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 500 خيراتلا ربع ةيكرتلا - ةيبرعلا ةيفاقثلا تاقالعلا :

 710 ةيكرتلا ةغللا ىف ةيبرعلا ةغللا ريثأت :

 يم لا ل ا (م1585- ١٠ا/0) ىلوألا ةرتفلا ١

 ونمو نيام ٍنامثعلا دهعلا : ةيتاثلا ةرتفلا  ؟

 01018 يروهمجلا دهعلا :ةثلاثلا ةرتفلا

 50005 ةيبرعلا ةغللا ىف ةيكرتلا ةغللا ريثأت :

 0 يفرعملا لدابتلا ةيمهأو راوحلا ةيمتح :

 برعلا نع ةيبلسلا ةروصلا نيوكت يف ةرثؤملا لماوعلا :

 0000 يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل
 ا ع جما ماواع ماشا كاكر ا نما كام ات توبا ىموقلا فرطتلا :

 0 ا او نفل ياواد ارو واوا لاقط ل وروي ا وات يراضحلا ثرإلا :

 00 1 ز 100 نيدلا :

 رولكلوفلا يف كارتألا ىدل ةيبرعلا ةروصلا يف ريغتملاو تباثلا :
 >5 ةيديهمت ةرظن : مالعإلا لئاسوو ةيسردملا بتكلاو

 12711111111 يكرتلا رولكلوفلا يف برعلا ةروص :

 ا يكرتلا رولكلوفلا يف يبرعلا رولكلوفلا رثأ ١

 2111110 ةيبرعلا ةايحلا ىف كارتألا رثأ  ؟

 252شئ6 يكرتلا رولكلوفلا يف برعلل ةيبلسلا ةروصلا - *

 ا ةيكرتلا ةيسردملا نتكلا ىف ترغلا ةزروض“

 ١ دحاولا بزحلا مكح ةرتف 5000
 ” ل ل ةييزحلا ةيددعتلا ةرتفاد



 12100 ةنيدحلا نيقكلا ىف:تروعلا ةروض نا“

 57 ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةيبرعلا ةروصلا : ًاثلاث
 ل ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةيبرعلا ةروصلا : عبارلا لصفلا

 55707 ةساردلا ةلكشمو نومضملا ليلحت ةينقت : ١ الوأ

 0 ةساردلا ةلكشم عوضوم ١

 "ل ةساردلا تايضرف عضو - ١

 0 ةلكشملا ليلحتو ثحبلا ةطخ _

 0 اهليلحتو اهفينصتو تايطعملا عمج  ؛ :

 5700001 ةيكرتلا ةفاحصلا ىف فرعلا:  ًايناث

  ةيكرتلا'ب ةيبرغلا تاقذلغلا لإ ةيكردلا ةفاحتصلا ةرظن.- ١
 10000 رخآلا اهضعب عم اهضعب ةيليئارسالا

 0 ظسوألا قرشلاو ايكرتا

 350000 1 ةيكرتلا ةيبرغلا لقاشلا»ب#

 #5” ةلمعلل رخآلا هجولا - ؛
 سا تايضرفلا ءوض يف جئاتنلا صيحمت : اثلا

 .. برعلا لوح يكرتلا ماعلا يأرلا نم نيفقثملا ءارآ عالطتسا : سماخلا لصفلا

 000 برعلا لوح يأرلا عالطتسا: ًالوأ
 00 ا ل عالطتسالا جئاتن : ايناث

 رييغت ةيفيك لوح تاحرتقمو تاظحالمو ءارآ : سداسلا لصفلا
 و ا م يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا ةروص

 ا م نوم لا تسعلا نه توغل روع يبخل لوا
 0 نيل سلا, يكينرعلا روف ةسستا# *ايلن

 ل ةمتاخ

 : قحالملا

 ةروشنملا ةيكرتلا فحصلا نم تافطتقم )١(
 000 اا ا اا ةساردلا ةرتف لالخ

 0100000 ز ز ز ز ز ةساردلا ةرتف لالخ ةروشنملا تاريتاكيراكلا ()

 ا ةيمسرلا ةيسودملا :بشككلا نم :فطققم (8)

 //ك1ك]11110111ؤز]زذ]ذ]ذ 0 دودحملا ءاتفتسالا ةلئسأ (5)

 10000000 عجارملا

 2 ا و فلا واو وقع ةهسئاطلو مات م ران ا 0 واو لام ةلطئ قالو موق ب صولا ل م و را واخ سم و اتسا ودنا ع رسرهف



 لوادجلا ةمئاق

 عوضوملا

 ةلومشملا فحصلا تابترمو تاعيبمو تاهاجتاو ءامسأ

 0 ١995 رياربف /طابش 4 خيرات يف ةساردلاب

 ذاوملا ةبستو ةيكرعلا :فحتضلا نف:ةروشنلا'ذاوملا َدَدِع

 و م ل اهيف برعلا لوح ةروشنملا

 ل بترعلا ل وقع ةرويشتملا 'داوملا كاك

 ةيكرتلا فحصلا يف ةيبرعلا ءابنألا عيمجل ةيوئملا ةبسنلا
 رياربف را طابقب 1557 ريمق وت /قنافلا نيرتشت) ةرعقلل

 56 ةروشنملا رابخألا عومجم نم ةئملاب 5,5 ةغلابلاو 14

 مهتاقيلعت اوبتك نيذلا ةفاك نيررحملا ءامسأب ةيليصفت ةمئاق

 0 ل ثحبلا ةرتف لالخ

 ىف ةيحاتتفالا تالاقملا ىف برعلل ةصصخملا ةحاسملا ةبسن

 ا ةئملاب 0,5 غلبتو ةساردلا ةرتف

 5201011 ةيكرتلا فحصلا تايحاتتفا لالخ نم سرعلا ةروص

 تافصلا عومجم) ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةيليئارسالا تافصلا

 00000 (ةدحاولا ةلاقملا ىف ددعتت اهنأل 45 نم رثكأ

 - يمالسإلا عاطقلا ةفاحص اهتدروأ يتلا ةئيدرلا تافصلا

 ؟ ١ 2 تر ةساردلا ةرتف لالخ ةينويهصلاو ليئارسا لوح يموقلا



 فحصلا ىف ةديمحلاو ةئيدرلا ةيليئارسالاو ةيبرعلا تافصلا
 1211111111 ]ا ةفرطتملا ةيموقلاو ىربكلا ةيزكرملا

 تالاقم بسحب طسوألا قرشلا ىف تابارطضالا بابسأ
 5707009 ةساردلا ةرتف لالخ ةيكرتلا فحصلا

 لالخ نم ةقطنملا يف ةيدركلا ةيضقلل ةحورطملا لولحلا
 000 ةيكرتلا ةفاحصلا

 ةساردلا ةرتف لالخ ةيكرتلا ةفاحصلا يف نيينيطسلفلا ةروص

 .. ةساردلا ةرتف لالخ ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةينويهصلا ةروص

 ظ2ظ#2طه 6 ةتسلا ةلئسألا نع تاباجالا ةبسن

 نع لوألا مكعابطنا ناك فيك :نع نيتفتسملا ةبوجأ

 ل ةفرعلا

 برعلا نع لوألا مكعابطنا ريغت له :نع نيتفتسملا ةبوجأ
 و عساس جسام اا سما انو مياس ؟دعب ام ىف

 525ظششظش 85 ؟مويلا برعلاب كيأر وه ام :لاؤسلا ةبوجأ

 لالخ نم ءاتفتسالا تائف ناهذأ يف برعلا ةروص

 211100 مويلا برعلا لوح مهتايعادت

 00 ءاتفتسالل تضرعت ىتلا تائفلا لاوحأ

 0 ا اا اهرامعأ بسحب تاتفلا عيزوت

 مهفوفصو مهرامعأ قفو ةعماجلا ةبلط ةدناسم ةبسن

 0ك 1 1 ؤ ز  ]ز]ز ]| ]ز]|]ز]زذ|]1]1ذ1 5 ةيبرعلا اياضقلل
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 همدقم

 ؛مهتاسارد ثدحأ يف ءيعونلا نومضملا ليلحت ةسردم باحصأ دكؤي

 ىلإ ًارظن «رابتعالا نيعب ةساردلل ةعضاخلا داوملل ىعامتجالا راطإلا ذخأ بوجو

 ماعلا راطإلا نيوكت يف ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تايطعملا ةيمهأ

 .طقف ةمئاقلا ةلاحلا فصوب ءافتكالا مدع لجأ نم ليلحتلل ةعضاخلا داوملا كلتل

 .ةهج نم ةحيحصلا جئاتنلا ىلإ هل صو اضنأ اهل رح :لواشنلا ةراثإ :ةلواخ مكاو

 . ىرخأ ةهج نم ةيعقاولا لولحلا داجيإلو

 ةديدج ثحبلا بيلاسأو ءعوضوملا لوانت يف ةقاش ةمهملا تناك انه نمو

 ليلحت بيلاسأ قفو داوملا ليلحت ىف ةيدومعلا ةساردلا نيب تحوارت «ةعونتمو

 داوملا كلت لوانتت ىتلا ةيقفألا ةساردلاو «ةيعامتجالا داعبألا يذ ىعونلا نومضملا
 .يلودلاو يميلقإلاو يموقلاو يلحملا عمتجملا يف ةلخادتملاو ةعطاقتملا اهتاقالع نمض
 ىءارتي ثيحب ةددعتم تارم ةدحاولا ةعقاولل تاداهشتسالا تددعت دقف اذهلو

 يف ٠ «ثحبلا قايس يف ليلحتلل ةعضاخلا داوملا داريإ يف ان ةمث ناكو :عراقلل

 ةعطاقتملاو ةكباشتملا اهتاقالعو ةحورطملا اياضقلا تاديقعت نم عيان: كلذ نأ نيح

 أعم ةلخادتلاو

 ىدل ةيبرعلا ةروصلل انتسارد ىف اننيعأ بصن ةديدجلا ةرظنلا هذه انعضو دقل

 لي لولخا نمو: ريشا ةنلد قدم ال ودع ةرغف لالخ :يكوتلا ماهلا يآزلا
 لئاسول ةيمالعإلا داوملا ىلإ انايحأ قرطتلا عم  ةيكرت فحص رشع داوم نومضم

 تماق يتلا ةروصلا كلتل ةحضاولاو ةددحملا طوطخلا مسرل  ىرخألا مالعإلا

 ىلع  ذبحم ريغ لكشب اهميدقتب ةيكرتلا ةيمسرلا سرادملا يف ةيجهنملا بتكلا
 نم ةنعطلا» لالخ نم ةنايخلاو ردغلاب اهتفلغ امدنع «يكرتلا ماعلا يأرلل  لقألا
 ةيكرتلا مالعإلا لئاسو ضعب اهيلإ تفاضأ يتلاو .للوألا ةيملاعلا برحلا يف «فلخلا

 لوح برغلا رظن ةهجوب ةرثأتملا - حرسملاو امنيسلاو نويزفلتلا تاونق  ةثيدحلا
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 مئاقلا عارصلاب لثمتملا «فلختلا» يه ىلوألا :نيتديدج نيتروص نيملسملاو برعلا
 كلت  ريوصت ىلإ ةفاضإ ةكرتشملا مساوقلا ىلع ىلع مهقافتا مدعو مهسفنأ برعلا .قيب

 نكمي ال كلذلو «نيلاتحمو ءاسن 0 نيلهاجو نيفرسمك مهمظعمل لئاسولا
 -يبرعلا «باهرإلا» ب لثمتت اهنإف ةيناثلا ةروصلا امأ .مهيلع دامتعالا وأ مهب قوثولا
 ,«ليئارسا :ءارحصلا طسو ءارضخلا ةحاولا» كلت ىلع ءاضقلا هتلواحمو يمالسإلا
 فيدحلا وب هنا رعسالار.تاضتعالا ريد ادععالاو ادقلا نم ةزؤصلا كلت ييحاصي/ اهو
 «نييباهرإلا» برعلا ماكحلاو ةملاسملا ةيبرعلا ةيموقلاو ةيئادعلا ةيبرعلا ةيموقلا نع
 برعلا ىلع ةميدقلا ةينامثعلا ةيمستلا قالطإ ديعأ نيح يف .(«نيلدتعملا» نيرخآلاو

 مالسإلا يبن بجنأ يذلا «بيجنلا موقلا» ةفصب مهفصو لدول هاد اددع د

 دالب يف نيملسملا كارتألا مظعم سوفن ىلإ ةببحملا ةفصلا يهو ديو دمحم

 براقتلا ىلإ ةيعادلاو ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ فحصلا تأدب يتلاو ؟لوضانألا

 .ةمئالملا اهتابسانم يف ًاددحجم اهديدرتب يكرتلا  يبرعلا

 «يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل .ًاباجيإ وأ ًابلس «ةيبرعلا ةروصلا تانوكم يه كلت
 يذلا رمألا نأ ريغ .ةرصاعملا ةيكرتلا ةفاحصلا يف اهتاضقانتو اهتابلقتو اهتادادتماو
 ةروصلل اهحرط يف ةيبرغلا ةفاحصلا نع برعلل ةئوانملا ةيكرتلا فحصلا هيف فلتخت
 اهفيرحت ةلواحمو ءرومألا ىلإ ةيعقاولا ريغ اهترظن يف وه برعلا نع ةيبلسلا ةيطمنلا
 يتلا جئاتنلا ىلإ لوصولل ىرخألا ثادحألاب اهتلص عطق وأ اتارامم وديقق وأ
 .اهفادهأ ىلإ لوصولا لجأ نم «تاذلاب يه اهاخوتت

 اهنإف «برعلا لوح ةيبلسلا ةيطمنلا «باهرإلا» ةروص لامعتسا لواحت امدنعف
 ءامعزلاب ةيبرغلا ةفاحصلا مهفصت نيذلا «نيلدتعملا برعلا ماكحلا نيب قرفت ال
 ةيبرغلا فحصلا مهنع لوقت نيذلا برعلا ماكحلاو «نيظفاحملاو نييعقاولا برعلا
 ال يتلا ةيكرتلا فحصلا نم ةيلقألا كلت ل ء«برغلل ءادعأو نورماغم» مهمأب
 برعلا ءامعزلا عيمج دعت ةيكرتلا ةفاحصلا نم ةئملاب 5-55 ها رتكا نقف
 فالتخالا اذه ىزغم نع لؤاستلا ريثي امم اذهو .ايكرت ريمدت نولواحي «نييباهرإ)

 ىلع «ةيبرغلا ةفاحصلاو «برعلل ةئثوانملا ةيكرتلا فحصلا كلت رظن تاهجو نيب
 تتبثأ دقلو .برعلا نع ةئيس ةروص ميدقت يف ءكاروعملا مساقلا نم اهقالطنا مغر

 ةيقادصملا اهنادقفو ةيعوضوملا نع اهداعتباو فحصلا كلت ةيدج مدع ةساردلا هذه
 لكيلا 0 فارتعالا ديرت ال ءالثم ءيهف «ةيبرعلا اياضقلا لوانت يف
 - يعيبطلا نم هنإف كلذلو «يبرعلا نطولا نم ءزج بلسبو «ةيئيطسلفلا
 0 تايلمع مصت نأو نييباهرإلاب نيينيطسلفلا نييئادفلا فصت نأ فاننا

 يتلا جئاتنلا ىدحإ تناك دقف كلذلو .باهرإلاو لتقلاو ءادتعالاب ةينيطسلفلا
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  ةيبرعلا تاقالعلا ىلإ رظنلا نكمي ال هنأ ىه ةساردلا هذه لالخ نم اهيلإ انلصوت

 تاقالعلا قاطن جراخ يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل ةيبرعلا ةروصلا ىلاو «ةيكرتلا
 ةيميلقإلاو ةيموقلا اهتادادتماو طسوألا قرشلا ىف ةمئاقلا فارطألا ةددعتملا
 ماعلا يأرلا ىدل ةيبرعلا ةروصلل ماعلا راطإلا طيطخت نكمي ال هنأ امك «ةيلودلاو

 يفو .ةهج نم نيطسلف لوح عارصلا نع لصفنم لكشب ءًاباجيإ وأ ًابلس ؛يكرتلا
 .«ىرخأ ةهج نم  برعلا لوح ةجيتنلابو  نيملسملا لوح ةدئاسلا ةرظنلا راطإ
 لخادتم وأ ةعطاقتم ةروصب ةقطنملا يف فارطألا عيمج نيب ةلدابتم تاريثأت ةمث نأل
 ةيكرتلا ةفاحصلا يف برعلا ةروص ليلحت نكمي ال كلذلو .رخآلا اهضعبب اهضعب

 يف  ةينويهصلا اهئارو نمو  ليئارسإ ةروصب ةنراقم ءارجإ نود نم ةيعوضومب
 ةنس نيعبسلا لالخ ةيبرعلا ةروصلا تالوحت عبتت ةرورض ىلإ ةفاضإ «ةفاحصلا كلت

 نم ةيداعملا مالعإلا لئاسو يف اهتاراضحتساو يكرتلا يموقلا يعواللا يف ةيضاملا

 دارأ املك «تاينيتسلا دعب اميس الو .«برعلل ضهانم روعش ديلوتل اهلالغتسا لجأ
 ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا حلاصل تاسايس حارتقا يسايسلا رارقلا باحصأ ضعب

 .ءاقللاو براقتلا يف ةبغرلا ءادبإ دنع وأ «ةموغلملا ءاوجألا ةيفصتل وأ

 ىف ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ىنفلك ىتلا  ةساردلا هذه دعت انه نمو

 ىيدصو راع ملسم دلب يف يرعلا »رويس لرتح ةسارطنلرأ كااعقادع رب كورن
 ام وهو .ةديدشلا تامزألا تالاح نع ةديعبلا ةيدايتعالا فورظلا ىفو برعلل

 نق .ةنيزغلا مالعإلا تاس رود تلوادت علا هناساردلا قم اعاليتم نع اهرب
 ةيقرشلا ةفاحصلاب مامتهالا نود نم «يبرغلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا ةروص نيوكت

 فاك ةينالوالاو . ةفاقت

 تاقالعلا خيرات اهلوأ ىف انلوانت ,ءلوصف ةتس ىلإ ةساردلا هذه مسقنتو

 ,مويلا ىتح رهنلا ءارو ام دالبل يبرعلا حتفلا ذنم كارتألاو برعلا نيب ةيفاقثلا

 نيب ديرف يركف حقالت يف ميظعلا يراضحلا ثارتلا كلذ نيوكت ىلإ ىدأ يذلاو

 .ةطلسو ةراضحو ًاركف يمالسإلا نيدلا ىلإ امهئامتنا لالخ نم كارتألاو برعلا
 نيوكت ىف ةرثؤملا لماوعلا» نونعملا يناثلا لصفلاب ًاقيثو ًاطابترا لصفلا اذه طبتريو
 ةنوكملا لماوعلا جلاع يذلا «يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا نع ةيبلسلا ةروصلا

 يراضحلا ثرإلاو يموقلا فرطتلا نمض كارتألا نهذ يف ةيبرعلا ةروصلل ةررقملاو

 ايلاعو ايميلقإ ةرطيسملا تايسولرتابالا راطإ يف نيدلا ىلإ  كارتالا يأ - مهترظنو
 لصفلا ىلإ لاقتنالل ةئطوت .«ىرخأ ةهج نم ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلاو .ةهج نم

 ةيباجيإلاو ةيبلسلا بناوجلا نايبل يكرتلاو يبرعلا نيرولكلوفلا نيب لدابتملا ريثأتلا
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 بتكلا يف ةيبلسلا برعلا ةروص ةسارد عم «يكرتلا رولكلوفلا يف ةيبرعلا ةروصلل
 ىف برعلا نع ةيبلسلا ةبلوقملا ةيروصلا طامنألاو «ةيكرتلا سرادملا يف ةيجهنملا

 يف «ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةيبرعلا ةروصلا» ةساردل ةئطوت ةيكرتلا مالعإلا لئاسو
 لوح ةروشنملا داوملا عاضخإ لالخ نم ةساردلا نتم فلؤي يذلا عبارلا لصفلا

 ديدحتل ةادأك ىعونلا نومضملا ليلحت بولسأل «ةساردلا ةرتف لالخ .برعلا

 كلذ لجأ نمو .ةيكرتلا ةفنحصلا يف برعلا نع ةقبسملا ماكحألاو ةبلوقملا روصلا
 ديق تالاقملاو رابخألا انمسق مث ءعوضوملا اذهب ةصاخلا تايضرفلا انعضو دقف

 تانايبلا ىلع دمتعت ةلصفم لوادج قفو اهليلحت مت تاعوضوم ىلإ ثحبلا

 جتن امو «نيينعملا نييفحصلا روظنم نم ةروشنملا ريراقتلا نم ةصلختسملا ةيئاصحإلا
 كلت يف ةحورطملا مهاياضقو مهلكاشمو برعلا لوح ةيروص طامنأ نم كلذ نع
 . فحصلا

 تائف ضعب ءارآل ىعالطتسا ءارقتسال صصخ دقف «سماخلا لصفلا امأ
 تناقذلعلاو + ةسوعلا :لرعم امها طررب بالقتل 1 ةفاننأ [ضويصكو ١ نكرفلا هنهكلا
 ةيجهنملا بتكلا يف ةموسرملا ةيبلسلا ةيبرعلا ةروصلا تاروطتو «ةيكرتلا - ةيبرعلا
 يف ةينهذلا بلاوقلاو فقاوملاو ميقلا سرغ يف سرادملا ةيمهأ ىلإ ًارظن - ةيمسرلا
 يتلا ةروصلا كلت رييغت ىلإ الوصو  ىرخألا راطقألاو بوعشلا نع لوقعلا
 طسوألا قرشلا تاعازن دعاصت لالخ نم عقاولا ديعص ىلع ةريبك تالوحت تدجو
 دعب «يفاقثلاو يداصتقالا اهيبناجب ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا روطتو ءةهج نم
 بصعتلا لدب ةريخألا ةنوآلا يف تاقالعلا كلت اداس نيذللا مهافتلاو فطاعتلا

 ةروصلا كلت نأ انه ديكأتلا عيطتسن اننإ ىتح .ىرخأ ةهج نم .تامابالا لدابتو

 دققت تادب ةبكرتلا ةبسردملا تتكلا ىف ةسورعملا ترعلا نم ةينيلسلا ةبلوقملا

 كِلذل ارعضتم نرذلا نم طقف للا 78 نإ هيج: ريك دج ىلإ ًاهتيبغأو اهتيقادصم
 ةيطغتل ًابيرقت ةقباطملا ةبسنلا يهو «مهتركاذ يف اهب اوظفتحا يعالطتسالا ءارقتسالا
 تاعامج ريثأت تحت امبر «ةيبرغلا رظنلا ةهجوب ةرثأتملا ةيكرتلا مالعإلا لئاسو ضعب
 «ناهذألا ىف ةيبلسلا ةيبرعلا ةروصلا كلت رارمتسا ىف ةحلصملا تاذ ةمظنملا طغضلا

 يحلصملاو يقرعلاو ينيدلاو يفاقثلا فالتخالا ةجيتن كلذب مه مهاميإ ببسب وأ

 . برعلا نيبو مهنيب

 ءارآ عالطتسا» نونعملا سماخلا لصفلا نيب ةقيثو تاقالع ةمث نإف ءانه نمو

 تاظحالمو ءارآ» سداسلا لصفلاو «برعلا لوح يكرتلا ماعلا يأرلا نم نيفقثملا

 لصفلا نأل :«يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا ةروص رييغت ةيفيك لوح تاحرتقمو

 رييغت يف ةلواحملا كلت ءارجإل اهنم قالطنالا نكمي يتلا ةدعاقلا أيه دق سماخلا
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 .يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل ةيبلسلا برعلا ةروص

 راطقألا عيمج يف نيلوؤسملا ىلع بجي ةمهم ةيضق ؛ماتخلا يف ىقبت «نكلو
 يف يبرعلا مالعإلا فعض ةلأسم اهب ينعنو ءاهل ىمظعلا ةيمهألا ءاليإ ةيبرعلا

 ةسسؤم لكشت ال ةيبرعلا ةعماجلا نأ اميس الو «ةسراممو لئاسوو ًايلمع .جراخلا
 تارارقب دشرتست ةيذيفنت ةيلال اهداقتفا ىلإ ةفاضإ «ةيمالعإلا ضارغألل ةيلاثم

 ذنمو «يبرعلا ىمالعإلا دهجلا ناك انه نمو .ةيمالعإلا اهتاهيجوتو ةيبرعلا ةعماجلا
 تاذ ايجراكو الحاد ةلعش اسس رعسا لإ ركون د ةعطتيلتلا نكشلا وشن

 نييمالعإ لالخ نم ةطشن ةيمالعإ ةيلآب لمعتو .ةحضاوو ةيوقو ةددحم فادهأ
 هبش ةيمالعإ ةسسؤم ةماقإ ىلإ وعدن اننإف «كلذلو .فاو لكشب ةلوممو ءءافكأ

 نم لكشب نواعتلابو  ةيبرعلا تاموكحلا نع يلامو يرادإ لالقتساب عتمتت «ةيمسر
 مهافتلا ىلإ فداهلا يبرعلا مالعإلل طيطختلا ىلوتتل  ةيبرعلا ةعماجلا عم لاكشألا

 تامولعملا ةكبش هيف تغلأ رصع يف ىرخألا لودلا عم ةنزاوتملا تاقالعلا ةماقإو

 ةرك ىلإ ناهولكام اهداش ىتلا ةيملاعلا ةيرقلا لوحتتل «ايفارغجلا ةيردق» ةعيرسلا

 «نامزلا لاط يذلا ةناقتلا نونج ةجيتن اهلخادب ام رتست نأ عيطتست ال ةيجاجز
 .ةيسايسلا ةطلسلاو «ةدارإلاو «نوناقلاو «قالخألاو «ناكملاو

 يقوقادلا ميهاربا

 ١3507577 ىف ؟لوبطتا
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 لوألا لصفلا

 ةيفاقثلا تاقالعلا

 خيراتلا ربع ةيكرتلا  ةيبرعلا

 نب هللا ديبع ربع امدنع «ةيرجه 054 ماع كارتألاب برعلل لاصتا لوأ ناك

 ىراخب ىلع ىلوتساو نوحيج رهن  نايفس يبأ نب ةيواعم نمز  ناسارخ ياو دايز
 نم يكرت لتاقم يفلأ راتخا مث .رهنلا ءارو ام يف «كرتلا دالب نم دنكيبو نيدمارو

 تعباتت مث ."'”ةرصبلا مهنكسأ ثيح «قارعلا ىلإ مهلسرأو .ناعجشلا باشنلا ةامر
 كرتلا ناقاخ لتقم دعب اهيف مهل رمألا بتتسا نأ ىلإ كرتلا دالب يف ةيبرعلا تاحوتفلا

 . "مال" /ه17١ ماع دودح ىف رايس نب رصن يبررعلا دئاقلا دي ىلع لوصروك

 ينيدلا حماستللو ءرهنلا ءارو ام دالب يف قحاسلا يبرعلا رصنلل ناكو
 نم ًارابتعا يمالسإلا نيدلا كارتألا لوخد يف ريبكلا امهرثأ برعلا نع فورعملا
 نم ةريبك تاعومجم تمضنا نأ دعب اميس الو ."”يداليملا عساتلا نرقلا فصتنم

 ةطلس تغلب ىتح  يسابعلا دهعلا يف ةصاخب  ةيبرعلا شويجلا ىلإ كارتألا
 اًدح ءهدعب ءاج نمو مصتعملا دهع يف اميس الو «يسابعلا عمتجملا يف كارتألا
 كارتألاب برع يفاقث لاصتا لوأ نأ ريغ .2'””مهفرصت تحت هسفن ةفيلخلا هيف حبصأ

 )١( ص .5 ج .كولملاو ممألا خيرات :يربطلا خيرات «يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ 157.

 )١( ص 04 ج .هسفن ردصملا 557.

 معدط تعض آعاعدمل, 1ع طة[ 0ع 0 ءاذوجبجع مع 5ه0عاءونناع طال»ءاع»أ (شصلعةكة, 1972), ةطم ةرفإ

 ةروص رييغتل يوبرتلاو يمالعإلا ىوتسملا ىلع كرحتلل ةديدج ةطخ وحن» .؛يقوقادلا ميهاربا (5)

 راوح :ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا :ىلإ تمدق ةقرو ««ةيكرتلا مالعإلا لئاسوو ةيسردملا بتكلا يف برعلا
 .زكرملا :توريب) ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن ىتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :ىلبقتسم

 ١ 2571 ص (0
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 فسوي يكرتلا رعاشلا لمعتسا امدنع ؛«يداليملا رشع يداحلا نرقلا رخاوأ ناك

 «ةيكرتلا ةيدجبألا يف ةدوجوملا ريغ ةيبرعلا فورحلا «ينوغاسالبلا بجاح .صاخ

 تناك مث 0 ”يداليملا ٠١1٠١ ماع «كيليب وغداتوق» ىربكلا ةيميلعتلا هتديصق ةباتكل

 ماق امدنع ةيكرتلا ةغللا برعلا ميلعتل يرغشكلا دومحم يكرتلا يوغللا ملاعلا ةلواحم

 يف (م١٠ 77 /ه54577 ماع) ةيبرعلا ةغللاب كرتلا تاغل ناويد ديرفلا همجعم فيلأتب

 :ةمدقملا يف ركذ ثيح هللا رمأب يدتقملا يسابعلا ةفيلخلا ىلإ هادهأو دادغب

 ان هانمدق زمهلا باتك اهلوأ :بتك ةينامث يف اهرسأب ةغللا هذه ترصحو»

 باتك عبارلاو ؛«فعاضملا باتك ثلاثلاو «ملاسلا باتك يناثلاو «ىلاعت هللا باتكب
 عباسلاو «ةعبرألا تاوذ باتك سداسلاو «ةثالثلا تاوذ باتك سماخلاو «لاخملا

 هذه نم باتك لك تلعجو .نينكاسلا نيب عمجلا باتك نماثلاو «ةنغلا باتك

 لاعفألاب اممتوفق مث لاعفألا ىلع ءامسألا تمدقو .ًالاعفأو ءامسأ :نيتحيرش بتكلا

 نم باوبألاو بتكلا هذه باقلأ ترعتساو «ىلوألاف ىلوألا .اهبتارم ىلع ةبوبم
 . "واهم نسانلا .ةقرغلا ءاحااطصا ةييرعلا

 كلذ ودبي امك «نايب ىلإ جاتحي ال فلؤملا اذه يف حضاو يبرعلا رثألا نإ

 يبرعلا وحنلا نع يرغشكلا دومحم عفادي ذإ «هتيابن ىتح باتكلا ةمدقم نم ايلج

 تامدقمب انركذت ةروصب «هتساردو نيدلل هتيمشأو هترورض نيبيو «هباتك ةمدقم يف

 لصألل ضيفتسملا حرشلا يف ًاضيأ يبرعلا رثألا حضتي امك .يبرعلا وحنلا بتك

 ةفاضإ «ةيبرعلا ةغللا نع يرغشكلا هسبتقا يذلاو ةيكرتلا ظافلألل يعابرلاو يثالثلا

 تاغل نأل «هئارآ ةحص تابثإل ليلدلاو ةجحلااهنم دمتسي يكل اهيلإ هئوجل ىلإ

 هنأب اهيف فرتعي يتلا ل ع يراجن» كرتلا

 «لمهملاو لمعتسملا ركذ ثيح نم نيعلا باتك ليلخلا ىنب امك هباتك ينبي نأ دارأ

 تابثإ ثيح نم ةيكرتلا ةغللا مئالت ةديدج سسأ قفو هباتك ءانب ىلإ داع هنأ ريغ
 .راصتخالل ابلط لمهملا لامهإو لمعتسملا

 «يرغشكلا دومحم ركف يف يبرعلا وحنلل ديعبلا رثألا دكؤي ام ريخ لعلو

 دق «كيليب وغداتوق» نأ يف ناملكورب بهذم اوبهذو «برعلاو كارتألا نيثحابلا نم ريثك مهوت (5)
 ضعب لامعتسا عم يروغيوألا طخلاب تبتك اهنأ ترهظأ ةثيدحلا تاساردلا نكلو .يبرعلا طخلاب تبتك

 مظاك نيسح :رظنا .«ه «غ «خ» فورح يهو «ةيروغيوألا ةيدجبألا يف ةدوجوملا ريغ ةيبرعلا فورحلا

 ةيساسألا دعاوقلا «يقوقادلا ميهارباو 0١7 ص ١ ج ؛(1914١ .[.ن.د] :ةرقنأ) يتغل كروت ءيردق

 .15 1١١ ص ١986(2: «ةيرصنتسملا ةعماجلا تاعوبطم :دادغب) ةيكرتلا ةغلل

 .6ه- ص كح 4 ء(اها؟1985 ك.ن.دز :لوبتطسا) كرتلا تاغل ناويد .يرغشكلا دومحم 030
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 ناويد باتك يف اهمدختسا ىتلا يبرعلا وحنلا تاحالطصا نم ةلئاهلا ةورثلا كلت
 لعفلاو مسإلا :ةثالثلا مالكلا ماسقأو فيرصتلاو زاجملاو لالتعالاك كرتلا تاغل
 ةفاضإلاو .عمجلاو «درفملا :هيعولب مسالاو هب لوعمفملاو لعافلا مث «فرحملاو

 دكؤي داكي ىتح ...اهريغو ءردصملاو زييمتلاو «ةيونعملاو ةيظفللا :اهيبرضب
 هتاحالطصاو هتيجهنم ىف يبرع وحن باتك هنأ باتكلا اذهل سرادلاو ثحابلا

 ةغللا نم تناك ءهلك كلذ ىلع فلؤملا اهدروأ يتلا ةلثمألا نأ ىوس ءهدعاوقو
 , "9 ةيكرتلا

 اذه ثحبن فوسف «كارتألاو برعلا نيب ةيفاقثلا تاقالعلا ةيمعأ ىلإ ًارظنو

 .ماسقأ ةثالث لالخ نم عوضولملا

 ةيكرتلا ةغللا ىف ةيبرعلا ةغللا ريثأت :الوأ

 يداليملا رشاعلا نرقلا نم ًارابتعا ةيكرتلا ةغللا ىف ةيبرعلا ةغللا ريثأت أدب
 هم كددعلا ارلمعتا نأ دك ءمهل أطخ ةيبرعلا ةيدجبألا كارتألا ذختا امدنع

  داليملا لبق عباسلا نرقلا رخاوأ يف  خيراتلا يف اوفرع نأ ذنم تايدجبألا

 ةلود ىدل ةفورعم تناك يتلا «ةينوخروألا ةيدجبألا» تاباتكلا كلت مدقأ تناكو

 «ةينوخروألا تالسملا ةباتك ىف اهولمعتسا ثيح (كروت كوك) ةقرازألا كارتألا

 ىلإ :نيسيلا حمو «لفسألا لإ قوق: م بنكتو ءافرح + نم افلاقت ةناكو
 ىتحو م.ق سداسلا نرقلا نم ةيدجبألا هذه كارتألا لمعتسا دقو .””راسيلا
 :١ نم ةفلؤملا ةيروغيوألا ةيدجبألا اهلحم تلح ثيح 2 ”يداليملا سداسلا نرقلا

 ةيدجبالا نم ةسعقم, ىغو" ءاضضبأ ةيكوصووألا ةناتكلا تولسأب ةيوقكلاو- قرع
 لا ايها ةظساوب ةللازتالا ىلإ :تلقنا قلاب روطنبملا نةقانئنلا]

 . ص ا ع ٍِ .-. 37 اي

 تايدجبأ كارتألا عنطصا دقف يروغيوألاو ينوخروألا نيطخلا ىلإ ةفاضإلابو

 وأ اهعم مهبورح ةجيتن اهب اوطلتخا يتلا ماوقألا نم اهوسبتقا مهتاباتك يف ىرخأ

 تمذدق ةقرو ««ينامثعلا دهعلا يف ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا نيب لدابتملا ريثأتلا» ,.يقوقادلا ميهاربا (0)

 ١1988(, ء[.ن.د] :سنوت «ناوغز) ج ١ «ينامثعلا دهعلا يف ةيبرعلا تايالولا يف ةيعامتجالا ةايحلا :ىلإ

 .799 ص اءا١ ج

 ىكبلعبلا ريثمو سراف نيمأ هيبن ةمجرت ءاهلالحناو ةيمالسإلا ةيروطاربمالا ءناملكورب لراك (8)

 .70/7/ ص ١965(. ء[.ن.د] :توريب)

 "1 ةطنع >لععوأ ©عمعمدم, 611ةثاعنعت (ط]كامسطادلا 1كتعلع آ)ز1 1كبصتتماتب 1971), طب 0(

 )9١( ء[.ن.د] :لوبنطسا) يخيرات ايكروت «يليربوك داؤف دمحم ١974( 2ص 40.
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 ةيمارآلاو ةيولهفلاو ةيتيركسنسلا :تايدجبألا كلت نمو . . .اهنادلبل مهناطيتسا
 ةيئاريعلاو ةينائربلاو ةيميهارتلاو ةيدعضلاو ةيمؤراوخلاو 47 *ةطنزيبلاو ةيروطشتلاو
 رشاعلا نرقلا يف ًاطخ نولمعتسي اوناك كارتألا نأ ريغ .''"'ةيفالسلا ةينيتاللاو
 : ةيلاتلا تاملكلا يف يرغشكلا اهعمج ىتلا ةيبرعلا فورحلا نم فلأتي يداليملا

 . "لتش ءرذب ءقزن ءجمس .فل ءكوخأ
 ةعطقتم تارتف يف ةددعتملا تايدجبألا كلتل كارتألا لامعتسا مغر ىلعو

 نرقلا نم ارابتعا مهل أطخ ةيبرعلا ةيدجبألا اوذختا دق مهنأ الإ «ةفلتخم عاقصأو
 ةيدجبألا ىلإ كارتألا فاضأ دقو .يمالسإلا نيدلا هتان دعب «يداليملا رشاعلا
 .فاكلاو يازلاو ميحلاو ءابلا :ةعبرألا ةيسرافلا فورحلا ءًافرح 7/4 لا تاذ ةيبرعلا

 ددع نوكيل (ه) ةيمسرلا ءاهلاو (فاك رغاص) ينون فاكلا :نييكرتلا نيفرحلاو

 يهو ءافرح “5 نم ةفلؤم «ءةيبرعلا روذجلا تاذ ؛ةيكرتلا ةيدجبألا فورح

 . "9 ةينامثعلا ةيدجبألا دعب ام يف اهيلع تقلطأ يتلا ةيدجبألا

 عساتلا نرقلا فصتنم نم ًارابتعا يتالسالا نيدلا يف لوخدلاب كارتألا أدب
 اهب ناهتسي ال ةوق اولكش مهنا ىتح .''*”نييداليملا رشاعلا نرقلا فصتنم ىتحو
 دض برعلا عم اوفقو نيذلا نييناخارقلا ةلود مهليكشت دعب اميس الو ءةقطنملا يف
 عيمج يف 0 ةغللا ترشتنا امك 6947١''"2, ماع ناسارخ يف سرفلا ةروث
 ةغلو ملعلا ةغل تحبصأ ثيحب ناورم نب كلملا دبع دهع يف ةيكرتلا عاقصألا

 ةمهم زكارم لصوملاو نيبيصنو نارحو بلح ندم تحيبصأو : اني ةميسؤلا ةلودلا

 ةريزج هبش اميس الو ءاهلك ةقطنملا ىلع اهراونأب عشت تأدب ثيحب «ةيبرعلا ةفاقثلل
 «نييطنزيبلا ىلع ةقجالسلا بلغت دعب اهيف ناطيتسالاب كارتألا أدب يتلا لوضانألا
 ةفوجلملا ةطلطبلا نكره ةمأو ؛كارتألا اهنكس يتلا ركب رايد هنكدم نإ نوح
 ةيبرعلا ةغللا نإ لب «ةيسرافلا ةغللا نم رثكأ اهيف ةدئاس ةيبرعلا ةغللا تناك «للوألا
 لوضانألا دالب يف تسسأت يتلا تااليودلاو ةيقوجلسلا ةلودلل ةيمسرلا ةغللا تناك

 , 3" شع ثلاثلا يداليملا نرقلا ىتح

 0عمعمسمب [طال., ةطب 19 0010(

 .44 - 4" ص ءهسفن ردصملا «ليربوك )١10(
 ) )1١ص .كرتلا تاغل ناويد «يرغشكلا ".

 )١5( ص ««.ينامثعلا دهعلا يف ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا نيب لدابتملا ريثأتلا» .يقوقادلا ”47".

 )١5( ص ءهسفن ردصملا 845. ْ
 آعبعمل, ةتاع طئاطبمع 6 ءانوسع ادع 5هلعاءوجاع طل ءاعمأب ذات 215(

 .5 ص ء.هسفن ردصملا )١0(
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 اتزغ امنإو ءبسحف ةيكرتلا ةغللا ىلع نيتيبرعلا ةفاقثلاو ةغللا ريثأت رصتقي ملو
 ةيكرتلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا تادرفملا نم ريثكلا لخدف ءماع لكشب ةيكرتلا ةفاقثلا
 بدأ» هومسأ ًاديدج ًابدأ كارتألا عدتبا نآرقلا ةغل ريثأت تحتو  ةفاك اهتاجهلبو -
 اهب اورثأت نيذلا سرفلا قيرط نع مهيلإ يبرعلا رعشلا نازوأ تلقتناو ««ناويدلا

 ةيفوصلا قرطلا باحصأ نم ةيلوطبلاو ةيفطاعلا ريسلا ءارعش مهدنع غبنو «مهلبق
 ةيولوملاو ةيشاتكبلا سافنألاو فيرشلا تعنلاو ةيوبنلا حئادملا ىلإ ةفاضإ «مهريغو
 ءايلوألا كئلوأ - صاخ يقيسوم ءادأ قفو مهئايلوأ ىلإ ًابرقت شيواردلا اهيدؤي يتلا
 دمحأ :لثم «ةيمالسإلا ةيفوصلا ةيركفلا سرادملاو بهاذملا ريثأت تحت اوأشن نيذلا

 (م1775 تر يمورلا نيدلا لالجو (ما1130/# ت) يلو شاتكبو (م55١1ت) يوسي

 .مهريغو (م575١ ت) يوفصلا ليعامسا هاشلاو (1774 ت) نيدلا يفص خيشلاو

 ىتغل لحم لحت ةيكرتلا ةغللا تذخأ رشع ثلاثلا يداليملا نرقلا نم ًارابتعاو
 نارقلا ريسفت :فديعنا نيعش قيدنرم اشنو 4 ةيرغلاو ةيسرافلا :ىاغلا :تندآلا

 ةغل تيقب  نآرقلا ةغل - ةيبرعلا ةكللا نأ نعد“ "ةيطورلا ةانطا ةييقتو ميركلا 5 8 م لو اخ 0 ا ا 5 ا

 حارفالاو دلاوملاو ثيدحملاو ريسفتلاو ينيدلا ميلعتلا ةغلو «ةينيدلا زيجارالا

 دعب ىمالسإلا ثارتلا رداصمو ةيبرعلا ةفاقثلا زكارمب كارتألا لاصتا دتشاو
 ايسآ يف نازاقو ةرهاقلا ىلإ ةفاضإلاب  دادغب تناكو «يداليملا رشع عبارلا نرقلا
 وسسؤمو ءاملعلاو ءاهقفلا اهيف سردي ىتلا ةيفاقثلا زكارملا كلت ىدحإ  ىطسولا

 يلوضفو يلو شاتكب جاحلاو يدادغبلا يميسن :لاثمأ ةيكرتلا ةيفوصلا قرطلا
 نورختفي اوناك مهنأ امك ؛ًائيصح ًانصحو ًانيمأ ًاذالم اهيف اودجو نأ دعب «يدادغبلا

 نأ ىلإ ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتراضحلاب كارتألا لاصتا ىدأ ثيح ءاهيلإ باستنالاب
 ةيبرعلا نيتغللا تادرفم نئازخ نمو ةيمالسإلا ةفاقثلا رداصم نم نيبيرق اونوكي
 نيزخ ةدايز ثيح نم ءاوس ةديدج ًاداعبأ ةيكرتلا ةغللا حنم يذلا رمألا «ةيسرافلاو
 ىف ةيسرافلاو ةيبرعلا ظافلألا نم ةبكرم ةيكرت تارابعو تاملك ديلوت وأ تادرفملا

 ْ .مهيدل ةفورعم نكت مل ةديدج تابيكرت

 نيبدألا ريثأت' تيت روطت ىئذلا :ناويدلا بدأ ناك :ءرشع سداسلا نرقلا دعو

 دق «ةيبدألا بيلاسألاو ةقورطملا تاعوضوملاو ةغللا ثيح نم يسرافلاو يبرعلا

 يفابو يياطخو يدادغبلا يدهع :ماظعلا ءارعشلا لضفب ةورذلا غلبو لماكت
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 نيدلا (يناثلا ديزياب ناطلسلا) يلدعو لادبإ ناطلس ريبو يعونو يحيسمو يفطلو

 «ةبكرملا ةيسرافلا  ةيبرعلا ظافلألاو ريباعتلاو ةيعيدبلا تانسحملا لامعتسا ىف اوقرغأ
 ذاك وب ءاندكلا آلا ايمنيش ال نقلا ديد ةكلا ةةيدألا ةةقللا فيجيتا تنحي
 امك .ناويدلا بدأ خويش ءزغللا ةغللا هذه لامعتسا ةجيتن اوحبصأ نيذلا رابكلا

 ينامثعلا يوغللا مايق ىلإ ةديدجلا تاملكلاو ظافلألا لامعتسا ببسب .ةجاحلا تدأ

 مجعم مسا هيلع قلطأو ةيكرتلا ةغللا ىلإ يبرعلا يرهوجلا سوماق ةمجرتب يناو دمحم
 ١57١ نامضي نيدلجم يف ١759 ماع لوبنطسا يف دعب ام يف عبط يذلا يلوق ناو

 .ةينامثعلا ةلودلا يف عبطي باتك لوأك «ةحفص

 ىلع دمتعي ةيمالسإلا ةفاقثلا ريثأت تحت مظن يذلا يكرتلا رعشلا ناك اذإو

 ةيكرتلا «اجهلا» نازوأ بناج ىلإ كارتألا اهلمعتسا يتلا  ةيبرعلا ضورعلا نازوأ
 نإف «ناويدلا بدأ لالخ نم يسرافلاو يبرعلا نيبدألا يف مظنلا لوصأو  ةميدقلا
 ناويدلا بدأ ءارعش يف ًادج ًاريبك ناك يبرعلا يلزغلا رعشلاو ةيلوطبلا محالملا ريثأت
 ةمحلم اومظن دق مهمظعم نإ ثيحب  يسرافلا رعشلا يف كلذكو - نيفورعملا

 يئاون ريش يلعو يدادغبلا يلوضف :لاثمأ مهراعشأ يف ةيبرعلا نونجملاو ىليل
 .مهريغو يوجنكلا يماظنو

 لكشب ةيكرتلا ةفاقثلا ىلإ ميركلا نآرقلا يف ةدراولا صصقلا تلقتنا امك

 (85 - 5١ تايالا) فهكلا ةروس يف ةدراولا (هللا دبع) رضخلا ةصق :يروطسأ

 (تايآ )٠١١ فهكلا لهأو (ةيآ 55) ميهاربا ةصقو (ةيآ )١١١ فسوي ةصقو

 ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ناويحلا صصق لاقتنا ىلإ ةفاضإ «(ةيآ ”5) نامقل ةصقو

 .''؟”ةيروطسالا اهداعبأو ةيمطوطلا اهحمالمب يكرتلا رولكلوفلا ىلإ

 فدهتسي ناك يذلا (18177/ - 14870) تاميظنتلا دهع ةرتف تأدب امدنعو

 ةيندملا بكرب  لقألا ىلع ةينوناقلاو ةيميظنتلا ةيحانلا نم  ةينامثعلا ةلودلا قاحلإ

 بدألا مهلتسي هنأكو ادب يذلا (18465 )١855  تاميظنتلا تدأءاشت :ةنوووألا

 نامجرت ةديرج اهرشن تلوت يتلا ةديدجلا ةيبدألا تاجاتنلا يف يبرغلا يبوروألا
 بدألاب نيرثأتملا كارتألا نيفقثما نم ةعومجم عم نواعتلاب يسانش اهبحاصل لاوحأ
 ىلع ةديدجلا تاحالطصالا لاخدإ يف ربكألا لضفلا مهل ناك نيذلاو يبوروألا

 ءلامك قمانو ءاشاب ءايض :لاثمأ ةلودلاو ةيموقلاو نطولاو نوناقلا ميهافم

 ءاشاب قيفو دمحأو يئازس هداز اشاب يماسو .دماح قحلا دبعو ءمركأ هداز يئاجرو
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 نأ دجن ثيح ؛ةيبرعلا ةغللا ريثأت تحت تيقب ةيكرتلا ةيملعلا ةغللا نأ مغر ىلع

 فلأ ٠٠٠ ىلاوح نمضت دق ةرتفلا كلت يف هفيلأت مت يذلا يكرتلا يبطلا مجعملا

 7 ايف هلت ا ةررعلا ع ةلرقكم ةيك رد وأ اةليصا ةيرع اجلك

 لوخد تدهش دق ١1908( ماع دعب) ينامثعلا بالقنالا ةرتف تناك اذإو

 ينامثعلا ليجلا نأ الإ «ةيكرتلا ةغللا ىلإ ةيفسلفلاو ةيعامتجالا تاحالطصالا

 ال يتلا ةيسنرفلا ظافلألا لامعتساب أدب «ةيبرعلا ةغللا نقتي 0 مل يذلا ءديدجلا
 مجعم دادعإ لإ ةديدش ةحاملا تحضأف «ةيكرتلاو ةيبرعلا ىف اهلباقي ام دجوي

 فورعملا رعاشلا ماقف «بدألاو ةفاقثلا ماع يف ةلوادتملا تالا ظافلألا مضي يكرت

 ةسمخ هيف ةيبرعلا ظافلألا ةصح تناك يذلا يتغل يجان همجعم فيلأتب يجان ملعم
 ماع يف عبط دق يماس نيدلا سمش يكرتلا خرؤملاو ثحابلا ناكو .ةملك فالآ

 تناك «ةملك فلأ ١" هيف عمج نأ دعب يكرت سوماق تيصلا عئاذلا همجعم

 هفلأ يذلا يتغل يلنامثع لمكم مجعم يف اندجو امك .ةيبرع ةظفل فلأ ٠ اهنيب
 فلأ ١5 عومجم نم ةيبرع ةظفل فلأ ٠١ ؛« 0١ ماع قئاف داشرو اميظن يلع

 .روكذملا مجعملا اهنمضت ةملك

 يف ةيبرعلا ةغللا ريثأت ىدم حوضوب دكؤت ةينامثعلا مجاعملا هذه تناك اذإو

 ةدئاسلا ماوقألا ةغل ةدايسب ةفورعملا ةدعاقلا قرخ تعاطتسا ثيحب «ةيكرتلا ةغللا

 ظافلألا عومجم نم ةئملاب ١" ىلاوح فلؤت تناك ةيبرعلا ظافلألا نأل ءًايسايس
 ىلع ترمتسا ةيكرتلا ةغللا ىلع ةيبرعلا ةغللا ةدايس نإف «ةينامثعلا ةغللا يف ةلوادنملا
 لادبتساب كارتألا مايق مغر ىلعو ءاذه سانلا موي ىتح كيرتتلا تالواحم مغر
 ثيح «ةينيتاللا ةيدجبألاب 1١4148 ماع ىتح مهتاباتك يف ةلمعتسملا ةيبرعلا ةيدجبألا
 ماع نوزوأ دان ىفطصم هفلأ يذلا ريبكلا يكرتلا  ينامثعلا مجعملا يف اندجو اننإ

 ةملك فلأ نيعبرأ عومجم نم ةيبرع ةظفل فلأ رشع ةينامث ىلاوح كانه نأ ,

 - ينامثعلا مجعملا يف ةيبرعلا ظافلألا عومجم غلب امك .روكذملا مجعملا اهنمضتي 7

 نم ةظفل فلأ نيرشع ىلاوح 1917١ ماع عوبطملا ولغوأ يللهوهد ديرفل يكرتل
 لقت ال امنيب ءروكذملا سوماقلا اهلوانت يتلا ةينامثعلا ةظفل فلأ نيسمخلا عومجم

 يكرتلا - يكرتلا مجعملا نم ةسداسلا ةعبطلا يف ةجردملا ةيبرعلا ظافلألا ةبسن

 ةبسنلا هذه نكلو .هيف ةجردملا تاملكلا نع ةلملاب + غ1 # ماع 0

 - يكرتلا مجعملل ةريخألا ةعبطلا يف تلصو ىتح تاينينامثلا دعب لقت ت

 حلاك هلو !لتطقل 0عانص, 05ممسانعم» 1ةتعايع ىةعاقلع (طاكاهصطتداب 1965), وطب 15. 020
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 عومجم نم ةئملاب ١ ىلاوح ىلإ 1984 ماع ةيكرتلا ةغللا عمجم نع رداصلا يكرتلا
 «ةيبنجألا ظافلألا لامعتساب يكرتلا مالعإلا ةغل مايق ةجيتن اهنمضتت يتلا ظافلألا

 ايلاع ءارعشلاو نيفقثملا تاوصأ تعفترا ثيحب ةرثكب ءاهنم ةيزيلكنإلا اميس الو

 ىضوف دعب ةموهفم ريغ ةغل ىلإ اهليوحتو ةيكرتلا ةغللا بيرغت نع فكلاب بلاطت
 ةيقرشلا ةيبنجألا تاملكلا رييغت نم دب ال ناك اذإ هنأل ءةيبنجألا تاملكلا لامعتسا

 روذج نم ةيكرت تاملك ديلوت قيرط نع نكيلف «ةثيدحلا ةيكرتلا ةغللا يف ةدوجوملا
 تالالدلا تاذ ةيبرغلا ةيبنجألا تاملكلا لامعتسا عم مويلا ةلوادتملا ظافلألا
 ةيلاغلا

 امهدحأ ميلعت ىلإ يكرتلاو يبرعلا نابناجلا ىعس دقف ؛ةمجرتلا ثيح نم امأ

 ىلإ نيقابسلا كارتألا ناك ثيح ءرخآلا امهضعب امهضعب فرع نأ ذنم رخآلا ةغل

 ةيبرعلا نم ةمجرتلا ىلإ نيقابسلا اوناك املثم «برعلا مهناوخإل مهتغل امهدحأ ميلعت

 امأ «ميركلا نآرقلا ريسفتل ةمجرت لوأب ولغوأ رادناج ديزياب ماق دقف .ةيكرتلا ىلإ

 لوح فادصألا رهاوج ناك دف ةيكرتلا ةغللا ىلإ مجرتملا يناثلا يبرعلا باتكلا
 نيمجرتملا لبق نم ةيكرتلا ىلإ ةيبرعلا ةينيدلا بتكلا تامجرت تلاوت مث «جحلا كسانم

 يف )١4550 -١585( اشاب نانسو «سي ةروس ريسفت يف (م508١1ت) كب رضخ

 كوبسملا ربتلا يف (م١161 - )١5١1 يبلج قشاعو «قالخألا بيذهتو ةمانعرضت
 .مهريغو .كولملاو ءارزولا حئاصن يف

 تارتف ىلإ برعلل ةيكرتلا ةغللا ميلعت ىلع ترم يتلا راودألا ميسقت اننكميو
 1 050 ةدلث ةخم رات

 1 يه. هير

 (م144  ١٠ا/؟) ىلوألا ةرتفلا - ١

 «يبرعلا قرشملا يف ةينامكرتلاو ةيلوغملاو ةيكرتلا تاليودلا ةرطيس دهع يطغت
 فيلأتت اهلالخ كارتألا ماق ثيح «ماشلا يف ةقجالسلاو «رصم ىف كيلامملاو

 : ةيلاتلا بتكلا

 ه1477 ماع دادغب يف هفلأ يذلا يرغشكلا دومحمل كرتلا تاغل ناويد -

 .(م١1ا/)

 دادغب ىف هفلأ يذلا يرغشكلا دومحل كرتلا تاغل ىف وحنلا رهاوج باتك -

 ١١ هسشن ردصملا «يقرقادلا :رظنا « ليصافتلا نم ديزل «٠ ص 0

 ان



 .انيلإ لصي مل هنأ الإ لوألا هباتك دعب ًاضيأ

 ًاضيأ هيلع قلطيو ءانهم نب نيدلا لامجل ناسللا ةبلحو ناسنإلا ةيلح باتك

 ناكو «داليملل رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ هفلأ دق هنأ دقتعُي يذلا انهم نبا مجعم

 .ةيروغيوألاو ةيرغشكلاو ةينامكرتلاو ةيئاطغجلا :ةيكرتلا تاغللا نم طيلخب ابوتكم

 ليلخ هخعسنتسا يذلا يسرافو يلوغمو يبرعو يكرت :نامح رت عومج باتك

 ميلعت ىلإ ىعسيو «لوهجم فلؤمل وهو 2م555١ ماع يونوقلا فسوي نب دمحم نبا
 هرشن دقو «برعلل ءرصم ىف ةلوادتم تناك يتلا «ةيكرتلا ةيقاجفقلا ةغللا

 .يبرعلا  يكرتلا مجعملا ناونعب نديل يف ١845 ماع امستوه يناملألا قرشتسملا

 ماع ةرهاقلا يف يطانرغلا نايح وبأ هفلأ يذلا كارتألا ناسلل كاردإلا باتك -
 هعبط مت دقو .برعلا ىلإ ةيكرتلا ةيقاجفقلا ةغللا ميلعتل (م151 - 1511) مه

 .ه9١١١ ماع لوبنطسا ىف

 حلاص الم يرصملا بتاكلا هركذ يذلا ةيكرتلا ةغللا يف ةئيضملا ةردلا باتك -
 يف عوبطملا ةيكرتلا ةغللا يف ةيدمحألا عطقلاو ةيبهذلا روذشلا هباتك ةيابن يف

 نايح يبأ فيلأت نم ناك هنأو هآر دق هنأ هيف دكأ يذلاو 2١159 ماع لوبنطسا

 .انيلإ لصي مل هنكلو (م17414 /ها/55 ت) يطانرغلا

 نيفلؤملا نم ديدعلا ماق «نييداليلا رشع سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا لالخو

 اميس الو «ةيكرتلا ةغللا ميلعتل ةيبرعلا بتكلا نم ديدعلا فيلأتب نيلوهجملا كارتألا
 7 يلا هذه نمو . برعلل ةيقاجفقلا

 لوبنطسا ىف ليربوك داؤف هرشن دقو .ةيكرتلا ةغللا طبضل ةيلكلا نيناوقلا -

 .1978 ماع

 .انيلإ لصي مل هنكلو .قاجفقلاو كرتلا ةغل يف قاتشملا ةغلب -

 .انيلإ لصي مل ؛كرتلا وحن يف كلملا رهز -

 همجعم ىف انهم نب نيدلا لامح هركذ ءرصعلا كلم ةغل ىلع رهدلا ردان -

 .انيلإ لصي مل هنكلو

 70 ص .هسفن ردصملا مف

 فو



 .همجعم ىف انهم نبا هركذ ؛كرتلا ناسل دعاوق ةديصق -

 .انيلإ لصي مل هنكلو كلملا يلح باتك

 .انيلإ لصي ملو .كلملا ةفحت باتك -

 ةرقنأ يف يكرتلا يملعلا عمجملا هرشن دقو ؛ةيكرتلا ةغللا يف ةيكزلا ةفحتلا -

 .لوهجم فلؤمل وهو 2١975 ماع

 ينامثعلا دهعلا : ةيناثلا ةرتفلا " 

 ١199 يماع نيب  ًايلعف - تسسأت دق ةينامثعلا ةلودلا نأ نم مغرلا ىلع
 دعب الإ دوجولا زيح ىلإ رهظت مل ةينامثعلا ةيفاقثلا راثألا نأ ريغ «نييداليملا ١٠٠٠و

 «برعلا ىلإ ةيكرتلا ةغللا ميلعتب ةصاخلا تافلؤملا امأ .خيراتلا اذه نم ةليوط ةرتف

 :اهمهأ ناكو ءرشع سداسلا نرقلا لئاوأ ترهظ دقف

 سداسلا نرقلا لئاوأ هفلأ يذلا ىمظن يل هنردا هفلؤمل طيسب ىكرت ناويد -
 . ١154 ماع لوبنطسا قف عبطو «رشع

 «برعلل ةيكرتلا ةغللا ميلعتب ةصاخلا حلاص الم يرصملا بتاكلا تافلؤم -

 ماع شيعي لازي ال ناكو ءرصم يف ةيفرشألا ةسردملل ًاسردم بتاكلا ناك ثيح
 لآ ةغل يف نامجرتلاو «مورلا ةغل يف مونقألا :يه تافلؤملا هذهو .ه8

 .ةيكرتلا ةغللا يف ةيدمحألا عطقلاو ةيبهذلا روذشلاو .ماورألا سوماقو «نامثع

 ١7917. ماع فلؤملا يدنفأ مصاع دمحأل عطاقلا ناهربلا باتك -

 ١18٠١. ماع فلؤملا يدنفأ دعسأ دمحمل تاغللا ةجهل باتك -

 هرشن دقو .لوهجت فلؤول .ةيئاطغحلا تاداهشتسالاو ةيئاونلا تاغللا

 188٠١. ماع سيراب يف لتروك يد تيفاي يسنرفلا قرشتسملا

 ١18848. ماع فلؤملا اشاب قيفو دمحأل ينامثع ةجهل باتك -

 ىتلا ١18487( ت) ةيوغللا قايدشلا سراف دمحأ يبرعلا بتاكلا تافلؤم -

 .اهيف بئاوجلا هتلجم رادصإب موقي ناك امدنع لوبنطسا يف اهعبط

 فيرشلا هداز ناميلس يدنفأ ىفطصم هفلؤمل ةينامثعلا ةغللا زنك باتك -
 .(م1907) ه7379١ ةنس ماشلا قشمدب عوبطملا «يبلحلا

 ه6 ماع عوبطملا .«يديس ىلع هفلؤمل روصملا ينامثعلا مجحعلملا -

 .(م111)
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 يروهمجلا دهعلا :ةثلاثلا ةرتفلا -

 ةيكرتلا ةغللا ىف ةلمعتسملا ةيبرعلا ةيدجبألا ليدبتب ةيلامكلا ةروثلا تماق

 يتلا ةيكرتلا ةغللا يف «سمشلا ةيرظن» تنبت مث 21914 ماع ةينيتاللا ةيدجبألاب
 «تانوأ مزاح ميعن اهبجومب ماق يتلاو «ًاعيمج تاغللا لصأ يه ةيكرتلا نأب نمؤت
 ساسأ ةيكرتلا ةغللا موسوملا هباتك فيلأتب « 5 ماع يكرتلا يملعلا عمجملا وضع

 ام ةيبرعلا ةغللا نأ هيف يعدي يذلاو «نيدلجم يف ١144 ماع عوبطملا ةيبرعلا ةغللا
 ةيكرتلا نع تذخأ ةغللا كلت نأل «ةيكرتلا ةغللا نع ةهوشم ةروص الإ ىه
 .اهتاملك روذجو لب ءاهبيكارتو اهرئامضو اهلوصأو اهدعاوق

 يف راشتنالاو عويذلا - سمشلا ةيرظن ةركف  ةركفلا هذهل بتكُي مل هنأ ريغ

 ةرتف لالخ روكذملا فلؤملا عبطب يكرتلا يوغللا عمجملا مايق مغر ىلع ءاهسفن ايكرت
 ةيوابوط ةيرظن اهنأل مهريغ لبق اهودقتنا مهسفنأ كارتألا نأل )١455 - ١9601١(.

 نيتلئاع ىلإ نايمتنت ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا نألو ءةيملعلا سسألا ىلا دنتست ال

 روطتلا ةورذ دعت ىتلا ةيفيرصتلا تاغللا نم ىه ةيبرعلا ةغللاف :نيتنيابتم نيتيوغل

 عم - يمتنت يتلا ةيبوروأ  ودنهلا تاغللاك مويلا ةفورعملا تاغللا يف لامكلاو
 ةلئاع ةيكرتلا ةدللا لكشتا ال انن نيتلدع نسيوخل ةيكلتاع لإن ةيرعلا :ةقللا
 ةعوجل ىلإ بت ةفيدحلا ةيوغللا تاساراللا تسب ت ىوتت قهامنإو «ةلفتس ةيوغل
 كمل ةكرعشلا لتسألا فقاشتكا: ىلإ ليقتسملا ىف كاساردلا يدوت دق ةةيوغل
 . ةيقاصتلالا تاغللا ةعومجم اهيلع قلطي يتلا ةيوغللا ةعومجملا

 كيرتت ىلإ ١955 ماع ذنمو ىعس دق يكرتلا يوغللا عمجملا نأ مغر ىلعو

 ١157 ماع ىتح عمجي نأ عاطتساو «ةيكرتلا ةغللا يف ةدوجوملا ةيبنجألا تاملكلا

 الإ «ىكرتلا ثارتلا بتك نمو سانلا هاوفأ نم ةيكرت ةظفل فلأ 50/5 نم برقي ام

 نإ لب «ةيكرتلا ةغللا ةيضرأ يف ًاقيمع اهروذج برضت لازت ال ةيبرعلا ةغللا نأ
 تبءايحتساب ب ثوغديو ةييرعلا ةيالجبألا لإ نوني اولاز هل كازتألا نيركفلا نيكعن
 .ةيكرتلا ةغللا ىف اهلامعتسا ةداعإ ىلا

 ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا نونقتي نيذلا كارتألا نيفقثملا نم ةبخن تماق دقو

 :مهنم ركذن «ةيوغللا مجاعملا دادعإ ىلإ ةفاضإ «نيتغللا نيب ةعساو ةمجرت ةكرحب

 ميهارباو كازوأ رفظمو يأ ولتوق راشيو يراص دولومو رداق .أو ياتآ ناوخإلا
 . مهريغو هاكأ
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 ةيبرعلا ةغللا ىف ةيكرتلا ةغللا ريثأت :ًايناث

 ةيصوصخو عادبإو ركفو ةراضحل ليصألا ءاعولا يه ةيبرعلا ةغللا تناك املو
 متاخ تبجنأ اهنأل «ةبيجنلا ةمألا» ةيمست نوينامثعلا اهيلع قلطأ يتلا ةيبرعلا ةمألا

 بوعشلا اهب تذخأ يتلا ةيبرعلا ةغللا مولع نإف هّهَيِكَك دمحم نيلسرملا ديسو ءايبنألا

 «بوعشلا كلت تاغل ىف ترثأ «يروغللا اهثارت نم ًاءزج تحبصأ ىتلاو ةيمالسإلا
 انيس الا يويفتفلا فلل فاعل فرحألا ع رنات دق ةفرعلا ةقللا نأ امك
 مجعم ًادج ةليوط ةرتفل كارتألاو برعلا دمتعا ثيح «ةيكرتلاو ةيسرافلا نيتغللا
 اهميلعتل وأ ءاهدعاوقو ةيكرتلا ةغللا ميلعت لجأ نم كرتلا تاغل ناويد يرغشكلا

 ةنازخ قحب دع ىتح «يفاقثلا كرتلا ثارت ىلع عالطالاو ةفلتخملا اهتاجهلب برعلل

 .ةميمص ةيكرت ةظفل ١0٠١ مضي ناك هنأ اميس الو «يكرتلا بدألا

 فرع» :ةيبرعلا ةغللا يف ةيكرتلا ةغللا ريثأت لوح ظوفحم يلع نيسح لوقيو
 مايأ ءدعب نم ةيكرتلا ترشتنا دقو «نييقوجلسلا نمز يف يكرتلا ناسللا سانلا

 اهضرفو «نومكاحلا اهبجوأ ذإ ةيماعلا يف اهظافلأ تبرستو .«ةصاخ ينامثعلا حتفلا

 ءاضقلاو مكحلا ةغل تناك اهنأل اهعويش ىلع كارتألا دنجلا اهرهظأو ءءارمألا

 ًاوحن اهب جهلت سانلا تلظو اهلامعتسا اشفو اهبيكارت تعاذف سيردتلاو ميلعتلاو

 ءامسألاو باسنألاو باقلألا يف ةدوجوم اهراثآ تلاز امو ,نورق ةعبرأ نم

 ةجيللا ىف ةيكرت ةلفل :ةتايستع لاوح طرفع ىضحأ نقف انكم نمو 5 «نيباعتلاو
 يف ةيكرت ةظفل ةئامعبرأ نع لقي ال ام ةمث نأب لوقلا اننكمي امك .ةيقارعلا ةيماعلا

 .ندرألاو نانبلو نميلاو ايروسو ايقيرفأ لامش ىف ةلوادتملا ةيبرعلا ةيماعلا تاجهللا

 اننكمي «ةديدع قرطب ةيبرعلا تاجهللا ىلإ ةيكرتلا ظافلألا تلخد دقلو .2"*”يرعلا

 حبصتل تفرح وأ تتحن دق ةيكرتلا ظافلألا ضعب نإ :فيرحتلاو تحئنلا

 تحبصأ (معن» ىنعت يتلا «8576» ةملكف .ةيبرعلا تاجهللا ضعب ىف ةيبرع ًاظافلأ
 ةظفل تفرح امك .هسفن ىنعملابو رصم يف «هويا»و نميلا يف (8ا761) («تهويا»

 ةجهللا يف «وضرب» ىلإ مث «هدريب» ىلإ «ىرخأ ةرم١ ينعت يتلا ةيكرتلا «اهادرب»

 ١. ةنسلا .يبعشلا ثارتلا ««ةيقارعلا ةجهللا يف ةيكرتلا ظافلألا ةعومجم» .ظوفحم ىلع نيسح (7)

 .377 ص )١9477(, 5 ددعلا

 "هاب ص (ةهسفن ردصملا «يقوقادلا 20
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 طوعسلا ىنعت ىتلا «ةيفنألا - فنألا بشع - وتوا نوروب» ةملكو . ةيرصملا ةيماعلا

 .ةيقارعلا ةيماعلا ةجهللا يف هسفن ىنعملابو «يطونرب» ىلإ تبلقنا دق

 ىلإ «زس» يفنلاو بلسلا ةعساك وأ (يج «يل» ةيسايقلا ةفصلا ةفاضإ -

 روذج تاذ اهنأكو اهلمعتسن مث نمو ؛«ةيكرتلا ظافلألا ىلإ بلقنتل ةيبرعلا ظافلألا
 ء يجملق ١ يجباتك ١ يجعبطم :باقلألاو ءامسألا يف اميس الو «ةيكرت لوصأ وأ

 . يل هقح ' يل دادغب ع يل هعلق أ .زسنادجو «زسراع سند : وأ « ىجرداج

 ءةدحاو ةملك احبصتل ضعب عم امهضعب نيتيبرع نيتظفل وأ نيتملك جمد -

 تع :ةيكرت ةظفل اهنأكو ةيبرعلا تاجهللا ىلإ لقتنت مث نمو

 باتك وأ ةضيرعلا ىنعت 7 يتلا «لاحضرع» ةديدج ةظفل احبصتل «لاح» ةملك

 وأ ةديدج ةملك حبصتل اربخ#» ةملك عم املع» ةملك جمد لكو .ماحرتسالا

 لثمو .ام رمأب غيلبتلا وأ لاضيإلا ةقرو ينغت يتلا «ربخو ملع# ًايكرت ًاحالطصا

 ةبتر ينعت يتلا (ماقممئاق» ًايرادإ ًاحالطصا حبصتل ماقم ةملك عم امئاق) ا جمد

 .ةيرادإ ةفيظو وأ ةيركسع

 ىحوت ثيحب اهتغيص ريغب ةيكرتلا ةغللا ىف لمعتست ةيبرع ظافلأ ةمث -

 ةملكف .ةديدجلا اهتغيصب ةيبرعلا تاجهللا ىلإ تلقتناو روذجلا ةيكرت اهنأب ئراقلل

 «ةبلغ» ةملك نم ةبكرم لصألا يف يه «ىضوفلا وأ ماحزلا ينعت يتلا «غلابالاق»

 ىلإ تبلقنا يتلا «كل هبلغ» حبصتل ةيكرتلا «كل» ةقحال ةفاضإ عم ةيبرعلا

 ةيبرع ةظفل لصألا يف يه «تفريم» يرصملا ملعلا مسا نأ امك .«غلابالاق»

 ةملك ىلإ تبلقنا مث «تورم» ةحوتفملا ءاتلاب ةينامثعلاب بتكت يتلا «ةورم» ةميمص

 . «(1/015ءا» ةثيدحلا ةينيتاللاب (تفريما

 مايأ ةيبرعلا تاجهللا ىلإ ةحيحصلا ةيكرتلا ظافلألا نم ديدعلا لاقتنا -

 يشابكب .قاحلا ,يدنفأ : لثم , مويلا ىتح اهيف أامعتست 5 لازت الو «نيينامثعل ا

 «دوبز «ورغود «مناخ ١ يسبت 2« شوب « شاب رغا «هطروا «هدوأ «قايا « (يشابنب)

 كدي هاي «ليدنم «نيجبال ,يهاك «غبق « سيف ء«ساط ء شيش .همشر

 ىقارعلا رعاشلا نأ ءبرعلا ىدل ةلوادتملا ةيكرتلا ظافلألا رمأ ىف مب
 ١911٠١ ماع ينامثعلا «ناثوعبملا سلجم» يف ًابئان ناك يذلا يفاصرلا فورعم فورعملا
 ةل» :لاقف «ءةيبرعلا ةغللا ىف ظافلألا كلت دوجو ىلع ةلالدلل ةيلاتلا ةثداحلا ىور

 ضعب ملكي ذخأف لفاح سلجم ىف ةموكحلا يرومأم كحاب ةرم دادغبب تعمتجا

 تناكو قوف اندعص كلمالسلا انلخد املف «نالف تيب ىلإ انحر :اذكه نيرضاحلا

 ؟3/



 هسيا هن يلجر ترثع قلتارق ناك نابدرنلا نأ امبو قيرق نابدرنلا تاياب نم ةياب
 لضحت كوس ذيع ناكوب قينكيراف امزاث ةروتصت اندعقر هدوالا الكفو انعم

 املف «نالف تيب ىلإ انحر» :يه تارابعلا كلت ىنعمو 0” يتنيقيص يدنع
 «ةروسكم» "ملسلا» اجاردأ» نم «ةجرد» تناكو قوف اندعص «تيبلا لخد» انلخد

 انلخدو اندعص «لاح ةيأ ىلعو» يلجر ترثع ؛ًاملظم» ناك 'ملسلا» نأ امبو
 يدنع لصحف «أفطم وأ ًاليلق» ءايضلا ناكو «ةمظتنم ريغ» ةروصب اندعقو «ةفرغلا»

 . ((قيض))

 كارتألا ءارعشلل ناك ثيح ءةيكرتلا ةيبدألا تاجاتنلاب يبرعلا بدألا رثأت امك

 ءارعشلاو رعشلا يف مهرثأ يياطخو يعفنو يقابو يدادغبلا يلوضف :ماظعلا

 ةيدجبألا قفو خرؤملا مظنلا بولسأ نوينامثعلا ءارعشلا عدتبا امدنعف .برعلا
 يذلا ثدحلا عوقو خيرات مهدئاصق نم ريخألا تيبلا نونّمضي اوناك ثيح «ةيبرعلا
 نم ديدجلا يبدألا بولسألا اذه برعلا ءارعشلا ذخأ «ةديصقلا تمظن هلجأ نم
 ءارعش اميس الو مهرارغ ىلع ةثيدحلاو ةيخيراتلا دئاصقلا مظنب اوأدبو «كارتألا

 يتلا دئاصقلا ينابلاطلا اضرو يرمعلا يقابلا دبع :ءارعشلا مظن دقف «قارعلا
 يفو يبرعلا رعشلا خيرات يف فورعملا ريغ رمألا كلذ .ءثدحلا خيرات نمضتت

 ركذ يأ «.؛«صلخملا» نولمعتسي اوذخأ برعلا ءارعشلا نإ لب ءهمظن بيلاسأ
 اهعبتا ةداع يهو .«ةديصقلا نم ريخألا تيبلا يف مهتينك وأ مهباقلأ وأ مهمسا

 اهلمعتسا ثيح «مهدئاصق يف يداليملا رشع عبارلا نرقلا ذنم كارتألا ءارعشلا

 نم وهو (زسوغياق» ةغيصب (م515١ )١74١  يبيغ نيدلا ءالع رعاشلا ةرم لوأل

 نازوأو ةيبرعلا ضورعلا نازوأ قفو هراعشأ مظنب ماق يذلاو «ةفوصتملا لادبألا
 وهو «يلوضف» بقلب صلخت يذلا ناميلس دمحم رعاشلا هالت مث . 2" ”ةيكرتلا اجهلا
 ضعب نإ لب ,""(ه977 )888  نييكيسالكلا كارتألا ءارعشلا مظعأ نم
 صلاخم مهل اوذختا دق ةيكرتلاب اومظن نيذلا دونهلاو نييناريإلاو نيينامثعلا نيطالسلا
 بقلب (م19574 - )١585 يوفصلا ليعامسا هاشلا ىمست ثيح «مهراعشأ يف
 دنهلا روطاربما (م1970 )١5817  دمحم نيدلا رهاظ هاشلا ىمستو .«يياطخ»

 صلخمب بقلت (م1577- )1١5485 لوألا دمحأ ينامثعلا ناطلسلاو ««روباب» بقلب

 دوسألا فرحلاب تاملكلاو )١91١( ؛ ج ؛(دادغب) برعلا ةغل :يف «يلمركلا يرام ساتسنا (15)

 . ةيكرت ظافلأو تاملك ىه

 ةلكعنم ذلعهقاإلا 1151 يون ١+ 7هعمجامج 5كةءاتهت (اكاهصطاتلب 1985), وطعم 3. 50 ْ

 ١ ددعلا «1 ةنسلا «(تيوكلا) ركفلا ملاع «ءرصاعملا يكرتلا بدألا» «يقوقادلا ميهاربا (30)

 .90 ص ١985(2( وينوي /ناريزح - ليربا /ناسين)
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 ًاديدجت فاضأ يرمعلا ىقابلا دبع ىقارعلا رعاشلا نكلو .ريثك مهريغو «1يتخبلا

 نم تيبلا طسو يف «يقورافلا» هصلخم لمعتسي أدب امدنع عوضوملا اذه ىلإ

 .كارتألا ءارعشلا لعفي ناك امك اهتيابن ىف سيلو :ةديصقلا

 رعشلا ريمأب (م1-878١197) يقوش دمحأ يبرعلا رعشلا ريمأ رثأت امك

 ةفورعملا هتيحرسم فلأ امدنع (ه1717 - 888) يدادغبلا يلوضف يكرتلا يكيسالكلا

 اهدهعل ءافو ءارذع لليل ءاقب ةركف يلوضف نم يقوش سبتقا ثيح ؛ىيل نونجم
 ىلإ يلوضف هفاضأ يذلا رمألا وهو ءمالس نباب ةوئع اهجاوز دعب حولملا ب. نسيفل

 040 ةنوعلا نتحمل و نأ ةمكلت

 ىفرعملا لدابتلا ةيمهأو راوحلا ةيمتح :ًاثلاث

 قرتفم ىلع «ىلوألا ةيمللاعلا برحلا عالدنا دعب «كارتألاو برعلا حبصأ

 «ةينامثعلا ةلودلا يف ةطلسلا اولوت نيذلا نييداحتالا دض برعلا 0 ةيكرفلا

 لالتحالا تاطلسل ةعناخلا ةينامثعلا ةرادإلا دض كروتاتأ لامك ىفطصم راث نيح يف

 لوألا :ةيملاعلا وخلا" نوتأ ىلإ ةتاييقعلا ةلوذلاب نويداحتن الا عقد نأ دعب :يبنجألا

 ةيسايسلا 5 ةرظنلا نم ضيقن يفرط ىلع اهدعب مهسفنأ كارتألاو برعلا دجو يتلا

 - سكياس ةيقافتا تططخ نأ دعب اميس الو ءطسوألا قرشلا يف ةماعلا

 0 لامآلا ةبفنت لاك ءاهطوقس دعب ةينامثعلا ةلودلا دلج خلس ةيفيكل

 قيقحت لجأ نم ةغوارملاو ليحلاب قدصلا نوطلخي اوتناكف «ةدايسلاو لالقتسالا

 مهب برغلا ردغ نم اونقيأ امدعب «برعلا نأ رهظيو .“*'ةيرامعتسالا مهحلاصم

 ةفثكم تالاصتا ترجف .©" '”وهتاف ام ضيوعتل «ىرخأ ةرم كارتألا وحن اويشرت

 نم لوضانألا دالب ذاقنإل ةيبعشلا ريرحتلا ةكرح دئاق اشاب لامك ىفطصم نيب

 0 ا ويام /رايأ يف قارعلاو ايروس يف برعلا نييموقلاو يبنجألا لالتحالا

 علل ترعلل ةيموقلا فادهألا قيقحعل كركقلا لمعلاب مايقلا لجأ

 صن ىلع لوصحلا تعاطتسا ةيسنرفلا تارباخملا نأ ريغ :مهدالب يف برغلا عماطم

 لارنجلا عراسف «برعلا ءامعزلا ىلإ اشاب لامك ىفطصم اهب ثعب يتلا ةلاسرلا

 دالب نم هتاوق بحسل لامك ىفطصم عم حلصلا دقع ىلإ يسنرفلا وروغ

 " ددعلا .(دادغب) ءاخإلا «ءيدادغبلا يلوضفل نونجملاو ليل ةمحلم» .ىقوقادلا ميهاربا (58)

 ١. ص لاوك)

 21. عدها ةاععب ة4جهم-171ع ا ءاهيسمكا اعلا 80ه 0 14ء 1 ءوءططتنكاو» (1918-1920) (؟9١)
 (ةمصح]لعتتت2, 1988), زطب 5

 17 ص «ءهسفن ردصملا ()
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 قيرطلا عطق كلذبو . ”31[يروس يف اهعيمجتو .لامك ىفطصمل ةيضرت .لوضانألا
 ةيبلغأ نأ اميس الو ءمهدض كارتألاو برعلا نيب مهافتلاو حلصلا تالواحم ىلع

 مهلاضنو كارتألا تابلطل ةيدو سيساحأ نولمحي اوناك قشمدو بلح يف نيملسملا

 ىفطصم راكفأ سكعت تاروشنم بلح ىف تعزو دقف .يرامعتسالا برغلا دض

 ةلقاع هاق رعاقملاو ىييدساجالا فاععحإ ىلإ كلذ ىدأ اةيحي «ةيرركملا لامك

 اميس الو  لصوملا يف نيفورعملا برعلا ءامعزلا نأ ةصاخبو «نيسح فيرشلا
 برغلا دض ةيمالسإلا ةكرحلا ضيرحتل نوعسي اوناك  دادغب بزح ءامعز
 لكشب ةيلامكلا ةكرحلا عم يركف قفاوت يف تناك يتلا ةكرحلا كلت .يرامعتسالا
 نيب قيفوتلا تالواحم تناكو .""”هاع لكشب نيملسملا كارتألا رعاشم عمو «صاخ
 سطسغأ /بآ ٠١ ىف روفلب دعو نالعإ دعب تأدب دق كارتألاو برعلا نييموقلا

 دفع لف انتا لامك يبطمم نا كقتت ةنيوووألا طاسوألا تناك تي
 ةتقؤملا ةيكرتلا ةموكحلا فارتعا لالخ نم .«نيسحلا نب لصيف عم ةيرس ةيقافتا
 ةلودلا نع ةخلسنملا ةفاك ةيبرعلا يضارألا يف ةيبرع ةموكح ليكشت ىلع اهتقفاومو

 ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلإ  اهئانبأو اهريمأو  زاجحلا فوقو طرشب «ةينامثعلا
 تناك ىتلا تيللم تيمكاح ةديرج نا ىتح .'"””نيملسملا ةفيلخل ةيفو نوكت نأو
 ةكرحلا عم داحتالا ىلا نييروسلا مهئاوخإ وعدت تناك ةيلامكلا ةكرحلا مساب قطنت
 نيسحلا نب لصيفل ةيمسرلا تانايبلا رشنتو «كرتشملا يبوروألا ودعلا دض ةيلامكلا

 ميسقت ىلع ممص يذلا يبرغلا رامعتسالا نأ ريغ ."*”عوضوملا اذهب قلعتي ام يف
 ًايرهاظ مهبيلاطم دييأت :مهدض ةجودزم ةسايس ذفني ناك ,مهرامعتساو برعلا
 دست قرف» ةسايس تقيط دقف كلذلو ءارس مهدالب ميسقت ىلع لمعلاو

 ىرخأ ةهج نم لمعلاو .ةهج نم كارتألاو برعلا نيب نيفسإ برضل ةيرامعتسالا
 نم يئزجلا باحسنالاب نييلامكلا ءاضرإ عم برعلا نع ةيلامكلا ةكرح ا داعبإ ىلع

 ةيفشلبلا ةكرحلا تماق دقو «مهنيب  ىرخألا يه  اهومسق يتلا لوضانألا دالب

 ءرزجو دم تارتفب ١97١ ١150 لالخ ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ترم

 مث «سجوتلاو دوكرلا ةرتف ١147 ماع ىتحو اهنم ىلوألا ةلحرملا تناك ثيح

 .هسفن ردصملا )١"(

 ٠ ص ( هسفن ردصملا ع»مو

 اا ص ع هسفن ردصملا ةضفإ

 1١ ص عةسقن ردصملا موخدلا



 اهنإ ثيحب «قرطلا قرتفم ىلع ١444 ماع ليئارسإب ايكرت فارتعا دعب تحبصأ
 ةيركسعلا فالحألا ةماود يف ايكرت تلخد امدنع ١107 ماع دعب ًايئابب تمصفنا
 ةقطنملا يف ينويهصلا دوجولا مدخت اهنأ مهداقتعال برعلا اهضفر يتلا ةيبرغلا

 برغلا لذخ امدنع ١94504 ماع دعب تاذلا ةعجارم ةرتف تأدب نأ ىلإ «ةيبرعلا

 ةيلقألا دض نوينانويلا ةصرابقلا اهبكترا يتلا حباذملا دعب .ءصربق ةيضق يف ايكرت
 «ةيكرتلا ةيجراخلا ةسايسلا ىف لوحتلا ةطقن فقوملا كلذ ناكف .ةريزجلا ىف ةيكرتلا

 أرط يذلا لوحتلا ءكلذ ىلع اهدعاس دقو «برغلا هاجت اهتعجارمب تأدب ثيح

 يقايفوسلا داحتالا ةماعز فوشتورخ يلوت دعب ايكرت هاجت ةيتايفوسلا ةسايسلا ىلع
 ايكرت ةسايس ىلإ ةفاضإلاب  اضيأ ةيتايفوسلا ةسايسلا ىلع موللا ءاقلإ لواح يذلا
 ىلإ اعد امك «ةيكرتلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا روهدت ىف  ةيبرغلا فالحألل ةيلاوملا

 ةدوربلا ديدشلا وجلا ىدأ اذكهو .ايكرت عم ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيراجتلا تاقالعلا نيت
 يتايفوسلا داحتالا عم اهتاقالع عيبطتب اهمايقو «برغلا عم ايكرت تاقالع داس يذلا

 يبرعلا طسوألا قرشلا ءازإ ايكرت ةسايسو «ةماعب ةيكرتلا ةيجراخلا ةسايسلا رثأت ىلإ
 0 وا 55 ىلع

 تاقالع لمجم ىف لوحتلا ةطقن تناك ةيكرتلا ةيسايسلا ةوحصلا هذه نإ
 نيعي اتاذللا ةغجازم تناك امك «فاوسلا لع تافوسلاو تايبرعلا ايناراج. مم ايكرت
 حبصأ دقف كلذلو . ةيريربتلا ماهوألاو ةيجراخلا تاريثأتلا نع ًاديعب ةقيقحلاو عقاولا

 ةيلخادلا ةسايسلا ىف هريثأتو هازغم ةيكرتلا ةيجراخلا ةسايسلا ىف روطتلا اذهل

 ةيمالسإلا اهتاهاجتاب رهاجت ةيكرتلا ةيسايسلا بازحألا ضعب تأدب ثيحب «ةيكرتلا
 ةماعزب «ةلادعلا بزح» نإ لب ١955« ماع ترج ىتلا ةيباختنالا ةلمحلا يف

 ةيبرعلا راطقألا عم تاقالعلا قيثوت يباختنالا هجانرب يف عضو ليريميد ناميلس

 اوقثي نأ يبرعلا برغملا يفو طسوألا قرشلا يف برعلا انئاقشأ ىلع» نأ دكأ نيح

 نيملسملاو برعلا بناج ىلإ فقت فوس ايكرت نأيو .مههاجت ةنسحلا ايكرت تاينب
 هزوف يف ريبكلا هريثأت هل ناك يذلا فقوملا كلذ .“" '"ةعورشملا مهاياضق يف
 يذلاو ءءارزولل سيئرك مكحلا ةدس ىلإ هتلمح يتلا تاباختنالا كلت يف قحاسلا

 «ةيضاملا ةنس نيئالثلا ةليط ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيكرتلا ةسايسلا ىف ًاريبك ًارود بعل
 #1438 ماع ةيروهمجللل اسيعرت حبصأ نأ ىلإ

 ««يبرعلا نطولاب اهتاقالع ىلع كلذ رثأو يسلطألا فلحلا يف ايكرت عقوم» .كامكاش ميس ("5)

 1٠١5. ص ١9857(: ربمفون /يناثلا نيرشت) 45 ددعلا ,«5 ةنسلا .يبرعلا لبقتسملا

 ةسعع 8. 1 نيا ءانمعاان, 11 عردعدنت لعمر 0:!ه0مهيعسسم اغمموت طماتاة عمد (طسصلعقموم, 1972), (950)
 ذل 140.
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 الو «كارتألا ةرظن يف روطت ةيكرتلا  ةيبرعلا ةيسايسلا تاقالعلا نسحت قفار

 يبرعلا ثارتلا ىلإ ةيمالسإلا تاهاجتالا باحصأ ةرظن نأل ؛ةيناملعلاب نينمؤملا اميس

 ةيمهأو راوحلا ةيمتحب اورعش نأ دعب «ةيبرعلا ةفاقثلا ىلإ برعلا ةرظن نع فلتخت ال
 ةفاقثلاو ةغللا ةيمهأ اوركذتسا نأ دعبو «برعلا نيبو مهنيب يفاقثلاو يفرعملا لدابتلا

 لاثمأ نيطالسلا ناك نيح :؛ىمالسإلا  ىكرتلا يراضحلا ثارتلا ىف نيتيبرعلا
 نما دعي. ىذذلا يباطخ  يوفصلا ليعامسا هاشلاو نامتعلا ثلاقلا :ميلَس :ناطلسلا
 نييعوسوملا تاباتكو .ءاضيأ ةيبرعلا ةغللاب نومظني ب نييكيسالكلا' كارتألا ءارعشلا
 لئاضف نع «يناديملاو يناذمهلاو نالضف نباو نودلخ نياو ظحاحلاك برعلا

 ءاشنإ ىلإ كارتألا نويميداكألا ىعسف «نيملسملاو مالسإلل ةليلجلا مهتامدخو كارتألا

 ةيلك يف اهبادآو ةيبرعلا ةغلل مسق ءاشنإو «ةرقنأ ةعماج يف «ةعيرشلا» تايهلإلا ةيلك

 نم ماع دعبو /١9461. ماع يف اضيأ ةرقنأ ةعماجل ةعباتلا «ايفارغجلاو خيراتلاو ةغللا»

 ماع يفو «لوبنطسا ةعماج يف اهبادآو ةيبرعلا ةغلل رخآ مسق ئشنأ خيراتلا كلذ

 ىلع لوينطساب ةرمرم ةعماج ىف «ةعيرشلا» تايهلإلل ةيلك لوأ تئشنأ 68

 تلا ءابطخلاو 'ةمنألا» نمواذم ةيلط .لبقعس ناك ىذلا ضالسألا لاعلا دهعملا نفاقثأ
 ةيبرغلا ةغللا مشق خنلعأ امك .ايكرت ءاحنأ .تلتخ يف 1461 .ماغ نم ًارابتعا تقشنأ

 ةيبرعلا ةغللا يف ايلعلا تاساردلا يف لوبقلا باب حتف نع  اهسفن ةيلكلا يف
 ريعسجالا اهيعلس سمو 1558:2393 ةيساردلا ةيسلا قع ارايفغا اساذآو
 .هاروتكدلاو

 ماعلا ةيادب عم (286653)) «ةلاسرلا» مساب ةصاخ نويزفلت ةطحم تكشنأو

 ىلإ ةفاضإلاب ءايموي نآرقلا مولعو ةيبرعلا ةغللا سيردتل ١945 ١946« يساردلا
 .يمالسإلا ركفلا راطإ نمض ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةينيدلا جماربلا ميدقت

 مولعو اهبادآو ةيبرعلا ةغللا لقح يف «ةيميداكألا تاساردلا ةليصح تناكو

 «ميركلا نآرقلا يف ىسيع يبنلا» ناونعب ريتسجام ةلاسر لوأ رودص ؛«ميركلا نآرقلا

 ءولنوأ يرون بلاطلا لبق نم ١964 ماع ةرقنأ ةعماجب تايهلإلا ةيلك ىلإ ةمدقملا

 ةعماج ىلإ ةمدقملا «يمالسإلا ةبيرضلا ماظن» ناونعب هاروتكد ةلاسر لوأ تمدق امنيب

 ديمع بصنم مويلا لغشي يذلا غوت حلاص بلاطلا لبق نم ١97 ماع لوبنطسا

 نع رداص يبرع رثأ لوأ امأ .""”ةرمرم ةعماج يف «ةعيرشلا» تايهلالا ةيلك

 قجلانيأ ةيقوش لبق نم ققحملا حولملا نب سيق ناويد ناك دقف ةيكرتلا تايلكلا

 8. 1عةعوطوعملاع ةصل 1 0. '”1ةطهمؤات, .4هص 12111, ظ4ءاطوبوتت, لتقأءالطان, ىعنامأ اظل 1 هاغ 6

 ندوتسم !هرراوس 8[ ذسععأ مماوسملم» اطل م عب هز كت ([و5ؤئةصطا, 1933), زطب 6.

