 5ارصصتعأ) "* ليمس جروج لاغمأ ن و رخآ

 تاءاهتنا نأل ؛ةضورفم نوكت نأ نم ةيررحت رثكأ تاريغت يه !نإ ةلصاحلا ةيعامتجالا تاريغتلا

 ةيبلتل تارايتخالا نم ديزملل تاوصألا تحمس امك «ةيدارإو «ةيعوطت رثكأ تحبصأ ةعامجلا

 .ةيطارق وميد رثكأ تحبصأو «ةيسايسلا ةمظنألاو ةيدرفلا تاليضفتلا
 ىلإ ركبملا يريظنتلا عاتجالا ملعو ةثادحلل تايلاتتملا يه ةينمضلا تاشقانملا ترمتسا اك

 ةلح رم دعب هيلع تناك ابع تاماتهالا ثيح نم تاشقانملا ضعب تاريغت ىلع ةوالع ءرضاحلا تقولا

 .ةديدجلا ةيتامولعملا رصعو «ةيعانصلا ةروثلا يف دعب اهيف جمدنا يذلا يعاتجالا روطتلا يف ةثادحلا

 «نيديلقتلا نيرظنملا قيرط نع كلذك ةثادحلا دقن ودبي «ةثادحلل نيرصاعملا دقن نم مغرلا ىلعو

 .نيرشعلا نرقلا فصتتم يف ةرصاعم رثكألا دنعو «ريظنتلل ىلوألا تارتفلا يف نييدقنلا نيرظنملاو

 ةركبملا ةيدقنلا ةيرظنلا ةلضعم

 ادع انتا وومدتم نأ امقجاح نت( عمل 1 طعوتلال

 ربيف مؤاشت لباقم يف سكرامل يررحتلا لؤافتلا

 11125 الفلا كرت 810117 (2 ]20113115113 ؟5. الآب ءار عزنا 5 1[ ععولتتتا 5

 لمعلا مث نمو ءروصتلا ىلإ مهب يدؤت ذإ ؛ركفلا قلخ ىلع رشبلا ةردق سكرام لراك شقان

 نإف «ةياهنلا يفو " .ملاعلا اذهل يعقاولا قيبطتلا يف يرظنلا مهفلل ةجيتن لضفأ يعامتجا ملاع داجيإ ىلع

 تركت ما «لوب ناجيك و جدلتور :نطسوب) يبسيرف م او رومنس .ت اة رت .لاملا ةفسلف :لميس مدر 22(

 ,(م1١-3/ ماع يف ةيلصألا ةخسنلا

 ةخسنلا ترشُن ,م14717 ؛يلود :كرويوين) ١ دلجملا «يلاسأرلا جاتنإلل يدقن ليلحت :ةمصاعلا ءسكرام لراك (*)

 .م١1910 ؛ةيلودلا :كرويوين) يعويشلا نايبلا ءزلغنا كيرديرف و سكرام لراك ؟(م18717 ماع يف ةيلصألا

 .(م1814/ ماع يف ةيلصألا ةخسنللا ترشن



 ١ 7/ ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 يف ةحجانلا بقحلا لالخ روطتت تاعمتجملا نأب شقان امدنع ةلضافلا ةنيدملا يف سكرام ةيعوش

 ديدحت متيو «ةلماعلا ةقبطلل ملظلاو ةاواسملا مدعل ةجيتن ةيعويشلا ىلإ ةيلامسأرلا نم يروثلا عارصلا

 طبضل ةيلاوتم بقح نم هعبتي امو «تاعمتجملل ةيلدخلا ةعيبطلا مهف قيرط نع هروظنم نم كلذ

 ةدايز ىلإ مهب يدؤي دراوم مهيدل سيل نيذلا ءالؤهل ملظلا نأ سكرام ىريو .«جاتنإلا لئاسو

 تاروثلا نأ سكرام لراك دقتعي ابك .تاروثلا ىلإ يدؤي دق يذلا عارصلا ىلإ مهعفدي ام ؛؟ءايتسالا

 ةيعويشلا نأ ىري هنإف اذلو ؛ىلوألا ةيعويشلا اوكرت نأ ذنم ةيعويشلا وحن ريستل تاعمتجملا ريغت

 قيرط نع ةضرتفملا ةيلاسأرلل تاضقانتلاو ةيلدجلا ةيلمعلل ةريخألا ةلحرملا يه نوكتس ةديدجلا

 ىوقلا ةجيتن ؟نييزاوجربلاو نييراتيلوبلا نيب ةيعارصلا ةكرحلا هذه زربت اذلو «نييدقنلا نيرظنملا

 نأ اهنكمي ةيررحتلا ةكرحلا نإف ءناكسلا نيب ملظلا نم نوناعي نيذلا دارفألل ةيرطفلا ةيساكعنالا

 يذلا سكرامل يلاثملا ملحلا وه ناك روظنملا اذه لثمو .ةيعويشلا ىلإ اهليوحت متيو «ةيلامسأر لاب حيطت

 تايمائيدو ةينمزلا بقحلاو خيراتلل هليلحت لالخ نم ههاجت هروعش معدو همعد ىلع لمع

 .ةيلاسأرلا

 تناك يذلا نم اُلؤافت لقأ ويرانيس (8*98666) ربيف سكام ىدل ناك دقف كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ةثادحلا تراد دقف .ةيررحتلا ةروثلا فورظل قلخ نم همدق امو *ربيف سكام دنع ةيلاسأرلا هكلتمت

 ةيوستلل ةيعامتجالا ةايحلا تالاجم لك يف ديازتملا عسوتلا نأ اى «ةينالقعلا ةيلمعلا لوح ربيف دنع

 يف وأ «ةيعامتجالا تايظنملل ةيطارقوريبلا مظن يف عسوتلا كلذكو «نوناقلا لالخ نم متي ةيقطنملا

 نع ةميدقلا ةيديلقتلا تاعمتجملا ةيادب ذنم ترهظ ةينالقعلا نأ ىري اذلو .لكك ةيعاتجالا ةايحلا

 ةايحلا تالاجم يف ةيلقعلا لئاسولا مادختسا لالخ نم اهجزم رعاشملا ىتحو «ةعامجلل ءامتنالا قيرط

 قيرط نع ةنميهلا نم ةديدج ةيرح ئشنت ةينالقعلا ةطلسلاو قاوسألا نأ ىري اًضيأو .ةيعامتجالا
 عون ءوشن وه كلذلت ليدبلا نوكي دق نكلو «ىرخألا ةيديلقتلا ىوقلاو عمتجملا تائف نيب ةيئايغودلا

 «ةمخضلا قاوسألا لثم ءلوهجملل ةينبملا ةيداصتقالا ىوقلا قيرط نع ةنميهلا نم ديدج
 .ىضم تقو يأ نم لودلل رثكأ عسوت عم ةيطارقوريبلا تاكرشلاو

 .(م1847 يف هتباتك مت ,م911١/ «ةيلودلا :كرويوين) ةيناملألا ةيجولويديألا ءزلغنا كيرديرف و سكرام لراك (4)

 .(م191/8 .اينروفيلاك ةعماج ةعبطم :يلكر يب) ثور .غ .ةمجرتلا ءعمتجملاو داصتقالا ءربيو سكام (5)
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 ةقد رثكأ ةثادحلا صوصخب ربيف دنع مؤاشتلا ةرظن تحبصأ (م1970) ماع فصتنم يفو

 ديعأ دق ةيسورلا ةروثلاف «ةيلامسأرلا نع أشني نأ نكمي امعو ءعارصلل سكرامل لئافتملا ويرانيسلا نع

 لامعلا ناك اى «تاعمتجملا بازحأل ةيطارقوريبلا ةيلومشلاو «ةيطارقوريبلاو ةينيلاتسلا يف اهديلوت

 ءاّتبكو ةباك رثكأ يعامتجالا ملاعلا حبصأو ماع لكشب قاوسألا يف نيبرتغملا لاهعلا عيب يف نوبغري

 لاؤسلا ذه ناكو «يررحتلا سكرام روصت ىلع قوفتت نأ ةثادحلل ةمئاشتملا ةروصلا هذحل فيكو

 .؟ةركبملا ةيدقنلا تايرظنلا يف اًيروحم حبصأ يذلا

 طع نوع هز طع !ةماعكد 5ءاطمم] تروفكنا رف ةسردم ءوشن

 يف تروفكنارف ةسردمك ناك مهيلإ راشي نيذلا نييدقنلا ”نييرظنملل لوألا ليجلا نإ

 تهجاو ثيح “' .نيرشعلا نرقلا ةبقح يف ةملؤملا ثادحألا ريسفت يف حضاو دوهجم مهل ناكو ءايناملأ

 نكمي فيكو ؟ثيدحلا عمتجملل ةيعقاولا عم يررحتلا سكرام ملح نيب حلاصتلا ةيفيك :وه اًقزأم

 حبصأ امدنع عامتجالا ملع يف ةثيدحلا ةيدقنلا ةيرظنلا تدلو اذكهو ؟ربيف سكام قيرط نع هروصت

 ةسردم يف ةيروحم رثكأ ءاضعأ ةثالث كانه ناكو .ةيررحتلا فادهألا كاردإ دنع لؤافتلل ببس كانه

 سيئرلا لمعلا رهظ دقف .ونرودأ رودويثو ءرميخروه سكام ءشاكول جروج :مهو تروفكنارف

 لالخ نيطشان اناك ونرودأو ريميخروه نأ نيح ين :(م1970) ماع يف (©ز0:جإن آدداعفع5) شاكولل

 سكرامل ةثيدحلا ةيدقنلا ةيرظنلا نم لاقتنالا يف سيئرلا طبارلا وه شاكول ناك ثيح ؛(م470١) ماع

 دقن" و 2(عا917١ «نوارب «لتيل :نطسوب) يلدجلا لايخلا .ياج نترام :رظنا ءطاشنلا اذه فاصوأ ىلع عالطالل (5)

 ليه ديفياد 184-3٠0 ص :(م151/7) 4 ةيعاتجالا ثوحبلا' :ةيسكراملا ةيناسنإلل تروفكنارف ةسردم

 .وينوطنأ .ج تربور ء١١1-159 ص .(م٠194 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :يلكريب) ةيدقنلا ةيرظنلا ىلإ لخدم

 -770 ص :(م19/47 فيصلا) ؟ 4 يعامتجالا لصفلا ."ةيدقنلا ةيرظنلل رصاعملا عضولاو ةيمدتلاو ءلصألا"

 لوصألا ريربت" :(م191/9/ لوب ناجيك و جدلتوور :ندنل) تروفكنارف ةسردم ةيمهأو لصأ ءرتالس لف ١

 ,177-917" ص :(م١1940 ءاتشش) ؟ عامتجالا ملاع اينروفيلاك "«

 يسفن يئاصخخأ «يناسفن للحم) مورف كيرإ «(داصتقا ماع) كولوب كيرديرف نيرخآلا نيزرابلا ءاضعألا نيب نم ()

 لالخخو .(عامتجالا ملاع) لاتنول ويلو ««فوسليف) زيشترام تربره ؛«(ىبمايس ملاع) ناموين زنارف :«(يعامتجاو

 .ايناملأ ىلإ اودوعي مل اهئاضعأ نم ديدعلاو «ةدحتملا تايالولا ىلإ ةسردملا تلقتتا «ةيزانلا تاونسلا



 1 ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 عم رثكأ نيلعافتم (ةم4ل 1!ءوكضمع خلمصم «81هءلعط عا عا) ونرودأو رميخروه نم لك ناكو «ربيفو

 كلذكو .ءيركفلا روطتلا اورثأ دق ءاملعلا ءالؤه لك نإف اذلو «(1دناءنع5)ش اكول جهنم ليلحت

 .اًرخؤم هلمع صحف مت رصاعم يدقن رظنم رثكأ وهو «سامرباه نغروي ةعباتلا لامعألا

 ١ نووروو !دياقعو شاكول جروج

 تاودأ موهفم ( آدنلكفه)ش اكول فظو "ةيعلسلا ةينمضلل" سكرام ليلحت نم ةراعتسالاب

 نكميو ؛هتحجلاعم نكمي اعوضوم ةيعامتجالا تاقالعلا حبصت اهلالخ نم يتلا ةيلمعلا ىلع ةلالدلل

 باسح" ةيلمعل ديازتملا ديكأتلا ينعي ةينالقعلل ربيف موهفم ريسفت ةداعإ نإ .قاوسألا يف هعيبو هؤارش

 تاعمتجملا تريغت املك هنأ ىأرف ءسكرامو ربيف راكفأ نيب (اددا05) شاكول طبر دقف «"ةريغتملا ميقلا

 لماكتلا قيقحتل لصاوتلا تايلمعو «ةيقالخألا تالدعملا ىلع لقأ داتعا كانه ناك ةيديلقتلا

 ةينالقعلا تاباسحلاو قاوسألاو «لاملل مادختسالا نم ديزملا كانه نإف كلذ نم الدبو «يعامتجالا

 .ءايشآلا ضعب لوح مهنيب امهيف سانلا ميهافمبو ةريغتملا ميقلاب ةلصتم تاقالعلا نوكت كلذل ةجيتنو

 فيكف ةيخيراتلا ةيلمعلا هذه لثم تثدح ولو «يروصتلا بناجلا يف هسفن شاكول عضو دقل

 يف تاضقانتلا ىلإ رظنلا نم رثكأ لجيه ركفل ءايحإ يه شاكول ةباجإ تناك دقلو ؟اهفاقيإ نكمي
 نوكت ةيلدجلا ىوقلا نأ نم دكأتي نأ درفلا ىلعو «ةيسايسلا ىوقلاو داصتقالا وأ ةيدالا فورظلا

 لمحت ةردقو اهتاودأ مادختسا ةيفيك يف اًدودح كانه نأب شاكول شقانو .يناسنإلا يعولا ةنمضتم

 ظفاحت يتلا ىهو «ةيلخاد ةدوج اه ةيرشبلا فورظلاو تاعوضوملا نأل ؛اهل نيينالقعلا دارفألا لبقتو

 .اهعم اًمامت لماكلا لماعتلا يف ءاهتنالا نم ةينالقعلا ىلع

 ةيرظن نم رثكأ ريعتست يتلا ةيدقنلا ةيرظنلل لكلا ىعولا ةيلمع نم اًءزج ديكأتلا اذه لثمي

 دقف اذلو ؛ةيسفنلا ةيرظنلاو .ديورف ءارآب ةرثأتم تناك يتلا تروفكنارف ةسردمو ةركبملا سكرام

 ةكارشلا ليلحت يف تلشف ىتلا ةيصخشلا ةيرظن لثم تربرهو سكرامل ةركبملا ةيدقنلا ةيرظنلا تناك

 ةمواقملا ىلع ديكأتلاب لدابتمو كرتشم يكاردإ طاشن لالخ نم سانلا لعافت قرط وأ «ةيتاذلا

 .(م14717 يف ةيلصألا ةخسنلا ترشُن .4



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نور

 رظنملا رود نأب (071ددلةم5) شاكول حرتقا دقو .ةيلكلا تاودألاب ةصاخلا تاعوضوملا ىلع ةلئاضتملا

 ؛سانلا ةايح ىلع رثؤت يتلا ةيخيراتلا تايلمعلا ليلحت قيرط نع لمعلل تاودأ ضارتفا وه يدقنلا

 ةصاخلا ةلكشملا لح ىلع دكؤي يلمأت يدقن خيرات لمعب ( ه5 آدداكة65) شاكول ماق دقف كلذل ةجيتنو

 . لصفم يخيرات ليلحت لالخ نم مهفقومب اًلعو اّيعو رثكأ سانلا لعجل ؟ةنميه لاب

 ق1دع ملط عاسصعتم هته طعم ةلمانت0 ونر ودأ رود ويثو رميخروه سكام

 نم لاع كش ةلاح يف اناك (11ه:1ءطعتدعت9 ةصل ةلوصصم) ونرودأو "رميخروه نم دك نإ

 ضرفت ال تايلمعلا نأل ؛ةينالقعلاو تاودألاب صاخلا قزأملل لحلا يف (آدداك405) شاكول روصت

 نأ نكمي ال ةيداملا ةيقيقحلاو يصخشلا يعولا نأ !ى ءاهتشقانم نكمي تاعوضومك صاخلا اهدقن

 هلعجتو يدام ءيشلا اذه نأ ٌدعت يتلا ةيداملا ىوقلا هذه ةمواقملا ةيلآ ةقيرطب مدقي ال يعولاف .الصفني

 ددحت يتلا ةيخيراتلا ىوقلا فصت )١( :لالخ نم كلذ لعفت نأ بجي ةيدقنلا ةيرظنلاف ءّينالقع

 نم هثحب قيقحت نكمي اذه لثم نإف .ىوقلا هذهل ةيجولويديإ تاريربت ضرتفت (؟) .ةيرشبلا ةيرحلا

 رخآلا راكفأ نوهجاوي نيذلا نيرظنملاو «نيبردملا نيثحابلا نم ديدعلا عمجت تاصصخت لالخ

 اذهو «لاعفألل ةيبيردتلا تارودلا عضول ةيعاتجالا فورظلا ليلحت يف تاشقانملا نومدختسيو

 راكفألا ريوطت نمضتت ملاعلا يف لعفلاو ةيرظنلا نيب تاهجاوملا نإف اذلو ؛يلمعلا قيبطتلا ىلع ديكأت

 نإف .كلذ لجأ نم ناسنإلا حافك قاطن يف ةيبيردتلا ةرودلا صوصخب هلعف بجي امو .ملظلا نع

 .ةئميهملا ةقبطلاب سانلا مكحت راطإ يف ةصاخ ةيلمع تامايتها قيرط نع ةموكحم ةيدقنلا ةيرظنلا

 .ةيلمعلا سائلا تاماتهاب سكرام همدق ام راطإ يف اهطبر متي ةيدقنلا ةيرظنلا نإف اذكهو

 تبتك تاالاقمل ةمجرت يه (م 1519/7 ءردريهو ردريه :كرويوين) ةراتخم تاللاقم :ةيدقنلا ةيرظنلا ء« رميخروه سكام (8)

 دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) لمعلا فوسك .عساتلا نرقلا نم تاينيعبرألاو تانيثالثلا يف ةيناملألا ةغللاب

 ةغللاب لصألا يف رشن يذلا ديحولا رمياكروه باتك ناك (م19104 يف يروميس اهعبط داعأ »17

 عم هتيعمج نم ترهظ يتلا راكفألا مدقي ال هنكل ةقباسلا لامعألا نع اليلق اًملتخم اًفطعنم ذخأي هنإف .ةيزيلجنإلا

 « دليه ديفيد !رظنا .(م197/5 .يروميس :كرويوين) لقعلا ةادأ دقن ءرمياهكروه :اًضيأ رظنا .ونرودأ رودويت

 لامعأل اّلامتكا رثكأ ةمئاق ىلع لوصحلل 484-451١. ص.« (7 حاضيإلا يف ةروكذملا) ةيدقنلا ةيرظنلا يف ةمدقم

 .ةيناملألا ةغللاب رمياكروه



 0 ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 وترودأ ناك دقلف .رميهكروه نع هثحب هجو دقلف ؛ةغسلف رثكأ "”ونرودأ رودويث ناك دقل

 نع هتالاقم نم مغرلا ىلع ربكأ تاريغتلا لعجت يتلا ةيدقنلا ةيرظنلا صرف صوصخب اًمؤاشت رثكأ

 ةيعاتجالا ىوقلا قيرط نع دارفألل اهيلع فراعتملا ريغو ءاهيلع فراعتملا ةنميطا نم طانأ ضارتفا

 رثكألا ةيخيراتلا فورظلا مدقي نأ ناسنإلل حمست نأ اهنكمي ةيبلسلا نع هتاشاقن نأ اك «ةيسفنلاو

 ةرشابملا تاروصتلل ةيدقن راكفأ لمحت وه ةيبلسلا تاشاقنلا فده نإف ؛ةيررحتلا تاكرحلل اليضفت

 راكفألا لمعب طقف موقي هنأل ؛ءيش يأ ريغي نأ هتاذب دقنلا نكمي ال اذهو ؟ةيلاحلا فورظلا وأ

 حمست نأ ةياهنلا يف اهنكمي يتلا ميتعتلا فورظب ةيجولويديألا ةيئامغودلا ظفح هنكميو «ميهافملاو

 .ةيررحتلا تاكرحلاب

 ةينالقعلا راشتناب همازلإ متي اًيصخش اًبناج ناسنإلل نأ ىلع ونرودأو رميخر وه نم لك دكأ دقلو

 يصخشلا ملاعلا نيب ام ةيئانثلا نم اعون اودجوأ دقف «ةيلمعلا هذه روصت راطإ يفو .ةيقطنملا ةيوستلا وأ

 فشكت نأ بجي ةيدقنلا ةيرظنلا نإف .مهرظن ةهجو نمو .ملظلا لاكشأ نم لكشك ةيداملا تاعوضوم لاو

 حورلا وزغل ةينالقعلا ىلإ ةياهنلا يف يدؤي يذلا مهسُْلا ببسلا نوكي فيك ليلحتب موقت نأو «ةيئانثلا هذه

 .ةملاظلا ىوقلا ةهجاومل اهضرع نكمي ةمواقملا ضعب نإف ؛ةقيرطلا هذببو ؟ةيرشبلا

 ةيجولويديألا ةنميها لوح ىشمارغ ةيرظن

 1 ةنلؤعأ*و 1 طعورجت نأ [لعماوعتعقل [1عمعدت 0117

 دعما حوضو لكب ناكو ءايلاطيإ اًيسكرام ناك ( ثسنمدتم ةصتككأ) د كفاوغ عنوظنا نإ

 ةسردم هيلع تدذكأ ام رارمتسا ىلع سيئر لكشب دكؤي ناك لب «تروفكتارف ةسردم نم اًءَرِج

 سكام عمو (م1977 يف ةيلصألا ةخسنلا ترشُن م1977 .يربيس :كرويوين) ةيبلسلا ةيلدجلا ءونرودأ .و رودويت )١١(

 ةمدقم :دليه :رظنا .(0194419/ يف ةخسنلا ترشُن ,م 1817/7 ءردريهو ردريه :كرويوين) ريونتلا ةيلدج هريميخروه

 :اًضيأ رظنا .هلامعأل الاهتكا رثكأ ةمئاق ىلع لوصحلل ؛417- 486 ص .(7 حاضيإلا يف ةروكذملا) ةيدقنلا ةيرظنلا

 دلجملا ؛«يلصاوتلا لمعلا ةيرظن « سامرباه نغروي يف 399-339 ص"«ليهأتلا ةداعإ ديشرت :ونرودأ لإ كاكول نم"

 .ونودأو « رميخر وه «كاكول نم سامرباه دقن يلع يوتحي :(ع9/5١ ؛نوكيب :نطسوب) ١

 يف ةيلصألا ةخسنلا ترشُن .م١197 «يلود :كرويوين) نجسلا تالجس نم تاراتخم .يسمارغ وينوطنأ )١١(

2004 



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 501

 تناك نيرشعلا نرقلا فصتنم يف ةيلاسأرلا ةمظنألا اهيلع تماق يتلا ةيدقنلا ةفرعملا نأ تروفكنارف

 دقل .ةروثلا هجاوم يف اهنأكو اهيلع دبي مل ةمظنألا هذه يف ةلماعلا تاقبطلا نأو «راهدزالاب يدانت

 ةيجولويديألا نأب سكرام نمآ دقلف .اًروصت رثكأ قاطن يف سكرام راكفأ رود يشمارغ لمكأ

 اومكحت نيذلا ءالؤه قيرط نع هراشتناو هقلخ مت اًيجولويديأ اًشيوشت ناك لامعلل ئطاخلا يعولاو

 ةمظنأو لئاسو يف نومكحتي نيذلا ءالؤه نأب سكرام شقان ثيح ؛يداصتقالا وأ يداملا ءانبلا يف

 مكحتلا اذه رربت يتلا تايجولويديألا قلخت -اهرودب- يتلا ةلاحلا يف نومكحتي اًضيأ جاتنإلا

 لماك ضقانت كانه نوكي تقول اهب ظافتحالا متي ايراتيلوربلا نإف «ةقيرطلا هذببو .ةوقلاو

 ةهجاومل ةزهاج وأ ةرداق مهسفنأل ةصاخ ةقبطل مهنيوكت نم اًحضاو رمألا حبصيو «ةيلاسأرلل
 ةلاح يهو «ةيقوفلا لوح شاقنلا اذه ةلوهس لكب يشمارغ لوح دقف .نيملاظلا نم يررحتلا عارصلا

 .ناكسلل يعولاو عمتجملا ميظنت ىلإ يدؤت يتلا ةيجولويديألا
 ةيكلملا ىلع طقف سيل ةنميهملا يه ةمكاحلا ةيعاتجالا ةقبطلا نأب يشمارغ دقتعا دقل

 نم تاورثلاو اهتطلس ىلع ضبقت ةمكاحلا ةقبطلا نإف اذلو ؛ةيجولويديألا ىلع اًضيأ نكلو ؛ةطلسلاو

 دعت مل هدنع ةلودلاف .نيرخآلاو لامعلا ةلماعمل تايجولويديأ مادختسا ىلع اهتردقو «ةليضفلا لالخ

 ةفاقثلل ةمعاد تحبصأ نكلو «ةيلخاد ةيطارقوريب ةطلسو ةيلفطت اًضيأ تسيلو هاركالل ةادأ

 ةرشابم ريغ ةقيرطب تاسسؤملا ةمظنأ يف سيئر لكشب مكحنتتو قلختو ,ناكسلل يلهألا ميلعتلاو

 حبصت ةيلاسأر لاب ةصاخلا رظنلا تاهجو نإف اذكهو .ةملاسملا قرطلاب كلذ رهظيو «ةرهاظ ريغو

 ةمءالمو «ةسفانملا ةمظنأ يف قاوسألل ةمءالملا نأب نوئمؤي نيذلا لامعلا لك نيب ةزراب رظن تاهجو

 لمعي نوناقلا مادختسا نأ اك «لاهعلا ءالؤه دهج عيبو ءارشو ءزومرلاو تامالعلاو .تاعوضوملا

 ةيدنألا ةاعرو «ةصاخلا ةيريخلا تايعمجلا عيجشتو «ةورثلا كلتمي نمل تادقاعتلا طبض ىلع

 لكو «سرادملاب صاخلا يعوضوملا جهنملاو ديجلا نطاوملل ةلودلا تاروصتو ؛ةيعوطتلا تايظنملاو

 ةفاقثلا نأ سنجريب تربلآ يأر يفو .ةلودلا ةيجولويديأ جلاعت يتلا اهتطشنأو ةيسسؤملا نكامألا

 ةيداملا ةقبطلا نيناوق نأ اك ءريسفتلا ىلع موقت اهنكلو « هريسفت نكمي اًئيش دعت ل "”ةيجولويديألاو

 )١١7( ص :(م18917) 5 ةيعاتجالا رظنلا تاهجو "«ةيناويحلا هبش ةيسكراملا دوعص”نسفريب تريلا 6.



 0 ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 رثكأ لكشبو .تهتنا ةيلاسأرلا تاعمتجملا يف ةيقيقحلا ةكرعملاو «ةيفاقث زومر قيرط نع موقت ةزرابلا

 ؟ةلودلا قيرط نع مهيف مكحتلا متي نيذلل ةليدب ةيجولويديأ قلخي عباتتلا نإف «ةقد

 يديدحلا صفقلا نع اًديعب يلآلا ديدهتلا نم اًريثك لائت ةيدقنلا ةيرظنلل هذه رظنلا ةهجو نإ

 نوكت نيذلا ءالؤه لوح ةنورملا ينثت طوطخ هيدلو ءاّيلخادو اًعان نوكي ةلودلا مكحت نأل ؛رييفل

 يف ةدوجوم لازت ال ررحتلل ةيسكراملا رظنلا ةهجو نإ .مكحتلاو طبضلا ىلإ ىعسي ملاع يف مهتاروصت

 ةمدختسم ةيجولويديإ نوكت نع لماكلا فشكلا وه ةيرظنلا هذه فده نأل ؛شمارغ تايرظن

 حبصت زومرلل ةمظنألا هذه ةفرعم نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب «ةعباتلا رومألا حيضوت لجأ نم ةيلعافب
 .ةثادحلا دعب امل ديج ىدص هل عوضوم ةلزنمب يهو .عمتجملا ساسأ

 مقلآ 611115575 5202 01:ةلأذ5123 رسوتلا ةيوينب

 يف ةيسكذوثرألا ةقيرطلا ىلع مزحب (1هادند 4آاطادتو©) رسوتلا سيول ىعس «ةيادبلا يف

 مهديكأت ناك نيذلا نمض نم اًيسنرف اًاع اًضيأ ناك هنإ ثيح ؛"”ىيشمارغ نم رثكأ يسكراملا لاجملا

 .ددصلا اذه يف سكرام نم اًييرق رسوتلا لظيو «يبيرجتلا عقاولل يتحتلا ءانبلاو ءقمعألا قطنملا ىلع

 تاودأ ةيرظن روط كلذ دعب نكلو «ناساح نارمأ امه ةياهنلا يف داصتقالل قطنملاو يتحتلا ءائبلا نإف

 لخاد طغضلا لمحتت يكل ؛ةيجولويديألل ةلودلا مادختسال ةيمهأ تطعأ يتلا ةيجولويديألا ةلودلا

 . عمتجملا

 تاءائبلا فشكت ةيجولويديألاو ةيسايسلاو «ةيداصتقالا ةمظنألا نإف ءرسوتل ةبسنلاب امأ

 نوكي نأ نكمب داصتقالا نإو .اهب صاخ قطنم لالخ نم لمعتو .حطسلا تحت يفتخت يتلا ةصاخلا

 ايف يتلا ةيجولويديألاو ةيسايسلا ةينبألاب ةصاخلا ةيلمعلل اًيلاوط اًطخ مسري يذلا زرابلا ماظنلا وه
 ةقيمعلا ةينبألا هذه ليدعت وه رهوجلا يف خيراتلا نإو ءصاخ وأ ددحم يتاذ مكح اهيدل نوكي دعب

 دارفألا لاعفأ نأ |ىك .ةلماعلا ةيئانبلا صئاصنملا لكشت هلالخ نم ءاعو درجم حبصي يدرفلا لماعلاو

 لقأ ام دح ىلإ يه يعولا نم ىرخألا تالاحلاو مهتاعانقو ءمهرعاشمو «مهتادقتعمو مهتاروصتو

 ضارعتسالا ةعبطم :كرويوين) ةقسلفلاو نيِنيل ؛(م6 «نويئناب :كرويوين) سكرام نع رسولا سيول )و

 .(م147/ «تغيل وين :ندنل) لاملا سأر ةءارق ءرابالب نيتإ و رسوثلا سيوول ؛(م١/1917) ؛ةيرهشلا
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 تايرظنلا حيضوت لجأ نمو .ةرشابم ةقيرطب هتظحالم نكمي ال يذلا يتحتلا ءانبلا نع ةيعقاو

 نوموقي نيذلا دارفألا مهف نم يتأي يعامتجالا مكحتلا نإف (4[طانتو©) رسوتلا روصو «ةيفيظولا

 ةينبألا يف ناكم هل لثمم لكو «سيئر ءانب لالخ نم هؤاشنإ متي يوغل ماظن يف تايلكلا عضوب

 لاجملا لخاد مهعضو متيو «نكامألا هذه مهتاروصت مهو «عمتجملل ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 نأ ىري ثيح ؛عقاولا نم ةدرجم طقف يه تالاجملاو نكامألا هذه نكلو «يفاقثلا وأ ىجولويديألا

 نمف ؟نونوكي اذامو نع فيرعت رهوجلا يف يهو «ءانبلا يف قمعأ ةعامج نم ءزج مه اًضيأ سانلا
 ةقيقح فلخ تاعوضوملا ءافخإ ىلع لمعت اهنأل ؛ةوق رثكأ ةيجولويديألا حبصت فورظلا هذه لالخ

 مهمكحت فلخ نيلثمملا نكامأ ةفرعمب موقت اًضيأ ايجولويديألا نأو «ةنيعم ةئفل تامارتها امل ىرخأ

 .تاءانبلاب ةصاخلا ةقطنملا هلالخ نم لمعي يذلا عقاولاو «رشابملا

 عارص ةادأ يه ةيجولويديألا نأ اًدقتعا نيذللا يشمارغ وأ سكرام لثمك سيل ءاذكهو

 اهفصوب ةيجولويديألا ةلاحلا تاودأ نأ رسوتلا ىري اكو ءةطلسلا يف ءالؤه لالخ نم مدختست

 ديلاقتلاو «تايقالخألاو «ئدابملاو تاعانقلا لالخ نم طقف سيل اهمهف متي هنأب «رثكأو اًمكحنم

 متيو .عوضوملا ماظنلا اذه يف صاخشأ ناكمو «رثكأ ماظن رهوج اهنوك نم نكلو .تادقتعملاو

 تاردقلا حضوت يتلا ةيجولويديألاو «ةيسايسلاو «ةيداصتقالا ةمظنألل اًقمع رثكألا قطنملا يف هرصح

 رظن ةهجو ىلع نيسسؤملل ةوعد ناك زلجنإو سكرامل يعويشلا نايئبلا نأل ؛يلمعلا قيبطتلل ةيرشبلا
 .ةيلامسأرلا ةمظنألا ةعيبط يف ةحضاولا تاضقانتلا

 سكرام عورشم يف لوحتلا

 1ع ا! ةسكأ ونس 00 نأ 5*1 عوز عا

 لوحت «ةيعامتجالا ةيرظنلل ةرصاعملا ةرتفلا تأدب امدنع نيرشعلا نرقلا فصتنم لولحب

 ةيعارصلا ةيعويشلل وعدي ناك ثيح . هروصت نع اًّدج فلتخم ءىث ىلا ةيررحتلا سكرام عورشم

 ةيدقنلا ةيرظنلا نإف ؛هتوعد يف ماع ةئاملا راطإ يفو .ةيلامسأرلا ةمظنألا يف تاضقانتلا ساسأ ىلع

 ةيجولويديإلا يف ريغصلا لجيه عم سكرام ضراعت نإف العفو ءماع لكشب ةفسلف رثكأ تحبصأ

 لكشب انميه امهنكلو ءرهاظملاو لاكشألا فلتخم يف فلخلا ىلإ اناكو .حضاو لكشب لمعي ل ةيناملألا

 سكرام دقن نم ةسارش رثكأ راغصلا نويلجيهلا ناك .نيرشعلا نرقلا يف يدقنلا ريظنتلا ىلع ديازتم



 م ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 دقو «هسفن عقاولا يف نيصتخم ادارفأ مبنأب ىأر سكرام نكلو ءاًراوث مهسفنأ اوُدَع دقو زليجنإو
 (هنكمي زلجنإو سكرام نأب اهليخت نكمي يتلا رهوجلاو تايلاثملا نع ةيرظن عيقاقف ءاقلإب اومبعأ

 امدنع ةصاخ «نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اًروطت رثكأ ةيدقنلا تايرظنلل هباشملا دقنلا لعج

 .دعب اميف ىرتس امك ةثادحلا دعب ام عم جامدنالاب مهتايرظن تأدب

 ةرصاعملا تروفكنارف ةسردم

 وو بن 0131 1: ةصلكاتتت 5ءطممأ

 دق كش الب ( 1101عمم 1186651125) سامرباه نغروي يناملألا عامتجالا ملاعو فوسليفلا نإ

 تايرظنلل لوألا ليجلا عم هنأ !ىكف ءةيلصألا تروفكنارف ةسردمل زيزعلا ليلسلا وه حبصأ

 فيك )١( :ةيلاتلا ةمهملا ةلئسألا نم ديدعلا لوح رودي هلمع نإف .تروفكنارف ةسردمل ةيعاتجالا

 لراكل يررحتلا عورشملا ىلع ظفاحت نأ اهنكميو ؟اًراكفأ روطت نأ ةيعاتجالا ةيرظنلا عيطتست

 ؟ةمدقتملا ةيلاسأرلا تاعمتجملل ةيبيرجتلا ةيافكلا ىلع فرعتلا تقولا سفن يفو ؟ءاقبلا ديق سكرام

 ةقيرطب ةينالقعلل ربيف سكامل يخيراتلا ليلحتلا هجاوت نأ ةيعامتجالا ةيرظنلل نكمي فيك (؟)

 نكمي فيك (7) ؟ةيرظنلا زكرم يف سكرامل ةيررحتلا فادهألا ظفحت يلاتلابو .همؤاشت بنجتت

 جوريج لثم لئاوألا نيدقنلا نيرظنملل ةنصخشلا يف لماعتلا بنجتت نأ ةيعاتجالا ةيرظنلل

 عضولل تالاح مهفصوب «ديازتم لكشب اوزكر نيذلا ونرودأ رودويثو ءرميخروه سكامو «شاكول

 تايلمعلا ةطساوب ررحتي نأ بجيو «ىنبي عمتجملا نأب ءروظنملا كلذل اًعباتو .دارفألا عم يصخشلا

 ريوطتو روصت ةيعامتجالا ةيرظنلا عيطتست فيك (4) ؟دارفألا نيب ةيعاتتجالا تاقالعلا ىمحت يتلا

 صاخشألا نيب ةكرتشملا ةيتاذلا ىوقلا عم ةيسايسلا ةمظنملا و «يداملا جاتنإلل ىوقلا حلاصت ةيرظن

 ىوقلاو ينالقعلا داصتقالا يعو ءوشن لوح ربيف مؤاشت (أ) :اهيف بنجتت ةقيرطب ةيعاولاو ةسكعنملا

 نويدقنلا لئاوألا نورظنملاو (ج) .اهنايصعو ةقبطلا يعو لوح سكرام لؤافت (ب) .ةيسايسلا

 لكشب ملظلا اهيف عجشي فيكو . (116ه615 لكذةلع* ) لجيه ةيلدج يف لماعتلا نوديعي نيذلا

 ؟ةمواقملاو يصخشلا يعولا ديازت لالخ نم هراكنإ اهيف عجشيو «ضماغ
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 ماعلا ناكملل سامرباه نغروي موهفم
 كايد وعم 112 طعتسقم" هس ععماتمس هأ “طع دبطاتع 521161"

 روطتلا يف سامرباه هعبت ماعلا ناكملل يئانبلا لوحتلا نإف .ءسيئرلا لوألا روشنملا يف

 عيطتسي ثيح ؛ةيعامتجالا ةايحلل ةكلمت وه ناكملا اذه نأبو "* ."ماعلا ناكملا" هامسأ امل لالحنالاو

 ةرداصم نود نم عيضاوملا كلت ةشقانم اًضيأ مهنكميو ةماعلا ةايحلا نع رومألا ةشقانم سانلا

 تافالتخالاو ةيركفلا تافالخلا لح اوعيطتسي نأ مهنكمي ثيح ؛ةوقلا اًضيأو «ةديقعلاو تاداعلل

 .ينالقعلا شاقنلا قيرط نع ءارآلا يف

 ءافضإ متي يتلا ةيعاطقإلل ساسألا ءانبلا لكآت يف تدعاس ةماعلا تاعامتجالا هذه نإ

 ماعلا شاقنلا لالخ هيلإ لوصولا مت يذلا اهلبقت نم رثكأ تاداعلاو نيدلا لالخ نم اهيلع ةيعرشلا

 عسوت لالخ نم سامرباه هشقان دقف ءريبك لكشب هتدايز مت دق ماعلا ناكملا نإو .راوحلاو

 باحصأو رارحألا نينطاوملا كلذكو ءدويقلا نم دارفألا نع جتانلا ررحتلاو قوسلا تايداصتقا

 رثكأ اونوكي نأ مهنكمي عمتجملا يف ةديدج تاعاطق يف ءاضعألا نأ !ى «راجتلاو ةيكلملا قوقح

 .اهضرعو تاعوضوم ا ةشقانم اًحاتفنا رثكأ لكشب نوعيطتسيو ءعمتجملا مكح صوصخب اًطاشن

 لكآتملا ماعلا ناكملا سام رباه صخل ثيح ؛ةينالقعلل ربيف ليلحتل ةهباشم ةقيرطب سامرباه اهشقانو

 دادزت قوسلا تايداصتقا ةربخ ترقتسا |(لكف ءاهتدايز وأ اهددمت زفحت يتلا ىوقلا ضعب ةطساوب

 رثكأ تالاجمل ةيطارقوريبلا يف عسوتلا لالخ نمو .داصتقالا رقتسي يك ؛ربكأ دوهجمب ةلودلا ىوق

 ةداعإ ىلإ -ديازتم لكشب- ةلودلا ىعست اى «هب مازتلالا متي ماعلا ناكملا نإف ؛ةيعاتجالا ةايحلا يف

 نع اهنم رثكأ ةيرادإ تاءارجإو ءاهلحارمو ايجولونكتلا لالخ نم ةينقت اهفصوب تالكشملا فيرعت
 .شاقنلاو ماعلا راوحلا

 وهو «سامرباط لوألا سيئرلا لمعلا يف ةدوجوم ةيدقنلا ةيرظنلا يف ةسيئرلا رصانعلا لك

 ةلودلا ءانبل ةيعاسلا ىوقلا لثم امامت ةيطارقوريبلا ةلودلاو ةيلاسأرلا ددمت عم ةيرحلا رادحنا

 فيك نكلو «ماعلا ناكملا ءايحإ ةداعإ وه تالكشملا هذهل لحلا نأو «ةيعارتجالا ةايحلا يف مكحتلاو

 هيف روص دق ركبملا لمعلا اذه راطإ يف هنإف اذكهو ؟ةيمانلا ةلودلل ةوقلا يطعيو ثدحي نأ اذهل

 زر مرر و طعمسوود, لاب عام يصسوسلعأ لع (0]عسا | عوطعأا (لعييسساعأ, 0 عسبومرد» اديعقنمعمطومأب 1962): )١5(

 لان وورإ غقوطعع ند, كانل“ اموال قعر 302م داود عنك عل نرت عت ملط هسا يوطع ع ممم, 1 970)
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 هروصنت نإف الل .تروفكتنارف ةسردم يف هيملعم لثم يروصتلا بناجلا سفن يف هسفن سامرباه

 ةيرظنلا هيجوت ةداعإ لواح اًضيأ هنكلو ؛يلاسأرلا عمتجملل دقنلاب دّوز دق هلمعل مداقلا ناكملل

 ثيح ؛ونرودأو رميخروهو ساكولل ةيلمأتلا ةنصخشلا ةلماعم ةداعإ ىلإ جتحت مل اهنإ ثيح ؛ةيدقنلا
 .ملعلا دقنو ةفرعملا مظنل ليلحت عم (م19150) رخاوأ يف عورشملا اذه سامرباه أدب

 1 نقفوسسع ه6 5كءسعع ملعلا دقن

 ١6( 0” .ةثادحلا عم ةلكشملا نم ءزجك هيلإ رظنلا متي ملعلا نإ ذإ ؛اًدقن رثكألا ةيرظنلا لثم

 ةيجولويديأ ةلزنمب حبصي ملعلا نإ :يه عوضوملا اذه صوصخب سامرباهل ةليوطلا ةرابعلا نإف

 هذه نإو ءام عمتجم يف ءاضعألل ينقتلا مكحتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءالؤه ةيعرشلا يفضت

 ةعنقأك ملعلاف «تايجولويديألا لك لثم ةيعرشلا تامزأ هنومسي ايف مهست ةيجولويديألا

 ىعستو ام لاعفأ لمعب موقت حلاصملا هذهو .عمتجملا يف ام عاطقب ةصاخلا حلاصملل ةيجولويديإ

 نييداصتقالا نيلثمملاو ملعلل ةيجولويديألا تناك لاح يفو .ةيكلملو قحلا ىلع لوصحلل

 تالكشم اهفصوب عمتجملا يف تالكشملا يف رظنلا متي امك .ةيعرشلا اهيلع يفضت اهنإف نييسايسلاو

 ىوقلا غّوست ةيجولويديآلا هذهو «عمتجملل لحلا داجيإ مهنكمي نيعاتجالا نيسدنهملا نأو «ةينقت

 لعفت ملعلا ايجولويديأ نكلو «عمتجملا يف ةطلسلاو داصتقالا يف نومكحتي نيذلا ءالؤهل ريثأتلاو

 يتلا ةفرعملل ةيريسفتلاو ةيخيراتلا لاكشألاو تاعمتجملا يف تاضقانتلا صحفت يتلا ةيدقنلا نم رثكأ

 ةيدقنلا ةفرعملا فده ىلع ءوضلا طلسي هنأ وه ىنعم ملعلا دقنل نإف اذكهو «ةايحلل ىنّعم يطعت

 ىلإ سانلا لصي اهلالخ نم يتلا تايلمعلا مهف لجأ نم ةيدقنلا ةفرعملا ريوطت يف ءالؤل تاماتهالاو

 .ةيعامتجالا ةايحلا يف ةيرارمتسالل اًروعشو ىنعم يطعت قرطب ضعبلا مهضعب مهف

 ةخسنلا ترشُن م١147 « نانيه :ندنل) وريباش .ج .ةمجرت «ةيناسنإلا ةحلصملاو ةفرعملا . سامرباه نغروي )١5(

 نيفاوشيسسيزوس كيجول روزل ةيساسألا راكفألا نع نالعإلا مت دقو .(م1974 يف ةيناملألا ةغللاب ةيلصألا

 ترشنو م1975 ماع يف تروفكنارف ةعماج يف ةيحاتتفالا سامرباه ةرضاح يف ةيرشبلا ةحلصملاو ةفرعملاو

 . 7٠٠١ ىلإ 5888 نم ص :(م14575) 4 قيقحتلا «"مامتهالاو ةقرعملا" مساب ىلوألا ةخسنلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نورا

 1.ءعنفشسهغلود نمو أض 50ءءانعو تاعمتجملا يف ةيعرشلا ةمْزأ

 يف ةيخيراتلا تاهاجتالا نم ديدعلا كانه نإف لوألا هلمع يف 118872285 سام رباه شقان اكو

 ةنميهلا (") .داصتقالا يف ةلودلل لخدتلا ديازت (7) .ماعلا ناكملا رايبنا )١( :اهنم ةثيدحلا تاعمتجملا

 يف اًعم ةكوبحم يه راكفألا هذهو ””.ينقتلا طبضلا يف ةلودلا تاماهتها ةمدخ يف ملعلل ةديازتملا

 ةطساوب ايجولونكت ماذختسا بلطتت لب ماعلا شاقنلل تاعوضوم تسيل يهو «ةيعرشلا تامزألا

 نم ةيلمعلا تاشقانملا ف سييست كانه دجوي هنإف ؛كلذل ةجيتنو ءةيطارقوريبلا تامظنملا يف ءاربخ

