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 9 تافحاب

 ةمدقملا

 قيسنتلا ةنجل

 باطخلا ةسارد يف» انعورشم ةركف انحرط

 عمجت ىلع «تايبرعلا ءاسنلا نع لوادتملا

 يتئاتش موي يف مت ءاقل ءانثأ تايتانبللا تاثحابلا

 اذه مهاسو .ةفشقتم ةينابهر ةسسؤم يفو ليوط

 ًاقحال انزجع نإو باتكلا اذه هجوت ءانب يف ءاقللا

 اهتحرط يتلا رواحملا لك ىلع هحتف نع

 نيدبأ عورشملا ةركف يف نلوادت نيحف .تاثحابلا

 نيدبأو يبطلا باطخلا لوح ةمهم ًاراكفأ فارسإب

 يف ءاسنلا رظنت فيك ةفرعمو هفيصوت يف ةبغرلا

 ع ومع ةارملا اياضق ىلإ ةيملعلا تاصاصتخالا

 باطخلا صئاصخ ىلإ لصوتلا يف نبغرو

 صئاصخو ماعلا لاجملا يف ةارملا نع لوادتملا

 ءاياضقلا لح يف ةيمرهلا هتغلو يمسرلا باطخلا
 حيرشتو ءدماجلا ةيئاسنلا تاسسؤملا باطخو

 تباثلا نيبتو «مالعإلل يريرقتلا باطخلا

 كلذ ريثأتو ءاسنلا نع مالكلا ةغل يف كرحتملاو

 باطخ ىلإ فرعتلاو ءنهسفنأ نع نهباطخ ىلع

 ىأ ةطلسلا ىف ّنكي امدنع ءاسنلا نع ءاسنلا

 لولا باطخ' يف :ةارعلا ةفاعم ةشاردو :ايهواح

 ثنؤملا طبتري ىدم يأ ىلإو ثنؤملل هلثمتو

 ءءاسنلا نع ةسينكلا باطخو «ةيعامتجالا ةفيظولاب
 تاسسؤملا يف طمتملا يثحبلا باطخلا فشكو

 ةيلمع جمارب حرطت ًاثاحبأ جتنت يتلا ةيلودلا

 ةيركفلا اياضقلاب يعولا حيطست يف مهاست
 يناعم ديدحت ةيوعص نيدبأ امك .ةيساسألا



 قيسفتلا ةنجل

 قيعي امم :ةحضاو ريغ هملاعم نأل كلذ ءهجذامن مسرل ةردابملا ةرورضو ءباطخلا
 انه نم .تاروظحملا ًانايحأ يفخي باطخلا نأو ةصاخ ءءاسنلا نع صاخ روصت جاتنإ

 تباطحلا ةيكرحيضقت نحول اريخاو :تاباطغلا ةذه: ىف نتاغثا ةسارد ةرورش زريق
 ةداعإ مث باطخلا اذه ءاسنلا لاخدتسا تايلآ ىلإ فرعتلاو «لايجألا نيبو ءاسنلا دنع

 رواحملا طيبضت يف تادهاج عورشملا ةدوسم ةغايص ىلع لمعن انحرو .خلا هجاتنإ
 :نهتالؤاست ضعب نع يونسلا باتكلا بيجي نأ تالمآ .عوضوملا رصح يفو

 ؟اهنع باجأ لهف

 لوح ةلوادتملا تاباطخلل ةيليلحت ةيدقن ةءارق ءارو طاشنو دجب انيعس انتأ مهملا
 ىف اهاندهش ىتلا ةدقعملا رهاوظلاو ثادحألا ساكعنا نم ًاقالطنا تاييرعلا ءاسنلا

 يقلاو تاريقتملا نم :نيككلا نونلا تليس يتلا :ىاوبزتلا ءاسنلا ىلع ةريخآلا ةلحرنلا
 ًاقالطناو .دويقلا نم ديزملاو صرفلا نم ديزملا :ةعراصتملا لويملا نم ةكبش يف تلجت
 ًاناونع حبصيل ةأرملا عوضوم تعفد يتلا ءرهاوظلا هذه عم نهلعافت ةيفيك نم ًاضيأ

 انلعج امم كلذ .كلذ ريغب يشي عقاولا ناك نإو ءانتاعمتجم دومج ىلع رشؤي ًازراب
 ةلوادتملا تاباطخلا ىلع تايبرعلا ءاسنلا تلاط يتلا تاريغتملا هذه ليعافم نع لءاستن

 نهنع لوادتملا باطخلا نيب ةحضاو ةقرافم نشعي ءاسنلا نأو اميسال ,نهلوح
 «يفرعملا مدقتلل ةددعتم ًالاكشأ دهشن ثيح روطتت يتلا نهفورظو نهشيعو نهبراجتو
 هجوأل اهتشياعمو .ةيديلقتلا ةيروكذلا ةنميهلا لاكشأ نم ًامامت نررحتي مل نهنأ الإ
 دومجو نهتاعمتجم فلختب تالبكم نلز امو ءهسفن تقولا يف ةيلودلاو ةيلحملا مدقتلا

 .يمالعإلاو يسايسلاو ينيدلاو يفاقثلا ىوتسملا ىلع نهنع اهتاباطخ

 «يعامجلا يدرفلا دوجولا يناعم نع ثحبلا داعبأ نم ًادعب لكشي باطخلا نأ امبو
 هذه يجتنم نإف «تايوهلا ليكشت يف مهاست رخآلاو تاذلا نع تاروصت ءانيب موقيو

 .فادهألا ىبراضتمو تاهاجتالا ىددعتم مه لب ءدحاو طمنل نوعضخي ال تاروصتلا
 تاضقانتلا دَّلوت يتلا ةيعامتجالا ةيفاقثلا عئاقولا ةلءاسم ساسألاب هينعت باطخلا نألو
 ءاسنلا نوكت نيح ًاديقعت رثكأ حبصت ةلأسملا نإف «ةيوهلا تاناهرو تارتوتلا فشكتو
 .ةوقلا تاقالعب ةيجوزلاو ةيرسألا تاقالعلاب ميقلا ةموظنم كباشتت ذإ .هل ًاعوضوم

 ىرخأو تبخ تاباطخ اندهش اننإف ةكرحتم ةيضرأ ىلع متاقلا كباشتلا اذه عمو
 لازتخا نمو طيمنتلا نم ىلخت ال اهنأ اهنيب اميف كرتشملا مساقلا ء.حطسلا ىلع تفط
 ال تاباطخلا نم ًاطامنأ اندهش امك .ةتوافتم تايوتسمب ناك نإو ءاسنلا نع ةفرعملا

 ليجبتلا نيب ةحوارتم «ءءاسنلل يسايسلا يفاقثلا يعامتجالا عقاولا ًاديج سكعت



 6. تافحأب

 ةمدقملا

 امإ مومعلا ىلع تلكش يأ ءاهكارح نايبتب ةينعم ريغ اهنع مالكلا ةحطسم «ءسيخبتلاو

 ذخأت تاحومطو عيراشمل ًاهيومت ىأ ام زجعل ةيطغت نمضتت عافد تايلآ امإو لعف دودر

 نم نوكي دقو «ةماع وأ ةصاخ حلاصم مدختل وأ ىرخأ مارم ىلإ ذفنتل ًاعوضوم ةأرملا

 عئاقو ءانب ىه امم رثكأ ءاسنلا راودآأ نع ةثوروملا تاروصتلا ىلع ظافحلا اهجئاتن

 هذه عم تالاحلا ضعب يف ىقالتي نهسفنأ نع ءاسنلا باطخو .لبقتسم فارشتساو

 ليكشت يف نمهاسي يتلا ءتاباطخلا هذه غوص تايلمع نع تاديعب نسل نهف «جذامنلا

 ةيعامتجالا ةموظنملا يق تاطروتم ىأ تاجمدنم ءاسنلاف .اهرييغت نلواحي املثم اهطامنأ
 1 .اهيف ةوقلا تاقالعو

 هذه :لثم باتكلا عورشمل يلوألا روصتلا عضن نحنو انتضرتعا تالاكشإ ةلمج
 ًايلعف ءاسنلا تكرشأ له «ةيلود مأ ةيندم مأ تناك ةيمسر ةفلتخملا اهداعبأي تاباطخلا

 تبكاو له ؟نهمسابو ءاسنلا نع تاباطخ تيقب مأ نهسفنأ نع نهباطخ جاتنإ يف
 مئاق ىه ام جاتنإ تداعأ اهنأ مأ ءيمويلا شيعلا ىوتسم ىلع ًايناديم ةققحتملا تاريغتملا

 ؟ةثوروم تاروصت نم

 فارطأ ةدع نيب لعافتلاو لصاوتلل ًالاجم نوكي نأ باطخلا يف انضرتفا اننألو

 كلت لالخ نم لعافتلا ققحت ىدم نع لءاستن نأ ةيمهألا نم انيأر اننإف ءراكفأ ةدعو

 خانملا بايغ يف نمكي له ؟للخلا نمكي نيأ ءلعافتلا ققحتي مل اذإو .تاباطخلا

 تاسسفؤملا باطخ يف نمكي مأ ؟نهسفنأ نع ةيئابضلا ءاسنلا ةرظن ىف ؟ىطارقميدلا

 ؟ةدئاسلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا فورظلا يف ؟ةيلحملا تايصوصخلل ةلهاجتملا ةحئاملا
 يف ةددرتملا ةيئاسنلا تاكرحلا يف ؟ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاثوروملا دومج ىف

 تاباطخلا هذه نم لكل نأ تاكردم اننأ عم ءانناهذأب ةلئسالا هذه تفصع ؟اهتيوست

 هذه نأو ءانتاعمتجم يف لوادتلاب اهتدهعت يتلا ةيركفلا تارايتلا ربع ةيخيراتلا اهتاقايس
 ةيفاقثلا تالاجملا نم اهاؤرو اهتاروصتو اهميهافم تدمتسا ام ًابلاغ تاباطخلا

 ترثاتو ترثأ اهنأو ءديدج نم اهرودب اهيذغتو دوعتل ةينفلاو ةيبدألاو ةيمالعإلاو

 .ةيندملاو ةيمسرلا اهلاكشأب لودلا نع ةرداصلا نيناوقلاو تاءارجإلاو ةمظنالاب

 ىلإ ةلخادتملا ةلئسألا هذه انلمح ءانتاعمتجمل لضفأ لبقتسم نع ثحبن اننألو

 ةجاجزلا قنع نم جرخن نأ لمأ ىلع سجاوهلا هذهب مهكرشن انّلع تاثحابلاو نيثحابلا
 ,ةيجراخلاو ةيلخادلا ةريرشلا بورحلاو ةيميلقإلاو ةيلودلا تاعارصلا هب انترشح ىذلا
 راكفألاو تايهيدبلا نع جورخلل دعاستنف ءرقفلاو تايلوصألا ىمانتو دادبتسالا نعاصتاو

 اهل لاجملا حاسفإ انرود ناكف ءةددعتم ةيفاقث تاهاجتا عم راوحلا انلواح كلذل .ةزهاجلا
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 ةيسنتلا ةنجل

 ثاحبألا نم ةعومجم انتكراش نأ ناكو .هيف ركفن ام نلعلا ىلإ جرخُتف اهيلإ عمتسن يك
 مل تالاكقإ تراثا سرها ةعومعجمو دعو رشعلا ةدوسم اهتلمحت يذلا سجاؤملا ةلدحب
 هريس ةلواط قع ةرفاستلا تايعمجلا عوتش وكف انياعراو قادنمعللا سف نك
 يفكت ال اهدحو ثاحبألا نأب انم ًاعانتقا ههتيوفعو هتيروفب رهظي نأ اهباطخل تاحئاس
 تاداهشو رظن تاهجو ًاضيأ تناكف .انشيعو اناؤرو انميهافم يف تاريغتملا فشكل

 .ةديقم ةيثحب رطأ نع ًاديعب «ةينغلاو ةيويحلا هتبيكرت ىلع عوضوملا تحتف دق رّيِسو

 نيقعت ئدغو ءاهعوضو: ةيبرعلا تاباظننلا:تازيامت دمي انل يفت ةليصحلا هاهو
 ةيميلقإلاو ةيلحملا لماوعلا كباشت حوضوب انل ىدءارتف «تايبرعلا ءاسنلا لوح تاباطخلا
 .ةيلاجرلاو ةيئاسنلا ؛ةيندملاو ةيمسرلا «ةينمزلاو ةينيدلا ,ةنهارلاو ةيخيراتلا «ةيملاعلاو
 ,هخيرات جاتنإ يف مهاسملا لب هخيرات نم عزتنملا ريغو دقعملا دهشملا اذهب يعولا نإو
 :ةديدجم ةنفرعم قطا :3ولي' نا] ينهنا

 ةينوناقلاو ةينيدلا ءةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت :لوألا روحملا

 تاليوأت جاردإب ىنعُيو ةيخيراتلا تاباطخلا تاقايس زاربإب روحملا اذه متهي
 ةينوناقلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا عاضوألا تادجتسم نم عبنت اهل ةثيدح
 اهكيكفتو تاباطخلا هذه ةءارق يف ةيناسنإلا مولعلا رفاضت ىلإ دنتستو ةنهارلا
 ةقالعلا لاكشأو يمالسإلا يبرعلا يضاملاب ةلصلا لاكشأ ىلإ الوصو ءاهليلحتو
 .يبرعلا نهارلا

 ةارملا ريرحت لجأ نم لاضن لكل يلمعلاو يركفلا روظنملا نأ نوكرأ دمحم ىري
 يذلا يمالسإلا يجولويديالا جايسلا نم جورخلا ىلع موقي اهتناكم زيزعتو ةملسملا
 ىلع ةعزانتملا تائفلاف .يتاسسؤم لهجو ةيونعم ىضوف نيب ناسنإلا ريصم ررقي
 بولقلاو داسجألا دابعتسا ةلآ ىلإ ةسدقم اهنإ لاقي يتلا ةعيرشلا تلوح ةطلسلا
 ءاطعإ حرتقيف .ةيقالخأو ةيحور تاءاعدا ءارو ةيويندلا اهفادهأ تفخأف ءناهذألاو
 نيدلا سردنف نيدلا لاجر راكتحا نم نيدلا عازتنا نم نكمت ثاحبأ يف قمعتلل ةيولوألا
 ضرفت نأ كلذكو .ةيخيراتو ةيسايسو ةيجولويميسو ةيعامتجاو ةيجولوبورتنا ةسارد
 يذلا ثحبلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تالاجم يف رشنلاو ريبعتلا ةيرح لجرلا نم رثكأ ةأرملا
 ةيدقن ةساردب ناهذألا ريرحت ىلع لمعلا مث نمو .يخيراتلا لمعلل ًاديدج اج دومت جتني

 ةفسلفو ةيئاضقلا ايجولوبورتنالا تاسارد ءوض ىلع ينوناقلا رايعملاو ةيقالخألا ةميقلل
 ١ .نوناقلا ةفسلفو قالخألا



“. 
 و

 ةمدقملا

 روشاع نياو نيدلا ريخ نيب ةيثالث ةقالع دادحلا دمحم مسر ءسنوت نم
 بساني ام بهاذملا لاوقأ نم ىقتنت ةينوناق ةنودم ةماقإ ةركف حرط لوألا .ةبيقروبو

 ناجم ىلإ يحدملاو يراجتلا نؤتاقلا لاجبم نم ةركفلا اقتتال دهم يتاكلاو ندصعلا
 نيذلا نيينوناقلا ةقيرط :نيتقيرطب أرقي نأ نكمي ًاصن ردصأ ثلاثلاو ؛:ةيصخشلا لاوحألا
 بهاذملا نم ىقتنم هنوري نيذلا ءاهقفلا ةقيرطو «ةثيدحلا تاعيرشتلا نم ًادمتسم هنوري
 لبقت يتلا ةيسايسلا ةدايقلا يأ «ةدوقفملا ةقلحلا تدجو دق سنوت نوكت اذهبو .ةيهقفلا

 امك لمعتتو «يضعلا تايستتتي رودس وهن ةةعيسلا لاوقألا نين ايكتألا ىلع
 نييعت سيلو لاوقألا نم نكمملا نايب هتفيظوف رسفملا امأ ,رايتخا نم هيلع تمدقأ
 .ةحلصملا بسح اهتم. نيدجلا

 ,ةيسايسلا ةكراشملل ةأرملا ةيلهأ نع ىنيدلا باطخلا نأ ةمالس نب ءاجر ربتعت
 ام ًاريثكو ىرخألا تاسرامملا عم لعافت تاقالع يف لخدت ةيسايس ةيباطخ ةسرامم

 تمصلا قطانمو اهتايلآ نيبتف .ةكراشملا هذه نود لوحي ًايعقاو ىأ ًايزمر ًاقئاع لثمت
 ليوحت يف لثمتت يتلا يجولويديالا ريربتلا ةيلآ دقتنتو ءاهيف ريكفتلا ضفرو تبكلاو
 ماظن ىلإ ماظنلا اذه ليوحت مث يدمرس يعيبط ماظن ىلإ ةيفاقثلا ةيرشبلا ةنميهلا ماظن

 ةيعاولا ةدارإلا ىلع ًاينبم سيل باطخلا اذه نأ ىرتف .هرييغت زوجي ال يدمرس يهلإ
 نم ًاطسق هعم ًالماح يعواللا يف رذجتم هنإ لب ,بسحف ينيدلا وأ يلقعلا جاجحلاو

 .ريكفتلا ضفر

 دهتجملا ةيادب ىلع ميدقلا هقفلا يف ةأرملا ةروص نع هثحب يف يفنح نسح دمتعي
 ةغايص ةداعإ نم يمالسإلا هقفلا هيلإ لصوت ام رخآ هرابتعاب دشر نبال دصتقملا ةياهنو
 ,تالماعملاو تادابعلا يف رظنيف .دقنلا يف ةأرجلاو ةينالقعلاب هل دوهشم فوسليف نم
 متت ندبك لجرلاو ةأرملا روصت يف ةميدقلا هقفلا لثاسم تغلب دح يأ ىلإ فشكيو

 زييمتلا رهظيو «ناسنإلل لماش يسنج روصت يف رخآلا عم وأ ًايتاذ هب بعالتلاو هتراثإ
 يف ةيلبقلا ةايحلاب ةطبترملا فارعألاو تاداعلا ىلإ رمألا ًاعجرم تادابعلا يف ءاسنلا قحب
 يف ةلقتسم ةميقك ةأرملا بايغ ًادكؤم ءالوأ مالسإلا اهيف رهظ يتلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 قيرط نع اهتروص رييغت ىلإ ًايعاد «ةلودلاب وأ جوزلاو هللاب اهتقالع يف تسيلو اهتاذ
 .ناسنإلاو نطاوملا وهو لجرلا هيف كراشت يذلا لوألا اهلصأ ىلإ اهتداعإ

 ىلإ اهنعو اهيف نوناقلا باطخ تطخت ةينانبللا ةأرملا نأ لزلز زور يرام دجت

 قحلا ةبحاص ةينيدلا تاطلسلا عم يه ىربكلا ةلكشملا .ءامصلا نذالا يف عقي دق هنأ

4 



 لبقت ال تاطلسلا هذه نكل .صاخلا اهقاطن يه ةيصخشلا لاوحألا نيناوقو عيرشتلاب
 مسحتو ,ىطختلل ةلياقلا ريغ دعاوقلا عضتو «نيدلا مساب «قحلا» نلعت ىه «راوحلا

 .هضوخت نأ لبق راوحلا ةجيتن

 ديدعلا سم ًاظوحلم ًاروطت تدهش ةيبرغملا ةأرملا عاضوأ نأ يزوا دمحأ يأرب

 ماعو يقيقح يعو بايغ يف ةأرملل تققحت يتلا جئاتنلا هذه نأ ديب .تالاجملا نم

 زارفإ نم ملسي مل ؛ةلماكتم ةينطو ةطخ عورشم بايغ لظ يفو «ةيئاسنلا ةلأسملاب
 ىلإ لادجلا ىدأ ثيح «يبرغملا عمتجملا يف نييعامتجالا ءاقرفلا نيب تافالخو تاعارص

 لظتس تناك نإ لءاستيو .هضراعت ةئفو رييغتلا اذه دناست ةئف :نيتيعامتجا نيتثف زاربإ
 نكري ًاباطخ ترولب ىتلا نهتاباتك نم ديدعلا كلذ نع فشكي امك ةيئاسنلا تاوصألا

 . .قوفعلاب ةيلاطملاو ةارغلا ءاصقإو نقيمهتلا لاكشأ ىلع: نساسألاب

 ام ةقالعلا ىلإ ةيلودلا تالاكولا قئاثو اهب ىرت يتلا ةيفيكلا يكارت ازيل صحفتت
 يف بجحت ةيرايعم ةبراقم لقث تحت حزرت اهدجتف ءنيطسلف يف عونلاو عمتجملا نيب
 :ينيطسلفلا عمتجملا يف ةلماعلا ةيعامتجالا ىوقلاو ةيلعفلا تايمانيدلا ةدع عقاوم
 اميف ةدئاسلا فقاوملاو ديلاقتلاو تاداعلا ىلإ عوجرلا ربع متي ءاسنلا عاضوأل ريسفتلاو
 نأب ةلئاقلا ةقيقحلل ريدقت ءاطعإ نودو ءىرخألا ةيداملا لماوعلا ىلإ رظنلا لمهي
 .مئادلا لدبتلل عضخت اهنإف ءكلذك اهنوكو ءيخيرات ءانب اهسفن يه «ديلاقتلا»

 ةدع ىف ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا ةأرملا عقاو ىلع ًاءوض هتوق ريمس ىقلي

 هذه يف اههجاوت يتلا طوغضلا زاربإل ةيداصتقاو ةيفاقثو ةيميلعتو ةيعامتجا تالاجم
 ثيح ءىصقألا ةضافتنا عالدنا دعب يسفنلا اهعضو ىلع اهساكعنا ةيفيكو تالاجملا
 ةدايز ىلإ ىدأ امم ء:ةمداصلا تاربخلا نم ةفلتخم عاونأل ةينيطسلفلا ةرسألا تضرعت

 :ةيمسجلا ضارعألا ثيح نم ةضافتنالا لبق اهعاضوأب ةنراقملاب ًايسفن ةأرملا ةاناعم

 فيفختل اهتدعاسم ةرورض زربت انه نم .خلا «قلقلا «باكتكالا ؛:ةيساسحلا ءةيساوسولا
 .ةبعصلا عاضوألا كلت لظ يف قفاوتلا نم ردق ربكأ ققحت يك اهنع طوغضلا

 عانقإ ىلع لمع نميلا يف يمسرلا باطخلا نأ اهتلاقم يف حلاص ةهيبن انربخت
 اهرودب اهسفن ةأرملا عانقإ ىلعو ءاهباعيتساو رييغتلا ةيلمع لبقتب ةأرملل لوألا كيرشلا
 ةلحرملا مهفتب يعامتجالا طسولا عانقإ ًاريخأو ةيمنتلا ةيلمع يف اهقحو اهتناكم مّهفتو
 .ديدجتلاو ءانبلا يف اهقح ىلع ةيرشبلا تاذلا ةيعوتل بسانملا خانملا قلخو ةديدجلا



 : ب

 ةمدقملا

 تحرطف «ةيرايعملا هتبراقم ليوأت لكل نأو تاليوأتلا ددعت ثاحبألا هذه تنّيب
 ةسايسلاو نيدلاو ةفاقثلاو عمتجملاو ءاسنلا اياضقب ريكفتلل ةديدج تايجيتارتسا

 جاتنإو ريكفتلا رطأ ىوتسم ىلع ًالوأ رييغت وه بولطملا رييغتلا نأ ظحلنف .نوناقلاو
 .ةفرعملا

 ةيوهلا تاسايسو ءةبعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا :يناثلا روحملا

 ديلوت يف ةسونجلاو ةيوسنلا رودو ةيوهلا تاسايس شاقن ىلإ روحملا اذه فدهي
 ةالوصو ,ةيندملاو ةينيدلاو ةيخيراتلاو ةيوبرتلاو ةيفاقثلا اهخاخف نع فشكلاو اهتالالد
 ءاهيلع جورخلا يف مهاستو ةدئاسلا تاموظنملل ًاحيرشت مدقت يتلا ةيوسنلا ةفرعملا ىلإ

 ةيفاقثلا انتاسارد ريوطت يف مهاسي ديدج يفرعم جذومنل ةحضاو حمالم ةلكشم

 .ةيعامتجالا

 مألا نأ ءاسنلا نع يريسلا ديعس دراودا باطخ اهتسارد يف يمويب ىهث نيبت

 يذلا ءيوبألاو يمومألا نيماظنلا نيب ايوق بذاجتلا ناك كلذل .هتايح يف ءاسنلا ةنوقيأ

 ةيوزكتلا جابيسرتلا:جراخب هيدقح نيكاتل هيتس اهنجاذ تانوفبس ةروص نع نيكتحا
 عمن هطرع شار هنا ىلإ ردهم دءاستلاب هتاقالق نك ركل كايوعص ىلعوةزفانجلا
 ةروكذلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالا هتالثمتو يكرطبلا ماظنلا ةطلسل هليلحت قفاوتو هراكفأ

 ةروضت طغرت ةارملا نع لجدلا:باطخ نأ ةروظم ذل تايوسللا ليلمت مم ةكونألاو
 نامزلا يف اهتكرح دكؤيو ةيوهلا/تاذلا ةيزكرم يفن متي نيح نكل :هتاذ نع لجرلا
 انألاو ماعلاو صاخلا نيب اهدودح لخادتو اهزاشن نلعيو ةضراعتم تايفيكي ناكملاو

 .رييغتلا وحن رخآلاو تاذلا نع باطخلا قفأ حتفي كلذ نإف ءرخآلاو

 روطت مغر ذإ «تاملعتملا تويبلا تاتسل دقعم عقاو ىلع طيطح ةيداف بابلا حتفت
 مدع يف نهجاوزأ ةبغر عم ئطاوتم نهفقوم نإف «ينانبللا عمتجملا يف يئاسنلا يعولا
 عضوب قحاللا فاحجإلا ىه اذه قطاوتلا كولس ينبت ىلع دعاسي امو ,جراخلا يف لمعلا

 نأ ىلإ ريشي كلذ .لخادلا يفو جراخلا يف اهلمع نيب قيفوتلا ةرورضو ءةلماعلا ةأرملا

 ثيح نم ريبك وحن ىلع لاجرلا حلاص يف يرجي لاز ام لصاحلا يعامتجالا روطتلا
 ةشاشه فشكي ام نكل .ًازايتما ىأ ًاصاخ ًاناش ىأ ًاردق اهرابتعاب ةاواسماللا لوبق

 نأ لجأ نم سردلل نهعفدو نهب نهتانب هّبشت مدع يف نهتبغر ىه ءالؤه ىدل فيكتلا

 الو ةيعقاولا ةيقفاوتلا نم عون وه نلعملا تويبلا تاتس فيكت نأ ينعي امم ءًاقحال نلمعي
 رقتسم عضو يف تسيل ةرسألا ىلع ةزكرتملا نهتيوه نأو ءنهتاحومط نع ًامامت رّدعي
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 ةيردنجلا تاتوافتلا رثأ نم للقي ةيرسآلا ةعامجلا يف ئشانلا نماضتلا نأ امك .تباث ىأ

 سوبللا ملظلا ةيعضو سابلإو ءًادحاو الك نلكشي نهتأب ةدحاولا ةرسآلا دارفأ رعشيف
 .ملظلا اذه ىلع ةيمعتلا هنأش نم يرسألا

 قلعتت قئاوعلا نم ةلمجب ةيبرعلا ةيوسنلا راسم يسدقملا ديعس نيج طبرت
 امدختسا نيذللا رامعتسالاو برغلاب انتاقالعو ةثادحلاو مالسإلاو ديلاقتلا فيرعتب

 ليلطتلا بيع امم ةيناستألاو تيدحتلا حير لك تقيكلا ىلع طغسض ةليسوك ءاسنلا
 يسينرملا ةمطافو يوادعسلا لاون ةيوسن يف دجتو .ةقيقحلا هعمو انعاضوأل قيقدلا
 نم ًارصنع لكشت ناتبتاكلا ناتاه اهسرامت امك ةيوسنلاف «رمألا اذه حيحصتل ةلواحم

 اههتاباتك ىف ىلجست لا. ةيركتلا ةيموتلا نأ ةحضوم :يردجلا رييغكلاو ةثادحلا ريمانغ
 يوسنلا تاناتكلا ةيلقت نم سلو تايبرغلا ءاستلاب ةصاخ براهك نم ةزهانم ةهئان
 رظنن الف ةيبرعلا ةيوسنلا تاباتكلا هذه لالخ نم ةثادحلل انتيكلم درتسن انناو .ةيبرغلا
 فئاظو ددحتو .اهنيوكت يف تاكراشمك لب ءطقف ةثادحلل تاكلهتسمك انسفنأ ىلإ

 عيمجو ءاسنلا قح يف ًافاحجإ لقأ حبصيل عمتجملا رييغت ىلإ يعسلاب ةيوسنلا
 نم فوختتو :نوئفلاو بادآلاو غيراتلاو عمتجملا ليطتل ةيلآ ليكشتو «نيثطاؤملا
 .يهتني ال يذلا ينيدلا لدجلا يف لوخدلا

 يتلا اهنروطعو مالكبولا ةيونطعلا ةفملا لصافم نعي دوي نسخ نودفتت
 ىلإ هرطأ عسو يذلا يملعلا يميداكألا مالسإلاو ةيوسنلا باطخ لكشت يف تمهاس
 نع اديغب يعافتجا عوتك كاسنلا نع ةعساو, ةفرعتم ميدقتل مالثمألاو ةسوديتلا بالك
 تادهتجم تاملسم تايوسن تايبرع ءاسن ريسافت تعبتتف .رهوجلا ججحو يعيبطلا
 رداصمو يقالخالاو يفققلاو يسايسلاو سنقملاو ةماوقلا:عوهفم لوح .تايتاملمو
 ءاسنلا نأ نيبتو .ةيمالسإلا ةيوسنلاو ةيوسنلا حلطصمو مالسإلا يف ةسونجلا
 ىلع لمعت ال مالسإلاو ةيوستلل تاطشانلا تايميداكألا تايناملعو تادهتجم تاملسملا
 ةارقلل قوقحلا نك يدم لجالا ةيضارخ ةيبلح ةنجيقس لفت انزو ىرياحسلا ةيدئاروزا
 ةيباجيإ تاوطخ ىلإ عفدت دق ىتلا ةحيحصلا ةلئسألا لأست تأدب ةارملا ناو .ةملسملا
 يوسنلا دقنلا ةيلاعف ةدكؤم «ةارملا قوقحو ةلادعلاو ةيرحلاب ًامامتها رثكأ مالسإ هاجتاب
 .نايدألا ةسارد ىلع قبطملا

 ةكشنتلاو ةينطولا ةيبرتلا بتك صوصن يف بويأ يزوف ىأر ةيردنج ةيواز نم
 .نهملاو لامعألاو ماهملا ديعص ىلعو ىقئالعلا ىوتسملا ىلع ةأرملل ةافاجم ةيندملا
 تاردايملا نم لجرلا ةصح قوفتو صوصنلا نع ًامامت ةارملا تاطاشن بيغت امك
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 هيد

 4و

 ةمدقملا

 ثيح نم الإ بتكلا هذه يف لجرلاو ةارملا عضو يوتسي الو «ةأرملا ةصح تارارقلاو
 سكعت الف .يديلقتلا وأ ظفاحملا يزلا نع دعبلاو يرصعلا يجراخلا رهظملا ةرطيس
 ةلعافلا ةيلاجرلاو ةيئاسنلا جذامنلاو ينانبللا عمتجملا عقاو اهنيماضم يف بتكلا هذه

 ةيب"ةاوابسملا قول :نيلع رودي: يكل ةرتشابط نيغو ةزيقامم هوما ةيدلتلا وعدت الو هيك
 .نيسنجلا

 ددعت يرداقلا دنوهنو طيطح ةيداف اهترادأ يتلا ةريدتسملا ةلواطلا تنيب

 ةارعلا مقار فكس نلع ايكرج ًامدقت ةنكيلا نيخ ءاهقادفا خيار تايفمدلا تاناطخ
 مغر ءًارهق لقأ نيناوقو ربكأ تايناكمإو ربكأ ملعتو ربكأ ةكراشم :هسفن ضرفي ةينانبللا
 هذه زايحنا ادبو .ةيصخشلا لاوحألا نوناق ليدعت ديعص ىلع اريبك لاز ام بولطملا نأ

 ةرقتسم ىؤر نيب تابراقملا توافتتو .ةيلمعلا ةسرامملا ىلإ اهعونت ىلع تاباطخلا

 لوح ًافالتخا سكعي يذلا رمألا .ةجكارلا لمعلا تايلآ عم بسانتي امب بترتت ىرخآو
 ادبف :ةكرتشم تاعانق ىلإ لصوتلل ةيدجلا تالواحملا ةلآض تفاللاو .لمعلا بيلاسأ

 تحوارت يتلا تاروصتلاو ىؤرلا ديعص ىلع وه امم رثكأ ةيلمعلا تامهملا يف قيسنتلا
 ماظنلا نأ ىلع تايعمجلا ءاسن تقالت نكل .ةأرملا نم يدقنلاو يماستملا فقوملا نيب ام

 نأو ةأرملا عضو روطت مامأ يساسألا قيعملا وه يفاقثلا / يعامتجالا/ يسايسلا

 لمعل ةمعاد لماوع يه ةيلودلا قيثاوملا ىلع دامتعالاو ةيلودلا تاسسؤملا ىلإ باستنالا

 فادهأ نم سيلأ نكل .عقاولا ضرأ ىلع رييغتلاب باطخلا يف رييغتلا نطبر نهنكل .ةارملا

 ؟عقاولا قارتخا باطخلا

 تاذو ءاسنلا تاذ :تاذلل ةقمعم ةفرعم وحن ةمدقتم ةوطخ ثاحبألا هذه تلكش

 فلتخم روصت دنع فقوتم نيب ثاحبألا هذه تاهاجتا تددعتف ءانتاعمتجم تاذو لاجرلا

 نيبو «ماعلاو صاخلا نيب اهدودح لخادتو ناكملاو نامزلا يف اهتكرح دكؤي ةيوهلل

 قوقحيو ةلادعلاو ةيزحلاب ًامامتها رثكأ اهلمعلل نايدالا ةنئارد نيؤطت ةرووضب دكؤب
 ىلإ زايحنالا يفو يركفلا انثارت يف يوسنلا دقنلا ريذجت يف لحلا ىري رخآو ءءاسنلا
 قيثاوملا ىلع دامتعالاو ةيلودلا تاسسؤملا ىلإ باستنالا يف ىأ ؛:ةطشانلا ةيوسنلا

 ةعامجلل يقفاوت روصت ميمعت يف ىري رخآو ءاهتاعمتجم يف ءاسنلا مدقت معدل ةيلودلا
 ةأرملاو لجرلا نيب يدرفلا ىوتسملا ىلع شاعملا توافتب يعولا برست يف مهاسي
 ةيسردملا بتكلا يف يردتجلا زييمتلا نآو :ييقتلا انه ةهجاوعل ءاسنلا ليج فعشتو
 انعضو ىلع كلذ لدي الأ .يجراخلا رهظملا يفو طقف روصلا ىوتسم ىلع ىشالتي

 ؟انشيع ًاريثك هبشت ال انتتيه نإ ذإ «نانبل يف يقيقحلا
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 ةيسنتلا ةنجل

 ةديقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا :ثلاثلا روحملا

 تالاجملا ىف ثحبلا انلواح ءباطخلل ةرمضملا بناوجلا فشك ءارو ًايعس

 ىؤرلاو ميهافملاب ءاسنلا لوح ةنلعملا تاباطخلا دمت يتلا ةينفلاو ةيبدألا ةيمالعإلا
 :الاجر مأ ءاسن ءتاسسؤم مأ ًادارفأ اهل نوجتنملا ناك ءاوس ءتاروصتلاو

 ىلع «طقف ءاسنلل» جمانرب ةيلآل اهعبتت لالخ نم يرداقلا دنوهن انل فشكت

 ةطحملاف .ءاسنلا لوح باطخلا مدقت نود لاح يذلا ةطحملل يتاذلا تبكلا ةريزجلا

 ةيعجرمب هتيعجرم جمانربلا ٌبجَحو ءمالسإلا يه ةقلطم ةيعجرمب اهتيعجرم تبّجَح

 ريوطت ىحن ليمي ضرتفم بِطاخُمب يلعفلا بِطاخُملا ّبِحُحو «يثادحلا مالسإلا يه ةنرم
 نامزلا لقمت َتِححَو»:تياوثلاب سملا نود ةدجتمبلا تايطعنلا خم. ةارهتلاو تاذلا
 بطاخُملا قايتسا لالخ نم تامرحملا ةغوارم تمتو ءةماع تدب ةنكمأو قئاقحب ناكملاو

 هنأ مأ ؟ءاسنلا نعو ىلإو نم ًالعف وه باطخلا اذه له لءاستتو .ةلمتحملا تاضارتعالل

 تامهَّتم دحاو صفق يف نعضو ءاسن اهفارطأ ةئفاكتم ريغ ةمكاحمو ةقبسم ماكحأ

 ؟ًافلس راتخم روهمجو «تامّهَّتمو

 ةينهذ نأ نارهظت امهنأ يف ناهباشتت فيعضلاو حبص ْيَتياور نأ اباس كزان دجت
 ئدابم ىّنبت تاءاعدا الو ندملا ةايح الو ملعلا اهريغي مل ةثراوتملا ةلوحفلاو طلستلا
 ةياور يف ةنيدملا ةارمالف :اهسفن ةارملا باطخ يف نافلتخت امهنأو .ةيمدقت ةيسايس
 يف اهرهظتو ستجلاو ىهللا يف اهقفحتو .لجرلا تابغرل ةفلاخم تاغر فيعضلا
 باطخ ننيتت اهتإف حبض ةياور يف مالا اما :قالطلاو نضاجالا ىلع اهكنبا ةذتاسم
 اهرارصإ لالخ نم اهتانبل لب اهسفنل اهققحت نأ لواحت الو اهتابخر رهظُت ال ءلجرلا
 .لمعلاو ملعلا ةطساوب ةيلاكتالاو لهجلا نم نهريرحت ىلع

 ةطلس تانيجس ءاسنلا تاباذعل اهضرع دعي لاسعلا نأ فيك يدامح ءافطو انيرت

 ماظنلا يف هريربت دجي يذلا دئاسلا لجرلا باطخ ةيئانث زواجت ىلإ وعدت لجرلا
 نييوتسملا ىلع ةفعضتسملاو ةلغتسملاو ةبلتسملا «تاذلا» ةيئانثو رطيسملا ىعامتجالا
 سيلو اهسفن ةأرملا لاضت لالخ نم متي لحلا صاخلا ىوتسملا ىلعف .ماعلاو صاخلا
 لاخدإب هزواجت ىلإ ةأرملا لاسعلا تعد امدنع زرب ماعلاو .ةماع عمتجملا لكاشم نمض

 :يماردلا فيلأتلا يف نيراسم كلذل ةجيتن ةزريم .ةمئاقلا تاعارصلا ميمص ىف ةأرملا

 .ةيعمجلا تاذلا راسمو ةيدرفلا ةيوسنلا تاذلا راسم

 نم ن تت مل ةينانبللا «لبقتسملا» ةفيحص ىف ةأرملا ةحفص نأ ميعَر اله دجت
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 9 تافحاب

 ةمدقملا

 «لجرلاب ةأرملا ةاواسم ةلأسمب ةقلعتملا ةيساسألا رومألا ضعب يف ةنيعم فقاوم يّئبت

 ىأ ,ةدئاسلا تاداعلاو ميهافملا ةهجاوم مدع ىلع ةحفصلا صرح ىلإ دوعي ببسلا امبرو
 قلعتت ةيلاعشإ حرطي امم .رابتعالاب اهدخأل ًايساينب ةفيحصلا لاحنصا رطضا امير
 نع ةلكسا ىعدتسيو :ينالقعلانكفلا رقتو تيدحتلا يف اَهْرَوُدَو ةيمالغإلا ةلاَسّرلاب
 ةيرح ىدم نعو ؟يأرلا ةفاحص بايغ يف رهدزم مالعإ نع ثيدحلا نكمي فيك
 0 ؟ةيمالعإلا ةسسؤملا لظ يف يمالعإلا

 دّسِج تانالعإلا يف ةأرملا ةروصل يطيمنتلا باطخلا نأ يلوبتم ىفطصم ىري

 ميقلل ديدج ماظن ىلع ةزكترملا ةيضرألا ةداعسلا ةكلممب نورشبي نيذلا نييتالعإلا ةدارإ

 هتداعسو عمتجملا يف درفلا ةناكم رايعمو «علسلاو ءايشالا ةدابع هيف ةيوازلا رجح

 باطخلا اذه دمتعا فادهألا هذه ىلإ لوصولا لجأ نمو .اهل هكالهتسا رادقمب ةطبترم

 ةأرملل طرفملا لامعتسالا ربع رهظت ةحضاو ةيلفايكم نع منت ةعونتم تايلآ طمنملا

 .اهدسجو

 ةغللاب تنرتنالا ىلع ةيبرعلا ةأرملا عقاوم اهتلاقم يف هللادبعلا يم انل فصوت

 ىلإ ريشي يذلا باطخلا دعبتسا كلذلو ؛ةيسنج ةيراجت تاياغل تئشنأ يتلا ةيسنرفلا
 نهسفنأ ءاسنلا لالغتسال ناوألا نآ امأ ةلءاستم .تاعدبملا وأ تاجتنملا تايبرعلا ءاسنلا

 .ملاعلا يف نهتروص ححصي امب تنرتنالا صرفل

 جاتنإل نالعإلاو يحرسملا صنلاو ةياورلاو مالعإلا تالواحم يف هنأ ظحالملا

 باوبأ ىلع اهتيبلاغب ترثعت رسألا نم تلفتلل تالواحم كانه نأ ءءاسنلا لوح اهتاباطخ

 نوكت دق امنإ «ةميدق «ةينيد طقف تسيل ةريخألا هذه نأ تفاللاو ءةديقملا تايعجرملا

 ةيوضوم ىلإ ةيوضام نم «تايعجرملا تددعت رخآ ىنعمب .ةثيدح «ةينهم «ةيدام «ةينقت

 .دحاو ديقلاو ءريثكلا امهنيب امو

 رظن تاهجو

 لوح تاباطخلا يف تارثؤملا دنع تاركفملا /نوركفملاو تاثحابلا /نوثحابلا فقوت
 ةيناسنإلاو ةيملاعلا ؛ةيسفنلا ؛ةيسايسلا لماوعلا نع فشكلا تالواحم /نيلواحم .ءاسنلا
 .اهتابترتمو اهليعافم تاللحم /نيللحم ءاهلكشت ءارو فقت يتلا

 ردهلا :ةأرملا نايكل ردهلا ىوق عم ةجودزم ةكرعملا نأ يزاجح ىفطصم ربتعي

 اهتاماغرإو اهتيلأ يف ةيكرطبلا ةطلسلا لبق نم طورشملا فارتعالاب ضورفملا يجراخلا
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 «هل عايصنالاو طورشملا فارتعالا فايتجاب لثمتملا ىتاذلا ردهلاو ءاهتاونقو اهزومرو

 اذل ًانييم ,ةؤيزع دجتيو' مدقي اذكه لأ ءاهتاذ ةارملا ةميبط لكشي هواي هجاتنإ ةداغإو
 رطضت ثيح ةشاعملا ةربخلا ريوزت نم تالاح ةدع جتني طورشملا فارتعالا نأ فيك

 ًارظن تاذلا نع ةبرغلا دلوتت ركنتلا اذه نعو «تاذلل ركنتلاو عافدلاو هيومتلا ىلإ ةأرملا

 ًادبم راسحناو عقاولل ركنتلا ىلإ تاذلل ركنتلا يدؤيو ءنيرخآلا تاعقوتل لاثتمالل ةجاحلل

 ةنورملا نادقفو يسفنلا بلصتلا نم ةلاح يفو «ةيعطقلا عباط ذختت تاكولس يف عقاولا

 , :ىفتل( نككت يتاتلاتو نيرخآلاو تاذلا هاجت

 - لاجرلاو ءاسنلل - ناكمإلاب هنأ وه ومع نب ةريمس هلوقت نأ تدارأ امو

 نأو ءاهنع جورخلا ديري ال نمل ةلملا نع جورخلا نود نم سسؤملا صنلا ةلءاسم

 - ًالاجرو ءاسن - ضعبل انضعب فرتعا ام اذإ جورخلا ةمهت بجوتست نل ةلءاسملا
 صنلا ناك اذإ امع سينودأ لاؤس ىلإ تاءارقلا اهديعتو .دشرلا نس غولب ىف هقحب

 موقت صنلل ةميدق - ةديدج تاءارق اهرضحتف ءةروكذلا صن هرهوج يف ىه .نيسؤملا
 ةقالع ال درفلا ةسونج نأ فرعتو - ةيبرعلا تايئاضفلا تاحفص ىلع نرهظي ءاسن اهب

 اهنأل -سركتو ؛ميدق ذنم تليق ةغل لغتست اهعمست تاءارق - يجولويبلا هسنجب اهل
 .ركذلا عضو نود ىثنألل ًاعضو - خيراتلا ىسنت

 ةيهاملا رادم يف ةأرملا قوقح ةيضق تعضو لزيغم رول نأ ديعس ةدلاخ ىرت
 قيضم يف اهرشحت ملو ,ةلداع ةيناسنإ ىلإ تاعلطتلاو ةيناسنإلا ميقلاو ةيناسنإلا

 زابكحا كح ءامثلا قرف تلعج لب اعيدوب ةلسافتلا وأ نيسملا نيب عارمعلا
 يثدبم عجرم نم ةقلطنم .لومش الب ةيناسنإ ال ثيح اهلدعل ًاقادصمو ميقلا ةيناسنإل
 يملاع عجرمو «نوناقلا وه كرتشم يرظن عجرم نمو «ناسنإلا ةيناسنإ وه ىلعأ

 َّنَمآ تيب يف ةيرسألا ةيصخشلا ةبرجتلا عجرم نع ًالضف «ناسنإلا قوقح ىه كرتشم
 1 .عيمجلا ىلع اهقّبطو ةاواسملاب

 نكمي اميف ًاضيأ لب ءطقف ينيدلا نمزلا يف شيعن ال اننأ فولخم ىسيع انربخي

 يف فوخلا نوعرزي نيذلا مهسفنأ مه نوروعذملا نوفئاخلا .ينيدلا عرصلاب هتيمست
 .يسنجلا سؤبلا عقاو نم نوفعاضيو «فنعلا عباطب ةأرملاب ةقالعلا نوعبطيو ؛سوفنلا
 مل ىل ؛هتايح يف ناسنإلا اوحيبتسيو ءرودلا اذه اوبعلي نأ نيينيدلا نيددشتملل ناك امو
 ةازملا ًامراحيو «كلذل ًايتاؤم ؛ةيبرعلا لودلا نم.ريثكلا يف ءدئاسلا' يساّيمنلا خادملا نكي
 .ةيصخشلا لاوحألاو ةرسألا نيناوق نمو ةيندملا اهقوقح طسبأ نم

 يف ريثأتلا لالخ نم ةملوعلا لظ يف يجراخلا لخدتلا نأ شابغلا ةعيفر يأرب
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: 

 ةمدقملا

 اعدو ةارملا اياضق ملوع ًاباطخ دَّلو دق ءيندملا عمتجملا تاسسؤمو ءيبرعلا ماعلا يأرلا

 تايصوصخلا عم اهضراعت ىأ اهقفاوت نع رظنلا ضغب «ةيلود ةدنجأ نمض اهريطأت ىلإ
 نم ًاقلطنم ًايلوصأ ًاباطخ ملوعملا باطخلا كاذ دّلوي نأ ًايبرغ سيلو ؛ةيعمتجملا
 ةيبرعلا ةأرملل ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ظافحلا ًالواحمو .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيعجرملا
 .باطخلا كلذ ةهجاومل

 نواعتلا سلجم لود يف ةأرملا لوح رصاعملا باطخلا نأ عئاملا داعس دجت
 يتلا ةئفلا دارفأ نيب ىتح «ةأرملا حلاص يف هاري اميف ًادحوم سيل نميلاو يجيلخلا

 ًانايحأ رهظي باطخلا اذه نأو .نهسفنأ ءاسنلا نيب ىتحو ءدحاو يركف رايت ىلإ يمتنت
 مالك لوح تايقلا ىلإ اهدنا مك نيفراحي نيفظخم ةنالاج نيب اذاح ًاهفاريسن لذعي
 يف دكاس ىه ام لك وحن رييغتلا ىلإ رخآلا حنجيو .ةقطنملا ديلاقت يف دوجوم ىه
 نأ حضوي ىهو ؛ةيحص ةرهاظ لثمي فالتخالا اذه ىدبي اذه عمو .ةيبرغلا ةراضحلا
 .ةقطنملا هذه يف ةيويحلاب مستي ةارملا لوح رصاعملا باطخلا

 ءعاضوألاو لويملاو تاهاجتالا عونتب ةعونتم تابراقمب هذه رظنلا تاهجو انتعلاط

 عاضوأ ديعص ىلع تازيامتلا ةسكاع تافيصوتو ؛ةيسايس ةيعامتجا ةيسفن تاليلحتبو
 ةنطبملا تاباطخلا هذه نع بترتملا ءبعلا ةفشاك .نهتاعمتجم عاضوأو تايبرعلا ءاسنلا
 نهومن نم دحيو نهتكرح قيعي امم ءءاسنلا ىلع ءاهرداصم تناك امنيإ ءفنعلاب

 .نهتاعمتجم ىمن نم يلاتلابو

 تاداهشو رّيِس

 اهنإ لب «ةيبرعلا تاعمتجملا ىف شاعملا قمع ًامومع ةيبرعلا ثاحبألا فشكت ال

 جذومنلا ىه يبرعلا ملاعلا يف دئاسلا يثحبلا جذومنلا نأو ةصاخ «عئاقولا ًانايحأ بجحت

 دودحم انتفرعم ردصم نإف هيلع ةقحاللا لايجألاو انليج ةفرعم اندرأ نإف .يروكذلا
 لكشت تاداهشلاو ريسلا نإف كلذل .ةددعتملا شيعلا بناوج لوط نع رصاقو قفألا

 .شيعلا ضين نم هطاقتلا نع تزجع امو ثاحبألا يف هرن مل ام اهربع ىرنل ةرورض
 ىلإ ةيجراخلا دهاشملا نم ئراقلا لقنت يتلا اريماكلا لثم ريسلا هذه لسلست يتايو

 لعجو ةيدرفلا ةركاذلا قاطنتسا وحن ىوقأ هاجتا صوصنلا هذه يفف .ةيلخادلا دهاشملا
 .ةروظحملا ماهوألا ضعبو ماعلاو صاخلا نيب تاوجفلا ربعت ةفشاك ةباتكلا

 يتلا يه ,ملاعلا ىلإو ةعونتملا ةيتاذلا ملاوعلا ىلإ سنوي دادو ذفنم بتكلا تناك

 اهلالخ نم اهب طيحملا ملاعلا تالالد فشتكت تحارف «ةيثان ةيبونج ةيرق ىف شيعت
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 قيسفتلا ةنجل

 ظوفحم بيجن فيصوت قفاوت لثم ءاهطيحم عم ةقباطتملا تافيصوتلاب عتمتستو

 راد ىلإ هتنبا باهذ لوبق يف ةيوعص دجو يذلا اهيبأ ةروصو ديسلا يس ةروصل
 يقطانملا ينانبللا عونتلا تفشتكا رخآلا ناكملا اذه يف اهنأ ىلع .توريب يف نيملعملا

 مامأ اهتيؤر قافآ تحتقناف «تارايتو فئاوطو نكامأل ًاعمجت رادلا تناك ثيح يسايسلاو
 ةيبرغلا رطوز يف ناث ناكم يف .اهيف اهسفن ربتخت تأدبو ةيسايسلاو ةيعامتجالا داعبألا
 .هنع تجرخف بزحلا يف اهقافر قفأ قيضب تمدطصا مث .لالغتسالاو رقفلا تفشتكا
 عم ىعادتت تأدبف «ينانبللا عمتجملا يف روتسملا ةاماحملا ةنهم اهل تفشك توريب يفو
 لاقتعا وأ درطل ًاببس تناك ىتلا تاراعشلا نم ةطفايل ةروص اهمامأ ضرعت ةلكشم لك

 هذه نآ الإ ءاهدالوأل اهتيبرت يف زييمتلا سرامت مل ةملعتم ةظاع ىلإ اهئامتنا مغر
 اضر فيفر اهدنع فقوتت ةقرافملا هذه .ةريغص يهو اهتنبا تجوز اهسفن ةلئاعلا

 ةنيبم يصخشلا اهراسمو اهتايح ىلع ةيسفنلا اهراثآ نيبتو اهللحتو اهككفتل يواديص
 اهبلاوق يف جردنن ةطولغملا ةثونألاو ةلوجرلا ميهافم نأ نيبتف .ركبملا جاوزلا تاعبت
 لعف تاّدرو جاوزلا دعب اهميلعت اهتعباتم ةلأسم دنع فقوتتف .يدقنلا انّسح غلب امهم

 نضرامت ندهم اهتغ عدني نصلاو؛ ناثلا اهمعدي 'نعلا هةلطلسلا نيلي امم: :ةلايحت ممتعملا
 ندع ناتتفالاب اهروعشو :اهقحب اهتاميإ قون :مفتجتملا يف لكدلاو ةاؤملا قيب:قلطم
 دقكأ لو ءافوساي بنذلاي ساسخإلاو ءقلقلاو تالؤاستلاو ةيرغناب ةنوكتسم اهقاممأ
 هتغايص ةداعإلو ملاعلا ةءارقل ةيريبعتلا لئاسولا ىدحإ ةباتكلا تدغ .نامأ ةطحم اهسفن
 اياضق طابتراب ةعنتقم .ةدئاسلا ةيعامتجالا تاقالعلا ظفحت ىتلا تباوثلا عم ضقانتي امب
 ىلع ءوضلا طلسي ال يذلا اهباطخو ةيئاسنلا تايعمجلا ةدقتنم ؛عمتجملا اياضقب ةأرملا
 ةميمحلا يناوجلاب اهثاحبأ يف تمتها كلذل .نلعلا ىلإ هلقنو ءارذعلا ىأ ةيربلا قطانملا
 لك نأل ىعامتجالا ثحبلا لقح ىف ةبيغم بناوجلا هذه تناك نأ دعب ءاسنلا تاويح نم

 ١ :نوظعسلا ند: ةكرطتب سي بيت
 نيب ةاواسملا شاع هنأو ةيوسنلا فشتكي حرب ام هنأ هتداهش يف دجام دايز دكؤي

 هنأ الإ .ةسردملا رونتو لهألل يملعلا ىوتسملا ببسب ةسردملاو ةلئاعلا يف نيسنجلا

 روضح ةوق ةيؤر قاعأ امم تاقبطلا يف ءاسنلا زجح يذلا يراسيلا ركفلا دقتني
 يسايسلا مييقتلا ةلصوب بارطضا راثأف .عمتجملا تاسسؤم فلتخم يف ةيكرطبلا
 هل نبش نكل :تاييرقلا ءاسفلا نم ةفظقتم دانت ىلإ هفدعتر همي ةصاخ هدتع يقالخألاو
 فشتكا برغلا يفف .ةيطلستلا مهتيلقعب روكذلا يف نمكي لكشملا نأ فاطملا ةياهن يف

 ثيح ةيوسنلا تاكرحلاو ةيئاسنلا تاكرحلا نيب زيمف ءاهبهاذمو اهبتكو ةيوسنلا ىنعم
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 ة تافحاب

 ةمدقملا

 يدا نالت ماشا جوت ةيوتالاو ةيروكتلا ةتميولا نضع ركجلا نؤيقاتلل لحنا
 ةيضق اهفصوب ةارملا ةيضق قنتعا ؛يملاعلاب يلحملا هطبر عم يأ «ةليدبلا ةملوعلاو

 وه ةيراسيلا ةضراعملا ىلإ نهءامتناو ءاسنلل ةباتكلا نأ لتلا يطلس ريهس ريتعت
 هذه .اهفارعأو ةليبقلا صن نع جورخو «نهتمصب يضاقلا ةليبقلا نوناق ىلع جورخ

 يسايسلاو يفاقثلا ةوفنلاب ًاعمط ًايلاع ًاميلغت اهروكذو اهقانإ ملعت اهسفن ةليبقلا
 ةبصع تسيل ةليبقلا نأ اهل نيبت توريب يف اهافنم ىلإ تجرخ نيح كلذل .يداصتقالاو
 الإ ةيففتس اهنا مو :ةئاذخلاب ءامنا كاسسؤملا نما ىف لعلكت ةينهذ ةينب يف لي عب
 ئوتسملا ىلع يفحصلا ءادآلا ةيدودحن :نم اهلاذفنملا تناك ةريضقلا:ةصقلل اهتباقك نأ
 الإ يوسنلا اهيعو رولبتي ملو .ةيصخشلا اهتبرجت نم ًاءزج تسكعف يدرفلاو يلاعفنالا
 تلواح .عمتجملا ررحتب متي ءاسنلا ررحت نا :راعشلا كلذ ةيلاعف مدع تكردأ نيح ًاقحال
 داستلا) علاوع كيجي يذلا هنع فروكتسالا يفرفاللا عيقرلا طيخلا كلذ فرطب كاسنألا
 .يوسنلا ركفلا يف جهنملا دقن ىلع تلمعف ءتانطاومو ءاسنك نهتناكم ددحيو

 هتفاقث يف ىنعملا تاكبش اهتعنص ةأرملل هتاذ تالثمت نأب يريدلا يلع فرتعي

 يتلا تازاجملا دنع فقوتيف .ةءارقلل ًالباق ًاعوضوم اهلعجي اهيلع هجورخلو نيرحبلا يف
 يتلا ةيجولويديالا هتغبص يف ينيدلا رايتلا ةغايص دنع ًاديدحتو «ةأرملل هتالثمت تغاص

 ديدعتلا هو :ىلعو هعم ةتبرجت دودح يف نايتلا اذه: باطعت.هتع فقوتيِف .اهيف برت
 كشلل عضاخ ءيش ال ثيح ؛باجحلل همهف راطإ لكش يذلا يفاقثلاو يعامتجالا هباطخ
 باطخ اهسفاني الو «راوحلا الو ددعتلا الو فالتخالا اهقرتخي ال ةسناجتم ةئيب ىف
 عنُص ّْنِم وه ئذلا يقاقثلا ماظنلا قاحلإ نم ةجتان تاطلاغم دنع فقوتيو .فلتخم
 نأ ربتعي ًايداشرإ ًاجذومن ممعي يذلاو ,هللا عنُص ْنِم وه يذلا يعيبطلا ماظنلاب ناسنإلا

 تاططخملا هذه ةميسرت فشكيف .روفسلا نوناق ال باجحلا نوناقب ةموكحم تانئاكلا

 اهعنصت طويخ يهو ةيمهولا اهطويخ ًانيبم ًايخيراتو ًايفاقث اهيف تلكشت يتلا ةيلالدلا
 .ملاعلا ىرت اهب يتلا اهتاراعتساو اهتاياكحو اهتازاجمو اهتغلب ةفاقث لك

 بولسألا ىلإ ينفلا اهزايحنا ىلإ ورخف سيقلب ةينيرحبلا ةيليكشتلا ةنانفلا ريشت
 تاشن يذلا اهعمتجم يف ةبرغلاب اهساسحإ ببسب اهراسم ةيادب يف يريبعتلاو يعقاولا
 نم ةينفلا عيضاوملا ءاحيتساب اهنفو اهسفن هاجت اهفقوم ديدحت نم اهبارتقا مث :هيف
 ةنيدملا تناك نيحف .ةيملاعلا يأ ةيلحملا ةيمويلا ثادحألا لالخ نمو ةيصخشلا اهتاناعم

 ًاساسحإ يطعت ةينول تاحاسم تراص مث ةيبرع تراص حمالملا ةينيرحب اهمسرت يتلا
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 نم ًادرجم ينفلا اهلمع نوكيل اهتاينقت يف دهتجتو .اهسفن ةنيدملا سيلو ةنيدملاب
 يف تفنص اهنأ الإ .امهيلإ ىمتنت نيذللا ناكملاو ةيوهلا ديدحت هيف بعصي ءهليصافت

 ةوقو تايرادجلا مجح ىلإو ةلباقتملاو ةريثملا ناولألل اهمادختسا ببسب نانفك برغلا

 رومألا نأ ىل امك ءلجرلاو ةأرملا نيب ماتلا قفاكتلاب ةعنتقم اهنأ ىقبي .ةشيرلا تابرض
 .ينفلا ىوتسملا ىلع ةموسحمو ةفافش

 ىلع ةبيبطلا قحب ةيزييمت تالاح ريثت اهنإف راطيب نيدلا رصن ىهس ةبيبطلا امأ
 وأ «تايلمعلا ةفرغ يف اهدعاسم وأ ضيرملا لبق نم ءاوس ةنهملا ةسرامم ىوتسم

 ميظنت نع اهنودعبتسيو ؛مهيدل نيلماعلا مقاط يف ةبيبط نوضفري نيذلا ءابطألا
 صصختلل ةأرما ضفرت ذإ ءصصختلا ىوتسم ىلع هسفن زييمتلا ىرنو .ةيبط تارمتؤم
 اضؤصخ ئرخآ نم دعيدسيو ةددجم تاصاضتخا ىف :ليقت نوف ءامومع ةحارجلا ىف

 نأك .مدلا ضارمأو بلقلا ضارمأو ,ةرجنحلاو نذألاو فنآلاو ةيلوبلا كلاسملا ةحارج
 تأدب نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب عم نكل .ةيروكذ ىرخأو ةيئاسن تاصاصتخا كانه
 .ةديرف ةرهاظ تلاز ام تناك نإو ةحاّرجلا ةأرملا رهظت

 تايثيحل ةقدب كردمو ةشاعملا براجتلل زايتماب يدقن هنأ يريسلا باطخلا فشك
 ءًاباذجو ًاذاخأ ًايوسن ًاباطخ ادبف ءءاسنلاو لاجرلا نيب ىعامتجالا ىفاقثلا زييمتلا

 ةفاقثلا ةيمما نهظاف ساتلا مومعل بطقتسم باطخ ىلإ هليوم يف نككي يدعتلاو
 فلتخم يعو ةرولب يف يبرغلاو يلحملا ناكملا رودو ؛ةيسردملاو ةيعمتجملاو ةيرسألا
 .رييغتلل ةقيعملا ةينهملاو ةيبزحلا تاسسؤملا دومج ىلإ راشأو «ثيدحتلا يف مهاسي

 .يعولا اذه ىلع ضرحملا ةباثمب ةباتكلا تناكو ءيوسنلا هيعو رولبت رخأت ًاليج انيارف
 ءًاددرت باتكلا اذه يف ةدراولا تاداهشلاو تالاقملاو تاساردلا يف ىرن ال .ًاريخأو

 ,شقاني ءءاسنلاو لاجرلا نيب ًايكراشت ًاباطخ ىرن .ةئيرجو ةحيرصو ةحضاو ىؤر لب
 وه بوتكملاف ءشويعملاو بوتكملا نيب زييمتلا انلواح .ققحتيو رظنلا ديعي ءرواحي ءرظني
 رظنلا انعطتسا كلذل ءتالوحتلاو تاريغتلا ىلع حوتفم باطخ ىه شويعملاو لفقم باطخ
 نهلاح نم ًالاح لضفأ نه شويعملا ىوتسملا ىلع ءاسنلا نأ ذهشنل انتاذ ةذفان نم

 ام اننأ عم .ةيمالعإلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينوناقلاو ةينيدلا تاباطخلا يف طوطخملا
 .انتاعمتجمل ةيثيدحتلا انتاحومط قيقحت نم ةفاسم ىلع انلز

 نم ةدحاو دوجول كلذ ءددعلا اذه قيسنت يف اةديرف ةبرجتب انررم دقل ةياهنلا يف
 ديربلا قيرط نع ًابلاغ انلامعأ قسنن انلعج امم ءدالبلا جراخ باتكلا اذه يتقسنم
 لعجن نأ ؛هسفن تقولا يف انملعت اننكل ءدعب نع مهافتلا ةيوعص انفشتكاف .ينورتكإلا
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 اننأ ىلع .اننيب ةريصق تايقرب نم ءارآلاو فقاوملا فشتسن نأو انراكفأل ةعيط ةباتكلا

 نمزلا زجاوح ترسك يتلا ةيجولونكتلا تاليهستلا هذهب هسفن تقولا يف انعتمتسا
 ءاقللا ةذل نأ عم ؛تاثحابلاو نيثحابلا عم ةيركفلا تاءاقللاو فراعتلا تلهسو ,تافاسملاو
 ىف ةأرملا تاسارد زكرمب لاصتالا نم انتنكم امك .ةيضارتفالا ةثداحملا اهيهاضت ال

 ةيسانملاوو :لضافلا ىرصتفلا هرادجو لالتمالا قاوم كاني تايد كير ريب ةعماج
 ةيداملاو ةيونعملا نهتدناسم ىلع تاينانبللا تاثحابلا عّمجت يف تاقيدصلا عيمج ركشن

 سيوج ركذلاب صخنو هجراخ نم ءاقدصألاو تاقيدصلا ركشن امك .لمعلا اذه زاجنإل
 نيسحو «ةيسنرفلا ةغللا تققد يتلا ومع نب ةريمسو «ةيزيلكنإلا ةغللا تقّقد يتلا ديعس
 ١ .باتكلا فالغ ططخ يذلا دحام

 انظح نسحل امبر ؛عقاولا يف اهل ةياهن ال ءاسنلا نع ةيبرعلا تاياطخلا ةءارق نإ
 نسي يذلا عوضوملا اذه ةبزاقم نم انكش نوكت: نأ لماك دهسلا اذه حيف .اعنمج
 حتف نمو «لوادتملاو دئاسلاو فولأملا طغض نع ًاديعب ةيويحلا نم ءيشب انتاعمتجم

 نريغي يك ةقالخلا نهتاءافك دشانن يتاوللا تادعاصلا تاباشلا ليج مامأ ةبحرلا هقافآ

 تاحيحصتو تافاضإب نهرديهايقلاو ءباطخلا يف تايبرعلا ءاسنلا ةياكح ىرجم

 انقئاقح فيصوتل ةبوؤرضتالبو يف“ةي تجالا حبصت اذهب .تاعيسوتو

 اصلا ةيضارعتسالا فتاوملا نع اديس انتاعمتجم قئاقحو

 .ةررغملا ةيمعتلا وأ راكنتسالاو ناسحتسالا
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 لوألا روحملا

 ,ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةينوناقلاو ةينيدلا
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 ءدمازن 8تتئاتسك. ل 1عائطتقأا ةمه]13515, 2ءمععغمم, 1طع 1022912 55

 5181181, 1.13.: 0115101133137 220 55211“ ]27 12 تهد طاقم 50هلعأإل, 7732101013, 1991

 5118114151, 10. 1., 108421518101, 8. 51110181 خل. 1995: ]معجب ة20 5هءاعاإن آه [؟!ةه,
2101 

 1ع ةاهلتعو هأ "اطعم". 1ةنوأمرزن, ثمأ 320 هقاتعول 1015ءمالتع, ع0. طإل 12. 06181011,
 0 مهاتسطاو 11.2. 0.

 امم151]لخ, ل32: 0121 12011102 25 11156013/, آ/[/15602512 2:عوؤ 5

 171747375810170 11, ]1هطصر, 1978: '1طغ 5ءءادعقس هددتاتعالم 0.1.2.

 الام 210115, 0601512: لا151هع 220 1ك عمم: ءاهأ همر 21/111 2ععوؤر (نددمصط11086ع 3

 اا/8121511813], 12مل: 1115527 هس عمر 22ج اطع ؟هللر 22 ©553إل 05 26108,

 طن عم مم 0

 118155, 8هممه:0: طع ةءدععط 102 0005 آل: [ةأدمنع لانم15م1110عمعع زد طع الا كانقم5 01

 521 21-لتم ةلحفستلت, 521غ ]هلع 017 2

 17172818181, 8ءدصصمد» 711.: ةممازتسع طع (ند208 12 1ةأاذهت. 1ع ةاناطم1153102 224
 131ةلماعممممع 01 ]ساعي ءاتالع 1عد5هدنسع زد 1122217 5ءط2]0 وطن, 51011 1996

 11/111118, ل. 8.: 82201 65* 8077 : 8وودإ5 هم اطغ ظطعأممت6 220 20عءاتع5و 01 اطع آهات.
 212015هم, آل. 1150ه هقأ2 2. 1985

 ال2111, 7. 8.: 1050166 25 532512103: ثسص ©5533 ص تان1دئ21 250 آعقد] (081ءأنوتت. ال. 01
 (0طتعت عم 2ءعوو 0.

 ال1110, 5 ء1وس, عل.: '1طعغ 001:32 25 ءاءار آعالعم, 8لال 6

 111150117, 80 طءرأ: ©ءمعدلم وزن هس طانؤؤئموب ذه طع 8زطانعدا ال701, الهلع 11.2. 7:

 17170010131417, 4. ].: 18عام طز 0125511 7215020 عجومأطإل, (220هدد 11ءاصت آ,.ه8002 1988

 (ه 15229315):

 01518آ, طاعنخع :آ2 (86010عأع 1206 ان 50162065 1ءأن عافال565, 0686976 9.

 1آ141811/80135, 71215110 : آ2 10مهعئدمطنع 16ععه0لدن1ع ع5 67ةه عل ع5 هم اعمع ةهلطأع
 80م لع مغصمتعع ءما1عءاتاع, طدضص5و 4

 1811/18 17-آ800181, 10.: 12 1ءاتعأ02 20111 226120156, (0611 3

 1001لخ-ط طخ, 12هددت 1011 : 0100ه طعم ءأ علان ع. نااننقإل ءأ 12 5061616 طم فا عممع 12262
 1: طغيغمستع, دب زانلدتكسع ءأ ة !”كاقسر, ةتتطتعع 1998 : ((ةندع 12 هضاتوانع لع 20156 2520816
 ممقطتقاما2مع ممادك 5ع لمممسعع لع 2"1ن1مممعتتنع 06 معم5نع : 12 لنتونمم طقوأمأ1ع
 هداك ءالعر طلكامأمع ءاتعلعاتدع 22 235 0ع عمك 3؟ةهأ 16 13, ؟هزدع 1ع 17“ 5. ر 13 م6

 ممس تهىااتونع 0ع 1'طتقأم2هععهمطتع كقصك 16و 5هلعمعع5و 502165 ةهصمقءطع لع
 ءممجععمأ12115عم ر 12 طتطاتمععدمطتع هنأ 0هرعماتع انه طمانامأ لغصسعمأ : هر كأع 5

 25210 1ه5ه2115 كقسق انطع 52011108 ون1:05 26 2101088 م25).

 آ1مه 005118, ل. لاعو : 101ءاتممسهتتع 0ع اطغم1هعنعر 2111 1998 :

 1.41/1818121, عوض: آع آ01ءاب للأم طانع. آلهع 321510201086 ت0ه12223166 0255 5
 0ع[ 5

 ]رض 01, آهات ءمأ : آه 121هل1غ6, اند 0611 7020131, 2225 8.

٠. 

 4 تاغ

" 



 مياعمانم: ]2 مصدقه 1ةصتستمع عد عمد (عءاعو ةكاقسصت وانعم

 طفلا فل, ا1ةعإ] 8. : آه ةهه آ.عود] 18عمجإل 12 013551631 220 71601631 1512173 13
1992 

 1آكخفتالمنا : ذ توام ه1 1ةأدهتتع ]عودل '1طعم25. خد زمام ملم عأتمد غ0 كانشمت 10531 31-
 1و, 0.11.2. 7:

 طف ا]ءآض 0 : 152 1 323ددنإلاب 2 2821551 اطع 01ءعاع آم عاءاقمق, 015010, (013ع2002 22عوؤ 1993

 12801108150117, 1هطص 8., 5ءءصأتتتع, (02202 220 هت ءطأ1قتإلا لك ه0222311502 01
 تهمك عامم هه ا1/ءواععم 8:ءوععواذر 1.2[.2. 1

 لم 0125017, كطغعستدم: [؟اقسدتع آرهحب 300 اطع 2(5غع. "طع (00هقأنن1003] لان115م1062 01
 مطتطقا 015-1 02-21ة11, 821 6

 101221 ه1 1ةأذدصتع ارقحا 320 5هءاعأإن : آعالعصر, ظدتاأ 1994...

 1024 لد طا, 83طعز : 00ه ماتم ععضعإل 12 3 5260 آه. آععدل ةصل ظاطنعمل 8لوضمم اد اطغع
 ةكمئاتس طاوطر ظدتأل, 99.

 101711818120, ظاوت, 1991: 8ءاتنعأ ةصق ]محب زد 1سصقطمت 5111510, 21011112 1991

 آف ال1511, مطقعمم:(3 م3221:ع): 8علمانتم هك طع ]10ءوص 12عوعجأ: [ذادحصته نهم ه1 2 12
 ةمعاعازت. ل ةانن0) 6250 هدد آ.ععدل 120ءادتتع5[(2 01 ةعطأ[015[121 210 513112 00101, (آ65

 1عءطعجءطعد لع هعأ ةاتاعات# 5021 5م60ا2] عمحعمأ هعمات6ع5 دانخ 12 اعممامو
 ةنتمابع هت ع ع-آم1 ءءاتنوتعتمع 15. (220110هك 022165, ءماننسمعذ, ةصماط802010عنع كلب

 لعمل.

 اطال 811110, 811 كمسس, هل: 18عاطتسللم ع 5ءق1مأ 1ع: ووةإ/5 1هدنن 3 07

 2615060119 عره[]1117/ ععوو 1989

 آ1ل7]1288144112, عجل: طع آنتسطماو ذم 8017 5هتمختنع. طع لقتلع 5106 هؤ؟ طع 8اطاعر
 13015 ا/ءء12ع 1996: آ.ممله5 1997 :

 031011151111, 1.10 .: 77/204 12 (نءداتنل تكاد: مانع طتتضل1ع0 زلعوم5 12 طع 111505 01 3
 8ك سواتس ةطعسعر 1480-1889. 2.11.2. 19917

 1لخ 0011181, 1052 طق: 1طع ةا1597عجوزالع 811غ, آ.م200ه2» 7.

 زل 4خ1210151, 0.: 1997 : 16ه :خوثا. ظعانونمم هه (نن111ع اذ 013551221 151ةن2, ا
 قر

 114110151, 00م: ععو: 1عاتنوتمم 200 تنل اص 012551 ءدل 1ولاهصن, 8.11.2. 7

 ]لام اراض, 5طتطأن: 1993: "طع 18 عمعادال هك 1ذ؟ادددنع آلت, 11

 حامقاأتام, ؟كنطمقستس 20 اعط, 714855101, ظرتملاعإل, 20171/815, 123550 ؟1996:.0: 1ةادسنع
 آعودل 1ماعيم» عاد( م0م. 1/105 220 (طعأتت 123925 , 222972:0 آلملا/ هوا

 الكذقاآتام, 1995:.1/1.15: 1056215 16ءمموأتتنعأ021 01 1زاث230, آهط01ة, 105631 عه عطل.

 210111, ىكاطئءعطغت "طع ءدهلإل ةطعهطتع طائامعدأ 15201010: اذ قواننعع ه2106و1 560103, 26
 وتخلط آ.1. 0هصخمل, طولصععب 4

 ملا, 1.0: 15201605 هضم 1201710111, 1200:ععطغخ 992

 مم م11, 103710: 1979: ى 1ءعرعغ طماع هد 14د وأتتم آه

 مطار, 2.8.: 8كيطقستت 20 220 طع هرتعتق5 ه1 آ1ةاههت, 5آ1101آل2, 4

 141 ]آك, 1هطصن: 20111621 161153

 حاممك11خ, لدحتصقل, 1990: طع [ذاذطتتع ]ق1 01 761509231 563115, 220 ع0. 1050085 2

 300 '1هاططق-

 ممل 120110, 5(ءاذست2: آ[صتص2355ء ه1 طع ةمصوععاذر آنسنك ءموتازت (نطنعتن عم 2:توو 7.

 طم "1011, ]هتتنتع آ., ع1994:.0: ختباطمالنأإل, ثنا عازب 320 (نهم0مم: 855235 ذه اطع الءلنع

 1ماعوم عامل ممر, 5آ01117.

 طمكل طاكر, 103510, 1986: 510165 1م 011*ةم 220 8211: 1طع ؟هدت2105 01 طع [5أةصنع

 آم ه( 1مطع1ت اة هع, 8عقط عامل, 1008.

 اذن



 هرب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 1طتتل [آ17هج10, 6016 مدع نمع ؟ةصصع طدلعط ةلدطقتمر 10111608عر آ.0ه5002 6.

 1011165 165 هما ط1011015 2020111121 16182 8ععاط عا ©701553121 065 ؟عاطصقتت عوق 5

 16 ءمرصطقغ مهمات ودعز :دقتك ءآ1 غد ءمدكتسم عا 12 ه3222عع 116 ]'21 5010118066 95

 13 مدت ص2 نم هنن ءماططقأ ممانع ن2 169012305 1هاعا1ءءانعأاع عع هناك عأاع

 نأ معمصعأ اى دتأ لع 6مدقدعت مانتق 7116 1عو 011111165 تأ 1و5 5

 مقعد لخبسع ممم هأ121102 0650همم6ع ءداعع لعد دعم عماد 0ع 200ءمطتأ6 ءأ

 لعو ءهنصتءووأمدقك ؟1عقعك لع ]"ارآذ2 م011110116. آعو5 112165 21110111 11 70116, 0

 داما معا5مادصعأ, لع 1 ةعدلتاف ع5 20115 ككواتع5 001976مأ 501 عاطعللا 65

 20111510119165: 202215 ه1165 همنا مهمه عاتتعأ] ءور 2 عمتعت 121565 هأ 11186206*0 65

 وعام 16و مهق5 : ءالعد ةممغ 1مغ112ط]1عد ءأ م20 عال عد عر آعمم عم 121555 0ع 4

 همال هدعاتتع م0111 ءأ ع5 ءدز ءادع ؟ءعالعاعاتتكز 1ع 1165-5021 213121 ت1

 هان 12 همدان عمدمأتع 1210114 ءعططعالتع 111201121116 7 10225 10115 165 ءةقر ءا1عو 26

 لمزت عما مهق 060010 ع5 ءهقلمز15 مماتك 6503:5461 165 همغ2ه1هصق 0ع

 52ه هلتكداتهد, 0ع لت؟تستك2 اخ هص لان 2011 م31عع نتن: 115 66261 عزهطأ 3 10115 5

 متل عاتتع 23115111122225 ءأ 210620214 3 2ع202ع 06 م1115 ءا مآا5 121111165 1[عتوؤو 15

 16مءاغو ه 1” صاغ عام لع 12 ءكاقادتع كهعص قت نانع. 1781ةدع عر تمت طاسة 165 عانت

 همام طداكر 12 ؟هانأع ع5 انصع ةطمقطعاط 211 ه5 هماتسقاع ع 12 مدلل هم ؟ةطتطل

 ةل 20216165 1513120101165 125أغ 102 عانع ءأ 220116.

 2110014211111 (ممدتت دللعع مادتك !هزم. 0م 201622 15 م:60هسدنسقسعع 0ع 3
 ط2هلديعاتمم 22 عاممطمسع لقصت 1ع لمدخمتسع لع !'طتوؤمزعع لد ؟وط ءأا لعم 115831 0-21. 16 هةل5
 نابع هعااغ م100ءأن65 ويادت 1680105ءألع هدم 062 طا عمم عم 1ع5 زهاعم م: ةاهغهدك 201 همص 5

 6هأ 165 ندد عع !ةتأ5ذ لع 15 5طقهع18, عدأ نان 2ةةهعصأ اعمم16ع لد مانطأتع مانكاناسمم ءتاتأأ776):

 م5111101011, 12معأ 11106: نهددصتعاا 1ع5 عمكقصهأق 06ءوان؟ عد 18 ممدقغور 60. عام, 9
 (1 :عوصتلا ءمصحصسع ةهددصصتع 2221 0غ1تستع ءا مدصص]ءرعع 061205 ططعط أ 2ن76 : 6250125, 065155,
-12328108 ,206020115210835 ,131502013623625 ,162165681361085 ,106621085 ,62001035 

 الممق زر 1" عان1 عووتتتودع 26 116026 0ع 1'ءومأ 3 مهمانع لع 1'ةمم1عمأ15 -538ع 5
 ءماقمأك)

 0م 110181, 8]ه232: 1993: 5100165 123 832113 11نوآتتتت 111115211106206, 010102
21 

 0102118, طواماءأق: 1987: 8 هسقم, 2207120121 350 15]ةتسنع ]هتلر 0.11.2.

 1201014410, 8!ءدصمع ةطلعالل : ©ءانسع 00:5 ءدع. ؟7,هددعد, 1ذادص ة20 11ءدلتصع زه

 521101 ةعهطتو ةه0 طع نانلك, 0ه]نسط]3 1121976251137 21عوو 0

 معمفلتلال, 5اعومس آ0.: 1991: ظعودد 1201665 غم هدمت عم131ا: 1هءوط 320 15
 1ماعرموءامأتمم اص اطع 2/1لعدمط 5زكع 10 10ءاناععمممطتإلا 5101139 عود.

 01101716 41ل, 1هطص: 140015 10: 1س ع2م1ءاهش602 01 5طن 1ع, 2262205161 2عوو

 02متتخلا, ال/ئالتدم: طداالتسع 10ه: جمل 25عءممطعأالع آلكمع0 ذص يىدعأإب 1نادسب ه
 ر.س عموم معز لععونمم ه6 طع ةهانعععو, دتاط ةمععادل 2ععمعمعع غم طع طلكعتمع 5دزتسع, هع

 1120165 00051, 1طغع 112 عانع, 74011102 7

 نامل, 11/ةاانطست 8ءالمهل اطع لعلم 87700. 0221 ةكمععأم ه1 5ءضصانتع آه طع طتكامصب
 ه1 :ءاتولمص, (0آ2]1, 7:

5 



 ةجاعمابس: ]2 ءمهللا1مم 1ةةصتصنمع ةد عمد ءءاعت الفستان

 521101, عأ هعاتت 101 562 8عمطعاا 202 020115 ونان1 م201ةئعمأ 11ص لنا 1011-10

 لفمو 1'ءوموعع مادطأتع عع مدع 1'ظامأ لع لعوزأا 1230. © عوأ هل 2281502 06 6ع

 كلكومع 0هءنتسمل ننع 8*1 عاتذع هقهتطماتوانع ءمدصعصصع 1: لت هطأع 520110116 20215

 داعم 12 12601220 انمتك ع5 عءا1 ع ع5 لعمتأ5 لع !'طمتستسع ؟ةلأع مه 0.11*1.آ1]. عد

 1948, 8*1 عاتدع هداطم]: ودع لع 1ءوصعع 2:292ئ[غ مهق 51 عمق طم ماتت هعا1ع 0ع 9.

 (0ءالنع 0مم0516108 1ءالاعمأا 1وعان1 1 ةئعططعاتا 0215 165 161121025 5
 هماصتصصع هءالع لحب (تهتكع دانت 12 0ةةطمععورمطتع (1994) هغ هعالع 0ع 2ةاعم والخ 5

 [ندصع5 (1995). اع 060غ لعيمطعال# ع 0635ها1 73566 011012 12:3 811616 706

 لهصم 12 لققمتاتمو2 0ع5 ةصممرأك ههاتع مء250هتعر 1201911, ك1 6]0:ب

 رطانطاتعر ءوموعع م1336: ؟ءا1ع1م2 ءأ 5001616, ؟ءات امو ءأ ظامأر ةماتتغدعأ عا اعاطط012ع]

 مات م2011 50105621 36 12 56م2 21001 زان1101وانع لع 8'1عانوو هأ لع 5

 001171118111011 2155 1153111115 ى آراظانا# آظالاشلا 12411017 .

 005 معاتأ 00025106612 نانع ]ع 031 م35 011ءءاعتطعما ا2ةئأغ لاك 521

 زانم لل واتع عد ؟عصتصعو ءأ ع5 همهلئهدقك 0ع 12 اخطةعدلتدد60م5 ع5 ء00ع5و عم

 1 عانعاتت لقصف 165 50016165 نتن 5ع ؟ةءادسعاتا لج 172008616 1ةأهطتتوانع. لع 2213 5
 مان عال ععاتك معلا ةمكعتحمعت 0”: صط]6ع 1*ةصقلزوع ءأ 12 :ة؟1عرلمن لقتك هع لاذع

 ه1 ةطمعاف 12 ه1ةأ11156 00عت3116116. آ65 00065 1355101165 1600011115 0

 0هاطمل0عو هأ ءعابتع ل'ةتنز هانت طابت 515ه117عالخ 2 1121 611م لع 1” عوودعع 22221

 106016121 ءأ لعو هأط 000165 م2206 11665 5325 05110116 ]1150118 205 )01115. 5
 51126 عاود لع 55116 لع هعأ عوجدعع 5*ةرجمأت نانعمأا 3 1011165 165 5016165 لدن آم

 111156, 21175 1201211165 0012126 311 16111165. 5325 00111, 1645 ؟ةصصتصعو هطأ-عالو

 طالق 3 1ع9مط 010061 نتنع 165 طماطتتمعؤز 10815 ]عانت تم20814 20111 06656 695

 مهماتعام 1 ةلعو لع ءدتعما ة:ةصكهتتع 0*' ءعمطا6ع لهصم 12 معموموعاأتلتع عامطدلع دطع

 ةوجهسعأ مون مم لع 12 ءممل1 61013 طتتتم 21126. (0*عوأ 2011101101, 11 126 362216 01 8عأ

 عا 06ءاوأك نات ن2 851210 2012616 0ع ؟عاطتتتنت ع5 56282 ععه21 0325 1ع ص10 علقت 6

 معءطععءطعر, لع ةللعترلمو هقاتوانع ءأ 0”ةعانمم نانع ]ع لعمق 0ع 22 ععر. آن هع

 رحماتع ءا] م5 ممقاذأع 3 1ةءادطعت 145 دزانكأءاطعم اق 26عءو5وت1 عد لقص 1ع ةزنؤؤ طع

 6ةلريعدأتك ءأ 1هذ م20 عموسصمست عد 0": ةمدعاعمعتت عملا ءأ لع :عءطعتءطق ةال 5

 ]عدو هرتعم أ 1(2همقر 1ع5 ل15كصاتمسعور 1عو5 ةانز ءاقر 165 اطغطعقر 165 م2هط16ةاط 2101165 لال

 لماططدعاتأ اناتع م130ع هع24131ع 3115 5[518611, 21115 10116110835, 2117: 121185 8

 جرطاخ هلع عطا ةانتع ؟عاطتصتعد 281: 1[عد طمطق7ع35. 11-85 21551516 نانع 5أ معان ع

 [1عصصعم ةهاعمأ 5مةءادل15ةعد لقسم 1 نات 0ع 12 معطقفو 1ةادتطتتلان6, 21025 نات6 12

 226 لععلصعر 1ع لعمل هأ طمقتمع 16و 5كعمععو يه عاأعو هد ةكاتكعمأ 0352021286 7 11 وأ

 21 نتتع 12 معمقوع داهمت لانع 260106ع 296ع ع5 هدنكتأا5 2720لءعئطع5 لعام عال 6ر

 1]22:2002ءممعمأ, انتع 015كصاتسع معان ءطماقأع م210ع ندع ]*عتقءعا عت عاتعالا كا 3

 61غ 10م عاعططم5 همطكأع دانتع آندتكع5165 2016ه طص معا ع5 هنن 23 065 ؟ةعاناا6غ5 لع

 اطقم]هعزع 150165 لعد 0غمدمعاعصعاتاق 06 50لعطعع5 50012165.

 3:31 50115 ]165 3نعاتتع ان 11916 ءما11هءانك اساتخناغ آ[هددعم 220 م0115 زنط اطع

 "ه



© 
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 معمدمدمع. © *عوأ دبمع ةلتتعماتمص لع طققع ممانع نصمع معا! ءنعع :ةءعماتمم لع 2

 ءاتاكتتع ءأ 0ع 12 712110116 165+

 1:2 مطئاهدهردطتع م1216 2:2 6غ 111115566 م21 30011136 115956 202101121116
 ءمماعتءلعو 1ذ]1ذمدتلا165 لعصتنت5 12 مانط11عدغ1ه2 ك1 12116 0” 8اطتوانع 0ع

 14151عهتتهؤنط (.1029) (7هنع 22 15201111011 31210166 هات 1532815, 08235 2

 60. 1988). ]2 معراع لع هءاتع 0135كماتسع اءالع ندع 115]عدتتهزناط 18 همدعالع
 (هاتكتعرأع 3 12 مطللهذهمطتعر ةللتع 533865565 220162265, 2 1'طت0156[5, 2116 5

 1ءانعاعاندعو) وأ 65 م16ز001ء1هط16 3 12 معم256ع عال عاءاتقعب م0116 أ

 زادس ل1 وانع. 016 12 معدق6ع د1 ةسنوالع 211 2ءعان عم هعانع لئئءءانوم 0ع 12 26د

 هتك ولنع كان 12 721عانع 17201216 ءوأ ان 2011976] 1201م ع هج عا ءصتعتأا ةءعل11

 دانك المع هممدتمع عا عاعاتدع لمدمعع 3 مء20عل هز هماطتمع 0028826 ل1971136,ر 5
 21010235ءمن مه: 1]21!عنعق 12 ؟ةءطغععطع نانت 62202112ل1 0116 عا 75650ع21102 2

 مهد لع ؟هملعسعما5 هاطزععاتكد. لع دع لتك مهك ن1 هانت دناأ 0ع :ةعمىعصلتع 1ع

 نوكدتا 0ع 811ةلعدتهزلال م0ائ1 16ةعا761 1126 161161011 5111 165 2066115,

 هانز 01010 طتتت, 0ع 15 ؟7ة1عاتت 2201216ز زع ةههدعع ماان10غ 3 13 7016 0ع 6

 56026210 عاوانع 12211811166 م21 8/1ءاجدءطقعمر 6122 علع ةدقانتاع م1 1عو 026.

 12 :ءلغقصتا هن ع5 هد عيصعمأ5 لنبدع 2201216 انض152]17252ط1ع ءأ ممد مادتك

 اتمتع ةتتاع 620:35 1ع22065 0112 هماطت13111121116 1عآن عاعاتقعر 011 221100816ي, 01

 3 ع5 ععماتسعو ةأطضم-ءانل نع عا5 ]21012 لع 1عانعد 1كعمات 165, م6265 01110]211”طانأ
 لقمم 1هد ؟ةعابلا65 لع مقل ععاصسع, لفصق ]عدو 1360221هزئعو لع ططه1هعتعر لع مطتتقاوانع

 ءه( لع هطتستعز ه*ءوأ 13, ةح ءالعأر وقانع 12 2011058 06 م655021216 طاققت13126 ©5أ

 هرعممو6ع 3 065 لد2 معمق هءان 62065 أ هكلعع ع5 121621976211015 1101065 تأ 5

 لان 61١

 5 *عواحمن زدت0215 لع دصل0غ ننعا]م 201102 0ع مء25ه2286 ةقأ 50115-606

 لصق 16 015همان55 هم1ةمتوانع, لفمصق 1ع 8120265 وانأ 1602م11016 ان26 10طقانع

 طعم مزنع ه0م11ةعءاتكتع, لهصم 1ع 201غ م0511 ءدكتس# 11 طع ةان1111 مهق 0ع 535ةءامط] ل

 6و 1ةكاعد ل115 انصل0ع5عأ5 عد 16د ةسدعطقمأ ه0 6306[5)5 06 مع256ع نانأ عد

 ءممل11هصصع 12 محمصة ةطعسما م2 ءأ 18 مم216ع مماتك م20ء]ذ تعكر, تمطتتتع 028

 1دلار انتع « 06ء]د 21102 151ةددن نانع ع5 00115 لع 1"طمتصتملع ». 01 26 2عان 2

 مطألتق 015561167 وانك 165 م20عتغ5 1ط6010عاعم-زانك ل1165 1131110256 1ع كعطع

 همدععمأ 0ع 51203510 21-هطقتت“ - ]ع5 مق 715665 مه 12 آ01 ؟ءآن عتءان5ع - 16

 مدع 5طقاتطأ (22.1388), 5325 501011 عمع 11 12 121502 زا111010116 26 622

 م35 لع 13 ك1قاتتعع 00عض13110116 065 16165 530165 : 20115 76510115 لقهقك 1!” ةكمةعع

 دمعمأتدا 226016921 وحن دع لتكاتس عدع لع هءآدتت 0ع 15 200ءععصأ16 مه 1*1

 10316 لع 12 221505 7032 225م011 211 0021236 161616. (0”ءعوغ لتعع نان ندع 620116 ل

 13 مطتاموهمطنع كدت لعمتأ لعمطعاللع 260ع5]559عز 2ئق35 55 م2200116 ؟ءانع 1615

 ل6معمدل لع [هال5 1ع5 مقععماتتك م16غلءعويصتصسعاما 06ءمأك. ةتمكأر 1ع 0غطوغ دنع 2

 ممانمو 0ع معمكود0ع هممألقللع 3 01971562 هءان> ناتت 061 ءملعمأ 138 2

 مما نعا] ع لع 12 مع25هطمع م2066 لقصف 1ع دعمك 065 معمم7ع55ع5 :ءالعاعاتكعك لدن

 ضل



 ةياعماست 13 ءمهلئ1هد ؟ةسنستسع ءد عمها عأعق كاهن لانعك

 3)06 ةاهطأت ودع 16د ؟منءبلدأتمدك اطغممتودنع5و لعد آ1آ501 هدأ م35 2666552156-

 طحعمأ هم01هصصغ 1*ةاهطهءهنتمد عد ممدصعد لدن لعمتأ ممول[ (نط). 11 525أ6ر

 هعممعملمماب نانع 1' 60106 065 11501 2 ؟ةجعمدصغ هأ ءهمجهعاطغ, عمقعع هانت 1066و لع

 1”نانطقل ءأ لع !”اذاتسطقأر, هان ء11011 1صاع]]ةءانعأ ممالك 06لا1156 065 16165 5

 ]هو ههاغعم215هكتممك لتكا صعد لاح طاعض هأ لحن دحهل, ل11 7231 هأ لات 1ةنل7,

 معممعمأ لمد لتكحتسع 0ع 12 ]01 (نعاأع م62ععم107 وأ 16210166, 0225 65

 هما عاءاعد 106010 عاوتتعو مطاعم 01215, 2012 225 م21 ن2 7عم1156 1200ععمع ع

 12 11ي6ع اطغمتوانع ع5 11501, 22315 مق 121110210120101 16 5

 ممرزتا11ة12عد, 0ع ؟تلدصق“ 0121ه1ع]و, 06 865610132121565 122210191565 11 53016, ا

 132118 0ع 0ءاعاتت5 211011565 3 ةمم0عع7 ءأ 1ةلقع 3م1101161 06 011011

 [0ا]هات15 12 ةطقتأ“ه ءأ 002 ماانذ 1و (ءطمأع 55216 علوانع 26عقززأ16 م21 16 هان

 0:31110220120102). (0*ع5أ 13 نانع 0*5م615ع, 11 11196211 5061010-650/)25 81و11, 18

 انما 16 06ءاوزكلع ءماعع ؟ءاتعنمو همطتسع هم 6لعسمع ةماعأتعا]اع لدن للكل ءأ أع

 ه050لع ةاطتعم-زان11010116 112151011216 12 515210 10621113156589 1121

 0 طوعت6و م32 ع5 ع2011م65 ها 0عو 0216801165 5012107 ع2 7016 06 6ع

 3) ]2 12ه1ؤ1 680 62 مع [ق25 هع م31ع01115 06 06521160202 ع5 ءةصرتأاك ءأ

 لع ![1طةعدات هن لعد طع 211165 56122 6011536166 ه1 16 ءرئقتطعات هال 06 12 72]ءانتت

 طم221ع ءأ لع 12 همدتتع زاتت1لنوانع 2 12 !نتتغكع ع5 ءموعاومعتتع215 0

 1*:ةصاطخمم0م10عاع زانت101وانع, لع 12 مطت1مدهمطنع 7201216 عا لع 12 مطنئ1ه5هزحطنع لان

 لعم11. 8101025 ن1 هع5 1015 لت5ءمآتمعو 5م[ 62001 م12110116121621غ 255ء2165 0

 12 معدوقع اذا ةتطتوالع 6021222012126 : 1ءانتك «55ءأعمعاطعاتأكر 1ةانكق 21015161:23-

 10انعؤر ]1ءان15 1565و همومتألال عود هممقأ نعمل 1 طططمءاتقع لع 12 معصقأع 11

 0”ةتنزمانخل طتنل. هلع م1115, 51 1ع 6011182[ 0101 56 069610طرمع 50115 1ع هممت

 ل اذا ةتطتق 2105 لع 15 ةهلعدعع مه1516دأ 3 عدعضعتت كان 1ع25ة12, 11 :ة2ئل8 0

 1هدعاعمسمو طم ءقنطاع5 16و 2015:6911 6522665 لت 0625216 5325 6356 5

 مهن 12 ؟:ععطغععءطع ةعامتعأاء.

 آةصاطتمم010عتع زا1201ن16ع ءأ 12 مطق1ه5همطتع كدت 0201 ةهمأ عانت

 015هماتصسع5و ةمعمرع معاج مد صلاتع5 طتقطتع لفمصم 16و الملا ءعاو165 00ه لعد

 0 *عوأ نبع 1ع ل2011 م0511 253166 111261161151212[ 5225 ءتا2996 لعمالتل ن1

 و*ءهوأ 1 طغرغ لع 12 ناأعالع (طغه1هعاودع ءأ مغصع غاقمطوة1لانع. آه مطتأله5همطتع

 لحي لحما ها 1ع مطت1مدهمطتع 202216 0ءعمتعم معدأ ع5 زعاتتع 0ع 1'عومالا ننع 1ع

 زانتتكاع لع مغاتعو طع 2025211152 8 012110111 0116 021215 12 12عوانتع 0135 115 معانك عاتأ

 ةزئع ماع 1 ءعءادبع]] عمعمأ 56لان1 53215. آ. 325202010 عاع 111010116 عوأر 611 1211, 06

 ءاطصم]10علعر ؟؟0هزكع انص ءطقصأأاتع لع 1*'ءاطصم ععدمطتع ع5 تلق عأ ءمانأت2265 6

 50016165 ةععطقتوان ع5. 20هتنكاممأ 6260”1ئ5102 065 1165 5ع م2210 لقطق 8

 طهملتعاتعد ءنعمموعمصعك عا لمدصمع العب 3 0ع مم0عغو. المع ةصاطغهم01081

 ةموطاتوانغع 51200056 276 115 11586216 2160355116 ع2 ت021ءاع5 151ه من1165 2011

 1ةعئاتسعم, لقصف 1عد معدامللاغ5 ةععطقتوان عد عا 020110 هصعأا ع5, 1ع م35538ع لع

 مالك معو ءأ ©220)20ع5 226ع5652165 هنن لعمتأا 70لعممع لع 11مل 0]نعطس

 اذوب



 هيو

 04و

 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 م26وءعمام» 0ع ىدممغ 13, لمه اح ممر ع5 ةايزعاك عمان6 لفصك !:ةسصعصقةط]ع ءأ

 1ص صعمكغر همرطتسصع هج 2'1 5182216. آ_ل5 045 20235215 نان1 12601056 2115 5

 مهتعع وني 'ءا1 مو دممغ مادتك 2201176ع5د نانع 1ع5 طمطسصتع5, عوأ ل”ةضطمهوعع 12 انطعمام

 0”*هعصئءووزمر عع لع مانطاتعملمد لكهصق 1ع لهددقتسمع لع 1”ةللنعدت مد عأ لع 2
 1ءءطععءطع. عالم همه20101616 وأ 321621116 515216 عاونانععلا 2 هءا1ع لع

 !*:ةطماتأمصم ع5 ءملع5و 0ع 12 ةستللاع ونيت هلثلسا غعععماأ مهق5 12 201 هط

 مطتامدهمطتواتع ءأ زاتتتلنودنع 2200عممع 0ع 103-11501971011:عل-معك5مم06 0(

 ماتت عم عدطدأ 116 عانت ءاطعلا هعو 12015 «0مععرجأق ]165 مدع لعد هناك 0” نصنمم :

 ءالع وأ ةصافتءاتتع مه1عع ن1*ءال1ع ءمعأمطأ 1” عمدعيسطاع لعد ةعاتكأ او اصخع]] معد

 ةنعالعو, هاتان ءال مور دهلعدأ 1 ننع5 عأ ةللتعدألا7 ع5 ولآ معهد ءألا مما لع طقاأعت

 1: صفط عامة م25 ع5 1؟ةمتمع5 ءغ عد 1ما6ع2عل 165 0025601162665 0325 ان

 20105عدضن 7200غ1ع 2*0 عالم طلق[ 011

 2) 51 1'هد مه2016مغ 3 06م]ةععع 12 نانعدأن55 0ع 12 160612100 765 6

 لعو رم مغءدصتنا0» ع5 0ع م2001 عالم لان 5625 ءغ لع 12 0012511111105

 لعو هتمزن هتتععد 0325 101115 165 كات][1115 طتتقت 31265, 13 51211“ 0621/66 لحن 00130

 ءأ لدن 1120135 ةءأمم 1ع ةزواغطمع ءمعصتأاتك ممل1692], 2عععالتو 3 502 10101 ان

 10119د13 5121111 لدطو 12 ةمطغتع لعو طمدمعو ةاطتعم-لان21011135. عاام 6من
 لع 12 ةطقتنت“و 1علك م1 3 انت 270 ععئوتمستلع 2016015 0ع ؟ةءطعمءطع ءاأ م

 0م مدتاتعم لع 1106ءع نبع 12 1565612100 ءمططقتع 222016 لع ]01عام 26 20115 651

 ةمععووزطا1ء نان'8 23525 ع5 ءهمعمانق لع هرعاعد :عءاتعألالؤ لهصن 05 1

 طلق م501165 لمصأ 12 :ءعمضدأ] 111005 ءئدعاع 06غمعصل ع 1”طتواممعل, 202 لات

 اطقم]1هعزعم. آددصق 165 2015 201110025 لانا, طق غال عمم أ 2211511112326, 5
 ءمعماتو ؟ةدانل أ عدغ لكل 1225211 1عدغ ءأ 216غوغمزغع لع مال ءءاتممس, ع 561ةهءانماتم ع

 همدقاعممأتمم ءار ؟1صه] عصعما, 0ع هكقانتع 0غقصلالا7 ع ع5 ععءانعأت]15 وقالأ

 0ع ءصلعمصأ 065 ]11565 011 28011611565 5312165. 10225 10115 165 ©0285, 5

 ةماطتطتعق ةتطقأ [ع65]270 2 065 م20ط1ةطدع5 لع 1ععااتتع 0ع 162165 ن1 16م1 65 عطاعلأ

 لعد هال مدك م21 ةءتأ 0ع ل15همانك5 املأ 21عططعاتا 01210. هانت 1ع 11

 1200ععمعر 11 ز/ 2 18 نص ءدووماطأع لع ءم20111025 1260101165 030085 211 56235 لان

 20م1 م25 616 مع2جا65 م21 165 ءيغئعغوعد 122010هصصع]] عن. (نعاد ءةعصاتواتع 2

 2 6هعووزأاغ, 21101010 طلت, 0ع 7عم2ع201ع 3 20107621152 15215, 6ع 0116 ]زخح 5

 0*ةممواعع 1" ةاننلع عد مممءدهتكمتعد 0ع م2001 اخ 0111 56125 ©أ لع 2
 50ءامءان] نت ع]1م 065 020332665. 5118ئ1 210155 12 56هعم206 لا165008 6125

 لدمم 12 :علغقستا1 هم طتقأمءانع ءأ طغ0م10عأوانع 0ع 12 ةطقتت“ و: 12 اطغمرع لعو

 10501 1-21 نط - 50110ء1050-5لعوطعسأ5 لع ]12 آمز ؟ءاتعاعانكع - ةعاتعاتاة ع مدع 7

 (5.820), :عموتدع عأ ةاه7عنع مقع ل116 عطاك ةانأعانكو زانكلال ه1 146 وزذعاعر تنعع
 ء]1ع ةنيكوأ ان0ع 72م235ع هياتوانع 1علقهتأ ءكمدممأع 2 13 215 065 :ةوداغه15 لع

 1: صوانغأع ةان؟ 1ع داهألا ءمعمتأتك 0ع 12 5661ه طرب كانغ 1”ةلاطعل 10116 أ
 1:ه221956 0ع همضاكعمال ع5 ءمعمانت5 06 813015, دان 13 106 210عغلا1221ع ع

 1:قرررق“ (عممكعءمكاتك) ءأ لان 72150820621 م35 2231086 (ونزلةك). آعو زانعتكأ عد هدأ
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 فجاعمانمت آه ءمم0140 [ةسنصتسع عد عمد أ ءئأع5 15[ لانعك

 02 2 063 1سل1و16 همرصتصسعمالا 10116 مء256ع ءات عاءانتكع اناتال5ع 02235 5

 ءممقامت ءاتمدك هءاعتمملءد انطع 5:26 عنع 0*ةصصتن] شهم لع 1'طتقنمم ع6. آ)ةمقك اع

 دق 0ع 15 معمممع 1ادستوتتعر 1”انصع ع5 مانتق كعطعت ]1دنمأ 2 هك لع هعانع 10

 مدقكاأفماع عوأ ؟مانهتتع م21: 16 غطقغ داتت 12 ناتعداتم لحن (0هموص ه266. 1212001011

 مدع 16د 84“ 02 للا عور هع 06524 2 0همممو5غ 1عد مدحاتكدسك لثارط (نهعهص ه166 0225 8

 [هرمع م2161 ءالعر هع نابت معممعأ 505 1052105 لقص انطع ءعئاهتطع طتقأم10ل16 أ

 52 :ةمرتكع 0)21ا10*طتتت لقصف 1ع هلعع ماتتق 13:عع 0ع 12 200عءمتن16: 1659 5

 لدن ©هروم 100166, همغاعنمعا 3 آ01عانر ةاتم12 طققأم15101016 ءأ 5011515211 32 (0101

 ناتو هدصعتسعالا دانك 1ع مدصصعاما (اطغمع كدب 0115 1231 ). 05 5211 0116 ”ع5أ

 هعااع لعرمتغمع ممولاتم2 نانا 5”: ءوأ اططصم56ع لعماتتو 1”ةصاعت؟7ءماتم» لاح هدلتكع ذل-

 03035 هنن 55/11“ وزفءاع. ]عمات م ع5 ه20163 501210 0ع 1881
 لقتق 16و همر ءزءاعو زذل دست ولانعد لعوانتو 16 116 وة16ءاع 3*2 موق معاتطما5 ع 63

 اند لقطدغ وأ مممدصعأ عانت 15 اعمامتتكع لع 8كدطقستسهل ' مطلب 3 12 ص لدن 19*

 و1ؤعأع 3 ةكوزتُم ةكتعع 12 هعدكاتمع هيعمعنع مممطمع مه 500 501 لتددصاأ لت5ءاماع

 13 عطنل

 رد 1!ههعسع مغتملع لهرستمسعع مدع 1ع ممانكهذع هذاغمدسقس (1924-1453) ه 6اغ 10هىأعسوو
 مرموعما6ع مسمع 06ءهلعمأاع مدع مدمممتأ هذ !"ة مع قه لع ]ه ككتلتكماتمس اكاهستونع. 10
 ممدسطوءاندع 2926 همغ ءمرتتوع عالع ؟ذكتمسز ههتك ألك هته ععمرلعدأ مهك همدعت لع مادعع ذ
 1:تصعتععمعع لع لعبد 10265 تيررءعددتومك ةيدلعسعسأ ةطتكغمرتونعك لع ]!:ةكامسب !'نصع

 هلك ءالعر 1؟هراعصعمغ ةاهلتكؤع ءغ ءءعمعسلمسا مدتانع ص م20 هعاتوسك ذصكعا] ءءاسعالعو
 م07 ه تل ععوب !"ةداعع مممسادتععر 16وتمصقلع غم غ16ع هاندع !ةطوانتعكر ءكنآكن1لع5 ءأ

 ]وعدلعو. 0و لعابدي تير عووتممك دمدأ اطصممماقسأعد مهدقعع نسثعالعك هسغ قصطتملع ة
 ععدغوع طتكامرتواتع لعك 1هصعك ءأ لعد متكعدسس 0'ءدعجءءوولوس 0ع !:ةكاقس ةعانعا. (0*عوأ

 ممادجوممت ءكلعد لمزؤعمغ ةاي0تقعك ممد مقع ءمرطوم فت ةتكمات هلل م2556 طتالقسأ ممانع مقتل لع
 لمعولعسععر مدهتك لس مماسأ لع مانع لثدسع 50مامعنع لع 12 :6ءءماتممس, لحن :ءزعاب لع !'هدنطات

 لعد ريكتعع ءكقفدلو عقر 296غ 15 ءمدكغونعمععد ننع غامد ءصافتسع ممانع 12 م6100

 ىستعسر ور ةتسع. آه مغطسع صوانعأع 0011 امنع ةاعملاتع ةاناع ءمه1عاءاع5 2512610065 أ

 2111 هلل.

 06 2ةمالع مدهعمانجو ممتعا لع عع انصع 55216 عع 012161561211011 611 6

 لخيمع ةصمس نموهم لع 12 ءههل01100 1ةطصتصتتع 62 60116165 1010165:

 1) طاتتكواتع 1ع مد5538ع مد 1ع ههزلهتت كدبع لع !ةادصت ةطققأم21016 2

 1ةطقتت 1265112616 مه 165 [م1ععد مولتن 0ادعو ءأ 501 21ةور 11 1م20116 06 06م12 عون 1ع

 6طوغ لع 15 ةطقتت“ م هموم مللع ة5عع 1عو ء00عو زاتتت 0101165 211 5631111 0 عطل 111 ل
 نهمزمانق ءمرةما1ولانع. 11 مع 2*5علأ مقك لع 5ع 15ماناع 3 معهأاغ 0ع 7016 ةالك 5

 ع6 عؤوع5 16و8065 011 2011561165 ع5 7ءمودمأمز هعااع 0م662أ505 هقأ 56ع08206 8:

 1ةصم0م11 32 12 لفققمتانم» لحل ءممععما لع 1661205. 20ه 616 مانو

 1ةعال وصعمأ 3عءعمأ6م هع اعهكعتهتأ] هز[ ءمع1مطءم 165 همممعطالممق زاتتالع أ

 طعم عممع لع 12 165ةادخن مم. طاسغقأ نتنع 06 :عمرعملدع 1مد لغقصستا هدو 5
 لقمق كطقواتع ءمرمتسال 116 لعماتتو 16 84هزنعد ةععر هنت م311152 0666 5

 10هاتتتتعو م31 165 5 متاعدتنع 62*0م1عووأمو لان ؟ءآت عاعاتتع 1615 011092 71621 06 5

 نك



 كم

*« 

 و

 بسسس ةيئوئاقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 02 6عمرتعوز دممهتك 1عد طمتسسمع5 5هدغ 10865 3 13 ممغمع ءمكعاعمع غ5 نانأأأ 528غ ع

 ناتعداتممو نانأ [0انءطعمأ 2 12 م201ع5وزود 0ع 101 ا؟أ[ةستوانعر 12 '2010 01000

 اءا1غ نان'ءا1م حج 616 36غ مماههتسعاا 0255 12 اخ عمع طقضطةللتاع عأ 2513216 011

 165 ةيصمتاءور ز2 1ةمتنع عمان 1عذ ةطقتأع لعطانتو 1ع 46/10“ وزفعاع ( نك آر 2

 لع 201 "16م 83613, 611ه ءأ 201م1092 11. 1201151, 10223225 1967). (0عو

 تف ءوصتسام عد لع ههم5616 ءارصأ1 ل621 211551 1182013206 6821621621 23112866 31

 1": ضوء ]16 ع5 23168012165 5001315 - ةعطعو عأ م3115, هاتأأ17665 هأ 20من 175

 - 21 ةانزعأ لع 1!'طنقأمانع لع 12 معدمنع 1ذ1ص2010ا0ع: 2 1*هعععمأ1 ه2 0106 1210

 طلل201116, 10115 165 « هله هنتأا5 » 161ةرعمل ة ان 211/)20 01112 06 ه226]20ع5 ءأ لع

 202 32]020ععؤر 05118261085*0 63202101165, 06 201265 ط1 - 65

 هوي 6م عما معو 0ع همدرصتسعا اةل565 220108610065. (0”ءوأ مه 161ةرعدعع 3 هعأ

 وادم ةطتقأمم1ولانع, « طعن » همصتمع 16 00122 1101-1061 1

 ةمماتاونانع نانع 165 270غاء5 زانععدأ لع 151'1هستأغ لثلمع 20ه, هع 020111

 لختنمع 5هاانات مد, لان 0م12102. ثتالقأر 36 76240166 1116 206121011 «011ةءانالع نتن

 طاتتذع لقمق 126 152011108 50انتاتت5ءع 2 12 م1عقوأور طققأم20116 06 561611012, 5

 زوسهتم ةهمم1ع ه 13 كتاتوانع 200لعممع 0ع 52 ععهن5ذع 50هأ1]2-طتقأم11116 6غ 06 65

2000105 

 5) ]بع دلتا عدلان طلقات.

 لف 2ع 20213106121 م25 ةالك هعأ 25276عأ 72106 0116 ه”6وأ 16 مآلا5 6

 دانك مال مدع 1*ةتيلتا1 مم هدتعمأ هل 5غ. 02 همدصقلأا 2ع120097ءمصعسأا 0تعات 1عو 16
 مانع 16و ععوطلد هطقص ععوطعاا5 طققأم510316ع5 ءهأ 1801102 06 6ع نلالأ وأ

 هانز هان15 2ممع1غ ع1مطدلاعمعما ]1”1ذ]دنت. ةناتعامعاتا لذا 138 6

 طلقام110116 ع5 0ءامأم ع5 تأ 065 322065]050 265[ 225 01155]1011 111511061

 5هاناتومقع ممانك 220211612 1ع5 ؟0معامم5 0ع 5262ه]ت52 انهم (كلدت ءههلتكذغ مه

 ةرععسصمأ]ع, هان لدن ةءةاطصص5 011 0ع 6'1قصقعع مه 2'1مم2121010258 06 5

 ماغطعوغكمنك همرصصع 1ع 842110), 0ع مكب قلت52108, 635”0ءم11211531102,

 دان طق ةض أت 21152102, 0ع 7:561116201)20 06 201025, 06 20115, 01251111110115, 06

 ءم20 111165, 06 7151025 111 50121 7601165 081 165 3115/]050 012126 01656 115

 2ءات عاعاندعو آهادص عا طا]ع5و. ]1 ةوتاتتع 0ع 1'طلقأمأكع 26وأ 535 25562 مالك 01,

 ل6وهلتةممصتع, 0غمق وات د1 ع. 1065 ةانزعأك همرصتمع ]16 ةدعجغ, 12 ةةلماعأع, 13

 ةمأ116 02116 ةمردأ ؟21ءعمعجا 2501065 لقص انطع 7ع2مءعأتاع 21560510116 3 1125135

 لعو 11531211 06 اعز 8120152 5112192 5001606 ءأ ]1غ هدعتم لفض 1'ةصااوانتأاغ 201397.

 ادع عال مد :ععطععءطعد ةريكدتعاما 2106 3)06 3 لتسصتساتعم 1” طمطص عملهم لان 50132

 عا لحن ءءاتوتعاتاكب لاي 1ةمتمهئعأ ءأ لدن متع أتعأ كقصق 165 20065 لع معمععماتم» لا

 طمع عا لع 1!'طتوأمأع 101865 ءأ 1220565 مه 065 51 6ثءاع5د 0ع «مصكاتنذأهد © ع

 م1مزععءانمم والداعم 26 0انع لان ؟ءاتعاعاتلل. (2هانع مادلك 06 061ء1مممعاطعطأك ةانك ع

 مماصأر لع 2عما/0م1غ 3 لمه 6106 13من عر عقدعت, لعو]30عقر 06مةقودعكر اص آمان

 لع 01. كتوطعمب طععالتقع5 هلأت01065 , ةعوهطتمد 1996, 1).



 مج! مانمت ]3 ءمدلتانمس 1ةصتصتمع عد ءمه16[ع5 1ةلة هن ل5

 ل (0هئهم). آه 101 ءالعمسص6قمع 06معصلر ممال# 365 6216551085 6 5

 طقتت1 6و1025[189 ©0212 نأ6ق, 065 620165 50ءاهتناع ع ع5 متككعدتات» 06 ءكدآأنكع 0ث

 ءاله ةممععععر 5ع ءهمدقم]تلعر 5ع 588 011 للكم3316. 1011165 065 5

 ممعممعما اعدم عءانعك عا 2689ةاعسل اعانك م0116 مم 6و6 011220 ه2 ءءمطصتمع 16

 1115ه 20116101.

 4) آع متزعوتت ممانا1 10.

 1ك 12 ]111612116 ءو5أ م50110116(16 0225 1011165 15 122 عانعوز 10215 ءآلغ انهناع

 دانا لحن 20202 دعما مل تدع, لع 1ص عتوسدعر, كدت 1201ءدلتذنمع اةاهتطت و16,

 ا” اذاَهدن م0111 ءد 5: عت اعرقتلا 3 12 مء25موعاتتع 0ع 12 همالكأع 11166, 01 6

 1: طتئامتعع اصصغل121ع. آع5و م2051 ةصدعو 0ع 1050 1هانعطقمأ 3 12 620

 مماتا1 وسبع ءأ 3 12 مطت105همطنع مم111106 50214 1121165 5ةرددعةغصعطتا 0325 5

 0101712 8ع5 65010115 601536165 ل ان 21116111 011 1126 70651006 م16ء5ء. 11 82

 1هزك انصع لت5معتوأنمم ءأ انت ه1015هممع20ع21 0ع 1121012220101, 1126 22562

 0”ةتاتعان ]ص065 ءطاقع 165 و1025 لع 12 مء2366 135510116 هأ 1589 5

 دال اة اعد لع 12 معدقوع همداعتتم01ةتطعر انطع 1201116: ةطعع 101216 تالت 95
 ل1معمأع5 لنانع ]521 06لص16ع5 لعرانأ5 1984 مماتت ان26 هكك11106 06 15 ةنؤمم
 اذادتصتوانع. 1265و (طغصع5 همدصتتع 211601216 أ ممانا0أ11, 5مل 061 هأ اعاطط01عآر

 1ءانعلمم ءأ افتر 16عاانستاف ءأ ]ًةعدلتلق, ظامأ ءأ 5001616 كتتالعر م0171, 10
 عا معا5مطمعر ؟31ءانكو 111 عتعان5ع5 ءأ ؟31ةان15 06220121101163, ةأم., 508 5

 لدتم لعد ءوودتق عقمق هلعسمسعما 0عدوضماتكو, طهتتت هتك, مئات 315, 220106
 جكعع اند 1216 ةهانعأ لع قلعدعع طغمضتودعر لع م20طا1 6م 6520 مطتام5همطتوتنع
 ]مانت نانا لع 2010761165 معاكم ءعأتال ع5 3 0ع 6701311025 1165 2616201165. (6”0وأ

 ةللق1 011011 11:2 225 25562 ]21 : عصعللا 72026156 ندع ]اضن طه كان ؟عآت عاعاناك ءأ

 لا م0110116 ه2 02165165 151220101165 ©5أ 0183 100125 3 0656 5

 هءاتص 2165 هماتأ1218232165 0112 2015310[6”1ه2 0ع 12 ءاتولمط لعرصاتتق !' 976

 06و 022ع)5/2065 هل 20117011 ز115011:3 1105 ]01115. 10115 165 18125 51010212105

 دع 5021 5ءع2الا5ؤ 0ع 12 هزم طهاتواتع 1آ5]هطتلولانع 356ع ع5 طوصطعاتكق لل197615 017

 همرمطاعع اعدم 0غ( لع 1ةولاتسلاغز 115 هطخغ ةلطقأ ؟28ع2016 1658 015

 102032 ءاتأ 2115165 قتلا 5ع ]19عادخ 3 انطع 51111112615 تلقا 6110116 5101 1ع 7ةعمان15 2

 1" 1ذ1ذ20 « 211562110116 » 20111 16811110261 112 201150115 201101115 86116121612121 81

 12 10غ هان لعو ةطتقعو هه ةءةلع 616101816

 آ1عو ءا7551025 ةهاتتعأ] عد لع 1151312 50121 50101201565 3 ن2 0011516 ع«ه201

 نتلل طع 5*ءوأ زدتتةلك هنعامم 206ع 12 20606 11عانعاتتل ءأ همه 110116 كهطصق 5

 مغ1ملع5 ةطاغ عانت عد 3 هءعالع لعو 802-2610825]1-215[8غ15 : 211 20111616 0111

 م21 16 مماتككمأ1 ع2 م120عر 57301016 هعااتت تمم 02121011 ماتط11016 16

 دهزذغ م02 1ع ممالاكمأ1, 5011 ]231 0*1مم031105 1ءآ1 عتعاتتع. (0عأ2 2 همععت016غ نم

 رمتص طمع ءيماوددصأ 0ع دانت ءام هأ لع 0غطدتم :عكمات]165 كمسم 1ع مد لتغ, 1201611'1تر

 1سم ءعممد طاع أ 1”ة!هصيصعطقع . 101غ 1ع 015همانت5ك 1ةطصتصتل 2156 02125 هعو 4

 نخل



5 

4# 

 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ل عم عاتب "عمل أ 20ععءووزط] عوز ءأ 11 ءوأ هاعصت 02111 قآ3ع 165 1250111110925 0ع ؟ععطع:ءاتع

 عا 1و 1ماع]1ءءابعأو طع 5ع م160ءعانمءمأ م35 0ع 12 15201121108 00115913865 211551

 ءووعمألعأو 3 انهع هم211215532عع 1200عمطع ع "1و قق

 المو هع ونت هممععممع 12 062004 همدتعسمه:ةتصعر, 12 انعمع عون ل1116

 مم ععع ءهماتع 12 0ءووضصأتمو ءاطصمعمهمطتولانع 0ع 1101310, 20112065 0010

 1101128131035 011 1126 ه2011616 ل116 501010عاوانع ةانئ5 ع5 مدتانعان2ت2 95

 16ءءوصتتتعالا 11ةتتكم] 22165 لهم 1عو ععمضس ع5 تكأنور هن 1” ةمعن ععرعع 0ع 05
 0125565 031235 065 5016165 ءآ[ل كلك قعع 163, 5010111565 2 065 101506 5

 لع لةعوزط 1 ةوءدخكتم تاتا ع]1م ندنأ 5ع (3لتننأر 2013133120612[ 721 1126 706:16

 لع ءمؤرعو 10عمأل 211م5 ءأ 1' تيصدمسأ هز 20261256 06 ههه20101165, 861

 لع لعصمملعو ممماتأ1 وأ عؤ. ل 201 لل, 16و 50ا1169615ء1226215 0111 211ةعءاعلا

 1011165 16و 50016165 هذ 1”أداهنت0 ]0116 20101 01116 ءطاع5 0316802165 500121عور و

 16165 لع ؟ءاتوع, لع ؟عمذزذع هدب لع عموم ماتت 0عصاتتو 145 322665 1970 2026 5

 ةمعمزع 120101076 32915:565”0 هقجهطأعد 0803مأ62 3 0عو 51112610125 2151015101165 ©أ

 8 ع3 طدت]1ءاناع 5001210756 506611101165, 065 32مم21عأ]5و «0ه2هءصأاتع]5 ءهأ لعؤو 65

 همومتأاتك ع5 همدعاتد 0225 ءأ م01 165 50016165 1مغعدالعمطعتا 15292111665 مهن 5

 1 عممع2ا5 6ءمط 1 عجأان 211565 لع 12 2200عم116.

 © *ءوأ ةتطقأ نانع 16و 22005 ءأ 1ع5 لعورأو لع :ةءعما1نمو هان لع :عزوأ لع 12
 1200م متاع لقصم 1عو 50016165 عم نانع5أ102 26 5011 طهق «26016 60256165 عم

 هطزعأم 0” ةالتلع مهله2510116. نعام معمم عأا هنأ, عد ءالفأب لع 1216170”3 ععا ال 5

 المعد ءأ 1عد ملك عوتنات لع 7200عجطتا6 011ءماكز دانت 1عذ قصقتنت ءأ 1'ءقعدعأ1اغ لع 3
 اممصمت 1 دز هدب دان 1عذ 0111ةعءعدععو لع ةازناع ءأ لع كطعسستس عومعلأا 065 5

 0”: عم عدوتم» ةسواقتمعر طماتد ملهتدع, 6ءاوعر 211عطصق لع, ؟[ةطصعدت دع, ةتط ل عدنطعز

 ةالا 1ع 5616 065 221551021131165 ه21501101165 ءأ 2101651312115 12115 2 0

 2011 م25 لختصسع 7200عممتأغ ائط62 1ع, 22215 0ع (عمقأوصك 2502 2م2156ء3, ©

 ءماهلا115 ممم 1ةدهالتك ءطاتع ؟ءاتنوامد ءا 2200عمصنا6, 8عاتؤو ءأ امن. 02 معانا

 ءممالل انعم هعاأع ةمان12026521102 06 م2056162265 2011 261115, 01 65

 امل عسطسعما, 51202 م016ةصتوتنعططعلأ لقمص5 1ع همماع»ءاع ع5 ات ع5 ةصانع-

 ه16هدته]1 6و. 1: ءموان61ع 510188616ع 161 ءتع10مطأ كقهصق 16 206826 2201196102611 ©

 322135'1ع ندع ةصاطعمم010علع هتألوانع لع 12 200ءعممتأغ كهم5 5عو 11ءانا

 0” نضع ععمعع, لع دمك[ هحصقأتم» ءأ 0ل'ةعالمم (1ع5 506165 06ه0ءصاق]عو) أ

 ال26 5001010 عع 6عدلعمصعسا قاتوتنع 0ع 12 26هعزات مت 011 11 2عزعأ ع5 3مع5 ءأ و

 لا عونلا» 3)06 ةمانتسغ65. 0م م0101533[ 21025 ةس 915-3-715 10عءمان ع 15

 115211510112121105 065 7216551025 0ع « 1”ةذاقنطت » 0325 1645 0197615 5

 هال 11 ءهوأ عمال ءلاعمعما 125700116 همدصتصع 61ةئعمعع هطاتعقم لحصك 12 7

 مماتكوانعر 6602022116, 5001216 ءأ ءكناضتتعالع. آ2 (طقم26 50010 عاوادع ل”انطع

 ممكن عامه 50ءاه1ع - طلئاملوننع 0ع 158 هعمزلدصمعع 2ءعءعاندتا نقع ةهانلع

 مسدككسمه أل ه2 130غ ان 205112غ (طغم15عأودعر 10از025 هم 71عانعاتل, ل

 ل1 دال طبخغتمم لع 12 101 هب عجغ لدن طمص ؟هان1هتع لع آنتعم (طقمتع لد ط808* ةكوانع

 ضي



 ةياعماتست آم ءمدلن هد 1ةصتصنمع عال مم1671ع5 ذاق

 ما عمر 1025 لع 12 ؟هاوتتع لن 0غدغجول آ0ع تدحناا ع معهلمصغ 12 عيعتم لع 160:

 لعو [عصتصصعد نابت طع م0123 ءمغ م35 طه ط1 عا ]1 عمصعمأ 1ع 70116, 5021 501165 5

 طماتك 22211عوأغ# 0عءالوهصأ 1ع :ءم2ةوءعماقطأاأ 0ع 12 عوصعع 128 01هطخم

 ل م0 غمعسلهصعع لحن معادصأع 21عغقلعممع هد 50هانلت عمقتأا عال 206106 16125, 01

 1لعملاغ 1ذاهطتوانع نانع هع معاتط]عر 3 هع 220062[ م16هأؤر طع 16ءاذطتقلا 85

 نمقست ص عسعلا. آه مغسع غفت ءطع 2 616 22مئاغع هل طعدسعع ةممتطع م21 0ع

 لءانمعم 15:عةءوص عوز 161 لعاناع 6505[535 56201010 عاوانع5 5ع 50م1 طعات 165 0ع 1021 0

 هانزءأ لدن ةأعمع ؟ءواتتطس عماقتتع : 12 121ه, ؟ةلعاجج 53 عه6ع ءأ هعمل ةدصاع لع 5

 مانا اا لان 125121116 م31 12 طتقع 3 220116 5362121 عا116 لدن 201 آمانتو 21/1, 2

 معدأ ]ئ2ع لفحصك 1ع « ؟هاب1د201 » نانثاتمع 211122221102 1ءآنوتعاتدع 0ع م0216

 طاوهمطغم 2 غهزتع لفصم 1*؟ءومدعع لع 1*ةءماع :ةمانطات ءقتمعز 165 ]عانت 5

 همغ 616 مصل [هططغعو رمق انطع « لاتعد ه2 » 151ةدنكأع نانا 2 11532510106 5
 وا وع5 211ععاغ5 لع ؟ةلعانت ءاتوتعانوع مقق 12 152011102 (011ع, 621266, 15121,

 ننعطوم, ءهأع.) عا هاعضقالا؟ 3 71566 م0110. ]ع5 0701280215165 لاذ ©0111

 جلل تتمعالا نع ؟ة]عابع ءا1عاعاتدع ءا1 مدغم [ه16 ل15هدأهط1ع لغو 165 هرتعتصع5 لال

 ؟هتلع, 18 هن 1*دصهلزتدع ةؤددتم1هعاوابع 067هز1ع 12 ممطألتاغ هغ 12 مالتعك 0 كام 5

 والططط ه]عؤر د1 م2635 ءأ ةاعضقتلتع 101101115 1197165 2 12 ططقتتمال]121102 065 5

5001 

 00 7ه114 3 نانعا ممزسغ 1ع مهمععمأ لع ءان عماد لعطتعات7ع 5015 2221356 مقطع

 لقمق ندع 5001616 همرصتنع 12 2ءدصعع وقالت 5ع 112116 0207015 161551 53 501116
 طتمأم وانعم طمتو لع غهانأع [هردحع لع ؟ءا1علمو116. 00 ع 72201116 225 62 2120121

 لحب ؟ءاتعلعابام ممانك لغاستك, همدحسع 02 7ع لع 1ع ؟ةتقعر 16و هانأتل5 ه0ه2ععمأ1ع]15ر,

 ]ه5 7721ال15, 165 01006011165 ت0 عال ؟عور 165 2101111065 226212165 111 6211611 5

 11 م2001 ءا102 ءأ 12 ءماطصم0511102 لاح 1ءانعاعاتال. (نعاابت-عأ ه5وأ طلعط نع

 هممقاتتلعأتم11 5001214 [0ا01115)1 ؟ععمالت0 ع126 ع, 762م1021166 021 065 5

 ءهطقص ععدم أعد ءغ لعد ععمانم ع5 عاطصمءان]ا15ع15 لهدغ 185 50ا11عع5 012511261012 أ

 1هو هطزوءاتإ5 ل172 ععصأ. (نعا2 .ةصوقمدلات2 م15 12120692[ 0325 165 2196من

 0 هرم عووأمتت نانا 20115 7516214 3 62101261

 3) آع ملك علت 5010105111.

 0ع ملك عوتت 3 ءاعوتن 2*1 عماتم» ع5 هطعوءطعاتك5 م15 0116 165 عال

 م 6ع6غلعمتوز هل طع معانأ للمعر هءععضشلدمأ, وقانع 101538ع لدن اءزطع اذادتص 2

 طغمف ع6 لعد هاقمتلقءداتملك 22م011665 م31 065 2765621211015 5

 نبأ عوؤعطغ 015ءانأخط165 ءأ امكاتكأ 1532165. 20ان5 13 م611006 6135510136, ا
 ععسصماع لع 12 ؟ةءمدلتاغ 0ع 1'ةصمةمءطع 5001010 عللانع 065 هع -م16551025 ع

 1ااذاهس ؟لعمغ 0" ةئع لهمصقع لدصق 1'همانذ 212 عمانت 0ع ل. الوم وو : '12ع0108أع

 انتل ©ءوعا1وءطقتأ زصح 2 انت 3 1هطعطتتشلعمأ 81105ءطقق, ؟6-701.1, 8ظءءاتنص 1991-

 1995. 3ةلطعب :تاندعيصعلأب 06 115 12859310 111 2011115316216 22001462 12

 معممعمأاتم» م31 165 دماتكاتا2225 065 هىعلطعد هممع65[781 لع ]عنع ءاتعلمر

 نفيا



 4ك
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 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 م1هكنوأ هد لع وز عدعد ءاطمتتتما65 ف 10115 1ع5د 595( غططعد ةنضن010 ع ن115: 0618-211 لان
 1352838عر, ط601ة1ءالع ان2197ع15ع], 11 2 16 122828ع لكان تم2م5, 12 هم5ع, 2

 سانت و انعر 1!" طق طأ ]1[ عممعمتاب 12 201111111, 12 ءاناذا طع, 1" 2طن ععاال عر ]15211513

 1*:هرلكع ةهعادل, 1*'ه2لعع ةءمصمستوانع, 0501'1ع م0116, 0501*1ع ]121010

 1: وكلا :هدصعتم علا 2201 عآ, 165 11عمق 356غ 164 201010605116 ؟أ 128 0.

 1: غا10ع كدت ]دم 828ع ءمدحتمع ةزلواغممع 06 ةزوعمعد 2 معصصتك 06 عصقهلتدعم

 [طغمرتع كاتولنع لدن اعمع 2 1”*عمدعسط]ع ع5 ةزلواغفصعد ةةرصتم10 عاوتتعو. 02 5

 1ءا1 علمك 2021 235 ©2601 1216816 02135 1ءانك5 00115111111015 5
 100165 1ع5 ههدكغوانع5عع5 0ع 13221356 ةةطدتما1ولانع ءأ ةةطمت0]0 عوانع 20111 16
 1مواولمم مطت]0هدهمطتوانتع لع هع وات'عا] ع5 همكم عا 06 2هطم7061 1ع ةعمق ءأ 2

 6116. آ.*0هطز هءانآ لع هعااع 16915102 ة5أ لع م206165021151 12 011656101 011 5625 :

 1ةلاعأ] همداتمال ع2 3 200عم167 01 5625 12225662032 كهدصغ مهع آ01ءاد 02285 6

 16961961011 هأ 016 12 121502 1ءجمأأ 276ع طتنتستاتاع ءد 06م10زلقههأ1 1011165 95

 16و501116ع35 201 م0111 1ع لل15ءهنأعت, هل 762121 12 211016, طمدلق م0111 1ع ةلكع

 طاتعأل 1612 هل ان0ع ةاطتوالعر 1122 20111010, 112 01011, 112 52111121116 7 011 هذ1-

 ه0, 211 602153115عر 511191 12 7016 0ع 13 701غ 0ع 12 131502 12006126 0111215

 5011 21101012116 م81: 12212011 2 12 1215012 1ءات عاعاتقع ءأ لآن1 2100131116 0116 1 5

 1ةوان6[1 101001115 لثانقع 211ءان12103 ]لمان 5110116 أ 01116 2

 5معادلعز ءعوأ مماتونا01 1ع دعك انلالممع 2”ءوأ زقتم215 لمصصعز 21351 1هذ5 لال'0ه2

 1ءاممم216 م0101 لغواوسعت انت 5اعمل116 ع1 165, 02 1ءا7011176 ع5 ععمغ5ء5 عا لو
 ممكنا ءانم25 لمصأ 065 22 عصعل اك, 011 065 « ع229915 » , 5عآ1وم2 انظع ؟1ءطغع

 رمفاممطمتع 1166 لع 01. آغا 52155 ( « 1ع مدؤتاطع ءقأ انت 021315 1
 ءمقأتاللا 356م 1ع5 عجهكتت5ك ان 015عمان15 50121 ةصعاعال »ز هك انه

 لع هءانع لغلمتاتهط لقتقك 228 آععاتتتع 0ع 12 501115216 18 لق آععأتت1765 لان 0010
 هم.

 02 هنأ نانع 12 ههد20212102 ءوأ هاتعأ2ل عن لع !'هماتمد ءطماقتع - مما 1ع

 ةعمرم-؟؟ةالغ لمصصغ هدد 1ع دعمق عغ2غ16 ءأ ت0دقأ1011 50115 165 71351025 06

 و5هكهلع-طتمأمضتوسنع - ةوناأععمصمأ انقصع مطل105همطتعر ن2 1200616 0”:ةءانمد

 طلق موانع, انطع ءانلألتعر ن2 تهلالا11520108, لهطع 1126 011118111211012 25ز8/68010-

 عاوانع ءأ موالعطتنواسع 017ةرعمأع لع 12 معردممصع-اظ0191011. 00261605085 65

 مز ءانتع مه 1'ةععصماع لد « ؟0ان1350 15120210116 » نائ1 2 56عمان6غ 3 لعات» 255

 1" طاهأر 12 50لغأاغ, 1ع معادصأع ءأ زاتكوات'3 128 ءمهمكءاعمعع طتقأموان64 222315. م

 هايانعر هع ءععرمم1ع ممان5 2220686 م1015 01:عءاعتسعلا 3 2016 5ا0]أ

 1" ةصق طعام 2102 ع 12 ؟عدصتمع ع2 601216165 1106 5-

 آنع هبله ءأ مادك عقمممملعمعمأ 1ع ؟7هئ1ع ةصممو 3 12 ؟عصعصسع لمصقك

 هعرامت معد ءانلأ 1125, ءذأ انه 51826 نانآ ؟ع219701غ 3 12 ةةمتمأهعنع لدن 7ةاعطط علا

 00320 15 عاتونم2 5 ءطمص315ع لان ةأعصع, ءا1ع زل ]0016 1116 731ال5 536266 ةةضك

 دايممسعت, 0عمعم02ه1, 12 ممدوزطألتاغ ممانع 1ع5 153 ععت5 لع 1ع 06م ك1
 مات ]انآ 255182ع1 065 105عأ1095 270م125 211 518221. 06و[ هع وانت ءوأ 222896
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 ةجلعمانست ]2 همدللاهم 1ةصتصتسع عم عمه 6165 اةلاقهن لانع5

 ]ن1 1س غضتعسم لدن ءانغ ها لع 1!”ةصدع - 1'ءدمعمتطاع لن هصمصلع مطققتوانع عأ لع5 ناك
 لع 1' نلواعممع ءممعرغاع عاد 50م20115 06غغ2مطملوانعو أ زلم طهآتوانعو (165 28غ

 لت معهم مدع ءععيتم]ء) لع 1' تعم ةتعممع طاتتققتمع لدن للكل. آه

 5310111:ءانقع عأ تمم أ ءاتتم] 21976 21251 6126016 طع 5*همم0قع م25 26ع5دةن طة عططعللا ة

 هعءا1ع ممفاستتاع مهك 13 :ةتكمم 10عمععضأ وأعز هلا ع هم 1362 مدن 1هو 7016و هأ

 هانأل15 لع 52 ععدغدع, مدع 1ع5 ةصقللا65 0ع 5هو همطاعلالل, 231 12 1110

 موزنعط م10 عاوانع ن1 :ءا1 غم هه1غ1ع 3 13 مه25021231116 ع 5ه5 م2001101ال15 ءغ 06 6و
 1153 ععاتو. 111501101 علا, هعمعه0221, 11 3' 3 01115]1011 الل 1111 011111 31511 6

 1ع ءغولتكمع هم1010 عاوتلع ؟علعام010146 م32 12 :ةل5هم 1111621156, 10 800ءم11151ر

 طققام2ءاوأع ممانك 10101 015هما115 1ءاتوتعات» ءأ 1ع ةزيصطماتوملع ط0 5011011,

 1ماغ مهتما عر, ملأ 210106, 8205610116 نم 112281221102 0210101016 2776

 اسف عاطقتل ع ؟ةطاقممل 21016. 0ع همصكلتلا ءوأ طلعص همدان 0325 18 666

 151 ةنصتوانع 50115 1'همز0351102 2ةطنت/طةتتمي 11 2 عغممت لعدم كله عع5 00ءاتتط لال

 م61 م611165 ]1150118 1208 )01013: 10 626016, 011 201121 06 97116 4111 20115 0661126 -

 1” ةصفمص ء م21 هد لع 12 مصللأان هد 1ةصتستسع - 11 1210[ ءاعطتت 126 002266 ةصأ 81

 م10 ماع 210 ؟ءآت عأ م25 قالت 201021 225 62001 21150216 165 غم1ءاتكتعد 06 13

 رملععمع لع 12 ءمدصقل55320عن لعصاتتك ننع 12 مطئ1]هدهرحطتع ءأ 1'طتوامأتع -

 مممطاغسمع 8 12 مهصاتغتع 0:آطم ةزكطم]ل3م هدغ 66 ءعصانلونءعو لن طقم
 1ماعا | ءءابعا لع 15 معدقلع اذادصتلانع, 16و ءالعا5 لع 7216 ةممعرلت65 مهع 2
 1ةتكمم 11 ةدلتدأع ءأ !"ةصه عاطقتلع ها ةقاط 2 وانع 5ع 5021 200110 ط65 م0انخ

 ط1هلانتعع ع5 همصاعتءاع5 50ه1مءان]أنع]15 نان2111165 عامطةلعممعسأا لل ك1ةطتت 01165,

 ةلمد5 ونت 5*:ةعتاأ لع ؟هرص020005 106010 عاوانع5 0طوعانعكدص ال5165 ناتع 1و 5
 3500 هل عور م135هدم165ع5 لع 031680115311025 12102115165 2 ط21021, 20116 285 0

 ةهمعمزع 06ءممقاصتاع ع. 11 3*”5علغ 06 02111, ع2 مهئاءانا1ت عل, همتتتعاتال

 0216 عمم لدن 70ع257ءال] عانت مع27ءدا16 هال 501110ع 0ع 7621656263110115 121213513-

 1نا165 ءأ 12 221502 11162 ]6[15 تقع 311 561916ع 065 ططقطتم 11211015 5

 لعد ةو8غ [0131ةهطعاللا 351261665 311 015601115 01181221156 06 5101116 10

 هدجأ ءمطلسلا 2 12 عقمقضهلتكدأنمد للي 06مه:لعع ةةصقس أت ولانع ةعأانعأر, 1ان1-66

 61186 هد 1ه>0ءرطعالا « ؟ءآتعاعانتع » لع 011163 165 7101عطععو 22عان111161ع5. آ0225

 اعا15 همماعتلع5 010 1ع5 101 عدععو ةامن عا ؟عأ] عد ططتقعم عاد م[13عع لهتق 1 تو 165

 مدع لعد ةزغءاعد لع :؟عممم0 د عانمن لانا ع 0ع 1120110115 2115211165 5

 8 1هاناع هقتاتوتنعر 6ةء]ةأ علا هل /101ة2عع5 مطقو1لانع5 065725121110 عقر 165 ؟عطقتتلل 65,

 063 ة5ا)ءاغ 65 لقهصح 00165 163 تنآأل165 3 101165 165 ؟هرصعو 0ع لمطحتق 01

 06ءمادك عمك انطع 1015 لع مآتتكر 3 نقانعأ ممل21 ء11ع5 50214 06126ا3176ءور 31 2

 لنطع 2200ععملا6 1696عر « 1>ع5 هقع]31ع5 065 ةدعأ2اعق

 2) آبع همتكعوتت ةغستم10عأوتنع .

 51 165 ؟ءاتومم5 هدغ زهانُع الط 1616 و1 06غ عمصتسمتا لقمق 6890”1ه]نلمد ءأ 1ع

 102110116116986 06 1011165 165 تهل]015[1ع5ر هتهوأ مه:0ع 011*ءا1 65 انا1115علأ 0

 و
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 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 رمدتتكا ] صحقمق 06 5ع غهابعصعت ؟7عنك 1ةصتكقل ع ممانك مالعع, 1ع (0هعهص :ةامطاتا 2

 13م5 لهن 5و ؟ممعاتنمو» تابعا ةصععممع لع اعد لع تتاثع (2, 136/142): ع

 رمغسعر ]ةصكاتطلاتمم كدت ؟ءملععلل ءمدصصع زمانك لع م16: ءم]11عءاتالع مان 65
 رصتتكات ] طحقمم 5 صكعسمأ لقهصق 18 مكهلتاغ دمتسمعاتونع 306 16و زادتكك ءأ 1عذ ءطغ مت عاق
 نانا 5: ةادنعسا 3]06 ل16ةععمعتمد مدع 1ع هطمتتع لح ةدصعلا عا للي لتصفصعطع. آه

 مان 21152105 م0ما1556ع 065 ممزمعلأ5 ءهووءمأتعاو لع 1'ءلكاعممع (255326عر

 نقر عممعاوأ ممر 202151286, 210116) 3ةءععمألع 1' عم م1156 ع5 ه0هلعو زانت 0160-ءان عاعانلا

 6غ لعو ةزواغؤسعو 0ع يمز ةصمعق ©أ لع 2082 82065]020 0111 501106216 1توه 5

 لع 12 ءمدطتتات 221116 ءاتعنعات5ع. 51 زاصكاكأع ةاتك هع5 لممصقعع5د 06هلكأات عد لقصق 2
 [هرتمهتتماد لعد معصأدللاغ5و أ 18 طمتكع هي مادعع لع :ة11ةءعو زم15]0191006 أ

 ما1عءاتكك, ء”تموأ مهععع نات'م0 165 مامتتستوع, 02 165 هانطآتع هاذ 12عأ 56

 مقةتعماط غدءع5د لهصم 16د لتؤءمانكو لع :ةعرعملتعدانمم لع 12 ]1طةعدخنمد 065

 002 مع معجلعج مهك لع ردع نانع 165 قلع م16ءادؤصعلا هدأ 1216210256 ءأ

 معن مغانغ لقصف 1عانجد هنآك ع5 م20 م15 - اندلع 12600زع ؟ةطصنصتمع 01116 عمعأ6ع لع
 هعالع لعد ططصصعقو - ع5 ان عأكر ع5 ء32)20ع5 نان 0622عان7621 12 1625101 276

 هءانتت لع !ةاذادهل « ه50002(2ع » مه1عع نا :115 5هدأ ةضا651عان15 ة 1انذ. ©0*عوأ

 مما1101101 11 هوأ 26ءعوودتمع لع عاتعمتع 3 18 طق5ع ةصاطعغمم 010 عاوانع ه5 5

 مماتت هماطم7 62016 نانع 145 أعو ءأ 1ع5 3:320]020ع5 12512111665 221 ءالاع5 2ع 50غ

 نابع لعد 220021165 6ء010عاوتنعو, 5ةدن0108ع10063, 156015101165 06 20معط5

 0*:هعمرعووامر ءأ لع 26هلت52 102 هماطصتنطملال 25 2 13 ه0201103 2.

 4-1) 1ع دمعتك ءا] 1 عانتع عوأ ندع جاع للتطعم 102 عقوعه عالم, 1020211166 ع

 101016 عمن عووزضم2 ءأ ؟ةدلتددأهم ؟ءأأ علعاندع5و لع 1*ءهرلواعمعع طلبصقتمطع. ]*62 هل

 1هدعاتعاتعالا 122016 ممان1 0ع نانآأ 020عمتع 16 (نمعوص (نك. 70ع5 ]ععاتتتع5 لان

 © هرءوطر 2* 60. آادصتق 1991). ]ع 22619؟ءاا1ءانت 1021 11 52811 651 69710611216111 1

 هانأتل لع 12 ىغدالمس 11 ةئدنتع عد عغضقمدلب 11 هدأ 116 3 ]”أاضله ع2 21101 كك 621116ع أ

 م0مان111 ]111128122116 20061116 نان1 هدأ 6عدلعمدعسا 2 ]0971م لهقك 1ع 15

 معان عافانا. ]ع ممع19ءاال عادت اصئامتتم ع2 31156 لفطو 16 015ءمانك5 ؟ءاتعلعاللع 2ع 56

 همدلمن0 مت ةكتمع 1: ةطصعتت ءا]1عصعطأا ('ةيدط) هد « معمماعتلاع ونت 5*:ءطتمة1ع 0ع

 1: طمطستمع م21 ةانتأع لع دهد 1هعدم3عئ16 2 همز2221156 12 هدانكع 0ع 1عالع 7056 هان 2

 113جم 0:3 عزت دانتت ءالع 011 002غ 12 ءا056 2811 5111 ]انت », طق 276 53186[6'1 (عته15),

 هال « غمانآأ مطغصمممغصع 226297ءئ]] عانت نان 31139 122 ءاطعلا هأ 5” 6ءدقأع ع5

 طقطأا00ع5 هممصتتع5 ءأ 06و ةمععادعاع5 همانتتفسأك » (1ع5 0غقلصتا10825 5هدأغ 0ع

 (0ةجض1مل, 22011 ع 682/1283 لقسم 502 47215 هاد هلءطاتلو21). 05 70هذأغ نلانع
 1" غاردم عع ءأ 1" غصعمك عئا] عصعمأا دهاظأ ءمدععمأ 211565 مهع 12 ؟هتؤود 9)2221ا06,

 06ل1عا11 عر 32 عانطتع11(212عر 1080 ءعطا1 وأعز 12 ه2 68عم11ع لاب طع17ءا]1ءالتع 71561

 لغاعصمتمع هع نلانع (0. 10101220 2 ةممع]م « 165 ةاننعأات ع5 221520201081115

 1” صه عاصم ع » ءأ 10101 هع « 8564ه20ع اصف عاصمأ » نن'طل عمن (0هعطتس 2 06ءلتأ

 15م 'ةعوطت ءأ اعد ةماصضدعا5و ةطقكتأع. ع ممم ءئا]ءانتع ءوأ زمكؤمدمتطأع لب 6 أ

 رمالأطتمتاتع نانأ 1ةصكأ1عانتع - ه0ه165ع 1 16ءأ] ءافمتعانع لعد ةعانتعد ؟ةكتطاعد مقع

 انف



 مجلعماتط: ]2 605011302 1ةطت 1836 2 001160165 151330101165 بس سس ل ل سال

 ماضون ] ءععور ؟لاعمأ 56 1ةدعاتكعع عأ دع مغطق طلخا اند ؟عاذ عنعاتتل 301811, 211 5

 رمان ان صاعو, ةسع ؟ممعاتممك ةمصص76ءاكع5ذ هللقسأ ع 13 ؟10ه1عمعع 26825366 لع

 ]1 طتتتسقتال 211 501112 8ععا7ع2ا 065 ءاعلاتت, م2965 06 01165 1ه5و 1هدطتع5 ع

 1: عومؤممم عع. وجاسم م1162 همعم2ع لع ةقغ ؟ءان ععات» عا 0ع ؟عات عك028 211 5605 85

 (طقم10 علع5 ء1355101165 21015 نان, 50115 205 آلعاتت, 161181005 ءأ اطغ0108165 56

 6ونص[ غعمعماب 5ع عمم م0وءمأر, 168001 عه21 ع5 كمت هاللق 276 16و85 15

 ةةءاتل1 615 7

 طمانع ةكوصععع لفصت 12 همم م:ةطعمو1مد ع5 معمطاغسصعد هأ لعع لمصطصمعو

 نان م 11غه4 0*ءعطموعتر هذ 5:32:66 3 5 2196311 021655102 أ

 0:613طمهكتمات لحب 1هنغ ؟ءآت عاعاتتع هال عقم دل, هل 1251513121 51011 165 2011025 0

 ةهتطممطغ مههعع نان 'ءا1 ع5 همملئ6همصعمأا 1”ةدمعن ععمعع, 1”ة2عالل2002 أ 1ع

 1[مهدعات محق عت عما 0ع غهانأ ع5 ]عود ؟ءاتوعلممك مه ءاما11612عق: 16 طلكعمتت 211آ02010-

 عاوابعز 1ع متك عمتي ةغتم10 عاوتنعر 16 د11عدل1 5061010 عاوتنعز 1ع م117ءوتج 2016 1ع

 تك عدتت طلوأم110116. 022 عا 15025 62161 عمصعالا طقم 06 6ع5 2156915:

 1) 1ع متجعدس ةساطنمم»010عأوانع .

 ”1هان1ع5 165 :ءات عامطم - )ف همرصصمتتو 165 عمقص لعد 106010عأئنو م9

 ةصمءاةءد ءءاتونممد 5ةءاجلتقمعو - ناتاتكعمأ ممانك ]ءاتتك 60216851085 0196565 أ

 ءاطقم ععوص أ ع5 165 هانكتلك 3215102010 8101165 15:

 1-1) 1ع موا زتاطتوالع م0انت 12 طدتقع هد ةءغع 0350210116 0165و 5

 11ه 221065 كتان 5625 201156211 المخأ 16 عافت, ةءادل 161, 168101261 1113 0

 [62عوأتع 0ا05عمل[ 5ا01 ان 1065111 650521010 عاوتتع 2011976911: 065 15

 كودمطم11ن1165 1062165 (065 معممطغأعور مانتق 16و ةدتصأ5 لقصف 1ع ءهق 06و ءان قلمك
 م0120[ 6غا5أ16و) 1سعدت عما لفهسم اءابتك 510 عمهم طتعو ةملع 1 ع]165 هأغ ]عاتق 5

 مد 201 عصفت وانع5 ءأ مه226هزئوانعد 165 ؟هلعاتت5 ءأ 165 همملتدناع5 01122165 2

 مدعم ]دكتمم ءأ ة 1”ةستاه مم ماعاتدع ع5 1061و:

 2-1) 1ع ةد عع نبأ ةددأعمع انتع ؟هلعابع ةطتصعام عر 16 لد عات طاع, 1طكه 202616

 1:عوموعع-اهمصرص5 0ع هنأ 2ععمصتم]ةةدوصعتا 2ءاتعلعالا» عم ة1انهطأ 1011165 5

 معرموءد ءأ 1011165 165 مملتتتأاعد ةمغعع 1ع مق16 لدن ة2عمت16عع نادت لفاصلتا 1ع ع6
 ما هعالتل لدن ةدعتكعع نايأ 1” ءئ2116 هأ 2مةلقع 16و 101عع5 وتلأ ل ةهدغ 126165[2ز

 3-1) 16 متاع وانت 526 165 ععواعو ءأ 165 21116105 ءأ 1ع5 ؟هحتتاءذ 731 5

 16و هيمزةمععو أ 165 طم ه306]20ع5 51260100121, 260غ1عهأ 0825 1ع 95

 مماتت لمعت عمتع لعد طف طاطتو ةءطقص مدصغ 211 60211016 20م 2ع] هأ 2 101116

 ةعمتعاا ع. طم اص ممودمخ انتع 16مءاما102 دات عاعر 12015910لعألع علوان ء0م116ءألك عر

 هر لعو (ةصصو ها لعد ءهومدعع5 5ةعمهلت5ؤور 1ع كتع ؟ةعمدمع 1['عممعسسطاع لع

 ممكتكماو طاتسصفتسم هأ ل1 1ةىعدعتع 165 همدطتساتل7 2101165 ءد انقصأ 12 761116 5

 مهم عع5 3 065 ععقاعؤ,ر 065 ؟ممتت]لعور 065 انعاتك, 065 00]ءاق 65

 هموءوقودنعد 3 هطفواتع ءانوتمم. (0652 ةتمكأ 01218 م165 2190هز 010هطصغ هان

 انضي



1 

 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 انعمأ عالنت ع مرممأع 0ع هع لمدمقعد طتئام3 نعد 1221 11 2هوأع م250221623 95

 م16هءءانطص ل ممك هم 2أ11765 ءأ هدتاتاةهاعكر مهق ماك ون211 مئلصا ومع 1106

 ةوملعمعما طتقامءوتتعر 0116 1011165 1ع5 هممقاتءأان همك 00عام 21ع5 هأ ةاطتعم-

 زانت ل1وانع5 7ءعات0 أ ة1231 3 0ع نا005'1 201116 138غ 005 0ع 13 معدوم 11101,

 50111 621621165 4125 1'هقمدعع موتا 20601690] ءأ طع معانتت عما, 0ع هع 1ةلأ, 6

 16ةعانا عونا '3م165 1126 0021502126101 11801111156 2176ع 165 15

 زعم مانع 02165 لع 12 7م20لعممتخ6 ماع 1 ءءاسعأتلع جاتعوانعأاو 5:20 عقأ 0650-

 مهتم 1ع5 065 طتعم مالتك ؟:ة00هان1ةط]16ع5 لع 12 20013115311011. 065 95

 ةممدت هلا 02غ 3512165 2 غهانأ طتقامعم طقطأامغ 3 16؛1ةءطنع لمص 1ع قلتم لع ا

 همدطقتكددمعع طلقام: ]ن1 تملا: 10215 02 5216 0116 هع]1ع-عأ لعرمعاتتع

 م2011 عمعمأا 2طقعصأع, دجهأ طقمصقطتا5عر ها 12(ءا1عءعابعا] ععمعمأ 120م6

 طقطلع لهو 165 5016165 ؟هءاعسعالا (125هل1166ع5 ممم 12 2 0هصقملتاغ ط0هلععصع.

 0” ءوأا لهو هعو 50016165 م10011165 م21 13 ه20هزنه 2ع ء2ل 12 م20 عنو 1مل ةاتست 0ع

 ونامممع ءأ 065 ممان170115 ن1 'ءالع م[0ءاتتع ينال'01 20121116266 3 1ةعءمدصةتانع

 26 هعووزا6 لع ططتعالا# ه022502161 13 121502 21:2 101:0ع5 11165 نانع 11121 هططقأر 16

 ممعتك ءال] مانع 1ع ؟ة ماهم وانعر 1”ةصعممقءا عمار 1"1صعمص 021552 طاع, 1125020316 ...

 نان 'ءا1ع ج هني 35مل ممه112156 011 م01157011 06021 عمعت. ظص مقلع اعلق نان ءألع

 همدقأتاتلا انطع 201196116 هكأ20عا1م ذطمةءددطاع ععقعأع 3 06ه 5

 06عءمان7 عراد نأ لع دانعمؤ5 اةءطصم10عأولتتع5 لع مآانك عل مأاتك 5م6012عال]ة35ع5ر

 ردتكمم همان7ءا1غ (2ة5ةنلاع, 11 هوأ ؟ةل, 3 52 م50م1ع طول عافظع م0101 26 5

 و”: ةدتعسعت لقصف 0 ةتنامعد عماتطبلع5 قمنا ءأ ل1بكوزععو(أ), ]16 ععووومكع سنع
 مهما مان, 1ع ؟هدعات هةدصعسعاملا لع 1" ة!صق عتسفتتع 350121 2عواأع ههد010همه6 م22 5

 [101هعو هطوعاتعدسأ]5أ ع5, 065 220)20ع5 1221351221101165, 065 25

 216211511565 01115]1011 1622155312165, 10331 ©0215016ع5ر معان 011 225 611110665

 1* عن عماتع1ا2 ع2[ م0111 165 2ءاتول085 25121101165, 16 500085 065 5ةهءاع5و ءا لعو

 120101161116215 هملتت1321112:111211515ر 165 061175 116010 عاوانعو 065 0 طك

 220002215( ع5 ءأ 10لعماتاهتععو 2 1" ةءاطعااع صمصلتقلع ةهدغ ةاتاقمأ 06 ةزعمع5 ع

 12ةنط]1عووع, لةصس206ةونهان مم, 7015م 0ع غصتووأمزن ”نطع 2215028 3 12 15

 مهو 6 هام, 50عماتو الع, 113091516 ءأ 1ه011161عطأع قتلت 80611565 تأالل165, هال

 06غوهلعع ةةصقصأتوانع, ةالك هلا5ه5ذ سطحانلأاتم1عو نان 'ءالم5 ةططصلرع 3 00165 5

 5006165 مما 0ععالعم[ 315. 8ص غ0 هعاذر ءآ16 18 ماانك 1هذت ءمعم16 نانغ 13 50

 لعو آرانطل1 غ5ع5 نانأ 212114 ؟ءا6وادم 1ع5 مم)تط010 عاعور 165 ةانطء111055(235, 165 228165,

 1ه5 ةععطقتومعور, 165 5هنك-069710ممعمعمسا5 طمهاغلعأا5 ءأ ممعضاقتتلتع 0262 65

 معانصأو5 مواستأتكك, 165 50616065 ندلنهدصعالءور زل همدصصتتك هعا1ع5 نالت هدأ

 طةمغطق عام لعد طغت معد مملئ1 عمم هصقعمك جلب 1622م5 لع !”ةكاهت0 ءآقكدألانع. ةه5

 1ع5 71065 ءأ 165 ةص80155ع5 عغم6رن5 مدع 1ع مهمتنا هسصتنااممم 06 هعو 60م2ععو

 (1) 2 17هلع طا هئامرماعأ. ال ءهعع هان ]| ةءعددنا6 7 1 تاعك مغدمنك ءأ مهعهعمتقت مدع [طمدصقم عمم, عدنا

.2000 

 انك



 ةجلاعماتست 12 ءمهملل11هد 1ةدنصتمع عد مدعو اةاقمستوانعك

 12 1 2لن61هم مهرمطغأتوانع ءأ ا ت00ع5 2022115 كان 020115 011 121151111231,

 ةمعمزع 5طقكل9. ]65 همالتك1025 31251 1622201165 026 00131111 1116 0

 موالعط 050010 عاولنع 521215 م16ءغ0عضأ 396ع 12 همدزا18521508 06 عانت 5

 06اعرطصتصسمقمأ5 لعواتتق 16و ةمطقعو 60-1950: 12 سماوددمعع 0ةط0عئةمطتوالع

 ءمدكأ لغد ط1 ءمعطأ 6122عأ 165 هم0165 50ءهتنتع 5هانتطتق 2 1*ءهم0هءانتمعسعاا ع

 10115عاطع1 15 2201052115165, مانتق « هاذ عاعاتتع » هل نان61غ « 010م5 »ز: هو

 113110285-181215 155115 06و 111165 0ع 11662105 2200316 هدغ 121001116 0325 1

 والواغمع 6لا1عدأن1, «*عوا-ة-ل1ع 1*ةءعماع هاء عالعر نص ءتكعاعمعطدطعاتا 0ع 1” ةلقتم

 طم ةءاناعمعملا 5011512116 3 0111 ءدتطعال طققأ 015011 ت11110116, 11315 001126 5
 1عوومان1نع5 1]121ةءالتع]]1ه5 لع 12 معمذ6ع 151خ20210116 2125510116 325 53 0

 مات ةلتوأع (1198-661 < لع 1*دةمعممءمغ لع !'طظسصمتخع 213 201غ 01 11550).

 اع 1ةتمعاتلل 510 عقم لائ1 620266 م6 عاط1 011226121 0116 « 1151310 651 1011 59

 6ةعملعمعملا 721216 عم غهانأ اعودمد ءأ ءاج امان ]1 عاب » (ى1]2: رق !عيأأت جمجت 7: نه !ءلأأت

 ممولعقم), 5هاتلتومع ءادتععسعما 1'ةمصتناةأ102 لع (هانأع طلوأم11ئ16 0ع 12

 هماصمةةطعمسكأ هد, 11ص ع2 م1620, 1”ةصماتعمأا1 ه2 لع هع نانأذ ءوأ ع1مطد1ءدمعمأ

 طماستتغ 1ذ]ودم 3566 112 1 115)103ا116 02115 هع 035. 561م5 ه6ةا14 11و

 ]دامس همرصتمسع ةالواغطسمع 0ع ه20ز3:ةطععو هأ لع 200 ه20]ئة352ع5 - هء]1ةن-هأ ةاقصخ

 ةانؤؤ1 06ءاوا؟؟ عد ونانع هءا1عد-12 لمصمم 12 0ةأاستام» لع 12 1401 ه21500ه:ع - هوأ لغز

 صاغ معمل ةممدعغ لفصق 1ع (0هد2همب 16و 015كماتطسع5و ههدمط0 66و زكا 471-01 تأ

 11501 جلدكتوط ةدمدغ العومتتع5 1ء2101ععج 1'ةمصتناة10ه2 لنجتع طلوام تاغ نحدت
 مماتتا هم ةأغهلأ 1ععممتمالع, 11 120125 همالحتطع 061761هممعاطعاتا 10201081

 از مغدتعع, لهصق 12 111652116 21560110 عجم طن لان, 12 16عطع170ط6 0666 5
 0ع 12 :6:ةادتتمات (هد525 هل-عقا) ءأ 1ج كياتمتتع لحد 820115 . آع (نهعدسص ]انت-

 ممغسع 2 آم 0لددأتأ ةدصق 12 2هطتصعت“ 1106ع تكءعطع 0 طتقغمه116 0ع 12 طماع

 1ءآت ععاتكع ءال 7221321 05250821102 06 ؟ء25عأا5 مه 065 « 7ة25ءأاق 20عئ]1]1ءانت5 »

 (ها-مققتلعط هل مقسم انلعطل. عاام عطل310116 ه35أ 112201121216 20111 160165,

 الزم طر 1ع لمعصصع لع 1”ةصادس عا طا]غا6 لعد ممممعو زان10101165 0630165 31

 لعو زان1151ع5 هز ع5 اعرمرتو عا ع5 «مم167165 350010ءان15]111116 531215 72220115 2766

 16و 201565 2110110” طتتخ.

 13 هم25111161011 م58:ءطمات عانت د16 لع 12 ه20333عع ءأ ةه> 1016 لقطق

 1": هعودست 5داتهم ءأ 16عذ مدلتستأع5د كدي ةانزعأ طاتتصسقتم 06مءع20عمأ 12: ععصعتا 0ع 2

 1ةءماجلت1غ لدن ءطقتسم اداعا]ععانعأا 0131 5ع معمدع ءأ 3*تعورتسسع 12 اناع ءاتعنعاتك ع.

 1035 16 ق5 لع « 1151320 >, 20115 52025 01 1ع ءطقتموم 10111 ةءاتتعأ 2:2 هعووم لع

 5: ةمموتتاتك كن 135 دن 19“ ةزغعأو ر 16 مدعهتا 0ع 1ةدعاتت هلم 0ع 12 2656

 تكاهموتوتتع 2 310'1ع 0ع 5ج عتعتتا5 ل” انتع 2200ج 116 01115]1011 511526616 762021

 « 1:ةعع انطغرد] » هدي >آهطلطق (1940-1830), 5*:عوأ 231616 ةمطغقطمغمع ءأ ةانصءتل1ءعأ

 11320 165 مهمات عتعم اك 2200 هةلتذأع5 لع 1[1طةعولتم» هدغ م1215 1ع همداغ61ع لن

 ءممسيم مم116وتنعر 500121 ءأ ءتآذطنععأ. اع 01501115 1510116 - 735 5ءان1 عع

 1ن]هنصتوأع - جعاطبعا, 10ان]هانت5 12011 1ةععصأ 3 1” طتوامتكع هقل006 0ع 12 مع256عر 26

 نغإ



 كم

4« 

 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 موك لع ءعنتع نانا لتدعمأ نانثنم 2020516 عدس 01:دذص1 ع ؟صصلعد 5021 عال

 0: هل عأس 1ع هع داهطلا زر 11 ؟ددتأ لهمصعت كلت 162225 دان 162025 م0115 22 2ءطلع 65

 ةاممعو لع 1"ةدحقصءموأتمل دذ25 501016 عمدعيصعما5 2211112153215 20ان5 5
 و5501غنا65 63 5دوهنات56 هد مدت لعد طفص ععيطسعس اك 120م 121065 ءأ 5221 ةزان5165. 1ع

 لأو 31 م2121 13112 1612125 م16ءاعاتتع 2 616 معلن 0عزوانلو 1 هه 95

 مماتكوتنع5 لعد 220665 60-1950 رز ممانذ 5397025 ن6 لقه5 طلعص 065 م35, 9

 مماتاتوانع5 7010م ةملوأعد 20-018125 25-دمألك انطتولانع5 021 1222056 5
 16عجعووزممك زا1250101165 13 هاذ 1ع5 ممع212]ئ165 أ 165 تانأأ11565 2111011531626 5

 333 006مو 06كوزك عود لع 12 همصلتأتمد 1؟ةلصتقل 6. لع 26 20111206133 225 065 5
 مماتع ةيزاعع لعد مماغسصتوانعد 5162165 رز محقتك لع همماتسانع 2 062عملنع انمع

 ممقوتكتم معان ؟ع7قطلانعر 1321 16عان5 50121011[ م21 1عد طحتاتا2215 221008115165 انتر

 لقسم 165 35265 06 18 همدقأت عنهم 1221102216 ءاترجط 013116 - ج1 1ع20عط2ةنط 5

 1دل ةمعم له مععو عأ 276غ 210'1ع لع 12 م20م2 عقص0ع 5071610116 - 501116221621 276

 ةانمععطع نانع 1عو 3معاعم ع5 0102163 2011521621 62167 16و 662265 15

 جكعع 1ةماعالل م01 165 221005 ء1120م66م265 « 5011128عمز5ء5 » ع5 18*-20* وزةءاعد !

 165 ع222065 39ة226ع5 نان [2115765 لع 1'طتوأمأتع هدأ 66 2عوان1565 عئقعع ة ان

 اءعمغ 20211 لع دهأ داتع 501 لعو 50016165 همرصتمع 1ع م201059621 625'1ءا مم عاطت علا أ

 1:ةعاتمم ع5 معممطغأعو 211551 طلع2 نع 165 76901111005 121611 ةءاتنعلاع5 أ
 ةهلعمأت 501165 وان1 021 162011 م0551516ع5 ءأ 36ع01722م2826 1هإ©ه 65

 ةءمدماستونانعذر 50012165, مهمات ولنعك ءأ زانت ل165 لع 1'طانعممع 3 م2205 5
 17-164“ وزغوال وو. 18150210060121, 169010102 065 50016165 3 16م عمعع

 1ذ1اةطتوتلع لعمانتو 1945 ةممم116 انطع 211115 71ءال16 2 602152110 06 18 16

 ممانت ما: ةه1ن1 02 16ءمج0ع 0”ج]11ع 1ع ممتد هطق 12111 ةعانعأاع5و هأ 65
 طقس ععايطعمأ5 م0111وانع5ر 500191052 أ 60020101011635: مخ 12 16901102 12ةءأذأع

 اعمل داغر مت 12 169011102 5061211566 2225ع لان 12556[1تددع أ لان 83“ طل ق1

 أ 12 18ه1ن1هم ل116 1ذ]ةستتوانع ء 1522 ءأ 2111ءاننك 2:هدغ 2220116 185 2 5

 212011665 أ 506165 23106 011211011126 12032 211 573221017061 5ائ1 065 1و

 ةهءاقانتع 0ع 12 ءممص قلت 5دد2عع ه3ه2165 01216 عمعت 165 ةعوتتتا5 م0515 06

 2مل ععستاغ هن مماضغأ لع ءمه2عط212معهعت 1ع م0105 لمت 321 065 1251161110115 أ

 لعو ءملعو هناكبتعاو 22016همصعأ5. آ[:ةطوعدعع لع هعو 2201م5 دع ؟دتأ لة

 طأانق ةعااتك نانع 165 « 1659011111025 » 511606551765 01105 71621 0ع 2262110122361 021

 ط1ةءامأأاع 12 ؟ادتأع 065 عز عدلت 7615 1عو 5001665 كمطأ 02 70له11 201150115 5

116 

 مطط 001112 47111802010010 101 51 115101101015
1771 01121110171© 14 21 

 10325 105386 ه0انك811, 12201 طع 165 طتتكاتأا2325 0116 10115 هءاناع نانأ

 ماقتمأت عوض عاملا 1عذ ه20] ةطععق 3 352'1 لع (هانكع ةصهلزلوع ىضاتواع ءأ يياتعما عر 16

 ا عرصصع اذادسم ة16ئع املك لص عاعتطعالا ةللتع ء2قءاعم عطل عمأق 013010165, 3 هءانع لع

5*٠ 



 خاعماتم: آه ءمدلئا1هم ؟ةسدنستسع عد عم512165 111م

 ططالاطه]1هعزواتع ءأ 52 هدلتددصأ 0ع 12 7616 ءانعتعاددع. 71[ة15 11 1هددأ طاقم

 ءهماصتم عال مع 3 1عملعع م0551516 1ع مقك53 8ع 06 هع ًةوصع 2 هعاانت لع

 نكتاتوانع لع غهانأع 1هدمع هأ 0ع امانأ مع 0ع 76206. وعموم نبع زع 22:0طوأتطع

 1ةلتع هع 235311 لعوصاتت5 م65 لع 40 جمقر ]عم 5ال15 ؟لعاطلل 3 1265101612 ت012ط1ع2 6

 1ه1عع5و لع 6عيعدوز مد آماعا] ءءاتتعالع ع ءمماع:اعو5 اذاهنمتوانعو ةهدغ 2011130116-

 طلع طاعص ماتتق ءآ7030عق5 0116 10115 145 ءوودنذ 0”غ!ن 0210ه عا 0ع 06مة55ءمعلأا

 لع هع ونتع ز'ةممعالع 1”! عممعدصعع أطقاتأت 102291156 ع. عال معا طقص 01 ءدمعر 6

 لع 12 مقطع ؟2جمت 165 طمطستسعو أ 1هو ؟عمتتمع5د نانآ هدأ ؟هصعطت 12 انعمع 06

 م2113 عع عماتع 15 هانآأت1ع 0121 لع ماتتق هال مآان5 06822066 ءان كنلكتتع 50111516

 ءأا 12 هاتأأل1ع 537ةقاعر ةءملاع 607 501156216 281166 0225 165 هقطعطمعتتأاق

 106010 عاونع5 هغ ]ع5 6ك هأ1هد5 1101165 كلن 015001153 2

 هما ةعمانط6 لع ههجمعأو ع5 ؟1عءاتستس2 055 آم11186ع5 مدع 0ع

 لع مقتل أ1625 نانع 165 7015 لع 12 ؟عءطعتءطع عل 506205 50012165 0017ءدغ

 5210عم 12 21102116 م01 ةءا12112ع1ن عأ ؟عملك01ع0عا 1ع5 ]11165 06و ؟عتمعق 20111 عا

 11 طةردخلما نابت 5622 12 ؟هنع [1طةموهغ1مم لعذ 5016165 ع1مط2165. '1همأ 016 1
 :عءطعع عطف ؟ءةواعت2 ةانمءم11ك عالم, [هعمعماهلتعر ةذ25 210 عقمتطت7ع5 ةتططأ اننا

 همال1115 م21 لعد ُةونتطعو همم مءاعمأعور, 16 ةزلواؤصع لدعوات همداتطصتتع12
 1ك ه135هنع 1' تيصوصماأمت لنانع 12م16دعطاأ هاله 1211556, 0218613356 011 23536, لل

 مد ةدعمأ ءأ لت ةانطنتت لعد 50016165. 0م 5دتأ 3 نانعأ مملصغ ]12 عا عا05116 5أ
 صمام ع2121156ع مانت 1عد102ععم لعد ةزتواغسصسعد لع لمدصتسهأاتم 3 10115 5
 ملك ءولناع 0ع 1* هعاواعممع 5001216. (0*'عوأ مص01101101 هع اطغتطع ء5وأ 21101513116 لقط

 هنأ ممزءأ لع انطغرهنتمم ةككص 0”ةسوعطعت 12 ءاتوأم2 ةتج 110202801ع 5

 ستان اهطاق ةأغ لعد هاعتعق همزجمطتصتوأعق. آ0325 06 1615 2108132010263, 1259 65
 مزكعمأ ءأ معاتكعمأا ]هانع“ انت 1616 ةءاقاك هد ءا1 عه مماعمأ هل هال هو لعق

 2101159721005 0ع كمدصتصغعو ؟دعع هتدتع هدمت ت15 عأ 3 ه2[ 06 516121055 0ع

 لمطتأ2 36102 ه2 6012167165 151212101165, 51110114 0عراتتق 1151121108 5

 10601هعزعو مه1-111160ءا1علعا1ن5 ع5 25عع ]ءعانتتك 1151025 ءمد1ن510هدط15165 لع

 طتئامتوانع !1طغيدتتت عع. (0'هوأ 13 يع 5:2 عأ2 لع 1ةوم> ةءادتقمأاع 8

 موتا 02 لعو ؟نصتطع5 3 12 كمهقاأ1 161101 ءأ ه2 12 م2211 ل ”ننتع تكانلأل1

 0ع 12 0غممءويدنتع ممتع 3 ]11م0 هز كجم ةزنواغطنمع 2200عمطع 0ع

 ممل ءا1ه5 ءهأ 0” ةءطقس عع لقصف 165 همه165163 011 02112116121 014 1

 لعو 61ةمعمعع5د هط]ن عقعو 3 انط « وأهم » 0ع 1طهأه5 2 12001125 72656.

 0 عمعملممأر 353016 062121361 هع 72101115, ]ع 0015 ءه2عم1 16202016 2 2

 0ز ةءاتمال هما11531116. ]ع5 1ءاتتتلل ع5 ع2 165::2016 1512101165 5021 16عزاتتم عت عل

 1مم 2 ان ءتاعو 3”0ععغلعت هلت 512616 0ع معمذهادمع 1162م ءأ 201010106, 06 ك1 0]عطقع

 ةعاتلع ءأ :عوم60م 521 ز ءا1عد طع معاتكتعمأ 2165201 انطع 116221102 12661213126 95

 معد 211165 مهج 165 هطعسصتس يدعاتا5 همدطص]ءدنعد عا اعطاك لع 1" ةمدلتاتمم, 0ع 2

 همدصقتةددمعع ةءاعطتتكوانع, 0ع 12 011لكنهن دمع 6021105 1

 ءماصتمع 1020 عيمعما 26عءوووتقع 0ع مانع تتآكتكع 0652012010116. ع 26 ال5
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 هيأ
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 بسسس سل ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 106ها1هعاوانعو,ر لع مملصأك 0”ةصع728ع كات م01001 متل5 ج11 5ءالامع لع 2

 2016ه مه]1 5210م ع5 ةرءلوأعمعع5 هم116ءاللعو ةهان5 1ع ؟0هز1عغ اعماطمءاتت 0ع 2

 ونقأع 1لعمان (هنتجع, لعد مقءعووزاغد لع 12 ءمدفاس أتم 22100216 عأ ةانتتامانأ 5
 ]ن1 غ5 ع ]1طة2هغ1م2 5325 ©6556 203م1665 جاتتع 20152265 ءطقص ععمضصأع5 06 8

 لمدطتسقا1 هم عا لع !*'ععص] ه1 211012 م31 1001021. آع5 ؟كاتتتلل عقر 165 ع2121215, 5

 زعاتمعد ع5 كدمدع5د مهمه عامه1156ع5 هان ءععااتعو ءمماتساتعمتا 0ع م0362 1ع مات

 طتصقتم 16 مانتك 1ه(غ016ع2ط16 لقمع 1 ععدصل زعات هم 0عععمتع لدن 22020

 راطعابا1 ةمعططعما لعمانتك نان*ه2 2 م[0ءآدتمع « 12 ص لثدصدع (هءعاهتسع) طتقأمأتع ».

 عاج علا كلعع نال 2ع معانا ت02500121 الع 1015 لع مااتذ « 1”اذاهطت »

 ممانا 16مل عع هز1 2 126م2156 هان ءم22م10ه3315 065 5ء5 06طانأك 23576ع 5

 ةممدعأ 21025 ءهمرعهطتوانعور, 1: ةملق م عام2102 065 1عوتتمع5. (0*”ءوأ 13 ال1522

 [011) هاند هال ءدعمع لع رمهتساعستتك 12 ؟ءانمو لنانصع 1ءأذ عام نانأ 211211 ةضانعأم6 5

 06 عمان ءاتاعو ءأ 1هد 37ةطعنعو 0ع 12 2200ععمتأغ ءد 12 12261615 هد 70116 لدن 6

 ماتم 165 همغ2ة00ه5 لع 1220110 م211521605 نانا عام 7لعضأ 1*'ءدات6ع لقهطق 02

 طلقغمزعع ءالععاأتح معمل انطغمدل عع. 0 طع معانا 1عم1700ط65 32 تع11312659 5

 حتا (ةطاعد لع قلع ءالعد -محغطمعد 2 12 اةطاغقأ102 22010 عملا 116 1221 0116 5

 لخيمع هناكتعع طلوامر1 عدمصع تكلل1انع, ءا1عو 1عممرعمأ ل06 201115 16و انعم 0هقر

 ءهمامتنمع م0111 165 26501111005 56ءانآ1 6565 02120131265, 10111 001121266 2

 طال لانع أ ملأ ء هممأ1025(1562 106010 ع1وانع5 ةصاتطتت20 21215165. آه

 لتكاتس عالم همايتهمأع طاع 12 ؟ءاتعل1م2 « جائ15ع2110116 » طا315ع ءعأ 75216 لان

 310هزنعاللا امها عانت هاعالل عا 5د ةواطاغعرهألمو 126012616 3 2265056 110

 5:61 هزوصع لع هءاددت-ءأر ؟هلأ مهماتع 5هزأ لع 12 همدماصست أتم ططزلاطتنوانع ع 501 5
 010165 15 506165, ةهزأ 065 5226 علعد مدمءاعمأعد 0ع لتووتستل] دهم ءأ لع
 112115118111211011 لان 16ء] ؟7ةءان 31 ع5 3عأ1عال15 50012107: 0111 71521 1659 5

 101165. 53205 01116 كهز02-1 76601211121116 065 2196دل102 2211862215 0121625116 ءأ

 لع [ةءمصلتخ6غ لهصم 12 ه2غدا1716 ةزئامطهآ1لتنع 065 20221265 لهم 1'طلكأم]1ع رز 5

 م2ممطغاأعور 165 م0غاع3, 165 معمقعءاتكو, 165 531215, 165 26505 هككأ115316ا115 21

 1ةعزوصق ممانتت 111151161 هعااع ل12225102 لع 1' علوا عطعع 1111132116 ر 101815 16 زعان 5

 ةعاعالا5 ونان1 5” عام2121 065 ةزعمعد ءأ ع5 5822560165 متو 3 12 015م0ه511ه5 0ع

 1هالكر ؟لاعلا 01101155 120011161 03115 011 56125 2051111 011 26831115 065 6553865,

 لعو معها معو, ع5 9151055 لا 220206 01 22151621262[ 32 512511

 لح ه طا عسصعسأا لقضق 151015.

 ظل همدك10غئمدمأ 165 011162 عضاق 0021622165 50 قتت, 2001110365, ءانلأ115 عقر

 طلوام1انع5 011 ]1"1ذاش22 وأ م165ءالأ همالقتع 12عأعالا 231131 02111165, 5

 لوط فتك عدئعاتتكاا لع م20ل1ءأ1ه5 لع 1” طتقامان عر هد هدأ هطاتقم 0” نادت هتع !'ةطق15

 هالك م2265 3221550م010 8101165, 500101081010635, 1128ان101165[15, 5

 نانأ 5021 62 2220111 ءأ 202 ع2 2121 لدن هنأ ؟ءاذعأءانتل. 11 عوأ 721 لانع هع 1539231

 لع 06901 16مصعما لعد غدلتاغ5 1220 ءوانعد مقع 1ع ل15ؤءمانكو ةصعاأعمك 0ع معانا 3701
 ل:ءالعاك ذطصصغلت215 لفصك 1و 50غاغ5 ونت اناكعمأ ءمعم76 ةهانك 1ع :ةونصع

 :؟



 معاعمانست ]2 ءمهل111ه2 1ةسصتمتالع ع2 20206( 65 15 ةطنن 5

 اطقمتما11311025 ك1 52126 :ءا1 عاءانار ءغ لعد 1015 ؟ةمانأغع5 للالا265 11 77 15

 اعدم 16عتسلاغ أ ]عارم 117101211116 مماتت مء2م6لتعت ]150118 205 ]01115 18

 هرطتم 2605 لعد طعطتتمتعت دانت 1ع5 1عططتس عقر 2:2 601111626 5-3: ةعلتقع نان6 لعانل5

 رعاتر عااطعتم 2 1 عطحعما عد 81112076. 025 2 م11 21013 0251211 12 011 عانلأاغ نان11 خ2

 8 1هدعيتتع 12 مه201 ءأ 1” ةءواطتع ةان1 ان اغا ةانزءأ لمصق 1ع ههدقعع ل”دسع لغم

 مطق1]موهمطتواتع ءأ زا12101انع لع 12 معمذهدمع طتصتقتلتع 120121 مم عم 116:66 لع

 1011165 عز 7656218110835, 165 6503:3136 عور 165 2012069 ]11510101163 ءأ 72012165, 65

 ؟ةمامماطع5 5هزئلوأم5 طقضتأف5د عود كنالطتععو ها لعد هررواغمعد 2011هصصعأ5 لع

 « ؟ةلعتتو ». 84ءطعااع عععمج 2 ةصصمر1غ دمع ءمصاتتطان[102 06هولالع 2غ هعااع

 1ةعطع همدجانع ءأ 1621156ع ةءامد 1ه5 هلععمععو لاح 7261162 0”: طققام11عم و 112 06 95
 الارتعو ممم 1ع انانع ةزعمتك عدل طع5د 2ءرصصتعد5 عا 1ع5 ة11عمعع5 لع 1!'طلقأم176.

 اعد طاق6م20 عمم مطتعد 2016همصعالا ع5 0” هدغ زدتت215 هم2510616 12 هعمل هم

 1ةمتصتطع همدرطصتمع ن2 0طزعأ 0": طتقاماتعع ضخاوانع نال معصمصعأ 6”0ءامتنعم 1ع

 1هدعات هصصعتتتعما 0ع 1*' عورتا طتتق هل ءأ 1ع5 21165211025 نع 1”مط216 1122056 3

 53 م2مم16ع همه011105 0”ةصاتت41 510108ع1و116, 2011110116, 660201010116 أ

 اد عد عزعت. آمهعاعستمو, 12 ؟ةطتتمع هم20116 1” ءدكقأ 20821 1ءوال 0825 65
 طتقأم110 عفط طلعو نتتع ع5 معمل 025 1201062163, 102181112165, 5065و,

 هرصعاطعم 12165, 3(1026مط م11 365 ز هع 26 5021 025 065 ةءاعان15 3 م3211 6216156 ع

 1” طتوامتتع وتنع م200ن15عمأ 16و طمتصتسع5 2010115, ][!طععقر 0165 لع :ةتؤود, لع

 لانععات علا, لع 7ط01110115 011615. آع 35 065 1132215 2051161/0111110111121165 ©5أ 3
 هعأ عمتك طاق عان2121 : 165 1ةمانطأ1 ل1165 511606551765 هدأ 21162011 1945 ممالك

 206010ع7 ةنبتع [كمتمع5 16 لعملزا لع ؟70أع ر هعاتع 210106 ص11 116 1126 6

 همة ل1 امد عدم 2*1 عقد 2 انمع مع236ء ع5 020165 0ع 1'طمتستتع عأ لاا 11

 ها 16و ةولطمعد ك01مدتقتلاع لانأ 0121 03110111 56م316 15 « 12018غمع5 » ع5 كأ مال ءاك

 1[ ةطعفدتد مق5ق 065 ةهةمهعع5 صم0111101165 56165 م21 165896 0 02 5

 16م5

 م 1*هرؤع لي 216 ةزغعاعر ز1 2 *عوأ ماتتق م0551 لع م3116 0ع 12 6

 1ةمتصتتع كقطق 165 هماداعزءا ع5 151ة22101065 هال ءماداتستنقلتا 3 طعءةضلتت

 12256 ءالمهسصأعر 1211012 ط]1عر, 52 ع6 عم ءأ 53 عند]15د ماع 0ع 12 ظدعمأع لع ]داع عا 5

 هلت همك م2همطقأت نانعد لاقط علا 165مععا6ع5 ءأ 12111565 221 165 ]1115151656 5

 ]هند ناتدلت 1 1(2ه5 1682165 (ةطلقسم) 0عتعدتتع5 ء11 عود ةطدعو 12122815163. 0

 هم وأ 101101115 13 ممانأهقغ ز 165 ©0065 لت 513611 26150121 025 6

 مهما مانأ 1ع داهم « لتاتس » لع 12 1ةعاناد1105 دان 12 ه0ه201102 1ةاط121116 : 5

 رغواصعم هم 0611كأ 0ع 1ةوناتسناغ زادصتلنوانع ءأ م0116 مائ15621 0215 6[
 11عام طقوم عطعلا ءأ (طقغ010 عاوتعتمعتا 1250111612616, ع5 65

 ل2165. آع5 ةمكاتأل 0025 2011101165, 12 5211116[222815ر, 162515261261

 ماتطاتع, اعد طتغئوع ءطتعو 50031435, 165 :ةجمم115 0ع معم0د1عا1مم عأ 0: ةءطقط8قعر 1

 همن قاع لع 12 سغدنلعاغ تيلض عالم ءا لع 12 امزع 1هاع]1ة«ءوةدعااعر 16 122116061

 لقص 2 عم عاوتنع 0ع 12 نانعواتمات نص عانتكأ10116 50214 2ان13216 0011015, 4ع 715
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 وي

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاياطخلا تاليوأت

 60-1950, 1ع نئدتاوسعما 106ه10ع ودع 0ع 12 ءمدقتأام» 1ةصنصسنل ع 28 2

 0: عوعردت م 165 1هانعلك طغتاد عمد لعو ةزيواؤصعك 0”ةصغوهلتاغ5 105065 دنع [عو5

 ةاتانعأل عد ةصاطعمم010عأوانع5 0ع 12 مدععمسأق, لع 12 ل115105 لحن 1227ةن1, 5

 طلقة ءطتعو 5ه0قلعن,ر لع 12 كيعءان] ص105 065 طاعمق ءأ ع5 مع250ههمهعقر 1ع [0101

 16 علاتستم, 53 ع دلتو6ُ, صكألت ألن هد 2156, 12161101156 اهنلأ 731 165 هطلت عق 0116 21:
 16د ؟عصتت ع5 ع280ع ان 535165165 1ءآأ عاعاتتع 0ع 0201322065 ءأ لع 7202 265.

 0عوأ ممانع 11طةععج 12 262عدلهض, 165 22213565 ةءاعطات 01165 © 5

 ادا عمم 161211015 065 عمضق721153110185 120112611565 0112111011564 16 53-2201ع

 « 1واذن2 », نانع زلمكأنأع ىدانع 11 طمص011226ع لدن ه0ه20عمأ ما1ات5 0261260156

 مماعءاع5 اذاهصتوتعو. 11 ل 2 همماعتملع 1ذ1هصتواتع م2110101 011 56 120196

 1612165 165 4 لهططققعو ةال17312165 :

 12عو 1هرتع5و هأ ع5 همصاعمتتك 0ع 12 هعمزلهمعع نئ1 هماط50220عط2[غ 2

 10د ق0 112 511عأ طالق 101151011121211 (ت[. 22011 65006 دانك ]ع سماع ءأ 2

 1هرتت ه1 لا 5ا1)ءأ عال 2021:2165 151ه 2210115, اه تل -1 2]-انكان11 121-5112124

 1511-21, 8ءزتنمانأط 1999)

 1) انو ت0ه06 120121 116 21153566136 لع ه320/]0ع5 عأ لع 1202 31365/]050 013 56

 رمعاعمأ مااتوأعانا5 26213865 5ءام2 163 عجماتطع5 5001310 ءأ 145 مئ7عولل 0

 هاللأانت

 2) آن2 ت00 زان1010116 116 211 852205 6012115 61255101165 0ع 20 ءأ 21115

 1طمأل5 2ععءانعأ ]2251 105 ©0113 102165 (21-' صقل 31-1251, 081 520216, 01 85
 هملع5و طءرطغععو هد ؟امانعالت زا15011:3 1'ةطع2معع2مع 0653 18125-11210925 2051

 هم1همتهتنت

 3) 1265 22مم0115 هطقفص ععدصأ5 ةءأمد 165 2ةوعلطتع5د مه1ن1101165 ه2 71عاما

 ءداكع ظاهر ؟ءاتولم2 ءأ 5001616. 1031215 0115 165 035 06 115ان15ع, 082 معانا [ةأعال

 لعاتتت لم2121665 2 هماطاتل 1265 3 16501111102 0ع هع5 22مم0115 عمانتو 39'1غمعاط7 علا

 لعو 0دعإل):20ع5 ةط 661 : 1) آناواهمت مصنع 1ءا151 02 06 5*1 هوأ 02110111 أ

 0101م5 6181156 ر هعاد ا/ءعادأ لتتع ننع 12 انطءءاغ 1طغ0ه10عاوانع 0*ءعدتطعل

 "1 ءزكامد 5265 ةعماططاتع 3 هطقولتنع 020قئ326 0111 1ءاتصالا 1[تإهإ 5

 ادا عا1ةءانعاا ع5 عغ ةهاعمأ1 01165 160111565 0325 10101 2عأغ 0”ةلانطقل, وأ 50105 1ع

 همم قلع لتتععأ هدي صلت ععأ (ءمعمو هأعاعأ لع ”[ن]دد8' ءأ 2232 8عا515215) 06

 2) عالم 602101520103 ءوأ 069لعطاتع م1115 7151516, مآان5 5305162220106, مالك

 مماتماؤمع هيوم !"ةؤمعمعمأ ةءءمأ لفك 8ا1-215له5 همك. عاد تياتوسع 3

 مدلك دءهدخلمم ةعاتعااع لع 12 ةمطغتع ةماضكعاا و 1طق010عوتعتم عا 110100

 مهع 16 ممانكمأ» 64210106 نالت, ه2 1ع220365 لع لعمز1ا 1200عممعر 2ع ز0انتأ هان116 3
 لخسصع 1ةوااتسلا#م# 0.