 اود



 دقو .1970 ماع ةرقنأ ةعماجل ةعباتلا ايفارغجلاو خيراتلاو ةغللا ةيلك نع رداصلاو

 بنك 19 ىلاوح (1948 ا ةم4) ةرتنلا لالخ ةيكرتلا تاعئمانلا نم ترديص
 ةيميداكألا تالجملا ىلإ تمدقو :"*”نآرقلا مولعو اهبادآو ةيبرعلا ةغللاب قلعتت
 اياضقلا لوح ًاثحب ؟4 كارتألا ءاملعلا مدق امنيب ءاهلوح ًايملع ًاثحب ١7 ةيكرتلا

 نيح يف اذه ." ؟ااهجراخو ايكرت لخاد تدقع يتلا ةيملعلا تارمتؤملا ىلإ ةيبرعلا
 نفلاو نآرقلا مولعو اهيادآو ةيبرعلا ةغللا لوح ةمدقملا ريتسجاملا لئاسر عومجم ناك
 تغلب امنيب )١949 - ١997(« ةرتف لالخ ةلاسر ا ةيكرتلا تاعماجلا ىلإ يبرعلا
 ةرتفلا يفو ةروكذملا تاعماجلا ىلإ اهسفن تاعوضوملا لوح ةمدقملا هاروتكدلا لئاسر
 ىف ةيذاتسالا لإ ةيملحلا :كايقرتلا لئاسو قيعلي دقو. ”ء[نيوتكوةلايمو 5+ اهسبفل
 ءاملعو ةذتاسأ عربو .2؟'”طقف دعاسملا ذاتسألا ةبترمل ةلاسر 7١ ةيبرعلا تاعوضوملا

 ةيبرعلا اياضقلاو نآرقلا مولعو اهبادآو ةيبرعلا ةغللاب مهتفرعمو مهتفاقثب دتعي كارتأ
 «نامارق نيدلا ريخو ءكازوأ يلعو «نيتج داهن .لاثملا ليبس ىلع ءمهنم ءايكرت يف

 ءراتأ نيدلا رخفو .غوت حلاصو .كروتزوأ يرون راشيو ءولغوأ لابوط ركبو

 لامجو .ءلسكوي يمزعو «قاجوق يجنياو ءادياف ىفطصمو «رادقاريب قورافو

 نيدلا ندصَو راجت راقفلا وذو .ءجالوق يتلا رايطو ءزمنود يفاك ميهارباو ءراتخم

 كارتأ نوثحابو نويفحصو نويميداكأ زربو .مهريغو ءزسلاوز دلاخو «شوموك
 كلتب ةصاخلا ةيلودلا تارمتؤملا اورضح نمم ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلاب نومتم

 - ًاباجيإ وأ ًابلس  برعلاب مهدالب تاقالع لوح تالاقملا اوجبد وأ تاقالعلا
 لمأو ولغوأ لحاس ليلخو فوئاتأ اياق كرتو رايكوأ نامثعو «ليكرا وغود لاثمأ

 فلخ ديحوو ولغوأ لوق ناخروأو ولغوأ امرآ رخافو نشش ناضمرو يجمارغود

 ليعامسإو ولغوأ ناسحإ نيدلا لمكاو (قبسألا ايكرت ةيجراخ ريزو) ولغوأ

 وروق يمهفو اياق نيتجدازونو هكوأ لامك .مو ولغوأ وجكروك رمعو لاسيوس

 . مهريغو ءرادناج زيكنجو اروتافزوأ تاجنو

 ديعص ىلع ةيكرتلا ةفاقثلاب مامتهالا أدب دقف «ةيبرعلا راطقألا يف امأ

 ةيكرتلا ةغللا سيردتل ًاعرف ةرهاقلا ةعماج تسسأ امدنع تاينيعبسلا دعب تاعماجلا
 مث 21910٠ ماع دادغب ةعماجل ةعباتلا بادآلا ةيلك يف مث .1974 ماع اهءادآو

 .5256 ص ء.هسفن ردصملا 8)

 18 ص «هسفن ردصملا ("9)

 8م ص ( هسقن ردصملا 220

 ٠ ص ( هسفن ردصملا 220

 نذر



 اهيف اهبادآو ةيكرتلا ةغللا ماسقأ ءاشنإ ىلإ تايرخألا ةيبرعلا تاعماجلا تقباست

 .تيوكلاو قشمدو توريبو ندرألاو يزاغنبو سنوت ةعماجك

 دقن عرظنلا :تابنو ينرقت ىقاشرودو فايسازدلا دعاس ةيشأ لإ ارظنو
 ىف «ةيكرتلاو ةينامثعلا تاساردلاب ةصاخلا زكارملاو دهاعملا كلت نم ديدعلا سسأت

 تانتازذلا 'دهعم سيساع يميمتلا ليلجلا دبع ماق ثيح «ةيبرعلا نادلبلا فلتخم

 يف ةينامثعلا تاساردلا ةيعمج تئشنأ مث 2١9480 ماع سنوت يف ةينامثعلا ثوحبلاو

 21١988 ماع لصواملا ةعماج ىف ةيكرتلا تاساردلا زكرمو 2١85 ماع توريب

 تاساردلل يرصملا زكرملاو «1484 ماع رئازجلا يف ةينامثعلا تاساردلا ةيعمجو

 .,1 ٠ ماع ةرهاقلا يف يكرتلا ملاعلا ثوحبو « ةينامثعلا

 فلخ ديحو عجش دقف «ةيثحبلا زكارملا هذه ةيمهأب يكرتلا بناجلا نم ًاناميإو
 ةيبرعلا  ةيكرتلا تاساردلا ةسسؤم مايق ىلع «ةيجراخلل ًاريزو ناك امدنع ءولغوأ
 ءاشنإ ىلع ةرقنأ ىف «ةبت ةجاح» ةعماج تلمع امنيب «لوبنطسا ىف 6 ماع

 ريوطتل ةيميداكأ  ةيملع ةسسؤمك ١94٠ ماع ةيبرعلا  ةيكرتلا تاساردلا زكرم

 .يكرتلاو يبرعلا نيبعشلا نيب ةدوملا رصاوأ نيتمتو تاقالعلا

 نييفحصلاو نيثحابلاو ءاملعلا نم ةعومجم ترهظ .ىرخأ ةيحان نمو

 - ةيكرتلا تاقالعلاو ةيكرتلا ةفاقثلاو ءصاخ لكشب اهادآو ةيكرتلا ةغللاب نيمتهملا

 .ةيبرعلا نادلبلا يف ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةماتلا مهتفرعم عم م لكشب ةيبرعلا
 ال لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن نيتقيرعلا نيتمألل تامدخلا لضفأ اومدق كلذبو

 يجباتك ايركزو يميمتلا ليلجلا دبعو طوؤانرألا دمحمو برح دمحم :رصحلا

 داهجو يسيمحلب يالومو ارهن وبأ فيزوجو يلوتم داؤفو يسرملا دمحأ يفاصفصلاو

 .مهريغو يقوقادلا ميهارباو نيزلا

 دعب ةيبرعلا ىلإ اهنمو ةيكرتلا ىلإ ةيبرعلا نم ةمجرتلا ةكرح تطشن امك
 ثيدحلاب ةصاخلا كلذكو .«ةيهقفلا ةيبرعلا بتكلا تاهمأ تمحرتف «تاينيتسلا

 تاسسؤملا تماق امنيب «ةيكرتلا ةغللا ىلإ «ةيرعشلا نيواودلا ىلإ ةفاضإ ريسفتلاو

 رصم ىف اهرشنو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيكرتلا ةيركفلا راثآلا ىلا ةفاضإ «تايحرسملاو

 .تيوكلاو نانبلو قارعلاو

 ةيراجلا تالوحتلاو رصعلا تايطعم ءوض يف «كارتألاو برعلا رعش دقو

 ةشقانم لجأ نم  هجول اهجو - راوحلا ءارجإ ةرورضب ةيلودلا ةسايسلا ديعص ىلع
 تارمتؤملا تناكف «ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا ليبس ضرتعت ىتلا ةيسيئرلا لكاشملا
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 رمتؤملا» دقعب ١91/4 ماع ةرقنأ يف ةيكرتلا «ةبت ةجاح» ةعماج اهتأدب يتلا ةيلودلا

 تناك مث فأدغو مويلاو نيبمأ :ةيبرعلا  ةيكرتلا تاقالاعلا لوح لوألا يلودلا

 ايكرت لوح ةثلاثلا ةيلودلا ةودنلا» تدقع امنيب .ةرهاقلا يف ةيناثلا ةيلودلا ةودنلا

 يتلا ةيلودلا تاودنلا ةلسلس اهتعبت 25م“ ماع ارتلكنإب ماهرد ةنيدم يف «برعلاو

 ثحبل ماع ذنم اهدقع يف سندوتب ةينامثعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم بأد

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهيناوج نم ٍينامثعلا دهعلا ىف ةيبرعلا تايالولا نوؤش

 ماع يفو . مويلا ىتحو خيراتلا كلذ ذنم نيتنس لك يف ةرم «ةيرادإلاو ةيركفلاو

  ةيبرعلا تاقالعلا لوح ىلوألا ةيلودلا اهتودن كومريلا ةعماج تدقع 5

 توريب يف ةودن توريب يف ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم مظن نيح يف .ةيكرتلا

 دقعي نأ رظتنلا نمو .ىلبقتسم راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا مساب ١197 ماع

 .هسفن ضرغلل ىرخأ تاودن

 يفو ؛كارتألاو برعلا ىلع ضرفت خيراتلا تايطعمو ايفارغجلا قئاقح نإ
 اياضقلا لحو مهافتلاو براقتلا «ةرصاعملا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروطتلا ءوض

 هذه يف ةيلبقتسملا مهتاحومط ثحبو مهمومه حرطل حيرصلا راوحلاب مهنيب ةقلعملا

 مهمالآ اضعب مهضعب كراشيو اورواحتيو اوقتليل اهيف مهسفنأ اودجو يتلا ةقطنملا
 .ةكرتشم ةيفارغجو ةيخيراتو ةيثئارت ةيضرأ ىلع نوفقي مهنأل مهلامآو





 يناثلا (لصفلا

 ةيبلسلا ةروصلا نيوكت يف ةرشثؤملا لماوعلا
 يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا نع

 ةماعز يف نمكت  ةيكرت مأ تناك ةيبرع  ةيمالسإلا ةيروطاربمالا ةوق تناك
 عيطاش» نكاسلا ةقيلخلا نإ فيحنب ءةهرماوأل نيملسملا ةعاطإو «نيملسملل ةفيلخلا

 هراجو طسوتملا رحبلا وأ قيطنلطألا نكاسلا هيخأ ىلع ةداوه نود مكحي تارفلا

 ةديتعلا ةيروطاربمالا هذه ددهي يذلا قيحملا رطخلا ةعاس تند اذإ ىتح «يودبلا

 اهتيبصع ذئدنع روثت «ءامسلا يف وه امك ءضرألا يف عيزوت نود مكحلل ةدعملا

 ىلع متحتي يذلا نيعلا ضرفلا كلذ» داهجلا نالعإ لالخ نم 0""2ةسدقم برح يف
 ضرف داهجلا نأل ءماع مهاد رطخ يف نيملسملا عوقو دنع هب مازتلالا نيملسملا

 مامأ فوقولا لجأ نمو مالسإلا ىلإ ةوعدلا ةيامح لجأ نم هب لمعلا بجاوو «قاب
 رطخلاب هيدقتعمو يمالسإلا نيدلا نايك ددبي وأ ةوعدلا هذهل ضرعتي نم
 "1مل

 رشن ضرغل ةيضاملا روصعلا يف هودع عم داهج ىف مالسإلا ناك امليبو

 يضاملا يف هموصخ نم ةليحو ًاسأبو ةميكش دشأ مه ءادلأ ًاموصخ ةرخأتملا
 هب نينمؤملا رودص نم مالسإلا عازتنا ىلإ يمري حضاو دحت يف ءميدقلا

 مهضعب ةروص هيوشتو مهدالب تاريخ ببنو مهيضارأ بلسو هنع مهداعبتساو

 :توريب) ةيتايفوسلاو ةيرصيقلا ةمظنألا لظ يف مالسإلا ريصم :ديهشلا لالهلا ,لراش نومير )١(

 7 7/ ص ل( «تاساردلاو ثوحبلل يلودلا دهعملا تاروشنم

 089 ص «هسفن ردصملا (؟)

 ا



  ةيوهك امنإو ةفرطتم ةيموقك ال  ةبورعلا تناك املو .رخآلا مهضعب ىدل
 لماكتو زيامت ةقالع يه امهنيب ةقالعلا نإف ءنامصفني ال نيونص حمسلا مالسإلاو
 ىفاقثلاو يراضحلا ءاعولا ىه ةبورعلا» تناك اذإف .دحاو نأ ىف زواجتو

 هقوقحو ناسنإلا ةيرحب ناميإلا حورو ةثيدحلا هتاروثب مالسإلا نإف ؛77«مالسإلل
 دالبل ينطولا لالقتسالا ةداعإ لواحمي يذلاو» ةيبعشو ةيثارت نيس ىلع مئاقلا

 ةدعلا كاسرك ا ةهردك نءاغتدل ةيريزسلو نايدعتالا ةيعارم ىف نيلي
 ماظنلاو ىربكلا تالتكتلا رصع يف لماكتلاو نماضتلا لخاد ةيفئاطلا تاعزنلاو

 .ديدجلا يلودلا

 روتي ضبا لف ماق دق يمالسإلا ماعلا نإف ءاراقحو ًايفاقثو 0 يمالسإلا

 ءامهنيب ريثأتلا لدابتل حبصأ ىتح ءًايراضحو ًايسايس يبرعلا نطولا خيرات يف صاخ
 لاضن ادغ ثيحب «يمالسإلا نماضتلا قيقحن يف مهم ررد دعصلا عيمج ىلعو

 قيقحتل ىرخأ ةيمالسإ بوعش لاضن هبكاوي ةيموقلا مهفادهأ قيقحتل برعلا
 ةقالعلا كردي نيملاعلا نيذه ىف يوق هاهنا كلذ ءوض ىلع رولبتف . ةيموقلا اهفادهأ

 لالخ نم اهقيقحت ىلع لمعيو يمالسإلا نماضتلاو ةيبرعلا ةدحولا نيب ةقيثولا

 راطإ نمض يمالسإلا نماضتلل ةيعقاولا ةرظنلاو ةيبرعلا ةدحولل ةيخيراتلا قئاقحلا

 يفده ىلإ الوصو ناسنإلا قوقح ةنايصل ةيرحلا خانم ةدايسو ةيطارقميدلاو ةروثلا
 . يمالسإلا نماضتلا قيقحتل نيخسار نيساسأك ريرحتلاو ةدحولا

 ةضراعم دجنو .رذحلا نم ءىشب لباقت ىمالسإلا نماضتلا ةركف تناك اذإو

 ضفقانتلا عضوم عضوت اهنإف ؛كارتألاو برعلا نم يموقلا ركفلا ةلمح ضعب دنع
 يف انرظن ول» اننكلو .ةيموقلا ةوعدلا ف ينيدلا يفلسلا ركفلا ةلمح ضعب دنع

 يدقع لالخ تمدختسا ةوعدلا هذه نأ ىلإ عجار هنأ اندجول رذحلا اذهل عفادلا

 تهجوو «ةيرامعتسا ةيجراخ ىوق لبق نم 0 ضرغل تاينيتسلاو تاينيسمخلا

 مهف يف للخلا ناك انه نمو .'””«ةيبرعلا ةدحولا لجأ نم لاضنلا عم مداصتلا ىلإ

 ةيبرعلا ةيموقلا نيب لماكتلاو زيامتلا» ,.حلصلا حنم :ثحب ىلع يفنح نسح بيقعت رظنا (*)

 زكرم اهمظن يتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :مالسإلاو ةيبرعلا ةيموقلا :ىلإ تمّدق ةقرو ««مالسإلاو
 737١. ص ١988(. ءزكرملا :توريب) ” ط «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ,3710/ - 575 ص ءهسفن ردصملا (54)

 ةيموقلا :ىلإ تمّدق ةقرو ««مالسإلاو ةيبرعلا ةيموقلا نيب ةقالعلا لبقتسم» «يناجدلا يقدص دمحأ (5)

 494 ص «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن يتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :مالسإلاو ةيبرعلا
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 ةيموقلا يركف برضل للخلا اذه لالغتساو ؛ةهج نم مالسإلاب ةيموقلا ةقالع

 يحورلا ءايحالا ةكرح تدع ىتح .ىرخأ ةهج نم ضعبب امهضعب مالسإلاو

 ركفلا ةلمح رظن امنيب «ةيموقلا ةوعدلل ًاضيقن مهضعب دنع مالسإلا لإ ةوعلاو

 .مالسإلا عم ضقانتت ةوعد اهرابتعاب ةبيرو كش يف ةيموقلا ةوعدلا ىلإ يمالسإلا
 امهضعب برضل مالسإلاو ةيموقلا ءادعأ اهنم ذفن ىتلا ةلتاقلا ةرغثلا تناك كلتو

 .رخآلا ىدل امهدحأ ةروص هيوشتو رخآلا امهضعبب
 ةيبرعلا ةروصلا هيوشت ىلع لمعت ىتلا ةسيئرلا رصانعلا ديدحت اننكمي انه نمو

 : ةيلاتلا ةثالثلا تاعوضوملا لالخ نم اهتساردو «يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل

 ىموقلا فرطتلا :ًالوأ
 قلطي يذلا ىموقلا 6-5 - ميدقلا مهخيرات لالخ  كارتألا فرعي مل

 ماوقألا ىلع نويكرخلا اهقلطأ يتلا ةظفللا يهو ««ةيناروطلا» ةيمست برعلا هيلع

 0 ءايلوغنم ىتح طسوتملا ضيبألا رحبلا نم ةدتمملا ةقطنملا نطقت يتلا ةيكرتلا

 امدنع مهنإف كلذلو ؛كرتشملا خيراتلاو ةغللاو رصنعلاو مدلا طباور مهنيب طبرت

 مظنلاو عئارشلا ثيح نم مالسإلا هب ءاج ام لكب اوعبطت انيد مالسإلا اولبق

 رشاعلا نرقلا رخاوأ ذنم رثآ دق يكرتلا يونزغلا دومحم ناطلسلا نا ىتح ؛ثارتلاو

 ةيسرافلا ةغللا نأ نم مغرلا ىلع «'""”يسرافلا بدألا ىلع يبرعلا بدألا .يداليملا
 لويعاتالا دالب يف ةيكرتلا تارامإلا نإ لب ءمهدل ةيمسرلا تاللسارملا ةغل تناك

 يف 07 ا دوقلا نت ةيمسرلا اهنعل اهتغل ةيبرعلا نا

 ةناسلاو ةقوكلساو
 تناك ثيح «ةقيقدلا مولعلا يف برعلا ىلع اوذملتت دق نوينامثعلا ناك اذإو

 دقف «ةيبرعلا ةغللاب ةعوضوم ةيفسلفلاو ةينوناقلاو ةيعرشلاو ةيهقفلا بتكلا تاهمأ

 ىلإ :ارعمس امني ةكدلاو ةيضوشتلا مهراثآ يف ةغللا هذه نوينامثعلا ءاملعلا عنطصا

 ةغللابو خيراتلا ةباتك يف ةيبرعلا ةيدجيألاب ًاضيأ ةبوتكملا  ةيسرافلا جذامنلا ديلقت

  ةيبرعلا ةيدجبألا يذ  يكرتلا ينطولا مهناسلب اوبتكي مل مهنأ نيح يف «ةيسرافلا
 ءاملعلا ةليضف نأ عقاولاو .ءارقلا ةماعل ةعوضوملا ةيظعولا بتكلا ضعب ريغ

 ط «يكبلعبلا رينمو سراف نيمأ هيبن ةمجرت ءاهلالحناو ةيمالسإلا ةيروطاربمالا ءناملكورب لراك ()

 .؟1 78 ص ١9655(, ء[ك.ن.دز :توريب)

 موفط دامت آعاعمدل, 111 طئاتسفع ©ءانووتع »ع دهلعاءوبجع طعام (قصلعمتوب 1972), وطن 6. ع7
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 ةعماجلا ةركاذلا ىف اهنكلو ءبسحف هتأرجو ريكفتلا قمع ىف تسيل نيينامثعلا

 رق لا تلا ةطتلاو

 اهلاقتناو رشع عساتلا نرقلا لالخ ابوروأ يف تايموقلا ةركف ءوشن نأ ريغ

 تاعماجلا يف نوسردي اوناك نيذلا نيينامثعلا ةبلطلا قيرط نع ةينامثعلا ةلودلا ىلإ

 ةمراع ةيموق ةروف ىلإ تدأ دق «نيرشعلا نرقلا تايادب ىف ةيناملألاو ةيسنرفلا

 نم ددع رهظ ىتح نوناقلاو ةرادإلاو ةفسلفلا ىلإ ةغللا نم ءىش لك ديدجت تلواح

 ىكيتايردألا رحبلا نم ةدتمملا ةيكرتلا ةدحولا ةماقإ ىلإ نيعادلا كارتألا نيركفملا

 اوتاك نيذلا نييموقلا نيركفملا نم ةعومجملا هذه نأ ريغ .نيصلا لامش ىتح

 : يه «ةنيابتم تارايت ةثالث ىلإ اومسقنا دق «يقرتلاو داحتالا» بزح ىلإ نيمتنم

 . ةيروتسدلاو ةيركفلا هتاسسؤمو هتراضحب برغلل نوديؤملا نويموقلا -

 يعل هديتنا لإ وعلم ندا ف ووكاسالا ةوسستركلاو

 ةلودلا تاسسؤم كيرتتو ةيكرتلا ةدحولل نوديؤملا نويناروطلا نويموقلا -
 داصتقالاو ةيبرتلاو نفلاو بدألا يف ةيكرتلا ريغ راكفألاو ءارآلا لك ذبن عم ةفاك

 ىلإ ةبسنلاب «ةينامثعلا ةلودلا بعلت ىكل «ةدحوملا ةيكرتلا ةلودلا ةماقإ لالخ نم
 ما ا كلا لان ةديقلاب تاءانلا هيعلتتن | اةيركر اللا :هتيفق رودلا روكا رتألا

 بد نأ دعب «ةيموقلا تائفلا تبطقتسا «ةثالثلا ةيموقلا تاهاجتالا هذه نكلو

 نيهاجتا يف ءةيموقلا ةركفلا لوح يقرتلاو داحتالا بزح باطقأ نيب فالخلا
 8ع

 ٠ رواسي رز

 ةييرغلا ةيندملاب كحألا ىلإ نونعدي اوتاك نيذتلا «نوينذملا» ةويمؤونقلا

 نطولا ةلجم سيسأتب يكرتلا يموقلا بابشلا نم ةعومجم تماق ثيح ءاهتاسسؤمو
 ره لرقاو روم قنأ دبع بحار ىلع ناكو ١4١١« ماع (ودروي كروت) يكرتلا
 ءايضو اروجقآ فسويو ولغوأ اغآ دمحأو ولغوأ ىتفم تمكح دمحأو نيدلا فيس

 رونا يكرشلا كيلا نيك احب اعلا: مدلا ين اا باف بع هوه ري غر جلا كوك
 تايلاعفلل سيئرلا كرحملا - يروهمجلا دهعلا يف  حبصأ يذلا (يغاجوأ
 . ةيكرتلا ةيموقلا تاساردلاو ثاحبألاو

 نونمؤملا مهو «نويقرشلا» مهيلع قلطي ناك نيذلاو نويمالسإلا نويموقلا -

 يح ص « هسفن ردصملا .ناملكوري 69
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 مالسإلا رشن يف كارتألا ىلع ةيمهألا يفضي يذلا يمالسإلا - يكرتلا فيلوتلاب

 امدنع اروجقأآ فسوي مهانع نيذلا مهو .برعلا ىلع ىفضت يتلا ةجردلاب هتيامحو

 «ةيسايس زرط ةثالث» ةنونعملا ةريهشلا هتلاقم يف «ةينامثعلا ةمألا» ةيمست مهيلع قلطأ

 دادعألا يف ١9١4 ماع رصم ىف ةرداصلا يس هتزغ كروت ةديرج يف ةروشنملا

 ناك ثيح .1941١او ١915 ىماع لالخ اهعبط ديعأ ىتلاو ةديرجلا نم "4-14

 نيركتملا لغ بحي ةينامقعلا ةلودلا ىف ةيسايس تاهاجا ةقالف ةمع أ دكا دق
 20: ئيه ءاهلضفأ رايتخاو اهربدت كارتألا

 لكل ةيواستملا تابجاولاو قوقحلا ىلع ةدمتعملا ةينامثعلا ةدحولا ةماقإ

 يتلا دودرلا نأ ريغ . ةينامثعلا ةلودلا اهنم فلأتت ىتلا تايموقلاو فارعألاو نايدألا

 ةلؤدلا ىف ةلقأ عيبطتس ةيكرتلا ةيوقلا نأ تدكأ ةركفلا ةذه لزج تقع

 اهنإف كلذلو ءاهيف رومألا ديلاقم ىلع نولوتسي فوس برعلا نأو «ةينامثعلا

 يلو ريق ةركفد د اهديؤي هبرغلا نأ مر ا عوع

 نيوكت لالخ نم ةيمالسإلا سسألا ىلع ةلود ةماقإ وأ «ةيمالسإلا» ةركف

 دبع ناطلسلا دهع يف روهظلاب ةركفلا هذه كادت يع «يملاع يمالسإ داحتا

 ةدحولا» ةركف ىلإ تهجو يتلا ةريثكلا تاداقتنالا دعب (18750-14875) زيزعلا

 ةركفلا هذه )١8557 -١1918( يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا عضو دقو .«ةينامثعلا

 ةلودلا يف يمالسإلا عيرشتلل اهنا ميركلا نآرقلا ذختا امدنع ذيفنتلا عضوم

 .ةينيدلا مولعلل ةغل ةيبرعلا ةغللا ذختاو «ةينامثعلا

 نم ةدتمملا ةيناروطلا ةيموقلا ةدحولا ةماقإ لالخ نم «ةيكرتلا ةدحولا» ةركف

 0 نينمؤملا داقتعا مغر ىلعو .ةينيصلا يستغناي ةقطنم ىلإ يكيتايردألا رحبلا

 نك نأ ريغ داحتالا اذه نيوكت ليبس يف ةرثع رجح فقتس ايسور نأ ةركفلا

 كلذ ناك نإو ءةدحولا كلت نيوكت ١ لع دعاس هفوس خملست اهنيع كارتألا

 .ةدحولا هذه نم ةيكرتلا ريغ تايموقلا جورخ ىلإ يدؤيس
 ةددحم اهنأ ينعت نكت مل ةينامثعلا ةسايسلا قوس يف ةضورعملا راكفألا هذه نإ

 ام ناعرس ةيركفلا تاهاجتالا هذه ىلإ نيمتنملا ضعب نأل ءةحضاو طوطخ تاذو

 يكرتلا ركفملا نأ كلذ نم .تاهاجتالا كلت نيب نولقنتي اوذخأ وأ .مهراكفأ اوريغ

 لعج ىلإ ١114 ماع اعد يذلاو ««ةيكرتلا ةيموقلا سسأ» عضاو .بلا كوك ءايض

 هناويد يف ةروشنملا «نطولا» تيصلا ةعئاذلا هتديصق لالخ نم ةيكرتلا ةغللاب ناذألا

 اطايكاتك كلعونتو, نع 1-12 ىزيمكعا (ةملعممدب 1987), 2 8وفلعب وطب كب 030
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 ةيقرشلا ةيموقلا ةركف ةاعد نم ةيعاد ىلإ لوحت ام ناعرس «ةديدجلا ةايحلا فورعملا

 نيدلاو ةيكرتلا ةيموقلا ىلع ةمئاقلا ةيلبقتسملا ةيكرتلا ةلودلل ماعلا راطإلاب نمؤت يتلا
 .يراضحلا مدقتلا يأ «ةيبرغلا ةراضحلاو يمالسإلا

 ىكذي ناك برغلا نأ نودقتعي نيلدتعملا كارتألا نييموقلا ضعب ناك اذإو

 لمي نمازاسأ ىسررلا ىدوهبلا ناك فيحت «ترغلاوب كارتآألا ”قدل ةموقلاةزكنلا
 نكرتلا ,يدونبلا ناك امديب يبا كوك "فاو رسرعلا ىمرتقلا رظتمللل عايش
 ؟نينط ةديرخ يف بلا نيك مساب ةيزاثلا ةيعوقلا هكالاقلا هضكي نيهوك نسرؤن
 دض ةروثلا ىلا برعلا وعدي سنرول فورعملا يناطيربلا سوساجلا ناك نيح يف
 هنرأه ليفتتل ةفورعملا «دست قرف» ةسايس لمعتسي كاذنآ ناك برغلا نإف «نيينامثعلا

 نإ ةلئاقلا ةركفلا نأ» ديكأتب ةركفلا هذه دري نم ةمث نأ ريغ . . يمالسإلا ملاعلا يف

 نيوكتلا ساسأ نأل .ةئطاخ ةركف يه .«برغلا نم كارتألا ىلإ تلقتنا دق ةيموقلا
 3 ةينوقلا لع دمتعي نكرتلا نساسلا

 ةيكرتلا ةيموقلا نأ دكؤي ينامثعلا يمالسإلا عاطقلا ىدل دئاس يأر ةمث ناك

 ةيفالسلا ةيموقلا ءاقترال لعف درك ىطسولا ايسآ يف رشع عساتلا نرقلا يف تأشن

 نيدلاو ثارتلاو ةغللا» ىلع ءاضقلا لالخ نم ةيكرتلا ةيصخشلا وحم تلواح يتلا

 ءامعز نكلو .2'"”ةيكرتلا ةيموقلل ماعلا راطإلا لكشي مالسإلا نأل :«يمالسإلا

 ىلإ نوعدي اوناك ممنأل «ةركفلا هذه نم ضيقنلا ىلع اوناك ؛«ةيكرتلا تويبلا»
 ىه ةيموقلا نأ "1 تناك تلا ةيقارشتسالا تاناردلل ادنيأت ةييرغلا ةفاقثلاب ذخألا
 ينج ودبل يتلا ريك غ7” فاهلع د ساند ألا فاد ةففوقلا نأل ينل يعشن
 ةفاقث يه امنإ .. .اننيب ةدئاسلا ةيقارشتسالا ةفاقثلا نأ»  يموقلا مهعافدنا ةرمغ

 ميدقت ىلإ فدهت ةفاقثلا هذهو .ةيمالسإلاو ةيبرعلا اندالبل يبوروألا رامعتسالا رصع

 ئدابملا ةعاذإ اهنم دصقي ةديدج راكفأو ةديدج جهانم ءوض ىلع ةيمالسإلا انتفاقث
 يف ةيركفلاو ةيحورلا ىوقلا تيتفت يف هدعاستو رامعتسالا عم ىشمتت يتلا ةيركفلا
 .''*”(يمالسإلا ملاعلا

 نمض ريرم عارص يف يناروطلا داحتالاو ينامثعلا داحتالا اتركف تناك اذإو

 212 عصتسمقأان, 1ط10., زلم 7 ةنف

 )١( ص ءهسفن ردصملا ١95.

 )١5( ص ءهسفن ردصملا ١5١-1١58.

 ؛(1988١ «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم :ةرهاقلا) ثيدحلا يبرعلا بدألا ,يجافخ معنملا دبع دمحم (15)

 .8 ص ء١ جا
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 نيتركفلا نإف «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح ةطلسلا هيلوت ذنم يقرتلاو داحتالا بزح
 رونأ هجوت مغر ىلع ءاهطوقس ىتح ةينامثعلا ةلودلا يف زاوتم طخ يف ناريست اتيقب
 ىلإ بزحلا يف يناروطلا داحتالا ةركف ميعزو يقرتلاو داحتالا ناكرأ دحأ ءاشاب

 ضيبلا سورلا معزت ثيح ءايسور يف ةيفشلبلا عالدنا دنع ةيساقفقلا موختلا
 . كانه لتق ىتح «ةفشالبلا ةبراحمل كارتألا نمو مهنم ةيركسع ةقرف فلأو .كانه

 ىري «لوضانألا دالب يف ةيبعشلا ةروثلا معزت يذلا لامك ىفطصم ناك

 ةيبرغلا ةيرامعتسالا لودلا اهعمو ارتلكناف .اهقيقحت نكمي ال ةيلايخ ةركف امهيف
 ةيبرعلا نادلبلا يف ةيرامعتسالا اهعامطأ ببسب ينامثعلا داحتالا ةركف ضراعت تناك

 نيذلا  سورلا ناك امنيب «ةينامثعلا ةلودلا نم ربكألا ءزجلا فلؤت تناك يتلا
 نم افوخ يناروطلا داحتالا ةركف نوضراعي  ةديدجلا ةيكارتشالا مهتلود اوسسأ

 ناك ىتتلا ىطسولا ايسآ قطاتم ىف ةيموقلا ةركفلا راشتناو ىكرتلا ذوفنلا داذتما
 يذلا .يايفوسلا داحتالا ىلإ: ماهضنالل ًاعورشمو «ةيفلخلا يتتيدج اههتوزيجتا نيورلا
 ىلع نأ نوري اوناك يناروطلا داحتالا موصخ نأ ىلإ ةفاضإ ءهسيسأتل نوعسي اوناك
 دودحلا ربع ةيكرتلا بوعشلاب مامتهالا نأل «ةرماغملا حور رذحي نأ يكرتلا ملاعلا

 ةحص لبقتسملا مهل فشك ثيح .أقح الإ مهلوق نكي ملو «رانلاب بعللا هانعم
 ةددهم اهسفن يكرتلا بعشلا ةايح تناك ثيح « ماع ةياهن يفو .كلذ

 ىفطصم ناكو «ىرغصلا ايكرت راصنأ فوفص داز يعيبط لعف در لصح «ةرشابم
 كرت ةلود ةناقإا قمع” نأ هني اناميإزرب "هيلو: فانها قف تلزم قنا ادعو :ناتك
 نالعإ ةيشع ماق هنإف كلذل «ةمئاقلا فورظلا يف نكمملا هدحو وه ةينطو
 يفو نطولا يف مالسلا» حضاولا هأدبم نالعإب ١977 ماع ةيكرتلا ةيروهمجلا

 ةيلامكلا ةيجولويديالل ةيسيئرلا ئدابملا دحأ لكشي ناك يذلا راعشلا كلذ ««ملاعلا

 اهدودحب ةيكرتلا ةيروهمجلا ىلع ظافحلا ينعي ناك يذلاو (دعب ام يف ةيكروتاتالا)
 امك «نيرخآلا يضارأ نم ربش يأ يف عمطت ال اهنأو «نازول رمتؤم يف ةموسرملا
 .ريغلل اهيضارأ نم دحاو ربش نع لزانتت نأ اهنكمي ال اهنأ

 دعب ةيركفلا تاسسؤملا ةماقإل اهغرفتو «ةلودلا نوؤش رارقتسا نأ ريغ

 تنبت ثيح ءًاددجم يكرتلا خيراتلا ةباتك ةداعإ ىلا ةوعدلا ىلإ ايدأ نرقلا تاينيثالث
 ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا ةيسانمب «ىنبتلاب كروتاتأ ةنبا «نانيا تفع ةركفلا هذه

 تورت هات نادم نشا نرش يامل «سالسإلا لاما طنز كتر نيل يرد 4150
 14 ص 0 حج (4١ه5 .ةمكحلا راد

 و



 تبلط امدنع ١97١ ليربا /ناسين 7 خيراتب تدقعنا يتلا ةيكرتلا تويبلل ةسداسلا

 يتلا ةوعدلا كلت «''"”يكرتلا خيراتلل ةنجل ءاشنإ  هسفن كروتاتأ نم ءاحيإبو -

 ةيخيراتلا ثاحبألل ةيكرتلا تويبلا ةنجل» سيسأت لالخ نم ذيفنتلا زيح تعضو
 ليربا /ناسين يف «يكرتلا خيراتلا ثاحبأ ةيعمج» ىلإ كلذ دعب تلوحت يتلاو «ةيكرتلا

 ةفاك ريسفت ةلواحمو يكرتلا ثارتلا ىلإ عوجرلا اهتاررقم لوأ نم ناك يتلاو ؛ ١

 يكرتلا ثارتلا نأ تعدا يتلا ةفرطتملا «سمشلا ةيرظن» قفو يكرتلا خيراتلا عئاقو

 ةمث نإف كلذلو .ملاعلا يف ةميدقلا تاراضحلا ساسأ  ةيكرتلا ةراضحلا وأ-
 «لصألا يف كارتأ نييرموسلا نأل «ةيرموسلا ةغللا يف ةيكرتلا تاملكلا نم ديدعلا

 «تانوأ مزاح ميعن ىعدا امدنع ءاهاوعد يف ًادج ًاديعب تبهذ ةيرظنلا هذه نإ لب
 ةغللا ساسأ يه ةيكرتلا ةغللا نأ «197 ماع يكرتلا يوغللا عمجملا وضع

 ةغللا موسوملا هفلؤمب ١155 ماع ذيفنتلا عضوم ةركفلا هذه عضو هنإ لب ؛ةيبرعلا

 الإ ىه ام ةيبرعلا ةغللا نأ ىعدت ىتلاو نيدلجي ىف ةيبرعلا ةغللا ساسأ ةيكرتلا
 اهلوصأو اهدا رق ةنقرعلا نع ف ذحلا ةعللا قللت# نأل تكلا ةفلل قرش ةنوص
 دومحم يكرتلا يوغللا ملاعلا نأ ريغ .''””اهتاملك روذجو لب ءاهبيكارتو اهرئامضو
 ناويد هباتك فلأ امدنع ماع فلأ نم رثكأ ذنم ةركفلا هذه بذك دق يرغشكلا

 . '' "كلذ سكع دكأو ءدادغب يف ه557 ماع كرتلا تاغل

 فلؤم ةباتك ةرورض كارتألا نيخرؤملا نم كروتاتأ بلط كلذ نوضغ يفو
 ميلعتل يسرنم :باتك :لوأ ردص ثيح .(4يكرتلا خيراتلل ةماعلا طوطخلا» نمضتي

 ويلوي /زومت يف يكرتلا خيراتلا ثاحبأ ةسسؤم هتنبت امدعب ةيلامكلا ةبقحلل خيراتلا
 ةرظنلا سسأ نمضتي (تادلجم ةعبرأ يف) مخض يخيرات باتك لوأ ناكف ١

 . خيراتلا حالصإ يف ةيلامكلا

 يف ةفرطتملا ةيموقلا ةكرحلل ًايوق ًاعفد تطعأ دق «سمشلا ةيرظن» تناك اذإو
 مهسفنأ كارتألا نيركفملا نأل «حاجنلا اهل بينكي هنأ ريغ .تاينثالفلا:يق'ايكرت

 ةركفلا ىلإ تاداقتنالا هجو نم لوأ» نإ لب ."'””هريغ لبق اهودقتنا دق

 سيئر وه ءاهقيقحت نكمي ال ؛ةيلايخو ةيعجرو ةيرصنع ةركف اهرابتعاب «ةيناروطلا

 اماسقع ماك طدعصتقلع عاوبصتربعا الواح فم ىامنشاع دع اجاعئامماعم (1وئمصطتللب 1993), وطب 437. )١7(

 ماوتس [1ةجاطت 0مهأ, 11/يو اج همعدنانا ظكمماا» (طظصلعمممب 1944), كاع 1. 0(

 .ةمدقملا ءك١ ج ء(ه١*574 ء[.ن.د] :لوبنطسا) كرتلا تاغل ناويد ءيرغشكلا دومحم )١9(

 تمّدق ةقرو ««ينامثعلا دهعلا يف ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا نيب لدابتملا ريثأتلا» «يقوقادلا ميهاربا )9١(

 :(1988 .[.ن.د] :سنوت «ناوغز) ج ؟ .ينامثعلا دهعلا يف ةيبرعلا تايالولا يف ةيعامتجالا ةايحلا :ىلإ
 "51 ص
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 ف :حرؤملا ةباطخ ىف "كلذ ذكأ ئذلا قوتنا ةنصغ.قيسألا ةيكرتلا' ةنروهرمتلا

 . "19158 ماع ويام /رايأ 4

 اروجقآ فسوي :ةفرطتملا ةيموقلا راكفألاب نيعبشتملا ةيلامكلا ةرتفلا ىخرؤم نإ

 تافلؤملا اوعضو دق (توفص) تفص ديشرو يدوصقم قالعشو ءايض فسويو
 ءادعأك  برعلا يأ  نوركذي مهنإف اوركذ ام اذإو .برعلا لهاجتت يتلا ةيخيراتلا

 نك ينرعلا ادويصقم ايفتاةمك نأ 0 ةفاضإ .'""”رهظلا يف كارتألا ينعاطو ةنوخو

 0 مهئادحأ ىلإ ًاقلطم راشي ال مهدالبو برعلا ركذ ادع امف ءايفارغجلا بتك
 ةيبرعلا مهئامسأب ظفتحت لازت ال ىتلا ةيفارغجلا قطانملا نم ديدعلا دوجو مغر ىلع

 . 9 يرعلاب ةنورقم اهيلإ راتشي وأ« ةثيدحلا ايكرت ىف

 مغر ىلع «مويلا ىتح كروتاتأ ةافو عم ءايكرت يف ةيناروطلا ةركفلا تمت مل

 موقي نم  دوهعلا لك يفو ايكرت يف  دجو دقف «ةركفلا هذهل نييلامكلا ةضراعم
 كارتألا نييموقلا نم ةعومجم تلواح دقف .اهتوذج باهلإ ةداعإو اهدامر خفنب

 ةلواحمك «يموقلا ثعبلا بزح» مساب 5 ماع ايكرت يف يسايس بزح سيسأت

 ١436 ماع ةيادب يفو .2"' ةيبزحلا ةيددعتلاب ايكرت ذخأ دعب ةضراعملا رودب مايقلل

 فورعملا ةيموقلا ةكرحلا بزحل اهتز نشيكروت نذلسرأ بلا يموقلا ميعزلا بختنا

 هترظنبو «طسوتملا ضيبألا رحبلا ىتح نيصلا لامش نم ةيكرتلا ةدحولا ىلإ هتوعدب
 ريغ 219517 ناودع ىتح ةيكرتلا ةيموقلل داعمو حضاو ديدهتك ةيبرعلا ةيموقلا ىلإ
 ةعماط ةيملاعلا ةينويهصلا نأ هل حضتا نأ دعب ةركفلا هذه ذبن نييك روت يأ تاهنأ

 لابج نم رمت ةيبرغلا ىربكلا ليئارسا ةلود دودح نأل ءاهسفن ايكرت يف ىتح
 امهضعب ناضيقن يركفلا دومجلاو ةيلامكلا نأ مغر ىلعو» :«'"*ةيكرتلا سوروط

 ارظن نكي ل كورقاتا نأ» دكؤي امدنع لامج نسح بتاكلا نمؤي امك «ضعبل

 كروتاتأ لامك ىفطصم نأل «ةتباث ةيسايس ةيجولويديا ةيلامكلا نكت لو: اينايش

 [12 عمن م مان, آلفا]ةردعاعااتلع انآ قعتاتلع اررفسام», اح 154 210

 114/ءربع تمت نم ربعاأ 1هعاطت, 111 0م 0]عبأ (اك؟اهمطاتلب !4ةهمتأ 8دلعمملتقت, 1933), وطب 303. (؟5؟)

 «ةيطالم ةظفاحمل ةعباتلا «ريك برع»و .باتنيع يزاغ ةظفاحمل عباتلا «نابرع» ةيضقأ لثم (7)

 ددسن ندوقر, مه هرزنم 5ةداقهت (لكاههطل: !لانالخ : رظنا .اهريغو رهشون ةظفاحمل ةعباتلا وس برع»و

 طظقلاتسم 8هلعمسلت عا الوزتتمت, 1961), م. 6.

 ةعماج تاروشنم :دادغب) ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةينويهصلاو نيطسلف «يقوقادلا ميهاربا (14)

 .179 ص /١941(. .دادغب

 ةيادب يف ةرقنأ يف قوقحلا ةيلك يف ةرضاحم ىقلأ دق شيكروت نالسرأ بلا يموقلا ميعزلا ناك (؟55)

 .اهل ًارشابم ًاديدبت لكشتو ةيكرتلا ةيموقلل ةيداعم ةيبرعلا ةيموقلا نأ اهيف دكأ «. 17 ماعلا

 م



 بلاوقلل هراكفأ يف ناكم ةمث نكي ملو «تارييغتلابو تاالوحتلاب نمؤي ا ناك

 نم كارتألل برعلا نعط ةركف نإف :«'"'”«ةيتامغودلا راكفألل وأ ةتباثلا ةيركفلا
 «لقألا ىلع 0 ل ل فلخلا
 نم ١( 46 ةعبط) ةريخألا ةعبطلا تنئنمضت ثيح «مويلا ىت ىتحو ١0١ ماع نم

 ءانئادعأ عم برعلا قافتا ىدأ» :ٍلي ام طسوتملا ثلاثلا فصلل خيراتلا باتك

 ءأدج ئيس عضو يف ةيبرحلا تاهبجلا يف انتاوق عضو ىلإ فلخلا . نم انل مهنعطو

 7 برحخلا ىرجم كلذ لوحو

 كارتألا ىدل برعلل ةئيسلا ةروصلا هذه دوجو كارتألا نيفقثملا مظعم وزعيو

 : نيببس ىلإ

 نم يئادعلا برعلا نيملسملا فقوم هاجت يمسرلا يكرتلا لعفلا در :لوألا
 تا اعلا فردا ولك نييلعلا نيك ردد كارتألا ىأ عن ةنايكعلا”ةلوذلا
 9 0 اياضقلا نم يبرعلا يئادعلا فقوملا اذه رارمتساو
 دييأت مغر ىلع «ةيكرتلا ةضراعملا تاعومجمل يلظيرعلا يزول ةمطظعمو ايروص
 و دلا تارمتؤملا يف ةمظنملل ايكرت

 ىلإ ةبسن) يوامنودلا  ينويهصلا - يريشبتلا - يقارشتسالا طاشنلا :يناثلا

 كارتألا ىدل ةيبرعلا ةروصلا هيوشت ىلإ ىدأ يذلا مومحملا (ةفورعملا امنودلا ةفئاط

 يف مالسإلا برضل - مالسإلا ةريمخ مهرابتعاب  برعلا ىلإ ةءاسالا لالخ نم
 نيركفملاو باّتكلا مظعم هب نمؤي يذلا هاجتالا وهو .ةرشابم ريغ ةروصب ايكرت
 ." ””ايكرت يف ةيمالسإلا تاهاجتالا يوذ نم كارتألا نييسايسلاو

 ىراضحلا ثرإلا :ًايناث
 ىتلا ةيكرتلا تايروطاربمالاو لودلا نأ «كارتألا نم خيراتلا ءاملع دكؤي

 ركدودم ©عسصقلا «ىع تعال ع سسصطت ا زئعأأ .5عوصعمتم زها 1آ2عممماط ك1 للعم عوازل مور» (55)

,94 ,5042/1 

 ظصتم 0! هلق, 70ج 111 (1ك؟هصطتنلب قادم 1 2طعكل, 1985), وتب 64 20

 .094"7 ص ءهسفن ردصملا (158)

 ةقرو ««(ىلوألا ةقرولا) كارتألاو برعلا ىدل ةيسايسلاو ةيركفلا تارايخلا» ءرايكوأ نامثع (؟59)

 زكرم اهمظن ىتلا ةيركفلا ةودنتلا تاشقانمو ثوحب :ىلبقتسم راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا : ىلإ تمّدق

 ١ .744 ص ١4486(: ءزكرملا :توريب) ةيبرعلا ةدحولا تاسارد
 لالخ ةرداصلا هتزاغ يلليمو ايكرتو نامز فحص يف ةروشنملا تاقيلعتلاو تالاقملا مظعم رظنا )١(

 .باتكلا اذه يف نومضملا ليلحتل تعضخ يتلاو 1944/75/56 951١

 ا



 كسامت ةوق ىلع دمتعت تناك «داليملا لبق عبارلا نرقلا ذنم خيراتلا ربع تسسأت
 دق كارتألا ناك اذإو .ةمكاحلا تارامإلا ةماقإ ىف ةبغرلاو لصألاب دادتعالاو ةلئاعلا

 اهوسسأ ةلود لوأ نإف «ماع ةئامسخو نيفلأ لبق - ةرم لوأل - خيراتلا يف اورهظ
 لبق عبارلا نرقلا يف تمكح يتلا «تيكسالاو اقسلا» ةيروطاربما يه خيراتلا يف

 , 2" ”والبملا

 دقتعي نيذلا ©1-0[80ه1:1) لئاوألا كارتألل مألا نطولا .ءىطسولا ايسآ دعتو

 (هللا) يرنات لابج نيب ةروصحملا ةقطنملا يف ماع فالآ ةعبرأ لبق  اوشاع مهأ

 «مهناريج عم وأ مهنيب ام يف لاتقلاو ديصلاو يعرلا ىلع  ياطلالا لابج نيبو

 ناكو «ىطسولا ايسا يف هاياقب تدجو يذلا «افونوردنا» ناسنإ ىلإ نومتني مهو

 ."" ''ةريبكلا ةمجمجلاو ضيبألا نوللاب زيمتي
 الإ «ةميدقلا خيراوتلا يف ركذي مل  ةوقلا ينعي يذلا  كرتلا مسا ناك اذإو

 2.م.ق١٠10١ ماع ذنم اون  غنويه» مسا مهيلع قلطت تناك ةينيصلا رداصملا نأ

 ارهظم اهرابتعاي سمشلا نودبعيو. «""'”ةيناماشلاب نوئيديو «رسنلا نوسدقي اوناكر
 نيدلا لجر  يناماشلا ناكو ؛«حاورألا خسانتب نونمؤيو ءدحاولا هلإلا رهاظم نم

 ازاسلا» ىلع فزعيو رعشلا لتريو «سانلاو هلإلا نيب اطيسو دعي  ميدقلا يكرتلا
 . ”[ضيأ: ةبابطلا نسراميو «كارتألل .ةيديلقتلا ةيقيسوملا ةلآلا

 ةمصاعلا برق ةعقاولا (4287) وانأ ةقطنم ىف تيرجأ ىتلا تايرفحلا دكؤتو
 فالآ ةتس للاوح ذنم ةقطنملا كلت ىف اوشاع كارتألا نأ دابآ قشع ةيناتسنامكرتلا

 يكرتلا ثارتلل راثآ دوجو تايرفحلا كلت نم ةعبارلا ةقبطلا دكؤت نيح يف «ةنس
 ناردخلا نم وسر نأ ناجعألا لع نونا تاباريشا روش نعمك
 ةيبهذلا ىلحلاو ةيديدحلا ريزانجلاك داليملا رجف تاونس ىلا دوعت -تايفزخلاو

 ." ””اهريغو
 ةغللاب ملكتت تناك يتلا ةيكرتلا ماوقألا دحأ ىلع قلطت «كرت» ةملك تناك

 نوهلا ةيروطاربما تسسأت امدنعو ؛«كوروت» ىلإ ةملكلا هذه تلوحت مث ؛ةيكرتلا
 ,"”.م.قا/١٠ ماع نيصلا نم ءازجأ ىلع ءاليتسالا تعاطتسا ةريبكلا (نوقلا)

 ظنا (نعوعص, 1 هجاطنع 121 طباءااون (اكمصاطحنلن !/ن1!ئزنلعأ لديحصلممب 1976), وطب 3. 10

 . هسفن ردصملا ("؟)

 مطلتنا اعد لتع آمهص, ىدمددسنعت (ةصلعقتمب 1954), وطب 6-10 ةرفرف]

 [طدوطنس قلل ولع 11ج جا (ةصاعقتم, 1970), ود. 99-98 ةوخدد

 (بعوعاد, 1 هجتطنع ]طاع عم[ ءا]ءعأر وطب 4 (مه)

 .هسفن ردصملا ("5)

 عو/



 ادوسلا مايألا» نمضتت يتلا ريطاسألا نم ريثكلاب ظفتحا يكرتلا رولكلوفلا نأ ريغ
 مهتالوطب نمضت املثم «نيينيصلا عم مهعارص لالخ كارتألا اهب رم يتلا

 كارتألا نإ ناجج لينا لوقيو .بهذلاو نداعملل مهلامعتسا نسحو مهتيسورفو

 عبارلا نرقلا ذدنم ةيروهمجو ةيناخو ةرامإو ةلودو ةيروطاربما 7 نع اوعاطتسا

 هاا ©" "اايسآ ةراق فصن غلبت ةحاسم ىلعو مويلا ىتحو داليملا لبق
 الود اومظتنا كارتألا نأ ديكأتي ةيروهمجلا ةرتفلل يخيراتلا موهفملا ساسأ ةركفلا

 ىلإ ةميدقلا ةيكرتلا اهديلاقتب ةلودلا موهفم اولخدأ نيذلا مهو خيراتلا رجف ذنم

 . "””«ةينولوطلا ةبقحلا يف رصم
 يتلا «خيراتلا تاعوضوم» تحت جردني يذلا يخيراتلا حالصإلا عوضوم نإ

 هفده نع فرحنا دق ١977 ماع ةيكرتلا خيراتلا ةيعمجل لوألا رمتؤملا ىلع تحرط
 يه ةيكرتلا ةراضحلا نأ يعدت تناك يتلا «سمشلا ةيرظن» ةركف حرط ىلإ يقيقحلا

 كلذكو ةيثحلاو ةينيصلاو ةينوعرفلاو ةيرموسلا :ىرخألا تاراضحلا عيمج لصأ

 كلذكو «تاراضحلا كلت تاغل ساسأ ىه ةيكرتلا ةغللا نأ تعدا لب «ةيبوروألا
 ْ نك 0059

 الأ بجي ؛عورشم قح وهو «يراضحلا اهثارتب , ممألا نم ةمأ زازتعا نإ

 ارخآلا يفن» وحن ليملا ىلإ  يناجدلا لاق انهك ًاددجم خيراتلا ةءارق دنع يدؤي

 17 طش ريكا تالا لع كزتلاوب 6 قلطم» لك هلأ لع هرودشتو

 ١9177 ماع ؛«سمشلا ةيرظن» قالطإب اودارأ دق نوفرطتملا نويموقلا ناك اذإو

 نإف .يمالسإلا مهيضام نيبو مهنيب لصاف طخ عضو ايفاقثو ايراضحو ايثارت
 تناك يتلا «ةركفلا هذه ىلإ حايترالا نيعب دعب ام يف  رظنت مل ةيلامكلا ةكرحلا

 هجتت تناك ةيلامكلا ةكرحلا نأ نيح يف «ةيويسآلا ةيوهلا ىلإ ًاددجم ةدوعلا لواحت
 قيرب ابخ دقف كلذلو .يكرتلا يضاملا نم مالسإلا وحم يف اهتبغر مدع عم ًابرغ
 تافنصمو خيراتلا بتك نإ لب «نايسنلا اياوز ىلإ تبحسناو ةفرطتملا ةركفلا كلت

 .265-5 ص ءهسفن ردصملا (30)

 1 هج 11, 01ه جمبتدجتام» (ةطصلمتمت آلادهتأا ظدلطلمملتو آدءاباعأ ![تغةصامم, 1931), وطب 193. (78)

 5١". ص ««ينامثعلا دهعلا يف ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا نيب لدابتملا ريثأتلا» «يقوقادلا (9)

 دبعو [ولغوأ لوق ناخروأ] ولغولوك ناهروأ :يتقرو ىل اع يناجدلا يقدص دمحأ بيقعت رظنا (10)

 ناتقرو "«ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا يف هريثأتو ينامثعلا  يبرعلا يخيراتلا ثوروملا ةيمهأ» «يميمتلا ليلجلا

 زكرم اهمظن ىتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :لبقتسم راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا :ىلإ اتمدق
 ١ ١ 3+ نص ةيبرغلا ةدحولا :تامارج

 لآ



 .دعب ام يف اهتاحفص ىلع ًادحاو ًارطس اهل صصخت مل ايكرت يف ركفلا خيرات

 ينامثعلا ثارتلا ذبن ىلع ةيلامكلا ةكرحلاو ةفرطتملا ةيكرتلا ةيموقلا تقفتا

 ادع يباجيا ءىش ينامثعلا يخيراتلا ثوروملا ىف سيل ءامهرظن ةهجو نم هنأل «هتمرب

 ينعت يتلا  ةيرعشألا نم ماع فلأ تثرو ةينامثعلا ةلودلا نأ حيحص .تاميظنتلا
 يف ركفلا ةيرح لعشم ةلمح اوناك نيذلا ةلزتعملا ىلع اهراصتنا دعب يلقعلا دومجلا

 دق نيقرشتسملا ءارآب نيرثأتملا ةفرطتملا ةيكرتلا ةيموقلا يركفم نكلو غ2 7ةفالخلا
 نم .فلختلا ةلع  نيدك  مالسإلا رابتعا ةركف يرامعتسالا برغلا نم اوذخأ

 نييموقلا نيركفلا مترا و را ا

 كارلا 00 يملاعلا ثارتلا كيرتت 25 ةيلمع تناكف ؛ريبكلا مالسإلا

 ةركف قالطإب تأدب ىتلا ةكرحلا كلت ؛هريثأتو ىمالسإلا ثارتلا ةوق ىف ىكرتلا

 عمجملل لوألا رمتؤملا حاتتفا ىدل ١9757 ربمتبس /لوليأ 75 يف «سمشلا ةيرظنا
 ديشر نسحو نمليد يمجن ميهاربا :نم لك مهاس ثيح ١ يكرتلا يوغللا يملعلا

 دبعو دنمشيناد يماح ليعامساو راجا ليد بوكاو هرمأ ليد يلع مئاصو توقنات

 يفو ايفارغجلاو خيراتلاو ةغللا ةيلك يف ةيرظنلا هذه ميلعتو رشن يف نانيا رداقلا

 لامع ةانوي هيياو. أ“ "يعيراقو ايلهلاو ةيضراعلاو ةوشللاو ةسفألا لفات
 ١9178. ماع كروتاتا

 نيدلا :اثلاث

 نيب ةقالعلا حاتفم لكشت مالسإلا لبق برعلل كارتألا ةفرعم نوكت دق

 يكرتلا خيراتلا بتك نوسردي برعلا دجن اننإ ثيح «دعب ام يف كارتألاو برعلا
 مينا ىكرتلا خيراتلا بتك مهروصت ذإ «كرتشم خيرات يأو يخيرات قايس يأ جراخ

 بهنلاو بلسلاو لاتتقالاو بورحلا نم يلبق راطإ يف نوشيعي اوناك - برعلا يأ
 ةعيفر تافص مهل تناك نكلو «ةيلهاجلا يف برعلا مايأ اهتروص يتلا يبسلاو

 تافص عم (رذنملا نب نامعنلا كلملاو ةلظنح )) ءافولاو (يئاطلا متاح) مركلاك

 , 7 انبلا ةازك ةميمذ ديلاقتو

 «انمسعو آلآ 1مم غ1: كا هاأ 14, زان. 202 2220

 ةلترتدمت ةلعوتأاب 30111: 1 هج 4مم طءرع لينمطت (اكاههطادلت 1.13.8. آكتاهطعأت, 1986), وطب 71-96. (573)
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 ةدابعب برعلا مايق ىلع يكرتلا خيراتلا بتك دكؤت ءىرخأ ةهج نمو
 نأ سسغ 5777م انخلا دهعلا رق برعلا يدل ةنينألا نعم“ لإ ةفانفا ةاكرألا
 حرسم نم - يكرتلا خيراتلا بتك يف - نوفتخي برعلا نآ ركذلاب ةريدجلا ةظحالملا
 نم اءزج مهخيرات حبصي ثيح «ةيناثلا ةيسابعلا ةرتفلا نم ًارابتعا ثادحألا

 ةئيسلا نراقت امنإو «ةيكرتلا اهتاليثمب نراقت ال ةيبرعلا ايازملا نأ ىلإ ةفاضإ ؛مالسإلا
 ددعتو «ةيرحلاب ةيكرتلا ةأرملا عتمتب يحوي تانبلا دأو ركذف «كارتألا ايازمب اهنم

 يراضحلا ثرإلا يف دحاولا هلإلاب كارتألا ناميإ هلباقي برعلا ىدل ةهلآلا
 .نااماشلا

 ةيبلت يف ةقداص ةبغر نعو ةيعاوط ًانيد مالسإلا اولبق دق كارتألا ناك اذإو
 تاداقتعالل ةهبباشم تناك يراضحلا ثوروملا يف مهتادقتعم نألف .قحلا ةوعد ءادن

 ةيحضلا ميدقتو هل كيرش ال يذلا دحاولا هللاب ناميإلا ثيح .ةيمالسإلا

 يف  تالوكأملا  تانسحلا عيزوتو ةرخآلابو سفنلا دولخب ناميإلاو 2؟””(نابرقلا)
 ناك نيح يف .ءاروشاع نم رشاعلا مويلا يف وأ ةيوبنلا دلاوملا تالفح ماتخ

 «نيرضاحلا نيلفتحملا ىلع (نابرقلا) ةيحضلا موحل عيزوتب موقي  اميدق  يناماشلا

 .يناماش لافتحا لك دعب

 ىف كارتألا رودو ىكرتلا يراضحلا ثارتلاو ةفاقثلا ةلاصأ دكأت لجأ نمو
 نهم يوكل يرانلا سك نق ةرشابم ريغ ب ةئوافم هت نإف ةينالبالا «رابغللا
 اوحتف دق برعلا ناك اذإف .مالسإلا ةمدخ يف نيملسملا كارتألاو برعلا تازاجنا
 اومههاس دق كارتألا نإف ءايقيرفا لامش ءازجأ ضعبو ناتسكرتو رهنلا ءارو ام دالب

 «ناتسناغفأو ناتسكابو لاغنبلاو دنهلا لامشو .كسرهلاو ةنسوبلاو اينابلأ ةملسأ ىف

 ةنائاحلا ةيفزاوي هةمؤلسالا هزايطللا ىف اكل نررغلا ةاسيحتأ اوك كاهزيعو
 . يمالسإلا ركفلا ءانغإ يف ءانيس نباو يبارافلا :لاثمأ كارتألا نيركفملا

 ديعص ىلع «ةيكرتلا ةيخيراتلا تاساردلا لاجم ىف ةيمهأ رثكألا ةيضقلا لعلو

 ءايبرع هتايادب يف مالسإلا عباط ناك اذإف  ةيناملعلا ةيضق يه «ةيساردلا بتكلا
 ماع ةفالخلا طوقس ىتحو .ةريخألا ماع فلألا ةليط ًايكرت ًاعباط ذختا دقف

 يلامكلا دهعلا يف طسوتملا ثلاثلاو يناثلا نيفصلل ةيسردملا خيراتلا بتك يف تامولعملا هذه درت (4:4)

 ةرتفلا يف نامروأ يلهد ناطلأو ولغوأ سفق ميهارباو لاهروتو تيشقآ يزاينو ياتكوأ نيمأ تافلؤم يفو

 . ةريخألا

 .(دادغب) بادآلا ةيلك ةلجب ««يكرتلا رولكلوفلاب يبرعلا رولكلوفلا ريثأت» ,يقوقادلا ميهاربا (55)

 51١٠. ص .5(9١الال) 5١ ددعلا «؟ ةئسلا



 «مالسإلا راد نع ًاعافد ًايلاع مالسإلا ةيار اهلالخ كارتألا لمح ثيح - 4
 لخدتي مل ثيح «ةيخيراتلا ةبقحلا كلت ةليط ةلودلا نع ًالصفنم ناك مالسإلا نأ ريغ
 يحانم عيمج يطغت يتلا ىواتفلا هرادصإ مغر ىلع .ةلودلا نوؤش يف مداسنإلا خيش

 "0 ةيسايس ةمهم ةيأب علطضي مل ريبكلا ينيدلا هزكرم مغر ىلعو  هنأل «ةايحلا

 عم مالسإلا ةشياعم ةيناكمإ ىلإ ةحيرص ةراشإ ىهو «ةيناملع تناك ةلودلا نأل
 سفق ميهاربا اهقلطأ يتلا ةركفلا يهو «يناملع - ينيد  يموق فيلوت يف ةيناملعلا

 بتك تلخد يتلا ةركفلا يهو .ىرخأ ةهج نم يمالسإلا ثارتلابو ,.ةهج نم

 ولغوأ سفق اهفلأ يتلاو «تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف ةطسوتملا ةساردلل خيراتلا

 تداع ثيح «تيشقأ يزاينو ياتكوأ ريم كلذكو نامروا يل هد ناطلأ هدعاسمو

 ةفاك عفر ىلإ ةفاضإ «,هتادقتعمو مالسإلا ء ءامظع تقفار يتلا مارتحالا غيص اهعم

 فرط ةيموقلا تاحيملتلا

 ىمح يذلا وه مالسإلا نأب» يمالسإلا - يموقلا فيلوتلا باحصأ نمؤيو
 ىلإ انرظن ولف .نيملسملاو مالسإلا كارتألا ىمح املثم «ضارقنالا نم كارتألا

 تضرقنا دق ًائيد مالسإلا لبقت مل يتلا ةيكرتلا ماوقألا عيمج نأ اندجول خيراتلا
 «ةميظعلا تايروطاربمالا ةماقإ نوملسملا كارتألا عاطتسا امنيب ءدوجولا نم تلازو

 ايروسو لوضانألا دالب يف كارتألا ريغ مهمامأ اودجي مل نييبيلصلا لفاحج نا ىتح

 وأ برعلا سيلو «مهرورش نم ةسدقملا رايدلا كلت اوذقنأ نيذلا مهو «نيطسلفو
 1 (*!(مجيعلا

 عبشتملاو سرطغتملا يرامعتسالا برغلا لفاحج كارتألا دص دقل «معن
 داحتالل ىمظع ةوق هيف ىأر يذلا مالسإلا دض تيقملا ينيدلا - يرصنعلا بصعتلاب

 لمعت ال يتلا تاهاجتالا لك ندابيو «هتوق لكب هبراحي أدبف «قرشملا يف نماضتلاو
 ىفطصم - دودللا همصخ - برغلا ديأ دقف انه نمو «ةفطنملا يف نمافتلا ورشا

 اهورح «ترخلا اهتف دعو يتلا ةيناملعلا ىلإ وعدي هنأل ءهبراح يذلا كروتاتأ لامك

 ةيبرعلا لودلا مايق ديأ  هسفن برغلا يأ هنأ امك .ةيمالسإلا ةدحولا ةركف ىلع

 كلذبو «ةيجراخلا ىوقلاو لودلل عباوت تحبصأ يتلا «ةيطارقميداللاو ةقرفتملا

 © اع هال, 1 هجاط 111, امم 3. 0(

 كارد ةلعوتاب 1هجاط 111, 7ءدن عمعامج (]كامصطنل: [عممعأ !كناهطءانأ, 1973).و ءهسفن ردصملا : رظنا (50)

 ةقئااةربعاعنافلع دع طلال ةبعاءأنلع 1هجاطت, 1ءطانقاع», 11 اسف 7/ءيجنمت (طملمعو, 1989), (58)
 ل مدخلا

 ١ه



 لجأ نم اهسفن ةجيتنلا  مالسإلاو ةيورعلا ءادعأ نم هريغو  فبرغلا ققح

 يف حلصلا حنم لوقيو .ةقطنملا نماضتل يكرتلا وأ ا لاشفإو تيتفتلا

 اهيردضأ يتلا 0-00 ةنيلسلا تاراقكاو ا ل :ةيضقلا هذه ا

 0 0 نويبرغلا 0 :ةيفاش# وأ ديحوت رك

 نب نيسح كلملاو . سفن رخا ىتح مهفاعضإو مهتئزجت بجي نيذلا ددخحلا نوينامثعلا

 نأ فشتكاف داع «هب زيلكنالا ريرغتب هعادخنا دعب .هتاذ (ةكم فيرش) يلع

 رفا وع اياك ةضوفرم اهنع ةزيعلا ههتراعم كو هفودحو

 نييموقلا نيفقثملاو نيركفملا نم يمالسإلا  يموقلا فيلوتلا ةركف يديؤم نإ

 الو «ةلداعلا مهاياضقو برعلا بناج ىلإ مويلا نوفقي «نييمالسإلاو نيلدتعملا
 ةيكرتلا ةيموقلا» نأ نونمؤي مهنأل ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ىلإ ةءاسالا نولواحي

 يف مالسإلا يتأيو ءهب نوزتعي يذلا يراضحلا ثارتلاو ةيونعملا ميقلا ىلع دمتعت

 00 ةسانمألا ميلا ةموظنم يا اعلا 00 هنأل ميقلا كلت ةمدقم

 تب اقيأ د لوفر هنأ اميه الور" ”(اهتاماه يف آسدقم ًاجات ةيكرتلا ةيموقلا

 حيحص سكعلاو ءمالسإلا ىلإ ةءاسإ هسفن تقولا ىف يف يه برعلا ىلإ ةءاسإ لك

 ها نأ نودقتعي نيذلا كئلوأ اميس الو تناوب انيلعلا دعتبا دقف ءانه نمو

 مهعم براقت لك اوربتعاو تبرعلا عدم ةاقتعألا مدع وأ ةينيداللا وأ داحلالا ىنعت

 هنوضفري يذلا رمألا وهو «ةلودو نيدك مالسولل مهئادع ببسي انلقو 0

 نيدلا لالغتساب برعلا نومهتي نييناملعلا ةالغ ضعب نإ لب ءةدشب هنومواقيو

 ىري نيح يف .“*'”كارتألا ىلع ةئيسلا مهتافص طاقسإ نولواحي مهنأو «يمالسإلا
 اهريععلا ىلا راكفألا نأ) : قانياق رهام تاهرالا نوؤشي. نيبللاو ا للحملا
 انربجأ يتلا بيلاطملا وأ ءارآلا يه نوكت دق  ةيلامكلا راكفألا اهب دصقي  ةيلاثم

 لك رييغت بجي كلذلو .نازول رمتؤم يفو ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب اهلوبق ىلع
 ةيبرغلا تاحورطلا نم ريثكلا ءيشلا اهيف نأل ةيروهمجلا اهيلع تماق يتلا رطألا

 نأ بجي ثيح ؛يكرتلا بعشلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاجايتحالا عم مءالتت ال يتلا
 ءابب ةصاخ ايجولويديا نود نم وأ «ةيجولويديا ريغ ةلود ةيكرتلا ةلودلا نوكت

 كارتألاو برعلا ىدل ةيسايسلاو ةيركفلا تارايخلا» ءرايكوأ : ىلع حلصلا حنم بيقعت رظنا (44)

 77١. ص ««2(لوألا ةقرولا)

 8ع وصتسمّة اان, 141! ةربعاءئاألع اناا هتعتاتلع كرب داه», زب 9 260

 اطقم ةىعوعا, .4عهو القااةربعاعااتهت »ع 1طءاع» (ةصلعقتكتب 1973), وطعم 122-140 ه١(

0 



 مكبنعو ءاهم ةصاخلا  ةحلسملا ريغ  اهتاميظنت ةماقإب ةيبعشلا تائفلا موقت يكل

 نايدألاو تايموقلا ىلإ ةحماستملا ةرظنلا لالخ نمو اهتدارإ قفو اهيلثمت باختنا

 ا قارعألاو

 - يموقلا فيلوتلا ةركف باحصأ نم كارتألا نويميداكألا دقتعي انه نمو

 نم ةدحاولا زيمتت ةيسيئر تابقح ثالث ىلإ مسقني مالسإلا خيرات نأ «يمالسإلا
60 

 يه «يرهوج لكشب ىرخألا

 تازاجنالاو ةيبرعلا تاحوتفلاب ًارورم ةيدمحملا ةثعبلاب أدبت : ةيبرعلا ةرتفلا أ

 يتلاو (م445 - ) مصتعملا يسابعلا ةفيلخلا ةافوب ًءاهتناو «ةيملعلاو ةيراضحلا

 . ماع يتئاملا ىلوح ترمتسا

 ةداقلا ديب ةبوعلأ اوحبصأ نيذلا نييسابعلا ءافلخلاب أدبتو :ةيكرتلا ةرتفلا - ب

 ةيروطاربمالاو رصم يف (م854) ةينولوطلا ةلودلاب ًارورم «كارتألا ءامعزلاو

 ةينامثعلا ةيروطاربمالاو (م١١175) ةيلوغملا ةيروطاربمالاو (م50١٠) ةيقوجلسلا

 .ماع فلألا ىلاوح ترمتساو 4 ماع ةفالخلا ءاغلإب يهتنتو «(م1)

 تاموكحلاو ايكرت يف ةيناملعلا ةلودلا ليكشتب أدبتو :ةثيدحلا ةرتفلا م

 .اذه سانلا موي ىتحو «ةلقتسملا ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا يف ةيموقلا

 اميس الو «ةيكرتلا ةيعماجلا طاسوألا يف ًاثيدح تأشن يتلا ةركفلا هذه نإ

 نم كارتألا نيفقثملا طاسوأ ف اريبك :ئذدنع نقلت ةةعيرشلا7تايهلألا تايلك يف

 :ةيلؤضألا ريغ ةييدلا' تاغامجلا يركفم نم كلذكو «ةلدتعملا ةيموقلا لويملا يوذ

 روكزواو ةطقن فحص يف ةروشنملا هتالاقم يف ليصفت لكشب راكفألا هذه قانياق رهام ركذ (09)

 ةعياسلا ةانقلا ةودن اهرخآ ناك ىتلاو ةينويزفلتلا تاونقلا يف ةيعاذإلاو ةيفحصلا هتاءاقلو امهريغو ىكرد

 1994/1١١. /" يف عقاولا نينثالا موي ءاسم نم ١١,٠ ةعاسلا ىف (ايكرت ىف رييغتلاب ةصاخلا)

 ةرمرم ةعماج يف تايهلالا ةيلك يف ذاتسألا ءادياف ىفطصم ةرم لوأل ةركفلا هذه قلطأ (0)

 . ةيمويلا هتزاغ يلليمو لوبناتساو نامز : فحص يف نييفحصلا ضعب اهفقلتو .«لوبنطساب

 هادو





 تكلاثلا لصفلا)

 ىدل ةيبرعلا ةروصلا يف ريغتملاو تباثلا
 ةيسردملا بتكلاو رولكلوفلا يف كارتألا

 ةيديهمت ةرظن :مالعإلا لئاسوو

 يف مهفلآتو مهمتاعارصب «ةيضاملا ةنس فلألا ةليط «كارتألاو برعلا شاع
 مستا يذلا يناسنإلا خيراتلا تارتف نم ةرتف يف ءملاعلا نم ةيويحلا ةقطنملا هذه
 يرامعتسالا برغلا نإ لب «يمالسإ وأ ملسم وه ام لكل ةيهاركلاو ءادعلاب

 يمالسإلا ركفلا ىلع ءاضقلا لجأ نم ةمظنملا ةيركسعلا تالمحلا نش يرصنعلاو
 0 تقو يف مالسلاو نمألاو ةوخألاو حماستلا رشن يذلا
 .ةيجمهلاو دادبتسالاو رخأتلا نم رصع يف ةيبهذملاو ةيلبقلا تاعارصلا

 هيف

 تاونسلا كلت لالخو ؛يركفلاو يعامتجالاو يفاقثلا مكارتلا اذه نإ
 - ىبعشلاو ىمسرلا نيديعصلا ىلع  ةيبدألا طامنألا نم ديدعلا زرفأ دق «لاوطلا
 ًاكيمس ًارادج فلؤي نأ هيف داكي يذلا دحلا ىلإ يكرتلاو يبرعلا نيبعشلا بادآ ىف
 :يرعلاو: ىكرتلا نيراخلا قيبغشلا تاقالع لوح ةنيزلاو كشلا نم

 ال يتلا ةجردلا ىلإ ةمتاق تسيل يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل ةيبرعلا ةروصلا نإ

 يذلا لكشلاب ةجهبم تسيل اهنأ امك «شوترلا ضعيبب اهليمجتو اهحالصإ نكمي
 ةيمسرلا ةيسردملا بتكلا يف ةروصلا كلت ةعباتمب انمق دقو .بولقلا هيلإ نئمطت
 ةيروهمجلا سيسأت ذنم مالعإلا لئاسو يف كلذكو «يكرتلا رولكلوفلا طامنأ يفو
 تاعوضوملا لالخ نم ةروصلا كلت ةساردب موقن فوس كلذلو .مويلا ىلإ ةيكرتلا

 : ةيلاتلا ةثالثلا
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 يكرتلا رولكلوفلا يف برعلا ةروص :الوأ

 «ةفلتخملا تافاقثلا نيب ةلدابتملا تاريثأتلا ليلحت ىلإ رولكلوفلا ملع ىعسي

 نيب وأ «ةفلختملا ثلاثلا ملاعلا تافاقث نيب وأ «ةمدقتملا ةيبوروألا تافاقثلا نيب ءاوس

 .تافاقثلا هذه اهيف تقتلا ىتلا ةيخيراتلا روصعلا ربع ةفلختملاو ةمدقتملا تافاقثلا

 ةرتفل رخآلا اهضعب ريثأت تحت اهضعب يقب وأ ءام دح ىلإ تجزامتو تطلتخاف
 ىلع ءوضلا ءاقلإ يف ةلاعف ةمهاسم رولكلوفلا ملع مهاسي املثم «نمزلا نم ةليوط
 .بوعشلا خيرات نم ةنيعم ةرتف يف وأ نمزلا رادم ىلع ةنيعم ةفاقث خيرات

 ةيلمعلا هذه ىلع تقلطأ دق رولكلوفلا ىف ةثيدحلا تاساردلا تناك اذإو

 ىلع لمتشي يذلاو «جراخلا نم فقثتلا» مسا ةيفاقثلا ايجولوبورثنالا يف ةفورعملا
 ا هنم جتني يذلاو ىرخأ ةفاقث ريثأتب ةنيعم ةفاقث يف ثدحت يتلا تاريغتلا كلت»

 فا ريثاتلا يغاط وأ ًالدابتم ريثأتلا اذه نوكي دقو «نيتينعملا نيتفاقثلا نيب هياشتلا

 ةنراقملا ةيرولكلوفلا تاساردلا :فده: نوكي نأ تس كلذلا +""ذحاو بتاج

 ىلإ دتمي يذلا يفاقثلا طيلخلا اذه نم ةمألا ةيصخشو يموقلا عباطلا صالختسا
 . ةيضرألا ةركلا نم ةعساش ةيفارغج تاحاسم يطغي يذلاو نينسلا تائم

 ةيفاقثلا رضانعلا لعن نوألا ةعردلاب توكتزي *”ةئاردلا هده ديد نإ
 ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا ةئيبلا نع رظنلا ضغب ىفاقث نئاكك ناسنإلا اهلمحي ىتلا

 يف كلذ ناك ءاوس اهاعريو هاعرت يتلا وأ ءاهيف شيعي يتلا ةيفاقثلا وأ ةيسايسلا وأ
 فيرعت يف يجولونثإلا رايعملاب انذخأ اننأ يأ ؛رضاحلا تقول يف مأ يضاملا

 ةسارد تافاقثلا ةساردو يفاقث نئاكك ناسنإلا ةساردب ىنعي يذلا رولكلوفلا

 . ةنراقم

 ىلع تذوحتسا ىتلا ةيبعشلا تادقتعملاو فراعملا ىهف ةساردلا هذه ةدام امأ

 رحل نحو نوصل لامتش نماهدعمل "ةعارلا كاحاسلا زنا سرتلا نامرالا نمت

 ةفاك ةيكرتلا تاجهللابو «لوضانألا دالبو ىطسولا ايسآب ًارورم «طسوتملا ضيبألا
 .اذه سانلا موي ىتحو «يداليملا رشاعلا نرقلا نم «ةيضاملا ةرشعلا نورقلا لالخو

 نأ عيطتست نل ةزجوملا ةساردلا هذه نأ دكؤأ نأ «ةبسانملا هذه يف ءدوأو

 )١( ص ل( ام «فراعملا راد : ةرهاقلا) رولكلوفلا ملع «يرهوج | دمحم ١154-14

 ةنسلا .(دادغب) بادآلا ةيلك ةلجم ««يكرتلا رولكلوفلاب يبرعلا رولكلوفلا ريثأت» «يقوقادلا ميهاربا (؟)

 0 را ص ,(1ة1ا/ا/١ ١" ددعلا ء*
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 طقف جذامنلا ضعب ىلع زكرت فوس امنإو «يكرتلاو يبرعلا نيبعشلا نيب يمالسإلا
 ءةهج نم ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا يف ةيبلسلاو ةيباجيالا بناوجلا لثمت يتلاو
 نم قرشملا بناجلاب ًادبنلو .ىرخأ ةهج نم برعلا نع ةيبلسلا ةيروصلا طامنألاو

 ماع فلألا ةليط ةيبرعلا ةروصلل ةيباجيإلا بناوجلا نمضتي يذلاو يكرتلا رولكلوفلا
 .نقيدصلا ةيعشلا يرولكلرف قم لذات 'ريئانلا للك نع ةنصالا

 يكرتلا رولكلوفلا يف يبرعلا رولكلوفلا رثأ - ١

 ديلاقتلاو تاداعلا لالخ نم  يبرعلا رولكلوفلاب يكرتلا رولكلوفلا رثأت

 لامش نم ةدتمملا ةعساولا تاحاسلا يف يداليملا رشاعلا نرقلا ذنم  ةيمالسإلا

 اهلك ةديدجلا ميقلابو ءطسوتملا ضيبألا رحبلا ىلإ «كارتألا نطوم ثيح ءنيصلا
 مهريطاسأو مهلاثمأ يف ًايلج ًاحضاو ريثأتلا كلذ رهظ دقو «مالسإلا اهب ىتأ يتلا
 كوك ءايض فورعملا يكرتلا ركفملا نا ىتح « ةيبعشلا مهفراعمو مهنونفو مهدئاقعو

 ىلتتو «ةالصلا ماقتو «ناذألا اهيف أرقي ةعقب لك لعج )١4875  ١474( بلا

 ًازازتعا "”مهلك كارتألل ًانطو ءىلاعت هللا رماوأ اهيف ذفنتو نآرقلا لتريو «ةيعدألا

 . مالسإلاب

 مهيدل ةفورعم تناك يتلا ةميدقلا ةيكرتلا ديلاقتلاو تاداعلا ضعب تلوحت دقو

 دعب ةفورعملا ةيمالسإلا تابسانملا يف سرامت ةينيد رئاعشو ديلاقت ىلإ «مالسإلا لبق
 وأ ءظحلا بلجت يتلا لاعفألاو رومألاب داقتعالاك ةيمالسإ حمالم تبستكا نأ

 ةصاخلا تاردقلاب داقتعالاو دادعالاب كربتلا كلذكو ءرشلا بلجي ام ىقوتلا

 ريسفت' نأ امك .: اهريغو نحسلا ةسراغ نم ىفرخلا يناثلا وأ تانلكلاو ةامسألل
 قاطن نع جرخت ال ةيكرتلا تادقتعملا يف ةفلتخملا اهعاونأو اهزومر ليوأتو مالحألا

 .ريبكلا يكلفلا رشعم يبأ باتك يف ةدراولا ريسافتلا

 خانملاو بكاوكلاو ءامسلاو ضرألا نع يكرتلا يبعشلا ناسنإلا ةركف امأ

 ناسنإلا مسج لوح ةرئادلا ةيبعشلا فراعملاو «ناكملاو نامزلاب ةصاخلا تاالوقملاو

 . 2 ريبكلا لوحتلا كلذ لعفب «ةفيفطلا تايئزجلا ضعب ىف الإ

 طعبوتإلع ؟ةصقعا, كارم عةاماص : رظنا .ةروهشملا (/2غ80) «نطولا» هتديصق ىف كلذ دكأ (0)

 كيا[ ]سوات ] (طصلطمتمت 1.1.1. لهيتملممر 1989), زب 00

 4١". - ”58 ص ءهسفن ردصملا ءىقوقادلا :رظنا «ليصافتلا نم ديزل (4)

 ها/



 ريطاسألاب رثأت ةيكرتلا ةيبعشلا ايجولوطنألا بناوج نم ًابناج ةمث نأ ريغ
 ةيكرت ةروطسأ ةمثف :موجنلاب ةقلعتملا ريطاسألا هب دصقنو «ةيبرعلا ةيبعشلا محالملاو

 طوقسلا اذه نإف ءةمجن تطقس املكف .موجنلاب ةقلعم رشبلا حاورأ نأب لوقت
 موجن نأ امك .ةظحللا كلت يف ةيضرألا ةركلا ىلع ام ناسنإ ةافو ىلع ليلد
 . . .مدعم ريقف لجر دالوأ  ىرخأ ةروطسأ بسحب - تناك ربكألا بدلا ةعومجم

 شعن لمح نم أدب دالوألا دجي ملف .مهتدعاسمل دحأ عسي مل بألا يفوت امدنعو
 قاحللا نم نكمتي مل كلذل ءجرعأ رغصألا نبالا ناكو ءريخألا هاوثم ىلإ مهدلاو
 ةيبرعلا ليلو نسيق:ةضق تلقتنا امديب .: ةئسلا :قيرئاسلا نع ارحاتم ىقبف هتوكأب

 هتادييلت نفرعلا قكيسالكلا ةينذألا ىف ادوث ةنورعبب ةمعصار»كازتألا ىلإ ةقورفملا
 سيق ةصقب رشع عبارلا نرقلا نم ءادتبا كارتألا ءارعشلا رابك مرغأ نأ ذنم  ةفاك
 فاصم ىلإ ىقري عيدب يئانغ رعشبو ةعئار تايونثم يف اهوغاصو ؛«ةيبرعلا ليلو
 يئاون ريش يلع :مهنم «نونجملاو ىليل اهومسأو «ميدقلا ينانويلا يئانغلا رعشلا

 ٍليلجو يعمالو هللا دمحو يخيشو يدمحأو (ينامكرت) يدادغبلا يلوضفو (يكبزوأ)
 ةياكحلا هذه ىلع ىفضأ يدادغبلا يلوضف نإ لب «(كارتأ) يناغمو يضيفو ىئاطعو

 نبا نم اهجاوز دعب ىتح اهبحل ةيفو ليل ىقبأ امدنع ًاديدج ًالكش ةيبرعلا ةيبعشلا
 ناكو يلوضف نم يقوش دمحأ ءارعشلا ريمأ اهذخأ يتلا ةركفلا يهو ءمالس

 . ليل نونجم ةروهشملا هتيحرسم يف  ةيكرتلا نقتي يقوش

 لع يكرتلا يبعشلا بدألا ىلإ نونجملاو ليل وأ قيل نوئجم ةصق تلقنتا دقو
 بارتلا ايرووو ءايفوت امدنع نونجملاو ىيل نأ : يف صخلتت ةيكرت ةروطسأ لكش
 ىقتلتو .ايرثلاو قويعلا امه نيتعمال نيتمجن ءامسلا ىف اتقلحو امهاحور تقلطنا

 نمك *«تاظخلي نحقلا ليبق ءاقللا: نوكرو ءةلس لك ىف ةذحاو هرم ناعبجتلا قاتاه
 .ةليوط:ةايح وأ ةيرذ. وأ :لامبوأ هاج نم.هبلطي ام. لك لاني هنإ انهءاقل دهاشي

 نإ ثيح .يكرتلا رولكلوفلا نيدايم مظعم نوطغي نوداكي مهنإف ءايلوألا امأ

 حئادملاو سافنألاك يبعشلا مهبدأ مهلو «مهب ةصاخلا مهتاداعو مهسوقط مهل

 يتلا ةيفاقثلاو ةيبعشلا مهتايح مهلو «ةيلزغلاو ةيفوصلا زومرلاو فيرشلا تعنلاو
 دعت اضيأ انهو .مهاقيسومو ةيبعشلا مهنونف مهل نإ مث ءاياكتلا اياوز يف تأشن
 ءانثأ راعشألل مهديدرتو نييناماشلا تاصقر تلوحت دقف ءةحضاو لوحتلا ةركف

 نويولوملا شيواردلا اهيدؤي يتلا «عامسلا» ةصقر ىلإ ””ىقيسوملا ماغنأ ىلعو كلذ

 مطمن ]عد لنع امهم, يمجمدتعما (طملعفتة, 1954), وطب 8. 0(
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 زومر ىلإ ةميدقلا ةيكرتلا ةيمطوطلا حمالملا تلوحت امك .يجشلا يانلا ماغنأ ىلع
 يف ةقومرم ةناكم (ةيعيبطلا قوف) ةيقيزيفاتيملا تانئاكلا لتحت ثيح «؛ةيمالسإ
 ةروس نع ةلوقنملا  ةيروطسألا «رضخلا» ةيصخش نا ىتح «يكرتلا رولكلوفلا
 صالخلا زومر نم زمرك ةفاك يكرتلا رولكلوفلا نيدايم ىلإ تلخد  فهكلا
 يف ًاحضاو ودبي ةيقيزيفاتيملا تانئاكلل يمطوطلا بناجلا لعلو .ميعنلاو جرفلاو
 ةيكرتلا ريطاسألا دكؤت ثيح «ناسنإلاب اهتقالعو تاناويحلا لوح ةرئادلا تادقتعملا

 نأب مويلا تايكرتلا ءاملع نمؤيو «كارتألل ىلعألا دجلا وه «زوغوا» نأ ةميدقلا
 راثآلا هذه دجن اننإ لب .«روثلا» ىنعت ىتلا «زوكوا» ةملك نع ةفرحم «زوغوأ» ةملك

 يتلا (دروق زوب) «ربغألا بئذلا» ةروطسأ يف نوكت ام حضوأ ىلع ةيمطوطلا
 كارتألا لازي الو «نيطالسلا دحأ تانب نم جوزت بئذ ىلإ كارتألا أشنم فطعت

 . "”ةروطسألا هذبب ًازازتعا مهل ًايموق ًازمر «ربغألا بئذلا» راعش نوذختي

 خسانت ةديقع ىلإ دعب ام يف تلوحت دق ةيمطوطلا حمالملا هذه نأ ريغ

 يتلاو ءايسآ قرش بونجو دنهلاو ىطسولا ايسآ يف ةرشتنم تناك يتلا حاورألا
 ىكرتلا نولكلوفلا ىلإ تلقعنا“ كانه نمو:  ىديدلا:رولكلوفلا ىلإ ان: ذكدعي ب تلخذ

 (مالسلا امهيلع) ليعامسا هنباو ميهاربإ يبنلا ةصقف .ةيمالسإ زومرب ىرخأ ةرم
 هيف سرامتو يكرتلا رولكلوفلا ىلإ تلقتنا دق '””ءامسلا نم ًانابرق ةيحضلا لوزنو
 ءايلوألا ةحرضأ ىلإ ةينيدلا تابسانملا يف نابرقلا وأ ةيحضلا مدقت ثيح .مويلا ىتح

 يبرعلا يروطسألا ريطلا لوحت امك .ةينمأ قيقحتل ًابلط وأ مهيلإ ًابرقت ةمئألاو
 يروطسأ ريط امهنم جتنيل «غرميس» يسرافلا يفارخلا ريطلاب هجمد دعب «ءاقنعلا»
 ةيسيئر ًاراودأ بعلي يذلا اقنع درمز وأ اقنع رومز وأ اقنع روموس وه ديدج يكرت

 . ةيكرتلا ةيبعشلا تاياكحلاو ريطاسألا يف

 ةيرحسلا رصانعلا نم ديدعلا لقتنا دقف .«يبعشلا بدألا نونف ثيح نم امأ

 ةيحلاب ةلثمتملا رشلا زومرك يكرتلا رولكلوفلا ىلإ اهزومرو ةليلو ةليل فلأ يف
 ريخلا زومرو «ءبألا ةجوز وأ نينتلا وأ ةالعسلا وأ ءاطمشلا زوجعلا وأ ءادوسلا

 ةوقب قلعتتو .بلكلاو ناصحلاو يرحسلا طاسبلاو دراملاو باطحلاو دايصلاب ةلثمتملا
 «لبقتسملا ةفرعم يه يكرتلا رولكلوفلا يف ًاريبك ًارود بعلت ىرخأ ةوق رحاسلا
 - اهرودب  اهيلإ تلقتنا يتلا ةليلو ةليل فلأ صصق نم هيلإ لقتنا دق كلذ لعلو

 نم ةليسو ةصقلا كلت يف ملحلا ريسفت نوكي ثيح (ع) فسوي انديس ةصق نم

 .”7ا1 ص ء.هسفن ردصملا ءىقوقادلا )١(

 ”1ةصقعا, 2ذرب# عقاععلاو» كتيلا هلا , اطبع 03 )0300
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 .هل ةدعلا ذاختاو لبقتسملا ةفرعم لئاسو

 كلذ عجريو «يبرعلا بدألاب ًارثأت ةيقرشلا بادآلا رثكأ يكرتلا بدألا لعلو
 ءرثنلاو رعشلا نيدايم يف يبرعلا بدألا يف عادبإلا ةوق :اهنم بابسأ ةلمج ىلإ

 «راوجلاو عءنيدلا ةدحوو «روثنملاو موظنملا يف عوضولم لاو ةيفاقلاو نزولا لامتكاو

 . خيراتلا ثادحأو «يراضحلا حقالتلاو

 ةغللاب ارثأت يكرتلا رولكلوفلا نيدايم رثكأ يبعشلا بدألا ناديم نأ امك
 طامنأ نم ريثكلاب يكرتلا يبعشلا بدألا ظافتحا نم مغرلا ىلعف «نييبرعلا بدألاو

 «ميدقلا يكرتلا ثارتلا نم رعشلا يف «اجهلا» نازوأو ريباعتلاو لاثمألاو ريطاسألا

 «ةيبرعلا ريباعتلاو بيكارتلاو ظافلألاو تاملكلا نم ةريبك دادعأ هيلإ تلقتنا دقف

 .اهريغو .لاثمألاو ةيبعشلا ريسلاو ريطاسألاو تاياكحلا يف اميسالو

 ريثأت تحت كارتألا ىدل ةيلوطبلاو ةيفطاعلا ريسلا ءارعش نم ديدعلا غبن دقف

 لاطبو اخيلزو فسويو نونجملاو ليل ةريس مهيدل ترهظف «ةيبرعلا ةيبعشلا ريسلا
 ميهارباو انأ ةمطافو بويأو رمع قشاعو مرك يلصاو ةرهزو رهاطو يزاغ

 .اهريغو ليعامساو

 وأ تارايزب ةداع نوموقي ريطاسألاو ريسلاو ةيبعشلا تاياكحلا لاطبأ نأ امك

 ماشو بلحو (قارعلا) لبابو دادغبو لصوملاك ةيبرعلا ندملا ضعب ىلإ تارفس

 نميلا لثم ةينامثعلا ةلودلل ةعضاخ تناك ىتلا ةيبرعلا تايالولا ىلإ وأ (ايروس)

 مهعيراشم ذيفنت وأ مهلامآ وأ مهبرآم نيف لجأ نم ءاهريغو رصمو زاجحلاو
 . مهينامأو

 سداسلاو رشع سماخلا نينرقلا يف رهدزا دقف ةيكرتلا ةيبعشلا ةريسلا نف امأ

 اذهو «يكرتلا رولكلوفلا يف ةرخأتملا نونفلا نم دعي هنإف كلذل «نييداليملا رشع

 ْ :نيببسل يبرعلا رولكلوفلاب نفلا اذه رثأتب مزجن انلعجي
 اوناك ثيح ًاميدق ةريسلا نفل كارتألا ةفرعم نم مغرلا ىع هنأ «لوألا

 رصتقي ناك لب ءاضيأ موظنملا نمضتي نكي مل هنأ الإ ««ناتساد» مسا هيلع نوقلطي
 .طقف روثنملا ىلع

 2 لوخد ىلإ ىدأ يكرتلا رولكلوفلا يف نفلا اذه ءوشن رخأت نإ يناثلا
 ليعامسإو ميهاربإو ةمطافو فسويو بويأ ةروطسأ لثم هيف ينآرقلا صصقلا نم

 11:1 1*مازعامجب لعمدجوج ءوأ, 117 تامر (طصلعمتت, 1976), ةطب 44 20(
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 (*يزاغ لاطب لثم «نيملسملا برعلا لاطبألا لوح ةرئادلا تاياورلا وأ ءرضخلاو

0 
 يق يوغي ١ هنرز اديعل ياطزل دمت ينل هيلا ناسضألا ل علاوات

 نتف ا اظفل ترثأت دق ةيكرتلا ةيبعشلا لاثمألا دجن اننإف «ةيلاتتملا ةيخيراتلا اهراودأ
 ةيبرعلا اهتغيصب اهتغيصب لمعتست لازت ال ةيبرعلا لاثمألا ضعب نإ لب «ةيبرعلا لاثمألاب

 : لثم «كارتألا ىدل

 يمع ءاضقلا ءاج اذإ ؛ناميإلا نم ةفاظنلا ؛ناسللا ظفح يف ناسنإلا ةمالس

 .نيكملاب ناكملا فرشو ؛ةرصبلا بارخ دعب ؟ مالكلا رابك «رابكلا مالك ؛رصبلا

 ولو «ليصألاك ليكولا :لثم ءحملم لكش ىلع ةيبرعلا ةغيصلا نوكت دقو
 قلوب «ةيحألا وهدراوكتلا'ىأ 4 نازوس شتا :ناطتسلا ترف وأ "4 ندضا ص ووك ناك
 .ناسكسزوي ناك

 ؛""”دصحت عرزت امك :2''”اهنم ءةيكرتلا ىلإ صنلاب ةمجرتم ةيبرع لاثمأ ةمثو
 وو داق ف فلا : وغلا دكار .دنصع وزي نم“ 00 كرا ذي ) 1 - 4 000

 ا :ىرعلا لكلا ام نس قاتل دع ةيكرتلا يف رس
 .قلعت  اهسفن  اهلجرب ةاش لك :ةغيصب ةيكرتلا يف ءاج 2" ””ةقلعم اهلجرب

 ندملاو برعلا لوح ةيبعشلا لاثمألا نم ديدعلاب ىكرتلا ىبعشلا بدألا لفحيو
 لوخ القفا /١17 اهعم ةنرعلا ديلاقعلاو تاداغلا نفعبو ةيبرغلا زاظفألاو ةييرعلا

 ىلبأ يتلا ةيبرعلا تاحوتفلا لالخ نييومألا مايأ دهشتسا يذلا لاطبلا هللا دبع يبرعلا لطبلا وه (9)

 ء[.ن.د] :توريب) ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات ءدلوتراب جيورميدالف يليساف :رظنا .ًانسح ءالب اهيف
 1٠١4. ص ء١ ج ( 7

 ءانذختا دقو ."47 55”  ص «.ىكرتلا رولكلوفلاب يبرعلا رولكلوفلا ريثأت» .ىقوقادلا )09١(

 ء[.ن.د] :ةرهاقلا) ج ؟ ؛لاثمألا عمجم «يناديملا دمحم 5 دمحأ لضفلا وبأ :باتك .ةيرانلا هذيل ساسأك

 عائاسصن 5هالاعدمأ, 1ع للهاد» ىف21 : نم ةذوخأم كارتألا ىدل ةدوجوملا ةيبرعلا لاثمألاو ©. 69

 18هعامموأ (]؟ذةصطتتلب 1974), زب 51-54

 )١١( ج ءهسفن ردصملا «يناديملا ١. ص 157.

 1قاع 1*هازعامرسب زعم عج ءوأب زحل 417-441 010

 )١1( ص 7 ج .هسفن ردصملا «يناديملا 50١٠

 )١5( ص .” ج .هسفن ردصملا 0".