 ؛يطارقونكت ىعو ىلإ ةلودلا لقتتتس ؛اذه لعفب موقت يكلو .ةينقت تالكشمك مهفيرعت ةداعإ لالخ

 «ةقباسلا ايجولويديألا لثم تسيل ةيجولويدبألا نم ديدج عون ضرعب سامرباه دقتعي ثيح

 ريربتلو .ةموهفم وأ ةحضاو تارايتخا ريسيتل تالكشملا لح ىلع اهتردق ىلإ ريشت اهنأب زيمتت اهنكلو

 ىلع ديكأتلا نم ذب ال يطارقونكتلا يعولا اذه بلق يفو «ةيعاتجالا ةايحلا ميظنتل ةددحم ةقيرط

 كاردإب ةصاخلا لئاسولا يف ةءافكلل رايعم اذه «ةينالقعلا ةياهبن بيلاسأ ربيف هامسأ ام وأ ةادألل ببسلا

 تالكشمب صاخلا جهنملاو ءيعامتجالا لمعلل تاعبيقتلا مكحت يتلاو .ديازتم لكشب فادهألا

 مهفلل هجوملا كولسلا :لثم لمعلا نم ىرخأ اًطامنأ دعبُي لاعفلا ببسلا ىلع ديكأتلا نأ اك .سانلا

 .لدابتملا

 ةيلومشلل اًديدج اًقزأم قلخي يطارقونكتلا يعولل ةيجولويديألا ىلع داتعالا اذه نإ
 .يداصتقالا )١( :يه «ةيساسأ ةيعرف مظن ةثالث ىلإ اهتئزجت نكمي ةيلامسأرلا تاعمتجملاف «ةيسايسلا

 هذه ين تاعمتجملل ةميسقتلا هذه نم "ةايحلا ملاع" دعب اميف هاسأ يذلا يفاقثلا () .يرادإلا (؟)

 تامزأ )١( :يهو ."تامزألا طاقن" اهاسأ طاقن عبرأ سامرباه حرتقا اك .ةيعرفلا ةمظنألا

 ةيبلتل ةلعاف ةيجاتنإ قلخخ هنكمي ال يداصتقا يعرفلا ماظنلا نأ ول ثدحت يتلا يهو ةيداصتقا

 يعرفلا ماظنلا نوكي امدنع ةدوجوم نوكت يتلا يهو ةينالقع تامزأ (7) .سانلا تاجايتحا

 يف تامزأ (7) .ةمهملا وأ ةبولطملا تارارقلا نم ددحم ددع جاتنإ عيطتسي ال يرادإلا يسايسلا

 لعاف ىنعم قلخ لجأ نم ةيفاقث زومر مادختسا دارفألا عيطتسي ال امدنع دجوت يتلا يهو ةيعفادلا

 ةغللاب ةيلصألا ةخستلا ترْشُت م1917 «ناهنيه :ندنل) يثراكم .ت.ةمجرت «ةيعرشلا ةمزأ « سامرباه نغروي (11)

 .(م 141/9 يف ةيناملألا



 505 ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 ال امدنع دادزتو « ةيعرشلا ةمزأ (5) .عمتجملا يف ةلماكلا تاماهسإلاب مازتلالاب روعشلا ساسحإل

 ةمظنأ قوقح يف تامادختسالا نولعفي ال وأ «ةماعلا تايعافدلا نم اًبولطم اًددع دارفألا كلتمي

 هايسأ اهب هفصو نكمي تامزألل ليلحتلا اذه نم ديزملا نإف «تارارقلا ذاختا يف ةيسايس ةيعرف

 ةيعرشلا تامزألا نم ةيمهأ لقأ يه ةينالقعلاو ةيداصتقالا تامزألا نأ ىلع دكؤي هنكلو ءسكرام

 ةذقنم تايداصتقا قلخيو .ةيعامتجالا ةايحلا يف نكامألا لك قرتخي يطارقونكتلا يعولاف .ةيعفادلاو

 تاجتنم جاتنإ يف ةردقملا مدع نم ريغتت ةريخألا ةيلاسأرلا يف تامزألا تاهاجتا نأو «ةيوق ةلودو

 تايلمعل ةرشتنم ةريثك تامازتلا (أ) :جاتنإ يف قافخإلا ىلإ ةيسايس تارارق وأ ةلعاف ةيداصتقا

 .دارفألا نيب ىنعملل ةيفاك تالماعم (ب) و «ةيسايسلا

 ةيماظنلا تايلمعلل مهم حوضو ثدحي امدنع ركبم لكش كانه دجوي ةيعرشلا تامزألا يف

 تايلمعلا نم هزييمت متي نأ بجيو «ةلودلل يرادإلا يسايسلا زاهجلاو داصتقالا لوح رودت يتلا

 ءاذه يف ةيزكرملا ةطقنلا هنكلو «ةايح ملاعو ماظنك اًروصت دعب اهيف حوضولا اذه نوكيس .ةيفاقثلا

 تامزألل يسكراملا ليلحتلا نم سامرباه ديكأت ريغت دقف .تروفكنارف ةسردم لوصأ عم ةمغانتملاو

 ةيلاسأرلا تاعمتجملل تامزآلا تالكشم نأ ولو «مازتلالاو يناعملا تامزأ ىلإ جاتنإلل ةيداصتقالا

 ةيلعافتلا تايلمعلا ىلع زكرت نأ بجي ةيدقنلا ةيرظنلا نإف تارتفلا هذه يف ةدوجوم تناك

 اًببس كانه نأ ول ءاهيناعم كاردإو .هسفنل مهف قلخ ناسنإلا اهالخ نم عيطتسي ىتلا ةيلصاوتلاو

 فده نإ اذلو .مازتلالاو لدابتملا مهافتلا ىلع ينبملا لمعلا هلالخ نم متيو «ةينالقعلا ةياهنل العاف

 تامزألا نأ ةصاخ ءاهيلع بلغتلل قرط حارتقاو هاجتالا اذه نع فشكلا وه ةيدقنلا ةيرظنلا

 هنإف اذلو ؛مهتايح نم اًدوقفم ام اًئيش نأب ملع ىلع سانلا لعجت ةيعيجشتلا تامزألاو ةيعرشلا

 يذلا يرظنلا موهفملا ريوطت يه ةيدقنلا ةيرظنلا ةمهم نإف كلذلو ؛ررحتلا لئادبل البقت رثكأ مهلعجي

 شقان اى .فدملا اذه كاردإ هلالخ نم متيسو ؛ةيعامتجالا ةايحلا يف اًمازتلاو ىنعم ءانبلل لعجي

 اميف ةيزمرلا يناعملا ريوطتو مهلعافتو سانلا لصاوت ةيفيك ءمهفلا قيرط نع «ديازتم لكشب سامرباه



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع وياعل

 لعافتلاو باطخلل ركبملا ليلحتلا
 ا[ ة1:1 مصقل 515 01 5معععط 330[ 0

 ةيلمع ىلع دكؤت اهنوك ؛ةيدقنلا ةيرظنلا فده ةعجارم سامرباه أدب (م١191) ةيابن يف

 اذه لثم نكلو «(119/ 0 باطنخلا قيرط نع اهليصحت متي ثيدحلل ةمهم ةليسو اهفصوب لعافتلا

 ةينمضلا ميهافملاو تامهافتلاو ميقلاو «ريياعملاو ,ئدابملاو «ةفرعملا - نم ريبك ردق ىلع ىنبي ثيدحلا

 ةداعإ ضرعت باطنلا تايلمعل لثملا وأ ميقلا هذه نإ .مهريسفت لجأ نم كلذ ريغو ؛ةركاذلا راثآو

 تاشاقن ةلزنمب يه تاعوضوملا نوكتو ءلضفملا ماعلا ناكملا يف بسانملا هقايس يف ثيدحلا ةغايص

 ةيرظنلا صحف ىلإ رظنلا ةداعإ وه عبطلاب سامرباه هب ماق امو .ينالقع لكشب اهلح نكمي ةحوتفم

 كانه نوكي نأ نكمي هنأ نم مغرلا ىلعو «ةيرظنلاو ةيروصتلا تاحلطصملا يف بوغرملاو ديجلا وه امل

 ةيلاثملا ةيجذومنلا تاروصتلاو ةماعلا نكامألل ةيكيتنامورلا نكامألا نيب ام اًريبك افالتخا نّود شاقن

 يتلا فورظلا هذه ضرتفي نأ بجي ةيدقنلا ةيرظنلا فده نإف روصتلا اذه لثم عم نكلو .باطخلل

 عمتجم ةلزنمب يه (ايبوتوي) سامرباه ةيلاثم نإ .يلاثلا باطخلا فقوم كاردإ عنمتو «لصاوتلا هوشت

 «ضعبلا مهضعبل ةيصخشلا ةلاحلا نم اًردق نوققحيو .فالخ نود لصاوتلا دارفألا هيف عيطتسي

 هاركإلاو ديقلا نم ولخي داكي يذلا شاقنلا لالخ نم مهتافالتخا عم حوتفم لكشب نوح اصتيو

 لعافتلا يف نوكي ةيعرش رثكأ ةقيرط يف ماعلا ناكملا نأب ركذلا -ىرخأ ةقيرط - دلويو ءيجراخلا

 .سانلل يمويلا

 هذه كاردإل ينالقع جهنم ءانبل ةفلتخملا تاهاجتالا نم ديدعلا يف لقنتلا سامرباه لواح

 حتف عنمب موقي يذلا ةيوشتلا ةيطغتل ةقيرط ةيسفنلا ةيرظنلا نم -ينمض لكشب- راعتسا دقو «ةيلاثملا

 لعافتلاو لصاوتلا ةيلمع ىلع زيكرتلا ةدايز نع ةيمهأ لقأ نوكت ةيسفنلا ةلحرلا هذه نكلو «راوحلا

 هليلحت ىمس دق (م0١/191) فصتتمب هنإف ءاذكهو .زيمتلا ليلقت ىلع لمعي عمتجم قلخ يف ساسألاك

 ؛7 7١80-18 ص :(م1919/+) ١7 قيقحتلا ؛"ةيجهنم ةروصب ةهوشملا تالاصتالا نأشب" . سامرباه نغروي )/١(

 يلع عالطاللو 51٠١-6[١0. ص :(ماو1) ١١ قيقحتلا ".لصاوتلا ةءاقكل ةيرظن وحن" :سامرباه نجروغ

 ص 17)١81/70(: عمتجملاو ةيرظنلا "ءثحب ةقرو :ةيملاعلا ةيتامغاربلا يف زييمتلا هجوأ ضعب' رظنا «ىلوألا نايبلا

 197/6 ١.



 ع ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 درجم نم رثكأ لعافتلا نمضتيو '* .لعافتلا ةكرح ةيرظن وه اهروحم ناكو ؛"ةيملاعلا ةيعئارذلا"
 ."ةيعوضوملا تالاجملا" سامرباه هاسأ ام نمضتي اًضيأ وهف «تايوغللا ملعو .دعاوقو «تايلك

 رمأل اًراوح نأ دكؤت يتلا كلت )١( :يهو ءلعافتلا يف تالاجملا نم ةيساسأ عاونأ ةثالث كانه دجويو

 يتلا كلت (؟) .تاياهنلا قيقحت يف ةءافكو ةيلعاف رثكألا ةليسولا وه باطلا لالخ نم هيلع لدتسي

 ةقباطملاب اًقئالو اًحيحص لعفلا حبصيف «ةلصلا تاذ ريياعملل اقفو بسانمو حيحص لعفلا نأب معزت

 يهو باطخلا يف اهنع ربعم يه اى ةيصخشلا تاربخلا ىلع ظفاحت يتلا كلت (؟) .ريياعملا كلت عم

 مغرلا ىلعو .ثالثلا تابلاطملا هذه ىلع لمعت - ينمض لكشب- باطخلا لاعفأ لكو «ةيقيقحو ةقداص

 داصتقالل نيبيجتتسملا نم نيرخآلا نينثالا نم رثكأ اًدحاو نأ ىلع ديكأتلا نكمي باطخلا لالخ نم هنأ

 نوشقانيو نوقباستي دارفألا نإف مث نمو ءابيدحت مت ولو ةيعقاولا تابلاطملا هذه يدحت وأ لوبق مهنكمي

 ,ريياعملا نع ةفرعملا نم تاعومجم عبطلاب نومدختسي مهنأو «مهتالاصتا نوعجاريو «نودقتنيو

 .اهتعجارمو سفانتلا ىلع موقت مهبلاطم لعجل قدصلاو «ةيلعافلا ءابنإ لئاسوو

 امدنع ةصاخبو «ةبصتغم نوكت ام ابلاغ يه ماعلا ناكملا ةغايص ديعت يتلا ةيلمعلا هذه نإ

 ءاطعإ قيرط نع تابلاطملا ةيوست تمت اذإ نكلو «ةطلسلاو ةوقلا قيرط نع تابلاطملا ةيوست متي

 سامرباه نإف «دارفألا نيب لدابتم ءاطعو ذخأ راطإ يف نوكت بلاطملا نإف .:ةداضم بابسأ وأ بابسأ

 باطخلا لثمت ةلمتحم ةيلمع وه هتاذ دح يف لعافتلا نإف اذكهو ."ينالقعلا باطخلا" اهنأب اهاري

 ةليسو سيل وه باطخلا اذه لثمو .ةيرح رثكأو حتفنم عمتجم قلخل همادختسا نكمي يذلا ينالقعلا

 نيقلعتم نيرخآ نييقيقح نيبلطمل اًيئاضق اًمكح نمضتي ثيح ؛ةينالقع ةيلمع درجم هنكلو «ةيتابن

 ضعبلا مهضعب نوضقنيو «ينمض لكشب دارفألا نوميقيو «يصخشلا قدصلابو ةيرايعملا ةمءالملاب
 ةيدقنلا ةيرظنلا فده نإف كلذل ؛مرتحملا مهباطخل صالخإلاو ةيرايعملا ةمءالملاو «ةيلعافلا لجأ نم

 جذامنلا لكل ثودحلا نم تايلمعلا هذه لثم ىلع ظفاحت يتلا ةيعمتجملا فورظلا هذه ضارتفا يه

 .ةيعوضوملا بلاطملل ةثالثلا

 لقعلا ١.« دلجملل يعرفلا ناوتعلا ١14(: حاضيإلا يف ركذ) نادلجم ” ءيلصاوتلا لمعلا ةيرظن ء سامرباه نغروي (14)

 ةمدجخ ميدقتب يثراكم ساموت مجرتملا مأق دقو .هاوحفل تارشؤملا صضعب يطعي ءعمتجملل يقطنملا ميظنتلاو

 ةيرظنل صخلم لضفأ يه :79/-0 ص ١ دلجملا ىلإ "مجرتملا ةمدقم" نأ اى .اًدج دقعملا رثتلا ةمجرت يف ةزاتمم
 .اهتفداص يتلا ةريخألا سامرباه



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 7

 سامرباه دنع يعامتجالا روطتلا ميهافم ةغايص
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 يروطت راطإ لالخ نم يلعافتلا لمعلا نع هرظن ةهجو - سكرام لثم- سامرباه روط دقل
 - «ةيفيظولا ةلحرملا جذانل ةيركذت يه روطتلل هرظن تاهجو تناكو «يعامتجالا روطتلا لحارمل

 تالكشملل روهظو «يئانب نيابت هنأ ىلع روطتلل رظني سامرباهو "".ةيسكراملا جذامنلاو -اًضيأ

 زنوسراب توكلاتو «مياكرودو ءرسنبسو «تنوك نم لك ةيرظن رهوج يف تاشاقنلاو ةيلماكتلا

 ءزنوسراب توكلاتو ءرسنبس نم اًضيأ راعتسا اك «يعامتجالا روطتلا نأشب مهرظن تاهجوب ةصاخلا
 ثيح ؛ةيقرتلا ىلإ هرودب يدؤي ةدقعملا ةمظنآلا نيب لماكتلا نأ اوشقان امدنع ناكول سوليكينو

 «طقف ةينيد ايجولوثيمب عمتجم لاثملا ليبس ىلعف .ةئيبلا عم مءالتي يكل عمتجملا ةردق ةدايز ىلع لمعت

 هيدل يذلا دقعملا عمتجملا نم ةيئيبلا تايدحتلل ةباجتسالا ىلع ةردق لقأو اًديقعت لقأ نوكي فوس

 .ةمظنألا ئدابم ددحت يتلا ةيرايعملا تاءارجإلل تانوكملاو ايجولونكتلا يف ةمخض ةيمك

 حمست اهنأل ؛لصاوتلا تايلمع يه تاعمتجملا يف يعامتجالا لماكتلل تايساسألا دعت

 اهرصح متي ةلعافتملا تايلمعلا هذه نإف ام دح ىلإو .ةفرعملا نزاخمو لدابتملا مهافتلا ريوطتب دارفألل

 .لءاضتت لباقملا يف عمتجملا ملعت ةردق نأ !ىك «ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةمظنآلا جذامن لالخ نم

 ىوق يف لماكتلا يه ةيلاسأرلا تاعمتجملا يف ةسيئرلا ةيلماكتلا تالكشملا ىدحإ لعلو

 ةيفاقثلا تانوزخملا نإف رخآلا بناجلا فو «ةلودلا قيرط نع لءاضتي داصتقالاف «ةداملا جاتنإ

 ةيداصتقالا ملاوعلا يف ايدام نيابتت تاعمتجملا يف يلعافتلا لصاوتلا قيرط نع جتنت يتلا ةفرعملل

 ةكراشم ىلع لمعت يتلا ةفاقثلاو فراعملا ىوتسم يف لماكتلل ديدحت كانه نوكي ال امدنع ةيسايسلاو

 .تامزألاب رمتو ةلماكتم ريغ لظت فوسو «مهفلا

 ةمدقتملا ةيلاسأر لا تاعمتجملاب ةصاخلا تالكشملل لحلا هنإف ءلصاوتلا تايمانيد ىلع ًءانبو

 جاتنإ ىلع لمعت ةدحوم ةيلامتحا ةيفاقث زومر جاتنإ ديعتو جتنت نأب ؛يلعافتلا لصاوتلا ةيلمع يف وه

 .ةيرحو اًحاتفنا رثكأ عمتجم



 قهر ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 ةينواعت ةطشنأ لالخ نم ءاضعألا طبارتب هسفن ىلع ظفاحي يرشبلا سنجلا نإف كلذل اًقفوو

 سانجأللا ءانب ةداعإ نإف ءاذهل .قفاوتلا قيقحت ىلإ فدبم يذلا لصاوتلاب طبارتلا اذه ىنبيو «ةيعامتجا

 .ىلعفلا لصاوتلا ةنمضتملا ةينالقعلا فورظلا ءاضرإ بلطتي ةيرشبلا

 (ةايحلا ملاع) ةيفاقثلا تايلمعلاو ماظنلا نيب ريغتملا نزاوتلا
 لاذع ( طقددعأ»ن1ع ولد: 2ع لخعاكل ءعزت 555(اق1 2110 اآطشأل ءالوا'10 ( د انل[111:21) 121035 عي

 لوح رودت ماظنلا تايلمعف «"ةايحلا ملاع"و "ماظنلا" نيب نزاوتلا تاعمتجملا روطت ريغي

 .ةايحلا ملاعو ةيفاقثلا تايلمعلل اديازتم اوزغ ماظن تايلمع لكشت وأ .يداصتقالاو يسايسلا روطتلا

 تايلمعلاب حيزت يتلا ةينالقعلا ةياهن ينعي "رامعتسالا" :-اًبلاغ- سامرباه هاسأ ام وأ وزغلا اذهبف

 ةيعرش تامزأ هنع جتني امم ؛كابرإلا ىلإ ةايحلا ملاع تايلمع وأ دارفألا نيب ىنعملا دلوت يتلا ةفاقثلا

 - يتلا عمتجملل تامازتلالا ديدحت يف ةريحلا قلخت يتلاو «دارفأل ىدل ةيعفانلا فعض لوح رودت

 .ةيعرشلل تامزأ دلوت -اهرودب

 يسسؤم ماظن لك نأل ؛تاعمتجملل يئانبلا نيابتلا يف ةلصأتم حبصت دق ةمزألا نأ اك

 غوصت اهلك بطلاو ميلعتلاو «نوناقلاو .ةطلسلاو .داصتقالا نإف لاثملا ليبس ىلعو .جمدنم

 ىاظنلا لدعم تايلمع نم ةفاقثلا لصفت يلاتلابو «ةينقت تاحلطصم راطإ يف ديازتم لكشب اهتالكشم

 ةفيظو نوكت ٍذئنيحو «ماظنلا تايلمع نع الزعنم لاعفألل ىنعملا يطعي يذلا ةايحلا ملاع حبصيو

 ةيرظنلا ريشت اذه لعفبو .ةايحلا ملاع تايلمعو ماظنلا نيب لاصفنالا ةدايزل ةجيتن ةيدقنلا ةيرظنلا

 .تاعمتجملا لماكتو ةيعرشلا تالكشملا تامزأ لحل لثمألا قيرطلا ىلإ ةيدقنلا

 (ى) ةيلصاوتلا ةينالقعلا اهوح ىنبت يتلا تاددحملا نم اًدحاو ةيدقنلا ةيرظنلا فده لثمي

 قايسلا يف ةدكؤملا ةيعوضوملا تابلاطم لوح ىنبي وهف .(ةينالقعلا ةيابن ىنعمب ضرتفم وه

 تالاجملاو لاملاو ةطلسلا لئاسو تنميه !لكف .هظفح ةداعإ منت نأ ىلإ جاتحي يذلا يجذومنلا

 .اهلماكت نكمي ال ةدقعملا ةنيابتملا تاعمتجملا نإف «ةيعاتجالا تاءانبلا ىلع ةفاقثلا نم رثكأ ةيسسؤملا

 داعأ ذإ ؛ةركبملا ةيدقنلا تايرظنلا هذه يئدبملا روصتلل ةرئاد عضوو سامرباه عجارت دقف

 تسميلو «يلصاوتلا لمعلا يف ةدوجوم ةيقيقحلا ةينالقعلا نأ ىلع ديكأتلا قيرط نع ربيف ةحورطأ ةغايص

 نيرظنملا موهفم فيرعت سامرباه داعأ اك .ربيفل ىسايقلاو يجيتارتسإلا لمعلا وأ ةياهنلا ةليسو يف



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ان

 تايلمعلا كلتل راعتسالا تامزأ اهنكلو «ةينالقعلا تامزألا تسيل ابنأب ةثيدحلا تامزألل نييدقنلا

 نوكيو «ةايحلا ملاع جاتنإ ديعي يذلا يلصاوتلا لمعلل باطخلا يف ةلصأتم تناك يتلا ةيقيقحلا ةيلقعلا

 ةيلامتحا نإف «ةنيابتملا تاعمتجملل لماكتلا تايلمع ىلع ءانبو .يعامتجالا لماكتلل اًساسأ كلذب

 لوهجملل ةينبملا ةطلسلا نم مغرلا ىلع ؛ةيلصاوتلا ةينالقعلا نيزخت ةداعإ ىلإ ىعست يتلا ةيدقنلا ةيرظنلا
 لالخ نم ثدحي ماظنلا نيابت نأ ولو .ماظنلا تايلمعل ةطلسلاو لاملا لثم تامزناكيم ىلإ ىعست يتلا

 ةيلصاوتلا لاعفألا ىلع دامتعالا نم للقت هذه نأ الإ «(ةوقلاو لاملا) لثم مالعإلا لئاسو ةغايص ددمت

 ةايحلل ىنعم دوجو مدع نع جتانلا يعمجلا تتشتلا نأ (ى .اهنم رفم ال تامزألا نإف مث نمو

 نزاوتلا ديدجت ةداعإل سانلا كيرحت لجأ نم نييدقتلا نيرظنملا قيرط نع همادختسا نكمي ةيعامتجالا
 عفدلا ةوق يه نوكت نل يداملا جاتنإلا تامزأ نإف اذكهو .ةايحلا ملاع تايلمعو ماظنلا نيب قئاللا

 ةمظنملل زفاحلا مدخت فوس يتلا ةايحلا ملاع جاتنإ ةداعإ تامزأ نمو .سكرام ىعدا اك ريغتلل

 ناكملل ةداعتسا )١( :نمضتي ةمظنملا ةداعإ نأ ىأر دقف «لوألا سامرباه لمع ىلإ ةدوعلاب ةيعمتجملا

 ةطلسلاو ةوقلا ةغايص ةداعإ نم رثكأ شاقنلاو «تاشقانملا ةغايص ةداعإ متي ثيح ؛ةسايسلا يف ماعلا

 ءارو نم يىلصاوتلا لمعلا ديازت (7) .ةيعرشلا تالكشملا ليلقتل ةيسايس تارارق قلخل مدختتست يتلا

 اهيلع ةنميهم -ديازتم لكشب- تحبصأ يتلا ةيعاتجالا تاقالعلاو «لمعلاو ,ةرسألاك نكامألا هذه

 .ةيعفادلا تامزألا ميجحت وأ ليلقت نكمي يلاتلابو ؛هيجوتلا ةغايص ةداعإ ةطساوب

 لصأت لالخ نم يعامتجالا لماكتلا ةعيبط لخاد عم اًمزالتم ةمظنملا ةداعإ لامتحا نوكيو

 ةقيرط ضرع وه ةيدقنلا ةيرظنلا ضرغو .ةايحلا ملاع جاتنإ ديعي يذلا يلصاوتلا لمعلا يف ةينالقعلا

 .ةينالقعلا ةيضرفلا قالطإ ةيفيك

 يدقنلا ريظنتلا يف ةثادحلا دعب ام لوحت

 "1ع 20501310016111 111111111 < 111ه 11160112213 ١

 وهو «عامتجالا ملعل ةيملعلا عئارذلا ىلع ةلوطم ةمجاهمب ةئادحلا دعب امل ةيدقنلا ةيرظنلا أدبت

 يهو «دقنلا اذه نم ةدحاو اهنأب ةسيئرلا تاراسملا هذه حيضوت نكميو «تاراسملا ددعتم موجهلا

 .نلأ ثينيك عم لصفلا اذه ةيقب فيلأت متيو )9١(



 م ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 اهشقاني اك يه ةيملعلا تاريسفتلا هذهو «ةيعوضوم وأ ةيقيقح تاريسفت مدقت يتلا ةيملعلا ةيرظنلا

 مل يذلا عمتجملا نع ةريبك تاياور نع ةرابع اهنأب ءاهب نوصتخملا وأ «ةثادحلا دعب ام ىلع نومئاقلا

 ىلع لوصحلل كلذ ةفاضإ ىلإ نوعسي ءاملعلا نإف اذلو ءىرخألا تادحولا نم ريكأ هعوضوم دعي

 تاماهتهالا نم ىلعأ نوكي ملعلا نأ ىلإ رخآلا دقنلا ليميو "”.نيرخآلا نع مهتاياورل تازايتما

 متهب ملعلا نأل ؛كلذ نع فلتخمي عقاولا نأ نيح يف .ىرخألا ةهوشملا تاريثأتلاو ةيسايسلا

 .عمتجملا يف ةمهملا تاماتهالا ضعب ةمدخ لجأ نم يعامتجالا ملاعلل نيناوقلا نع ثحبلاب

 .ةثادحلل ةزيمملا تامسلا ىدحإ وهو «نمزلا ربع اهعمج متي ةيمكارت ةفرعملا نأب ملعلا ضرتفيو

 يف تاريغتلا نأ ابك ءىرخأ ةرم ةفرعملا يف تاوجف وأ تاعاطقنا كانه ناك رمألا ةقيقح يف نكلو

 يف ةنميهملا فئاظولا يف تارييغت نود ةفرعم الف «هيف ةزرابلا لئاصفلاب ماتهالا ىلإ يدؤت عمتجملا

 نكمي ةيرهوج صئاصخ نع فشكي هنم اًيعوضوم املاع كانه نأب ضرتفي ملعلا نأل ؛عمتجملا
 نم ريغي وأ ءرمتسم لكشب ريغت ةلاح يف نوكي يجراخلا ملاعلا نكلو «ةيرظنلا قيرط نع اهريسفت
 ةهباشتملا طوطخلا هذه نأ !ىك «ةنيابتملا مهتامامتها هيلثمت ىلع بلغي امدنع ةصاخ «ةيرهوجلا ةعيبطلا

 نوذخأي ام اًبلاغ ةثادحلا دعب ام ىلع نيمئاقلا نكلو ءصوصنلا هجو ىلع ةديدج تسيل موجهلا

 .اهنم ىصقألا دحلاب

 ةثادحلا دعب امل ةيعمتجملا تانيوكتلا ةعيبط حرط يف صاخلا مهلمع نإف -يلوضف لكشب- و

 ىلع :ةثادحلا دعب ام ىلع نومئاقلا ضرتفيو .تاريسفتلا تايوتسم يف واستم لكشبو افيعض نوكي

 ليبس ىلعو .حوضوب هنع ثيدحلا نع اًجراخ ام اًئيش كانه نأب ءمهتاريسفتب مهتاواسم نم مغرلا

 مت دق يذلا دقنلا يف ةيميداكألا تاروطتلا يه تامارتهالا نع ضارعإلا نإف «ةثادحلا دعب ام لاثملا

 امو ءاهيسرامم لبق نم ةسرامم رثكأ ةثادحلا دعب احل ةيدقنلا ةيرظنلا لعجي يذلا ام ؛نذِإ .ملعلاب هريسفت

 فصو نإف اذلو ؟ةراض نوكت فيكو ؟ةثادحلا دعب ام فورظ نع اهيسرامم رظن تاهجو يه

 ١41١- ص ::(م1908) ٠ ديدجلا يبدألا خيراتلا "«ءاديرد يلع لاقم :ةباتكلا نم عونك ةفسلفلا"يتور دراشتير (؟١1)

 ؛يعاتجالا ملعلا و ةليسولا" :(ع191/4 ؛نوتسنيرب ةعماج ةعبطم :نوتسنيرب) ةعيبطلا ةأرمو ةفسلقفلا 5

 نامدز نفيتس ةعبط «ةيعاتجالا ةيرظتلا ىلع ةديدج تاروظنم «ةثادحلا دعب ام تافطعنم ؛'"يعامتجالا لمألاو

 .(م1995 ؛جديربمك ةعماج ةعبطم :جديربمك)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع عمم ج

 نم ديدعلل ضارتفا وه !نإ اهيف جامدنالاو فئاظولا ريسفت يف تادوهجملاو «ةثادحلا دعب ام فورظ

 ىلإ ةيجالع ةيرظن اهنأ ينعي اهنإ ةيدقنلا ةيرظنلل يلاحلا ءانبلا نأ امك .ةثادحلا دعب امل نييدقنلا نيرظنملا

 .ام لح

 ةهجو نإف اذلو «ةثادحلا دعب ل يدقنلا ريظنتلا يف بكرملا لاخدإ وه كلذ نم ةيمهأ رثكألاو

 ىلإ برقألا مه نيذلا نييداصتقالا نيثدحملا دعب ام )١( :ىلإ اهميسقت نكمي ةيعوضوملا رظنلا
 ةيمهألا ىلع نودكؤي نيذلا نييفاقثلا نيثدحملا دعب ام (7) .سكرام ةصاخ «نيديلقتلا نيرظنملا

 .هيداصتقالا فورظلا قوف هفاقثلل ةديازتملا

 ةيداصتقالا ةثادحلا دعب ام

 1 160130111 انيياييسلتلل

 ةجردلاا لثم «ديازتملا مكارتلاو ةصاخ لاملا سأرب نيمتهملا نييداصتقالا نيثدحملا دعب ام نإ

 .تامولعملا ايجولونكتب ةلصتملا قاوسألل ديدجلا ملاعلا ماظن يف ةعيرسلا ةكرحلاو ءتتشتلاب ةصاخلا

 مهنكلو «ةيداصتقالا تايلمعلل جامدإك اهيلإ رظني زومرلا ةمظنأ وأ ةفاقثلا نإف ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو

 حطسم ىلع يرشبلا يعسلا ىلع اًضيأ نكلو «داصتقالا ىلع طقف سيل «لقتسم ريغ اًريثأت نولذبي

 يف تروطت يتلا ةمدقتملا ةيلاسأرلا ضعبو «ةثادحلا دعب ام يف نيياصتقالا ضعب نإف لعفلابو .ريغص

 نم ةعومجم يف اهتغايص نكمي ةركبملا ةثادحلا لثم يهف "”.يرشبلا خيراتلا نم ةديدج ةلحرم

 طبضل ةيداملا لئاسولا يف اًريثك ةيزمرلا مادختساو «تاذلاب يرهوجلا روعشلا ةلق ةنمضتم تالكشملا

 لاصفنالاو ةلمتحملا ةمواقملاو عمقلا تاودأ لك نإو « ةيفاقثلا رداصملل ديازتملا زوربلاو ءدارفألا

 .ةيصخشلاو ةيميلقإلا تايوهلل مئالتم ريغتو ةيموقلا تايوهلا عايضو «ةفاقثلا نم دارفألل يفطاعلا

 عامتجالا ءاملعب ةقلعتملا كلت نم رثكأ اهمنأكو ودبت «ةثادحلا دعب ام ةبقحل ةيجالعلا ةمئاقلا هذه نإف

 مياكرود دنع ةينانألا نم عون وأ «ماعلا كولسلل ةفلاخم اهنأكو رومألا هذه ىلع اولمع امدنع لئاوألا

 .ءيجولويديألا مكحتلاو «ليمس جروج دنع ةشمهملا تاذلا وأ ءسكرام لراك دنع ةبرغلا وأ

 رودويثو «رسوتلا سيولو ءيشمارغ وينوطنأ كلذ دعبو .(سكرام) دنع ةوقلا قيرط نع بعالتلاو

 .(م9915١1 ءججيس :ندنل) ةثادحلا دعب ام ءزرتوو ملوكلامو .يكسلوكاب ناي ءكورك نفيتس :لاثملا ليبس ىلع- رظنا (؟5؟)



 اف ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 .ثيمس مدآ اًضيأو «يعامتجالا ءانبلل ةئزجتلاو نيابتلا ربع سكرامل ةمواقمك ةيجولويديألا ةئبعتلاو

 ةيلعافلاب صاخلا قلقلا يف طارفإلا قيرط نع ةنميهلاو ةينالقعلاو «مياكرودو رسنبس تربره

 تاهاجتالا نم ديدعلا ىلع اودكأ دق اًيداصتقا نيهجوملا نيثدحملا دعب ام نإف ءاذكهو ءربيف سكامو

 .ةثادحلا نع ريظنتلاب اهودمتعا ىتلا ةبباشملا ةيليلحتلا

 ام فورظ يف ةديدج دلونت امدنع ةيلاسأرلا تايمانيد ىلع عاطقلا اذه يف ءاملعلا ءالؤه دكأ دقل

 .ةثادحلا دعب

 1ءلرتع كورس عنود نوسميج كيرديرف

 ةمع9 ةوسميج كيرديرف دعي ةيداصتقالا ةئادقل دعب ايف ةسئرلا لاكتألا نب

 ةيلاسأرلا نيب دقعملا لعافتلا نع هتيرظن نأ مغرلا ىلع كلذ "”.ةحارص نييسكراملا رثكأ 60

 دعب ايف ةيقيقحلا تايمانيدلاو «مالعإلاو يجولونكتلا روطتلاو «تايسنجلا ةددعتم وأ ةكرتشملا

 لالخ نم تمت دق ةيلامسأرلا نأ نوسميج شقان دقف .لاملا سأر ةعيبط لوح رودت يتلا ةثادحلا

 قوسلا ةيلاسأر نأو ءايجولونكتلا نم صاخ عونب ةطبترم ةلحرم لكو «ةحضاو لحارم ثالث

 .ةدايقلا يف ةيراخبلا ةنكيملاب ةطبترم تناك ةركبملا

 ةيلاسأرلاو «قارتحالا تاكرحمو راخبلاب مستت ةطسوتملا ةيراكتحالا ةيلاسأرلا تناكو

 ةيلاسأرلاف .ةينورتكلإلا تالآلاو ةيوونلا ةقاطلاب قلعتت اًرخؤم ترهظ يتلا تايسنجلا ةددعتم

 تانيكايلل زومرلا جاتنإ ةداعإ اهيف نوكي يتلا ةثادحلا دعب ام ةيرظن عوضوم يه تايسنجلا ةددعتملا

 تانيكامو ءتوصلا تالجسمو «مالفألاو «ويديفلا ةزهجأو «ةيلآلا بساوحلاو «تاريماكلاو

 دلوتو .هب ةصاخلا ةيزمرلا ضورعلا ةداعإو يناسنإلا جاتنولا نيب رشابملا طبارلا ديزي امك .سكافلا

 ركفلا نيب تاقالعلا ةعيبط نم قيعت يتلا زومرلا ةمق ىلع يه ىتلا تاراشإلل اًعباتت تالآلا هذه

 تريغت دق يزمرلاو يداملا ملاعلا نيب ةقالعلا نأب سكرام تاحلطصم يف لمعلا قيبطتلا وأ «لقعلاو

 حبصأ كلذل ةجيتنو .ةيداملا فورظلا يف سانلا اهكلتمي يتلا تاقالعلا طسوتت يتلا زومرلا تاقبطب

 ريكفتلا نأل ؛هنع فيعض ساسحإ دارفألا ىدل نوكي امدنع يداملا ملاعلا يف ركفن نأ بعصلا نم

 .(م1945 ءاتوسينيم ةعماج ةعبطم :سيلوياينيم) ةثادحلا دعب عضولا نوسميج كيرديرف (11)
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 نأو «جاتنإلل ةيقيقحلا ةيلمعلا نم اًديعب دعبتست ام اًبلاغ يتلا زومرلا قيرط نع هيلع ةنميه ا متت نآلا
 .ىنعملا تاذ لاعفألا عئمتو ءركفلا هيوشتب موقت نآلا ةيزمرلا جاتنإ ةداعإ تاودأ

 ةقيرط مادختسا لواحي نوسميج لاز ايف «ةفرعملل سكرام ةفسلفل روصتلا لالخ نمو

 ال ةيعقاولا نأ سكرام شقان دقو .ةثادحلا دعب اهيف ةيعقاولل يعامتجالا ءانبلا دقنل يلمعلا قيبطتلا

 لغيه رسك دقلو .جاتنإلل يداملا ملاعلا يف نكلو ؛:ةيسكع راكفأ وأ راكفأو ءتاروصت ةروص يف دجوت

 نع ةيرظنل تاعاقف نم راكفأب نوفذقي مهاآر نأ دعب عوضوملا اذه صوصخب ركفلا اذه ريغصلا

 نأ نم مغرلا ىلعو .نيرشعلا نرقلل ىلوألا بقحلا يف نييدقنلا نيرظنملا نم لوألا ليجلا لثم عقاولا

 اًقبطو «ةيمهأ رثكأ ودبت نيرشعلاو يداحلا نرقلا لوأ يف ةركبملاو ةريخألا نيرشعلا نرقلا ةرتف

 نع اهيف ضرعت يتلا تالكشملا ىلإ وعدت ال ةقيرطب جاتنإلا لالخ نم يعولا قلخ نإف .نوسميجل

 ةددعتملا ةيلاسأرلا ماظن يف نكلو «ةيلامسأرلل ةركبملا لحارملا يف "تادعملاو تالآلل ةيلاحلا ةقيرط"

 تالجسملاو «تاهويديفلاو ءويديفلا تاريماك لثم ةينورتكلإلا تادعملاو تالآلا نإف تايسنجلا

 جاتنإلا ةداعإب ةصاخ تالآ اهنأل ؛نومضملل ةردقلا سفن اهبدل تسيل ةيلآلا بساوحلاو «ةيمقرلا

 .جاتنإ تالآ اهنم رثكأ

 ةهجو ضرعت !ى .ةلوهسب افيزم سيل ةثادحلا دعب !يف ةفرعملاو ركفلا ساسأ نإف ءاذكهو

 جاتنإ ديعت ةريخألا ةيلاسأرلا تالآ نأل ؛اهدوجو مدع يف هيلع دكؤملاو فيزملا ىعولل سكرام رظن

 نم نومضملا ةلسلس نإف اذلو ؛رثكأ طسولا ىلع زكرت اهسفن جاتنإلا ةداعإ نآلو ءرثكأ ةفرعملا

 اهنأب «ةفاقثلا نع ةيصخشلا ماصفتاك ليطعتلا اذه نوسميج فصو دقلو .اهليطعت مت عوضوملا

 فقت ةمالع لك نأ ىلع لدت نومضملا ةلسلس نأو ءاهليطعت مت لولدملاو لادلا نيب ام يف ةقالع

 .حضاو يدام عقاو يأ يف دجويو ةيرحب وفطي ىنعملا نإف اذكهو ءاهدرفمب
 ةداعإل تالآلا قيرط نع هيلع نميهملاو ةثادحلا دعب ام ملاع نإف .ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو

 نمزلا نم ةظحل ىلإ وأ ناكملاب ةصاخلا تاروصتلا جمد ىلع ةردقلا دقت يتلا ةغللا ىلإ ةفاضإ «جاتنإلا

 نع تاروصتلل ةسناجتم ةمظنأ ىلإ زومرلا ميظنت يف ةردقلا دقف ىلإ ةفاضإلاب .تاعوضوملل وأ

 ةيرحب وفطيو اًئْرجم ماظنلا حبصأ ولف .اًديعب نمزلا حبصي تاردقلا هذه ةغللا دقفت امدنعف .ناكملا

 .اهنامض نكمي ال ناكملاو نامزلا يف ةقالعلل تاروصتلا يناعم نإف .بيترت نود نم أزجم هنأ وأ



 ما ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 رضاحلا نيب يروصتلا لاصتالا ليطعت متي دقو ءاّيلاكشإ تاعوضوملا هذه يف ىنعملا حبصي لعفلابو

 ريغ ةحضاولا ةضورعملا ءايشألا نم ةلسلس ةيدرفلا تاربخلا نوكت كلذ دعبو «يفاملاب هتقالعو

 "* .نمزلاب وأ تقولاب ةلصتملا
 نم رثكأ ٌؤزجت ال ثدح دق ةثادحلا دعب ام فورظ يف ةفاقثلا نأب شقاني يكل نوسميج بهذ دقل

 ةيجاتنإلا ةطشنألا يف مكحتلل لشفلا نم روفن تاذلا ىدل سيلف .سكرامب صاخلا روفنلا عوضوم

 نم اهيلع ةرطيسلا متت يدام ملاع يف روصلا نم ةعومجم نآلا يه ىتلا تاذلا نم رثكأ اهب ةصاخلا

 مل زكرملا نع فارحنالا جتني «كلذ ىلإ ةفاضإلاب «هتاذ جاتنإلا نم رثكأ جاتنإلا ةداعإ تاودأ لالخ

 روعشلا اذهب موقت تاذ ةيأ كانه دعت مل هنإ ثيح «قمعلا مدعل يفطاعلا حطستلا نم اعون ةثادحلا دعب

 "* .ةيصخش ريغ نوكتو ةيرحب وفطت نآلا يهو «(فطاوعلا)

 تاياورلا وأ يعولاب ةصاخلا ةدالل ساسأ دوجو دعب ةلولحم ريغو ةأزجم تاعوضوملا نوكتو

 مادختساو لعافتلل يلمعلا قيبطتلا مادختسال دارفألا ةردق نوكت فورظلا هذه ءانثأ يفو .اهفقاوم نع

 نأل ؛ةلئاضتم تسيل يلمعلا قيبطتلا ىلع ةردقلا نإف عبطلابو .الئاضتم اًرمأ راكفألا قلخل لاعفألا

 سكرام موهفمل يلعفلا بناجلا نأ مغرلا ىلع «ةثادحلا دعب امل ةيدقن ةيرظن ريوطت عيطتسي ال نوسميج
 .تروفكنار فل نييدقنلا نيرظنملا نم ىلوألا ةأشنلا يف وه ناك ثيح ؛هبايغ ظوحلم يلمعلا قيبطتلل
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 تزرفأ دق ةيلاسأرلا نأ "” (59910 ا!ةهصعءإب) ىفراه ديفيد حرط دقل .نوسميج لثم

 نإف ءقفراهل ةبسنلابف .ةحاسملاو تقولا روصت يف ناسنإلا ةردقب ةلصتم ةظوحلم تالكشم

 نإف «ديدجلا رمألاب تسيل ةثادحلا دعب اهب ةلصتملا يسحلا كاردإلا تالكشمو ةيفاقثلا تالكشملا

 ةيفسلفلاو ةيفاقثلاو «ةيسايسلا تاكرحتلا يف ضومغلاو ةئزجتلا هاجت ةهباشملا تاهاجتالا نم اًضعب

 .نيرشعلا نرقلا لالخ تثدح دق

 ,357 ةحفص أ عجرملا سفن ()

 .14 ةحفصلا «عجرملا سفن )١2(

 .(م1984 «ليو كالب :دروفسكأ) ةيفاقثلا ريغتلا لوصأ لخاد قيقحت :ةثادحلا دعب عضولا «يفراه ديفيد (15)
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 تالكشمك ةثادحلا دعب ام ةرتفل ةيدقنلا فورظلا ري مل يفراه نإف .نوسميج لئثم سيلو

 ةركفلا لالخ ريغتت اهلعجي نأ نكمي يتلا ةيداملا ةقيقحلا يف زومرو ةتباث تامالعكو «يلمعلا قيبطتلل

 .ةرشتنمو ةهباشتم نوكتو «ريثك لامسأر اهيف نوكي يتلا جذامنلا وأ مكارتلا فورظ يف نكلو «لمعلاو

 نأل ؛ةيمكارتلاب ةصاخلا ةلكشملا هذه ىلع ءسكرام كردأ اى «ةيلاهسأرلا ةمظنألا لك تلدو

 ضيفخت و .ءيجولونكتلا راكتبالاو «لامعلا مادختسا لالخ نم ومنلل ممصم ماظن ةيلاسأرلا
 ةردقو «لعفلاب نيدوجوملا ريغ نيرتشملل تاجتتنملا نم ديدعلا طارفإ دجوي ام ناكم يفو .تاقفنلا

 ريغ قافآ يف راثتسالل لاملا نم ريثكلا وأ ,مادختسالا مدع ىلإ بهذت اهنكلو ءاّذج ةريبك ةيجاتنإ

 .حابرألا ةظوحلم

 لامعلا برستي ثيح ؛لمعلا ةرودل اًدوجو رثكأ هنأو ءقرطلا نم ديدعلاب مكارتلا اذه لباقي

 لثمو .لاملا ةميق ضيفخت متيو ءسالفإلا دادزيو «عناصملا قلغتو «ءلمعلا نم نيحرسم نونوكي وأ

 لاملا تادادمإ يف مكحتي ىربكلا تادحولا ىوتسم ىلع داصتقاب نزتخُت -ماع لكشب- تارودلا هذه