 0 701غ امان لع دانلأع 165 همقكنونعمععد 2جان1صأ]ع5د - مم(ةصتصعما م0101 8
 ءماجلتانهم ؟ةصتصتسع - نانا 46ءمان]1عمأ لع هع مه553عع لدن 53-2201ع « 151350 » 0

 هموععررأ لع همماعءأعك 1ذ1دصتوانعو. آنتطتقأمأكع ضاتواتعي 06ءمهكاصنعألال ع 5
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 م لعمانست آه ءمم01105 1ةسدنصتمع ع2 2021621عق 15! ذل

 1ذادنت لع ءمصططت 106010 عاوتنع : م0111 165 ؟عصتمعق, ©1165 2881296214 21251 تان

 ممل: لع طدكاع 3 1مم عانع لخدصسع ءاقطبتع 00عمم2116م-106010عاوانع ه0

 و” عمت عادم عاملا 70102121 عاط عملا هأ 12015111 عط7 عطا 10115 165 20اعات15. 5115م16102 ل

 لتوعماتكك 10عمخك ا ةيتكأع, ل ليهذغ 3 12 ل386: عطعع مماتت 716م2 13 08

 لقالمتااع لعد [هدصعذ 0605016غغ5 ءأ ةاتغممفمساعو 0ع 12 « ءاتوأامم ».

 7/ع5 2001[ءان15 ءأ 20ع5 1ةءاعاتتق 100016 5011797621 1عم[0ءطق 0ع 701

 زدتمهلق 25006 0ع 5هادغ عا لع 12ج 210151- 186 16و م101ةا0ع3 20101اناع أ

 01101115 16ءاتكت ع5 20365 مه 1” ةممقت عا 7311012 065 1ءاطق165 611 5

 1د1 ق1 011635. 11 وأ 121 0116 ]21 01115]1011 6700116 هعأاع 07765102 12110 عطصتصسعات ا, 3

 1111161111 07211565 223155635. 0613 طع ؟ءانأ 235 ل126 ن11 ]ع ات113111156 13 20116

 عمان1 مام هأ 1”ةعاب ل116 6مل هصاأع لخادم عا ةانزعأب ]ع 0015 12مزطع]عت 1مأ 1111 50111961

 معمدمدصعأا 1هذمامتسم ءأ انو ةزعمت ل عدأتك لع [!”ةصاغ6[ نانع ]31 602با1, غ5 85
 ةمصقعو 0: ةايلتدمأ 3 12 1ةهعابلا6غ لهو آعاانع5و 0: شل ععتقر ممانك 1ع 2616 0ع 12 ؟عاطصتنمع

 عم تاتعال طه عطتغاطتست ء 1951 ]ه1 كهممغع, عاد ءآلعأر 1126 60111616166 03115 0

 ك1 1ذ مع ههامل 3 1ة0ها18-11ن مانت (0220ع 11)12) ةان1 1ع ةأهطتلا 010ه

 هأ 12 مادعع لع 15 ععصتسع لقصف 12 506أ6 اعدطوناع. ]الستات هلع ءأ 16و ط20203 لانع

 لهن اعمللق 31ةتعالا 51150116 ع5 همرصتم عت 215ع5ر ع5 16دعات همك ءأ ع5 ةاتتاأعد لهم

 ]91 06عدوع 12 مم:16ء دصاطتخمم 010 عاوانع ق5 ان11 1ع 2010610 ع1ةصطتلان6
 زو نيمزو ن1 0ع :عج0011 عا 22م62016ع 2 هعأ 622056. آنعو 1ةنأعات15 ©[ 501101

 1و 1عءتمعو 91ه ع طدتلتعات 151ةتطن لان 2011110121 ]11861 0ع 12 062112266 9

 12115 13م م01165 ممانت' ان 2مم10ءطع 32152072010 عاونانع تأ 2011 21115 1

 « 1ذاوستوانع » 0ع 12 ممله ؟ةصتصتصع. آ0ءمان15 هعاأع 626116206 6 ءانعغ 985
 الع 5001616 ةععطمتوانع, م16151ةتد1ولانع ءأر 2 10111011, 216120061126, ]21 10115
 1606 لع هع نبع ةءندتا انتع 51560156 ع5 50016165 طتتصتقت2ع5 011 16و 5

 همت طاب عع هتعالأا هدت 100125 2 6عدلتأ6, 2 12 ععداتمات ءآلععأاع لحب لعقأتلل 065 5

 هتك مما5 هغأ لع 12 ماهصفأع. 02 26 5ءالا 11561 3181111621 065 6086053 585

 [ءاعما 1 د5ة215 06 هعمامتاتع5 16501265 20105 5011111 01111 28 211121 م35 0ع

 لن ةمعمعع وتنقل[ هتتكع 7201ءهلع زر دءانلع انصع صو عممع طلقأم# 1016 0216

 همامم]غاعر ط0 13156ع 5ءهتأ 0211311.

 00 201622 نانع زع م3116 لع هما ع5 151220101165 211 21111161 عغ 2012 5

 للم عءاعمعما 0 :اذ]هتت هان 06 (00122. 11 ءاءلذأعر هل العاب انتع 21

 111 6ةاتع نات, لعماتتك 'ةططقم 1ة/دطصت8تل دل-' قخو030 لقطق 165 222663 1930
 5” هرم انعام 3 انمع 216521200012 م1101 32010 8ئا1وانعر, 2015 0ع 101016 215011 ءأ ع

 امانأغ 5هكم1هعتعر لد ةأدطتلأ لع 12 ؟ءعدصتمع لققق 16 (001ةه, 18

 مممطقتوتنع ءأ مقعمع لفصق 16 نط. ]ع5 ةءقكدتسكر 165 12111ةءاتعاو 081 2251

 110م 50115:ءمغ 3220116 12 ندهن ه2 0ع اعانك ه1 عا 0ع 1عان1 31110116 5016210116

 دك دلتا 5ةءداقتعع لةصا6م15302 ع5 ممم ع5 ءغ 065 هداهئ15 161181 عمن

 انستا د1 6ةءهلعمعالا هأ ةعطلا7 هتك عامعالا 15000565 كانغ 1612011165 0225 1011165 85

 5006165. ةكتوع 1" ةطصع ععمعمع ع5 1[1ةأم-!]210مق-8دمأنك انه101165 ق5 1و 5

 44ه



 4 م هك

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ءملع هدتكاعمأكتدل ممانع 12 ءمصلتأكمو طتصقتسع ءالع مقلع : هان 12 701غ لع

 داعم عطغمع 106م1 عاوسع ةانع !؟ةصكصتستعمأه]1521هم لحي 8100غ1ع اذادصتتولانع 5

 1: 8124 (ناهاتد2 00) عأ انمع 0مم0511102 م1175 ]'دص ءأ 1'ةباتع لع ا0هانأعغ 6[ عع

 3 انمع 1ءلغلستا هن 22006228564 11 512111 0821011 065 لن5ءمان15 1ءاآتونعاتتع

 1ه2021ال55. ]ع5 3عأ1ءال15 م0111101165 « 16520152145 » ءأ 12 ععقسلع 201غ

 لعو ةعاعانتك لع 12 500غ[6 كالالع مهدها ععلأ 3 هعأ 682150 165 2061065 2665,

 1هد مغطس عو 1201116ءعصععور 165 طق عق 11065 ءالآ]أ1115عآ5, 165 2061265 15

 لع :عوموعاعو 1عذ ءهملئ110هم5 1آ21ع1]1ةءانع]] ع5 0ع امانأع معطتقغع تالا. (0*ءعوأ هع

 ناتع ز”'ةممعالع 1" !صمءمددط]ع ءأ 1"ةططمءا56 لقصك 12 معدمأع همصاعت7012386 2

 هما ع»ءاع5ذ ط1

 [نم مع معانا اهانآ 6201[2ع 0ع 2*1 نانا ءطعزعطع 2161026-111 3 32*5ما61]0

 والت 1126 5001616 كالا ع ههجدطاع 01مل 21765 7051619765 لهصق 12 1همت1121025 5

 ممط1ةصعد لع 501غغ6 ءأ 1ع 221 ءططعالا 065 11862063.

 139211 065 1مقاتأ ل[ ءانك5, 1060ءءلطقر, زاتععق, ممعاهمص21165 06 12 111

 هعمل طا1 نابع ءأ 216ع 12 101 0ع 1901 ةانع 12 ][1طء216غ 02550121102 1ع 239211 0ع

 دعما ط1 ئ5د1هص 3 12 همملتأمو 1ةطتصتسع 2ع 0011 م25 1عوأاعا" ء21ع126 لقهضطق 5

 ه[وقوعو نضطوتسعور ؟7؟0هزئع 1عو طمتاتعات» للأك هانآا9 غ5, 061ه دددصأ 218 مز5 1ع 329هن]
 0ع 12 :ةءطغعععطع ءأ لع 12 تتاتودنع هده ع 16]2ع عاد 252081, ءعأ ءعاآلتت لع 8

 لت نوأ مط م6038م عاواتع 021835 165 2025565 36220022665 21015 15

 1عا1 عتعاتتكب ةاتتع 531215 21212501115 10ءدلتتك, 3 انتع تانأأن1ع م0مان131156 016
 ةهلعمع 060دتن مدع 16و هععامتسو اطاعال ءءاتعأو (مهعلعر 5انط625111095, 169765 ع

 1عام17263, ©01011131163, ©0163, «أع.)

 2, ]0226 هاتكتع 16 (00232 03125 502 51156311 211 511]ةأ كان 70116 ءأ 6! 2

 06ءمصمأانعأانمم لحن 115155

 16ج 1م5 ل15م031105 0ع 15 512213, 12 آ06ء1212105 151 ةتطتوانع ع5 1011 أ

 ةاان0عج 1عو 11501 + 15 هضالوانع لع 12 1821502 زان210101016. شم0108610116 6
 1:0ءهعالعما تم11هدمال 110110121 ءأ 226521151.

 1217ءموعططعملا, ملال اعل لفقد 16و 12285 1:]81 ((دقن 2106, ءطتعدتع5 لع

 8210ع) ة8لعع 1106010 علع لعد آ22هز15 0ع 1*[آهدصتصسع عأ لا1 0160/61 53115 12 ءانلألكع
 مطتلاموهردطتواتع وان 2 ةءاهتعع 15 ]ل165 م0115 161115 002011616 210816551976 أ

 ةععمتسم2 عع ]عانت ةقاتعالا 210م زاتع ل1 وانع ءأ 12 طلوع ةل م1260: 15

 2222011665 (م0ا170هزئ5 1ةعاد]2 15, ءيفءانألا ءأ زانل1ءكدنعع) زر ددصق »مص ماتتك 12

 تقلع تاك1لم1ع 22113866 م31 10115 216816 165 ته1955ع5 هيعلاتعد, هعم1011663ر

 3ةو5ةركل] مور 202121621165 122620 مق 1ع عمزأ ع 0عطم25 نع تان

 0” ةصفم عام1065 ؟0ه06ع ةتع انصع مطئامؤهمطتع همانتعلااع 06 18 معدووممع

 طاتصسقتسع مه: لعا12 ]ع5 استاد هك 10عطأ 6315163, 221102115165, همت 2310-

 اتت

 1ت1وادصت هدأ مص 1لعصخلاغ, مه مطتلمدهمطتعب دممد امكاقمعع انآانمع لع

 6مل16, 2205 ةعطططألل م0111 7عم01015561 0*1 لعمأ : هذ 1216210256 ةتطقأ ان

 4ك



 مجاعماتم: آه همدل180م ؟ةطتنطتسع ع2 601366:165 15! ةصن لانعق

 تدم 3 عمع5 0” ءديباتع21101 3002 1201021265 تأ 162028068 1611215 51115

 318ال20261215201085 5م601ع115ع5 أ 165 21065 50د]ع5 مدع 165 1و]1ةطتل5165 : 65
 1ةمتصعو 2غ 00هزعطدغ م35 لتورانا عع 1ع مدكدتا 2 1” عانت عاسم ر للسهم مانطانع/

 م1116. ظل عدأ102 ع5 ةصكدسأك

 "11250211 لعد ءماقسأم ز 165 1111تأ1 65 مماتت 1ع 2062386 : 14125ةز, 14118 : 2
 1/1111: 5135 165 ءللعأق ]111510101065 ز

 آ3 56012215311011 : 011615 2051613105, 011615 2121155 7 0ا1عأ1 ع مث028عمعأاغ »

 011615 هطزوءءاتكك ةلتع2أات15 7 15]006 220065 01516172102 03125 165 كه

 10ءدلعو (مماططصة0ع5ر 120212822105, 2335325, 011201135, 56256120 م02 عقر 21850-

 مطمصعو, 5ةطعممطم1263) ؟ (00ءأ1ع تيل ع ككاواتع 06 ؟ةدوورصس طا ةصعتأ لع

 50110332316 5ههكهلعر 0 ه17عططتتع 121 عطانا 11116 9

 1” ةتلاعأا ءأ ذأ هانا معاتأ-012 م2116 0ع ءاتعأنمج 3 1"غءماع 7 طوع عاق 1م ل

 1ءان عاعات 15.

 ل1 عوأ-عع 116*011 115286016 215011011611611 210812111116 7 2215302 أ

 1ذ1ةندت52 10ه هدب 812 عطقعأ : هل تعدطقل هل-ندحمت : 61621102 22102216 : مقعأت

 1201ءهدل1 1ادتع 111 1 ةمانطلت لاتع.

 متعع 12 50م1221521105 ذاق علا 1ع معمطاغمع لع 12 102205 065 2311563,
 لعد هدل02عو 5هءاهتتتع 0ع 12 همطصقت55326ع, 011 ت01 065 2170813131165, 9

 طع ءطعالك5 م61115]011150 06 012315532665 201056ا1 65, هتتاتوانع5و : 5

 5012165 ةصمات 6

 1 ةممدكعك ممن 1ع !هدع (ءصع

 امو [ةصتصعو, 2عاعات15 3 03116 هتا165ع لقهمق 12 ل116 : ع 201156911755

 لع ةعطقر 60د عام لع 12 01316ءانوا1ع 065 21115532663 ءأ ع5 16514115 0

 28823021100 065 انطأل1عو ءتاتع 0101616 0ع ةءلق ءأ 70102165 0ع مان155326 9

 آه ةه2انع 126ءعموزط1ع طمت5 ع5 ءهكقطتتعو 1ءاتواعاتتعو 1م

 ادل1ععاعرتتعالا 50111121165 221 165 تكتلأل1ع5 ءهأ 1ع5 لتؤءمانع5 ؟ةنطنطتمو ةكوصأ 2

,5011 

 المع معموؤع أ انطع م1211 2011101165 2011561165 011 112 0

 065 هةلعاتاو مما11 لعمق, 065 5316علع5و 0ع م011570311, 068686 5

 6ةل1هءامهلتكأعو, لعد تنلكتتعو ع ع5 معمقؤءو زعامط]ع5 »

 ]ع ععممع لكتمع 501106 06وألع لع 12 ءك1قطدعع 106010 عن عم-1و]ةصصنوانع 011 5

 زماتع, لمص 16 06مم لع ةةطقل 1 الع عأ 118201226 1250111032221156عءر, 16 لعواتس

 لحن ةانزعأ طاتصتقلا, 0ع 1*عومفءع طتتتصقتمع هغ لحن 1202064 لدن 717221. ؟هذعأ 5

 102ععد نجلت 2غ 13155ءاطغ م35 16 هطمأتع ه1 6)511أغ 0ع هعأأاع 50111 زر 11 2عوأع 3 5209011 51

 12 0م متستوانع م1هم1ع 3 كطفوانع 5001616 اهدكتدتل1ةع مدع 16 ؟هنغ 1اة1هممن 116 م6117

 0 هرعععمعر 1ع كملت ذاتك 1عو 70165 3 ةطصتتماعل مماتع 18 5ه23ع : 12 7016 لع

 1" 8هل 21 هج هتاتوددع لع 1' طقم عع مماتع اصمت وأتت هتك انت 20115:ءهان 060211 0

 5و



 هدأ

 4و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 اما عا] هءابعاو أ ةوملك هتطكر 013 221115 10261082121165, 2100, 220165 نان 6

 8 لعو معد ةلتا6و 26مةضلتنع5 50115 065 76علط765 21110218215165 211551 طالعض2 نالع

 لغم مدت ودعك 3 انمع ةءطعأاع طمماضل1ع هعمعس لقص. (نع5 م121101165 أ 5

 ملأ 396 165 ة220 عمد 26ع5 065 015ءماتكد 0111 ع]5 نانت مهن ص 1عصأ1 021 طالعت

 م]1مد152 1505 ع5 همم011165 560261 6ءور 21016 علان 06 ع5 مهم 1هو 5

 10: عقع5 لكحصق 1*ءعمدعسصط]ع ع5 همدغعتلاع5د م051:6م1همل1 ق0. 11 12 002

 ماتم عاتعع1 مه1 12 063ه طعاه02 ع5 510ه3عع5 عطأوتلت, 70116 065

 م1270 عموتستم6ء5د لهصق 165 « نطلع » م011101165 063 81215-2211025-831115 271565 5

212116001010111. 

 106 13 500010 عع 0ع 12 1ع م22 و116 ع5 ؟عوصتمع5 3 1*ةصاطعمم0ه1هعنع لع 2

 موتعمأق ها 0ع 12 ةءرييقلل1اغ كممك 165 ل111 ةرعمأق همماع”؟اع5 151220101165: 5

 عال عمتك 12161191 عاططتعالا 0225 065 تكتلأل15ع5 عأ 065 010165 5012115 5

 063 ردتك هر مادعع عا 10هعان هد ع]5 قالا 51119117121 22110101 2101 5115216865 ع

 م7 ءمو1م عأ 0”ةكوتسدتاص ه5 لع كطفوابع ؟ءاتعأمم هان 1060ه1هعنع « طم0ععمع »

 هماصتمع هعا1ع لع 12 010215216102. آع5 1عا1 22085 20111125521 165 22665/]010 ©أ

 م2215 زان عنع5 هم12215ع5 3 ذه « 20زئ211 0ع 1 وانع » عأ 0غماماعمأ 5

 دا5216عاع5و لع 5دعج2ل15د1هم, 5ةصعاتلءدأأهل, 12168221102 0225 16 7

 دزواغسع لع هضافمعد لع ؟6قلن عاف أ لع مم220ع3 زا 65.

 آع 113 عطتعام هماطتنمع 1011165 165 5001665 ل1 5110, 5010971 3 6”1ءم2هدصنع

 دمه طق هأ 3 12 همدعات؟ :ع0نمع 72010121ع : 1غ طم عدجتامع لعد كاي [رامعمع عه

 [111ةعدأان1ع 151ةتطتوأع دانك 1ع 52601 10116/50[002265ء1د], م1176/مانطاتع 6غ 1ع 6

 لعد ؟عتسع5و لقصم 12 50هئغ6غ. 50ه م1هعنع لع 12 معصقوع, لع 12 هنلغتتعر 0ع 2

 001121553266 م0112 6592]انع7 1عذ ءهم0130ه05 لع 12 21 عطع هنو 8ا2غ 0ع 02011 ءأ

 وم016غ16 هككللع. ]عمو ؟ععصتصع5و همصكتستتعاا 012162101215ع2 16و 12161010025, 5

 13 م0انكر 165 كه2ج111211085 0111116 065 72111155 ©«02351111175 0 12 ابك: :

 [عمحتمع الطرع (75 ةوع]هتتع), 0طةلووقصسأع 2 0501'1ع طق عءاناتم, 1218عا2ع21 ةءعاانع

 13 لع مما: للع, 70115 لع غهانغ 1'عوددعع مانطاتع ز 213عطقع 2 12 22م1200111102 أ

 211 521016222 عع لعد ءمكذمأق ز « 210715616 » لدن 201311 101 معاتأ, 0011 12 621156 عد

 همو لع غمعا11هد 06ءا12:6ع. (نهمتصعالا عال 50115 7

 م عام1165 60122115765 20117 1132258165561 15 1202016565 06 0125565 65

 عممغرؤوو مدع 1'عمعطع؟ةامعسعتا لع 12 همه الوأطأ]116 مه1110ا36, 0

 طبقعدتت عدل ع هأ لختمع 6ءمممتنتع 10520665 دات 12 مكس, 0ع هل25565 0

 81011265 5012356 65613565 08135 065 17025565 5013165 52135 16010115 (181214 06عءانإ6

 2311!كتتكر ه1255ع5 0ع هتمطقوطت17021ا11125 0516212101565 ءأ م16021ءان125 لانك

 ةءطقممعمأ 3 ]"اططملأ أ م1عوواتت علا هءانتغ 0: عم طوق : لت5معممدتعات15 0ع 2

 هناكبتع عا 0ع 12 ممطقه155ة20ع ةءاعهأتكوانع : ءطعذءطعاتتور 1216116 ءاتنعاو 5

 لصق 165 طتلا ءانتع 1012010 عانع5 006 لعطأ زر ء25عأ عم 2215 050113331565 1165 715 1

 طوق ءأ 5نلانتا5 مهع 16 طقشأ (501:16 عغمغ21 لع 12 ءاهمدع ممالعممع) : 'نلقسق'

 01821101165 011 21318أ1565]22 : طهامأا5 10211081233563, 15861615, 1212

1:4 



 مجاءمانست ]2 هههل10د ؟ةدنصتمع عم همه ع5 1ةلمطن 5

 5001616 هككللع : ةتلع 50 دلعي ةانطمل11 « 220121 », 0011210221

 لحن 1ءاتعاعاتال م0112 0عوات نعت 065 181315 21659311621 عا155)

 4) 0]ءءاتكح معمل, 1ع5 [عدحتتع5 1011معطأ 111 60155 50121 0”ءئععمأ11 013 نان
 زابكاتلع ان همرمطقأغ 5م6ه110116 20111 126 501116 1269ءمو1ط16 2015 0ع هءااع

 هرعمعماتمم. 500616 عوسعسعمأ, 10هعاتمدصعأ [ ةدصعمسأ, 10601هعنوتنعتمعمأ, 5

 وما 5011021563 065 ه0117ء]1165 523214211055 5012165 0ع 128 016غ

11611 

 تانك هععو دمم0ععصع-121 ن1 ولدت وأعو ةدصق 1ة9او1م5 هتتانوانع : 1ءءطعتعلع

 0: ةوووععو لع هما113ط0ه222602 مما 6[50016 ككل1ع. (00طقعطقاتق 511 106010عأنع ع

 مرمطصتغ 2202811516 296ع آذادنس ءأ 'ادعةنط همدصتمع 525102 10ءعما أهتم رز ٠*ةءماع

 انستقع 106010علعر 6غ مارعمع ءهأ ل1715ء 16 مصغ 065 ؟ةمتصع5 : 235 6

 1ذاقتست ل1165 20111 016ع2 ن1 ءوزر3عع 06 12825 -1021320102 هلال 2566© 5

12010115 

 5) :11ةطقاطتتقة102 065 53501155, ع5 1220160135, 10105 تكتلات : 25522,

 كتتعممعاذأ هدر 1023113 عع, 16165 عال عاءاتقعور 22011 : 16915102 ع5مهععو م121176/مانتطأتع :

 1[عمتسع5 همصقمغع5د لمص 1*ةدحماتمات, 1:21 ءعاتك, 165 200656]050 5
 « 1713165 »> 2520011665 م31 165 ص.مطحتقط5

 6) طةعاتءامءت 3 12 هتاتواتع 06 12 121502 15]!دتطتوتنع 211 11تان 0621

 نأ17286

 7) آ.ع 06581 200236 5115 015011, تانآأ 116 هأ 0:

 نأ 1ةعللقمع : ةءلوب 7 16 >ءممطغأع ؟ آعو 16601081625-)11515165 ((0115 5
 طعم 7)65

 0101 معانا 22001261 12 آمأ1 7 01220 ءأ 3 ن36116و هه2011025 ؟

 ©0111 ةصماتوانتع 12 آ01 7 آعو ]118565 ((0115 065 10101265) ر 21115 101611 1ع 11:

 لع 1*ةجاتع عام عا لعد مدت مأع5 لفهطق 1ع هقه لا 02011 0ع ةوانتعع 2

 المع 500010 عع ةمدصتتةتكع 0ع 12 هكتلاتتتع هأ 0ع 128 م62366 20115 6

 11:11 ءدلدأع هطعم1ع انت 1538ع 06 12 ]دتعاتع 1126 ءال]156, 065 هه23112 06

 ةمصقتستموأم2 0ع هعءا1ع-ءأ م20م2ع5و دنع ؟عمتصع5. 012ةلئ16 ءأ ةءهتكلكع
 همدقةوانعل معو م0111 ]”ةصا6غ201152105 0ع همطاعهتط1 ع5 تهاتلأ165]15, 06 5,

 01ه عئلتأك, 0ع طدعأ5 نلانأ 1011 0116 12 10616 2عأأ 2.501 12511 60111 165 11165 231

 12 :ع200ءأنمد 5م0213126ع, 205 كتاتوتنع 0ع 12 220110 ان11156ع ط3 1

 لقسم 165 للوءمانجو 11عمأل 121565 نتلأ 2ع 1060110026216 225 هع 7616 5051111 ءأ

 ةانقمقمأ ع5 ؟ةامتتت 5.

 آعو ةزيواغمعد ةلدتع2 ان15, 1ع5 طق ل135, 165 015همان15 015 عانق, 1ع

 ءأ ذتلذتمق ه1 عدمت ل165... آنع 1525211 ع5 ءطكقمأك, 12 21050131102, 16 5111106 5

 هماذصتق وتل 5ع لتووزستن] ءعمغ 50115 165 535 065 هدتمتم15 م0102 112561561 5

 [0ه065عق... 50216 7011115 م81 165 انققر 4016565 م21 طءعقاتعم ات زل ت0122115 5
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 4 متي هيك

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 مماتع 261 ءاض016ع ع5 هطزوءاتك5 م2012065 1129ءوأت5ذ عم 106ون15 ماقالو أ

1220110 

 716116 13 معيد ععألا ع لع معممغع ءأ 0*ةعانمم لهسصق 12اعأ16 11 ؟هدنأ غ0

 1اممعرتمع 1010165 1عو5 !ت1165 م0111 1ع5 1166ع21همك اهم 60131ع5 ءأ 1ع5 720220105
 مادبق 1!هدع ؟ةصع 0ع 13 ههمملتامد 1ةططتصتمع عل 6021665 51

 11612110135 اطلق6012165 :

 آعو الءان>> لع 0هقانعأانم» 0ع 12 505ها1غاغ6غ ككحللع : 1[: ةءعصماع لحن 543 عطتعط

 1) 51216 عاع5 0 زد سعات هن, 0112125012 0ع 12 ءاعاتتت 20221 عئاتقلو طلق الكر

 010331 -رانز عار 12013910101-011251, 01103-011251عل, « 561396 0ع 1'عوء]357ع » لهصق ان

 5001616 ةهاتتطتقع 211 ؟ةولطمع لدن 2603115131هأ1, لان 5727© ه]-7:ه52] ءأ لتن 5112747

 ها-طهدمطر, ءمامو]ت 016, 28822506 م32 165 هماتاعأ] ع5 02168021656 685

 011 0125565 50012165 62061 865 2م165 15 1206762082663. 710115 1350115 235 6

 ةه0م-ةهقاطتم» 010 عع م:6ءادع لعو 10:عع5 502165 ءغ لعق ة39ةغ27ع5 تهاتلانع]5 ع

 1عمةووما 2102 ءأ 0”ةعانما نات 021 00عانمع 165 125122665 عأ 1عو 2505111025 كعأو

 لت ممان؟50ز لقصق 011165 1عو 500665 ها 1”ةواهصت هنأ 2ةعمل1وا16 همدصتصع 1ع
 1861 ةئعمخغ انآأتتلع ءأ ته21531522121 20101 10115 165 20161155 0131

 2) 1160 م31231ع2أ 75 140لعممتاإل : ههاغعمرلع ةصه]ز ان وانع رز 1599-1021م هاد
 1340061غ لع محمل ءانمد لدن 50121-طتوأمموادع رز طتمسعأمع 0101 ع2 مءةاهاتمم ر انه

 لماطقتسع لع اطقم مددت مم ءصعامطوصأ 065 212620511011015 (50016165, الكر

 ةءئممماصتعي هنآ عو) ر متعمد صم عات7 ع5 (؟ةسنللءور 12015105, 60]26150226/510).
 1/100عئصتوءو مهت 1169701011025 011 12102311520102 هان 165 لعاترع مدحطتسغو (18121,

 117 ءمعع, طقم ةزطع هتلا10116 121112111 5325 161161102 13

 ةماضانع]]ء/ععاتععاتدع). آع 260م21:13:عهغ 0*:هوأ 2010همصعأا, طق 2200ععمع, مت
 ]هو جات طلاق 0ع 0672 ء) مرار 01 ]ع5 اههتاك >2006ه2»ع5ذ 0ع © دعاك عر

 3) 1123 عازتشتمع 5 ت11 22016216. (نمصتسعالا 101114 261ا17 مءالأ ءغ 014

 1ماعرل عمتك لقطق 065 همها ع»اع5 013 م2160هصتصعاا 065 22318ع5ر 065 050إ32065ر

 06و 1ط22 85 206212165 750]ءا6عق5 5ا11 1ع م3856, 1م م:ةودعضخ ءأ 1ع 101111, 065 5

 (04) 1م طررنما هل-مز»), لعو 102عع5و ءأ ةاتعج اطكتكأ ]عذر 20235 2815538215, 95
 رمانلوأ ودق 126021013165, ع5 065155 26500165, 065 35م15311085 25011665, 5

 طغمزءأ5 6ءمهكغ5ور لعك طمماجممك 0”ءومعمصسعع 06 مالت هم ماتتق 6مم
 هطوعنن اور ءادععو ؟

 3) 101216ءالواتع 065 مال155320ع5 ءأ ع5 6510115. تن1056 5393216 296 5

 هد1غعم16ع5 106010 ع1وابع5 ر ءانلاتقع مممانآت2ع 01316ءاعور همصاعور 28ط16قر

 ةانطصءموأنأ10ه05), ءانألأتكع م0مان11516 2316ع ةصطأاة] ع2عع5 : 320عم5 21125

 همداعمتتك ا/طتعات165 مدع 165 60335, مهتذ اطمءمكعو : ةدزلات5 لع ه006ه5 لع

 1!" طمصمعات# لفعاس(6عمق5 ءا 06ءمدا عع قات كةؤر 06وه:لع ةةصمصأتوانع, 65
 رتاانع]1 معو ءأ لما عطمعع مطقلقت لانعر 20835 211551 111131175 8501



 ميضاعماجمت آه ءمدلتانهم 1ةطنصتسع هل ءمدأع»6ق 151ه

 لتحت صتس 2105 كهطصخغ 165 م20ءعووانك لع 0116ععمعأ 205 هنغ لهطصغ 22155326 3 لع

 م م22 18عاتكعو ؟ءاتعتنممك ناتتر 10111635, ؟0هذ1ه2أ ]1عنعو ةعاطعد همدختس عملاق 0ع 6

 مه 12 همدقاكتعال م2 5001216-طتقأغمم1 ل34 لكخدصع 7ةمصقغ6غ ةطوماتع, ةةعممعااةر

 5219ه ععر هءعاتتكاا ع لع ا0الأع 21115 10120 0ع 176216 نهم عال 11 للأع 60

 م21 03111165 65.

 آ 1ذ1ذ20 0” 6ءطقممع مقق 3 هعااع لفستان هد انضم مانتك[1016, 02010

 ءأ مطتاهذهمطتوتتع 0ع ]اداة 11110 50عاوأء-آرتكأ 01116 4ع ]' ءدوتأا ءأ لع اماناع5 ع5

 101163, 10115 165 215عولن2 06 761116 و1111 م2001111 52158 6

 ءرعماتءلاعرمعالتا 145 2230122026215 602110286215 06 5653 3عا091165 هد اةقأ

 وان 'عوزم111. (نءااتت-عأ 5*ءوأ م1106 20هدمغ لهمك 01165 165 تهانآأتتع5 3 و

 همغيوتكتممك لع الاطتكقعدأ هد, 0ع اعدطقأ عانت 2100, 0ع 52221152002,

 ةدصعات دخل مم, لع ةرططط0أ75ة ه5, 0ع 22613220121521102 164 1

 مطتولتوتنعر لان 120206 لاح ال1121, 065 ةعاعاتك5 ءأ 06و 6ةصعتسعا 5 لع !*طتقأمأ1.
 0 :ةولنمع لع 12 17 نتاع ؟ءاتعلعاتوع 316ع ادت 7 222 ا15ههن16 2 616 ععموتكر ؟ها6)3 مقنع

 1غ ءموسع مملعتمع لع 1 تاغ ة56ع انطع ه011عءاتمد 5020322621216 و1 'ه

 ةممعأ]1ع 12 عءاهاتمم» ىلالوتننع لع 12 215052 3 168204 06 5هو 25

 ءمدقاتنعءانهمك رز انطع 61و05 هلا نا عمممصأتع 55د 1206معملممعع لع

 10101 لمصمم ءءاغمت عام 3 ءألع ءأ 2 لددنأ 52 1هقممصقد تانغ اماع!1ءعاسعالع لهصك 1
 و1616 هأ 1"ةممدعأد 300 ع5 ءمسقناتممك 0ع ةمطتللاغ, لع ؟؟هلتلنأغ لع !'دعانمم

 مما11و116 ءأ 220216, لن0ع همم 2155326ع 5هكاعاتات1 1 لانع, لان 5206 مطق1050مطنت-

 ندنع لع 1*دعاأع معمصتأاتك, لان دعتق 011 1ةعمعت6غ لعد ءالعأ5 0ع ودق. 8121ع6 101
 هعالع ؟1عللوصعع هتتكلوانعر 1011165 165 2116211015 2011665 325
 2061500010 عأوتتعو تأ جلتتع 205611165 6م151652010 عوتنعو عل 7ئ6غ لثرط 6
 هماتسهل لع 55 *عوممدئدطأ ]116 زطاع] 1 ءءادتعأ] عر 12 2215ه 1200ع126 كمات1202166 ةننغ

 110111ءوتنا: 06115 0ع 12 ع1مطةلتكدخ هر 5211 م15 لان ]312815 0116116 2*ءوأ 1666

 0 ةرتعاتطع 065 هم62241025 3)06 ةذوم21665 لع 12 :ةتكقمد م16200ء226 (ةطأ

 2ءانهعانمع نتنع مط11050همطتوتنع (لهصو 1ع 2016 لع 12 7 6اغهصطتت ]وصنع ©125510116.)

 ظنا معلما للا, 165 5هدطتقأاعوأل1005 ع 12 ؟ةتق عدنه ءهعصؤتتمعت[ 216,

 1ع طالتاغ لعد مقاطملعو أ 12 ماتعةللاغ 065 م0511565 6م15165020108101165 6

 معمم عااعملا 101101015 225 لع 06م3و55ع2 1عو مدا 212165 3]705:نط 011 عان151101163, 5

 26531216ال15 5001010 81و1165 ءأ 1ع5 020161025 7011101165 0ع 101116 2111011121105 لات

 وعمق نتنت, 21 56206 0ع 12 1ةءعمأ1 مدر 5ع اغه25101106 50115621 ءال هكأعاق 06 ةعمق.

 م هع ملكك عدتب لع 1: ةع-عم- عج عمتع لدن طمع طه ط1, 11 25 2 موق انعان لع

 015 ص عدمت 128 ههه201105 1؟ةصتستمع 0ع 12 همهم01602 1025ءانآاتتع : ه”تةوؤغ 16 ةانزءأ

 طتسقتم نانأ 0011 اع 0ةععملات ءهأ م10168ع6م همه 165 1501065 69
 0 *هلتغممتتما نتلأ ؟تعمصعاتا 32011162 1عانكد الطتأ 26025 3 هع]]1 عد طقرقأءعو 1ع 5

 ةصعمرع ممه] ةادتع1065. 11 1ةتنغ 0عمع2021314 065662016 03125 10115 16و 5
 1ك1ةتصت ن11ع5 ه1 12 101 011 للك ع عقأ 1521251011266 221 165 121025 عاد 10116 201

 16 م0ا17011, هه 115111120611 012556151556106 24 065 01م5, 068 تالكق ءأ 0658 5

 ها



 ك4 مسي ةيدكو

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 1: ظاهأ (2ةصعدتك 5ههكهلتكأع : ك]ءدلعأ دع 132510206 22 11116 6211621156 5315 5

 هماتتمع 16 طات7عومل 5325 م3م1ع15, 12 6ة20116 5325 عانتعطعأر 1ع 0012116506 5

 22 عققأطو (مدقوع 0ع 120 2 12 انولصعك) مماتت 5ع الطةئعع لخص لعملا لدن 29ةنأ

 ماتم ةطلغ مدع لعو دانه( 6 عاع5د ةاععام 72115165 لع !*ةمعاعم 50هلتكسمع 0812

 لع ممتع لعم سمعو لع ممم 16156 عاذع, 06 :؟ةعءطعم ءطع, لع لعداوم, لع مق !ععانظ و

 لع مهط 3 ععتطعالا 511م6532الج م0101 065 انا2ع5 0ع 15211320-50115ع 25

 لوصق لعو همم عتاع5 013 1” ةنلن211012 5001616-1121-ا125211 ع2 هقأ ع26016 311 5130
 ةما6معاتك 3 هءاانت 10 عغضهطاع لح هقصتامل دمع 0ع 3'1عع م1012, 06 12 656

 عأ 0عو هالك 1615 ]عام ط]عقؤ زر >طعوان1ع5 ؟115ع65]2 لع ].. 1ةطلتتق موال: 2111161 1 مو 5

 ةامدم عمرو هل 1عوممع ز املأ هلل 0:8101* مماتت 122عزن 065 024 تأ 06و 5.

 1ةمع 3 هعو 102عع5 116515165 نانأ هطاتععمأغ ع5 ظاهتك طتعع 011 ةءانالا65[5ر

 210101113115165 3 ءماقع لمص 01/100*1 هأ 1ع انطئع مهععطغر 11 0عالاعمأ 6215011

 ام ةد1156 لع 5*ءارتط لات عمت 02125 065 6012152145 53135 15506 تأ 7610115 352266”0 51:

 165 ةها]ندامم5 ل1165 « ؟ءال عاعاتقعو » ممان 12 ععقألم0 0ع 3016165 لع مآانك ا ملاك

 هانت عماعو عغ مانستتعا] عد. (0ع ونيع 21 12 مطت105همطتع 1162216 نانأ 50115-1620 2

 ة0ان0 155102 86061216 جدن:ع 1015 لدن 2221عءطقر هت 165 1122-260 81221165 ؟ءاذ عنعانتع لانآ
 هةاغطوعمأ 16 عامانز لع 12 ءاتولمم هماطتقلع 5016م 0125م1121101 201115 0

 1عامم0ه100 ةماصمدع]اع ءأ 7202216 لان م0111, 0ع 1*ةءممم1010ا16, 0ع 12

 همممهتكدومعع ةهعمأتأوانع, لدن ءانآذتتعأار طع 21”5ة:لعمأ 3 1'ءعوتصعات 06 8

 نانعوأن مر ع5 ؟ةولسصعو لع 76:16. (0”ءوأر هل ءالعأب هعااع 105[01165 01

 1011165 165 م22101165 ء22011101165 06 12 8ع011561113116عر, 011 12211286116111, 5

 1200عو5 لع عهصقتمت و102 065 5390115, لعد 2عا17165 لع م20 ءانمت تأ ل6228,

 لع ]15 طمهجعطقسل153002 06 12 ؟ععطعتءاطع ةءعماتلوانع عا لع 128

 هنانبتعااع. لع مدعاأع لع غولصع5و 0ع 6216, همدحستع هز م2116 0ع ةعنتسعو
 طماتاوانع5 هان لع :6عاط7225 ]1120612121565 : 11 3*5علأ 0825 10115 165 هققر لع

 21010ءم]1ع5 ةانتعأم 0” 125131112102, 0ع ؟6عان1311012, 0ع 1113112113206 06 5

 1همعاتممصمع]و همدصمص]ءئع5. آع5 :ةولطصصع5 لع 76216 5086 0656 18

 مامات عع مور 601 117ع5ر معمم ءعاتط] مو هاد 28ةمم6عو 06501*0عوءعمعع همدمتسع

 1011165 165 0150321063, 165 001822155212083, 165 1015, 165 12561111110135, 165 ؟16ال15,

 1عو 10 مأعور 165 256عم510525 عأ 1ع5 06ءاتصق نات1 ]21هطقعلا 12 لع ع5 طوال 65 ءأ

 لعو ؟عطمتصسعو عل 5001616. آ*”عورررلأا طتتق312 62 15219231 08325 101165 ©5

 م20لم عال م5 ءوأ ادت صتقملع 06غموهلقههأ ع5 هانألأذ 0ع مع256ء, 065 همدكأ عانت
 الممك لعو ؟هعانلاغ5 همعمتأاتك ع5 - 1315018, 1202812311013, 150281181156, 1206101156 -

 لعذ هدمدعع5 لدن معمقدط]ع ءغ لع 1” ةصمعصفدطاءعر ع5 2168011521025 ان ا 5

 لدي 6ء] ءأ لن ءمد16]231553 ونت 5”ا!صتصموعمأا 3 1!”ةصاغ عنا ع ككطفوانع 2

 ءاطصم-5هء1م-م01116م-هناأنع]. آع5 ععماتمع5 021غ 1251 ا/ةءال مء503826غ ع5

 رت1][ةممتععو ادع لعد ممولطسع5 لع 76216 طمكافالك 5, ل1056, عقمق5د مهع لو
 امكاقمععو ؟ءانعأعانكعد هذ ةزغؤعملأ عد لل متأغد 26012156ه5 مه لعد هلاعدعو 010

 هان طمامق 616965 انكم قطع 3 عك هتالعدتتلل 0ع 52 عمدلتدة هم, دهمان ءهخل لب

 نك



 معاعمادمت آه همه010هم ؟ةدنصتمع عد عمد ءاءاعق اة[ةهن ن5

 122161021101231 م0135 ]11862 10115 165 كتمعذ همداأعع 1" طق 31116 01139716 1126 286

 طما11عالع كمصق 1"طتقغمتعع لع 1" ةطقصءك م2602 كلن 5ا6]1غ طتنقلةل, 206106 51, 5
 انا طاعطتعا ءطصمور 125 39105 0ع هءالع امقاتطلأاتمر 26 م165ءضاعمأا نانا

 1ماغ266 ةلتعدأتل هر 70غ 0ع 12 هممقاع عمم لكبص ةهوصمعع 22020131 0ع 3

 هككمزممطعأع. ]2 ]القمع طاتطتقتملع 7651652 011155]1011 هأ م0110 ه5 0693 لع

 1 ءومةئوسعع 0ع زانكأتععب 0ع عماتكع مه 20ع, 06 ]ئطءءاغ ونوتنت 50111896 001

 ءمدقعاعممع طتتصقتمع. 11 هدأ 06502215 م1269151516 نابع 065 ٌزولمدك ءمدحتمع
 هعابتتجام مدع وع متل ما1 ع2 3 1”طموعجمو 2020 هدتع 115 ةهدغ 1620115 51111611116-

 11! تصعمأ 26663531565 م0101 26060112381261 165 م1006355ا15 1116725151653 لع

1211 

 ]ع5 1010ع5 وتنت همصتت220عصخغ 12 2100111102 0ع 1”طتقامز5ع 0ع مانو 65
 501665 لعوانتق 90-1989 دهادغ :

 1 ].: ءماتقع لع !"طسسقتتخغ لقصو انمع ةادَمع 7201ه عطصعمأا 20109ءا11غ 0ع 18

 مدفن عانت مه لت دانزعأ طتتصقتم, 0ع 1” طمأن 506121ع-طتقأ م1116 0ع ”٠ ةوم

 طتتتم فن

 2) ]2 ككتلتكدكتمم 0ع 12 18هن5هد 1616 ةءطصهوهاءعصاتكاوانع 0800

 اععطصم]1ه عاعور 1-5350115دلتنع 0" ص عام نانا 56عم2021215عمخ زانكوا2'1 !*ةانطنسقا هد
 16و ؟همعاتنمدك 1عصم]ةعهط1غعو 0ع 12 ضتكوتنع مطتام5همطتوانع مدن 0613 65

 لمصصغعو لعو همه هتطأعو 1طا1 61265 كاطع 1220111025 هماططتملا72 211121151665 تأ ان

 هتلطتتعو لعد 81215-ه216همك) ءأ لع 12 ةءمصتودكتمم 22601216م-مانطات عمتك

 (« 70113 6ع نتنع 70115 20117762 1هنكع 011 6[, 70113 هع قاتع 110115 06913162 1ةنتع 0

 ةانع » طءهصعمأو '1هتلادملتعت, 26لقرتع 8ءوطعلعت, 9925 هغ 6ءعوتنعماتو 2111:65”0):

 3) آ2 طاماءءطقم10عاعر 165 طمهصتمان12000825 عض لانع5 هأ 165 ههتمت65

 0 8اطتوتنع 5هانطمتق 11 عا1هءانعا] معلا ةلتع م2523 2165 0ع 18 معمقوع زعاقطاع :

 1”اصمهووأ طتانغغ مطقلهدهرحطتوادع لع لتعم 8”1اطتنوسع ءغ 0ع همادتستك انتع ةاطتواتع ©

 12 *ءةممهق2طئ1ئ16 مد عا 1ع5 امل همتأ5 0ع ههمك أ ءاتما 212201266 كقتتك انه

 111 عاعاناو هان ان 535( طع 116010 عوتنع 136 202

 4) ]ع5 مقءدصتقتتع5 0”ة1:0:6عملهخلتم5 كح طقم ءطق, 183 1
 [1ه:ءمع ل1 71400616 0"*ةعاتمو 1115:0576 (4[8خ128 0ع 5131-231102*1, 10

 5مءاملتكسمع ةهقافعطق 3 12 لغعممع لحد دعكتعع مادطاتع ءماصتقمع ةقعانتمعالا 06

 ل116 عمعتةتتمد 106010 عئوتع لقمع 165 فصصصةعمع5 616ءا012]عؤ, هغ 16 :ةعلصع
 اخ طءعدل لع 19 ؟ةدتغ6 (0. محبا : طط عمل مث11050م]رن). ظحدتع 181ةغ5 آهن, ]لت

 لع 12 طتقمدععطتع لعد آمكاقمععد 06 0ةءاوأمد (15 عماتتتععمقفسعمع م0111 أ 2

 عمات: ءممممعع 0ع 12 ةمطغعع ةءمدمامتلانع ءغ 21:6[12006) 2 616 169011566 قعمالتق

 1هدعاعطصمو ر م ظاتخممءعر ءآ1ع وذ ةل اعهتق 06 512020561 31766 16ه 95

 106010 عاوتتع5 0ع5 مدهتئدصح لحن ءمداغقاع ةاهكوتاتع ع5 كهددقتسعو هع لع

 1” ةءمدم -طدتع : ةدعتعتعر اتق25م 0115, 255655102 5ا11 165 هه ءو15ء5 مدع "اصمم أ ءأ
 1ع لعمتغ لدن 30ةن1. امتع 1ع عملو عا متععو لع 12 طمهتس ةطك1 ك1 ط16 لحج طق عطغ ةانكت

 ندا



 4 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ا1نانع5 ءأ دةصتماتوانعو لع مزاطتكتءدأ1 082, 202/50108153092, 0

 106010 عاوونل مور ء”عوا-ة-ل1ئع لع 701 1نطعتأام 0ع 122951055ءاط ع1, 0ع 1521151185ا152-

 المهم, 0ع ةزرمطمآتدوغتمص 0ع 12 1621116 « هطزوءألالع » ام0غموملمهصستأع لع 2

 ءممقءاعالعع هم ان 5زلةأةغلطع 015012865 011 16216562120025 216213163 نان1 701

 همرصتت 22062 كقصق 10163 165 50016165 1"ةمكاتأل انه 50عا31ع لع 1'ءومتتغ ءأ لع

 1011165 565 م20011611025 (ءات]أ1163ر, 01011, 1251111111085, 10/220685, 0325,

 عام.

 0ع ةععماتتعأا 0”: ةصتطغمم010عأع طتقامكوتنع طع 121غ م35 600016 1*'هطزعأ لخدصم

 ءهمقعأ عمعاطعالا 65021016[5:]3 نا01 26121أا11 211 0ع 121156 62061861 3 12 5

 6 10115 1عو كامزلعمق 501110ع انآ كان 2011570115 501110116 0612061210116, 5

 [0ه1ععو هطوعاتتعو نتلآ ءما212210عض2أغ 12 102221102 0ع 1غ0ان4 511)عأ طتتسقلتم

 103125 ءالان, 018 16 5211, مه: 165 5165365)5 6011621115 هد 1 عانعاتت كه25 13 11

 موزؤنعطم1هعاوانع ءماتع انزع 0215016226 211606, م16 ءدلكعر 6110116, « 1211556 « ©أ

 ال1 126م25ءلعلا 011 5115206231 عاطأ 0طوعانتر 1250202516 عع ءعممرلممأ 06غععصت-

 11311 12115 165 ه020101165 1021211631665 065 211115 500210. ]0115 527025 2 0111

 مماطأ 165 هوذدتق 3*0:عط6010 عتع لا 6]511أ عا 065 331901155 111 16 002511116121, 5

 هما عمت وعدو لع 06عم منان انعأغأ مم لعق 5351065 06 ت0 2220و, 06 6512110

 06 همدط3155322عق,ر 06 م6256 م62م611165 م31 065 220111025 52612115665 أ
 15]53612ةصاعؤر 50د 2 12 1015 معاتت5ر 16521[1ءاتت5 لع 5625 2011576عوال5 ( - ل1ءانمص

 ءأ همداعتالل لع 12 معممؤع هضاتوانع) ءأ طق]ه5 ةدصق ءالعا5 داعمت1لءدأل15 زنك

 موةوعمأ 18 هان]016 تكالالانع 06 10115 165 كأمزلعلك ونانأ 06هلعطأ مه ]عانت

 دال عع5 ع5 021ع21211005 اطتت060121غع35 ءأ 2 102م اعاتمع 702 5ءان]عمصصعدتا لق25 1

 هدلتع لع هطقواتع 8امان 023ه 118315 0650مهتكر 220201311521102 هطان قعر, 5

 12 معيمعءعاتكع مدع ةاعممعما معدمكدطلع لع 1" صفصءاصهأ1 ه2 كال 516 1

 لع مدتمأاع لع ةديزعأ طتتصتقلا 20101 7676251 165 5120115 70211ءانات ع5 لع 2
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 4 تافحاب

 ةأرملا لوح باطخلا

 خيشلاو لضانملا نيب

 ميعزلاو

 احذومن سنوت

 دادحلا دمحم

 غ0 ا “ك01ة101

 ميعزلاو خيشلاو لضانملا ١(

 عيرشت لضفأب دوقع ذنم سنوت عتمتت

 ,ةيبرعلا راطقألا عومجم نيب ةأرملا قوقح نمضي

 يتلا :ةيصخشلا لاوحألا ةلجم» لالخ نم

 يتلاو (')لالقتسالا نم ةليلق رهشأ دعب تردص

 مل نكل يهو .ةينطولا تباوثلا نم ًاتباث تحبصأ

 ةاواسملا قيقحت نم ةوجرملا ةجردلا غلبت

 تثتف ام اهنإف ةأرملاو لجرلا نيب ةلماكلا ةينوناقلا

 اهرودص ذننم يباجيإلا هاجتالا يف لدعتو حقنت

 سركت نأ ىلإ اهروطت لصاوت اهلعلو .(")نآلا ىلإ
 ًاحورو ًاصن يسنوتلا روتسدلا تايضتقم ًايئاهن

 لاجم يف ةأرملاو لجرلا نيب قرفي ال هرابتعاب

 تاعمتجملا نأ ةبسافملاب تبثتو :ةنطاوملا

 يف يناسنإلا قفألا غلبت نأ ىلع ةرداق ةيمالسإلا

 ةيسايسلا ةدارإلا ترفوت اذإ ةأرملا قوقح لاجم
 اياضقلا لوح ينطولا عامجإلاو ةقداصلا

 , .ةيساسآلا

 «ةيصخشلا لاوحأللا ةلجم» رودص نأ ىلع

 نيظفاحملل ةرركتملا تالمحلا مامأ اهدومص مث
 نأ امك ؛ةفدصلا ليبق نم نكي مل نييلوصألا مث

 تلخدو 1407 ٠8/ /1ا يف 77 ددع يسنوتلا يمسرلا دئارلاب ترشُتو ١16 /5١/04؟ يف تردص (1)

 .1561/ ةنس ةيادب عم قيبطتلا زيح اهماكحأ

 -19315 1١9569- و94 تاونس تاليدعت ةدع ةيصخشلا لاوحألا ةلجمل ىلوألا ةغايصلا ىلع تلخدأ ةقإ

 .سنوت يف ةأرملا قوقحل ينوناقلا ديصرلا :يف كلذ ليصفت عجاري .1148 -1943 +9 4+١

 ١1515. سنوت .ةأرملا لوح مالعإلاو قيثوتلاو تاساردلاو ثوحبلا زكرم تاروشنم

 هك



 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 ودي (يطخنلا 38 قيقححلا ئرشألا ةيبرفلا تانضوملا قب كك ةايبح نكتحتل سكوت
 تاينيثالثلا ةيادب يف دادحلا رهاطلا ىكتشا دقو «ةرخأتم تناك ةقالطنالا نأ ءسكعلا ىلع

 نأو ةأرملاب ضوهنلا يف ةرذ ردق مدقتت مل اهنأب قرشلا نع زيمتت سنوت نأ نم

 بلق ةنس نيثالث نم لقأ دعب نكل ."7عوضوملا اذه نع ًامامت نوضرعم نييسنوتلا
 الإ ةرفطلا هذه مهف نكمي الو ءًايرذج ةروصلا )١505-23٠٠١( ةبيقروب بيبحلا ميعزلا
 نرقلا ذنم سنوت يف ةأرملا ةيضق هتعطق يذلا ليوطلا راسملا ضارعتسا لالخ نم

 تاظحلا امهو.:ةارملا لوح ةيدحلاايودحل نيباطخ ةعباتم لذلخب نمو هربعع عساتلا
 هتورذ نيباطخلا نيب سفانتلا غلب دقو .لضانملا يعامتجالا باطخلاو يريسفتلا يهقفلا
 ةلجملا هذه لوح ًاليوط فقوتن نل اننأ الإ .«ةيصخشلا لاوحألا ةلجم» رودص دنع

 يف ةأرملا ةيضق اهتراثأ يتلا ةيليوأتلا لكاشملاب مامتهالا قيمعت ٌدون لب ءاهماكحأو
 ىلإ ةحورطم لكاشملا هذه لازت امو ,(7ةينوناقلا لكاشملا نود ةيمالسإلا تاعمتجملا

2 
 .نآلا

 :(")ىلي ام تابثإ ىلع ةقباسلا تاساردلا نم ديدعلا ىف انلمع دقلو

 اياوز نم اهيلإ قرطتلا نكمي ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةأرملا ةيضق نإ ءالوأ
 عناوملا نمف .يفاكلا مامتهالاب نآلا دح ىلإ ظحت مل يتلا يه ةيلي يوأتلا ةيوازلاو ,ةديدع
 لعاوفلا باطخ يف ةيوغل ةمالع ةأرملا نأ ةاواسملا ةركف رارقتسال ةيسيئرلا
 ةميدق ةيليوأت ةمظنأ ىلإ ةدودشم تلاز ام مهيعو يف ةينهذ ةروصو نييعامتجالا

 طباضلا هنوك ةهج نم «ةيلوألاب ىظحي نأ يغبني ينوناقلا بناجلا نأ مغرو .ةدمجتم

 ىوتسم نود كلذ عم لظت دق ةسرامملا نإف ءعمتجملا يف ةأرملا عضول رشابملا
 ةمظنألا كلت نم ةيعمجلا ةفاقثلا ررحتب الإ متي ال ةأرملل يقيقحلا ررحتلاو نوناقلا
 ةرقتسم اهئاقب عم ملق ةّرجب اهئاغلإب ققحتي ال ةمظنألا كلت نم ررحتلا نأ الإ .ةيليوأتلا

 .50 ص ١544. سنوت .عمتجملاو ةعيرشلا يف انتآرما ءدادحلا رهاطلا (؟)
 تالاحإلا ةعجارم ةصاخ ةفصب نكميو ةلجملا اهريثت يتلا ةينوناقلا اياضقلا لوح ةديدع تاسارد رفوتت (4)

 لاوخالا ةلجس صن ىلع :قيرشلا بيبحلا شحم يضاقلا اهعكو ىتلا ةيرثلا تاقيلعتلاو ةيفارغويلبدلا

 :عجاري (9)
 راد ؛توريب) ةيليوأت تايرفح :نمض .ةأرملا لوح يهقفلا باطخلا دودح :يسايسلا دقعلا ىف ةأرملا -

 1 ١4١-150. صص .(؟١٠؟ ,ةعيلطلا
 «قباسلا ردصملا .ةأرملا لوح ثيدحلا ىمالسإلا لدجلل ىنومضمال ليلحت :ةيباطخلا تالكشتلا -
 ١ 3 ,161-191 صص
 ةامطتأ لع 12 طعمصسع مدانكناسصفمعت طءهطاغمع ؛ةستمتأءع, طءمطاغمع طغعصعمءاتاأننع. 1506110 م6. 11

 13101 !عدسعم. 0[1هن3, 2,

 هاب



 9 تافحا

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 اهتازكترمو اهتيخيرات ةسارد نيهر كلذ لب ءقيمعلا روعشلاو يعمجلا يعولا يف
 تامرحمو سدقملا تايلجتو ةيعمجلا ةركاذلاب ةديدج تاقالعل لاجملا حتفل ةيفرعملا
 :نسكلا

 دنتست ال ًاميدق ىوتفلا نأل «ةريثك تاطلاغم لمحت ةيضق داهتجالا ةيضق نإ ًايناث

 هل ًايتاسسؤم ًاباطخ هقفلاب ةطبترم يه لب «ةيجاجحلا ةعاربلا وأ يقطنملا سناجتلا ىلإ
 نم اهيلإ رظنُي نأ ىغبنيو معمق نك يئاشنإ يوغل ءادأ ىوتفلاو .هتايلآو هسوقط

 تعاض دقو .("0ةيصخش فقاوم نع ربعي ًايدرف ًالوق ال ًاسسامم ًاباطخ اهتوك ةهج

 ىلإ اهفئاظو تلوحتو ءاهيلإ دنتست تناك يتلا ةيعامتجالا تاسسؤملا شيمهتب اهسوقط
 اوناكا ءاوس :ةروهشملا ريف ننكام ةزابغ بسح :سدقملا ةزادإ يف راغصلا نيقرصتملا
 تاداهتجالا ميدقتف .ةيداهجلا ةينيدلا تارايتلا يلضانم نم مأ تاموكحلا يفظوم نم
 ةيملعلا ةساردلاب هطلخ أطخلا نم نكل ,ةيعامتجالا ةيحانلا نم هتارربم هل رمأ ةثيدحلا
 يهو ,ةيليوأتلا ةمظنألا ةسارد ةيملعلا ةيحانلا نم ىدجالاو مهألاف .ةينيدلا تارهاظلل
 ةيوخل ةسارد لج ةينيد ةسازد تسيل اهثاف يفيدلا:ةارتلاب تظبترا نكن ةسازد

 .ةيجولومتسبإ

 يماعزلا لعفلا :ماسقأ ةثالث ةيمالسإلا تاعمتجملا يف يعامتجالا لعفلا نإ ًاثلاث

 ةباطخلا جتني ميعزلا .تاباطخ جتني اهنم لكو ءيرايعملا لعفلاو يلاضنلا لعفلاو
 ًاخوسر رثكألاو مدقألا وهف ثلاثلا لعفلا امأ .يعامتجالا بدألا جتني لضانملاو ةيسايسلا

 مهرمغتو بناج لك نم نييعامتجالا لعاوفلاب طيحت ةددعتم تاباطخ جتني ىهو
 ينيدلا ظعولا «ةيرايعملا يف ًاعيمج كرتشت يهو ةفلتخملا هجاتنإ طامنأ نمف .اهروضحب

 ةركاذلا ريطاسأو «نوناقلا محازت يتلا ةينيدلا ىوتفلاو ؛ةيسايسلا ةباطخلا محازي يذلا

 نيب عارص لب ءبسحو ةعراصتم فقاوم تسيل ةيضقلاف .خيراتلا محازت يتلا ةيعمجلا
 .كاذ أ هاجتالا اذهب هفيظوت ةداعإو يزمرلا لامسأرلا هيجوت يف سفانتت ةيباطخ طامنأ
 ءزجلا يهو «ةغللا عيوطت ىلع ةردق رثكألا ماد ام روضحلا يوق يرايعملا لعفلا لظي

 نم ةفلتخملا تاعيونتلا هذه قيوستو ضرعو جاتنإل «يزمرلا لامسأرلا نم مهألا
 ةبسانمب ًالثم ىرنسو .يعامتجالا بلطلا عاونأ فلتخم عم مءالتت يتلا تاباطخلا
 هيف ميدقلا نانثمطاب رسآ صنلا اذه نأ «ريونتلاو ريرحتلا» ريسفت نع ثيدحلا

 ببسو هتوق رس اذهف ءفصاوعلا اهخومشب ىدحتت يتلا ةلخنلا لثم ىهف .هخوسرو

 .لزاونلل لولح ميدقت يف هتعارب وأ ةجاحملا يف هتوق سيلو ؛هرارمتسا

 11-58 ص ةصاخ ؛م م ....ةيليوات تايرقح ءدادحلا دمحم (1)

 هم



 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 يفتكن اننإف ةساردلا هذه يف امأ :ةقياس تاسارد يف لئاسملا هذه انللح دقل

 ًابدأ لوحتي يذلا يهققلا باطخلا / :نيباطخ لوحت ضرعتسن نحنو اهيلإ تالا

 0 هي روشاع نب رهاطلا عم نآرقلل

 نم 0 ةظحلا 0 ىنيدلا حالصإلا باطخ نازيمت نيتللا نيتيساسألا نيتظحللا

 دادترالا ةظحلو ءهاجتالا اذهب سدقملا صنلا ليوأت عم عئاقولا هقف ىلإ صوصنلا هقف

 ًاقباس انسرد دقو .عئاقولا طغض نم نصحتلل سدقملا صنلا ىلإ صوصنلا هقف نم

 دمحم وهو ينيدلا حالصإلا باطخل زربألا لثمملا لالخ نم ةجودزملا ةرهاظلا هذه
 «نييباتك نيعون عادبإ لالخ نم نيتظحللا نيب جردت دقف .(١أ56 -ك14845) هديع

 تدتما دقو .1905 1١4595- ىتنس نيب رهزألا يف سّرد يذلا ينآرقلا ريسفتلاو 87

 ريرحت» باتك لالخ نم 66 -ك456) نيمأ مساق لوألا هذيملت عم ىلوألا ةظحللا

 لالخ نم (19170 -1818) اضر ديشر يناثلا هذيملت عم ةيناثلا ةظحللا تدتماو «ةأرملا
 مساق ةعيطق :ةجودزم ةعيطق ثدحت نأ لبق كلذو .«رانملا ريسفت» نم كرتشملا ءزجلا

 عم كلذ دسجتي امك ةيعامتجالا ةيلاربيللا ىحن ههجوتو ىنيدلا حالصإلا باطخ عم نيمأ

 وحن ههجوتو ىنيدلا ىحالصإلا باطخ عم اضر ديشر ةعيطقو ««ةديدجلا ةأرملا» هباتك

 ضعب يف اندمع دقو .(")ةيباهولا ةوعدلا هقانتعا عم كلذ دسجتي امك ةلضانملا ةيفلسلا
 نب رهاطلاو دادحلا رهاطلاو نيمأ مساقو هديع دمحم نيب ةعيرس تانراقم ىلإ عضاوملا

 امنإ .درفم ثحب عوضوم اذه نوكي نأ ىسع ءعسوت نود تاراشإ درجم اهنكل ءروشاع
 باطخلا ةسارد ىف اندمتعا يذلا يليلحتلا جذومنلا ةيلباق ىلع ديكأتلا انتياغ تناك

 تايثيحلا فالتخا مغر ةيحالصإلا تاباطخلا لك ىلع قبطي نأ ىلع هدبعل يحالصإلا
 .ةطيحملا فورظلاو

 «لاجرلا دهج ضحم ىلع» موقت يتلا ةيندملا مهو )3

 تثتف ام ةيبوروأ ةرجه ةكرح رشع عساأتلا نرقلا ذنم يسنوتلا رطقلا دهش دقل

 يف ةبغرلاب نيعوفدم نويسنرفو نانويو نويطلامو نويلاطيإ هوحن دفاوتو .فئاكتت

 اههاجتاب حتفني أدب ابوروأ نم بيرق رطق يف ةيعارزو ةيفرحو ةيراجت عيراشم ةماقإ
 ةيبوروألا رسألا تاثم دفاوتل ناكو .يداصتقالا قانتخالاو ةيسايسلا طوغضلا ةجيتن

 ٠٠١ ,ةعيلطلا راد ءتوريب .ينيدلا حالصإلا باطخ يف ةديدج ةءارق :هدبع دمحم ءدادحلا دمحم )ع
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 9 تاشحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 نوظحالي سقوت ىملسم ادب ذإ ءيعمجلا كولسلا رييغت يف رثأ نيتسلا تارشع ىدم ىلع
 ةديدجلا كولسلا طامنأو نورق ذنم مهدنع ةدئاسلا كولسلا طامتأ نيب ىربكلا قراوفلا
 هذه عم تلعافت ةمهم ةيدوهي ةيلقأ ًاضيأ مضت سنوت تناكو .نودفاولا اهب ىتأ يتلا
 ءايحألا نيب قمعتي ماسقتالا أدبف ءاهعم نيملسملا لعافت نم عرسأب ةديدجلا طامنألا
 رودلا تاذ تايصخشلاو نايعألاو ءاينغألا رابك امأ .«ةيبرعلا» ءايحألاو «ةيبوروألا»
 قطانملا يف نوشياعتي اوناكف ءءاوس دح ىلع نييبوروأو دوهيو نيملسم نم ءيسايسلا
 ىوتسم ىلع دشأ طالتخالا ناكف ءعقوملا لامجو ءاوهلا لادتعاب ةزيمتملا اهسهن ةيقارلا
 .لدجلاو لؤاستلل ةراثإ رثكأ كولسلا طامنأ نيب ضراعتلاو «ةبخنلا»

 نم نيكألا زدقلاب:تزكاتسا :ىثلا عيضاوفلا نم. ةازملا عضو نوكيبنآ يطيبظلا نمو
 بسح نفرصتي ًاقحال تايدوهيلا مث تايبوروألا ءاسنلا نم ريثكلا تناك ذإ ,"مامتهالا
 نيملسملا نم ةصاخلاو نايعألا ناكو .رصعلا كلذ ىف هيلع تناك امك ةيبوروألا ديلاقتلا
 ًافارحنا الإ هيف نوري الف ةأرملا ةايح ىلع أرطي ديدج لك ضفر ىف ًارجحت رثكألا
 يف طرخنت نأ ةقيرعلا مهرساب اولاعتف ءرسالا فرشل ًاشدخو دفاولاب ًارارتغاو ًايقالخأ
 ذشي ملو .ةعمسلا ءوسو ةبيرلا نهب قحلت نأ مهئاسنب اوهزنتو فارحنالا اذه

 نيطبترم اوناك وأ ةيرثلا رسألا ىلإ نومتني بلاغلا يف اوتاك دقف كلذ نع نوحلصملا
 ىداباق دومحم رعاشلاو (18484-471١؟) نيدلا ريخ ريزولا لثم «ةلودلا زاهجب اقيثو
 دمحم بتاكلاو (1874 )١807- فايضلا يبأ نب دمحأ خرؤملاو (14171-14816)
 ملو ةأرملا عوضوم اولمهأ مهنأ امإ نوحلصملا ءالؤهف .(1885 )+١84- سماخلا مريب
 يحالصإلا مهمه رصتقا دقو .ةظفاحم فقاوم هيف اوذختا مهنأ ىأ ءًاقرح هيف اورطسي

 شاقنلا رجفنا نأ ىلإ ءيعامتجالا لاجملا نود نارمعلاو داصتقالاو ةسايسلا رومأ ىلع
 فلؤم لوأ اذهو .«عمتجملاو ةعيرشلا يف انتأرما» هباتك دادحلا ردصأ امدنع ةدحب

 لامعتساب ءابولا نم ملسملا يّقوت لثم ءءاهقفلا نيب ةعساو تاشاقن كولسلاب ةقلعتم ةريثك لئاسم تراثأ (4)
 نسح» ةلاسر يف )١145- 181١( يناثلا مريب دمحم خيشلا هزاوجي ىتفأ دقو ءيحصلا رجحلا دعاوق
 ةلاسر يف 185١( ت) يعانملا ناميلس نب دمحم خيشلا هتمرحب ىتقأو «ءابولا نم ظفحتلا زاوج يق انبلا
 ريفكتب ءاهقفلا بلغأ ىتفا دقو ,«ةطينربلا» ملسملا سبل لثمو ؛«نيلاضلا ةدشرمو نينمؤملا ةفحت» اهناونع
 ىتفاف ىراصنلا حئابذ لك لثمو .(1507 ت) يفنحلا ةجوخلا نب دمحم خيشلا مهنمو ,كلذ ىلع مدقأ نم
 يهو ءلتقلا ةقيرطب تناك اذإ عتملاو حبذلا ةقيرطب تناك اذإ زاوجلاب )١40- 181١( عبارلا مريب دمحم
 ءاهقف سكع .بلاغلا يف سنوت ءاهقف اهعنمي ملو :ةيحرسملا ضورعلا ةدهاشم لثمو ,ةثيدحلا ةقيرطلا
 ةموظنم حاستكا دكؤت امنإ ءاهقفلا نيب لدج لحم تناك يتلا لئاسملا هذه لكف .خلا ءىصقالا برغملا
 ءاهقفلا هاجتا نأ ظحالملاو .هتباوثل اهتمحازمو مالسإلا راد»ل ينهذلاو يداملا ءاضفلا ةديدج ةيكولس
 الف .لباقملا هاجتالاب ريست تناك عئاقولا نأ مغر ءاهيلع مادقإلا رمأ ليوهتب ةعدبلا يقوت يبلاغلا يف ناك

 ةركاذلا تالواحمل ًارارمتسا الإ ةارملا عم يلاجرلا كولسلاو ةأرملا كولس نم يلاجرلا فقوملا لثمي
 .ةثداحلا عئاقولا طغض نم نصحتلا ةيهقفلا



 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 الز لع عري م وساوملا ن1 يتبي ل فلك ناكل فرجا موهوب لوس فيزلح شوت
 يف زرب دقو :««تالءاسملا» ب هوعدن تاياتكلا نم عونب متهن نأ نيعتي ذإ «خيراتلا

 تايبدا قي اظسو مفي يباتك ميد هنا ينوووألا نوضسلا'ةيادي ةتما ريبعلا:ترنلا
 نأ كلذ .رشع عساتلا نرقلا يف زربت تأدب امك ةيركفلا ةلداجملاو ميدقلا لكشلاب ىوتفلا
 حتفت تأدب ريبكلا برغملا يف نمزلا نم ًاحدر تماقأ يتلا ةيبوروألا تايصخشلا ضعب
 لوح تاراسفتسالاو ةلكسألا مهيلإ هجوتو بدآلاو نيدلا لاجر عم لدجلا كلاسم
 نم ةطاسملا هذه ىلإ عفانلا جوازقو ةارملا اهتمو ةنيدع اناضق نم يمالنمالا فقوملا
 ايكولسو ةيهقلا يكف يه ريناتلا ةلواعم ىلإ جارخألا ىلإ يفرعملا لوضفلا
 نيفقثملا نم ضعبلا تعفد يتلا يه تالءاسملا هذه نإ .يبرغلا طمنلا ىلإ اهجاردتساو
 نم ةمئاق نييسنرفلا دحأ هّجو دقف .ةأرملا عوضوم ىف ضوخلا اوأدبي نأ ىلإ نيملسملا

 ٌدرف ءفايضلا يبأ نبا دمحأ خرؤملا بتاكلا ىلإ مالسإلا ىف ةأرملا عضو لوح ةلئسألا
 باحصأ نم ّدعي فايضلا ىبأ نبا ناكو .('37801 ةنس تررح ةلوطم ةلاسرب هيلع
 ريغ تايلاجلا عم ةديجلا تاقالعلا يوذ نمو ةيبوروألا ةراضحلا مامأ ةحتفنملا فقاوملا
 ىفطصم نب دمحم هيقفلا ردصأ 1645 ةنس ىفو .هدهع ىف سنوت ىف ةميقملا ةملسملا
 عمج ١3 ةانإلا قوقحت يف تارتكألا» هناؤنع ًاباتك (؟199©ت) يرئازجلا ةجوخلا نب
 حنم نم لوأ ناك مالسإلا نأ نييبوروألل تبثيل ةأرملاب ةلصتملا ةيهقفلا ماكحألا هيف
 ةيعامتجالا راكفألاب رثأتو قرشملا يف ةدم ماقأ دق هيقفلا اذه ناكو .اهقوقح ةأرملا
 مالسإلا بيرقت يف هوذح اذحو ريبكلا برقملا يف اهرشن ىلع لمعف هدبع دمحم خيشلل
 نع ةسارد ىأ مامكألا قتفت» يسونسلا دمحم ةلاسر نأ حجارلاو .نييبوروألا سوفن نم
 ةنس ةفلؤملا (؟مالسإلا يف ةأرملا قوقح نع مامكألا قتفت :ىأ) «مالسإلا يف ةأرملا
 ىلإ ةمجرت اهنم تيقبو يلصألا اهصن دِقُف دقو «راطإلا اذه نع جرخت ال 1
 زيزعلا دبع عم ظحالي امك نيرشعلا نرقلا يف لدجلا اذه لصاوت دقو .(''0ةيسنرفلا
 :الثم (1945 )١141/5- يبلاعثلا

 «ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح نم © ددعلا يف لييذتو ةمدقم عم ةلاسرلا صن يفونشلا فصنم .د رشن (5)
 ١4417 نم سنوتب اسنرف لصنق شور نويل لئاسلا نوكي نأ ققحملا حجريو 45-118 صص 4
 1831 ىلإ

 )٠١( ,ةناتنوف ةعبطم «رئازجلا ١١5/ 1456.
 ةكرشلا ؛ءسنوت .يسونسلا دمحمل ةيزاجحلا ةلحرلا نم يناثلا ءزجلا قيقحت ةمدقم ءيفونشلا يلع )١١(

 15 ص 194١. «عيزوتلل ةيسنوتلا
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 يناسنإلا حاتملا مامأ ةركاذلا عجو ('"

 دقف «تايطعملا عومجم رّيغ دق 1848١ ةنس سنوتب ةيسنرفلا ةيامحلا باصتنا نإ

 ,ةيامحلا ةرادإ اهحنمت تكتف ام ىتلا تاليهستلا ةجيتن ةيبوروألا ةرجهلا ةكرح تديازت
 ةيبلغألا طغض نم ةملسملا ريغ تايلقألا تررحتو ءّدشأ بلاغلا ديلقتب علولا حبصأ امك
 تانبلا لوخد ةيامحلا تعجش امك .ًاكولسو ًاركف «ةبروألا» راسم يف ىطخلا تعرسأو
 .فرحلا ىلع بيردتلا وأ ميلعتلل ةيريشبتلا سرادملاو ةيئادتبالا سرادملا

 تناكو «ةأرملا لوح ةديدجلا راكفألا لابقتسال نييسنوتلا ةديدجلا عاضوألا تايه

 رصنعلا نكل .ىرخأ ةهج نم يمالسإلا قرشملا نمو ةهج نم ابوروأ نم ءادصأ مهغلبت
 ةلقن ةيبوروألا ةأرملا عضو تلقن يتلا )١515-١1918( ىلوألا ةينوكلا برحلا ىه مهألا

 ةروطسأ تمطحو لجرلا بناج ىلإ لامعألا لكب مايقلاب اهترادج تتبثأو ةيعون
 ةيئاسنلا ةكرحلا تأدب دقف .ةعيبطلاو نيوكتلا ىضتقمب ةيلزنملا لامعألاب اهصاصتخا
 تبرستو «ةيلاكيدارلاو ةيكارتشالا ةيراسيلا تارايتلاب لخادتت تناك امك كسامتتو دتشت
 رشتنت تأدب يتلا ةيكارتشالا ةياعدلا لالخ نمو ةفاحصلا لالخ نم يسنوتلا ركفلا ىلإ
 رحلا بزحلا») ينطولا بزحلا امأ .(''7ةيعويشلا ةكرحلاو تاباقنلا روهظ عم

 اهلوي مل هنإف ةيادبلا يف ةأرملا ةيضق حرط نئلف ١191١( ةنس سسأت ؛«يروتسدلا
 نم قرشملا يف ميقيل سنوت يبلاعثلا زيزعلا دبع رداغ املو .قحتست يتلا ةناكملا

 تناكف بزحلا ةرادإ يف (15905 )١5٠١- يبيلقلا نيدلا يحم هفلخ 19317 ىلإ
 يركفلا ىزغلل ًايرامعتسا ًالخدم اهربتعاو ةيضقلا هذه يف ةظفاحم رثكأ هفقاوم
 ناك دادحلا نأ مغر روكذملا هباتك رودص دعب دادحلل نيئوانملا نم ناكو يراضحلاو

 ددعلا يف درو دقو .مهألا اذهو ؛كولسلا يف ًاضيأ ترثأ لب بسحف ًايركف ةينوكلا برحلا ريثأت نكي مل )1١(
 ىربكلا برحلا تعضو امل» :ةداهشلا هذه نيظفاحملا لاح ناسل تناك يتلا «ةينوتيزلا ةلجملا» نم لوألا
 فلتخم دارفآ نيب قيثولا طابترالاو غلابلا جازتمالا كلذ دعب ءاهسوؤر طقاسم ىلإ دونجلا تعجرو اهرازوأ
 رذنت رامضم يف ةماعلا ةايحلا كلذ دعب تلخد ,ةنونسملا اهتامح يف تسمغناو اهرامغ تضاخ يتلا ممألا
 رهظ دقو «ةفرطتم ءارآو ةنيابتم قالخا جيزم نم لصح يذلا لعافتلا ءارج نم ىضوفلاو دقعتلاب هلئالد
 ,رعادلا بدالا هدنع جارف .(...) هنم ةيقالخألا ةيحانلا صوصخلا ىلعو بابشلا ةايح يف ًازراب كلذ رثأ
 هنم تبخو «ةليذرلا هنيب تعاشو ؛ةليضقلا هنع تدنف ءقوسفلا هدي ىلع ضافو .ءايحلا هيف ضاغو
 دجت تنك ىتح كانهو انه هعامطأ كلذل تعزوتو «ةئراضلا ةيتاويحلا هيلع تغطو .ةلماكلا ةيناسنإلا
 دعبأ هب غلبي اميف هريكفت ءيش يف ركفي ال كلذ عم وهو .جرعنم لك يف هيزاخمو ناكم لك يف هاياحض
 طاطحنالا ةاوهم يف يدرتلا وحن ةشئاط ةعيرش ىطخب ريسي هنأ رمغلا ىرد امو «موعزملا ندمتلا تاياغ
 برغلا راد :ةروصملا ةعبطلا) ؛50-1 ص .1953 /04 لوألا دلجملا نم لوألا ءزجلا ...ةقيحسلا
 / .(يمالسإلا
 :عجاري «نيبرحلا نيب ام ةرتف يف ًامومع ةيبراغملا ةقطنملا يفو ,سنوت يف عضولا لوح
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 مل ءيبلاعثلا خيشلا .هسفن بزحلا سسؤم نإ لب .بزحلا اذه فوفص يف لضان دق
 (16) «نآرقلا يف ررحتلا حور» يف تدرو هنأ حيحص .ةيضقلا حرط يف ًاديعب بهذي

 امأ .هجولا نع باقنلا عقر الإ انه باجحلا عفر ينعي ال نكل ءباجحلا دض تارقف
 وهو :ةرهش رثكأ رخآ باتك يف يبلاعثلا نأ هابتنالل تفاللا نإف «ةأرملا ميلعت صوصخب

 صخش ةدعاسمبو ةيسنرفلاب سيراب يف ًاضيأ ردص يذلا )١1970(. «ةديهشلا سنوت»
 باتكلا يف ةعومجملا بلاطملا ةمئاق نمض ةأرملا ميلعت دروي ال ءاقسلا دمحأ وه رخآ
 :ميلعتلا ةيرحب ةقلعتملا ةرقفلا يف أرقنف ءيروتسدلا رحلا بزحلا جمانرب تلثم يتلاو
 ةراشإ ةيأ درت الو ,("'"7«ةيبرعلا ةغللابو روكذلا ىلإ ةبسنلاب يرابجإ يكادتبالا ميلعتلا»

 ىدل لوألا لغاشلا لثمت مل ةيوسنلا ةيضقلا نأ دكأتملا نمو .تانبلا ميلعت لوح كلذ دعب
 ةكرحلا هذه يف طارخنالا يف ًاركبم نأدب ءاسنلا ضعب نأ مغر «ةينطولا ةكرحلا لاجر
 عقو هل ناك يرامعتسالا فرظلا نأ الإ .لاجرلا اهلثم نع زجع ةيلوطي لامعأب مايقلاو
 ةارملا ةيضق حرطي ملو هسفن كلسملا جهن هسفن ةبيقروب نأ ليلدب ,راكفالا ىلع يقيقح
 ةعانق سكعي نكي مل هفقوم نأ قراف عم ««ميدقلا بزحلا» ةعامج ىلع بلقنا امدنع ىتح

 لمشي هنإ لب سنوتب ًاصاخ عضولا اذه سيلو .تايولوألا ديدحت باب نم ناك لب ةيركف
 .ةيبرعلا راطقألا يف ررحتلا تاكرح لك

 ةعيرشلا ىف انتأرما» باتك دادحلا رهاط ردصأ برطضملا خانملا كاذ يف
 عقدو ,ةلبنقلا عقو هل ناكف (15؟*+ ةنس ردصو 1975 ةنس رخاوأ بتك) «عمتجملاو
 هيلع بص دقف .1110 ةنس ًاباش يفوت نأ ىلإ ًاذوبنم ًاناهم شاع ذإ ًايلاغ نمثلا هبحاص
 كلت لك هولّمح مهناك مهبضغ ماج (ةنوتيزلا عماج ىلإ ةبسن «نوينوتيزلا) عرشلا لاجر
 دادحلا رهاط ناكو .مهتعانقو مهتدارإ مغر دلبلا يف لصحت تكفنا ام يتلا تاريغتلا
 دقو ؛«عيوطتلا» ةداهش ىلع الإ لصحي مل هنكل ةنوتيزلا ةعماج نم ًاجرختم هسفن
 مل هنأ ةصاخ قازترالا باويأ همامأ تعطقو هباتك رودص دعب ةداهشلا هذه هنم تيحّس

 .ةراجتلاب اهل ةربخ ال ةعضاوتم ةلئاع نم ًاردحنم ناكو ةيبرعلا ةغللا ريغ نسحي نكي
 ترصاح ىتلا ةديدشلا ةلمحلا ريسفت دنع ىعارت نأ يغبني ةفاح لماوع نأ ىلع

 ىتلا ةظفاحملا فقاوملا عفاود مهفلو هلوح اوفتلا نيذلا راصنألا نم ليلقلاو دادحلا
 ١5150 ةنس باتكلا ردص دقل .ةينطولا ةكرحلا لاجر اهنمو فارطألا فلتخم نع تردص
 ثدح دقو «ةينطولا تاكرحلل ًامساح ًاجرعنم برغملا خيرات يف تلثم يتلا ةنسلا يهو
 ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا نإ .ةينيدلا تاريبعتلا هيف تغط ءايتسا ةجيتن جرعنملا اذه
 يه ىربك ثادحأ ةثالثب ةنراقملاب ةيوناث تدب ةيبرغملا ةقطنملا يف اهرثأ تكرت يتلا

 )*١( ط «يمالسإلا برغلا راد «توريب .يلحاسلا يدامح بيرعت .ةديهشلا سنوت ١19848 7. ص 5955
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 9. تافحأب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةمصاعلا بلق يف يتسرخفأالا رمتؤملاب فورعملا مخضلا يريشبتلا رمتؤملا داقعنا

 مخضلا لافتحالاو :نييحيسملا نيرشبملا يز يف اهعراوش تاثملا حاستكاو ةيسنوتلا
 ريهظلا رودصو «يسنرفلا لالتحالا ىلع نرق رورم ةبسانمب رئازجلا ةنيدمب ميقأ يذلا
 نم ربكألا ددعلا ىدل ًايوق ًاروعش تّمن ةثالثلا ثادحألا هذهف .ىصقألا برغملاب يريربلا

 ىلع ةرطيسلا ديري ل تاريقتلا نلع ةزطيسلاب يفتكي دعي ل نامعتسالا نآ.سانلا
 ىلع ةيمالسإلا ةيراضحلاو ةينيدلا ةيوهلا خسف ةلواحمو ريشبتلا لالخ نم لوقعلا
 لمحتي نم عضو يف مهسفنأ نوحلصملا دجو ام ًاريثكو .اهنم ءازجأ ىلع ىأ ةقطنملا

 نييعامتجا نيفنص نأش جلاعي نأ دادحلا لواح دقف .هنم رذحي نأ دارأ ام ةيلوؤسم
 ةوقلا هلغتست سئاب عضو يف الظي نأ ةروطخو ةينطولا ةضهنلا يف امهتيمهأ كردأ

 هنكل .ةيلحملا ةيموقلاب فرتعت ال يتلا ةيلامعلا اهتاباقن ىأ اهسرادم ةطساوب ةيرامعتسالا
 ةيحالصإلا ةكرحلا يف لامعلاو ءاسنلا جامدإ ىلإ هتوعدل رامعتسالا ةدعاسمب ًامهتم ادغ

 نم ديدعلا يف ترركت ةرهاظ ةيحض بهذو .خيراتلا كلذ ىلإ ةيوبخن ةيلاجر تلظ يتلا
 ةدايسلا روصت نيب ماغدإلا» اهامسأ امدنع ةمظعلا زيزع باصأ ةيبرعلا تاعمتجملا
 .«ةأرملا ىلع ةدايسلا نيبو ةينطولا

 باتك ةيضق يف مكحلل ءاملعلا رابك نم ةنجل ةينوتيزلا ةعماجلا ةراظن تلكش
 باتكلا ةنجللا تناداف .اهراثأ يتلا اياضقلا نم يعرشلا فقوملا حيضوتو دادحلا

 .ءاملعلا رابك نم مهرابتعاب بتاكلا ةلداجم ىلإ اولزنتي مل اهءاضعأ نأ الإ .هبحاصو
 .ةيفحص تالاقم وأ بتك لكش يف تردصو «نورخآ اهبتك يتلا دودرلا اودناس مهنكل

 دمحم هرّرح ؛هنيماضم يف ةناتم رثكألاو رهشألا وهو «لوألا .ناباتك دودرلا مهأو
 ىأ دادحلا ةأرما ىلع دادحلا» هناونعو ةنوتيزلا عماجب يفنحلا سردملا دارم نب حلاصلا
 ةنس ردص .«عمتجملاو ةعيرشلا يف انتأرما باتك اهاوح يتلا عدبلاو رفكلاو أطخلا در

 نب رمع هررح يناثلاو .ةنوتيزلا عماجب ةيملعلا ةراظنلا ةزاجإ هفالغ ىلعو ١
 يحمل ًاقيدصو يروتسدلا رحلا بزحلا طاسوأ نم ًابيرق ناكو يندملا يربلا ميهاربإ
 هفالغ ىلع ًاضيأ دروو ؛«قحلا ىري ال نم ىلع قحلا فيس» هباتك ناونع ؛يبيلقلا نيدلا
 ةيملعلا ةراظنلا ىلإ باتكلا اذه مدق» ةرابعو اهئاضعأ عيقوتو ةيملعلا ةراظنلا ةزاجإ
 هعبط ىلع تقفاوو هيف ام ىلع تقداصف هنارمع هللا مادآ ةنوتيزلا عماج مظعالا عماجلاب

 .«باتكلا لوأ يف ةموسرملا مالعألا اهخويش ماتخأ بسح نيملسملا نيب هجاورو

 يف لثمتت ةيمهألا ةياغ يف ةقيثو ًاقباس روكذملا دادحلا رهاطلا باتك ىوتحا دقو
 ةغلاب ةقيثولا هذهف .ةأرملاب لصتت اياضق لوح عرشلا لاجر نم ةعومجم تاباجإ

 .ًامومع نيرشعلا نرقلا ةيادب يف ةأرملا لوح يهقفلا ركفلا عضو ريوصت يف ةيمهألا
 ريرحت لبق ًالاؤس رشع ينثا ءاملعلا رابك ىلع حرطي نأ دادحلا رهاطلل رطخ هنأ كلذ
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 .يفخ فرط نم مهفقاوم نيدي نأ ديري ناك هنأك ««عمتجملاو ةعيرشلا يف انتأرما» هباتك
 ىلعأ ىلإ هتلئسأ هّجو دادحلاف .باتكلا رودص دعب هيلع مهتمقن نم داز ام كلذ لعلو

 .ىوتفلاو ميلعتلاو ءاضقلا عجرم اوناك نيذلا رابكلا ةتسلا خئاشملاب لثمملا ينيدلا مرهلا

 راتخا .يفنحلاو يكلاملا امه نييهقف نيبهذم نضتحت ينيسحلا دهعلا يف سنوت تناكو

 حرطو «يفنحلا بهذملا نم ةثالثو يكلاملا بهذملا نم مهنم ةثالث خويش ةتس دادحلا

 مهنأل ةيئاقلت لكب اهنع اوباجأ ًالاؤس رشع ينثا ءهاياون ةقيقحب مهمِلعُي نأ نود ؛مهيلع
 .هباتك يف اهضرعيس هنأ اوكردي مل

 تاظحالم عم ءدادحلا ةلئسأ اهلوح تراد يتلا عيضاوملا يلاتلا لودجلا صخليو
 .اهنمضتت يتلا لكاشملا لوح

 لاؤسلا عوضوم
 اهجوز رايتخا يف ةأرملا قح

 ةاواسملا بايغو ررضلا هجوأ

 اهجاوزو اهاضر نود ةأرملا جاوز

 غولبلا لبق

 نود قالطلا يف لجرلا قح عيسوت | رهظ اذإ جاوزلا خسف يف ةأرملا قح

 قارفلا يف ةأرملا قح قييضتو طباض | اهريصمو كلذل بجوم بيع جوزلا يف
 .ررضلا دنع ىتح خسفل بجوم بيع اهيف رهظ اذإ

 جاوزلا

 اهجوز اهنع باغ اذإ ةجوزلا ريصم

 اليوط ابايغ
 نود قالطلا يف لجرلا قح عيسوت

 قارفلا يف ةأرملا قح قييضتو طباض

 .ررضلا دنع ىتح

 نود قالطلا يف لجرلا قح عيسوت
 قارفلا يف ةأرملا قح قييضتو طباض

 .ررضلا دنع ىتح

 هب لجرلا ظفلت درجمب قالطلا عوقو

 نود قالطلا يف لجرلا قح عيسوت لجرلا اهقلط اذإ ةأرملا قوقح
 قارفلا يف ةأرملا قح قييضتو طباض

 .ررضلا دنع ىتح

 نود قالطلا يف لجرلا قح عيسوت
 قارفلا يف ةأرملا قح قييضتو طباض

 .ررضلا دنع ىتح

 ةأرملا نود لجرلل ةنعالملا قح

 ةطساوب قارفلا بلط يف ةأرملا قح
 جوزلا ةرشاعم تلاحتسا اذإ يضاقلا

 ينزي هتأر اذإ لجرلل ةأرملا ةنعالم
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 قارقلا يف. ةآرملا قح قييضتو طيانش قالطلا ةين
 .ررضلا دنع ىتح

 ةاسقاىلعليرئا طلت |  تيبايضةةسفاقتح | ١
 (9١)تيبلا ةريسأ ةأرملا اهلام ىف يف تريلا يف 00 _ كه

 تيبلا ةريسأ ةأرملا جراخ نوؤش يلوت يف ةأرملا قح

 .ءاضقلا وأ ةالصلا ةمامإ لثم تيبلا

 يبل ميسا اسما
 .يفنحلاو يكلاملا نيبهذملا نم خئاشملا ةبوجأ نايلاتلا نالودجلا صخلي امك

 يفنحلا بهذملا خئاشم ةبوجأ

 قانشوب باطحلا (لاؤسلا

 ثيح نم راتخت ةأرملا |اهجوزي ةغلابلا ريغ تنبلا ةفلكملا ةرحلا ةأرملا
 هقلخو لجرلا قلخ 1خسفت ال تغلب اذإف اهيلو| اهسفنب اهجوز راتخت

 .ةءافكلا ثيح نم يلولاو | اهيلو ناك اذإ الإ دقعلا | اهفرصت ىلع اسايق

 ةغلابلا .دجلاو بألا ريغ | اهيلو لخدتي الو ءاهلامب

 اهسفنب اهجوز راتخت | نم جوزتلا تدارأ اذإ الإ

 ضارتعالا يلولل نكميو | نأ نسحتسيو .ءفك ريغ

 ريغب جوزتلا تدارأ اذإ | اهجاوز رمأ ضوفت
 فك .بدألا باب نم اهيلول

 ةارملا ةلاح امه نيءانثتسا عم «ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملاب هقفلا اهيف رقي يتلا ةديحولا ةلاحلا يه هذه )١5(

 فرصتلا نم رذيملا جوزلا عنمت نأ ةجوزلا قح نم نأ دري الو ءريذبتلا نع اهجوز اهعنمي يتلا ةرذبملا
 نيتيلاوملا نيتلاسملاب ةلأسملا هذه ةنراقم نأ الإ .ثلثلا ةبسنب الإ ةأرملا فرصتت الف ,عربتلا ةلاحو .هلامب

 أم دادحلا روص دقو .تيبلا نم جورخلا نم عنمُت اهنأ امب قحلا اذهب عفتنت نأ اهل نكمي ال ةارملا نأ نيبي
 .هتطساوب الإ هيف فرصتلا اهنكمي ال هنال اهلام ىلع لجرلا ذوحتسي ذإ .ًايعقاو ثدحي ناك
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 اذإ هئاضمإ ىأ حاكنلا

 بويع لجرلا يف ترهظ

 صربلاو ماذجلا لثم

 لجرلا امأ .نونجلاو
 قالطلا قح كلميف

 بيعلا ةلاح يف هيضمي
 .هريغو

 لاط اذإ ةجوزلا قلطت ال

 تناك ءاوس اهجوز بايغ
 امك ءال مأ ةقفنلا اهلصت

 ًارضاح ناك اذإ قلطت ال

 نكل اهيلع قفني الو
 ةلاحلا هذه يف قالطلا

 .داسفلل ًاءرد اب ست :

 :ةيفنحلا ضعب لاقو
 .تاونس عبرأ دعب قلطت

 هب عفتني دقع جاوزلا

 ةأرملا عضبب لجرلا
 رهم نم هعفد ام لياقم

 ديري ىتم اهقلطي ىهو
 كلذب طقسي امنإ هنأل
 .عافتنالا اذه يف هقح

 اهقلط اذإ تانامض وأ

 نأ نكمي نكل .لجرلا
 نأ حاكنلا تقو طرتشت

 اهديب اهتمصع نوكت

 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةآرملا لوح باطخلا :دادحلا

 .ًاقلطم بيعي ةرح درت ال | ةجوزلا وأ جوزلل سيل | خسف نيب ةأرملا ريخت

 نم ةأرملا قلطت ال
 ًاليوط باغ ىلو اهجوز

 قافنإلا نع فقوتو

 .اهيلع

 هعقوي لجرلا قح قالطلا
 نامض الو ءاش ىتم

 .ةأرملل

 لجرلا قح نم قالطلا
 ةأرما قلطت الف هدحو

 .دوقفم

 .هب لجرلا ظفلت

 ةلاح يف ةأرملا نامض
 .عاتمإلا ىه قالطلا
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 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 قالطلا ةأرملا بلطت ال
 ةلاح يف الإ يضاقلا نم

 هوس اما نرتحلا
 .ربتعي الف ةرشاعملا

 قارفلا ةأرملا بلطت ال
 ةلاحتسا درجمل

 .ةرشاعملا

 عفرت نأ ةأرملل نكمي
 ءاسأ اذإ يضاقلل اهرمأ

 .اهترشاعم لجرلا

 هدحو عفتنم جوزلا

 ةجوزلا امأ هتجوز عضبب
 اهدحو ةعفتنم تسيلف

 هدحو عفتني جوزلا

 نود لجرلل ىهف بسنلا الف ةجوزلا امأ هتجوزب
 اهجوزب اهدحو عفتنت .ةأرملا

0 

 اهل قحي الف اهجوزب | ًاقح ناعللا ناك كلذل
 .ناعللا بلط .ةينوزلاا نود لجرلل

 :لطاي وهن
 قافنإلا لجرلا بجاو | لجرلل ةيواسم ةأرملا ىلع نوماوق لاجرلا

 مهل ةيالو الو ءاسنلا | اهبجاوو هتجوز ىلع | لجرلل سيلو تيبلا يف
 قوقح ادع مهيلع .هرمأ ةعاط الإ ءيشب اهرمأي نأ

 .ةيجوزلا .شارفلا

 فرصتلا ةقلطم ةديشرلا | يف ةأرملا مدقتت ال أ فرصتت ةديشرلا ةأرملا
 .اهلامب نتفت اهنأل ةالصلا نذإ نود اهلام يف

 .اهتوصب لاجرلا .اهجوز

 ةديشرلا ةغلابلا ةأرملا | عيمجل ةأرملا حلصت ال
 نود اهلام يف فرصتت | نأ نكميو فكاظولا

 .اهجوذ نذإ ةماقإ نود ءاضقلا ىلوتت

 مّوت نأ نكميو دودحلا
 .نهطسوتتو ءاسنلا

 الإ ةروع ةأرملا مسج

 يف ًامئاد نوكت ةأرملا
 .لجرلا دعب يناثلا ماقملا

 اهدسج لك ةأرملا رتست الإ ةروع ةأرملا مسج

 نيفكلاو هجولا ىتح | رتسو نيفكلاو هجولا | نكل توصلاو هجولا
 .داسفلا راشتنال .ًابجاو سيل هجولا أ ةباشلا بجحت نأ لضفي
 .داسفلا راشتنال اههجو
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 ميعزلاو خيشلاو لضاننلا خيب ةارملا لوح باطقلا :دادحلا

 يكلاملا بهذملا خئاشم ةبوجأ

 راجنلا نسحليب
 ركبلا هتنبا ريجي بألا
 اهجوز راتخت بيثلاو

 ىلع قباسلا بيعلا روهظ
 دحأب جاوزلا دقع

 ركبلا جوزي بألا
 راتخت بيثلاو ةريغصلاو

 .اهجوز

 جوزلاب بيعلا ثودح

 .ةجوزلل رايخلا بجوي

 .اهجوز راتخت بيثلاو
 ةبجوملا بويعلا تلح اذإ

 تناك جوزلاب خسفلل
 ءاقبلا نيب ةريخم ةأرملا

 بيعلا رهظ اذإو .قارفلاو
 لبق ًاميدق ناكو ةجوزلاب
 نكميو جوزلا ريخي دقعلا

 عاجرتسا بلطي نأ
 .رهملا

 رخآلل بجوي نيجوزلا
 بيعلا ءورط امأ ءرايخلا

 بجويف دقعلا دعب

 ناك اذإ رايخلا ةجوزلا
 لثم حاكتلا تالطيم نم

 صربلاو ماذجلا

 .نونجلاو

 برحلا راد ىف دوقفملا | بئاغلا ةجوز قلطت ال | باغ اذإ ةأرملا ريخت
 دعب الإ هتجوز قلطت ال | ماد ام هدوجو مولعملا | ثالث نم رثكأ اهجوز

 دوقفملاو .هتومب مكحلاو مالسإلا راد يف دوقفملا

 عبرأ دعب الإ هتجوز | راد يف دوقفملا .تاونس

 مولعملا بئاغلاو .نينس | هتجوز قلطت ال برحلا
 اذإ الإ هتجوز قلطت ال |[ يأ ريمعتلا ةدم دعب الإ
 .اهب رارضإلا هدصق تبث | ةداع اهشيعي يتلا ةرتفلا

 .هلاثمأ

 يف ىلو هب لجرلا ظّقلت
 .بضغ ةلاح

 درجمب قالطلا يضمي

 مل ام هب لجرلا ظفلت
 دقاف ىأ ًانونجم نكي

 .زييمتلا
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 9 تا فحأب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةعقوي لجرل| "ديب قالطلا
 نامض الو ءاشي ىتم

 .ةجوزلل

 ةرشاعملا تءاس اذإ

 ىلإ ناجوزلا اجتلا
 نع ةأرملا قرفت ال

 ةلاح يف الإ اهجوز

 الو ميكحتلاو حلصلا عضو ربتعي الو ررضلا
 .كلذل قالطلا ةأرملل قحي .ةرشاعملا

 بسنلا يفنل ناعللا عرش | ناعللا ةيعورشم ةلع | يف ةأرملا نعالي لجرلا

 .هدحو لجرلل قح ىهف | بسنلا ىلع ةظفاحملا نأ اهل سيلو اهانز
 لجرلل ًاقح ناك كلذل .هانز ىف هنعالت

 .ةأرملا نود ١

 رمضأ اذإ حاكنلا حصي

 مل ام قالطلا ةين لجرلا

 الإو ًابوتكم ًاطرش هلعجي
 همكحو ةعتم جاوز ىهف

 .نالطيلا

 نارومأم ةأرملاو لجرلا | تيبلا يف ةأرملا بجاو

 ميكحتلا ىلإ ةأرملا أجلت

 ةرشاعملا تدسف اذإ

 .قالطلا اهقح نم سيلو

 .قالطلا ةين لجرلا .قالطلا ةين لجرلا

 نم اهتيب يف ةأرملل

 اهيلع ام ردقب قوقحلا | نمو ةرشاعملا نسحي | هبجاوو اهجوز ةياعر

 لجرللو تابجاو نم | هتابجاو نع امهنم عنتمي .اهيلع قافنإلا
 .ةماعزلاو ةماوقلا :اهتلع ريجت

 فرصتت ةديشرلا ةأرملا | ةديشرلا ةأرملا فرصتت

 نذإ نود اهلام يف نذإ نود اهلام يف

 عربتلا يف الإ لجرلا | .عربتلا يف الإ لجرلا

 .ثلثلا نم رثكأب

 عاونأ لك ةأرملا ىلوتت ال

 نأ نكمي نكل فتاظولا

 اهيساني امب علطضت

 .اهنم

 ,يف ةقلطملا ةيرحلا ةأرملل
 نأ الإ اهلام ىف فرصتلا

 .ةرذبم نوكت

 نم ةأرملا ىلوتت
 ضقانتي ال ام بصانملا

 فاعسإ لثم اهتثونأو
 .ىحرجلا

 ةمامإلا ةأرملا ىلوتت ال
 .ءاضقلا الو



 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 هجولا ادع ةروع ةأرملا

 رتس بجيو نيفكلاو
 .ةنتفلا فيخ اذإ هجولا

 هجولا الإ ةروع ةأرملا

 اهيلع بجي الو نيفكلاو
 نع اهيفكو اههجو رتس

 ولو سانلا نم دحأ

 ال نأ نكميو .ًايبنجأ

 اهيعارذو اهرعش رتست
 بحتسي .مراحملا مامأ
 ًاعرد اههجو رتست نأ

 .داسفلل

 رتس ةأرملا ىلع بجي

 نع اهندب رئاسو اههجو

 الإ رهظي الف يبنجألا
 .اهانيع

 ًاعيمج مهنكل «مهنيب تافالتخالا نم ديدعلا زربُت خئاشملا تاباجإ نيب ةنراقملا نإ
 ةيلاكيدارلا ةيدصاقملا ةءارقلا دمتعت يتلا دادحلا رهاطلا ةبراقم نع جهنملا يف نوفلتخي
 مالسإلا مكح دقل» :ةحارص لوقي وهف «صنلا نم سيلو ةيعامتجالا ةنياعملا نم قلطنتو
 لبقي نأ عنامب اذه سيلو .ةحيرص عضاوم يف ةأرملا نع لجرلا زيمتب نآرقلا تايآ يف

 يف يمري ماد ام نمزلا روطتب اهبابسأ رفوت دنع امهنيب ةيعامتجالا ةاواسملا أدبمب
 00 .(؟17) «ىلعألا قحلا حورو ةماتلا ةلادعلا ىلإ هرهوج

 عئاقولا لوه نم ةسدقملا ةركاذلاب نّصحتلا (4

 يف مهيأر دادحلا علطتسا نيذلا خئاشملا دحأ روشاع نب رهاطلا دمحم ناك

 نبا خيشللو .هياتكو ةءارآ اونادأ نيذلا نم ناك مث د ,ةأرملاب ةلصتملا ةيهقفلا اياضقلا

 درجتو ةيعوضومب انراق اذإو .«ريونتلاو ريرحتلا» ريسفت اهرهشأ ةريثك تافلّؤم روشاع

 اذه نم ةرابع لمجأو ًانايب لضفأو ًاخوسر رثكأ دجن نل انلعلف ةثيدحلا ريسافتلا

 هركذي ال يبهذلا نإ لب .«رانملا» لثم ىرخأ ريسافت راهتشا رهتشي مل هنأ مغر «ريسفتلا
 اهنم ةريثك بايسأ ىلإ كلذ عجري دقو .«نورسفملاو ريسفتلا» روهشملا هياتك يف

 .رسفملا ةيصخش

 ءيعرشلا ملعلا يف ةقيرع ةلئاع يف ١175 ةنس سنوت يف روشاع نبا خيشلا دلو
 .هلئاسوو نيدلا ريغي هتايح لاوط هسفن لغشي ملو ١51/7( ةنس يفوت) ًاليوط رّمعو

 ةخيشم اهنم ةديدع ةينيد بصانم دلقت .ةغللاو عرشلا مولع يف هرصع ةغبان ناكف
 ميدقلا هملع سندي ملو .(ةنوتيزلا عماج) مظعألا عماجلا ةسائرو يكلاملا مالسإلا
 ةعانق نم لب راكفألا كلتب لهج نع نكي مل كلذ نأ ىلع «ةديدجلا راكفألا نم ثداحلاب

 الا



 تت

« 

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 نأ الإ نيملسملا ىلع امف ءاهنم لضفأ وه ام ىلإ اعدو اهيلإ قبس دق مالسإلا نأ اهدافم
 مل .رومألا مهمامأ ميقتستو لبسلا مهل عضتت مث مهعرش ماكحأو مهبر باتك اوعجاري

 ريتشي ملف سيدات نياو اضرب يشرو هديع لكم :نيلهاسلا ,فلجح نم يشلا نكي

 نأ ريغ .دادحلا باتك تنادأ ىتلا ةنجللا ءاضعأ نيب نم ناك هنأ ىلإ انرشأ دقو
 ىتلا ؛ءةيصخشلا لاوحآلا ةلجم» ةبيقروب بيبحلا ميعزلا ردصأ امدنع افلتخم ءاج هفقوم
 ددعت عنم لثم ««عمتجملاو ةعيرشلا يف انتأرما» يف ةدراولا اهسفن بلاطملا تداعتسا
 «خلا «ةرشاعملاو جاوزلا ءانثأ ةيلعف قوقحب ةأرملا عيتمتو قالطلا قرط طبضو تاجوزلا
 .ثاريملا يف ةيوستلا ادع

 هنأ مأ ؟يركف روطت نع ريغتلا اذه ربعي له ؟('”7روشاع نبا فقوم ريغت اذامل

 هتضراعم نع نلعي مل روشاع نب رهاطلا نأ دكاتملا ديحولا رمألاو ءفقوملا اذه ليصافت ضومغلا طيحي (1)

 نم يهو روشاع نبا ةلئاع نأو ؛ءاملعلا راغص نم ىأ هتقبط نم نيرخآ خويش فالخ ىلع ؛صنلا اذهل
 هتفلاخم ةجحب نوريثك هضراع يذلا صنلا اذه دض بلص فقوم اهنع فرعُي مل ةقيرعلا ةينيدلا تالئاعلا

 ةدع «رهاطلا لجن ىهو ءروشاع نب لضافلا دمحم خيشلا نع تردص دقو .ةيمالسإلا ةعيرشلا حيرص

 ينطولا لاضنلا يف تمهاس ةمرتحمو ةيبعش ةيصخش لضافلا ناكو «ةدناسملا اهنم مهفُي تارابع

 ةافولاب هابأ قبس نأ ىلإ ةيبيقروبلا ةلودلا لظ يف ةقومرم ةناكمب عتمتو ءاملعلا رابك نم ناكو يباقنلاو
 .9١1ا/١ ةنس

 تلمعُتسا نيظفاحملاو نييبيقروبلا نيب عوضوملا لوح ًاداح ًالدج تدهش دق ةيسنوتلا ةفاحصلا تناكو

 ةيصخشلا لاوحالا ةلجم هيف رسف ًاعامتجا دقع ةبيقروب نأ كلذ نم .نيفرطلا نم ةياعدلا لئاسو لك اهيف
 زيزعلا دمحم نيخيشلا ةصنملا ىلع هعم رضحأو .داهتجالا موهفم ىلإ دانتسالاو نآرقلا ىلإ عوجرلاب

 ةياعدلا تلظ دقو .(كاذنآ ةنوتيزلا عماج خيش) روشاع نب رهاطلا دمحمو (كاذنآ مالسإلا خيش) طيعج

 ىطعا ام ؛ةيسردملا تاررقملاو تالجملاو بتكلا يف اهترشنو ةروصلا هذه ةليوط ةرتفل لمعتست ةيمسرلا
 ملعي دحأ ال نأ عقاولاو .ةيصخشلا لاوحألا ةلجم دناس دق روشاع نبا خيشلا نأ ليج نم رثكأل عابطنالا
 لبق وأ هيلإ رطضا نوكي دق يذلا عامتجالا اذه رضحي وهو روشاع نبا ريكفت ناك ام ةقيقحلا هجو ىلع

 ةياعدلا هذه لباقم .ضارتفالا اذه دكؤي ةساردلا هذه يف هفقاوم لوح اندروأ امو .ةيقتلا باب نم هروضح
 ىلع هضارتعا نع ةبسانملا كلت يف رّبع روشاع نبا نأ اهدافم ةرتفلا كلت ذنم ةياور تاشن ةيبيقروبلا
 يتلا ةيبيقروبلا ةموكحلاو اومدطصي ال نأ ةيادبلا يف اولواح خئاشملا رابك نآل دعبتسم اذهو «ةلجملا

 ىلع نيصيرح اوناك امك ءرامعتسالل ةنداهم بلاغلا يف مهفقأوم تناك نيح يف ريرحتلا ةيعرشب عتمتت

 ليلقلاو .ءاملعلا راغص نم بلاغلا يف ةضراعملا تءاج كلذل ؛:ةمخضلا ةيعامتجالا مهتازايتما ىلع ةظفاحملا

 ةبيقروب نأ اودكات نأ دعب ؛نيرخأتم الإ كلذ ىلع اومدقي مل ةضراعملاب اوحرص نيذلا ءاملعلا رابك نم
 دعب قلغأ) فاطملا ةياهن تسيل ةيصخشلا لاوحألا ةلجم نأو مهتازايتما نم لاح لك ىلع مهدرجي فوس

 ةلئاع نا ىلع .مهفئاظو ءاملعلا دقفو هيسردمل ةصصخم تناك يتلا فاقوالا تيغلآو ةنوتيزلا عماج كلذ
 يف يلوصألا رايتلا ةأشن عمو .(ءارجإلا اذهب ًاريثك ررضتت ملو ةروسيملا تالئاعلا نم تناك روشاع نبا

 نيب رايتلا اذه رشن نإ ةحضاو ةيئاعد ةغبص تاذ ىرخأ ةروص ةياورلا هذه تذختا تاينيعيسل | ةياهت

 ةيصخشلا لاوحالا ةلجم دناسي روشاع نب رهاطلا خيشلا نإ نيرضاحلا نم عمجلل لاق ةبيقروب نأ هعابتا
 - بذكو ميظعلا هللا قدص :لاق مث نآرقلا نم ةيآ خيشلا ارقف ةملكلا هيلإ لاحاو مهمامأ كلذ دكؤيس هنإو

 ىف



 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 ؟ةيصخشلا حلاصملا نادقف نم ةيشخلا وأ ناطلسلا فوخ هالمأ فرصتلا يف فالتخا

 ريغ ةياورلا بسح :«ةيصخشلا لاوحألا ةلجم» رودص دنع توكسلا ىلع ًاربجم ناك له
 عرشلا لاجر رابك ىلع يفخ طغضب ماق هنأ ةبيقروب ميعزلا ىلإ بسنت يتلا ةدكؤملا

 هقفلا نيب ضقانتلا ىه مأ ؟ةحارص هوضراع اذإ لتقلاب ديدهتلا دح ضو :ندضوتب

 لجن نأ كيهان ءهماكحأ ضرفيس عقاولا نأ خيشلا ىلع بغي مل هنأ رابتعاب «عقاولاو
 هدافحأ حبصأ مث ةيبيقروبلا ةيروهمجلل ربكألا يتفملا كلذ دعب حبصأ روشاع نب رهاطلا
 نب ضايع رصاعملا يعماجلاو بتاكلا مهنمو «ةيبيقروبلا ةلودلا يف ةثادحلا ءاهقف
 ؟روشاع

 يذلا مهألا صنلا عجارن نأ فقاوملا ةقيقح كاردإو زاغلألا لحل ةقيرط لضفأ لعل
 ريغ هيف لوقي نأ هزنتو ةيقت نود هيف ثدحت هنأ ضرتفي يذلا صنلا ءروشاع نبا هكرت
 نآرقلل هريسفت ىهو ؛هدصاقم لظ يفو هللا مساب هيف ثدحتي ناك هنأل :ةقيقحلا

 .«ريونتلاو ريرحتلا» ب فورعملا

 ديدجلا لقعلا ريونتو ديدسلا ىنعملا ريرحت» ىه ريسفتلا اذهل لماكلا ناونعلا نإ
 .اهليلحت لاجم انه سيل ةنيعم ةيؤر رصتخي ناونع ىهو .(' لءديجملا باتكلا ريسفت نم
 امهف ؛ةفدصلا باب نم سيل «ريونت»و «ريرحت» يتملك لامعتسا نأ ىلإ ريشن نكل
 ةيبرغلا ةيفاقثلا ةموظنملا نيملسملا ىلع امهتمحقأ نيذللا «راونألا»و «ةيرحلا» نالباقي
 نأ تبثي نأ ىلإ رارمتساب روشاع نبا ىعس دقلو .«ديدجلا لقعلا» بلطم احبصأف
 ناونعلا اذه نأ امك .("'")اهنع ىنغ يف هنكل ةديدجلا ئدابملا كلت ضراعي ال مالسإلا

 هطبضت اهنم ديدسلا نكل ةديدع ناعم دجوت .ركفلاو ىنعملل رسفملا روصت لزتخي
 لب ريكفتلا درجمب ددحتي ال باوصلا نكل ةفلتخم راكفأ دجوتو ,ةغالبلاو ةغللا دعاوق
 نيب هتاروطتو عقاولا بيغيو .('"!ميلسلا داقتعالا نم ميلسلا لقعتلا قرط لاصحتساب

 هذه رشن يف مهاس دقو .نآرقلا تايآ الصف الصف ةلجملا ةفلاخم ىدم رسفي عرش مث «نيعللا ةبيقروب

 هبطخ نم ةبطخ صصخ دق ناك يذلا كشك ديمحلا دبع فرطتملا يرصملا ظعاولا نييسنوتلا نيب ةياورلا
 يف نويلوصالا ناكف ؛ةلصب عقاولا ىلإ تمت ال يتلا ةياورلا هذه اهيف دروأ «ةبيقروب بلثل ةروهشملا
 ةروهشملا ةروصلل ةداضم ةياعد الإ ةيلايخلا ةياورلا هذه تسيلو .تائملاب اهنم تاليجست نورشني سنوت
 ملاعب ةلثمم ةينيدلا ةيعرشلا ةيصخشلا لاوحألا ةلجم ىلع يفضتل اهددرت ةيمسرلا تاروشنملا تلظ يتلا
 ىعس يذلا ربكألا فدهلا ةيصخشلا لاوحألا ةلجم تلظ دقو .روشاع نب رهاطلا خيشلا ربكألا سنوت
 .دوقع ةدع تلصاوت تالواحم مغر اوحلفي مل مهنكل هريمدت ىلإ نويلوصالا مث نوظفاحملا

 .8 ص /١ج .1951 ءعيزوتلاو رشنلل نونحس راد ءسنوت «ريونتلاو ريرحتلا (17)
 يعامتجالا ماظنلا لوصأ» باتك يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا مظنلا لوح هراكفأ لمجم روشاع نبا صخل (1)

 نم ولخت ال اهنكل بلاغلا يف ةظفاحم راكفأ يهو .(ت د ءعيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا ءسنوت) «مالسإلا يف

 .جارخإلا ةقيرط يف ةفارط
 ت اذإف ءبيصملا ركفلا ةوق هترطف يف عدوأ دق ميوقت نسحأ يف ناسنإلا قلخ يذلا هللا» :روشاع نبا بتكي (14)

 فر



 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةرطفلاب غاصي يذلا قلطملا لقعتلاو ةغالبلاو ةغللاب ددحتي يذلا قلطملا ىنعملا
 ال هنكل ريغتي عقاولاو ءًادبأ أطخ اطخلاو ًادبأ باوص باوصلا نأل :ميلسلا داقتعالاو
 .رخآو عقاو نيب تافالتخالا تناك امفيك دحاو قحلا عجرمو ءروطتي

 يك يعجرملا صنلل لوؤملا باطخلا بلص يف ةيليوأت تايرفح ىلإ ذئنيح جاتحن
 رظنلا فرصي «رارمتساب داعتست ةارملا نم فقاوم ةنيعم ةيليوأت تايلآ جتنت فيك نيبتن
 انه زييمتلا نم دب الو .هب طيحي يذلا يعامتجالا عقاولاو لئاقلل ةيصخشلا ءارآلا نع
 .هطيحمو درفلا نيب يئاقلتلا لدجلا سكعي يدرف ءادأ لوقلاف .باطخلاو لوقلا نيب

 تاذ ةيلوق تانضتيؤم :ىلإ دنكسيو ليواتلاو ةقللاب همقأو يشي يعمج ءادأ فاطتتلاو
 الإ روشاع نب رهاطلا ىلإ اهبسنن «فقاوم» نع ثيدحلا نكمي ال .("7عمتجملا يف ةطلس

 :اهيلإ مكتعي ناك نشلا ةنلوقلا تاتنسؤملا ةطلس' نع جووشلا مقوم نمو داجملا باب نم
 مالكل ًاريسفت وأ عرشلل ًالقن الإ هرظن ةهجو نم ربتعي ال خيشلا هدروي ام نإف الإو
 يف هدروي ام للحن نأ ردجألا نوكي كلذل .يصخشلا يأرلل هيف لاجم الف .هلإلا

 ١ .ءارآلاو فقاوملا مييقت لدب باطخلا ليلحت ةيواز نم «ريونتلاو ريرحتلا»
 باتك نأل ءانضرع يتلا ةيئيبلا لماوعلا نع ًاحفص برضن نل اننإف كلذ عمو

 لوح دق هل.رضاعم باطخ لك نآ نتعياام :عمتجملل يركفلا قفألا عبصأ دادحلا رماطلا

 ريسفتو .ركفلا نع بيغملا فنص ىلإ هيف ركفماللا لاجم نم اهحرطي يتلا لئاسملا
 يف ريسفتلا سورد يقلي خيشلا أدب دقف ءدادحلا باتكل رصاعم «ريونتلاو ريرحتلا»
 ١1151 ةنس «ةينوتيزلا ةلجملا» تسسأت مث ,.19720 ةنس دودح يف 0 عماج

 .هدبع دمحم ريسفت «رانملا» ةلجم ًاقباس ترشن امك ؛تاقلح يف ريسفتلا رشنت تأدبف
 يف «هلوح رودي ناك يذلا بخصلا كلذب رثأتلا نع هصن قلغأ ريسفتلا بحاص نكل
 برلا مالك تنضتحا يتلا ةئيبلل لب هيرصاعمل ًارصاعم دعي ملف «قمعلا ىف ال رهاظلا

 ىربكلا تاروثلا عم ملاعلا يف ريغت ام ةيمهأ تباغو ءاهتغل يف هدصاقم تغاصو

 عم ةنراقملاب ؛ىلوألا ةينوكلا برحلا دعب سنوت يف ريغت امو ,ناسنإلا قوقح تانالعإو
 .مامتهالاب ريدجلا ديحولا روطتلا لثمت يتلا مالسإلا ىلإ ةيلهاجلا نم لاقتنالا ةظحل
 دايت ا ل ءاقحال اهتلحت يذلا نادقعلا 0

 هلقع رخس كلذ دض ىلع اشن اذإو ءبيصملا ركفلا نيناوقب هلقع ضاترا بيصملا داقتعالا ىلع لشن

 هيلع مكارتت نأ ىلإ ىرخا ميلاعت حارتقا مث ةلاضلا ميلاعتلا لوبقو ريكفتلا يف اطخلا قيرط عابتال

 .غا ص ؛م م :مالسإلا يف يعامتجالا ماظنلا لوصأ .«تافارخلاو تالالضلا

 .5؟ ص «م م «يبرعلا يحالصإلا باطخلا يف ةيليوأت تايرفح :انباتك عجاري (15)
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 «ريونتلاو ريرحتلا» ريسفت نأل ,عئاقولا ملاع سفاني يذلا صنلا ملاع «ةغالبلا تنمسإو

 ةأرما نع ثيدحلل لاجم الف ءصنلا ملاع اهلخديل رشابملا اهملاع نع ةأرملا جرخُي

 يف لصفيو قلطملا ىنعملا اهرمأ مكحي يتلا قلطملا ةأرما يه لب ءاهريغ ىأ ةيسنوت
 اهتالآو ينابملاو بيكرتلا اياضق اهرادم ةيليوأت ةيضق لوحتت يهف .قلطملا لقعلا اهنأش
 ىلع مئاق وهف صنلا ملاع امأ ءروطتلا ىلع مئاق عئاقولا ملاع .ةغالبلاو ىحنلا دعاوق

 نأ امك .ةيلزألا ماكحألل حيحصلا مهفلا ةادأ يه ثيح نم ةغللاب ققحتي لدعلاو .لدعلا

 حلاصملا رحانتو هتاجومتو عقاولا بخص نع يلاعتملا نانئمطالا ملاع وه صنلا ملاع

 ربص يف هحرص رسفملا ميقي يذلا تامالعلا ملاع يف ةأرملا روص ىلجتت فيكف .هيف

 ؟ةاتأو

 ةعتملاو سنجلا (أ

 حبصأ نإو «ةيديلقتلا ةينيدلا ةفاقثلا يف تامرحملا نم سنجلا نع ثيدحلا سيل
 رمأ نم ناك :سابع نبال ةياورلا هذه روشاع نبا لقني .ةثيدحلا ةينيدلا ةفاقثلا يف كلذك

 ىحلا اذه ناكف «ةأرملا نوكت ام رتسأ كلذو فرح ىلع الإ ءاسنلا اوتأي الأ باتكلا لهأ
 يأ) ًاحرش ءاسنلا نوحرشي شيرق نم يحلا اذه ناكو «كلذب اوذخأ دق راصنألا نم
 مدق املف «تايقلتسمو تاربدمو تالبقمو (نهتيفقأ نع تايقلتسم نهو نهنواطي

 هتركنأف كلذ اهي عنصي بهذف راصنألا نم ةأرما مهنم لجر جوزت ةنيدملا نورجاهملا
 امهرمأ يرش ىتح «ينبتتجاف الإو كلذ عنصاف فرح ىلع ىتؤن انك امنإ :تلاقو هيلع
 نك تالبقم يأ «متكش ىنأ مكترح اوتأف» هللا لزنأف يبنلا كلذ غلبف (جاجللا مقافت يأ)
 .( )دلولا عضوم كلذب ينعي تايقلتسم ىأ تاربدم ىأ

 اهموقيو ةيسنجلا ةسرامملا بقاري هلإلاو ءسدقملل عضاخ ينيد رمأ سنجلا

 بجع الف ءرشبلاو يلاعتملا نيب لاصتا ةانق يحولاو .هاوهب اهيف فرصتي نم بقاعيو
 .ةيسنجلا ةيبرتلا جمارب هتانوكم نيب نم نوكي نأ

 ةروس نم ٠١1 ددع ةيآلا مهفن فيك ؟يهلإلا لخدتلا اذه نومضم ام ءنكلو

 :ريسفتلل ناتيناكمإ رفوتت ؟«...متتش ىنأ مكثرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن» :ةرقبلا

 دسجلاب عتمتلل قزنلاو ةيلوجرلا ةوهشلا معدي يهلإلا لخدتلا :ىلوالا ةيناكمإلا
 .لجرلل يعامتجالاو يدسجلا قوفتلا يضتقي امك يوثنألا

 بسح سنجلا ةسرامم نم لاقتنالا ىلإ عفدي يهلإلا لخدتلا :ةيناثلا ةيناكمإلا
 .ةيسنجلا ةسرامملا ررحتت يك دسجلا نع ءايحلا عفري «ةعتملا ةسرامم ىلإ ديلاقتلا
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 هيلع تناك امل سابع نبا ريوصت حص مث «سابع نبا نع لوقنملا حص اذإو
 ةسرامملا نم نيطمن نيب لباقت دوجو جتنتسن اننإف «ةيبرعلا ةريزجلا يف رومألا

 ةنيدملا يف سرامي ناك لوألا ءررحتم طمنو (ءايحلا ىلإ ةبسن) ييح طمن ؛ةيسنجلا
 عمتجملا طمن يناثلاو هسفت ىلع قلغنملا يعارزلا عمتجملا طمن لوألا «ةكم يف يناثلاو
 .حوتفملا يراجتلا

 زييمتلا هيلع موقي يذلا طباضلا لوحي عوضوملا يف يوبنلا يهلإلا لخدتلا نكل
 نع ًالقتسم ًانيد مالسإلا مايق .يّلملا ءامتنالاو ينيدلا لاجملا ىلإ يعامتجالا لاجملا نم
 ةقباسلا تادقتعملاو تاداعلا نع هزيمت ىضتقي :ةصاخ ةيدوهيلا نعو «ةقباسلا نايدألا

 دلولا ءاج ةيبجم هتأرما ىتأ نم نأ نومعزيو ءايح ىلع سنجلا نوسرامي دوهيلا ناك
 «ةيسنجلا ةسرامملاب يدوهيلا نع ملسملا زيمتف .ءمكل ثرح مكؤاسن» ةيآ تلزنف ءلوحأ

 يه ةيسنجلا ةسرامملا سيسأت ةداعإ :الثم لكألا ىف تامرحملا ماظنب هنع هزيمت لثمب
 ةيسنجلا ةسرامملا ةيرح لاجرلاو ءاسنلا ي وهتستس ذإ «ةيلبقلا تافلاحتلل سيسأت ةداعإ
 نوقحتليو دوهيلا مهناريج ريثأت نع راصنألا جرخيف ديدجلا نيدلا اهحيتي يتلا
 ةسرامملا اهنمو ,هتاموقم لك يف ديدجلا عمتجملا سيسأتل نيرجاهملا نييشرقلاب
 نأ يذمرتلا ننس يف درو دقو . .هسفن نآرقلا ةداهشب «ةمألا عنصي سنجلا .ةيسنجلا

 الإ ًاثيش انرمأ نم عدي نأ دمحم ديري ام» ةيآلا هذه رمأ اهغلب نأ دعب تلاق دوهيلا

 لزاكتي نآ:ابمحم نم نابلطي دوهيلل نافيلح راصنألا نم نالجر ءاجو .(' )هيف انفلاخ

 يذمرتلا ىورو .ضفر هنكل ؛دوهيلا بضغي ال يك ضيحملا يف ءاسنلا نايتإ لبقيو
 اذه يف ًاريثك ءاهقفلا ضاخو ؛««ةضيحلاو ربدلا قتاو ريدأوا لبقأ» لاق يبنلا نأ ًاضيأ

 .كلتو ةيسنجلا ةسرامملا هذهل مّرحمو للحم نيب عوضوملا

 ال ءارحص يف نورق ذنم راد يذلا بيرقلا ديعبلا لدجلا اذه نم رسفملا نيأ
 .ًالقان هتفصب رضاح ءاملكتم هتفصب بئاغ رسفملا نإ ؟ءامسلا نع ضرألا اهيف لصفنت

 لبق لوقي ذإ .عوضوملا ةيساسحي يعو ضعب لالخ نم الإ نيبي ال ءرثألا تهاب صخشلا
 ةنسلألا ىلع اهنايرج يف لقث ىلع مامتهالاب ةريدج ةلأسمل اهنإ» :ريسفتلا يف طسبتلا
 اهيذاي نا اهجورت: كصقو يحلا ةارعلا للك ءايح لباقي رسفملا هايج.“ 0 مالقألاو
 لوقلا بييغتب ءايحلا عفري باطخلا ماظن نكل .اهيلإ رظنيو هيلإ رظنت اهافق ىلع ةيقلتسم
 ينيدلا ناسنإلا حلاصل يربلا ناسنإلا بييغتب ةأرملا كلت ءايح عفر امك ءباطخلا حلاصل

 ةسرامم ىلع اهلابقإو هدورو دعب يهلإلا رمألل اهتعاط نم عقوتم ىه ام ىلع «(نمؤملا)

 717 ص «4 ج ءلوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا (؟1)
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 يف ةيسنجلا تاسرامملا نع ًائيش جتنتسن نأ امأ .اهجوز ةبغرو اهبر رمأ بسح سنجلا
 .تاطخلا ليعتشت يف ماظنلاو نضعتشلا دل ءايعلا هيمي «ليسكسم ننآ اذهذ ىهقتلا نيب
 نع تامولعم ىلع لصحنو ءروشاع نبا فقوم نود سابع نباو هيبنو برلا فقوم ملعن
 ةيسنوتلا ةئيبلا نود يداليملا عباسلا نرقلا يف ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيسنجلا تاسرامفلا
 عقاو لك لطبأ دق هتاذب مئاق يصن ملاع ينيدلا باطخلا نأ كلذ .نيرشعلا نرقلا يف
 مالك ىنعمل ًاديدست ريسفتلا ناك املو .ًادبأ مالكلا هلوح رودي يذلا صنلا عقاو ىوس
 لوقلا دسجت نضتحا يذلا عقاولا وه مامتهالاب ريدجلا ديحولا عقاولا نإف يلزأ ميدق
 لالخ نم حضتي امك :ةيمهآلا يبسن هسفن عقاولا كلذ نإ لب :ةيرشبلا ةوبنلا يف يهلإلا
 ذفنملا لثمي يذلا صنلا عقاو وه عقاولاف .("”9«لوزنلا بابسأ» ةيضق نم رسفملا فقوم
 بابسألو صنلل ًانايب نوكيل همسر ديعي نأب هبجحي :ليزنتلا رصع عقاو ىلإ ديحولا
 ام اذإ الإ .حيضوت ىأ نايبل هب ةجاح ال يذلا ريسفتلا رصع عقاو هب بجحيو ءهلوزن
 .ةدلاخلا ةيدبألا ةقيقحلا ىلع ةثداحلا تاهبشلا نم ةهبش در ماقملا ىعدتسا

 ةلئامملاو ةجردلا (ب

 هللاو ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» :نآرقلا يف درو
 لوألا ءزجلا .ةاواسملا ةيضق رودت اهيلعف «تايآلا مهأ نم هذه .("510 /) «ميكح زيزع

 «نهيلع يذلا لثم نهلو» .(نورسفملا لوقي امك .,ةلثامملا ىأ) ةاواسملا ممعي اهنم

 ةأرملا ةاواسم حيرصتلاب ال ءاضتقالاب ضرتفيو تابجاولاو قوقحلا نيب الباقت يضتقي

 يناثلا ىلإ لوألا ءزجلا نم لاقتنالا نكل .«ةجرد نهيلع لاجرللو» :لجرلل ليضفتو
 ؟قلطملا لقعلا مأ «ةتيبلا ؟نم فورعم .«فورعملاب» ظفلب ًاقيثو طبترم

 ّئراقلا أجافي دق ؟اذامل .(' *7ءءاسنلا قوقحل نالعإ اذه ىف» :روشاع نبا لوقي

 نأ نكمي ناك .نيعماسلا دنع هعقو ةأجافمل رشؤيو ربخلاب مامتهالا ىلع ةغالبلا يف

 سكع نآرقلا نكل ءقحلا نلعت مث بجاولاب حتفتستف ««نهل نهيلع يذلا لثم» ةيآلا نوكت

 .«نهيلع» لبق «نهل» تدروف «بجاولاي ريكذتلا ليق قحلا نالعإب ادبو

 نم تايآ نأ ىوري ثداوح يهو «نآرقلا يآ لوزن بابسأل بلطتب نيرسفملا نم ريثك علوأ» :الثم بتكي (؟)
 داك ىتح اورثكأو كلذ يف اويرغأو .كلذ وحن ىأ اهراكنإ ىأ اهتياكحل وأ اهمكح نايبل اهلجأل تلزن نآرقلا
 ةمدقملا .ءاوركذ امب ةقثلا اوعفر ىتحو ببس ىلع تلزن نآرقلا نم ةيآ لك نأ سانلا مهوي نأ مهضعب
 .غ6 صا ج .ريسفتلل ةسماخلا

 .59ا//؟ ءريونتلاو ريرحتلا (؟4)
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ىنيدلا ركفلا نم ًارظتنم ةلأسملل حرطلا اذه ىرن «ةيغالبلا ةتكنلا هذه انزواجت اذإ

 قوقحو «ةارعلا قوقح لوح ةثادحتلاو ةمينكلا نيم لدجلا ةعباتم هيلع ًاديدج سلو
 ةسينكلل يديلقتلا فقوملا .اهتاذ ةيلاكشإلا هذه لوح رودي ناك ًامومع ناسنإلا
 اهرطسي تابجاولا نم ةعومجمل عضاخ ءةأرما مأ ناك ًالجر «ءناسنإلا نأ ةيحيسملا

 وأ «تابجاولا كلت ىلإ عايصنالا نع ةبترتم جئاتن الإ تسيلف قوقحلا امأ ,قالخألاو نيدلا
 ينيدلا ركفلا .هرماوأل عاصنا نم ىلإ هلإلا هب مركتي ءازج قيقدتلا هجو ىلع يه
 ناك يتلا ةرابعلا يهو ءهللا قوقح اضيأ لباقي يذلا ءبجاولا موهفم ىلع ماق يديلقتلا
 يداليملا عساتلا: /يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ىفوتفلا: يبساحملا هسا نب ثراخلا اهراتخلا

 ةيسنرفلا ةروثلا ضراعت ةسينكلا تناك ثيدحلا رصعلا يفو .هبتك دحأل ًاناونع نوكتل
 تماق ةثادحلا نأ ىلع .هقلاخ هاجت هتابجاو ىلع صيصنتلاب ناسنإلا قوقح تنلعأ يتلا

 ةيعجرملا صوصنلا يف دسجتي كلذو ءبجاولا موهفم ىلع سيلو قحلا موهفم ىلع
 ,لفطلا قوقح «تايلقألا قوقح «ةأرملا قوقح «ناسنإلا قوقح تانالعإ :ثيدحلا ملاعلل

 .خلا

 لباقت ىلإ ينوناقلا لباقتلا اذه لوح دق ءيملع ىلع ؛ةيحيسملا يف دحأ ال نكل
 انيضم اذإ .نيملسملا ىدل نآرقلل رصاعملا ريسفتلا يف مالا هيلع وه ام ىلع ءيغالب

 مم يع .مالسإلا :ةيلاكلا ةجيقتلا ىلإ لسنت نأ :نكميف هتياهت: ىلإ روشاع نبا ليلختي
 ةيطسولل ققحمو لدعلاب مكاح امهيلكل عماج ىهف ,«بجاولا»و «قحلا» نيب عزانتلا اذهب
 نا بحاول ىلع قحلا: ميدقت ىلإ عقدت دق هيجوتلاو ةيورتلا ةزورعص.نا ىلع ءادهنيب
 .كاذ وأ اذه يف طيرفتلا ىلإ سانلا ليم بسحب قحلا ىلع بجاولا

 ةغالبلا تناك امل نكل .رصاعملا مالسإلا يف ةأرملا ةيضقل يغالبلا لحلا ىه اذه

 عقاو ال ًاعبط ةرابعلا عقاو ءاهل ًادنس نوكيف عقاولاب دضعت اهنإف ؛عانقإلل ةيفاك ريغ
 بيلاسألل ًارسفم نوكي ةيبرعلا ةريزجلل خيرات ةماقإ ىلإ ذئنيح باطخلا لمعي .رسفملا
 «نهل»و ءبجاولا ىلع قحلاو ءربخلا ىلع فرظلا مدقت اذإ :صنلا اهب درو ىتلا ةيغالبلا
 نأو ؛««ةيلهاجلا» يف بناجلا ةضيهم تناك ةأرملا نأ ىلع ليلد كلذف ,«نهيلع» ىلع
 نم دري ام نأل ةغالبلا ريغ خيراتلا اذهل دنس ال .ةأرملا قوقحل نالعإ لّوأب ءاج مالسإلا

 ببسلا اذهلف «نآرقلا تايآ نم لكشأ ام نوّلحي اوناك نيرسفم تايورم يه امنإ تاياور
 دعن ال ةيلهاجلا يف انك» :سابع نبا لوقي .دوهعم ىه امك ةرادصلا سابع نبا لتحي
 نأ ريغ نم ؛ًاقح انيلع كلذب نهل انيأر هللا نهركذو مالسإلا ءاج املف ًائيش ءاسنلا
 .(9ءانرومأ نم ءيش يف نهلخ كلك
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 ًاجذومن هميدقت ةهج نم لب ءسابع نبا نع ًالقن هنوك ةهج نم ال ,مهم رثألا اذه
 امدنع :مومعلا ىلإ صوصخلا نم لوقلاب لوحتت نأ نكمي ىتلا ةيلالدلا تاقالزنالا نم

 نبا .هتيمومع اهيلع ميقي ةيصن ةيخيرات سسؤيو رشابملا هخيرات نم لوقلا صلختي
 لالخ نم هلثمي يذلا لعافلا ىه ام نكل ءيعمج لعافل لثمم لب ًاصخش سيل سابع

 ؟«انك»

 تاسلكتملا لثم ةمكارتم ريسفتلا ىف ًاعيمج اهراثآ دجن ثالث تايناكمإ رفوتت

 :ةيليوأتلا تايرفحلاب اهجارختسا نكميو ةيرخصلا

 لوق يف ةيناكمإلا هذهل ًارثأ دجن .شيرق ىلع دوعي عمجلا ريمض :ىلوألا ةيناكمإلا
 بسحأو .ءاسنلا ةلماعم ىف ةنيدملا لهأ نم دشأ اوناك ةكم لهأ نأ ىلع لدف» :رسفملا
 ,ةراضح برعلا دالب مدقأ نميلاو ءنميلا دزأ نم اوناك ةنيدملا لهأ نأ كلذ ببس نأ

 .(«ةدئاز ةقر مهيف تناكف

 اوناك مالسإلا لبق برعلاف .ًامومع برعلا ىلع دوعي عمجلا ريمض :ةيناثلا ةيناكمإلا
2 

 ةيبرعلا ةريزجلا يف ةأرملا يأ ءاهقوقحل ةروث نالعإ مالسإلا لثمف ةأرملا نورقتحي

 .اديدحت

 نكت مل ةبطاق ةيرشبلا .ءاعمج ةيناسنإلا ىلع دوعي عمجلا ريمض :ةثلاثلا ةيناكمإلا
 ءاج املف» .ةأرملا قوقحل يملاع نالعإ لوأب مالسإلا ءاج نأ ىلإ «ةأرملل ًانأش ميقت
 قوقح طبض ةفاك رشبلا لاوحأ نم هحلصأ ام ةلمج نم ناك حالصإلاب مالسإلا

 .("")«ةميضهلل لخدم هعم قبي مل هجوب نيجوزلا

 ريسفتلا ىلإ يهتنيل تاياورلا هيلإ هجوت يذلا لوألا ريسفتلا نم رسفملا أدبي

 ناك اذإ .صنلاب صنلا جييستو ريسفتلاب خيراتلا قالغإ ةرورض هيضتقت يذلا ريخألا

 عمق نم «كلذ دعب خيراتلا يف عقو ام لكف ةأرملا قوقحل يملاع نالعإ لوأ مالسإلا
 ودعي هنإف ءايوروأ يف ىأ يمالسإلا ملاعلا يف ءاهقوقح لجأ نم تالاضن نم ىأ ةأرملل
 ةمالع نوكت نأ ىدعت ال ةأرملا نأ كلذ .صنلا ةغالب نايب ىف ديفي ال هنأل ًايشماه ًائيش
 تيغلأ دق مالسإلا لبق ام ةرتف تناك اذإ .هسفن صنلا يف الإ هل عجرم ال ًالادو ةيوغل
 ينآرقلا صنلا نم لكشملا لحت نأ اهتفيظو ةيغالب ةروص اهنم ًالدب لكشتتل ًايخيرات
 رضاغملا ملاعلا نلإ :مالسإلا دعب امن ةرتف نإف :لوزتلا بايسا نايبب ةترايغ عضوتو
 لوقلا دعي تءاج اهنأل ؛عجرم نود ًالاد ىأ ةيوغل ةمالع ولو اهل روضح ال هسفن

 .؟94/؟ «ريونتلاو ريرحتلا (؟١)
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 6 تافحأب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 .هتياغو خيراتلا روحم لكشي يذلا يجذومنألا ثدحلا دعبو هدعب لوق ال يذلا لصفلا
 ءاقتلا اهثدحأ يتلا ةيميقلا ةمدصلا لالخ نم مالسإلا يف تحرط ةأرملا ةيضق
 لوح ةيميق ةموظنم امهنم لك لمحي نييعرف نيعمتجم ءاقتلا يأ ءراصنالاب نيرجاهملا
 هسفن هلإلا لوحت ىتح «لكاشملا نم ًاريثك راثأ دق ءاقتلالا اذه نأ حضاولا نمو .ةأرملا

 جوزلا نيب اهيلإ انرشأ يتلا ةموصخلا لثم «نينمؤملل ةيسنجلا تاموصخلا نيب ًامَكَح
 نيب ةلداجملا ةروس يف اهيلإ راشملا ةموصخلا لثمو ءراصنألا نم ةجوزلاو يشرقلا
 ةسسؤملا ةظحللا هذهف .كلذ ريغو ءكلام تنب ةليوخ ىأ ةلوخ هجوزو تماصلا نب سوأ
 لك هجوي يذلا يساسألا يمغداربلا ثدحلا لظت نأ يغبني نآرقلا يف ةأرملا باطخل

 دعي نأ ىغبني اهلبقو ةيعانصلا ةروثلا دعب ةأرملا عضو نيب لباقتلا نأ ىتح :ثادحألا
 دحأ هرابتعاب ءراصنألاو نيرجاهملا نيب مداصتلا كلذ جئاتن عم ةنراقملاب ًايوناث ًارمأ
 ةيادب باطخلا نب رمع اهراتخا كلذل) خيراتلا روحم لثمت ىتلا ةيوبنلا ةرجهلا تانوكم

 مث ابوروأ يف ةيئاسنلا تاكرحلا روهظ ًايشماه دعي نأ يغبني امك .(يمالسإلا خيراتلل
 ندلوغ نيلمأو زوغ يرام لثم ةيخيرات تايصخش اهب تماق يتلا تالاضنلاو ملاعلا يف
 ةبتاكلاو ايروتكف ةكلملا عم ؛ثيدحلا رصعلا يف ةيتئاسنلا تاماهسإلاو «نيكداز ارالكو

 تاعمتجملا يف هلك كلذ جئاتن مث كلذ وحنو يروك يرام ةيئايميكلاو دنص جروج
 هنأل ةيبرعلا ةريذجلا يف عقو ناك ام مهملا .ثيدحلا ملاعلا ىلع اهحاتفنا ذنم ةيبرعلا
 .نيسنجلا نيب لدعلا قيقحتل يهلإلا لخدتلا فرشب يظح دق هدحو

 ةيزكرم ىلوألا :ةأرملا لوح باطخلل نيتقيمع نيتينب دوجو ليلحتلا اذه نم نيبتن
 نيب ًاعزانت ةيضقلا تناك اذإ .ةغالبلاب خيراتلا نم نصحتلا ةيناثلاو ءقحلا لدب لدعلا
 باسحل امهدحأ يف طرفي نأ عنمي ًالداع الخدت ىدعي ال لحلا نإف ءبجاولاو قحلا

 ةروص لوح يمالسإلا ينيدلا روصتلا يف ةمئاق ةسايسلاو ةوبنلاو ةيهولألا .رخآلا
 ةنتفلا هتمكحب عنميو هقح قح يذ لك يطعيو لدعلاب تاعزانملا لصفي يذلا يضاقلا
 عاونأ لكو خيراتلا يف ةقيمعلا تاريغتلاو تابالقنالاو ةروثلا عنمي يأ «سانلا نيب
 نيب هيف عزانت ال فلتخم جذومن ماما ًاقح اننإ .ةيموقو ةيسنجو ةيقبط نم تاعارصلا
 ءًامومع ناسنإلا قوقحو «ةأرملا قوقح نع ثيدحلا هلالخ نم نكمي الو ءبجاولاو قحلا
 الإ ةرصاعملا ةيخيراتلا اهتيعجرم يف مهفت ال قوقحلا هذه نأل ءضفرلاب الو لوبقلاب ال
 امأ .ةثادحلاو ةسينكلا نيب سفانتلا هلوح راد يذلا بجاولاو قحلا نيب لياقتلا لالخ نم
 طمغي ال يذلا لداعلا يضاقلا كلذ ًايعقاوو ًايخيرات دسجتي فيك «لدعلا ققحتي فيك

 ةيعجرمو ةيئاهنو ةريخأ ةرم هلإلا لخدت دقل .ىرخأ ةيضق كلتف ءهقح قح بحاص
 نم خيراتلا يف يروحملا ثدحلا لخدتلا كاذ ناكف ءهدابع نيب لدعلاب تاعازنلا لصفل
 ربخأ يذلا وهف ءهلإلا كلذ يكح نم ًاضيأ امه ةياهنلاو ةيادبلا نأ ًاملع «هتياهن ىلإ هتيادب
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 ثدحلاو ةيادبلا نيب ثدح امو .نامزلا ةياهن يف عقيس امو ىلوألا دوهعلا يف عقو امب
 ثدحلا ذنم عقو ام مكح كلذكف ءعيرشتلل سيلو ةربعلاو ةيلستلل صصق وه يروحملا
 .ملاعلا ةياهنب خيراتلا ةياهن يف لثمتملا يقيقحلا ثدحلا راظتنا يف ؛نآلا ىلإ يروحملا

 .داعملاو يحولاو قلخلا يه ءأيساسأ ًالوحت دعي نأ نكمي اهنيب ءيش الو ثادحأ ةثالث

 ةغالبلا يف اوقمعتيو يحولا ةرتف ىلع عئاقولا اوسيقي نأ الإ ذئنيح رشبلا ىلع سيل
 .ءيش لك مكح اودجيل

 يه يتلا ؛خيراتلا يف ةيجذومنلا ةظحللا نع ثيدحلا يف ذئنيح رسفملا ةمهم لثمتت
 نودعي ةيلهاجلا يف اوناك ءراصتخاب» :روشاع نبا لوقي .يضاملا سيلو دتمملا رضاحلا
 ةقفشو ةماقإو ةيبرت اهنورخدي ال اوناكو «نولوقي امك ؛ةيلو يهف ةأرملل ىلوم لجرلا
 .ءافكألا بلط نم هيلع نيصيرح اوناك امل ءاهجيوزت ةدارإ دنع ريصم رايتخاو ءًاناسحإو
 رايتخا يف ةكراشمب الو ثاريمب ةبلاطم يف ًاقح اهل نوري ال كلذ عم اوناك مهنأ ديب
 ءًاماكحأ نهل عرش ًادودح ءاسنلا تالماعمل هللا ددحف ...مهنم اهلام بلطب الو ءاهريصم
 انعبات اذإو .('”9ًاليصفت ةعيرشلا اهتلصف مث ةميظعلا ةيآلا هذه لامجإلا ىلع اهتنلعأ دق
 عم ,هدعب ةأرملاو مالسإلا لبق ةأرملا نيب ةلباقملا هذه مامأ رارمتساب اندجن ريسفتلا
 يتلا ةينيدلا تالاكشإلا نع توكسو ةرصاعملا ةملسملا ةأرملا عقاو ىلإ ةراشإ لك بايغ
 تاقلطلا ددع نكي مل مالسإلا لبق .دادحلا رهاطو نيمأ مساق لثم نوحلصملا اهراثأ

 ىف اهل قح الو عاتملا ثروي امك ثروت ةأرملا تناكو :تاجوزلا ددع الو ءًاددحم
 ةنس اهجوز ىلع اهدادح موديو ؛ةلاخ ىأ ةمع ىأ ًامأ ىأ ةنبا وأ تناك ةجوز «ثاريملا
 ددعو ثالث ىلإ تاقلطلا ددع ددح مالسإلا عم .قادصلا اهيلو ذخأ تجوزت اذإو رثكأو

 دحت الو فصنلا رادقمب ثرتو رهملاب اهسفنب عتمتت ةأرملا تحبصأو عبرأ ىلإ تاجوزلا

 .خلا ؛مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ الإ جوزلا ىلع
 لاجرلا اهب لضف ىتلا ةجردلا هذه نآل ءدرطم مدقتلا طخ نأ ينعي ال كلذ نأ ىلع

 ةهج نم لب ؛لدعلل ةفلاخم اهتفصب ال ؛ةقلطملا ةاواسملا نود ًازجاح فقت ءاسنلا ىلع
 ددعت لجرلل لحت يتلا ةيدسجلا ةوقلا لثم «ةرطفلل ةاعارمو ةعيبطلل قيقحت اهنأ
 يتلا ةلئاعلا ةسائرو ءةأرملا نود هديب قالطلا قح لعجت يتلا ةيلقعلا ةوقلاو ؛تاجوزلا
 ةعيبطلاو ةفاقثلا نيب ًاطلاخ رسفملا لظيو .ةأرملا بيصن فعض ثرإلا نم هبيصن لعجت

 مغر «تاعرتخمو تافشتكمو تابتاكو تايضاير ءاسن هيف تزرب ًارصع شيعي هنأ مغر
 شرع تلوتو هتاطاشن بلغأ يف لجرلا كراشتو لمعتو ملعتت ابوروأ يف ةأرملا نأ هملع
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 ةينوناقلاو ةينيدلا .ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ملاعلا نم ربكألا ءزجلا رمعتست يتلا ملاعلا يف مظعألا ةيروطاربمإلا ايناطيرب
 .""يمالسإلا

 لوزنلا بابسأب ةرات رسفي ءًاعم يضاملاو رضاحلا وه صن توكسم كلذ ؟مويلاو
 .ةغالبلا تكنب رضاحلا بجحيو ءلوزنلا بابسأب خيراتلا بجحيف «ةغالبلا دعاوقب ًاروطو

 نيب رصعلا مومه زريتو ريسفتلا ىلإ عقاولا اهيف للستي نطاوم مدعن ال اننأ ىلع
 مالسإلا نأ ةرم نم رثكأ يف رسفملا ريكذت كلذ لاثم .ةيعيرشتلاو ةيوغللا تاثحابملا
 نود نآرقلا ةءارق ىلع رداق ريغ هنأ ينعي ام «ةأرملا قوقح نع لوألا نالعإلا ناك

 نيد» :تارقفلا ىدحإ يف هلوق لثم ءابوروأ يف لصح يذلا «يناثلا» نالعإلا يف ريكفتلا
 هيبومألاو يناستإلا عرتلا فاضت نمو ال فيكو :ةارحلا ناي عالتمإب يزرع ءالسإلا
 ىشاحتي يذلا روشاع نبا ىدل دورولا ةليلق لالدتسالا يف ةقيرط يهو «" )«ىلوألا
 نبا همدقي يذلا فيرطلا ريسفتلا ًاعيمج كلذ نم مهأ نكل .ةيصنلا لئاسملا نع جورخلا
 فسألا نم ًايحالصإ ًاكلسم هب حتتفي يذلاو «ةيآلا يف ةدراولا «فورعملاب» ةملكل روشاع
 نم ةدرجملا ,ةملاسلا لوقعلا هفرعت ام هب دارملا» :لوقي .هتيمهأ ىلإ نطفتلا عقي مل هنأ
 هب ءاج ام وهو نسحلا وه كلذو ,ةلاضلا ميلاعتلا ىأ تاداعلا ىأ ءاوهألا ىلإ زايحنالا
 يف سيل يتلا ةماعلا نيلي وأ ةرووتلا يماقتلا هتيفتلا ل مايكون نشل

 حاكتلا ىلع اهوبأ اهربجي ركبلا تنبلا نأ ىري نم» :فيضي مث .('')ءاهضراعي ام عرشلا
 ال لاقو اهريج عنم نم لوقو «ةجردلا تحت كلذ لخدف نبالل ةلثامملا قح اهبلس دق

 امب عّربتلا نم ةأرملا عنم نم لوقو .ركذلل ةلئامملا قح اهل تبثأ دق اهاضرب الإ جوزت
 لجرلاك اهلعج نم لوقو ؛لجرلل ةلثامملا قح اهبلس دق اهجوز نذإب الإ اهثلث ىلع داز
 رايخلا قح ةأرملل لعج نم لوقو .لجرلل ةلثامملا قح اهل تبثأ دق اهل امب اهعربت يف

 مزاول بلج ىلع ةردقلا نع عبطلاب ةزجاع ةارملا نإ» :ًاضيأ بتك يذلا هدبع ىدل كلذل ًالباقم دجنو (؟9)
 مل امو .عاضرلا ينسو ةدالولا بقعو لمحلا ةنمزأ يف ًاصوصخ ءاهتاذ نع تاهوركملا ءردو اهتشيعم
 «توريب «ةلماكلا لامعألا .ءاهقوقح نع ةعفادملاو اهتاجاحب مايقلا يف ىعسي ال اهب هصاصتخا لجرلا ملعي
 اهيف فشكتسي امل (18481) هدبع ةايح نم ةركبم ةرتف يف بتك صنلا اذه نأ ظحاليو .15 ص ء؟ ج
 نم ًاحضاو سيلو ؛هسفن هاجتالا يف ًالوق ءرانملا» ريسقت يف ركذي اضر ديشر نكل .ثيدحلا ملاعلا ًانايع

 ام نإف لوقلا بحاص نكي امهمو .هذاتسا مالكل هنم ًاريسفت لثمي امو هدبع ىلإ هنم عجري ام قايسلا
 يفاني الو» :لزنملا جراخ لامعألل ةأرملا لهأت مدع ديكات ضرعم يف دريف ءنومضملا وه هابتنالا تفلي
 ةماعلا ماكحألاو .هيلع لوعي ال ليلق هنإف «ةيلاملا لامعألاب رصعلا اذه يف بناجالا ءاسن ضعب لاغتشا كلذ
 نأل ءانثتسا رصعلا حور تدع دقل ٠١5(. ص ,7ج «رانملا) ءاهيف لصألاو ءايشالا نم رثكالاب طانت امنإ
 ناكف ؛هلوح ةنياعملا ريسي وه ام ةنياعم ناكمإ هنع بيغ دق صنلا لوح مئاقلا ملاعلا يف رسفملا سامغنا
 .موجنلا تاءوبنب رابخإلا ددص يف وهو رثبلا يف طقس يذلا مجنملا لثم
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 كلذ ايل عسي مل نم لوقو «ةظامملا قح اهل لديه ةماغ هي تناك اذإاهجْوو قارفييف
 يف نأشلا اذهو .ركنملا نم وأ فورعملا نم كلذ نأ ىلإ رظني لكو .قحلا اذه اهبلس دق
 نحرلا يب ةيوبض نم هنفا|وفلاخإ اهو نيفتنملا ىرتح نك ةوملسسلا هيلع عفجا املك
 وأ اعطق «فورعملاب» ىلاعت هلوق قيقحت ىلإ هيف روظنم كلذ لك .ةقرفت نم ىأ ءةأرملاو

 .©"ظفلتلا نود ىنعملاب اوذخو ظقيتلا لحمب كلذ نم اونوكف .ًانظ

 صنلا محقيف «ةثيبلا يف هيلع فراعتملا وه فورعملا لعجي نأ رسفملل نكمي ناك
 ,ةكيبلا كلت فاشكتسا ةداعإ ىلإ لوزنلا بابسأ نم مامتهالا لوحيو «خيراتلا لاجم يف
 هنكل .ةيحيسملا يف لصح امك ءسدقملا صنلا ريسفت يف ايجولوليفلل لاجملا حتفيو
 أطخلا كردت «ةملاسلا لوقعلا» نأ «قلطملاب نصحتي ى ةيناكمإلا هذه دعبتسي نأ لضفي

 نامزلا جراخ حلاطلاو حلاصلا كردتو «ةبرجتلاو خيراتلا نم ال اهتاذ نم باوصلاو
 هتهجاومب ال ؛عقاولاو فيكتلل لوقلا نم يلاتلا يف لاجملا حسفي هنكل .ناكملا جراخو

 ليوأتلا رصع ىهتنا دقل .صنلا اهحيتي يتلا ةيليواتلا تاناكمإلاب هتهجاومب لب ءصنلاب
 جورخ كلذ ادع امو «ةزئاجلا بهاذملا لك اوبهذو ةنكمملا لاوقألا لكب اوظفلت ءاهقفلا نأل
 أدبملا ررقي وهف رسفملا امأ .ميلسلا لقعلا يطباض اتحبصأ دقو ةغالبلاو ةغللا دعاوق نع

 ةفلتخملا ماكحألا نيب راتخي نم ,ةثلاث ةقلح ىقبت .هريسافتو صنلا نم ةيئزجلا ماكحألا
 الو رسفملا هلمحتي الف «ءصنلاب ال عقاولاب قلعتي ثحبم اذه ؟حيجرتلاب ةرادج اهرثكأ

 .هيقفلا

 فرطلا ىه ناطلسلا نأ وهو ءروشاع نبا هب حرصي مل ام جتنتسن نأ ذئنيح زئاج
 ىلوألا تايادبلا ذنم نيدلا ريخ هتماقإ لواح امك يعيرشتلا حالصإلا أدبم كاذ .ثلاثلا

 ىصقألا برغملاو رصمو ايكرت يف نوديدع هتماقإ لواح امكو ءسنوت يف حالصإلل
 نيب راتخن نأ :ةثيدح ةرابعب .رصعلا بساني ام ءاهقفلا لاوقأ نيب نم ذخأن نأ .اهريغو
 ةغللا نينقتب اهجاتنإ طباوض تقلغأ دق ةقلغم ةنودم اهرفوت ىتلا ةيليوأتلا تاناكمإلا
 ىري نإ :ةيجولوطنألا سسألا ىف كلذ دعب فالتخالا ىقبي .هتايلآو سايقلاو اهدعاوقو
 لاجرلا فنص ىف هللا هعدوأ ام اهاضتقا ةجردلا» نأ ًاظفاحم نوكي امدنع ميلسلا لقعلا
 دجن كلذلو ؛ةقلخلا يف مامت ناويحلا يف ةروكذلا نإف «ةيندبلاو ةيلقعلا ةوقلا ةدايز نم
 (9:ًامزعو ًامسج ىوقأو ىثنألا نم ىكذأ ناويحلا عاونأ لك يف ركذلا فنص
 قوفت ىلع رارصإلا نكل ؛تاذلاب عوضوملا اذه مامأ ًاينيوراد رسفملا حبصي نأ ًاثجافم

 ودبي دق .

 .0٠5/؟ ريونتلاو ريرحتلا (؟)
 .401/5؟ ريونتلاو ريرحتلا (؟9)
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 4 .تاشحاب

 ةينوتاقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 هذه ضراعن نأ انه ريدج هلعلو .ءىش لك رربي ةأرملاب هدادبتسا نع عافدلاو لجرلا

 ىلع ىثنألا زايتما نإ» :يناملعلا بيبطلاو قراملا يحيسملا ءليمش يلبش بتك امب ةرقفلا
 تافص نم اهيلع ركذلا زايتما نإو ءوشنلا ملس يف ةطحنملا 00 تافص نم ركذلا
 ىلع يناملع ىأ ينيد عقوم نم «ةدحاو ةجيتنلا نأ فيك ىرن . ("*)«ةيقترملا تاناويحلا

 نع ةعمتجم اهتثالث ىأ لقعلا ىأ نيدلا ىأ ملعلاب عفادي ًالجر ملكتملا ماد ام ءءاوس دح

 .هسنج قوفت

 نم رصعلا تايجاحل ةمءالم رثكألا لاوقألا سابتقا ةركف نيدلا ريخ حرط امدنع
 هلعل لب .ةيصخشلا لاوحألاو ةأرملا عوضوم يف ركفي نكي مل «ةفلتخملا ةيهقفلا بهاذملا

 ادع ءيش لك رييغت يف نوبغري اوناك نيذلا نم وهف ءهيلع ضرع ىل رمألا دعبتسي ناك
 راكفأ نم هبتك ام لك يف يدرتملا اهزكرم لوح ةملك هنع رثؤت ملو «ةأرملا عضو

 كلذ «هلبق ًانرق تحرط ةركفل رركم درجم روشاع نبا رابتعا ذئنيح زوجي ال .ةيحالصإ
 انه نكمملا نم نإ .ةيجوزلا ماكحألا لاجم ىلإ ةركفلا هذه هلقن بناج يف زربي هزيمت نأ

 .ةبيقروبو روشاع نباو نيدلا ريخ نيب ةيثالث ةقالع ميقن نأ

 ام بهاذملا لاوقأ نم يقتنت ةينوناق ةنودم ةماقإ ةركف سنوت يف حرط نيدلا ريخ
 ىلإ يندملاو يراجتلا نوناقلا لاجم نم ةركفلا لاقتنال دهم روشاع نباو .رصعلا بساني

 ةقيرط :نيتقيرطب أرقي نأ نكمي ًاصن ردصأ ةبيقروبو .ةيصخشلا لاوحألا لاجم
 هنوري نيذلا ءاهقفلا ةقيرطو «ةثيدحلا تاعيرشتلا نم ًادمتسم هنوري نيذلا نيينوناقلا
 .ةيهقفلا بهاذملا نم ىقتنم

 دقف «ةيروهمجلا سسؤمو يسنوتلا حالصإلا بأ نيب طبرلا ةقلح روشاع نبا نأك
 نيب رايتخالا ةيعرش تبثأو «ةيرسألا ماكحألا ىلإ تالماعملا لاجم نم ةركفلا لقن
 نيب لصفلا يه قالطنالا ةركف نإ .راتخيس ام مثإ مكاحلل كرت هنكل ةيلوقلا تاناكمإلا
 بهاذم يف درت يتلا ةضقانتملاو ةفلتخملا لاوقألا نيب يأ ءينآرقلا صنلاو ةعيرشلا
 ىلإ ىأ عقاولا ىلإ عوجرلاب ال رسفملا اهررقي يتلا تاناكمإلاو مهتانودمو ءاهقفلا
 ةركف مامأ ىوتسملا اذه يف نحن .ةغالبلاو ةغلل ةقلطملا دعاوقلا دامتعاب نكلو ليصافتلا

 ديدعلا ىدل اروضح اهل دجنو ءيحالصإلا باطخلا اهيلع ماق يتلا ةسيكئرلا راكفألا نم
 ةدايقلا يأ :ةدوقفملا ةقلحلا تدجو دق سنوت نأ قرافلا نكل .باطخلا اذه ىلثمم نم

 هرضلا تانضتقاب نود نه ام ةفكمملا لاوقألا نيب زايتخألا قلع ليفت كلا ةيسايسلا
 لاوقألا نم نكمملا نايب هتفيظوف رسفملا امأ .رايتخا نم هيلع تمدقأ ام مثإ لمحتتو
 تمص بابسأ ضعب اذه يف لعلو .ةحلصملا بسح رايتخالاب اهنم ريدجلا نييعت سيلو

 58 ص ١551١ :توريب .ةيعامتجاو ةيملع ثحابم (؟4)
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 يف انتأرما» نادأ نأ دعب 1557 ةنس «ةيصخشلا لاوحألا ةلجم» نع روشاع نبا
 .19؟١ ةنس «عمتجملاو ةعيرشلا

 ءاهجراخ ال تانكمملا ةموظنم لخاد رايتخالا ادبم ءلقألا ىلع ًايرهاظ ءقرخت مل اهنأ امك

 حمسي قباس يهقف يأر بايغل ثاريملا ةمسق يف نيسنجلا نيب الثم است مل يهف
 ملف .هتايحالص نم نكي مل ام ىلع ءءاهقفلا يأر يف «مدقأ دقف دادحلا رهاط امأ .كلذب

 ًاملاع ناك الو ؛نآرقلا ريسفت ىأ داهتجالا هل لحت ةغالبلاو ةغللاب ملعلا نم ةجرد غلبي
 ءارآلا يأ مكحيل ةرامإلا لاجر نم ناك الو «ىواتفلا ردصيل بمهاذملا تافالتخاب

 يف ضوخلل لهأ ريغ هنأ نايب باب نم هيلع روشاع نبا ذخأم ناكف .ةحلصملا اهيضتقت

 .عوضوملا بلص يف هعم لدجلا باب نم سيلو «ةلأسملا

 نبأ بنجت ذإ ««رانملا ريسفت» نم ةناتم رثكأ ءاج روشاع نبا ريسفت نأ ةقيقحلا
 نيد اهيلإ نهعفري مل اهيلإ ءاسنلا عفر يتلا ةجردلا هذه» :هدبع بتك ام بتكي نأ روشاع
 :هدعج الو مالسإلا لبق مهالا: نم ةمآ'اهيلإ:لصت عل لب :مفارشلا' نيت ةعيرس لوب قياس
 يف تغلاب نأ ةيندملاو ةراضحلا يف اهمدقت راثآ نم ناك يتلا ةيبوروألا ممألا هذهو
 هذه نود لازت ال ءنونفلاو مولعلا نهميلعتو نهتيبرتب تينعو «نهمارتحاو ءاسنلا ميركت

 يتلا كلت لثم ةيرظن يف طروتي نأ وأ ”ءاهيلإ ءاسنلا مالسإلا عفر يتلا ةجردلا
 :هلوقب ريسفتلا نم شماه يف اهصخلو «مالسإلا يف ءاسنلا قوقح» يف اضر اهدروأ

 نهدعت ىأ نهقرتستو ءاسنلا قوقح مضهت تناك ةيباتكلاو ةينثولا ضرألا ممأ عيمج نإ»

 ةيندمو ةينيد نم قوقحلا عيمج نهاطعأ يذلا وه مالسإلاو ءناويحلاك وأ قيقرلاك
 روشاع نبا قلغأ دقل .('0.هتفلاخم يف مهتدسفمو هعابتا يف رشبلا ةحلصم نإو «ةيلامو
 ىندألاو ىصقألا نيدحلا ريرقتب ىفتكاو ءرصعلا عم ةلداجم حبصي نأ ىلع ريسفتلا

 يحالطصإلا باطخلل نكمي يملا ىوضقلا ةياغلا كلخوءامهنع جورخلا نوجياأل نيذللا
 ةجردلا ىنعم ربتعا هدبع نأ ةظحالم عم .ةغالبلاو ةغللا دعاوقب ًاديقم ىقب ام اذإ اهغولب

 رمأ يف اعمتجا اذإ امهنأ ىوس ءءيش لك يف نايواستم ةأرملاو لجرلا نأ يأ «ةساكرلا
 ةئيبلاب ددحتي فورعملا لعج هنأو «ةلئاعلا هتسائر لثم ؛ةساكرلا ىف ًامدقتم لجرلا ناك
 رموجو «تافالتخالا هذه مغر نيلجرلا نيب ةهباشتم جئاتنلا نكل .قلطملا لقعلاب ال
 اذإ ةعدبو ءصنلا حيرص هضراعي مل ام ةعيبطو ةرطق دئاسلا رابتعا ىلإ عجري ةلأسملا
 يه يحالصإلا باطخلا دودح .كلذ ةحلصملا تضتقاو هتضراعم لمتحا ىأ هضراع

 7١17 ص ء7ج ءرانملا (؟5)
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 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 يف غلبأ سيلو .ثيدحتلا ىلإ حالصإلا نم انب جرختف ةيخيراتلا امأ «ةرابعلا ليوأت دودح
 نم بورهلا يف ةنونجملا ةديازملا هذه نكل ءةأرملا ةيضق مامأ هزجع نم هتيدودحم نايب
 ةفاقثلا هيناعت تحبصأ يذلا يسنجلاو يركفلا تبكلا ةفاثك نع ًاريبعت الإ تسيل عقاولا

 :ءاينشاألاب اهيعو قظنمل ةازجلا كسي ةيدهت ةلرح قع“ ةيديلقتلا

 ةماوقلا (ج

 ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا» :نآرقلا ركذ امدنع
 ىغبني ام ررقي مأ ًاعقاو ناك امب ربخي ناك له .(؟5 ءاسنلا) «...مهلاومأ نم اوقفنأ امبو

 ١ ؟ًاديأو ًامود نوكي نأ

 مايقو ؛عافدلاو ظفحلا مايق ىه ءاسنلا ىلع لاجرلا مايق :روشاع نبا لوقي
 روصعلا رم ىلع هراثآ ترهظ ليضفتلا اذه» :فيضيو .("ىلاملا جاتنإلاو باستكالا

 ىلع نيماوق لاجرلا نوك ىلع ةيناهرب ةجح هذهو ؛لاجرلل ًابستكم ًاقح راصف ءلايجألاو
 ىوقت تناك نإو ةرمتسم ةيحانلا هذه نم لاجرلا ىلإ ءاسنلا ةجاح نإف .ءاسنلا
 يف شيعي ىهو اذه لوقي .©4)«باستكالا نم يعاسم ءاسنلا ىلوتت نأ ردنيو ...فعضتو

 ناتروص ,«مالسإلا»و «ةيلهاجلا» :خيراتلا نم هفرعي ام ىه خيراتلاف .نيرشعلا نرقلا
 ةعيطقب يعولا بايغ ةصاخ ظحالنل نكل .قئاثولا ءارقتسا سيلو ريسفتلا امهعنص
 ال ء,سمشلا تحت ديدج ال ءناهربلا وه لايجألاو روصعلا رم ىلع دهوش ام :ةثادحلا

 رمأ فلتخي الو يعانصلا رصعلا ىلإ يعارزلا رصعلا نم ناسنإلا لاقتنا عم ءيش ريغتي
 ةثيدحلا ةفسلفلا راشتنا دعبو ةيكيرمألاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا ةروثلا مايق دعب

 يف شيعي ىهو اذه لوقي ؛««باستكالا يعاسم ءاسنلا ىلوتت نأ ردني» .ةيطارقميدلاو
 نم رثكأ تانبلا نم اهيف تاملعتملا ةبسن ًايلاح تلصو يتلا سنوت يفو نيرشعلا نرقلا
 امب ربخي .نيلغتشملا ددع نع ديعب ريغ تالغتشملا ددعو روكذلا نم نيملعتملا ةبسن

 .تاونس دعب هنطو يف ثدحيس امو ثداح ىه ام روصتي ملو ًانرق ١5 ذنم عقو

 «ةقباسلا ةيآلا يف دراولا ةماوقلا أدبم نع ةبترتم بيدأتلاو زوشنلا ماكحأ ىدبتو
 ,ةيقالخأ ةيلوؤسم ًاضيأ اهنإ «ةرسألل ةيداملا ءابعألاب عالطضالا درجم ينعت ال ةماوقلاف

 جوزلا بجاو نوكي ؛هيلعو .قالخألا ىلع ًايدعت راطإلا اذه يف دعت اهجوز ةجوزلا رجهو
 يتاللاو» :بيدأتلا مث طغضلا مث ؛ظعولاب أدبي نأب ءجردتلاب قالخألا ىلع يدعتلا ةجلاعم

 اوغيت الف مكنهطأ نإف نهوبرضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخت
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 .(54 ءاسنلا) «ًاريبك ًايلع ناك هللا نإ اليبس نهيلع

 :ثيدحلا ريسفتلا ىف فالتخالل ًاحيسف ًالاجم برضلاب بيدأتلا ثحبم حتف دقلو
 مضتي امك ءنيملسملاب ريهشتلل مكحلا اذه دنع اوفقو ام ًاريثك نييبوروألا نأ ةصاخ
 روشاع نبا جرح نإ .فايضلا يبأ نب دمحأ ىلع تحرط يتلا ةلثسألا لالخ نم ًالثم
 ىلإ ةغالبلاو ةغللاب ريسفتلا يف يداعلا هجهنم نع جرخ دقف .عوضوملا اذه مامأ حضاو

 ريطخ وهف برضلا امأو» :لوقي .كلذك هل ىدبي امي ىأ :نايعلاب لالدتسالاو عقاولا رابتعا
 نكلو ءذئنيح تدتعا ةأرملا نآل ءداسفلا روهظ ةلاح يف هيف نذأ هنكلو ءريسع هديدحتو

 ذئنيح مهو ؛هولوتي نأ جاوزألل قلطأ ول هنأل ءهقفلا يف نيبي كلذ يف دح نييعت بجي
 نأ ىلع .بنذلا ردق ىلع بقاعي نم لق ذإ ءدحلا زواجت ةنظم كلذ ناكل ءمهبضغ نوفشي
 يف ىرنف .('*7«ةرورضلا الول هسفنل دحأ يضقي نأب حمست ال ةعيرشلا دعاوق لصأ
 ريطخ بونشلا عوضوم" نأ نازقإلا عم ةيلاوتم تاكاردتنا ةقالق دورو ةرابعلا هذه
 .دحاو نآ يف ًامكحو ًامصخ صخشلا نوكي ال نأ لصألا نأو «ةيوق زواجتلا ةيناكمإو
 ةبوقع ذيفنت ةهج ماكحلا حبصي نأ وه ؛ةلأسملا يف ديدج حرتقم ميدقت لضفي كلذل
 عنمي نأ ًازئاج ىري هنإ لب :ًالداع ةبوقعلا مهعاقيإ نوكيل ةجوزلا زوشن دكأت اذإ برضلا
 حرتقملا اذه نأ حضاولا نمو .ررضلا عوقو ققحت اذإ مهئاسن برض نع لاجرلا ماكحلا
 اهجوز نم بغرت ةأرملا نأ معزي رسفملا نأل ءاهسفن برضلا ةبوقع ةعجارم نمضتي ال
 نم ىرخأ ةروص هذهو «بلاغلا نأشلا ىه اذه نأو ءادتعا هنم كلذ ىرت الو اهبرضي نأ

 تاحرتقملا نإ .امهنيب ةفاسملا صيلقت يف ليوأتلا لامعتسا لدب صنلل عقاولا عيوطت
 لصتت يتلا اياضقلا عم اهلماعت يف ةدودحم لظت يحالصإلا باطخلا اهمدقي يتلا
 زوشنلا سرام اذإ جوزلا نأ كلذ «ةاواسملا بايغ ىلإ قرطتي ال هنأ امك .ًاديدحت ةأرملاب
 يف دري امك ؛علخلا وأ حلصلا ةجوزلا هيلإ علطتت ام ةياغو بقاعي ال هتجوز نع ضرعأو
 احلصي نأ امهيلع حانج الف ًاضارعإ ىأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو» ةيآ ريسفت
 ١٠١(. :ءاسنلا) «..ريخ حلصلاو امهنيب

 بحلا )د

 رشبلا نأ وه يعيبط ببسل ,ةلئاعلا ماظن ىه ماعلا ماظنلا .جاوزلا دعب يتأي بحلا
 وه جاوزلا .ناويحلا لثم فينعلا لسانتلا الو ء«تابنلا لثم ىتاذلا لسانتلاب رثاكتي ال

 .هتجيتن بحلا لب بحلا ةجيتن سيل هنكل ءنيفرط نيب لصاوتلاو ةفلألل رايتخا
 امهو...نيباحتم جوازتلا دعب ناحبصيف نيلهاجتم جوازتلا لبق نم نانوكي ناجوزلاف»

 .54 /'؟ ريونتلاو ريرحتلا (؟9)

 هدف
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 .(؟:!«ةمومألاو ةوبآلا ةمحرك نيمحارتم هدعب ناحبصيف امهنيب ةفطاع ال جوازتلا لبق

 بحلا نأل ؛هتجوز هاجت بحلاب رعشي نأ هيلع بجاو لجرلا نأ ينعي ال كلذ نأ ىلع
 ,,ةيآلا..متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو» درو كلذل ءيرهق روعش
 ةلاعضختيا عرش اهنا ىلع قوقحلاو تابكلولا ديدمت ناسا ىلع يثئاغلا ماظنلا موقف
 ىف ةبغرلا تدقف نمف ءبحلل اضيأ عضخت ال ىتلا ةيسنجلا ةسرامملا هنمو نافرطلا

 يف ةبغرلا دقف نمو ءًاجوز هل تمادام ةةعئاعم ىلع ربجتو بدؤت اهجوز ةعماجم

 وأ حلصلل ًاقيرط اهعم دجي نأ باجيإلا ال بدنلا قيرط ىلع هنم بلطي هتجوز ةعماجم
 سيل امب جوزلا فلكي ال» نكل ,هيلإ هيدؤت يلام غلبم لباقم اهقلطي نأ يأ علخلا لبقي نأ
 .(١)ءناسحتسالاو بحلا نم هعسو يف

 تاجوزلا ددعت (ه

 ريثكت ًالوأ يهو ءاهققحي يتلا «حلاصملا» ركذب تاجوزلا ددعت نع رسفملا عفادي
 ددع قوفي ثانإلا ددع نأل جاوزلا نم ءاسنلا لك نيكمت ًايناثو ديلاوملا ةدايزب ةمآلا ددع

 نكل .عمتجملا يف انزلا راشتنا بنجت ًاثلاثو ءاسنلا رامعأ لوطو بورحلا ةجيتن روكذلا
 ةثيدحلا بورحلا نإ ذإ «هتنم يعامتجا ماظنب ةطبترم «حلاصملا» هذه ربتعي ال رسفملا
 دعي مل دارفألا دعو ءلاجرلاو ءاسنلا نيب قرفت ال لياتقلاو تارئاطلاب ضاخت يتلا
 امك .هنودب وأ تاجوزلا ددعتب تاعمتجملا لك ىف ةمئاق ةرهاظ انزلاو «ةمألا ةزع رايعم
 .هدبع لعف ام سكع ىلع :ثيدحلا رصعلا ىف تاجوزلا ددعت راضم دنع فقوتي ال
 لهف لاجرلا ددع قوفي ءاسنلا ددع ناك اذإف «ةعبرأ ددعلل ةحيرصلا ةشقانملا بنجتيو

 نآ عمتجم يف تبث اذإ لجر نع رشكاب: ةارملا جوتتت لهو: ةةعبرا ىلع دهاو ةيسنلا نا
 احرز نأ بضتا اذإ لجر.نم رشكاب«خورتت لهو ؟لاجرلا هده نم رذكا ةابضلا دنع
 ؟انزلا اهسفن ىلع تفاخ اذإ جاوزألا دّرعُت لهو ؟ةمألا ددع ريثكتو باصخإلا نع زجاع

 ىلإ ددعتلا يف ءاهتنالا امأو» :لوقيو ًاديدحت ةعبرأ ددعلا ريسفت رسعب ٌرقي ىهو
 نا فسحلاو .ةيبحرم ةناع ىلإ اقليم: ملفا ةهيهرت داعلعلا نم نيتكلا واج هقف يبألا
 يف لدعملا نابتعايو :لاوخالا بلاغ يف لاجرلا نم ءاسلا دع ةيسن ىلإ ةرطات:هتمكح
 نيب ةبسنلاب طبترم ددعتلا نأ ىلإ ريشي هلعلف .(' ”9ءاعبرآ جوزتي لجر لك سيلف ددعتلا
 :هصنل ةميقي يذلا يصنلا خيراتلا ىلإ دنتسي امك .كلذي حرصي ال هنكل ؛ءاستلاو لاجرلا
 ءاج نأ تبثي ملو ,تاجوزلل دح ةيلهاجلا يف الو ةفلاسلا عئارشلا يف نكي مل» :لوقيق

 ٠١/ ١. ريونتلاو ريرحتلا (5-)
 .514 /' ريونتلاو ريرحتلا (51)
 7717/5 ريونتلاو ريرحتلا (59)
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 الو ءيفارقلا لثم انتاملع ضعب همهوت كلذ ناك نإو «جوزتلل ديدحتب مالسلا هيلع ىسيع
 ددع عافترا ةركف نأ ظحاليو .('””9«ديدحتلاب ءاج يذلا ىه مالسإلاو ءًاحيحص هبسحأ
 ال هنإف ًاظوحلم ناك نئل عافترالا اذه نأل ءنيرصاعملا نيرسفملا عارتخا نم يه ءاسنلا
 ريسفت ىف دنتسي ال رسفملا نأ امكو .فاعضأ ةعبرأ غلبي نأ الضف فعضلا ةبسن غلبي
 ىلإ ةبراقملا ةركف يف ًاضيأ دنتسي ال ىهف ةيخيراتلا قئاثولا ىلإ مالسإلا لبق ام لاح
 فقوتلا ريدجلا نمو .لوقي ام سكع ىلع ليلد يهو هرصع يف ةرفوتم تتاب تاءاصحإ
 ةيدوهيلا :ةيطسولا ةركف قيبطت ديري ناك هيقفلا اذهف ءيفارقلا لوق لوح هقيلعت ىلع
 ةجوزب هتّدحو نيدلا لاجر نع هتعنم ةيحيسملاو دح نود تاجوزلا ددعتب تحمس
 طقسملا خيراتلا اذه .تاجوز عبرأب حمسف امهنيب ًاطسو ءاج مالسإلاو ؛,مهريغل ةدحاو

 هضوعيف ؛ثيدحلا رسفملل ًابسانم دعي مل مالسإلل نيتقباسلا نيتيديحوتلا نيتنايدلا ىلع
 عئارشلل يقيقح ربس ىلإ دنتست ال ةقثاو ةجيتنب هلدبتسيو رخآ يخيرات طاقسإب
 .ةقباسلا

 باطخلا قطنمو ةغللا تايضتقمل يفولا رسفملا رود نوخي ال روشاع نبا نأ ىلع
 يتلا ةركفلا ضفري هدجن كلذل ءنيرصاعملا تابغر ينآرقلا صنلا ىلع طقسي الو
 راصتقالاب رمأ «ةدحاوف اولدعت الآ متفخ نإف» ةرابع نأ اهدافمو ًاثيدح ةعئاش تحبصأ
 دق هدبع دمحم ناك يذلا هجولا ىهو «عبرألا ةلاعإ نع ًازجاع ناك نمل ةدحاولا ىلع
 كلذو يراوجلا حاكنل زيوجت ةيآلا يقاب نأ روشاع نبا ةجحو .(*')ةيآلا هيلإ فرص
 تكلم ام ىأ» انربتعا اذإ نكمم لوألا ىنعملا نأ مغر ءًاضيأ لايعو ةقفن هيلع بترتي
 .مكناميأ تكلم ام اوحكتأ ىنعمب ةفئناتسم تسيلو «ةدحاو» ةملك ىلع ةفوطعم «مكناميأ
 نأ زوجي الف «ةحلصمل ددعتلا ءاج امك ةحلصمل ءاج دق ديدحتلا نأب ًاضيأ جتحي امك
 ظحالن نأ نيعتيو .لاطبإلاب لصألا ىلع ًادئاع ديدحتلا حبصي وأ ىرخألا امهادحإ لطبت
 لخدت نأ ىرخأ عضاوم يف رسفملا راشأ دقو لجرلل لاوحألا لك يف كورتم رارقلا نأ
 ليحلل ًاضفار ددعتلل ًادناسم هفقوم ودبي كلذل ءرظن هيف ًاعرش حابملا عنمل مكاحلا
 .ًاثيدح تحرتقا يتلا ةيليوأتلاو ةيهقفلا

 هدجنت ةغللاف .رهملا عوضوم يف ًافيرط ًايأر روشاع نبال نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 لجرلا هعفدي لباقم هنأ ىلع هيلإ رظني دق رهملا نإ .ثيدح يأر نع عفاديل ةرملا هذه

 لب مالسإلا اهب ىمري ةمهت تسيل هذهو ؛ههقرصت تحت اهعضوو ةجوزلاب عتمتلل

 571/7 ريونتلاو ريرحتلا (59)

 دصاقم عجاري .تاجوزلا ددعت عنمل ىرخأ ةيهقف تادنتسم دجي هنكل ءيسافلا لالع فقوم ًاضيأ اذه (44)
 .184 ص ١951. ,يمالسإلا برغلا راد ءتوريب .اهمراكمو ةيمالسإلا ةعيرشلا
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 9 تافحأ

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ىلإ دوعي يحالصإلا باطخلاو .( *”ههبتك يف ءاهقفلا هدروأ يذلا فيرعتلا ىضتقم

 «تاقدص» ةملك تدرو لب «نآرقلا يف درت مل رهم ةملكو .ةغللا لوصأ اهنمو لوصألا

 خلا ةيطحلا يتمك :”مبعلاب :ةفدصلاو ءاههتفي ةفدصلا ريع يهو«لادلا مشب :ةقيض :عمج
 ,"ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو» نآرقلا يف ءاجو .يطعملا هقدصيف اهب دعولا اهقبسي
 ىف يملا نق :ةيلغو .نضوعلا دضق الب ةيطعلا يه. روشاع نبا لوق ىلع ةلهدلاو
 لجرلا عفانم نع ًاضوع ناك ول هنأب هيأر رسفملا معديو «ةيدهلا ىلإ برقأ وه مالسإلا
 ةروصلا ضفري هنأ حضاولا نمو .عفانملا ددجتب رهملا ديدجت رمألا ىضتقال ةأرملا نم
 تالماعملا دوقعب جاوزلا هيبشت ىلع ةمئاقلاو هقفلا بتك نم رخاتملا ىف تخسر ىتلا
 ديدج ةداعلاك لباقي ىهو .تاعويبلا يف نمثلا طارتشا يلولل عفدي يذلا رهملا طارتشاو
 .ةأرملا يلول ًالام يطعي لجرلا ناك كاذنآ :ةيلهاجلل ًاخيرات هروصي امب مالسإلا
 ةرشاعملا عاونأو جاوزلا نيب زييمتلل الإ قادصلاب كسمتي ملو ضوعلا لطبأ مالسإلاف
 لغتسي ىأ هتأرما قح جوزلا طمغي ال يك قادصلاب بلاطي ةأرملا يلو لعجو ءةمومذملا

 ىتلإ غليسلا ميلي كلذ دعب بلاطح يلولا نأ ىلع رهملا طاقشإل :جوزتلا يف اهتْجاَح
 يتلا ةيآلا نم ءزجلا نومضم اذهو ءًاضوع ال ةيده هربتعي نأ ىعدم جوزلاو :ةارملا
 .اهركذ قبس

 تابثإ يف حجني ام ًاريثك ءلوصألا ىلإ دوعي ىهو ءيحالصإلا ركفلا نأ نيبلا نمو
 ريسفت نم لضفأ سيلو .ءاهقفلا ءارآو هقفلا نم ًاحاتفناو ًاحماست رثكأ نآرقلا نأ

 قيقد ليلحت ىلع يأرلا اذه سيسأتو ةنيبلاو ةجحلاب كلذ حيضوتل «ريونتلاو ريرحتلا»

 ,عزانم نود ةغللاب نيثدحملا نيرسفملا ملعأ ىه روشاع نباو .لمجلاو تارايعلل
 ًاليوط رمعو ملعلل هتايح لك رخس هنأ امك «ريباعتلا قئاقد ىلإ نطفتلا ىلع مهردقأو
 ءاج ةينآرقلا ةروثلل فاشتكالا اذه نأ لكشملا نكل .بيقنتلاو قمعلا ىف ةيآ هريسفت ءاجف

 رثكأ تحبصأ فورظلا ّنأل ةأرملا قوقحل ربكأ ًالاجم تحتف ىتلا ةيبوروألا ةروثلا دعب
 مل مهنأ ىلوأ باب نمف ةينآرقلا تاحالصإلا نع اوضرعأ دق ىمادقلا ناك اذإ .ةمءالم

 موهفم ىلع موقت ةينآرقلا تاحالصإلا نكل .اهنم ًاطانم دعبأ وه امل نيدعتسم اونوكي
 اهكسميو اهترضو اهنيب لدعيو ةقدصلا ةأرملا يتوي نأب لجرلا رمأت يهف ءبجاولا
 يذلا قحلا موهفم ىلع موقت يهف ةثيدحلا ةروثلا امأ .خلا ءفورعمب اهقلطي وأ ناسحإب
 يذلا رخاتملا فاشتكالا نإف كلذل .لجرلا لاحب اهلاح يوست يتلا يه ةأرملا لعجي

 يدوي .نأ نكمي «فاتشي ال مامإ لاجملا اذه يف نوشاه نباو ؛نوحلصملا ةققحتي

 جوزلا عافتنا هيلع بترتيل عراشلا هعضو حاكتلا دقع» ::ثيدح» يهقف عجرم يف دراولا قيرعتلا اذه هلاثم (45)
 .4 ص :4 ج ,1597 ط :توريب ؛ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا .«ذذلتلا ثيح نم اهندب رئاسو ةجوزلا عضبب
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 ميعزلاو خيشلاو لضانملا نيب ةأرملا لوح باطخلا :دادحلا

 ءاهلمكتو ةثادحلا اهمعدت ةروث أدب نآرقلا نأ هنم مهفي نأ امأف .نيتضراعتم نيتفيظو

 لوقلاب ءاج مالسإلا نأ هنم مهفي نأ ىأ ءدادحلا رهاطلاو نيمأ مساق طخ ناك اذهو

 طارفإو ةأرملا قوقح يف «ةميدقلا ةيلهاجلا» طيرفت نيب طسولا بهذملاو لصفلا
 فيطللا سلا ىلإ ءانو ف اهرنديشر طخ اذهو .قوقحلا هذه ىف «ةديدجلا ةنافاجلا»
 يف دارم نباو «ةملسملا ةأرملا» يف يدج ديرف دمحمو «مالسإلا يف ءاسنلا قوقح وأ
 تالداجملا هذه نع ىلاعتي ىهف روشاع نيا ريسفت امأ .«دادحلا ةأرما ىلع دادحلا»
 ةغللاب هدنع طانم ىنآرقلا صنلا ريسفت نألو ءهلوقم نع بيغم رصعلا عقاو نأل «ةثيدحلا

 نأش الو :نيهلنكلا نيطاسأ نم نيمدقتملا ءارآو لوزنلا بابسأو ةيعرشلا دصاقملاو
 فظو دق «نيتيناكمإلا ىوتحا يذلا ؛هدبع دمحم ريسفت نأ ملعنو .كلذ لكب رصعلل

 تقبس دقف سنوت يف امأ .اضر ديشر هيلإ دنتسا امك نيمأ مساق هيلإ دنتسا «نيهاجتالاب
 نبا ريسفت روهظ خيرات ةينيد ةيواز نم ةأرملا لوح لدجلا يف ةيساسألا ةرتفلا
 ردصأ املو .انمدق امك ءًاظفاحم ًافقوم ًاذختم لدجلا كلذ يف كراش دق هنأ ىلع ءروشاع

 ةوقب اهضرفو اهلوح لدجلا يغلي نأ ًاضيأ لمع ةيصخشلا لاوحألا ةلجم ةبيقروب
 نع ًامامت ًاديعب ةيبيقروبلا ةلودلاو راسيلا نيب كلذ دعب لدجلا لوحت مث .(' !نوناقلا
 يف» بطق ديس ريسفتب نيحلستم «تاينيعبسلا يف نويمالسإلا ءاج مث .نيدلا لاجم
 نيجرختملا نم بلاغلا يف مهؤامعز ناكو ««ريونتلاو ريرحتلا» ب سيلو «نآرقلا لالظ

 ةدقعملا ةيغالبلا ثحابملا مهف ىلع نيرداق اونوكي ملو «ةينقتلاو ةيرادإلا سرادملا نم
 كلذل .اهيلإ دانتسالا نود هتاداهتجا مهف نكمي ال يتلاو روشاع نبا ريسفت اهب ألتما يتلا

 لصفن نأ هعم نكمي يذلا لكشلاب ريسفتلا اذهل يعامتجالا ريثأتلا ددحن نأ ًابعص ىدغي
 ءانثأ سنوت يف بتك امل ةينأتملا ةعباتملا نأ الإ .هدبع دمحم ريسفت ىلإ ةبسنلاب رمألا
 ءيسنوتلا ركفلا يف روشاع نبا هكرت يذلا ءيطبلا ريثأتلا زربي دق ةليوطلا ةرتفلا كلت

 الف قرشملا يف امأ ًاريبك ًاجاور يقلو هريسفت رهتشا ثيح ايبيلو رئازجلا يف اضيأو
 .ميدقلا ملعلا نم زونك نم هب رخزي ام مغر اماه ًارثأ كرت هنأ ودبي

 فادهألاو لثملاو لالقتسالا ةيادب يف ةيبيقروبلا ةلودلا تاهجوت نع ةيصخشلا لاوحألا ةلجم لصفنت ال (45)

 لاوحألا ةلجم رادصإ نأ ًالثم ظحالملا نمف .ةيثزج ةفصب الإ اهقيقحت يف حجنت ملو اهسفنل اهتمسر يتلا
 نيب ةاواسملا ةركف ىلإ دنتسي ينطو بلطم ىهو «يسنوتلا ءاضقلا ديحوت راطإ يف حرط دق ةيصخشلا

 ضراع كلذل :نيتطاوملل ةينيدلاو ةيقرعلا تاميسقتلا ىأ تازايتمالا ءاغلإو نوناقلا مامأ نينطاوملا عيمج
 راطإلل ضرع عجاري .لاجملا اذه يف ةيلقألا تازايتما مهنع عزني يذلا ءارجإلا اذه ًاضيأ دوهيلا نم ريثكلا

 :يف اياضقلا هذهل ماعلا

 هلط 8عم معامانع, 80هانتوانتط2 ءأ 1ع 0هلع لع 5اهذمأ 2عيومدصعأ. 1م 2هانانوسدعر ةءانعتمم ءأ لكمأأ 5

 1ع طمصلع 2266. 0615, 1992. مو 203-26.