 )١5( ج ءهسفن ردصملا ١ ص 157.
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 :ةلافمالا هلع مو ا" "ةزوفب

 .دادغب لثم رايد الو مآلاك ةبيبح ال

 .دادغب يف ناك نإو لطابلا مالكلا ديعي قحلا مالكلا

 :.دالقي نع قشاعلا لاشت الاد

 .(يناجيبرذآ لثم) دادغب يف روعألا ةفيلخلاكو انهاه انأ نم ينإ

 .دادغب نم عجري أطخلا باسحلا

 .ةيبرعلا ةغللا وه ًاميمح ًاقيفر يبرعلل نإ

 .ءارحصلا يف ىتح فورعم يبرعلا ناصحلا -

 .(يناجيبرذآ) رامحلا نم لضفأ هنإف ًائيطب يبرعلا ناصحلا نكي امهم

 :ةكف لإ فاعلا اجاحت رطل نوك آل

 .بلح قيرط يف لامجلا راثآ نع ثحبلاك -

 .هعم ةوهقلا ذخأي ال نميلا ىلإ بهاذلا

 . (يناجيبرذآ) ادولف ءالبرك

 .رصم ىلع ًاناطلس نكيلو «ينع ًاديعب نوكي نأ يفكي -

 . (رصم يف عنصي ريصحلا نأ رابتعاب) رصم ىلإ ريصحلاب ثعبي -

 .لغربلا ىتح دجي ملف طايمد نم زرلا بلحجل بهذ -

 .انه (سايقلل) عارذلا نإف كانه بلح تناك اذإ

 .اهنع لاؤسلاب ةكم ىلإ لوصولا عيطتست -

 :نميلا قم كلذ: لأساف-قدصت' ال-قتك اذإف وتونسللا زرق لع

 ؛ اياز «تارفلاو ليتلا“ لحج كزانلا ةعودق“ ةإ د

 1” ضررملا يف روقلا عض اذإ + مانقلا وحن ةميقلا تيتا

 .قباسلا )٠١( مقر شماهلا رظنا )١5(

 1 اع 7هاعامرب امج ععءردتب وطب 417-441 1
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 طوطخلاو سسألا ثيح نم ةيبرعلا نونفلاب ةيكرتلا ةيبعشلا نونفلا ترثأت امك

 نر يذاع كاكا :ينفلا لمعلا يف ريبعتلاو لكشلا ةواقن حضوت يتلا ةماعلا
 وشق ةيكرتلا ىقسولا لإ 640 اإل بابرلاو دوعلاك ةيبرعلا ةيقيسوملا تالآلا

 يبرعلا نفلا زومرو ةرامعلاو يبرعلا طخلل ناك امك ءًاثيدح مهيدل كسيبارآلا نف

 يكرتلا رولكلوفلا يفو ءماع لكشب ةيكرتلا نونفلا يف مهرثأ قيوزتلاو ةفرخزلا نم
 تايراخفلاو تايرادجلاو ةيوديلا لاغشألا ىف تلمعتسا ثيح «صاخ لكشب

 .اهريغو فدصلاو بشخلاب ميعطتلا لامعأو

 ةيبرعلا ةايحلا ىف كارتألا رثأ  ؟

 رولكلوفلاب يكرتلا رولكلوفلا رثأت نأ ىلإ انه ريشن نأ ةيملعلا ةنامألا يضتقت

 ريثأتلا اذهل امنإو «يكرتلا رولكلوفلاب يبرعلا رولكلوفلا رثأت مدع ينعي ال يبرعلا
 ىلإ ًارظن صاخ لكشب ةينفلا هبناوج نم يبرعلا رولكلوفلا ريوطت يف لاعفلا هرثأ
 يكرتلاو يبرعلا نيبعشلا نيب يفاقثلا حقالتلل ماع فلألا ىلاوح  ةليوطلا ةرتفلا
 1 نر د هزم اما يجول ويدنا ةرطيسملا ةمألا ةفاقث نألو «ةهج نم

 ريثأتلاو ةقطنملا تافاقث لعافتل يعيبط رمأ وهو ءاهتدايس تحت يوضنت يتلا ةقطنملا
 ةهج نم «.ةيمالسإلا ةراضحلا ةقتوب يف ترهصنا نأ دعب اهنيب ام يف لدابتملا

 ءرهنلا ءارو ام دالب ىف تاحوتفلا لالخ نم «كارتألاب برعلا لاصتا ىدأ
 ةملسملا ماوقألا نفطر اييلسسكا نع ىفكأ يدنماسلا ةنقث 0 تاسنكا لا

 اهتلزنم ةيكرتلا ةأرملل تحيبصأو تاوقلا اوذختاو شويحلا مهنم :م اوفلأف ىرخألا

 ىف اميسالو نييسابعلا ءافلخلل ةجوز تحبصأ ىتح ا رصعلا يف ةقومرملا
 نونا ترهوزاف :ئراوخاب ةافلكلا نوفق "تالعما كيح .ءاحرلاو ناهدزالا ةركف
 يف يرغشكلا دومحم نودو «ةيقيسوملا (راودألا) يومرالا فلأو «ىقيسوملاو ءانغلا

 ةفاضإلاب اهب برعلا مالعإل يكرتلا رولكلوفلا نم جذامن كرتلا تاغل ناويد هباتك
 رهاظم نع هتاياكح يف يدادغبلا مساقلا وبأ ثدحتو .ةيكرتلا ةغللا مهميلعت ىلإ
 يسابعلا رصعلا يف رهنلا ءارو ام دالبب ةقيثولا دادغب ةقالع ترهظو «ةيبعشلا ةايحلا
 ةفيلخلا دنج ىلإ اومضنيل كرتلا نم جاوفأ تارجه تدهش يتلا يهو «لوألا

 برضا» ةظفل نع ةفرحم يهو «اقوبراد» مسا ةيقيسوملا «كبندلا» عاقيالا ةلآ ىلع كارتألا قلطي (18)

 بتكلا ةلسلس «يقوقادلا ميهاربا ةمجرت «ةيقيسوملا تاحالطصالا .ءمظاك .أ :رظنا .ةيبرعلا «عاقيإو

 54 ص 2( «داشرالاو ةفاقثلا ةرازو : دادغي) ١ ؛ ةمجرتملا
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 اهذخت ا يتلا ءارماس ةنيدم ينابو «ىوهلا يركسع ءمألا يكرتا ناك يذلا مصتعملا

 أوبتك يذلا تبنملا كارتألا مالسإلا ءاملع نم ددع روهظ تدهش مث . .هل ةمصاع

 تاالاجم فلتخم ىف اوغبنو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا راهدزا ىف اوههَسأو «ةيبرعلاب

 يف ةيبهذلا ةلسلسلا هذه تاقلح ترمتسا دقو .يراخبلاو يبارافلا لاثمأ «مولعلا

 نبا مهنم ناك نيذلا مالعالا لئاوأ ريدقت ىلع كرتلاو برعلا ىقتلاو «ةيلاتلا لحارملا
. (09) 

 . 2 ينوريبلاو انيس

 تدهش «ةيخاصلاو ةفرتملاو ةيرثلا ةيعامتجالاو ةيركفلا ةايحلا هذه ةحل يفو

 ا ”(اموقلا»و «ناكو ناكلا» لثم ءانغلاو ىقيسوملا نم ًاناولأ دادغبب سنألا سلاجم

 ةنوجرحلاو مازهلا :ةفورعملا ةيكرتلا ىقيسوملا تاماقم تلخدو ءالبق اهفرعت نكت

 نم ةرهدزملا ةرتفلا هذه تناكو .ةيبرعلا ىقيسوملا ىلإ '''”كيلسوبلاو نابرع تايبلاو
 تعد ثيحب ءارثلاو ىنغلا نم «يبعشلاو يمسرلا نيديعصلا ىلع «ةيسابعلا ةايحلا

 لئاضف نع باتك فيلأت ىلا ظحاجلا يبرعلا يرولكلوفلا - ىعوسوملا بتاكلا

 ةيسابعلا ةرتفلا يف مهرودو كارتألا ةيمهأ ىفطصم ركاش دكؤي نأ ىلاو «كارتألا
 ةبضه نيب ةروصحملا ةيودبلا ةقطنملا كلت لعل» :ًالئاق كارتألا نطوم نع ثيدحلاب
 ناتسكرت مويلا اهوعدن يتلاو .«ناسارخو لاروألا فارطأ نيبو .رزخلا رحبو ريمابلا

 يف ةليلقلا قطانملا نم اهلعل «؛رهنلا ءارو ام» مساب اهنم ًاضعب نوعدي كارتألا ناكو

 ىلع نوخرؤملا عمجيو .©""”"حوضولا لك ًاحضاو خيراتلا يف اهرثأ ناك يتلا ملاعلا
 ةفالخلا تناك دقو .انتقطنم خيرات يف ةمهم ةبقح نولغشي ةقجالسلا كارتألا نأ

 ةئلتمملا ةيوقلا ةيكرتلا رئاشعلا هذه اهتذقنأف ءطوقسلل ةليآ مهروهظ دنع «ةيسابعلا

 ديعسلا 'دحأ عت نح اع «ةنيدملا ةانعتهينفت مو مالسإلا تلخد يتلاو «ةيويح

 نم نيدتعملا اودرو ةيمحلا ةقجالسلا راثأ دقو .ةمكاحلا رسألا مجعم يف ناميلس

 دبعو [ولغوأ لوق ناخروأ] ولغولوك ناهروأ :يتقرو ىلع يناجدلا يقدص دمحأ بيقعت رظنا (19)

 ناتقرو ««ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا يف هريثأتو ينامثعلا - يبرعلا يخيراتلا ثوروملا ةيمهأ» «يميمتلا ليلجلا

 زكرم اهمظن يتلا ةيركفلا ةودنلا عب :يلبقتسم راوح : ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا :ىلإ اتمدق

 ١٠ 035 ص ١9948(2 ءزكرملا :توريب) ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ةرازو :دادغب) ١١ ؛ةيرولكلوفلا ةلسلسلا «ةيرعملا ريغ ةيرعشلا نونفلا «ىشيرقلا نسحم اضر )5١(

 .اموقلاو ناكو ناكلا : ج ١9007(. «مالعالا

 ؛ةمجرتملا بتكلا ةلسلس «ةيقيسوملا تاحالطصالا باتك ىلع كردتسملا ءدعم .يقوقادلا ميهاربا )1١(

 45١. 5” ص ١958(2( «ةيروهمجلا راد ةعبطم ؛داشرالا ةرازو تاروشنم :دادغب) ١ مقرب قحلم

 - يبرعلا يخيراتلا ثوروملا ةيمهأ» «يميمتلاو ولغولوك يتقرو ىلع يناجدلا يقدص دمحأ بيقعت (10)

 .04 ص «.ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا يف هريثأتو ينامثعلا
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 .'""”ةيمالسإلا ةراضحلا يركفم رابك نم ددع ةلحرملا هذه ىف قلأتو ةجنرفو مور

 كيلامملا روهظب تأدب ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ىف ىرخأ ةلحرم كانه

 نيب ةزيمتم تاقالع تدسجو «ةيبويألا ةلودلا دعب ءرصم يف ةطلسلا مهيلوتو
 ةلود نورق ةثالث ىلوح ترمع ىتلا «كيلامملا ةلود تناك ثيح «كارتألاو برعلا

 كزودح ف عهرلا لع ةيوابمكت تاراتإب ةلطنزلا ذه علقو: ةمظني
 نطولا نم ةجنرفلا ةازغلا اياقب درط تدهش يتلا يهو «ةيلخادلا تابارطضالا
 «ىشعألا حبص يدنشقلقلا باتك رودص :ةيعوسوملا فيلآتلا تدهش امك .يبرعلا
 نع الضف «ةميظعلا هتمدقمب ربعلا نودلخ نبا باتكو برإلا ةياهن يريونلا باتكو
 اندادجأ ناكو .سربيب رهاظلا ةريس باتكك ةيبعشلا ريسلاو تاقبطلاو مجارتلا

 امب مهلايجأ ةيذغت راطإ يف ةبابرلا ىلع مهل اهينغي وهو يوارلل عمسلا نوتصني
 ."*'مهل ةيخيراتلا ةمألا ةركاذ هتظفح

 ءحيرجتلاو داقتنالل ًاضرعت ةيكرتلا تارتفلا رثكأ ةينامثعلا ةرتفلا لعلو
 نادلبلل ينامثعلا مكحلا نإ لب ؛يبرعلا نطولا نم يقرشلا حانجلا يف اميسالو

 رودب ةينامثعلا ةرتفلا تفصو امك ««يكرت رامعتسا» هنأب اهيف فصو ةيبرعلا
 «كارتألاو برعلا نيب مادصلا ةرتفل لعف درك ؛مالظلاو رخأتلا دوهعو طاطحنالا
 ةلودلا يف ةطلسلا ديلاقم نييداحتالا ىلوت ذنم «ماوعأ ةرشعلا ىلاوح ترمتسا يتلا

 ةرتف ىلع ةركفلا هذه ميمعت تدارأ يتلا ةرظنلا يهو )١90 - ١918( ةينامثعلا

 تاقالعلا ىلعو ءصاخ لكشب ةيضاملا ةرشعلا نورقلا لالخ «كارتألا مكح

 «نييناحلا نم ةريخلا ةيعوضوملا تاوصألا ضعب الول .«ةماع ةروصب ةيكرتلا  ةيبرعلا

 لوق ناخروأ ىكرتلا بتاكلا لوقي ثيح «ةدشب ةيفطاعلا ةلوقملا هذه تدر ىتلاو
 يف نامثعلا ثوروملا رصح وه ييأر يف نآلا ةياغل بكترا أطخ مظعأ نإ» :ولغوأ
 1 لا ةيموفلا ةلخرلا ناسا لصو ةلودلل ةزيخكلا رسما تاوتشلا "كاد
 دمتعت ةينامثعلا ةلودلا لوح ةداج ةساردب يوانشلا زيزعلا دبع يرصملا بتاكلا ماقو

 يف اهيلع ىرتفم ةيمالسإ ةلود :ةينامثعلا ةلودلا باتكب اهنم جرخيل ةيعوضوملا

 يف ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا خيرات نم ةيخيراتلا ةبقحلا كلتل ةديدج ةيجهنم ةءارق
 لظ يف ةيعامتجالا حئارشلاو للملاو ماوقألا شياعت ديعص ىلع ةينامثعلا ةرتفلا

 ٠٠. ص «هسفن ردصملا (59)

 .1 6٠-0 ص ( ةسفن ردصملا مد

 ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا يف هريثأتو ينامثعلا  يبرعلا يخيراتلا ثوروملا ةيمهأ» ءولغولوك )١5(

 .58 ص 1«.(ىللوألا ةقرولا)
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 .ةيبرعلا نادلبلا يف ةيبرغلا ةيرامعتسالا عامطألا هجو يف  اهرمع نم ةريخألا

 بزح مكح تحت  ةينامثعلا ةرادإلا ىلإ ةهجوملا تاماهتالا رطخأ نم لعلو
 ةلودلا مايأ رخاوأ تطشن ثيح ء.يوغللا كيرتتلا عوضوم وه يقرتلاو داحتالا

 نومجرتملا ىعس امدنع «ةليخدلا ظافلألا نم ةينامثعلا ةغللا ةيقنت ةكرح ةينامثعلا
 ةيبوروألا ةيفاقثلا  ةيفسلفلا ظافلألا لاخدإ ىلإ نوفقثملاو تقلا نوينامثعلا

 ةيسرافلا وأ ةيبرعلا ظافلألا ضعب ةحازإ لالخ نم ءاوس ةيكرتلا ةغللا ىلإ ةثيدحلا

 نإ أ اع "ييوح ةعرت طاقلا قاتعفاو دنلوت :لؤلخ نماوأ فايف ةلوادقأ
 ذإ «ىرخألا تاغللا عنم كلذ ءارج نم بترتي مل» هنأ ريغ «ةيكرتلا ةغللا راشتنا

 ةيمسرلا ةيميلقالا فحصلا يف .ةصاخلا متاروضم يف يلاعلا بابلا اهلمعتسا

 . ""”«(رشنلا يف كلذكو ةفاقثلا يف ًارح اهلامعتسا لعجو ةديدجلا نيناوقلاو

 نم ديدعلا لصوت ةيبرعلا ةايحلا يف الطولي ًارود نوبعلي كارتألا أدب امدنعو

 ةديدجلا ةغللا هذه برعلا ملعت يتلا بتكلا فيلأت ىلإ كارتألاو برعلا نيفلؤملا

 مهضعب نإ لب «كاذنآ ةدئاسلا ةغللا تحبصأ ةيكرتلا ةغللا نأل «ةيموي ةجاحك

 «ةلوحنملا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب داريإ لالخ نم ةيلمعلا هذه ىلع ةيسدقلا ىفضأ
 يل نإ ىلاعت هللا لوقي» :وأ .«الاوط اكلم مهل نإف كرتلا ناسل اوملعت» :لائمأ

 ."*”(مههيلع مهتطّلس موق ىلع تبضغ اذإف قرشملا مهتنكسأو كرتلا مهتيمسأ ًادنج
 دومحم يكرتلا يروغللا ماعلا هفلؤمل كرتلا تاغل ناويد بتكلا كلت رهف نم ناكو

 هفلأ يذلا انهم نبا ع ,م١٠ا/”/ه455 ماع دادغب يف هفلأ يذلا يرغشكلا

 نم ًاطيلخ ناكو « عبارلا نرقلا ةيادب وأ رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 كاردإلا باتكو 017 ةيرغشكلاو ةينامكرتلاو ةيئاطغجلا :ةيكرتلا تاجهللا
 )١١1  هال١؟ ماع ةرهاقلا يف يطانرغلا نايح وبأ هفلأ يذلا كارتألا ناسلل

 هداز ناميلس يدنفا ىفطصم هملول ةينامثعلا ةغللا زنك باتكو «ةيرجه 1[

 تمدق ةقرو ««ينامثعلا دهعلا يف ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا نيب لدابتملا ريثأتلا» «يقوقادلا ميهاربا (17)

 ١988(,2 ء[.ن.د] :سنوت «ناوغز) ج ؟ ؛ينامثعلا دهعلا يف ةيبرعلا تايالولا يف ةيعامتجالا ةايحلا : ىلإ

 .,5505 ص

 .58 ص ء.هسفن ردصملا ءولغولوك (70)

 ظعوزرب ةىاولوإلا طططوتتا ادلع علأا» 117 1 ءطماعكأ, ] (طصلطعمموب ةانمأع 1011 1كنسصتسلل, 1939), (؟8)

 وطن امال

 .11 ص ء.هسفن ردصملا (9)
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 .اهريغو 2م1905/ه1779١ ةنس ماشلا قشمدب عوبطملا «يبلحلا فيرشلا

 رثكأ يكرتلا يبرعلا يراضحلاو يفاقثلا حقالتلا يف نونفلا بناج لعلو

 دق ينامثعلا ناطلسلا ناك اذإف «نيقيدصلا نيبعشلا ةايح ىف اريثأتو ارثأت بناوجلا

 ةايحلا ترثأت دقف ." '”دادغب حتفل قارعلا ىلإ راس امدنع برع سراف سبالم سبل
 خبطملا فرعو «ةثيدحلا ءايزألا يف ةيكرتلا ةايحلا بناوج طامنأ نم ديدعلاب ةيبرعلا

 طخلا تالامعتسا ريوطت يف كارتألا نئفتو «ةيكرتلا تالوكأملا نم ريثكلا يبرعلا

 دجاسملا يف تايرادجلا لمعو ةيفزخلاو ةيجاجزلا يناوألا ةفرخز يف وأ (يسرافلاو
 رصق نإ لب «لكشلا ةينامثلا ةيبرعلا ةمجنلابو طوطخلا كلتب ةنيزملا ءافلخلا روصقو
 نيزارطلابو كسيبارألا نونف ةفاكب ظفتحي لازي ال لوبنطسا يف نئاكلا دادغب

 .ىسلدنألاو ىمطافلا

 تاداعلا نم ريثكلا نمضتت ىتلا يناغألا نم طامنأب يكرتلا ءانغلا لفحيو
 حافكب ىنغتت وأ «ةيعيبطلا تاورثلا وأ خانملا وأ ناكسلا لاوحأ وأ ةيبرعلا ديلاقتلاو

 10 دعا ملل نت «ىرعلا!يضفلا

 رئازجلا ءام عوبني ىلع
 رجحلا ىلع ةكمس ةروص تشقن

 ةرشع ةثلاثلا يف يتبيبح نإ

 :نميلاو رصم امه ةيكرتلا ةيبعشلا يناغألا ىف ًاركذ ةيبرعلا راطقألا رثكأ لعلو

 كمأ كتجوز له «ةاتف اي «هيا

 ؟كلذب كنارقأ تفرع لهو

 «يتبيبح اي يقاتف اي ًاعادو

 . تايتفلا يتابيبح ءابحرمو

 طعومأ ظامعسم امجاد, 05د:هننأ1, ىايانهتالعجأ (آكاهصطانلب 1964), زد 8. 20

 116 ظمهالعامسب 1من عج عودا, زاطب 0 ةوخلد
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 ةريل فالآ ةسمخ عفدأس

 .رصم نم ةلباقلا يتأت يكل

 :نميلا نعو

 .داتق اهراهزأ ءنميلا يه هذه

 ؟ىرت اي اذاملف .دوعي ال اهيلإ بهاذلا
 ع

 و

 نميلا نم يتأت ةوهقلا

 ناو «ضورلا نم لبلبلاو

 يجاعلا قاسلاو قنعلا تاذ

 . مامحلا نم ًايموي دوعت

 ليلد ريخ يكرتلا رولكلوفلا يف برعلا نع ةيباجيإلاو ةليمجلا روصلا هذه نإ
 ءامهنيب يراضحلا حقالتلا ةدشو يكرتلاو يبرعلا نيبعشلا نيب تاقالعلا قمع ىلع

 ىلع هرونب عش يذلا مالسإلا ةقتوب يف ينغلا يفاقثلا امهثارت راهصنا ىلع لديو لب
 . نيملاعلا

 يكرتلا رولكلوفلا يف برعلل ةيبلسلا ةروصلا - "
 ايجولوبورثنالا يف ةفورعملا ةيلمعلا كلتب ةثيدحلا ةيرولكلوفلا تاساردلا متبت

 ثدحتن يتلا تارييغتلا كلت ىلع لمتشي يذلاو ,(جراخلا نم فيقثتلا» مساب ةيفاقثلا

 نيتفاقثلا نيب هباشتلا دايدزا هيف جتني يذلاو «ىرخأ ةفاقث ريثأتب ةنيعم ةفاقث يف

 لعافتلاو ةيخيراتلا ةربخلا ةجيتن امهنيب رفانتلا ىلإ يدؤي دق وأ :"”7نيتينعملا
 بناجلا ىلع ةرطيسملا ةيجولويديالا ةوقلا لثمي نيبناجلا دحأ ناك اذإ ىعامتجالا

 ذأ ةحيدلا نأ ةموقلا تافذلحلا لظ“ نق نمفلا دو ةظيساان.اذإ اننينمالو حلا

 يسايسلا ريبعتلا دعت يتلا ةيبلسلا روصلا نيوكت ىلإ يدؤتف «ةيبهذملا وأ ةيرصنعلا
 .ةرطيسملا ايجولويديالا هاجت ةروهقملا ةيموقلا ةيتاذلا نع

 ةايح نم ةنس فلألا لالخ مكارت يذلا يبرعلا - يكرتلا يفاقثلا ثرإلا نإ

 ةيمالسإلا ةيموقلا ةيصخشلا ىلع ةوقلا ءافضإ لالخ نم ءارضلاو ءارسلا ىف نيبعشلا

 «يبيلصلا وزغلا دض مالسإلا راد نع  ةدملا كلت ةليط - كارتألا عافدو «كارتألل

 148 ص .رولكلوفلا ملع «يرهوجلا ةرفشز
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 لاثمألاو ريسلاو تاياكحلا نم ريثكلا زرفأ دق ؛يبرغلا رامعتسالا دض مث نمو

 دجو املثم «ةيداملا اهتجاح نع سيقنتلل ارو ةماعلا اهيف تدجو يتلا ريباعتلاو

 ىديقتلا توكلا قم صالخلل ًاقيرطو ميعنلاو جرفلل ًاروص نومورحملا اهيف

 ىدل ةيبعشلا لاثمألا ضعب تدرو دقف ءانه نمو .هنوناعي اوناك يذلا قعابتجالاو

 سيل .ةروهقملا ةيتاذلا نع يسايس ريبعتك ىرخألا توعشلا هاجت توعشلا فلتخت

 زاغلألا نم ديدعلا كانهف :اضيأ اكيرمأو ايوروأ يف امنإو بسحف ثلاثلا ماعلا يف

 نم ديدعلا قالطإب نويسنرفلا ماق امك .«نييسنرفلا دض ناملآلا اهفلأ يتلا تاكنلاو

 . ىمعألا مهدايقناو مهتنوشخ دقتنتو ناملألا ىلع مكهتت يتلا تارابعلاو لاثمألا

 ناك يتلاو «ةيمالسإلا تاحوتفلا مايأ كتيشن يتلا بورحلا انذخأ ام اذإف

 ناك يذلا يسابعلا  يومألا عارصلاو «كارتألاو نييناريالا دض برعلا اهدوقي

 ةلودلا رخاوأ كارتألاو برعلا عارص مث «برعلا دض سرفلا عارصو ءابيذغي

 دادغب ىلع لوغملا ءاليتسا لالخ نم ةيسابعلا ةفالخلا طاقسإب كارتألا مايقو ةيسابعلا

 مث «ةينامثعلا ةلودلاب ةيبرعلا راطقألا قاحلإو «ةفالخلا ىلع كارتألا ذاوحتساو

 رشع سماخلا نينرقلا لالخ نيملسملا نيب تبشن يتلا ةنحاطلا ةيبهذملا بورحلا

 بفوقوو :«كارتألاو:نيناريإلا نيف اهيسالو «طموألا قزيخلا: فا رشع نسفاسلاو

 انفرع «برعلا دض ءاضغبلا ةراثإو ءدقح نم مجن امو امهدحأ بناج ىلإ برعلا
 دض اهضعب ةملسملا ةثالثلا بوعشلا هذه ىدل ةدوجوملا ةيبلسلا ةروصلا كلت ببس

 ةيروصلا طامنألا هذه ةيذغتل يبرغلا ملاعلا يعس كلذ ىلإ انفضأ اذإو .رخآلا اهضعب

 اهضعبب اهضعب برض لجأ نم ثلاثلا وأ يناثلا قيرفلا دض قيرف لك ىدل ةيبلسلا
 هرشن مالسإلا ءادعأ لواحي يذلا يبلسلا يفاقثلا مكارتلا كلذ انيدل نّوكت ءرخآلا

 .اعم نيملسملابو برعلاب ةياكن هقاطن عيسوتو

 «برعلا لوح «يكرتلا رولكلوفلا يف ةدئاسلا ةيبلسلا ةيروصلا طامنألا نإ

 يعامتجالا لعافتلا كلذو ةيضيراتلا ةربخلا كلتو يفاقثلا مكارتلا اذه جاتن يه

 يهافشلا يرولكلوفلا جاتنلا لالخ نم هسفن نع ربع يذلاو  هحارتأو هحارفأب-

 ةعوبطملا تتكلا يف: اميسالو *:تاعوبطملا ىلإ ترست دق اهضعب ناك نإو :ءظقف

 «يوفصلا ليعامسا هاشلا كراعم» ةياكح تفضأ دقف .ةينامثعلا ةلودلا مايأ رخاوأ

 ملسم وبأ) ةصق تروص نيح يف .«برعلا ىلع لايتحالاو ةقرسلا تافص

 دمتعي الو رظنملا يحيبق «ءهافشلا ظالغ «ةثجحلا ماخض اينانأ برعلا «يناسارخلا

 نع ةيبلسلا روصلا هذه لثم نم ةيكرتلا ةيبعشلا تاياكحلا ولخت امنيب 0
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 تكلا لإ: تيررتتت فلا 00 ةيبعشلا لاثمألا ضعب تدجو نيح يف .'" *”برعلا
 : "*اهنم «برعلا نع ةيبلس ةروص لمحت يتلا ةثيدحلا ةيرولكلوفلا

 نأ ىلإ ةراشإ يهو «ًاماع نيعبرأ دعب ولو يبرعلا نم هرأثب ذخأي يبرعلا»
 قيقحتل رأثلاب ًامود لسوتي لب «حماستلاب فصتي ال دقاحو يماقتنا ناسنإ يبرعلا
 ةراشإك «هتوم دعب يبرعلا مامأ زرلا ةلكأ بص» :لئاقلا يكرتلا لثملا وأ .هضارغأ

 لصتت ةيضق ةمثو .ءاختراو لسك يف برشلاو لكألل هبحو يبرعلا ةهارش ىلإ
 لثم حبصألا ةرابعل كارتألا داريإ يهو «لاثمألا يف ةيبلسلا ةروصلا هذه طافتأب

 انه دوصقملا نإ ثيح ءاهل 2 ال تحبصأو رومألا تدقعت املك «يبرعلا رعش
 قلطت برعلا وأ يبرعلا ةظفل نأل ءدعجملا رعشلا وذ يجنزلا امنإو «يبرعلا سيل

 مهتُي يتلا ق قيقرلا ةراجت يساور: نم كلذ نوني دقو «جونزلا ىلع ماع لكشب
 روصق يف ةمدخلل ةقرافألا جونزلاب نوتأي اوناك امدنع امهودق ايدكس رامي توعلا
 .نامثع لآ نيطالس

 تأدب يكرتلا رولكلوفلا يف برعلا نع ةيبلسلا ةيرولكلوفلا روصلا هذه نإ
 ركذت ال داكتو «ةثيدحلا ةيرولكلوفلا بتكلا تاعبط يف نودملا بدألا نم لاوزلاب

 ةفاقثلاب ةرثأتملا ىربكلا ندملا يف الإ ددرت الو ءامامل الإ يكرتلا يمهافشلا بدألا يف

 . طقف ةيبرغلا

 ةيكرتلا ةيسردملا بتكلا يف برعلا ةروص :ًاينا
 ةيدجبألا نم ًالدب ةينيتاللا ةيدجبألا قيبطتب ةيكرتلا ةيروهمجلا تذخأ نأ دعب

 ىوصق ةيلاقتنا ةرتفك ةديدجلا ةيدجبالا كلت قيبطتل نيتنس ةرتف تعضو ؛«ةيبرعلا

 ةيرظن» ةركف 00 نأ ريغ .ةينيتاللا فورحلاب ةيسردملا بتكلا عضو اهلالخ متيل

 ةداعإ ىلإ ىدأ 19٠" ماع نم ًارابتعا ةراضحلاو ثارتلاو ةغللا يف «سمشلا
 اهل اقيطت تعلو يتلا بتكلا تايوتحم يفو «ةيساردلا جمانملا كلت يف رظنلا

 ١91١ ماع نم ًارابتعا ةينيتاللا فورحلابو ةثيدحلا ةيسردملا بتكلا تردص نأ ناكف
 . اعابت' ةيقبلا' تغباتت مث

 ةيبرتلا) فراعملا ةرازو لبق نم ةرشابم ةعوبطم امإ ةديدجلا بتكلا كلت تناك

 5ءامطقأاتس 01ءدإن ةهصل 8دياعملمم, 4هوعمرب لعرب ءءاجت0ع 12 ءجاعتت عا (مسلمممب 1988), ("غ)

 2 8ةوامر زل. 131-19.

 ةودعع خدرس مادمزلا 41هئةعاءرجت مم طءرشسأع» (طملطمموت 1.طل.1<. ال ةائاصلقكب, 1969)ر دب 44 (6)
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 ريغ ةذتاسأ لبق نم اهفيلأت ةلاح ىف  اهسيردت ىلع اهتقفاوم دعب وأ (ةيئطولا

 هداه نويفكي ناك ىذلا ةقفاولا نأ يقعون نصي بايك ب نقلاعلاب فلكم

 يف خرؤملاو ...... مقرملا اهياتكب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تررق» :ةيلاتلا ةغيصلا
 00000 فيلل 4 نسرادملا ىف ىجيهتم٠:باتكك ةسيردت

 ةعجا ىف ةصقخ ةنفل لبق نم فلؤت تناك ةيكراتلا ةيّسراملا يفكلا نأ نيغ
 ىلع  بلغألا يف- نيفلؤملا ءامسأ ركذ نود نم "””«يكرتلا خيراتلا ثاحبأ

 دعب اهيلع مهنيوانعو مهئامسأ عضوب نوفلؤملا أدب مث «ىلوألا ةرتفلا لالخ اهفالغ
 .1855 ماع نم ًارابتعا ةيبزحلا ةيددعتلا ةرتف ىلإ ايكرت لاقتنا

 لالخ نمو ةلودلا ةقفاومب رشنت ايكرت يف ةيسردملا بتكلا نأ كلذ نم حضتي

 نيبي بتكلا كلت هنمضتت ام نإف كلذلو «ةرقنأ ةمصاعلا يف ةريبكلا اهرشن راد

 ايفارغجلاو خيراتلا بتك عيمج ةساردلل انعضخأ دقو «ةلودلل ةيمسرلا رظنلا ةهجو

 «ةيوناثلاو ةطسوتملاو ةيئادتبالا :ثالثلا ةيساردلا لحارملا ىفو تايعامتجالاو

 برعلا ىلإ ةئيسم ةراشإ ةيأ نم ولخت ةيئادتبالا ةساردلاب ةصاخلا بتكلا نأ اندجوف
 «ةيبرعلا ثادحألاو برعلا ايفارغجلا بتك تلمهأ امنيب «ةفاك ةيسايسلا دوهعلا ىفو

 ةيبرعلا ةريزجلا نكست ةيموقك برعلا ركذب ةيفارغجلا تاعوسوملاو مجاعملا تفتكاو

 ةريزجلاب ىمستو ايسآ يف برعلا نطوم يه :ناتسبرع» :لوقلاب ايقيرفا لامشو
 ىلإ ًالامش ايكرت نمو ًاقرش ةرصبلا جيلخ ىلإ ًابرغ رمحألا رحبلا نم دن يتلا ةيبرعلا

 لودلا نم ديدعلا مويلا اهيف دجوتو برعلا اهنكسيو ابونج يدنهلا طيحملا رحب
 . " ”«ةيدوعسلا اهربكأ يتلا ةيبرعلا

 ىلإ اهقرطت نمض ثيدحلاب ةيبرعلا ةغللا تلوانت اهنإف «تايعامتجالا بتك امأ
 قداص نيدلا مجن لوقي ثيح «ةيكرتلا ةيموقلا نيوكت رصانع وأ ةيلامكلا تاروثلا

 نإ» : : 1121 ماع فراعملا ةرازو تاروشنم نمض عوبطملا ايجولويسوس هباتك يف

 ةيروهمجلا تلمع دقف كلذل .ةمألا نيوكت رصانع نم امهم ًارصنع فلؤت ةغللا

 ةيموق ةغل ةيكرتلا ةغللا نوكتل ةيبرعلاو ةيسرافلا افلا نع ةغللا ةيقنت ىلع

 ةغللا كتارونصأ عم سيفعلا تاكا ةليلقو ةليقث تناك نأ دعب «ةسلسو ةيفاص

 ثيح ؛907١1 ماع عوبطملا .يوناثلا عبارلا فصلل (تايعامتجالا) ايجولويسوسلا باتك لثم (0)

 هسيردت ١907/5/١4 ىف خرؤملاو الا/ل46 مقرملا اهباتكب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تررق» :ىلع ةقفاوملا تصن

 .«يدادعالا عبارلا فصلل ةيوناثلا سرادملا يف يجهنم باتكك

 .«يكرتلا خيراتلا عمجم» ةسسؤم ىلإ دعب ام يف ةيعمجلا هذه تلوحت (”8)

 كدنصن 0دوقت, 008هررم 5ةدانجت (طآكاههطل: نالت 8قنكتم 8دلعمملطق الواامل, 1961), وطب 46, (؟9)

 الا



 تافلخم نم يه ةيبرعلا فورحلا نأ» دكؤي هنإف يلرازاب نامثع امأ .'*””«ةيكرتلا
 رامخو ةينيدلا سرادملا لثم .يروهمجلا دهعلا ىلإ تلقتنا يتلا ىطسولا نورقلا
 ةروثلا تماق دقف كلذلو ءاياكتلاو ةيعرشلا مكاحملاو لاجرلا شيبارطو ءاسنلا

 بتك ىلع بصنتس ةيسردملا بتكلل انتسارد نإف اذل .“*'”ًاعيمج اهئاغلإب ةيلامكلا
 لحارملا نمض نيملعملا دادعإو ةيوناثلاو ةطسوتملا ةساردلاب ةصاخلاو طقف خيراتلا
 : ىلوألا ةرتفلا يف ةساردلل ةيلاتلا بتكلا انيضحا ىو ةةفياتلا

 .19731  طسوتملا يناثلل خيراتلا -

 19١.  يدادعإلا عبارلل ؛ةيكرتلا ةيروهمجلا خيرات -

 .197  طسوتملا ثلاثلل ؛ةيكرتلا ةيروهمجلا خيرات -

 ١194١.  طسوتملا ثلاثلا فصلل خيراتلا -

 ١19454١.  طسوتملا ثلاثلل (ةثيدحلا روصعلا) خيراتلا -

 دحاولا بزحلا مكح ةرتف- ١

 ةيمالسإلا ةفالخلا ءاغلإبو ١9477. ماع ةيروهمجلا سيسأتب ةرتفلا هذه تأدب

 ةيبرعلا ةيدجبألا ليدبت) فرحلا بالقنا :ةيلامكلا تاروثلا ءدببو .97١؟14 ماع

 «ةيكرتلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ناذألا رييغتو ١9748 ماع (ةينيتاللا ةيدجبألاب

 ىتلا ةيلامكلا ايجولويديالا اهتنمضت يتلا ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاروثلاو
 ةيروثلاو ةيروهمجلا :ةتسلا اهتدمعأ ىلع ةثيدحلا ةيكرتلا ةلودلا نايك اهيلع موقي
 ىهو «ةيبعشلاو ةيناملعلاو (ةيعامتجالا  ةيروتسدلا ةلودلا) ةيلودلاو ةيطارقميدلاو
 ًارابتعاو كاذنآ مكاحلا يروهمجلا بعشلا بزح راعش تحبصأ يتلا ةتسلا ئدابملا
 , 4521971 ماعلا نم

 لامك ىفطصم ةديقع لوح «ةريخألا تاوئسلا لالخ .فينع لدج ريثأ
 ةديقعلاب انمؤمو اهيدنس اميفو ناك لس :ةينيفلا 5ع ع0: كروتاتأ
 ينبتلاب هتنبا تماق نأ دعب اميسالو «نيدتم ريغ وأ ءادحلم ناك هنأ مأ «ةيمالسإلا

 اهتقالعو ةينارقلا تايآلا لوخ .كروتاتأآ طخب ةنوتكملا قئاثولا شنب ناتنا :تفع
 ثدحتي لقتسم باتك يف ”١44 ماع ًاددجم اهعبط ديعأ يتلاو «نيمكاحلاو مكحلاب

 رة ءووص عل لنص 520ز1, ىمورتم/هزن ([5ئئصطل: 1122214 8دلعدمانكب 12ءالاعأ !][ةومتزللب 1936), وطب 48. (5)

 ودهم طوعمتأل, كموزنمامزأ ]1 (لواهمطتناب 18 عممأ [كتاقطعالاب 1952), ةظب 0 2:1(

 1مجمايككع لدوالعءاممعلنلع 5ةداقلع (][؟ىمطتمت: 1/ن11زنعأ الداامامهسصم 1994), طب 1 ةصل مدد

 ا



 يف دكؤي كروتاتأ لامك ىفطصم نأ» فلؤملا دكأ ثيح «؟*””هتاروث نعو هنع
 ءاهيف: ةدوققم تناك. ةيرثللا نأل + ةئاوقنلا ةطلننلا لع جرخ هنأب هتاحيرصتو هتانودم
 عوضوم نم كلذ ةظحالم نكميو .ىلاعت هلل سيلو بعشلل ةدايسلا نأ دكأ هنأ ريغ

 ىلإ ةحيرص ةراشإ تارابعلا هذه تناك اذإو .2؟*”؛هدي طخب هبتك يذلا «ةيرحلا»
 هنأب لوقتو كلذ نبكع دكؤت ىرخأ ءازآ ةمث نإفأ «هنيالت مدعو كروتاتأ ةيناملع

 هلكشب همهفي يكل يكرتلا بعشلل يمالسإلا نيدلا طيسبت ةرورض ىلإ وعدي ناك
 همهفي يكل ًارعش نآرقلا روس مظن ىلإ فكاع دمحم رعاشلا اعد كلذلو «حيحصلا
 ةيلامكلا» نإف «ةجيتن ىلإ دؤت ل تاشاقنلا كلت تناك اذإو .هظفحيو ةلوهسب سانلا

 نم لك نإف كلذلو «يسايسلا اهبهذمو ةيكرتلا ةلودلا يعو - مويلا - لثمت لازت ال

 791 يا ةمألا شماه ىلع هسفن عضي اهيغلي وأ اهفقوي نأ لواحي

 لظتو  ترثأ ةديعب فادهأ تاذ ةيسايس تارارق ةرتفلا هذه يف تذحا

 ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيخيراتلا ثادحألا يف عوبلا ىتح رثؤت

 ًاراعش  ةلودلا نع نيدلا لصفب  ةيناملعلا ذاختاو ةفالخلا ءاغلإ ىدأ دقف .ةيكرتلا

 ةركفب ْذخألاو برغلا وحن اهب هاجتالاو قرشلاب ةيمسرلا ايكرت ةلص عطق ىلإ ةلودلل

 نيدلا نع ًاديعب كرتشملا نطولاو ةفاقثلاو خيراتلا ىلع ةمئاقلا ةيكرتلا ةنطاوملا
 ةلثمتملا ةلودلا تاراعش يف  ةيموقلاو نيدلا يأ  امهركذ لامهإ وأ «ةيموقلاو

 ةركف ءوشن ىلإ يكرتلا ٍ خيراتلا ةباتك ةداعإ ةركف حرط قدأ انهي" ةعسلا ىدابملاب

 نينلاوب :كوكشلا' نم  ًايلاع ًارادج تدب: ىتلا ةراضحلاو ةغللا يف «سمشلا ةيرظن»

 نم رثكأل اجزتما نأ دعب يمالسإلا ثارتلاو ميدقلا يكرتلا ثارتلا نيب - ضفرلاو
 . ماع فلأ

 وحن هاجتالا» :ةثيدحلا ايكرت يف نيديدجلا نيأدبملا نيذه جئاتن تسكعنا دقو

 غيصب خيراتلا سيردت بتك ىلع «مالسإلاب ةيكرتلا ةلودلا ةلص عطقو برغلا
 يتلا  بتكلا هذه تزيمت دقو .ميدقلا ينامثعلا خيراتلا اهفرعي مل ةديدج تاقلطنمو

 :ٍلي ام ىلع  ةحفص ١٠٠١ ىلع اهتاحفص ددع وبري

 مالسإلا لمهت مل خيراتلا بتك نإف «ةيناملعلا ةركفلاب ةلودلا ذخأ مغر ىلع

 اظاسصقتم خان طوصصقلعإ اعاعجستربعا اععسمم ق4لهئاع دع طاعاامصامج (طوممطنأاب 1993), وطب 9, (89)

 هتاودنو حابص ةديرج يف ولغوأ اويج يرنوك تالاقم ظحالي امك .147 ص ءهسفن ردصملا (:5)

 امهيف ةيمويلا هتاليلحتو 477 نويزفلت يف
 :توريب) رهاض ناميلس قيلعت ؛نابعش جيبب ةمجرت .يمالسإلا ملاعلا ةظقي ءونرف ملهلف خيردرف (45)

 "1١. ص ١905(. «؛ةمكحلا راد

 ا/؟



 نسأل ؛«يبرعلا خ يا جيلا علا رع عب ىلا :مالسإلا ها

 تاراعش نع 0 سيدقتلا ظافلأ تعفرف «ةلودلا نع نيدلا لصفب ةيناملعلا

 لوسرلا مسا قبست تناك يتلا «ةرضح» ةملك تفذح ثيح ء.هتايصخشو مداعرلا
 ضرع فيلغت مت يركفلا قايسلا اذه يفو . .نيدشارلا ءافلخلاو ةباحصلا هادو

 ىلإ بسني يبرعلا ديلقتلا نإ) :لثم ةبيرلاو كشلا نم ءيشب ةينيدلا عئاقولا ضعب

 ةلوفطب ةقلعتملا تاياورلا يف ريبك فالتخا ةمث» وأ .'؟ '”«ةبعكلا ءانب ميهاربا يبنلا
 لزنأ ىخولا نأب لوبق ةمث يبرعلا ديلقتلا يف» نأ 07 ين ايقو د دعت لاوسرلا

 يتلا ةيوبنلا ةثعبلا تايادب نع ثيدح مث .©**0ليئاربج همسا كالم قيرط نع
 عجارتلاو دومجلا نم ةلحرم تقلطأ لوسرلا ةافو نإو ءريطاسألا نم ريثكلا اهفلغ
 .(؟«ةيكرتلا ةيروهمجلا ةلحرم يف الإ مهفت مل» يتلا ةقيقحلا يهو .مالسإلا يف

 «نيدشارلا ءافلخلا ةرتف  ةيخيراتلا ةيسردملا بتكلل انتسارد يف انيدعت اذإو
 ,«ةداعسلا رصع» وأ «ةداعسلا رود» ةرتف اهيلع ةوقلطي نويناتكلا ناك ىلا

 ًاحضاو ًاكيرتت دجن اننإف «ىربكلا ةيمالسإلا - ةيبرعلا تاحوتفلا ةلحرم ىلإ انلصوو
 كلذ نم «ةيخيراتلا رداصملا وأ قئاثولا ىلإ دانتسالا نود نم «ةيخيراتلا ثادحألل
 يذلا لطبلا» دايز نب قراط نأ دكؤت لب «يكرتلا قرعلا نم نيينالآلاو ربربلا رابتعا
 وه «قراط مساب اروهشم راص يذلاو دايز همسا مالسإلا قنتعا لجر نبا ناك

 بشن نأ دعب يبرعلا ريصن نب ىسوم ىلع راصتنالا عاطتسا دقف كلذلو ؛٠ 0 ”0 كرت
 لصفلا ناونع ناك دقف انه نمو .نيرخآلا هئادعأ ىلع رصتنا املثم ءامهنيب فالخلا
 0 يف يكرت» باتكلا يف 0 حتف نع

 لف 0 لودلا رن 0 كارتألا لإ رطل مق يح ًارصع
 برعلا ىلإ تلقتنا لودلاب ةصاخلا ةميدقلا ةيكرتلا ديلاقتلا نإف د ,خيراتلا رجف

 1 عما 11, 01ه 2هسمملم» (ةصلعمممب !ادهتتك 8دلعهملطلو, 1آ2ءاناعغ [كتاةصاقسصب 1931), ذم 0(

 .44 ص ء.هسفت ردصملا (50)

 4١. ص ء.هسفقن ردصملا (58)

 ١1١8. ص ء.هسفن ردصملا (59)

 #١7. ص ءهسفن ردصملا (50)

 ١95. ص ء.هسفن ردصملا (61)
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 ةرعقلا ده يابت لإ لست اهدنعو بارتألا نييؤبألا لفن “صم ل[ كلخدت
 رهاظم نم ارهظم تحبصأ ةيموقلا تاعازنلا نأ» دجن «ةينامثعلا ةبقحلا رخاوأ يف

 ىف شيجلا رصنع نويداحتالا لخدأ نأ دعب اميسالو ىكرتلا ناثوعبملا سلجم

 بزعلاو :نمرألا اذه تحب نسلجلا عراف لإ تاعازتلا كلت ةترشعناف «ةيسايبنلا
 اوأدب نييداحتالا نأ ريغ .ةيتاذلا ةرادإلاب وأ لالقتسالاب ةبلاطملاب داركألاو نابلألاو

 ةبقاعمب اوماق امك «لالقتسالاب نيبلاطملا نابلألاو نمرألا ةبراحمل شيجلا لاسرإب

 لح عطتست مل ةوسقلا هذه نأ ريغ «لالقتسالاب نوبلاطي اوناك نيذلا برعلا ءامعزلا
 ةفيلخلا ىدمؤاو# لوألا ةماعلا" كرما تعفو نأ دعب اييس الو 7" ؟ةةلكشملا هذه
 ثيح «ةيغاصلا ناذآلا دجت مل يتلاو سدقملا داهجلا ىلإ نيملسملا اهيف اعد ىوتف
 شيج ةبراحمل نييسنوتلاو نييرئازجلاو دونهلا نيملسملا نم تاوق عفد ودعلا عاطتسا
 .برعلا ًاصوصخو «ينامثعلا مكحلل ةرشابم نيعضاخلا نيملسملا نإ لب «ةفيلخلا
 فلخلا نم كارتألا نعطو ودعلا ركسعمب ًاردغ مهقاحتلا ربع برحلا يف اوكراش
 تحبصأ ةفالخلا نأب هيف لادج ال لكشب ةيخيراتلا ةعقاولا هذه دكؤت ثيح (غ...]

 دع ريغ ةلايم تحما ةيس «نهلتتملا ةايع ىف ةميقاوأ ةيهأ اذ: نييل ارمأ

 , 11 نطلع نأ ته ةئامكلا ةلودلا لع ةليقت ةاحنو

 (ةنايخلا» عوضوم حرط نم اودارأ يجهنملا باتكلا اذه يفلؤم نأ ودبي ءانه

 ,كارتألل ةيبرعلا ةنايخلا هذه ىلع نيدلا ةفص ءافضإ .لوألا :ةيلاتلا فادهألا قيقحت

 . يسايسلاو يركسعلا اهيبناج ىلإ ةفاضإ

 بتكلا ربع  ةيكرتلا لايجألا ةركاذ يف يبرعلا ردغلا ةركف سيركت «يناثلا

 «صاخ لكشب برعللو ؛ماع لكشب ةبورعلا ةركفل ةيبلس ةروص نوكتل  ةيسردملا
 ةيكرتلا بةيبرعلا :تاقالعلا نار لع طلشلا سلقوميد» فيس امد ىقبق كلو

 .اهلوح رابغلا ةراثإلو

 ةفالخلا ةسسؤم نأ مغر ىلع «ةفيلخلل برعلا مارتحا مدعب ءاحيإلا ؛ثلاثلا

 ءًاريثأتو ءاحيإ رثكأ ةيبلس ةروص ىلإ كلذ نم لوصولل «ةيبرع ساسألا يف يه
 . مهتادقتعمب كيكشتلاو برعلاب ةقثلا مدع يهو

 نم برعلل ةيداعملا ةربنلا هذه داريإب ةيمسرلا ةيسردملا بتكلا هذه تدارأ دقل

 اوراثو «نيملسملا ةفيلخ دض اوفقو برعلا نأب ءاحيإلا ةنايخلا ةركف حرط لالخ

 .50؟ ص ءهسفن ردصملا (209)

 1ع ربع تمص ودعنن 1 مجاطأ, 111 01ه 0]عبأ (لكافسطل: !/ادهمتك 8دلعممللكا, 1933), وطب 303. (89)

 1 111 ١0ه (طصلطعمتم: 71/122121 8دلعدملا خلا الدالاصعالا, 1941), ذم 09 26:0
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 نيتفاقثلاو .ءةهج نم يكرتلاو يبرعلا نييعشلا نين مب ةلصلا مطل هوا يضداع

 ةلودلا بوعشل ةيموقلا تاعلطتلا ذخأ نود نم و هيج هك كلر ةيبرعلا

 اهرمع ةلودلا كلت تشاع نأ دعب «رابتعالا رظنب  برعلا مهنمو  ةينامثعلا

 ةفاضإ :ةرضفلا نطق كر ريكتلاو ديدجتلا لإ جادو هسا ر لاعلان
 راكنإو ؛(يقرتلاو داحتالا بزح) ةيداحتالا ةرادإلا هتسرام يذلا دادبتسالا ىلإ

 وهو ءرانلاو ديدحلا ةوقب ةضراعملا توص تاكسإو تايرحلا قنخو ةيبرعلا ةيموقلا

 ةرادإلا دض روثي نأ ىلإ هسفن كروتاتأ لامك ىفطصمب - اقناع عفد قذلا ض ألا

 نأ اهيسخل و« ةضانملا هتقيرط ىلعو رييغتلا كلذ ثادحإ لواحيو ةينامثعلا  ةيداحتالا

 لع سيلر“ يقرتلاو ةامئالا ةموكح لع 533 قيام /زآبأ <: وين اوراث فق" رغلا
 ةفيلخ) ينامثعلا ناطلسلل ءاعدلا نأ ليلدب «نيملسملا ةفيلخ دض وأ كارتألا

 .”*!ةيبرعلا ةروثلا دعب ةلماك ةنس ةدمل زاجحلا دجاسم يف رمتسا (نيملسملا

 ةيبزحلا ةيددعتلا ةرتف -

 ىلع به ةيرحلا ماسنأ تأدبو ءاهرازوأ ةيناثلا ةيلاعلا برحلا تعضو امدنع

 داجمألا ثيرو «كاذنآ مكاحلا يروهمجلا بعشلا بزح ةموكح دجت مل «ىلاعلا

 «كروتاتأ ةفيلخو يناثلا ةيروهمجلا سيئر «ونونيا تمصع ةماعزب لا

 تأدب ةددعتملا ةيسايسلا تارايتلا نأو اميسالو «ةيبزحلا ةيددعتلا ةركفب ذخألا نم

 لكشب (1944- هل اب تح دابر دل لع نعش

 تركلا» مسا ديكس اهنانس اره اوينسأو هبات نم ةعومم فقتكتاف .«قلطم

 ١960٠. ماع اهيف زافف تاباختنالا لخد ام ناعرس يذلا «يطارقسيدلا

 بزحلا حاجن اهيلإ ىزعي يتلا ةياعدلا لئاسو ىدحإ ةينيدلا ةيرحلا تناك اذإو

 ئداب يف  نويطارقميدلا ماق نأ دعب ١16٠ ماع ةيبعشلا طاسوألا نيب يطارقميدلا

 مازتلا مدعب ةددنملا تالاقملا ترهظف «ينيدلا ديعصلا ىلع لهاستلا ضعبب - رمألا

 لامعتسالا اذه دض مزاح فقوم ذاختا ىلإ ةلودلا ترطضا دقف «نيدلاب نييلامكلا

 . ©" ”ةلودلا ةبراحمل مالسإلل ءىيسلا

  ةيبرعلا تاقالعلا رمتؤم :ىلإ تمدق ةفرو "«مهفلل ةلواحم :ةيبرعلا ةروثلا» ءىسوم ناميلس (55)

 .(صخلملا) ” ص ١945. ماع ندرألاب كومريلا ةعماج يف دقعنملا ةيكرتلا

 ةروص رييغتل يوبرتلاو يمالعإلا ىوتسملا ىلع كرحتلل ةديدج ةطخ وحن» ؛«يقوقادلا ميهاربا (0)

 راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا :ىلإ تمّدق ةقرو ««ةيكرتلا مالعإلا لئاسوو ةيسردملا بتكلا يف برعلا

 .01794 ص «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن يتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :يلبقتسم

 ا/ك



 «تاموكحلا ريغتب ريغتت ال ةتباث سسأ ىلع ةيكرتلا ةيجراخلا ةسايسلا دمتعت

 بزحلا ؛مكاحلا هبزحو )١16٠ ١95١( سيردنم ناندع ةموكح عطتست مل كلذلو

 تناك نإو «ليئارسإب ايكرت فارتعا بحس ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ «ىطارقميدلا

 كاذألا ةوكلك داعأ اهدقع: ننلسلاو ترعلا لإ كرقكلل ةديددغ فا وطخل تليد كف
 ديدعلا حتف امك «ةطسوتملا سرادملا ىلإ نيدلا ةدام سيردت لخدأو «ةيبرعلا ةغللاب
 هقفلاو يمالسإلا نيدلا لوصأ سيردتب موقت يتلا ءابطخلاو ةمئألا سرادم نم

 «كلذ لك مغر ىلع ءاهنكلو .'*””ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإ هريسفتو ميركلا نآرقلاو
 «ةيسردملا خيراتلا بتك يف كارتألاو برعلا نيب مئاقلا رادجلا مامأ ةزجاع تيقب

 كلت يف ةدئاس مالسإلاو برعلا لوح ةحورطملا ةفاك ءارآلاو راكفألا تيقب ثيح
 )١9171١«. ةميدقلا بتكلا كلت تاعبط نإ لب ءركذي رييغت يأ نود نم بتكلا

 ء981١ )١948١. ةديدجلا اهتاعبط عم لوادتلا يف ترمتسا 7 ١1957(
 .ًاضيأ ةرتفلا هذه يف بنج ىلإ ًابنج (7

 ةثيدحلا بتكلا ىف برعلا ةروص - “

 يذلا يطارقميدلا بزحلل ثيروك ١9177 ماع ةلادعلا بزح فيلأت مت امدنع

 بالقناب مكحلا نع هحازأف «ةيلامكلا قيبطت يف هلهاست ىلع شيجلا تكسي مل

 نأ دعب ١155 ماع تاباختنا يف اهسفن ةبرجتلا ترركت 21970 ويام /رايأ

 زافف ةيكرت ةيرق لك يف عماج ءانب يباختنالا هجمانرب يف ةلادعلا بزح عضو
 بزحلا حازأ يذلا شيجلا نأ ريغ .ةروكذملا تاباختنالا يف ةقلطملا ةيرثكألاب
 سرام /راذآ ١؟ بالقناب ماقو ىرخأ ةرم داع 24145١ ماع مكحلا نع يطارقميدلا

 اهمايق مدع ةجحب «(ةلادعلا بزح) مكاحلا هبرحو ليريميد ةموكح طاقسإل ١

 نيميلا نيب كاذنآ  مئاقلا يسايسلا عارصلا يف ينيميلا يمالسإلا هاجتالا برضب

 .مكحلا ىلإ تءاج يتلا ةيركسعلا ةموكحلا نأ ريغ .يكرتلا عراشلا يف  راسيلاو
 عراشلا يف ةوخألا لاتتقال دح عضو عطتست مل ةيفالتئالا تاموكحلا كلذكو
 ايكرت يف ةيسايسلا ةايحلا يف هل ليثم ال لكشب عارصلا لحفتسا ثيح ؛«يكرتلا

 . ةرصاعملا

 ٌبصنملا «دحاولا هاجتالا تاذ ليريميد ةموكح نع ضري مل شيجلا ناك اذإو
 لثمتملا فرطتملا نيميلا طاشن نع رظنلا ضغو «يراسيلا طاشنلا ةحفاكم ىلع

 نيبزحلا مايق يف بغري ناك شيجلا نآلف «ليريميد عم ةفلاحتملا ةيموقلا ةهبجلاب

 هال ص «ةهسفن ردصملا (هال)

 ا/ا/



 ةموكح ليكشتب يروهمجلا بعشلا بزحو ةلادعلا بزح :دالبلا يف نييسيئرلا
 يف يركفلا عارصلا بلقنا نأ دعب «يلخادلا باهرإلا ىلع ءاضقلل ةينطو ةدحو
 ذخأو يئاوشعلا لتقلاو ةيسايسلا تالايتغالا لالخ نم يومد عارص ىلإ ايكرت
 ةماعزب ينطولا ذاقنالا بزح اهدوقي ناك يتلا ةيمالسإلا ةكرحلا زورب عم نئاهرلا
 ماقف «ةيلامكلا راكفألا ىلع ًارطخ لكشي ادغ ثيحب ءاهيمانتو ناكبرأ نيدلا مجن

 ١98٠١. ربمتبس /لوليأ ١١ ىف ثلاثلا هبالقناب شيجلا

 عقتدابملا قيبظت نق لهاسلا وه ةتذلقلا كابالقنألا هذه: ءازو نئاكلا' ببسلا نا
 نأل ءاهيف ثحبلا مدع بجي يتلا تاروظحملا ىلإ داقتنالا هيجوت وأ «ةيلامكلا
 .يسايسلا اهبهذمو ةيكرتلا ةلودلا يعو  مويلا ىلإ  لثمت لازت ال» ةيلامكلا
 ةمألا شماه ىلع هسفن عضي اهيغلي وأ اهفقوي نأ لواحي نم لك نإف كلذلو
 انعظفسا «ةيلاسكلا ةفسلفلا رهوج لف ةيتاملخلا' نأي انفرغ اه: اذإو... "**"ةويكرتلا
 داحتالا باتك يف يرون لالج بتاكلا ةوعد لالخ نم تابالقنالا كلت ىزغم مهف

 ملاعلل ةكرتشم ةغل ةيبرعلا ةغللا ذاختا ىلإ ,.154177 ماع رداصلا .يمالسإلا
 ةلودلا نا» :دكؤت يتلا هسفن ماعلا يف ةرداصلا نوكوب ةديرج لاقمو :؛يمالسإلا

 اسانأ مهسرادم نم نوجرختي فوسو ديدجلا لسنلا ةيبرتب موقتس ةيناملعلا

 ةيدجبألاب [ةيبرعلا دصقي] ةيمالسإلا ةيدجبألا تلدبتسا دق اهنأل «نيينيدال
 را للا

 ًاروطت تدهش دق ١97٠١ ماع دعب ةعوبطملا ةيسردملا خيراتلا بتك نأ ريغ

 اهتماتق ىلع ةيبرعلا ةروصلا تيقب نإو «يمالسإلا نومضملا ثيح نم اظوحلم
 نكلو :««فلخلا نم كارتألا نعطب» برعلا مايقب (ردغلاب ةلثمتملا) ةضوفرملا
 دض برعلا براح» موهفم رييغت وه ةيسردملا ,خيراتلا بتك يف ديحولا فالتخالا

 ةرتفلل ةيجهنملا خيراتلا بتك يف ةدراولا '''”«كارتألا ءادعأ عم قافتالاب ةفيلخلا

 (0070نايصعلا وأ ا  نيسح فيرشلا وأ  برعلا نالعإ» ةرابعب ةيلامكلا
 .ةثيدحلا ةيجهنملا بتكلا يف ةدراولا

 :ةرتفلا هذه يف ةساردلل ةيلاتلا ةيخيراتلا ةيجهنملا بتكلا انعضخأ دقلو

 ”٠١7. ص ءيمالسإلا ملاعلا ةظقي ءونرف (08)

 ها جاتا 1 (09)
 1س اعربم تاسست رجعإت 1 هجاطت, 117 016 (0]بأر طع 9 00(

 حكترمعأ ىاعوتا ةسل ظسصنم ©اءاهإل, 10ج 11, 0ع مصعب 01يلامج 1ك مماعس ([كامصطلب التلال (51)

 8مل 8دئرتطعألا, 1980), زلم

 ,2ى



 191١1.  طسوتملا يناثلا فصلل خيراتلا :ياتكوأ نيمأو تيشقأ يزاين -

 .19107  طسوتملا ثلاثلا فصلل خيراتلا :تيشقأ يزاين -

 ؛نيملعملا دادعإ سرادمل يناثلا فصلل خيراتلا : ياتكوأ نيمأو تيشقأ يزاين -

 .,148 لوبطسا :ةيبرتلا ةرازؤب تاغوبطم

 ةدضالا دس نورتشعلا لذلخو ةيهتنلا ةيسرافلا تفكلا هده تتفقت قو
 يف تافالتخالا ضعب عم «ريغتي ال ًادحاو ًاصن  ةرتفلا هذه يطغت يتلا-

 درمتلل زاجحلاو نيطسلف يف برعلا نوعجشي نويناطيربلا ذخأ» :وهو «ةغايصلا
 نأ دعب جرحم عضو يف ةلودلا عضو ىلإ كلذ ىدأ ثيح «ةينامثعلا ةلودلا ىلع
 داق نأ دعب اميسالو ةلودلا ةضبق نم زاجحلا تجرخو اهلالقتسا نميلا تنلعأ

 نم انل برعلا نعطو انئادعأ عم هقافتا ىدأو .«نايصعلا ةكم ريمأ «نيسح فيرشلا
 ىرت .لرع اذهه نيم عضو يف ةيبرحلا تاهبجلا يف انتاوق عضو ىلإ فلخلا

 نأ ىلإ صوصنلا كلت نيب ريبكلا هباشتلا اذه يف ببسلا دوعيو .''"”ءاندض برحلا
 يزاين لبق نم ةفلؤم «نيملعملا رودل كلذكو «تاطسوتملل خيراتلا بتك عيمج

 ىف لوخدلا لبقو «ءنكلو .ةيضاملا ةنس نيرشعلا ةليط ياتكوأ نيمأو تيشقأ

 هكا ىف مار يذلا نوطقلا لع: ظن ةاقلإ ذون ا رضوصتلا فد :كالجستت
 ْ .بتكلا كلت يف يمالسإلا نومضملا ىلع :ةثيدحلا

 بتكلا هتضرع يذلا لكشلاب «ةنملعلا نع ثيدحلا بتكلا هذه عيمج تبنجت

 نم عون ىلإ مالسإلا روهظ ةياور تبلقنا اذإ «تاينيثالثلا يف ةعوبطملا ةيخيراتلا
 ةسادقلا ةظفل تداعو «ةيبرعلا ةيمسرلا سرادملا ىف سردت ىتلا ىنيدلا صصقلا
 ءانرالاو. ةباهيسلاو نيدبتا ثلا اكلم رقع لومرلا ءامسأ قيسحل © سفح

 رثآم :ةيعرش ةيخيرات ثادحأ لكش ىلع ةفاك ةينيدلا نوؤشلا حرط متو .نيفورعملا

 .ةيمالسإلا  ةيبرعلا تاحوتفلاو دوهيلاو نيكرشملا عم هكراعمو لي لوسرلا

 ةرتفو نيدشارلا ءافلخلا نع مارتحا لكب ناروكذملا نافلؤملا ثدحتي امك
 ترذ يتلا تاماسقنالا ىلع امهفسأ عم ؛يمالسإلا خيراتلا يف ةيلاثملا مهمكح

 نكلو .اهل لولحلا داجيإ نع برعلا ءامعزلا زجعو «يمالسإلا ملاعلا يف اهنرقب
 مالسإلا خيرات ىلع اوفضأ دق مهنإف «يمالسإلا نيدلا ىلإ كارتألا لخد امدنع

 رحتنرتدجأ ةلعوتار 1هجاط 111, 7ءدن ممهامج (لكاهصسطملب عصمت 1تاقطعوتب 1973), وطب 229. 0000
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 خيراتلا يف ةيمهأ رثكألا ثادحألا دحأ مالسإلل مهقانتعا راص ثيحب .ًاقيمع ًارييغت
 0 اعلا

 سيردتب موقت ةثيدحلا خيراتلا بتك نأ يه ركذلاب ةريدجلا ةظحالملا نأ الإ

 بتك نم ةيعوضومو ةيدج رثكأ ةقيرطب  ةيكرتلاو ةيبرعلا هروصع يف  مالسإلا
 ثارتو يلامكلا يركفلا ثارتلا نيب مويلا ىلإ ترمتسا ةعيطقلا نأ ريغ «تاينيثالثلا

 ىلإ ولغوا سفق ميهاربا لاثمأ كارتألا نيخرؤملا ضعب اعد دقف كلذلو «مالسإلا

 ضعب اهلبق يتلا ةركفلا يهو .يمالسإلا  يموقلا وأ يمالسإلا - يكرتلا فيلوتلا

 يمهفو كاب ليد نمحرلا دبعو جالوب يلع :لاثمأ مويلا ايكرت يف مالسإلا يركفم
 ةناقتلا لالخ نم رصعلا ضينب كاسمإلاب نوكي صالخلا نأب نونمؤي نيذلا وروق
 لصفلا ةرورض كارتألا نيفقثملا ضعب ىري امنيب «بيرغتلا لدب ةراضحلاو ملعلاو

 ىلإ سانلا اوعدو ءامنص كروتاتا نم اولعج نييلامكلا نأل «ةيلامكلاو كروتاتا نيب
 اهب ىسرأ يتلا سسألا ةشقانم رظحي يذلا '«وباتلا» ةباثمب حبصأ هنإف اذهلو «هتدابع

 مظعأ هرابتعاب هسفن كروتاتأ لامك ىفطصم ىلإ ةغلاب ةءاسإ هذهو .ةيروهمجلا
 كلذ ىلإ فيضي يذلا ءرادناج زيكنج بتاكلا لوقي امك ةرصاعم ةيكرت ةيصخش
 نبا لاثمأ نييملاعلا نيركفملا ةمئاق نمض لخدي يكل ًاركفم نكي مل هنكلو» :ًالئاق
 ةدانغ ىلإ ىعادلا ىارلا لطتخع ندقجهنأ اًضيأ حمؤأ قنا ريغ :ثناكو: وسورو انّيَش
 موقن امدنع اننأل «هتاداعم وأ هيلع ناودعلا نجهتسملاو لب أطخلا نم هنإف «كروتاتأ

 عيمجل ةيطارقميدلا ةكراشملابو رصعلا تايطعم قفو اهسسأ يتلا ةيروهمجلا ريوطتب

 ايكرت ةعفرو ةزع انققح دق كلذب نوكن ةيقيقح ةيعامتجا ةحلاصم يف ايكرت ناكس
 يي ل نانا ةيفحملا ةيعراتلا ةيزاريشنتأالاو

 ١9117 ماع ةنايخ ببسب كارتألاو برعلا نيب ىرخألا ةعيطقلا ىقبت نكلو

 لقن لجأ نم «خيراتلا بتك اميسالو ءاهميخضت ىلع ةيسردملا بتكلا تلمع يتلا
 نيح يف كرتشملا نيبعشلا خيرات يف ءادوسلا ةطقنلا ىقبتلو برعلا نع ةيبلس ةروص
 قيزمتب اتماق نيتموكحلا نيتاه نإ لب ءامهعارص تاحفص نويسنرفلاو ناملألا ىوط
 ىلإ ءىسي ام لك فذح قيرط نع كلذو ءامهخيرات نم اهلك ءادوسلا تاحفصلا

 نمضتت نأ ًاعم فسؤملاو نزحملا نمل هنإو .ةيمسرلا ةيسردملا بتكلا يف امهيبعش
 . ضعب ىلإ اهضعب ءيسي ام ةيكرتلاو ةيبرعلا ةيمسرلا ةيسردملا بتكلا

 آطءوطنس 121 عدمّؤاد ةمل ةلافس ءاتقصتقم, 7218 (لكاهمطاللا 724.8. 8دحسصعالا, 1976), (57)
 دل 6.
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 صاخلا يجهنملا امهباتك يف ياتكوأ نيمأو تيشقأ يزاين نابتاكلا لوقي

 «ةرامعلا توك» يف مهتاوق رسأ دعب نويناطيربلا ذخأ» :طسوتملا يناثلا فصلاب

 كلذ ىف اوحجن ثيح «ةينامثعلا ةلودلا دض درمتلل برعلا نوعدي «قارعلا ةهبجب
 داق كعب فيس الو ةلودلا يت هرم ذاسللا فيرست انيز اا عننا تبل[ :هيلعأت
 نم انل برعلا نعطو انئادعأ عم هقافتا ىدأو نايصعلا ءةكم ريمأ ءنيسح فيرشلا
 ىرجب لّوحتو ًادج ءىيس عضو يف ةيبرحلا تاهبجلا يف انتاوق عضو ىلإ فلخلا

 لرعو» :يحألا ةلئئطا [ذع ةاهسنت كارابسلا ”ةيؤكت دموع." انروق هيو
 يزاين خرؤملل طسوتملا ثلاثلا فصلل خيراتلا باتك يف «اندض برحلا ىرجم

 نيمأ خرؤملل نكلو ءًاضيأ طسوتملا ثلاثلا فصلل خيراتلا باتكو '''تيشقأ
 يقدم ىاتكرأ نيمأو.كعشفا :يزانت تاةاروكذملا نايتاكلا نكد ةاهتيقدو "7" ئافكوأ
 ةنايخ لوح «نيملعملا دادعإ سرادم ةبلطل هافلأ يذلا «يناثلا ءزجلا ,خيراتلا باتك
 رصم صيلخت اندرأ «ىلوألا ةيملاعلا برحلا انلخد امدنعو» :ىلي ام كارتألل برعلا
 انمجهو ةلمح انزهج دقف كلذلو 21887 ماع ىرج يذلا يناطيربلا لالتحالا نم
 انتاوق مامأ ةديدج ةهبج اوحتف زيلكنالا نأ ريغ .ةانقلا ةهبج يف زيلكنالا ىلع اهب

 ةوقلا هذه رسأ نأ ريغ .دادغب لالتحال كانه نم هاجتالاو ةرصبلا ةنيدم مهلالتحاب

 نيتديدج نيتيبرح نيتهبج حتف ىلإ ىدأ «ةرامعلا توك» يف انتاوق لبق نم ةيناطيربلا
 ىلع نيطسلفو زاجحلا برع عيجشتب زيلكنالا ماقو .قارعلاو نيطسلف يف اندض
 فيرشلا ةكم ريمأ مّعزت نأ دعب جرحم عضو يف ةينامثعلا تاوقلا عضو امم «درمتلا

 ةنايخ تدأو «نميلا تلقتساو انتضبق نم زاجحلا تجرخف .نايصعلا كلذ نيسح

 يف انتاوق عضو ىلإ فلخلا نم انل مهنعطب اندض ودعلا عم مهقافتاو انل برعلا
2000 

 (ادج ءىيس عضو يف تاهبجلا

 يف مويلا سردت يتلا ةيكرتلا ةيسردملا بتكلا نأ كلذ لك نم حضتي
 ةذبحم ريغ ةروص يف ماع لكشي -ةيرعلا تمدق دق نيملعملا رودو تايوناثلا

 .ةهوشم ةروص نكت مل نإ «لقألا ىلع

 رلتزنمجأ فلولا همم ظسصنم 01هإل, 721 11 (][؟ئفسطتنلن 8قنالن ظوئاتس الهرمعالا, 1970), نط 153. (50)
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 ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةيبرعلا ةروصلا :ًاثلا

 ةيروهمجلا سيسأت ةيادبو ةيبعشلا ريرحتلا برح لالخ «يكرتلا مالعإلا ناك
 بزحلا مكح ماظن لظ يف ةلودلا تاهيجوتل ًاعضاخ ايمسر امالعإ «ةثيدحلا ةيكرتلا
 ذخأي يلاربيل مالعإ ىلإ بلقنا مالعإلا اذه نأ ريغ )*١97  ١50٠(«. دحاولا

 نم ًارابتعا بازحألا ددعت ماظن ىلإ ايكرت لاقتنا دعب ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةيرظنب
 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تارايتلل ةضرع يكرتلا مالعإلا حبصأ كلذبو .1447 ماع

 ةيكرتلا مالعإلا لئاسو لالغتسا ةيناكمإ رفوت ىلإ ةفاضإ ؛«ةفلتخملا ةينيدلاو
 كلذك «ةقطنملا يف ةعماطلا ةيبنجألا ىوقلا لبق نم  امنيسلاو ةفاحصلا اميس الو

 اهتابغر قفو لئاسولا كلت هيجوتل راتسلا ءارو نم لمعت يتلا ةيفخلا يديألا لبق نم
 را و

 طلتخملا يمالعإلا ماظنلا ىلع مالعإلا يف ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةيرظن دمتعت

 رح مالعإو  ةرشابم ريغ ةروصب  ةلودلل عضاخ مالعإ دوجو يعدتسي يذلا
 ةفيحص (بعشلا) صولوا ةفيحص ترمتسا دقف انه نمو .صاخلا عاطقلل عضاخ

 1465٠, ماع ىتح  كروتاتأ بزح  مكاحلا يروهمجلا بعشلا بزحل ةيمسر هبش
 1  يطارقميدلا بزحلا يأ هنأ ريغ «مكحلا ةدس يطارقميدلا بزحلا أوبت امدنع

 ةقلاع هدي رجس فل ةييضيم تناك امتاو-ةيناب ةقلمانا ةييسز“ ةفحنم هل دكش
 ىلا :تاموركشا نأ: ريغ." يمرس قانذع' ةنفاترو طا فحودلا تبول ةيوكمل
 توا نعلا رونا تعمق ةنوكمب انه حتا 859: ياس رابأ ناك تكلقنا دلت تاج
 12 د ابا ب ةلقلعلا كاين ةليل يلاطس ل ازم ةركلا يطضول ذا ببرللا ةانيص
 21940٠ ماع ةصاخلا «ربخلا» ءابنأ ةلاكو تفلأت امك ءاهمساب ةقطان ةفيحص ذاختا
 ماع تسسأت دق تناك يتلا ةيمسرلا ؛84 لوضانألا» ءابنأ ةلاكو بناج ىلإ
 كو

 هذه نأ ريغ ١9705«: ماع ةرقنأ ةعاذإ سيسأتب ةيسنرف ةكرش تماق دقو

 تاعاذإلا نم ديدعلا سيسأتب ةموكحلا تماق امك «تاينيعبرألا دعب تعسوت ةعاذإلا

 برحلا دعب «ةيكرتلا ةعاذإلا ةيريدم تلوحت ىتح ةندأو ريمزإو لوبنطسا يف ةيلحملا

 ةودن لإ تمذق ةقرو ( «ةيكرتلا مالعإلا لئاسو قف ةينويهصلاو نيطسلف» «ىقوقادلا ميهاربا 39(

 .48 ص ١486: ماع ندرألاب كومريلا ةعماج يف ةدقعنملا ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا

 ةعماج تاروشنم :دادغب) ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةينويهصلاو نيطسلف «يقوقادلا ميهاربا 6

 05 ص (١1ة4ا/ .دادغب

 06 ص «( هسفن ردصملا ةيضلإ

 اهل



 نويزفلتلا اهيلإ فيضأ نأ دعب اميسالو «ةريبك ةيمسر ةسسؤم ىلإ «ةيناثلا ةيملاعلا
 «(781) يكرتلا نويزفلتلاو ةعاذإلا ةسسؤم ىلإ اهمسا ريغتف ١9750 ماع نم ءادتبا

 نأ دعب  ريبعتلا حص اذإ  ًايعاذإ ًاراجفنا 1987 ماع دعب ايكرت تدهش ثيح
 ىتلا ةصاخلا تانويزفلتلا تاطحمو تاعاذإلا ءاشنإ ىلإ ةيلهألا تاكرشلا تقباست

 ةصاخلا ةيعاذإلا تاطحملا ددع غلبي امنيب «ةينويزفلت ةانق ١9 ىلع مويلا اهددع وبري
 ٠٠١ ىلع وبرتف مويلا ةرداصلا ةيمويلا فحصلا ددع امأ ""'ةطحم 50١ نم رثكأ

 ديس

 لثم ةيوق ةيراسي فحص روهظ )1١97  ١970( ةرتفلا لالخ ايكرت تدهش

 نونراعتلا تافكلا أدبو 2(2ةم11:0) ةروثلاو (ةهل) مسقلاو (]ة5م) هاجتالا

 ىلعو ءولغوا ىجوا ناغودو «ناطلأ نيتجو «نرا نودعس :ةفلتخملا مهتاهاجتابو

 «لاسيوس زاتممو «كيجنرب وغودو «ءقوجلس ناهلإو «لاسيوس يماهلاو «نمريس
 يعقاولا مهليلحتو ثادحألا ىلإ ةديدجلا مهترظنب «ةفاحصلا يف اديدج ارايت نوفلؤي
 نوكو «تيللمو «تيرخح :ئربكلا فحصلا تأدب امك .***”رابخألاو اياضقلل
 ةديرج تاعيبم تلصو ثيح «ناولألابو تسفوألا ةعابطب اهريغو ماشقاو . نيديا

 :يرتكلا تحفلا تادب“امك ("”*ةفيبن نقلا © ورم زثكأ ىلإ ةيمويلا تيرخ
 ةيكرتلا تايالولا ىف تاعبطب اهريغو ماشقأو «تيللمو , نيديا نوكو .تيرح

 دوسألا رحبلا يزكرم ىلإ ةفاضإلاب «ريمزإو «ةندأو «ةرقنأو «لوبتطسا :ىربكلا
 77و ضانألا فلز طساوأو

 تالعافتو 2١95١ ماع روتسد اهقلطأ يتلا ةيطارقميدلا تايرحلا تدأ

 فاعلا ىف ةريظخ تاناسقلا لإ عجول ويدمالا اهكراقمو : ةيفسصلا كتاهاجالا
 ردع لجأ نم تايزخلا فلا كادنلا ضدي كلحتسا نأ دعب« نكرتلا ماعلا يأرلا
 ليريميد ناميلس ةموكح طاقسإو شيجلا راذنإ ناكف ء.دالبلا يف نماضتلاو ةدحولا

 191١. سرام /راذآ ١١ يف ةطلسلا نم

 ءاهماوبأ ةميدقلا ةيكرتلا فحصلا ضعب تقلغأ )١91/١  ١987( ةرتفلا ىفو

 ترذ ىتلا تافالخلا ببسب «راشتنالا ةعساولا فحصلا نم تناك ابغأ مغر ىلع

 .1495/8/5؟5 ء(ايكرت) حابص 4غ

 حلو 1مانعانك, 7121 8ظهعنا 1هجاطت (طكاهمطتتل,ب 1992), د 0. ةفض)

 .409 ص ءهسفن ردصملا (7)

 4٠١. ص ءهسفن ردصملا (20)
 .477 ص ءهسفن ردصملا )

 ذلك



 تردص دق تناك يتلا  ماشقأ يتفيحص لثم ءابعرومم نين وأ اناحضصأ نيو افرق

 «ةرتفلا هذه ىف ةرداصلا تاالجملا ددع دادزا لباقملابو .نطوو ١4148 ماع

 ىلع ىربكلا دئارجلا ظافح لجأ نمو .ةيداصتقالاو ةيئاسنلا تالجملا اميسالو

 - هسفن ضرغللو - فحصلا كلت تأدب كلذ دعبو .ةيمويلا مث ءالوأ ةيعوبسألا

 تقرغ ىتح «فرطتم يراسيو ظفاحم ينيمي :نيركسعم ىلإ ايكرت ماسقنا ىلإ ىدأ

 ماقف «ةنحاط ةيلهأ برح ىلإ بلقنت تداكو 0 لاتتقا كراعم يف دالبلا

 ةنركا لع ةليقت اذوبت عضو يذلا ١ ني شرا لولفأ ١١ بالقناب | شيلا

 .ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةريبك تالوحت )١985  ١945( ةرتفلا تدهشو

 ةعابط ماظن ىلإ لاقتنالاب ىربكلا ةيمويلا فحصلا تأذن ١6 ماعلا نم ًارابتعاف

 ةديرج تحبصأ ١987 ماع يفو .ًاميظنتو ًازاجنإو ةعرس رثكألا تسكات  ويديف

 فصنلا قا حلصر تلا اهناعييم تيس نم ةيرح ةفيخاص فانتا ةيموبلا حب
 يتلا ةيقارلا ةينفلا ةعابطلا تاذ ةينفلاو ةيملعلا تالجملا ترثك امئنيب ار نويلم

 امنيسلاو تارايسلاو رتويبمكلا تالاجم يف «ةيبوروألا تالجملا تاعبط يكاحت

 ميدقتب ىربكلا ةيمويلا فحصلا تذخأ امك .ريوصتلاو ويديفلاو نويزفلتلاو
 ةيناطيربلا :ةيملاعلا تاعوسوملا تامحرت عيزوت لثم «ةريبك ةيعامتجاو ةيفاقث تامدخ

 ءايادهك ةيتيبلا مزاوللاو تارايسلا عيزوت ىلإ ةفاضإلاب ةيكيرمألاو ةيسنرفلاو
 يف ةيفحصلا كراعملا لاعتفا ىربكلا فحصلا تلواح امك «ًاريثك اهتاعيبم تعفتراف

 ةنجلا ءاشنإ لإ ىدأ اع: اهريغو ةةلؤدلا نوونشاو «تاعوسوملا» لوح اهنيب ام

 يكرتلا يمالعإلا فرشلا قاثيم تعضو يتلا /١9/8 رياربف /طابش ؟ يف («ةفاحصلا

 1 يا جورخلا ةيكرتلا ةفاحصلل زوجي ال يتلا ةيقالخألاو ةيفحصلا دعاوقلاو

 : ىلإ اهرودص قطانم ثيح نم مويلا ةيكرتلا فحصلا عزوتتو

 ةيراجت هو ةيسايس ةفيحص 5 : لوبنطسا

 ناتيراجت ناتنثا و 2ةيسايس ةفيحص ١ :ةرقنأ

 ةيراجت "و ١ ناتيسايس ناتفيحص : ريمزإ

 .0505 ص ء.هسفن ردصملا (/0)
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 6-3 ةيسايس فحص ٠ :ةندأ

 525 ةيضايسش حش 4 هرم
 تاحاؤو ةيسايس فحص ه :ةينوق

 ةفيحص ه9 - ةيراجت ١٠و ةيسايس ةفيحص 4 :عومجملا

 ىلع  ةئامعبسلا ىلع وبرت يتلاو  ةيكرتلا فحصلا ةيقب عزوتت نيح يف

 ف :ةيمويلا فحصلا

 3 :ةيعوبسألا فحصلا

 ليدي :ةيعوبسأ فصنلا فحصلا

 14 :ةيرهش فصنلا فحصلا

 "4 :رودصلا ةمظتنملا ريغ ةيمويلا فحصلا

 ١ :ةيرهشلا تالجملا

 2 :ةيمسوملا فحصلا

 0*0 :عومجلملا

 تاهاجتالا تاذ ةرثؤملاو ةيوقلا ةيمالعإلا لئاسولا هذه لمع مضخ يفو

 ةيكرتلا فحصلا اهلوانتت «ةريطخ ةيلاجس ةيضق زربت  ًانايحأ  ةضقانتملاو ةفلتخملا

 مالعإلا لئاسو اهلالخ نمو  ةفاحصلا اهب عتمتت يتلا ةيرحلا ىدم يه ءًاضيأ

 ؟ايكرت يف  ىرخألا

 ىضاملاب اهتلص تعطق ىتلا كلت اميسالو «ةثيدحلا تاعمتجملا ةسارد نإ

 لالخ نم ةمهم ةجاح لكشتو لوألا ةيمهألاب ىظحت .ميدقلا يفاقثلا اهثارتبو
 ىتلا ةيروتسدلا دعاوقلاو .ةهج نم اهيف ةماعلا ةايحلا ىلع تأرط ىتلا تادجتسملا

 بكرت قنا ةكررفانا لامك نتظعي ىسرأ دقلو .ىرجا يحج نم اهمكف تأذن
 لالخ نم هلك قرشلا يف امنإو بسحف ايكرت يف سيل ديدج ماظن سسأ ؛ةثيدحلا
 اهذيفنت يف ديقتلاو اهب مازتلالا ىلع كروتاتأ ءافلخ رمتسا يتلا ةيساسألا ئدابملا

 ةثالثلا ةيركسعلا تابالقنالا نأ ريغ .نوناقلا ةلودو ةيناملعلاو ةيطارقميدلا :ىهو

 ةركف ىلع دويقلا تعضوو ةيطارقميدلا ىلع قييضتلاب تأدب ءايكرت يف تعقو يتلا
 ازد نق "1:6 يتسم لولي 17 تالقتاب ةيفتاقلا نإ ةطيصت ةوتاعلا ةلوذ
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 بالقنالا نع عبانلا ماظنلا عفر مغر ىلع ءركفلا ةيرح ىلع دويقلا عضت ًانوناق ١
 يف ١44١ ماع يكرتلا تابوقعلا نوناق نم 17 ١5١. 21١57 داوملل روكذملا

 لكشب ةيبرغلا ةفاحصلا داقتنا راثم حبصأ يذلا روتسدلا كلذ ؛ةيركسعلا بارحلا

 ةسرامم نم ناملربلا يف بئانلا عنمي ناك هنأل «ةصاخ ةروصب ةيكرتلا ةفاحصلاو ماع

 ىلع لصح اذإ الإ ريبكلا ىكرتلا ىينطولا سلجملا ةيوضع نم ةلاقتسالا ىف هتيرح

 باونلا نع ةيناملربلا ةناصحلا طقسي هنأ امك .ناملربلا ىف ةقلطملا ةيرثكألا ةقفاوم

 ١19948(. ماع نيديقلا نيذه عفر مت دقو) ةيسايسلا مهبازحأ قلغ متي نيذلا

 ردص يذلا باهرإلا ةحفاكمب صاخلا (717217) مقرملا نوناقلا نإف انه نمو
 نم ةيطاطملا تاريسفتلا يتاوذ )١174( و (؟) نيتداملا كلذكو ١99١. ماع

 هجولا ىلع ةيطارقميدلا ةسرامم ليبس ىف ةرثع رجح اهعيمج فقت ءروتسدلا

 ةماعلا تايرحلا ىلع دويقلا عضتو نوناقلا ةلود ةركف نعطت اهنأ ىلإ ةفاضإ ؛لمكألا
 نم ةيمالعإلاو ةيفحصلا تاميظنتلا تقلطأ دق لازوأ ةموكح نأ ريغ .دالبلا يف
 :تنعر ةينسسلا ةناق وا دعب ةلودلا لاس مهنفارتوت اقاظاقل : سرابتل اهلاقع
 يف ًاددجم اهليكشت ديعأ يتلا مالعإلل ايلعلا ةنجللاو ةفاحصلا ةنجلو فحصلا يررحم

 ةعبرأو .«مكاحلا بزحلا نم ءاضعأ ةسمخ ةنجللا هذه مضتل ١145 ماع فصتنم
 عومجم نوكيل ءاضقلاو تاعماجلا نم نيوضع عم ؛ةضراعملا بازحألا نم ءاضعأ
 سسأ قفو «ديدج ىمالعإ فرش قاثيم تعضو ىتلاو ءأاوضع ١١ ةنجللا ءاضعأ

 - ءاضعأ ةتس يأ  اهيف ةيرثكألا نأ ىلإ ةفاضإ «يبوروألا يمالعإلا فرشلا قاثيم
 لاجرو ةفاحصلل يه ةفاحصلا ةنجل يف ةيرثكألا نأ امك ءءاضقلاو ةضراعملل

 يتلا يه ةفاحصلا ةنجل نأل ؛ةمهم ةزيم هذهو «نيضراعملا وأ نيلقتسملا مالعإلا
 ال فحصلا رشن نأ ىلإ ةفاضإ ءايكرت يف نييفحصلاو ةفاحصلا ىلع تابوقعلا عقوت

 ءاضقلا قيرط نع متي اهءاغلإ وأ اهقلغ نأ امك «ةقبسملا ةقفاوملا وأ ةباقرلل عضخي

 . ةرادإلا سيلو

 دويقلا مغر ىلع  ةيرحلاب عتمتت ةيكرتلا مالعإلا لئاسو نإف ءانه نمو
 ةنجلل عضاخ ايكرت يف تانويزفلتلاو تاعاذإلا رومأ ميظنت نأل  ةدوجوملا ةينوناقلا
 فرشلا قاثيم قفو ةفاحصلا اياضق ميظنتب ةفاحصلا ةنجل موقت امنيب ءايلعلا مالعإلا

 ةحفاكمب صاخلا (70717) نوناقلا صوصن قيبطت نأ ريغ .يكرتلا يمالعإلا
 - 635630) يناتسدركلا لامعلا بزح لامعأ دعاصت ةجيتن ردص يذلا  باهرإلا
 يف قبطملا ئراوطلا نوناق ماكحأ بجومب ةرداصلا ةيرادإلا رماوألاو ءايكرت يف

 م1



 ىلوح نإ ثيح «يأرلا ةيرح ىلع قانخلا قييضت ىلإ تدأ ايكرت يقرش بونج
  تاعماجلا ةذتاسأو نييفحصلاو نيركفملا نم ريثكلا مهنيب - صخش فلأ نيسمخ

 )١98٠0  ١1945(. ةرتفلا لالخ «ةفلتخم ددمل نجسلاب مهيلع مكح

 عم فلتؤملا ميقتسملا قيرطلا بزح ةموكح  ةمئاقلا ةموكحلا تناك اذإو

 بزح ىلإ دعب ام يف همسا ريغت يذلا يبعشلا يعامتجالا يطارقميدلا بزحلا
 ةسفاكس ةرتاق ةوجونإف: ءاهموتلاب ةقطان ةفيعم دقت 1 .قررؤدللا بععلا

 ةقفاوم ىلإ أارظن نيناوقلا ةباثمب يه يتلا  ةيرادإلا رماوألا رودصو باهرإلا
 قيبطتب موقت ةيلاحلا ةيكرتلا ةموكحلا نأ له :لؤاستلا ىلإ انناعفدي  اهيلع نالربلا
 ماع لكشب مالعإلا هيجوت يف (0025مأم همز '12601ا)) ةيمالعإلا ةرماؤملا ةيرظن

 تاهاجتال ةسكاع ةآرم ةيكرتلا ةفاحصلا نأ مأ ؟صاخ لكشب ةهجوملا رابخألاو

 قباطتلا وأ يهامتلا نم ةلاح ةمث له :رخآ ريبعتب وأ ؟يكرتلا ماعلا يأرلا

 «برعلا نع ةيبلسلا ةروصلا داريإب  ًانايحأ  ةيكرتلا فحصلا مايق نيب يكيناكيملا
 ؟ايكرت يف مكحلا تاهاجتاو

 ليلحت ةيرظن قيبطت لالخ نم نايعلل رهظتس ةيضقلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو
 زاهج لبق نم هجوت ال وأ «ءعضخت ال ةيكرتلا ةفاحصلا نأ الإ «يمالعإلا نومضملا

 تاذو ةلقتسم ةفاحص ىه امنإو «ةيكرتلا ةفاقثلا ةرازو لالخ نم وأ «ىلعأ ىمالعإ

 فلتخت نيررحم مضت ةدحاولا ةفيحصلا نأ يأ ءاهسفن ةفيحصلا يف ةددعتم تاهاجتا
 دمحمو ناطلأ دمحم نيررحملا نإف كلذ ىلع لاثمكو ءاهسفن ةيضقلا لوح مهؤارآ

 ضعب ىلإ هترظن يف لاسيوس زاتمم ةيكرتلا ةيجراخلا ريزو ةسايس اديأ دنارب يلع
 كلت ولغوترس دادسو رادناج زيكنج نم لك دقتنا نيح ىف :ةيلودلا اياضقلا

 . "*ةيمويلا حابص ةفيحص يقلعم نم مه نوروكذملا ةعبرألا نوررحملاو «ةرظنلا
 وأ ةفيحصلا هذهل ةيبنجألا تاهجلا ضعب لالغتسا مدع ينعي ال رمألا اذه نكلو

 - ةطرفم ةجاذسب  عقوتن الأ بجي اننأ ريغ .ةصاخلا اهفادهأو اهتاططخم قفو كلت

 مصاختملاو مذرشتملاو سئابلا يبرعلا نطولا لوح ةديعس تاقيلعتو ارابخأ أرقن نأ

 اميسالو «نوملسم  كارتألا لثم  برعلا نأل «ةيكرتلا ةفاحصلا يف ءهسفن عم
 «ةيكرتلا ةفاحصلا تاهاجتا نمض لعافتت ةيجراخو ةيلخاد ةريثك لماوع ةمث نأ
 . ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا يف باجيإلاب وأ بلسلاب رثؤتو

 1١994/1٠١/8 -١/ لالخ حابص ةديرج نم ةرداصلا دادعألا رظنا ءءارآلا كلت ىلع عالطإلل (79)
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 ةيمسرلا ةيسردملا بتكلاو يكرتلا رولكلوفلل انتسارد جئاتن نم حضتيو
 نيدلا رصانعو يبعشلا ثارتلا يف لثمتت يكرتلا بعشلا تباوث نأ مالعإلاو

 اتباث ةلودلل ةيمسرلا ايجولويديالا تفاضأ نيح يف «يفارغجلا عقوملاو يمالسإلا
 ىف ةدراولا ,برعلا لوح ةيبلسلا ةبلوقملا ةيروصلا طامنألا لالخ نم اهيلإ ًاديدج
 تاقالخلا لع نينغ ىفرت قيراتلا بفك انمينالو ةةيسسرلا ةكيزدللا هبقكلا
 رظنب يكرتلا ماعلا يأرلا اهذخأي يتلا تاريغتملا «ةيداصتقالا حلاصملاو ةيسايسلا

 ..نايتعالا
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 عبارلا لصفلا

 ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةيبرعلا ةروصلا

 نيوكتب موَمَت مواعإلا لئاسو نأ دكؤي نييمالعإلا طاسوأ يف دئاس يأر ةمث

 نمييصأت يف 55 نو بعلت ةرثؤملاو ةيوقلا لئاسولا كلت نأل ماعلا ئارلا

 . ةيقالخألاو ةيعوضوملا ميقلاب مزتلملا ناعذإلا قيقحت ىلإ ةفاضإ ءاهميمعتو فقاوملا

 نع رّبعت  لاعفنالا ةلاح يف مأ كاردإلا ةلاح يف تناكأ ءاوس  فقاوملا نإ
 ىتلاو «ةيجراخلاو ةيلخادلاو «ةيموقلاو ةيلحملا دعصلا ىلع تاعامجلاو دارفألا راكفأ

 ةناجاح قو اح: ةيراضحم تام. كرتشت ةقاض لإ ىمعي درقك نانسالا هايح لقت
 قاطن لخاد دعابت وأ لاصتا يف ىرخألا تاعامجلا عم  ةيعامتجالاو ةيسفنلا
 راكفأ ةليصح» هنأب ماعلا يأرلا فيرعت نكمي انه نمو .ةيلودلا ةعومجملا

 يعامتجالا قسنلا سمت نوؤش وأ نأش ءازإ تاعامجلاو دارفألا فقاومو تادقتعمو

 تايلمع لالخ نم اهليكشت: ىف ربو نأ نكمي يتلاو مظنو تاميظنتو دارفأك
 ىلع ةيناسنإلا ةعامجلا رومأ تايرجم يف ايدك وأ ايست رو دق يتلا .؛لاصتالا

 ةقبسملا ماكحألا ةدح نم فيفختلا نكمي هنإف كلذلو .''”«يلودلا وأ يلحملا قاطنلا

 اذه نيب وأ كلت وأ ةعومجملا هذه ىلإ نيمتنملا نيب ةرشابملا تالاصتالا لالخ نم

 نيوكت ىف ايبلس' وأ ايباجتإ رود نويسايسلا ةداقلا يعلي امك .كاذ وأ بعشلا
 وأ ةضاخلا محكلاضل ةمدخ ئرحالا بوعشلا وأ تانفللةقاقلا وأ ةنهاؤلا ةروصضلا
 :ةيساسلا نقارغالل

 ةينقتل اهعاضخإ وه اهنوكت يتلا فقاوملاو ماعلا يأرلا اياضق نم انمهي ام نإ

 ” ج ؛عمتجملاو ةسايسلا يف ةلسلس ؛ةيجولويديالاو ةوقلا نيب ماعلا يأرلا ءدعس يلع ليعامسا )١(

 ١١5١, ص 44 «ةيبرعلا ةضهنلا راد :توريب)
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 نم ةيبرعلا نوؤشلا لوح اهتاهاجتاو ةيكرتلا ةفاحصلا فقاوم ةفرعمل نومضملا ليلحت
 لالخ نم ةقيقد (ةيعوضوما يف :فرسا ةهج نم ةيبرعلا ةروصلل اهضرعو 2, ةهج

 ىعلا «ةيفادصملا# لإ ًالوبصو .تالاقملاو .تقاوملاو رابخألاو فاعضألا «زيمرت»
 :يضاقلا لاوقآلا تادكو طاقسإ نأ راشتبا» نق ةقياعلا ؟ةيضهنلا» ةيقاوق اهنلطتت
 نومضملا ليلحت ةركف ىلع ةمئاقلا «ةماعلا ةجيتنلا»ب اهنم جورخلل ثحبلا عوضول
 نومضملا ليلحت نم ةحصو ًاتابث رثكأ هنأل "”ىعامتجالا هراطإ ىف «ىعونلا»
 ْ دا

 ةساردلا ةلكشمو نومضملا ليلحت ةينقت :ًالوأ
 نومضملا ليلحتل تعضخ يتلاو «ةساردلا نتم لكشت يتلا تالاقملا نإ

 ىلإ - ليوزال ةيرظن قفو  اهميسقت مت دق «ثحبلا رادم ةرتف لالخ يعونلا
 يف '"”ةوجرملا جئاتنلا ىلإ لوصولل ةفنصم زومر ىلإ تاعوضوملاو ءتاعوضوم
 ةروصلا يأ  ممألا ةروص نأ اميس الو «ةيكرتلا ةفاحصلا يف برعلا ةروص ديدحت

 هاجت ةمألا هذه كولس نم أزجتي ال ءزج ىه  ىرخأ ةمأ نع ةمأ امنوكت ىتلا

 :ةقحاللا:لايجألا ووطت لانا ةزعق ربغ.ةمآلا لخلاد ةؤوضلا ديدحت متو كلت
 ةعيبط ىلع ءانب امنإ .«ةمألا لخاد ةدحوم ةروصلا نوكت نأ ةرورضلاب سيلو

 دجوت نأ نكمي ةيبلسلا ةروصلا هذه نإ لب «ةفلتخملا براجتلا ىلعو ةحلصملا
 دحاولا بعشلا تائف نيب وأ ةدحاولا ةمألا تاثف لخاد  ناغول لوقي امك

420 
 5 ةسقن

 تاعامجلاك) ةحلصملا باحصأ ةيجولويدياو ةوقب رثأتي ماعلا يأرلا ناك املو
 لئاسو نوكلتمي نيذلا (راجتلاو رارقلا يذختمو نييسايسلاو نيركفملاو ةطغاضلا

 ةيعامتجالاو ةيسفنلا ذفانملا لالخ نم لوقعلا عيوطت لجأ نم اهمنوهجوي وأ مالعإلا
 مايقلا ىلع ضيرحتلل وأ ءارآلاو فقاوملا يف يلعف رييغت قيقحت لجأ نم اهريغو
 تاعارصلا يف  ةروطخلا غلاب حالس مالعإلا نإف ءهنع عانتمالا وأ لمعب

 تالوحتلا ىف ةلاعف ةادأ هنأ امك «ةراضحلا ةريسمو ناسنإلا ىلع  ةيجولويديالا
 ةيسفنلا تاجاحلا قفو هلامعتسا مت ام اذإ ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 .دارفألل ةيعامتجالاو

 1/1. طابع ععع, ىمدرتمل 8]زجلععو 6زاج (1؟فصطتتلب 1990), وطب 125-124. فه

 ١58. ص ءهسفن ردصملا ()

 1 ةزبامرل ال/ طتغتمسعطقتل آه عقطر, 17:6 4111/46 نإ اع 30الا ط7 17مناع ط»عءوو :مسوجوم ة/ءوعم (:)

 دايز ه وع ((0طنءعدوم, آآه: [م.مط], 1949), م.
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 لاوحألل انتباجتسا نإف كلذلو «ريكفتلا ىف ةتباثلا قئارطلا فقاوملا دعتو

 ةجشت افلم اهانيتيق ىتلا ميقلاو ءارآلاب رئاس مويلا :انتايح. يف اهبباجن يتلا اياضقلاو
 ةروصلا نيوكت ثيح نم ءاوس انتايح لحارم ربع انيدل تمكارت يتلا تاربخلا
 ةينع ةيلسلا ةروصلا) نأ هاني طخام رح ةياضإلا

 ىرج يذلا نومضملا ليلحت ةيبلسلا ةروصلا ىلع ًاقابطنا جذامنلا رثكأ لعلو
 يكيرمألا بونجلا تاعمتجم يف مهقابطنا ىدمو ةدحتملا تايالولا يف جونزلا لوح

 ذوفنلا ىدم نومضم ليلحتو :«'”ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ١447 ماع
 ريغ نانو ع ماع هيدورو نوسنبور هارجأ يذلا يكيرمألا عمتجملا يف يدوهيلا

 جئاتن لشفو حاجن نإ» :يلاتلا لكشلاب نومضملا ليلحت راطإ مسري نوسلريب نأ

 ةعضاخلا تادحولل ماعلا فينصتلاب  ىلوألا ةجردلاب  طبتري نومضملا ليلحت

 ليلحتلا ةيرظن نم دضلاب ىه نومضملا ليلحت ةيرظن نأ اميس الو «ليلحتلل

 ةسارد لع مترو ةقيسللا ناكنأللا لف يعل ةومتفلا ليلق نآل «نييرستلا

 ."””«صوصنلا ليلحتو

 جئاتنلا ىلإ لوصولل ةيلاتلا تاوطخلا ذاختا يعدتست نومضملا ليلحت ةينقت نإ
 نارا عوضوم لوح ةوجرملا

 .ةساردلا عوضوم ديدحت

 . ةساردلا تايضرف عضو 5

 1 ثحبلا

 .ليلحتلا لالخ نم تايطعملا عمج

 ]اعمق 1510. م. 5. )0(

 6 ص «ةسفقن ردصملا 9

 8ععرممرل ظ8ععادود, هجاعتاأ قدماطرساك طا 00مم ةءماقم»# 1مدعمج ع, طهدصلهلتهمك 01 (00)

 0 هرصتس ان 0162100 1 عوعدتعأال (0أعمعموأ, 1آ: 2ععطععوؤر [1952]), م. 89.