 هباش امو بئارضلا تاسايسو «سالفإلا نيناوقو «ةلاطبلا ضيوعتو «ةدئافلا تالماعمو

 تتشتلا لالخ نم لاملا سأر صاصتما يهو «مكارتلل ىرخأ ةباجتسا ىلع يفراه دكؤيو.كلذ

 .ينامزلاو يناكملا

 نورتشي امدنعو ءجتنت يكل اعلس نولبقتسملا راوزلا يرتشي امدنع ينامزلا حوزنلا ثدحيو

 ضورقلاك ىرخأ ةيلام ةادأ يف نورمثتسي امدنعو «راعسألل عافترا دوجو لمأ ىلع تايرتشملا نوزخم

 مادختسال ةيجيتارتسإ ةيأ نوبقعتي امدنعو ءيموكحلا عاطقلاو «لجألا ةليوط تادنسلاو «ةيراقعلا

 .مكارتلا ليلقتل لاملا سأر عضو ةءاسإل قاوسألل تاحورطألاو تقولا

 نكامأ ىلإ مكارتلا اهيف دجوي يذلا زيحلا نع اديعب لاملا سأر كيرحت يناكملا حوزنلا نمضتي امك
 انكم نوكي امدنع اًدج اًلعاف نوكي لزعلا نأب يفراه شقانيو .لاملا سأر رائتسال جايتحا يف نوكت

 اكيرمأ ىلإ هلاسرإ متي ندنل يف لاملا عفتري امدنعف .ضعبلا اهضعب عم ةينامزلاو ةيناكملا بناوجلا جمد

 .ةيداصتقالا ةيتحتلا ةينبلا ريوطتل لبقتسملا يف اهعيب داعيس دوقع ءارشل ةينيتاللا

 تالكشملا زورب يف مكارتلا عوضومل يناكملاو ينامزلا حوزنلا نم لك مادختسا مهسي نأ نكميو

 لئاسوو مدقتملا لاصتالا )١( :اهنم لماوع ةدع ببسب ثدحي يذلا ناكملا عيزوت ءوسو تقولل ةماعلا
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 ةرود عرست يتلا لاملا قاوسأ يف ماعلا ىوتسم (”) .عيزوتلا تايلمع ةينالقع ةدايز (7) .تالصاوملا

 هذه نإ .قطانملاو ميلاقألاو ءندملا نم ةيفارغجلا عقاوملا يف لاملا سأرل يناكملا زيكرتلا ليلقت (5) .لاملا

 «تادقتعملا يف تاريغتلا قيرط نع هتظحالم بجي يذلا ناكملاو تقولا طغضب اًساسحإ قلخت تاريغتلا

 كرحتب حمست اهنإف ايجولونكتلا تددعت املكف .زومرلل ىرخأ ةمظنأو ميهافملاو .تايجولويديألاو
 ؛ةيديدحلا ككسلاب رفسلا لالخ نمف .ناكملا لالخ نم ةعرس رثكأ نوكتو ءتاعوضوملاو سانلا

 ةحاسملاو «ةفاسملا هذه لقت ثيح .ةطوغضمو ةريغص ةحاسملا حبصت ةثافئلا تارئاطلاو «تارايسلاو

 «تاللصاوملا لئاسو ةعرس ثدحنو .ام تقو يف ناك امك «ىنعم تاذ ةلاحلا كلت يف نوكتو «ةعونمم ريغ

 صقانتي حاتملا تقولا رادقم نإو «لاملا سأر ةرود ةدايزو «ةعلسلا عيزوتو «قوسلا تاريغتو لاصتالاو

 نإف اذكهو .اهمدختسن يتلا قرطلا نم ديدعلاو ءاهلعفن نأ بجي ءايشألا نم ديدعلا كانه نأل

 ولو «ةيئائبلا ةردقلا ةصاخبو ءايجولونكتلا عم ةدايزلاب ةباجتسالا يف طغضني ناكملاو تقولاب انساسحإ

 يف تاريغتلا جئاتن لعجتس ابنإف ةيفاقثو ةيجيردت ةقيرطب ثدحت ةيئانبلاو ةيجولونكتلا تاريغتلا هذه نأ

 نأ ول نكلو .ةلصاحلا تاريغتلا عيمج ةنمضتم نوكت فوسو «ىنعم تاذو مهفلل ةلباق ءاضفلاو تقولا

 ةيزمرلا طانألا يف تاليدعتلا نإف ةثادحلا دعب امهيف وه امك ةعرسب ثدح ايجولونكتلاو ءانبلا ف تاريغتلا

 نيأدبمب صاخلا كابترالا وأ ءهيجوتلا ءوسب مهساسحإل ناكملا سانلا كرتيسو «ةفاسملا ىلع ظفاحت نل

 ةنورملا ةجيتن لاملا سأر مكارتل ثدحت ةيلاحلا ةباجتسالاف .ةحاسملاو ءتقولا :امهو ؛يناسنإلا دوجولل

 نازيملا يف ةعرسب كرحتي لاملا سأر نإ ثيح ؛ةحاسملاو تقولا طغضب ساسحإلا ىلع دعاست ىتلا

 . تاينقتلا ةرادإ يف ةباجتسالا نم يملاعلا

 ةيعبتلاب لاملا سأر كيرحتل ممصملا مكارتلل ديدجلا ماظنلا دوجو عمو «كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 لجأ نم حفاكي يذلا ميظنتلا طمن عم كابرإلا فيكتي دقف «ةريغتمو ةنرم ةقيرطب تقؤم لكشبو

 نكمي هنإف ام ةلود يف فئاظولا لمحت لاملا سأر نأ ول «لاثملا ليبس ىلعف .مكارتلا طمن عم ةمءاوملا

 نع ميهافمو «ةكرشلل ءالولا يوذ لامعلا ىلع اًدمتعم اًرعس لقأ لامعب ىرخأ ةلود ىلإ هريدصت ةرشابم
 .ةموكحلا تايجولويديأو «ةيلحملا تاعمتجملا يف تاكرشلل مازتلالاو ءيفيظولا لمعلا ريوطت ةيفيك

 .لامعلا قوسل ميهافمو «بيردتلا ةداعإو «بيردتلا نع تادقتعمو ءتاسايس داريتساو

 ةيفاقثلا طامنآلا نم ديدعلاو «يبنجألا راثتسالا نع نيناوقلاو .تاكرشلا تايلوؤسمو تايجولويديأو
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 لادبتسا متي دق ةثادحلا دعب ام اذكهو .ريغتلا يف أدبي فوس يذلا لاملا سأر رايت ميظنت نع ةلوؤسملا

 ةيلاع ةيمائيدلا قاوسألل ةديدجلا تاينقتلا لالخ نم هتدايق متي ديدج يعاتجا ناكمب يندبلا ناكملا

 .ةحاسملاو تقولاب صاخلا طمنلا اذه عم ةمئالتم لازت ام ةيفاقثلا تاهيجوتلا نكلو «نيابتلا

 نم ديدعلا نإف «ةبلصلا علسلا وأ «نييثيدحلا نيداصتقالل دعب ايف ةدئاف كلذ يف نإ ثيح

 نآلا يه ةيفاقثلا روصلا نإف «ةيوهلاو تاذلل ةروص نيوكت صوصخب عزوت يتلا تامدخلا وأ علسلا

 «ةايحلا طمنو «ةفاقثلل ىرخأ قاوسأ لثم امام تاكرشلا تاهجاول وأ ءاهتدايق متي قاوسأ ةلزنمب

 ةيوهلاب لصتم ءىشك دارفألا هاري نأ عيطتسي ءىش يأو ةلاحلاو ,قوذلاو ,تاعومجملا ةيوضعو

 نإف .تاذلاب فرعت ةديدج روصل تابلطتم قلخي يذلا ةاكاحملاو .نوللاو «للملا :لثم ءمهب ةصاخلا

 ىعسي يتلا تاءارجإلاو «نينلعملا سائلا روصت لالخ نم طقف ددحتو تابثب ريغتت ةيفاقثلا روصلا

 ؛كالهتسالا ديازت ىلإ يدؤي نأ نكمي تاجتتنملا عيزوت نإف كلذل ةجيتنو .اهالخ نم حبرلل نوجتتملا

 نوثحبي نيذلا نيرمثتسملاو «نييفرصملاو «نينلعملا لثم قاوسألا لخاد ءالمع قاوسألل حبصي ايك

 .تامدخ وأ علسك قاوسألل ةديدج روص نع

 لعافتي .علسلل ةيناكمإ مدع اهيدل نوكيو «يروفلا عابشإلا مبيقتب موقت ةفاقث ءانب ةلاح يفو

 نينح مهيدل نوكيو «ءيشلا نع دعبلا مهدنع ديازتيسو ءضفرلا هاجتاو راكنإلاو لهاجتلا عم سانلا

 ةيعمتجملا وأ ةيصخشلا تايوهلاو ةطيسبلا قئاقحلل ديازتم ثحب كلانه نوكيو «ةميدقلا قرطلا ىلإ

 .ةثادخلا دعب ام ةمس تالعافتلا هيف نوكت دح ىلإ

 ءوسل ةديدجلا طامنألاو ةيفاقثلا تاباجتسالا نيب طبارتلا نم هنوضرعي ام يفراه شقان دقل

 قحلت فوس سانلا تاروصتو ةفاقثلا نإف ةياهنلا يفو .فقولاو نمزلا ربع لاملا سأر عيزوت

 .لاملا سأر مكارت يف عضو ثدحأ ىلع بلغتلا لجأ نم ةديدجلا تامزناكيملاب

 5عمأأ( آهكات 280 لوطتت ال11: ىروي نوح و شال توكس

 بيترت نأب (5004 امهط 20 لهط» المإ) يروي نوجو شال توكس شقان دقل .ىفراه ديفيد لثم

 نم 0719 ةحاسملاو تفقولا دودح- ربيعي يذلا لاملا سصأر صوصخب تاريغتلا سك مسي ةثادحلا لعب ام

 تاروفو ؛(م1941) ء,نسنوكسيو ةعماج ةعبطم :نوسيدام) ةمظنملا ةيلامسأرلا ةياهن .يروا نوجو شال توكس (71)

 .(م58418١ ؛ججيس :ايتروفيلاك «كراب يروبوين) ءاضفلاو تامالعلا



 7-1 ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 ىلإ ةفاضإلاب .لاملا سأر عيزوت يف تاريغتب ةلصتم ةحاسملاو تقولل ميهافملا ريغت نإف ؛امهرظن تاهجو

 ريبك لكشب رثأتت ةثادحلا دعب ام ةفاقث نأب نولوقي ثيح ؛ةثادحلا دعب اميف نيرظنملا مظعم لثم هنإف .كلذ

 ام بيترت نأب نوفيضي مبأل ؛ةيسكراملا مهروذج فشكي هنإف «تانالعإلاو مالعإلا لئاسو قيرط نع

 .ةمدخلا ةئف عافتراو ةقبطلا تاربخ ةئزجتب - صاخ لكشب- لقتسم ةثادحلا دعب

 رمأ يه ةئادحلا دعب ام ةفاقث نأب نايري ال يرويو شال نإف «يفراه لثم -اضيأ- كلذكو

 بكاوت يك ةفاقث ىلإ جاتحت ةرصاعملا ةرتفلا نأ ىري يذلا دنع اهنم اًديكأت لقأ امهنكلو ءاّمامت ديدج

 ةيحتسم نوكت ةثادحلا دعب ام ةرتف نأ يرويو شال نم لك دقتعا دقلو .ةريغتملا ةيدالا فورظلا

 :يه ؛ىْوق ثالثل تاباجتسا يف جمدنت تابيترتلا هذه نأو «ةثادحلا دعب ام تابيترتل ددحم روهمجل

 يذلا نالعإلا لثم مالعإلاك ةحضاو ريغ نوكت نأ َّذب ال روصلاو عقاولا نبي ام دودحلا :اّلوأ

 لابعلا ةقبط ةئزهت بجي :اًيئاث .ةيعاتجالا ةفاقثلا ةحضوم روص رثكأل ةلعف ةعونصم ءايشأ ضرعي

 ىوقلا لجأ نم علسلاو كالهتسالل ةديدج ةمدخل ةئف هيجوت متيو ءتقولا سفن يف نييديلقتلا

 نيب ديحوتلاو «تاليضفتلاو «ةايحلا طمنو ؛ةعومجملا يف ةيوضعلا حوضوو ةكرام جاتنإل ةيزمرلا

 تايوه ءانب :اثلاث .ةرهاظو ةددحم نوكت نأ بجي يتلا تاحيضوتلا نم ديدعلاو «قرعلاو نيسنجلا

 ءاضفلا نع ةلصفنملا ةيفاقثلا زومرلا نم -ديازتم لكشب- ىنبت نأ بجي ةيعوضومو ةيصخش

 تاذلا روص حبصت «لاصفنالا اذه ثدحي امدنعو .ةنيدملا وأ ةرواجملا ةقطنملا لثم عقوملاو «يئايزفلا

 رثكأ ةثادحلا دعب ام بيترت حبصيو «ثالثلا ىوقلا هذه ةفاثك دادزتو .ىضم تقو يأ نم رثكأ ةرباع

 كانه نوكي ثيح «ةيجراخلا ةثادحلا دعب ام ةفاقث معدت نأ عيطتست يتلا تابيترتلا هذه اًبياشت

 .ةديازتملا تامدخلا ةئف ةطساوب اهؤارش متي عقوملاو ةيوهلاو ءزومرلا تامالع يف فالتخا

 ةددحم لماوع ةعبرأ لقألا ىلع رهظي هنأ الإ ؛الوق يرويو شال نم لك درمت نم مغرلا ىلعو
 طمنلا وأ ريغتلا دعب ام لكش لوح رودي ؛لوألا لماعلا نأ :يهو «ةثادحلا دعب ام فورظ جتنت

 يف مكحتلاو ةمظنملل ةنورم رثكأ طانأ ىلإ ميدقلا عنصملا يف عيمجتلا ماظن لثم جاتنإلل مراصلا

 .ةطلسلل ىمرهلا لسلستلا ين لمعلا تاعاس للقت ثيح «نرملا تقولا يف جاتنإلا قرف :لثم «لاهعلا

 يرويو شال دقتعا يفراه لثمو .لزنملا يف يلآلا بساحلا لالخ نم لمعلاو «لمعلا يف زيكرتلا مدعو

 يف تايجولونكتو اًدتمم اًلاصتاو ؛لاملا سأرل يناكملا زيكرتلا يف اًصقانت سكعت تاريغتلا هذه نأ
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 نيب تامولعملل ةعيرسلا ةكرحلاو «لاملا سأرل زيكرت مدعو يناكملا طغضلاو «تالصاوملا لئاسو

 ةيداصتقالا تاريغتلا :وه يناثلا لماعلا امأ .ريغتلل ةيساسألا تايمانيدلا يه ريغتلا رداصمو «سانلا

 دودحلا لالخ نم «كونبلا لامعأو «ةعانصلا ةدايزو .ءقوسلا تايداصتقاو ةملوعلاو عساو قاطن ىلع

 علسلا قفدت عيرست يف ةردقلا ةدايز :وه ثلاثلا لماعلاو .امدقت لقأ لود يف لاملا راشتناو «ةيميلقإلا

 ديدعلا غرفت نأ اهنكمي ةرودلا ةعرسو قاطن ديازت نإف .ةيملاعلا قاوسألا ىلإ ةيميلقإلا قاوسألا نم

 اك «لعافلاو يزمرلا ىنعملل ةيقرعلاو ةيلحملاو ةيموقلاو ةيديلقتلا تامالعلاب ةصاخلا علسلا نم

 ام عم ؛عابتو عنصت فوس علسلا نم ديدعلا نأل ؛حضاو لكشب علسلل عيرسلا لوادتلا اذه ديازتي

 طمنو «تاليضفتلا ببسب ىفم تقو يأ نم رثكأ قاوذألا ريغتو يلامج لكشب لاصتالا نم متي

 .ةعابجلا عضو ةيوضعو «ذوفنلاو ةئيلا دادتعال ةديدجلا دودحلاو «ةيصخشلا تاريبعتلاو ةايحلا

 ةصاخلا علسلا (أ) :لثم .ءىرخألا لماوعلا نم عبتت يتلا ىوقلا نم ةعومجم :وه عبار لماعلا

 ةيفاقثلا طانألا نيب جامدنالاو لاصفنالا (ب) .ةيزمر ءايشأ ءارشب رثكأ وأ درف موقي ثيح ةيهافرلاب

 وأ قرعلاو «ةقبطلاو ,بدألاو ؛ىقيسوملاو ءنفلا لوح رودت يتلاو ءقبسم لكشب ةزيمملاو ةسناجتملا
 ةيعاتجالا ةحاسملل ماعلا رايهألا (ج) .ةثادحلا دعب اميف ىرخألا ةيفاقثلا تاددحملاو ةيسنجلا ةيوهلا

 متيو ؛ةيصخشلا تايوهب كلست يتلا ةطشنألا لخخاد ةرصاعملا رطألا وأ «ةددحملا ةيئايزيفلا عقاوملاو

 نكامألا يف نوكي دق يذلا ةيديلقتلا ةيباختنالا رئاودلاب طبترت يتلا ةسايسلا ديدحت (د) .اهلمحت

 .ةيقرعلا تاعامجلا و تاقبطلا لثمو «يعامتجالا ءاضفلاو ةريجلا لثم ةيئايزفلا

 ولعب نه لمعلاو لايعلل ادع تاك انشقت امني ىاذك ىوقلا ةضومحلا لئاوعلا اهذهو

 .ةيرسقلا ةنميهلا نم رثكأ يزمرلا دعبلا يف ريغتو ءربكأ ةيمدخ ةقبطو «لقأ ةلصفنم تاقبط
 رثؤت يتلا ةيددعتلاو ةيفاقثلا ةئزجتلا لدعمو «ةمواقملل ةيداملا دراوملا نع ةفاقثلا نم ديزملا مادختساو

 تيل هلا تايلمعلا ميرفت ةوسمس عم لياقلا ل اكقأ:: ىروبر نكأل نينالكالا كا ةيمرتلا لع

 قلخت اهعيمجو ؛«تالصاوملاو ءلاصتالاو «عيزوتلا نم ةديدج اًطامنأ نوحرطي مهنأل ءرهظ امك هريظنت

 عقي يداصتقالا مكحلا نأ اك .(ةيقيزيفلا ) ةيعيبطلا نكامألاو «ةيعاتجالا نكامألا نم تاكبش

 يف مهم عفاد لكشبو «ديازتم لكشب ثدحت يتلا تالاصتالاب ةفاثك لقأ تاكبشلا نوكت امدنع



 نا ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 يكبش لاصتا تاذ عقاوم يه ةيساسألا عقاوملا نأو «ةطيحملا عقاوملاو رهوجلا نيب ام فالتخالا

 .ةرواجتم ريغ تاعمتجم يف ةيرقل كولسك رودب موقيو .فيثك

 لك يف ةيسكراملا روذجلا يف ليلحت ةيداصتقالا ةثادحلا دعب ام ىلع نيمئاقلا ءالؤه لك ىدلو

 تريثأ يتلا ليلحتلل ملاعلا ماظن طانأو «ريخألا نرقلل ةركبملا بقحلا يف جمدنت يتلا ةيدقنلا لاكشألا

 ىلإ اورطضا لئاوألا نييدقنلا نيرظنملا نأ ابك .يلاحلا مويلا ىتح ترمتساو «(م١197) ماع يف

 طاشنك ةقبطلاو «ةينالقعلا ةيعرشلاو ةيرسقلا ةطلسلل ربيف موهفمب ةصاخ تاحلطصم مادختسا

 ةيررحتلا هفادهأ عم حلاصتي نأ ىلإ ةثادحلا دعب ام ةرتفل داقنلل ليحلا اذه رطضا نكلو ءيررحت

 ةلابسا رلا وع جتانلا راهدزالا نأل «ءلضفم يداصتقا ماظنك ملاعلا يف لالا سأر راشتنال ةلطعملا

 جاتنإلا ناو «ةيمانيدلا قاوسألا يف ءيش لك يه علسلا نأ !ى «ةكسامتم ةقبطك لاعلا ةقبط لطعت

 عم مهب ةصاخلا ةيزمرلا ميقلا نم ىتأت يتلا علسلا :لثم ةبلصلا علسلا نم رثكأ زومرلل كالهتسالاو

 قيرط نع اهربيغت متي تقولا عمو .ةحاسملل دويقك ةيعاتجالاو ةيعيبطلا ةرصاعملا دودحلا رايبخا

 تاءانبلا ةيمهأو .كلهتسملل نيلثمم لالخ نم ةيعوضومو ؛ةيصخش تايوهل ءارشلا تايجولونكت

 تانالعإلا روصو مالعإلا لئاسو ربع ملاعلا قاوسأ يف ةهجوم ىوقك ةيزمرلاو ةيفاقثلا ىمظعلا
 ديدعلا ريغي نأ اًشهدم اًرمأ سيل هنأ امك .ةيسكراملا رظنلا ةهجول فيكت ىوقلا هذه ءاطعإو «ةيملاعلا

 «عمتجملل يفاقثلا ريبكلا ءانبلا ىلإ يداصتقالا ساسألا لوح مهزيكرت نم ةثادحلا دعب اوتأ نيذلا نم

 . لجيهو سكرام لعف !ى قرطلا نم ديدعلا يفو

 © نآغسسمل ©ووغصضت6م0ءداتتود» ةيفاقثلا ةثادحلا دعب ام

 اهزيمت متي تانيابتلل ةيبابضلاو ةفاقثلل ةئزجتلا ةمس نأ دكؤت ةثادحلا دعب ام تايرظن عيمج نإ

 هاجتالا يف تاذلل نيفرعمو «نيكراشمك تالوحتلا نمض مهيلإ رظني دارفألا نأو ءزومرلا لالخ نم

 ضرتفي انيب «ةلاحلا وأ قرعلاو «ءسنجلا «ةقبطلاو «قابسلا :لثم ةيعاتجالا فانصألا وحن ديازتملا

 هسفن تقولا يفو «تاذلل ةلمتحم تامالعك ةيفاقثلا روصلا نع ةدايز اهب يتلا تاريغتملا يف طارفإلا

 ىوقلا نم ديدعلاو «ةينمز رطأو ةرقتسم نكامأ يف نيدوجوم مهنوكل مهروعش نورسخي دارفألا نإف
 «ةفاقثلا يف ةئزجتلا هذهل بسحت نأ اهنكميو «ةيداصتقالا ةثادحلا دعب ام لالخ نم اهصحف متي يتلا
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 صخج ايفو اًضيأ «يىداصتقالا ناكملاو «تقولا عم ةيوهلا دقفو «فالتخالا تامالع زورب نم للقتو

 متي اههجوت نأل ؛تانالعإلاو مالعإلا لئاسو ىلع اًضاخ اًديكأت نييداصتقالا عضوب ةثادحلا دعب ام

 .تامولعملا ايجولونكتو قاوسألا قيرط نع

 لعوم ظوسل 1 اه د رالي ردواب ناح

 ىوتسم ضافخناو «ةفاقثلا ىلع مالعإلا ريثأت ىلع زكرت ةثادحلا دعب ال ىوقألا ةرابعلا نإ

 ناج ىري ايكو «ةيعاتجالا ةحاسملاو ناكملاو نامزلا يف ةيوملا نادقفو «ةيفاقثلا تافالتخالا

 "*.نريثأتو مالعإلا نم ٍتأي يذلا ىنعملا ىدحتت نأ مويلا ةيعاتجالا مولعلا ةمهم نأ "”دراليردواب

 ناج حرطي حارتقالا اذه ىلع ءانبو ءاهعوضومو ةيراجتلا تامالعلا نيب رظانت وأ لمتحملا ؤفاكتلا

 .ةيراجتلا تامالعلل ةيخيرات لحارم عبرأ دراليردوأب

 ةمالعلا نيب تالسارملاو طابترالاب ةقيمع ةقيقح ةيراجتلا تامالعلا لثمت :ىلوألا ةلحرملا يف

 ةقيقحلا يفخت اهنأ ةقيقح ىلإ نيتيلاتلا نيتلحرملا ريشتو .ةدوجلا ةيلاع انوك ىلع لدت يذلا عقاولاو

 يفخت ةثلاثلا ةلحرملا يف نيب ء فيزملا وأ عنقملا عقاولا رهظت ةيناثلا ةلحرملا يف !نيب .ىرخأب وأ ةقيرطب
 ساسأ اه سيل ةيراجتلا ةمالعلا نم ةعومجم لمحتو .ةمخض ةعلس حجتنت امدنع «عقاولا تاتفاللا

 . يعامجلا لعافتلا ةجيتن أشن رهظم اهل نكلو « ةعومجملا ةيوه يف يقيقح

 دقو .ةيعانصلا ةروثلا ىلإ ةضهنلا رصع نم ةيئمزلا ةرتفلا اًبيرقت ةيناثلا ةلحرملا لباقتو

 لمحت اًعلس تجتنا يتلا ةديدج قوس ىوقو جاتنإلا ثيح ءيعانصلا رصعلا عم ةثلاثلا ةرتفلا تءاج

 نم دارفألل ىرخألا ةيزمرلا ضورعلاو «ةلاحلاو بولسألاو «قاوذألا ديدحت ىلع موقت يتلا اهتامالع

 علسلا ضعبل) لدابتلا ةميقوأ «(ةيلمعلا ضارغألا ضعبل) مادختسالا ةميق ىلع سفانتلا لجأ

 جاتنإلا ةأرم ؛(م19481 21917 «ءسولت سيوول .تنيس) ةراشإلا نم يمايسلا داصتقالا نم دقنل .دريردوب ناج )١14(

 ء١198 .ناغيشتيم ةعماج ةعبطم :روبرأ نإ) ةاكاحملاو ةفئازلا روصلا ؛ (م1975 «.1973 «سوليت:سيول تناس)

 .(م14817 جيس :اك .كراب يروبوين) توملاو يزمرلا لدابتلا ؛؛ م8

 .84 ةحفصلا :(728 حاضيإلا يف ةروكذملا) ةاكاحملاو ةفئازلا روصلا .درايردوب (؟9)



 ا ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف يدقنلا ريظنتلا

 يوطني تامالعلا روطت ناك كلذ دعبو .رايردوب ناج رظن ةهجو نم (لاملا :لثم دراوم وأ ءىرخألا

 .يلعفلا ملاعلا يف ةيقيقح ءايشأب اهطابترال ؟- شيوشت نكي مل نإ- ضقانت ىلع

 تقولا اذه يفو «ةرصاعملا ةثادحلا دعب ام ةبقح وه تامالعلا روطت يف ةعبارلا ةبقحلا امأ

 ( 700””.صاخلا يقيقحلا فييزتلا اهنأو .هاجتا يأ يف عقاو يأب ةقالع ةمالعلل سيل حبصأ

 ةعيبطلا نم لقأ لاصتاب ىرخأ تامالعل فييزتو ةاكاحم نع ةرابع يه ةيراجتلا تامالعلاف

 ثيح ؛فييزتلاب صاخلا دراليردواب ناج سيئرلا لاثملا اذهو .يعامتجالا وأ يداملا ملاعلل ةيساسألا

 ينزيدو'" «ةيكيرمألا ةايحلل عتملاو ميقلا دسجي يكيرمأ ضرعك اهسفن ضرعت "دنال ينزيد "نأ ىري

 ملاعلا يف ديج وه ام لكب اهيف عتمتسيو «يزمر لكشب هب لفتحي ناكمو .ءيروصت ءيشك مدقت ”دنال
 يكيرمألا عقاولا ةقيقح ءافخإل روصت يه "دنال ينزيد" نأب دراليردواب ناج شقانو .يقيقحلا

 ةلوهسب نمضتت "مياهانأ"و "سولجنأ سول" لثم ةطيحملا ةيقيقحلا تاعمتجملا يف ةايحلا نأو .هسفن

 يملا ةضاير نوسرامي مهنأ نم رثكأ تالصاوم ةليسوك ىبثملا دعت ل سانلا نأل ؛يضاملا عقاولل ةاكاحم

 تاعامج نم رثكأ يمويلا لعافتلا لالخ ضعب نم مهضعب برتقي سانلا دعي ملو .يبئملا لجأ نم
 لالخ نم هديدحت متي كولسلا نأو ءيروصت ةثادحلا دعب ام يف ةايحلا رهوج نآل «يجالعلا لاصتالا

 يأك "سولجنأ سول" دراليردواب ناج روصيو .ةرّسيم ةروصل لاثم ذهو ""عقوتم وأ ةلمتحم روص

 اكيرمأ يف ةايحلل يزمر ضرعك اهضرع مت دق "دنال ينزيد" ناو «لمتحم ويرانيسك دعي مل ءيش
 "دنال ينزيد" نإف مث نمو .يضاملا يف عقاولا وأ ةاكاحملل ةروص اهسفن اكيرمأ يف ةايحلا نوكت امدنع

 ةيمويلا ةايحلل ةيعقاولا مدع يفخي هنأو ناك اّيأ عقاو ىأل ةقالع نود نم ةاكاحملل ةاكاحم حبصت

 .ةرضاحلا

 ؛تامولعملا رمدي مالعإلا لئاسو لالخ نم تامولعملا ضرع نأب دراليردواب ناج شقانو

 يعامتجا ثدح نع ةمولعم يأ ؛تامولعملا ةيلمعل يعيبطلا لخادتلا نأل ثدحي ليمجتلا اذه نأ اك

 ائيش مالعإلا لئاسو تسيلف «يعامتجالا بناجلل لحلا مدع ضرعت اهنأل ؛هسفن ثدحلاب رضت دق

 . ١ ص ءعجرملا سفن )0

 ١1. 5 ص عجرملا سفن (؟1)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 5” 3

 ىلع اهنكلو ةضئاف تامولعم ضرعت ال مالعإلا لئاسو نإف ءاذكهو .ةيلعفلا ةيعاتجالا ثادحألا

 نم يذلا يعامتجالا ملاعلل يلاتلابو .تامولعملل لماكلا نوكلا ضرعل هب لصاوتلا متي ام ضيقنلا

 رمدي دق اًضيأ مالعإلا نأ اك «تامولعملل ةمظنملا تامالعلا ةطساوب هب عربتلا متي لمتحملا

 فنصو مت املكف .لكشلا ةأبعم ةليسو يف اهمدقيو ةمولعملل ضرعلا ةلحرم عضي هنأل تامولعملا
 نإف يلاتلابو «ةمولعملا هذهل ةصاخ ةقالع يف اهليكشت متي اهرابخإ متي يتلا تاعوضوم لا نإف «ةمولعملا

 .تامالعلا نم ةعومجم وه نوكلا يف مهعقومو مهناكمل دارفألا ةاكاحم وأ ةراعتسا

 «نالعإلا لالخ نم هليهست مت نالعإلا زمرو عقاولا نيب لصافلا نأب دراليردواب شقان دقو

 حبصت اذلو .ةيمهو ةميق اهل ةمالعك تاعوضوملل ةميقلا مادختسا نم للقي ةياهنلا يف نالعإلا نآل

 نم لصاوتلا متي يتلا ةعلسلا نع ةدرجملا تانالعإلا رثكأ يه ةروصلا نأو .ةعلس نالعإلا زومر

 ةروصك ةعلس ةروص -بنج ىلإ اًبنج-يه -يجذومن لكشب- تانالعإلا نإف ءاذكهو .اهالخ

 نالعإلا نكلو ءاهسفن ةعلسلا نم رثكأ ةروصك اهؤارشو اهعيب متي تانالعإلا ضعبو ءاهيف بوغرم

 اذلو «نالعإلاب ةصاخلا ةروصلا نم رثكأ ماع كالهتسا يأ دعب ةعلسلل قيرطلا حبصي نأ نكمي هسفن

 ىلعو .اًيساسأ اًئيش حبصيل هسفن نالعإلا نم رثكأ وه ةثادحلا دعب ام ةبقح يف نالعإلا لكش نإف

 ةرابع يهو «"ثيدحلا زافلتلا ماظن" هتيمست نكمي ام زافلتلا تانالعإل اًثيدح اًلكش نإف لاثملا ليبس

 ببسب ةطاسبب سيلو جتنملا ببسب سيل تانالعإلا هذه بيجتست سانلا نم ةصاخ تاعومجم نع

 ىلع ىوتحملل سيلو ةلاسرللو ءلكك لكشلل نوبيجتسي مهنأل نكلو «نالعإلا يف ةدوجوملا روصلا
 ةاكاحملا نع دراليردواب ةرابعل اًقبط سانلا ههجاومو ةلاسرلا وه طسولا نإف اذكهو .قالطإلا

 .ةقيقحلاب صاخلا لكشلا ساسأ وأ ظفللا ساسأ وهو «ةاكاحملل

 1عدوعألل (21 معاق نيج ريج ثينيك

 نوكت ثيح ؛"9 نيجريج ثينيك رظن ةهجو نم لضفأ لكشب اهمهف نكمي تاذلا نإ

 يرغللا ماظنلا ىلع ةيلمعلا متعتو «ةصاخلا مهتايكولسب دارفألا فينصت اهيف متي يتلا ةيلمعلا

 «؛تلوه :كرويوين) تاذلا موهقم ؛(ما11 :ةساسألا تارظنلا :كرويوين) ةعبشملا سفنلا ,نجريج نيك (3؟)

 .(م 191/1١١ نوتسنيوو تراهينير



 نا ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 تاذلا روصت نأل ؛نيعم تقو يف ضرغلا عنصت يتلا ةيعامتجالاو ةيداملا تاغارفلا يف مدختسملا

 نوكي اًنايحأو ءأزجم ءيشك دارفألا قيرط نع تاربخب رورملا ىلإ ليمت ماع لكشب تاذلاف .يفقوم

 .تاروصتلا يف تاضقانتلا ىلع يضقت نأ لجأ نم ماع لكشب سانلل ةيعفادلا لمع نآل ؛اضقانتم

 ؛تاضقانتلا لحل تادوهجملا ىلع رثؤت ىرخألا ةلمتحملا لماوعلا نأب ملسي نجريج نإف يلاتلابو

 بح مدع ىلع نودوعتي ىتح ةبسانم تاذ ةيوه قلخ نولواحي ةيبرغلا تاعمتجملا يف سانلا نآل

 ةقالعلا نأ ىري نيجريج نإف اذلو ءصخشلا ةينالقع اهب نوملعتي يتلا ةقيرطلا سفنب يفرعملا رفانتلا

 ةيفاقث ةفقو نع ةرابع يهو «ةربخلا اهيف ثدحت يتلا ةفاقثلاو «تاذلل دارفألا تاربخ نيب ةيرهوجلا

 .ةثادحلا دعب ام تاذ مهف يف اهلالغتسا متي

 : يه «لقألا ىلع ةرهاظ لحارم ثالث لالخ نم تمدق دق تاذلا ةفاقث نأب نيجريج شقانو

 درفك تاذلا تناك «ةيسنامورلا ةرتفلا يفو .ةيلاحلا ةثادحلا دعب ام ةرتفو .ةثادحلاو «ةيفطاعلا

 ةيعاطقإلا ةلودلا نمضتت ىتلا ةددعتملا تاسسؤملا ةنميه نم اوجرخ دارفألا نإ ثيح ؛ةطوغضم

 ءايسفن اهنيوكت متي ةيرهوج وأ ةيساسأ تافصل كالتماك مهفت تاذلا تناك ةئيدحلا ةرتفلا ءانثأ ينو

 ريغ تارس فشكت روص نم ةثادحلا دعب ام تاذ نوكتتو .ةيصخشلا تايس يف ةلصأتم نوكتو

 نأ كلذ ىلإ فاضيو .تاذلل تابث قلخ يف ةبغرلا ىلع ةردقلا تدقف يتلاو .حوضوب ةزرابو ةلصأتم

 متي نأ بجي هسفن درفلل روصتلا نإ .فلتخم روصت اهلل ةثادحلا دعب ام ةرتف يف اهتئزجت متي يتلا ةفاقثلا

 فينصت نإف نيجريجل اًمبطو .ةدوقفملا ةداملاو عوضوملا نيب ام حوضولا لالخ نم هنع لؤاستلا

 .ةثادحلا دعب ام ةفاقثل ةجيتنك هديكأت متي تاذلا

 دعب ام ةفاقث يف تاذلا نأ نيجريج ىري ثيح ؛دراليردواب لثم تاذلا ىري نيجريج اذكهو

 ضعبلا اهضعبب ةقلعتم ريغ لماوعب لصتتو ءاهيف ةلصأتم تناك يتلا روصلاب ةعبشم نوكت ةثادحلا

 فينصت نأ هحرط نم نجريج ىأر دقف عوضوملل دراليردواب ضرع عم السارتو ةفلتخم تاغل يف

 نم تيغلأ دق سانلا نيب ةتباثو ةلصأتم تافيرعت ةغايصل ةمدختسملا تادوهجملا نأل ؛ريغت دق تاذلا

 .تاذلا ساكعنا بيترت عيطتست ال ةنيابتم تاغل يف اهتغايص تمت يتلا اهسفن روصلا لالخ



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 0

 [طمرصمف 1 نعامسقتتت نايكول ساموت

 ام ةفاقث قلخ يف نالعإلاو مالعإلا لئاسو ةيمهأب ””ناكول ساموث ةفرعم نم مغرلا ىلع

 يف ةدوجوملا ةيفاقثلا قاوسألل سانلا عفدت ةيلمعك يسسؤملا فصولا ةيلمع ىلع زكري هنإف «ةثاحلا دعب

 ملاعلل اًقبسم ةددحملا يناعملا نم ةعومجم يه ةسسؤم يأل ةيساسألا ةفيظولا نإ .مالعإلا لئاسو

 دض ةبالصلاو تابثلا دوزت اهنإف صوصنخلا هجو ىلعو «ناعملا هذه ةيعرشلا داذمإ عمو موهفملا

 «يناعملا نم ةمئاق ىلع ةيعرشلا ءافضإو ءاطعإ لالخ نم ةيئاهنلا يناعملا نع ةلئسأو فونملاو .كشلا

 لكشب نيدلل ةيئاهنلا يناعملا نم لعج دق «نايكول دكؤي امك .صصختلاو ثيدحلا يوينبلا نيابتلا نإف

 يتلا تايرارطضالاو ةينالعلا ماهملا نم ةعومجم ةهجاوم مهيلع بجي دارفألا نأل ؛ةرقتسم ريغ يوينب

 اذهو «نيدلا يف صصختلا ىلإ -هرودب- يدؤي دق يوينبلا رارقتسالا مدع نأ اك «ةليدب يناعم لمحت

 اًضيأ ةباجتسا ةلزنمب يه يتلا ةينالعلا ةيوينبلا ىوقلا يف اعجارت هنم رثكأ وه نيدلا يف صصختلا

 .ةيمالعإلا ةفاقثلا يف ةدوجوملا ةيعوضوملا سيدقتب موقت ىوقل

 دارفألا دنع يعولاو مالعإلا ةفاقثو «قاوسألاو «ةيوينبلا تانيابتلاب ةصاخلا تاريثأتلا نألو

 لمعي وهو «رقتسم ريغ يعولا نوكي كلذل ةجيتنو .فطاوعلاو ةرشابملا سيساحألا نم دحاو وه

 اذه تلوح دق ةيلاسأرلا قاوسألا نإف «ةيئايغغودلا تالكشملاو زومرلاو «ةماعلا ةيعرشلل ةروطسأب

 متي ةيئابن ٍناعمل ريبك يسفانت قوس لالخ نم نآلا هجاوُي درفلا نإف اذلو .ةدئاف يذ لمع ىلإ يدحتلا

 يف ةيقبتملا ةينالعلا تايجولويديآألاو فئاوطلاو سئانكلاو «مالعإلا لئاسو لالخ نم اهليكشت

 ىنعم لكشت قوسلا اذه تاجتنم نإو «ةيعرفلا ةينيدلا تاعمتجملاو تانايدلاو ءرشع عساتلا نرقلا

 هذه لالخ نمف .ةددحم ٍناعم هل -ردان لكشب- هنكلو «ةريغصلاو ةطسوتملا يناعملا ىلإ ريشي امهيظنت لقأ

 متيو «نمزلا نم ةريصق وأ ةليوط ةرتفل دارفألا قيرط نع ذخؤت نأ ىنعملا ةمئاقل نكمي فورظلا

 ةيلمعب موقت ةررحتملا ةيوينبلا ىوقلاو ةركبملا ةيلاسأرلا نإف ءاذكهو .ىرخأ ٍناعم مئاوق عم اهجمد

 ةديدج مئاوقو ةثادح رثكأ اًعونت ةروطتملا ةيلاسأرلا قلخت كلذلو . نيدلل ةررحتملا ىوقلل ضيوقت

 .س سميجو ويدروب ربي خسنلا «ريغتم عمتجم ةيعاتجالا ةيرظنلا يف ؛"ميدقلاو ديدحلا| نيدلا'"' «تايكول سام وت ةرورق

 .(م1991)ءويق تسيو :ودارولوك ءردلوب) ناملوك



 م01 ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 قيرط نع كلهتستو جتنت يتلا تاعومجملا ددحي اًجتنم نوكت نأ اهنكمي يتلا يعلسلا ىنعملل

 فواخملاو قلقلا نم للقيو ءاهيلع رثؤيو اهمواقي نأ هنكمي يذلا يفاقثلا سناجتلا نع اًثحب «دارفألا

 29 عاالالا1( ظحاتنا 311 نأموأب تنومجيز

 ىنعملا ىلع يسسؤملا فصولا تاريثأت يف ثحبلا يف ناكول هبشي ”"نامواب تنومجيز ناك

 ةمظنألا نم عاونألا هذه راطإ يفو .انيبابت رثكأ ةيئاوشع ةقيرطو يوضوف ماظن ةقيرطب تاذلا نع
 دوجو مدعو «ةظحالملاو مييقتلل ةيعجرم ةطقن ةيأ نود ةيتاذلا ةيلالقتسالا نم ةيوهلا لكيشت نوكتي

 اذكه سانلا نإف .تاذلا تامولعم ةفرعمل رمتسملا عورشلا مدعو .تقولاو ناكملا يف حضاو ذالم

 ةبكرملا نأب نامواب شقاني كلذل ةجيتنو «مهتيوه نم دكأتلا مدعل ةيلاع ةجردب ةريخب نورميس
 - حبصي دسجلا ءانب نإف «ةثادحلا دعب ام ةرتف يفو .دسجلا يه ةيوملا نيوكتل ةديحولاو ةحضاولا

 ايف تاذلا ليكشت يف اهم اًرود بعلي دسجلا نأل ؛تاذلا نيوكت ةيلمع يف اًدج امهم - يمانيد لكشب

 ءمسجلا ةينبو ء«ةحصلا لثم ةيدسجلا تاماتهالا لوح ىلعألا نأ ىلع ديكأتلابو «ةثادحلا دعب

 اذكهو مييقتلاو «ةيعادتملا ةيساكعنالل اًبابسأ تاعوضولملا هذه حبصت .ةرشبلا بويعو ةخوخيشلاو

 .دكأتلا مدع يف

 قلخ ىلإ ليمي مزاحو يعوضوم يمييقت هيجوت يأ بايغ نأ ناكول لثم نامواب شقان
 رظنلا متي تاعامجو نيرخآ سانأ لثم ةيزمر ةقيرطب تالادبتسالا هذه قلختو «لادبتسالا نم بلطم

 لوخدلا وأ نذإلا بلط ريغ نم اهيلإ لصي نأ درفلا عيطتسيو .ةسارح نود مطاوطلا ةدمعأك مهيلإ

 نإو .ضعبلا مهضعب صخت زومر ينبتو ةراشإلل رومألا هذه دارفألا مدختسيو "* .اهكرت وأ اهيلإ

 ةيزمرلا زومرلا مادختسا ىلع -اهرودب- دمتعتو ,مهحوضو ىلع دمتعت ةيزمرلاو زومرلا ةيناكمإ

 .مالعإلاو ماهملا ضعب يف تاربخ ةلزنمب زومرلا هذه ةيلعاف ىقبت ةياهنلا يفو .يضرم ءانب جاتنإل

 دعب ام ىلع تايحملت ؛(م١1949١ «لينروك ةعماج ةعبطم :كرويوين ءاكيثأ) ضقانتلاو ةثادحلا .نامواب تنومجيز ("4)

 .(مما5 «جدلتوور :كرويوينو ندنل) ةثادحلا

 .م196 ةحفصلا :(74 حاضيالا رظنا) ةثادحلا دعب ام ىلع تاحيملت نامواب (؟5)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع اع

 نكمي ديازتم لكشب ليمعلا رداصم ىلع دمتعت يتلا زومرلل لوصولا ةيناكمإ نأ نامواب شقانيو

 ةلص ىلع زومر ينبت سانلل نكمي «لاثملا ليبس ىلعف «تامولعمو ةفرعم اهفصوب اهيلإ لوصولا

 وأ «ةفورعملا ةقيرطلا سفنب كرحتيو ءءاذحلا نم عونلا سفن يدتري ددحمو «فرتحم ىيضاير صخشب

 :لثم ,ةموهفم تاعامجب قلعتملا يناقثلا لامسأرلاو ةيجراخلا زومرلا لك اوضرتفي نأ مهنكمي دارفأ

 وأ دشت نأ اهنكمي تاعامج ةيوضعل زومرلا نأ يف نمكي ناموابل مهملا عوضوملا نإو .يلآلا بساحلا

 اًءزج لبق نم اونوكي مل زومرلا نومدختسي نيذلا دارفألا نأل ؛يباقع لمع وأ مازتلا نود نم يخرت

 .اهتالافتحا وأ تاعامجلا ةايح يف اًلعاف

 ءانب تاسراممك اهفيرعت متي يتلا "” ةيلبقلا تافاقثلا يف جنني زومرلا هذهل جايتحالا نأ اك

 دعب ام تاعمتجم لثم تسيلو «ةليختم تاعمجتك ةفيظوب موقت ىيتلاو ءاهعيمجت متي يتلا تاذلا

 يف لاثملا ليبس ىلعف .اهئاضعأل ةكرتشم تامازتلا لالخ نم يزمر لكش يف طقف دجوت يتلا ةثادحلا

 ريغ سبالم يدترتو مسجلا نم ةددعتم ءازجأ بقثب موقت نأ اهيلع بجي ءانيرولاك لاهش يف عمتجم

 اهسفن ىرتو «درازاهوياب ةصاخ ىقيسوم ىلإ عمتستو ءاذج ةريبكو ةفلتخم ةثالث تاساقمب ةقباطتم

 ماهتهالا ريوطت نكمي صخش وأ .ةعامجلا دارفأ عم اذبأ لعافتت ال اهنكلو «قسافلا عمتجملا يف وضعك

 ىلع تانالعإ لمعب موقيو «نيرخآلا ىلإ هنع ثدحتيو «لمعملا براجت يف تاناويحلا مادختسال