 31هطقسمل اعمار آهتء أقر ؟ةءاتلةهتئدداتمم عأ 1كاهسم لهصك 12 ةسنكأو لع 8هاتعوتشاطد. 1هقلنأ, 1998.

94١ 



1 
 »و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةمتاخ

 قرط نع ةلثمألا ضعبو ءسدقملا صنلا مامأ رسفملا كلاسم نع تاحمل ضعب هذه
 نأ نود سندملا ملاعو سدقملا ملاع ىزاوتي يك «مئاقلا ملاعلا هب سفاني ًاملاع هدييشت
 هلحف ءةيضق ظفل روشاع نبا لمعتسي الو ءةأرملا «نأش» امأ .رخآلا امهالك ثويلف ايقتلي

 ىلإ اداتتسا « راظنألا تفل كلذ لاثم .1.2 721011531108 1150110116/]5 يزمرلا نيمثتلا

 نأ ىلإ ءاميإلا يهو» ةفيطل ةتكن اهيف «نييثنألا ظح لثم ركذللو» ةرابع نأ ىلإ «ةغالبلا
 دنع بئاجلا ةموضهم تناك نإ ءركذلا ظح نم مهأ عرشلا رابتعا يف راص ىثنآلا ظح
 ىثنألا ظح ىلع ركذلا ظح سيق دقف ,('9ءاهظحب يداني مالسإلا راصف ةيلهاجلا لهأ
 املف ًائيش ءاسنلا دعن ال ةيلهاجلا ىف انك» :سابع نبا نع هلقن ام ركذتنلو .سكعلا نود

 ريغ نم» :فيضي سابع نبا نكل ؛ءاقح انيلع كلذب نهل انيأر هللا نهركذو مالسإلا ءاج
 .(*)ءانرومأ نم ءيش يف نهلخدن نأ

 يسايسلا هلثمي امك ؛عقاولا باطخ هب سفاني ًاباطخ غاص دق رسفملا نوكي كلذبو
 اذه يف هديكأت اندرأ ام نأ كلذ .(دادحلا) ًايناث لكادملا و (ةبيقروب «يبلاعثلا) ًالوأ
 عوضوملا عزانتت باطلا نما طابقا ىلإ لوعتت د ةنيابتملا فقاوملا نأ وه ثحبلا
 ًاعقاو اهليوحتو هتاعلطت قيقحت ىلع ةردق رثكأ يسايسلا باطخلا ىدبي .حورطملا

 هلا يش نف ىوقلا نيزاوم نوكت امدنه, يرظتلا لدجلا يدافتب نيدتب ىهو اسوعلم
 ددعلا هلوح عمجيل «ةضقانتم تناك امهم :لالدتسالا عاونأ لك لامعتسال دادعتسالاو
 يذلا وه ميعزلا نكل لضانملاو هيقفلا اهعزانت ةيضق مامأ نحنف .نيعنتقملا نم ربكألا

 سنوت يف دتحا يذلا لدجلا يف ضوخلا نع هسفنب ةبيقروب ىأن دقف .لحلا اهل مّدق
 ربتعي ناكو .ةظفاحملا فقاوملا ضعب هنع ترثأ لب «تاينيثالثلا ىف ةأرملا ةيضق لوح
 ,ةينطولا ةيوهلا «نابوذ» ب هامسأ ام ىلإ ةاعدم رامعتسالا ةرتف يف فلملا اذه حتف نأ
 ةيضقلا عم فطاعتلا ديدش ًافطاعتم هسفن ةرارق يف ناك هنأ دوقعب كلذ دعب فرتعا هنكل
 يسفن يف َترّْثأ ...» :يلي ام 1910 ةنس رشن ثيدح يف ركذف كلذ نع حصفي مل نإو
 ةعيرشلا نأ هيف نّيِب يذلا (عمتجملاو ةعيرشلا يف انتأرما) دادحلا رهاطلا باتك ةعلاطم
 فقوو ثرإلا نم ءاسنلا نامرح لثم ةفحجملا ديلاقتلا ضعب ىلع ءاضقلا حيبت

 لوأ نإ .(-) يفنحلا بهذملا لاوقأ ضعب ىلإ ًادانتسا ثانإلا نود روكذلا ىلع تاكلتمملا
 ةيصخشلا لاوحألا ةلجم رادصإ وه دالبلا يف مكحلا ديلاقم تيلوت نأ دعب هب تمق لمع
 .(*).دالبلاب ةبصتنم كاذ ذإ تلاز ام ةيسنرفلا شويجلا نأ لاحلاو

 .581 /؟ ريونتلاو ريرحتلا (47)
 751/١. ريونتلاو ريرحتلا (44)
 .(شماهلا) 8 ص .1517 ,سنوت .تبكلا بتك تكب وأ دادحلا نع ًاعافد ءيعردلا دمحأ هركذ (44)
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 ميعزلاو خيشلاو لضاتملا نيب ةارملا لوح باطخلا :دادحلا

 ىوعد نيب ةجوازملا ىلع ةبيقروب لمع «ةرابعلا هذه لالخ نم حضتي امكو
 ىلإ عجري هققح يذلا حاجنلا نكل ,ةثيدحلا ةينوناقلا ئدابملا قيبطتو ينيدلا داهتجالا

 ررحم هتفصب ١91573 ةنس اهب عتمتي ناك يتلا ةيمزراكلا لالغتسا لثم ءىرخأ لماوع
 لاجر فقاوم ميسقت يف تلجت دقو ةروانملا ىلع ةقئافلا هتاردقو ءرامعتسالا نم نطولا

 دقل .دحاو تقو يف ًاعيمج مهب مدطصي ال يك نيرخآلا شيمهتو ضعبلا بيرقتب عرشلا
 يذلا يعامتجالا لضانملا هققحي مل ام قيقحت يف يسايسلا ميعزلا ايجيتارتسا تحجن
 تحجن امك .موصخلا ةطلسو فرظلا ةاعارم نود اهلك ةقيقحلا نع حاصفإلا ديري ناك

 تايلآ زواجت يف لمأ نود اهيف رودي رسفملا هيقفلا لظ يتلا ةغرفملا ةقلحلا زواجت يف
 .ميدقلا ليوأتلا

 وهزو هتوق جوأ يف ىهف .ةيضقلا كلذب مسحي هنأ رابتعا أطخلا نم نأ ريغ

 يه ءيدصتلاو ضفرلا نع ربعت ىرخأ ةيباطخ ةيجيتارتسا هتوفت دق هراصتنا
 هب دعت مل هنأ كردأ دقو ميدقلا ملاعلا ديلخت ىلإ دمعي يذلا رسفملا باطخ ةيجيتارتسا
 ىمنلاو ةايحلا ميدقلا ملاعلا لصاويف ءثيدحلا رصعلا هضرف يذلا باطخلا ةبراحمل ةقاط

 نإ امو .هيلإ نينحلاب ًاموي رعشت اهلعل فطاوعلل ءاوغإلا رصانع ًالماح صنلا بلص يف
 ضعب يمزراكلا ميعزلا دقفيو «ةلودلا ةسايس يف تاعانقلا جترتف «ةيمنتلا تامزأ فصعت
 ًايسايس ًاجمانرب حبصيل هتوآ يتلا ريسفتلا بتك نم ميدقلا ملاعلا جرخي ىتح «هتيبعش

 .نييعامتجالا نيعراصتملا نم ةكفل ًالثمو

 هنأل ؛ميعزلا باطخ عم ةنراقملاب ًايوناث لضانملا باطخلا ىدبي ءىرخأ ةهج نم
 ًاعقاو هتاعلطت ليوحتب يسايسلل نيدم ىهف ؛هنع عافدلا نع زجعيو فقوملا ضرعي
 ةيضقلا نأ ةركاذلا ىلإ ديعي هنأل ءتامزألا لاح يف دنسلا حبصي هنأ ريغ .ًامئاق

 ةيضق يه لب ةموكحلل ةيسايسلا جماربلا ىأ ميعزلا صخشب ةطبترم تسيل ةحورطملا
 .عمتجملل ةيساسألا تامامتهالا بلص يف عقت ةيراضح

 سفانتت لظتس ؛ينيدلاو يلاضنلاو يسايسلا ةثالثلا تاباطخلا نأ حجرملا نمو
 نم ًابيرق يفتخي نل ميدقلا ملاعلا نأ ينعي ام ءيعمجلا يعولا قمع ىلع ذاوحتسالا

 وأ ةيسايس ةمزأ لك عم هددهي لب ديدجلا ملاعلا سفاني اهيف ًايح لظيس لب ةركاذلا
 لب ؛ينوناقلا لاجملا دح دنع فقت ال ةأرملا ةيضق نأ ًاضيأ ينعي ام .اهريغ ىأ ةيداصتقا

 نمض اهماحقإو بناجلا اذه نم اهتسارد ناكمب مهملا نمف .ةيليوأت ةيضق ًاضيأ يه
 زجع ةيبرعلا تاعمتجملا ةمس نأ ةصاخ ءرصاعملا ىبرعلا باطخلل ةماع ةيليوأت ةسارد
 ,ةيسايسلا ةباطخلا ًامحازم ينيدلا ظعولا لظي كلذلف ءمساحلا ققحتلا نع ةثادحلا
 .خيراتلا ةمحازم ةيعمجلا ةركاذلا ريطاسأو «نوناقلا ةمحازم ىوتفلاو
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 ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ
 تاباطخلا يف ةّيسايشلا

 ةرصاعملا ةّينيد

 سمسم

 ةمالس نب ءاجر

 ةأرملل ةّيسايّسلا ةكراشملا ةكرعم ّنإ
 تاّيرصملا ءاسّنلا ةبلاطم مدق ةميدق ةّيبرعلا

 «يرصملا ناملربلا يف ّنِهل ناكم صيصختب
 اذه يف «ةروصقم» ىلع تاعمتسمك ٌنهلوصحو

 يهو .نيتروصقم ىلع مث 21575 ةنس ناملربلا

 ءاسّنلا تالواحم رّركت «ةرّركتم ةمدتحم ةكرعم

 ىلع ةّمالا سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا تاّيتيوكلا
 هذه تلصو دقو «حّشرّتلاو تيوصّنتلا يف ّنهّقح
 ىلإ 1195و 191/7 ىتنس نيب اميف تالواحملا

 نكيرتلا روتستلا ّنآ مهر :يفارشنلا ةعيس هدع
 لدتو :لاي لاو ءاطخلا نيب ةازانسلا قلع ضي
 ةأرملل حيتت يتلا نادلبلا يف ةكراشملا بسن

 ةكرعملا هذه ّنأ ىلع «ةيسايّسلا اهقوقح ضعب
 يف تالماعلا ءاسّنلا ةبسن دايدزا مغرف .ةلصاوتم

 ٌّنإف ؛,تامّلعتملا بسن فعاضتو «ةّيبرعلا نادلبلا
 جمانرب» لبق نم دمتعملا ةأرملا نيكمت سايقم
 تارّشؤم ةليصح وهو ««يئامنإلا ةدحتملا ممألا

 فئاظولا ىف ءاسّنلا ةبسنو ءدرفلل لخدلا طّسوتم

 ىلع ناملربلا دعاقم يف ءاسّنلا ةّصحو ,ةّينهملا
 ةّيبرعلا نادلبلا ّنأ حوضوب فشكي» «يلاوّثلا
 ةقطنملا يتأت ثيحب ؛«رظّدلل تفال صقن نم يناعت

 ةبترملا يف اهنادلب نم ريثكلا ءارث مغر «ةّيبرعلا
 الإ اهنع لقت ملو «ملاعلا قطانم نيب ةريخألا لبق
 انرظن انرصق اذإو '!.ءارحّصلا بونج ايقيرفإ

 )١( ماعل ةّيبرعلا ةّيرشبلا ةيمنّتلا ريرقت رظنا ”٠٠١ «يئامنإلا ةدحّتملا ممالا جمانرب نع رداّصلا ص5١
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 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 وه ةّيسايّسلا ةايحلا يف ةأرملا ةكراشم حوضوب سكعت يتلا تارّشؤملا نم دحاو ىلع
 يهو :/0,0 زواجتت ال ةبسّنلا هذه ّنأ اندجو «ةّيبرعلا تاناملربلا يف ءاسّنلا ليثمت ةبسن
 ةبسُنلا هذه ينتركذ دقو .("7قالطإلا ىلع ملاعلا يف ءاسّنلل يناملرب ليثمت ةبسن فعضأ
 ءاضفلا لخاد مشتحملا ءوبخملا ريغّصلا نكّرلاب :ناملربلا يف ةروصقملا هذهب ةليضلا
 .عساولا

 ةّيسايّسلا ةّيعضولا هذه تانّوكم نم نّوكم يف رظّنلا يه ثحبلا اذه نم انتياغو
 .ةكراشملا هذهل ةأرملا ةّيلهأ نع هجاتنإ ّمت يذلا ينيّدلا باطخلا وه ,ةّيبرعلا ةأرملل

 يف لعفو ةسرامم هسفن ىه لب «ةسرامم نع رّبعي وأ فشكي لوق دّرجم سيل باطخلاو

 .ريياعملاو عناوملاو دودحلا عضتو عوضوملا قلخت تاّيلآ ىأ دعاوق قفو ريسي عقاولا
 سيل» باطخلا َّنِإ :وكوف لاشيم هقّمع امك باطخلا موهفم يف ّيساسأ ىطعم ةطلّسلاف

 ,هب عراصتي امو هلجأ نم عراصتُي ام ىه لب «ةنميهلا ىنب أ تاعارّصلا مجرتي ام طقف
 ةّيلهأ نع ينيّدلا باطخلا رابتعا ّمهملا نمف كلذلو (").ءاهكاكتفا داري يتلا ةطلّسلا وهو
 عم لعافت تاقالع يف لخدت ةّيسايس ةّيباطخ ةسرامم ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا
 :ةكراشملا هذه نود لوحي ًاّيعقاو وأ ًاّيزمر ًاقئاع لّكمت ام ًاريثكو ىرخألا تاسرامملا
 ضفرو تبكلاو تمّصلا قطانم نايبو «اهتاّيلآ نايبو اهتسارد ةّيّمهأ ىّتأتت انه نمو

 ,هب عّتمتت يذلا ٌصاخلا زايتمالا نم ًاضيأ ىّتأتت تاباطخلا هذه ةسارد ةّيمهأ ّنكلو
 باطخلل ّنأ الإ :ةطلّسلل ةسراممو لعف باطخلا ّنِإ .ىرخألا ةّيسايّسلا تاباطخلل ًافالخ
 ال هّنِإ :ئرخألا تاباطخلا نم ًاطّلستو ةّوق رثكأ هلعجت ةّصاخ ظّقلت ةّيعضو ىنيّدلا

 :نيزايتما نم لب بسحف عانقإلا ىلع ةّيلخاّدلا هتردق نم هتّوق ٌدمتسي
 وأ «ةّينيد ةئيهل نيلّئمملا نيّدلاب ءاملعلا نم نوكي امدنع باطخلاب ظّقلتملا زايتما -

 ربانم نم نيّدلا يف ًاسورد نوقلي نيذلا ددجلا ةاعّدلا فنص نم ىأ «ءاتفإلا خويش نم

 نم كلذ ّدحي نأ نودو ««خويشلا» تافص ًانايحأ مهل نوكت نأ نود ةّيبرعلا تاّيئاضفلا
 .نينمؤملا نم نيلبقتملا يف ريثأتلا ىلع مهتردق

 مهتاوعد لّرنتتو ءنولّوأيو نوئطخيو نوبيصي ًارشب اوناك نإو نوظّقلتملا ءالؤهف
 مهل ّنإف :ةّيحور ةبرجت هرابتعاب نيّدلاب اهل ةقالع ال ةّيراجتو ةّيسايس تاقايس يف
 ءاحنألا نم وحن ىلع مهترادإ نمو ةّصاخلا مهتفيظو نم اهنوّدمتسي ةّيزمر ةطلس

 آتدنمسد ماع مدتأ ةصعمتمتمعت كنعد سمعت لمسك 125 مدئاعسعمف# رصمزعممعك هممت 21مم كك ءموتمدقلعم هنا (؟)

 23 1ةءودطعع 2002.

 18هديعوتملا 8ة1هطعأت 0:0”1هع ل كتكعممعو, ذك, 0دللنسقتلم, 1971, م. 12 09. )0
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 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 يتأت يتلا ىرخألا تاباطخلل مهتبقارم نمو ّينيد باطخل مهجاتنإ نمو ءسّدقملا نوؤشل
 تاداهتجا سّدقملل نوريدملا ءالؤه اهجتني يتلا ىواتفلا نأ كش ال .مهتاباطخ سفانتل

 الإ ,مهنادلب يف اهب لومعملا نيناوقلا عم ًانايحأ ةضراعتم يه لب «ةمزلم ريغ ةّيصخش
 رقفلاب ةّيسايّسلا ةايحلا اهيف مسّتت تاعمتجم يف ريثأت ةّوَق ءارآلاو تاداهتجالا هذهل ّنأ

 نيتفملا تاداهتجا ىلع ساّنلا لّوعي ثيحب ةّيسايّسلا ةّيّمألاو ةّيَمألا ةبسن اهيف عفترتو
 لب ةّيمويلا مهتايح ليصافت طسبأ ٌصخي اميف ةّيلقعلا مهكرادم ىلع مهليوعت نم رثكأ
 .ماعلا نأشلا اياضق صخي اميفو

 هذه يف ًاريثأت رثكأ نوكي باطخلاف «باطخلا اهيلإ ليحي يتلا ةّيعجرملا زايتما -
 نآرقلا ىلإ دنتست تناك اذإ يأ ءنيّدلا ىلإ ليحت ىأ ةّينيد هججح تناك اذإ تاعمتجملا
 .«حلاّصلا فلّسلا» نم نيعباّتلاو ةباحّصلا نع رثأ امو ةّنّسلاو

 اهْنأ يأ 2عاتتسءهأ 0210405116 «ةطلّسلا ججح» عاونأ نم عون يه ةّينيّدلا ةّجحلاف

 ءام عقاو عم اهقباطت مدع وأ اهقباطت نم وأ ٌصاخلا اهقطنم نم اهعانقإ ةّوق ٌدمتست ال
 .اهتلاحإ تّمت هيلإو هنم تذخأ يذلا سّدقملا عجرملا نم ىأ اهلئاق عقوم نم لب

 ةّمات ةاواسم لجّرلل ةيواسم اهرابتعا ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأب دصقنو
 ةكراشملاب دصقنو .ةّماّتلا ةاواسملا هذه نع ةبّترتملا قوقحلا اهحنمو لاجملا اذه ىف

 لمعلا ةسراممو َحّشرّتلاو باختنالاك ماعلا نأّشلاب مامتهالا رهاظم ّلك ةّيسايّسلا
 ىلع عيقوتلاو ةماعلا نكامألا يف رهاظّتلاب يسايّسلا ريبعّتلاو يباقّتلاو يتاّيعمجلا

 زكرنس انّنكلو ,ةّيلوّدلا وأ ةّيميلقإلا وأ ةّيّلحملا ةسايّسلا ىلع ضارتعالاو ضئارعلا
 ينيّدلا باطخلا تارّرقم نيب رّثوّتلا اهيف دتحي يتلا ةساّسحلا ةطقّتلا ىلع صوصخلاب
 نيتطلّسلا ىوتسم ىلع ةّيرييِسّكلا فئاظولا دّلقت يفهو ةّيئاسّنلا ةّيسايّسلا بلاطملاو
 ةماعّزلاب قّلعتت امدنع ةّيلاكشإ حبصت ةأرملل ةّيسايّسلا ةكراشملاف .ةّيذيفنتلاو ةّيعيرشتلا
 .ةسائّرلاو

 ةمواقمو ءلجّرلاو ةأرملا نيب ةاواسملا راسم ةمواقم امهيف ٌدتحت ناتقطنم كانهف

 كلذ دوعي .ةّيرييسّتلا بصانملا دّلقتو ةيحان نم ةّيصخشلا لاوحألا امه «خيراّتلا راّيت

 حوضوب زربي ,مّلعَتلل وأ لمعلل جورخلا دّرجم يف ال ءتاّدلاب نيلاجملا نيذه يف ّنأ ىلإ
 ,ةّيفاقّثلا تاّيصوصخلا» مساب ىأ ةعيرشلا مساب سّركملا ةّيردنجلا راودألا ميسقت
 نيب يتآرملا ساكعنالا ةقالع زربت امك ءركّذلا لجّرلا ةسائر حوضوب زربت يا .ًانايحأ

 اهمعدت ةّرمتسم تلازام يتيبلا لاجملا يف لجّرلا ةسائر .ّماعلاو ٌصاخلا نيءاضفلا
 ام يتلا ةّيسنوّتلا ةّلجملا يف يأ ءارّوطت اهرثكأ يف ركذتو ةّيصخّشلا لاوحالا تالجم
 لجّرلا ةسائر اَمأ .«ةلئاعلا سيئر وه بالا» ّنأ ىلع ءَيِبسنلا اهرّوطت مغر ءٌصنت تلاز

1 



 ةرصاعملا ةّينيدلا تاباطخلا ىف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 ٌلحمضا نكلو .ةّيبرعلا نادلبلا ضعب يف ّينوناق ساسأ اهل لاز امف ماعلا لاجملا يف
 ٌنهقوقح نم ءاسّنلا تنّكم ىتلا ىرخألا نادلبلا بلغأ ىف ئنوناقلا ساسألا اذه

 ريست ال تاّيلقعلاو نيناوقلا ّنأ ىلع لدي اهيلإ راشملا بسَّنلا فعض ّنإف ,ةّيسايّسلا
 ةّماعلا ةايحلا ىف اهتكراشملو ةأرملل ةضهانملا روّصلاو ميقلا ةبكوكف ءدحاو قسن ىلع
 نع ةرّكؤم تلاز امو ءاهجتنت يتلا تاباطخلا يفو ّيندملا انكولس يف ةلعاف تلاز ام

 ّدح ىلع ءاسّنلاو لاجّرلل ةّيحّشرتلاو ةّيباختنالا تاسرامملا يف يعو ريغ نع ىأ يعو
 د .ءاوّسلا

 ةثالث ىلإ ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ نع ينيّدلا باطخلل انتسارد مّسقنسو
 عاقلل هصّصخن مسقو «باطخلا اذه اهيلع موقي يتلا ججحلا هيف سردن مسق :ماسقأ
 تانكمم هيف فرشتسن ريخآ مسقو «باطخلا اذه لخاد ًاتوبكم هربتعن املو يروطسألا
 .ةنطاوملا ةفاقث ىلإ ةأرملا ةّينود سّركت يتلا «ةلوحفلا ةفاقث» نم لاقتنالا

 ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ ىلع َينيّدلا لالدتسالا - ١

 نع ةّينيد تاباطخ نم جتنأ ام لكل ًاباعيتسا الو ًءاصقتسا ثحبلا اذه يف يعّدن ال
 تاباطخلا ةبلغ وه انيدل ةرّثوتملا تانّيعلا نم ًاقالطنا هظحالن ام ّنكلو .ةارملا ةّيلهأ
 لواحت يتلا تاباطخلا ىلع ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ ىلع ضرتعت يتلا ةّينيّدلا

 :نيتفلتخم نيتّيعجرم نيب ًاطسو ًافقوم فقت ىأ ءضارتعالا مدعو ضارتعالا نيب قيفوّتلا
 .ةرصاعملاو ةثيدحلا ناسنإلا قوقح ةّيعجرمو ةميدقلا َيمالسإلا هقفلا ةّيعجرم

 ةأرملا ةّيلهأ ىلع ضرتعملا َينيَّدلا باطخلا -

 ةأرملا ةّيلهأ مدع ىلع لالدتسالل ةمّدقملا ةّينيّدلا تاّيلآلاو ججحلا ضرعن نأ لبق
 قلعتتو باطخلا اذه ىف دّدرتت «ةّيلقع» ةّمح يف رظُنلا نم دب ال ةّيسايسلا ةكراشملل

 .لجّرلا نع اهفالتخاو ةأرملا «ةعيبط» نع تارابتعاب
 عوضوملا ءانب فنع وأ «ةّيعيبطلا» تارابتعالا - 1-1

 يف ًاًراق ًارصنع لّثمت «ةأرملا ةعيبط» ىه متئاغ موهفمب ةقّلعتملا تايطعملا ّنإ
 ةّينيّدلا ججحلا معد ةفيظوب موقت يهو .ةّينيد ةّيعجرم نم ةقلطنملا ءارآلاو ىواتفلا

 رهظي .ةّيْخيراّتلا تالّوحّتلا نع ىانمب ًايدمرس ًاملاع ىدبي ةعيبطلا ملاع ّنأل ءاهتّيلزأ معدو
 زاب نب زيزعلا دبع ىواتف ىدحإ ىف ًالثم ةّيعيبطلا ةّجحلاب ةّينيّدلا ججحلا ىلع لالدتسالا

 اهب لطبي ىوتفلا هذه .ًاقباس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ءاتفإلاو ثوحبلا ةئيه سيئر
 ةأرملا دعبي نأ مالسإلا صرح دقو» :ةّصاخ ةّماعلا بصانملا اهيّلوتو ةّماع ةأرملا لمع

 ءاضقلاو ةلودلا ةسائرك ةماعلا ةيالولا يلوت نم اهعنمف اهتعيبط فلاخي ام عيمج نع
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 هبحأب

4. 

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 مهرمأ اوّلو موق حلفي نل :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةماع تايلوئسم هيف ام عيمجو
 (4).ةأرما

 نع ميدقلا َينيّدلا باطخلا هنم ىلخي نكي مل ,ةعيبطلا» ةّجح ىلع ءاكّتالا اذهو

 ىلع ٌلدتسي ًالثم «نآرقلا ماكحأ يف نايبلا» باتك بحاص (م1717/7ت) يبطرقلاف «ةأرملا
 ةدئاّسلا ةّيَبطلاو ةّيفسلفلا ةفاقٌثلا اهمّدقت ةميدق ةّيَّبط تايطعمب ةأرملا ىلع لجّرلا ةماوق

 ةبوطّرلا ةبسنو لجّرلا ىلإ ةسوبيلاو ةرارحلا ةبسن يف لّئمتتو ءرصعلا كلذ يف
 ةدايز لاجّرلل ليقو» :()ءاسّنلا ةروس نم 14 ةيآلا حرش يف لوقي «ةأرملا ىلإ ةدوربلاو
 ,ةسوبيلاو ةرارحلا هيلع بلغ لاجّرلا عبط ّنآل ءءاسّنلل سيل ام عبّطلاو سفّنلا يف ةّوق
 نيّللا ىنعم هيف نوكيف «ةدوربلاو ةبوطّرلا هيلع بلغ ءاسّنلا عبطو ,ةّدشو ةّوق هيف نوكيف
 نم اوقفنأ اميو» :ىلاعت هلوقبو «كلذب َنهيلع مايقلا ّقح مهل لعجف ءفعّضضلاو
 (0).مهلاومأ

 ةرارحلا ٌنهصقنت امك لقعلا ٌنهصقني لاجر ميدقلا رّوصّتلا اذه بسح ءاسّئلاف
 .جراخلا ىلإ ةّيلسانّتلا ءاضعألاب عفدتو «لامتكالا ىلإ يّدؤت يتلا ةّيويحلا

 ةّيعامتجالا راودألا ّنأل ؛ىمادقلا ىدل ةّيزكرم انيأر يف نكت مل ةعيبطلا ةّجح ّنأ الإ
 نيرّسفملاو ءاهقفلا عامجإ ّلحمو ًاّيهيدب ناك لجّرلا ةماوق أدبمو مهيدل ةحضاو تناك
 يديلقّتلا ّيعامتجالا ميسقتلا عزعزت نأ ذنم ةّيزكرمو ةّماه ةّجحلا هذه تحبصأ امّنِإ

 اذه جورخلا لعف دّكاتو ءنيرشعلا نرقلا علطم يف ّنهرودخ نم ءاسّنلا تجرخو راودالل
 اهرابتعاب ةأرملا نع نيّيفلّسلا تاباتك ترهظ دقو .ءاسّنلاو لاجّرلا نم ريثكلا يعو يف

 لالتخالا اذه ببسب ةميدقلا ةّيقئالعلا غيّصلا اهيلإ ضّرعتت يتلا رطاخملا ىلع لعف ةّدر

 ةّيسنج ةيجولويديإ ىلإ دنتست هذه لعفلا ةّدر ّنأ ىرن نحنو .("”راودألا ميسقت يف
 يف دهتجتو لاجّرلاو ءاسّنلا نيب «ةّيعيبطلا» قراوفلا ىلع حلت كذ18676م6[118115 ةّيفالتخا

 ىّتح ؛لاجّرلا نع ءاسّنلا نّيمت يتلا ةديدجلا توعّدلاو ةديدجلا ةّيعيبّطلا تايطعملا داجيإ
 ةيمست روهظ ّلعلو .اهلاح ىلع ةّيقئالعلا ىنبلاو ةّيديلقّتلا راودألا ءاقب كلذل ًاعبت رّربت

 رباب 102522.018.52 :تينرتنألا ةكبش نم هعقوم يف ةروشنملا ىواتفلا ءنيزعلا دبع ءزاب نبا ١)

 تاتناق تاحلاّصلاف مهلاومأ نم اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعي هللا لّضف امب ءاسّنلا ىلع نوماّوق لاجّرلا» (4)

 ٌنهوبرضاو عجاضملا يف ٌنهورجهاو ٌنهوظعف َنهزوشن نوفاخت يتاللاو هّللا ظفح امي بيغلل تاظفاح
 «.اريبك اًيلع ناك هللا ّن ّنإ اليبس َنهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإف

 1 اد :يبطرقلا 46 ءْتارّتلا ءايحإ راد «توريب ٠ «نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا )0

 ثيدحلا يونّكلا جذومّنلاو ًاصقان الجر ةأرملا لعجي يذلا ميدقلا يجولويبلا يداحالا جذومّنلل ًاليلحت رظنا (1)
 يف ّيسنجلا فالتخالا ىلع علي يذلا
 آعد مماك لين 220206: 81ةفعالنس»]ةستدتم: مهانع انه لت21هعانع 2 1ع هتلانععو, ءمالععءأتك ةهانك 12

 لتوعءانمو لع 212012 1س, 8لن6همك آه 1ةعدانال عراع, 2ةقذ, 2004, مو. 11-37
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 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 نيعوّتلا نيب قراوفلا زاربإ يف ةّحلملا ةبغّرلا هذه ىلع رّشؤم «فيطّللا سنجلا»

 ركفلا داّور دحأل باتك ناونع يف ةيمسّتلا هذه رهظت نأ بيرغلا نم سيلو «نيّيعامتجالا

 روشنملاو ««فيطّللا سنجلا ىلإ ءادن» ناونع لماحلا اضر ديشر باتك دصقأ ءىفلّسلا

 .19157 ةنس

 لبق باطخلا عوضوم ءانب يه ةّيفخ ىرخأ ةفيظو انيأر يف ةعيبطلا ةّجح يّدؤتو

 نم اهّنأ ىلع باطخلا بحاص اهمّدقيو اهب حّرصم ريغ ىقبت ةّيلمع يهو ءهنع ثيدحلا
 نم ال «تاضرتفملا» نم اهّنأ ىلع اهجارختسا هناكمإبف باطخلا كّكفم اّمأ ءتامّلسملا

 نيب ٌيرهوج فالتخا دوجو ىلع لالدتسالل «ةّيجولويب» تايطعم مادختساف .تامّلسملا

 اوسيل لاجّرلاو ءاسّنلا :يلاّتلا وحّنلا ىلع باطخلا عوضومل ءانب ضرتفي لجّرلاو ةأرملا
 يه لب ؛ةرورّضلاب ةلّوحتم ةّيفاقث ةّيخيرات ةّيقئالع غيص اهنيب عمجت ةّيعامتجا تانئاك
 ةدّدعتم ةّيرشب تانئاك نسل تاّدلاب ءاسّنلاو «خيراّتلل ةعضاخ ريغو ًافلس ةدّدحم تانئاك
 ىه لب ؛كلذ ريغ ىأ ةلماع ةأرما كلذك نوكتو ةجوزو ّاّمأ ةأرملا نوكت ثيحب داعبألا

 ءاصقإلا اذه يفو .لسّنلا ةمادإو باجنإلا ةفيظو ىلإ دودشمو ايجولويبلاب موكحم نئاك

 يقيزيفاتيملا ريكفّتلا تاّيلآ نم ةّيساسأ ةّيلآ دجن داعبألا دّدعتلو ريصمللو خيراتلل

 ةّيفاقث ةلوقم ردنجلاف .«ردنجلا» ةّيرظن ةّصاخ اهضقنتو ,ثيدحلا ركفلا اهضقني ّيلاثملاو
 تاقالقتلالاو ناودألا نتعتو اتجرلوتب يطعم هرابتماب هه سنجلا نع تلقت بايو
 ضؤوعي ردنجلا يف ثحبلاف .ةأرملاو لجّرلا نم لكل تاعمتجملا اهينبتو اهرّرقت يتلا
 ةأرملاو لجّرلا نيب فالتخالا ّنأ انل نّيبتي ثيحب ةّيفاقّثلا ةّيئانبلاب ةّيجولويبلا ةّيوهاملا
 .ةّيجولويب ةّيمتح ةجيتن سيلو ًاّيجولويديإو ًايفاقث ينبم

 خّسرت يتلا ةّيلباقٌتلا تاّيئانّثلا ءانب نم ًاضيأ نّكمي «ةعيبطلا» موهفم ىلع ءاكّتالاو
 ةسوبيلاو ةرارحلا روص ريغ ةديدج ىرخأ ًاروص هيطعتو ّيوهاملا رّوصّتلا اذه

 تاّيئانث ىلإ ةقيتعلا ةّيتانّتلا هذه ددجلا نوّيفلّسلاو نوُيفلّسلا كرت .ةبوطّرلاو ةدوربلاو
 لجّرلاو «ّينالقع لجّرلاو «ةّيفطاع» ةأرملاف :نيرصاعملا مهيلّبقتمل ًاعانقإ رثكأ ىرخأ
 .«ةقيقر» ىأ «ةفيطل» ىأ ءةفيعض ةأرملاو يوق

 لثمتتو ةّينانويلا ةفسلفلا مدق ةميدق ةّيئانث ىلع يقبي تاّيئانّتلل ديدجتلا اذه ّنأ الإ
 نع ىمادقلا تالّكمت نم قلطني رّوصت وهو اًيباجيإ لجّرلاو ةّيبلس ةارملا رابتعا يف
 ةروصلا ةيئانث يه ميدقلا ّيفسلفلا ركفلا يف ةّماه ةيلضافت ةيئانث نمو ةّيسنجلا ةيلمعلا
 ,هّينم لالخ نم لسّتلا ةروص يأ :ةروّصلل ًاحنام ركّذلا ىطسرأ ربتعا دقف .ةّداملاو

 يباجيإلا روّدلاب موقي ركذلا ّنِإ ثيحب ءاهضيح مد لالخ نم ةّداملل ةرفوم ةأرملا ربتعاو
 ركذ ركذلا» ّنأ ىلإ لالدتسالا اذه نم ىهتناو .َيِبلَّسلا ءاعولا رودب ةأرملا موقتو طيشُنلا
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 (*) «ٌصاخلا اهزجع لضفب ىثنألاو ء:ةّصاخلا هتردق لضفب

 نويفلّسلا اهب ظفتحي ,ةثيدحلا ايجولويبلا يف رّربم نم اهل دعي مل يتلا ةّيئانّتلا هذه

 ملعلا تارّرقمو ةأرملل مهتيؤر نيب قباطتلاب مهوت ةديدج ةروص يف اهنوثعبي مهّتكلو
 هسفن تقولا يفو ءةثيدحلا ةيجولويبلا تايطعملا نم ًاديفتسم يوارعّشلا لوقي .ثيدحلا
 ّنِإ» :اهيلإ راشملا ةّيفالتخالا ةّيسنجلا ةيجولويديإلا هيضتقت ام بسح اهاَيِإ ًالّوؤم
 يونملا ناويحلا فذقي هّنأل يباجيإ رودب اهيف لجّرلا موقي ةأرملاو لجّرلا نيب ةعقاوملا
 فذق ءاقل ةلئاه ةقاط حفسيو ًاريبك ًادهج لذيي لاحلا هذه يف ىهو «باصخإلل ًالّمؤم

 ةّيسنجلا ةسرامملا ءانثأ اهتازارفإ ّنأل ّيبلس ةأرملا رود ّنكلو :ةّيويحلا تايوتحملا هذه
 نكذلا ميتمشت تازارفإلا هذه وم هوسقملا امكإ افرك يف ةايهلا يمنع لبمت ال

 ثدحي الو .نايتإلا ءانثأ ةبوعص ةّيأ هفداصت ال ىّتحو جاليإلا لهسي ىّتح (بيضقلا)
 هيف لزنت يسنج لاصّتا لك سيلو ةضيوبلا عم ّيونملا ناويحلا محتلي امدنع الإ لمحلا
 لجّرلاف كلذل .ةمظتنم ةّيرود ةفصي رهش ّلك ةضيوبلا هذه لزنت امّنِإ ءىثنأ ةضيوب
 ("«.ةّيباجيإ لقأ وأ يبلس اهرود ةأرملاو ّيباجيإ هرود

 ةكراشملا تايضتقم عم ةرفانتملا تاّيلبقاملا نم هذه ةأرملا ةّيبلس ّنأ ىهيدبلا نمو
 يف حيرص ريغ ىحن ىلع درت يهف كلذلو «عقاولا يف ًاّيباجيإ ًالعف اهرايتعاب ةّيسايّسلا
 اهتعيبطو ةأرملا ةّيفطاع تسيلف :يباجيإلا لعفلا اذهل ةأرملا ةّيلهأ يف ةنعاطلا ججحلا يف

 .ةّيبلّسلا هذه روص نم ًاروص الإ اهفعضو

 ّيجولويديإ ريربت ةّيلآ دجن ةّيجولويبلا هبش ىأ «ةّيجولويبلا» تايطعملا هذه يفف
 ىلإ ةّيفاقّكلا ةّيرشبلا ةنميهلا ماظن ليوحت يف لّثمتتو ءاهطسبأو تاّيلآلا مدقأ نم يه

 :يهلإلا ىلإ ّيعيبطلا نم لاقتنالا -1-

 نوكت ثيحب «ةّيعيبطلا» تاّيلبقاملا ربع نذإ ةأرملا عوضوم ءعوضوملا جاتنإ ّمتي
 ,ةّيرطفلا هتادادعتسا» نم ّدحت ةّصاخ ايجولويب يذ ءٌصاخ عون نم ًايرشب ًانتاك ةأرملا

 ,ةّيلقنلا» ةّينيّدلا ججحلا كلذ ءانثأ يتأت ّمث .هفّرصت تالاجم نم ٌدحت كلذل ًاعبتو
 ماظن ليوحت ّمتي :ىلوألا ةّيلآلل ةلّمكم ىرخأ ريربت ةّيلآ دجن انهو .ةطلس ججح اهرابتعاب

 ماظّنلا ليوحت ّمتي «عانقإلا ديزملو ءيدمرس يعيبط ماظن ىلإ ةّيفاقّثلا ةّيرشبلا ةنميهلا

 ةرهاقلا ؛مامإ حاّتفلا دبع مامإ ةمجرت «يبرغلا يسايّسلا ركفلا يف ءاسّْنلا :نازوس نيكوأ ريللوم :رظنا (4)
 .١٠١؟ ص «ةفاقثلل ىلعألا سلجملا

 .د هيلع قّلعو هّدعا ,هدغو همويو هتايح يف ملسملا مهي ام لك :ىواتفلا :يّلوتم دّمحم مامإلا ءيوارعش ()
 ١5/1 2:1541/ :ةدوعلا راد ءتوريب ١ج «يليمجلا دّيَّسلا



 ةرصاعملا ةّينيدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 يف نعطلا ىأ هرييغت زوجي الو رخآلا وه ّيدمرس َيهلإ ماظن ىلإ يدمرّسلا َيعيبّطلا
 ءافضإل ءاّيهلإ» يعيبطلا ماظّنلا اذه يّمسن نأو ءتوعتلا رّيغن نأ لهّسلا نمف .هسسأ

 ماعلا لقحلا ىلإ ءاسّنلا جورخ ةيمستو ؛يخيرات ىه ام ىلع ةّيخيراتاللا ةسادقلا عباط

 (سيفلا) رئازجلاب ذاقنإلا ةهبج ميعز جاحلاب يلع هب حّرص اّممف :هّللا ةدارإ ىلع ًاجورخ

 «هللا ماظنب ّلخت اهّنإف ءروّدلا اذه نع تّلخت اذإ .نيملسملا باجنإ يه ةأرملا ةفيظو» ّنأ

 (':)«مالسإلا نيعم بوضن يف بّبستتو

 ناثيدحلا امه ةأرملا ةّيلهأ ىلع نعطلا ىف ةداع ناتدمتعملا ناتّيلقّنلا ناتّجحلاو

 ١ :نايلاوملا

 ةّيعيبطلا تاّيلبقاملاب ريكذت ثيدحلا اذه يفو ««نيدو لقع تاصقان ءاسّنلا»-

 ّمهملا نمو .ةأرملا نع ةميدقلا تارّوصّتلا يف ةدئاس تناك دقو (لقعلا صقن) ةميدقلا

 يأ «يراخبلا حيحص نم ضيحلا باتك يف درت ثيدحلا اذه تاياور ىدحإ ّنأب ريكذتلا
 ىطسرأ اهنم قلطنا يتلا ةأرملل ةّيجولويبلا ةيّصاخلا هذه تاعبت يف ثحبي باتك يف
 لقع تاصقان نم تيأر ام ...» :ةأرملل ةّينوٌدلا ةلزنملا نعو باجنإلا نع هتارّوصت ءانبل

 ؟هّللا لوسر اي انلقعو اننيد ناصقن امو :نلق .ٌنكادحإ نم مزاحلا لجّرلا ّبلل بهذأ نيدو
 ناصقن نم كلذف :لاق .ىلب :نلق ؟لجّرلا ةداهش فصن لثم ةأرملا ةداهش سيلأ :لاق
 (١١)«اهنيد ناصقن نم كلذف :لاق .ىلب :نلق ؟مصت ملو ّلصت مل تضاح اذإ سيلا .اهلقع

 نيب طبّرلا متي امك ةّينيّدلا فيلاكتلاب ةأرملا مايق ناصقنو ضيحلا نيب طبّرلا ّمتي
 ةعيبطلا ةّجح .ةرصاعملا ىواتفلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل اهتّيلهأ مدعو «ةأرملا ةعيبط»
 ةأرملا ةداهشإ) ًاّيفاقث ًايعامتجا ًاعضو رّربتل يتأت (ةأرملا ةعيبط ءلقعلا ناصقن ءضيحلا)
 عضو ىلإ لّوحتي (ةّيرييسّتلا راودألا دّلقتل اهتّيلهأ مدع ءلجّرلا ةداهش فصن ّدعت يتلا
 .ّيهلإلا ماظّنلاو ةّيهلإلا ةدارإلل دّسجم

 مهباطخ يف لئاوألا نوُيفلّسلا اهدروأ يتلا ججحلا ّمهأ نم ثيدحلا اذه ناك دقو
 ةعامج اًنبلا نسح سّسأ نأ دّرجميف .ةّماعلا ةايحلا ىف ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ نع

 ىلإ ةأرملا اعدو «ةأرملا ريرحت ةكرح ىلع ًاموجه ّنش ١574 ةنس «نيملسملا ناوخإلا»
 جنرفُتلا ةاعد ديري ام اّمأ ..اهدالوأو اهجوز ةأرملا ةّمهمف » :ةّيديلقّتلا اهراودأب مايقلا

 مهو لاجّرلا ّنأب مهيلع ٌدرنف ءةاماحملاب لاغتشالاو باختنالا قوقح نم ىوهلا باحصأو

 52لل 8كمدمعللتمعت "12 10أ هب ؟ةصتمتمن ةداتع ائاصتامدعأ] ءغ 1ع ةم6ءاقوانع", زص 8مل عع ؟ةدسعق )٠١(

 هل ةلموطععط: ]خسنكءعوعأ ءأ لع دمققومعب 12520, معلفعط 8طءعأ 5ناكمع معدوم

 لغم معضد دنع لعد مصعد لات 143غ, 20.

 .7١ا//١1 ءتءد ,ةيريدملا ةعبطلا ةرادإ ء:ةرهاقلا .حيحصلا :يراخبلا )١١(
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 لقع تاصقان ّنهو ءءاسّنلاب فيكف ءٌّقحلا اذه ءادآأ اونسحي مل ءاسّنلا نم القع لمكأ
 (57 نيدو

 ةأارما بّصنت ىتلا ةّيسايّسلا تاعومجملا ةبيخب ابنتي يذلا يسايّسلا ثيدحلا-
 ةّيبرغملا عامتجالا ةملاع تماق ثيدح ىهو «...ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل» :اهتدايقل
 ةنتفلاب هتقالعو هعضو فورظ نّيبتل ّقاشو ّنأتم يخيرات قيقحتب يسينرملا ةمطاف
 ىرن نحنو ('"/.لمجلا ةعقو ناّبإ اهباجح نم اهجورخ يف ةشئاع يضراعمبو ىربكلا
 اذه لثم روهظ يف ةّيئادحألا ةّيفرظلا لماوعلا نم ّمهأ ةّيوينبلا ةّيخيراّتلا لماوعلا ّنأ
 ةّيعيبطلا جئاتّتلا نم ةفالخلاو ةنطلّسلاو ةمامإلا ماهم يّلوت نم ةأرملا عنمف ءثيدحلا

 ًادبمو ءاسّنلا ىلع لاجّرلا ةماوق أدبم اهسّركي ىتلا ةّيوبآلا ةّيقئالعلا غيّصلا نع ةّرجنملا

 ةارملا هموت ضاقت ملاع نيب .لدصفلا يا هتاجسنلا ىستونلا تكلا ةارملا ناجح
 .لجّرلا هيف كّرحتي ماع لاجمو

 :هقفلا تاّيلآ -"-أ

 يلوت نمو ةّيسايّسلا ةكراشملا نم ةحارص ةأرملا عنمت ةيآ دورو مدع ىلإ ًارظن
 نع ةفلتخم ةديدج ةّيسايس فئاظوو ماهم روهظ ىلإ ًارظنو ةّيسايّسلا بصانملا
 ىواتف ةأرملا ةّيلهأ ىلع نوضرتعملا جتنأ ؛ميدقلا هقفلا اهيف رظن يتلا ةّيديلقتلا فئاظولا

 حشرّتلاو باختنالا ميرحت ؛ميرحّتلا ىلإ يضفتو ةّيديلقت ةّيهقف تاّيلآ ىلإ دنتست ةديدج
 :يلي ام يف تاّيلآلا هذه لثمتتو .ةأرملا ىلع

 ««ةيكزّتلاو ةيالولاو ةمامإلا» ىلع ةّيسايّسلا ةكراشملا سايق يف لّئمتملا سايقلا -
 تابيكرتب ةطبترم اهّنال ةّيبرعلا نادلبلا ةّيبلغأ يف ةدوجوم دعت مل ةميدق ماهم يهو
 ةروكّذلا لب «:ةروكّدلا ىمادقلا ءاهقفلا اهيف طرتشي ّماهملا هذهو .ةميدق ةّيسايس ةّيعامتجا
 هل سيل (هغولب دعب هسنج نّيبتي ال يذلا ىثنخلا) «لكشملا ىثنخلا» َّنأل .ةقّقحتملا

 حشرّتلا سنوتب ةضهبنلا راّيت ىلإ نيمتنملا ضعب ساق دقف .ٌماهملا هذهب مايقلل ةّيلهألا
 ةّيوضع» :ةيكزّتلا ىلع باختنالا ساقو «ةّماعلا ةيالولا ىلع ةّمآلا سلجم ةّيوضع ىلإ

 ىلإ امو :ةّيذيفنّتلا ةطلّسلا ةبساحمو «نيناوقلا ّنس نم اهيف امل ةّماع ةيالو ةّمالا سلجم

 صخشّشلا تاذب قّلعتت ةروشم» باختنالاو «.ةّيعيرشّتلا ةطلّسلل ةفورعملا ّماهملا نم كلذ
 تامزلتسم نم يهو «ةيكزّتلا ءاهقفلا هيّمسي ةروشملا نم عوّتلا اذهو .هتلادع ثيح نم

 زوجت هتداهش زوجت نم لك سيل»و «...ةّماعلا تايالولا نم اهوحنو ةداهشلا ةّيلهأ

 )١1١( ص «نآرقلا ةبتكم ءروشاع ىسيع دمحا اهّدعأو اهلّجس .ءاثالّقلا ثيدح :نسح هاّنبلا 517١.
 31 1997, 05ءمتكوا جنسق: 1ع 1ةومعس ممانمونعت 1ع معموطغأع عع 1 ؟دعصعس, دمك, ةلطنم الانعطعاب

  66-1م.



 ةرصاعملا ةّينيَّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 الجر يّكزي نأ دحأل يغبني الو «ةّيكلاملا رابك نم دشر نباو يبيتعلا لوقي امك هتيكزت
 نع ةنّودملا ىف كلام لوقي .هقفارو هعم رفاسو ءاطعلاو ذخألا ىف هقفار دق ءلجر الإ
 زوجك انهيه ال يوجولا نم جرت ىف :ءاستلا ةيكرت ووك ال ءءاسنلا قم ةيكذتلا نودنم
 سيلو «لاجّرلا الو ءاسّنلا نيّكزي نأ ءاسّنلل زوجي الو ءككلذ ريغ يف الو ناتداهش هيف
 ال ءاسّنلا ّنأ ًاعطق هملعن ام ّنإ» :نيمرحلا مامإ لوقيو «.ريثك الو ليلق ةيكزّدلا نم ءاسّنلل

 ٌنهرومأ تاضّوفم «ٌنهرودخ تامزال ءاسّنلاو «ةمامإلا دقعو مامإلا رّيخت ىف ّنهل لخدم

 ('؟)«.نهيلع نيماّوقلا لاجّرلا ىلإ
 مهي ىهو «ةماوقلا أدبم اوبحسيل ىرخأ ةقيرطب نودهتجي ددجلا ءاهقفلا ءالؤهو

 ىلع الإ نوكت ال ...» ةماوقلاف .ّماعلا لاجملا ىلع «قافنإلاب طبتريو ًاساسأ ئتيبلا لاجملا
 ةّماّدلا ةماوقلا لجّرلل ناك كلذل :ةزجاع ةفيعض ةأرملاو .فيعّضلا وأ رصاقلا وأ زجاعلا
 داهجلاو ةفالخلاو ةلاسّرلاو ةّويّئلاب لجو ّنع ىلوملا هّصخو .ةّماعلا نوؤّشلا عيمج يف

 لاقو .هيلع اهتعاط ضرفي ملو «ةأرملا ىلع هتعاط ضرفو «كلذ ىلإ امو ةبطخلاو ناذألاو

 ('*.ةأرما مهرمأ اوّلو موق حلفي نل :معلص

 يه هذهو امركم نوكي مّرحم رمأ ىلإ يضفي يذلا رمألا نأ يأ «عئارّذلا د كس -

 (7),انزلا لئاسو مظعأ نم ةأرملا لمع» ناونع لمحت يتلا ىوتفلا يف ةدمتعملا ةّيلآلا

 لمعف .ةّيسايّسلا اهتكراشم ال ًامومع ةأرملا لمع لمشت يهو زاب نب زيزعلا دبع خيشلل
 .انّرلا مكح همكحف ءانّرلا وه عونمم دصقم ىلإ يضفت ةعيرذ ةارملا

 هلوح فلتخا ضماغ موهفم عامجإلا ّنأ ظحالملا عم «عئارذلا دس عم عامجإلا -

 ّلك لمشي يذلا ةّمألا عامجإ هّنأ ىلإ نوّيفنحلا بهذو ؛جراوخلاو ةلزتعملا هلطبأ :ىمادقلا

 رابتعا نكميو ('"/..بسحف لوسّرلا ةباحص عامجإ هَّنأ ىلإ مزح نبا بهذو نينمؤملا
 ةّيِّجحف ,ةّئْسلا وأ نآرقلا يف دراو مكح ديبأت تاّيلآ نم ةّيلآ لاح ةّيأ ىلع عامجإلا
 يف ردصملا اذه ىلإ ةراشإ دجن .ةّئّسلا وأ نآرقلا نم ّصن ىلع سّسأتت عامجإلا
 ال ةأرملا ّنأ ىلع نومدقالا ءاهقفلا عمجأ» :ةيلاوملا بطق يلع دّمحم ىوتف يف عيرشُتلا
 ّنألو «ةأرما مهرمأ اوّلو موق حلفي نل :لوسّرلا لوقل (ةفالخلا) ىربكلا ةمامإلا ىلوتت
 ءًاعرش مّرحم اذهو ؛مهتضوافمو ؛مهعم ةولخلاو لاجّرلاب طالتخالا بّلطتت ةفيظولا هذه

 :نع القن 21١١ ص ١158468: سطسغأ 19 ءيعوبسألا حابّصلا ؛نامحّرلا دبع نيسح خيشلا )١4(
 ١٠١. 14 ص ءالط ١15844, رشّدلل مريب ءسنوت ,داهطضالا عورشم :ةأرملاو نوّيمالسإلا :يركش فيطل

 ص ص «قياّسلا عجرملا نع القن 55ص 4 ةنس ؛ ددع ةفرعملا ,نامصع نب نيدلا لالج /ةروبح يلع (15)

 ىلع لللال

 .تنرتنالا ىلع روكذملا عقوملا (11)

 1معرءكممغلنع 3ع !"ةعامسر 2ع لل, 1051-19/1048 (1كزسد', 3. 8ءرصقكل). قنفإ
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ناّشلاف ءفئاظولا نم كلذ ادع ام اّمأو .ًايدسجو ًاّيسفن ةأرملا نيوكتب قّلعتت بابسألو

 ةيضاق نوكت نأ ًاعرش اهيلع روظحم ةأرملا ّنأ ىري نم مهنمف «ءاهقفلا نيب فلتخم اهيف
 ('8)«لقعلا ةصقان يهو يأّرلا لامك بّلطتي كلذ َّنأل

 ضفر ىلع ينبني ةميدقلا ةطلّسلا يّلوت لاكشأ ىلع ةّيسايّسلا ةكراشملا سايق ّنإ
 وذ ةّيسايّسلا ةكراشملا موهفمف ءاهنّيينس ةّيخيرات تاطلاغم ىلعو «عقاوللو خيراتلل
 ضرتفملا ىمادقلا عامجإ دامتعاو .ةّيهقفلا ةّيعجرملل ًامامت ةضقانم ةّيطارقميد ةّيعجرم

 عقاولل ضفر كلذك وه نينّسلا تائم اهنع انلصفت تاعمتجم ىلع تحرط لولح ىلع

 نكمي ةأرملا هب موقت ام لك :ةّيسوه ةّيباهُر ةينب انيأر يف هلف عئارّذلا ّدس اَمأ .خيراتللو
 انهو .ةكرح ّلكو ةملك لك كلذ امب ءرظّنلا كلذ يف امب ءانّزلا ىلإ َدْؤم هّنأ ىلع لّوؤي نأ
 يتلا يه «ءيش ّلك ميرحتو ءيش لك نم مُثاَتلا ىلإ ناسنإلاب يَدؤت ةّيثراك ةقطنم نمكت
 .ّنفلاو ةفاقثلاو ةأرملا ءازإ نابلاطلا ةسرامم يف الثم اهدجن

 َيقيفوّتلا ينيّدلا باطخلا - ب

 ةريبك ةّيبعشب ىظحي يذلا ّيواضرقلا فسوي هلّثمي لّوأ ّيقيفوت فقوم كانه
 ءاسّنلا لوخد زاوجب ىتفأ دقف «ةّيبرعلا تاّيئاضفلا ّمهأ ىدحإ يف ةريثك صصحبو
 ,ًادودحم لظي نأ دب ال َيِبايَّنلا سلجملا يف ءاسّنلا ددع ّنأب كلذ الدعم يباينلا سلجملل
 ينعي اذهو ('*).ةلوّدلا ةسائر يأ ءلاجّرلا ىلع ةّماعلا ةيالولا ىلإ ٌنهلوصو عنمب ىتفأو

 أدبم اهيلع بحسني ةمامإ وأ ةفالخ ةّيروهمجلا ةساكر رابتعا ىلع ّرصي دهتجملا اذه ّنأ
 ةّصاخلا تايالولاب قّلعتي ام ّلك يف نوّيلوصألاو ءاهقفلا هب لمع يذلا ؛ةروكّذلا طارتشا

 ةثيدحلا ةّيعجرملا نيب دّدرت ىلع لدي ةحابإلاو ضفّرلا نيب طسولا يف فوقولا .ةّماعلاو
 يّمكلا ّدحلا مغر لجّرلاو ةأرملا نيب زييمّتلا ىلع ءاقبإلا يه هتجيتنو ,ةميدقلا ةّيعجرملاو
 رعتشي هثأ الإ ناشتإلا قوقح ةيرظنل ًاشراعب قف فقوم.هكإ .زيونكلا تالاجلم نم
 بلاغلا يف نوكي نيدعابتم نيلبح ىلع زفقي يذلاف .اهركني ناك نإو ءاهءازإ جرحلاب
 يفو ءءاسّنلاو لاجّرلا نيب ةّماَّتلا ةاواسملا أدبم راكنإ يف لّكمتملا يميقلا طوقّسلل ةضرع

 تايلاطملا ءاسّنلا ىدل :عيمجلا ىدل ةوظحلا نع ثحبلا ىلإ فدهت ىتلا تاغوارملا
 اليوط تّلظ يتلا تالاجملا ةارملا حاستكا ىلع نيظّفحتملا ىدلو «ةأواسملاو ةماركلاب
 .لاجّرلا ىلع ًاركح

 هربتعي لب «ةأرملل يسايّسلا لمعلا ةحابإب يفتكي ال يديدجت فقوم كانهو

 .16 ص «نآرقلا ةبتكم ءص َيِبَنلل ءاسّنلا ةعيب :يلع دمحم ءبطق 04
 ,«ةّيبرعلا ةارملل ةّيسايّسلا ةكراشملا» يف راّجَّنلا ةكيبس ثحب نع القن ”1٠١7. سطسغأ ١١ .مايآلا (5)

 .عبطلا تحت «ناسنإلا قوقحل َيبرعلا دهعملا تاروشنم
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 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 ًايعرش ًابجاو» ةأرملل ىسايسلا لمعلا رابتعا ىلإ تزع فوؤر ةبه تعد دقف .«ابجاو»
 يف اهنأشف «لاحب ةأرملا هنع كفنت الف .ةيافكلا ضورف ىأ نيعلا ضورف يف امإ لخدي
 امهعوضخو فالختسالاو ةيدوبعلاو ديحوتلا يف امهكارتشال لجرلا ناش كلذ
 وهو :«ةّيمالسإلا ةّيوسّنلا»ب ىّمسي حبصأ ام يف ياّرلا اذه لّرنت امّبرو .(' !«ننسلل
 ةلواحم ىلع ينبنيو «ةّينيد ةّيعجرم نم ًاقالطنا ةأرملا ىلإ رصتني ريكفتلا ىف هاجّنا

 اذهو .ةثيدحلا ناسنإلا قوقح ةّيعجرمو ةّيعجرملا هذه نيب هل رظنُم ريغو تماص قيفوت
 ىقبي ىهف ةأرملا ةّيضق مدخي ناك نإو ًاّينيد ًابجاو يسايّسلا لمعلا ربتعي يذلا فقوملا
 لمعتسيو ءرضاحلاو يضاملا نيب فالتخالا راكنإ :راكنإلا ىلع دمتعي هّنأل عنقم ريغ

 ةّيعرش داجيإ ةّيلآ ىلع دمتعي ِهّنِإ .ةحضاو ةفصب هقفلا تاّيلآ دمتعي نأ نود هقفلا ميهافم

 ةموظنملاف .هقفلا كارش يف عقيف ءهقفلا ماكحأ رّوطي نأ ديريو «ةديدج ةّيعضول ةميدق

 يهو «لماكتم ّلكو ةمجسنم ةموظنم ءءارآلاو بهاذملا نيب تافالتخالا ّلك مغر «ةّيهقفلا

 «ةأرملا هيلتو لجّرلا هالعأ َيعامتجا مره» ىلع يأ :ةحضاو ةّيعامتجا ةّيبتارم نا ةمئاق
 :هقفلا ةلئاط تحت ةدهتجملا هذه عقت كلذلو (" )١ «نونجملاو لفّطلا مث ةمألا ّمث دبعلا ّمث

 ةلادعلاو ناميإلاو ةروكّذلاو ا ءاتفإلاو داهتجالا طورش نمو ءيتفتو دهتجت اهّنِإ
 ركّذلا ةيلغو قطّتلاو ءرهشألا ىلع رصبلاو ةّيّرحلاو ةباتكلاو ءًاعامجإ دلوملا ةراهطو

 (""0.ءاهعورفو ةّيعرشلا ماكحألا يف داهتجالاو
 ةبلاطملل ًاقلطنم ”تيينقلا ىلع ةمكاف ةموظنم وهو :هئفلا نوكي نآ قكمي لهف

 هتؤه يف قلزنن نأ نود هقفلا ةبتع ىلع فقن نأ نكمي له ؟ةاواسملاب ةّيسايّسلا

 اهنّيدت شيع ىلع اهدعاستف ,ةمّئأتملا ةرئاحلا سوفتلا لولحلا هذه نكمطُت دق ؟ةبذاجلا
 ةلقن قيقحت اهناكمإب ّنأ نظن ال انّدكلو ءههسفن تقولا يف ديدجلا عقاولا عم ملقاتلاو
 لاجملا قلطي ّيعمتجم عورشم جاتنإ ىلع ةرداق اهّنأ نظن الو ءمالسإلا لخاد ةّيعون

 يف ىرخأ تاّيناكمإو ىرخأ تاّيّرح لاكشأو ؛ةديدج شيع لاكشأ اوطبنتسيل دارفألا مامأ
 ذالي يذلا يضاملا ىه ءارآلاو فقاوملا هذه عيمج يف عسّشي ام .ةّيرشبلا ةلزنملا ديسجت
 ١ .رضاحلل ةّيعرش داجيإل هب لّلعتي ىأ ءًامهلم ختي وأ ءرضاحلا نم هب

 تاتوبكملاو ّيلايخلا عاقلا - ؟

 هّنِإ لي ءبسحف ينيّدلا ىأ ّيلقعلا جاجحلاو ةيعاولا ةدارإلا ىلع ًاّينبم باطخلا سيل

 25٠0١ «يبرعلا يفاقثلا زكرملا :ءاضيبلا رادلا ءةأرملا ةلاسم يف ينيدلا ريكفتلا ديدجت :داليم يكز )٠١(
 .ه 5ص

 ©١155 ص :1594 «بونجلا راد ءسنوت ,ةثادحلاو مالسإلا :ديجملا دبع ءيفرشلا (؟١)
 59/1١. 15948 توريب ,ةعيرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك :ّيريزجلا (؟؟)



 تب

. 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاياطخلا تاليوات

 يف رظنن نأ انيأر دقو .ريكفّتلا ضفر نم طسقل هعم لماح ءيعوأللا يف رّدجتم
 مكحي امهدحأ ,ةّيسايّسلا ةأرملا ةّيلهأ نع ينيّدلا باطخلا يف ريكفّتلا ضفر نم نيرهظم

 ةأرملا ةرصانم دوي يذلا َيقيفوّتلا فقوملا مكحي يناّثلاو ةّيلهألا هذه يف نعاطلا ركفلا

 ١ .ةّيمالسإ ةّينيد ةّيعجرم نم ًاقالطنا

 دحوألا-ميعّرلا-يناويحلا لحفلا ةروطسأ -

 درت يتلاو ءايجولويبلا ةّجح ربع عوضوملا عنصت يتلا تايطعملا بناج ىلإ
 ةّيسايس ةروطسأ نع ثّدحتن نأ نكمي ؛ةأرملل ضهانملا ىنيّدلا جاجحلا ىف ةحضاو
 ماعلا ءاضفلا ةأرملا لوخد ةضهانمل ًابئاغ ًارضاح ًاعاق لّكمت اهّنأ دقتعن ,ةّيلوحف
 وحن ىلع ةعباقلا ةّيدرّسلا ةينبلا ىنعمب ةروطسألا موهفم لمعتسنو .بصانملا اهدّلقتلو

 نحنف .اهتاروصتو اهكولس يف تاوّذلل ديعب ّدح ىلإ ةلكيهملاو ةلّيخملا يف هيف رّكفم ريغ
 روكّذلا نم هريغ ىلع بلغتملا ديدّشلا ّيوقلا ركّذلا يأ ءلحفلا ةروص َّنأ ىرن
 ىلإ (815ت) ظحاجلا نم ّيسايّسلاو يعامتجالا انريكفت مكحت تلاز ام ("")ثانإلاو

 -ةّيلوحف ةبيكرت راطإ يف جردنت اهّنِإ .اذه انموي ىلإ (1914 ت) داّقعلا دومحم ساّبع
 نيسوؤرم ىلإ هسنج ينب ًالّوحم ءًابلغتم ًادحاو ًاركذ سيئّرلا نوكي نأب يضتقت ةّيسايس

 لوقي ؛ةسايّسلاو ةمامإلل ميدقلا يبرعلا رّوصّتلا بلق يف ةروّصلا هذه دجن .نيعوبتم
 سيئر الإ مهحلصي ال ساّنلا ّنأ :ةبجاو ةّيضقو» :«ءءاسّنلا» نع هتلاسر يف ظحاجلا

 ليلقو مهفيعض نم مهّيوق عنميو ءمهّودع نم مهيمحيو مهيفكيو ءمهلمش عمجي ءدحاو
 حالص نأ هّللا ملع دق ذإ .مهيلع سيئر الو ؛مهل ماظن ال زّشن ريثك نم ىوقأ ماظن هل

 ىلإ هعبتتو ءاهردصُيو ءاملا اهدروي الحف اهنم سنج ّلكل لعجي نأ يف مئاهبلا ةّماع
 كلذكو «ةمجهلا يف لبإلا نم لحفلاو «(شحولا رمح نم عيطقلا) ةناعلا يف ريعلاك ءإلكلا
 سرفلا :رسكلاب رجح ج) روجحلا ناصحلا سرفلا يمحي امو «ّيكاركلاو ؛ةلاّسعلا لحّتلا

 ةّيدرفلا ةطلّسلاف ("'!.ةعبات ًابانذأو «ةعوبتم ًاسوؤر اهنم لعجف ءجورملا يف (ىثنألا
 ىلإ لوؤي يذلا ّيسايّسلا ريكفّتلا اذه يف دحوألا لحفلا ركّذلا ةروصب طبترت ةقلطملا

 نأش نم ءالعإلاو «ناويحلا ملاعو رشبلا ملاع نيب ةاهامملا قيرط نع ءيسايّسلا ءاغلإ
 حالطصالاو دقاعّتلا باسح ىلع «كلذك هّنأ ىلع مّدقي ام ىأ ءيعيبّطلاو يجولويبلا

 1 ارتشالاو

 ءامههابشأو قدزرفلاو ريرج لثم مهاجاه نم ءاجهلاب اوبلغ نيذلا» مه الثم ءءارعشلا لوحف» نب ركذا (؟5)

ما اهقّلط نيح بدنج ماي جّوزت هّنأل» ءلحفلا» يّمس ةدبع نب ةمقلع رعاشلا ّنأو
 هيلع هتبّلغ امل بقلا قر

 .(لحف :ناسللا) ه.رعّشلا يف

 .1-15/1١190ج/7م 2151/5 ؛يجناخلا ةبتكم .نوراه دّمحم مالّسلا دبع حت ,لئاسرلا :ظحاجلا (4)

 ك١



 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 برعلا باّتكلا رهشأ نم ىهو ءداّقعلا صوصن يف رهظت بّلغتملا لحفلا ةروطسأ
 ةأرملا» :ءاسّنلاو لاجّرلا نيب ةقالعلا نع ًاثّدحتم لوقي .نيرشعلا نرقلا فصتنم ىف

 نم لّضفملا قباّسلل ةزئاج اهتلعج دق ةعيبطلا ّنأل ءيسنجلا زاجتحالاب مصعتست
 هاركإلا اهيف ىواستي ةيبلت هيّبلتف اهقحتسي نم اهيلإ مهقبسي ىّتح رظتنت يهف ءروكُذلا
 رظتنت ىأ ةكيّدلا نيب ةكرعملا ماتخ رظتنت يهو «جاجّدلا ثانإ عنصت كلذك «رايتخالاو
 ةلقاع ًاتاذ تسيل ّيوهاملا ّيوعيبّطلا رّوصّتلا اذه يف ىثنالاف (" ”7.«عارص ريغب اهتتيشم
 .رايتخالاو هاركإلا قطنم جراخ ةعيبطلا ءادن يّبلي ٌيزئارغ نئاك يه لب ؛ةديرم

 امب ؛ةطلّسلا ىلع عارّصلا ةبعل جراخ فقت يهف «راتخت الو ديرت ال اهّنأ ىلإ ةفاضإلابو
 ءلجّرلا عم سفانتت ال اهّنِإ .هل عوضوم لب عارّصلا اذه يف ًالعاف ًافرط تسيل اهّنأ

 .ةبلغلا بحاص اهلانيو «لاجّرلا اهيلع سفانتي لب ,«ةّيباجيإ» كلذل ًاعبت تسيلو
 دحوألا لحفلا ةروص نم ًاكيش ءّديتسملا صّلخملا دحوألا ميعّرلا ةروص يف َّنإ

 نيناوق دّرجم تسيل ةّيلوحفلا نإ لقتل ى ءيلوحف هجو ةّيدادبتسالا ةطلّسللف .يلغنملا
 اذهو .ةّيطّلسَتلا ةلوّدلل ةّيركفو ةّيسفن ةينب يه لب ءءاسّنلا ىلع لاجّرلا قّوفت تارّرقمو
 «لاجّرلاب نوّدبتسم ةساّسلا :دادبتسالا يتقلح نع ثّدحت نيح نيمأ مساق همهف ام

 ,ةّيرشبلا ثانإلا ةّيعضو ةرورّضلاب تسيل ةأرملا ةّيعضوف .ءاسّنلاب نوّدبتسم لاجّرلاو
 ءاسّنلا :يلوحفلا ماظّتلا يّيصقم لك هيلإ لوؤي يذلا ينوّدلا ريصملل زمرو ناونع يه لب
 نيدّسجملا ّلكو ةّيقرعلاو ةّينيّدلا تايلقألاو ءاطقّللاو نيناجملاو نوّيلثملاو لافطألاو
 .(06 لعوج عمت ؟ةعمصصع) «ٌيئاسّنلا ريصملا»ل

 همّدق يذلا لاثملاف ءينيّدلا ىطعملا نع لزعمب ةّيروطسألا تايطعملا هذه تسيلو
 نع داّقعلا هركذ امو ,ةّينيد ةسائر اهرابتعاب ةمامإلا نع هثيدح قايس يف درو ظحاجلا

 -ةّيلوحفلا ةبيكرّتلاف .«نآرقلا يف ةأرملا» هباتك نم ىقتسم ثانإلا ىلع لوحفلا عارص
 ةطلّسلل ةّيلوحف ةروطسأو ةّيوهام ةّيجولويب تارابتعا نم هيلع ٌنسساتت امب ةّيسايّسلا
 ةبيكرت حيصتف ءاهديبأتو اهترطسأ يف ديزي ّينيد دعب اهيلإ فاضي نأ لهّسلا نم
 ينيد-يسايس عانق هقوف رهظيو يناويحلا لحفلا هجو يفتخي .ةّينيد-ةّيسايس-ةّيلوحف
 اذه ةّينيد تاجرد توافتت دق .ةّمألا ةيار عفارو تامرحلا يماح ءيماحلا بألا هجو لّكمي
 .رّكذملا دحوألا ميعّرلا كلذ عم ىقبي هّنأ الإ ءينيد هبش ًاميعز ىأ «امامإ» نوكيف بألا
 يف ًالزتخم ًانئاكو ًاّيبلس ءاعو هاضتقمب ةأرملا نوكت يتلا يعيبطلا ماظّنلا لّوحتي امكف
 ىلإ لّوحتيف «بّلغتملا يجولويبلا لحفلا يفتخي ءيدمرس َيهلإ ماظن ىلإ ّيجولويبلا هدعب
 .ىمحلل ماح بأ ىأ «مامإ»

 76 ص ,؟”ط 2١574 «لالهلا راد :ةرهاقلا ,نآرقلا يف ةأرملا :ساّبع دومحم ءداقعلا (56)
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 ب تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 :ةأرملا نع عفادملا َيِنِيَدلا باطخلا يف ةتوبكملا ةقلحلا - ب

 يف رظنن نأ ٌيرورّضلا نمف كلذلو ءانفلسأ امك هيف رّكفماللا يف رَّذجتم ركفلا َّنإ

 ةّيخيراّتلا غيّصلا جتنأ يذلا يكرماللا ّيمالسإلا ٌيزمّرلا ماظّنلا نم ةتوبكملا تاقلحلا
 دّلويف ءتوبكم وه ثيح نم تاوَّذلا يف لعفلا لصاوي هّنكلو «ةأرملاو لجّرلا نيب ةقالعلل

 سودرفلا تاطلاغم دّلويو ءيعامتجالا ءاضفلا ةنوندل نيضفاّرلا ىدل لصألا ةرطسأ

 ماظُنلا اذه نم ةتوبكملا تاقلحلا نمف ...ةأرملا نع نيعفادملا ىدل دوقفملا يئاسُنلا

 يتلا ىربكلا ةمّلسملا يهف «نآرقلا يف تءاج امك ةأرملا ىلع لجّرلا ةّيلضقأ ٌيزمّرلا

 يتلا يتيبلا لاجملا يف ةسائّرلا يأ ةماوقلا اهنمو ةأرملاو لجّرلا نيب ةقالعلا مكحت تناك

 ةّيلضفأب نآرقلا ّرقأ .ٌماعلا لاجملا يف ةفلتخملا تاساكّرلا اهنمو ,ةعاّطلا أدبم اهنع ٌرجني
 ٌنهيلع لاجّرللو ءفورعملاب َنهيلع يذلا لثم ّنهلو» :ةيآلا لالخ نم ةأرملا ىلع لجّرلا

 ىلع نوماّوق لاجّرلا» :ًاقباس ةروكذملا ةيآلاو «(؟5078/ةرقبلا) «ميكح زيزع هّللاو ؛:ةجرد

 هذه داعبأ حضّتتو (؟4 /ءاسّنلا) «...ضعب ىلع مهضعب َنهيلع هّللا لّضف امب ءاسّنلا

 ّنإ» :ةأرملا نع (1875١ت) فايّضلا ىبأ نبا ةلاسر ىف ةّيسايّسلاو ةّيجولوتنالا ةّيلضفألا

 لصألاو ءرشبلا ّمأ ءاوح تدلو هنمو قولخم لّوأ رشبلا وبأو ,ىثنألا نم لضفأ ركّذلا
 يف ةمامإلاو ءاضقلاو ضرألا يف ةفالخلاو ةّوبّنلل هّللا هلّمأ ركّذلاف ءعرفلا نم لضفأ

 ("0..نطولاو ضرعلاو نيّدلا نع عافّدلا ةرشابمو ةالّصلا

 ,ةديدجلا تاليوأّتلا يف ةضوفرملاو ةدوقفملا يه ةأرملا ىلع لجّرلا ليضفت ةقلح

 ًالثم بيغت .اهل نيضهانملاو ةّيلعفلا ةاواسملا نع نيعفادملا نيب كرتشملا بّيغملا ىهو
 نيب ةاواسملاب ةبلاطملا يف ليواّتلا اذه ةّيمهأ مغر ,ةماوقلا ادبمل يناّنب ةديرف ليوأت يف
 تضقنو ءرصعلل هتمءالم مدعو أدبملا اذه ةّيبسن ةثحابلا تنّيب دقف .ةأرملاو لجّرلا
 رّوطت ةاعارمو ,«جّردّتلا يف مالسإلا ةَّنس» ةاعارم ىلإ تعدو ءاهيلع ينبني يتلا ججحلا

 يتلا ةّيلضفألا ركذت مل اهنا الإ :ةّينآرقلا تايآلا يف ميمعّتلا عباط»و ءيبرغملا عقاولا

 تاقالعلل ةغيّصلا هذه ىلع صنت يتلا اهتاذ ةيآلا يف درت اهّنأ مغر اهنع بّتري
 نيب

 ("2).اهفالتخا ىلع ةميدقلا ريسافّتلا اهدّكؤتو (""0ءةأرملاو لجّرلا

 21554 4 ددع ,ةّيسنوّتلا ةعماجلا تاّيلوح .يفوّنّشلا فصنملا حت «ةأرملا يف ةلاسر :فايّضلا يبا نبا (؟3)

 58ص
 عضولا :ةّيبرعلا ةأرملا :يف «ةّيلوّدلا قيثاوملاو نوناقلا نيب برغملاب ةأرملا ةّيعضو»٠ :ةديرف «يناّنب .(70)

 958٠١-41. ص ص 2١9957 «سنوت «ناسنإلا قوقحل ّيبرعلا دهعملا تاروشنم ء؛ّيعامتجالاو َينوناقلا

 ؛09/؛ ,ةّيملعلا بتكلا راد ,توريب ,نآرقلا ليوات يف نايبلا عماج :ّيربّطلا :لاثملا ليبس ىلع رظنا (؟4)
 «نيلالجلا ريسفت :يطويّسلاو ىلحملاو ؛هركذ مّدقت دقو ؛١57١ /” ,نآرقلا ماكحال عماجلا :يبطرقلاو

 15 ص ءتءد ؛هدالوأو حيبص يلع دّمحم «ةرهاقلا
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 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلها :ةمالس نب

 وهو ؛يوارعش يّلوتم هب ماق يذلا ديدجلا ليوأّتلا يف ةّيلضفألا هذه راكنإ ّمتي امك
 ةيآلا ليوأت داعأ دقف ءددجلا َنيّيفلّسلا نم ناسنإلا قوقح ةموظنمل نيضفاّرلا دحأ
 اذه ؟كلذ ىنعم امف «نالف رمأ ىلع مكاق انالف ّنِإ ليق اذإ» :وحّنلا اذه ىلع ةمّدقتملا

 نوفلكم مهنأ ..ءاسّنلا ىلع نوماّوق ىنعمف ..مئاق رخآلاو سلاج ًاصخش كانه ّنأب يحوي

 نإ :تافيلكت نم ةماوقلا ضرفت ام ّلك ىلإ «ٌنهتمدخو ٌنهلجأ نم يعّسلاو مهتياعرب
 هّللا نم ًاليضفت سيل «ضعب ىلع مهضعب هّللا لّضف امب» ىنعمو .لجّرلل فيلكت ةماوقلا
 هّللا لّضف امب :لاقل اذه هّللا دارأ ولو ءساّنلا دقتعي امك ةأرملا ىلع لجّرلل ّلجو ّنع

 ةمهبم ضعبب ىتأف «ضعب ىلع مهضعب هّللا لّضف امب» :لاق هّنكلو ءءاسّنلا ىلع لاجّرلا
 بناج نم حدكو ةكرحو دوهجم لضف ىلإ جاتحت ةماوقلا ّنأ هانعم كلذ ..كانهو انه

 اهيلع ردقي ال ةّمهم ةأرملل ّنأ وهو ءىرخأ ةيحان نم لضف اهلباقي لاومألاب يتأيل لجّرلا
 ("0)1..ضيحي الو دلي الو لمحي ال لجّرلاف .اهيف هيلع ةلضفم يهف ؛لجّرلا

 ,ةأرملا نع ةرصاعملا تاباتكلا ىف ةضوفرم ةتوبكم تحبصأ ىتلا ةقلحلا هذه

 ةّيلمع رّكَذدّتلا .اندراطت يضاملا نم ًاحابشأ ٌلظت نأ لدب ءاهلّوؤنو نحن اهركذتن نأ بجي
 .ةّيعامج ىأ ةّيدرف تاذب رمألا قّلعت ءاوس ءراصُحلاو دومجلا زواجت لجأ نم ةّماه

 ةّصقب هتقالع نم صلخي الو خرصي ّلظي «هباجنإ يف هّمأ بغرت مل يذلا ديلولا ّنإ
 :هل ليقو هل تيور اذإ الإ لصألا ةّصق نمو خارّصلا نم صّلختي الو «ملاعلا ىلإ هئيجم
 تماق دقف .ةأرملا كلذكو «ةبغرو ّبح لحم تحبصأ نآلا كّنكلو ءكتئيجم يف بغرن مل
 نود لوحي ّيساسأ رود اهيف ةثّئؤملا ةهلآلل ناك ةّينثو ضاقنأ ىلع ةّيديحوّتلا نايدألا
 لحم تناك ًالعف اهّنأ نآلا ةأرملا يعت يكل ةّصقلا هذه ىورت نأ بجيف نآلا اّمأ .ديحوّتلا
 تالفنالا ىلع ىأ ءلصألا اذه نم رّرحّتلا ىلع نآلا ردقت اهّنأو «نيّيلصأ راقتحاو روفن

 ضعب ييأر يف هلعف ام اذهو .ىرخأ صيصاقأ عادبإل ةلّبكملا يضاملا صيصاقأ نم
 15170 ةنس يفف :ةردان مويلا تحبصأ ةأرجب مهباطخ مسّكي نّمم لئاوألا نيحلصملا
 يف مالسإلا مكح دقل» :حوضولا اذهب (1955 ت) داّدحلا رهاّطلا ّيسنوّتلا حلصملا بتك
 لبقي نأ عنامب اذه سيلو .ةحيرص عضاوم يف ةأرملا نع لجّرلا زييمتب نآرقلا تايآ
 يف يمري ماد ام نمّرلا رّوطتب اهبابسأ رّفوت دنع امهنيب ةّيعامتجالا ةاواسملا أدبمب
 يف جيِردّتلا ةّئسب نيدي يذلا نيّدلا وهو «ىلعألا ّقحلا حورو ةّماّتلا ةلادعلا ىلإ هرموج
 ١ .( )«قوطلا بسح هماكحأ عيرشت

 دا ال «2ىواتفلا (كى)(

 .47 ص غط ,1546 ءرضّنلل ةّيسنوّتلا راّدلا ءسنوت ,عمتجملاو ةعيرّشلا يف انتارما :رهاطلا ءدادحلا (؟)
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 هيب

 4 ا

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةنطاوملا ةفاقث ىلإ ةلوحفلا ةفاقث نم - "

 اهل دجن لب .بسحف يبرعلا ملاعلا يف ةدوجوم ةّيسايّسلا-ةّيلوحفلا ةبيكرّتلا تسيل
 رهظ ةّيكيرمألا ايجولويسوّسلا يف هاجّتا ىلإ ريشن نأ نكمي .مدقتملا ملاعلا يف ءادصأ

 اذه باطقأ ىري .ءايجولويبويسوّسلا» ب يّمسو يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا يف
 ؛ةيروكذلاو ةّيوثنألا «ةّيهاملا» نمآلا ةياهن يف دّدحت يلا يه ايِجَولويبلا نأ هاجتالا

 ةّوق سنجلا ّنأ نوريو ةّينوروّدلا فئاظولابو ةّينيجلا ةثارولاب كولس ّلك نورّسفيف
 .ٌنهيلع مهترطيس ببس اذهو ءءاسّنلا ىلع اوسفانتي يكل اوقلخ روكدلا نأو «ةّيعامتجاال
 يف امك .ثانإلا ىلع روكّذلا سفانت ّنأل ءّيعيبط رمأ باصتغالا ّنأ ىلإ مهضعب بهذي لب
 ىف ةرتؤم نيهو ةلعاف ريق برغلا ىف نعت ةكرطتلا هذه كالا :ندينط نتا هناقعلا سخ
 لاجم ىف ءاسّنلل ةفصتنملاو «لاجّرلاو ءاسّنلا نيب تاقالعلل ةمّظنملا نيناوقلا نس
 مل ايجولويبويسوّسلا هاجّتالا اذه ّنأ ثاحبالا ضعب تنّيب دقو .ةّيسايّسلا ةكراشملا

 ّلظي هاجّتا ىهف ,"'0ديدجلا نيميلا يرظنم ىدل الإ ًالثم اسنرف يف ىدص قليو رشتني
 .لوبقم ريغو ًاقّوطم

 رّوط يبرغلا ملاعلا نأ الإ ,عمجأ ملاعلا يف ةمئاق تلاز ام ةّيروكّدلا عزاوّتلا ّنإ
 يف ثحبلا فراعملا هذه نمو .ديعب ّدح ىلإ اهنم هيقت يتلا تاّيلآلاو ئدابملاو فراعملا

 ءايجولويبويسوّسلل سكاعم هاجّتا يف ريسي ثحب ىهو يعامتجالا عوّنلا وأ «ردنجلا»

 : رت ةنفررط ل هيدرات ةئفاقث لاجتلاو ءاسبكلا نيب قيازفلا نيكعي انرشا بك ويف
 تالاجم ىَّتش يف ىوصق ةّيلعاف هل تحبصأ يذلا ةاواسملا ادبم تاّيلآلاو ئدابملا نمو

 أدبم لعجل تأشن ىتلا (م35316) ءاسّنلا «فاصنإ» ةّيلآو ةّيسايّسلاو ةّيعامتجالا ةايحلا
 نم ًايفرظ هًاَيباجيإ ًازييمت» لّكمت اهّنِإ ثيحب ءيسايّسلا لاجملا يف ةّيلعاف رثكأ ةاواسملا
 .ةّيرييسَتلا بصانملا لولحو تاناملربلا لوخد ىلع ءاسّنلا دعاسي نأ هناش

 دعب انيأر امك اهيلإ فاضي ةّيسايَّسلا ةّيلوحفلا ةبيكرتلاف ؛يبرعلا ملاعلا يف اّمأ
 -ةّيلوحفلا ةبيكرّتلا هذه ّنأ وه ىهدالا ّنكلو .اهدّيايو ءاهلثماي»و اهرطسؤي ينيد
 نادلبلاف .ةّيفاقّتلاو ةّيسايّسلاو ةّيعامتجالا ةسرامملا يف ةشّمهم تسيل ةّينيّدلا-ةّيسايّسلا
 هذهل ةدمتعملا ةفاقّثلا نم تاجوم رّدصتو ءّلقألا ىلع تانيرشعلا ذنم جتنت ةّيبرعلا

 ءاهبجح نم ةأرملا جورخل ةضمانملا ةفاقّكلا هذه .ثلاّكلا اهدعب ىلع ةّحلملا «ةبيكرّتلا
 نادلبلا نم ريثكلا يف تاعيرشتلا نم ريثكلاب ةموعدم ,ةماعّرلا فئاظو اهدّلقتل ةضهانملا

 «ناسنإلا قوقحل ةضفار تلاز ام يتلا ىربكلا ةّينيّدلا تاسّسؤملاب ةموعدم .ةّيبرعلا

 8دلتماعم, 8انووطعاطب ةغالد 2ء 110ءداناغ معععاتمع, 60. 0لنأع 12عمطر طومور, 1992, م2. م3(
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 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 تاناملربلاف «ةبختنملا ةّيليثمّتلا لكايهلاب ةموعدم اهّنِإ لب «ةأرملل ناسنإلا قوقحلو
 عم ةّماّتلا اهتاواسمو ةأرملا ةّيلهأب فارتعالا ِهاجَّتا يف بلاغلا يف ريست ال ةّيبرعلا

 ءاسّنلا حنم يتيوكلا ناملربلا ضفر نع هانركذ يذلا لاثملا كلذ ىلع ليلدلا ءلجّرلا

 نيّيناملربلا نم ريثكلا ةبلاطم كلذ ىلع ليلّدلاو .ىرخألا ىلت ةّرملا ةّيسايّسلا ٌنهقوقح
 راّيتلا ٍباّون دحأ اعد /١1948 ةنس يفف .ةأرملل ةحونمملا قوقحلا نع عجارّتلاب نيبختنملا

 نم ةّيموكحلا فئاظولا يف ثانإلا نييعت مدعب» ييرصملا «بعشلا سلجم» يف يمالسإلا
 ١ (9«ةلاطبلا ةرهاظ ىلع ءاضقلا لجأ

 لئاسو ىلع نميهت داكت «ةجئار ةفاقث هّلك كلذ ىلإ ىهو ةشّمهم تسيل ةفاقّكلا هذه

 ةّماه ًاصصح صّصخت يتلا ةّيبرعلا ةّيئاضفلا تاونقلاو ,ةّيرصبلاو ةّيعمّسلا مالعإلا
 .ةضيرعلا ريهامجلا تاجاحل اهتيبلتو ةفاقكلا هذه جاور ىلع لاثم زربأ ءاتفإلا خويشل
 ةفاقث جتنن لب ءبسحف ةأرملا قوقح ىلع ظّفحتن ال :هذه يه نذإ ةّيفاقّتلا انتّيصوصخ

 .ةأرملل ةضهانملا تارّوصّتلاو ىواتفلاو ماكحألا نم ةناسرت مّدقت

 ةرصاعم ةّيعرش باسكإو «ةميدق تاعمتجمل تعنص ةّيهقف ةموظنمب كّسمّتلا نيب

 رثكأ لئادب دجن نأ انل نكمأ امّير ةرصاعم راكفأل ةميدق ةّيعرش باسكإو «ةميدق راكفأل
 ام ردقب ًاداهتجا بّلطتت ال لكادب اهّنإ .اهينتبن نأ ديرن يتلا ةلوؤسملا تاَّذلا عم ةمءالم

 ىلع لابقإلا يف ةطاسب ّلكب لّئمتيف َيلمعلا دهجلا ام .ًايسفنو ًاّيلمع ًادهج بّلطتت
 ىنب ةهجاومل ىجولويتلاو لب ىنيّدلا حالصإلا تاحرتقم ىفكت الف .ةّيسايّسلا ةسرامملا

 ٌنهقوقحب ةبلاطملا ىلع ًايلعف ءاسّنلا لابقإ نم الو َدب ال لب ,ةّينيّدلا اهتاريبعتو ةلوحفلا
 اهنأش نم يتلا يه ةّيسايّسلا ةسرامملاف «ةكراشملا ىلع ٌنهلابقإو ةّيندملاو ةّيسايسلا
 ةكرحلا جتنت نأ نم ًايناث ّدب الو .يسايّسلا لعفلا جضنتو ءيسايّسلا دهشملا قلخت نأ
 نأ نمو «ةاواسملا ىلع ةّينبم ةديدج ةّيندم ةفاقث جاتنإ لصاوت ىأ ةّيبرعلا ةّيقوقحلا
 لاجملا كرتت ال ىَّتح عساولا قاطّنلا ىلع ةفاقّثلا هذه جيورتل ةعجان تاّيجيتارتسا دمتعت

 ٌمتهنس يذلا وهف يسفنلا دهجلا اّمأ .ةيرشتسملا ةّيلوحفلا ةّينيّدلا ةفاقّتلا مامأ اعساو

 ةضّرعم ةلوّدللو عمتجملل ةينب تسيل ةلوحفلا :ةيلاوملا ةّيضرفلا نم نيقلطنم هليصفتب
 كلذلو ءّيبرعلا ملاعلا ىف ةدئاّسلا ةفاقّثلل ةّيسفن ةينب ًاضيأ يه لب ءبسحف رطخلل مويلا
 ةّيلوحفلا ةّيسفّتلا ةينبلاب دصقأو .مهسفنأ ةأرملا ىلع نيعفادملا ىدل اهتاّيلآ دجت دقف
 هضرفي يذلا ليحتسملا ضفرو ءصقّتلاو نادقفلا ضفر يف ًاساسأ ةلّئمتملا ةّيعضولا

 نم ال انماهوأ نادقف نم قلطنن نأل ناوألا نآ امّيرف .ةنميهلاو ةّوقلا بلطو «عقاولا

 21545 ١ رشّتلل انيس ءةأرملا ةّيضق نم ةّيمالسإلا تاعامجلا فقوم :باجحلا فلخ :ءانس ءّيرصملا (؟؟)
 ,15 ص
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ليضألاب نيمهاؤلا نك ظاسبلا حس ةسايس نا ادردت نآلو هاهكيذعت هداك اهج ءاهحتالا
 مهولا ميمعت يف الإ ديزت ال مهماهوأ نم ءزج يف ءالؤه ةكراشمب دوقفملا يسودرفلا

 لوبق نع زجعلا يأ ءدادحلا نع زجعلا يه ايلوخيلاملاو هب َيلوخيلاملا كّسمّتلا ةدايزو
 نأش وه اذهو .يضاملا ةدوع ةلاحتساو متيلا عقاوو مهولا نادقف عقاو ,نادقفلا عقاو
 :هي:متتطصتو .نمقتلا عقاو: نمفرت يتلا ةحيزجلا ةلوحفلا

 نأ نكمي .ءاطعلا يف عرشي نأ نكمي .يطعب نأ نكمي يذلا وه ءّيشلا دقاف -أ

 ةّيسايّسلا ةكراشملا ال ًامومع ةّيسايّسلا ةكراشملا ّنِإ لوقنل دقفلاب يعولا نم قلطنن
 لجس ىلإ ليحي موهفم هّنإ .ةميدقلا هيمتسيبالا يف هيف ًارّكفم نكي مل رمأ ءبسحف ةأرملل
 موهقعلا اذه ,ةنيدملا ويمسك يف خاهس] يه تيح نم ةتطاوملل فقدارم: وه: لب ةثطاؤملا
 يذلا طابترالا دقاعت ,«دقاعّتلا» ميهافمب ةقالع يف يأ ءثيدح ّيركف جيسن يف لّكشت
 ريغ ةطلتس نأ ضعت يعلا نوتاقلا» ةلوزب موهنمو,ةكسايشلا ةدايشلا"ردصم نيكد
 «ةاواسملا»و «طلّسلا نيب ةقرفّتلا»دو ءصاخشاألا ّلك قوف نوناقلا ةطلس ىه ةّيصخش

 نم دعتست نأ نكمي ال ةيساينسلا ةّيعرشلا أ ئتمق لب داحلإلا ينعت ل يلا ةيكتاللاو
 ينعتو «نيّدلا مساب تقطن نإو ةّيرشب نوكت نأ دب ال ةّيسايّسلا ةسرامملا ّنآل «نيّدلا
 .ًاينيد ةلوّدلا دايح ينعتو ءًاكرتشم نوكي نأ بجي ماعلا ّنأل ماعلاو ٌصاخلا نيب ةقرفتلا

 ةيطارقميّدلاو ةّيهقفلا نيتّيعجرملا نيب لباقتلاو «ةّيثارت تسيل ٌلِجَّسلا اذه ةّيعجرمف
 «يناسنإلا قوّتلا ينعأ ءثارّتلا يف دجوت هرّيست يتلا ةّماعلا حماطملا ّنأ مغر ءّيساسأ

 ةثيدحلا ةّيبرعلا ثاحبالا ضعب تنّيب دقف .ةّيّرحلاو ةاواسملاو ةلادعلا ىلإ ناسنإ ّلك قوت
 يهلإلا ّقحلا ةّيرظنل ةلثامم ةّيرظن يه انثارت يف تداس يتلا ةّيسايّسلا ةّيرظٌتلا ّنأ
 ةعاطلا هذه طبر ّمت ثيحب ,(”)ء«هللا ةعاط نم مامإلا ةعاط» ادبم اهنع رّبعي كولملل
 ىلي اميفو ('*7«.ةعامجلاو ةّنّسلا لهأل ةّيسايّسلا ةديقعلا نم ًاءزج» تحبصأو «ةداعّسلاب

 " :ةثيدحلا ةّيطارقميّدلا ةّيعجرملا نع ةّيئارّتلا ةّيعجرملا فالتخا ىلع ةّلاَدلا طاقّتلا ضعب

 يف ةريبكو ةريغص لكب «ةعيرشلا» ىَمسي حبصأ يذلا ّيمالسإلا هقفلا ّمتها دقل *

 ملو ؛ءاحنألا نم ىحن ىلع رمألا يلوأ ةطلس نّدقي مل هّنكلو «تالماعملاو تادايعلا لاجم

 باوبألا يف ةرئاجلا ةطلّسلل ًاريربت دجن لب .مكحلا ةبقارمل تاّيلآو تاسّسؤم جتني

 «توريب ,ةّيناطلَسلا بادآلا يف ةءارق :دادينسالا لوصأ حيرشت يف :لامك ,«فيطللا ديع :ماهلا ثحبلا رظنا ةقف]

 19995 .ةعيلطلا راد
 ١84١ ص .هسفت عجرملا (؟4)
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 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا ىف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهآ :ةمالس نب

 يف دجوي نكي ملف .«يغبلا باب» و ('”7«ةبارحلا» باب باوبألا هذه نمو ءبلاغلا
 ىف ءاملعلاو ءاهقفلا ناك دقو «ةّيعّرلاو يعاّرلا يئانث ىوس ةميدقلا ةّيسايّسلا ةسرامملا
 ١ .ءارمألاو ءافلخلل حئاصّنلا ميدقتب نوفتكي لاوحألا نسحأ

 ,سرفلاو برعلا نيب ققاثت ةجيتن تناك يتلا ,ةّيناطلّسلا بادآلا بتك ترصتقا#
 اهلدعو اهتّيعرشو ةطلّسلا لصأب ّمتهت ملو ء:ةّصاخ َيلمعلا يسايّسلا ريبدّتلا ىلع

 عباّرلا دقعلا فصتنم ذنم ضوضع كلم ىلإ ةفالخلا لاقتنا ريربتب تّمتها لب ءاهفاصنإو
 رهقلا ةّيمتح زاربإو ةطلّسلل ةنّيعم تاروصت سيركت» ةفيظوب تماقو لّوألا نرقلا نم
 قالخأ يهو ءربّصلاو ةعاطلاو ءالولا موزلو «خيراّتلا يف ةطلس لكل ةّيرورض ةّيّصاخك
 رهاقلا ناطلّسلا نم ّرفم ال ثيح ءنمّزلا تايضتقمو خيراّتلا ةدارإل ةقباطملا ةماعلا

 (""....فصنملاو يوقلا «لداعلا

 ىلإ ًاقوت لّثمي دق ةّيطارقميّدلل نكمم ليدب هّنأ ىلع مويلا مّدقي يذلا ىروّشلا أدبم#
 ,ةمامإلا طورش نمض ركذي الو «خيراّتلا لاوط قّقحتي مل هّنكلو ءيسايّسلا رارقلا ةنلقع
 هذه َّنأل لومأملا نود ىقبي كلذ ىلإ ةفاضإ وهو ءاينّدلاو نيّدلا يف ةّماعلا ةسائّرلا يهو

 اذهب كّسمّتلاف .ءاسن مهنيب نم سيلو «نيبختنم ريغ «دقعو ّلح» لهأ نيب متت ىروُشلا
 ةفيعضلا تاوّذلا ةدابع باب نمو «تاومألا ىلع دادحلا ضفر باب نم ىه جذومُنلا

 .حلصألاو لضفألا هّدعي امب هسفن ىلع يوطنملا راختفاو ؛ةّصاخلا اهئايشأل

 امو .دودحلاب يعو ةّيِبسّنلاِب يعولاو ةّيبسْنلاب يعو خيراتلاب يعولا -ب
 موصبم «نيّدلا مساب قطني ناك نإو ةّيوينّدلاب موصيم اينّدلا يف ساّنلا تاقالع مظني
 امّيس ال ,ةّيهقفلا ماكحألا ةّيخيرات نايب ةلصاوم نم ٌدب الف كلذلو .هتامز ىلإ هئامتناب
 ميسقتبو ةّيعامتجالا ةّيبتارملاب ةلصّتملا كلت امّيس الو ءتالماعملا لاجمب ةلصّتملا كلت

 يعولا ينعي تالماعملاب ةلصتملا ةّينيّدلا ماكحألا ةّيخيرات نايبو .ةّيردنجلا راودألا

 0007 .يحولا هيف رهظ يذلا ّيعامتجالا قايّسلا يف اهيّدؤت تناك يتلا ةفيظولاب
 زيامّتلاب هتقالعو ةّيخيراّتلا هتفيظو نايبب هبيسنت نكمي ام ىلع لاثم رامخلاف

 نيب ّيسّسؤملا لصفلل يأ ؛«ءباجحلا» ةسّسؤمل ًالّمكم هنوك ىلإ ةفاضإف .ّيقبطلا
 ةيآلا ريسفت نم مهفي امك ءامإلاو رئارحلا نيب زييمت ةليسو ناك ءٌصاخو ماع نيءاضف

 َنيِنْدُي َنيِنِمْؤُمْلا ءاَسِنَو كتاَتّبَو كِحاَوُْرَأِل ْلُك َيِبَّنلا اَهّيَأ ايم :(9بازحألا ةروس نم 4

 .اهدعب امو "1/1 /79ج ,؟"٠-١١ ءركفلا راد ءتوريب ءدصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب :دشر نبا (؟5)

 7١179 ص .تد ءركفلا راد ,ةّيهقفلا نيناوقلا :ئزج نبا (؟7)

 ١١١. ص .داديتسالا لوصأ جيرشت يف ةففز

 الق َنْفَرْغُي ْنَأ ىَتْدأ َكِلَد َنوِبيِبآلَج ْنِم َنهْيَلَع َنيِندُي َنيِنِمْؤُمْلا ِءاَسِيَو َكِياَتيَو َكِجاَوْدأل 3 يتلا اَهُيأ ايد (؟8)
 :ءامتجرا ًاروُقَغ هللا َّناَكَو ّنْيدّؤُي
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 َنيِخْرُي يأ ةْرَمْلا اهب لِمَتْشَت ْدَك يِتّلا 5 الملا يِهَو ِباَبْلِج عْمَج هنِهِبيِلَج ْنِم َّنِهْيَلَع

 ْنَأ» ىَلِإ بّرْقَأ «ىَنْذَأ كيد ةَدِحاَو اَنْيَع الإ َنِهِتَجاَحِإ َّن َنْجَرْخ اَذِإ ةؤجولا ىَلَع اًهضْعَب

 ٌَنهِهوُجُو َنيّطَعُي آاَق ءاَمإْلا ٍفآلِخِ َّنُهَل ٍضُرَعّتلاِ «َنْيَذُؤُي القد رْئياَرَح َنُهّنَأِب «نفّرعي

 قدسلا كوت ْنِم َنَهْنِم فلس اَمِل ءاروَُ هللا َناَكو» َّنُهَل َنوُصَرََكَي َنوُقِفاتملاَناَك

 0 نشرح َنتَس نإ نهب ءاَميِحَر»

 وه ةأرملل ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأب فارتعالا نود لوحي ام -ج
 ةعاطلا بجاوف .رارمتساب يسايّسلا ءاضف مضقي ام ىأ ءّيسايّسلا نود لوحي ام نيع

 يتلا ةّيئراكلا قطانملا يلف ةنع ةّرجنملا ةّيرهّصلا ىنبلاو «ٌماعلاو ٌصاخلا نيلاجملا يف

 يف مصخلا رهصيو «سيئّرلا يف جوّرلا رهصي ةّيجوّرلا ةعاّطلا بجاو .اهب يعن نأ بجي
 ةطلسل ًالاجم كرتي ال يأ :ةجوّزلل ةبسّنلاب يضاقّتلا تاّيناكمإ نم ّدحيو ءيضاقلا

 -بألا رهصي ماعلا لاجملا يف ةعاطلا بجاوو .عيمجلا قوف نوكت نأ بجي يتلا نوناقلا
 عاطي بألاف .ةطلّسلا نم ّدحت نأ اهنأش نم يتلا ةطلّسلا نود لوحيو «سيئّرلا يف لحفلا
 اذإو .لعفي اًمع هتّيعر هلأست ال عار ىهو ءباقّرلا كلامو ةمعّتلا يلو هّنأل بساحي الو

 لوّدلا يف امك نيّدلا مساب ملكتي و ًاينيد ًاعانق عضي ًامامإ سيكّرلا-لحفلا-بأآلا اذه ناك
 رهظي نأ يسايّسلل نكمي الف .ًدتحتو ٌدتشت ةّيدادبتسالا ةّيئانّكلا ةاطو ّنإف :ةّيطارقويثلا
 «عيمجلا قوف نوكت ةّيصخش ريغ ةطلس دوجو نودو ءطلّسلاو فئاظولا نيب ةقرفت نود

 الو :ةّيرشب نوكت نأ الإ نكمي ال ةّيسايّسلا ةسرامملاف .نملعم ماع لاجم دوجو نودو
 .ساسألا اذه ىلع الإ اهمّيقنو اهبساحن نأ نكمي

 تبثت نأ اهيلعو «ةمثآ دلوت ةرشتنملا مّئاّتلاو بجحلا ةفاقث يف ىثنألا -د
 نأ بجي رامخلا ّنأل ءليحتسملا ةءاربلا ليلدو مثإلا ةمالع وه رامخلاو .اهتءارب ًاَيموي

 لعفلا عم ةضقانتملا ةّيسوهلا تاّيكولّسلاو لاعفألا نم يهتنت ال ةبكوك هءارو ٌّرجي
 نم ةنطاوم ةأرملا رابتعاو ةحفاصملا ضفر «ةولخلا ضفر «طالتخالا ضفر :ةكراشملاو
 يأ ءاهسنج يف ةأرملا لازتخا وه ةأرملل ةّيسايسلا ةكراشملا قوعي دق امف .صاخ عون

 باجحلا نم انلقتنا دقل .ةدسافلا «ةنتفلا» تاعاعشإ اهدسج نم ثعبنت :ىثنآ اهنوك ىف
 ةأرملا هلهات يذلا ٌصاخلا لاجملا نيب لصافلا زجاحلا ىنعمي ءيئاضفلا ىنعملاب
 ال بوث وهو ,ةأرملا ىلع لدسملا بوُتلا ىنعمب باجحلا ىلإ ماعلا لاجملاو ةمّرحملا
 هلالظ ًاطساب ٌّلظي يذلا مّناَتلا قطنمل ديسجت هنأ الإ .جورخلاو لمعلا نع ًاريثك اهقوعي

 .ةنيدملا ىلعو اهدسج ىلع

 0.2/6 65.6072 بيجع عقوم :نيلالجلا ريسفت (؟4)
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 ةرصاعملا ةّينيّدلا تاباطخلا يف ةّيسايّسلا ةكراشملل ةأرملا ةّيلهأ :ةمالس نب

 اهِيْلَم نود اهيف ريكفّتلا نكمي ال ءةيواخ ةلوقم ّيسنجلا فالتخالا ةلوقم -ه
 .رخآلا ىلع سنج ةنميه سّركت ةّيسنج تارابتعاب

 حرط : :ةأرملا ةّيضقل نيحرط نيب بلاغلا يف ةّيبرعلا ةّيوسّنلا ددرت وه هظحالن امو
 يذلا حرّطلا وهو «ةّيناسنإلا ةلزنملا يف ةأرملاو لجّرلا نيب كارتش رتشالا ىلع علي ّيناسنإ
 ىلع ملي ّيفالتخا حرطو «يناّثلا ستنجلا» نع راوفوب يد نوميس باتك ذنم رهظ
 ةّيبرعلا ةّيوسّنلا ةكرحلا ٌلعلف .لجّرلا ىلع ةأرملا ليضفت ىلإ يضفي دق ىهو «فالتخالا
 يتلا تابراقملا تحضف اذإو لّوألا يناسنإلا حرطلاب حوضو ّلكب تكّسمت اذإ ًاريثك منغت
 لضفألاف اذلو .ةاواسملا ال ةنميهلا مدخت تاياغل لاجّرلاو ءاسّنلا نيب قراوفلا «رهوجت»
 ناكم يأ يف ناسنإلا :مهل لوقن نأ لب «ىثنأو ركذ :ناسنج كانه :انلافطأل لوقن ال نأ
 .كلذ ريغ ىأ ًاركذ وأ ىثنأ نوكيف دلوي

 يف ةنّطاوملا ةفاقث خيسرت جمانرب وه انرظتني جمانرب يف طاقّتلا ضعب هذه
 ءراغّصلا انلافطأ لوقع يفو «ةدثفألاو سوفّتلا يفو ةّيسايّسلاو ةّيباطخلا تاسرامملا
 رضحت «ةّيطارقميّدلاو ةاواسملاو ةنطاوملا بيغت ثيح :غارفلا ٌبحت ال ًاضيأ ةفاقّتلاف
 دحوألا بألا وأ صّلخملا بّلغتملا ركّذلا روص :ةعداخلا ةنثمطملا ةّيلوحفلا روّصلا
 ام روص لوبق سوفّتلا ىلع بعصيف «ةبلغلاو ةّوقلا ماهوأل عّروملا ميعّزلا وأ ءيماحلا
 .ةسيئّرلا-ةأرملا ؛ةبوجحملا-ريغ ةأرملا «ةنطاوملا-ةأرملا ةروص :قلقلا ىلع ةثعاب تلاز
 بألا نع نوثحبي نيّيسايس ًالافطأ انلز ام :مويلا يبرعلا انملاع يف لصحي ام اذه
 ةعباقلا ةشحوملا ةاواسماللا نعو ةّيطارقميداللا ةواسقلا نع مهنيعأ نوضمغيو يماحلا
 .ةفيلألا روّصلا فلخ
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 9 تافحاب

 لحل

 ءاسنلا هّقف

 ةأرملا ةروص

 ميدقلا هقفلا ف

 ةداملاو ةروصلا ١-

 هقفلا ىف ةأرملا ةروص «ءاسنلا هقف» ينعي

 نودو «ناصقن ىأ ةدايز نود هيلع يه امك ميدقلا
 ةأرملا ؛:ةيبلس ةروص تناك نإف .عافد ىأ دقن
 اهنإف ءتالماعملاو تادابعلا ىف ةيوضعلا

 ةروصلا هذه رييغت نيثدحملا ءاهقفلا ةيلوؤسم
 ةأرملاو «ةملاعلا ةأرملا لثم ىرخأ ةروص ىلإ
 .ةدهاجملا ةأرملاو ؛ةنطاوملا ةأرملاو .ةلماعلا
 اهضرعت لئاسم ىهو «ةلودلا ةسيئر ةأرملاو

 ضعب ناك اذإو .مويلا ةأرملا قوقح تايعمج
 ««ةيجولويبلا» ةأرملا ةروص ىلع نضرتعي ءاسنلا
 ميدقلا هقفلا ىف سنجلا ةأرملا ءعوضوملا ةأرملا
 دنع رابتعالا نيعب ذخّؤت تاضارتعالا هذه نإف
 عمسي لوسرلا ناك دقو .نيثدحملا ءاهقفلا
 مهل يحولا بيجتسيو تاملسملا ءاسنلا ضارتعا

 روكذلل سيل باطخلا ناكف ةغللا ىوتسم ىلع
 نيملسملا نإ» ًاضيأ ثانإلل لب طقف
 .«تاملسملاو

 هقفلا يف ةأرملا رود «ءاسنلا هقف» ينعي الو

 هساسأ لعفلاو :ةروص ىلع موقي رودلاف .ميدقلا

 .ةناكملاو عضولا ىلإ برقأ انه ةروصلا .كاردإلا

 اهتروص نع لعفلا ىف ةأرملا رود جرخي دق
 .ساسألا يه ةروصلا لظت كلذ عمو «ةينهذلا

 ىف ةأرملا ةروص «ءاسنلا هقف» ينعي الو

 نم ديدع عوضوملل تدشح دقف .ةّنسلاو باتكلا



 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسفلا هقف :يففح - ل سلسل

 555 نيكو او قالطإلا نيب دب ماكحألا رادنصإو جماذملا دثعتو تايآلا ريسفت ىف تاءارقلا
 ةحص ةجرد ىلع رخآلا ضعبلا فلتخي دقو .خيراتلاو يحولا نيب ؛هقفلاو ةعيرشلا
 .ينظلاو يعطقلا «يداحألاو رتاوتملا نيب .عوضوملاو حيحصلا نيب ثيدحلا

 ةأرملا عضو نم ريثكو .يدوهيلا عيرشتلاب يمالسإلا عيرشتلا خيرات طبترا دقو
 دق عيرشتلا ةدحول ةيخيراتلا ةيؤرلاف .ةيدوهيلا ةعيرشلا يف اهلباقي ام اهل ةعيرشلا يف
 خيراتلاو ءًارمتسم نامزلا ماد ام اهرييغت لجآ نم اهتروصو ةأرملا عضو مهف يف ديفت
 .دعب هراسم هتني مل

 نانويلا دنع ةصاخ ةرصاعملا عئارشلا يقابب ىمالسإلا عيرشتلا طبترا امك
 عوطقم خيراتلا جراخ سيل يمالسإلا عيرشتلاف .ًاقرش دنهلاو سرافو ًابرغ نامورلاو
 عئارشلل ماعلا خيراتلا نم ءزج وه .عئارشلا نم هرصاعي امعو هلبق امع ةلصلا
 ةثيدحلا تاراضحلا ىلإ ةميدقلا تاراضحلا نم ةرصاعملا عئارشلا تريغت اذإف .ةيناسنإلا
 ؟نآلا ةأرملا ةروص يف رييغتلا اذه رّثؤي دح يأ ىلإف ًابرغو ًاقرش

 ىهو ,()دشر نبال «دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب» ىلع ةدوعلا فصو دمتعيو
 ةينالقعلاب هل دوهشم فوسليف نم ةغايص ةداعإ نم يمالسإلا هقفلا هيلإ لصو ام

 نرقلا يف ؛ةيومألا نم عقاولاو ةيرعشالا نم لقعلا ريرحت لجأ نم دقنلا يف ةأرجلاو
 متحيو .عباسلا نرقلا يف ىلوألا ةيمالسإلا ةراضحلل ىلوألا ةلحرملا ةياهن لبق سداسلا
 ةكرح ةماقإل ةيمالسإلا ةراضحلا راسم نم ةثلاثلا ةلحرملا ةيادب ىف هئانب ةداعإ
 لوبقو ةأرجلاو ةيرذجلا نم ديزمب اهل ةيويحلا ةداعإو ءاهترمغ نم ةضهنلاو حالصإلا
 .رضاحلاو يضاملل يدحتلا

 ةئيبلا مكحب برقألا وهو يكلام يهقف بهذم يأ ىلإ بستني ال ءدياحم باتك ىهو
 برقأ راتخيو «تافالتخالا دصري .يبرعلا برغملاو سلدنألا ىلع بلاغلا بهذملاو
 .رصعلا فورظل ًاقبط ليوأتلاو ءانبلا ةداعإب حمسيو «لولحلا

 جرح الو .ءاوس دح ىلع نيثدحملاو ءامدقلا ةَّنس تناك اذكه .نيدلا ىف ءايح الو
 ىعاودلا ترفوت اذإ اهرييغت لجأ نم هيلع يه امك روصلا ضرع مهملا .نيدلا يف
 ىلإ يحطسلا ليمجتلاو عاقدلاب اوقتكي لو نوكدحملا ءاهقفلا ارجتو «نمزلا امزؤاجتو
 .نامزلا راسمو رصعلا مسابو ءديلقتلا دض ديدجتلا مساب يلعفلا رييغتلا

 ةقش ىبأ ديمحلادبع )١(

 .فلأ ةلجم :ءأهيقف دشر نبا» :ًاضيأ رظنا .دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب :دشر نبا (؟)
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 »و

 ةينوناقلاو ةينيدلا ,:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 الو هتاذ ىف ًاسدقم ًائارت سيل وهو .ءاهقفلا عنُص ْنِم ةياهنلا يف يهقفلا ثارتلا
 مهبهاذم تلمتكاو ء,مهردق مظعو ؛مهنأش الع امهم مهتاوذ يف نوسدقم ءامدقلا ءاهقفلا
 ءايحإ امبرو .ةيكلاملاو ةيلينحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا :ةريهشلا ةعبرألا بهاذملا لثم

 نع رّبعت ةديدج بهاذم عادبإ امبرو ءروث يبأو ىعازوألا لثم ترثدنا ةميدق بهاذم
 عّسوُت ىتح سماخ بهذمك يرفعجلا بهذملا نيثدحملا ضعب فاضأ امك رصعلا حور
 .«عمتجملا هقف» يف عادبإلا تاقاط دّدِجّتو «رايتخالا قافآ

 ةداعإ يف ميدقلا هقفلا ءانب ةداعإ ةلواحمل ةيبيرجت ةمدقم «ءاسنلا هقف» ثحبلا اذهو
 ىلإ لقنلا نم» يف هقفلاو ةريسلاو ريسفتلاو ثيدحلاو نآرقلا :ةسمخلا ةيلقنلا مولعلا ءانب

 لجأ نم ديدجلا تايناكمإو ميدقلا دودح نايب درجم لب باوص الو اهيف أطخ ال .«لقعلا
 .ةليدبلا روصلاب ءاميإلاو ةيطمنلا ىلع جورخلا

 لثم ةأرملاو لجرلا نع رظنلا فرصب ًاعيمج نوملسملا هيف ىواستي هقف كانهو
 ,ةكرشلاو «عيبلاو ءديصلاو «حئابذلاو ءاياحضلاو ءروذنلاو «نامُيألاو ءفاكتعالاو «ةاكزلا
 ,ةقرسلاو .ءفذقلاو «ةلاكولاو ؛ةلاوحلاو ,ةلافكلاو .حلصلاو :سيلفتلاو ءتومحرلاو
 ةروكذلا نيب زييمتلا يفتخي .هقفلا اذه يف ةأرملاو لجرلا نيب قرف الف .ةبارحلاو

 هنم بضغي يوسن هقف ىه الو ءءاسنلا هيلع روثي يروكذ هقف وه الف .هيف ةثونألاو
 زيامتت نأ لبق ًالوأ نمؤملا وأ ملسملا وأ ناسنإلا وأ درفلا دوجو نيبي هقفلا اذه .لاجرلا

 امنإ .ةدوجوم ةأرملاو لجرلا هيف ىواستي ماع هقف داجيإ ةيناكمإف .ةثونالاو ةروكذلا هيف
 معي ىتح ةأرملاو لجرلا نيب زيامتلا هقف ةحاسم نم لالقإلاو اهتحاسم عيسوت مهملا
 ىتح وأ يمذو ملسم نيب ىأ ةأرماو لجر نيب زييمت نود ةاواسملا ىلع موقي دحاو هقف

 هيف ىواستي دحاو نطو يف شيعي عيمجلا ماد ام دترمو نمؤمو ءرفاكو نمؤم نيب
 .تابجاولاو قوقحلا يف عيمجلا

 ةراهطلا عوضوم يف «تالماعملا يفو تادابعلا يف ميدقلا هقفلا يف زيامتلاو
 لجرلا عضو نع ًازيامتم ةأرملل صاخ عضوك ةيعامتجالا تاقالعلاو ةرسألا نوناقو

 ىتلا ةميدقلا ةفاقثلا نع جتان صلاخ يئيب روصت ىه ءيحلا نئاكلل ةيوضعلا ةينبلا مكحب

 فلتخت ال يتلا دولولا ةأرملا ءباجنإلا اهتمهم يتلا «ةرقبلا - ةأرملا» لوح ًانايحأ زكرتت
 ةيفيظولا ةروصلا اذه رييغت نكمي دح يأ ىلإف .دلاوتي رخآ يح نئاك ىأ نع ةأرملا اهيف

 - ةأرملا ىلع ناسنإلا - ةأرملل اهيف ةيولوألا عضت ىرخأ ةيناسنإ ةروص ىلإ ةأرملل
 ؟ناويحلا

 .تالماعملاو تادابعلا :نيسيئرلا هيمسق يف ميدقلا هقفلا يف ةأرملا ةروص رهظتو
 ةروص تالماعملا يفو هللاب اهتاقالع يف ًايوضع ةرهاطلا ةأرملا ةروص تادابعلا ىف
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 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقف :يفنح

 ةيقفأو «هللا عم ةيسأر «نيفرط عم ةقالع يف ةأرملاف .لجرلاب اهتقالع يف ةدولولا ةأرملا
 انآلا ةقالع لبق هسفنب انألا ةقالع «ةأرما يه ثيح نم ةأرملا ءالوأ اهتاذ عم .لجرلا عم
 .(2فالتخالا نوناق لبق ةيوهلا نوناق ءرخآلاب

 تادابعلا :ًالوأ

 ةساجنلا نم ةراهطلا يه ميدقلا هقفلا يف زربت ةأرملل ةروص لوأ نإ :ةراهطلا ١-

 يف ًاسافنو ًاضيحو ًامد حبصت ىوضعلا اهنايك مظني نوناق نود اهدرفمب ةأرملا نأكو
 ىلإ ةجاح يف لجرلا ةراثإ ىأ ءاطغلا ىلإ ةجاح يف ةروع ىأ لسفلا ىلإ ةرمتسم ةجاح
 ىلإ يوضعلا ثولتلا نم رركتي طمن ةراهطلاف .يلو ىلإ ةجاح يف ةرصاق ىأ رتس
 .ةيعامتجالا ةياصولا

 .ءوضولا يف قرفلا امنإ .لسغلاو ءوضولا بوجو يف ةأرملاو لجرلا نيب قرف الو
 ءامب نآضوتي ءوضولا يفو .لقتسم ءامب ةأرملاو لجرلا نم لك اضوتي ءوضولا يف
 يف كلذ رهظيو .اهدحو ةأرملا سيلو لجرلاو ةأرملا نيب كرتشم لعف ةراهطلا .كرتشم

 هلامعتسا زاوجو لجرلا رهظ ىأ ةأرملا رهظ نم ءاملا لوضف يأ ءرهطلا راسأ عضوم

 ةدع ىلع ءقلطملا ميرحتلاو قلطملا ليلحتلا نيب ءاملعلا فلتخاو .امهنم ىأ نم ديدج نم
 نأ قرف ال ءيعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ دنع قالطإب رهاط رؤسلاف زاوجلا لوألا :ءارآ

 مت يذلا ءاملا ةفاظن ةجرد عم ىفانتي ام وهو ءلجرلا رؤس ىأ ةأرملا رؤس نوكي
 نيلجرلا لسغو نيقفرملا ىلإ نيديلا حسمو نينذألا ليسغو ةضمضملاو قاشنتسالا
 رؤسب رهطتي نأ لجرلل زوجي الو لجرلا رؤسب رهطتت نأ ةأرملل زوجي يناثلاو .()هب
 قاشنتسالاو ةضمضملا يف نايواستي لجرلاو ةأرملا نآل حضاو زيامت ىهو ةأرملا

 ىلع ةجراخلا ءاضعألا يقاب ىلإ قرطتلا نود سأرلا حسمو نيلجرلاو نيديلا لسغو
 ةأرملا ةيعبت «ةيعبتلا يه امنإ .رؤسلا يف تسيل ةماوقلاف .لسغلا يف ةلخادلاو ءوضولا

 ةيودبلا تاداعلل ًاقبط ءوضولاو بارشلاو ماعطلا يف ةأرملا ىلع لجرلا ةيولوأو .لجرلل

 نم زاوجلا يف لماعك نايوتسم ةأرملل ضيحلا لثم لجرلل ةبانجلا ثلاثلاو .ةميدقلا
 نم هزاوج عبارلاو .ءوضولا اهلمشي ىتلا ةيجراخلا ءاضعألاب ناقلعتي امهالكو .همدع

 ءاملا نوكي ةلاحلا هذه يفو .يلاوتلا ىلغ سيلو دحاو نام يف ًاعم اعرش اذإ نيفرطلا

 9١١7 ةرهاقلا :ةيرصملا ةيفسلفلا ةيعمجلا ؛ةمواقملا فوسليف هتشف :انباتك رظنا (؟)
 نم هلاستغا نع ةنوميم ثيدح ءدحاو ءانإ نم هجاوزأو وه ةيانجلا نم يبنلا لاستغا يه :ةعبرا ةلدألاو (4)

 نب هللا دبع ثيدح ءةأرملا لضفب ءوضولا لوسرلا يهن نع يذمرتلا يف يرافغلا مكحلا ثيدح ءاهلضف

 ةيادب ءًاعم اعرشي نأ الإ لجرلا لضفب ةأرملاو ةأرملا لضقي لاستغالا نع لوسرلا يهن نع سجرس
 7-7 ماج دهتجملا
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 4 .تاشحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 رؤس زاوج مدع سماخلاو .ًاكرتشم ًءام ءوضولا دعبو ءًادحاو ًءام بصلاو ءوضولا لبق

 نع دعبألاو ةيعقاو رثكألا يأرلا وهو .لبنح نب دمحأ دنع نمازتلا ىلع ىأ يلاوتلا ىلع
 ببحتلا قرطو .ًارفاوتم ءاملا ماد ام يرظن ضارتفال يعاد ال ذإ ةيرظنلا تاضارتفالا

 ةضايرلا يف ةددعتم امهنيب ةكرتشملا لاعفألاو «ةريثك ةأرملاو لجرلا نيب برقلاو
 1 ...لامعألاو هزنتلاو ماعطلاو

 لجرلا جاتحي الو رفوتم ءاملاف نآلا امأ .ةايحلا ةردنو ةكئيبلاب طبترم عوضوم ىهو
 تارورضلاو ءًاميدق ًاردان ءاملا ناك .لجرلا رّوسب ةأرملا وأ ةأرملا رؤسب اضوتي نأ
 نينذألا ليسغو قاشنتساو ةضمضم نم مزلتسي امو ءوضولاف .تاروظحملا حيبت

 لمعتسا ام اذإ ًايفاص ًايقن حبصي ال لجرلا ليسغو رعشلا حسمو قفارملا ىتح نيديلاو
 ءامدقلا دنع ةداع نوكي دق ءوضولاب ةأرملل لجرلا وأ لجرلل ةأرملا ببحتو .ةرم ىناثل

 نأ ةضايرلا4 ةيدسجلا ةكراشملا نم. رشا ًاعاوتا خولضفي :نيذلا نيكدحملا دنع سيلو
 .ةيفاقثلاو ةينفلاو ةيملعلا تاطاشنلا

 ريغب ىأ ءاسنلا سمل نم ءوضولا بجي لهف ءوضولا ضقني ءاسنلا سمل ناك اذإو
 دنع تاباجإلا توافتتو ؟نيثدحملا دنع ناضحألاو ةلبقلا لثم ةساسحلا ءاضعألا نم كلذ

 ءوضولا هيلعف رتس الو باجح نود هديب ةأرما سمل نمف .يفنلاو تابثإلا نيب ءامدقلا
 ' عمتجم ىلع لدي امنإ ةذللا ردصم ديلا سمل رابتعاو .(يعفاشلا) ذتلي مل مأ ّدتلا ءاوس
 قشعلاو ةبعالملا لب ةحفاصملا درجم سيل هنم ذاذتلالا دصقلا ناك اذإو .نامرحلا

 رظنو نيديلا سمل نيب قرف الو .("0ةيبعشلا يناغألا ضعب كلذ ىلع لدت امك يسنامورلا
 ؟سوململاو سماللا نيب ةقرفتلا ملف .ةأرملاو لجرلا نيب زيامتلا عقي انهو .(7نينيعلا

 يف ةيبعشلا فارعألا يف هنأ نيح يف .سوململا نود سمالملا ىلع ءوضولا باجيإ ّمِلَو

 بألاو .ًائيش لمحتي ال لجرلا نأ نيح يف توملا ةجردل ةيلوؤسملا ةأرملا لمحتت ءانزلا
 ةريغصلا يف .لجرلا لتقُي الو بيرقلا ىأ معلا نبا ىأ خألا هنع ةباين موقي ىأ هتنبا لتقي
 يه ةأرملا نوكت انزلا لثم ةريبكلا يفو «هيلع ينجملا ىه لجرلا نوكي سمللا لثم
 باجيإو ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ءاملعلا نم رخآ قيرف رثآ كلذل .اهيلع ينجملا

 ةجوزلا تناك اذإ ةأرملا سمل نم ءوضولا بوجو نورخآ ىأرو نينثالا ىلع ءوضولا

 ةجوزلا دي سمل نم ءوضولا بجي اذاملو .مراحملا تاوذ نم تناك اذإ بوجولا مدعو

 ؟هل لالح اهلكو هتجوز نم يجراخ ءزج سمل نم لجرلا راثتسي فيكو ؟هل لالح يهو
 بوجو يف ًاضيأ ةاواسملا ثلاث قيرف لّضف ءسوململاو سماللا نيب ةاواسملل ًاراثيإو

 .ءايديإ مهتسملب حاترت كيديإ تاه» لوقت نيح موثلك مال هيرمع تنا٠ ةينغا لثم )0(

 .ءاّينيع مهتيند يف حرست كينيع تاه» رظنلا لثم كلذو (1)
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 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقق :يققح تحلل ملل

 .ةحفاصملا يف نيديلا سمالت ةلاح يف ةأرملاو لجرلا ىلع ءوضولا

 انيلإ ىبععلا ىإ كلا هتتراق اذإ: سفلملا نم ءوبشولا تاجيإي عبار: قير فيو لب
 مهنإف ةلبقلا ادعام ءديلا ىلع «ةحرطلا» نم ءزج ىأ ليدنم عضو يأ لئاح ريغي وأ لئاحب
 .(كلام) نيتفشلا سمل يف لهاست هلباقي ديلا سمل يف ددشتلاف .ةذللا اوطرتشي مل

 مل مأ ةذل اهبحاص ءاوس ءاسنلا سمل نم ءوضولا بوجو مدع ىه لقعلا ىلإ برقألاو

 ةأرما لك عم راهنلا لاوط اضوتي لماعلا لجرلا لظ الإو .(ةفينح وبأ) اهبحاصي
 ةضفار ءاوهلا يف ةقلعم هدي ةأرملا تكرت نإ ةناهملاو لذلاب رعشي ىأ اهحفاصي
 ريثي امك .اهفشك ريثي امم رثكأ ةذللا شامق نم ةعطقب ديلا رتس ريثي دقو .هتحفاصم

 امم رثكا :هجولا تامسق يقايو :نيدنسلاو قتألا ليخشو ةيثيعلا نتافم تاجهلاو عقربلا
 عادولا ريباوط يف تاكملا ناحفاصي نيذللا همرحو سيئرلا نع اذامو .("7نارتسي

 ضعي مقت دقو ؟نيقيعلا نأ ةمجلا ةالص.ىلإ يهاذ هو ًالاجرو ءانشت :لامفتسالاو
 يذلا ركذلا سمل لثم ىرخأ تاعوضوم يف لجرلا باسح ىلع ةأرملا حلاصل ةاواسملا
 اذامو .ةأرملل ءوضولا بجوي ال دق ركذلل ةأرملا سمل نأ نيح يف لجرلل ءوضولا بجوي

 جرف لجرلا سمل ىل اذامو ؟اهيلع ءوضولا كلذ بجوي له اهجرف ةأرملا تسمل اذإ
 ةميدقلا هقفلا لئاسم تغلب دحلا اذه ىلإ ؟ًاسايق وأ ًابصن هيلع ءوضولا بجوي له ةأرملا

 يف رخآلا عم وأ ًايتاذ هب بعالتلاو هتراثإ متت ندبك ًاضيأ لجرلاو لب ةأرملا روصت يف
 .ناسنإلل لماش يسنج روصت

 وه لب اهدحو ةأرملاب ًاصاخ سيل وهو .ءوضولا ضقاون نم سنجلا ةسراممو
 لوزن ثدح ءاوس نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا بجيو .(9ةأرملاو لجرلا نيب كرتشم لمع
 لهأ نم قيرف دنع لازنإلا ةرورض عم ىأ رهاظلا لهأو يعفاشلاو كلام دنع ثدحي مل مأ
 ىهو .كلام دنع ةذلبو ءيعفاشلا دنع ةذل ريغب ىأ ةذلب ءاوس جورخلا وه لازنإلاو .رهاظلا
 نيب قرف ال ةفاظنلا عفادب عامجلا دعب لسغلا ,ةماعلا ةدعاقلاو فرعلاو ةهادبلا ىلإ برقأ
 نيب «نيملسم ريغو نيملسم نيب قرف الو ءيئاقلت يعيبط يلمع كولسو ةينيد ةعيرش
 .لجرلا عم ىأ اهدحو ةأرملل ةصاخ ةيعضوب هل نأش الو .نينيدتم ريغو نينيدتم

 قرعلل بيصن نم هيف ثدح امل ندبلل لماشلا لسغلا يأ ءوضولا نم لضفأ مامحتسالاو
 .حاكنلا يف لوذبملا دهجلا ىلع ءانب

 يهو .('!هحرلا نم ةجراخلا ءامدلا ماكحأ ةراهطلا تاعوضوم نمو :ضيحلا -؟

 / اج دهتجملا ةيادب ءةالصلا ىلإ جرخو هئاسن ضعب لّبقو .دوجسلا دنع هديب ةشئاع سملي لوسرلا ناك (1)
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 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ضرملا ةلاح يف ةضاحتسالاو :ةحصلا ةلاح يف ًايعيبط مدلا جورخ وهو ضيحلا :ةثالث
 ىلإ ضيحلا نم ىوأ ضيحلا ىلإ رهطلا نم لوحتلا تامالع يهو .ةدالولا عم سافنلاو

 .ةياهنلا وأ ةياديلا ىف ءرهطلا

 ةثالث لقألاو ءيعفاشلا دنع ًاموي رشع ةسمخ رثكألا نيب ضيحلا مايأ حوارتتو

 ىأ مايأ ةك أ ةثالثب لقألا ددحتي ال امبرو .ةفينح يبأ دنع مايأ ةرشع « ءامهتيب طسولا ىأ مايأ

 .ةليلو مويب

 وأ ًاموي رشع ةسمخ ىأ رشع ةعبسب رثكألا نيب رهطلا لقأ يف هسفن ءيشلا لاقيو
 امبرو .ةداعلاو ةبرجتلا الإ هل دح ال ام ىهو رهطلا رثكأ وأ مايأ ةينامث ىأ (كلام) ةرشع
 ,ةدح ىلع ةأرما لك نيوكت ةعيبطل ًارظن ًاعيمج ءاسنلل دحاو ماع نوناق دجوي ال

 .اهب ءاسنلا ةفرعم ردق لاجرلا اهفرعي ال رومأ اهنأ امك .('')اهب عتمتت يتلا ةيدرفلاو

 لاوقأ دحأ ىهو .ضيحت لماحلا كلام دنع ؟لماحلا ضيحت لهو .نيسمخلا ىلاوح

 امد رهاظلا مدلا ناك نإو ضيحت ال يروثلاو دمحأو ةفينح يبا دنعو ًاضيا ىعفاشلا
 مدو ءدوسأ ضيحلا مد ؟ةيضاحتسا مأ ضيح وهأ لماحلا تضاح اذإو .ًادساف

 سيلو ةبرجتلا هزقت ام وهو اصيح ناك ةضاحتسملا مد ىدامت ولو .رفصأ ةضاحتسالا

 ءابطألاو ءاسنلا الإ اهفرعت ال رومأ رهطلا ةمالعو .لجرلا نم رثكا ةأرملا هفرعتو «هقفلا

 .ةيلوأ ةفرعم لاجرلا اهفرعي الو

 ان اعلا بلا از ىلع ايفا هقفلا حي صاج, هيلو تاهو قومب ليلك

 ميدقلا هقفلا عوضوم نم جرختو .« )سونيلامو طارقب ءارآ ىلع دشر نبا دمتعا

 مأ ةيبلس ةأرملل ةصاخ ةروص طبنتسي الو .قيقدلا ملعلا عوضوم يف لخدتو ثيدحلاو

 لجرلا غولبلا ليلجت ميدقلا هقفلا يف دجيوي الو قرض يوضع عقاو وه لب ةنباجنإ
 مهفلل ًاعوضوم سيل لجرلاف .ةأرملا دنع اهليلحت متي امك باصتنالاو لازنإلاو ينملاو
 .ليلحتلا عوضوم يه ةأرملا نأ نيح يف ءهيقفلا ىه لب

 نيذلا جراوخلا ضعب ءانثتساب ءاضق اهيلع سيلو ةالصلا نم ةأرملا عنمي ضيحلاو
 وه مهألاو .جرفلا يف ف عامجلاو فاوطلاو موصلا نم عنمي هنأ نيح يف .ءاضقلا نوبجوي

 قوف اميف ىعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ دنع زئاج ىهف .اهنم حابتسي امو ضئاحلا ءطو

 اهيلع لمعي ةنس كانه سيل هنألو كلذ يف ءاسنلا لاوحا فالتخال ةبرجتلاب كلذ ىلع فوقولا رسع» )٠١(
 .6 ؛ص قياسلا :ءرهطلاو ضيحلا مايأ يف مهفالتخا يف لاحلاك

 .0 ص قيباسلا )١١(
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 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقف :يفنح

 تلاط اذإ زتاجو .دوادو نايفس دنع مدلا عضوم يف الإ ءيش لك يف زئاجو .رازالا
 ءطو فرعلا يف عئاشلا وهو ءاملعلا نم روهمج دنع نوجي الو ,دمحأ دنع ةضيحلا
 كلام دنع زوجي الو ةفينح يبأ دنع زئاج لاستغالا ليقو روهطلا دعب ضئاحلا

 ةياهنلا يف ةراهطو قوذ ةلأسم يهو .يعازوألا دنع طقف جرفلا يف زوجيو .يعفاشلاو

 ىتأ نمو .("”)رطولا ءاضقل يسنج عوضومك اهنم رثكأ ةيلامج ةروصك ةأرملاب عتمتلاو
 رانيدي قدصتي ىأ ةفينذح يبأو يعفاشلاو كلام دنع هللا رفغتسي ضئاح يهو هتأرما
 .فصنو رانيد هعاطقنا دعبو رانيد مدلا يف ثيدحلا لهأ دنعو .دمحأ دنع فصنو

 ىلإو .ضيحلا ءاضقنا راظتنا عيطتسي ال يذلا لجرلاب ةقفشلا تغلب دحلا اذه ىلإ
 دحلا اذه ىلإو .حاكنلا ةرورضو ضيحلا مالآ ءجودزملا باذعلا اذه ةأرملا لبقت دحلا اذه

 لجرلا عانتما ىه دئاسلا فرعلاو .ةيتاؤملا ريغ فورظلا يف ىتح حاكنلا ةيمهأ تغلب
 تاسرامملا ضعب رّبعت دقو .ةفاظنلل ىعدأ وهف .ضيحلا تقو سنجلا نع ةأرملاو

 سنجلا نعو «سمللاو قانعلا نع ء.دسج ىه ثيح نم دسجلا ةعتم نع سنجلل ةثيدحلا
 .ةميدقلا ةيهقفلا فقاوملا هذه نع ربدلا يفو مفلاب

 نورشعو «ةفينح يبأ دنع ًاموي نورشعو ةسمخ هلقأ سافنلا يتأي ضيحلا دعبو
 هرثكأو .يعفاشلا دنع هل دح الو ءفسوي يبأ دنع ًاموي رشع دحأو ءيرصبلا نسحلا دنع

 يبأ دنع ًاموي نوعبرأو ءءاسنلا لاؤس دعب كلذ نع عجارت مث كلام دنع ًاموي نوتس
 ًامايأ بلطتت ىثنألا ةدالوف ,ىثنألا ةدالو نع ركذلا ةدالو فلتخت دقو .ملعلا لهأو ةفينح
 ةالصلا لجأ نم رهطلا ةيادب كلذ يف ةمكحلاو .ركذلل نوثالثو ىثنألل ًاموي نوعبرأ رثكأ

 رخآلا هاجت اهفئاظوب ةأرملا مايقو جوزلا ءاضرإو برلا ءاضرإ لجأ نم ءعامجلاو
 .ندبلاب ةرشاعملاو حورلاب ةرشاعملا هاجت ءيقفألا رخآلاو يسأرلا

 امكف .ةالصلا يف ةراهطلا عوضوم ىلإ ءوضولا عوضوم نم ةراهطلا لقتنت مث
 ضئاحلا ةالص رخؤت كلذك هيلع ىمغملاو ىبصلاو رفاسملا ةالص رخؤت
 يتلا ةثيدحلا ظفحلا لئاسو لكب تابجاولا ءادأ نم عام ضيحلا لهو .(''”ةضاحتسملاو

 ('*؟ةحابسلاو يرجلاو ةضايرلا كلذ يف امب لعف يأ ءادآ نم ةأرملا عنمت

 اهيلع ٍناث قيرف دنعو (كلام) ًابدن ىأ ًابوجو ءدحاو رهط ةضاحتسملا ىلعو
 اذه لكو .ةليلو موي لك راهطإلا اهيلع ثلاث قيرف دنعو .ًاددشت ةالص لكل ءوضولا

 الإ ضئاحلاب ءيش لك اوعنصا» هلوقو اهيلع رازالا دش دعب ضئاحلا رشابي ناك لوسرلا نأ ىوري )1١(
 تسيل ٠*٠ نإ ًاضيأ هلوقو ءضئاح يهو اهيلع مونلل «كذخف نع يفشكا» ةشئاعل هلوقو ,«حاكنلا
 .«سجني ال نمؤملا نإ» ًاضيأو «ءكدي يف

 .١٠١؟ص قباسلا (١؟)
 .1ةنسسصو نويماتلا لثم كلذو )١5(
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1 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 اهساسحإ ريشتسي ىأ اهيآر دحأ اهلأسي نأ نود اهتابجاوو اهكولسو ةأرملا ةايحل نينقت
 يه .ردقت ال امو هيلع ردقت ام ءديرت ال امو ديرت ام ,«ةيلخادلا اهرعاشم ردقي ىأ

 نوناقلا مساب اهراسم نوررقي نيرخآلا يديأ يف اهتايحو ءىفكو نينقتلل عوضوم
 «لانملا ةبعص ةدرمتملا ةأرملا تناك كلذل .ةعاطلا الإ اهيلع امو «ةعيرشلا قيبطتو

 ءاهجورخل جوزلا ةقفاوم ىلإ جاتحتو ءةعاطلا تيب ىلإ ىعدتستو ءزاشنلاب فصوت
 .اهرفسو

 يف ةروعلا دح ىه امو ةروعلا عوضوم ىلإ ةراهطلا عوضوم مث :ةروعلا -
 نوكي اذاملو .هيف ةروعلا دح وه ام ءلجرلل ةبسنلاب هسفن لاؤسلا لأسُي الو .ةأرملا
 ؟ةأرملا ريثت لجرلا يف ةروعلل ّدح دجوي الو لجرلل اهتراثإل ةأرملا يف ةروعلل دح كانه
 1 .ةأرملا دسجب لجرلا راثي امك لجرلا دسجب راثت ةأرملاف

 هلكو .نمحرلا دبع ركب يبأو دمحأ دنع رامخلاو عردلا مزل كلذل ةروع هلك ندبلا
 رثكأ عم ةروعب تسيل مدقلا ةفينح يبأ دنعو .روهمجلا دنع نيّقكلاو هجولا الخ ام ةروع
 .ًءانغو ًارعشو اويوصَتَو ًاتحن «ةارملا يمدق لامج يف ليق ام

 رهظي امك ءاوس دح ىلع لاجرلاو ءاسنلل يلامج ليكشتو ءةينف ةروص ندبلا نإ

 لامجلو «لاجرلل ماسجألا لامكل تاقباسم كانهو .ةيلامجلا ةصاخ صقرلا نونف يف كلذ

 نكمي ًايعيبط ًالامج نوثدحملا هنظي ةروع هنأ ىلع ءامدقلا هنظي ام .ءاسنلل ماسجألا

 .نفلا يف هديلقت

 هؤافخإ بجي ةروع سنجلاب لصتي ام ًابلاغو هدحو دسجلا نم ءزج نوكي اذاملو
 يف ةروعلا نوكت ال اذاملو ؟ةروع نوكي ال روضحلاو همجح لب ةماقلاو لب توصلاو

 ةيشملاو ماوقلا يفو نيديلا يفو هجولا تامسق يفو نيتفشلا يفو نينيعلا يف ةأرملا

 ؟دسجلا ةغل يف فورعم ىه ام رخآ ىلإ سولجلاو يندتلاو
 عم .ءارحصلاو ىدبلا ةفاقث ءاطغلاو رتسلا ةفاقثب طبترم ةروع هرايتعاب دسجلاو

 اهيلإ رظني دحأ الو رحلا ةدش نم ةيراع لوقحلا يف ةأرملا ريست ايقيرفأ يف هنأ
 ةروع مهرابتعاب ئطاوشلا ىلع ةارعلا ىلإ نويبروألا رظني ال ًايلاحو .ةروع اهرابتعاب

 .باجحلاو ءاطغلا ةفاقث سكع ىلع مهيدل ًاقبس لثمي دعي ملو دسجلا نم اوعبش دقف
 ,سمشلا ةرارح نم سأرلا ةيامح «ةيفارغجلا ةئيبلا فورظل ًاقبط ةيعامتجا تاداع اهلكو

 .نييوارحصلاو نييناتيروملا دنع لاحلا وه امك ءارحصلا لامر نم هجولاو

 رظنلا فرصب ةأرما امهاتلكو ةروعلا دح يف ةدبعلاو ةرحلا نيب زيامت نوكي اذاملو

 رثكأ ةدبعلا رحلا قشعي دقو .ةرحلا نم لمجأ ةدبعلا نوكت دقو ؟يعامتجالا عضولا نع

 تضرع ىل ىتح اهعيب ضفريو اهقارف ىلع نزحيو هرعشب اهدّلخيو ,ةرحلا قشعي امم
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 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقف :يفنح

 سأرلا ةفوشكم نوكت نأ ةمداخلل حابأ ضعبلاو .ةرخآلا ميعنو ايندلا لاومأ هيلع
 زيامتلا اذهو .ةدبعلاو ةرحلا ءاعم امهيلع رامخلا يرصبلا نسحلا بجوأ امنيب نيمدقلاو
 .سانلا نم ةينود ةرظن طحم ةمداخلا لعجي ماعلا كولسلا يف ةديسلاو ةمداخلا نيب
 .يعامتجالا زيامتلل ًاببس تسيل لمعلا ىأ ةنهملا ىأ ةفيظولاو .('")ةمداخلا ةمالع اهيلعف

 ببسلاو .لسغلا عوضومو تيملا ماكحأ يف تاومألا ىلإ ءايحألا نم ةروعلا لقتنتو
 همارتحاو دسجلا ةكرحو تايركذلا جايهو تاومآلا ةمرح لب ةذللاو ةراثإلاو ةروعلا سيل

 ملاع «نيناديملا نيب ًازيامت ءاسنلا نلسغي ءاسنلاو «لاجرلا نولسغي لاجرلاف .رظنلا نيح
 اسيلو لجرلا عم ةأرملا تتام ىأ ةأرملا عم لجرلا تام اذإف .ءاسنلا ملاعو لاجرلا

 رظنلل ًاضغ بوثلا قوف نم هبحاص دحاو لك لسغي «ةيضارتفا هبش ةلاح يهو «نيجوز
 ريغب نانفدي ثلاث قيرف دنعو .يعفاشلاو ةفينح يبأ دنع مميتلا يفكيو .ضعبلا دنع
 نيب ديحوتلاو دسجلا ةيساسح تغلب دحلا اذه ىلإ .('9دعس نب ثيللا دنع لسغ

 ةقفر اوناك ىلو ىتح رشبلا نيب ةلماعملا ةقيرط ددحي يذلا وه عونلاف .هدسجو ناسنإلا
 .قيرط

 ةأرملا نوكت دق .ةأرملا لجرلا لسغي الو لجرلا ةأرملا لسغت نيجوز اناك اذإ امأ

 عتمت يذلا دسجلا ةيؤر لجرلا ىلع ًايساق نوكي دقو .لجرلا نم قرفلا نزح ىلع ىوقأ
 نيب روهمجلا ىواس نيح يف .ةفينح يبأ يأر وهو .كارح الب ًادماه حبصأ دقو هب
 دقو .اهل دعي ملف اهجوز لسغت ال ةقلطملاو .هتأرمال جوزلا لسغو اهجوزل ةأرملا لسغ

 ديدج نم هب تطبتراو هيلإ تعجر نأ دعب اهجوز لسغت ةعجارلا نيح يف هيف ىفشتت
 .مساقلاو ةفينح يبأ دنع اهجوز لسغ اهل زوجي ال ةقلطملاك ىهو .كلام دنع

 ,نيقلطم مأ اناك نيجوز ءةجوزلا وأ جوزلا اهب موقي ال ةنهم لسغلا نأ لاحلاو

 .اهعونو ةبارقلا ةجرد نع رظنلا فرصب ةأرملل ةأرملاو ءلجرلل لجرلا لسغ عئاشلاو
 .نوناقلا يف مكحتت ىتلا يه تافاقثلاو تاداعلاو .عرشلا ىلع بلغي يذلا وه فرعلاف

 ةينآ يف دامرلا نوعمجيو نيينابايلا ةداعل ًاقبط مهاتوم نوقرحي نابايلا يف نوملسملاو
 يف لهألا هيّيحي امبرو .موي لك ىقسي درو همامأو لزنملا ةقيدح يف اهنوعضي ةليمج
 .ءاسملاو حابصلا

 لجرلاو ةأرملا نيب قرف دجوي ال ةسمخلا مالسإلا ناكرأ يفو :مالسإلا ناكرأ -4
 نكركو داهجلا يفو جحلاو موصلاو ةالصلا يف قرفلا امنإ ةاكزلا يفو ةداهشلا يف
 ءدحاو ادبم مامأ عيمجلا ةاواسمو ةيناسنإلا ةيرحلاب حيرصتو نالعإ ةداهشلاف .سداس

 15١1-١14/1١ج دهتجملا ةيادب (19)
 .؟؟0-؟517ص دهتجملا ةيادب (11)



1 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةأرماو لجر نيب قرف ال ءاينغألا لاومأ يف ءارقفلا قح ةاكزلاو .رشبلا نيب نماضتلاو
 .ةصاخلا ةيدرفلا لاعفألا يف يأ يعامتجالا مازتلالا يف

 ًاريبك قرفلا ودبي ال ىتحو ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع سيل اهسفن ةالصلا يفف

 يف .لضفأ نمقأو نَّذأ نإ ىعفاشلا لاقو لضفأ نمقأ نإ كلام لاق ةأرملاو لجرلا نيب
 ةرورضلا ىلإ برقأ ىهو ..ةماقإلاو ناذألا يف ةأرملاو لجرلا نيب قحسا ىواس نيح
 .""لاهاوق دينجتو اهتاقاط ديحوتو ةمالا عمج يف مويلا

 ءاسنلل زوجتو .كلامو ءاملعلا روهمج دنع زوجت الف ةالصلا يف ةأرملا ةمامإ امأ

 ةمامإل ةداعلا رجت ملو .يربطلاو روث يبآ دنع قالطإلا ىلع زوجتو .ىعفاشلا دنع طقف
 دجسملا رخآ يف نيلصيو .لاجرلا نم لقأ ءاسنلا نم نيلصملا ددع نأل ةالصلل ةأرملا

 .يولع قباط يف وأ رواجم ناكم يف نيلصي امبرو زجاح لاجرلا نيلصملا نيبو مهنيبو
 هرابتعاب نهلو هل ةراثإ رثكأ ىهف ًاضيأ ءاسنلا ةمامإل لجر مامإ راضحإ ًاضيأ لقعي الو
 ىلإ برقألاو .فرعلاو ةداعلا مكحب لاجرلا ةدحاو ةأرما مؤت نأ لقعي الو .ديحولا ركذلا
 مل فرعو ةداع ةيضق ىهو .ءاسنلا عمتجم يف نهدحو ءاسنلل ةأرملا ةمامإ زاوج لقعلا
 .سانجألا ددعتو تافاقثلا فالتخا نم مغرلاب نآلا ىتح ًاريثك ريغتت

 ةياورل ًاقبط دوسأ بلك وأ ةأرما وأ رامح يّلصملا مامأ رم اذإ ةالصلا عطقتو
 وأ دصقلا نوكي دق .ندملا ىفو ةقلغملا دجاسملا ىف المع ليحتسي ام وهو .ةريهش
 يلصملا ريثت دق ةأرملا تناك اذإف .ةيلحملا ةئيبلاب ءةالصلا جراخ ىّلصملا هابتنا بذج
 ةالص عطقت ال اذاملو ؟ناولآلا نم هريغ نود دوسألا اذاملو .بلكلاو رامحلا هريثي اذاملف
 نم ةأرملا راثتست الأ ؟دوسأ ريغ وأ دوسأ بلك وأ رامح ىأ لجر اهمامأ رم اذإ ةأرملا
 مامأ هابتنالا ناتتشي بلكلاو رامحلا ناك اذإو ؟ةأرملا نم لجرلا راثتسي امك لجرلا
 (4١)؟تايلصم امهالكو ةأرملا نود هدحو لجرلا اذاملف يلصملا

 اهل ةاواسم ءةأرملا ىلع بجت ال كلذك ضيرملا ىلع ةعمجلا ةالص بجت ال امكو
 ملسم وهف ديعلا امأ روذعم رفاسملا .دبعلاو رفاسملا ىلع ًاضيأ فالخلاو .ضيرملاب

 .""!ةيعرشلا ماكحألاب مازتلالا يعامتجالا هعضو للقي الو نيملسملا تابجاو هيلع

 لوسرلا رمأ دقف نيديعلا ةالص بجت نيح يف .ةميزع ال ةقفر ةأرملا نع فيفختلاو
 لك يف ةأرملا ةكراشم ةرورض ىلع لدي اذهو ."”!نيديعلا ةالصل جورخلاب ءاسنلا

 .-١1١؟/١ج دهتجملا ةيادب (11)

 .يلصي وهو لوسرلا ضرتعت تناك ةشئاع نأ ىوريو .187/1-١185-ج دهتجملا ةيادب (14)
 17١. /١ج دهتجملا ةيادب (15)
 .5؟؟/١ج قباسلا )0
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 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقف :يقنح

 طاشنلا ىف لجرلا ةأرملا مدقتت نايحألا نم ريثك ىفو .ىعامجلا طاشنلا رهاظم

 .ةينطولا تارهاظملا يفو ةيفاصلا تاعمجتلا ىفو لب رحلا ىعامتجالا

 مث ةلبقلا لوألا :ناجذومن كانه ةالصلا يف ءاسنلاو لاجرلا عضاوم بيترت يفو

 جذومنلا يف .ءاسنلا مث مامإلا مث لاجرلا مث ةلبقلا يناثلاو .لاجرلا مث مامإلا مث ءاسنلا
 امهنيب طسو مامإلاو ءاسنلا لبق لاجرلا ىناثلا جذومنلا يفو لاجرلا لبق ءاسنلا لوألا

 مهدرفمب لاجرلا «ةدح ىلع قيرف لك يلصي ثلاث جذومن يفو .('')نيتلاحلا اتلك يف
 نكلو نيقسنلا نم يأ ىلإ دحأ تفتلي ال ةماعلا نزحلا ةلاح يفو .نهدرفمب ءاسنلاو

 مهءاروو لاجرلا هءاروو مامإلا فقي نأ ءاهريغ يفو ةزانجلا ةالص يف فرعلا ىرج

 دق ايقيرفأ بونج يف نيملسملا ىدل ةيقيرفألا ةفاقثلا لثم ءىرخأ تافاقث يفو

 سورد يف اعم نوسلجيو ,مامإلا ءارو امهنيب زجاح نود لاجرلا راوجب ءاسنلا يّلصي

 .(9ءاسنلاو لاجرلا نيب يب زييمت دجوي ال ملعلا يفو ةالصلا يفف .ءاشعلا وأ رصعلا

 .ةأرملا ةلبق نود لجرلا ةلبُق ىلع لاؤس ىهو ؟مئاصلا ةلبُق زوجت له موصلا يفو
 «رثألا ةدودحم اهنأل ضعبلا دنع زوجت .("")يروكذلا عمتجملا يف ردابملا ىه لجرلاف

 خيشلل زوجت دقو .ةلبّقلا ىلع ةبترتملا جئاتنلا نم ًافوخ رخآلا ضعبلا دنع زوجت الو
 نوكي دق خيشلا نأ نيح يف اهيلإ برقأ هنأل باشلل زوجت الو «ةراثإلا نع ديعب هنأل
 باشلا نيب ينمزلا قرافلا ديدحت بعصيو .ًاخيشتسم نوكي دق باشلاو ًايباصتم
 فلآتلا ةمق يف يهو ًاضيأ ةأرملاو نيسمخلاو نيعبرألا نيب لجرلا نع اذامو .خيشلاو

 (؟؟)؟ىسنجلا

 الو كلامو ةفينح يبأ دنع ةرافكلا اهيلعف عامجلا ىلع لجرلا ةأرملا تعواط اذإف
 .عامجلا يف ةأرملا ردق لجرلا ىلع ةيلوؤسملا نأ عم دوادو يعفاشلا دنع اهيلع ةرافك

 ةدالولا لبق نينجلل ءاذغلل امهيلك ةجاحل عضرملاو لماحلا عرشلا يف نورطفملاو

 .ًاضيأ ثيدحلا بطلا هررقي ام ىهو .اهدعب لفطللو

 ال» لوسرلا لوقب ًالمع ةنومأم ةقفر وأ جوز وأ مرحم عم ةأرملا جحت جحلا يفو

 ءاهقفلا ضعب هلعج .«مرحم يذ عم الإ رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمّؤت ةأرمال لحي

 .1-514؟11؟/١ج دهتجملا ةيادب (؟١)

 .رمع ديشر دهتجملا باشلا مامإلا فارشإي نوات بيك يف تتومربلك دجسم يف كلذو (؟؟)
 8١5/5٠. ١ص قباسلا (؟9)

 .«اعيمج اورطقأ» ىرخأ ةياور يفو .مئاص ىهو لبقي ناك يبنلا نأ ىوري (؟4)
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 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ؟اهدرفمب ةأرملا جحت ال اذاملو نيثدحملا ءاهقفلا دحأ لوقي دقف نآلا امأ .ًاميدق ةحارلا

 يف ةرفاوتم ريغ ةلعلاف ؟ةنيدملاو ةكم يف هللا يدي نيب يهو سنجلا يف ركفت لهو
 ًاعوضوم نوكت نأ ىلع اهدرمتو ةأرملا ةيصخش لالغتسا يفو ءنآلا روسيملا جحلا
 هفتك يّرعي مارحإلاف لجرلاو .لاهتبالاو ءافصلاو ناميإلا تاظحل دشأ يف ىتح ًايسنج
 .(*لجرلا نم يراعلا ءزجلاب ةأرملا ءارغإ تومي نأ نود اهسأر يطغت ةأرملاو

 عوقولا ةردان ةلاح يهو .جحلا لامكإو لاستغالا اهيلعف جحلا يف تدلو ام اذإف
 جحلا ىلإ باهذلا ىلع ىوقت ال لمحلا نم ريخألا رهشلا يف ةصاخ لماحلا ةأرملا نآل
 تالاحل رظني ميدقلا هقفلا .(' '!ةقشملا مظعو مامزلا طرف نم نينجلا ىلع ىشختو

 .عقاولا ىلع ضرعي امم رثكأ صنلا ىلع ضرعي هنأل اهعوقو ىدم نع رظنلا فرصب

 دابعتسا الو ءىرسألا ءاسن لتق الو ءبرحلا ىف ةأرملا لتق زوجي ال داهجلا ىفو
 مث نمو لاتقلا يف لجرلا نم فعضا ةارملاف .مئانغلا نم يبسلا يفكي امنإ .باتكلا لها

 هللاب نونمؤم باتكلا لهأو .نيبراحملا ةريرجب نذخؤي ال ىرسألا ءاسنو .اهلتق زوجي ال

 دنع ةعبتم ةداع ناك دقف .هدهع ىضقنا يبسلا نإ لب .نمؤملا قاقرتسا زوجي الو
 هلعفي ام الإ نآلا دهعلا ىضقنا دقو .ةيلهاجلا يف برعلاو سرفلاو مورلا دنع .ءامدقلا
 خيشلاو لفطلاو ةأرملاو .('"ةلتحملا دالبلا يف باصتغالا مئارج نم نوبراحملا دونجلا

 نيب لماشلا رامدلا يف اهتحلسأ قرفت ال يتلا ةثيدحلا بورحلا يف سانلا فعضأ مه

 .لفطو غلاب وأ لهكو باش ىأ ةأرماو لجر

 تالماعملا :ًايناث

 ,حاكن جاوزلاف حيرص ميدقلا هقفلا نكلو طابترالا وأ جاوزلا ينعيو :حاكنلا ١-

 ةمحرلاو ةدوملا نم ةيجوزلا ةايحلاو طايترالا داعبأ يقاب نود ىسنج طايتراو

 .«ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو ءاهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ يذلا ناحبسإ»
 اهيف زوجي ام ؛ةبطخلاب أدبتو .اهسفنب ةآرملا ةقالع سيلو نيفرط نيب ةقالع ىهو

 ىلع ًاظافح هيخأ ىلع خالا ةبطخ لثم ةبطخلا ىلع ةبطخلا زوجي الف .""”زوجي ال امو
 ًاقلطم كلذ ضعبلا عنمو .نيتأوسلا ادع اهلك ءاهيلإ رظنلا ضعبلا زاجأ دقو .ةوخألا حور

 ىلإ رظنلا زاوج ًاطسو ًالح ضعبلا ذخأو .ءاسنلا ىلإ رظنلا ميرحت ىهو لصالل ًاقبط
 نأ نود «رظنلل ًاعوضومو ءارشلاو عيبلل ًاعوضوم ةارملا ىدبت انهو .نيفكلاو هجولا

 را 554-550 ص قياسلا (؟9)
 .«لهنتل مث لستغتلف اهرم» ةياورل ًاقبط كلذو 55١ ص قباسلا (؟3)

 .«ةارما الو ًافيسع الو ةيرذ نلتقي الف» هلوق لوسرلا نع ىوريو 401/501/598١٠-8ص قباسلا (؟1)

 .5 /؟ج قباسلا (؟4)
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 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقف :يفنح

 ةهفاشملاو ةثداحملا نود ةيؤرلا يفكت لهو .بيطخلا ةيؤر يف لثامم قح اهل نوكي

 ةيلمع فقاوم يف رخآلا ىلع فّرعتلا امهنم لكل ىّئستي ىتح لامعأ يف ةكراشملا امبرو

 .هتيصخش نع فشكت

 نكامأو تاعماجلا يف رخآلا ىلإ امهدحاو نابيطخلا فرعتي فرعلل ًاقبطو نآلاو

 رخآلا ىلإ امهدحاو نافرعتيو ناهزنتيو ناروازتي .ةماعلا تاعمجتلاو يداونلا يفو لمعلا

 طابترالا نوكيو .فراعتلا داز ةرتفلا تلاط املكو .يمويلا كولسلاو ةماعلا ةايحلا يف

 دع ةبوطخلا ةركف لاظت دقو .ثايركذو ةكراشمو ةفرعمو: ةيرجت ىلع ءانب يئاهنلا
 ةئشنتلا لكاشمو دالوألا اهرمغت نأ لبق ةكرتشملا امهتايح تارتف عتمأ نم نيجوزلا
 .ةيعامتجالا

 دنعو «ركبلل ظفللاب ًاضيأ ىعفاشلا دنعو بيثلل ظافلألاب حاكنلا ىف نذإلا نوكيو

 ةلاح يف امأ .ًءايح توكسلا اهيفكي ركبلاف .ظفللاب ضفرلابو ركبلل توكسلاب نيرخآلا
 امل ظفللابف لبق نم لاجرلا تفرع يتلا بيثلا امأ .لوقلاو حيرصتلاو نالعإلاب ضفرلا
 تاربخ ىأ ةربخ نم اهيدل امبو لبقت ال نمو لبقت نميف ةحارصو ةأرج نم هب عتمتت
 .بيثلاو ركيلا نيب اهنأل نينثالا نيب ةريخم سناعلاو .ةقباس

 نأ عيطتست ال اهنأكو ركبلا يأر نع نلعي يذلا طيسولا يأ ةيالولا كلام طرتشاو

 وهو ةأرملا قوقح نم ًاقح ضراعي ءايحلا انهو .يلولا لالخ نم الإ اهسفن نع ربعت
 ةيصخش نم هب عتمتت امل اهل ّيلو الف بيثلا امأ .""لاهسفنب اهسفن ليثمتو «ةيدرفلا
 طورشم وهو ةيالولا طرتشت ال / وفك ناك نإ ةفينح يبأ دنعو .ةبرجم ةايحو ةلقتسم
 ًاؤوفك نوكي ال دق ضعبلا دنع ًاًوفك نوكي نم .هل ةيعوضوملا تافصاوملاو ءفكلا ىنعمب
 ىريو ؟نسلا وأ بسنلا ىأ بسحلا ىأ لاملا وأ ملعلا يف ةءافكلا لهو .رخآلا ضعبلا دنع

 نم ًايلاح ةأرملا هيلإ تلصو امو عقاولا ىلإ برقألا ىهو ًاضرف ال ةنس ةيالولا نأ قيرف
 .لاملاو حاكتلا يف داشرلاو لقعلا يأ يفكي دشرلاف .ةيصخشلا يف لالقتساو ميلعت

 يملع ساسأ ىلع موقت ال ةماع هماكحأو .ةريبك ةرطاخم ةأرملا عبط نع ثيدحلاو

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتلاحل ًاقبط اهعونتو ةأرملا ةيدرف لفغي يبيرجت يئاصحإ
 لاجرلا ىلإ اهعبطب ةلايم ةأرملا نأ ماكحألا هذه لثمو .ةفلتخملا ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 جئاهلا روثلاك اهنأكو اهديشرتل اهل يلولا مزل مث نمو .لاومألا ريذبت ىلإ اهليم نم رثكأ
 ءاسنلا ىلع ءاسنلا ةيالو عفنت الف .روكذلا ةيالولا طرشو .(" 7هطبضي نم ىلإ جاتحي

 وأ اهيلو نذإب الإ ةأرملا حكنت ال» ًاضيأو ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ةأرملا» ثيدح ىوريو ١١ /5١ج قباسلا (19)
 .5١ص قياسلا ء«ناطلسلا ىأ اهلهأ نم يأرلا يذ

 تح ةروجحم اهلعج نأب عرشلا ٠٠ - - ٠ .لاومألا ريذبت ىلإ اهليم نم رثكأ لاجرلا ىلإ عبطلاب ةلئام ةأرملا» )٠١(

 ليحل



١ 
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 .ةيالولل يروكذ روصت ًاضيأ وهو
 ىلع هترطيسو «ةيالولا ىف ةصاخلا ةحلصملل ًارظن هسفنل حاكنإلا يلولل زوجي الو

 براضت ةلاح يفو .تنبلا حلاصم لثمي ءبأآلا ةباثمب يلولاف .اهيف هعمطو ةأرملا
 ددعتب حامسلا بابسأ دحأ اذهو .هيلو ةحلصم ىلع هحلاصم يلولا بلغي دقف حلاصملا
 نأ ةيلولل لضفألا نمف .ةرطيسلاو رمالا يأ ةيالولا قح هلو ءًاسنج ىأ ًالام تاجوزلا
 .اهقوقح ىلع ًاظافح ةيعرش ةجوز نوكت

 ضعبلا دنعو دعبألا نم ىلوأ برقألاو .ةأرملا نم ةبارقلا ةجردب ةيالولا ددحتتو
 نم ناطلسلا ينعيو .يلولا وه ناطلسلا ناك دعبألا بلغ اذإف .ًاطرش تسيل ةبارقلا رخآلا

 ("')!يطرشلا امبرو نوذأملا لثم ةلودلا لثمم رمألا ىلوأ نم هلثمي

 ةأرملا ضرتعت دقف .بلاطملاو طورشلاب مهقاهرإ يأ ءايلوألا لضع زوجي الو
 جتحت دقو .قالطلاب فلحلا رثك ىأ مارحلا لاملا نم قزرلا ىأ نيدلا ىأ ةءافكلا بايغل

 نوكي نأ يأ راسيلاب ىأ ًادبع مدقتملا نوكي نأ يأ ةيرحلاب وأ بسنلا فالتخاب ةأرملا
 لدي اذهو .بويع هقلخ يف نوكي نأ يأ بويعلاب ىأ ًاليلع نوكي نأ يأ ةحصلاب وأ ًاريقف
 .ةيلولا ءارآب ةددحم يه لب .ًاقلطم ًارمأ تسيل ةيالولا نأ ىلع

 ةفينح ىبأ بجويو .نايفسو دمحأ هزوجي الو برعلا نم يلاوملا حاكن كلام زّوجيو
 الإ يمجع ىلع يبرعل لضف ال» عم ضراعتي ام وهو ةيشرقلا نم يشرقلا زاوج

 .«حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب
 ةماع كولملا بحأ ام ًاريثكو .ةيفيط ةيرظن يهو .حاكنلا خسف بجوي رقفلاو

 تامس نم ةمس يهو .بادآلاو صصقلا كلذب يورت امك ءارقفلا ءاينغألاو ءبعشلا

 نالمعيو نيريقف امهالك أشني نآلاو .ىنغلاو رقفلاب هميق ددحتت يذلا يراجتلا عمتجملا

 .ةيساسألا تاجاحلا عابشإو ةيافكلا دح ىلإ الصي ىتح ًايوس
 حاكنلا ىلع بترتي ذإ .يرسلا حاكنلا زوجي الف .نالعإلا يأ حاكنلل ًاطرش ةداهشلاو

 رايسملا «ةيلاحلا حاكنلا لاكشأب لياحتلا حصي الو .دالوأللو نيجوزلل تابجاوو قوقح
 ءاينغأ عاضوأل ًاريربت سيلو ءيبسنلا نالعإلا امبرو دوهشلا رفاوت ةردنل يفرعلا ىأ

 .جيلخلا

 ذخاي نأ ةداعلا تناك .اهل ًاقادص ةأرملل لجرلا هعفدي ام .حاكنلل ًاطرش قادصلاو
 سيسأت يف ةأرملل ةدعاسم حبصأ مث هلام رامثتسال ىأ ةقيض كفل هتنبال ًارهم بالا

 ىلإ قرطتي ةءافك عضوم ريغ يف اهسفن ءاقلإ يف راعملا يف اهقحلي ام نأ عم دييأتلا ىلع ىنعملا اذه يف 0
 .1١؟/6-ج قباسلا ,ءةبسحلا ىأ خسفلا ءايلوألل نوكي نأ كلذ يف يفكي نكل اهئايلوأ

 .18-١/ص قياسلا (71)
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 ميدقلا هقفلا ىق ةأرملا ةروص  ءاستلا هقف :يفنح

 قادصلا لجرلل ةأرملا عفدت ةيبوروألا دالبلا ضعب يفف ءهيف تاداعلا فلتختو .اهتيب

 ةقفنلا ةيجوزلا قوقح نمو .تابجاوو مازتلاو يبدأ طابترا نم جاوزلا يف امل جاوزلاب
 .ةوسكلاو

 ةيعامتجا وأ ةراسخو بسكم .ةيراجت لئاسم ىلإ ةينادجولا تاقالعلا لوحتت انهو

 كلذل .نوناقلا حلاصل ةبرجتلا يهتنتو ,ءعرفلا باسحل لصألا عيضي ىتح راهشإو نالعإ

 وهو اهيف لصألا عايضل رسألا تككفتو مكاحملا يف ةيصخشلا لاوحألا اياضق ترشتنا

 .ةرهاصملاب تامرحملاو ءتخألا تانبو خألا تانبو :تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو

 ماظن هل عمتجم لكلو .تاجوزلا تانيو ,ءاسنلا تاهمأو ,ءانبألا تاجوزو «بألا تاجوزو

 ءامدق دنع تاوخألا جاوز لثم ؛خيراتلا لحارم ريغتب ةبارقلا مظن ريغتتو .ةبارق

 سيلو .لسنلا يف هوشت نم هببسي دق امل ايبط هوركم براقألا جاوز ضعبو .نييرصملا
 اعنام نوكي دق رخآلا ضعبلا دنعو اهلاح حلصو ةينازلا تبات نإ حاكنلل امرحم انزلا

 ةدوعلاب امإ اهيلع مكحلاو اهلاعفأ دحأ ىلإ اهلك اهتايح ءرد ةأرملا ىلع ساق مكح ىهو
 عمجلا زوجي ال امك .ةوخألا ةباثمب عاضرلاف عاضرلا عنام كانهو .ةنبهرلاب ىأ انزلا ىلإ

 دح الف ءامإلا امأ رارحألا نم ةعيرأ ىلع داز ام اذإ ددعلا عنام كانهو .نيتخألا نيب

 امم اهيلو ةقفاوم طرشب دبعلل ةرحلاو ,ةمأ جوزتي دبعلاف .قرلا عنام كانهو .مهل ًايددع

 فوخلاو لوطلا مدع طرتشي ىأ قالطإلا ىلع ةمأ نم رحلاو تاقبطلا نيب قراوفلا للقي

 جوزت اذإو .يمذلا لثم نيدلا عتام كانهو ؟هلإ يأب نمؤي ال رفاك مويلا دجوي لهو رفكلا
 ضعب دنع ةدابعلا ةيرح عم ضراعتي دق ام ىهو مالسإلا ىلإ لوحتلا هيلع ةملسم يمذلا

 عم بألا نيد دالوألا ذخأيو اهنيد ىلع ىقبت ةيمذ ملسملا جوزت اذإ نيح يف نيثدحملا

 عنامو .ينثو هوبأو ةيحيسملا همأ هتبر امدنع نيطسغوأل ثدح امكو ةيبرملا يه مألا نأ

 دودحم ةدعلا عئامو .هضرم نع الوؤسم سيل ضيرملاف ءرخآلا ضعبلا دنع زوجي الو

 .( ")ءورق ةثالث ءرهشأ ةدعب ىأ لمعلا ةياهنب أ ضيحلاب يهتني يذلاو ةدعلا تقوب

 ةهج نم ركذت عناوم دجوت الو ضفرت يك ةأرملا ةهج نم اهلك عناوملا هذهو
 يأ لصألا رضح اذإ عناوملا هذه زواجت مت ام ًاريثكو .بلطي ىذلا ىه هنأل لجرلا

 .41-؟8ص قياسلا (؟؟)
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 .نيفرطلا نيب ينادجولا طابترالا

 لجرلا بويع «بويعلا لثم ضفرتل ىأ لبقتل ةأرملل رايخلا تايجوم كانهو
 ةرجهلاو دقفلا وأ ءنينعلا وأ ةوسكلاو ةقفنلا وأ قادصلاب راسعإلاو :ةيسفنلاو ةيدسجلا
 ىلع لدي اذهو .ةرحلا ةأرملا قوقح ىلع لصحتف ةجوزتملا ةمألل قتعلا وأ ءافتخالاو
 ةعيرذ يأ تحت اهلبقتسم ىلع دحأل ةرطيس ال هنأو ةصاخلا اهتايح يف ةأرملا لالقتسا

 .يعامتجالا فرعلا ناك ىلو ىتح
 «تقؤملا ةعتملا حاكنو قادص نود لدابتلا ءرافشلا حاكن لثم ةمرحم ةحكنأ كانهو

 ةصاخ ةقالع سيلو سنجلل عوضوم درجم ةأرملا حبصت رافشلا يفف .للحملا حاكنو
 للحملا حاكن امأ .فورظلا هتمتح ىل ىتح ةعتملا حاكن يف رمألا كلذكو .ةأرماو لجر نيب
 ًاديدج ًاملاع فشتكت ىتح رخآ لجرب ةأرما فرعت يف ةفيظو دؤي مل يروص حاكن وهف

 تدادزا ثيح عوقولا ةردان لاكشأ ىهو .اهيلع هتريغب اهفاشتكا لجرلا ديعي امبرو
 تافاقثلا يف ًازئاج ناك نإو رافشلا لثم ىضقنا اهنم ضعبلا .نوملعتملا رثكو ةفاقثلا
 .يعامجلا سنجلا تاعامج يف ةرصاعملا ةيبرغلا

 هلباقم يفو نئابلا اهنم عاونأ ىلع قالطلاو :رجحلاو دادحالاو قالطلا -؟

 وأ ًاحلص ىأ ةيدف علخلاو ًارابجإ وأ ضيحلا تقو «يعدبلا هلباقم يفو ينسلاو ؛يعجرلا
 نأ ةأرملل نكميو .مرحملا ىأ ةدرلاب قالطلا خسف نكميو .قالطلا نع ضيوعتك ةأرابم
 ةقالعك ةأرملاب لجرلا ةقالع رومأ اهلكو .ةمصعلا رمأ ىهو كيلمتلاو زييمتلا نيب ريخت
 وهو .ةردابملا مامز ةأرملا اهيف كلتمت يتلا ةمصعلاو علخلا ءانثتساب لوحتملاب تباثلا
 .نيجوزلا قارف حلاصل ةيرذلل ةيعيبطلا ةئشنتلابو ةرسألاب يحضي هنأل لالحلا ضغبأ

 ,«يقراف» ,««يدعبا» لثم ةيهيبشت ظافلأب ىأ ةين سيلو ًاظفل الإ قالطلا متي الو

 يتلا هيبشتلا تارابعيو بضغلا تاظحل يف متي ال داج رمأ قالطلاف .«يدوع» ؛«يقلطنا»

 59 نراخا مكه نع نيباو, ةنظنتل .فقاؤم. نع نيد

 أو .( *7نكمملا نم لضفأ عقاولا نأو «ةعجارملاو ؛مدنلا «ةعجرلا نم ةمكحلاو
 دق 0 تقؤملا قرفلاو نيجوزلا نيب ةقالعلا ةدوع يف اهرود اهل ةكرتشملا تايركذلا
 .ديدج نم فطاوعلا ءايحإو ةكرتشملا ةايحلا ىلإ ةدوعلا ىلع ًاعفاد نوكي

 نأ نكمي فرص يجولويب رمأ ًاضيأ وهو ةدعلا ءاضقنا ليق ةقلطملا جوزتت الو
 لدابتلا ىلع لاجرلا سيلف ةديدجلا ةايحلل ليهأتلاو ديدجلا يسفنلا دادعإلا ىلإ لوحي

 .17/5ج قباسلا (؟؟)
 ..شوفرعتام يللا ناطيشلا نم نسحآ هفرعت يللا ناطيشلا» يماعلا لثملل ًاقبط كلذو (؟8)
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 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقف :يقنح

 ةقالع درجم يه ةأرملاب لجرلا ةقالع نأكو هيرك ظفل ىهو ةعتملا ةقفن اهل نوكيو
 .قالطلا نيح كلذل ًالباقم ديرتو ةعتملا لجرلا عيبت ةأرملا نأو :ةيسنج

 دوجوف .ةعاطتسالا ردق حالصإلاو قيفوتلل نيلهآلا نم نامكحلا أدبي قالطلا لبقو

 تلاصتع ةيقر يلف رده لقكاو :لقعلا ين بذقاو سفحلل اذها ةطاسوتل ةلاكأ كوي
 .امهنيب قيفوتلاو نيفرطلا

 وأ (رهشأ ةعبرأ) ......يف ناودع امهنأكو ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا ددحتت ًانايحأو

 باقعلا ىلع موقت ال ةأرملاو لجرلا نيب ةايحلاف .فنعلاو ناعللا وأ ةرافكلاو رهظلا
 .ناميصخ امهنأكو دانعلاو

 عئاشلا ةافولا ةلاح يف هجوزو لجرلا نيب لدابتملا نزحلا رهاظم دادحالا ينعيو
 دنعو .ةريغصلاو ةريبكلا «ةيباتكلاو ةملسملا ءرئارحلا ىلع دادحالا زوجيو .(' ”)«دادحلا»
 تام نإ اهيلع دادح الف ةمآلا امأ .ةريغصلا ىلع الو ةيباتكلا ىلع دادحا ال رخآلا ضعبلا

 ىتوملا ىلع نزحلا نينقت نكمي لهف .دلو هل نكي مل ىأ اهنم دلو هل ناك ءاوس .اهديس
 نإ لب .نزحلا ىلإ قارفلا ةلاح يف يدؤتل سانلا نيب ةرشعلا نإ ؟قرلا ىأ ةبارقلا نوناقب
 .نزحلا ىلع ًاضيأ ثعبتل عئاضلا ءيشلاو ناسنإلا نيب ىأ ناويحلاو ناسنإلا نيب ةرشعلا
 يف توملا قرفي ال امهنيب ةلدابتملا ةبحملاو ةأرملاو لجرلا نيب ةبيطلا ةرشعلا يفف
 نم ريثكو .دبعلا ىأ رحلا ىلع «ةريغصلا وأ ةريبكلا ىلع «ةيباتكلا وأ ةملسملا ىلع نزحلا
 ةيبرعلا ةقطنملا يف نمزلا نم ةقيحس دوهع ىلإ عجرت امنإ نازحألاو جاوزلا تاداع

 / :قيرهتلا نيم اهو. ةميدقلا ضم تاراتكم لكم ةيمالسإلا
 دبعلاو هيفسلاو دشرلا نس غلبي مل يذلا ريغصلا عم ةجوزلا ...لق دقف رجحلا امأ

 دحاو لاجرلاو ءاسنلا ىلع رجحلا نسو ثانإو روكذ راغصلا نمو .ضيرملاو سلفملاو
 كلذ دعب ىأ جاوزلا نس ىتح كلام دنعو روهمجلا دنع ًاعم امهدنع دحاو دشرلا نسو

 ىلع عقي يرهق روصت وهو .برعلا ةداعك جاوزلا نس ةروكبلا رظن نم نيماع ىأ ماعب
 ىعدتسا يذلا هسفن فقوملا يف ناك اذإ لجرلا ىلع رجحي نمو .لجرلا نود ةأرملا

 ؟ةأرملا ىلع رجحلا

 «ءضئارفلا نم ثاريملاو :ءاضقلاو ةداهشلاو صاصقلاو قرلاو ثاريملا -"

 .هتانوكم دحأ ةدجو تخأو ةنباو ةجوزك ةأرملا هيف نوكت مراص يليصفت نوناقل عضخي
 ريغ نيثدحمو ءامدق ءاهقفلا هاري ام وهو نييثنألا ظح لثم ركذلل ءبلصلا نم ثاريملاف
 فلكم لجرلا نأ امك .درفلا سيلو ةرسأآلا ىه ةدحاو نآل ةاواسملا أدبمل ضقانم
 درفنا اذإف .ًامئاق لازام لدجلاو .ءيشب ةفلكم تسيل يهو دالوألا ىلعو اهيلع قافنإلاب

 .1-77/95١154ج قباسلا (؟5)

 لفي



 94 تاشحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 نبالا تانبل سيلو ناثلثلا ثالثلا تانبللو .فصنلا ةدحاولا تنبللو ثاريملا لك هلف نبالا
 هدلو نود فصنلا ةأرملا نم لجرلا ثاريمف جاوزألا ثاريم يفو .بلصلا نم ثاريم
 بألا ثاريم ىقو .دلوب نمثلاو دلو نود عبرلا لجرلا نم ةأرملا ثاريمو .دلوب عبرلاو
 مألل ةوخألا ثاريم يفو .ثلثلا اهل نوكي مألا عمو لاملا عيمج هل هدرفمب بالاق «نبالاو
 الو .ىثنألاو ركذلا نع رظنلا فرصب ثلثلا مهل دحاو نم رثكأو ءسدسلا هل درفنا اذإ
 وأ مألاو بألل ةوخألا ثاريم يفو .نبالا نباو «نبالاو ءدجلاو «بأآلا :ةعبرأ عم نوثري

 تادجللو .هثاريم دجللو .ًاثانإ وأ ًاروكذ «ناثلثلا نيتنثاللو ءفصنلا درفمب تخألل :بألل
 بجحي قيقشلا خألاو .ًاضيأ سدسلاف نعمتجا نإف مألا دوجو مدع يف سدسلا ًاضيأ
 قيقشلا خألا نباو .قيقشلا خألا بألل خألا بجحي دق ىرخأ تالاح يفو .بألل خألا

 لماعك مألا لخدت انه .مألاو بآلل خألا ينب نم ىلوأ بألل خألا ونبو .بآلل خألا بجحي
 30 يرخاب اهيلع جاوزلا معو :ةيرذلا ةلاع. يف تاريملا يف مجرم

 ,ءايشألاب اهتاقالع يف ًاضيأ لب ةيلئاعلا اهتاقالعب سيل ةأرملا ةروص رهظت انهو
 كلذل .بستكملا راقعلاو لاملا حلاصل ديقفلا ىلع نازحألا ىسنتو «ةراسخلاو بسكملاب

 عيزوت نم فيك ىلإ مك نم هليوحتو ثاريملا نوناق يف نيرصاعملا ضعب دهتجا

 .هل عيمجتو رامثتسا ىلإ هل تيتفتو لامسأرل

 نأ الإ نرق نم رثكأ ذنم هئاغلإ دعب هدهع ىضقنا دق قرلا نأ نم مغرلابو
 سيلف .ًامئاق لاز ام هنأكو نوثدحملا هلوانتيو ميدقلا هقفلا يف ًاقورطم لاز ام عوضوملا

 نرشاب نمم نهيلإ رج ام ىأ نهسفنأ قتع نرشاب نم الإ ءالولا ةثارو يف لخدم ءاسنلل
 اهؤالوو .اهعيب دعب ديدجلا ىأ ميدقلا اهديسل ةأرملا ءالوف .(""'بسنب ىأ ءالوب امإ هقتع

 بسنلا ىأ ةمومألا ىأ ةباتكلاو ةءارقلا ملعت قيرط نع اهسفنب اهسفن تقتع ام اذإ اهسفنل
 .حارسلا قالطإ ىأ

 تام اذإ ًارارحأ نحبصتو .اهدالوأ نع ثحبت ططقلاف .دالوألا تاهمأ عابت الو

 نورخآ ىريو .ةعاضرلا ءانثأو ةدالولا دعب طقف سيلو لمحلاب ةمومألا ادبتو .نهديس

 ."2لاهقاتعإ دعب ءيش اهيف اهديسل ىقبي الو .ةمألاك هدعب سيلو لمحلا لبق اهكلم
 ةمئألا عامجإب ىثنألاب ركذلاو ىثنألاب ىثنألاو ءركذلاب ركذلا ءصاصقلا يفو

 هاما ضوامعي يذلا ضدجلا نوناقلل'نألا عنفشن ىو!" ا يرتسلا ةونحلا داتسون
 .عيمجلا

 .553-590ص قباسلا (51)
 5515 /5ج قباسلا (99/)

 .1 4154-27 /؟ج قباسلا (؟8)

 1757 /؟ج قباسلا 0(



 ميدقلا هقفلا ىف ةأرملا ةروص  ءاسنلا هقف :يفنح

 ةيدوبعلاو ةيرحلاو ءرفكلاو ناميإلاو ,ةثونألاو ةروكذلاب ددحتت سوفنلا يف ةيدلاو
 اذإ ديدحت نينجلا ةيد نإ لب .ةيرشبلا سفنلل ةناهإ ىهو لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد
 وه امك سفنلاب سفنلا وأ ثلثلا وأ فصنلا رفاكلا ةيدو .ًاتيم ىأ ًايح ىثنأ ىأ ًاركذ ناك
 فرضن لحزلاو ةارعلا ةندلا جف :ةازاتنخلاب يلوالاو يووكلاو ةقفيقع نبا فخ لاحلا

 ءًاعيمج سانلا لتق امنأكف ًاسفن لتق نمو ةيدوبعلاو ةيرحلاو ءرفكلاو ناميإلا نع رظنلا
 .(“ 7مًاعيمج سانلا ايحأ امناكف ًاسفن ايحأ نمو

 «ةدلج نوسمخ ةنصحملا ةماللف .انزلا ماكحا يف ةثونألاو ةروكذلا لماع لخديو
 ريدقتل ًاقبط ًازيزعت رمألا كرتيو دح الب كرتت وأ ًاضيأ نوسمخ ةنصحملا ريغلو
 دلج اهل بيثلا ةرحلاو .ماع بيرغتو ةدلج ةئام اهل ركبلا ةرحلا نأ نيح يف .ناطلسلا
 ةيعقاو يهو .دبعلا ىلع باقعلا نم ىصقأ رحلا ىلع باقعلاف .ةراجحلاب مجرلاو ةثام
 ةمص ىلإ ةفاضإلاب اذه مجرلاو بيرغتلاو دلجلا نيب ةبوقعلا توافتتو ةيلاثملا اهفكنتست
 قيقحت بعصي نإ ةصلاخ ةيضارتفا تالاح يهو .نيميلا حاكن ىأ هتحص مدعو حاكنلا
 لعفلا يأ ةلحكملا يف دروملا لوخد نيعلاب نوري دوهش ةعبرأ ءانزلا تابثإ طورش
 .()ةيندملا نيناوقلا ًاضيأ هرقت ام ىهو .ماعلا قيرطلا يف حضافلا

 روظنم نم كلذ ذخؤيو .(' '”لجر ةداهش لباقم ءاسنلا نم ناتداهش ءةداهشلا يفو

 ذخؤت نأ ىلإ قالطإلا ىلع ةداهشلا قح اهل نكي مل يتلا ةأرملل ىعامتجالا روطتلا
 اهلعجت ميلعتلا نم ًانأش نآلا ةأرملا تغلب دقو .ىرخأ ةأرما ةداهش اهيوقت يتلا ةداهشب
 .لهاجلا لجرلا نم ةداهشلا ىلع ردقأ ةملاعلا ةأرملاف .ةدهاش

 نم ىلوأ ءاضقلا نإف ةلماك ةدهاش نكت مل نإو .ةيضاق نوكت ال ءاضقلا يفو
 فرعلا رسكناو .لاجرلا نم ةاضقلا نأ ىلع نآلا ىتح فرعلا ىرج دقو .« ”7ةداهشلا

 مل ام ىهو ةأرملا ةمامإ زوجت ال نإ ,ةمامإلا كلذكو .ةيضاق ةأرما بيصنتب ًاريخأ
 دوقي ال نآلا مامإلاف .نيثدحملا نيدهتجملا ضعب دنع زوجتو .دشر نبا هل ضرعتي

 عنمت تناك يتلا ةميدقلا تاددحملا لك تريغت دقو .شيجلا داوق هنع بوني لب شويجلا
 .ةساكرلا بصنم يلوت نم ةأرملا

 .ةراهطلا بجوي ىذلا ىوضعلا نئاكلا ىلإ برقأ تادابعلا يف ةأرملا نأ ةصالخلاو

 يف يلام كيرش ىأ قالطو حاكن نم لجرلل يسنجلا كيرشلا ىلإ برقأ تالماعملا يفو

 .42ا/؟ج قباسلا (0)
 .«ماع بيرغتو ةئام دلج ءركيلاب ركبلا» ثيدحلا يفو ١. /5؟ج قباسلا (41)
 .501/؟5ج قباسلا (49)
 .451/؟ج قباسلا (59)
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 94 .تافخحإب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 .لجرلاب ةأرملا ةقالعب قلعتي ام يف ةماوقلاو ,هللاب ةأرملا ةقالع يف ةراهطلا .ثاريملا

 نوكت نأ لبق ًالوأ اهسفن عم ةقالع يف ءلقتسم دوجو ةأرملل سيل نيتلاحلا اتلك يفو
 جوزلاو ةنمؤملا يه .دالوألاو جوزلاو هللا عم ةقالع يف يهف .اهريغ عم ةقالع يف

 ةروصلا هذه رصانع نم ريثكو .صاصقلا اهيلع عقي نمو اهيلع روجحملاو .مألاو
 مالسإلا اهيف رهظ يتلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيلبقلا ةايحلاب ةطبترم فارعأو تاداع
 ؛ةره لوا

 ةظفاحملا نيب «نيللاو ددشتلا نيب ءارآلا تددعت هقف ىلإ اهنم ضعبلا لوحت املف

 نم ةأرملا ةروص كيرحت نكميو .حورلاو فرحلا نيب ءديدجتلاو ديلقتلا نيب ءررحتلاو
 حورو ديدجتلاو ررحتلا ىلإ برقأ ةروص ىلإ يفرحلا يديلقتلا ظفاحملا بناجلا

 نم لعجي خوسنملاو خسانلا يف حضو امك ةعيرشلل يجيردتلا عباطلا نأ امك .ةعيرشلا

 نم ةأرملا عضو تريغ دق ةعيرشلا تناك اذإو .اهفرص نود ةعيرشلا حور ذخأ نكمملا
 ةداهشلاو قالطلاو جاوزلا تانامضو ثاريملاو ةايحلا قح يف فصتنملا ىلإ ءيشاللا

 نم اهريوطت بلطتت ًاترق شع ةغبرا نم رثكآ دعب ةعيرشلا حؤر نإف ةالصلا ةمامإو
 .ةلماكلا ةاواسملا ىلإ فصتنملا

 نكمي لهف اهتروصو ةأرملا عضو ىلع نآلا ةيجراخو ةيلخاد تاضارتعا كانهو
 تجتحا امدنع لوسرلا اهذخأ امك رابتعالا نيعب تاضارتعالا هذه ذخأي نأ ديدجلا هيقفلل

 ضارتعا رمع ليَق امكو اهضارتعا ىّبلو ءاسنلا نود لاجرلا ركذي نآرقلا نأب هيلع ةأرما
 .«رمع أطخأو ةأرما تباصأ» هلوقو اهقوقح نع عفادت يهو هيلع ةأرملا

 ةراهطلاف .رصعلا تاجاح يبلت اهمظعم يف دعت مل ءاسنلا هقف يف ةأرملا ةروص نإ
 ةأرملا عضو ىه بولطملا امنإ .يندملا نوناقلا اهننقي تالماعملاو .بطلل عوضوم

 ةماعلا فئاظولاو تامدخلاو ةرادإلاو عنصملاو فيرلا ىف ةلماعلا ةأرملاو .ةملاعلا

 ريزانب لثم ةلود ةسيئرك اميرو ةريفسك ةيسامولبدلاو :ةنطاوملا :ةيسايسلا ةأرملاو
 .ىتوب

 ىأ جوزلاو هللاب اهتقالع يف تسيلو ةلقتسم ةميقك اهتاذ يف ةأرملا ًاضيأ كانهو

 ةأرملا ءناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا هب ىدانت امب عتمتت يتلا ناسنإلا ةأرملا «ةلودلاب
 امهالكف .لجرلا نع فلتخت ال ةلاحلا هذه يف يهو .رخآلا يف برتغت نأ لبق انألا

 اهلصأ ىلإ اهتداعإ يه ةأرملا ةروص رييغت لئاسو ىدحإ نوكت دق مث نمو .نطاوم
 قوقح نع عافدلا نوكي مث نمو .ناسنإلاو نطاوملا وهو لجرلا هيف كراشت يذلا لوألا

 نطاوملا قوقح لجأ نم ًايوس امهلاضنل لب لجرلل اهتوادع قيرط نع سيل ةأرملا
 .ناسنإلا قوقحو

 ليش



 بطخي ىأ ءاهرواحي «ةأرملا نوناقلا بطاخي ةأرملا ف نوناقلا باطخ

0) 

 ةيلهألاو .دشرلا نس اهغولبلو اهتيلهأل ًاعبت ءاهيف

 ؟دشرلا نس ةينانبللا غلبت ىتم .('0تايلوؤسملا

 ىقابك يندملا دشرلا نس ةنطاوملا غلبت

 ةيندملا اهقوقح ةسرامملو «قوس ةصخر ةزايحل

 .«عانكتسا نود»

 يقابك يسايسلا دشرلا نس غلبت امك
 ءاهرمع نم نيرشعلاو ةدحاولا يف نينطاوملا
 عارتقالا ةيلمع يف ةكراشملل ةلهؤم حبصتف
 .«ءانثتسا نود» ةيسايسلا اهقوقح ةسرامملو

 اهعم هراوحو

 ةنارإلا نم رعملا تفس خوناقلا "لقي لزلز زور يرام
 ةدعاقلا ديدحتل 7روتسدلا ىلإ ةزكترملا ةماعلا

 .15/1-نانيل ةبتكم -الالش فسويو يودب دمحأو راجن ميهاربا-ينوناقلا سوماقلا

 ىأ هل قوقحلا نوكت نأ حلص اذإف .قحلا قاقحتساو تابجوملا لمحتل ناسنإلا ةيلباق يه ةينوناقلا ةيلهألا»
 اذإ ةقلطم ةلماك امإ بوجولا ةيلهأو ....ءادألا ةيلهأ يهف اهلامعتسال حلص اذإو ءبوجولا ةيلهأ يهف هيلع

 امإو ندمتملا ملاعلا نم قرلا لاوز دعب نآلا عئاشلا ىهو ءقوقحلا لك هل نوكت نآل ةيحالص ءرملل تناك
 يونعملا صخشلاو ,هل نوذأملا ريغ رصاقلاك قوقحلا ضعب هل نوكتل ءرملا حلصي مل اذإ ةديقم ةرصاق
 ال يذلا نينجلاكو ءصيصخنتلا اديمب ًاذخآ هضارغأ ةرئاد نع جرخت يتلا قوقحلل حلصي ال هنإف ةكرشلاك
 نينجلاك اهعم ةيصخشلا ثمدعتا اذإ ةمودعم امإو ؛ةبهلاو ةيصولاو ثرإلا قيرط نع الإ قوقحلا هيتأت
 ..هنويد عفد دعب تيملاكو ءأتيم دلو يذلا
 ريبدتلا نسحو لقعلاو نسلل ًاعيت ةمودعم ىأ ةديقم ةرصاق ىأ «ةلماك ةقلطم امإ ءادألا ةيلهأ كلذكو
 .ةبيغلاو

 .«هتيلوؤسمو هتيلهأ لامكتسا ءرملا اهنم ئدتبيل نوناقلا اهددح يتلا نسلا» يهف دشرلا نس امأ

 «برعلا ناسل» نأ ليلدب ةيبرعلا سيماوقلا يف اهل قباس دوجو ال ًايبسن دهعلا ةثيدح يه روتسد ةملك نإ
 عوبطملا يناتسبلا سرطب ملعملل ءطيحملا طيحم» مجعم يف ةملكلا درت .ًاركذ اهل دروي ال روظنم نبال
 تحيصأ.....«ةدعاقلا بحاص» ينعت اهنأو نيتيسراف نيتملك نم ةفلؤم اهنأ ىلإ ةراشإلا يتأتو ء١147 ماع
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 نيب ةيلهألا يف ةاواسملا يه ينانبللا عيرشتلا يف ةدعاقلاو .ةيلهألا عوضوم يف
 .شنجلا نسانسا ىلع نييمت نود نيتطاؤعلا

 مدع نع حيرصتلا متي مل ام ءينوناقلا دشرلا نس غولبب طبترتو أدبملا يه ةيلهألا

 يذلا ءانكتسالا وه اهصقن ىآ ةيلفآلا مادغتا نأ يآ ؛ميرص ينوناق صن يف ةيلهألا
 نوناقلا لمح ليبس يف تلضان ةينانبللا ةنطاوملاو .رصحلا ليبس ىلع نيناوقلا هددحت

 باطخ ليوحت نم اهلاضن ةجيتنب تنكمتو :ةيسايسلاو ةيندملا ةيلهالاب اهل رقي نأ ىلع
 عرقشملا لمح نم نينطاوملاو تاتطاؤملا ثتكمت :لعفلاب .اهعم ناوخ ىلإ ءاهيف نوناقلا
 اهنوكب ةأرملا ةيلهأ مدع طبرت تناك يتلا نيناوقلا نم ديدعلا ليدعتو مهل ةباجتسالا ىلع
 0 .ةينوناقلا دشرلا نس تغلب نإو ىتح ةأرما

 ريربتل ةيلهألا عوضوم حرط ىلإ دوعت رخآلاو نيحلا نيب لازت ال تاطلسلا نكل
 مدعي لوقلل ةيصخشلا لاوحالا نيناوقل ةيبهذملا ةيعجرملاب عرذتتو هةآرملا دمض زييمتلا
 نم ىهو سانلا ةايح ليصافت ىف هللا محقتو ,ةأرملاو لجرلا نيب ةيلهألا ىف ةاواسملا
 يف الإ مهتيب قيمي ملو ةمارقلاب قيواستم ًارارخأ' سانلا قلخنإ تملك لاق هللا:مهتاش
 ؟هدصاقمو هلاوقأ فلاخي ام هيلإ بسني فيكف «ىوقتلا

 لالخإ ردصم لكشت ,ةيلهالا عوضوم يف لؤاست نم رثكأ ريثي ةطلسلا فقوم نإ
 اهعنمت نأ اهناش نم ةارملا يف ةيساسأ ةفص لاطي هنأو اميسال ,ينوناقلا رارقتسالا يف
 :ةيوهلا ةيئانيل ةنطاوم ةارملاف :اهكشراعم نع ةزجناع اهلغجت وأ ىوقحالا تاستكا نم
 نطارتلل يرامسلا ناطاوملا -درقلا جوتسم ىلإ يظرتو ةينوناقلا ةينيحشلاب مدت
 اهئامتنا تاقلزنم ةريسأ «نيلهألا نم ًاضيأ يهو ؛هتانامضو روتسدلا ةلافكب رخآلا

 .ةينوناقلا تانامضلاو ةدعاقلا هنع بيغت يفئاط ماظن يف ةدارإلا ةديقم ,يعيبطلا

 عوضوم ريثيف دوعي مث «همامأ ةيساوس مهنإ لوقيو «نينطاوملا نوناقلا بطاخي
 اندوقي يذلا رمآلا :ةيصخشلا لاوحألا نيناوقب لصتت يتلا رومألا يف ةأرملا ةيلهأ مدع
 ينوناقلا ماظنلا نعو ةيصخشلا لاوحالا نيناوق يف ةيلهألا موهفم نع لؤاستلا ىلإ
 .اهراطإ يف ةأرملا هل عضخت يذلا

 ددعتب ةددعتم يهو «ةيعجرملا «ةيبهذم» يه نانبل يف ةيصخشلا لاوحألا نيناوق

 ؛ةولبلا ندي نه هليضاقمو عاوذلا ايانضق يف: عساسلا نأ جت ءاهيلإ ةذوعلا نم. .بهاذملا
 ديمحلا دبع ناطلسلاب نيينامثعلا طايضلا ةروث تحاطأ امدنع 15١8 ماع ناسلو ةفش لك ىلع ةملكلا هذه <

 ىف نوقناعتي اوذخأ سانلا نأ خيراتلا بتك تركذو .سوفنلا تحاتجا ةمراع ةوشن سانلا تباصأف «يناثلا

 يماحملا ينانبللا ناملربلا يف بئانلا ةملك نم .ءروتسد ءروتسد» نوفتهيو نوددري مهو عراوشلا

 ماع ؟ ددعلا-كيلسكلا ةينوناقلا ةلجملا يف ةروشنم يروتسدلا سلجملا لوح ةودن يف سوخاي تسوغوا
 .ليبج - قوقحلا ةيلك -كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج تاروشنم 4
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 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 يفو ءينيدلا عجرملا ةدارإب مأ ءايلوألا ةدارإب ناكأ يطختلل ةلباق يهف دشرلا نس امأ
 .ينعملا صخشلا ةدارإ بايغب نيتلاحلا

 ىلع ةدايسلاو «يتاذلا لالقتسالا ىنعم ةيلهألا موهفمل دوعي ال راطإلا اذه يف
 ةلافكو هدقعلا ةنعرش» موهفم لب .يصخشلا لعفلا نع ةيلوؤسملا يلاتلابو «تاذلا
 .«ةرصاقلا» نع ةيالولاب مظنملا دقعلا ةحصل نوناقلا

 نيب ةكرتشملا ةيجولويبلا ةيعيبطلا فئاظولا ضعب لامتكاب قلعتي غولبلا نأ ًاملع
 ناسنإلا ةزيم امهو «زييمتلاو كاردإلا موهفم ىلع لمتشي دشرلا اميف «ةيحلا تانئاكلا لك
 القاع ًانثاك هفصوب

 رقتو اهلام ىلع ةيالولل اهتيلهأب ةأرملل رقت ةيصخشلا لاوحألا نيناوق نأ حيحص
 ىلع ةيالولا ىلع رصتقي ال ةيلهألا عوضوم نكل ءنيجوزلا نيب لاومألا لصف أدبمب

 .هدسجو هركفو هسقن ىلع يأ ههصخش ىلع ناسنإلا ةيالو ىلإ هاطختي لب ءلاملا

 تغلب يتلا ةنطاوملا ىلع ليعافم ةيصخشلا لاوحألا نيناوق يف هجوتلا اذهل له
 قوقحلا باستكا ىتهجل ةنطاومك اهرود ةسراممل ةينوناقلا ةيلهألا تبستكاو دشرلا نس
 ١ ؟تايلوؤسملا لمحتو

 ةيندملا ةيلهألا ةينانبللا ةنطاوملا باستكا عوضومل لوألا ءزجلا يف ضرعأس

 يف هتريحو نوناقلا رثعت مامأ صاخ لكشب ةفقوتم ينانبللا نوناقلا يف ةيسايسلاو
 .مهتروأحم ىلع عرتشملا لمحو مهقوقح نع عافدلا يف نينطاوملا رودو «نيتلاحلا

 يف ةاواسملا مدع عوضوم ةراثإل ةطلسلا ةدوعل يناثلا ءزجلا يف ضرعأ مث

 يرايتخالا لوكوتوربلا ىلع عيقوتلا مدع ريربت ىضرعم يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةيلهألا
 ةأرملا ةيلهأ عوضوم تاساكعناو «ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتال

 ىلع هرثأو يصخشلا لعفلا نع ةيلوؤسملا لمحت ةهجل اميسال اهتايرحو اهقوقح ىلع
 .ءاسنلا ىلع سرامملا فنعلا ةرهاظ رارمتسا

 دشرلا نس اهغولب ىدل ةينوناقلا ةيلهألا ةينانبللا باستكا :ًالوأ

 :نوناقلا يف ةيندملا ةيلهألا ١-
 نس مهغولب درجمب ةينوناقلا ةيلهألاب نوعتمتي نيينانبللا نينطاوملا نأ وه أدبملا

 ةيلهألاو .رصحلا ليبس ىلعو ةحارص نوناقلا اهينثتسي يتلا تالاحلا يف الإ ءدشرلا
 .)ءادآلا يأ ةسرامملا ةيلهأو ءبوجولا يأ عتمتلا ةيلهأ :ناعون

 - مزلي نأ ىلعو اهعاونأ فالتخا ىلع قوقحلاب عتمتي نأ ىلع ناسنإلا ةردقم يه عتمتلا ةيلهأ نإ» (؟)
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 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 لك» نأ ىلع صنت يتلا دوقعلاو تابجوملا نوناق نم ؟١ ةداملا هترقأ ادبملا
 صنب هتيلهأ مدع نع حرصي مل ام مازتلالل لهأ وه هرمع نم ةرشع ةنماثلا متأ صخش

 «.ينوناق

 دقاعتلل صخشلا ةيلهأ اهيف لمتكت يتلا نسلا دوقعلاو تابجوملا نوناق نذإ ددح
 نوكت زييمتلاو يعولاو كاردإلا ىلع ناسنإلا ةردق نأ نوناقلا ضرتفي ذإ «ةرشع ةنماثلاب
 ىلع ةبترتملا ةيلوؤسملا لمحتل ًالهأ حبصي هنأ امك مازتلالل الهأ حبصيف تلمتكا دق
 مهنإف ءدشرلا نس اوغلبي مل نيذلا امأ .ةأرملاو لجرلا نيب زيمي ال نوناقلاو .هلامعأ

 امآ .مهيمحي يلو وأ يصو ىلإ ةجاحب يلاتلاب مهو ةيلهألا مدع ةنيرق نم نوديفتسي

 هلام ىلعو هسفن ىلع ًايصو ةصتخملا ةمكحملا هل نيعتو هيلع رجحيف نونجملاو هيفسلا
 ءداوملا هذهل ةبسنلاب نانبل يف هب الومعم لازي ال يذلا ينامثعلا ةلئاعلا قح نوناقب المع
 .ةيناتبللا فئاوطلا ةفاك ىلع قبطي وهو

 اهغولب ىدل ةينوناقلا ةيلهألا ةأرملا باستكا ةهجل صنلا ةحارص نم مغرلاب نكل
 اهلام ىلع ةأرملا ةيالو لاطت ةديدع تاءانثتسا ىلع ىقبأ عرتشملا نأ الإ ءدشرلا نس
 تانطاوملا هيلإ تدنتسا يذلا زكترملا صنلا ةحارص تلكشو ؛ءاوسلا ىلع اهسفن ىلعو
 ةيلهأ ةدعاقل ًاقرخ لكشت يتلا داوملا ليدعت ىلع عرتشملا لمحل نونطاوملا ًاضيأو
 .ةأرملا

 «ةجوزتملا ةأرملا صاخ لكشب لاطت يتلا كلت ةينوناقلا تاءانثتسالا زربأ نم
 ىدل ةيلهألا مدع ةهجل دوقعلاو تابجوملا نوناق نم 1517 ةداملا اهيلع تصن ىتلاك

 ١١ داوملا اميسال ةراجتلا نوناق نم ىرخأ داومو ءدوقعلا ضعب ماربإل ةجوزتملا ةأرملا

 موكحملا نم صاخشألا ضعب مرحي نوناقلا نأ فدصي هنا الإ ....نوناقلا هيلع اهضرفي يتلا تابجاوملاب

 ئوق ومن ةجرد ببسب ءصاخشالا نم ةئف عتمتت ال ناب يضقي هنأ أ ءقوقحلا ضعب نم ًايئازج مهيلع
 ةلاح ببسب ةيلهألاب عتمتلا مدع ةهجل امأ .نيرخآلل هب فرتعي نيعم قح نم ةيدسجلا وأ ةيلقعلا اهدارفأ

 لبق ةيصو دقع ىأ جاوزلا ةيلهأ مدعك :ةصوصخم ةليلق تالاح يف قبطت يهف ةيدسجلاو ةيلقعلا ىوقلا

 هادعتت نأ نكمي الو روصحم اهددع ةنيعم قوقحب قلعتت ةصاخ يه بوجولا ةيلهأ مدع نإ ....نيعم نس
 نوناقلا يف هركذ ىلع ىتؤي ال امم اهريغ ىلإ

 ,هنكل ؛بوجولا ةيلهاب مهل فرتعي هنأ يأ «قوقحلاب عتمتلا قح نم نوناقلا مهمرحي ال صاخشالا ضعب نإ
 جوضن مدعو مهتربخ مدع نم مهتيامح ةيغب ءمهيلع عنمي «ةيلقعلا مهتلاح ىلإ وأ مهنس رغص ىلإ رظنلاب

 نكل بوجولل ًالهأ نونوكي مهف ؛طقف اهب فرصتلاو اهتسرامم قح ءاهدقف ىأ اهفعض نم ىأ ةيلقعلا مهاوق
 يضقي ءاهب مهل فرتعي يتلا قوقحلا هذه نم ةدافتسالا نم مهنيكمت لجأ نمو .ءادألل لهآ نونوكي ال
 راشتسم نييعت ضرفي نوناقلا نأ يأ ءمهنع ةباينلابو الدب اهتوسرامي مهيلع ءايصوأ ةماقإب نوناقلا

 تعرش ءادألا ةيلهأ مدع نإ .دوقعلا ضعب ءارجإب نذإلا ةيلهألا يدقاف نم تاثئفلا ضعب يطعي ىئاضق

 .ةيامح ةيلهأ مدع ىمست كلذل يهو «نيناجمو ءاهفسو رصق نم ةيلهالا يدقاف ةيامحل
 ١479 -١45. ص- يفويس جروج .د -لوألا ءزجلا - دوقعلاو تابجوملل ةماعلا ةيرظنلا
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 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 :ةداهشلاب ةقلعتملا يراقعلا نوناقلا يف ىرخأو 1١و ١١و

 :يلاتلا ىلع صنت تناك دوقعلاو تايجوملا نوناق نم 451/ ةداملا

 نودب ةجوزتم ةأرما ةافو ىلع ًافوقوم ًانامض دقعي نأ ثلاث صخشل زوجي ال»

 ةزاجإ نودب يئاضقلا فارشإلا تحت عضو صخش ةأرما ىلع ىأ ءجوزلا نم ةزاجإ

 -  «هسفن ةيلهألا دقاف ةقفاوم نع ينغت ال ةزاجإلا هذه نأ ىلع .فرشملا

 نيناوق ىلع ًاضيأ تلخدأ ةديدع تاليدعت .1545 1١714 خيراتب ةداملا هذه تلدع

 ةجيتن تناك «ةيندملا اهقوقح ةسرامملو عتمتلل ةيلهألا ةأرملا باستكا هاجتاب ىرخأ

 ركذن «يندملا عمتجملا تايلاعف نم داورلاو تادئارلا نم ةعومجم اهب تماق ىتلا دوهجلا
 عم هتضاخ يذلا لاضنلاو ءلزيغم رول ةيماحملا اهتدعأ يتلا تاساردلا صاخ لكشب

 نيطشانلا صاخ لكشبو ءيندملا عمتجملا تاسسؤم ىلعو اهقافرو رطم ادنيل ةديسلا
 ىلع هزاكترال عرتشملا ىدل ىدص يقل يذلاو ؛ناسنالا قوقحو ةأرملا قوقح لاجم يف
 قيثاوملاو تايقافتالاو روتسدلا يف صاخ لكشب ةلثمتم ةحضاو ةينوناق ةيعجرم
 :تاليدعتلا زربأ نم .نانبل اهيلع قدص يتلا ةيلودلا

 نكت امهم ةجوزتملا ةأرملا نأ ىلع صنت تناك ىتلا ةراجتلا نوناق نم ١١ ةداملا
 ىلع تلصح اذإ الإ ةيراجتلا ةيلهألا كلمت ال هل عضخت يذلا يصخشلا نوناقلا ماكحأ

 .ينمضلا وأ حيرصلا اهجوز ىضر

 اذه ىلع اهاطعأ يتلا ةزاجإلا نع ةلداع بابسأل عجري نأ جوزلل قحي :١؟ ةداملا
 لجس ىف عوجرلا اذه ركذيو ءءاضتقالا دنع ةيئاضقلا ةبقارملاب ظافتحالا عم هجولا

 ١ .ةراجتلا

 ةماتلا ةيلهألاب عتمتت لوصألا بسح اهل صخرملاو ةجوزتملا ةأرملا نا ١7: ةداملا

 .يراجتلا اهعورشم ةحلصم هيضتقت لمع لكب مايقلل

 ةكرش يف لخدت نأ تدارأ اذإ ةصاخ ةزاجإ ىلع لصحت نأ اهيلع بجي امنإو

 .ةيصوت ةكرش يف ةضوفم نوكت نأ وأ نماضت

 دادع ىف ءاسنلا لخدي ناك يذلا يسنرفلا نوناقلا نم ريثأتب داوملا هذه تعضو

 مدع ماظنب اسنرف يف لمعلا لطيأ (7.تاجوزتملا ءاستلا صاخ لكشبو «ةيلهالا يدقاف

 طءعملقمأ 1هدعاعستمو, ]165 فصتسع5 5ع ةممغ اعمانا6ع5 ةم ةتكمو 0ع ]ءاتع ةهععر مأهعمع5 لقمف انظع ١)

 ةلاسونألمم لت ةرومخع هأ اهو ععمف هل ءصعمل امك ءانعع 2 هعالع 2أاتتطاتقعك جان: طم 5. 5385 65

 جان ل6اؤ لت ءملع كلل ءأ زاتكوتتل انمع ةمووابع غ0ان16 2عمعمأعر المك 5:29ةتعصغ مهق 12 زوانتوددممع 5

 لعمأاو مماتغكوتنعك مت لدم هععاقتص همددطتع لع لعملاك ككتواتعك هان كلتلك. 851165 هع مماناةهنعمأ 5

 ممامتستسعمسأ عاكع ماع عع5 مث 5ان620معقع5 طاعتمعو كنكه مت هعد هاب ةنعع مهماتع لخص هممكعأل 06 ؟ةةسنالعر

 دداتك لانهم ذأ 5*ةعاذودتا لع 1عدعك مومدعد عمكقستأك, ةاكع اةيصمتمك لهسو 1ع5 ةءاغع5 مانطاتعكر ةنومعك انهع -
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 (*)15117 لوليأ 7١ نوناقو ١5178 طابش ١8 نوناق ىضتقمب تاجوزتملا ءاسنلا ةيلهأ

 فصتنم ىف الإ ىتاذلا اهلالقتسا ىلإ لصوتت مل ةجوزتملا ةصاخ ةيبرغلا ةأرملاو
 قح اهيلع هلو ةعاطلاب هل نيدت يذلا لجرلا ةطلسل عضخت تناك ذإ ءيضاملا نرقلا
 يف عضخت تناك ذإ «ةيلهألاب ةأرملل فرتعي نكي مل ينامورلا نوناقلاف .بيدأتلا
 ةطلس ىلإ بألا ةطلس نم لقتنتو «031611ة:211185 ءةلئاعلا بر ةطلسل اهلامو اهصخش

 .ةياصولا تحت عضوت تناك ,م6:1[3ة111135 اهل نكي مل نمو «جوزلا

 لجرلا برضي نأ زئاجلا نم» :يلي ام رشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف راوناموب بتك
 .«هلعفت نأ ةلضاف ةأرما ةيأب ردجي يذلا رمألا ؛هرماوأ عيطت ال امدنع هتجوز

 ةنجل لخاد ةداح تاشاقن تراثأ يتلا عيضاوملا نم ةجوزلا ةعاط عوضوم ناكو

 ىلوألا اهتغايص يف تلفغأ ةداملا صن ةدوسمف :يسنرفلا يندملا نوناقلا ةغايص

 هنأ ربتعي ناك نإ ءفقوملا مسحل نويلوبان لَّخدت نأ ناكو ؛ةعاطلا بجوم ىلإ ةراشإلا
 فرعت يكل نوناقلا صن يف ركذي نأ نم دب الف «ةأرملا نم ًاعقوتم ةعاطلا بجوم ماد ام

 .")اهجاوز نم هعقوتت يذلا ام ةأرملا

 :يلاتلا لكشلا ىلع يسنرفلا يندملا نوناقلا نم 7١1 ةداملا ةغايص ضرفو

 نأ املع .ءاهجوز ةعاط ةجوزلا ىلع بجوتي امك ءهتجوز ةيامح جوزلا ىلع بجوتي»

 جوزلل ًاضيأ تناك ةجوزلا لاومأف .لاومألا لصف ماظن فرعي نكي مل يسنرفلا نوناقلا
 ىلع ىقلملا ةعاطلا بجومو جوزلا ةطلس تناكو ءفرصتلا قح اهيلع هل ناك يذلا

 لبق نم ديلا عضو لامكتسال ًالماع ةجوزتملا ةأرملل ةيلهألا مدع ماظن يلاتلابو ةجوزلا
 نيب لاومألا لصف أدبم رارقإ ذنم اسنرف يف ماظنلا ريغت .هتجوز لاومأ ىلع جوزلا

 .نيجوزلا

 يأ نيماظنلا دحأ رايتخا نيجوزلل حيتأ ذم لاومألا ماظن اسنرف يف ريغتو داع مث
 اوراتخي نأ جاوزأللو ءادبمك لاومألا يف كارتشالا رقأف .اهب كارتشالا وأ لاومألا لصف
 مامتهالل ةأرملل ًازيفحت «جاوزلا دقع ةازاومب ًاصاخ ًادقع امظنيف اوؤاش اذإ لاومألا لصف

 ةمومألا رود ريثأتل ًارظن نيجوزلا نيب لدعلل ًايخوتو ؛لمعلا مدع تررق اذإ اهترسأب
 ةيلهالا نم ةأرملا نامرح ناك .يداملا اهجاتنإ ىلع يلاتلابو اهلمع ىلع ةأرملل ةبسنلاب

 دع 101162 لع طقم. آم ؟ةصصع م2216 ءاملتأ عد هاناكع 22مم6ع عد اقمغ قنع ءالعر لكنمع ةمعقمو عام

 عممفرولع ل'ععععن عع.