 ظلجوعل هل صعأأ, 776 4ع[ هز طعمطاءربب 50هامزرنع (71عوب ال هملعت هجواعامم 00. 1972), م. 13, (8)

 هس 0ءطقص 1نء1لهؤدم, 8111مددءأ 2ءوععاعم ودع ده اب هياسم ]4ء/6لمامزنكت ([ذاهصاطانل, 1989)ر

 ىآب 154-159.
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 .تايضرفلا قفو ثحبلا جئاتن صيحمت -

 ةساردلا ةلكشم عوضوم ١
 ةفاحصلا ىف برعلا ةروص» ىه ليلحتلل اهعضخن نأ ديرن ىتلا ةلكشملا نإ

 اهلالخ تغ رهشأ ةثالغلا ىدعتت ال ةينمز ةرتف رايتخا مت دقق تلدلوع و ةةيقوقلا

 تامهاجنالا فلتخم لثمت ىتلا «فحص رشع) ةيكرتلا فحصلا نم ةعومجم ةسارد

 ةرداصلا ةيكرتلا فحصلا ةفاكل جذومن اهنألو «ةهج نم يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل
 «ىرخأ ةهج نم اهرابخأو اهتاساردو اهتاليلحت يف اهل ةودقو «ةيكرتلا تايالولا يف
 تارشؤملا صالختسال ةساردلا تائف ديدحتو ليلحتلل ةعضاخلا داوملا رايتخا مث
 ةيولطملا

 ةساردلا تايضرف عضو - ؟

 تادحو ريسفتل تايضرفلا ضعب ذاختا يعدتسي نومضملا ليلحت ملع ناك اذإ

 انليلحت يف عبرأ تايضرف انضرتفا دق اننإف «قيقدتلاو صيحمتلا ضرغل وأ ليلحتلا

 عقاولاب ةلص اهل يتلا تايضرفلا كلت يهو «ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةروشنملا داوملل

 : يه تايضرفلا كلتو .ىرخأ ةهج نم انتسارد عوضومبو «ةهج نم يكرتلا

 ةلودلل ناطلس الو ةرح ةفاحص ةيكرتلا ةفاحصلا نإ :لوألا ضارتفالا

 نمو ةماعلا ةفيحصلا ةسايس نم داوملل اهلوانت يف قلطنت اهنإف كلذلو ءاهيلع
 عوضوملا لوح مهتاحورط يف نوفلتخي دق نيذلا نيقلعملاو اياوزلا باتك رظن ةهجو

 تيرحو حابص فحص لثم) ةيزكرملا ىربكلا ةيكرتلا فحصلا يف اميس الو ءهسفن
 اياضقلا هاجت ةدحاولا ةفيحصلا رظن تاهجو تفلتخا دقف انه نمو .؛(تيللمو

 ليلحت لالخ نم كلذ حضتيس امك ءاهيلإ اهباتك رظن ةيواز فالتخا ةجيتن ةيبرعلا
 . فحصلا كلت داوم

 كلذك نيلسارملاو ةيفحصلا اياوزلاو ريراقتلا باّتك بلغأ نإ :يناثلا ضارتفالا

 مالفأ اهتهوش يتلا ةيبرغلا مالعإلا لئاسو اهروصت امك يبرعلا ةروص نومدقي

 يطارقميد ريغ ءملعتم ريغ «ءاسن ريز ءهب قثوي ال ءرادغ «يودب :دوويلوه
 مالعإلا لئاسو عوقوو «مالفألا كلت لالخ نم ًايموي رتاوتت ةروصلا هذهو .عناخو
 فحصلا ديوزتب موقت يتلا ةرثؤملاو ةيوقلا ةيبرغلا ءابنألا تالاكو ريثأت تحت ةيكرتلا

 نم ةيلودلا تامزألا لالخ اميس الو «ةيفحصلا ريراقتلا يقتستو ءاهئابنأب ةيكرتلا
 ةضاخلاوب ةيمسرلا ةيكرقلا نويزفلتلا تاظع موقت امك .تالاكولا كلت قررت
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 ددعو «ةيكرتلا فحصلا ضعب نأ ريغ «مويلا ىتح ةيدويلوهلا مالفألا كلت ضرعب
 مالفألا كلت قوط نم جورخلا تعاطتسا ةصاخلا نويزفلتلا تاطحم نم ليلق
 ةيعوضوملا تاقيلعتلاو ةحيحصلا رابخألا داريإب تأدبف «ىربكلا ةيلودلا تالاكولاو

 ةعالخلا نمضتت يتلا مالفألا ضرع نع عانتمالابو ةصاخلا اهرداصم ىلإ دانتسالاب
 لثم .ةيمالسإلا ئدابملاو ميقلا ىلإ ءيست يتلا كلت وأ فنعلاو باهرإلاو

 ةيادب عم «تأدب (34658)]) ةلاسرلا ةانق نإ لب ,4/ ةانقهو «5197» و «16837»

 ايموي ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نآرقلا سيردتب )١9945  ١540(« يساردلا ماعلا

 . ةينيدلا اهجيارب نمض

 اذإف .كارتألاو برعلا نيب ةيفاقث  ةينيد ةوجف دوجو :ثلاثلا ضارتنالا

 ةيكرتلا ةيروهمجلل اراعش ةيناملعلا ايكرت ذاختاب تأدب دق ةينيدلا ةوجفلا تناك

 «كروتاتأ لامك ىفطصم ءافلخ فقاوم ةجيتن تعستا دق ةوجفلا كلت نإف «ةثيدحلا

 بعشلا نم ةملسملا ةيرثكألا دض باهرإو طغض ةادأ ةيناملعلا لعجل مهيعسو

 عنمت تناك يتلا يكرتلا تابوقعلا نوناق نم )١77( ةداملا عفر دعب اميس الو يكرتلا
 دقف ةيفاقثلا ةوجفلا امأ .اهتايلاعفل ًاساسأ نيدلا ذاختا نم تاميظنتلاو بازحألا مايق
 عافدلا ةموظنم ىلإ ايكرت تمضنا امدنع تاينيسمخلا دعب كارتألاو برعلا نيب تأدب

 توخشلاو قرشلا نع الك تدعتاو (ايروك تبوح .«نسلطألا فلدلا) ةيبرغلا

 ةموظنملا عم اهتاقالع كيلوت ثيثحلا بسلا متو  برعلا اميس الو  ةيقرشلا
 ةيرصملا ةروثلا ثودح ىدأ امنيب «ةيبوروألا ةعامجلا ىلإ مامضنالل ةئطوت ةيبرغلا

 ةيروثلا ةيبرعلا ةيموقلا نم دعاصتملا دملل رصانلا دبع لام سيئرلا ةدايقو (40)

 مهلود يف اهتيعرشو مهتمظنأ ىلع ظافحلا نوديري نيذلا برعلا ماكحلل هيدحتو

 يف ةيجولويديالاو ةيداصتقالا اهحلاصم ديدهتو ةيرامعتسالا ةيبرغلا لودلا نع ماتلا
 بناج ىلإ  ةقطنملا ىف  هئافلحو برغلا فوقو ىلإ كلذ ىدأ .ءطسوألا قرشلا

 وحن رصانلا دبع هاجتا دعب اميس الو .مهحلاصم ىلع ًاظافح نييلحملا برعلا ماكحلا
 عضولل ةبولطملا تارييغتلاو تاالوحتلا ءارجإل هتدعاسم بلطو يتايفوسلا داحتالا

 لاضنل ريرحتلا ةمظنم ةدايقو ةينيطسلفلا ةروثلا روهظ نأ امك .نهارلا يبرعلا
 رثكأ ةوجفلا كلت عيسوت ىلإ ىدأ .فنعلا نم كلذ بحص امو ينيطسلفلا بعشلا

 مهدض ماعلا يأرلا رعاشم ريثتسي نأب برعلل داعم لك مامأ قيرطلا دّبع امم ءرثكأف

 ثيدحلا ىرج املكف «مالسإلا ةريمح مهرابتعاب .برعلل مهئادع هيجوت ىلإ ىدأ

 ايكرت نوؤش يف لخدتلاب برعلا مها ,«يمالسإلا هاهنالا يذ هافرلا برح نع
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 «ةيناملعلا دض ينيد بالقنا ثادحإ قيرط نع ةيناملعلا دض رمآتلل ميحالواخو

 .باهرإلل مهدييأتو

 ئدابملا دحأ اهرابتعاب ةيناملعلاب كسمتت لازت ال ةيمسرلا طاسوألا تناك اذإو

 اهداومو اهرابخأ مالعإلا لئاسو ضعب يقتستو ءاهب ساسملا نكمي ال يتلا ةيلامكلا

 هيجوت ىف اهل ةحاتملا ةيرحلا نمض اهلامعأ سرامتو «ةيبرغلا رداصملا نم ةيمالعإلا

 كارتالا ةناننلا لاجتر نفي لسسو ءدحاو نأ يف هميركتو ماعلا ئارلا
 ةينويهصلا ورصانم) ةنيعم تاسايس قيبطتل نيعاسلا نم ةيسايسلا زكارملاب نوعماطلاو
 لجأ نم ةيبرغلا رداصملا هذه .«(نورشبملاو نوتمزتملا نويناملعلاو بيرغتلا ةاعدو

 ايكرت ةمث نإف .برعلا ذيبحت مدع لقألا ىلع وأ برعلا نع ةيبلسلا ةروصلا نيوكت
 يتلا وأ  اهيلع ةضورفملا ةلزعلا ىلع جورخلا ةلواحم لالخ نم رهظت تأدب ةديدج
 ةسايسلا يف ايضيأ ميو رتقلا وفكت ءاعألاب انيرتفت اهسفن ىلع يه اهتضرف

 يمالسإلا اهيضام ديكأتب اهتيوه ديدحت لجأ نم اهخيرات ةعجارمو ؛ةيجراخلا
 ةداعإ لالخ نم ةيتامفعلا ةفاقثلاو نودفلا ىلإ ةدوعلا ىف اهتبغر لب ءاهنينخو
 مويلا ايكرت يف نإف كلذلو .يكرتلا خيراتلا نم ةينامثعلا ةرتفلا ىلإ رابتعالا
 نيوكت يف ًاريبك ًارود بعلت ,رومألل ةفلتخم ةرظن تاذو ةفلتخم هن ةثالث تاعاطق

 نينمؤملا ةئف : يه «يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل اناقأ نأ انس ةيبرعلا ةروصلا

 يف «ةديرف ةلاح اهلعلو .نويراسيلاو نويناملعلاو ةيرثكألا مهو  مالسإلاب

 نييراسيلاو نييموقلاو مالسإلاب نينمؤملا ةدناسمو «يملاعلا ماعلا يأرلا تاهاجتا
 رامعتسالاو ةينويهصلا دض يبرعلا بعشلا حافكل ةيكارتشالا مهترظن نم ًاقالطنا

 .ريشبتلا تاكرحو

 يدبي  ةفاحصلا هئارو نمو  يكرتلا ماعلا ئارتلا لإ : عبارلا ضارتفالا

 :امه هثارتو يكرتلا بعشلا ةايحب ناقلعتي نييسيئر نيعوضوم يف ةريبك ةيساسح

 :ةيلاهكلا ناكيالاو نكرتلا ةينيقلاو «فاركلا»ةدعيويت لقسسلا نموقلا مالا
 ساسملا ىتح وأ ميسقتلل ةلواحم لك دض ةرهاظ ةيرثكأب يكرتلا بعشلا فقي ثيح
 نم ًاساسأ فلؤت ىتلا ةركفلا هذهل ةشقانملا درجم لالخ نم ناك نإو «؛ةدايسلاب
 ْ . مئاقلا يروهمجلا ماظنلا سسأ

 فلؤي دلب يف يراضحلا ثارتلاو ةيعامتجالا ميقلاب ةلثمتملا ةيكرتلا تباوثلا -
 30 تعشلا مودك ةثملاب: 5-9 اع .نوتمؤملا

 نم ءاوس ءايكرت يف باهرإلا يديؤم دض فقت ةفاك فحصلا نإف انه نمو

 نأ امك ءابهتاريخو ايكرت يضارأب نيعماطلا دض كلذكو ءاهجراخ وأ ايكرت لخاد
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 ةيسدق مارتحا ىلإ ةيعادلا عيراشملا لك معديو دناسي يكرتلا ماعلا يأرلا ةيبلاغ

 .ةيموقلا ةيمنتلاو ةينطولا ةدحولاو داقتعالا

 ييسقتلا نطخ ىلإ ب اددنع د نيفرسم كارتألا لقمع «ترغلا ناك نق

 انل نإف «يركفلا وزغلاو ميتعتلاو هيوشتلا تالمح ىلإ ةيمالسإلا مهتديقع ضرعتتو
 : لءاستن نأ يف قحلا

 لك ةلكرلا مالم لاسر ينانرشلا نضال هابل تيس رعسان
 !؟صاخ لكشب كلازكألا ضعب ىدلو ماع

 بابسألا نم ديدعلا ةمث نأ ةيكرتلا فحصلا نومضم ليلحت لالخ نم دجنس

 كلت عيمج نكلو «برعلا نع ةيبلس ًاروص كارتألا لمحي نأ ىلإ يدؤت يتلا
 ام اذإ ةقداصلا كارتألاو برعلا ةبغر مامأ دمصت نأ اهل نكمي ال بابسألا

 نكمي ةيعاضرا ةيليع ةمث نأ اميجم ألو «مهنيب تاقالعلا نيتمت يف  تاينلا تفاصت

 ةبعللا يف بقترملا رييغتلا لالخ نم ًاضعب مهضعب ىدل ةيبلسلا ةروصلا يف رثؤت نأ

 . . . ةسايسلا يعناص رييغت لالخ نم ءايكرت يف اميس الو «ةيطارقميدلا ةيسايسلا

 دوعص لالخ نم وأ ءايكرت يف يمالسإلا ركفلا ىلإ ةبسنلاب ١40٠ ماع ثدح امك

 ١154 ماع ثدح املثم ميظنتو ميمصت تاذ (ًالثم يسايس بزح) طغض ةعامج

 نم وأ «ةطلسلا ىلإ برعلا عم تاقالعلا نيسحت ىلإ يعادلا ةلادعلا بزح دوعصب

 ةرظن نايغط لثم «ةيدئاقعلا ةيموقلا ةحلصملا ىلع ايلعلا ةلودلا ةسايس مايق لالخ

 وأ يسايس بزح ءيجن دنع ايكرت يف مكحلا ىلع يمالسإلا  يموقلا فيلوتلا

 بزح فالتئاب 19114 و ”١91 يماع لالخ ثدح امك ؛مكحلا ىلإ يرازو فالنتتا

 امك . يمالسإلا هاجتالا يف ذاقنإلا تدعو ب: كروتاتأ رحل ب يروهمجلا بعشلا

 0 ةددعتملا تاوضألا اذ ادالخلا ريبكلا يكررتلا ينطولا' نينجا نأ

 ءوشن نإ ىلإ ةفاضإ :نامربلا يف رمتسم هايهزا هاي يف ىربكلا تالوحتلاو

 "” مضيت يموقلا ثارتلاب اهمامتهاو .«ةهج نم يكرتلا بعشلاو

 ماع يأر نيركت ىف رمق قود امهل ةوكيس (هتزاغ ٍلليمو نامزو ايكرت فحص)

 ا ةكرملا كة رسل تافذلعلل تنام كوفر

 . ةطلسلا ىلإ هافرلا بزح لوصو ىلع قباس باتكلا صن خف
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 ةلكشملا ليلحتو ثحبلا ةطخ “ 

 تابخنلا مأ مالعإلاب مئاقلا ناكأ ءاوس  ةيمالعإلا ةباوبلا سراح ناك اذإ

 وأ رابخألا نم هيف بغري ام رشن يف ريبك رودب موقي  يأرلا ةداق وأ ةمكاحلا
 لئاسو يف نأشلا باحصأ تاهيجوتو نيلومملا لويم قفو «هديري ال ام ءافخإ
 لقؤَي يمالعإلا هيجوتلا اذه نإف . . .ةيتاذلا ةباقرلا دعاوق نم ًاقالطنا وأ ؛مالعإلا
 تاهاجتا يف رثؤي املثم ءثادحألا نم مهفقاومو نيررحملاو نييفحصلا ءارآ يف

 روصلا نيوكت يفو ماع لكشب ةيجراخلاو ةيلخادلا اياضقلا نم هفقاومو ماعلا يأرلا

 ةفلتخملا رابخألا رداصمو ةيفحصلا ةسفانملا دوجو نأ ريغ .ىرخأ ةمأ ىدل ةمأ نع

 نيررحملاب عفدي هنأ امك ءهيجوتلا اذه ةأطو نم ففخي لعافلا لاصتالا ىلإ ةفاضإلاب

 ىلإ ءاقترالاو فحصلل عساولا راشتنالا ىلإ يدؤي امم «ةيعوضوملاو ةيدجلا ةباتكلا ىلإ
 يمالعإلا لمعلل ىقرألاو ىوقألا عفادلا فلؤت يتلا ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ىوتسم

 . مزتلملاو قداصلا

 ةقوثومو ةقداص ةليسو فحصلا يف ةروشنملا داوملل نومضملا ليلحت ةيرظن نإ
 ةسارد ىف هاندمتعا يذلا ساسألا وهو «ىرخأ ةمأ ىدل ةمأ ةروص ديدحت ىف

 هد ياس نسم ةدناوقلال ايفا دقو بايك رك هد ادعى هرم ةيوبصلا
 يتلا ةودنلا نم انتدوع دعب  رهشأ ةئثالث ةرتف لالخ )4  ١(( مقر لودجلا رظنا)
 راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا امناونعو ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهدقع
 ربمفون /يناثلا نيرشت 51١ نم ةرتفلا يطغت يتلاو  اهيف انكراش نأ دعب يلبقتسم
 : يهف فحصلا كلتل انرايتخا بابسأ امأ ١1945. رياربف /طابش ٠١ ىلإ 441

 ىلإ نيميلا ىصقأ نم ايكرت يف ةيسايسلا ةحورملا لثمت فحصلا هذه نإ -
 لثمت ةراتخملا فحصلا نم ةنيعلا هذه نإف كلذلو .اهتاهاجتا لكبو راسيلا ىصقأ

 .ليثمت ريخ ةيكرتلا ةفاحصلا

 - ًابيرقت  ىلوألا ةرشعلا زكارملا أوبتت اهنأل ءًاعيبم ةيكرتلا فحصلا رثكأ اهنإ
 -١((. 5) مقر لودجلا رظنا) ةيمويلا فحصلا تاعيبم ةمئاق يف

 ؛ملاعلا يف ةمهملا مصاوعلا يف نيصاخ نيلسارم فحصلا هذه مظعل نإ

 .اهعوقو لاح ثادحألا عقاوم ىلإ نيلسارملاب ثعبت نأ عيطتست اهنأ امك

 ىلإ ةفاضإ .ءسمخللا ةيلودلا ءابنألا تالاكو ىف فحصلا هذه كراشت -

 اهيلسازم لالخ نم ايل ان ةصاخ ءاننأ ةلاكو اهضعتل نإ لب (ةيلحملا تالاكولا

 . عبسلا ةيسيئرلا ايكرت قطانم يف
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 اهمظعم نأ امك «ىلوألا ةجردلاب ربخ ةفاحص ىه ةيكرتلا ةفاحصلا نإ

 نم ةيكيرمألا ةفاحصلل اهضعب ديلقت مغر ىلع «يركفلا نازتالاو ةيعوضوملاب مستت

 .ةيثارت وأ ةيفاقث نوكت نأ ىلإ ىرخأ فحص ىعست امنيب «سنجلاو ةراثإلا ثيح
 لوح اهءارآو ةيكرتلا ةفاحصلا فقاوم لثمت ةراتخملا ةنيعلا هذه نإف انه نمو

 . ةيفحصلا اهتاباتك يف عونتلاو ةيعوضوملاب زيمتتو «ةيجراخلاو ةيلخادلا نوؤشلا
 موقي اهضعب نإف كلذلو «ةمخض ةيلام تاناكمإ تاذ فحصلا هذه نإ -

 اهتاحفص ددع حوارتت تالحم لكش ىلع ةيعوبسأ قحالم وأ «ةيموي قحالم رادصإب
 لقت ال ىربكلا دئارجلا كلت ضعب تاحفص ددع نإ لب ء.ةحفص 945 - 554 نيب

 ىلاوح ًايموي فحصلا هذه نم عابت يتلا خسنلا ددع غلبيو .ًايموي ةحفص ١ نع
 هيف ةيمألا ةبسن غلبت دلب يف ةيلاع ةبسن يهو .«ةخسن نويلملا فصنو نييالم ةثالث
 .ةئملاب نيعبرألا ىلاوح

 رثكأ رادصإبو ةمخض ةيفحص تاسسؤم ءاشنإب فحصلا هذه ضعب تماق -

 ينيو تيللم فحص رادصإب موقت «تيرح» ةسسؤم نإف .«ةدحاو ةفيحص نم

 نوك فحص «حابص» ةسسؤم ردصت نيح يف .جامو راولوبو ناديمو لوبنطسا
 . ميوقتو روبسو لييزوي ينيو

 موقي ثيح ةينويزفلت تاطحم ىربكلا ةيزكرملا فحصلا هذه ضعبل نأ امك
 ءاسم ةعساتلا  ةنماثلا ةعاسلا رابخأ ىلع ىمويلا قيلعتلاب اهيف نويسيئرلا نوررحملا

 ١ .ًايموي

 اهليلحتو اهفينصتو تايطعملا عمج - ؛
 ةصاخ ةسارد يه .ميركلا ئىراقلا يدي:نيب اهعضن يتلا ةساردلا هذه نإ

 رهشأ ةثالث يه ءايبسن ةريصق ةرتف يطغتو ءًاددحم ًاعوضوم لوانتت امأل
 ةفاك ةيمويلا ةيفحصلا داوملا صحف مت ثيح «لصفم لكشب نكلو «(ًامويو١)
 ةبسنو برعلاب ةقلعتملا تاريتاكيراكلاو تاقيقحتلاو تاقيلعتلاو تالاقملاو ءابنألاك

 ءةساردلا عوضوم ((5 )5  مقر لودجلا رظنا) ةماعلا ةفيحصلا داوم ىلإ داوملا كلت
 لبق نم مأ ((5 )5  مقر لودجلا رظنا) اهيررحم لبق نم ةعقوم تناكأ ءاوس

 .ريرحتلا ةئيه مساب مأ ةفيحصلا

 مسقنت اهدجن اننإف برعلا لوح ةروشنملا داوملا هذه ىلع ةرظن انيقلأ ام اذإو

 ًالاقَم هالالو «ةددعتم رداصم نم ةاقتسم انعم اريح 15174 -: ةيلاثلا. تاعفلا ىلإ

 «ىرخألا تاغللا نع ًاخرثم احب وأ ًالاقم“#ءو ءاريتاكيراك 4و :ًاقيقحت 18و

 .(75 )5  مقر لودجلا بجومب «ةيفحص ةلباقم ”١و
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 6١ :) مقر لودجلا

 ةساردلاب ةلومشملا فحصلا تابترمو تاعيبمو تاهاجتاو ءامسأ

 1 --تس ١995 رياربف /طابش 4 خيرات يف
 2015 (9352) حابص
 ه0 0 3 (0)111015151) تيرح

 ه4 هراله ربك (4:11ن6[) تيللم
 اة ةيمالسإ  ةيموق (130111/6) ايكرت

 م1 ةيزكرم  ةيمالسإ (2ةجتمهض) نامز

 58506 ةيراسي  ةيناملع ((تلطل طن 111:عا) تيروهمج

 هافرلا بزح لاح ناسل | (2411111 6[6326) هتزاغ ىلليم

 (هدسلعمم) مدن وك

 (0:7200عان) وغود اتروأ

 (هونل12111) كلنيديا

 ضل
 ١
 ا
 كت

 ةيدرك ةيموق ةفيحص
 ةيكرت ةيموق ةفيحص
 ةيكارتشا  ةيناملع

 (؟ )4  مقر لودجلا

 اهيف برعلا لوح ةروشنملا داوملا ةبسنو ةيكرتلا فحصلا يف ةروشنملا داوملا ددع

 هتزاغ يلليم

 ميك
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 (9؟ - ؟) مقر لودجلا

 برعلا لوح همك داوملا تائف

 انكلا ةةذقلا كهنل3 اننا اناا اننا هنن
 لوح ةروشنملا رابخألا ةيكرتلا فحصلا اهنم تقتسا ىتلا رابخألا رداصم امأ

 ايزلت ل رألا ةحردلاب ةلاعلا ءابثألا تنال اهو نفقا. ةياردلا ةرف: لالخ و يرقلا
 ةيكرتلا فحصلا اهتقتسا يتلا رابخألا نأ نيح يف «ةيلحملا رداصملا تاذ رابخألا
 عومجم نم ةئملاب 5 غلبت اهنإ ثيح «ةريخألا ةجردلاب يتأت ةيبرعلا رداصملا نم

 تيللمو تيرح فحص قتست مل نيح يف «برعلا لوح ةروشنملا ةيكرتلا رابخألا

 تناكو .ةيبرعلا رداصملا نم ؛برعلاب قلعتت رابخأ ةيأ وغود اتروأو تيروهمجو
 نم رابخألا داريإب تمتها يتلا فحصلا ةمدقم يف نامزو هتزاغ يلليم اتفيحص

 نم ةئملاب ١7 ىلاوح يأ ءًاربخ ١9 هتزاغ يلليم تقتسا ثيح «ةيبرعلا اهرداصم
 ةبسنب يأ «ةيبرعلا رداصملا نم ًاربخ ١5 نامز ةفيحص تقتسا نيح يف ءاهرابخأ
 .((4 )8  مقر لودجلا رظنا) رابخألا كلت نم هللا ذا
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 (5- ؟) مقر لودحلا

 ربمفون /يناثلا نيرشت) ةرتفلل ةيكرتلا فحصلا يف ةيبرعلا ءابنألا عيمجل ةيوئملا ةبسنلا
 ةروشنملا رابخألا عومجم نم ةئملاب 5,” ةغلابلاو ١1445( رياربف /طابش - 491

 مه 9 مقر لودحلا

 فحصلا يف مهتاليلحتو مهتاقيلعت اوبتك نيذلا ةفاك نيررحملا ءامسأب ةيليصفت ةمئاق

 ثحبلا ةرتف لالخ ةساردلل تعضخ ىتلا رشعلا

220/7 017 

 ان 0ع 01726 عرا ولغوأ | ويج ىرنوك

 1/1ءطصتعأ خان عدم دنارب ىلع دمحم

 [آ1جددص نعومقأ لامح نسح

 600861 781عءمعز ىكنم روكنوك

 عبس ١و٠



 عبات

 يل تاويل يفلذ
 لنكوك مولظم
 صاالراب دمحم
 ولغوترس دادس
 ناطلأ دمحم

 يولع يلع
 ولغوأ حارج نوكلين

 ناطلأ نيتج
 هكريكج حتاف

 لازوس شاواص

 رادناج زيكنج

 كروتزوأ ناضمر
 ناط دمحأ

 ولطوم نوسف
 نيشيراص دمحم

 يجنامراه دمحم

 زرك فوؤر

 ناروك زود ياروك
 لوي قا دهاج

 نيكرا دادس

 نيكنا ول وأ يداه

 ناشال وج نيمأ

 لاسيوس زاتم

 كوكزوأ لرغطرأ

 نايلغاج مي
 ناكيتأ بنيز
 ياتأ رفظ

 جنيت يارف
 كروتزوأ يغياص

 كانا ا

 1812 جادتتت (7ةاعضع]

 1/1 ءطتتعأ 65

 502غ 60

 11ءطصعأ ملاأدم

 مآ 01

 ال11 عتم 0ع22هط معان

 0 ءان2 كل

 1آةالط ؟(ءاكا1 عع

 530905 502ءإ

21 0281 

 1[ ةطقعمم 0201

 مطتتعأ 10

 كذطءإ 7 ءوزا سقم

 1ك

 1/1ءطقتعأ 0

 11/7 نأ 11

 اك ءطصعأ 1

 |4119 4 تن

 0127-1 ع

 6 ةطنغأ ملكعم]

 ك5ءلهأ طقوم

 281201 ننعم عاد

 طاصلت 61ج

507521 1111122632 

 طا ةمنا 02عقاع

 5عءا111 21

 2,ءزاتعر» طاتلمم

 72,2161 كا

 1 عروق ال ءان2عب

 523: عب 0>(نعأع

 عبتي



 عببات

 ولغوأ هد هد رنات

 نمكوك زوواي

 اليب تركف
 رئيجال دادس

 بلازوأ نوك
 قوجلس ناهروت

 ناغود نيجلاي

 قانياق رهام
 رانوك رانوص
 لوي قأ هط

 غاد راش يدشر

 نيهوك يماس
 لتي رك تمصع

 اجريق نوقشوج
 غادكيلا يركش
 -نانيي نيجراي

 روتاب رون

 ناروط زوواي

 لئاي :ياغوط
 راوس تروي يلع

 نمريس يلع
 كازس ايرد

 ريمد قأ ناسحإ

 نامي دوأ ناطلأ

 اروتافزوأ يتاجن ىفطصم

 موقوج جنيوس

 نمكروتزوأ رمع

 ناروط نيدلا ريخ

 12065 6060م خان

7017 0 

 القا ةربعأ 0021251

 طالما ظالع

 56021 آس ج12

 0325 02هلم

 1 11طقهط 5عءاعاتلع

 ل ةاعان 0مدم

 8/1ةطلع 123221

0021 5111221 

 '1هطم ةىلامأ

111 

 كدا اك هطعم

 1وصعأ نمت

 موانع

 كن لعل 111

 821 ؟اط 1

111 

1 20112 7 

 108239 5ءزلهخأل

 رهأ]1 الانا 5ع

 ما 0

56221 1062792 

 آطكمدم ىلعلعسصتت

 ماهم 0ص عم

 1 1 /عزربع

1 .7/1.11 

 5عاتامع (نه]لعاتضت

 11. هاذ <21

 6رود عع 02( عمم عم

 18123: ءاااط

 عبتي



 انوطزوأ زامليي
 نوك ادروي
 اياق اراق نيدلا ءابم
 ياتأ رفظ

 ركنوس نابإ

 شات نيجلاي دازون
 زوي قأ ةعيبر

 هكوأ لامك م

 يقابق دحأ
 رازوأ نيجلاي

 رلغاج قوراف

 نايوأ رادرس

 جنانيي ناجرب

 ياتكوأ هاكأ

 نكورود راشي

 شاواص ديعس
 وروق يمهف

 جيلق نافرع
 دنكشات قاروب

 يلرادرس ديمحلا دبع

 وجنويلاق لامح

 زاتمم نيسح

 وجنوموص ريبز

 ناجزوأ ىفطصم

 زامليي يركش
 يلو دمحأ

 انزط الروك نسجل
 دارم ناهلإ
 قالوج ليعامسا

 اجوق دمحم

 امرا 22 0

 امن102 تان

 8وطش ل15

 2.2161 ذاهإل

 م1131

5 11672204 

 1[خ3ط12 كل2

 101. 1[ععمصما 01

 مطتمتعأ 1[ ةطةلعأت

219182 

 1طومباع ن6

0 52021 

 811212 ع1

 مووط 011217

195212 11111 

5214 5 

 1طعطتصت 1< 011

 1]موم الع

 8رعملع 1 هياععصأ

 م طلت طمتمن ل 6

 (عرمما 121 الان ءان

 1آ1115عالام 2

 211إل 0

 111151218 02م

 كنا ونا

 مط عأ 7 ءات

 حل ءءرلا (012ءعأ

 1اطقس 10

 آةددقتا ؟012لع

 134عءاطصصعأ 2

 عبتي



 11115ءل12 501/1

 ماأ 0

 م11 05

 1216 5320م ولغوأ يراص هلال

 8قنم ظرسنل ليما بيدأ
 طعون ىجحلاب نوكرا

 11211 013 يا ريك قولخ

 نطق 5ءاعاناع قوحلس ناهروت

 امنكانا 01 الل نوغل وأ تنس وي

 |: ا شاط نوتلا ما ريب

 0امعتع آةمانلاع 2 اجار قوراف رمع

 مطلنأاةط ش1 ياطلا هللا دبع

 120 عدم 5ءاعاس نيكي ناغود

 1اطهصس طعنت ريمد ناهلإ

 0101237 81 ىشاب رانب ىالوك

 مطسعأ ؟/ةمنل 5
 طرا علنا غادز ود لرغطرأ

 ا/انمع 2 زوك قأ ةنيم

 122ءا 4لج217

 مطتمعأ ماعواتل

 2,ءاك1 (بعوعام

 8 مانأ 02اعقاع كوكزوأ ل رضظ أ

 ةكءطسعأ 5عنغ 4 طالوب ترس دمحم

 113532 415217 ياصقأ نسح

 1( 0 مدن وك -4

 131 ءسصلانط 721

 ©ءمتأ 06ه هد ناغود نوك ليمح

 هأن 02وءجنلع كيرش ْز وأ ىلع

 تت 65



 01م 202 وغود اتروأ 4

 م1512 8مل

 اآءعلعأ 5ءاباطع

 1ءءلعاأ 1711

 31. ذأ] 8دنلنا

 طعءعتط 5ءجعام

>0 >1 2110/1 

 ظذاأ 12

 11156212 طق

 8علععأاتس تان

 عالم 1

 اعل 115 ءنعع راوس ليإ دي

 52 طقم 2 (082عأ لزوك زومهاش

 ميناس 020عستت ريمدزوأ نيليإ

 8101ج23 طم معا ركنا ىاجروب

 1/1دطنع "15 س راف رهام

 1111م عأ نا ؟عاع كحيج تمكح

 [125ة0 ال ةلعاض نيجلاي نسح

 ذأذ 12205 ولغوأ ناطراط ىلع

 1آعمنع 0 توكوأ زيند

 آهننط '1هدمطات]هؤاتن ولغوأ لوبم وط حتاف

 170216 ءزتلمسملا لناديز دادو

 ةئملاب ؟,5 غلبت برعلا لوح ةروشنملا ةليلقلا داوملل ةيوئملا ةبسنلا تناك اذإو

 ةبسنلا كلت نإف «ةساردلل ةعضاخلا رهشأ ةثالثلا ةرتف لالخ «ةيكرتلا فحصلا نك

 ةبسن نأل ؛ ةيبرعلا اياضقلاب ةيكرتلا مالعإلا لئاسو مظعم مامتها مدع ءالجب حضوت

 ةغلابلاو اضيأ ةروكذملا ةرتفلا لالخ .«برعلل تايحاتتفالا يف ةصصخملا ةحاسملا

 «ةئملاب 05,5 غلبت ء«ةيحاتتفا 6٠١ ةغلابلا ةروشنملا تايحاتتفالا عومجم نم ةلاقم 5

 .((5- ؛) مقر لودجلا رظنا) اضيأ ةقيقحلا كلت دكؤت يهو
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 5 5) مقر لودحلا

 ةيحاتتفالا تالاقملا ىف برعلل ةصصخملا ةحاسملا ةبسن

 ةئملاب 6 غلبتو ةساردلا ةرتف ىف

 ”,١ مهل ةضراعملا ةبسن غلبتو اهنم ةئملاب 5,١ غلبت اهنإف برعلل ةدئاسملا امأ
 . ةئملاب

 اهدجن اننإف برعلا حلاصل تبتك يتلا ةيحاتتفالا تالاقملا اندخنأ ول اننا نيغ
 ةبسنلا نأ يأ «برعلل ةصصخملا ةيحاتتفالا تالاقملا نم ةلاقم ١7 ىلع ديزت ال
 عومجم نم ةئملاب ١ نم رثكأ غلبت ال برعلل ًادييأت تبتك يتلا تالاقملل ةيقيقحلا
 ةعضاخلا رهشأ ةثالثلا ةرتف لالخ ةيكرتلا فحصلا يف ةروشنملا ةيحاتتفالا تالاقملا
 :ةساودلل

 دق برعلل ةديؤملا تاالاقملا كلت فصن ىلاوح نأ ةظحالملاب ريدجلا رمألاو

 عبس صصخ يذلا وروق يمهف اهريرحت سيئر ملقبو نامز ةديرج يف تردص
 عضولاو ةيليئارسالا  ةينيطسلفلا مالسلا ةيقافتا اهيف لوانت ةيبرعلا اياضقلل تاللاقم

 ةيليئارسالا  ةيكرتلا تاقالعلاو ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلاو قارعلا لامش يف
 هلاقم ىف وروق دكأ ثيح :تايبرعلا اهتاراج عم ايكرت تاقالع ىلع اهتاساكعناو
 نيذلا كئلوأ نا» ١944/١/57 خيراتب رداصلا ؟ليئارسا عم براقتلا» نونعملا
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 يتلا اياضقلا يف ليئارسإ دناست اهلعجو ليام يضع كس يو نوديري
 يفو ."اهسفن ايكرت حلاصمب نورضي مهنإف ءاهتاراج عم ةيريصم تافالخ فلؤت

 خيراتب نامز ةفيحص يف ةرداصلا (ةرقنأ ىف ة ليئارسالا سيئرلا» ةنونعملا ةيحاتتفالا

 اهنأل ليئارسا رظن ةهجو نم ةرايزلا هذه ةيمهأ ةفيحصلا تدكأ 414

 برعلا ديوزت مدع ىلع ايكرت ضيرحتو «ةيكرتلا هايل ىلع ذاوحتسالا يف بغرت
 . ىكرتلا ءاملاب

 رابخأ ةساردلا ةرتف لالخ ةيكرتلا فحصلا تاحفص ىلع تددرت دقو

 قرشلا ةطراخ رييغت يف  اكيرمأو ابوروأ  برغلا ةبغر لوح تاقيلعتو
 ةقطنملا ىف ةيدرك ةلود ةماقإل اسنرفو ايناطيرب نم لك ةدناسم لالخ نم .طسوألا

 ب1745 ماع ةكردلا ةروغلا ةطركش ايكضفر. ىعلا كسب هاشم رجلا اذيفنت د
 ةخرؤملا ةيحاتتفالا ىف وروق ىمهف اهريرحت سيئر ناسل ىلع نامز ةفيحص تدكأف

 لوح مويلا ددرتت يتلا لاوقألا نأ «ةظقيلاو ةقدلا نمز» ناونعب ١444/١/14 يف
 اهعضو يتلا برغلا تاططخمل ذيفنت الإ يه ام قارعلا لامش يف ةيدرك ةلود ةماقإ

 ىلع بجي كلذلو .«طسوألا قرشلا ةطراخ مسر ةداعإل ةيناثلا جيلخلا برح دعب

 روق نييق هفامأو . ايفيأ اهندهعمت انألا ةييفقلا هذه ىف ردع نوه نأ انكزت

 خيراتب ةرداصلا «قارعلا لامش يف ةنتفلا» ةنونعملا ةيحاتتفالا يف ًالئاق كلذ ىلإ
 برغلا ىعسي نيشم لمع الإ وه ام قارعلا لامش ىف يرجي ام نأ 141 14

 تريشلو ةيداصتنالا هلاصم) ةقحت لجأ سمت فارسا ىف .قاقكلا ردك لإ هلك عد
 :قارعلا نه يرسل ايكرت كالراخ لإ :يقاكلا قرطع امك. ةقطنلا نقار قتمالا
 1998/17/14 ىف نداصلا «طسوألا قرشلا نف' ايكرت رود# ثودعللا هلاقف ىف ذكأف

 تيوكلل يقارعلا حايتجالا دعب ةقطنملا يف ًارثؤم ًارود بعلت نأ ايكرت ىلع نأ
 .] عيمجلا حلاصل

 ءمهل اهداقتنا مدع ينعي ال برعلا بناج ىلإ ةفيحصلا هذه فوقو نأ ريغ

 دئاقع ىلإ ءيست وأ ايكرت يف رارقتسالاو نمألا مهت يتلا اياضقلا نع اهتوكس وأ

  ةيليئارسالا مالسلا ةيقافتاب ديدنتلل ةيوق ةيحاتتفا وروق بتك دقف «كارتألا
 ذيفنت كرت» هنأل ١145/79/١ خيراتب «نيديلا رفص داع تافرع» ناونعب ةينيطسلفلا

 دعب ربتعي نمل ةحول كلت تسيلأ» :لءاست مث ««سيريب فرش ىلع مالسلا ةيقافتا
 .«!؟لاضنلا نم تاونسلا هذه لك

 بزح ةلكشم يه نامز ةديرج اهيلإ تقرطت يتلا ىرخألا ةيضقلا تناكو
 رابجإ لجأ نم 5 ماع ذنم لضاني يذلا (01616) يكرتلا يناتسدركلا لامعلا
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 ءايكرت يف ةيدركلا ةيلقألل ةيموقلا ةيصخشلاب فارتعالا ىلع ةيكرتلا ةموكحلا
 «هفادهأ ىلإ لوصولا لجأ نم روكذملا بزحلا اهسرامي يتلا باهرإلا بيلاسأو
 نادم ةيحاشلا ةووكذملا ةنيستملا فق رحب هلل اهدنامع أ هع ايروتب ةزاعتو
 لامعلا بزح عم ايروس نواعتب اهيف تددن ١944/١7/5١ خيراتب «ىربكلا ايروس»

 يف تبثأ امدنع دسألا ظفاح يبرعلا ميعزلا نإ) :تلاقو يكرتلا يناتسدركلا

 لالخ نم وعدي لازي ال هنإف «ةقطنملا يف يوقلا ميعرلا' هنأ نوتنيلك عم هتاثحابم

 نانبل مضت يتلا ىربكلا ايروس ةلود ةماقإ ىلإ  ايروس يف مكاحلا ثعبلا بزح
 .«سوروط لابج ىتح ايكرت نم ةيبونجلا ءازجألاو صربقو نيطسلفو ندرألاو

 تناك دقف «برعلل ةديؤملا تايحاتتفالا تبتك ىتلا ةيناثلا ةفيحصلا امأ

 نيلاقمو «برعلل ةدناسم ةيحاتتفا تالاقم ةثالث تبتك اهنإ ثيح ءايكرت ةفيحص
 يف برعلل ةيماقتنالا حورلاب ددني لاقم عم «ةفلتخملا ةيبرعلا اياضقلا لوح نينزاوتم
 : هيف تلاق يتلاو ١994/7/7١ خيراتب رداصلا «ماقتنالا» نونعملا يحاتتفالا اهلاقم

 يملسم دض تارارقلا ذختي امدنع  ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا  يلاغ سرطب نإ
 هلتق يذلا هدحل ماقتنالا ديري امنإ هنإف ءايكرت دض كلذكو كسرهلاو ةنسوبلا

 دق تناكو .؛زيلكنإلا عم  هدج يأ  هنواعت ببسب ١11١ ماع ينادرولا ميه أربا

 مغر ىلع نيسح مادص لزاغت ايكرت نأب 9106 يف ةخرؤملا اهتيحاتتفا تدكأ

 اميس الو «ةيناثلا جيلخلا برح نع اهتراسح ضيوعت لجأ نم جيلخلا لودو اكيرمأ
 )١8945/١7/١4(. ايكرت ىلإ ةجاحب قارعلا املثم «قارعلا ىلإ ةجاحب ايكرت نأ

 لاح ناسل هتزاغ ىلليم ةفيحص ىه برعلل ةدناسملا ةثلاثلا ةفيحصلا تناكو

 :برعلا لوح نيحاتتنا نيلاقم تقك ثيح «يمالتإلا:ءاجحألا يذ هاقزلا رح

 (باغلا) لوضانألا يقرش بونج ةيمنت عورشمو نمزياو» نونعملا لوألا يف تثدحت
 ايكرتل نمزياو..:ايئارسألا .سيكرلا ةزايز نح 1551/19 ىف روشنملا «(ةفم)

 يتلا ايكرت نإ» :ًالئاق روكذملا عورشملل هترايزو (645) «باغلا عورشمب همامتهاو

 ديرت (ةيناثلا) جيلخلا برح يف اكيرمأ بناج ىلإ فوقولاب ليئارسإ ةقرو تبعل
 ىلإ اههايم عيب يف «((688) «باغلا» عورشم يف اهسفن ةقرولا بعلت نأ مويلا

 ءمهاست كلذب اهنأ  ايكرت يأ  يردت ال اهنإف .برعلا نع اهبجحو ليئارسإ
 ىلإ لينلا نم ةدتمملا ىربكلا ليئارسإ ةماقإ قيقحت يف ملع نود نم وأ اهنم ملعب
 . «تارفلا

 ١491/١/4 خيراتب ةروشنملا «نمزياو ةرايز» ةنونعملا ةيناثلا اهتيحاتتفا ىفو

 «باغلا» عورشمب همامتهاو ايكرتل نمزياو ةرايز نا» :اهيف تلكا ليقف :تقاك
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 ظفاح يروسلا سيئرلا عم نوتنيلك يكيرمألا سيئرلا تاثحابم كلذكو :(645)

 ام ءطسوألا قرشلا يف مالسلا تاثحابم يف ايروس رارمتسا ةرورضب هعانقإل دسألا

 دق نوتنيلك نأ اميس الو «ليئارسإ ةمدخ لجأ نم ةدحاو ةلسلس تاقلح الإ ىه

 لواحي هنإف كلذلو 014417 ماع ىتح ىربكلا ليئارسا ةلود ةماقإل هتدناسم 0

 .فدهلا كلذ قيقحت لجأ نم دسألا ظفاح ةبقع ةلازإ

 نيدياحم نيلاقم تيروهمج ةفيحص هيف تبتك يذلا تقولا نم دحاو ماع لبقو

 ءاقب بجي» ناونعب انزاوتم ًايحاتتفا الاقمو ؛«قارعلا لامش يف مئاقلا عضولا لوح

 ليريميد تاحيرصت ىلع ًاقيلعت ١444/١١/7 خيراتب قارعلا امش يف ؟ةقرطلا وق

 ايكرت يف ع ءافلحلا ةوق ءاقب ةرورض ىللإ اهيف اعد يذلا «ةيكرتلا ةيروهمحلا سيئر

 ايحانتفا ًالاقم اختك دق تناك اهنإف: «يقارعلا ينطولا بازعلا ةدحو ىلغ اظانح

 ايروس نأ هيف تدكأ ١419/١5/١ خيراتب «انددبت تايقرشلا انتاراج» ناونعب

 تايلمعو باهرإلل امهدييأت لالخ نم اهرارقتساو اهنمأو ايكرت ناددبت قارعلاو

 يف ةيكرتلا حلاصملا دضو ايكرت يف (11) يكرتلا يناتسدركلا لامعلا بزح

 واخ

 ةديرج يف يحاتتفالا هلاقم يف يكنم روكنوك هيف دناس يذلا تقولا يفو

 ةيكرتلا يضارألا يف «ةقرطملا ةوق» ءاقب 19” ١١/ 64 خيراتب روشنملا حابص

 ةفيحص تددن «قارعلا لامش يف رارقتسالاو نمألا قيقحت حلاصلو ايكرت حلاصل

 ةوقلا كلت دوجوب 5/١5 خيراتب رداصلا يحاتتفالا اهلاقم كلنيديا

 نإف انه نمو «قارعلا ميسقت ىلع ءاقبإلا نمضت ابنأل ةيكرتلا يضارألا ىلع ةفلاحتملا

 دقو .اكيرمأب ةياكن ايكرت يف تاوقلا كلت ءاقب ديدمت ديؤت مل ةيكرتلا ةضراعملا

 ىلإ ١995/١/55 خيراتب ةروشنملا اهتيحاتتفا يف مدنوك روكزوأ ةفيحص تقرطت

 دوجو ةجحب ايروس ىلع ءادتعالل ايكرتب عفدت ليئارسإ نأ :تالكأو بةنيفن عوضوملا

 دق تناك امنيب ءاهيضارأ ىلع (6116) يكرتلا يناتسدركلا لامعلا بزح دعاوق

 1944/1715 غيراتب روشاملا «ييباهزإ اوسبلا نونعملا يحاتتفالا اهلاقف تصتقخ
 يف «بصتغملا مهقحو مهنايك نع ًاعافد ةينويهصلا دض برعلا لاضن نع عافدلل

 ١945/7 /7؟ خيراتب ةروشنملا «ةيموكحلا ةيلقألا» ةنونعملا اهتيحاتتفا تصصخ نيح

 ةرطيسمو ةيوق امان وخلل ءاحبإلا ديرت يتلا ةيرئازجلا ةموكحلا ةيروتاتكدب ديدنتلل

 يف ةيطارقميدلاو ةيكارتشالا ىوقلا ةفاك ةمواقم ىلإ ل ةيلقأ ةموكح اهنأ نيح يف

 . اهتيروتاتكدل رئازجلا

 «ةريخألا ةلحرملا» ةنونعملا اهتيحاتتفاب تهون دق حابص ةديرج تناك اذإو

ُ 



 بجي هنأ ًاضيأ تدكأ دق اهنإف «ةقطنملا يف ايروس ةيمهأب ١944/١/18 يف ةروشنملا
 يحي نأ ريغ .قارعلاو ايكرت اميس ًالوءابتازاج هاجت انايجاو كلذ اهيسيالا
 ةيقارعلا دودحلا» ةنونعملا اهتيحاتتفا ىف ةريطخ تامولعم تدروأ دق تناك كلنيديا
 تقفتا دق ةيكرتلا تاطلسلا نأ»ا تدكأ امدنع ١7/9/ ١4547 خيراتب ةروشنملا «ريغتت
 0 تاطلسلا كلت ةقفاوم لمي ءانيؤ قارعلا لامش يف يتاذلا مكحلا تاطلس عم
 ةيكرتلا  ةيقارعلا دودحلل ةيذاحملا قطانملا يف كارتألا ناكسإب ةيكرتلا ةموكحلا
 .(دودحلا كلت لوط ىلع تارتموليك ةينامث اهضرع ةحاسم

 ةفيحص ىه  اهتايحاتتفا لالخ نم  برعلل ءادع فحصلا رثكأ تناكو
 ديدتتلل اهمظعم تسرك" :برعلا دض :ةيحاتتفا تالاقم' ةغبس. تبتك ىتلا وغود اتروأ
 دارعلا نامكرتل نيسح مادص باهرإلو داركألا نييباهرإلل اهدييأتو ايروسب
 ديه نيد نالقنا :ثادحال ابكرت نوؤش ىف ةيدوعسلا لخدتلو 55)
 هاجتالا يذ هافرلا بزحل ةيلاملا تادعاسملا ميدقت لالخ نم ايكرت يف ةيناملعلا
 اوذخأ (©014) ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكو ءالمع نأو .(584١/؟/5) يمالسإلا

 يرصم - ليئارسإ  يكيرمأ فلح ةماقإ لجأ نم ةقطنملاو ايكرت يف نولوجتي
 نإف :كلذل و: (14906 9740 ةنوشملا نفيس :ةدهاعم نو اهميسقتو:ايكرك بريفل
 حلاصل نوكي نل نوتنيلك - دسألا تاثحابم دعب :نكيرمالا يروسلا براقتلا

 )/١895/١/١1(. ايكرت

 الاقن تيعك يتلا تيرح ةفيحص يه برعلل ةيداعملا ةيناثلا ةفيحصلا تناكو

 يف ءايكرت ىلإ نمزياو ةرايز ةبسانمب يشكأ ياتكوأ اهريرحت سيئر ملقب ًايحاتتفا
 لاق ««نكلو ...ةديج تاقالع» ناونعبو ١144/١/57 خيراتب رداصلا ددعلا
 لاقملا امأ .«ةدئاف رثكأ تحبصأ برعلا نع تدعتبا املك ةيكرتلا ةسايسلا نِإ) :هيف
 رداصلا ددعلا يف روشنملا «كلذ يف حلن ديكأتلاب» ناونعب ناك دقف يناثلا يحاتتفالا
 برضل ليئارسإب ءادتقالا ىلإ اهريرحت سيئر هيف اعد ثيح ١145/1١/5٠ خيراتب
 نود نم ةيباهرإلا (71616©) يناتسدركلا لامعلا بزح دعاوق ثيح قارعلا لامش
 .يملاعلا ماعلا يأرلاب مامتهالا

 تيرح ةقيحص ءاذع نع فلتخي برعلل وغود اتروأ ةقيحص ءادع نأ ريغ

 ةدحو ىلعو مالسإلا ىلع اهصرح نم كلذ يف قلطنت وغود اتروأ نأل .ءمهل

 ةينوقلا اهيركف نم انالظنا + ةيكرتلا ةينظولا ةدحترلاو يكرعلا ينظوتا ةيارخلا
 ريغ هيف دامت ىذا هبت نادقلاب ةينوييهلا يداعت اذن كاتذلر, : ةنامتعلا
 وأ  ةينويهصلا مهنيب نمو  ايكرت يف نيعماطلا وأ يقيقحلا مالسإلاب نيمزتلملا
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 ايكرت باسح ىلع ةيميلقإلا وأ ةيسايسلا بساكملا قيقحت لجأ نم باهرإلل نيديؤملا
 - ةيبرغلا رظنلا ةهجو نم قلطني تيرح ةسسؤم ةفاحص ءادع امنيب «كارتألاو

 نييباهرإو نييقالخأالو نيبصعتمو نيفلختم ًاموق برعلا يف ىرت يتلا ةيدوويلوهلا

 .مهيلع دمتعي الو مهب قوثوم ريغو

 تافصلا نإف «ةروشنملا تايحاتتفالا يف برعلا ةروص ةفرعم اندرأ ام اذإو

 حضاو وه امك ةديمحلا تافصلا فعض يه برعلا ىلع تقلطأ يتلا ةديمحلا ريغ

 .(7 - 5) مقر لودجلا نم

 2007 مقر لودحلا

 ةيكرتلا فحصلا تايحاتتفا لالخ نم برعلا ةروص

 نويباهرإ ,نوفلختم

 (ماكحلل) نويماقتنا نونمؤم .ناوخإ

 ءالخب ءاقشأ ٠ نوملسم

 ٍِت 2 تيروهمج

 5 ءاقشأ ؛ نوملسم هتزاغ قليم

 (ماكحلل) نويروتاتكد نولضانم مدنوك

 نويعسوت .نويباهرإ - وغود اتروأ
 ءالمع ٠ نونمثؤي ال

 5 كلنيديا

 يف ةدراولا ةيبرعلا ةروصلا يف هابتنالا بلجي يذلا مهملا رمألا نأ الإ

 .هماكحو يبرعلا بعشلا نيب قرفت فحصلا هذه نأ «ةيكرتلا فحصلا تايحاتتفا

 «باهرإلا دييأتو ةيروتاتكدلاو لخبلاب برعلا ماكحلا هيف فصوي يذلا تقولا ىفف

 نمؤمو ملسم بعش مهاب  وغود اتروأ ةفيحص ادع  اهسفن فحصلا لبق نمو

١١١ 



 «ىرخأ ةيحان نمو .(07 )4  مقر لودجلا رظنا) كارتألل ءاقشأو نونواعتم مهو

 لوح ةئيدر تافص ةيأ  هافرلا بزح لاح ناسل  هتزاغ يلليم ةفيحص دروت مل

 لوح ةيحاتتفا تالاقم ةيأ بتكت مل تيللم ةفيحص نأ امك .ًابعشو ًاماكح «برعلا

  ةفاحصلل تيرح ةسسؤم نع ردصت يتلا يهو  امنأل ةيبرعلا نوؤشلا وأ برعلا

 مدنوكو تيروهمجو حابصو ايكرت فحص امأ .اياضقلا كلتل ةيمهأ ةيأ يلوت ال

 ةفيحص ليم عم ؛بلغألا ىلع دايحلاو نزاوتلاب مستت اهتايحاتتفا تناكف كلنيدياو
 .برعلا عم تاقالعلا ةيوقتل اهتدناسمو يمالسإلا نواعتلا دييأتل ايكرت

 ةيكرتلا ةفاحصلا ىف برعلا :ًايناث
 ةفاحصلا ىف: ةزوشتملاو :ترعلاب ةضاخلا ةيمالعألا.ذارملا“ ٠١< دلهي اننابق دنع

 صيحمت ضرفل اهانحرط يتلا تايضرفلا قفوو «ثحبلا ةرتف لالخ «ةيكرتلا

 يتلا اياضقلا لالخ نم برعلا ةروص جارختسا عيطتسن اننإف جئاتنلا قيقدتو

 رواحم ةعبرأ لوح تزكرمت يتلاو «ةرتفلا كلت لالخ ةيكرتلا ةفاحصلا اهتحرط

 . يه « ةسيئر

 ةيليئارسالا  ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ىلإ ةيكرتلا ةفاحصلا ةرظن ١

 رخآلا اهضعب عم اهضعب
 تاريتاكيراكلاو تالاقملاو تاقيلعتلاو رابخألا نيوانعل انضارعتسا ىدل

 دجن اننإف ءايكرتب امهتقالعو ليئارسإو برعلا لوح ةيكرتلا فحصلا يف ةروشنملا

 بتاكلا خيراتلاو ةفيحصلا برعلا لوح نيوانع

 ناجرأ ناجزوأ ١99/1١/95 «تيللم (برعلا عم) اذهك مالس قيقحت نكمي ال ١

 لامح نسح 19497 1١/71/ .حابص ةقرطملا ةوقو مادص ملظ ١

 ربخ ١198/١١/55 «تيللم مالسلا ديرت ال ايروس - '"

 00 ١١/756/ 1١1947 ؛تيللم ناغيرو رشتات سأرب بلاطي يفاذقلا  ؛

 ربح 1997 1١١/55/ .تيروهمج ةدحتملا ممألا ىدحتي يفاذقلا

 انوطزوأ زامليي 1١١/78/ ١4947 ءايكرت ايكرتب طيحملا )١( (يروسلا  يقارعلا) رطخلا 5

 ةفص وأ «ةئيدر ةفص نم رثكأ ةمث نأل ١١5 نم رثكأ ليلحتلا اذه يف تافصلا عومجم نإ )9١(

 .ليلحتلل تعضخ ىتلا ١١١ لا تالاقملا هذه نم لاقم لك ىف ةديمح

 ؟ ١1



 ءابغلاو باهرإلاو برحلا

 ليئارسا وحم نوديري اوناك 6

 ايكرت نوؤشب لخدتت ايروس 4

 انددهت تايقرشلا انتاراج ٠

 ناسنإلا قوقح قرخت ةيدوعسلا ١

 (باهرإلا لوح) انناريج لعفي اذامو - ١١

 راوهألا ناكس ىلع ءاضقلا لواحي مادص ١

 قارعلا يف ينامكرتلا دوجولا ددهب مادص - 4

 ناروتاتكد مادصو نيستلي 6

 (لايخ) ةروطسأ ةيبرعلا ةيموقلا - 7

 دادغب يف يكرت يسامولبد لتق - ١

 ابيل ةرايزل نييباهرإلا وعدي يفاذقلا -

 ةيناميلسلا يف ةرزجت - 14

 انيضارأب ةعماط ايروس - ٠

 ايكرت ىلع ايروس رطخ دايدزا - ١
 ديب أدي مادصو يكسفونريج - 7١

 قارعلا لامش يف تامادص - ”

 ابرلا قوس يف نويدوعسلا - 4

 (ريتاكيراك) هتارماغمو زابنحلا دبع - 0

 داسوملل «ليمع» تافرع - 75

 رصم يف يومد عوبسأ

 نييلوصألا مادعإب موقت رصم

 تاجوزلا ددعت ءاغلإ ىلإ وعدت تافرع ةجوز . 4

 انترمد يتلا يه ةبورعلاو ةيناروطلا - ٠"

 رصم يف ةيومد ةراغ ١"

 ةدحتملا ممألاب شراحتي مادص ١

 ةيدوعسلا يف صاخشأ ةثالث مادعإ

 قارعلا لامش يف صخش ٠٠١ لتقم - "4

 رئازجلا يف صاخشأ ةسمخ لتق 0

 ينونج لمع نم مادص عنمت ةقرطملا ةوق - 1

 ١14/14 ؛ حابص

 ١/14 ؛ حابص

 ١494/١١/8٠ .تيللم

 ١994 /7١؟/١ .تيروهمج

 ١498/1١/١ ؛تيرح

 ١49/1١7 /” .تيللم

 ١199/١١/١ .تيروهمج

 ١997/١5/1 .تيروهمج

 ١94947 /7١1؟/8 ءايكرت

 ١99/17/1١ .نامز

 ١99/1١/1١ «نامز

 ١9948/1١١/١5 .تيللم

 ١998/1١/١6 .تيللم

 ١49/1١/١١ .نامز

 191917 /17 /107 .حابص

 1١49/١7/١7 «كلنيديا

 1١8/ 149/1١5 «نامز

 1١١/1١8/ 1١998 .كلنيديا

 ةيموي ةلسلس .؛تيللم

 ١4994/1١5/٠١ «نامز

 ١494/١7/5١ ؛تيللم

 1١198/1١/؟١ «تيرح

 1١/ 1١94/1١١5 «تيرح

 ١494/1١/5١ «نامز

 ١994/15/5١ .نامز

 199/1١/55 .حابص

 ١498/١7 /55 .كلنيديا

 ١١14948/1١؟/155 .نامز

 1١997/1١١ /7؟7 ؛تيللم

 ١14/1 ؛ حابص

1١117 

 صاالراب دمحم

 وكلوا نافرع

 ناغود نيجلاي

 ولغوأ يراص هلال

 ربخ

 نيهوك يماس

 زميات كرويوين نع ًالقن

 ربح

 نمكروتزوأ رمع

 ناجزوأ ىفطصم

 اب

3 

 ولغوأ لوبموط حتاف



 مادص ملظ سرامي ينابلاطلا 3٠

 مادص ملظ نم داركألا يمحت ةقرطملا ةوق - "4

 مادص ملظ نم ًابره ايكرت ىلإ أجلنس - 9

 ايكرت ريمدت لواحي دسألا +

 ةيبرعلا ىقيسوملا ريفس ١
 (تالاقم ةلسلس) سلدنألا قئادح 4 ؟

 نادوسلا ىلع ةيحيسم طوغض  ؛*

 ةيرصملا ةحايسلل ةيباهرإ ةبرض 4

 نيطسلف عم داحتالا يف بغري ال ندرألا 5

 رئازجلا يف مكحلا ةمزأ - ١

 طسوألا قرشلا يف لسعلا رهش ءاهتنا -

 رئازجلا يف باهرإلا دض باهرإ 8
 رئازجلا يف ًاصخش 114٠0 لتق - 4

 باهرإلا ةمئاق يف ايروس -

 (مادص تاحيرصت) ءافرش ريغ برعلا ١

 نادوسلا دض اونوكيل سانلا ضيورت - 7

 (ةلسلس) (يبارت)

 يروسلا باهرإلاو نوتنيلك 2

 برغلا دض داهجلل برعلا وعدي يفاذقلا 4

 (يبرعلا هجو الو) قشمد ركس ال 60

 رصم تامادعإ 7

 ةدحولا نوكرتي برعلا 017

 تاروثلا ىودج مدعب يفاذقلا تافارتعا 8

 (ةلسلس) يبيللا يعانصلا رهنلا عورشم 4

 ايروس ريذحتب اكيرمأ بلاطت ايكرت - ٠

 باهرإلا لوح

 باهرإلا ةرؤب نانبل - ١

 باهرإلا ثحبل نوتنيلك  دسألا ةورذ - 1

 ايفاملا دعاوق قفو ةينيطسلف ماكحأ 7

 ا را تالاف لك ا را

 1١١/58/ ١4948 «نامز

 ١491/11/58 .حابص

 لد ا فرحا ؛ حابص

 ٠”7/9 ١999/١5 .نامز

 ١448/15/9١ ؛تيللم

 ١444/١/١ .ايكرت

 ١944/1١/١ .نامز

 1144/١/7 .حابص

 ١944/١ /؟ ءايكرت

 ١144/17/9 .نامز

 ١495/١/5 .؛تيللم

 ١444/١/4 ؛تيللم

 ١945/١/5 ءايكرت

 ١941/١/5 ؛تيرح

 حابص . ١5

 .نامز ١444/1/9

 .تيللم 7/ ١/ 1١945

 .كلنيديا 97/ ١/ ١9945

 .حابص 4/١194/1١

 .نامز ١١/١495/1

 .كلنيديا ١/١١/١444

 ءايكرت ١/١١/١441

 ءايكرت ١/١7/١944

 ١911/١/١0 .تيرح

 ١944/١/١7 .ايكرت

 ١944/1١/١١ «,نامز

 ١144/1١/15 ؛ حابص

 ١114/1١/11 .حابص

١١ 

 ربخ

 كروتزوأ ناضمر

 ناجزوأ ىفطصم

 (باش دلاخ) ربخ

2 5 

 ايدام ار تا اب اا

 يلو دمحأ

 ناروط زوواي

 ربخ

 ناط دمحأ

 ربخ

 يركسع ربخ

 ناروط نيدلا ريخ

 ناروط نيدلا ريخ

 كرا: داذنم

5 

 ربخ

 ولغوأ حارج نوكلين

 نيشيراص دمحم



 ةغئاس ةمقل تسيل ايروس 65

 ايروس باهرإلا يماح ةأفاكم -

 (مادص) ناودعلا مواقنس - "1

 مهتاقرسو نييسنوتلا ةيشحو -

 باجعإلا راثم نادوسلا يف مالسإلا 4

 باهرإلا نع عفادي دسألا

 ةيلاموصلا برخلا نم ايكرت فقوم داقتنا ا

 نميلا يف لحلا ىلإ لصوتلا ١
 (لساب ةافو دعب) قشمد يف يسايسلا قلقلا 7

 ةديدج ةضوم ةينآرقلا تايآلا - 8

 يف ترثأ ةيليئارسالا  ةيبرعلا تافالخلا 6

 ليئارسإ عم ايكرت تاقالع

 ؟انل ةبوصنملا كارشلا نوفرعت له 5

 ةيركسعلا هتوق ديعتسي مادص - ا//

 (ةلسلس) ليئارسا  نيطسلف -

 ةلمعلل روزملا يبيللا حئاسلا 4

 (ةلسلس) بورحلل ًاببس نوكيس ءاملا 6١

 رئازجلا يف ينيدلا باهرإلا - ١

 ةامح ثادحأل ١١ ىركذلا 7

 ديدجلا يرئازحلا سيئرلا - 87

 انهايم نم ةصحب نوبلاطي برعلا - 4

 (64.5) عورشم اولقرع برعلا 5

 ةيموثرجو ةيوون ةحلسأب ظفتحي قارعلا 7

 (لسلسم) قرطلا قرتفم ىلع رئازجلا 37

 (لسلسم) ءايلوألا دلب قارعلا 8

 راوحلل ىعسي لاورز 4

 ًالارنج تلتق رصم يف ةيمالسإلا ةضراعملا 4

 ةسرتلا لعواستلا قودرف تردلا 41

 ًاضيأ اهقرخنلو

 قارعلا لامش عقنتسم 57

 114/4 .مدنوك

 ١455/1١/18 .نامز

 ١444/١/١8 .كلنيديا

 ١994/1١/18 .حابص

 ١1١1/4 ؛ حابص

 1١9944/١/١14 .ايكرت

 ١994/١/1١ «هتزاغ يلليم

 ١445/١/77 .كلنيدبا

 ١445/١/75 .تيللم

 «نامز 50/١/١444

 ١444/١/55 .تيرح

 ١444/١7/58 فهتزاغ يلليم

 ١555/١/59 .تيللم

 ١994/7/١ ؛هتزاغ يلليم

 ١445/5/١ .وغود اتروأ

 ١445/5/١ ؛تيللم

 ١91945/1/١ .تيرح

 ١445/77/5 .نامز

 1١9915 /؟/؟ .كلنيديا

 ”١444/7/7 .تينلم

 ١9945 /5/* «تيللم

 ١1944 /7 /4 .هتزاغ يلليم

 ١995/7/6 ,كلنيديا

 1١/ 1١91414 /5 ءايكرت

 1١445 /7 // ؛مدنوك

 .نامز ١444/9/97

 ءايكرت 8/١/١995

 ١494/5/8 .وغود اتروأ

١16 

 كيرش زوأ يلع

 اجوق دمحم

 ربخ

 (يلم) ربخ

 ربخ

 ناجيج يكز

 ربخ

 ربخ

 رزخ ميدل

 ربخ

 كييكزوب ناهرب

 ربخ

 (ادئلوه) شاط نوتلأ ماريب

 ربخ

 رينجال دادس

 ربخ

 ربخ

 ةفيحصلا قيلعت
 رينجال دادس

 نانيا لسكوي

 ربخ

 لزوك زومهاش

 ناروط نيدلا ريخ

 ربخ

 ربخ

 نمكروتزوأ رمع

 يساويس تدجن
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 باهرإلا ةشامك يف رئازجلا

 انعدخت ايروس

 باهرإلاو ةيدوعسلا

 هافرلا بزحل ًاريبك ًاغلبم مدقت ايبيل

 بونجلا برح ببسب نيينادوسلا بوره

 احيرأو ةزغ لالقتسا ىلع عيقوتلا

 لاموصلا يف لاتقلا ىلإ ةدرعلا

 قارعلا يف (لافنالا) ةسدقملا ةرزجملا -

 نينواعتم نيينيطسلف ةعبرأ تلتق سامح

 لاموصلا يف ًاصخش 7 لتقم

 ينمي طباض لايتغا ةلواحم -

 وشيدقم يف نييلاطيإ فاطتخا

 ةيلاموصلا لئابقلا عازن يف ًاصخش 7١ لتقم -

 (نيئجاللا ةاسأم) ةزغ منهج -

 نميلا يف نييسنرف نيحئاس فاطتخا

 «ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا لوح» ةلاسر

 ةنسح ةودق اونوكي مل برعلا -

 تافرع اولتقا -

 رالودلل «روزملا» يبيللا حئاسلا -

 ؟مكحلل هافرلا أيس له

 ايراغلب نم حلستت ايروس

 رئازجلا يف ةيروتاتكدلاو باهرإلا ةيئانث -

 ىربكلا ليئارسا قيقحت نآلا اننكمي :نيبار

 ليئارسا لوح نيوانع
 مالسلا يعاسم ةلقرع لواحت ليئارسإ - ١

 نييئادف لتقت ليئارسا  ؟

 (ةلسلس) ىكبملا طئاح تحت نوكبي دوهيلا “ 

 مطحتت ةينويهصلا - ؛

 ةيلهألا برحلا روذب لمحت ليئارسا  ه
 مهنيهتو برعلا نيملسملا بذعت ليئارسا - 5

 .حابص ١994/7/8

 11417 ؛ حابص

 ١195/15/٠١ ؛حابص

 ١5145/1١5/١١ «.تيللم

 ١441/5/١١ .تيللم

 ١444/5/١١ :مدنوك

 ١995/7/1 «تيللم

 ١114/75/1 :مدنوك

 ١945/5/١5 :؛تيللم

 ١5/”/١9915 ءايكرت

 ١995/15/15 .مدنوك

 ١1915/7/1١5 ؛مدنوك

 ١915/7/١5 ؛حابص

 ١915/5/١5 .حابص

 7/١4/ ١4945 هتزاغ ؛يلليم

 ١995/7/١5 هتزاغ .ىبليم

 ١495/5/١6 .؛تيللم

 ١195/5/١5 :تيرح

 ١991/1/15 :حابص

 1991/5/١5 :تيرح

 ١994/7/١7 ءايكرت

 ١991/5/١7 :؛تيللم

 ١948/75/17 .نامز

 خيراتلاو ةفيحصلا
 ١197/١١/59 .تيروهمج

 7/١ ١948/١5 .نامز

 7١9497/1١؟/8 «نامز

 1997 1١١1/8/ .تيروهمج

 ١1497/1١؟/18 «نامز

 «نامز 19/١447/1١

١5 

 ناغود نيجلاي



 مالسلا لقرعي يليئارسالا فنعلا ٠

 ةزغ يف يليئارسا طباض لتق 8

 ناكيتافلاو ليئارسا نيب يخيراتلا مهافتلا 4

 مالسلا قيرط ىلع ةيخيرات تاوطخ ٠
 تاقالعلا ةيوقتل ايكرت روزي يليئارسالا سيئرلا - ١

 تارفلا دض (ليئارسا) ةرماؤم - ١

 قارعلا لامش يف ةديدج ليئارسا ٠١

 ليئارسا تسسأت فيك - 11

 باهرإلا لوح يكرتلا - يليئارسالا مهافتلا - 5

 (ةلسلس) ءايبنألا نطوم (ليئارسا) 7

 نالوجلا لوح ليئارسا يف ءاتفتسا ١

 نالوجلا لوح ايروسل ليئارسالا رضخألا ءوضلا

 مالسلا لالخ نم ليئارسا ذاقنإ ديرت اكيرمأ - 9

 عافدلا لاجم يف يكرت - يليئارسا نواعت - ٠

 «ليئارسإب ايكرت تاقالع ةيوقتل ةوعد» فاخت ايروس - ١

 بنذملا يدوهيلا - ١

 نييليئارسإلاو كارتألا لامعألا لاجر عامتجا ” 

 ةيكرتلا هايملاب ةعماط ليئارسا - 4

 (ليئارسا يف) رطخ يف نيساي دمحأ ةايح

 ليريميد فيض نمزياو - 1

 مهم ليئارسا فيض نمزياو -

 ليئارسا عم ةيخيراتلا ةوطخلا 8

 ةيلوصألا ةكرحلا دض كرتشملا لمعلا 84

 ةيراحتنالا نمزياو ةوعد 3

 رامعتسالا ةبرح سأر ليئارسا ١"

 يليئارسالا - يكرتلا يجيتارتسالا نواعتلا 5

 ليئارساو (27676) و ايكرت 3“

 حرملا يليئارسالا "4

 داركألا دض ةرذقلا برحلاو ليئارسا "5

 ةيكرتلا هايملا يف ليئارسإ لمأ - 5

 ءايكرت 17/١49/1١

 .كلنيذيا 55؟/1١١/ ١4947

 ءايكرت 8١/ ١997/1١17

 .تيللم 8١/١497/1١

 .«تيرح 7/١/١484

 ءايكرت “7/١/١944

 .ايكرت 5/١/١444

 ءايكرت 5/١494/1١

 «.نامز 18/١445/1١

 حابص « 4/١

 :مدنوك ١944/1/19

 .تيللم 7١/١484/1١

 .نامز ١995/1١/٠١

 .تيللم 5١/١444/1١

 حابص . 11/1/1١

 ١4844/1١/77 .هتزاغ ىليم

 ١444/١/77 .وغود اتروأ

 «نامز ”7/١444/1١

 .نامز 7/١944/1١

 .تيللم 55/١/١454

 .تيللم 55/١144/1١

 .تيرح 15/١/١114

 .؛تيرح 755/١/ ١5944

 «نامز 75/١/١484

 «.نامز 55/١/١944

 .؛تيللم 55/١984/1١

 .تيللم 55/١444/1١

 .تيللم 5١/١/١945

 .مدنوك 58/١/١944

 :تيرح 54/١141/1١
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 ربخ

 ربخ

 ربح

 نيهوك يماس

 ربخ

 اياق ناج نيدلا ءابب

 ربخ

 اياق اراق نيدلا ءاهب

 ربخ

 نيشيراص دمحم

 ربخ

 ربخ

 كروترأ قراط

 لوي قأ هط

 ولغوترس دادس

 ربخ

 ربخ

 وجنويلاق لامح

 نوقشوج فراع

 ماج ليخي لبخ

 ربخ

 ربح

 ربخ

 نريتك شاط دمحأ

 (نازاق تكوش) ربخ

 نيهرك يماس

 ريرحتلا ةئيه

 ريرحتلا ةئيه

 شاط نوتلأ ماريب

 هكليب رمع



 ربخ 1١994/١/59- .وغود اتروأ ايكرت يف اهلاومأ سوؤر فظوت ليئارسا - ”

 اروتافزوأ يتاجن ىفطصم ١994/15/١ ءايكرت ايكرتب عمطت ليئارسا 8

 دنكشات قاروب ١494/1/5 .نامز تافرع تعدخ ليئارسا 9

 ولغوأ حارج نوكلين ١4944/١/٠١ .حابص (ةلسلس) «نيطسلف ةاسأم» فوكيشت ةاسأم ٠

 ولغوأ حارج نوكلين ١444/1/١١ . حابص (ةلسلس) برعلا عم مالس ال - ١

 ولغوأ حارج نوكلين ١994/15/١١ .حابص (ةلسلس) ةروعسملا ةينيطسلفلا بالكلا - ؛؟

 ررحملا قيلعت ١49414 /5؟/7١ .تيللم ليئارسا نم يداصتقا سرد 4“

 ربخ ١995/5/١8 .كلنبديا ليئارسا يف ةينيطسلفلا ةطرشلا - 4

 دجت اننإف اناوتع 116 اهعرجستو ترعلاب ةصاخخلا ةيؤاتعلل انتسازد: دقغ

 ةساق دقو: هعارتاكيزاكلاو رايخألال اناودع الوب تالاقملل اين اناوتع 13 نأ

 سلدنألا ثارت :لوح تالاقملا نم لسالس تس رشنب ثحبلا ةرتف لالخ فحصلا
 :ليئارسا  نيطسلفو ءرصم ىف ةنعارفلا راثآو :كارتألاو ايبيلو ءيمالسإلا

 لوس ةروشلل :تاريتاكو راكلا :اهأ  «نيطاعلا دانلر الا ن1 قالو نئاوجا ةلكشمو
 (58060 ةروصملا ةياورلا لالخ نم .تيللم ةفيحص ىف اهلك ترشن دقف .برعلا

 مساب يبرع ريمأ تارماغم نع ثدحتت يتلا «زابنجلا دبع تارماغم» ةنونعملا 70061)
 ىلع نمدم ؛«لاير نب تاهافس» وه قوجلس ناهروت نانفلا هعرتخا جرهم يلزه

 رود ىدحإ تأدب دقو .حئاضف بحاصو فرسم ؛نجام ؛.ءاسن ريزو رومخلا

 ةيلزه ةيديموك ةيحرسم لكش ىلع ةياورلا هذه ليثمتب لوبنطسا يف حراسملا
 ١995. ماعلا ةيادب نم ًارابتعا هسفن مسالابو

 8١ نأ دجن اننإف .ءبرعلا لوح ةروكذملا نيوانعلا ىف قيقدتلاب انمق ام اذإو

 نملك سلا اناونع كرب ةايقدارو ان وأ !لدقلا» ةملك قيضتي اهنح انوع
 ام وأ «دادبتسالا» ةملك ًاناونع ١5 نمضتت نيح ىف ءاهفداري ام وأ «باهرالا»
 اذهو...مهماكحل. وأ ترغلل:ةفلتخ ةئيدر تافص قيواتع 1: تسمنقت اميب ءاهلئامب
 ةرتف لالخ ةيكرتلا ةفاحصلا ىف برعلا ىلع تقلطأ ىتلا ةئيدرلا تافصلا نأ ىنعي

 نأ يأ ءمهلوح تدرو ةديمح ةفص 01 لباقم ةئيدر ةفص ١٠١ يه ظل ردنا
 ةحول روصت يهو .ةديمحلا تافصلا فاعضأ ةثالث ىلاوح غلبت ةئيدرلا تافصلا

 برعلل ءادع فحصلا رثكأ نأ امك ؛ةيكرتلا ةفاحصلا ىف برعلل ةذبحم ريغو ةمتاق

 ةديمح ةفص ركذت نأ نود نم مهنع ةئيدر ةفص 7 تدروأ ؛تيرح ةفيحص تناك
 لوح ةئيدر ةفص ١ تدروأ يتلا وغود اتروأ ةفيحص اهتعبت ءمهلوح ةدحاو
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 يلليم فحص تناك امنيب ءًاضيأ مهلوح ةديمح ةفص ةيأل اهركذ مدع عم برعلا
 . مهاياضقو برعلا عم ًافطاعت فحصلا رثكأ ايكرتو نامزو هتزاغ

 برعلا ةروص ةفرعمل يمالعإلا نومضملا ةيرظنل داوملا هذه انعاضخإ ىدلو
 ةرم ”4 رركتت برعلا اهب فصوي ىتلا «باهرالا» ةفص نأ دجن اننإف ءاهيف
 نودبتسمو نويروتاتكدو ةنوخو صوصلو ةلتقو مهضعب عم نوفلتخم :تافصو
 «ءانبج «ةاسق ءمهب قوثوم ريغ «ءالمع :تافصو .تارم 4 رركتت «نويناودعو
 ةئيدرلا تافصلا اهيف تركذ امنيب «نيترمل رركتت «نورماغمو «ءايبغأ «نوفينع
 «نونجم :يهو ءطقف ةدحاو ةرم مهماكحو برعلا لوح (اهفداري ام وأ) ةيلاتلا

 .فلخلا نم نونعطي «ءيشحو «يربرب «ةيرشبلا ودع ءرازج .يومد . عذم
 برعلا ماكحلا رثكأ ناك نيح يف «ةنصارقو ءنورخأتم .نودقعم «نويماقتنا
 يقارعلا سيئرلا :مه .مهلوح ةيبلسلا اهفاصوأو ةيكرتلا فحصلا ماهسل ًافده

 فحصلا تقلطأ ثيح ؛ينيطسلفلا سيئرلاو يبيللا سيئرلاو يروسلا سيئرلاو
 نييينولا لع ياس. ةقض- + و. ةوارعلا ليسترلا "نع. ةسلنم ةنثع 4+ ةيكرعلا

 سيئرلا ىلع ةيبلس تافص 4و ؛«يبيللا سيئرلا ىلع ةيبلس ةفص4١و «يروسلا
 ممألل ماعلا نيمألا «يلاغ سرطب ىلع ؛«ليمعلا»و (مقتنملا» يتفصو «ينيطسلفلا

 فحصلا اهتقلطأ ىتلا ةفصلا ىه «ةينويهصلل ةلامعلا» تناك نيح ىف ءةدحتملا

 ةفص برعلا ماكحلل ركذت نأ نود نمو .برعلا ةداقلا نم نيرخآ ىلع ةيكرتلا
 .ةدحاو ةديمح

 برعلا ماكحلا ىلع ةيكرتلا ةفاحصلا اهتقلطأ يتلا ةكرتشملا ةفصلا تناك دقو
 لالخ ةيكرتلا فحصلا ىف ةرم 75 ترركت ىتلا «ىباهرالا» ةفص ىه «ةعبرألا

 تافيم كلا تالا مادو ةلامجلاو ةنايشلا ردا يعمالا "تابع فداك انك + :سازولا رك
 تقلطأ يتلا ةئيدرلا تافصلا عومجم غلب نيح يف «ةعبرألا ماكحلا كئلوأب ةقيصل
 عومجمب اهانراق ام اذإف .ةئيدر ةفص 84 ءاهتاراركت عم «نيروكذملا ماكحلا ىلع
 ١٠١ ةغلابلاو فحصلا نيوانع لالخ نم برعلا ىلع تقلطأ ىتلا ةئيدرلا تافصلا

 ةثلاب 05,0 غلبت ةئيدرلا تافصلا كلت نم ةعبرألا برعلا ماكحلا بيصن نإف «ةفص
 . اهنم

 دقف  يبرعلا بعشلا يأ  برعلا ىلع تقلطأ ىتلا ةديمحلا تافصلا امأ

 .نومهقثمو بيجن موق «نونمؤم .ءاقشأ ءايكرت نا : يهو .«تامص سمح تناك

 ةفص 07 تغلب دقف «ةساردلا ةرتف لالخ اهتاراركت عم تافصلا هذه عومجم امأ

 "7,5 غلبت ةديمحلا ريغ تافصلا ىلإ ةديمحلا تافصلا ةبسن نأ ينعي اذهو «ةديمح
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 ةيكرتلا فحصلا لبق نم برعلا ىلع ةديمحلا تافصلا هذه تقلطأ دقو ءاهنم ةئملاب

 ىلإ ةفاضإ .هتزاغ ٍلليمو نامزو ايكرت :يهو طقف ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ

 عم امهتاقيلعت يف نيتنزاوتم اتناك نيتللا نيتيراسيلا كلنيدياو مدنوك يتفيحص
 .ام دح ىلإ حابصو تيروهمج يتفيحص

 دوهيلا لوحو ماع لكشب ليئارسا لوح ةدراولا نيوانعلا ةسارد دنعو

 ةفاحصلا يف دجن اننإف ءاهسفن ةساردلا ةرتف لالخو - صاخ لكشب مهماكحو

 .ًايفحص ًاقيقحتو ًاقيلعتو ًالاقم ١7و ًاربخ ٠١ نمضتت مهلوح ًاناونع 4؟ ةيكرتلا

 ةديمح ةفص هال اهيف دجن اننإف ءنومضملا ليلحت ةيرظنل داوملا كلت عاضخإ دنعو
 ةمص 5756 ةديمتلا ريغ تافضلا :دهذع ناك امني نيليئارسالا لع تقلطأ

 اهتقلطأ يتلا ةئيدرلا تافصلا ةبسن نأ ينعي اذهو .((8 )5  مقر لودجلا رظنا)

 ةفاحصلا نأ نيح ىف «ةئملاب )",7١ تناك ليئارسإو دوهيلا ىلع ةيكرتلا ةفاحصلا

 مدنوك ةفيحص ىلإ ةفاضإ «تيللمو تيرحو «حابص «ىربكلا ةيزكرملا ةيكرتلا
 تاذ فحصلا ركذت مل امنيب «ليئارسا لوح ةئيدر تافص ةيأ ركذت مل ةريغصلا

 ةيأ نيتيراسيلا كلنيدياو تيروهمج يتفيحص ىلإ ةفاضإ «ةيمالسإلا تاهاجتالا
 ماعلا يأزلا لإ ةجشلاب كيرف فقر هكالؤ لعل لشارسا كوت ةزيخ تان
 ةيناودعلا ليئارسا لامعأب ديدنتلا ىلع نييكرتلا راسيلاو نيميلا قفتي ثيح ء«ىملاعلا

 تناكو .صاخ لكشب نيينيطسلفلاو «ماع لكشب برعلا دض ةيباهرالاو ةيرصنعلاو

 تدروأ ثيح ء«دوهيلاو ليئارسإ ىلع ءانث ةيكرتلا فحصلا رثكأ تيرح ةفيحص

 نامزو وغود اتروأو هتزاغ يلليم ةفيحص تناك امنيب «ةديمح ةفص ١8 مهلوح
 نم ةئيدر ةفص ١77 مهلوح تدروأ اهنأل «مهب ًاديدنت ةيكرتلا فحصلا رثكأ ايكرتو
 دق اهدحو هتزاغ يلليم ةفيحص تناكو «مهيلع تقلطأ ةئيدر ةفص ١75 عومجم

 تناكو .ةينويهصلاو ليئارسا لوح ةديمحلا ريغ تافصلا كلت نم ةئملاب 5٠ تدروأ

 الك نأ ىه «ةينويهصلاو ليئارسا لوح ةيكرتلا ةفاحصلا ىف ًاددرت رثكألا ةفصلا

 ةرتف لدلخ انين ةروشنلا داوملا ىف ةرم تدرك ىفلا ابكت ةودع١ امهنم

 ىف "اهيل رجم ةنرورلا تافضلا فللد نع ةقاار هن كلوط كتاف لاو ةفيعبلا
 «نويعلوتاو ةرم ١" («نويباهرا»و ةرم "8 «نولتحم» ةئيدرلا فاضوألا تددرت نيح

 «ليئارسا ءامعز ىلإ ةبسنلاب امأ .((4 )4  مقر لودجلا رظنا) امهلوح ةرم 8

 «نويطارقميد :ةيلاتلا ةديمحلا فاصوألاب ىربكلا ةيكرتلا فحصلا ىف اومصُو دقف

 .نوملاسمو «نوحرمو راسو ءءاقدصأو
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 (84- :) مقر لودحلا

 يموقلا - يمالسإلا عاطقلا ةفاحص اهتدر وأ يتلا ةئيدرلا تافصلا

 ةساردلا ةرتف لالخ ةينويهصلاو ليئارسإ لوح

 عاطقلا ةفاحص ىف ةينويهصلاو ليئارسا لوح ةئيدرلا تافصلا هذه نإ

 يف ةيليئارسالا عامطألل داصرملاب فقت ةفاحصلا كلت نأ دكؤت يموقلا  يمالسإلا

 ةينويهصلا نأب نمؤت اهنأ امك «ناسنإلا قوقحل اهتاكاهتنابو اهباهرإب ددنتو «ةقطنملا
 ىلإ ًاضيأ ىعسي يذلا برغلا نم دييأتب ىربكلا ليئارسا ةلود قيقحت لجأ نم لمعت
 ةدودحملا ريغ هتدناسمو ةيرامعتسالا هترظن نم ًاقالطنا طسوألا قرشلا ميسقت ةداعإ
 كارشلا نوفرعت له» نونعملا هقيلعت يف كييكزوب ناهرب دكأ دقف .ليئارسإل
 رمتؤملا نأا 1/1/4 خيراتب ةرداصلا هتزاغ يلليم ةفيحص يف ؟؟انل ةبوصنملا

 يعسلا ةرورض ىلإ اعد 18917 ماع ارسيوسب لزاب يف دقعنا يذلا لوألا ينويهصلا
 «تارفلا ىلإ لينلا نم ةدتمملا ىربكلا ليئارسا ةلود ءاشنإل ةمداقلا ماع ةئملا لالخ
 ةلودلا قيزمتو كارتألاو برعلا نيب ءادعلا ةراثإو «نيطسلف نم برعلا درطب كلذو
 نمحرلا ءايض لتق لالخ نم اهتطخ ذيفنت يف ةرمتسم ةينويهصلا لازت الو . ةينامثعلا
 مالسلا ةيقافتا عيقوتو ةيناثلاو ىلوألا جيلخلا برح ران لاعشإو ليئارسإل يداعملا
 ةطخلا بسحب ١98917 ماع ىربكلا ليئارسا قيقحتل ةئطوت ءرئازجلا ثادحأو

 . «ةموسرملا

 ايكرت يف نيملسملا ةبسن تناك اذإ :يلاتلا لاؤسلا نهذلا ىلإ ردابتي انهو
 نع عفادت ةرح ةفاحص ةيكرتلا ةفاحصلا تناك اذإو «يكرتلا بعشلا نم ةئملاب 9
 ويغ انآ انك ءزازتبالل عضخت الو تناك امنيأ ,ناسنإلا قوقحو ةماعلا تايرحلا
 ىرت اي اذاملف  اهانقس يتلا تاضارتفالا بجومب  ةلودلا تاهيجوتل ةعضاخ

 قوقحل اهتاكاهتنا لك نع ىضاغتتو ليئارسا لامعأ ريربتب فحصلا ضعب موقت
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 ءافضإب فحصلا كلت مايق ىلإ ةفاضإ ؛ةلتحملا ضرألا يف ةماعلا تايرحلاو ناسنإلا

 !؟برعلا ىلع ةئيدرلا تافصلا

 لوح ةروشنملا داوملا كلتب اهتنراقمو «برعلا لوح ةروشنملا داوملا ليلحت نإ
 مقر لودجلا رظنا) ةيلاتلا قئاقحلا ىلإ لصوتس ةيكرتلا ةفاحصلا يف ليئارسا

 )© -٠١((:

 ةيموقلا فحصلاو (تيللم «تيرح «.حابص) ةيزكرملا ىربكلا فحصلا نإ -
 لامعأ رربت وأ «برعلا يداعت يتلا يه (انايحنأ مدنوكو وغود اتروأ) ةفرطتملا

 .اهل حيدملا ليكتو ليئارسا

 ءابنألا تالاكوب اهتاقيلعتو اهرابخأ ىف ةرثأتم هالعأ ةروكذملا فحصلا نإ

 فحص نإ ثيح «ليئارسإل ةديؤملاو نيملسملاو برعلل ةيداعملا اهتاهجوتو ةيبرغلا
 رداصملا نم اهرابخأ نم ةئملاب ٠١ تقتسا وغود اتروأو تيللمو تيرحو حابص

 ةيبرعلا رداصملا نم ادحاو اريخ قتست مل فحصلا كلت نأ ىلإ ةفاضإ «ةيبرغلا

 اهتاباحمو برعلل اهتاداعم ببس ءالجب حضوي اذهو ((5 )5  مقر لودجلا رظنا)

 رداصملا تناك دقف .ءثحبلا تايضرف نم ةيناثلا ةيضرفلا ىلإ ادانتسا ليئارسإل

 ١9497 ٠١ ربمفون /يناثلا نيرشت 7١ نم) طسوألا قرشلا ثادحأل ةيربخلا

 «ىلوألا ةجردلاب ليئارسإو اكيرمأو ةيبرغلا ابوروأ نم ىقتست ١99414( رياربف /طابش
 «ةرشعا ةرتفلا كلت لالخ ةيكرتلا فحصلا يف ةروشنملا رابخألا كلت غلبت ثيح
 .((4 )4  مقر لودجلا رظنا) ةيبرعلا رداصملا نم ةاقتسملا رابخألا فاعضأ

 اهبصعتو ةهج نم ةيناملعلل تيللمو تيرحو حابص فحص بصعت نإ
 هاجتا ىلإ ايدأ ءىرخأ ةهج نم  برعلا دض رشابم ريغ قيرطبو  نيملسملا دض
 ياتكوأ تيرح ةفيحص ريرحت سيئر نإ لب ءاهتاباحمو ليئارسا وحن فحصلا كلت
 ١/57/ خيراتب ةروشنملا «نكلو . .ةديج تاقالع» ةنونعملا هتيحاتتفا يف اعد يشكأ

 عم اهتاقالع ةيوقت ديرت ايكرت تناك اذإ برعلا نع داعتبالا ةرورض ىلإ 4
 تاوتسلا ىف.تعبضو :ىتلا ةيكرتلا د ةيلئئارسالا تاقالعلا' نأ» دكأ امدنغ: ليقارشا
 تدعتلا املك ةيكرتلا ةباسلا نأ ةقيعت اننأ ريغ كفن تادي و ةتقلك ىف هريحكلا
 كرتشملا لمعلا» نونعملا اهربخ يف تيرح تلاقو .«ةدئاف رثكأ تحبصأ برعلا نع
 يتلا نمزياو ةرايزب صاخلا ١944/١/75 خيراتب رداصلا «ةيلوصألا ةكرحلا دض

 دفولا نيب كرتشملا لمعلا تالاجم فلتحخم ثحب مت دقل» :ةيخيراتلاب اهتفصو

 ىلع نيفرطلا نيب قافتالا مت ثيح «يكرتلا بناجلاو نمزياول قفارملا يليئارسالا
 .«نيدلبلا ىلع ًارطخ لكشت اهنأل ةيلوصألا ةكرحلا ةمواقم
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 اهفصتل ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز ةصرف تزهتنا دقف «تيللم ةفيحص امأ
 نأل ١194/١/55 خيراتب رداصلا «ملح اهنأكو» نونعملا اهقيلعت يف «ملحلا»ب

 امنيب 1115/١/55« خيراتب روشنملا اهربخ بسحب '«مهم يليئارسا فيض نمزياو"»
 (647) باغلا» نونعملا ةرقنأ يف نمزياو تاثحابم ىلع اهقيلعت ىف تدكأ

 قارعلا تيتفتل ًانلع ىعست ليئارسا نأ» 1444/١/77 خيراتب رداصلا :«ليئارسإو
 فالخلا ناك انه نمو «ةيناثلا جيلخلا برح يف خيراوصلاب ليئارسا برض يذلا
 .«يقارعلا بارتلا ةدحو ىلع ظافحلا ديرت يتلا ايكرت عم ليئارسا رظن تاهجو يف

 رداصلا «حرملا ٍليئارسالا» نونعملا اهقيلعت يف ةرايزلا كلتل اهرورس ةفيحصلا تدبأو

 هئاقل ىدل يفحصلا هيلع لصحي يذلا عابطنالا نإ) :تلاقو «هسفن خيراتلا يف

 ىعسيو كارتألا بحي هنأ امك «ةتكنلا بحي حرم صخش هنأ «ليتارسالا نميكرلا
 اهددع يف وغود اتروأ ةفيحص هجوت نيح يف ««ايكرت عم تاقالعلا نسحأ ةماقإل

 «نييسايسلا ىلإ ةلاسر» ايكرتل نمزياو ةرايز ةيشعو ١/14/ ١9454 خيراتب رداصلا
 هنأل ةوقلاب ولو انناريج عم ةقلعملا انايااضق لح» بوجو ىلإ اهيف مهوعدت كارتألا

 ٍلتاقم اهئاويإب ايكرت دض هجوملا باهرالل ايروس دييأت ىلع تكسن ال نأ بجي
 ءادعو ابكت ىلإ اعووتل قارن[ نكست هامل نك رتلا ناهد وكلا لابكلا سرح
 0000 .ءانل يقارعلا ماظنلا

 نم فحصلا هذه يف ةروشنملا ةيليئارسالاو ةيبرعلا تافصلل انتنراقم ىدلو

 فحصلاو ىربكلا ةيزكرملا فحصلا نأ حوضوب انل نيبتي هداريا قبس ام لالخ

 ليكت نيح يف «برعلا لوح ةئيسلا تافصلا دادعت نع مجحت ال ةفرطتملا ةيموقلا

 ةئيدر ةفص ةيأ ىربكلا ةيزكرملا فحصلا دروت الو ءاهئامعزو ليئارسإل حيدملا
 ؛هيلوخ

 ةيأ درت مل نيح يف «برعلا لوح ةئيدر ةفص ٠ فحصلا كلت تدروأ دقف

 ةرتف يف «برعلل نيتديمح نيتفص لباقمو «ةينويهصلا وأ ليئارسا لوح ةئيدر ةفص
 نعيم 314 ئآ «نيلينارسالل ةديع ةقحتلا فهلا تدع شلا# ةةساودلا

 فحصلا كلت يف نييليئارسالا ةروص نإف ماقرألا ةغلبو «ةديمحلا ةيبرعلا تافصلل

 نع اعافد تناك فحصلا كلت داوم نأل ءاهيف برعلا ةروص نم ةرم 7٠١ لضفأ
 .برعلا مجابت هسفن تقولا يف تناك امك ءابب ًاباجعإ وأ اهعم ًافطاعت وأ ليئارسا
 ماعلا يأرلل نييليئارسالا ةروص ميدقت تلواح فحصلا كلت نإ ءرخا نيبعط: وأ

 ريغ ةمتاق ةروص يف برعلا تمدق نيح يف «ةيبعش رثكأو لضفأ لكشب يكرتلا

 ىهو «كارتألاو ايكرتل ودعو نابجو لياحتمو فلختمو يباهرإ يرعلا نأل ةذبحم
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 كلذكو ء«ةيكرتلا امنيسلا رود يف ةضورفملا ةيكيرمألا مالفألا اهتمعد يتلا ةروصلا

 روصت فحصلا هذه تناك لباقملابو .ةيمسرلاو ةصاخلا نويزفلتلا تاونق ىف

 ىراحصلا اولوح مهنإ ثيحب طاشنلاو ةيويحلاب ءيلم بعشو ىذتحي دلبك ليئارسا
 ,كارتألا عم نواعتمو يطارقميدو قيدص بعش مهنأ امك ءءارضخ تاحاو ىلإ

 نوحرم ؛نييروتاتكدلاو نييباهرالا برعلا ءامعزلا سكع ىلع ؛مهؤامعزو
 ىلإ ةيداصتقالاو ةيمسرلا طاسوألا فحصلا كلت تعد دقف كلذلو .نويطارقميدو

 ٍليئارسالا سيئرلا ةرايز نأل «ناوألا تاوف لبق ليئارسا عم اهتاقالع قيثوت ةرورض
 ليئارسا عم تاقالعلا قيثوت نإف انه نمو .ققحت 0 تناك ايكرت لإ ةرموناو

 مامأ قيرطلا حتفيو «ةقطنملا يف يمالسإلا باهرالا ىلع ءاضقلا ىلإ يدؤي فوس

 وحن هاجتالاب «ةيموقلا ايكرت حلاصمل ًاقيقحت «نيفلختملا برعلا نع داعتبالل كارتألا
 . مدقتملا يطارقميدلا يناملعلا برغلا

 -٠١( 5 مقر لودحلا

 فحصلا ىف ةديمحلاو ةئيدرلا ةيليئارسالاو ةيبرعلا تافصلا

 ةفرطتملا ةيموقلاو ىربكلا ةيزكرملا

 ةيضا | ةيا | انما | ةنعل

 طسوألا قرشلاو ايكرت - ؟

 يبرغلا عافدلا ةموظنم نف الاعن زيفعو ءانوزوأ نه اموع امسر: انك رت كك
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 نإف مويلا امأ .يتايفوسلا داحتالا طوقس ىتح اهئافلحو اكيرمأل ةيركسعلا دعاوقلا

 رعشت ابوروأ نأل» ةيمالسإلا ةيلوصألا دض عافدلا ةعلق نوكتل ايكرت دعي برغلا
 ةسيئر رشتات تيرغرام ةحارص هتدكأ امك وأ 2'''”«يمالسإلا ضوهنلا نم بعرلاب
 امدنع لازوأ توغروت لحارلا ىكرتلا سيئرلا ىلع اهئانث ىف ةقباسلا ايناطيرب ءارزو

 يف ةيوق ةلود ايكرت نم لعجي نأ عاطتسا هنأل ًاريثك ّيلع رثأ لازوأ نإ» :تلاق
 ايكرت نأ ريغ ''"”«ةيبرعلا ةيموقلاو ةيمالسإلا ةيلوصألا دض ًاعردو طسوألا قرشلا
 اهسوفت لالخ مم ءامشالا اذه دكأتيو «ىمالسإلا قرشلا ىلإ ايئارتو ايفارغج: ىنتت
 ةيضاملا ماع فلألا لالخ تنجُع يتلا اهتفاقثو ءاهنم ةئملاب 14 نوملسملا فلؤي يتلا
 «ةملسملا ايكرت» لوبق نيب مويلا ةرئاح ابوروأ نإف كلذلو «هتراضحو مالسإلا حورب

 «لوبقلا وأ ضفرلا جئاتن نم ةفئاخ اهنإ لب ءاهايإ اهضفرو «ةيبوروألا ةدحولا يف

 طسوألا قرشلا يف اهتناكمل ًارظن ايكرت نم ابوروأ فوخ» ببسب رم امهالحأ نأل
 قرشلا يف لاعف رودب موقتسف ةيبوروألا ةعومجملا يف اهلوبق ضفر ةلاح يف اهنألو
 ."«ىوقلا نيزاوم هيف بلقتف طسوألا

 اهروذج نم ايكرت علتقي نأ نازول ةدهاعم ذنم ططخ دق برغلا ناك اذإف

 طسوألا قرشلا ىلإ ةبسنلاب ددحملا رودلا اذه اهل مسرو يمالسإلا اهيضامو ةيقرشلا
 قرشلا يف اهرودو ايكرت لبقتسم لوح ةيكرتلا ةفاحصلا ركفت اذامبف «هاياضقو
 قرشلا عارص يف ءلودكو بعشك «برعلا ةفاحصلا كلت عضت نيأو ؟طسوألا
 ؟ثادحألا مضخ يف برعلا ةروص يه امو .ءطسوألا

 ىف «ةيكرتلا فحصلا نيوانع ًالوأ ضرعتسنل «ةلئسألا هذه نع ةباجالا لبق
 نوؤوشو ا طيموألا"قرتلا لوس 4 ةسارادلا نك

 بتاكلا مسا خيراتلاو ةفيحصلا لاقملا ناونع

 انوطزوأ زامليب :قيلعت ١997/١١/58 ءايكرت ايكرتب طيحملا رطخلا ١

 ربخ /ليريميد تاحيرصت 1١١/76/ 2001١997 .تيرح نييعسوت انسل :ليريميد - ؟

 ةيكرتلا ةيجراخلا ريزو ةرايز ربخ ١493/١١/٠ .تيللم ليئارسإل نيتج ةرايز فادهأ ٠

 ربخ ١997/1١/١ .حابص ايكرتو ايروس نيب ةيخيراتلا ةحلاصملا - 5

 نيهوك يماس :قيلعت ”١997/١١/7 .تيرح انناريج نع اذامو  ه

 )١١( .حابص :ةفيحص تاتيشنام دحأ 14917/15/18.

 ) )1١.حابص 1997/15/54.

 ءحابص «ءايكرت فاخت ابوروأ»" ءلازوس شاواص :قيلعت رظنا 1١5/58/ 1997.
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 ةيدركلا ةلودلا لوح ايكرت ةسايس - ١

 سينك ىلإ لوحت يذلا عماجلا

 ؟ايكرتب نامكرتلا ةقالع يه ام 1:

 «515» عم ن واعتت «511» - "+

 ءاملا عبنم ىلع دعقت ليئارسا 6

 رئازجلا نوكرتي نويبرغلا 5
 هايملا ةلكشمو طسوألا قرشلا - 37

 عيمجلا ةدئافل - 8

 نييباهرالا وعدي يفاذقلا 4

 رفيس دونبو باهرالا - ٠

 ايرلا قوس .يف ويدوعسلا
 ةقرطملا ةوق ءاقب ةرتف ديدمت - ”؟

 ضفرلا ةهبج نع تايئاصحا 7

 ةيريشبت ةمظنم مالسلا بئاتك - 74

 انترمد يتلا يه ةبورعلاو ةيناروطلا 55

 .تيرح ١7/57/١59

 .تيروهمج ١5/5/١497

 ءايكرت ١7/5/١197

 ءايكرت ١7/0/١197

 .تيللم ١497/17/5

 ءايكرت 97/ 11١/ ١9197

 حابص « ١49/11

 حابص ١ لة

 .«تيللم 7/ 1١7/ ١94197

 .نامز 8/١949/1١

 .تيرروهمج ١5/8/١197

 ءايكرت ١7/8/١497

 ءابكرت 8/١١/١497

 .تبللم ١5/8/١495

 «كلنيدبا 9/١١/١197

 «كلئيديا ١7/94/١197

 .نامز ١7/4/١997

 .كلئبديا 1١١/٠١/ ١99

 ل لل . حابص

 .نامز ٠١/١994/17

 .تيللم 1١١/1١١/ 1١1498

 .ءايكرت ١/١7/١919

 «نامز ١5/ ١144/1١7١

 .تبللم 1١١/١5/*١494

 .نامز ه١١/١١/١994

 .كلئيديا 1١١/١8/ 1١1949

 ,كلنيديا 1١75/1١9/ ١9197

 .نامز 1١177/19/ 1١497

 .كلنبديا ٠١/1١57/ 1١9947

 «.نامز 7/5١ 1١7/ "١994

١7 / 

 ليما بيدأ :قيلعت

 نادوسلا يف يمالسإلا رمتؤملا نع ربخ

 اروتافزوأ ىفطصم :نقيلعت

 ربخ

 اروتافزوأ ىفطصم : قيلعت

 لامج نسح :قيلعت

 دنارب يلع دمحم :قيلعت

 ربخ /رلليشت تاحيرصت

 ناترا تركف :قيلعت

 يجلاب نوكرا :قيلعت

 نمكروتزوأ رمع :قيلعت

 اروتاقزوأ ىفطصم :قيلعت

 نيهوك يماس :قيلعت

 سراف رهام :قيلعت

 ةديرجلا قيلعت

 ةديرجلا قيلعت

 ناملربلا يف يدرك بئانل لاؤس

 وروق يمهف :نيفحت

 ربخ

 ربخ

 اروتافزوأ ىفطصم :قيلعت

 وروق يمهف :قيلعت

5 

 ةيروهمجلا سيئر تاحيرصت

 ولغوأ لوبموط حتاف :قيلعت

 ناجزوأ ىفطصم :قيلعت

 كجيج تمكح :قيلعت

 ناجزوأ ىفطصم :قيلعت



 سورلا ةمواقمل يكرتلا يبرعلا نماضتلا - "5

 ةقطنملا نادلب مهأ رصمو ايكرت 37

 ايكزت يف: برعلا نوريغتتتلا 5+
 طسوألا قرشلا عم ةيكرتلا ةراجتلا فقوت -

 اهيلإ هجتن يكل ةفالخلا وحن ايكرت هجنتل 4٠

 كارتأ ًادونج بلط تافرع - ١

 ايكرت دناست رصم - 7

 ةقرطملا ضبقم 4

 ؟اذامل . .ةقرطملا ةوق - 5

 ةيفلخلا ايكرت ةقيدح - 0

 عوضخلل ًاماودو ةوقلل ًامالس - 1

 ؟ًاطورش عضن نأ ردجألا ناك امأ 57

 مالسلا قيرط ىلع ةيخيرات تاوطخ -

 ١91915 مالسلا ماع - 4

 هايلا بورح تاهويرائيس 6

 سدقلا ميسقت - ١

 ءافرش ريغ برعلا
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 .؛تيللم ١/١٠/١995
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 ناجزوأ ىفطصم :قيلعت

 ولغوأ لوبموط حتاف :قيلعت

 ناجزوأ ىفطصم : ةلباقم

 لاسيوس زاتمم :

 نيكنا ولوأ يداه :

 ناغود نيجلاي :

 يلقابق دمحأ :

 لقابق دمحأ :

 نيهوك يماس : ا ل ل

 ناسنإلا قوقح ةيعمجج سيئر تاحيرصت

 اياق اراق نيدلا ءابب قيلعت

 دارم ناهلإ قيلعت

 نيسح مادص تاحيرصت

 ةفيحصلا نم قيلعت

 تاعماجلا ةذتاسأ تاقيلعت

 ولغوأ ناطراط يلع :قيلعت

 ناللربلا سيئر تاحيرصت

 ولغوأ ويج يرنوك :

 رازوأ نيجلاب :

 راوس تروي يلع :

 ناجزوأ ىفطصم :

 اجوق دمحم :

 ركنوس نايا :

 نيكرا دادس :

 ناطلأ نيتج : يد د



 ةيدركلا ةلودلا تاهويرانيس 5

 دودحلا راجحأ 51

 ةبعللا ةلودلا 8

 رفيس ةطخ ذيفنتل ىعسي برغلا 4

 يخيراتلا لوحتلاو ايكرت -

 باهرالاو يكيرمألا رصنلا ١

 طسوألا قرشلا يف ةريخألا تاروطتلا - 7١

 اكيرمأو ابوروأ نيب ةسفانملا 7

 طسوألا قرشلل ايكرت ةيمهأ

 فاخت ايروس -

 ١9497 ماع طسوألا قرشلا 7

 ؟ايكرت يف لمعي اذام -

 ءاقدصألل تايصوت

 ليئارسا عم ةيخيراتلا ةوطخلا 5

 طسوألا قرشلا يف تالوحتلا
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 ١114/1١/5١ .حابص

 ”١994/١/57 ءايكرت
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 ١955/5/5 .تيللم

 ١995/5/5 «.نامز
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 وجنويلاق لامح ةلباقم ١995/75/9 «نامز ةيمالسإلا قوسلا 5

 جوق ريبز :قيلعت ١144/17/٠١ .وغود اتروأ ايكرت ءادعأ 47

 حوق ريبز :قيلعت ١944/15/١7 .وغود اتروأ ةميثللا يديألا

 لوي قأ هط :قيلعت ١995/7/١5 ءايكرت ثلاثلا ملاعلا 4

 غادراش يدشر :قيلعت ١855/5/١6 .تيللم ةودق اونوكي مل برعلا- ٠

 ولغوترس دادس :قيلعت 1/1١/ ١19454 . حابص ءادعصلا سفنت - ١

 ناخوب ىفطصم :قيلعت 77/١/ ١4945 ءوغود اتروأ رمتسيس يبرعلا يسايسلا مذرشتلا - 7

 اروتافزوأ يتاجن ىفطصم :قيلعت 44/5 «هتزاغ يلليم طسوألا قرشلا - ٠١

 ناجيج يكز :قيلعت 480١ .هتزاغ يلليم انمكحت يتلا اكيرمأ

 ءطقف ًاربخ ؟١ اهيف دجن اننإف 2٠١5 لا نيوانعلا هذه ىف رظنلا قيقدت ىدل

 قرشا ايات كل راتت لك ضاع علاو :فالناكلاو تكالسعلاو:تافلرسقلا نأ
 اهيف ةلعافلا رصانعلا لالخ نم يلحملاو يلودلا نيديعصلا ىلع ةفاك ةكئاشلا طسوألا

 كباشتو «ىرخأ ةهج نم رخآلا اهضعبب اهضعب ةقطنملا لود تاقالعو «ةهج نم

 ىلإ قرطتلا بجي انه نمو .ةثلاث ةهج نم برغلا نيبو اهنيب ام يف حلاصملا لماكتو
 «ملاعلاو ةقطنملا لود عم اهتاقالع لوانت ىلإ اهنم قالطنالل ةيلخادلا ايكرت لكاشم
 تاقالعلا راطإ يف اهب اهرثأتو ةقطنملا يف ةيراجلا ثادحألا يف اهريثأت لالخ نم
 . ةيلودلا

 نم ةفلؤم اهنأ نودقتعي نيسرادلا ضعب نا ىتح ءاهتايموق ددعتب ايكرت زيمتت
 لكشي ال عضولا اذه نأ ريغ «ةيلاحلا ةيكرتلا ةيروهمجلا نطقت ةفلتخم ةيموق نيعبرأ
  تايوتسملا ىلعأ ىلعو  كارتألا نييمسرلا نأ اميس الو ءايكرت ىلع ًارطخ
 عاضوألا ةفاكب اهريثأت وه ايكرت يف ةبارغ رثكألا رمألا نكلو ءكلذ نودكؤي
 .طسوألا قرشلا يف ةصئاغلاو ةيفاطلا لكاشملاو

 يسم أل وودرانلست# ف هناا "نسخ ب ير وفت نق “كرت: كتاف اذإف

 لثمتت ىربكلا امتراسخ نإف ءرشابم ريغ لكشب ةيناثلا جيلخلا برح يف اهتكراشم
 تادعملاو ةحلسألا ءارشل ايكرت اهفرصت ىتلا تارالودلا نم تارايلملا تارشع ىف

 ايكرت تدغ ثيحب ءايكرت يقرش بونج يف باهرالا ةحفاكمل اهلامعتسال ةيبرحلا
 هزاوم فا ردحسا لإ .ىدأ ام + ةحلسالا تايرعشت كيفي نما ماعلا ىف ةللاقلا ةلودلا
 لوخدلا باحصأ هنم وكشي يذلا يدقنلا مخضتلا ىلإو «ةدودحملا ةيداصتقالا ايكرت
 تيبلا عاضوأ بيترت ىلإ رلليشت ءارزولا ةسيئر تعس دقف كلذلو .ةدشب ةدودحملا

 .ايكرت اهنم وكشت يتلا ةنمزملا اياضقلل غرفتلا مث ءالوأ يكرتلا
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 تذخأ يذلا لحلا قيبطت ةركف يضاملا ماعلا ةيادب يف رلليشت تحرط دقلو

 ةيدركلا ةلكشملا لحل ايكرت يف اهذيفنت لجأل «كسابلا ةلكشم ىلا ةبسنلاب اينابسا هب
 لاصفنالا ىلإ وعدي يذلا (6110) ىكرتلا يناتسدركلا لامعلا بزح ةدايقب ةيصعتسملا
 داحتالا رايمنا نأ ريغ «1484 ماع ذنم حلسملا حافكلا لالخ نم ايكرت نع
 لا ردقلاب .ةيلاطملا كت نييقت لإ قدأ:ت ىف رتخلا ركسسملا هتارو ومو حن يابقرحلا
 يذلا رمألا «ةيكرتلا ةيركسعلاو ةيسايسلا طاسوألا اهضفرت يتلا ةيدركلا - ةيكرتلا
 تاذ لودلا اهلالخ نم لواحت يتلا ةرغثلاو مويلا ايكرت اهشيعت يتلا ةاسأملا ىلإ ىدأ
 ءماع لكشب طسوألا قرشلا لوح ةدعملا اهتاهويرانيس ذيفنتل اهنم ذافنلا ةحلصملا
 نما اكسر ةجرفلا ةادللاو

 ايكرت عاضوأ لوح ناضقانتم نافقوم ةيكرتلا ةفاحصلا يف رولبت دققف انه نمو
 عم عيمجلا تاقالعو .هلودب اهتاقالعو طسوألا قرشلا اياضق نم اهفقومو ةيلخادلا

 : ملاعلا

 نع ًاديعب ةيلخادلا اهلكاشم لحل ايكرت غرفت ةرورض ىري :لوألا فقوملا
 ايكرت ذخأ لالخ نم ناريجلا عم ةنزاوتم تاقالع ميقت نأو 02-2
 ةسايش نيرخت تم كلذلو ."”ةدييفاو ةيؤز ف نايععالا رظنم نازي" قت

 رداصلا اهددع يف نامز ةديرج ىرت ثيح «برغلا نع ا
 قرشلا يف ةمئاقلا تاعارصلا نأ» يف نمكي (لحلا» نأ 5 خيراتب

 ةلكشم اهيف ةلود لكل قلخو ءاهميسقتل برغلا ططخ نأ ذنم تدجو دق طسوألا

 وحن ايكرت هاجتا يأ - بيرغتلا ىلإ وعدي ايكرت يف يأر ةمث ناك اذإو .ىرخألا عم
 نل ًاضيأ كلذ نإف «يلامسأرلاو يلايربمالا برغلا انا كرص سللا
 000 :أرق ميلاعتا مهيدي مهكسم وهلا نأل «كلذ نم نيملسملا ىجني

 نيطسلف» نونعملا هلاقم يف شاط نوتلأ ماريب فيضيو .(ةفيرشلا ةيرجلا مهو

 كلذ ىلإ خيراتب نامز ةفيحص يف روشنملا « مويلاو ني ليئارسا

 يتلاو 2144/4/1 يف ةمظنملاو ليئارسا نيب ةدوقعملا مالسلا ةيقافتا نإ : الئاق
 قيقحتل ينويهصلا ططخملا نم ًاءزج الإ نكت مل .«ةينويهصلا ةفاحصلا اهل تلله

 ةيلاحلا ايكرت نم ًاءزج مضتس يتلا ةقطنملا يف ةيملاعلا ةيليئارسالا ةيروطاربمالا
 0 ل ا م ل ا اس اشيا
 مهل حمسف .دوهيلل ةمهملا هذه لهس يقرتلاو داحت الا نأ ريغ ءهمكح مايأ ةليط

 )١5( .تيروهمج 2ءةحضاولا ةيؤرلا» «ليما بيدأ 19497/1١7/4.
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 كارتألاو 6387و

 لكشت ليئارسا نأب فقوملا اذه ةاعد نمؤي ًاضيأ ةرظنلا هذه ىلإ ًاداتتساو

 ليئارسا ةلود قيقحت يف اهملحو «ةيعسوتلا اهعامطأ ببسب ايكرت ىلع ًارطخ
 ىلإ تزعدي ميعإف كلذلو (2"نيملنسملاو تنرغلا لع ًارظنع لكشت اهلغم «ئربكلا
 الو تالا لودلا تاداصتقا ةيمنت لجأ نم» ةكرتشملا ةيمالسإلا قوسلا ةماقإ

 عنمل «ةزيمتم ةيداصتقا ةدحو لكشت ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا عم ايكرت نأ اميس

 لوبق نوضفري فقوملا اذه باحصأ نأل 1 يرعلا تاوسألا لإ ذافنلا يف اتا
 يأرلا اذه باحصأ داقتنا مغر ىلعو ؛''"”طسوألا قرشلا يف ًاوضع ليئارسا

 ةيبرعلا نادلبلا ضعب دييأت لالخ نم «ةيلخادلا ايكرت اياضق نم برعلا فقاوم
 يقرش بونج ةقطنم يف يكرتلا يناتسدركلا لامعلا بزحل (قارعلا ءايروس)

 ايبيل) ةيلخادلا ايكرت نوؤش يف ىرخألا ةيبرعلا راطقألا ضعب لّحدت وأ 2"ايكرت

 يف ةيناملعلا دض يمالسإ بالقنا ثادحإ اهتلواحمب (ناريإ ىلإ ةفاضإلاب ةيدوعسلاو
 ايكرت نأ حرصي نأ ىلإ ليريعد ناميلس نكرتلا نسئرلا اذه اع اذعو .2 "كرت

 يذلا «يلامكلا «جراخلاو لخادلا يف مالسلا» أدبمب نمؤت اهنأل ةيعسوت ةلود تسيل
 يعامتجا قافوو مالسب شيعلا ديرت اهنأل ةيجراخ عامطأ ايكرتل نسل نأ نتعب

 فرعي ليريميد نأ 1“ يكل اهيضارأ نم دحاو ربش نع اهلزانت مدع عم الو

 حرط لالخ نم ًاددجم طسوألا قرشلا ميسقتل ةدعملا هتاهويرانيسو برغلا ططخ
 نألو ءايكرت ىلع ًارطخ نوكتس يتلا قارعلا لامش يف ةيدركلا ةلودلا ةماقإ ةركف

 )١15( ءايكرت ««ةيجراخلا انتسايس رييغت بجي» ءاروتافزوأ يتاجن ىفطصم 5/ ١17/194937.