 اوسيل مهنكل «ةعامجج يف وضعك هسفن فصي هنإف اذكهو .قابس لمعب موقيو «تاقصلملاو تارشنلا

 نود نم لمعت ةيرهاظلا تاعامجلا هذه نإو «لعافتلا ةكبش وأ ةيعامتجا ةعامج نم عون يأ نم اًءزج
 اهؤاشنإ متي يتلا ةديدجلا فانصألا هذهو «ةيلوألا تاعامجلا اهضرتفت يتلا ةيماتنملاو ةيئادبلا ىوقلا

 .سوقطلا دارفألا ىدأ املك دجوتو ةيزمرلا سوقطلل رركتملا ءادألا لالخ نم طقف

 هجولا تالباقم هنم رثكأ تاروصت لالخ نم اهليكشت متي ةديدجلا لئاصفلا وأ لئابقلا نإ

 تاذلا ةيوه لالخ نم ةيروصت تاعمتجمك دجوت يهف .ةيقيقح ةيعاتجا تاعامج يف هجول

 نأل ؛ةيليخت ةروصو تاذلا فيرعتل ةليسو مهسفنأ نومدختسي سانلا ءالؤهو .مزحب رارصإلاو

 رثكأ حبصت تاذلا فرعت يتلا سوقطلا نأو ءءاضعألل يلعفلا ءالولا ىلع دمتعي لئابقلا هذه تابث

 8941١/-144. ص ءعجرملا سفن (5)



 م ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 ام ةرتف يف نأل ؛مهم رمأ وهو «يئاوشع فنع ةروص يف دسجلا ضرعي لوهذلا نألو ءالوهذو اًطارفإ

 .تاذلا هيلع ىنبت يذلا ردانلا يقيقحلا ردصملا ةماعلا ماتها نوكي ةثادحلا دعب

 ةماخلا

 ( ن3 تلانؤأ نتن

 -ةثادحلا دعب ام يف- اقحالو «ةثادحلا ليلحتل يدقن جهنم كانه ناك عامتجالا ملع ةيادب ذنم

 ايف ةلكشملا نم ءزج ملعلا نأ ىري يذلاو .نيرشعلا نرقلا يف يملعلا يدقنلا جهنملا اذه لوخ دق

 نأ ءاًحوضو رثكألا رمألاو .ةثادحلا دعب ام روصتو ريسفتل فاك ريغو رداق ريغ ةثادحلا دعب

 «ةيعانصلا تاعمتجملا يف ةلصأتم نوكت ةصاخ تالكشم ةئادحلا دعب ال ضرتفت ةيدقنلا تايرظنلا

 دقنلا ةعيبط نأو «ةدوجوملا ءايشألاو تاضارتفالا يف دارفألا ىلع ةيبلس تاعبت اهو ةيعانصلا دعب امو

 :يتأي اك حضاو لكشب ةدكؤم حبصت

 ةلودلا عافتراو ةيرضحلاو «عينصتلاو «ةيلاسأرلا لالخ نم اهوشح متي يتلا ةثادحلا ١-

 :ةئنمضتم تايلاكشإ لمعب موقت فورظ ءاشنإب مظنم لكشب موقت يتلا ةيطارقوريبلا

 نوكلتمي نيذلا ءالؤه لالخ نم قاوسألا ررحي نأ ضرتفملا نم نييعانصلا لامعلا لالغتسا(أ
 .جاتنإلا لئاسو يف نومكحتيو

 .ةلضفم ريغ قوس فورظ لالخ ةعلسك هسفن عيبي نأ بجي يذلا لامعلل عيلستلا (ب

 لبق نم ةلمتحملا ةيررحتلا ةروثلاو دارفألا ىلع اهتاريثأتو ةيلقعلا ةينوناقلا ةنميهلا راشتنا - ج

 :لايغلا

 للقت يلاتلابو .ةيسسؤم ةيضارتفا تالاجم يف ةيزمر ةليسو !مههفصوب لاملاو ةطلسلا راشتنا (د

 .ةيصخشلا تاقالعلاو ديلاقتلاو فطاوعلا زورب نم

 يف ذوذشلا راشتنا وأ اهجايتحا متي يتلا تاييظنتلا دادمإل ةيفاقثلا ةمظنألا فعض مدع (ه

 .لامعلا نم عاونأل قوسلا اهكرحي يتلا تانيابتلا

 يذلا اهعونتو تاعامجلا ددع لثم «ةيديلقت تاعامج ىلإ ءازجتت ال يتلا طباورلا دوجو مدع (و

 طباورلا نم عسوأ ةعامج ىلإ ةراجتلاب نوموقي نيذلا نيلثمملا ةينانأو «تباث لكشب دادزي

 .ةيعمتجم ةبيرق تاعامج ىلإ ىّنعم رثكأ ةيديلقت طباورل تاعامج ىلإ ةفيعضلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع م

 .هالعأ ةروكذملا فورظلاو رضحتلاب عمتجملا طباور لطعت (ز

 يذلا ملاعلا لوح عيرسلا لوحتلاو لاملا سأر مكارت ةملوع حبصت دق عينصتلا دعب ايفو -؟

 نم لقا ىلإ لاقتنالا تباث لكشب لاملا سأر عيطتسي امدنع ةلامعلا تالكشم مقافتب موقي -هرودب-

 : نمضتي تالكشملا نم ةديدج اعاونأ كلذب اًدلوم ملاعلا يف ناكم يأ يف ةلامعلل رجألا

 :ىلإ يدؤيس ملاعلا لوح اًرسق هلوادتو لاملا سأر ضافخنا (أ

 لوخدلا فعض نم هنع جتني امو لاملا سأر فعضي امدنع ةيلامعلا ةلكشملا مقافت ١-

 . ناكم لك يف ملاعلل لقتتي فوسو

 . اهرايبنا مث ةيلاملا قاوسألا يف ةيلاملا ةبراضملا ةدايز -؟

 .داصتقالا يف نيسيئرلا نيلثمملاو نييلاسأرلا طبض يف ةموكحلا ةردق ليطعت -"

 .داصتقالاو لاملا سأر ىلع ةرطيسلل ةلودلا ةردق فعض -+

 نم املاع قلخت يتلاو هسفن جاتنإلا نم رثكأ جاتنإلا ةداعإب ةصاخلا تايجولونكتلا راشتنا (ب

 :نم ديزي -هرودب- اذهو يداملا ملاعلاب ةلصتملا روصلا

 .ةيملاع علسك قاوسألا يف اهعيب متيل اهتاعامج نع اهلاصفناو ةيفاقثلا ةمظنألا جيورت ١-

 هذه عضوب موقتو ةيراجت تامالع لمحت يتلا ةيفاقثلا روصلاو ةفاقثلل ةديازتملا ةيمهألا -؟

 .ةيداملا ةيعقاولل تامالعلا

 لالخ نم قاوسألا يف اهؤارش متيل ةفاقثلل رصانعكو «ةيتاذلا ةيوحلا ةيمهأ ضافخنا -'“

 .نيرخآلا ىلع ةدرجملا تاريثأتلا

 تايوهل يدام ذالمك اهدّوزت نأ اهنكمي يتلا تاعامجلا نم تاذلا زرف نم ديزمل لاصتالا -

 :: ضادلا

 .تاعاجلاو صاخشألل ةتباث ناعم دادمإ يف ةفاقثلا ىدل ةردقلا ديازت مدع -4

 ةصاخلا تالكشملا لح يف ةديازتملا ةبوعصلا حبصت «ةثادحلا دعب امو ةثادحلا لالخ نم -

 :ىلإ ةعجار اهتحلاعمو

 .ةددعتملا ريغ تاكاهتنالل تاعوضوم لا هذه نم ررحتلا (أ

 .ةيطارق وريبلا ةلودلا يدحت (ب



 موو ةثادحلا دعب امو ةثادحلا رصع يف ىدقنلا ريظنتلا

 .كولسلا ميظنتل ةيفاقث لئاسو ديوزت (ج

 .تاعومجملاب ةطبترملا تافاقثلا يف تاذلاو ةيوهلل تباث أافرمك تباث ردصم دادمإ (د





 رثع يواق) نسف)

 يروطتلا ريظنتلا ةلحرم جذومن
 514ج 1:-0100101ئ1 117011110015111

 ةركف تناكف ءلؤاستلل حضاو لاجمك رشع عساتلا نرقلا يف روهظلا يف عاتجالا ملع أدب

 رشع عساتلا نرقلا ناكو .ماع لكشب ناكسلا نم نييميداكألاو نيفقثملا ءاضعألا نيب رودت ءاقترالا

 كانوانك6) تنوك تسجوأ بلاط دقو .ادعاص املع هفصوب ءايحألا ملع رودل ساكعنا رصع

 نيرظنملل ةبسنلابو .مولعلل يمرهلا بيترتلا ةمق يف ءايحألا لحم عامتجالا ملع لحي نأ (0ههدنع

 ((5مءدو6) رسنبس ريعو ((00226) تنوك عم عامتجالا ملع ةيادب نم ةبقحلا كلت يف نييفيظولا

 ةكرح هفصوب روطتلا روصت مت دقف (١؟١ لصف :رظنا) ؛(8مزاو ا>نء[طونتد) مياكرود دنع يهتنيو

 . عمتجملا ةفاقثو ةينبألل ديازتملا زياتلا يف ةيلمعك وأ «ةدقعملا ىلإ ةطيسبلا لاكشألا نم تاعمتجملل

 ةيئاقترا تاهاجتا اًروطي مل امهنكلو ءديم تربره جروجو «ليمس جروج زيكرت يف اًضيأ زياتلا ناكو

 ةيئادبلا ةيكارتشالا نم يرضحلا عمتجملا ءاقترال ةيروطت ةرظن سكرام لراكل ناكو .حضاو لكشب

 راشتنا متي مل نكلو «ةيكارتشالاب خيراتلا ةياهن ىلإ الوصو ةيلاسأرلاو ةيعاطقإلاو ةيدوبعلا ربعو

 ىلع يرضحلا عمتجملل روطتلا نع اليلحت اًضيأ ربيف مدق .ةلضافملل يروصتلا راطإلا ربع هليلحت

 ةمظنأو «ةيقطنم ةيعرش ةطلسو ةديازتم ةلضافم هفصوب حلطصملا اذه مدختسي مل هنأ نم مغرلا

 ةيديلقتلا ةمظنألا هدوقت تناك يذلا يعامتجالا ميظنتلا يف ةرشتنملا ةيطارقوريبلا لاكشألا عيرشتل

 اهأدب نأ درجمب نكلو «ءاملعلا مظعم دقتعا امك ةيمتح تناك ةينالقعلا نأ ربيف دقتعي لو .ةمظنملل

 لكشب- حبصي نأ نكمملا نم هنأ ةجردل عمتجملا يف ةريبك ةوق تاذ ةينالقعلا ةيعرشلا ةطلسلا تناك

 .ةينالقعلا ةيعرشلا ةنميهلا نم يديدح جايسب اًطاحم -ديازتم

 هاب



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 4

 نم نيلوألا نيدقعلا ءانثأ يف عاتجالا ملع نم (يئاقترالا) يروطتلا ريظنتلا ىفتخا دقو

 ايجولوبورثنألا ءالع ظفاح ثيح .عامتجالا ملع يف ةيفيظولا ةيرظنلا هبشي هنكلو ءنيرشعلا نرقلا

 هذه ىلإ ةدوع عامتجالا ءاملعل حبصأو «دقعملا ىلإ ريسيلا نم لحارملل يئاقترالا ريكفتلا ىلع

 جاهنم هنأ دع ام هعم بلج يذلا .تاينيسمخلا يف يفيظولا هاجتالا ءايحإ لثم ريظنتلا نم لاكشألا

 لك قيرط نع يئاقترالا ريظنتلا ءايحإ دهش لاثملا ليبس ىلع يفيظولا هاجتالا نأ الإ .ءبسانم ريغ

 "'.نيعراصتملا نيرظنملا ضعب نيبو «ةيفيظولا ريغو ةيفيظولا بهاذملا

 ليلحتلا نأ نورخآلا ىري اهنيب «ةيقاب ةيساسأ ةيلمع زيامتلا نأ ىلع دكؤيف مهضعبل ةبسنلابو

 نم ديزم هاجت تاعمتجملا عفدل ةدئاف زياتلل نأ نوريو «ةيقابلا يه يعامتجالا ءاقترالا لحارمل لوقنملا

 نم يناثلا فصنلا يف رثكأ اًذوفن زياتلا تبستكا كلذلو ؟ىلوألا ةيئاقترالا تايرظنلا سكعب ديقعتلا

 ةرم نورشعلاو يداحلا نرقلا حبصأ امك «يلاحلا نرقلا ىتح روطتلا يف ترمتساو «نيرشعلا نرقلا

 تانيوكتلا نم يعامتجالا روطتلا جذامن ىلإ ةفاضإلاب نكلو ءزيمم لكشب عاتجالا ملع نرق ىرخأ

 ءايحألا ملع نم راكفأ ةراعتسا يف عامتجالا ءاملع ضعب أدب .ةدقعملا ىلإ ةطيسبلا ةيعاتتجالا

 ريظنتلا رشتنا كلذبو - لبقملا لصفلا يف ىرئس امك- ةيعامتجالا مولعلا ضعب قرتخا هنأل ؛يئاقترالا

 أدبن نأ بجي نكلو . يعامتجالا روطتلل ةلحرملا جذاهن ءارو لوقعم لكشب يللاحلا نرقلا يف يئاقترالا

 سيسأتل. يعامتجالا ءاقترالل ةلحرملا جذان تروطت فيك ىرنس مث « عامتجالا ملع أدب ثيح نم

 نم اًحوضو رثكأ ةيروطت تايرظن ىلإ لوحتلا اننكمي مث نمو ؛ثيدحلا رصعلا يف ماظنلا طابضنا

 .ءايحألا ملع نم عامتجالا ملع اهذخأ يتلا «ةيجولويبلا ةيحانلا

 ةيمنت نم «نامكول سالكينو زنوسراب لوألا توكلات :لثم ءطقف نورخأتملاو لئاوألا نويعفتلا هب ماق اهب ٌدتعُي الو )١(

 .(ريخألا لصفلا :رظنا) سامريباه نغروج :لثم ةيدقنلا ةيرظنلا ءايلع هب ماق ام -اًضيأ- نكلو ءريوطتلا جذامن

 نم ةليوط ةرتف دعبو .ةيئيبلا ةيرظنلا يف اًلاع اًضيأ ناك يذلا «يكسينيل دراهربج :لثم عارصلا ةيرظن ءاملعو

 .مويلا ىتح تيقبو ىرخأ ةرم زييمتلا نم جذاهن ترهظ .نكاسلا دوكرلا



 يعمتجملا روطتلل ىلوألا ةلحرملا جذامن

 آكل كادعع 15100عءا5ذ 01 50ءاعامل م01

 8كسعأتمسقا ؟طغمسعو نأ 1؟هاتنغم ةيفيظولا روطتلا تايرظن

 ©هرتاع”و ظوسنازن '[طعمتإ ةركيملا تنوك ةيرظن

 نأ لواحو ,(م18170) ماع عامتجالا ملع مسا ةتنونوا# ©0106 تنوك تسجوأ ىطعأ دقل

 نأو ءملعلا رصع هنأب رعشف «ةيرضحلا ةيعاتجالا تالوحتلاب اهتقالع يف تادقتعملا روطت مهفي

 ىلإ ةفاضإلاب .ةيفاقثلا ةيعاتجالا رهاوظلا ىلع نوزكريو «عاتجا ءالع نوحبصي فوس نيرخآلا

 ةلضافملل ةيلمع اهفصوب يرضحلا يعاتتجالا ءاقترالا نع ةليئض رظن ةهجو ضرع دقف كلذ

 ليميإل اًقحالو ءرسنبس تربرهل ريغص صخلم نع ةرابع هب صاخلا جذومنلا ناكو ".ةديازتملا

 املك هنأب ىري هنإف .تنوك ىلإ ةبسنلابو .يروطتو يبيرجت لكشب اليضفتو ةناتم رثكأ ناكو «مياكرود

 هفصوب عمتجملل ةجيدنملاو ةلماكتملاو ةفلتخملا ءازجألا تالكشم هجاوتس اهنإف تاعمتجملا تزيمت

 ضرعتي فوسف طوغضلا هذه ةهجاوم متت مل اذإو .(64 ص ؟.١ لكشلا :رظنا) .ةكساتم ةدحو

 فعضو «فارحنالاو .عارصلا لاثملا ليبس ىلعو «ةيعاتجالا ضارمألل ةديازتم ةيلاتحال عمتجملا

 )١( :يه «ةيساسأ تايلآ ثالث ربع عمتجملل جامدنالا ةداعإل ةقيرط داجيإ يف لواح دقف «طبارتلا

 ءازجأ ميظنتو طبارتلاو مكحتلا يف ةطلسلاو ةوقلا زكرمت (؟) .ةزيمتملا ماظنلا ءازجأل لدابتملا قفاوتلا

 اهب كسمتي يتلا تادقتعملاو «ميقلاو «ريياعملاو ؛:ةمظنألا زومرو ةماعلا ةفاقثلا (") .ةعونتملا ماظنلا

 رسنبس تربره ماق نكلو مهم يروصت راطإ يف راكفألا هذه تنوك روطي ملو .عمتجملا دارفأ لك

 .اهريوطتب

 .هدالوأو ليب جروج :ندنل) ونيترام .ه همجرتو هصخل ؛تنوك تسجوأل ةيباجيإلا ةفسلفلا .تنوك ثسجوأ )١(

 ريغ ريخألا هلمع -اًضيأ- رظنا .(م1847و 187١ ماع نيب ىلسلست لكش يف ةيلصألا ةخستلا ترشُن م45

 ةعبرأ «ةيباجيإلا ةفسلفلل تنوك تسجوأ ماظن :روطتلا نأشب هئارآ ببسب ةقومرم ةناكم ىلع لصح يذلا بيعمل

 ١86١ يماع نيب يىلسلست لكش يف ةيلصألا ةخسنلا ترشُن .م1475 «نيلكنرف تريب :كرويوين) تادلجم

 .(م18825و



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ما

 8رعم ءعنو 1[ماطانقأ 1101)' رسنبس ةيرظن

 ةيبيكرتلا ةفسلفلاب هامسأ يذلا هلماكب يفسلفلا ([1ن:5ه4 5مء06) رسنبس تربره بهذم نإ

 "”.ةدقعملا ةزيامتملا تاءانبلا ىلإ ةسناجتملا ةطيسبلا تاءانبلا نم لاقتنالل يروطتلا جذومنلا ساسأ ىلع

 يعامتجالا ملاعلا مهف همادختسا لالخ نم نكمي هنأل ؛نوكلل سيئر نوناقك جذومنلا اذه رارقإ متو

 اننكميو «ىوقلا سفنب مكحت تناك اهنأ (5مءمم#) رسنبس دقتعا ىتلاو ءيداملاو «يويحلاو «يقرعلا

 ءاّديقعت رثكألا جذومنلا ىلإ هلوح رسئبس نكلو «ريسفتلل رخآ ميظع جهنم هنأب -لقألا ىلع- لوقلا
 يف عامتجا ملاع يأ قيرط نع هريوطت نكمي يذلا يرضحلا يعامتجالا ءاقترالل الاكو اّقُرو ءاروطتو

 ةبسنلاب ةظحالملاب اًريدج رسنبس جاهنم دعي نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف اًضيأ هنأ الإ ءرشع عساتلا نرقلا

 ثيح ايرث الجر رسنبس ناك دقو «ءاقترالل ةفلتخملا لحارملا حيضوتل اهمادختسا متي يتلا تانايبلل

 ةافو دعبو .تاعمتجملا عاونأ لكل تانايبلا نم ةمخض تافلم عيمجتل ءالع رجأتسي نأ عاطتسا

 يتلا ةريثكلا تادلجملا عيمجت يف ريبكلا هعورشمل ةثوروملا لاومألا تمدختسا تاينيثالثلا يف رسنبس

 تامولعملل اردصم تادلجملا كلت تلكش دقو .""يفصولا عامتجالا ملع" مساب هدوهجمب تعمج

 :ب لحارملا هذه تيمُس دقو ءيرضحلا يعامتجالا ءاقترالل ةزيمملا لحارملل ةيفصولا ةيليلحتلا

 ةداقب يأ ؛؟سأر تاذ تاعمتجم () .يسايسس دئاق نود نم يأ ؛سأر الب ةطيسبلا تاعمتجملا )١(

 لوط اًعباتتو اًريمت رثكأ ةيعامتجا تابيكرت ىلإ ةطيسبلا تاعمتجملا نم مهبيكرت لجس دقو .نييسايس

 ” ١, لودجلا رظنا) «(ميظنتلاو «عيزوتلاو «جاتنإلا ةداعإو جاتنإلا) لعفلاب مه ةمخض رواحم ةثالث

 عيمجتلاو ءجودزملا عيمجتلاو عمجلل -ام دح ىلإ- ةمئالم ريغ تامالع مدختسا دقو .(١١ص

 ترشُن م1846 «ستفورك-يرشنيس-نوتيلبأ :كرويوين) تادلجم ةثالث .عامتجالا ملع ئدابم ءرسنبس تربره ()

 ىلع عالطالل ٠١ ةحفصلا يف ؟ حاضيالا :رظنا .(م18837و ١81/5 يماع نيب يىلسلست لكش يف ةيلصألا ةخسلا

 .نوكلا روطتل رسنبس فيرعت
 تيهتناو «م 181/7 ماع يف تأشنأ دق قئاقحلا نم تاعومجم وأ ,يفصولا عامتجالا ملع هرسنبس تريهريه أدي دقو (5)

 يتشقانم ىلإ رظنا) .اًيلك اًدلجم رشع ةعبرأ كانه ناك .م197 5 ماع رخاوأ يف ريخألا دلجملا عم ءرسنبس ةافو دعب

 :اًضيأ رظناو .(م1486 ماع «جبس تاروشنم :اك «كراب يروبوين) ددجتم مييقت وحن :رسنبس تربره يف

 ملعل ةدوقفملا ةيناسنإلا تاقالعلا تافلم" يف يفصولا عامتجالا ملع قطنم يف يكسنايرام !ردنسكلأل يتعجارم

 .19-55 ص :(م198) 1١ ةيعامتجا ميهافم ٠ "عامتجالا



 عم تقفاوت لحارملا كلتو .ةيعانصلا دعب ام ةرتف ىريل شاع هنأ ول اًيعابر اًعيمجت فاضأ اهبرو «يثالثلا
 تقترا مث .ةطيسب تاعمتجمك نيرقتسملا نيدايصلاو ءاطسبلا نم يعمجلا ديصلا ةلحرم دعب ام لحارم

 ثدحتي يثالث لكشب ةبكرم ةيعانص تاعمتجمو «ةبكرم ةيعارز تاعمتجم وأ «نيتاسبلا تاعمتجم ىلإ

 رسنبس اهروط يتلا ةيرظنلا يه ةيمهأ رثكألا نكلو .ثيدحلا رصعلا يف ديدج لكشب فصرولاب اهنع

 ةيفصولا ليصافتلا نأ نم مغرلاب ازيا وأ اًديقعت رثكأ لاكشأ ىلإ ةطيسبلا نم تاعمتجملا روطت حرشل

 ( ١١,١ لكشلا) سفن يف ةدوجوم ريغ رسنبس ليلحتل
 وأ ةطيسبلا تاعمتجملا عفدب تماق ةيرشب ىوق اهفصوب ةيناكسلا ةدايزلا نأ سكس فوم

 اطوغض ببس ام ؛عمتجملا يف دارفألا نم ربكأ ددع كلذ نع جتنو .مهنزاوتو مهطيحم جراخ نيدايصلا

 «ةفاقثلاو ةطلسلا زومر ربع ميظنتلاو (7) ,يداصتقالا جاتنإلا )١( :نم ىلعأ تايوتسمل رايتخالا يف

 قيعاتجا تادحوو ءددج ءاضعأ جاتنإ ةداعإو (5) «سانلا نيب تامولعملاو دراوملل عيزوتلاو (*)

 ةينبألا كلت حبصتل «رايتخالا طوغض يف لصفلل ةديدج ةينبأ ءانب متو .مهتطشنأ يفاقثلا ميظنتلا قّسنو

 دوت اهتاذ دح يف زياتلا نكلو .عمتجملا يف ةلضافملل ماعلا ىوتسملا نم داز يلاتلابو ءاهنيب امهيف ةزيم

 ةرشتنملا تاردقلل ةفاقثلاو ةطلسلا عم ريكأ قيسنتو «ةعونتم عئاضبل ةديازتم تارايتخاو اطوغض

 رثكأ ةيعامتجا تادحو نم نوكتي ربكأ ميلقإ ربع سانلاو .تامولعملاو «دراوملاو ؛عئاضبلا عيزوتو
 .ةيعارتجالا ةينبألا هذه يف نيصصختم نيفظومو «ةينبألا نم ةديدج عاونأ جاتنإلو ءاعونت

 تالكشم نم ةديدج اعاونأ ةنوكم اهسفنب ومنت يهف زيامتلا ىلع ةلجعلا رودت امدنع يلاتلابو
 ببست نأ نكمي «كلذ نم مغرلابو .ىوتسم يأ دنع مهب ةصاخلا ءافطصالا طوغض قلخت يتلا فيكتلا

 ديزي وزغلا نكلو «ةوق رثكأ عمتجم قيرط نع هوزغ وأ ؛هلماكت مدع يف عمتجم يأ يف ءافطصالا طوغض

 جئاتن عفرت يلاتلابو «ةلتحملا تاعامجلا صتمي هنأل ؛رصتنملا عمتجملا يف قباطتلاو زياتلا ىوتسم نم

 ومن تايمانيد قيرط نع اًريمت رثكأو ربكأ تاعمتجملا حبصتو «ناكسلا ىلع رايتخالا طوغض نم وزغلا
 .رثكأ ةلضافمب ءافطصالا طوغض ققحت زياتلا نم ةديدج ةلحرم لكو ءوزغلاو ناكسلا

 يف لمأ رسنبس ىدل ناكو .ةيلامسأر لل ربكأ ةراشإ عم نكلو رسنبس ناك سكرام رارغ ىلعو

 .تامدخو «عئاضبو «دراومو «لامعك سانلا عيزوتل اهيف قاوسألا مادختسا نم ديزت ةيلاثم ةنيدم

 مادختسا نأب رسئبس ىريو .وزغلا وأ برحلاب ثيدحلا يعانصلا رصعلا يف ةيلاثملا ةئيدملا هجاوت نلو
 ديزي امك .لاملا سأر نم يلحملا داصتقالا ٌقاَع -هرودب- يذلاو .ةوقلا زكرمت نم داز دق ةيرهقلا ةوقلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نوك

 لكشب ربكأ ةيرسق ةوق زكرمت ىلإ داق يذلا رتوتلاو «تاقبطلا نيب لصفلاو «ةاواسملا مدع نم اذه

 كلت قلغُت امدنعو .يلخادلا رتوتلاو .تاقبطلا نيب لصفلاو «ةاواسملا مدع زورب ةدايز يف مدخت رفاس

 يف .ةدحوم ةوق قاوسألا ىوق تايمانيد نوكت ميظنتلل اًرسق وأ اًركرمت رثكأ لاكشأ يف تاعمتجملا

 تاعمتجملا زكرت امدنعو «عمتجملا بارطضا ىلع ريثأت ليوطلا ىدملا ىلع دئازلا زيكرتلل نوكي نيح

 اًروطت دجوت ةزكرملا ةوقلا نأل ؛روتفلا يف أدبت دقف ينارغحلا يسايسلا لاجملا يف اهمدختستو اهتوق

 .جتنملا عادبإلاو ةرحلا قوسلل

 ومنلا دجوي يذلا يعامتجالا روطتلا ليلحتل ةيملع تالاجم لمعب رسنبس ماق كلذبو

 ءميظنتلاو ةجتتنملا ةينبألا نم ةديدج عاونأ قلخل ناكسلا ىلع ةيرايتخا اًطوغض اهفصوب اًئاد زياهتلاو

 ىلع لمعتس اهنإف ةيلمعلا هذه أدبت امدنعو «رثكأ يناكسلا ومنلا عجشت نأ نكمي يتلا زياتلا ديزيو

 يركسعلا وزغلا زياتلا دوقي امدنع ةيفيكتلا تالكشملا رهظت اهنإف .كلذ ىلإ ةفاضإو .اهسفنب اهتيمنت

 دوقت يتلا ةاواسملا مدع نم ديزيس اًضيأ اذهو ءوزغلا يف ةيركسعلا ةوقلا ىلع زكرت يتلا تاعمتجملاو

 ؛ىرخألا تاعمتجملا نم ةيجراخلا تاديدهتلا ةهجاومل يرضحلا يعامتجالا لماكتلل تالكشم ىلإ

 ببست نأ نكمي يتلا ةديازتملا ةيلماكتلا ريغ طوغضلا ةهجاوم تاعمتجملا عيطتست كلذل ةجيتنو

 . لماكتم لكشب عمتجملل لماك رايبنا ىلإ دوقت مث ءطسبألاو ىرغصلا تاعمتجملا ءاقترا رخأت

 طسيلشعترس*و لعمرو وأ )أ عمعماأ هلأ مم-1 »1ع ةانوس لماكتلاو زياتلل مياك رود ةيرظن

 “ "عمتجملا يف لمعلا ميسقت" لوألا ريبكلا رسنبس لمع نم ريثكلا مياكرود ليميإ راعتسا

 نم اعون دجوأ يناكسلا ومنلا نأ اًدقتعم «يناكسلا ومنلل زياتلاو ومنلا جتاونو بابسأ للحي يذلا

 دارفألا لبق نم ثدحي عارصلا اذهو :(نيوراد زيلراشت) ىلإ ةبسن (©هنعةصنت) ينورادلا عارصلا

 هزيكرت نكي ملو .عمتجم يأ يف زيامتلا ةدايز قيرط نع دراوملل ذفانم داجيإل ةيعامجلا ةلعافلا تاهجلاو

 يرضحلا روطتلاو .يعمتجملا لماكتلل ديدج ساسأ ءانب ةيفيكب قلعتي ام ردقب روطتلا ىلع ساسألا
 ال امدنع ةيعاتتجالا ضارمألا ثودح لامتحاب هريدقت يف تنوك هبشي ناكو .زياّتملا يعمتجملا ومنلاو

 ةيفاقثلا زومرلا ميظنت مدع) ذوذشلا :لثم ةفلتخملا تاعمتجملا نيب لماكتلل ديدج ساسأ كانه نوكي

 ماع ةيسنرفلاب ةيلصألا ةخسنلا ترشُن م1441 :ةرح ةفاحص :كرويوين) عمتجملا يف لمعلا ةرادإ مياكرود ليمإ (5)

01817). 



 يرسقلا ميسقتلل) ةاواسملا مدعو «(يعامتجالا ءانبلا يف صاخشألا لماكت مدع) ةينانألاو «(ةكرتشملا

 .لامعلا نيب ةاواسملا مدعو «يئانبلا قفاوتلاو يوينبلا طبارتلا فعض ببسب قيسنتلا ءوسو «(لمعلا يف

 ءانبل ءاقترالا يف لماكتلا سسأ أدبت امدنع يفتخت نأ لمتحملا نم ضارمألا هذه نأب اًضيأ شقان هنكل

 .رسنبس دنع ربكأ لكشب ةروصلا هذه ترهظ دقو .روطتلا وأ ءاقترالا اذه ةديدج دعاوق

 جودزم لكشب بكر ع يال لكبشي بك رم

 دس تت
 | ةيندملا ةيطارتوريبلا_]س-*[ ةريبكلا ةيندلل ةطارقويبلا_] |
 0 سس |[ 1

 ةيلمسابلا .تامركملا
 2 عع نيلعملا نيلثملا مءاجأ

 3 0 3 ع 0 3

 .روطتلا ةلحرملرسنبس جذومن ١١,١(. لكشلا)

 م17١1 ةدودحملا جيس تاروشنم هال ةيعامتجالا ةيرظنلا روهظو «رنربت ناثانوج :ردصملا

 ةمننعع:]ه مقهتطمم 1 بصغ [ طع طراتع ععمععق هأ] ذوعام]هوداعدل '!طعمرج 7 ءيعفخنات نان عنان هنذ 012



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع 516

 ةديدجلا سسألا نإف ءمياكرودل ةبسنلابو ؟لماكتلل ةديدج سسأ قيقحت متي ناك فيك
 ,ةماع ةفاقث عمتجملا دارفأ كلتمي نأ بجي هنأ تنوك دكأ اكو .ةذع قرطب اهقيقحت نكمي لماكتلل

 عضي يئانبلا زياتلا نأ مياكرود كردأو .ىرخألا زومرلا ةمظنأو ميقو «تادقتعمو ريياعمو «ةغلو

 ؛ةيمومع رثكأ ةيفاقثلا ميقلا حبصت ؛كلذل ةباجتساو .ةفلتخم ةيعامتجا ملاوع يف -ام اًعون- سانلا

 نم نكلو .زيامتملا ماظنلا يف ةفلتخم نكامأ يف ةيعاتجالا تادحولاو دارفألاب ةلصتم لازت ام ثيحب

 نيلثمملا لاعفأ ميظنت يف هتءافك دقفي ةيقالخألا زومرلا نم درجملاو ممعملا ماظنلا نأ اًذج حجرملا

 اذإ «لاثملا ليبس ىلعو .ةدرجم لظت ريبك لكشب ةيقالخأ نوكت امدنع زومرلا هذه نأل ؛قيقد لكشب

 ةدرجملا زومرلا هذه لثم نإف ديج لكشب اوزجني نأ بجي صاخشألا نأ حضوي يقالخألا زمرلا ناك

 مث نمو ؟حاجنلا قيقحتل ةمزاللا ريياعملا ام وأ «ةمزاللا زاجنإلا ةيفيك ريياعم نع صاخشألا ربخت ال

 نع ميظنتلا ةلاح لامتحا نم رثكأ (يرايعماللا -يمونألا) ةلاح ثودح لاهتحا نم ديزي زمرلا نإف

 .ةفاقثلا قيرط

 «ةدرجملا ةيقالخألا زومرلا نحش ديعت يتلا ءافطصالا طوغض ددحي نأ مياك رود لواح دقو

 ةيقالخألا زومرلا دئاقع كاردإ ةيفيك لاجم يف ةقد رثكأ تايلعتب ميقلل ةيقطنملا تامدقملا :لثم

 يف ةيجولويديأ ىمسي ام وأ «ةديدجلا تادقتعملا كلت ققحتل ديج لكشب يدؤت اهنأو ءضيوفتلاك

 فقوم وأ لاجم نم رثكأ نأو «ديازتملا قايسلا يف زاجنإلا قيقحت ةيفيكل دارفألا رايتخاو ءاذه انموي

 .يعامتجالا نماضتلل يرورض وه ددحم

 تادحولا ىلع بجي هنأب هشاقن أدب رشع عساتلا نرقلا نم ةريخألا ماوعألا لولحبو

 ةردقلا (أ) :كلتمي نأ ناكسلا نم ةريبكلا دادعألا نيب اًرياتمو اًريبك عمتجملا ناك ول ىتح ةيعامتجالا

 فطاوعلا ةراثإب ةدابعلا هيجوت (ب) .ةيعاتجالا تادح ولا يف مهلاعفأ كاردال هئاضعأ ميظنت ىلع

 يتلا ءايشألا (ج) .ةيعامتجا تادحو اهفصوب اهزومر لكشت يتلا تاعامجلا مطاوط وحن ةيسوقطلا

 .عمتجملا وحن مهمازتلا ددحت ةكرتشم اًرومر اولمحي نأب اهئاضعأب ةصاخلا ةطشنألا ميظنت ىلع لمعت

 ريوطت ىلع لمعت نأب اهدارفأ ةطشنأ مظنتو تاعامجلا اهددحت يتلا زومرلا هذه ىلع مياكرود دكأو

 اهددجي يتلا ةماعلا زومرلاب مهكسمت لالخ نم ىربكلا تاعمتجملا ىلإ ةريغصلا ةيلحملا تاعمتجملا

 حبصأ اذهلو .اهبنوسدقيو عمتجملا لثمت يتلا زومرلا نم ىرخأ اًرومر وأ اًمالعأ تناك ءاوس «عمتجملا



 ىلع زيامتملا عمتجملا نأب عقوتي هنأل ؛اقبسم نيفقثملاو ةيديلقتلا بوعشلا نيب مطاوطلاب امهم مياكرود
 ىلع ديكأتلا يلاتلابو ءعمتجملا لثمت يتلا زومرلاو مطاوطلا هدارفأ سدقي نأ بجي عساو قاطن

 هب مزتلي اًرمر لثمي كلذ نأل ؛ةددعتم ةطشنأب نوموقي اوناك ول ىتح ءلكك عمتجملل مهمازتلا

 .زياهت هبحاصي نأو ّدب ال يئانبلا طبارتلا نإف مياكرودل ةبسنلابو .هلوح نوُفتليو تاعامجلا ءاضعأ

 يتلا تايلآلا ددحي مل مياكرود نأ الإ .يعيبط لكشب زربي نأ نكمملا نم طبارتلا اذه نأ ىعذا دقو

 تايلآلا تناك امههمو .تايلآلا هذه ىدحإ قاوسألا نأ دقتعا ابر نكلو ءطبارتلا اهتطساوب ققحتي

 ؛تايجولويديأو «ةسدقم ميقو «ةكرتشم قالخأ دوجو نم ّدب ال هنأ ىلع زكر دقف .ةنمضتملا

 تنوك ديكأتل ةهباشم ةركف هذهو .دوقعلاو لدابتلا دناست يتلا ةيعمجلا زومرلل ةيقالخأ تامازتلاو

 نيب ةيعاتجالا تاقالعلل ةيدقاعت ريغ قالخأ اًئاد كانهو .ةيلماكت ةيلآ يه ةكرتشملا ةفاقثلا نأ ىلع

 .ةيعاتجالا تادحولاو دارفألا

 نم ةفلتخم عاونأ يفو عضاوم يف دارفألا عضي فوس زياتلا نأب مياكرود دكأ دقف اذلو

 ءانبلا نع ةلزعلاب دارفألا رعشي كلذبو «ةفلتخملا ةيسسؤملا تالاجملا يف ةيعاتجالا تاءانبلا

 ىرخأ ةرم انه نمو .يعامتجالا ءانبلا يف دحوم وأ لماك ءزج مهنغأب روعشلا مدع عمو «يعامتجالا

 هاجت «ةيسوقطلا تاسرامملل ماهضنالا دنع ةعونتم تاعامج يف اًيقالخأ نيلماكتم دارفألا حبصي

 روعشلا دكؤت يهف «ةيباجيإ رعاشم سوقطلا هذه زربت امدنعو ءلكك ةعامجلا ىلإ ريشت يتلا زومرلا

 ةدقعملا ةمظنألا يف ىتح ةينانألا ةلازإ نإف يلاتلابو .هب نومزتلم مهنأو يعامتجالا ءانبلا نم ءزج مبنأب

 :رظنا) تالاجملاو تاقايسلا نم عساولا عونتلا يف ةفلتخملا تاعامجلا يف دارفألا لاقتناب حمست

 .(1-3 لكشلا يف لعافتلا سوقطل زئيلوك جذومن

 يف ةيلماكت ريغ ةوق حبصت نأ نكمملا نم ةاواسملا مدع نأ مياك رود حضوأ دقل اًريخأو

 ربعملا ميسقتلا اذه نأب شقان هنكلو .تاردقلاو بهاوملا زيامت ىلإ عيزوتلا بجتسي مل اذإ .تاعمتجملا

 ىلع سانلا ةأفاكم ىلع لمعيس يذلا رايتخالا طوغض ىلع مياكرود دكأو .اتقؤم ناك لمعلل

 .مهبتاردقو مهبهاوم

 ةرورضلاب جتنت ال ةزياتملا ةيعاتجالا ىنبلا نيب طبارتلل ةجاحلا نأ مياك رود كردأ ءْنكلو

 تناك اذإ لالخ نم تاطبارتلا قلخل تناك رايتخا طوغض كانه نأب رعشي مل هنكلو «تاطبارتلا هذه



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نك

 قالخألا لمحتو رهظت نأ نكمي نايحألا نم ريثك يفف «نوناقلا يف ابلاغ ةسدقم ةيرايعملا دعاوقلا

 ةءافك نم نم ديزت ىتلا ةيونعملاو ةيوقلا ةلدابتملا تاطبارتلاا ىلع دامتعالا نكمي اى ؛ناكسلل ةيعمجلا

 .ةعونتملا هلعافلا تاهحلا نيب قيسنتلا

 ةوقك ةطلسلاو ةوقلا ةيمهأ ىلع زيكرتلا يف مياكرود عم «-تنوك وأ- رسنبس فلتخاو

 "لمعلا ميسقت"' ةنماثلا ةعبطلا هباتك ةمدقم يف لماكتلا ىلع دكأ كلذ نم اَلدبو «يعامتجالا مكحتلل

 ىلع نأ اًحرتقم «ةلماكتم ةوق اهفصوب ةيرادإلا ةموكحلا رود مياكرود هيف ضرع يذلاو ءعمتجملا يف

 ميسقت يف ةهباشتملا زكارملا يوذو «ةيسايسلا بازحألا نمضتت نأو «ةيطارقميد نوكت نأ ةموكحلا
 نوسراميو «ةماع حلاصم دارفألل نوكيس ءاضعألا نيب ةيفاقثلا ةاواسملا هذه ببسب اذلو لمعلا

 تاعمتجملاب ةوقلا طبر نكمي يلاتلابو «ةيفاضإ حلاصم قيقحت لجأ نم ةموكحلا ىلع اًطوغض
 ةيسايسلا تاعارصلاب -هرودب- طلتخمي يذلاو «ةينهملا تاصصختلا ىلع ةينبملا قالخألابو ةيلخادلا

 .دارفألا حلاصمو تاجاح قيقحتل

 عارصلل ةركبملا ةيرظنلا تاريسفتلا
 طدد 1 (مهاخ1 131 1 ات عوزنعانع ظننا 5

 روطتلا ةلحرم جذان ناملألا عامتجالا ملع داور عيمج رّوط -ام دح ىلإ- ةفلتخم قرطب

 ثيح ؛ليميس جروج «ربيف سكام ءسكرام لراك :لاثمأ يروطتلا ريظنتلا ةلحرم جذان ةصاخبو

 يخيراتلا روطتلل ةجيتن ةيعويشلل ةريخألا ةلحرملا ةياهن لبق نوكتت ةلوهسب ةيلاسأرلا نأ سكرام ىأر
 املاحو «ةينالقعلا ةيعرشلا ةطلسلاو ةثادحلا ىلإ لاقتنا هنكلو «يمتح ءيش روطتلا نأ ّري ملف ربيف امأ ٠

 امو روطتلا جذومن روطي مل يذلا ليميس نإ نيح يف «ةيمتح نوكتسف ةيروطتلا تايمانيدلا ثدحت

 لماكتلا ساسأل لدبو ( سكرام كلذب اًضقانم) ةيررحت راثآ هل ةثادحلا ءوشن نأ اذكؤم شقاني لاز

 مهيدل ناك يذلا عارصلا يرظنم) يأ ؛ ةنورمب اًمامت نيحتفنم ريغ نييروطتلا نإف يلاتلابو ءيعاتجالا

 ءالؤه اهحرتقا يتلا جذامنلا نم الك صحفأ ينعدو .(ةثادحلا ىلإ لاقتنالا لوح ءارآلا نم ريثكلا

 :اهنمو ,نورظنملا



 (31ةر>05 3(5عء 8100ء1) سكرام ةلحرم جذومن

 رثكأو « عارصلا لالخ نم تاعمتجملا روطت ينبت سكرام نأ دجن ثالثلا جذانلا نمو

 يعويشلا عمتجملا نأ ىري ثيح ءعمتجملل ثالثلا ةيروطتلا لحارملا هجذومنل همادختسا يف اًروطت

 تاعمتجمو «(يعاطقإلا عمتجملا) ةيدوبعلا تاعمتجمو :(عمجلاو ديصلا) تاعمتجم لثمت يئادبلا

 .".ةيعويشلا ىلإ اًلوصو (عينصتلا) ةيلامسأرلا تاعمتجملا امأ .( يعارزلا ) [نيتاسبلا] ةنتسبلا

 لوألا ماقملا يف اًمهم ناك سكرام نأل ؛ةيوق لحارم اهنأ ةيجذومنلا ةلحارم نم دوصقملا سيلو

 يف سكرامل عارصلا ةيرظن يف انيأر امكو . ةيعوشلا ىلإ يدؤتس اهنأ دقتعي يذلاو « ةيلاسأر لا تاضقادتب
 . ةيلامسأر لا تاعمتجملا لماكت لوح سكرام راكفأ ىلع طقف تزكر دقل .(7 لصفلا)

 تالاجملا نأ ىريو « جاتنإلا لئاسو يه عمتجملل ساسألا ةيتحتلا ةينبلا سكرام لراك شقان

 تايمائيد ىلإ ريشي هنأ الإ فرطتمو مراص ديكأتلا اذه نأ الإ ءةدرجم تاءانب يه تافاقثلاو ةيسسؤملا

 اهيلع نورطيسيو جاتنإلا لئاسو نوكلمي نيذلا كئلوأ نإف ٠ سكرامل ةبسنلابو . ةنيعم ةيلماكت

 ثدع و.ةلايسارلا يف جاتنإلا لئاسو نومدختسي نيذلا كتلوأ نم دراوملا لالغتسا ىلع نورداق

 وأ .ايراتيلوربلا لمع يف ثوروملا ةميقلا ضئاف جارختسا ىلع رداق صخش لك نم لالغتسالا اذه

 .قاوسألا يف لمعلا اذه نم اهيلع نولصحي يتلا ةيلعفلا تاداريالاو ةلاعلل نويلاسأرلا هعفدي ام

 دنع دئاوع نم كلذ عبتي امو «عناصملاب مكحتلاو .دراوملاو لمعلا ىلع نورطيسملا مه نييلامسأر لاف

 يف جتنملا رعس نيب فالتخالا هنأ ىلع لالغتسالا فيرعت نكمي اذكهو . قاوسألا يف جاتنالا عيب

 . اهجاتنإ يف تالآلا جاتنإو قوسلا

 يتلا تايجولويديألا ىلع اميس ال « ةيقوفلا ةينبلا ىلع ىلع ةرطيسلا نويلاسأرلا عيطتسي اًضيأ
 نأ الإ « نييلاسأرلا حلاصم ضرفل « ةيسايسلا ةمظنألا لامعأو « مهجاتنإ لاكشأ ىلع ةيعرش يفضت