 8ممز ل ممعلتع 2ل1ه2- 812غ ع همدعأاغ لعك مع5مدصعك. 1 هدمع 110-11 28 عا كاتنالقساك.

 ١41 ص- قباسلا عجرملا-يفويسلا جروج (5)
 1آ1عومدوك لع لعمزا كازا - 81دمعداب0 ت2 84ةععدانل 2 نطقطدك 1هددع آ1, ؟هاسسع 3, آه ةةسنالعب 7ع )0

 ةلتالممب مهم آهاتنعما آعالعمعانت, 7102م عكاتعل, © 487 ءأ كانتا ماك.
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 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 ماظنلاب صاخ لكشب ةلثمتم ةيخيرات فورظ ةجيتن «ةيعامتجالا يلاتلابو «ةينوناقلا

 .هنيح يف ًادئاس ناك يذلا يكرطبلا

 لاومألا لصق وه فئاوطلا لكل ةبسنلاب نانبل يف أدبملا نإ لوقلاب كردتسأو

 .ةيصخشلا لاوحألا نيناوق قاطن يف لخدي ىهو ءاهلام ىلع ةيالولاب ةأرملا ةيلهأو

 ّقبي مل ينانبللا دوقعلاو تابجوملا نوناق ىلع تلخدأ يتلا ةديدعلا تاليدعتلا دعب

 ةأرملا ةيامح عقوم نم كلذو هنم 5١١ ةداملا الإ قوقحلا يف زيمت يتلا داوملا نم هيف

 :يلاتلا ىلع صنت يهو ةيعقاولا ةيعوضوملا تايطعملا نم ًاقالطنا

 هتيهام ىلع فوقوللو «هيلع لماحلا ىه ناك اذإ الإ ىضرلا دسفي ال فوخلا نا»

 الجر ىأ ةأرما هنوك ىلإ وأ هنس ىلإ رظنلاك) هركملا ةيصخشي دادتعالا ردجي هريثأتو

 «.(ةيعامتجالا هتلزنمو هميلعت ةجرد ىلإو

 يف زكري ينانبللا نوناقلا نأ» '")زييمتلا ةمكحمل ةعبارلا ةفرغلا تحضوأ دقو
 ىدم ردقي نأ يضاقلل كرتيو هركملا صخشلل يسفنلا رصنعلا ىلع .ع.م 7١١ ةداملا

 ةجردو هسنجو هنسو هصخش رابتعالا نيعب ًاذخآ هيلع هاركإلل ةلمعتسملا ةليسولا ريثأت

 تايقافتالا عم لكش دقو ءءاسنلاو لاجرلا نيب ةيلهألاب يواسي لمعلا نوناق

 نيتملا ساسألا ةلعافو ةطشن تاباقن لظ يف نانبل اهيلع عقو يتلا ةيلودلا تادهاعملاو

 .لمعلا يف ةأرملا عضو زيزعت يف مهاس يذلا

 هتدام يف صني ىهو «ءسنجلا ساسأ ىلع ءارجألا نيب زيمي ال ينانبللا لمعلا نوناق

 يف لمعلا بر دنع رجأب لغتشي ثدح ىأ ةأرما وأ لجر لك وه ريجألا» نأ ىلع ةيناثلا

 «اييفش مأ ناك ًايطخ يلامجإ وأ يدرف قافتا بج ومب ةقباسلا ةداملا يف ةنيبملا لاوحألا

 ركذن لامعلا عضو نيسحت ىلإ تدأ يتلا تايقافتالا نم ددع ىلع قداص نانبلو

 :ةأرملاب صاخ لكشب قلعتي يذلا اهضعب لاثملا ليبس ىلع

 ةاواسم» عوضومب يلودلا لمعلا رمتؤم اهدمتعا يتلا ٠٠١ مقر ىلوألا ةيقافتالا -

 ذيفنتلا زيح ىلإ تلخد يتلا «ةيواستم ةميق يذ لمع نع رجألا يف تالماعلاو لامعلا

 ءا91لالأ ١ يف اهيلع نانبل قدصو ١115715157 يف

 ءا191لالأت|١ يف نانبل اهيلع قدص ١570171١5 يف ذيفنتلا

 51١. ص 157 ج زاب ةعومجم يف رشن 1955أ151١١1 خيراتب رداصلا ١4 مقر رارقلا (0)
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 9 تاخحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 اهيلع قداص 91١/ا/|5١11 يف ذيفنتلا زيح تلخد يتلا ١57 مقر ةيقافتالا -

 ةلماعلا ةأرملا فورظ ةاعارم عم لمعلا يف ةاواسملاب ةقلعتملا ٠٠٠١1911517 يف نانبل
 .اهترسأ نع ةلوؤسملا

 :اهصخش ةيلو ةنطاوملا -

 لازي ثيحب نيناوقلا ىلع تاليدعت لاخدإل تانطاوملا هتداق يذلا ليوطلا عارصلا

 عقاولا يف ناك «ةيندملا قوقحلا يف لاجرلا نيبو نهنيب ةاواسملا نيمأتو نهدض زييمتلا
 ىلع اهتدايس عاجرتساو ءاهل قح وهو ءاهصخش ىلع ةيالولا باستكال ةنطاوملا لاضن
 ىأ ةطلسلا نع ةلفغب ءروكذلا نم ءايلوألاو عمتجملاو فئاوطلا اهعزوتت تناك يتلا اهتاذ
 :لاثملا ليبس ىلع تاليدعتلا هذه زربأ ركذن ؛اهعم قطاوتلاب

 ماكحألا ءاغلإ 01115 ماع لقنتلا ةيرح ,1576 ماع ةيسنجلا رايخ يف ةأرملا قح
 ىف ةمدخلا ةياهن نس ديحوت ء1987١ماع لمحلا عنم طئاسو لامعتسا ىلع ةبقاعملا
 ماع يراقعلا لجسلا يف ةداهشلل ةأرملا ةيلهأ /1541 يعامتجالا نامضلا نوناق
 يف ةفظوملا قح 2١1594 ماع جوزلا ةزاجإ نود ةراجتلا ةسراممل ةأرملا ةيلهأ 52

 ةأرملا ةيلهأ 1594 اهماهم ةعباتمب يبنجأ نم جوزتت يتلا يسامولبيدلا كلسلا
 جاوزلا لبق ةيبطلا ةداهشلا ,1547 ماع ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع ماربإب ةجوزتملا
 ةلحرملا يف يمازلإلا ميلعتلا 1514/0/18 يف رداصلا ٠4 مقر نوناقلا بجومب
 ١19551١١1٠١ خيرات ١59 مقر نوناقلا نم ىلوألا ةداملا ليدعت ١1594 ماع ةيئادتبالا

 يف تامدخلاو عفانملا نم ةدافتسالا يف ةفظوملاو فظوملا نيب ةاواسملاب قلعتملا

 خيرات 7٠١1 مقر نوناقلاب لمعلا نوناق نم داوم ليدعت .ةلودلا يفظوم ةينواعت
 .اهريغو 5793و 59 ىا؟8و ”٠ داوملا ليدعتب ىضق ٠٠٠05

 اهسفن ىلع ةيالولاب اهقح صاخ لكشبو اهتيلهأ لامكتسال ةأرملا لاضن نكل
 نوريثي ًامئاد اوناك نيذلا قئاوطلا ءاسؤر نم ةهجاوم يقل اهعبتتست يتلا قوقحلاو

 لبقت ال يتلا ةيصخشلا لاوحألا نيناوق قاطن يف ةيرصحلا مهتيحالص عوضوم

 !نيدلاب ةطبترم اهنوك اهي ساسملا

 :ةيسايسلا ةيلهألا -؟

 ١5517151١4 يف عارتقالاو حيشرتلا يتهجل ةيسايسلا اهتيلهأ ةينانبللا تبستكا

 نوناقلا اذهلو .باختنالا نوناق نم زييمتلا ىغلأ يذلا يعارتشالا موسرملا رودص خيرات

 لجرف نيلجر انوكي مل نإف مكلاجر نم نيدهاش اودهشتساو» ىلع صنت يتلا ةيآلا ىلإ ًادانتسا كلذو (4)

 «.ىرخالا امهادحإ ركذتق امهادحإ لضت نأ .ءءادهشلا نم نوضرت نمم .ناتارماو
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 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لذلز

 :لالقتسالا ىلإ اهلوصف لوأ دوعت ةصق

 تناك :اهتاهبج لك ىلع ةلضانمو ةينطولا اياضقلاب ةمزتلم ةينانبللا ةأرملاف
 ةينعم رارحألا دادع يف تناك ءنيطسلف ةاسأم يفو ('!:لالقتسالا ةكرعم يف ةرضاح

 .نطولاو ناسنإلا ينعي ام لكب

 ةوشن نوشيعي نونطاوملا اميفو «نانبل لالقتسا نلعأ ١94511١15١ يف
 .لاجرلاب عارتقالا قح ًارصاح باختنالا نوناق ردص «بدتنملا نع لالقتسالا

 لكل ةأجافم ًالماح 1 مقر يعارتشالا موسرملا ردص ١16١ بآ ٠١ خيراتب
 :يلي ام ىلع ةديدجلا ؟١ ةداملا تصنو (' '7باختنالا نوناق لدع ذإ ءاسنلا

 رمعلا نم نيغلابلا ثانالاو روكذلا نيينانبللا ءامسأ ىلع ةيباختنالا مئاوقلا لمتشت

 ًالحم نيذختملا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب نيعتمتملاو ةلماك ةنس نيرشعو ىدحإ
 .لقألا ىلع رهشأ ةتس ذنم ةيباختنالا ةرئادلا يف ًايقيقح ًايلصأ

 ةداهش تازئاح نكي نأ ةيباختنالا مئاوقلا يف ثانإلا ءامسأ ديقل ًاضيأ طرتشيو
 يزاوت ًاسورد تسرد اهتلماح نأ تبثت ةيسردم ةداهش ىأ لقألا ىلع يئادتبالا ميلعتلا

 .يئادتبالا ميلعتلا ةداهش جاهنم

 ةبوقعلاب بقاعي اهرمأب هملع عم اهلمعتسي وأ ةبذاك ةداهش يطعي نم لكو
 «.تايوقعلا نوناق نم 517 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 امهم لجرلا حيشرتو عارتقا لبقي فيك نإ ءًاضيأ لاجرلاو ءاسنلا ةرئاث تراث
 تلاتت ؟ةيسايسلا اهقوقح ةسراممل اهتيلهأ ةأرملا تبثت نأ ضرتفي اميف ؛هتافص تناك
 موسرملا ردص 6 يف :نوناقلا ليدعت نع ترمثأو دوهجلاو تابلاطملا

 نم ١" ةداملا نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيترقفلا هنم ةيناثلا ةداملا تغلأ يذلا يعارتشالا
 .تاباختنالا نوناق

 :ةينوناقلا ةيعجرملا حوضو

 روتسدلا يأ ةينوناقلا ةيعجرملا حوضو ىه ةنيهملا نيناوقلا هذه ليدعت حاتأ ام نإ
 .اهتدابم قيبطت ىلإ عرتشملا ىعس يتلا ةيلودلا قيثاوملاو

 نأش هناش ءفكاطلا قافتا رثأ ىلع 19160 /1/9؟١ يف رداصلا ينانبللا روتسدلا

 ةكرتشملا تارهاظملاو ءاسنلا ةرهاظت ةصاخ راهنلا راد تاروشنم ١640٠-1554- روص يف نرقلا نانبل (9)

 ١. 7275 ص ماعو 2,155 ص ااؤذ5؟ ماع

 )٠١( ص دارم ىثم ٠٠١ كامز عمصع ][نطدصقتوو ءأ 1ع موانع هزع مدانا ودع", 1:29ةن6 ءغزهاتتك اهتلاقم نم 12"

 ملم عسمو 2003 لمت ءووتا6 5دنسأ 1هدءعمط لع 8ءزيعمدغط
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 ةينوناقلاو ةيئيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 نينطاوملا نيب ىواس لب ةأرماو لجر نيب زيمي مل ء155١* ماع رداصلا روتسدلا

 يبرعلا دلبلا هلعلو «ةيلودلا قيثاوملاو ناسنإلا قوقح ةعرش همازتلا ديكأت ىلع صرحو
 ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاب روتسدلا نتم يفو ةحارص همازتلا دكأ يذلا ديحولا
 يعيرشتلا ماظنلا يف ةعيفرو ةزيمتم ةناكم نالعإلا اهنمضت يتلا ئدابملا يطعي امم

 :اهتنايصو ئدابملا هذه رارقإب عرتشملا مزلي يذلا رمآلا ,ينانبللا
 :يلي ام روتسدلا ةمدقم نم ب دنبلا يف ءاج

 لودلا ةعماج يف لماعو سسؤم وضع وهو ءءامتنالاو ةيوهلا يبرع دلب نانبل

 ةدحتملا ممألا ةمظنم يف لماعو سسؤم ىضع ىه امك ءاهقيثاومب مزتلمو ةيبرعلا
 يف: هدابملا هده ةلوملا دسوتو ناسنإلا وقح يملاعلا نالغإلاو اهقيثاومي مزتلمو
 ١ .ءانثتسا نود تالاجملاو لوقحلا عيمج

 فقوم نع ربعت كش نودب يهو .ءانثتسا نود ةرابع دنع فقوتلا انب ردجيو

 .مزلمو ءيرج

 صنت نانبل اهفرع يتلا ريتاسدلا لك يف ةتباث يهو روتسدلا نم / ةداملا تناكو

 ةيندملا قوقحلاب ءاوسلاب نوعتمتي مهو نوناقلا ىدل ءاوس نيينانبللا لك» نأ ىلع
 .«مهنيب قرف امنود ةماعلا تابجاولاو ضئارفلا نولمحتيو ةيسايسلاو

 :يلي ام ىلع روتسدلا نم ١7 ةداملا تصن امك
 ثيح نم الإ رخآلا ىلع دحأل ةزيم ال .ةماعلا فئاظولا يلوت يف قحلا ينانبل لكل

 .نوناقلا اهيلع صني يتلا طورشلا بسح ةرادجلاو قاقحتسالا

 ١401 لوألا نوناك يف ةأرملل ةيسايسلا قوقحلا ةيقافتا ىلع قدص نانبل نأ امك
 عيمج يف تيوصتلا يف ءاسنلا قح» اهيف امب ةأرملل ةيسايسلا قوقحلا ىلع صنت يهو
 .زييمت يأ نود لاجرلا نيبو اهنيب ةيواستم طورشبو «تاباختنالا

 ,ماعلا عارتقالاب ةبختنملا تائيهلا عيمجل نبختني نأ يف ءاسنلا ةيلهأ نمضتت
 ةماعلا بصانملا دلقتل ةيلهألا ىلإ ةفاضالاب ءينطولا عيرشتلا ىضتقمب ةأشنملاو
 ةيواستم طورشب ءينطولا عيرشتلا ىضتقمب ةأشنملا ةماعلا فئاظولا عيمج ةسراممو

 .«زييمت نودب لاجرلا نيبو نهنيب

 قوقحلاو ؛ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب نيصاخلا نيدهعلا ىلع نانبل عقو امك
 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 «ًءاسنو ًالاجر نينطاوملا قوقح زيزعت ىلإ ىدأ تاودألا هذه مادختسا نسح نإ
 اهقوقح ةسرامم اهل حيتت يتلاو «ةأرملا قحب ةفحجملا نيناوقلا ليدعت ىلإ ىلاتلاب ىدأو
 .ماعلا ءاضفلا ةرادإ يف ةكراشملاو ةتطاومك

 لاح



 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 ءاسنلا عضو نسحتي مل «نيناوقلا ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا لك نم مغرلاب نكل
 ىلع زييمتلا يقبو «ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ققحتت ملو يفاكلا ردقلاب عقاولا يف
 «طقف ةيبرعلا لودلا ىلع ىأ نانبل ىلع ًاركح سيل عقاولا اذه نأ امبو .ًامئاق عونلا ساسأ
 ةوجفلا مدرل ةيلود ةينوناق ةيلآ تأشن «ملاعلا لود رثكأ يف ءاسنلا لماشو ماع ىه لب

 دوهج لضفب اهنع ًابيرغ نانبل َقبي مل «لاجرلا عقاوو ءاسنلا عقاو نيب لصفت يتلا
 ٠ .ًاعم تانطاوملاو نينطاوملا

 ءارولا ىلإ ناتوطخ «مامألا ىلإ ةوطخ «ةيلهألا :ًايناث

 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا :مامألا ىلإ ةوطخ ١-

 ماع ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلع نانبل قيدصت لّكش
 بجومب :عقاولا يف ةاواسملا قيقحتبو نوناقلا ليدعتب ًاريبك المأ تلمح ةبسانم 1
 ةينادنللا ةموكملل عزتسملا راجل 1153 3ةومتا# ا يف'رداصتا #89 مقر نوناغلا
 ضعب ىلع ًاظفحتم ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلإ مامضنالا
 .ةيصخشلا لاوحألاب ةصاخ قلعتت يتلا داوملا

 ةيلهألاب ةاواسملاب ةقلعتملا ١6 ةداملا ىلع ظفحت يأ دبي مل ينانبللا عرتشملاو
 مزلت يتلا ,2'")ةيقافتالا نم ةيناثلا ةداملا ىلع ظفحتي مل هنأ امك ('')ةأرملاو لجرلا نيب

 .نوناقلا مامأ لجرلا عم ةاواسملا ةأرملا فارطالا لودلا حنمت :يلي ام ىلع ةيقافتالا نم ١١ ةداملا صنت )1١(
 صرف سفنو لجرلا ةيلهأل ةلثامم ةينوناق ةيلهأ ةيتدملا نوؤشلا يف ةأرملا فارطالا لودلا حنمت
 ةراداو دوقعلا ماربإ يف لجرلا قوقحل ةيواسم ًاقوقح صاخ لكشب ةأرملل لفكتو .ةيلهالا كلت ةسرامم
 .ةيئاضقلا تاثيهلاو مكاحملا يف ةعبتملا تاءارجإلا لحارم عيمج يف ةاواسملا مدق ىلع اهلماعتو تاكلتمملا
 ينوناق رثأ اهل يتلا ةصاخلا كوكصلا عاونأ رئاسو دوقعلا عيمج رابتعا ىلع فارطألا لودلا قفاوت
 قوقحلا سفن ةأرملاو لجرلا فارطالا لودلا حنمت .ةيغالو ةلطاب ةأرملا ةينوناقلا ةيلهألا دييقت فدهتسي
 .مهتماقإو مهنكس لحم رايتخا ةيرحو صاخشالا ةكرحب لصتملا نوناقلاب قلعتي اميف

 ,ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج فارطألا لودلا بجشت :يلي ام ىلع ةيقافتالا نم ةيناثلا ةداملا صنت )1١(
 دض زييمتلا ىلع ءاضقلا فدهتست ةسايس ءاطبإ نودو ةبسانملا لئاسولا لكب :جهنت نأ ىلع قفتتو
 :يلي امب مايقلاب دهعتت كلذل ًاقيقحتو .ةارملا
 مل اذإ ءىرخآلا ةبسانملا اهتاعيرشت وأ ةينطولا اهريتاسد ىف ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ادبم جامدإ -أ
 نم هريغو عيرشتلا لالخ نم أدبملا اذهل ىلمعلا قيقحتلا ةلافكو ءنآلا ىتح اهيف جمدأ دق اديملا اذه نكي
 1 .ةبسانملا لئاسولا
 لك رظحل تاءازج نم بساني ام كلذ ىف امب ,ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت «ريبادتلا نم بسانملا ذاختا -ب
 1 .ةارملا.دخ:زييمت
 نع «ةأرملل ةلاعفلا ةيامحلا نامضو ءلجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةأرملا قوقحل ةينوناق ةيامح ضرف -ج
 :يزييمت لمع يأ نم دلبلا يف ىرخالا ةماعلا تاسسؤملاو صاصتخالا تاذ مكاحملا قيرط
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 9 تاشحأب

 ةينوناقلاو ةينيدلا ءةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 رمألا «ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا فدهتست ةسايس جاهتناب ةلودلا
 ةينوناقلا تاليدعتلا لاخدإ مامأ ًاحوتفم حبصأ بابلا نأب داقتعالا ىلع لمح يذلا
 ىتعملا دنتعت ةأرملا دض زييفتلا لاكشأ عيمج ىلع « ءاضقلا ةيقافتا نأ ًاملع ؛ةمزاللا
 دض زييمتلا حلطصم نأ ىلوألا اهتدام يف ربتعت ذإ «زييمتلا ىلع ءاضقلا موهفمل لماشلا
 وأ هراثآ نم نوكيو سنجلا ساسأ ىلع متي دييقت ىأ داعبتسا أ ةقرفت يأ» :ينعي ةأرملا
 ناسنإلا قوقحب ةأرملاو لجرلا يواست ساسأ ىلع «ةأرملل فارتعالا نم لينلا هضارغأ
 ةيندملاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا نيدايملا يف ةيساسألا تايرحلاو
 اهتسراممو اهب اهعتمت ىأ قوقحلا هذهب ةأرملل فارتعالا لاطبإ وأ ءرخآ ناديم يأ يف ىأ
 يه تالاجملا لك نأ داقتعالا ززعي يذلا رمألا ؛«ةيجوزلا اهتلاح نع رظنلا ضغب اهل
 1 .ةجلاعملا ءوض تحت

 مدع ةهجل 017 نوناقلا نم ىلوألا ةداملا يف هظفحت لجس ينانبللا عرتشملا نكل
 عيمج فارطألا لود ذختت» :يلي ام ىلع صنت يتلا 17 ةداملاب اميس ال نانبل مازتلا
 جاوزلاب ةقلعتملا رومألا ةفاك يف ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلل ةبسانملا ريبادتلا
 0 :ةأرملاو لجرلا يواست ساسأ ىلع نمضت صاخ هجوبو ,ةيرسألا تاقالعلاو

 .هخسف دنعو جاوزلا ءانثأ تايلوؤسملاو قوقحلا سفن - ج

 يف :ةيج ولا اهملاخ ند نال نهكن هلاك تايلوؤسلاو قوقحتلا نكت 5"
 .ةحجارلا يه لافطألا حلاصم نوكت لاوحألا عيمج يفو ؛اهلافطأب ةقلعتملا رومآلا

 ناد ةباسرلاو ةعارعلاو ةيآنونابر ىلا عتر ادين :تانلوؤشملاو .قرمطلل نفت 2و
 هذه دجوت نيح «ةيعامتجالا ةيسسؤملا ةمظنألا نم كلذ هباش ام ىأ مهينبتو لافطألا
 .ةحجارلا يه لافطألا حلاصم نوكت لاوحألا عيمج يفو ؛ينطولا عيرشتلا يف ميهافملا

 تيما نايككأ ف: وحلا ةللذ قناني :ةجوذلاو عوزلل ةيضخشلا ىوقحلا سفن“
 .«ةفيظولاو ةنهملاو ةرسألا

 ىلع رداق ةيقافتالا نم يقب ام نأ داقتعالا داس ءهريغ نمو ظفحتلا اذه نم مغرلاب
 .ةيقافتالا نم ةيناثلا ةداملا ىلإ دانتسالاب ةصاخ ,هليدعت بجي ام ليدعت يف ةمهاسملا

 تاطلسلا فرصت ةلافكو «ةأرملا دض ةيزييمت ةسرامم وأ يزييمت لمع يأ ةرشابم نع عانتمالا د

 :مازتلالا اذهو قفتي امب ةماعلا تاسسؤملاو
 وأ ةمظنم وأ صخش يأ بناج نم ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلل ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختا -ه

 ةسسؤم
اوقلا نم مئاقلا لاطبإ وأ رييغتل ءاهنم يعيرشتلا كلذ يف امب «ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختا ثنو

 نين

 يتلا ةينطولا ةيئازجلا ماكحالا عيمج ءاغلإ ةارملا دض ًازييمت لكشت يتلا تاسرامملاو فارعألاو ةمظنالاو
 .ةارملا دض ًازيبمت لكشت
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 دش .نيمت يقلا داوملا نم: عيرتشتلا ةيزنت "ىلإ كدهك ةعسباو ةكرح تاي لقلابو
 «عيرشتلا هيزنتب عيرستلا يف ةمهاسملا فدهيو «تاليدعتلا ضعب ءارجإ دعيو ,ةأرملا

 عباتلا يرايتخالا لوكوتوربلا ىلع عيقوتلاب ةبلاطملا ةبسانم تاينانبللاو نوينانبللا فقلت
 ليعفت ىلإ فداهلاو ء(واديسلا) ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتال

 .ةيقافتالا

 يرايتخالا لوكوتوربلا :ءارولا ىلإ ناتوطخ -"

 عجارتلا ىلع ًايفاضإ ًاليلد يرايتخالا لوكوتوربلا ىلع عيقوتلا نم فقوملا لّكش
 نومضنلا ةهجلو :(هتايحالصل ءارؤؤلا سلجم زواجت) تاءارجإلا ئتهجل ريطقلا
 .(ةينوناقلا ةيعجرملا يف ىضوفلا)

 :تاءارحالا -أ

 رادصإو ةيعيرشتلا ةسايسلا مسر بعشلا نم لوخملا عجرملا ىه باونلا سلجم
 ىلع عيقوتلا ريصم عوضوم نع لماك لكشبو ًابيرغ يقب سلجملا اذه نكل .نيناوقلا
 ةنجلو ةأرملا قوقحل ةيباينلا ةنجللا ًاضيأ هنع ةبئاغ تناكو ءيرايتخالا لوكوتوربلا
 !ناسنإلا قوقح

 ةيرادإ ةلماعم هنأكو لوكوتوربلا عوضوم عم لماعت ءارزولا سلجم هدحو

 تامظنملا ةيريدم «نيبرتغملاو ةيجراخلا ةرازو نم ةلاحا تدرو نأ دعيف .ةينيتور

 ةحلصم سيئر ىلإ تليحأ «ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ىلإ ةيفاقثلا تاقالعلاو ةيلودلا
 .يأرلا ءادبإل ,50 01/١7/1١ يف دجام نيسح ديسلا ةيرسألا نوؤشلا

 ماعلا يعيرشتلا هجوتلا ىلاو روتسدلا ىلإ ًادانتسا هيأر دجام ديسلا عضو

 ىلع عيقوتلل ةبجوملا بابسألا عضوو ايباجيإ هيأر ناكو «نانبل ةحلصم ىلإ ادانتساو

 هتيقادصم يف ديزي لوكوتوربلا اذه ىلإ نانبل مامضنا نأ» :اهزربأ نمو ءلوكوتوربلا
 ةماركو ناسنإلا قوقح ىلع هصرحو ةيناسنالا ميقلا ىلع ةظفاحملل ةبسنلاب ملاعلا هاجت
 اهب مزتلاو نمآ يتلا ميقلاو ئدابملاب ًانضو..عمتجملا دارفأ عيمج نيب ةاواسملاو درفلا

 لودلا ةعماج يف لماعو سسؤم ىضع نانبل نأ نم هروتسد ةمدقم يف درو ام اميسال

 اهقيثاومب مزتلمو ةدحتملا ممألا ةمظنم يف سسؤم ىضعو اهقيثاومب مزتلمو ةيبرعلا

 قوقحلا عيمج يف ئدابملا هذه لك دسجت ةلودلا نأبو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو
 ١ «ءاتكتسا نود تالاجملاو

 «يرايتخالا لوكوتوربلا ىلع هرودب علطا يذلا ءارزولا سلجم ىلإ فلملا ليحأ مث
 يف تاراشتسالاو عيرشتلا ةئيه يأر عالطتسال لدعلا ةرازو ىلإ بلطلا سلجملا لاحأو

 .5/١/5005؟١ يف فلملا لاحأو .عوضوملا



 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 يركش سيئرلا تاراشتسالاو عيرشتلا ةئيه سيئر نع ردص 5٠٠5/1١/5١ يفو
 نمو «لوكوتوربلا ىلع عيقوتلا مدعب تراشأ يتلا ٠٠١5/3165 مقر ةراشتسا رداص

 مدع تأر ًاضيأ يه بايد دعسأ روتكدلا ريزولاب ةلثمم ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو اهتهج
 .لوكوتوزبلا ىلع ميقوتلا

 تق يقوقلا مدع ازدؤلا سلجم نك ةيباوولا كامجا رع ادفع ةديكتمو
 .لوكوتوربلا

 نيج اهنظوفن يتلا ةباسخؤلا ىلإ نساخ كشر وهج فكرملا دكا ةروطخ نإ
 نايحألا نم ريثك ىف ىتأت ىتلا ةيفئاطلاو ةيسايسلا تافكانملاو ءعرتشملا ىلع ءارزولا
 ىلإ مامضنالاب عرتشملا اهققح يتلا ةوطخلا نا :سانلا اهققحي يتلا تابستكملا ىلع
 ىندملا عمتجملا تاسسؤمو تاكيه ةيمانيد تقلطأ اهنأ اهليعافم نربأ نم ناك «ةيقافتالا
 هيلع ىتاف :ةيغيبطلا اهكاءامتنا اهتالخ نم تزوامجو ةفسع ةيضق لون تقام يتلا
 ةيذيفنتلا ةطلسلا هنم ىكشتت ام نأ ظحالملاو ؛لوألا عبرملا ىلإ اهداعأو ءارزولا سلجم
 .هتايحالص رصح وأ هيطخت ةلواحم اهب رربتو ءاهتقالطنال باونلا سلجم ةقاعإ وه ةداع

 :نومضملا يف -ب

 ام رداص يركش يضاقلا تاراشتسالاو عيرشتلا ةئيه سيئر ةراشتسا يف درو

 :يلي
 مهن يتلا ةيقاقتالا ليست ىلإ دهب يلع ميقوتلا يوللطتلا/لوكوتوربلا نأ اني

 هقأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا 1547 يف نانبل اهيلإ
 ةروكذملا ةيقافتالا ىلإ مامضنالا ةموكحلل زاجأ امدنع ينانبللا عرتشملا نأ امبو

 ىلع ظفحتلا لفغأو ,جاوزلابو ةيسنجلاب ةقلعتملا اهيف ةدراولا داوملا ضعب ىلع ظفحت

 نانبل يف ةنوجوملا ةيصخشسلا لاوخألا نيتاوف: ىلع كوت قل اهتاه قم ىرخا داون
 يلي ام. ىلع طقصتي مل يئانبللل غرتتشملاف هاهي. شمل بعضي ىدلاو

 ليدفت ىله ةيفافتالا ىلع ةدكؤجلا ةلوذلا مزلت يتلا ةيناكلا ةداملا نه ود: ةرقف
 ةازملاوب لجترلا نين هوجوملا نيلكتلا ةلازإل ةتطولا اهتاميوست

 نوؤشلا يف لجرلل ةيواسم ةيلهأ ةأرملا حنمت يتلا ةيقافتالا نم ١6 ةداملا
 ١ .ةيلهألا كلت ةسرامل اهنيع صرفلاو «ةيندملا

 ريبادتلا عيمج فارطالا لودلا ذختت نأب يضقي يذلا ١1 ةداملا نم لوألا دنبلا
 تاقالعلاو جاوزلاب ةقلعتملا رومالا ةفاك يف ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلل ةبسانملا
 جاوزلا ءانثأ ةجوزلا قوقحب ةصاخلا ةلثمألا ضعب ىلع هظفحت رصتقا ثيح ءةيرسألا

 :ةيالولاو ةباضولاب ةقلطملا قوقملاو :اهلاقطا نمخاام ىف ةذلاولا ىوقحتيو .هخسف دتعو
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 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 لمشت ال ةيقافتالا ىلع ينانبللا عرتشملا اهعضو يتلا تاظفحتلا نأ نيبتي يلاتلابو
 نم 17 ةداملا ىف اهيلع صوصنملا ةيرسآلا تاقالعلا باب يف لخدت يتلا ثرإلا ماكحأ
 ىتلا دوقعلا ضعب ىلع ةدهاشك اهعيقوت دنع ةأرملا ةيعضو لمشت ال امك «ةيقافتالا
 ىتلاو ,ماكحألا هذه ضعب نأ ًاملع .ةيحورلا ىأ ةيبهذملا ىأ ةيعرشلا مكاحملا اهيف رظنت
 ىف روكتفملا ةارفلاو لجيلا نيب ةاراسملا ادبمو كرامتك ةيسختسلا:لاوخآلاب ىلغكت
 1 .اهليدعت بعصلا نمو ةيقافتالا

 قلطم ىفو ءهالعأ هنع هونملا لوكوتوربلا ىلع عيقوتلا مدع ةئيهلا هذه ىرت :كلذل
  ..يرحتلا نييعتب ةنجللا صاصتخاب ةينانبللا ةلودلا فارتعا مدع نالعإ لاوحألا

 4 ىف روطانلا رمع سيئرلا لدعلا ةرازو ماع ريدم ةراشتسالا هذه ىلع قداصو
 ١ .5007 طابش

 عيرشتلا ةئيه ةراشتسا ىلإ دنتسا لوكوتوربلا ىلع عيقوتلا مدع نأ نيبتي
 ىه لوكوتوربلا ىلع عيقوتلا ضفرل يساسألا زكترملاو ؛لدعلا ةرازو يف تاراشتسالاو
 .ةيلهألا عوضوم صاخ لكشيو ,«هيلع ظفحتلا عرتشملا لفغأ» ام

 لوكزتوريلا ىلع .غيقوتلا نم فقؤملا يف مجارتلا اذه:نأ ةظحالعلا زدجتو
 لكشيو ةيسايسلا تافكانملا يف ةيفامتجا اًياضق ماحفإ نأ ىرخا ةرم دكؤي ءيفاشإلا
 ةصاخ «ةأرملا اياضق عجارت ىلإو :عمتجملا ةكرح ديمجت ىلإ ىدأ «ةأرملا اياضق صاخ
 لزب لواستلا ىلإ ةدوعلا. نا انك ؛ةزيماؤسلا هنفح ىلع مدقتم ينانبللا عتشوخلا نآذ
 حوضو مدعو ةينوناقلا ةيعجرملا يف سناجت مدع ةلأسم مامأ انعضي ةأرملا ةيلهأ
 ىلع سانلا لمحيو ءروطتلا ةمكارم قيعي يذلا رمألا ؛عيرشتلا مكحت يتلا ئدابملا
 ةطلسلا تءاش اذإ الإ مهسفنأ دايسأ اونوكي نل مهنأو ءمهديب سيل مهريصم نأ داقتعالا
 .داديتسالا ىهتنم ىهو ؛كلذ

 ,ةيروهمجلا اهيلع تماق يتلا سسألا يه اهدمتعا يتلا ّئدابملاو ينانبللا روتسدلاف
 ةيجل عيرص روتسمالا نوينانبللا لوك يفثلا يذلا يعاضجالا دعنا نع. وبمك نفو
 قحي الو ادبملا اذه قيبطتب ةمزلم ةطلسلا يلاتلابو ءءانثتسا يأ نودب ةاواسملاب مازتلالا
 نينطاوخلا ةقاجتي نارق لالخ نم ةيفئاطلا عجازملا لعف دور قابتتباو ةزوامت اهل
 .فئاوطلا بابرأ دنع ةضرتفم ةدارإل ًءاضرتسا

 غولبلا نسو دشرلا نس غولب نيب :ًاثلاث
 باستكا عوضومو «ةيلهألاب ةاواسملا ةبتع ىلع فقت ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا

 ءاضفلا ةرادإب صاخ لكشب قلعتت ةنطاوملا قوقح نإ :دعب مسحي مل اهتيلهأل ةأرملا
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ةرادإ يف ةكراشملا اهل حيتت يتلا ةينوناقلا اهتيلهأب ةأرملل عرتشملا رقأ دقو .ماعلا
 ةردقلا نكل .نينطاوملا ىقاب عم ةاواسملا مدق ىلع دشرلا نس اهغولب ذنم ماعلا ءاضفلا
 ,ةيصخشلا لاوحألا مكحي يذلا ماظنلا دي يف ةنيهر تيقب ةنطاوملا قوقح ةسرامم ىلع

 .عمتجملا ىلإو اهيلع يلولا ىلإ اهدسجو اهركفو ةأرملا سفن ىلع ةيالولا ملسي ىهو

 اهنم لكل ءبهاذملاو فئاوطلا نيب الصأ منرشم ةيصخشلا لاوحألا ماظنو

 وهو روتسدلا لكشي الو ؛حلاصملا نزاوت الا اهعمجي ال«ةيميظنتلاو ةيركفلا اهتايعجرم
 ىف حسفت ةيصخشلا لاوحألا نيناوقو .اهل ًاعجرم نينطاوملل ةدحوملا ةدعاقلا بحاص
 ,ةنطاوملا قوقح عم سناجتت ال فارعأو ديلاقتو تاداع رارمتسال اهايانح يف لاجملا

 ةوقلا هبسكتو هيطغت لب ال «نيدلا عم ًاضقانتم ناك ىلو ىتح اهضعب نع فرطلا ضغتو
 نيدلا ىلإ اهبسنت يتلا ةيمازلإلا

 ةيصخشلا لاوحألا نيناوق يف ةيلهألا - ١

 يف ةاواسملاو ءناسنإلل هللا ميركت ىه مالسإلا يف لصألا :نيدلا يف ةيلهألا -
 رئاس ىلع ناسنإلا لضف هللاف :ةأرملاو لجرلا نيب زييمتلا مدعو ءسانلا نيب ةماركلا
 هلوقب ١ ةيآلا :ءارسإلا ةروس يف حضاو وه امك «تانئاكلا رئاس ىلع هزيمو ؛هقلخ
 «تابيطلا نم مهانقزرو ءرحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدآ ينب انمرك دقلو) ىلاعت

 ملو عونتلاو فالتخالا نسحتسا هللا نأ امك ؛(ًاليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو
 اي) ىلاعت هلوقب ١1 ةيآلا :تارجحلا ةروس يف ًايلج رهظي امك «زييمتلل ًاببس هنم لعجي

 دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ
 .ىوقتلا ديعص ىلع وه ديحولا زييمتلا لماع نإ ؛(مكاقتأ هللا

 لاق ذإ ؛هقلخ نود هدحو هللا عم ةقالعلا يف يه ىوقتلا نأ ميركلا باتكلا حضوأو
 قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي) ١ ةيآلا :ءاسنلا ةروس يف

 ةقيرطبو ةحارصو ةغالبب حضوأ امك .(ءاسنو ًاريثك ًالاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم
 يأ ءضعب ءايلوأ مه ةدحاو سفن نم هللا مهقلخ نيذلا تانمؤملاو نينمؤملا نأ ةرشابم
 تانمؤملاو نونمؤملاو) -٠١ 55 نمحرلا ةروس يف كلذو ءرخآلا ىلع دحاولل ةزيم ال

 (.ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب

 ةيواستم ًاقوقح نيجوزلل ىطعأ مالسإلاف :اهلام ىلع ةيالولل ةأرملا ةيلهأ

 فرصتلاب قحلا ةجوزلا ىطعأو ءلاومألا لصف ماظن ماقأو ءاهترادإو تاكلتمملا ةزايحب
 بابسأ ةفاكب لاملا فانصأ رئاسو رودلا كلتمت نأ اهل»ءاهجوز نذا نودب اهكالمأب
 اهريغ نمضت نأ اهلو «حابملا بسكلا تافرصت رئاسو ةراجتلا سرامت نأ اهلو ,كلمتلا

 اهريغ مصاخت نآو ءاهتثرو ريغ ءاشت نمل يصوتو تابهلا بهت نأو اهريغ اهنمضيو
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 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 ."ءاهرايتخاب اهنع هلكوت نمب وأ اهسفنب كلذ لعفت نأ اهلو ءءاضقلا ىلإ

 ءاهتاذ دحب ,ةثونألا تسيل» ذإ «ةيلهألا ةلماك ةأرملا نأ ىمالسالا نيدلا ىف أدبملا
 ةيلهأك ةأرملا ةيلهأف .ةيمالسإلا بهاذملا مظعم يفو ءيقنحلا بهذملا يف رجحلل ًاببس
 كلذ يف امهنيب قرف ال هلام يق هل امك تابجاولاو قوقحلا نم اهلام يف اهلو ءلجرلا
 ('*)«ماع هجوب نيسنجلا نيب ةاواسملا وه عرشلا يف لصألا نأ هببسو .ًادبأ

 نم ةاقتسم ةديدع قوقحب تعتمت اهفئاوط فالتخا ىلع ةيبرعلا ةيحيسملا ةأرملا
 ةيلهآلا مدع ماظن تحت ءونت برغلا يف ةيحيسملا ةأرملا تناك امدنعف .يمالسإلا عرشلا
 قرشلا يف ةيحيسملا ةأرملا تناك ءاهصخش ىلعو اهلام ىلع ةيالولاب اهقح اهبلسي يذلا
 يتلا اهلام ىلع ةيالولا نمو لاومألا لصف ماظن نم ديفتست صاخ لكشب نانبل يفو
 اهل اهرقأ يتلا اهعاوتأ ىلع دوقعلا ماربإو اهرامثتساو اهلاومأب فرصتلا اهل زيجت
 ؛يفنحلا بهذملا

 ةيالولا ةهجل ةيلهألا مدع ماظنل عضخت لازت الو تناك ةملسملا ةأرملاب ةوسأ اهنكل

 عاطي نأ يهيدبلا نمو ««ةأرملا سأر لجرلا» نوكي نأب يضقي أدبملاف :اهسفن ىلع
 دجن ةيحيسملا فئاوطلا نم ديدعلل ةيصخشلا لاوحالا نيناوق ىلإ ةدوعلا نمو .سارلا
 نيبم وه امك ءاهجوزل ةعاطلا ةأرملا ىلعو هتجوز ةيامح لجرلا ىلع بجوي نوناقلا نأ
 .هاثدأ

 فئاوطلل ةيصخشلا لاوحألا نيناوق ىلع ًارخؤم تلخدأ ىتلا تارييغتلا نكل
 ءاسنلا عقومو عمتجملا ةكرح يفو عقاولا يف لصاحلا ريغتلل ةباجتسا تتأ ؛ةيكيلوثاكلا
 ةيقرشلا فئاوطلل جاوزلا نوناق بجومب :ةاواسملاو ةكراشملا ىلع تسسأ كلذل ,هيف
 نيب ئشني ...جاوزلا دقع» جاوزلا لوألا دنبلا "11 ةداملا فرعت 144١, ماع رداصلا
 نيجوزلا نوخ نلإ تادهب نإ هتعيبط نم ءاهنع ةايعلا يفر امهنيز ةكرش ةارسلاو لجنرلا
 ىواستت جاوزلاب» نأ نوناقلا نم الالا/ ةداملا صنت امك .«مهتتشنتو نينبلا باجنإ ىلإو

 ةداملا صنت امك .«ةيجوزلا ةايحلا ةكرشب قلعتي اميف نيجوذلا نيب تابجاولاو قوقحلا
 عوجر ال ًادقاعت ةأرملاو لجرلا دقاعتي هب ةدارإ لعف ىجاوزلا ىضرلا» نأ ىلع 7

 ('*0.«جاوزلا ةماقإل رخآلا لبقيو رخآلل هتاذ امهنم دحاو لك مدقي نأ ىلع «هيف

 .57ص ء"ط «تيوكلا ,ملقلا راد :ةرصاعملا ةأرملاو مالسإلا ءيلوخلا يهبلا )١(

 ةيصولاو ثيراوملاو تاقفنلاو رجحلا يف ةينوناقلاو ةيعرشلا ئدابملا - يناصمحم يحبص .دلا يماحملا )١4(

 00 .اهيلي امو ١55 ص نييالملل ملعلا راد - ةعباسلا ةعبطلا -
 ةكارشلاو ةاواسملا وحن ىحنت اهنأ انفرع اهنيناوق ىلع تاليدعت لاخدإ ىلع لمعت ةيسكذوثرألا فئاوطلا )١5(

 .نيجوزلا نيب ةلماكلا
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 :ةنطاوملا قوقح ىلعو نيدلا ىلع ةيصخشلا لاوحألا ماظن فافتلا - ب

 اهنمضتت يتلا دعاوقلا نم يه لاومألا لصف أدبمو اهلام ىلع ةيالولاب ةأرملا قح
 لاومألا لصق ديم رقأ دق ناكو .نانبل يف اهب لومعملا ةيصخشلا لاوحألا نيناوق لك
 ةدارإب قالطلاو تاجوزلا ددعت لظ يف لدعلل ًايخوت اهلام ىلع ةيالولاب ةأرملا قحو
 ديلاقتلاو تاداعلا لظ يف يدؤي اهسفن ىلع ةيالولاب ةأرملا قح رارقإ مدع نكل .ةدرفنم

 نم يلاتلاب دحتو ءاهلام ىلع ةيالولاب اهقح ةسرامم ىلع اهتردق نم دحلا ىلإ ةدئاسلا
 1 :لاومألا لصف ماظن ةيلاعف

 ةمشحلا ادبمل ىطعي يذلا يلبقلا نومضملا نم ًاقالطنا ةأرملا ىلع قييضتلا نإ

 ةبخن ىلع ًارصتقم لاومألا لصف ماظن نم تاديفتسملا ددع لعجي طالتخالا عنمو

 يذلا ىه لاومألا لصف أدبم نم ديفتسملاف ءتاردتقملا ءاسنلا نم ةدودحمو ةريغص

 نم مغرلابو .ًانوناق سركم لمعلاب ةأرملا قح نأ نم مغرلاب ؛جتنملا يأ ؛لاومألا كلمي
 نيناوق رثكأ بجومب ةأرملا نأ الإ ءاثانإو الاجر لامعلا نيب يواسي لمعلا نوناق نأ

 يأ ؛لمعلا ىلإ جورخلل اهجوز نذإ ىلإ جاتحت نانبل يف اهب لومعملا ةيصخشلا لاوحألا
 يلولا هتفصب جوزلا نذإب نهر وه «ةنطاومك ةسركملا اهقوقح دحأل ةأرملا ةسرامم نأ
 امك ؛ًاينيد ًابجوم اهلزنمل ةأرملا ةمزالم نم لعجي باطخل نوجوري نيدلا لاجرو ؛اهيلع
 ؛لجرلا ةمدخل دوجوم ءيش ىلإ ةأرملا لوحي ةمشحلا بجومل يليق نومضمل نوجوري

 ىلع مهذاوحتسا ءاقل لمعلا قحب مهتاجوز ىلع اوُنمي نأو اوفسعتي نأ لاجرلل حيتي امم
 ىأ جوزلا ىلإ نلكوت نكل «لاومأو تاراقع نكلمي ءاسنلا نأ دجن ام ًابلاغ اننأ امك .اهلخد

 .اهرامثتسا ةمهم خألا وأ بألا

 :هتجوز سفن ىلع جوزلا ةيالوو ةيجوزلا ةطلسلا

 ةسائر يه ةميدقلا نيناوقلا مظعم يف ةرسألا اهيلع تينب يتلا دعاوقلا نم

 ؛لجرلا ةطلس لباقتو .(' اهحلاصمل هدهعتو ةأرملا ىلع لجرلا ةطلسو .ةلئاعلل لجرلا

 فلتخم ىلع ءاسنلا هب كرتشت بجوملا اذهو .('")ةجوزلا ىلع ةعاطلا بجوم

 1510. ناريزح 4 نوناقب ةلئاعلل لجرلا ةسائرو ةيجوزلا ةطلسلا اسنرف يف تيغلآ (11)
 ةشيعملا ىلع ةجوزلا ربجت ؛ةطرشلا تاوق يف ةلثمم رصم يف ةيذيفنتلا ةطلسلا تناك 1140 ماع ىتح» ١0
 ةعيرشلا نيناوقل ًاقبط .ةقفنلا لباقم ةعاطلاف .ةعاطلا تيبب ىمسي ام اذهو جوزلا اهل هررقي ىذلا لزنملا ىف
 هنم جورخلا مدعو ةيجوزلا لزنم يف ءاقبلا كلذ يف امب هتعاط ةجوزلا ىلعو ةقفنلا ةيلوؤسم جوزلا ىلع

 يف حالصإلا نيناوق لبق مكاحملاو ...اهتبغرو ةجوزلا ةدارإ يف وه انه ريبكلا قرفلاو .هنذإ نودب

 اهنكل ةيجوزلا لزنم يف ءاقبلاو ؛هتعاط ضفرت يتلا زشانلا هتجوز نع ةقفنلا فقو قح جوزلا تطعأ رصم

 نيناوقلا اما .اهتدارإ مغرب اهعم شيعلا ىلع اهرابجإو ةيربجلا ةوقلاب اهسابتحاو كلذب اهمازلإ قح هطعت مل
 - نع ثحبلاب تمق دقو .. ..هتجوزل ةيندبلا ةءاسإلاب ًاقورعم جوزلا ناك ىلو ىتح قحلا اذه هتطعأ دقف ةثيدحلا

١6 



 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 .1555١؟ ماع ذنم ةيكيلوثاكلا فتاوطلا ىلإ تايمتنملا ءانثتساب ('9نهفئاوط

 رخآ ىلإ صخش نم لب ال ىرخأ ىلإ ةفئاط نم ةيجوزلا ةطلسلا نومضم فلتخي

 :يناسنإلا هروطتو هيقر ةجرد بسحب

 لخاد ةطلسلا ةلاح ةغاليبب ظوفحم بيجن زجوي :«نيرصقلا نيب» هتياور يف

 الإ كيلع امو ؛ةظحالم ةيأ يكولس ىلع لبقأ ال ءيهانلا رمآلا ءلجرلا انأ» :هلوقب ةرسألا

 «.كبيدأت ىلإ ىنيعفدت تأ يرذاحف ,ةعاطلا

 اهتدايس نمو اهتيلالقتسا نم ةأرملا مرحي هنأ ةعاطلا بجاو يف ةروطخلا نمكت

 دامتعا ىلع ةمغرم حبصتف ءاهريغ رارقل راظتنا ةلاح ىلإ اهلوحيو ؛اهصخش ىلع

 ميقلا نم مويلا انملاع يف يهو .,ةسفانملاو عادبإلاو ةردايملا حور اهيف تلتق الإ ,ةليحلا

 .فوخلا

 حابم ىه ام ريسفتب عسوتلا نكل ًاعرش حابم وه اميف ةعاطلا بجاو ددحي نيدلاو

 ىلع ىتأ ءاهنم يفسعتلا ىتح لجرلا تابغر دادع يف لخدي ام لك لمشي ثيحب ًاعرش
 اهجوز عم ميقت نأ ةجوزلا ىلع نأ ةعاطلا بجاو ينعيو .اهتيناسنإو ةأرملا ةيرح لماك
 ىلع قارشإلا يف جوزلا قحو ءرفسلا دارأ اذإ هعم لقتنت نأو ءيعرشلا نكسملا يف

 اهعنم ءاهتكرح دييقتو طالتخالا نم هتجوز عنمب جوزلا قحو ءاهدييقتو هتجوز تارايز

 اهجازم ىلع ىتحو ءاهراكفأو اهرعاشمو اهدسج ىلع هقح «لمعلا نم اهعنم «لقنتلا نم
 .اهتردق جراخ ماعلا ءاضفلا يف ةأرملا ةكراشم نم لعجت دويقلا هذه لك .('')اهسابلو

 يف ةعاطلل ًاهباشم ًاماظن تدجو ًاريخأو .يرصملا خيراتلا يف ًارثأ اهل دجأ مل يتلا ةعاطلا تيب روذج

 .جوزلا هاجت رشع عساتلا نرقلل ةيبوروألا ةرظنلا تسكع ةيردنج ةفسلف لالخ نم
 ةيرصملا ةأرملا» لبنس ةريمأ ةلاقم نم-تاثحابلا عمجت -ةيوهو روضح تانيرشعلا يف تايبرعلا ءاسنلا
 ؟91/-؟95ص - «تانيرشعلا يف ةينوناقلا تاحالصإلاو

 ةلئاعلا سأر ىه لجرلا» هنم 57 ةداملا يف ةيسكذوثرألا ةينمرألا ةفئاطلل ةيصخشلا لاوحألا نوناق صني (10)

 قبطملا نوناقلاو ؛ءاهجوز عيطت نأ ةأرملا ىلعو هتجوز يمحي نأ لجرلا ىلع .يعيبطلاو ينوناقلا اهلثممو
 ءدقعلا دعب اهجوز ةعواطمب ةمزلم ةجوزلا» :يلاتلا ىلع هنم 7 ةداملا يف صني سكذوثرألا نايرسلا ىلع

 صنتو .«اهراذعأب ةيحورلا ةمكحملا عانتقاو رارطضالا دنع الإ ىأن ناو ناك لحم يأ ىلإ هتقفارم اهيلعو
 «نكسلاو ةوسكلاو ماعطلا ضرغل هتجوز ىلع قافنإلاب جوزلا مزتلي» نأ نوناقلا سفن نم ؟4 ةداملا
 ًادبملا دمتعت يتلا نيناوقلا نم ديدعلا اهريغو .«ةيداملا هتلاح بسحب فعضلاو ضرملا دنع ةمدخلا كلذكو

 يتلا ةيقيرغالا تايصخشلاك يننأ ينيدلا يزلا تسبلو باجحلا تعضو امدنع ترعش» .ع.م لاتم لوقت (15)

 تح ال نأ ةعنتقم انأ .يفاضإ مقر درجم لب ءيسفن انأ دعأ مل .اهرود فلخ يفتختف اههجو ىلع ًاعانق عضت

 مهة١



 ككم)

 ل

 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 لجرلل .اهبيدأتب هقح ًاضيأ لمشت هتجوز صخش ىلع جوزلا ةيالو نأ كلذ ىلإ فضأ
 امك ؛ةفاطلب لب ءًاحربم ًابرض سيل نكل ,هعطت مل اذإ هتخأ أ هتنبا وأ هتجوز برضي نأ
 نأ هيلع» :(' 7راشتنالا عساو جمانرب نمض ينويزفلت ثيدح يف نيدلا لاجر دحأ لاق
 نم انلافطأك انتاجوزف ,مهنادبأ ىلع ًارثأ كرتن ال ءانلافطأ برضن امك ءقطلب اهبرضي

 لب ءًافنع سيل ةجوزلا ىلع سرامملا قنعلا نأ ربتعا هسفن ليلجلا خيشلاو .انتيلوؤسم
 فيك «جوزلا قوقح نم ىه ,ةوقلابو اهجوز ةعماجم ىلع ةجوزلا ماغرإ نأو ًابيدأت
 ,؟هقح سرامي ناك اذإ اهبصتغي هنأ ربتعن

 ءابطألا تادايع ةعجارم يفكتو «قالطإلا ىلع مويلا ًالوبقم دعي مل باطخلا اذه نإ
 اهيصتغي حلا ةارملا ةاناعم ئدح ةقردمل :لاق اهضعيو .ةيراسلا نضارمآلاب :خوتعي نبذل
 جوزلا نأب اهيلع دري لهف .اهتافو ىلإ نايحألا ضعب يف يدؤت ًاضارمأ اهيدهيو اهجوز
 :روطتلا ةقاعإ ىلع ةيعجرملا ةيجاودزا رثأ حضاف لكشب رهظي لثملا اذه نإ !هقح سرام

 عمتجملا تاسسؤم ةنواعمب ةينعملا تارازولا اهدمتعت يتلا ةثيثحلا ةسايسلا ةازاومب

 ةماعلا ةحصلاب قلعتت يتلا عيضاوملا نم ىهو (زديالا) اديسلا ضرم ةحفاكمل يندملا

 هذه رربت ةضقانم ىرخأ ةفاقث رمتست ءبئارضلا يعفاد ىلع اهتفلك عقتو :نينطاوملل

 جراخو «يدئاقع عقوم نم كلذو ؛ةيعامتجالا تاسايسلا جئاتن لك ىلع ىضقتو لامعألا

 .ةلودلل ةماعلا ةيعيرشتلا ةسايسلا راطإ

 :غولبلا نس مأ دشرلا نس غولب -ج
 نسل ةربعلا امنإ ء.دشرلا نس غولبل تسيل ةيصخشلا لاوحألا نيناوق يف ةربعلا

 نأ دجن ًالثم جاوزلاب قلعتي اميف ةيصخشلا لاوحألا نيناوق انعجرتسا اذإو .غخولبلا

 ةاتفلا ىلع ةضبقلا ديدشت هاجتاب اهزواجت تايلآ عضيو دشرلا نس غولب ددحي نوناقلا

 :اهقاتعإ هاجتاب سيلو

 لصفلا اميسال ١5111١١1 75 ىف رداصلا ةلئاعلا قوقح نوناق ىلإ ةدوعلا نم

 ةبوطخملا نوكت يكل طرتشت هنم ةعبارلا ةداملا نأ دجن حاكنلا ةيلهأب قلعتملا يناثلا

 رعشا انأف ؛حاترأ ال يننكل .حاترا يكل يريغ قوذ ىلع سبلأ ءلكاشملا ديرأ ال يننكل ءنيدلاب سابلل ةقالع د

 .ًاينيد ًاضرف حبصي فيك «يصخش جازم سابللا .اهعم شياعتلا ىلع بعصي يتاعانقل ةنايخبو ةيدوبعب

 اونوكي نأ الا مهنم ديري الو اونيابتيو سانلا فلتخي نأ مهفتي ال عونتلا قلخ يذلا هللا نأ عنتقأ فيك
 ةمواقم نع ةزجاع يننكل .فلختلاو دومجلا اذهب هفرعأ يذلا هلل ةقالع ال .مهضعب نع لصالا قبط ًاروص

 «.لكاشم نودب رومألا لحنت موي يتأي نأ لمأ ىلع هيراجأ .ماعلا دملا
 .دقتعملا ةيرح نع دادعإلا ديق ةسارد ضرعم يف لانم عم ثحبلا ةيتاكل ةلياقم

 ةليضف هيف فاضتسا ٠٠١8 يناثلا نوناك رهش لالخ لبقتسملا نويزفلت هثب تحتفناو ةريس جمانرب )٠١(

 .ناعنك دمحم خيشلا

 1هك



 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 .رمعلا نم ةرشع ةعباسلا تمتأ دق نوكت نأ حاكنلا ةيلهأ ةزئاح

 :ىلاتلا ىلع صنتل ةسداسلا ةداملا دوعت مث

 اهنأ تعّداو رمعلا نم ةرشع ةعباسلا ةنسلا متت مل ىتلا ةقهارملا تعجار اذإ»

 نوناق نأ بيرغلاو .ةريبكلل ةبسنلاب ىتح ءيلولا ةطساوب الإ متي ال دقعلا نأ ًاملع
 يملعلا روطتلا ببسب ناكأ ةرربم دعت ملو نمزلا اهيلع رم اماكحأ نمضتي ةلئاعلا قوقح

 .اهزواجت يعامتجالا عقاولا نأل ىأ

 رهشأ لوح ةلماك ةموظنم جاوزلا نيناوق نمضتت :ملعلاو نيدلا نيب ةدعلا رهشأ

 ًاجاوز اهدقع ىدل ةأرملا لمح مدع نم ًالوأ تبثتلا ىلع صرحلاب رربت ىهو ءةدعلا

 ىه دلولا نأ يف ىه أدبملا نأو ةصاخ هدلاو ريغ ىلإ دلو ةبسن مدعب ًايناث رربتو .ًايناث
 تاصوحف ةطساويف :ةثيدحلا ةيملعلا طئاسولاب رثكأ ققحتي صرحلا اذه نإ .شارفلا نيا

 ةيربخم تاصوحف ءارجإ درجمب ال مأ شارفلا نبا وه دلولا ناك اذإ امب مزجلا نم نكمي
 .دلاولا ةيوه ديدحت ىتح اهناكمإب

 غيصلا نم ددع غيوست دعب ةصاخ ًاجتنم صرحلا اذه دعي مل ءىرخأ ةهج نم

 دلاو وه نم طبظلاب نفرعي ال لماوح تاديس مهعجارت نإ «ةيئاسنلا اياضقلاب نيصتخملا

 دق ةلاحلا هذهو .لوألا دقعلا ءاضقنا لبق ةعتم دقعب ةأرما طبترت نأ لصحي .هراهشإ

 .زدنرفلا ىتح ىأ يفرعلا ىأ رايسملا جاوز ضرعم يف ًاضيأ حرطت

 نأ ىلع هتردق يف نمكت نوناقلا ةيمهأ نإ :نهارلا عقاولا يف نوناقلا زواجت
 نيناوق دعت مل رودلا اذهو .لدعلا تايضتقم قفو اهل ارسيم سانلا نوؤشل امظان نوكي

 جوزت نأ ةريبكلا ىلع ىتح ضرفي ًالثم نوناقلاف .هئادأ ىلع ةرداق ةيصخشلا لاوحألا

 .اهيلو نع لالقتسالاب اهسفنب اهتارارق ذاختال

 لظ يف هنأ امك .نيرشعلاو ةيناثلا نع لقي ال ةداع وهو ينوناقلا دشرلا نس زواجتي
 تايتفلا رثكأ نأو ةصاخ ءلاصتالاو مالعإلاو نالعإلا لئاسو راشتناو ةرصاعملا ةايحلا

 ريغ ةاتفلا رابتعا زئاجلا نم دعي مل «ةيعماجلا ةلحرملا ىتح نهتسارد نعباتت نانبل يف

 .ةدشار ريغ ىأ ةزيمم

 ها/ ١



 4 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ةيخيرات يه ةيصخشلا لاوحألا نيناوق تاغوسم نأ ًامامت نوفرعي نيدلا لاجرو
 ةدشارلل ةصاخ جاوزلا دقع ةلاسم يف نولهاستي كلذل «ةرربم دعت مل اهنأو ةينيد سيلو
 دقع سيل «هنم نيبلاط يضاقلا ىلإ ناسورعلا اجلي :اهجيوزت ىلع اهيلو قفاوي مل يتلا
 .دقعلا ميظنتب يضاقلا موقي ام ًابلاغ «ةلاحلا هذه يفو .امهجاوز دقع تيبثت لب ءامهجاوز

 ًاريسيت هيلع لياحتلاب متي ءنيدلا مساب تيث يذلا نوناقلا ليدعت نع ةضاعتسالا نإ
 ةايحلل ةمظان ةيعجرم نوكي نأ ىلع هتردق نوناقلا دقفي يذلا رمألا ءسانلا نوؤشل
 .نوناقلا زواجت غوسيو «ةينوناقلا ةدعاقلا لالتخا ىلإ يدؤيو «ةيعامتجالا

 ىلع ءاقبإلا لالخ نم «يلبقلا يوطلسلا ماظنلا ىلع ظافحلا وه كلذ يف ةربعلاو

 ريغ يهو قوقحلا بانستكالا ةلهؤم ريغ ةارملا :يتانلا لالقتسالا منع ةلاح يف ةاّرَملا
 ةنودم ىلع ًارخؤم لخدأ يذلا ليدعتلاب هيونتلا ردجيو .يصخشلا اهلعف نع ةلوؤسم
 اهل هرارقإ ىلإ ًادانتسا ةديدع ًاقوقح ةأرملا حنم يذلاو برغملا يف ةيصخشلا لاوحألا

 (؟!.اهسفن ىلع ةيالولاب

 :يصخشلا لعفلا نع ةيلوؤسملا - ؟

 نع ةيلوؤسملا لمحتو تارارقلا ذاختا ىلع هتردق ىه دشارلا ناسنإلا زيمي ام نإ
 وأ هلهأ قتاع ىلع عقت رصاقلا لاعفأ نع ةجتانلا تاعبتلا نأ نيح يفف .ةيصخشلا هلاعفأ

 لمحتيو ةيصخشلا هلاعفأ نع ًالوؤسم دشرلا نس هغولب نم ًارابتعا حبصي هنإف .هئايلوأ

 ىلإ لخدملا وه دشرلا نس غولب نأب رسفي يذلا رمألا .اهنع تاعبتلا لماك ًادرفنم
 ىلإ لخدملا وه يتاذلا لالقتسالاو .درفلا-نطاوملا ناسنإلا هغلبي يذلا يتاذلا لالقتسالا
 1 .ةيرحلا

 ًالوؤسم نكي مل وهو ,ةعومجملا جراخ ًادوجوم درفلا نكي مل ؛يلبقلا ماظنلا يف
 مهل رقت نكت ملو اهئاضعأل ًامراص ًاماظن عضت ةليبقلا تناكو .ةيصخشلا هتافرصت نع
 يتلا اهرسأب ةليبقلا ىلع عقت تناك مهلامعأ نع ةجتانلا تاعبتلا نأل فرصتلا ةيرحب
 ىلع موقي يلبقلا ءاطنلا ناك لال فلل اعيش ميقا قو اهتم ةيلوؤتيملا لحسم تناك
 لكشب ًارظنو ءدراوملا ةلقلو شيعلا فظشل ًارظن :ةعاطلا أدبم ىلعو يمرهلا ماظنلا
 ماظنلا لالخ نم اهسفن يمحت ةليبقلا تناك .هب ًالومعم ناك يذلا راثلا ماظنل صاخ
 .لافطألاو ءاسنلا نم مهنم نيجتنملا ريغ ةصاخ ءاهئاضعأ ىلع هضرفت يذلا يساقلا

 ةكيرش ةأرملا نأ ىلع تدكأو ؛:ةيصخشلا لاوحاألل ةديدجلا ةنودملا ٠7 ٠" لوألا نيرشت يف تردص ةقفإ

 نس غوليب اهسفن ىلع ةيالولا يف اهقحب اهل ترقأو ءاهتايلوؤسم لمحتو ةرسالا ةياعر يف لجرلل

 يف قحلا اهلو ءجاوزلل ىندالا نسلا ًاضيأ يهو ؛ةرشع ةنماثلا نس غولبب ةنودملا هتررق يذلا دشرلا
 .اهترسأ نم يلو نود اهسفن جيوزت

 م١



 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 لك هجاوت تناك كلذل ,ةليبقلا يف نمألا تامزلتسم نم ةعاطلا ىلع ةأرملا ةيبرت تناكف
 ةليبقلل ررضلا بيسي دق لمع يأب رصاقلا ىأ ةأرملا مايقل ًابسحت :فنعلاب تاقورخلا
 .ررضلاب ببستلا عنمل يلاتلابو لعفلا لوصح عنمل ةيئاقولا تاءارجإلا ذختت تناك

 مامأ يصخشلا اهلعف نع ةلوؤسم ةأرملا تحبصأو ؛مويلا يعوضوملا عقاولا ريغت
 ةليعمو اهريغ نع ةلوؤسم نوكت ام ًابلاغ لب ال .دشرلا نس اهغولب ذنم نوناقلا
 يلبق رخآ ماظنل ةيصخشلا لاوحألا نيناوق لظ يف عضخت لازت ال كلذ عمو ءاهترسال
 امك ؛اهبيدأت قح ءاهسفن ىلع ًايصو هفصوب ىطعي يذلا لجرلا ةطلس تحت اهعضي
 .فنعلا ةفاقث غيوست ىلإ يدؤي امم ءًاينوناقو ًايعامتجا اهنم صاصتقإلا ىلإ يدؤي

 :ءاسثلا ىلع سرامملا فنعلا -

 مأ ًارشايم ,ًايعامتجا مأ ًايسفن مأ ًايدسج ناكأ ةأرملا ىلع سرامي يذلا فنعلا نإ
 نيظحت مل اذإ هيدحت ىلع نآرجتت ءاسنلا نم ةلق نإ ثيحب ةوقلا نم ىه ءرشابم ريغ
 تالاح نم ةبسن ربكأ نأ لوقلا نع ينغو .ةهجاوملا نم نهنيكمتل ةيجراخ ةدناسمب
 نمو ؛خألا وأ بألا وأ جوزلا هب ببستيو ةرسألا لخاد متي ةأرملا ىلع سرامملا فنعلا
 ةفاقثلا هعيشتو نيناوقلا هزيجت بيداتلاب ًاقح لب ًافنع هرابتعا مدع لوبقملاو عئاشلا
 .ةماعلا

 دانتسالاب ينطولا ىوتسملا ىلع ةيوق ةهجاوم ىقلي نيهملاو رئاجلا عقاولا اذه نإ
 :ةيلودلا تاودألاو عيرشتلا حورو روتسدلا ىلإ

 ,5١/1591/؟١ يف ةأرملا دض فنعلا ىلع ءاضقلا ناشب يملاعلا نالعإلا ردص
 ؛زييمتلا لاكشأ نم الكش ةأرملا دض سرامملا فنعلا ربتعا امك

 صني هنم ىلوألا ةداملا ىف ةأرملا دض فنعلا ىلع ءاضقلا ناشب يملاعلا نالعإلاف
 سنجلا ةيبصع هيلإ عفدت فيذع لعف يأ وه ةأرملا دض فنعلا ريبعت نإ :يلاتلا ىلع
 ةيحانلا نم ءاوس «ةأرملل ةاناعم ىأ ىذأ. هيلع بترتي نأ حجري ىأ ,هيلع بترتيو
 رسقلا ىأ ليبقلا اذه نم لاعقاب ديدهتلا كلذ يف امب ةيسفنلا ىأ ةيسنجلا وأ ةينامسجلا
 .ةصاخلا ىأ ةماعلا ةايحلا يف كلذ ثدح ءاوس ؛ةيرحلا نم يفسعتلا نامرحلا ىأ

 اهتنبت يتلا ةماعلا تايصوتلا نم ١١ مقر ةيصوتلا نم "؟ ةداملا تربتعا امك
 دحأ يرسألا فنعلا لكشي» هنأ ىلع ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةنجل
 راطإ يفف .ةفاك تاعمتجملا يف رشتنم وهو .هأيفخت ةأرملا دض فنعلا لاكشأ رثكأ
 يف امب هلاكشأ لكب فنعلل ةيرمعلا تائفلا ةفاك نم ءاسنلا عضخت ءةيرسألا تاقالعلا
 يلقعلا فنعلاو ءىرخألا يسنجلا ءادتعالا لاكشأو باصتغالاو ,حربملا برضلا كلذ
 لالقتسالا بايغ ربجيو .ءيديلقتلا كولسلا اهيكذي يتلا فنعلا عاونأ نم هريغو
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 ةينوناقلاو ةينيدلا ءةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 لاجرلا ركنتل نكمي امك .ةفينع تاقالع رسأ يف ءاقبلا ىلع ءاسنلا نم ًاريثك يداصتقالا

 فنعلا لاكشأ ضّرعتو .رهقلاو فنعلا لاكشأ نم الكش نوكت نأ ةيرسألا مهتايلوؤسمل

 ةيلئاعلا ةايحلا ىف ةكراشملا ىلع اهتردق نم دحت امك .ءرطاخملل ةأرملا ةحص هذه

 .ةاواسملا نم ساسأ ىلع ةماعلا ةايحلاو

 لدعلا نايب اهنع ردصو ءءاسنلا دض فنعلا ةضهانمل ةيبرعلا ةمكحملا تئشنأ

 فنعلل ةضفار فقاوم هلالخ تنلعأ 6 ماع توريب يف يئاسنلا قحلا نايبو يئاسنلا

 .هل ةمواقمو

 «فنعلا اياحض نم ةمدقملا ىواكشلا ددع ىف ريبك ديازت ىلإ تايئاصحإلا ريشت

 تلخد ىلاتلابو ماعلا زيحلا ىلإ جرخت تأدب ةرهاظلا هذه نأ ىلع دكؤي يذلا رمألا

 .ةجلاعملا ةلحرم

 قوس نلخدو نملعت نأ دعب ءاسنلا عضوب يعقاو لوحت لصح ءىرخأ ةهج نم

 ثيحب لجرلا نم اهعقوم يف رييغت ىلإ ىدأ يذلا رمألا ,ةرسالل ديحولا ليعملا تالاحلا
 .اهيلع فنعلا ةسرامم هل حيتت يتلا هل ةلماكلا ةيعبتلا ةلاحب دعت مل اهنإ

 .رييغتلا ثادحإ ىلع ريبكلا رثألا ةأرملا قوقحب

 دوجو مدع ببسبو «نيناوقلا يف رييغتلاب هتبكاوم مدع ببسب عقاولا يف رييغتلا نإ
 ىلإ دؤي مل هنأ امك «ةفلتخم ةفاقث ةمكارم ىلإ دؤي مل ءفنعلا ىلع ءاضقلل ةينطو ةسايس

 هنأ ربتعي نم اياحض نعقي ءاسنلا لازت ال كلذل ءفنعلا نم ةيامحلل تاسسؤم جاتنإ

 .اهنع لوؤسم

 :ينوناقلا فنعلا - ب

 ةأرملا عضخت «ةيلهألاب عتمتي ال يذلا رصاقلل ةيامح ماظن نوناقلا عضي نيح يف

 ماظنل ةيصخشلا لاوحألا نيناوق لخاد ةيكرطبلاو ةيلبقلا ّئدابملا رارمتسا لظ يف

 :اهيلع ةيوقعلا ديدشتو اهنم ةيامحلا

 :ةيصخشلا لاوحألا نيئاوق

 يتلا فنعلا تالاح رطخأ نم ىه اهسفن ىلع ةيالولاب اهقح ةأرملا بلس نإ

 ةأرملا ةميق نم صاقتنالا نإ زييمتلا لاكشأ لك اهنع دلوتي يتلاو ةأرملا اهل ضرعتت
 نانبل يف اهفرعن يتلا زييمتلا تالاح لك اهنع جتنيو ةيرهوج فنع ةلاح وه ناسنإك

 ل



 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 رسخت ةأرملاف ءدالوألل ةيسنجلا ءاطعإب ةقلعتملا لئاسملا لك ًاضيأ اهنع جتنتو

 .ءاصحإلا تالجس نم اهديق بطش بلطتو يبنجأ نم جوزتت نإ ام ةينانبللا ةيسنجلا
 اذإو ءيعرش ريغ دلولا ناك اذإ :نيتلاح يف الإ اهدالوأل ةيسنجلا ءاطعإ عيطتست ال يهو
 ضفر اذإ الإ ءهدعب ةيح تيقبو يبنجألا بألا ةافو دعب ةينانبللا ةيسنجلا تذختا دق تناك
 .ةينانبللا ةيعباتلا دلولا

 يف مهسي ًاضيأ وه «سوفنلا» ديق اياضق يف نانبل يف قبطملا يرادإلا ماظنلا
 اياضق يف ةطشان ثدحتت :درفك ةأرملل ًارابتعا ريعي الو يلبقلا ماظنلا ىلع ظافحلا
 ؛بآلا ةناخ ىلع دالوألا ليجست ىنعم تكردأ امدنع تشهد اهنأ '"”ءاسنلا دض فنعلا
 ةيدرفو ةلقتسم ةناخ اهل سيل ةأرملاف ءاهجوز ةناخ ىلإ اهيبأ ةناخ نم ةارملا لاقتناو
 ةيساسألا ةيداملا تاقوعملا نم ىه يرادإلا ماظنلا اذه نأ دقتعتو ءسوفنلا تالجس يف
 فنعلا تظحال امك .اهدالوأل اهتيسنج يبنجأ نم ةجوزتملا ةأرملا ءاطعإ نود لوحت يتلا
 اهيوز" ةنافج نم اددجتم- لاقتفالا ىلإ نلفت امين قالطلا ةلامح ىف ةارملا ىلا عقب: يذلا
 مسا ىلإ اهجوز مسا نم ًاضيأو «ةيرادإلا تابارجألاب ضرتفم وه امك ءاهيبأ ةناخ ىلإ

 دويقو «:ةيصخشلا هعاضوأ تلوحت امهم ةتباث ىقبت لجرلا دويق اميف ءديدج نم اهيبأ

 نع ةلماك ةبرغ يف قالطلا ةلاح يف ةأرملا حبصتف ؛مهدلاو ةناخ ىلع ىقبت اهدالوأ
 .اهدالوأ

 :تابوقعلا نوناق -

 نع عافدلل عمتجملا اهدمتعي ىتلا ةيساسأآلا تاودألا نم تابوقعلا نوناق ربتعي

 عومجم اهانبتي يتلا ةيرهوجلا ميقلا لاطي ىأ ءهرارقتساو هنمأ لاطي قرخ لك دض هسفن
 ةأرملاب ةقلعتملا اياضقلا يف سكعي ينانبللا تابوقعلا نوناقو .ًاثانإو ًاروكذ نينطاوملا
 لغو هعيش ىلع. ةدايددلاب عتمتت تمتت درفلا - ةنطاوملا :ةنطاوملا ضيقن ىهو يلبقلا جذومنلا
 ًانأش ربتعت 5 لازت ال ةصاخلا ةيدرفلا ةأرملا تايرح ضعب نكل ؛اهدسج ىلعو اهلقع

 ميزجتل تابوقعلا خوناق لخدت نإ .اههسج ىلع ةيالؤلاب اهقح يف اميسال ءًاماع ًايمامتبلا
 «ةيلبقلا ةيفلخلل رارمتسا وه ةصاخلا ةيصخشلا اهتيرح اهتسرامم ضرعم يف ةأرملا
 «يلولا» لخدت عم حماستي ىأ رربي امدنع زايتماب ةيلبق ةادأ تابوقعلا نوناق رهظيو
 كلذ يف وهو .فرشلا مئارج يف امك لتقلا دح لصت يتلا ةبوقعلا كلت ءاهتبقاعمل
 عمتجملا نأكو انل ىدبيف :ةليبقلا ميق رارمتسا ليبس يف ةنطاوملا- ةأرملاب يحضي
 نع هعم لهاستيو لجرلا مهفتي ةأرملا ىلع ةبوقعلا ذيفنت ةمهم يلولل لكوأ يذلا يلبقلا

 .ةأرملاب ةيوقعلا لازنإ ىلع همادقإ

 .شاقن انيت ةديسلا (11)
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 امو ءاهيلع ظافحلا يعدي يتلا ميقلا نأ «تابوقعلا نوناق عوضوم يف ةروطخلاو
 مئاقلا فلاحتلا رهظي امم ؛عمتجملا يف لصاحلا روطتلا لهاجتت عمتجملا ةحلصم هوعدي

 هرودو نوناقلا لمعتست يتلا ءعمتجملا يف ةيعجر رثكألا عقاوملا نيبو ةطلسلا نيب
 .فنعلا غيوستل يداشرإلا

 :فرشلا ةميرج -

 ةيئاسنلا تايعمجلا هتراثأ ؛ماعلا شاقنلا يف ةعساو ةحاسم فرشلا ةميرج تلتحا
 هذه بجشتل عمتجملا تائف لك اهيف تكرتشاو «ناسنإلا قوقح نع ةعفادملا كلتو
 هذه يف مرجملا عم هلهاست ءاغلإب سانلا بلطم عم بواجتي مل عرتشملا نكل .مئارجلا
 ءاقبإلاو لحملا رذعلا ءاغلإ ىلإ تدأ ةيسايس ةمواسم ىف لخد هنكل ؛ةنيشملا ةميرجلا
 , :فقخملا رذعلا ىلع

 :هنأ ىلع صنت تناك ١47 ماع ةرداصلا تابوقع 577 ةداملا

 يف هتخأ ىأ هعورف ىأ هلوصأ دحأ وأ هجوز أجاف نم ّلحملا رذعلا نم ديفتسي»
 هئاذيإ وأ امهدحأ لتق ىلع مدقأف عورشملا ريغ عامجلا ةلاح يف ىأ دوهشملا ىنزلا مرج

 هلوصأ دحأ وأ هجوز اجاف اذإ ففخملا رذعلا نم ىذألا وأ لتقلا بكترم ديفتسي
 .«رخآ عم ةبيرم ةلاح يف هتخأ ىأ هعورف ىأ

 :يلاتلا ىلع صنت تحبصأ ثيحب 577 ةداملا تلدع ١999151٠١ يف

 يف هتخأ ىأ هعورف ىأ هلوصأ دحأ وأ هجوز أجاف نم ففخملا رذعلا نم ديفتسي
 هئاذيإ وأ امهدحأ لتق ىلع مدقأف عورشملا ريغ عامجلا ةلاح يف ىأ دوهشملا ىنزلا مرج

 رذعلا ىلع ىقبأ هنكل لحملا رذعلا ىغلأ 1999 ماع رداصلا ليدعتلا نأ يأ
 عرتشملا ةدارإ سكعي نكل .هتدارإو عمتجملا عقاو سكعي ال يذلا رمألا ءففخملا

 .ةيلبقلا ةيديلقتلا ةينبلا ىلع ظافحلاب

 داوملا يف نوناقلا هيلع بقاعي ًايئازج ًامرج ربتعي لازي ال ىنزلا :ىنزلا ماكحأ -

 ققحت ةهجل ناكأ نينيابتم نيماظنل ةأرملاو لجرلا عضخيو ءهنم 4863 4448و 4417
 نأ ًاملع .اهتابثإ ةهجل ًاضيآو اهبكترم ىلع ةضورفملا ةبوقعلا ةهجلو ةميرجلا طورش
 .يدقاعتلا مازتلالاب ًالالخإو ًايقالخأ ًاطخ هربتعت لب ىنزلا لعف مرجت دعت مل لودلا رثكأ
 .1516 ماع نوناقلا لدع ذنم ةميرج ىنزلا دعي مل ًالثم اسنرف يف

 ةيراسلا ضارمألا لقن نأ امك ءًامرجم ريغ لازي ال وهف هتجوزل جوزلا باصتغا امأ

 لح



 اهعم هراوحو ةأرملا يف نوناقلا باط :لزلز

 سيلو ةيقالخأ ةلكشم ربتعي لازي ال ةجوزلا ىلإ جوزلا نم (ةعانملا صقت) زديالاو

 .توملاب ببستلا
 ءاهدسج ىلع ةأرملا ةيالوب ةصاخ قلعتت تابوقعلا نوناق نم ماكحألا هذه لك نإ

 ةمتاخ

 اهتايلوؤسمبو ةنطاوملا قوقحب عتمتلل ةلهؤم يهو دشرلا نس ةينانبللا تغلب دقل
 لاجرلا ناك امدنع :زكترملاو ةنامضلا يه نوكت نأ يف اهتيلهأ تتبثأ لب ال ,ةلماك
 عباتتو اهعومد حسمتف «ةايحلا عم فلاحتت ءاسنلا تناك ةرمدملا بورحلا نوعنصي

 .نطولا رمتسيلو «عمتجملاو ةرسألا رمتستل ءاهلمع
 نكل .اهعم راوحلا ىلع هلمح ةلحرم ىلإ اهنعو اهيف نوناقلا باطخ ةأرملا تطخت

 مدطصي دق هنأ امك «ةقبسملا راكفألا ةجيتن مهافتلا ءوس لمتحي هنأ اهنمو هتارثع راوحلل
 .ءامصلا نذألاب

 عازتنا نمو اهسفنل راصتنالا نم تنكمتو «ةلماكلا ةنطاوملا ىلإ ىعست ةأرملا
 مامأ ةلوؤسم ةنطاوم ةأرملا تناك اذإ :نوناقلا عم نخاس راوح دعب اهقوقح ضعب

 .قوقحلاب عتمتلاب قحلا اهل نوكي نأ ًامكح عبتتسي اذهف :ةيصخشلا اهلاعفأ نع نوناقلا
 ةكراشملا ديرت ةأرملا نأ ىلإ هدرم مهافت ءوس نوناقلا نيبو اهنيب لازي ال نكل
 ؛اهيلع ءاهتياصو» ضرفو اهءاوتحا لواحت ةطلسلا اميف «ةلماكلا ةنطاوملا يأ ,ةاواسملاو

 ىلع اهتبيه ضرفت نأ يلاتلاب اهيلعو ؛عزانم نودب ةدايسلا ةبحاص اهنأ ربتعت ةطلسلا
 ردصم نينطاوملا يقابب ةوسأ يه اهنأ اهركذت اهنأل اهقلقت ةنطاوملاو .ءاهدالوأ»
 ةطلسلا رقت امدنعو «ينالقعلاو ئداهلا راوحلا دمتعا ام اذإ مهافتلا ءوس لوزي .ةدايسلا
 عمتجملا ةلكشم نم ءزج ىه ديعصلا اذه ىلع ةأرملا ةلكشمو .ةنطاوملا قوقحب ةأرملل
 .ةطلسلا عم

 قح ةبحاص ًاضيأ يه ةينيدلا تاطلسلا :ءامصلا نذألا عم يه ىربكلا ةلكشملا نكل

 ال ةينيدلا تاطلسلا هذه نكل .صاخلا اهقاطن يه ةيصخشلا لاوحألا نيناوقو ءعيرشتلاب

 مسحتو ؛«يطختلل ةلباقلا ريغ دعاوقلا عضتو «نيدلا مساب «قحلا» نلعت يه ءراوحلا لبقت
 اهتيلهأ ةأرملا نع بجحي ًاماظن عضت ةينيدلا ةطلسلا هذه .هضوخت نأ لبق راوحلا ةجيتن

 ءاهدسجو اهسفنو اهركف يأ ءاهصخش ىلع ةيالولاب اهقح بجح لالخ نم ةينوناقلا
 انه ةأرملا ةلكشم .ةنطاومك اهتيستكا يتلا قوقحلاب عتمتلا قح يلاتلاب اهمرحتو
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 9 تكمححاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةقطنم لخاد ةأرملا ةكرح رصح ىلإ ىعستو «رواحت ال ةينيدلا تاطلسلا :ةجودزم

 اهشيمهتو ةماعلا ةايحلا جراخ ةأرملا ءاصقإ نإ .ةيصخشلا اهلاوحأب راثتتسالاو اهذوفن
 عم اهتلكشم نم ىرخأ ةهج نم ةأرملا يناعتو .نيدلا مساب متي ةرسألا لخاد ىتح
 .اهسفن ىلع ةدايسلاب اهقح اهبلسيف ءصاخلا ءاضفلا يف تازايتمالاب عتمتي يذلا لجرلا

 يف اهنع ملظلا عفرو ةنطاوملا قوقحب عتمتلا نم ةأرملا نيكمتل يعيبطلا فيلحلا
 يف راوحلا ضوخل ةلهؤم ريغ اهنأ يعدت ةطلسلا نكل .ةطلسلا وه قحلاو نوناقلا ةلود

 ةلباقلا ريغ «ةيفاقثلاو ةينيدلا ةيصوصخلا»و ديلاقتلا دوست ثيح ءعيضاوملا ضعب

 قه: نضوهتلا نم هحتميو نانإلل نرضلاب يسعي امر لك نأ لوقلا نه ينغز::يطحتلا
 .هيلع ءاقبإلا زئاجلا ريغ نم لب ال ءيطختلل لباق

 نم يه ةلماكلا ةنطاوملا قوقحب اهعتمت قيعتو ةأرملا ةيلهاب مكحتت يتلا دويقلا نإ
 ىلع تلمعو اهتايح نم ةلحرم يف ملاعلا بوعش لك اهتفرع يتلا ةيخيراتلا دويقلا ةلمج
 ىلع نساذلا لمحل ةتباك ةيتيد دافع ىلإ ةيخيراتلا دويقلا هده ليومع نك :ابيطقح
 ةطفاحم سيل,3#] :نيريكتسملا خيدلا:لاجر ةصاخا ةتيدي كلفت: ىم اهي يرسفلا ماذكلالا
 تاودألا لامعتسا نأ امك ؛يليالعلا هللادبع خيشلا ريبعت دح ىلع ءأطخلا عم ديلقتلا
 يتلا ةيساسألا ئدابمللو روتسدلل ةفلاخم لكشي نينطاوملا ةمارك كاهتنال ةينوناقلا

 نيبو ءزئاج نينطاوملا عم راوحلا ثيح ؛ماعلا ءاضفلا نيب لصفلا نإ :اهيلع زكتري
 مساي تافازكإ ىلإ ةيصخشلا مهتايرحو نيلهالا قوقح لؤحتت ثيَح صاخلا ءاضفلا
 ةسرامم نم نينطاوملا نيكمت نود لوحت دويقلا هذه تماد ام .عنطصم لصف وه نيدلا

 نينطاوجلا ةلاقتنا نوبي الون ةيلوؤسملا نم ةطلسلا نفعل نو :نيتطارمك مهقوقح
 .راوحلا فقو رربي ال ةصاخ وهو
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 يبرغملا باطخلا

 ءروذج :ءاسنلا نع

 تالوحت ,نيماضم

 يزوأ دمحأ

 :ديهمت

 نم سيل :ةيراقملا دودحو لاكشإلا ةعس
 يأ يف ماع لكشب يئاسنلا باطخلا ةبراقم لهسلا
 اذهب فحي ام ببسب كلذو ,تاعمتجملا نم عمتجم
 ةيجولومتسبإ تابوعص نم باطخلا

 يعوضوملاب يتاذلا اهيف يقتلي ..ةيجولويسوسو

 .يديلقتلاب يثادحلاو يجولويديإلاب ينيدلاو
 ةساردو ليلحتل ةبسنلاب ةبوعصلا هذه دادزتو

 تفرع يتلا ةيبرعلا تاعمتجملا يف باطخلا اذه
 نرقلا فصتنم ذنم نيعيرس ًارييغتو ًاروطت
 ًاروطت ةيئاسنلا ةلأسملا تفرع ثيح ؛يضاملا

 ةيمسرلا تاهجلا ندل نم نيريبك ًامامتهاو
 هذه نع ًالضفو .ءاوس دح ىلع ةصاخلاو

 دجن ,عوضوملا فلت يتلا ةكئاشلا تابوعصلا
 يف نمكتو ءاهتقباس نع لقت ال ىرخأ تابوعص
 اياضق لوح رودي يذلا باطخلا اذه جتنم ددعت
 ةأرملا ىلع باطخلا اذه رصتقي ملف ءةأرملا
 نولوانتي لاجرلا نم ديدعلا دجن امنإو اهدحو
 سرادلا نإف هلك اذه ةجيتنو .اهتيضق مهرودب
 مامأ هسفن دجي باطخلا اذهل للحملاو عبتتملا
 هسسؤؤتو رداصملا فلتخمو ةيوهلا ددعتم باطخ
 وأ ةيعامتجا ىأ ةينيد ىأ ةيسايس تايفلخ همعدتو

 .ةجلاعملاو حرطلا هعم بعصي امم «ةنيعم ةيفاقث

 تاونقلا ةعيبطب قلعتت ىرخأ ةبوعص كانهو
 فلتخم ىلإ نهباطخ غيلبتل ءءاسنلا اهفظوت ىتلا

 اه



 9 تافحأب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 تابساتمب تارهاظت يف عراوشلا ىلإ لوزنلا ىلع نهتوص عامسإ رصتقي ب الق .تاهجلا
 ةبصخ ةيضرأ هيف ندجو يذلا يعامتجالا لمعلا ىلع نهباطخ رصتقي د ال امك ؛ةفلتخم

 ماعلا يأرلا سيسحتو ءيعقاولاو سوسحملا لمعلاب نهتدارإ قيقحتو نهتوص عامسإل

 يسنجلا زيملا فانصأ لك دض نهتتبعتو نهتابجاوو نهقوقحب ءصاخ هجوب ءاسنلاو
 ةأرملا تفظو دقف .نهتوص اهب نعمسي يتلا تاونقلا ددعت ًاضيأ دجن امنإو ءشيمهتلاو
 ؛يليكشت نفو «ةياورو ةصقو رعش نم ؛هلاكشأ فلتخمب يبدألاو ينفلا عادبإلا لاجم
 ١ .ةيئاسنلا ةفاحصلا لاجمو ءامنيسلا لاجم تفظو امك ..تحنو ريوصتو

 اهمدختست ؛ةمزتلملا ةيئاسنلا بطخلاب ةرخاز اهدجن اهريغو اهلك داوملا هذه نإ

 يآ نلع نظزفي امم :مصجملا ىف اهتناكم نع لقاستللو ,ةنوتيكلاو .تاذلا نع نييحكلل
 اهاياضق نع ةلماشو ةماع ةركف نيوكتل اهلك تالاجملا هذه يصقتسي نأ ثحاب

 :اهتاحورلكو
 ةيعصملا ةليزطلا اهدوهج لضفي تقفي ده ةارعلا ناي ماع لكتشت قؤقلا نكميو

 تلت يتلا تاونسلا ذنم كلذ مت دقو .اهب بلاطت يتلا قوقحلا نم ماه ءزج ىلع لوصحلا

 ممألا ةئيه ةرزاؤم لضفب حاجن نم هتزرحأ ام مظعم مت دقو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ال ًاءزج اهربتعتو ةأرملا قوقح نع عافدلا دئاست تناك يتلا تامظنملا ضعبو ةدحتملا

 يتلا ةيلودلا تاعيرشتلاو نيناوقلا نم ديدعلا ترهظ كلذل ؛ناسنإلا قوقح نم أزجتي
 .تابجاولاو قوقحلا يف نيسنجلا نيب ةاواسملا ىلع صنت

 اهعم ينطولا بواجتلا /ةأرملا ريرحتو ةيلودلا نيناوقلاو تاعيرشتلا :الوأ

 20 اهلو؛ او ل ا ةيبرملا يه اذا 0 كش ال

 57 مألا/ةأرملا اينف بعلت يتلا اهتفاقثو. ةيرسألا ةيوبرتلا ةموظنملا نم هيجوتب

 علطتت يتلا ,ةيمانلا تاعمتجملا يف ثيدحتلاو ريوطتلا تالواحم تعس انه نمو :اتسيكو

 ةرطاق يف ًالاعف ًارصنع نوكتل ءاهعاضوأ نيسحتو ةأرملا ميلعت ىلإ فلختلا وحم ىلإ

 يف لاعف رودب مايقلا نم اهنيكمت ةلأسمو ةارملا اياضق نأ دجت اذهلو :ةيرشبلا ةيمنتلا
 .تاعمتجملا نم ديدعلا يف ةريخألا ةنوآلا يف ةيسيكئرلا تاراعشلا نم تدغ عمتجملا

 مامتهالا ةدش نإف ؛نيرشعلا نرقلا ديلو سيل اهقوقحبو ةأرملاب مامتهالا ناك نئلو
 يركفلا مدقتلا ببسب ديازت دق «ءيضاملا نرقلا فصن يلاوح ىلإ دوعي ىذلاو ءيملاعلا

 ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا نم ديزملا قيقحتل ىؤرلا عيسوتو يسايسلا يعولا رولبتو
 ةيداصتقالاو ةينوناقلاو ةيسايسلا تالاجملا ةفاك يف راودألاو «تابجاولاو قوقحلا ىف

 .عمتجملا يف
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 تارت نم هكا امو طولا نوكملاو يفاثثلا ةاتسلا ىلإ ةفاضإلاب هنا عقاولاو
 دك ةدداملا مقالا نإف عتيل نارقا َنَيِب ةاواطملا ىلغ ىتيثا يطازقديد عمتجم داكيزوف
 لقتال نإ :ىؤزلا هذه تيجو ثلا ةيلونلا تاعيرتشتلا خس ىف ًايساسا ًارود ضيا ةبعل
 .تاعيرشتلا كلت ىلع ةزيجو ةرظن يقلن نأ انب نسحي اذهلو .اهتداق اهنإ

 ةوعدلاو 215٠١ ماع نجاهنبوك يف تايكارتشالا ءاسنلل يلودلا رمتؤملا داقعنا ١.

 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهعاضوأ نيسحتل ةأرملل ًايلود ًاموي (')7سرام 8 موي لعج ىلإ
 :154؟ ماع ةأرملل ةيسايسلا قوقحلاب ةصاخلا ةيقافتالا .'"
 .15851؟ ماع ةيعامتجالا تانيمأتلل ايندلا تايوتسملا ةيقافتا ."
 .1530 ماع ةأرملا ليغشتب ةصاخلا ةيقافتالا .5
 .يرصنعلا زييمتلا لاكشأ ةفاك ىلع ءاضقلل 1578 ماعل ةيلودلا ةيقافتالا .
 .1515 ماع ةأرملا لوح ىوكيسكم رمتؤمل يماتخلا نايبلا .”
 .ةأرملل ًايلود ًادقع 5/85١و ١510 نيب ام دتمملا دقعلا ةدحتملا ممألا رابتعا .

 ازجتي ال قح ةأرملا قح نأ ١544 ماع انييفب دقعنملا يلودلا رمتؤملا رابتعا .6

 :ناسنإلا ىوتح نم ًايساسأ ًاءزهتاةتفلطي
 يملاعلا لاضنلا روطت يف ةزراب ةملعُم ربتعي يذلا ١1146 ماعل نيكب رمتؤم .4

 1 ١ .ةأرملل

 ديدعلا دجن امنإو ؛ةدحتملا ممألا تايدتنم ىلع رصتقي مل ةأرملا قوقح نع عافدلا نإ
 ميظنتل يلودلا داحتالاو ,ةيملاعلا ةيوسنلا تاداحتالاك ءىرخألا ةيلودلا تامظنملا نم
 تاداحتالاو تامظنملا نم ديدعلا بناج ىلإ «رابكلا ميلعتل يملاعلا سلجملاو ,ةرسألا
 .رامضملا اذه يف ةريبك ادوهج اهرودب لدبت يندملا عمتجملا تامظنمو ةيملاعلا

 قوقحلا ةفاك يف اهتاواسمو ةأرملا ريرحت ةرورضب يدانت يتلا تاوصألا هذه نإ
 ةأرملا نأب عانتقالا ىلإ ىدأ يذلا يعولا ببسب امنإو غارف يف رهظت مل لجرلا اهيخأب
 تاردقلا نم ديدعلا نزتخت ةماه ةيرشب ةورث يهف ةمث نمو .عمتجملا فصن لكشت
 ريطي ال رئاطلا لثم عمتجملا نأ كلذ» .ةيرشبلا ةيمنتلا يف ةمهاسملا ةيعادبإلاو ةيلقعلا

 اهفلخت رهظمو ؛")«هلك عمتجملا ريسل ةقيعم ةهاع ةأرملا حانج لشو ؛نيحانجب الإ
 .ماع لكشب عمتجملا فلخت سكعي

 ماع بارضإب اكيرماب كرويوين ةنيدم يف جيسنلا لماعمب تالماعلا ءاسنلا تماق 1401 ماع سرام 8 يف )١(

 .تاعاس رشع ىلع يمويلا لمعلا تاعاس ضيفختو لاجرلاب روجالا يف ةاواسملاب هلالخ نبلاط
 راد ؛تنؤملا عمج تاروشنم .نيرشعلا نرقلا يف ةأرملا ةودتل ةيحاتتفالا هتملك يف بلاطوب يداهلا دبع .د (؟)

 ٠٠٠٠ ,طايرلا ةديدجلا فراعملا

 /اك١6



1 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةيبرعلا لودلا نم برغملا ربتعُيو :ةيلودلا نيناوقلا ىلع ةقداصملا .أ
 ةقلعتملا ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلا نم ديدعلا ىلع تقداص يتلا ءلئالقلا ةيمالسإلاو
 قلعتت تارارق ذافكارطقلا اذه يف ةصئخملا تاطلسلا ىلع لهس امم :ناسنإلا قؤقحي
 .")عمتجملا يف ءاسنلل ةلماكلا قوقحلا نامضب

 قوقتلا يف لاججرلاو ءاسقلا نيني ةماقلا ةاواستلاب جرسي يمرغملارودسدلا خإ
 ىف لدعملا ؛ةكلمملا روتسد نم ةسماخلا ةداملاف .ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 ندب يف اهم انوقح نم ةارملاو لمترلا ندب ةاواستلا ىلع صني 1945: يكتف
 لك نأ ىلع هسفن لدعملا روتسدلا نم ةرشع ةيناثلا ةداملا صنت امك .تيوصتلا

 نطلاب اهيف امي ءاهسنن طورشلاب ةيموععلا فئاظولا لك جولو مهتاعمإت نيتطاوملا
 قوقح يف لجرلاب ةأرملا ةاواسم ىلع يبرغملا نوناقلا صنيو .ةيموكحلا بصانملا
 .ةيمومعلا ةفيظولا يف ةصاخو ءةرجألاو ليغشتلا

 لاوحألا نوناق نإف ةاواسملا هذه قيقحتل ًايعسو :ةيصخشلا لاوحألا ةنودم .ب
 تمت /1501 ماع ريهظ لكش ىلع اهريرحت مت يتلا «ةنودملا» وأ يبرغملا ةيصخشلا
 ىلع ينسلا يمالسإلا هاجتالا نم اهدونب ءاحيتسا مت دقو .15917 ماع اهتعجارم
 هذه ذنمو .(5917 2177 ,85) ةنودملا نم دونب ةدع كلذ حضوت امك ءيكلاملا بهذملا
 ةبسنلاب ءاوس ءفقوتت مل تاداقتنالا نإف ةنودملا دونب ضعب تلمش يتلا ةعجارملا
 ١514١ ةنس اهليدعتل عورشم حرط نم مغرلابو .لدعملا وأ لوألا اهلكش يف ةنودملل
 1197 ماع لولحبو .ءيشب مايقلا عطتسي مل ريخآلا اذه نإف «يبرغملا ناملربلا ىلع
 ءتشغ ٠١ ةيسانمب هباطخ يف ررقيو ةردابملا ذخاي يناثلا نسحلا لحارلا كلملا دجن
 ًاعامتجا اهسفن ةنسلا نم ربمتبس رهش يف سأرت هنأ امك .«ةيبرغملا ةأرملا فاصنإ»
 نيب تاءاقللاو تاشقانملا نم ديدعلا دعيو .ةيئاسنلا تايعمجلا تالثمم مض

 يتلاو 11915 ماع لالخ اهتقحل يتلا تاليدعتلا تفرع ةنودملا نإف نييصاصتخالا
 ةيامح يف ةماه ةيعون ةزفق لكش امم ؛ةماهلا اهدونب ضعب يف رييغتلا ضعب تثدحأ

 .ماع لكشب ةيبرغملا ةرسألاو لفطلاو ةأرملا قوقح

 نإف قوقحلا نم ديدعلا ةيبرغملا ةأرملل تققح يتلا تاليدعتلا هذه ةيمهأ مغرو
 ًاهفرع يتلا :ةعيرسلا تاريقتلاو تاروطتلا بكاويل ومتسا اًمنإو :فكوتي مل اهلاشن
 هتيمنتو هريوطت يف ةمهاسمك ؛عمتجملا يف يفاقثلاو يداصتقالاو ىعامتجالا اهعقاو
 ديدج ليدعت ثادحإل دهجلا ةفعاضم ىلإ ةيئاسنلا تاوصألاب ادح امم .دعصلا ةفاك ىلع

 اطقملنزو ظاسفلسقلر, (2000), آه ؟عددسع 311ةعمعدنمع ءداكع !'8عدلتاغ ها !"آمعوهلتاع لعع 2متاكر ذم ام )0

 ةزؤعأع لع 1ةددتتت عك.
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 فلتخم يف نييصاصتخالا نم ديدعلا هيلع بكنا ام وهو ؛ةيصخشلا لاوحألا نوناق يف
 رمآلا .فصنو نيتنس يلاوح تقرغتسا ةدمل ةينوناقلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا تاصصختلا
 يف يبرغملا ناملربلا ىلع ضرعيس يذلاو «ةنودملل ديدجلا عورشملا هنع رفسأ يذلا

 لخدتلاب «نينمؤملل ًاريمأ هرابتعاب ؛هسفنب كلملا ةلالج ماق نأ دعب 27٠١7 ربنجد رهش
 يتلا «ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلا نيب ةيفالخلا اياضقلا ضعب يف مسحلاو
 لك لوبقب تيظح يتلاو ءةديدجلا اهتروص يف ةنودملا عورشم ريرحت يف تمهاس
 يف فواخملا نم ديدغلا ريثت تناك يتلا «تافالخلا نم ديدعلا تشالتو :«فارطألا
 ًامدقت اهتربتعاو ةيئاسنلا تاكرحلا اضرب ةديدجلا تاليدعتلا تيظحو .يبرغملا عمتجملا
 ةقالعلل ديدج روصتو ةديدج ميقب رشبي امم .ةأرملا قوقح المش ًاماه ًاقاتعناو ًاريبك

 ةأرملا حومطو بلاطم ققح ةنودملل ديدجلا عورشملاف .عمتجملا يف ةأرملاو لجرلا نيب
 :قالطلا قح دييقتو «ةرسالا ةياعر لاجم يف لجرلاب ةاواسملا ناديم يف ةيبرغملا
 حايترا حضوي اممو .كلذ ريغو «يجوزلا لاومأ ريبدتو «ةيالولا ميظنتو ددعتلاو
 ىف ءاج دقف :تايعمجلا ضعب هب تحرص ام ركذن «تاليدعتلا هذهل ةيئاسنلا تامظنملا

 ةنودمل ةيرهوجلا تاحالصإلا نإ» :ةيلالقتسالا ةأرملا ةمظنمل يذيفنتلا بتكملا نايب

 روسج ةيعمج ىرتو .«نزاوتلا لفكتو ةبراغملا حومط عم بواجتت ةيصخشلا لاوحألا

 كلت ةيساسأ ةجاح لجأ نم لاضنلا نم تاونس نع ربعي ةرسألا نوناق عورشم» نأ
 ءاسنل ةيطارقميدلا ةيعمجلا لوقتو .«ةيبرغملا ةأرملل ةلماشو ةلماك ةنطاومب ةقلعتملا

 ةيعضو ررحت ًاريخأ نياعن نحنو حايترالاو ةحرفلاب ساسحإ ينكلمتي» :برغملا
 ةيعمجلا حرصتو .هدالبلا ةيمتتل يقيقح لمأ لك قوعي ناك يذلا ديقلا حايزناو تايبرغملا
 ًائيرج ًالمع ناك دقل تارورسم انسفنأ دجن» :يلي امب ءاسنلا قوقح نع عافدلل ةيبرغملا
 ةلادعلا رود كلذكو تاءارجإلاو رطاسملا ىقبت نآلا ءيباجيإ ّدجو يسايس رارقك ًاقح

 رمتسيس لمعلا ءانل ةبستلاب ,عقاولا ضرأ ىلع هقيبطت لامكتسال ةيساسأ رصانع
 ةنودم نإ» :ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيبرغملا ةبصعلا سيئر لاقو .«حتفنا رخآ شروو
 .«رصبتلاو داهتجالا هدامعو مالسإلا هواضف ماهو ريبك زاجنإ ةرسألا

 ةنودم ةعجارمي ةصاخلا ةيراشتسالا ةنجللا سيكر ؛ةتسوب دمحم ذاتسألا لاق دقو
 ةعماجب طسوتملا ضيبألا رحبلا ةيميداكأل يحاتتفالا سردلا يف ةيصخشلا لاوحألا

 ةيعون ةرفط» لكشي ةنودملل ديدجلا عورشملا نأب )٠٠١7(« شكارمب ضايع يضاقلا
 .«ةأرملا موصخ» ب مهامسأ نمع قيرطلا تعطق «ةديدج

 ةيضق نإ :ةمعادلا تاءارجإلا /يبرغملا عمتجملا يف ءاسنلا عضو روطتق .ج

 ًاريغتو ًالوحت فرعي يذلا ءيبرغملا عمتجملا يف ةدحب مويلا اهسفن ضرفت ةارملا

 جامدإ لاجم يفو «ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يفو «ةينارمعلا تالاجملا فلتخم يف نيريبك
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 .ىملاعلا داصتقالا ىلع ًاماه ًاحاتفنا فرعي امك .ليغشتلا تاعاطق فلتخم يف ةأرملا

 زواجتت اهلعجو ,ةأرملا ةيضقب مامتهالا ىلإ تداق اهلك هذه ثيدحتلا لماوع نإ
 نيذلا نييسايسلا ةداقلا لاب لغشت ةيضق ىدغتل «نيركفملا مامتهاو اهتاذ ةأرملا مامتها
 يلوت ةلودلا تحبصأ ةمث نمو .ةيمنتلا عيراشم لك يف ةأرملا كارشإ ةيمهأب اوعنتقا
 ةيئاسنلا تايعمجلا نم ديدعلا يف صاخ هجوب لثمتملاو «يندملا عمتجملل ًاريبك ًامامتها

 .ةيومنتلا ةيعامتجالا عيراشملا نم ديدعلاب ضهنت يتلا

 هتفرع ًاريبك ًالوحت دجي يبرغملا عمتجملا يف ةأرملا ةيعضول سرادلا ظحالملا نإ
 1 1 .دودحم دج ينامز فرظ يف

 ةليوط ةيخيرات ةروريص اهتزرفأ ةيرزم ةيعضو «لالقتسالا لبق ءشيعت تناك دقل

 ةيفاقثلاو ةيسايسلاو «ةيعانتجالاو :ةيداصتقالا لمارعلا نم ةعؤمجسم اهكيش يف كراش
 اهيف داس نورق ةدع ةليصح يهو .هلماكب عمتجملا يف ةيرشبلا ىوقلا حبك ىلع تلمع
 ىلع تلمعو ءهروطتو عمتجملا ىمن تلقرع يتلا «ةيلابلا فارعألاو تادقتعملا نم ديدعلا

 .عمتجملا يف اهرود شيمهتو ةأرملا ةينود سيركت

 لاضنو «ءينطولا ررحتلا ةكرح لضفبو «لالقتسالا ىلع برغملا لوصح درجمبو

 نم دسعلا قمح لا ةييرعملا ةأرشلل نونا :يبرغعلا عمتجملا يف ةيحلا ىوقلا لك
 ؛هدعب ام ةرتفو لالقتسالا لبق ام ةرتف شاع نم لك اهب دهشي نأ نكمي يتلا ,تابستكملا
 نأ ءاسنلا نم ديدعلا نكمأ دقلف .يسايق نمز يف ةريبك ةوه مدر ءكش نودب «مت ثيح

 .عمتجملا ةيمنت يف نمهاسيو «ةماعلا ةايحلا ىلإ لظلا نم جورخلا يف نهحومط نققحي
 ,ةيصصختلا ةيفرعملا اهتارايتخا ىلع دويق يأ ضرفت نأ نودب سرادملا تلخد دق ةأرملاف
 تلمحتو فئاظولا نم ديدعلا تدلقتو .لجرلا بناجب عقاوملا نم ديدعلا أوبتت نآل اهلقأ امم
 ةيناملربو ةيعماج ةذاتسأ تدغ اهنإ .هيلع ًاركح تناك يتلا «تايلوؤسملا نم ديدعلا

 ةيطرشو «نطولا نع عفادت ةيدنج ًاضيأ يهو .دالبلا يف ةطلس ىلعأل ةراشتسمو ةريزوو

 ,ةيباقنلا تاكرحلا يف ةميعزو ؛ةرئاط ةنابرو ءراطقو ةرجأ ةرايس ةقئاسو رورملا مظنت
 ددع نإ .خلا ..عناصملاو ةيمومعلا تارادإلا يف ةريدمو «لامعأ ةبرو ءريهامجلا يف ةبيطخو
 ماقرألا ريشت امك .ماه مقر ىهو «ةأرما 58 غلبي هيتفرغب يبرغملا ناملربلا يف ءاسنلا
 /”4 نأ امك .ايلع ةيعماج تاداهش نلمحي تايبرغملا ءاسنلا نم 7/5 نأ ىلإ ةيئاصحإلا
 نم ٠١/ ًاضيأ ءاسنلا لكشتو .ءاسنلا نم نوكتي عمتجملا يف نيطيشنلا لامعلا نم
 .(!جيسنلاو ميلعتلاو ةحصلا عاطق مظعم نلغشي نهف «ةلودلا يفظوم

 ىلوألا ةيبرغملا ةيزفلتلا ةانقلا اهعم اهترجأ ةودن يف ينيرملا ةنيما ناسل ىلع تايئاصحإلا هذه تءاج (4)
 .ةنودملا عورشم نالعإ دعب ٠٠١ * ربمتيس تيس رهش

1١. 



 ءاسنلا نع يبرغملا باطخلا :يزوأ

 ةسمخلا دوقعلا يف ةيبرغملا ةأرملل تققحت يتلا ءركذلا ةفنآلا تابستكملا لك مغرو
 نم ديدعلا عضوف ,ةفيثكلا ةباغلا انع يفخت نأ ةرجشلل كلذ عم يغبني الف ؛ةيضاملا
 ريغتي مل هنأل ؛حايترالا ىلع ثعبي ال لازي ام يبرغملا عمتجملا يف ةيوسنلا تائفلا
 اهنايك ققحت ةلعاف ًاتاذ اهلعجي يذلا ءلماعتلا دقتفت لازت ام ةأرملاف .يرهوج لكشب
 راقتعلا نم ًاقالطتا ؛تابجازلا لك لمحتعو قوقحلا ةفاكب متت :ةنطاوبكو يحن نسسنمك
 نمض ةوطخ ىوس هتققح ام سيلو ءرمتسم اهلاضن نإف 0 .(©اهتاردقو اهتءافك
 .ةليوط ةريسم

 جامدإو ةلوفطلاو ةرسألا ةياعرو ةأرملا عاضوأب ةفلكملا ةلودلا ةبتاك تراشأ دقل
 دض فنعلا ةبراحم لجأ نم ًاعيمج» :ينطولا ىقتلملا حاتتفا ةملك يف «نيقاعملا
 :يه لحارم ةدعب رم يبرغملا عمتجملا يف ةأرملا اياضقب مامتهالا نأ ىلإ ("!«هءاسنلا

 رابتعاو ةأرملا اياضق ةجلاعم قرط رييغتب تزيمت دقو :ةيسيسأتلا ةلحرملا -
 اهقوقح رابتعاو ءيعامتجالاو يداصتقالا رييغتلا لماوع نم ًالماع اهعاضوأب ضوهنلا
 قوقحلاب /14917 ةنس ذنم ءبرغملا متها دقل .ناسنإلا قوقح نم أزجتي ال ًاءزج
 ىلع دعاس امم .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا مارتحاو ,ناسنإلل ةيساسألا
 تايلآ ثادحإو ءبرغملاب ناسنإلا قوقحب ةطبترملا اياضقلا لوح ينطو راوح حتف
 دقو .ناسنإلا قوقحب ةفلكملا ةرازولاو ناستإلا قوقحل يراشتسالا سلجملاك ةيسسؤم
 ةماركي سملا هنأش نم ام لك ةنادإل مكالم خانم قلخ يف تازاجنإلا هذه تمهاس
 .ءاسنلا ىلع سرامملا فنعلا كلذ ةمدقم يف يتايو «ناسنإلا

 عباط عزنو ةيصخشلا لاوحألا ةنودم ةعجارم ىلع حاتفنالا اذه دعاس دقلو
 لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلع عيقوتلا مت امك .1391 ماع كلذو ءاهنع ةيسدقلا
 ةضهانمل ىملاعلا نالعإلا ىثبتو ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن متو ءءاسنلا دض زييمتلا
 ةيملاعلا تارمتؤملا نم ديدعلا ىف برغملا ةكراشم كلذ الت امك .ءاسنلا دض فنعلا
 ١ .")ةأرملا عاضوأب ضوهنلل

 فلتخم عم نواعتلاو طارخنالا ىلإ ةموكحلا ترداب اهلالخو :ةيلاقتنالا ةلحرملا -
 ةلوذبملا دوهجلاو عيراشملا يف اهعم لماكتلاو قيسنتلل ةيلودلاو ةينطولا تاهجلا
 .ةأرملا اياضقب ضوهنلل

 .0 ص 21١59١7 ,ةييعشلا تاوقلل ىكارتشالا داحتالا تاروشنم «تايداحتالا ءاسنلل ةينطولا ةودنلا (5)

 155+ ماع نوناقلاو ةأرملا لوح ةيعماجلا هتحورطأ رشن (1)
 ةموكح يف لدعلل ًاريزو ناك دقف .ةينوناقلا هثاحبأو هلاضنب ةلصلا ةقيثو بصانم ةدع دعب اميف دلقت دقل (1)

 .وطج سيردإ ةموكح يف ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملل اسيئرو ءيفقسويلا نامحرلا دبع
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: 

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةرازو ثادحإ مت اهيفو ٠٠٠١, ةنس ذنم تقلطنا دقو :ليعفتلاو لامعإلا ةلحرم -
 عفدلل ةماه ةيلآك «نيقاعملا جامدإو ةلوفطلاو ةرسألا ةياعرو ةأرملا عاضوأب ةفلكم

 نيناوق عيراشم ةعومجم دادعإب ةرازولا هذه تماق دقو .يمسر لكشب ةيئاسنلا ةيضقلاب

 تاركذم يف ةدراولا تاحارتقالاب كلذ يف ةنيعتسم ةأرملل ةينوناقلا ةيامحلا ززعت

 ١ .اهفادهأ عم مجسنت يتلاو ,ةيئاسنلا تايعمجلا

 يف تايمألا ءاسنلا ةبسن نإ :هريوطتو يبرغملا عمتجملا ثيدحت قئاع ةيمألا .د
 نودب حضوت ةبسن يهو ./11,5 يلاوح ىلإ لصت ءيلامجإ لكشب ءيبرغملا عمتجملا

 هذه نإ .اهتضهن نود لوحت يتلا ليقارعلاو عمتجملا يف اهزكرمو ةأرملا ةيعضو كش

 يا :تاشأ تايبووسلادانسقلا نم نييالقةعيس ياوطن[ :يرخا ةنخات قمه كينت ةينمنلا
 نيغ ىتاثلاب ور :ةياتكلاو ةمازقلا نمطتتسي ال تاهما اهتيمرت ىلع موقت هربا نييالم ةعبست نأ
 .سردمتلا يف نهلافطأ ةدعاسم كلذكو «بيبطلا تافصو مهفو ةءارق ىلع تارداق

 يمامتجالا روطتلا لقرعت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا نيب نم ربتعت ةيمالاف
 ةايحلا رومأ بيلاود رييست يف ةكراشملاو جامدنالاف .يبرغملا عمتجملا يف يداصتقالاو
 نم ديدعلا ىلع ةرطيسلا ؛:ةرورضلاب «بلطتي «راكتباو جاتنإ نم هيضتقت امب ةرصاعملا
 نمو .ةيساسألا اهتاودأ دحأ ةباتكلاو ةءارقلا ربع يزمرلا لصاوتلا ربتعي يتلا «تاراهملا
 سمت ةفآ يه امنإو .بسحف نييمالا صاخشأالا سمت ةرهاظ تسيل ةيمآلا ةفآ نإف ةمث
 .هلمكأب عمتجملا

 :نفااقي لفلم ندع ينرقملا مسجلا لفي ءاستلا وقص ناك ةيمآلا نايشتنا نإ
 نإ .نسحألا هجولا ىلع اهنم ةدافتسالاو ءرصعلا تايدحتو تاناهر يف ةكراشملل ةيافكلا

 ناز ءاوس' دج ىلع ءاشتلاو لاجزلا دوهمت نيمو ناكسلا لاومأ يف دونشتملا لوستلا
 لاقتو نييمألا شمهت ةرصاعملا تاعمتجملاف .ةأرملا ميلعتب نهتري ةلماشلا ةيمنتلا قيقحت
 مقرابتعاب ةيعامتجالاو ةيسفنلا متهماضوا ىلع سكعتي امس :يعامتجالا مفرود قف
 عمتجملا روطت ىلع سكعني نأ هنأش نم امك ةيلوؤسم ةيأ نم نييصقم ىأ نيلوزعم
 .همدقتو

 دج مقر كش نودب ىهو «تايمأ نهنم ًاتس ءاسن ٠١ لك نيب نم نأ دجن اننإ
 قرف ةبسن يهو «ةطقن ؟4 قرافب يأ ,ةئاملا يف 5؟ غلبتف لاجرلا ةيمأ امأ .فيخم
 نيب ميلعتلا جولو ىوتسم ىلع نماكلا زييمتلا سكعي امم .ظوحلم لكشب ةعفترم
 عمتجملا يف ةأرملا ةيعضو نع ةيبلسلا ةروصلا كردن ًاضيأ انه نمو .نيسنجلا
 نيب قفاكتلا مدع نع رخآ سايقم يأ اهيهاضي ال يتلا تارشؤملا نم يهو .يبرغملا

 .عمتجملا يف ءاستلاو لاجرلا يزكرم

 نيف



 ءاسنلا نع يبرغملا باطخلا :يزوأ

 ةدعل سرادملا جولو يف ندملا ءاسن نم ريثكب ًاظح لقأ تايورقلا ءاسنلا نأ دجنو

 غلبت تايورقلا تايمألا ءاسنلا ةبسن نأ دجن ثيح «ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا بابسأ
 .يرضحلا طسولا يف /44,7 لباقم 5

 نم لمعي دلب فرط نم اهب مايقلا نكمي يتلا تارامثتسالا مهأ نم ءاسنلا ميلعت نإ
 لهجلاو ةيمآلا ىلع يطارقميدلا ماظنلا سيسأت نكمي الو .هراهدزاو هلبقتسم لجأ
 .فلختلاو

 دوهج رصتقت مل :يملعلا ثحبلا ةهجاو ربع ءبرغملا يف يئاسنلا باطخلا .ه
 ربنم ربتعيو .ىرخأ نود ةهجاو ىلع هب رهجلاو نهتوص عامسإ ىلع برغملا يف ءاسنلا
 اهتاردقو اهتاناكمإ هيف تزربأو اهتاذ هيف تققح يتلا عقاوملا زربأ دحأ يملعلا ثحبلا
 فلتخمب يفرعملا جاتنإلا يف ةلاعف ةمهاسم مهاست اهلعج امم ؛ةيعادبإلاو ةيركفلا
 .هلاكشأ

 لكارالا كاقمابلا ند: نسيدترملا طاف ةييوقملا ةيجولويسوملا كاملا نفعت
 دقو .يبرغملا عمتجملا يف ةأرملا نع يناديملا ثحبلل ةيساسأ ةقالطنا نيطعأ يتاوللا
 يف ةأرملا عقاو ةيرعتل ةماه ةليسو ةيملعلا ةأرجلاب ةمستملا اهتالاقمو اهبتك تدغ
 اهنإ .بسحف يبرغملا عمتجملا يف سيلو ءماع لكشب ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجملا
 نرقلا نم تاينيعبسلا ذنم ةيعامتجالا مولعلا يف يبيرجتلا ثحبلا لاجم تحتتفا
 نهاياضق نع ثيدحلا ةصرف ةيعامتجالا تاعاطقلا فلتخم نم ءاسنلل تحاتأو ءيضاملا
 ىتلا تافلؤملا نم ديدعلا رودص ةيميداكألا تاساردلاو ثاحبألا هذه بكاوو .نهلكاشمو
 تفرع ىتح يضاملا نرقلا نم نماثلا دقعلا هتني ملو .اهلكاشمو ةأرملا اياضق لوانتت
 متهت :تاصصختلا فلتخم نم ةريثك ثحب تاعومجم روهظ ةيبرغم تاعماج ةدع
 اهتداق يتلا تاعومجملا اهنيب نم ركذن .يبرغملا عمتجملا يف ةرسألاو لفطلاو ةأرملاب
 ةشكاعو ."0يناميزع رمعو .(* اذيشر يالوم قازرلا دبع :لثم «ةذتاسألا دوهج

 نم نهريغو ينيرملا ةنيمأو «يدبابجا ةفيطلو ءليورزا ءارهزلا ةمطافو ,6 ”)يبرعلب
 يتلا تارادصإلا نم ديدعلاب ًاعيمج ءالؤه دوهج تجوت دقلو .ةيبرغملا ةيركفلا تاءافكلا

 بيسي ءاهضعب ركذلاب صخن تاروشنملا هذه نيب نمو .يفرعملا مكارتلا يف تمهاس
 :ةيركفلا اهتالاجم عونتو اهترثكل اهدرج ةبوعص

 .بوانتلا ةموكح يف ةيجراخلا ةرازوب تنيع دقل (4)
 ريثتش ١-7-7 :مايأ «نيرشعلا نرقلا يف ةأرملا» ةودن يف لاصتالا ريزو يراسملا يبرعلا ديسلا ةملك نم (9)

 .ةيبرغملا ةكلمملا ؛طايرلا «تنؤملا عمج تاروشنم 4
 )٠١( «قباسلا عجرملا ص٠١.
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 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 لمحت ١940 ةنس يئاسنلا يركفلا جاتنإلا رشن ةلسلس ينواشلا ىليل رادصإ ١.
 .للمصم[0هطع5 «تابراقم» مسا

 عجارم تحبصأ يتلا ةيئاسنلا تارادصإلا نم ديدعلا روهظ ١5417 ةنس تفرع ."

 قوقحلا يف لجرلا نيبو اهنيب ةاواسملا لجأ نم اهحافكو ةأرملا اياضق يف ةيساسأ
 ,تاعزوم ءاسن» «(1141/) «ةيئاسن هوجو» :ةلماك ةنطاوم ةسرامم يفو ءتايلوؤسملاو
 ,(19490) «ثنؤملاب دسجلا» )١1184(« «ةطلسلاو ءاستلا» «(1544) «لمعلا /ةرسألا
 ,تايورقلا ءاسنلا» «(1144) هاتنب ينوكت نأ» «(19437) «جاوزألا لوح لؤاست»

 .(1999) «ةيئاسن تاردايم» )١1994(« «مالسإلاو ءاسنلا» )١595(«

 ديدعلا اهيف رشن ١140 ةنس ةديدج ةلسلسل ةشئاع يبرعلب ةذاتسألا رادصإ ."
 .ةماهلا تافلؤملا نم

 يتلا كلتك ىرخألا رشنلا تالسلس نم ديدعلا روهظ 114١ ةنس تفرع .4

 .«تاسسؤملاو ءاسنلا» مسا لمحت يتلاو ؛ليورزأ ءارهزلا ةمطاف ةذاتسألا اهتردصأ

 ءاسن» مسا لمحت ىرخأ ةلسلس رادصإب يسينرملا ةمطاف ةذاتسالا تماق .4

 5٠٠١«. قفأ برغم

 .«دغلا ينطاوم ةبراغملا» ةلسلسل يسينرملا ةمطافو ناميزع رمع رادصإ .5

 نم ديدعلا ميزؤتو عبط :دفرد ركل ةقئاتنإلا نفتلا:تالسلش نما ةلسلتس لك خا
 نأ ىلإ ةراشإلا رمألا يف مهملاو .ماقملا اذه يف اهئامسأ ركذ هعم بعصي امم ,تافلؤملا
 ؛عمتجملا يف ةأرملل شيعملا عقاولا اهتاساردو اهتاليلحت يف لوانتت تناك تافلؤملا هذه
 .مامتهالاو رظنلا اياوزو صصختلا ةددعتم تاجلاعمو لخادمب

 تاعماجلا فلتخمب ةيئاسنلا اياضقلا يف ثحب تاعومجم نم ديدعلا روهظ .1
 كدغإ لجأ, نم يملعلا صصختللا كايلعو سئساك ىلإ ىقري اهنشعي لمح اس-ةيئرغنلا
 طابرلاو ةرطينقلا تاعماج يف ًالثم لاحلا ىه امك ؛ةيعماج تاساردو ثاحيأ
 .اهريغو ءاضيبلارادلاو

 دنم ؛بوانتلا ةموكح تحتف دقل :ةيمنتلا يف ةأرملا جامدإل ةيموكحلا ةطخلا .و
 بناجلاب ةقلعتملا ةيومنتلا شاروألا نم ديدعلا .1594 ماع رومألا مامز تلوت نأ
 نوناقو ءلغشلا نوناق ةسارد ىلع تبكنا دقف .يسايسلاو يعامتجالاو يداصتقالا
 ,ةيميلعتلا ةموظنملا حالصإو ءيداصتقالا رامثتسالا نوناقو «يئانجلا نوناقلاو :مالعإلا
 تسيل عمتجملا يف ةأرملا جامدإ ةطخ نإف انه نمو ..عمتجملا يف ةاواسملا ةفاقث رشنو
 نم ةعومجمل بيجتست ةطخلا هذه رابتعاب ؛يبرغملا يعمتجملا عورشملا نم ءزج ىوس
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 ءاستلا نع يبرغملا باطخلا :يزوأ

 يف شاقنلا نم ريثكلا تراثأ ةطخلا هذهو .عمتجملا يف ةأرملا هجاوت يتلا تاهاركإلا

 ىلإ اهببسب اومسقنا دق ةبراغملا نأ نيريثكلل هيف ىدبي وحن ىلع كلذو يبرغملا عمتجملا
 اهنأب ىلوألا ةعومجملا كلذل ًاعبت تفنص دقو .اهدض مسقو ؛ةطخلا عم مسق :نيمسق
 .ةيمالظو ةيعجر اهنأب ةيناثلا ةعومجملا تفنص نيح يف ؛ةيثادحو ةيمدقت

 نم ةعومجم سركت يتلا تايهيدبلا نم ةعومجم نم ةفلؤم» ةطخلا نأ عقاولاو
 طرخناو انعمتجم هلبق ءروطت نم انلاوحأ ىلع أرط ام مضخ يف ةأرملا اهتكردأ قوقحلا

 ةيدايرلا راكفألا لضفيو ؛ةيعوضوم .ءةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجا لماوع لضفب هيف

 يعمتجم عورشم ىطخ ىلع «ةينيدلا انتيوهو انميقب ةعبشتملاو رصعلا ىلع ةحتفنملا

 روطت قفار عورشم وه املثم ؛(''7«ةيبرغملا ةينطولا ةكرحلا هب تضهن لماكتم
 .عمتجملا

 دقنلا» هباتك يف راشأ يسافلا لالع موحرملا ينطولا ريرحتلا ءامعز دحأ نإ
 ةأرملا ةضهن نود لوحت يتلا ليقارعلا ىلإ ءيضاملا نرقلا نم تاينيسمخلا ذنم ,«يتاذلا
 عقاولاب ددنو ةأرملا ريرحت يف مالسإلا ميلاعتل عايصنالا ىلإ اعدو يبرغملا عمتجملا يف
 ثروي املثم ثروت ةأرملا تناك ثيح «ةيورقلا قطانملا ضعب يف هشيعت تناك يذلا
 يف ثانإلا جيوزت كلذك ركنتسيو ءباجحلا ةاعد ىلع لماحتي هدجن امك .لاملاو راقعلا
 ١ .""تاجوزلا ددعت ضفري ناك امك ؛نهتدارإ ريغبو ؛ةركبم نس

 تايعمج ديعص ىلع ىأ ىمسرلا ديعصلا ىلع ءاوس «ةلوذبملا دوهجلا تدأ دقل

 ةعبرألا دوقعلا لالخ ةيبرغملا ةأرملا عاضوأ رييغت ىلإ ؛يندملا عمتجملا تامظنمو
 نكمو «تالاجملا نم ديدعلا سم ءًاظوحلم ًاروطت ةأرملا عاضوأ تدهش دقف .ةريخألا
 تاعاطقلا نم ديدعلا يف نهدوجو قيقحتو نهسفنأ ضرف نم ءاسنلا نم ةماه ةبسن

 بايغ يف ةأرملل تققحت يتلا جئاتنلا هذه نأ ديب .ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 مل ةلماكتم ةينطو ةطخ عورشم بايغ لظ يفو ةيئاسنلا ةلأسملاب ماعو يقيقح يعو
 تداك «يبرغملا عمتجملا يف نييعامتجالا ءاقرفلا نيب تافالخو تاعارص زارفإ نم ملسي
 نيتئف زاربإ ىلإ لادجلا ىدأ ثيح .ضعبلا ريبعت دح ىلع ءيعامتجا خرش» ىلإ يدؤت نأ
 .هضراعت ةثفو «رييغتلا اذه دناست ةكف :نيتيعامتجا

 .بزحلا تاروشنم .تايداحتالا ءاسنلا  ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالل ١4517 عيبر :ةينطولا ةودنلا )١١(

 سرام (1 - 5 ) طابرلا «ءءاسنلا دض فقنعلا ةبراحم لجأ نم ًاعيمج» ينطولا ىقتلملا «ةيبرغملا ةكلمملا )١1(

 ..نيقاعملا جامدإو ةلوفطلاو ةرسالا ةياعرو ةأرملا عاضوأب ةفلكملا ةرازولا "2٠٠
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 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةأرملا هاجت ةضقانتمو ةددعتم تاحورطو تارايت :ًايناث

 ام ىلإ «تارايتلا فلتخم اهنع ربعت امك ءةأرملا هاجت ىؤرلا فلتخم فينصت نكمي

 :يلي

 ةأرملا ىلإ رظني ًايروطسأ ًاموهفم مدقت ةيؤر يهو :ةيبيغلاو ةيروطسألا ةيؤرلا -
 ةشقانم نكمي ال ًاقولخم اهنم لعجت يتلا ةميدقلا تاداعلاو ديلاقتلا نم عانق لالخ نم

 .ىوتحم لك نم اهغارفإو اههيوشتو اهاياضق شيمهت ىلإ أجلي ةمث نمو ءاهعوضوم

 ةيفاقثلا ميقلاو ةيوهلاو ديلاقتلاو تاداعلا ءارو اهباحصأ يفتخي يتلا ةيؤرلا يهو

 ةطخنلا عوربشم زايتعاو ةارملا ةيعضو نيوطخل يتادمنا عوزتشملا هجو:يف ةيثيدلاو
 .يبرغملا عمتجملل ةبسنلاب ًالاجعتسا لثمي ال ًائيش ةرسألا نوناقو ةأرملا جامدإل ةينطولا

 هريفك «يبرغملا عمتجملا يف ةأرملا نع مّدقُت ةيناث ةيؤر دجن :ةيبلسلا ةيؤرلا -
 ةميقلاو حبرلا مدقت يتلا ةيبرغلا ةيجولويديالا اهتزغ يتلا ىرخألا تاعمتجملا نم
 ةيئاسنلا ةلاسملا عييمتب» ةيؤرلا هذه موقت ثيحب ,يناسنإ رابتعا لك قوف ةيداصتقالا
 دسج لعجت يتلا «مالعإلا لئاسو هجورت يكالهتسا روظنم لخاد اهتروص ةبلوقو

 ةيؤرلا رشن ىلإ يدؤي امم ءيراهشإلا بلطلاو ضرعلل ةعلسو ًائيشم ًاعوضوم ةارملا
 ىلإ ىقرت ال ةجرفلل تاذكو ءلعاف ريغ يبلس دسجك ةأرملل ةيضارعتسالاو ةيحطسلا
 ."":يناسنإلا عضولا ىوتسم

 سه ةارملا ةيق مست نا ةيؤرلا هده لاحت :ةويراسلا اماتيت يكلا ةيؤزلا
 ةأرملا ررحت نأ الإ .ماعلا يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا اهلاضنو اهحافك

 الإ ةأرملا شيمهت امف .ماعلا يعمتجملا ررحتلا نع لصفني ال اهقوقح ىلع اهلوصحو
 هذهو .ةددعتملا هحئارشو هتائف لكب ؛عمتجملا هنم يناعي يذلا ماعلا شيمهتلل ةجيتن
 ءاسنلل ةينطولا ةودنلا يف كلذ نع نرّبع امك تايداحتالا ءاسنلا فقوم لثمت ةيؤرلا

 .11517 ماع يكارتشالا داحتالا بزح اهمظن يتلا تايداحتالا

 ةعيبطل عبتتملا نإ :نهباطخ لالخ نم تايبرغملا ءاسنلا مومهو اياضق .أ
 ,ةيلودلاو ةينطولا تايدتنملا فلتخم يف ةيئاسنلا تارايتلا فلتخم هلوادتت يذلا ءباطخلا
 ءاذهك ماقم يف ءبعصلا نمو .فادهألاو يحانملا ددعتم باطخ هنأب صلختسي نأ نكمي
 يميداكأ لمعب مايقلا يضتقي هتامامتها لك درج نأ املثم .هتايثيح فلتخمل ضرعتلا
 هب مايقلا رذعتي امم «ةيمانيدلا هتاكرحمو هروذجو هلاكشأ فلتخم ىلع عالطالل عساو

 عم ةكارش ةيا» :لوح يساردلا مويلا لاغشأ .يعامتجالا لمعلاو نماضتلاو ةرسالاب ةفلكملا ةلودلا ةباتك )١5(

 5٠05. يام ١" يف ؛طابرلا ؛«برغملا يف ةارملا عاضواب ضوهنلل تايعمجلا

 كا١



 ءاسنلا نع يبرغملا باطخلا :يزوأ

 اذنه: انيسكو :ةضيسختنملا"ثؤحجلا ركاز, هيلع كتت' ملام حلاو .نصتختش ناكلا نم
 يندملا عمتجملا يف ةطيشنلا تايعمجلا نم ديدعلا اهعضت يتلا اياضقلا مهأ ىلإ ةراشإلا
 زيكرتلا عم ةفلتخملا ةيركفلا تاءاقللاو تاباتكلا نم ديدعلا يف راثت امك ءاهنيعأ بصن
 :اهتيب عطاقتلاو ءاقتلالا طاقن ىلع

 .هلاكشأ فلتخم نم نهتيامحو ءاسنلا دض هجوملا فنعلا ةضهانم -

 .ةيعامتجالا ةئشنتلا لئاسو فلتخم ربع ةسراممو ةميقك ةاواسملا ةفاقث رشن -

 ةأرملا دض زييمتلا سركت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا فلتخم يف رييغت ثادحإ -
 نوناق ؛تاباختنالا نوناق ءلغشلا نوناق ءيئانجلا نوناقلا ؛ةيصخشلا لاوحألا نوناق)
 .(خلا.ةيمومعلا ةفيظولا نيناوق ؛ةيسنجلا

 .يعيرشتلاو يسايسلا رارقلا زكارم يف ةكراشملا نم ةأرملا نيكمت -

 .صاخ هجوب تايورقلا ءاسنلاو ماع لكشب ءاسنلا فوفص يف ةيمألا وحم -

 .نهنيكمتو ءاسنلا معدل ةينهم تاينواعت ءاشنإ

 .تاررضتملا ءاسنلل ةينوناقلاو ةيسفنلا ةدعاسملا زكارم سيسأت -

 .ةيورقلا ةاتفلا سردمت -

 :ةيويرنلا طقاسولا لكو مالغإلا لقاسنو. يف. ةارملل ةيباجيإلا ةزوصلا ذيؤعت-
 يتلا ةمجهلا يف يقارعلا بعشلا ةدناسمو ةلداعلا ةينيطسلفلا ةيضقلا معد -

 ١ م .هيضارأ يف اهل ضّرعت
 ةطخ دعت هجراخو برغملا لخاد تايبرغملا ءاسنلل ةيمالعإ ةيلود ةكبش ءاشنإ -

 .ةلود لك يف لمع

 مايقو ةقبطملا تاعيرشتلاو ءاسنلا قوقح لوح ةحضاو تارادصإ رشن -

 .ماعلا يأرلل اهطيسبتو اهحرشب مالعإلا لئاسوو ةيلهألا تايعمجلا

 ةعومجم يدبن نأ ؛ماع لكشب ءنكمي :هداعيأو يئاسنلا باطخلا تامامتها .ب
 :يلاتلا يف هداعبأو يئاسنلا باطخلا تامامتها لوح تاظحالملا نم ةماع

 ءيضاملا نرقلا نم ريخألا عيرلا دادتما ىلع ءباطخلا اذه نتم مظعم ليلحت نإ ١.
 روحمتت باطخلا اذه لاكشأ فلتخم نأ فشكي .ءاسنلا اياضقب سيسحتلا أدب نأ ذنمو

 فلتخمب اهلاطي يذلا فنعلا وأ فيحلا نم ىوكشلاو اهشيمهتو ةأرملا ءاصقإ لوح
 ةروريصلاو ةيمانيدلا دقتفي امك ءًايطيمنت الكش باطخلا اذه هيف ذختا ةجرد ىلإ «هلاكشأ

 .ةيديلقتلا هتربن زواجتل رييغتلاو

 1ا/ا/
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ببسب ؛محتلم قسن ىأ ةموظنم ىلإ هعوضومو هلكش يف باطخلا اذه رقتفي ."

 نم «ةفلتخم ةيفاقث تايفلخ نم هقالطنا ببسبو «ةهج نم ءةددعتم تاهج نم هرودص

 .ةيناث ةهج

 هعم جمدني ملو ءماعلا يسايسلا باطخلا نع ًالوزعم يئاسنلا باطخلا لظ .”

 ةيعضو نيسحت ىلإ يمرت يتلا تايدحتلاو لكاشملا مهأ حرطي ءًادحوم ًاباطخ حبصيل
 .ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا مهتايوتسم ةفاك ىلع عمتجملا دارقأ ةفاك

 ,ءاسنلا ةيضق صخي اميف ةددحم فقاوم ىلإ رقتفت ةيسايسلا بازحألا نأ امك
 ةيضقلا هذه ضرعي نأ اذه نأش نمو .فقاوملا فالتخا دجن دحاولا بزحلا ىفف

 .قافآلاو ةيؤرلا قيضلا يوسايسلا فيظوتلاو يباطخلا كالهتساللو ةيفرظلا فقاوملل
 ةيبرغملا ةأرملل تققحت يتلا تابستكملا ىلع زفقي ام ًاريثك باطخلا اذه نإ .5

 «يخيراتلا عقاولا ىسني ىأ لمهي باطخ ىهف .نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ
 ةعبرألا دوقعلا لالخ «ةيبرغملا ةأرملا عاضوأ تلجس دقلف» .ةأرملا ةيعضو هب ترم يذلا
 ..نهسفنأ ضرف نم ءاسنلا نكمو :تالاجملا نم ديدعلا سم ًاظوحلم ًاروطت «ةريخألا

 نيدايم هتفرع يذلا روطتلا اذه ىلع ةيلودلاو اهنم ةينطولا تاساردلاو ريراقتلا لك فقت
 ةكراشم تفرع كلذ عم ةازاوملابو .ةيباجنإلا ةحصلاب مامتهالاو ,ةيمألا ىحمو ميلعتلا
 ."4«قباسلا يف عضولا هيلع ناك ام عم ةنراقملاب ًاريبك ًامدقت ءماعلا لاجملا يف «ةأرملا

 مل ؛ةيلودلاو ةينطولا لفاحملا فلتخم يف «تايبرغملا ءاسنلا باطخ نأ ظحالي .ك

 اضيأ هعم لمحيل كلذ زواجت باطخ ىه امنإو بسحق يعمتجملا نهعقاو ىلع قلغني

 لخدتلاب نددنو «ةينيطسلفلا ةيضقلا نع نعفاد دقف «ةيبرعلاو ةيموقلا مومهلا نم ديدعلا
 .خلا ..يقارعلا بعشلا ريصم يف رئاجلا

 ءاضف اهيلإ ةبسنلاب لكشي يوعمجلا لمعلا لاجم نأ ةيبرغملا ةأرملا تمهف دقل .
 يف يعامتجالا رييغتلا ىلع ريثأتلا هتطساوب عيطتست ةيساسأ ةليسو هرابتعاب ًاماه
 ماه لاجمو رحلا لمعلا ءاضف وهف ..ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا هداعبأ فلتخم
 يعامتجالا عباطلا تاذ عيراشملاو تايعمجلا نم ديدعلا غوزب رسفي ام اذهو .ريبعتلل
 .ينواعتلاو

 تايباقنو تايعماج ءاسن نهمظعم برغملا يف يئاسنلا باطخلا تالسرم نإ ./

 ىوتسم ىلع ولعي نهياطخ لعج يذلا ءيشلا ءيندملا عمتجملا تاسسؤم يف تاوضعو

 ينطولا ىقتلملا يف .نييقاعملا جامدإو ةلوفطلاو ةرسالا ةياعرو ةارملا عاضوأب ةفلكملا ةريزولا باطخ نم )١4(
 .50017 سرام 7 يموي طابرلا ,ءءاسنلا دض فنعلا ةيراحم لجأ نم ًاعيمج»
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 ءاسنلا نع يبرغملا باطخلا :يزوأ

 امنإو طقف بلاطت دعت مل «ةريخألا تاونسلا يف «ةيوعمجلا ةيئاسنلا تاكرحلا نإ .6
 ٌئدابملل ةوق يطعت يكل اهرظن تاهجو مدقتو لمعت تأدبو ءبلاطملا ىوتسم تزواجت

 عامتسالا زكارمو تاينواعتلاو ةيثاسنلا تايعمجلا نم ديدعلا تثدحأ امك .اهريوطتل
 ,عمتجملا ىف ةأرملا ةناكم عفرو ءتمصلا رسك دصقب يسفنلاو ينوناقلا هيجوتلاو

 قيثاوملا هب تءاج ام عمو ,ةيمالسإلا انتفاقثو انتيوه عم ًاماجسنا ءاهتمارك ةنايصو
 .ةماع ناسنإلا قوقحل ةيلودلا

 ىلع كلذ دعب ءفكعنيل ةيثادح ةيعجرم نم يئاسنلا باطخلا مظعم قلطني .4
 كارحلا نم قالطنالا لمهي ام ًاريثكو .يلوصألا باطخلاو هاوعد نيب قيفوتلاب مايقلا
 ةمث نمو «عمتجملا هفرع يذلا يداصتقالاو يعامتجالا روطتلاو يفاقثلاو يسايسلا
 .("ايبرغ ًاباطخ ينيدلا رايتلا هربتعا

 راطإ يف هعقومتو هحاحلإ نع قشكي يئاسنلا باطخلا نيماضم مظعم ٠.
 مايقلاو ةيلوؤسملا لمحت ىلإ ىعدي ؛كلذ لباقم يف هدجن الو ءقوقحلاب ةبلاطملا
 .تابجاولاب

 باطخلا لخادت ءىضاملا نرقلا نم ريخألا دقعلا ذنم ؛هنأ ظحالن نأ نكمي ١.

 .("ةيومنتلا تاناهرلاو تايعجرملاو نيماضملا ىف اهنيب كباشتلا

 :ةمئتاخ

 ةيبرغملا ةأرملا اهلغشت يتلا ةماهلا ةناكملا نم مغرلاب ءلوقلا نكمي هنأ ةصالخلاو

 لك مغرو ؛ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا نيدايملا فلتخم يف «عمتجملا يف ًايلاح
 نم ديدعلا كانه نإ ءاهدناستو اهتناكم ززعت تحبصأ ىتلا ةيعيرشتلا تابستكملا

 لظ يف ءاهب ةقكاللا ةناكملا اهكّوبت نود لوحت تلاز ال يتلا ليقارعلاو تابوعصلا
 ريوطتلا لجأ نم عمتجملا يف لماكلا اهجامدنإ ضرفت يتلا «ةيملاعلاو ةيلحملا تاريغتلا

 .ثيدحتلاو ةيمنتلاو

 5دكقف 81هموانتل (2003) عمصعك مع معمتمع5 2ءاهوعد لع 06ءاممموسعمو آه اعلتع لع 18 )١5(

 0ه00م6ئدغلهه ؟ءةمعقتدع هد دمهم, مرر 8-10.

 :ةيمنتلاب ةيئاسنلا ةلاسملا ةقالع نأشب رظنأ (11)

 2٠١5 مقر «عيمجلل ةفرعملا ةلسلس» «ةيرشيلا ةيمنتلاو ميلعتلا تايدحتو ةأرملا ةيضق :نسحم ىفطصم -

 ٠٠١ ,طايرلا ءسيسمر تاروشنم
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 دوست لازت ام «ةأرملا نع ةيبلسلا تالثمتلاو تاهاجتالا نم ديدعلا كانه نإ

 لثمتو اهعم لماعتلا يف ريبك ريثأت اهلو ءدئاسلا يمويلا باطخلا ربع لقانتت «عمتجملا
 ىتلا ةيبلسلا تاهاجتالاو ةيبلسلا روصلا هذه أشنمو .عمتجملا يف يقيقحلا اهرود

 ةريبك ةبسن اهلقث تحت حزرت يتلا ةيمألا لماع ريبك لكشب ءنهسفنأ ءاسنلا دنع اهدجن
 ةماهلا دوهجلاو ةقداصلا ةيسايسلا ةينلا نإ ./11,5 زهاني ام يأ ءعمتجملا دارفأ نم

 عضت ملام اهفادهأ ققحت نأ نكمي ال اهتيمهأ مغر يندملا ٍعمتجملا لبق نم ةلوذبملا
 رمألا اذه لعلو .ًايلومش ًاجالع ةرهاظلا ةجلاعم ىلإ ىعسي ءالماكتم ًايعمتجم ًاعورشم

 ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلا عيراشمبو «ةيلاحلا ةيموكحلا ةسايسلاب ادح ام ىه
 دوهجلا ةفاك تهجتاف .ةيقيقحلا هروذج نم هجالع ةلواحمل ءادلا نطوم ىحن هاجتالا ىلإ
 فوفص ىف ةصاخيو فايرألاو ىرقلا فلتخم ىف هميمعتو ميلعتلا حالصإ ىحن ةيلاحلا
 اتقن دعي ميلَطَعلا خا نابتعا ىلع -نسرادعلا قجلي مثو:ءريبك فيح نوقحلا يتاؤللا ءانتلا
 ةلودلا دوهج تهجتا امك .ةيمألا ىلع ءاضقلا نكمي هلضفبو .ةيعمتجملا ةيمنتلاو يعولا
 ,ماع لكشب ةرسألا اياضق ةمدخل مالعإلا لئاسو ةفاك فيظوت ىلإ يندملا عمتجملاو

 .امهريغ نم رثكأ امهقحل يذلا فيحلا ىلإ رظنلاب «صاخ لكشب لفطلاو ةأرملا اياضقو
 ىلعأ ًاسلجم ةيبرغملا ةموكحلا تأاشنأ تايجيتارتسالا فلتخم ذيفنت لجألو

 تامظنملاو تايعمجلا نمو ةأرملاب ةينعملا ةيموكحلا تاعاطقلا نم نوكتي ةأرملا نوؤشل
 ةلماعلا تايعمجلاو تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألل ةعباتلا ةيئاسنلا تاعاطقلا نمو ةيئاسنلا
 .(""/يملعلا ثحبلا تاسسؤم نمو يعامتجالا لقحلا يف

 - نيرشعلاو يداحلا نرقلا فراشم ىلع نحنو ءهسفن ضرفي يذلا لاؤسلا لعلو
 دحأ ربتعي عمتجم يأ يف نيسنجلا نيب ةاواسملا قيقحت نأ عيمجلل هيف دكأت يذلا
 نكمي ال يتلاو «نوناقلاو قحلا ةلودو ةيطارقميدلا مئاعد ءاسرإل ةيساسألا ّئدابملا
 مدق ىلع نهقوقحبو ؛عمتجملا يف ءاسنلا رودب ماتلا فارتعالا متي مل ام اهقيقحت

 قحب ساسملا اهنأش نم يتلا تاكولسلا لك ذبن ىلع لمعلاو ؛لاجرلا عم ةاواسملا
 له ؛عمتجملا اهب عّبشت يتلا :ةديدجلا ىؤرلا هذه لظ يف ءهنأ وه  نينطاوملا عيمج

 ًاباطخ ترولب ىتلا نهتاباتك نم ديدعلا كلذ نع فشكي امك ,ةيئاسنلا تاوصألا لظتس

 يضتقي الأ ؟قوقحلاب ةبلاطملاو ةأرملا ءاصقإو شيمهتلا لاكشأ ىلع ساسالاب زكري
 روصت ىوتسمك :يدحتلاو ناهرلا نم ةديدج ىرخأ لحارم ىلإ لاقتنالاو يدحتلا رمألا

 لك هب ينغي نأ نكمي اًمع ثحبلا يلاتلابو ءرخآلا نع هزيامتو سنج لك ةيوه ديدحتو

 4 ؛ةارملاب ضوهنلل ةينطولا ةيجيتارتسالا عورشم :ةيعامتجالا نوؤشلاو ليغشتلا ةرازو ؛ةيبرغملا ةكلمملا (10)
 /1١9817. سرام

 ليل



 ءاستلا قع نيرغملا"ياطخلا :يِذوأ تتحتتتسخق تش ح حب تسبح جبسسجلا

 ةرمثم تاقالع سيسأتل ةديدج تاينب عضوو بيلاسأ نع ثحبلاو :ءعدبيو امهنم دحاو

 هب مهست نأ نكمي امو ءامهنم لكل ةزيمملا ريكفتلا طامنأ نع ًاضيأ ثحبلاو 0'2ةءانبو
 ىؤر نع اثحب كلذو ؟ضقانتي الو ينغي يذلا فالتخالاو لماكتلا لدج رابتعا ىلع
 اهعضوو ءانتاعمتجم ضاهنتساب ةنيمق ..فادهألاو تاموقملا ةمغانتم عيراشمو قافآو

 ..ةثادحلاو ةيطارقميدلاو ةيمنتلل ةميلسلا تاراسملا ىلع

 1لعمانا6 هأ للك ةمعممع لعد ؟صصعكر ءما1هودعر 182024, 6-3 لغمعسسط#ع 2003. (18)
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 ئدابملا نالعإ تبقعأ يتلا ةرتفلا تدهش عونلاو عمتجملا

 معدلا تالاكو بناج نم نيطسلفب ًاديازتم ًامامتها لس ٍ

 اربل ةبسنلاب تلا تايولوأ ت ف
 جماربل ةيسنلاب ليومتلا تايولوأ ديدحت فدهب  يتبييس لوح ةيروروو

 .ةيلودلا تادعاسملا
 )ةماعلا

 قئاثولا هذهل ةيلاكشإلا بناوجلا دحأ نأ ريغ

 اهدروت يتلا تايطعملا ةيقوثوم ةجرد يف نمكي
 ةصاخلا ماقرألاو تاءاصحإلاف .اهمدختستو

 تايطعملا اميف ءعيرم صقن نم يناعت ناكسلاب
 عّروت لوحو ةفلتخملا ةيداصتقالا تاعاطقلا لوح
 ضقانتلاب مسّتت ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا

 (") ًاضيأ ةيمومعلاو صقنلابو «تابثلا مدعو
 هذه يف رخآ ايلاكشإ ابناج ليلحتلا لثميو
 ريغ تاضارتفا ىلع ٌينبم هنإ ثيح «قئاثولا
 ةفاقثلاو عمتجملا نع ؛ةقبسم ىأ «ةمّعدم

 (*!يكارت ازيل

 لك صخالابو ,(تيزريب ةماج) ةأرملا تاسارد جمانرب يف يتاليمز اهتدبأ يتلا ةيدقنلا تاظحالملل ناك
 .ةقرولا هذه يف ةمدقملا ةججاحملا نيسحت يف مهم ٌرود ؛يمامح اميرو نوسنوج ينيب نم

 يف ةينيطسلفلا ةأرملا تاسارد جمانرب يف تاينيطسلفلا تاثحابلا رظن ةهجو لاصيإ ىلع انم ًاصرح
 ماعلا يف يكارت ازيل لبق نم دعملا ثحبلا اذه راصتخاب انمق برعلا ءارقلاو تائراقلا ىلإ تيز ريب ةعماج
 يف ةحورطملا تايلاكشإلا نأ امك ءباتكلا عوضومل ءانغإ هيف اندجو اننأو اميس ال .اهنم نذإبو 7
 .هيونتلا ىضتقا اذلو .ةنهار تلاز ام ثحبلا اذه
 نع ةقيقدلا تايطعملا بايغ كلذ يف امب ءنيطسلف يفو نع ثاحبالل ماعلا عضولا يرامت ميلس شقاني
 :هتلاقم يف ءىرخأ تاعوضوم نعو ناكسلا
 مولعلا ىف ثحبلا تالكشم) "2هطاوسك 04 5هءادل 5كعموع 1عدعدمعط ذه طدلعئانمعن قه 096م عال"

 يناثلا ددعلا :4؟ دلجملا تانه8#؛ 50ك0ا#5) ةيرود يف ةروشنملا (ةماع ةرظن :نيطسلف يف ةيعامتجالا
 2 .59-43 تاحفصلا ,(1195 فيص)



 نيطسلف يف عوتلاو عمتجملا :يكارت

 .عونلاب ةطبترملا تايوهلاو راودألاو تاقالعلاب اهنم لصّتي ام ةصاخبو «نُيّينيطسلفلا
 ددع ةيدودحمب فارتعالا نم دب ال ءبويعلاو صقاونلا هذه ريسفت ةلواحم ىدلو

 نأ ضرتفُي يتلا «ةينيطسلفلا ثاحبألا زكارم كلذكو .تاينيطسلفلا تاثحابلاو نيثحابلا
 تلمع دقف .تاليلحتلاو تايطعملا هذه لثمل ةيعجرملاو ةيسيئرلا رداصملا لكشت

 دحلا هاجتاب ؛ةيركفلاو ةيتاموهفملا كلذكو :ةيسسؤملاو ةيسايسلا لماوعلا نم ةعومجم

 يف ةيعامتجالا مولعلا لقح يف ثحبلل بلص ساسأو خسار ٍديلقت ءوشن ةيناكمإ نم
 ىلإ ةدنتسملا «ةيملعلا هبش تاليلحتلا مامأ ًاحوتفم لاجملا يقبُي يذلا رمألا ,("0نيطسلف

 ةسبتلم ٍرداصم نم ةاقتسملا «قئاقح» لاب يدقنلا ريغ لوبقلا ىلإو ةقوثوم ريغ تايطعم

 .اهب كوكشمو

 ثيح نم كلذو ؛ةيلود تالاكو تاسايسل ضرعت ةراتخم قئاثو ةقرولا هذه سردت

 عمتجملا نيب اميف ةقالعلا ىلإو ؛ءعمتجملا ىلإ قئاثولا هذه اهب رظنت يتلا ةيفيكلا صخفت

 جمانرب هاعري عسوأ يثحب عورشم نم ًاءزج ةساردلا لكشتو .نيطسلف يف عونلاو
 ةعجارم ىلإ -عونلا روظنم نم ًاقالطنا- فدهي «تيزريب ةعماج يف ةأرملا تاسارد

 فدهتو .ةفاقثلاو عمتجملا لمشت ؛تالاجم ةعبرأ يف نيطسلفب ةقّلعتملا تاباتكلا مييقتو
 ديدحت ىلإ ءصاخ ٍلكشب ةماعلا تاسايسلا مسرت يتلا قئاثولل ةيدقنلا تاساردلا
 ,ةيليلحت رطأو تاضارتفا نم قئاثولا يف ام جارختساو ,ةمئاقلا ثاحبألا ىف تاوجفلا
 ١ .ةينمض وأ ةنّيبم هذه تناك ءاوس

 (*)يه ةقرولا اهشقانت يتلا قئاثولا نإ

 ةفضلا ىف ةنيطسلفلا ةأرملا تارايخو تايدحت -2-نورخآو ىجريناب-ةدامح انيل

 ١ (*!ةزغ عاطقو ةيبرغلا ١
 ةدحتملا ممألا جمانرب /ةيمنتلا يف عونلا جمانرب)

 ١15315( «كرويوين «يئامنإلا

 .قباسلا ردصملا .ًاضيأ يرامت اهشقاني اياضقلا هذه (؟)

 :يلاتلا وحنلا ىلع يه (اهرادصإ ةغل) ةيزيلجنإلاب قئاثولا نيوانع (4)
 1. آنمه طقس قلعط 8دصعمزةعر ءأ هل, ةأ اطع دك هدة: ماتعموعع هسا (طمتععو ؟06 22[ءواتمتقمم

 ال هدصعس ذم اطع اك عوأ ظدملع ههه طع 0322 5متر 2. 110, (ندردعاو ظنا ةندو 10 50كدل 229ءامممس عمك

 طءمودستسع 01 4عاتمس 105 [ءدسكتكمس ذص ةطع 0ءعدجتعا 221ىقدتمس 1ءيئاممعمز 3. 1ع آل/هئ10 8ةملب

 12ءاممتمو طع 0ءعبجتعل '1ععماممتعع: دم آمر ءىاسعامأ ذا 2ءعوعع. الوز 1 (0ءةصاعس), 7801. 6 (طسسقم

 8 عدمانعععد ةصل 5هءلهل طملتعإو)ب 4. 10111514 21ء20وادقماعجذ, 1ةتسقسلل 1عسواتعع 109ءاممرمعلا هل

 كدمعادأل همن ععمسمستع آمكءدعطتس ءاممعز 5. 1اهلتدم ةدكمك ج1 هو 102 آل هدصعم ذه 107 ءامجسعمأا (ق11205),

 نعدلعع 56قأعوو طدوعع 15ج طع 0ءسسجأتعل 5تاعاةمتدم 1ءصتامرتعك.