 تالاقملا مظعمو 1497/1١7/8. ءايكرت ««ٍليئارسالا ديدهتلا» ءاروتافزوأ يتاجن ىفطصم )١7(

 :ملقب تالاقم ةعست ةغلابلاو ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز لالخ ايكرتو هتزاغ يلليمو نامز فحص يف ةروشنملا
 «نازاق تكوش .ناغود يجان مظاك .ءياطلأ باهولا دبع ءناجزوأ ىفطصم ءدارم ناهلإ ؛ناترأ تركف

 .مهريغو ؛ةيكرتلا تاعماجلا ةذتاسأ ضعبو ناجيج يكزو دنكشات قاروب

 ءوجنويلاق لامج اهارجأ كارتألا نييداصتقالا ضعب عم ةلباقم ««ةيمالسإلا قوسلا» :رظنا (1)

 ١7/”١1997. /؟58 «.نامز «.ةكرتشملا قوسلا»و .1944/7/94 «نامز

 ”/1945/١17. .2تيرح ؛«؟انناريج نع اذامو» ,«نيهوك يماس (1م)

 ١1944/7/1١١. .وغود اتروأ '«ةميثللا يديألا» «جوق ريبز (19)

 )٠١( خيراتب ةرداصلا فحصلا يف ةروشنملا ليريميد ناميلس سيئرلا تاحيرصت رظنا 7١/١١/1997.
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 كلت نع ناريإو ايروس توكس مغر ىلع ءاهيلإ داركألا مضب اهبلاطي فوس برغلا

 تاهويرانيس ىرخألا يه فرعت ايكرت ءارزو ةسيئر نأ رهظيو .2© ”تالواحملا
 ىمويلا هدومع ىف لامج نسح ىفحصلا دكأ دقف كلذلو «ةقطنملا لوح برغلا

 لق ءارزولا ةهيئر تفاك اذإ# < لاقؤ كلذ" ضراعلا لوهعلاو ايكرتا نوسخلا
 م نان ةيوركلا ةلوزللا !ةماقإ كوخ كزتلا كاهوير اينو: ططنس نير كم اطتبا
 تاهويرانيس ةمث نأ امك «لقتسم هبش نايك لكش ىلع قارعلا لامش يف ًاعقاو ًارمأ

 ةلود مايق ةيناكمإ مغر ىلع «ةقطنملا يف ذيفنتلل ةدعم ةيكرتو ةيليئارساو ةيبرغ
 ةيدركلا ةيضقلا لح ىلإ وعدن اننإف كلذلو ءرضاحلا تقولا يف نيمسقنملا داركألل

 ةلود ةماقإ وأ قارعلا يف عسوأ يتاذ مكح ةماقإ عم ايكرت يف ًايطارقميد ًالح

 . "«قارعلا يف ةيلاردف

 ةوق» دوجو لوح ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةيماح تاشقانم ترج انه نمو

 اهيف اهئاقبل اهديدمت ةيضقو ةيكرتلا يضارألا يف قارعلا داركأ يمحت يتلا «ةقرطملا

 لوألا هاجتالا باحصأ نمؤي :نيهاجتا ىلإ اهلوح ءارآلا تمسقنا ثيح ءهمدع نم
 نمأل نامض وه ءمادص ملظ نم قارعلا داركأ يمحت يتلا ةقرطملا ةوق ءاقب» نأب

 لامش يف ةلقتسم ةيدرك ةلود مايق ضفر عم ءايكرت حلاصمل ًاقيقحت ةقطنملا رارقتساو

 كلذلو ءايكرتل قلق ردصم قارعلا لامش حبصأ نأ دعب اميس الو» «'”"”«قارعلا
 ثادحألا ىلع ةرطيسلا عيطتست ال ايكرت تماد ام كانه ةقرطملا ةوق ءاقب ديدمت بجي

 ديدمت نم دب الو ناك اذإ هنأ يلقابق دمحأ بتاكلا ىري امنيب .'*”6قارعلا لامش يف
 نييبرغلا ءافلحلا ىلع طورش عضو بجي ناكف ءايكرت يف ةقرطملا ةوق ثوكم ةرتف

 ايكرت ذاختا مدعو (01616©) يناتسدركلا لامعلا بزحل مهدييأت مدعك «كلذ لجأ نم
 17 *داذقي نزيل ةادأ

 يضارألا نم ةوقلا هذه ليحر ةرورضب ناثلا هاجتنالا باحصأ نمؤي امنيب

 قارعلا لامش يف 00 ةيبرغلا ةثاغالا تامظنم مايق :اهنم ةدع باننا ةيكرتلا

 ةوق دوجو نألو "'مههيعاسملو مهل ةقرطملا ةوق ةيامحو «كانه ةيحيسملاب ريشبتلاب

 ) )5١؛حابص ««ريبكلا ليريميد» ءولغوأ اويج يرنوك :قيلعت رظنا ١/١54/1944.

  7١حابص ١ 1111/1/1

 )١5( .«تيرح «؟اذامل . .ةقرطملا ةوق» «نيكنأ ولوأ يداه ١7/78/19917.

 19997/١١/58. .تيللم ««ةيفلخلا ايكرت ةقيدح» «ناغود نيجلاي (؟4)

 )١5( ءايكرت «؟اطورش عضن نأ ردجألا ناك امأ» «يلقابق دمحأ 1991/17/7١.

 ) )1«كلنيديا ««ةيريشبت ةمظنم مالسلا بئاتك» .ءكجيج تمكح ١/1/1

 لفل



 ةيعرشلا ةطلسلاب ايكرت تاقالع ىلع ًارطخ لكشت اهل اكيرمأ ةدايقو ايكرت يف ةقرطملا

 دك

 ىلع - اهتاهاجتا عيمجبو  ةيكرتلا فحصلا مظعم قافتا ناك انه نمو
 مهقوقح عيمج داركألا حنمب ًايطارقميد الح ايكرت يف ةيدركلا ةيضقلا لح ةرورض
 اذاملف «قارعلا داركأ ىمحت تناك اذإ ايكرت نأل ؛ةيميلعتلاو ةيسايسلاو ةيموقلا
 ْ ما" دل ةاماعت اهتاركأ لماعت

 دونب ذيفنت مويلا لواحي برغلا نأ دقتعت هتزاغ يلليم ةفيحص تناك اذإف
 كلت نأ دقتعي طولوب قئاف بتاكلا نإف «ةقطنملا ميسقت ةداعإل ًاددجم رفيس ةدهاعم
 اكيرمأو ابوروأ نيب عارصلا رهاظم نم رهظم الإ يه ام ةيبرغلا تاهويرانيسلا
 هيف تكرت يذلا تقولا يف» :لوقي هنإ ثيح .طسوألا قرشلا ىلع ذاوحتسالل

 ابوروأ ذوفن نم هتجرخأو طسوألا قرشلاب متهت تأدب ءابوروأل ايقيرفا ةراق اكيرمأ
 هلوح ديدج يديدح راتس ةماقإ ديرت اهنإف كلذلو «ةرشابم اهذوفن تحت هتعضوو
 ىكل لاغتربلاو اينابساو نانويلاو ليئارسإو ايكرت :ةقطنملا يف اهناوعأ نم فلؤم
 قطعا طاسرالا قع انهي ديو... ""يرعلا لاغلا ص ليقكنلا :ينتاههجوت
 ةرايز لوح اهتاليلحت يف  ايكرتو هتزاغ يلليمو نامز  ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ
 ةرايزلا كلت نأ «ثحبلاو ةساردلا ةرتف لالخ ءايكرت ىلإ نمزياو يليئارسالا سيئرلا
 هتزاغ ىلليم ةفيحص تلءاست دقف .“ '”ةقطنملا نأشب ةيكيرمألا ةطخلا هذه نم ءزج
 :تباجأو «ةرايزلا هذه ىزغم نع ياطلأ باهولا دبع يسايسلا اهقلعم ناسلب
 دوجو ةجحب ايروس ىلع موجهلل ايكرت عفدو نيملسملا ةملك قيرفت ىلع لمعلا»
 يف ةينويهصلا ءالمعو ليئارسا ءاقدصأ نأ امك» .©" '"«كانه «51416» ل تاركسعم
 تقلطأ دقف كلذلو .©”"”2تاملسملا اهتاراج ةبراحمل ايكرت عفد نولواحي ايكرت
 اهددع يف ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز ىلع «ةرطخلا ةرايزلا» ةفص هتزراغ ليم ةفيحص

 .1499 7/١7 /58 .تيرح (««ةقرطملا ضبقم» «لاسيوس زاتمم (50)

 ةلودلا» ءولغوأ ناطراط يلع :ملقب ايكرت يف ةقرطملا ةوق ثوكم ةرتف ديدمت لوح ًالاقم رظنا (58)
 .١/١/1444؟ «كلنيديا « .بعشلا مسقت

 1994/١/5١. «مدنوك «ءاكيرمأو ابوروأ نيب ةسفانملا» ءطولوب قئاف (9)

 .5/١/19945؟١ يف رابخألا ىلع ةروكذملا ةقيحصلا قيلعت ()

 )١( .هتزاغ ىلليم '؟ايكرت يف لمعي اذام» .ياطلأ باهولا دبع :قيلعت رظنا 7/5١7 ١/19944.

 ) )5١6«نامز «.ءاقدصألل تايصوت» «لانوأ ناميلس 00
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 نأ تعاطتسا يتلا ليئارسا نإ» :اهلوح تلاقو ١144/١/58 خيراتب رداصلا

 عم ةيقافتالا عيقوت دعب  تافرع تاوق  ةينيطسلف تاوقب نيينيطسلفلا برضت

 يف اهحلاصم قيقحت لجأ نم ايروس برض ىلإ ايكرت عفدت نأ مويلا ديرت .ةمظنملا
 . (مويلا نمزياو ةرايزل يسيئرلا فدهلا وه اذهو . ةقطنملا

 خيراتب ياطلأ هللا دبع هبتك يذلا «نمزياو تاميلعت» نونعملا اهلاقم يفو

 نوينوساملا لله» :ةرايزلا لوح هتزاغ ىلليم ةفيحص تلاق ؛« 2/6

 ةصرف اهودجوو ءايكرت ىلإ نمزياو ليفارسالا سيئرلا ةرايزل كارتألا نوينويهصلاو
 ءارش ديري نمزياو نأ نيح ىف «كارتألل دوهيلا ةقادص نايبو ليئارسا ديجمتل
 قروكلا نا زف :ةلوقن نإ ةبينفا نعتأ هع يك تج دمر( 6 عطول الا ل ةقلاطنم
 نيذلا كارتألا ماكحلا كئلوأ نم اهبجعت هتزاغ يلليم ةفيحص تدبأ دقف «1ةيلبقتسملا
 لمعلا ططخ نوعضيو ليئارسا عم تايقافتالا نودقعيو ةينويهصلا نع نوعفادي
 يه ةدوصقملا ةيلوصألا نأ ماكحلا كئلوأ فرعي الأ .ةيلوصألا ةبراحمل كرتشملا
 ططخل ةمدخ ملسملا مهبعش اوبراحي نأ انماكحل نكمي فيكف «يمالسإلا نيدلا

 نأ كلذ ىلإ اروتافزوأ يتاجن ىفطصم بتاكلا فيضيو .“"”2؟برغلاو ةينويهصلا
 ةبراحمل طسوألا قرشلا يف هؤاشنإ عمزملا ديدجلا فلحلا ةماعز ىلإ ىعست اكيرمأ
 قرشلا» نونعملا هلاقم يف لاق ثيح «ىربكلا ليئارسا ةلود ةماقإ لالخ نم مالسإلا

 ينويهصلا ليمعلا نإ) :1444 7/٠5١/ خيراتب ايكرت ةفيحص يف روشنملا «طسوألا

 ةيامح كارتألاب برعلا برضل لمعلاو ىربكلا ليئارسا ةلود ةماقإل ىعسي نوتنيلك
 ىلوألا ةوطخلا ةباثمب وه ديدجلا يلودلا ماظنلا نأل .ًاعم برغلاو ليئارسإ حلاصمل
 خيراتب رداصلا اهقيلعت يف هتزاغ يلليم ةفيحص تدكأو : ىلا ىردكلا ادتارشا نسيباعا

 تراقتلل اهنانعما تدبأ دق اكيرمأ نأ «ةنتمت اكيرمأ» ناودعب 1

 «باهرالا ةحفاكم ىلإ ايكرت عم وعدت امدنع ليئارسا نأل» يكرتلا -يليئارسالا

 .«طسوألا قرشلا يف ةيمانتملا ةيمالسإلا تاكرحلاو مالسإلا ةحفاكم نادصقت امهنإف

 اعد دقف .ةقطنملا دض ةموسرملا تاهويرانيسلاو ةطخلا كلت ةمواقم لجأ نمو

 عم حلاصتت نأ ىلإ  ةملسملاو ةيبرعلا اميس الو  ايكرت تاراج دنكشات قاروب

 . "*”(لاجملا اذه يف مهتاططخم لاشفإو مهئادعأ ىلع ةصرفلا تيوفتل ايكرت

 - يكرتلا قافولاب نوهرم طسوألا قرشلا لبقتسم نأ ىري :يناثلا فقوملا

 1/1 ال ,هتزاغ يلليم ١١ مهبوعش نويراخج» قفرفرلا

 .7”/1444/” «نامز « «حلاصتنل انتاراج اي» .دنكشات قاروب 20
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 تناك اذإف ةطسلا قرشلا يف يك رودلا ةيمهأ كفار لارا ني ب كرتشلا

 يف روشنملا «يليئارسالا - يكرتلا يجيتارتسالا نواعتلا» نونعملا هي نيهوك

 ةوطخ دعت ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز نأ)» 4/57 خيراتب ةرداصلا تيللم ةفيحص

 تالاجملا يف نيدلبلا نيب كرتشملا يجيتارتسالا لمعلا سسأ عضو لجأ نم ةمهم

 ريزو يل لاق امك «ةفلتخم بابسأل اهنع نلعت مل يتلا «ةيئمألاو ةيداضتقالاو ةيسايسلا

 «فقوملا اذه باحصأل ةمهم ةرايزلا هذه نإف كلذلو . (نيتيشت تمكح ةيجراخلا

 .ةهج نم طسوألا قرشلا يف ٍليئارسالا - ىكارتلا نراعتلا ةيبغأ دبكات كبيس قد

 ةقطنملا يف مالسلاو نمألا رارقإل تايوتسملا ىلعأ ىلع نيدلبلا نيب تاقالعلا نيتمتلاو
 يو 4 ةهج نم ©" 700كرتشملا لمعلاب مايقلاو تاقاللعلا نيتمتلو

 سول ةزايز نإف

 ةيمهال ًاديكأت تناك ايكرت ىلإ ةرشابم نمزياو ةرايز تبقعأ ىتلا كرابم ىنسح يرصملا

 ىكرتلا رودلا ةيمهأب ًافارتعاو ءطسوألا قرشلا نوؤش ىف يبرعلا  يكرتلا نواعتلا
 فارطأ لاخدإل ةلواحمو «ةهج نم ليئارسالاو يبرعلا :نيتضيقنلا نيب لصو ةقلحك

 هنأل ""”صضرغلا اذهل ةيدوعس  ةيرصم - ةيكرت ةيثالث ةمق دقعو ءمالسلا رارقإ لجأ
 نأل .«تيوكلا ىلع قارعلا ناودع دعب ةقطنملا ىف ءانب ارود بعلت نأ ايكرت ىلع بجي
 . "*”عيمجلا ةحلصمل بولطم رودلا اذه

 لمعلاو نواعتلا موهفم اتسرك نيتللا نيترايزلا نيتاه دعب تحرط دقو

 يف ةيليئارساو ةيكرت ةيسايسو ةيمدخو ةيداصتقا عيراشم طسوألا قرشلا :نف كرتشملا

 «هايملا كنب»و «طسوألا قرشلا هايم داحتا»و «مالسلا بوبنأ عورشم» اهنم «ةقطنملا

 عورشمو .ةقطنملا ةيرهك عورشمو «ليئارساو ةيبرعلا نادلبلا ضعب ىلإ هايملا لمحل

 يك ثلا ءاملا ةلدابم عورشمو «ةرهاقلا - بيبأ لت - لوبنطسا  عيرسلا يربلا قيرطلا

 ءارزو اهدقعي ىتلا ةيرودلا تاعامتجالا نأ امك .ريثك اهريغو «يبرعلا طفنلاب

 ةيمهأ دكؤت ةرقنأ يف طسوألا قرشلا نوؤش ثحبل» ايكرتو ايناملأاو ارتلكنا ةيجراخ

 بابتتسا ةلأسمب  اكيرمأ اهئارو نمو - ابوروأ مامتهاو ," 7(ةقطنملا ىف ايكرت

 7/5١ 1944/1١. .تيللم : ةفيحص ىف ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز لوح ًاقيلعت رظنا ("5)

 0/1/1 :تيرخ 4( لئارسا عم ةيخيراتلا ةوطخلا» :ناونعب ًاقيلعت رظنا (7)

 .19944/7/5؟ «تيرح (««مالسلا يعاسم» ءزوسزوأ رظان (70)

 14457/١7١/١4. «.نامز ««عيمجلا ةدئافلا ءوروق يمهف (8)

 1944/١/18. «تيرح «.ةقطنملا يف ريبك رودب موقن» «نيكرأ دادس ("9)
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 خيراتب روشنملا اهربخ يف تيللم ةفيحص تدكأ ثيح «مالسلا قيقحتو نمألا
 يف مالسلا ةيلمع طيشنتل لاعف رودب كارتألا لامعألا لاجر مايق» 44/75

 رح «ةقطنملا حلاصل ةكرتشملا ةيداصتقالا عيراشملا يف ةكراشملا لالخ نم ةقطنملا
 نيليئارسالاو  ترعلا لامغألا لاجر عم كارتألا لامعألا لاجر

 اهترمد» يتلا ةقطنملا يف مالسلا ةيلمعل ًاقيثوت 3 «ضرغلا اذهل نطنشاو يف ناكيرمألاو

 يتلا ةيرصنعلا ةينويهصلا»و «*' كلا ةيييفوتكلا ةييوعلاو ةقاووطلا ا
 ةموكلا هذه تناكف :“'7«ةقطنملا يف اهمالحأ قيقحت لجأ نم عسوتلا ىلإ ىعست
 نسيت: هوي كلذ: ماع نيعيس لاوح ةلكم اهيف ةقلاعلا“ لكاشلا نم ةمظعلا
 ةقطنملا يف د هكرت يذلا يسايسلا غارفلا ناب كوزودتوح يكرتلا ناملربلا

 نثري جيرغلا نأ امئيم الو م طسوألا :قرتقلا يف ةمئاقلا تافالخلا عيمج ببس وه»

 داجيإ بجي اذهلو «بورحلاو ةئبوألاو ضارمألل عقنتسم ىلإ ةقطنملا هذه ليوحت

 .'؟7(ةقطنملا لكاشم لحب ةليفكلاو ةديدجلا لئاسولا

 ٍنامثعلا يسايسلا غارفلا نأب نمؤي ال صالراب دمحم يسايسلا للحملا نأ ريغ

 سيئرلا بيسلا وه ةقطنملا ماكح فرصت امنإو طسوألا قرشلا تاقالع ببس وه
 امدنع وأ «مهدالب لكاشم ةجلاعم يف طسوألا قرشلا ماكح لشفي امدنعف» كلذل

 ةكاحملا تارماؤملا لهاك ىلع لكاشملا كلت ةعبتب نوقلي ةديدج لكاشم يف نوطروتي
 نم وه (51616) يناتسدركلا لامعلا بزح باهرإف .ةيداعملا ىوقلا وأ .مهدض

 دض ةريبك ةرماؤم جيلخلا برحو ءايكرت دض اهتارماؤمو ةيبنجألا ىوقلا لمع
 ىلع مجه اذامل :قارعلا [...] دحأ لأسي مل نيح يف «نيسح مادصو قارعلا

 ةلئاطلا لاومألا فظوي مل اذال :لأسي نأ هلابب رطخي مل ًادحأ نأ امك «تيوكلا
 تارماؤملا لخد امف .بورحلا ىف اهقرح لدب ىقارعلا بعشلا هافرل طفنلا دراومو

 راكنإ يف ةيجراخلا ىوقلا لخد امو «ماسلا زاغلاب نييقارعلا نينطاوملا لتق تايرظنو
 ام ىف  داركألا يأ  اوموقي ىكل «تاينيرشعلا ذنم داركألا ةيوهل ةيكرتلا ةموكحلا

 00 فلز فانز ”تاعزالاو ةدقلا لابعاد

 ) )4٠0«نامز «ءانترمد ىتلا ىه ةبورعلاو ةيناروطلا» ءناجزوأ ىفطصم 1497/1١7/5١.
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 ا مهتعاطتسا مدعو «يبرعلا مذرشتلا» نأ ثلاث قيرف ىري نيح يف اذه

 نساسأ قه: :كارتآلل مهتنايخ ىلإ ةفاضإ «مهتافرصتو مهقالخأب زوجا  ةبوعلا
 مهنإ لب «نيملسملا يف ًايباجيا أرثأ اوكرتي مل" برعلا نأل طشوألا قرتشلا فاه
 نامثعو رمع اولتقف «مارجالا يف اولغوأ نأ دعب ءاعيمج نيملسملل ةئيس ةودق اوناك
 ةفاك ةيناوهشلا لئاذرلا نوسرامي مبهنأ ىلإ ةفاضإ ؛(نيسحلاو نسحلا) يبنلا دافحأو

 .مهحاورأ يف رمتخم داسفلا نأل 3 نوطاعتيو رسيملا نوبعليو رمخلا نورقاعيو
 .نآرقلا نع لصفنملا يبرعلا مالسإلا يكرتلا بعشلاو كروتاتأ ضفر دقف انه نمو
 ناس نايس 8 لكب برعلا نيرسفملا انعبتا اننأ هل فسؤي اممو
 مهنيبج ىلع ءادوس ةخطل دعت ءدوهيلل نيطسلف يضارأ مهعيبو .كارتألل برعلا

 0 تاليود ىلإ مهميسقتب ةيرامعتسالا لودلا مايق نإف اذهلو «خيراتلا ىدم ىلع
 أل ءاهب نوملحي يتلا ةدحولا ةماقإ اوعيطتسي نل مهنإف اذل .هنوقحتسي أرمأ ناك
 طيس راما نع لم يشتد ىو نرملسو وس سن رسل اةلاج نون
 ا هيمان تناوخا ىلإ كادعاسملا مدقك

 نم عون ةماقإ ىلإ وعدت يتلا ةيكرتلا مالعإلا لئاسو نأ هلك كلذ نم حضتي
 ةلجع عفدو رارقتسالا نيمأت لجأ نم ةقطنملا يف يدوهيلا - يب ىرعلا + ىكرتلا قواعتلا
 تقولا يفف .ملسملا يبرعلاو فرطتملا يموقلا يبرعلا نيب قرفت ءمامألا ىلإ مالسلا
 ًايباهراو .نقوي ال ًايروتاتكدو ًانئاخو ًالتاخم : فرطتملا يموتقلا يرخلا ةةيقءئرت يذلا

 كسمتملا ملسملا يبرعلا ىلع «سبيجنلا موقلا» ةفص يفضت اهنإف انلكشمو ءًايناودعو

 اهنم ةيناملعلا «ةيكرتلا مالعإلا لئاسو هيلع قفتت يذلا رمألا وه اذهو .هنيدب
 دكأ دق كيا تكوش دمحم ايكرت ةفيحصل يسايسلا للحملا ناك ثيح «ةيمالسإلاو

 ءاهلوطب ماوعأ ةعبرأ ىمظعلا لودلا تبراح يتلا ةينامثعلا ةلودلا نإ» :هلوقب كلذ
 مغر ىلع ل برعلا رثي ل اذإ ةميزهلا اهقحلت ال وأ طقست ال تناك امبر
 نإ .ةيناودعلا ليئارسا لامعأب اهديدنتو ةيبرعلا اياضقلا مظعم ةفيحصلا كلت دييأت

 ةوجف دوجوب ةثلاثلا انتيضرف دكؤي «ةيكرتلا ةفاحصلا رظن ةهجو يف قافتالا اذه
 «يكرتلا ماعلا يأرلا اهيدبي يتلا ةيساسحلاو ؛ةهج نم كارتألاو برعلا نيب ةيفاقث
 ليلحت تايطعم نأ مغر ىلع (:قرخأ ةهج كف. ةيكرتلا ت تباوثلا لوح ةفاك هتاهاجتاب

 برغلا نأ حضوت طسوألا قرشلا نوؤش لوح ةيكرتلا فحصلا نومضم

 .1444/؟/5١ .تيللم ««ةودق اونوكي مل برعلا» .غادراش يدشر (44)

 .١/14944/7١ا .وغود اتروأ «ءيبرعلا يسايسلا مذرشتلا» .ءناخوب ىفطصم (545)

 15944/7/١5. .وغود اتروأ 2«ثلاثلا ملاعلا» ءيكيا تكوش دمحم (47)

١8 



 - برعلا ةروص هوشت يتلا يهو نيملسملا ءادعأ يه يموقلا فرطتلاو ةينويهصلاو

 .يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل  ىربكلا مالعإلا لئاسوو ةيزكرملا ةفاحصلا لالخ نم

 -١١( 5) مقر لودحلا

 طسوألا قرشلا ىف تابارطضالا بابسأ

 غارفلا | برغلا [ةبتويهصلا| ليئارسا |ةيناروطلا | ةبورعلا | مالسإلا [(0161) | ءادع |باهرالا | فرطتلا 7

 نايثملا د اكتمل
 ١ ١ 0 0 ١ 5 : 1 ١ حابص

 هتزاغ لليم

 مدنوك
 وغود اتروأ

 كلئيديا

 دحأ وه باهرالا نأ ىلع ًاعيمج تقفتا دق ةيكرتلا ةفاحصلا تناك اذإو
 هذه ىلإ اهنم لك رظن ةيواز نأ ريغ ءطسوألا قرشلا ىف ةمئاقلا لكاشملا بابسأ

 :قردكلا تحصلا هنن ىفشت ىذا فقولا ىف. قرحألا 2غ فدك ةيضقلا
 ةفاحص هيف ىرت «برعلاو نيملسملا ىلع باهرالا ةفص «برغلا رظن ةهجول ةديؤملا
 نم ةقطنملا ميسقت ةداعإل برغلا هيذغي اينويهص - ًايليئارسا اباهرا يمالسإلا عاطقلا
 فارتعالا اهرهاظم مهأ نم ةديدج ةيبيلص برح يف ةكرتشملا مهحلاصم قفو ديدج

 لجأ نم ماع يفلأ دعب امهحلاصتو ضعبب امهضعب ةيدوهيلاو ةيحيسملا نيب لدابتملا
 يف ةيراسيلا ةفاحصلا ىرت امنيب . طسوألا قرشلا يف يمالسإلا ضوهنلا ةيباجم
 تاذ تربكلا لوذلا تلال همن مسك ةلابومسا + ةيرغ ةلواج تاهرألا
 ببهنو اهرامعتسا لجأ نم ةقطنملا ىلع ةنميهلا ةداعإل «ةرطيسملا تايجولويديالا

 نيفرطتملا نإ لوقلاب داركألل ةدناسملا ةيموقلا مدنوك ةفيحص تدرفناو .اهتاريخ

 بونج ةقطنم يف باهرالا نوريثي نيذلا مه  ةلودلا ةدناسمبو  كارتألا نييموقلا

 داركأ دض باهرالا سرامي يذلا نيسح مادص كلذ يف مهكراشي ءايكرت يقرش
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 اتروأ ةفيحص تدرفنا نيح يف .صاخ لكشب قارعلا داركأو ءماع لكشب ةقطنملا

 ةقطنملا يف ةلماعلا ةيباهرالا ةمظنملا يه «1616» نا لوقلاب ةفرطتملا ةيموقلا وغود

 ةيبرعلا ضرألا يف ليئارسا سيسأت ذنم ةينويهصلا هسرامت يذلا باهرالا ىلإ ةفاضإ
 لكاشملا ةراثإ يف برعلا ىلع موللا ضعبب يقلت ةفيحصلا هذه نأ امك .مويلا ىتحو
 ىضارألا ىف اهعامطأو «5121» ل ايروس دييأت لالخ نم طسوألا قرشلا ىف

 0 اا . فلخلا نم كارتألل برعلا نعطو ةيكرتلا

 ةيكرتلا ةيبرعلا لكاشملا “ 

 «ثحبلا ةرتف لالخ «ةساردلل ةعضاخلا ةيمالعإلا داوملا ىلع ةرظن ءاقلإ دنع

 ءاج داوملا كلت نيوانع مظعم نإف ؛كارتألاو برعلا نيب ةمئاقلا لكاشملاب ةصاخلاو
 تامابهتالا لوح بطقتسُن داوملا كلت نأل «برعلا دض ةهجوم تاماهتا لكش ىلع
 : ةيلاتلا

 . يكرتلا يموقلا نمألاب رارضإلل يمالسإلا نيدلا نورمثتسي برعلا -

 .ةيلخادلا ايكرت نوؤش يف نولخدتي برعلا -

 . ةيكرتلا هايملا يف نوعمطي برعلا -
 . ةيكرتلا ىضارألا ىف نوعمطي برعلا -

 .ةيلاصفنالا مهتكرح نوديؤيو داركألا نوريثي برعلا -

 . كارتألا دض هجوملا باهرالا نوديؤي برعلا -

 .كارتألاو ايكرت نوداعي نيذلا مه برعلا -

 . ةيبرعلا نادلبلا ىف ةيكرتلا تايلقألا ةلماعم نوئيسي برعلا -

 ةيبرعلا تافالخلاب ةصاخلا نيوانعلا بطقتست ىتلا ةينامثلا رواحملا هذه نإ

 اياضق هاجت  ًابعشو ةموكح - ايكرت اهيدبت يتلا ةيساسحلا ىدم حضوت «ةيكرتلا
 ةيجراخلا ةسايسلا تايولوأو .لاجملا اذه يف ةيكرتلا تباوثلا فلؤت ثالث ةسيئر

 : يه ةيكرتلا

 :نكرتلا :ىدوفلا يهألا ب

 . (ءاملاو دودحلا) ةيعيبطلا لكاشملا -

 .تايلقألا ةيضق
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 تايم يف ليلا يا يطل يكرخلا يموقلا ا ةيضق 0

 انتيضرفل ًاديكأت «ةفاك ماعلا يأرلا طرا يدبت يتلا ةنسفلا ةيضقلا هذبع :؛تروعلا

 قلعملا فصو دقف .ةسيئرو ةيويح ةيضق اهرابتعاب اهب ًاريبك ًامامتها «ةعبارلا

 يف لخدتلا لواحت ىتلا «ةميئللا يديألا» باحصأب برعلا جوق ريبز يسايسلا

 ميطحتل يمالسإلا نيدلا رامثتسا ايبيلو ةيدوعسلا ةلواحم لالخ نم ايكرت نوؤش

 ايروس امأ «قارعلا نامكرت وحم ىلإ نيسح مادص ىعسي امنيب «لخادلا نم ايكرت

 يف ايكرت دض هجوملا «(7112» باهرا ديؤت اهنإف كلذلو ءايكرت ةوق فاخت اهنإف

 اوت ٠*١ خيراتب ةرداصلا تيللم ةفيححص تدروأو 0 ءادع

 لامش فلح  وتانلا تاعامتجا تنلعأ» :هيف تلاق «نورطخلا ناريجلا» ناوئعب

 ببسب ايكرتل نويقيقحلا ءادعألا مه ايبيلو ناريإو قارعلاو ايروس نأ  ىسلطألا

 .«كلذ مهتلواحم وأ ةيوونلا ةحلسألل مهكالتماو باهرالل مهدييأت

 ةيراسيلا كلنيديا ةفيحصو ةفرطتملا ةيموقلا وغود اتروأ ةفيحص تقفتا امنيب
 ةيدوعسلاو ايبيلب ديدنتلا ىلع 1145/5/٠١ خيراتب نيتروشنملا امهيتلاقم يف ةفرطتملا

 قلعملا جوق ريبز بتك دقف ءايكرت يف ةيناملعلا دض ةيمالسإ ةروثب مايقلا امهتلواحل

 ةطاحم ايكرت نإ :هيف لاق «ايكرت ءادعأ» ناونعب ًالاقم وغود اتروأ ةفيحصل يسايسلا

 ةماقإ نأ ةيكرعلا ةدنجولا تربع نولوام: نيذلا' نيلحادلا ءاذغألا نأ امك .«ءادعألاب

 ايكرت ودع نوكي نأ مهي الو .دجب نولمعي نولازي ال بناجألا عم تاقالعلا

 عيمج نأ مهملا نكلو اي تأ اينفرا نأ اييرعرأ ايياقلي نأ اينكوو وأ 00

 مويلا يف تدروأ دق ةروكذملا ةفيحصلا تناكو "ني دض نولمعي ءال

 يفاذقلا نأ ءايبيل اهرقم يتلا ةيمالسإلا ةوعدلا ةيعمج تدكأ» :يلاتلا ربخلا 0

 سيئر دح ةناكررا :نينلا مجن اطيسلا لإ يكيرمأ الود تلا كدب اكيق هدف

 ةهج نمو .ةيناملعلا دض ايكرت يف يمالسإ بالقنا ثادحإل  هافرلا بزح
 رالوفا نويلع- ف بيق لذلخ نم ةيدوشبلاب ةافرلا تروح تافلعت تريل“ ةىرحا
 يف كلنيديا ةفيحص تركذ نيح يف . «ةيدوعسلا ىلإ جحلا عيجشتب هدب مايقلل بزحلل

 ىطعأ دق يفاذقلا نستولا نأ تدكأ نابحألا» نأ هشقن ا يف رداصلا اهقيلعت

 امأ ."ايكرت يف ةيمالسإ ةروث ثادحإل رالود فلأ ٠ غلبمب ًاكيش هافرلا بزحل

 «باهرالاو ةيدوعسلا» نونعملا اهقيلعت 3 يف تلاق دقف ةيناملعلا ةيزكرملا حابص ةديرج

 . «ةميثللا يديألا» .جوق 220

 1994/7/٠١. .وغود اتروأ «ءايكرت ءادعأ» ءجوق ريبز (14)
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 ةيدوعسلا نأ ةيفحصلا ريراقتلاو ةدراولا رابخألا دكؤت» :هسفن مويلا يف رداصلا
 ىف ةيمالسإلا ةيباهرالا تامظنملا ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا مساب ةلئاط غلابم مدقت
 . ماعلا ءاحنأ مظعم

 ناكبرأ هيف بلاط «تاهبشلاو ناكبرأ» ناونعب ًالاقم يجماريت نيكرا بتك امك
 ايبيل نم ةلئاطلا غلابملا هيقلتو بناجألاب ا ةقيقح نع نالعإلا ةرورضب

 قوْؤَ ا لافحو رح ةيع ومر م7 ناووسلاو هكوكلاو ةيفوعسلاو
 :ايكرتل ةصصخملا جحلا ةصح ةدايز لوح «ةيكرتلا ةينيدلا نوؤشلا سيئر زامليي
 ال ةيدوعسلا نكلو انل ةصصخملا ةصحلا ةدايز جح مسوم لك يف بلاطن اننإ)»
 قيقحت لجأ نم هافرلا بزح ىلإ ةيفاضإ ًاصصح يطعت امنإو تللذلا يحتم

 .ةيدوعسلاب ناكبرأ طابترا ديكأت ىلإ ةحيرص ةراشإ يهو .'”'”هل ةيدام بساكم

 تاذ  ايكرت ةديرج نم عوضوملا لوح ًافنعو ةدش رثكألا داقتنالا ءاج دقو
 ركفلاو ناميإلا» ناونعب فيرش ينورحم هبتك يذلا لاقملا يف ب يمالسإلا هاجتالا

 ميقي فروتاتاو ةيناملعلا دفع ىذلا" ناكيزأ نيدلا مجن نإ» :لاق ثيح «حيحصلا
 دكؤت نيح ىف .2[...] ةيروتاتكدو ًاملظو ًارخأت ملاعلا نادلب رثكأ عم تاقالعلا
 لواحي دسألا» ناونعب ناجزوأ ىفطصم هبتك يذلا لاقملا يف ةيمالسإلا نامز ةفيحص
 ءايكرتل قيدص اهنأكو اهسفن رهظت ايروس نأ» 1997/15/١ خيراتب «ايكرت ريمدت
 .(اهتنعطت كلذ دعب اننأ ريغ .«51اك1<» عوضوم يف

 لوح ةيناملعلاو ةيراسيلاو ةيموقلاو ةيمالسإلا لويملا تاذ فحصلا قافتا نإ
 ةيساسح لوح عبارلا انضارتفا دكؤي ايكرت نوؤش يف يبنجألا لخدتلاب ديدنتلا

 لئاسو ضفرت يتلا «ةيكرتلا تباوثلاو يموقلا نمألا هاجت يكرتلا ماعلا يأرلا
 كلذلو ؛تاهبشلا تحت اهعضو وأ اهميطحت ةلواحم وأ اهيلع جورخلا ةيكرتلا مالعإلا
 هملست لوح ناكبرأ نيدلا مجن ديسلا باوجتساب يروهمجلا ماعلا يعدملا ماق دقف
 ركنأ دقو «©””ةيبيللا ةيمالسإلا ةوعدلا ةيعمج نم رالود فلأ 50١ غلبمب كيشل
 مولا حادا تلاد هس ذأ نق . عوضوملاب هتقالع مدع نيبو كلذ ناكبرأ

 نفتي وأ ديؤي م» هافرلا بزح نأ «ركني ال هافرلا» نونعملا اهلاقم يف تدكأو هسفن

 1944/7/٠١. .حابص «.فافرلا باوجتسا» :ناونعب روشنملا ربخلا (4)

 1994/١/7. .ءايكرت (50)

 1994/7/٠١. «.كلتيديا «ءركني ال هافرلا» :ناونعب روشنملا ربخلا (51)

 1944/7/1١١. .وغود اتروأ ««تاهبشلاو ناكبرأ» «يحماريت نيكرأ (0؟)
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 رالود فلأ 50١ غلبمب كيشل بزحلا ملست نع تددرت يتلا رابخألا نآلا ىتح
 ا نم

 ةفاحصلا معز بسحب - يمالسإلا نيدلل برعلا رامثتسا عوضومل ًالامكتساو

 بالقنالاب مهمايقو ةيكرتلا ةيلخادلا نوؤشلاب لخدتلا يف  برغلل ةيلاوملا ةيكرتلا
 ناهروت فورعملا يريتاكيراكلا ماسرلا ماق دقف ءايكرت يف ةيناملعلا دض يمالسإلا

 ةيبرعلا سبالملا يدتري وهو ناكبرأ نيدلا مجنل ةيريتاكيراك ةروص مسرب قوجلس
 بازحألا نإ :لوقي وهو ةالصلاو ةداهشلل هيدي عفر دقو لاقعلاو ةيفوكلا عم

 رّدنتلل ةحضاو ةراشإ يف :'**”بناجألا دلقت ةيكيسالك ةيديلقت بازحأ اهلك ةيكرتلا
 ْ :قرعلاا ريو هنن ا ةقالغ ةرجتور ءاضالاو اه

 رود نايب عم ءهسفن عوضوملا لوح رخآ ريتاكيراك مسرب هسفن نانفلا ماق امك

 الافع نسل ىرع.لكش لغ ناكبرأ ةروص مسرب كلذو .عوضوملا يف اكيرمأ

 مسا هردص ىلع بتكو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ملع لكش ىلع ًاضيرع

 نحءانرلا بزرع اهاقلعي يتلا: تادعانتلا لإ ةحضفاو ةرامإ ىف «ةيدوكسلا
 .'”*””كيرمأ نم رشابم ريغ لكشبو ؛ةيدوعسلا

 اياضق يف رصحنت اهنإف كارتألاو برعلا نيب ةقلعملا ةيعيبطلا لكاشملا امأ
 تاذي اهنأل هلا رتالاو ترزغلا كيب دا ةييدقلا ةلكشملا ىهو .هايملاو دودحلا

 ماع قارعلاب «ةينامثعلا» لصوملا ةيالو قاحلإ مت امدنع ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب
 غطقنت مل نيحلا كلذ ذنمو . ماع ايكرتب يروسلا نوردنكسالا ءاولو 65

 ترجف دق ايروس نأ رهظيو .بيلسلا ءاوللابو ةبصتغملا ةيالولاب نيبناجلا ةبلاطم
 ءاول مضت ندنل يف ةيروس ةطراخ عيزوتب تماق امدنع ًاددجم عوضوم ا
 فنعب كلذ ىلع ةيموقلا ةكرحلا ميعز شيكروت نالسرا بلا ّدرف :“””نوردنكسالا
 ا ايكرت نإ» : الئاق سيراب يف يكرتلا يفاقثلا زكرملا هحاتتفا ىدل

 وأ ايكرت .عيسفت ىلإ يعش نما قمت اضاع ام نع كون اهكلاوب ءادغألا7 بايخ
 ةطيحملا لودلا ةمدقم يف ايروس ةيكرتلا مالعإلا لئاسو دعتو .©”””«اهيف عمطي

 14144/7/١7. .وغود اتروأ «ءجحلا ةصح ةدايز» :ناونعب روشنملا ربخلا (0)

 1995/75/٠١. .تيللم (54)

 1995/7/١5. .تيللم (55)

 .1497 ١9/ 1١5/ «نامز «ءانيضارأب ةعماط ايروس» :ناونعب روشنملا ربخلا (27)
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 ؛«61616) ل ايروس دييأتو «هايملاو ءدودحلا :اهعم ةديدع لكاشم اهل يتلاو ايكرتب
 تاساردلا ةسسؤمب عفد يذلا رمألا وهو .خلا ...ايروس نامكرت ةلكشمو
 ةسراخلا ةرازوب كح نيسر ربغ لكشي تت ةطيترلا (51881/) ةيعافاللاو ةنشائسلا

 لوح ةسارد دادعإ ىلإ ءنيدعاقتملا ايكرت ءارفس نم ةبخن مضت يتلاو «ةيكرتلا
 تدكأ  اهرشنب تيللم ةفيحص تماقو  ؛ءادعلا ةراثإ لماوع» ناونعب ءايروس

 ةيكرتلا يضارألا لعجي ايروس يف مكاحلا ثعبلا بزحل يلخادلا ماظنلا نأ» :اهيف

 تاكرحلا ةفاك دبيأتب ايروس موقت امك «يبرعلا نطولا نم ًاءزج سوروط لابج ىتح

 امهنيب ةمئاقلا هايملا ةلكشمو ايروسب ايكرت مامتها مدع نإ لباقملابو ءايكرتل ةضهانملا
 بابسألا نم تناك ءاهعم ةيداصتقالا تاقالعلا ديطوت مدعو «5116» عوضومو

 دقف ء«ريرقتلا اذه نم يناثلا مسقلا امأ .'**”«نيدلبلا نيب ءادعلا ماكحتسال ةسيئرلا
 نأ ايكرت ىلع بجي هنأ» :ىلع دكأ ثيح «تاقالعلا ميظنت ناوأ نآ» ناونعب ناك

 اكيرمأ عم اهلكاشم لح ىلع ايروس قافتا لبق ءايروس عم اهتاقالع ميظنتب موقت
 ءيشلاب ايكرت بلاطتس كلذ دعب  ايروس يأ  اهنأل ٍليئارسالا رطخلل اهئردو
 ةايلا تانقاقتاون. ةيحاسلاو ةيملقعلاو ةيفاقثلا» تايقافتالا : دنع تق كلذل :يقعلا

 . ”؟"«ايكرت نم ةنينأمطلاب رعشت يكل اهعم نمألاو

 نيسكرلا نأ *ةكاذنا ايكرت ءاوزو ةسيئر < رلليختل دكأ نق نوقنيلك ناك اذإو

 هللا بزحو «51616» باهرإ لوح ةريخألا امهتاثحابم يف ءيش يأب مزتلي مل دسألا

 عوضوم يف ايكرت دض طغضلل ةقرو «51616» ذاختا ىلإ ايروس ىعست امبرف كلذلو
 ىلإ برست ئدلاؤ ةيكرتلا تازابختتالا هتدعأ يذلا يرسلا نيرفتلا نإف-؛؟'”هايملا
 ىف ةعقاولا ةيروسلا دعاوقلا ىف بردتت «5161» تاليكشت نأ دكؤي  فحصلا

 كانه ةلماعلا «ط<1» قرف ةداق ءامسأ ريرقتلا دروأ امك « ىكصاخ نم برقلاب لابجلا

 خيراتب ةرداصلا فحصلا تبتك دقف اذهلو .2"'”كلذب ايروس فارتعا مدع مغر ىلع
 دقف ءايكرت دض «511» ل ايروس ةدناسم لوح تالاقملا نم ديدعلا 0١

 نأ 'ايكرتو ايروس نيب ةيخيراتلا ةحلاصملا» موسوملا اهناونعب حابص ةفيحص تركذ

 لماوع» ءماجالأ رخاف :رظنا .ريرقتلا نم لوألا مسقلا رشنب ماجالأ رخاف .دعاقتملا ريفسلا ماق (08)

 195151/١7/١5. .تيللم «.ءادعلا ةراثإ

 ةيعافدلاو ةيسايسلا تاساردلا ةسسؤم :لبق نم ّدعأ يذلا ريرقتلا نم يناثلا مسقلا رظنا (64)

 199414/١. 7/717 .تيللم ««تاقتالعلا ميظنت ناوأ نآ» :[5154177]

 14414/١/78. .حابص «.5116و دسألا» :ناونعب روشنملا ربخلا (18)

 «تيرح «ءايروس يف 21612 بيردت» :ناونع تحت رشن يذلا يسايسلا ريرقتلا صخلم رظنا )5١1(

5/1/4 1. 

١: 



 ىلع «5116» بردتو تادعاسملا حنمت لازت ال ةحلاصملا هذه مغر ىلع ايروس

 نأ «انددمت تايقرشلا انتاراج» ناونع تحت تبتك دقف ثيروهمح ةفيحص امأ .اهيضارأ

 «511» باهرإل اهتدناسم ببسب ايكرت نمأ ددب#ت اينيمرأو ناريإو قارعلاو ايروس

 ديؤت ايروس نإ «قانخلا اوقيض» نونعملا اهقيلعت يف تيرح ةفيحص تلاقو .ايكرتل
 . هتدناسم كرتت يكل اهيلع قانخلا يب كلذلو .ًانلع «511»

 اهيف تبلاط «ايروس نم اهذيفنت رظتنن» ناونعب ىرخأ ةلاقم تبتك ابهنأ امك
 ماع لوكوتورب يف ايكرتل اهب تدهعت يتلا اهتامازتلا ذيفنتب ايروس مايق ةرورضب
 ةدناسم نع فكت نأو «نيفرطلا نيب ترج ىتلا ةديدجلا تاثحابمللاو 417

 ةيئاق اع يفيق ايروصنا اوعي اقيازتب تيدكو < 401: ماعت] دفا
 ام باهرالل ةدناسم ىقبتس ايروس نأ هيف تدكأ 5 خيراتب «باهرالا

 رداصلا اهددع ىف ايكرت ةفيحص تدروأو .ةفلتخملا هلاكشأب باهرالا ديؤت تماد

 لامتحا» هيف تدكأ «ديدجلا فدهلا وه عاقبلا» ناونعب ًاربخ ١445/١/8 خيراتب
 لثم ؛عاقبلا ةقطنم يف «5116» دعاوق ىلإ ةبرض هيجوتب ةيكرتلا ةيوجلا تاوقلا مايق

 ايروس فقوت مل اذإ .ءقارعلا لامش يف ؛«يلز» ةدعاق ىلإ ةهجوملا ةيوجلا ةبرضلا
 امنيب .(كانه اهتاركسعم «5116» كرتت ل اذإو .«21ل16» ىلإ ةمدقملا اهتادعاسم

 يروسلا سيئرلا ىلع «ةيبرعلا ةسايسلل ركاملا بلعثلا» بقل تيرح ةفيحص تقلطأ
 اهلمعتسا دقف «ناقتإو ةراهم لكب ةيسايسلا هقاروأ عيمج لمعتسي فيك فرعي يذلا»

 يتلا ايروس يف ةينارمعلا هعيراشم ذيفنتل تارفلا رهن نم ةدافتسالل ايكرت عم

 دكؤيو .ةفينعلا ةيسايسلا تارايتلا مامأ دسألا ةدايقب ًاماع نيرشع ذنم تدمص
 . '''”(تثدح اذإ هايلا برح نوكتس طسوألا قرشلا يف ةمداقلا برحلا نأ ءاربخلا

 ةفاحصلا يأر وه امو ؟برعلاو ايكرت نيب ةمئاقلا هايملا ةلكشم ىه امف

 ؟اهلوح ةيكرتلا
 ايروس ربع  نابصيو «ةيكرتلا يضارألا نم تارفلاو ةلجد ارهن عبني

 عيراشملا ءاشنإب ثالثلا لودلا هذه مايق ىلا ًارظنو .برعلا طش يف  قارعلاو
 ةعبرأ ءاشنإب ايكرت تماق ثيح ءامهدفاورو نيرهنلا نيذه ىلع دمتعت ىتلا ةيئاورالا

 قارعلا انا معارتللا لع دودو لعبا |: نر ويمن ةعقاف ١ هشيم ها جاك ا ينيكو دووسن
 نيرهنلا هايم نم ايكرت تزجح ءطقف ةلجد رهن ىلع ًادحاو ًايسيئر ًادس ماقأ دقف

 ايروس تزجح امنيب «.هايملا نم بعكم رتموليك ةئم ىلوح دودسلا كلت فلخ
 قارعلا امأ «هايملا نم ًابعكم ًارتمويلك ١١ ىلاوح تارفلا ىلع ةماقملا اهدودس فلخ

 19914/١/58. .تيرح «ءابورحو هايملا ةلكشم» :ناونعب ًاقيلعت رظنا (517)
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 عر يي د أ سس يشاع

 لإ ذب جفا رعلا فسيف رقد قازقلا لع نفر فاتلا هيوستم ىدمكتا قلل دبورت ال7" ةلينف
 ىلا ًارظن ايكرت ىدل ايروسو قارعلا نم لك جاجتحا ىلإ ىدأ امم «تايوتسملا ىندأ
 رتم ٠٠١ صيصختب ايكرت تماقف «تارفلا رم لالخ نم امهيلإ ةدراولا هايملا ةلق

 تافالخ لحل قشمد لوكوتورب ىلع اهعيقوت دعب ايروس ىلإ هايملا نم ةيناث /بعكم
 ايكرت دودحب ايروس فارتعا لالخ نم ١ ة3ا/ ماع نيدللا نيب هايملاو دودحلا

 . "'؟!ايكرت ىلإ «51216» يلتاقم برست دض دودحلا نمأل اهنامض عم «ةيلاحلا

 "باغلا» لوضانألا قرش بونج ةيمنت عورشم ايكرت تزجنأ نأ دعب نكلو
 يف اهتبغر ليئارسا ءادبإ نأ ريغ .اهتاراحلو اهل يفاكلا ءاملا مويلا اهيدل نإف «.(682)

 ءطسوألا قرشلا نادلبل اههايم قيوست يف اهسفن ايكرت ةبغرو «يكرتلا ءاملا ءارش

 ققاركلا تاحشض» لع ةشفاتملل اهتمرب طسوألا قرتشلا "يف:ةانملا ةلكشم تخرط
 سيئرلا» نونعملا اهلاقم يف نامز ةفيحص هيف تدكأ يذلا تقولا يفف .ةيكرتلا

 ايكرت عجشت ليئارسا نأ» ١995/١/55 خيراتب رداصلا اهددعب «ةرقنأ يف ٍليئارسالا

 ةجاح ىلإ ةفاضإلاب  يقيقحلا ببسلا وه اذه نأو «ءاملاب برعلا ديوزت مدع ىلع
 ءايكرت نم تاغوانم رهن هايم ءارش ةركف حرطل اهعفد يذلا  هايملل ةحلملا ليئارسا
 اطورشم هايملا» نونعملا اهلاقم نفاد ىرخأ ةرم  تدكأف نامز ةفيحص تداع

 تاغواتقب ريغ نر رقم لالخ دما .ةيكرتلا ةايلا كيزت لقا ربا تناك ذأ «ليئاؤيمإل
 هايملا ا و نيطسلفو ندرألا ءاقب مدع بجيف «نوحيجو نوحيس يره وأ

 يضارألا بصتغت يتلا ليئارسا ةلود ءايحإب موقت فوس كلذب ايكرت نأل .ةيكرتلا

 .20000نآلا دحل ملسملا ينيطسلفلا بعشلا ملظتو ةسدقملا ةيمالسإلا

 قفار يذلا «هايملل ةيليئارسالا لاحاط ةسسؤم سيئر لاكنب شوناي ناكو
 لثمت اهنأل» ةيكرتلا هايملا ءارش يف ليئارسا ةبغر دكأ دق ءايكرتل هترايز ىدل نمزياو
 يوريس يذلا «باغلا» عورشم زاجنإ دعب اصوصخ ةيئاملا ليئارسا لكاشمل اذاقنا

 يه ايكرت نأ اميس الو» «'''”«ةيليئارسالا يضارألا فاعضأ ةثالث لئامت ةحاسم

 «.(ةيناثلا ةقرولا) ةيبرعلا  ةيكرتلا تاقالعلا ىف اهراثآو هايملا ةيلاكشإ) «بوذجملا قراط :رظنا (5*)

 اهمظن يتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :يلبقتسم راوح :ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا :ىلإ تمّدق ةقرو
 5١8. ص .(؟ )5  مقر لودجلا ١4948(., ءزكرملا :توريب) ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 1١9. ص .(56- 5) مقر لودحلا .هسمن ردصملا )0

 .5/١1994/1ا «نامز ««ليئارسإل اطورشم هايملا» «دنكشات قاروب :قيلعت رظنا (55)

 «تيرح .لاكنب شوناي عم هكليب رمع اهارجأ ةلباقم ««ةيكرتلا هايملا يف ليئارسإ لمأ» :رظنا (7)
1. 
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 برعلا نأ دكؤت تيللم ةفيحص نأ ريغ .''"”«ةقطنملا يف ليئارسإل يعيبطلا فيلحلا
 ماعلا يأرلا ةئبعتب ايروسو قارعلا ماق نأ دعب» «باغلا» عورشم ةماقإ اولقرع دق
 ىلإ ىدأ امم ءتارفلاو ةلجد يره ىلع دودسلا ءانبب اهمايق ببسب ايكرت دض يبرعلا
 نم ًالك نأل» ؛''*!(ةيلودلا ةيلالا تاسسؤملا نم ضارتقالا ايكرت ةعاطتسا مدع

 رابغألا نأ رابتعاب «يواستلاب امهنيبو اهنيب هايملا ميسقتب ايكرت نابلاطت قارعلاو ايروس

 ءامهل ةيئام صصح صيصختتب ايكرت مايق نايضرت الو «ةيلود راهنأ يه ةيكرتلا
 نمو .2'*”«قارعلل ةلجد هايم مظعم ايكرت تكرت امنيب ءايروسل ةيناث / م١٠65 غلبت
 نيب ةدوقعملا - لوبنطسا ةمق يف طغضت فوس ايروس نأ تيللم ةفيحص دقتعت انه

 تايمك ىلع لوصحلا لجأ نم  قارعلا لامش عاضوأ ثحبل ناريإو ايكرتو ايروس
 باهرإ ةحفاكم لوح اهعم ةيقافتا دقعب ايكرت اهتبلاط ام اذإ) ةيكرتلا هايملا نم ربكأ

 عفدنت .«قارعلاو ايروس نيبو اهنيب هايملا ميسقت ايكرت تضفر املكف .«511»

 يكرتلا ماعلا ئارلات كلذ عفدي امم ايكرت دض تا تابنظتم( ديباعل ايوونس

 طبر ةركف دض نوفقي كارتألا نيركفملا ضعب نك و تي وفرت

 اهلعج وأ وغود اتروأو تيللمو تيرح فحص دقتعت امك ايروسب باهرالا

 قانياق رهام دقتعي ال ثيح ءايكرت دض ةهجوملا ةيباهرالا تاكرحلا نع ةلوؤسم
 ديؤت ايروس نأ» «لازوأ توغروت مايأ ةيركسعلا تارباخملا يبوؤسم نم ناك يذلا
 لودلا نألو ؛كلذب موقت يتلا يه ىربكلا لودلا نأل ءايكرت دض باهرالا
 امنإو ءاهدض ءاملا حالس مادختسا ديؤي ال هنإف اذهلو .كلذ عيطتست ال ىرغصلا
 تاوعد ترشتنا دقف كلذلو .""«ةقطنملا ىلع لداع لكشب ءاملا عيزوت ايكرت ىلع
 كروت دكأ ثيح .لوقعمو لداعو يعقاو لكشب ةقطنملا يف هايملا لامعتسا ةرورض

 نإ» :لاق امدنع تيللم ةفيحص هعم اهترجأ ىتلا ةلباقملا ىف كلذ فوأتأ اياق
 نادلبلل ةيقاك ريغااهأ يف. نمكت طشوألا:قرشلا يف ةاينملل ةيساسألا ةلكشملا

 ١/١/ .تيرح «221616و ةقادصلا» ءجنيت يارف :ملقب ايكرتل نمزياو ةرايز لوح ًاقيلعت رظنا (50)
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 ةعماج نم نانيا لسكوي عم بلازوأ نوك اهارجأ ةلباقم 2« 2647 عورشم اولقرع برعلا» :رظنا (14)
 .1445/7/؟ .تيللم .6427 عورشم لوح يزاغ

 رئيجال دادس :ملقب طسوألا قرشلا يف هايملا ةلكشم نع لسلسم قيقحت نم لوألا ءزجلا رظنا (14)
 .1434/8 /© :كيلط 6 ءانهايم نم ةضخب نوبلاطي:برحلا» ..بلازوأ نوكو

 ءاملا» «بلازوأ نوكو رئيجال دادس :ملقب هالعأ روكذملا لسلسملا قيقحتلا نم يناثلا ءزجلا رظنا )١(
 .154844/7؟/8 .تيللم «.باهرالاو

 «قائياق رهام باهرالا ريبخ عم بلازوأ نوك اهارجأ ةلباقم ««باهرالاو ايروس» :رظنا (؟١)

 .1995/؟/8 .تيللم

 ا/ ١



 .هايملا حش نم نويقارعلاو نويروسلا انناريج وكشي ثيح ءايكرت أدع ةكلهتسملا

 قيقحتل كرتشملا لمعلاو هايملل لداعلاو لقاعلا لامعتسالا نأ دقتعت اننإف كلذلو

 57 عوسوألا قرشلا ناظقأ عيمج ةحلصمل نوكيس ةقطنملا يف مالسلاو رارقتسالا

 ةلكشم لكشت ال اهنإف «ةيبرعلا راطقألا يف ةيكرتلا تايلقألا عوضوم امأ

 ىلع ةيموق ةلود تسيل ايكرت نأل ءاهريغو باهرالاو هايملاو دودحلا لكاشم ةدحب

 ةيرظن قفو اهدودح تمسر يتلا ينطولا قاثيملا ةلود يه امنإو «يمسرلا ديعصلا

 يفو نطولا يف مالسلا» ىلع ةدكؤملاو يموقلا نمألا يف كروتاتا لامك ىفطصم

 كلذلو «ةيناروطلا ةركفلا ةثيدحلا ايكرت اهبجومب تذبن يتلا ةيرظنلا يهو (ملاعلا

 ةرظن ىطسولا ايسآ يف ةلقتسملا ةيكرتلا تايروهمجلا يف كارتألا ىلإ رظنت اهنإف

 «نيصلا ىلإ كيتايردألا نم ةيكرتلا ةدحولا ةلود ةماقإ ىلإ ىعست ال اهنكلو ءءاقشألا

 اخون نديلا ةلقشتملا ةيكرتلا ىطسولا ايسآأ تايروهمجو ايكرت نيب دوهشملا نواعتلا» نأل

 ىلع مئاقلا كرتشملا لمعلا نم عون وه امنإو (ةيناروطلا) يموقلا فرطتلا نم

 ةيموقلا ةكرخلا تدأ امثين «نانئمطاو ةقث يف نيفرطلا حلاصل ةيميلقإلا ةحلصملا

 حلاصم ضراعتو ةيميلقإ تاعازن ىلإ ةدحولا ةلود ةماقإب ملحت تناك يتلا ةيبرعلا

 ةيامح ىلإ ةيبوروألا ةدحولا تعد نيح ىف «فارطألا نيب ةقثلا دوجو مدع ببسب

 ا ع ةسائنلاو ةيداصتقالا حلاصملا

 «تاتشلا عمج» ةركف قفو تايلقألا كلت ىلإ رظنت ال ايكرت نإف ءانه نمو
 ةداعسب اهيف نوشيعي يتلا راطقألا يف نيحلاص نينطاوم نّوكت نأ لواحت امنإو

 يف «يناروطلا وأ ءيموقلا فرطتلا دوجو مدع ينعي ال كلذ نأ ريغ .ةيهافرو

 بزحا مسأب ماع ذنم اهيف ًامئاق اناروط ايتايم ابزح ةمث نإ لب :اكرت

 ويام /رايأ 77 بالقنا ةداق دحأ شيكروت نالسرأ بلأ ديقعلا هأشنأ «ةيموقلا ةكرحلا

 بزحلا مسأب ةيمسرلا هبش ةقطانلا وغود اتروأ ةقيحص نوكت نأ داكتو «؛« ماع

 يف ةيكرتلا تايلقألا عوضوم ةراثإب - ةديؤملا هتفيحصو  بزحلا موقيو .روكذملا

 ةيكرتلا ىظسولا ايشأ تايرويح ايانشق كلذكو «ناقلبلا لودو طسوألا قرشلا

 ريكذتلاو ءةهج نم مالعإلا تالاجم يف هتايلاعفو هدوجو ىلع ادنكأت ساقفقلاو

 ةماعلا اهتايرحل اهتاسرامم عنمب وأ اهداهطضاب اهتاموكح موقت امدنع تايلقألا كلتب

 ةيسايسلا مولعلا ةيلك يف ذاتسألا .فوأتأ اياق كروت عم ةلباقم «نئمطي ءيش يكرتلا ءاملا» (77)

 .19454 7/7/7 «تيللم «ءةرقنأب

 .19144/7/” ءوغود اتروأ .(ةلباقم) «ءةمدقملا ىف نويموقلا» (7)
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 نم اهيلع ءاضقلا لواحت وأ اهفدهتست يتلا تابارطضالا عوقو دنع وأ ءاهنادلب يف

 ناشيشلا ةيروهج نف وأ كسريلاو ةيسوبلا نف:فكدح املكعم ::قئرخأ ةيح

 يمالسإلا  يموقلا فيلوتلاب ةنمؤملاوأ ةلدتعملا ةيموقلا فحصلا موقتف .ةيساقفقلا
 ةسسؤم فحص موقت امنيب «تابارطضالا كلت بابسأ ليلحت وأ اهيلع قيلعتلاب
 اهنأل وأ ةيناروطلاب نمؤت اهنأل سيل «ةفرطتملا ةيموقلا تاحورطلا دييأتب تيرح
 موقت نيذلا نيملسملا برعلاب ةياكن كلذ لعفت امنإو «ةيكرتلا ةيموقلا نع عفادت

 بجي يتلا ايكرت ءادعأ رشابم ريغ لكشبو «برغلا ءادعأ مهنأ ىلع كارتألل ءاحجيإلاب
 اهنأ امك «ةيبرغلا ةيطارقميدلاب ذخألاو مدقتلا تدارأ ام اذإ مهنع دعتبت نأ اهيلع

 كلت نع ديعبلا يمسرلا ايكرت فقومب اهملع مغر ىلعو ؛تاحورطلا كلت ديؤت
 حور ءاكذإب قاروألا طلخ لجأ نم اهدناست اهنكلو «ةفرطتملا ةيموقلا تاحورطلا

 ايكرت يف ةدوجوملا ىرخألا تايموقلا فرطت ىلإ ًامتح يدؤي يذلا يموقلا فرطتلا
 ةفاحص اهنع تثدحت يتلا  برغلا ططخ قفو «يكرتلا بعشلا ميسقتل ةئطوت

 رفيس ةدهاعم دونب قفو ةيبرعلا نادلبلاو ايكرت ميسقت مث نمو  يمالسإلا عاطقلا
 . كروتاتأ لامك ىفطصم ةدايقب ةيكرتلا ةروثلا ةموكح لبق نم ةضوفرملا

 ءايكرت يف قاسو مدق ىلع ةمئاق تاططخملاو بيعالألا هذه عيمج تناك اذإو

 لوح نييموقلا ءامعزلا ضعب تاحيرصت رخآلاو نيحلا نيب أرقن وأ عمسن اننإف
 وأ ةيموقلا اياضقلا لوح رشابم ريغ لكشبو ؛ةيطسوأ قرشلاو ةيكرتلا نوؤشلا
 يف «ليدبلا» جمانربل شيكروت حرص دقف «ملاعلا يف ةيكرتلا ةيموقلا تايلقألا

 اهئارجا دنع ايكرت ةفيحص اهكلتمت ةصاخ ةينويزفلت ةانق ىهو »7506187«  نويزفلت

 نييموقلا نإ» :لوقلاب - بزحلل ةديؤملا وغود اتروأ ةفيحص اهتلقنو هعم ةلباقم
 طيحملا ىلإ يسلطألا طيحملا نم ةيكرتلا تاهبجلا لك يف «ةمدقملا يف نولضاني مويلا
 ىسنن الأ بجي كلذلو «ةنسوبلاو ناقلبلاو قارعلاو ايروسو ناجيبرذآ يف .يداهلا
 ا و اننا

 نم ربكألا ءزجلا دوجوو «قارعلا لامش يف رقتسملا ريغ عضولا ىلإ ًارظنو
 ةيسايسلا طاسوألا تثدحت يتلا يتاذلا مكحلا ةقطنم يف ةيقارعلا ةينامكرتلا ةيلقألا

 لوح ةيبرغلا لودلا تاهويرانيس نع باهسإب مالعإلا لئاسو كلذكو «ةيكرتلا
 (نامكرتلاو داركألا) قارعلا لامش رابخأ عطقنت مل اذهلو ءًاددجم ةقطنملا ميسقت ةداعإ

 ةوق١ اهيمحت ىتلا داركألا ةيامح ةقطنم ءاشنإ دعب اميس الو ةيكرتلا ةفاحصلا نع

 .هسفن ردصملا (/5)
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 ءدحاو موي يفف «ةقطنملا نم ةبيرقلا ةيكرتلا كيلرجنيا ةدعاق يف ةزكرمتملا «ةقرطملا
 فحصلا تبتك ١497/17/١ قفاوملا ءاعبرألا موي وهو «ةساردلا ةرتف لالخ
 :قارعلا لامش لوح ةيلاتلا تالاقملاو تاقيلعتلاو رابخألا ةيكرتلا

 ةجيتن قارعلا ىف 281 تاركسعم مده ناونعب ربخ حابص ةفيحص -

 لحل «ايكرتو ايروس نيب ةيخيراتلا ةحلاصملا» ناونعب ربخ حابص ةفيحص -
 .«(5116» ةيضق اهنمو امهنيب ةقلعملا لكاشملا

 داركأب مهتقالعو «511» لوح «مهلمأ باخ» ناونعب ربخ حابص ةفيحص -
 .اهعم نواعتلا مهدرو قارعلا

 ينازربلا تاحيرصت لوانتي «تايلمعلا اوفقوأ» ناونعب ربخ حابص ةفيحص -
 .قارعلا لامش يف ةيركسعلا اهتايلمعل ايكرت فقو ةرورض لوح

 رلليشت تاحيرصت لوانتي «رمتستس تاكرحلا» ناونعب ربخ حابص ةفيحص -

 .قارعلا لامش يف «51616» عقاوم فصق رارمتسا لوح

 («(21212» ضراعي ىكريج ةريشع سيئراا ناونعب ربخ حابص ةفيحص -

 ةغللا نع عنملا عفرل وعديو (1008) أيكرت يف يدركلا يطارقميدلا بزحملاو

 . (ةيدركلا

 انتاراج» ناونعب ولغوأ ميهاربا يراص هلال ملقب قيلعت تيروهمج ةفيحص -
 .«5116» ةمظنمل قارعلاو ايروس دييأت لوح «انددهت تايقرشلا

 :قارعلا

 ايكرت ىلع طغضلل («5112» ديؤت ايروس)ا ناونعي ربخ تيروهمح ةفيحص -

 . هأيملا ببسي

 ذاختا دعب ««51215» ةدعاق حبصأ لامشلا» ناونعب ربخ تيروهمج ةفيحص -
 .قارعلا لامش يف اهل تاركسعمو عقاوم «16]501» ةمظنم

 لود ديوزت ايكرت ىلعو «لكاشملا ببس هايملا» ناونعب ربخ تيروهمج ةفيحص -
 .ايكرت قرش يف «5161» ةلكشم لحل ءاملاب ةقطنملا

 اهيف دهعتي رلليشت ىلإ «مادص نم ةلاسرلا ناونعب ربخ تيروهمج ةفيحص -
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 .ايكرت نم ةقرطملا ةوق ليحر ةلاح ىف داركألا نمأ نامضب

 ءاليب تركف ملقب «مادص عم تاقالعلا ةماقإ» ناونعب قيلعت تيللم ةفيحص -

 ةرورض لوح (058) يراسيلا يطارقميدلا بزحلا ميعز ديواجا لوقل دييأت وهو
 . قارعلا عم ةعوطقملا اهتاقالعل ايكرت ةداعإ

 ينابلاطلاو ينازربلا نيب «دودحلا ىلع ءاقل» ناونعب ربخ تيللم ةفيحص -

 .قارعلا لامش يف عاضوألا ثحبل كارتألا نيلوؤسملاو

 هكريكج حتاف ملقب 5116«2» ديؤت ايروس» ناونعب قيلعت تيرح ةفيحص -

 . (51 لك دييأت نع عالقالل ايروس ىلع طغضلا ةرورض لوح

 هيفو ورغود يتاجن ملقب «ءامدلا ةقارإ اوفقوأ» ناونعب قيلعت تيرح ةفيحص -
 .ايطارقميد ايملس الح ةيدركلا ةلكشملا لحل ةوعد

 يف دحاو موي يف ةرداصلا تاقيلعتلاو رابخألا نم لئاهلا مكلا اذه نإ

 هرابتعاب قارعلا لامشب يكرتلا ماعلا يأرلا مامتها ىدم ىلع رشؤي ةيكرتلا فحصلا

 مه نيذلا نامكرتلاو - انئاقشأ ةفص كارتألا مهيلع قلطي نيذلا  داركألا نطوم

 داركألل نمآلا ذالملا ثادحإ دعب «قارعلا لامش نأ ىلإ ةفاضإ «مهتدلج ءانبأ

 موقت ثيح ةيسايسلاو ةينمألا نيتيحانلا نم «ةيفلخلا ايكرت ةقيدح» حبصأ كانه

 كانه ةدوجوملا «ط ]1ك تاركسعم برضو فصقب ةلقوجملا ةيكرتلا تاوقلا

 .رارمتساب

 قوف ةيكرتلا ةيركسعلا تاوقلا لاوجتو فصقلاو رابخألا هذه قاطن جراخو

 ديدبت» نع تثدحت دق ةيكرتلا فحصلا نإف «ةيرحلا قلطمب ”56 ضرعلا طخ

 انه نمو ؛'"'”«نامكرتلا لتقي نيسح مادص» نأو '"””قارعلا يف «ينامكرتلا دوجولا
 نأ» هيف دكأ ايفحص ارمتؤم قارعلا نامكرت عم نماضتلا ةيعمج سيئر دقع دقف
 ىف داركألا تالواحم كلذكو ةينامكرتلا ةيصخشلا وحم يف نيسح مادص ةسايس

 ىلع ءاضقلل ىعست ةقطنملا يف ةيدركلا مهتلود ةماقإل نامكرتلا دييأت بسك

 نيب نم مهذاقنإل نامكرتلل ةدعاسملا دي ذم ايكرت ىلع بجي كلذلو .نامكرتلا

 نمآ ذالم ةماقإ» ةرورض ىلإ ياتكوأ هاكا اعد دقف انه نمو .'"””ىحرلا يرجح

 19937/١1/5. .تيروهمج ««ٍنامكرتلا دوجولا ديدهت» :ناونعب روشنملا ربخلا (75)

 1997/١7/١١. ءايكرت ««نامكرتلا لتقي مادص» :ناونعب روشنملا ربخلا (77)

 .1494 5/٠١/ .هتزاغ ٍلليم .(يفحص رمتؤم) ««داركألاو نامكرتلا» ةناتك ناروط (0)
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 ىلع ظافحلا لجأ نم ؛قارعلا داركأل ةنمآلا ةقطنملا رارغ ىلع قارعلا يف نامكرتلل
 تاحيرصت نإ نيف 00 نيسح مادص ملظ نم مهل ًاذاقنإو ةيموقلا مهتيوه

 ايكرق ناني ةيجرانا نيرو ءارزولا ةسيئرو ةيروهمجلا سيئر  كارتألا نيلوؤسملا

 ةيبرغلا تاهويرانيسلا دض فقت اهنأبو '"*”يقارعلا بارتلا ةدحو ىلع ظافحلل ىعست
 .رفقم داو يف ةعئاض ةميقع تاحيص تاوعدلا هذه لعجت ءًاددجم ةقطنملا ميسقتل

 -١5( 9) مقر لودحجلا

 ةيدركلا ةيضقلل ةحورطملا لولحلا

 ةيكرتلا ةفاحصلا كسها سلا

 حلا ةصن اها انهن 7

 شقا اس اس اس اس اج احب دج

 يطارقميدلا لحلاب ذخألا ىلإ ةيكرتلا فحصلا هيف وعدت يذلا تقولا ىفو

 ةفيحض درت .«ةيركشعلا ةوقلاب «811» ةيباغ هقافنحا ةلاخ فو ةيدركلا ةلكشملل
 ضعب ناسل ىلع  تدبأ اهنإ لب ءًايركسع عوضوملا لح ىلإ ةوعدلاب وغود اتروأ
 امنيب .لحلا اذهل ةيركسعلا ططخلا عضو لالخ نم كلذل اهدادعتسا  ءامعزلا

 .1497 5١/ ١7/ ءايكرت ««قارعلا نامكرت» .ياتكوأ هاكأ :ملقب ًاقيلعت رظنا 078)
 رمؤم 57 ناريإو ايكرتو ايروس ايوا ا شوهم هاج يذلا 0 لا 006
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 نمض يلاردفلا لحلا ىلإ ةوعدلاب داركألل ةدناسملا ةيموقلا مدنوك ةفيحص تدرفنا

 تعد نيح ىف . انهي كلذ يف حابص ةميحص اهتكراش دقو ةينطولا ةدحولا

 ةفيحص تدرفناو «ةيضقلا هذه لحل كسابلا ماظنب ذخألا ىلإ ةيراسيلا ةفاحصلا

 دعا طسوألا قرشلاو  ايكرت يف ةيدركلا ةيضقلا لح ىلإ ةوعدلاب هتزاغ ٍلليم

 قيبطتو «قوقحلا ىف ةاواسملاو «ةيمالسإلا ةوخألا ئدابمب ذخألا لالخ نم ايفكلنما

 ثركذ دق رلليشت 0 ةسيئر تناكو .فينحلا مالسإلا حور قفو لداعلا ماظنلا

 ةيدركلا ةيضقلا لح يف ينابسالا كسابلا ماظنب ذخألا لامتحا 65 ماع ةيادب يف

 «نييركسعلا ةداقلا طوغض ةجيتن دعب ام يف كلذ نع تعجارت اهنأ ريغ ءايكرت يف
 .ةرقي ءارزؤلا ةنيكر:ةكذ: ضدناس ىلا هيكاهتالاو ةراشلا تصفلا قست مع

 ةسراممل ايكرت يف ةيسايسلاو ةيموقلا قوقحلا مهحنمب نوبلاطي داركألا نأ فورعملاو
 مهدناسيو  ةيدركلا مهتغلب تاعاذالاو فحصلا لالخ نم مالعإلاو ميلعتلا

 «نيسن زيزع :لاثمأ كارتألا نيركفملاو نييفحصلاو نييسايسلاو باتكلا نم ديدعلا

 «قوجلس ناهلاو «رئيوب مجو ءرادناج زيكنجو .ناطلأ دمحمو .ءلامك راشيو

 .لامج نسحو ءناطلا نيتجو «دنارب يلع دمحمو «ليكرأ وغودو «قانياق رهامو

 . مهريغو

 ةلمعلل رخآلا هجولا 5

 نإ تلاقو «برعلل ةمتاق ةروص تمسر دق ةيكرتلا فحصلا ضعب تناك اذإ

 ,باهرالا نوديؤيو ءايكرت نوؤش يف نولخدتيو «نيدلا لالغتساب نوموقي برعلا

 يف ةيكرتلا تايلقألا نودهطضيو «ةيكرتلا يضارألاو هايما يف برعلا عمطيو
 ةيبرعلا اياضقلا دناست ةيكرتلا فحصلا نم ةعومجم ةمث نإف «ةيبرعلا نادلبلا

 برعلا دض ةيريشبتلا  ةينويهصلا  ةيلايربمالا ةمجهلا مامأ برعلا عم فطاعتتو

 دض يبرعلا لاضنلا اياضق لوح تزكرت فحصلا هذه نإف ءانه نمو .نيملسملاو

 وأ ةيبرعلا نادلبلا رامعتسا ةداعإ ىلع ةلماعلاو اهتاريخو اهيضارأ يف ةعماطلا ىوقلا

 رواحملا لالخ نم دييأتلا وأ ةدناسملا وأ عافدلا ثيح نم ءاوس .ًاددجم اهميسقت

 : ةيلاتلا

 ةينويهصلاو رامعتسالل نيضهانملا نيملسملاو برعلا لاضن عم فطاعتلا أ

 ةيريشبتلا ةكرحلاو

 سيئر ءزامليي يلع دمحم ةرضاحم لوح ًاقيلعت نامز ةفيحص تبتك )١(
 ١/١/ خيراتب «اودحتي نأ نيملسملا ىلع بجي» ناونعب ايكرت يف ةينيدلا نوؤشلا
 يف نيملسملا لكاشم» ناونعب ةرقنأ يف ةرضاحم زامليي ىقلأ» :تلاقف 85
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 نأو «ءةيمالسإلا نادلبلا ضعب ىف ةيروتاتكد ةمظنأ ةمث نأ اهيف دكأ «نهارلا رصعلا

 ةاواسملاو ةيرحلا ملعت برغلا نأ نيح يف «ةاواسملاو ةيرحلاب عتمتي ال رخآلا اهضعب
 امك ءمهبوعش ةياعر نيملسملا ماكحلا ىلع بجي كلذلو .يمالسإلا خنيدلا نم

 . «مويلا مالسإلا هراجت يتلا رطاخملا ةهجاومل داحتالا ىلإ مهاعد

 قافتا لوح ةيكرتلا تاعماجلا ةذتاسأ ضعب عم ةلباقم ايكرت ةفيحص ترجأو

 يتلا ىرخألا اياضقلاو ءامهنيب يسامولبدلا ليثمتلا لدابت ىلع ليئارسا عم ناكيتافلا
 ناونعب اهترشنو ١945/١/١١ خيراتب رداصلا اهددع يف .يمالسإلا ملاعلا مهت
 ءامسأ تدروأو  ةيكرتلا تاعماجلا ةذتاسأ دكأ» :هيف تلاق «مالسإلا دض قافتا»

 لوبنطسا ذاختاو ةيسكذوثرالا ةدحولا مايق نع نالعإلا نأ مهروصو مهنم ةثالث

 . «هراشتناو مالسإلا دض ناهجوم «ديدحلا يحيسملا - ٍليئارسالا قافتالاو ءاهل ًارقم

 ءاضيأ ءايكرت ةفيحص ىف «ةيواسأم ىركذ» ناونعب قلعت كوس نانا بتكو

 ام قارعلا اهيلإ تعفد يتلا برحلا نإ» :هيف لاق ١444/١/18 خيراتب ةرداصلا
 .«يمالسإلا ملاعلا ميسقت لجأ نم [...1 تارماؤملا نم ةرماؤم الإ تناك

 يف «لورتبلا دعب ءاملا نوبهيس له» ناونعب ًالاقم ولغوأ مارياب قياف بتك )١(
 برحلا تعلدنا» :هيف لاق ١1444/١/59« خيراتب ةرداصلا وغود اتروأ ةفيحص

 موقيس لهف «مهيضارأ تحت نماكلا لورتبلا ينال بلي لجأ كانوا ةيملاعلا

 لمعيو « ةيكرتلا هايملا يف عمطت ليئارسا نإ ؟نيرخآلل ءابه مههايم حنمب , نوملسملا

 .مهيلع فاخن اننكلو .ةقطنملا يف ةينويهصلا فادهأ ةمدخل كارتألا 0 ضعب

 لجأ نم ةليوط برح يف لوخدلل نورطضيسف ءةرملا هذه ءاملا اوبهو ام اذإ مهنأل
 زادخف ماع 13+ لعب اميزو ةتداعتتا

 رداصلا اهددع يف زوسزوا رظان ملقب ًالاقم هتزاغ يلليم ةفيحص ترشن ()
 نمزياو داع دقل» :هيف 0 2(؟فدص يي لم" ناونعب ندي خيراتب

 اهدعت يتلا (هممر («باغلا» ةقطنمل هترايز نم يناترم اناوكعوا اهلل ملسم ل

 تناك اذإو .ىربكلا ليئارسا ةلود نم اء ةينويهصلا ططخلاو ةيدوهيلا ةنايدلا

 نرق' فصتلا لالخع ايكرت نم زثكأ ايركسعو ايجولوتكتو ايملع :تعدقت دق ليئازسا
 نحن امأ «ةيانعو ةقدب ءيش لك نوططخمي مهنأ لإ دوعي كلذ ببس نإف « يضاملا

 .«انئادعأ عم حماستنو .مونلا يف طغن لازن ال اننإف «نيملسملاو كارتألا

 اتروأ ةقيحص ىف (انأو نمزياو» ناوئعب ةلاقم طولوب ىلع دمحم بتك 2(
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 نإ مكل تلق اذإ نوقدصت ال دق» :هيف لاق ١/179/ 2١14914 خيراتب ةرداصلا وغود
 نيملسملا ةلفغو ءالمعلا لضفب تققحتم دق «ةينويهصلا ملح «ىربكلا ليئارسا ةلود

 افروأ يلناش ةنيدم ىلإ نمزياو ةرايز يل اورسفت نأ نوعيطتست اذامب الإو .مهئابغو
 ضوح ةساردب  نمزياو يأ  همايقو ميهاربا يبنلا ىلعألا مهدج تافر مضت يتلا

 نم ناعبان ناربن امهنأب ةاروتلا تركذ نيذللا (647) «باغلا» تارفلاو ةلجد يربغ
 .«ليئارسا ةمدخل اقلخو ةنجلا

 خيراتب ةرداصلا نامز ةفيحص يف «ضيورت» ناونعب ًاقيلعت يلو دمحأ بتك (5)
 نم ةيباهرا ةلودك نادوسلا ريوصتب نيملسملا ءادعأ موقي» :هيف لاق 07/444/1١

 .«اهدض اونوكي يكل سانلا ضيورت لجأ

 ١/١14/ خيراتب ةرداصلا نامز ةفيحص يف ًاقيلعت ناجزوأ ىفطصم بتك (7)
 مالسإلا مهتي برغلا نإ) :هيف لاق ء«ريصق اهرمع ةبذكلا» ناونعبو 14

 مالسإلل اهئادعب ةفورعم ةيكرت طاسوأ اهددرتف «نييباهرالاب نيملسملاو باهرالاب
 .«باهرالا ىعري يذلا وه برغلا نأ ريغ «لزألا ذنم

 اهتحفص يف ؛رئازجلاو رتراس» ناونعب ًاقيلعت وغود اتروأ ةفيحص تبتك (0)
 نوناف زئارف نم لكل ناك» :هيف تلاق 15195/١/54. خيراتب ةرداصلا ةيفاقثلا

 رامعتسالا دض يرئازجلا بعشلا لاضن دييأت يف ريبك رود رتراس لوب ناجو
 نيفقثملا اعدو ءاهلالقتسال رئازجلا لين يف هرثأ هل ناك امم «تاينيتسلا يف يسنرفلا

 .«كلذ ىلع عالطالل كارتألا

 يف «1515» عم نواعتت «51616» ناونعب ًاربخ حابص ةفيحص تدروأ (8)

 ةيسايسلا طاسوألا دكؤت» :هيف تلاق ء١٠/1١14977/1 خيراتب رداصلا اهددع

 ةيمالسإلا ةهبحلا ةمظنمو ةيباهرالا «471612» ةمظنم نيب ةقيثو ةقالع دوجو ةيسنرفلا

 . «رئازجلا يف ةيباهرالا

 نامز ةفيحص يف «سدقلا ميسقت» ناونعب ًاقيلعت دارم ناهلإ بتك (9)
 نئارب نم سدقلا ذاقنا ةرورض ىلإ نيملسملا هيف اعد ١/5/ ١1495, خيراتب ةرداصلا

 .نيملسملا دض يدوهيلا - يحيسملا قافتالا دعب ةينويهصلا

 لامش يف ةلماعلا مالسلا بئاتك لوح ًاقيلعت كجيج تمكح بتك )٠١(
 خيراتب كلنيديا ةفيحص يف روشنملا «ةيريشبت ةمظنم مالسلا بئاتك» ناونعب «قارعلا

 لامش يف لمعت يتلا ةيكيرمألا بئاتكلا هذه نإ» :هيف لاق .1 59
 .«كانه ريشبتلاب موقت ءداركألا ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت راتس تحت قارعلا
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 ًارابتعا ايكرت ةفيحص يف نانبل لوح تالاقم ةلسلس نايوا رادرس بتك )١1١(
 يتلا نانبل نإ) :هيف لاق ««نانبل تقزمت فيك» ناونعب 1997/1١١/5١« خيرات نم

 يتلا ةيلهألا برحلا ةجيتن تقزمت دق «ءارثو ةئتفو ًارارقتسا قرشلا ارسيوس تناك
 .«اهلكاشمبو اهب اهناريج مامتها مدع عم «يبرغلا رامعتسالا اهنارين لعشأ

 يف يبعشلا يمالسإلا رقؤملا داقعنا لوح ًاقيلعت ناجزوأ ىفطصم بتك )1١(
 /١؟/؟9 خيراتب ةرداصلا نامز ةفيحص يف «ضفرلا ةهبج» ناونعب «موطرخلا
 ةينويهصلاو ةيبرغلا تاططخملا دض اهلاضنو ةمظنملا تاطاشن عيمج هيف دروأ ؛« 49

 ثبو يبرعلا ملاعلا ميسقتل امهتالواحم وأ باهرالاب هماهتاب مالسإلا ةروص هيوشت يف
 .نيملسملا نيب ةنتفلا

 ترك هم ايكرت اقوم فاق سانا وعم الات اطير كو نيك(
 تاوقلا لوح 01445 ١/7١/ خيراتب ةرداصلا هتزاغ يلليم ةفيحص يف ؛ةيلاموصلا
 لثمتملا برغلل ةلامعلا نإ» :لاقف «لاموصلا يف ةدحتملا ممألا نمض ةلماعلا ةيكرتلا

 ىف نييكيرمألا ةيامحل ةيكرتلا تاوقلا لاسرإ لوح ةيكرتلا ةموكحلا تارارقب
 وه اذعلا لدتا رقفلا نيانوعصلا لع ليانقلا ةوغزوي ارادك ويدلا 4 لافولا
 .؟رلليشت ةموكح اهعبتت يتلا ءانعرلا ةسايسلل ةيمتح ةجيتن

 ىف ؛دازرهش» ةملسملا ةاتفلا لوح ًاقيلعت ناجزوأ ىفطصم بتك )١4(
 ةموكحلا تناك اذإ» :هيف لاق 2.1444 ١/77/ خيراتب ةرداصلا نامز ةفيحص
 اهسأر يطغت اهنأل ةعماجلا لوخد نم دازرهش ةملسملا ةبلاطلا تعنم دق ةيسنرفلا

 ىلإ فرصني مالسإلا نم يبرغلا فقوملا اذه نإف  تاملسملا ءاسنلا ةداع ىلع
 نع ايناملأو اسنرف هيف عفادت يذلا تقولا يفف .ًاضيأ ةيجراخلا اسنرف تاقالع
 براحت اهنأل رئازجلا يف ةمكاحلا ةيركسعلا ةمغطلا عم فقت «ناسنإلا قوقح
 .«مالسإلا

 خيراتب ةرداصلا هتزاغ يلليم ةفيحص يف يشاب رانب يالوك لءاستو )١5(

 نم» ناونعلاب باهرالاب نيملسملل برغلا ماهتا ىلع هدر يف 1595/7 /

 يهو موينارويلاو بهذلاو ساملاب ةينغ ةيمالسإ ةلود نادوسلا» :هيف لاق "؟يباهرالا
 تضرفو «ةيباهرا ةلود اهاتنلعأ ناتللا ليئارساو اكيرمأ اهيف عمطت يتلا نداعملا

 وه نمف .اهعيكرت لجأ نم ١991 ماع ةيادب ذنم يداصتقالا راصحلا اهيلع اكيرمأ

 .2.. .نيكاسملا نوينادوسلا مأ ةنياهصلاو نويكيرمألا ؟يباهرالا

 ىنيطسلفلا لاضنلا دييأت - ب

 ًامسر ١444/١/١ خيراتب رداصلا اهددع يف نامز ةفيحص ترشن )١(
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 ديلاب موقتو نوتيز نصغ ىرسيلا اهدي يف تعفر دقو ليئارسا روصي ًايريتاكيراك
 .نيطسلف حبذب ىنميلا

 ةفيحص يف «ليئارسا  نيطسلف» ناونعب ًالاقم شاط نوتلأ ماريب بتك (؟)

 موقت يتلا ليئارسا نإ) :هيف لاق .«. 45/١/9٠ خيراتب 0 هتزاغ يلليم

 ميلاعت دمتست ًاماع 75١ نم رثكأ ذنم ةلتحملا نيطسلف يف برعلا نيملسملا بيذعتب

 ةفاك دض كلذب مايقلا ةرورض دكؤت يتلا ةفرحملا ةاروتلا نم اهبيذعتو اهاهرا

 . (ءادعلا ليئارسا بصانت يتلا بوعشلا

 هتزاغ يىلليم ةفيحص هتلقنو مزوا ةلجم يف ًآالاقم رازاي فسوي بتك (0)

 نإ :هيف لاق 2014945 ١/19/ خيراتب «طسوألا قرشلا يف كيرا قزأم» ناونعب

 امهخإف كلذلو ءطسوألا قرشلا ةقطنم يف ليئارسا حلاصم عم قفتت اكيرمأ حلاصم

 دنقل نأ نافعا دع نيطسلف يأ ةديدج ةيبرع ةلود مايق يف نابغري ال

 دوجو نأ مغر ىلع ءادوجو ينويهصلا نايكلا ددبمو ءةقطنملا يف اكيرمأ حلاصم

 . !ًاضيأ امهل نيسوح ًاقلق لكشي ةيناريإلا ةيمالسإلا ةلودلا

 ناونعب تالاقم ةلسلس ادنلوه يف ميقملا شاط نوتلأ ماريب بتك (:)

 اهددع نم ًارابتعا هتزاغ يلليم ةفيحص يف «مويلاو نممالا هم لبنا رفا نطل

 ذافنلا تعاطتسا دق ةينويهصلا تناك اذإ) :اهيف لاق ١/19/ 2١149454 خيراتب رداصلا

 .نيملسملا برعلا دض اهبورح لالخ نم تنكمت دق اهنإف ءاهسئاسدب نيطسلف ىلإ
 ملظلا رشابت تأدبو ١9517 ناودع دعب ينيطسلفلا بارتلا لماك ىلع ءاليتسالا

 ةباثمب امهو .دوهيلا عئارش نم امهنأل .كانه نيملسملا برعلا دض داهطضالاو

 ."مهل ةبسنلاب باوثلا

 مهل اهلتقو نيينيطسلفلل ليئارسا داهطضا ىلع ًاقيلعت ايكرت ةفيحص تبتك (5)
 مغر ىلع لتقي ينيطسلفلا نإ» تلاقف 41497/17/٠١« خيراتب رداصلا اهددع يف

 ىتح ًاينيطسلف 75 ةيقافتالا ىلع عيقوتلا ذنم ليئارسا تلتق دقف .مالسلا ةيقافتا

 .2نالا

 تيرح ةفيحص تبتك «نيينيطسلفلا لوح ةيبرغلا ةرظنلا نم ًاقالطناو (5)
 «نوتنيلك  دسألا تاثحابم لوح ١444/١/١9 خيراتب رداصلا اهددع يف ًاقيلعت

 هللا بزح رصانع دعي دسألا ظفاح» نأل «باهرالا نع عفادي دسألا7 ناوننعت

 ةيرح نع ًاعافدو لالتحالا دض حلا قع نوعفالب ابانش ىتةيئاثبللا ةمئالاد

 «هسفن عوضوملا ىلعو هسفن مويلا يف ذ نامز ةفيحص تقلعو .«(مهدالب لالقتساو

 نيلضانم مهرابتعاب (نيطمتاللا نع عفاد دسألا] ناوتفملا اهقيلعت يف تلاقف

 ا/ ١



 ىلع تقلع دقف كلئيديا ةفيحص امأ .مهدالب لالقتساو ةيرح نع نوعفادي

 نطسناو جرربج ناك لعل نه رشم تاودعت .هسفن خيراتلا يفو ءهسفن عوضولملا
 نأ هل دكأ امدنع نوتنيلك نم دسألا ظفاح كلذ نع لءاست» :هيف تلاق :«؟ًايباهرا

 دض نطنشاو عورش ل ايس ين راع يا وسال برعلا
 ١/٠١/ خيراتب عوضوملا لوح اقي اقيلعت هتزاغ يلليم ةفيحص تبتك نيح يف . . «ارتلكنا

 وه اذه نإ» :هيف تلاق ««نييباهرا اوسيلو نولضانم نوينيطسلفلا» ناونعب 4

 .«ليئارسا دض هجوملا باهرالا نع نوتنيلك لؤاست نع دسألا هب باجأ يذلا درلا

 ةفيحض ىف «اودهحتي نأ نيملسملا لعا ناوثعب ًاقيلعت لو دمتأ بك (0)
 يف ةضافتنالا عالدنا ىركذب لافتحالا لوح 144/17/٠١ خيراتب ةرداصلا نامز
 ىركذ ةبسانمب انك ًالافتحا ملسملا بابشلا ةلجم تماقأ» :هيف لاق ءةلتحملا ضرألا

 نيثدحتملا ةفاك هيف ثدحت ثيح «ةلتحملا ضرألا يف ةينيطسلفلا ةضافتنالا عالدنا
 .«مالسإلاب ةطيحملا برغلا راطخأ ةبباجمل نيملسملا داحتا ةرورضب

 ملقب «يبابضلا مالسلا» ناونعب تالاقم ةلسلس حابص ةفيحص ترشن ()

 ةيعوضوم نوكت نأ ةفيحصلا اهيف تدارأ .«تاقلح ينامث يف ولغوأ حارج نوكلين
 لوح ةيبرعلاو ةيليئارسالا رظنلا يتهجو لقن حابص اهيف تلواح ثيح ةيدايحو
 ناوئعب هشوغ ميهاربا عم اهادحا تناك يتلا تاءاقللا لالخ نم مالسلا ةيقافتا

 هشروغ ميهاربا دكأ» :هيف تلاق 2441 17 خيراتب روشنملا «سامحلا داهج»

 الجاع نإ ليئارسا نودرطي فوس نيملسملا نأ «ةيمالسإلا سامح ةمظنم ةداق دحأ

 «ةياغلا هذهل ةلاعفلا ةادألا وه داهجلا نأو «ةيبرع ضرأ اهنأل نيطسلف نم لجأ وأ

 عم اهئاقتلا دنعو .«نادوسلاو ناريإو ةيدوعسلا نم تانوعملا ىقلتن اننأ فاضأو
 نم رداصلا ددعلا ىف «ءارحصلا ىف ةيرق» ناونع تحت تبتك .؛يليئارسالا بناجلا
 برغلا رظن ةهجو نم ًاقالظنا اهيف تلاقو ١444/7/16 خيراتب حابص ةديرج
 طسو يف ةيرق ركنيفال هيشرام ماخاحلا ماقأ» :يلي ام .مهلاضنو نيينيطسلفلا لوح
 بالكلا» ةمواقم ةيفيكب ةصاخلا ميلاعتلا ناكسلا نيقلتب ماق دقو .«ءارحصلا
 .ةاروتلا ميلاعت ىلإ ًادانتسا ليئارسا نم مهدرط بجي نيذلا «ةروعسملا ةينيطسلفلا

 يذلا مويلا كلذ يتأيسف «مويلا انيلع اموقلي يتلا مهراجحأ ىلع انتكس اذإ اننأل
 اونكمتي نأ لبق مهيلع ءاضقلا بجي كلذل . . .اياحضلا ىلع ءاكبلا طقف هيف عيطتسن
 زكرم ريدم دلوكرود عم ثلاثلا اهؤاقل ناك نيح يف اذه .«انيلع ءاضقلا نم
 عم مالسلا ةماقإ نكمي ال» ناونعب تناكو «بيبأ لت ةعماجب تايجيتارتسالا
 .حابص ةفيحص نم ١١48/5/1١ خيراتب رداصلا ددعلا يف ةروشنملاو «برعلا

 مالسلا نأل «برعلا عم مالسلا ةماقإ ةيناكمإب دلوكرود دقتعي ال :هيف تلاق ثيح
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 ةمئاق تاورخلا ىتحو ةيركسعلا تاعازنلا لازت ال ذإ مهسفنأ برعلا نيب مئاق ريغ
 يف الإ ققحتي :ي ال مالسلا نأ اميس الو ينج ع ل

 . «ةيطارقميدلا نادلبلا

 سامح ةمظنم هتردصأ يذلا نايبلا تلقن دق كلئيديا ةفيحص تناكو

 يف «ةوارضب مواقنس» ناونعب ءاهيلضانم ضعبل ليئارسا لتق لوح ةينيطسلفلا

 ىلإ اهيلضانم سامح ةمظنم وعدت» :هيف تلاق «14944 ١/7/ خيراتب رداصلا اهددع

 يضارألا نم باحسنالا ىلع ةيليئارسالا تاوقلا رابجإل يليئارسالا لالتحالا ةمواقم

 . (ةلتحملا

 ناونعب ءايكرت ىلإ نمزياو ةرايز ىلع ًاقيلعت زوك قآ هنيم تبتكو (9)
 دحاو نمزياو نإ) :هيف تلاق . 595 5164 خيراتب 6047(6) باغلاو ليئارسا»

 نيتخطلملا هيديب طسوألا قرشلا ةطراخ ليكشت ةداعإ نوديري نيذلا ءامعزلا نم

 ةقطنم قاحلإب ايكرت يف هلامآ قيقحت عيطتسي نل هنكلو «نيملسملا نيينيطسلفلا ءامدب

 نوعيطتسي نيذلا اهباحصأ ايكرتل نأل «ةينويهصلا ملح «ىربكلا ليئارسإب «باغلا»
 .«نيقفانملا ىلع بلغتلا يف بيرق هللا دعو نإو ءاهنع عافدلا

 ناضمر رهش لولح ةبسانمب نيطسلف لوح ًاقيلعت لوراو دمحأ بتك )209١(
 1١// خيراتب رداصلا هتزاغ ٍلليم ةفيحص يف «داهجلاو نيطسلف» ناونعب «كرابملا

 رهش لولح ةبسانمب ءانايب ةيمالسإلا سامح ةمظنم تردصأ» :هيف لاق 18

 نيملسملا انعدو ذاهلاب الإ نرحست نأ :نكمي ال نيطسلف نأ هيف تدكا «نافمر

 :«نينيرشلا .نيمرخلا :كلاثل [ذاقنإ كلذ: كيبأت' لإ ةفاك

 ذاتسألا يكاساس رداقلا دبع ينابايلا عم ةلباقم دنكشات قاروب ىرجأ )١١(

 ناونع تحت ءايلاح لوبنطسا روزي يذلاو ءويكوط يف يكوشيكاط ةعماج يف
 لاق ١14944. /7 7/0 خيراتب ةرداصلا نامز ةفيحص يف «تافرع تعدخ ليئارساف

 لالخ تافرع تعدخ دق ليئارسا نأ ىكاساس رداقلا دبع روسفوربلا دكأ» :اهيف

 دوعولا ريغ ًاثيش هطعت مو «ءيش لك هتنم تذخأ اممأل مالسلا تاضوافم
 . (تاينمتلاو
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 )5  ١١( مقر لودجلا

 ةساردلا ةرتف لالخ ةيكرتلا ةفاحصلا يف نيينيطسلفلا ةروص

 نودهاجم | نودهطضم | نومواقم | نوحماستم | نوحفاكم | نولضانم | بالك | نويباهرإ تاتش

 ةروعسم سستم
 5 2 2 2 3 ١

 نم نيطسلف لوح ةدراولا تاقيلعتلاو رابخألا نيماضم ليلحت اندرأ ام اذإف

 فحص نأ دجن اننإف «ةيكرتلا ةفاحصلا يف برعلا نيينيطسلفلا ةروص قيثوت لجأ

 نيلضانملا ىلع «نييباهرالا» ةفص تقلطأ يتلا ةديحولا ةفاحصلا يه تيرح ةسسؤم

 ىلع ءاهتاهاجتا فلتخمبو «ةفاك ةيكرتلا فحصلا تقفتا نيح يف .«نيينيطسلفلا

 باهرالا يحفاكمبو يننويهصلا لالتحالا دض نيلضانملاب نيينيطسلفلا فصو

 لجأ نم هللا ليبس يف نيدهاجملاو «ةرئاجلا ةيليئارسالا نيناوقلا يمواقمبو ينويهصلا

 اهترصاحمو مهل ليئارسا داهطضا مغر ىلع «نيملسملا ىدل ةسدقملا يضارألا ذاقنا

 . اليثم هل خيراتلا دهشي مل باهرإب اهترداصمو مهيضارأ لالتحاو ينيطسلفلا بعشلل

 ةيموقلا تاهاجتالا تاذ فحصلا هذه قافتا هيف فلؤي يذلا تقولا ىفو

 نإف «ءثحبلا تايضرف نم ةثلاثلا انتيضرفل ًاديكأت ةيراسيلاو ةيكارتشالاو ةيمالسإلاو
 ةيضقلا ةدناسم يف ىملاعلا ماعلا يأرلا تاهاجتا يف ديرف فقوم قافتالا اذه

 . ةينيطسلفلا

 برعلا عم تاقالعلا ريوطتو نيبلا تاذ حالصإل تاوعد ّج

 لوح ةيكرتلا فحصلا يف ةرداصلا تالاقملا نم لئاهلا مكلا اذه مضخ يف
 نيب عفترت ةريخ ًاتاوصأ ةمث نإف «ةدناسملا مأ ةضراعملا تناكأ ءاوس «ةيبرعلا اياضقلا

 .كارتألاو برعلا نيب تاقالعلا ريوطتو نيبلا تاذ حالصإ ىلإ ةوعدلل نحو نيح

 - ىموقلا فيلوتلاب ةنمؤملا وأ «ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ فحصلا نم ةرداص ىهو
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 تاقالعلا لوانتت يتلا تاراشالا ضعب عم «ىلوألا ةجردلاب لدتعملا يمالسإلا

 يف ةيحايسلاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلا تايقافتالا دقع ةيواز نم ةيكرتلا  ةيبرعلا

 :لاجملا اذه يف فحصلا نيوانع ىه هذهو . ىرخألا فحصلا

 1١-زمان
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 خيراتلا

 لح

 ١/1/1

 ١/01

 ١/1
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0 
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 اووط ملا /1+

 ١1/11

 *١1 / مه

 1١/*59؟ /١ه

 ل ل

 لمادا
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 ل ل

 ل

 لن ل

 لحل

 ل ل

 ١1/1

 ل

 ل

 ل لا

 ١
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 ناونعلا

 نيينامثعلا لوح رظنلا نوديعي برعلا

 ايكرتو ايروس نيب - ةيخيراتلا ةحلاصملا

 مادص عم تاقالعلا ةماقإل : ةوعد

 (ةلسلس) ةوخأ يبيللاو يكرتلا نابعشلا

 ايروس ركشي ءارزولا سيئر بئان

 اهيضارأ نع «81616» ليحر دكؤت ايروس

 يمالسإلا داحتالا ىلإ ةجاحب اننإ

 ايكرت روزيس نانبل ءارزو سيئر

 رصمل ةلتاقملا تارئاطلا عيبت ايكرت

 موطرخلا اونب نيذلا مه كارتألا

 ايكرت نواعتو ةدعاسم رظتنت نانبل

 ايكرت يف نانبل ءارزو سيئر

 ةرادإلا يف ةيتيوكلا ةأرملا رود

 اهتاحارج دمضت نانبل

 نانيلل حالسلا عيبنس

 كارتألا لامعألا لاجر ةيهش حتفت نانبل

 رصم عم كركشلا يفاقثلا لمعلا

 يانبللا »ب نعرتلا ففعل ليلا وع
 ًاكارتأ ًالامع بلطت تيركل

 45 ماع برعلا دايبملوأ ميقتس توريب

 ةقطنملا نادلب مهأ رصمو ايكرت

 تاقالعلا قيثوتل ايكرت روزي يتيوكلا ةلودلا ريزو

 اهيلإ هجتنل ةفالخلا وحن ايكرت هجتتل
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 بتاكلا مسا

 ناجزوأ ىفطصم :قيلعت

 ربخ

 ناجزوأ ىفطصم :قيلعت

 ناليب تركف :قيلعت

 ناجزوأ ىفطصم : قيلعت

 ربخ

 ربخ

 ةدحولا بزح سيئر تاحيرصت

 نمكروتزوأ رمع : قيلعت

 نايوأ رادرس : قيلعت

 رع

 ريغ

 خ
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 نمكروتزوأ رمع : قيلعت

 نايوأ رادرس : قيلعت

 ربخ

 ةيجراخلا ريزو تاحيرصت

 ربخ



 نامز 5

 تيرح /<«" 

 تيللم -

 تيللم . 8

 نامز 0٠

 ايكرت - ١”

 نامز """ 

 ايكرت - 3
 كلئيديا "5

 نامز  "“ه

 نامز - 5

 تيللم - ”7

 تيرح - 28

 تيللم "8

 ايكرت - ٠١

 نامز  ؛١

 حابص - 45

 وغود اتروأ - 4

 نامز 5

 نامز  ؛ه

 نامز 5

 هتزاغ ٍلليم - ع7

 نامز 2 4

 حابص .