 نم نكلو ؛ةموكحلاو تايجولويديألا ىلع نييلاسأرلا ةرطيس ريدقت يف تغلاب دق سكرام ةيرظن
 ماظن يأ ىلع ظافحلا يف ةمساح رصانع ةثالث ىوس سكرام لراك زربي مل اذلو .هتجح معد لجأ

 رثكأ قاوسأ يف جاتنإلا ميظنتل ةديدج ةيعانص ايجولونكت تاعمتجملا مدختست انيبو ؛يعامتجا

 .(م 191/1 «نويلودلا نورشانلا :كرويوين)



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع نال

 تايجولويديألاو جاتنإلا ليومتل اهمادختساو ةورثلا نم ةديدج دراوم ءاشنإ متيو ءاًسفانتو اًحاتفنا

 )١( :لالخ نم لماكتلا ققحتي يلاتلابو .نييلاسأرلل عيزوتلاو جاتنإلا ىلع ةيعرشلا يفضت يتلا

 (7) .ةلغتسم اهنأ ىلع اهيلإ رظني ناك نإو ىتح ماظنلا اذه يف ةلعافلا تاهجلا نيب اًطبارت قلخت قاوسأ

 لدابتملا دامتعالا طامنأ نم لك عرشت يتلا ايجولويديألا (7) .تاقالعلا هذه ذاقنإل ةطلسلا ديطوت

 ضرتفاو .ةموكحلا لبق نم ةطلسلا مادختسا ىلع داتعالابو قاوسألا ةطساوب اهؤاشنإ مت يتلا

 يفو .عارصلا لجأ نم ةهجاوملا ىلإ نولوحتيس لماكتلا ماظن نم نوديفتسي نيذلا كئلوأ نأ سكرام

 ال ايندلا تاقبطلا نأب هضارتفا يف -ام دح ىلإ- ةتطاخ تناك سكرام لراك تاؤبنت نأ عقاولا

 «بيرغتلاو ةيلالغتسالا تاقالعلا ةدح فيفخت لجأ نم ةموكحلا ىلع طوغض ةسرامم نوعيطتسي

 هذهو .ايجولويديألاو جاتنإلا تاودأ ىلعو ةموكحلا ىلع بخنلا رطيست نأ ةقيقحلا نم سيل اًضيأو

 ةغايص دنع نأ الإ .قوسلا وحن ةهجوملاو ةيلامسأرلا ةئيدحلا تاعمتجملا يف لماكتلل ةثالثلا رواحملا

 رسنبس نم لك جذان نع اذه هجذومن يف اًدج اًفلتخم نكي مل درجملا ىنعملا اذه سكرام لراك

 .مياكرودو

 الآدحن 78 ءادءز*5 كادعع 1810061 ربيق سكرام ةلحرم جد ومن-

 ةئميهملا ةمظنألاو تايظنملا تأشنأ يتلا لاعفألا لالخ نم تينب تاعمتجملا نأ ربيف ىري

 يقبطلا ماظنلا نأل ؛تاعمتجملا يف المتحم اًعارص ىأر دقف سكرام رارغ ىلع ". (يقبطلا ماظنلا)

 هذه نوكلتمي نيذلا ءالؤه بناج نم ةطلسلاو ذوفنلاو ةورثلا مهيدل نمم ءالؤه نيب اًرتوت دلوي اًئاد

 ةورثلا) ةقبطلا نيب ةقالعلا نأ رييف كردأ دقف ءسكرام نم سكعلا ىلعو ءاذه عمو .دراوملا

 .«فرشلا) :قوقح نم) تاعامجلا ةناكم اًضيأو «(ةيسايسلا ةطلسلاك) بازحألا يه (داصتقالاو

 .تاعمتجملا نم سانلا باطقتسا ليلقت ىلإ يدؤي امم ؛ةيلاع اًئاد تسيل نكلو «(ذوفنلاو «مارتحالاو

 (أ) : كلذو «هل ةبسانملا ةيخانملا فورظلا رفوت دنع يرود لكشبو ءالمتحم عارصلا ىقبي كلذ عمو

 امدنع -اًضيأ- كلذكو (ب) .ةبيهلت ايلعلاو ايندلا تاقبطلا باحصأ زكارم نيب طابترا كانه نوكي

 ةيكرحلا نوكت امدنع كلذكو (ج) .ةنميهلا ةمظنأ يف ايندلاو ايلعلا عقاوملا نيب تاوجف كانه نوكي

 .901-1168 ص :(م 19474 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك «يلكريب) عمتجملاو داصتقالا ءربيو سكام (9)



 ماظن روهظ ىلإ يدؤيو ءفورظلا هذه تحت عارصلا رجفني يلاتلابو ؛ةردان ةيعاتجالا تاقبطلا نيب

 .ىلبقتسم عارص ةيلاتحال ددحي يذلا ةنميهلل ديدج

 ةعيبطلا ريغتل ةجيتن تزربو «ةدوجوم ابهأل ؛يمتح ريغ ةيلامسأرلا روهظ نأب رييف شقان اك

 اًضيأ اهنكلو «عمتجملا يف ةطشنألا ميظنتل تايلآ طقف تسيل ةيلاسأرلا نأ نيبتو ءعمتجملل ةيساسألا

 .ةيسايسو «ةيداصتقا ؛ةيسسؤملا تالاجملا لك يف نييطارقوريبلا راشتنا ةيعرش ديؤت ةيجولويدبأ

 درجم سانلا لعجتو «ةنميهلل ةيديلقتلا لاكشألا اًمامت عزنت ةينالقعلا هذه و .خلإ ... ةيعرشو «ةيئيدو

 ةيناكمإلا ليلقت ةجيتنلا نوكتو .لمعلا قاوسأو لاملا اهطسوتيو «يطارقوريبلا بيترتلا يف سورت

 ةطشنأ ىلع ءاليتسالاب يديدحلا صفقلاك حبصت «ةينالقعلا ةيطارقوريبلا نأل ؛ريبك دح ىلإ ةيروثلا
 يعمتجملا روطتلا ىلع ةثيدحلا ةلحرملا دكؤت كلذبو «ةيسسؤملا تالاجملا لك يف مهرعاشمو سانلا

 لك ربع اهراشتناو «تاعمتجملا يف (ةعورشملا رماوألا) :هاسأ ام ميظنتل ديدج ساسأك يراضحلا

 ةيطارقوريبلا لاكشأ راشتنا ىلإ دوقت يتلا ةيفطاعلاو «ةيديلقتلا تامازتلالا لثم ةنميهلا لاكشأ

 مدع ةظحالم بعصلا نم ملاعلا اذه لثم ينو .ةموكحلاو نوناقلا اهمظني يتلا ةيعامتجالا تامظنملل

 نوكيو ءماظنلا دض عارصلا ةعباتمل نيلثمملا ةئبعت يف ةبوعص كانه نوكتو «لداع ريغ ءيشك ةاواسملا

 نأ ربيف ىري ثيح ؛سكرام ءارآ نم سكعلا ىلع اذهو «ةنميهلل يقيقح لكشك رثكأ رارقتسا كانه

 ءارآ نوصلقي نييطارقوريبلا نأل ءام دح ىلإ اًررحتمو ءام دح ىلإ اًيساق نوكي خيراتلا ةيابن
 .مهطاعفأو صاخشألا

 ليميس ةلحرم جذومن
 دز هنروعانو كادعع 100١عل

 سكرام نم ةنورم رثكأ ةقيرطب ةثادحلا ىلإ لوحتلا 6ع 5ذطص>61) ليميس جروج ظحال

 ةينبألاو ةمئادلا تاعامجلا نيب طابترالاو قاوسألا لوح ىئبت تاعمتجملا نأ ىري ثيح «رييفو

 رايتخا ىلع ٌءانب رثكأ تاليضفت دارفألل حبصيف ".ةديدج تايرحل لاجملا حتفت يتلا ةيعامتجالا

 .(م .جدلتوور :نطسوب) يبسيرف ديفيدو رمتوب موت :ةمحرت «لاملا ةفسلف «ليميس جروج ()



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ؟ ا

 لبق تاعمتجملا يف دوجوم ريغ قاطن ىلع قاوسألا يف اهمادختساب دوقنلل تاليضفتلا دارفألا

 نأل ؛ةديازتم ةميق باستكا ىلع ةردقلا مهيدل حبصيو .داصحلاو ديصلا ةلحرم يف ىتح ةيلاسأرلا

 ةميق رفوت فوس ةحونمملا دوقنلا نأ ضارتفا ىلع دمتعت قاوسألا يف تامدخلاو عئاضبلل مهءارش

 .قوس يأ نم اهؤارش مت يتلا ةمدخلا وأ ءيشلا نم ةمعدم

 - ريثم لكشب- و «ةيبسنلا تاعامجلا يف نيمضتلا تللقو «ةيدرفلا نم ةيلاسأرلا تداز كلذبو

 «تاعامجلا نم ديدعلل ةيشماه نوكت ام ةداعو «سانلا ةقيقحو تاليضفتلا كاردإل تارايخلا تداز

 نورعشي اهبرو .«تاعامجلا نم ريثكل مهتاءامتنا يف لماكلا نماضتلاب روعشلا نوعيطتسي اودوعي ملف

 لماكتلل تايلآك قاوسألا دوزت امدنع هنأ ليميس دكأ دقو .نآلا ىتح كلذ لاز امو ةلزعلاب

 لوبق ىلإ مهدوقي -هرودب- يذلاو ءركأ ةءافكب مهساسحإ دارفألل ققحتيف ءيراضحلا يعامتجالا

 ةفاقثلا ىلع ةلاع نوكيل اًعبات لماكتلا دعي ملف «ةموكحلاو ,قاوسألاو «نوناقلا همظني يذلا ماظنلا

 .ةلغتسم نوكت نأ نم اًررحت رثكأ قاوسألا نوكت ليميس رظن ةهجو نم هنإف كلذلو .ةماعلا

 ةديدج تارايتخا ىلع حتفنت يتلا قاوسألا راشتنا نّوكي نم يه اهنأل ؛ةديقم تسيل ةينالقعلاو

 .مهتاليضفتو ةيدرفلا مهتاجاح مهكاردإل .دارفألل

 يكيسالكلا رصعلا ةياهن

 لاذع خول وأ (اذع (ن|ةقفأعقا ا

 ضفر هيف مت يذلا تقولا سفن يف لاوزلا يف ءابظعلا لئاوألا عامتجالا ملع ةذتاسأ أدب

 نيرظنملا نكلو «ةيروطتلا لحارملل ةيوق ةيرظن هيدل ناك نم طقف رسنبس ناكو .يروطتلا ريظنتلا
 ةيلاسأرلا دوعص تبحاص يتلا ةيعاتجالا ضارمألاو تالكشملاب نيمتهم اوناك نييكيسالكلا

 ةيلاسأرلا تلمح اذه لعفبو «ةريخألا ةروثلا ةلحرم يه ةيلاسأرلا نإف سكرامل ةبسنلابف .ةثادحلاو

 اًعلابم اذه لوح ليميسو ربيفو سكرام نم لك لدج ناكو .اهررحت ةيلاتحاو ةيعويشلا ومن روذب

 يتلا ىوقلا حيتافمل رظن ةهجو ضرعت يهف مياك رودو رسنبس ةنطفو تنوك عم اهجمد دنع نكلو «هيف

 . يعاتجالا روطتلا يف اهنيمضت نكمي

 طوغض قلخت اهنأل ؛ناكسلا لوح رودت يتلا تايلمعلا ىلإ روطتلا دوقت ىّوُق كانهو
 هذه تحت ايات وأ اًديقعت رثكأ تاعمتجملا حبصت ثيح «ديازتملا عيزوتلاو جاتنإلل ءافطصالا



 قالخألا نيب ةفاقثلا زيامت :الوأ :اهنمو تاهجلا ددعت ىلع ٌءانب لماكتلا سسأ ريغتتو «طوغضلا

 دوجوملا ةيميظنتلا ريياعملاو تايجولويديألاو تادقتعملاو «ةيحان نم ريبكو ممعم لكشب ةدوجوملا

 ةيقالخألا زومرلا حمستو «ةزيامتملا تاعمتجملا يف ةدرجم قالخألا حبصت امدنع ىرخأ ةيحان نم

 ليلد مدقتب يلق ال اهنأ :اًيناث .ريبك لكشب ةممعم ةيقالخأ تايولوأ ريفوت عيطتسيو «زياتلاب ةدرجملا
 دحتت امنع طقف «ةفلتخم تالاجم يف لمعت ىتلا ةيعاتجالا تادحولاو ءصاخشألل ددحم يقالخأ

 اهنكمي ةددعتم ةيسسؤم تالاجم يف ربياعملاو تايجولويديألا عم يراضحلا عاتجالا ىوتسم ميق

 ةمظنأ قيرط نوكي امدنع اًطسوت لقأو «قوسلا اهطسوتب لماكتلل ةيلآك يقالخألا طبارتلا ديرجت

 لكشب مهتاليضفت ةعباتمل ةيعاتجالا تادحولاو دارفألل حامسلاو ةيدرفلا ةدايز ةجيتن عم «ةطلسلا

 تاعارصلا صاصتما ىلع ةرداقو «ةيطارقميد رثكأ ةموكحلا حبصت :اًلاث .ىوقلا زكارم نع لقتسم

 :اًعبار ." ةاواسملا دقفي ماظن يف ةفلتخم نكامأو ةفلتخم تالاجم يف نيدوجوملا نيلثمملا نيب حئاصملل

 يف تاريغتلا ميظنتل ةيمهأ رثكأ حبصتل ؛مكاحملا يف نيناوقلا ىلع ةرطيسلا ىلع هتردقو نوناقلا

 .مهمكحت نيذلا ناكسلاو تاموكحلا نيب تاقالعلا ديدحت لجأ نم قاوسألا

 فصتنلا يف عامتجالا ملع يف يروطتلا ريظنتلا ليحرب تفتخا تايضرفلا كلت نأ ودبي اهيفو

 ةيدقنلا ةيرظنلا تاقلحلا يف تارظانملا نم اًءزج تلظ ةقيقحلا يف نكلو «نيرشعلا نرقلا نم لوألا

 لحارمل اًمومع عامتجالا ملع يف روهظلل تايضرفلا هذه تداع دقو ءواستم لكشب ةمهم ٌدعُت يتلا

 .(0م155795) يف ةيناث ريظنتلا داع امنيح يعمتجملا روطتلا

 يعمتجملا روطتلا ةلحرمل ةثيدحلا جذامنلا

 8لولعس خاقعع 6510لعلو نأ كوعزعاول جولس[ 089

 ملع يف تراوت نأ دعب ىرخأ ةرم روهظلل يعمتجملا روطتلا ةلحرم جذان تداع دقل

 -زنوسراب توكلات لثم- نويفيظولا نورظنملا أدب امدنع برغتسملاب سيلو «(م1975١) يف عامتجالا

 لقأ تناك هدوهج نكلو ءيروطتلا ريظنتلاب ددجتملا ماتهالل ىرخأ ةرم ةيروطتلا راكفألا بذج يف

 .(يلاوتلا ىلع م19171١و ١477 «لوه



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نوف

 يعمتجملا روطتلا ةوق ديكأت ةلحرم روط يذلا ([هددانو) (10) ""'يكسنيل لمع نع ريثكب ةيمهأ

 بلغ يتلا تاقوألا كلت عم اًغانتم اذه ديكأتلا طخخ ناكو ءلمتحملا عارصلاو ئفاكتم ريغ لكشب

 رصع لبق امهيف ةدحتملا تايالولا يف ىرخأ ةرم عارصلا ريظنت رهظو .تاينيتسلا يف عارصلا اهيلع

 جذومن لابقتسا متو «ةماعلا نكامألا يف سكرام راكفأ صحف مت ثيح ؟(3100ةئ10) ىئراكم

 مظنم لكشب دلوت يتلا ماظنلا تايمانيد ىلع زكر هنأل ؛زنوسراب جذومن نم لضفأ لكشب يكسنيل
 .(مدنضءلع 2هادص) نالون كيرتاب مث يكسنيل نيج عم طابترالاب اقحالو «تاقبطلا ةمظنأ دوعص

 يكسديل داعأ ريثكب كلذ دعبو .يعامتجالا ميظنتلل يلاعلا ىوتسملا وذ يرظنلا هاجتالا اذه عسوتو

 روطتلا ىوتسم دوعص ةلحرم جذومن نع تنوكت يتلا ةيئيبلا تايمانيدلا ىلع ديكأتلل هتيرظن ليكشت
 رسنبس تربره عاتجالا ءاذع مظعم يسن دقف يروطتلا ريظنتلل ءايحإلا ثودح دنعو . يعمتجملا

 نكمم رسنبس دنع وه !ى يفيظولا هاجتالا نأل ؛يعمتجملا روطتلا ءانثأ ةطلسلا تايمانيد ىلع هديكأتو

 لي اميفو .نييعفنلا ءاملعلا فراخز نود نم عارصلا نع هيف ثدحتي نأ دارأ رصع يف كشلا ريثي نأ

 زنوسراب ةلحرم جذومن صحف مث «يعمتجملا روطتلاب طبترملا هليلحتو يكسنيل ليلحتل ضرعأس

 .روطتلل

 يعمتجملا روطتلل يكسنيل دراهريج ريظنت :الوأ
 (ءدتاقت' ل آ.عوذألت 5! طعمتتذممنع هه 50عاعافل اا

 طع ظدمعاوت [طعوتجت ةركبملا ةيرظنلا

 ىوتسم نأ وه يقبطلا ميسقتلا ةيرظنل ذوفنلاو ةطلسلا يف روطت يذلا ساسألا لادجلا نإ

 ىوتسم داز الكف «عمتجملا يف جاتنإلا ىوتسم ىرخألا لماوعلا عم اًيوس ددحي ايجولونكتلا

 ةيناث ةرم هتعابط تمت ءليه-ورغكم :كرويوين) ةيعامتجالا ةقباطملا ةيرظن :زايتمالاو ةوقلا .يكسنل دراهريج )١(

 يق ةمدقم :ةيناسنإلا تاعمتجملا يكسلل نيجو «نلون كيرتاب .يكسلل دراهرج ؛انيلورك لاهش ةعماج ةعبطمب

 :رظنا ةريخألا ةخسنلا ىلع عالطالل .(م1445 .ليه-ورغكم :كرويوين) ةعباسلا ةخسنلا .يلكلا عامتجالا ملع

 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم) رشع ةيناثلا ةعبطلا «ةيناسنإلا تاعمتجملا ءيكسنيل دراهريجو نالون كيرتاب

 «مياداراب ةعبطم :ودارولوك ءردلوب) تاقيبطتو ئدابم :ةيئيبلا ةيروطتلا ةيرظنلا ءيكستل دراهرج ؛(م) 5
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 ىلع ةدايزو .ماع لكشب جاتنإلا ىوتسمو يداصتقالا جاتنإلا ىوتسم داز عمتجملا يف ايجولونكتلا

 اذهو «ةوقلا ىلع نورطيسي نم ةطساوب هذاوحتسا داز يداصتقالا ضئافلا ىوتسم داز الك كلذ

 نم ةيساسألا تاعامجلا هذه نيبو ةوقلا هذه نوكلتمي نم نيب زايتمالاو ةاواسملا مدع ةدايز ىلإ يدؤي

 ١١,7(. لكشلا) يف هحيضوت متو .تايمانيدلا

 يف ةاواسملا مدعو يداصتقالا ضئافلاو «جاتنإلاو ايجولونكتلا نيب ةيساسألا ةقالعلا

 ىوتسم لثم «ةيئيبلا فورظلا لماوعلا هذه دحأو «لماوعلا نم ددع اهطسوتي يتلا تاعمتجملا

 ةلمتحملا تاديدهتلاو .ىرخألا تاعمتجملا روهظ ىلإ ةفاضإلاب «حاتملا يفارغجلا ناكملا يف دراوملا

 حضوي يذلا يفارغوميدلا لماعلا لماع وه رخآ ساسأ لماعو ءاهفقوت نأ نكمي يتلا تاعمتجملل

 لازامو .خلإ «ةينيدلا تاءامتنالاو ءيقبطلا عقوملا ءيقرعلا ءاتنالا :لاثم .مهتازيممو ناكسلا مجح

 اهطبارت ةجردو «ةموكحلا لكش اصوصخ يعاىتجالا ميظنتلا ةعيبط نم لماوعلا نم ةعومجم كانه

 كانهو .ميلعتلاو .نوناقلاو ءنيدلاو ءيموكحلا ءانبلاك ةيسسؤملا ةمظنألا -اًضيأ- كلذكو «ةوقلا يف

 ةيهافرلاو دراوملا ىلع ةسفانملا يف رود هل يذلا عمتجملل يبمايسلاو ينارغجلا عقوملا وهو رخآ لماع

 قوعّتو رهظت يتلا ةيجولويديألاو ةيفاقثلا ةمظنآلا ةميق وه رخآ لماعو ءىرخألا تاعمتجملا عم

 .يعامتجالا ميظنتلا طامنأ جذاهن

 نأ مهسألا لواحت نكلو ١١,7( لكشلا) يف اًعيمج اهفينصت مت يتلا «ةيفاضإلا لماوعلا نإ

 «ةوقلا طبارتو «ضفئافلاو «جاتنإلاو ءايجولونكتلا لوح رودي جذومن يف ةيلوألا لماوعلا حضوت

 يكسنيل نأ وه (م19705) يف اًلوبقم ليلحتلا اذه لعج امو «يقبطلا ميسقتلا ماظنو «ةاواسملا مدعو

 ميسقتلا دلوت يتلا ةوقلل ةيلوألا تاريثأتلا يف تاعونتلا حرشل روطتلا ةلحرم جذومن مدختسا

 مجح لقي مَّد نمو ؛عمتجملا يف جاتنإلا ىوتسم ّلق ايجولونكتلا ىوتسم ّلق ايلك كلذبو ؛يقبطلا
 كلذل ةجيتنو ؛ةطلسلا يف نومكحتي نم قيرط نع هيلع ذاوحتسالا نكمي ام دجوي الف ءضئافلا

 ترم تاعامج لوح رودي ةيئاسنإلا تاعمتجملا خيرات ناكو .يقبطلا ميسقتلا ةجرد ضفخنتس

 لحارملاو .يجاتنإلا ضئافلاو ءايجولونكتلاو «جاتنإلا ىوتسم اههالخ نم دازو «ةسيئر لحارمب

 مث نمو «دئاق الب داصحلاو ديصلل رسنبس تربره اهروط يتلا كلتل ةبباشم يكسنيل اهحرتقا يتلا

 ةعارزلاك «ةمدقتملاو ةطيسبلا ةعارزلا مث «ةعارزلا «ةمدقتملاو ةطيسبلا ةنتسبلا ةموكحلا ةيادب



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع و

 هذه لك لالخ نمو .ةدماجلا ةوقلا رداصم ىلع ةدمتعملا ةيعانصلاو «ةيناويحلا ةوقلا مادختساب

 ىلإ ةفاضإلاب .داصخحلاو ديصلا تاعمتجمل تاريغتم لثم ءروطتلا ةجرد يف عونت كانه ءلحارملا

 ايجولونكتلا ساسألا جذومنلا قيرط نع فرعت اهتاريغتمو ةلحرم لك تناكو .ةيعارزلا تاعمتجملا

 .ماخ داوم جاتنإو دراوملا عمجل مدختتسي يذلا

 يعارتجالا ميظنتلا طاينأ

 .ةيعمتجملا ةاواسماللا دلوت يتلا فورظلل ساسألا يكسنيل جذومن )١١,7(. مقر لكشلا

 سفن وه رهاظملا هذه دحأو .يعمتجملا روطتلا رهاظم حرش يكسنيل ليلحت لواح دقو

 لئاصفلا ةدايز قيرط نع تاعمتجملل يمانلا ديقعتلا :اهنمو «ىلوألا ةيفيظولا ةلحرملا جذان فده

 نكمي نيذلا ناكسلا ددع ىلع رثؤي -هرودب- يذلاو «جاتنإلاو ايجولونكتلا ىوتسم يف عاونألا وأ

 وأ ةطلسلا يف ةوقلا طباور ةقالعلا هذه طسوتي نكلو .عمتجملا مجح مث نمو عمتجملا يف مهميعدت

 ىوتسم ىلع ظافحلل يجاتنإلا ضئافلا ذاوحتسال تمدختسا يتلا ةوقلا ةجرد يللاتلابو :ةموكحلا

 ةكرحملا ىوقلا لزع ىلإ تفده يتلا هلبق نم نيرظنملا لك راكفأ يكسنيل بحأ دقف كلذل .ةبخنلا

 ليمي ناكو .يداصتقالا ضئافلاو جاتنإلاو ايجولونكتلا ىلإ فدهت تناك يتلاو « يخيراتلا روطتلل

 ومنلا لدعمو ناكسلا مجح يف ةدايزلا ىلع ديكأتلل مياك رودو رسنبس لثم نيفيظولا ءاملعلا ىلإ

 نم ءزج اًضيأ يه ةيفارغوميدلا ىوقلا كلتو «ةيجاتنإلا تاردقلاو ايجولونكتلا ريوطتل ةقالطناك

 جذامنلل ةيمهألا نم -ام دح ىلإ- يطغت يتلا ١١7( لكشلا) يف حضوم وه اك يكسنيل جذومن

 .يعمتجملا روطتلا لحارم زجوتو «ركبم تقو يف ةيفيظولا



 تاعمتجملا يف يقبطلا ميسقتلا ميظنت ةيلمعو روطتلا حرش وه يكسنيل دهجل ةيناثلا ةقيقحلاو

 .جاتنإلا يف ضئافلاو «جاتنإلا ايجولونكت ىوتسم ةدايزل ةضرتفملا تاقبطلا ميسقت عم ةيناسنإلا

 تناكو .روطتلا نم ةفلتخم لحارم يف تاعمتجملل ةظوفحملا تامولعملا نع وه يعقاو رخخآ ىنعمبو

 يروطتلا ريظنتلا نم عونلا اذه لعج يلاتلابو «يقبطلا ميسقتلاو ةاواسملا مدع معدت يكسنيل ةيرظن

 .تقولا سفن يف ترهظ يتلا عارصلا تايرظن عم امغانت رثكأ

 تيعتسم

 نم يجراخلا ربثأتلا ةجرد
 ىرخألا تااعمتجملا

 .تاقبطلل يكسينيل جذومن )١١75(. لكشلا

 رمتست امدنع هنأ :يه ةاواسملا مدعو ءضئافلاو جاتنإلاو ايجولونكتلا نيب ةضرتفملا ةقالعلاو

 نوكت «كلذ عمو «ةاواسملا مدعو يقبطلا ميسقتلا كلذك رمتسي هنإف ومنلا يف جاتنإلاو ايجولونكتلا

 ةلحرملا ىتح رخأتت ةضرتفملا ةقالعلاو «ةيرادحنا رثكأ ةيعمتجملا ةيمدتلا لحارم ربع ةيلعفلا جئاتنلا

 ايجولونكتلا دّلوت ثيح «يقبطلا ميسقتلا ديزيف مدقتي راثلا عمجو ديصلا نإف يلاتلابو «ةيعانصلا
 ةدايز يلاتلابو ؛ضئافلا ىلع ذاوحتسالاو ةموكحلا يف اًيخيرات ةوقلا ززعي يذلاو ءرثكأ جاتنإلا ضئافو

 يروطتلا يخيراتلا هاجتالا اذه دض لوحتلا نأ امك «يقبطلا ميسقتلا ماظن يف ةاواسملا مدع ىوتسم

 تاعمتجملا يف ةاواسملا ليلقو ءام اعون اًعضاوتم لازي ال ناك نإو عئار ءيش وه ىدملا ليوط

 ."ةيوناث تاريغتم " :هاهسأ ام يكسنيل مدقي مث نمو ءاّريسفت بلطتي لوحتلا اذهو «ةيعانصلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ١

 هدادمإو دراوملا عيزوتل مهم رايعمك ميلعتلا ىلع داتعالا (؟) .ةيطارقوميد ةطلسلا لعج )١(

 لقألا ىلع وأ «ةاواسملا نم ديزملاب ةبلاطملا وحن ةيعاتجالا تايجولويديألا يف رييغتلا (7) .ريهامجلاب

 ةجيتنلاو «ةيعانصلا تاعمتجملا يف ٍلاع لكشب ةيكيمانيد رثكأ تاريغتملا هذه حبصتو .صرفلا ؤفاكت

 مخضتلاو يقبطلا ميسقتلاو «ةاواسملا مدع نم ديزي يذلا لجألا ليوطلا يخيراتلا هاجتالا سكع يه

 .ةيناسنإلا تاعمتجملا يف

 ةيروطتلا عباوتلا ةلحرمل جذومن لمعب ماق دقف ءيكسنيل ليلحت ريثأت نم ليلقتلا نكمي ال

 ماظنلاو ةاواسملا مدعو «ةطلسلا ىوق ىلع دكأ هنأل ؛يفيظولا ليلحتلا جراخ ىرخأ ةرم ةزيامتملا

 ؛ماع لكشب ةيفيظولا ةيرظنلا هيوشتل تمدختسا يتلا عارصلا ةيرظن ميمص يف يه يتلا يقبطلا

 لصاو «ةيضاملا ةسمخلا دوقعلا ىدم ىلعو «ةيفيظولاو ةيروطتلا ةيرظنلل زنوسراب توكلات ةخسنو

 جهنملا اذه عبتا اك «كلذ نم مهأ نكي مل نإ ردقلا سفنبو ءيعمتجملا روطتلل يكسنيل جذومن لقح

 .اذهع ثدحألا هيروطتلا يكسنيل ةيرظن زايتمال ةجيتن نيرظنملا نم ددع
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 .هليلحت يف ةيئيبو ةيجولويب ىّوُق -ديازتم لكشب- قلقأ دقو ءروطتلا ريظنت يكسنيل لصأ
 أدب دقف .(2ها8ها ةاهاده) نالون كيرتاب عم لمع اًقحالو ةركبملا اهتافو لبق هجوز عم لمع دقو

 عيمجتلاب هراكفأ ىلإ ةفاضإلاب «يعمتجملا روطتلا يف هتيرظن ىلإ نيوراد راكفأ ةفاضإب اًلوأ يكسنبل
 يف مولعلا ىلع يجولويبلا ريظنتلا ريثأت ةيادب نع اًديج اًرشؤم ناك اهبرو .ءايحألا ملع يف ثيدحلا

 .(ريخألا لصفلا :رظنا) م1980

 اهب ظافتحالا متو «ةربخلا نم تاليجست ىلع دمتعي يجولويبلاو يعمتجملا روطتلا ناك

 نمضتت يتلا تايلمعلا نأ :اًيناثو .تامولعملا نم ةرفشم ةمظنأ ةغيص يف ليج ىلإ ليج نم اهلقنو

 كانه نإف كلذ عمو ".ةئيبلا عم فيكتلاب روطتت اهنإف تامسلا كلت نم اًيئاوشع اًرايتخاو اًعونت
 يوضعلا روطتلا يف لثمتي اهدحأ يعامتجالاو يجولويبلا روطتلا نيب ةمهملا تافالتخالا ضعب

 ةمظنأ يف نوكي يعمتجملا روطتلا نأ نيح يف «تامولعملل زومرلا ىلع ظفاحملا وهو :"ةثارولا"

 )١١( حاضيإلا :رظنا) 0/0 ةحفصلا :ةيتاسنإلا تاعمتجملاو ,نالون ءيكسنيل 23١.



 ١ يروطتلا ريظنتلا ةلحرم جذومن

 لوح رودي رخخآ فالتخا كانهو "”.ةيثارولا ةيدجبألل يفيظولا ئفاكملا لثمت يتلا ةيفاقثلا زومرلا

 نم طقف ةيثارولا تامولعملا لقن نكميف ءيجولويبلا روطتلا يف تامولعملا اهب لقتنت يتلا ةقيرطلا

 لقنو ءاهنيجبت نكمي ال ةفلتخملا عاونألا نإف كلذ ىلع ةدايزو «ةديدج تانئاك جاتنإ ةداعإ لالخ

 عسوأ قاطن ىلعو لهسأ ةقيرطب تامولعملا هذه لقتنت لباقملا يفو .دحاو عون ىلع رصتقي تامولعملا

 ىلإ فينصتلا يدؤيو "”ىجولويبلا روطتلا يه ةيئاهنلا ةجيتتلاو ءرخآلا ىلإ تاعمتجملا دحأ نم

 ربع تامولعملا ةكرح :وه يعمتجملا روطتلا نأ نيح يف ؛عيونتلاو زياهتلا نم ةديدج طابنأ ءوشن
 دوجوم وه امع لقألا تاعمتجملا يف تافالتخالا ثدحت نأ حجرملا نمو .ةروطتملا ةيعمتجملا عاونألا

 نكميو «ةبكرملا وأ ةطيسبلا ءاوس عاونألا عيمج يف يجولويبلا روطتلاب ةلص تاذ قورف كانهو «مويلا

 يف لثمتي رخآ فالتخا كانه لاز امو ءاّديقعت رثكألا تاعمتجملا عاونأ عم دوجولا يف رمتست نأ

 نأ وهو يجولويبلا روطتلا يف اًضيأ كانهو «ةيعاتجالا ةئشنتلا ربع اهلقن نكمي يتلا ةبستكملا تاهسلا

 ةديدج تافص نأل ؛اًعيرس نوكي نأ نكمي يفاقثلا روطتلا نأ اى ءاّدبأ ريغتت ال ةبكرملا ريغ تايلمعلا

 .لايجأ ةدع ربع رشتنتو لقنتو بستكتو ءأشنت نأ نكمي

 ءزج يه ةيرشبلا تاعمتجملا نأ (أ) :ب فارتعالا ىلإ تافالتخالاو تابماشتلا هذه يدؤتو

 .ةيفاقثلاو ةيعاتجالاو ةيويحلاو ةيعيبطلا اهتائيب نم ءافطصالا ىوقل عضختو :يعيبطلا ملاعلا نم

 نورداقلا نوديحولا مه رشبلا نأ (ج) .ةيفاقثلا مهتازيمب ربخآ ناويح يأ لثم نورثأتي رشبلا نأ (ب)

 نإف مث نمو «يعامتجالا ميظنتلاو .كولسلا هجوت يتلا ةيمالعإلا زومرلا وأ «يناقثلا مهثارت قلخ ىلع

 ىلإ اهميسقت نكميو «ليلحتلا ضارغأل ىرخأ تافصو .يزمرو يفاقثو يعامتجا ءانب هل عمتجم يأ

 (؟) .-ايجولونكتلا ةصاخبو- هزومر مظُن وأ هتفاقث (؟) .هصئاصخخو ناكسلا مجح )١( :يتآلا

 ةطشنألل ةيميظنتلا لاكشألا (5) .ةيجاتنإلا تايلمعلا ىلع ةينقتلا قيبطت نع ةجتانلا ةيداملا هتاجتنم

 ىلع ءاقبلل ةيساسألا تالكشملا ةجلاعم ماظن يف (75) و )١( نيب عمجت يتلا ةيسسؤملا ةمظنألا (0)

 )١( :اهنمو ىوقلاب ةسمخلا رصانعلا رثآتت نيح يف .هلماكب عمتجملا يف دارفألل فيكتلاو ةايحلا ديق

 ثارتلا (7) .اهتفاقث لبقتو ىرخألا تاعمتجملل ةيعامتجالا ةئيبلا (؟) .عمتجملل ةيئايزفلا ةئيبلا

 .عجرملا سفن (١؟)

 ./6.1/5 عجرملا سفن (1)



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع انوفا

 ريثأت هل اذهو عمتجملا ىلع ةقباس ةيفاقثلاو ةيعاتجالا صئاصخلا لازت ال (5) .رشبلا عاونأل يثارولا

 .ةيجراخلا ةئيبلا عم فيكتلاو ةيلخادلا هتايلمع ىلع

 ةوق اهفصوب ايجولونكتلا ىلع يكسنيل ديكأتب ظافتحالا متي ةثادح رثكألا ليلحتلا اذه يفو

 «نيوراد نم ىحوتسملا يروطتلا راطإلا ىلع اًبصنم لادجلا ناك نكلو ؛يعمتجملا روطتلل ةكرحم

 مدقتلا نإ لوقت نأ هيف غلابم ريغ هنأ ودبي" :هلوق بسح يكسنيل ظحلي اكو «ةثيدحلا تاضارتفالاو

 دراومو «يناكسلا (تانيجلا) ةثارولا عمجت يف ةيفيكلا تاريغتلا اًيفيظو ئفاكي ءاقبلا ايجولونكت يف

 "*."لبق نم اهلعف ىلع نيرداق اونوكي مل ءايشأ لمعب ناكسلل حمست يتلا ةديدجلا ةقاطلا

 نم اًديزم تتبثأ ةديدجلا ايجولونكتلا نأ ىنعمب ؛ةيمكارت ةيلمع وه يعامتجالا روطتلا نأ اك
 ىربكلا تايظنملا نم لاكشأ هاجت -ماع لكشب- يعامتجالا ميظنتلا طمن رييغتل عمتجملل فيكتلا

 )١( :امه ,ةيرشبلا تاعمتجملا يف راسملا رييغت ىلإ نادوقت ناتيساسأ ناتوق كانهو .اًديقعت رثكألاو

 نعوأ ةفدصلا قيرط نع ءاوس «ةيعامتجاو ةيئانب طانأو ةديدج تامولعم ءاشنإ متي ثيح ؛راكتبالا
 يف راكتبالا نأ اهيك .ةميدقلا ةيتانبلاو ةيفاقثلا جذامنلا رجه متي ثيح ؛لاوزلا رطخخ (؟) .ةيعاو ةين

 ميهبدل رشبلا (أ) :نأل ؛يجولويبلا روطتلا ىوق نم عرسأ اريغت ببسي يفاقثلاو يعمتجملا روطتلا

 تاجاح مبيدلو (ب) .ةديدجلا مهتامولعم زومر ريوطتل ةيمالعإ تانودم عضول ةيعاو تاردق

 ةميدق تاجايتحال ةديدحلا تافاشتكالا ىلإ ةنيعم فورظ اهعفدت دقو ءدودح الب نوكت دق تابغرو

 (ىك (د) .راشتنالا لالخ نم ىرخألا تاعمتجملا تامولعم ينبت ناسنإلل نكمي امك (ج) .رهظت دق

 عمقلاو ءوزغلا ربع ةميدق ةيئانبو ةيفاقث جذان نم تامولعم زومر يئبتل ام اًعمتجم ربجُت نأ نكمي
 عباطلا ءافخإ نكمي اى (0) .اًديقعت لقأ ٍتاعمتجم اًديقعت رثكأ تاعمتجم وزغت امدنع ةصاخبو

 ةيفاقثلا زومرلا نم ةعومجم قلخ يلاتلابو ؛ةيوينبلا لاكشألا هذه يف يرشبلا راكتبالل يسسؤملا
 نيب دقعملا طبارتلا قلخ ناسنإلل نكمي اى (و) .رمتسملا راكتبالا وحن ةهجوملا ةيعاتجالا ةينبألاو

 .ىرخأ رصانع ىلع رييغتلا ضرفت يتلا تامولعملا ةمظنأ
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 ةيرارمتسالا ىلع ظافحلل لمعت ىّوق كانه نأ نالونو يكسنيل نم لك دكأ دقف «كلذ عمو

 ةئشنتلا يه ةيرارمتسالا ىوق نأ !ىك ءدحاولا عمتجملا يف ناكسلا ميظنت هجوت يتلا ةيفاقثلا مظنلا يف

 ظفاحت ىرخأ ةوق يه ايجولويديألا ٌدعّتو .ةديدجلا لايجألا ىلإ ةميدقلا طانألا لقنت يتلا ةيعاتجالا

 ةمظنألل ةيماظنلا ةعيبطلا لازت امو .رخآل ليج نم ةفاقثلا لاقتنا هجوتو ةيفاقثلا تاعمتجملا ىلع

 ىرخأ رصانع نم نوكتي هنأل ؛دحاو رصنع يف رييغتلا مواقت نأ لواحت ىرخأ ةوق ةيفاقثلا ةيعاتجالا

 ةيقبطلا تاعمتجملا يف ءايوقألا ةصاخلا حلاصم يهو ءىرخأ ةوقبو «رييغتلا ىلع اهرابجإ متي فوس

 .نهارلا عضولا حلاصم تارييغتلا ددهت امدنع تاراكتبالا دامخإ ىلع ةردقلا مهيدل نيذلا

 زيزعتل ةقباسلا تاسراملا اهيف رهظت ثيح ؛يتاذلا روصقلا يف لثمتت ىرخأ ةوق كانه اًضيأو

 .اهريثأت فرعي ال يتلا ةديدجلا تاسراملا دامتعا ةمواقم ىلإ يدؤي امم ؛دارفألا ةفاك ةيضرتو فيكتلا

 روطتلا نأ ليوطلا ىدملا ىلع دكؤي يخيراتلا لجسلا نإف ةيرارمتسالاو زيزعتلا ةوق نم مغرلا ىلعو

 فلتخت !ى ءاّديقعت ربكأو رثكأ تاعمتجم داجيإل «ةيجوتونكتلا تاراكتبالا |يبيذغت رييغتلاو يعمتجملا

 تامولعملا ةيمك :الوأ :اهنم ةمهم ىوقل بابسأ ةدعل كلذو راكتبالا يف اهتالدعم يف تاعمتجملا

 تامولعم ينبتو قلخ يف هتردق ىلع ريبك لكشب رثؤت ثيح «لبق نم لعفلاب عمتجملا اهكلتمي يتلا

 رثكأ اًدارفأ ربكألا تاعمتجملا كلتمت ثيح ؛رخآ مهم لماع وه ناكسلا مجح نأ :اّيناث .ةديدج

 ةيويحلاو ةئيبلا ةعيبطو رارقتسالا نأ :اًثلاث .ةلمتحم ةديدج راكفأ ديلوت ىلإ يدؤت اًراكفأ نولمحي

 يف ةبغر رثكأ عمتجملا ناك ةيئيبلا يف تاريغتلا تداز املكو .رييغتلا ىوُق ىدحإ يه (ةيئايزيفويبلا)
 لماع يه اهتاذ دح يف تاراكتبالا ةعيبط نأ :اًعبار .ىرخألا تاعمتجملا تاراكتبا ينبت وأ ءراكتبالا

 لاثملا ليبس ىلع تاراكتبالا نم ديزل قيرطلا دهمتو ةيساسأ ةيعاتجالا ىنبلا ضعب نأل ٍ؛اَدج مهم

 رصحت :اًسماخ .(تاراكتبالا نم ديزملا ىلإ ةقاطلل ةديدج رداصم وأ «نداعملا فاشتكا زفح)

 ةظفاحملاو ةيوقلا ةيجولويديألا نأ اى ؛اهيثبت وأ تاراكتبالا قلخ ريبك دح ىلإ عمتجم يأ ةيجولويديأ

 نم تاراكتبالا رشن ىلع عجشت ال اهنأ نيح يف ؟نيركتبم اونوكي يكل دارفألا ىلع اًبعص رمألا لعجت
 .ىرخألا تاعمتجملا

 ةوقلا يه ةيجاتنإلا تايجولونكتلا نم مغرلا ىلع ةيعمتجملا ةيمنتلا نم ليوطلا ىدملا ىلعو

 تاقوعم ىلع بلغتت نأ نكمي ةيجولونكتلا تاراكتبالا نأ ةياهنلا يفو ؛ةيمهأ رثكألا روطتلل ةكرحملا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع را

 ىلإ عجري كلذ ين ببسلاو ؛ىوقلل ةصاخلا حلاصملاو تايجولويديألا ىلع ىتح ةيرارمتسالا زيزعت

 فوس لضفأ لكشب دراوملا عزوتو جتنتو عمتجت نأ نكمي يتلا تاعمتجملا نآل ؛ايجوتونكتلا ةيمهأ

 ميظنتلاو ةديدجلا ةيميظنتلا هلاكشأب زياتلاو .ناكسلا نم ربكأ ةبسن معدي دق اًيداصتقا اًضئاف دلوت

 .اذه ثدحي -صاخ لكشب- ىرخألا تاعمتجملا نيب ايجولونكتلا رشتنت ةياهنلا يفو .يبسسؤملا

 وأ ءاّديقعت لقألاو اًمجح رغصألا تاعمتجملا لالتحاب اًديقعت رثكألا تاعمتجملا رصتنت امدنعو

 خيرات رود زربت ءيعمتجملا روطتلا نم ديدج عون روهظ ىلإ يدؤي اذهف ؛اهنم جورخلا وأ ءاهجمد

 ةيميظنت لاكشأو «ةيجاتنإ تاردقو ايجولونكت عمو ؛ةوق رثكأ تاعمتجمك ةيناسنإلا تاعمتجملا

 جذامن ريفوت نع الضف ءوزغلا لالخ نم نيرخآلا ىلع ةيئانبلا اهطانأو «ةيفاقثلا اهتمظنأ ضرفت
 يتلا دراوملا ىلع ذاوحتسالا وأ ؛ةيئانبلاو ةيفاقثلا مهتمظنأ يثبتل اًرمن لقألا تاعمتجملل عفاودو

 تربره ةجح ىلإ ةريخألا طاقنلا هذه ريشتو .ءاقبلا يف ةموزهملا تاعمتجملا هذه اهيلع دمتعت

 برحلا نم مظنملا عمتجملا دوسي ثيح « ةعامجلا ىوتسم ىلع حلصألل ءاقبلا نأب لداج ثيح ؛رسئبس
 .ةئشانلا تاعمتجملا نم يملاع ماظن ءافطصا تلضف دقل عقاولا يفو . يداصتقالا سفانتلا يفو

 روطتلا ةلحرمل زنوسراب توكلات جذومن
 1 ج1 عما( 8 ةتتومتت5' 5اقمعع 51001 أ

 يف ريغتلا رسفي نأ نكمي ال يفيظولا ليلحتلا نأب ةفثكملا تاداقتنالا ىلع اًدرو ءام دح ىلإ

 اذه تكسي ملو ؛يعمتجملا ريغتلل يروطتلا هجذومن زنوسراب توكلات روطو «ةيعامتجالا مظنلا

 هذه يف يفكي اب ةزراب نكت مل عارصلاو تاقبطلا ماظنو «ةطلسلا تايمانيد نأل ؛داقنلا جذومنلا

 ريظنتلا لحارم ةداعتسا ىلع تدعاس زنوسراب ةيرظن نإف «تاداقتنالا هذه نم مغرلا ىلعو .ةيرظنلا

 .بايغلا نم اًماع نيسمخ وحن دعب عامتجالا ملعل ىرخأ ةرم يروطتلا

 تاعمتجملا نع هروظنم |مهيف ددح ؛هتيرظن يف نيريغص نيدلجم لوأ ىلع بلاغلا يف زكرأسو
 . "*ةئثيدحلا تاعمتجملا ماظن نع يناثلا دلجملا يف ةيساسألا هراكفأ صخ مث. ةنراقملاو ةيروطتلا