 .ةقيثولا هذهب داهشتسالا دنع يبرعلاو يزيلجنإلا نيصنلا ىلإ ًادعاصف نآلا نم ةراشإلا يرجتس (#*)
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 9و تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 جمانرب :ةيعامتجالا ةيمنتلا لجأ نم تاردقلا ءانب ةيلودلا لمعلا ةمظنم

 ةلتحملا ةينيطسلفلا قطانملا ىف ةيلاقتنالا ةرتفلل لمع

 ١91554( .فينج ,ةيلودلا لمعلا ةمظنم)

 دلجملا ءمالسلا يف ٌرامثتسا :ةلتحملا قطانملا ةيمنت يلودلا كنبلا

 دراوملا) سداسلا دلجملاو (ةماع ةرظن) لوألا

 (ةيعامتجالا تاسايسلاو ةيرشبلا

 ١557( «نطنشاو «يلودلا كنبلا)

 ةيداصتقالا ةيتحتلا ةينبلاو ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ةيلودلا ثوغلا ةلاكول سيئرلا رقملا

 (1995؟ ءانيف «ةيلودلا ثوغلا ةلاكو) ةيعامتجالاو

 ةيذيطسلفلا قطانملا يف عونلل ةيجيتارتسا ةقرو ةيمنتلا يف ءاسنلل ةيلاطيإلا ةيعمجلا

 (ةحقنم ريغ ةدوسم) ةلتحملا (4م11205)

 210031 ةيمنتلا يف ءاسنلا ةرئاد حلاصل ةدعم)

 ( «يبوروألا داحتإلا ةيضوفم

 ةّجّتْنُملا تايبدألا نم مسج عم لماعتن اننأ ىلإ ةيادبلا ذنم ريشن نأ مهملا نمو

 سسألاو تاليلعتلا وأ ءتايصوتلا نم ٍةلمجب ةيلودلا تالاكولا ديوزت وه ءددحم ضرغل
 لامعألا نإف هيلعو .نيطسلف هاجت ةماعلا اهتاسايس صخت يتلا ءًاعم امهالك ىأ ,ةيقطنملا
 املثم ,يميداكألا ىنعملاب ةيليلحت وأ ةيملع نوكت نأ اهل ْدَرُي مل اهتعجارمب موقنس يتلا
 هنإف ءكلذ عمو .لكك ينيطسلفلا عمتجملا ليلحتو ةسارد وه ًافده اهسفنل ددحت ال اهنأ
 :ةيمهأ رثكالا قئاثولا اهربتعت يتلا ينيطسافلا عمتجملا نم يحاونلا كلت ةيؤر ماهلا نم

 نّيبت ًاضيأ مهملا نمو .ًاضيأ اهب ًاطابترا قثوألاو ءاهلجأ نم تّدِعُأ يتلا ضارغألل ةبسن
 صتخملا بدألاو ةيميداكألا رداصملا نم ةدمتعملا ةيليلحتلا رطألا نم ةدافتسالا ةيفيك
 تاقالعلل يموهفملا نّمذتلا اهيف يرجي يتلا ةيفيكلا ةيؤر ىلإ ًةفاضإ «ةماعلا تاسايسلاب

 ثاذ يف ةعيسلا هذه نإ ايليت يرجي كيكو ؛عوتلاب ةليكرملا كايوهلاو نايدالاو
 تايصوتلا لكش ددحت يتلا يه تاليلحتلاو تاروصتلا هذه لثم نال ًارظن «ةصاخ ةيمهأ
 '  .نايحألا نم ريثكلا يف اهررقتو ةماعلا تاسايسلا ناشب

 ةيفيك (أ) :ةيلاتلا ةيسيئرلا رواحملا لوح ةروكذملا قئاثولل انتشقانم لصفمتت
 يخشت' (ب) نيطسلف يف ماعلا يعامتجالاو.يداضتقالاو .يسايسلا راطإلا نمذت

 راطإلا (ج) ةيلمعلا هذه تايمانيدو يعامتجالا لّوحتلا يف ةلعافلا ىوقلا ديدحتو
 ةيجهنملا (د) عونلاب ةطبترملا تايوهلاو راودألاو تاقالعلا مهفل دمتعملا يليلحتلا

 لين



 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 .ةفلتخملا اهتامادختساو تايطعملاو تامولعملا عاونأ كلذ يف امي ء:ةمدختسملا

 دادعإ مت دقف .ةدع حاون يف لثامتت ال شاقنلا ديق قئاثولا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 ةمظنم قئاثو) نيراشتسم عم نواعتلاب ةيلودلا تاسسؤملا مقاوط لبق نم اهنم ثالث
 ةقيثو تغيص امنيب «(يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو «يلودلا كنبلاو «ةيلودلا لمعلا

 تاطاشنلل ًافصو مّدقت لب تايصوت يوحت ال يهو ءاهيف نيلماع لبق نم ثوغلا ةلاكو
 ةيلاطيإلا ةيعمجلا) نويراشتسا اهدعأ دقف ةسماخلا ةقيثولا امأ .ةيلبقتسملاو ةيراجلا
 تناك اذإو .(يبوروألا داحتالا) مهعم تدقاعت يتلا ةلاكولا جراخ نم (ةيمنتلا يف ءاسنلل
 عسوأ ًالاجم يّطغت ىرخألا قئاثولا نإف «ةينيطسلفلا ةأرملاب ناصتخت ناتنثا ناتقيثو
 .ةيمومع رثكأو

 يداصتقالا-يعامتجالا راطإلا

 ةمظنمو يلودلا كنبلا لبق نم ةّدعملا ««ةيداصتقالا» قئاثولا نوكت نأ ًاثجافم سيل
 نيب نم يلكلا راطإلل ًازيكرت رثكألا ليلحتلاو فصولا يوحت يتلا يه «ةيلودلا لمعلا

 ةفضلل ةيومنتلا تاجايتحالا ريدقت ىلإ ةفداهلا «قئاثولا هذه نإ .اهل ضورعملا قئاثولا
 ةيعبت ةقالع ددحت ءنيطسلف يف «تاردقلا ءانب»و «ةمادتسملا ةيمنتلا» تانكممو عاطقلاو
 يداصتقالا راطإلا يف زربألا ملعملا اهرابتعاب ليئارسإل ةلتحملا ةينيطسلفلا قطانملا
 داصتقالل ةيسيئرلا ةيوينبلا صئاصخلا ددحت ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةقيثوف .يعامتجالا
 ةيعينصت ةدعاق :اهنأ ىلع ةيّلكلا ةيليئارسإلا ةرطيسلل عضاخلاو عباتلا ينيطسلفلا
 رفوي داصتقا»و «ةريغصلا ةيجاتنإلا تادحولا ىلع موقي يديلقت يعارز عاطق ؛ةريغص
 ةريبكلا تالالتخالا ء(ًاضيأ جيلخلا نادلبلو ىلوألا ةجردلاب ليئارسإل) «لمعلا يطايتحا
 ةيتحتلا ةينبلا ةيافك مدعو «يندتملا يجاتنإلا رامثتسالا ؛ةيراجتلا نيزاوملا يف
 ةدودحملا تارايغلل ًاساكعنا «يعامتجالا عضولا» يف ةقيثولا ىرتو 4-١(. تاحفصلا)
 رشابم ٍلكشب جتنت «ةبوعصلا ةغلاب ةلكشمك « رقفلا» ددحت يهف ةلتحملا قطانملل ةحاتملا
 /"؟و ةيبرغلا ةفضلا يف 2/١1 اهنأ ىلع ءارقفلا ةبسن ٌةرّدقم ءليغشتلا صرف صقن نع

 رود بعل ىلإ نايحألا نم ريثكلا يف نررطضي يتاوللا ءءاسنلا ربتعُتو .ةزغ عاطق يف
 كنبلا ةقيثو امأ .(-11 تاحفصلا) ةيحانلا هذه نم ًاررضت رثكألا ةئفلا ءنهتالئاعل ليعملا
 دامتعالا يف عباتلا ينيطسلفلا داصتقالا يف ةيوينبلا تالالتخالا رهاظم ددحتف «يلودلا
 ةيندتملا عينصتلا ةجرد يفو «ةلماعلا ىوقلا ليغشتل ةيجراخلا رداصملا ىلع ًادج ريبكلا

 نع فشكتتو ليئارسإ عم ةيراجتلا طباورلا اهيف نميهت يتلا ةيراجتلا ةينبلاو «ةياغلل
 ةيتحتلا ةينبلا رفاوت ىدم يف ةريبكلا صقاونلا يفو «يراجتلا نازيملا يف مخض ٍزجع
 .(ه6 ةحفص) ةماعلا تامدخلاو
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةيآل ًابيرغ ًاصقن ثوغلا ةلاكو يتقيثو يف دجن ءنيتقباسلا نيتقيثولل ًافالخو
 نيينيطسلفلا نيئجاللا ناربتعت امهنأو لب ءعاطقلاو ةفضلا يف ماعلا راطإلا مسرل ٍةلواحم

 يدلي امي: الكولا ب موق يذلا لمعلا ةعيبط يف كلذ ريسفت نمكي امبرو) ةدحاو ٌةتف

 اهنطقي ىتلا ةفلتخملا نادلبلا تايصوصخل ىنعم يذ لوانت يأل بايغ نم كلذ نع

 ١ 700 .نوئجاللا
 يلودلا رايتلا سكعب ريست ثوغلا ةلاكو نأ ةظحالملا ردجت ءيسايس ٍروظنم نمو

 نع رظنلا فرصب ةدحاو ٍةئفك نيينيطسلفلا نيئجاللا عم لماعتلا لصاوت امدنع دئاسلا

 نأ ىلع نودكؤي نواتفي ام نيينيطسلفلا نإف كلذكو .ًايلاح اهيف نوميقي يتلا نكامألا
 مهكراشتبو لب ءطقف مهضرأ نم نيعلتقم مهنوكب ال ؛ةسناجتم ٌةدحو نولكشي نيئجاللا
 لح تفدهتسا ىتلا تاططخملا اومواق ؛هاجتالا اذه ىفو .اضيأ دحاولا مهبلطم ىف

 ا .تاتشلا يثجال نيطوت قيرط نع «نيتجاللا ةلكشم»

 عونلاب ةطبترملا تاقالعلا مهف
 ممألا جمانرب اتقيثو) ةينيطسافلا ةأرملا عضو ناجلاعت ناتللا ناتقيثولا صّصخت

 عضولل ةيسيئرلا صئاصخلا ضرعل ةعساو تاحاسم (سوديآو يكامنإلا ةدحتملا

 نيتماع اتسيل نيتقيثولا نآل ًارظنو ؛كلذ عمو .نيطسلف يف ماعلا يعامتجالا يداصتقالا
 يف ةيمهأ تاك د يتلا ةيعمتجملا ملاعملا نأ دجن ءءاسنلا ىلع نازكرت امنإو
 يلودلا كنبلا يتقيثو يف ةددحملا كلت قباطت ال ايلات اهزاربإ يرجي يتلاو «نيتقيثولا
 ةيعبتلا ةقالع ةيمهأب «ةأرملاب ناتصتخملا ناتقيثولا رقت امنيبف .ةيلودلا لمعلا ةمظنمو
 نابتعالاب ةانخاتو ماسلا: عيشتولا نسيفمم ىف :ليكارساو لتعملا قطانتملا نين
 امهنإف ؛ةيليئارسإلا ةيداصتقالاو ةيركسعلا ةرطيسلا نع ةمجانلا تاككفتلاو تاهوشتلا
 يفو يعامتجالا ميظنتلا يف ةددحملا حمالملاو صئاصخلا ضعبل ربكأ ًانزو نايطعت

 '  .عمتجملا يف ءاسنلا عضو مهفل ةصاخ ةيمهأ تاذ ناتقيثولا اهربتعت يتلا ءةفاقثلا
 دنع ةيئانكتسا ةيمهأ تاذ صئاصخلاو حمالملا هذه رابتعا بوجوب لئاقلا يأرلا نإ

 تايبدألا نم ريثكلا اهيف كرتشت ةيصاخ يه ءهنيسحت قافآو ةأرملا عضو ةسارد

 تاعمتجملا نع امنإو ءاهدحو نيطسلف نع ال ,ةماعلا تاسايسلا قئاثوو ةيميداكألا
 ريسلا نكمي ال هنأ وه يأرلا اذه فلخ نماكلا ضارتفالا نأ ىدبيو .لكك ةيطسوأ قرشلا
 بناوجلا ىلإ عوجرلا نود ءاسنلا قافآو راودأو ةناكم ليلحتو فصو يف حيحص لكشب
 ةفاقثلا :ىه بناوجلا هذهو .ةآرملا مهفل ةيرورضلا ,ةفاقثلاو عمتجملا ىف ةتباثلا
 ١ ةدئاسلا ميقلاو «ةبارقلا تاقالع ميظنت ؛ةيلحملا ديلاقتلاو ةيمالسإلا

 طبترت يتلا اياضقلا نم ريثكلا عاضخإ وه يئاقتنالا زيكرتلا اذه نع جتني ام نإ

 لح



 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 نم ًالدبو .يرايعملا ليلحتلل -اهمظعم نكي مل نإ- عمتجملا يف ةأرملا راودأو ةناكمب
 ةوق يف ةأرملا ةكراشم يندت لثم ٍرهاوظل تاريسفتلا نع يداملا ىوتسملا يف ثحبلا
 ىلع رصت لامعألا هذه نإف ءةأرملا كّلمت صرف ةيدودحم وأ ءركبملا جاوزلا وأ «لمعلا
 ةيديلقتلا تايجويويديألاو باطخلا ىوتسم يأ «يفاقثلا ىوتسملا يف تاريسفتلا داجيإ

 .قلتخم واجتا ىلإ ريشت ضرآألا ىلع لئالدلا تناك ىل ىتح «ةينيدلاو
 اهنا ىلع معألا ةرهاظلا هذه يتوييدناق زيند ةيكرتلا ناسنإلا ةملاع تصّخش دقل

 اهنع جتني امب «ليوط نمز ذنم ةمئاق ةلكشم يهو .(*!«ةيقارشتسالا ةيئانثتسالا» ةلكشم

 سايقلل ةقلطملا ةتيلباق مدعب [زيمتي] ملاع يف ...[تاملسملا ءاسنلا] رشح» نم
 عونلاب ةطبترملا تايوهلاو راودألاو تاقالعلا نأب لوقت ت يتلا ةرظنلا نإ ."7«ةنراقملاو

 يف هل ليثم ال يفاقث قطنمل «نييطسوأ قرشلاو نيملسملا» طاسوأ يف عضخت
 ىوقلاو لماوعلا ةسارد نود تلاح دق ء(اهنم ةيبرغلا ةصاخبو) ىرخألا تاعمتجملا

 ديلاقتلاب ةطبترملا لماوعلا كلذ يف امب ءاهرودو ةأرملا عضو لكشت يتلا ةسوململا
 يف يه ديلاقتلا نأ ةظحالم ماهلا نم هنإف ءًاقحال ةطقنلا هذه لوانتنس انك اذإو .ميقلاو

 عضوم نوكُتو ءاهليكشت داعيو «لكشتت اهنأ يأ ؛ةيعمتجم تاءانبو تاجاتن عمتجم لك
 يتلا تاليلحتلا نإ .نمزلا دادتما ىلع ٍتاعومجمو ٍدارفأ يديأ ىلع ءاهؤانب داعيو ءعارص
 تايكولسلاو تاقالعلا ام ةقيرطب «مكحت» «ةيلزأو ةتباث هديلاقت» ىلإ رومألا لك 36
 ةسوململاو ةيلعفلا لماوعلا ًاضيأ صحفت ةبراقم حلاصل اهنم صلختلا يغبني «ةيعامتجالا
 .ةيكولسلا طامنألاو تاقالعلا هذه رّسفت يتلا

 ةيعامتجالا تاتوافتلاو تاقورفلا

 تاعومجملا نيب ةيشيعملا فورظلا ىف تاتوافتلا ةعجارملا ديق قئاثولا ذخات اميف
 ؛يعامتجالا بتارتلا اياضقل اهتجلاعم يف ةيوس تسيل اهنإف ئطعمك ةفلتخملا ةيناكسلا
 ريغو نيئجاللا نيبو ءفيرلاو ةنيدملا نيبو ةفلتخملا قطانملا نيب اميف تاتوافتللو
 نم ازورب .شكألا يسكيرلا توافتلاب قلمتي اميفو :يتيطتسلفلا عمتجملا يف َنِنئِجاللا
 ًايأ نأ هابتنالل تفاللا نم «ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نيب توافتلا يأ ؛ةيفارغجلا ةيحانلا
 ةيناكسلا ةفاثكلا ثيح نم تافالتخالل ةيعامتجالا سسآلا ةساردب متهت ال قئاثولا نم
 اننإ .ناكسلا عومجم نيب نيئجاللا ةبسنو ليئارسإ يف ليغشتلا ىلع دامتعالا ةجردو
 امهل نيتللاو ؛نيتقطنملا نيتاه يف عمتجملل نيتلخادتم نيتيصاخ ىلإ انه ريشن

 ههعنعدغ لدغ ءكءادكأكت 6 :«ةيقارشتسالا ةيئانثتسالا» (#*)

 عونلا :يف ؛(ةيزيلجنإلاب) «ةيطسوأ قرشلا تاساردلاو رصاعملا يوسنلا ملعلا» ,يتوييدناق زيند (5)
 ١١ ةحفص ١195968, .تيزريب ةعماج ءةأرملا تاسارد جمانرب :تيزريب ,لمع قاروأ :عمتجملاو

 /ا1١



 هب تا خحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ضرألا تازايح :امه ناتيصاخلا ناتاه .اهعابتا بجاولا ةماعلا تاسايسلا ىلع تاساكعنا

 يف ةطسوتمو ةريبك عرازمو «ةيبرغلا ةفضلا يف مجحلا ةطسوتمو ةريغص تايكلم)

 لباقم ةفضلا يف يبسنلا يعامتجالا سناجتلا) يعامتجالا بتارتلاو «(ةزغ عاطق
 انه شاقنلا ديق قئاثولا نم ًايأ نإ (72(عاطقلا يف ةداحلا ةيعامتجالاو ةيقبطلا تاتوافتلا
 مغر) ينيطسلفلا عمتجملا يف ةاواسماللا رهاظمو ةيقبطلا ةيمانيدلا ةعوضوم هجاوت ال
 ةلادعلا ميهافم مدختست .ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع ةرداصلا يه ,ةدحاو ةقيثو نأ

 طبرت ال يهف يلاتلابو «(ةيعامتجالا ةسايسلل ةهّجوم ئدابمك (* )فاصنإلاو ةيعامتجالا
 .ةيقبطلا تاقالعلا يف ٍتالوحت ثادحإب رشابملا يومنتلا لمعلا

 يعامتجالا لوحتلا تايمانيدو ىوق
 لمعلا ةوق ةكرح يف رزجلاو دملا

 ةنلسلا ةيكيرات تاليلت ءارج[ يف ةسوردعلا قداكولا لوألا مامتفالا مكي ال
 قئاثولا مظعم نأ ةعيرسلا ةعجارملا ٌرِهُظُت ءكلذ عمو .نيطسلف يف يعامتجالا لوحتلا
 نيبو ليئارسإ نيب ةديرفلا ةيلاينولوكلا ةقالعلا (ىرخأ ٍلاكشاب مأ ءالجب ناك نإ) ربتعت
 لوستلل سافألا ةكرعملا ةوقلا 15517 ماع لكس يذلا نيطسلف نع نقبتملا ءزجلا
 اهلعف لعفت لزت اّمل يتلا تاهاجتالاو تايلمعلا نم ةلسلس تقلطأ اهنأ ىنعمب ؛يعامتجالا
 ةكرح ىظحت «تايلمعلا هذه نيب نمو .ةيعامتجالا تاقالعلاو عمتجملا ىلع ريثأتلا يف
 هذه جوأ ةرتف يف كلذ ناك ءاوس ءعساو مامتهاب جيلخلا نادلبو ليئارسإ ىلإ لمعلا ةوق

 ًاءدب سكاعملا هاجتالا ةرتف يف ىأ «نينامثلا تاونس ةيادبو تانيعبسلا يف ةكرحلا
 ةيعامتجالا بقاوعلا نأ ريغ .جيلخلا برح لصفمب ًارورمو تانينامثلا طساوأب
 ةيداصتقالا جئاتنلا نع ادع - ةينيطسلفلا روجأملا لمعلا ةكرح يف ةفلتخملا تاهاجتالل
 ,لمعلا ةمظنم ةقيثوف .قئاثولا هذه يف لماك ٍلكشب اهمسر يرجي ال -مراصلا ىنعملاب
 اهناي ةطحملا قطادملا تايداضتقا ف ضكو نوجاملا ليلا ةيمها موضاوب سرق دكناك نإ
 لخدلا ردصم لكشت روجألا نوكل اهتظحالم نع ًالضق ««لمعلا ىطايتحا داصتقا»
 روجأملا لمعلا راثآ ىلإ تفتلت ال اهنإف 1١(. ةحفص) رسآلا نم ريثكلل ديحولا

 ةيش نم اهتاروثاح ىلا :ةيلزكعلا ةدحولا ىوتنس ىلع جراخلا نم لامعلا تاليوحتو
 نسنفوا رياغو غريبياه نايرام :باتك يف «هلالتحالاو مذرشتلا :ينيطسلفلا عمتجملا لوحت» ءيرامت ميلس 0(

 عاضوألا يف ثحب :ةيبرعلا سدقلاو ةيبرغلا ةفضلاو ةزغ يف ينيطسلفلا عمتجمل ١ (نوررحم)

 15-5١ ناتحفصلا ١15155, «ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم :توريب .ةيتايحلا

 ينعت يتلاو ,69انةلئأإل ةملك عم اهطلخ بجي ال يتلاو 69انن[] ةملكل ةيبرعلا ةمجرتلا انه يه فاصنإلا ()

 .ةاواسملا
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 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 نيب نم ؛يميلعتلا ليصحتلاو لمعلا ميسقتو ءلخدلا عيزوت طامنأو كالهتسالا طامنأ
 .ىرخأ ٍلماوع

 ةيكولسلا تاريبعتلا أ جئاتنلا ىلع ءوضلا طلست نأ راتختف ثوغلا ةلاكو ةقيثو امأ

 ةعساولا ةلاطبلل يناسنإلا رثألا نآب ديكأت ىلع ةقيثولا يوحتو .لمعلا لا لا ا
 .ةحضاولا ةيداصتقالا بعاصملا ًاريثك زواجتي جيلخلاو ليئارسإ يف لمعلا نادقف ةجيتن

 ىلإ ءلمعلا ةصرف وأ قح ىلع ةعوضوملا تاقيعملا هيف فاضت عضو لظ يفف
 ةمالعو زايتما ىلإ لمعلا لوحتي ةدعاو ريغ ةيداصتقا فورظ يف لمع داجيإ تابوعص
 لَّطعَت ام اذإ «(لقأ تالاح يف ىثنالا ليعملا وأ ) ةلئاعلل يديلقتلا ليعملل نكميو .ةقراف

 زتهي تاب ةرسألل ٌّبرك -ًايلات هتيوهو-هرود نأب رعشي نأ «ةليوط ةرتف لمعلا نع
 لهست «ةيديلقتلا ةطلسلا طامنأ لوح ةريثك ةلكسأ هيف راثت تأدب تقو يفو .ددهتيو
 .نسقتلا عارتحا ناتقفو يوتكملا ناسكالا يف ببستي لمع داجيإ نع قعلا نأ ةظفالت

 ريدقتلا نأ يف كش نم امو ءًاقح مهم رمأ ىه ةلاطبلل ةيسفنلا جئاتنلا ىلإ رظنلا نإ
 يدقنلا ريغ ينبتلا اذه نإف ءكلذ عمو .لمعلل هنادقف ببسب ًالعف ضفخني لجرلل يتاذلا
 «داكلاب سماليو ءبنجتي (كلذك هنأ ضرتفُي ام ىأ) ًايلحم دئاسلا ةلوجرلا جذومنل

 رقت رظني ال ,صيصختلابو .لمعلا ةوق ةكرحو ةلاطبلاب ًاطابتراو ةيمهأ رثكألا اياضقلا
 ةرادإ تايجيتارتسا ىلع امهرثأو ةيروكذلا لمعلا ةوق ةلاطبو ةكرح ىلإ ثوفلا ةلاكو
 راودأ ىلعو ,يميلعتلا ليصحتلا ىلعو ءاهلخاد لمعلا ميسقت ىلعو «ةيلزنملا تادحولا

 .ةرسألا لخاد ءاسنلا

 نهجمد يرجي يتاوللاو) ءاسنلا ىلع بجوت دقف ,ةريخألا ةطقنلاب قلعتي اميفو

 نمقي نأ (ناونعلا اذه تحت نهؤافخإ يرجيو «ةيلزنملا ةدحولا» ةلوقم راطإ يف ٌةداع
 ةيلئاعلا ةدحولا اهيف تأدب يتلا تالاحلا يف ةصاخو «نهلئاوعل ءاقب تايجيتارتسا عادتباب
 ءيعامتجالا معدلل ٍلّصأتم ماظن نم هكلمت امب «ةدتمملا ةلئاعلا ىلع ةمئاقلا ؛ةيكريرطبلا
 روجأملا لمعلا خيضأ ,ةمزألاو طغضلا فورظ لظ يفف .ةيوونلا ةلئاعلا ةدحوب ُلَدْيَتْسُم

 تاكل يمسرلا ريغ عاطقلا نمض ةفنصملا ةيداصتقالا تاطاشنلاو ءرجألا يندتم
 نم ريثكلا يف لافطأللو) تاجوزتملا ريغو تاجوزتملا ءاسنلل ٍتارايخ (يلزنملا جاتنإلا
 تاقالع ىلع لمعلا ميسقت يف تالوحتلا هذه تاساكعناو راثآ نكلو .(اضيأ نايحألا
 نكمي ال املثم :ةرورضلاب ًافلس ةفورعم تسيل ةلئاعلا لخاد ةطلسلا تاقالعو عونلا

 ("!ًاقبسم اهطابنتسا

 يف ءاسنلا ةكراشم لوح عاطقلاو ةفضلا يف تيرجأ يتلا ةريخألا ثاحبألا مدقت « ءرمألا ةقيقح يف ف

 - (تاسوبلملا جاتنإو يئاذغلا جاتنإلا ءتاطسبلا تاعئاب كلذ يف امي) ةيمسرلا ريغ ةيداصتقالا تاطاشنلا
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 9 تا فحأب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 عضو ىلع ةيروكذلا ةروجأملا لمعلا ةوق ةكرح رثأ ىلإ رظنت يتلا ىرخألا ةقيثولا
 ديب .(تارايخو تايدحت) يئامنإلا ةدحتملا ممالا جمانرب نع ةرداصلا ةقيثولا يه ءءاسنلا
 روسي كري ثا اماكم ,ماجيمتألاب عستي ال: صوصخلا انهي اهي هراولا شاقنلا نأ
 ةسارد.راطإ يف عوضوملاب يقيفحت طابترا تأذا اهرابتعا نكمي ال حاوت .ىلع اهيف غلابم
 متدجملا ىف ءاسنلا# ىوتعملا ءزجلا يف ةقيقؤلا روك باؤسنالا نسخت انيق ةيدج
 (لجرلل تاكيرشك) ءاسنلا ىدل رارقلا عنص راودأ تذزع لاجرلا ةرجه نأ ؛«ينيطسلفلا
 ةمجرتلا يف "6 ةحفص ١١, ةحفص) ةيلزنملا تادحولا تابر ىلإ ًايلعف ,نهليوحتب
 ةقيثولا بهذت ,(ةيبرعلا ةمجرتلا يف ٠١١ ةحفص ,417 ةحفص) رخآ ءزج يفو .(ةيبرعلا
 يف نيلمانعلا'لاجرلا هدع ضافخنا نم كلذ عبت امو: لاجعلا ةرجف» ناب .لؤقلا ىلإ
 ريثكلا يف ةصيخر لمع ةوق لكش ىلع ؛مهناكم نللحي نأ ءاسنلا ىلع ضرف «ةعارزلا
 ,يلئاعلا عورشملا لخاد رجألا عوفدم ريغ لمعك تالاحلا مظعم يفو ءنايحألا نم
 ةدايزو لمعلا نم ةارملا ءابعأ ةدايز اذه عبتتسيو ,«تامدخلاو ةعارزلا يف ةصاخبو
 ةوق ةكرحو ةرجه رثأ نع ةيافكلا هيف ام فرعن ال انئأب رقت ةقيثولا نأ مغرو .اهلالغتسا
 كلذ ءوض يف يصوتو نيطسلف يف عونلاب ةطبترملا تاقالعلا ىلع ةروجاملا لمعلا
 نع ةرفاوتملا تايبدألا نم تدافتسا دق اهنأ ىدبي ال هنإف ءةساردلا نم ديزملل اهعاضخإب

 ال ةقيثولاف .عوضوملا تاذ لوح (نيطسلف اهيف امب) ثلاثلا ملاعلا يف ىرخأ تاعمتجم
 نم ةيلزنملا ةدحولا لخاد ةأرملا تايلوؤسمل يلكلا ءبعلا رّثات ةيفيك ىلإ الثم رظنت
 ًةجيتن كلذك جلاعت ال يهو .ةددحم ةيعارز ماهم يف ءاسنلاب لاجرلا لادبتسا ءارج
 لمعلا نع ءاسنلا فقوت دصقنو «ةأرملا ىلع اهرثأو ةيروكذلا لمعلا ةوق ةرجهل ىرخأ
 يف اذه ىدأ دقف .روجاملا لمعلا نم يتاتملا ةلئاعلا لخد عافترال ًةجيتن ةعارزلا يف

 دراولا لخدلا حبصأ امثيح ةرسألا لخاد لاجرلل ءاسنلا ةيعبت قيمعت ىلإ ةنيعم تالاح
 .ةلئاعلا ةورثل يساسألا ردصملا روجأملا لمعلا نم

 رثأ نأ نيطسلف ىف تايفيرلا ءاسنلا لوح سروم سيلانا تاسارد ترهظأ دقل

 .ًارقف رثكالا حئارشلا طاسوأ يف ةيلزنملا ةدحولل ديحولا ليعملا لكشي يذلا ركذلا ةروصل ةسكاعم لئالد ج

 :رظنا

 ة5ءاكسمامرعل 178ثهسدعم ذه طع آمكمدسدا 1عمدماسإ ه4 طع ,نورخآو (سليان) ةأرملا نوؤش زكرم ١.

 ١5514( ءرشان نود) 0ءهمثءعل 2ةلععانستنوس 1سم

 ةزغ عاطق يف نيئجالل ئطاشلا ميخم يف لمعلاو ةأرملا نع ةسارد ءانهم دامتعاو جنال اكيرا '"

 (551١؟ «يبرعلا يركفلا ىقتلملا :سدقلا)

 يمسرلا ريغ ينيطسلفلا داصتقالا يف تاطسبلا ةرهاظ :ةفصرألا تاعئاب ءنورخآو ةيدنه ىهس ."

 1١551١ :تيزريب ةعماج :تيزريب ؛ةينيطسلف قافآ ةلسلس يف 25 مقر ,ةقرفتم ثاحبأ

 .سلبان - ةأرملا نوؤش زكرم اهردصي يتلا ةارملا نوؤش ةلجم نم ةراتخم دادعأ .5
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 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 هنأو ؛تالاحلا لك يف ًادحاو سيل ةعارزلا يف ءاسنلا لمع ىلع روجأملا لمعلا ةوق ةرجه

 لمع نكامأل ًاعبت ءكلذ نم رثكأو :ةيلزنملا ةدحولل يعامتجالا عقوملل ًاعبت فلتخي
 جيلخلا نادلب ىلإ ةرجاهملا روجأملا لمعلا ةوقل ةيلزنملا تادحولا يفف .روكذلا

 ةعارزلا يف ةأرملا لمع نوكي «(ليئارسإ يف نيلماعلا ليخادم نم ىلعأ ءالؤه ليخادمو)
 نوكلمي املثم ءاهنوكلمي يتلا ضرألا ريجأت نوعيطتسي نيبرتغملا نآل ًارظن ًادودحم
 (*).روجأم يروكذ لمع فيظوت ىلعو ةثيدحلا ايجولونكتلا مادختسا ىلع ةردقملا

 لمعلل ديحولا رثألا نإف ,يتامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثول ةبسنلاب امأ

 -ةيقالخألا ةيوازلا نم هيلإ رظْنُي ةيلئاعلا تاقالعلاو ةلئاعلا ىلع ليئارسإ يف روجاملا

 عمتجمو ةفاقث نيبو نيروجأملا لامعلا نيب ًاكاكتحا دجوأ ليئارسإ يف لمعلاف» .ةيسفنلا
 يعامتجالا طبضلا ماظنل رشابملا قاطنلا جراخ دجاوتلا ةصرف ًاضيأ مهل رفوو .نيبيرغ

 تاقالع ةماقإل كلذ لعفي رفوتت يتلا ةيعامتجالا ةيرحلا يف ىرّيو .هل نوعضخي يذلا

 .«ةلثاعلا ةدحول ديدهت «ةيلوحكلا تابورشملا ىلع لوصحللو «جاوزلا راطإ جراخ ةيسنج
 .(ةيبرعلا ةمجرتلا يف 54 ةحفص 2١7 ةحفص «تارايخو تايدحت)

 7-50 لالتحالا

 ةقيش ةقيثوف .ينيطسلفلا ا ل ًاعوضوم ,نييتيطسلفلا

 ىوتسملا ىلع ةصاخبو «رييغتلا تايلمع نم ريثكلا ىزعت يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

 يركسعلا دوجولاب وأ نييليئارسإلاب كاكتحالا نم رخآ ىأ ٍلكش ىلإ ءيكولسلا
 دق فنعلا راشتنا نأ اهدافم ةظحالم ةقيثولا لجست ؛لاثملا ليبس ىلعف .يليئارسإلا
 نويليئارسإلا دونجلا هسرامي يذلا فنعلا نأب لوقلا ىلإ بهذتو «ةيملاع ٌةرهاظ حبصأ
 ةلئاعلا لخاد ةيروكذلا ةطلسلا ةناكم فاعضإ ىلإ ىدأ دق نيينيطسلفلا لاجرلا قحب
 درمتلا عجشت ًءاوجأ قلخ امم «(اهمارتحا ىلع لافطألا ةيبرت يرجي يتلا ةطلسلا يهو)
 دق ةيروكذلا ةطلسلا عضعضت نأ ةقيثولا دكؤت ءقبس ام ىلإ ةفاضإلابو .لافطألا ىدل
 يف /١-8" ناتحفصلا .15 ةحفص) ةرسألا لخاد سرامملا فنعلا يف عافترا هنع جتن

 نأشب ةمعدملا ريغ تاءاعّدالا ىلع ٌّدحاو ٌلاثم وه ليلحتلا اذه نإ .(ةيبرعلا ةمجرتلا

 ««ةبارقلاو ءداصتقالاو يسنجلا لمعلا ميسقت يف ةسارد :ةيبرغلا ةفضلا يف ةيفيرلا ةأرملا» «سروم سيلانتإ (4)

 رثكأ شاقن ىلع روثعلا نكمي 178.-1117 تاحفصلا (١155فيص ,سماخلا ددعلا) ةينيطسلف قافآ
 :سروم سيلانا اهتدعأ يتلا ةاروتكدلا ةحورطأ يف اهسفن ةلأسملل ًاليصفت
 "1717هرصعت ةمل طءموعرإلا 4 كتكاممءدا- فماطعممم]هعنعمأ 5ةدمإن 06 717هدصعما5 ةعدعوو اه 8عممعكأإل

 1 طخماتوط [مطعرل أ ةصععر طع 1006ه ةصخ ةهطمو ذص 3221 732طلانق, 2ةلعدانمع"

 .9-78؟14 تاحفصلا ةصاخب رظنأ .1597 ,مادرتسما ةعماج :ةاروتكد ةحورطأ

15 



 9 تاكحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 لاثملا يف يرسألا فنعلا بوسنم يف عافترالاو لافطألا درمت يهو «ةيكولسلا طامنألا
 ضارتفالا ىلع ًاضيأ ٌلاثم ىهو .(41705 ةقيثو يف رركتي يذلا ءاعّدالا) روكذملا
 رّيغتلا تايلمعل ؛لالتحالا مكحب .عضخي ال ينيطسلفلا عمتجملا نأب ينمضلاو نماكلا
 .«ةيعيبطلا» يعامتجالا

 نم لكشت تاليلحتلا هذه لثم نأ يه ىلوألا :نيتلكشم ديدحت نكمي ددصلا اذهبو
 ,ةينيطسلفلا رداصملا اهلمحت يتلا تاعابطنالل يدقن ريغ جاتنإ ةداعإ ةيلعفلا ةيحانلا
 لئالدلا نأب ًاملع ,ةضافتنالل ةيعامتجالا راثآلا نع قئاثولا يّدعم بناج نم ةدمتعملا
 نيينيطسلفلا نييوبرتلا ىدل دئاسلا ساسحإلا معدل اهيلإ دانتسالا نكمي يتلا ةيسحلا
 انيضتملا نيغ.كولمنلا نع (نيطسلف لإ ةنهملا قيرق :اهنالخ ندكحح يلا ةرتفلا يف
 معدت ةيثهي ةدام ادجوت ال «لثملابو :ةحيهش يه :ةسردملا وا تيبلا'يف ناو :لافطألل
 مل عوضوملا اذه نأو ةصاخ ءيرسألا فنعلا بوسنم يف أرط دق ًاعافترا نأب ءاعدالا

 نأ ينعي امم] ؛:ةيضاملا دوقعلا لالخ نيثحابلاو ةيوسنلا ةكرحلا بناج نم مامتهاب ظحي
 وه ًايلعف مئاق ىه ام نإ .[ةبئاغ عافترالا ثودح جاتنتساب حمست يتلا ةنراقملا ةدعاق
 ,ةيملاعلا ةيوسنلا تاباطخلاب تارثأتملا ,تاينيطسلفلا تايوسنلا لبق نم ديازتملا يعولا
 .ضعبلا معزي امك يغاطلا هراشتنال ىأ ءيرسألا فنعلا ةرهاظ دوجول

 عمتجملل يلاينولوكلا عضولا رابتعا دض ججاحن ال اننأ اميف :يه ةيناثلا ةلكشملا
 بوجو ىلإ وعدن اننإف ,هيف ةثشانلا ةيكولسلا تاريغتلا مهقب قيثو طابترا اذ ينيطسلفلا
 فورظ نع ةئشانلا وأ نم ةعبانلا كلت اهيف امب «ةيروحملا لماوعلا نم ةلمج داريإ
 تايكولسلا يف تاريغتلا ريسفتل ةيليئارسإلا ةيداصتقالاو ةيركسعلا ةرطيسلا
 ليبس ىلع اهعضعضتو ةيوبألا ةطلسلا ةيضق انذخأ ام اذإو .ًأارطت امدنع ةسرامملاو
 ةعومجم نيب اميف ةلدابتملا تاقالعلاو لخادتلا -انيأرب- ىه هثحب بجي يذلا نإف لاثملا
 ةقارزلا شيسهت :عيدورب نع مهيايخو روكذلا ةرهته نيف لماوحلا هذه: .لمازعلا خف
 مهتالئاع نع ءانبألل ةيداصتقالا ةيلالقتسالا صرف دايدزا ءروجأملا لمعلا ةرطيسو
 ةدتمملا ةلئاعلا ىلع ةمئاقلا ةيلزنملا ةدحولل يجيردتلا للحتلا «(لقأ ٍةجردب تانبللو)
 راطإ نع ةجراخلا ةيسايسلا تاطاشنلاو تاءالولا ءوشن ءةيوونلا ةلئاعلا ةدحو ءوشنو
 نم ريثكلا ىف ةليوط تارتفلو نابشلا نم ةريبك دادعأ لاقتعا ءبابشلا طاسوأ ىف ةلئاعلا
 وأ عيرست يف يليئارسإلا لالتحالا رود امأ .ىرخأ ٍةديدع لماوع ىلإ ةفاضإ «نايحالا
 .هثحبو هتسارد بجاولا نمف ءاهب طيحملا ماعلا راطإلل هداجيإو تاهاجتالا هذه ليكشت
 فنعلا ىه «هب مامتهالا رصحو طقف ٍدحاو لماع ىلع زيكرتلا يرجي نأ نذإ ًالوقعم سيل

 ٍتتفت نم ىري ام ريسفتل «نيينيطسلفلا لاجرلا هاجت نييليئارسإلا دونجلا هسرامي يذلا
 .ةلئاعلا لخاد ةيكريرطبلا ةطلسلل

 لحل



 نيطسلق يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 تاريغتلا -ًاقباس انرشأ امك- وزعت قئاثولا مظعم نإف «يوينبلا ىوتسملا ىلعو
 ىلإ ؛ةيتحتلا ةينبلاو ةيسئيرلا ةيداصتقالا تاعاطقلاو «ةينيطسلفلا لمعلا ةوق يف ةيرذجلا
 ماظن ىلإ فاك حوضوب اهعيمج ريشت ال قئاثولا هذه نأ ريغ .يليئارسإلا لالتحالا
 ىدملا ةديعب جئاتنلاو راثآلاو «نيينيطسلفلا ىلع ليئارسإ هتضرف يذلا ةنميهلاو ةرطيسلا
 كفيلا يتقيكو يف نفوتي اه رثكا حوضولا اذه: لثح نقوتي :يتيطسلفلا بعشلا ىلع كلذل
 اهيدافتي نيمتت نقامنإلا ةدحتملا عمالا عمانزب ةقيثلو:اميق::ةيلودلا لمحلا ةمظنمو نلودلا
 :جمانزبلا:تاسايس.عم-مجسنم نيغ:وا ةيساسحلا" غلام: هنآ نهارتفالا يعمي عوضومل

 اومن ارعسالا نه تئاكولا اهزربك ال فيطملالا معجملا يرش ةيتاتيدف]
 هنأ يف هنيم قيكتلاو ًايلشارتسإ نع ورفملا ةتميهلاو:ةنطيسلا مالت: ةقواقما لف ةيتيطمتسلافلا
 ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا هتبعل يذلا طشنلا رودلاب رارقإ ىلع قئاثولا يوتحت ال نإ
 ينلا ةيريهامجلا رطألاو تايسؤملا نم.ةينحت. ةيتي ىلخت يف تاتيعيسللا طبساوأ ذتم
 نأ مغرو .ىرخأ ةيساسأ تالاجم يفو ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا لوقح يف تامدخ رفوت
 جرادلا ريبعتلا وهو) ةينيطسلفلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نأ ىلإ ريشت قئاثولا هذه
 ةطلس بايغ لظ يف ةيضاملا دوقعلا لالخ ةميقلا ةغلاب تامدخ ميدقتب تماق (ًايلاح
 ةيلاملا ةويقلل ًارطن ًايخيآت ليقتسملا يف كامدخلا هذه ميدقت ليشاوتس اهنا ىنلإو :ةلوذلا
 عقومل يخيراتلا ديدحتلا يف لشفت (قئاثولا يأ) اهنإف ؛ةينيطسلفلا ةطلسلا اههجاوت يتلا
 تايجيتارتسالا نع ًاريبعت تءاج اهنأ ىرت ال اهنأ يأ ؛«ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةكرح»
 لاكشألا داجيإو لالتحالا ةمواقم ةيغب ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا اهتدمتعا ىتلا
 .ةلودلا بايغ عضو عم لماعتلل ةمئالملا

 ؟ديدج دهع

 ءازإ ةلئافتم ةرظن اهذاختا ىف اهعيمج كرتشت ةسوردملا قئاثولا نإف ءًاريخأو
 ليكارسإو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نيب قافتالا اهبلجيس ىتلا ةريبكلا تاريغتلا
 ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثو لاح ىه امك «قئاثولا نم ضعبلا .ةيراجلا تاضوافملاو
 تاقافتالا اهنع ضخمتت دق يتلا ةيقيقحلا جئاتنلل ٍرابتعا نود ءظفحت الب ٌطبتغم ,يئامنإلا

 .نيينيطسلفلا ةايحل ةبسنلاب
 ةيلاتلا ةرتفلا يف ةيمنتلا قافآ ىلع ةيلودلا لمعلا ةمظنمو يلودلا كنبلا اتقيثو زكرت

 لمعلا ةمظنم نع ةرداصلا ةقيثولا صخألابو) قئاثولا ضعب نأ مغرو .تاقافتالا عيقوتل

 يتلا تابقعلا ديدحت ىلإو اهزورب عقوتملا تالكشملا ىلإ هيبنتلاب ىنعت (ةيلودلا
 ةقيثو هيمست ام ىأ) يومنتلا اهجمانربل اهذيفنت يف ةينيطسلفلا ةطلسلا اههجاوتس
 ةدحاو ةقيثو دجوت ال هنإف «(«ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ ةيعبتلا نم لاقتنالا» ب لمعلا ةمظنم
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 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 تاهاجتالاو تايلمعلل ةيعامتجالا جئاتنلاو بقاوعلا فاشكتسا لواحت ىأ ثحبت
 ,لاثملا ليبس ىلع ءيرجي ال ذإ .أرطت نأ عقوتي يتلا ىأ ةيراجلا تناك ءاوس ,ةيداصتقالا
 .يداصتقالا منلل يساسأ زفحمك صاخلا عاطقلا ىلع دامتعالل يعامتجالا نمثلا صحف
 ريغ ةروصب يأ «ٌةروادم عوضوملا اذه ةيلودلا لمعلا ةمظنمو يلودلا كنبلا اتقيثو جلاعت

 صاخلا نيعاطقلا راودأ نيب نزاوتلا قيقحت بوجو ىلإ ناريشت امدنع كلذو ؛ةرشابم
 .(ةلودلا عاطق) ماعلاو

 عونلاب ةطبترملا تاقالعلا ةيلاكشإ

 قحتسي لكشب عونلا ىلإ اهقئاثو رظنت ال يتلا ةهجلاب ءدبلا لضفالا نم نوكي دق
 تاتتايسلا لوح تايضسوت خم هيلإ لبطوتت اميقوأ اهتاليلعت ىف كلذ ناك ءاونس ركذلا
 كنبلا ةقيثو نم ةعجارملل نيعضاخلا نيئزجلا نع بيغي .يلودلا كنبلا دصقنو ةماعلا
 ةراثإ نم يضاملا دقعلا هدهش ام رابتعالاب ًاذخأ ٌيجافم اذهو .عونلا دعبب مامتهالا

 .ةريبكلا ةيلودلا تالاكولا فلتخم يف اههاجت ةيباجيإلا ةيساسحلاو عونلا ةيضقب يعولا
 تاج اتنجسال] ةيوخلا رق يعي قذلاو :يلودلا كتبلا ةلسلس نم لوألا هةجلاق
 الو ««؛عونلا» ل ًاقالطإ هيف ركذ ال ؛ةساردلا اهيلا تلصوت يتلا ةيسيئرلا تايصوتلاو
 ةجاح رثكألا ةيعامتجالا تاعومجملا نع ثيدحلا دنع نآلا ًايمازلإ ًافينصت ربتعي امل ىتح
 يلودلا كنبلا ةقيثو نأ كلذ ءءاسن اهريدتو اهسأرتت يتلا ةيلزنملا تادحولا يأ ؛ةيامحلل
 ماتيألاو ءتا/نينسملا «تا/نيقاعملا :ةيلاتلا تاعومجملا ىوس ناونعلا اذه تحت ددعت ال
 دراوملا :نوئعملا) سداسلا دلجملا لاح ىه اذهو ٠١(. ةحفص ءلوألا دلجملا) لمارألاو
 الق ,عوتلا ضف اميف ؛نمعلا» بخل وه نيمتي هيج :(ةيءاطجالا ةسايسلاو ةيزشبلا
 ةصاخ ٍتايصوت ىأ ٍتالكشمل شاقن يأ ءزجلا اذه ةمدقم يف دراولا صخلملا نمضتي
 يلطتلاو :ةعتسلاو ناعما اياتشقل نيرقتلا متم نق ةدورملا: تاعاقدلا نكسو , وكلاب
 يرجي الو لب ؛عونلا تالكشمل لاكشالا نم ٍلكش ياب قرطتت ال ءينهملا بيردتلاو
 ريرقتلا ظحالي ذإو .سنجلا بسح نيوانعلا هذه لوح تاءاصحإلاو تايطعملا ليصفت
 :(١١؟ ةحفص) لمعلا ةوق يف ءاسنلا ةكراشم يندت ءلمعلا ةوق عوضومل هتشقانم دنع
 تتاي:يتلا ةلكشنلا: ةجلاعم:ءاتع هسفن دهجت الو :يندتلا اذه بايسأ نع تعصي هنإف
 ةصاخبو :ةيجاتنإلا :ةيلمعلا يف ةارملا ةمهاسما سايق ةلكشم يأ ؛ةغساو' ةفرعمي ىظعت
 اهلجسي ةرباع ةظحالم يه عونلاب ةصاخلا تالكشملل ديحولا ركذلا نإ .يعارزلا اهلمع
 اهريدت يتلا رّسألا لوح ىرخأو 5١(« ةحفص) ءاسنلا طاسوأ يف ةيمألا لوح ريرقتلا
 ربع كوغلا ةلاكو اهجلاعت ءءاسنلا اًهيدص ىتلا رمألا ةيضق نإف ةقّيكولا رظنبو :ءاسن
 يرجي ناب ريرقتلا يصويو .(47 ةحفص) ةيعامتجالا ةمدخلاو ةثاغإلا يف اهيجمانرب
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 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 ع قت رثكألا تاّئفلا وحن ةيامحلل ةاواسم رثكأو دحوم اظن نع ةيتأتملا دكا اهيج

 يتلا ةيلزنملا تادحولاو « ؛مهل تالئاع ال نيذلا نينسملا يأ «عمتجملا يف ًافعضو ةشاشه

 .(45 ةحفص) ركذت ةميق تاذ دراوم كلمت ال يتلا كلت ةصاخبو ءءاسنلا اهريدت

 تالكشملاو اياضقلل ةحضاو تاجلاعم نانمضتتف «ةيلودلا ثوغلا ةلاكو اتقيثو امأ
 زييمتلا ةهجاومل ةمزاللا تاءارجإلا ةشقانمل ةحاسم ناصصختو «عونلاب ةصاخلا
 راطإ يف يتأت ةلاكولا ةيجيتارتسا نإف ءكلذ نم رثكأو .ةأرملا هل ضرعتت يذلا يبلسلا
 عم اهلليع نيف كالا يقرهل اهينبك لالخ قم كلذ عودلا» لصكملا ةييطختلا ديلقب
 ىف نهتدعاسم «شايتعالل ةمزاللا صرفلاو تاراهملا باستكا نم نهنيكمت :ءاسنلا
 ,ةرسألا لخاد تالكشمو ةيعامتجا تالكشم نم نهجاوي ام عم لضفأ ٍلكشب لماعتلا

 دراوملا ةيمثت) :اهيف .نيقعي يتلا ةيلظسلا تاعبتبتملا يف نمزاودا:ريوطت ةيلدع ليهستر
 دنتست ٠١(. ةحفص «ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا .ًاضيأو ؛8 ةحفص ؛ةيرشبلا
 نيتللا ءيفيل نيراكو رزوم نيالوراك لامعأ ىلإ ثوغلا ةلاكو اهدمتعت يتلا ةبراقملا هذه
 طيطختلا ئدابم نم ًادبمك عونلاب ةطبترملا راودألا نم ةقتشملا راودألا ةنزاوم اتددح
 ثيحر نئالقلا نمزود قيستت ىلع ءاسلل ةيسنلاب اذيحلا اذه يوطنيو .عوتلاب ليمتعلا
 ,باجنإلا تالاجم يف نهتايلوؤسمل ةسفانتملا تاقاقحتسالاو تابلطتملل نضرعتي
 يذلا تقولا يف يتأي روظنملا اذه نإف «نيتقيثولل ًاقفوو ('.عمتجملاو ةلئاعلاو «جاتنإلا
 زيكرتلا حبصأ ثيحب ءًامومع ةيثاغإلا اهتامدخ ضارغأ ديدحت ةداعإب ب ةلاكولا هيف تماق
 فادهتسا ىرج دقو .ةرشابملا ةثاغإلا نم الدب ةيومنتلا ةيعامتجالا ةيهافرلا ىلع ًابصنم

 رثكألا نيئجاللا تاكف نيب نم ىلعألا ةبسنلا نلكشي نهنأب ًارارقإ ,صاخ ٍلكشب ءاسنل
 .(8 ةحفص) «اتامرح

 «ةديدجلا» ةيئاسنلا بيردتلا زكارم راثآو جئاتن دروتف ,ةلاكولا ةقيثو درطتستو
 ريشت ثيح «ةيوسنلا تاراهملا ىلع 1140 ماع اهلمع قطانم فلتخم يف اهتماقأ يتلا
 تاراهملا يه ةدحاو ةيواز نم جمانربلا راثآ ريدقتو مييقت زاوج مدع ىلإ ةقيثولا
 ةيوبرتلا ةميقلا» نأ ىلع دكؤتو ءبيردتلا ىف تاكراشملا بناج نم ةبستكملا ةددحملا
 سملت نأ نكميو .تيبلا لخاد ةأرملا رود ميعدت ىلإ يدؤت ةأرملا جمارب زكارم تاطاشنل
 ةجرد يفو «ةيلزنملا ةدحولا لخدل ىلعألا قافنإلاو ربكألا مجحلا يف «جماربلا ريثأت
 ىلعو .لكك ةلئاعلل يحصلا عضولا'نّسحت يفو «لافطألا ميلعت هاجت ىلعألا مازتلالا
 نهريثأت نتبثأ افلا 1١ نهددع غلبيو ؛جماتربلا يف تاكراشملا ءاسنلا نإف ؛عسوأ قاطن

 طيطخت) ©6ءدلعع طافسنمو هسل 1ءءامدسعما: '[طغعممت, ©ءمءاندع ةسف 1:ةنهتمو ءرزوم .ىوا نيالوراك (5)

 .5186 ةحفص ١1557(: «جِظور تاروشنم) «(بيردتلاو ةسرامملا «ةيرظنلا :ةيمنتلاو عونلا

 لحال



 و تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 تالئاعلا ىلع [جمانربلا ربع اهنبستكا يتلل] ةهيبش تابستكمو فقاوم ةعاشإو رشن يف
 ةمكاحم ىلع بترتي دق يذلا فاصنإلا مدع مغرو .(1 ةحفص) « ءاهطيحم يف لك ىرخألا

 نم هنإف ,ةماعلا تاسايسلا سيياقمبو ةيميداكألا ريياعملاب «ةيئاعدلا» ةقيثولا هذه
 عونلاب قلعتملا بدألا يف رئادلا لدجلاب ةيعاو ريغ ىدبت اهنأ ىلإ ةراشإلا ًامامت بسانملا
 يف اهسفن ةقيثولا هيحوتست يذلا عونلاب لصتملا طيطختلا ديلقت كلذ يف امب «ةيمنتلاو
 هالعأ ةقيثولا اهقوست يتلا تاءاعدالاف .ثوغلا ةلاكول ةديدجلا ةيجيتارتسالا مسر
 ىلع تارداق تاجوزتملا ءاسنلا تناك اذإ ام ةلأسم ةجلاعم ؛لاثملا ليبس ىلع لهاجتت

 .ةيلزنملاو ةيباجنإلا تايلوؤسملا ءبع نم هنلمحتي ام ءوض يف جمانربلا نم عافتنالا
 نيب اميف زكارملا ربع ءاسنلا هلصحت يذلا لخدلا عزوت ةيفيك ًاضيأ حوضولا زوعيو
 ءاسنلا عضو زيزعتو نامض نيبو «لافطألا ميلعت ىلعو ةيلزنملا ةدحولا ىلع قافنإلا
 كانه تناك اذإ ام ةلأسم ًاضيأ ضومغلا فليو .ال وأ تاجوزتم نك ءاوس ءنهسفنأ
 نهتاراهم فيظوت ءاسنلا عيطتست .ثوغلا ةلاكو زكارم جراخ شٌصرفو تاسفنتم

 مأ تناك ٌةينواعت ءلخدلل ةّردم تاعورشم صرفلا هذه لمشت دقو ءاهيف ًائيدح ةبستكملا
 ىلإ انلقني ام وهو .تاسسؤملا يف ىأ يلحملا لامعألا عاطق يف لمعلا نع ًالضف «ةيدرف
 تاريقفلا ءاسنلا اهميقت يتلا لخدلل ةّردملا تاعورشملا هجاوت يتلا ةمئادلا تالكشملا
 بناوجلا تالكشملا هذه لاطتو .نهحلاصل ماقت يتلا وأ ,يميلعتلا ليصحتلا تايندتمو
 ةسوململا دئاوعلا نأ نيبتي ءالامجإ .ةيقيوستلا ةربخلابو ليومتلاو ضورقلاب ةقلعتملا
 عطاقلا حوضولاب تسيل ؛ةددحم تاراهم ىلع تاملعتملا ريغو تاريقفلا ءاسنلا بيردتل
 .ةموعزملا ةيوبرتلا هتميق انيّدعت ام اذإ اذه ,ةلاكولا هيعّدت يذلا

 رياغت يف «ةيعامتجالا ةيمنتلل تاردقلا ءانب ؛ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةقيثو فقت
 يف .بدألا نم عونلا سفن ىلإ يمتنت اهنأو ةصاخ «يلودلا كنبلا قئاثول خراص

 ةقيثو صّخشت ؛ةيعامتجالاو ةيرشبلا ةيمنتلا هجو يف فقت يتلا تابقعلل اهتشقانم
 اذه رزأ نلمحتي ءاسنلا نأ ٌةفيضم ؛ةبوعص رثكألا تالكشملا ىدحإك رقفلا لمعلا ةمظنم
 نم ةيلزنملا ةدحولا توق بسك ىلإ تالاحلا نم ريثكلا يف نررطضي نهنأ امب ءعضولا
 تيبلا نوكي يذلا لمعلا لالخ نم ىأ ةيساقلا طورشلا تاذ ةيعرفلا تادقاعتلا لالخ
 ,لمعلا ةوق يف ةيندتملا ةكراشملاب ًامومع ءاسنلا عضو زيمتي .(8 ةحفص) هتدعاق

 ةيجاتنإلا يندت ىه اهزيمي ام نهملا نم ًادج ةدودحم ةعومجم ىلإ لوصولا ناكمإبو

 بسن يفو «ءلمعلا فورظو روجألا يف ريبكلا زييمتلابو ءاهيف لمعلا دئاوع ضافخناو
 لماعتت لمعلا ةمظنم ةقيثو نأ ةظحالملا ردجت ٠١(. - 8 تاحفصلا) ةيلاعلا ةيوصخلا
 تايطعملا نأ ىلإ ريشت ثيح «لمعلا ةوق يف ةأرملا ةكراشم نع تايطعملا عم ةيدقنب
 عاطقلا يفو ةيعارزلا تاطاشنلا يف ةأرملا ةكراشم ىدم نابسحلاب ذخات ال ةرفاوتملا
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 يف ءاسنلا ةكراشمل ةئفاكتماللا طورشلاو ةدودحملا صرفلا سكعت اهنآو ءيمسرلا ريغ
 نأ بجي يتاوللا نه ءاسنلا نآ ًاضيأ ةقيثولا ظحالتو ٠١(. ةحفص) يلحملا لمعلا قوس
 ةيندتملا] نهتناكمل ًارظن كلذو :ةيعامتجالا ةيامحلا نع ثيدحلا دنع تادوصقم نكي

 نهطورش نيسحت نم نهنكمت يتلا ضوافتلا ةوقل نهكالتما مدعو ًايعامتجا [ةروهقملاو
 ٠١(. ةحفص)

 ةيمنتلا مامأ تابقعلاب قّلعتي اميف هألوأ .انه نيتظحالم ليجست بسانملا نم

 عجشملا نم هنإف ءءاسنلا فورظ نيسحتب لصتي ام ةصاخبو «ةيعامتجالاو ةيرشبلا

 دنع ةيرايعملا ةيليلحتلا رطألا نع دعتبت ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةقيثو نأ ةيؤر شعنملاو
 ةيميداكألا لامعألا نم ريثكلا نأ نيبن فوسو .تاقيعملاو تابقعلا هذه ىلإ رظنلا
 يتقيثو لواننت امدنع كلذو ءاذه سكع لعفت «ةأرملا نع ةماعلا تاسايسلاب ةصاخلاو

 .41205و يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

 ةلامعلا ىلع ًاّبصنم عونلا اذه نم ةقيثو زيكرت نوكي نأ ًاعقوتم ناك اذإ ًايناث
 يداصتقالا-يعامتجالا راطإلا يف ةلامعلا ةيضق ةيؤر كلذ عم مهم هنإف «لمعلا صرفو
 ةأرملا ةلامع طامنأ ةيقطانملاو ةيميلعتلاو ةيقبطلا تاتوافتلا لكشت ال ثيح ءعسوألا
 ةلئاعلا لخاد (' '7ءاهنيكمت» ل ًاردصم ةأرملا لمع نوكي ىدم يأ ىلإ ددحتو لب ءبسحو

 نهلمع جكاتن نأبو «:ةسناجتم ًةعومجم نلكشي ال ءاسنلا نأب رارقإلاف .لكك عمتجملاو
 تاونسلا لالخ تاساردلا نم ٍددع ءارجإ ىلع ٌّتح دق «ةنيابتم تيبلا جراخ روجأملا
 نم نإف «تاساردلا هذه يف ةدراولا تاجاتنتسالاو تاليلحتلا ضقانت مغرو .ةيضاملا
 (7١١ةئرملل ةبسنلاب روجأملا لمعلا ءابعألو دودرمل انمهف ينغت نأ اهنأش

 اهنإف «ةماعلا ةسايسلل لمعلا ةمظنم ةقيثو هحرتقت يذلا ماعلا راطإلل ةبسنلابو
 .ةيعامتجالا جماربلاو يموكحلا فيظوتلا يف ةيولوألا اهل ٍفادهأك تاعومجم ثالث ددحت

 ريرقتلا للعيو .ًاثيدح نيررحملا نيلقتعملاو ءءاسنلاو ءبابشلا يه تاعومجملا هذهو

 طظاتتمم»ةرد262غ ىنعمب ىه انه «نيكمتلا» )٠١(

 هب مدقتت بلطم ىهو ءءاسنلا مامأ لمعلا صرف حتفب ماعلا بلطملا لوح انه ةظحالم داريإ بسانملا نم )١١(

 نأ نيطسلف يف هترجأ يذلا اهثحب يف سروم سيلانا تدجو دقف .ءاسنلا نم تالماعلاو تاملعتملا ةداع

 فئاظو يف نلمعيو تاملعتم نهو «ةهج نم ةأرملا حلاصل تاطشانلا ءاسنلا ءارآ نيب اميف ٌحضاو رياغتلا»

 ىلإ نلمي تاطشانلاف .ىرخأ ةهج نم لمعلا نع تالطاعلاو ًارقف رثكألا ءاسنلا نيبو ء«مارتحالاب ىظحت

 لباقم لمعلا لقح ةأرملا لوخد ةوقب نديؤيو ؛«رهملا» أدبم ندقتنيو ءثرإلا نم اهقحب ةارملا ةبلاطم دييات
 ينعي يذلاو «تايفيرلاو تاريقفلا ءاسنلل ةسوململا [ةيتايحلا] براجتلاو بسانتت ال ءارآلا هذه نإ .رجأ

 يلئامحلاو يلئاعلا معدلا نع ءانغتسالا نعطتسي ال يتاوللاو .ًادج ليقث لمع ءبع نهل ةبسنلاب رجاب لمعلا
 «ةيكلملاو ءاسنلا) «....ةيكلملل ماه ردصمك رهملا تيري يتاوللاو ءثرإلا نم نهتصحب ةبلاطملا حلاصل

 .(397 ةحفص ءهركذ قبس ردصم
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 لالتحالا ءابعأ نم ىلاعلا نهبيصن ىلإ ةراشإلاب ةيولوألا اهل ةعومجمك ءاسنلا لمش
 .(؟4 - ١ تاحفصلا) ةضافتنالاو

 صصخي ءلصفم لمع جمانربل ضرعي يذلاو ,ةقيث دولا نم يناثلا ءزجلا نأ امك

 :نأ دري ثيح ,('")«ةأرملل فاصنإلاو ةلامعلا» ل الصف

 ريفوتو ةأرملا ةاواسم ةيضق ىلإ ىرُي نأ نامض وه لبقتسملا يف سيئرلا يدحتلا
 ًالأو «يتاذلا مكحلا ىلإ لاقتنالا ءانثأ ةيمنتلا ةيلمع يف يرهوج رصنعك اهل صرفلا

 طغضلا نإ .ةيوناثلا تايولوألا ماقم يف اهنأكو ةيضقلا هذه عم لماعتلا يرجي
 ىف ًايدج ًاعجارت لكشي فوس صاخلا زيحلا ىلع ةأرملا رود رصقل ديازتملا ىعامتجالا

 لماكلا لالغتسالا قيعي فوسو .تاينيطسلفلا ءاسنلل ةطشنلا ةكراشملاو ليوطلا لاضنلا
 ٠٠١(. ةحفص) ديدجلا ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيرشبلا دراوملل عجانلاو

 ضعب ىدل ًانهار دئاسلا ساسحإلل يدقنلا ريغ لوبقلا ًابناج انيّحن ام اذإو
 كلذكو ءينيطسلفلا عمتجملا يف تأدتبا دق ةيروكذ ةدر نأب نيطسلف يف طاسوألا

 ىلع اننأب (نيطسلف نع تاباتكلا نم ريثكلا يف رركتي يذلا) ديكوتلل يدقنلا ريغ لوبقلا
 ؛(ديدج يداصتقاو يسايس ماظن ةدالوب لوقلا نم الدب رمبد) ديدج عمتجم داليم باتعأ

 ,ةماعلا ةسايسلل ضرعت «ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةقيثوك ًةقيثو نأ ةظحالم مهملا نم هنإف

 نأ ودبيو .ةماعلا ةسايسلا نأشب اهتايصوت يفو اهليلحت يف عونلا ةلوقم تجمد دق
 لضفألا صرفلا ريفوت ةركف ىلع يظفللا ديكأتلا درجمب موقت ال اهنأو ةداج ةقيثولا

 .ءاسنلل

 طسوألا قرشلا يف تاملسملا ءاسنلا

 تارايخو تايدحت :ًاديدحت ءاسنلا عوضوم ناجلاعت نيتللا نيتقيثولا ىلإ نآلا لقتنن

 ةنونعملا سوديآ ةقيثوو «يئامنإلا ةدحتملا ممآلا جمانرب نع + داما ةينيطسلفلا ةأرملا

 ةيليلحتلا رطألا فظوت نأ ىه قئاثولا هذه لثم يف عّقوتملا نإ .عونلا ةيجيتارتسا ةقرو
 يف تالماعلاو تايوسنلا تاصصختملا لبق نم ةيضاملا دوقعلا لالخ اهريوطت مت يتلا

 فصو دنع كلذو :.(18711) / 681)) «ةيمنتلاو ردنجلا»و «ةيمنتلا يف ءاسنلا» لقح

 اذه ميدقتل ةمئالملا تايجيتارتسالا حارتقاو عمتجملا يف ةأرملا ةناكمو عضو ليلحتو

 يأ مادعنا ىه نيتقيثولا نيتاه يف لهذملا رمألا نإ .ةأرملا ةناكم نم عفرللو عضولا

 اميف ءيئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ة ةقيثو يف هالعأ روكذملا عونلا نم يليلحت راط ١

 "طسوماهرسعما ةسق ظوأإل 02 ال هصعم" (١؟)
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 مستي رخآ راطإ عم (ةحيرم ريغ ةروصب) اذهك ”راطإ سوديآ ةقيثو يف شياعتي

 .ةيديلقتلاب
 تاقالعلا ليلحتو فصو حزري ثيح «يتامنإلا ةدحتملا ممآألا جمانرب ةقيثوب أدبن

 تايماثيدلا هده مقاوم يف بجصح :ةيزايعم ةيراقم لق تحك :عونلاب نيطخرملا بئازتلاو
 صخشي «لاثملا ليبس ىلعف .ينيطسلفلا عمتجملا يف ةلماعلا ةيعامتجالا ىوقلاو ةيلعفلا
 ةيمهأ رثكألا ةيومنتلا تالكشملا «ينيطسلفلا عمتجملا يف ءاسنلا» ناونعل لماحلا ءزجلا
 ةعيرشلا لظ يف ةدودحملا ةينوناقلا قوقحلا :يلاتلا ىحنلا ىلع ءاسنلل ةبسنلاب
 ىأ ضورقلا ىلعو ةينوناقلا ةروشملا ىلع لوصحلل ةديقملا تاناكمإلا «ةيمالسإلا
 تاناكمإلا ءركبملا جاوزلا ءسرادملا نم برستلا تالدعمل يبسنلا عافترالا «ليومتلا
 ءءاسنلا ةكرح ىلع ةضورفملا دويقلا ؛ةيداصتقالا رداصملا ىلإ لوصولل ةدودحملا
 فنعلا ًاريخأو ,ثانإلا ىلع روكذلا ديلاوملا ليضفت .ةيلزنملا لامعألل ليقثلا ءبعلا
 عضخت ىمظعلا اهتيبلاغ نأ دجن ؛نيوانعلا هذه ةجلاعم ةيقيك صحفت ىدلو .يرسألا
 رينسفتلا نأ كلذي:يضقنو .يقامتآلا ةدحقملا منألا جماترب ةقيثو يف ئرايعملا ليلختلا
 لماوعلا ىلإ رظنلا ُلَمْهُي اميف ,ةدئاسلا فقاوملاو ديلاقتلاو تاداعلا ىلإ عوجرلا ربع متي
 ةحصلا ىلإ برقأ ًاريسفت -اهعومجم يف ُدَخْوُت امدنع- مدقت يتلاو ءىرخألا ةيداملا
 .ةقيثولا اهددعت يتلا رهاوظلاو تاسرامملل

 ةمشحلاو ءايحلا دعاوق ةقيثولا قوست :طقف نيلاثم درون ءعيضوتلا ضرغلو
 نإ ءاسنلا اههجاوت يتلا ةبوعصلاو «ةساردلا نم تايتفلا برست رهاوظ ريسفتل ةيقالخألا
 نهتاجايتحاو نهبلاطم حرشل نيماحملاب ءاقتلالا يف روكذلا نهئابرقأ دحأ نهقفاري مل
 ةكرحلا ريسفتل ًاريخأآو ءضورق ىلع لوصحلل ًايعس ةمكحملا ىلإ هجوتلل ىأ ؛مهيلإ
 ةميقلا ىلإ عوجرلا لالخ نم ةقيثولا هرسفتف ءروكذلا لافطألا ليضفت امأ .ءاسنلل ةدّيقملا

 نم ةلئاعلا مسا لقتني» :ةلئاعلا مسا ىلع ةظفاحملل نوينيطسلفلا اهيطعي يتلا ةيلاعلا

 نإف ءقايسلا اذه يفو .ثانإلا ىلع مهليضفت يرجي ببسلا اذهلو ءروكذلا لالخ

 ىلعألا حومطلا وه روكذلا لافطألا باجنإ ربع بسنلا طخ ةيرارمتسا ىلع ةظفاحملا
 سيل .(ةيبرعلا ةمجرتلا يف 7١ ةحفص ,5 ةحفص) «ءاوس ٌّدح ىلع ءاسنلاو لاجرلل

 بوجو ىلع ديدشتلا امنإو ؛ةيديلقتلا تاداعلاو فقاوملا ةيمهأ راكنإ ىه انبناج نم دصقلا
 لاجرلا اهشيعي يتلا ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيداملا فورظلل يلكلا راطإلا يف اهعضو
 )١5( ءاسنلاو

 ةيعمتجملا ميقلا نإ» :اهمامأ فقوتلا قحتست ةهباشم ٌةطقن يماش يانتس ةيندرألا ناسنإلا ةملاع ريثت (1)
 ٍلاكشأي اهسفن نع ريعت اهنأ ريغ .هنأش نم ليلقتلا زوجي ال ًاماه ًارود بعلت ....عونلا تايجولويدياو

 ل



 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ببسلا ةيؤر بعصلا نم سيل هنإف ءروكذلا لافطألا ليضفت لاثم انذخأ ام اذإو
 ماظن) يمسرو سسؤم ةيعامتجا ةيامح ماظنل هيف دوجو ال ,ًاريقف ًاعمتجم لعجي يذلا
 ىف نذإ رمألا نمكي ال .ةيلاعلا ةيمهألا هذه مهيطعيف ءانبألا ىلع دمتعي «(ةلودلا عنص نم
 فورظلا نم ةعبانلا ةرورضلا يف لب «ةلئاعلا مسا ىلع ةظفاحملاب يزيرغلا سوهلا
 ان. ردقب .ءاشتلاو لاجرلل ةيبتلاب نومهم ءانبالاف .يعامتجالا ميظنتلا عئاقو نمو ةيداعلا
 ددع باجنإ نامض نوكي هيلعو «ربكلا يف ةياعرللو يلاملا معدلل ًاردصم ءالؤه لكشي
 ًايسيئر ًارمأ :ةخوخيشلا نس يف نيوبألا تابلطتم ريفوت ىلع نيرداقلا ءانبألا نم فاك
 ةيحالف تاعمتجم يف دجوي روكذلا ليضفت نم طمنلا اذه نإ .ءاسنلاو لاجرلل ةبسنلاب
 ' .نيتملسملا ريغ نيصلاو دنهلا يف ةصاخو «ثلاثلا ملاعلا يف ىرخأ

 فطظرملا زايعتلا راظإلا نيب نيمئاقلا عازنلاو يقؤتلاب قلمتت: ةلاسّس اذه نويت
 ىتلا ةيلعفلا تاريغتلا نيبو ءنيطسلف ىف ةيعامتجالا تاقالعلاو ةينبلا مهفو فصول
 تاسرامملا ضرعت يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثو نإ ذإ .هسفن عمتجملا ىف اهارن
 ىلع ءرخآ يبرع عمتجم يأ نأش كلذ يف اهناش ,ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيعامتجالا
 ديدحت يف دعاسي «يديلقتلا يعامتجالا كولسلا» ف :«ةيعامتجالا ديلاقتلا» ل ٌّجاتن اهنأ
 ديلاقتلا» نأ امك ,(ةيبرعلا ةمجرتلا يف 55 ةحفص ,5 ةحفص) عمتجملا يف ةأرملا رود
 ئذلا تارثلا ةكيرو اهتوكل ًارظن يبرعلا عمتجملا يف ةضاخلا اهتيمها اهل ةيعامتجالا
 لمعلل حضاو ٍميسقت نم كلذ ىلع بترتي امب ءلجرلاو ةأرملا يملاع نيب لصفي
 دعب ةقيثولل نكمي فيك .(ةيبرعلا ةمجرتلا يف 1 ةحفص 411 ةحفص) «تايلوؤسمللو
 ةيصعلاو ةتباثلا ديلاقتلا نيبو «ةيئرملاو ةيلعفلا تاريغتلا نيب قيفوتلاو ةحلاصملا اذه
 تاسرامملاو ىنبلا ضرعُت الف ءًابيرغ ًافقوم ةقيثولا ىنبتت لاؤسلا اذه ءازإ ؟رييغتلا ىلع

 يرجي لب ؛ضرألا ىلع اهعم لماعتلا بجوت عئاقوك يأ «ةقيقح هيلع يه امك ةيلعفلا
 ءيلاحلا ينيطسلفلا عمتجملا نأكو رمألا ىدبيو .دمتعملا يرايعملا راطإلا لخاد اهضرع
 عوجرلا نود اهمهفو اهفصو رّدعتي ؛عونلاب ةطبترم تاقالع نم هلخاد يف ام ةصاخبو
 لاح وه امك ءينيطسلفلا عمتجملا ىدغي ءىرخأ تاملكب !ثوروم يلزأ ءرهوج» ىلإ

 همهف نكمي الو «نهارلا هعقاو لكش ىلع مهفلا ىلع ًايصع ءىرخألا ةيبرعلا تاعمتجملا
 يف يرجي ام نإ .ضرتفملا يقيقحلا هرهوج نع هدعب ىأ هبرق ةروص ىلع الإ يلاتلاب
 ةقيقحلل ريدقت ءاطعإ نود «ةثوروملا ديلاقتلاب ةمئاقلا عئاقولا ةضراعم وه ةلاحلا هذه

 وأ همادختسا نكمي ال ديلاقتلا موهفم نأ [باتكلا يف] حضوتيو .ىرخآ لماوع عم ًاقافتاو ًاماجسنا ةفلتخم

 نم ةلمج :موهفملا اذه هلمشي ام ناشب يفاكلا حوضولا رفاوتي نأ بجوتيو .ةيطيسبت ةروصب ةقيبطت

 .«ريغتلا مئاد ٍراطإ يف ءاقبلل ٍتايجيتارتساو لمعلل ًاددحم ًاميسقت ًاضيأو «ةيعامتجالا تاعقوتلاو ميقلا

 (دلثأ ةحفص «هركذ قبس ردصم :؟ل ودعا ذد ةعهط 50تعاز باتكل «ةمدقملا»)



 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 .مئادلا لدبتلل عضخت اهنإف «كلذك اهنوكو ءيخيرات ءانب اهسفن يه هديلاقتلا» نأب ةلئاقلا
 لثمو «ديلاقتلا» موهفمل ةغايصلا هذه لثم نأ اهدافم ةيبناج ةظحالم داريإ انه نكميو
 تاروصتلا عم يقتليو عطاقتي ةيعامتجالا تاسرامملا ريسفت يف اهل ىطعّملا نزولا اذه
 كلذ ءوض يف ءرملا هبتشيو .اهتيمهأ نعو ديلاقتلا نع نيينيطسلفلا ىدل ةعئاشلا ةيمويلا
 تاضارتفالا اوززع دق «ةقيثولا بتك نمل (ةيلحملا رداصملا) نييلحملا نيثداحملا نأب
 ةداعإ ىلإ مهعفد نم الدب ءاهنولمحي مهو ناديملا ىلإ ةقيثولا ىبتاك ءاج يتلا ةقّبسملا
 3 ودب اورّثأ دق نييلحملا نيثداحملا نأ ينعي يذلا رمألا ءتاضارتفالا كلت يف رظنلا
 او ٌلاثم يفكيو ('*0.ةقيثولا يف ةجلاعملا اياضقلا ريطأت اهيف مت يتلا ةقيرطلا ىلع

 :لّيَختُملا يلاثملاو يقيقحلا نيب عازنلا اذه نايبتل ةقيثولا نم

 نأ ىلع ديكأتلاب ةقيثولا يف ةلئاعلاو جاوزلا يَّعوضوم ةشقانمل ميدقتلا يرجي

 اذه نأو ءاهيلإ نيمتني يتاوللا ةبارقلا ىنب لخاد ًايديلقت نجّوزت تاينيطسلفلا ءاسنلا
 يف 6 ةطفض 1١ ةعفتص) 1487 ماع ئتيطسلفلا نمشلا برشت عم ريغتي آدي طبشلا
 براقألا ريغ نم جاوزلا نأ ىلإ تلصوت ٍةسارد جئاتن ةقيثولا دروت مث .(ةيبرعلا ةمجرتلا
 امو ('"ل.:طقف ز/7١١ اهسفن ةلئاعلا لخاد جاوزلا ةبسن تغلب اميف ,/057 ةبسن لصو دق

 دنع «ديلاقتلا» راضحتسا ًايرورض نوكي اذامل ًاقالطإ ًاحضاو سيل ؛عقاولا ىه اذه ماد
 اذه نأب نطبم ضارتفا كانه ناك اذإ الإ اذه ؛عمتجملا يف ةنهارلا تاهاجتالا فصو
 ةسرامملا يحاون ضعب تناك نإو ءرهوجلا يف ريغتي مل ديلاقتلا هكرحت يذلا عمتجملا

 (7).ريغتت اهنأكو رهظت ةيعامتجالا

 نيينيطسلفلا بناج نم ءاوس «ةينيطسلفلا ةأرملا نع تاباتكلا يف مئاقلا عوزنلل ًاضيأ يمامح امير تهبنت (15)
 نأ ىلإ يمامح ريشتو .ةدئاسلا ديلاقتلا يف ةأرملا داهطضا رداصم ديدحتل «نييتيطسلفلا ريغ باتكلا وأ

 يمويلا اهانعم قفو مدختست امنإو ءًايملع اهفيرعت ةداعإ يرجي ال ىرخأ ميهاقمو ءديلاقتلا» موهفم
 نأ ةقيقح يعو نودو «ةضراعتملا ةثادحلاو ةيديلقتلا ةيئانث ىلإ تافتلالاو يف قيقدتلا نود ؛عئاشلا

 نم ةعونتم ٍةعومجم يديأ ىلع ةيمويلا ةايحلا قايس يف لّكشتت ةيديلقتلا تاباطخلاو تاسرامملا
 .ةيعمجلا ةيوهلل ةعراصتم يور لثمت يتلاو ةطشنلا ةيعامتجالا تاعومجملا
 "همت عرس هدقمو [ةدتمتكأ 5ءطمافعسطنو ةسل طع آئعممطستع هم مدا ءواتصتمم «يمامح امير :رظنأ

 © ءملعت همه 50كعا9: :يف «(ةينيطسلفلا ةأرملا نع بوتكملا بدألاو رصاعملا يوسنلا ملعلا) 7هدمعص"

 .(؟١5-5؟١٠) تاحفصلا ءهركذ قيس ردصم ,7/0:]له. 65

 :وه بسنلا هذهل هي دهشتسملا ردصملا )١5(

 "2216مانصتوم 17هرصعم ةصل 8ءمممصستع ةصل 5021 129 ءاممدصعمغ ذه ؛طع آ/ء5أ .ناملس ناطق دنه

 ظدملع ةصق 0222 5اهم"

 اوق؟ ,آانز101 لد (10510 / 518آ] / 38415. 4) نع رداص

 «نيرشعلا تاونس يف تسيفكنارج امليه هيلإ تلصوت تناك ام ىلإ عقوملا اذه يف رظنلا ًاديفم نوكي دق (11)

 براقألا ريغ نيب تناك ةينيطسلفلا ساطرإ ةيرق يف جاوزلا تالاح نم /117 ناب ءًاماع نيعبس لبق يأ
  جاوزلا تالاح نم طقف /7 نا اميف «(ةيرقلا جراخ نم /41و ,ةيرقلا لخاد ةفلتخملا لئامحلا نيب 75)

 ا



: 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 نيدلا نيب اميف ةقالعلا ىوتسم صخي اميف اهسفن ةظحالملا ليجست نكمي
 :نيتطبارتم نيتطقت يلاتلا فطتقملا حضوأ امبرو .عونلاب ةطبترملا تاقالعلاو

 ,ينامثعلا مكحلا لظ يفو .نييحيسمو نيملسم ًاناكس ينيطسلفلا عمتجملا مضي
 مغرو .ًاضيأ ءاسنلا يلاتلاب تمكحو «ةيلئاعلا تاقالعلا ةيديلقتلا ةينيدلا فارعألا تمكح

 نايس ال انهن هللا ماما كيوم نيشتجلا الكم نيتفؤملا تاريخ نيتئايدلا نا
 ىلع ًاضيأ ناتنايدلا ددشتو .عمتجملا يف ءاسنلاو لاجرلا عضو ىلع ةاواسملا هذه
 نم لك] يف ةينوناقلا ةمظنألا تعبت ...19317 ماع برح لبق .جاوزألل ءاسنلا ةعاطإ
 دقو .رصمو ندرألا يف نييراسلا نيينوناقلا نيماظنلا [ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

 لاوحألا نوتاق كلذ يف امي «لالتحالا دعب اهقيدطتو نيتاوقلا هذهَب لمعلا نمت
 عبتت .عمتجملا يف ءاسنلاو لاجرلل ةفاك ةماهلا تابجاولاو قوقحلا مكحي يذلا ةيصخشلا
 ,8 ةحفص) .هل يديلقتلا ريسفتلا نمو نآرقلا نم ةدمتسملا ةعيرشلا نيناوقلا هذه
 (ةيبرعلا ةمجرتلا يف 7١ ةحفص

 ةهباشملا تاساردلا نع ةداعلا ىف بيغي ىخيراتلا دعبلا ىلإ تافتلالا نإ ءالوأ
 نم قباسلا داهشتسالا هنمضتي ام نإف يلاتلابو ءيئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةساردل
 ةيفلخك ًاديدحت ةينامثعلا ةرتفلا راضحتسا بابسأ نأ ديب .شعنم ىه خيراتلاب مامتها
 سيل ءءاسنلاو لاجرلا نيب ةنهارلا تاقالعلا مكحي يذلا ينوناقلا ماظنلا مهفل ةيرورض
 ةرتفلا ىلإ عوجرلا نأ وه هميدقت عيطتسن يذلا ديحولا ببسلا نإ .قالطإلا ىلع ًاحضاو

 ةثيبب يلاتلاب يحويو ؛ةيراضحلا / ةيفاقثلا ةيرارمتسالاو لصاوتلا دكؤي ةينامثعلا
 نماكلا ضارتفالا ًايدقن صحفتن نأ انيلع :ًايناث .رييغت يأل عضخت مل ةيفاقثو ةيعامتجا
 لظت عمتجم عم عاطقلاو ةفضلا ةلاح يف لماعتن امنإ انثأب قباسلا داهشتسالا يف
 «ملسملا عمتجملا» نيب زيمن نأل كلذك جاتحنو .رخآب ىأ ٍلكشب «همكحت» ةينيدلا فارعألا
 باجتحا لهسي .نيدلا نم ةدمتسم ةلئاعلاب ةصاخلا نيناوقلا هيف نوكت يذلا عمتجملاو
 «مالسإلا» ةضبق نع ةيلحملاو ةيبرغلا تاباطخلا هيف ثّدحتت يذلا تقولا يف زييمتلا اذه
 نيناوقلل بكرملا جمدلا يف نمكت ال ةلأسملا نأ ينعي يذلا رمألا ,عمتجملا ىلع ةمكحملا

 مالسإلا نإ لئاقلا ضارتفالا يف ًاضيأو لب ءبسحو عمتجملا يف ةيلعفلا تاسرامملاو
 نّيدتلاو نيدلا تامادختسا وه هثحب يغبني ام نإ .ةيعامتجالا تاقالعلا «,مكحي»
 ةيعامتجالا تاثفلا بناج نم ءاهل ىطعُت يتلا ةيمهألاو ىنعملاو «ةينيدلا ةسرامملاو

 :رظنأ .(ةلوماحلا سفن لخاد يأ) براقالا نيب تمت د
 كئلسم نءةموللكأ, ةاوصتوعع ههلئانمهك ذم 2 2ولعقمندم الاللقعع, 701 1, ظءامللا 5006م

 5هكعماتومسس طعمهتعم, 1931, 2. 6.



 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 ةعيرشلا مارتحا ىدم ثحب كلذ ىلإ فاضي .ءاسنلاو لاجرلا بناج نمو «ةفلتخملا
 يف ةفلتخملا تاتفلا لبق نم ةيلمعلا ةايحلا يف اهي ديقتلا ىدمو اهسفن ةيمالسإلا

 كلت صخألابو «ةعيرشلا اهنمضت يتلا قوقحلا نم ًاضعب نأ ًاديج ٌفورعم ذإ ؛عمتجملا
 دي ىلع «ةيمالسإلا تاعمتجملا مظعم يف اهزواجت يرجي «ثاريملا قح ءاسنلا حنمت يتلا

 .ةينيدلا ضئارفلا نودؤي نينمؤم مهسفتأ نوّدعي نيملسم
 لوانتت يتلا تايبدألا نم ٍريبك ٍيدعل يلاحلا رفاوتلا لظ يف «ئجافملا نم هنإ

 ميهافملاب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثو نيعتست ال نأ «ةيمنتلاو عونلا يعوضوم

 طيطختلا ديلقتل ٍركذ يأ ًالثم دري الف .تايبدألا هذه يف ةدئاف رثكألا ةيليلحتلا رطألاو
 ةيجيتارتسالا تاجاحلاو حلاصملا ميهافم نأ امك ءًاقباس هانركذ يذلا عونلاب لصتملا

 تايصوتلا ةرولب لجأ نم ةدئاف تاذ نوكت نأ اهرودقمب ناك عونلاب ةطبترملا ةيلمعلاو
 نم يتلا تالخدتلا كلت طيطخت نيب زييمتلا ىدل ةصاخ «ةماعلا ةسايسلا لاجم يف

 نيبو ءنيسنجلا نيب لمعلل مكئاقلا ميسقتلا نمض ءاسنلا ةيعضو نّسحت نأ اهنأش
 .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةمكئاقلا قفاكتاللا تاقالعل قمعألا ليوحتلل ةمزاللا تالخدتلا

 ديدحت يف ًاديفم نوكي نأ نكمي ناك رخآ ٌموهفم وه ءاسنلل يثالثلا رودلا نإف ًاريخأو
 .ةيمنتلا ةيلمع اهنمضتت يتلا تاناكمإلاو قئاوعلا

 سوديأ ةيلاطيإلا ةيومنتلا ةمظنملا اهتدعأ يتلا ؛عونلل ةيجيتارتسالا ةقرولا امأ

 ىلع ماصقنا نم يناعت اهنأب اهفصو نكميف .«ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا حلاصل
 شياعّتت ىتح اهنيب قيفوتلا نكمي ال ٌرطأ اهلخاد يف عراصتت ثيح «يميهافملا ىوتسملا
 :ىلوألا :ناتلكشم نمكت اذه .عونلاب ةطبترملا تاقالعلا ليلحتو ةساردل تاوداك ًاعم
 78/15 / 687 لا باطخل حضاولا ةقيثولا يّنبت نيب اميف ماجسنالا مدع نم ٌردق كانه
 ةطبترملا ةيجيتارتسالاو ةيلمعلا حلاصملاو تاجايتحالا ميهافم كلذ يف امب) «نهارلا

 فصو يف يرايعم راطإل ينمضلا ينبتلا نيبو «(يثالثلا ةأرملا رود موهفمو «عونلاب
 راطإلا يّنبتل ةجيتن ءايناث .يعامتجالا ميظنتلا صئاصخو ةيعامتجالا تاسرامملا ريسفتو

 ريسفت لواحت امدنع تاضراعتو تاضقانت يف «ةكبرشم» اهسفن ةقيثولا دجت «يرايعملا
 تاضارتفالا مدطصت ءرثكأ ٍديدحتبو .ةسوململاو ةيلعفلا ةيعامتجالا تاسرامملا
 حمالملاو ةقثوملا قئاقحلا عم نيينيطسلفلا ةفاقثلاو عمتجملا نع ةقيثولا يف ةدوجوملا
 .عمتجملل ةسوململا

 ئبوت ٌةلكشم يهو «ةقبسملا ةيفاقثلا تاضارتفالا ةلكشم ىلإ قبس اميف انقرطت دقل
 هذه نمو .عونلا صخي اميف ينيطسلفلاو يبرعلا نيعمتجملا نع تاباتكلا نم ريثكلا

 ىلإ اهترظن يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثو سوديآ ةقيثو قوفت «ةيوازلا
 ةقيثولا ةشقانم ىدلو .قلطملا «رخآلا» امهرابتعاب ءنيينيطسلفلا ةفاقثلاو عمتجملا

 نر



. 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 تاسرامملاو تاسسؤملاو «ةيعامتجالا ةيداصتقالا تاهاجتاللو .عونلا تاقالعل

 لثم ىلع ةلثمألا نمضتت .يرايعملا راطإلاب ةريبك ةجردب اهرثأت ىدم رهظي ؛ةيعامتجالا
 تاقالعلا ةيديلقتلاو ةينيدلا ميقلاو فارعألا مّظنت :يلي ام ةقبسملا تاضارتفالا هذه
 ءاسنلا تشاع ؛(8١ ةحفص) ةدحاولا ةلئاعلا دارفأ نيبو «تالئاعلا نيب عونلاب ةطبترملا
 اهنمض نمو) ةيطسوأ قرشلا تاعمتجملا يف ؛(15 ةحفص) لصقنم ملاع يف تايفيرلا
 تادحو نسأري يتاوللا ءاسنلا يفخت (طسوألا قرشلا ىلإ يمتنت اهنأ املاط نيطسلف

 نأآل «ةيديلقتلا تاسرامملا نمو نوناقلا نم نهسفنأ ةيامح لجأ نم ةقيقحلا هذه ةيلزنم
 ةأرملل ةبسنلاب راع وه :ةمكحملا عم لماعتلل رارطضالاو ينوناقلا ماظنلا عم طروتلا
 لماوعلا يه ةيفاقثلاو ةينيدلا عناوملا نإ ؛(؟؟ةحفص) اهلك ةلئاعلا فرشب سميو
 ةحفص) يداصتقالا طاشنلا يف ةأرملل ةيندتملا ةكراشملا بسن ريسفت يف ساسألا
 ببسلا يهو ,ةمآلا ءاقب نمضت اهتأ امب ًايباجيإ ًارمأ ةيلاعلا ةبوصخلا ربتعت ؛(8
 .(84 ةحفص) مهتانبل ركبملا جاوزلل نيوبألا عيجشتل ساسألا

 ميهافملا ينبت مزالي يذلا رتوتلا حضويس جاتنإلا لقح نم ًايفاضإ ًالاثم نإ

 يثالثلا رودلا موهفم) ةهج نم 1817 / 6410 لا تايبدأ نم ةقتشملا تابراقملاو

 ًاملع ءىرخأ ةهج نم ينرايعملا ريسفتلا ةرورضو ةيمهأ ىلع رارصإلاو (الثم ةأرملل

 .يبرعلا عمتجملا لوح ةيقارشتسالا تاباتكلا نم قتشم هنأب

 :ىرخأ ءايشأ نيب نم لمشت ىهو «ةساردلل ةددحملا فادهألا ضرعب ةقرولا أدبت
 ةيبرغلا ةفضلا يف تاينيطسلفلا ءاسنلا فورظل ةكسامتمو ٍةلماك ةروص» ءاطعإ فده
 ةيرشبلا ةيمنتلا قيقحت ةيغب ةيعمتجملاو ةيباجنإلاو ةيجاتنإلا نهراودأ يأ .ةزغ عاطقو
 لوصولا ىلع نهتردقو ؛عونلاب ةطبترملا ةيجيتارتسالاو ةيلمعلا نهتاجاحو :ةمادتسملا
 .(5ةحفص) ءاهب مكحتلاو رداصملا ىلإ

 نم دحت يتلا قئاوعلا ةلأسم ةقرولا لوانتت ءيداصتقالا طاشنلل سركملا ءزجلا يف
 تدروأ دق تناك نأ دعب كلذو ءلزنملا جراخ ةيداصتقالا تاطاشنلا ىف ءاسنلا ةكراشم
 تاطاشن ةيفيرلا قطانملا يف لمشي يذلاو) يلزنملا ةأرملا لمع ةيئرم-ال ناشب ةظحالم

 انه ئجافملا نإ .(تاتاويحلا ةيبرت يف ةيمهالا نم هسفن ردقلاب ىرخأو ,ةمهم ةيعارز
 اذه دنع رمألا فقي الو .ماهلا لاؤسلا اذه ىلع ةاطعملا ةباجإلل يرايعملا ريطأتلا ىه

 اذه نيب ةجعزملاو ةبعصلا ةجوازملل تاهينتم نسل ةقيثولا تابتاك نأ رهظي ثيح هدحلا
 نم اهضعبب داهشتسالا يرجي يتلاو «ةمدقملا ىرخألا تاريسفتلاو يرايعملا ريسفتلا
 :مزاجلا ديكأتلا اذهب نذإ ةقرولا ادبت .رفوتملا بدألا

 ةنماكلا ةيسيئرلا بابسالا يه ةأرملا لمع لايح ةيفاقثلاو ةينيدلا عئاوملا نأ ودبي
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 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 .لزنملا جراخ ةيداصتقالا تاطاشنلا يف ءاسنلا بناج نم ةيندتملا ةكراشملا بسن ءارو
 ليغشت تالئاعلا نم ريثكلا ضفرت ءتاينيطسلفلا ءاسنلا لوح 171107147 ريرقتل ًاقفوف

 «كلذ ىلإ ةفاضإلابو ...مارتحالاب ريدج ريغ لمعلا اذه ربتعت اهنال..ليئارسإ يف اهتانب
 نإف يلاتلابو ,مهتاسن ةلاعإ يف لثمتي مهبجاو نأ نيينيطسلفلا لاجرلا نم ريثكلا ىري
 ريف ءايب نيطسرملا نك بتاج نم راعلاب نتاسحألل اردصتب نوكمارنلا قدح
 نيبو «لزنملا جراخ لمعلا نيب ًايقتالع نطبري ثيح «ةرظنلا هذه يف ءاسنلا نم ريثكلا
 ماد ام مارتحالا دقتقي هنأ ىلع لمعلا اذه ىلإ نرظنيو «ةيندتملا ةيعامتجالا ةناكملا
 .(59 ةحفص) لاجرلا عم رشابملا كاكتحالا ىلع يوطني

 تاساردلا نم اهضعب ذخأت ءىرخأ عكاقوو ًابابسأ مدقتف ةقرولا درطتست مث
 ئنعم تاذ قئاقح يهو ,2''(داتكنوألا) 171801:481) لا ريرقت كلذ يف امب «ةرفوتملا
 عئاقولاو بابسألا هذه يف رظنلا دنعو .ةأرملل يثالثلا رودلا ةيواز نم ًةصاخ .ةلوقعمو
 هتيمهأ ةجرد سفنب ىأ «يفاقثلا» لماعلا نم ةيمهأ رثكأ ىدبت اهنإف ؛ةعمتجم «ىرخألا»
 لافطألا ةياعر زكارم يف صقنلا :يلي ام عئاقولاو بابسألا هذه لمشت .لقألا ىلع
 ليضفتلا ؛يلزنملا لمعلا نع ٍتالوؤسم ءاسنلا يقبي امم نينسملاو ةزجعلا تويبو
 ءامتهالاو لمعلا نيب عتيتلاب ناهس نكللا نكيرمتلاو :سيردتلا يتنهمل حضاولا
 ةوق يف (ةَّرغ ىلإ ةبسن) تايّزغلا ءاسنلا ةكراشم ةدايزو ؛لافطألا ةياعربو لزنملاب
 نهنم بولطملا تقولا صلقت ينعي يذلا رمألا ءضيحلا عاطقنا نس نهلوصو دعب لمعلا

 ىلإ لوصولا يف ةنماكلا تابوعصلا :ةيفاضإ لماوعك يلاتلا ركذ يرجيو .لافطالا ةياعرل
 لاغشألا نم ريثكلل ةعيضولا ةعيبطلا ءلزانملاو ىرقلا نع ةديعبلا لمعلا نكامأ
 .(8717-5 ةحفص) روكذلا نيب ةلاطبلا راشتناو «ةدوجوملا

 تاسرامملاو يرايعملا راطإلا نيب ةقالعلا ىلع ماجسنالا مدع بحسنيو
 يذلا دحلا ىلإ «قرافتلا اذه يعت ال ةقيثولا نأكو رهظيو .ةيلعفلا ةيعامتجالا تاهاجتالاو
 غوص يأ) يرايعملا راطإلا اهسرامي يتلا ةيبذاجلا نأب جاتنتسالا ىلإ ليمي ءرملا لعجي
 يتلا ةجردلا ىلإ ةيوق يه (ميقلاو ديلاقتلا نم ٍةيلزأ ٍةعومجم ىلإ عوجرلاب تاريسفتلا
 ةق قيئولا يف اهركذاب دري يتلاو ةايحلا اهمدقت دقت يتلا تانيبلا ىلع ىفطتو قوفت اهلعجت

 ةقرولا هقوست يذلا ديكأتلا لالخ نم اهلامجإ نكمي ,ننيضيطسافلا ا يقيل لوح
 يتلا يه ءرخآ ىلإ ليج نم اهلقانت يرجي يتلا ةيديلقتلاو ةينيدلا ميقلاو فارعألا» نأب
 ,ةدحاولا ةلئاعلا دارفأ نيب اميفو :تالئاعلا نيب اميف عونلاب ةطبترملا تاقالعلا مظنت

 .هركذ قبس ردصم ءناملس ناطق دنه )١1(



 9 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ىف» :ددصلا اذهب ةقرولا لوقت ثيح «جاوزلا وه كلذ ىلع ًالاثم ذخأنل .(168 ةحفص)

 نمو ةيرحلا نم ربكأ ٍردقب مهتلوفط ذنم (روكذلا) ءانبألا عتمتي :ةيديلقتلا تالئاعلا مظعم
 ةرطيسل نعضخي نأو تاعيطم ّنكي نأ نهنم ُرَطَتْنُي تانبلا اميف ءرارقلا ذاختا ةطلس
 قالطإب ةمكحملا ةضبقلا نأشب يلاكشإلا ءاعدالا نع ًالضفو ءانه .(18 ةحفص) «.ةلئاعلا
 نع ركذلا / نيالا ةركف قيي قيفردلا ةلعشم ربت ءىلإلا يديلقت «نقوجم بتاج لح
 لكشلا لوح :ثاحبألا دحأ نم ةقيثولا هب دهشتست يذلا جاتنتسالا نيبو «توربجلا

 نالواحي نيذللاو ءباشلا لجرلا يدلاو دي يف ةجوزلا رايتخا نمكي ثيح «جاوزلل دئاسلا
 لقنت نإ .(؟١ ةحفص) نيتيديلقتلا ةيوبألا ةطلسلاو ةيعبتلا ميق ميعدت ةقيرطلا هذهب
 نم تالاحلا نم /7 يف ذخّتُي ةجوزلا رايتخا رارق نأ 117101441) ريرقت نع ةقيثولا
 اميف «نبالاو نيوبألا نيب ًاكرتشم رارقلا نوكي تالاحلا نم ١7/ يفو ءطقف نيوبألا لبق
 امأ .هيويأ ةقفاوم كلذ دعب بلطيو تالاحلا نم /77 يف هتجوز راتخي يذلا وه نبالا
 .لقالا ةقفارم ىلعلوسسلا نوال“ ةجوزلا ناينشأ اهدحو نوقت ىلا يه. طقفزا# ةيسن
 ةطلسو ةعساو تايرح دوجوب لوقلل ةيواسم تايطعملا هذه رابتعا نكمي ال ,كلذ عمو
 .بابشلا ءانبألا ىدل تارارقلا ذاختال

 ةقرو اهمدقت يتلا تايصوتلا يف ًاضيأ ةقبسملا ةيفاقثلا تاضارتفالا ةوطس حضتت
 وه امم رثكأ يرظنلا بناجلا لاطي رمألا اذه نأ مغر «ةماعلا تاسايسلا لوح سوديآ
 لوح تايصوتلل صصخملا ءزجلا أدبي .(تالؤاستلا ريثي ءيش ىهو) ةقيقح هيلع
 :نأ ىلع ديكأتلاب ةيلمعلا تاوطخلا

 نادلبلا يف ...(18711) 155ان65) «ةيمنتلا يف ءاسنلا» اياضق ةبراقم [ةقيرط]»

 هةياغلل ةساننح ةلاسج ذيكات لكي يه :ةيوق ةيمالببإ ةفاقث اهيف' دجؤت يتلا ةيلطسوتملا
 ىلعو لب ءبسحو ةيداصتقالا ةعاجنلا ىلع سسأتت ال ةيمنتلا» ف ؛(١١١ ةحفص)
 ةبراقم وه «ةيمنتلا يف (عونلا) ردنجلا» جهنم نإ .ًاضيا ةيفاقثلا-ةيعامتجالا تايمانيدلا
 عم ةسناجتملا ىأ «ةنبرغتملا» راكفألا ضرف نع ًاديعبف ؛ةيفاقثلا ىحاونلا سسحتت ةفهرم

 تاقالعلل ةينأتمو ةقيقد ٍتاريسفت ريفوتل ةجاحلا ىلع ةبراقملا هذه ددشت داس وه ام
 اذه يفو ....ددحملا يلمعلا لّخدتلا لاجم يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةيفاقثلا-ةيعامتجالا

 نوكت نأو دب ال ةيمالسإ ٍةئيب يف (عونلا) ردنجلا جامدإ ةيفيكل تابراقملا نإف ءراطإلا
 11١-1١5(. ناتحفصلا) «ةقطنم لك يف اهنع سوململا ريبعتلا لاكشال ةهبنتم

 امهنلإ ملكت ةيكللا نيتيسيكزلا نيكيضوتلا ىلع ءرنلا اهيقلي يكلا ةرظنلا نإ
 ةينيطسلفلا قطانملل ةددحملا صئاصخلا رابتعالاب ًاذخأو ءقبس ام ءوض ىف» ةقيثولا
 تاذ نيتيصوتلا نيتاه لعجت بناوج كانه تناك اذإ امع لؤاستلا ىلإ هعفدت ,«ةلتحملا
 ىلع ناصنت ناتيصوتلاف .نيطسلفل ةديرفلا ةيفاقثلا ةيعامتجالا فورظلاب يقيقح ٍطابترا

 للا



 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 لاجرلل ةرفوتملا صرفلا يف ةوهلا رسج فدهب ةيديكوتلا ةيباجيإلا لامعألا» ذيفنت معد
 3 بلغتلا ةيغب تاعورشملا ذي ذيفنت مكحي ٍساساك ءاسنلل (تاتوك) صيصختو ؛ءاسنلاو
 دقت يتلا تايصوتلا نم ىقبت املو .(١١؟ ةحفص) «عونلاب ًاطابترا ةمئاقلا ةوجفلا
 يف 0 ةلباقلا «ةيمومعلاو ةلماشلا ةعيبطلا تاذ ؛هتددح يذلا راطإلا نمض ةقيثؤلا
 .تناك ةيفاقث ةكيب ةيبأ

 ةيجهنملاو رداصملا ,تايطعملا :لوح

 يه اياضق ثالث يف نآلا ىتح اهانشقان يتلا ةيلمعلاو ةيجهنملا تالكشملا زكرتت
 يحاونلا لوح ةقوثوملا ةيلوألا تايطعملا بايغ لظ يفف .ليلحتلاو رداصملاو تايطعملا
 قئاثولا نم اهريغو شاقنلا ديق قئاثولا باّتك دمتعا ءينيطسلفلا عمتجملل ةفلتخملا
 ,ةقيثولا دعت ىتلا ةهجلل «ءاكرش» ىأ ةيلحم تامولعم رداصم اوناك ٍدارفأ ىلع ةهباشملا
 رداصملا هذه تاريسفتو ىؤرل ةيدقن ريغ جاتنإ ةداعإو خسن ةيلمع كلذ نع جتنيل
 بدألا عم فلآتلا هصقني قئاثولا بتك نم نأ ؛ةلكشملا هذه نم فعاض دقو .«عئاقولا» ل
 ءزجلا كلذ صخألابو ءطسوألا قرشلا يف عمتجملاو عونلا لوح ًاثيدح رداصلا يدقنلا

 . .عونلاب ةطبترملا تاقالعلا ةيضق لوانتي يذلا
 توافتم ردقبو ةساردلا ديق قئاثولا كردت ءعجارملاو تايطعملا صخي اميفو

 كنبلا يتقيثو نإف «ةيحانلا هذه نمو .ينيطسلفلا عمتجملا نع ةرفوتملا تايطعملا ةلكشم
 تايطعملا ىف ةمئاقلا صقاونلل ًايعو رثكألا ىه ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ىلودلا
 اهدافم ةظحالم يلودلا كنبلا ةقيثو لجست نأ دعبف .اهنم رفوتملا نيب اميف تاضقانتللو
 دكؤت ءعساو ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةيعامتجالا فورظلا نع روشنملا بدألا نأ
 نكمي الو ًاعساو ًالدج ريثت تايبدألا هذه اهنمضتت ىتلا تايطعملا نم ريثكلا نأ

 .(5 ةحفص ؛ةيعامتجالا ةسايسلاو ةيرشبلا دراوملا) اهتيقوثومو اهتقد ىلإ نانئمطالا
 ةسمخ نم رثكأ لاوط ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلل لماشلا ءاصحإلا بايغ ةقيثولا ركذتو
 يه ةلتحملا قطانملا نع تايطعملا نم ريثكلا ردصم نأ ًاضيأ دروتو ءًاماع نيرشعو

 تانطوتسملا نعو ةيقرشلا سدقلا نع تايطعملا نأو ؛ةيمسرلا ةيليئارسإلا تاهجلا
 عنمي امم «ةينيطسلفلا تاءاصحإلل ًادج ةددحملا ةعيبطلا ىلإ ريشت امك ؛ةرفوتم تسيل
 دقت يتلا تايطعملا نيب تافالتخالا ىلإو «ةيلوطلا وأ ةيعطقملا تانراقملل اهعاضخإ
 ١(. ةحفص «ةماع ةرظن) قايسلا تاذ يف ىرخأ اياضق ىلإو «ةعونتم رداصم

 0 لا نو ا رقت كلذك

 ؟ ا
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 يه ؛ةددحم ةيئاصحإ نإ .ًاساسأ نيثجاللاب ىنعت يهو « ءاهسفن ةلاكولا يف ةدوجوملا

 رركتي (8 ةحفص :يرشبلا دروملا ةيمنت) ءاسن اهسأرت يتلا نيئجاللا رَّسُأ صخت يتلا
 .ىرخألا ريراقتلا نم ريثكلا يف اهركذ

 نع امهفّشكت ببس مهف بعصلا نمف ءامهعوضوم ةأرملا لكشت ناتللا ناتقيثولا امأ
 دنع رومألا فقت الو .تايطعملاب قلعتت تالكشم نم هيلإ انرشأ ام يعو يف بيرغ صقن

 ناك يتلا يهو ءاهتحص يف ًاكوكشم ًابسنو ًاماقرأ نادروت نيتقيثولا نإ لب ءدحلا اذه
 .ةيقوثوم رثكأ رداصم اهرفوت يتلا تاءاصحإلاب اهتنراقم ترج ول اهلامهإ نكمي
 رداصملا صخي اميف حيحصلا مكحلا ىلع ةردقلا يف صقنب ن ناتقيثولا زيمتت د ءالامجإو

 كشلل ةريثملا ىأ ةئطاخلا تاءاعدالا ىلع ةلثمألا ضعب مكاه .«قئاقحلا» اهنم خسنُم يتلا
 ارز بلطي ني نقر يف اهقح دققت 31١ نبع دعت يذلا ةارغلا نإ :سوديآ ةقيثو يف

 نم لك عبتت ؛(١5 ةحفص) اهلهأ اهل هراتخي يذلا لجرلا لوبق ىلع ةمغرم حبصتو اهيلإ
 نكي نأ ءاسنلل حاتُي ال ,(؟7 ةحفص) ةينوناقلا اهمظن يف ةعيرشلا ندرألاو رصم
 طقف ةيدقاعت ةينوناق تاقافتا دقع ىلع ةردقلا ءاسنلا بستكت ,(77 ةحفص) تايضاق

 2,58 ةحفص) نهثاريم ةرادإ ىلع ةردقو ةيلقع ةيلهأ تاوذ ّنكي نأ طرشبو نهجاوز دعب
 ةينوناقلا مظنلا نع ةيلاطيإ ةسارد ىه هب داهشتسالا يرجي يذلا ردصملا نأب ًاملع
 «يلاحلا تقولا يف ًادج ةداح يرسألا فنعلا ةلكشم نإ ١1575(. ةنس ةروشنم ةيمالسإلا
 اهل ضرعت يتلاو فنعلا نم ةفلتخملا لاكشألا ىلإ ًايثزج كلذ يف ببسلا دوعيو
 نأو ؛(17١1١ ةحفص) [يليئارسإلا] يركسعلا لالتحالا لالخ نوينيطسلفلا نويندملا
 ىلع لب ؛ةرشابم ةينوناق تاوطخ ذخأت نأ اهل نكمي ال ءادتعالل ضرعتت يتلا ةأرملا
 .(559 ةحفص) اهنع ةباين كلذ لعفي نأ اهرمأ يلو ربتعي يذلا لجرلا

 ٍلكشب مكحلا ىلع ةردقلاو ايندلا دودحلاب ينيطسلفلا عمتجملا عم فلآتلا نإ
 ةيلاتلا ةحضافلا ءاطخألا سوديآ ةقيثو ابّدِجي نأ امهنأش نم ناك ءرداصملا ىلع لضفأ
 اهتنش'زواحكي املاح ةأرملا نادقفب يضقي ديلقت أ نوناق دجوي ال هنا :اهيف تعقو ىتلا

 يف ةعيرشلا ناعبتي ال رصمو ندرألا نأو ءاهدي بلطي نمل اهضفر قح ًاماع 7١ لا
 نأ :ةيصخشلا لاوحألا لاجم صخي اميف طقف حيحص كلذ نأو «ةينوناقلا امهتمظنأ
 ةدحاو ةيضاق دوجو نم نيبتي امك نيطسلف يف ةاضق نحبصي نأ نهرودقمب ءاسنلا

 ةينوناقلا ةيدقاعتلا ةفصلا نكلمي ءاسنلا نأو .هللا مار يف ريسلا ةمكحم يف لقألا ىلع
 فنعلا ةلكشم ةّدح ىلع ٌليلد دجوي ال هنأو «ةيعامتجالا نهتلاح نع رظنلا فرصب
 تاوطخ ذخأ عيطتست «ءادتعالل ةضرعتملا» ةأرملا نأو ءيلاحلا تقولا يف يرسألا
 ضعب يف ًايديلقت ٌعبتم وه ام ال ةينوناقلا ةردقلا انه دوصقملا ناك اذإ ءاهدرفمب ةينوناق

 .ةيناكسلا تاعمجتلا

 نيل



 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 تايطعملا ةيقوثومو ةيعون ةيضق نع يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثو ٌتَمصَت
 ,ةمعدملا ريغ تاءاعدالا المت ءسوديآ ةقرو لاح ىه امكو .ينيطسلفلا عمتجملا نع

 ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثو «ةنيبلا ءاطخألاو ؛ةقوثوملا ريغ رداصملاب تاداهشتسالاو

 يف عافترالا :عون نم تاحورطأ ًالثم دجنف ءاهتيقدص ددهيو اههوشي امم «يئامنإلا

 ءاسنلا ةردق مدع «(ًاقباس ركُذ) ةيروكذلا ةطلسلا لكآتل ةجيتن يرسألا فنعلا بوسنم

 يف ١" ةحفص «8 ةحفص) ةرسألاب ةقلعتملا ةينوناقلا بناوجلا يف ف لمعلا ةسرامم ىلع

 يلاوح) ةيبرغلا ةفضلا يف ءاسن اهريدت يتلا رسألل ةيلاعلا ةبسنلا «(ةيبرعلا ةمجرتلا

 نسلا تاريبك تاهمألا ةرهاظ ءوشن «(ةيبرعلا ةمجرتلا يف 39 ةحفص ,1 ةحفص) (/17

 55 ةحفص ١7, ةحفص) تانبلا بناج نم ةدعاسملا بايغ يف نهءانبأ نيعري يتاوللا

 يف ة رشتنم ةلاحك (' 0260000 2615053) ةيبصعلا تالاحلا « ,(ةيبرعلا ةمجرتلا ىف

 .ًارج ملهو (ةيبرعلا ةمجرتلا يف 45 ةحفص ,؟58 ةحفص) تاقهارملا تايتفلا طاسوأ

 ًءاطخأ نمضتت دق قكاثولا هذه جتنأ يذلا عونلا نم ثحبلا قرف ريراقت تناك اذإو
 تاسايسلا هجوت قئاثوك اهتميق كلذ عم دقفت نأ نود «قئاقحلل حيحص ريغ ًاضرعو

 تاساردلا وأ حوسملا ةردنو ةحشل ًةجيتن ًادقعت دادزي انتلاح يف عضولا نإف ,ةماعلا
 نإف ؛هيلعو .ينيطسلفلا عمتجملل ةيسيئرلا صئاصخلل اهيلع دامتعالا نكمي يتلا ةلماشلا
 قئاثولا ةفاك نأ يف لثمتت هالعأ اهل ضورعملا تالكشملل ةيدجلا بقاوعلا نم ةدحاو

 تاشسؤم موقت :نيطسلفا نع ةديتغم ةيساسا عجلارم نلإاهرودب لوحتت دق ةروكذملا
 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت نإف العفو .اهمادختساب ىرخأ ةيبنجأو ةينيطسلف
 نم ريرقتلا هنمضتي ام ضعب نأ حجرملا نمو «ةيفرعم ةطلس هل ًاعجرم ريصي ادب دق
 ىلإ اهب داهشتسالاو اهخسن يرجيس .ةسبتلم رداصم نم ةاقتسم تاريسفتو «قئاقح»
 .نارطلا تاذ نم ىرخأ ريراقت يف ةياهن ال ام

 «نيطسلف يف ةيثحبلا تاردقلا نإ ذإ ءالهس سيل عضولا اذه لثمل جالعلا داجيإ نإ
 ةيناديملا تاثعبلا (بيرقلا ىدملا ىلع) لصاوتتس اميف ؛ةدودحم ىقبت ءرداصملا امك
 عمتجملا نع تاسارد دادعإ ضرغل ةريصق تارتف نوثكمي نيراشتسم نم ةنوكملا

 وعناص اهجاتحي ىتلا ةيتامولعملا ةدعاقلا ريفوت فدهب كلذو «نيينيطسلفلا داصتقالاو
 يناكس دادعت ءارجإ يه ةيحاحلم رثكألا ةجاحلا نإ .ةيلودلا تامظنملا يف تاسايسلا
 ةينيطسلفلا ةيزكرملا ءاصحإلا ةرئاد تأدب دقو ؛نيطسلفل لماشو ماع يئاصحإ حسمو
 نأ عقوتي يتلا حوسملا نم ديدعلاب مايقلا يف ًاضيأ تعرشو ءءاصحإلا اذه لثمل دادعإلاب

 نهتيهش ندقفي ثيح ,تاقهارملا تايتفلاب ةداعلاب طبترت ةيريتسه ةلاح نع ةرابع يه ةيبصعلا ةلاحلا هذه (14)

 .نايحألا ضعب يف توملا ىلإ الوصو نزولا نادقفب نآدبيو ماعطلل

 نحل
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 داصتقالاو عمتجملا صخي اميف ةيساسأ رثكألا قئاقحلا نع انفراعم نم اهجئاتن ديزت
 ةيدرفلاو ةيعاطقلا تاساردلاب نرتقا ام اذإ «,لماشلا يناكسلا دادعتلا نإ .نيينيطسلفلا

 ةيثحبلا تاسسؤملا اهب موقت نأ بجي يتلاو عمتجملا نم ةراتخم جاونل ةقمعملا

 ىلإ ٍةجاحب اننإ .ةميلس تاسايس و بولطملا قلطملا ىندألا دحلا يه ؛ةينيطسلفلا
 ىلإ ةفاضإ ءروجاملا ريغو هنم روجاملا لمعلا ةوق يف ةكراشملا نع ةقوثوم تايطعم
 لوصحلا صرف نعو «يمسرلا ريغ داصتقالا رودو حمالمو دودحو مجح نع تايطعملا

 تاعوضوم نمض نم «ةيلزنملا تادحولا ةرادإ تايجيتارتساو ءدراوملاو ةيكلملا ىلع
 .ىرخأ

 .اهرفاوت ىدمو تايطعملا ةيقادصم درجم ىلإ ةلكشملا لازتخا نكمي ال كلذ عمو
 ددحملا يتاموهفملا راطإلا كلذب ينعنو ءاهدامتعا يرجي يتلا ةبراقملا ةلاسم ىقبت ذإ
 تاقالعلا نع ةصاخبو) عمتجملا نع تاضارتفالا ًاضيأ ىقبتو ؛همادختسا يرجي يذلا
 نم نأ ودبي ةيحانلا هذه نمو .ةمدقملا تاليلحتلاو تاريسفتلا امك «(عونلاب ةطبترملا

 يأ :ةجودزم ٍةقاعإب ناديملا ىلإ نئج دق ةينيطسلفلا ةأرملاب نيتصاخلا نيتقيثولا نبتك
 مدعيو :نيينيطسلفلا ةفاقثلاو عمتجملا نع ةقبسملا تاضارتفالا نم ةعومجم نهلمحب
 اذهب ةفرعملا صقن نإ .ةيطسوأ قرشلا تاعمتجملا نع يدقنلا يملعلا بدألاب نهتفرعم
 تامولعملا رداصم هب مهتدوز امل نهخسنو تايتاكلا لويق لّهس دق بدألا نم عونلا

 امنود هنهاوع ىلع كلذ لك ذخأ مت دقو «تاريسفتو تامولعم نم اهندمتعا ىتلا ةيلحملا
 .يدجلا يدقنلا صحفلل هعاضخإ رجي ملو صيحمت

 دقت ةمهم اهيلإ لكوت يتلا تاثعبلا نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نم ءيئاهن قيلعتكو

 «ريبك دح ىلإ ءاهفوفص يف مضت ةماعلا تاسايسلا لوح تايصوتلا ةرولبو تاجايتحالا
 ال تاثعبلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ةقيقح يفني ال كلذ نأ ديب .ةءافكلا يوذ نم نيينهم
 نيينهملاو نييميداكالا فراعمو تاربخ نم ةيفاك ةجردبو بسانم ٍلكشب عفتنت
 نيينهملا فّطوت ةيلودلا تاسسؤملا مظعم نإف «تالاحلا نم ٍةلق ءانثتسابو .نيينيطسلفلا
 هذه زواجت نود ءطقف تامولعملل رداصمو ةيناديم تايعجرم ةفصب نيينيطسلفلا

 ليلحتلا لحارم يف مهكارشإ ىلع بترتت يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ةيؤر ىحن دودحلا
 .ةماعلا تاسايسلا لوح تايصوتلا ةغايصو

 تاقالعلا ةبراقم ةيضق ةقرولا هذه نم ىلوألا ءازجألا يف انلوانت اننأ مغرو

 ةيقارشتسالاو ةيقارشتسالا تاروصتلا ةنميه يف نمكت امنإ انه ةيسيئرلا ةلكشملا

 ل



 نيطسلف يف عونلاو عمتجملا :يكارت

 ةيميداكألا طاسوألا ىلع :عونلاب ةطيترملا تاقالعلا لوحو عمتجملا لوح ةديدجلا
 تاباطخلا تاريثأت نم رخآلا وه جني مل يوسنلا ملعلا ىتح .رارقلل ةعناصلاو ةيفحصلاو
 تاضارتفالل هباوجتساب ملعلا اذه نأ مغر ءطسوألا قرشلا لوح ةيقارشتسالا
 يتلا يتوييدناق ةظحالم نإ .اهمامأ ًانصحم نوكي نأ ضرتفي «ةزهاجلا تاروصتلاو
 زيمتي ملاع» ةعقوق يف تاملسملا ءاسنلا ةايح رشحب قلعتي اميف ءالبق اهب اندهشتسا
 نع ةيملعلا ةيوسنلا تاباتكلا ضعب ًاضيأ عبطي ؛«ةنراقملاو سايقلل ةقلطملا هتيلباق مدعب
 ةيرظنلا اياضقلا نع اهتباتك قايس يف «قرزالا اينرام تظحال دقو .طسوألا قرشلا
 نأ «(تايرئازجلا ءاسنلا اهتلاح يفو) «تايرخأ» ءاسن ةسارد ىدل زربت يتلا ةيجهنملاو
 ءاسنلا ةعضوم ىف رارمتسالا ىلإ ًادج ٍةليلق تاءانثتساب ءليمي يوسنلا ملعلا
 ىلع ىرُت تافاقثل تاديسجت نهرابتعاب ,تاطسوت نودب «رخآلا» ةفص يف «تافلتخملا»
 نم قمعتي «قرزالا فيضت ءاذه نإ .«ةيكريرطبلا» ىأ «ةيديلقتلا» ب فّنصُتو ةينود اهنأ
 لالخ نم لكش لضفأب حضوتي يذلاو «فالتخالا تاليثمت يف يسايسلا زايحنالا لالخ

 لكو ؛هباش امو :ءباجحلا «تاجوزلا ددعت «ثانإلا ناتخ :بيرغو «ريثم» ىه امع ثحبلا

 ."؟!ةيرايعم ٍتاقلطمك تبثمو هقايس نع عوزنم كلذ
 لثمتملا ةلكشملا رهوج فدهتسي هنإف ؛مكحلا اذه يف رهظت يتلا ةواسقلا مغرو

 يف نشعي نهنأكو تايطسوأ قرشلا وأ /تايبرعلا وأ /تاملسملا ءاسنلا ىلإ ةرظنلا يف
 تاءارجإ فقو اهمهف بلطتي ثيحب ءاهتدارف اهلو ًادج ريبك لكشب ةفلتخم تاعمتجم
 عم لماعتلا يرجي الو «ةيدايتعالا ةلئسألا حرطُت ال ؛كلذب .ةداتعملا ةساردلاو ثحبلا
 تاعمتجملا يف اهتيمهأل ًافالخ) ةيمهأ تاذ اهنأكو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ىوقلا
 .(ىرخألا

 لامعألا نم ةرثكلا نآلا ىتح هيلع عفدنت يذلا راسملا رييغت يف لثمتي يدحتلا نإ
 .طسوألا قرشلا يف عونلاب ةطبترملا تاقالعلا نعو ءاسنلا نع
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 ه1: طع 1 عداتاو 01 221عواتنمتمم 7[1هدتعد
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 (طدسفتسفلف, 1987: آنءطاتعطم 1977). ظاوطت-زءءدع 010 1/10 ماعد اطنخ الطعم طع

 5310, *24هأنطعومر رطعم 1 طعم طع ةطغعالتسو, 14 ؟ةعاق اتلعع ؟ءثكع عملصو 1م لتع. تنص

 ومحب علل مع بطعم طع ةطعااتسو هلا طع هدنعع7** [طع مماطعت اعل غ6 قلص هه
 طعم دم ةص4 (010 طئنصت طق 11 7011101 5ع 52125 0120201203397. 8اأ بطعم طع ةطع 8

 دامناعل ةوعدتس, اطع مماطعت علا عصب همصقندعل. 10ه طغت اطغ ةطغالتص ع ةضح

 لعصماتغنمصم 010 همأ هدلزرت معدص لفقصععع غ0 اثاع طنا ءطقل1ع2ععمل 2 طتعطلال

 ماتت 816 220 معئ5022] ننعدأ0155 01 طعع اةقلع 35 2 2201طع7 م1016ءات28 طغت

 ءطتل لع

 "1طع ءعواباا5 همدلتسم اطقأ اص اطنخ ددتصصلمع طةلعداتستمقم هطتالمعص 320 1

 مماطعتو طقكحع 2 طتوط م:عهل عممع ه1 طماط ل11ععأ تصعتتعمعهع 01 طحتأتا 317

 ه0 1طل11ععأ ءتنص0قا116 آل 171112655128 255210115 10 هأطعت5. "1ع 202عوق 32020112101

 ةعممواتع 15 ممعمعملا اةاغط 2عوعومعط 6إن 20]8عع ةصل طرتصممو (1993) طم 56

 2 10-زا عت 11211118 56216 320 7701160 622م035111ع اإل 22 2961286 01 11076 0111 ءعصخ

 المعوق 01 1211112 101 1172101 ءطتللععص لاتضتمك طع 15203 00عات721101. 112 01

 ةالتلإل, طع 5هقل6 ءممقانأعل 01 12 1[ عتق 320 طع 22322 2ائ121561 01 1721

 ةرعمأك 725 ةزاغ. '[!طق م0311 1735, 120186961 122016 561656 35 ©ت01022160 0

 آ]عطومصعوع هطتالععص ةا10160 طزن 3812ءا50010 220 طعم (1996), طم 15م0 2 28-

 ااعل 1211122 56216 320 76202160 3561886 ©2051 10 35.7 1211113116 6115.

 "1ع 1عتعأ ه1 ؟ددمتلإل ةكصمقاتتع ©01ع3م0205 61غ طع 2عجم115 6) 162201121

 د20 10هدأ طاتصقصم :ةعاطغ ه2 عدصتج2 105. طع 151ةعأت ق01622111612[ 15 658601511
 105: اطع 1م015تسنسمتع جاد عاع هند ككتلتقس م0هزمان12105 آط طع 0-16هعانطأ تل 6.

 1ةمامع 72110137 ةاطعع عده عدقؤتسع, طمصع 0عط0م]1101025 220 1آهزاتع5 016 0
 طسللعأ هانم لك طقتع 6ععص 1710177

 01112 56000]/ طق5 203233 121015 320 قص 5ع ععد2ع22الئ26ع0 هدلزل 1م ؟ةتمتلع5

 انكتسك ذط دعانأاع لمص عع غ0 ]1ع صل طدتلتاقت عواتتلعأ1 02. 11151, 0115 5310216 5

 11211613: ةتحقلا 220 10ءانذع0 220 م1ععدقق 211 ءرج10عطمل 010 عتمن]ل 02611151025 2

 اطق 2210231 16861. 5ءءماط0ر, 10 عدتت 2 ععماتتع 1169 04 طمالب [هتدت]1 ع5 هانم

 هءامعمع 111ع- علقم ععاتس ع 5111261005, اطع 1عوج025ع5 01 اطع 1ةتطعت5 216 2150

 ةووعمألول. لكل مع ءمادمم17عطع25176 5ءأأتلع 12ع]0128 ؟ةسسناإل عقال عمعإل ةصل
 اص عوام ؟2عاغم25 ءمان11 طقكع 6وعو 2201م 7

 اك ف
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 ةذالملت, طف. (1991). ةمدووسعما 220 (ءعداصعلا 04 هدانكع اناعاتسك: لذ كياتعمأل 22
 لماجتمأ هز 7ع دطمتلك ت14 !اعتتمأ اطلكعممع, 1719, 4

 4801 م915 ( ).

 8ولعر ةر (1990). طوزلعطم1]10862 8عدمممدعد هك 2د1عواتمتقس 0طنللععم غم طع 8دتتتعءمم-

 رمعسأدل 5م عدد ش550ء1260 تتاط 841ان 27 (0هعانط نان هر, ك0ال72أ هز 8عانعءء ىاةلهنعك, 4
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 هام: طع 1[ عمات ه1 21 عداتستمم آ1/هددعم

 21كللر طاقغ )ئ01011861 ءطئاللق عم دنع 2201ع عمم 11111151013 5آلاط 140125 طق

 ه1. ظدت انعم ؟عوعدفعا هذ أطع ءطقلل 3عع دصل 21510 15 015ىعودمأ. 08 ةطع هع

 طقشلر 80ا0118 ءاطلآ11عم 21 51018865160 10 طع م1201 ععاع0 كانغ 10 اطعأ# 1عو5 معان
 معممعمأتمد 320 ان20ء25[ة 501828 01 1211212 (2؟ء؟ 1 عءاطمادست, 1997 طاصبمطلو 20

 هزج طع هدع طقصل, 0ع ؟ن1صعطهط]ع لدتع 10 اطغعاع 1عوؤ ءقلععاتالع هما

 هدمه ع1 عود (11”كدعمطعتع ءأ دل, 1993: طوصفستةلك ع طابطقلعلعو, 1995). (ننستعول

 هطوعرك هك مام 1هل1 دنع اطل اصاتاتكا02 5ز1210105 22 5ع العون 1ك عطاتعمتت 8 10+

 ءطئالععم. آلماتسع طدلعواتستقل ءطتللععم 2ءعمم2160, 108 ةمكامضسءعع, اطقأ "طع

 ةقطختسع 15 عمأ385 ه2 12 20 2620 21غ 218طغأ”, طع 16165118 10 5

 "[طقأ 12223 عمادتم اللطق' 802 8ععمع هاطتا]لععم نعنع طصمتع مناص عنة طاع ةةمءعاولاإل م

111111151011 05. 

 0111 :عوان1ا5 ههه ل1هأ طع ؟صلنت م5 ةنتطل00ع انهن هطتالمعم (11201,

 آ1ةط1عر 1998: 2920035, 1993) 51188ععوأتت ع اطقأ هلال اطع 568621197 0 56250221

 ءعمموانع 16 ل1 ءمأ ؟10ه1عمعع ةمل 1م عوذأ2 م 01 ؟؟1هاعدأ ةعأاق 1ع20 1م 2151.

 العار 1طغقإل همدعانل ا8ااأط 15:ةعا1 عوعوععط ءلا0لعمعاسع اطع اطحم011632غ 1016 01

 م21عم1]212 ءةوممدمدع5 ذم 0ءعاعمصتست78ع ءطلالععم5 2151) (826-21002, 1996

50101101 

 آ11 هاتتخ 17200ءآ5, 1710655128 ؟7101ة2عع 10121305 هأطعت5 835 231 عاملا
 ةقومع2دنع0ل دلكتط 10121 2510)-5ءمدزع, 220 لتمععأ هت: 11115 7010

 دراما ماك. 1ع 2212117613 2200عوأ 2ةا1213-ةز13ما0م10 الهلع 223: طه ءءيا من

 طل اطع ةعاتأع7655 01 21111316 515655 112 0115 5010. 1طع ؟ةصناتنعو 761

 اناعتك عونعل دنطتلع طتاتامتإ' ةعاتمات 1735 5أن11 عماتع 02. 1ع ]118 8

 ةزاان 2101 2221 عضأ139 2ع عاع4 د]1 ءطتللععمب 320 طع ةععاتتتلا1311011 01

 135 201 5211 عمأ ذم ءص]ةتستقع طع عع2ع72ل 721131102 01 1 طا11151976, 5 ة

.5 21701013166 210 

 ظماط طع طئوط 1ةهانعأ ه1 2151) هنتمم28 221ةوانستقم هطتللمعم ةطل 6

 اصمم هطصعع ه1 اطعتع طمماطع1و” 1302565 10 ]111عءاط7 عه, 6122125126, 283111, 121

 2 521 طمانمع ؟ن111115 2 0دقزع 25ععل ة20 1]222عع5 1غ 00551516 10 ه5أ2ط ]155 5ةءانتع

 21210 202 ماتحع طتسقم 1ع120طكطتمو ((721طةعقطمر 1[ 0ةأءاضإل, دع ]011101 1992).

 "12 عاعدلاو, طع م20 ةعءاتكتع ةطقع]ل اطقأ 15 هةذءمأتقل 10غ ءطئل لع عط*د ممعضأول طعملا

 15 لمه 2121139: لعداجم): علل طعم اطعام ةةطمتلت عد هع 220م4 ؟الط طع ةطعال أ 25 224

 لعسماتان مص ه4 (اطعاع طمتطسعك. 1غ 15 2150 زذطتمم11221[ 10 ؟عاطعتتت طعن 1طقأ طع

 ةطصمومطعمع ه6 مدئاتاقتإل ةمل مماتاعول ؟1هاومعع هلعولع5 8 داهأع 01

 015ه: عمصتخمدتكلمو» 1آمك10ع طع 221هواةضص1312 1ةتطتلإلا 0101 د11 5

 دان عععداأع0ل 1طهأ ططئاتادكال 5301533 17725 255012160 تتاط هعواععاتسع 220 20ه-

 1217011760 مدهعس أصم 571 عور طتعط طمعل1 2160 طع 2682076 112م3[ 01 15211128 2

 ءطتلل 20ز نكاصعمأ (طابصقتسقلع, 00118, لع 81 522). 1طع 120غ اطقأ 0ص311215 26

 انصهطاع 1م معماععأ اطعتع ءطتالععم ةصق ةممعقت 10 6ء طعاماءوو ؟,اءاتستو اص 22م2 01
 اطغعصط طقك هت ةومءعا179]2: 0عادمأةلتسع صنعا هن ءطل]ل 0687ع1همصعما

 نضلف
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 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 “1 عودا مرععأ اطهأ كهرت, ردأتعتا ددز» ]تلك 2710 144 2271 ازال ع2 هزل ع هال
 مرتع هه طععرت قع طرن ع جيتككأاء. طبارب ]مز7 ذك 21227 ت71 1512أأ ءللع لع 01711 271 6

 كورت طهرت ىامجاع# 10 ىطعأ] هتنج ارمتتع. لال طيعطعتاهر ]اقلك 2714 1 17164 16 تمدد 1ع
 ربأوع د17 ءعار رسأتتعأو ةك كآمدع 10 ]8ع لت عءاعرومأز11 20 271011167 ى17 عا الن عرب ادع اطواعأ4

 86 هطاع 16 هععدوو 16 هع 5276” عاهعع. 1 هج>ةاطءو ه1 1112 517 ءعا 751 ااناغأ مزن |ءالك 0714

 درت تعط هنا انوع طعارتت# انك. 186 ]24 هلج»2051 2771724 ه1 41:]1 517 عا اضع © جالكدأاع
 ]خا طلع 1ءع, |0نمءاعااع راو كمان . لابكرب ]تيكط م7104 5 6701/1675 7272 10 ]11771 2710 86

 امتع 10 عارم طارت1 501712 ركركأ 210. 1116© 2771 طانآدتت عع ءمالأك 101 عما 117 هالعأت 10 14

 طقصت 10 اطع طمدوةأمأ طءعوتنكع هزل 118 ى]:ءأ| 11ج. (01» ]:هالكع ةك 071 4 انآ 517621 0714

 الع لمعأصمتمل ذك هز١ طلعات عمان4, ى50 1116 151 هعأف 5014115 هه72 ىعع العا
 رمهقوألاع طا ا]نع ى1امءءا. طاناعأ ارب, 0116 0 هاج 2ءةوج)ط متو هتت1ع اسااأب ]لك هج 271 1001
 روحرت لعط 2710 10 116 طمدوة1 أ. 1:1 ا]1ع ]مدروآاهأ اعرب ]224 10 ة771ضاناه12 711: |[ 05

 ]مج طءءوتندع ]6 اانهك 100 1216 ععاا71ع 10 182 طهدوتامأ."' (1/[هاطعت 05 [0اتك, 7

 06هقث5).

 دنت ؟ةوايلا5 مدلل عل طع 212ع203 ءادمدتعدل ةعيتصعما اطقأ طع 17/2) 6

 طتماطعت ؟ةوجمدل5 1م لفهم عع دهس 111 اطغعدتر اسكان ع2مع5 طغت“ 0115متتق 85. 1ع

 رتمماطعتثو 215- ةالطلطأ 0125 360 هلطتع2110581 1ع97ع] 725 طع 17205[ 2011272

 لعاعستمسمسا# ه2 طغعتف كئآل عدو 215- هم ةهومععا2لا] 270103266 05.

 العا اطغع 2101225 هطقش هعاعم1وا0هد لعاعسمتسعل اطع ةزلطصمامنطك 10ععاطعم ااخط

 هطئالخو ءكطفن هعاعتواتعد 220 مهم عتسهلا): تخط طع انهن م0311. 1طع 5
 1 طعوؤاط ع ؟101ع2عع 10 هاطعت5 220 طقكتسو 7ء11- ءلتعدأ عل طمماطعمو زاغط طئوط

 21510 520760 طع طتوطعوأ 1ةالعأ 01 5-215زتتم1401115. 1221111510159 85
 عمم 7005[ هم12102011 2101028 ]8/0128 81115 7/طه5ع ططماطعت5 52م5: ه طتوط

 21510, 177561635, 270103266 802210113:)35 18656 60111101 212028 211 هطتلل5عطبر

 النطم 138:علع مع7)11]25013 هتع2056ع0 10 11211123, 2110 720356 22015615 1776م هل ع2

 32م0 5507:ع0 8 طتوط 1عالعأ 02 21510. '1طتتقر 122111151011 35112210115 566121 10 6

 ممم 2 ؟نمعاأتمم ه1 ءطلال طفت هعاعت قال عذر 380 2501326ع ةزلاطم7101225 01[

 ةانطتف 15ءا طع عءعواتلا همصاتتطاناع5 غ0 اطع طالصهاطعدءع5 اطقغأ 215]) 15 ه

 لومفستع ة20 مانا -لل ص عصا هد1]2 همدععمأا, هل اطقأ 011 عمعصأغ طم00عآ5 ءعماقتس

 طع هعوبصسعمعع ه1 امامنكام» 220 2701لقمعع (2102ه12, 15: 115.

 نتدماد عع مممدع ؟رانلسعت ط1 ع غم 2 1هلرر تنطتعا همهمعاتتو تاط اطع 7ع5عمنعاط

 هم ءكتاللععسم اكتم ذط اله تمدعم (101 ؟عكاعطا, ط[ءالءعئامدتتست, 1997) ةصل معدععلتا]
 ةتمدم (الناعر 2000). آد هان ةدصتم]عر 18غ عع20عم 01116225 782م تتالعضأ 101

 طماط هد( 6عمصتعدا (013عممنأتع) ه0 5زحمأمصت 1عنعاو 02 21510. 00د ععوست 8 6
 دمعك علأزن هأآ ةزلطممأا م05, عاج15 58015960 م02 12105108, طاقأغ 201 370103266 01

 طوموءعوعمانكدل, اطقم 6هالد. 01 ءعوانأا5 لتعم هدد 1آ2ل1 ةصل ©لادط»ع (1998),

 رنطم ةمانصل 20 عع2لعج لت عمعمععو اص اطع ةءالعرتأإل 0 2151) ةطام2ع 1 ةنأ
 هطلت لع

 ”[طع ةعع هأ] طع ءطقأل ه5 مما( 2550012160 تتاط طع لنه عد موأنع 5ع ههنا 05

"1 



 © هتنامت طع 1عدلتاوب هغ طوال عماتستمم اآ[هددعم

11160 

 1 طلع ةعاتعاع ؟عممز15 اطع ؟ءدلتاأوزت ه1 طع 1]22ءواتطتتقل 77010611 115 15

 معاكمعع ع5, 1معات لنص اطع 0لعدوتمأاتمو 01 طع موزئعطم10عامد] انك عتمع 0 طع
 ممماطعع ةطل ءطلآلععم 7طم عع هنصعمألال ةهعمم5دعل 10 ةطغعااتسو ههه

 طمصطوعلسصعمأاب ةلطل طع 201غ 01 هدنة -, ءطتأ]ل-, ةتتك 2201آ6-0

 طم م عاعملواتعد اص لعاعممتستمع اطع ةزرصمأمددق. '1طع ؟عواتلاك 2ةعملعم 2 طتوط

 1نوعا هذ ط 1510: طمم1ع اطقتت 2 2314 (5590) هآ طع ءطئالععم 51116160 12011

 1عوعا هؤ 5[2زر ةزصصأاماصق, 320 2 اطتخل هدص 12002216 1علعأ. '!طع معلمه 85

 مرمعوممات05 اة طع 1عرلعاو هك 2151 ةصمدع طع نه طم لتقدم (1كتصعتوع, ءأ ة].,

 1986: كدعاع ءأ 21. 1995), هصمل 5هانغط ةسعتت عن ((062؟ةه صاعق, هأ 21. 1989) ةصل

 8 هوما 1162-2ءعماتدس (حدستخلط ءأ 21., 2002) ؟ءادععع ءاطتللععم !1ععاطق 220163 ذم

 اطعام طمتصع ءمانه( 15. '1طع 14861 02 21510 835 ءمدك1لعممطأز طئتوطعتت (طقت 5

 1عمم:60 ةطحممع آعادصعدع ةطل 15؟دعات ءطتالععات (آ201 ءأ 21. 1997: 229/0), طانغ

 1هزو مر (طقط 7/35 12011604 3220128 1201 طالع عم (1)10ءوتتمان ةأ 21., 2002: 849).

 "1ع ةتلع ةه20ع 0111622 -5مععأل1ع 1212 ءاع115165 01 طع تا1111 1131011212 81

 212 تيصادتس اطع كطتللععم' 5 طتوط 1ع7عآأ 01 21510. 151, 105128 016:5 48

 ططعدتتق 2201 اطقط 32 ةعان1غ 0152316 10 22]ءواتتتقط5 35 1( 90165 طق
 طع 02165 01 طءامع 2 ءاتوعع ةم0 ؟1ةءعاصق طع طمصتع آ220. ذطغالتطتع 24

 ل عمات تمدح ه1 طمتسع 2150 طمحعقسم اطه1 ؟ةسسناتعو ةقع 102مل غ0 الكتع لص اعماق 088

 طع طماتوعو ه1 اطع :ء]هغل1عور ؟طتعاط طماط 15 2 ؟ةمحتقتنءعاتأا ه1 طع 1948 6

 هم ه عهود 102 م1هعاتنعمل 320 50121 201625.

 "1 طعرع دنع 5هع2ه1 مءانتتعت 126025 01 مال اطع هتععسأ ةطغااتصمق هم

 طمانوع لعطم ]110025 ه701غع ةطع7201165 25500121604 اةاأط طع 1055 هآ طلقامتأع

 طولءعواتسع اه اطع 1948 هعر اتطتعط 15 اطع 151521 5011م 01 1631 2110 1256ءان1117

 220 06عم179 ةهكععأو اطع اصصعت“ 127225 02 اطع 1]22ءواتستقم م5ائعطع (181 52118],

 "1 ةكدطتمه, ىاطذطاب طعاض, 1991). آه اأطع 5ةتتتع أت, 15532عأل 165631هطعتق

 هامات اطقأ هماطتاطةأغ 50101625 17056 م21عامأ5 17علع 51119117015 01 طع 2010ءوتت5أ

 ربععع ممتع ؟نلصعت وطالع غم 21510 طق 60211015 (501012013 ).

 دععماج0, ةطعااتصسع 08 لع م1110 طقم معتق 5100عمصل7 اتاطمالا 25101 20166.

 11 15 طع انصم1ة للعام طتلتاط ةطقتغ 15 همدك10ع2ع0 10 طع طع 22051 153111311 10

 طماط طتبتصصقتتق هنن متستف أعد (ذءانوممس). طع معاط005 اطقأ طع 1526أ1 ةقاقتإل
 هرحصأهق5 1م ةطعااتط عر 2 ةعاعو صل كعممم ]1102 3ع م53:هط010 عن ع3]211 1

 هق اطغ ةنمإت هدهتعو اطغعصم هانغ 5000عءصل]زن ذم اطع مختل01ع هك طع هتؤطغ 0
 ةمصعاسع5 هع طمتللهج, طعم معمماع ةعع طم عع ذص ةطعتع لهتلوب انلع. '[طنخلم
 [ةتمتلتعو هتع هرواعمس 8 عدلازن مععععصتعل عمم طعامتسو طغت 190112060 0631 025,

 210 10 طاتتإن (طغطص اهاغط لعععمعإ هم طمصم#. طع 6ء2ءهل ءطتعاا 71060655 5
 اطعمع[ مدع هظعم امكعت ع4 طز ةاهمدع ؟ةءاتصعن 0 عدتلا, طعام]ءووهعدؤر لعدصةتت ةصل
 ةمععت. '1طع 1011هذمع لعوهتم تم لعمتعأاك ةمدصع ه4 طع ؟عدلتاز ه1 اطع [ةطحتاتعو

56010164 

 ضلي



 4 وأ هيدأو

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 1دطلع (1) طءوولعمعع مونع هز طع اهدييسفل1ع تي ءتعسععع 01 كتالععس هس (طغأت

2201 

 رمزرععأ طعووسدا هعيعرلعمعع هال 1فانانرالو

 ١ ؟طعااتمع ه1 طع طمع

1 
5 

 ةطمأ زن انام طانالءأك
 8طمأ 6زن مادن0غ ط5

 11620 1مزان1 1111 1055 01 5

 11 دعووأسع اعدانل0 201 اء | نلف | ةكماط#2 |

2 015 11811128 ,550011118 53071 

 52390 دانة عمن طعلصع اصزانتتعل هد 4

 كوع تعمل هع هعاوططم» طعاصع اصلان 2ظ22 2064 0/

 ه2 1

 هدخب 1؟ةيصتازن هحعتسط عر طعتضق اطلانقعل 22. 230

92590 5250 5317 

 1[هطلع (4) 3ةعدصسك دسل دادسلدعل 0ءوتدغخمم 102 دمصع مدون: ءطتداتع ؟ةعتمطاعو 01

 50011 10: طع جلعواتستمم ؟8هددعم طعا1مدزع هسا 21غ6» طع خلد ليدد 2

 8ءامودع ذل- خ55 12نتمع مل

111 ]1 

 1 ةسلوطلع
5 

21511 5 

05556551015-00125 

50717 

 1ظ1ظ100

 05| مد اها مه سأ ىأإ د

25 

 بز د 6 حا سد - 2

 نك
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 0هانأ2: "طع 8 عدلتاو هك 221ءعوانصتقم 11 هدمعم

 رصصتس عمل ءءعوعمععا 2طمسأ طع ةسصمفعأ 05 اطغع م0ز(ءهدل

 المال عمعع هدد هددت

 "1 هلعسو امغم همه3510ععو0هم اطتذ مماتعد] همصاعتلا, اطغ 165632 نط 615

 هومز غم هوص101ع طع مطعضهم2ع22 01 1هذلصع “طمططع'* زد ةانعط 516081100. '1طلتكر

 ربع طالمهاطعوا2ء اطقأ ت2هوانع غ0 ةطعااتم ع ة20 طماع لعم2060مق5 1511 ؟عوانلا زه
 ؟ةك10115 طعطقتام 221 ةصل هعالموألع ةزطتم[01205 211028 2201طعت5 هل اطعم

 ءطئالععمر ةصل 7111 2150 1ع20 غ0 2 طتوط 1ععأ 02 21510. ة]لؤو 776 هونت ة2ععأ 8غ

 طع ممماطعتو 77111 0ععاهم طتوط هاعد ه1 موزنعطتقتمع 59م مأماطق 220 21510, هل

 اطقأ اطغعتع 15 هعمامتس ©0116130108 ..

 طمع طع ةطماطعتو, 7886 15ع0 طع 101101128 1

 1 هزمرص1مدتق_نطعءاءا1 1-5 ت15م0 1-90-501: طع كزتمما منح نط عال 51-

 111560 15 2 5ءال عر 01 12511112611 101 اطع 2556551216121 01 501221 15

 اطقأ 16 2550012160 7ماغ5 ععطع72112ع0 ؟ءعاتص ع5 01 محمل نط عأت هل 220615

 1977). طع 1-50190خ 15 م2506 2 طحنا ل1 د عطق1هطق1 120163601 01

 موزلعطممةهلطم1ه وزن. 1غ ه0م9ه25 2 7106 ءهصقع 0 همادصمأهتطأك 1عم01160 طال

 ةطمطاناة 1017 موؤ:ءطتقغتع م20عماق,ر 320 ههه 66غ 05م0 105 5هىععدتطصق ةمق

 رولا ةخ1ه1 ما1520356و. '1[طع 16-90-5001 125 22513660 320 721102160 101 انكع
 رتتط ةحوطتأع 5معدلكتع م0هزصانت]1200235 (خطتن 111عه2, 19 ذه 25655).

 2-_ اء 201ء15م _5عد1عج: 8.2.0. 1725 ءعطصص]10):ع0 1ص اطع ةصماختعل ةعوطتع

 عوام 01 23 عاتق. 1غ 735 120512160 10 ةكعوطتع هل 1غ 17835 ؟هان70 طه( طع

 1ءانمطتلتاوب ه1 طع 5ءهلع 232860 عال” عع 78-3.

 3- 21512 10+ 12011561: 21510 ةزلا0210115 7616 25565560 12 2 ]15[ 01 5

 دزرصمأها25 لمحت عمد خل1001 (1990). "[طع اماعرأ ا عاتعت 1011560 طعاطعتت طع

 داتاطز ءعأ 120 طءعص ةاتاكعرتسع هدد عدعط 01 اطعام 101 10016 ط2 026 20111

 1[ عاتق ت11 ه1 طع ةءدلع 62 ةلرحطف (0ه23عط 1735

 افدلفا نرد

 1. 1 ت13 051

 10م2 كطتللععمر اطغ 2لموأغ 7172121 1577م65 01 18311113 ©27031156 7/616

 ةطعالتسع ه1 طع طمطتع 99.290: طعاضع [ء3قت ع355ع0 94.99: 17711065560 5

 96.690: 5337/ ؟ان2ع15]12 95.890: 5353 5208[5ععز5 6ءاطق امزانتع0 01 ال114

 1 0هزن مما ط عمور 1826 22051 2198124 3065 01 12211122 02051116 7/616: 0
 دون ةطمماتمسعي 99.590 داتمع55ع0 ةطغعالتتسع طغت طمات7عوز 97.590 1765ع 16ة1-

 5ع

5316 



 6 تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا ءةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 رمز يعمم أ ع, 1عوعقتعط هد اطع مةزلوطم]1ههتعول ءكلععاك ه5 آعطوطم» 5 5
 رعمع تز11 ا1هع (1990-1975) هج [عطوصعوع ؟ةيصتلتعع 15 1196

 هم لعمر عووعل ].عاومعدع طماطعسو 7ءعنع ممتع اتاععأإل أم 6ع م0017 مهععلأاق 0

 لعموم ؟كماعمأ مصقتكمدم طقس 0-202ءعم1265560 طمماطعت5 (8صن هع, 11/7ةللعع» ةصل

 مماعمومات 1989). آس 2201561 560103 [1ع1عجعتعع1989], 26563201655 85

 طع ةطمصمءامسعع ه1 لت ءرعمغ اههتنت02ا116 اعماق ذغ م1201 ءا08
 هلم ع [7آعوغ 8ءاصبلا 8مدمعل لان 1522ع]'5 1982 1م0ة5102 01 آعطدصسم» 220

 نىوهستعا مغ عل هتععبسصتكاةصععن, ؟هان20 (طهأ هدآزت لتوم]2ععيطعلا 10132 2012
 اممعممعل 0ءمرءووزمد. ذاستامماو, 3 5003 (1ظهدعصاطوتتسا ىلع 10هدعطظ, 1992) 01

 15:ةعان كطتآلمعم دطمات عل طقأ 21020211 ©مء11ة2ععق, ةانعاط 35 ةطعااتط مع لان
 الع 1990 0دنآك 1122, 1ع 10 طاوطعت 1عالعأ 01 ةصتكلعأإل اه 7ةعاع 1 01 اطعم 77/21

 زد ؟هعاع 5ك, د00 عمعقدأع» ةمتلعأزإل 2غ متعطأ اطقسص كان1128 اطع لقإ/. 121616511281.

 طع ةمحلعأإل ه2 اطع مماطعتو 01 اطعذو ءطتللععم ه5 طتوطعتم اطقم اطقأ 01 اطعتت

 هطتالتنعم (1؟هدعصمططتتس قع 8هطعمب 1992).

 ثق اطع '' مل -ةووو 1ه21208:* «مراتما1ع0 1210 115 5ععم20 العده, طع [15ةعات

 همز عوانعمأ]ا/ ةطغا1عل طع 2جلعواتمستمدت 0222 كاتم 320 7ءوأ 8دصتع. اتم

 اطلق تكانت مر 559 طمطعو طقكع طوعم 0عوام ]3:60 زد طع 6222 ذانتم 320 طع 71ءوأ

 8وملع. 1ص 2001615, 3669 طقتتع طععصد ةطعا1عل. '[طع 155ةعات ة222إ/ 11565 2 72136أ 01

 معاطمل5د غ0 ةطغال ه1 لعواممإت طمصتع5. '[طعذع طمعاط005 اهعاتلع اهصلع ةطعأأكر

 طابل1]لمدععو, طغعات ءمماعت عتسفطتم, 220 عطا“ 215ضهكأ (ء.ع. كتمعت1 عهل-122206 1*-

 16:5). ظآهردعو طقتتع طوعد طوطصط 2060 320 06510360 01 22206 1

 زادت ؟ةستلتعم طقكع ؟هان0ل اطعتتىعأ؟ا عد اناتسع ان اعداق. اا طعط ؟ةنتت111656 5

 طع لعواضصتعأالم» 04 اطعتتت هذان طمطلع5 إن ءمعالإل 5010163, اطع مقالعط010عاعدل

 ءالععاد هع اآطصحصصعمكعر 25 طع 221عواتصتقس طمع 15 206 هازل 2 ةطغ]اعتنر طانغ 2150

 طع طعدما هأؤ ةدستلرا انكع. 1طفقع ةقع مع22011ع5 01 ]0]' 350 مهتط 35 7ءا1 5

 ةئامعطسعاما 1م اطغع ؟ةيمتلتعو* هطزوءاك. مصع 15 3550612160 ا؟لاط ؟ءءعاتط قمت 01
02 2204 56011117 

 *“0[1هرصع”” زك طئعطلو هنوست(ءدصغ غ0 جلل طسفم طءاسعور ةضل 5ءءاضصع 0هدع”5و طوضصع

 طمسسطعل زؤ نديسفاتع 102 227:02. 102 د1ععاتستمسك :ءااتعععع, طع لعسمات 092 01

 اطعم طوصعو لذ مسمدع طمضستكلتسع 25 ذ( ء252]ء عمك طع دتسصقف 01 ان7200أ15 ذص

,1948 

 “1 ]تع دورت |ممزجتع هتتمأ ٠هعزا1 10 121: عه عزتالك" اذوالكع دهانعتت 11:2 د]:ءأأأتاع 51412.

 اللة عتا ] ءءاتيستعل 10 111رن 1201712 7: 6:]1 ءطعقاأاع, آر مانقا4 1 كعد1»هزدتعل. 17: اطالع

 روك ىعهل1هنع4 هتف ططوأععتا. 1 طعوجمتت 10 دطءعو. ل( ة1ألهأ 710112111 ]1 طءوهتت 0

 مءجاعجتاطع» 1لرع 1لرنع رساوعإو رطع رسعنء انو 001م طل وزتن نالس مالطا, ولواء. ]آللء

 ىعاطلع4 ذا ]ع لكانعج [هايدقك هاو لقط 35 رععمبك. 1]:ءو دسع آول 1ع قعيتاو ان آائطع

 1ونم أد هسماطع» هنعو زج ا]]ع قارن”

 60-م ءدع 010 ؟هددحسر اطقم آلومتك

 را



 00هداقن طع 8 عدلتأإل ه2 طولعدالستمس آل/هدصعم

 رممدع ؟لماعمت 181202 1725 طع آمعععدمتس عار ةالعمأ ؟هتلابعع هآ طع 0510 معوعع

 م10 عهعوؤر 18م5ع آم معااتكر 1001عهلا13, هدنصع ةعمصج طع 1715 هحمتسلإل 202-1016
 انرمهلكتمع 01 93-1987. 1م5ئ1624 05 2 ]دكأتص8 مءمعع 6ءات؟ءعد 15:ةعاتذ ةصل
 ط21ءداتصتقمكو, 03510 طه0 ط2هانعطغ ءءمهدماستع 0-06ءعوءاممرصعما (10ز 1995)
 1معايلتسع طنوط نصعسم]هز:طحعمأ 2 5090 1معمعدمع 12 15ه عات 5ءاا1 ةصعطخأ طاتتلللسق

 ةتتك 1320 هم1156241013, 21101 2 06015625 1 2216511131311 115660013 01 10

 200 1ةعاع هك هكانا] 6

 011 1ص 0م1716لعع جطمانغ اطعم ءالععأ 01 101 عصأ اةتتتق2 01 هطت]لععصنو عطول

 طعملتلط لعرتتتعو مدد طع ءةعمعتعمعع 04 طماط طتتصسقم-202206ع ة20 530181

 ل1 5دكأ عك. كاي0165 هد اطع ةالععأ 01 72 هنج ءطقلل عت ءمدحع عمال اطقع

 ه1 طع 5ءعمم0 1770210 1152, ءمماعت7 01217 ءمدك]1ءاك ذص طع 1541:0016 825غ,

 كماتتط ةلئكعور, 2[1عاقطص 0 هت 80ه5اهتق, 25 776أ11 35 طف ةالععأ 01 ان1طقنت 0

 اة ععاعل هم طسعتتعدس ءطتالععم. مانمتلقت13, 510165 02 2عءعمأ ءةماطوتت ة]ععو زم
 دوم طعوصعاتعم ة00ل ةعصصعتت2 2150 م2071 05ءأاتل 121011321013 250101

 ءاطتالععص 5 موز: ءاطم10علعدل 2عوزم025ع5 ه0 طغت 201621131 101 1600771.

 ممازمع 1عوعمجءطعت5 طقكع ةئتعمت م 1ع 1م لعقمع اطع 25501202 7ع

 1طغوع ههتسهأاتع تعمأ5 ه0 طع 0عاع1ممطدعتخا 01 ةزطتط 40105 (101125002, 1940

 8ةهطلعت, 1941 2107 تع 15:ةعاتر 1973: 11. 3111 عنوس ىلع 11. 1/11 عيهتتت, 1976: 16م1

 1979: طايممتسملعل, 1984 زسصاسماكت, 1986: (0022ه115وءهم 2# آهطر, 7:

 82هلطسمر, 1991: 81ه[ عماتمعتال, 1992: 10هدورتطدتتس 2 1خهمعطر 1992: 1[كناصق-

 مقر 1992: 812 ءاع5020, 1992: 1111, 1993), انع11101118 26 069610212614 01 051

 1 هانت أنع ةانعوو 10150:0ء1, 21510 (؟ةتصختع, 5ةعاك, كصععاا, 8[ةطكمت لع 1 ةخطب

 1986, طزتص0ممو, 1993: 8دم1ععم, 1990: عمم ءأب 21. 1994: آ1ءاطع ءأ. هلي 1995

 1031585, 1992: 101:هع20176 ع ظهتنتت02162, 1993 813061 دع 290003, 1993: 5ةكاض

 1996,.6.21«6: 8[ةعاعدكمان0 ءأ. 1. 1996: 5دعاع ءائ1997,.21). 0طعقز 5010165 طقاع

 1005م0 ه2 773110115 260131128 12ع[م15 اطقأ ةطئاتعهأع اطع ءالععأق 01 1مل

 نيمءعتعمعع5 هم هطتالععم (1101ع قع ااعوتم, 1979: 8111 عمءدحم 2 1979: 8هطأللب

 1986, ظماتخقم1,1986: 84ةطقما1ط, 1990), مه1112117 1طع]10128 ةققنلإل

 لزممفساعد (1ءعبل ع ظاستاتسعاطقتم, 1942: 7عةدعع, 1974: 2107 دع آ5:ةعاتر 1973

 4ى11001,1980 8152:هعدسل 177211ع2,1986).

 الاثطتلع ؟عوعونعط عد ت53 عععع هم هئ2عأا) طمالا انهتتتم0ةأ16 6261165665 1087

 ةلامعأ ءاطتالععمنو ممعمأمل طعدلتطب اطعإل ءهمدصقاذأعم115' عمم اطقأ 156156 15 0

 لتئععأ اتمتع ه2 عادت مدقطتر» طعطومعم اندحتسةألع تجعماعم عمق 220 2
 طعمأما طعوتتط. الخط ةطقأ 5310, 1019عولعز, اطعتع 15 ةهدمع ةحص11162] ؟عوعوتعط

 دانطم011128 اطغ ةقواتطتمأ1ه2 اطقهأ طع 2211156 01 11211112115 5

 مقعدك طعد طع ههطتتع ه0 5هتعتاو 02 موون ءطم1هعتعمل معمطاعمسك. (دصقتسقلكلر
 1984 ر؟كسصاسماك, 1986: 032ه]ت55 عتب 1987: 2952003, 1987: 8120 ظاتتا, 1991

 5012161,1992: 1[كلتمس عصف, 1992: 1039عور 1992: 813:هع, 17921161 ةقل1 8

.(1981 

 رح



: 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا ؛:ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ©. "ا دصعومت[ ءمدغ 5م0هك0ه:ىطتمت

 ط2 مانعط 15 هدصمةت عمتم ع 7/ه:1ع ذه اطع 5610, طع الا/هصعس5 مل ت5

 1عءطصتعم] ©هسست(ا عع رص 2هلعوداتسع طقم ؟ءعدلتمعل اطقأ هدع 01 طع 7ع350525 101

 ةءطمم] لعمرت-هانأ 102 عاماذ ه0 طلتك 10 ءدعأزن 72225138ع 835 اطغ طتقط 056 01

 نةطقممتأ عنج 122016 216و5 10 12غ 2623565[ 56ع02021 ؟ءطمما5. ةععم لتعم 0

 طع دة 15165 هأ طع 8لتستمأامو' 01 116210, اطعطع 256 160 56عم3]2031 15

 1051 عاذاذ زص طع ؟[عوأ ظدملع 224 0323 ةص0ل 65 ه0علانع10231(2 560020217
 ةءطمم]15. 810هوأ 22م 10عدأعل ذم اطع طممقتم 101025. 12 نقع اصمم 02510220 طق

 طعم هعع جطمانغ 420 221عواتصتقم 1113 ععقر 2501120 36 ءأان مع 022025 210 165,

 اطلق 21565 اطع 2660 01 566020319 520015 غ0 ه7 450. '1طغع ءاءاذأاتل 5 1261

 01 225 ةنءطم0م]5 143565 ممهقإل وأ 65 /ااأط مانا طع 35ه نع 01 2 566020313 562001:

 اطتنق 510عصاق, ءةصععءادلاإل زم اطع ؟عايلمأع ة1عد5 01 اطع آلا/عوأ 8وصلع طقكع 0 56

 نومقممأ ةطل طع ةطأع غ0 31101 1(, ذه 0:لعرع غم ظدماطعت اطعاط 60116211011.

 1997, 11416 طقق طععم انزلامع 10 5ةءانتع تمض 111025 101 ءهنهطأتط ع عأئئ15 0

 1عوعاط 56ءماملةن ةعءطم5]0 طزن م2م11ل12ع اطغست اةتخط اطق 6051 1015-5-5

 ماا طمانعطر اطلق م20 ععوتم هقضقمأ م1ع3ع2أ 2 50110114102 10 اطغ م0[1طاعاتلر 2 177

 عارلو 2003 5ع م

 12. 2آو( لتومدتدوتسو مهندهتتعل ؟هددعس عهد 5ك:

 5ءطمم15 46ه مم لتوؤ2155 8عأت15 طع ععغ 72221160: طع 17/7هسصعس'و
 3140 ءصعما ذم 2ةهلعواتسع 15 10023 ءدلاتلمع 108 2 :ءوانادنتم» 1طهغ 614

 مئمطتطأا 22211128ع 5ء10م8ع اأطع 286 01 18. ذك اطنذ م3إ/ 31 2 1028 11136 26501

 11 15 ةعطتعاعل, ةطل طه العال ه1 طع طلق طع2عع2128ع 01 ه2517 2221112863, ©

 1101ه عاتا 5935 1[ 35 هت 20ط169ءعيمعملا تطعم اطغع 8/1018 322011121660 12 1996 ط2

 عتواو طم ععأ ممم1110 5طنلع ةانلا ذه ةءطمم] 9111 20غ طع لتؤط715560 35 طع 1

 10. 8ظهاط 2216 220 ؟عاتقلع 561062215 70 22211 ةطت]ع ةائ11 2غ ةءطه0], 1207/37

 طقكع غ0 الاوأغ طع ةءطمم] ءمالصكعأام# 40غ ممووز51غ 25ةزذأةم عع( 22 2002).

 1ع [مصصدعأ 01 اهدتسسم هن طع ج1ءعووسصتمس ظدسنلزن ( م م(طعمد يي كتللععم)

 ٠ ]م ةءماعممط عر, 2000, 2 عال 221عواتطت212 112115128 56م3 2عدتطقأا طع 201

 3-34ءوج 010 15ةعات هععانم هل مه. 1طع ط7 601216 221156 01 1ع 112115128 1735 6

 ؟اكلأ هأ طع [15ةعات ام عووعأ [8[ءصطعت ةمتعأ 553102 2660112311160 5)' 0762 0

 آذ؟ةعات مماتعع ذص ةنآأ] 210-ععوج غ0 ابطقأ لعلك ءدلأ طع ؟ءعطصماع 8[هان2غ 24

 8كيئاتسمر طع 810516 5ددصعأللة11 (' 11-81دعدس ة-كطقتلاا”) هج /طتعط 515 ثل-

 4هو5ود 3405و. 011071048"1 12102ه/ م22 عمذ اطع طعذأ هال, 6من

 م0 6وأ1 غل طنق 71012605 01 اطغعتع طماإت ماهعمعر ؟8طتعط :ءعوانلاعل ذم آةءقعات مماتعع

 ؟ةاقللإر ةطمماتسو 5697622] نمقعصتع0 م201ةداع75. طلتك ءالعمأ م2010 اطع

 اصسص علتونع ةمدتلع 102+ 22لع5أانم1322 م20165أ5 (طغماتعطمالا طع آ['عوؤ 8دسصلع ةصل

 0228 كام, ه5 ءأ1 25 طع هققتع 105 قه انصا35128 (طه2غ ءممان7 165 2غ اطنو

 رراتمس عاطع ''ةلدف كو 1مائ1202.”* "1'طع 2201 151321 ءواتقع 101 اطنخ 5:ةعمم0 همم

5" 



 0هدناهت 1طع ظعمتتو ه1 2طدلعئاتستدس ؟[[هددعس

 1لوع 01 همدان هعوزواتك عوز 4590 01 7همعد 2غ 026 111336 01 320156 2560

 ىمطات ةععجأتكع !جعاط0 لك. 11625085 102 201 5105 ©0211262أ1765 26ع01لل38 10
 ةا103 طوب 12085 ةصعاات عن 22620221156 43.690: 201 51112516 3.79/6: ه0و56 6
 1ةعاع 04 ![صمتتل1 علوم 2.190: ةطواتكع 05م0511101 17.7: 01911 60111610825 67

 عانت عأماتك همك 1ءأان025 7.390: 0550511052 01 1عأ2115965 1.39. 1طتق عدضطق طق

 اطلع ةهكد] طمعم25 320 طءانعق5 ائع طءطتص0 اطع همممو11105 10 طع 156 01
 ةقزواف ككق «افةحلا

0.10 

 "1ع معهععادأ دمع 01 هما 15 5ع 1256015 105عع 15 11.49. 12 8

 دطمات7 2 52م8 الطلع طعاسءعات 77هدمعم 5 علتتع21 01 220 اطعم مهموم ذم
 اطع ]3601 101ع:

 ه 1ع م6213 8ع 01 70112 18011ععاق ]2 5ةءام15 هأطعت اطقم طع
 ةهعتعنا عدل طم طقم ةصتكطعل مممثع طقص اطعأتت 566082081

 هلاتعد 101 15 399 12 1178 3120 579 13

 « 4090 01 7هدمعط*5 770516 15 آخ اطع ءه0ا102202 560101: 209 1

 طعمتتل ةهم0ل 50ههأ2] 5ء2؟1ءعوز 149 زذط 163165: 9970 12 53168,

 نبطتلع 1090 ه1 مجه165 7011 اص علاتعه1 ه3, 696 ذه طعملاط هه
 500121 دعوتنا ءعد هطل 4.59 15 اءعءاتاع5

 2402عم77 ع1, اطع طقوطعدأ معجعع712 عع 01 1عتمقل ع5 011510ع طع 1250101 10108 15

 ناخاطتس طع ة8ع ععماتإلب 54-25, طع 101ءوأ 6ءا عع 15-24 320 01761 55. 6

 2عواناا5 25م هيدعأ]) أطع همزجموزأ ع 101 722165. طع 1عهقومق طعطتسل 11656 8

 15 اطقأ هدمعم 52117 ةة عمت هع اطعأت مملة أنام 2016و 12 -16©50أ7 لان11328 1 عأت

 16م10011ءأللع زئءدنق ةهةمععاد3]1' طععوتتكع 01 طع انت2392112ئ7)111: 01 36191665 24

 بما010 12 عاات1 216 طع 70116 ه1 "؟هددعاط (151 1998)

 1[1[(ه5 علاجعس طإ طع ةساطمستاج همس 1[ هددعسث5ك 02 عوتتق2 ال012 10 15076

 اطع ءمصلل1 005 01 22]عواتستللل 0

 4. آ[دتكأسو 212111286 6:

 1ع د1 ءواتستمم آ[7هدرمعم 5 1/107ءصعمأ طقق طفعم انتا ع 10 201706216 101 2

 1359 اطقأ 010 ؟هتدع اطع 1نىد] 2عع 04 مطهمتد عع 1م 18. ناس عصألال, اطع 16ق1]2 2856
 1051 ةطهتكأ2 عم 15 15 10 عماد ةصل 16 مع طهزلو. '1طعف 2ةلعواتستقت 1 ععاقألالع

 (تماتسعأل 15 انواع 10 12156 طع 1ععدل 386 014 122151386 10 18.

 آظ. ظدنالتمع هجمنع ةءطوماع 452 عراق:

 101 5970 )عوتو, 1996 هن 1997, طع ة1معدس ه4 طع انستقاتا) 0[ 0

 طقق طععم “'ة/ل[هع ةءطمو]و 1012 ©1515”.

 نفر
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 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 مهن لا9: طتعطلإل هك معأاع0 طإن طع ءمه016هصك 01 طع 221ءعواتمستقم صعمم]ع 25 2

 ىطماع. 1غ 15 00 همامعكلعمعع اطقأ اطع ؟0120116 طممآ1]122 516121102 220 اطع

 ءمداتقاتعل ان01عوأ 220 ؟ءءازمم5 01 125عءعءاتت1ا7/ (طه1 1]22ءواتمتقمو 220 2ع

 لايمعكتمع اطع ادكأ اطقعع هع ؟هدنك 0عع20ع5 طقم 1عل 10 اطعتع طقكتسع اطعطت عطعتأ

 [ناناتكو ؟هلع اص طع 170110, 3520 2 2عأ20597عأإن طتقط 7ء10ع2128ع 01 62117 128

 هما لعمم-هان1 2216 01 5660203597 ةءطم0] ءلاتع21102 101 8ئئ15. 026 4

 ؟يرماط عت 01م هطوعتتع هعوامتس 1ءعقطتكع5 01 2د]1ءداتستقمس 500لعأز) اطهأ ةكاوعأ اطع

 اراثع5 ه1 طولعوانلصتمم 18:هحعم اص م:نءان]هع. '[طعدع اطعام 2 999 هك طع ء1لعدأإل

 رطم 00 ه0 اتكتع ص طمتصعو 10+ اطع 28مل, 8490 هأ؟ كطتالععم ازلطو 00ه 2014 عم غ0

 راسك تعوذ, 220 طع دعا اطقأغ 2205[ 1]22ءواتستقل 7701362 010111976 182615 5

 جل 0عمعسل هد اطعتت ءكطئال معصم 202 ةانممم11. آه 200110, 02137 2590 04 ةةصتانع5

 طهتع ةهرجع السل ه1 :ءانر عمدعالا ؟ان20, 220 اطنخ ةطقتملإل طقمانعط طع 12315 اه اطع

 (ةسنلإل.

 1[ ءادنتمدعك همل 111ءعا5 01 0[1سعدخاتمسر [ط1عدلأاط ةتل آه 0انا.

 4. لع

 1( 15 ععمع7 2119: ةقداتتمعل اطقأ علتتع2 1011 1822210165 702225 هطم01 نأ

 101 2 ع1ءةا61 06ءع7عع 01 5ءاك- وانك كعاتعإل 6231151011 01 ءكطماععق, كهه1]1150 055

 رعومات7 عمد 3200 1مممعهقع0 2ععلمم» ه1 مات عمعمأ. 8لنعدأم» 2150 ءهلتتو5

 ممصصعم ةتلط ةاكللو غم مدعم عتمولع ذم اطع ماتطاتع ؟مطعتع 04 صصص] هزت عتأب 4
 1زممعوممع5 اطغع ؟عءاتصع اطقأ هطمعم طقكع اطع كوطغ 10م ءكطمموع طغت هاتنط

 الا“

 "1طع م20هممعانم05 01 ؟عممه] عد ءطغمأا عل ذص طقفتع هتطل 56ءم20213 ءلتع خه

 اممعم560 امعععسعا 2117 6عامععم 1975 دصل 1996: ملصتقتإل علتعوأانم2 1205

 هج 45.3796 1ص 1975 غ0 49.059 ذم 1996. له طع م12م3221019 هزلعاعر اطع

 معممعا 3مم 1056 1072 40.549 ذه 1975 ان 46.679 ذ 1990. طع 1

 جلده ءموع لعدستةعهو]1)' 102 طع 5هءمدلهق ءزلعاأع 16م2 36.8696 ذص 1975 غ0
.6 112 47.0529 

 آم 612عإ 1216: 91.596 هآ ممهألعد اص د]عواتسع 31 11162816 ذه 002113514 0

 7790 01 1ءامه]ع5. '1طع 111230 12165 12021097 اةبالط اع )01111865 5
 (كنطعتم 1998 )

 8. عدلا

 1]د1وهناستس ال02 1م طعملاط ههنع طعاتءعد هتقلع ةصل عسصقأع طوطتعو

 امم عومع5 اطع م0112ل11) 2216 01 ؟ءممقلع طقطتعو طال 2090 كتف غ0 ةهءمدمامتكعر

 500121 2عداس عما, 220 هقكع عاكتمس ع.8 عا عمد 80-70 ممماطعتو 12 ءانعن 1000 ققعو

 لثع ةمصتنقالت“. 1طتق مع2هعضأ38ع 1262ءعدقع5 ذه اأطغ 38غ ععماتم» طعاشءءم 15-9

 ةاعمتكلاصع طع لل530؟هصاق معك 01 ءوعلزل طه ل2 عع. طع متتاطع» 2150 موعو م

 140/1000 502 اتماطعات 2860 5ع[ هعه 50-54.
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 0هددكم: 1[طع 8عدلتط هك 221 عقاتمتقم 1[[هددعت

 مع طع 0516 دهمععيسعما طعودس 1م طع زطصماعيصعما عل, الخلل 5132160 0

 رممطأانععر مهعووانمتسوع طع 221ءواتصتقس ةناط م1115 12غ 15]260طنص ع 6مل
 لطهأ ل15نتستمس 2160 جودتسمأ ه2ع2. 10206 اطع 051ه ةوعمععمعما, طع

 1ءعاواوهخمم اطهأ تيتماعل اص اطع 221 ءوانصتمس 1ع22110116ع5 ع5 اطع 00هءن 0
 ةطماتل1 6ء زم ءلمعأ نسلعتم طع مناع 0 طع 22لعوانستمم ةتتاطم1117. ا/لهطإل 01

 (طعوع ادد ل1 5نتستم أع 32 عدتطمأا ؟هدمعم (1طع 221ةوأغلط1 212 770116115

1998(. 

 117هطعال 1772م 500عص]] 2عودتتتعل 10 ععأ طع معاتتتق51085 01 *"اطعتت

 عيمملتومو”* زص 00م 10 هطامتم م355م0215. آ1هدمعد اةنطم ةماعلا 16 الع

 ليجمع 1عودمانق 7862م ؟ةوتنا1 عل غ0 اهلعع 2 2021ع طق مءعمدع 21028. 50526 15

 لث0 مم1 211099 هرعت 10 0معات طقصلع ةععماتماك 1012 اطعات ءكطتئال نعم خ1

 م1061 6دأ15 32860 عمم معءاقا1025 320 226012 د00 825 10 620255811055 0

 ربمعع 500عءءوولاتا ]2 ععااتسم 1565 1ءعقعالل 21005 1ع9ء25ع0. طادعاطعا20016, 35 2637

 1ه55 هصل 1ءوند] هته عع طعتسع عه علم 1طعزل 865م 22313:2ع0 طزن 1110 مدح

 اطع موروموعاتكع ه4 ععم0عت, 320 5118865010525 101 هطقفط2 عع 7616 كنعان

 0 عأز. ةلكدصإل 04 (طع5ع 51886560005 7612ع 200م6 إن اطع 2ةلعواتستام

 1.عواذ]ولتلع (0هدبصعأ] طعءعدتبدع 01 1778105 ةانمدع 10ططازلاصع ء؟لم115. 17/ هطمعا

 جمع ممال/ 2طأع غ0 عزالع اطعتع مه60همقلتاو غم اطعأع طتئطوصلق 320 ءطتالععم, ةطل

 وعم دمهقتسأهتم اطعتم 2221062 121065. 255م0115 هه 1019 6ع 06[ةنت0ع0 71011

 طع معدمتكوأ ه2 04 هطتن عات2لتقمر, ةمل ؟عتق]65 010 20غ 2216 10 56ه 20

 بطتاع ةلعمق 02197128 5.

 118416 010 طمأ عوابتعأ 115 ةعاتكل نعد 10 1هططزتسق 102 ءولنهأ كعطخت. آغ

 م0110 ىهتصتسع 10 ؟هاتمعات الطتتل8 101 ء1ععات05, 101361 261151515, 4

 هاطعتت مهمعام لخط عماتعممتمعلا 2031035. اللتصمتدأءل5 06 اطع 6و

 21ة6هدهل خةدتنطملاتعو 87ععع 1هططتعل 101 طمم1ع 2ةممعوعض1211011 01 1701268 1

 لععاوز هدد صملعتمع مهكداك, ةصق طع هتتتمطع# 012 7702م ع2 12 12656 20515 851617

 همدقالععوط]و. 38[عدصتجطتلعر 117 خلآ0 705 طمأ 7659 502ععقوأأتا ا ةعطتعالا2 8 15
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 ةمدقملا

 عيمج يف ةصاخ ةناكم ةأرملا ةيضق تلتحا

 اهتوشن .دتم ةيثميلا ةلودلل هيمسرلا تاباطخلا
 ىمسرلا يسايسلا باطخلا اهمهأو ,م1590١ ماع
 ,هتاطاشنو هتايلاعفو ةلودلا سيئر لاوقأب لثمتملا
 ًاعم لجرلاو ةأرملا ثحل ةغلاب ةيمهأ ىطعأ ثيح

 ةلحرم اهنأ ىلع ةنهارلا ةلحرملا ةعيبط مهفت ىلع

 باطخلا فقو كلذل .رصعلل ةبكاومو روطت

 ىدانو ءينميلا ناسنإلا ريوطت عم يمسرلا

 ةيلمع يف ةيلعفلا ةكراشملا قح هحنم ةرورضب
 لماوعلا نم داهطضالاو شيمهتلا نأل «ةيمنتلا

 نوكي نأ نم دب الف .عمتجملا روطت لقرعت يتلا

 ةيلمع يف ًاكراشمو ًاجتنم هالاعف ًارصنع ناسنإلا
 الإ اهثودح نكمي ال ىتلاو ,ةلماشلا ةيمنتلا
 يمسرلا باطخلا لمع دقو .اهيف ةأرملا ةكراشمب
 اعدو ؛هكراشملا ةيمهأب اهتاذ ةأرملا عانقإ ىلع

 ءاهتدعاسم ىلإ ةيعمتجملا ىوقلا ةفاكو لجرلا
 .تالاجملا عيمج يف لمعلا ةرورض ىلع اهثحو

 مامأ ةباطخ يف ةيزؤهمجلا نيتر هيلإ اعد ام اذه
 ةارملل لوألا ينطولا رمتؤملا يف ءاسنلا روهمج
 سيئر هيف تح دقو ,م1959ا/1/”يىف ةينميلا
 ةاعارمو ةارملاب مامتهالا ةرورض ىلع ةموكحلا

 (")ءاوس دح ىلع لجرلا نيبو اهنيب صرفلا قفاكت
 ةيرشبلا ىوقلا يف ًايساسأ ًارصنع اهرابتعاب

 .م1551/5/؟ .ةينميلا ةارملل لوألا رمتؤملا داقعنا ةبسانمب حلاص هللادبع يلع سيئرلا خالا ةملك



 ةينميلا ةأرملا ناش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 يمسرلا باطخلل يلعف جذومن ةيسايسلا ةدايقلا ىوتسم ىلع كلذ يف اهمعد نإ .ةجتنملا
 كلذلو «ينميلا عمتجملا يف حالصإو ديدجت ةلحرم ةنهارلا ةلحرملا نأب ىدان املاط يذلا
 مث نمو «ةيرحلاو لدعلاو ةاواسملاب اهقح ةأرملا حنم يعدتست ةرورضلاب يهف

 .ةايحلا تالاجم فلتخم ىف ةيلعفلا ةكراشملل اهتباجتسا

 اهرابتعاب هتابجاوو درقلا قوقحب متها نميلا يف يمسرلا باطخلا نأ يف لادج ال
 نامألا يف ناسنإلا قح لمشت يتلاو «يعامتجالا راطإلا نمض ةطبارتم ةيساسأ زئاكر
 ًاعمطم قحلا اذه تاب املاط ءعمتجملا يف درفك هتناكم ظفحت يتلا ةيركفلا ةيرحلاو
 .ًايعيبط

 ةيمتحك ةثادحلاو روطتلا نيب طبر يذلا يمسرلا باطخلا كش الب هدّسج ام اذه
 .يملاعلا روطتلا ةبكاومو ءيندم عمتجم ىلإ يديلقت عمتجم نم نميلا لاقتنال ةيخيرات
 ينميلا ناسنإلاب ضوهنلا نميلا يف ةيومنتلا ةسايسلل يساسألا فدهلا ناك كلذل
 امهرابتعاب ؛ةيمنتلا لقح يف ًاعم ةأرملاو لجرلاف .بناوجلا عيمج نم هتيصخش ريوطتو

 زكري نأ يمسرلا باطخلا لواح دقل .ةيعيبطلا دراوملا بناج ىلإ ماهلا يرشبلا دروملا

 ىلع هسفنب دعاسُي هلعل ؛ةنهارلا تاريغتملاب هتيعوتو ,ةأرملا لبق لجرلا ىلع همامتها ّلج
 .ميظع نأش اذ ًاناسنإ اهنم لعجيو فلختلاو لهجلا دويق نم ةأرملا ريرحت

 لمعو «ميلعتلا رشن قيرط نع ةيمألا وحمب ةبلاطملا ىلع يمسرلا باطخلا لمع امك
 قيقحت يف ةيمهأ نم هل امل ميلعتلا ةرورضب ندملاو فيرلا يف نطاوملا عانقإ ىلع
 ضوهنلا ىلع صرحت ةلودلا لعج ام اذه .يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا مدقتلا
 لصاوتملاو داجلا (8ءكعماتنقع طاوصصتت8) يملعلا طيطختلا لالخ نم هريوطتو ميلعتلاب

 .لضفأ ليقتسم وحن نميلا ريوطت يف رثؤت ميلعتلا جئاتن لعجل
 ةلحرملا ةبكاوم ةرورض ىلع ًاعم لجرلاو ةأرملا يمسرلا باطخلا ثح كلذك

 يف نطاوملا قح تيبثتو ليهستل اهنيناوقو ةلودلا تاعيرشت عيمج عضوو «ةنهارلا

 ةموكحلاو سيئرلا باطخ ءيمسرلا باطخلا نّكمت له نكلو .ةيمنتلا ةيلمع يف ةكراشملا
 تاعيرشتلا تنّكمت لهو ؟رصعلا تاريغتمل ةباجتسالاب ةأرملا عانقإ نم «ناملربلاو
 باطخلا هجو يف تفقو يتلا ليقارعلا مهأ يه امو ؟ةأرملا قوقح ديفنت نم نيناوقلاو

 رييغتلا ةيلمعل عمتجملا ىوق ةفاكو ةأرملا تباجتسا له ءكلذ نم مهأو ًاريخأو ؟يمسرلا
 ؟ينميلا عمتجملا يف

 :نيروحم لالخ نم هيف ثحبلا يف دهجنس ام اذه
 ةلودلا تاعيرشت يف ةينميلا ةأرملا نأش نم عفرلا يف يمسرلا باطخلا رود الوأ

 ١ .اهنيناوقو
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 .ةيرصعلا تاريغتملل ةينميلا ةأرملا ةباجتسا ىدم :ًايناث

 .ىنميلا انعقاول ليلحتلاو ةظحالملا ةيجهنم ىلع ةدمتعم هشقانأس ام اذه

 تاعيرشت يف ةينميلا ةأرملا نأش نم عفرلا يف يمسرلا باطخلا رود
 اهنيناوقو ةلودلا

 حور نم هراكفأ دمتسا دق نميلا يف ءاسنلا لوح لوادتملا يمسرلا باطخلا نإ

 نيب ًاموي قرفت ملف «ةميركلا اهتايآ بصن يف ةأرملا تعضو يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا
 درفلا ىلإ مالسإلا رظن .تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملا قح درفلا تطعأو ءرخآو ناسنإ
 ًانطاوم هريتعا لب ؛هعون ىأ هقرع ىأ ينيدلا هءامتنا ددحي نأ نود «ناسنإك ؛عمتجملا ىف

 نيملسملل ةايحلا لفكي مل هنإ ثيح .عمتجملا ءانب يف تابجاولاو قوقحلا ةفاك هل

 .يمالسإلا عمتجملا يف نوشيعي نيذلا نيملسملا ريغل ًاضيأ لب ءمهدحو
 ءانب يف ةعيرشلا عم قفتي ةعاونأ ةفاكب يمسرلا باطخلا نأ ىرن قلطنملا اذه نم

 هنكل ؛عمتجملا يف دارفألا نيب ءاخإلاو ةبحملاو حماستلا ىلإ فدهت يتلا قالخألاو ميقلا

 يف اهقح ةأرملا مرحت ةيديلقت ميق تيبثت لجأ نم ةعيرشلا لالغتسا ةلأسم يف فلتخي
 مهتيعوتل نيدلا لاجر عم هئاقل يف سيئرلا هيلإ راشأ ام اذه .ةيمنتلا ةيلمع يف ةكراشملا

 يف ربكأ ةيلوؤسمو ريبك بجاو نآلا مهيلع» :لاق امدنع .عمتجملا يف مهرود ةيمهأ ىلع
 ةيعوضوملاو قكاقحلا يّصقت ىلع صرحلا عم ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 (9«نيدشرملاو ءءابطخلا معد يف ةيلوؤسم ةموكحلا ىلعو «ةيقادصملاو
 نأ ىلع حالصإلا ىلإ فدهي يذلا ينيدلا باطخلا ثح دق سيئرلا نأ ىرن انه نم

 ةثوروملا ديلاقتلاو ميقلا ءارو ًايفختم لظ املاط يذلا يديلقتلا باطخلا دض فقي

 ةرورض ىلع مالسإلا هيف ثح يذلا تقولا يفو ءيمالسإلا انعمتجم نع ةجراخلا
 يعونلا زييمتلا نم يلاخلا حلاصلا عمتجملا ءانب يف لجرلا اهيخأ عم ةأرملا ةكراشم

 مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو) ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا هدكؤت ام اذه .خلا...يقرعلاو

 اذه ىلع .ةبوتلا ةروس )1١( ةيآلا (ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ
 يف ةديمح ميق تيبثت يف ةعيرشلا عم قفتا دق يمسرلا باطخلا نأ انل حضتي ساسألا

 عم قفتي يعمتجم باطخ ةغايصو ةيعمتجملا ىوقلا ةفاك طيشنتب كلذو ءينميلا عمتجملا
 ةنهارلا ةلحرملا ةيمهأ ىلإ عمتجملا دارفأ ةيعوت ىلع هرودب دعاس يذلا يمسرلا باطخلا

 .ةيمنتلا :ةيلمع يف لجرلاو ةأرملا كارتشا ةرورضلاب يعدتست يتلا

 ٠١ .ندع ةظفاحم يف دجاسملا ةمئأو ءابطخلاو نيدشرملاو ءاملعلا ىلإ هثيدح يف ةيروهمجلا سيئر (1)

 .م1596 ريمقوت

 فرخ



 ةينميلا ةأرملا ناش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 ةلأسمل ضراعملا يديلقتلا باطخلا هريظن نع فلتخي يمسرلا باطخلا نأ الإ
 «سنجلا» نع ةيلودلا ةودنلا يف هتقيقح نع فشك يذلاو «ةيمنتلا ةيلمع يف ةأرملا جامدإ
 لثم ةأرملا لمع نم فقوو ةودنلا هذه دض ًافرطتم ًاباطخ عفر امدنع م1194 ماع يف
 سيكرلا لعج ام اذه .ديلاقتلاو تاداعلاو ةعيرشلا ىلع ًاجراخ ءاضقلا ربتعاو ءيطرشلا
 كلذ ناكو ءم؟١١٠ ماع يف ةيئاسنلا ةطرشلا نم ةعفد لوأ جّرخت ةبسانمب ًاباطخ هجوي
 دعب ىتح انعمتجم ىلع رطيست تلاز ام راكفألا هذه نإ .”)ينيدلا باطخلا ىلع ًادر

 تاعيرشتلا ذيفنتل ًالقرعم ًالماع تلكشو :م1560 ماع ةينميلا ةيروهمجلا نالعإ
 نع اهفايض ونسخ يف قلتخت .نميلا نأ ىلإ كلذ دوعيو .تاينيعستلا ةنادب.يف نيناوقلاو
 ىلإ ةنسقتم نميلا تلعج يحلا :ميسقتلا ةلاسم يف :فلذو :ةينرغلا لودلا نم افريغ
 ةيلومشلا ةسايسلا جهتنا يذلا يبونجلا رطشلا ؛نيفلتخم نييسايس نيماظن يأ ,نيرطش
 يف كلذ تبثو ةاواسملا يف اهقح ةأرملا حنم يذلا يلومشلا يمسرلا باطخلا تاذ

 نوناق لثم ؛ةرسألاو ةارملا صخت يتلا نيناوقلا تيبثت ىلع لمعو ,م19178 نوتسد
 دقف نطولا نم يلامشلا رطشلا امأ .عقاولا ضرأ ىلع اهذيفنتو ؛ةرسألا نوناقو «لمعلا
 زّرع ةثوروملا ةيديلقتلا تاداعلاو ميقلا بلغتل ًارظن هنأ الإ ءيلامسأر هبش ًاماظن جهتنا
 حنم يذلا م1170 ماع روتسد هب ءاج ام ذيفنت مامأ فقو املاط يذلا يديلقتلا باطخلا
 راكفألا يديلقتلا باطخلا ززع امك .تالاجملا عيمج يف ةاواسملا يف اهقح ةأرملا
 ةرسألا نوناق :لثم نيناوقلاو «ةارملا لوح عيرشتلا هب ءاج ام تضفر يتلا ةيروكذلا
 .لمعلا نوناقو ثرإلاو

 ترثأت م٠194 ماع ةينميلا ةيروهمجلا نالعإ دعبو كلذ نم مغرلاب هنأ الإ
 تادهاعملاو قيئثاوملاب نميلا ىف (51216 13175 220 51261116) نيناوقلاو تاعيرشتلا

 قوقحل يملاعلا نالعإلا اهمهأو ًاعرش هقوقحو ناسنإلا مارتحا تضرف يتلا ةيلودلا
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا نأشب ةيلودلا تادهاعملاو م1544 ماعل ناسنإلا
 ةنسل ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ناشب ةيلودلا ةدهاعملاو ءم1517 ةنسل ةيفاقثلاو
 ىلع ءاضقلا نالعإ ناكف .ةيرصنعلاو زييمتلا ةلاسم نأشب ةيلودلا ةدهاعملاو م17
 ربمفون يف ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا نع رداصلا ةأرملا دض ةيرصنعلاو زييمتلا

 ىلع اهذيفنتب تمزتلاو «نيناوقلاو تاعيرشتلا نميلا تعضو ساسألا اذه ىلعو .م7177
 .يعامتجالا عقاولا

 يف ةينميلا ةأرملا ةناكم زيزعت ىلع لمع دق يسايسلا يمسرلا باطخلا نإ
 لهجلا دويق مطحي نأ ينميلا ناسنإلل ةصرفلا تحاتأ يتلا اهنيناوقو ةلودلا تاعيرشت

 م٠7 +117154 ةيئاسنلا ةطرشلا عيزوت ةبسانمب ةيروهمجلا سيئر ةملك (؟)

 فرغت



 أ 1

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ةبكاوم ىلع ىمسرلا باطخلا لمع كلذك .انعمتجم روطت مامأ ًاقئاع فقت يتلا فلختلاو
 ةيعوضوم ةرورض ايحضأ نيذللاو ءرصاعملا انملاع امهشيعي نيذللا روطتلاو ةثادحلا
 ًاعم لجرلاو ةأرملا ةكراشم ةرورضلاب يعدتسي كلذ قيقحتو .رصعلا تابلطتم اهضرفت
 ةدعاق ىلع الإ اهقيقحت نكمي ال يتلا ةيومنتلا ةيلمعلا يهو ةديدجلا ءانبلا ةيلمع يف

 ةفاكب ةأرملا عتمت يضتقت هتايرحو ناسنإلا قوقح نإ .تابجاولاو قوقحلاب ةاواسملا
 اذه .لجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا قوقحلا
 نأ بجي هنأ يف تايطارقميدلا ىدتنم ماتتخا ةبسانمب هتملك يف سيئرلا باطخ هدكأ ام
 تاراعش درجم ةأرملا نع ثيدحلا حبصي ال ىتح يسايسلا لمعلا يف اهقح ةأرملا يطعن

 (01.خلإ
 ةلماعم ةرورضب ىدانو «ةأرملا عاضوأب نميلا يف عيرشتلا متها كلذ ىلع ٌءانب

 ,ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم اهنمو «ةيلودلا قيثاوملا هب تءاج امل ًاقفو ,ناسنإك «ةارملا»
 لثميو ؛ناسنإلا ةمارك عم ىفانتي ةأرملا دض زييمتلا نإ .ًاضيأ مالسإلا هب ىدان امو
 لوحي امم (9ةيناسنإلا ةمدخو اهدلب ةمدخ يف ةأرملا ةقاطل ماتلا ءامنإلا ضرتعت ةبقع

 ضرف كلذل .رصاعملا عمتجملا ءانب يف لجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع اهكارشإ نود

 راكفأ ريرحت ىلع ءيش لك لبقو ًالوأ لمعو ةأرملا نأش نم عفرلا يمسرلا باطخلا
 نمزلا نم ًاحدر تلظ يتلاو «ةثوروملا فارعألاو ديلاقتلاو تاداعلا دويق نم لجرلا

 ًايناث لمعو .ةدحولا نالعإ دعب ىتح هروطت قيعتو ينميلا انعمتجم ىلع اهسفن ضرفت
 .ةلحرملا ةيمهأب اهتاذ ةأرملا عانقإ ىلع

 (0881[013] ةلماشلا ةيمنتلا ةيجيتارتسا نميلا يف يسايسلا باطخلا عضو
 ريوطت نودب اهقيقحت نكمي ال ىتلاو ءرصاعملا نميلا ءانب لجأ نم 106761051226524)

 نود درفلاب مامتهالا ىلع يمسرلا باطخلا لمع قلطنملا اذه نمو .ينميلا ناسنإلا

 عضو ةيادبلا يف بلطتي عبطلاب اذهو .بناوجلا عيمج نم هتيصخش ريوطتو «زييمت
 هرودب حبصيس يذلا ىهف ءألوأ ةرسألا يف لفطلا ةئشنت ىلع لمعت ةيميلعت ةسايس
 يسايسلا باطخلا ةيجيتارتسا يف ةمئاقلا سأر ىلع ىحضأ ميلعتلا نأ كلذ .دغلا ناسنإ

 ةايحل مظنملا «روتسدلا» اهدسجو كلذ دعب اهتبث دقو .ةلودلا ىوتسم ىلع يمسرلا

 نيناوق يف عيرشتلا هب ءاج ام تيبثت ىلع لمع يذلا نوناقلا اهذفنو .ينميلا عمتجملا
 .عمتجملا ىلع ضورفملا اهبجاوو يعرشلا اهقحب اهفّرعتو ةأرملا يمحت ةصاخ

 .م1595 ىيلوي١ .ةئشانلا تايطارقميدلا ىدتنم ماتتخا ةبسانمب حلاص هللادبع يلع سيئرلا ةملك (4)

 1534-135 ص ءءاعنص ؛م15517 ربمسيد-ويلوي :5 ؛ددعلا ةينمي تاسارد )2(

 1لةطتطق 11. 5ةتعط, 1هاطاصممتكأةسنن 1 !طهصقأإل انمع مقصكأت ةعمقلتعط. ا/ةعوعمو 1993 و: 0 ًاضيأآ
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 ةينميلا ةأرملا ناش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 ةلحرملا باعيتسا ىلع ماعلا يأرلا ةيعوت ىلع ًاضيأ يسايسلا باطخلا لمع امك

 نيب يرصنعلا زييمتلل ضفارلا ديدجلا ليجلا ءانبو ةدحولا نمي ءرصاعملا نميلل ةديدجلا
 .ةأرملاو لجرلا

 ءاغلإو ناسنإلا ريوطت لوح ةيلودلا تادهاعملا ذيفنتب مزتلت نميلا لعج ام اذه
 ةنسل ناسنإلا قوقحل ىملاعلا نالعإلا نم ةثلاثلا ةداملا هتنلعأ امل ًاقفو :ةيرصنعلا
 ماعلا يئرلا ةيعوتل ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختا ىلإ ةداملا تراشأ امدنع م0
 ةيقرعلا تاسرامملا عيمج ءاغلإو «تارعنلا ىلع ءاضقلا وحن دلب لك ىف تاعلطتلا ةراثإو
 ىوقلا ةفاك عم هئاقل ىف سيئرلا هيلا راشأ ام اذه .('0ةأرملا ةينود ةركف ىلع ةمئاقلا

 ىتلا ةثلاثلا ةيفلألا ةلحرم يه مويلا ةلحرملا نأ ىلع دّكأ نيح «ةديدحلا» يف ةيعامتجالا
 لمشي روطت يأآل ضراعملا باطخلا ًاضفار ؛عمتجملا ىوق ةفاك ةكراشم بلطتت

 ةيومنتلا اهتيجيتارتسا ذيفنتل ىلوألا اهتوطخ نوكت نأ الإ نميلا ىلع ناك امف .")ةأرملا
 عمتجملا يف ةيمألا وحمب ةيادبلا تناكف .لجرلاب اهتاواسمو ةأرملا قوقح نمضت نأ
 يف يسيئرلا ببسلا ربتعتو «ةديدجلا ةلحرملا روطت عم بسانتت ال اهنأ امب ينميلا
 نم (04) ةداملا هتنلعأ ام اذهو .اهتابجاوو اهقوقحل اهمهف مدعو ةأرملا داهطضا
 عيمجل ينيدلاو يندملا ميلعتلا قح ةلودلا لفكت نأ ةرورض اهديكأت يف روتسدلا
 ١ - 680 ةنطاومو نطاوم لكل ًايمازلإ يساسألا ميلعتلا ثربتعاو ؛نينطاوملا

 اهتاواسم مث نمو ًالوأ يمازلإلا ميلعتلا يف ةأرملا قحب فرتعي عيرشتلا أدب اذكه
 ةيميلعتلا ةسايسلا نيفنت ةرورض ىلع ةلودلا تلمعف .تالاجملا عيمج يف لمعلا يف

 تلّهسو «ةيسيئرلا اهتمهم ميلعتلاب ةينميلا ةاتفلا قح تلعجو «نينطاوملا عيمجل ةيمازلإلا
 ةيمألا ةبسن ضافخنا ىلإ ىدأ امم ءةاتفلا ميلعت مامأ ًاقئاع فقت دق يتلا تابقعلا ةفاك
 امك .م١٠٠٠ ماع يف /04,8 ىلإ م1154 ماع يف /05,5 نم ةنس ١١ نيغلابلا نيب
 م١٠٠٠ /1951/ ماوعألل ًاظوحلم ًانسحت ققح دق ميلعتلا نأ يملعلا ليصحتلا ليلد نّيبي
 ةرتفلا يف 7/41٠ ىلإ 5١,8/ نم نيغلابلل ةباتكلاو ةءارقلا لدعم عافترا ةجيتن
 يف امأ ./7؟,١ ىلإ /5,١5نم ثانإلا ىدل ًانسحت كانه نأ ينعي اذهو .ةروكذملا
 فلأ 79,0174 ىلإ م١٠٠٠-1999 ىماعل ثانإلا ةبسن تعفترا دقف ىعماجلا ميلعتلا
 ١ .(")ةينميلا تاعماجلا فلتخم يف ةبلاط

 لها نوادستناككأ( 10 ًاضيأ .159 ص قياس ردصم «ةينمي تاسارد (1)

 ريمفون ؟١ .هديدحلا ةظفاحمب ةيعامتجالا تايلاعفلاو نيلوؤسملاب هئاقل ءانثأ :ةيروهمجلا سيئر ةملك (0)
 مال ..6

 .ءاعنص ١1594: ماع ةينميلا ةيروهمجلا روتسد (4)

 الا ص ءءاعنص 19995-5٠٠١, تاونس رشع ةريسم ةينميلا ةيروهمجلا :ةيمنتلاو طيطختلا ةرازو (5)

 فيفي



 4 .تاشحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 ًارود بعل دق يمسرلا باطخلا نأ جتنتسن نأ نكمي تاءاصحإلا هذه لالخ نم
 هققحت ًاميظع ًازاجنإ ام دح ىلإ ربتعت ةبسنلا هذهو .ميلعتلا ىلإ ةاتفلا جورخ يف ًامهم
 اذهو .رصاعملا نميلا نع ةيباجيإ ةروص تطعأ دقو «ةقرشم ةجيتن يهو «ةينميلا ةاتفلا

 باطخلل تباجتسا ذإ ءيداصتقالا لاجملا يف طارخنالل ةصرف ةأرملا ىطعأ هرودب
 ىف اهتكراشمو ةيداصتقالا ةايحلا يف ةأرملا طارخنا ةرورض ىلع دكأ يذلا يمسرلا
 ةيسايسلا صرفلا قفاكت ةلودلا تلفك امدنع روتسدلا هدكأ ام اذهو .ةلماشلا ةيمنتلا ةيلمع
 ًاضيأ روتسدلا راشأ امك (' '!.ءاوس ٌّدح ىلع ءاسنلاو لاجرلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا «ةفلتخملا تالاجملا يف ةمهاسملا نأ ىلإ
 ىلع ةأرملا ثح ىلع يمسرلا باطخلا لمع كلذل ءءانثتسا نود ينمي نطاوم لكل قح

 لوألا رمتؤملا يف سيئرلا راشأ ثيح ؛لمعلا يف يعرشلا اهقح نم ةدافتسالا ةرورض
 ءءاوس دح ىلع ةأرملاو لجرلا نيب قفاكتلا رصع ىه مويلا نأ ىلإ» م1591 ماع ةأرملل
 ةبسن عفر ىلإ ىدأ اذهو (''0«.ةيمنتلا ةيلمع يف ًالاعف ًاماهسإ مهست نأ ةأرملا ىلعو
 نم ريخألا دقعلا يف هيلع ناك اّمع ةيداصتقالا ةطشنألا فلتخم يف تالماعلا ءاسنلا
 ةرورض تاب ةيمنتلا ةيلمع يف ةيرشب ةوقك ةأرملا ةكراشم نأ ينعي امم .يضاملا نرقلا
 .لاعفلا يرشبلا رصنعلا اذه ىلإ لمعلا قوس جايتحا تبثأ امك «ةنهارلا ةرتفلل ةحلم
 عفترا دق نيلغتشملا ةبسن نإ :ةيرشبلا ةيمنتلل ماعلا ريرقتلا تاءاصحإ هتبثت ام اذهو
 م١٠٠٠ ماع يف /؟؟,ا/ىلإ ةأرملا ةكراشم عافترا ةجيتن 75,8 يونس + تو كك
 /1 14,7 لباقم /70,1 ىلإ تالغتشملا ةبسن لصتل 8,5 نم يونس ومن لدعمب
 ١52( روكذلل

 ينابشلا يف ةارسلا ةعراتشماةروزعش ىلإ ينكسرلا تاتتخلا اعد ملك تْناَج ىلإ
 دقعلا يف تحبصأ دق اهنأ امب ءيعامتجالاو يداصتقالا اهرود لمتكي ىتح يسايسلا
 عمتجملا يف ةايحلا تاريغتم ةفاك عم ًالعافتمو ًالعاف ًاكيرش ىضاملا نرقلا نم ريخآلا
 روتسد ىف يسايستلا.لمعلا ىف" ةارملا.قح ىمسرلا باطقلا دسج. دقو .ىنميلا
 قوقحلا نم نهلو لاجرلا قئاقش ءاسنلا نأ (؟1١) ةداملا تددح .ةينميلا ةيروهمجلا
 لمع امك ؛نوناقلا هيلع نمتيو ةيمالسإلا ةعيرشلا هلفكت اني كايجاؤلا نم نويلعو
 «يازلا نَع نييعتلاو :ةتطاوملا يف قحلل لفكي امي ينسايسلا لمعلا ميظنت ىلع روتسدلا
 يف درف لكل ًاقح هرابتعاب «ةأرماو لجر نيب زييمت نود ءحيشرتلاو باختنالا قحو

 )٠١( داوملا .روتسدلا 764 -88 -53.