 للري نسف

 لة هل
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 ا

10 

 ١١/١2/1

 ١/1/١

141/1 

 لي

 / 1١/١

 1/١

14/1 

 ١1/1١ /ه

 ١5/1١ /اا/

 ٠/١945/1

 ١/5/١

4/7/1 

 ١445/7/1

 ١995/5 /؟

 1/5 /؟

 ١945/5

 ١5945 /؟ /ع

 ١445/5

 1/١

 ١955/7 /ا/

 7/7 ١935

 ١945/7/7

 ١555/5/7

 ٠/4

4/5/٠ 

 رصم عم ةيكرمك ةيقافتا دقع

 تاسكروت يف كلرتشالا بلطت رصم
 ةرهاقلا يف نيتيشتب تافرع ءاقتل

 ايكرتل ةنماكلا ةقاطلا يه جيلخلا لود

 يتيوكلا ةلودلا ريزو لبقتسي ليريميد

 (تالاقم ةلسلس) سلدنألا قئادح

 تافرع ديؤي ندرألا

 (ةلسلس) يبيللا يعانصلا رهنلا عورشم

 ءايرهكلا لوح ةيكرت - ةيبرع ةيقافتا

 يضاملا ةفاقث ىلإ نينحلا وأ ةينامثعلا

 رطخ يف نيساي دمحأ ةايح

 دسألا لساب ةزانجل عيشم فلأ ةئم

 ليناش ةعطاقمل ةيبرع ةوعد

 ايروس عم تاقالعلا ميظنت ناوأ نآ

 ؟برعلا انناوخإ نيأ

 ةيفاقثلا انتايح يف ةديدج ةلحرم

 نزاوتلل نادلب :رصمو ايكرت

 رصمل ةلتاقملا تارئاطلا عيب

 رارقتسالا رصنع :رصمو ايكرت

 ايكرت ةرايزل فطاع وعدت رلليشت

 قارعلل ةيبط تادعاسم لاسرإ

 رصمل تالتاقملا عيبت ايكرت

 قارعلا سرادمل نآرقلا يدهت ايكرت

 ايكرت اياضقل ةيروسلا ةبراقملا

 ةقطنملا يف مالسلا قيقحتل  يكرتلا ءاملا

 رئازجلا يف ةلودلاو نيدلا

 مهافتلل ةيروس ةوعدو  باهرإلاو ءاملا

 راوحلل وعدي لاورز

 نيدتعملا برصلا برضل - هدادغب ءادن

 ةيدوعسلا يف يكرت مهتم «وفع بلط» ليريميد
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1 : ١ 0 
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 موفوج جنيوس

 ارق ليعامسا :

 نوقشوج فراع 4

 ؟5 85 85 خ5 85
 ايروس لوح ريرقت

 نمكروتزوأ رمع : قيلعت

 شاواص ديعس :قيلعت

 ربخ ىلع : قيلعت

 نبت

 ليريميد تاحيرصت

 ربح

 ربخ

 ربخ

 ناملي شوهم : قيلعت

 فوأتأ اياق كروت . ويلعت 7
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 ناروط نيدلا ريخ :قيلعت (ةلسلس) قارعلا ءايلوأ 3485٠ ايكرت - 5

 ربخ نانف ةرايز - سنوت يف يكرت ١944/7/٠١ 0 تيرح هال

 رامعإلا ريزو تاحيرصت ءاملاب برعلا انناريج قرغُتل ١944/5/5١  كلنيديا_ 4

 تاقالعلا نم ءيضملا بناجلاب ةصاخلاو «هالعأ ةروكذملا نيوانعلا ةءارق دنع

 : لي ام ةظحالم اننكمي «ةيكرتلا - ةيبرعلا

 لوح اعيش كربشت دق ءاعاعامتا نه رظنلا نقعيو :ةةفحملا ةناك نإ
 «ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ ةفاحصلا تناك نإو «ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ريوطت
 ةفاحصلا اهيلت «ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلاب ةصاخلا تاقيلعتلاو رابخألل ًاداريإ رثكأ

 .ةيكارتشالاو ةيراسيلا

 لازت ال ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا لوح ةروشنملا ه8لا نيوانعلا هذه نإ

 يف برعلا لوح ةروشنملا تاقيلعتلاو رابخألا عومجم نم ةليئض ةبسن فلؤت

 مقر لودجلا رظنا) اهنم ةئملاب 7,١ ىلاوح الإ لكشت ال اهنأل «ةيكرتلا ةفاحصلا

5 -5). 

 املثم تايبرعلا اهتاراج عم اهلكاشم لحل يدج لكشبو ا
 .ايسورو نانويلاو اينيمرأ :تايرخألا اهتاراج عم اهتافالخ لحل ىعست

 ايكرت يف ةينامثعلا حماستلا حور ءايحإ ىلإ نينحلا نم ًاعون كانه نإ -
 عفرب ةيكرتلا ةموكحلا رارقل اهحايترا ةيكرتلا فحصلا مظعم تدبأ دقف «ةئثيدحلا

 ديعس بتك ثيح «ةيكرتلا ةيمسرلا سرادملا يف ةيبرعلا ةغللا سيردت نع عنملا

 سلجم رارقإ لوح ١145/7/١ خيراتب ةرداصلا نامز ةفيحص يف ًاقيلعت شاواص
 ةيلاطيإلاو ةينابايلا تاغللا بناج ىلإ ةيبرعلا ةغللا سيردت ىكرتلا ىموقلا نمألا

 ىتح ةعونمم تناك نأ دعب ةطسوتملا سرادملا يف ةيرايتخا ةغلك ةيسورلاو ةينابسإلاو
 تاغللا رثكأ نم دعت يتلا «ةيبرعلا ةغللا نع عنملا عفر نإ» :لاق ذإ 22 *””هويلا
 أطخل ًاحيحصت دعي يذلاو انعمتجم ىلإ ةبسنلاب ةيمهألا غلاب رمأ ءانتفاقثب ًاقاصتلا
 رارقإب يكرتلا يموقلا نمألا ةنحجل تماق نأ دعب .«لاجملا اذه يف ةيكرتلا ةيطارقوريبلا

 ةينابسإلاو ةيلاطيإلاو ةينابايلاو ةيسورلا تاغللا بناج ىلإ ةيرايتخا ةغلك اهسيردت
 ةيبرتلا ةرازو لبق نم رارقلا اذه ذيفنت رظتنملا نمو ١١947 ويام /رايأ ذنم

 اذه ذيفنت مت دقو ١944/١/58. «.نامز ؛««ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيرح» :ناونعب روشنملا ربخلا (40)

 ١984 ١4986. ةيساردلا ةنسلا نم ًارابتعا نوناقلا
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 وأ ةينامثعلا» ناونعب هسفن عوضوملا لوح ًاقيلعت ارق ليعامسا بتكو 0
 رم دقل» :هيف لاق 21995 ١/17/ خيراتب ةرداصلا نامز ةفيحص يف «يضاملا ةفاقث
 ىف ةينيثاللا فورحلاب اهلادبتساو ةيبرعلا ةيدجبألا ءاغلإ لع ًاماع 56 لا تراقي اه

 مظعم نأل ءانل ةبسنلاب اهتيمهأب ظفتحت ةينامثعلا ةغللا هذه لازت ال نكلو ءايكرت
 نآرقلا فورح ىه اهفورح نأ ىلإ ةفاضإ ءابب بوتكم يراضحلا ينامثعلا ثارتلا

 ةغللا يف ةلمعتسم ةيبرعلا تاملكلا لازت الو «نيملسمك هب نمؤن يذلا ميركلا

 .«مويلا ىتح ةيكرتلا

 ىطسولا ايسآ تايروهمج ضعب ةبغر ىلإ تحملأ دق ةيكرتلا فحصلا تناكو
 راج وه امك «كانه ةينيدلا تاساردلا ىف ًايئزج ةيبرعلا ةيدجبألا ةداعإ ىف ةيكرتلا
 ةيعيدلا ةمسرلا لفاحلا نأ ريغ ايكرت' ىف ءانطللاو ةلنألا سواده ىف نآلا

 ةينيدلا نوؤشلا سيئر ناسل ىلع كلذ ضفرت ايكرت يف ةفرطتملا ةيموقلا طاسوألاو
 منوقلا نأ بينا: ريمزإ ىف: يتيدلا رولا يف: لاق يذلا زامليي» لع ذنمتع ةيكرعلا
 مهافتلا قيقحتل ةينيتاللا ةيدجبألا ملعت ىلع ىطسولا ايسآ يف انتوخأ ةدعاسمب
 اهنأ امك «نحن اهنقتن ال يتلا ةيبرعلا ةيدجبألا ملعت ىلع مهعيجشت سيلو ؛ مهعم
 . "كلذ مهنكمي فيكف ءانل اهميلعت ناكمب ةلوهسلا نم سيل  ةيبرعلا يأ-
 اهدعأ يتلا ةيخيراتلا ةساردلا رشنب ايكرت ةفيحص مايق يف 6 كلذ ناك اميرو

 ال لوضانألا كارتأ نأ» اهيف دكأ ىتلا «لوضانألا كارتأ» ناونعب انوطزوأ زامليي

 مهنأ وأ ؛مهتيرآ دكؤت نداسعلا نفعب سنافر نزعل لإ هيف ره لزق نوقمم
 - ةيقينيفلا ماوقألا ةقوزأ قرم مهنأ دقتعن اننكلو «كسابلا» لثم ةلقتسم ةيموق

 تاملكلا نم ةئملاب ٠" مويلا ىتح يوحن ةيكرتلا ةغللا نأ مغر لع «ةيروغيوألا

 . ”””(«يمالسإلا نيدلا ىلإ كارتألا لوخد ةجيتن ةيبرعلا

 ينامثعلا يفاقثلا ثاريملا ىلإ تفرصنا دق نيبلا حالصإ تاوعد نأ رهظيو

 هساسأ ميركلا نآرقلا مولعو يبرعلا طخلا فلؤي يذلا (كرتشملا يكرتلا  يبرعلا)

 تعفترا .«يكرتلا بناجلا يف ةينامثعلا ةفاقثلاو حماستلا ىلإ نينحلا داع املثمف «نيتملا
 تيح 40 علا يضاملا ىلإ رابتعالا ةداعإل يبرعلا بناجلا يف تاوصألا

 ) )8١ليربا /ناسين نم ًارابتعا تاغللا هذه سيردت ةيكرتلا ةيبرتلا ةرازو ترقأ ١9915.

 .1444/7/5 .وغود اتروأ ««ةيبرعلا ةيدجبألا» :ناونعب ًاقيلعت رظنا (86)

 .19945 /؟ ١/ ءايكرت ««لوضانألا كارتأ» ءانوطزوأ زامليي (8)

 رظنلا ةؤديحب ةيرحلا# انحتوا يفظضم : ةلبص نظنا" اول لردع هنالاتس ةلجسلنم راظإ يف دك
 .1497/11/95 .نامز ؟«نيينامثعلا لوح
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 ةيرئازجلاو ةيبيللا ةيمالسإلا ةيبرعلا تايصخشلا ضعب ةبغر نع فحصلا تحصفأ

 يتلا ةلباقملا يفف «هتدهو نم هذاقنإل كلذ ةرورضو يمالسإلا ملاعلل رت عملا

 يمالسإلا - يبرعلا رمتؤملا يف ُسَنَأ هللا دبع يرئازجلا ميعزلا عم نامز ةديرج اهترحأ

 راق ع ل هرقل هن ركل كالا ل سلا اعف «موطرخلا يف دقعنملا يبعشلا

 ملقب ًاقيلعت ترشن دق ١194/77/١5 خيراتب ةرداصلا هتزاغ لليم ةفيحص تناكو

 كارتألاو برعلا باتكل ةديدحلا ةعبطلا لوح «ةلاسر) ناونعب عادزود لرغطرأ

 بتك ام ريخ ةريغصلا ةلاسرلا هذه دعت» :هيف لاق .ةرهاقلا يف ١4١ ؟ ماع عوبطملا

 0 ةحنآلا يديالا اهبن تاراح ا تاقالعلا 0

 ةطيحملا راطخألل ًاءرد ًاددجم امهنيب تاقالعلا قيثوت ةرورض ىلإ اعد ّ نةةيئاوتلاو

 ىفطصم هرشن يذلا لاقملا يف نامز ةفيحص تعدو .رضاحلا تقولا يف امه

 خيراتب رداصلا اهددع يف «سورلا ةمواقمل يكرتلا - يبرعلا نماضتلا» ناونعب ناجزوأ

 يذلا يسورلا عسوتلا ةمواقمل كارتألاو برعلا فتاكت ةرورض» ىلإ 915

 . «ةيناثلا جيلخلا برح دعب هرمأ لحفتسي ذخأ

 برعلا لوح ا ا ةرشف مد 5-0

 1 انفال خا يضف قف ع ترشد نقل .هتزاغ يلليمو كافتر ايكرت فحص

 روطتلاو ةيكرتلا  ةيبيللا تاقالعلاو :«سلذتألا ىف ىمالسإلا يبرعلا ثارتلا

 .ةينانبللا ةيلهألا برحلاو قارعلا يف نيحلاصلا هللا ءايلوأو «تيوكلا ىف يراضحلا

 رمتؤملاو ايبيل يف ةيمنتلا عيراشم لوح تالاقم يتلسلس ترشن دقف نامز ةفيحص امأ

 فلتخم يف يبرعلا - يكرتلا نواعتلا قافآ ةيكرتلا فحصلا تلوانت امك

 نواعتلاو داصتقالاو ةعانصلاو يرلاو ةعارزلاو ةحايسلا ىلإ ةفاقثلا نم :تالاجملا

 ينسح يرصملا سيئرلا نم لك ؛ةروكذملا ةرتفلا لالخ ءايكرت راز دقو .ينمألا

 سنترلا دوهجب فحصلا تدانشأ كيف «يريرخلا ق قيفر نانبل ءارزو سيئرو كرابم

 نييكرلا ةرايز يف ةيمالسإلا ةفاحصلا ثار اهنينا ؛ .ةقطنملا يف مالسلا لالحإل كرابم

 يف ةيمانتملا ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع قانخلا قييضت ةلسلس تاقلح نم ةقلح كرابم

 نانبل ءارزو سيئر ةرايزب اهتاهاجتا فلتخمب فحصلا تداشأ امك . ةقطنملا

 ميعزلا عم ناجزوأ ىفطصم اهارجأ ةلباقم « ءاهيلإ هجتن يكل ةفالخلا وحن ايكرت هجتتل» :رظنا (86)

 .١/19917؟/55 «نامز «ءسنأ هللا دبع يرئازجلا



 ةمهاسم ىلإ ةجاحب نانبل نأ فحصلا تدكأو «لوبنطسا ةنيدمب هباجعإ ىدبأ يذلا
 اياضقلل ةدناسملا ةيكرتلا ةفاحصلا تهجو امك .ديدج نم هريمعت ةداعإل ةيكرت
 يف نيملسملا مهناوخإ ةدجن نع مهسعاقتل برعلا ضعب ىلع بتعلا ضعب ةيبرعلا

 . ةنسوبلا

 تايضرفلا ءوض يف جئاتنلا صيحمت : ًاغلاث

 ىلع زئاوجلا عيروتب (تيللم «كيرح عصا م ةيكرتلا ١

 يصل او ءاهردغو ةينكسلا ققخلاو

 مغر ىلع فحصلا تاعيبم ةلق ببس نع لءاستن امدنعو . .ًايموي ةخسن فلأ

 : ©0لوقلاب كلذ نع جيكج دمحأ يفحصلا بيجي «ةريثكلاو ةريبكلا تايرغملا هذه

 كلت تاعيبم نم دحلل ةعمتجم لمعت «ةديدع بابسأ ىلا دوعي كلذ نإ
 اهنم ءسرغلل ةيلاوملا ىربكلا فحصلا

 .هيف ةيمألا ةرثك ىلا ًارظن ءًايهافش ًاعمتجم لازي ال يكرتلا عمتجملا نإ -

 تانالعإلا بذج لجأ نم سنجلاو ةراثإلا ىلع لمعت فحصلا كلت نإ -

 تاسايس قفو ءاهريدت يتلا ىربكلا تاكرشلا 0 ذيفنتو ؛ةهج نم ةيراجتلا

 . ىرخأ ةهج نم ءًايجراخو ًايلحاد « ةنيعم

 وكرعلا هيجل هيام ملاك واق ياو ياض يرحل يحمل تاو دز

 ال يذلا رمألا وهو .كارتألاو داركألا .مالسإلاو ةيناملعلا .ةعيشلاو ةنسلا

 . يكرتلا عمتجملا هغيستسي

 فروا خانم نولي نيلا ةفليعلا يقع ةيمرتلا تعحصلا لإ سرعت
 اياضقب متهت ال فحصلا كلت نإف كلذلو .ملسملا يك ىكرتلا بعشلل ةيداعملا ةيبنجألا

 :مهملا لاؤسلا نع ببجت الو هب ةطيحملا رطاخملاب يكرتل بغشلا ةيعوتا وأ ةيمنتلا

 كئلوأ نأل ؟قزأملا اذه نم جورخلا ىلإ ليبسلا وه امو ؟كردلا اذه ىلإ انلصو اذامل
 يلع دمحم بتك امك :نيملسلاو ايكرت ءاذعهأ حلاصم ةسارح بالك مه ء ءالمعلا
 ةرداصلا وغود اتروأ ةفيحص يف روشنملا «ةسارح بالك١» ناونعب الام طولوب

 نم اهفقومو ةيكرتلا ةفاحصلا عضو لوح (ا/ مقر) ةينويزفلتلا ةانقلا اهتدقع يتلا ةريدتسملا ةدئاملا (85)

 .1448 ١/ /5؟ا/ قفاوملا تبسلا موي ءاسم «ةنهارلا ةيكرتلا اياضقلا
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 ةلودلا ناكرأ ضيوقت دوهيلا عاطتسا سمألاب» :هيف لاق 6 خيراتب

 هسفن ضرغلل مويلا ةينويهصلا لمعتو ءاسنرفو ارتلكنإ لالخ نم ةينامثعلا
 بئان نازاق :تكوش دكأ امك ..«ةكيدجلا ايكرت ناكرأ نضيؤقتل اهسفن تاودألابو

 يلليم ةفيحص اهترشنو - لوبنطسا يف اهاقلأ يتلا هترضاحم يف «هافرلا بزح سيئر
 ةمث نأ ١444/١/9١ خيراتب «ةقطنملا يف سوساج فالآ ةرشع# ناونعب هتزاغ
 نييكيرمالا نم مهمظعمو ةقطنملاو ايكرت يف نولمعي سوساج فالآ ةرشع

 يف اكس وة ءالؤه نإف ءايكرت نم ةقرطملا ةوق ,لجرت ل. .اذإف .نييليئارسإلاو

 دقع يذلا  قدنفلا اوقرحأ نيذلا مه نييليئارسإلا نأ امك .نيملنتلاو (انكرت رهظ

 ثادحإلو ضعبب مهضعب نيملسملا برضل ساويس يف - نييولعلا عامتجا هيف

 .نيرخآلاو نييولعلا نيب ةقرفتلا

 (1ههمص108[8 مالعإلا لامعتسا ةءاسإ نم ةيراسيلا فحصلا وكشت انه نمو

 ثيح «مالعإلا قحب لالخإلاب ىربكلا فحصلا كلت مايق لالخ نم ةطانقع4)

 ةيعمج يهو  ةرصاعملا ةفاحصلا ةيعمج تدقع» :كلذ لوح مدنوك ةفيحص لوقت

 اهيف ثدحت ؛مالعإلا يف درفلا قح ةيضق لوح نبيها لوينطسا يف ةودن  ةيراسي

 نوناق مهرابتعا لالخ نم قحلا اذهل نييفحصلا ضعب كاهتنا نع نييفحصلا ضعب
 ( تاق ةماعلا كافرا ليغ نادك قيضب نوناث وهو حنافرالا ةضفاكم
 بعشلا دض ةيسفن ًابرح نوئنشي نييفحصلا كئلوأ نأ امك ءايكرت يف ًايطارقميد
 , 97”«ىكدتلا

 اذه ىلإ ةيمالسإلا اهترظن لالخ نمو هتزاغ يلليم ةفيحص دقتعت كلذلو

 نت ماعلا وح لاميتا ءيست يتلا يه تيرح ةسسؤم فحص نأ ,عوضوملا

 يررحم دحا ىلإ ةلانيو هتزاغ يلليم يف ررحملا «لوي قأ دمحأ هجو دقف ءايكرت

 هذه هجون امدنع اننإ) :اهيف لاق تيرح ةسسؤم نع ةرداصلا تيللم ةفيحص

 كتالمحب كنإ» :هل لوقن نأ دون تيللم ىف ررحملا ناغود نيجلاي ىلإ ةلاسرلا

 :تويوبصلا مدع :كتإف ناكيرأ ةمنيعزو هاقرلا تركو ندلعملا ته ةلاطلا

 نمزياو اعد يذلا يحمق كاج ينويهصلا يدوهيلا لاثمأ ءايكرت يف اهءالمعو

 دكؤي يذلا  ايكرت ةرايزل ماع ةسسؤم) ةفورعملا ةتلسوم قيرط مغ ًايصخش

 ىلإ ةفاضإ «ليئارسإ عم تاقالعلا ا طبتري ملاعلا يف يدوهي لك نأ ةحارص

 كئلوأ نإ هل لوقن .مهداسفإ لجأ نم ايكرت لافطأل سنجلل نويزفلت ةماقإل هتاوعد

 . 4/١ / . مدنوك ««مالعإلا قحب لخت ةفاحصلا» :ناونعب روشنملا ربخلا 65©)]
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 يذلا مويلا يتأي فوس يكرتلا داصتقالاب نومكحتي نيذلا نييلحملا ةنياهصلا

 تيرح ةسسؤم نأ ةفيحصلا كلت دقتعتو .””«خيراتلا ةلبزم يف ءهيف نوطقسيس

 ةليمع ريغ ةيوق ايكرت ءانب لجأ نم لمعي هنأل» ًايصخش ناكبرأو نيملسملا يداعت
 يف مهئالمعو نيينويهصلا لك لامعأ مواقي هنألو «برغلل وأ اكيرمأل ًابنذ تسيلو
 نإ ثيح :"*:مهسئاسدو مهبيعالأو مهتارماؤم نم نيملسملا ذاقنإ لجأ نم ايكرت
 ء«بسحف برعلا يداعت ال اهءالمعو ةينويهصلا نأب نمؤت هتزاغ ىلليم ةفيحص
 نيطسلف ىلإ ذافنلا تعاطتسا دق ةينويهصلا نأل» ءًاضيأ نيملسملا عيمج امنإو
 لماك لع ءاليقبالا" نيملتلا برعلا دبع ابوح لالخ نم تزككقو اهعنئاسكب
 دض داهطضالاو ملظلا رشابت تأدبو ١9577 ماع ناودع دعب ينيطسلفلا بارتلا

 باوشلا ةباثمب وهو ءدوهيلا عئارش نم ملظلا نأل ءكانه نيملسملا برعلا
 لامعأبو ةينويهصلاب ديدنتلا يف ةيموقلا وغود اتروأ ةفيحص كرتشتو ل

 نل اهنإو «نانبلو قارعلاو ايروس يضارأ يف ةعماطلاو» برعلل ةيداعملا ليئارسإ

 .!7[ىربكلا ليئارسإ ةلود قيقحت ديرت اهنأل هذه اهعامطأ كرتت

 ةرذقلا اهيرحو ليئارسإب ديدنتلا يف ًاضيأ ةيراسيلا مدنوك ةفيحص كراشتو
 ايكرت اهنشت يتلا ةرذقلا برحلل  ليئارسا يأ  اهدييأت لالخ نم وأ برعلا دض
 لرحلا تا نامز ةقيحم هين تقصو ىذلا تفرتا ىو. ""”واركألا دن

 دة رتقالا كليف ةنيحجص”نإف 117ريال يع يارب ليارتلا «ةيفالسألا
 .'"*'اهيف ليئارسا حلاصم سيركتل الإ ايكرت ىلإ تأي مل نمزياو نأب دكؤت ةيراسيلا
 «ةيموقلا وغود اتروأ ةفيحص يف ررحملا طولوب ىلع دمحم يفحصلا قلعملا نإ لب

 امدنع «ةينويهصلل نيطسلف اوعاب نيذلا «كارتألاو برعلا «ءالمعلا ىلع ةدشب لمح

 ةلود نإ مكل تلق ام اذإ نوقدصت ال دق» :ايكرتل نمزياو ةرايز ىلع هقيلعت يف لاق
 نيملسملا ةلفغو ءالمعلا لضفب العف تققحت دق «ةينويهصلا ملح «ىربكلا ليئارسا

 19945/57/١9. .هتزاغ ىلليم ««ةلاسر» (88)

 .1444 /؟/18 «هتزاغ لليم «ءناكبراو ةينوساملا» «ياطلأ هللا دبع (85)
 ١1994/١7/59. هتزاغ يلليم ««مويلاو نيسألا ليئارساو نيطسلف» «.شاط نوتلأ ماريب (40)

 ) )9١ءوغود اتروأ «؟نمزياو ءاج اذاملا «نيكزس خورف 78/ ١/ 19944.

 1994/١/58. .مدنوك ؛«داركألا دض ةرذقلا برحلاو ليئارسا» «شاط نوتلأ ماريب (9؟)

 بزح سيئر بئان «نازاق تكوش هدقع يفحص رمتؤم ««رامعتسالا ةبرح سأر ليئارسا» (95)

 .1994 ١/757/ «نامز ءايكرت ىلإ نمزياو ةرايزب ديدنتلل ناملربلا يف هافرلا

 ,كلنيديا '«ليئارسإو ايكرت" «توغوأ زيند :ملقب ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز لوح ًاقيلعت رظنا (44)
:155/7 
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 افروأ يلناش ةنيدم ىلإ نمزياو ةرايز يل اورسفت نأ نوعيطتست اذامب الإو . مهئابغو

 يربهن ضوح ةساردب همايقو «ميهاربا يبنلا ىلعألا دوهيلا دج تافر مضت يتلا

 ناره اممنأب ةاروتلا تركذ نيذللا - (647) «باغلا» عورشم  تارفلاو ةلجد

 ةرمتؤملا ةيلودلا تارباخملا تفظو دقل .ليئارسإ ىنب ةمدخل اعضو ةنجلا نم ناعبان

 ةيكيرمألا تارابختسالا [حلاصل برعلا ماكحلا ضعب] «ةيسايسلا ةينويهصلا رماوأب
 مالسلا ةيقافتا عيقوتل ]٠..([ طسوألا قرشلا يف نيزاوملا بلقل «[1...] (©14)

 ليريميد ماق ثيح ء«كارتألا ءالمعلا رود ءاج نآلاو .ةينويهصلل نيطسلف عيبل

 ةيفصنلا ليثامتلا ماقت فوسو ءاهل ةمدخ اهتاراصتناب ةينويهصلا ةئنهتل ءاوجألا ةئيهتب

 نأ دعي اهيس»الو ابرق هيسأ لت" ىف «ةيرقيصلا اوميدخ نيذلا المعلا آل ويل
 يموقلا فيلوتلا ىلإ ةيعادلا ايكرت ةفيحص تلاقو .2"*”يههوجو نع ءالمعلا رفسأ
 يذلا نوتنيلك نإ» :طسوألا قرشلا يف اكيرمأ ةسايس لوح «لدتعملا ىمالسإلا-

 نم لمعي هنأ امك «ىربكلا ليئارسا ةلود ةماقإل نآلا يس انويهم اليشم د عب

 نأ دعب اميس الو ««ًاعم برغلاو ليئارسا حلاصمل ةيامح ةلارتألاب كرغلا "تارض لجأ

 برعلا ىلع ًارطخ لكشت اهنأ املثم ءايكرت ىلع ًارطخ لكشت» ليئارسا تحبصأ
 لو

 تاهاجتالا تاذو ةساردلل ةعضاخلا ةيكرتلا فحصلا مظعم قافتا نإ

 مدنوكو ةفرطتملا ةيموقلا وغود اتروأو نيتيمالسإلا نامزو هتزاغ يلليم :ةفلتخملا

 لامعأب ديدسلا لع :ةلدععلا ةيمالبتالا  ةيموقلا ايكرتو" نينراسلا كلتندناو

 ةيقافتا دقع ذنم ةيراجلا طسوألا قرشلا ثادحأ نأ اهديكأتو برعلا دض ةينويهصلا

 ةركف قيقحتل تاوطخ الإ يه ام ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ليئارسا نيب مالسلا

 يف وه ءرغلا قف دييأتبو «تارفلا ىلإ لينلا نم ةدتمملا ىربكلا ليئارسا ةماقإ

 اذه نأ امك ء«ةهج نم ثحبلا اذه تايضرف نم ثلاثلا انضارتفال ديكأت ةقيقحلا

 ال دق «يملاعلا ماعلا يأرلا تاهاجتا يف ةديرف ةلاح برعلا لاضن دييأت يف عامجإلا

 دناسملاو ةينويهصلاب ددنملا اهيبناجب اهنم ةيمالسإلا ىتح «ىرخألا لودلا ىف اهدجن
 قافتالا اذه نع تذش دقو .ةيناث ةهج نم امهئادعأ دض نيملسملاو برعلا حافكل

 ناتللا تيللمو تيرح اتفيحص يهو «ةساردلل ةعضاخلا تيرح ةسسؤم فحص

 انروأ «ءانأو نمزياو» ءطولوب يلع دمحم :ملقب ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز لوح ًاقيلعت رظنا (40)

 1445/١/59. .وغود

 رداصلا ددعلا كلذكو .ء١1444/77/7 ءايكرت «ءطسوألا قرشلا» ءاروتافزوأ يتاجن ىفطصم (47)

 .19917/17/8 خيراتب اهنم
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 لوح امهترشن يتلا ةفاك تالاقملا يف ليئارسإب ايكرت تافالع قيثوت ةرورض ىلإ اتعد
 وأ ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا وأ طسوألا قرشلا وأ ينويهصلا - يبرعلا عارصلا
 يتلا ةديحولا ةيكرتلا ةفيحصلا يه تيرح ةميحص نإ لب «ةيكرتلا  ةيليئارسإلا

 /١/ خيراتب رداصلا اهددع يف نيينيطسلفلا ىلع «نييباهرإلا» ةفص تقلطأ

 ًاقالطنا «ةيمالسإلا تاكرحلا ىلع ًاضيأ ةفصلا هذه اهقالطإ ىلإ ةفاضإلاب «. 5

 ةينويهصلل ةيداعملا ةيمالسإلا تاكرحلا عيمج مصو يف برغلا رظن ةهجو نم
 تايضرف نم ةيناثلا انتيضرفل دييأت يهو «باهرإلاب ةيلايربمالاو رامعتسالاو

 05 ءيكرتلا هيبرعلا براقتلا ءادعأ دشأ نم يه ةفيحصلا هذه نأ امك .ثحبلا

 تدادزاو *”"”ترعلا نع .تدعتلا املك ايكزت نأ دقتعت انآ +: كرتلا ب التتالاو

 .(*40برغلا عم اهتاقالع تيوق ليئارسا نم ًابراقت
 نأ دجن اننإف «ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةينويهصلا ةروص قيثوت ديرن امدنعو

 ىف ةينويهصلا عقاو قباطت «تيرح ةسسؤم فحص ادع «ةيكرتلا فحصلا ةبراقم

 يكرتلا ماعلا ير هب رعشي يذلا قلقلا ىدمو ءةهج نم ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا
 تالواحمب لثمتملاو برعلاو نيملسملاو ايكرت دض لثاملا ينويهصلا رطخلا لوح
 لينلا نم دتمتس ىتلاو طسوألا قرشلا ىف ىربكلا اهتلود ةماقإ لجأ نم ةينويهصلا
 ىلع ًامود دكؤت يمالسإلا عاطقلا ةفاحص نإف كلذلو .ىرخأ ةهج نم تارفلا ىلإ
 ىلإ امتوعد لالخ نم ةينويهصلا تاططخملا كلتل هابتنالا ةرورض ىلإ هبنتو رطخلا
 اذه ةهباجمل ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ريوطت ةرورضبو ةيمالسإلا ةدحولاب ذخألا

 ددبهت ةيعسوتو ةيرامعتسا ةلود ىلإ ليئارسا لوحت وهو .مالسإلاب طيحملا رطخلا
 ةملسملا هتيرثكأب ىكرتلا روهمجلا نأ امك ءةهج نم يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا

 يليمو نامزو ايكرت فسص) ةيكارتشالاو”ةيراسيلاو ةيموقلاو ةيمالسإلا هتاهاجتابو
 اهباهرإو ةينويهصلا دض فقي (مدنوكو كلنيدياو تيروهمجو وغود اتروأو هتزاغ

 .ثحبلا تايضرف نم ةعبارلاو ةثلاثلا انيتيضرفل اديكأت ءىرخأ ةهج نم اهعامطأو

 19945/١/57. «تيرح (ةيحاتتفا) 2 «نكلو . .ةديج تاقالع» .ءيشكأ ياتكوأ (40)

 1945/١/57. .تيللم «؟ايروس ىلع ليئارسا طغضت ال اذامل» ءروتاب رون (4)
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 فحص ءادع تدكأ دق ايكرت يف يمالسإلا عاطقلا فحص تناك اذإو

 ةيسحص نان دفن نيلاأل رص لك نلسلاو ترعلل بركلاو :تيرح ةيتيوت
 ةبسانمب نيملسملاو برعلا نم لينلل صرفلا منتغت :  تيللم اهتقيقشو - تيرح

 ةيقالخأالو رخأتو «ةيمالسإلا تاسدقملاو 5 ئزهتست اهنإ لب ؛«ةبسانم نودبو

 دوق ناش لوس للا انبلا يقف!( يضرب هنا مالو ياش مي ةيهرمفل نر امرحلا
 ةلود ةمث تسيل" :تلاق ةمداقلا تاباختنالا يف يمالسإلا هاجتالا يذ هافرلا بزح
 ةعيرشلا تذحما يتلا لودلا نإ ؛ملاعلا يف ينيد ساسأ ىلع ةمئاق ةيطارقميد

 ناتسناغفاو نميلاو ناريا لثم ةيطارقميد الود كسل مكحلل انمانعا ةيمالسإلا

 نود نم قارعلا لامش برضل ايكرت ىدعتسا اهريرحت سيئر نإ لب « **”«اهريغو
 ملاعلا مول ايكرت ىشخت اذال» :لاق امدنع ليئارسإب ءادتقا يملاعلا ماعلا يأرلل ةالابم

 ليئارسا جذومن ايكرت ىرت الأ قارعلا لامش يف نييندملا لتقم لامتحا نم اهل

 يأرلاب مامتهالا نود نم اير نيينيطسلفلا تاركسعم دن يتلا

 ”(؟ماعلا

 دض كرتشملا لمعلاب مايقلل ليئارسا عم نواعتلا ىلإ هناا ابغإف كلذلو
 رحل يدلل نب رخأا يرش ديلكتلا يك ٠١ 77و هكا

 نييبيللا فيرصتو :'””"ايكرت يف مهتيشحوو نييسنوتلا ةيصوصلو ما
 نيملعلا قسافوإلا يديأ ىلع بناجألا لتق ببسب وأ 00 ةايكرت يف روزلا زالودلل

 يف ايكرتل ايروس عادخو 0 رصم يف يمالسإلا باهرولاو . ”رئازجلا يف
 يف ةيمالسإ ةروث ثادحإل ايبيلو ةيدوعسلا يعسو 0م عويضرت

- 

 ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا مساب ةلئاط غلابم مدقت ةيدوعسلا نأ رابتعا ىلعو «2' '*'ايكرت
 ةنسح ةودق اونوكي مل برعلا ناو «'''*ملاعلا يف ةيمالسإلا ةيباهرإلا تامظنملا

 1444/7/١7. «تيرح ؛؟مكحلل هافرلا يتأيس له» .ناشالوج نيمأ (44)
 14454/١/٠. «تيرح .(ةيحاتتفا) « كلذ يف حلن ديكأتلاب» ءيشكأ ياتكوأ )٠٠١(

 14454/١/١9. «تيرح :ىف روشنملا ربخلا )9١١(
 ) )1٠١7«تيرح :ىف روشنملا ربخلا ١6/1444/7.
 )*٠١( «تيرح :ىف روشنملا ربخلا 1١8/١/1445.
 )٠١5( .تيرح :ىف روشنملا ربخلا 1١1/؟1444/7.
 )٠١6( .تيللم : يف روشنملا ربخلا 58/١/ 14454.

 )٠١( «تيرح :يف هسفن ناونعلاب روشنملا ربخلا 5١/١/1445.

 ) )2١«تيرح :ىف روشنملا ربخلا 4/ 7/ 1445.
 ) )0١8تيللمو ء.١/1444/7 «تيرح :ىف روشنملا ربخلا ١/1444/7.

 )٠0١9( «ثيرح ««باهرالاو ةيدوعسلا» :ناونعب روشنملا ربخلا ٠١/؟/1444.
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 . 2" ””مارجإلا يف مهلاغيإو مهنوجمو مهتيقالخأالو مهداسف ببسب نيملسملل

 عفا لطلاب ةلرقلا نوضلا علطت ريور تبرعت ةيشنوم حاط يطمع انك
 نم برعلا ىلإ ةءاسإلا ,.ةسسؤملا هذه نع نيلوؤسملا ناهذأ يف ةرقتسملا برعلا

 ءافخسو فانتت كاوزأ مهريوصتو مهتافرصتب ءاردزالاو مهب فافختسالا لالخ

 تافصلا نم برعلا ديرجتل اهنم ةلواحم يف .رومخلا ىلع نينمدمو نيئجامو

 وه مهمه لك نأو لوقعو رعاشم الب مهنأ ىلع مهريوصتو ءاهلك ةيناسنإلا

 ةيناسنإ تانئاكك سيلو «تاقبوملا يف لاغيإلاو لياحتلاو لتقلاو فنعلاو باهرإلا

 قئاقحلا اهبلطتت امك ءاهصقاونو اهؤاطخأ اهل املثم ءاهحاطمو اهتابغرو اهتاجاح اهل
 ةيطيطخت ةياور تيللم ةفيحص ترشن دقف .ءاعمج ةيرشبلا ىلإ ةبسنلاب ةايحلا عقاوو
 ناهروت يريتاكيراكلا ةفيحصلا ماسر دادعإ نم (©ط0غ6 80ههة) ةيريتاكيراك

 لاير نب تاهافس همسا يبرع (ريمأ) يرث ةايح روصت «زابنجلا دبع» ناونعب قوجلس

 ةنوجم ةخذاب ةايح يف برعلاو كارتألا نم هتلش هعم لوبنطسا يف شيعي
 000 ؤسمال

 ةيصخشلا تاءاسإلاو ةيدرفلا دهاوشلا ميمعتب تيرح ةسسؤم فحص مايق نإ

 ةيرحل ةءاسإ ءاهعمجأب ةمأ ىلع ,برعلا ضعب اهب موقي يتلا ةبذهملا ريغ تافرصتلاو
 نم ةيناثلا ةرقفلاب لالخإو .ةهج نم مالعإلا قح لالخ نم اهتسراممو مالعإلا
 اهيلع تقفاو ىتلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا نأشب ةيلودلا ةيقافتالا نم ٠١( ةداملا)

 نوناقلا مكحب عتمتا نأ لع ضقت يثلاو 2197/17/11 خيراتب ةدحنملا ممألا
 ار لكشت نأ اننا نم يتلا ةينيدلا وأ ةيرصنعلا وأ ةيموقلا ةيهاركلل ةوعد لك

 .ىرخأ ةهج نم لا أ ةافاعلا وأ ةييمتلا نزع

 لرد نطارقميو دلي ايكرقو:ةيظارقتيدلا نادلبلا ىف: ةثزاؤتملا ةفاحتصلا نإ

 ةءاسإلا نود لمعتو «ىرخألا بوعشلا هاجت ةيمالعإلا ةيلوؤسملاب رعشت .ءكش
 0 ةسسؤم يأ  اهمايق نإف كلذلو «ناريجلاو ءاقدصأللو ءاهيلإ

 طبترتو برعلل ةراج ةلود يف «ةريبك ةيمالعإ ةسسؤمب قيلي ال برعلا ةاداعم ىلع

 .«ةودق اونوكي مل برعلا» .غادراش )١٠١١(

 )١١١( نم ثحبلا ةرتف ىطغت ىتلا اهدادعأ ىفو تيللم ةفيحص 5١/١١/١997 ىتحو 7١/؟/

  4ماع فصتنم ىتح ةلسلسلا هذه تاقلح ترمتسا ثيح ١944 ىلإ ةلسلسلا هذه تبلق امدنع

 «زابنجلا دبع» هسفن مسالابو لوبنطسا حراسم دحأ ىلع تضرع ةيحرسم .

 :دادغب) ةثيدحلا ةيمالعإلا تاساردلا يف ةديدج ةيرظن :مالعإلا نوناق .يقوقادلا ميهاربا )١١6(

 104 ص 2غ(985١ «دادغب ةعماج تاعوبطم
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 .ةيثارتلاو ةيخيراتلاو ةينيدلا طباورلا قثوأب مهعم

 تاهاجتالا تاذو  ةلدتعملاو اهنم ةفرطتملا  ةيموقلا فحصلا دكؤتو
 ةمث نأ «برعلاو نيملسملا ىلع ةسرشلا ةمجهلا هذهل اهيدصت يف ةفلتخملا ةيسايسلا

 قيقحت لجأ نم رارقتسالا مدع وحن ايكرت يف عاضوألا عفد ءارو فقت ىربك ىوق

 اروتافزوأ يتاجن ىفطصم ايكرت ةفيحصل يسايسلا قلعملا بتك دقف .اهيف اهحلاصم

 ايكرت يف يرشتسملا باهرإلا نإ» :هيف لاق 'نوديؤملاو باهرإلا» ناونعب ًالاقم
 نيعلودلا نين ترحلا راثلاعتقإ عاطتسا يذلا فرغلا لبق نم ىدغيو لزم
 ميطحتل ناتسدرك ةلود ةماقإ ديري مويلاو ١98٠« ماع قارعلاو ناريإ نيتيمالسإلا

 قارعلاو ايروس نم لك ةبراحمل  ايكرت عفد يأ  اهعفدلو ليئارسا حلاصل ايكرت
 وتلا يه اهنيفن يوقلا كلت نرو 7770 لزل هن ةنأ تحف: ةيرماعلا :اناططخمب
 ريغو ةنزاوتملا ريغ ةيرحلا ةسرامم لالخ نم  ةيكرتلا ةفاحصلا عفد ىلع لمعت
 لاب لغشت يتلا ةماعلا اياضقلا عييمتو ءرابخألا ضعب ىلع ميتعتلا ىلإ  ةلوؤسملا

 رابجإو ةيعقاولا ريغ ءارآلاو راكفألاو ةجودزملا سيياقملا عضوب يكرتلا ماعلا يأرلا

 قيلعتلا مث نمو «قاروألا طلخو رابخألا قالتخا لالخ نم وأ ءاهلوبق ىلع سانلا

 ثيحب ةيشماه تارتاهم يف لوخدلا مث «لباقملا فرطلا بيذكت راظتناو اهيلع

 هجيانرب يف ناطلا دمحأ يمالعإلا دكؤي انه نمو .اهنيب ام يف ةقيقحلا عيضت

 نأو ءايكرت يف ًايمالعإ ًاباهرإ ةمث نأ '''*”دحألا ةرابضإ» حجانلا ينويزفلتلا
 دقنلا نم اعون سرامت نأ اهيلع بجي كلذلو «قئاقحلا دروت ال مالعإلا لئاسو

 ضرع يف دايحلاو ةيلوؤسملاب روعشلا لالخ نم بعشلا اياضقب مزتلت نأو «ياذلا
 ةبكاومو ةيمالعإلا اهتمزأ نم جورخلا ًاقح ديرت ةفاحصلا تناك اذإ ءراكفألاو ءارآلا
 ءاماكم حوارت لازت ال ىربكلا فحصلا نأ اميس الو 22 '"لبقتسملا فارشتسا
 ايموي ةخسن فلأ 0٠١" ىلاوح عيبت تناك اهنإ ثيح «ماوعأ ةرشع نم رثكأ ذنم

 . ١1996" ماع ىتح خيراتلا كلذ ذنم مقرلا اذه عفتري ملو 219487 ماع

 )١١( ءايكرت ««نوديؤملاو باهرالا» ءاروتافزوأ يتاجن ىفطصم */7/ 14945.

 ١50  (2مقر ةانَملا نويزفلت ةشاش ىلع ناطلا دمجحأ ىمالعإلا اهريدي ىتلا «دحأللا ةرابضإ» ةودذن )69

 عوبسأ لك نم دحألا مايأ ةريهظ .

 اهيف كراش يتلا «ايكرت يف يمالعإلا باهرالا» عوضومل ةصصخملا «دحألا ةرابضإ) ةودن )١١5(

 1448/7/١5. فداصملا دحألا موي رهظ نم ١7,0١ ةعاسلا يف كلذو .كارتألا نييمالعإلا مظعم

 .ةفاحصلا لوح (1) مقر ةانقلا ةودن يف جيكج دمحأ يفحصلا (1)

١>: 



 امك اهءارو فقت يتلا ةيداصتقالا حلاصملا باحصأو برغلا رماوأب ةرمتؤملا ىربكلا
 نإف .ًالثم ةيكرتلا  ةيروسلا تاقالعلا ىلإ اهترظن يه  هالعأ ايكرت ةفيحص تركذ
 ال .برعلا حافك لوح ا ا «تيرح ةسسؤم فحص

 عم ًالوكوتورب تعقو دق ايكرت نأ مغر ىلع تاقالعلا كلت لوح رابغلا ريثت لازت
 0 لباقم 2''نيدلبلا ةيفارغجب لدابتملا فارتعالا هبجومب مت ١941 ماع ايروس

 هدو ايروس هدمت ايكرت ةانمضيو «ةيكرتلا هايملا نم ةيناث/'م 50١ ب ايروس
 ١949١ ماع ذيفنتلا عضوم عضوو لوكوتوربلا كلذ دونب تسركت دقو .اهيضارأ

 قوف (051) يناتسدركلا لامعلا بزح تاطاشن عيمج ايروس تفقوأ امدنع

 كلذ 1997/15/١ خيراتب ةرداصلا ك4 ع تربتعا ثيحب ءاهيضارأ
 ارو نميز هسئانب قدأ  نئذلا رمألا وهو 0 ”0 ايروس نيب ةيخيرات ةحلاصم»

 ةيسراخلا ب زورلك اك“ "دوس ايروم عم انتاقالع نإ) :حرصي نأ ىلإ ايكرت
 خيراتب (مدنوكو حابصو ايكرت) ةيكرتلا فحصلا اهترشن يتلا هتاحيرصت يف ةيروسلا

 ةمظنم نم وضع 1٠١ ىلع ضبقلا تقلأ دق ةيروسلا ةموكحلا نأ . 4 5
 .ايكرت هاجت  ايروس 1 اهتين نسحلا ًاراهظإ اهدودح جراخ مه دعبأو «291616»

 ايروس ىلع قانخلا قييضت ةرورض ىلإ وعدت لازت ال تيرح ةفيحص نأ ريغ
 ةوردتكسألا ريتتت' لاوت لا ايروتس نآل 297" ةمظنلا اهعتئاسم كرتت قكل
 ةقرو مدختست اهنإف كلذلو «ةبيلس ةيروس ًاضرأ ايكرتب ةقحلملا  ياته ةظفاحم -
 اذهلو .2'"١اهجاتحت ىتلا هايلا ىلع لوصحلا لجأ نم ايكرت ىلع طغضلل «5116»

 .©3"؟ايكرت عم ةحلاصملا دونب ذيفنت ةرورض ىلإ ايروس وعدت تيرح ةفيحص نإف
 فقاوم نع «تيللم ةفيحص ىف سيئرلا ررحملا ,نيهوك يماس بتاكلا لءاستو

 مهدييأتو «11» ةمظنمل مهئاويإو ناريإو اينيمرأو قارعلاو ايروس :ايكرت ناريج
 ءايروس ىلع طغضلل ليئارسا تعد تيرح ةقيقش تيللم ةفيحص نإ لب ؛٠ دك

 )١١110( .حابص ؛«.عاقبلا ةقيدح» ءولغوأ اويج يرنوك ؟/1497/1١7.

 )١١( .حابص «ءايكرتو ايروس نيب ةيخيراتلا ةحلاصملا» ١/؟194917/1١.

 هتدوع دعب راطملا يف فحصلا ىلإ يكرتلا ءارزولا سيئر بئان .«نيجلايارق دارم تاحيرصت رظنا(6)

 199/١/١6. ءوغود اتروأ :ةفيحص ىف ءاكيرمأ ةرايز نم

 14917/17/١. .تيرح ««قانخلا قييضت يف اورمتسا» :ناونعب روشنملا ربخلا 0(

 «تيرح «68489(«2 ب 21616 ةقالعا .يجنامراه دمحم : ملقب ةيزيلكنالا نع مجرتملا لاقملا رظنا ()

34/1 1. 

 1497/17/١. «تيرح «ءاهذيفنت رظتنن» ءكوكزوأ لرغطرأ :ملقب ًاقيلعت رظنا (١١؟)

 )١7( ؛تيللم «؟انناريج نع اذامو» ءنيهوك يماس :ملقب ًاقيلعت رظنا ”/ 1944/1١7.
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 0 و هايملا ىتيضق ىف ايكرتل ادن

 ةيروسلا  ةيكرتلا تاقالعلا لوح رابغلا ةراثإب تيرح ةسسؤم فحص مايق نإ

 رابخألا كلت لوح تاقيلعتلا رشن مث نمو ءاهلوح رابخألاو ثادحألا قالتخاو

 ةهوشملا وأ برعلا ىلإ ةئيسملا جئاتنلاب جورخلل ةئطاخلا تاجاتنتسالا ءانبو «ةقفلملا

 باهرولل ةسراممو يمالعإلا ميتعتلا نم عون وه «يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل مهتروصل

 ال نجلا ةركعلا هايملا نئف دايطصالا مث نمو «قاورألا طلخل ةلواحم ىف ىمالعإلا

 ىف اهئاقنو هايملا كلت ءافص ءاهءارو نوفقي نيذلاو «تيرح ةسسؤم فحص ديرت

 . ةقطنملا

 قرشلا اياضق ىلإ تيرح ةسسؤم فحص ةرظن يف ةيجاودزا ةمث نأ امك
 «ليئارسا ةميق نم عفرت برعلا ردق نم هيف طحت يذلا تقولا يفف ءطسوألا

 تقولا يف اهنأ امك «ةيخيرات ةوطخو «ققحت دق ًاملح ايكرتل اهسيئر ةرايز ربتعتو
 اهسرامت يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ًادحاو ًاطيسب ًاداقتنا هيف هجوت مل يذلا

 ىلع ليئارسا تاءادتعا لوح ًانكاس كرحت مل اهنإف «ةلتحملا نيطسلف يف ليئارسا
 ةفص فحصلا كلت مهيلع قلطت يتلا  نييئادفلا تارشع حرجو لتقو برعلا

 مالسلا ىلع ءاكبلاو ليوعلاو حايصلاب اهتريقع عفرت نيح يف ءًايموي  نييباهرالا
 .2"*!ةيليئارسا ةأرمال سامح ةمظنم لتق ببسب لقرعت يذلا

 فحص راقتفا وه ضرعلا اذه نم هصلختسن يذلا لوألا جاتنتسالا نإ

 ,ةينيطسلفلا اميس الو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا اياضقلا سسحت ىلإ تيرح ةسسؤم
 .ةايحلا قح مهنوحنميو نيينيطسلفلا نوفصني اوأدب مهسفنأ نييليئارسالا نأ رابتعاب
 بصعتلا ليلد وه ينيطسلفلا بعشلا ةاسأمب فحصلا كلت سسحت مدع نإف كلذل

 اهنارتقاو تيرح ةسسؤم فحص ةيقادصم مدع ليلد وه املثم ءزايحنالاو

 .مويلا ملاع يف ةضوفرملا ةيرصنعلاب

 رظن ةهجو نم ًاقالطناو «تيرخ ةسسؤم فحص هيف مهتت يذلا تقولا يفو

 يف بصعتلاو لتقلاو باهرالاب ةفاك ةيمالسإلا تاكرحلا ءاهديؤت يتلا برغلا
 كلت نع ةرداصلا ثيللم فيم: دخت ايكو ناريإو نيطسلفو:نادوسلاو:رئازجلا
 :لوقي يذلا غادراش يدشر قيلعت لالخ نم ينيدلا حماستلا ىلإ وعدت ةسسؤملا

 .«؟ايروس ىلع ليئارسا طغضت ال اذامل» ءروتاب :ملقب ًاقيلعت رظنا )١15(

 ««ايليئارسا لتقت سامحلو 21997 /17/75 «تيرح «ءطسوألا قرشلا ىلع سامح لظ» :رظنا (١؟5)

 .1/"١199؟/” .تيللم

 ك/ا١



 كلذلو ؛ينيدلا حماستلا ىلع لدت يتلا ةميركلا تايآلاب ءولمم ميركلا نآرقلا نإ»
 فوفص نم مهدرط ةرورضب وأ ةينيداللاب كارتألا نويناملعلا مهتي الأ بجي

 .«نيملسملا

 راهن ليل مالسإلا مصت ةفيحص ىف ةبارغلا ىلإ ةوعدلا هذه وعدت الأ

 ةيفحصلا ةسسؤملا هذه مايق ىلع اليلد كلذ سيلأ ؟ةيعجرلاو رخأتلاو باهرالاب
 داريإو قاروألا طلخ ىلعو ؟رومألا ضرع ىف ةجودزملا سيياقملا لامعتساب ةريبكلا
 ىلع ةرظن يقلنل اولاعت ًاذإ ؟عئاقولاو ثادحألا لوح ةيعقاولا ريغ ءارآلاو راكفألا
 ةساردلل اهانصصخ يتلا ةرتفلا يف «ةيدوعسلا لوح  تاقيلعتو رابخأك  اهلاوقأ

 : طقف

 خيراتب روشنملا «ناك ام اي ناك» ناونعب ًاربخ تيرح ةفيحص ترشن - ١
 .«ناسنإلا قوقح كاهتناب موقت ةيدوعسلا نإ» :هيف تلاق 6«

 /؟4/١ خيراتب ةرداصلا تيللم ةفيحص يف ًاقيلعت ناغود نيجلاي بتك  ؟
 نإ :هيف لاق ««ةيكرت ةريل رايلم 5١ هافرلا بزحل عفدي دهف كلملا» ناونعب 14
 ةسمخ لاسرإب موقي يكل هافرلا بزحل ةيكرت ةريل رايلم ٠٠ تصصخ دق ةيدوعسلا
 بزح هنأب يعدي يذلا هافرلا بزح عانق طقس كلذبو «ةيدوعسلا ىلإ جاح فالآ

 .«ةيبنجألا هتاطابترا ترهظ ثيح «لداعلا ماظنلا قيبطتل لمعيو ينطو

 ةرداصلا تيللم ةفيحصل يريتاكيراكلا ماسرلا قوجلس ناهروت مسر - ''

 شرع يسرك ىلع سولجلا ديري يبرعل ةيريتاكيراك ةروص ١945/١/١5 خيراتب
 مره لكش ىلع يسركلا قوف عوضوملا رامسملا نأ ريغ رصم يف ةيمالسإلا ةعيرشلا
 يف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت ىلإ وعدي يذلا - صخشلا كلذ عنمي «ينوعرف
 هذه تيللم ترشن دقو .ةراضحلل ابت :لوقي وهو هيلع سولجلا نم رصم
 .هالعأ روكذملا قيلعتلا عم ةيريتاكيراكلا ةروصلا

 خيراتب «باهرالاو ةيدوعسلا» ناونعب تيرح ةفيحص يف روشنملا ربخلا-
 نأ ةيفحصلا ريراقتلاو ةدراولا رابخألا دكؤت» :لوقي يذلاو «<444 ٠

 ةيباهرالا تامظنملا ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا مساب ةلئاط غلابم مدقت ةيدوعسلا

 .«ملاعلا ءاحنأ مظعم يف ةيمالسإلا

 هافرلا بزح مدقت ىلع تيرح ةفيحص يف ًاقيلعت ناشالوج نيمأ بتك  ه
 /” ١/ خيراتب «؟مكحلل هافرلا يتأيس له» ناونعب ؛«ةيضاملا ةيدلبلا تاباختنالا يف

 ملاعلا يف ينيد ساسأ ىلع ةمئاق ةيطارقميد ةلود ةمث تسيل» :هيف لاق « 84

 /ا/ا1١



 ًالود تسيل مكحلل ًاساسأ ةيمالسإلا ةعيرشلا تذختا يتلا لودلا نإف كلذلو
 .«ناتسناغفأو نميلاو ناريإ لثم ةيطارقميد

 ديسلل ةيريتاكيراك ةروص ١445/5/15 خيراتب تيللم ةفيحص ترشن 1

 اهيف روص «اكيرمأو ةيدوعسلا» :اهتحت بتكو قوجلس ناهروت اهنانف اهمسر ناكبرأ
 هردص ىلع بتك دقو اكيرمأ ملع لكش ىلع  ةيفوك قوف - الاقع ندقب ابرغ

 ةروصبو  اكيرمأ نم تادعاسملا ملستي هافرلا بزح نأ ىلإ ةراشإ يف «ةيدوعسلا»
 .هتايبدأ يف اكيرمأ يداعي بزحلا ناك نإو  ةرشابم ريغ

 يف مويلا اهنأو «ةيرصع ةيطارقميد ةلود ةيدوعسلا نأب انه يعدن ال اننإ

 نطوم ىلع لماحتلا اذه لك اذامل :لؤاستلا دوأ يننكلو ؛ةمدقتملا لودلا فاصم
 زكرملا موجهلا اذه قواستي له مث ؟نيملسملا ةلبقو مالسإلا دهمو يمالسإلا يحولا

 تيللم ةفيحص اهتقلطأ يتلا حماستلا ةوعد عم .هتلبقو هتاسدقمو مالسإلا ىلع

 نم قاروألا طلخ ءارو ىرخأ ًافادهأ ةمث نأ مأ ؟لاجملا اذه يف تيرح ةقيقش

 ةيداعملا ىربكلا ةسسؤملا هذه ءارو فقي نم مث ؟ةهوبشملا ةوعدلا كلت لالخ

 ؟ةةياسنلل

 ةرداصلا ةيكرتلا زوين يليد شيكروت ةفيحص ريرحت سيئر ؛كيوج رونلأ بيجي
 يلليم ةفيحص هتلقن يذلا «انمكحت يتلا اكيرمأ» نونعملا هلاقم يف ةيزيلكنالا ةغللاب

 لؤاستلا اذه نع .هسفن ناونعلابو ء.49454١ ١”7/7/ خيراتب رداصلا اهددع يف هتزاغ

 وحن تهجتاو  ءارزولا ةسيئر  رلليشت دييأت تكرت دق اكيرمأ نأ رهظي» :لوقلاب
 تركذ ول نيح ىف »417187«  ضراعملا بزحلا سيئر  زامليي دوعسم نيفأت

 انيذاغ ا نأ ةةمابقلا فئاقلا ةلفحلا منيع هبات لق ذلكم تاةيووعشلا نأ هاينألا
 ةيضايسلل اهدماتاةلع «ةسذلمأالا لوذلا ةامسأ ركذ: نزلمكم ل انناوثا نظعيو

 .«مويلا ايكرمأ لعفت امك ءايكرت يف مكحلا تاهاجتال اههيجوتو وأ كارتألا

 عفد لواحت تيرح ةسسؤم فحص  برعلل ةيداعملا ةفاحصلا نإ ءمعن

 نم لعجت نأ ديرت وأ .ةقطنملا يف اكيرمأ نع ةباين لمعلا ىلإ ةيكرتلا ةيطارقوريبلا

 اذه مواقت ةيكرتلا ةيطارقوريبلا نم مظعألا مسقلا نأ ريغ .ةقطنملا نمأ يطرش ايكرت

 فقوم فقت ايكرت نأ ءالجب حضوت ''" ”رلليشتو ليريميد تاحيرصتف هاجتالا

 يف دحأ دض ةهجوم تسيل ليئارسا عم ايكرت تايقافتا نأ نمزياو عم هئاقل يف ليريميد دكأ )١١7(

 «تيرح :رظنا .نيرخآلا ها ا هللا ىف انواح تاير زر نحت نأو ةقطنملا

 :رظنا .ايكرتل كرابم ةرايز دعب رصم عم تاقالعلا قثوأ ةماقإ ىلإ رلليشت تعد امك 5

 .كلذ لوح ١994/7/7 خيراتب ةرداصلا ةيكرتلا فحصلا

١8 



 لب «ةقطنملا يف ايكرت حلاصم  ةجيتنلا يف  يداعي يذلا هاجتالا اذه نم رذحلا

 لخدتلا مدعب امود تمرزتلا يتلا  ايكرت ترسخ دقف .ديعبلا ىدملا ىلع اهرضيو

 بناج ىلإ لازوأ فوقو ةجيتن رالود رايلم 75 نآلا ىتح  ةيبرعلا تافالخلا يف
 تعفترا دقف كلذلو .2'""ةيناثلا جيلخلا برح يف طرش وأ ديق نود نم اكيرمأ
 تاراج عم ةنزاوتم تاقالع ةماقإ ةرورضب نييطارقوريبلا نم ايكرت ع ءامكح تاوصأ

 مهتافالخ نع رظنلا ضغبو ايكرت

 ام لك هاجت رذحلاو ةيساسحلا ةورذ نادلبلا لك يف يموقلا نمألا فلؤي

 تيرح ةسسؤم فحص تناك اذإف :كيعت وأ بيرق نهب اسايم وأ التعدت لكش

 «511» باهرال ايروس دييأت ىلع ديكأتلاب ىموقلا نمألا رتو ىلع برضلا لواحت
 ميدقت ءاطغ تحت ةيلخادلا ايكرت نوؤش يف لخدتلل ةيبيللاو ةيدوعسلا تالواحملاو
 ايكرت ةراثإل ةلواحم ىف «ةيناملعلا دض اهيف بالقنا ثادحإل ةيلاملا تادعاسملا

 ةروص هيوشتل لاجملا اذه يف مالعإلا لامعتسا ةءاسإبو «برعلا دض ةيمسرلا
 ةيقافتا نأ فرعت اهنأل ءرارصإ قباسو ةفرعم نع يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا
 ىلإ لاومألل ةيدوعسلا ميدقت نأ امك 2116«2» ةلكشم تلح دق /١141 ماع
 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم هتذختا رارق ملاعلا يف ةيمالسإلا تايعمجلاو تامظنملا
 تاذ ةفاحصلا نإف ...ةيمالسإلا ةوعدلا رشنو معد لجأ نم ينلع لكشبو

 كلذكو «.(ايكرتو نامزو هتزاغ ىلليم) ةيبرعلا اياضقلل ةدناسملا ةيمالسإلا تاهاجتالا

 ىف لخدت لكل داصرملاب فقت وغود اتروأ ليئارسإل ةضراعملا ةيموقلا فحصلا

 اهروعش نم ًاقالطنا يموقلا نمألا اياضقب ساسم وأ ةيلخادلا ايكرت نوؤش
 تددن دقف اذهلو .ةسوسدلملا رابخألا ءارو ًاقايسنا وأ ةينطولاو ةيموقلا ةيلوؤسملاب
 هدييأت لالخ نم ايكرت ريمدت «لواحي هنأل» دسألا ظفاح سيئرلاب ًاضيأ نامز ةفيحص
 فكت مل اذإ ةينانبللا عاقبلا ةقطنم فصقب ايكرت ةفيحص تددهو .2''*”«طا» ل
 يفو .©'"*”عاقبلا يف اهعقاوم ةمظنملا كلت كرتت مو «51212» دييأت نع ايروس

 ءازجألا مضتس اهنأ تدكأ «ىربكلا ايروس» ةماقإ ةركف ىلع نامز ةفيحصل قيلعت

 اهربخ يف وغود اتروأ ةفيحص تدكأو "د ”ةيكرتلا سوروط لابج نم ةيبونجلا

 )/١١0( ءايكرت *5/١/1995.

 ) )1١١8.نامز «ءايكرت ريمدت لواحي دسألا» ءناجزوأ ىفطصم :ملقب ًاقيلعت رظنا ٠#/ ١7/ 19497.

 )١19( ءايكرت ««ديدجلا فدهلا وه عاقبلا» :ناونعب روشنملا ربخلا 9٠١/١/1994.

 )١١( .نامز ««ىربكلا ايروس» 75١/١/1994.
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 ميدقت تدكأ ءايبيل يف اهرقم يتلا ةيمالسإلا ةوعدلا ةيعمج نأ «دييأت» نونعملا

 يمالسإ بالقنا ثادحإل ناكبرا ىلإ يكيرمأ رالود نويلم فصنل يفاذقلا سيئرلا

 فبزح تاقالع  ةفيحصلا لوق بسحب  ترهظ امك .ايكرت ىف ةيناملعلا دض

 عيجشتل هل ةيكرت ةريل رايلم 0١ تمدق يتلا ةيدوعسلاب ناكبرأ همعزتي يذلا هافرلا
 .'""""ةيدوعسلا ىلإ جحلا

 نيعماطلاو ايكرت يف باهرالا يديؤم دض ةيكرتلا ةفاحصلا فوقو نإ

 برعلا ةروص هيوشت لجأ نم دصق نع كلذ ناكأ ءاوس ءاهتاريخو ايكرت يضارأب
 قم ًاقالطنا مأ «تيرح ةسسؤم فحص لعفت امك ؛يكرتلا ماعلا ئازلا ىدل

 ةهجو نم لك  ناقلطني نيفقوملا نإف ...ةينطولاو ةيموقلا ةيلوؤسملاب روعشلا

 يموقلا نمألاب ساسملا هاجت يكرتلا ماعلا يئرلا اهيدبي يتلا ةيساسحلا نم هرظن
- 

 . ثحبلا تاضارتفا نم ةعبارلا انتيضرفل ًاديكأت ؛ةيكرتلا تباوثلاو يكرتلا

 لوقلا اننكمي نكل ءادج ًاديج ةيكرتلا ةفاحصلا يف برعلا بيصن نكي مل

 يكرتلا ماعلا يأرلا ىلإ مهتمدقو برعلا ىلع ةيساق فحصلا ضعب تناك اذإ هنأب

 يتلا ةيبرعلا ةروصلا ةعوضوم يف  هديكأت دون يذلا رمألا نإف ءًادج ئيس لكشب

 «ةيكرتلا فحصلا ضعب ةيعوضوم مدع نأ وه  ءيدرلاو نسحلا نيب حوارتت

 نم اهتدام دمتست ايكرت يف رخآ عون نم ةفاحص روطتو ءوشن ىلإ ايدأ دق «نزاوتم

 ةوحص يف «قيمعلا هناميإو ةقيرعلا ةيعامتجالا هديلاقتو ىدرخلا بعشلا ثارت

 ةيقيقحلا ةيوهلاو تاذلا ىلإ ةدوعلل اهنم ةلواحم يف ةلدتعمو ةنزاوتمو ةرينتسم ةيمالسإ

 يكرتلا بعشلل

 «لوبنطسا ىني «ناديم «تيللم ىهو  تيرح ةسسؤم فحص تناك أذإف

 ادشأت يكرتلا بعشلا نع اهنعبس وأ ةيوهلا كلك هيوشت ديرت جامو ءراولوب

 وحن ايكرت يف عاضوألا عفد لالخ نم  كيوج رونلأ لاق امك - برغلا حلاصل

 ىف روطتتو رهدزتو ومنت تذخأ ىتلا ةلدتعملا ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ ةفاحصلا

 لكل داصرملاب فقت «ءىكرتلا تابوقعلا نوناق نم )١77( ةداملا عفر دعب ايكرت

 هل اهماهتاو مالسإلا ىلع ةسرشلا ةمجهلا هذبب ةلثمتملا ةيبرغلاو ةبيرغلا تاوعدلا

 :نيعاطق ىلإ ةيكرتلا ةفاحصلا تمسقنا دقف انه نمو .بصعتلاو لتقلاو باهرالاب

 )١1١( .وغود اتروأ ٠١١/7 ”/1945.



 ىلإ وعدتو ةيناملعلاب نمؤت يتلا ةيراسيلاو ةفرطتملا ةيموقلاو ىربكلا ةفاحصلا عاطق
 يف ةايحلا تالاجم عيمج يف ةيبرغلا ةايحلا بولسأب ذخألاو برغلا وحن ايكرت هاجتا

 وعدت اهغأل «ةوعدلا كلت نم دضلاب فقت يتلا ةيمالسإلا ةفاحصلا عاطقو ءايكرت

 ةيمالسإلا نادلبلا عم اهتاقالع قيثوتو ةيمالسإلا اهتيوه ىلإ ايكرت ةدوع ىلإ
 ةيددعتلاب ايكرت ثتذحا نأ دنم :نيقرطلا نين لاجس٠ترخلا نإف كلّذلو «ةبوعلاو
 بزحلا ىلوت امذدئلع ماع دعب تاذلابو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيبزحلا

 ةطلسلا ىلع يروهمجلا بعشلا بزح ذاوحتسا دعب  ايكرت يف ةطلسلا يطارقميدلا
 عمسو ةيبرعلا ةغللاب ناذألا داعأف: 131 ماع ةيوؤهمجلا سيسأت نبم هةرفمب
 ناكف ءاهيف نيدلا مولعو ميركلا نآرقلا سيردتو «ءابطخلاو ةمئألا سرادم حاتتفاب

 قيرطلا نع ثحبلا وحن هاجتالل ايكرتل ًاعفدو «ةتمزنملا ةيناملعلا قوطل ًارسك كلذ
 ءةهج نم ةتمزتملا ةيناملعلا طلستو طوغض نم ىمالسإلا نيدلا ررحي يذلا طسولا

 تاطح نمد نرتشلا النو ةورم رثكأ نوكتل ايرنق ةيئافلعلا تفوت كنعو
 وبصت ام ققحت نأ ايكرت تعاطتسا لهف .لقألا ىلع ةيبرغلا اهتاقيبطتو ةديقعلا ةيرح

 ؟لاجملا اذه يف هيلإ

 انل دكؤت مويلا ىتحو ١960٠ ماع ذنم ايكرت يف ةفاحصلا خيرات ةسارد نإ

 : نيتفيمح

 ءدعصلا عيمج ىلع ةيكرتلا عاضوألا هجوت ةيلخاد ةيفخ ةوق ةمث نإ «ىلوألا

 نيمألا سراحلاو ةيلامكلا راكفألاب برشتملا شيجلا ةوق يه «ةيرس ةموكح لكشب
 هنأل ةقيرعلا ةيركسعلا هديلاقتو هكسامت ىلع ظفاحملاو ءاهتاقيبطتو ةيناملعلا ةيامح ىلع
 نمألاب ساسملا حلاصل نزاوتلا اذه لتخا املك هباصن ىلإ يسايسلا نزاوتلا ديعي

 ىلإ دوعي هنإ ثيح ١95١ ماع ذنم ةيركسعلا تابالقنالا يف ثدح امك ؛ينطولا

 يجيرخ لوبق مامأ شيجلا باوبأ تدس انه نمو .نمألا بابتتسا دعب هتانكث
 نع ةديعب نئيحلا ةسسؤم تيقنف * ةيركسعلا تايلكلا ئف ءابطخلاو ةمثألا تايوناث

 كيح -خم.ءاوس ةيئاملعلل كاهننا لكل ةاضرملاب ةفقاؤو. ءةيج نم ةينيدلا تاريثأتلا

 ربمتبس /لوليأ ١١ بالقنا عقو نأ ىلإ ءىرخأ ةهج نم اهرييغت وأ اهريسفت
 دعب «ةيركسعلا تايلكلا يف ةيساردلا جهانملا نمض نيدلا سورد تلخدأنف ؛: ٠

 .1987” روتسد بجومب ايرابجإ ةفاك سرادملا يف نيدلا سيردت حبصأ نأ

 سلجم» لالخ نم ةيكرتلا ةموكحلل يمسرلا كيرشلا يه شيجلا ةسسؤم نإ

 ةموكحلا عيطتست ال ثيح ١947 ماع روتسد نم )١١5( ةداملا قفو «يموقلا نمألا
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 سلجملا ةراشتسا نود نم ةيرذج ةيبالقنا ةوطخ ةيأب مايقلا وأ مساح رارق يأ ذاختا

 دقف كلذلو .ةيئانثتسالا تالاحلا يف ةيرود ةروصب وأ .ًايرهش عمتجي يذلا روكذملا

 رظحي يذلا «وباتلا» ةباثمب  شيجلا ةسسؤم يأ  ةيفخلا ةوقلا هذه تحبصأ

 ىتلا «ةلودلا نمأ ةمكحم» اهيلإ انفضأ اذإف .اهتاسراممو اهلامعأ ىلإ وأ اهيلإ قرطتلا

 «ةلودلا ةدايسو ةينطولا ةدحولاو يموقلا نمألا دض بكترت يتلا مئارجلا يف رظنت
 انيدل تحضوت ءأضيأ ١987 ماع روتسد بجومب تسسأت يتلا ةمكحملا يهو

 ةماعلا تايرحلا ىلع دويقلا عضي يركسع روتسد : ايكرت يف ةموسرملا ةروصلا ملاعم

 نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلاو «ةيفرعلا ماكحألاو ةيئانثتسالا نيناوقلا لالخ نم

 م 13 ايكرت يف مويلا دجوي ثيح نيناوقلا مكحب يه يتلا ةموكحلا

 اهلوانت ةفاحصلا عيطتست ال تاروظحم دوجو عم ناسنإلا قوقحل ًافلاخمو يطارقميد

 ةيبرتلا «يداصتقالا هيجوتلا «(ةيلامكلا ا ةيركفلا ةياصولا :حيرجتلاو دقنلاب
 .ةيركسعلا ةسسوؤملاو ةينطولا

 ىلإ «قفاوتت ةنيعم رطأ نمض نولمعي ايكرت ىف ةسايسلا ىعناص نإ .ةيناثلا

 قفو - يبرغلا ملاعلا نم ءزج ايكرت نأل «ةيبرغلا ةسايسلا تاراطإ عم ؛ديعب دح
 مهنإف كلذلو ءيبرغلا عافدلا ةموظنم يف ةمهملا اهتناكم اهلو  ةيلامكلا ةرظنلا

 .طسوألا قرشلا ماكح مظعم لثم .ماعلا يأرلاب نوببأي ال  ةسايسلا يعناص

 مكحتت يتلاو ءاهتاياغو اهفادهأ قفو ماعلا يأرلا نيوكتب مالعإلا لئاسو موقت امنإو
 .اهتاءامتناو اهليومت رداصم اهيف

 - ةرثؤملاو ىربكلا مالعإلا لئاسوب ةمكحتملا  ةتمزتملا ةيناملعلا ةيلقألاو ةلودلا

 ىمظعلا ةيرثكألا رخآلا فرطلا ىف فقت نيح يف «ةيكرتلا ةحلسملا تاوقلا ةداقو
 وأ ءبعشلاو ةلودلا نيب ًانئاب ًاقالط ةمث نإف كلذلو .ملسملا يكرتلا بعشلا نم
 ةيناملعلا رسفت يتلا اهتاسسؤمو ةيناملعلا ةلودلا نيب اهاضتقلا كانه نإ حصأ ريبعتب

 .ةلودلا نع نيدلا لصف ةجحب يمالسإلا 50 ذِين أ داحلالا لاكعا نم 006

 ًامئاق ماصفنالا لازي الو . هنم ةئملاب 49 مالسإلا فلؤي يذلا يكرتلا بعشلا نيبو

 . مويلا ئويصحو ةيروهمجلا نسمات التم

 نق ذاشلا عضولا اذه رامثتساب ءةيجراخو ةيلخاد « ةدذعتم تاهج تماق دقو

 رخو ءًايلخاد ةينطولا ل برضل ها للا اذه وأ ا

 0 ل طيلستب ايكرت ىف ىمالسإلا باهرالا دعاصت تالامتحاو .ناسنإلا

 ليحل



 تاقالعلاو ةلامعلابو تاقرسلاب هماهتاو «يمالسإلا هاجتالا يذ ءهافرلا بزح

 لودلا عم وأ 1...21] ؛ةيباهرا برغلا اهربتعي يتلا ةيمالسإلا لودلا عم ةهوبشملا

 نأ ريغ .[...] ةفلختم ةيعجر ًالود نوتمزتملا نويناملعلا اهربتعي يتلا 0

 ةرقنأ تايدلب ةسائرب بزحلا اذه زاف ثيح ءاليتف دجت مل تامامتالا هذه عيمج

 ماع سرام /راذآ 77 يف ترج يتلا ةيلحملا ل لوبتطساو

 ايكرت يف ةطلسلا ىلع يلوتسي فوس بزحلا اذه نأ ينعي ال كلذ نكلو ؛« 4
 «مئاقلا ماظنلا لخاد ًايعرش ًابزح هرابتعاب ةيناملربلا ةبعللا لالخ نم امنإو «ةوقلاب

 ةلعاف ئرشأ ةينيد تاناج مك نأ .باهرالاب نمؤي الو يلوصأ ريغ بزح هنألو

 نع فورعملا ينيدلا حماستلا نألو ؛ةهج نم ايكرت يف يسايسلا ديعصلا ىلع

 .ىرخأ ةهج نم ايكرت يف يركفلا نزاوتلا نم عون ىلع ظفاحيس كارتألا

 ريبكلا اهحاجن نإف .ةراثإ فحص يه ةيكرتلا ى ىربكلا فحصلا تناك املو

 مئاقلا قيوشتلاو حئاضفلا رشن ىلع ىلوألا ةجردلاب  نادمتعي يلاعلا اهعيزوتو

 انه نمو ءايلعلا ةينطولا ةحلصملاب مازتلالا نع ًاديعب قيوزتلاو سنجلاو ةراثإلا ىلع

 0 ا

 ةيشماهلا اياضقلاب متهت امنإو «ةيسيئرلا عمتجملا لكاشم ىلع

 ةجيتن تسكتناو «تاينيسمخلا دعب تأشن دقف «يمالسإلا عاطقلا ةفاحص امأ

 بزح فيلأت دعب اهيمدق ىلع تفقوو تداع مث 147٠«. ويام /رايأ 77 بالقنا

 حبصتل «تاينيعبسلا لالخ اديور اديور مدقتت تذخأو 2١9477. ماع ةلادعلا

 تاينيعستلا دعب هجتتلو ١98٠١ ربمتبس /لوليأ ١١ بالقنا دعب ةيفحص تاسسؤم

 فحصلا لثم  كلتمت يتلا ايكرت ةفيحص اميس الو «ىربك تاسسؤم نوكت نأ ىلإ

 «ةيلاملا تاتويبلا ضعب لاومأ سوؤر يف كراشتو نويزفلت ةطحم - ىرخألا ىربكلا
 ساسأ ةيلاملا تاسسؤملاو نويزفلتلاو ةفيحصلا :يراجتلا يثالثلا اذه فلؤي ثيح
 انه نمو :.موبلا ايكرتو تيللمو تيرحو ؛حابص :ىربكلا ةيكرتلا فحصلا لمع
 ةفيحص ىلإ اضيأ ايكرت ةفيحص لوحت لامتحا نم يمالسإلا عاطقلا فوخ ناك

 فحص تناك نإو «يداملا  يراجتلا بسكلا ءارو ثهاللا اهقابس ةجيتن ةيشماه

 ىتح اتظفاح دق نامزو هتزاغ يلليم يتفيحص اميس الو .ىرخألا يمالسإلا عاطقلا

 يتلا ءءابنألا داريإ يف ةيعوضوملاو قدصلاب امهمازتلاو يركفلا امهم اهعزاوت لح نآلا

 ةحجلاعم ىفو ءاهيلسارم لالخ نم وأ ةيلحملا اهرداصم نم  رثكألا ىلع  اهيقتست

 ْ . ةيجراخلا اهتاقالعو ةيلخادلا ايكرت اياضق

 ىلع مويلا ةيشماهلا ةفاحصلاو ةيفخلا ةوقلا دوجو :ناتقيقحلا ناتاه لمعتو

 اللا



 ءاهيف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياضق ةدايزو ةيلخادلا ايكرت لكاشم لاحفتسا
 يتلا اياضقلا ىلع ةيركفلا ةيبابضلا نم عون ةراثإ ىلعو «ةيداصتقالا ةمزألا دادتشاو

 ضقانتلا نم عون دوجو ىلعو ءاهل ةحاتملا ةيرحلا لامعتسا ءيست اهنأل اهلوانتت

 دقف :هسفن عوضوملل اهباتك لوانت يف ىتح لب «ةدحاولا ةفيحصلا يف يركفلا

 دوجو لوح 4 خيراتب نيفلتخم نيقلعمل نيلاقم تيرح ةفيحص ترشن

 ىلإ «ةقرطملا ضبقم» ةنونعملا هتلاقم يف لاسيوس زاتمم اعد ذإ ءايكرت يف ةقرطملا ةوق

 يداه دكأ نيح يف ءايكرت حلاصمب رضت اهنأل ايكرت نع ةوقلا هذه ليحر ةرورض
 ةيامح ايكرت ىف اهئاقب ةرورض «؟اذامل . .ةقرطملا ةوق» نونعملا هلاقم ىف نيكنا ولوأ

 نيلاقم حابص ةفيحص تبتك امنيب اذه .ةقطنملا يف رارقتسالل ًانامضو قارعلا داركأل
 ولغوأ ويح و راوك لاو دقق سلا وبلا ود هيب ومولا لوح اقرأ نيضقانتم

 مهقوقح اهداركأ حنم ايكرت هيف ضفرت يذلا تقولا ىف :«ضقانت» نونعملا هلاقم يف

 .اهيضارأ ىلع توكل ةقرطملا ةوقل حامسلا قيرط نع قارعلا داركأ يمحت اهنإف
 ةوق ىقبت نأ بجي :«نالاجوأ قياضت» نونعملا هلاقم ىف دنارب ىلع دمحم لاقو

 يف ناضقانتم نالاقم ردصو .مادص ملظ نم قارعلا داركأ ةيامحل ايكرت يف ةقرطملا
 «يكيرمألا دوجولاو لاموصلا» عوضوم لوح ١997/17/8 خيراتب تيللم ةفيحص
 ةرطيسلا نم نيملسملا نييلوصألا عنمل كانه يكيرمألا دوجولا نيهوك يماس هيف ديأ

 اذام» نونعملا هلاقم يف راوس تروي رديح لع ركنتسا امنيب .يقيرفالا نرقلا ىلع

 اهتالواحنو لاموصلا نوؤش يف يكيرمألا لخدتلا «؟لاموصلا يف اكيرمأ ثحبت
 كات ةيمانتلا"ةبالثسالا ةكردا: تردشل

 دكؤي ءاهسفن ةفيحصلا ىفو ثادحألا لوانت ىف ضقانتلا اذه ناك اذإف
 ىربكلا فحصلا هذه مامتها مدع ىلع ليلد هسفن تقولا يف هنإف «ىلوألا انتيضرف
 ماعلا يأرلا تاهاجتاب اهثارتكا مدع ىلإ ةفاضإ ءابتالاقم يف يركفلا نزاوتلاب

 .اهل ةحاتملا ةيرحلا مغر ىلع ؛يكرتلا

 قرشلا ةقطنم ىف ةيلودلا تاقالعلا ىف رييغت ةمث له :لءاستن نأ انل قحيو

 يف ةديدج تاقالع نم له :رخآ ريبعتب وأ ؟يكرتلا مالعإلا روظنم نم طسوألا
 ؟ةقطنملا

 «ةساردلا ةرتف لالخ «ةيكرتلا ةفاحصلا ىف ةدراولا تاقيلعتلاو رابخألا نإ

 ار اسمع د تاكت# لاو ةفطبلا ف ةديانللا ةقالكلا هذهأ لكم ةوحمو »لإ "ريت
 تافلاحتلاو .تيوكلا ةلود ىلع قارعلا ناودع ةجيتن ةيناثلا جيلخلا برح دعب
 - يبرعلاو «يمالسإلا  يبرعلا نيديعصلا ىلع ةقطنملا يف تمربأ يتلا ةديدجلا
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 مأ ةرباع تارييغتلا هذه تناك له :لءاستن نأ انه  انلو . يدوهيلا - يمالسإلا

 ؟ةيرهوج

 ةيرذج تارييغت تناك اهنإ :لوقلاب لؤاستلا اذه نع ةيكرتلا فحصلا بيجت

 لالخ نم ةيكرتلا ةفاحصلا هتجلاع يذلا يليئارسالا - ينيطسلفلا قافتالا لعفب

 : نيققوم

 هذه يف ىرت يتلا برغلل ةيلاوملا ةفاحصلا فقوم وه .لوألا فقوملا

 فصن ىلاوح اهيلع ىضم ةنمزم ةلكشم لح ىلع ناعجشلا ةداقلل ًاقافتا ةيقافتالا

 ةبغم نم ليئارسإو ةمظنملا رذحت  ةيقافتالا بارع  اكيرمأ نإف كلذلو «2"""”نرق

 يرصملا سيئرلا نأ امك «2'"”'مالسلا ةيقافتال ًاذيفنت امهنيب ةقلعملا لكاشملا لح مدع

 رصمو ايكرت نين'ةيثالث ةمق دقع. حرتقا:ت ايكرت راز يذلا  كرابم ىنسح
 د كرايم تاقعابم تدأ كي + ةقطنلا يف مالسلا نارقإ لجأ قم ةءؤرعسلاو

 "السلا ةيقافتا ضرتعت يتلا تابقعلا ةلازإ ةرورض لوح امهقافتا ىلإ ليريميد

 نامضل نمزياو - كرابم - ليريميد ةيقافتا دقع يف بغرت اكيرمأ نأ اميس الو

 يف ليئارسا حلاصم عم قباطتت اكيرمأ حلاصم نأل :2""”ةقطنملا يف رارقتسالا

 امكو «باهرالا ةجحب اوناك امنيأ نيملسملا لتق يف لثمتت يتلاو .""””ةقطنملا

 اهددع يف «ةحبذملا هذه اوفقوأ» ةيوادلا اهتخرص ىف هتزاغ ىلليم ةفيحص اهتدكأ

 ترعلل ةيلاؤملا ةفافيصلا اهرعت مل يتلا ةخرصلا يهو 4/0 خيراتب رداصلا

 ليئارسا تاسراممو نيطسلفل ينويهصلا لالتحالا يف ىرت ال اهنأل ءةيمهأ ةيأ

 اخراص اناودعو ناسنإلا قوقحل اصاقتنا ايفاقثو ايدسج برعلا ةدابإ ىف ةيرصنعلا

 ًاباهراو مالسلا ةريسمل ةلقرع 2''*ةيليئارسا ةأرما لتق يف ىرت امنإو .«مهيلع

 077 لال ةقاسلا ةرطضلا نانا ونال امكان

 19144/١/١9. «تيللم «ءناعجشلا مالس» «نيهوك يماس (17)

 19954/1١. 7/57 «مدنوك :يف روشنملا ربخلا (1)

 )١5( .«تيرح :ىف روشنملا ربخلا ”/1945/7.

 .19944/7/7 «تيللم :ىف روشنملا ربخلا (180)
 .1445/7/ .هتزاغ ىليم :ىف روشنملا ربخلا (1)
 // .هتزاغ يلليم « ءطسوألا قرشلا يف اكيرمأ قزأم» ءرازاي 57 معلقب ًاقيلحت ركنا (197

 4 ١.

 )١8( .تيرح ١/١9/1991.

 .١1997/1؟/؟ «تيللمو ء7/7١14947/1 .ءتيرح (19)

 م١



 ةريركلاا تايحضتلا هذه لك دعب ينيطسلفلا نا اطيرقت تقلا يف ىر يتلا

 - ةيليئارسالا مالسلا تاثحابم هيف يرجت تناك يذلا تقولا يفف ء.يمادلا مالسلا
 (04)نانبل بونج فصقب ةيليئارسالا ةيوجلا تاوقلا تماق ءاباط يف ةينيطسلفلا
 نألو .47"©2برعلل اهدوعوب مزتلت نل اهنوك تافرع تعدخ دق ليئارسا نأل
 وهو ءةقطنملا يف اهدي .قالطإو 75" ليئارسإ تت ةيقافتالا هذهب دارأ برغلا

 ا 50 نأ ا ,450"2ةقطنملا يف ةيمانتلا ةيمالسإلا 0 ةمواقم
 0 لذالهلا دتغ اقلخ اوغلأ دق نِمزياو
 18005 اوفا ررألا» لج ارظخب لكشت :ليئازسا نإف كمه نموا 7" **ةييادسلا
 , "؟ةايكرت يف ليئارسا حلاصمل ًاسيركت ايكرت ىلإ نمزياو ةرايز كناح اذهلو

 نأ ىلإ ليريميد يكرتلا سيئرلا نع تاقيلعتلاو تاءاميإلا هذه تدأ دقو
 ءاسم نمزياول قفارملا يليئارسالا يفحصلا دفولل اهماقأ يتلا ياشلا ةلفح يف حرصي

 دض ًاهجوم سيل ٍليئارسالا  يكرتلا كرتشملا لمعلا نإ» :لوقلاب ١05/444
 ةيليئارسالا  ةينيطسلفلا مالسلا ةيقافتا نإف كلذ مغر ىلعو .2'؟"'«ةقطنملا يف دحأ
 نم ةدتمملاو ةقطنملا ىف ىربكلا ليئارسا ةلود سيسأتل ىلوألا ةوطخلا الإ يه ام
 .[ضبأ ةيكرتلا يضارألا نم ءازجأ مضت يتلاو تارفلا ىلإ لينلا

 )١5( .نامز 5/1١5/:1994.

 )١41( ١مرة .نامز «ءاهدوعوب ليئارسا مزتلت مل ىرخأ ١9/؟1١7/ 1497.

 1444/١/١8. .وغود اتروأ :ىف روشنملا ربخلا (5١؟)

 «ياطلأ هللا دبعو 19944/1١/57« .نامز «.ةيراحتنالا نمزياو ةوعد» 06 شاط دمحأ )١147(
 1944/1١/57. .هتزاغ يلليم «.مالسإلا دض نمزياو عم نوقفتملا»

 ليريميدب امهعامتجاو ايكرت ىلإ كرابم هباقعأ يفو نمزياو نم لك ةرايز لوح ًاقيلعت رظنا (144)
 .19944 /؟ /5 .هتزاغ يلليم «ءملظلا يف ءاكرش» .ياطلأ هللا دبع :ملقب

 ءاروتافزوأو 19944/١/514. .هتزاغ ىلليم «ءايكرت هاجت ليئارسا ططخ» .ياطلأ هللا دبع )١45(
 .«ليئارسالا ديدهتلا»

 .«ليئارسإو ايكرت» :ترغوأ (044)

 )١1810( .تيرح :ىف روشنملا ربخلا 55/١/1444.