 . ةعبرألا لعفلا ةمظنأ نع ماعلا اهموهفمب زنوسراب ةيرظن أدبت ثيحو

 .روطتلا صوصخب ةسيئرلا زنوسراب لايعأي ةصاخلا عجارملا يلع عالطالل 4 ةيشاح :رظنا (15)



 طع "هس ةعانمم ةربواءسق ةعبرألا لعفلا ةمظنأ

 نم فلأتي هنأب يعاتجالا ملاعلا نع روصت عضوب زنوسراب أدب (؟ لصفلا) يف ٌتعجار امك

 ام وهو «تانئاكو «:ةيصخشو «ةيعامتجا ( 9١ص 77 لودجو 18-717 ص :رظنا) «لعفلل ةمظنأ ةعبرأ

 ةيفيظولا تابلطتملل عبرألا نم دحاول ةباجتسا ةمظنألا هذه نم لكو .ةيكولسلاب اًمحال هتيمست تم

 يصخشلا ماظنلاو «فيكتلا تاجايتحا ةهجاومل تانئاكلا ماظن لمع عمو .كرتشم لكشب لمعلل

 ةرادإ) نوُمُكلا لجأ نم يناقثلا ماظنلاب ةمظنألا لك جمدل تاجاحلا ةهجاومل يعامتجالا فدهلا قيقحتل

 ءرسنبس نم لك اهروط ةيفيظولا تايرظنلا لك لثم اهريوطت مت ةيرظنلا هذهو .(طمدلا معدو رتوتلا

 نأ زنوسراب ركذو . (11نطع 5مم هسه ظسناع ةساطعاستب 2ةيكدهك)زنوسأبو مياك رود ليميإو

 ةمظنألا هذه لخاد زياهتلا مث .هذه لعفلا ةمظنأ نيب زياتلاو «ليوطلا ىدملا ىلع يعمتجملا روطتلا

 ماظن يف زياتلا يف تأدب ةيعاتجالاو ةيصخشلا ةمظنألا هذهو .ةيصخشلاو ةيعامتجالا ةيفاقثلا ةصاخو

 .ةيفاقثلاو «ةيعاتجالا ةمظنألل زيامتلا ةدايز متي اقحال روطتلا ةدايز عمو «نمزلا عم تانئاكلا

 نماضتلا نم اًعون مدقي زنوسراب ناك ةديدع قرطبو «ةيعاتجالا مظنلا ةصاخو ءةيصخشلاو

 ةمظنألا نوكت ةطيسبلا تاعمتجملا يف نأل ؛مياكرود ليميإ تافيرعت يف لاخلا وه !ى يكيناكيملا

 ةيفاقثلا ةمظنألا كلذكو ءاهميظنت يف ضعبلا اهضعب نع ةنيابتم ريغ ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيصخشلا

 هيأر رسنبس تربره نم زنوسراب سبتقا تقولا سفن يفو ( 17١-5ص رظنا) .ايجولونكتلا ةكرتشملا

 نم روطتلاب صاخلا نوناقلا نمض روطتت ةيقرعلاو «ةيسفنلاو «ةيعامتجالاو «ةيجولويبلا ةمظنألا نأ يف

 ٠١(. ص ؟ ةيشاحو 94-217 ص :رظنا) سناجتاللا لاكشأ نم ديزم ىلإ ةسناجتملا تاعمتجملا

 ةيفاقث لاكشأ ةطساوب هميمصت متي لماكتلا وأ زيامتلا نم عونلا اذه نأ اًضيأ زنوسراب ركذيو

 نم عون كانه ناكو 00- رثكأ تاعمتجملا حبصتو «يعامتجالا ماظنلا يف ةديدج تادحوو «ةديدج

 ةمظنألا نأل ؛دقعملا ىلإ طيسبلا نم روطتلا لالخ زنوسراب تافيرعت يف ترهظ يفيكتلا ءاقترالا

 .ةئيبلا تافداصملا ئراوط عم قفاوتلاو فيكتلل ةددعتم اًقرط لثم اًديقعت رثكألا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نكد

 يعامتجالا روطتلا لحارم
 51وععو 01 50عزعأمل 1؟هل نأ أهدت

 نيعون رسنبس لعف اك ضرتفا دقف ؟(5١١ لكشلا) يف زنوسراب جذومن صيخلت نكميو

 اذه قفاوتيو .ةثيدحلا تاعمتجملا ىلإ لوحتلا اًريخأو .(روطتملاو ,ميدقلا) ةطسوتملا تاعمتجملا نم

 ةئتسبلاك (ةرقتسملاو ةلقنتملا) تاعمتجملل راثلا عمجو ديصلا نع يكسنيل موهفم عم ابيرقت

 .ةيعانصلا دعب امو ةيعانصلا تاعمتجملاو

 ةلحرم ريوطت لوح رودتو ءرخآلا ىلإ عمتجم نم لاقتنالا يف ةسيئرلا تايكيمانيدلا دحأك

 لوصرلا مت اذإف .ةددحملا ةيعامتجالا ةينبألا لاكشأ يف زيامتلا نم ةجرح ةطقن ىلإ ءاقترالا نم ةركبم

 لمعلا ةمظنأ لخادو نيب زياهتلاو روطتلا نم ديزملا قيقحت نكمملا نم حبصي هنإف ةطقنلا هذه ىلإ

 نأ نكمي الو «ةيعانصلا تاعمتجملا روطتت نأ نكمي ال زنوسراب يأر يف ؛لاثملا ليبس ىلعو .ةعبرألا

 «ةيلومشلا رصانعلا ىلع يوتحت ىتلا نيناوقلا نم ماظن روطت نود ةمدقتملا ةيعارزلا تاعمتجملا روطتت

 زومرلاب نوناقلا نم صاخلا ماظنلا اذه روطتي ىتحو «نيلعافلا عاونأ عيمجل حماستملا قيبطتلا وأ

 .ديقعتلا نم ديزم ىلإ لوصولا تاعمتجملا عيطتست نل «ةينامورلا ةيندملا

 روطتلا لحارم يف ةسيئرلا رصانعلا

 1ع عزت 11161111105 111 512865 01 11

 يتلا ةيساسألا رصانعلا نم ديدعلا روهظ ىلع روطتلا نم ةلحرم لك يوطنت زنوسراب دنع
 عونب ضرعتأسو .ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ روطتلا ةبتع ةطقن ىلإ لوصولاب عمتجملل تحمس تعمتجا اذإ

 ١١(. , 5 لكشلا) يف ةددحملا لحارملل رصانعلا هذه زاجيإلا نم



 20 ا 2 ل 1 ا

 دقاعتلا نيناوقو ةيلاعلا -

 ةبلاهسأر لا نع تادقتعملا

 تايجولونكت -

 يرفحلا دوقولا رداصم عدختست

 يح ريغلا

 ةديدج

 ىلع ةدكؤم تايجولوديأ -
 صايخشألا قوقح

 ةيسايسلا ةيطارقميدلاو

 يعمتجملا عمتجملا سيساحأ 3

 ةفاشثلا هذبم تامازتلا ربع اهلمحت

 ةيطارقوميدلا ةطلسلا ةأشن

 يعضولا ينوتاقلا ماظنلا ةدايز

 يملاعلاو

 بساكملاو ةرحلا قاوسالا ةدايز

 ءايتنالاو لال قيرط نع ةهجولل

 ليكوك نيدلا ىلع ةللسلا بلغت

 يعارتجا طبض

 نع ةطلسلل ةيعرشلا ءافضإ

 ةينوناقلا زومرلاو نوناقلا قيرط

 هينللعلا

 ةيطاولل لوصوو يميلعتلا ماظنلا ةدايز

 راكتبالاو مولعلا سيسأت ماظنلا اذه

 يروطتلا ريظنتلا ةلحرم جذومن

 يئاقثلا مادخلا زيامت

 يدؤن يئلا ةبانكلا يف عيسوتلا

 ىلإ

 نم ةقسانتم ةعومجم -

 ةسيقلل ةينيدلا تادقعملا

 كرت
 ايجولونكتلاو

 ةفرعملا

 ةرقتسملا ديلاقتلاو خيراتلا -

 داصتقالا 5 ةبوتكم دوقع -

 ةئشانلا قاوسالاو ىمانتملا

 ثاسسؤملا نم ديرمللا -

 نيناوقل ةسيقملا ةيموكحلا

 ةأشلا يف ةيملاع رثكأ

 يعايتجالا ماظبلا زيامت

 ةطلسلا نيب ديازتملا نيابتلا

 نيدلاو ةبارقلا و

 ماظنلل ةيلوألا تانيابلا

 نوناقلا

 تاقالع و قاوسألا عسوت

 لكايشا نيب قاوسألا

 ةيعاربجالا

 لاملا مادختسا دياز

 ءايتنالا قاوساو

 دوقعلل ةلماكلا ةسسؤملا

 يناقثلا ماظنلا بام

 يتلا ةيوتكملا ةغللا مظن

 زومرلا ماظن عيسوت --

 ةيجولونكتلا ريياعملا لمشتل

 ةيميراتلاو ةيسايسلا ةينيدلا

 نيب تاضقانتلل حمست -

 ةيفاقثلا و ةيعاتحالا مظنلا

 ديازتم يئانب زياتل حمست -

 يعامتجاللا ماظنلا يف

 ربكأو

 فئاظ ولا وو ةيزك ل ةطلبلا

 ةدئمملا ةيرادؤإلا

 ربكألا نكامألا يف مكحتلا

 ءاركولاو ةطلسلا قيرط نع
 مظنملا

 ةعسوملا ةيتيدلا لكايطا

 يناقثلا ماظنلا ريا

 أدين ةينيدلا ثادعملا -

 ةيعرشلا ءافضإ يف
 مكحلا ماظن -

 ةيكلملا ةلسلاو

 ةاواسملا مدع -

 تاقبطلا ماظنو

 ميلاقألا يف مكحتلا -

 ةيرايعملا مظنلا -

 لطعتلاو ميظنتلاو

 باسنألا ماظن -

 رثكأ تايببقت -

 لايعلا نم ًاديقعت

 ةيرادإ ةينبأ ةأشن -

 مكدلا ماظنل

 وو تانطوتسم -

 تابيج

 ةعسوم ايجولونكت -

 تاسمتخو

 طباورلاو ساينالا

 ةيارقلا تادحو نيب

 ةيوونلا

 مب يدطتملا حريب
 ةئشانلا مكحلا

 ةئشانلا ةيقبطل | مظن

 و ةيارقشلا تاريسقت

 لامعلل يمانتلا دامتتالا

 ةئشانلا ةينيدلا لكايشلا

 .يعمتجملا ءاقترإلل زنوسراب روصت )١١15(. لكشلا

 الاكذتا

 يقبطلا ماظنلا زيامث

 نم

 رخسلا -
 ةقراخلا ىوقلا -

 فالسألا ىوق -

 حمج - داي
 ايجولونكتلا

 ل يرايعملا

 جاوزلا -
 ةيدابحتقتالا راودالا

 ةبارشلا راودأ -

 نيب تاقالعلا -

 ةبارقلا تادححو -

 ةقرغلا ةيوونلا
 ةيداصتقالا ماسقالا

 لايعلل ةبارقلاو



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ا

 عمتجم طسبأل ةسيئرلا تانوكملا يهو (1م» طرقسنانابع كاههع) ايندلا ةيئادبلا ةلحرملا

 ةبسنلاب ينعت يتلا ايجولونكتلاو ءنيدلاو «ةبارقلاو ءيزمرلا لاصتالا ىلع لئاسولا يف دمتعي

 ؛نيرخآلل لاثتمالا زومر ىلع لدي نأ نكمي يذلا يزمرلا لصاوتلا نع فشكلا زنوسرابل

 نمي زومرلا نم عونلا اذهو «يعامتجالا ملاعلا نع ىرخأ صئاصخو ؛مهسفنأ دارفألاو «ميلاقألاو

 :امه ؛نيتيحان نم اهب لاثتمالاو ةيهيجوتلا لعافتلا حئاولو دعاوق عضو نم ةيناكسلا ةعامجلا دارفأ

 هذه ةبقارم ميظنت :يناثلاو .تالعافتلا ثودحب حمست يتلا حئاوللاو دعاوقلا :لوألا

 ؛ةيساسألاو ةيسسؤملا ةطشنألا نيوكت يف ةمظنملا تالعافتلا هذه لثم نإف ؛لباقملا يفو.تالعافتلا

 نم ةطشنألا هذه ديزت ءاهرودبو .ةينيدلا تاسرامملاو .ءيداصتقالا طاشنلاو «ةبارقلاو «جاوزلاك

 تايصخش ريوطت نم دارفألا نكمت انيب «ةفاقثلا زومر نوزخمو «ةيعاتجالا ةينبألا نيب زياتلا ةجرد
 .اًدرفت رثكأ

 ١ يعامتجالا ميظنتلل ةسيئرلا ةدحولا يه ةبارقلا حبصت ايندلا ةيئادبلا ةلحرملا ماظن يفو

 طقف حوضوب رهظت ال ابر ءانبألا نيب ةقرفتلاو « ةيوون تادحوك مراحملا جاوز دعاوق نع فشكتو

 . عونلاو رمعلا تائف يف ادع ةيئادبلا تاعمتجملا هذه يف بألا وأ مآلا نم

 يأ حبصي امدنع نوكتتو «(ةهسمعل طرلسنااا»ع 50كعءاتعد) ةمدقتملا ةيئادبلا تاعمتجملا

 ةموظنم نمض رئاشعلا لخاد زيمتلاب يعامتجالا ماظنلا أدبي ثيح ؛اًريامتو اًديقعت رثكأ يئادب ماظن

 مدع أدبي ةيكلملا فاشتكا عمو «ةيكلملا ميهافم ينبتو صصختلا يف كلذ أدبيو ءربكألا ةبارقلا

 تالكشملا بلطتت ءكلذ نم مغرلابو .ةيقبطلا دلوت ثيح .روطتلا يف يقبطلا توافتلاو ةاواسملا

 قح ىلع دكؤت يتلا ةينيدلا تادقتعملا عم ةيلماكتلا ةسيئرلا ةيلآلا نيدلا حبصيو ءاعيرشت ةيلماكتلا

 ايئانب اًريامتو اًديقعت رثكأ حبصي هنإ ذإ ؛ةيلماكت ةفيظو رفوي نيدلا ناك املو .ةورثلا عمجل دراوملا يوذ

 جزمت ةعيبط عم ةقراخ ةوق لوح تادقتعملل ةيعرش ءافضإ عم) اًيفاقثو «(نيزيامتم نيد لاجر عم)

 ةيكلملل ةيروطتلا قراوفلا هذهو «ةاواسماللا ةيامحو «ةيكلملا يف ةاواسملا مدعو :(زايتمالاو ةطلسلا

 ,ةيكلملا ثيح نم ءارث رثكألا ءاسؤرلا لوح ةطلسلا زيكرتو ديحوت وأ ءمكحلا ماظنل ةيكلملا ىلع زفحي
 .ةيئادب لازت ال نيح يف



 يركسع ماظن لكشتيو «مكاحلا لامعأب نوموقيو ءيضارألا بصانملا باحصأ مكحيو

 نم روطتت تاعمتجملا هذه نإف يلاتلابو «يضارألا نم ديزم ىلع ءاليتسالاو ماظنلا اذه ىلع ظافحلل

 اًديقعت دادزت اهخأ الإ «(ةنتسبلا ىلإ رامثلا يعماج تاعمتجم نم) وأ «(نيرقتسملا نيدايصلا) تاعمتجم

 «لصاوت زومر) مهيدل حبصي يفاقثلا ديقعتلا ىوتسم ىلعف .يعمتجملا روطتلا اذه عم اًيفاقثو اًيوينب
 يهف يوينبلا ىوتسملا ىلع امأ .(عيرشتلل تايجولويديأو ةينيد) تادقتعمو «(اًديقعت رثكأ تاينقتو

 تاقبطلاو ءرئاشعلاو «باسنألاو «ةبارقلا ةمظنأ) :لثم ءاّديقعتو ائيابت رثكأ نوكت ةمظنأ دّيشت

 .(بزحلا ةرادإ نع ةئشانلا ةيطارقوريبلا) دّيشت مكحلا ماظن ىوتسم ىلعو ؛(ةينيدلا

 رثكا ةلحرم ىلإ روطتلا تاعمتجملا هذه عيطتست يعامتجالاو يفاقثلا ءانبلا اذه ماس لغزو

 تاعمتجملا نيب اًطسو نوكتو :ةطاسب رثكألا تاعمتجملا ىلإ لقتنتو « يعامتجالا روطتلا نم ةيطسو

 .ةمدقتملا تاعمتجملاو ةميدقلا تاعمتجملل ةيعرفلا لحارملا نم كلذب ةنوكم .ةمدقتملاو ةميدقلا

 .رخآلا نع فلتخت ةصاخ تافص امهنم لكل نأ مغر

 تاالعافتلاو ةيزمرلا ددحتتو «ةباتكلا عارتخا اهزيمي (1ء فععطقنع 28[5ع) ةميدقلا ةلحرملا

 نامزب طبترت ال ةيزمرلا هذه نأ الإ .بجاولا مكحب عيمجلا اهب مزتليو «ةيعامتجا ةدحوك ةيناسنإلا
 ةءارقلا نأ الإ «خيراتلا ليجستو يفرعملا لاصتالاب ةباتكلاو ةءارقلا اه حمست ثيح ؛نيددحم ناكموأ

 ال فئاظولا نم ليلق ددع ىلع ناترصتقم اهبنأل ؛ةميدقلا تاعمتجملا لك يف نيتلماش ريغ ةباتكلاو

 ءانبلا يف اًزيامت رثكأ حبصت اذكهو «ىلوألا ةجردلاب ةيرادإلاو ةيسايسلاو ةينيدلا تاءانبلا يف ايس
 .ةيسسؤملا تالاجملا يف الالقتسا رثكأ تاعمتجملا كلت نوكت مث نمو «ةبارقلا ءانب نم يعاتجالا

 ةيئيدلا ةيعرشلا نم هتوق اًدمتسم ءاًّمسوتو اًنيابت دادزي مكحلا يف يرادإلا ماظنلا نإف كلذ ىلع ةدايز

 .ةينيدلا تادقتعملا كلت ةوق قيرط نع اًسدقم اًرمأ هلعجتو «ماظنلا اذهل ةدناسملا

 سيل يمايسلا ءانبلا اذه حبصيل زياتتو ءعسوتت ةيرادإلا هتينبأو مكحلا ماظن نإف كلذ عمو

 طبترم هنكلو «ةياغلل اًبسن لازي ال ماظنلا اذه يف ةيقرتلاو نييعتلا نأل ؛ةلماك ةيندم ةيطارقوريب

 روطتلا عم اًريامت دادزي دق يذلا قرعلا لثم ىرخأ ريياعم ابرو «ينيدلا ءامتنالاو ةيدرفلا تادحولاب

 ةعانصب قلعتي اميف ةصاخبو .ةطشنألا قيسنتو ةئبعت ىلع ةموكحلا ةردق ىلإ ةفاضإ ؛يرادإلا ءانبلا يف

 ماظن عيطتسي امدنعو .اهتطشنأ عيسوتل دراوملا عيزوت ةداعإو .بئارضلاو «ةماعلا لاغشإو «برحلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع اراك

 رثكأ ةطسوتم ةلحرمل قيرطلا دهميس هنإف هتئيب عم هطابترال ةيفيكتلا عمتجملا ةردق ةدايز مكحلا
 .اًمدقت

 تاعمتجملا هذه يفو ء(ملءومعع0 زماعدطعلنةئع 5هءاعاتع5) ةميدقلا ةطسوتملا تاعمتجملا

 يف مكحلا ماظن رمتسيو «ةبارقلاو «نيدلاو .مكحلا ماظن نيب نيابتلا ثدحي ءامدقت رثكألاو ةطسوتملا

 ءانبلا عضو معدل بئارضلا لالخ نم دراوملا جارختسا متيو ءرثكأ ةطلس زكرتت امك ءاّيلخاد نيابتلا

 تاعمتجملا يف ةريبكلا تاريغتلا هذهو ءام دح ىلإ يقبطلا ماظنلا نم ديزي -هرودب- يذلا يرادإلا

 .دعبأ لكشب نيدلا نع زيامتت يلاتلابو .نوناقلل ينالعلا ىوتحملا ةدايز عم تأت

 نوناقلا قيبطت يف ةاواسملل ةيلاثم رثكأو اًيملاع اًيعرش اًماظن عضولا كلذ حبصي مهألا نكلو

 متي نيح يف «ربكأ ةيلالقتسا ةدعاق داصتقالا يطعي -هرودب- يذلا روهظلا يف أدبيو .عيمجلا ىلع

 نوؤشلا يف ةيملاعلاو .نوناقلا حبصيو «نيدلاو مكحلا ماظن يف ةرمتسملا ةبوعصلا نع هلزع

 زيامتلا يف أدبت يتلا قاوسألا عسوتو «لدابتلل ةنميهم ةليسو هفصوب دلبلا ةيمنت عجشيو «ةيداصتقالا
 يف يسسؤملا عباطلاو .«تاعمتجملا نيبو لخاد ةراجتلل ةديازتملا ةعرسلاو ؛ةعونتملا تابلطتملا ةيبلتل

 نوكي امدنع ةنكمم نوكت هذه لوحتلا عاونأو «نييداصتقالا نيلثمملا ىلع ةمزلملا دوقعلا نوناق

 نوناقلا حبصي امدنع نكلو «ةبارقلاو «نيدلا ءمكحلا ماظن يف عئاشلا طابترالا نع الوزعم داصتقالا

 ىلإ ةفاضإلاب نامتئالاو لاملا مادختساب قاوسألا ريوطت عجشيو يداصتقالا لاجملا يف ةيملاع رثكأ

 اذه دادزيو «تالآلاو .دوقعلاو لاومألاو قاوسألا دادزتو .عمتجملا لخخاد نيابتلا ىوتسم «دوقعلا

 .قاوسألا يف تالضافتلاو دارفألا ةبلاطم ثيح نم ىسفنلا لمعلا ةموظنم نيب نيابتلا ةجيتن زيامتلا

 مظنلاو ءاهتباتكو اهزيمرت نكمي يتلا ىرخألا زومرلا ةمظنأو نيناوقلا نم يفاقثلا ماظنلا نوكتيو

 يف -اًضيأ- نكلو «داصتقالا يف طقف سيل «نيفلتخملا نيلثمملا نيب اًديقعت رثكألا تاقالعلل ةيعامتجالا

 .ىرخألا ةيسسؤّؤملا تالاجملا

 1طع [مهصكانمم 10 اطع 8لملعمم ةزركاعمس 06 :تاعمتجملل ثيدحلا ماظنلا ىلإ لاقتنالا

 ,ةمدقتملا ةيعارزلا تاعمتجملل ةيسفنلاو «ةيئانبلا ةيفاقثلا ةدعاقلا هذه نم ةثادحلا عبنتو 15

 ريوطت ىلإ فاطملا ةيابن يف يدؤتل جاتنإلا ةدايزل زفاوح قلخت يتلا قاوسألا يف ةلماعلا تايداصتقالاو

 ةيملاعلا نيناوقلاو «ةيلامسأرلل ةيفاقثلا تايجولويديألاو «ةيلامسأرلل اهريخستو ةيعانصلا تايئقتلا



 اًريخأو «ةيسسؤملا تالاجملا نيبو لخادلا يف تالماعتلا عاونأ سفنل اًبلاق رفوي داصتقالا يف دوقعلاو

 ضومغب'' :زنوسراب هامسأ ام ىلإ لصت ةياهنلا يفو «ةفاقثلا عيسوتو .مكحلا ماظن يف ةطلسلا زيزعت ىلإ

 .مكحلا ماظن اهمظني ةيميلقإ ةدحو لثمت اهنأ ةجردل «ناكسلاب ساسحإلا وأ ."ةيرضحلا تاعمتجملا

 ساسألا قوه اذهو «."ةينطولا" ب لاح ىمسي ايف ساسحاإلا اذه رهظيو .ةيمانيد رككأ قاوسأو

 ديزت ةيملاع نيئاوقو «ةيمائيد رثكأ قاوسأو «ةعئاشلا تالماعتلا عم جمدي يذلا يفاقثلاو يعامتجالا

 .يعمتجملا روطتلل اًريخأ اًلماع زنوسراب اهآر يتلا ةيسايسلا ةيطارقوميدلا لامتحا نم
 يفيظو وهف «زنوسراب ليلحت ىوتحم ىرن نأ نكمي «ليصافتلا نم ديزم يف ضوخلا نودو

 ةمظنأو «ةيفاقثلا ةيصخشلا صاخ لكشبو ءلعفلا ةمظنأ لخادو نيب زياتلا لع دكؤي هنأل هاذج

 ةسيئرلا تالوحتلا نم ةلسلس ىلإ ىعست ىتلا ةيساسألا ةيفيظولا ةجاخحلا ىبليو ءىعاتجالا لعفلا

 .يلاحلا يعانصلا عمتجملا دعب ام لكش وحن هروطت ءانثأ يف لحارملا نم ددع ىلإ عمتجملاب عفدت يتلا

 «تاعمتجملا روطت يف ىرخألا رصانعلا لبق ةنيعم ثادحأ عوقو ديؤي ناك دققف زنوسرابل سلا

 عفدتو حمست يتلا ةجرحلا ةبتعلا ةطقن ىلإ تلصو تاللوحت اهتقبس دق روطتلا نم ةلحرم لك يفو

 نم سكعلا ىلع زنوسراب ةيرظن نإف كلذبو.ةيفاقثلا ةيعاتجالا ةمظنألا نم ةديدج عاونأ ىلإ العف

 وأ ديقعتلا يف ةماع ةدايز كانه نإ لب ءروطتلا دوقت ةيساسأ ةوق ىري ال دق «ةريثكلا لحارملل جذاننلا

 نم اًنايحأو «يعمتجملا روطتلا نم ةفلتخم لحارم يف نكلو ؛ةعبرألا لعفلا ةمظنأ لالخو نيب زياهتلا

 ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ ةكرحلل ةمهم ةيخيرات تناك تائيوكتو «ةفلتخملا ةيفاقثلاو ةيعاتجالا ىوقلا لالخ

 .عمتجملا روطت يف

 ةمتاخ
 ( 00 تلانذأ ند 1

 «باتكلا اذه اهوانت يتلا ىرخألا جهانملا عم ةنراقملاب اًهم ريظنتلا ةلحرم جذومن دعي ال

 طابضنالا ةيمستو سيسأت عم أدب دقف .يفيظولا هاجتالا عم بنج ىلإ اًبنج اًنابث رثكألا جهنملا هنكلو

 ملاعلا حرشل ةمهم ةقيرط ناك دقف .نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف دوقع ةعبرأل ماد فقوت ادع ام

 رظنلا تاهجو نم ةايحلاب ضبان زيامت ةيلمعك ءاقترالا ةروص تلظ كلذ ىلإ ةفاضإو .يعامتجالا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع نك

 رثكألا تايرظنلل اًسيئر اًرصنع اذه ٌدعيو «ةثادحلل ةيدقنلا تايرظنلاو «ةيفيظولا :لثم «ةعونتملا

 .ديدحتلا هجو ىلع اًريوطت سيل يذلاو ( لمعلا باحصأ) نيجتنملل اًمومع

 متت ام اًبلاغ يتلا ةيملاعلا ةمظنألا تايرظن ةصاخو ءعارصلا تايرظن نإف ءكلذ ىلع ةدايزو

 نم تروطت ابنأ ىلع اهيلإ رظني يتلا تاعمتجملل يملاعلا ماظنلا عم ةيئاقترا تاحلطصمب اهتغايص

 ىوتسملل نوريثكلا ريشي اك مث «ملاعلا ىوتسم ىلع ةيلامسأرلل ةيسايسلا ةيفارغجلا تايروطاربمإلا
 تاعمتجملا هذه تناك اذإ ام ةفرعم نولواحي مهأل ؛ةلحرملا جذانل ةبلاطم كانهو .ةيكارتشالل يملاعلا

 اًحوضو رثكأ ةيجولويب راكفأ رهظت ديازتم وحن ىلعو ؟لبقتسملا يف بهذتس نيأ ىلإ خيراتلا رم ىلع

 اهركذ يتلا بابسألل اًريمم ىقبي جهنملا نأ مغرلابو .ةلحرملا جذامنل ريظنتلا يف ةيئيبو ةيويحو

 راكفألل نيمضتلا دعي اذهو .""”يجولويبلا روطتلا نع فلتخي يعامتجالا روطتلا لعجي ام ؛يكسنيل

 ملع ىلإ ىرخأ ةرم ءايحألا ملع لاخدإل دهج نم طقف اًدحاو اًرشؤم ةلحرملا جذان يف ةيجولويبلا

 ملعل تنوك ةيؤر هييحت اب عاتجالا ملعو ءايحألا ملع نيب براقتلا اذه ىرنس امك «عامتجالا

 لب ؛نيككشم اولازام عامتجالا ءاملع نم ديدعلا نكلو «ءايحألا ملع نم اًذوخأم هنوكل ؛عامتجالا

 ءاهبنإل ةديج ةليسو نوكي يذلا عامتجالا ملع يف ةيجولويبلا راكفألل مادختسا يأل اًمامت نيداعم

 عامتجالا ملع نيب ةقالعلا صخلي (١؟ لصفلا) يف ةسارد لالخ نم ةيعاتجالا ةيرظنلا ةعجارم

 ءابنإ انئكميو .ريغص فطعنم يف ةسيئرلا جهانملا صخلي رشع يناثلا لصفلا نإف يلاتلابو «ءايحألاو

 :يلي امهيف ريظنتلا ةلحرم جذومن نم تاملسملاو ةسيئرلا تاضارتفالا هذه ةمئاق

 ةيئبألا نيب قيرفتلا وأ ديقعتلا نم ديزم وحن ليوطلا ىدملا ىلع تاعمتجملا تروطت - ١

 .اهتفاقثو

 ثيدحلا لبق ماسقنالا ناك ام اذإ ءاوس ؛لحارملا نم ةسلسب ءاقترالا اذه زيمتي نأ نكمي - ؟

 :يتآلا ةنمضتم ةزيامتم لحارم ديدحت وأ «ةثيدحلا تاعمتجملا عم

 .يدايق الب راثلا عمجت تاعمتجم ديص (أ

 رنريت .ه ناثانوج :رظنا ءيعاتجالا ليلحتلا يف ةيجولوببلا ميهافملاو لالدتسالا دودحل رخخآ ليلحت ىلع عالطالل (13)

 )7 عامتجالا ملع "يناقثلا يعامتجالا ومنلا حرشل ءايحألا ملع يف روطتلا ةيرظن دويق" «يكسنايرام اردنسكلأو

 .(؟ م١ نم ص م٠٠ هرك



 .يسايس دئاق تاذو اًرارقتسا رثكأ راثلا عمجو ديصلا تاعمتجم (ب

 ديصلا عم بسنلا ىلع مئاقلا مكحلا ماظنو ةديحولا ةيرشبلا ىوقلاو «ةطيسبلا ةنتسبلا (ج

 .يعرلا تاريغتمو

 ىلع دمتعملا مكحلا ماظنو «ةيناويحلا ةقاطلاو «ةمدقتملا تاودألا نم ديزم عم ةمدقتملا ةنتسبلا (د

 .يعرلا تاريغتمو ديصلا عم ديازتم لكشب ةلودلا

 نكلو «ةطلسلل زكرمك يكلم ماظن عم «ناويحلاو ثارحملا ةوق مادختساب ةطيسبلا ةعارزلا (ه

 .ةطلسلل المتحم اًركرم هرابتعاب نيد عم -اًضيأ-

 نويعاطقإلا تادروللا اهمكحي حايرلا ةقاطو «هايملاو تاناويحلا مادختساب ةمدقتملا ةعارزلا (و

 .ةطلسلل يوقو ريبك لثممك نيدلا عم «ةيعاطقإلا تالاخلا يف نوكلاملاو

 يف ةيطارقوريب ةلودو «عيزوتلل ةرحلا قاوسألا يف يرجحلا دوقولا مدختست يتلا ةعانصلا (ز

 ةطلسلل ةدعاقك نيدلا يف ضافخنالا ضعب عم يفاقثلا طاشنلا يف .مكحلا ماظن ميظنت

 .ةيسايسلا

 قاوسألا ىلإ ةقاطلا نم ةيح ريغ رداصمو يرجحلا دوقولا مادختسا وأ ةعانصلا دعب ام (ح

 نيدلا نيب لصفلا نم ضعبو «يطارقوميدلا مكحلا ماظنو «ةديازتملا ةيكيمانيدلاو «ةيملاعلا

 .ةلودلاو

 يف عمتجملا نكل «لحارملا كلت لك نم رميل هدنع اهب اًليوط يفتكي دحاو عمتجم دجوي ال ٠-
 وأ يلخادلا زيامتلا لالخ نم ةلبقم ةلحرم ىلإ روطتي نأ لمتحملا نم نمزلا رم ىلع ةدحاو ةلحرم

 .ةئيبلا يف اًمدقت رثكألا تاعمتجملا هضرفت يذلا زياهتلا

 وحن ىلع لماكتلل ةيساسألا تالكشملا عم لماعتلا بجي ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ةكرحلل - ؛

 .دارفألاو «دراوملاو ءعئاضبلا عيزوتل قاوسأ (أ) :لثمت يتلا تايلآلا نم ددع لالخ نم زيمت

 نوناقلا لالخ نم -اضيأ- نكلو .قاوسألا ةطساوب يئانبلا طبارتلا نم طانأو (ب) .تامولعملاو

 همذقت يذلا معدلا عم «نيناوقلا ىلع مكحلل ةينوناق مكاحمو دعاوق (ج) .ةلودلل ةيرادإلا ةينبألاو

 .ةيطارقوريبلا لودلا يف تالاكولا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع م

 ةيجاتنإلا تاينقتلا بكاوت نأ بجي ؛مهزيامتو ناكسلا نم ريبك ددع معد ىلع لوصحلل -

 .اهيلت يتلا ةلحرملل ءاقترالل عمتجملا يف زياتلاو ومنلا اذه

 قحلتل يقترت نأ بجي ؛ىمظعلا ةيطارقوريبلا ةلودلل ازيمت رثكألاو ربكألا ناكسلا ميظنتل -7

 :اقباس ةووكذملا تايلآلاب



 رع يناث) نمف)

 ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا
 510101( ثلا 155121111 011110141 111101171

 روطتلا لبق اَلوأ ترهظ ريخألا لصفلا يف اهيلإ راشملا روطتلل يريظنتلا جذومنلا تايرظن نإ
 امو ."عاونألا لصأ" يف هباتكو ,(0طه:165 0ةم5*811) نيوراد زلراشت نم ىحوتسملا ءايحألا ملع يف

 .(4 لصفلا :رظنا) ةيئيبلا تايرظنلا دعب اهيفو ءلمعلا ميسقتل مياكرود ليلحت نأ اًدكؤم وه امك لاز

 نيوراد ليلحت ينو .رشع عساتلا نرقلا يف عاتجالا ملع يف فحزلا ةيجولويبلا راكفألا تأدب دقلو

 رهاوظلا يف تاعونتلا اهيف نوكتت يتلا يعيبطلا ءافطصالا ةيلمع ىلع دكأ «ةديدجلا عاونألا تايلمعل

 ةيندبلا ةقايللا زيزعت عيطتست امدنع ةراتخم نوكت يتلا عاونألا نم ءاضعألا نيب تاثوروملا يف ةنماكلا

 ةأشن متت اهالخ نم يتلا تامزناكيملا فرعي مل نيوراد نكلو .اهسفن جاتنإ ةداعإل عاونألا ةردق وأ

 ةيمهأ مهفي مل اًضيأ هنأ ٌدقتعأ (6:6ع5: 81م061 ) لدنم روجيرجل ةريصقلا ةساردلا ىتح «تانيابتلا

 (م970١) ماع ينو .العف لمعي نأ ءافطصالا عيطتسي هلالخ نم يذلاو «نيابتلل ردصمك تالدبتلا

 .يعيبطلا ءافطصالاو روطتلا ىوقل لاصتالا ددحي مل هنأل ؛نيوراد ةيرظن لاوز ديدعلا عقوت

 ىو .(ىوقلا فيرعتل ١ , ١ مقر لودجلا) رظنا .ينيجلا فارحنالاو «تانيجلا قفدتو «تالدبتلاو

 يف نكلو «نيوراد ةيرظن كلذ يف ةزواجتم هيلإ ةرظنلا فلتخت تانيجلل ديدجلا مهفلا نإف ةقيقحلا

 (ثيدحلا بيكرتلا) :ىمسي ام ءانبل ضعب عم اهضعب دحتا دق روطتلل عبرألا ىوقلا نأ رهظي ةياهنلا

 نأب قيدصتلا يف ضعبلا أدب دقف .يويحلا ملاعلا حيضوتل بيكرتلا اذه مدختسا اكو «ءايحألا ملع يف

 لع



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع قحاب

 .يعامتجالا ملاعلل تايلمعلا ضعب لقألا ىلع ريسفتل مدختست نأ اهنكمي ءايحألا ملع تايمانيد مهف

 ضرعت يتلاو «عامتجالا مولع ين رهظت ءايحألا ملع يف ةيريسفتلا راكفألا تأدب (م197١) ةيادب يفو

 .يعامتجالا ملاعلا مهف يف ةلماكتم ةديدج ةقيرط

 .روطتلا ىوقل .(1؟ , )١ مقر لوددلا

 روطتل ةنماكلا تانيجلا نم رهاوظلل ةيئيبلا فورلغلا رايتخا اهملالخ نم متي يتلا ةيلمعلا نإ :يعيبطلا ءافطصالا

 .تاالالسلا يف دارفألل ةينديلا ةقايللا

 تانئاكلا رهاوظ لجؤت يتلا تاموسوموركلا ربع تانيجلاب ةصاخلا تامولعملا يف ةتاوشعلا تاريغتلا نإ :تالدبتلا

 .ةينحلا

 ةصاخلا يئارولا عيزوتلا ريغي يلاتلابو «ةيئيبلا ةحاسملا ربع نيرخآ ىلإ ناكسلا نم تانيجلا ةكرح :تانيجلا ىقدت

 .تاال السلاب

 «ضعبلااهضعب نع اًيئيب ةلزعنم حبصت تالالسلا نيب تانيجلا عيزوت يف ةيئاوشعلا تاريغتلا نإ :يثارولا فارحنالا

 ةحضاو نكت مل يتلا رهاوظلا يف ةراتخم نوكت يتلا ةصاخبو «ةديدج تالالسلا ىلإ يدؤت نأ اهنكمي تقولا عمو

 .تالالسلا هذه نع نيلوزعملا دارفألل

 '”ءايحألا ملع نم ةديدج راكفأ

 اء 10م5 1دنهرتت 15101017

 قيمعلا مهفلا :اتنتمضت ةثيدحلا ةفيلوتلا /ةبيكرتلا عم اًنرهظ ناتسيئر ناتركف كانه

 نكميو .رشبلا كلذ يف اهب ةيحلا تانئاكلل ناكسلا تاعيزوت (7) .دارفألا نيب نيابتلا تامزناكيمل

 :يتآلا وحنلا ىلع اهصيخلت

 لطع ءمعانعو هز اطع 1هلنك504ه1 درفلل ةثارولا ملع

 نآلا هفرعن ايف (؟عدند معرامم8أ) حلطصم (0 وم 81ءد0عا'5 ) لدنم روجي رج مدختسا دقل

 ةيساسألا تادحولا ىه تانيجلاف «ةبباشتم ةيساسألا راكفألا نكلو «ةيثارولا ةسدنهلا وأ تانيجلاب

 .يكسنايرام ارددسكلأ عم مسقلا اذه فيلأت مت(١)

 نيتاسملا لايعأ عمتج هلم يف ةيزيلجنإلا ةخللا ىلإ مجرت ا/ءوسعطع الطعع مالةصخعص-طالطتلعلا" .لدنيم روغيرغ (؟)

 .(م1876) يف ةيلصألا ةخسنلا ترشُن ؛(م1*14) 77 ةيفيرلا



 ضب ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 نأ اك .لايجألا ربع ةيثارولا لاكشألا جاتنإ ةداعإل ةيرورضلا تامولعملا يف دعاست يتلا ةثارولل

 ب ىمسي اب نوكتت يتلا ةلصفنملا تانيحخلا تامولعم جتنت دارفألل تايصخشلا يف تانئيابتلا

 نئاكلل تاثروملاب ىمست تامولعملا هذه نإو «تانيابتلل المدح اًريسفت مدقتل ؛(تاموسوموركلا)

 امك . يرهاظلا طمنلاب (م068017م6) ىمسي ام وهو «ةيكولسلا تاعزنلاو ةيندبلا حمالملا هبسكتل ىحلا

 اهب ظافتحالا متي فوس ةثوروم ةدام يأ ددحيو ؛ يرهاظلا طمنلا يف لمعي يعيبطلا ءافطصالا نأ

 /تاثوروملا نيزخت هيف متي ءاعو لكشت ىتلا يه يرهاظلا طمنلا هذه نأ اك ءتالالسلا نم

 دقو «ةيعامتجالا مولعلا يف تانيجلا راكفأ نمضتت ةيلوألا تادوهجملا تناك ةياهنلا ينو .تانيحلا

 ديدعلا جاتنإ لالخ نم ةيح ىقبت نأب ةداوه الب ىعست اهنأب تانيج اهفصوب ةيرشبلا رهاوظلا تلد
 لخاد ةنزخملا تامولعملا ىلع ظفاحتو « ةايحلا ديق ىلع ىقبت نأ اهنكمي يتلا نيجانلا تآلا نم

 وأ ةيئدبلا ةقايلل ززعت ةئماكلا اهتانيجو يرهاظلا طمنلاب ةصاخلا تاريغتملا هذهو .ةيح تانيا

 مه اهتيقرتو ةيندبلا ةقايللا زيزعت متي مل نيذلا ءالؤه نأ نيح يف ءايحت فوس يتلا رثاكتلا ىلع ةردقلا
 نوكي يذلا يرهاظلا طمنلا اذه ىلع هؤانب متي يعيبطلا ءافطصالا نإف اذكهو .ةلاحم ال يهتنت فوس

 متي ضعبلاو تانيجلا نم تايلألا وأ .تا ريغتملا ضعبل جاتنإلا ةداعإو رثاكتلاو ءاقبلل ةمءالم لضفأ

 .هؤافطصا

 1ع 0ءدعانعو ه5 2همدن1هغنمدك يناكسلا ةثارولا ملع

 طمنلا لخاد ةدوجوملا ةنماكلا تانيجلاو يرهاظلا طمنلا ىلع يعيبطلا ءافطصالا لمعي امدنع

 تانيجلا نم ةعومجم وه لعفلاب هريوطت متي امو ءافالخ نم ناكسلا روطت متي .درفلا يرهاظلا

 نكلو .بهذتو يتأت ةيحلا تانئاكلا نأل ؛ يرهاظلا طمنلا وأ مهب ةصاخلا نيجانلا تايلآ يف ةميقملا

 تعاطتسال ةقئال تناكو يرهاظلا طمنلا يف ةلماك الايجأ نأ ولو « ىقبت تانيجلا يف تامولعملا

 .تومت يتلا مهداسجأ سيلو مهتانيج لالخ نم هب نورمي ايف جاتنإلا ةداعإ
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 اذكهو ' .هريوطت مت يذلا تائيجلا موهفم ىلإ تدأو لعفلاب ترشتنا يتلا ةركفلا هذه ىلع ًءانبو

 متي نأ نكمي رشبلا لثم ةيحلا تانئاكلا سانجأ تايلآ ةنمضتملا تانيابتلاو تانيجلا لمجم عومجم نإف

 . مهتانيج يف تامولعملا يلامجإ نم ةعومجمك مهروصت

 راثآلا نأ رابتعا ين ديازتم لكشب نييجولويبلا نيركفملا للض دق تانيجلا ليلحت يف لوحتلا نإو

 ءرشبلا نم ناكسلا ةمظنمو تايكولسلا ىلإ كلذ دعبو رشبلا ناكس نم راكفألا هذه ىلع ةبترتملا

 ولو ؟رشبلل يعامتجالا ميظنتلاو كولسلا تايمانيد نم ضعب ريسفت ءايحألا ملع عيطتسي له نكلو

 . ءايحألا ملع لخاد ةيعرفلا لوقحلا نم حبصي نأ هنكمي عامتجالا ملع نإف «معنب ةباجإلا تناك

 ضف ريو ,عامتجا ملع ءانبب موقيو «هأدبم ريغي (ةانونكاع (0201214ع) تنوك تسجوأ لعج ىذلا اذهو

 .عامتجالا ملع يف ءايحألا ملع جمدي دوهجم يأ

 1ع 000117 ءةلم» 01 50 ماوطأواهوجتةيعايتجالا ايجول ويبلا ملع نيودت

 1؟1امدعوو هد 1011ه روطتلاو ةيندبلا ةقايللا

 تناك ىتلا ”ىعيبطلا ءافطصالل ةيثارولا ةيرظنلا :هباتك يف (5. ى. 5فؤ56:) رشيف يىأر نمكي

 ىرخألا ىوقلاو تالوحتلا هذه نإف ءروطتلل اهيلع دامتعالا نكمي ىتلا تالوحتلل ةقيثو لوأ

 ةثارولا فصول يبماسأ ءانبك (م145) يف هتغايصي نوسيتاب مايلو ماق ةثارولا ملع حلطصم نأ نم مغرلا يلع (*)

 ءانيلا حبصأو ,((م1160) يف (تانيجلا عمجت) حلطصم يكسناجبود غاص دقو ؛(فالتخالا )١ ةيدرفلا

 ةعيبطلا ملاع "”مهروطتو ناكسلا ةيلدنم" ,.يكسناجبود سويسودويث :رظنا .ناكسلا ةئارو ملعل يماسألا

 سويسودويث :رظنا .ةثارولا ملع خيرات نع رداصملا نم ديزملل 101١-418. ص :(م٠1946) ١5 يكيرمألا

 روطتو «(م١45١ ءايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين) ةثلاثلا ةعبطلا ؛عاونألا لصأو ةئارولا ملع «يكسناجبود

 :"تانيجلا عمجت ىلإ تانيجلا قودنص نم" ءزمدأ ب كرام :اًضيأ رظنا .(م1977 :ماتناب :كرويوين) ةيرشبلا

 تامهاسم سيسأت" و (3580- ؟١4تاحفصلا :(م181/4) 7 ءايحألا ملع خيرات روطتلا ةغل روطت صوصخب