 ) )1١ماعل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت .طيطختلا ةرازو ٠٠٠١ -٠١01؟م .ءاعنص
 )؟١( ناتداملا .روتسدلا ١غ-47.

 فرغت



 ةينميلا ةارملا نأش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 رمتؤملا يف ةيروهمجلا سيئرل يسايسلا باطخلا هدكأ ام ًاضيأ اذه ('”!:عمتجملا

 نأ بجيو «قوقحلا لماك اهل ؛عمتجملا فصن ةأرملا نإد :لاق ثيح «ةأرملل يناثلا ينطولا
 ليعفت ىلإ ًاضيأ اعد امك ('*/,.ةسسؤم لك يف نوكت نأو ناملربلا يف ىأ ةريزو نوكت
 درجم حبصت ال يك اهذيفنتو ةأرملا قوقح تيبثت يف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا
 نع ربعيو رييغتلا ةدارإ دسجي هنأل ةغلاب ةيمهأ نوناقلا يطعأ كلذل ('*تاراعش
 .اهميظنت ىلع لمعيو ,ةدئاسلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقالعلا

 بصانم تاّوبتو «ةلودلا ةزهجأ عيمج يف لاعف رود ةأرملل حبصأ معدلا اذه ةجيتن
 ةساكر بتاكم يف ةماه فئاظو تلغشو «ةريزوو ةريفس ىلإ ةريدم نم ىوتسملا ةعيفر
 ةصرف اهل حاتأ ام اذهو ؛ةيسايسلا بازحألا يف ًايدايق ًارودو ءءاضقلا كلسو ةيروهمجلا

 .يسايس رارق مث نمو ًالوأ يتاذ رارق ةبحاص نوكت نأ

 يسايسلاو يداصتقالا بناجلا يف ةأرملا رود ليعفت ىلع عيرشتلا رصتقي مل
 ةداملا هيلع صنت ام اذهو ءتيب ةبرو مأك يعامتجالا بناجلا يف اهب ًاضيأ متهأ لب ؛طقف
 مامتها ينعي اذهو .«خلا...ةلوفطلاو ؛ةمومألا يمحت نأ ةلودلا ىلع» :روتسدلا نم (0)
 تلمع كلذل .ديدجلا ءشنلاو ةرسأآلا نيوكتل ةيساسألا ةاونلا اهرابتعاب ةأرملاب ةلودلا
 تايجيتارتسالاك «ةأرملا قوقحب ةطبترملا تاسايسلاو تايجيتارتسالا عضو ىلع ةلودلا
 لفطلاو مالا قوقحب ةقلعتملا تاعيرشتلا ريوطت ةرورض ىلع دكؤت يتلا ناكسلل ةينطولا
 باطخلا بعل دقل .ةلداع ًاقوقح اهدارفأو ةرسألل لفكتل ؛ةيمالسإلا ميقلا ىده ىلع
 ةأرملا قوقح تيبثتل ًايباجيإ ًارود ينميلا عمتجملا يف ءاسنلا لوح لوادتملا يمسرلا
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا تارييغتلا ىوتسمل ًارياسم اهلعجي امب ؛عيرشتلا ىلإ ةدنتسملا
 يف درفلا ةايح ىلع سكعني عيرشتلا اذه لعجت يتلا طورشلا ريفوت مث «ةيعامتجالاو
 ةنكممو «ةينوناق ةعورشملا ةأرملا قوقح لعجيو ؛هكولسو هركف يف ريغيو ؛عمتجملا
 ءاشنإ مت ؛لاثملا ليبس ىلع .ةصتخملا تاهجلا نم اهذيفنت ةعباتمو عقاولا يف ةسرامملا
 اهتيعوتو «ةيعيرشتلاو ةينوناقلا ةأرملا اياضق ةعباتمل م157١ ماع ةأرملل ةينطولا ةنجللا

 .عمتجملاو ةلودلا هاجت اهبجاوو اهقح ىلع

 تاقالعلا نع ربعُيو رييغتلا ةدارإ دسجي هنأ امب ,ةغلاي ةيمهأ نوناقلا يطعأ كلذل

 ةنيعم ةيخيرات ةلصحم ئف كلذو ءاهميظنت ىلع لمعيو ,ةدئاسلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 ,ةيعوضوملا تارورضلا هرييغت وأ هرودص يعدتستو «عمتجملا روطت ةجردب اموكحمو

 .هسفن ردصملا )١5(

 .م9١50 سرام 4-٠١ .ةينميلا ةأرملل يناثلا ينطولا رمتؤملا يف ةيروهمجلا سيئر ةملك (14)
 .قباس ردصم «تايطارقميدلا ىدتنم مامأ سيئرلا ةملك (5 ١(

 فران



 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ١7( ةيلودلاو ةيلخادلا ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريغتملا يأ

 ىتلا ةثادحلاو روطتلا تابلطتمو تارورضل ةياجتسا نوكي نأ بجي نوناقلا نأ يأ
 .يندم عمتجم ىلإ يديلقت عمتجم نم نميلاب لاقتنالا يف اهنم صانم ال ةلحرم ربتعت
 ىف قحلا اهل ةيرشب ةوق اهرابتعاب ةأرملا قحب فارتعالا ةرورضلاب يعدتسي اذهو
 .ةيساسألا هتاونو عمتجملا يف درفك هجو لمكأ ىلع اهطاشن ةسرامم

 ريوطتل ةيقوقحلا دعاوقلاو ريياعملاو سسألا عضيل نوناقلا هب ءاج ام اذه
 باطخلا لمعف .اهيف ةيساسألا ةاونلا ةرسألا دعت يتلاو ءاهميظنتو ةيعامتجالا تاقالعلا

 ماعل ةينميلا ةيروهمجلا روتسد تايثيح يف عيرشتلا هب ءاج ام ةغايص ىلع ينوناقلا
 ىف ةيعامتجالا ةياعرلاو ةرسألاو ةأرملا قوقح صخت نيناوق ةغايص لالخ نم م4
 لمع يذلا م594١ ماع لمعلا نوناق رادصإ يف ةيادبلا تناكو .ةايحلا تالاجم فلتخم

 .نينطاوملا عيمج نيب لمعلا صرف قفاكت يف عيرشتلا ذيفنت ىلع
 ةايحلا يف ةكراشملاو لمعلا يف ةصرفلا ةأرملا نوناقلا حنم ساسألا اذه ىلع

 اذهو «ةيمنتلا ةيلمع ريوطت يف ةماه ةيرشب ةوقك لجرلا عم بنج ىلإ ًابنج ةيداصتقالا

 بجاوو نطاوم لكل يعيبط قح لمعلا نإ» :نوناقلا نم ةسماخلا ةداملا هيلع صنت ام
 وأ سنجلا ثيح نم نينطاوملا نيب قرفي مل نوناقلا نأ ينعي اذهو «.هيلع رداق لك ىلع
 .زييمت نود لمعلا يف هقح قح يذ لك ىطعأ دقف .فئاظولا لغش يف ةغللا ىأ ةديقعلا

 ًادكؤم م١155 ماعل )١15( مقر ةيندملا ةمدخلا نوناقل ًادادتما لمعلا نوناق ءاج دقل
 ةماعلا ةفيظولا لغش موقي نأ ىلع صنت يتلا )١١( ةداملا نم (ج) ةرقفلا نومضم ىلع

 ةلودلا لفكت نأو ؛نينطاوملا عيمج نيب ةيواستملا قوقحلاو صرفلا ؤفاكت ادبم ىلع
 ةبسانملا دودحلا عضي نأ نم نوناقلا نكمت اذهب (''0.ادبملا اذه ذيفنت ىلع ةباقرلا لئاسو

 ةليقث ءابعأ ةأرملا ليمحت صرفلا يف قفاكتلاو ةاواسملا نم مهفن الف «ةأرملا ليغشتل

 ةراضلا لامعألا يف ةأرملا ليغشت مدع ىلع نوناقلا دكأ كلذل .ةيجولويبلا اهتردق قوفت
 عضولاو لمحلا لثم ءًامأ اهنوكل اهب ةطبترملا قوقحلا ةفاك اهحنمو «ةقاشلا ىأ ًايحص
 مامتهالا ةرورض ىلع ثح دق يمسرلا باطخلا نأ ىرن كلذ ىلإ ةفاضإ .ةعاضرلاو
 ٌصنف .ةفظومو تيب ةبر اهنوك نيب لمعلا يف ةيجاودزالا نم اهتيامحو ةلماعلا ةأرملاب
 يف ءاج ام بسح ؛ءعضرملاو لماحلا ةأرملل لمعلا تاعاس ضيفخت ةرورض ىلع نوناقلا
 ."4) موي نوتس اهتدم لماك بتارب عضو ةزاجإ اهحنمو لمعلا نوتاق نم (14) ةداملا

 .ال١ ص ءقباس ردصم ؛تاوتس رشع ةريسم «ةينميلا ةيروهمجلا (17)
 0١. ص ءقباس ردصم «ةيمنتلا ريرقت رظنأ .558ص ءهسفن ردصملا (11)
 .34- 51ص «قباس ردصم ءةيمنتلا ريرقت (14)

 افيغأ



 ةينميلا ةأرملا ناش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 ىأ لمعلا يف يضانملا عيمجل ويت ئلغ ةارملا عب عيجشت ىلع ًاضيأ نوناقلا دعاس
 لجرلا ىلع رصتقت تناك يتلا فئاظولا ضعب ف ةضاحو ,ةيسايسلا بازحألا ةدايق يف

 تناك يتلا لامعألا نم اهريغو يسامولبدلا كلسلا يف لمعلاو ءءاضقلاو ءشيجلا لثم

 دق م١1991ماع )4١1( مقر ماعلا تاباختنالا نوناق رودص نأ امك .ءاسنلا ىلع ةروظخم
 ةداملا ريشت نإ .ةحشرمو ةبختنمك يسايسلا لمعلا يف كراشت يك ةأرملل ًازفاح لّكش

 تماد ام ًامامت لجرلاك باختنالاو حيشرتلا يف لماكلا قحلا ةأرملل نأ نوناقلا نم ةثلاثلا
 م1554 ماع ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق رودص ناكو ('1) ةيمنتلا ةيلمع يف ًالاعف ارضِتَع

 ىأ ةموكحلا وأ سيئرلا باطخ ءاوس ءيمسرلا باطخلا رود ةيمهأ نع ًاحضاو ًاريبعت

 يف ةيضاق اهنييعت قح ةأرملا ىطعأ امدنع ةينوكلا تاريغتملل باجتسا دقف «ناملربلا

 ردجتو (' '!.نوناقلا نم (01) ةداملا يف ءاج ام بسح ةماعلا ةباينلا وأ مكاحملا

 يف 0 ينيدلا باطخلا لبق نم ةضراعمو تابوعص هجاو نوناقلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا

 ينطولا رمتؤملا يف هباطخ يف دكؤي سيئرلا لعج ام اذه .ةعيرشلا نع جورخ مهرظن
 (3) ةلودلا تاسسؤم لك يف نوكت نأ ةأرملل يغبني هنأ يناثلا

 ىلإ ًامدقت تزرحأ اهنأ ىلإ نميلا يف ةأرملا عضوب صاخلا ينطولا ريرقتلا ريشيو
 لوصولا يف ناتأرما تحجن باونلا سلجم يفف .رارقلا ذاختاو ةطلسلا عقاوم يف ام دح
 ةحشرم ؟5 تعاطتساف ةيلحملا سلاجملا يف امأ .وضع ٠١١ نم نّوكملا ناملربلا ىلإ
 امك وضع ٠٠٠١ يلامجإ نم تاضفاحملاو تايريدملا يف ةيلحملا سلاجملا لوخد
 طقف ناتأرما ىروشلا سلجم يفو .تايريدملل ةيلحم سلاجم ةثالثل ةماع ةنيمأ تحبصأ
 ةسائر بتكم يفو ؛طقف ةدحاو ةأرما ءارزولا سلجم يفو .وضع١١٠ نيب نم
 «ريزو ةجردب ةدحاو ةأرما مهنيب ءًافظوم ١45 ىلامجإ نم ةأرما ١4 كانه ةيروهمجلا
 586 يلامجإ نمف يسامولبدلا كلسلا يف لمعلل ةبسنلاب امأ .ليكو ةجردب ةدحاو ةأرماو
 نيذو ةيتري ناتازماو ةريفس ةبترب ةدحاو ةارمأ نيتيب ةارما ؟+ كانه ًايسامولبد
 ناتأرما كانه مالعإلا يفو .ةيضاق 5 دجوت ًايضاق ٠١117 نيب ءاضقلا يفو .ضوفم

 ءءاسنلاو روكذلا نيب نزاوت مدع كانه نأ ريرقتلا اذه نم حضتي ('”9.ماع ريدم ةجردب
 راكفآألا تاطوغضو ةيروكذلا ةرظنلا ىلإ دوعي اذهو ءًادج ةليكض ءاسنلا ةبسن نأو

 :نيببسل كلذ نوكي دقو .ًاضيأ ءاسنلا نيب لب مهدحو روكذلا نيب سيل ةيديلقتلا
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 .585 ص «قباس ردصم «تاونس رشع ةريسم (19)

 )٠١( ص ء.هسقن ردصملا 545.

 5٠١15 سرام ءاعنص.ةأرملل يناثلا ينطولا رمتؤملا داقعنا ةيسانمب حلاص هللادبع يلع سيئرلا باطخ (؟١)

 .قباس ردصم .يناثلا رمتؤملا .نميلا يف ةأرملا عضو نع ينطولا ريرقتلا (؟9)

 فضي



1 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا «ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 .ةيمنتلا ةيلمع ىف ةأرملا جامدإ

 ناب دعب قثي مل لجرلا نأو .ةيطارقميدلا ثيدح نميلا نأ رّكذتن نأ بجي :ًايناث
 لمع لوح يأرلا عالطتسا ىلإ ًادانتساو .ةبسنلا هذهب ىفتكاو ءيدايق رود ةأرملل نوكي
 (”9 /»ا/ ضفرو كلذ ىلع 277,5 قفاو ءالثم «ةريزوك ةأرملا

 رقفلا نم ًاضيأ اهتياعرب لب ءطقف ةأرملا لمعب مامتهالا ىلع نوناقلا رصتقي مل
 ةوطخ م1997 ماعل ةيعامتجالا ةياعرلا نوناق رودص ناكو .زجعلا ةلاحو ةلاطبلاو
 ةينيعلاو ةيدقنلا تادعاسملا ميدقت ىلع نوناقلا لمعو .داسفلا نم عمتجملا ةيامحل ةميظع
 ىلع ةلودلا صرح ىنعي اذهو .(' )اهل لئاع ال ىتلا ةأرملاو نيكاسملاو ءارقفلا ءانبأل

 يف اهب فذقت دق يتلا ةيعامتجالا ثراوكلا نمو ,فوخلا حبش نم ةينميلا ةرسالا ةيامح
 ةيعمج تلمعو .ينميلا عمتجملا يف روطتلا ةيلمع قيعي امم حونجلاو رشلا ناضحأ
 ,ةنمزملا ضارمألا نم اهتيامحو ةأرملا ةحصب مامتهالا ىلع ًاضيأ ةرسألا ةياعر
 .هنم ةياقولاو ضرملا عم لماعتلا ةيفيك ىلع ةيحصلا اهتيعوت لالخ نم ةأرملا تدعاسو
 ةرسألا ميظنت ىلع لجرلاو ةأرملا ةيعوت ىلع ةيعمجلا تدعاس دقف ةرسألل ةبسنلاب امأ
 ةياعرل ينطولا سلجملا ءاشنإ مت كلذل .ًاعم لفطلاو مألل ةيباجنإلا ةحصلاب مامتهالاو
 هرودب متها اذهو .يضاملا نرقلا نم ريخآلا دقعلا يف هليكشت مت دقو ؛ةلوفطلاو ةمومألا
 ضوهنلل ةلاعف عيراشمو جمارب ميمصتو «ةصاخلا تاسايسلاو تايجيتارتسالا ذيفنتب
 ةلاعفلا ةسايسلا ناكسلل ةينطولا ةيجيتارتسالا تناك كلذل (' ”):ًاعم لفطلاو ةأرملاب
 دق يددعلا رثاكتلاو ناكسلل يوفعلا دايدزالاف .لبقتسملا تايدحت نم لفطلاو مألا ةيامحل

 اذهو ءيمكلا سيلو «ناكسلل يفيكلا عفرلا ىلإ فدهت يتلا ةيومنتلا ةسايسلل ًاقئاع لكشي
 عضوب ىدان املاط يذلاو ءاهمامأ يمسرلا باطخلا فقي يتلا تايدحتلا دحأ لّكشي
 اهروؤدب موقت نأ ىلع ةأرملا دعاسيس هرودب اذهو .ةيناكسلا ةسايسلل ةجمربو طيطخت
 .دويق نود

 هققحي زاجنإ مهأ يف يمسرلا باطخلا هبعل يذلا رودلا ىلإ ريشن نأ بجي هنأ امك
 ءاج يذلا م1594 ماعل ةيصخشلا لاوحألا نوناق يف يرسألا ةأرملا عضو يف مويلا
 تاباطخلا لبق نم ًاضوفرم نوناقلا اذه ناك نأ دعب ءقباسلا يرسألا نوناقلل ًادادتما

 .ةينميلا ةيروهمجلا نالعإ لبق ينميلا انعقاو ىلع ةرطيسم تناك يتلا ةيلوصألا ةيديلقتلا

 ١47. ص ءاعنص .طيطختلا ةرازو .ةينميلا ةيروهمجلا يف ةيمنتلاو ةأرملا ,ةذتاسألا نم ةعومجم ةققفز

 .559 ص «:قباس ردصم :«تاونس رشع ةريسم ةقف)]

 .0ا/ص «قياس ردصم «ةيمنتلا ريرقت ةقففإ

 افران



 ةينميلا ةأرملا نأش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 ءاهيلإ ةينودلا لجرلا ةرظن نم ةأرملا ةيامح ىلع لمع دق اذه ةيصخشلا لاوحألا نوناقو
 اهعقاول ةبسانم اهارت يتلا تاليدعتلا نوناقلا اذه ىلع لخدُت نأ ةصرف اهاطعأ امك

 لبق نم جاوزلل ةينوناقلا نسلاو «جاوزلا ىلع ةاتفلا ةقفاوم ليدعت لثم ءيعامتجالا
 .مامتهالا اذهل ًاديسجت ةرسألا ةياعر ةيعمج ءاشنإ ناك كلذل .يعرشلا نوذانلا

 اهلوح لوادتملا يمسرلا باطخلل ةينميلا ةأرملا ةباجتسا

 ىلع اهسفنب تدعاس دق ةينميلا ةأرملا نأ ىلإ انلصوت مدقت ام لالخ نم
 ةميظع ًاراودأ ينميلا خيراتلا دهشيو .رصعلا تاريغتملو يمسرلا باطخلل ةباجتسالا

 مويلا تلاز امو «تالاجملا ةفاك يف زراب رود اهل ناك دقو ءروصعلا لالخ ةأرملا لاضنل
 ةيمنتلا ةيلمع يف ةكراشملا يف اهقح نع نلعتو ءاهدوجو تبثت نأ لجأ نم لضانت
 تناك كلذل .رخآلا نود دحاو بطقب هؤانب نكمي ال يذلا رصاعملا ىنميلا عمتجملا ءانبو
 ىلإ ىقترا يعامتجالا اهيعو ىوتسم نأ ينعت تالوحتلا هذهل ةينميلا ةأرملا ةباجتسا
 ١ .عمتجملا اهشيعي يتلا تالوحتلا ةجيتن هلحارم ىلعأ

 تاريغتملل اباجتسا دق يعامتجالا طسولاو ينميلا لجرلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ
 يف درفلا ةيعوتب مامتهالا ىلع لمع يذلا يمسرلا باطخلل لاعفلا رودللو ةيرصعلا
 نأ كلذ نم مهألاو .تاريغتملا هذه مظنت يتلا نيناوقلاو تاعيرشتلا ردصأو «عمتجملا
 تلطعتءاهنوؤتط يسحو .يطوت لا نعاوقلا ةيفت ةعياتمب اهسفني تماث:ةينميلا ةازملا
 .اهتابجاوو اهقوقح ىلع ةينميلا ةأرملا ةيعوت يف دعاست ةيئاسن تايعمج ءاشنإ ىلع
 فدهب ةيوسنلا تايعمجلا هذهب مامتهالا ىلع ةلودلا تدعاس تانيعستلا علطم ذنمو
 ايلعلا ةنجللا لاثملا ليبس ىلع تايعمجلا هذه نمو .ةيمنتلا ةيلمع يف ةآرملا رود زيزعت
 .ةيمنتلاو ةأرملا عورشم ةطشنأ ذيفنتب ةطبترملا تايلاعفلا حرتقت يتلا ةيمنتلاو ةأرملل

 يملاعلا رمتؤملل دادعإلا لجأ نم ةأرملل ةينطولا ةنجللا ليكشت مت م1595 ماع يفو
 ريغو ةيميكح تاهج نع كالثس[هتيوسكم همقو 1558: ماه نيكي ىف عبازلا
 لاعقو طشن رود اهل ناك دقو .تايميداكأو عمتجم ءاسنو ةيسايس بازحأ نم ةيموكح

 .يتميلا انعقاو ئوتسم ىلع اهقيبطتو رمتؤملا اهب حرخ يتلا تارازقلا ةعباتم,يف
 ةيلودلاو ةيميلقإلا تالاكولاو تائيهلاو تامظنملا عم قيسنتلاب ةنجللا هذه موقتو

 اهل ةدئاعلا ةيومنتلا جماربلاو ططخلا ةعباتمو «ةأرملا تاعورشم لاجم يف ةحناملا
 يف ءاسنلا نيب :يتوتاقلا يعولا نشن يف ماهسإلاو ءاهنيفنت ىوتسم مييقت ىلإ ةفانشإ
 .()ةيروهمجلا تاظفاحم عيمج

 .؟5ص «قباس ردصم ءةيمنتلاو ةأرملا (17)

 قرأ



1 
 و

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 ,ءاسنلا نوؤشب صتخت ةيميداكأ ثاحبأ زكارم ءاشنإ ةرورضب ةأرملا تبلاط امك
 صتخي ءاعنص ةعماج يف م1944 ماع يف يميداكأ يوسن يثحب زكرم لوأ ءاشنإ متف

 اذه يمّسو .عمتجملا يف اهرود ىلع اهتيعوتو «ةلماشلا اهتاروطتو ةأرملا عيضاومب
 جماربلا ميدقتب زكرملا متها امك .ةأرملا تاساردو ةيعامتجالا ثوحبلا ةدحوب زكرملا
 رشنو تاودنلا ةماقإو اهتسارد ةلصاوم ىلع ةأرملا دعاست يتلا ايلعلا تاساردلاو
 .ندع ةعماج يف زكرملا اذهل ريظن ءاشنإ مت امك ,("9ثوحبلا

 نزح كارو كانا اناا هريط ةيعايالا تركنا ةيسوقملا فانليا فاح ىلإ
 وهو ,م1950 ماع سسأت يذلا نميلا ءاسن داحتا لثم «ةأرملا نوؤشب صتخت ةيموكح
 لئاسملا يف اهفيقثت لع لمغيو :لمعلا تالاهم ىف اهليفاتؤ ةازعلا بيرك ىلع لمعي
 دقعب متهت يتلا ءتادشرملا ةيعمج هبعلت رود ًاضيأ كانهو .اهتايح نوؤشب ةلصتملا
 ؛يلحملا عمتجملا ةمدخ لاجم يف مهتيعوتو تادشرملا ليهأتو يرسألا داشرإلل تارود

 اةيقفلاو ةيضايرلاو ةيفاتثلا تاناجزهملا.ميلظتتو

 تاوذ ًاضيأ لمش لب ةّيوسلا ةأرملا ىلع ةيوسنلا تايعمجلا مامتها رصتقي
 ليهأتب ىنعُت ىهو ,م11917١ ىف ةقوعملا ةأرملا ةنجل ءاشنإ مت ثيح ؛ةصاخلا تالاحلا

 تاذلا ىلع دامتعالا م مهنيكمت و «ةيمنتلا ةيلمع يف نهكارشإو نهبيردتو تاقاعملا

 .(7)ةلقتسم ةايح نيوكتو

 ةلحرملا ىف اهدوجو تايثإ ىلع تلمع دق ةينميلا ةأرملا نأ ىرن كلذ ىلإ ةفاضإ
 ءاج يذلاو م1551 ماع ةأرملل ينطو رمتؤم لوأ سيسأت يف كلذ رهظ دقو ؛ةرصاعملا

 لك يع ةارملا جامدإب ةنموكحلا مازقلا لظ:يفنميلا يف ةيعوتلا تارؤطتلا ةجيقت
 ناك .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةيومنتلا ةوجفلا قّيضت يتلا تايجيتارتسالاو ,تاسايسلا
 تعدو .ةأرملا نوؤشب همامتها ىلع لدي امم :ةلودلا سيئر ةياعر تحت رمتؤملا

 ةياعربو ,م١٠٠" سرام 8-٠١ نم ةأرملل يناثلا ينطولا رمتؤملا مايق ىلإ ةرورضلا
 كلذ ةليتدح تاكو ةيفتثلا ف ساس كير ةارعلا راعش: تحت ةبقيآ ةلودلا سكر
 ليغشت صرف ةدايز اهفادهأ مهأ نمو ةأرملا لمع ةيمنتل ةينطولا تايجيتارتسالا عضو
 يف ةأرملل ةيسفانتلا ةردقلا ةدايز «ةيداصتقالا تاريغتملا نمض لمعلا قوس يف ةأرملا

 ةطساوب هفورظو ةأرملا لمع طورش نيسحتو «بيردتلاو ليهأتلا لالخ نم لمعلا قوس
 ..ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيامحلا نمضت يتلا ةينوناقلا ةيطغتلا

 .37 ص ءقباس ردصم ؛ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت (10)
 .547 ص «قباس ردصم ءةريسم ةينميلا ةيروهمجلا (؟4)

 قمل



 ةينميلا ةأرملا ناش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 الإ ءروكذلا لباقم ةفلتخملا تاطاشنلا يف ءاستلا ةبسنل ظوحلملا يندتلا نم مغرلاب
 باطخلل بيجتستو ءاهدوجو تبثت نأ نم اهتنّكم تاريغتملا هذه مامأ ةأرملا تاردابم نأ

 .يمسرلا

 نأ دجن نميلا يف ةيطارقميدلا تالوحتلاو يعامتجالا عقاولل انتشياعم لالخ نم

 تاقورفلا نم مغرلاب ءام دح ىلإ يبسن عافترا يف ةيومنتلا ةكراشملا ىلإ ةأرملا جورخ
 عمتجملا يف ًاروطت ربتعي كلذ نأ الإ .ةفلتخملا تالاجملا يف لجرلا نيبو اهنيب ةيلاعلا

 لب ءلمعلا يف ةأرملا قحب ًافاحجإ كانه نأ ينعي ال روكذلا ةدايز ةبسن عافتراو .ينميلا

 لجرلا ميلعتف .ةأرملا لبقتسمل ىدملا ةديعب ةيجيتارتسا ىوتسم ىلع ظوحلم روطت ىه
 ءةرسألا لبقتسمل ةبسنلاب ةكراشملا ةيمهأ ىعي نأ ىلع هادعاس دق هتيمأ وحمو

 .عمتجملل ىلوألا ةاونلا اهرابتعاب اهريوطتو
 ةشقانملاو ريبعتلا ةيرحو ملعتلا ةصرف ةأرملل حيتي ةملعتملا ةرسألا دوجوف

 ميظنتو ءاهتايح كيرش رايتخال ةبسنلاب رمألا كلذكو .رارقلا ذاختاو يأرلا ءاطعإو
 ماعل ةيفارغميدلا تارشؤملا تتيثأ دقو .لمحلا ميظنت لئاسو راتخت نأ تدارأ نإ اهترسأ

 ةرسألا ميظنت لئاسو نمدختسي يتاللا تاديسلا ةبسن نأ لفطلاو مألا ةحصل م17
 يحصلا يعولا ةضهن نع ربعي اذهو ("*!.تاديسلا عومجم نم 7١/ يلاوح ىلإ تلصو
 .ًاعم لجرلاو ةأرملا ىدل

 دقو ءاهدرفمب ةساردلل رفسلاو جالعلا يف رارقلا ةبحاص ةأرملا تحبصأ امك

 رودلا لضفب يفاقثلاو يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا زاجنإلا اذه ىلع تلصح
 يعامتجالا ركفلا ريرحت ىلع لمعي يذلاو ءيمسر باطخك يسايسلا باطخلل يضيرحتلا
 يمسرلا باطخلاف .هجراخ نم ةمداقلاو ينميلا انعمتجم ىلع تضرُف يتلا دويقلا نم
 يتلا قوقحلا لالخ نم ةأرملا نأش نم عفر يذلا لدتعملا يمالسإلا باطخلا عم قفتي
 ثاريملا يفو ةناضحلا يف اهقحو ؛ةحلاص ةيبرت اهدالوأ ةيبرت يف اهقحك اهل اهلفك
 .ملعلا بلط يفو اهيأر نع ريبعتلا يف اهقحو «لمعلاو

 .ًاعم ينوناقلاو يعيرشتلا اهقح لين ىلع ةأرملا تدعاس تاريغتملا هذه لمجم نإ

 ةيمهأب لاجرلا نم اهترسأ دارفأ عانقإل يعامتجالا اهعقاو ىوتسم ىلع ةدهاج تلمعو
 اذكهو .اهترسأ بر ىلع ةلاعو ءطقف ةكلهتسم نوكت ال ىتح عمتجملا يف اهرود
 ةيلمع يف ةكراشمو ًاضيأ ةجتنم ةأرما يمسرلا باطخلا لضفب ةينميلا ةأرملا تحبصأ

 .ةلماشلا ةيمنتلا

 .840 ص .هسقن ردصملا (15)
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 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوات

 نم عفرلا يف لاصتالا لئاسوو يمالعإلا باطخلا رود ىسانتن ال نأ ًاضيأ انيلع
 عمتجملا وأ ةرسألا يف ءاوس ءاهب طيحت يتلا تاريغتملا لك ىلع اهعالطإو ةأرملا يعو
 ىف رود «تالوحتلا هذه ةجيتن «ةينميلا ةأرملل حبصأ هنأ انه ركذلاب ريدجو .ماع لكشب

 ةينطولا ةنجللا ربع كلذو .رصاعملا اهعقاوو بسانتتل نيناوقلا نم ريثك ليدعتب ةبلاطملا
 تاحرتقم تمدق يتلاو «ةأرملاب ةقالعلا تاذ نيناوقلا ةعباتم يف قحلا اهل يتلا ةأرملل
 ءاهرازقإل بارتلا سلجم ىلع اهتلأحاو :ةموكحلا اهل تبامكساف :نيناوقلا ضخي ليدعتي
 ,ةيسنجلا نوناق ليدعت كلذ ىلع لثم .ةيروهمجلا ةسائر يف اهيلع ةقداصملا مث نمو
 ةطلسلا نوناقو :اهتيسنجا ىلإ اهدالوآ ءامتنا قع .يبنحا ثم ةجوزتملا'مالل نركب ةيدت
 باطخلا اهمرح نإو :ةيصخشلا لاوحألا يف ةيضاق نوكت نأ ةأرملل حيتي يذلا ةيئاضقلا
 صني يذلا ةيندملا لاوحألا نوناقل ةبسنلاب كلذك .ميظعلا زاجنإلا اذه نم يلبقلا يديلقتلا

 لجرلا ةيدب ةأرملا ةيد ةاواسمو «لافطألا داليم نع بألا ىأ مألا نلعي نأ ةرورض ىلع
 ("0.م15984 ةنسل )١١( مقر مئارجلا نوناق يف

 نم ةأرملا جورخ ىلع تدعاس دق ًاضيأ يندملا عمتجملا تاسسؤم نأ ينعي اذهو

 تدعاس امك .نمزلا نم دوقع لاوط اهتلبك ىتلا ةثوروملا ةيعامتجالا ةموظنملا دويق
 تدعاس امك .ةأرملا ةيضقب ةيلاملا اهتادعاسم طبر ىلع ةحناملا تاسسؤملا وأ تاهجلا

 اهطبرو ةيوسنلا تايعمجلا يف اهكارشإو اهبيردتو ةأرملا ليهأت ىلع ةيلودلا تاسسؤملا
 .يندملا عمتجملا تاسسؤمب

 ةلودلا تاسسؤم عيمج يف مانتم رود ةينميلا ةأارملل حبصأ قلطنملا اذه نم
 مامأ فوقولا نم تنّكمتو «يندملا عمتجملا تاسسؤمب ةلثمتملا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا
 يداحلا نرقلا يفو ؛مويلا ًاناكم اهسقنل دجت نأ تلواح يتلا ةيلوصألا راكفألا

 ىلإ ةأرملا ةدوعب نوبلاطي نيذلا لاجرلاو ءاسنلا نم نيفقثملا طاسوأ يف «نيرشعلاو
 عايض يف اهترسا اهكرتو لمعلا ىلإ ةأرملا جورخ ةبوعص ىلإ كلذب نيدنتسم هتيبلا»
 هذه ىلع تدعاس اهسفنب ةملعتملاو ةفقثملا ةأرملا نأ ديدشلا فسأللو .تادجتسملا
 دقف .تاثفلا هذه عانقإل يمسرلا باطخلا مامأ ةبعصو ةقاش ةمهملا تناك كلذل :ةرظنلا
 لئاسولا ةفاك ذاختاو «ةيلوصألا راكفالا هجوب فوقولا ىلع ةيوسنلا تايعمجلا ثح
 ةرورضلاب يعدتست يتلا ةنهارلا ةلحرملا تابلطتمب ءلجرلا مث نمو هالوأ ةأرملا عانقإل

 يف ميظع زاجنإ قيقحتل ةيمهأ نم كلذل امل ؛تالاجملا عيمج يف ةطشنلا ةأرملا ةكراشم

 .قباس ردصم «ريرقتلا يناثلا رمتؤملا )٠(
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 ةينميلا ةأرملا ناش عفر ىلع يمسرلا باطخلا ريثأت :حلاص

 ةمئاخلا

 زكرن نأ ءاسنلا لوح لوادتملا ىبرعلا باطخلاب ةقلعتملا ةلاقملا هذه يف انلواح
 يعيرشتلا بناجلا ىلعو ؛هل جذومنك ينميلا سيئرلا باطخ ىلعو يمسرلا باطخلا ىلع
 ةيجيتارتسا عضو ىلع اذه باطخلا لمع دقو .روطتلا رهاظم مهأ امهرابتعاب ينوناقلاو
 ىدملا ةديعب تاسايس عضوو ءفلختلاو لهجلا دويق نم ينميلا ناسنإلا ريرحتل ةتباث

 :رواحم ةثالث نم يمسرلا باطخلا قلطنا دقف .رضحتلاو ةيندملا ىلإ عمتجملاب لاقتنالل

 .ةيمنتلا ةيلمع يف اهقحو اهتناكم مّهفتو اهرودب اهسفن ةأرملا عانقإ :يناثلا روحملا

 خانملا قلخو «ةديدجلا ةلحرملا مهفتب يعامتجالا طسولا عاذقإ :ثلاثلا روحملا

 .ديدجتلاو ةيعوتلل بسانملا
 ططخلاو نيناوقلاو تاعيرشتلا عضي نأ نم يمسرلا باطخلا نكمت اذكه

 ام 'قايس ىف .رصعلا تايدحت مامأ «ةيناثلاو ىلوألا ةيسمخلا ةطخلا لثم «ةيجيتارتسالا
 ةباجإلا ىلإ انلصوت «ةأرملا عضو نأش ماعلا ريرقتلا نم انضرع امو ثحبلا يف هانمدق
 نم عفر دق سيئرلل يمسرلا باطخلا نأ اندجوف .ةمدقملا يف ةروكذملا ةلئسالا ىلع
 ضرأ ىلع ذيفنتلا يف مهاسو ةلودلا نيناوقو تاعيرشت يف اهقوقح تبثو «ةأرملا ناش

 دق نكت مل ةيدرفلا فورظلا نأ امك .ةيمنتلا يف ةأرملا ةكراشم ضفري يذلا بصعتملا

 يمتني يذلا يسايسلا هاجتالا بسح ريغتي هاندجو دقف يعمتجملا باطخلا ىلإ ةبسنلاب

 ذيفنت يف يمسرلا باطخلا عم قفتت ةيعمتجملا ىوقلا ةيبلغأ نإف كلذ نم مغرلابو «هيل
 .ةيمنتلل ةلودلا ةيجيتارتسا

 :ىلإ انلصوت ثحبلا اذه يف مدقت امم :تاجانتسالا

 ىرخ كلذل ؛ةدحولا لبق ريطشتلا ببسي نيمسق ىلإ ىمسرلا باطخلا ماسقنا ١-
 يديلقتلا باطخلاب رثأت دق م٠154 ماع ةيروهمجلا نالعإ دعب ثيدحلا يمسرلا باطخلا
 باطخلا دوكر يف ًاببس كلذ ناكو ؛عمتجملا ىوق ىلع طغض ةوق لكشي ناك هنأل ميدقلا

 .ةينميلا ةيروهمجلا روتسد نالعإ نيح م1994 ماع ىتح يمسرلا

 تاسسؤمو ةأرملاب ةقالعلا تاذ ةحناملا تاسسؤملاو ةيلودلا تاطوغضلا -؟
 ءاهنم ضعبلا ليدعتو «نيناوقلاو تاعيرشتلا ضعب ذيفنت يف تدعاس دق يندملا عمتجملا
 .مئارجلا نوناقو «ةيسنجلا نوناق لثم
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 4 .تافحاب

 ةينوناقلاو ةينيدلا :ةيسايسلا تاباطخلا تاليوأت

 دجو ثيحب ءيسايسلا نوللاو هاجتالا بسح يعمتجملا باطخلا ماسقنا -؟
 ناك امم ءكلذ ضراعي نمو «ةيمنتلا ةيلمع يف اهجامدإو ةأرملا ةكراشم ديؤي باطخلا
 يندملا عمتجملا تاسسؤم يفو تالاجملا لك يف ءاسنلا ةكراشم ةبسن يندت يف ًاببس

 .ًاضيأ

 ةقثلا ةأرملا حنم ضفرت يتلاو «نيفقثملا طسو يف ةيروكذلا ةرظنلا ريثأت -:

 .ةيداصتقالا اهتكراشمو اهميلعت ىلع ةقفاوملا نم مغرلاب ءًايدايق ًارود اهئاطعإب
 ءيضاملا دقعلا ةياهن يف ةيمنتلا ةيلمع يف تاكراشملا ءاسنلا ةبسن عافترا -ه

 .يضاملا يف هيلع تناك امع ديدجلا دقعلا ةيادبو

 رييغتلا ةيلمعل ةبسنلاب ًاعم ةأرملاو لجرلا ةيعوت يف مالعإلا رود ةيمهأ ١-

 .ينميلا انعقاو ىلع هساكعناو ,ملاعلا يف يفاقثلاو يداصتقالا

 :يهف يمسرلا باطخلا هجو يف تفقو يتلا ليقارعلل ةبسنلاب امأ

 .ةيطارقميدلا ةثيدح نميلا نا -
 يف ًاببس ناك يذلاو ءرقفلا ةبسن ةدايز يف ًالماع ربتعت يتلا ةيناكسلا ةدايزلا -

 .تايتفلا طسو يف ميلعتلا ةبسن يندت ةرهاظ

 .م9-١11 نم ةيروهمجلا دهع ةيادب يف يسايسلا رارقتسالا مدع -



 © ظ © 5 © © © © © © © © © © © ©

 يناثلا ر ,وجملا

 ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو



2 

4 

 »و

 قلقو ةثونأ/ةروكذ

 ةريس ف ةءارق :ةيوهلا

0) 

0 
(0 

"55 

 ةيتاذلا ديعس دراودا

 يمويب ىهن

 ةنتف حيتت ةآرملاك ةيتاذلا ةريسلا تناك اذإ

 بير الو اهنإف ءرخآلاو تاذلا فشك ءفشكلا

 هددحي راطإ يف ءرخآلاب اهتقالع يف تاذلا سكعت

 دارفألا نأب فرتعن نيحو .ماعلاو صاخلا خيراتلا

 خيراتلا نأو «خيراتلا يف نييعامتجا نيلعاف
 اهدنع ؛ةطلسلا لهأ خيرات وه ءًامومع َنّودُملا

 اهليكشت ثيح نم اهتيمهأ ةيتاذلا ةريسلا بستكت
 /يتاذلا خيراتلا رداصم نم ًاراتخم ًاردصم

 عئاقو نومدقي نيلعاف ىلع هيف حتفني ءيعامتجالا

 .مهبراجت ىلع ءانب مهرظن ةهجو نم

 مالكلا ءاطعإ ىلع ةيتاذلا ةريسلا نهارت
 فدهتست ةحسف ءبراجتلاو تاربخلا ىلع ينبملا
 /ةصاخلا اياضقلا ضعب ىلإ رظنلا ءانب ةداعإ
 لجسلا اهنإ .هنع توكسملا ءاشفإو ةماعلا
 ًاداضم ًاردصم هرابتعا نكمي يذلا (')يصخشلا
 غّلبيو ؛هيف تمصملاو تماصلا نلعي :خيراتلل
 / يفاقثلا /يسايسلا خيراتلل رخآلا هجولا

 ةهجو ريغت عمو .('7يداصتقالا/ يعامتجالا

 هذه ىلعو ةيخيراتلا اياضقلا ىلإ رظنلا
 هنم ريبك ءزج يف دوعي يذلا ء:ةفاك تايوتسملا

 ىلإو !)تايوسنلا تاخرؤملا دوهج ىلإ

 زكرت ةياكح ؛صاخلا هدوجو نع اهبتكي يقيقح صخش ةياكح يه ةيتاذلا ةريسلا نإ نوجول بيليف لوقي
 ططئانممع آعزودمع, آنع م36أ6 :رظنا .ةيصخشلا خيرات ىلع ةصاخ .ةيدرفلا ةايحلا ىلع

 ةانغ061هععدمطتونع, 5ءادنأب 8دمو 1975. م. 13.

 ططتانممع 4ىءانقرعك, آع5 ةنلعمععك لع !"طتكامتكعر ذه آه داع 3 8هدنكدعون, ه 33زاننه 2003, م.

 1لنعءطعااع طورعمأب 1115(هأكع لع 12 لع مع نعر 5ءادنل, 1987-1985, 4 هات عك. : رظنا



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 ملاعلا لخاد ةيلايربمإلل ةداضملا تاوصألا ىلإو يرامعتسا دعب املا دقنلا تاحورطأ

 نإف ؛هيف نييعامتجالا نيلعافلا براجتل لفاغلا قلغملا خيراتلا زواجتت يتلا ءمدقتملا

 يف ثحيتف «خيراتلا اهلمهأ يتلا ةيمويلا تاسرامملا روحم ىلإ زاحنت ةيتاذلا ةريسلا
 ١ .ةزيمم ةناكم تاذلا يطعي يذلا ميمحلا

 تاذلا ةحرسمو شيعلا دعاوقل عضخي ةداهشلا /حاصفإلا نم عونلا اذه نأ ىلع
 طقف سيلو ؛يتاذ ريسلا باطخلا جاتنإ طورش ىلع زيكرتلا ىلإ انليحي كلذ .اهتاذل
 اهنأ ىلع ةداملا هذه عم لماعتي ةيتاذلا ةريسلا سراد نإف انه نم .هنومضمب مامتهالا
 تايعضولاو ؛ةقلقملا ثداوحلا لثم 01012315-12153 «يداعلا نود» ىه ام ىلإ هلصوت

 يمانتم مييقت عم ىحنملا اذه قباطتي .('”ضرملاو نطولا لالتحاو برحلاك ةرفانلا

 باطخلا يفو «بوتكملاو يئرملا مالعإلا يف ًاصوصخ اهتايلجت دجن ()ةيدرفلا ةداهشلل
 وأ ةيسنملا تالجسلا دادرتسا رصع ًاضيأ وهو ('0نايتماب دهاشلا رصع هنإ .يوسنلا
 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تامزألا تارتف يف «ةيعامجلا تالجسلا عم عطاقتت يتلا ةدوقفملا
 ًالاغشنا ثيدحلا بدألا سانجأ رثكأ نم ةيتاذلا ةريسلاف» «ةيوهلا نع ًاثحب «ةيفاقثلاو
 يتلا ةيدرفلا ةيوهلل اهلوانت ىلع رصتقي ال ةيوهلاب اهلاغشناف .عقوملاو ةيوهلا اياضقب
 ةينطولا وأ ةيموقلا ةيوهلا ىلإ اهزواجتي هنكلو ,هسفن يتاذ ريسلا عورشملا اهنم قلطني
 لماعتتو تاذلا هيف شيعت يذلا ناكملا ىلع رصتقي ال عقوملاب اهمامتها نأ امك .ةماعلا
 هيف كرحتت دق يذلا ملاعلا وهو لمشالا نإ ءنطولا وهو متسنوألا ءابحفلا ىلع الو: مهنم
 تاذلا عقوم :ةبكارتملا هتالالد ثيح نم عقوملا لوانتي امنإو ,هيفايف يف لوجتتو تاذلا
 ءاهدنع هتناكمو اهيف شيعي يتلا ةعامجلا نم درفلا عقومو «هيف اهتناكمو عمتجملا يف
 (".«ملاعلاو تاذلا ايفارغج هرابتعاب عقوملاو

 يتلا (")«ناكملا جراخ» ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس ةسارد ةيمهأ يتأت انه نم

 هربخي يذلا تمصلل ضقر» ةباتكلا نإ «؟بتكي اذامل» لاؤس نع هباوج ضرعم يف ديعس دراودا لوقي (4)
 «يذلا ءيداصتقالا يسايسلا عمتجملا يف رييغت ثادحإ مهتعاطتسا يف سيل نييداع نينطاومك انمظعم
 ءدقانلا لمعو ديعس دراودا «ةوقلا بطاخي قحلا :رظنا .«دارفالا نم ربكأ ىوق هكرحت ءحضاو وه امكو
 7١. .ص 27٠١١ ,ةرهاقلا ءرصن ةمطاف ةمجرت ءروطس تارادصإ «هيفوب لوب ررحملا

 نأ ترعش .هيضترأ ال رمأ وه خيراتلا ةريسم جراخ ىدبن نآلو» ؛قباسلا ردصملا يف .ديعس دراودا لوقي (*)
 ناو :خيراتلا نم ام عون ىلع ًادهاش حبصأ نأ ءيتداهشب يلدأ نأ وه هلعف عيطتسأ يذلا ليلقلا لقأ
 ٠١ .ص «.قئاقحلاب نموأ يننإ (..) هححصأ

 مهمعااع آلة توماعدس آت غم للم صمام, 2108, 1998. :رظنا .باتك ناونع هنإ )١(

 ةلجم فلا :يف «ةيتاذلا ةريسلا يف ةيصنلا تايجيتارتسالا تالوحت :اهتباتك ال تاذلا شقر ؛ظفاح يربص ()
 1 8-١١ .ص *7٠0, ,نورشعلاو يناثلا ددعلا ,ةنراقملا ةغالبلا

 50٠0 توريب :بادآلا راد ءناكملا جراخ ءديعس دراودا (4)
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةاؤبل عتشرست هذفيا يفوز ةيزرطصم ةيمرأ يف ةيوهلا ةلادسس يف لاكشتالا نسجت
 خيراتلا نكل :ةيخيراتلا هتريس دودح ةمدقملا ذنم مسر وهف .ةيفاقث /ةيركسع /ةيسايس
 اهدرسي يك ة ةريسلا يف ةرشابم بتاكلا مهت ال يموقلا هداهطضاو هتاروثو هبورحب

 يحوتسيو هشهدي خيراتلا نإف اذه عمو ءنيخرؤملا مداخ سيل ىهف .ًاحراشو ا
 .هنم

 ىلع تاعيونت لب ءامامت ةيخيرات تسيل ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس تناك اذإ
 ؟يه امف ,ةسايسلا نادم نع فارحنا لب ءامامت ةيسايس نكت مل اذإو «خيراتلا عوضوم

 دكؤيو ,ةيوهلا | تاذلا ةيزكرم يفني يد 3 يركفلا ةقئرم صلختسي هتريس ةمتاخ يف

 00 .ماعلاو صاخلا نيب اهدودح لخادتو اهزاشنو اهمغانت مدع نلعيو ءاهيلع ةدترم

 نيبو «ةديقملا ةقاطلاو ةرحلا ةقاطلا نيب رفانتلا ىلع لدي ام ردقب ماجسنالا ىلع لدي ال

 (7١١«يقابطلا» ًايقيسوم ًاحلطصم كلذ ىلع ةلالدلل مدختساف .روصتلاو ةفطاعلا يلجس

 ةيديجارت يف لغوتلا اهلالخ نم لواح ةراعتسا انيأرب وهو ءهتيوه هب ىّنك يذلا
 ,ديقلا اذه نم هسفن ريرحتل ةلواحم يف ,«ناكملا جراخ» شيعلاو ءاصقإلاو نامرحلا

 هخيراتو نيطسلف عايض ببسب كلذ .اهضيقنب ةمجسنملا اهتياورو هتيوه تابث ًالدبتسم
 دقنلا ىلإ هتراشإ نإ .نيخانمو نيتفاقثو نيتغل ىف هدعقأ يذلا ماعلا /صاخلا

 تفل «ةيدقنلا هتاسارد يف همدختسا يذلا 002112 مان2121 0 (١”7ىقابطلا

 .طسوألا قرشلا ةقطنم اهتشياع يتلا ةبرطضملا تاونسلا كلت نع يمسر ريغ يصخش لجس وه» :لوقي ()
 ليئارسإ ةلود مايقو نيطسلف عايضو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيفلخ ىلع يتايح ةصق يورأ ينتدجوف
 5١. .ص «قباسلا ردصملا .هولسوا ةيقافتاو ةينانبللا ةيلهألا برحلاو رصم يف ةيكلملا طوقسو

 ,ةدلصلا تاذلا ةركف ىلع يسقن نع ةركفلا هذه رثؤأ .ةقفدتملا تارايتلا نم ةلتك يسفن ىلإ ىرأ» :لوقي )٠١(

 «يتايح تاعوضوم لثم «تارايتلا هذه قفدتت (...) ةريبك ةيمهأ نوريثكلا اهيلع قلعي يتلا ةيوهلا يهو
 نم اهنإ .مغانتلا الو حلاصتلا يعدتست ال ءاهتالاح لضفأ يق نوكت امدنع ءيهو .ةظقيلا تاعاس لالخ
 امبو ناكملا يفو نامزلا يف مئاد كارح يف لقألا ىلع اهنكلو ءاهناكم ريغ يف نوكت دقو ,«ذاشنلا» ليبق
 اهدحاو ًانايحأ كرحتي دق امنإو «مامأ ىلإ ةرورضلاب كرحتت ال ,ةبيرغلا تابكرملا نم ةفلتخم عاونأ يه
 .1788-855 .ص «قباسلا ردصملا .ءّيزكرم روحم ام ريغ نم نكلو يقابط وحن ىلع ءرخآلا دض

 ةباتك نيح نيرحبلا يف هدوجو فداص يذلا اشابلا نمحرلا ديع ينانبللا راقيسوملا ركشن .(0ههامعممأما )١١(

 نكل ءضعب عم اهضعب ناحلا ةدع قباطن نأ يضتقت يتلا ؛ةيقيسوملا ةينقتلا هذه انل حرشف ؛ةساردلا هذه
 ىقيسوملا يف ةينقتلا هذه مدختستو ءاهنيب اميف ام قسانت دوجو عم .هب ةصاخلا هتيوه نحل لكل
 ىدل لضفملا يقيسوملا ىهو ,ةينقتلا هذه مدختسا يقيسوم رهشا وه خاب نأ فاضاو .تاوصالا ةددعتملا
 .ديعس دراودا

 تاميت ةيبرغلا ةيكيسالكلا ىقيسوملا تالباقت يف راثت» :ًالئاق يقابطلا دقنلا ديعس دراودا حرش دقل (19)
 تابعشت يف دجوي هنا الإ ؛اهنم ةدحاو يال طقف تقؤم طورشم زيمت حنم عم ءضعبلا اهضعبل ةداضم

  ظفل يف (سكاعم وأ داضم) «مانه!©؟ ةئدابلا نإف عبطلابو .مظنم لعافت يأ ءماظنو مغانت ,جتانلا تامغنلا
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 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلآ قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 ةقالعلا دنع نيفقوتم «هتريس ةءارق يف «يقابطلا» حلطصم مادختسا ىلإ انعفدف ءانهابتنا
 انرثآ دقو .ًاديقعت رثكألاو ءماعلاو صاخلا نيب اهدجوأ ىتلا داضتلا نم ةفاهر رثكألا
 اهتقالع يف اهتاذ ىلإ تاذلا ةيؤر مدقي موهفم ىلإ هل ىحتلا كلذ ,علطصملا اذه مادختسا
 نامزلاو ناكملا يف دحت ال يك ,ةيوهلا ىلإ 864ان6 ًادادتما حنمي يذلاو ءرخآلاب
 ءالجتسا لواحن فوس -روحم نودي-ةيقبئزلا ةحاسملا هذه يف .نيموزأملا
 ةيوهلا ءانب ةداعإ ىلع موقي ةريسلل ًايلالدتسا ًاراطإ تمدق يتلا ةيدرسلا هتيجيتارتسا
 نع هباطخب عفدي يفرعم فقومك ءرخآلاو انألا ءماعلاو صاخلا نيب يقابطلا موهفم قفو

 ىلإ ةيناث ةوطخ يف لقتنن مث :ًالوأ طيرشتلاو عاضخإلا ةمواقم ىلإ ءاسنلا نعو هتاذ
 نيلاستم ءاهزيغ ىلإو اهسفن ىلإ ةروكذلا :روظنم نيبتن يك ءءاسنلا نع: هباطخل ةسارد
 .ءاستلا نع هباطخ ىلع هتاساكعنا هتيوه هب رسف يذلا يقابطلل ناك اذإ ام

 ةلخادتملا دودحلاو ةريسلا :ًالوأ

 يدرفلا نيب تاضراعتلا زواجت حرطت '")عقاولل يعامتجالا ءانبلا ةحورطأ نإ
 يناسنإ جاتنإ عمتجملا نأ ضرتفتو ؛ماعلاو صاخلاو ءيعوضوملاو يتاذلاو ءيعامجلاو
 ةيوهلا لعجت ةكباشتملا تاقالعلا هذه .يعامتجا جاتن ناسنإلا نأو ءيعوضوم عقاوو
 يذلا يفخلا نع فشكلا يف وكوف جهنم نم دافتسا يذلا ديعس دراوداو .داعبألا ةددعتم

 ةلحر يف هسفن ىلع هقبط ءقرشلا لوح يبرغلا ريكفتلا يف عاوال وحن ىلع مكحتي
 دق ريكفتلل طراشلا يفرعملا ماظنلا ةيضرف هدامتعابو ءرخآللو هتاذل هتيؤر نع هفشك

 روعشب ةرم ٌتمِعَت الو (...) نييداعتم لب ًايلك نيفلتخم نيملاع» نع هتريس يف فشك

 ('*)«رخآ ديعص ىلع يتروريصو لوأ ديعص ىلع يتيهام نيب مغانتلا نم

 ًازيمم ًاقاسم اهتجلاعمل لعجي يركف فقوم ىلع ةينبم ديعس دراودا ةريس نإ
 اننكمي الق ءءاسنلل هتيؤرو هتروكذ ءانب نيب ءماعلاو صاخلا نيب هيدل يقابطلا يعاري
 يف هشيع لوح هباطخ نع «نانبلو ةرهاقلاو نيطسلف يف هتأشن نع هباطخ لصف
 ماظنلا نع باطخلا نم «تيبلا يف يعامتجالا/يفاقثلا ماظنلا نع هباطخ الو ءاكريمأ

 ةينقتلا يف ةمغن دض ةمغن» لثم تاريبعت مدختستو داضتلا نع ريبعت ىه (لياقتلا-قابطلا) همانه6موأل6

 لصولا هنأل دودو وأ بحم يلباقتلا دقنلاو .لصفي هنأل يناودع يداضتلا دقنلا «(...) تالباقتلل ةيقيسوملا

 رظنا .57 .ص ءروكذملا ردصملا :ةوقلا بطاخي قحلا .«لصولا لب لصفلا سيل يساسألا ءيفده نإ .(.-)
 تالمأت :رظنا كلذكو 2١. .ص 551١2توريب :بادآلا راد ءبيد ىبأ لامك ةمجرت ,ةيلايربمإلاو ةفاقثلا :اضيأ

 177 .ص 7٠١5 توريب «بادآلا ءبيد رئأث ةمجرت 2١ ىفنملا يف

 طعام ظععوعت, '[طمسقك ةدتعامستدممب, آم مهكامتعءانمم 5ههكقلع لع 12 عدلا, ةصمقسل 0مانص, :رظنا (١١؟)

 طوعو 6.

 )١5( .ص ءروكذملا ردصملا 8.



 .تاشحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 الو ؛هيبأ نع هباطخ نم همأ نع هباطخ الو «ةيلاينولوكلا ةسردملا يف يعامتجالا/ يفاقثلا

 يهف .همأ نع هباطخ نم ةبيبحلا نع هباطخ الو ءهلهأ نع هباطخ نم هتاقيقش نع هباطخ

 /ةثحابك يننأ ىلع .ةباتكلاو ركذتلا يف هتايجيتارتساو هدوجو ةينوفميس لكشت اهلك
 فلؤي يذلا دوجولا لثم ةيسونج ةيصاخب ةيتاذلا هتريس زايتما ًاضيأ ضرتفأ ةأرما
 نيلقتسم نينايكك ةثونألاو ةروكذلا نيب لاصفنالا كلذب ىنعن ال انتأ ىلع .ىلوألا اهتدام
 لاق امك ءنئاك لك يف ةرضاح 15602116 ةيسنجلا ةيئانثلاف .امهنيب ءاقتلا طاقن نود
 ءانبب طبترت عونك ةريسلا نأو ًاصوصخ .ةريسلا يف اهروضح ضرتفي امك ءديورف
 يذلا ('*7سنجلا نع ةبيرغ نوكت نأ ةريسلل نكمي ال يلاتلابو ءانركذ امك «ةيوهلا
 راتخا بتاك ىلإ ةبسنلاب عضولا فلتخي له نكل .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تالثمتلل عضخي
 يف لاجرلا باطخ سرد ام ًاردان هنأو ةصاخ ؟تاطمنملا نع جورخلاو دئاسلا ةفلاخم

 .ملاعلاو رخآلاو تاذلا ةيؤرل سسؤم باطخك ,ةنهارلا ةلحرملا هذه

 ماعلا لجسلا / يصخشلا لجسلا ١-

 نع ًاثحب ءرخآلا فراعملو اهتفرعمل ةيدحتملا ةيصخشلا هذه ءديعس دراودا

 مدق ,(' !ءًاضيأ ةغللاو ةيموقلاو نيدلاو ةلئاعلل ةدماجلا بلاوقلا نم ررحتلاو قاتعنالا»

 ةحورطاك ءماعلاو صاخلا نيب لصفلا مدع ىلع موقي ًايركف ًاهجوت ةريسلا هذه يف
 ةيفاقثلا لماوعلا ةتزجت ىأ هتثزجت نع ًاديعب هتمر يف نئاكلا ىلإ ىرت ةيلومش ةيركف
 تاذلا جارخإ نأ ىلع .هنيوكت يف تمهاسو هيف تّرْثأ يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلاو
 تاذلا ةيؤر ىلإ ريشي «ةيتاذلا ةريسلا ةباتكل قصالم لعف طدن56 ه2 50886 اهتحرسمو
 ةيرعشلا هتركاذو ةيفرعملا ديعس دراودا ةركاذ هتضرع يذلا امف .ملاعللو رخآللو اهتاذل

 ؟«ةركاذلا حرسم» ىلع

 قيثوتلا وهو 6301386 3عانت 624811 لالدتسالل ًايناه رب ًاراطإ بتاكلا عضو دقل

 نم حلطصمك راطإلاب اندصق دقو .هتيوه نيوكت يف امهدضاعتو ماعلاو صاخلا نيب
 ىلإ اهميدقتو تايطعم رايتخاو ةنيعم ميقو نكامأ زاربإ نأ ءباطخلا ليلحت تاحلطصم

 اهميدقتو رصانع عضو درجم نم رثكأ يهو «ةنهربلل ًاريضحت اهعيمج لكشت ئراقلا
 ىلإ الوأ انرظن ىلف .(""عانقإلل ىلوألا ةوطخلا اهمادختسا لكشي ذإ «ئراقلا ىلإ

 لومونعد 1 مومعرسع, ظانقممع آعءومستع 126هدعسر 12105 6ئهععممطنعو ةقعصقمل هانم, دعو 1999, ةلفإ
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 .5 .ص ؛قياسلا ردصملا (17)

 طوعا نطقم من0 عدت ءا 10هرمتستوانع !1ةنضسععمعقنم 101ءانوصعقتمع ل'ةصقلإدع كاد كلو ءمانععب : رظنا )3 7

 ةعانتا, طوضك, 2002, م. 87-89.
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 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ /ةروكذ :يمويب

 تارربم اهنأ انل نيبتيس «هتريس ةباتك ىلإ هتعفد يتلاو بتاكلا اهمدقي يتلا تارربملا
 تامدص /تاطحم عم هتريس قباطتت ذإ .ماعلا لجسلاو يصخشلا لجسلا نيب ام عمجت
 م10 0مط0156[375 ةيدرفلا ةبرجتلا نيب طبرلاو .يدرفلاو «يبرعلاو «ءيلودلا خيراتلا نم

 نيذلا نيخرؤملل ةنهارلا تالؤاستلا بلص يف ىه 0156[702650115 ةيعامجلا ةبرجتلاو

 ىلعو ءدرفلاو لعافلا ىلع زكرت يتلا ءايجولوبورتنالا يف ةعبتملا قئارطلا نومدختسي

 درفلا ةقالع نيب «ةركاذلاو خيراتلا نيب طبرلا متي ثيح «ةبرجتلا اهب ينبنت يتلا ةقيرطلا

 مادختسا نم اَدب ديعس دراودا دجي مل (0.اهيف درفلا عقومو تايوهلا ءانبو :ةعامجلاب
 فنع ىلإ هضّرعت ىدم ىلع لئالدلا مدقي ىهف ؛هتريس يف يجولوبورتنالا يناديملا لمعلا
 يف نيدرفتملا دارفألا عضخي ملو .نيطسلف ةبكنو ةيرامعتسالا ةلحرملا لالخ «خيراتلا

 ةبكنو نرقلا اذه بورح لالخ ثدح امك «ةعامجلا ةرئادل رشابم لكشبو مهتيدرف
 يتاذلا خيراتلا نيب مزالتلا مهف اننكمي اذكه .ةملوعلاو رامعتسالا ككفتو نيطسلف

 .("1خيراتلا يف انألل زاربإ هنأ ىلع ءماعلاو صاخلا «يعامجلاو

 ظحال ءالوأ ؛هتريس ةباتك عفاود ضرعتسا نيح اهمدقي يتلا لئالدلا ىلإ رظننلف

 نيفلتخم نيملاع نيب قراف هردصم ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا هيتغل نيب قرافلا نأ بتاكلا
 عيسوت ىلإ هعفد «هتايح يف نيرثؤملا نيملاعلا نيذه نيب ضقانتلا نأ الإ (' !.نييداعتمو
 ملاعلا ىلإ ةيسايسلا ةدوعلا ررق 717 ثادحأ رثإ ءًايناث (')اهدودح حتفو هتيوه لاجم

 (""!.هتلوفط ملاع لثمي داع امو تقولا اذه يف ريغت دق يبرعلا ملاعلا نكل يبرعلا
 كاذنأ هشيع تطاحأ ىتلا ةماعلا فورظلاو ةصاخلا هفورظ نيب كباشتلا ىدم انل نيبتيف

 دييقت ضفر هنأ الإ :نيتضقانتم نيتفاقثب هطابتراب يدقنلا هيعو عمو .ةيبرعلا ةقطنملا يف
 تناك دقل (""!.امهنيب عماوجلا ةكايح ةمهم يتاذ ريسلا هدررسل عضوف ءامهضقانتب هسفن

 يف يبرعلا ملاعلا نيب قيفوتلاو «نيتيوه /نيملاع / نيتفاقث نيب قيثوتلا :ةفعاضم هتمهم
 هفصوب ةيبرعلا هتيوه ةداعتسا راتخا هنأو ًاصوصخ ءدعب اميف يبرعلا ملاعلاو هتلوفط

 ةلواحم الإ ةلوفطلا ىلإ هتدوع رابتعا روصتلا اذه ىف انعسي الو .«رايتخالاب ًايبرع»

 ةلتءطعالع تدصعدتمت-طهدعصعا, 5هدتععع5 هددلعو هغ طتوةمزعع لتت مدغوعمك لقصف: هم ةةلتأع 0 انقدعوتن, )١14(

 م. 33, زاتتص 2003, م. 3.
 يعولاو ةبرجتلا ةيولوأب تدان يتلا تايلوحلا ةسردم ةهجاوم يف 6عم-طتكاماكع موهفم طلورتع 2 قلطأ (15)

 لويعسسإل آن. همام آءيم-طتوأ(مذكع همددتمع 16220188286, 0م.كأ, :رظنا .ةيصخشلا ةيؤرلا ىلع ىعامجلا
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 .8 .ص «روكذملا ردصملا )٠١(

 .9 .ص «قباسلا ردصملا (11)

 .5 .ص «قباسلا ردصملا (29)

 .4 .ص «قباسلا ردصملا (؟؟)

 نيم



 هرحأل

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 هتفاقث تبعل ىبرع 2" ؛!.ةبستكملا ةبكرملا اهتفاقثو اهروصت قفو تاذلا ءانب ةداعإل

 ضاهنتساو امهموخت حتف ىلإ الوصو «ةيبرعلا هتفاقث هتداعتسا يف ًاماه ًارود ةيبرغلا
 دويقلاو ةصاخلا هدويق ىلع هجورخ يف ديدج نم هسفن دلوتسا اذكه (' ”!.امهراوح

 ةباتك كرحم وه ,هتايح يف نيرثؤم نيملاع نيب لباقتلا ةركف نإ ءًاثلاث .ةماعلا
 .هضرم ربخ هغالبإ ديعب .هيف هتروص تيبثت ديري يذلا راطإلا ىه اذهف ('”!.ةريسلا
 اهملاعمو نيطسلف ةئيه ريغت ىلإ دوعي هئابرقأو هلهأ ةايحو هتايح ريغت نإ .ًاعبار
 ىلإ ةبسنلاب درسلا تابوعص كردأ ؛ًاسماخ ("".لالتحالا ةسارش دعاصت عم ًايجيردت

 لعج كلذ .هزكرم تتفتو هتيطخ بايغو يموقلا ىنعملاب هعطقت بيسب «نيينيطسلفلا
 نم ًاقالطنا .ةيرطضملا مهتايح خيرات بايغ نم يشخ كلذل .ًايظشتم ينيطسلفلا درسلا
 70 !. ةةؤيسي ةباتك ىودجب عنتقا اذه

 نيرثؤم نيتفاقث /نيملاعب هكاسمإو ءهدرس يف ماعلاو صاخلا نيب لباقتلا اذهل ناك
 اهئانبو هتيوه عيسوت «لباقتلا اذه ىعدتسا ذإ .ةيباجيإ جكئاتن ءهريكفت طمنو هتايح ىلع

 امهعماوج ًاجسان «نيملاعلا نيذه نيب ةوهلا ريسجتو «لعافتمو كرحتم يمانيد لكشب
 ىلإ ًاعوفدم ؛ةيبرعلا هتفاقث ىلإ هتداعأ ىتلا ةيبرغلا ةفاقثلا لضفب ًافرتعم ,ةرتتسملا
 هبراجت تغمد ىتلا ةماعلاو ةصاخلا تاريغتملا هذه ىلإ ًادانتسا ةيتاذلا هتريس ةباتك
 لالتحا ببسب ةددعتم ةنكمأ نيب شاعو لقنت يذلا وه ,هتنكمأو هتنمزأ رصانعو
 ةيفلخ ىلعو صاخلا نم قلطني خيرات ءانب كلذب ًالواحم «تاريغتملا هذه دصر .نيطسلف

 يف نعميف ءهاقيسوم نع ًاثحبو ؛عايضلاو تتفتلا نم تاويحو براجت ىلع ًاظافح ؛ماعلا
 رثكأ يه يدوليملا نأ عم «ةثبتخملا ةيلخادلا يدوليملا ىلإ لصي يك هخيرات راوغأ ربس
 .تايركذلا اهنإ ؟اهيلإ هليلد امف .ةغوارم ةيقيسوملا تافنصملا

 رضاح /بئاغ نطو تايركذ -1
 ,م3:2018م26 2670201561 يركذت مغيدارب ميمعت ىلإ ديعس دراودا ةريس وعدت

 لسوت امو .ةيعامجلاو ةيدرفلا تايوهلا نيوكت يف ماعلاو صاخلا نيب لباقتلا دسجي
 اهل ناك يتلا ةيسايسلا /ةيعامتجالا/ةيفاقثلا لماوعلل ءاعدتسا الإ ركذتلا ربع يضاملا

 ةدماجلا بلاوقلا نم ررحتلاو قاتعنالا نع ثحبلا نم ةايح يه امب ةركبملا يتايح ةءارق تدعأ» :لوقي (؟4)
 نيب ًامغانت رثكاو لضفا فيكت نم هيف بغرأ تنك ام ّيلإ ديعت ةءارق-ًاضيأ ةغللاو ةيموقلاو نيدلاو ةلئاعلل
 .5 .ص «قباسلا ردصملا .«ةيكريمالا يتاذو ةيبرعلا يتاذ

 ٠١. .ص «قباسلا ردصملا (؟0)
 .15 .ص «روكذملا ردصملا (13)
 7١. .ص ءقباسلا ردصملا (717)
 5١. .ص «قباسلا ردصملا (؟8)
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 ةيتاذلا ديعس دراودأ ةريس يف ةءارق  ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 ةفاقث لثم ءاهثودح دعب ًادج ةليوط ةدملو اهراثآ سحأ وهف ءهتايح ىلع ميسج عقو
 ةيقوقحلاو ةيقالخألاو ةيسايسلا تاناهرلاف .نيطسلف لالتحاو ,هتاسايسو رامعتسالا
 ("*)ادج ةيح ىقبت عئاقولا هذهل

 ةددهجلا هتايح/ةايحتلاو :نطولا/ناكمتا: بابك !بانغلا مؤهفس ىلع هتويس كيف قل
 هتريس ينفّرعت اذام :نم يكيسالكلا لؤاستلا بلقأس كلذل .تيمملا ضرملا لعفب بايغلاب

 نع نطولا نارسخ ىهو للجلا ثدحلا اذه ينفّرعي اذام ىلإ «نيرخآلا ةايحو هتايح نع
 ىتلا كلت 1211[انهع هتيوه يف راسكنالاو عدصتلا طوطخ زاربإ نم قلطني هنإ ؟هتريس

 ىلإ ىدأ يذلا ناكملا بارطضا نم ادبيف .هتروريصو هتيهام يف ًابارطضا تثدحأ
 نم ديعس دراودا لعج .هتيوه بارطضا ىلإ ةجيتنلاب لصيل ؛يفاقثلاو يوغللا هبارطضا
 (' ).نيرخآلاب ةقالعلاو شيعلا ننقمو «نمزلا سايقم ىهف ءًايروحم ًاموهفم ناكملا
 مكحتت ةيناكم تاطابترال عضخي هراكذتساو رضاحلا /بئاغلا نطولا نمز ءاعدتساف
 :ثادحألا بقاعتل ًاماظن لكشن نأ ىلإ فدهي الو يلالدلا انراظتنا شوشي ال ىهف .درسلاب

 يقف ءةيسادسلاو .ةيفتلاو ةينمزلا اهتالومعمج .ةضاكم تاطيسم نع :فقوتي نسذلا نإ. لب
 شيعو ءرخأتو مدقت نيب هئيجمو نمزلا اذه حاورو ءاهيوري يتلا تاياكحلا نمز هعيطقت

 دوسلانآو ًاصوصخ :ًاينمز سيلو ًايناكم ًايقابط ًاعاقيإ .قلخ نق :ةديدع نكاما يف بتاكلا
 .ةماعلا تاراسحنالا تاطحمو ةيصخشلا تامزألا زيح دنع فقوت

 يليئارسإلا لالتحالا دعب نطولا/ناكملا ةيوه ريغت فصو دنع بتاكلا فقوتي
 ديفملا نم انهو ('').اهملاعم تريغت هيف بعللا نكامأو ىحلاو ىلئاعلا لزنملاف ,نيطسلفل
 ةيوه ريغتف 1231121102 7626001156 راركتلاو رتاوتلا تولت مدختسي بتاكلا نأ ركذن نأ

 يناعت هدلب ةيوهف :ةنيسلا دادثما: ىلع نارركمو ناقفازتم :ةضاخلا هتيوف نيعتو :نطولا
 ("9 «لحارم ىلع سدقلا نع ةهيبن ىتمع ةرسأ تّيِلِجُأ» دقلف 2" "7هنع ةدوع ال ًالدبت»
 ,رهقلل زيح ىلإ بلقنا دقو ةعتملل زيحك ناكملا ةداعتسا دارأ بولسألا اذه هعابتا يفو

 ١٠١- .ص ءقباسلا ردصملا .ةريسلا هذه رودص ديعب اكريمأ يف ينيميلا يليئارسإلا رايتلا لعف دودر لثم (؟9)
 ا

 ةدحولا تباغ ثيح نيطسلف يف مهشيع عم ةتراقملاب ةرهاقلا يف ةدحولاب ةلئاعلا ساسحإ دنفي اذكه )222

 يذلا نطولا ىه امب ًاميلست هب مّلسُأ ًاناكم نيطسلف تناك (...) :ةريشعلا دارقأ رئاس ًامئاد انمزالي» ثيحو
 عمو .45-51 .ص «قباسلا ردصملا .ءركفت ىلإ جاتحت ال ةنينامطب ءاقدصأو ءابرقأ هيف شيعي .هيلإ يمتنا
 .ص «قباسلا ردصملا .«دوعن اهيلإ سدق نم دعي مل نأ دعب ءضعبب انضعب ًاقاصتلا انددزا ؛ةلئاعك» هبايغ
 ,لكك

 41 .ص «قباسلا ردصملا (؟1)
 .1448 .ص «قباسلا ردصملا (؟؟)

 ١545, 15٠-131 .ص «قياسلا ردصملا ةقفز



- 

 ل

 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 تاريغتلا هتظحالم ىلإ ريشت ةديدع ةلثمأ هتريس تمض .(' *)ةبصخلا تالاعفنالل ضرأو
 نع منت ةيبلس تاريغت يهو ءنيطسلف عايض دعب ةعسوملا هترسأ ىلع تآرط يتلا

 ريبعتلا عمق ىلإ هبنتي ثادحألا نم ةفاسم نمو ء«نآلا ( 9.يداملاو يونعملا ساكتنالا

 رخآ ناكم يأف «نطولا /ناكملا رييغت ىلإ «ىلوالا ةجردلاب دوعي يذلا «هتيب يف يسايسلا
 يسايسلا ريبعتلا بييغتو نطولا بايغ نيب يزاوي اذكه (" '!.ةشاشهلا دسجي ناك امهمو
 بناجأ انفصوب ًاعيمج هانربخ زاشن ةمث ناك» ثدحلا اذه ىلإ هروظنم لالخ نم ,هعمقو
 ريغت نإ له :لاؤسلل كردتسن اننأ ىلع (""0.«انل نطوب ةناعتسالا عيطتسن ال ةرهاقلا يف

 عالتقالا ةبرجت شاع ثيح ؛هشيعو هريكفت طامنأ يف ريغت ىلإ ىدأ يذلا هنطو ةيوه
 ضفرو تايوهلا روبع يأ ,ةنكمألا روبعل هل ًاعفاد ناك ءرامعتسالا ةبرجتو يفنلاو
 ؟ةدحاو ةيوه يف نجسلا

 ءرخآ فقوم عم «نطولا نادقف نع مجانلا يعمقلا يسايسلا فقوملا اذه عطاقتي

 ىه امك ؛ةيكريمأ رفس ةقيثو ىلع بتاكلا ةدلاو لاصحتسا مدع ىلإ دوعي :ةوسق دشأ
 يف طرخني نأو ؛هتيوه /هسفن ىسني نأ بتاكلا لواح املكف .("0هتاوخأ لاحو هلاح

 تبعل» ذإ «ةيديجارت رثكأو ةينيطسلفلا هتيوهل قمعأ ةلالد ًالماح هسفن دجو ؛شيعلا
 يتمع :لمعلا يف هئاكرشو يبأ نيب ءطبب يمانلا عازنلا يف الاكشإ رثكأ ًارود نيطسلف

 ءيجملاو ةكرشلا عرف ثيح نيطسلف كرت ىلإ مهرارطضا دعب كلذ» "٠ "7ءاهئانبأو ةهيبن
 عودص عم ًاثيدح تعدصت يتلا ةيلئاعلا تاقالعلا رواجتت اذكه (' )«ةرهاقلا ىلإ

 .ةدجتسملا نيطسلف

 انا .هل ًايعاو دهجلاب تنك دقو ءانؤاقدصأو انتلئاع هتناع يذلا ككفتلا لوهل كاردإ نآلا ينرمغي» :لوقي (؟4)
 ,ةرهاقلا يف فصنلاو ةرشع ةيناثلا يف ًايبص تنك نيحو .1544 ماعلا يف ًائيش دهاشي مل يذلا دهاشلا
 ءانبأ مه امب ًاقباس مهتفرع سانأ تاويح يفو هوجو ىلع نامرحلاو نزحلا تارامأ ظحالا تنك ام ًابلاغ
 يهو عاظفتساو ةبآكب ثدحتت ةهيبن يتمع تناك ام ًابلاغو (..) نيطسلف يف نويداعلا يطسولا ةقبطلا
 .185-154 .ص «قياسلا ردصملا «.نيساي ريد ثادحأ لاوهأ فصت

 ,سدقلا يف هاجلاو ةوطسلا وذ خيشلا» :ًالئاق سامشلا ريبش .هيبأ لاخ نبا فصي لاثملا ليبس ىلع هنإ (؟5)
 رود ضرعي مث ١54. .ص «..لدبتت ال ةيدامر ةلذب يدتري ءالازه دادزاو خاش دقو ةرهاقلا ىف نآلا رهظ

 .ةيلام تادعاسمو نكسو لمع تانوذأ ريفوت يف مهتدعاسم ثيح نم نيئجاللاب مامتهالا يف ةهيبن هتمع
 0 0165 .ص

 /١161. .ص «قياسلا ردصملا (7)

 1 556 .ص 2178 .ص ؛قياسلا ردصملا (1)
 ةجرحم رفس ةقيثو هيلع لدت امك اننيب ذاشلا يمأ دوجو نا انل حرشي نا ءانع مشجتي دحأ نكي مل» لوقي ةديلإ

 .١١ا/ .ص «قباسلا ردصملا ..ةقعاص ةيعامج عالتقا ةيرجت نع مجان وه امنإ
 .1517 .ص «قباسلا ردصملا (15)
 ١138. .ص «قباسلا ردصملا (40)
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 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 بهذ نيحف .اكريمأ يف ىأ (')ةرهاقلا يف ءاوس هتيوه تبرطضا قايسلا اذه يف

 نع ًاديعب مييختلا يف كراشو رشع يناثلا هماع زواجتي مل وهو اكريمأ ىلإ فيصلا يف
 (*9 ٌلدح ةتقوملاو ةقلقلا» ةيبنجألا هتيوهب ةديدجلا هتبرجت هترعشأ ام ناعرس هلهأ

 ةنكمأ ىلإ هلسانتو هشيع ناكم بارطضا عم هتاذ غوص ةداعإل ةميحر بيلاسأ ةمث سيل
 اهتايادب ذنم يتايح ناكرأ ةعزعز ىلإ تارداغملا نم ًادج ديازتم ددع» ىدأ ذإ :ةديدع

 ةعيبطلا روصي اذل ءبذعملا اهعقاو وه نيطسلف نم هتركاذ يف يقب امف (*0..ىلوألا

 قوتلا نيب ينيطسلفلا قزأم ىلع دهشي ىهو ءينيطسلفلا دوجولل ةيديجارتلا ةيلاحرتلا
 ضرتفي نطولا /ناكملاف .يفنلاب ديدهتلاب روعشلاو «ةيفاقثلاو ةيئايزيفلا دودحلا رسك ىلإ
 ةيرح دعبتسي دراودا ناكم نأ ريغ .هنم جورخلاو هيلإ لوخدلا :نيهاجتاب ةرح ةكرح
 .ًايفنمو ًايصقمو ًادعبتسم رمألا ةقيقح يف ىه هنم جراخلا ماد ام ةكرحلا

 ةنكمألاو نمزلا هب سيقي سايقم ىلإ مودصملا مألا-ناكملا لّوح هنإف كلذل
 ةبرجتل ًازيح يأ ءيركذتلا صقلل ًازيح هنم لعج امك «ءايشألابو نيرخآلاب هتاقالعو
 سيلو «ةصاخلا هتصقلو خيراتلل ناكم ىلإ هناكم ال يأ /هناكم كلذب لّوحف .هنع ةباتكلا

 ًاليخد لظ دقل .(' ؟هعم هليختو هيلإ لوخدلا الإ ةئراقلا/ئراقلا مامأ رفم نم كانه

 هرسك مغر اهب انهجاوي يتلا ةقيقحلا يه هذه ,ةليدبلا هشيع نكامأ يف قيمع لكشب
 وأ «دوقفملا ناكملا ةيتاذ ريسلا ةباتكلا ركتبت كلذل .هتكرح ريرحت هتلواحمو دودحلا
 .ًايناكم ًاعقومو ًايناكم ًاعوضوم ىرحألاب

 ًامئاد ينتمزال يتلا ةقرافملا ةريبك ةدحب ركذتأ لازأ ال تنك ينأل يتريسم زّدح ام قوشلا نكي مل» :لوقي )4١(
 ىأ :زيلكنإلا دض لضاني يذلا اهمّلكتمو ةيزيلكنإلا ئراقو «يكريماللا ّيكريمالاو ءيبرعاللا يتفصب كانه
 ص .رخآ عقوم يف اهنيع ةظحالملا دجن امك 016 .ءأعم نآ يف لّلدُيو بّرْضُي يذلا نبالا يتفصب

 ة

 //١9. .ص ءروكذملا ردصملا (41)
 .؟11-١/171 .ص ءروكذملا ردصملا (45)
 نمرلا ةاطوب رعشأ نإ قارفلاو ةرداغملا ةبرجتل ةداعتسا ءاههوجو نم هجو يف «يه تاركذملا» هذه (44)

 ةعبس تماد ةماقإ نم مغرلا ىلع تقوم ساسحإب كرويوين يف تشع تشع دق تنك املو .يضقنيو عراستي

 5171 .ص ء«قباسلا ردصملا .«كاوفلا ةمكارم نم ًالدب ؛مكارتملا يعايض نم كلذ مقاف دقف ؛ ءًاماع نيثالثو
 راص ؛يوضوفلا ضاخملا نم لاح يف ملاعلا نم ءزج نم يمودق ناب ترعش اضيا انهو فانفا رف

 يف ًاديدحت ءًابيعمو ًاذوبنمو ءيكريمأ ريغو ءًايشماه يسفن ىلإ ىرأ (...)يناكم ريغ يف ينا ىلإ زمري
 ,«ةيكريمالا ةايحلا يف ةيمهألا ديازتم ًارود بعلت يبرعلا ملاعلا يق ةسايسلا هيف تراص يذلا تقولا
 ريغ يف هنأب اذه هساسحإ ىلإ ديعس دراودا دنع رفسلا ةيرظن دوعت امير ”7١. .ص «قباسلا ردصملا

 .«؟لئادبلا (داجيإ ) ىحن ءهفاقيإل ليبس ال ءًاعوزن نكي مل نإ هساسأ يف يدقنلا يعولا ام» :لوقي .هناكم
 هناب ساسحإلا كلذ رخآ ضرعم يف حضو هنأ امك .45 .ص ءروكذملا ردصملا «ةوقلا بطاخي قحلا :رظنا
 ردصملا ,ةوقلا بطاخي قحلا :رظنا .« «قارشتسالا» يتباتك ىدل يساسحإ» ناك ًاضيأ ىه هب بوغرم ريغ
 .31؟ .ص «قباسلا

 هم



 اك
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 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 يذلا ركفملا وه ءرامعتسالا ةبرجت ديعس دراودا شاع «يفنلا ةبرجت بناج ىلإ
 يف ًاصوصخو ,ةرهاقلا يف هميلعت ةلحرم ىلإ دوعي ذإ «ةيرامعتسالا ةرهاظلل انمهف قّمع
 امل ًاقفو (؛ ”«ةوقلا ايجولوتاب» بو «ريبكلا هيوشتلاب تمستا يتلا جدلوك ايروتكف

 هيلع أشن يذلا يرامعتسالا يوبرتلا ماظنلا نع ةبقاثلا تاظحالملا هذه ريشت (' !.هدكؤي

 فشك ثيح ؛ةيصخشلا هتبرجت ربع ةيرامعتسالا ةلاحلل دقانلا ديعس دراودا ىلإ ءًاريغص
 قزآم يف هتيوه عقوأ يذلا ةيوناسناللا ةيعيوطتلا اهبيلاسأو ةيرامعتسالا ةفاقثلا ةوطس
 هتقالع لعج يذلا ,تاذلا ةفرعم ةيناكمإ ءاغلإ قيرط نع ءتاذلا نع ريبعتلا ةيرح بايغ
 هآترا يذلا فقثملا رودل ىدص ةراشإلا هذه يف دجن (/*.ةيبنجألا تاغللاب ةسبتلم
 ةءاسإ دض ًادهاش نوكي نأو «ةدوقفملا ةركاذلا ثعبل ةادأ» نوكي نأ ءديعس دراودا
 دنع تاضقانتلا فقت نلو (**”.نيعومقملا بيصت يتلا رصعلا ملاظمو خيراتلا مادختسا

 يف تباصأ لب «مألا ةغللا افا او ةيبنجألا تاغللا ملعت و ءيسردملا يوبرتلا ماظنلا دح
 نأ ىل امك . (**!يعس دراودا» اهنع نلعملاو ؛هتيوه ناونع وهو ءهسفن همسا ميمصلا

 ًاروز تيعد يتلا نيطسلف ردقو ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا هتيمست يف ديعس دراودا ردق

 .ناقباطتي ليئارسإب

 ةيصخشلا تايركذلا جازتما دجنف :ةيصخشلا تايركذلاو خيراتلا نيب بتاكلا جزمي

 «ةرهاقلا ءنيطسلف خيرات بنج ىلإ ابنج «ةسردملاب «هيملعمب ءهلهأب هتاقالع ثيح نم
 ريشي ةرم هنكل .(' 7”نيطسلف هتلئاع كرت رثإ اهيف شاع ىتلا نكامألا كلت ءاكريمأ «نانبل
 اذهو .هل ةيحض هنأ ىلع ىرخأ تارمو ؛ثدحلا ىلع دهاش هنأ ىلع يدرسلا هفقوم ىلإ
 ريبكلا خيراتلا دفري نيح «لماكلا هدعب ثدحلا ذخأي ثيح «ةريسلا لمجم ىلع قبطني

 «قباسلا ردصملا ءةوقلا بطاخي قحلا :رظنا ارا ديعس دراودا هي دهشتساو ءدمحأ لابقإ همدختسا ريبعت )5(

4 
 ةيلاينولوك ةبخن يف ؛مهتاكارتشا عد ريتك ءءاضعأ أ هنأ ةذمالتلا ىلإ ة ةدئاسلا ةراخنلا تناك» ١ لوقي )0

 + راسب ةيفارغجو ل انخيراتو انتفل نع بسانملا ميلعتلا ًادبأ ىقلتن ال نأ بجع
 ىلع نوربجم نحنو ءانيذؤت نال ةلباقو لب ةرطخو ةحيرج ةيلاينولوك ةوق هجاون نوينود اننأ انعيمج
 .577 .ص ءقباسلا ردصملا .ءرصم يف ةدئاسلا ةفاقثلا يه اهنوكل اهتفاقث باعيتساو اهتغل ملعت

 ىلإ يمتنن نحن الو زيلكنإلا رشعم نم نحن الف» :لوقي رخآ عقوم يف 4 .ص ءروكذملا ردصملا (50)
 .5017 .ص الصأ ملعلا يقلتل الهأ مث نم انسلو ًامامت ناملتنجلا فنص

 555 .ص ءروكذملا ردصملا ؛ةوقلا بطاخي قحلا :رظنا (44)
 يل هببسي يذلا جرحلا نم ففخأو «دراودا» ىلع داتعا يكل ةنس نيسمخ ةبارق ينمزلي ناك اذكه» :لوقي (5459)

 ردصملا «حقلا» يبرعلا ةلئاعلا مسا ءهديعس» قتاع ىلع رينلاك عضو يذلا قرخآلا يزيلكنإلا مسالا اذه
 .ال6: نص «ووكذملا

 .188 .ص «قباسلا ردصملا (50)



 ةيتاذلا ديعس دراودأ ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 نأ ىلع .يسايسلا ثدحلاب يلئاعلا/يسقنلا ثدحلا جمدي نيحو ءريغصلا خيراتلاب
 نمو ءهرظن ةهجو نم اهتياورو ةريسلا ةباتك لعف يف اهنيبتن ثدحلا يف لعافلا ةيعضو

 عضخي ال هنوك نمو ءيجولويديإلا رهقلاو ةيفاقثلا ةنميهلا دض بضاغلاو درمتملا فقوم
 (*5).هب يهامتلاو رخآلا ةنميه نم هسفن ريرحت ىنعم انل مدقيف (' '!.ةرطيسلل

 :ةصالخ

 ىعامتجا لعفك دوعي يذلاو ئراقلل همدقي يذلا يركذتلا مغيداربلا ملاعم زربأ هذه

 سايق نلعم /رمضم لكشب دارأ وهف .ةعامجلا ةيناخيراتب ةطبترملا دارفألا ةيناخيرات ىلإ
 رثأ كرتب يفتكي الف «خيراتلا يف ًالعاف هسفن نم عنصي نأ يأ «خيراتلا سايقمب هتايح
 ىلإ ةدوع درجم ىلإ اهلازتخا نكمي ال ءاهضرعي امك هتايركذ نأل كلذ .هسفنل طقف
 ,ةعافيلاو ةلوفطلا تايركذ نم ًافتن عمج نيح ىهف .لعفو ةبغر يه لب «هل لقنو يضاملا
 ثدحلاو ىخآتت نأ ةركاذلل نكمي :خيراتلا ىلإ ةبغرلا لاخدإ ةداعإ يف هنأ كردن انلعج

 .هتيديجارت رهظُت نأو

 دقو «ةريسلل ًايلالدتسا ًاراطإ ئراقلل تمدق يتلا ةيدرسلا هتيجيتارتسا يه هذه

 يف ةبغرلا تطبترا ذإ ءنيطسلف نادقف ةجيتن ءيلازلز عدصتو راسكنا طخب هتريس مسو
 مدعب مئادلا بتاكلا روعش هجئاتن نم ناك .صقنلاب يداملاو يسفنلا رارقتسالاو نطو
 هيلإ ةحّلملا ةجاحلاف .«هناكم جراخ» ًامئاد هنأبو «ةيوهلا زازتهاو رارقتسالاو نانئمطالا
 مغيداربلا اذهل هتغايص امو .ناصقنلل رفاسلا هجولا اذه «طابحإلاب ًاروعش اهعم تلمح
 عاونأ نم عون الإ ؛ماعلا خيراتلاب يتاذلا خيراتلا ءماعلاب صاخلا عمجي يذلا يركذتلا
 .طيرشتلاو عاضخإلا ةمواقم

 ةدعاقلا ةسارد نود ««ناكملا جراخ» باطخ ةسارد رذعتي اهعيمج بابسألا هذهل

 ليحتسي «نيعم راظنم نم ةيوهلا ةيؤرل تسسأ يتلاو ةريسلا اهنم تقلطنا يتلا ةيفرعملا
 نم ًاضيأ اننّكم كلذ .هتاقيدصو هتلئاع نعو هتاذ نع ديعس دراودا باطخ مهف هنود

 عم لباقتلاب صاخلا عضو يذلا يتاذ ريسلا ديعس دراودا باطخ نيب ءاقتلالا جاتنتسا

 ةياورو دارنوك فيزوج» هاروتكدلا ةلاسر عوضوم راتخا نيح اذه هعضول ةباجتسا مأ ةفدص يهأ (01)
 نيتفاقث ىلإ يمتني يذلا ىه - ةيفاقث حورج نم هسفن يف لمتعي امع ريبعتلا يف ةبغر مأ ؟«ةيتاذلا ةريسلا
 ةيثحبلا هتايح أدبي نأ ًاضيأ ةفدص يه لهو ؟نميهملا يوبالا يرامعتسالا ماظنلا ىلع درمتو -نيملاعو
 ؟ةيتاذلا هتريس ةباتكب اهيهنيو «ةيتاذلا ةريسلا ةساردب

 ءاهتيمنت ىلإ لب ؛:ةصاخ ةيساسحب كسمتلا ىلإ ءديازتم حاجنب ؛ًايعاس ءلاضنلاب يقيرط قشأ تذخأ» :دكؤي (07)
 نم ديدعلا يف امهلعق العف دقو نييكريمألا يجولويديإلا سوسلاو ديوستلا ةمواقم اهضرغ ةيساسح
 : 7917 .ص «قباسلا ردصملا .ءفصلا يف يئالمز

 "هال



 9 تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 .ةيوهلا ءانب ىف امهرودو (””)امهنيب كباشتلا ىلع دكأ يذلا تايوسنلا باطخ نيبو ماعلا

 يف بألا ةبغر ىلع ءانب ًاريغص اهنع لصفنا يتلا همأب ينايكلا هقلعت ىلإ هتريس انتفّرع
 ىلإ هعفدو مألا-ناكملا راضحتسا ىلإ هداق ام اذه سيلآ «ةنهمو الالقتسا هنبا باسكإ

 ؟توملا نم برتقا نيح اهنع ثحب يتلا هتقيقح يه هذه تسيلأ ؟مألا-ةغللا ةداعتسا

 ءاسنلاو وه :ًايناث

 تاماوهلا ةيضرف مدق ةلوفطلا نع يشناف ود درانويل تايركذ ديورف للح نيح
 ةلوفطلا تايركذ نأ فاضأو ءاهيلع طّقسُت مث «ةلوفطلا نع رخأتم نمز يف ىنبُت يتلا

 َجتنُت ال يهف ءعضنلا رمع يف ةيعاولا تايركذلا سكع ىلع كلذو ءرخآ ردصم اهل سيل
 نوكت نيح رمعلا نم ةمدقتم ةلحرم يف دعب اميف اهنع رّبعُي لب ههسفن ثدحلا لالخ نم
 لويم ةمدخل عضوتف «تريغت دق نوكت اهنع تايركذلا نإف كلذل .تضم دق ةلوفطلا
 ةرهاظو ةرهاظلا هذه نيب نراق مث .تاماوهلا نع اهلصف بعصي لكشب اهيلع ةقحال

 رثأ نم رثكأ نإف يضاملا خيرات بتكُي نيح هنأ جتنتساف «ةيئادبلا بوعشلا خيرات ةباتك

 ةيرشحلا عفادب بتكي ال خيراتلا نأ امك .«* ا يف ئطاخ لكشب هليوأت متي هل
 ةلوفطلا تايركذف .مهل ةآرم ميدقتو نيرصاعملا ىلع ريثأتلا متي يكل لب :ةيعوضوملا

 بوعشلا نع بتك يذلا رخآتملا خيراتلا اهتيقادصمو اهؤشنم ثيح نم يزاوت

 لهو ءاهريطاسأب بوعشلا نمؤت امك هتلوفط ةصقب نمؤي انم دحاو لك نكل (””2.ةيئادبلا
 ىلع قبطني هنأ روصت اننكمي الأ ؟ةقيقحلاو مهولا نيب رايخلا يه ءانيلإ ةبسنلاب ةلأسملا
 ةرابع ةينمزلا انراوطأ نأ ىنعمب !«لهك لفط انأ» هسفنل ىسور فيصوت ديعس دراودا
 ءاهعيمج انراوطأ ىلع ضيفت يتلا ةلوفطلا ىه ساسألا اهعبنم نأ الإ ةصارتم تاقبط نع
 بيليف لوقي امك ءانمزالت ءانتالوفط» لقنل ؟ةلوهكلا ىتح انمزالت ةلوفطلا نإف يلاتلابو
 ,.ةيصخشلا هتياورو هتلوفط نع هتلئاع ةياور نيب مؤاوتلا بايغ هل نيبت يذلا نوج ىد
 هكالتما يف ككش كلذل ءهسفن نع وه هروصتي ام عم ايلك ضقانتت ةلئاعلا ىدل هتروصف
 نأ ديورف دكأ كلذ ىلإ ةفاضإ ('9.هتركاذب اهنيع ةقالعلاو اهسفن تايركذلا هتلئاعو

 يتاوللا رانسروي تيرغرامو راوفوب ود نوميسو دناس جروجل ةيتاذلا ريسلا ءلاثملا ليبس ىلع رظنا (59)
 ل3عومنم5 امعةمستع, 8ان3826 :ىف ؛ةيفسلفو ةيخيراتو ةيعامتجا ةيدقن ًاداعبأ ةيتاذلا نهريس تذختا

 ١ 1مءدعس136-6معر آهن 0ط1هععدمطنعر هه. م. 117-118

 «هركذتن فيكو اهنع هركذتن ام لب ؛هانشع ام ةايحلا تسيل» :هتريس يف زيكرم ايسراغ لايربغ لوقي (04)
 0 ةطوتعا ©ةئعد 112 وانعت, الذا#ع موانئ 12 23عممأ عاتق, 01255ءأ, دعو 2003. : :رظنا

 ةلوداتمل رعت آنه دما ءصنع آ0ع آعمدقتل لع التدعت, اغ20.81ةم1غ 80ههدمدمأع, ©ةللتصمعل, 1927, )6(

2.6770 
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 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يق ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 5011562115 - ةرتاس-تايركذ دوجو دكأ امك ءةقهارملا رمع يف نوكتت ةلوفطلا تايركذ

 .ةيسنم ىرخأ ءايشأ هسفن تقولا يف نّيعُتو ئّبخت نأ اهتفيظو 06ص

 تامولعملا ةقد“ نم ققحتلا ليكتسملا نم ًايزض نيصي انركذ ام لإ نظتلات

 هتاذل بتاكلا ةيؤر ىلوألا ةجردلاب انينعي ام نإ .ةريسلا هذه يف ةدراولا ةيصخشلا
 ةركاذلا تالوحتب انرارقإ عم ,7!ةايحلا يف هترماغمو ىه هتقيقح ءءاسنللو
 ءزجلا يف تض خرعتسا امك ًاضيأ انررقأ اذإو (2 00 طماوس مط مدع لع 15 مق متت

 ةيوهلا لوح لؤاست ًاساسأ يه ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس نأ ةساردلا نم لوألا

 ةيلاينولوك سرادم يف هتيبرت نم ًاقالطنا يسايسلا / يعامتجالا/ يفاقثلا عقوملاو

 ؛يفنلا ةبرجت شيعو لهألا تارجهو «ءنيطسلف هنارسخو ءاكريمأ يف ًاقحال هتساردو
 امك ؛هتلوفط نع هتريسل ةيعامتجالا/ةيفاقثلا ةيصوصخلاب مامتهالا ًازئاج راص
 .ءاسنلا ةيقبلو همأل هتيؤرب قلعتي ام يف ةصاخ ءةيصخشلا هتاربخل ًاعبتو اهرّوصت

 نيحو .ملاعللو ةلئاعلل هترظن دمتعيو ًاعستم ديعس دراودا لفطلل بتاكلا حسفي

 ال كلذل .رابكلا عمتجمب صاخلا هيعو رّجفي هنإف ءلفطلا رظن ةهجو ىلع بتاكلا دمتعي

 ال بتاكلا نأو ةصاخ ,طقف ةيصوكن ةيعاجرتسا اهنأ ىلع ةلوفطلا ةريس رابتعا اننكمي
 لجسي ثالثلا تالاحلا يفو .ًالهك مث ًاغلاب لفطلا ريصي لب ءبسحو ةلوفطلا دنع فقوتي
 ةركف ًاليزم «هيلع ًاديدج ًاءوض يقلي ذإ ءيلئاعلا يميمحلا هملاعل ةكسامتم ةيؤر
 يف هتيصخش ىرن ثيح «ةيقيقح ةيرارمتسا لكشت اهنأ ًادكؤم ,تاضقانتلا نع ءانغتسالا
 «ةيدرسلا ةيوهلا» روكير هركتبا يذلا موهفملا يف انتلاض دجن امبر .ةددعتملا اههجوأ
 عضو قيرط نع ةيصخشلا ةيوهلا تاقرافم لحل هنم ةلواحم يف 106218 ©

 .يدرسلا لعفلا زيح يف ةريخألا هذه

 ةلئاعلا ءاسنو وه - ١

 ايديجارتلاو ايجيتارتسالا نيب مألا - أ
 ءاهتظفاحو يناعملا ةلماح «مألا ىلإ ةدوعلا يف ةبغرلا ىلإ يضاملل ةدوعلا ريشت

 ٌبّصنُت .ءاسنلا نعو تاذلا نع تاذلا ىؤر ليكشتو ةروكذلا ءانب يف مهاست يتلا يهف

 1رماتلر 2162056, مقزلعطم5ع ءأ معك معمم, 60.8101, 1978, م. 131. :رظنا (01)

 هيعوال خيرات ةباتك ةيناكمإ ىلع ًادكؤم ؛هتريس ةباتك ,ديورفل يخيراتلا مصخلا وهو «غنوي لواح نيح (64)
 هتقيقح لثمت اهنكل ءاهتحص ديكات هنكمي ال صصق ةياور ىلإ هتخوخيش يف لصوت هنأ الإ «هيعوو
 1.:ةنغمطئهععمصطتعر ه.6ن(. 7.57. :رظنا .ةيصخشلا هترماغمو

 هاور امل ضقانم لكشب 1974 ماع "آو 210:5" هباتك يف هتلوفط ىور رتراس نأ فرعن نأ فيرطلا نم (04)
 "ندسصعأم لع 15 لعواع عتوررع" 1940-1939 يف ًاقباس
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ردصم ةلّكشُم ءبلاسلاو يباجيإلا اهيبطق يف هتايحل يجيتارتسا روحمك مألا هتريس
 وهو ءءاوضألا امك لالظلا موحت «شهلا» دراودا لفطلا لوحف .هريغلو هتاذل ةفرعملا

 ططخ)ايجيتارتسالا ءبايغلاو روضحلا مألا تلثمف «حارفألا امك فواخملاو قلقلا ردصم

 هذه نمض هعقوم ليحي وهو .(يفطاعلا عنملا/حنملا) ايديجارتلاو (ةبلوقلاو ةئشنتلا

 ةصق مهنم دحاو لك حنمتو اهءانبأو اهءابآ تالئاعلا عيمج عرتخت» :هنأ ىلإ ةلداعملا

 «عارتخالا» ةركف نم انقلطنا اذإف ('").,ةصاخلا هتغل هحنمت اهنإ لب ءًاريصمو ةيصخشو

 هباطخو همأ نع هتروص دصرت ةمهم انيلع لهسيس كلذ نإف «دالوأللو لهألل اهتاذ دحب
 ةدقعملاو ةبكرملا ةيصخشلا رينتس ةقرافملا هذه نأ ىلع .اهعرتخي /اهمدقي امك ءاهنع

 ةريسلا انل فشكتسو .قمعلاو ىنغلا ديقعتلاب دصقنو ءةريسلل ةدقعملا ةينبلاو بتاكلل

 هجوأ نيبتل اهنيب اميف عطاقتت 5152165 16020161165 ةينمز تاقبطو 65 ب قرد

 .همأ نيبو هنيب ةقالعلا

 ("!7نانحلاو رهقلا لجس :مألا لجس - ب

 ,رنغاف اربوأ يف ةمزاللا لثم !«ئا 00111 ةمزال جسنت درسلا يف ًاطويخ انظحال
 ةيتاذلا ةريسلا هذه فادهآ مهأ دحأف .هنع دادتراو قلطم ءاطعك همأ ةروص يه ةمزاللاو

 .نيدحلا نيذه نيب ام حجرأتت يتلا همأ نيبو هنيب ةقالعلا هذه مهف بتاكلا ةلواحم

 ةقباطملا ءام دح ىلإ هبشت يتلا ؛همأ بردو هبرد نيب ةقباطملا نم بتاكلا قلطني
 همأب هتقالع نع ثيدحلا ليحتسي هنأ دجأ انهو .هتدلاوب هيبأ ةقالعو هدلاوو هيبأ نيب
 نيب ةقالع مألاو نبالا نيب ةقالعلاف ,هيبأب هتقالعب ةقالعلا هذه لخادت زاربإ نود
 نطولا نادقفو ضرملا ىوتسم ىلع همأ نيبو هنيب ريصملا لثامت نم أدبي ('".ةثالث
 نحنو تطقس دق نيطسلف تناك» :نيطسلف طوقس رثإ ءاكريمأب ةسبتلملا ةقالعلاو
 ىمأو انأ شيعنس ثيح ةدحتملا تايالولا ىلإ اتدوقت انتاويح نأ ةقيقح نع نولفاغ
 فيضن ("').«ءديدجلا ملاعلا» يف اتيتايح يهني فوس يذلا ناطرسلا ضرمب باصُتو
 ةثارولا لماع ىلع ديكأتلا متي انهو ؛همأ لاصخب يفامتلا ءيريصملا لثامتلا اذه ىلإ

 )٠١( .ص ءروكذملا ردصملا 55.
 نم ديدعلل هتجلاعم يف اهتراثإو «م3524065 تاقرافملا زاربإ ىلإ هليم ديعس دراودا تاباتك يف ًامئاد دجن (11)

 8لجممل 7. 5دنل, آجةهنعأ 8دععمطهأست, 2352118165 2620025, :لاثملا ليبس ىلع رظنا .ةيركفلا اياضقلا

 ظام1 0200م5 هتابكاعضاءد ءا مواناتودنعو, آنع زعهرمعمأ قة ماتسعك, 8ةقذ 2003.

 اهقبطأل امهيتسارد ناونع ترعتسا دقو «نهتانبب تاهمألا ةقالع نع ةمهم ةسارد ناتيسنرف نانتثحاب مدقت (1؟)
 0دممانمع ظانهءطع6 ءأ 812 طهلنع 8عاسنءط, 78غ565-ةللهك انهع :رظنا .مهتاهماو ءانبألا نيب ةقالعلا ىلع

 عءاقنتمو ة عمتك, ةلطتم 841 ءطعا, طدصضور,

 ١0/4. .ص ءروكذملا ردصملا (15)

 ضل



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 رخآ وه مونلا نع يزجع نأ نّمْخَأ نآلاو» لوقي ثيح ةمتاخلا نم أدبا .هتوقو ةيمومألا
 مونلا رس كلمأ ال اهلثم انأف (..) مانتل يه اهلاضن نم ضيقنلا ىلع ءهايإ ينتثروأ ام

 لالخ ةيميمح رثكألاو ّيلإ برقألا قيفرلا تناك يمأ» ةيادبلا يف دكؤيو ('2).«ليوطلا
 يتلا اهتاداعو اهرظن تاهجو نم ديدعلاب عوبطم ينأ رعشأ ينإو .يتايح نم نرق عبر
 قرأ ىلإ ءفّرصتلا تالامتحا ددعت ءازإ اهتدارإ لشي قلق نم :ىتايح رّيست لازت ال

 هعراضي روذجلا قيمع رارقتسا مدعو ءاضرف اهسفن ىلع هتضرف همظعم :نمزم

 ةغللاو ىقيسوملاب قيمع مامتهاو :ةيدسجلاو ةينهذلا ةيويحلا نم بضني ال نوزخم
 نيب قباطت اهتمتاخو ةريسلا ةيادب نيب اذكه ('*!.«لكشلاو بولسألاو رهظملا تايلامجبو

 .يمومألا يثارولا هئامتنال ديكأتو تافصلا

 ةيعجرم «هتايح لحارم فلتخم يف هل ةيعجرملا مألا ليثمت ىلإ لقتني ةثارولا نم
 نيحف ءلكشم يأل هضّرعت نيح ًالوأ همأ ىلإ هتدوع دكؤيف (' 77ةرونصتم نأ ةيقدقحت

 نأ ىلإ ةجاحلاب ترعش ناسنإ لوأ تناك» ةجارد قئاسب ارسيوس يف هترايس تمدطصا

 اهروضحيو ءاهيهنأ اهبو يمأب يتايح أدبأ ينأب يروعش نأ كلذ (...) يتصق هيلع صقأ
 نامضلا ةباثمب ناك -هليختأ تنك ام اذه ىأ- يليلدت ىلع ةدودحملا ريغ اهتقاطبو معادلا
 )0 ").«تاونسو تاونس لالخ يتايحل ّيفخلاو قيفرلا

 ليصوتلا ةانق يه هذهو هتايح يف همأ عقوم ىلإ ديعس دراودا روظنم ىه اذه

 همأ لّكشُت ىدم يأ ىلإ ئراقلا كردي يك اهدمتعا يتلا هو0هأ 1ع 0

 لثامتلا نإف كلذل .نيرخآللو تاذلل ةيؤرلا ةرّوب ىرحألاب وأ هكلف يف رودي يذلا رادملا

 ةيسفنلا ىلضفلا ةيعجرملا اهديسجتو ءاهعابطو اهدئاوعي يهامتلاو ريصملا يف
 .اهمخزو ةقالعلا ةيقوثو ىلع ةنهربلا يف ةفطاعلا باطخ همادختسا ىلإ لوؤت ؛ةيونعملاو
 ,باطخلل ةيفطاعلا داعبألا نع ةيبلس اهماكحأ تناك يتلا ةب ةيكيسالكلا ةغالبلا سكع ىلعو
 نإ .هجازمو هتاعقوتو ملاعلل بتاكلا تالثمت ىلع دمتعت ةثيدحلا باطخلا تاجلاعم نإف
 لخادتو امهطبارت ىدم جتنتسيل لقعلاو ةفطاعلا نيب ةقالعلا باطخلا ليلحت حرطي

 .؟0/ .ص «قباسلا ردصملا (15)

 190-5 .ص «قباسلا ردصملا (14)

 .؟60 .ص «قباسلا ردصملا (11)

 وأ ةيفطاع ىأ ةيركف-ةيرذج تالوحت يناعأ تنك امدنعف» :ًالئاق فاضأو .1750-557 .ص ءقباسلا ردصملا (11)
 اهتوصو َيلاثملا يمأ صخش ىلع ًالماك ًادامتعا دامتعالا عيطتسأ ينأ نم ًادكأتم تنك -ةيسايس
 يه يمأ نأ تدقتعا «ىلوألا يتجوز نيبو ينيب قالطلا عقو امدنعو .رماغلا يمومألا اهونحو اهمامتهاو
 نأ تئش يتلا ةيئانثتسالا اهتاسايتلا نم مغرلا ىلع هيف تعقو يذلا ميظعلا كابترالا نم ينتجرخأ يتلا

 .«اهزواجأ نأ وأ اهلهاجتا
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 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 عضي يتلا قالطنالا ةصنم يه هذه (08) فطاوعلا ةيدصق ىدمو ءفراعملا يف فطاوعلا

 همساقيل ءسبل نودو نكمي ام عرسأب هيلإ هتلاسر لصت يك ئراقلا اهيلع بتاكلا
 ةكراشم يعدتست ءباطخلا عاونأ نم عونك ةيتاذلا ةريسلا نأو [صوصخ :هرغاشم
 ةلوفطلا هلمحت امب «ةلوفطلا نم ةريسلا قالطنا نأ امك 2'*!.بتاكلا رعاشم يف ئراقلا

 ةطقنلاو .همأ ريصمو بتاكلا ريصمل ةيساسح رثكأ ئراقلا لعجت «ةءاربلا تالالد نم
 تتامف ءاهنبا مث نمو ةدلاولا باصأ يذلا هيبشلا ضرملا نم قلطنت ةريسلا نأ مهألا

 ربخ هغولب ديعب هتريس ةباتك ىلإ ةجاحلاب رعش نيح هيلإ هجوت نم لوأ يهو ,مألا
 .ءانفلا ةركف لوبقلو ("')هشيعل هتريس يف حفاكي نبالاو (" '!ءهضرم

 ىلع ستيك يفو :هباطخ يف ةملب هعمجت يذلا فطاونلا ءانب يف بتاكلا ضيفتسي

 ريثت يتلا بابسألا نمضتت ةيئرم ريغ تادقتعم ىلإ ةفاضإ ,ميقو ةيرايعم دعاوق
 هنع يفطاعلا اهباطخو همأ نع يفطاعلا هباطخل انضرع لالخ نم كلذ نيبنسو .فطاوعلا

 .اهتفرعمب ةطورشم هتاذ ةفرعمف .هلبق نم انيلإ لوقنملاو

 همأ نع يفطاعلا هباطخ - ج

 ءاهنع ةباتكلاو ةشاعملا ةبرجتلا نيب زييمتلا مدع نم همأ نع يفطاعلا هباطخ ادبي
 شيعي فيك رخآ ىلإ تقو نم المأتم ءرضاحلا يف يضاملاب ةقالعلا نيمضت قيرط نع

 توصو بتاكلا توص نيب قيرفتلا بعصي ثيحب .ةغيص ةيأ يفو ءيضاملا اذه هيف
 يذلا لفطلا توصو ؛ةلوفطلا ىلإ جئاتنلا نومضم ريغ ًارفس ىون يذلا جضانلا لجرلا

 نأ دعب همأ نع هباطخل ةيريثأت ةيلاعف ىوقأ نامضلو .دودحب الإ لانملا بعص ىقبي
 ئراقلا عضي يك همآل ةيفيرعت ةقاطب مدقي ءاهنيبو هنيب لئامتلا/هباشتلا ةقالع ضرعتسا
 لزعمب همأب هطبرت يتلا ةقالعلا هذه ةيهام طاقتلا ىلع هنيعي «يليلحت يسفن خانم يف
 ةرتف ماقأ ينادمعم سيسق اهدلاو ةينانبل مأ نم ةينيطسلف يه .ةيحطسلاو لازتخالا نع

 101ءاتمدصدتتع 0”ةه21ئ5ع لان لت5عمانع5, 00.01, م.220-214. :رظنا 04(

 1خاداط قصت 0ووإلم 0م.ءكأ., (355)

 فصنو ةنس ذنم ةافوتملا يمأ ىلإ ةلأسر بتكأ ينتدجو «صيخشتلا كلذ ىلع رهش يضم دعب» :لوقي ةفنإ

 بلغت اهعم لصاوتلا ىلإ عفادلا ناكف 150١. ماع ةرهاقلا يترداغم ذنم اهيلع انجرد ٌةداع يهو .ةنسلا

 ةريسلا ةباتك ىلع ًاقحالو ًاددجم ةطقنلا هذه راثأ امك .554 .ص ءروكذملا ردصملا ء.اهتوم ةقيقح ىلع

 لواحأ لازا ام ٌتنك» :لوقي ثيح 715 .ص «بادآلا راد ءبيد رئاث ةمجرت ء١ ىفنملا لوح تالمات :يف
 ام لبق تيفوت دق تناك يتلا ءيمأ ىلإ ةليوط ةحراش ةلاسر بتكأ يسفن تدجو هديدجلا يطرش باعيتسا
 اذه ىلإ اهناشو اهتكرت دق تنك ةايح ىلع درس ضرف يف ةرخأتم ةلواحم تنّشد ةلأسر «نيتنسلا براقي
 ء.زكرم اليو «ةرثعبم ءةمظنم ريغ «كاذ أ دحلا

 :ةساردلا هذه نم دعب ِهتنأ مل كاذنآ تنكو ءديعس دراودا ةافو ربخ يغولب نيح اهتبتك يتلا ةلاقملا رظنا (/1)

 ترشن مث ٠٠١7. (ربوتكا) لوآلا نيرشت لبقتسملا ةديرج ءذفاون قحلم ءهقارف نم هتريس ةئراق ةاناعم

 يربو .زعأج 2. ءمح :ينورتكلالا رعشلا تاهج عقوم يف
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 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 رسيلا نم ىوتسم يبأ غلب ء1517؟ ماع» ,"”0ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نقتت «ساسكت يف
 ةرشع ةنماثلا يف تناك - ريثكب هنم رغصألا هتجوز بحطصي نأو جوزتي نأ نم هنكم
 مت .ابوروأ يف رهشأ ةث ةثالث قرغتسا «لسع رهش» ءاضقل -- نيثالثلاو ةعباسلا يف ىهو

 «ريبدتلا يف تمهسأو ,ةرصانلا يف اهتاقالع لالخ نم ةهيبن يتمع نم ريبدتب جاوزلا

 ,نايبص ةعبرأ نيب ةديحولا تنبلا يهو (")«ةرهاقلا يف يمأ ةلاخ ءىندأ ةجردب ىلو

 مث توريب يف ةيلخادلا تانبلل ةيكريمألا ةسردملا يف تسرد .("”)اهيبأل ةريثألا تناك
 ماع» .«ةريبك ةيبعشب عتمتتو» اهتسارد يف ةقوفتم تناك ««جديلوك روينوجلا» يف
 كلت ليمجت ىرج اذكه ىأ ءاهتاحاجنو ةعئارلا توريب ةايح نم يمأ تعلتقا 1
 ("*) فلس ٌدعُم جاوز يف يبأ ىلإ فزتل ةمراصلا ةرصانلا ىلإ تديعأو ًاقحال ةايحلا

 ("71).«ةليمج «ةبحم ؛ةيوهوم «ةدقعم ريغ ء«رمعلا لبتقم يف ةأرما يمأ يل تءارت» ًاريخأو

 ىف ديعتسي يذلا ملكتملا ىهف ,هيبأ نم اهجاوز دراودا لوّؤي همأب فيرعتلا اذه دعب

 امدنعف .هترسأ ىلإ اهلالخ نم رظني يتلا ةيوازلا انل فشكتيف ؛مالكلا ةطلس ةريسلا
 مالاب قصلت نا يعيبطلا نم حبصي اهب قلعتملا مألا ةيواز نم ثادحألا ىلإ رظني
 مألا ةلئاعب قصلتو ءذوفنلاو ةوقلا دسجت يتلا ةيبلسلا تافصلا بالابو ةيفطاعلا تافصلا
 دنع ةريبك ةمدصب تبيصأ اهنأ يف ةظحل كشأ مل ينأ ىلع» ةيداملا ةعفنملا تافص
 توريب يف ةديعس ةايح نم تعزتنا دقف .راّبجلاو تماصلا ينيعبرألا كلذ نم اهنارتقا

 /يفاقثلا ليلدتلا نم ماظن ىحن ئراقلا هّجوي هنإ ""9«.ريثكب اهربكي جوز ىلإ تمّلُسو
 ءعاضخإلا «ةوقلا :ةثالث رصانع ىلع دمتعي يذلاو ,همأ هل تعضخ يذلا يعامتجالا

 جاوز ديعب اهومن عمق ام ناعرس يتلا زيمتلاو حاجنلا ةروص مألل مسريف .ةرطيسلا

 ةريس ةيتاذلا هتريس يف مويلا ررحي ىه اه .ةيرغلا يف شيعلاو اهربكي جوز نم ربدم
 يثولاثلا ماظنلا اذه نم همأ

 لهسي ثيحب ئراقلا رعاشم ىلع ذاوحتسالا اهفئاظو مهأ لعل «ةتفال ةيادب مامأ اننإ

 اذه يدؤي .هتوخإو هيبأ هاجتو ,همأ هاجت هراكفأو هتاروصت لوبق ىلإ ههيجوت ًاقحال
 يف اهانمدق يتلا همأ نيبو هنيب ةيبطقلا ةقالعلا فشك ىلإ - تانيبلا ضرع - كيتكتلا
 .ةيادبلا

 91-91 .ص ءروكذملا ردصملا (/9)
 .56 .ص «قباسلا ردصملا (1)
 !همأل ريثألا لفطلاو ءتانب عبرأ نيب ديحو ءًاضيأ وه (14)
 7/ .ص «قباسلا ردصملا (1)
 .51 .ص :قباسلا ردصملا (9)
 .58 .ص «قياسلا ردصملا 0

 ضحي



 94 تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةيباجيإلا ةيفطاعلا تاريبعتلا نيب ةقرافملا رصنع ىلع ةيبطقلا ةقالعلا هذه دمتعت
 ةقوطنملا لمجلا ريشت لاثملا ليبس ىلع .اهل ةضقانملا ةيبلسلا تاريبعتلاو ههاجت مألل
 ريثت يتلا فطاوعلا نم ةقافد ةيغالب ةقاط ىلإ ءهربك ىتح هل اهتددر يتلاو همأ ناسلب
 نم ًاءزج تارابعلا كلت تناك» اهريغو ءاماملل اهحور»و «يل ملست» لثم ءسفنلاو لقعلا
 ايد ةرابع ةقر هيلع يفضتو ؛ةبيصعلا تاقوألا يف هيلإ ّنحأ يذلا رماغلا ةمومألا خانم
 ال ةبيخ اهءارو ةفّلخُم ةقاطلا هذه بحسنت ام ناعرس نكل .«ملحلاك يرغي ًاخانم ءامام
 مل ءايشأب كدعو دق نوكي نأ دعب ًاعازتنا كنم ةأجف عزتنُي (ملحلا) هبراذاو» اهل ليثم

 تاقرافم ىلع ينب دق دحاولا يدرسلا عطقملا نإف رخآ عقوم يفو (" 4).,لدبأ اهب ٍفي

 نم لقتننف ؛ةكردتسملاو ةيفانلا ءاهنأ ىلع»و ءاهنأ الإ» لثم طبرلا تاودأ اهيلع لدت ةدع
 يما ةماستبا»و «ينافتلاو بحلا»و ءاننيب ةفلألا» نمو «ىوأم»و ءأجلم» همأ نوك
 هاجت ًالاكشإ اهرثكأو اهتفرع يتلا تاسابتلالا قمعأ لمحت تناك» اهلباقي ام ىلإ ,«ةيوقملا

 يف ًايقيزيفاتيم ًابعر ةثعاب «ةأجف يرعاشم دصت دق»و «ًايصخش انأ يهاجتو ملاعلا
 ةقرافملا هذه جئاتن نم ناك .«ةيوق ةبهرب لب ءديدش جاعزناب هلثمأ لازأ ال يلاصوأ
 ىلع طباورلا هذه لدت ("').ءاعم نآ يف سأيلا ميظعو ًاديعس ًالفط تدجو» نأ ةيفطاعلا
 ةيئانثتسالا ثادحألا ىرجم ىلع طقف لدي ال يذلا ضراعتملا يكاردتسالا رييغتلا
 اهنإ .اهيف ًابوغرم الو ةعقوتم نكت مل يتلا لاوحألا ىلإ ًاضيأ ريشي دق لب ,بسحف
 لمجلا فالتخا نإف ءماع هجوبو (”:!,ةضراعتم تاسبالم ىلإ. ريشت ةعقوتم ريغ تاقالع
 كاردإلاو رظنلا ةهجوو باطخلا عجرم رييغت ةياغل لمعتسا دق اهنم ةبكرم ةلسلسو
 .درسلا نمز نم ًابرق رثكأ وحن ىلع يفرعملاو يسحلا

 قيفرلا يه مألا .هتيوهو هراكفأو هراسم مستس ةضراعتملاو ةقرافملا ةلاحلا هذه
 نكت مل ةفلابملا هذه نأ ىلع» مامتهالاو ةيانعلا هيلع قدغت يتلا يركفلاو يفطاعلا
 !١*( ءينع ةيباجيإلا اهتانالعإ ًابلاغ هومي ناك يذلا ديدشلا يلخادلا اهمؤاشت بجحتل
 بارطضا يف هتعقوأو هتيصخش تمسو ةقلق ةقالعو ةنئمطم ةقالع نيب ةحوارملا هذه
 فقوتي ثيح «ةريسلا يف ًارارم ةملكلا هذه ءادصأ ددرتتسو .مألا ةجزمأ عم فيكتلا

 تالالدب هسفن تقولا يف تمستا يتلا همأب هتقالع يف ةقرافملا ىلع ةلالدلل ًامئاد اهدنع
 رئاعلاو اهباجعإل ريثملا اهنبا انأ» :الئاق فقوملا صخلي وه اه .ةيبلس تالالدبو ةيباجيإ

 58 .ص «قباسلا ردصملا (174)
 .58 .ص .قباسلا ردصملا (79)
 «ينينق رداقلا دبع ةمجرت .يلوادتلاو يلالدلا باطخلا يف يثحب ءاصقتسا ءقايسلاو صنلا «كياد ناف :رظنا (4)

 .15؟-85 .ص .٠٠٠١ :قرشلا ايقيرفأ
 .53 .ص «قباسلا ردصملا (81)
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 ةيتاذلا ديعس دراودأ ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 ("").هسفن تقولا يف ًاتوبكمو ًاليمج يل اهبح ناكف (..) ًاعم نآ يف

 وهف .هيبأب همأ ةقالعبو هيبأب هتقالعب طوبرم ءيفنلاو ديكوتلا نيب قارتفالا اذه نكل
 وأ اهعبتي هنإف همأب هتقالع ىف ءانثتسالا اذهو ةقرافملا هذه ىلع اهيف دّكأ ةرم لك ىف
 اذه قبسي ًالثمف .اهروصتي امك هيبأب همأ ةقالع ىأ هيبأب هتقالع لوح ةظحالم اهقبسي
 مث "9. ينيعبرألا كلذ» نم اهجاوز دنع همأ «ةمدص» لوح ةظحالم هانجردأ يذلا لثملا

 يف - ًاحناج ًانبا نوكأ نأ نيب ًاحجرأتم تأشن اذكه» هيبأب هتقالع نع ةظحالمب اهعبتي
 ناك اذإ ام لءاستأ (..) تنك ينأ ىلع(..)ةعاطلا يلكلا يلاوخأ تخأ نبا أ - يدلاو نيع

 ةيدقن ةيليلحت ةيؤر ىلإ قايسلا اذه ريشيو .("”7.هنبا يسفن ربتعأ نأ ًالصأ زوجي
 هارنف «ًاذافن اللحم هلعجت ءيجولويسوسلاو يليلحتلا سفنلا ملع يف ةفاقثب ةمعدم بتاكلل
 ةبجاو (دراودا) هقلخ ةيلمع تناك دقو» بئاغلا ةغيص ىلإ ملكتملا ةغيص نم لقتني
 نايمتني نيينيطسلف ءتاذلاب تاذلل قلخ ةيلمع جاتن ًاضيأ امه اناك هيدلاو نأل بوجولا

 نيب ةيلاينولوكلا ةرهاقلا يف ناشيعي ءًايرذج نيرياغتم نيجازمو نيتفلتخم نيتئيب ىلإ
 م ب ا ا ا
 و (**).ءامهكولس يف اهب نايدتهي فارعأ ةيأ ىلإ ,هلك كلذ قوف «نارقتفي امهو ءرخآلا
 0 رضاح يأ ءرضاحلاو يضاملا ينمز نيب جزمي فقاوملا هذه هعاجرتسا يف
 همأ عم هتاقالع ىلإ رظنلاب هتيهام بتري يك ءاهللحيو فقاوملا هذه ىلع قّلعي ثيح
 ةيليلحتلا هتفاقث همادختسا امو .يديورفلا ليلحتلا قفو هتيوه ينبت يتلا يهف «هيبأو
 اهب مت يتلا ةيفيكلا دنع ديعس دراودا فقوت ىلع ليلد الإ ةنمزألاو رئامضلا نيب هلقنتو

 مّلكتُملاو مّلكتُملا ءاهبتاكو ةريسلا عوضوم ًاعم نآ يف وهف ("ءعوضوملا اذه نّوكت
 .هنع

 ءالثم فصي ىهف «ةفلتخم ةيرمع لحارم يفو ةدع عضاوم يف تاقرافملا هذه دجن
 ةطورشم ةوالح ةداعلاك اهنكلو ««ةريزجلا ةيدادعإ» ىف ناك نيح همأ نع هتايركذ ىلحأ
 يل رسفت تناك (..) ثيدحلا فارطأ بذاجتنل يراظتنا يف ًامئاد يمأ دجأ» اهضيقنب
 تنك .يسفنل يسفن انأ ينرسفت لب ءيتاعلاطم يل رسفت املثم ءةذتاسألا كولس
 راركت ىلإ هبنتن له) يمأ نأ ىلع .ءاطعلا توافتم يننكلو (...) ًارطاش ًاذيملت (اهبسحب)

 .4؟ .ص «قياسلا ردصملا (41)

 .78 .ص ؛قباسلا ردصملا (485)

 .637 .ص «قياسلا ردصملا (84)

 .47 .ص «قباسلا ردصملا (84)
 يموهفمب هرظن ةداعإ ةيضق ريثي 5707-588 .ص ءروكذملا ردصملا ؛١ ىفنملا يف تالمأت .هباتك يف (47)

 .«الصاوتم ًاقلق مأ تاذلل ًامئاد ًاراكتبا اذه وعدأ نأ ّيلع ناك نإ ملعأ ال» ًاجتنتسم .ةغللاو ةباتكلا

 فل



 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نأ دعب «ةيعاوال ةقيرطب «يتازاجنإ ينبلست اهنأكو ىدبت تناك (!ةيكاردتسالا ةغيصلا
 نكلو» - ةأجف ينفقوت انه - «نكلو ءءاكذلا قئاف لب ءرطاش تنأ ءًاعبط» اهلوقب اهحدتمت
 اذكه (*..بهاوملا كلت كبهو نم وه هللا ماد ام ءكعنص نم ًايقيقح ًازاجنإ اذه سيل
 ينبملا درسلا ماظن ىلع هممعو بتاكلا هنطبتسا دق هنم قرافملا همأ فقوم نأ ظحالن
 .ًامومع هتيوهب ىأ هناكمب ءهلهأب هتقالع صخ اميف ءاوس ,تاقرافملا ىلع

 ليثم تارابع نم لقتني هنكل .هيبأل ًافالخ ءًايسفن همعد يف همأ رود ىلع ديكأت ةمث

 ىلإ «ًاعئارو ًالماكو ًاكرابم ًانئاك اهينيع يف يسفن ىرأ»و «معدلاب ًاروعش «ةبوذع»
 ام ناعرسو (...) ىتلل متغأف .روعشلا اذه رصق» ب همادطصا ىلإ ريشت ىرخأ تارابع
 يسفنلا اهمعدب هرارقإ عمو .«ةميدقلا سجاوهلاو قلقلا يندواعيو ًاددجم يتقث عزعزتت

 نم كهاجت يلكلا اهمازتلاب كعنقت (..) يهاجت ًايرذج ةيدقن» اهنوك لمحتي مل هنإف هل
 عطقملا اذه قرتخيو ("*«ًارصقم كتدجوو كتمكاح اهنأ كرعشت «راذنإ قياس نود

 «نكلو» ؛نأ ىلع» :رركتت يتلا ةيبالقنالاو ةيضارتعالا غيصلا ؛ليلدتلا ليبس ىلعو
 يفنلا ىلع لدت يتلا .ءاهنأ عم» «نم مغرلا ىلعو» «نكلو» «ينأ ىلع» «ًافالخ»

 هذه راركت ريشيو .ىئانثلا بيكرتلا ىلع ةمئاق ةلمجلل ةينب نمض كلذ ءضقانتلاو
 يتلا ةقرافملا ىلع ةمئاقلا ةيدرسلا ةينبلا هذه امأ .هباطخ يف ةفطاعلا ةناكم ىلإ ةغيصلا
 تالولدم اهل ةيفطاع تاحلطصم ةفاضإب دسجتت يتلاو «هيبأو همأب هتقالع مست

 ةيفطاع ةقاط كانهف .(*؟!اهيلع هضارتعاو اهنم لفطلا طابحإ انمهفُت اهنإف ,:ةضقانتم

 يوارلا مأ لفطلا يوارلا وه له «ديدحتلاب اهردصم فرعن ال ةقرافملا هذه ءارو ةريبك
 .هب يهامتلاو هتلثامم ىلعو هيبأ ىلع هدرمتو هماب يوارلا قلعت ىلإ ريشت يتلاو «بتاكلا
 همأ ةروص تناك اذإو .ةايحلا يف هتفسلف سكعت يتلاو اهمسري يتلا هتيديجارت يه هذه

 يف نيرخآلا دوجوو هدوجو مهف ىلع هنيعي يذلا هتريس يف يساسألا روحملا يه
 هتريس تطبترا اذإو ءىرخأ ءايشأ يف امك ءضرملا يف نيلثامتم اناك اذإو ءهملاع
 دسجت ةريسلا هذه نإ لوقلا اننكمي اهدنع «هتايحل توملا حبش ديدهتو ضرملا ثاعبناب
 .«تومت نأ ملعتت نأ ينعي فسلفتت نأ» رغديه هلاق ام

 ال يذلا مواقملا ةروص فطاوعلا ىوتسم ىلعو هتريس يف لثمي ديعس دراودا نكل

 نع ريبعتلا ىه هدارأ ام نإ لب ؛هلهأب هتقالع يف عدصلا بأر ىلإ علطتي الو ءملستسي

 .ال* .ص ءقياسلا ردصملا (481

 7 .ص ءقباسلا ردصملا (848)
 2. 14 مويعمعمتت, 1هتاتذ انهم ةانع مئاط0لع5 لع !"ةمهلالوء لن لتؤءوانعد, 112ءطعأاع انمئالعموناغ, :رظنا (4)

 نيب مظتنملا هيبشتلا ادبم ىلع موقي يذلا ىنعملل يلالدلا هليلحت ىلع تدمتعا 83535 1976, مم.59-2
 .هجاتنإ طورش نع لزعمب سيلو باطخلا لخاد اهتيب اميف تاقورفلا ىلإ لصن يك تالالدلا

 ضم



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 ام ٍجرخُي هارن انذإف ةيرحلا نع ثحبي هنألو .ىرخأ ةيحان نم مهفلاو «ةيحان نم بحلا

 ةلوفطلا نم لاقتنالا تابوعص نم «ةركاذلا دويق نم يسفنلا ررحتلا ديري وهف ءهفوج يف
 جراخ ءاهسفن ديكأت يف ةروكذلا تابوعص ًاضيأ اهنإ .جضنلا ىلإ ةقهارملا ىلإ

 نيروصت نيب ام ضقانت نع ةيتاذلا هتريس ترّبع كلذل .ةزهاجلا ةيروكذلا تاميسرتلا
 ماظن يف نحن ىلوألا ةلاحلا يف .ةيلاثملا كلت اهنع عزني رخآو يلاثم روصت :همأل

 ًاعبت نإ «هتيوه يف سابتلالا حيضوت دارأ وهف .مهفلا ماظن يف نحن ةيناثلا يفو ماكحألا
 فارتعالاو ءلاصفنالا مث نابوذلا ءلحارم ثالثي رمي هنإف ءلفطلا ومن ملع تاحورطأل

 (* 7. رخآلا فارتعاب ىظحي نأ ةرورض ةيمهألا يف لثامت فارتعالا ةرورضو «لدابتملا

 نم كلذ ءيمومأو يوبأ نيماظن نيب بذاجتلا عم عفايلاو لفطلا دراودا ةلكشم زربت انهو
 روصي اذكه .هتروكذ حالصإل نانثالا فتاكت ثيح ,هتريس يف دسجلا عقوم لالخ
 ,"”)ةيفطاعو :ةتماص ء؛ةيساق ,('')ةيكرطب ءةيديلقت اهنأ ىلع ءهيبأ ةروكذ ءالوأ بتاكلا

 ةيسيئرلا اهتايلجت ىدحإو أ اهتيلوجر يف ةيلاغم ,('*!ةيكلمت ,(''7ةيطابضناو ةيماظن

 لثم نم يروكذ اهعباطو ,('9ءافلس ةّدعم بلاوق يف» هنبا «رشحد بألا ةلواحم

 نوتسنريو ..«نومريه تنوام» لثم «ةبلطتمو ًامامت ةيروكذ تاسسؤم ىلإ يايإ هلاسرإ»
 يفطاعلا خذبلا نم ًاضيأ امنإو بسحف «يدسجب ثبعلا» نم ال ينيمحيل امنإ ايلات

 دقل (""7..هيف بوانتت يتلا تاجارفنالاو كوكشلا ببسب ينلشي يذلا شايجلاو ضفافلا

 الإ .«رماغلا» يثونألا /يمومألا ماظنلاب هيدل ةنورقم ةفطاعلاف .حرجلا ىلع هعبصإ عضو
 تّمن ىتلا «ةيبلسلاو ةيباجيإلا هتالولدم نيب ةقرافملاب فصتا انّيب امكو ماظنلا اذه نأ
 ماعلا :هوتسزْلاَم -فدصتا يذلا ءيروكذلا / يوبألا ماظنلا امأ .ديدهتلابو قلقلاب هساسحإ
 «دراودا راسم حيحصت «ةريسلا يف تلجت امك هماهم نم نإف (**)وروص يف رارقتسالاو

 134ةرعد- ةللعد نصع :ءادتتم» ل اعملك, هط.ءلاب ص.395. )5١(

 .44 .ص ؛روكذملا ردصملا (41)
 .54 .ص «قباسلا ردصملا (41)
 نم ًايغاط ًاجيزم ناك يبأ» لاثملا ليبس ىلع «ةريسلا يف ةريثك عضاوم يف تافصلا هذه ترركت دقل (1؟)

 يل كرتي مل» رخآ عقوم يفو .55 .ص ءةموتكملا فطاوعلاو ينالقعلا طابضنالا نمو ناطلسلاو ةوقلا
 يأ وأ سفنتم يأ ةعساتلا نس ذنم يبآ هيف ينسبح يذلا مراصلا دماجلا ةيلزنملا ةيبرتلاو طبضلا ماظن
 .4؟ .ص .«هتاميسرتو هدعاوق زواجتي ام يف تاذلاب ساسحإلل لاجم

 .5:04 .ص «قياسلا ردصملا (44)
 .504 .ص «قياسلا ردصملا (4)
 .508 .ص ؛قياسلا ردصملا (47)
 .55؟ .ص ءقياسلا ردصملا (91)
 4١. .ص :قياسلا ردصملا (44)

 انو



 هبدحإب
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ًاضيأ زاتمي يذلاو ,("9ءرارمتساب عسوتملا» ةثونألا/ةمومألا رادم يف رودي يذلا

 افيا عيراشم مألا تطبحأ نيحف .تابذاجتلا مغر اهنم كاكف ال يتلا ةيرئادلا هتكرحب

 ءاهنع ًاديعب اكريمأ ىلإ ديحولا اهنبا لاسرإ مألا ضفر قايسلا اذه يف ركذنو
 يضدوع تناك« ناقث لكشب ساسحإلا اذه نع ربع دقو :اهفاجت بتالاب نيالا ساسحإو
 اهنع يلاصفنا رابتخا ديعأف ةميدقلا حارجلا اكنت فيصلا رخآ يف ةدحتملا تايالولا ىلإ
 ةراذهملاو ةرتوتملاو ةلدابتملا انلئاسر ىه ديحولا ءازعلا ناكو (..) لوألا لاصفنالا هنأك
 ًاديدحتو ؛مويلا ةبرجتلا كلت بناوج ضعب ديدج نم شيعأ ينأ دجأ لازأ الو .نآ يف

 ,يه اهنم زاجملاو اهيلإ برقألا ناكملا هنأ هفيرعتو - رخآ ناكم يف نوكأ نأ يراثيإ
 - دودحلا دعبأ ىلإ ءاطعملاو يحضملاو حماستملا ءصاشلا يمومالا اهبحب رومغملاو
 (1١١)..نوكا نأ ءانالك ديري وأ ءانأ ديرأ ثيح تسل ينآ ينعي ءانه» يدوي أل

 نود متي مل ,' '"7”يروكذلا / يوبألاو يثونألا/يمومألا نيماظنلا نيب بذاجتلا اذه
 يوبرت ماظنل دراودا عاضخإ لجأ نم ًايوس افتاكت ذإ ءفادهألا ضعب يف امهنيب قفاوت

 ءدسجلا ةيوهو سفنلاب ةقثلا ىوتسم ىلع ةيبلس راثآ هل تناك مراصو يدجو طبضنم
 دعُب نم رّفن ةيحان نم وهف .ةّدع تايلاكشإ ازرفأ «بآلابو مألاب يهامتلا يّدعب نإ ذإ
 كلمتلاو ةطلسلاو ةوقلاو عمقلا هل تّلثم بآلا ةروص نآل كلذ ,'”7بالاب ماتلا يهامتلا

 5١. .ص «قباسلا ردصملا (45)
 5١4. .ص «قباسلا ردصملا(١٠٠)

 .؟1/7 .ص ءقباسلا ردصملا )٠١1(
 نم هنأ كلذ ,يروكذلاو يوبالل ةبسنلاب تلعف كلذكو نيقصالتم يثونالاو يمومالل نيفيرعتلا تعضو دقل )٠١(

 مألا نأ ىلإ ريشن اننإف يمومالاب يثونالا قصلن نيحف .طقف ًايوبأو طقف ًايمومأ ناماظنلا نوكي نأ زئاجلا
 ضومألارودلا نأ نك ىتعمب نكذو بأ وه يذلا بالل ةبسنلاب كلذكو هسفن تقولا يف ىثنا يهو مأ يه
 رثكأ ءانبألا عم ةقالعلا يف ةمومالا رصتنت ًانايحأ نإ .بآلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا كلذكو مألا ةثونأ ٍفني مل
 امهضعب نادفري امهنإف ةريسلا هذه يف نكل .ةمومألا باسح ىلع ةثونالا رصتنت ًانايحأو ةثونالا نم
 1/1ةرعو- 8للع5ر انصع 2ك غنوه 23 اكمأك. هم.©أ6 :ةطقنلا هذه لوح حاضيإلل رظنا .ضعبلا

 طقف» :لوقي نإ ؛هيف رثآتلا مدع ةتبلا ينعي ال ءبآلاب لماكلا يهامتلل ضفارلا ديعس دراودا فقوم نأ ىلع )٠١6(
 يف كاكف امنود اطبترا دقو يل هثاريم يهجو نيبتسأ نأ عيطتسا « .هتافو ىلع نمزلا نم دوقع يضم دعب

 ,وّتلل هب فرتعا تادب زغل يف رخآلا ىلع امهدحاو رّرحتلاو عمقلا حتفني ثيح ءاهيف لادج ال ةقلطم ةقرافم

 اذإ الإ ًالجر ريصأ نأ يف يل لما ال نأ دقتعي ناك» رخآ عضوم يفو ..ص .«مهفلا مامت همهقأ ال تنك نإو
 ءهب ةسومطملاو هدراودإ» فلخ ةيراوتملا تاذلا كلت نعو ةيرحلا نع يثحب نإ مث .ةلئاعلاب يتقالع تمرص

 نم ينثروا امم مغرلا ىلع ديعس ثدح وه امي هيلإ ىرأ نأ يلع اذل .مرصلا كلذ الول ًالصأ ادييل ناك ام

 .”0ا/ .ص ءءادج ةليوط تارتفل ةساعتو ةدحو

 اكليل



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 لّثمت يلعفلا بذجلا لاجمو .ًاقحال (' ' *7تاطلسلا لك ىلعو اهيلع درمتف ؛ةنوشخلاو
 بادآلا قوذت ىلع لفطلا عجش يذلا ةيليختلا هملاوعب ينغلا ءيفطاعلا يمومألا دعبلاب
 هنأ الإ .هرغص يف ًابيبط ريصي نأ ديري ناك دراودا نأ انركذت اذإو .ىقيسوملاو نونفلاو
 ةيبذاجلا ةطقن ىلإ ٌدترا هنإف ءاكريمأ ىلإ بهذو ءبآلا نم رارقبو مألا نع دعتبا نيح

 نايملا نإ ةياذجتا يدم كريخ:اكنإنف:ءايدل هما اهتطر ىدلإ لوهملا ىتإ يا ةىلدألا
 (١*.لوقن امل ديكأت الإ هتريس يف لقثلا زكرم يف همأ ةروص هعضو امو .يمومألا

 ةينمضلا ةلداعملاف» يمومالا رادملا ىلإ نبالا باذجتا مواق يوبألا رادملا نأ ريغ

 ءانبأ «دراودإ» لاوخأ ناك املو .(..) هلاوخأ هبشي «دراودإ» ّنأ يه اهلظ يف تأشن يتلا
 راسملا اذه رتب بجوتسي ام وهو ءمهلثم يهتني فوس هنأ حجرألاف «نيقاع ءاقشأو

 نيع ىف - ًاحناج نوكأ نأ نيب ًاحجرأتم تأشن اذكه (...) هحالصإو دلولا ةيبرت ةداعإو

 دق بذاجتلا اذه نأ ىلإ هبنتن انهو (' ').,ةعاطلا ّيلكلا يلاوخأ تخأ نبا ىأ - يدلاو
 بولسألا ىلإ دادترالا مث ءرحلا لوقنملا باطخلا بولسأ مادختسا قيرط نع هنع ربع

 .بئاغلا ةغيص ىلإ ملكتملا ةغيص نم لاقتنالاو ءرشابملا
 دسجلا باطخ - د

 دنع انه فقوتن ءةفلتخم ةيباطخ تافص نم لكشتي ًايباطخ ًالقح ةريسلا هذه لثمت

 وأ لوقلا ردصم ىه دسجلا ةجرد يأ ىلإ نيبتن يك دسجلا نيعت يتلا تامالعلا
 .هلوق تايفيك ليلحت نم نكمتنف ءدسجلا هيف عّضومُي يذلا ماظنلا رهظنلو ,هل عوضوم
 .آ”10هم06 كلن 2201 انألا ةيوه لوح (' '"”رتتسملا لوقلا قاطنتسا ىلإ اندوقيس كلذ

 ةيلمع يف افتاكت امهنأ الإ ءيوبألاو يمومألا نيماظنلا نيب بذاجتلا نم مغرلا ىلع
 لاثم ةروص ىلإ هدسج عاضخإو «ةزهاج بلاوق نمض هطيمنت ةلواحمو دراودا طبض
 دراودا ىلإ ًالوصو «ةثارولا ةيردق نع ًاديعبو «ةيمومألا ةثارولا «تاهوشت» نع ةديعب
 ةيصخش نإ .ةيردقلا هذه ىرسأ انوكي نأ ىلع ناجتحي هيدلاو نأ ىل امك ؛هلهأ عينص
 ىلع ىوقي ال ءاهنوؤشل ربدملاو ,هتلئاعل صلخملاو ,هلامعأ يف حجانلاو ءيوقلا بألا

 نع يركفلا هجورخ ءارو ناك يذلا وه يروكذلا /يوبالا جذومنلا ءاول تحت ءاوضنالا ىلع هدرمت نإ(4١٠)
 اهراثآ نايبتو اهفشك ىلإ فدهي هتاسارد ىف ًايركف ىحنم كلذ هذاختاو لب ءتاطيمنتلا فانصأ فلتخم

 ىلع .ةزهاجلا بلاوقلا نع ًاديعب ةككشملاو ةققدملا ةيتاذلا نم ًابرض هتياعرو «ةيوهلا ءانب يف ةيبلسلا
 ١7١ .ص ءروكذملا ردصملا ١« ىفنملا ىف تالمأت :رظنا .هسفنب كلذ لاق امكو ىنرودا ةقيرط

 يف تايوسنلا تاهجوت نع هتريس يف ديعس دراودا تاهجوت نيب قيرفتلا اننكمي ال لاجملا اذه يف )٠١5(
 .برغلا يف ةصاخ َنهرّيِس

 )٠١( .ص «قباسلا ردصملا 4١-؟8.
 18جمان كامات همرتسماتعأ اهغممص ذم, 121م هدهقتمع لتدصهلزندع لاح كتدءوانعت, هم.كأنر 2.257. :رظنا )٠١9(



 كم

« 

3 

 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 دق اهرودب يه ءاهتباب ةقلعتملا مألاو .هلوح هتاروصت نع دراودأ دسج تاحايزنا ةيؤر

 يمأ نم» :اهتاعقوت نع جرخي ال يك همظن تدارأو اهنبا دسج ىلع اهسجاوه تبص
 ةميمحلا اهتفرعم ببسب ًالوأ ءقَّدَصُي ال دح ىلإ ًايلاكشإو ًالقثم ًادسج يدسجب تسسحأ

 ثيدحلا اهسفن تمرح اهنال ًايناثو ؛رّشلا باكترا ىلع هتقاط كاردإ ىلع ردقألا اهنأل ءهب
 - هنع ملكتتف ؛ «يلاوخأو يبأ قطنتست يه وأ ًاحيملت الإ عوضوملا براقت ملف .هنع ًانلع

 يذلا وه بألا نأ ريغ (' "يل ًاكابرإ رثكألا ىه اذه ناكو (...) ,مهربع - يدسج يأ
 ىلع تضرتعا ام ًاردان يمأ نأ ىلع» مألا نم ضارتعا نود ؛هدسج حالصإ ىلإ رداب

 يىدسجل ييعو ركذتسأ ذإو .رخآ ىلإ بيبط نم ماظتناب يدسجب رودت تذخأ لب «كلذ
 (..) ةرركتملا تاحيحصتلا نم مراص ماظن يف ًاسبحنم هارأ ,ًادعاصف ةنماثلا نس ذنم
 عشب نايك يف ّلح دق ناك «دراودإ» نأ كلذ .يتاذ ىلع يتمقن مقافت ىلإ اهمظعم ىدأو

 هتاجالع اهل مدقف ءلاضع للع ثالث تليحأ (...) داكي وأ للعلا لك نم ىوكشي هّوشم
 ةفيثكلاو ةيرهجملا هبش ةبقارملا غلبم نايبتل للعلا كلت دادعت يفكيو .ةزيمتملا ةيجازملا

 ('37١«يدسج ءاضعأ ضعب اهل ضّرعت يتلا ةرربملا ريغو
 يصخشلا ىوتسملا :نييوتسم ىلع ةيوهلا يتاذ ريسلا باطخلا اذه رهظي اذكه

 ةيعامتجالا ةيسفنلا ةيوهلا نإف ءيصخشلا ىوتسملا ىلإ ةبسنلاب (''”!,عقوملا ىوتسمو
 تافضاوتلا نم ةعومجم ئىجراخلا اهدي ددحي:ةيلخايو ةيجراخ نيب داعبألا ةخوذزتم
 بالا لاوقل بتاكلا كرتي يجراخلا ىوتسملا اذه ىلع (''7.راودا ةيوه نيعت يتلا
 نع اربعي يك -همأ تلعف امك رشابم ريغ ىأ رشابم لكشب-هدسج فصو ةحاسم مألاو
 جاردإو .هحالصإل لخدتلا بوجوو هوشتلا رطخ ىلإ ريشي روظنم وهو ءهيلإ امهروظنم
 سيلو بتاكلا دراودا وه ديدج لعاف عم ًالماعت ىنعي ىتاذ ريسلا باطخلا ىف امهروظنم
 دقو ؛هسفن دراوداب قلعتت ةيلخادلا ةيدرسلا ةيوهلا نإف لباقملاب .عفايلا ىأ لفطلا دراودا
 :دراودال ةجودزم ةروص أشنأ كلذ .هيف هلخدت قرطو مالكلا هذاختا قيرط نع اهنع ربع

 ىلإ ريشي يذلا «دراودا» بئاغلا ريمض همادختسا ربع ءالفط هتاذ ىلع مقانلاو رمذتملا
 مث .اهتهجاومل ًافيعض ناك ىهو «ةيساقلا لهألا ةباقرل تضّرعت دق كاذنآ هتيتاذ نأ

 ىلإ ريشي ةيدسجلا هللعل ةقيقدلا ليصافتلا دنع هفوقو ربع يذلا ءبتاكلاو للحملا دراودا
 ةيدرسلا تايجيتارتسالا هذه .هزواجتو روتسملا فشك ىف ىلوألا رظانت ىرخأ ةلحرم

 .هتيوهل ةيلخادلاو ةيجراخلا صئاصخلا نيب طبارتلا ىلع موقت

 ) )1١4.ص :قباسلا ردصملا 5١.

 )٠١9( .ص ءقباسلا ردصملا 15-517.

 1ءامهدمفتمع 0"ةمهلالوعء لن لتذءمانعو, هرد.كار مو. 299-300. : :رظنا(١6٠)

 .ةيفطاعلا هتاقصو ةلئاعلا يف ةيبتارتلا هتناكم «يعامتجالا عضولا .سنجلا ءرمعلا دصقنو )١1١١1(

 نقم



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونا/ةروكذ :يمويب

 هتقالعو يدرسلا لقحلا يف هلتحي يذلا لعافلا عقوم اهددحيف ةيعقوملا ةيوهلا امأ
 انه .هلبق نم مأ لهألا لبق نم ةددحملا ءاوس «لقحلا اذه يف يرست يتلا ميقلا ةموظنمب

 ىرخأو ةطغاضو ةظفاحم ةموظنم «ميقلل نيتموظنم نيب رظانتلاو لباقتلا ةقدب سملتن
 هتيوه نع رّبعملا وه يدرسلا ءاشنإلا اذه .ماثآلاو تاطوغضلا نم ررحتلا ىلإ ىعست

 .ةيعقوملا

 يف 7"''2ةداع ءاسنلل ريثألا عوضوملا ىه لهألاب هتقالع يف دسجلا عوضوم نإ

 /يجولويبلا باطخلا لخاد نهعقوم نع فشكلا نهتلواحم يف ('"!ةيتاذلا نهريس

 عقومب قلعتي ًاهباشم ًاراسم ةيتاذلا هتريس يف ديعس دراودا فشكي .يعامتجالا /يفاقثلا

 سيل اذهو .هتاناهرو يعامتجالا ,يفاقثلا ءيجولويبلا ىوتسملا ىلع ةيروكذلا ةيوهلا
 .ةبلوقلاو ةرطيسلاو ةنميهلا تايلآ ةكفكف ىلع هتاسارد ىف لمع دقان لبق نم برغتسملاب
 ةينمز ةرتف يف ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةروكذلا تاديدحت ةيضق ىلإ ريشي اذه ىف ىهو
 يرطب لهالاب عقال دساجلا ةعويشوم شرع نتل ةديعتم ةيعامتجا ن3 دلو .ةددطم
 /هدسج عيبطت نم ةناهملا هسيساحأ معدي لكش يف ةجحلا ولت ةجحلا مدقي ءيجهنم
 :ةيلمعلا هذه حاجنإ ىلع لهألا لبق نم ميمصتو ءاهنع/هنع قبسم روصت عم هتروكذ

 مل .ينطبو يديو يردصو يرهظو يناسلو يهجو لواط ام ىه دقنلا ىسقأ نأ ىلع»
 اهفصوب دويقلاو تاحالصإلا كلت تربتخا الو ءنيعم موجهل ضرعتم ينأ اهنيح كردأ
 دب ال بيذهت ةيلمع تاموّقم ًاعيمج اهتضرتفا لب .ًالعف هتناك ام وهو - ةمظنم ةمظنم تالمح

 قّمعت تاحالصإلا كلتل ةيفاصلا ةجيتنلا اذإف .ومنلا ةلحرم نم ءزجك ءرملا اهب رمي نأ
 يف تادشمو تالامح عناص ىلإ يذخأ ىلع يبأ ّرصأ («) يتاذ نم يلجخو يكابترا

 0 «يصيمق تحت هيدترأ ًارين يل يرتشيل كرويوين

 لثم رامعتسالاب انناهذأ يف ةطبترم تاحلطصم بتاكلا مدختسي نأ بجع الف

 ةنميهلا تايلآ تككف يتلا ةيلاينولوك دعباملا هتاسارد يف قّوفت يذلا وه ءاهراركتو هرين»
 جّوت» :هنم ًاءزج ريصيو هرمأ ىلع بولغملا هنطبتسي رينلا نأ تنّيب يتلاو «ةيرامعتسالا
 .«ةماقلا ميقتسم فقأ» يلعجل تالواحملا نم يبأ اهلذب تاونس (...) ضيبألا رينلا
 اهنأ ًاملع ««خرتست ال» :ةيبرعلاب يمأ فيضتف (...) لوقي ناك ؛هفلخلا ىلإ نافتكلا»

 ةباتكلا يف ناتصصختملا ةظانددع 1ممد+ممعو 862806 فكن6, ناتيسنرفلا ناتثحابلا هيلع دكؤت ام اذه (١١؟)

 .ءاسنلل ةيتاذ ريسلا
 .دسجلا ةعوضوم ىلإ قرطتلا ريبعتلا ةيرح حيتت ثيح ءًاصوصخ برغلا يف(119١)

 ةيداحلا تغلب دقو «ينأ وه ةبرجتلا كلت يف ينطبحأ ام رثكأو» :الئاق فدرأ مث .464 .ص «قباسلا ردصملا )1١4(

 ىلإ ةيوتلملا هتماق زمرت ّيقش لفط لثم ينمزحي نأ هسفن لّوخ دق يبأ نوك ىلع ضرتعا مل «نيرشعلاو
 «ايملع ًاباقع قحتست ةميمذ ةيهام

 قفل



. 
 و

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 تسيل ةرابع يهو ««ردب تيب ةبدرح» ةرابعب اهقفرت (...) اهمأ لثم اهلثم ةماقلا ةيوتلم
 نكي مل نإ يبسن ىلع ةمئاللا ءاقلإ ديكاتلاب دصقتت اهنكلو صيصختلاب دحأ ىلإ ةهجوم
 «تانيرمتلا» نم ًاددع ًايلات تنمضتو .هيعاسم ىلع يبأ رباث دقف (...) ًاضيأ يه اهيلع
 نيرخآ سانأ ةقفرب نوكن امدنع يل هببسي ناك يذلا جارحإلا ىدم لوقلا نع ينغو (...)

 امو (''*يرينب تيلتبا نأ ىلإ ءتاونسو تاونسل «رهظ» يناعأ تللظ اذكهو (...)

 يذلا «ةيوهلا ثيدحل لامكتسا الإ هتروكذ ءانبل هلهأ اهدمتعا يتلا قرطلا نع ثيدحلا

 ىلع جتحي ام رثكأ جتحي دراودا لعل .اهنع رخآ روصت ىلإ ًالوصو هتريس يف هطسب
 نل ينكلو» :اهب لثامتي نأ هب ضرتفُي (''.هيبأ يأ ءرخآ لجر ةطلسل لجرك هعوضخ
 تابوقعلاو تاحالصإلا هضرفو ءيدسج ىلع عزانتلا كلذ نأ هل رفغأ نأ عيطتسأ

 يتايح مظعم تيضق يذلا ميمعلا فوخلاب ًاقيمع ًاروعش يدل اخّسر «هيلع ةينادسجلا
 نحسفا نأ ايقالخا نيعملاو قالا دسك نم نئلفآ قوخ كيل ان هيلع يلقتلا واكل
 ةعلوملا يمأ يندجتو هب سأب ال «وناريس» توصب عتمتأ تنك املو (...) يرهظم ىلع

 ةملك يهو «ءأثنخم» نوكأ نأ نم هعزج لب كلذل يبأ راكنتساب ترعش دقف ««اولح» يب

 همجهت ةركبملا يتقهارم يف ةبيرغلا رومألا نمو .ةرشاعلا تغلب نأ ىلإ يعجضم تّضق
 ىلإ ىرأ ةآرملا مامأ ةلوطملا يتافقو ركذأو (..) يمف ًاصوصخو ؛يهجو «ةواخر» ىلع

 باطخ يقتلي (''"«.نيرامتلا سرامأ نيرشعلا ينس تزواج نأ ىلإ فرقب يسفن
 دضاعتلا يف تلجت يتلا (' ةيكرطبلل ةضفارلا ةيروكذلا هتيوه ءانب نع ديعس دراودا
 يكرطبلا ماظنلل عوضخلل ًاضيأ ضهانملا تايوسنلا باطخ عم «مألاو بألا يعاسم نيب
 .هتاطيمنتو

 رظني هنإف ءًاعفايو ًالفط ناك نيح هتروكذ ءانب ىلإ دشار للحمك رظني وهو
 تارابتخالاو ةروكذلا ليهأت تايلآ نايبت دارأ هنأ كلذ «ةيلمعلا هذه ىلإ ةحارصلا ىهتنمب

 الو .هلبقتسم ليبس يف نينافتم لهأب ًاريدج ًاركذ هلهأ رظن يف سركي يك اهب رم يتلا
 تمهاس يتلاو اهيف سرد يتلا تاسسؤملا لوح ًاقباس هاتركذ ام ددصلا اذه يف ىسنن
 يف هدسج ةروص ةمدص نم عفايلاو لفطلا ىناع اذكه .ةجذمنلا هذه ةيلمع ىف ًاضيأ

 )١1١5( .ص ءقياسلا ردصملا 56-514.