 سمألا نيب نيطسلف  ليئارسا» .شاط نوتلأ ماريب ؛ءطسوألا قرشلا» ءاروتافزوأ :رظنا )١144(
 .«ايكرت هاجت ليئارسا ططخ» .«ياطلأو .«ءانأو نمزياو» .طولوب ؛58/١/944١ ءنامز ««مويلاو
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 نييمالعإلاو نيقلعملاو نيررحملا ضعب اهلمحي يتلا ةيبلسلا ةينهذلا بلاوقلا نإ
 موقت امدنع كنكلو «برعلا دض زيحتلا ىلع مهلمحت يتلا يه «برعلا نع كارتألا

 تاقيلعتلا كلت اوبتك امنإ مهنأب كنوججاحيو كلذ نوركني مهنإف كلذب مهتهباجمب
 ؛«ةيبرعلا  ةيبرعلا تافالخلاو مذرشتملا يبرعلا عقاولا نم اقالطنا تالاقملا وأ

 ماعلا يأرلاب الو مهبوعشب نوأبعي ال نيذلا نيدسافلا نيدبتسملا مهماكح تافرصتو
 ىلع لمعت يتلاو ةرقتسم ريغ وأ ةيطارقميد ريغ مكح ةمظنأ لالخ نم يملاعلا

 تاباتكلا نع نومجحي مهنإف كلذلو .ىرخألا لودلا وأ ناريجلا رارقتسا ضيوقت

 ةيطمنلا بلاوقلا كلذ ىلإ انفضأ ام اذإف .مهاياضقل ةديؤملا وأ برعلل ةدناسملا

 ةيسردملا بتكلا لالخ نم برعلا نع مهناهذأ يف نيفقثملا ضعب اهلمحي يتلا ةيبلسلا

 ةيكرتلا وأ ةيدوويلوهلا ةينويزفلتلا مالفألاو «فلخلا نم ةنعطلا» ىلع دكؤت يتلا
 نييفحصلا ضعب بنجت ءارو ةنماكلا ةقيقحلا انل ترهظ «ةيكيرمألا مالفألاب ةرئأتملا
 تاين يوذ نييفحص دوجو مدع ينعي ال كلذ نأ ريغ .ةيبرعلا اياضقلا يف ضوخلا
 ةيبلسلا ةيطمنلا بلاوقلا نم ةعونتم ةعومجم مهاهذأ يف نولمحي نيذلا نم وأ «ةئيس

 ماكحألاب اهجمدو ةمئالملا تالاحلا يف اهراضحتسا مهيلع لهسي يتلا برعلا نع

 جيجأت لجأ نم برعلل ةضهانملا ةياعدلا ريثأت تحت مهناهذأ يف ةدوجوملا ةقبسملا
 ضعب يف ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ىلع رابغلا ةراثإ وأ ءبرعلا دض رعاشملا

 .نايحألا

 ةيطمنلا بلاوقلا لغتسا دق (581) يكيرمألا يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ناك
 (ماكسبأ ةطخ» ب هنيح يف يمس امب «نييكيرمألا ىدل برعلا نع ةيبلسلا

 تمدختسا امدنع .«ليئارسا حلاصمل ةمدخ 1١918 ماع ترج ىتلا (ةطوءونم)
 5 (55١)ةي وا ما 5 2 30 2

 ةروصلا زيزعتل *'*””اليثم خيراتلا اهل دهشي مل سيلدت ةيلمع يفو «ةسيسخ ةليسو

 نيعادخو نيباذكو طارفإب ءايرثأ ادارفأ مهرابتعاب برعلا خويشلا نع ةجئارلا
 تناكو .نوديري ام ىلع ةعورشم ريغ ةروصب لوصحلل داسفلاو ةوشرلا ىلإ نوأجلي
 يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم هامس يبرع خيش ةيصخش عارتخا ىلع دمتعت ةطخلا كلت

 ...لا دبع عيراشم) مساب ةفيزم ةيراجت ةكرشب هدوزو «نمحرلا دبع ريبمق

 اورشايو «ريبمق باسحل لمعلاب تاقيقحتلا بتكم ءالكو رهاظت مث .ا4ةدودحملا

 لالغتسا ءاقل نييكيرمأ نييمسر نيلوؤسمل تارالودلا نم فولألا تائم عفدب

 لاجرل ةيكيرمأ ةماقإ تاريشأت ىلع لوصحلاو تارامثتسالا لوقح يف مهذوفن

 :توريب) باهولا دبع اطع ةمحرت .نييكيرمألا لوقع يف برعلا ةروص «.ناميلس ليئاخيم (9)

 20 لر  لل ص 2( 40 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 ما/ ١



 ةفيحص تماق دقو .ةيقالخأاللاو ةينوناقلا تاكاهتنالا نم اهريغو برع لامعأ

 تاهافس ةيصخش قوجلس ناهروت فورعملا اهناتف عرتخا امدنع هسفن لمعلاب تيللم

 «ةيبرعلا جيلخلا نادلب نم برعلا طفنلا خويش دحأ ىلإ ةحضاو ةراشإ يف لاير نب

 برعلا هئاقدصأ عم  اهلمعتسي ًأدج ةرخاف اليف رجأتسيو لوبنطسا ىلإ يتأي يذلا
 تارماغم ةروصملا ةيريتاكيراكلا ةياورلا لالخ نم ءءارمحلا يلايللا ءاضقل  كارتألاو

 ءًاكتهتم ءأنجام «ءاسن ريزو رومخلا ىلع ًانمدم ًايبرع ًاريمأ روصت يتلا زابنجلا دبع
 . ةينوناقلا تاكاهتنالاو حئاضفلا بابرأ نمو ًافرسم

 لالخ نم ناكيرمألا ىدل ةيبرعلا ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا ةنراقم دنعو

 ةفيزملا ةكرشلاب ةيلاردفلا تاقيقحتلا بتكم هدوز يذلا نمح رلا دبع ريبمق ةيصخش

 ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلاب (ةطلتنأ امم 1آ10.) «ةدودحملا ...لا دبع عيراشم

 : ليصافتلا لك يفو امهنيب اريبك اقباطت ةمث نأ دجن «تيللم ةفيحص ىدل ةيبرعلا

 بلاقلا قفو ةموسرم (يبرع ريمأ) ةيصخشلاو «نييبرع ةلالدو ةربن وذ يلزه مسالاف
 (ةراجتلا) ىنغلا : :يهو هلو هليل فلا مايأ ذنم نهذلا يف يبرعلا نع روصتملا

 . انها كارت : ال .ةلجحمم ةينوناق ريغ لامعأ ةسراممو سنجلاو

 يفكر قنلا ضرعلا هرعت نينييلملا نفيظمتلا ةيومحتكلا ودم قاطقلا» اذه

 نع ةيدوويلوهلا ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا حاجن لثمي كيللفو يلاردفلا تاقيقحتلا

 فحص رثأت ىدمو «ةهج نم ايكرت يف ةيكيرمألا امنيسلا اهرشنت يتلا برعلا
 مويلا لمعتو .ىرخأ ةهج نم برعلل ةيداعملا ةيبرغلا رظنلا ةهجوب تيرح ةسسؤم
 ةروصضلا نكت اهل ةفرانلا"ةيويونلتلا تاطحلا كلزكو 6 تيرخ ةسسؤف فحص

 وأ ةينويهصلا ةياعدلاب ةرثأتملا ةيكيرمألا مالفألل اهضرع لالخ نم برعلا نع ةئيسلا
 قوقحلا يديؤمب ةالابم نود نم .مهذوفنل ةعضاخلا لاملا تاتويب لبق نم ةلومملا

 يف مهنأ  قح ىلع مهو  نوفرعي مهنأل «ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا وأ ةيندملا
 نع ًاديعب مالعإلا ةيرح سرامت ةيكرتلا ةفاحصلا نأ ةجحب «باسحلا نم ةاجنم

 تايموقلاو .دارفألا ات ةيعامتسالا ةلوؤسملاب'نوهتشلا نع اديعبو ةلودلا ةباكر

 ىرخألا

 ةداج تاقيلعت وأ تاسارد ةيأ داصتقالل ةصصخملا تاحفصلا يف دجن ىل

 فحصلا نأ مغر ىلع ؛«ةيكرتلا ةفاحصلا يف ةيبرعلا ةيداصتقالا نوؤشلا لوح

 «ببسلا وه امف .ةيداصتقالا اياضقلل رثكأ نأ نحمس تارك نهضت ىربكلا

 ىرس اي !؟ىرت اي
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 برعلا نع ةيبلسلا ةيروصلا طامنألا ىف ًاضيأ نمكي لاؤسلا اذه باوج نإ
 ةوطخ لك ىلا ةقث مدعو بايتراب نورظني نيذلا «كارتألا نيفقثلا ضعب ناهذأ يف
 ترقتسا يتلا ةيبلسلا ةينهذلا طامنألا نونطبتسي مهنأل ءايكرت يف برعلا اهوطخي

 ةنعطو «يبرعلا نايصعلا :ةطسوتملا ةساردلا مايأ ذنم برعلا نع يعواللا يف

 نع رظنلا ضغب مهاياونب كشلاو برعلاب ةقثلا مدعو فلخلا نم كارتألل برعلا

 .ايكرتل اهحالط وأ اهحالص
 يطمنلا ريكفتلا اذه ةيكرتلا فحصلا ىف ةروشنملا ةفلتخملا نيوانعلا لثمتو

 ءايكرت يذيب لك لع فلرعسالا| ةوديرب تربل ناكو :ىحوت :ةيحب- نيلكلا
 يف ابرلا قوس يف نويدوعسلا»و ««ايكرت ىلإ نومداق برعلا نورمثتسملا» :اهنم
 لمجأ نوكلتمي برعلا خويشلا»و ««ًايكرت ًافرصم نورتشي جيلخلا ءايرثأاو ««ايكرت
 - ١١6 لالخ ةدقعنملا توريب ةودن يف انوعد امدنع اننإ لب .خلا . . . «ايكرت قطانم

 لدب ايكرت يف ةيبرعلا لاومألا سوؤر فيظوت ةرورض ىلإ ربمفون /يناثلا نيرشت
 بسحب  اهنأل ةوعدلا هذه ىلإ يدصتلل كارتألا ةوخألا دحأ ىربنا «ةيبرغلا نادلبلا

 ناك نيح يف ءايكرت يف هيف بوغرم ريغ ًايفاقث  ًايسايس ًافيظوت نمضتت  همعز
 زاوخ :ةيكرتلا - ةينرعلا تاقالغلا ناك توري ةودت ناركع» نأ اهيشاال و انقذ
 لحو تاعوفدملا نازيم ةدعاسمل ايكرت يف لاومألا كلت فيظوت وه «ىلبقتسم
 . ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلل ةمدخ ةعانصلا ريوطتو اهيف ةلاطبلا لكاشم

 «نيتميظعلا نيتمألا نيتاه نيب تاقالعلا نيتمت ىلإ وعدن انمد ام «دقتعن اننإ

 العف اتناك اذإ ءامهنيب لصفت يتلا ةبيرلاو كشلا تاعقنتسم مدرل ناوألا نآ دق هنأ

 فوقولل صالخإو دجب نايعستو ؛ةهج نم ةنزاوتمو ةميلس تاقالع ةماقإ نامورت
 .ىرخأ ةهج نم امهم ةقيحملا راطخألا هجوب

 ليا





 ساما لصفلا

 ماعلا يأرلا نم نيفقثملا ءارآ عالطتسا

 برعلا لوح يكرتلا

 لكشبو ماعلا يأرلا تاهاجتا سايقل ةلاعف تاودأ ةيبعشلا تاءاتفتسالا دعت

 تاكرش ةمث اهيف نأل «ةمدقتملا نادلبلا يف ةقيقد ةروصب عقاولل ًاقباطم نوكي داكي
 ءارجإب مايقلا ديرت يتلا ةسسؤملا وأ صخشلا نإ ثيحب «يأرلا تاعالطتسال

 رمألا اذه نإف  ثلاثلا ملاعلا نادلب يف اميس الو  ةيمانلا نادلبلا يف امأ . لمكألا
 لالخ نم وأ «ةيتارابختسالا وأ ةينمألا اهتاسسؤم لالخ نم تاموكحلا هب موقت
 مالعإلا تالاجم يف ةديج ةلحرم ىلإ تلصو دق تناك اذإ ةيمالعإلا تاسسؤملا
 .ةيددعتو ةيطارقميدب مالعإلا ةيرح سرامتو «مالعتسالاو

 ًانذاصو اةييعم امكاد ةوكي هال. نقار هوكرتلا زيووصتلا لق ءاعتسنالا نإ
 ةروصلا كلت ريوصت دنع رظنملا ىلإ رظنلا ةيواز نأ ريغ .عقاولل ًاقباطمو
 اهددحت رظنلا ةيواز نإف انه نمو .اهتدوجو اهلكش ددحت ىتلا يه ةيفارغوتوفلا
 : ةيلاتلا ةيسيئرلا تاريغتملا

 .لاؤسلا ةغيص -

 :ناكملاو ةافزلا تي نم: ةعرشلا نييغت

 . ءاتفتسالا تائف ديدحت

 قيقد لكشب رفاوتت ال ةنيعم ةيضق لوح ماعلا يأرلا تاعالطتسا نأ امبو

 ءارآلا يف رثؤت نأ عيطتست ةيسيئرلا تاريغتملا هذه نأل «ةيبرغلا نادلبلا يف ىتح
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 ثيح نم ةيقيقح ريغ ةروص  ةريثك نايحأ يف  سكعت اهنأ امك ءاباجيإ وأ ًابلس
 هذه لثم ءارجإ نأ ىلإ ةفاضإ ءةيمألا اهيف رشتتت يتلا نادلبلا يف اميس الو ءجئاتتلا
 لمحت ىربكلا تاسسؤملا ريغ عيطتست ال .ةمخض غلابم فلكتي تاءاتفتسالا

 نضيع وأ هنيفث دلبلا دبع لع :ثاءاتتضمألا كلت تناك اذإ اهيسالو «امضاقفت

 ماعلا ءاتفتسالا ءارجإ نود تلاح تاقوعملا هذه نإف كلذل ...هنم ةنيعم ةقطن

 تاعالطتسا تاكرش لالخ نم .«ىربكلا ةيسيئرلا ناملا يف وأ ايكرت ديعص ىلع

 نود نم  ةيصخشلا تالباقملا ءارجإب انلسوت دقف يلاتلابو ءايكرت ىف ةرشتنملا يأرلا

 ةدودحم ةنيع ىلع دودحم ءاتفتسا ءارجإل ةديدع تاونق لالخ و1 فام ةفرعم

 .ةساردلا ةرتف لالخ ءهسفن تقولا يف ةيئاوشعو

 برعلا لوح يأرلا عالطتسا :ًالوأ

 ًايعماج ًابلاط ١1١ نم نوفلأتي صخش يتئامب ًالوأ ثحبلا ةنيع ديدحتب انمق
 انليشأو + ةييكلاو:نييزطاو ةينانفلاوب فاسأل ةدنابا نس لك نم نعام ةرفضو
 نم ثلاثلا لصفلا يف مهءارآو مهتاهاجتا انللح دق انك اننأل يأرلا ةداقو نييفحصلا

 (ةلدتعملا تاهاجتالا تاذ) ةيكرتلا فحصلا مظعم ترهظأ ثيح «باتكلا اذه

 رظنا) ةييطسلفلا ةينفققلا ةدئامم» ىف انس الو. ةبرحلا نظنلا ةيول ربكأ اكازرإ

 .«برعلا عم تاقالعلا ريوطت يف ةبغرو «(هنومضم ليلحتو (؟ ):  مقر لودجلا
 .تاقالعلا كلت لوح برغلل ةيلاوملا ةفاحصلا هريثت يذلا رابغلا مغر ىلع

 .مهئامسأ ركذ مدع مهيلإ انيلط دقف «نيبيجملا جارحإ مدع لجأ نمو
 اذه انيرجأ اننأ امك .ءلمعلا عونو ميلعتلا ةجردو رمعلاو سنجلا ركذب ءافتكالاو

 يبوروألا اهيبتاجبو لوبنطسا ىف «ةيصخشلا تالباقملا لالخ نمو .ءاتفتسالا

 ءافتكالاو .هدادعإب موقت يتلا ةهجلا وأ ةيوهلاب انحيرصت مدع ىلإ ةفاضإ «يويسآلاو
 ًايعسو ؛يبرعلاو يكرتلا نيبعشلل ةمدخ «ةيساردو ةيملع ضارغأل هنأ ىلع حيرصتلاب
 ضعب يف ةباجإلا يف ريثأتلا ضعب ققحملا مسال نأل ءامهنيب تاقالعلا ريوطت ءارو
 . ةنيعملا تالاحلا

 ةبغرلا مدع اودبأ دق ءاتفتسالا مهلمش نيذلا نم صاخشأ ةرشع ناك اذإو
 ةباجتسا ةيقبلا تدبأ دقف «مهمبهي ال عوضوملا نأل ءاتفتسالا اذه يف ةكراشملا يف
 ىدل ةديج ةرداب ةلاحلا هذهو .فاحلإ وأ طغض نود نم هيف ةمهاسملاو بلطلا ةيبلتل

 ةلماشلا تاءاتفتسالا ءارجإ يف اهنم ةدافتسالا نكمي «يبعشلا يكرتلا ماعلا يأرلا

 امك ءرخآلا امهضعب ىلإ امهضعب .كارتألاو برعلا «نيقيدصلا نيبعشلا ةرظن لوح

١6 * 



 الو ءرخآلا ىدل دحاولا ةروص حيحصت  ةقداصلا تاينلا تدجو ام اذإ  نكمي

 ةديدع راطخأ هيف امههجاوت تقو يفو .ًاعم امهعمجي ًاريثك ًائيش ةمث نأ اميس
 بناج مازتلاو ةيتاذلا امهتوق ءانبل تافالخلا ذبنو يفاصتلا امهنم بلطتت ةكرتشم

 .ةمداقلا لايجأللو ءامهحلاصمل ةمدخ ةظقيلاو ةينالقعلا

 تائفو يبوروألاو ئويسألا اهينهسقت لوسطشا ةئيدم ءاتفتسالا لمش دقل

 ةريصق ةمدقم عم «ةيلاتلا ةعبسلا ةلئسألا هيجوت لالخ نم اهيف ةدوجوملا ءاتفتسالا

 ,كارتألا ىدل برعلا ةروص ةفرعم لوح ةيملع ةساردب مايقلا يونن» اننأ اهيف اندكأ
 ب 3 روحا 2 . ى رساألا هرو؟”صو فدلا مهفلا  ةلاعلا ةلفسألا ةئرجا لعب قيفع هنن فلا عدت كلا ألا

 نع ةباجإلاب لضفتلا وجرن كلذل «ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا برد انمامأ رينيس

 .«لاجملا اذه يف انعم مكنواعت ىلع ًافلس مكركشنو .مسالا ركذ مدع عم «ةلئسألا

 ؟برعلا نع لوألا مكعابطنا ىلع متلاصح نيأ نم :لوألا لاؤسلا

 اهريغ - جا ةسردملا نم - ب ةلئاعلا نم أ

 ؟برعلا نع لوألا مكعابطنا ناك فيك :يناثلا لاؤسلا

 فطاعتم ريغ د ًايبلس - ج ًافطاعتم - ب ًايباجيإ أ

 ؟دعب ام يف برعلا نع لوألا مكعابطنا ريغت له :ثلاثلا لاؤسلا

 ال - ج ام دح ىلإ - ب معن -أ

 ؟نآلا برعلاب كيأر وه ام : عبارلا لاؤسلا

 فطاعتم ريغ د يبلس - جا فطاعتم - ب يباجيإ أ

 ا ...- جا 15 ا

 ؟ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ريوطتل مكتاحارتقا يه ام :سداسلا لاؤسلا

 . 6. ا. ا. اع اع اعاد. د .امأده هاه هاه هاه دقو دق دع عاق اه ٠ واه ا. و او دو. دعاهماده عاق دى دقاق هاه

 ىجريف «برعلا لوح هركذ نودوت ءيش مكيدل ناك اذإ : عباسلا لاؤسلا

 . هاندأ هجاردإ

 يناثلا :ةلئسألا يف ةئملاب ٠٠١ نيب حوارتت اهلوح ةباجتسالا تناك دقو
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 : عياسلا :لاؤسلا ىلإ ةنسنلاب ةئملاب 4 «و ::سداسلا لاؤسلا ىلإ ةبسنلاب

 )5  ١( مقر لودجلا

 ةتسلا ةلئسألا نع تاباجإلا ةبسن

- 
 5 ١  ”5؟ ١٠

 كلذ نإف «ةيبرعلا ةروصلل ةيباجيإ ةحول مسري )5  ١( مقر لودجلا ناك اذإف

 اروض نولوض يذلا كفلوأ اذنعدج ققرتلا بعشلا”تاعت فلتع كطاغ# لإ ةوعي

 برعلا عم - يكرتلا بعشلا نم ةيلقأ نوفلؤي نيذلاو .. .برعلا نع ةيبلس ةبلوقم
 هحارفأب يبرعلا بعشلا كراش قيرع بعش ىلع بيرغب سيل اذهو .ةيبرعلا اياضقلاو
 ةيبرع ةراضح ثاعبنا ىلإ ىدأو ءماع فلأ نم رثكأل دتمي ليوط خيرات يف هحارتأو

 نيدلا ىلإ كارتألا لخد نأ دعب ملاعلا خيرات ىلع اهتامصب تكرت ةيمالسا -

 امك .ةهج نم ةيريشبتلا  ةيبيلصلا ةمجهلا دض اهنع نيعفادملا اوحبصأف ؛يمالسإلا

 نم .كاذنآ فورعملا ميدقلا ملاعلا عاقب مظعم يف اهورشنو مالسإلا ةيار اوعفر مهنأ

 .ىرخأ ةهج

 نع ةلالدو ةفارط  ءاتفتسالا اذه نم لوألا لاؤسلا تاباجإ لقت الو
 ةئيبلا ريثأت ىدم نع ةلهذم قئاقح تلمح اهنأل ءهل ةيلاتلا ةتسلا ةلئسألا ةبوجأ

 اضتت 0 للا :قيعم عن علا نع ةيلعلا ةيرؤدفلا لعامنآلا نيوكت نك ةتعاؤنلا
 36: ةيشنا أ 4ةيناردلا هيمكلا نيد قرعلا" نع لوألا مهعانطنا لع اولضخ نأ
 اولصح اصخش 551 ىلإ سايقلاب ادج ةريبك ةبسن يهو «نيبيجملا عومجم نم ةئملاب
 اذه ىلع ةئملاب 9 هتبسن ام لصح نيح ىف «ةئملاب 5 ةبسنب مهتلئاع نم هيلع

 نم وأ ةيبرعلا نادلبلل مهتارايز وأ مهتارفس لالخ نم برعلا نع لوألا عابطنالا
 .تاقالعلاو ةريحلا لالخ
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 رارصإ ةيمهأ ىلع «ةساردلا هذه نم يناثلا لصفلا ىف ءاندكأ دقف ءانه نمو

 نم اهيف برعلا نع ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا رشن ىلع «ةيمسرلا ةيسردملا بتكلا
 ةسخلاو ةنايخلا روص يكرتلا يعامجلا يعواللا يف خسرت يتلا ؛رهظلا ةنعط» لالخ
 اهنولغتسي كارتألاو برعلا ءادعأ لازي ال يتلا برعلاب ةقثلا مدعو ءافولا مدعو

 مدع لجأ نم مهنيب ام يف دودسلا نونبيو ءرخآلا مهضعبب مهضعب برضل
 . مهح اصتو مهمهافتو مهئاقتلا

 ذخأي ساسألا يف لظي برعلا نع يكرتلا بعشلا يأر نأ كلذ نم حضتي
 يف اميس الو «ةيسردملا بتكلا يف برعلا نع ةدراولا ةتباثلا ةينهذلا بلاوقلاب

 اياز دعي ةنإف كللذلو ءدعب ام يف هريغت وأ هتابث نع رظنلا ضغب «تاطسرتملا

 خيراتلا يي ىسردم نأ اميس الو ,؛ناسحتسالا وأ باجعإلا ىلإ وعدي ل ايفا

 وأ «ةئشانلا ناهذأ يف ًايبلس ةينهذلا بلاوقلا كلت خيسرت يف ًامهم ًارود 0

 فورظ اهتفلغ ىتلا ثادحألاو نمزلا تايطعم قفو خيراتلا ريسفت نولواحي مهن

 بلاوقلا كلت ةفرعمل ةلواحم ءاتفتسالا ىلإ انهجوت ناكو .ةددحم ةينمز ها

 ةروص يف ةلصاخلا تاريغتلا وأ تالوحتلا ءارقتسا مث نمو ءألوأ ةتباثلا ةينهذلا
 ىلع ًاماع 75 نم رثكأ يضم دعب ءديدجلا ليجلا ناهذأ يف ةتباثلا بلاوقلا كلت
 ًاريخت ةمث نأ انل ادب هيخ-«ىفجألا عم مهواعتو كارتألا دض ةمرعلا ةروت
 الو «ةروثلا ةعقاو لوح ةيسردملا بتكلا يفلؤمو خيراتلا ةذتاسأ ة ةرظن يف ًاظوحلم

 يف ةعيرشلا تانتك وأ: ةيفيذلا دهاعملا يف سردت يتلا خ خيراتلا بتك يف اميس

 فلؤملا «ثلاثلا ءزجلا خيراتلا هباتك يف ولنوأ يرون دكأ دقف .ةيكرتلا تاعماجلا

 قلطملا مكاحلا حبصأ نأ دعب «برعلا اشاب لامح لماع دقل» :ةعيرشلا تايلك ةبلطل

 هنأ امك .فنعلاو ةدشلاب  ًايلاحل نانبلو ايروس  سوروط لابج بونج قطانم
 هعفانم قيقحتو هتيصخش زاربإل  ةيبرعلا تايالولل ةصصخملا  ةلودلا لاومأ لغتسا

 ناك دقو .«مهيلع مهدرمتو كارتألل قطانملا كلت ناكس ةاداعم ىلإ ىدأ امم «ةصاخلا

 ترعلا نين رب اهرذب يتلا ةقرفلا نمث ىدأ هنأ ريغ «هيف ريبك رود نيسح فيرشلل

 . '"”«ًايلاغ كارتألاو

 ال «ةينامثعلا ةلودلا دض برعلا درمت ىلإ ةيعقاولاو ةديدجلا ةرظنلا هذه نإ

 نإ لب .«فلخلا نم ةنعطلا» ةمغن ىلع فزعت لازت ال «ىرخأ تافلؤم دوجو يفنت
 نع ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا كلت ىلإ فاضأ لِسرأ ناهلإ فورعملا يكرتلا يميداكألا

 حست اتدلتخ, 721 111 (1اهمطاما: [1اهطنرتقغ ؟ةلعق آلديتمالفم, 1992), وطب 295-06. 000
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 يمالسإلا نيدلا اوفظو برعلا نأ :ىلوألا «نيتديدج نيتيبلس نيتروص برعلا
 نيسح هطو زازبلا نمحرلا دبع تاباتك دروأو «ةينيفوشلا ةيبرعلا مهتيموق ةمدخل

 انآ كلذ لع ةليم اك تقرع نسازوب رصانلا بع لا يطخ ورناعر ةينكوو
 برعلا نأ ىلع لسرأ ديكأت لالخ نم تناك دقف :ةيناثلا ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا

 ذنم كارتألا نوداعي برعلا نإ :ىرخأ ةرابعب وأ .كارتألل نويديلقتلا ءادعألا مه

 كارتألا ىلع اوقلطأ مهنإف كلذلو ءيرجهلا نماثلا نرقلا رخاوأ مهوفرع نأ

 يتلا ةيثارتلا مهبتك لالخ نم ةهاليلاو ةيربربلاو ةنايخْلاو ةوسقلاو ةنوشخلا : تافص

 ةطوطب نباو يلازغلاو انبلا نباو يرذالبلاو يومحلا توقايو يسيردإلا اهفلأ
 ففز :
 مه ريعو

 ماعلا يأرلا يف رثؤت مل برعلا نع ةيبلسلا ةيروصلا طامنألا هذه نأ ريغ

 يف  ةيمالسإلا ةوخألابو ةيمالسإلا ةديقعلاب ةنمؤملا ةيبعشلا ةيرثكألا يأ يبعشلا

 لواحت يبرغلا هاجتالاب ةنمؤملاو ىربكلا ةيكرتلا ةفاحصلا تاهاجتا نأ مغر ىلع ءايكرت

 نأ ريغ كاوتألا ناهذآ ىف ترغلا لوح ةيلسلا ةيروبضلا ظامتألا كلت تيت
 ماعلا يأرلا داع ام ناعرس ذإ ء«ديعبلا ىدملا ىلع لاجملا اذه يف اهفلاحي مل ظحلا

 ريبكلا فاطعنالا كلذ ناكف «ةليصألا هروذجو ةيقيقحلا هتيوه نع ثحبلل ىبعشلا

 نيبعشلا نيب كرتشملا يراضحلا ثارتلا اهيلع يوطني يتلا ايلعلا لثملا ناضتحال

 مغر ىلع ءالجو حوضو لكب قئاقحلا كلت دودحملا ءاتفتسالا اذه جئاتن ترهظأ

 .ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ىلع هرثن ةيداعملا ةفاحصلا تلواح يذلا رابغلا كلذ لك

 عالطتسالا جئاتن اتاك

 ءاهيف ءارم ال ةيعقاو ةقيقح ىلإ لصوتن ءاتفتسالا ةبوجأ ليلحتب انمايق ىدل
 نيرشبملاو ةنياهصلا نم برغلا ءالمعو  برغلل ضهانملا روعشلا نأ يهو
 ىدل احضاو حبصأ - يفاقثلا ءاوتحالاو يركفلا وزغلاب ةلثمتملا ةديدجلا ةيبيلصلاو

 ذيفنت لجأ نم لمعي برغلا نأ مهيدل تبث نأ دعب «ةيلج ةروصب كارتألا ضعب

 ءاهل ةديدج ةطيرخ مسرو .«ديدج نم ةقطنملاو ايكرت ميسقتل ةميدقلا رفيس ةطخ
 يكرتلا ماعلا يأرلا نأ ظحالن اننإف ءانه نمو .ةيناثلا جيلخلا برح دعب اميس الو

  ةكرتشملا حلاصملا ىلع ةمئاقلا  ةديدجلا تاقالعلاب هرثأت ةجيتن «ءطبب ريغتي أدب

 اطقم ةجوعار 4و 14 !اذربعاءنانهت مع 121عاع» (ةصلعةجدم 1976), وطع ه16 000

 .غ١ا/ ص ءهسفن ردصملا ةوف]
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 ىلإ ةيكرتلا ةموكحلا رظن ةيواز لالخ نمو ؛ةقطنملا يف ةمكاحلا ةيبرعلا ةمظنألا عم

 .تاقالعلا كلت

 (؟  ه) مقر لودجلا

 ؟برعلا نع لوألا مكعابطنا ناك فيك :نع نيتفتسملا وج

 سي اال اسفل اها

 نع كارتألا هذخأ يذلا لوألا عابطنالا نأ (؟ )5  مقر لودجلا حضوأ دقف
 ع ايل ناك ع ميلعتلاو ةساردلا ةجيتنو يناثلا لاؤسلا لالخ نم  برعلا

 ضرعت يذلا دودحملا ددعلا ىلإ ًاسايق ةريبك ةبسن يهو «نيبيجملا لكل ةئملاب
 انييسالو :هكينردملا فثكلا ةنيفا تقرحا ةحلات نو - حضوي هنأ امك «ءاتفتسالل
 يف تيرعلا نع ةيبلسلا ةيظعتلا ةروصلا تيبقت ىف. لوألا ةيساردلا لخازملا ىف
 ىدل فطاعتملاو يباجيإلا لوألا عابطنالا ةبسن تناك نيح يف .كارتألا ةئشانلا ناهذأ
 .طقف ةئملاب 58 ىلع ديزت ال نيبيجملا

 كاكتحالا ةجيتن ريغت ام ناعرس برعلا نع يبلسلا عابطنالا اذه نأ ريغ

 ءرخآلا مهضعبب مهضعب برض يف كارتألاو برعلا ءادعأ بيلاسأ ةفرعمو عقاولاب

 ىلإ عضولا بلقنا ثيح ءركعلا ءاملا يف دايطصالل فوفصلا قيرفت تالواحمو
 لوألا مكعابطنا ريغت له :ثلاثلا لاؤسلا نع ةباجإلا يف قباسلا فقوملا سكع

 نع لوألا مهعابطنا ريغت ةبلطلا نم ةئملاب "ال,ه دكأ ذإ ؟دعب 5
 نم ةئملاب 5١,5 يقب امنيب «مهاياضقو برعلا عم نوفطاعتي اوذخأ مهنأو «برعلا

 ناك دقف .((” 05) مقر لودجلا رظنا) برعلا نع لوألا جيرابلا ايلا

 نونانفلاف ةبلطلا مهيلي «لوألا مهعابطنا نع ًالوحت تائفلا رثكأ ةبسكلاو نويبزحلا
 ةيلمعب مه مهمايق ىلإ ريغتلا ءيطبلا ةذتاسألا فقوم ىزعي ثيح «ةذتاسألا ًاريخأو

 مهيلع بعصي هنأل «برعلا نع ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا كلت سركت يتلا سيردتلا
 فقوم نأ مغر ىلع ءاهسيردتب نوموقي يتلا داوملا ةحص مدعب داقتعالا وأ ناميإلا
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 8٠١ نأل ؟مويلا برعلاب كيأر وه ام :عبارلا لاؤسلا هيجوت دنع ريغت دق نيسردملا
 مقر لودجلا) طقف ةيبلس مهنم ةئملاب ١٠و «ةيباجيإ مهتباجإ تناك مهنم ةكملاب

 ةرظنلا ةبسن ضافخنا وه ءاتفتسالا اذه ىف بيرغلا رمألا نكلو .((58 )5 

 عاضوألا يدرت ببسلا نوكي دقو .ةئملاب 7١ ىلإ ةثملاب 43١ نم ةبسكلا ىدل ةيباجيإلا
 قالغإو «ةيناثلا جيلخلا برح ببسب كارتألا ةبسكلا نم عساو عاطقل ةيداصتقالا
 نادلبلا مظعم عم ةيكرت ةيداصتقا تايلاعف ةيأ دوجو مدع ىلإ ةفاضإ ءروباخلا ةباوب

 تائفلا ةلواحم عم :((4 )5  مقر لودجلا) اهريغو نانبلو ايروسو قارعلا :ةيبرعلا

 ةبسنب ةدناسملا هذه حوارت نأ ريغ .ةقباسلا اهعقاوم ىلع ةظفاحملا ىرخألا ةبوجتسملا
 ةيوجتسلا :تاعفلا نم:ةئف:ةيآ ةرظن: ىف ًالوخت ىبعي ال ةيبلننلاو ةيباجتإلا نيب ةليلق
 نه انفاق هلاوعتلا ةيزعلا هتدكإ ىذللا رمال "وهو. : بوقلا ادع وعش اهفااو
 ناهذأ ىلإ ةيعادتملا روصلا نم ةئملاب 77 نأل ؟مكيدل برعلل ةقفارملا تايعادتلا
 ىلع ديزت ال برعلا نع ةيبلسلا روصلا تناك امنيب «ةيباجيإ اروص تناك نيبوجتسملا
 مقر لودجلا رظنا) نيبوجتسملا ناهذأ ىلإ ةيعادتملا روصلا عومجم نم ةئملاب ”*

 .((6  ه)

 م ل هز مقر لودحلا

 ؟دعب ام يف برعلا نع لوألا مكعابطنا ريغت له :نع نيتفتسملا ةبوجأ
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 (4 )5  مقر لودجلا

 يلا ترغب ناار نعل هج واوا رونا

 0 ل ل

 ؟١ 3 ضي

 لا“ ع

 (0 )5  مقر لودجلا

 ءاتفتسالا تائف ناهذأ يف برعلا ةروص

 مويلا برعلا لوح مهتايعادت لالخ نم

 :نييرخاو ةبسكلا ترعلا ةغ ةيباعإلا ةروضلل اداريإ :تاعفلا رثكأ ةئاك

 ةبلطلا ناك نيح يف «ةئملاب ١/ ىلإ مهيدل ةنسحلا ةيبرعلا ةروصلا ةبسن تلصو ثيح
 امنيب «ةئملاب 57 اهتبسن تغلب يتلا ةنسحلا ةيبرعلا ةروصلل ًاداريإ تائفلا كلت لقأ

 284 اهتبسن تغلب ذإ «ةبوجألا ةيولوأب ىظحت «ءاقشأ» ةنسحلا ةيبرعلا ةروصلا تناك

 ةروصلا تناك نيح يف «ءاتفتسالا يف ةدراولا ةنسحلا روصلا عومجم نم ةئملاب

 ذإ «تاباجإلا يف ًادورو ةيبرعلا ةيبلسلا روصلا رثكأ «نوفلختم» ةئيسلا ةيبرعلا

 لعل



 «نويباهرإ» ةروص ةياهنلا يفو «ةيبلسلا «ءادعأ» ةروص اهيلت ةئملاب ١9 اهتبسن تغلب
 1 .برعلا نع ةيبلسلا

 ةفصب برعلا اوفصو تاعماجلا ةذتاسأ نأ «مامتهالاب ةريدجلا ىلوألا ةظحالملا

 «برعلا لوح نيينامثعلا نع ةذوخأملا ةروصلا يه مهريغ نم رثكأ «بيجنلا موقلا»
 ةنسحلا تافصلا عومجم نم ةئملاب ٠ ةنسحلا ةيبرعلا ةروصلا هذه ةبسن تغلب ثيح

 نسح ىلع ليلد ةردابلا هذهو .برعلا مهناوخإ ىلع كارتألا ةذتاسألا اهقلطأ يتلا

 اهلمحت يتلا ةيبلسلا ةروصلا مغر ىلع برعلا هاجت ةيكرتلا تاعماجلا ةذتاسأ ةين

 .مهنع ةيسردملا بتكلا

 نينانفلا ةئف نأ يهف (50 )5  مقر لودجلا اهب يحوي يتلا ةيناثلا ةظحالملا امأ

 ةفصلا هذه ةبسن تغلب ذإ «نوملاسم موق مه برعلا نأب ًاناميإ تائفلا رثكأ يه
 لعلو .برعلا نع نونانفلا اهركذ يتلا تافصلا نم ةئملاب ٠” برعلا نع ةنسحلا
 رعاشملا ىلإو ,؛ةهج نم ةداع نونانفلا اهب ىلحتي يتلا ةملاسملا حورلا ىلإ دوعي كلذ
 مهروعش لالخ نم ضرألا يف نيبذعملا لك عم نونانفلا اهب فطاعتي يتلا ةيناسنإلا

 يذلا يعامتجالاو يفاقثلاو يسايسلا باهرإلاو ينيطسلفلا بعشلا ةاسأمب

 . ىرخأ ةهج نم هيلإ نوضرعتي

 دق نيذلا صاخشألا عابطنا نأ دكؤت ةريخألاو ةثلاثلا ةظحالملا تناك امنيب

 وه امك «بابشلا عابطنا نم لضفأ برعلا نع مهرامعأ نم رثكأف نيسمخلا اوزواجت
 خويشلا نأ ىلإ ًاعجار كلذ ببس نوكي دقو 2625 )5  مقر لودجلا نم حضاو

 مهلكاشمو برعلا نم ًابارتقا رثكأ يلاتلابو ءهضئارفل ًاذيفنتو نيدلاب ًاكسمت رثكأ
 يمالسإلا عاطقلا ةدناسم لالخ نم هسفن نع حصفأ يذلا رمألا وهو .ءمهرعاشمو

 ةبسكلاو نينانفلاو نييبزحلاو ةذتاسألا تائف نأ ىلإ ةفاضإ «ةيبرعلا اياضقلل ايكرت يف

 ءمهعومجم نم ةئملاب 85 تغلب مهتبسن نأل «ةيبرعلا اياضقلا عم ًافطاعت رثكأ تناك
 .(9- 5) مقر لودجلا نم حضاو وه امك

 فوفصلا يف برعلا عم نيفطاعتملا ةبسن تناك دقف «ةبلطلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 ةيكرتلا عاضوألا ىلع مهعالطا ىلإ كلذ دوعيو «ىلوألا فوفصلا نم رثكأ ةمدقتملا
 - ةساردلا يف اومدقت املك  مهتفرعمو ىرخألا تافاقثلا ىلع مهحتفتو ةيلخادلا

 يفاقثلا مكارتلا نم عون ىلإ يدؤي امم «ةيلودلا ةسايسلا تاراسمو ةيملاعلا عاضوألاب

 يكرتلا بعشلل ةيراضحلا ميقلاب اكسمتو اناميإ مهديزي امم يملعلاو يفرعملاو
 ىوقلا دض لداعلا مهلاضنو مهاياضقو برعلا مهاوخإ عم أفطاعت يلاتلابو «قيرعلا
 ءمهيقرو مهمدقت دض ليقارعلاو دودسلا عضت يتلاو «مهتاريخو مهيضارأب ةعماطلا
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 ءاذوس ىوق ةمث نأب نورعشي اوأدب نيذلاو ءاضيأ كارتألا هبءاجي يذلا رمألا وهو
 ةبسن تناك دقف انه نمو .ًايراضحو ًايرشبو ًايفارغج ايكرت رود صيلقت لواحت
 ٠١ ريخألا فصلا يف غلبت برعلا عم نيفطاعتملاو ةيبرعلا اياضقلل نيدناسملا ةبلطلا

 وه امكو ءابلاط ١1١ مهددع غلابلاو ءاتفتسالل نيعضاخلا ةبلطلا عومجم نم ةكملاب

 .(8 )0  مقر لودجلا نم حضاو

 5 - ه) مقر لودحلا

 ءاتفتسالل تضرعت يتلا تائفلا لاوحأ



 (6- ه) مقر لودحجلا

 ةيبرعلا اياضقلل مهفوفصو مهرامعأ قفو ةعماجلا ةبلط ةدناسم ةبسن

 نم ةيبرعلا اياضقلل تائفلا مظعم ةدناسم يأ ءةجيتنلا هذه تدكأت دقو

 :اهءازإ ةرشؤملا بسنلابو ةيلاتلا رواحملا لوح بطقتست ةبوجألا تناكف ؟ةيكرتلا

 ترعلا نيب يداصتقالا لماكتلاو ةكرتتشملا ةيعالسإلا قوسلا ةماقإ..

 ا ل اود كارتألاو

 مهدلو ًايناقتو ًايعانص نومدقتم كارتألاو «طفنلاو لاملا نوكلتمي برعلا  ؟
 . ةئملاب 18 م امهنيب رمثم نواعت داجيإ نكميف «ةريفولا هايملا

 :ةقلاعذا 2ث عقم نيملسملا هجاوت يتلا راطخألا

 كارتألاو برعلا لالذإ لجأ نم ةقطنملا ميسقت ةداعإل برغلا لمعي 5

 توفت اهيعافالخل كارتألاو ترغلا ةيوبسا نإف كلذلو «ةماعب نيملسملاو «ةضاخبب

 لا ةصرفلا مهيلع

 هماهتا لالخ نم ىمالسإلا ركفلا فدهتست ةديدج ةيبيلص برح كانه ه

 قارعلا لامش يف ةيوق ةيريشبت ةكرح دوجو عم «لتقلاو بصعتلاو باهرإلاب
 مهو  كارتألاو  مالسإلا ةاون مهو  برعلا هبتني مل اذإف «نادوسلاو ايكرتو

 0000008 مويلا دعب ةمئاق امهل موقت نلف .ةكرحلا هذه امواقيو كلذ ىلإ  هتامح
 . ةئملاب

 ةماقإ ىف اهفادهأ ذيفنت لجأ نم ريثكلا ءىشلا تققح دق ةينويهصلا نإ - 5

 ىلع ًارطخ دعت اهنإف كلذلو «تارفلا ىلإ لينلا نم ةدتمملا ىربكلا ليئارسإ ةلود

 طيحملا رطخلا اذه ةيباجمل داحتالا كارتألاو برعلا ىلع بجي يلاتلابو نيملسملا

 الحل



 برعلا نيب ةيروطتو ةيعامتجاو ةيسايسو ةيفاقث تافالتخا ةمث نإ ا“

 نواعتلا هلب ءايقتلي نأ اهيل نكد أل طيح ةذمكلاو ةوقلا نم ىهو .كارتألاو

 :فئملات 0” رب ددم امهنيب

 «ةيكرتلا تايلقألا ىلع ءاضقلا نوديري برعلا نأل ةيرصنع ةيموق برعلا 8
 ىلع ادحتي وأ اعمتجي نأ نيبناجلل نكمي ال كلذلو «نوحماستم سان كارتألا امنيب

 .ةئمللاب © ..... قالطإلا

 دض هجوملا باهرإلل مهدييأت لالخ نم ايكرت ريمدت نوديري برعلا 4
 نواعتلا امهل نكمي فيكف «ةيكرتلا يضارألاو هايملا يف نوعمطي مهنأ امك ءايكرت

 : ةئملاب 6 د رتوتملا وحلا اذه لثم ىف

 اونواعت مهنإ لب «كارتألا نوبحي ال مهو ءايكرت ءادعأ مه برعلا نإ - ٠

 ةقثلا نكمي فيكف «فلخملا نم نيملسملا نيينامثعلا مهناوخإ نعطل رافكلا عم

 .ةنلاب ه1 25 ؟مهتاين وأ مهلاوقأب

 0 رخل ةيوخأ 1

 ةنلان 1 د باوج ال ١

 ءدودحملا ءاتفتسالا اذه ىف سداسلا لاؤسلا ةيبوجأ ىلع ةرظن ىقلن امدنع

 تاقالخلا ريزطت 3وذيؤي نييبجما نم ةئلابالا# نأ تعد, ىذ داب تطماا# اننإف

 ةيمالسإلا قوسلا ةماقإ لالخ نم ءاوس «يمالسإلا روظنملا نم ةيكرتلا - ةيبرعلا
 وأ كارتألاو برعلا نيب ةيداصتقالا عفانملا لدابت وأ يداصتقالا لماكتلا وأ ةكرتشملا
 ةيعقاولا ةرظنلا ىه ةرظنلا هذهو . . .ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتمألا هجاوت ىتلا راطخألا
 ةنيمملا نيسألا نع لراللا ني تاقالخلا ةتاقإا ىف: رصعلا تايطعع نم ةقلظنلا
 نمض يفاقثلا حقالتلاو «ةيداصتقالا حلاصملاو «ةنزاوتملا ةيسايسلا تاقالعلا : ةثالثلا
 كلت ةماقإ ىودجب نونمؤي ال نيبيجملا نم ةئملاب ٠١ ناك امنيب .ةكرتشملا عفانملا راطإ
 نوعسيو «نويرصنع موق برعلا نأ نودقتعي مهنأل «كارتألاو برعلا نيب تاقالعلا

 ال كلذلو «ةيكرتلا هايملاو يضارألاب نوعمطي مهنإ لب «ةيكرتلا حلاصملاب رارضإلل

 ءادعأ عم نواعتلاب نيملسملا مهناوخإ اونعط مهنأ اميس الو «مهتاينبو مهب قثوي
 . مالسإلا

 ع



 ليلد ةنزاوتملا ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ةماقإ دييأت نم ةريبكلا ةبسنلا هذه نإ

 - ةلمحلا هذه ءارو فقي يذلا - يمالسإلا عاطقلا هيلوي يذلا مامتهالا ىدم ىلع

 .ىرخأ ةهج نم ايكرت يف هريثأتو عاطقلا اذه ةوق ىلعو ءةهج نم تاقالعلا كلتل
 اوجتحا دق برعلا عم تاقالعلا ةماقإ يضراعم نأ رظنلل تفلملا رمألا نكلو

 ركفلا يف هتوطسو مالسإلا ةوق دكؤي امم ءاضيأ مهاوعد دييأتل مالسإلا ةعوضومب

 ديعصلا ىلع يجراخلا ملاعلا عم ايكرت تاقالع ديدحت يفو «يكرتلا يسايسلا

 سداسلا لاؤسلا ةبوجأ لالخ نم  حطسلا ىلع زربت يتلا ةيضقلا نأ ريغ .يلودلا

 يعواللا يف «فلخلا نم ةنعطلا» ةعوضوم هتكرت يذلا خرشلا ىدم يه  حورطملا

 نإ ثيحب كلذ ىلع ةيمسرلا ةيسردملا بتكلا ديكأت لالخ نم - يكرتلا يعامجلا
 تاقالعلاب ةقلعتملا ةيزكرملا تاحورطلا لك يف حطسلا ىلع وفطت ةيضقلا هذه
 ناهذأ يف برعلل ةمئاقلا ةروصلا هذه ىلع نيدكؤملا نأ ىلإ ةفاضإ «ةيكرتلا  ةيبرعلا

 ةبوجألا يف ةبسن ىلعأ نوفلؤي اوناك برعلا عم ةبيطلا تاقالعلا ةماقإ يضراعم
 ةئملاب ٠١ ةغلابلا ةضراعملا تاوصألا عومجم نم ةئملاب 5 تغلب ذإ «ةضراعملا

 يهو «عومجملا نم ةئملاب ٠“ ةبسنب ةيضقلا هذه تدكأ دق ةضراعملا نوكت كلذبو

 «ةئملاب 5 نع اهتبسن لقت يتلا ةبوجألا انلمهأ دق انك املو .اهب ناهتسي ال ةريبك ةبسن

 اهتيبا ةاعاتلعأ نقف كلذلو ةيبنلا هله نغ لقت ةفلتخ ةيوحأ ةعيرأ ترهظ دقق

 :سداسلا لاؤسلا : :نع.ةناجالا ذم: ةنملاب 1 .فكتتيا

 مكيدل ناك اذإ :نسفتي ناك دقف تائفلا كلت ىلإ هجوملا عباسلا لاؤسلا امأ

 .هاندأ هجاردإ ىجريف ء«برعلا لوح هركذ نودوت ءيش

 :ةيلاتلا رواحتملا قفو. ةبوجلألا .تواع يح

 قرشلا يف مدقتلا زارحإ نكميف مهنيب ام يف كارتألاو برعلا دحتا اذإ ١

 ا نيفرطلل ةوق وه داحتالا اذه نأل .ءطسوألا

 نواعتلا قيقحت نكميف ةيطارقميدلاو ةيددعتلا ىلإ برعلا لقتنا ام اذإ - ”
 0 ا كازتالا نينو دعب

 نورصقم مهنإف مهتاذلم يف نوفرسيو برعلا هيف خذبي يذلا تقولا يف - '"“
 000000 نيطسلفو صربقو ناجيبرذآو ةنسوبلا يف نيملسملا مهناوخإ ةدجن يف

 . ةئملاب

 كان ا ءامعزلا ةلكشم ئه: كترعلا' ةلكشم نإ 5

 نم كارتألا اونعط مهنإف كلذلو «لاملو سنجلا ريغ نوفرعي ال برعلا  ه

5308: 



 نيطسلف اوعاب مهنأ امك «ةيزيلكنإلا تاريللاب ًاعمط ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف فلخلا

 .ةئملاب ٠ 2000010 مهتفادصبو مهب قوثولا نكمي فيكف «سنجلاو لاملا لباقم

 رهص مهتالواحم كلذ ىلع ليلدلاو «كارتألا نوهركيو نويرصنع برعلا

 نواعتلا نكمي فيكف «ةيبرعلا نادليلا ىف ةدوجوملا ةيكرشلا تايلقألا

 تدل ا ؟مهعم

 ةنماخ 4 ١ عمو مد ىرخأ ةبوجأ ا

 ا هل يأر ال -

 .ةئملاب ٠٠١ عومجملا

 هيجوتل ةبسانم تناك اهنأ «عباسلا لاؤسلا نع ةدراولا ةبوجألا نم رهظي

 امنيب «برعلا ءامعزلا ىلإو «يبرعلا نطولا يف ةمئاقلا عاضوألا ىلإ تاداقتنالا

 ةفاضإ «ةقثلا مدعو فلختلاو كارتألا ةيهاركو ةيرصنعلاو فارسإلاب برعلا فصُو

 مهنأ امك «ةماعلاو ةيمويلا مهتايح يف سنجلاو لاملا ريغ نوفرعي ال مهنأ ىلإ

 0 .نيملسملا مهناوخإل  مهئارث مغر ىلع  ةدعاسملا دي دم نع نوسعاقتي

 كئلوأ ةبغر يهو د ىلإ هجوملا ديدشلا داقتنالا اذه ءارو نمكت ةقيقح ةمث

 ةهجاوم يف ديب ادي كارتألا عم لمعلل مهعفدو برعلا ةيمح ةراثإ يف نيدقتنملا

 ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا نيتقطنملل ةلماك ةغايص ةداعإ ةمث نأ قلطنم نم تايدحتلا

 ضعب يف مئاقلا ميقعلا يروتاتكدلا ماظنلاو دوهجلاو لاومألل ردهلا اذه نأو

 باتعلا نم عون وه دقنلا اذه نأ امك .نيملسملاو مالسإلا مدخي نل ةيبرعلا راطقألا

 « نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةبتع ىلع نحنو ليدبتلاو رييغتلل ةصلخمو ةحيرص ةوعدو

 الو ءاجراخو الكاد دهطضملاو هرمأ ىلع بولغملا يبرعلا بعشلا نع عافد هنأ امك

 نم وأ يكرتلا  يرعلا نواععلا يديؤم نم اوناك نيبيجملا نم ةئملاب /4 نأ اميس

 نانئمطالاو مدقتلاو ةيطارقميدلا وحن عورشملا هعلطتو يبرعلا بعشلا نع نيعفادملا

 فاصوألا (ةئملاب ؟5) ةيقابلا ةبوجألا تددر نيح يف اذه .هلبقتسمو هتايح ىلع

 - ةيبرعلا تاقالعلا ةماقإ دض تفقو ىتلا ةبسنلا براقت ىهو «برعلا لوح ةئيدرلا

 + شدانسلا' لاؤسلا" ةيرجأ يف اهيريوطتو ةيكرتلا
 نم ةتباث ةبسن ةمث نأب انيلإ يحوت عباسلاو سداسلا نيلاؤسلا ةبوجأ نأ امك

 ةيخيراتو ةيفارغج بابسألو «نمؤت  عومجملا نم ةئملاب ؟5 ىلاوح خليت تكازرتآلا

 ةماقإ وأ برعلا عم براقتلا ىودج مدعب «ةيمالعإو ةيجولويدياو ةيسايسو

 ؛ىلوألا :نيتيحان نم كلذ يضتقت كارتألا ةحلصم نأل ءمهعم ةيدولا تاقالعلا

 ا



 ةماقإ ناكمب ةبوعصلا نم هنإ ثيحب «ةمكاحلا مهتمظنأ ةيروتاتكدو برعلا فلختل

 راكفألا قفو دعت ايكرت نإ «ةيناثلا .مهتاينبو مهم ةقثلا مدعل تاقالعلا كلت
 ابوروأ نم ةعطقو «ةيبرغلا ةيلاربيللا ةموظنملا نم ًاءزج  ةيلقألا هذه ىدل ةدئاسلا

 لكشب برعلا نع تدعتبا املك اهنإف كلذلو «نييقرشلاو قرشلاب اهل ةقالع الو
 تققحو ءابوروأو برغلا نم تبرتقا «ماع لكشب يمالسإلا قرشلاو ءصاخ
 .يراضحلا مدقتلاو بساكملا

 ةبسنلاب (ةئملاب 15 ىلاوح) ةيلقأ مه ةركفلا هذه ةاعد نأ ءًاحيحص نوكي دقو
 عيمج كلتمت ةرثؤمو ةيوق ةيلقأ يه ةيلقألا هذه نأ ريغ «ملسملا يكرتلا بعشلا ىلإ
 تاعامجلا ولثممو نويمسرلا نويرادإلا اهئمف :هيجوتلاو ةوطسلاو ةوقلا تاودأ

 ةيمالعإلا تاسسؤملا باحصأو ةيروتسدلا تاسسؤملا ضعب ءاسؤرو ةطغاضلا

 رشنلا رودو مالفألا تاكرشو تانويزفلتلاو تاعاذإلاو فحصلا  ىربكلا

 . ةيفاقثلاو ةيلاملا تاسسؤملا باحصأ نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ  تانالعإلاو

 يف عمتجملاو ةلودلا ةيطارقتسرأ لثمت يتلا ظحلا ةديعسلا ةيلقألا هذه نإ

 ءاهتيجولويدياو اهميهافمب ةلودلا نيب ًايلاعو ايوق ارادج ينبت نأ تعاطتسا ءايكرت
 برعلا عم دناستلاو نواعتلا ىلإ علطتي يذلا يكرتلا نيينلا نم. يطملا عيلاخلاو
 رثكأل دتمي يذلا يراضحلاو يفاقثلا ثوروملا نمضو ةدوملاو حماستلا نم راطإ يف

 .ماع فلأ نم



 سواسل) (لصفلا

 ةيفيح لوح تاحرتقمو تاظحالامو ءارآ

 يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا ةروص رييغت

 مهناهذأ يف كارتألا انناوخإ لمحي اذامل :يلاتلا لاؤسلا انسفنأ ىلإ هجون امدنع
 ىدل برعلا ةروص رييغتل قرطلا عجنأ يه امو « برعلا مهناوخإ نع ةيبلس بلاوق

 ةطقن نوكت نأ بجي :يلاتلا لكشلاب روفلا ىلع ةباجإلا 0 ؟يكرتلا ماعلا يأرلا

 يدؤت ىكل تايوعيسملا ىلعأ ىلع ةسايسلا يف ًايساسأ هلو تاينلا يف ًارييغت ةيادبلا

 «راشتنالا ةعساولا مالعإلا لئاسوو ماعلا يأرلا فقاوم يف ماع رييغت ثودح ىلإ
 صيخشت ىلع دمتعي برعلا نع ةيبلسلا ةينهذلا بلاوقلا كلت رييغت نأ اميس الو
 ءارولا ىلإ ًاليلق ةدوعلا بجي كلذ لجأ نمو .اهراشتنا ءارو نمكت يتلا بابسألا
 ءارآلا ميدقت ىلإ كلذ نم قالطنالل «كارتألاو برعلا نيب كرتشملا خ خيراتلا ءارقتسال

 يف ةيسايسلاو ةيركفلا تاقلطنملاب يضاملا ثادحأ ةنراقملو ء:ةهج نم تاحرتقملاو

 .ىرخأ ةهج نم ةثيدحلا ايكرت

 ةفيلخ ىلإ ءالولاب اهلك نيدت ةفلتخم تايموق ةلود ةينامثعلا ةلودلا تناك
 سأر هرابتعاب «ةفيلخلا ةرظن ساسأ حماستلا ناكو .لوبنطسا يف نطاقلا نيملسملا

 تمهاس يتلا تايموقلا كلت نوجشو نوؤش ىلإ «مالسإلا خيش هدعب نمو «ةلودلا
 ةلودلا يف ثيدحتلا ةكرح هنم تقلطنا يذلا ينامثعلا ثارتلا دعاوق ءاسرإ يف

 دالبلا لك اهراثآ معت نأ ةلودلا تدارأ يتلا تاميظنتلا ةرتفب تيمس يتلاو ةينامثعلا
 ةرحاتم تءانع ةضيهنلا شابسأب دخالل ةلودلا ةلواح نآ ريغ... ءادتسا نوذب ةينامثعلا

 يتلاو «ةيصعتسملا اهتامزأ نم ةلودلاب جورخلل اهيلع ةدوقعملا لامآلا ققحت ملو

 برعلا لله دقف كلذلو .ةيبرعلا تايالولا اهنمض نمو ةلودلا ميلاقأ لك تلمش
 ةيسنرفلا ةروثلاب هبشأ هنأب اودقتعا مهنأل ١6١08 ماع يروتسدلا بالقنالل كارتألاو

 ال



 دعب تباخ دق لامآلا هذه نأ ريغ .ةينامثعلا ةلودلا ىلإ ةوقلاو دجملا ديعتس ىتلا

 لكشب ةينامثعلا ةلودلا نع ةيبرعلا تايالولا تلصفنا ثيح ءنامزلا نم دحاو دقع

 ثوحبلا دحأ ىلع هبيقعت ىدل توريب رمتؤم ىف رايكوأ نامثع لءاست دقو

 نيرا نغم ةينايقنلا ةيزوطافألا دف اس انرصت تارعلا فرص اذ[ : ةفينقملا
 ىلإ وعدت بابسأ كانه تناك امبر :لوقلاب كلذ نع هسفن باجأ مث ؟ىلوألا ةيملاعلا

 برعلا ذخأ دقل .ةيروطاربمالا نع لاصفنالاب ةبغرلاك «ةيعيبط بابسأ كلذ
 يداحلاو رشاعلا نينرقلا يف ديجملا ةيبرعلا ةيروطاربمالا يضام «مهيضامب نوركفي

 مهئافتخا ةيلوؤسم اهليمحتل ءادف شابكأ نع نوثحبي مهلعل ؟ثدح اذامف .رشع

 ام ناك امبرو .ءادفلل اشبك ةينامثعلا ةيروطاربمالا تناكف «ثادحألا حرسم نم

 نأشب ًائيس ًاريكفت نوركفي مكيخرؤم ضعب تلعج يتلا ةيموقلل ًايعيبط ًارثأ ىرج
 لوحتلا وه ناقلبلا ةميزه دعب نييداحتالا لعف در ناك اذإو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 اوذخأف برعلا دنع ًالباقم لعف در زفتسا دق كلذ نوكي دقف ء.ةيموقلا وحن
 . '"”كارتألا دض مهب ةصاخلا مهتيوبب ًايجيردت نوركفي

 نم ًاءزج  ًاقباس تناك يتلا لودلا نم ديدعلاب ةطاحم مويلا ايكرت نإ
 تفلأ يتلا اهتايلقأ عم اهلكاشم لح عيطتست نأ نود تطرفنا يتلا ةينامثعلا لودلا

 ةثيدحلا ةيكرتلا ةلودلا عم اهلكاشم لودلا هذه عيمجل نإف كلذلو .لودلا هذه
 يرق لودلا كلك نأ نيح ىف« اعانبطا اهبعتست نقلا تاةئامقعلا ةلودلا ةَعيَرْوَد
 نيس لجل نم تاموانلا للص نم نكاشلا كلت: لس ايكرت مايق نرجو
 يتأيو .ىرخأ ةهج نم اهتيرارمتساو اهريوطتو .ءةهج نم ايكرت عم تاقالعلا

 نيسحتلو اهلكاشم لحل ىعست يتلا ايكرتل ةراجلا لودلا كلت ةمدقم يف برعلا
 ْ . ةثيدحلا ايكرت عم اهتاقالع

 ال كارتألا نإف ءءودهو رسيو ةلوهسب مهتيوه ىلإ اوداع دق برعلا ناك اذإف

 عمتجملا اهل ضرعت يتلا ةفينعلا تازهلا دعب «ةيقيقحلا مهتيوه نع نوثحبي نولازي
 .مويلا ىتحو «ةثيدحلا ةيكرتلا ةلودلا سيسأت رثإ يكرتلا

 )١( يخيراتلا ثوروملا ةيمهأ» .يميمتلا ليلجلا دبع :ثحب ىلع رايكوأ نامثع بيقعت رظنا العري 

 ةيبرعلا تاقالعلا لإ تمل ةقرور#: (ةيناعلا ةقزوللا) ةيكرتلا ..ةيبزعلا تاقالخلا يف ةريثاتو .قامقعلا >
 ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن ىتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :لبقتسم راوح :ةيكرتلا

 ءزكرملا :توريب) ١446(, ص “8. ١

 ال



 ايكرت ةلودل ةيوهلا ةكرعم مسحي نأ عاطتسا كروتاتأ لامك ىفطصم ناك اذإو

 :تايوهلا نيب نم راتخاو  ةينامثعلا ةلودلا ضاقنأ ىلع تماق ىتلا  ةديدجلا

 نع ةلود: ةماقإ ىف هنم ةبغر «ةريخألا ةيوهلا ب :ةلوضانألاو ةيفالتمإلاو ةيئازوللا
 ةدهاعم قفو اهل ةصصخملا ىضارألا ىلع دتمت «ةيكيرمألا ةدحنتملا تايالولا رارغ

 «ةنطاومكو ةيوهك «ةيكرتلا ةيسنجلا ىلإ اهيف ةنطاقلا تايموقلا لك بستنتو «نازول
 ماع روتسد نإف ءابوروأ نم ًاءزجو ةيناملع «ةيعانص ؛ةثيدح «ةلقتسم نوكت نأو

 شيعي نطاوم لك نأ هديكأتب ًاددجم ةيلوضانألا ةنطاوملا عوضوم سرك دق ١

 .ًايكرت دعي ةيكرتلا يضارألا ىلع

 ةيكرتلا ةيصخشلا ةينب يف كروتاتأ اهثدحأ يتلا ةيرذجلا تارييغتلا مغر ىلعو

 اهيناعي يتلا ةيساسألا ةلضعملا تيقب ةيكرتلا ةيوهلا ةلكشم نإف ءاهميقو اهرهظمو

 يتلا ةيركسعلا تابالقنالا عيمج نإ لب ؛اماع 1/87 نيم رثكأ لدم ىكرعلا بعنكلا

 ا ا اي ل يمرت تناك ايكرت يف تعقو

 ةيعامتجالا  ةيكارتشالا ةيوهلا ءافضإ ١97٠ ويام /رايأ بالقنا دارأ دقف :كلذ

 دارأ نيح يف 1 ركفلا سيركت ىلإ 119١ بالقنا ىعس امنيب ءايكرت ىلع
 ةثيدحلا ةينامثعلا وأ «ةيمالسإلا  ةيقرشلا دقاورلا ىلإ ايكرتب ةدوعلا 198٠ بالقنا

 ركفلا نيب ًايفاقث ًارسج ايكرت لعجل ةلواحم يف لازوأ توغروت اهيلإ وعدي ناك يتلا
 قيقحت عيطتسي نأ نود نم يفوت هنأ ريغ «يبرغلا يناملعلاو يقرشلا يمالسإلا

 يموق فيلوت لجأ نم لمعي مويلا ايكرت يف يوق هاجتا ةمث ناك نإو .«كلت هتلاسر

 ةيميلقإلاو ةيخيراتلا :اهتاراج عم ةنمزملا ايكرت لكاشوم نأ ريغ «يناملع - يمالسإ -

 رسمجلا كلذ ًالعف نوكت نأ 0 نود ًالئاح فقت ةيعيبطلاو ةيفارغحجلاو

 ةيمالسإلا ةيقرشلا روذجلا نيب يفاقثلا غسنلا هلالخ نم ربعي نأ عيطتسي يذلا

 لكشلاب ةمقلاو روذجلا تازايتما نم ةدافتسالل ةلواحم ىف ةيناملعلا ةيبوروألا ةمقلاو

 . ةثيدحلا ايكرت يف روطتلاو ةيمنتلا مدخي يذلا

 لالخ نم ةيكرتلا ةسايسلا تاراسم يف ًاحوضو رثكأ ةيوهلا قلق ودبيو
 ءامتنالا يف ةبغرلا :يمالسإلا ملاعلا تاعلطتو ةيلاربيللا ابوروأ تابلطتم نيب اهلماعت

 اهتيوضعو ؛يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم يف ةلعافلا اهتيوضعو ءيبوروألا سلجملا ىلإ

 عيقوت لبق - ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب اهفارتعاو «يسلطألا فلحلا ةدهاعم يف

 كعب ب اثيدح تلقتسا يتلا ةيكرتلا لودلا مضت نأ يف اهتبغرو  مالسلا ةيقافتا

 نيبو ؛ينواعتو يثارتو يفاقث داحتا يف قباسلا يتايفوسلا داحنالا نع اهلاصفنا

 ينعي يذلاو «جراخلاو لخادلا يف مالسلا» ىلإ وعدي يذلا ينطولا اهقاثيم تاقلطنم

 اا ىلإ اهنم ربش يأب طيرفتلا نود نم ةيلاحلا اهدودح ىلع ايكرت ظفاحت نأ
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 . اهيضارأ ىلإ ريغلا يضارأ نم ربش يأ مض.يف'ايكرت يأ -اهتبغر مدع عم

 ال ثالث ةيسيئر اياضق «ةدملا هذه ةليط ةيوهلا نع ثحبلا ةلأسم تزرفأ دقل
 .ةيمالسإلاو ةيموقلاو ةيناملعلا : يه يكرتلا ماعلا يأرلا لاب لغشت لازت

 ,"”عمتجملل يساسألا ميظنتلا يف ًارييغت ةيناملعلا يف ىرت ايكرت تناك اذإف
 ةيطارقميدلا ةيسايسلا كلذكو «ةيكرتلا ةيفاقثلا طاسوألا ىف دئاسلا يأرلا نإف

 يطسوأ قرش ماظن ةماقإ وه «ةمكاحلا ةيكرتلا ةيطارقوريبلا ىلإ ةفاضإ ؛ةيكارتشالاو
 ركفلاو ابوروأ نم ًابرقت ةيناملعلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا :ةثالث سسأ قفو
 وهو .ىرخأ ةهج نم ةيلامكلا راكفألاو مئاقلا ماظنلل ةيامحو .«ةهج نم يلاربيللا

 نيفقثملا طاسوأ يف  يطسوأ قرشلا ماظنلا ةماقإ يأ  هادص دجي يذلا يأرلا

 تاروشنملا ىلع ةرظن ءاقلإ يفكيو «يبرعلا برغملا ىلإ يبرعلا قرشملا نم برعلا
 . عوضوملا اذه نم دكأتلل مويلا ةيمالعإلاو ةيميداكألا

 هذه قيبطت يف ةيبرعلا نادلبلا نع فلتخي ايكرت عضو نأ دقتعن اننأ ريغ

 ١19١ ماع ةيناثلا جيلخلا برح دعب راكفألا ىلع تأرط يتلا ةديدجلا ةرظنلا

 ماظنلا سسأ نم ةيناملعلا نأل ١497«, ماع ةيليئارسالا  ةينيطسلفلا ةيقافتالاو

 اهب ساسملا  لقألا ىلع روظنملا ىدملا يف  نكمي الو «ةيلامكلا ايكرت يف مئاقلا

 يمالسإلا عاطقلا يف ايوق ارايت ةمث نأ مغر ىلع ءاهليدبت وأ اهليدعت وأ اهرييغت وأ

 لدتعم قايس يف يناملعلا  يمالسإلا  يموقلا فيلوتلا ىلإ وعدي يلاكيدارلا
 ذا نإ ةناحر اهو اقنار انش كود ةدسو, لعد ظافجت توروس ىشداحتو
 نادلبلا يف امأ . جراخلا ىلإ اهريدصتل لاجم ال ةيلحم ةيكرت ةركف يه ةيناملعلا

 ةظقيلا نأ ىلإ ةفاضإ .«ةيموقلا راكفألا ىلع ةئراط ةركف ةيناملعلا نإف ةيبرعلا

 يسيئرلاو يوقلا يسايسلا رايتلا وه يمالسإلا رايتلا تلعج دق ةثيدحلا ةيمالسإلا

 .ةيبرعلا نادلبلا يف

 اانا ةفحاز فرب انك ركوب ةيوعلا قادلبلا ذيب اعساش ايناثث انوي ةمتا نأ امك

 ةماقإ تالواحمو .«ةهج نم ًايركسعو ًايسايسو ًايفاقث ةيبرغلا عافدلا ةموظنمب ايكرت
 كارتألاو برعلا :ثالثلا يفاثألا ىلا دنتسي اكيرمأ ةدايقب يطسوأ قرش ماظن

 روظنملا يف  برعلا مظعم هضفري يذلا رمألا وهو ,ىرخأ ةهج نم دوهيلاو

 ريوطتل ةيلمع غيص وحن» :لوح تراد يتلا تاشقانملا نمض ناجاتأ ايلوف هتركذ ام رظنا (؟)

 راوح : ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا : يف «« حوتفملا راوحلا : ةفلتخملا تايوتسملا ىلع ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا

 فو ص « ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن ىتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانئمو ثوحب : ٍلبقتسم
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 ةلواحم ايكرت يف عساولا يمالسإلا عاطقلا هيف ىري امك  لقألا ىلع بيرقلا
 00 ةت ةداعإ يف رفيس ةدهاعم ذيفنتو ىربكلا ليئارسا ةلود ةماقإل ةيكيرمأ
 يك كارتألاو برعلا قافتا مغر ىلعو .ًاددجم طسوألا

 25 قفو ثحبلا طاسب ىلع حورطملا يطسوأ قرشلا ماظنلا ذيفنت ةروطخ
 لك تاين لوح لدابتملا كشلاو «ةنمزملا ةيكرتلا  ةيبرعلا تافالخلا نإف «ىكيرمألا

 ةميلسو ةيعيبط تاقالع ةماقإ مامأ ةرثع رجح نافقي رخآلا فرطلا هاجت فرط
 .يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم ةيوضع ىلإ ايكرت ءامتنا مغر ىلعو .نيفرطلا نيب ةرمثمو

 يف اهكشو ءمهداحتا ىلإ اهمامضنا نأشب نييبوروألا اهئافلح فقوم نم اهلمأ ةبيخو
 ميسقت ةركفل اذيفنت قارعلا لامش يف ةيدرك ةلود ةماقإ تالواحم نم اكيرمأ فقاوم

 ايكرت ءافلح نأ رهظيو  ًالبقتسم اهل ةفيلحلا ايكرت ميسقت مث نمو  قارعلا
 تب ةيرقلا ةموطتملاو ةناكيرمأ :تلفشبا "نأ دغيف اب اضيأ اهعم نيضلخع ريغ نيسرغلا
 اهب عفدلاو يمالسإلا اهيضام نم اهبحس مويلا ديرت ؛برغلا نع عافدلا يف ا

 ةيدركلا ةلودلا ةماقإ لالخ نم اهميسقتف ؛كلذب ضرت مل اذإف ,برغلا وحن
 عم «ساقفقلا يفو صربق يف تالزانتلا ءارجإو ةينمرألا ةلودلا قاطن عيسوتو
 .اهب ايكرت طابترا كفل ىطسولا ايسآ يف ةيسورلا عامطألا ةدناسم

 ةمث نأل «قرولا ىلع ةبوتكمو ةعرتخم تاهويرانيس تسيل راكفألا هذه نإ
 ايكرت تاقالع ةيوقت ةرورض ىلإ وعدي هنإف اذل «كلذب نمؤي ايكرت يف ًاعساو ًاعاطق
 يقوتل امنإو «ةنبرغلا وأ بيرغتلا ةكرح ءارو عافدنالا لجأ نم سيل «برغلاب
 ىلإ ةوعدلاب ةيمالسإلا ةكرحلا تماق ءاضيأ انه نمو .ىلوألا ةجردلاب برغلا راطخأ

 ىلإ يدؤيس كلذ نأل ءًايئاهن هضفر مدعو ءراوحلا لالخ نم برغلا عم مهافتلا
 . ةيمانتملا ةيمالسإلا ةوحصلا حلاص يف تسيل ةريبك تافعاضم

 قرشلا ىف .ءثدحتسو تثدح .ةطبضنم ريغو ةعيرس تاريغتم ةمث

 نفاوأ «دفطللا لود نيد تانالع قايم نقااربع روك بعلعو «ةاطسوألا
 يف عقت ةيملاع ثادحأ ببسب اهنيب ةدوجوم تناك يتلا وأ ةمئاقلا تاقالعلا ميطحت
 ناتسناغفأو ناتسكجاطو ةنسوبلا :اهنم دعبأ قطانم ىف وأ طسوألا قرشلا فارطأ

 ناقل را ساففعلاو نافلنلاو نيموتقو نوت ظيستفلاو.فاركألا ىطاتمو فاتكشلاو
 برعلا ياخ مهتابراقم نأ امك «ثادحألا كلت ىلإ كارتألاو برعلا رظن ةهجو

 نإف ايست دكسلا وأ «ةدحاولا ةيضقلا لوح فلتخت مهفقاومو - كارتألاو
 قرشلا نادلب ضعبو ىطسولا ايسآو ناقلبلا ىف ةيفاقثو ةيقرع تادادتما كارتألل
 ايهاون تب ةيكرفلا ةسايسلا ىف فون نطانأا :كلع ىف هرم خ1 نزف فلذل و« طسرألا
 . يكرتلا ينطولا قائيملا راطإ ىلع جورخلا نود نمو كاذ وأ رادقملا اذهب  ًايجراخو
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 نم تناكأ ءاوس  ةيسيئرلا اهلكاشم نمض رودت لازت ال اهنإف ةيبرعلا راطقألا امأ

  برعلا ءامعزلا ضعب رظن رصق نع ةعبانلا كلت مأ يبرغلا رامعتسالا تافلخم

 لواحت  ةيبرعلا نادلبلا يأ  اهنإف كلذلو .نيطسلف ةلكشمو فلختلاو ةئزجتلاك

 ديحوتلو قزأملا اذه نم جورخلل لودو ةكرحو ةركفك يمالسإلا دييأتلا دشح
 ةداعإ لالخ نم ءاوس ءًاضيأ يمالسإلا ملاعلابو اهب ةطيحملا راطخألا ةهباجمل اهفوفص
 ةماقإب ًاددجم ريكفتلا ىلإ سورلا ةدوع وأ ءطسوألا قرشلا ةقطنم ليكشت

 يف قاسو مدق ىلع ةمئاقلا ةيريشبتلا ةكرحلا لالخ نم وأ «ةراهنملا مهتيروطاربمإ
 ىف ةنطاقلا وأ ةئجتلملا وأ ةرجاهملا ةيمالسإلا تايلقألا ىدلو .ءطسوألا قرشلا

 ١ .اهدالب يف يركفلاو يسايسلا داهطضالل ةضرعملا كلت وأ ةيبرغلا نادلبلا

 000 ف ةديدحلا تادجتسملاو ءاهتيوه قيقحتل ايكرت تاالواحم نأ نيغ

 كلت جاودزاو لب «هسيياقم رارقتسا مدعو ديدجلا يلودلا ماظنلا ءوشنو .طسوألا

 ايكرت عفدت دق «يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةبسنلاب اميس الو يلودلا لماعتلا يف سيياقملا
 اقيقحت ةيناعمو ةديدج ةوحص ىف ةقيمعلا اهروذجو اهتاذ فاشتكا وحن رثكأف رثكأ

 الو «ةيدجملا ريغو ةيبرغلا تافلاحتلا وأ ىوقلا تا نتا نع ًاديعبو ىه اهحلاصمل

 نرحلا نيلاعلا ةجاوت - ةبناسعم لمألا لع وأ تك رافت كايد ةمئانأ هيف
 اهتبباجمل امهدوهج فتاكت يعدتست يتلا تاذلاب ةيخيراتلا ةلحرملا هذه يفو يكرتلاو

 .امهيقرو امهضوبن لقرعت يتلا ةفاك تاقوعملا ىلع بلغتلا لجأ نم ًاعم لمعلاو
 ةروص رييغتو يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل برعلا ةروص رييغت نأ دقتعن اننإف انه نمو
 ىلع كارتألاو برعلا نيب تاقالعلا نيسحت لالخ نم ناققحتي برعلا ىدل كارتألا

 ءاسرإو ءرخآلا امهضعب ىدل امهضعب نيبناجلا الكل عفانملا قيقحت ىلع كلذ موقي نأ
 اهرارمتسال ًانامض لوألا ةجردلاب ةيداصتقالا حلاصملا ىلع تاقالعلا كلت

 .ىرخأ ةهج نم يبعشلاو يمسرلا نيديعصلا ىلعو ءةهج نم اهتموميدو

 يمسرلا ديعصلا ىلع برعلا ةروص نيسحت :الوأ

 اظوحلم ًاروطت «يمسرلا ديعصلا ىلع «ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا تدهش
 بزح عضو امدنع تاقالعلا كلت يف لوحتلا ةطقن دعي يذلا 1978 ماع دعب
 يف زافف «يباختنالا هجمانرب يف «ترعلا ءاقشألا عم تاقالعلا نيسحت» أدبم ةلادعلا

 ةلادعلا بزح زوف نأ انه دكؤن نأ ىرن انثأ ريغ .ًاقحاس ًازوف ةنسلا كلت تاباختنا
 سوفن ىلإ بيرقلا راعشلا كلذل هعفر نع طقف ًامجان نكي مل تاباختنالا كلت يف
 ١40٠ ماع دعب  ايكرت يف تأدب دقف .ةيداصتقالاو ةينيدلا نيتيحانلا نم كارتألا

 بزحلا داعأ امدعب مالسإلا ىلإ ةئداه ةدوع  ةيبزحلا ةيددعتلا ىلإ تلقتنا امدنع
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 ىلإ ةفاضإ «ةيبرعلا ةغللاب ناذألا ةوالت ماع تاباختنا يف زئافلا يطارقميدلا

 «نيدلا مولعو ميركلا نآرقلا سيردتب تأدب يتلا ءابطخلاو ةمئألا سرادم حتف

 نوؤشلا ةسائر سيسأتو تاطسوتملا ىف نيدلا سورد لاخدإ ىلإ ةفاضإ كلذكو

 ْ فار رولا ةسائرم ةظيرلا ةقيدلا

 ىلإ ةئداهلا ةدوعلا هذه ترسف دق ةيكرتلا ةيمسرلا طاسوألا تناك اذإو

 يف ةيسورلا عامطألا هجوب فوقولاو ايكرت يف ةيعويشلا ةحفاكمل ةلواحمك مالسإلا
 ةيركسعلا ةسسؤملا) ةتمزتملا ةيناملعلا طاسوألا نأ ريغ .كاذنآ ةيكرتلا قياضملا

 تناكف «ةيلامكلا ئدابمللا ىلع ًاجورخ ةوطخلا هذه يف تأر (ايسنجلتنإلا مظعمو
 مغر ىلع نكلو .سيردنم ناندع مادعإو 2147٠ ويام /رايأ 77 (بالقنا) ةروث

 تاقبطلاو ةيبعشلا طاسوألا يف مالسإلا ىلإ ةئداهلا ةدوعلا ترمتسا دقف كلذ

 مث 2193* ماع ةلادعلا بزح سيسأت مت ىتح ؛ةمظتنم رئاتو قفو «ةطسوتملا

 ةوحصلا هذه مغر ىلع نكلو .قحاسلا زوفلا كلذ ١1450 ماع تاباختنا يف هزوف
 ىلع ماعلا راطإلا ثيح نم ًايطارقميدو هآوتحم يف ًايلامك ماظنلا يقب دقف ةيمالسإلا

 نأ ريخ .تانيعسلا لالخ: فرظنلا» زم ايش دينش:لق ىكرتلا عراشلا نأ مغر

 ءاتفتسا نأ مغر ىلع «فرطتلا كلذ ىلع ىضق ١94٠ ربمتبس /لوليأ ١7١ بالقنا

 ةبترملا يف يلوصألا فنعلا نم فوخلا عضو دق ةريبكلا ندملا يف 144٠ ماع
 ىلإ ةفاضإ ءاهتاسراممل يطارقميدلا 010 ةيمالسإلا ةكرحلا كسمت نكلو .ىلوألا

 لوح ةيمالسإلا رظنلا ةهجوب هعانقإ ةلواحم امنإو برغلا ضفر مدع ةرورضب اهتوعد
 .فوخلا كلذ ءاولغ نم اففخ دق ملاعلا نوؤشو طسوألا قرشلا اياضق

 ةبغر يف تدسجت دقف «مالسإلا ىلإ ةئداهلا ةدوعلل ةيداصتقالا ةبراقملا امأ

 لودلا عم ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ةماقإ ةرورضب يكرتلا يداصتقالا عاطقلا

 دراوملا راهدزا ةجيتن تاينيتسلا دعب ةيلامو ةيداصتقا ةرفط تدهش ىتلا ةيبرعلا

  يداصتقالا عاطقلا يف دجو ثيح «ةلئاهلا  ةفدصلا ةورثلا كللت تا ةطنقلا
 قم تاحرشملا ريك قوس ةريبكلا ةظفلا ةزاآؤملا تاذ ةييوغلا ناذلبلا يف يعانصلا
 رصنع بستكا دقو رشا ةهج نم لمعلاو تارامثتسالل اهنتاو الاجو .ةهج

 نيلرب رادج طوقسو ةيناريإلا  ةيقارعلا برحلا عالدنا دعب ةريبك ةيمهأ داصتقالا
 ريكفتلاب ايكرت تأدب امدنع «يبرغلاو يقرشلا نيركسعملا نيب ةدرابلا برحلا ءاهتناو

 نع د ءاهحلاصم قفو .ةقطنملا يف يميلقإلا اهرود ديدحت ةداعإ يف ادع

 طاسوألا تاعلطت نم ًاقالطنا  ةنمزملا ايكرت ةكيرش  ةيكيرمألا ةيميلقإلا تاباسحلا

 نم عون ةماقإ ىلإ اهتوعدو  يناملعلاو يمالسإلا اهيعاطقب  ةيكرتلا ةيعانصلا
 هايلاو طفنلا ىلع موقت يطسوأ قرش راطإ يف ةيكرتلا - ةيبرعلا ةيداصتقالا ةكارشلا
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 ايسآ راطقأو ايكرت مضت «ةكرتشم ةيمالسإ قوس ةماقإ ىرخأ ةهج نمو ءةهج نم
 ىلإ علطتت ايكرت نأ امك .ةيبرعلا نادلبلا ىلإ ةفاضإلاب ناتسكابو ناتسناغفأو ىطسولا

 سلجملاو ةيبوروألا قوسلا لوخدل ةئطوت يبوروألا يكرمجلا داحتالا ىلإ مامضنالا
 تاعامجلا ةركف ىه «ىلوألا ةيداصتقالا ةرئادلا ةماقإ ةركف تناك اذإف .يبوروألا

 ةرئادلا ةماقإ نإف «يكرتلا يسايسلا ركفلا يف يمالسإلا عاطقلا وأ ةيمالسإلا
 ىعسي املنيب «ىمالسإلا  ىموقلا فيلوتلا باحصأ ةركف ىه ةيناثلا ةيداصتقالا
 لإ: ةيكرتلا ةموكشللا نعت نيج: ىف. ةيلاغلا ةيداصخفالا هزئازنلا ”ةفاقإ لإ نويئانلعلا
 ةماقإل ةثالثلا تايوتسملا ىلع كرحتلاو ضعب عم اهضعب رئاودلا هذه بيكرت ةداعإ
 تاعومجملا هذه نيب طيسولا رودب عوقت يكلو ءةهج نم اهنيب ام يف نزاوتلا
 .ىرخأ ةهج نم لودلا نم ةثالثلا

 ىلإ ايكرتب عفدت ضعب عم اهضعب لخادتملا ثالثلا ةيداصتقالا رئاودلا هذه نإ

 .ةيداصتقالا اهحلاصم ىلع ًاظافح اهنمض ةجردنملا لودلا عم ةنسحلا تاقالعلا ةماقإ

 يتلا ةلماعلا يديألاو ةيداصتقالا طاسوألا مدخت يتلا تايدملا ىلإ اهريوطت مث نمو

 تاقالعلا ةماقإ نإف انه نمو .برعلا عم ايكرت تاقالع قيثوت هاجتاب عفدت

 بابلا اذه نم ةقثلا جولو ىلإ ايدؤي نأ نكمي اهريوطتو ايكرت عم ةيداصتقالا

 ةفاقثلاو داصتقالاو ةسايسلا :ةثالثلا باوبألا دحأ فلؤي يذلاو «مهملاو سيئرلا

 .ةروطتملا ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ىلإ يدؤت يتلا

  ةيبرعلا ةيداصتقالا تاقالعلا ةحاس يف «هب مايقلا وأ «لمعلا نكمي اذامف

 ؟ ةيكرتلا

 ةديدج ةيداصتقا ةكارش نع ثحبلا ةرورض ىلع برعلا نويداصتقالا دكؤي

 ةكارشلا هذه لثم ءاشنإ نأل ؛"”برعلاو كارتألا نيب ةفصنمو ةيمانيد نوكت ثيحب
 نامزلا يف لبقتسملا ىلإ ًاجودزم ًارسج نوكي نأ هنأش نم ةيداصتقالاو ةيجيتارتسالا
 ةريسع ةيسايشوسح كايد نايحاربس نيقرطلا نآل ةامزلا ىف جاعم ناكلاو
 نإ ذإ «ناكملا يفو ؛ةياغلل بلقتم يلود خانم يف ةمداقلا نينسلا لالخ ,ةديدجو

 يف اهئاخرو يداصتقالا اهومن لجأ نم ًابونجو ًاقرش علطتت نأب ةمزلم ايكرت
 . لبقتسملا

 ««ةيناقتلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا تالاجملا يف يكرتلا  يبرعلا نواعتلا قافآ» ءليضفلا دبع دومحم (")

 اهمظن ىتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :ىلبقتسم راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا :ىلإ تمدق ةقرو
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 تالواقملا تاكرش لالخ نم  ةيكرتلا ةلماعلا ىوقلا لاقتنا ناك اذإف

 دومعلا لكشي «ةيلام تاليوحت نم كلذ نم جتن امو ةيبرعلا نادلبلا ىلإ  اهريغو
 رايلم ١7 تغلب ثيح ءايكرتو ةيبرعلا راطقألا نيب ةيداصتقالا تاقالعلل يرقفلا

 ايكرتو ةيطفنلا ةيبرعلا راطقألا نيب ىعلسلا لدابتلا نإف ؛'©”تاينينامتلا ةيابن ىف رالود
 ىكبل سرطب يداصتقالا ثحابلا ىري كلذلو .تاقالعلا كلتل يناثلا دفارلا لكشي
 عمجن نأ يه كارتألاو رخل نيب ةيداضتقالا ةناقؤلعلا :نيرطعل ةديعتولا ةقيرطلا نأ
 اه ىف الداب ادامتعا نلفت ةيرعلا نادللاو ؛ايكرت نه. لك قف ةيساسألا لكانفلا

 نم  ًاضيأ سانلا امبرو عئاضبلاو تامدخلا لدابتو ةنسحلا ةينلاو مالسلا لعلف ءانئيب

 دقو .2”مويلا هيلع وه امم نسحأ وه ام ىلإ ًاعيمج هجتت نأ نكمي  ةحايسلا لالخ
 ةيعقاو ةوعد ىلبقتسم راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا توريب ةودن ىف ترولبت

 ل داصعالا لذلخن نم كارتالاو برعلا نيب ةيداصتقالا "تاقالغلا ريوطتل ةيقظنمو
 تاينقتلاو لاملاو زاغلاو طفنلاو ءاملا نم مهيدل ام عمجب اوموقيل «ةيلبقتسملا علسلا
 . ”لبقتسملا يف مهنواعت ساسأ نوكتل اهيلع لاغتشالا مث نمو «ةلامعلاو ةحايسلاو

 ريوطت ديعص ىلع ذيفنتلا زيح ىف اهانعضوو تادرفملا هذه اندروأ ام اذإف

 : ةيلاتلا رطألا نمض لمعلا نكميف كارتألاو برعلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا

 طفنلا ىلإ ةفاضإ  يبرعلا يعيبطلا زاغلا ريدصتل ةديدج تايقافتا دقع
 دكاملا ةفنع نو هع انكرد تاجتاحلا يرد ياك رت لإ ةردضملا» فايزاميكوزكلاو
 تاقيشالا نم قولا نرد فقر ءايوروأ ىلإ نع ىفتافلا ريزستو.«شانيسؤلاو

 ىلإ ايكرت ةجاح نأل ءهسفن ضرغلل ىطسولا ايسآ راطقأ ضعب عم ةيراجلا ةيكرتلا
 .ديعبلا ىدملا يف ىتح ةرمتسمو ةحلمو ةيموي ىقبت طفنلاو يعيبطلا زاغلا

 نأ امك ءطفنلاب ءاملا ةلدابم لوح توريب رمتؤم ىف ةديدع تاوعد تردص

 هذه ضارغأل تعضخ يتلا  ةيكرتلا ةفاحصلا ديعص ىلع ةحورطم ةوعد ةمث
 يكرتلاو يبرعلا نيبناجلا ةبغر نإف انه نمو .هسفن عوضوملا لوح  ةساردلا
 ةيضقلا هذهب عفدتس هايملا لوح ةفاك امهنيب ةقلعملا لكاشملا لح يف ةقداصلا امهتاينو
 ىدل ةصصختملا ةيموكحلا ناجللا ليكشت لالخ نم «نيبناجلا حلاصل مامألا ىلإ

 8٠0". ص ءهسفن ردصملا (5)

 «يكبل سرطب :ثحب لوح تراد يتلا تاشقانملا نمض ولغوأ فلخ ديحو هركذ ام رظنا (5)

 راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا :ىلإ تمدق ةقرو ««ةنهارلا ةيكرتلا  ةيبرعلا ةيداصتقالا تاقالعلا»

 ١٠١. ص .ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن يتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :يلبقتسم

 ١108. ص ءهسفن ردصملا ()

"16 



 حوضو لكب تاضوافملا لالخ نم ةمجانلا تابوعصلا لحل يكرتلاو يبرعلا نيبناجلا

 ماهتاب فرط لك ءافتكا لدب «نييبناجلا نيب ةقثلاو ةنينأمطلا نم وج قلخلو «ةيعقاوو
 وه رخآ يداصتقا عوضوم هب قلعتي يذلا يويحلا عوضوملا اذه يف رخآلا فرطلا

 . لدابتلا 0 ةيكرت ةعلس نوكت نأ نكمي يتلا ةيئابرهكلا ةوقلا ديلوت

 ثيح «يبعشلاو يمسرلا اهيقشب اهيقشب روطتت نأ بجي ةيداصتقالا تاقالعلا نإ

 تاءاشنإلاو كونبلاو لاملا تاع الق ىف نييناح ا نيب تارامثتسالا طيشنت نكمي

 ذخألاو ماحتقالاو مادقإلا حور ءادبإ ةرورض ىلإ ةوعدلا عم «تالواقملاو ةحايسلاو

 .نيبناجلا نيب ةلدابتملا ةقثلا نم عون قلخو ةيباجيإلا بناوجلاب

 لماعتلل ةيبرعلا نادلبلاو ايكرت ىف ةكرتشم ةيراجتو ةيراشتسا تاكرش ءاشنإ -

 ةيبرغلا تاكرشلا عم تاسفانم يف لوخدلاو ةيبرعلاو ةيكرتلا قاوسألا عم برق نع
 .لاجملا اذه يف نسحألاو لضفألا ميدقتل

 «كارتألاو برعلا نيب يداصتقالا لماكتلل ةغيص داجيإ ىف ايدج ريكفتلا
 نتقتلاو .يعادصلا :تووافتلا» مغير لع + ليقتسملا تاناكنر نألا «ةضردق ةوويعت ولو
 ريوطتل مهديأ نيب ةكرتشم تامس عضت فوس «كارتألاو برعلا نيب دوجوملا

 نوكت لأ :نيغ' وزع لماكتلا ةيلمع نأ ريغ .يداصتقالا لماكتلل ةئطوت مهتاقالع

 ىمظعلا ىوقلا حلاصل ًايداصتقا دحوتت ىتح ةقطنملا لودر لك عراخلا زي تظوردم

 ةيلمع نوكت نأ بجي امنإو .طسوألا قرشلا ةقطنم ىف ةرطيسملا تايجولويديالا وأ

 طسوألا قرشلا يف ةيمانتملا ةيكرتلاو ةيبرعلا ىوقلا حلاصل يميلقإ  يدارإ لماكت
 .ةيميلقإلا اهتادادتماو

 نأ» اهنأش نم ةيداصتقا ايجيتارتسا عضو يف كارتألاو برعلا ريكفت ةرورض -

 نيبو اهنيبو ءةهج نم ةيبرعلا نادلبلا نيب ام ىف لدابتملا دامتعالا قيمعت ىلع زكرت

 ىرخأ قطانم عم لدابتملا دامتعالا نع ءرمألا نكمأ ام ءًاديعب «ةيناث ةهج نم ايكرت
 وسلا تايالولا ع:نانابلا ثةكرتمما ةيوروألا قوسلا) ةنوطتم

 تاطلس لبق نم ةهجوملا مالعإلا لئاسو مهأ نم يسردلملا باتكلا دعي

 حسم وأ ةئشانلا لايجألا ةركاذ يف ةنيعم تاهاجتا عرز ضرغل ةيمسرلا ةلودلا

 وأ ةيبلسلا ةيوبرتلا تاهاجتالا ليدبتو ليوحت وأ ءاهيدل ةبوغرملا ريغ ءارآلاو راكفألا

 تاهاجتالا كلت لمحت يهو ةايحلا ىلإ جرخت يكل اهدنع تاراهمو ميق ىلإ ةراضلا
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 .اهبجومب اهتايح يف فرصتتل ةساردلا مايأ تنقُل يتلا  ةيباجيإلا وأ ةيبلسلا-

 نم درفلا اهبستكي يتلا تاربخلا لالخ نم ءاهتيمهأو ةايحلا رود نع رظنلا ضغبو

 ةيوازلا رجح يسردملا باتكلا ىقبي ءاهمدع نم تاهاجتالا كلت رييغت يف «ةايحلا

 .ةايحلا ىدم ىلع يركفلا نيوكتلا يف

 ةيبرتلاو داصتقالا ءعامتجالا ءايفارغجلا .خيراتلا) تايعامتجالا بتك ىظحت

 بوعشلاب ةصاخلا تامولعملا سيردتل ةصصخملا يه ابنأل ىلوألا ةيمهألاب (ةينطولا

 بتكلا هذه يفلؤم رظن ةهجو نم  نيرخآلاب ةصاخلا فراعملا خضتو ءىرخألا

 نارقلا هتاحمأ نوعي نيذلا ةئشانلا ىلإ  ةيمسرلا ةيميلعتلا تاطلسلا ةقفاومبو

 بعشلا تائف نولثميس وأ ءاهيف ماعلا يأرلا نوفلؤيس وأ ءاهنادلب يف يسايسلا

 اهنأل ةئشانلل اهتروطخو بتكلا كلت ةيمهأ تناك انه نمو .ناملربلا ىف ىرخألا

 يف بلاوقلا كلت عبتت نكمي امك ءذيمالتلا ناهذأ يف ةزهاجلا ةيبلسلا بلاوقلا ززعت
 ةبلطل ةصصخملا خيراتلا بتك يف اندجو دقف .رسيو ةلوهس لكب بتكلا هذه

 «ةيكرتلا سرادملا يف ةيئادتبالا نيملعملا رودب ةصاخلا كلذكو ءةطسوتملا سرادملا

 لالخ نم اندجو دقو .برعلا لوح زهاجلا ىبلسلا «فلخلا نم نعطلا» بلاق

 تاعاطق فلتخم ناهذأ يف زهاجلا يبلسلا بلاقلا اذه ريثأت ىدم دودحملا ءاتفتسالا

 .اهيف نييسيئرلا نيررحملاو فحصلا يلوؤسم ىلإ ةفاضإ .«بعشلا

 ةيسرداملا بتكلا يف كارتألا لوح ةيبلس ةينهذ بلاوق ةمث نأ حيحص

 عوضوملا ةجلاعم بجي لب «براغلا ىلع لبحلا كرت ينعي ال كلذ نأ ديب «ةيبرعلا

 ديدج ليج ةيبرت لجأ نمو امهاقالعل ًاذيظاوت .نييناحلا ىدل ةيعوضومو ةقد لكب

 الو يضاملل اكلم تحبصأ يتلا ةيبلسلا ةيروصلا طامنألا هذه نم نهذلا اخ

 .ةركاذلا يف اهم ظافتحالا نم نيقيقشلاو نيقيرعلا نيبعشلل ةدت

 يف كارتألا لوح ةدوجوملا ةيبلسلا ةروصلا تيبثت دعب وعدن اننإف انه نمو

 ديعصلا ىلع ةيكرت  ةيبرع ةكرتشم ةنحجل فيلأت ىلإ  ًاضيأ ةيبرعلا ةيسردملا بتكلا
 .نيقيقشلا نيبعشلا ىلإ ءيسي ام لك نم بتكلا كلت ةيقنتل يوبرتلا - يميداكألا

 نع امهضعب نيبعشلا داعبإ روصلا كلت اهيف تعاطتسا يتلا ةيخيراتلا ةبقحلا هذه دعب

 . كرتشملا امهثارتو امهخيرات ىلإ ةءاسإلاو ضعب

 برعلا نيب ةيمسرلا رظنلا تاهجو بيرقت نع ثيدحلا ددصب انك املو
 يسايسلاو يفاقثلاو يعامتجالا لكيهلا ةسارد يعدتسي كلذ نإف «كارتألاو

 - لصفلا اذه لخدم يف ليصفتلاب هانحرش يذلا يداصتقالا بناجلا ىلإ ةفاضإلاب

 ةلاعفلا ةيعامتجالا ةرهاظلا دعت يتلا ةغللا ةفرعم لالخ نم برعلاو كارتألا ىدل
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 الو «نييميداكألا لدابت ةيمهأ ىلع ديكأتلا دون انه نمو .ليبسلا اذه يف ةرثؤملاو

 لدابتل ةيملع ايجيتارتسا عضوب ةيوبرتلاو ةيميلعتلاو ةيعامتجالا تالاجملا يف اميس
 ةيبرعلا نيتغللا ميلعت ةرورض ىلإ ةفاضإ «ةيكرتلاو ةيبرعلا تاعماجلا نيب ةبلطلا
 - ةغللا نع ثيدحلا ددصب نحنو  انل دب الو .تاعماجلا كلت ىف ةيكرتلاو

 نمألا سلجم لالخ نم  ةيكرتلا ةموكحلا اهتذختا يتلا ةيدولاو ةريبكلا ةوطخلا يرطن
 ةفاك ةيمسرلا ةيوناثلا سرادملا يف ةيرايتخا ةغل ةيبرعلا ةغللا لعجب يموقلا

 كرك ةنيرع ةيرهش ةلجم نإ لب )١9945 ١996(« يساردلا ماعلا نم ًارابتعاو

 0 ًاضيأ يهو 0١19965 ليربا /ناسين نم ًارابتعا ةرقنأ يف تردص ابحرم ميساب
 نأ رظتنن نيقيقشلا نيبعشلا تاقالع يف ةالابماللا زجاوح رسك قيرط يف ىرخأ
 ةيكرتلا ةغللا ماسقأ نم ديزملا حتفب فب «يبرعلا بناجلا يف ةلثامم ةيباجيإ تاوطخ اهبقعت

 نيبناجلا ىدل ثوحبلاو تاساردلا دهاعم ءاشنإ كلذكو «ةيبرعلا تاعماجلا يف
 ةيلقع قلخلو .«ةهج نم ةفلالاو داوتلاو ةفرعملل ةئطوت ًاضعب امهضعب ةساردل
 تاقالعلا ةيوقتل اهنم قالطنالل ةدلص ةيضرأ ىلع دمتعي ديدج خانمو ةديدج

 .ىرخأ ةهج نم اهريوطتو ةيكرتلا - ةيبرعلا

 نم ةيكرتلاو ةيبرعلا تاعماجلا نيب ءانبو رمثم يعماج ديلقت ءاسرإ نكمي امك
 رهشأ ةثالث لداعت «ةريصق تارتفلو نيبناجلا الك نم نيرئازلا ةذتاسألا ةوعد لالخ
 ًايميداكأ ةكرتشم ةيمهأ تاذ عيضاوم ةساردل وأ ةيعماجلا تاربخلا لدابتل ءالثم
 وأ مهدالبل ةعاسلا اياضق يف ماسقألا ةبلط ىلع تارضاحملا ءاقلإل وأ ءايلحمو
 مهءاطوأ يف راهدزالاو مدقتلا بناوج لوح وأ ةكرتشملا مومهلا

 «ةينامثعلا ةلودلا ةايح د دقعلا ىلع برعلا نيخرؤملا مامتها بصنيو
 فيرشلا ةروثو ىلوألا ةيملاعلا برحلا تاونسل مهمامتها كارتألا نوخرؤملا يلوي امنيب
 عوقو  كارتألاو برعلا نيخرؤملا مهذخأ نود هانا رانا كين نسح

 ةكرتشملا صئاصخلا نم ديدعلا اهل ةدحاو ةيراضح ةرئاد يف يكرتلاو يبرعلا نيبعشلا
 رحف دهاذ دنا ةعرسو نفاق كايطقيم هيف يعلن علا ىتاردلاو:يعراتلا فرإلاو
 كلت ىلإ مهرظن دنع «ةيمهأ ةيأ نولوي ال نيفرطلا يخرؤم نأ ىلإ ةفاضإ «لبقتسملا
 نم ةرتفلا كلتل ةيعوضوملا تايطعملل «نيبعشلا خيرات نم ةنخاسلا رشعلا تاونسلا
 ريرقت يف تايموقلا قحب ةصاخلا راكفألا رشنو هلك ملاعلا يف يموقلا ركفلا راهدزا
 ةينامثعلا ةرتفلا ةسارد زيزعت بجي انه نمو .ةينطولاو ةيموقلا اهلود ءانبو ريصملا
 بتك يف رظنلا ةداعإ عم يفيشرألاو يملعلا ثحبلا ءوض يف اهميوقت ةداعإو اهتمرب

 راكفألا ضفر عم ةيفطاعلا نع ًاديعب ةيملعلا عئاقولا ءوض يف نييبناجلا ىدل خيراتلا
 ةيعقاو ةسارد يف نيبناحلا ىدل ةصصختم ةيميداكأ ناحل لبق نمو (ةيلبقلاو ةقيسملا
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 نيعمتجملا ىدل ةيناسنإلا مولعلا تايجهنم لوح راوحلا يف رابتعالا رظنب عقاولا

 :نكرتلاو يرعلا

 يتلا نيبعشلا تاقالع يف مهألاو كئاشلا عوضوملا «ةياهنلا يف .ىقبيو

 يسايسلا رارقلاو يسايسلا بناجلا هب دصقنو «ةقثلا عرزو ةيقنتلاو زيزعتلا ىلإ جاتحت
 «ةلدابتملا حلاصملاو ةيمالعإلاو ةيفاقثلا :ىرخألا بناوجلا ىلع هتارثؤم سكعنت يذلا

 ررقت نادلبلا تاقالعب ةصاخلا لكاشملا ىلإ ةسايسلا وعناص اهب رظني يتلا ةقيرطلا نأل
 ةصاخلا فقاوملا يف ةميسجلا ءاطخألا بكترت امدنعف .اهلحل عبتت يتلا تاسايسلا

 ةيبلسلا ةينهذلا بلاوقلا ىلإ دانتسالاب وأ ريدقتلا ءوس ببسب  ةيسايسلا تاقالعلاب
 ةيكرتلا ةسايسلا تذخأ ام اذإف .ةئطاخو ةيعقاو ريغ تاجلاعم ىلإ يدؤت اهنإف

 ةموكحلا ةسايس نأ ينعي كلذ نإف ءايكرت ددهت نأ عيطتست ايروس نأ ءالثم ءدقتعت
 وأ «ةيقيقحلا عئانولا ةيؤر عيطتست ال ةقفحم ةسايس يه ةيكرتلا ةيسايسلا بازحألاو
 ةسايسلا نمؤت امدنع لباقملابو .ةصاخ ةيسايس فادهأو ضارغأل كلذ لعتفت اهنأ

 .ءماع لكشب , طسوألا قرشلا ءازإ ايكرت ةسايس نأب - يبرع رطق يأ يف  ةيبرعلا
 برعلا ءاوتحا اهفده ةديدج ةينامثع ةسايس ىه «صاخ لكشب ةيبرعلا راطقألاو
 ةيويحلا ةقطنملا نمض وأ «ةقطنملا يف اهؤاشنإ عمزملا ةيكرتلا ةدحولا نمض ًاددج
 نأل .هقيقحت نكمي ال يلايخ ويرانيس وأ ئطاخ يسايس ليلحت كلذ نإف «ةيكرتلا
 يف حلصلا» أدبم قفو ةثيدحلا ايكرت دودح حوضوب ددح دق يكرتلا ينطولا قائمل
 ةركف  ةيناروطلا ةركفلا ةثيدحلا ايكرت هبجومب تذبن يذلا «جراخلاو لخادلا

 عم ةيداصتقالاو ةيراجتلاو ةيفاقثلا تاقالعلا قيثوت ىلإ وعدت اهنكل  ةيموقلا ةدحولا

 . ىطسولا ايسآ يف ةيكرتلا تايروهمجلا لك

 تايوتسملا ىلعأ ىلع ةبولطملا تارييغتلا هذه لثم يف مهملا رمألا نأ ريغ

 تاعامجلا لثم ةضراعملا طامنأ نم ديدعلاب هجاوت نأ «ةيكرتلاو ةيبرعلا ةيسايسلا

 كلت طبرو ةيسايسلا ةحلاصملا ءارجإ وه كلذ نم مهألا نإف كلذلو .ةطغاضلا

 ةططخم تايجيتارتسا قفو نيفرطلا الكل ةمئادلاو ةعورشملا حلاصملاب تاريغتملا
 نييناحجلا حلاصل ةقثلا زيزعت تالاجم يف كرتشملا لمعلل ةبسانملا ءاوجألا قلخ عيطتست
 .ًايلاعو ًايلحم نيرخآلا حلاصم نع ًاديعبو

 اهنأل «ةيمسرلا ةيمالعإلاو ةيفاقثلا بناوجلا «يسايسلا بناجلا اذهب لصتيو
 تعفترا دقف انه نمو .يسايسلا رارقلا باحصأ تامامتها ةرئاد نم ءزج

 لجأ نم يلبقتسم راوح :ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا توريب ةودن يف تاوصألا
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 دقع لالخ نم ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتمألا نيب يمالعإلاو يفاقثلا لعافتلا طيشنت
 ناتمألا فرعتت يكل ةيبرعلا نادلبلاو ايكرت نيب ةيمالعإلاو ةيفاقثلا تايقافتالا

 : ىلع ديكأتلاب امهتاقالع يف لهجلا يحانم ةلازإلو ضعب ىلا امهضعب

 ىدل ةينطولا ةيبرتلا ةمظنأ عم ضراعتت ال ةيوبرت تادشرم ريوطت ١
 مهفلا يلاجم يف تاحلطصملاو جهانملا يف ةدحوم تالخدم رفوت اهنكلو «نييبناجلا

 .ةيلاحلاو ةيضاملا رهاوظلل ةساردلاو

 موقتو ةيسارد تالامز ةفيضملا راطقألا اهبجومب مدقت ةروطتم ةيلآ عضو - ؟
 .ةيساردلا تالامزلا كلتب عتمتلا طورش ميظنت عم نيرئازلا تاقفن عفدب

 (ةينامثعلاو ةينيتاللا) ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا سيردت عيسوت ىلع لمعلا “ 
 نيتمألا بادآ يف ايلعلا تاساردلا حتف ىلع لمعلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا تاعماجلا يف

 . نيتراحلا

 نييناجلا ىدل ةينامثعلا قئاثولا ةساردل ةكرتشم ناجل ليكشت ىلع صنلا

 . قئاقحلا نع رابغلا ليزتو امهخيرات ىلع ءاوضألا يقلت يتلا قئاثولا ىلإ لوصولل

 يكرتلا  ينامثعلا يراضحلا ثارتلا يف يبرعلا يملعلا بناجلا زاربإ  ه
 مامتهالا عم ةييرقلا ةادلبلا ىف نكربلا ب ناينتعلا قواسلاب يثارتلا بناجلاو

 .امهتياعرو امهيلع ظافحلاب

 ةمجرتب ةليفكلا ططخلل يكرتلاو يبرعلا نيبناجلا يف ةفاقثلا تارازو عضو 5

 ليكشت لالخ نم ىرخألا ةغللا ىلإ نيبناجلا ىدل ةريهشلا تافلؤملاو بتكلا تاهمأ

 لدابتو ءرمألا ىضتقا اذإ ضرغلا اذهل ةكرتشم رشن راد ءاشنإو ةلماع ةكرتشم ناجل

 . ةينفلا قرفلا تارايز
 عم ضراعتت الأ بجي مالعإلاو ةفاقثلا تالاجم يف لمعلا تاقايس نإ - «

 .نييناحلا ىدل ةيناسنإلاو ةينطولاو ةيناملعلاو ةيمالسإلا ئدابملا

 زيزعت عيطتست يتلا ةيقئاثولا مالفألاو ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا جماربلا لدابت 4

 رخآلا عقاو ىلع امهدحأ عالطا نيعتو يكرتلاو يبرعلا نيبعشلا نيب لدابتملا مهفلا
 نيب ءانبلا راوحلا ءارجإل دعاسملا خانملا قلخل ةايحلا تالاجم فلتخم يف هتازاجنإو

 :نيباحلا

 يبعشلا ديعصلا ىلع برعلا ةروص نيسحت :ًيناث
 ءماعلا يأرلا تاهاجتاو نييمسرلا نيلوؤسملا تاهجوت نيب ةقيثو ةقالع ةمث

 كلت قيبطت وأ ةددحم تاسايس عضو لالخ نم ثلاثلا ملاعلا نادلب يف اميس الو

 ارب



 .«ىرخألا لودلا وأ بوعشلا هاجت اهحلاصم وأ اهططخ وأ اهئاوهأ قفو تاسايسلا

 ةيددعتلا تاذ وأ  ةيطارقميدلا ةمظنألا يف هسفنب هسفن مكحي ماعلا يأرلا ناك اذإف

 ةيسايسلا ةبعللا يف يمارملاو فادهألاو راودألا لدابت لالخ نم  ةيبزحلا

 نيلوؤسملا تاهجوت  نابحألا نم: ريك ىف ح منقي ماعلا يارلا إف ؟ةيطارتقمبالا

 يف ةرثؤملاو ةيوقلا مالعإلا لئاسو تاهاجتاو ءارآب رثأتي هنأ امك ءةهج نم نييمسرلا

 تارييغتلا نإف اذهلو .ىرخأ ةهج نم ىرخألا بوعشلا اياضق هاجتو اهدالب
 ترفوت ام اذإ  اهرودب يدؤت ءايلعلا ةيسايسلا تايوتسملا تاهجوت يف ةلصاحلا
 ىلإ  ةفلتخملا تالاجملا يف ةلدابتملا ةقثلا ءانبل مئالملا خانملا قلخ متو ةنسحلا تاينلا
 اهقيبطت نكمي دعاوقلا هذه .هتاهاجتاو ماعلا يأرلا ىدل ةظوحلم تالدبت ثودح

 ةرظن لاجم يف اميس الو ءرخآلا اهضعب عم اهضعب ةفلتخملا نادلبلا تاقالع ىلع

 ديعص ىلع رييغتلل ةبسانملا ةيعوضوملا فورظلا ترفوت ام اذإ ضعب ىلإ اهضعب
 .ةهج نم رييغتلل دادعتسالا دوجو عم كلذ وحن عفدت يتلا ثادحألاو عئاقولا

 .ىرخأ ةهج نم ةيبلسلا ةبلوقملا روصلاو ةيلبقلا راكفألا ذبن يف ةديكألا ةبغرلاو
 يف ةيليئارسالا تاوقلا ىلع اهراصتناو روبعلا يف ةيرصملا تاوقلا حاجن ىدأ دقف

 لئاسو مظعم ىدل برعلا ةروص رييغت ىلإ 19197” ماع برح نم ىلوألا مايألا
 ىلع رصتو مهنع ةيبلسلا ةبلوقملا بلاوقلاب ظفتحت يتلا كلت ادع "ماعلا يف مالعإلا
 ةيبلسلا ةبلوقملا ةيبرعلا روصلا ةيكرتلا فحصلا ضعب تررك دقو .اهرييغت مدع

 لب ءأضيأ 1917 ماع برح دعب 20794517 برح لالخ ةدئاس تناك يتلا ةميدقلا

 نيذلا ىمادقلا برعلا ةروصب مامتهالا فيثكت لالخ نم '”هويلا ىلإ اهتبحس اهنإ
 «نيفلختملا» برعلا ةروصو - ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىف  فلخلا نم كارتألا اونعط

 لينارسا لع ايدينع نيف رتل «نيناهرالا» ترخلا ةيرنها وأ تتبدل ةيلملا

 قرشلا يف ةيطارقميدلا ةيراضحلا ةلودلا كلت ىلع ءاضقلا نوديري نيذلاو «ةريغصلا

 ةيرعلا :«رونملا ظولط نم خلا لمخب ةطنع فحسلا كلت نعم نإ لب طسوألا

 تاحورطأ ةلسلس «ةيداحتالا ايناملا ةفاحص يف برعلا ةروص ؛«ملسم يماس :رظنا كلذ لوح (4)

 ليئاخيمو 1487-2197 ص ١947(2: «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) ” ط «4 ؛هاروتكدلا

 ةدحولا تاسارد زكرم :توريب) باهولا دبع اطع ةمجرت «نييكيرمألا لوقع يف برعلا ةروص ءناميلس

 .195 ١7١7 ص /١941(: .قيبرعلا

 ةعماج تاروشنم :دادغب) ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةينويهصلاو نيطسلف .يقوقادلا ميهاربا (4)

 .154 ص /١941(. .داذغب

 اذه نم ثلاثلا لصفلا نمض ««ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةيبرعلا ةروصلا :ًاثلاث» :رظنا )٠١(

 . باتكلا

51١ 



 لالخ نم ةروصلا كلت يف ًاديدج ًادعب لثمي يذلا طيخلا كلذ «ةدوجوملا ةبلوقملا

 متي نيرفانتم نيبطقك يعقاولا يبرعلا يموقلاو فرطتملا يبرعلا يموقلا نيب قيرفتلا
 قيرفتلا اذه نا امك .فورظلا قفوو امهنيب «باجيالا وأ بلسلاب .يبرعلا ميوقت
 ءامعزلا ضعب هيف فصوي يذلا تقولا ىفف ءاضيأ برعلا ةداقلا ىلع بحسني

 فلختلاو ةيعجرلاب برعلا ءامعزلا تعني «ةلتقلاو نييباهرالاب نيرخآلا برعلا
 .ةيلخادلا ايكرت نوؤش يف لخدتلاو باهرالاب ًانايحأو

 - ايكرت يف ةيمالعإ ةيلقأ لثمت يتلا - فحصلا كلت نأ دقتعن اننإف كلذلو

 يه اهل نأ امك .بصعتملا يرامعتسالا برغلا رظن ةهجو اهتاحورط يف لثمت
 نع ةيبلسلا ةيروصلا طامنألا هذه لثم رشن ءارو نم ةديعبلا اهفادهأ  ىرخألا

 مايق نإف كلذلو .نيملسملاو برعلا دض يفاقثلاو يمالعإلا اهئطاوتو برعلا

 ىلإ اهمتدوعب ليفك اهتاهاجتاو اهئارآ هيفستو اهيلع درلاب ةيكرتلا ةينطولا فحصلا
 برعلل ةيداعملا فحصلا هذه نأ ىلإ ةفاضإ «ءبرعلا دض رهاظلا اهزيحت ذبنو .قحلا

 ءاضقلاب مهفوفص ديحوت برعلا عاطتسا اذإ الإ ء,مهلوح اهتاهاجتاو اهءارآ ريغت نل

 يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهتايلاعف دايزاو مهتوق ةيمنتو «ةيلاحلا ةمذرشلا حور ىلع
 ةيلاعفب كرحتلا مدع وأ ءودهلا ىلإ برعلا نوكر ينعي ال كلذ نكلو .ةقطنملا

 ةيبلسلا رصانعلا زواهت لجأ نم طاشنو دجب لمعلا بجي لب «مويلا كلذل ًاراظتنا
 وأ هشيعن يذلا بولسألا فورظ يف لماعتلاو ءرخآلا انضعب ىلإ انضعب ةرظن يف

 براقتلا لجأ نم ًايفارغجو ًايئارتو ًايخيرات ةيباجيالا لماوعلا ىلع دامتعالاب هب لماعتن

 .نيقيقشلا نيبعشلا حلاصل ةموغلملا ءاوجألا ةيفصتو

 يكرتلا نيبناجلا ىدل  ةيبعشلا تاعاطقلا مهأ نم مالعإلا عاطق لعلو

 يدجلا راوحلاو يمالعإلا لصاوتلا نأل «ةقئافلا ةيانعلا هؤاليإ بجي يذلا  يبرعلاو

 نم نكمي يتلا راكفألا ضعب ىلإ لوصولا ىلإ ًامتح نايدؤيس كارتألاو برعلا نيب
 لماوعلا ىلإ دانتسالاب ةقطنملا فورظ نمض يلبقتسم نواعت ىلإ قالطنالا اهلالخ
 رخآلا بناجلا راكفأب نيبناجلا دحأ ميلست ينعي ال كلذ نكلو .ةكرتشملا ةيراضحلا

 راكفألا ضرع لالخ نم امنإو ءداقتنا وأ قيقدت وأ صيحمت نود نم هئارآو

 تابخنلا نيب تاقالعلا خانم حيحصت لجأ نم العف اهب نونمؤي يتلا ةحيحصلا
 نم ةددعتملا تاهاجتالاو ةفلتخملا رظنلا تاهجو لوبقو ء«ةهج نم ةيكرتلاو ةيبرعلا
 يف ةبلوقملا ةيبلسلا روصلا راركت وأ «يضاملا ناجشأ ةراثإ مدع عم «ىرخأ ةهج

 «فلخلا نم كارتألل برعلا نعط :لثم «ةزاحنم ايجولويديا وأ ةلم ةيئاشنإ ةعزن

 ىلإ نؤعلطتي نولازي ال كارتألا نآو.يرمعتسم اوناك نييتامفعلا كارتألا نأ,أ
 نكميو يضاملا نم ًاءزج تحبصأ اياضقلا هذه نأل «ةيبرعلا نادلبلا رامعتسا

 لح



 ةركاذلا شاعنإ» بجي كلذ نم سكعلا ىلعو ؛ةيخميراتلا اهفورظ نمض اهتعلاطم

 ءروصعلا ربع امهتاقالع خيرات ةءارق ةداعإو ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتمألا ىدل ةيخيراتلا

 ةدافالاو ءاهلهاجتو اهقوف زفقلا سيلو ؛مئاقلا عقاولا قئاقح نم قالطنالا [اق...]