 ١ )١19758(: ءايحألا ملع خيرات ةديرج :م1-9474١1975 "فوكيفيف تسيش ةسردم يف ناكسلا ةثارو ملع

 ءورك سميجو ؛(م1478 ور و ربره :كرويوين) ةثارولا ملع خيرات «تنفترتس درفلأ ,”77-9. تاحفصلا

 ١-77. ص :(م71)/١1981 ”ةئارولا ملعل ةيونسلا ضارعتسالا ةيصخش ةرظن :ةيناكسلا ةثارولا ملع خيرات"

 .(م197*١ .دروفسكأ ةعماج ةعبطم :دروفسكأ) يعيبطلا باخئنالل ةيئارولا ةيرظتلا ءريشيف أ .ر(4)



 نا ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 تايلآ نأب دكؤت ةقيقحلا يف رشيف ةقيثو نكلو «سانجألاب صاخلا روطتلا رسفت نأ اهنكمي نيابتلل

 ؛ةدقعملا تالوحتلا ف اصوصخ ءاهروطتو سانئجألا ةأشنل اهيلع داتعالا نكمي ال اهدرفمب نيابتلا

 تالوحتلا مظعم نأ ىلإ رشيف راشأ دقف .ةيريسفت ةادأك يعيبطلا ءافطصالل جايتحالا بنجتت اهنأل

 ةداعإ عيطتست ال تالالسلا يف دارفألا ةردق نأل ؛ةيندبلا ةقايللا هامسأ اب روطت ال اهنأو ؛ةراض

 لثمل ثودحلا هنكمي ال سانجألا روطت نإ ثيح «هيلع نيابتلا رايتخا متي ءيش يأ ىلعو .مهجاتنإ

 تانيجلا نأو ءىقبتو ايحت نأ تانيجلل حمست يتلا ةيندبلا ةقايللا ةيقرت مهتردقب سيل هنأل ؛اذه

 يتلا يرهاظلا طمنلا جاتنإ ةليصف ةطساوب ةيح ىقبتل تالوحتلا نم تأت يتلا ةيلآلا وأ ةديدجلا

 لامعأ لبق رهظ ذإ ؛اًدج اًييدق ناك -ماع موهفمك- "ةيندبلا ةقايللا" موهفم نأ اك ءاًبسانت رثكأ نوكت

 [[هرطعرع ةمعمععع 3880 1701085 ) سوثيم ساموثو رسنيس تربره نإف لاثملا ليبس ىلعو .نيوراد

 ىلع اًرداق ناكو «ءايحألا ملع مهف يف اًسيئر حبصأو ءصاخلا حلطصملا اذه اونب دق (8ةناطسو

 .دارفألاو ةعومجملا ءافطصاك ةيمومع رثكأ لكشب ةيعامتجالا مولعلاو عامتجالا ملع يف لوخدلا

 .ءايحألا ملع ىلإ اهميدقت مت ةياهنلا يف نكلو «عامتجالا ملع يف ىرخأ ةركف تدجو دقو
 :يه ةركفلاو

 يدرفلا ءافطصالاو ةعامجلا

 (21:0102 2110 !101 101131 5ع

 ةينبألا ىلع ينبم نكلو «دارفآلاب صاخلا يرهاظلا طمنلا ىلع اًينبم نكي مل ءافطصالا نإ

 نأ اهنكمي .داسجألا نم اهريغك «تاعامجلا نإف اذكهو .اهيف نوشيعي ىتلا تاعامجلل ةيميظنتلا

 .هلخادب يتلا تانيجلا ةيامح هيف متي يدسجلا يرهاظلا طمنلاو «ةيجانلا تالآلا نم اعون حبصت

 برا يف ةلصأتملا ءافطصالا ةيلمع نم عون قيرط نع متي تاعمتجملا

 يف ةيلصألا ةخسنلا ترش م06 :نسفورك ىرشتيس نوتيلبأ :كرويوين) عامتجالا ملع ئدابم «رسئبس تربرغ (0)

 .(م1855 يف يهتنتو ١ ملال ؟ نم ءادتبا .يبسلست لكش
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 جامدإ ىلع اًبلاغ اهناكس لمحت اهنإف اذلو ؛بورحلا بسكت ةقايل رثكألا تاعمتجملا نأو

 عونلا اذه نإف .دارفألا ىلع سيلو تاعمتجملا ىلع هزيكرت ناكو ءمهتميزه تمت نيذلا ناكسلا ءالؤه

 دنعو .لقألا ىلع عامتجالا ءاملع روعش ةاعارم ساسأ ىلع موقي ةعامجلا ءافطصاب صاخلا شاقنلا نم

 نأ نيح يف «دارفألل يرهاظلا طمنلا ىلع طقف لمعي ءافطصالاب صاخلا يئاهغودلا نإف ءايحألا ءاملع

 در يف وه اكو «ةعامجلا ءافطصا موهفم دض هتشقانم متي يذلا رمألا وهو ءنوروطتي ناكسلا عيمج

 ءايحألا ملع نأب ,ةسيئر ةيروطت ةوق اهفصوب ةعامجلا ءافطصا اوأر نيذلا ءالؤه دض اذه لعفلا

 .دلو دق يعامتجالا

 يفو « ةعامجلاءافطصا تاشاقن دض لعف درك زرب يذلا يعامتجالا ءايحألا ملع نإف اذكهو

 نأ ىلإ أوبهذ لق ” (0هو1عع 0. ا/اانوصن5 ) زمايلو يس جروج لثم لئاوألا داورلا نإف '"سشاقنلا راطإ

 رهاوظك وأ .تقؤم لكشب داسجألا يف اهؤاقب متي تانيجلا نأو :ينيجلا ءافطصالا وه مهملا نأب ءاعدالا

 نإف تاعومجملل تايعبتلا هذه تناك امهمو .ةيندبلا ةقايللا وأ ءجاتنإلا ةداعإو ءاقبلا ريوطتب موقت

 ةددحملا تانيجلا نأو «تانيجلا نمض لظت يكل اهؤاقتنا اهلالخ نم متي يتلا يه ةياهنلا يف اهتانيج

 نيجلا اذه نأب اًمئاد ركذتن نأ انيلع يغبني نكلو .تاعامجلا روطي يذلا كولسلا روطت نأ اهنكمي اهتايلأ

 تروط دق يتلا تانيجلا نإف ءءاقبلا ىلع تظفاح تاعامجلا نأ ولو ءضرملا ىلإ يدؤي يذلا وه

 يف ةدئاقلا ىوقلا نإ ثيح ؛ ةعامجلا تامولعمو دارفألا نيب يرورضلاو يرهاظلا طمنلا تايكولس

 تاعامجلل ةيندبلا ةقايللا نوكت اذكهو . رثاكتلاو جاتنإلا ةداعإل تريتخا يتلا يه ةدحولاو ةياهنلا

 تانيجلا قيرط نع اهعفد مئتي يتلاو .خلإ .ةبارقلا معدو «ءامتنالاو «ءاقبلا تايكولسل ةيلامجإ ةجيتن

 يناويحلا تيتشتلاو :(م1987١ «لو كالب :دروفسكأ) يعامجلا باختنالا لالخ نم روطتلا «زدراودإ-يننيو .س.ف (7)

 «يعامجلا باختنالا ججح لوح لدجلا ةعجارمل .(م1477 :هرئفاه :كرويوين) يعاتجالا كولسلاب هتقالعو

 يونسلا ضارعتسالا "يالا عضولاو خيراتلا :يعارجلا باختنالا لوح لدحجلا" .نوسليو نولس ديفيد :رظنا

 1١59-1410. ص :(م1481) ١5 ةيئيبلا ةمظنألل

 ةعماج ةعيطم :وين .نوتسنيرب) ةيلاحخلا روطتلا راكفآ ضعب دقن :يعيبطلا باختنالاو فيكتلا ,زمايليو .س جروج (ا/)

 نع عافدلا" :رظنا .ةعومجملا ىوتسم نع اديعي لازتخالا نع هعافد ىلع عالطالل .(م19455 نوتسنيرب

 ٍليدير .م و زنيكواد «ةيناثلا ةعبطلا يروطتلا ءايحألا ملع تاعالطتسا ين "يروطتلا ءايحألا ملع يف لازتخالا

 ١-/71. ص .(ما946 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم :دروفسكأ)
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 اًبيرق حبصأ دقو «ةينمزلا تابقحلا نم ديدعلل اًيئايغود شاقنلا اذه حبصأ اك . تاعامجلا سيلو

 .اهايازم يف ريكفتلا اوداعأ نيذلا نييعامتجالا ءايحألا ءالع ضعب ىدل طقف اًرخؤمو

 لدابتملا راثيإلاو براقألا رايتخا .ةلماشلا ةقايللا :تانيجل ةزفاحلا ةسيئرلا تايكولسلا

 1ععو 8عوجتمبو انرلجعم آان (ءعوعوب ![مءابقلتجع !؟لا معوق, اكلم 5عاععاتمتلاب 800 14ععأرر 708(
 ةماار 1

 ةيمدقت ةوطخك زمايليو راكفأ (18/ 2. 11وسناغهد (هماع 18/ةاانهسك) نوتليماه يد ويلبد ْذخأ دق

 ليم لجأ نم هميدقت مت دق موهفملا اذه نأو “ «ةلماشلا ةيندبلا ةقايللا موهفم ضرع قيرط نع

 يوذل اًجاتنإ ناك -هشقان امك- يعيبطلا ءافطصالا نأو .براقألا ةدعاسمو نواعتلا معد يف دارفألا

 «تانيجلا مهعم نوكراشي ال نيذلا ءابرغلا نم رخآلل امهنم لك نيب نواعتلا لالخ نم هنأل ؛ىبرقلا

 ؛ربكأ ةجردب ىبرقلا يوذ تانيج ةكراشم تمن الكف .مهتانيج لالخ نم نومني ؛لثملاب رشبلا نإف

 هذه موقتو «ىقبتو لظت ةماعلا مهتانيج نإف اذه لعفب هنأل ؛مهمعدو براقألا ةدناسم يف ليملا داز

 اذلو «ةيندبلا ةقايللا روطت يتلا تايكولسلل ةعفادلا ةوقلا ربتعت يتلا تانيجلا ساسأ لمعب ةركفلا

 عفد ىلع رداق يعيبط ءافطصا لالخ نم تانيحلا هيلع موقت يذلا ميزناكيملا يه رسألا نإف

 طقف تسيل تاذلاب ةيحضتلا نأو «مهيلع ظافحلل تانيجلا ةكراشمب ءالؤهل حمست يتلا تايكولسلا

 يف لظتل مهتانيجب ددعلا ةدايزب تناك ةرسألا ءاضعأل ةينانألا ةيجيتارتسإ نأ ول نم رثكأ راثيإلاب

 .تانيجلا

 ريغ تانيجلا هذه هاجت اًيريغ نوكي نأ درفلا ىلع بجي اذاملل :لاؤسلا دجوأ ديكأتلاب اذهو

 موهغم حرط لالخ نم (280هطوز1 151755) “زريفيرت تربور لاؤسلا اذه ىلع بواج دقو ؟ةبهءاشتملا

 ةيئارولا ةيرظنلا" 1784-4707 ص :(م95717١) 97 يكيرمألا ةعيبطلا ملاع "راثيإلا كولس روطت'" نوتلماه.د.و (8)

 ةيعامتجالا لويملا" ؛05-١ ص (م14584) ا/ ةيرظنلا ايجولويبلا ةلجم ."يناثلاو لوألا يعاتجالا كولسلل

 سكوف .رآ ةعبط «ةيوبحلا ةيعاتجالا ايجولوبورثتألا يف "ءيروطتلا ةثارولا ملع نم جمن :ناسنإلل ةيرطفلا

 ١" يرظنلا ءايحألا ملبع ةديرج" ينانألا عيطقلا ةسدنه" ؛؟80١-76١ تاحفصلا ؛(م1485 «يلياو :كرويوين)

 7956-7511 ص :(؟؟؟م11/

 4217/75 ص ,(1919/1:5) 45 ءايحألا ملعل ةيلصفلا ضارعتسالا "«لدابتملا راثيإلا روطت" ءزرفيرت .ل تربور (9)

 لبماك .ب .ةخسن ؛م ١411-1911 «ناسنإلا لوزنو يسنجلا رايتخالا يف ”يسنجلا رايتخالاو يوبألا رائثتسالا"
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 راثيإلا لثملاب دارفألا ىدل نإف .بيرقلا ريغ ةدعاسم لجأ نم مت هنأب هيف شقان يذلا لدابتملا راثيإلا

 وهف كلذلو .هسفن نيجلا يف مهتانيج ىلع ظافحلا لالخ نم مهتمءالم ديزي اذه نإف «يلاتلابو «لدابتملا

 نيذلا ءالؤه نيب ةمءالملا ميخضتل ةينانأ ةيجيتارتسإ هنأ ىري ثيح ؟لدابتلا ىلإ جايتحالاك يملاع ءيش

 ؛لبقتسملا يف نيرخآلا نم ةدعاسملا بلج ىلع رداق درفلا نأ نوكو «ءنيرخآلل ةدعاسملا دنوضرعي

 .ةمءالملا زيزعت متي هنإف اذلو

 ريهشلا باتكلا اذه ةباتك ىلإ (8:ءطقمل طدساعمع) زنكواد دراشتير ةبارقلا نع شاقنلا عفد

 .مهسفنأ جاتنإ ةداعإ لجأ نم لمعت يتلا خسنلل تانيكام يه تانيجلا نأو ,"”"ىنانألا نيجلا"

 ىلإ فاضت يتلا تاعامجلا يف يرهاظلا طمنلا وأ داسجألا يف مهسفنأ عضو يف لحلل ةردق مهبدلو

 ةيفاضإلا تاقبطلا نم عونلا اذهل عفدت تانيجلا نأب ركذتن نأ اضيأ انيلع بجيف «ةيقاب ةيلآك دسجلا

 .نيدلا يف ءاقبلا نم مهنكمت مهتيلآو تانيجلا نإ ثيح ةيامحلاب

 لجأ نم لمعت ةبيرغ تانيكاملا لعج يذلا ام لوق يف دوجوم زنكواد شاقن ساسأ نأو

 لخاد ةنمآ ةمخض تارمعتسم نم اًيارسأ نوكتل «ءاقبلا نفل عفادلا يهف ؟تاذلا ىلع ظافحلا

 لالخ رشابم ريغ قيرط نع لصتتل يجراخلا ملاعلا نم تكرحت دقو «ةقالمعلا ةليقثلا تاتوبورلا
 ساسألا وه مهيلع ظافحلاو لقعلاو دسجلا نأو ءيلخادبو كلخادب اهنإف .دعب نع مكحت زاهج

 .ةيقاب اه تانيكام اًعيمج نحنف «تانيجلا مساب ضمت ةلثاتملا خسنلا هذه نأو ءاندوجول يقطنملا

 ةمظنم يف ترهظ ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةينبألا نأ كردأ دقلف انه فقوتي مل زنكواد نأ عمو

 خسنلا" موهفم ضرع دقلو ءاهتأشن مت ءاقبلا ةنيكام نم رخآ عون كانهو "”.ةيرشبلا تاعمتجملا

 مهئانبو .دارفألل كولسلا عفدب ةفاقثلا هيف موقت يذلاو ءنيجلل يفاقثلا يعاتجالا ؤفاكتلاك ”لثامملا

 تاعمتجملا نإ ثيح ؛تانيجلاو انألا نيب كرتشملا روطتلا نم عون كانه دجويف «ةيعامتجالا تاءانبلل

 اذه لمع يف نيبغار اونوكي مل نيبعامتجالا ءايحألا ءاملع نم ديدعلا نإف اذلو .رشبلا قيرط نع ىنبت

 -7 514 ص .(م191/5) ١5 ناويحلا ملع يف يكيرمأ ريبخ "ءانبألاو ءابآلا عارص" و ؛(م1417/7 ؛ندلأ :وغاكيش)

 "ا

 .(م14ا/5 .دروفسكأ ةعماج ةعبطم :دروفسكأ) ينانألا نجلا ءزنكود دراشتير )١١(

 7١. ص ءعجرملا سفن(١١)
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 نع هيف بوغرم ريغ لكشب همالتسا مت دق يعامتجالا ءايحألا ملع نإف ببسلا اذهل نكلو «لزانتلا

 نييعامتجالا ءالعلا ضعب نأل ؛اّياع نكي مل هنأ الإ ءاّئاق ضارتعالا لازي امو .عامتجالا ءاملع قيرط

 .ةيضقلا هذه اونبت دق

 ءايحألا ملع اوّدع نيذلا نيزرابلا عامتجالا ءاملع نم اًدحاو "” جريب نيد ناف رييب ناك دقل

 ةبسن نأ اذال فصي يكل ؛بيرقلا رايتخال نوتليماه موهفم ىنبت دقلو ءاّيرظن اًريسفت يعامتجالا

 نواعتلاو ةفطاعلاو بحلا قاطن يف نونوكي نيقصالملا براقألا نأ فيك رسفت ةماعلا تانيجلا

 ةدعاسمب ةيصخشلا مهحلاصم ددحت ةماعلا يف ةدوجوملا تانيجلا ةبسن نأل ؟ةلدابتملا ةدعاسملاو

 ؛لدابتملا راثيإلا لوح رفيارت شاقن لبق دق اًضيأ هنأو .ةماعلا مهتانيج ىلع اوظفاحي يكل اًضعب مهضعب

 ءارو ةريبكلا تاعمتجملل حمسيو «ةيبوسحملا ءارو ام وهو «نواعتلا ديزي لدابتلا نأب شقان دقف

 «ةوقلل ةردقلا ةئبعتو ركنتلا وأ هاركإلا نأ ىلع ديكأتلا اًضيأ نأ كلذ نم رثكأ ناكو .ةطيسبلا ةبارقلا

 نيذلل ةمءالملا ديزي هاركإلاف ؛لدابتلاو ةبارقلا ءارو ةيعاتجالا ةينبألا ديدمت وأ ةدايز لجأ نم ةليسو

 ةيقاب ةنيكمك ىربكلا تاعمتجملا ميظنت ىلع ةردقلا ديزي اًضيأ هنكلو «ةيهاركلا ىلع ةردقلا مهيدل

 ءاملع ىلع بجيو .ةوقلا عم هذه ءارو صاخشألا نم ربكأ دادعأل ةمءالملا ديزت اهنأو «لكك عمتجملل

 ىلع ةردقلا ةينانألا تائيج ىدل نإف «ةيعامتجا ةيئانب ةيلمع درجم -بسحف- اذه اوُدعَي الأ عامتجالا

 .ربكأ ةيقاب تانيكام قلخ لجأ نم هاركإلا ماذختسا ىلإ دارفألا عفد

 هشقان دقف .قرعلا تايمانيد لاجم يف ةيمهأ رثكألا جريبتيدناف تاماهسإ دحأ كلت تناك اهبرو

 هذه نم نأو ؛ناكس ةيبرت ميظنت يف تدب (طوطخ نم ةفلؤملا) ربكألا ةبارقلا تاعومجم نأب اًيخيرات

 هذه اهسأ دقلو .روذجلا ةكراشمب ساسحالل ربكأ ادادتما تءاج ىربكلا ةبيرقلا تاعامجلا

 ناكسلا ءالؤه لثم نكلو «ةبارقلا ةعومجم رئاود نم ربكأ يه يتلا "ةيقرعلا" ىربكلا تاعمجتلا

 «نالثامتم اههنأل ؛خيراتلاو ةفاقثلا يف اًضيأ كراشي هنكلو ؛ةحضاولا رهاوظلا طقف كراشي ال نييقرعلا

 ب8 يكيرمأ ايجولوبورثنألا يف ريبخ "لماشلا ةرسألاو ةينديلا ةقايللا ءاني" ءشاراب ديفيدو يغريب ند ناف رييب (١؟)

 .(م1918-191/9) ١6 عمتجملا ".ريياعملا ءانب" .هخريب ند ناف 8095-4455 تاحفصلا .(م151//)

 .(ع٠199 دنال فيو :ليإ «تاعافترالا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع هي

 يف نوكراشتي نيذلا سانلا ديحوتل تانيتلا لالخ نم اهعفد متي ةيجيتارتسإ وه قرعلا نإف ءاذكهو

 نيب ةيفيكت تامازتلا قلخمي قرعلا نأل ؛ةبارقلا ءارو امو .نيعلا لكشو «ةرشبلا نول لثم ةماع تاهس

 تاعمجتلل ةمءالملا ىلع ىوقت تاهسلا هذه نإف «ةقيرطلا هذبمو .ةكرتشملا ةيفاقثلا تاهسلا هذه

 ةينبأ هنم رثكأو يقرعلا عباتلا بحس نإف «تانيجلا ةعامج نم ديدعلا اهكراشت ال امدنع ىتح «ةيقرعلا

 نم هرايتخا متي يذلا يعيبطلا ءافطصالا لالخ نم تانيجلا عفدي يذلا ءايحألا ملع هنإ .ةيعامتجا

 ءاضعألا عم نواعتلل سائلا عفدت عفاودلا هذه نإو ءدارفألا نم ربكأ ددعل ةمئالملا ةيقرت لجأ

 .تانيجلا ءافطصا لالخ نم اهريسفت نكمي ةيئزج وه اذكه قرعلا بحس نإف .مهقرعل نيعباتلا

 ةمظنملاو ةفاقثلا نإ ثيح ءءايحألا ملع يف اًدج ةعنقم تاشاقنلا نم عاونألا هذه تحبصأو

 يف يتلا ةلاح لا يه ا ليلحتلا يف ركذت مل ةدقعم الوقع مدختست يتلا ةلاكولل تاردقلاو «ةيعامتجالا

 ضرع لوح ودبي ايف ىعست يتلا تاشاقنلا ترثآ دقف عاتجالا ءالعل ةبسنلاب نكلو .تارشحلا
 لكشب كشلا ىلإ وعدت تناك يتلا تاضارتفالا نم ةعومجم ربع ةيعامتجالا تاريسفتلل عوضوم

 :يتآلا نمضتتو «ريبك

 ىعست تانيجلا نإف :روطتلا عفدل لعفلاب وه امل ةيجانلا تالآلا يهو ءةيح تانئاك ١-

 .ناكسلاب ةصاخلا تانيجلا يف ءاقبلاو ءاهسفنأ جاتنإ ةداعإ ىلإ ةيرطف ةقيرطب

 ىرت نأ اهنكمي ةيحلا تائئاكلل ةيكولسلا تاعزنلاو ةيحلا تانئاكلل يرهاظلا طمنلا نأ -؟

 .تانيجلا طوغضل ةباجتسالل ةياهنلا يف ةيفيكت ةيجيتارتسإ اهنأ ىلع

 رايتخاو «لدابتملا راثيإلاو ءراثيإلاو .ةيصخشلا ةحلصملاو «ةيملاعلا تايكولسلا نأ -“

 نكميو «نيجلا رايتخال ةجيتن اهفصوب ىرت نأ اهنكمي «ةيعاتجالا ةينبألاو .ةمءالملاو «بيرقلا

 نأ لجأ نم تانيجلا ىلع طلستملا طغضلا ىلع لمعت يتلا ءافطصالا تايلمع لالخ نم اًضيأ هريسفت

 .ةيحح تائيحلا ىقبت

 هذه يف طارخنالا لجأ نم ؛رشبلل تاردقلا نم عاونألا لكل ةيعاتجالا تاءانبلا -

 .ةيفاقثلا ةيعامتجالا رهاوظلا لكل ةيويح تاماعد ضعب كانه دجوي امك «تايكولسلا



 ١+ ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 ملع راكفأ نم اًضعب لقألا ىلع اونبت نيذلا نيزرابلا ءاملعلا نم حضاو ددع كانه دجويف

 وه رخآ جهنم لالخ نم ةيعامتجالا مولعلا تلخند دق عاتجالا ملعل ةسيئرلا راكفألا نأو «عامتجالا

 يروطتلا سفنلا ملع
 1[ واس[: هنمدج طوو امال

 ءايحألا ملع قيرط نع عامتجالا مولع وزغل رسجلا سأر ناك يعامتجالا ءايحألا ملع نإ

 مولعلا يف اًريثات -تفال لكشب- يروطتلا سفنلا ملع بستكا دقف ةيضاملا ةبقحلا يف نكلو
 يروطتلا سفنلا ملع نأو «عامتجالا ملع يف ةصاخبو «ةيعامتجالا ءايحألا مولع نم رثكأ ةيعامتجالا
 ةمئالملا لجأ نم روطتت يتلا تايكولسلا :لثم يعامتجالا ءايحألا ملع ميهافم نم ديدعلا لبقي

 نأ امك ءيعيبطلا رايتخالا نعو «ةيرظنلا راطإ يف يرشبلا لقعلا يف ةيلمعلا لخدت اهنكلو ءرشبلل

 نم لقعلا عمج تداعأ يتلا ةنماكلا تاثوروملاو رشبلا رهاوظو رشبلا ةهيبش تانئاكلا يف لمعلا

 يف ةرشابملا ةرتفلا تداز املكف .ثيدحلا رصعلا ءانثأ يف غامدلا تادحو نم ةعومجم قلخ لالخ

 نم ديدعلا نع ةلوؤسم تادحولا هذه نإف «لئاوألا رشبلاو ءرشبلا ةهيبش تانئاكلل روطتلا

 .رشبلا فالسأ تائيب يف ةيلاحلا هتالكشم تلح يتلاو «يضاملا يف «ةسيئرلا تايكولسلا

 :يهو «ةسيئرلا تاضارتفالا نم ددع نمض لمعي يروطتلا سفنلا ملع نإف اذلو

 نئاكلا يف ىرخأ ةمس يأ لثم روطت دق يذلا تامولعملا ةجلاعمل زاهج وه لقعلا نأ - ١

 .ينلا

 .يعيبطلا ءاقتنالا لالخ تروطت يتلا اهدوجو فشكت ةفيكتملا تام زيناكيملاو لقعلا نأ ١-

 نم أشنت يتلا تالكشملا لحل اهصيصخت مت لقعلل ةددعتملا ةيبصعلا تامزيناكيملا نأ ٠-

 .يضاملا يف اهروطت ءانثأ يف رشبلاب ةهيبشلا تانئاكلاو رشبلا يف رايتخالا طوغض لالخ

 كاردإلاو «تامولعملا ةجلاعل هصصخت تامزيناكيم نع ةرابع ىرشبلا لقعلا نأ -4

 .ثيدحلا رصعلا لالخ تروطت يتلا ةيملاعلا تايكولسلاو

 ودبت يتلا ةيلقعلا تالكشملا نأ اك «ةيروعش ريغ يه لقعلل كاردإلاو تايوتحملا مظعم -5

 نم جذان قيرط نع ةيروعش ريغ ةقيرطب لحت يهو «ةبعص تالكشم لعفلاب لثت لحلل ةلهس



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع كال

 رشبلاو ةهيبشلا تانئاكلل روطتلا ةرود ءانثأ يف ةيفيكت تالكشم لحل تروطت يتلا ةيبصعلا ايالخلا

 .نييلوألا

 يف تلخدو ةصصختملا تامزيناكيملا نم ديدعلا نم يرشبلا سفنلا ملع نوكتي -5

 تالخدمو تامولعملا نم ةفلتخم تائفل ةساسح يهو «ةيبصعلا ايالخلل ةحضاولا تادحولا

 طاينأو تاضارتفالا ضعب لالخ نمو :ءيرشبلا كولسلا جاتنإ لجأ نم دحتت يتلاو «ةيجراخ

 .ةيفاقثلاو ةيعاتجالا ةيئبألا ىتح لعافتلا

 وه يرشبلا مالكلا نأب اوشقاني نأ نكمي نييروطتلا سفنلا ءاملع نإف ؛لاثملا ليبس ىلع

 رشبلا يطعي صفلا لفسأ رادج وه هنأو «لعافتلا روشق ىلع عمج لالخ نم روطت يسفن ميزناكيم

 ةلصفنم تاحاسمبو «رايتخالا ةطساوب عبتت يتلاو «ةغللا ليهستل ةردقلا رشبلا نم ةبيرقلا دورقلاو

 مالكلا مهفل كنيريو تاحاسمو مالكلا جاتنإب ةطيحملا تالاقملا نأو «(كنريو ةحاسم) لقعلا نم

 صفلا لصفت قشلا ربع جذان كانه نإف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب «لقعلا ةيلمع تامولعمل يناعملا عفرو

 (دورقلا سيل نكلو) رشبلا ىطعت يتلا ةيمامألا ةرشقلاو ةيلضعلا تاكرحلا مظني يذلا يرادجلا

 لحل ريوطت يف راوحلا نم عونلا اذه مهسي نأ دب ال .راوحلا يف ةقوطنم تاملك جاتنإ ىلع ةردقلا

 اًريثم حبصي نأ شاقنلا نم طخلا اذهل نكميو ءرشبلا نيب ةيعاتجالا ةطبارلاو لاصتالا تالكشم

 تمدق رشبلل ةيفطاعلا تاردقلا روطت نإف لثم لابو ءلقعلا يف دجوت نأ اهنكمي جذاينلا نأل ؛لدجلل

 لثم ةرشقلا تحت ةدوجوملا نكامألا نم ضعب نعو «لقعلا نم ةرشقلا تحت تاحاسم يف جذاهنلا انل

 ةيلامتحا رثكأ ىرخأ تاعوضوم كانهو «ةلصفنم تادحو يف نزحلاو فونلاو بضغلا عئشنت يتلا

 «نيشاشغلا نم ةياحلل تامزيناكيم دوجو لثم نويروطتلا سفنلا ءاملع اهم متها لدجلل ةريثمو

 ةيرشب تايكولسو «يدحتلاو ةلماشلا ةمءالملاو «لدابتلا راثيإو ءراثيإلاو «ةبارقلا رايتخاو «لدابتلاو

 رثكأ ناك املك «ةيملاع رثكأ كولسلا ناك املك هنأب نويروطتلا سفنلا ءالع ىري ثيح ؛ىرخأ ةيملاع

 هذه تروطت دقو «يرشبلا لقعلل تادحو يف ةدوجوملا ةيبصعلا تامزيناكيملا قيرط نع ايظنت

 ةدحو نييروطتلا سفنلا ءاملع أشنا كلذ عمو .ةيرشبلا تانئاكلا عم ةمءالملاب موقت اهنأل ؛تادحولا

 نم ةلوهسلا هذبب تسيل ىرخألا فطاوعلا نكلو «"اليديمإ" ىمسي اب فحاوزلا روطتل ةلصفنم

 .ثوحبلا مدقت عم ىرخأ تادحو ىلع روثعلا متي نا عقوتملا نم لازي الو « لزعلا



 ع ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 سفنلا ءالع حرتقي ثيح «لدجلل ةراثإ رثكأ نوكت ابر ىرخا تاعوضوم كانهو
 ةيبصعلا تامزنكملا لالخ نم اًموكحم كولسلا اذه ناك ؛ةيملاع رثكأ كولسلا ناك املك هنأ نييروطتلا

 مث نمو ءرشبلا ةقايل ززعت اهنأل تادحولا هذه تروطت دقلو .يرشبلا غامدلا تادحو يف ةدوجوملا

 . ينيسوتسيلبلا رصعلا لالخ رشبلا فلاحتلاو ةلماشلا ةقايللاو لدابتملا راثيإلاو راثيإلاو تانويالا

 ءاملع نم ةريغص ةعومجم قيرط نع اهينبت مت دق يروطتلا سفنلا ملعل ةسيئرلا حمالملا هذهو

 ليبس ىلعف "”.كولسلا نم ةصاخ عاونأ ريسفتو ةيرشبلا تايكولسلا حيضوت ىلع تلمعو «عامتجالا
 روكذلا قيرط نع فنعلا مئارج تالدعم ةصاخبو «ةميرجلل يرشبلا كولسلل ليم دجوي «لاثملا

 ءاملع ماق دقو .يمارد لكشب ضافخنالا يف أدبت نسلا يف مدقتلا عمو .غولبلا نس يف دادزت يتلا

 تامس نويروطتلا سفنلا ءالع فاضأ دقو .يملاعلا طمنلا اذه ريسفتب ةيعامتجالا ايجولويبلا

 صصقلاك تاريسفتلا هذه لثم تحبصأو .كولسلا اذه جاتنإ متي اهقيرط نع يتلا تامزيناكيملل

 اًطانأ جتنتل ةصصخم نوكت ام اًردان تناكو «لقعلا تادحول جاتنإ نم يضاملا يف ثدح امل ةحضوملا

 ملع فيضيو «روكذلا نيقهارملا نيب ةفينعلا ةميرجلاو ةميرحلا تالدعم لثم ؛كولسلا نم ةددحم

 نم ءازجألا كلت ركذ ءانثتساب" مهتغمدأ يف ةروطتم تايلآ نوكلتمي روكذلا نأ يروطتلا سفنلا

 نم ثانإلا ىلع ةريغلا ىلإ مهب عفدت يتلاو ء "نوريتسوتستلا نومره جاتنا نع ةلوؤسملا غامدلا

 دنع ةيفطاعلا سايقلا ةدحو يف ةدوجوملا ةزيرغلاب ةريغ رثكأ روكذلا نأ لاثملا ليبس ىلعف ؛نيرخآلا

 .ىثنألا بناج نم ةنايخ ثودح

 اهنيمضت ببسب يروطتلا سفنلا ملع تاضارتفاو تاريسفتل تايلاكشإلا ىدحإ ٌدعتو

 أل رتسقت نأ ةضق ريوطت لهسلا نم ةوكر ةيحم اذ ةناط ةيغاخألا [هولوبنلا ء[لعل اًكسح

 كولس جاتنإل اهروطت مت غامدلا يف سايق ةدحو ضارتفا وه مزلي ام لك نوكيو ,كولسلا يف ماظتنا

 سفنلا ملع :فيكتملا لقعلا ءخسن «قوت نوجو ءزديمزوك اديلو ءوكراب .ج يف تالافملا :رظنا «لاثملا ليبس ىلع )١(

 :غامتجالا ملع فوركبوه .ل يرامزور ؛(م15947 ؛دروفسكأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) ةفاقثلا ليجو يروطتلا

 س د :كرويويت) ءنوسليو وغرام و لليد نثرام ؛(م5*١٠ ؛مياداراب ةعبطم ؛وك ءردلوب) يعامتجا ويب ةمدقم

 "؟(نوفكي اذاملو) مئارجلا لاجرلا بكتري اذامل" ءليتس .س يرامو اوازاناك يشوتاس .(م15484 هرتورغ

 ميهافملا . "يروطتلا سفنلا ملعو ميقلا" ؛:نروه نيتسيرك ؛5 49/- 417 4 ص :(م٠٠٠7) ١4 ةيعامتجالا ميهافملا

 .41/7-49417/ ص :(م71١١7)4 ةيعاتجالا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع م

 ةدحو اهدّلوُت يتلا تايكولسلا نأ نايب لجأ نم سايقلا ةدحو ديلوتب رايتخالا ةدحو موقتو .نيعم

 -اًضيأ- كانهو .طقف ددحم فدهل ةصصخم تسيل تاسايقلا هذه نأ الإ .ةءافكلا نم ززعت سايقلا

 ةصصخم صصقلا نإ :لاثملا ليبس ىلعو .هببسب أشني دق هنإف اًئيش عبت اذإ ثدحلا نأ قطنم دجوي

 دوجو لالخ نم الإ تباث ليلد دوجو نود .هببسب تأشن يذلا ثدحلا قطنم عبتتو «نيعم فدهل

 ودبي اميفو ءاّيناث ةءافكلا زيزعت ىلع تاديكأتو «ةحراشلا ةصقلا معدت تانايبو ءالوأ سايق ةدحو

 ةيلاع ةقث مهيدل تناك عقاولا يفو .تاداقتنالا هذهب نيئباع ريغ نويروطتلا سفنلا ملع ءاملع ناك

 ملعل نأ ضارتفا ىلإ ليمت يتلا ةيرايعملا ةيعامتجالا مولعلل تاسراملا ين رثكأ رسفي هنأب مهجهنمب

 .يرشبلا يعامتجالا ميظنتلاو «لعافتلاو «كولسلا ىلع اًذج اًليئض اًريثأت ءايحألا

 عاونألا نيب ةنراقملا
 ( ووو -كت ععأعو ©(" 0005

 طيلست وه انه فدهلاو ءىرخأ عاونأب رشبلا نِراقُت جهانم نورخآ عامتجا ءاملع رّوُط دقو

 رشبلا ةنراقم لالخ نم ةبوجأ نع ثحبلاو ةيعامتجالا مولعلا لاجم يف ةنيعم ةلأسم ىلع ءوضلا

 لمتشت ال ابر وأ «عاونألا نيب ةنراقملا هذه لمتشت دقو ءىرخأ عاونأب يعامتجالا ميظنتلا يف مهطاينأو

 ءّريثك اهيلع ديكأتلا متي ل هنأ الإ ءيروطتلا سفنلا ملع وأ ةيعاتجالا ايجولويبلا نم راكفأ ىلع

 طاهنأو «ةيكولسلا لويملا ةلئامت لالخ نم ةحورطملا ةلئسألل ةبوجأ ءاطعإ يف ةيساسألا ةركفلا لثمتتو

 رشبلاب اقيثو اًطابترا طبترت يتلا عاونألاب اًنايحأو ,ىرخألا عاونألا كلتب رشبلل يعامتجالا ميظنتلا

 .رشبلا نع اًدج ةديعب نوكت يتلا ىرخألا عاونألابو ءاّيجولويب

 1ع1ءاطدرل 381ةعطقلءاعنو ةيدرتت:ووعا» كيلاكم دراشتير هاهنا

 ناكو ."*يديلقتلا عاتجالا ملع عيضاوم نع ةثيدح ةيروطت ةيرظن كيلاكم دراشتير قبط

 يذلا كلذ وأ ءانراقم الع هفصوب عامتجا ملع يكسنايرام اردنسكلأ هاجتا ةيؤر يف كيلاكم بغري

 تاحفصلا :(م1497)١ ةيرشبلا ايجولوكيإلا يف مدقتلا "؟ةردان ةريبكلا تاعمتجملا اذامل" ؛كيلاكم دراشتير )١5(

4# . 



 1 ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 يف دجو !نيأ هروطتو يعامتجالا طاشنلا سسأ نع ثحبلا لوح هجهنم روديو .عاونألا دودح زاتجي

 صئاصخلا عمج ةيفيك لوح تامولعملا صالختسا نكميو «ةيرشبلا ريغو ةيرشبلا عاونألا نم لك
 تانئاكلا نمض ةيعامتجالا ةايحلل ةيلوألا لاكشألا ديدحتل عاونألا لالخ نم ةمئاقلا ةيميظنتلا

 نم اًنوكم اًماظن كيلاكم عضو دقو .نراقم عامتجا ملع داجيإ ىلإ هيعس يفو «ةيرشبلا ريغو ةيرشبلا

 طاشنلل ةيولوألا ءاطعإ عم ةماعلا ةيعاتجالا لاكشألل ايجولويسيس ليلحت ءارجإل تاوطخ عبرأ

 :يتآلاك ىحلا نئاكلل ال يعامتجالا

 .عاونألا نم رثكأ وأ نينثا دودح ربع َعّْرَوُم يعاتجالا لكشلا فصوو ديدحت - ١

 .ىرخأ ةرابعبو ءيعامتجالا لكشلا اذه روطت قوعَت دق يتلا ميمصتلا تالكشم ديدحت -؟

 ؟نيعم يعامتجا لكش نيوكتل ةمزاللا تابلطتملا ام

 .اًيعاتجا اًلكش دلوت يتلا تايلمعلا ديدحت ٠-

 رارمتساو ريسفت ىلع دعاسي ام ؛يعاتجالا لكشلا نم نيديفتسملاو دئاوفلا كيذحتل -5

 .ىرخألا نم الاكشأ رثكأ ةنيعم ةيعامتجا لاكشأ راشتناو

 رهظ يعامتجا لكش يهو «ةيلكلا تاعمتجملا روطت ىلع كيلاكم 0-0 ؛ماظنلا اذه قيبطت يفو

 ام :يتآلا لؤاستلا كيلاكم حرط دقو ءةنس )00٠٠0( وحن ذئنم يرشبلا يعامتجالا روطتلا يف اّلوأ

 ىلإ طقف رظنلا اننكمي ال هنأ ىلإ كيلاكم راشأ دقو ؟ةلمتحم ةيرشبلا ةيلكلا تاعمتجملا لعجي يذلا

 عاضخإ انل يغبتي كلذ نم الدب نكلو ءلؤاستلا اذه نع ةباجإلل ةيعارزلا ةيعانصلا تاعمتجملا

 اًيعاتجا الكش اهفصوب ةيلكلا تاعمتجملا ةساردل لكلا ىوتسملا تاذ ةيرشبلا تاعمتجملا ةسارد

 يلكلا يعامتجالا طاشنلا ةردن حضاولا نم نوكيسف عاونألا نيب ةنراقملا جهنم ذاختاب انمق اذإو .اًماع

 .ةيفينصتلا ةمظنألا نم طقف نينثا يف هدوجوو

 عم ءاضعألا نم نييالملا تائم نم نوكتي عمتجم هنأ ىلع يلكلا عمتجملا كيلاكم فصيو

 دق اذج اًييدق يعامتجالا لكشلا اذه ربتعيو ءلمعلل دقعم ميسقتو ؛ةحضاو ةيعاتجا تاقبط دوجو

 وحن ذنم أدب ثيح ؛رشبلا يف اًدج ثيدح هنكلو «يعامتجالا عباطلا تاذ تارشحلا نيب نوكي

 مت «ةدعابتم عاونأ تارشحلاو رشبلا نأ حضاولا نمو «ةيعارزلا تاعمتجملا روهظ عم ةنس )20٠(

 نم مهنيب ةنراقملا نكمي ال يلاتلابو ؛نيابتملا روطتلا نم ةنس نويلم )7٠00( نع لقي ال اب اهنيب لصفلا



 ةيعامتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع ل

 تافالتخنا لالخ نم تارشخحلاو رشبلا نيب لصفلا بجيو «ةيدرفلا ةيجولويبلا صئاصخلا لالخ

 يف اًرود ءاكذلا بعلي ال يلاتلابو ءغامدلا مجح يف ريبك رادقم تاذ ةمظنأ ةتس نمضتت ةريبك ةيحيرشت

 ةيلكلا ةيعمتجملا ةيعامتجالا لاكشألا ةنراقم بجي كلذ نم الدبو «ةرشحلل ةيلكلا تاعمتجملا روطت

 ىلع ودبي اهيفو ءمهنم لك ىدل يعامتجالا يوينبلا ميمصتلا صئاصخ ةفرعمل ةقدب ةرشحلاو ناسنإلل

 ناسنالل ةيلكلا تاعمتجملا ميظنت نيب ةيساسألا هباشتلا هجوأ ذخأي براقتملا روطتلا نم ةلاح هنأ

 .تارشدلاو

 تالكشم نم ةيعامتجالا تانئاكلا عيمج هجاوت يتلا عاونألا تناك اّيأ هنأ كيلاكم ىعدا دقو

 ."* يلكلا عمتجملا روطتل حاجنلا مهم دي درأ اذإ دعاوقلاو يميظنتلا ميمصتلا ىلإ جاتحت اهئإف ةيناننلا

 عاونألا هذه لثم نم نينثا يف يعامتجالا لكشلا اذه دوجو نإف «ةقيرطلا هذبب رومألا ىلإ رظنلا دنعو

 لبق اهيلع بلغتلا بجي يتلا تاقوعملا ام :لثم ةلئسأ لوانتب انل حمسي اًيجولويب ةدعابتملاو ةزياهتملا

 ؟ يلكلا يعمتجملا ريوطتلل عاونألا ةعاطتسا

 نم يعامتجالا لكشلا اذه اهروطت بلطني يتلا ةيلكلا تاعمتجملا ةردن ىلع كيلاكم دكأو

 تارشحلا نأ ىلإ كيلاكم راشأف .ةدقعملاو ةبعصلا تالكشملا نم ةلسلسل ةحجانلا لولحلا لجأ

 (؟) «ةيئيبلا تاقوعملاو (؟5) ءةيوضعلا تاقوعملا )١( :ىلع بلغتلا نم اونكمت نم مه مهدحو رشبلاو

 زاجيإب مهنم لك ثحب متيسو .ةيعاتجالا تاقوعملاو ؛ةفلكتلاو ةعفنملا تاقوعمو

 (01 عةيالكاتت[ ع 200151 ك5

 ةيناكمإ لبق نم اهيلع بلغتلا بجي يتلا ةيوضعلا دويقلا لوح ليصافت ميدقت لالخ نمف
 الماع اهفصوب عاونألا ايجولوفروم ىلع ءوضلا كيلاكم طلس دقف ءدقعملا ينواعتلا كولسلا روطت

 عاونألا دعت «لاثملا ليبس ىلعف «يلكلا عمتجملا ريوطت ىلع عاونألا ةردق طيبثت وأ زيزعت امإ هنكمي امهم

 ةيعامتجا ةايحب -حوضوب- عتمتست يتلاو :غلاب ءاكذ تاذ ٌدَعُت يتلا ناتيحلا لثم ةيثاملا ةيعامتجالا

 لاكشأ يف طارخنالا اهيلع بعصلا نم لعجي دييقت وهو «ةيمسجلا تائيوكتلا نم لئاه ددعبو ةديقم

 )١5( ص عجرملا سفن 5 7.