 دنع ةروكذلا ةروص ددهيو ؛بآلاب نبالا لثامت كلذب قيعي هنإف .هسفن نع نبالا ةروص بألا عزعزي نيح )١117(
 .نبالا

 )١11( .ص «قباسلا ردصملا 57.
 نع ثحبت يتلا هيف طشانلا ةثونالا رود ظحالن اننأ ريغ .بسحف يروكذ ماظن ةيكرطبلا نأ ضعبلا دقتعي (114)

 جذامنلا جاتنإ ندهعتي يتاوللا نه ءاسنلا .اهجاتنإو اهقيقحتل اهطغض سرامتف ةروكذلل لاثم ةروص

 ةلواحم يف ,ةثونالا يف ةروكذلا رصانعو ةروكذلا يف ةثونالا رصانع نيصقي يتاوللا نهو ؛ةيكرطبلا
 .امهنيب ةلصاقلا دودحلا ديدحتل

 ففي



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 ةلوجرلا» نمث هنإ ءًاميسج هيلع ةروصلا هذه عقو ناكف :هوشم دسج .هلهأ نويع
 تيضترا اذإو .يدسجب يتقالع يف رخآ خرش َدّلوت اذكه» :لهألا دنع "7 :ةليختملا
 .ةينادسجلا يتيوهب يتقث مادعناو يجرح دادزاو دقنلا تنطبتسا ءيلع رداصلا مكحلا
 ديعس لآ هيشأ ال ينإ (...) يدقنلا يمأ مامتهال زيمملا ناديملا ناتيلاكشإلا يادي تحبصأ

 باجعإ عضوم ةرات يمأ نيع يف امهب اذإف (..) صاخ عونب نيتريبك يادي تناك (.)
 امأ (,ةلتاق تاودأ ناتاه كاديد) ةيريتسه هبش ةنادإ عضوم ًاروطو (...) ةدابعلا دح
 يه هتادباكمف .0”:)«رارمتساب اهمضقأ تنك يتلا يرفاظأ ناكف يديب يبأ مامتها ردصم

 دراودا نكل .ةلوجرلل ىجترملا جذومنلا نم هبرقت ىلع لدت اهنأل ءلهألا ىضر ردصم
 ىلإ تفده يتلا ةيرسقلا تاءارجإلا هذه تدأ لب ملستسي مل ءانركذ امكو .ديعس

 ةيروكذلا هتيوهل رخآ ًاروصت هدامتعا ىلإ ءهتلوجر نع ليختملا هلهأ روصتل هعاضخإ
 ةيطمنلاو ةزهاجلا بلاوقلا كلذب ًاككفم ,ةدئاسلا طامنألا نع تاحايزنالا ىلع موقي

 ةروكذلاو ةثونألا نع طمنم روصت الإ يه ام بألا اهنم سجوت يتلا ةثونخلاف .ةيروكذلا
 تاضارتفالا هذه نع جورخلاو .كاذنآ ةنميهملا ةيفاقثلا ميقلا ىلإ ريشت تاضارتفاو
 .عيبطتلا ىلع نيرمتلاو باقعلاو ةبقارملا ىلإ يدؤي

 نم ,همأب هتقالع ةسارد يف رفم نم انيدل نكي مل هنأ نايبت ضرعلا اذه نم اندرأ
 لكشب همأو نبالا نيب ةقالعلا لصف ليحتسي ثيحب ؛عالضألا ةيثالث ةقالعلا هذه رابتعا
 رفاضتت ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ميقلا لقن ةيلمعف .جوزلا/بالاب نينثالا ةقالع نع يرذج
 نم لقنلا ةيلمعف ءانيأر امك ءامهيرود نيب زيمي دراودا نكل ('"'!.مألاو بألا دوهج اهيف
 يوبألا لقنلا امنيب ءاهتاثوروم نع يبسنلا جورخلا ةلواحمب ءداهتجالاب زاتمت مألا لبق
 يعدتسيل تاذلا لاجم نع ضيفي ةريسلا هذه باطخ نإف كلذل .ةثارولل عضاخ هنإف
 نع ًاديعب ةصاخلا ةايحلل ةديدجلا دودحلا مسري اهباطخف .ةيعامجلا تالثمتلا

 تايعضوو ةلجخم ًارارسأو ةيقيقح ًامالآ نيبي وه لب ؛ةميمحلا ةايحلا ةيضارعتسا
 ةريس ىه امب ماعلا هباطخو ء«ريياعملاو ميقلاب ةديدجلا ةقالعلا هباطخ نيبيو .ةيزيمت

 يم دادعإ ءثيدحلا طسوألا قرشلا يف ةفاقثلاو ةيركذلا ةيوهلا «ةليختملا ةلوجرلا :ةيدج ةسارد ناونع هنإ(9١1)

 5٠١15. ١ توريب ؛«يقاسلا راد ءبيو ريلكنس أميإو بوصغ
 ) )1١.ص قياسلا ردصملا 45-94. 1

 ريبك دح ىلإ هدعاس يذلا رمألا .بالا لتق لوح ديورف ةلوقم سرامي ةريسلا هذه يف ديعس دراودا نأك )١1١1(

 ريثي ءروكذملا ردصملا 2١ ىفنملا لوح تالمأت هباتك يف .ةيركفلاو ةيسفنلا هتاقوعم نم صلختلا يف

 :لوقي .رييغتلا يق تمهاس ةديدج راكفأ غوزب ىلإ ىدأ يذلا يلئاعلا ماظنلاو ديلاقتلا نع كاكفنالا ةيضق
 فيطللا هجولا كلذ ةلئاعلا ةفلأ دعن نأ ديورف انملعو ديلاقتلل حايترالاب رعشن الأ هشتين انملع دقو»

 جاتن اهنم ريبك ءزج يف يه ةثيدحلا ةيبرغلا ةفاقثلاو .مراحملا نايشغو ءابآلا لتق ةبضغ قوف موسرملا
 /١١١. .ص :.نيئجاللاو نيرجاهملاو نييفنملا

 اقفنإ



1 
 و

 ةيوهلا تاسايسو :ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 لاجملا ىلإ صاخلا لوقلا دتمي نيحف ءماعلاو صاخلا نيب ةقيثولا ةقالعلا نيبي «ةروشنم
 ادبم ريغ ميظنتلل رخآ ادبم ىلإ عاصني ثيح ,هلمع ةقيرط ريغتت ريخألا اذه نإف ماعلا
 نم اهفيلأت داعي امهنيب دودحلا نإف يلاتلابو .ماعلاو صاخلا نيب يديلقتلا لصفلا
 ليكشت ىف تمهاس ىتلا جذامنلا ىلإ ةراشإلل كلذ -زايتماب يوسن فقوم هنإ -ديدج
 يذلا رخآتملا بولسألا ىلإ ةراشإ انه ىرن لهف ('*”!اهنع هلاصفنا بابسأو ,هتيوه
 نع هباطخ يف ةيوسنلا تاحورطألا نم يركفلا هبرقت يأ ,ةمدقملا يف هنع ثدحت

 ,هرصعل ةيفرعملاو ةيفاقثلا تاليكشتلا عم يركفلا هلصاوت كلذب ًافشاك ('"”ل,هسفن

 ؟توملا بارتقال هتشياعمو رمعلا يف همدقت عم يوثنألا هنوكم نم ًابرتقمو

 مألا ةوطسو تاوخألا نيب ركذملا انأ -

 طرفم هجوتلاو جازملا ناك ثيح «نينبلل سرادم يف تملعت» ديعس دراودا لوقي

 وأ تابلاط ةمث نكن ملو .نييناطيربلا ىلع ءًايثزج ءعقي موللا نأ دقتعأو .ةيروكذلا

 تقولا نأ الإ) يسفن فيقثت تلواح كلذ دعبو (.. .) درفراه وأ نوتسنيرب يف تاذاتسأ

 الإ .نهنع ا 1 نهتاباتك و ءاسنلا خيرات نع ةريخآلا لئالقلا تاونسلا لالخ (رخأت دق
 مظعم يف اهنع بتكأو ةفلألاب اهعم رعشأ ام ًابلاغ يتلا كلت ؛يتاربخ نأ يقيقحلا نم هنأ

 ةيروكذلا تاسسؤملا ضقانتت ('"'!ء.اهليكشتب اوماقو لاجرلا اهفرع يتلا يه :نايحألا
 ىلعف .اهفنك يف شاع يتلا ةيلئاعلا ةسسؤملا عم ('"”)اهراكفأ نم لهنو اهيف اشن يتلا

 هخيرات نيب لصفي ملف ,ةيدقنلا هراكفأ ردصم تناك هتريس نأ ةريسلا يف ةديدع عقاوم يفو انظحال اذكه )1١7(
 ريسلا نم ديدعلا يف اهدقتفن ةرارحب يتاذ ريسلا هدرس مستا كلذل -ماعلاو صاخلا نيب -هراكفاو
 :لوقي ثيح روكذملا ردصملا ١, ىفنملا لوح تالمأت :هباتك يف ةلاسملا هذه ىلإ ريشي وهو .ةيبرعلا
 فونص فلتخم ىلاو ءدانعو رارصإب مهسفنأب مهسفنأ اوملع نيذلا كثلوا ىلإ ماودلا ىلع ًادودشم تنك»
 ,سيئودأو «تفيوسو ءونروداو ؛وكيفو دارنوك لثم نينانفو باَّتك ىلإ ينبذج امو .يركفلا جورخلا

 ىلع ةنوحشم ؛تاملكلا مأ ىقيسوملا تناك ءاوس «ريبعتلا ةادأ اولعج نّمم «دلوغ نيلغو «خابروأو ءزنكبوهو
 ام «يتاذلا يعولا تاجرد عفراب ةمستم ءدودحلا دعبأ ىلإ اهب ىنتعمو ةلوغشمو فولاملا ىلع جراخ ىحن
 مهتاوذ اوعدتبا دق مهنأ ةقيقح نكي مل مهيدل يب رثأ امو .مهب ةصاخلا ةيؤرلا ةيواز شيط مهيلإ ينبذج
 .هورفح دق اوناك ماع خيرات نمض اهؤاضرإ بعصي ةيساسحيو نيدماع عورشملا اذه اوعضو مهنإ لب
 9/1/6 .ص

 ١15. .ص ءروكذملا ردصملا (177)

 ,هيفوب لوب :ررحملا .دقانلا لمعو ديعس دراودا :ةوقلا بطاخي قحلا يف ءزور نيلكاج اهترجأ ةلياقم (١؟4)
 .59 .ص 3٠١١. ءةرهاقلا ءروطس تارادصإ ءرصن ةمطاف ةمجرت

 هيف كوكشم زاوت لمعب همايق ادع اميف «هنأ الإ ءينيتور لكشب ةيوسنلا ديعس دراودا يقيدص يعدتسي» (1١؟5)
 يأ حبكي هنإف ,1517// ماع ديفاد نيرتاك عم هثيدح يف ءاج املثم «ةيلاينولوكلا ةاداعمو «ةيوسنلا نيب»
 بطاخي قحلا :يف ؛يكريمالا ءافتخا :ةيقرعلا لبق قرعلا ؛كافيبس يرتوف اركاشت يرتايج ,ءاهب مامتها
 .85 .ص ءروكذملا ردصملا «ةوقلا
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 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ /ةروكذ :يمويب

 .زايتماب يوثنأ اهوج نأ الإ ءلوقي ام ىلع ('" !,ةيكرطب ةلئاع ,هتلئاع نأ نم مغرلا
 ماق له ىرت .تانب عيرأ نيب ديحو دلو ىهو ءغاط همأ هتدسج يذلا يوثنألا روضحلاف
 ةثونألاو ؛هلكش يذلا يوثنألا نضحلا ةفرعم هاجتاب هتريس ةباتك يف ةلقنب ديعس دراودا

 ؟نهب هتقالع روصو نهروص فيك ؟هتاوخأ نع هباطخ ناك فيك ؟هيف يتلا

 عومقملاو ءيسنملا ءهيضام نع بيقنتلا نم ًاعون دراودال ةيتاذلا ةريسلا تلكش

 اهل ًامسار ءبقع ىلع ًاسأر ةموسحملا هتياكح َبَلَق هنأ ىلع .دودحب نإو ءضوفرملاو
 نإ .لمأتلاو ثحبلاو ركذتلا ربع «ةفلتخم تاقايس يف اهتءارق ًاديعم «ةديدج ةطيرخ
 ىف ًارذح هتلعج :('""”ةطلسلاو ةوقلا ةلأسم هاجت ةديدشلا ديعس دراودا ةيساسح

 اهيفخت يتلا قئاقحلا راهظإ فدهب ةقالعلا هذهل ًاراطإ عضو كلذل .هتاوخأب هتقالع لوانت
 مهب مكحتلا يف اهتوقو مألا ةوطس ىلع راطإلا اذه موقي .اهب مكحتت يتلا ىوقلاو

 كلذب ىهو .مألا تاهجوت ةريسأ ىقبت نأ ىلإ اهحجرو ةقالعلا نيزاوم ّلخأ امم ءًاعيمج
 طبري ًاداضم ًادرس ينبي لب ءاهدالوأ نيب ةقالعلا همأ ةدايق ىلع طقف دقنلا سرامي ال

 ال ةيوه نيوكتو ةفرعملاو ثحبلا خيرات ىهو ءيصخشلا يلاضنلا هخيراتب ًايوضع هسفن
 قايس يف همأ رود فصو ضرعم يف 2عروتي ال اذكه .«ةدلص تاذ» نم ضهنت

 هماكحأ ًاردصُم ؛ةرطيسلاو ةوقلا ىلع لدت تاحلطصم مادختسا نع «ةيلئاعلا تاقالعلا

 ةيئادتبالا ةلحرملا يف :لوقي .اهدقنو اهب هقلعتو اهل هبح نيب لاصفنا ةمث سيلف .اهيلع
 ةقالع ؛ةيفخ ةقيرطب لب ءءطبب ء:نيجو يزور «نييربكلا َيَّتقيقش نيبو ينيب تمن»
 ًاعيمج مهليمحت نع ناوتت ملو ('"*0«انب بعالتلاو مكحتلل ةراهمب يمأ اهترّخس ةيسفانت
 تلظ دقف (...)«ءانثتسا الب مهلك .ًاعيمج يلمأ اوبيخ يدالوأ» :مهنم اهتبيخ ةيلوؤسم

 هرهشت اهتناسرت يف ًاحالسو «نيفدلا اهرس انأ ّيف مث نمو ءانيف اهتبيخ بابسأ

 ملاعلا رئاس نيبو اننيبو يتاقيقش نيبو ينيب قاقشلا رذبو نزاوتلا انداقفإو انب بعالتلل
 كلت نأ كردأ ءنسلا قراف مغر ,يمأب ةقيمعلاو ةحيرصلا يتقالع ديعتسأ ذإ ءنآلا (..)
 ('"*)«ماودلا ىلع اهتمزال دق ةيدقنلا ةحوارملا

 نع هزجع يأ ,زجعلا باطخ -همأ باطخ- ةوقلا باطخ ةهجاوميب بتاكلا عضي

 ذوفنلا يف بألا كراشت مألا نإف «:ةريسلا يف انيأر امكو نكل .اهتاغوارمو ةنميهلاب ةيكرطبلا طبترت )١11(
 2 .اهتاغوارم ىلإ هابتنالا بجو كلذل .ءاتبألا ىلع ةطلسلاو
 فيتوملا اذه نإف هتريس يفو .فيتوملا هبشي ًارركتم ًاعوضوم ديعس ركف يف ةطلسلا ةلاسم لكشت )١11(
 ىأ (نيطسلف لالتحالو ةيلاينوكلل هدقن) يسايسلا ىوتسملا ىلع ءاوس ةرركتم ةيئانب ةدحو لكشي
 .(ههاجت هيدلاو تايكولسو هتيبرتل هدقن )يعامتجالا/ يفاقثلا

 .417 .ص «قباسلا ردصملا (17١؟4)
 .80/-45 .ص «قياسلا ردصملا (1؟9)

 اففن



 9 تافحأب

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 اذه ىف ًانيبم .ًاريغص ناك نيح امهنيب ةلداعملاو فقوملا رييغت نعو ءهمأ ةوق ةهجاوم

 مألا ةهجاوم نع ًازجاع ناك لفطلاف .بتاكلاو دراودا لفطلا نيب نيابتلا لباقتلا
 نايبتو ءاهتاهيومتو ةوقلا هذه ةكفكف باطخب لفطلا زجع لباقي بتاكلا نكل ('" '!,بآلاو
 هذه تايلآ للحي يك هتفرعمو ةبستكملا هتاراهم فيظوت ًارهظُم «هتفلخ يذلا ةقثلا مادعنا
 اهقلطن ىتلا ةرطيسلاو ةنميهلا تاحلطصم همادختسا تفاللاو .اهتايجيتارتساو ةوقلا
 ءدقنلا ؛بعالتلا ,مكحتلا :ليثم نم ةيعمقلا ةيدايقلاو ةيسايسلا تاسسؤملا ىلع ةداع
 ةوقلا ىلع لهألا دامتعا تاعبت ىلإ ةراشإلا دارأ ىهف .نزاوتلا داقفإ «ةناسرتلا ؛حالسلا
 عم ًاضيأ ًاقفاوتم يدقنلا ىحنملا اذه يف هدجأو .اهدارفأ نيب تاقالعلا ةرادإ يف

 ىرخآلا ةيعمتجملا:تاسسؤملاب ةيلئاعلا ةسشؤملا طيرت يتلا':ةيوسنلا تاحؤرطألا
 يف هنإ نديزيل ليشيم لقي ملأ .امهكتميه نمئاضخ ةشوقم ءامهتاعطاقت دتع قوت
 لصن ةيتاذلا نم ردق ربكأل انزاربإ يف هنإو ماعلا ىلإ لصن هتياهن ىلإ صاخلا انعفد
 ا !ةيعوشتونلا لإ

 حاتفنا ةقاعإ يف يبلسلا همأ رود نع هروظنمل ًاديكأت تانيبلا ءاطعإ يف أدبي مث

 دشحي يذلا يجولوبرتنالاك لمعي وهف . .اهل ة ةموسرم دودح نودب هتاوخأ عم ةقالعلا

 (51)ريخألاو لوألا عجرملاو بيسحلاو بيقرلا رود يف مألا رهظت اذكه .ةلادلا نيهاربلا

 ديدحت يف مساحلا اهرود زاربإل 5560165 5128 ةحوللا ردص ىلإ همأ مّدق نأ دعب

 ةحوارملاو ةبكرملا اهتافص مسرب أدبي يك اهنم ةفاسم ذخأي ءاهئانبأ نيب ةقالعلا
 بذج ىلع ةبيجعلا مألا ةقاط ىلع دكؤت يليخت نوزخم تاذ تاحلطصم ًامدختسم
 نع منت يهف» اهدالوأ تاردقم عم ةقاطلا هذه قفاكت مدع ىلعو «مهيلع ةنميهلاو اهدالوأ

 ام مث ('*"!.«ةحمسلا ةيعاوطلا ىهتنم نع ءهتاذ تقولا يف «منتو ةيناطيش كلمت ةعزن

 ىرخأب ('"")(ةيعاوط «ةيناطيش ءرحس «ةيروطسأ «ةروانم) تاحلطصم دفري نأ ثبلي
 ةراشإلل رمعتسملا ةراعتسا ًامدختسم .بالتسالاو ةرطيسلا ىنعم ىلع دكؤت اهنم ىوقأ

 )١1٠١( .ص لاثملا ليبس ىلع رظنا .ةريثك عضاوم يف هرركيو «هتلوفط زجعلا موهفم قفاري 598.
 رذبل اهمدختستو عزاونلاو زئارغلا كلت ىلع بعلت تناك اهنأ يف هبتشا ًامود تنك يننأ ىلع» :لوقي )1١١1(
 انرعشت ثيحب «يمارد وحن ىلع رخآلل اندحاو صقاونو اهميخضتو قراوفلا ىلع اهديدشتب اننيب قاقشلا
 اهنا قدصا لازأ ام ينأ رمالا يف ةقرافملاو .ىلغالا هّبحو قودصلا هقيدصو انم لك عجرم اهدحو اهنأ
 1١. .ص ءروكذملا ردصملا .«هلك كلذ تناك

 5١. .ص .قباسلا ردصملا (1)
 فشكي يذلا ٠ هب ىحوملا «ءنطايلا صنلا ؛ةيصنلا ةيجيتارتسالا هذه همادختسا ربع ديعس دراودا فشكتسي (1١؟7)

 عم ًارهاظ ضقانتي همأ نع روصتلا اذه .بذاجتملا مالا باطخ ءانب يف اهتاذ ةغلل نيبذاجتملا نيهجولا
 ًاتاذ تراص ًاعوضوم تناك يتلا مالا ناب ًانمض كلذ يحوي ذإ .ةيادب هما نع اهمدق يتلا ةيفيرعتلا ةقاطبلا
 .تارطيسم تاهمأ جتني يذلا يكرطبلا ماظنلا تاغوارم انل ودبتف .ةيوقو ةذفانو ةبلص

 ف



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق  ةيوهلا قلقو ةثونأ / ةروكذ :يمويب

 ةلدبتسم ءاننيب ام يف كرتشم زيح نيوكت كلذب انتمرح» ذإ ءاهتوقل ةيبلسلا راثآلا ىلإ

 انتلكشو .ةيرامعتسالا ةرضاحلاب تارمعتسملا ةقالع لثمك ءاهعم ةيئانث تاقالعب هايإ
 (١؟؟)«اهتارادمو اهمارجأ لماكب ةطاحإلاب درفنت ةرجمك

 مدقت نود اهسفن ىلع دترت ةيرئاد ةكرح يف ؛هسفن ىلع راطإلا اذه ًاريخأ لفقيو
 يف تناك «يزورو نيج «نييربكلا يتقيقشب يتقالع نا» :ينمزلاو يسفنلا ىوتسملا ىلع
 نيذللا «قافولا لب «ةيميمحلا ًايجيردت دقفأ ينأب ترعش دقو «ةيماصخو ةكئاش ةداعلا

 نأ ىلع انعجشت تناك يأ :تاقالعلا ةيتانث ءاهتافو موي ىلإ ءيمأ تلظ .اننيب نيمئاق اناك
 اذامل» .ةدح ىلع انم دحاو لك اهتياعرب صخت...يه اهلالخ نم رخآلا عم اندحاو لماعتن

 كتاقيقش نم يأ كلمت ال» :لوقت ًاسكع ىأ ءينلأست دق «؟يزور لثم رشكأ نوكت ال
 ةميزع ىوقأ يزورو «يزور نم ًاحرم رثكأ اهرظن يف نيج اذإف .«ةيقيسوملا كتبهوم
 «يمأ ريطاسأ ايند يف انشع اذكه .ًاعم نوكن امدنع فرصتلا ءيسي دراوداو ؛نيج نم

 ('"2انل اهنّيعت يتلا راودألا يدؤن

 ريغ ؛مألا ةوق مامأ هسفنب هتقث مادعناو هزجع ببسب ًادعبتسمو ًايصقم لفطلا راص

 يه امكو .روصتيو بغري امك «ةكراشملا اهماوق ةنيتم ةيوخأ ةقالع ءانب ىلع رداق
 هجوتلا مدختسي هنإف ءرخآ خيرات عم لباقتلاب لب ,هدرفمب دجوي ال خيراتلا نأب هتعانق
 ىلع موقي هنأل «ةرطيسلا نم ولخي ليبن بولسأ ىهو .هتاوخأو هسفن نيب ًالباقم ؛هنيع
 .قفاكتلا مدع نم هفنتكي امل يمارد بولسأ هنكل «هتايدنع نم قوطنملا ناك نإو يزاوتلا
 نع زجاعلاو رثعتملاو عومقملا ,هيتخأل يهازلا جذومنلا لباقم يف «دراودا جذومن لكشي

 ةباتك ريبعتلل هتلوفط بيبالتب كسمي يذلا «بتاكلا دراوداف .تماصلا ريغ هنكل «جامدنالا

 هجتي هارنف .ةيلئاعلا هتيصوصخ ىلإو هتاوخأ ىلإ هرظن ةيفيك يف انفقوتسي ,هتياكح نع
 هلاجم دودح لخاد - ةريسلا بتاك ناش ىه امك - اهبلقيو اهصحفتي هسفن لخاد ىلإ
 نيح هانبت يذلا هسفن بولسألا وه اذهو .نهعم ةلباقم يف ركذتملاو ليختملاو شاعملا

 .(ةلباقم مث ءراطإ) همأب هتقالع فصو

 ةفشاك ريبعتلل ةقيرطك ءنه/وه :نيجذومن نيب ةلباقملا بولسأ مدختسا كلذل
 اهف «ةلقاعلا ةاتفلا جذومن نلثمي نه .اهل هلابقتسا ةقيرطو ةوقلا راثآ نع ًايدامو ًايسح
 ('"10,ةلقاع» ةاتف اهب فارتعالا نيرخآلا ىلع تضرف» دق ًانس هنم رغصألا يزور يه
 ةخسن نم ...اهسفن نيج تلوحت ام ناعرسو» نيج تلعف كلذكو .ةيدادعإلا ةسردملا يف

 .57 .ص «قياسلا ردصملا (١؟4)

 518 .ص ؛قياسلا ردصملا (1١؟0)
 .47 .ص «قياسلا ردصملا (1؟3)

 ففي



 و تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 زكري كلذ يف وهو ('""9.ىرخألا يه «ةلقاع» ةاتف ىلإ يزورل ةعبتتسمو ةرغصم

 ءاجرأ يف يهجو ىلع ميهأ تحرف انأ امأو» :هرعاشم كّرحُي امو هتربخ ىلع هابتنالا

 نهجذومن مستي ('""!..دحوتلاو دورشلاو درمتلاو مغلاب ًاديازتم ًاروعش ًالماح ةسردملا

 ءاوضنالاو عيرسلا فيكتلا اذه لباقي .ققحتلاو زاجنإلا ةعرسو ءفيكتلاو طابضنالاب
 (3) ,مادتسملا رييعتلا يف يرادحنا هيف تلصاو» يذلا هجذومن «لقعلا ةناخ تحت

 هتابحي امع امهتقاعإل ةركاذملا لجؤي وهو «ةركاذملاو ةساردلل تابحمو تادهتجم تانبلا

 نع هروصت ضفخيو «هتاوخأ جذومن نم يلعي رخآ ضرعم يف .هطابحإ نم ًايفشت
 ةرداق تدب نيج اهدحو» هتشاشه لباقم اهتعاجشب نيجل فرتعي امك ('* 9.هجذومن
 ةيدبم ءىفشتسملا يف اهاضق يتلا ةثالثلا رهشألا لالخ ءيبأ تمزالف ءكسامتلا ىلع
 هتبغر نع نلعي ('*!)«اهيراجت ةعاجش كلمأ نكأ مل ينأ ةطاسبب فرتعأ ,ةقئاف ةعاجش

 تمكح دق مألاو بألا اهعضو يتلا ةلئاعلا نيناوق نأ ريغ ءهتاقيقش عم لصاوتلا يف
 ثيح نم دشألا ناك ىلع يراسلا ماظنلا نأ ًاملع (...) يرسقلا ينامسجلا» لصفلاب
 ةينطاعلا ةوهلا ةيناعسجلاا ةوهلا ذه. ىلإ فاضيو ('*7):طايضتالاو يتامسجلا عقولا
 .لصفلا اذه نع ةمجانلا

 بعللا نم ةولح تالصو ةوخإلا نيب تناك لب ءرفانتلا لباقتلا اذه ًامئاد نعي مل
 دح تغلب ام ًاردان ةمحازم»و ؛«لدابتملا لعافتلا»و «عاتمتسالا» اهعباط حازملاو

 ةوهلا كلت» نأو «لدابتم شامكناب» هروعش ىلع دكؤي بتاكلا نإف كلذ عمو ('*0«.ءادعلا
 هكولس لّلحيف ؛«يمأ ببسب نينسلا ربع تعستا اهلعلو ءنآلا ىلإ اننيب ةمئاق ةينادسجلا

 يأ ىلع ضورفملا ينمضلا مرحلا كلذ نم ببسبف» :همأ فقاوم ىلع ءانب ؛هتاوخأ هاجت
 اذه لك مظع» كلذل 06 كيناودع الكش مرحلا كلذل يقرخ ذختا ءاننيب ينادسج لاصتا

 (**)«ةيلاكشإلاو ةزيمملا دسجلا ةناكمب انساسحإ نم

 هرود ىلعو ,هرعاشم ىلع زكري هنإف ةميمحلا ةيلئاعلا تاقالعلا هذه فصو ىف

 نع صاخلا لصفت يتلا زجاوحلا قرتخي كلذل .ةقيقحلاب هريغو ءهسفن رابخإب فقثمك

 .84 .ص «قياسلا ردصملا (171)
 .417 .ص «قباسلا ردصملا (1؟4)

 .48 .ص ؛قباسلا ردصملا )١179(
 .188 .ص ءقياسلا ردصملا )١140(
 /5١1. .ص ءقباسلا ردصملا )١51(

 .44 .ص ؛قباسلا ردصملا (15١؟)
 .46 .ص ءقباسلا ردصملا )١57(
 .46 .ص «قباسلا ردصملا )١54(
 .49 .ص ءقياسلا ردصملا )١155(

 فيدل



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 دعاسي ىه لب ءيضاملل ميقع عاجرتسا درجم نوكي نأ ديعب راسم هنإ .ام دح ىلإ ماعلا

 ريياعملا نيبتن نإ .يعامتجالا /يفاقثلاب ةقيثولا هتقالع يف ءيميمحلا يف راحبإلا ىلع
 .ةيسنجلا اياضقلا ىلع ديدشلا متكتلاو ءنيسنجلا نيب لصفت يتلا ةظفاحملا

 نع ةوق لقي ال يروكذ رخآ قوط هتاوخأب هتقالع فل ءيمومألا قوطلا لباقم يف
 نالكشيو نالعافتي ءضعبلا امهضعب نم ةوقلا نادمتسي نالصتم ناقوطلا - لوألا
 يعارلا رودب مايقلا بألا هبلاط .('* )ًامامت يمومأ وه الو ةيلك يوبأ وه ال ًانيجه ًاماظن

 «يروكذلا عمتجملا يف ةروكذلا نم بوغرملاو بولطملا رودلا بعل يأ ؛تانبلل يماحلاو
 اياونلا يذ خآلا رود ايِجْنرَد سبيبلتأ انأ تحر» :بردلا اذه نع داح دراودا نأ ريغ

 لالخ ءيروكذلا رودلا اذهب يهامتلا يف هراتهتسا ىلع ًاقحال ُهبّنأ مث ('*ةبيرملا

 هلوق تدجو ينالو .«ةقيرطلا هذهب كتقيقش ىلإ رظني نأب دحأل حمسأ ب ةيفيص ةهزن
 اهنيح ينرواس نكل (...) «ةرظن درجم نم ررض ال» نا ًالئاق تقلع دقف «يقطنم ريغ

 ,ةيلاغملا يبأ ةيلوجر (...) يبأ دنع كلمتلا سح ةاكاحم عيطتسأ نل ينأ ديكأ روعش

 هضفر ىفو «ةيمومألاو ةيوبألا ةطلسلاو ةوقلا نم رفن دقل ('**..ًاعاترم اهنع تافكناف
 هنإف يديلقتلا يروكذلا ماظنلل ًاقفو هنأو ةصاخ .هتاقيقشب هتقالع تبرطضا امهتنميه

 نكي مل ام اذهو «تانبلا نع زيمم عقوم يف هعضت ةيدامو ةيونعم تازايتما ركذلل ىطعُي
 نع لوؤسم ينإ لوقلاب يلع ناحلي الظ ذإ جودزم ديقب يمأو يبأ ينديق» :هيلع هعضو
 ةفاك يف يل تايواسم نك عبرألا يتاقيقش نأ عم «ةلئاعلا لجر يتفصب ؛يتاقيقش
 سكعلا لب .هتازايتما نم ًايأ يحنم نود عقوملا كلذ تابجاو ّيلع اضرف اذكه .تالاجملا

 ('**«اهب ىظحأ يتلا نم ربكأ ةيانعب نيظح يتاقيقش نأب رعشأ تنك ذإ ءحيحصلا ىه
 يف نهتيامح فدهب «بآلاو مآلا لبق نم هنع تازيسم هناتيقشب نإق :روستلا انو قلو
 ؟ةيروكذلا تازايتمالا نع دعبتسملا وه «نهنع لوؤسملا نوكي فيكف ءيروكذ عمتجم
 «يديلقتلا يروكذلا جذومنلا عم لماكلا يهامتلا نع ًافزاع هلعج هشاع يذلا ضقانتلا اذه
 تاقالع ءانب ءاذه يهامتلا مدع قاعأ ىرخأ ةيحان نم هنكل ءهل موسرملا رودلا عمو
 ('*:).هتاقيقش عم ةنزاوتم

 قئارطبو ءامهل مألا موهفمب طوبرم هتاقيقشلو هسفنل هموهفم نإف «كلذ نم ًاقالطنا

 نودب مهنوك مهب ًاصاخ مهشيعل ًاماظن اوركتبا هلهأ نأب ئراقلا ركذي دراودا نأ فيك ًاقباس انركذ دقل(157١)
 .ةدناسم ةيعجرم نود «تايلقأو ءابرغك نوشيعي ءنطو
 .84 .ص ءقياسلا ردصملا (
 204 .ص ,قباسلا ردصملا (
 .594 .ص «قباسلا ردصملا (
 .684 .ص «قباسلا ردصملا (

 فحل



 9 تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 هقلعتو نهل هبح ديسجتل يباجيإ زيح نييعت ىلع ًارداق نكي ملف ,ةئفاكتملا ريغ اهريبعت
 ًادصق - اهللست ىدم كردأ يكل ًايمسر يميلعت ةياهن دعب تاونس رمألا ىضتقا» :هتلئاعب
 لبو ؛قيقشلاو عبرألا تاقيقشلا نحن :ةيلخادلا اننوؤش ىلإ - ًادبأ يردأ نل ؟ةقيلس ىأ
 اهتاراهم راثآ يناعن يتاقيقشو انآ لازأ الو .رخآلاو اندحاو نيب ًاضيأ اهلخدت ىدم
 تذغت ءانتيب ةكئاش زجاوح بوشن ىلإ تدآ دقو ؛لاجملا اذه يف بئاجلا ةبوهرملا
 هذه ضعب نأ ينفسؤي .ًالصأ يه اهتماقأ زجاوح اهنكلو ءىرخأ رداصم نم ديكاتلاب
 يف ةبيرغلا ةيلئاعلا انتقنرش نأ ًاضيأ نآلا كردأ يننكلو (..)ةلازإلل ةلباق ريغ زجاوحلا
 حلصي هيف انشع يذلا ملاعلا الو ,ةقحال تاويحل ًاجيتومت حلصت ال يضقنعلا نافزلا كلذ
 ًاقالطإ قوبسم ريغ رمآ نايتإ «ةظهاي ةفلكي ءرزق امدنع كلذ سدخ دق يبآ نأ نظأو .اهل
 ىف ريكفتلا يف تنعمأ املكو (...) ةدحتملا تايالولا يف ةساردلل انم ةعبرأ لسرأ امدنع
 تمرص اذإ الإ الجر ريصأ نأ ىف ىل لمأ ال نأ دقتعي ناك هنأب ًاعانتقا تددزا كلذ
 ١) | (١"1)«ةلئاعلاب يتقالع

 ناكملا اذه يف هتناكم يأ «يلئاعلا هزيح ةيلك كلمي ال هنأ ىل امك دراودا ىدبي
 اذه كلمت ةداعإل ةلواحم الإ وه ام هتاوخأب هتقالع نع ةملؤملا هتايركذ هدرسو «ميمحلا

 ةلئاعلاب قلعتلا لايح هرعاشم دورب جتنتسي ةرارمبو ءيناكم عقوم نع ثحبي وهف .زيحلا
 دنع هسملأ امم ليلقلا الإ نكأ ال ينأب تثجوف» :ديعصلا اذه ىلع هتاوخأ نع هفالتخاو
 ةلئاعلا دارفأ رئاسو يتاقيقش هاجت نيسادتسسمو نييوضع صالخإو بح نم نيرخآلا
 اهّلجت كلذكو «نحن انتلئاع» اهتفصب يبأ اهّلجي يتلا ةعسوملا ةلئاعلا يهو - ةعسوملا
 ةرفاسو ةمراص تلظ يتلا ةيلئاعلا يتايح» ('*”0,,يننغلبأ ام ىلع ءيتاقيقش
 0501 دعا

 ال نإ ,هتاوخأب هتقالع مهفل ('**7قايسلا ىلع ديكأتلا وه لاجملا اذه ىف هلواح امف

 يلئاعلا زيحلا قلخ ديعي ىهف .ةيفاقثلا / ةيعامتجالا اهتايثيح ةفرعم نود اهمهف نكمي
 ةقلعتملا ىرخألا بتاكلا فورظ ىلإ ةفاضإ ؛هب تطاحأ ىتلا فورظلا ًامدقم هلوؤيو
 هل حاتأ كلذ .ىرخأ ةيعامتجا ةفاقث بستكا ثيح اكريمأ يف هتلئاع نع ًاديعب هشيعب
 ةطقن يهو ءاهنيب قابطلا ةماقإو «ةيلاكشإلا تاقالعلا هذه هجوأ ضعب نيب تالص داجيإ
 امك ينفلاو يسايسلا باطخلل همهف تمكح ذإ ؛ةيركفلا هتموظنم يف ءانركذ امك ةمهم

 .701/ .ص «قباسلا ردصملا(151١)

 .59؟ .ص ءقباسلا ردصملا(161؟)

 .56؟ .ص :قباسلا ردصملا )١1١(

 .يبدألا ديعس دراودا دقن يف اودع ًاعقوم لتحت قايسلا ةركف نإ(184١)

 نزل



 ةيتاذلا ديعس دراودا ةريس يف ةءارق - ةيوهلا قلقو ةثونأ/ةروكذ :يمويب

 داعبألاب ًايعوو ًايقابط ًايعو هيدل دّلو دق نينطوو نيخانمو نيتفاقث يف هشيعف .انركذ
 ءوض يف هتاوخأو هتاذ ةيؤر هل حاتأ -يكدبلا هناكم جراخ -ديدجلا هعقومف .ةينمازتلا
 هيلع ناك يذلا يوبآلا ماظنلا ىلإ يمومألا ماظنلا نم لاقتنالا لعلو .فلتخمو ديدج
 تابوعصل هتهجاومو «ةيروكذلا هتيوه ددحتت يك يلوفطلا هناكم يف ناك نيح هؤارجإ
 يف ببسلا هلعل ؛ىفنملا معط هعرجت عم رخآلا هناكم يف ًاقحال همامتإ مث نمو همامتإ
 دانعلا نم ةلاح يف «هلاح ىلع هكرت يف هتبغرو يلئاعلا يقئالعلا قاقشلا ةروص هراهظإ

 رثكأ شّمهّملاو عّلتقُملاو دوقفملاو عئاضلاب ًاضيأ همامتها ىسنن الو .روظحملا كاهتنال
 يف صقانلا هجولا ىوس ّرن مل ببسلا اذهل لهف ءققحتلاو راصتنالاب همامتها نم
 ةرخأتملا تاباتكلا ىف رخأتملا بولسألا ليلحت ىف هدجو ام انه ققحي له ىرت ؟ةقالعلا

 ددع نم ًابكرم ًلمع» هيف دجو يذلا هديحوتلاو ىسوم» يف ديورفآ لثم .ءباتكلا ضعبل
 ةبعص اهلكو ,ةفلتخملا ةينمزلا تارتفلا نم ةلسلس ءاياونلا نم ةلمج ءصوصنلا نم

 «ةيموقلا ةيكارتشالا دوعصو ءضرملا عم اهل يدصتلا ديعص ىلع ءهيلإ ةبسنلاب ًايصخش
 راثآب انايحأ ةبوحصم ءانييف يف هتايحب تطاحأ يتلا يسايسلا نيقيلا مدع لاكشأو

 ىسوم» ىدبي (...) رارقتسالا مدعو بارطضالا ىلع ةثعاب ىتحو لب ؛:ةضقانتم

 لحلاب ال يشي ثحبلاب طيحي ام لكف (..) وه هسفنل ديورف لبق نم ًافلؤم «ديحوتلاو
 ريغ رصانعلا كرت يف ةبغرلا نم عون عم ديقعتلا نم ربكأ ردقب لب (...) ةحلاصملاو
 (١"*)؟«ةصقانو «ةيظشتم ؛ةيضرع ءاهلاح ىلع قيفوتلل ةلباقلا

 بحلاو نه/وه - ؟

 راسم لكشي ةجرد ةيأ ىلإ فاشتكا حيتت يتلا ةيتاذلا برعلا لاجرلا ريس ةردان
 لجرلا /بتاكلا باستكا يف الإ ققحتي 57 كلذ .ًافلتخم ًاراسم يعامتجالا /يتاذلا لجرلا

 تاميسرتلا زواجتي نآو ,نوكي نأ هل ديرا امك ال ؛هسفن نوكي نال هدوقت يتلا ةيرحلا
 «تاذلا ىلإ ةدوعلا هذه طبترت .تاذلا ىلإ ةدوع ًاضيأ يه ءيضاملا ىلإ ةدوعلا .ةيروكذلا

 ةريبملا ربضتنت نأ بجي قاعتت ققحتت دت يكلو 0

 ىلإ ' ءديعس : اونا هققح ام اذهو .اهب هيعوو هتسونج نعو ناجل ن نع يلا بتاكلا
 فدهب سيل ءًاعساو ًاناكم اهل درفأ دق ةيسنجلا هتاقافتسا عوضوم نأو ةصاخ ءام دح
 يلكاعلا ماظنلا لبق نم رّدستو عمق نم هتهجاو ام ىلع ليلدتلل امنإ ءاهب ءافتحالا
 مهفن يك مهم عمقلا اذهل .هصتقم لكشب نإو «ةيسيئرلا لصافملا ضارعتساو .مراصلا

 .50-47 .ص 7٠١54, توريب :بادآلا راد ءنييبوروألا ريغو ديورف ءديعس دراودا :رظنا(155١)

 فكرت
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 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نمو «قايسلا ىلع زكري «هتداع ىلع ًايرجو «ةيحان نم وهف .ةيمارغلا هتايركذ مهفلا قح
 ىتلا تايركذلا نم قسانتملا عيمجتلا اذه لالخ نم دمعي ذإ .تاطبارتلا ىلع ىرخأ ةيحان

 تايثيح دنع فوقولا ىلإ ءهدسج مدصتو هوحن عفدنتل ةدحاو ةطقن يف براقتتو جمدنت
 ىلع فوقولا اننكمي ال هنأ كلذب دصقن .ةيمارغ تاقالع ءانب يف هراثآو يسنجلا تبكلا

 ىلإ دتري مث نمو رخآلا ىلإ قلطني اهنمف ءهتروكذ عقوم مهف نود هدنع ةثونألا عقوم

 .اهرييغتو ةبيرملا ميقلاو تايهيدبلا يدحت ىلإ يدؤت «ةطشن ةيفرعم ةلحر يف «هتاذ

 بلوقملاو ًايقالخأ طبضنملا يلئاعلا ماظنلا قرخ نم ًافوخ ديعس دراودا شاع

 كلذ راوسأ فلخ نم ينيدانت «ةيونعملاو اهنم ةيدسجلا ,ةرهاقلا تاءارغإ» نأ مغر ًايفاقث

 (197) ,قاتف عم ةرم جرخأ ملف .ةديدش ةمارصب رادملاو ةيانعب جمربملا يتايحلا نيتورلا
 دعاوقلا ةفلاخم هنأش نم ام لك (لوق ىأ ) ةسرامم نم ةيرس ةذل دمتسي» أدب لباقملاب
 عتمتسي أدب ثيح «بتكلا يف هتلاض دجوو «يلهأ اهضرفي يتلا دودحلا زواجت وأ

 عم هبراجت نع ثدحتي هنأ ىتح «ةيئاسنلا اهتايصخش ربع يسوريالا دعبلا فاشتكاب
 هدسج ىلع عزانتلا كلذ ىلإ انفضأ اذإو ('*"!..«هتاذلم فلؤم» ىلإ هلوحتو ءاتيلاك»
 ليكشتو .هتبكو «ةينادسجلا هتيوهب هتقث مادعناو هل ضّرعت يذلا يساقلا دقنلاو .ًاقحال

 ئراقلا ىلإ ةرشابم هجوتي هنإف ءاهركذ بجوتي ال يتلا تامرحملا دحأ سنجلا عوضوم
 «هريكذت» ثيح نم حوضولا مدعب مستت يتلاو ةحجرأتملا هتيعضو مهف هكراشي يك
 روصت» ةروكذلا تانوكم دحأ ىهو «هيلع سنجلا ميرحت مث نمو «ريبعتلا زاج نإ ءًايرسق
 تنك «رمعلا نم ةرشع ةسماخلا يف انأو ء١155 ماع ةدحتملا تايالولا ترداغ امدنع ينأ

 ىلإ ةدحتملا تايالولاو رصم يف اهتدترا يتلا سرادملا نإ مث (...) ًايلك ًالتبتم لازأ ام
 ةفص لك هنع عزنتو ءيش لك ٌندلوُت تناك فصنلاو ةرشع ةعباسلا يغولب نيح

 ةيداحلا يغولب نيح ىلإ تسرد ثيح نوتسنيرب ةعماج ىلع هتاذ رمألا قبطنيو .ةيسنج
 ,سنجلا نم هفيوخت ىرج ذإ ('”*.«ناكم لك يف ًاعونمم سنجلا ناك .نيرشعلاو
 :بالا هل لوقي «ةأرمللو هسفنل هتيؤر ىوتسم ىلع ظفاحملا ماظنلا يف لوخدلل هعيوطتو
 05 :)(يقالخلا تمزعملا ىبتلا اذه: يف ('*ةلءاهن) الإ اهعف' تاي .امةارمأ جووتت نإ بطي
 يف عقت» يتلا سنجلاو ةيلئاعلا تافالخلاو نيطسلف عيضاوم نع ثيدحلا حيتي ال يذلا

 .654 .ص :قباسلا ردصملا (16517)

 .08-15 .ص «ءقياسلا ردصملا )١151(

 ٠٠١ .ص «قباسلا ردصملا )١158(

 ١٠١. 7 .ص «قياسلا ردصملا )١155(

 ١1١١. .ص ءقياسلا ردصملا (110)
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 ,377):لاكشألا نم لكش ّيأب اهيلإ ةراشإلا ىتح ىأ اهتراثإ يلع عنمي ءروظحملا ةرئاد

 يموهفملا «ريكذتلا» نيبف .ةلماكلا اهداعيأ نع ةروكذلل حوبلا ًاضيأ حيتي ال هنإف

 يذلا يوبألا ماظنلا ةطلس هلثمت يذلا يزمرلا نوناقلا ًاقئاع فقي ةروكذلا ةسراممو

 ةيباقرلا ةموظنملا كلتو هيف شاع يذلا خانملا اذه ىدأ .عزاونلا ديقيو ةعتملا عنمي

 ةفلتخملا ةيناوجلا هتاذ سملت ءدب ىلإو ءهتقهارم ىف (''')دقعتلاب هروعش ىلإ ةمراصلا
 .ةدراسلا هتاذ دقعت ىلإ 0-5 ب ىدأ امك ١١9( ةيلوقملا هتاذ نع

 نع فشكو «هبحب حاب فيك «ةفحجملا اهطورشب هترصاح يتلا ةلداعملا هذه نمض

 ؟نهقشعو هقشع فصو ةيلخاد

 ةبغرلا نأكو (''*!«ةريسلا نم ةريخألا لوصفلا يف الإ بحلا لجسي مل هنأ انظحال

 يذلا تايركذلا يف ينمزلا جردتلا ىلع ءانب امنإو ءاهسفن ءاقلت نم ٍتأت مل درسلا يف

 ىرخأ ةرم ىهف .هتارتوتل فصو داجيإل هدوهجو ءهشيع تاقايس ليجست ىلإ ىضفأ
 ةريسلا نم ءزجلا اذه يف مدقي هنأ مغرو .روعشلا فشكل قايسلا ىحن هابتنالا لوحي

 مدقي نأ دارأ ىهف .انل همدقي نأ ديري ام وه سيل بحلا ليلحت نأ الإ «ليصافتلا ضعب

 ةرتفإ ءوض يفو «ةقدبو بثك نع ةربخلا هذهب ىنعي نأ دارأ امك «ةيمارغلا هتاقالعل ًامهف

 ةبرجتلا حيتي ركذتلا نأ ىل امك .(ةباتكلا رضاح) رضاحلا تقولا يف ةيبسنلا ةربخلا

 .مامإلا ىلإ ركذتلا عافدنا ببسب كلذ ةرشابم ةحاتإ ةقباسلا

 ىلوألا ةقالعلا شاع .اكريمأ يف ىرخأو نانبل يف ةدحاو ءامهدنع فقوتي ناتقالع

 نيتاه هجارخإ ةفدص يه لهف ء(ةيكريمأ) ىفنملا ةغلب ةيناثلاو «(ةيبرع) مألا ةغلب

 ؟يكريمألاو يبرعلا اهيدعبب ةيكرملا هتيوه ىلإ ناريشت الأ ؟نيتقالعلا

 :يبرعلا مارغلا -أ

 ىف ركذ هنإف ءًاناكم تايعادتلل درفت ىتلاو هتاركذم ةباتك يف هبولسأ ىلع ًايرج
 لصفلا ىلإ ليصفتلا أجرأو ءبضتقم لكشب دامعلا افيإب هتقالع عباسلا لصفلا ةياهن

 ال ًاداحتا تقلخ لاصآلا كلت نأ ىلع» :ءاسنلاب ةقحاللا هتاقالع ىلع ةقالعلا هذه ريثأتو

 ١55. ءص «قباسلا ردصملا (111)
 5١8. .ص «قياسلا ردصملا (117)
 ٠١5. .ص ؛قباسلا ردصملا (17١؟)

 ينعي هنأ ىلإ ةراشإلا رشع يناثلا لصفلا فذح نم دارأ له ىرت الصف رشع دحأ ىلإ باتكلا مسقني )١15(
 8 ؟توملا يأ ةايحلا ةرود لامتكا

 فلو



 هب تا فحل

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىلإ ىعسي ًالجر ةقحاللا يتايح ىلع ةرمدم جئاتن ءالامجإ هل نوكت فوس ءانتيب مصفني
 يمأ نأ ةلاسملا تسيل .تايرخأ ءاسن عم ةلصاوتمو ةجضانو ةيمان بح تاقالع ةماقإ
 لخدت نأ يف تحجن اهتأ ةلأسملا امنإو ءهيف اهل قح ال يتايح يف ًاعقوم تبصتغا دق

 دعب اهيف تيقب اهنأ ءنايحألا مظعم ءرعشأ ينإ لب ءاهمايأ رخآ ىلإ اهيف ىقبت نأو يتايح
 ىدرسلا عطاقتلا ءكلذ دعب ًابرغتسم نوكي نل ديدحتلا اذه نم انقلطنا اذإو (' '”7«.كلذ
 عبس درفي وهف .هتبوبحمب اهنبا ةقالع لايح مألا رك كتموو :ةقيكلا»قنصو ليت
 مألا ةفرعم :الوأ .همأ لبق نم تالخادت ةعبس اهتقرتخ دقو ('''),ةقالعلا هذهل تاحفص

 بتاكلا مادختساو مألا ديدهت :ًايناث "0 «اهنم 00 يدايحلا اهفقومو ةقالعلاب

 قئاللا فّرصتلا دودح ضعب تّطخت افيإ نأ اهل ادب ذإ .ديدهتلا لقن يف رشابملا بولسألا
 الا ؟كلاثمأ نم بابش عم اهتقو مظعم اهئاضق نم اهادلاو هنظي يذلا ام. :ةمشحلاو

 ةبغرل رشابملا اهيدصت :ًاثلاث ').,.؛سيرع ىلع اهروثع صرف يف طّرفت اهنأ نوملعي
 لباقمف .امهنيب بحلا نالعإو افيإ ةقفري .ليمج راهت ءاضق نم: هتدوع دعب .ةيمازغلا اهنبا
 ىف رشابملا همأ باطخ بتاكلا لقن ًاضيأ انه .همتك ةرورضب همأ هتهجاو «بحلا هراهشإ

 اهماكحأب يشت يتلا اهئارآ ىلع قلعي يذلا ءاهنع رشابملا ريغ هباطخ عم هعطاقت
 كنأ نظأو» ةددهملا اهتناكم دادرتسا هنم تدارأ قيرفت .جاوزلا راطإ جراخ بحلل ةرجازلا
 (..) جاعزنالاو بنذلاب ًاروعش ٌلوحتت لوألا بحلا ةراثإب اذإو ءتلأس «كًاضيأ اهتلّبق

 هنأب حلم روعش لهاجت لواحأ انأو ءاهينعي ال رمألا نأب اهلاؤس ىلع تددر بضغبو
 طابترا يأ ربتعت اهنأ ينعي يل اهبحف .يمأ دنع سابتلالا كربنز تلفنا .ام ىنعمب اهينعي
 سانلا نأ دقتعت ثيحب ًادج ةيديلقت اهنإف ءكلذ عمو .ّيلع اهترطيس نم ًاصاقتنا رخآ

 ةفيظو نأ فيك ىرن اذكه (' ''٠.,سنجلا نم اهزازئمشا مغر ءابوجو اوجوزتي نأ بجي
 ىلع لوصحلا افيإ ةلواحم :ًاعبار ('" ”!.مكحتلاو ريثأتلا يه نيبولسألا نيب لاقتنالا

 يه همأ نأ تكردأ اهنأ ىلع لدي كلذف اهيلإ افيإ باهذ درجمبف .اهنم جاوزلل همأ ةقفاوم
 اهتركف نع لودعلاب افيإ عانقإ يف مألا تداجأ انهو .عوضوملا يف حلاصلا عجرملا
 بولسألا بتاكلا مدختسا ًاضيأ انهو ('"')!.هجضن مدعو ءاهنبا ددرت ىلإ بيسلا ةعجرم

 )١16( .ص ءقباسلا ردصملا 71/5.
 )١137( .ص «قياسلا ردصملا ١5-؟5١5-5.

 )/١1717( .ص ءروكذملا ردصملا 5١١.

 5١٠١ .ص ءروكذملا ردصملا (1148)

 .١5؟ .ص «قباسلا ردصملا (119)

 طئاتنممع آعزءدصع, 3ع ع5أ انس ةانأكع, ]200610 ععدمطتع, لع 12 انا ءدوغانتع 22 :2ءلنقك, 5ةدنأر طومتو )17١(

 1980, م19.

 515 .ص «قباسلا ردصملا (1071)
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 ناسل نع لوقنملا رحلا رشابملا ريغ بولسألا ىلإ ةفاضإ ؛مألا لاوقأ لقن يف رشابملا
 يركذتلا هباطخ يف ةوقب ةرضاح اهنأ ىلع ةلالدلل كلذ ءاهسفن افيإو تاوخألاو مألا
 امنأك ءاهنبا نع ثيدحلا يف بئاغلا ةغيص مألا مدختست .هيضام هنم ىري عجرمك

 ,هنع همأ ةركاذ ليصافت ًاضيأ لقني لب ءبسحف هتركاذ ليصافت لقنب يفتكي ال بتاكلا

 اهدحو اهليمحتلو هتاذب ثدحلا ىلع سيلو همأ فقوم نم هتمدص ىلع ديكاتلل كلذ
 لوزت الو لوحت ال لئاضفلاو لئاذرلا نم ةدرج يف تباث اهنبا نأكف» :هتاعبت ةيلوؤسم
 ددهت يتلا هفطاوع نيب رفانتلا كلذب ًارهظم ('"").,ةقثلا اهعجرمو لوألا اهخرؤم يه ءأدبأ

 رييغت يف مألا تمهاس :ًاسماخ .رشلا نم ريخلا ددحت يتلا اهتغالبو «ةينيقيلا مألا ميق

 يناعمب افيإل هبح طبترا ذإ ءبلسلا ىلإ باجيإلا نم افيإ عم ةقالعلا ىلإ اهنبا روظنم
 ءاهرادم ىلإ ديدج نم ينتداعأ اهنأ نلعملا ريغ يمأ زاجنإ ناك» :اهتوطس ىلع جورخلا
 ةمصب هءارو فّلخ ؛مألل رشابم ريغ لخدت :ًاسداس ('""!.ءاهبحب معنأ نأب يل تحمسو

 افيإل يمأ تاريذحت نأ لاحلاو» :اهب يشيو اهيلإ دوقي ًارثأ تكرتف « ءاهسمط نكمي ال
 جاوزلا ةيّدج ىلع يوطنت ال ةلوؤسم ريغ تاقالع ميقأ يك يل ًاينمض ًامعد تلّكش
 نإ (""*)«ةبلاغلا ةقالعلا لظت نأ يب يه اهتقالعل ءهتاذ نآلا يف ,حمست اهنكلو ةعّورملا

 لباقم ءيدج ريغو لوؤسم ريغ يفطاع جذومنل اهتعضخأو اهنبا فطاوع مألا تننق
 انمهي امف ءهؤطخ ىأ بتاكلا يأر ةحص انمهي ال هنأ رركن انهو .يدجلا مألا بح جذومن

 .ةبرجتلا هذهلو هل همأ ةيؤر ربع «هل ةيمارغ ةبرجت لوأ يف هسفن بتاكلا مدق فيك وه

 نأكو .ةياكحلل ةمتاخ عضت كلذب اهنأك ءاهمع نبا ىلإ افيإ ةبطخب اهنبا مألا ئبنت :ًاعباس

 نم امهفقاوم ضراعتت نايوار .درسلا ىلع نابوانتي ؛همأو وه «نايوار افيإل هبح ةصقل

 ىلإ نبالا دادرتسا ىلإ فداهلا بلسلاب مألا تالخدت تمستا نيحف .ةيمارغلا ةقالعلا هذه
 تباثلا مألا فقوم قاستاو ضقانتي عطقتب بح ةبرجت لوأ شاع نبالا نإف ءاهروحم
 ًاعطقتم هل بح لوأ هيف عضوم يذلا يدرسلا قايسلا ناك اذكه .ةيادبلا ذنم ءاهنم
 .ركذتلاو درسلا ىلغ زفاحلا هنأ ىل امك عيطقتلا اذه ادبف ءانظحال امك «مألا تالخادتب

 ىري فيك اهدنع ءدرسلا لخادو تاذلا لخاد ءلخادلا يف مألا نوكت نيح نكل
 ؟لوألا هبح يوري فيكو ؟هتبيبح بتاكلا

 هذه تحزر ذإ ءطابحإلاو عنملاو بنذلاب روعشلاو فوخلاب افيإ نع ةباتكلا تطبترا
 حوب ىتح ىأ يدسج سامت امنود اهنم ةبرقم ىلع نوكأ نأ» :ىباتلا ةأطو تحت ةقالعلا

 5١4. .ص ءروكذملا ردصملا (175)
 .514 .ص ءروكذملا ردصملا (17؟)
 5١4. .ص ءروكذملا ردصملا (174)

 ع



1 
 »و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 اهتبصن يتلا قئاوعلا نم ةقالعلا هذه تناعو ('"*!.«ةمرحم ةذلب هبشأ ناك ءاننيب يمالك

 ءاهزواجت نود قرخلا ةبتع ىلع دراودا فوقوب تهتناو .بتاكلا تاليلعتل ًاقفو «مألا
 ةيمويلا ؛مارهألا يف ةذبن يمأ ينترأ» هل يقيقحلا افيإ بح كاردإ يف هلشف ًاجتنتسم

 انأ ينأب تعمس اهلعل افيإ نأ ًاجافم تكردأف .اهمع نبا ىلإ افيإ ةبطخ نلعت «ةيرصملا
 هتاذ عوبسألا لالخ لصح ام اذهو - اهنم جاوزلل ططخأو نهادحإب ةقالع ىلع ًاضيأ
 .ًاسئابو ًاريصق ناك لوألا يجاوز نأ رمألا ةقيقح نكلو .افيإ ةبوطخب هيف تملع يذلا

 لالخ ًاددجم اهقتلأ مل يتلا ءافيإ قحتسأ ال ينأب طبحملا يروعش نم قّمع ام ىهو
 يأ «بايغلابو «ءاجرإلاب افيإ نع ةباتكلا تطبترا ('"0..تلت يتلا نيعبرألا تاونسلا
 ةيعامتجا / ةيفاقث تالالد لمحت ةفاسم :نينثالا نيب ةيسفنو ةيناكمو ةينمز ةفاسم نوريي

 لطبتملا اهتايح طمنو ءافيإ نس نأ كش الف» تاونس عيسي هنس اهزواجت يف لثمتت

 ةفاسمو ").«يمأ تعزفأ دق ءاهتينوفكنارفو «.(سكذوثرأ مور) اهبهذمو ءءيشلا ضعب
 يف طقف فيصلا تازاجإ يف امهتاءاقل صرف ددح امم ءاكريمأ يف هشيعب لثمتت ,ةيناكم

 هجضن ىدم ىلإ دوعت نينثالا نيب ةيسفن ةفاسم ىلإ ةفاضإ ('"*!.ريوشلا روهض

 ضفرأ تنك ؛نيتيفاضإ نيتنس افيإل يبح ةصق تماد» ةقالعلا ةيلوؤسم هلمحتو

 ("5) ءانتقالعل يقطنملا لآملا اهدنع وه جاوزلا نآب فارتعالا ةيلوفط ةقيرطب ءامهلالخ

 حتفيل الإ ةوجف دسي ال ردق ؛لداع ريغ ردقل ةروص ةيمارغلا هتياكحب ضرف دقل
 وباتلاو عنملا رعاشم لباقم نكل .مرحي نأ لجأ نم الإ ءاطعلاب رهاظتي الو ءىرخأ
 عمجلا ريمض همادختساب «نيبيبحلا تعمج يتلا بحلا رعاشم بتاكلا نّيع ؛طابحإلاو

 ةقفرلاو ««ءيطبلا ىمنلا» بحلا اذه ملاعم نم ناكو .خلا ««ءانتقالع» «فناتسن» ءانتقادص»

 اهتقفارمو اهتدهاشم ىلع يزيكرت لقرعي ىأ عنمي رخآ ءيش ىلع مدقأ مل» ةميدتسملا
 ىلإ ىضفأ يذلا يروعشاللا باذجنالا ءكلذكو ('*”)«راهنلا تاعاس مظعم لالخ

 لدابتنو..بينرطلا باعلأ يف كراشتنو ءرخآلا برق اندحاو سلجن» امهنيب براقتلا

 تقولا عم باذجنالا اذه ةريتو دايدزا ىلإ ىضفأ امك ('400)«ةريغصلا ةميمحلا رارسألا

 5٠١. .ص «قباسلا ردصملا (175)
 5١6. .ص ءروكذملا ردصملا (171)
 5٠١ .ص ءروكذملا ردصملا (107)
 .505 .ص ءروكذملا ردصملا (174)
 .١5؟ .ص «قباسلا ردصملا (179)
 5-5 .ص «قباسلا ردصملا (140)
 .505 .ص «قباسلا ردصملا (1841)

 اند
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 كلذ 0*2 :.اهنم برقتلا يف هتبغر فعاضتو ('*")«عبرأ وأ تايفيص ثالث دادتما ىلع»
 فناأتسن انك دقف» «هل ةأطو ال تقو درجم ةنسلا يف رهشأ ةعست ت ةدمل اهنع هقارف لعج

 اهلئاسر هتدمف :نالسارتي اناك امك ('*).«ةحرابلا انيقتلا اننأكو روهضلا يف انتقالع

 ةفقثم نكت مل» ماجسنالا ىلإ ربعي باذجنالا نم ('**!.تافاسملا زواجتي يذلا قوشلاب

 يتاءارق نع يثيداحأ ىلإ يغصت يهو نيعئار مامتهاو ربص نع منت اهنأ ريغ

 افيإ تراص» ةنينأمطلا ىلع ثعبت يتلا ءامهنيب ةفلألا ىلإ لصي مث ('*!««يتافشتكاو

 .همأ نع ًاليدب ('*")«ديدجلا يرواحم

 ةيفيص ةلحر لالخ ءترجفنا نأ ةيفطاعلا هتاريبعت تثبل ام قوطُملا بحلا اذه نكل
 ةرداببو امهنيب ًاقيلط بحلا فكشناف «توريب ئطاوش دحأ ىلإ ,ءءاقدصألا عم امهتعمج
 «حوتفملا قرزألا ىدملا هدحي راطإ ؛هنالعإو بحلا رجفت راطإ بتاكلا مسرف ('*!.هنم

 ىف احلم ءبئاغلا فقوملا ةقدب بتاكلا /قشاعلا ًارضحتسم .ءاخرتسالا خانم هدوسيو

 اهنتافم رهظي يذلا ةحابسلا بوث يف تناك افيإ نأو ةصاخ «ةراثإلا وج ىلع هباطخ
 اتمات نافتكو ءءاسلم ءارمس ةرشب اهل .رخآ تقو يأ نم ةبغرلل ةراثإ رثكأ افيإ تدب»

 ناك دقف «ةيديلقتلا سيياقملاب اليمج سيل اههجو نأ عمو .ناترومسم ناقاسو ءريوكتلا
 لك قانعلا رّجف .ةرم لوأل انقناعت ءرحبلا يف ةلخاد ةرخص تحت .مواقت ال ةفهل نع مني

 ماهلإلا مهيلع ّلح ةاور ةقيرط ىلعو ءرخآلل اندحاو بحلا انلعأف ,ةتوبكملا يفطاوع
 ةوقل تمدص .حابملا ريغ قوتلاو داعبلا تاونس ةصق ةياور ديعن انذخأ ,ةأجف

 ثيح ءرعاشملا نع ريبعتلا ةورذ ىلإ يوارلا لصي دهشملا اذه ةراثإ يف "7 .يفغش
 نييعتلاو ةيمستلا ىلإ لصت «ةلاحتسالاو رثعتلاو مثعلتلا نم تقلطنا يتلا ةباتكلا نإ
 حوبلا راركتب نوموقي ام ردقب ةرتتسملا يناعملا نوفشكي نيذلا نيمهلملا ةاورلا ةقالطب
 ىلإ ًابنج انسلج ثيح ءامنيس يتيس يف ةعومجملا دارفأ رئاس انيقتلا ءءاسملا يفو»

 نم راص بحلا فشكتا نيحو ([*7«ةرم دعب ةرم بحلا نالعإ نيرركم سماهتن بنج
 لواح .ةيقعلا هذه مامأ .يلاتلا مويلا يف اكريمأ ىلإ ةرداغملا قشاعلا ىلع بعصلا

 5٠١. .ص ؛قباسلا ردصملا (141)
 7١١ .ص «قباسلا ردصملا (187)
 5٠١. .ص ءروكذملا ردصملا (144)
 5٠١. .ص ,قياسلا ردصملا (145)
 .١١51؟ .ص «قباسلا ردصملا (143)
 5١1. .ص :قباسلا ردصملا (141)
 5١١. .ص ءروكذملا ردصملا (144)

 5١١. .ص «قباسلا ردصملا )١145(
 5١1١ .ص ءقباسلا ردصملا(10)

 اندنف



 كم
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 ل

 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 تانكممب ليحتسملا هجاو هنإ ثيحب ءضرملا ناكمإب هئاقب ةلاحتسا طورش ءاوتحا
0 

 ىلإ هباهذ لبق )/١1551-١1908( ةرهاقلا يف ًاماع ىضمأ نوتسنرب نم هجرخت دعب
 ددرتي راصف «ةيردنكسإلا يف اهتخأ دنع كاذتآ نكست افيإ تناك .ايلعلا تاساردلل درفراه

 ةققحتم ريغ اهنكلو ةدقتم ةيدسجلا انتقالع تلظ» كانه هيبأ لامعأ ةعياتم ةجحب اهيلع
 لماكلا ىنعملاب ةجوزو ًاجوز انرص رمحألا طخلا كلذ انزتجا اذإ اننأ ركفي انالك نآل
 - تدقتعا ام ىلع ؛نيطرفملا اهبحو اهتيساسح عفادب - ينعدرت افيإ تناكف .ةملكلل

 افيإ ديب ةقالعلا نازيم نأ نيبتن اذكه ('*”7«.ةيلوؤسملا لمحتأ نأ ينديرت ال اهنإ ةلئاق
 نم ةردحتم» يهو «جاوزلا ديرت يهف ءاهدنع فوقولا اهيلع يتلا دودحلا تكردأ يتلا
 دقاق هنيه ىف كلذ كردأ مل ينأ معو () ةعيفتشمو ةلكيشتم .ةلظفاحم ةيبزع ةزبللا
 بذجنم ينأ يكاردإ مغرو» اهنم جاوزلل دعتسم ريغ ىهو ('*”7.جاوزلا رظتنت تناك
 نم ًاعم انلبقتسمل نكي مل هنإف «لبق نم اهتفرع ةأرما ةيأ نم رثكأ اهب قلعتمو اهيلإ
 امك هددرتو هجضن مدع يف ببسلا ناك لهف ('**..يتظقي مالحأ وأ يتالمأت يف ناكم
 ةطلسل ىأ ؟رمعلا قراف ىلع ضرتعا يذلا يوبألا ماظنلل هعوضخ ببسب مأ ؟همأ تلاق

 نكت مل جاوزلا ةروص نأل وأ ؟هبذج ةرئاد يف نبالا ءاقبتسا لواح يذلا يمومألا ماظنلا
 ريغو ًادماه ًاطاشن جاوزلا روصت يمأ» هنع لهالا تاروصت نم اهثرو امك ةيبذاج تاذ

 ةّقرو «ةزيمملا افيإ تافص هديكأت مغر ؟«دبألا ىلإ مودي نأ هب ضرتفي ءًاساسأ جهبم
 خلبم يفاشتكا رادقمب يتداعس تصلقت دقو» ءامهتاءاقل تدعابت هنآ الإ ءاهل هفصو

 (''*!«جوزتت مل يه اذإ افيإ ةايح هل ضرعتت فوس يذلا ررضلا
 اهنكل ؛هرعاشم رجفت فصو نيح تلاز دق ؛هباطخو فلؤملا نيب ةفاسم ةمث

 يساسحإ ةجردل «دراب رخآ ىلإ قفاد عاقيإ نم انلقتنا ثيح ءدعابتلا ىور نيح تعستا
 امك .ئراقلا ىلإ هجوت ةيناثلا ةلاحلا يفو ءهسفن ىلإ هجوت ىلوألا ةلاحلا يف هنأ «ةثراقك
 هيبأ لاوقألو همأ لاوقأل هجاردإ امو .مالكلل رشابملا لمحتلا نع ىلخت دق كلذب هنأ ول

 لك ريغيف «ةدع راودأ يلاوتلا ىلع بعلي لثمم لثم ىدبي هنأ ىلع ؛ةيفاضإ ةلالد الإ ءافيإو
 رومألا سبتلت نأ ئراقلل نكمي ءهدرفمب درس لك ةءارق دنعو .همالكو هتجهلو هتتيه ةرم
 «لقتسم دوجوب نوعتمتي مهنأو مهتاذب نيمئاق صاخشألا نأ ؛:ةهربل ولو نظيف ءهدنع

 5١17. .ص «قباسلا ردصملا (191)
 5١١. .ص ءقباسلا ردصملا (19؟)
 .505 .ص ؛روكذملا ردصملا (155)
 5٠١. .ص «قباسلا ردصملا (154)
 .١5؟ .ص «قباسلا ردصملا(150)
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 دراودا وه يلعفلا ملكتملا نأ ئراقلا ىسنيف .نولوقي امو نولعفي ام يف هل لخد ال نأو
 .ضغلا قشاعلا هجو فشكي يذلا بتاكلا

 لالخ «ةيناثلا هتقالع ءوض ىلع لوألا بحلا نم دراودا فقوم مهف نم نكمتن امير

 هيح ةصق تاسبالم ضرع أدب نيح وهف .نوتسنرب يف هتسارد نم ريخألا ةلحرملا
 جضان ريغ نئاك ةكئاشلا ةيتاذلا هتافاشتكا نم ًاكيش قوسي هنإف «ةيكريمالا ةاتف
 باشلا فقثملاو ىقيسوملا فزاعو يبرعلا انأ» تايصخشلا ددعتمو طبختمو ددرتمو

 ةيكريمألا ةاتفلا ىلإ '*«ًأيسايس بغاشملاو دهتجملا بلاطلاو دحوتملا يشماهلاو
 ىلإ قمعملا فرعتلل هيلع دمتعا ًايوآرم ًاعجرم اهنّيع وهف ءفشكلا اذه يف لضفلا دوعي
 ىف تلجت دق «ةرفانتم اهنأ ىلع اهضرع تاكولس نم هسفنل هرطس ام نأ انتفليو .هتاذ
 مل افيإ عم هتصق ضرع نيح «لياقملاب وهو .ةيكريمأ ةاتفب ةقالعلا لالخ نمو ءاكريمأ
 نأ ىلع كلذ ليوأتل ئراقلا مامأ ًاحوتفم بابلا كرت امم ,هتيوهب قلعتت ليصافت يأ درُي
 ةاتفلا عم هتصق ضرعو ؛هتاكولس ىلع همأ ةوطسل ًافشاك ناك افيا عم هتصق هضرع
 ىف هشيعو هتسارد فورظ ةوطسل فشاكلا اهرود نع حيرصتلا ًافداه ناك ةيكريمألا
 علطتلل هعفدي مل - ةقالعلا شاع ثيح - هيوذو هلهأ نيب ثوكملا نأ دعبتسن الو .اكريمأ
 يف لباقتلا ىلإ هبنت امنيب .يفاقثلا هلكشتب هرظن ةداعإ نع نلعي نأ كيهان ؛هتيوه ىلإ
 ىلع هتيوه حتف كلذل .يلوفطلا هناكم /هلهأ نع ًاديعب ,ةفلتخملا اهتانوكم نيب هتيوه
 يف هنأكو .ىفنملا /رخآلا ناكملا يف اهيف رظنلل ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةينفلا اهبناوج
 ةيوبرتلا تاثوروملا هتضراعم ىلإ هبنتي ؛ةيكريمألا ةقوشعملا ةرضح ىفو ءاكريمأ
 .ةيكريمألا هتايح يف ًاضيأ ًاديقم هنوك ىلإو «ةيلئاعلا هتتشنت فورظو

 نيتايحلاو نيتقالعلا نيب بذاجتلا ءاهلوأ :ةددعتم تابذاجت نيتلاحلا يف شاع هنإ
 يذلا عقاولا أدبمو ةبغرلا نيب ءاهققحت مدعو ةبغرلا نيب بذاجتلا ءاهيناثو .نيناكملاو

 ينأ ترعش» لوقي «ةطوبرملا ةقاطلاو ةرحلا ةقاطلا نيب بذاجت ءاهثلاثو .هطورش ضرفي
 .كلذ قيقحت ةلاحتسا نم ًامئاد تّدغت ةبغر يهو .ماودلا ىلع اهعم نوكأ نأ ديرأ

 «ةدقعملا ةيساردلا جماربلاو ءروام نيرب نيبو اهنيب ةفاسملا دعبو ءنوتسنرب نيناوقف
 تلظ نإو ءافيإب ةيمانلا يتقالع نمز ناك نمزلا كلذ نكلو .انتاءاقل ةريتو نم ًاريثك تّدح

 نوتسنرب يف ةريخألا يتنس يف تنك اذكهو .ريوشلا روهض تايفيص ىلع ةرصتقم
 نوكت ام دشأ جكاتنبو ءداكي ىأ عيباسأ ةتس لك ةرم - روام نيرب يف يّبح دراطأ

 )١193( .ص «قباسلا ردصملا 87*.

 نايم



 4 تن هحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ًايوضع ًاءزج لكشت افيإ اميف ءام ىنعمب «ةيكريمألا يتايح نم ءزج يه امب - ًاطابحإ
 ثيبخ ماظتناب ناتجمريملاو ناتسكاعتملا ناتقالعلا تّلظ .ةيطسوأ قرشلا يتايح نم
 رشعب كلذ دعب اهل ةميدق ةقيدص يل تلاق امكو .نيتققحتم ريغو نيتفيفع نيتق تقالع

 يف ةياغ (..) انايد ةهلإلا زارط نم ةيصخش ةشهدملا ةيكريمألا كلت تناك ؛تاونس
 هنإف «ةليلقلا ريغ «تابغرلاو فطاوعلا نوكس تارتف مغر ('*اعم ّدصلا يفو ةيبذاجلا
 يلخادلا اهييوتسم ىلع تابذاجتلا هذه شاعف ءاهنع فرصني نأ ىبأو اهكارح ىف ّجل
 نينا نأ ول امك ءامهتيب ةفيهرلا ةرواجملا نم تاتي هنإف «ثبخلا» امآ :يجراشلاو
 .امهنيب ًانماك ًاقلاعت نادسجت نيتقالعلا

 ةاتفلا كلتب هتقالع لصاوو «تاينيسمخلا رخاوأ يف افيإب هتقالع تلشف دقل

 ىلإ اهنم هجاوز لآ ام ناعرس -يه نم نلعي ال -ىرخأ ةأرما نم جوزت مث .ةيكريمألا
 ةيكريمألا ةاتفلاب هتقالع نإف اذكهو .ةيكريمالا هتقيدص ىلإ داع كاذنيح ءهرودب لشفلا
 يف اهسفن يه تعقو اهنأ ريغ .ةقالعلا هذه قاطن نع ةجراخ تابذاجتل تضرعت

 اهكولسو ةاتفلا هذه عئابطو اهتاذب ةقالعلا ةيعون ىلإ دوعت ؛ةيلخاد ىرخأ تايذاجت
 دصلا يفو ةيبذاجلا يف ةياغم انايد ةهلإلا جذومنب اهجذومن هّيش نيح وهف .يعافدلا

 هقفاوت ىلإ لدي هلبق نم هينبت نإف «هريغل هنأ ىلع فيصوتلا اذه دروأ نإو .(''2).ًاعم
 ةياوغلا لثمت يتلا ةهلآلا اهنكل ,ةهلآلا فاصم ىلإ اهعفر هنإف .فيصوتلا اذهو

 ةعمتجم يهو ٠ ءاهيلع اهقلطأ يتلا تافصلا دنع فقوتن نأ الإ انعسي ال انهو .ضارعإلاو

 ةأرملا» ىه ءبعالتلاو دصلاو ةراثإلا ناونع يهف ءةاتفلا هذه ةيهام نم ًاديقعت ديزت

 0 .كاذ تقولا يف وار هادذت يتلاو شمدم دح ىلإ ةثاهلوا.ةزغلملا ةيكريمأ

 اهتيبذاج حستكت نييطارقتسرألا ءاهجولا نم ةرسأ ىلإ يمتنت» ةيبالط ةميعز يهو

 يهف .فولأملا ريغو عضاوتملا اهلامج هاجت كرواسي دق ظفحت لك اهتيصخش رحسو

 تافصلا هذه هجاردإ يف هنأ ىل امك (' ''7«.ةشهدم ةقانأب ىداهتت اهنكل ًادج ةليوط

 ءرملا راحي بعاتم .ةمج بعاتم نم هسفن ىلع ّج امو اهب هفغش راهظإ دارأ «ةرحانتملا

 ةقالعلاب ةرحلا ةقالعلاو ,هتبكو هحّتفت يف يسوريالا اهيف جزامتي ذإ ءاهفيصوت يف

 وأ ةرشع يتنثا دعب نمزلا نم نيتنس ةبارق نييلعف نيقيشع انكو ًاعم اًنكس» : :ةديقملا

 ةيسنجلا ةبغرلاب :ةعبشم لقأ مل نإ :ةسوسمم ةعطقتم ةقالع نم ةنس ةرشع ثالث

 .546 .ص .قباسلا ردصملا (1517)
 .544 .ص «قباسلا ردصملا )١114(
 .544 .ص «قباسلا ردصملا )١119(
 .54؟ .ص ؛قباسلا ردصملا )٠٠١(
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 (”:3.هجو بجعأ ىلع رارمتساب ةطبحملاو رارمتساب ةدعاصتملا

 لبق نم هعاطقناو لصولا نيب ةحوارملا ةدقعملا ةقالعلا هذه ناونع ناك دقل

 تايوعصي يل تّرسأ (...) ةرم تاذو» :يه اهتحوارم ىلع زكري بتاكلا نأ عم «ءنيفرطلا

 ماعلا فصتنم يفو (..) ينكبرأو ربخلا ينملآف ءرخآ صخش عم اهل ةقالع يف اهيقالت

 ال هتحوارم نأ ىل امك 2" '7«لمعلل كرويوين ىلإ ترداغ مث .ديدج نم انتقالع انفنأتسا
 يتلا ءيه اهتحوارمل هتضراعم ىوس ّري مل نم نيعب لب «ةحوارملا نيعب اهيلإ رظني
 .اهتديقو هتبغر تهجو

 ًاساسأ يسوريالا يدسجلا لاصولا اهنإ ؟امهنيب قشعلا ئدابم يه ام نكل

 ةرتفل ًايسنج هتمرح يذلا اهدسج ةيسنمورو ءاهتيبذاج ةوق فصو يلع بعصي»
 ءّدصت ىتمو يب بغرت ىتم عقوت نع يزجعو ءاهعم ةيميمحلل ةرماغلا ةذللاو «ةليوط
 (""59«ةديدع تاونس دادتما ىلع اهب ينديق ام اذهو .بايغ دعب اهايقلل حفاطلا حرفلاو
 يلإ ةبسنلاب لثمت تناك ءانايحأ» هنم ةحار ال يذلا قوشلا ىلع ينبملا قشعلا ىهو
 أن ىتفم ينرسأت «كلذ عم ءاهنكل ءالوصو اهيلإ عيطتسأ ال يتلا ةيلاثملا ةيك ريمألا ةأ 1

 لب ءًامات نكي مل قشعلا هيلع موقي يذلا ماجسنالا أدبم نكل ("' ”7«اهب لصولا ةبتع

 اهتلئاع» اهلهأب راهبنا ةقالعلا هذه داس امك ("' ”!.كولسلاو عابطلا يف فالتخا هق را
 ًانايحأ ينعضخت يبدألا يقرلا نم رادقمو ةقانألاو عيفرلا لصألاو قوذلا نع منت تناك
 ببسب عبشي ال قوش ةقالعلا هذه ايازم نمو 2" '!.«ناعذإلا ىلإ نوكت ام برقأ ةلاحل
 دق اهنم بحلل هبلط نأ ىدبي (' ".«نآلا رمألا يل ىدبي اذكه» اهيخأ لايح اهرعاشم دقعت
 نآلا يلع بعصي» اهفده تاطخأ دق ةوق انه قوشلا نأ ىل امك «راقتفالا نم ةلاح شاع
 ,يكرت ةبهأ ىلع يهو اهيلإ ينرجت تناك يتلا ةبعرملا نارجهلا رعاشم بيكرت ديعأ نأ
 اهنأب ينغلبت يهو لوقت ,««كب ةمرغم تسل ينكل .كبحأ ينإ» «ًابلاغ هلعفت تناك ام ىهو
 عيطتست تناك اذإ ام لأست تبتك ءنيعوبسأ دعبو» (' ءاتنيب يئاهنلا لاصفنالا تررق

 عوبسأ دعب تنلعأف انايد ةزيرغ اهتدواع نأ ىلإ ميعن يف تشع دع .ةرهاقلا يف ينروزت نأ

 .544 .ص «قباسلا ردصملا (؟
 .564 .ص «قباسلا ردصملا )٠١9(

 .550 .ص «قباسلا ردصملا (١٠؟)
 .545 .ص ءقباسلا ردصملا )٠١4(
 540 .ص «قباسلا ردصملا )٠١(
 .540 .ص «قباسلا ردصملا )٠١1(

 .518 .ص «قياسلا ردصملا (؟1١)
 .566 .ص ؛قياسلا ردصملا (؟8١)



1 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 اذكهو ءانلصفنا مث ,ًاددجم ًاعم انك عيياسأ دعبو .اهينث عطتسا ملو ««رداغأ نأ َيلع»
 (0)5:5كيلاود

 تاهاركإ جراخ رماغ هنأ عمو ,ةدقعم ةعتملا عنمي يذلا نوناقلاب هتقالع نأ ىل امك
 اذهف .يوبألا ماظنلا ًاريثك زواجتي مل اهل هقرخ نكلو ءاهيلع ىبرت يتلا ةيعامتجالا مظنلا
 نع ًاجتان ًايساسأ ًايقرخ ًادعب نمضتي ةفرطتملا اهئاوهأو ةبيبحلا ةبغرب قوطُملا بحلا

 ىذلا ظفاحملا ماظنلا قوط ٌةيلك رداغي مل هنأكو .اهعنمو اهدعبل هميظنتو ةأرملا سي
 ءاوهأ ءارو قاسنا اذل .اهب هتقالع يف «ةهلآلا» لاثملا ةازملا عقومب ظفتحا ذإ ؛هيلع ىبزت
 نم هررح دق اكريمأ يف شاع هنوكف .ليوط تقو دعب الإ اهنم ررحتي ملو ,ةقالعلا هذه
 همأ تافصب ام دح ىلإ ةهيبش تافص اهل ءىرخأ ةأرما ةوطسب هعقوأ هنكل ؛همأ ةوطس
 ام عم ةضراعتم ةءارق مدق هنإف هتريس يف مويلاو .مرحتو بهت ءعنمتتو يطعت يتلا
 هذه ىلإ هدايقنا بابسأ حرش نيحو .همأ نع ةيلاثملا ةفص لازأ نيح دايقنا نم هشاع

 دق تناك اههاجت يرعاشم نكل .اهيلإ تدع ءراهني يجاوز ادب امدنعو» ةيكريمالا ةأرملا
 تلكش يتلا كلت ءانايد يتهلآ اهلالخ رظتنا تنك يتلا تاونسلا كلت تهتنا ةأجف .تلدبت

 (..) ةتوبكملاو ةعئاجلا ةبجتحملا يتاذل ًادج ةيرورض تناكو ؛يتايح نم ًاميمح ًاءزج
 ل .اليوط يسفنل هي. تطفتحا يذلا يتابع نم يرسلا هذجلا كلذ ةونفاايم نطاختا نيف
 يتلا ىرخألا تاذلا كلت امنإو ءًانييعت يل نيتنيعملا نيتيصخشلا .«دراودإب الو نإ
 .ةرشابم ىأ ةلوهسب ًالوصو اهيلإ عيطتسأ ال تنك نإو يف ةدوجوم اهنأ ًامئاد تكردأ
 سمنت هكون ةاجف ةللذ عمو يتم وحلا كلذ لزاطت اهيل احح نوكأ انودعت
 عيطتسن ال اننأ - نانبل يف ةحارلا نم عيباسأ ةعضب دعب تناكتسا دقو -ةنكمطملا
 '١( ")عم رارمتسالا

 ىرت .نانبل يف ؟نيأو ءقوشلا عاطقنا دعب «ةناكتسالا»و «نانثمطالا» هيلإ داع اذكه
 «كاذنآ هل تدسج اكريمأ نأ ىل امك ؟اهطارفناو ةقالعلا هذه ءانب ىف ةلص نم ناكملل له

 ةبرغلا ناكم ءًاضيأ هل تلثم اهنكلو ءاهيلع أشن يتلا بلاوقلا نم ررحتلاو يدحتلا ناكم
 ةئراقك ينأ عم «ةينانبللا هتبيبح ىمس امنيب «ةيكريمألا هتبيبح مسي مل اذهلأ .ىفنملاو
 ؟سكعلا هنم عقوتأ تنك ةيبرع

 ةصالخ

 ءاهلح بعصي تالاكشإ ىلع ينبملا يواسأملا هدعبب هقشع رصح دارأ بتاكلا ناك
 مألا توص :ةديدع تاوصأ نيب عزانتم وه لب «ةيلوألا هتاذ عم دراودا قياطتي مل ثيح

 )٠١9( .ص «قباسلا ردصملا 551.
 ) )6١.ص قباسلا ردصملا 547.

 اضن
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 ,ةيكريمألا ىرخألاو ةيبرعلا هتئيب توص ءهيتبيبح توص ءهتيتاذ توص ءبألا توصو
 .خلا

 ضرف لجأ نمو هتيرح لجأ نم ءيعارص خانم يف «نيتيمارغلا هيتقالع شاع اذكه
 هتجاح نع رّبع نيتلاحلا يف ىهو .طلستلاو عمقلا ميق ىلع ةدرمتملا هتهجاوم
 مآلاب قلعتلا نم اهل تذختا يتلا ةدوقفملا ةنينأمطلا نع ًاثحب ءبحلا ىلإ ةدودحماللا

 نم هفوخ لعل .هنم ررحت نأ ىلإ «ةيكريمألا هتبيبح عم هررك نأ ثبل ام ءًايلوأ ًاجذومن
 حنمت يتلا مألا عابط ىلإو ءهمأ نع ًاديعبو ءهنطو نع ًاديعب هيفن ىلإ دوعي رجهلا
 ناك كلذل .ديعس دراودا ةايح يف ءاسنلا ةنوقيأ يه مألا لعل .نبالا اهآر امك سبحتو

 تايوعص ةروص ىلع بذاجتلا اذه سكعناف ءيوبألاو يمومألا ماظنلا نيب ًايوق بذاجتلا

 ىرخأ تايوعص ىلعو «ةزهاجلا ةيروكذلا تاميسرتلا جراخ هسفن ديكأتل دراودا اههجاو
 جشاو ءاهتايلآو تابوعصلا هذه ليلحت هتلواحم يفف .ةيمارغلاو ةيوخألا هتاقالع يف

 ماظنلا ةطلسل هليلحت قفاوتو (هبراجت نم ةعبان هراكفأ نأ يأ) هراكفأ عم هشيع
 ثيح «هل تايوسنلا ليلحت عم «ةثونألاو ةروكذلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالا هتالثمتو يكرطبلا
 اهتايلجت عمقي ظفاحم .يميق ماظن اهب بعالتي تاذو «ددهم دسج ةنابإ يف ضافتسا

 الإ هتابوبحمبو هتاوخأب هتاقالعل هفيصوت امو ًايسيئر ًاروحم مألا تلكش .ةيسنجلا
 يركف هجوت نمض ءاهروفن اهلباقت يف ًازربم ,همأب هتقالع ةلياقم يف اهعضي تاليكشت

 ًايفطاع ًاجاحم ًاباطخ مدختساف .تاقالعلا هذه مهف يف قايسلا ىلع زكري يلومش
 كلذ ؛يسايس ءيسفن ؛يجولوبورتنا ءيجولويسوس يليلحت رخآ جاحم باطخو ًاقباطتم
 نابسحلا يف ًاذخآ .ةزشانلا هتاوصأ راهظإلو «ماعلا/صاخلا هخيرات يف تماصلا ءاشفإل
 باطخ عم يتاذ ريسلا هباطخ ىقتلا اذكه .داتعملا ماظنلا جراخ هدضو ءيشلا لامتكا

 باطخلا نع هدعبو :ةيلاثملا ءافلإل ًانيرمت هراهظإ لوح -برغلا يف- يتاذ ريسلا ءاسنلا
 نم امنيب .حضاو لكشب موسرم راسم زاربإب متهي يذلا لاجرلل يديلقتلا يتاذ ريسلا

 يتلا ةيوهلا مسر يف عطقتلا يه ةرطيسملا ةيصاخلا نإف ءءاسنلا روظنمو هروظنم
 ًارسكنم لب ًايطخ هتايح نع هباطخ نكي مل كلذل .ةيديلقتلا ةيفاقثلا جذامنلا جراخ تنبنا
 تافارحنالاو روسكلا ىلع هراسم زكري لب «رامعألاو لوصفلاو جوازتي ال ذإ ءًافطعنمو

 باطخلاف 2" ''!.اهيلع جورخلا ,هسفن تقولا يف هل تحمس ىتلاو اهعباطب هتغمد يتلا

 تاباتكب ةرخأتملا هتربخ لهف .ةبتاكلا تاذلا اهكاردإ لمكتست ةباتك ىه يتاذ ريسلا

 ) )1١١:ىف ءاسنلاو لاجرلا ريس نيب ًايليصفت ًانراقم ًاليلحت دجن ,ةطقنلا هذه لوح ,10115568910 3 191016 13

 ديعس دراودأ باطخ نيب ًايراقت ةنراقملا هذه يف تدجو ينأ ىلع .34هو5هيلنم/1ةسنصنم, قظخ2000-4
 باطخ ىهف .فلملا اذه يف دراولا ليلحتلل ًاقفو ,لاجرلل يديلقتلا باطخلا نع هباطخ دعبو ءاسنلا باطخو
 .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةزهاجلا تاميسرتلاو تاطيمنتلا دقتل ًالاجم حسفي يقاقشنا

 ا



 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ؟ءاسنلا باطخ نم ًايرق رثكأ راصف «يوثنآلا

 ةريخأ ةملك

 شاكول لاق امك :ةخسار ةيوهو ةتباث ميقو ةرقتسم ةفاقث جاتن ةمحلملا تناك اذإ

 ةبلقتم هميق ءريغتم عمتجم جاتن ةياورلا تناك اذإو «ةياورلا نع هتيرظن ضرع يف
 ؟يفنم بتاكل ةيتاذلا ةريسلا لثمت امف ؛ةلقلقم هتيوهو

 ىلع موقت ال يتلا ةباتكلا يأ ("'"!,3مو:16 ةبقعلا انتساردل ًاقفو ءدسجت اهنإ
 هفّلخ يذلا دوقفملا بتاكلا ملاع ام دح ىلإ هبشي ديدج ملاع ءانبل لييختلاو ليثمتلا
 ىه لب .هل ًاليدب ليختملاو لثمتملا ملاعلا اذه هل لكشيف -ةياورلا يف ثدحي امك-هءارو

 .فلتخملاو ذاشلا يفنملا ةيعضو اهنإ ؛ةليحتسم ةيعضو ةهجاوم ىلع موقت يتلا ةباتكلا
 ثدح امك نيتغلو نيتفاقثو نيملاع يف شيعلا ةيرجتف .هتعن ديعس دراودا بحي ام ىلع
 ,هتطخت نأ تاذلا ىلع يضقي ىنعملل تالفنا ّيعقاولا نم تلعج ءيفنم لكل ثدحيو «هل
 ةلاحتسا يفف .هيلإ انهجو ريدن نأ دعب الإ هب كاسمإلا نكمي ال يذلا رضاحلا هنإ
 لوقي .ةبقعلا ةباتك يه ةريسلا ريصت «ليدبك يضاملا ءانب ةلاحتساو رضاحلاب كاسمإلا
 هنطول ءرملا بح دوجو ىلع ًانمض لدي يفنلاف «ىفنملا يف تالمأت» يف ديعس دراودا
 اذه لّصات لب ءهبحو نطولا نادقف سيل يفنم لك ىلع حصي امو ؛هب هطابتراو يلصألا

 .لاوزلا كشو ىلع اهنأ ىل امك براجتلا ىلإ رظننلف .تاذلاب امهيلك امهدوجو يف نادقفلا
 ؟هكرتتس يذلا ام ؟اهنم هيمحتو هظفحتس يذلا امو ؟عقاولا يف اهيسري يذلا امف
 زيزع» مهنطو نأ نوري نيذلا كئلوأ ءلاصفنالاو لالقتسالا اوققح نيذلا كئلوأ مهدحو

 نكمت نم مهدحو ءةرثإلاو ةبوذعلا كلت ةداعتسا نود ًامامت لوحت مهفورظ نأ الإ «ريثأو
 ليحتسملا نم نأ ًاضيأ نودجي صاخشاألا ءالؤه لثمف ).ةلكسألا هذه نع ةباجإلا مهل
 يذلا امف '"!..(ةدماجلا دئاقعلا ىأ ماهوألا اهنّيزت يتلا لئادبلا كلت نم اضرلا لين

 ليدب ملاع ءانب ةلاحتسا نم تقلطنا يتلا هتريس نإ ؟ةلئسألا هذه نم هتريس هيلع تباجأ
 ملاعلا ةيؤرب ةلاحتسالا هذه هجاوت «يناثلا ملاعلاب لماكلا يهامتلا ةلاحتساو دوقفملا نع

 ةيؤر نيوكت نم نّكمت (''*!«ةبيرغ ًاضرأ عمجأ ملاعلا» ةيؤرف «ةبيرغ ضرأ» هنأ ىلع

 ؛لمجلا تاروشنم ؛ةمالس نب ءاجر «ةباتكلاو قشعلا :يف هل ًاقمعم ًاليلحت انأرق دقو ءاديردل موهفم اذه (؟١١)

 هدنع ركفلا فقيف ؛هلح ليحتسي وأ بعصي ضقانت ىلع ةبقعلا لدتو .4 5٠ .ص ٠0٠”. ايناملا-اينولوك
 .هتنحم شيعو هب يعولا ةلصاوم عم هزواجت ةيناكمإ يف رظنلل ههجاويو

 .7١؟ .ص ءروكذملا ردصملا ؛ىقثملا لوح تالمات ءديعس دراودا (؟1)

 .وقيه روتكيفل ةلوقم اهنإ(14١5)
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 نطوو ءةدحاو ةيفلخو ءةدحاو ةفاقث ىوس سانلا مظعم فرعي ال نيح يفو .ةليصأ

 داعبألاب ًايعو دّلوت هذه ةيؤرلا ةيددعتو ءلقألا ىلع نينثا نوفرعي نييفنملا نإف ؛دحاو
 ناك انه نم (''*!«ىقيسوملا ةغل يف لاقي امك ءيقابط ّيعو ىه ًايعو «ةنمازتملا
 ةباتك هتالفنا يف ليحتسملا ديسجتل ةيدوجو ةرورض حلطصملا اذهل همادختسا

 ةباتك ملستست مل تاقرافملاو دادضألا نيب لباقتلا ىلع تأشن يتلا هتبرجتف .ًاروظنمو

 يقابطلا ىلع موقي اهل ديدج روظنم ءانبل اهنم تقلطنا لب ءاهب فارتعالا ةطاسب ىلإ
 رييغت ةرورضب ديفت هتريس نإ لوقلا اننكمي كلذل .لادبتسالاو راضحتسالا ىلع سيلو
 ةذللا نع ةباتكلا نأ الإ ('''!.زواجتلا ىلإ لباق وه ام ىلإ اهليوحتو رظنلا ةهجو
 رطاخمب ةفوفحم يهف «ةلصاوتملا ةعتملا يعدتست ال ءريبعتلا زاج ن نإ (''")؛:ةيقابطلا

 ىه هذه تسيلأ 30 روحم ىلع موقت ال تماد ام زازتهالاو «رفانتلاو «ةعزعزلا
 كشن اننكل ؟ةيتاذ ريسلا هتباتك تلكش يتلا يه «لوحتلاو ةلاحتسالا تلثم يتلا رصانعلا
 فقوت رسفن فيك الإو ("'"!.هرودب بتاكلا ككش امك «ةيركفلا ةيلمعلا هذه حاجن ىف
 همأب هتقالع ةيرسألا هتاقالع دنعو ءًاساسأ هتعافيو هتلوفط لوح هتاركذم دنع هتريس
 /ةيميمحلا /ةيلئاعلا هتارسكو هحورج عجرتسا هنإف اهداعتسا نيح ىهف ؟ًاصوصخ
 نم هبارتقا ديعب هتركاذ يف ترجفنا اهنأ ىل امك .ّيحو داح لكشب «ةيخيراتلا /ةيناكملا

 ًايفرعم ًافقوم هنالعإ عمو .اهذئاذلو اهتنحم شيعو اهيور ةرورض اهعم رجفناو ؛توملا
 امبر ,ةيوبغ ةرماغم يف يركفلا هريظنت ىلع تراث هرعاشم نأ ريغ «يقابطلا ىلع موقي
 يذلا ('"”!,هتريسل هميدقت يف هيلإ راشأ يذلا رخآتملا بولسألا روذن نم رذن نع نلعت
 .ةباتكلا يف لوحتلا ةطقن فشكي يذلاو «باّتُكلا ضعبل ةرخأتملا تاباتكلا يف هفشتسا
 تاركذملا هذه يف ىرن ال اذامل :وه هب نيلوغشم انيقبي يذلا لاؤسلا نإف «يلاتلابو
 ؟ىبرعلا ىنيطسلفلا دراودا قمعأ لكشب انيأر لب .هيلإ راشأ هنأ عم ءيكريمألا دراودا
 .هيعارصم ىلع ةيقابطلا ةءارقلا نم ًاقالطنا ةيوهلا ةيؤر يف هداهتجا باب كرتيل له ىرت

 ١,. 75ص «قباسلا ردصملا ؛ىقنملا يف تالمات ءديعس دراودا (؟18)

 ميهافملا يف تاضراعتلا ةظحالم حيتي يذلا رظنلا قفأ قيضو ةتمزتملا ماكحألا زواجت كلذب دصقنو )1١17(
 ركفلا زجاوح زواجت لجأ نم كلذ .تايهيدبلاو تاملسملا نع ًاديعب هيلإ لوؤت امو ةعونتملا راكفالاو

 .ةبرجتلاو
 /١1. .ص 5٠١5, بادآلا راد ءنييبوروألا ريغو ديورف ءديعس دراودا :يف يقابطلا نع هلاق ام رظنا (؟11)

 .؟05 .ص «روكذملا ردصملا ؛«ناكملا جراخ» ةريسلا ةمتاخ رظنا(214)
 .509 .ص ءقياسلا ردصملا (115)
 نع يتاساردو ءينيطسلفلا عضولا نع ةيسايسلا يتاباتك نأ يف كش الف» :هتريسل هميدقت يف لوقي (11)

 نع هبتكأ باتك عوضومب يناتتفاو ءليختملا رثنلاو اربوالا ًاضوصخو ,تايلامجلاو ةسايسلا نيب ةقالعلا
 ,روكذملا ردصملا .«ةيفخ دفاوري تاركذملا هذه تِّدَع دق (ونروداو نفوهتبب ًاءدي) رخاتملا بولسالا
 15 .ص

 نيا



 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ريشي الأ ؟هناصقنو هتعزعز ىلإ ةسلخ ًاريشم لب «هريظنت ىلإ ةناكتسالا مدع انيف ًاثعاب

 ,ريظانملا بلقتو زهتو جعزت ءنوجول بيليف بتك امك «ةيتاذلا ةريسلا نأ ىلإ ًانمض كلذ
 يتلا دارنوك ةلوقم قيبطت دارأ هارت مأ (""0؟يلامجلاو يفطاعلاو يركفلا ىوتسملا ىلع

 ةياور دبألا ىلإو ةّرم نّودي نأ يف ةبغرلا هيف لمتعتو الإ بلق نم ام نإ» اهب دهشتسا
 ١ ("9؟«ثدح امل ةقداص

- 

"« 

1 

 ططتلتممع آعزءاتصعر ظواتع 21061'1هععدطتع, ءطعمدتوانعك, 5ءادتا 1998, 211 ةفقل] وِ

 .587 .ص ءروكذملا ردصملا 2١ ىفنملا يف تالمات :رظنا (؟؟؟)
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 ةيمومألا ةيوسنلا

 :نانبل قف «تويبلا تاثسر

 ؟باطخ يأ ؟رود يأ

 :ةماع ةرظن - 1

 ءاسنلا ةيسن تلصو 6 ماع رخاوأ يف

 نهلزانم جراخ تالماعلا تاجوزتملا تاينانبللا
 ال ىتاوللا ةبسن نأ ينعي اذه 0/٠١,7'(. ىلإ

 يف نهيلع قلطنسو «نهلزانم جراخ نهنم نلمعي
 تغلب ««تويبلا تاتس» ةيمست ةساردلا هذه
 ىه جاوزلا نأ لهف .ةقلطملا ةيبلغألا يأ 5
 لوقت ؟لمعلا نم ةوسنلا هتاهل عناملا
 دنع يداصتقالا طاشنلا لدعم نإ ()تاءاصحإلا
 تابوطخملا دنعو ١"/ دودح يف ىه تايزاعلا

 ئبني امم 5٠/, ىحن تاقلطملا دنعو /77 حن
 لمعلا رايخ ىلع ًالعف رثؤم لماع جاوزلا نأب
 ةحضاو ةروص ميدقت لجأ نمو .لمعلا جراخ
 ىلإ تاساردلا ريشت ,نانبل يف ءاسنلا لمع لوح
 ىف ةينانبللا ةأرملا ةكراشمل حضاولا ضافخنالا»
 ,ةيملاعلا ريياعملاب ىتح ءيداصتقالا طاشنلا
 نيح يفف .ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب ًاصوصخو
 عومجم نم /58 وحن طسوتمك ءاسنلا لكشت
 ىف /44 ىحن) ةيمانلا نادلبلا يف ةلماعلا ىوقلا

 نانبل يف نهتبسن نإف (ةمدقتملا ةيعانصلا نادلبلا
 انبل نأ مغر ىلع اذه 5١/.)2, ىلإ لصت ال
 راشتنا ةيحانل ةيمانلا نادلبلا ةمدقم يف يتأي

 .08 ص 7٠٠١ توريب :ناكسلل ةدحتملا ممالا قودنصو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو «نانبل يف نيسنجلا نيب يعونلا زيامتلا :يف ءنانبل يف يداصتقالا طاشنلا لاجم يف يعونلا زيامتلا ؛بيجن ءىسيع 0(
 .هسفن عجرملا (؟)

 .هسفن عجرملا ()
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 94 تاخحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةيكالهتسالا) ةيبرغلا ةايحلا بيلاسأ راشتنا ةيحانلو «ةيلاعلا هتايوتسمو ثانإلا ميلعت

 .هسفن عجرملا ريشي املثم عساو قاطن ىلع (ةيكولسلاو

 ىلئاعلا اهعضول ةريبك ةيمهأ يطعت ةينانبللا ةأرملا نأ ىلإ تايطعملا هذه ريشت
 يأ تايعماجلا ثلث يلاوح نأ ظحالن كلذل .يدرفلا /يصخشلا اهراسم مسر دوت امنيح

 ءالؤه نم نلمعي يتاوللا نم تاريثك نأ عقوتي نأ ءرملل نكميو «نلمعي ال
 .(7تايزاعلا نم نه تايعماجلا

 عم ًامومع ضقانتملا رايخلا اذه لثم يّنبت ىلإ ةينانبللا ةأرملاب عفدي يذلا امف
 ديجمت ةيحان (لقألا ىلع ةريخآلا ةنوآلا ىتح) هجتملا ملاعلا يف ةيوسنلا تاكرحلا راسم
 نم اهرابتعاب ءماعلا نأشلاو لمعلا قوس يف ةأرملا ةكراشمو يداصتقالا طاشنلا

 ؟يوسنلا لاضنلا تابستكم

 ىدمو ةينانبللا ةيئاسنلا ةكرحلا راسم ةعباتم ةساردلا هذه تامامتها نم سيل

 (ةيمهألا ةديدش ىدبت ةلأسملا هذه لثم نأ عم) يملاعلا يئاسنلا راسملا عم اهقفاوت
 ًايدارإ ًارايخ هرابتعاب لزنملا جراخ يداصتقالا طاشنلا فعض ىلإ رظنلل ليمأ ينكلو

 نم يه ةمومألا نأ ضرتفأو ؛(0؟ةيدارإاللا لماوعلا رثأ لفغأ نأ نود) ريبك دح ىلإ
 ىلمعلا ءاكذلا نم ًاعون سكعي هتلمجب رمألا نأو «رايخلا اذه ىلع ًاريثأت رثكألا لماوعلا
 اذه ةحص نم ققحتا يكلو .ةينانبللا ةيئاسنلا ةبرجتلا ةناخ يف لجست يتلا ةكتحلا ىأ
 :ةيبرعلاو ةيبرغلا تاعمتجملا ضعب يف شاعي املثم عوضوملا عبتتأس ضارتفالا
 .ينانبللا عقاولا عم ةنراقملاب

 :ةنهار اياضق -

 جراخ لمعلا رابتعا ةرورض ىدم لوح ةلءاستم مويلا ةيئاسن تاحورط دعاصتت

 لثمي تاركفملا ضعب ىلإ ةبسنلابف «ةيوثنألا تاذلا قيقحت تارشؤم نم العف وه لزنملا

 يف ةذخآ هذه رظنلا ةهجو نأ ىدبيو .(0ةيروكذلا ةيركفلا ةنميهلا نم ًاعون هجوتلا اذه

 ناكسلل ةيئاصحإلا تايطعملا حسم بسحب ثانإلل ةنس 78 وه جاوزلا نس لدعم نأ ىلإ انه ريشتو (4)

 ةرابط رظنأ .ملاعلا يف ىلعالا نم دحاو ىه نانبل يف لوألا جاوزلا دنع رمعلا نأ ءاربخلا ىريو ءنكاسملاو

 تاساردلا ؛نانبل ناكس :يف ؛جئاتنلاو تاددحملا :ةافولاو ةبوصخلاو ةلئاعلا نيوكت ؛يرام ءبيد ؛ضاير

 ممالا قودنصو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ؛نكاسملا ناكسلل ةيئاصحإلا تايطعملا حسم جئاتنل ةيليلحتلا

 .835 ص 25٠٠١ توريب :ناكسلل ةدحتملا

 ببسي ةليوط ةرتفل حوبكملا يعامتجالا روطتلاو هسفن لمعلا قوس ةعيبطو ةيداصتقالا طورشلا نأ عبطلاب (0)

 .يئاسنلا لمعلا عضو يف ةرثؤملا لماوعلا نم يه ةينانبللا برحلا

 8طن, ىز طممعمامم, 28: ودع 12 "مدقاغ لمصعأاتودع", ذهن ةكدهنأمع لع ؟بهتع آم ة[هدفع ف

 0مادرصو نودع, 11 44 81دسس-خحوتا, 9.

558 



 نانبل يف «تويبلا تاتس» - ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 يف .نهلزانم يف ءاقبلل اليم رثكألا ءاسنلا دادعأ ديازت ةظحالم دنع ًاصوصخ تبثتلا
 بسح ىأ )2 000 211 10ال67) لزنم ةأرما نويلم فصنو نانويلم كانه ًايلاح اسنرف

 وه ءالؤهل ةيسيئرلا ىوكشلاو .لمعلا قوس يف نلمعي ال ءاسن يأ ««تيب تس» انتيمست
 ,هنم نيناعي يذلا يعامتجالا فارتعالا صقنو هنهجاوي يذلا يعامتجالا دوحجلا كلذ
 .©)نهب ةصاخ ةيعامتجا ةناكم فيصوت بايغب هنع ربعي يذلاو

 تاتس عم تالباقم ترجأ يتلاو روكذملا يسنرفلا باتكلا ةفلؤم هرسفت رمألا اذه

 .نآ يف تافلتخمو تاهباشتم ةوسنلا ءالؤه نأ اهلالخ نم اهل نيبت ءتايسنرف تويب
 ةلاح اهفصوب تيبلا تس لوح ةيكيسالكلا ةروصلا كلت نع ًاديعب اننذخأي نهو
 اننأ ىلإ دوعي نهتاداهشب قجافتلا نإف اهيأريو .تارصاعملا ءاسنلل ةلثمم ريغو ةيئانثتسا
 .قياسلا يف هيلع نك املثم ندعي مل نهنأ انكاردإ مدع ببسبو «نهل انترظن عجارن مل
 دوأب موقي يذلا جوزلل يكريرطبلا رودلابو ةأرملا عوضخب ةقلعتملا ميهافملا كلت نأو
 نهنع ةبيرغ يه «نييجولويسوسلا ليلحت تاودأ اهسفن يه تلاز ام يتلا ,ةرسألا
 .(")يلك

 :(')تيبلا تس رود فيرعت ةداعإ -
 ةأرما ىلوألا نيتملك ىلإ تيبلا تس رودل يديلقتلا فيرعتلا يلكاوأ نآ مسقت

 ,يلزنملا لمعلاب موقت ةأرما يه تيبلا تس نذإ « (تيبلا) يلزنم لمع ةيناثلاو (تس)
 ًايرسأ المع رودلا اذه نم لعجت ةيعانصلا تاعمتجملا يف ةيعامتجالا ىنبلا نأ ىدتو
 تاعمتجملا يف تيبلا تس رود زيمت يتلا صئاصخلا دّدعتو .زايتماب ًايئاسن ًارودو
 ًايناث :نيسنجلا نم نيغلابب سيلو ةأرملاب هراصحنا ًالوأ :يتأي امب ةثيدحلا ةيعانصلا
 هتناكم ًالاث ؛ثيدحلا جاوزلا يف ةأرملل عباتلا رودلاو ةيداصتقالا ةيعبتلاب هطابترا
 هتيولوأ ًاعبار ؛ًايداصتقا جِتنملا «يقيقحلا» لمعلا عم هضراعتب ىأ -لمع ال هفصوب
 .ىرخألا راودألا ىلع هتيقبسأ يأ «ةأرملل ةبسنلاب

 ءءاسنلا نم ديدعلا لبق نم ًالوبقم دعي مل تيبلا تس رودل يديلقتلا فيرعتلا اذه
 :يتأي اميف اهضرعتسن ةددعتم لماوع بيسب كلذو

 :ةيجاتنالا موهفم ريغت ١-
 تويبلا تاتس مهنمو) نيثدحملل ةبسنلاب ؟ًاجتنم ءرملا نوكي نأ ينعي اذام

 2ءماومعو-11نطغءمدتعأب 14د هومعملعز 05م ةاذع مغعع هس ؟هونععر 2ةمفكر ةلطتص ة/كنءطعأب 2001. 7

 .ه00-5 ص.ص هسفن عجرملا )0(

 .3ا ص ء.هسفن عجرملا (9)

 دال عرل, مب 8كماسكع 7؟ةكع, 11نعط [/ه1د6-آ07 0056, 5عطقانأ 8ممداك, 1974 0 ١(
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 ةيدأب

 9و

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةايحلا يف ةكراشملاب رثكأ لثمتي دق امنإو ءلاومألا ينج ًامكح ينعي ال جاتنإلا (تاملعتملا

 ةجتنم نكت مل نإ يهو «تيبلا تسو .ةريثكو ةعونتم ةكراشملا هذه طامنأو ةيعامجلا
 ةرادإ اهبلطتت يتلا تايلوؤسملا نم ديدعلا يف كراشت اهنأ الإ ةملكلل يداملا ىنعملاب

 ةرسالا ةقالع ميظنت ىلإ .دالوألا نوّوش ميظنت ئلإ ؛ةنذاوعلا نوؤش ميظنت نم ءاهلزنم
 يهز ةيموتلا ةايحلا ةرادإب يمسي ام لكشت تامهم نم كلانهام ىلإ ةيلحملا ةقاَمجلاَ
 باستحاب ثاحبألا ضعب تماق لب ال .ةملكلل رشابملا ريغ ىنعملاب ةجتنم لامعأ اهلك
 .ًايونس تارالودلا فالآ ىلإ لصت اهنأ نيبتو ةيلزنملا لامعألل يلعفلا يداملا رجألا

 لمعلا موهفمب ةيرسألا تامهملاب مايقلا طبر يأرلا اذه باحصأ برغتسيو

 قلعتم يميداكأ صاصتخاو سرادم حتف ًالثم يرورضلا نم له نولءاستيو .يعوطتلا

 ("')؟يدام دودرم يذ لمعك هب فارتعالا ىلإ راصي ىتح يلزنملا لمعلاب
 ءاسنلا ضعب نأ الإ يداملا فارتعالاب ةبلاطملل مويلا يوقلا عوزنلا ةازاومب نكلو

 هترجأ قيقحت يف تاديسلا ىدحإ لوقتف .رسألا نم عون ىلإ رجألا لوحتي نأ نيشخي
 نيكسلاب هبشأ «تويبلا تابر نم تاريثكلا هب بلاطت يذلا رجألا» ةينورتكلالا نامأ ةرشن

 تماد امه ؛هقمحر تحت شيعت اهرمع .لاوط لظتل ءاهسفنب اهلجرل ةجوكلا ةسئمت يذلا
 تطرف يذلا اهرابتعا درب هبلاطت نأب كلذ دعب قحلا كلمت نلف ءاهدهجل ًالباقم ىضاقتت

 ('”.ءاهبجاوو اهتمومأ ىلع تدياز نأ ذنم هيف

 مجانلاو ءءاسنلا فقاوم فلي لازي ام يذلا ددرتلا ىلإ مالكلا نم عونلا اذه انليحي

 ريغتلا ىلإ ةفاضإ «ةأرملا ةيضق نم ًامومع يعامتجالا فقوملا ضومغ نع هنم ءزجب
 لعجي ام اذهو .ةيعامتجالا ةايحلا ديعص ىلع ةيئاسنلا عقاوملا هدهشت يذلا عيرسلا
 هرثأتو هتابلقتو يئاسنلا عضولا تاروطتب قاحللا نع ةزجاع ىدبت ةيئاسنلا تاحورطلا

 .ةفلتخملاو ةعونتملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ىنبلاب

 :ةيلالقتسالا-عوضخلا ةيئانث فيرعت ةداعإ -1

 اذه ؟اهتدارإ ءلمب ةأرملا هسرامت عوضخلا نم عون ىه تيب تس رودب مايقلا له
 ًاهلْونَم جراخ .ةأرملا لمع:مدغ نيب ام نطيرف. يضاملا نرقلا تايوست ضعب هتار ام
 قطاوتلاب اهنمهتاف ءاهسفن تيبلا تسل ماهتالا عباصأ نهّجوو .اهجوزل اهعوضخو

 ام نأو عوضخلل نمثك اهدالوأو اهجوز عقوم نم ديفتست اهنأ» ثيح نم ةيعفنلاو

 طلمقالد طبمأز ]مج هدنعطع-آنانطهزؤز ]م ةعموط 31553206 لان اغ2؟ةنل 0ع 12 ؟ةدنصع ة 18 مقتكمو: انمع 01(

 ةلادتتء 8*0[: 1م 2ءدعمدك ؟ةسنالع, .١/01 1, 20 6, ةءعم 1989.

 فنعلا لوح تامولعملاو رداصملل يبرعلا زكرملا ءرابخالا زكرم ةرشن «ناما» ينورتكلالا عقوملا عجار (17)
 5٠١. 7 رايأ ٠١ تبسلا ؛ةأرملا دض

 نا



 نانبل يف «تويبلا تاّنس»  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 لصحت نأ نكمي امع ديزي (ًالثم جوزلا ةثارو) تازايتما نم تيبلا تس هيلع لصحت

 نهلمع نريتعا يتاوللا ءاسنلاو ,"'"),ىرخأ ةيعضو يف اهرمأ ىلع بولغم ةأرما هيلع

 ًاردصم لاجرلل نهسفنأب نمدق (هالعأ ةديسلا لوق يف درو امك) ًايعيبط ًابجاو يلزنملا

 .نهلالغتسال ًايساسأ

 تاباشلا تايوسنلا نيب ام ةعجوم تاقزمت راثآ نع ةيوسنلا تايبدألا انديفتو

 يبلسلا قطاوتلاب تايديلقتلا تويبلا تاتس /نهتاهمأ نمهتا تافقثملا تاباشلاف .نهتاهمأو

 نبرضو «تيبلا كالمو ءلزنملا ةرحاسك تيبلا تس روص نركنتساو .يروكذلا عمقلا عم
 قابطأ :نهيلإ اهلقن نهتاهمأ تدارأ يتلا يلزنملا ريبدتلا تاراهم لكب طئاحلا ضرع
 ردنافاللاب ةرطعملا ةيهازلا فشارشلاو ,ةعّململا لزنملا تاشورفم ءةيهشلا ماعطلا
 ىه ىئاسنلا ىعولا ىلع امامت ةديدج ةرهاظ ىلإ ىدأ ام اذهو ...ةكايحلاو زيرطتلاو

 ميلعتو هامت جذامن تاهمألا دعت ملف .('*!يئاسنلا طسولا يف يفاقثلا لاقتنالا عاطقنا

 ةيفاقثلا ةيردنجلا نهتيوه نيوكتل رداصم نع شيتفتلا ءالؤه ىلع راصو «نهتانبل ةيفاك

 .(ًايجولويزيفو ًايجولويب) ةيعيبطلا ةيسنجلا اهرداصم نع ةفلتخم

 أدبو .قحال تقو يف تاهمأ ىلإ نلوحت تانيعبسلا يف تامقانلا تاباشلا ءالؤه

 ةيليلحتلاو ةيركفلا نهتاردقم نم امنإو نهتاهمأ ةبرجت نم سيل ًاساسأ دمتسملا ؛نهيعو
 ةايحلا تالاجم يف سكعني «ةيلمعلا ةايحلا يف ةكراشملاو ملعتلا نم ديزم نع ةمجانلا
 يتلا طوغضلاو اهدنشتي يتلا ةيرجعلا نعلو لكلا ةيحان نيمظعم هجتاف ةعونتملا
 ةدوعلا ىلإ نهضعبب تعفد «نهلمعو نهتايح نيب ام قيفوتلا نهتلواحم يف اهل نضرعت

 فيرعت ةداعإ يرورضلا نم ىأ نكمملا نم تاب انه نمو .رياغم يعوب نكلو لزنملا ىلإ

 .هيلإ ةرظنلا رييغتو تيبلا تس رود

 تويبلا تاتس ضارتعا أرقن «ةينورتكلالا ('*7«نامأ» ةرشن هترجأ يذلا قيقحتلا يف
 ليلحت نهمالك يف فشتسنو ءعوضخلاو ناعذإلا ةمهتب نهيمر ىلع تاثيدحلا تايبرعلا

 ناك اذإو .ًاحوضو رثكأ لكشب زربت ةيصخشلا ةحلصملا ثيح ةنزاوملا نم ًاعونو ًايلقع
 ىدحإ ةلاح لثمك ةيداملا تايرغملا نم ًاعون جاوزلا يف نيري نهضعب نأ حيحصلا نم
 كلذ نم ربكأ ةراسخب نرعشي ةياهنلا يف نهنكلو قيقحتلا يف تابوجتسملا ءاسنلا
 نوكأو (جوزلا يأ) هرياسأ نأ اّمإ ءبعصلا رايخلا هجاوأ» نهادحإ لوقتف .يداملا حبرلا

 طعماممعو-110طةءمانككب هم. كأن, م.م 80-81 (١؟)

 الوومصع 12111818711:151خ طاوتمعك لع 19 مغكع هج ؟هزلورر ا/اذكع خ زوانعن 6 00غ 2002, 9 .ةصصتنقأكع- )١5(

 هاند عرستعتم. ان .12/ط1016101131831 81. طغصل)

 .قباسلا عجرملا رابخألا زكرم ةرشن «نامأ» يتورتكلالا عقوملا (15)



 4 .تاشحاب

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 امإو ءءاسنلا لك اهيلع يندسحت ةيعامتجا ةروصو ةفرتم ةايح لباقم هدي يف ةيمدلاك
 بعص جوز عم شيعلا :ةجيتنلاو .هتآفاكم رسخأل يل قورت ال يتلا هلاعفأ ىلع ضرتعأ

 ,ةداع لمعلا دوقع متت امكو ؛ةميركلا ةايحلا نم ىندألا دحلاب رفظأ نأ نود ءسارملا
 ناو ءرهش لك حونمملا بتارلا لجأ نم تناك ًايأ ءلمعلا بر ةسايس ىلع ةقفاوملا بجي
 ام ىتاوللا كتلوأ ىتح .«ةفظوم يأ هب ملحت يذلا نم ريثكب ربكآو ًايموي انه بتارلا ناك

 .ًاججأت رثكأ تاب ةيعضولا كلتل نهيعو نأ ظحالن ةفرصلا عوضخلا ةيعضو يف نلز
 ًأّمأ ينديري يجوز وه اهف ءءيش لك ديري هنأل ءينانأ لجرلا نإ» ىرخأ ةديس لوقت
 دقع يف ًامدقم عوفدم ىهف نمثلا امأ «ةيجذومن تيب ةبرو ةرياسمو ةعيطم ةجوز «ةيلاثم
 1 .هدعاقتلا يف ًاموي لمآ نأ نود ءتومأ ىتح هتيب يف ّدكأو لمعأ ...جاوزلا

 ربعي ًايدارإو ًايعوطت المع تيبلا تس رود رابتعا نيب ام فقاوملا يف بلقتلا نإ
 نمضت ىلإ هدرم امنإ ء.عوضخلا نع ربعي بالتساو ةمدخ هرابتعا نيبو ةيلالقتسا نع
 ىرج اذإف ءاهيلإ رظنلا ةيفيك نم ءاسنلا بسحتت ىتلا كلت ,ةمومألا ةفيظو رودلا اذه
 ًالمع اهرابتعاب نلبق اذإو ءنهنم اهبلس ةيناكمإب ءاسنلا لبقت امناكف ةمدخ اهرابتعا
 .يمومألا نهقلعت لالغتسا ناكمإلاب ناك ًايعيبط ًابجاو ىأ ًايرطف

 :ةمومألا دادرتسا - “

 يتلا ةميدقلا ةركفلا كلت نم ًالدبو تريغت دق اهسفن ةمومألا ةفيظو ةبراقم نإ
 ,ةيدوبعلا نم عون لب ال ءبع ةمومألا نأب ىرت يتلاو ةيئاسنلا ررحتلا تاكرح تداس
 ًايئاسن ًاهاجتا دهشنو .ةيوثنالا تاذلا ققحت ةفيظو اهرابتعا هاجتاب الوحت مويلا ظحالن

 ريغ عيبانيلاو يلئاعلا حرفلاو ةمومألا رارسأو ةثونألا ميق ديجمت ةمغن ةداعإل ًايوق
 تاودأ اهرابتعاب راوفوب ود نوميس ًاموي اهتركنتسا ىتلا كلت ...ىمومألا بحلل ةيهانتملا
 . .(9)ءاسنلا ىلع ةيروكذلا ةنميهلا

 تانيعبسلا ىف ةيوسنلا ةكرحلا نأ 81153661 0. 51602161511 حرشتو

 ,مألا نم ًانأش عفرأ تناك ةيسنجلا تاذلا /ةأرملاو .ةمومألا دض تناك تاينامثلاو
 ةقلعتم انأ» نلعت يتلا كلت نم مهأ «يتاذ انأ» لوقت يتلا كلتو «ةيبرملا نم مهأ ةلماعلاو
 ,ةمومألل يسدقلا عباطلا يفن دوصقمو يجهنم لكشب ىرج دقلو .(''ءرخآلاب

 بوبح عارتخا ىلإ تدأ يتلا ةديدجلا ةيملعلاو ةيجولونكتلا تابستكملا عم ًاصوصخ

 ىلإ ةفاضإ .ًاينقت المع نيعم دح ىلإ ةمومألا تراص ثيحب بيبانالا لافطأو لمحلا

 طاتووطععط ©. 51علجعسواكت, مهممم5 :عععتشلتد مدع 14دمتمع ةآهعدهنع:, 1م فار لا خ711971 مغ 03

 آناتطتم انعم, ةعرأ 2001. 186290169 ةاهكأ هاجم .52606ع000-155 ع5.«

 .هسقن عجرملا (117)

 اوك



 نانبل يف «تويبلا تاّنس» - ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 ًافيخم نوكي دق هنأ ترهظأ يتلاو يمومألا بحلا لوح يسفنلا ليلحتلا ةيرظن ليعافم

 ('40١خوفنملا ةمومألا نولاب سيفنت ىلإ كلذ لك ىدآف ....ايصخمو ًاقناخو
 ًايقيقح ًاقوت تيقب دقلو .ًاهل ايفن ينعي ال ةمومألل يسيدقتلا عباطلا يفن نأ ريغ

 يه يتلا دابعتسالا- ةمومأ نضفر ءالؤه نأ قرافلا .كلذ ريغ مأ نك تايوسن ءءاسنلل
 يسجرنلا حتفتلا ةمدخ يف يه يتلا ةعتملا-ةمومأ نشعي نأ نرتخاو ءلجرلا ةمدخ يف

 نلواح «ةرسألا جراخو لخاد يف تامهملا ةيجاودزإب نهجوُو امنيحو .يوثنألا نهانأل
 ءابآلا دش يف ةلوأ ندهجف .لزنملا ةايحل ىرخأ تارهظمت نعو ةديدج غيص نع شيتفتلا

 يرجت تيقب ءابآلا ةدوع نأ لو ىتح ؛كلذ يف ءًايثدبم ءنحجنو ءراغصلا ءانبألا هاجتاب

 ءانثأ يف لافطألل ةيئاسن ةيئاعر ًاغيص ندجوأ امك «يثزجلا لمعلا نع نعفادو .ءطبب
 ."؟!ههتاهمأ لمع

 ةمومألا ةيحان ًافثكم ًاعلطت شاهدناب نولجسي نوثحابلا ذخأ «ةريخآألا ةنوآلا ىف

 ةيرجتلا بلق يف ةمومألا عضت ةرياغم ةيوسن ةيقالخأ رولبت ىلإ نوريشيو ءءاسنلا ىدل
 قيرطو «ةيريغلا هاجتاب ةيكلملا قيرطلا حبصت نأل لوحتت ةمومألا .ةينغلا ةيناسنإلا
 نوكت نأ بعصلا نم دعي ملو .لفطلا وه يذلا رخآلا ربع رمت تتاب اهتاذ ىلإ ةأرملا
 داقتعالا كلذ نأو ًاصوصخ .بولطمو ٍضرم رايخ ىلإ ةمومألا تلوحت نأ دعب ًامأ ةأرملا
 عارصلل الح لكشت فوس ةيدلاولا ًاضيأ وأ ءابآلل ديدجلا رودلا نأب ًادئاس ناك يذلا
 تابوعصلا يفخي راتسلا نم عون هنأو ميقع هنأ نيبت ةمومألاو لمعلا نيب يئاسنلا

 اسيل امهو مألا رود نع فلتخم ءيش وه بألا رود نأ عقاو لفغيو «ةأرملاب ةماخلا

 ("*)-.رخآلا لادبتسا دحاولل نكمي الو ًادحاو ًائيش

 عبطت تذخأ يتلا ةوقلا يه ةمومألا ىلإ رابتعالا ةداعإ ىلإ ةراشإلا يف انمهي ام
 ينانبللا عمتجملا يف ةوقلا هذه نم ديزيو .يديلقتلاو ثيدحلا هيدعبب يثاسنلا فقوملا
 تحرط يتلا اهسفن ةدحلاب شاقنلل ةاعدم ًارمأ ًاموي نكت مل ةمومألا نأ ًامومع يبرعلاو

 تلمع لباقملاب «ةمومألا دّجمت عمتجملا ةفاقث تيقب دقلف .ةيبرغلا تاعمتجملا يف اهيف

 ريشتو .دئاسلا يعامتجالا موهفملا عم ةيقفاوتو ةيدو ةقيرطب ةينانبللا ةيئاسنلا ةكرحلا
 يأ ("')ءًاطيسب الو ًاعطاق سيل يوبألا يردنجلا ماظنلل ءاسنلا ضفر نأ» ىلإ ثاحبألا

 اليمدسع 101181811181 ,0م.06 )1١4(

 ةامممدسع 1ل11818211:88, 0م. (15)

 ظقانكدطءاط ©. 5160ه ءدواعت, معمومد ؟ءممنتألتك مدع 8لدعتمع آرمعدصتعع, آم ةدهأغ آنآسمون مدع (0) 1998- )5١(

2001 

 ,راهنلا راد «توريب ءريغلا ةمدخو تاذلا فاصنإ نيب تاينانبل ءتايعمجو ءاسن ؛نوضيب ةرارش ةزع )1١(
 701 ص

 نكن



 كم

 ل

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 تاعمتجملا يف ةأرملا راسم نع ًافلتخم ناك ينانبللا عمتجملا يف ةأرملا راسم نأ

 اهقفاوت ةيناكمإو ءقباسلا يمومألا اهثارت عم عطقلا ىلإ اهرارطضا مدع ثيح نم ةيبرغلا
 .رييغتلاو ةئادحلا تابلطتم عم ىريك ةهباجم نود نم يمومألا رودلا عم

 :ةديدجلا ةينطاوملاو ماعلاو صاخلا نيب ام لصفلا رومض - ؛

 ىلع ىسيئر لكشب زكترا ةصاخلا ةايحلاو ماعلا ةايحلا نيب ام لصفلا نإ

 تلان نأ دعب رومضلا يف مويلا ذخآ لصفلا اذه نأ ظحالن اننكلو .يسنجلا فالتخالا

 نهلامعأ نع ًاروجأ نلثو ؛نهلزانم جراخ نهتاهمأ تلمع نأ دعبو ًايلاع ًاميلعت تايتفلا
 .ةيروكذ تربتعا املاط نهم يف

 تمهاس ىتلا ةيساسألا لماوعلا نم ناك ماعلاو صاخلا نيب ام ةفاسملا رومض نإ

 نهعم نلمحو لمعلا هاجتاب نهلزانم نم نجرخ ءاسنلاف .ةيئاسنلا ةيعضولا ريغت يف
 اتاب يوبرتلا لمعلاو يرادإلا لمعلا) ةيوثنأ تافصب ماعلا لقحلا تنّول ةيئاسن تاردقم

 نكمي امبرو كلذ يف ًارود تبعل ةيعامتجالا تاريغتملا نم ريثكلا عبطلاب .(ًايوثنأ ًالمع
 رثكأ يدسجلا سيلو يركفلاو ينهذلا لمعلا لعج يذلا يجولونكتلا روطتلاب اهجيوتت
 .ةيمهأ

 ,هرييغت يف نهماهسإو ماعلا زّيحلا ىلإ نهجورخ عم ءاسنلا نأ ىه ماهلا رمألا
 ,ماعلاو صاخلا نينأشلا نيب ام جمدلا نم ديزمب ةبلاطملا ةيحان اليم رثكأ مويلا نرص
 اذه تاثحابلا ىدحإ مدقتو .اهشيع ءانه ندعتسا يتلا ةيمومألا ةيرجتلا ةجيتنب ًاصوصخ
 ةيمومألا ةيوسنلاب ىمسي ام ىلإ ةوقب ةدودشم يسفن تدجو» ةحضاو تارابعب رمألا
 لاجملا لئاضفو ميهافم قيبطت ىهو الآ ءداّقنلا هضراعي امب ًاديدحت مايقلا اهتلواحمو
 ببسلا نأ نظأو .«ماع» هنأب ةداع فورعملا لاجملا ىلع «صاخ» هنأب ةداع فورعملا
 ىناقللا عال نفو اهب كررم يذلا لمعلا ةيرمش نف تدجو نتنا نلإ عي اذهنيف
 يتاقالع نم دعبأ ىه ام لاطت يرظن تاهجو يف رييغتلو يعول ًاردصم مهتياعرو
 رظنلا ةداعإ ىعدتست ةيقئالعلا ةبراقملاو ...ًاساسأ ةيقئالع ىه تاذلا نإ .("")«ةيصخشلا
 ةينطاوملا نم ءاسنلا ءانثتسا ىلإ تدأ يتلا صاخلاو ماعلا تاكف فينصت ميهافم يف
 ةينب لعجت يتلا ليسلا يف رظنلا ىلإ انوعدت ةبراقملا هذه .ماعلا ءاحنأ ةفاك يف ةلماكلا
 ةمزاللا تاقاطلا فاعضإ ىأ زيزعت ىلع ةرداق الثم ةيلئاعلا ةينبلاك «ءةصاخلا» تاقالعلا
 وه امو ماع ىه ام نيب ةقالعلا ديدحت ةداعإ نإ ...ماعلا لاجملا يف ةلعافلا ةكراشملل

 دادعإ ,«ةارملاو لجرلا نيب نانبل يف ةينطاوملا» يف «ةينطاوملا ةلأسمل ةيقئالع ةيراقم ءيك ادن رفينج )١1(

 .517 ص 5٠٠١ ءديدجلا راد ءتوريب :نورخآو ةدامح

 نك



 نانيل ىف «تويبلا تاّتسد  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 ("9..ةشاعملا ةبرجتلا عم مجسني ةينطاوملل رّوصت داجيإل ةيرورض صاخ

 نيح اهسفن يهف ؛ةيمومألا/ ةينطاوملا نع نيملكتملا لوأ يه يكسلدن تسيل

 دقعلا لحم ةمومألا لالحإ لوح ةبقاثلا اهءارآ ةرم لوأل حرطت دليه اينيجرف» تعمس

 ةحسم يفضت اينيجرف نإ ًالئاق ضرتعي نم تعمس ةسايسلل ةيساسأ ةروصك
 انعسي ام نا: ريغ -ًاضيآ اهدنه فقوتي مل شاقنلا نا امك :«ةمومالا ىلع ةيسنامور

 نم هتاذ دحب رّيغي رمأ اذهو ("'!.ةنطاوم اهفصوب ربكت مويلا مألا نأ ىه هدنع فوقولا

 يف ةكراشملا ةينطاوملا نع ءافكنا هنإ ثيح نم دالوألا ةيبرتل لزنملا ىف ءاقبلا ةعيبط

 ' .ماعلا لعفلاو ةينطاوملا نم الكش هرابتعاب .هضيقن ىلإ «ماعلا ناشلا

 نكي مل نإو ؛ماعلاو صاخلا نيب رسجلا دييشت ىلع ءاسنلا لمعت «نانبل يفو
 «نرداب تاينانبللا ءاسنلا» .هسفن هاجتالا يف نكلو ءهسفن بولسالاب وأ اهسفن ةريتولاب
 لعفلاب كلذ ىلإ نهعفاود نع تارّبعم ةماعلا ةايحلا زّيح ىلإ جورخلاب ءنهتهج نم
 ادبف ....ةلخادتم تاياغل تامظنمو تاعّمجت يف يعامتجالا لمعلل نمظتنا نهو .ةملكلابو

 وأ اهتابّترتمب الو ةموسرملا ةيعامتجالا نهتاناكم تالباق ندع ام ءاسنلا ءالؤه ضعب نأ

 ةايحلا يف راودأ بعل يف نهتبغر نع ّنلعي نتبو «ةماعلا ةايحلا يف ةهيبشلا اهتادادتماب
 حرصت لب ال .لاجرلل تايواسم نهلعجت يتلا ةبستكملا نهتالهٌؤم عم ةبسانتم ةماعلا
 عم بسانتتل ةماعلا ةايحلا هذه حمالم ضعب ليدبت ىلع لمعلل ىعستس اهنأب نهنم ةئف

 .(*ءاهل ةصاخلا نهتيؤر

 :ةلوفطلا ميظعت - ©

 ةلمعل ناهجو امهنأ حيحص .ةلوفطلا ميظعت ىه ةمومألا ديجمتل لباقملا هجولا

 تدافتسا دقل .سكعلا سيلو لوألا هجولل ًاكرحم ناك يناثلا هجولا نأ ودبي نكلو ؛ةدحاو

 بلطم تلعج يتلا ةيساسألا ةركفلاف .ةلوفطلا تاجاح ىلإ هابتنالا نم ًاريثك ءاسنلا

 انديفتو .لافطألا ىلع ميلعتلا كلذ ةيدودرم يه ًايعامتجا ًالوبقم ًارمأ ءاسنلل ميلعتلا

 تناك ءدبلا يف اهنإ لب ,ةمومألا ةقلح يف يرجت ًامئاد نكت مل لفطلا ةئشنت نأ تاساردلا

 يذلا وه ناك .لفطلا ةئشنت نع لوئسملا ىه ؛مألا سيلو «بأآلا ناك دقف» ءًايلاجر المع

 .«يلقعلاو ينامسجلا هومن نع لوئسملا ىه ناكو هتعضرم راتخيو هيمسي

 5١. ص ,هسفن عجرملا (؟5)
 اظيودصع 1لالآ818111:851, 0م. (؟5)
 5٠١. ص «قباسلا عجرملا ؛نوضيب ةرارش ةزع (؟5)
 ةيئاسنلا ةكرحلا» يف ؛ناسح ميكحلا دبع ةعجرت ؛ناريإ يف ةملعتم ةجوز عينصت ؛يدابأ مجن ةناصفا (؟3)

 .511 ص 1159 .ةفاقثلل ىلعألا سلجملا ءةرهاقلا ءدغل وبأ ىليل ريرحت .«طسوألا قرشلا يف اهروطتو

 م.و



 4 .تاشحإب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 رود ديكأت حبصأو .ةرداقلا ةمألاو ةديجلا مألا نيب ام طبرلا يرجي ذخأ ًايجيردتو

 ىموهفملا ىوتسملا ىلع ًاغاصمو ةمأآلا مدقتب انرتقم ةينالقعو ةيملع سسأ ىلع ةمومألا

 ١ ("؟!«اهناكسو ةمآلا ةيويحو ةورثلاو ةحصلا ميهافمب ةقيث ةقيثو ةقالع يف

 ثدح يذلا لوحتلا»و ثيدحلا يوبرتلا موهفملا روطت ليصفت يف لوخدلا نودبو

 ("2«لفطلا ةيصخش ليكشت يف ةيزكرملاو ةيساسألا ةيلوئسملا ةأرملا باسكإ هاجتا يف
 ىقالخأ راطإ دوجو ةيمهأو ءراغصلا ةئشنتل ةيملع بيلاسأ تاهمألا ميلعت نأ» فيكو
 نرقلا ىف ةيوبرتلا تالوحتلا نم ازجتي ال ًاءزج كلذ ناكو ءةيداصتقالا ةسرامملل زيمم
 تاذ ةلصفنم تالاجم ىلإ صاخلاو ماعلل ًايثادح ًاميسقت اذه مزلتسيو ءرشع عساتلا

 داصتقالاو ةسايسلا نع زيامتم وحن ىلع يلزنملا لاجملاب ةصاخ ةديدج ميهافمب ةلص
 يفو لزنملا يف ةأرملا رودل رصح هنأ يف ضعبلا ىري ام سكع ىلعو .«ةرادإلاو
 ةناكم نلغشي يتاللا ءاسنلا مدق» ذإ ءءاسنلا ةحلصم يف هلك رمألا ىرج دقف «ةيبرتلا

 ةرادإل تاعضاخ لزنملا نم ًاءزج نكي نأ نم ًالدب هسيئر ةناكمو لزنملل ملعتملا ريدملا
 يموقلا فارتعالاو ةماعلا ةايحلا ىف ةيئاسنلا ةكرحلا ةطشنأل ةدمتعملا سسألا -لجرلا

 ١ ١ .(").قالطإلا ىلع اهل ةطبحم نكت ملو ءاهب
 لوح يمسر نالعإ ءوشن ىلإ ىدأ ةلوفطلا ىلإ ةرظنلا روطت نإ لاح يأ ىلع

 طقف سيل ىعدملا لوألا بناجلا مه لهألا نإف عبطلابو ١4545. ماعلا يف لافطألا قوقح
 ام اذهو ؛عمتجملا لبق نم ةمرتحم اهلعج ىلع فارشإلل امنإو قوقحلا هذه مارتحال
 لك ىلع ةيسايسلا تارارقلا يف هيبنو لعاف لكشب ,تاهمأو ءابآ مهتكراشم ضرتفي

 ًاعفد رثكألا ةئفلا نه ةياعرلاو ةيبرتلا تامهم نمّئست يتاوللا ءاسنلاف نذإ ' '!.دعصلا

 ًايعامتجا ًاعوضوم حبصي يكل صاخ يئاسن نأش ىلإ لوحت يذلا يوبرتلا عوضوملل

 .ًاماع

 :يثادحلا دعب ام يوسنلا روظنملا - ١

 يئاسنلا رودلاب ةقلعتملا تاروصتلا ىلع كش ىندأ نود نم رثأ رخآ لماع ةمث

 طبترملا روصتلا نم ًالدبو .ىؤرلاو رهاظملا عونتب رثكأ يفتحيو :ةدحوم ©')ةيوهل

 دبع دلاخ ةمجرت «نرقلا فطعتم دنع رصم يف لاقطألا ةئشنت :نّدقملا بعللاو ةملعتملا مالا ءيركاش ةنيمأ (؟1)

 ١45. ص .هسفن عجرملا ىف ءردب نسحملا

 ١156. ص هسفن عجرملا 4
 1١4. ص ءروكذم عجرم «يدابأ مجن ةناصفأ (؟4)

 الو وممع 1لال181181311.81, 0م. )22

 1معمأل تدمطإلز قة 2هدكصملععم عسنتمتوأ 10عمانأإ طوانانعك هيجل

 نحل



 نانبل ىف «تويبلا تاّتس»  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 ةداعإ ىلإ انعفدي ام اذهو .تاددعتملا ءاسنلا ةركف عم رثكأ لماعتلا ىرجي ةنيعم ةأرماب

 (”"!.اهتالثمت يفو اهتيوه يف ةسناجتم ةئف نلكشي تويبلا تاتس نأ ةركف صحف

 داقتعالا» ضفر وه ةأرملا لوح ميدقلا يوسنلا موهفملا زواجت يف زرابلا ءيشلاو
 رظنلاو ,0"2...ةوقلا بابسأ لكب عتمتملا يوبآلا ماظنلل ةيحض ىثنألا نوك يف خسارلا

 .هديرت يذلا هاجتالا يفو يصخشلا اهرايخ مسر ىلع ةرداق اهرابتعاب ةأرملا ىلإ
 ةيبرعلا لودلا ىف تويبلا ءاسن لوح ةثيدحلا تاساردلا نيبت ءهاجتالا اذه ىلع ًاديكأتو

 ةداحلا نهتاقيلعت نأ امك تايبلس اياحض نهرابتعاب نهفينصت نكمي ال» ءالؤه نأ
 نأب يحوت يلاجرلا كولسلاو لاجرلا ىلع ؛:ةصاخلا نهسلاجم يف ابلاغ ةرخاسلاو
 .("97امامت تاخضارلاو تايعارملا تاكيرشلا رود يف نهرصح يغبني ال ءاسنلا ءالؤه

 نم دارفألا ررحتو عقاوملل يجولويديالا مسرلاو طيمنتلا رسأ نم جورخلا نإ
 نم ررحتلا ىلإ ةفاك ةيعامتجالا تائفلل عفد لماع تلكش ةينهذلا تافينصتلا ةوطس

 اهتاذب ةيديلقتلا نأ امك ًايديلقت ًابلاق ةرورضلاب تيبلا تس بلاق دعي ملف .ةدماجلا بلاوقلا
 يذلا يثادحلا روظنملل ةداضم ةءارق» ب بلاطي ضعبلا راصو «ةبلاس ةمس دعت مل

 ةبغرلاو شويعملا ىلإ رابتعالا ةداعإ نإ (' ”7.«يديلقتلا ةهجاوم يف ثيدحلا ةيئانث سّركي
 تمهاس امك ؛ةديدج عفد ةوق يئاسنلا ريبعتلا تطعأو ةرظنلا رييغت ىلإ تدأ ةيرحلاو
 تاوذ ءاسنلا نم ةددحم ةئف ىلع ًاركح دعت ملف ةيئاسنلا ةكرحلا يف ديدج مد ٌعضب
 «تايئرماللا» ءاسنلا ىلع تحتفنا امنإو ًايعامتجا تايئرملاو ةددحملا تاهاجتالا
 .(...رسآلا يف تايعارزلا تالماعلا «تويبلا تاتس) صاخلا لاجملا يف تالماعلا

 :ينانبللا عمتجملا يف تويبلا تاتس 11

 يه ام ؟نهعقاو ىلإ تاينانبللا «تويبلا تاتس» ىرت فيك تاريغتلا هذه ءوض ىف

 ؟هب نمقي اميف «نهلوق» ام ؟نهارلا نهرود ملاعم

 تالماع ريغ تاهمأ تاينانبل ءاسن نامث ةلباقمب تمق ةلئسألا هذه نع ةباجإلل
 نيب ام نهعيمج ,(' !!ةفلتخم ةيميلعت تايوتسمو تاءامتناو قطانم نم «نهلزانم جراخ

 طسسقستعالع 8[ددبصهزلعر [ةسوورةلتكأعور مع 17, ةعد ؛(ةدمد ةسئاتخسب مهن 1991, مم. 15-11. (؟؟)

 ٠٠١5 ةفاقثلل ىلعألا سلجملا «ةرهاقلا ءيماشلا دمحأ ةمجرت «ةيوسنلا دعب امو ةيوسنلا ؛لبماج ةراس (؟)
 42 ص

 ,ةرهاقلا ,ةرهاقلا يف ريغتلاو ديدجلا بجحتلاو ةلماعلا ةأرملا :ئداهلا جاجتحالا ؛دويلكام يولع نيلرأ (؟4)

 35١. ص .ةفاقثلل ىلعألا سلجملا
 ,«ةيوهو ًاروضح تانيرشعلا يف تايبرعلا ءاسنلا» يف ءفصان ينفح بكوك ةريس ؛ةدصلا ىده (؟)

 154 ص 7٠١١, ,تايناثبللا تاثحابلا عمجت ,توريب

 ناو



 4 .تاشفحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 كر يحل فرت يل تحيرطدكلو 0

 ؟ىضر مدع مأ ىضر - ١
 نهرودب يعقاو لوبق ةمث .نيناونعلا دحأ تحت ءاسنلا ةبوجأ فينصت بعصلا نم

 هنت مل ةيعيش ءاماع 44) انايريم لوقت .رييغتلل ينمتلا نم ءيشب نّولتي ًانايحأ هنكلو
 نيب ام قيسنتلا يف بعتت اهنأل تيب تس ةأرملا نوكت نأ لضفأ» (نييبصل مأ «ةيوناثلا

 نآلا ىنمتأ تنك اذإو .رخآ ًائيش نوكأ نأ ىنمتأ نكأ مل .لمهت نأ نكميو اهتيبو اهلمع
 اذإ نكلو ؛ًايدام هلاح دنسي نأ نكمي تيل اي دحاولا لوقيو ؛ةيداصتقالا عاضوألا ببسبف
 اذه .ًاريثك بعتلا بحأ ال انأ .تيب تس ةأرملا نوكت نأ لضفأ ًايدام ًاحاترم ناسنإلا ناك

 طوطخ يف لمعلل ةصرف يل تحنس «لزنملا جراخ ةأرملا لمع بحي ال يجوز .يعبطب

 قلغأو حتفا .ىلستأو هيف سلجأ (ًايراجت) الحم يدل نأ ىل بحأ .قفاوي مل هنكلو ةيوج
 مأ ؛ةعماجلا هنت مل «ةينس ًاماع 51/) ميرم امأ .«ةموكحم نوكأ نأ بحأ ال ءءاشا ةعاس

 اهعنمت نأ هرفس يف اهجوزل اهتقفارمو اهجاوز فورظ تءاشف (نيبزعأ باشو ةيبصل
 ةداعس يقالأ انأ» انربخت اهتبرجت ةجيتنبو كلذ عم «لمعلل ةلاّيم تناك اهنأ عم لمعلا نم
 .ةيلخاد ىرخآو ةيجراخ ةدحاو ناتفيظو هيدلو ءبع هيدل لمعي يذلا .تيبلا يف يلمعب
 ًاريثك ذخأي ال جراخلا يف لمعلا ناك اذإ نينثالا نيب قيفوتلل ةيناكمإ كانه نأ عنمي الو
 انأو تاقالع ققحي نأ هتزيم لمعلا .ديرأ ال ينكلو لمعلل ةصرفلا يل تحنس .تقولا نم
 نأ ديرأ ال ينأ رمألا سيل .يجوز باحصأو تاقالع اهتاذ يه باحصأو تاقالع يدل

 لخاد لمعلا يف ريفوت كانه مث .هبعت نمثب يتآي ال يل حيتأ يذلا لمعلا نكلو ءلمعأ
 ءايشأ تققح انأ .ةمدان تسل انأ .تامزلتسم بلطتي لزنملا جراخ لمعلا امتيب ءلزنملا
 ناتباش :دالوأ ةعبرأل مأ ؛ةيوناث ةداهش ؛ةينس ءاماع 01) ةليمج نأ ريغ .«ةريثك

 لمعت نأ يرورض» اهيأربف :ةيضار تسيل (بزعأ باشو جوزتم باش «ناتجوزتم

 نع لأست الو ةريغص ةقش ذخأت نأ اهنكمي اهجوز نع لاصفنالا تدارأ اذإ اهنأل ةأرملا
 نيتنبال مأ ءطسوتم ميلعت ؛:ةنس 41 ,ةينمرأ) افليس امأ .«ةأرملا لمعت نأ بحأ انأ .دحأ
 ال انا .هسفن تقولا يف ةيضار تسيلو ةيضار» يه اهل ةبسنلابف (نيجوزتم ريغ باشو
 بحأ ال انأ .تبعت ينكلو ةعئاب ةرتفل تلغتشا .ًاصقان ًائيش كانه نأب رعشأ يتايح بحأ

 تس .يتيب بحأ .تيبلا لغش بحأ المع بلطأ تنك امل ًايدام ةيفتكم يننأ ولو لمعلا

 ندتعي «نانحلا نهصقنيو نبذعتي ءالؤه .جراخلا يف نلمعي يتاوللا نم رثكأ حاترت تيبلا

 عونتلا ةمس ىلع هتلالد ىوس هنم انمهي الو .هدنع فقوتلا ال هزواجت دصقب فالتخالا اذه ىلإ ريشن مد

 .ينانبللا عمتجملا يف ةيساسالا

 نضل



 نانبل يف «تويبلا تاّتس»  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 اذإ لمعت مث نينس عبس ىأ تس ىتح اهدالوأ عم ىقبت نأ بجي مألا .ةمداخلا ىلع

 امب .تكست نأ اهيلعو لكاشملا لمحتتو لجرلا لمحتتو بذعتت .ةمولظم ةأرملا .تدارأ
 تيبلا تكرت تنك ةديج مهلاوحأ يلهأ نأ ىل .تكسأ نأ يلع ًايدام ةرداق تسل يننأ

 .ةمدان انأ .تدارأ اذإ لمعت نأو .مولبد ةأرملا ىدل نوكي نأ ءيش مهأ .يلهأ دنع تبهذو
 تيرتشاو تلمعو تجرخو تقلط تنك ةملعتم تنك ىل ينكلو تيب تس نوكأ نأ بحأ انأ
 ريغ ةيبصو نيباشل مأ «ةيوناث ةداهش «ةيعيش ءاماع :5) ةمطاف لوقت لياقملاب .«الزتم

 يبرت نأ بجي ءانبأ بجنت امدنع ةأرملا نأل جراخلا يف ةأرملا لمع دض انأ» (نيجوزتم

 ريصقت كانه ىقبيس نكلو «قفوت نأ ةأرملل نكمي .ةيكنالريسلل مهكرتت نأ ال اهدالوأ
 ال نكلو ةلماعلا ةأرملا خبطت نأ نكمي .حاتريو لكأي نأ ديريو هلزنم ىلإ يتأي جوزلا نأل
 يف ةثم قيفوتلا نكمي ال .ةلئاعلا يف ًاخرش لمعيو رثؤي اذه .هبايث هل يوكت نأ عيطتست

 تيناج امأ .«اهتلئاع ةايح باسح ىلع ىأ يه اهتايح باسح ىلع رمألا نوكيس .ةئملا
 مّلعت تناك جاوزلا لبق يهف (ةيبصو باشل مأ «ةيعماج ةزاجإ «ةيتانتستورب ءًاماع 50)
 ةدمل ةسردملا تكرت ١5/47 ةنس ينبا تبجنأ امدنعو» توريب يف ةيقار ةسردم يف

 نال ؛مدنأ مل .لزنملا يف تيقبو يتنبا تبجنأ مث تاونسلا ترج نكلو ًايئدبم ةنس
 انأ ماع لكشب .مهمأ ىلإ لافطألا جاتحي تاونس ٠١ رمع ىتحو ًاراغص اوناك يلافطأ

 نم ةجوزتم «لامعألا ةرادإ يف مولبد ءلصألا ةيكريمأ .1551) سيرغ لوقتو .«ةيضار

 (نضرقنا تويبلا تاتس نأ رابتعاب) روصانيد انأ» :(ةجوزتم ريغ ةباش ةنبال مأ «ينانبل
 ملو .ةيبرع تسل ينأو ًاصوصخ «ينبساني ًالمع دجأ ملو ةيدوعسلا ىلإ يجوز تقفار
 ناك ةلئاع نّوكأ نأ .هب موقأ نأ دوأ ددحم ءيش يدل نكي ملو .لمعلل ًايدام ةجاتحم نكأ

 صقن ىلإ ةفاضإ ءككلذ سفاني عورشم يدل نكي ملو «يل ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا رمألا
 ةيجراخلا رومألاب يجوز متهي نأ يلع نوهأ هنأ تدجوو .ةيسفانت تسل انا .يتربخ
 ًاديج يلزنملا يلمعب مقأ مل ولو ىتحو .يل ةحار رثكأ لزنملا .يتلكاعب انأ متهأو
 يرايخب عبات صخش انأ .رثكأ ال يتنباو يجوز امه ناصخش طقف ينم قياضتيسف
 لمعأ نأ نكمي ناك امير لوقأ يتايحب ركفأ امدنع .كلذ ىلع دحأ ينربجي نأ نودبو
 ميلعت ٠ «يعيش نم ةجوزتم ةينس ءاماع 45) ةدغرو .«ةيضار يننأ دقتعأ ينكلو رخآ ًائيش

 ىقبت اهتلعج فورظلا نأ ىرت (لفط اهيدلو ةجوزتم نهادحإ تانب ةعبرأل مأ ءطسوتم

 ٠١ ةنبا ةريغص تجوزت ينكلو .ًائيش لمعأ نأ بحأ انأ .يعبط يف سيل اذه» لزنملا يف
 تفش امير «:ةريغص جوزتأ مل تيل اي رمعلا اذه يف انأو لوقأ .لغشلا برجأ ملو ًاماع

 .«ةريغص تجوزت يننأل امير «ةمولظم انأ .رثكأ ايندلا

 نهنم ةدحاوو ؛ءعطاق لكشب ةأرملا لمع دض تناك ينامثلا نيب نم ةدحاو طقف

 لمعلا راسم يف نهب رومآلا ترج تايرخألاو ءعطاق لكشب ةأرملا لمع عم تناك

 "ا



“ 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ءلاملا ريفوت) تايباجيإ هيف نأ ةسرامملاب ندجوو هعم نفيكتو رمألا نلبق مث «يلزنملا
 يف رثكا لغوتلا يفو (..سفانت مدع ؛تاقالع ,ةحار «جوزلاب رثكأ مامتهالا ,ءانبالا ةيبرت
 ىلع ديكوتلا يف هنع ضيوعتلا يرجي «٠ ءلمعلا مدع ىلع فسأتلا نم ًاعون دجن ةبوجألا

 ةوسنلا ءالؤه نإف ءودبي امكو .تاونس ٠١ ىأ 8 رمع ىتح لافطألا عم دجاوتلا ةيمهأ

 .نهلمع نع صاخ موهفم ةغايص ةجرد ىلإ نلصي ملو ءتايضار نه امم رثكأ تاقفاوتم
 فساتلا نأ الإ ,تايسنرفلا «تويبلا تاتس» نيبو نهنيب ةيعضولا هباشت نم مغرلا ىلعو
 ةيحانلا ىلع ديكوتلا هاجتاب بورهلاو (ةديعس انأو دجأ ملو ىنمتأ تنك) بذبذتلاو
 ةيعانلا ىلع امم: رثكأ (عرايخب ةعبات نا .ةيسفاتت تسل انآ .اذك يعبطب انا) ةيصخشلا
 نهرودب تايعاولا تايسنرفلا ءاسنلا باطخل ارياغم نهياطخ لعجي ةيعامتجالا

 رييغتل نهيعسو يعامتجالا دوحجلل نهراكنتساو هتيمهأ ىلع نهديكوتو يعامتجالا
 .هنأشب ةعانقلا

 :يوذنألا ثرإلا -
 انه ؟لخادلا يف ىأ نهلزانم جراخ نهتانب لمعت نأب «تويبلا تاتس» بغرت له

 تانبلا ةبغر ىلع نهلاوقأ تزّكرو .جراخلا يف نهتانب لمعب نهتبغر ىلع ءاسنلا تعمجأ
 ميرم لوقت ددصلا اذه يفو .نهتاهمأ جذومنب لوبقلا مدعو رفاس لكشب نهيطختب

 ينلأست .هيلع انأ امك نوكأ نأ بجي ناك ام ينتأ ىرت .ديكأتلاب لمعت نأ ديرت يتنبا»
 ذخأ ةياهنلا يف:يتتال ةوخو تسل يدنا عهافلز نكن دجلا اذه ىلإ هةوخرو انآ اذانل
 اذإ» لوقتف ةيتامغاربلا نم عونب رمألا ىلإ افليس رظنتو .«هب ةعنتقم انأ يذلا رارقلا
 .لمعتسف لمعلل تجاتحا اذإ امأ ءلزنملا يف ىقبت ًايدام رداق لجر نم يتنبا تجوزت
 بلطتي مويلا .. .ىل ًاريغص ًالزنم تذخأو تلغتشا تنك كناكم تنك ىل انأ ىتنبا ىل لوقت

 نازاكياه ةعماج يف قدانف ةرادإ سردت ةريبكلاو ناسردت ياتنبا .ناجوزلا لمعي نأ
 ًاهيبش ًايتامغارب ًافقوم سيرغ ىنبتتو .ءاهلجأ نم ةديعس انأو تقولا سفن يف لمعتو
 وأ اهيلع ناك ام اذإو :ةربخ بسكت ىتح يتنبا ملعأ انأ» لوقتف ربكأ ةينالقع ةحفنب نإو

 بعت هيف «ةيلست الو وهل سيل لمعلاف .نّيه رمألا نأ ىرت ال نأ اهيلع ءلمعت نأ تدارأ

 نكييو:لمعت نأ نكمي هنأ اهل رسفا انآؤ: لفشلا ةيئاكمإ اهيدل نكي نا ديرآ :ةيلوؤتسمو
 ةيناثلاو لمعت يتنبا» ةأرملا لمع عم حضاو اهفقومف ةليمج امأ .«كلذ ديرت ال نأ ًاضيأ

 نأ بجي ةأرملا .اهجوز لامعأ ريدت يتلا يه اهنكلو تبجنأ نأ دعب تفقوتو لمعت تناك
 امأ اهنوكل ًارظن ام ّدح ىلإ ةددرتم يهف انايرمل ةبسنلابو .«ملظت ال ىتح لمعتو ملعتت

 نأ اهتملع تنك نكمي تنب يدنع ناك ىل نكلو .تنب يدل سيل انأ» لوقتف ف طقف روكذل

 تناك ةمطاف نأ عمو .«جوزتتو تيبلا يف دعقت نأ اهترخآ تنبلا نأل .تيب تس نوكت

 ,١٠م



 نانبل يف «تويبلا تاَّنس»  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 تلمعو تسردو تبعت» لمعت اهتنيا ىرت نأ بحت اهنأ الإ عطاق لكشب ةأرملا لمع دض

 اهليختأ انأ .لزنملا يف ىقبت نأ نكمي ًايدام ًاحاترم ًالجر تجوزت اذإ .صاصتخا
 اهروصتأ ال انا .انتايح ريغ نهتايح .لامعألا ريدتو نيفظومو بتكم اهدنع ؛ةسدنهم

 طقف نوكت نأ لبقت اهنأ روصتأ ال ينكلو لزنملا ريبدت فرعت يه حيحص .تيب تس
 ةنس رخآ يف يه «ةيوق يتنبا» لوقت ةسردملا يف لمعت تناك يتلا تيناجو .«تيب تس

 لمعت نأ ديرأ ديكأ .ةثونألا عم ضراعتي ال لمعلا .هديرأ ام اذهو اهقوقح ذخأت .ةيوناث

 يتنبا عجشأ .يتنبا لمعت نأ ديرأ ينكلو «لزنملا يف ىقبأ ينتلعج برحلا فورظ .يتنبا
 .«ملعتت نأ وه ءيش مهأ .لاوحألا ريغتت فيك فرعن ال .جاوزلا لبق لغتشت نأ ىلع

 رثكأ تراص يتنبا تجوزت امدنع .ينذهبشي الو تايوق يتانب نأل ةطوسبم» ةدغرو
 .«تويب تاتس نكي نأ ال نلمعي يتانب بحأ .يب ًاهبش

 ببسب) صاخلا نهديعص ىلع سيل شاعي رييغتلل قوت نع ءاسنلا ةبوجأ نيبت
 نهسفنأ نهو «نهتانب لالخ نم امنإو (ةماعلا فورظلا ىأ ةربخلا ةلق ىأ ميلعتلا صقن

 .نهب نههبش مدعب نهتداعس نع ٌنلعي

 ؟ىحنم يأ يفو نهنزواجت مأ ءنهتاهمأب تاهيبش نهسفنأ انؤاسن تناك له نكلو

 ةمولظملا) ةدغر تناك اذإو .تاهمألا عم ةعونتم براجت نع منت ءاسنلا تاباجإ
 انأ» لوقتف اهنع فلختلا امنإو اهتدلاو عم هباشتلا طقف سيل فرط ىلع عقت (ةمدانلاو
 تاقالعلا بحت يمأ .ينم رثكأ تجرخ يمأ امبرو .يمأ ةايح سفن تشع يننأ سحأ

 رمألا كلذك .«هب ًاهبش رثكأ انأ امبرو ةلقاع هتيصخش تناك ىبأ .ىلثم تسيلو ناريجلاو
 اناك يبأو يمأ .ةلقن تلمع يننأ سحأ مل انأ» لوقت يهف (ةربدملا ةأرملا) ميرمل ةبسنلاب
 انك يخأو انأ .ةجراخ ىقبت تناك يمأ .نردوم اناك .ًاريثك نارفاسيو نارهسيو ناجرخي
 عباتن نحن نآلا .ضعبلا مهضعب نوبري دالوألا ناك قباسلا يف .راغصلا انتوخإ يبرن
 سيرغو .ءيمأ نم ةيلوؤسمو ًاطيطخت رثكا انأ .ةياهنلا ىتح ةيادبلا نم اندالوأ
 يننأ سانلا دجي امبر» لوقتو اهتدلاو راسم نع تعجارت ًاضيأ (ةينانبللا ةيكريمألا)
 ًاضيأ اهنكلو .اهلاح ىلع تلكتاو تلغتشاو تسرد يه .يمأب ةنراقم ءارولا ىلإ تعجر
 نم تجرخت .ةريبك ةبوعص تدجو يمأ .اهلزنمي متهت نأ ةأرملا ىلع نآ ىزت تناك
 ةسردملا يف تنك نيح «ةيرادإ تاراهم اهيدل تناكو ةيرادإ ةريتركس تلغتشاو ةعماجلا
 ديرت تناك .ةمئان انأو يل اهلامكتسا لجأ نم ةنارهس ىقبت تناك 23565 ريضحت يلعو

 ملو يلع ًالهس ناك ءيش لك .ًايلعف اهنع عجارتأ مل انأ .لزنملاو لمعلا نيب قفوت نأ
 نكلو .«ريبك ءيشب مقأ مل يننأ نم ةلجخ تسل ءيه تلعف امك ضكرلل ةرورض دجأ

 انأ .ةيمأ يمأ .يمأ نع ةفلتخم انأ يتايح» لوقت (ًايعطق ةأرملا لمعل ةضفارلا) ةمطاف

 نصلح



 9 تافحأب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 لزنملا ىلإ دوعن انكو ءلقحلا يف لمعت تناك يه .ينملعت مل يه .يدالوأ تملع انأ .ًارقأ

 تسسحأ .لزنملا يف ىقبأ نأ يرورضلا نم تدجو انأ انه نم ء:ةدوجوم تسيل يهو
 ذخآ انأ .نانحلاو ةفطاعلا لك يدالوأ تيطعأ انأ .نيمزاللا نانحلاو ةفطاعلا ذخآ مل يننأب

 نع ةفلتخم اهسفن ىرت (ةحارلا بحت يتلا ةأرملا) انايريم ًاضيأو .«يمأ نم رثكأ تارارق

 انأ .ةفلتخم انأ .ًاريثك ةبيطو ةلقاع تناك يمأ .يتدلاو ةايح نع ةفلتخم يتايح» اهمأ

 .يتيصخش يل نوكت نأ ديرأ يسفنل تلقو ؛ةلقاع يمأ تفش انأ .تيبلا يف ربكأ يتملك
 لأسي ناكف يبأ امأ .هب موقي ال قفاوأ مل اذإو ينلأسي رمأ يأب مايقلا يجوز دارأ اذإ
 تسيل اضن: يه (ةييدتحلا ةارعلا) ةليمجو يما امك تسل انآ :هنيري اه: لمعي هنكلو يما
 .يل حمست مل يهو جورخلاب يدالوأل تحمس انأ .روطتم ىهو يدلاو هبشأ انأ» اهمأك
 .انملعت انك امل اهالول ءىمأ نم فاخن انك .انملظت مل .ةيساقو ةنونحو ةيلاثم تناك ىمأ
 انليس انا تاما هاك هنكلو نيد لقبر ناك ىدلار ءاههاسسمل ةرساقا تناك ىف
 ةقلطم تناك يمأ» لوقتف (صاخ لزنم ىلع لوصحلاب بغرت يتلاو ةمقانلا ةينمرألا)
 .ينم رثكأ تبذعت يمأ .يمأ ةايح نم نسحأ يتايح .لغتشت تناكو «يبأ نم اهجاوز لبق

 قلطت ملو تتكس اهنأ ىل .تكست نأ عيطتست ال يمأ .نيترم تقلطو نيترم تجوزت

 امبر تقلط اذإ تركف انأ .اهقالط نم رهشأ 1 دعب يفوت يذلا اهجوز لزنم تثرو تناك
 (ةيعماجلا ةأرملا) تيناج ًاريخأو .«يمأ نم ىوقأ انأ .يمأ نم (أوسأ) برضأ حبصأ
 .«يتدلاو ةايح نع ةفلتخم تناك يتايح» ةدحاو ةلمجب عوضوملا رصتخت

 .اهتدلاو عم ةنراقملاب اهروطت ىأ ةأرملا لاح روهدت نع رشؤملا وه لمعلا سيل
 نهتاهمأ لمع يف ندجي مل نهنأل نلمعي مل تالماع ءاسن تانب كانه ةنيعلا يف
 .اهيف تاهمألا لمعت مل رسأ نم نثج يتاوللاو ءاهندرأ يتلا يتاذلا ققحتلاو ةيلالقتسالا

 يف نهنع نهفالتخا نع نربع نهنأ ريغ لمعلا مدع يف نهتاهمأ نهباش نهنأ حيحص
 وأ ءاسنلا ةيلالقتسا ىدم نع ًارشؤم نوكيل يفكي ال لمعلاف .نهتايح تارارقب كاسمإلا

 نأ نود ةيوق نوكت نأ نكمي ءاهتيصخش بسح ةأرملا» ميرم لوقت املثم ءسكعلا

 .«لمعت

 «نهلزانم نوؤش نمظنيو نططخي .نهتارايخ يف ةينالمع رثكأ تويبلا تاتس ىدبتو

 تاديس نأ تفاللاو .لمعلا ىلإ نهتانب جرخت نأ لجأ نم بسانملا عضولا نيؤسيو

 دضلاو عملا نبستحاو «ةديدش ةيعقاوب امنإو ريظنتب نهعقاو عم نلماعتي مل «ةنيعلا
 «نهتانب عم هسفن باسحلا نيرجأ امدنعو .نهلزانم يف نيقبي نأ بسانملا نم نيأرو

 .هترورض ىلعو ميلعتلا ىلع نهعيمج دّدش انه نم «لمعلا ةيحانل ليمأ عضولا ناك
 ىلع ةدحاو يأ ٍنبت مل .ءاسنلا لايجأ براجتل عماج طيخ داجيإ يف ةبوعص ةمث

 امك نهنيبري مل) نهتاهمأ ةبرجت دقن ىلإ نهنم ديدعلا ليمي سكعلاب لي ال .اهمأ ةبرجت

 قلد
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 منت ًاضيأ لباقملاب (تابعتم وأ تايساق وأ تاخضار ّنك «ةيافك تاينالقع ّنكي مل ءبجي

 تايصخش ءانبنا ةدعاق يه ام لءاستنو .نهب نهتانب هبش مدعب ةبغر نع نهتبوجأ
 قلعتي اميف ًاصوصخ اهتيمهآو ةمومالا ىلع ديكوتلا ىه زرابلا ءيشلا نإ ؟ءاسنلا ءالؤه
 لمعلا دوعي الو ءركذت ةيمهأ اذ رمألا دوعي الف نهتانبب قلعتي اميف امأ «نهتاهمابو نهب
 لاح عقاو نع ضيوعت ىه يمومألا رودلا ىلع ديدشتلا نأب يحوي امم «ةمومألل ًاقوعم

 بذبذتلا عمو «ةقباسلا نهتبوجأ يف رهظ يذلا يقفاوتلا ليملا عم ًاطبرو .ٍضرُم ريغ
 .ءالؤه مامأ ةيلعف تارايخ دوجو مدعب ةعانق رثكأ حبصن اننإف لمعلا رايخ هاجت

 .نهرودبو نهتناكمب نهيعو يف روصقلا نم ءيش دوجوبو

 :ةيئاسن ةكرحلا نم فقوملا - *

 تلاق يتلا ةدغر .ةيئاسن ةكرح دوجو دض نك يتاوللا ةنيعلا تاديس ءارأ تتوافت
 .لمعأ نأب تبلاط تنك ًايصخش انأ ًالثم .هب ءاسنلا بلاطت نأ بجي اذام فرعأ ال انأ»
 تايعمجلا لعفت اذام فرعأ ال .ءيشب ةبلاطملل ةجاحب نسلو تايوق ءاسنلا ىرأ ًانايحأ
 اهيأربف ةليمج امأ .«قباسلا نم رثكأ نسحت ةأرملا عضو .ريثأت كانه معن .ةيئاسنلا
 تنبلا ./3559,99 ةأرملل مكحلا .ةيهانلا ةرمآلا ىه .ةأرملا ةيضق اهمسا ةيضق كانه سيل»

 زاغلا ةنينق رييغت ندرأ اذإ ؟فيك ؟ةاواسملا ندري نهنإ ءاسنلا لوقت .دسجلاب ةفيعض
 ضعبو .لاملا نهلاجر نحّلشيو توصلا نيّلعي تارجافلا ءاسنلا ؟اهلمح نهنكمي له
 .مهتاهمأ ةيبرت ببسب نوبلطتم دالوألاو ,مهتاجوز ءاضرإ لجأ نم نوقرسي لاجرلا
 .(هفات وأ يحطس) شافوف ليج هنإ .ةمكاحلا ىه هيف ةأرملا 5-71 نيب ام ليجلا ءاسن
 ةأرملا قوقحب بلاطت ةيئاسن ةكرح عم انأ .يبهو افيه دّلقتو معطملا ىلإ ةأرملا بهذت

 ءاهتيدج مدع ببسي ايلعلا زكارملا ىلإ لصت ال ةأرملا .اهلزنم نم سيلو جراخلا نم
 علقي نأ عيطتسي ًائيش ديري امنيح ناسنإلا .ملظُت ال ىتح لمعتو مّلعتت نأ اهيلع يهو
 مامأ فقو هللا بزح ًالاثم يذخ .ةيئاسن ةكرح دوجو بلطتي الو يدرف رمألا .رخصلا
 ءردق ملظلا نأب ةعانق يدل انأ .ةكسامتملا هتديقعو هناميإ ببسب رهقت ال يتلا ليئارسإ
 نأ نكمي معن .هللاب الإ ةوق الو لوح الف يعيطتست مل اذإو هتجلاعم كسفنب تنأ كيلع

 دنع .نيملسملا دنع سيلو «بيرقلا لبقتسملا يف سيل نكلو ةيئاسن ةكرح انيدل ريصت
 نوماّوق لاجرلا .رمألا هتني ءقلاط تنأ عرشلا لوقي امدنع ؛ةجيتن نم سيل نيملسملا
 ةأرملا» نأ دجت ًاضيأ ميرمو .«سكعلابف عقاولا يف امأ ةميركلا ةيآلا يف اذه ءءاسنلا ىلع

 يف ةأرملا لامجإلاب .عيمجلا نع ملكتلا ناكمإلاب سيل هنأ عم .ديج اهعضو نانبل يف
 امدنع تسلاو .(قئاس)ريفوشو ةرايسو ةمداخ ءيش لك ديرت اهنإ .ًاريثك ةجنغم نانبل
 تابلط ققحي نأ لجأ نم بهني ءيشتري ءقرسي لجرلا .ةباجم اهتابلط حبصت دنعت

 مل
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىلع نكلو ةريثك تابلطتملا جراخلا يف ًاريثك ةبلطتم ةيعامتجالا انتايح الصأ .هتلئاع
 انه .بعشلا ةقبط سيلو ءاهيلع لوصحلا مهتناكمإب ءاينغألا طقف .يصخشلا باسحلا
 امدنع .كلذ ىلع لاثم انأ .دوعصلا ديرت اهلك ىطسولا ةقبطلا امنإو طقف ءاينغألا سيل
 يدنع انه ؟اذامل .نانبل يف لوقأ رثكأ ةحاترم تنأ نيأ يننولأسي جراخلا ىلإ بهذأ

 .ةنوبغم نهقوقح ءاسن كانه معن .ضارغألا لمحي نم يدنعو ةرايس ءدعصم .,ةمداخ

 (ريدت ىأ رّيست) بلودت يتلا يه تسلا .اهتكنحب تسلا نكلو ءاندنع ةلكشم قالطلا

 .تينويراملا لثم لجرلا .(لاتحت) ركب ركشلا هيلع بعلتو كحضت نأ عيطتست ؛لجرلا
 .هسأرب اهسأر عضتو دّنعت ال نأ مهملا .ريصلاو سفنلا اهيدل نوكي نأ بجي تسلا

 كحضت .اهدنع ًامداخ ًالثم هبسحتلف .ةصاخ قرط ىلإ دوعت نأ اهيلع .اهعم سيل نوناقلا

 لجرلل ءيش لك حبصي قالطلا ىلإ رمألا لصي امدنع .هديرت ام لك اهل نّمؤيف هيلع
 قحلا هايإ اهيطعي امم رثكأ هنم ذخأت نأ ةأرملل نكمي ءانه ىلإ لوصولا لبق نكلو
 .«يعرشلا

 ةكرح دوجو ةرورض ىلع تايقابلا سمخلا ءاسنلا قفاوت ءرخآلا بناجلا ىف
 لصحت مل قوقحلا نم ريثكلا كانه معن» لوقت ( ةأرملا لمعل ةضفارلا) ةمطاف .ةيئاسن
 ةديس نأ نآلا ةصاخ ىرأ انأ ًالثم .ةيئاسن ةكرح كانه نوكي نأ بجي .ةأرملا اهيلع

 نوكي نأ بجي .قلطت نأ عيطتست الو ةيناث ةأرما اهجوز اهيلع جوزتي نأ نكمي ةجوزتم

 ةبسنلابو «؟ةارملا ديب سيلو لجرلا ديب ةمصعلا نوكت نأ بجي اذامل ءرارق اهيدل
 .لمعت نأ ةأرملا ىلع بجي .ةيبرغلا ةأرملا لثم اهقوقح ذخأت مل ةينانبللا ةأرملا» انايريمل

 لوقت نأ عيطتستو ةدونسم نوكت نأ بجي .ءيش لك يف ةميق اهل نوكي نأ بجي
 .يش يأل ةلصاو ريغو ةلقتسم ريغ يبرعلا ملاعلا يفو نانبل يف ةأرملا تلاز ام .اهتملك

 نوكي نأ بجي دصقأ انأ .تررحت اهنأ ينعي ال اذه ءاهلزنم نم تجرخو ةأرملا تسبل اذإ
 صن تيبلا «ةكرتشم نيجوزلا قوقح جراخلا يف .اهعمتجم يفو اهتيب يف اهتملك اهل
 يف .كبجعي مل مأ كبجع ةأرملل لوقيو ىرخأ ةرم جوزتيو لجرلا حوري انه ًالثم ءصنب

 نوكي نأ بجي» ىرت افليسو .«ةأرملا عم اذكه فرصتي نأ لجرلا عيطتسي ال جراخلا

 اهلو اهتملك ةأرملل نأ فرعي نأ هيلع تيب تس تناك ىلو ىتح .ةأرملل قوقح كانه

 ةيضق كانه ًاعبط» ةيئاسن ةكرح كانه نوكي نأ بجي ًاضيأ تيناجل ةبسنلابو .«قحلا
 نيدلا يف ىتح .ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا بولطم .لزيغم رول بحأ تنك انأ .ةأرما

 ةارما كانه سيل .ءيش اهيدل سيل ةلودلا يفو فئاظولا يف ىتح ءةاواسم كانه سيل

 بلاطت نأ ةارملا ىلعو «ةيئاسن ةكرح بولطم ٠٠١ .ةيدايق زكارم ىلإ تلصو
 تاكرح يف لخدت ال اهنكلو ةسدنه وأ بط تسرد ةملعتم ةينانبللا ةأرملا .اهقوقحب

 نم كانه سيل فايرالا يف .لجرلا لثم ًارجأ ذخات ال ةأرملا روجالا يف ىتح .ةيلاضن
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 نانبل ىف «تويبلا تاّدس»  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 تالاح .رتستلا ةفاقث انيدل .اهتهجاوم ضورفملا رومألا نم ريثكلا كانه .ةأرملا دعاسي

 نهقوقحل ءاسنلا لغتشت نأ» ةرورضب دقتعت سيرغو .«ةريثك لتقلاو رأثلاو باصتغالا

 يف ةكراشملا عيجشت ىلإ راصي نأ بجيو .هتغلب يذلا ىوتسملا ىلع ةظفاحملا لجأ نم
 اهيلع نكلو ءنيعم صقت دوجوب رعشت ال ةأرملا تناك اذإ .ضوهنلا ىفو تاياختنالا
 دق نكلو ؛ةمهم ةيضق ةينانبللا ةأرملا ىدل نأ فرعأ ال انأ .نيسحتلا لجأ نم ةبلاطملا
 .«يتفرعم مدعو يعضو ىلإ اذه دوعي

 ًايدرف ةرداق ةأرملا نأ رابتعا وأ ةيئاسن ةكرحب ةبلاطملا نيب ام ءاسنلا ءارآ حوارتت

 تاذ تامامتها ىف ءاسنلا طارخنا ىدمب ىدبي ام ىلع رمألا قلعتيو .اهقوقح ليصحت ىلع
 مدع نأو «ديرت ام قيقحت ىلع ةأرملا ةيناكمإب ةعانق ةمث نأ ظحالملا نكلو .ماع عباط
 راطإ يف نهسفتأ ءاسنلا عضت الو .اهسعاقت نع رثكألاب مجان هيف بغرت ام ىلإ اهلوصو
 لك امنأكو .ةصاخلاو ةيدرفلا تاردقلا ىلع ديدشتلا يرجي كلذل ,ةماع ةيئاسن ةكرح
 يرجيف ءاهسفن ةأرملا ةيحان رمألا ريوحت يرجي انه نم ءاهتاذب ةمئاق ةلاح نهنم ةدحاو
 تاحورطلا نم ديدعلا زربيو .يفاكلا يكاذتلا مدعو ؛ةفرعملا مدعو «لهجلاب اهماهتا

 ةرورض الو يدرف رمألا) ماعلاو صاخلا نيب ام لصفلا ليبق نم ةدماجلا ةيديلقتلا

 .(ًاكيرش سيلو تينويرام لجرلا) ةروادملاو لايتحالا فقوم ينبت ىأ (ةيئاسن ةكرحل
 ةهجل ًاصوصخو ةيعامتجالا تاقوعملاب يعو ةنيعلا ءاسن رثكأ ىدل رهظي لباقملاب

 ذخأت يتلا عيضاوملا نم ةيناث ةأرما نم جاوزلاو قالطلا عوضوم ىدبيو .نوناقلا
 يف نيري نهنم تاريثكلاف .هب رشابملا نهكاكتحا ببسب ءاسنلا ءالؤه ىدل ًاصاخ ًامامتها
 ,ةدحاو نم رثكأب جاوزلا ةركف نضفريو .نهقحب ًافاحجإ ةيصخشلا لاوحألا نيناوق
 نأ ىلإ ريشي كلذ لك .ةقلطملا ةأرملا عضو ةبوعص ىلإ نرشيو «ثاريملا يواست مدعو
 رمألا قلعتي امنيح ًاذافن رثكأ حبصي نهمامتها نأو بلغألا ىلع يدرف ءاسنلا ءالؤه يعو
 سيسحتل ًاماع ًايريظنت ًادهج مزلتستف ةماعلا عيضاوملا امأ .ةرشابملا ةصاخلا نهرومأب

 رولب ةبجعملاو لمعت تناك يتلا ةيعماجلا ةأرملا «تيناج» نأ لجسن انه نم .هب ءاسنلا
 يئاسن يعو نع ترّبع يتلا ةديحولا يه ماعلا نأشلا يف ًايلاح ةطرخنملاو لزيغم

 ًاينبنم سيلو (ةرتستملا عمتجملا ةفاقثو فئاظولابو نوناقلاب يواستلا مدع ) رولبتم
 .ةصاخلا اهتحلصم ىلع طقف

 ردنجلا ىلع ةيبرتلا - ؛
 تذختا ةاواسملا هذه نكلو .نهكانيأل نهتيبرت يف ةاواسملا ىلع ءاسنلا تعمجأ

 امدنع نكلو .تيبرت اذكه يننأل تانبلا ىلع فاخأ تنك» ةليمجل ةبسنلاب .ةعونتم الاكشأ

 نيب تواس ميرمو .«تانبلاو نايبصلا ىلع لزنملا لمع عزوأ تنك ةمداخ يدل نكي مل
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىيأر اهيطعأ 20516016 يهف يتنبا امأ .هجورخ نكامأو هقافر بقارأ .هتخأ ىلع امم هيلع

 تيبر» تيناج ًاضيأو «ييأرل فلاخم ءيشب موقت ال ةداعلا يف يهو .لعفت اذام رظتنأو

 ىتنبا نأ حيحص .تانبلاو نايبصلا نيب ةلداع» تناك ةمطافو «زييمت نودب يدالوأ

 اوسيل اندالوأ عقاولا يف نكلو ,تنبلا لثم لزنملا يف لمعي فيك فرعي نأ يبصلا ىلع
 «.لامعألا هذه لثم يف يبصلا لمعي نأ ضفري يذلا عمتجملا بيسب «كلذك

 ملو .نهئانبأو نهتانب عم لداعلا لماعتلا يف ةيغر نع نهعيمج تاديسلا ترّبع
 روطت ةمث نذإ .نايتفلا نود تايتفلا ىلع ركح يلزنملا لمعلا نأ نهنم ةدحاو يأ ركذت

 ةيئاكتإ: لففت ال انك خو تح ,نيفشتمللا نيب ةيواسم ةييرخ ةرووصي يعولا ةهجلاديكأ
 يعولا روطت نأب دقتعن اننكلو ءيعولا عم ةقباطتم تسيل ةيلعفلا ةسرامملا نوكت نأ
 .الجآ مأ الجاع ءالؤه كولس يف سكعني نأ دب ال ماه رشؤم ىه كلذب

 ةيئاسن ةيضق ىلإ هليوحتو قاطنلا اذه ىطختي امل نهكاردإ لاجم عيسوت نم ءاسنلا
 ةصاخلا ةبرجتلا نإ ثيح نم ةقباسلا ىكسلدن ةلوقم ةعجارمل انعفدي ام اذهو .ةماع
 ىقبت يتلا ,يعامتجالا /يوسنلا يعولا رييغت ىلع زفحت نأ اهنكمي (ةمومألا ةبرجت)
 .ضعب ىلع امهضعب امهحاتفناو ماعلاو صاخلا نينأشلا عطاقت لاح يف طقف ةحيحص

 «تيبلا تسو» 000-0 0 ا 000 «تيبلا تس» 0

 00 .ةيلحملا تاباختنالل حيش ةيرتلا يفو ءءانبألا :نيرادت ا

 يصخش مسر - ©
 يتلا ةفصلا ام .ءاسنلل ةبسنلاب ًارّيحم لاؤسلا ناك ؟تنأ نم ؟كسفن نيفصت فيك

 همالك ادب ضعبلاو ةماع ةيصخش تافص ىلإ بهذو شتف ضعبلا ؟نهسفنأل اهنيطعي
 لمحأ انأ .ةلوؤسم نوكت نأ عيطتست» اهنأب اهسفن فصت ةمطاف .رثكأ ًاسوردم

 ةربدم (ةكشح ةبحاص) ةردابم :ةيعامتجا «ةيكيمانيد .يدرفمب ءيش لك ةيلوؤسم
 ةيصخش يدنع نأ سحأ «لابلا ةليوط ؛ةئداه» اهسفن ىرت انايريمو «ةيارد ةبحاصو
 لصت نأ بحأ ؛ةايحلا يف بعتأ نأ بحأ ال ؛:ةحومط ءدحأ نم راغأ الو ةيضار .ةيوق

 ًاعيرس لزنت ةيخس يتعمد ؛ةنونح» اهنأب اهسفن فصت تيناجو «يتمدخ دنع ءايشألا

 10ءماذصسعو-10[1طغءودكب 2-1/13216ةمعملع عجار (1710)
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 نانبل يف «تويبلا تاّنس»  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 ةليمج ةأرما انأ» اهسفن نع لوقتف افليس امأ «نينسملاو جاتحملا ريقفلا دعاسأ نأ بحأ
 ىنمتأ .هذفنأ ًائيش تررق اذإ .ةربكتم تسلو ةيداع .ًاريثك ةيوق تسل .ةمولظم .ام دح ىلإ

 اهنأب اهسفن فصت ميرمو .«ينصقني ام ًائيش كانه نأب رعشأ ءبح ةقالع شيعأ ىل
 نه لمعان :ةزيوم «لوحسملا بحت الاو:نكمملا نمنظ ليم ةعتضاؤتم :ةحوط»
 ,نيرخآلا عمو يسفن عم ةقداصو ةيعيبط ةناسنإ» اهنأ ىرت ةليمجو .«أكيش ءيشاللا

 انأ .مهيطعأ نيذلا سانلا نم ىذأ تدجو اذإ دقحأ ينكلو ةملاسم «سانلا لكل ريخلا ديرأ
 اهب فرعي ال ءايشأب ًانايحأ موقأ ءهب موقأ هديرأ امو ءديرأ ام فرعأ «ةلشاف تسل ةأرما

 .«يحومط ققحأ مل .ةثتطاخ تسيل اهنكلو ءعرشلل فلاخم كولسلا اذه نأ عم يجوز
 .«قايحلاب تطسبنا ام ءديكأتلاب ةمولظمو .يعجر يلقع .ةلقاع» اهسفن ىرت ةدغر ًاريخأو

 يذلا انألا كلذ ىه تفاللا نكلو عقوتم وه املثم ؛:ةيصخشلا موسرلا ةحورم عونتت
 ًافراع لاوحألا لك يف هنكلو ءىرخأ ًانايحأ ًاقثاوو ًانايحأ ًالوجخ ءمالكلا نيب نم لطي

 الف .ملاظ جراخ ةهجاوم يف هسفن عضي نأ نود نم ءددرتم ريغ ءاهدودحو هسفنل

 نهسفنأ نع عافدلا نلواحي الو نههاجت ةينود ةرظن نم ةينانبللا ةنيعلا تاديس يناعت
 (ًاقباس انيأر امك) ةيسنرفلا ةنيعلا تاديس لاح عقاو ىه املثم نهب قحال ملظ ةهجاومب
 .ةيصخشلا نهلاوحأب قلعتي اميف ًاصوصخ ملظلا اذه لثم دوجو ىلإ نرشأ نهنأ عم اذه
 ؟اذامل نكلو

 ىلع ًانيعم انل لكشتل يعامتجالا /يوسنلا يعولا روصق ةلوقم لطت ًاضيأ انه
 :ةلفقم ةيلزنمن اونا يف نهرامكتاو عمتجملا اياضق نع ءايسلا ةنيع نا ودم. 3] :نينيفتلا
 يف طارخنالا ةلواحم نود نمو «ينانبللا عمتجملا يف ًايوق ًاعوزن لثمت ةينادرف لخاد
 رهاظم طاقتلا نع ةزجاع ىقبت «تيبلا تس» نإف ؛ماع يعامتجا عباط تاذ تامامتها
 ةثونألل ةيسيخبت ةفاقث) طقف ةرتتسملا هتلاح يف سيل ءاهيلع سرامملا يجراخلا فنعلا
 امو .(يسايسلا رارقلا يف ةكراشملا مدع) ًاضيأ ةفوشكملا هتلاح يف ًاضيأ امنإو (ةلعافلا
 اذه ةياغ يه امف ««ملظلا»و «سومطلا» يتملك راركت ىه ءاسنلا تاباجإ يف رظنلا تفلي
 ءاسنلا ءالؤه راظتناب ًاريثك المع ةمث نأ ىدبي انه ؟ملظلا اذه نومضم ىه امو ؟حومطلا

 الإو .نهيعو زفحل يرورضلا يعامتجالا دعبلاب نيتفصلا نيتاه تالومحم خض متي يكل
 .اهديجمت وأ تاذلا سيخبت نيب ةيمهولا ةقالعلا يفرط دحأ ىلإ تادودشم نيقبي فوس

 ةماعلا تامامتهالا -

 عمتسأ نأ بحأ .نويزفلتلا ىلع ةيسايسلا جماربلا» دهاشت نأ ًاريثك بحت انايريم

 ىلإ مضنأ نأ يلابب رطخي مل .ًاريثك ةسايسلاب ةياوه يدل .نييسايسلاو نييفاحصلا ىلإ

 رضحت ةليمجو .ءاّرب يدنع ءيش ال انأ» اهتانب ريغ اهمهي ءيش ال ةدغرو .«ةيعمج

 "1ا/



 كمر

. 

 »و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىلإ عمتسأو ةينيد تاءارقب موقأ .يتقاط رّجفأ .ةيحور اغويك اهب موقأ .ركذ تاقلح»
 بحأ ءىش رثكأ وه نيدلا سرد ...الثم ماظعلا ققرت لوح ةرضاحم ؛تارضاحمو تاودن
 بحأ .ىتقو نم ديفتسأ ءتاسروك ذخآو تاودن رضحأو جرخأ انأ» ميرمو .«هب موقأ نأ

 ينكلو ءيجوز ةرسأ ةطبار يف ةيئاسنلا ةنجالا ىلإ لخدآ نآ تركف ,ةيعامتجا نوكأ نأ
 تالاقم ,خيراتلا يف بتكو تالجمو دئارج أرقأ .ةهاجو اولغتشي نأ نوديري مهتدجو
 تيناج امأ «ةصصختم ةينف لاغشأ تالجم حفصتأو «يدالوأ بتك أرقأو ءاهأرقأ يجوز

 يف يدان يف ةلوؤسمو ىضع انأ مث .لزنم يف ةديس دنع ةضايرب موقأ» ءيلم اهتقوف
 .نينسملاب متهأ .ةيعامتجالا ةمدخلا ىه يعورشمو .ةءارقلل يدان يف ةوضعو 8

 ةياعول ايدات: نيشنا' نأ ميطسا ثتا ول نسما #ةياعرلل قوجاتحي رايكلا ناب وعفا
 .«نينسملا

 تابسانملاو تارايزلا دعت مل ذإ «ةيعامتجالا تاداعلا يف ريغت نع ءاسنلا ةبوجأ منت

 نأ الإ ةنيعم دودح نمض تلاز ام نإو يهو ءءاسنلا تامامتها روحم لكشت ةيحابصلا
 ةريجلل نهتجاح لعجت تالاغشناو ةيصخشو ةيدرف تامامتها «تويبلا تاتس» ىدل
 ةدعاق ىلع متي هنأ الإ ديازتلاب ذخآ ماعلا نأشلل قارتخا ةمثو .قباسلا نم ريثكب فعضأ
 طقف ةدحاوف ؛هيف ريثأتلاو لعفلا ةدعاق ىلع يرجي امم رثكأ يقلتلاو باستكالاو ملعتلا

 نّيغارف تاقوا هلم. ىلغ نلمغ نهلك انايرخالاو ةيعمج ىلإ ةعنم تناك عومجملا نم
 .تاذلا ريوطت اهفده ةصاخ ةطشنأب

 :ةودقلا ةيئاسنلا ةيصخشلا -

 ؟رثكا كبجعت يتلا ةيئاسنلا ةيصخشلا يه نم

 كلذو .("7)«ياورهلا ىنم» تناك ةنيعلا تاديس لاوقأ ىف ًادورو رثكألا ةيصخشلا

 :ةياعرلل ًاماه ًزكرم تحتف اهنكلو اهجوز ذوفن تلغتسا اهنأ حيحص» ةعونتم بابسأل
 .لغتشت .ةملكلا ىنعم لكب تس» اهنأل اهب ةبجعم يهف ةمطاف امأ .تيناج لوقت

 لالخ نم ةملعتمو ةفقثم اهنأ سحأ .لكلل مأ اهنأكو ةنونح اهنأب نيرعشت ًايعامتجاو
 ةضيرع ةلمح تلمع ءتدعاسو :تلغتشا ةيروهمجلل ًاسيئر اهجوز ناك امدنع .اهمالك
 يهف انايريم امأ .«ةيويحلا ةأرملا بحأ انأ .ةطيشن ءلمعت نآلا ىتح تلاز امو ايميسالتلل

 اهيف نيدجت ال اهيلإ نيرظنت امدنع .تس ىدبتو ةنامهف اهسحأ ريثك» اهنأل اهب ةبجعم
 ةأرملاو .ايميسالتلل ًازكرم تحتتفاو ةريثك عيراشمب تماق .ًاريغص ىلو ىتح ًابيع

 .«ةزيمتم تسلا تناك اذإ نيفرعت اهتلط نم .روهظ اهيدل .اهلثم نوكت نأ بجي ةيلاثملا

 .قبسألا ةيروهمجلا سيئر ةجوز (؟4)

 نضلدل



 نانبل يف «تويبلا تاّتس»  ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 ةيوقلا اهتيصخش بحأ» حابص ةبرطملا نيب ام تحوارت ىرخألا تايصخشلا

 تناك ولو ىتح «ةرداق ةأرمإ .ةفيعض تسيل .ةوق اهيدل .هب موقت ًائيش تدارأ اذإ اهنأل
 اهنأل سيل» انايد ةريمألا نيب امو .(افليس) «ةيوق اهنأ ىلع سانلا مامأ رهظت ةنالعز

 ىقبت الو ديلاقتلا نع دعبت نأ بحت .اهتلئاع بحتو ةلضانمو ةعضاوتم اهنأل نكلو ةريمأ
 .(ميرم) «ةيرحب ةصاخلا اهتايح شيعت نأ بحت .يلاثملا يطارقتسرالا وجلا يف ةروسام
 يسنان» نإ لوقت كلذل اهتارايخ يف ةددرتم ءاهتالخادم لك يف امك « «يهف (ةليمج ج) امأ

 حلاص داعسب ةبجعم انأو .ىقيسوملا بحأ دعأ مل ينكلو ًانايحأ يلقع يل ذخأت مرجع

 امهصقنت نكلو :يوالحكلا ةلبع ينبجعت ًاضيأو رهزألا يف ةعيرشلاو ةقفلا مسق ةسيئر

 اققح امهنأل» اهتامحو اهمأ اهبجعت نم كانه نأ ىقبيو .«ةيعامتجالا يحاونلاب ةفرعملا
 .(سيرغ) «ًازيمم ًائيش

 كلت ما اهنأ ىرن «تويبلا تاتس» باجعإ ريثت يتلا تايصخشلاب ًاليلق انققد اذإ

 ءاسنلا رتخت مل .مالكلاب ىأ ءانغلاب وأ لمعلاب اهسفن نع ةربعملاو ةحتفنملاو ةقلطنملا

 دويق نم تاررحتملا ءاسنلا نلضف لب «ةروهشم ةيساّيس ىأ بتكم ءارو لامعأ ةديس
 رمألا سيلو .نهلاعفأو نهتارارق يف تالقتسم جراخلل نودبت يتاوللاو ةفيظولا
 تايسايس ىأ تافظوم سيلو تاريدق تاجوز نم جذامن نهيف ندجو نهف «برغتسمب
 يذلا ضماغلا حومطلا كلذل ًاديسجت نهيف نهيأر نهنأ ل امك ؛ةددحم ةيعضوب تاطبترم

 حابص) هنرعشتسي يذلا ملظلا كلذ نع جورخللو (يوارهلا ىنم) نهلخاود يف لمتعي
 .(انايد ةريمألاو

 ناهذأ يف نويزفلتلا ةفاقث ريثأت ىدم نع ًاضيأ جذامنلا هذه رايتخا مني ,كلذ ىلإ

 يعولا قيمعت يف ًالاعف ًايفيقثت ًارود نويزفلتلا بعلي له لءاستن انهو .«تويبلا تاتس»
 ام نويزفلتلا نم نذخاي ءاسنلاف .ًايبلس باوجلا ودبي ةنيعلا ءاسن ةبرجت نم ؟يعامتجالا
 كرحي ال هيّقلت يرجي ام نإف ةشاشلا /زجاح ببسب امبرو «نهتعانقو نهاؤر بساني
 كاكتحالاو لعافتلا ةجيتن لصحي يذلا هسفن ردقلاب ؛سانلل ةيتاذلا ةعانقلا يف العف

 ىلع ًاهجتم سيل نويزفلتلا ىلع مدقي ام نأ عبطلاب كيهان ءعقاولا ضرأ ىلع رشابملا
 .اهنم ةدافتسالاو اهفيظوت ةيحان هجتي ام ردقب تاعانقلا رييغت ةيحان ماودلا

 :جاتنتسا 11

 يف يئاسنلا يعولا روطت ىلع ءاهقالغنا نم مغرلاب ؛«تويبلا تاتس» لاوقأ لدت
 ةسركملا ةيعامتجالا ةروصلا ريغت ىلعو (نيسنجلل ةيواستم ةيبرت) ينانبللا عمتجملا
 .جراخلا يف وأ لخادلا يف اهلمع نع رظنلا ضغب (تارداقلا ءاسنلا جذامن) ةأرملا نع
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 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ريغتو عارص نع ةيبرغلا ةأرملا ةبرجت يف نيمجان ريغتلاو روطتلا ناذه ناك نئل نكلو

 ىئاسن دهج نع ًامجان ىدبي ال ةينانبللا ةأرملا ىدل هنأ الإ ءيعولل بيذشتو تاعانق

 حاتفنالاو ميلعتلا راشتنا ةجيتنب ةماع ةيعامتجا ةبرجت ةلصحم ىه ام ردقب ءددحم
 ,ةقرافم يأ ريخألا لماعلا ركذ يف سيلو .لمعلل ةأرملا جورخ ببسب ًاضيأو ...ددعتلاو
 مني نهفقوم نأ الإ ءكلذ ىلع نهمدن مدع نلعيو «نلمعي ال «تويبلا تاتس» تناك اذإف

 اهنأ نهنم ةدحاو يأ ركذت ملو ؛جراخلا يف لمعلا مدع يف نهجاوزأ ةبغر عم قطاوت نع

 ىنبت ىلع دعاسي امو .كلذ يف بغري ناك اهجوز نأ عم جراخلا يف لمعلا تضفر
 نيب ام قيفوتلا ةرورضو «ةلماعلا ةأرملا عضوب قحاللا فاحجإلا ىه اذه قطاوتلا كولس
 بعتلا نم ًاعون نمضتت نهنع ةمدقملا ةروصلا لعجي امم لخادلا يفو جراخلا يف اهلمع

 تمدق ىرخأ ةهج نم .ىلزنملا لمعلاب ءافتكالا ءاسنلا ىلع لهسألا نم ىدبيف ةيوعصلاو
 قيقحت ةمدخ يف يه امم رثكأ ؛جوزلاو دالوالا ةمدخ يف اهفصوب نهتبرجت ةنيعلا ءاسن
 يرجي لاز ام لصاحلا يعامتجالا روطتلا نأ ىلإ ريشي كلذ لكو .ةزيمتمو ةصاخ تاذ
 وأ ًاصاخ ًانأش ىأ ًاردق اهرابتعاب ةاواسماللا لوبق ) ريبك وحن ىلع لاجرلا حلاص ىف
 .(ًازايتما

 هيف ءاسنلاب قحاللا ماعلا فاحجإلا نم مغرلا ىلع ءجراخلا عم حلاصتلا اذه

 نع ريبعت ىه امم رثكأ ةحيرم ىدبت طورشل ءاسنلا عايصتا ببسب ًابرغتسم ًارمأ ىدبي

 انأ» لوقت ةنيعلا ءاسن عقاو نع ربعت اهنأكو ءاسنلا ىدحإ .نييصخش جوضنو نزاوت

 تازايتما اهيدل نأب ىرت ةثلاثو «ةحارلا بحأ انأ» لوقت ىرخآلاو «يتدارإ ءلمب ةعبات
 نكلو .يعولا يف ًاروصق هيف انيأر ام وهو ءنهرود عم تافيكتم ءاسنلا ودبت ...ةديدع

 نهعفدو نهب نهتانب هّبشت مدع يف نهتبغر يه ءالؤه ىدل فّيكتلا ةشاشه فشكي ام

 عون وه نلعملا «تويبلا تاتس» فيكت نأ ينعي امم ءًاقحال نلمعي نأ لجأ نم سردلل
 ةرسألا ىلع ةزكرتملا نهتيوه نأو ءنهحومط نع ًامامت ربعي الو ةيعقاولا ةيقفاوتلا نم
 قحال ملظ دوجوب ءاسنلا يعو اهريثي يتلا ةقرافملاو .تباث وأ رقتسم عضو يف تسيل

 رمعلاب مدقتلل رثكالاب ةدئاع ودبت ,هعم يقفاوت ليم راهظإو «ةنيعم تالاجم يف نهب
 لزنمو ةيلالقتسالا روط يف ءانبأب ةلثمتم ةيرسأ تابستكم نم ءاسنلا ءالؤه هتنج امو
 مدع نع ناتنثا تربع ذإ ؛ةريخأ ةجردب نإو) جوز ةدناسمو ءنهاوه ىلع موسرم

 عقاولا رييغت ىلإ يعسلا اهعم.دعي مل ةيعامتجا ةكرابمو (امهيجوز عم امهقافتا
 ةيباحسنالا نم ةلاح شيعي هتمرب ينانبللا عمتجملا نأو ًاصوصخ احلم ًارمأ فحجملا

 قهرملا ينيسمخلا ليجلا اذه ىدل صخألا ىلعو (ةيبلطملا ىأ ةيلاضنلا) ةيسايسلا
 .ةديدم برحي

 تاتس» نأ عقاو نم قالطنالاب الإ هيّنِبت يرجي نأ نكمي ال ليلحتلا اذه عبطلاب

 نقر



 ناتبل يف «تويبلا تاّنس» - ةيمومألا ةيوسنلا :طيطح

 ريبدت عيطتست ثيحب ًايدام ةيفتكم (ايلعو ايند) ىطسو ةقبط نم نه ءالؤه «تويبلا
 :ةياغلل ةمهم ةعامج ىطسولا ةقبطلا نأ» مولعملا نمو .طقف جوزلا بتارب اهتايح رومأ
 ىف ةيلاقتنالا حمالملل ةريثملا تارتوتلا دسجتو ةثدحتسملا ةايحلا تاضقانت لثمت
 ايندلا ةقبطلل ةيديلقتلا ريياعملا نيب تاروصحم (اهيف ءاسنلاو) .ةدقعملا رييغتلا تاكرح
 يتلا ايلعلا ةقبطلل ةيبرغلا ريياعملا نيبو ءاهنع يلختلا يف -بسحف ايئزج نبغري يتاللا

 نيوكتب نهل حمسي لكشب تاملعتم نهعيمج نهو . ) لءاهتاكاحم يف ايئزج نبغري

 نكسميو سوردلا يف نهدالوأ ندعاسي نهنأو ًاصوصخ «نهسفنأ نع ةينود ريغ ةروص

 يف ةيزكرم ةناكم نم ةرسألاو لزنملل ام مولعملا نمو :نهيديأب نهلزانم تارارق

 .يبرعلا ينانبللا عمتجملا

 بلاغلا يف وه ؛ةزيمتم ةيئاسن ةبرجت وأ ًايكذ ًاريبدت هانضرتفا ام نأ انل ىدبي نذإ
 نإ ءاسنلا نإو .روكذلا ةحلصم ةيحان رثكألاب لاّيم يعامتجا ماظن تابترتم نع ةرابع
 لالخ نم) هرييغت ىحن ًاعوزن نرمضي نهنأ عم ؛ماظنلا اذه عم يبسنلا نهقفاوت ّنلعي
 يف ةوقلاو فعضلا رصانع ةيف عمتجت ههقعم كولس ىلع رسالا لدي امنإف (نيتانب
 ةرفاوتم ىدبت ال ًاطورش مزلتست ةهجاوملاو ؛ةهجاوملا بلطتت رييغتلاب ةبلاطملاف .(' ')نآ
 قحاللا ميضلاب نفرتعي ذإ نهو .ةيرسألا نهتايوست يف تارقتسملا «تويبلا تاتس» ىدل
 يتلا ةيرسالا ةيعضولل ىآ ءانبألا وأ جوزلل هتيلوؤسم ليمحت نهنكمي ال هنأ الإ ءاسنلاب
 لجزلا ناك"ا3| رمألا عجريا ميرع لوقت . اضاقنا نهتح ا صح مكاوك يعلو اهتفعي
 .لجرلاو ةارملا ةركف ىغلت نأ بجي «قافو كانه نوكي امدنعو .امهضعب نابحي ةأرملاو
 يف ئشانلا نماضتلا نإ .ءلجرك ىأ ةآرماك سيلو صخشك صخشلا ىلإ رظني نأ بجي
 مهنأب ةدحاولا ةرسألا دارفأ رعشيف ؛ةيردنجلا تاتوافتلا رثأ نم لّلقي ةيرسألا ةعامجلا
 ام ةدئاسلا كلت نع ةفلتخم تايمست ةيرسألا تاقالعلا لاكشأ ذختتو .ًادحاو الك نولكشي
 نم «يرسألا سوبللا ملظلا ةيعضو سابلإ نإ .يوقو فيعض ىأ ءرطيسمو عضاخ نيب
 ةلأسملا ةبراقم يف طقف هدجن ال هجوتلا اذه لثمو .ملظلا اذه ىلع ةيمعتلا اهناش
 نولمعي ةسسؤم دارفأ اتنإ لاقي نيحف .ةفاك ةيعامتجالا تابراقملا يف امنإو ةيئاسنلا
 كلذ نأش نم نإف ...ارج ملهو «ةريبك ةرسأ نولكشي ةفئاطلا ءانبأو «ةدحاو ةرساك
 .ةهجاوملل ليملا فاعضإو «رسألا» هذه ديعص ىلع شاعملا توافتلاب روعشلا فاعضإ
 نفض «ةيتادرفلا» زيزعت ىلع موقي ميلعتو ةيبرت راطإ يف ةهجاوملل ليملا فعض دادزيو
 .ماعلا يعامتجالا فتاكتلا تاظحل هيف ردنتو ءروصحملا يرسألا راطإلا اذه

 ٠١. ص «قباس عجرم ءدويلكام (15)
 .هسقن عجرملا ١)

 ضيف



 9 تافحاب

 بسسس ةيوهلا تاسايسو :ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 معن باوجلا ؟ةديدجلا ةيئاسنلا ةكرحلا نم ًاءزج «تويبلا تاتس» لكشت له

 يفو ؛هسورد نم دفتسنلو «براوملاو رشايبملا ءعونتملا نهباطخل غصنلف .ديكأتلاب

 لكش تاذ تسيل ةوقلاو ءلمعلا يف دحوألا بولسألا اسيل نالعإلاو رهجلا نأ اهسأر
 باوبآلا فلخ نفقي نهتانبف .نمزلا ةراسخن ينعي ال ةينآلا ةظحللا ناسكتاو هدحاو ددحم
 نهب قحاللا ملظلاو ةددحم نيوانع ذخأي نهحومط .ةكراشملل ةبغرو ميلعتب تاحلسم
 ...باوبألا نهل حتفنلف .ردصملا يماّوه سيل

 اضف



 باطخلا يف ةءارق

 :يبرعلا يوسنلا

 يوادعسلا لاون
 يسين رملا ةمطافو

 يسدقملا ديعس نيج

 ىتلا تاباطخلا عاونأ نع ثحين نأ اندرأ اذإ

 نأ ىدجألا نم هنإف ««ةيبرعلا ةأرملا» لوح رودت
 ة/ركفملا همدختسي يذلا باطخلا نع ثحبن

 يبرعلا باطخلا عبتي نيأ نم لءاستنف .ة/يوسنلا
 ىلإ ؟رودي تاعوضوم يأ لوح ؟يرظنلا يوسنلا
 مدقتل ًايرورض هاري يذلا ام ؟دنتسي نيهارب يأ
 ام ؟ةيلبقتسملا هتيؤر ام ؟هنيدُي يذلا ام ؟ءاسنلا

 ؟ههجاوت يتلا ةيركفلا لكاشملا

 تايوسنلا تاركفملا مهأ نم نأ يف كش ال

 مويلا ةيركفلا ةحاسلا ىلع تادوجوملا تايبرعلا
 ىسينرملا ةمطافو ةيرصملا يوادعسلا لاون
 يبرعلا نيملاعلا يف ةرهش رثكألا امهو ,ةيبرغملا
 ضعبل ةيدقن ةءارق لالخ نم لمأن .يبنجألاو
 ضعب نع ةباجإلا ىلإ لصن نأ يف امهتاباتك
 نم دب ال «ةيادبلا ىف .هالعأ اهانحرط يتلا ةلئسألا
 هجاوت ةيساسأ ةلكشم دنع عيرس لكشب فقوتلا
 .يركفلا هقيرط لقرعتو «يبرعلا يوسنلا

 عم لماعتلا بجي فيكب لثمتت ةلكشملا

 .امهضعيب ناتطبترم امهو «نيتماه نيتلأسم
 «ينطولا ثارتلا» ىأ «ديلاقتلا» ب ىمسي ام امهالوأ
 .ًاخيراتو ًاعرشو ًاهقف «مالسإلا امهتيناثو «يبرعلا

 ةجتان نيتلأسملا نيتاه عم لماعتلا يف ةبوعصلاو
 ؛برغلا طلستل ةرمتسملا ةمواقملا ةرورض نم
 ًايفاقث مأ ًايسايسو ًايركسع طلستلا اذه ناكأ

 ءاج مأ ةدمعتم ةلواحم نم ًاجتان ناك وأ ءًايركفو

 ةيبهاعلا نورقلا خيرات ةجيتن.ىعيبط لكش يف

 ففي



: 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاياطخلا تاهاجتا

 نم ريثكلا ىلع ةيبرغلا ةفاقثلا تبّلغت نيحو ءضعبب اهضعب تافاقثلا ترثأت نيح
 .ىرخألا ةيملاعلا تافاقثلا

 يف امك رضاحلا يف نويبرغلا نورمعتسملا اهمدختسا دق ةيئاسنلا ةيضقلا نإ

 يلاتلابو ءاهلخاد نم اهفاعضإلو ,ىرخألا تاراضحلا يف لّخدتللو ىزغلل ةجحك يضاملا
 قكافلا مامتهالا بيرقلا يضاملا يف انيأر ؛لاثملا ليبس ىلعف .اهيلع ةنميهلا ليهستل
 ىتلا ءنابلاطلا مكح تحت ةيناغفألا ةأرملا ةيضقب ةيبرغلا ةفاحصلاو نييبرغلا نييمسرلل
 ذإ ءيبرغلا ماعلا يأرلا يف تفال لكشب مامتهالا اذه رّكأ .ًادج ةئكيس اهتلاح ًاقح تناك
 ةروصلا هذه تناكو .هينطاوم ريرحتل هيلإ لوخدلا ىلع انّدحو عمتجملا كاذ ةّيشحو نّيِب
 دعب رّخبت ةأرملاب مامتهالا نأ الإ .ناتسناغفأ حايتجال قيرطلا تدهم يتلا رومألا نيب نم

 .وزغلا تلت يتلا رهشألا يف عوضوملا نع ةدحاو ةملك أرقن ملو ءيركسعلا لّخدتلا

 رصم مكاح ءرمورك دروللا لغشنا نيح رشع عساتلا نرقلا نم ءاج رخآ ٌلثمو
 مالظلاو ملظلاو نبغلاو فلختلا نم ةيرصملا ةأرملا ريرحتب هفصو امب :كاذنآ يزيلجنإلا

 رييغتل نيناوقلا يف لخدتلا هيلع بجوتسا ام اذهو لاق امك ءاهل ةيحض تناك يتلا
 نأ نيخرؤملا ضعب ىريو .(نييرصملا ىلع هتطلس ةحلصمل) ةيميلعتلا ةمظنألاو تاداعلا

 ملو ؛قالطإلا ىلع رمورك فده نكي مل -- ةيزيلكنإ مأ تناك ةيرصم --ةأرملا ريرحت

 نم ربّتعاو «ةيزيلكنإلا ةيئاسنلا ةكرحلا ةدشب براحي ناك سكعلا ىلع لب ءهب نمؤي نكي
 (") اهئادعأ ربكأ

 نيديحو نيفده ةيمالسإلا ةراضحلاو مالسإلا رابتعا نكمي ال هنأ امك
 ةميدقلا اهسئانكو ةيبرعلا دالبلا يف ةيحيسملا تناك ذإ ,نأشلا اذه يف نييلايريبمالل
 برعلا تايحيسملا عضو ربّتعاو «راقتحالاو ءاردزالل رشع عساتلا نرقلا ىف ًافده ًاضيأ
 قرشملا يف نييبرغلا نييلاسرإلل ةديدع تاباتك كانه .تاملسملا عضو نع ًاءوس لقي ال
 كلذك .ميلعتلا يف ةصاخو «ةقطنملا يف مهلامعأ مهل ررب ام ءعوضوملا اذه نع يبرعلا

 ضعب برغلا نم ةرمعتسملا تاراضحلاو نادلبلا نم اهريغو دنهلا ىف تمدخّتسا

 ثيدحتلا ةجحب ؛لكك عمتجملا ىلع طغض ةليسوك ءاسنلاب ةقلعتملا ةيفاقثلا لماوعلا
 ةئيس اهتعمس تحبصأو ءاهلماكب تاراضح ةروص تفّيز يدعتلا اذه لالخو .ةيناسنإلاو

 تلضان ةيبرغ ةيئاسن تاكرح دوجو نم مغرلابو ءانه نمو .اهئانبأ لايخ يف ىتح ءًادج
 ءاهدالب يف نيسنجلا نيب نزاوتلاو ةلادعلا مدعب هيمست ام دض --لضانت لازت الو --

 اميس ال ,يعامتجالا مدقتلاو ةيناسنإلا ناونع يه ةيبرغلا ةراضحلا ناب دقتعملا رشتنا

 اآوصعم عسل 0ءدلعم ذم ةكامسن 1ع هواك هك 2 8[هلعص 2ءطقأع (2[عوب .دمحأ ,ليل باتك ىلإ رظنا )0(

 1130عم: الولع آمنا عووناإب ظوعوو, 1992).
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 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 هب لثمتت نأ بجي يذلا ديحولا لثملاو سايقملا يه يلاتلابو ءءاسنلا صخي اميف
 .ىرخألا تاعمتجملا

 ةيفاقثلا ةناهإلاو ريوزتلاو لخدتلا نم عونلا اذه ةمواقم تحبصأ «لباقملاب

 عضولا نعو ءانتفاقثو انتراضح نع عافدلا بجوتستو ءءافرشلا عيمجل ةرورض
 ضعب يف تعقو ءفسألل نكل .ةحيحصو ةعورشم ةمواقملا هذهو ءاهيف ءاسنلل يقيقحلا
 يأر يفف .ينالقعلاو يركفلا نزاوتلا عاضو ««تاراضحلا عارص» ةركف خف يف نايحألا

 :يعامتجالاو يفاقثلا تّمزتلا ًالَوأ بجوتست ةيفاقثلا ةّيلايربمالا ةمواقم نأ ضعبلا

 كسمتلا يف مهضعب نم ةبغر امبرو) «ةيبرغ راكفأ ينبت نم ًافوخ رييغتلل ماتلا ضفرلاو
 ةنايخبو يفاقثلا داسفلاب ةيرييغتلا تاكرحلا ماهتا ًايناث يعدتستو (!ذوفنلاو ةطلسلاب
 1 | .برغلا ةحلصمل اهتراضح

 نم ءاسنلا صخي امب انخيراتو انتراضح رّسفي ضعبلا حبصأ روظنملا اذه نمو
 .ةيبلس مأ تناك ةيباجيإ ؛عقاولا نع قئاقح دسجت ةروص مسري نأ نم ًالدب يعافد عقوم

 ةدئازلا ةمواقملاو ةهج نم يرصنعلا موجهلا نيب عارصلا ةيحض ةقيقحلا تعقو كلذبو

 لكشب ةيبرعلا ةيوسنلا ةكرحلا ضعبلا ضراع هنيع روظنملا اذه نمو .ىرخأ ةهج نم
 اهفده .برغلاب ًالماك ًارثأت ةرثآتم اهنوك «ةهوبشم روذجب اهايإ نيمهتم ء«صاخ
 .اهطابحإو ةيبرعلا انتاعمتجم ةعضعض

 تاقوألا نم ريثك يف لب ءنوظفاحملا طقف هذختي مل فقوملا اذه نأ بيرغلاو

 ضعب نأ ةبارغ رثكألاو .ةيلاربيللا تاكرحلا نم مهريغو ءًاضيأ نويموقلاو :نويراسيلا
 نيّئبت -- رييغتلا ىلإ نهتكرح فدهت يتاوللا -- ةيبرعلا ةيئاسنلا ةكرحلا تاوضع
 ميقلا»و «ثارت» لا ىلع ظافحلاب تابلاطم ءنهسفنأ نبراحي نحبصأو ؛هسفن فقوملا

 ؟هسفن تقولا يف همدعبو رييغتلاب بلاطن فيكف : ةقرافم يف نهعقوأ ام «ةثوروملا
 «تايبرعلا ءاسنلا» نم ًالدب «ةيبرعلا ةأرملا» لوح رودي مالكلا نأ فسؤملا

 نهضعب نهبشي ءاسنلا لك نأكو «نهتاعمتجم يف نهعقاوم بسح ةعونتملا نهلكاشمو
 ةينطولاو ؛ةهج نم ةيلايربمالا نيب فالخلل ًازمر «ةيبرعلا ةأرملا» هذه تحبصأو ًاضعب
 ًاضيأ تحبصأ اهنأ كلذ نم رطخألاو .ةياغلل ريطخ رمأ اذهو ءىرخأ ةهج نم «ةلاصألا»و

 يلحملا لدجلا يف ءىرخأ ةهج نم «ثيدحلا»و :ةهج نم «يديلقتلا» نيب فالخلل ًازمر
 :ةأرملا سابل لالخ نم تاقوألا نم ريثك يف اهيلإ زمرت يتلا ةلاحلا تّدجتو ؛يملاعلاو
 ىرخأ ةأرما تدترا اذإو ءديلقتلا ىلإ تزمر ءينطولا بوثلا وأ باجحلا ةأرما تدترا اذإف
 رابتعالا نيعي ذخألا نود نم اذهو «ةثادحلل ًازمر تحبصأ (يلودلا ىأ) يبرغلا يزلا
 نهراكفأ وأ «ةيقيقحلا نهمومهو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيلثاعلا ءاسنلا كتلوأ عاضوأ

 نهتاحومط ىأ ءعساولا ملاعلاب نهتطاحإو نهميلعت ةجرد ىأ ءنهلمع ةيعون وأ ؛ةيسايسلا

 نضين



 هب .تافحإب

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 حومسملا ةيصخشلا ةيرحلا ةجرد يلاتلابو ءهيلإ نيمتني يذلا عمتجملا ىأ ,ةيصخشلا
 وأ «ثارتلا» تاملك ىنعم ديدحت يف قيقدلا ريكفتلا مدع ةروطخ رثكالاو .اهب نهل

 نود نم ءداصتقالاو ةسايسلاو ةيرحلاو ةينطاوملاب ًاّيلآ اهطبرو ,«ثيدحلا» ىأ «.ديلاقتلا»
 ناعمبو ةئطاخ ةقيرطب ةلمعتسم موهفملا اذه يف تاملكلا هذه تحبصأ ىتح ءاهفيرعت

 .ةهوشم

 ةراضحلاو مالسإلا نع انعفاد اذإف ءاهل هابتنالا تفل بجي ىرخأ ةلكشم زربت انهو

 وأ ؛ريغتت مل اهنأكو ةراضحلا هذه مهف خف يف تاقوألا نم ريثك يف انعقو ةيمالسإلا

 عيمجك ةيمالسإلا ةراضحلاف :قالطإلا ىلع حيحص ريغ اذهو ءرييغتلل ةلباق ريغ
 نأ ةقرافملاو .نيرمتسم مدقتو رّيغت ةلاح يف «ةيكيمانيد ةراضح :ةميظعلا تاراضحلا

 مهتن ّيلكلا مغانتلاو ةصارتملا ةدحولا اهتزيم ةفاقثك مالسإلا نع ةرظنلا هذه

 .ةينودلا ةرظنلا هذه نم انسفنأ نع عفادنل نحن اهانبتن نكلو "0ءاهينبتب قارشتسالا

 ًادج بعصلا نم حبصأو ةيبرعلا ةيوسنلا ةيرظنلا تمزال ةرّيحملا ةلكشملاو

 ةريثك لكاشم كانهو -- انتاعمتجم يف ءاسنلا لكاشم نع انبتك نإف :اهنم جورخلا

 ةهوبشملا «ةيبرغلا» تاباتكلا ديلقتبو ءانتراضح ةنايخب تامهتم انسفنأ ىرن -- انهجاوت
 نع عفادن نأ اندرا نإ ءلباقملا يفو .انل يئادعلا فقوملا زيزعتبو ««ةيبرعلا ةأرملا» نع

 انعفاد نإ .عبصنو ءاهيف ءاسنلا عضو نع اهنم رارف ال ةبعص قئاقح هجاون انتراضح
 نع انبتك اذإو .عضولا نيسحتل لمعلا نع تازجاعو «ملاظ عمتجم يف تاكيرش ءاهنع
 تاداع نع ًاّيئاقلت عفادن اننأكف ءنيقلطم مالستساو ىضرب ءانديلاقت»و ءانيضام

 ماهتالل ةضرع انك ةديدج راكفأ نعو ةثادحلا نع انبتك نإو ؛اهب نمؤُن ال دق تاسراممو
 .هديلقت حجرن «برغلا ءامإ اننأب

 لالخ نم الإ اهنيبو اننيب ةقالع ال ءبرغلا كلم اهنأك تحبصأ ةثادحلا نأ رطخألاو
 تحبصأ ؛لباقملا يفو :برغلا عم لماعتلا لالخ نم ىلاتلابو ءىبرغلا رامعتسالا
 ةروص تحبصأ اذكهو .اهريغ انلغشي نأش ال قلطملا اننأشو ءاننأش اهنأك «ديلاقتلا»
 ريكفتلاو ءاسنلا تعضّوو «ةصاخلا اهتيضق نع جراخ فالخ بلص ىف اهتتيهو «ةأرملا»

 اذكهو ءاهلجا نم لضانن يتلا ةيندملاو ةيعقاولا اياضقلا زواجتي راطإ يف نهاياضق يف
 ءاثتوص ىشالتو ««ةيبرعلا ةأرملا» لوح لوادتلا ىف تايبرعلا ءاسنلا ةقيقح تعاض

 :ديعس درودا باتك ىلإ ًالثم رظنا (؟)
 60ووىذمع ةكاقس (8لعرب المرات 5دماطعمع 8ظههلطكر, 1981)

 ضحإ



 ئيزعلا ئوسنلا باطخلا ىف ةءازق :ىسدقملا

 .يعامجلاو يدرفلا لبقتسملا مسر يف انتناكم تدقفو

 ؟لمعلا امو ؟اذه فيكف

 ةيوسنلا تاباتكلا نم اهريغو ءيسينرملا ةمطافو يوادعسلا لاون تاباتك نإ
 اهمهفن امك :ةيوسنلاف .فسؤملا رمالا اذه حيحصت ةناخ ىف بصت ؛ةرصاعملا ةيبرعلا
 ,ةثادحلا رصانع نم ًارصنع اهتاذ دحب لّكشت «ناتبتاكلا ناتاه اهسرامت امكو مويلا
 نم هنأ امك .ةثادحلا تافص ىدحإ ىه نويوسنلا هب بلاطي يذلا يرذجلا رييغتلاو

 يسينرملا ةمطافو يوادعسلا لاون تاباتك يف ىلجتت يتلا ةيركفلا ةيعونلا نأ حضاولا

 (ةصاخلا ةيدرفلا امهبراجت نمو) تايبرعلا ءاسنلاب ةصاخ براجت نم ةرشابم ةجتان

 ةيوسنلا تاباتكلا كلت لالخ نمو .ةيبرغلا ةيوسنلا تاباتكلا ديلقت نم سيلو ءنهعاضوأو
 لب ؛طقف ةثادحلل تاكلهتسمك انسفنأ ىلإ رظنن الف ةثادحلل انتيكلم درتسن ةيبرعلا

 .اهنيوكت يف تاكراشمك

 نم لك فقوم لوح تاظحالملاو ةلثسالا ضعب كانه ىقبت نأ رمألا ىلخي ال نكل

 ,عوضوملا اذه زواجتت امهتيمهأ نأ الإ برغلا نم يسينرملا ةمطافو يوادعسلا لاون

 .ةرصاعملا ةيبرعلا ةيوسنلا ىنعم ديدحتل ىرخأ اياواز نم امهتءارق بجي كلذل

 يل اوحمسا يسينرملا ةمطافو يوادعسلا لاون تاباتك ليصافت يف لوخدلا لبق

 نم نّكمتأل امهبتك نم يعسو يف ام تأرق .ةساردلا هذهل يريضحت نع ًائيش حضوأ نأ
 أرقت ةيبرع ةيوسنك يعقوم نم ًاقالطنا يوسنلا امهيبولسأو نيتبتاكلا اتلك ىلع مكحلا
 ةرصاعم «ةيقرش مأ ةيبرغ «ةيدنه مأ ةيبرع تناكأ «ةيملاعلا ةيوسنلا صوصنلا رارمتساب

 .اهيف ةكراشملاو «ةيبرعلا ةيوسنلا عضو مييقت ىلإ لصوتلا وه ينمهي امف «ةيخيرات مأ

 :يهف اهيلع ةساردلا ماقت يتلا بتكلا امأ

 يوادعسلا لاون :ًالوأ

 :سنجلاو ةأرملا 156 111406ه 12عع 014 10:6 ,ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا

 يف بحلا ؛ةبيبط تاركذم ءرفصلا ةطقن دنع ةأرمإ ءضرألا ىلع ديحولا لجرلا توم
 11ءسمتتك 1عمرس 2 1؟'هرسهمتو ©دةودمد ,طفنلا نمز

 77[”دلاكتسعو .خ 28)1عط(#6 04 آ515 :ناونعب ةمجرتملا ةيتاذلا ةريسلا نم ناءزجو

 ”1طعماسعاط 16.