 نواعتلا زيزعت ىلإ نيتمألا وعدت انلاع اهدهشي تالوحت نم هسفن تقولا ىف
 خيراتلا بنجتو .تايبلسلا زواجتو «ةخسار تباوث قوذ ءانبلاو «تايدحتلا ةهجاومو

 ير ا عمو ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا راطإ يف اعف امهمايقو [:...] +ءبعلا

 .2''"«انملاع يف يرشبلا نارمعلا زيزعتو حلاص يملاع ماظن ةماقإ يف رودب (ةقيقش

 قلعتت ةريثك لماوعب ةدقعمو هوجولا ةددعتم ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا نإ

 ةيناملعلا  ةينيدلا تافالخلاو يفاقثلا نيابتلاو يفارغجلا عقوملاو ةيموقلا حلاصملاب
 طاقن وأ ةيماصخ داوم اهعومجمب لكشت يتلاو ةيخيراتلا ةكرتلاو يراضحلا ثارتلاو

 ملقلا لهأ ىلع اياضقلا هذه ةشقانم ءبع عقيو .برعلاو كارتألا نيب فالتخا

 دامتعاو ةيلفاكت تاقالع ىف اهلوح  فارطألا ةددعتم  تالاجس ىف اولخديل
 ةبعص ةمهم برعلا قتاع ىلع عقت انه نمو .مارتحالاو ةقثلا هساسأ لدابتم
 مهفادهأ ديحوت لالخ نم دحاو توصب اوملكتي نأ يه ًاعم نآ يف ةيرورضو
 - بيرقلا روظنملا يف ًانكمم مهمتدحو وأ مهداحتا عوضوم نكي ىل اذإ لقألا ىلع-

 فرط لك غولب نأ ما عم ءايدوو لانو ًايدحي يبرعلا  يكرتلا راوحلا نوكيل

 هتيصخش حسم وأ رخ > آلا فرطلا فادهأ ءاغلإ  ةرورضلاب ينعي ال هفادهأ

 . هتيوهو

 نيفرطلا تاقالع ةيوقتل ةكرتشملا فادهألا ضعب حارتقا اننكمي انه نمو

 يتلا فارطألا ةبباجملو ,ةهج نم امهنيب ةلدابتملا ةقثلاب ناميإلا دعب ءاهريوطتو
 نم امهتاقالع نيسحت ىلإ ةيمارلا دوهجلا لك طابحإل لمعتو نيفرطلا مادص اهمهع
 :يهو «ىرخأ ةهج

 ىف رظنلل كارتألاو برعلا نييفحصلا ىتباقن نم ةكرتشم ةنجل فيلأت -

 ةسرامم لوح ةصاخلا ريياعملا عضوو ةعيفرلا ةنهملا هذه ةسرامم نع ةمجانلا لكاشملا
 لالخ نم روطتت يتلا ةيمالعإلا تاربخلا لدابت لجألو «نيبناجلا ىدل مالعإلا ةيرح

 دبعو [ولغوأ لوق ناخروأ] ولغولوك ناهروأ يتقرو ىلع ناجدلا يقدص دمحأ بيقعت رظنا )١١(

 ناتقرو ««ةيكرتلا - ةيبرعلا تاقالعلا يف هريثأتو ينامثعلا  يبرعلا يخيراتلا ثوروملا ةيمهأ» .يميمتلا ليلجلا

 زكرم اهمظن ىتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :ىلبقتسم راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا :ىلا اتمدق

 ١ ١ 33 نم :ةيبرغلا هذولا تانازخ

 انيق



 فادهأ ةمدخلو رصعلا ضبنب كاسمالا ضرغل ءرهشألاو مايألا هلب «تاعاسلا

 . نيفرطلا

 تاالاقملا ةباتكب نيبناجلا ىدل نييسايسلا نيللحملاو نيفورعملا باّتكلا مايق ١
 ةيلودلا وأ ةيلحملا اياضقلا لوانت لالخ نم ءاوس رخآلا بناجلا ىدل تاليلحتلاو

 ةفيحصلا ةغلل بتاكلا ةفرعم ةيادبلا يف طرتشي الو .ةصاخلا مهنوؤشب ةقالعلا تاذ
 ةثلاث ةغل نوكت نأ نكمي ثيح «عفنأو ىدجأ كلذ ناك نإو ءاهيف بتكي يتلا
 ةوطخلا  ةريخألا توريب ةودن رضح يذلا  ليكرا وغود اطخ دقو .كلذل ةليسو

 تاليلحت اهل بتكي نأ ىلع ةينانبللا ريفسلا ةفيحص هعم تقفتا امدنع لوألا

 . ةيعوبسأ

 نيتمألا يّتغلبو رخآلا فرطلا ىدل ةفيحص رادصإب فرط لك مايق - "
 كلت نوكت الأ ىلع ءاهيف ةباتكلاب نيبناجلا نم مالقألا ريهاشم مايقو «نيتقيقشلا
 تاباقنلاك ةيبعش ةيميلقإ تاسسؤم اهب موقت امنإو «تاموكحلا ةرطيس تحت ةفيحصلا

 .نيدلبلا ىدل ةيعامتجالا وأ ةيمالعإلا وأ ةيفحصلا تاداحتالاو

 ءاقلإ لجأ نم  نيحئاسلا وأ  نيرئازلا نييفحصلا دوجو ةصرف زاهتنا - ؛

 تاباقن وأ تاعماجلا تاعاق ىف ةيلودلا وأ ةيلحملا ةماعلا نوؤشلا لوح تارضاحملا

 ةيملاعلا تاروطتلا وأ ةيلحملا هتازاجنإ ىلع رخآلا فرطلا عالطإ لجأ نم نييفحصلا

 . ةيراجلا

 عضو لالخ نم تارايزلا لدابتب ةيبرعلاو ةيكرتلا نييفحصلا تاداحتا مايق ه4

 ٠6١ ىلاوح مضي نويزفلتلا لاجم يف روطتمو صاخ يمالعإ عاطق ةمث 5
 ىوتسم ىلإ اهنم ةينويزفلت ةانق ١5 ىقرتو ءايكرت ديعص ىلع ةينويزفلت ةطحم
 ىربكلا ملاعلا مصاوع يف اهل نيلسارمو تاهويدوتسا دوجول ةيملاعلا تانويزفلتلا
 لاصيإ مت ول اذبحو «ملاعلا عاقب لك عم اهلالخ نم راوحلا ءارجإ عيطتست ىيتلاو
 لوح رظنلا تاهجو لدابتو اياضقلا ةشقانمل ةيبرعلا تاونقلا ضعب عم تاونقلا كلت

 دئاوملا تاراوحو ةيئاوهلا تاودنلا ةماقإ لالخ نم نيبناجلا مهت يتلا نوؤشلا

 .نيقيقشلا نيبناجلا يركفم نيب ةريدتسملا

 ىلإ يضاملا ماعلا رخاوأ تالاصتالل لوألا يعانصلا اهرمق ايكرت تقلطأ - ٠
 يف اضيأ تاونس ذنم رودي يبرعلا يعانصلا رمقلا نإ ثيحو .«يجراخلا ءاضفلا

 الر



 جماربلا لدابتل نييعانصلا نيرمقلا نيب نواعتلا نم عون ةماقإ نكميف .ءاضفلا

 .ىرخأ ةهج نم ةيمالعإلاو ةيعاذالا تاربخلا لدابتو ءةهج نم ةءانبلاو ةفداهلا

 ةزيمب «ةيناملعلاب اهذخأ مغر ىلع .ىرخألا ةيمالسإلا دالبلا نع ايكرت زيمتت

 ىتلاو ءاهيف تاعربتلا ىلع ةمئاقلا ةيبعشلا (فاقوألا ةسسؤم) دوجو ىه ةديرف

 دجوي ثيحب ؛ةيكرتلا ةيموكحلا تاطلسلا نع يونعملاو يداملا لالقتسالاب عتمتت

 راجي ثيحب ةرثكلا نم اهنإ لب «ىربكلا ندملا عراوش يف رخآو عراش نيب فقو
 ىلإ داليملا نم كارتألا ةايح يطغت يتلاو «ةبسانملا ءامسألا رايتخا يف اهل نوسسؤملا

 ماق دقف .اضيأ ايكرت جراخ اهروذج تدم دق فاقوألا هذه ضعب نإ لب «توملا

 ثوحبلا زكرم ءاشنإب  ةيمسر ريغ ةسسؤم اعبط يهو  يكرتلا ةنايدلا فقو
 مولعلاو ميركلا نآرقلا مولع يف ًاملاعو ًاريبخ ١5١ ىلاوح هيف لمعي يذلا ةيمالسإلا
 ددع لصيتس نتلا ةيمالسإلا ةعوسوملا رادضإب نوموقي' نيذلاو اب ةلصتملا ةعيذخلا
 ةماقإو عماوجلا تارشع ءاشنإب ماق فقولا اذه نأ امك .ًاءزج نيعبرألا ىلإ اهئازجأ

 مولعلا ةيلك  اهجراخو ايكرت لخاد ةيحصلاو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا تاسسؤملا
 تازاتمعلاو تاراقعلا تاغم كلعمت ىتلاو. ًالقم :ناجيبرذا ىف وكاب ىف ةيمالسإلا
 ةلودلا تاععيوم ريكا ةواوم نصب نفت ١1 هلال اهدز از نأي ءاضدألا انكم ةيحم
 نإف «يبرعلا نطولا يف دعب رهدزت مل ةيفقولا تاسسؤملا ةركف تناك اذإو .ةيكرتلا
 نع يونعملاو يداملا لالقتسالاب ءاضيأ .«عتمتت ةيفاقثو ةيركف تاسسؤم ةمث

 نكد امك «اهرقو ةوسلاو تاساردبلا دكار لغم هقيرعلا ةيمركشلا تراطلتلا

 جماربلا نم ديدعلا ذيفنتل ةيكرتلا فقولا تاسسؤم ىدحإ نيبو اهنيب نواعتلا ةماقإ
 زكرم نيب كرتشم نواعت ةماقإ «ًالثم «نكمي ثيح «ةيركفلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا
 ىلوتت ةريبك رشن راد ءاشنإل ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرمو ةيمالسإلا ثوحبلا
 نيتمألا يف نيركفملا رابكب ةصاخلا وأ ةزرابلا ةيكرتلاو ةيبرعلا تافلؤملا رشنو ةمجرت
 ءارآ ىلع امهادحإ عالطإ ىلإ ةفاضإ ءامهنيب ةفرعملا قافآل ًاعيسوتو امهثارتل ةمدخ
 ةيملع ةسسؤم ةماقإ لالخ نم وأ «ةيناسنإلا ةفرعملا تالاجم يف اهتاهاجتاو ىرخألا

 نيدايمللا لك يفو امهنيب رظنلا تاهجو بيرقت اهنأش نم يتلا اياضقلا لكب ىنعت
 . نيبناحلا مهت يتلا

 ىتلا نادلبلا تاقالع ريوطت ىف ةريبكلا ةيمهألاب ةقادصلا تايعمج ىظحت

 تافوكللا" ةزرقق معا اديعرب عشا كيعصلا لع ةيتاق تناك "ذ] انببلن الو ةايلكف
 ةيوقت اهئاشنإب تاداحتالاو تاباقنلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا عيطتست ثيح ءاهتباقرو
 ةرايز لدابت ىلع اهتاطاشن رصتقت الأ ىلع ءاهريوطتو ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا

 مايقلاو تايوتسملا عيمج ىلع تاءاقللا ءارجإل ططخت امنإو ءطقف اهيلوؤسم
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 ةيليثمتلا قرفلا لدابت لثم «ةيمالعإلاو ةيرولكلوفلاو ةيفاقثلا تايلاعفلاب

 نأ ىلع ةليمجلا نوئفلاو مسرلا ضراعمو ةيقيسوملا تالفحلا ةماقإو ةيرولكلوفلاو
 ةيبرعلا  ةيكرتلا تاقالعلا ةرولبل ,ىرخألا ةيعامتجالا تايلاعفلاو تاقباسملا اهبقعت

 .مدقتلاو روطتلا وحن اهعفدو

 هذه عيمج نيب نم ةيولوألاب ىظحت يتلا ىربكلا ةيضقلا ةياهنلا يف ىقبتو
 ءانب لجأ نم يبرعلاو يكرتلا نيبناجلا نيب ةقثلا ءانب ةيفيك يهو .«تاحارتقالا

 اننإ .نانئمطاو ةقث يف لبقتسملا وحن اهنم قالطنالل ةدلص ةدعاق ىلع امهتاقالع

 ةمدقملا تاحارتقالا هذه تايلآ عيمج لمعت نأ وه كلذل يساسألا طرشلا نأ دقتعن
 عفانملا قلخ عم ءرخآلا فرطلا تارايتخال فرط لك مارتحا راطإ يف ًاعم

 ةيميلقإلا ةراجتلا لالخ نم ءاوس ءرخالا امهضعب عم امهضعب نيبناجلل ةيداصتقالا
 «ةيبرعلا نادلبلا عم ايكرت دودح ىلع ةرحلا ةراجتلا زكارم ةماقإ وأ ةيلحملا وأ

 لامعا لاصرو ::تاتكربك :تايؤعسملا عيمج ىلع تاءاقللا ءارجإ فيثكتو

 نوكت دقو ...نواعتلل ميلسو ديدج خانم قلخل نينانفو نييميداكأو «نييمالعإو

 اذه يف ىلوألا ةوطخلا وطختل  ةيبرعلا نادلبلا نم رثكأ  ةحشرملا يه ايكرت
 قاتنكا رو كايساسحلا نع اذينج ةث نيحيب كلذ ةيرقلا نادينا ليقع نآو -نلاجلا
 رابغلا ةراثإ ىلع ةديدع تاهج لمعت ىتلا ةيبرعلا  ةيكرتلا تاقالعلل ةمدخ ىضاملا

 لب «كارتألاو برعلا نيب تافالخلا ىلع ءاقبإلا يف اهنم ةبغر اهلاعم سمطل اهلوح
 سوردم طيطخت يف ةصاخلا اهضارغأو اهحلاصمل ةمدخ مهنيب دقحلا ران ءاكذإو

 يف انبأدو «ةرحلا انتدارإب تايدحتلا كلت هجوب فوقولا عيطتسن اننأ ريغ .لعافو

 لعافتلا تالدعم ةدايز نأل «يبعشلاو يمسرلا نيديعصلا ىلع ءانبلاو لمعلا

 ةيمنت ىلإ ةفاضإ «برعلاو كارتألا نيب يركفلاو يفاقثلاو يعامتجالاو يسايسلا

 :نيتقيقشلا نيتمألا ديغص: ىلع .ةيباجيإ حئاتن ىلإ ًامتح يدؤتس + يداصتقالا بناجلا



 ةمتاخ

 هانلوانت يذلا عوضوملا فيثكتب ةساردلا هذه متتخن نأ ديفملا نم نوكي دق

 ماعلا يأرلا ىدل ةيبرعلا ةروصلا هب دصقنو ؛هيف ريغتلاو تابثلا يحاون ةفرعمل

 ىف دسجتت كارتألا ىدل برعلل ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا نأ اندجو ثيح «يكرتلا
 75 حوارتتو ««ةنايخلا»و «ةقثلا مدع» نم عيفر طيخ اهنيب عمجي ةفلتخم لاكشأ ةثالث
 نوؤش لوح  ةيكرتلاو ةيبرعلا  تاموكحلا تاسايس تاقلطنم قفو رزجلاو دملا

 :يه ةيروصلا طامنألا هذهو .فالتخالاو قفاوتلا ثيح نم ةقطنملا

 ضاق يبي رنا يبرق | نينا ةيييطسو :تقلخملا نيت ومطلا كلاك < الوأ

 نع ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا هذه حشرت ثيح «نيملعملا رودو ةطسوتملا سرادملاب

 نأ امإف :نيراسم اهيف ذخأتو ةيكرتلا مالعإلا لئاسو ىلإ بتكلا كلت نم برعلا
 رود يف ةضورعملا ةيئامنيسلا مالفألا وأ «ةيفحصلا تالاقملاو تاقيلعتلل ةدام نوكت

 - يدوويلوه ىلوألا ةجردلابو  يبرغ جاتنإك ءاوس ةينويزفلتلا تاونقلا يفو امنيسلا

 وأ «ةيبرغلا ةيجولويديالاو ةيركفلا تاهجوتلا كلت ريثأت تحت نكلو يلحم جاتنإك وأ
 مالعإلا لئاسو يف ةركاذلا ةيفلخ ىلإ بحسنت ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا هذه نأ

 ال اهنأ امك «ةيكارتشالا وأ ةلدتعملا ةيموقلا وأ ةيمالسإلا تاهاجتالا تاذ ىرخألا

 تارماغملاو سنجلا مالفأ ضرعت ال يتلا ةنيزرلا ةينويزفلتلا تاونقلا يف رهظت
 ةاهريغو

 بتكلا يف ةتباث برعلا نع ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا هذه نأ مغر ىلعو
 دكأ ثيح ءاهدعبتست تأدب دق ةدعاصلا ةيكرتلا لايجألا ةركاذ نأ ريغ «ةيسردلملا

 «برعلاب مهمأر اوريغ دق ةئملاب "",5 نأ .ماعلا يأرلا تاهاجتال دودحملا انعالطتسا
 لوألا مهعابطنا ىلع ةئملاب 75,5 يقب امنيب «مهاياضق عمو مهعم نوفطاعتي اوذخأو
 نم ةئملاب 55 نأ ًاضيأ تبث امك .((7” )5  مقر لودجلا رظنا) برعلا نع
 تباثلا نإف .ءكلذ عمو .«برعلا عم تاقالعلا ةماقإ مدع ىلع رصت تناك تاباجالا

 لح



 يه ىقبت (فلخلا نم رجنخلا ةنعط) «ةنايخلا» ب ةدسجتملا ةيبلسلا ةيبرعلا ةروصلا نم

 نع ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا كلتب ةيكرتلا ةدعاصلا لايجألا دمي يذلا دفارلا

 .ةيمسرلا ةيسردملا بتكلا نوطب ىف ةجردم تماد ام «برعلا

 «برعلا لوح ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا كلت ددرت ىتلا فحصلا ددصب امأ

 اهرشت :لواخت ىتلا' ةيبلسلا ةرظنلا لطخ نايبلو :«ابباوص ىلإ اعداعإبب ليفك نمزلا نإ

 ايكرت ةفيحص تناك يتلا :تيرخ ةديرج تيعضأ دقق ترغلا لزخ اهميمعتر
 قلطملا اهدييأتو «برعلل ديدشلا اهئادعب ةفورعملاو «تاينينامثلا فصتنم ىتح ىلوألا
 .ةطسوبو «حابصو ءميوقت :فحص دعب ايكرت يف ةسماخلا ةديرجلا ؛ ةينويهصلل

 . نامزو

 عيطتست دق  ةماعب ىرخألا مالعإلا لئاسوو صاخ لكشب  فحصلا نإ

 أدبي كلذ ريهامجلا فشتكت امدنعو «نمزلا نم ةرتفل قئاقحلا ىلع يمالعإلا ميتعتلا

 قثت امدنع «كلذ نم سكعلا ىلعو .فحصلا كلت ىلإ ةبسنلاب يلزانتلا دعلا

 يتلا ةيبعشلا ةفيحصلا اهنم لعجت نأ لواحت اهنإف ءام ةفيحص ةيعوضومب ريهامجلا
 مل يتلا ةريغصلا نامز ةفيحص ىلإ ةبسنلاب ًالعف ثدح ام وهو «تيب لك اهيلإ جاتحي
 ىلاوح ىلع مويلا عزوتت اهنأ نيح يف ءًايموي ةخسن فلأ 00 نم رثكأ عبطت نكت
 .نيرتشم وأ نيكراشمك صخش نويلم فصن

 سنجلاو بذكلاو لياحتلا اياضق نم هعبتي امو فلختلا بلاق :ًايناث

 فحصلا ضعب لواحت يتلا برعلل ةيبلسلا ةروصلا يهو «لذتبملا فارسإلاو
 روصلابو «ةيبرغلا ءارآلاب ةرثأتملا ىربكلا ةيكرتلا فحصلا ىهو ءاهرشنو اهراركت

 لوح  ةماعب ةيبرغلاو  ةصاخب ةيكيرمألا مالفألا اهرشنت يتلا ةيدوويلوهلا ةيطمنلا
 اهسفن نع تربعو ؛ةيكرتلا مالعإلا لئاسوو فحصلا ىلإ تلقتنا يتلاو «برعلا
 مالفألاو .فحصلا يف ةيبرعلا ةيصخشلل ةهوشملا تاريتاكيراكلا لالخ نم

 . ىرخألا ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةينويزفلتلاو ةيئامنيسلا

 دادبتسالاو باصتغالاو لتقلاك :ةلثامملا هتاراركتو باهرالا بلاق :ًاثلاث

 ىلع تقلطأ دق ةيطمنلا ةييلسلا ةروصلا هذهو .اهريغو مادعالاو ديدهتلاو

 لئاشوب مطعم, لإ تلقا :اهمو «ةييرشلا» مالغإلا لئاسو' لبق نه تيرعلا نيدطملفلا
 . يبرغلا مالعإلا باكر ىف ةرئاسلا مالعإلا

 . 1/1 «نامز : ةفيحص يف ةروشنملاو ةيمويلا فحصلا تاعيبم لوح ةيئاصحإ رظنا 2000

 ال



 ةينيطسلفلا ةمواقملا تايلمع فصوو باهرالاب نيينيطسلفلا نييئادفلا مصو نإ
 نأل «قئاقحلل ريوزتو قحلا ىلع تائتفا وه زازتبالاو ديدهتلاو ءادتعالاو لتقلاب

 حفاكي مويلا وهو ءهنطوو هضرأ نم درط بعش ةيضق يه ةينيطسلفلا ةيضقلا

 ىتح لضاني لظيسو «ةعورشملاو ةتباثلا ةينطولا هقوقح عاجرتسا لجأ نم لضانيو
 . تايحضتلا تغلب امهم ةدوعلا

 ىطغت تحبصأ برعلا نع ةبلوقملا ةيبلسلا ةروصلا هذه نأ فورعملاو

 قالطإبب ماق نأ فب. هل ةدئاسلا تايجولؤيدنالاو يرغلا' ركفلا" نم ةعساو ثاحابن
 ةبغارلا وأ اهقوقح لين لجأ نم ةلضانملا ةفاك ةيمالسإلا تاكرحلا ىلع «باهرالا»

 ةفصلا هذه نأ امك ءاهدالب ىف ةيرحلاو ةيطارقميدلاو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت ىف

 . ةيناثلا جيلخلا برح دعب اميس الو «برعلا ءامعزلا ضعب ىلع ىفضت تحبصأ

 طامنألا هذه يف ريغت ةمث له :يلاتلا عورشملا لاؤسلا نهذلا ىلإ ردابتي انهو

 أدب له تا اخو وأ ؟يكرتلا ماعلا ئارلا ىدل برعلا نع ةيبلسلا ةيروصلا

 مدخت ال برعلا نع ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا هذه نأ كردي يكرتلا ماعلا يأرلا

 ؟ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا

 ةماعلا ةاكمقلا ووضلا هالمره رجتو ىروتم «لرخس ةلواجسقل ةرانإ وكنا
 اهتيمهأ طاقسإ ىلإ ليبسلا يه ءًاضعب مهضعب دضو «برعلا وأ كارتألا ىدل
 ءاكذإ ىلإ يدؤي  نيبناجلا ىدل  ةيسردملا بتكلا يف اهتانوكم ءاقب نكلو ءايئزج
 ةنيلسلا ةيطمشلا ةوويغلا كلت نآي انتاميإلا « ةنقاقلا كلايجألا دل اددنع اهودخ

 بلاوقلل ئيسلا رشنلا مغر ىلع ءًايئزج ًاريغت تدهش دق كارتألا ىدل ةيبرعلا
 تلا طقضلا كاعرمج تاطاشو ::ةيكرعلا تنحينضلا ف ةيرعلا ةينلسملا ةيسذلا
 نمو .كارتألاو برعلا نيب ةبيطلا تاقالعلا ءاشنإل ةلواحم لك طابحإ يف مهاست
 ترعلل ةييلسلا ةطمتلا ةر ويضلا نعت لإ كذا ةنيدع انآ ةيث نأ دفعت اكرن اع
 : اهنم «قباسلا نم لضفألا وأ ,نسحألا ىلإ يكرتلا ماعلا يأرلا ىدل

 لالخ نم ةينواعتو ةيدو تاقالع ةماقإ يف يكرتلاو يبرعلا نيفرطلا ةبغر ١
 نارتو ةضاختإ: تازهملا ةماقز انو 6 ىيعشلا و ىنش لا نيورحسلا اع هانبلا اوكا
 :ةفداضلا ةيغرلا» كلت كازمت نم ةرقت الإ كفاتطلا ني

 ضعب ءوشنو ءاهروطتو كارتألاو برعلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا ومن  ؟

 .اهريغو قارعلاو ةيدوعسلاو ايبيل :ةيبرعلا نادلبلا يف ةيكرتلا ةيداصتقالا حلاصملا

 قئاقحلا حيضوتب تأدب يتلاو ءاهروطتو يمالسإلا عاطقلا ةفاحص يمانت " 

 لا



 ةيلوؤسملاب روعشلاو ةيعوضوملا نم راطإ يفو «ةيبرغلا تاريثأتلا نع ًاديعب سانلل
 يوك رلا كحبفلا تلحأ عك اذهل «ةفاسلا ةيحورلاو ةلدقملا ةيفوقلاو ةيطولا
 روطت دعب «برعلا نع ةيبلسلا ةيروصلا طامنألا كلت ديدرت نم ليلقتلاب ىربكلا

 دوعص نأ ىلإ ةفاضإ «ةيبرعلا راطقألا ضعب عم ةيداصتقالاو ةيراجتلا تاقالعلا

 ينامثعلا فصولا ىلإ ةدوعلاب اهمايقو اهتاعيبم ةدايزو ةيمالسإلا ةيمويلا فحصلا
 نم ففخ دق ٍةِكَك دمحم ميركلا لوسرلا بجنأ يذلا «بيجنلا موقلا» ةفصب برعلل
 .ًاريثك اهئاولغ

 نيبناجلا نيب يفرعملا لدابتلا نم عون ءوشنو ةيبرعلا ةغللا ميلعت راشتنا  ؛
 ترقأ ترعلا نأ قيقتقلا'يكرتلا تعشلا نم عساو عاطق روعشو :«يكرتلاو يبرعلا
 . حلاصمو ةريجو ًايملعو ًايئارتو ًايراضح مهيلإ ةيمالسإلا بوعشلا

 دعب ىربكلا ندملا تاعمتج 56 ةديدحلا ةيعامتجالا ميقلا دوعص -

 ةكراشم لالخ نم ىكرتلا فيرلا اهدهش ىتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالوحتلا
 نم ديدعلا هكالتماو ءظوحلم طاشنب ةيكرتلا ةيداصتقالا ةايحلا يف يمالسإلا عاطقلا
 ةسسؤم) ةمخضلا ةيمالعإلا تاسسؤملاو تاكرشلاو لاملا تويبو جاتنإلا لئاسو
 نيسفانم نوقباسلا داصتقالا كولم اهيف ىأر يتلا (ىربكلا ةيداصتقالا صالخإ

 ةرتف لالخ ةيلامكلا نع قورملاب مهمابتا ىلإ مهتفاحص تعرهف ءمهل ءايوقأ

 )١198051955( ةرتف لالخ ىمالسإلا ضوهنلا ىلإ ةوعدلابو )١460-295060«

 ذنم ةيناملعلا ناكم ةيمالسإلا ةعيرشلا لالحإو يمالسإلا ماظنلا ةماقإل لمعلا ىلإو
 الو ءاهتافارحناو اهليطابأو فحصلا كلت بيذاكأ نأ ريغ .مويلا ىتحو “١98 ماع

 ةبغم ىمالسإلا «باهرالا» وأ نيملسملا اهليمحت ىف «ءتيرح ةسسؤم فحص اميس

 طويهلا كلذ ىلإ تدأو «مويلا تفشكنا دق «ةيجراخلاو ةيلخادلا ثادحألا لك
 تانفظتلا :زأ ةاهيملا قرح نأ فحصفلا كلت: ععدا دقق“ اتاعيبف ىف فاحلا

 /11/ 16 فيرا اكيرمأ ىف امومالكو | رافع نيهتس ةفاق: علا: نه ةيمالاتتإلا
 اهترشن ىف يأرلا كلذ (839) .ىف.يت.يأ نويزفلت ةطحم اهتكراشو ؛« 06

 ةيكيرمألا رداصملا كلذ نلعت نأ لبقو 5١/ 5/ 2١440 موي ءاسم ةيسيئرلا ةيرابخالا
 (581) ةيلاردفلا ثحابملا بتكم نلعأ امدنع ءاعدالا اذه بذك حضتفا دقو .اهسفن

 دعب امهيلع فرعتلا نكمأ نييكيرمألا ضيبلا نم نيصخش ىلإ ةهجوم ةمهتلا نأ
 ةفاحنملا :تدافتسا :دقؤ .اهتيكلم دكؤي ام لع روغعلاو ةزجفتملا ةرابسلا نضحف
 حضفو اهتاعيبم ةدايز يف فحصلا كلت ءاطخأ نم ةلدتعملا ةيمالسإلاو ةينطولا

 ًاديعب اهئاوهأ قفو اهليلحتو ةيجراخلاو ةيلخادلا ثادحألا لواتت ىف ةيوتلملا اهبيلاسأ

 .ةيعقاولاو ةقدلاو ةيعوضوملا نع
 صوم



 ةلازإ ىف ًالعف نوبغري برعلا ناك اذإ :ىهو «ةريخألا ةيماتخلا ةملكلا ىقبتو
 ًاناع اونوكي نأ الإ مهيلع امف «كارتألا ناهذأ نم مهنع ةيبلسلا ةيطمنلا روصلا هذه
 ىلع انديكأت عم «نانئمطالاو ةقثلاب ءيلم خانم يف داوتلاو نواعتلا يف ًابغار ًادحاو

 بتكلا نم نيقيقشلا نيبعشلا ىلإ ءيست يتلا ةيروصلا طامنألا لك عالتقا ةرورض

 لئاسو::ئف ةئملابب 38 77,6 نغ ديزت ال ىثلا ةيلقآألا كلت'امأ :ةيمسرلا ةيسردملا

 ةيروصلا طامنألا كلت ديدرت  رارصإ يف بغرتو  ديرت يتلاو «ةيكرتلا مالعإلا
 روصلا اهيدل غلبت ىرخأ ًابوعش ةمث نأل ءائيش ينعت ال يهف .برعلا نع ةيبلسلا
 ةفاضإ  ًالثم ةدحتملا تايالولاك  ةبسنلا هذه فاعضأ برعلا لوح ةيبلسلا ةيطمنلا

 دنع اهنوددريو برعلا نع ةيبلسلا ةيروصلا طامنألا كلت نولمحي نيذلا نأ ىلإ

 ىوس لثمت ال «ةيكرتلا دعصلا عيمج يف ةئملاب 55 ىلع ديزت ال يتلاو «كارتألا
 نئاولا نم ةدودحم ةرئاد اهريثأت عىرعتبا الز( | ذنعأ مزلت ال ريكفتلا نم ةيدرف طامنأ

 بناجلا ىلإ ةدوملاو باحرتلا دي دمل  يبرعلا هقيقش عم قوتي يذلا  يكرتلا ماعلا
 ةيساسخلا :نوكت الآ نع :كلذلو.. نكرتلا بعشلا عم ةقلاج اله تلي هثأل :عرضبألا
 دحلا ىلإ ةطرفم ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف برعلا ىلإ ةهجوملا تاداقتنالا اياضق هاجت
 .نيبعشلا نيب ةمئاقلا ةنسحلا تاقالعلا ىلإ ءيسي يذلا

 فرخ





 قع الثا
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 انعدمت اين
 ايان ةتتنل شت عمنا 50916ل). قالا

 انمعوتسمع آ2عصتتتع], طا ن7 عطنل
26 ,211365 .501017- 2531 

 انمعمتل 1 تاتل)ئ0ز1 200 طلت 0013م
 0103 قانتلاا 301301103 2ءدتأنتع]
 ادكه طلنت 01533112133

 "01 كانم. اكانلتل 33131110. ظن
 802 ءاتتم” 016 !عمطتتوأت.

 ةساردلا ةرتف لالخ

 061111161: !ةالا| 111201 6
 اهامجاتع "111غ علتلع 0من

 عمر عمل” للتزتع 065ه[ عمقنعلت
 10ءزت117ع]. 53126083 2]ع

 ععرستمات7 عم 211626121326167
 2160عملإلاع 11735 عءطعأ 10

 1353اتل1 اتق75ع06- عطنا
 ةلطسعأتع ةلنعما 51001.

610 11011203 
11511111 “151231 

 011لكهأ ؟ءاععرت 1آ2عزطتتعأ,
 عكس عن:

 1 طع 1311 ع
 0 ءةتم]اك121 طلق انللك علنا.
 حةلصتم طةا1ععونصلع 0عقذلل

511 013 0111153202 

 عا ج1 د51. 11
 ؟ةطحلسمعا طاق انللعع عمن

 0*810[1لئ1 1907 زلات م
1 611573116617 120113311611 
 . هن 011312088 آ1ك2001 5
 لاما عزم همالعم 0613, لان
 نالت 1253و قلنا كان

 1آنءرستتس عام 0ع امطنلللع [02عالع
 12ءاللم اك عال عتنمع [عواتتمت

 601101. ؟”انلككعءاع طقمتصعال طاتطقتتام
 3115122351 7 151 عا

 11251311 ةتتتاتتا ؟01ع 13213 1
535011113 1101621716 
 امهقظسلمم ءعواتتل عن

 اها عمل عمل عم 0801 مط
 ةداتتلا70علك زال 1

 176116 عأع

 (نانتتخل ان هنعممت 1ءدسنتعأ
 102120 عاك 110+
 مظاناثنم مل

 1 عمانس عوز ع
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 م3ماوغ 5زالمماأعأل 0هالانقانق3 90عاعععأع اكقمر
 26و الع ةأأثاأث ؟اناكانءانق3 لانتوأاناعع. معلمو 5ان

 350210 ةمعوم اغلععاععإمتم انع حاللماقماقلال»
 966 02300810 '43 1نءاكاعع طقاكتمم هاطمقلعقصمعت, أم
 917 عاملا مقار 7ع القطنلزمأم طقاتسم هآطقكالا
 1عيعماط عممامعلتءاعع ؟نماعت طنصاقمم اةاقمتإب عع
 هاق5 لنوم قمصان اء أدم اذرهنا, مقل, مآ, 8انوربو الع لأ-
 66عءاعءاملعم 32 لعقزا, طلع ةلجع5تلقع طنصاومم نون نص-
 0علأع. !نءاكاعع, عاازوأ مك الع اكينلاند' ان عع قد 400 انا

 !مهدنلناقى. معوماوع أدع 40 زلاأ طاع ا«مءانالقمص 303.

 الهطنلاأ, !نءالعمأام ءناأوألم 7ع 00300810 0350 ؟ع-
 اناممعمأ انععمامع ةناتوونمألأ ميوماقم العءاععتل لعص تايد
 5313121, دان عرعلب اهمالوئواأعب اقع قإلو ممعطانم عله
 عام الع ةالن ءععماع ادهزاكت طن ناقع. كاملا زذع 8ان-
 لاثاع ععمعمأ وأهم الع اةلأا لعم ظيموعو 8نإلتاع اذءدنا
 ابأذ) 0ان5إللهقان ممهق30هأن, 20قان مثههل0أاب الع
 مج353ا/عه0/03 جالا 5عمقمبو أءعق علأامصط عا علل
 اكن 11 عع ابع ْمععماعع طن مهاعدأاو ةلالنءناممعامع نع
 96وجع 20135 :3!3ل01130. حدو وقج 3513 ؟ةدنسص لع
 أ 1لأ. كاككزمع لانووك همام هالانضانال ان ا(13541/]013-
 ردها. اكقالأ اا عععا ةواذ لعؤوزومممم ةانططلعم اكق-
 ؟303 ل2 ا/ع ان2عءامع ا(هوقهرنق لد عععا حالما 3003 08-
 اذ 530ععع وعاللا لعقاوأم. 8أعأ وعطلا هلانع لاأؤعمأ 50-

 قانا, جعاناك, ط35(غجأرا العوقأ) 5؟عطعطاعءاع ةلنع.

 1896 8و5عا 8أءلمعأ 5زالممأوأ اأ(020عوأر ع 5(
 علعم لعاعوعاعع قعقونتلق, 5ناغقم اطءامعأ مطلتاطق-
 مأل كومكم ةزقماقم لد القل. الوهم اقعقءاقم
 ههاءاعؤلاعع ايع الواتوعلباقع ”5ناغقمرمم دعمام قطخصا
 نع 0ةرصوماأبإلا الا عقاء ل32, الهط سلا | معع ءاتولأم لع
 [10معهأك 3[53:هلع طن (عطازاعإلا ةماع“ لعلأا عع. 5باغقم
 781 لن ل1 182ع ةءهعأ 5211:5171 آي35ةاءاهلب الع عالزوعام“
 دانلأقمنم ماناطك اقص عمل. 5ناأقماعمم مناطتمات انا-
 185 طلاع 53[ة8ممقع. اكعملأوأ[صلعم 5هن:قلكأ 5نااقمصا 3
 0لعايءععلأا] .١ حق 5ناكمم االمعأ ْقمطلتاطقمأل كوم
 لعالاععم |قتطقأ 1ععهاللل !مصتخمعاوم عتالؤام لع هم

 31( 5ةا1واما ةماعإلعم !قمانصان 193 عع.

 5 ناكهم ًالكلمعأ ْمطلتاطقمأل الوم لعيون[ مععم

 8 32 طا وأأضأا] معوماقع الع لأؤعع طقاوعاععلعاك

 ةمعع ةدعا لماع مكأ !!نوهابزم 8عزب' ع الوطن
 لأحتل مهند انادي عت ١18 ؟ازونأصل ةونم 3ا13ءقاكاق-
 مصل الاتاكعاع لعطوو زاع الع ةمومعأاعبزألاع 5هدعرعأ طقم
 طعو العرمأوأأ ع. ة8انواتم . لاتمإلومام الع طئاطقعودد ادذاقمم
 نمالهكا صام طقعتمعاعمأ اع املقماعمصت طلع ةطققمم#
 وأطأ عمرمعم لرد( أايهم طقأ الع 5الممأ نم ع2 معمل وأ 2-
 رلأر 138 م32, 230ان55انأانأع ءانوالعأ الماونةاانأع الع
 طعع نمت اةاناةاءاععام ؟عممعأأ ند علال لعلأر. مهكم 35-
 اه نملأ5أ2 هاهإلام, لامن ودأنالوم طهقأأ الق 5 الممأعطم

 عج معمب ها عمأ دمك ةضاقمالا 9

 [نوالإلع طبوزواعرأ 8ةلممب لزاما ؟عاصتم 13-5
 ايدول 1993 ؟ةنطاأ اكبنلان5 جئالهععأ طلع طئالاناع ؟عاق-
 اعلم طةوأقمونعالن. 100 الأ ةمعع 1997 هأهرقأع 1عومأأ
 علأاعم 8نإلاتاع اذءهزأ اجد, !نواللزلوب 8166 نه لبو ونام

 اعع طقوالو الع اذعهأأ معماوقتذمه !تااقمنا قعقال.

 دي 00#
 16051838 21: ن83:1 0208

 .  ؟ال8لكلالع
 ا!5 عملا الةلكاا لاه كااناقكا
 ا هرةأانأم ا"نءنالانؤان 1948"لعم طن الهمه, 1 نءاكلع
 اناوزوأ هر 8داكدمب الع 1انءاع العال اأ|1عمأ زل لعأو أ 5ع3-
 1١'ع وزال وأ. اناوزوأاعمأ 8حلكهمب كنالمعب عمم
 طقاككماأ ا( وةععابأمأ 35١[ عورت قدا لق طعم طق رعاععأ طقم
 13 7ع 9311ج اد لمانلانع. 1/نواةتصقماقععق !«كنأذدأ 53-
 الااقم الع زالع الطلع هادم < ل ن5 0 عورمعم جالورععمأ
 طقأقأب طانانالوعءنع. مالط حل 5مل8 اكمهاأوالممان طزا-
 53553 لن5 مما اق 1ع صاكلك معوعاعوزر لع ءمانمات اع
 امعاقممن لعق طقأوأل هزلصولب ال6 اننداأوعق ونقعع
 طقوءعاعأ ععممعلا. اكطر5' لق, مععطقإلعونل الع 8053-
 !!عروعإل يع ماكاك لو 1نءانايعنلا 2مم لانءانطمو لانوان-
 عم امهاأوالممانق 5م اقووهل لع كانط زوه ال6“ طنم
 مماأأأ1 طهالوأنل ملم 5عطعط»أ ؟عاقاعأأ هادعقاكوع. كوالا
 مأمن عاللاأ 5 .اكقصعفم امهمنصم ادمأع ملللصاقع

 0ءوؤا/0ل3 1306 هتنؤأ وأطز ”6ا/مكيع كلم طعاو اع
 662351 العاعر.“

 8 !اممنالا 301335ز)ممعالع زأجتق انأ١ قورع نعمأاععع
 9ألعاأرل. 1896'لق 15علمعع كعععأ ”انلعع لنلع0
 ]خ07 عوعمإلاع زالهطانلأ لعالا عالمأ اهتم ؟امأوأ وفاه
 الو 300. اذالإجءعنطاتم 8وكدعا اعمالصلع 1897 اييانصلق 8-
 ءامعأ 5االممأوأ ا«هموءععأ هماهملا. 17 نااكعلعم وع
 اعم لعاعوعأعم طأء الاؤنم !عيقعأدع ةالباقمع. محو طقم

 اقءلهم عم ةمعصملا ]عما هيصاقعلل: 1) الوطانلا 6عالاعكأ
 انمنادعواكع. 2) 8نما ؟عمفام زجاو ءاتوعلم لعص 7ان0أك
 نع ْمََمعاقمم !مالنادمقوك 9عمعاكلأ لأ. 3) اا ةمعع طق-
 2 م/هما3:3 0051 9ةءانداتم !انءالاعع قاعزإلطأتمع اذان
 ؟عوالأال علأ| معمل. 4) ااطلمعأ 5ناأقم قمطلاناطومتل لوم
 (ةطاهم املأ مثاعععا. 5) 0عمهمأاب 2عياععمأ اليلططصقاع
 اعلم طلع تطقم 5/351 ؟ااقماةعقاع /ع وعيعأللا هقغاقع
 538اقصقممق258 االمعأ كطقم 5عابوو“ للم 0طن
 30| 3ءهلك. 6) ءلزوأؤلم' لعد معوماقر ا«هاينادعدأع الوطنلا
 0ةاناعأأ اءنءنأ3 عقل. 7) 100 زلاأ .نرتووة 6
 الأ لعم عرعوغنو 8نالاتا( اذءقأأ نعرجعا ل عومهعولال أع. 6يعخ
 1896 8ةو5عا 8أءلمعأ 5زالممأوأ 0 09:عدأ 0لع ةألصقم
 7 5300عمأمو 65١ 9عمجمل ل عوصمت وغم. كرعف 7 ةمعأ مهل-

 لعإبم وعاممأو أ.

 .1497 1١7/ /1 :ايكرت .«ليئارسالا - ىكرتلا براقتلا» ءاروتافزوأ يتاجن ىفطصم

 فوم





























 1[ ءانع طالستعاع "07
 9 8اممعن دهرراولمم لعب نا

 معاك حمو مم عقوبام الدمأ معلا اهممت هادالاوتم
 طئا3معجمون#

 اوجاع ه طعاأأ لعتنا
 مه بمعاءاةءلمطتعم 15 عام دانعرناع عقلنا لأ
 طعاأت انومت مههعماعمم ةامصاعءعاملع عقمتإلممل2 الق...
 كماعحم عنطأ وهي دوجادم طلع ”طمممو مممص*“ له !همادع
 رام هداوعو ةوعع طقام محم مهاعأ نععملع طئاعن
 عابمكأدك. مانو ة0لاملدم لع عقب يعجمع طعوجمع
 332106 نجنو الهمدهأو هم ذأ وعاقالع طقجءاةمصهاحم
 وهمادمنالور... 2عأ) طقكاممب ةمععكإملع جريوعم ه وعاكالع

 طوع ءاد مك تاء لدعمت له ةانأع طئاتزبممل
 [020ةك: اقمعرلا 0عازرقزملعم هن وعدا اقهلوع طقوكوك

 يع أؤهطعأأأ 205 الدصاناك ادم مع له انعمتم ةلعطتاا
 محو 26! 'لعإكأ عواوز/دزبو مع اهعدع عوزبادا عملالت-
 لوف 3

 واع همن طئامصتإربممل
 81| عمدعإب اورج جزم دعطعات نقع

 8 دنتديصلد لنص هاننلنعنمبع بدعنلد. ”طومعاقوم
 ةبجعولعم اموأع انا ءئزما» لعب ااستاجلج ةديمممأ 6/١
 عادل 1ةهلهطعم لربع طواعع نمعامجمعامام دقامعووبمو

 06عقامماقأمداعأ“' ةماطمط كه
 خلت عاكتم لنماكت طهطعءاعبلع [دلهطحمت' مص ماكلك از
 لعراعممع اعاعاوم ةهلعععإا -دبهرو ماكعإاو ا(ممنوهبدأع
 طقوامم معلعمزإلاع لس نون تعانمع تمت اءاققت طئاقتما-

 معلم عب لأ
 نعول دهوبام 8دوطقلمم آدصعب يتأاعع, لنم طنعأ ةمم-
 اله[هأ( ال مكعربع "كن عنم وان 53215 طهبعأقأ رةمنامعقا“
 ةتدندلعم طنر طئاوت ايعماممعكتدتم طتوطتع عقمحدمم دق ام
 طانكات هأوحهلب قيمت انع هادم درب دعم قاما, ةمعمأع 2©أأ اممج
 مراوبم ماكل مم ملدم ههان» ةمهعبلاو اهنااهمتالقت
 20أةون|لراادم دمحرد 8ةععدمأ نع [جاهطممت' بلعب ”8ن
 ا1همتمز» 1نرانربع قو كاص0وم قرنا طلع ةكأمت" ع06/ زعمهم
 انا هنقنماأم طئاقاصألزؤنمأ, هصلد (مصمااهنمع معمعرو
 ودزالز/|عج ابهركه بمامصهإعمت )نم صوم الالام“ قربت.
 العمأ طلو طهامجتت ”عممتوع عهجعزلا. ااوننو ا(نامنعإعب-
 مداعأم ا/ةتمانقت طهوعام» 8< دجعورصفلوم اقي» طلع هنو

 هارت نوانلا ' لعمعربع عمرا.
 812 لع اهعملتوامتم اهعملازقت طر طئاعطإلا دذعاععع هاهم

 قلما قانا هلأاع
 5ةزباعلتاب همجد لاثم دائدم ددداءمدع اهلمع نع
 معاامنممدرب ام معأ) همعموممب طول مم طئاوت نعم
 ممعمجعمأ, طبمد اهوناراع طزكتك<“منص ””7نراع اونو اك صمرع
 اعيزامأم الهمانإلا اهقل2 507003 30 اهله, ىزاباا ةألان.
 812 0ع 2 1نراع نوهقنما لنون منا“ لربع جوامادصو يه
 مرم ”طقجأو أع اهرباماوع 0أم301قنما' لل13 كعمعكأ

 لمعرنوت اكوام مانع لداق لد ةاتكلا.
 يباع زيه... (هصتاءأ3صمحاع 7هلعأأعر عمو عم طه
 ا/2إ/8 انعانطلانو هأذهاوي طاع ةعقاطق 6الك!؛ادع طب طدكام-
 من لدطف ةمعولعم ةيئيعحتم اهمحمن طمجحا وادم مميرن#
 امانو تائه ةه0لءملدع امهملدع دهلععع طئعنسس ةدعإ
 لانمإلهما علو الع معماعأع بعبععمزعلع لعقنا, ملمتع
 طعيرعم مع زيعرلع !ممجنجنا دم !محان طين اع مصيادم دول

 دل لد انج دجهقأ طعو راتباقم طبصأقلأ
 اهاتنتنلا

 ؟نمامن طنعام ايبعلواناعءامتع طول اهممهصاحتماب جلع
 قيمادئمو اوتمتم اعمل اعممتم مدعم عقمانمع اهللرقنما
 ومميز مراد 8ندنم طبع حممبصانأع هأمنقنمن طبع ةتمان

 اهنا هلع بمءاد.
 الاانا له ”8ب ريهمانقامبجو ةعقطق لاتمزبه ا(قمدان-
 نربي مه لعج# جئطتوتملعم طزو نءاكءامازاع طماط تماومدع

 اطأ: كانجانالنأع نانإلهنوان- ودلع احدععامخ تلابمءاة
 دهمان ةماءعرملع تنازدتم اهدا دعم الع طع طمع
 طه الدعم تاه, هأدإب 5عمكاطله كأالأا امكهمادع ةا-
 وع نام لع هلأمممعوعم طنب اهنا ةممعقز الملعادج عئطت.

 . ©الالالا ا مادا
 0140هإب عانوا ُ

 العا طالسعاع اذاجتهرحنت
 06 اناا ةلكلذلتل2 عمصامأع مقءعباعلمأ عم زا وعالأ لع
 ريدمااعع. اعمل ا عملمع عقواعلاعم طعلعأاعن طعمتمتدع
 د عالكانا العمموإع طلع اؤهطعأاع هطقم ءاقتامع. 8ةربامعع جملأ' لع
 الايايد | 2 مهم ىاورتدرتم لذي ةماقعم طيدلدأل طعصمتتوممو له
 هكنادطأب ا«يرصيعااعممدتعتم مهكأ زيعصفم طلع دهيدوع هال نوبات

 طز امنع لوطد مقكاعملناعع
 ممق فممصدإلام ان طب طتعنم عال اةصمكق بةمئادم
 “006 ةدزنمم طقاكاملقاك طئاعتمأ علتء. اجرب. 8 ودلععع
 و ندنم طاع هيت مرن علما! محنك (ةعمنطعا ءرلعم يمعو ايدرلت-
 قلع هماعقفاك. (نماهت, طتقلع طزع اهعع حاكدمصتو هاكم نع
 43 معقأ نأندكم طئاع ععمفإلع طعما عمتم اقطنأ ءالؤأ ععجه

 + عزم 06 اه عملات 5-7
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 معصتععاب انانطق عاب
 ال/ عاد دحوم ![1112 ]ا

 اذمقنأ ينصطب طوعاومب عمق اال عاعمومأم عالق ماتم
 لعم دومه ظاتوالم !اكتضيارو ةروقكت اع أذءهتا 8قكامل-
 ال كمر ملئت عاعلم 003030 !2!ل10ل١25 أجاد 1كم

 الو انتاذأ2 المقارن لأمام[035) !ةقؤألأ طةعاةخخن ا
 031005 13 06001910 المؤمن 0605606160 8 ةفنكنك
 تام طهجلك ممن طكانؤمان ةلنطقء عام طع اهم الع زاونات
 !عمتكاوم 5مصانعنم03 ءااتوانم'ا ريعالكلاناعلم طلالاناك ةأ-
 ؟ن06 اطكمه علناوتو هال نادم وقمنا معا علا. 8 م6-
 0عماو, كوندمان 1/353عاكم 1 نركب عالم زلقمعتأااك طلع
 ناندأانأ 1؟ جاالوعاتمأ (ميورأع الاوأأ)' لع طنب طهقا30503 08-

 ةعباعملأ م صعاك وعمال
 كينلدم اع طالأواتم'لعاك !ذاقمن نازلومنج اازورث طانالاتاك
 عملأؤعإعمع 5عانامقامصتجالا. !لأ[ عالم. ةالكا لو دمهم ةالاةن-
 03 ذاق لن 52 2عاكعااونع القمعاتاك طهكامع القمل قفص اةهم

 315035١ طانقانل 80 [35أ 98518(وعونلأ. الاول" لق 035١
 طلع اذلهمأ 753:عاعاأتم ةانكملتاك اهعق3قكقكا لان
 ااناد 001300قان' ل31 0عموعاعمأ جالانؤأ عممعوأ اص وأاو
 مانطاةمعالت 8ن حصقع 0هقرنائ اكان مل. عاتذقم زاه أ5-
 3ن) 335:00ق 14 53و13 طنءاتاكاق. ةانكأ““لهلطن اذاقملأ طقم
 عاكعام ةالكتمازقنمتم 022030 اة! مامقكان اهنم أمعه 58-
 53ما( الوم صول(43لا. مهعقاهنمبم امون ا0503-
 اكةاركر؟'لهلطن القمعانمأم 0علوصأنااؤن. مهام اجأم هم
 32 !52ةن15 023008 ان'ل3ا ؟ةعانؤا !2032 ةمعملاأ لأ.
 نندومان الانطوءعاتم, ءلكل0 !نهعق الدوم معدودات اذ:ةنا
 116 كنضتعأا 530153 2013 2/]503 ؟90335!!١2 03 طن 06066-

 !عنع لوزن ةمممهاك1301. تومان ط4تنطقنملك ةتاتذاتم' لعلك ,
 اذواق 01 57ه عاكعاو اهون عممتالعأ كانمهمأ 013231 986700-
 0 9ن 356( 8/3اثض لأ قلص ةمعع عقطقو اله (33226 انو

 رم0ع عاطتمألاك اكن ةكالقأ 32 ناقه 731301
 , 8ةالاعاتالاعب علتواتو' لعلك عالتدلااؤأ طاعاو ز/وزلءاوم

 !ؤءتنأ جاكه 13003 185 لانؤعم كومصمعك ونطإ اذاوصل ة(-
 اناا عماد !جهلازبعااعمتم طلع قم ةمعمع اهمصتعلا لاصق 3-
 اانا0وقكأ 3؟جنأ30 202313017. !ؤ(ةنالم ااعبراععأ (ناناكنم8-
 آل. الكاتم" 08 انالوانأ3016) !انال ةماعمصأعرع# ؟36008 133-
 أ ا!نزيعااعممأ اممأوإ جلال3 !ن13007301691 اذاض 01 3 عاعأ
 ةرونااعرامتم علك 065168أمل عانت "يومأ هاممام" 1ه23/10-

 لوم لأدونداوممصعكأ ةصق ج0
 انانطولقم'لهلف أولهم ؟ةهلأزلةأا عقم له طهمعع, ؟6انا8
 اهممامأ ةلطمه ةارصفدلك 1580065, (تانمامر- 520 96-
 نوردعاعل هءمكامله لتاه ومالا ون نجوم, أاكءدنإلص اءن-
 2ا] وان عماتؤأدأ 52واهلهإلم القمعاأ اكلت قمههعقاكه, !اذ:ة-
 اال 56أوعمعاكت ا«نماناوانمطان 526١2 اةكأت 3121 272200-
 6ان'03 طلع معبأ "عوعمصعم وازع 5ةاوعهون* هاايوأان(مطبا مها
 ا 3036نالاو ؟عاك ؛عطاتاع هاه هلك نقمناوم !و!قمصن 53عاما
 | 1٠96 (هنوي عوقمد# 0لع متعهلعاو طهواوتمنو طينابم-

 : نيا
 ا ممعقاكو. ط©طان طانةانكأ37؟ 98جعاكاعواترعطت امها مه
 ٍإ طقوأو طالؤاتم اكرصنأن5 01و01 هأكلهأ( 02676 5انالإلع نع
 5 لا1وع2 نااكعاعأ ةماقومى03 ةعدلمتمه جعاكعطتامعأك ونعم
 ظ 1 نكلمنإلع يع زانذرم“ج ةدعمأأ منكالمدأو زلاتاةلعمنتوا#,. قمع

 ا

 ظ

 اك03'323 ]253803113 هأهم0, طنعأ) "0 مأا5 0235| 31"
 ط٠طن 303عاهنأ 96ع,؟عاكعواتعطنا معاك اأبهلك المقنع 01331«

 ل تا تن
 8 أنا وعاتزؤصعاولم هعنعالتل 6أ16أ 5أأ 16
 1 نءاورب عمتم 2علأ 5هقاوصتمتم 83أ 13:3115030 12
 ١جاعممدعوت لع طب مهلعماعرلعم لءاوإلالل 8هللمام 03-
 طه ةمععاكت ةلأب ال3 !نلم 2506 2عاأ !جأم 30213 08511«
 ؟عممتوألا. ظن ونعاتؤمدعاعاعر, طبماعبع بع اع لهطه ط٠طقمت

 9عوعاكاعم وةرصع زماكهمل عمصتعأأ
 _ , 8هأ, الثا لعم كبهأ'ع 2037 5١؟ةناثم نداانمانقنمان
 539131ا/ةطلامصعأع زول. كان 3003 اذاق ملل 53:8اعالم,ع الة-
 معاتاع ا«عواكم طلب ممااةناكق انةرنم وأ /متوألل. 1انءاكنإلع ع
 اانؤرررل, ممعقاه اع ا5؛ةنالع لانك كانالانمص 03, 8و نأ
 ا ان طن, !وطارازقأ [جعملدتممع هامهلوم اذلهص قلعمتمأ لعمم»

 0عم 3213م
 0هقوم 8عاكم

 .1995 /؟ /9 «.هتزاغ ىلليم ««نمزياو  كرابم  ليريميد ةيقافتا» «نيكب ناغود
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 (؟) مقر قحلملا

 لالخ ةروشنملا تاريتاكيراكلا

 ةساردلا ةرتف

 00 ١/ / «نامز ( «ليئارسالا مالسلا»







 تل درب تس د ا يسال ياام
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 ملا ادم

 امتاخالا | ماع |اع(خنن المعطل...

 1994/7/١7. .تيللم ««ةرشابملا ريغ ةيكيرمألا تادعاسملا» «قوجلس ناهروت
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 اةللثنت كنان عا ننال 0 ال كلن دل نديم لا ة عل

 ةيمس رلا ةيسردملا ب . ١ نم فطنقم

 0 مقر ١



 (1) مقر قحلملا

 دودحملا ءاتفتسالا ةلئسأ

 1 ناكلعكم ثعدمامدع, ةعدمادصم 1 انماء لعع طل لتكمل هلك اممم ءاعممأ (عوماغع ز:ةمعاتلع

 طال مدمعأ ةتع ةكقجأل 15502 )ئه م1 1 ةلكأ 201. ثج25103لك1 كهكنأ قع طال ةم8894115131/3 !؟نأك الاتات دلع

 اند2عمع طقعتم] ةمطنوأت؟. آءاتال عل. 5هطلاةص لئ1لع2غ]1ع هلكانإلانا02 176 انزل كانا" 01223 5ك

 اوومعا]ءالامتج. ةازللعو طمو طئعدتناةم زئعماعتت 0010 ن طنا. تثعهوأ ل1202 !لوأ زله 02 اءانطناال

 201 ةصملمم ةقع علال معز عععوأ بنعم !اناعم اذدحتمللا 71

 1 قال ع زةملنمل !ةمصا 1ج19 ؟1201010عص اعوعالكانع ءلعع, دز عالوك كانه قمل

 شارل تارا د عكامسسم لاندعابامل : لل

 غ7 0 العدا عقامأل

 1١ 4هءعوماوعأم اأذعتأا اللع طئاعأاءءامتمأ 2عمعلع 7

 2) ةلاعلع 5) 0اهدالو ك آططاقعع

 ١-2 4معوماقعأو ااعأاأ اع طااعأاععاصست7 7

 2) 1©9سسلاب 1لت 5) ا[تحصعم هالتطلان 103 كأنك لأ ل) 1لوتطعل هانا ل

 ١-3 ةهعومادعاو اعلا الاع طالعت ءعءلمصتع ؟هدع2028 0عمأوأأ 7

 2) 1ءقلوأل طر ادورمعم لعقعأون هك 1عءقاوصسعلأ

 4- 4 ةمادعأاو أأعألأ وي ة20هلأ ا!قمققأأملم 260157

 جز 0لسسصأ نللبع ط) ايبود عم هالتتط أ اننان6 ء) (0 ]ان طكان 2لان ل) 1و عل نأانكان لان

 5١ "ةقعوم”' اععاترمعدأ 51506 3ع عاطل ققضوت 318 اة صا9017

 6- معهدماقعاو 1انءاعلاعع ةعودنملهلعأ ةاتولعلاععالص ععاتوات علا طعوأ زذبم

 طوجانعمد ةمععأاءءأمل» هعاع5لأ؟7

 7- (ةعوماةعأو العأأأ دةزئلاعممعأاع ا5اعلأعألأ2 طقكأاعم طانئالأ2ع 8

 اننا[عم ز82117)

55١ 





 عجا ارملا

 ةيبرعلا - ١
 نستك

 ل1 .ن.دز :توريب .ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات .جيورميدالف ىليساف «دلوتراب

5 . 

 رينمو سراف نيمأ هيبن ةمجرت .اهلالحناو ةيمالسإلا ةيروطاربمالا .لراك ءناملكورب
 ١1905. ءل1.ن.د] :توريبو 229455 ء[.ن.د] :توريب .؟ ط . ىكبلعبلا

 .9١ا/5 «.فراعملا راد :ةرهاقلا .رولكلوفلا ملع .دمحم «يرهوجلا

 تايلكلا ةبتكم :ةرهاقلا .ثيدحلا يبرعلا بدألا .معنملا دبع دمحم ءيجافخ

 . ١ امه .ةيرهزألا

 :دادغب .ةيكرتلا مالعإلا لئاسو يف ةينويهصلاو نيطسلف .ميهاربا «يقوقادلا

 12417 كادي ةعماجت تازوشتم

 :دادغب .ةثيدحلا ةيمالعإلا تاساردلا ىف ةديدج ةيرظن : مالعإلا نوناق .ل

 .1485 «دادغب ةعماج تاعوبطم

 «ةيرصنتسملا ةعماجلا تاعوبطم :دادغب .ةيكرتلا ةغلل ةيساسألا دعاوقلا ..-
6 . 

 ؛ةمحرتملا بتكلا ةلسلس) . 95١ه .ةيروهمجلا راد ةعبطم ؛داشرإلا ةرازو

 ةضهنلا راد :توريب .ةيجولويديالاو ةوقلا نيب ماعلا يأرلا .يلع ليعامسا ءدعس

 نذر



 (*ج ؛عمتجملاو ةسايسلا يف ةلسلس) ١1484. «ةيبرعلا

 .باهولا دبع اطع ةمجرت .نييكيرمألا لوقع يف برعلا ةروص .ليئاخيم «ناميلس
 /١9441. «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توريب

 ةيرصيقلا ةمظنألا لظ ىف مالسإلا ريصم :ديهشلا لالهلا .نومير «لراش

 *١1651. «تاساردلاو ثوحبلل يلودلا دهعملا تاروشنم :توريب . ةيتايفوسلاو

 . كولملاو ممألا خيرات : يربطلا خيرات . ريرج نب دمحم رفعج وبأ ١ يربطلا

 امان نياق 1 نالغشا سرين ةيحر#ا : يتالسإلا ماعلا هظفي... لهل جيردولا وتر
 .19865 «(ةمكحلا راد :توريب .رهاض

 .(ةيكرتلا ةغللاب) .19755 «[.ن.د] :ةرقنأ .يتغل كروت .مظاك نيسح ءيردق

 ءمالعإلا ةرازو :دادغب .ةبرعملا ريغ ةيرعشلا نونفلا . نسمح اضر «يشيرقلا

 ”١7( ؛ةيرولكلوفلا ةلسلسلا) . ا/

 .اموقلاو ناكو ناكلا :" ج

 ةفاقثلا ةرازو :دادغب .يقوقادلا ميهاربا ةمجرت .ةيقيسوملا تاحالطصالا .أ ءمظاك

 ١( ؛ةمجرتملا بتكلا ةلسلس) ١9355. ءداشراإلاو

 .ه775١ «[.ن.د] :لوبنطسا .كرتلا تاغل ناويد .دومحم «يرغشكلا

 .1955 ؛[.ن.د] :لوبنطسا .يخيرات ايكروت .داؤف دمحم «يليربوك

 زكرم :توريب .؟ ط .ةيداحتالا ايناملأ ةفاحص يف برعلا ةروص .يماس ءملسم
 (8 ؛هاروتكدلا تاحورطأ ةلسلس) ١9857. «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 .19094 ء[.ن.د] :ةرهاقلا .لاثمألا عمجم .دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ «يناديملا
 .ج ١

 تايرود

 ١1945/7/5. :وغود اتروأ «.ةيبرعلا ةيدجبألا»

 1995/١/١4. :تيرح «.ةقطنملا يف ريبك رودب موقن» .دادس ؛نيكرأ

 ٠١/”/١1995. :حابص «.هافرلا باوجتسا»

 1197/1١5/١. :تيرح «.قانخلا قييضت يف اورمتسا»
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 1995/١/54. :حابص «.11< و دسألا»

 سيئر بئان «نازاق تكوش هدقع يفحص رمتؤم «.رامعتسالا ةبرح سأر ليئارسا»
 /١/؟5 :نامز .ايكرت ىلإ نمزياو ةرايزب ديدنتلل ناللربلا يف «هافرلا بزح

6 . 

 .19484 ١"/ ١/ :تيرح .(ةيحاتتفا) ١2كلذ يف حلن ديكأتلاب» .ياتكوأ «يشكأ

 .1995 ١/ 7/55 :تيرح (.نكلو ..ةديج تاقالع» .ل

 1995/١/١5. :تيللم «.ءادعلا ةراثإ لماوع» .رخاف .ماجالأ

 ١/ 7/58 :مدن (« .دا الأ تيش ةرتقلا كت او 1 ام . ري ) *اط نوتلأ
 ا 0 20 رس رعب كر

 .5/١/1995١؟8 :نامز ؟.مويلاو سمألا نيب نيطسلف  ليئارسا» .لل

 1995/١. 7/59 :هتزاغ يلليم 2. مويلاو سمألا نيب ليئارسإو نيطسلف» .ل

 .5/١/994١؟5 :هتزاغ يلليم ؟.ايكرت هاجت ليئارسا ططخ» .هللا دبع «ياطلأ

 .1/؟/ه : هتزاغ يلليم (.ملظلا يف ءاكرشا .لل

 .1995/7١؟/8١ :هتزاغ يلليم 2.ناكبرأو ةينوساملا" .

 .1994 ١/55/ :هتزاغ ٍلليم «.مالسإلا دض نمزياو عم نوقفتملا) .ل

 .19945 /5/١؟؟ :هتزاغ يلليم «؟ايكرت يف لمعي اذام» . باهولا دبع .ياطلأ

 .لاكنب شوناي عم هكليب رمع اهارجأ ةلباقم «.ةيكرتلا هايملا يف ليئارسا لمأ»

 1995/١7/959. :تيرح

 19197/١7/5. :تيروهمج «.ةحضاولا ةيؤرلا» . بيدأ ءليما

 .١٠/1595/5١و 4١49/١/١8 1495/١/١8. :وغود اتروأ

 ٠“1١77/7/”1997. :نامز «.ايكرت ريمدت لواحي دسألا» . ىفطصم .ناجزوأ

 .١1497/1١؟/5؟١ :نامز «.انترمد يتلا يه ةبورعلاو ةيناروطلا" .

 7/1١١”199. 7/55 :نامز ؟.نيينامثعلا لوح رظنلا نوديعي برعلا) .لل

 .19454/7؟/7” :تيرح ؟.مالسلا يعاسم» .رظان ءزوسزوأ

 5917/7/15 ةايكرت 2 :لؤضاتالا كازتأ»» نامل: «اتوطزوأ
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 .15945 /7 / :ايكرت 2.نوديؤملاو باهرإلا» .يتاجن ىفطصم ءاروتافزوأ

 19197/١17/48. :ايكرت «.يليئارسإلا ديدهتلا» .ل

 1445/7/٠7١. :ايكرت «.طسوألا قرشلا» .ل

 ١4947/١١7/5. :ايكرت « .ةيجراخلا انتسايس رييغت بجي» .

 19947/١7/١. :تيرح «.اهذيفنت رظتنن» .لرغطرأ .كوكزوأ

 ١/75/ ١19945. :كلنيديا «.ليئارساو ايكرت» .زيند «,توغوأ

 .7١/1497/؟١ :ايكرت 2.قارعلا نامكرت» .هاكأ «ياتكوأ

 11947/١١. 7/58 :تيرح ؛«؟اذامل . . .ةقرطملا ةوق» .يداه «نيكنأ ولوأ

 .١/1995/؟؟ :نامز «.ءاقدصألل تايصوت» .ناميلس «لانوأ

 .5/١/1444؟55 :تيللم «؟ايروس ىلع ليئارسإ طغضت ال اذامل» .رون ءروتاب

 .19954 ١/ /717 :حابص «.ًايطسوأ قرش نوكت نأ الهس سيل» .دمحم «صالراب

 7/٠ 1995/١. :ايكرت 2.ديدجلا فدهلا وه عاقبلا»

 .1995 /؟ 7/١17 :وغود اتروأ 2.يبرعلا يسايسلا مذرشتلا» . ىفطصم .ناخوب

 1994/١/٠١. :مدنوك «.اكيرمأو ابوروأ نيب ةسفانملا» .قئاف ء«طولوب

 19944/١/59. :وغود اتروأ «.انأو نمزياو» .يلع دمحم ءطولوب

 .1445 ١/71/ :نامز «.ليئارسإل ًاطورشم هايملا» .قاروب «دنكشات

 .955١/؟7/؟ :نامز «.حلاصتنل انتاراج اي)» .ل

 1995/١/58. :تيرح (.ايروس يف 21616 بيردتا

 1544/9 م6: را 11 او كاف ا + :ايكرت

 .١١/14947؟/5 :تيروهمج ( .ينامكرتلا دوجولا ديدب»

 ١1194/7/1١١. :وغود اتروأ 2.تاهبشلاو ناكبرأ» .نيكرأ «يجماريت

 7/7٠ 1945/١. :تيرح (.1<]2<و ةقادصلا» .يارف « جنيت

 .1994/؟/7١ :تيرح «؟مكحلل هافرلا يتأيس له» .نيمأ «ناشالوج

 .1١1997/1؟١٠/7 :كلنيديا 2.ةيريشبت ةمظنم مالسلا بئاتكا .تمكح .كجيج
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 *1945/١/1١. :ايكرت 2. ببسلا وه يسايسلا غارفلا» .نيدلا ماسح .«كورودنيج

 1497/١7. 7/7 :حابص «.عاقبلا ةقيدح» .يرنوك ءولغوأ اويج

 ١1995/١/١5. :حابص «.ريبكلا ليريميد» .لل

 :تيرح ١/1١ 4/1/:ة ١:؛ +١/١1/:؟؟ ١:؛ ١/١5/:55!:؛ ١5١/

 ؛:1 951/57/75 ١/١ 5/١/ :١1 خا ا ا
 9 ١59/5/:١159.

 ١995/١. 7/58 :نامز («.ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيرحا

 .1997/17/1 : تيللم: 6 ًايليئارسأ : لتقت' ساما

 1145/١/1154. :تيرح «.ليئارسا عم ةيخيراتلا ةوطخلا»

 2١ ةنسلا :(تيوكلا) ركفلا ملاع «.رصاعملا يكرتلا بدألا» .ميهاربا «يقوقادلا

 ١9457. وينوي /ناريزح - ليربا /ناسين ١« ددعلا

 : (دادغب) بادآلا ةيلك ةلحي 2. يكرتلا رولكلوفلاب يبرعلا رولكلوفلا ريثأت» .

 .91١/ا/ل ١”. ددعلا .7 ةنسلا

 2” ددعلا :(دادغب) ءاخالا «.يدادغبلا يىلوضفل نونجملاو ليل ةمحلم» .ل

136. 

 .١١/1997/؟4 :تيللم «.ةيفلخلا ايكرت ةقيدح» .نيجلاي ءناغود

 .1 595 49 : هتزاغ يلليم 2. ةلاسر»

 ١19945/77/٠١. :كلنيديا «.ركني ال هافرلا»

 .1955١ه/:/6١ ور 1١١/5١/"1١949_7/5١/:1949. :نامز

 14945/77/١7. :وغود اتروأ «.جحلا ةصح ةدايز»

 1945/١7/78. :وغود اتروأ 2«؟نمزياو ءاج اذاملا» .خورف «نيكزس

 1945/75/٠١. :تيرح («.باهرإلاو ةيدوعسلا»

 ١19945. /7؟١/7 :ايكرت «.انقيزمت لواحي نم قزمنس»

 7/1١1 1997/١. :نامز « .انيضارأب ةعماط ايروس»

 :نامز «.ىربكلا ايروس» 7/5١ ١/ ١1945.
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 .قانياق رهام باهرإلا ريبخ عم بلازوأ نوك اهارجأ ةلباقم «١باهرإلاو ايروس»
 .1445/7؟/5 :تيللم

 .1197 ١7/78/ : حابص ؛.ايكرت فاخت ابوروأ» . شاواص «لازوس

 .وجنويلاق لامج اهارجأ كارتألا نييداصتقالا ضعب عم ةلباقم «.ةيمالسإلا قوسلا»
 .7/9”/1945 :نامز

 .7/7١/149477؟65 :نامز «.ةكرتشملا قوسلا»

 1997/١7. 7/78 :تيرح «.ةقرطملا ضبقم» .زاتمم «ءلاسيوس

 . 1/1 :تيللم «.ةودق اونوكي مل برعلا» .يدشر غادراش

 نطولاب اهتاقالع ىلع كلذ رثأو يسلطألا فلحلا يف ايكرت عقوم» .ميس .كامكاش

 ١9/7. ربمفون /يناثلا نيرشت ١45 ددعلا ,5 ةنسلا :يبرعلا لبقتسملا 2١ يبرعلا

 7/١5/ ١1445. :وغود اتروأ «.ثلاثلا ملاعلا» .دمحم «يكيا تكوش

 كة: /8/5: ؛:١ 5 ة:/١/١ 95 4:١ :7/57 ١/ “4١1 6*4 :حابص

 .155١:/7١7١/ل١-99١1:/4/١٠و

 42/1١ ١1. /"0 : مدنوك «.مالعإلا قحب لخت ةفاحصلا»

 "يناس كيش «.نامكرتلا لتقي مادص»

 1945/١/١7. :كلنيديا «١بعشلا مسقت ةلودلا» . يلع ءولغوأ ناطراط

 ١1445/١. 7/57 :نامز «.ةيراحتنالا نمزياو ةوعد» .دمحأ «نريتك شاط

 1997/١7. 7/7 :تيرح («.طسوألا قرشلا ىلع سامح لظ»

 نم نانيا لسكوي عم بلازوأ نوك اهارجأ ةلباقم 2.6487 عورشم اولقرع برعلا»
 .1944 /7؟/* :تيللم . 0م عورشم لوح يزاغ ةعماج

 1997/17/9٠. :ايكرت «؟اطورش عضن نأ ردجألا ناك امأ» .دمحأ «يلقابق

 1944/7/٠١. :وغود اتروأ «.ايكرت ءادعأ» .ريبز «جوق

 .1945 ١١/”/ :وغود اتروأ «.ةميثللا يديألا» .

 1993/1١75/١5. :نامز ( ١ عيمجلا ةدئافل» .يمهف ءوروق

 .14945 /7/” :وغود اتروأ .(ةلباقم) 2.ةمدقملا يف نويموقلا»
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 ١/٠١/ :هتزاغ يلليم .(يفحص رمتؤم) «.داركألاو نامكرتلا» .ناروط «ةناتك

1. 

 ١9١١. ؛5 ج :برعلا ةغل :يف .يرام ساتسنأ «لمركلا

 ٠١/ :هتزاغ يلليم .٠ طسوألا قرشلا يف ةريخألا تاروطتلا» .نيدلا رخف ءنوك

 . ١/1

 :مدنوك 77/1995/1١.

 1995/١/١9. :تيللم « . ناعجشلا مالسلا . يماس «نيهوك

 1945/١7/7. :تيرح (؟انناريج نع اذامو» .لل

 5”/1945/١7. :ثتيللف . .لل

 /" :تيللم «.انهايم نم ةصحب نوبلاطي برعلا» .بلازوأ نوكو دادس ءرنيجال
5 .. 

 . 1 /ه : تيللم «.باهرإلاو عاملا" .لل

 عم ناجزوأ ىفطصم اهارجأ ةلباقم «.اهيلإ هجتن يكل ةفالخلا وحن ايكرت هجتتلا»
 1997/١17/57. :نامز .سنأ هللا دبع يرئازجلا ميعزلا

 مولعلا ةيلك يف ذاتسألا «فوأتأ اياق كروت عم ةلباقم «.نئمطي ءيش يكرتلا ءاملا»

 .184 /7 /7/ :تيللم .ةرقنأب ةيسايسلا

 ثارتلا «.ةيقارعلا ةجهللا ىف ةيكرتلا ظافلألا ةعومجي» .ىلع نيسح ء.ظوفحم

 1957 5 ددعلا"(١ ةنيبلا +قيعشلا

 1997/١١/١19. :نامز «.اهدوعوب ليئارسا مزتلت مل ىرخأ ةرم»

 ١1995/١/78. :تيرح (.اهبورحو هايملا ةلكشم»

 . ١/١ :حابص «.ايكرتو ايروس نيب ةيخيراتلا ةحلاصملا»

 :تيللم 5/١١/١/5١ 4١99/:١99؛ ١/5٠50/:5ة١5: ١/١ 5351: /7؛ "'/١/

  14؛ 7/٠١/:5955.ء و١5/57/:١1595.

 ؛.تاقالعلا ميظنت ناوأ نآ» .[51547] ةيعافدلاو ةيسايسلا تاساردلا ةسسؤم

 .5/١/19945؟ا7/ :تيللم

 ١١/95١/“1١99-١1991/757/5١. :هتزاغ لليم
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 ٠١"/1954/١. :تيرح (.04878 ب ماعلع ةقالع» .دمحم .ىجنامراه

 .5/١/1955؟9 :هتزاغ ىلليم «. طسوألا قرشلا ىف اكيرمأ قزأم» .فسوي «رازاي

 رّتؤم لوح ناريإو ايكرتو ايروس ةيجراخ ءارزو عم قيقحت يف .شوهم «ناملاي
 .1995 /؟ /5 :حابص .قارعلا لامش يف عاضوألا ثحبل دقعنملا ةمقلا

 59/١ ١1. /؟ا/ : هتزاغ يلليم (.مهبوعش نوبراحي»

 . 1 //ه : حابص («.قارعلا لامش لوح تاشقانم» .نيجراي « جنانبي
 م

 تاودن

 :سنوت .«ناوغز .ينامثعلا دهعلا ىف ةيبرعلا تايالولا ىف ةيعامتجالا ةايحلا

 .ج ١ .١ذه48 ء[.ن.د]

 ىتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :ىلبقتسم راوح :ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا

 ١19948. ءزكرملا :توريب .ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم اهمظن

 زكرم اهمظن يتلا ةيركفلا ةودنلا تاشقانمو ثوحب :مالسإلاو ةيبرعلا ةيموقلا
 . ١195848 «زكرملا :توريب .؟ ط . ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ١480. ماع ندرألاب كومريلا ةعماج يف ةدقعنملا ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ةودن

 ك12001جك

 ماعوإن, 8كءانط. 117:1 هن »ء 7هعمجام» 52 اة. [؟هصطاتلب 5.

 ماعجاتتوي الاتكاتأ. انع 1-1072 ىزدهكعا. ظطلطتقتوب 1987. 2 351

 ماعوزأ, >لازةهجأ. القلاف 1من 4م عنك زعانمطت. اكاهصطاتلت 11.15.18. - 1كم طعالاب 86.

 لس 711 111, 7ءمن (2ههعامج. [؟ئئممطاتلب العطصت 1كلاه طعام

 لس ةنل طقس 012. 7همخط 11. 1ذاهمطانلب 8ةنالن ظقااتس الووصعالاب 0.

 ب 7111, 0ع ءسع» 1]0هيالععت تاهماععت. [ذمصطتلب ءاعأ آاكامجاقمر 1990

 . [راهصطانلا 381111 عااتسم 8ةمرستعالا, 0.

 ماعومز, 6دحعت خداطت. 41256عأءمأ اع طءرتتسااء». مماعمكمت 1.12.1. ال هئئاصا قعر 1969

 ال710 87110711104. (نا1غ 14.

 ةعوعار الطقم. 4:ه ةهةأ|نبءاعتااتن »ع 12ءاع». ةملعقتمب 1973: 6
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 ماجا1وجت, 8عواتل 10127211 آهل22111 1147/1 1 ء>ءط»»عكأ, ]1 . ططلطدت د 'ظاذكأاع ]011 03311

.1239 

 8عرعاومرو, 8522210. 0021 عرد1 لد ه]رمدأد 37 00111711211071 1! وعم أت. (01عطعمعر آ[آن:

 11عع طععوؤر [1952]. (1هدتط 0210905 01 (نهطوتل 121211012 1 عودعدععط)

 ©عوعم, كتل. 1هجاطتنع 1اتلع طباءا] عجن. اذاهمطتتلت 1/1111136غ آل ةئئاقلفكاب 76

 طولت, آطعءوطتس. ]ولع 11جسعدأ أ. كمالعومفب 1970

 ]دان عمم, 181. ىهدرتما 8111 ءعع 071ج. 1كةصطاتلب 1990.

 ظطحت 3ك كاتس آ1:1ع2ه:عوأ. [عامدطالا 8ءاءلةربعدأ لاهنتم ا[تامصأاهت. 11-14

 0 عمعمم, 1هطنع !لععوأ 21611 عاعأ. 1ذمصطتتلب ”؟ةنعاع ]211 1كتمانسمال, 71

 [12نعستسه عاد, !كععطصعأانط. اناا ةربعاءنافلع ناعوت ءناتاع لربوصسام». 1و مصطحتلب 1993.

 80هلصمعأأ, 801310. 776 ل1 هر طعمطإ ءرري كمادة دو. آل عجب ال هءاعن طو ما عامات (00., 2

 آممس, ةطلتنااع2011. ىو مصنعا. ثصطعقتن, 4

 آمن عات1, الانتأ. 1121 هكا 111. اكاهصطحتلب 92

 1231 عومئاتت, [طءدطتس ةمل ةلاقس آ>ءانمصمقت. 1017. 1؟(ةصطاتلب 74. 5. 8دمصعألاو
.176 

 1مممطوعدلع 5. همل 1. 0. 1ةطقمؤاتن. لهو 2ة]1, 0ءطربمات, 17/177, 507141 ©

 1211 نع عءتسع 7 هيدامس ظهااطسعكعأا (عمانوجسعلم» ه8اطاترتموب هرزروكا. [ذاهصطتتلب
.1933 

 1عمجت, ظعودتأ ظاسعسم. 03 هجأت, ىلا مصامعأ آكاةصطاتلم 1964

 1كنم 1ع ءانم قا, 0معم 8. 1121هردعمتا اهو 0100 عالكانسام غم ون وأذا زعمهم طلاعفتاب
1972 

 امج هايكدع لدوأ]ءاممءوتاع 5ةعاقلع اواهمطحتلب 1/1ن1119:ءغ الهجطما همن, 1994

 آعرعم0, ذودط ل111. 11/1 ط10]21ع 0 ءانور»» ع ادع 3ه0ءاعوررتع اب ءاعرأ . ظلالة جم 2
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 465 :ديشر ء.تفص
 7” 258 019 :ليعامسا ءيوفصلا

 ١9 :(خيشلا) نيدلا يفص

 07 :حنم .حلصلا

 86١١” 44.40 2٠١5 :ةينويهصلا

 تل ل للا ا

 له” كك لل لمخ"م ا:

 فكلخ ءكالا ١57 لكهك كدال

 ضيا يت

 (ض)
 م : فسوي «ءايض

 (ط)
 ال4 : دايز نب قراط

 ١65١ :لالج «ءينابلاطلا

 578 :اضر «نابلاطلا

 1519 2.١54 648 2.55 9”"2 :ةيناروطلا

489 595 

 عر

 ”4 :(يدنفألا) دمحأ ءمصاع

 ال" : دمحم ءفكاع

 4١. ١7١ :(ناطلسلا) يناثلا ديمحلا دبع

 5١ :(ناطلسلا) زيزعلا دبع

 ١8 :ناورم نب كلملا دبع

 ١95 .9” :لامح ءرصانلا دبع

 ١0 :دايز نب هللا ديبع

 579 :ةيعامتجالا ةلادعلا

 195 2185 :رساي «تافرع

 2177 21١5 :ةيليئارسالا  ةيكرتلا تاقالعلا
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 ءا١اله 2.١55 :ةيكرتلا  ةيروسلا تاقالعلا

75> 

 71١ :ةيكرتلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا

 ء6٠ 2١١ ١75. :ةيكرتلا- ةيبرعلا تاقالعلا

 كم هال ساق لكو _ ””؟ لثك لال

 تك“ ىككل ءكلذك لكك حلال ءالد

 لوط كمحك كحال .لالع لكم

 ا ل ا ل ل تا

 719 255 اه الالا#

 ”١١ :ةيليئارسإلا  ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا

 ١56 : ةيكرتلا  ةيبيللا تاقالعلا

 لال الا“ لالا ق5 ه٠ ل“ :ةيناملعلا

 للا للكل ملك كك قط حم

 مك  ١الك كك ءل4# 4١

 ؟0”7 1

 ١9 7/8 :ىقابلا دبع ءيرمعلا

 ١٠1 :طسوألا قرشلا يف مالسلا ةيلمع

 :ةيرصنعلا 5/ا١. 5٠١86

 غ١
 1٠١8: ١١9 :سرطب ء«يلاغ

 77 :نايح وبأ «ىطانرغلا

 59 :دومحم :يونزغلا
 ؟59 :(لارنخلا) وروغ

 ١9/8 :ميهاربا .هشوغ

 ١8 :نيدلا ءالع «يبيغ

 (ف)
 54 65٠. :دمحم نب دمحم رصن وبأ «يبارافلا

 ١668 :زئارف ءنوناف

 5١ :داشر .قئاف

 او ال4 :ةيمالسإلا  ةيبرعلا تاحوتفلا

 ٠١ :نوينيطسلفلا نويئادفلا



 ١7١ :ةيدركلا  ةيكرتلا ةيلاردفلا

 6: : يمالسإلا ركفلا

 ٠١5 :ىكرتلا ىسايسلا ركفلا

 2526 5” _5٠. هه :ىكرتلا رولكلوفلا

 ممل 06

 + .هال :يبرعلا رولكلوفلا
 7 : نيسحلا ا نب مصيف

 قر
 5١ا/ :تكوش «نازاق

 ١6٠١ :ةيكرتلا كيلرجنيا ةدعاق

 :(ايكرت) باهرإلا ةحفاكمب صاخلا نوناقلا
 /١31 ءىلال لك

 /5 ١1991١: ماعل يكرتلا تابوقعلا نوناق

 ١ غا/ : كروت .فوأتأ اياق

 ١57 ل547١ .ه5 :رهام «قانياق

 ١ :دمحأ ؛لقابق

 138١١ !يعبا ىفاذقلا

 لم ؛ليغاجسا كرك

 21و75 2015+ 21١ 21١ :ةينيطسلفلا ةيضقلا

 فش

 :ةيدركلا ةيضقلا 2317١ #2١ 6.18 1١65١

١0 

 25١ 6٠١/ :ميهاربا ءولغوأ سفق

 10 :ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ «يدنشقلقلا

 ١ ال : كاج « ىحمق
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 :ةقرطملا ةرق 201١81١ /١51. ١84

 ١4١ :ريبز «جوق

 :يمهف ءوررق 0٠١564٠ ٠١

 +0 :ناخروأ ءولغوأ لوق

 عملا باق ملفا ناك 1« يفرقلا ةعورقلا
 ١:9 ءالا

 67 :ةيفالسلا ةيموقلا

 ماك عع ينك نق نأ يعل ةيموقلا
 ١

 ٠١" 2.759 :برعلا نويموقلا

 77 :فسوي نب دمحم نب ليلخ .يونوقلا

 )كر
 ال٠١ قه ”١7. :ةيكرتلا ةيسردملا بتكلا

 لوم فخ ىلا ىلع لاله لال ءالا

 7 تت نتكال ل:

 28٠١ !5١ :ةيبرعلا ةيسردملا بتكلا

 2,5350205 018 40١5 :دومحم .يرغشكلا

#::» 5056055 

 ءا14 ءك8#ه ١١8-٠١ :ليب «نوتنيلك

 ١594 د8 دال

 _ غ7” ٠*2 2379 :(كروتاتأ) ىفطصم ء«لامك

 ىلا ىلع الك للا فاك قة كك

 ل515 ءكا4 ل575 30ه قا" ىلع

1 

 ١867 :راشي «لامك

 ٠7 :داؤف «ليربوك

 م4 يفد كيفايا + لاروك
 :لوصروك ١6

 ١59 :قآ ةنيم ءزوك
 هال .457 4١. :ءايض ء.بلأ كوك

 ١84 .1ا/6 2155 : يماس «نيهرك

 647 :سيروم «نيهرك

(00( 
 :ليوزال 4٠

 ١0/8 :هيشرم .ركنيفال

 ١١5 :سرطب .يكبل
 : ةيكرتلا ةيخيراتلا ثاحبألل ةيكرتلا تويبلا ةنجل

 757 .864 :(ايكرت) ةفاحصلا ةنحل

 /57 :(ايكرت) مالعإلل ايلعلا ةنجللا

 ”6 :ةيبوروأ  ودنهلا تاغللا

 57١46١9-25 4.ا1ال 01١5 :ةيكرتلا ةغللا



 ءآاآ ءك# اق قش كا ل لالالا

 577١ كام لكك الا للا

 ء51:580 75١6:١9١5 :ةيبرعلاةغللا

 كح اقخ نفاق لنا “و ل دل؟

 1 ال ا“ لالالا للا لبد

 884 219 ١18. :ةيسرافلا ةغللا
 ١6٠١ :ةيدركلا ةغللا

 4" :برعلا سنرول
 4٠ :ماهغنتياو دروفير «ناغول

 :ةيلاربيللا 5١5

5 
 :ناهولكام ١١

 ١186 2156 2175 :ىنسح «كرابم

 ةيبوروألا ةعامجلا رظنا 5 سلجملا

 ٠/5 : يكرتلا ناثوعبملا سلجم
 73:71: يكرعلا يودللا ضاحلا ددعلا
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 غ4 :(957 )١: عمجملا رمتؤم

 71 : ىلع نيسح ءظوفح

 54 : هنتلا رهاظ « دمحم

 57 : ةيكرتلا ةأرملا

 ١66 :ناهلإ ءدارم

 45 8 2١١ :ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 «باغ» لا لوضانألا قرش بونج ةيمنت عورشم
 ١1 7/ كاك كح :(تفذط)

 بونج ةيمنت عورشم رظنا باغلا عورشم
 (6.42) «باغ» لا لوضانألا قرش

 ةينيطسلفلا ةيضقلا رظنا ةينيطسلفلا ةلكشملا

 ةيدركلا ةيضقلا رظنا ةيدركلا ةلكشملا

 ++ :ركاش:«ىفطصم
 2ل؟5 2.35١ 60١١١ ا/ )١95١(: رفيس ةدهأعم

 4 5١١1955

 نازول ةدهاعم )1١975(: 21١55 5١9

 ١١ :نايفس يبأ نب ةيواعم

 69 :ةلزتعملا

 14 207 16 : هللاب مصتعملا

 ٠١ :ةينيطسلفلا ةمواقملا

 ١5 :هللا رمأب يدتقملا

 40 :يدعس «يدوصقم

 56 :كيلامملا

 511 217 .الال :ناندع .سيردنم

 ١57 :قارعلا لامش ىف داركألل ةنمآلا ةقطنملا

 عاجف قع اج :ةييطسنتلا يرتلا ةملقنم
58 

 7١١ 0509 211/4 :يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم

 ٠١9 :روكنوك «يكنم
 4/8 )١1: ١9735(: يكرتلا خيراتلا ةيعمج رمتؤم

 : ةيبرعلا  ةيكرتلا تاقالعلا لوح ىلودلا رمتؤملا
 :(ةرقنأ : 89 1 ادعو. مويلاو نمفا

 ا

 :(موطرخلا) يمالسإلا  يبرعلا يبعشلا رمتؤملا

 ١16 لوك

 ١١؟ :(لزاب : 18910 )1١: نويهصلا رمتؤملا

 :(117) يكرتلا نويزفلتلاو ةعاذإلا ةسسؤم
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 : (ايكرت) ةيعافدلاو ةيسايسلا تاساردلا ةسسؤم

 ١5

 ١55 :هايملل ةيليئارسإلا لاحاط ةسسؤم

 "4 :يبرعلا ريصن نب ىسوم
 54 : ةيكرتلا ىقيسوملا

 514 :ةيبرعلا ىقيسوملا

 ١5٠. 2٠1541١48 .١٠ال :ةيكرتلا هايملا

 5075 ءكالك نكالم لع:

 ١517 :طسوألا قرشلا ىف هايملا

 857 284 :ىكرتلا ىمالعإلا فرشلا قاثيم

 )ند

 ١" : ملعم . ىجان

 ١ا/ لكك : يبرعلا وحنلا



 ىلبقتسم راوح : ةيكرتلا  ةيبرعلا تاقالعلا ةودن

 روحو فك للم :(توريسب )١98:

1712194 

 ١617 :زيزع «نيسن

 ١6 :رايس نب رصن
 51١75 .8*1 ءا"4 :ديدجلا يلودلا ماظنلا

 251١ 5١١ :ديدجلا يطسوأ قرشلا ماظنلا

 لل٠١ 49248 454 2.58 :سمشلا ةيرظن

 فر

 ملال : ةيمالعإلا ةرماؤملا ةيرظن

 75 : يل هنردا ءيمظن

 1١ : لع هلييظ

 81 :(ةيكرتلا) نييفحصلا ةباقن
 0/8 :ريش يلع «يئاون

 ال4 :لالج وو

 10 :دمحم نب باهولا دبع نب دمحأ «يريونلا

 (ه)

 77 :امستوه

 و(

 ١69 :دمحأ ءلوراو

 ١68 :جروج .«نطنشاو

 5٠١ :دمحم «يناو

 ءل56 3١8. 21٠١ 1١١ :رزاع «نمزياو

 لعمهم كد ءل55 كك ا":

 امك فكمم لككأف لككال 64

 6١ :ةيمالسإلا ةدحولا

 :ةيبوروألا ةدحولا 2١175 ١548

 :ةيكرتلا ةدحولا 4٠. 2.54١ ٠48 61١41١ ١18

 6١ : ةيناروطلا ةدحولا

 :ةينامثعلا ةدحولا 2.4٠ 8١

 "4 :ةيبرعلا ةدحولا

 ٠١8 :ميهاربا «ينادرولا

 4١ :نوسنبور ءهيدورو

 ء47 208 ,17 .4 :ةيكرتلا مالعإلا لئاسو
 لللو مكدم قم فك فك ىم

 ل اا كال لك 1

 97 2١١ :ةيبرغلا مالعإلا لئاسو

 79 )/1١91١1(: روفلب دعو

 ”15 :(اشابلا) دمحأ ءقيفو

 ٠١١ :ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكو

 1١ : كلك لوضانألا ءابنأ ةلاكو

 857 :(ايكرت) ربخلا ءابنأ ةلاكو

 ١58.160 :دمحأ يلو

 ١9 : شاتكب ءيلو

 ىو

 /١61 :فسوي ءرازاي

 14 :دنعأ يوسي

 ١85 :رديح ىلع «راوس تروي

 لح :انوطزوأ زامليي

 ١514 .1857 : ىلع دمحم ءزاملبي

 ممبسإ

 ١ 74 :دوعسم «زامليي