 ا ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 هنإف ةلمتحملا ةينواعتلا تاك ولسلا يمسجلا نيوكتلا قوعي امدئعو .”مجتنملا كل زليبلا نم 2

 ."” لمعلل لماشلاو دقعملا ميسقتل ةدلا روطت اًضيأ قوعي

 [؟عمامعزعهل ("هدواةنصا5 ةيئيبلا تاقوعملا

 مجحلا نم لك ىلع اًدويق عاونألل يئيبلا ناكملا دجوي «ةيوضعلا تاقوعملا ىلإ ةفاضإلاب

 نم ددع يف ةيئيبلا مظنلل ةيئايزيفلا صئاصنخلا فلتخت نأ نكميو ءعمتجملل يناكسلا ديقعتلاو

 عافتراو «ىرخألا عاونألا فالتخاو «ى وأملاو ءاذغلا :لثم «دراوملا ىلع سفانتلاو «تانئاكلا

 يناكسلا مجحلا نم دحت لماوع ءايشألا كلت لك حبصت نأ نكميو «ضرملا ببسي تايفولا تالدعم

 ةيشيعملا فورظلا داجيإو اهتئيب عم اًمغانتو الامتحا رثكألا تارشحلا عمتجم سكع اذهو «نيعم عونل

 .اًدج ةريغص تاقولخت اهنأل ؛ةيلكلا مهتاعمتجم معدل دراوملا ةرفول اًرظن ؛اهل ةبسانملا

 © هوا 8 ءرعألاا (00د2(5أ205 ةفلكتلاو ةعفنملا تاقوعم

 ىلع لكلا عمتجملا روطت دمتعي فوس («ةيئيبلا تاقوعملاو ةيوضعلا تاقوعملا ىلإ ةفاضإلاب

 نأ نم مغرلابو .يلك عمتجم يأ بحاصت يتلا ةفلتخملا "عفانملاو فيلاكتلا" وأ ةيداصتقالا لماوعلا

 يذلا عمتجملا نأ الإ ,ةيعاتجالا عاونألا نم يأل ةعفنم وذ هنأ ىلع ودبي فوس لكلا عمتجملا روطت

 ةعفنملا ليلحت قطنم مادختساب «ةفلكتلاو ةعفنملا نم لك ىلع يوتحي دقعمو عساو نواعت ىلع لمتشي

 لثم ةيعاتجالا تارشحلا امأ .ةروطم ةصاخ ةمسس عفاتمو فيلاكت ةبسن ليلحت نكميو «ةفلكتلاو

 ثيح ؛يعامتجالا لفطتلاك تالكشملا هذه لثم ىلع لمتشت يتلا فيلاكتلا زواجتت ال ابرف لمنلا

 ةيعاتتجالا تارشحلا نأل ؛ءاذه ثدحيو .لمنلا لثم ماعطلا وأ لمعلا ىلع ةرياغملا عاونألا لصحت

 لكل ريغصلا مجحلا نع ضيوعتلاب اهل حمسي يذلا لمعلل دقعملا ميسقتلا نم - ريبك لكشب- ديفتست
 ."”اهتيلعافو اهلمع تائيب ةءافك نم ديزت يلاتلابو ءاهدارفأ نم درف

 )١5( ص ؛عجرملا سفن 47.
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 ةيعامتجالا تاقوعملا

 50و10 عزءئول ( 0 35أ ةتدلأق 5

 عيمج ىلع بلغتلا مت ول ىتح «تاقوعملا عيمج نم ةيمهأ رثكألا يه تاقوعملا هذه دعّتو

 يف ردانلا يعامتجالا لعافتلا نم اًديرف الكش بلطتي ىلكلا عمتجملا روطت نإف ,ىرخألا تاقوعملا

 ةيساسأ ةفصب يحلا نئاكلا بلغتي نأ بجيو .ةيحلا تانئاكلا مظعم ةردق زواجتي يذلاو «ةعيبطلا

 "“ .ىلكلا عمتجملا ريوطتل ةريبك ةيعامتجا تالكشم ثالث ىلع

 .يصخشلا وأ رشابملا ريغ نواعتلا يف طارخنالا ىلع نيرداق دارفألا نوكي نأ بجي - ١

 .ةفلتخملا ةيعامتجالا تائفلا نيب ءاضعألا لمع ميسقت -7

 .اًظنمو الماكتم ءاضعألا نيب لمعلا ميسقت نوكي نأ -7

 عمتجملا روطتي نأ لبق اهيلع بلغتلا بجي يتلا هذه ةمهملا ميمصتلا تالكشم ىلإ رظنلابو
 رشبلا نأ نيح يف مظنملا لمعلا نم اذكه عمتجملا يف تارشحلا نوكت اذال لءاستن نأ بجيو «يلكلا

 يف ىرخألا عاونألا ىلإ انلقتنا اذإو ؟طاشنلا نم ردانو دقعم لكش ديلوت ىلع نورداقلا مهدحو مه

 تاناويحلا مظعمل يعامتجالا ميظنتلا يف ةدوجوملا ةيساسألا ةيلآلا نأ دجنس «لئادب نع اًثحب عمتجملا

 نيدوجوملا دارفألا ددع نم ٌدِحَت ةبارقلا تالص نأ كيلاكم دكؤيو .ةينيجلا ةلصلا وأ ةبارقلا يه

 ريشيو .يلك عمتجم ريوطت عاونألا مظعم ىلع اًدج بعصلا نم لعجي امن ؛ةنيعم ةينواعت ةعومجم نمض
 :يلاتلا وحنلا ىلع تاناويحلا نيب يعامتجالا كولسلاب ةبارقلا طبري يذلا ماعلا أدبملا نأ ىلإ كيلاكم

 ةرابعبو "” .ينواعت لكشب مهلعافت ةيلامتحا تداز «دارفألا نيب ةينيجلا ةلصلا ةجرد تيوق املك
 زييمت ىلع ةردق اهيدل يتلا ةيعاتتجالا عاونألا ىدل نِسْحَتسَي ٌيِعيِبَطلا ءافطصالا نأ ودبي :ىرخأ

 ىلع دمتعت يتلا ةبارقلا تالص نوكت اذكهو .ةنكمم ةبارقلا تاكبش لعجي ام ؛مهريغ نم ءابرقألا

 .ةيعامتجالا عاونألا مظعمل يعامتجالا نواعتلا ساسأ يه براقألا ىلع درفلا فرعت

 ةيئايميك تالص لالخ نم ةيعامتجالا تارشحلا يف براقألا ريغ نم براقألا زييهت متيو

 لعافتي يلاتلابو ؛دارفأك ضعبلا مهضعب ىلع مدلا براقأ فرعت ىلع ليلد دجوي ال ثيح ؛ةديعب

 . 55 ص «عجرملا سفن (0)
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 4 ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 لكشب لمنلا نم نييالملا عم سيلو لمنلا نم عاونأ ةتس وأ ةسمخ عم لمنلا تاعمتجم يف ءاضعألا

 متي لباقملا ينو .ةفلتخم تاقبط وأ تاثف يف ءاضعأك ضعبلا هضعب عم لمنلا لماعتيو .يدرف

 ماعطلا نع ثحبلا) يأ ؛ماهملا يف صيصختتلا اهل حيتي اًينهم ةيعاتجا تاقبط وأ تائف صيصخت

 ميو «لمعلل ذّقعملا ميسقتلا ىلِإ يىدؤيو «.(كلذ ىلإ امو عافدلاو شعلا حالصإو لسانتلا ةرادإو

 ءارو ةدئاسلا لمعلا ةيلآ يهو «مشلا ةساحب ةقلعتم تاراشإ لالخ نم تاقبطلا عاونأ ىلع فرعتلا

 ةفاقثلاو يرشبلا ءاكذلاب لمعلل دقعملا رشبلا ميسقت طبري ام اًبلاغ هنأ كيلاكم ظحليو .لمنلا ميظنت

 ةيرشبلا تاعمتجملا يف ناك ةفاقثلاو ةغّلل ىعيبطلا ءافطصالا نإف كلذ نم سكعلا ىلعو

 نأ الإ ءيرشبلا روطتلا خيرات مظعم يف هجول اّهجو ةيدرفلا ةبارقلا تاقالع ىلع ةمئاقلا ةريغصلا

 تناك فيك :يلاتلا لؤاستلا ىلإ انذخأي امم ؛ةيعارزلا روصعلا يف تروطت دق ةلماكلا ةيمرهللا تاقبطلا

 ةروطتملا ةغلابلا مهتردقو ؛ةيصخشلا ةبارقلا تالصل ةيدييقتلا تارثؤملا نم بورهملا ىلع ةردق رشبلل

 مت هنأل ؛ةيلكلا تاعمتجملا ريوطتب ةيرشبلا تماق دقو "”؟كيلاكم ىأرل اقفو يدرفلا فرعتلا ىلع

 امأ .ةفاقثلا لالخ نم نيرخآلا نيلوهجملا عم ةياغلل ةينواعت ةيكولس طاننأ ليكشت نم مهنيكمت

 تاعمتجم ليكشت نم مهنيكمتب ةيعاتجالا تارشخلا نم ةيوهلا ةلوهجم ةلاح ىلع موقت اهنإف تارشحلا

 نم رشبلا امأو .ةفلتخملا تاقبطلا ءاضعأ نيب تحب ىصخش ريغ نواعت ىلع ةلمتشم ةدقعمو ةريبك

 ىلع وأ ةيصخش ةقالع ىلع امإ ةمئاق ةينواعت ةيعامتجا مظن ليكشت ىلع نورداق مهنإف ىرخأ ةيحان
 .يصخش ريغ يفقوم رود تاذ صئاصخ

 موقي امنيب «ةيعاتجا عاونأ ىلإ دارفألا ليوحتب تارشحلل يئايميكلا لاصتالا حمسي اذكهو

 لعافتلا ىلع ةرداق نوكتو حمست يتلا اًيعامتجا ةينبملا تايديسجتلاو ةيفرعملا ةفاقثلا فيظوتب رشبلا

 تاتفلا نم عاونأ ىلإ كلذب دارفألا مسقيو .ءابرغ صاخشأك نكلو دارفأك سيل ءرشبلل ينواعتلا

 ؛ىلكلا ىعايتجالا طاشنلا ساسأ يف نمكي ىصخشلا ريغ نواعتلا نأ كيلاكم دقتعيو «ةيعاتجالا

 ىلع ةردقلا قيقحت يف ةهءاشتم لازت ال اهنكلو «ةفلتخم تايجيتارتسإك رشبلاو تارشحلا مدختسا دقو

 .17 ص «عجرملا سفن (0)
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 قوقح ا ديقتو ةيلوهجملا هذه ددحتو .يلكلا عمتجملا روطت لهسي ام ؛نيرخآلا نيلوهجملا نيب نواعتلا

 وه عقوملا وأ رودلا ىَّنِب ْنوُكَي كيلاكم ريشي كف .لعافتلا يف فارطألا نمض وأ نيب تامازتلالاو

 رودلا ىنب حمستو .ةيعاتجالا تارشحلا نيب سوململا يئايميكلا ديسجتلا تايلمعل ةيرشبلا ةلئاملا

 ريفوت ةدايز نوكت يلاتلابو ؛ساسأ لكشب صاخشألل ةزيمملاو ةديرفلا تافصلا لهاجتب رشبلل عقوملا
 نم لقنتلا اًضيأ رشبلا عيطتسي ثيح ؛ةيعامتجالا تارشحلا نم سكعلا ىلعو .ينواعتلا لعافتلا

 .ةيعاتجالا مهتايح ميظنت يف ةيصخشلا ريغو ةيصخشلا تافصلا

 يعامتجا ماظن ريوطت ىلع ةردقلا مهيدل نم مهدحو مه رشبلاو تارشحلا نإف ءهراصتخابو

 ةيلوألا لاكشألا مهفل اًريثك وعس عامتجالا ءاملع نأ كيلكام دكؤيو .ةيلك تاعمتجم قلخو «يلك

 عيسوت نع عامتجالا ءالع فوزع ببسب ؛اًدودحم ناك يعسلا اذه نأ الإ .ءيعامتجالا كولسلل

 رشن ةيفيك ةيؤر مهملا نم هنأ ىلإ كيلاكم ريشيو .ةيرشبلا ريغ ةيعامتجالا عاونألا لمشيل مهروظنم
 روهظ لثم لئاسملا يف ثحبلا ىلع ةردقلا هذه لمع ةيناكمإو عاونألا ربع ةيعامتجالا صئاصنلا

 يف هروطت ةيفيك فاشتكا ىلع انتدعاسمل ةليلق تاعمتجم يف طققف دجو اذاملو «لمعلل دقعملا ميسقتلا

 لالخ نم عاونألا ربع ةيعامتجالا لاكشألا ةنراقمب انمق اذإ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ؟ةيرشبلا تاعمتجملا

 .لضفأ وحن ىلع ةيئيبلا تايدحتلل ةباجتسا ؛ةيعاتجالا ةمئاوتملا ةميقلا مهف نكمي ةبترتملا جئاتنلا

 لكشلا اذه اهيف رهظي يتلا عاونألا هذه ةبقارم رايتخا مث نمو ؛يعامتجالا لكشلا نم اًءدب اًريخأو

 ةميقلاو «ةيعاتجالا مظنلا نع ةئشانلا صئاصخلل لضفأ اًمهف انل حيتي نأ هنأش نمف «يعامتجالا

 يتلا ةيساسألا ميمصتلا صئاصخو «ةنيعم ةيعامتجا لاكشأ ديلوتب موقت يتلا تايلمعلاو ؛ةمئاوتملا

 .تاعمتجملا نم ةفلتخللا عاونألا هجاوت يتلا ةعئاشلا تالكشملل الح لّثُم دق

 يكسنايرام | ردتسكلا هاجنا

 4اععورل78 81315 رق الو ممم ععات

 كارتشالاب «(قاع»عةملتو 548:8 631) ىكسنايرام اردئسكلا تلوانت ةريخألا تاوتسلا 5

 ةلاسف لوح نايحألا ضعب ف اعم نواعتلاب اماق نيذللا (1مددنطهس ةسدعع ) ناثانوج رئرت عم

 مهو «براقألا نيوكت يف رشبلاك برقألل ةيعاتتجالا ةكبشلا طباور ثحبب قيرط نع ةيرشبلا ةعيبطلا



 6١١ ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 عم مهب صاخلا ينيجلا نيوكتلا نم (/ 48) نم رثكأ يف رشبلا كراشتي .فورعم وه اكو ””.ةدرقلا

 نم لك دَعُيو .اًليروغلل اًبيرق هنوك نم رثكأ رشبلل برقألا وه يزئابمشلا نوكي دقو .يزنأبمشلا
 نم) نوبيجلا درقل و «باغلا ناسنإل برقأ -ةيقيرفآلا ةدّرقلا نم امهو- اليروغلاو يزنابمشلا
 ةدرقلا نم ناَّدعُي ناذللا .نيرخآلا نيسنجلا ةليصف سفن امهو «(65[1191008) (زتابولياه ةرسألا

 تانايبلل اًمفو (ماع نييالم ةسمخ) يلاوح نم رثكأ اًشيعي ل يزنأبمشلاو رشبلا نأ (ىك «ةيويسآلا

 .ةيئيزجلاو ةيروفحألا

 يف ةئيطبو «ةياغلل ةيكذ تاقولخملا كلت نأب لجألا ةليوط ةيناديملا تاساردلا تقّنَو دقو

 يف اهمظعم مظتنيو ءاليوط اًنقو شيعتو «يعامتجالا بيردتلل ةليوط ةرتفل عضختو جضنلا
 رصتقي الف .فالتخالا ةعساو ةيسنجو ةيرمع تاقبط جمد بلطتت يتلاو «ةنسلا رادم ىلع تاعمتجم

 يعامتجا طبارت طاينأ كلتمت اًضيأ اهنإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ءثانإلاو روكذلا نم نيغلابلا ىلع رمألا
 .اعون )/١1417( نيب حوارتي عساو لكشب اهعاونأ يف فلتخت و ءملاعملا ةحضاو

 ملع يناويحلا عرفتلا فينصتلا ليلحتب اهفصو مت يتلا ةيخيراتلا ةنراقملا بولسأ مادختسابو

 نيب ةدوجوملا ةيعاتجالا تاقالعلا تانايب ةسارد يف (ة/هيوتهموإ“) يكسنايرام تأدب دقو .ءابحألا

 ناسنإو «نوبيجلا ةدّرقو ءاليروغلاو ءيزنابمشلا :يهو ؛يلاحلا تقولا يف هريبكلا ةدرقلا سانجأ

 نم ةدودحم ةعومج :الوأ ة/[ة112ةتقلل) ) يكسينايرام تفرع دقف ءارجإلا اذهل اًعبتو ء(زبيألا) باغلا

 نيب ةيعامتجالا طباورلا ةوق يهو .ةدرقلل يعامتجالا ءانبلل ةمهملا صاوخملا ىدحإ دعت يتلا تانايكلا

 رخآ) (108)# عمتجملا ططحم ةفرعمل ؛ةَدّرِقلا سانجأ عيمج يف ةيرمعلاو ةيسنجلا تاقبطلا نمضو

 يتلا ةيقئالعلا عاونألا ترهظأ اذاف .تاقالعلا طيمنت يف يوينب ماظتنا كانه ناك اذإ ام ( عئاش فلس

 ناك ريخألا عئاشلا فلسلا نأ ضارتفا نكمي هنإف ؛ةكرتشم ةزيمم تافصلا ةفلتخم تائيب يف شيعت

 ةئيبلا يف مدقتلا "ءيرشبلا عمتجملا لوصأ ىلع ةيئيبلا ةكبشلا جذومن :ريخألا فلسلا" يكسنايرام اردنسكلأ (؟؟)

 صفقلا ءرنريت ناثانوجو يكسنايرام اردنسكلأ ؛75-١ ءص ((م1997؟) ١ دلجم ءزيرف .ل ةخسنلا ؛ةيرشبلا

 ةينبلا" «يكسنايرام اردنسكلاو :(م1147 .دروفتاتس ةعماج ةعبطم :اينروفيلاك ؛دروفناتس) يعابتجالا

 :(م1941/) 4 يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ”؟ةفيعضلا تاقالعلا يف ةوق كانه له :ةيقيرفإلا ةدّرَقلل ةيعامتجالا

 اردنسكلأو رنريت .ه ناثانوج :رظنا ؛ةجحلا هذهل نايب ثدحأ يلع عالطالل ١95١-1١5. تاحفصلا

 .(م8١٠7 ميادارب ةعبطم :ودارولوك .ردلوب) يعيبطلا باختنالا بسح تاعمتجملا لوصأ ىلع «يكسنايرام



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عامتجالا ملع مد

 لمعب 2112:93:81 (يكسنايرام) تماق ؛ةيلمعلا هذه ءارجإلو .ةلثامم ةيقئالع تازيم اًضيأ كلتمي

 ةلواحمل ؛ةيعيبط ةيناديم عاضوأ تحت شيعت يتلا ةدرقلا دنع ةدوجوملا طبارتلا لويمل ةلماش ةعجارم

 ريخألا فلسلا عمتجمل يليصفتلا ططخملا نع فشكلا فديه ؛ةيعامتجالا مهتكبش ىتب فيصوت

 .يلاحلا تقولا يف رشبلا وأ ةدرقلا ىتح ««ش خ س ) (0:08) عئاشلا

 ةيرايعم تاءارجإ 8/0861 (يكسنايرام) تعبتا «ةيقئالعلا طانألا هذه ةحص مييقتلو

 تاكبش نم ةنيع ىهو «ةعومجملا جراخ ةلالس نيمضت لالخ نم يويحلا عرفتلا فينصتل ليلحت نم
 نييساسأ نيضارتفال اهتانايب تعضخأ ا «ةدرقلا تاكبشب اهتنراقمل ميدقلا ملاعلا نم درقل ةيعامتجا

 تناك اذإ ام رشابم ريغ لكشب مّيَقُت يتلا ةقالعلا َةّيِضْرَف )١( :امهو «ةنراقملا بولسأب نيطبترم

 يتلا ماظتنالا ةيضرف (7) .ال مأ ةفدصلا قيرط نع تثدح ةيعامتجالا تاقالعلل ةكرتشملا طابنألا

 ىلع اًليلد لكَشُت ليلسلا ىتح فلسلا نم تاليدعتلا ثودح ناك اذإ ام - رشابم ريغ لكشب- ميه

 اًيوق اًيبيرجت اًمعد نيتيضرفلا نم لك مدقتو «ةيئاوشع ةقيرطب ابباستكا متي الو ءيجهنم زيحت دوجو
 .ايلعلا ةدرقلا نيب فلسلاب ةقلعتملا ميظنتلا طانأل (3/1ةجنهمقاكأ )يكسنايرام ءايحإل

 رشبلل برقألا ةرصاعملا ةدرقلا يف لاحلا وه امكف .ةمداص ةجيتن ىلإ يكسنايرام ليلحت ىدأ دقو
 ةعنام ةيميظنت ةينب دوجو (104) ريخألا عئاشلا فلسلا عمتجم حضوي «تالالسلا روطت ثيح نم

 يف لايجألا نيب لصاوتلا مادعناو ؛يعامتجالا طاشنلا نم اًيبسن ضفخنم ىّوتسم نم نوكتت

 .تقولا رورمب تاعومجم

 يف ةدوجوم لازت ال يتلا ىوقلا نم ددعل اًجِيْزم ةينبلا هذه دوجول ةبيرقلا بابسألا ٌدعُتو

 نم لقتنت يتلا ثانإلا وحن يجهنملا زيحتلا(أ) :يهو «ةيحلا ةدرقلل ةيعاتجالا تاكبشلا عيمج

 روكذلا لقتني ثيح نيداعسلا نم سكعلا ىلع يه يتلاو «غولبلا نس دنع اهيف دلوت يتلا ةعومجملا

 .ةدرقلا نم شيج يف لايجألا ربع ثانإلا نم ةردحنم ةلالس ليكشتب موقتل ثانإلا ىقبت انيب طقف

 (ج) .(نوبيجلا ءانثتساب) ةوبألا مهف ةبوعصلا نم لعجي يذلا ىثنأ نم رثكأ نم جوازتلا طمن (ب)

 نم تاليدعتلا نأ ىلإ تراشأ دقف «كلذل ةفاضإلاب «نيغلابلا مظعم نيب ةيعاتجالا طباورلا فعض

 .«فلسلا ةعامج نع تالالسلا لاصفنا دعب ثدحي ([.048) ريخألا عئاشلا فلسلل ةيعامتجالا ةينبلا

 .عئاشلا ريخخألا فلسلا :(ش .خ .س ) ([.04) *



 دو ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 أم ىلع ديازتملا يعاتجالا كولسلل رايتخالا طوغضل ايلعلا ةدرقلا روطت يف ةيلبقتسملا ةعزنلا نمضتتو

 ددع عضخ دقل عقاولا يفو .ةيباجنإلا ةيلمعلا حاجنو ايلعلا ةدرقلا ءاقب رارمتسا لجأ نم ودبي

 لئاه صقانت ىلإ تضم ةنس نويلم ٠١-18( ) يلاوح ذنم زييألا نم ةديدع عاونأ نم مخض

 عم يسفانت يئاذغ بناجل نيداعسلا ريوطت ببسب اهبرو .يروفحألا ٌلجسلا هتبثأ ام اذهو ءضارقناو

 تاليدعتل عوضخلا يف تأدب ةدرقلا نأ يروفحألا لجسلا دكؤي ءكلذ ريسفت ناك امهمو .ةدرقلا

 ءاهتئيب اهبلسب نيداعسلا ماق امدنع يرجشلا نطوملا يف ةيوناثلا تائيبلا عم فيكتلا لجأ نم ةيحيرشت

 ءاضفلا ريع راجشألا نيب كّرحتلا نمضتي يذلا بيرغلا لقنتلا طمن لوح رودت تاليدعتلا هذهو

 ةدرقلا نم لك حيرشت زيمت يتلا يمظعلا ةينبألا صئاصخ ىلإ ةفاضإلاب «يديألا مادختساب اهب طيحملا

 ةريغصلا ةيلقألا ةدرقلا لظت انيب «يلاحلا تقولا يف ةنميهملا تاسيترلا يه نيداعسلا لظتو ءرشبلاو

 ناسنإو ءاليروغلاو «يزتابمشلاك ليلق اهنم يقبتملاو ءةيرشبلا ريغ ايلعلا ةدرقلا يهو «ةزيمتملا

 مهددع ببسب ةيروطت اياقبو ةيروطت تاقافخإل ةجيتن يهو «يلاخلا تقولا يف نوبيجلاو «باغلا

 .ةددحملاو مهل ةصّصَخملا مهتائيبو ليلقلا

 تاقولخملا كلت تناك اذإف .ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ريكفتلا يف جاتنتسالا اذه ةيمهأ نمكتو

 نوكي دق اًضيأ رشبلا نأ حجرملا نمف ءاّيبسن ةفيعض ةيعامتجا طباور وحن ليملاو رشبلل برقألا رهظت

 ةفيعضلا طباورلاب دوصقملا وه ام ءلاح ةيأ ىلعو «ينيجلا مهزيمرت نم ءزجك ليملا اذه مهيدل
 طباورلا نم ديدعلا نيداعسلا ىدل نأ تانايبلل اهضارعتسا يف يكسينايرام تدكأ دقف ؟هعئاملاو

 تاعمتجم يفف .مآلا ىلع ةزكترملاو ةفاثكلا ةيلاع تاكبش يف شيعت يتلا ثانإلا نيب ةصاخ «ةيوقلا

 ددع ليكشتب موقتل ثانإلا ىقبت نيب ءغولبلا نس يف ىرخأ تاعومجم ىلإ روكذلا قرفتت «نيداعسلا

 تادجلا نم نوكتت يتلاو «ةوقب ةطبترملا ثانإلا نم ةردحنملا ةلالسلا نم لايجأ ةعبرأ ىلإ لصي ريبك

 طباورلا هذه زرحتو «تانيلاو معلا تانبو ,تامعلاو .تاوخألاو .تاهمألاو .تادجلاو .ىربكلا

 سكعلا ىلع و.نيداعسلا تاعمتجم مظعمل ساسألا دعت اك «لايجألا نيب ةيرارمتسالا ثانإلل ةدتمملا

 غولبلا نس يف ثانإلا كرتت ثيح ؟قرفتلا نم اًردان اطمن ةدرقلا تاعمتجم يف ثانإلا رهظُ كلذ نم

 ءانثتساب ةدرقلا تاعمتجم يف روكذلا لحرت كلذ ىلإ ةفاضإلابو .دبألا ىلإ اهب تدلو يتلا تاعمتجملا

 نيسنجلا الك قّرفت عم يلاتلابو ءديدج عمتجم ىلإ رجاهتو ءابب تدِلو يتلا تاعمتجملا نع يزنأبمشلا



 ةيعاتجا ةيرظن رشع يتنثال ةزجوم ةمدقم :يرظنلا عاتجالا ملع 6

 كلذل 0 رااح ايات ةيد قا طباور مظعم عطقتت غولبلا ةلحرم يف

 لخاد ةلقنتم دارفأ ةعومجمك نيغلابلا نم دارفألا لقنت عم اًيبسن ةعئام ةيعامتجا ةينب كانه حبصت

 .ركأ ةيلحم تاعامج

 مالا كالغ دعو هنيرخالا عميل عاشو اما زذانوءا ورق : اّلَعْنُم باغلا ناسنإ ّدعُي ءايسآ ينو

 اليروغلاو يزئابمشلا دعي ايقيرفإ يفو .ةتباثلا ةديحولا ةيعامتجالا ةدحولا يه هُنوُعَت يذلا اهريغصب

 نأ الإ ,ةريغص تاعومجم يف ضعبلا اهضعب عم مالس يف اليروغلا شيعت ثيح ءرثكأ يعامتجا ليم اذ

 نيب ةينلع ةيعاتجا تالعافت يأ ةظحالم فولأملا ريغ نم هنإ ثيح «مات يتاذ ءافتكاب عتمتت دارفألا

 لقتست دقو ءرشبلل براقألا برقأ نمض نم ريتعي عئاشلا نإف .يزنابمشلا صخب امفو نيغلابلا
 سكعلا ىلعو .مهطوعت نيذلا اهئانبأ عم اهدحو لاَحرتلا يف اهمايأ مظعم ىضقتو ءاّيتاذ ةغلابلا ثانإلا

 نم ليلقلا ابيدل نوكي نأ حجرملا نمو .اًييسن ةيعامتجا رثكأ ةغلابلا يزنابمشلا روكذ دعت ءكلذ نم

 تاعامج يف جراخلا نم يتأت يتلا ثانإلا نم سكعلا ىلعو .ىرخألا روكذلا عم ةيدرفلا تاقادصلا

 | ءربكألا يلحملا عمتجملا اذه يف يزنابمشلا روكذ أشنتو .ضعبلا اهضعب نع ةبيرغ نوكت و «ةيلحم
 يأ دجوت ال هنإف اذلو ؛راغصلا اهئانبأب مألا ةقالع ءانثتساب «ةيوق طباور اهنباب مألا ةقالع لّكَشُت

 ءاهتاذ ىلع ةدمتعمو ةدرفنم يزنابمشلا روكذ لظت اذكهو .يزنابمشلا تاعمتجم يف ةتباث تاعمجت

 .ةعئامو ةريبك ةيلحم تاعامج لخادو «ناكملا يف لقتسم لكشب لقنتلل ةلضفمو

 نم ةيكولس تاعزن دوجو يف رشبلل برفألا دعت ىتلا ةيقب درفألا ةدرقلا تنهرب اذإ ءاذكهو

 تدكأ ابسح حجرملا نم نوكيو «ةفيعضلا ةيعاتجالا طباورلاو «لقنتلاو «ةيلالقتسالاو «ةيدرفلا

 طمنلا ةساردب انمق اذإو ءاضيأ ناسنإلا ةعيبط نم ءزج يه هذه ينيجلا زي زيمرتلا تاعزن نأ ءيكسنايرام

 حضتي عمجلاو ديصلا عمتجم وهو «عاونأ نع ةرابع هتفصب هلخادب ناسنإلا روطتي يذلا يعمتجملا

 نمض ريبك لقنت دجوي ثيح ؟ةيقيرفألا ةدرقلا ةصاخبو ءايلعلا ةدرقلا نيب دوجوملا طمنلا نم هبارتقا

 ءانثتسابو «يصخشلا لالقتسالاو ةيدرفلا نم ةيلاع ةجرد كانهو .تاعامجلل ربكألا يلخادلا قاطنلا

 هنأب يجولويبلا ىوتسملا ىلع يكسنايرامت دكأو.ةعئاملاو ةككفملا ةيعاتجالا طباورلا حضنت نيجوزتملا

 يذلاو ,بولسألا يعامج يعامتجا طبارتو ميظع يعامتجا طاشنل عفدت ةيجولويب ةوق دجوي ال ابر
 .انتعيبط ىلإو عقاولا يف ماع لكشب ةيعامتجالا ةفسلفلا ىلإ عامتجالا ءاملع هبسني ام اًريثك



 5: ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 نع ةبترتملا راثآلا يكسنايرام تفصو دقف ءرنريت ناثانوج عم كرتشملا لمعلا لالخ نمو

 لحارم نم ةلحرمك عمجلاو ديصلا ةلحرم ربتعت يتلا يعمتجملا روطتلا لحارمل ضارعتسا قيرط
 يف دجوت يتلا تاعمتجملا هذه يفف .ناسنإلل يماسألا ينيجلا زيمرتلا رّوطَتلا ثيح ءروطتلا

 ةيعامتجالا طباورلا ةعويم ىلع يضارألا لخخاد لحترت يتلا تاعامجلا لدت «ةريغص تاعمتجم

 ىلإ ةعومجم نم لاقتناو «يتاذ ءافتكاو «ةيلاع ةيدرف ةيلالقتسا دوجوو ءاهئاضعأ نيب ام اًعون اهككفتو

 «ىلوألا ةنتسبلا ذاختا ىلع ناسنإلا رابجإو مجحلا يف ناسنإلل يناكسلا عمتجملا ومن ببسبو .ىرخأ

 يف هسفن سبح نأ ةيلمعلا هذه ىلع بترت امم ؛ضرألا ةعارزل رقتساف .هسفن ةلاعإل ؛ةعارزلا مَن نمو

 «يتاذلا لالقتسالا تاجرد ضعبو «ةيرحلل ةيساسألا تاجايتحالا تدعت ةيفاقث ةيعاتجا لاكشأ

 .ةيلحملا تاعامجلل ربكألا عمتجملا لخاد ةعئاملا طباورلاو

 امكف .ناسنإلل ةيساسألا ةعيبطلا يف مكحتلا يف يفاقثلا يعاتجالا روطتلا أدب ءاذكهو

 يعانصلا دعب ام رصعلاو يعانصلا رصعلا يف قوسلا ةرادإ ةمظنأ نأ رنريتو يكسنايرام تجتنتسا

 رّوْطَت يذلا يئادبلا يعاتجالا عونلل برقأ اهنأ الإ .ةحضاولا تالكشملل ديدعلا نم مغرلاب

 رّقوت اهنإ ثيح ؛لقألا ىلع يعارزلا حالصإلاو ةنتسبلا ةلحرم نم رثكأ اًيجولويب هيف ناسنإلا
 ةيعامتجالا طباورلا بلغأ لعجت قرطب اهؤانب متو .ةيدرفلا ىلع عجشتو لب حمستو ءرثكأ تارايخ
 نم لك ريشيو .ريثكلل ةبسنلاب ةرسألا قاطن جراخ ةيوقلا طباورلا نم دحت اهنأ وأ «ةرباعو ةعئام

 ءرضاحلا تقولا ينو «ىضاملا يف عامتجالا ءاملع نم ديدعلا رظن ةهجو نم هنأ ىلإ رنريتو يكسنايرام

 ضارمأ اهنأ ىلع قوسلا اهكرحي يتلا تاعمتجملا اهبلطت يتلا يرشبلا كولسلا صئاصخ ىلإ رظنلا متي

 ديصلا ةبقح ذنم يعمتجملا روطتلا أدب رئريتو يكسينايرامل ةبسنلابو .رشبلل ةيساسألا ةعيبطلا كهتنت

 ةيرشبلا ايلعلا ةدرقلل ةيساسألا ةعيبطلا عم اًقفاوت رثكأ فورظ قلخ مت دقف ىرخأ ةرمو ؛عيمجتلاو

 .نيروطتم ةدرق مهفصوب

 نم ضرغلا نأ الإ .حضاو وه امك ام ٌّدح ىلإ ةبراضتم تاجاتنتسالا هذه نأ نم مغرلا ىلعو
 ءايحألا ملع رظن ةهجو نم ةيروطتلا جهانملا مادختساب انمق اذإف .رهاظو يلج يكسنايرام ليلحت

 اننكمي ناسنإلل اًيجولويب ءابرقألا برقأ عم عاونألا نيب نراقملاو عرفتلا فينصتلا ليلحت لثم هنإف
 هذه مادختسا اهدعب انتكمي مث «ةيرشبلا ةعيبطلا نأشب ةسوردم تاجاتنتسا ىلع لوصحلا
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 ثرإلا عم قفاوتم ريغ مأ اقفاوتم يفاقثلا يعاتجالا روطتلا ناك اذإ ام ديدحتل تاجاتنتسالا

 ةبارقلا لثم «ةسيئرلا ةيسسؤللا ةمظنألا ةسارد نكمملا نم نوكي ليلحتلا اذه نم اقالطناو .ىرشبلا

 ؟لوألا يعمتجملا طمنلا يف تروطت اذالو فيك ديدحتل داصتقالاو ؛نيدلاو «مكحلا ماظنو

 ترم ةروطتم تاقولخم مهفصوب رشبلل ةيساسألا ةعيبطلا عم تلعافت فيكو .عمجلاو «ديصلاك

 ؟ةيعمتجملا ةيمنتلا نم ةفلتخم لحارم ةدعب

 :يتأي اميف يكسنايرام جهنم لمع تاضارتفا ىلع ءوضلا طلسن نأ يغبني ابرو

 ةيؤرل ةديعب ةآرم ةلزنمب نوكت نأ دورقلا نم رشبلل برقألا ةمومعلا ءانبأل نكمي ١-

 .اهنالعخ نم ايلعلا ةدرقلاو رشبلل (104) ريخألا عئاشلا فلسلا

 تاسيئرلا ةمومع ءانبأ اهكلتمي ىتلا صئاصنلا ةيؤرل فينصت ليلحت ءارجإ لالخ نم ١-

 طاينأ ةيلع تناك ام زييمت نكمملا نم حبصي ثيح ؛ مهب ةصاخلا تاكبشلا يئب ايس ال «ةيرشبلا

 . ةايح لا ةرود طاينأ ميظنتل ([.085) ريخألا عئاشلا فلسلل ميظنتلا

 دح ىلإ- ةيوقلا ةيعامتجالا طباورلا نم ددع دوجو عم هاّيلعف اَلزعتم فلسلا اذه ناك ٠-

 ىلإ ءانبألا لاقتنا دنع حجرألا ىلع عطقنت تاقالعلا هذه نأ الإ ءاهئانبأب تاهمألا ةقالع فلخ -ام

 .غولبلا نس يف ةديدج تاعمتجم

 «مهتانيج يف ةيجولويبلا جماربلا هذه نم اضعب رضاحلا تقولا يف رشبلا كلتمي نأ يغبني - +

 .هضارتفا متي ام اًبلاغ يذلا ردقلاب نيبعامتجا رشبلا نوكي ال دق «يلاتلابو

 رشبلا ةعيبط لوح هتازيحت ضعب يف رظنلا ةداعإب عاتجالا ملع جاتنتسالا اذه مزلأ -6

 نكي ملو ءاّيعاتجا نكي مل ايلعلا ةدرقللو رشبلل عئاشلا فلسلا نإ ثيح «ةيرشبلا تاعمتجملا ساسأو

 اذإو ءجضانلا ريغ اهنباو مألا نع !ًديعب ةبارق ماظن هيدل نكي مل «ةقيقحلا يفو .ةمئاد تاعامجل يّنِب هيدل

 ثاريم دويق فيفخت نكمأ فيك ىلإ ريشي نأ يروطتلا ليلحتلل -نذإ- نكميف ؛لاحلا وه اذه ناك

 ؟تاعامج لخاد ةيوق طباور ليكشت رضاحلا تقولا يف رشبلا عيطتسي ثيحب ةيرشبلا تاسيئرلا

 غامدلاب ايلعلا ةدرقلا ةغمدأ ةئراقم لالخ نم فلسلا نيوكت نع تاربيغّتلا هذه حضتت نأ يغبنيو

 ةدحو ىلع اهزيكرتو يىروطتلا سفنلا ملعل ةيديلقتلا تاضارتفالا نود نم نكلو .يرشبلا

 .تاسايقلا



 د ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 اًيجولويب رثكأو ءاّينيوراد رثكأ يروطتلا ريظنتلا لعج
 31لدلنمع ظجواست مدمس 1 عمسعمع المنع 8مدصجأتستمم, 814ه ظنوا معنعما

 نأ نم مغرلابف .ةياغلل ةفلتخم نيوراد راكفأ نم ةاحوتسملا ريظنتلا جهانم نإف .حضاو وه اكو

 جراخ نأ الإ ءاقيثو اطابترا ضعبب هضعب طبتري يروطتلا سفنلا ملعو يئايحإلا عاتجالا ثحبم

 نوكت امبرو .(2ة2؟اصنقتا 3ة0003ا165) ةينيورادلا تاهاجتالا نع فلتخم ءريظنتلا نم هاجتالا اذه

 عم رشبلا ىقالتي نيأ ةفرعم ىلع ةصيرح مهتاعمتجمو رشبلا سردت ىتلا ةنراقملا تاهاجتالا كلت

 نراقملا كيلاكم هاجتا ثحبيو .اًريشبت رثكألا يهو :مهنع دعابتي نيأو ءىرخألا عاونألا تاعمتجم

 نأ ٌيِعيِبَطلا ءافطصالل يغبتي يتلا ميمصتلا تالكشم نع (9120161605 هوتجهمفنتاع ةووتهة60)

 ىوقلا كيلاكم كردأ دقو .تالكشملا هذه نع هلزعبو «ةيلك تاعمتجم جاتنإ لجأ نم اهيلع بلغتي

 هليلحت يف دكؤيو .ماع لكشب يعامتجالا ميظنتلا قاطنل ةعساولا طانألا ميظنتل ةسيئرلا ةيعامتجالا

 موقي روطتلا نأب اًعيمج اورقأ نيذلا يفيظولا عاتجالا ملع ءالع رظن دعب كردأو «ةديدع اعاونأ
 نم نوكتي عمتجملا ناكأ ءاوس .ةديدجلا لماكتلا جذانو زياتلا لالخ نم ةيلك تاعمتجم ديلوتب

 عوضومك ةيوضع قوفلا ةمظنألا ىلع رسنبس تربره ديكأت موقي عقاولا يفو .رشبلا نم مأ تارشحلا

 لكَشُت يتلا ةايحلا لاكشأو «تاناويحلا عيمج سردي يذلا عايتجالا ملع ىلع ليلدتلاب ثحبلل

 .ةيح تانئاك نم نوكتت تاعمتج

 تناك ام اًثئاد يتلا ةلأسملل يريظنتلا (942مهمقاناو ةممءهد00) يكسنايرام هاجتا عجرتسي اك

 هيف لاغملا عضولا نم ليلحتلا ررحي اهجهنم نأ الإ «ةيرشبلا ةعيبطلا يهو «ريظنتلا ةيلمع يف هزراب

 تقولاب عوجرلل يعرفلا فينصتلا ليلحت مدختسي ثيح ءرشبلا عفاودو تاجايتحا لوح تايرظنلل

 تاجاتئتسالا طبترت كلذبو .رشبلاو ةدرقلل ريخألا عئاشلا فلسلا تامس ىلإ رظنلاو ؟ءارولا ىلإ

 طاشنلا ةعيبط ءايحإ ةداعإل ؟؛تاسيئرلا تاكبش نم ةذوخأملا تانايبلاب ةيرشبلا ةعيبطلا لوح

 نع رهظت يتلا ةروصلا فلتختو .رشبلا لك اهنم ردحني يتلا ايلعلا ةدرقلا عاونأ نيب يعامتجالا

 فعضو .ككفتلاو «لقنتلاو «ةيدرفلا ةيلالقتسالاب مستت تاناويح مهنأ ىلع رشبلا نع ديعبلا فلسلا

 عامتجالا ءاملع نم لك نيب ةعئاشلا ةروصلا نع اًمامت ةمئاد تاعومجم ليكشت اهنكمي ال يتلا طباورلا

 روطتلا لعج هيف كش ال اممو «ةعامجلاو تاعامجلاب نومتهم مهنأ ىلع رشبلا لوح يداعلا روهمجلاو

 نأ الإ «ةدرقلاب اهتنراقم نم هب ماق امو «ةدرقلل ريخألا عئاشلا فلسلا نم ةيعامتجا رثكأ يرشبلا
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 .اهيلع ةديدج تافص فيضي كلذ نم الدب نكلو «ةميدقلا تافصلا وحمي ال يعيبطلا ءافطصالا

 رهظم يعيبطلا ءافطصالا اهيلع ىفضأ طبارتلا ةفيعضو ةيدرف تاناويح رشبلا نأ ةجيتنلا تناكو

 ةيعامجلاو ةيدرفلا نيب رشبلل يبصعلا حيرشتلا يف عارص ةدع حاون يف دجويو .يعامتجالا كولسلا

 .مهميظنتو مهلعافتو رشبلا فرصت ةيفيك ىلع ةريبك راثآ اهل يتلا

 ةيعامتجالا لئاسملا (0ةمةمنهص-اددوا»ه4) نيوراد راكفأ نم ةاحوتسملا جذاينلا هذه جلاعت اًمحو

 ال نمب تاداقتنالا لظ يف يتأت تناك نإو ىتح :عامتجالا ملع يف اهتيرارمتسا ىلع لدتو «ةيديلقتلا

 «كلذ عمو .ةيجولويسيسلا تايرظنلا ريوطت يف ةيجولويبلا تايمانيدلا دوجو ةرورضب نودقتعي

 عامتجالا ملع نم هاجتالا اذه بهذي نأ لمتحملا ريغ نم نوكي ةرمتسملا تاداقتنالا ةهجاوم يف ىتح

 رثكأ عامتجا ملع ريوطتل راشتنالا عساو دهج لب «ءضعبلا معزي امك ةعدبب سيل وهف .اًديعب يروطتلا

 تاناويحلا عيمج لثم اوروطت يلاتلابو «تاناويح رشبلا نأب فرتعي يذلاو ءصاصتخالا يف ةيددعت

 .يجولويسيسلا ريظنتلاب ةلص تاذ ةيجولويبلا ىوقلا لعجي امم ءىرخألا

 ةقاخلا

20011 

 روطتلل ةيلحرملا مهجذان يف يروطتلا ريظنتلا ءايحإ ةداعإ ةنكيمل ءعامتجالا ءاملع رظن ةهجو نم

 ءوشنلا ةيرظن يف ةدوجوملا ةثيدحلا ةفيلوتلا نم ةذوخأم ةسيئر راكفأل مهينبت يف وأ .يعامتجالا

 نع رظنلا فرصبو .يروطتلا ريظنتلا ىقبي نأ يف نولمأي داقتلا ءالؤه ناكو .ديج ءيشك روطتلاو

 ؛اًفنآ حضوأ نأ ٌتلواح املثمو .ملاح ريكفت ىوس نكي مل وأ كلذ دعي ملو رثدنا دق هنأ الإ .هتجح

 تاعمتجملا اهب تروطت يتلا ةيفيكلا لوح خيراتك طقف سيل ةديفم لحارملا نع ميهافملا ضعب ربتعت

 خيراتلا اذه لحارم عبتت لالخ نم ةعمجملا تانايبلا اًضيأ ٌدعُت نكلو «ةليوط نورق رادم ىلع ةيرشبلا

 نم ةاحوتسملا راكفآلا رثكأ نأ امك .ىربكلا تادحولاا ىوتسملا ىلع ريظنتلا ةيلوقعم مييقتل ةمهم

 ملع ءايلعو ءايحألا ءاملعف .ةيعاتجالا مولعلا نع ةديعب ىقبتس (0همبةهندم-ذمومن:©0) ةينيورادلا

 ملعب ةنراقملا تالاجم يف تسيل تالاجملا هذه لك نأ نودقتعي نيبداصتقالا ىتح «مهدعب نم سفنلا

 ىلع اونوكي نأ عامتجالا ءاملعل لضفألا نم ناك راكفألا ةداعإب مولعلا هذه تماق اذإف .عامتجالا

 هعيوطت عامتجالا ءاملع ىلع بجي ءاّيجولويب هجوملا ريظنتلا ضفر نم الدبف .اهعم لماعتلل دادعتسا



 4 ءايحألا ملع نم اًيجولويب ىحوتسملا يروطتلا ريظنتلا

 ءايحإ ةداعإ ةيؤر عامتجالا ءاملع ىلع يغبني هنإف «ريثكلل ثدحي (ى ءاَدّدَهُم هنوك نم اًلدبو ءانفادهأل

 ال يذلا عتمملاو ,ديدجلا ثحبلاو «ريظنتلا ضعبب مايقلل ةصرف اهفصوب عامتجالا ملع يف ايجولويبلا
 جاتحي «هيلعو .يروطتلا سفنلا ملعو «ةيعامتجالا ايجولويبلا يف اًدج ةحضاو ءاطخألا نم لعجب

 الّمَكُمَو ءاهيف اًديفم نوكي نأ يجولويبلا ريظنتلل نكمي يتلا عضاوملا تابثإ ىلإ عامتجالا ءاملع

 هذببو ءاّديفم سيل يجولويبلا قطنملا اهيف نوكي يتلا عضاوملاو «يديلقتلا يعاتجالا ريسفتلل

 صلختلاب ماق ثيح ؟نيرشعلا نرقلا ةيادب يف لعف اك هسفن أطخلا عامتجالا ملع بكتري نل ةقيرطلا

 .ريوطتلل هتلواحم يف ةديحلا بناوجلا ىلإ ةفاضإلاب ةئيسلا بناوجلا نم
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