 يسيئنرملا ةمطاف :ًايناث
 ظعومسل طع ؟؟كلت 15121ء-1هسملع طورصعستعم ذم 3/1[ نعلتسا 500117

 1آطع ؟؟كا همس اطع 81دلع اكآناغزن ح 1عسنستكا آصاووت ءاوطغمصس 01 17[هرسعم' د ظنواتأك له

| 

 انضفيإ



. 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 1ع [كدععما الغنم: '1دلععك هآ د 110:0ءءدم 00

 1كامسد هسا ]7عومم ندعو 1"عدم ه5 طع 8100عمم 1

 1ع 0[1:عماغعد (0انععضك 01 اكاقتل

 ا؟للمصعمس ذم اطع 8اكسكاتسا آت معمهك ماسك (هسلع» طع مدءعاسلمدجسم 1! جاسم ل. كوططقط)

 كارعط عندج د0ع 005 ١71 ءوأ

 برغلا يف اهلابقتسا ةيضقو يوادعسلا لاون

 اهموجه يف برغلا ةبعل بعلت اهنأب مهتُت يوادعسلا لاون نأ تعمس ام ًاريثك
 عيمجل ةملاظلا ةيبرعلا ةمظنألاو ءءاسنلا قحب ةملاظلا تاداعلاو نيناوقلا ىلع رمتسملا
 ,هباتكب بتاكلا ةقالع لوح ةدقعم ةلئسأ حرطي عئاشلا ماهتالا اذه نأ الإ ءاهينطاوم

 لمأ هنع بتكت عوضوملا اذهو .هيف درو ام مادختسا ديدحت يف هتيلوؤسم لوحو

 يتلا «لابقتسالا ةيرظن» اهلامعأ ىلع قّبطت ءيوادعسلا لاون نع ةسارد يف يريمع
 :يلاتلا مالكلاب اهانعم رسفت

 يف اروح: وم نئندل ىنعملا ّنأ بسحت (76061102 182601ا/) لابقتسالا ةيرظن نإ

 (015 هام يلدجلا قايسلا لخاد نم جوتنم ىه لب ءصوصنلا بلص

 يتيواز نم صوصنلا ىلإ رظنت ةيرظنلا هذه .صنلا هيف أرقُي يذلا 0021615)

 نكامألا نم ةيمهأ لقأ هبتكت وأ يوادعسلا هلوقت ام كلذل ...اهكالهتساو اهجاتنإ

 نمو «هيلإ اهمالك لصي يذلا قايسلا نمو ءاهنم بتكتو اهيف ملكتت يتلا
 هذف .اهتاملك اهيف مدختسُم يتلا قرطلا نمو ءاهارقيو اهعمسي يذلا روهمجلا
 ("!.ةديدع تاقايس يف ةريثك يناعم لمحي نأ هنكمي صنلا نأ ظحلت ةيرظنلا

 تاغل ىلإ اهبتك تمجرُت نيح يوادعسلا لاون نأ ىلإ يريمع لمأ انرظن تفلت
 يف ةيبرعلا تاساردلا يف فرش ةناكم لتحت تحبصأ «ةيزيلكنإلا ىلإ ةصاخ «ةيبنجأ
 .ةيملاعلا ةفاحصلا يفو «ةيملاعلا ةيوسنلا ةيعماجلا بتكلا يفو «ةيكيرمألا تاعماجلا

 يديأ يف حبصتل ةيراسيلاو ةريغصلا ةيزيلكنإلا رشنلا رود نم اهبتك ةريسم تمدقتو

 هذه لثم لتحت يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةأرملا يه امبرو .ىربك ةيميداكأ ةيكيرمأ رشن رود
 يوادعسلا لاون ةردق يف سيلف ءيريمع اهارت امك ءفقوملا ةروطخ ىلجتت انهو ةناكملا

 ةسحأل ةستععط, "طءدصتمو ؟لدجبدل 81 52302831: ةعوط صنمتدسل ذه 3 1ةمكممأا هدمت 787/010." زم )0

 آماعمءعنمدعت (عملعع, ةلوقمم, هعمل (©هرسصاستاإ»ل ذم ةعوط 18هددعدتو ؟[ونءك. آنذذ 5نطقنع 1139),

 طوتات 117 كريصلعضمقم, ةضق 1ع7عدع 521563 هلق. 5)ةءانكعر 1ع العا (ةرمدعسوع اتمنا عمون

 طعوؤر 2002), م. 5.
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 يبرعلا يوسنلا باطخلا يق ةءارق :يسدقملا

 نأ عيطتست ال يلاتلابو ءاهمالك لابقتسا ةيفيك ىلع ةرطيسلا -- اهريغ بتاك يأ ىأ --
 (©) ًاقحال ىرنس امك ءاهلامعأل ىطعُت يتلا يناعملا ىلع رطيست

 ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا يوادعسلا باتك تاديقعتلا هذه ىلع لثم ريخو

 تاباتك رثكأ نم حبصأو 16 1110062 8266 04 1/96 ناونعب ةيزيلكنإلا ىلإ مجرت يذلا

 فيك ناونعلا ةمجرت ليلحت نم ًاقالطنا يريمع لمأ نيبتو .برغلا يف ةرهش يوادعسلا
 اهئارق ىلإ هلصوت نأ اهّدو يف ناك ام ىلع ةرطيسلا يوادعسلا لاون يدي نم تعاض
 - اهلوادت روظحملا تاعوضوملا نع باقنلا فشك اهفده ىرنف .برعلاو نييرصملا

 -- (06 طخللهص 8266 -- باجحلا ةيضق ىلإ يزيلكنإلا ناونعلا حملي ذإ ءرخآ موهفم

 ءارش ىلع تفاهتلا ىلإ سانلا عفديو نورق ذنم يبرغلا لايخلا يرغُي يذلا عوضوملا
 ةملك نأ امك .قالطإلا ىلع ةبتاكلا ةيضق نكي مل باجحلا نأ مغر ءباتكلا اذه لثم

 ةروطسألا ملاع ىلإ ريرملا عقاولا ملاع نم انلقني ناونعلا ةمجرت يف -- 18596 -- «ءاوح»
 (*.ةبتاكلا هيلإ تمر ام سكع ىلع «َنيّدلاو

 ةمجرت ةمجرتم اهتآرق يتلا اهبتك نم ربكألا ءزجلا نيوانع نأ انه ركذلا ردجي)
 ©04 21و ةيزيلكنإلا يف حبصأف ضرألا ىلع ديحولا لجرلا توم ةياور امأ .ةميلس
 وهو هسفن ناونعلا لمحت اهلك ءازجأ ةثالثب تردص ىتلا هيتاذلا اهتريسو ,طإل 8:6 لذا

 177'دللنمو ؟طجمانوطو هل 122008548 01 آوأ5 ةيزيلكنإلاب تحبصأ يتايح ...يقاروأ

 نم ًالدب ةميدقلا رصمو ةروطسألا ملاعب يحوي (سيزيا) «1515» ركذ نأ امك ,ةيكيتامارد
 هتمجرت يف رشنلا راد لاب ىلع رطخ ام يردأ تسلو .ةيرصع ةأرمال ةيعقاو ةريس

 يوتحي ب يذلا رمصفلا نأ رهظتف ءيريمع لوقت امك ءريغت باتكلا بولسأ نأ امك

 باتكلا نم طقس «لزنملا لخاد ةأرملا لمع» ناونعب ىهو «ةريطخلا ةيكارتشالا راكفألا

 عوضوم ىلع يوتحي يذلا لصفلا نأ يريمع نيبتو 0'2.ةيزيلكنإلا يف درو امك

 امك :باتكلا يف ةرهش رثكألا لصفلا حبصأ --اهتلوفط يف اهيلع تسروم امك ةيلمعلا

 نع نهتاباتك يف نييبرغلا نييوسنلا ىدل الوادتم هريغ نم رثكأ عوضوملا اذه حبصأ

 1طل4.ب مه. 35-39. (4)
 1طل4, م. 47. )0( 
 1طن, م. 4ك. 0

 نضل
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 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ديعتست نأ يوادعسلا ةلواحم مغرو ('!.ةيلودلا نهتاءاقل يفو «تايبرعلا ءاسنلا

 تاعوضوملا نم هريغو ناتخلا عضو ىلع اهرارصإ مغرو ءعوضوملا ىلع اهترطيس
 يف تلشف اهنإف ءيداصتقاو يسايسو يعامتجا راطإ يف اهنع بتكت يتلا ةيئاسنلا
 ءاهعمتجم ةيحضك برغلا يف ةفورعم ناتخلل اهتبرجت لالخ نم تحبصأ اهنكل (4) كلذ

 عيمج مساي ملكتت نأ اهل حمست يتلا ةيوسنلا ةطلسلا ةبحاص هسفن تقولا يفو
 (1):تايرخألا اياحضلا

 :ةياغلل ةعورم ناتكلا يف'اههضت امك ناتخلا ةيلمع نف اهتبرجت نايف هال
 ةعمس اوهّوش نيذلا يديأب حالسك تمدخّتسا كلذلو (ليصفتلاب ًاقحال اهلوانتاسو)
 ودبي .ةطّسبم ةقيرطي هيف ءاسنلا لكاشم لكو ملاعلا نوري نيذلا وأ ءنيملسملاو برعلا

 ةأرملا» ةروص ميمعت يف ءدصق ريغ نع ناك ىلو ءًارود تبعل يوادعسلا لاون نأ ًاذإ
 رظنلا ضغبو ءاهمالسإ ىأ اهتيورع مكحب مولظم صخشك «ةملسملا ةأرملا»و «ةيبرعلا
 نيانلا نين قّرفت يتلا ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا نع
 يخيراتلاو يداصتقالا راطإلا نم ةأرملا ةلاح تدّرج ةيبرغلا ةيوسنلا نإ .مهبراجتو
 ةروص تمسر كلذبو «يوادعسلا لاون هيلع دّدشت يذلا (رامعتسالا ةرتف نمضتي يذلا)
 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلل يلاتلابو ,تايبرعلا ءاسنلل ةّيلزه

 .لكك ثلاثلا ملاعلا يف ءاسنلا نع ةيبرغلا ةيوسنلا اهتمسر اهسفن ةروصلا هذه
 "112061 7و6 5 ريهشلا اهلاقم يف يتناهوم دابلات ةردناشت اهنيوكت حرشتو

 ةيملاعلا ةيؤرلا دقنلا دشأ دقانلا 1هيصتستكغ 5ءطماةعدطنم 220 (0010هت1]2 101560111565"

 ةعضاخ اهنأكو ملاعلا يف ةيئاسنلا عاضوألا لك ىلإ رظنت ىتلا «ةيبرغلا ةيوسنلل
 اهارت يتلا -- ًالثم ةيدرفلاك -- ةيبرغلا مّيقلا وه ًاعبط ؛سايقملا اذهو ؛دحاو سايقمل

 ةرظنلا ىلإ ةيملاعلا ةيؤرلا هذه عجرتو .صاخلا اهروظنم نم ةيعيبط ةيوسنلا هذه
 مكحُي نأ بجي ملاعلا لك نأكو «ملاعلا يقاب رامعتسالا اهلالخ نم ىأر يتلا ةينودلا

 نم لك هتبعل يذلا رودلا يتناهوم دابلات ةردناشت ركذتو .هريغ ةيؤر نود نم هتيؤرب
 تاربتعم ءاهتمواقمو ةرظنلا هذه ةنادإ يف امهريغو يسينرملا ةمطافو يوادعسلا لاون
 يف يرامعتسالا نهرودب قلعتي اميف يتاذلا يعولا يف ًاصقن تايبرغلا تايوسنلا دنع نأ

 يزيلكنإلا صنلا يف رهظي ناتخلا نع هلماكب لصف يبرعلا صنلا نم بايغ قايسلا اذه يف ينفقوتسا ام (01)
 ةمجرتلا ىلع ةبتاكلا هتفاضأ ىأ ءًادمع ةياقرلا هتطقسأ لهف ."1طع 0 ءدسصعءأدزوه ه4 0115" ناونع تحت

 اذه فسأللو «ةبتاكلا تافلؤمل نيتغللا يف ةيلاتتملا تاعيطلا ةسارد يغبني باوجلا ةقرعمل ؟ةيزيلكنإلا

 .ةساردلا هذه قاطن نع جراخ

 1510..,م.40. (4)

 1آطنل, م. 48. (9)

 نايل



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 لك عمجت يتلا (ماعم22410221 5156655000) «ةيلودلا ةّيوخأ» لاب ىمسي ام نهفيلأت

 (':).ةدحاو ةيؤر تحت ملاعلا يف ءاسنلا

 راطإ ىف اهتهّجو ةيملاعلاو ةّيداحألا ةيؤرلا هذهل هسفن دقنلا نأب انه ركذلا ردجيو
 تايكيرمألا تايوسنلا ىلإ تايكيرمألا تايقيرفألا تايوسنلا ةيكيرمألا ةيوسنلا ةكرحلا
 ءاسن براجت ىلع ةمئاق ةيؤرلا كلت نأ نيأر تايكيرمألا تايقيرفآلا ءالؤهف «تايرخألا
 تاوادوسلا لكاشمب اهل ةقالع الو «ةينغلا وأ ىطسولا ةقبطلا ىلإ تايمتنملا ضيبلا
 هبشت ال نهلكاشم نإف اذل «ةمدعملا ىأ ةريقفلا ةقبطلا ىلا ةبلاغلا نهتيرثكأ يمتنت يتاوللا
 .قالطالا ىلع تاينغلا ءاسنلا لكاشم

 اهتلكشم ةرورضلاب سيل برغلا يف يوادعسلا لابقتسا نأ نهربي دقنلا اذه
 اهنأش نم يتلا رشنلا رودو ةمكاحلا ةيوسنلا ةلكشم اهارن نأ نكمملا نم لب ؛ةصاخلا
 نأ يوادعسلا لاون ىلع ناك فيك :انه لاؤسلا ردجيو .حابرألا عمجو بتكلا قيوست
 فشك عنم يف كراشتو .هتريتخاو هتأر امع تمصت نأ اهبجاو نم ناكأ ؟فرصتت

 نأ نكمي تاسرامملا نأل يبرعلا عمتجملا ةعمس نع ًاعافد اياحضلا ددع ديزيل قئاقحلا
 يف امهدوقت نأ اهيلع بجي ناتكرعم ةيبرعلا ةيوسنلل امبر ؟اندض ًاحالس مدختسُت
 امل نيرخآلا مادختسا ءوس دض ةكرعمو «ملاظلا اهعمتجم دض ةكرعم :هسفن تقولا
 حجنت نأ ًادج بعصلا نم هنأ ةقرولا هذه ةيادب يف انيأر امكو .ملظ نم هنع فشكت

 يطعأ يذلا طولغملا موهفملا ةرتفل تمواق يوادعسلا لاون َّنِإ يريمع لمأ لوقت
 تاملسملاو تايبرعلا ءاسنلا ةناكم نع طولغملا موهفملا يلاتلابو ءبرغلا يف اهتاباتكل

 مكح يف اهنجس دعب ةصاخو ءأقحال برغلا يف اهسفن تلّتم اهنأ الإ .نهتاعمتجم يف
 ةكرح نم ءزجك سيلو «هدحول يغاطلا هعمتجم مواقُي يلوطب درفك «تاداسلا رونأ
 ملعتت مل اهنأك يأ :ةكرحلا تادئارب اهل ةقالع ال نأكو ؛ةعماجو ةعساو ةيبرع ةيوسن

 اهتاباتكل يبرغلا موهفملا تِّدبت ءيريمع لوقت امك ءاذكهو .ًائيش نهدوهج نمو نهنم
 ةعمسبو ةيبرغ ةيبعشب عّتمتت تحبصأ اذل ؛هعم تنواعتو خيراتلا يف اهتناكملو
 )١١( ةيلوطب

 ال ثيحب ءًادج ةمهم يوادعسلا لاون تاباتك نأ يل رهظي «تاروطتلا هذه مغر

 "المقفع 1ةونعمم 18رمم: عمتست5أ 5ءطمادعذطتو هما 0ها1ممتقل طلوءمدعدعك", 0طقصلتن 1 هليل

 84هطقصامال, ذم 1طنعل 77014 آ؟هددعم هسه طع طواتقعع ه5 !عستمتسس, طقملمم 1هلم لع 84هطقسأتال,
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةيمهأ تاذ ىلوألا اهتاباتك نأ يل ًاحضاو ودبي امك .اهلهاجتن ىأ اهركنن نأ اننكمي
 ةيوسنلا تعضوو «تايبرعلا ءاسنلا نم لماك ليج ىلع اهتامصب تكرت ذإ :ةصاخ

 .ديدج قيرط ىلع ةيبرعلا

 .ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولاو سنجلاو ةأرملا
 مل ةيئاسن اياضق ىلع ةقحم ًابرح تّنش اهنأ يف نمكت يوادعسلا لاون ةّيمهأ نإ

 ةقلغم تناك ًاباوبأ تعرش اهنأو ءاهب موقي نأ ىلع-- اهدعب اميرو -- اهلبق دحأ قرجي
 ,محري ال ًاءوض اهيلع طّلستل ًانلع اهلوادت عونمم تاعوضوم اهءارو ْئبخت تناك ءامامت
 تاقالعلا تاعوضوملا هذه نيب نمو .اهينيعب ءايشألا تأر ةبيبطك اهعقوم نم كلذو
 نزاوت يف للخو ؛:ةضماغ لامعأو رارسآ نم يوتحت امو) ةعورشملا ةيداعلا ةيسنجلا
 نيب ةقالعلا نوكت امدنع ةضاخ)' ةعيرشملا نيمو ةيداعلا:نيغو (نيجولا نيب ىرقلا
 رثؤم لصف يف .(اهرمأ ىلع بولغم ةريقف ةأرماو عمتجملا يف ةناكمو ةطلس يذ لجر
 بتكت ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا باتك يف «تنبلا ةلفطلا ىلع ءادتعالا«» هناونع ًادج
 هنمث تنبلا ًانايحأ عفدتو ؛ىبرقلا حافس اهنيب اميف ؛ةعشبلا ةيسنجلا تاءادتعالا عاونأ نع
 ءاوس :ءعرشلل ةداع ةكورتم تاعوضوم تلوانت اهنأ امك .ةيحضلا يه اهنأ عم «لتقلاب

 نهتايح نم لعجتو ءاسنلا ىلإ ءيست نايحألا نم ريثك يف يتلاو «ةينيد مأ ةيندم تناك
 ةاتفلا ريضحتب ةقلعتملا تاداعلا ملاع وهو ءًايرس ناك ملاع ىلإ ًاضيأ لخدتو .ًاميحج
 لكشب طبرتو «يعقاو يسايس راطإ يف كلذ لك عضتو .ًاقحال ىرنس امك «جاوزلل
 رييغتب حوضوب ةبلاط ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةلادعلا مدعو اياضقلا هذه نيب رشابم

 .ةيكارتشالا ساسأ ىلع ًاينبم نوكيل يرذج لكشب عمتجملا
 تاداعلا ضعب حيرصو حضاو لكشب يوادعسلا لاون حضفت ءسنجلاو ةأرملا يف

 .ةنيدملا يف امك ءرصم فايرأ يف ةبيبطك اهلمع ءانثأ اهيلإ تفّرعت يتلا ةعشبلا ةيسنجلا
 :سورعلا ريضحت نع بتكتف

 «حبذلا لبق ةجاجدلا كسمن امك اهيقاس نم سورعلا كسمتو ةيادلا يتأت ..
 رفظ ةيادلا ليطت ام ًابلاغ) نيكسلاك ببدملا ليوطلا رفظلا اذ اهعبصإ دمتو
 ةراكب ءاشغ ةيادلا ضفت عبصإلا اذهبو -- (ةبسانملا هذه لجأ نم اهعبصإ
 وبأ اهنم اهفطتخي ضيبأ «ريكشب» يف ليسي يذلا مدلا ففجتو سورعلا

 فرشو هفرش ىلع مهنيعأب اودهشيو سانلا لك هاريل ًايلاع هعفريو سورعلا
 هتنبا ١5(

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب) يبرعلا عمتجملا يف لجرلاو ةارملا نع تالسارم يف ,سنجلاو ةارملا )١١(
 .36 ص :(1550 ءرشنلاو تاساردلل

 ناش



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 ةعاشي دشأ تالاحلا هذه يف هررضو ءجوزلا عبصإ نوكي» نايحألا ضعب يف امأ

 ©9..سافلا ةضبق الإ فرعي مل ظيلغ لهاج عبصإ هنأل
 :ددصلا اذه يف يوادعسلا بتكت .ةريطخ تاسبالم تايلمعلا كلتل ًانايحأ دهشتو

 مل اهنيك: يو رعلا لدمج كام دلع (عينط] ةيآرلا كنتم كازملا فدك[ يف
 ًاريزغ مدلا لاسف لبهملا رادج ببدملا اهرفظب تشدخ ةليلق تارطق الإ طقست
 ةياذلل 'تلقوب «لوبظلا تاقدو:ديراغذلا ةغقتراو دلاو نيكشبلا قوعو فيزتلاك
 كلذ نأ ينذأ يف تسمه اهنكل ءليهملا يف ًاحرج تثدحأ اهنإ ضفخنم توصب

 ام رادقمب سورعلا فرش ىلع نومكحي سانلاف ًاريثك مدلا نوكيل يرورض

 ('*)!.مدلا نم ريكشبلا ىلع طقسي

 ىفشت ال» دق يتلاو ءاهتدايع يف اهتأر يتلا باهتلالاو فيزنلا تالاح نع اتربختو
 «.رمعلا ىدم

 عاونأ نع يملع لكشب يوادعسلا بتكت ؟مدلا اهيف رهظي ال يتلا تالاحلا نع اذامو
 يف ناسنإلا نأ ةّيملع ةقيقح نم ةقلطنم «ةعونتملا اهتفاثكو اهكمسو اهماجحأو ةراكبلا
 يدؤت يتلاو «تايتفلا ةيرذعب ةقلعتملا تاداعلا نإف كلذل ,رخآلا نع فلتخم هدسج نيوكت

 نيغ ؟ليمجك# تايلمع ىلإ وأ «ةقرشلا مقارج» ب نعم ام: ىف تنبلا :لتف' ىلإ ًانايخآ
 ةينبم تسيل .ًايدسجو ًايسفن اهبيذعت ىلإ لقالا ىلع وأ اّيبط ةعورشم ريغو ةّيرورض

 لغو ةروطسالا يلع قككرت لب. ؛ةميوملم ندع ى[قالطإلا نلع ةيملع نيمارب ىلع
 ىلإ ةقلطم ةراشإ كانه سيل ءلوقت امكف «ىثنألا دسج نيوكتل طولغم مهف ىلعو تافارخ
 ,هومهفي ملو ؛عوضوملا اوسردي مل ءابطألا نم ريثكو .ًايملع اهيلإ دنتسُي تنبلا ةيرذع
 ءاهجاوز دنع تنبلا ةيرذع ناهربب بلاطت ىتلا تاماردلا ىف ًارّمدم ًارود نولثمي كلذلو
 ىتلا ةلذملا تاداعلا ةدشب نيدت ًاعبطو .باقعلا دشأ تنبلا بقاعُت هنادقف لاح ىفو
 ةيعامتجا ايازم نع ةرابع ىه ىتلا --تايتفلا ةيرذع نم دكأتلا ىلع قبطت نأ لواحت
 ةأرملا ديق يذلا وه عمتجملا نإ» :لوقتف .يسحلا سايقلل ةلباق ريغ يلاتلابو ؛ةيقالخأو
 قورفلا نأ دكؤت ...بطلاو ملعلا قئاقحو ةئيرب يهف ةعيبطلا امأ ءهدنع نم بابسأل
 (*)«ةعيبطلا عنص نم تسيل ةأرملاو لجرلا نيب تعضو يتلا ةمخضلا

 «يتآلا مالكلاب اهفصتف ءاهتربتخا امك ناتخلا ةيلمع دنع يوادعسلا فقوتتو
 :ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا باتك اهب ةلهتسم

 .516 ص ء.هسقن ردصملا (١؟)

 .؟5 ص ءهسفت ردصملا )١4(

 ٠١ ص .هسفن ردصملا )١4(

 فيفي
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 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةلوفطلا مالحأ ملحأ ءيفادلا يريرس ىلع ةمئان .يرمع نم ةسداسلا يف تنك

 ةرذقلا رفاظألا تاذ ةريبكلا ةنشخلا ةدرابلا ديلا كلتب تسسحأ امنيح ةيدرولا
 دست ةريبكو ةنشخ ةقباسلا ديلل ةهباشم ىرخأ ديو ءينكسمتو دتمت ءءادوسلا

 ال ,مامحلا ىلإ ينولمحو «ءخارصلا نم ينعنمتل ةوق لكب هيلع قبطتو يمف
 ...مههوجو لكش ناك اذام ركذأ الو ءمهددع ناك مك يردأ

 مث ءاهدسج تحت درابلا مامحلا طالبو ءديدشلا بعرلاب اهساسحإ فصتو عباتت
 :لوقت

 يبلق فقوت ىتح فقوت نإ امو ءيندعملا كاكطصالا توصل ينذأ تفمهرأو

 ءيش كلذ نأ نينيعلا ةقلغمو سافنألا ةموتكم انأو تسسحأو ءيعولض نيب

 نيب ناكم نم ينطب نم برتقي امنإو ءيقنع نم برتقي ال ءينم برتقي
 ذخف لك نأو ءامهرخآ نع احتف دق يذخف نأ ةظحللا كلت ىف تكردأو ...يذخف

 يندعملا ءيشلاب تسسحأ ...نيلت ال ةيديدح عياصأب ىرخألا نع ًاديعب تذش

 ملألا نم تخرص ...يدسج نم ًاءزج يذخف نيب نم عطقيو ةوقو ةدحب طقسي
 ...ران يه امنإو أملا نكي مل ملألاو ءيمف قوف ةمامكلا مغر

 اهتخأ ىلع اوضبقيل اهريرس ىلإ اهولمح نيح رخآ عون نم املأ فصت مث
 (30١.ال ءال :مهل لوقا انأو تخرصف» :ةريغصلا

 لب ؛ةملاظلا ةيلمعلاب طقف حمست مل اهنأل اهل اهتدلاو ةنايخب اهساسحإ فصتو
 نم ءزج اهنأ مهفتو ؛مهألاو ىلوألا اهتيماح نوكت نأ نم ًالدب ءًاضيأ اهيف تكراش
 :ةملاظلا ةبيكرتلا

 يه اهتدجو نيح يتمدص تناك مكو ءينذقنتل يمأ ىلع يدانأو يكبأ تنك

 مل مهنأكو مهل مستبتو مهعم ثدحتت ءابرغلا ءالؤه عم ةفقاو اهمدو اهمحلب
 "١( تاظحل ذنم اهتنبا اوحيذي

 سرد اهدلاو .ناملعتم امهنأ مغر ءةيلمعلاب البق اهيدلاو نأ ىلإ يوادعسلا ريشتو

 هذه نأب يوادعسلا حرشتف .رظانك فراعملا ةرازو يف لمعي ناكو :مولعلا راد يف
 ىطسولا تاقبطلا لوانتت لب ءطقف ةملعتملا ريغو ةريقفلا ةقبطلا صخت ال ةيلمعلا
 تحبصأ ناتخلا ةرهاظ نأ ًارخؤم تملع فسأللو .تاملسملا امك تايحيسملاو .ةينغلاو

 يذلا ىذألا نم ًافوخ اهتسرامم اوعّرش ءابطألا نإ ذإ لبق يذ نم ًاراشتنا رثكأ مويلا

 يبرعلا عمتجملا يف لجرلاو ةأرملا نع تالسارم يف ءلوألا لصفلا «ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا (11)
 ١59/. ص -١55(: ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب)

 7١6. ص .هسفث ردصملا (10)

 فيز



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 يبط لمع يأآل تالهؤملا ريغو تاملعتملا ريغ تايادلا ءارجإ ءارو نم تايتفلاب قحلي
00 

 ًاهيوشتو ةروطخ رثكأ يه يتلا ناتخلا تايلمع نع اهحرش يوادعسلا لاون عباتت
 :بتكتف ؛نادوسلا يف ةعئاشلا كلت ةصاخ ءةفورعملا ةيلمعلا ْنم

 نوقلغيو حرجلا نوطيخي مث ةيلخادلا ةعبرألا هافشلاو ...رظبلا نوعطقي ...مهنإ

 حتفت جاوزلا دنعو ءضيحلا مد رورمل ريغص بقث نم الإ ًامامت لبهملا ةحتف

 امأ ءلبهملا يف لخدي نأ جوزلا ىضعل نكمي يتح طرشملا وأ سوملاب ةاتفلا
 ةسرامم اهنكمي ال ىتح ىرخأ ةرم اهنوقلغي مهنإف ةقلطملا ةينادوسلا ةأرملا

 ('*!:طرشملا وأ سوملاب اهوحتفو اوداع ةيناث ةرم تجوزت اذإف ءسنجلا

 اهتلوانت ,:ةصاخلا اهتبرجت نم ءزجك بثك نع تالاحلا هذه تفرع اهنألو

 ليصافت مهل اهميدقتب اهءارق يمحت الف «قيمعلا فغشلاو بضغلا نم عونب يوادعسلا

 ئراقلا سحيف ؛ةينهملا اهتايح يف اهتأر ةيحصو ةيعامتجا عئاقو نع ةياغلل ةجعزم
 اذهو ءءاسنلا قح يف ملظلا دشأ ةملاظلا تاداعلا هذه نم ًاروف صلختلا ةرورضب اهعم

 رثكأ حبصيل عمتجملا رييغت ىلإ رمألا ةياهن يف فدهت يتلا ؛ةيوسنلا تابجاو دحأ ييأرب
 .هتانطاومل ًاملظ لقأو ةلادع

 ةيوازلا نم اهتيوسن نع عفادت ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا يف يوادعسلا نإ
 نإف ءهالعأ اهيلإ ترشأ يتلا لئاسملا لوانتي باتكلا نم ريبك ءزج ناك اذإف «ةينطولا
 ةأرملا ريرحت فده نأ نهربيل ةميدقلا رصمو مالسإلاو برعلا خيرات لوانتي رخآ ًاءزج

 ةملسملاو ةيبرعلاو ةيرصملا ةأرملا ريرحتب بلاطن نيحو ءاليصأ لب ادروتسم سيل
 نم ءامدق ءاملعو ءابطأب الثم دهشتستف .انخيراتو انتفاقثو انسفنأ عم نيصلخم نوكن
 عنمل ةميلسلا قرطلا ضعب حرشتل ,ةيهقفو ةينيد صوصنب امك ,مالسإلا خيرات
 (؟':).لمحلا

 يف حوضوب اهتيّور نع ربعتو ءًايكارتشا ًاريسفت ةيئاسنلا ةيضقلا يوادعسلا رّسفت
 اميف ؛ةيسيئرلا اهراكفأ عضت ةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا ةيادب يفف .تاباتكلا هذه
 .ىرخألا نايدألا وأ مالسإلا وأ برغلا وأ قرشلا ىلإ عجري ال ةأرملا داهطضا» اهنيب
 ("'!ء«هلك يرشبلا عمتجملا يف ةيوبألا ةيقبطلا مظنلا ىلإ ًاساسأ عجري هنكلو

 50١. 5 :طابش «توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا يف ةلودلا فيص ةدئاع .دلل ةرضاحم (14)
 7١17. ص :قباس ردصم ءرخآلا هجولا (19)

 .قباس ردصم :يراعلا هجولا يف «ءلسنلا ةلكشمو ضاهجإلا» لصف ىلإ رظنا )١(

 *١/. ص ءهسفن ردصملا 1(

 معو



 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نم مدقتل ةيسايس ةيداصتقا ةغل لمعتستو ءلصف لك يف رهظت راكفألا هذهو
 يذلا جاوزلا قوس يف ء«ءاسنلا ةميق» ىلإ ًالثم ةريشم ؛يئاسنلا عضولا قئاقح اهلالخ

 بعصأ ىدحإب انركذت انهو ؛لوقت امك ,(ًاعبط اهتيرذعو) ىثنألا لامج ىلع ددشي
 ,ًامئاد ًاباش نوكي نأ بجي دسجك ةأرملا ىلإ رظني لجرلاف ءربكلا يهو ةيئاسنلا يسآملا
 ("9«رمعلا يف تمدقت املك ةأرملا رعس لقيو»

 ةيناكسلا ةدايزلا ةلكشم جالعل ةروطخ لوأ نإ» :بتكتف ضاهجإلا عوضوم نع امأ
 :عباتتو «.رقفلا ىلع ءاضقلا يه ةريقفلا انتاعمتجم يف

 جاتنإل ةديحولا ةليسولا وه اهدسج نأ ةأرملا ةايح يف ةيساسألا ةلكشملا نإ

 اهعضختو رشبلا جاتنإ لثاسو ىلع ةلودلا رطيست نأ لجأ نمو .رشبلا
 تحبصأو ءاسنلا داسجأ ىلع ترطيس دقف دئاسلا يداصتقالا ماظنلا ةحلصمل
 رصعلا يف تثرو يتلا ةلودلا ىه هكلمي يذلا امنإو اهدسج كلمت ال ةأرملا
 ("9 ةيئادبلا ةيوبألا ةرسألا يف لجرلا تاطلس نم ًاريثك ثيدحلا

 ,ةتوافتم تاقبط نم ءاسنل ةفلتخملا ضاهجإلا براجت هسفن لصفلا يف رهظتو
 :لوقتف

 ًايداصتقا ةرداقلا تاقبطلا ءاسنل ىرجُت ضاهجإلا تايلمع نأ ظحول دقو
 انه نمو «تاريقفلا ءاسنلل ىرجت ىتلا تايلمعلا فاعضأ ةثالث اهردق ةدايزب

 نومسقني ...ءابطألا نأو ؛لاملا بيسب نوناقلا ىلع ءابطألا ضعب لياحت رهظي
 ةيلمعلا هذهب موقي رغصأ مسق -ضاهجالا نم مهفقومل ةبسنلاب نيمسق ىلإ
 مسقو «لاوحألا مظعم يف ةيدام بابسأل قرطلا ىتشب نوناقلا ىلع لياحتيو
 ىلإ ضاهجإلا تالاح لوحي هنكلو اهتاذ ةيلمعلاب مايقلا ضفري ربكأ رخآ
 انعمتجم يف لازت ال ضاهجإلا تايلمع نإ ...(اهب) نوموقي نيذلا ءابطألا
 ةيساسألا ةمسلا يه يتلا ةيجاودزالاو ميقلا يف تاضقانتلا نم يناعت يبرعلا

 .يقبط يوبأ عمتجم يأل
 :عباتتو

 لدتو انتاعمتجم يف رشتنم ينوناقلا ريغ ضاهجإلاف ميرحتلا نوناق مغرو
 تالاح عيرأ لك نم ةدحاو لمح ةلاح نأ ىلع رصم يف ةيريدقتلا تانايبلا

 ةرطخلا تافعاضملا تائم اذه نم جتنيو .ةينوناق ريغ ةقيرطب ضهجت لمح 5
 ينوناقلا ريغ ضاهجإلا حبصأ دقو .تاريقفلا تاهمألا ةلاح يف تاذلابو ًايونس .
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 50١. ص ءةيبرعلا ةأرملل يراعلا هجولا (؟*)

 نايف



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 ("©-تاهمألا تايفول ربكألا يسيئرلا ببسلا رصم يف لمي

 هذه لثم لوح اهبضغب اهئارق كارشإب حجنت يوادعسلا لاون نأ يف كش ال
 وج قلختو ءفدهلا ةرشابم بيصتف .لاعفلا يباتكلا اهبولسأ ةطساوب «ةيئاسنلا يسآملا

 نأو «يئاورلاب قيلي ةباتكلا نم عونلا اذه نأ يف بير الو .هفصت نأ دوت يذلا ثدحلا

 :ةيسحسلاو ةيتهملا اهتايَح يف نار اه اهتاياور يف سكت :ةيئاؤولا يوادتستلا لاون
 يوادعسلا لاون تاياور

 ةأرمإ «(1151) ةبيبط تاركذم اهنمو ؛ىلوألا يوادعسلا لاون تاياور يف يقتلن
 تايصخشب )١1517/4(: ضرألا ىلع ديحولا لجرلا تومو /(1517) رفصلا ةطقن دنع
 نم ًالدبف .ةبتاكلل ةيملعلا تاباتكلا لالخ نم اهيلإ انفّرعت ىتلا لكاشملا دّسِجّت ةيئاسن
 ةدحاو لكل ؛مدو محل نم ءاسن ىلإ فرعتن «ليلاحتلاو ةيملعلا تامولعملاو ماقرألا

 ءاسن كلذ لك نم ّمهأ امبرو ءيكبتو ملكتت ءلكأتو يشمت «ءصاخلا اهخيراتو اهمسا

 نم نهراثب نذخأي نهضعبف .لداع ريغ عمتجم نهنم اهدرج يتلا ةوقلا نعجرتسي

 نم ًاعون نسرامي :تافينع ءنهيملاظ لثم حبصيو «نهملظي نم نلتقي ؛ملاظ عمتجم
 لب ءطقف نهظح ىلع نيكبي الف ءنهرمأ ىلع بولغملا ,تايرخأل امأ ءيوطلسلا نونجلا
 .ريبك زاجنإ هتاذ ّدحب اذهو ءاقبلا لجأ نم نلمعيو نهتدارإ ةوقب نعراصي

 ىدحإ ءسودرف .رفصلا ةطقن دنع ةأرمإ ىلوألا تاياورلا مهأ نم امبر

 ةبحملا نم ىلخي تيب يف تّبرت «ةريقف ةاتف «ةياورلا يف نيتسيئرلا نيتيصخشلا
 نم اهجوزي مث ًايسنج اهب شرحتي يذلا ءاهمع دنع نكست اهيدلاو ةافو دعب .نانحلاو
 هلكش ؛ةمقللا اهيلع رثكتسي «ةياغلل ليخب ؛ةيساق ةيصخش ىهو ءدمحم خيشلا زوجعلا
 «ةفينع هتافرصت ؛ساسحإ ىأ ةبحم نود نم سنجلا اهعم سرامي .زازئمشالل ريثم
 اهتايح نم اهذاقنإل ءاج قيدصك هب قثت لجر عم هتيب نم برهت .رارمتساب اهيرضيو
 .ةداوق فارشإ تحت ةرهاع حبصتف ءءاغبلا لمع ىلع ًاقحال اهربجي هنأ الإ «ةبعصلا

 فشتكت اهنكل ءبتكم يف «مرتحملا لمعلا»و ةراجتلا ملاع بّرجتل ةايحلا هذه نم برهت
 .ًادحأ محري الو ًاناسنإ مرتحي ال يذلا لاملا سأر ملاعو لاجرلا ةيشحو ًاضيأ كانه

 ريجت اهنأ الإ ءداوق نود نم اهنآل ءرحلا اهلمعب ةزتعم ءةرهاعك اهلمع ىلإ رورسب عجرت

 ذيفنت راظتنا يف ةنيجس نوكت نيح اهيلإ فرعتن .ةياهنلا يف هلتقت داوقب لوبقلا ىلع
 .اهيلع مادعإلا مكح

 يرجتل نجسلا ىلإ تءاج ,ةيعامتجا ةثحابو ةيناسفن ةبيبط يهف ةصقلا ةيوار امأ

 5٠١. ص .هسفت عجرملا (؟4)

 نفيفي



 9 تاخحأب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ءاهبحت مث ءاهتصق اهل يورت يتلا ء,سودرف ىلإ فرعتتف ءاثاحبأ تانيجسلا ىلع

 اهتايح نأو «ريثكب اهنم مهأ ةلتاقلاو سموملا سودرف نأب ةياهنلا يف ٌسحتو ءاهمرتحتو
 .ريدقتلاو مارتحالا قحتست

 نأ ربتعيو ىثنألا دض ىثنأ هباتك يف دقنلا دشأ ةياورلا يشيبارط جروج دقتني
 ةبيبطلا مالك يف ءاج ام لك نأ ىريو ءيوادعسلا لاون عقاولا يف يه ةبيبطلا / ةيوارلا
 اهتايصخش مهف مدعب ةبتاكلا مهتي كلذل .اهسفن يوادعسلا ءارآ لعفلاب لّثمي اهنهذ يفو

 ةبيبطلا / ةيوارلا مارتحا ةياهن يأ «ةياورلا ةياهن صاخ لكشب دقتني .ةلتاق لامعأ ريربتبو
 ميقب نمؤيو ةايحلا مهفي لقاع ناسنإل نكمي فيك لءاستيف ءاهريدقتو سودرفل

 عمتجملا صّخشت يوادعسلا نإ يشيبارط لوقي ؟ةأرملا كلت لثم مرتحي نأ ةيراضح
 سودرف نأ يهف ةقيقحلا امأ «ةلتاقلا ةرهاعلا لامعأ رربت كلذبو ءايسفن ضيرم عمتجمك

 سودرف ةرظن يف ىري هنأ امك (" ”/.لاجرلل اهتيؤر صخي اميف ةصاخ «ةضيرملا يه
 ةقالع تسيلو ٌةرمتسم ًابرح امهنيب تاقالعلا ىرت يهف ءاللخ نيسنجلا نيب ةقالعلا ىلإ
 يذلا «يعيبطلا يجولويبلا نوناقلا» ىدحتت ةرظنلا هذهب .يشيبارط اهاري امك ؛لماكت
 ءرخآلا امهالك بحيلو ءرخآلا امهالك دعاسيل «ىشثنأو ًاركذ قلخ ناسنإلا نأب مكحت
 ("ا)رخآلا ىلع دحاولا صرحيلو

 ىرخأ ةرم ىريو «ةبيبط تاركذم ةياور يف يوادعسلا ًاضيأ يشيبارط مجاهيو

 ةيروكذلا ميقلا عزن يف بغرت اهنأب اهمهتي .ةيوارلا ةبيبطلا ةيصخش دسجت اهنا
 ("".ةآرملا اهبهتل لجرلا نم (ةفرجعلاو ءفنعلاو ؛ةيوطلسلاك)

 ىلع يوادعسلا لاون نم باوج ةيزيلكنإلا ىلإ يشيبارط باتك ةمجرت عم درو

 تاماهتا ضفرت كلذبو «ةيتاذلا اهتريس لثمت اهتاياور نأ ًاعطاق ًايفن هيف يفنت ,هتاداقتنا
 ةينبم ةيليلحت ةيؤرب همهتت لباقملا يف ("”0.اهنالثمي اهيتياور يف نيتبيبطلا نأ يشيبارط
 لاجرلل ةملستسم ؛ةعيطم ؛ةعضاخ ,ةفيعض ةعيبط ةثونألل نأب ,ةيلابلا ديورف راكفأ ىلع
 ("*) تاياورلا تايصخش ىلع مكحي اذلو «نيفينعلا

 نكل ؛يوادعسلاو يشيبارط نيب لادج نم درو ام لك ليصافت يف انه لخدأ نل

 ءمرععو 122ه طاوطت, ا1/همحدم ةيدتمعأ 112 5عانن 4 نتانوسلع 01 ةادكدل ءككد ملم. دمنا ادغنمسا ةه0 3(

 ظاتووطعط ولمن, اه. (آ.مهلمد: 5393 80ههأكك, 1988), م.
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 1510. مم. 40 (57)
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 1طن, م. 195. (55)

 نفيا



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 نأل سيل ةلتاقلا /ةرهاعلا رفصلا ةطقن دنع ةأرمإ يف ةيوارلا/ ةبيبطلا مرتحت ييأر يف
 ميقلا موهفم تفنو ديلاقتلا نع تجرخ اهنأل لب ةراعدلا تطاعت ىأ تلتق ةريخآلا هذه
 ال يذلا لاملا سأرو طلستلاو رقفلاو ملظلا سّركي موهفملا اذهو ءاهعمتجم اهانبت يتلا
 .ناسنإلا محي

 وأ يوارلا نوكي نأ ةيبدألا تاساردلا يف يهيدبلا نم هنإ انه لوقلا بجي امك
 دح يف لماك ملاع ةياورلا ملاعف «بتاكلا نع ًامامت ةلصفنم ةيصخش ام ةصق يف ةيوارلا

 از امك ىزت نإ ًابيرخ سيل كل عتقاولا لاه حم دعبلا لك دعي .ينايخ ملاع ةلاذ
 ةبيبطلا ةبتاكلا نيبو هالعأ نيتروكذملا نيتصقلا يف نيتبيبطلا نيتيوارلا نيب يشيبارط

 يف اهسفن تعضو «ةبيبط ةيوار قلخت نأ يف اهرارق يف يوادعسلا لاون نإ .ًاهباشت
 ؟ىرخأ ةنيجس سودرف ةياكح ةيوار نكت مل اذامل اسرع ًارارق اهرارق ناكف «قزأملا اذه

 ,يوادعسلا لاون نيبو «ةبيبط تاركذم ليصافت ضعب نيب هبشلا لهاجتن نأ نكمي فيك
 دقانلا لصيل قيقد يبدأ ليلحت يف لوخدلا بجي امبر ؟ةيتاذلا اهتريس ةءارق دعب ةصاخ

 .ةريثم نوكتس اهتع فشكوس يتلا ةقيقحلا نأ دكؤملا نمو :زمآلا ةقيقم.. ىلإ
 امك يذلا «مايألا نيسح هط باتكب ةبيبط تاركذم سلغد-يطلام ىودف نراقت

 سلغد-يطلام ىرتف .ءاسنلل ةملظم ةروص هميدقتب يوادعسلا لاون بضغ راثأ لوقت
 ,«ةروع» امهالكف ؛ًاهباشت ةبيبط تاركذم يف ةيوارلا ةثونأو مايألا يف يوارلا ىمع نيب
 يوادعسلا لاون باتك نأ امك .«تاروع» نهنأب ءاسنلا فصو يّرعملا ءالعلا ابأ نإ ةلئاق
 نوك نع ثارتلاو نيسح هط باتك يف درو ام يفشُيل ءاج سلغد-يطلام ىودف يأر يف
 دنع ةأرماو ةبيبط تاركذم نيتياورلا ىف نيتبيبطلا نأ ًاضيأ ىرتو © 7.«ةروع» ةأرملا
 ةوقلا ىثنألا عاجرتساو ءافشلا بطلا ةنهم امهتسرامم لالخ نم نالثمت رفصلا ةطقن
 ("').ةروعلل عمتجملا موهفم يف ترثدنا يتلا

 ةيمها ىلوالا يوادعسلا لاون تاياورل نأ رمألا ةياهن يف لإ ليخي «لاح لك ىلع
 ةيبدأ لامعأك ال يوادعسلا تاياور مييقت انيلع نأ امك .ةيبدأ ةينقت ليصافت نم ربكأ
 لكشب ةبتاكلا دسجت صصقلا هذه يفف .رصاعملا يوسنلا بدألا ىف جذامنك لب «ةريبك
 اهتبرجت نم ريرملا عقاولا اذه تفرع امك نهعاضوأو ءاسن لاوحأ ةيويحلاب معفم
 .ئراقلا لايخ كيرحت ىلع ةردقب عتمتت اهنإ ؛ةصاخلا

 انل رّوصت هيفو ءرفصلا ةطقن دنع ةأرمإ ةياور نم عطقملا اذه كلذ ىلع لثم ريخ

 8ولجد 12-3/1210هنوأه5, 718هدقسلو 8هقرن, ؟8هرممستو ؟[هجل: 0عدقعع هصق 0تكعمسودع ذم ةعدطو-آكامستع (؟١)

 اللركانمع (طومععأممن ظممععأمر آند عووتأإل وعود, 1992), مم. 111-129.

 1510. كطفماعت 7: "2ادجوت هل 5220م1 هم طسصص وو ءصصعمأ 1طعماتوط 84ءلنعتمع" مم. 130-143 (؟١1)

 فرخ



 4 .تاشحإاب

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نم شيام اهي لكفي ةتساكك الإ دايم يف اهل نكمل نزع لجر نع ةجوزتم ةباش
 .اهتيناسنإ اهنم قرسي لاعفألا هذهب ,هتاجاحو هتيناوهش ءاضرإ الإ رايتعا يأ نود

 :ئراقلا كلذب اهكراشيو قيمع زازئمشاب اهجوز ىلإ ةباشلا علطتت
 قوف ريبكلا مرولا سحأو «ينلبقي هكرتأ (همف ىلع يذلا) بقثلا فجي امنيح

 ريغ يفو .نهدلا ىأ دكارلا ءاملاب ةئيلملا ةبرقلاو سوباكلا لثم يهجوو يتفش
 بلكلا ةحئار هبشت ةحئار كانهف ,يفنأ دعباو يتفش هنع دعبأ فافجلا مايأ

 يف مرولا ناك :ةريبك لكألا ىلع هتردق نكت ملو ببقثلا نم حرخي ثيملا
 لكألا اهكبري ةفيعض زوجعلا هتدعمو ؛غضمي نيح هيّكف ةكرح لقرعي ههجو
 نأ دب ال ةرم لك يف هنكل ءماعطلا نم ًاليلق ًاردق الإ لكأي نكي ملو ءريثكلا
 يف امئاد رظنيو .ائيش هيف كرتي ال هلوح روديو هحسمي ءنحصلا حسمي

 هلكأيو هذخآي ءيش نحصلا يف يقبو تيهتنا ام اذإو لكآ انأو ينحص

 بحسأ يلوح نم هاقاسو هاعارذ يخترت نيحو ....يفارسإ ىلع ينبنؤيو

 مامحلا ىلإ يعباصأ فارطأ ىلع ريسأو ءهدسج تحت نم ءودهب يدسج

 كرتأ ال يدسج لك لسغأ ءيذخفو يعارذ لسغأو ءيمف لسغأو يهجو لسغأ

 ("!.تاّرم ةّدع نوباصلاو ءاملاب هلسغأ ءًائيش

 يف ةروهقملا ةمولظملا ءةأرملا هذه لثم ىلإ اهتدايع يف يوادعسلا لاون تفّرعتأ

 ؟هدسج يف امك هقالخأ يف عشب زوجع لجر نم ةجوزتملا اهبابش

 ةياور نم عطقملا اذه ىه تاباشلا لكاشم ىلع ئراقلا ةيعوت اهتردق ىلع رخآ لثم

جت دنع ءايربكو ةوقب اهتايح يف ةرم لوأل بطلا ةبلاط رعشت نيح ,ةبيبط تاركذم
 ةبر

نم دّرجم ءراع لجر ةثج قوف ءاهيدي نيب طرشملاو ءفقت .حيرشتلا
 ةطلسلاو ةوقلا 

 :هتايح يف امهسرام نيتللا
 هلالجو هتبيه لجرلا دقف هيف ...ةلوجرلاو لجرلاب يل رفاس ءاقل لوأ اذه ناك
 ةدضنم ىلع ىمتراو هشرع قوف نم لجرلا لزن ....ةموهوملا هتمظعو

 نيبو ينيب ةلئاهلا قورفلا هذه عضت يمأ تناك اذامل ...ةأرملا راوجب حيرشتلا

 ..؟هماعط هل خبطأ هلك يرمع يضقأ نأ ىلع ًاهلإ لجرلا نم عنصتو يخأ

 راغصلا تانبلا تاهمألا هب فيخت يذلا بيهرلا ءيشلا كلذ !لجرلا دسج

 وه اه !راهنلاو ليللا هحبشب نملحيو هعابشإ لجأل خبطملا رانب نقرحيف

 (99:اقزمم اجدبق ًايراغ يمامأ ىقلم لجرلا

 .48-45 ص ,(؟١ ١5 ,بادآلا راد :توريب) ةسداسلا ةعبطلا ءرفصلا ةطقن دنع ةارمإ (؟9)

 1١4-590 ص ء(544١ :بادآلا راد :توريب) ةعبارلا ةعبطلا ,ةبيبط تاركذم (1؟*)

 ني



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 ةيصخش يهو «ضرألا ىلع ديحولا لجرلا توم ةياور يف ةّيكز عم رعشن امك
 سيل ربعت ةخرصلاو ,ملآ ةخرصب اهباذع يلاتلا عطقملا يف لجست نيح ةسيعت ةأرما
 .ملظلاو ةاناعملا نم ةليوط ةايح باذع نع لب ةظحللا كلت يف اهباذع نع طقف

 ريغب لولوتو خرصت تلظو هرخآ نع اهمف تحتف ءاهتوص ىلعأب تخرص
 ةتوبكم ةخرص ءىضم يذلا اهرمع لوط تدتما ةليوط ةداح ةخرص ءفقوت
 بجنت مل اهنآل اهمأ برضي اهابأ تعمس ذنم ءتدلو ذنم اهدسج يف ةنزتخم
 عسلت ةبهتلملا ضرألا قوف ةرامحلا ءارو تراسو يشملا تملعت ذنم ءًاركذ
 مأ اهتدش ذنم ؛للخملاو ةّطشلا اهتدعم تقرحو لكألا تملعت ذنم ءاهيمدق نطب

 ,لاجرلا امهيف اهصرقي نايدث اهل حبصأ ذنم ءاهيدخف نيب ام ترهطو رباص
 ديم مشيش ليقلا ةضيوب اههوق دعم مة اهجوذ معتملا ديه اهيرده ةئم
 لالج ئدترا ذنم ءرخآلا ءارو اًدحاو اهدالوأ تنفدو تفزنو تدلوو تلمح
 ةبرعلا تءاج نأ ذنم ...ةسيفن تباغ نأ ذنم ءدعي ملو بهذو شيجلا ةلدب

 دادتماب ةدودمم ةليوط ةخرص .يوارفك مهعمو اوبهذ مث بلكلاو ةّيدنفألاب
 اهدشج منعت يف اهراقظا رزقك ءاهبابلجو اهردشا قدا يو اهتقلطا :اهرص
 ....هقزمتل

 ,ةسرشلا ةيقبطلا يوادعسلا لاون فصت ضرألا ىلع ديحولا لجرلا توم يف

 يف نقي يتاوللا تايتفلا قي اشي اه لعفُي نإ ةظلشلا بحاض يآ يتفلل حمس ىثلا
 ةيرحب فرصتيو ؛نهبصتغيو :ىرخألا ىلت ةدحاو تايتفلا ذخأي ةيرقلا ةدمعف هيدي

 لب «ةيساقلا هلامعأ دقتني نأ ىلع قرجي نل ًادحأ نأب هنانئمطا ىلعو ءهتطلس ىلع ةينبم
 نوفاخي نيذلا ءراصنألا نم ًاددع هل رّفَّوت هتطلس نأب ةلماك ةقث قثي وهف ءسكعلا ىلع
 .هذوفن نمو هنم

 فطاعتن ةيروكذ تايصخش نم مات هبش ًاًولخ ىلخت يوادعسلا لاون تاياود نإ
 لجرلا توم يف هارن يذلا «ةيكز نبا ءلالج ةردانلا تايصخشلا هذه ىدحإ .اهعم

 امهنم مدلا ليسي «نيمدقلا يفاح ءًاروهقم «برحلا نم عجار وهو ضرألا ىلع ديحولا
 ملظلاو داسفلا نيب اهتاباتك يف ًامئاد لعفت امك يوادعسلا طبرت .ليوطلا هراوشم دعب
 ةلوجر مدختسا امك ءمهمدختسي عمتجملا اذهف ءسانلا عضو نيبو ةلشافلا ةسايسلاو
 ىرخأ ةيحض لالج ةياهنلا يف حبصي .مهيمري مهيلإ جاتحي ال نيحو «برحلا يف لالج

 .نجسلا يف هّجحزيو «هتمكاحم ربديو ةقرسلاب همهتي يذلا «ةدمعلل

 1١117-1١4, ص :(1995 ءبادآلا راد :توريب) ةسداسلا ةعبطلا «ضرألا ىلع ديحولا لجرلا توم (؟4)
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 هلعفت نأ اهيلع ام لعفت ةيكز ىرن مات توكس يفو «ةياورلا ةياهن يف امأ
 :اهلماكب ةيرقلا نمو اهنم تبصُتغا يتلا ةلادعلا عجرتستل

 نإ ام هنكلو .هضرأ ىف تالماعلا ىدحإ اهنأ نظف ءهوحن ةمداق ةدمعلا اهآر

 .سأفلا اهتياهن يفو ءاوهلا يف عفترت ةليوطلا اهعارذ ىأر ىتح اهنم برتقا

 نم يعولا دقفو اهينيع ىأر دق ناك ءهمشهيل هسأر قوف سأفلا طقسي نأ لبق
 ("*) رعذلا ةدش

 تيفال ىو مولد ةنرخ ةركاواةارما :قلوآلا يدادعشلا كاياوز ىف رخال
 طقف اهمهت لب ءنهدوجوب فرتعت الو ءنهملظب ىأ ءنهلكاشمب ىأ تايرثلا ءاسنلا ءالؤهب

 رهقلاو برضلاب جوزلا وأ بألا نهبذعي يتاوللا كئلوأ اميس ال ءنهلكاشمو تاريقفلا
 ءبعصأ عضو ىلإ جولولا الإ ةملاظلا تاداعلا نم نهل برهم ال يتاوللا وأ ,تاناهإلاو
 .رارفلا وأ ةراعدلاك

 (؟ ٠0 ةنس ترشن يتلا) طفثلا نمز يف بحلا ةريخألا اهتاياور نيب نم امأ
 ءارقفلا رصم يف اهثادحأ رودت يتلا ةيعقاولا ةياورلا نع اهيف يوادعسلا لاون دعتبتف
 .ةلوهجم ةيبرع ةكلمم ىف ةياورلا هذه ثادحأ رودت لباقملا ىف .ةسئابلا اهتايصخشو
 امك انينعت ال ةيصخشلا هذه نأ الإ ةأرما ةياورلا يف ةسيئرلا ةيصخشلا نأ مغرو
 ةمظنألا يف ةيرحلا مدع ةياورلا هذه عوضوم نأ مغرو .ىلوألا تاياورلا تالطب انينعت
 نيب ناعوضوم امهو ءاهيف ءاسنلا ةلماعم ءوسو ءةديتسملاو ةيوطلسلاو ةيوبألا ةيبرعلا
 ءنيضاحلا تقولا يف نازمتساب يواسسلا لاوت امهنع وضامكو تعفن ىدلا تاعوشوتلا
 تالطبلا تلعف امك :ةئراقك يلايخ ةياورلا هذه ةلطب حتجت مل اهنأ الإ ءيبرع لك ناينعيو
 نأ يوادعسلا تدارأ امك اهساسحإو اهتايح ىلإ تفّرعت يننأ سحأ مل اذلو «تايرخألا
 ءاهن يتزعت

 (""ةيتاذلا يوادعسلا ةريس

 تاحفصلا يفف .ةيتاذلا اهتريس يف انهجاوي هسفن يدوجولا / ينفلا عقاولا اذهو
 اهلوخد انيلع درستو «ةلفطك اهتايح نع يوادعسلا لاون بتكت «ةريسلا هذهل ىلوألا
 ةقّيش ةياكحلا هذهو .اهدنع ةيوسنلارعاشملا تايادبو «ةّيوناثلا مث ةيئادتبالا ةسردملا

 .205 ص .هسقن ردصملا (؟5)

 :ةيزيلكنإلا ةغللاب امهتارق نيئزج يف يهو (57)
 4 ط©سوطأعع 01 ةعلكت 'لطغ 4ةسعمطأهوعدمطز ه1 طاوعدتل ءك 5ومهقفمأ. دطعست# 11ءامنه اه. (آمه00ه: 4

 80مل, 1999).
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 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 اهيعوو اهتيصخشو اهلقع ومنو «ةيرصم ةاتف ةيبرت طقف سيل اهلالخ نم عباتن ءًادج

 صصقو ءاهيتدجو ءاهتامعو ؛اهتالاخو ءاهتدلاوك «تايرخأ ءاسن رابخأ لب ءاهساسحإو
 يف تامداخلا ضعب صصق ًاضيأ عباتن امك .ةايحلا يف نهتاريسمو :ةيجوزلا نهتاقالع
 ليلحت ىف انلخدتف «ةريسلل ةريخألا تاحفصلا يف امأ .ةريرملا نهتريسمو ءلزانملا

 وأ ؛هدوجول مواقملا لمعلاو «يزيلكنإلا رامعتسالا نمز يف ناك نإ ؛ةيرصملا ةسايسلا
 نم اهريغو ءداسفلاو «ةيرحلا مدعو «ةيلخادلا تاسايسلا دقتنتف «لالقتسالا نمز يف

 نم اهجاعزنا ًالثم ىرنف .سوملم اهقدص نأل اهتلوفط ةصق رّوطت مامتهاب عباتن
 لشفي ناك هنأ مغر ءاهلبقتسم نم اهيخأ لبقتسم ىلع رثكأ بصنملا ةلئاعلا مامتها

 ةرم اهرركت ةمولعملا هذهو) ,ةقوفتم سكعلا ىلع يه تناكو «ةسردملا يف رارمتساب

 نم لثملا اذه باعيتسا ىلع ردقت مل دوقعلا رورم دعب اهنأكو ءتاركذملا يف ىرخألا ولت

 عرزل سيئر لماعك يوارعشلا ىده هنع تبتك طخسلا نم عونلا اذهو .(ةاواسملا مدع

 .اهردص يف يوسنلا سحلا

 .ىرخأب اهلوبقو فارعألاو تاداعلا ضعب اهضفر ىركذ يوادعسلا عجرتست امك
 نيح اهفرصت نع ةيرخسب انديفتو «ناتخلل تضرعت نيح اهتبرجت نع بضغب بتكتف

 تحجنو ءهنم صلختتل اهتردق يف ام لك تلمع ذإ ءاهلهأ نم اهبطخيل لاجرلا دحأ ءاج

 تبص اهنأ امك ءمحفلاك دوسأ اهنول حبصيل ناجنذابلا ةغبصب اهنانسأ تغبصف ءكلذ يف
 نم تلبح يتلا ةيبلش ةريغصلا ةمداخلا نع نزحلا نم ءيشب بتكتو .هيلع ةوهقلا
 مسا اهنم فرعتل ,تمعن لاون ةلاخ دي ىلع هل تضرعت يذلا برضلا فصتو ؛لوهجم

 ءاهتلاخ دي نم اصعلا تفطخ (كاذنآ تناك امك) ةريغصلا لاون نأ فيكو ءاهيلع يدتعملا

 ةكس ةطحم ىلإ ةيبلش تمعن تذخأ .ةيبلش برضت تناك امك اهبيرضل ةدعتسم تناكو

 .«ةنابلغلا» هذه ةايح نع ًائيش مويلا كلذ ذنم فرعت مل اهنأ لاون ركذت ثيح «ديدحلا

 ىلع مانت تناك :ةيدعس ىعدت ءىرخأ ةريغص ةمداخ هاجت بنذلاب اهساسحإ نع بتكتو
 ءاجو .اهدلب نعو اهتدلاو نع اهدعبلو اهرقفل اهيلع نزحت لاون ةلفطلا تناكو ءضرألا
 نأ ىلإ ءتنظ م ءاهتدلاو ىلإ اهقيرط يف يهو اهيلع روثعلا متو ,ةيدعس تبره موي

 ىلع ذوحتسا الاؤس نإ ةبتاكلا لاون لوقتو ءًايئاهن ةيدعس هيف تفتخا رخآ موي ءاج
 اهنأك اهريغو تاياكحلا هذه لكو ؟اهباذع نم اهصلختو ةيدعس دعاست مل اذامل :اهريكفت

 .يوسنلا اهريكفت نم ًاءزج ًاقحال حبصتل اهتركاذ يف يوادعسلا لاون اهتنزخ

 «جاتنإلا نم ٍلاخ ناكمو «غارفك ةيلزنملا ةايحلا يوادعسلا روصت ءمومعلا ىلعو

 ءاهتلوفط نع اهيورت يتلا صصقلا مغرو ءاهدلاوو اهتدلاول ةديدشلا اهتيحم مغر اذهو

 نادي



 و تح

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 صصق تايصخشلا هذه لوح صصقلا ةّيبلاغ نأ الإ ءنيبحم ءابرقأب ةطاحم تناك نيح
 تالفطلا تامداخلاو .ةأرملا قحب ةفحجملا نيناوقلاو ءقالطلا اهدوسي -- ةيبلس
 ىلع رطيسي اذه لك ؛اهل جالع ال يتلا ضارمألاو ,ةئيدرلاو ةفينعلا تاداعلاو «تامولظملا
 تاّيلكلاو سوردلاو ةسردملا ىلا باهذلا ءابعألا هذه لقت نم ففخ امو ءلزنملا وج
 .يوتعملا توملا وهف لزنملا يف ءاقبلا امأ «ةايحلا وه جورخلاف .ملعلاو

 :ودش اوما هم اهيوابق اهفتحو نك ةتاتلا عريشلا يف متطاقملا لمعلا دنا: نلفعي
 يوسنلا لاضنلا زومر نم ًازمر -- لازت الو -- تناك يتلاو ءقباسلا ليجلا نم ةزراب
 ةيويت ةسرالم يزادعسلا لاوت:تلخند..ميلعتلاب ةاسنلا قدم قلعتملا كلذ اميساآل :نيرغلا
 ةيوسنلا تاباتكلا يف ةداع اهنع بتكُي يتلا ,ةديسلا هذه ىلإ تفرعتو ةيوناثلا ىسوم
 .داح روفنب اهنع بتكت يوادعسلا نأ الإ .عوشخلاو مارتحالا ةديدش ةجهلب ةيبرعلا
 سكعي اهعبط ءكحضت الو ءمستبت ال ءفرصتلا ةكيذب «ةيساق ةيصخش تناك اهنأ رهظيف
 نقلطأ نهنا ىتح «ةيهارك ةرظن اهتاذيملت ىلإ رظنتو ءًامئاد هيدترت تناك يذلا داوسلا
 ("").«يدنفا عبعب» بقل اهيلع

 يف اهيدلاو تيب يف اهتلوفط تضمأ امدعب ةرهاقلا يف اهتريس يف لاون بكاون

 يف اهبراقأ تويب نم ددع يف اهطيحمو ءاهتايح عئاقو قوشو قلقب عباتنو فيرلا

 اهلمع نع بتكت نيح اهنأ الإ .اهيف اهبراجت ضعبو بطلا ةيلك اهلوخد مثو ,ةنيدملا
 .ظعولاك اهتباتك عبصت ءءاسنلا عوضوم نع دعتبتو ؛ةيسايسلا اهتيؤر نعو ءيسايسلا
 .هيلع تناك امم ًاقيوشت لقأ يلاتلابو «ةيفسلفلا ةرضاحملا ىأ

 يأ ركذ دري مل ءىسوم ةيوبن عم ةئيسلا اهتبرجت ءانثتساب ءاهنأ ركذلاب ريدجلاو

 ةنيمأ ءقيفش ةيرد ءيوارعش ىده لاثمأ -- ّنك تايرصم ؛تايرخألا تايوسنلا نم
 ةاطلمع لع 8ظءوتنا أك, 0ءعتصقنمع (016عئ, لاثمأ-- تايبنجأ وأ -- ديعسلا

 ةجردلا هذه ىلإ تناك نإ يردأ تسلو .يوسنلا اهسح نيوكت يف -- 111ع1212 15

 .يوسنلا ركفلا ءاوجأ نع ةديعب

 نأ حوضوب نّيبتي ؛ةساردلا هذه ةيادب يف اهتحرط يتلا ةلئسألا ىلع ًاباوجو .ًاريخأ
 اهتبرجت ىلع هملأو هيف درفلا ساسحإ ىلعو «عقاولا ىلع ةينبم يوادعسلا لاون ةيوسن
 اهنأ امك .هتسراممو بطلا ةسارد يف مث «ةسردملا يفو ءاهيدلاو تيب يف ةاتفك ًالوأ

 .اهتاضيرم ةضاخو تافداحو براقآ نم. «نيتفرع تايوخا كسن برام ىلع ةركرم
 عمتجم لالخ نم الإ ًاصالخ ىرت الو ءيقبطلا يوبألا عمتجملا ةدشب نيدت اهنأ رهظيو

 م4 8ونوطأعع هك لكنك, هر. كا, ص. (70)
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 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 اهتاباتك يف نأ انه ركذلا نم دب الو .لهجلاو نبغلاو ةطلسلاو ةيقبطلا نم لاخ يكارتشا
 سيل لمشت ةعساو ةركاد ىف تايبرعلا ءاسنلا يوادعسلا لاون عضت «ةيلاحلا ةيفحصلا
 ءىخيرات دادبتسا نم نمضتي امو ءهرسأب ملاعلا لب «ةملاظلاو ةدسافلا نهتاعمتجم طقف
 نمو ,ملاعلا ءاحتأ عيمج يف سانلا ملظت ةيملاع ةيداصتقا تاقالع نمو «رامعتسالاك
 .ةيحيسم مأ ةّيدوهي مأ ةّيمالسإ تناكأ ءاوس ةّيلوصأ ةينيد تاكرح

 ةيتاذلا ةريسلا :يسيئرملا ةمطاف

 ةمطاف نإف «ةياغلل يبلس لكشب ةيلزنملا ةايحلا روصّت يوادعسلا لاون تناك اذإ
 16 1[ة58 :ناونعب ةيتاذلا اهتريس تبتك ًاضيأ ىهف .كلذ سكعب موقت يسيئرملا
 ةرم لوأل ردصو ةيزيلكنإلاب هتبتك يذلا) 1: [دل65 0غ 4 ة/[هءهءعدس تماطممل

 نمو .28:ءوطمق 01 '12ءدمدمو: 12165 04 2 ؟آدععرس (21512000 :ناونع تحت ١514 ةنس

 ةركفف !برغلا يف باتكلا عيبم يف دافأ ناونعلا يف «ميرح» ةملك ركذ نأ دّكؤملا
 "  .نورق ذنم يبرغلا لايخلا رسأ ("ط6 7611" «باجحلا» امك «ميرحلا»

 يذلا يعقاولا ملاعلا ىلإ ةروطسألا ملاع نم ًاريثك يسينرملا لخدت باتكلا اذه يف
 (45) هفصت

 ىف اهلزنم «ميرح» يف اهتلوفط اذل فصتو ءساف ةنيدم يف ١94٠ ةنس تدلو
 ءاهرغص يف اهب تطاحأ يتلا تايصخشلا هاجت ةفطاعلا نم ريثكب ةميدقلا ةنيدملا كلت
 نم ددعو ءاهتدج تاّرض «تاملعم ىلإ ةفاضإ ؛نهدالوأو اهتامع ءاهاتدجو اهمأ اهنمو
 ةصق يورتف «قلغملا يكاسنلا ملاعلا اذهل ينمضلا اهدقن مغرو .تاقيفرلاو تامداخلا

 ,روصلاب ةئيلملا ؛ةعماجلا ةيلزنملا ةايحلا ًاباجيإ فصتو .ةديعس ةجهلب اهتلوفط
 نيح «لاثملا ليبس ىلعف .ةديعسلا تاداعلاو ءذيذللا ماعطلاو ءصقرلاو ءىقيسوملاو

 يوتحي ام لكو :تاريضحت نم هقبسي امو «مامحلا ىلإ يرودلا يعامجلا راوشملا فصت
 ,نيرخآلا عم ٍطاعتو ءمونو ءبعلو «ثيدحو «ةبيط حئاورو «سبالمو ءبرشو لكأ نم
 مدخت يتلا تاداعلا نم اهريغو ءرعشلا ةنح يلايل فصت نيح اهنأ امك .ةطبغب هيورت
 هفصت يذلا نم ريثك يفو .اهيلع ظافحلا بجي ةيديلقت رارسأك اهنع بتكت ؛ءاسنلا لامج

 .اهدعسأو هتّبحأ ملاعلا اذهو ءلوزيس ىأ ءدوجولا نم لاز ملاع ىلإ نانحلا نم عون
 اهتاّرض ىلإ فرعتنو ءاهدج تاجوز ىدحإ تناك يتلا «ةنيمساي اهتدج نع بتكت

 لباق ريغ ءيعيبط شياعتلا نم عونلا اذه نأ نيبتو .ةبحمب ءاهعم نكس يتاوللا

 34متدسأ, طولتسم. 1ع ؟كدمعس 8؟تاطنم: [دلعك هك د 381هءوععمس ©ةماطمول (1هءمدنم: ظدصافتس هداك, (؟4)
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 9 تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو ؛ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تافهاجتا

 تاّرض نم اهعم اونكس نيذلا ةايحو اهتايح ريدت «ةيوق ةيصخش ةنيمسايف ءزازئمشالل
 تناكف «ةولخلل اهتدلاو قوش نع ًاضيأ ملكتت ةمطاف نكل .دولا نم ريثكب ,مدخو دافحأو

 ,ةريغص ةيوون ةلئاع يف اهتنبا شيعت نأ اهبر رارمتساب ىعدتو «ةعماجلا ةايحلا هركت
 تعرعرت يتاوللا ءاسنلا نم امهريغو ءاهتدلاوو اهتدج نأ حضاولا نم .اهتاحومط ققحتل
 امك ؛ميرحلا ةايح ضفرب امإ ءاهبلق يف ةيوسنلا حور عرز يف نمهسأ ءنهدوجو يف
 تبكأو ةمطاف ةلوفط نأ امك .اهتدج تلعف امك ءاهيلع بلغتلاو اهقانتعاب ىأ ءاهتدلاو تلعف

 .ةئيبلا هذه اهيف اهتعرز ةيرحلا ةبحم نأ ًاضيأ رهظيو «ةيلالقتسالا ةينطولا ةكرحلا
 ,ةيبرعلا ىأ ةيملاعلا ةيوسنلا يف اهتاءارق نع ًائيش ركذت مل ًاضيأ يه نأ ركذلا ريدجو
 .اهب اهرّثأت نع يلاتلابو

 نم انلقنت يتلا ةغالبلا نم ًائيش اهتلوفط ةصق ىلع ديزت اهباتك يف يسيئرملا نإ
 ىلإ --ةماهلا اهتاباتك يف هب ةكّسمتم يوادعسلا تناك يذلا عقاولا اذه -- عقاولا ملاع
 ةجهلب نايحألا نم ريثك يف ءاسنلا ملكتتف .لايخلاو ءملحلاو ءيفسلفلا مالكلا ملاع

 ينفقوتسا يذلا رمألا ءيقالخأ فده تاذ ةيزمر تاياكح نيوريو «ةيعقاو ريغ ةيفسلف
 ١ ١ .ةريسلا ةءارق يف ًارارم

 :اهبواجتف «ةداعسلا قلخُت فيك اهمأ ةريغصلا ةمطاف لأست ءلاثملا لييس ىلعف

 امك ةداعسلا تالضع يّمني ناسنإلا نإ .فدهلا ىلإ لوصولل يلمعت نأ ِكيلع يغبني»
 نم عونلا اذهب ةلفط عقاولا يف ناسنإ بطاخي له ("*!,,سفنتلاو يشملا تالضع
 ؟ةغالبلا

 اهتدلاو هعزنت ًاباجح ةسبال لزنملا ىلإ ةريغصلا ةمطاف عجرت نيح :رخآ لثمو
 اهفينصت لّهسي هنإ .ءاسنلا لكاشم لحي ال ءابتخالا» :اهل لوقتو ءديدش بضغب
 قالط نع ةمطاف ةدلاول ةبيبح ةقلطملا اهتمع ملكتت امدنع رخآ لثمو (' 7«.ةيحضك

 .مدقتلا نم عون ًامئاد هنإف ؛قالطلا يف تركف اذإ» :اهل ةلئاق اهجوز نم ناهمسأ ةنانفلا

 تارشع كانهو ('')«اهب كل ةجاح ال تاقوألا رثكأ ىف ةرماغم ضوخ ىلع كربجي هنإ

 باوجلا ناك اذإو ؟وحنلا اذه ىلع سانلا ملكتي لهف مالكلا نم عون اذه نع لاثمألا

 امل اهتّبحم يف عقي باوجلا نأ ّيلإ ليخي ؟لكشلا اذهب يسينرملا نذإ بتكت اذاملف ًايبلس

 15زل., م. 85. "الون طالع غ0 >/هزلع 2غ 11. 0مع لعالءاممك ةطع طنقعلع5 102 طقممتهعكؤر زانكأ الع 0: (5ة(

 ؟ةلطتعو همم طمئءونطنمق."

 1طنل., م. 106. "2ة1ل1مع لموعد همأ هلع 2 ؟هدتقق'5 مههطاءسك. 1غ زايكأ 1لعماتقعك طعع 25 ةم ءةكال ندا

 اراعانس."

 1510. م. 115. "الطعم زنون اطنصلع 35ودنأ 11, لل9هئهع ذك ة]92ز5 2 اتصل ه2 قص 2093ه عطل. 1[ 2(

 زمان 10 ةلعع هم 2019ءمئانكعر ؟طنعأط مصموأ 04 طع انهنع, زئمان ءمانلق لو تمتاطمانأ."

 نال



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 ةنحلاو مامحلا نع هلوقت ام عم مالكلا نم عونلا اذه عمجيو ««ثارتلا» ب ىمسي
 ملحلا ملاع يف عقي هلكو رعش هلكو ثارت هلكف «ةيديلقتلا تاصقرلاو ةيريرحلا ةسبلألاو
 .ريرملا عقاولا ملاع يف سيلو ءليمجلا

 يذلا ملاعلا فّرعُت اهنأك بتكت يسينرملا نأ ئراقلا سحي نايحألا نم ريثك يف
 فرعي ال نيملاعلا الكو «برغلا ملاع اذه ناك امبرو ءاهئارق ملاع ءرخآ ملاع ىلإ هيف تمن
 نم عونلا اذه يف-- ريبعتلا حص اذإ -- «قارشتسا»لا نم ءيش كانهو .رخآلا امهدحأ

 روص لالخ نمف .تايركذ ةباتك نم رثكأ يجولوبرثنالا ريسفتلا نم عون هيفف «ةباتكلا
 انراظنأ تفلي نامجرت انعم ؛ةيحايس ةلحر يف انناكو ًامئاد انرعشت تاريسفتو ةيفصو
 الإ ًادج ةديفمو :ةياغلل ةعتمم باتكلا اذه ةءارق نأ مغرو .هيلإ رظنلا تفل بجي ام ىلإ
 ملاعلاو ؛«ديلقتلا» ملاع هنأك هفصت يذلا ملاعلاف .بولسألا اذه نم ةياهنلا ىف تللم ىننأ
 ملاعو يبرعلا ملاعلا ديلقتلا ملاع نوكي نأ ىشخأو ,«ةثادحلا» ملاع هبطاخت يذلا رخآلا
 ىلع ةينبملا ةنراقملا نم عونلا اذه يسينرملا تاباتك يف ىرن ام ًاريثكف ءيبرغلا ثيدحلا

 .تايقالطإ

 ةرهاقلا يف يئاسن رمتؤم يف اهتقلأ ةملك يف تلاق اهنأ ترق نيح تئجوف مكو
 نأ انيلع نأ امك :«ثارتلا» ةركف نم يئاهن لكشب صلختن نأ انيلع بجي نأ ١1945 ماع

 كانه نأ ةساردلا هذه لالخ تيأر يننأ الإ (/"!.ةيناملعلا هتابلاطتمو رضاحلا ىلع زّكرن

 .يسينرملا ةمطاف تاباتك يف ىرخأ تاضقانت

 مالسإلاو يسيئرملا ةمطاف

 ةيوسن ةبتاكك برغلا يف ةخّسرم تناك اهتايركذ تبتك نيح يسينرملا ةمطاف نإ
 -- ةرهش رثكألا اهتاباتكف .ءاسنلا صخي اميف مالسإلا نع عجرمو «ةماه ةملسم
 ةفغللاب بتك) 8ءزنمدل طع كلن 1-2121 ءسمتع ]2 همسنعو ص 81نكاتسا 5026

 سنجلا :باجحلا ءارو ام يبرعلا هناونع ء1515 ةنس ةرم لوأل رشنو ةيزيلكنإلا
 1ع 57كل دهن (طع 1/1دلع اكاناعن ى !؟عستستكا آماءرم2ء(0(2هو (ةيعامتجا ةسدنهك

 آبع 18256216 ناونعي ةيسنرفلا ةغللاب ةرم لوأل رشن) 04 7؟'هرسعم'و5 1ذوطخم ذم اكله

 امه ,(ءاسنلاو نيدلا :يسايسلا ميرحلا ةيبرعلا ةغللاب هناونعو 15417 ةنس مهانانوال#

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا) ةيمالسإ صوصنل تاريسفت نم نانوكتي
 يف اهبتك نأ الإ .يركسعلاو يسايسلا مالسإلا خيراتلو (ءاملعلاو ءاهقفلاو ةفسالفلاو

 كتوطمسسص 5طقعفطت, "1طع 5ءطمادعأزل طولنمع هر الزووب" ذم طعمو, طوماتقعع دما طع ةعوط 780:14: (؛؟)

 كقانعدا 8ظءعوممدععو, طتوطقمسس 5طقمماأ, علب (71عجب المعلب 1هدغل أل عع, 1990), م. 40.

 اناخو



َ 
 وي

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 .ةرتفل مألا اهدلب يف ترظُحو «نيدلا لاجر ضفقرب تلبوق برغملا

 يفو «تاجاتنتسا نم هيلإ نالصوتي ام يف فالتخالا لك نافلتخي نيباتكلا نإ
 لوح ةيرظن انل مدقت 860080 406 ١1 يف .ءاسنلا صخي اميف مالسإلا ىلإ امهترظن

 ىلإ مالسإلا ةرظن ىلع ةيرظنلا هذه ينبتو ءءاسنلا ىلع مالسالا اهعضو يتلا دويقلا

 نيب نتفلا ببست ةيسنجلا اهتابغر نإ ثيحب ةّمألا كسامت ىلع ًارطخ دّسِجت اهنوك ةأرملا
 تسيلو ةطشان ةيسنجلا نهتعيبط نأب ءاسنلا ىلإ رظني مالسإلا نأ نوكو ؛لاجرلا
 ةيعامتجالا ةينبلا نإ» :لوقت (' ”!ءاهطبض بجوتسي يذلا رمألا ءديورف اهاري امك ةدماخ
 (؛),.ةيثونألا ةسينجلا ةعيبطلل ةتّدشملا ةوقلا ىلع موجهك اهتيؤر نكمي اهلك ةيمالسإلا

 لواح نيح ,مالسإلا خيرات ةيادب يف ةصاخ تلصح ءاسنلا طبض ةيلمعو

 ءيسيئرملا بتكت امك ؛لوسرلا نإف ءديدجلا ماظنلا ىلع اوظفاحي نأ ىمادقلا نوملسملا
 نأ ىأر اذلو :ةدحوم ةكسامتم ةدحاو ةيمالسإ ةّمأ ةقرفتم لئابق نم لعجيل دهاج دق
 ةملسملا رسألا نأ ءيسينرملا لوقت امك «ىأر هنأ امك .كلذ ىلع ًارطخ نلكشي ءاسنلا

 بنجتل يلاتلابو ؛ةيسنجلا تاقالعلا اهيف طبضيل لجر اهيلع رطيسي نأ بجي ةحيحصلا
 ةدحاو ةأرمال لجرلا بح نأل قالطلاو تاجوزلا ددعت حمس اهيأرب هنأ امك (*”!.نتفلا
 هءالوو ةمألل هبحو ؛هلل هبح سفانت نأ ةصاخ ةقالع عسوب نإ ذإ ءعمتجملا ًاضيأ ددهي
 (ة0ب

 يف ءاسنلا تناك يتلا فرصتلا ةيرح نم ّدح مالسإلا نإ يسينرملا لوقتو

 رايتخا قح نهل ناك ثيح «قالطلاو جاوزلا صخي اميف ةصاخ -- اهب نعتمتي ةيلهاجلا
 (*"):مهنم قالطلا قحو نهجاوزأ

 ىلع يسيئنرملا اهتنب مالسإلا يف ءاسنلا عضو ىلإ ةرظنلا هذه ءهالعأ انرشأ امك

 ةيرظن ىلإ ايا اهيف تدتتسا اهنكل .مالسإلا,عيرات ىلع انك ةيكيدأ صوصت
 ىلع هيأرب دهشتست يذلا :((60186 711150001 ءكدرم جروج يزيلكنإلا يجولويسوسلا

 ةيرحلا تبك لالخ نم يعامتجالا ماظنلا ىلإ لصي لوألا :تاعمتجملا نم نيعون كانه نأ

 باتكل لوالا لصفلا ىلإ رظنا (4؟)

 8ءرمدل طع لن 812ل1-6عءسقلع 8رطعستعم ص !1بكاتنس 5هعنعاو, 18عوتكعل ظلتانمد. (آمهلمد: خل ؟ة

 80مل, 1985),

 "1طع 84تكاتسما (نهمععمأ ه5 ةعالالع طعصهأع 5ءءنقتتاإ (مه. 45-27). ناونعب وهو

 ظعورممف اطع العلب م. 45. (غ4)

 1طن, م. 80. (غ5)

 1من, مه. 113 6: (657)

 1510. مه. 53-49. (غا)
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 قيرعلا يوستلا ناطخلا' ىف ةءارق:ىسدقملا

 تاقالعلا صخي اميف ةيعامتجالاو ةينيدلا نيناوقلا ناطبتساب ًايتاذ ًاتبك ةيسنجلا
 لصتف ىرخألا تاعمتجملا امأ .«برغلا» هيمست ام تاعمتجملا كلت نع لثمو ءةيسنجلا

 كلت لثمو ءًايجراخ ًايرهاظ ًاضرف نيناوقلا هذه ضرفب يعامتجالا اهماظن ىلإ
 ردخلاو ءباجحلاك ةيجراخ تامالع ضرفت ىتلا ةيمالسإلا تاعمتجملا تاعمتجملا

 نم ًاركفم راتخت ةيرظنلا تاقورفلا هذه نهربتلو (*”.ةيسنجلا ةيرحلا طبضتل ءاهريغو
 يذلا رايخلا امأ .عوضوملا ىلإ هتراضح ةرظن هركف لالخ نم للحتل نيتراضحلا اتلك

 «يلازغلا مامإلا ىه هتراتخا يذلا يمالسإلا ركفملاف «ةياغلل بيجع رايخ وهف هيلإ لصت

 نرقلا نم ينيد ركفم هباشتي نأ نكمي فيكف -- ديورف دنومغيس وه «يبرغلا» ركفملاو

 ؟نيرشعلا نرقلا نم يملع ركفمو رشع يناثلا

 نيبو ةيمالسإلا ةراضحلاو مالسإلل ةءارقلا هذه نيب ةقالعلا ىسينرملا رهظُت

 ©6006 كن ةصاخ ةثيدحلا ةيبرغملا نيناوقلاب دسجتي يذلا رصاعملا يئاسنلا عقاولا

 دحأ ةقالعلا هذه ةنراقم يف ظحالنو (5) ١9410 ةنس رداصلا 513104 262502261

 نكل ءرصاعم عقاو ىلإ عجرت امهاتلكف :يوادعسلا لاون ةيرظنو اهتيرظن نيب تاقورفلا
 ىلع ةينبم قئاقح انل لقنت اهنأ مغرف .ًايعامج هنوك ءًايديرجت رهظي يسيئرملا عقاو
 «بذعتي درف دوجوب رعشن مل (' ”7,يبرغملا عمتجملا يف ءاسنلا قلق اهيف ىرنو .اهثاحبأ
 اهلالخ نم انسسحت «يوادعسلا لاون هتروص مسرت يذلا عقاولا ىلإ ةبسنلاب ةصاخ

 .اهيف طباختي يتلا ةريبكلا ةرئادلا يف «هسأيو ءدرفلا رعاشم نع

 "1ع ؟7كآ دس اطع 31دلع ظكانأعن ى [عستستكأ آساع7م5ع126108 05 باتكامأ

 ,8ءوروسل طع ؟'ءكل أرق نأ هل قبس يذلا ئراقلا ئجافّيف 7[هسعم*و 81خعطخو ذص نام

 ةأرملا صخي اميف مالسإلل ةيبلسلا ةءارقلا نع ًامامت ةفلتخم ةءارق يسيئنرملا مدقت انهف
 نيناوقلا نأ نهربت '1ططع ل1 دسل طع 1121 ظانأع يفو .لوألا باتكلا يف اهتمدق يتلا

 ًاثيدحو ةنسو ًاصن -- مالسإلا نم ةجتان تسيل ءاسنلا قحب ةفحجملا تاداعلاو

 يف بخنلا لاجر ةبغر نمو «خيراتلا عقاو ىأ عقاولا خيرات نم ةجتان يه لب --ةيرظنو
 (*').عمتجملا ىلع اورطيسي نأ

 نرقلا يف نيملسملا نإ لوقتو ءريرملا رضاحلا نم مالسإلا خيرات اهتءارق رشابت

 1طزل., م. 30. (44)

 .باتكلل يناثلا ءزجلا ىلإ رظنا 8ءومهدق طع العلا, م. 89 8: (5ؤ)

 1510ل., 5هع كتقماعي 4 "1طع 1156م 5نابهاتمدت 11ه ههعقه 10203," مم. 89 8. (6

 1 ءمصتموت, 1دانسق. 1غ 7/ءأل هسه (طء 812لع ظكاناعز ى 1*عمنستكأ ةملعووعءامانمم هك 7هرسعمو ظنوطأك ذه (

 وامس, ةلكدمون 10 آمل عاقملر ا. (نهصتط70ععر 14255., 2ععوءانق 800لع5, 1991), م.

) 
 ها(

 نمل



“. 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىبرغملا ركفملا ةملكب دهشتستو :(5021 011 2565651) «رضاحلا ملأ» نوناعي نيرشعلا

 ةوقلا هنم ذخأيل يضاملا ىلإ هراظنأ هّجوي يبرعلا ئراقلا» نإ لاق يذلا يرباجلا دمحم

 بلاطي يتلا ديلاقتلا ىلإ عوجرلا ءيضاملا ىلإ عوجرلاو (”"/.«رضاحلا هيلع اهركني يتلا
 ١ .اهباصت ىلإ رومألا عوجرل ليبسلا ىه ؛لاجرلا اهب

 صوصنلا ريسفت ىلع ّينبمو ؛طولغم لكشب ةداع أرقُي امك يضاملا ةءارق نكلو

 مدقت 6 1ءأل سل طع 3121 اكانأع يفو .(80150830]/) ءاسنلا هرك نم نورق ىلع

 نهمرتحي ناك هنأ امك ءنهاياضقل صلخمو ءاسنلل بحم لجرك لوسرلا نع ةروص

 ام ىلع مالسإلا عم مدقت ءاسنلا عضو نأ يسينرملا رهظت يلاتلابو «نهتاردقب نمؤيو
 ال نأ ةصالخلاو ,(8ءونمسل طع 7 يف هتلاق ام سكع اذهو) ةيلهاجلا يف هيلع ناك

 -- ًاحيحص ًامهف موهفملا ءيلصألا مالسإلا يأ -- مالسإلا نيب قالطإلا ىلع فالخ

 لوقت امك ؛ةقيقحلاف .نورصاعملا نوملسملا اهب حمطي يتلا ةيطارقوميدلا نيبو
 حبصأ ؛باطخلا نب رمع مكحلا ملتسا امدنع ةصاخو «لوسرلا ةافو دعب هنأ ءيسينرملا
 (*5.تاملسملا ءاسنلا عضو روهدت تقولا كلذ ذنمو ؛لاجرلا نم ةبخن يديآ نيب مكحلا

 هذهو -- دودحلا ةركفب اهسجاه يسينرملا ةمطاف ةباتك يف لكاشملا ىدحإ

 دودحلا يه اهيلإ يمرت ىأ اهنع ملكتت يتلا دودحلاو .ةيتاذلا اهتريس يف اهب دهمت ةركفلا

 ىنعمب دودحلا نع نيباتكلا نيذه يف بتكت مل اهنأ مغرو .برغلاو يمالسإلا ملاعلا نيب
 الإ :ةيرورض ةهجاوم وأ «نيتراضح نيب ةرمتسم ًابرح امهيف انل مدقت ملو «تباث يئادع

 .قالطإلا ىلع ئراقلا عنقي ال قلطم لكشب امهنيب قّرفت اهنأ

 نيدك سيل مالسإلا نع ًاعبط ملكتأ انه) ؟«مالسإلا» امو ؟الثم ,«برغلا» امف

 جراخو نمزلا جراخ ناتقلطم ناتركف امه له (ةيخيراتو ةيسايس ةايحك لب ةديقعو
 شوب جروج «برغ» له ؟ةيلخاد تاعارص ىأ ءتاقبط نود نم «عقاولا جراخو ناكملا

 ءارقفلا ةيؤر «برغلا» يف ةينغلا ةقبطلل له ؟يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا «برغ»
 ةدحاو ةركف نأ له ؟ًاعم ةكسامتم «برغلا» يف ةيسايسلا تاءارقلا عيمج له ؟اهسفن
 «برغلا» نع مالكلا ًاذإ فيك ؟ءيش لك ىلع ةلماك ةرطيس رطيست ,«برغلا» يف ةدئاس
 ؟يسينرملا ةمطاف هنع ملكتت امك

 يرصملا حالفلا مّلاع وه ينغ يجيلخ يبرع هربتخي امك يمالسإلا ملاعلا لهو

 طق ةعوط :عملعع ةنصصق 0 اطع مقدكأ ذم 0:06م غ0 لعد مدح 14 طع ذاععمواط (طقأ اطغ مدعدعما لعدن ميا

 طتص

 طله, م. 16.
 1طلق, م. 39. 65

 مو,



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 تاداعلل نعضخيو اهسفن ةايحلا نشعي ةيمالسإلا نادلبلا عيمج يف ءاسنلا له ؟هّسفن

 يف ةيكرت ف امك ايسيكودتا يف نانيل يف امك نيالفنب يف هس اهبضح ةنفامتجالا
 ةيسايسلا بلاظملاب نيلاطيو اهتسفن ةايزألا ةيدتري له ؟برغعلا يف امك ناتاسكأب
 تانزاوتلاو ةيسايسلا تاطلسلا نيأ ؟يداحألا موهفملا اذه يف تاقبطلا نيأ ؟اهسفن
 ؟يبرغلا ملاعلا يف امك يمالسإلا ملاعلا يف ةايحلا ينغت يتلا تافالتخالا لك نيآ ؟ةينثالا

 ءارآلا لك له :ةعيرشو ةديقعو نيدك مالسإلا نع ملكتن نأ اندرأ ىل ىتحو
 لك ىف ةيشيعملا ةايحلا لهو ؟ءاسنلا صخي امب ةصاخ :تاعوضوملا لك ىف ةكسامتم
 تاعارص كانه سيلأ ؟ةيواستمو ةقباطتم تالاجملا عيمج يفو تاقبطلا لك ىفو ناكم
 ؟ةيومد تاعارص ىلإ ةيركف تاعارص نم نايحألا ضعب يف لوحتت ةيلخاد ةيدئاقع
 .«برغلا» نع امك ««مالسإلا» نع اهتاباتك يف تاقورفلا هذه لك يسينرملا يفلت

 يف اهتمق ىلإ لصت يسينرملا اهب كّسمتت يتلا ملاعلل ةيداحألا ةرظنلا ةلكشم نإ
 ةفللاب هتبتك يذلا 1و1ه: هل 12621002: 1ءده 04 طع 1100م 710:10 اهباتك

 «لوليأ ١١ ثداوح دعب هتعابط تديعأو «ةيناثلا جيلخلا برح دعب ١593١ ةنس ةيسنرفلا

 هيف جتنتستو «برغلا عم هتهجاوم يف يبرعلا ملاعلا لشف بابسأ نع هيف ثحبت ١

 علامه نوع عينضأ لاجرلا ملاعق ةيوستلاو ءاشنلا قيراط نعألا يزعلل صالخالا نأ
 .روطتلل

 تللح ىتلا ةيوازلا نم باتكلا اذه ليلحتل لاجم وأ ناكم انه سيل ءظحلا ءوسل
 اذه يف يسينرملا ةمطاف نأ حضاولا امنإ .يوادعسلا لاون لامعأ يريمع لمأ اهيف
 باتكلل سماخلا لصفلا ناوتع ؛لاثملا ليبس ىلعف .يبرغلا ملاعلا بطاخت باتكلا
 نا ...«لوطلا ةتوافتم ةروس ١١5 نم فلؤم باتك نآرقلا نا» ىلوألا هتاملكو :«نآرقلا»

 تسيل تامولعملا هذه نأ دّكؤملا نمو (”*7«لوسرلا ىلع ةيبرعلا ةغللاب لزنأ نآرقلا
 .نيملاع نيب طيسولا اهنأك يسينرملا ىدبتو !ملسم ىأ يبرع ٌئراق ىلإ ةهجوم

 «ثيدحو ميكحو رّيخو ينالقع يبرغ ملاع نيب يسينرملا لباقت «باتكلا اذه يف
 يف هل رايخ ال ؛ةثادحلا نم فئاخ ءيومدو فينع «ةينالقعلل ضفار يمالسإ ملاع نيبو
 مالسإلا موهفم نأ يسينرملا رهظت .فينعلا عارصلا لالخ نم الإ هتاعارص ةيوست
 خيراتلا ربع عقاولا يف لديّتسا ءناميإو ةمكحب ةمآلا دوقي نأ بجي يذلا مامإلل حيحصلا

 هيف لصت يذلا ,مهبولسأو جراوخلا ديلقت نإو ("”!ءيشحوو فينعو يدادبتسا دئاقب

 امادس دسل 2ءممعدعو# !عوع نأ اطغ 8كوؤعس 71؟هج14, 5ءءمدل عفتقمد. ةلكدتان 1م آمطعاقمل, اع (64)

 (تدسطصلعع, ةاشن: طععوعتس ظمطانئطنمسع. 2002), م. 5.

 1مل, م. 37. (059)

 نايل



1 
 و2

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ديلقت رايخ ىلع مالسإلا خيرات ربع بّلغت ءلتقلاو فنعلا ىلإ ةطلسلا عم ةهجاوملا ًامكح
 مالسإ مالسإلا اذه نإم :اهلوق عباتتو (”0.ةينالقعلاو ركفلاب ةهجاوملا يأ ,ةلزتعملا
 .برغلا امأ ('"9«.مويلا انيعو ىلع طغضي يذلا ىه «ينالقعلا هدعب نم درجم ءروصقلا

 ةيركسعلا هدعاوق نأ ىلإ لب ؛هحالس ىلإ ًاعجار سيل هقّوفتف ءيسينرملا هفصت امك
 (*4«نيسدنهملاو نيثحابلا نم شويج «ةغمدأ هدونجو» «تاريتخم تحبصأ

 الو :خيراتلل انتءارق ديفي ال نيقلطم هيف هجاون يذلا ةنراقملا نم عونلا اذه
 وأ ءًاملسم رلته ناكأ ؟برغلا يف دبتسم مكاح كانه سيلف .انملاع نيسحت ىلع اندعاسي

 ةيوستب نوحمسي ءالؤه ناك له ؟ملسم نوراش له ؟وكسيشتواشت وأ «نيلاتس
 ؛الصأ فالخلاب نوحمسي اوناك له ؟يومد ريغو ينالقع لكشب ةيسايسلا تافالخلا
 ؟ةيومدلا تاعارصلا ىأ مدلا نم ٍلاخ برغلا نادلب خيرات نأ له

 ةبرعلا تاغارسلا نم ةينالقعلا شاهدو نلع نكشو تيمك لم لياقحلا يفز
 يف موي لك اهارن يتلا ةديدعلا تارمتؤملاو تاباتكلا يف راكفألا لدابت نع اذام ؟ةيلخادلا
 ؟رشنلا رود نع ءدهاعملاو تاعماجلا نع اذام ؟رخآ رطق نم رثكأ رطق يف «يبرعلا ملاعلا
 ديرأ ال ؟ةيومدلا تاعارصلا الإ ءيش كانه سيلأ ؟يبرعلا ملاعلا يف ةينالقع كانه سيلأ
 ركنأ نأ ديرأ الو ءاننمز يف برعلا لشف نع ىأ «ةيبرعلا ةمظنألا نع عفادأ نأ ًاقالطإ
 يننأ الإ مولعلا يف ةصاخ يركفلا جاتنإلا ةيحان نم انملاع ىلع يبرغلا ملاعلا قوفت
 .يسينرملا هفصت امك قلطم ال ءّيح عقاو يف لشفلا اذه بابسأ ىلع شتفأ نأ لضفأ
 هنإف :اهباتك يف: هاهي امم.نيثك يف يسينرملا كيزؤبا تاه نصت ركفسلا ةقفاوح مغر
 ,يبرعلا انملاع ىلع يبرغلا رامعتسالل ةيبلسلا جئاتنلا اهلهاجت ىلع ءالثم ءاهمولي
 ("؟)طيسبتلاو ميمعتلا ىلع ًارارم اهدقني هنأ امك ءانطسو يف ليئارسإ اهعرزلو

 تايبرعلا ءاسنلا نع يسينرملا ةمطاف بتكت ؛ءءاسنلا عوضوم ىلإ لصت نيح

 يف لب ؛عقاولا ملاع يف تادوجوم نسل تاملسملاو تايبرعلا ءاسنلا نأكو ءرحاسلاو

 1متق, م. 32. (03)

 1غ 15 اطقأ 1ذلقمت 01 طع م2120ع5, طعرعلا هك ذاك :21هدقلتدأ لتسشعمكأهدب 122غ طقك طوعءو ؟ه2نعمل هه هانك 2/00

 20مقءكمانكدع5ذ 25 طع 84نكاتنمت طغضافقوع 003.

 110. ص. 7.

 آمال, م. 43. (04)

 نم فوخلا) يسينرملا ةمطاف دنع فوخلا رئاود :ةأرملاو ةيطارقوميدلاو مالسإلا» ءديزوبأ دماح رصن (659)

 يفاقثلا زكرملا :توريب) ةيناثلا ةعبطلا ءةارملا باطخ يف ةءارق :فوخلا رئاود يف ء(ةثادحلاو ثيدحتلا

 06 يب رغلا

 ؟ه؟



 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 فدهلاو :ءاسنلا ءانغ» ناونعي ىهو ءاهباتك نم رشاعلا لصفلاف .ملحلاو رحسلا ملاع
 ملاعلا» :يتآلا مالكلاب هلهتست (1ه226255 5028: 106501221108 660052[*1) «ةيرحلا

 ءءيش لك فرعي يذلا «هللاو ءيئاسن سدح ىه لب ءابن سيل اذه .قلطني فوس يبرعلا
 ('0)«اردان الإ ئطخي ال ءاسنلا سدح نأ ملعي

 ءاسنلا امهققحت فوس يبيرعلا ملاعلا يف ديدجتلاو ةيرحلا نإ اهلوق عباتتو
 ديلقتلا نم ليدب داجيإل ةصرف نهمامأ حيتُت ؛ةثادحلا نم نفخي ال» يتاوللا ؛تايبرعلا
 ,نورق ذنم ّنك .ةيرحلا هدوست نأ نكمم ملاع ىلإ نقتشي .نهيلع ًاليقث ًائبع لكشي يذلا
 ,ةليلق تارقف دعبو ('')....نهعمسي ال ًادحأ نأ الإ :ةيرحلا نع نينغي ءتابجحمو تادّيقم

 اذإ نكرحتي نأ نكمي فيكف -- فعضلاب نرعشيو نعقي ءتافئاخ نهنإ» :لوقتل دوعت
 م0216 ةضل) «تامراصو تابحاش» نهفصت ةيلاتلا ةفحصلا يفو 00 «؟تالبكم ّنك

 ةزهاجلا طامنألاب هنيدن نأ اندتعا ام ىلإ انعجري ةباتكلا نم عونلا اذهف .(علاع

 .تايبرعلا ءاسنلا نع ةيبرغلا تاباتكلا ضعب يف (5167عمأال 5 65)

 طع 10د عمانعس (0انععدو 01 ةيسنملا مالسإلا تاكلم يسينرملا ةمطاف باتك ىف

 كنلغ2مع5 هانطاتقعو ناونعب ١95٠ ةنس ةيسنرفلا ةغللاب ةرم لوآأل ردص يذلا) 151

 ءاسنلل ةكراشم كانه تناك اذإ امع لءاستت (تايسنملا تاناطلسلا ةيبرعلاب هناونعو
 «هنم ريثكلا تملعت قّيش عوضوم اذهو ؛خيراتلا ربع ةيسايسلاو ةيركسعلا ةدايقلا يف
 ةينميلا ىورع ةكلملاو ةيكولمملا ردلا ةرجش لاثمأ تاملسملا تاكلملا فصت نيح ةصاخ

 ىلع ةرربملا ريغ تاميمعتلا ضعب ىلإ باتكلا يف عجرت يسينرملا نأ الإ .امهريغو
 .دبتسمو ساق دئاقل عوضخلاو فوخلاب دّيقم يبرعلا عمتجملا مدقت نإ لوقتف «قالطإلا
 ةمواقم ًاذإ رّسفت فيكف ءيساقلا فصولا اذه يف ةحصلا نم ءيشب فرتعأ ىننأ عمف

 تاروثلا رسفت فيكو ؟سرشلا يليئارسإلا لالتحالل -- نييئانبللاو -- نيينيطسلفلا
 فالآ دوجول ىلاتلابو ,ةدبتسم ةيبرع ةمظنأل ةمواقملا تاكرحو ةفلتخملا تارهاظملاو
 ملاعلاو نيملسملل سيلو ؟عوضخلا هانملعت ام لك ناك اذإ ؛نييسايسلا ءانجسلا
 ًائيش ملعتن ملأ ركفن ملأ ءأرقن ملأ -- هفصت يذلا يسايسلا ديلقتلا ريغ ءيش يمالسإلا
 امأ ءريكفتلا ىلع نوزكري نييبرغلا نا» :باتكلا تاحفص رخآ يف لوقت ؟ديلقتلا اذه الإ

 "1طع ةثعدط هد14 15 ةطوانغ م ؟ةلعع ه8 هلل
 "1طنق ز5 مغ 3 م20مطععإل. 1غ 15 2 هددقم 5 هاتان هه, 200 000, نطم اصمت ءاتعواطنمعر طاطصماو اطقأ

 د هدمعد 5 زهاتتاتنمص 15 131ءأ9 7088.

 1طن, م. 14
 1طن, م. 150. )1١(

 1طن, م. 151. (69)

 1متر م. 151. (59)

 موو



: 

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ام يردن ال نايحألا نم ريثكلا يف ؟اذام لوقنل نكل .مالكلا نف يف اندوهج عضنف ...نحن
 (14 .هلوقن

 1:3 ؟وانتتع لمس !"ةهعمواتكءأعاتا 1تاتكاتلل2228 ناونعب باتك ١587 ةنس ردص

 (5ةامه ل. 52856325) حابص .أ انتف ىعدت ةبتاك نع ( يمالسإلا يعواللا يف ءاسنلا)

 صوصنلا ضعبل ليلحت ىلع باتكلا يوتحي ('”!.يسينرملا ةمطاف ةقيقح اهنإ لاقيو
 «سنجلاو ءاسنلا صخي اميف ةينيدلا صوصنلا ضعبو (650110) ةيسنجلا ةيبرعلا ةيبدألا

 ام لءاستأ تنك باتكلا تأرق نيحف .ةرربم ريغ تاميمعت ييأرب ًاضيأ يناعي باتكلا اذهو
 وأ الثم يحيسم يعوالو يمالسإ يعوال كانه لهف «؟يمالسإلا يعواللا» ىنعم

 ةايحلا نم ةينيدلا تايركذلا صخي اميف طقف ايباجيإ باوجلا ناك امير ؟يسودنه
 ماغنأو روخبلا ةحئارو تانوقيألا ىأ ءالثم نييحيسملا دنع بيلصلا ةروصك -- ةيدّبعتلا
 «سنجلا صخي اميف يمالسإلا يعواللا نع انملكت اذإ امأ .اهريغو ةيسئانكلا ىقيسوملا

 ًاضرعم ةحفص لك يف ركذتأ تنك باتكلا اذه تأرق نيح .تاراضحلا نيب قرفلا َرأ ملف

 610116 8 ةيَساقَج روصل ندنل فحاتم دحأ يف تقولا ضعب ذنم هترضح

 .أ انتف اهنع ملكتت يتلا روصلا هبشت تاحوللا كلت تناكف ءىساكيب ريبكلا ينابسالا نانفلل

 .يمالسإلا يعواللا يف ءاسنلا باتك يف حابص

 يف ءاسنلا دنع لامجلا تافص اذامل لءاستتف ؛:ةحفص لوأ نم مّمعت ةبتاكلا نإ

 امك يلازغلا مامإلاب دهشتست مثو ؟ةعاطلاو ءدومجلاو ءتمصلا يمالسإلا عمتجملا

 ةراضحلاب ةروصحم تافصلا هذه نأ رأ مل يننأ الإ ' !.ةيلاثملا ةأرملا فصو

 ؟ةيحيسملا ناكرأ دحأ اهتيرذع لكشت يتلا ءءارذعلا ميرم نع ًالثم اذامف «ةيمالسإلا
 تافصلا نأ نهربأل يزيلكنإلا بدألا نم رعشلا تايبأ نم تارشعب دهشتسأ نأ يعسوبو

 نم دحاو رعش تيبب يفتكأسو -- ةراضحلا كلت يف ةيلاثم ًاضيأ ربتعت تناك اهسفن
 :اهتافو دعب ايليدروك ةبوبحملا هتنبا ريل فصي نيح ءريل كلملا ءريبسكش ةيحرسم

 1161 70زعع 1835 علمت ده, ععصالع, ةط0 1017, هم ءةىعءالاعمأ اطتقق 12 1010311

 .ءاسنلا دنع ةزاتمم ةزيم هذهو ءًاتفاخو ًافيطلو ءًامعان امئاد اهتوص ناك

 ملعلاو ةحصلا نم ريثك اهيف يتلا «ةيوسنلا يسينرملا ةمطاف ةباتك نا ًاريخأ

 ىلإ هّوشم ليلحتلا اذهو ؛عقاولل يخيراتو ينيد ليلحت ىلع ًالوأ زكترت ةراثإلاو «ريثملاو

 1طن, م. 188. (54)

 توطقس 5طقعمطأ, هرج. كأم م. 4 ((

 5ة6طقط, طدنمم مى. 7[هيسمم ذم طع 8ةهكاتس [نسعمدعء ودك. !كدعزن 10 ةمطعاقمل, اه. (8لج لهما كك

 5ووممو 8رعوؤ, 1984), م. 3.
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 يبرعلا يوسنلا باطخلا يف ةءارق :يسدقملا

 ةهج نم يبرغو ةهج نم يبرع يمالسإ «نيقلطم نيملاع نيب نراقت «ميمعتلاب ام ةجرد

 ريغ ءيرحس لكشب نهملاعو تايبرعلا ءاسنلا نايحالا نم ريثك يف روصتو «ىرخأ
 ,خيراتلل ًاقيمع ًامهفو :مالسإلل ةحيحص ةءارق ًالوأ بّلطتي هارت امك صالخلا .يعقاو
 .ةثادحلل يبرغلا جذومنلل ًاقانعو

 :ةصالخلا

 اهعضو رّسفتل ىسايس راطإ ىف ةملسملاو ةيبرعلا ةأرملا نيتبتاكلا اتلك عضت
 دادبتسالا نمو «ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطارقوميدلا مدع نم وكشت امهاتلكو ؛ئّيسلا
 لاون .رهاوظلا هذه ريسفتب نافلتخت امهنكل .طولغملا ريكفتلاو نبغلا نم امك يسايسلا
 مولتو ؛يلودلاو يبرعلا عمتجملا يف ةيلاملا سأرو ةيوطلسلا ةيوبألا مولت يوادعسلا
 ىلع موللا يقلت يهف يسينرملا ةمطاف امأ .رامعتسالا خيراتو ةيلودلا ةبيكرتلا ًاضيأ
 روذج ىرت اهنأ امك ءاهنم تجتن يتلا «ةينيجوسيملا»و ؛ءمالسإلل طولغملا موهفملا
 .يمالسإلا يسايسلا خيراتلا يف ةيطارقوميدلا ريغ ةيبرعلا تاعمتجملا

 يعسلا ةيوسنلا فئاظولا ىدحإ نأ تركذ ةساردلا هذه نم ىلوألا تاحفصلا يف
 اذهو «نينطاوملا عيمج يلاتلابو ءءاسنلا قح يف ًافاحجإ لقأ حبصيل عمتجملا رييغت ىلإ
 كرحتو ءبعص عقاو نع ًادج ةماهلا اهلامعأ يف بتكتف ءزايتماب يوادعسلا لاون هلعفت ام
 .عمتجملا يف ةلادعلا مدع ىلع اهتروثب سحت امك سحيل ئراقلا دنع ةيبصعلا

 نونفلاو بادآلا امك :خيراتلاو عمتجملا ليلحتل ةيلآ نوكت نأ ةيوسنلل ىرخأ ةفيظو
 نيتفيظولا نم ةفيظو ةيأ نآلا لاؤسلاو .يسينرملا ةمطاف هيلإ فدهت ام اذهو ءامهريغو
 نع ةدحاول ىنغ الو «ةيمهالا اتغلاب نيتفيظولا نإ ًاعبط ءباوجلاو ؟تايبرع ءاسنك انمهت
 ىلع قّوفتت نيتبتاكلا ىدحإ تناك اذإ امع انلءاستو رخآ ًالاؤس انحرط اذإو .ىرخألا
 :هسفن نوكيس باوجلاف «يبرعلا ملاعلا يف يلبقتسملا يوسنلا لمعلل جذومنك ىرخألا
 ةقئاف ةأرجب تحتف امهاتلكف .ىرخآألا نع ةدحاول ىنغ الو ؛ًادج ناتمهم نيتبتاكلا نإف
 سيل نأ امك ,هيف لوادتلا عونمم عوضوم كانه سيل نأ اتتبثأ دق كلذيو ,ةقلغم ًاباوبأ
 .هتاذ دحب مهم زاجنإ اذهو ءههنضخي نأ ءاسنلل عونمم يفرعم لقح كانه

 ىلع قّوفتت نيتبتاكلا ىدحإ تناك اذإ امع انلءاستو ًاثلاث ًالاؤس انحرط اذإ امأ
 نع انه ملكتأو-- يبرعلا ملاعلا يف يلبقتسملا يوسنلا لمعلل جذومنك ىرخألا
 ًافلتخم نوكيس باوجلاف --بيرقلا ليقتسملا

 وييفتك بح ةسؤتلاب ساينس نإ ةيعامجا ًافادها اهل دكت نيمن ةيئاتصلا ةكرشلا نإ
 يف ليعت ءاهيلع اهروهجت بصتو--- كيوضتلا ىف ءاسنلا قع نأ لداع نيغ نوكأ
 ةيوستلا ىلإ قيزطلا نا ءرخآ ىتممي :حاجتلا نم اهب ناي اذل ةبسن قيقحت ىلإ ةياهنلا

 موه



 هب تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 هذه ىف تاطروتملا ءاسنلا فالآ ةّيذأ ىلع ًامكاق ًاعقاو اهردصم نوكي يتلا ةطشانلا

 هذه رصاني شيج ماوق ءاسنلا ءالؤه نم لعجت ءرشابم لكشب نهيف ةرثؤملا اياضقلا
 انخيرات يف ًارارم لصح ام اذهو .عمتجملا يف سوملم رييغت ىلإ يدؤي ام ؛ةكرحلا
 .رصاعملا

 نديرط هه يرشح ركف نود نم ةيفاضن ةكرج هزاع فازقعألا يجي :لباقملا يف
 تاحومط اهل نوكتس «ماعلا يعولا ىوتسم عفريو .ءءاسنلا لكاشم بابسأ للحيو

 ام ىلإ ةبسنلاب ادودحم احاجن ققحت فوس يلاتلابو :ةلوجخ دوهجو ء؛ةعضاوتم

 .يوسنلا ركفلا ىلع ةمئاق ةكرحلا تناك ىل هيلإ لصت نأ اهعسوب
 لاون نأ انيأر .يسينرملا ةمطافو يوادعسلا لاون تاباتك مييقت ىلإ انلصوي اذهو

 عقاو عقاولا اذهو ءرشابم لكشب هتربتخا عقاو ىلع اهراكفأو اهتاباتك َتَنَّب يوادعسلا
 ىمويلا عقاولا نع تدعبف يسينرملا ةمطاف امأ ًاشيج نلكشي يتاوللا ءاسنلا نييالم
 اتلكلو .ةفسلفلاو نيدلاو خيراتلا ليلحت ىلع تزكرو ءدرفلا ةايح نعو ءءاسنلا ةايحل
 اهيف عقت يتلا خاخفلا نكل :ةصاخلا امهخاخف امهيتلكلو ءتاثيسو تانسح نيتقيرطلا
 انهضو ام رجم ةييرتلا جوملا نيهديس نلع نطقت يار. يف يتمترتلا ماك
 ةينيدلا تاكرحلا هيف طشنت يذلا اذه انموي يف ةصاخ «نيدلا راطإ يف ةيئاسنلا ةلكشملا
 ًامكح يهو ,ةينيدلا ةسسؤملا الإ اهلحت ال ؛ةينيد تحبصأ ةلكشملا نإف ؛ةيلوصألا

 مالسإلا يف طقف سيل اذهو) ءطقف لاجرلا ةلماك هبش ةرطيس اهيلع رطيسي ال ةسسؤم
 نوبحري ال «نوظفاحم نايحألا مظعم يف اهمكحي لب (ًاضيأ ةيدوهيلاو ةيحيسملا يف لب
 :تايوسنلا ةمالس ىلع ًافوخو ينم ًانبج سيل هتذخأ فقوملا اذهو .حاتفنالا ىأ رييغتلاب
 لالخ نم حوضوب نهربي امك «هل ةياهن ال يذلا ينيدلا لدجلا يف لوخدلا نم ًافوخ لب
 تاعوضوملاو «ةيبرعلا ةيئاضفلا تاطحملا موي لك انل اهلقنت ىتلا ةداحلا تاشقانملا
 ىعدتسُتو ؛شاقنلا يف مدخٌتسُت اهسفن ةينيدلا صوصنلاو ؛ةنس دعب ةنس شقانُت اهسفن
 رقفلاو فنعلا ءاسنلا هيف يناعت يذلا تقولا يف اذهو ءاهتاذ ةينيدلا عجارملا ًاضيأ
 فنعلاو رقفلا ًاضيأ ةمألا ىناعت امك ءنهقحب ةفحجملا نيناوقلاو ىسفنلا بيذعتلاو

 ١ ؟هنم ىودجلا امف «ةبآكلاو طابحإلاو

 ير عيراتلاو ةضيذلا صوستلاو نيدلا لهجت"وإ اكيلع نإ ام سيك اذه
 عم لماعتلا بجي هنأ ينعي ال كلذ نأ امك ءيفسلفلا بولسالا ىأ ةيمالسإلا تاعمتجملا
 نأ ييأرب هانعم نكل .قالطإلا ىلع ءال --ريظنتلاو ركفلاو ةفسلفلا نود نم طقف ديفملا
 نوكت كامل يؤسن .ركف ىلعو انشا انيضام اعهف نلع ةيحتملا ,ةلسانلا ةيونلا
 كراشن ناب انل حمسي ام قلخ ةداعإ يفو «عقاولا رييغت يف ةديفم رضاحلا تقولا يف
 .كديدج ملاع ةدالو يف مهسن كلذبو ءانتاعمتجم يف رارقلا عنص يف

 نامل



 ةنيابتملا تاباطخلا
 «مالسإلاو ةّيوستلا»ل

 نم فوخلاو

 «ريياعملا ْق ةيجودزالا

 دوبع نسح

 ةّيوسُنلاب متهملا يميداكألا باطخلا ريثي

 يف ةيجاودزإ نم رذحلا ضعبلا دنع (0مالسإلاو
 ةّيوسن :نيتضقانتم نيتظفل» عامتجا ىأ ريياعملا

 ىودج ام لثم ةلئسأ حرطتف !«مالسإو (مزينيمف)

 اياضق رظن ةهجو نم مالسإلا ءاسنلا سردت نأ
 يديحوتلا ينيدلا ثارتلا قفّتي فيكو ؟ةأرملا

 كانه لهو ؟يوسُتلا روظنملا عم يوبآلا هماظنو

 وأ يميداكأ فرت ىه مأ ؟ةقيقح تاّيوسِن تاملسُم

 عقيو ةعاسلا ثيدح مالسإلا باطخ نآل «ةضوم»
 ,ةّيوسُنلا» حلطصم نإ .ةبقارم جاربأ رهجم تحت
 عّمجت ىلإ ريشي حلطصم ىه .«ةوسن» ىلإ ةبسن
 .")ام ٍرمأل ةوسن

 يف يضاملا نرقلا لئاوأ أرقن انك دقو
 ينفح كلم) ةيدابلا ةثحابل )199١( تاّيئاسّنلا
 تجلاع ةيفاحص تالاقم نع ةرابع يهو (فصان

 ةيبرتو روفسلاو باجحلاب قّلعتت ةّيعامتجا اياضق
 ةقالعلاو تاجوزلا ددعتو جاوزلاو تانيلا ميلعتو

 ةيرصملا ةأرملا نيب ةنراقملاو ةأرملاو لجرلا نيب

 يف ةيرصملا ةيئاسنلا ةكرحلا يف «تسينيمفلا»و «مزينيمفلا» مادختسا خيرات ىلإ رظنا

 112: عمأخ 82لعمص, 127 دقكاك, طكأهن1 07:4 17هلغم», (طرةسععأمتت الهنا ءقوتأإل 81عوؤر 1995), ص. 19-20.

 تايبرعلا ءاسنلا تنأك امنيب نيرشعلا نرقلا نم تانيعستلا ىف ,ةّيوسّنلا» حلطصم مادختسا أدب دقو

 اميق مويلا ءاسنلا رّيحتتو ...خلا «ةّيبرعلا ةارملا ةّيضق» ّمث «ةأرملا ريرحت» ,«تاّيئاسنلا» ًاقباس نمدختسي
 يهو «ريكذتلاو ثينأتلا نيب ةفرعملا ةغايص» ردنجلاو ءردنجلا» بيرعت ىأ «ةسونجلا» حلطصم مدختست

 .ةيوسّنلل ةروطتم ةيؤر

 ةوسن عّمجت ىلإ ريشت ميركلا نآرقلا يف الثم اهيلإ راشي يتلاو ءةوسن» ىلإ ةبسن «ةيوسّنلا» حلطصم نإ ()
 دقو (فسوي ةروس :نآرقلا) «هسفن نع اهاتف دوارت زيزعلا ةأرما ةنيدملا يف ةوسن لاقو» ام رمأ دصقب
 .عمجلا ىلإ ةيسنلا ةيبرعلا ةغللا عمجم َرقأ

 اناذي



 و تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةّيرصملا ةأرملا اياضق نيب جزمي «تاّيئاسّنلا» ب يعولا اذه ناك كاذنآ .ةيبرغلا ةأرملاو
 ًاباطخ تاّيرصيملا ءاسنلا هتعفر امك ةأرملا رّرحت باطخ نكي ملو "0ءلالقتسالاو ةمآلاو

 نيحو .ءاوس دح ىلع ةيطبقلاو ةملسملا ةيرصملا ةأرملل ناك امنإ ةملسملا ةأرملا يف
 «ةأرملا ريرحتل يمالسإلا موهفملا» يف (نامحرلا دبع ةشئاع) ئطاشلا تنب ترضاح
 ,ةيبرعلا ةأرملا ريرحتل يمالسإلا ريغو يمالسإلا موهفملا نيب زّيمت تناك (1971)

 ةوحصلا روهظ عم نكل .ىرخأ تاقلطنمب رخآلا ٌّقحو اهتاقلطنم دّدحت كلذبو
 ينيدلا يمالسإلا جذومنلا زرب ءيمالسإلا ملاعلاو ةيبرعلا ناطوألا يف (')ةّيمالسإلا

 تاملسم ءاسن تزرب ءًادئاس راس يذلا جذومنلا مالسإلا اذه مامأو ءسّمحتملاو حيرصلا
 يتلا ءاوجألاو .نهيديأب ةأرملا اياضق مامز نذخأ ةأرملا قوقح يف تاطشانو تاّيميداكأ
 نهاياضقب رثكأ تاينعم نهنأ :اهنم ةديدع نهسفنأب ةردابملا ذخأ ىلع ءاسنلا تدعاس

 ةمظنألا عم ةرشابم ةقالع هل يوبأ ماظن ببسب ىأ لجرلا ببسب نهشيمهت ةلأسمو
 تاتشلا ىف وأ نطولا ىف تايبرعلا ءاسنلا نأ :ًايناث .ةيطارقميد ريغ ىأ ةدسافلا ةيسايسلا
 عمقلا عاونأل ريظنتلاو ةلءاسملا حرطل ؛ةيجهنملا تابيردتلاو ةيملعلا ةفاقثلا نكلتمي نتب
 وأ مالسإلا ةنرصع ةءابع تحت ئبتخي ال (0يوسن يئاسن باطخ أدبف .هبابسأو

 ثارتلا يف ةصاخ حورجلا ىلع هدي عضو ديري لب ءهاياضق حرطيل (')ينطولا لالقتسالا
 اهب ناعتسي ةّيوهو ةقطنملا يف تاضقانتلا لكل ًءاطغ حبصأ يذلا يمالسإلا ينيدلا
 .ىرخأ تاّيوه نادقف نع ًاضيوعت

 تايالولاو (ىطاشلا تنب) رصم نم ءاسن نع ةرداص ةّيوسِن تاباتك ةسارد نإ
 (يسينرملا ةمطاف) برغملاو (دمحأ ىليلو يربهلا ةزيزع) ةيكريمألا ةدحّتملا

 مالسإلل ةّيوسّنلا ةفرعملا لصافم ضعب صّحفت ىلع كش ىندأ الب اندعاستس

 يميداكألا «مالسإلاو ةّيوسّنلا» باطخ لّكشت يف تمهاس لصافملا هذهو .اهرّوطتو

 .5ط .155/ ,ةركاذلاو ةأرملا ىقتلم :ةرهاقلا ١)151١( ,تاّيئاسنلا ءفصان ينفح كلم (؟)

 قئارطب عمتجملا ةملسا ىلع لابقإلا وأ ةوحصلا ليلعت ًانكمم سيل» هنإ دّيسلا ناوضر روتكدلا لوقي (4)
 ممألا رايد ىلإ مالسإلا رايد زواجتتو ةّيملاعو ةلماش ةكرح اهنإ .اهعمق وأ ةلودلا لشفب ةّيزمرو ةّيرئاعش
 باتكلا راد) ,تاعباتمو تاعجارم :رصاعملا مالسإلا تايسايس ءدّيسلا ناوضر .د «ءاهنايداو ىرخألا
 .158 ص (1951 «يبرعلا

 ريرحت ىلع ماع ةثم ىلع (1919 ماع) رصم يف ةفاقثلل ىلعألا سلجملا لفتحي نأ ةبارغ رومالا رثكأ نم (5)
 يوسي يلاجر باطخ نيب انه زّيما كلذل .فصان ينفح كلم نع ًاضوع نيما مساق ءاعدتساب ةارملا

 .يوسن يئاسن باطخو
 ةكرحلاو لولغز دعس ةدايقب لالقتسالا ةكرحو هدبع دمحم خيشلا ةدايقب يمالسإلا ديدجتلا ةكرح تناك (3)

 رظنا .ضعب نع اهضعب ةلقتسم ريغ نيرشعلا نرقلا لئاوأ رصم يف يوارعشلا ىده ةدايقب ةيئاسنلا
 .ناردب

 مهمه



 «مالسإلاو ةّيوسَُنلا» ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 «(ردنجلا) ةسونجلا» هذه «مالسإلاو ةسونجلا» باطخ ىلإ هرطأ عّسو يذلا يملعلا
 يعيبطلا نع ًاديعب يخيراتو يعامتجا عونك ءاسنلا نع ةعساو قرم مّدقت يتلا

 ("!رهوجلا ججحو

 َتاّيوسّنلا تايبرعلا ءاسنلا نع ةرداصلا تاباتكلا ىلع زّكرنس ثحبلا اذه يف
 تنب ليلحتو ريسفت :لوألا مسقلا يف أرقنس (0.(تاّيناملعو تادهتجم) تاملسملا
 عم يناثلا مسقلا يف عوضوملا عباتن مث ,«ةماوقلا» عوضومل يربهلا ةزيزعو ئطاشلا
 امأ .يناسنإلا ىلإ سّدقملا نم ةطلسلا بيرقتل يوسن دقن قلطنم نم يسينرملا ةمطاف
 ىليلل ةسارد يف مالسإلا يف (ردنجلا) ةسونجلا رداصم ىلع علّطنسف ثلاثلا مسقلا يف
 تاطشانلا ءالؤه ىدل ,ةّيوسُنلا» ملطسم ءامتما عباتتتت عيازلا مشنقلا يفوح دحأ
 ةّيوسّتلا» ىلع فّرعتنسف ريخألا مسقلا يف اما .ٌنهتاحورطأ ةّيعرش صّخفتنو
 هفده ثحبلا اذهو .حلاص ىنامأو ناردب وغرام اهل ضرعت تأدب امك «ةّيمالسإلا

 ةقالتعلا نع نط ومعلا ةلاذإ مك نمو نميداكألا مالسنإلاو ةيوستلا» تاطخي قيرعتلا
 يه مأ مالسإلل ةّيوسِي ةفرعمل يه ةقالعلا لهف .(مالسإلاو ةّيوسُنلا نيب) امهنيب
 نع عافدلا فقوم يف ةيديدلا ةيؤهلاب مويلا لئامتت لايجآلا ةيعوت ةلقذ نا ةيجيتارتسا
 ؟ةّيطارقميدلاو رّرحتلل اهتّيضق سّيسي ةأرملا لجأل باطخ يه مأ ؟سفنلا

 يربهلا ةزيزعو ئطاشلا تنب دنع ينآرقلا «ةماوقلا» موهفم

 اهترضاحم ()(1194 ت :نامحرلا دبع ةشئاع) ئطاشلا تنب تمّدق امدنع

 اهتلاقم يف تزّكر «نامرد مأ ةعماج يف )/١1971( «ةأرملا ريرحتل يمالسإلا موهفملا»

 ءوس لغتساو اهمهف ءاسأ دق لجرلا ناك ةآرملاو ىثنألا نع ةينآرق ميفافم ريرحت ىلع
 ةايحلا يف اهقح نأ» اهنم تاملسم تابثإ ىلع ةيادبلا يف تّيكنا كلذل .هحلاصل اذه مهفلا

 دّيقتي وأ ءلجر ةدارإب قحلا اذه قّلعتي نأ نود ّرح يمالسإ موهفمو ليصأو يتاذ ىه

 ةرداصلا ةنراقملا ةغالبلا ةلجم ءفلأ ««ريكذتلاو ثينأتلا نيب فراعملا ةغايص :ةفرعملاو ةسونجلا» ءرظنا (9

 ١5 )١1155(. ,ةرهاقلا يف ةيكريمألا ةعماجلا نع
 ينعت ال يتلا ةّيناملعلاو ةّيعيرشتلا نيناوقلا رّوطتل ثارتلا لخاد لمعت يتلا ةدهتجملا نيب انه زّيمأ ()

 نوؤش لعج ّيأ ءيسايسلا «ةنسنأ» يلمعلا اهقيبطتو «ةلودلا نع نيدلا لصف ةطاسبب ينعت» امنإ ةينيداللا

 كاريش» ءتكوش دلاخ ءرظنا) «.مهنيب ةمصعلا نومعزي تونهك ال رشب ةساس نيب ةّيملس ةارابم مكحلا

 9١.ص ٠٠١( 4) يناثلا نوناك 8 ءراهنلا «.ةنّيدتملا ةيناملعلا ضفرو ةّينيداللا ةّيناملعلا راتخا
 ةيرصملا ةأرملا ةيضقب نممتها يتاوللا ءاسنلا نم ةينآرقلا تاساردلا يف ةذاتسأ يهو ئطاشلا تنب ربتعُت (9)

 ءاست ريسو ةيبرعلا ةرعاشلا نعو ةيرصملا ةحالفلا نع تيتك ةأرمأ لوأ تناكو .ةملسملاو ةيبرعلاو

 .لوسرلا

 ناحل



 لكم

ُ 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ام لكب ةأرملا ةيناسنإ لامك تددحو (' '7«!بجنأ ال ىأ ًاروكذ بجنأ ءدلآ ال ىأ دلأ ينوكي

 ئطاشلا تنب عدت ملو .تاعبتو فيلاكت نم لمتحت امو «قوقح نم ةيناسنإلا هذهب قّعتي
 ةموكحم ّلظت ةاواسم يأ نأ» :كلذ يف اهتّجحو ةأرملاو لجرلا نيب ةلماكلا ةاواسملا ىلإ

 لجرلا نيب ةماتلا ةاواسملا فرعت ال يتلا ةعيبطلا نوناقو ةرطفلا قطنمب ًامراص ًامكح

 مث ("'0,سنجو سنج نيب اهب فرتعت نأ نع ًالضف «ةأرماو ةأرما نيب الو لجرلاو

 رّرقم يمالسإ لصأ ىلإ عجري ءمهفلا اذهب «ةاواسملا يف ّقحلا اذه نأ ىلإ ريشت
 «لجرلاو ةأرملا يوتست ال» طق نآرقلا لقي ملف ,«مكحملا باتكلا» نم ةحيرص صوصنب
 باحصأو رانلا باحصأ يوتسي ال»و «بيطلاو ثيبخلا يوتسي ال» :هيف يذلا امنإو
 ىلع اهمدع ىأ ةاواسملا رادمف .«نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي ال»و «ةنجلا

 لهجلاو ملعلاو لذبلاو داهجلاو ءلالضلاو ىدهلاو ءرفكلاو ناميإلاو ءثيبخلاو بيطلا
 ةيقالخألا ةاواسملا ىلإ ئطاشلا تنب نم ةتفللا هذهو .ةثونألا وأ ةروكذلا ىلع سيلو

 ةّيعيرشتلا رومألا نع اهتعيبطب فلتخت نآرقلا يف تَرِقُأ يتلا ةأرملاو لجرلا نيب ةينيدلاو
 تاجوزلا ددعتو قالطلا قحو ةماوقلاك ةديدع رومأ يف يوبالا هّماظن لجرلل تّرقأ يتلا
 ىلوأ نم دعت هذهو ةأرملا ىلع لجرلا ةماوق ةلأسم ئطاشلا تنب للحت فيك ّرنل ...خلا

 نجلاعي نيح رابتعالا نيعب تاملسملا ريغو تاملسملا تايوسّنلا اهذخأت ىتلا لئاسملا
 .«مالسإلا يف ةّيوسْنلا» ةّيضق

 يعرشلا هقح لجرلل نأب» فرتعت نأ ةرطفلا ةّيوسلا ةأرملا نم ئطاشلا تنب بلطت

 لجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» :ةيآلاب ةدهشتسم اهيلع ةماوقلا يف يعيبطلاو
 ةماوقلا طانم نأ اومهفي نأ لاجرلا نم بلطت اهنكل .(598/؟ :ةرقبلا) «ةجرد نهيلع
 موهفملا يف ةماوقلا امنإو «نييثنألا ظح لثم ركذلل» ثيروتلاك ةروكذلا دّرجم سيل ءهذه

 ٌّرقن نأ نم «رئارحلا تاملسملا نحن انيلع بحأ سيلو» :ديزتو «ةلوجرلل ّقح يمالسإلا

 مهّقح نأ» اومهفي نأ لاجرلا رّدحتف دوعت نكل «حايتراو ىضر نع ةماوقلا هذهب انلاجرل
 دّيقم ىه امنإو ؛«امومع ءاسنلا ىلع ًامومع لاجرلل ءًاقلطم سيل انيلع ةماوقلا ىف ىعرشلا

 ديقلا اذهب لجر ّلخآ اذإف «مهلاوما نم اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لّضف امب»
 امك ةروكذلاو ةلوجرلا نيب قّرفت اهنأ ًالوأ :نيرمأ ظحالن انهو «.ةماوقلا يف هقح طقس

 دّدحملاو قلطملا نيب قّرفت اهنأ ًايناثو ءنيموهفملا حرشت ال نكل صوصنلا اهمّدقت
 ئطاشلا تنب تلخد ىلو .ةماوقلا هنع طقستف ةيلوؤسملا لمحتي ال نم كانه نأ ىنعمي

 ةعبطم :ةرهاقلا) نامرد مأ ةعماج يف تيقلأ ةرضاحم .ءةأرملا ريرحتل يمالسإلا موهفملا» ,ئطاشلا تنب )٠١(
 .6 ص (1551/ ؛رميحتم

 ١١. ص «ئطاشلا تنب )1١(

 نفل



 «مالسإلاو ةّيوسُنلا» ل ةتيابتملا تاباطخلا :دوبع

 ,صوصنلا اهلّثمت امك ةثونألاو ('"7(ةأرما نم) ةءورملاو ةروكذلاو ةلوجرلا ريياعم يف

 تللح ىل ريياعملا هذه .رّكبملا مالسإلا نمز ىف لّكشتي ناك باطخو ةفاقثل ًامهف انأرقل

 هجوأ نع فشكتس ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف اهرّوطت قحول مث يعيبطلا اهطيحم يف
 .نمزلا نم نورق ىدم ىلعو دعب اميف تاعيرشتلا نم ريثك ريسفت تلمش يتلا سّيستلا

 تررحو «تاّيميداكألا ءاسنلا نم ةعومجم يربهلا ةزيزع تبطقتسا 1185 ةنس
 ةلاقم يف دمحأ ىليل لاثملا ليبس ىلع تاكراشملا نم ركذن ('").مالسإلاو ءاسنلا باتك

 ةّيرذعلا» ةلاقم يف يسينرملا ةمطافو ءطسوألا قرشلا يف ةيوسَُنلا تاكرحلاو ةّيوسُنلا»
 هذه يف ًاساسأ انلخد فيك :ةّيمالسإلا اهتّصق» يف يربهلا ةزيزعو «يوبألا ماظنلاو
 «يسيئنرملا ءيربهلا) تاملسملا تايميداكألا بطقتسا هنأ باتكلا ةيمهأ (' 7,؟ةطبخللا»
 ةيضق نلخدو ةيمالسإلا تاساردلا يف نطشن تايبرغ تاّيميداكأ ىلإ ةفاضإ (دمحأ

 كلذ دمحأو ىسينرملا ىّتِجلاعم كرتأس انهو ('*7:ضيرعلا بابلا نم ةملسملا ةأرملا

 :يربهلا ةزيزع ,باتكلا ةرّرحم ةجلاعم انه مّدقأو ءدعب اميف امهلامعأ مهأ عجارأس ىننا
 «...ةيمالسإلا اهتّصق» :اهتلاقم يف

 ديدجلا تاليوأتلل لاجملا حتفت تايادبلا ةعجارمف مالسإلا ةيادب ىلإ يربهلا دوعت
 يف مالسإلا لبق برعلا ىلع يوبآلا ماظنلا ةرطيس نع أرقتف .ميهافملا ةغايص ةداعإلو
 ًاعبط اهنمو «ميدق يمومأ ماظن ىلإ ريشت تاسراممل راثآ كانه لازت ال تناك ةبقح
 ةكراشم ركذ ىلع يتأتو .«ةانمو تزعلاو تآللا» نع نآرقلا ركذ امك ثانإلا ةهلآلا ةدابع
 ًاعارص نأ ىرتو .يمومألا ثرإلا اذه نم تيقب ىرخأ رهاوظو بورحلا يف ءاسنلا
 نكل ؛ماع ةئام ةرتفب مالسإلا روهظ قبس دق يمومألاو يوّبألا نيماظنلا نيب ًاّيمانيد

6. 

 اهب رهتشا يتلا ميقلاو «ةّيناسنإلا» يأ ةءورملا امأ لجرلل «ةلوجرلا» موهفم لياقي ةارملل موهفم دجوي ال (١١؟)

 يكرت ليمزلا حرتقا دقو .ءاوس ٌدح ىلع ةارملاو لجرلل يهف ءافولاو ةفعلاو ةعاجشلاو مركلا نم برعلا
 مويلا نكل ًاضيأ ءرملاو هنم ةّقتشم ةأرملا هرظنب هنال ةأرملل «ةءورملا» حلطصم مدختسن نأ ىعيبرلا ىلع
 ةءورم ميهافمل هحرطنو موهفملا اذه ديعتسن ال اذاملف ةيلاحلا ةفاقثلا يف ءرملا لدب لجرلا مدختسملا

 موهفم ديلوت رظتننو ةساردلا ديق وه كلذل حرطلا اذه لبقي مل بيطخلا دمحأ ذاتسألا يمجعملا نكل .ةأرملا

 اهل ةقالع الو ةيفاقثو ةّيعامتجا ميق نع رّبعت ميهافملا هذهو .لجرلا دنع «ةلوجرلا» لباقت ةأرملا ميقل

 .ةيعيبطلا تاقورفلا يأ ةثونألاو ةروكذلاب

 عدم هل-طانطونر, 1ظلن1غ65:, 7هددع» هسه اكدت, (ءءودسممب 1982). (١؟)

 ةدع نيب ًاّيركف ةعّروم ىدبت يوادعسلا نآل «مالسإلاو ةارملا» نع يوادعسلا لاون ةلاقم ىلإ ريشأ نل )١4(
 :نواقم

 :تايمالسإلا يف تاّصتخمل ثالث تالاقم كانه )١5(

 لوصف ذسدتاط 220 طبوممع 2820020, 89: 1اهصتع ذصتقعع هأ ؟مددقمر"* 204 ةفصععلا 21غ 5ءهطئسصستعا,

 17هددعج زج طتزلذأانعم] 1ةاقتصر”* ةمل 1[عدصعأط كده آحهعمطر “1راهسستع آهن ل 02161320137 علم

 ظفلكتعقت 2 ةانلإن هغ طع ]355 ه6 لت هععع ص طع 112 عطععط.”

 ضن
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 و

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىتلا ةيوبألا ةرطيسلا مولتو .عارصلا اذه يف ةوقلا عقوم ءاسنلا تدقف ام ناعرس

 عارصلا يف مهل ترّفوت يتلا ةراجتلاو برحلا تاّينقت ىلع لوصحلا لاجرلل تحاتأ
 ةياعرو ةكايحلا لامعأ ىلإ اهتجيتن ءاسنلا تعجارتف ءسرفلاو نييطنزيبلا نيب رئادلا
 عارصلا حبريو براحي نمب يربهلا ىدل رمألا قّلعتي اذكهو .دالوألا ةيبرتو ناعطقلا

 تاينقتلا كلمت يتلا لودلا نيب عارصلا كلذ ىلع ًالثم مدقت يهو .يركسعلاو يداصتقالا
 ةّرقلا تاّينقت ىلإ اهراقتفا ببسب اهرمأ ىلع تبِلُع يتلا ثلاثلا ملاعلا لودو ةرّوطتملا
 ًاملع طقف داصتقاو ةوق عارص ةلأسم يه ةلأسملا ىرت اي لهف .ةيركسعلاو ةيداصتقالا

 يوغللاو ينيدلا ديحوتلا ىلإ وعدت ةّينيد ةلاسر تناك اهقمع يف دمحم ةلاسر نأ

 يوبألا ماظنلا رّوطت نيب طبارلا ىلإ يربهلا ريشتو .(لاقملا ةبتاكل لاؤسلا) ؟يسايسلاو

 دّدحت ةعومجمك ةليبقلاف» ؛يوبألا بسنلا ىلع زكترت ةّيوق ةيلبق ةينب يف ديدجلا
 يتلا ةليبقلا سفن ىلإ نومتني مهتّيرذو مامعألاف ءيوبألا بسنلا ساسأ ىلع اهعامتجا
 لاوخألا ىلإ سيلو مامعألا اهئابرقأ ىلإ برحلا يف ةليبقلا اجلتو .ةليبقلا سيئر اهسأري
 ةيسايسلا ةطلسلا يه ةليبقلا نإ ثيحو .ءابرغلا نم ةدعاسملا بلط ًانايحأ ينعت دق ام
 ةيرئاشعلا هذه ىف درفلل ةيمهأ ال ثيحو ءايلعلا ةّيعيرشتلاو ةيركسعلاو ةيداصتقالاو
 ىلع لمعي يلهاجلا عمتجملا يف ةقلطملا ةطلسلا وه «يوبألا طبارلا» حبصأ ؛ةقلطملا

 رهوجلاو ساسألا كلذل ةجيتن حبصأو .هلخاد ىوقلا لك نع ثحبلاو ههجوأ لك ريس
 ('0).ءيوبألا ماظنلل

 ىلع اهرثكأ يف ٌةدمتعم مالسإلا اهب ىتأ يتلا تايباجيإلا يربهلا ةزيزع مّدقت

 نأ عم مالسإلا مساب ةملكتم (؟ةّيهقفلا اهلوصأ ىلع اهنم ليلقلا يفو) ةينآرقلا اهلوصأ
 نأل ميدق زارط نم تتاب تاعيرشتلا هذه نم ريثكلاو .ينآرق هلمعتست يذلا باطخلا

 لاوحألا روطت نآلو رضاحلا فعضل جاجحلا ىف يفكت ال يضاملا تانسح ىلإ ةدوعلا
 :ةّيلاتلا تاحالصإلاب انرّكذت يه .تاّيباجيإلا هذه بيعي نامزألاو

 ءاسنلا عنمو ؛عجاضملا يف مهئاسن رجهل ةينمزلا ةدملا لاجرلل ددح مالسإلا نأ
 ال لاجرلا ناك نأ دعب ءاسن ةعبرأب ددعتلا ددحو ءةنس ةدم لجرلا ىلع دادحلا نم

 ًاثرإ ةأرملا رابتعا نم لاجرلا عنمو «ثرإلا يف ًاقح لفطلاو ةأرملل ٌرقأو ءدودحب نودّيقتي
 اوعنمو بألا ةافو دعب اهجوزتيو هيبأ ةجوز نيالا ثري دقو ةيتيبلا ءايشألا لثم اهثري
 اضر رمع باتك نم يربهلا هتقاس امم كلانه ىلإ امو ةعتملل ءاسنلاب راجتالا نم

 :ب هترصتخا يذلا دقنلا ىلإ قّرطتلا لبق «ةأرملا ؛ةلاحك

 تاحالصإلا هذه يف عقي ال يوبآلا ماظنلل هرهق يف مالسإلل ىربكلا ةمهاسملا نأ»

 .١5؟ ص «يربهلا (17)
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 «مالسإلاو ةّيوسُنلا» ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 ثيح «ينيدلا طبارلا» ب ةّيلهاجلا يف «يوبآلا طبارلا» ل يّلكلا لادبتسالا يف امنإ بسحف
 نم ردق ىلع ريقفلاو ينغلاو ريبكلاو ريغصلا ءضيبألاو دوسألا :ىثنألاو ركذلا :لكلا
 ماظنلا نم ًاءزج عطتقي نأ حاجنو ةعاجشب لواح ًادمحم لوسرلا نأو «.دحاو ةاواسملا

 ىلع ديدج نم ةيوبألا ترطيس ّمث .ءاسنلا اهتدقف يتلا قوقحلا ضعب تّيثيل يوبألا
 اهتدعاق ةداعتسال ءاسنلل ةيتاؤم ةصرفلا نكت مل نيح لوسرلا ةافو دعب ةطلسلا لاجر
 تايادب ىلع ًامئاد قيطني يريهلا هلوقت امو .ةميدقلا اهتداع ىلإ ةرطيسلا ةروريس تداعف

 نيب ةاواسملاو ىربكلا دئاقعلا لوح لاجرلاو ءاسنلا بطقتست يتلا ىربكلا تالاسرلا

 ردقب نكل .اهئِشنُمو ىلوألا ةلاسرلا حور نع يضاغتلا ىلإ اهتسسأم دنع دوعتل رشبلا
 ةقالع كانه نإف (يربهلا تركذ امك) يوبألا ماظنلاو ةيلبقلا نيب يوق طبار نم كانه ام
 ةّيمالسإلا ةوعدلا رهوج يف تناك يتلا (''يديحوتلا ماظنلاو يوبألا ماظنلا نيب ةّيوق

 ئواسم ةرات دروت ةأجف تأدب مث ('"!هبابسأو هتينبب يربهلا صوغت مل امم اذهو

 ةّيكرطبلا) ةيبرعلا ةّيوبألا ئواسم ةراتو (ةّيمالسإلا ةّيكرطبلا) ةيمالسإلا ةّيوبألا
 .ةطبخللا هذه يف اهسفنب يربهلا تعقو ىتح اهرهظمت ىلع ةلثمأ يطعتو (ةيبرعلا

 نم اهب ذخألا نم حصأ نآرقلا ىلإ اهب ةدوعلا ربّتعت ًاثالث تاّيلاكشإ يربهلا دّدحت

 دق عوضوملا نأ ةرربم باجحلا عوضوم نع رظنلا ضغتو .ةيزخملا ةيكرطبلا ريسافتلا
 اذه ىلع يربهلا قفاوأ ال يننأ عمو .ةيمالسإلا ريغ هلوصأ قلطنم نم ًاريثك جلوع
 ةلاقملا نأ الإ «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف قمعب لصّتي يذلا باجحلل عيرسلا لازتخالا

 هليعفتل باطخو تاحورط سردل يه ام ردقب باجحلا نم وّربتلا ىلع درلل تسيل هذه
 ةملسملا ةأرملا عضو يف ةّحلملا لكاشملا يربهلا رصتختو .دقني نأ بجي ام دقنو

 ةيهقف ىأ ةينوناق رومأ اهلكو ثرإلاو ةداهشلاو لجرلا ةماوقو قالطلاو تاجوزلا دّدعتب
 اهتجلاعم ركذأسو .هيلإ ىبصت يذلا داهتجالل الح ينآرقلا اهلصأ ىلإ اهب ةدوعلا تأر

 لصاف عم يربهلا ىلإ ئطاشلا تنب نم راكفألا رّوطت سيقنل ةأرملا ىلع لجرلا ةماوقل
 .نيتلاقملا ةباتك خيرات نيب ريصقلا نمزلا

 ريسفت نأ رهظُتو «ةياعرلاو يقالخألا دشرلا ساسأ ىلع «ةماوقلا» يربهلا رّسفت

 ةأرملا ىلع ًاقّوفتم هقلخ هللا نأل ةأرملا نع لوؤسم» لجرلا نأ ساسأ ىلع ةيآلل لجرلا
 رّربم ريغ هنأل ًالّوأ :نيهجول ؛حيحص ريغ ريسفت ىه «ةأرملا ليعي هنالو ءلقعلاو ةّوقلاب

 سأر ىلع لجرلا عضت نيناوق ةموظنم لالخ نم ةّيويالا ةينبلا نعرشيو ٌرقي نآرقلا» نإ يمرك ةداغ لوقت (1)
 «.عمتجملاو ةلئاعلا

 5وعر 0طقلد اكمعسن, ''؟7؟هرسعسدر آذأهصم 220 2252م طقتتكسدر' ص 821 الدصصمسن عه. 7من اااك7ا 0:14 ]52071:

 ةعوعمأ هنا4 طلاع مجرب طعم ءءامم, ([اطقعم طةءوذر 1996) م. 9.

 دمع, ©6202 آعيمعت, 11:6 (عوملأمنن هز طويعامج يزن, (0 540:0, 1986). ةليلإ
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 يأ كانه سيلف .ىرخألا ةيمالسإلا ميلاعتلا عم ضراعتي هنأل ًايناثو ءههسفن صنلا ىف
 نيم وق لاجرلا ناك اذإ ًايناث .يلقعلا هقّوفت ىأ ةّيدسجلا لجرلا ةّوق ىلإ ةيآلا يف ةراشإ
 جتنتسيف مهلاومأ نم اوقفنأ امبو ضعبلا نم رثكأ مهضعب هللا ىطعأ امب ءاسنلا ىلع

 ءاسنلل نكمي ال) ةقبطك ءاسنلا ىلع نوماّوق مهنأ ةقبطك لاجرلل ٌرقت ال ةيآلا نأ حوضوب

 بلاغلا رايعملا ىه ةّيداصتقالاو ةيعامتجالا ةكفلا ىلإ ءامتنالا نآل ةقبط سنجك لكشت نأ
 نوطعي نيح ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا نأ ةيآلا رهاظب ةماوقلا طورش ددحتو .(ٌةداع
 نا» يربهلل ىرخأ ةلاقم يف فيضت مث ءمهئاسن ىلع نوقفني نيحو ءاسنلا نم رثكأ
 اوسيل لّهجلا لاجرلا ناو ًايداصتقا تآلقتسملا ءاسنلا ىلع نيماّوق اوسيل لاجرلا
 ةيآ اومجرت نيذلا لاجرلا ىلإ ماهّنالا عبصإ هجوت مث «تامّلعتملا ءاسنلا ىلع نيماّوق

 لاجرلا مادختسا ىلإ ريشتو ('')!.فيرشت اهنأ ىلع فيلكتلا ةيآو ةقلطم اهنأ ىلع ةدّيقم
 مهقّوفت» نأ يف مهتججاحم ّدح ىلإ ءءاسنلا ىلع ةقلطم ةطلس ةسراممل ةيآلا هذه

 تايآلا صوصن عم ريسفتلا اذه ضراعت ىلإ هّبنت مث .«يهلإ رمأب ّرقأ دقو لّصاتم
 فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب» تانمؤملاو نينمؤملا نأ دّكؤت يتلا ىرخألا
 «ءايلوألا» ةملك ىنعم حرشت نأ دعب انهو 1١/4( :نآرقلا) «ةيآلا خلا ركنملا نع نوهنيو

 ءاسنلا ىلع نيقّوفتم لاجرلا ناك اذإ » :يلاتلا لاؤسلا حرطت «نوماّوق» ةملك يزاوت يتلا

 «؟لاجرلا ضعب ىلع ءايلوأ ءاسنلا ضعب نوكت فيكف «ةيلقعلاو ةينامسجلا ةّوقلاب

 يناسنإلا ىلإ سّدقملا نم ةطلسلا ليوحتو يسينرملا ةمطاف

 «ريهشلا يسينرملا ةمطاف باتكل ةّيسنرفلا نع ةّيزيلكنإلا ةمجرتلا ترهظ نيح

 :ةيروكذلا ةبخنلاو باجحلا «ناونع تحت (" '1941(7/) ءءاسنلاو يبنلا :يسايسلا ميرحلا

 ىلع ًاثدح روهظلا اذه ناك «(1191) مالسإلا يف ةأرملا قوقحل يوسّنلا ريسفتلا
 يف دقع يذلا «ةيطسوأ قرشلا تاساردلا داحّتا» رمتؤم يف ىسنأ الو .دعصلا فلتخم

 .سيقلب شرع ىلع جّوتت اهنأكو يسينرملا تلبقتسا فيك ١915 ماع انيالوراك ثرون
 نم نهيلع ًافوخ باتكلا ةءارق نم تاملسملا تاليمزلا ىدحإ تّرّدح فيك ىسنأ الو
 تاسارد نم اندتعا امك لاقمب سيل هنأ :الوأ لمعلا ةّيمهأ عقتو .ناميإ ةمزأل ضّرعتلا

 ةّرم لّوأل قّبطت ةّيوسن ةّيدقن ةيجهنمب باتك هنأ ًايناثو ةّيوسُنلا يف تاملسملا ءاسنلا
 تاردق ىأ ةأرملا ةماركل ءيست يتلا ثيداحألا ةصاخ ةسّدقملا ةّيمالسإلا صوصنلا ىلع

 ةعنتم هل تطفر “ثم 1مامملدءانمد غ0 8[بكاتسم آل/كهددعم'5 هنعطاكر ذص 17سوودسو هز 1هناط, هلئاعل رب (5)

 وهاهو ا/ءططر (ةزعدعانمع آلم عمولازب طععوؤ, 2000) مه. 63-64.

 راد :قشمد) ,ساّبع يداهلا دبع ةمجرت ءيبنلاو ءاسنلا :يسايسلا ميرحلا ناونعب ةيبرعلا ةمجرتلا ترهظ )٠١(

 1 .(155 ؟,داصحلا

 نفل



 «مالسإلاو ةّيوسُنلا» ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 لمعلا اذه يف يوسُّنلا يسينرملا مامتها ّبصيو .ةيسفنلا ىأ ةينيدلا ىأ ةيلقعلا ةأرملا

 فعض بابسأ رابتعاو ,مالسإلا يف ةليكضلا ةّيسايسلا ةأرملا ةكراشم دقن ىلع
 :نم ليوط خيرات يف هذه ةكراشملا

 .ةّيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةيسايسلا ءاسنلا ةكراشمل لاجرلا ةيهارك -

 يف ةوقلا ةسرامم يف ةّيوينب ةزيم ربتعت يتلا ةسّدقملا صوصنلاب بعالتلا -
 نعرشت تناك دعب اميفو يداليم عباسلا نرقلا نم ةوقلا لكف» .ةّيمالسإلا تاعمتجملا
 قيرط نعو طقف ةيداصتقالا ةحلصملاو ةيسايسلا ةوقلاو نيدلا قيرط نع اهتطلس
 ("١)«ةلطابلا ثيداحألا نم ديزملا قالتخا

 نع ةدحاولا زييمت نكمي ال ةجرد ىلإ امهلخادتو سّدقملاب يسايسلا طلخ -
 (9«ةلهس ريغ سّدقملا صنلا ةءارق لعجي امم ىرخألا

 دق يتلا ةّيدرفلا ةّيصخشلاب فرتعت ام ًاردان ةيديلقتلا ةفاقثلاف «ةعامجك ريكفتلا» -
 ريغ ةملكلل يفسلفلا ىنعملابو يعيبطلا لاح يف ةّيدرفلا ةّيصخشلا ةركفو «ةعامجلا ددهت

 ةدارإل ًاّيفرح نوعضخي نيملسم جتني يديلقتلا عمتجملاف .(ليلموأ يلع) ةدوجوم
 ىعست كلذل «اههجوب فقي لب ةّيدرفلا ةّيصخشلا عمتجملا اذه عجشي الف ؛ةعامجلا

 ىلإ يبيغلا يهلإلا دوجولا نم ءيناسنإلا ىلإ سدقملا نم ةطلسلا ليوحت ىلإ يسيئنرملا
 ةبّيغملاو ةعقربملاو ةروجهملا ةأرملل رهظتو» .ةيمويلا ةايحلا شيعي يذلا يداعلا درفلا
 ةّيلاكشإلا ًاّيسيكر ًازكرم لتحت ىتلا ةّيسايسلا ةحاسلا ىلع تالادجلا يف اهزومر يف

 ةيعامتجالا ةاواسملا مدع لئاسُت نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةيطارقميدلاف :ةيلاتلا
 ىسينرملا فّرعتو ' ")«.دادبتسالا هوجو هل رهفكت امم ةعمتجم ةيسنجلاو ةيسايسلاو

 :ميركلا ن نآرقلا دعب ةّيمالسإلا ةعيرشلل يناثلا لصألا ربتعت يتلا ةّيوبنلا ثيداحألا ةّيمهأ
 تايقالخأ تددح ىتلاو ؛هوركملاو حومسملاو ,لطابلاو قحلا نيب زييمتلا سايقمو

 ,لوسرلا نع ةيورملا ثيداحألا نم نيثيدح دقنتل اهدعاس نع رّمشت مث .هميقو ملسملا
 ملع» ىأ «لاجرلا ملع» ىمست ةيجهنم قيرط نع ءيسايسلا ةأرملا ّقح نم ناصقتني
 ةدالو ناكمو خيرات نع فشكلا يه هتّيجهنم ىأ «ملعلا» اذه ةمهمو .«ليدعتلاو حرجلا
 ةيراجتلا هلاغشأو ةيملعلا هتالحرو هذيمالتو هيملعمو هميلعتو ةّيلئاعلا هتاقالعو ءثّدحملا
 هلامعأو ةيملعلا هتّقدو ءىنيدلا همازتلاو ةيقالخألا هتهازن نع ليق امو «ةيعامتجالاو

 ثيدحلا ةاور زاهج) دنسلا لهأ وأ ثيدحلا يوار نع يّرحتلا اذه .هتافو خيراتو ةيبدألا

 طوقتسه 71ءعمتقوت, 7186 1ءأ] هجج4 الع طلاعلع اناء: 4 1ءدطاتكا 1 ص7 ءاهلامت هزك [1/ممعرو ماهطتع طا (؟١)

 ةكاعصسب اهدسكاقتعل طرب 38كدموب 3و آهاععادملر ([1/ءواعرب طبطاتعطتمو (نمددصدسإل, 1991) م. 9.

 ٠١. ص ؛هسفن عجرملا ءيسينرملا (؟1)
 .5-55؟ ص ءيسينرملا (؟1)
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 كلذو ربخلا ةحص نم دكاّتلل ثيدحلا ءاملع همدختسا يذلا رايعملا تناك (لاجرلا نم

 ملست مل عبطلابو .ةحيحصلا ريغ ثيداحألا نم لوسرلا ناسل ىلع عضو ام ةرثكل
 ةضوفرم اهنأل ًالّوأ ,مويلا ةأرملل ةيلاكشإ لّكشت يتلا ثيداحألا هذه نم ةصح نم ةأرملا
 لخاد تحبصأ اهنأل ًاّيناثو «ىربكلا ةينيدلا تالاسرلا عم نامجسني ال قطنمو ًادبمك

 يذلا لجرلا باطخ لخاد تحبصأو ءملسمو يراخبلا يّحيحص لثم ثوروملا تايبدأ

 ملع مدختست ةملسم ةأرما لوأ يسينرملا ربتعتو .ًاطخ مأ ًاباوص ةآرملا ىلع هب نيعتسي
 هدقنل لجرلا همدختسي يذلا هسفن حالسلا مدختست يأ (لاقملا ةبتاكل يأرلا) لاجرلا

 يوارلا نع يّرحتلا ةلحر يسينرملا أدبتو .لوسرلا ناسل ىلع تعضو يتلا ثيداحألل
 :يلاتلا ثيدحلا لوسرلا ناسل نع ىور يذلا «ثراحلا نبا عفان «ةركب يبأ

 لمجلا مماّيأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر نم اهتعمس ةملكب هللا ينعفن دقل»

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب امل لاق .مهعم لتاقأف لمجلا باحصأب قحلأ ٌثدك امدعب

 «ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل» :لاق ىرسك تنب مهيلع اوكلم دق سراف لهأ نأ مّلسو
 فرع يذلا يباحصلا «ةركب ىبأ هاور ثيدحلا اذه .(ينالقسعلل يرابلا حتف يف درو امك)
 .ثيداحألا ةياور يف ةقث هلعجي امم هتبحص يف تقولا ضعب ىضقو هتايح يف لوسرلا
 يديأب ةقرطم وأ ةّجح» ىه ةقّيشلا باتكلا ةمدقم يف يسينرملا تنهرب امك ثيدحلاو

 ةركب يبأ نع يّرحتلا يسينرملا تأدبو (' ؛)«ةسايسلا نم ةأرملا ءاصقإ نوديري نيذلا

 ,«ليدعتلاو حرجلا» ملع يف نيملسملا ءاملع ةقيرط ىلع ءثّدحمك ةيملعلا هتنامأو

 ةكرعملا موي يف ءلوسرلا ةافو ىلع نرق عبر دعب ثيدحلا رّكذت ةركب ابأ نأ تفشتكاف
 دقو .بلاط يبأ نب يلع دض لوسرلا ةجوزو قيّدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع اهتلخد يتلا
 ركذت لب .لمجلا ةعقو ةشئاع ترسخو ةرصبلا ىلع ذخأ نأ دعب ثيدحلا ةركب وبأ ركذت

 .اهرمأ ىلع ةشئاع تبِلُع نأ دعب ًاعبطو اهبحصو ةشئاع ىلإ ٌمضني داك نأ دعب ثيدحلا
 ةيباحصلا ةراسخ فرظ يفو «نمزلا نم نرق عبر دعب ثيدحلا ةركب يبأ رّكذت نكل
 ماهّتال يفكي ءبلاط يبأ نب يلع يباحصلا دض ةكرعملا قيّدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع

 ثيداحألا لقنب ةهازنلاو ةقثلا مدعب هماهّتال يفكي ال هنكلو يلوصو هنأب ةركب يبأ
 ةفيلخلا نأ (' ”7مجارتلا تاعوسوم ىدحإ يف يسينرملا تفشتكا ام ناعرس نكل .ةّيوبنلا

 يباحصلا ىلع تعقو يتلا ىنزلا ةمهت يف فذقلاب ةركب وبأ مهنا باطخلا نب رمع
 فذقلاب ةركب ىبأ مهَّنا كلذل ةجيتنو .ةبعش نب ةريغملا «ةريدقلا ةيسايسلا ةيصخشلاو

 ةلئاعلا ةمارك ةيامح ىلع ًاصيرح ناك يذلا باّطخلا نب رمع ةفيلخلا نم رماب دِلُجف

 .4 ص ءيسيئرملا (14)
 58 ص 5 ج (عيزوتلاو ةعابطلل ركفلا راد) ؛ةباحصلا زييمت يف ةباغلا دسأ ءريثالا نبا (؟0)

 مك



 «مالسإلاو ةّيوسُنلا» ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 يسينرملا جتنتست امكو ءراصتخاب .ًافازج فذقلاب سانلا نومهتي نيذلل صاصقلا ىلعو
 يذلا ثيدحلا هلقن يف ةقث ريغ ةركب ابأ نإف ءيكلاملا هقفلاو «لاجرلا ملع» بسحو
 - ,١ :يسايسلا ةارملا قحأ نم صقتني

 ظحالنسف «نأشلا اذه يف نيرصاعملا نيملسملا ءاملع يأر ةعباتم اندرأ اذإو >
 نأ حرشي ةرامع دمحم يمالسإلاف .ةّيسايسلا ةأرملا ةكراشم ىلإ ةرظنلا يف ًارّوطت
 ءطقف ةماعلا ةيالولا ديعص ىلع ةسايسلا يف ةأرملا ةكراشم دض لمعي ةركب يبأ ثيدح
 ةيالولا وأ ىمظعلا ةمامإلل طرشك ةلوجرلا ىلع اوعمجأ نيملسملا .ءاهقفلا نأ «هيأربو
 نأ ةأرملا عيطتست «ةماعلا ةيالولل ءانثتسالا اذه ادع هنأ دّكؤيف دوعي هنكل (' ').ةماعلا

 ةأرملا باتك ةفّلؤم ءتّرع فوؤر ةبه امأ .تايوتسملا لك ىلع ةسايسلا يف كراشت

 نلإ ودمج مل نيملسملا ءاهقفلا نأ ىرتف 155.6 ةيمالسإ ةيؤر::يسايسلا لمعتاو
 ىتلا ةّيعرشلا ةلدألا فالتخا ىلإ دوعي ءاهقفلا نيب فالخلا نأو رمألا اذه ىلع عامجإ
 يف تاّيوسُنلا دهتجت يتلا ةيآلا يأ ,ينآرقلا ّصنلا يف ةماوقلا ةيآ ىلع كلذ يف زكترت
 «ةعنامملا»ب قلعتي عامجإلا نأ رهاظلاو .(يربهلاو ئطاشلا تنب) ديدج نم اهتءارق
 ايلعلا ةيسايسلا ةطلسلا يف اهتابجاو نيب ةأرملا هي لخدت دق يذلا عارصلا ببسب
 ال يتلا ةّيهقفلا «عئارذلا ّدس» ةدعاق ىلإ ةفاضإلاب اذه ةلئاعلا تابجاوو ةمألا ةحلصمو
 . .لاجرلاب طالتخالاو ينلعلا روهظلا ةملسملا ةأرملل حيبت

 ىور يذلا ةريره يبأب هتلعف امع ًانأش لقي ال ةركب يبأب يسينرملا هتلعف ام نإ
 ةركف ةأرملل ءيسي اهضعبو لوسرلا ناسل نع ثيداحألا نم تائملا هناسل ىلع ثّدحو

 تءاج دقو «.ةالصلا عطقت ةأرملاو رامحلاو بلكلا «ةثالثلا بابسألا نأ» ثيدحك ًاظفلو

 ثيدحلاب ةريره يبأ ىلع لوسرلا ةجوزو قيّدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع درب يسيئرملا

 يل ىدبتف ةعجطضم ةلبقلا نيبو هنيب ريرسلا ىلع ينإو يبنلا تيأر دقل هللاو» :يلاتلا
 ةشئاع ترهتشا دقو «.هيلجر دنع نم لسنأف يبنلا يذوأف سلجأ نأ هركاف ةجاحلا

 ثيداحأ نم ريثك حيضوتب تماقو ءلوسرلا عم اهتايحو اهترشع ببسب .ةثّدحمك
 تاكاردتسا ضعب يشكرزلا مامإلا لجس دقو ءلوسرلا ناسل ىلع يور امو ةباحصلا

 ةاور ضعب مذ ىلإ ةبسنلاب ديدجب تأت مل نإو يسينرملا امأ (""!.ةباحصلا ىلع ةشئاع
 ةّير ىبأ دومحم ذاتسألا لثم لبق نم كلذ نوريثك لعف دقف) ةباحصلا نم ثيدحلا
 دقن فيظوت يف لضفلا يسينرملل نكل (ةريره يبأ ثدحملا يباحصلا مذ يف ريهشلا

 25١ ص (155) زومت ؟١ :ةايحلا ء«ةأرملل يمالسإلا ريرحتلا» ء:ةرامع دمحم هل

 بتكملا) «يناغفألا ديعس هل مدق ؛ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا ام داريإل ةباجإلا ءيشكرزلا مامإلا ءرظنا (؟1)
 ءيمالسإلا 158٠(.

 ضف



 ة تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تافاجتا

 ةديدج تاليوأتو ةريثك ًاباويأ حتفيس يذلا يوسّنلا دقنلا ةحلصمل ءةرم لوأل .ثيدحلا
 .يسايسلا ريغو يسايسلا يف ةأرملا ةكراشمل

 مالسإلا يف (ردنجلا) ةسونجلا رداصمو دمحأ ىليل

 ىف ةيسايسلا ةأرملا ةكراشم ضراعت يتلا ةسّدقملا صوصنلا ضعب ءاعدتسا دعب

 وأ ةسونجلا عوضوم ادب ءيسينرملل ربكألا يّدحتلا تلكش اهنأ ودبي يتلاو مالسإلا
 ةّيرصع تاباطخ يف هنع لفغي ال ًاّيح ذخآيو «ةيكاسنلا تاساردلا يف مظتني «ردنجلا»
 يف ةسونجلاو ةأرملا دمحأ ىليل باتك ٌدعيو .ةيملعلا تابيردتلا فلتخم يفو ةدّدعتم
 ةيضقلا هذهل ةيخيراتلا روذجلا ةساردل ةدئارلا عجارملا نم (1995(52) مالسإلا

 لوألا نيثزجلا يف ةريصبلا ةذفانلا تاجلاعملا ضعب ركذأس .مالسإلا يف ةّيلدجلا
 مهفل ةوطخك مالسإلا ةأشنل يفاقثلا طيحملا رهظت يتلا دمحأ ىليل ةسارد نم يناثلاو
 ىلإ ةدئاس اههجوأ ضعب ىف لازت ال ىتلاو ةلئاعلا ماظنو جاوزلل ةسّسؤملا تاباطخلا
 نأ ةركفل ةّيسايسلا تامادختسالا» ناش يف دمحأ ةجلاعم انه ضرعأ نلو .مويلا
 مالسإلاو ةأرملا نع يرامعتسالا باطخلا لوخد» اهحرط يفو «ةأرملا دهطضي مالسإلا
 نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ) رصم يف «يبرعلا باطخلل يسيئرلا راّيتلا يف
 الإ :ةأرملا لوح ريعتسملا باطخ هاجت نيمأ مساق لعف ةّدر عم لصح امك (نيرشعلا
 ناردب وغرامو دمحأ ىليل نيب ةصاخ عوضوملا اذه لوح راوحلا حتفب حصنأ يننأ
 .ةيرصملا ةّيئاسنلا ةكرحلل ةخّرؤملا

 ةفاقثلا يف ةأرملا دض ةزّيحتملا ةطلسلاو يوبآلا ماظنلا روذج دمحأ ىليل عضت
 نيتفاقثلا يفو نيدفارلا دالب يف :مالسإلا لبق ةدئاسلا ةقطنملا تافاقث لخاد ةيمالسإلا
 ميدقلا ةقطنملا خيرات يف ةلّجسملا تافاقثلا ىلإ ةيخيراتلا ةدوعلاو .ةيحيسملاو ةينيليهلا
 تاعمتجملا ةأشن عم يسسؤم راطإ ىف تعضو دقو ةأرملا ةيعبت ةقحالم ةثحابلل حاتأ
 عجري ةأرملل يندتملا يعامتجالا عضولا نأل سيلو ,ميدقلا ةلودلا ماظن مايقو ةيندملا
 ةريثك نارا ىلع يزدخلا يف محلا تحج دقو :ةيجولويبلا قووفلاو «ةعيبطلا» ىلإ
 يفاقثلا لصألا نع ثحبلل ةقطنملا تافاقث ضعبب ةقّلعتملا فارعألا ىلإ تداع امدنع
 ىلع ةمكاقلا تانايدلا لكش ذخّتيل» ءيداليم عباسلا نرقلا يف ءاج يذلا مالسإلل

 حرشتو .«نيتنايدلا نيتاهل ةديدج ةروص يفو لب :ةيحيسملاو ةيدوهيلا لثم ةينادحولا
 ةقياشلا:ةورقلا يف ىديسملا نعفلا يف ةارملا ده .ديدتشلا ريَحتلا: عون ذنعأ ىلذل

 آعألذ فطسصحل, 17/هرجو»# هنال 014ج طخ اكاد: طالكاماءمأ 2001 هز ه 1/400 2ءطونع >هك ةكوأ 0(

 ماتطاتوطعل طرب الولع آتهئر ءيذتازب طوعمك زهد 1992 ةسل تدك اندصكأ2عل ذمغم قعدطتع طزن 16هده 1ةطءدطنس

 ةهل 81دلد ةزءدسقل زم 1999 نصلعت طع ةانكمأ وعد ه4 طع ةدنصءعسمع (0هانسعأا ه2 تدلع ع ذم 2عونطأ.
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 «مالسإلاو ةّيوسّنلا» ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 ينيدلا نكنفلا اهقحلا يتلا ةميقلا» نأ رجلا ليبس ىلعف مالسإلا 7 ىهظ ىلع رشا

 يذلا ةازحلا ديخ نومكلا خم . ردك ندع لكل نقلي وهذ كسلا ةّصاخو ةّيدسجلا

 فيرعتلا ناك ثيح ءلجرلا نم رثكأ ةيدسجلا بناوجلاب ةطيترم اهفصوب ةأرملا ىري

 نوبص: ىلإ ةدوعلا نإف مالسإلا يف ةسونجلاو ةأرملل ةسسؤملا تاباطخلا امأ

 ف ةصرفلا حيتي اهراسمو ةوعدلا تايادبو مالسإلا لبق ام ةيبرعلا ةقطنملا يف جاوزلا

 أشن عم ءاسنلا ىلع تضرُف يتلا دويقلاب كلذكو ةأرملا عضوب تقحل يتلا تارييغتلا

 هفصوب ًايسسؤم الكش ذخُتا دق بألا ةلئاع ىلإ باستنالا نكي مل ًالثمف ('”9.مالسإلا
 ناك دقو .جاوزلل دئاسلا جذومنلا ىلإ لّوحتي ًاّيجيردت ذخأ هنكل ءديحولا يعرشلا جاوزلا
 ىلإ لافطألا باستناو ةجوزلا ةلئاع ىلإ باستنالا ىلع مكاقلا مألا ةلئاع ىلإ باستنالا
 نإف اذه عمو 2" ).بآلا ةلئاع ىلإ باستنالا ماظن عم بنج ىلإ ًابنج ًارمتسم مألا ةليبق
 نم ريكأ بيصن ىأ رثكأ ةطلسب عّتمتت اهنأ ةرورضلاب نعي مل مألا ةلئاع ىلإ باستنالا

 يتلا تانبلا دأو تالاح يف نآرقلا رهظُي امك اهّدض زّيحتلا بايغ ىأ ةيداصتقالا ةورثلا
 ام نمز يف ًادئاس ناك يذلا يمومألا ماظنلا نأ ىدبيف .لئابقلا ضعب يف سّرامُت تناك

 راجّتالاو ةّيداصتقالا ةورثلاب فرصتلا ةطلسو مألا ىلإ باستنالا اذه هراثآ نم يقب دق

 اهتدج ىلإ بستنت تنت يو ل يل يي د هو < ديو

 ىلإ دمحأ ىليل تهّبنت دقو .ماشلاو ةكم نيب ةراجتلل ةلفاق كلتمتو "١)ءاهمأ نم

 امدنع مالسإلا لبق ام ةيلهاجلا عمتجم يف جاوزلا تاسرامم ىلع تأرط يتلا تارييغتلا

 لوسرلا ةجوز قيّدصلا ركب يبأ تنب ةشئاعو ىلوألا لوسرلا ةجوز ةجيدخ نيب تنراق
 يناثلا جاوزلاو مالسإلا لبق «ةّيلهاجلا» عمتجم نع رّبعي يذلا لّوألا جاوزلا نيبف .ةيناثلا

 تاساردلا لقح يف ةرئادلا تاشاقنلا ىلع ةعلطم يهو ةّيكيسالكلا ةيمالسإلا عجارملا دمحأ ىليل مدختست (19)
 نا» فرعت يملع ردصمك فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةيعجرم لوح رودي اميف ًالثم .ةيميداكالا ةيمالسإلا
 عجرت امبر ثيداحالا ضعب نأ هدافم يأر ىلإ اولّصوت دق (ناملالا) برغلا يف نيميقملا نيثحابلا ضعب
 ال ةباحصلا مظعم ناك نيح ةرشابم دمحم ةافو تلت يتلا ةرتفلا يأ «ةيمالسإلا روصعلا تايادب ىلإ
 نم لوألا ليجلا نأ كلذ يمالسإلا ثارتلا يف ءاسنلا ةمهاسم سردتو (6* ص) «.ةايحلا ديق ىلع نولازي
 ثارتلا نأ كلذ ينعي امك «ةيفرعملا ءاسنلا ةطلس ليقت يف ًةضاضغ اودجي مل ٌركبملا مالسإلا يف لاجرلا
 حيحص يف ةشئاع ثيدحك) ءاسنلا رظن تاهجو نع ربعت يتلا ةداملا ضعب لقألا ىلع نمضتي ميدقلا
 .(تاجوزلا ددعت يف دمحمل دمحم بر ةباجتسا ىلع اهجاجتحا نع يراخبلا

 ةأشن عم بنج ىلإ ًابنج ترمتسا (مألا ىلإ باستنالاو بألا ىلإ باستنالا) نيترهاظلا نإ لئاقلا يأرلا اذه )٠١'(
 ةقشمج متعه هن طازه (0:كهع: تناهععدمل مد, 1956) هباتك يف طاو يرمغتنومل يه مالسإلا

 ناسحإ قيقحت ءدعس نبا تاقبط نم نماثلا ءزجلا يف اهمال اهتّدج ىلإ دليوخ تنب ةجيدخ باستناب نراق (؟1)
 : 155٠0-14( ءتوريب) ساّبع

 انامل



1 
 و

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيقاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نهجوزت يتاللا ءاسنلا ةايح يف جاوزلا ةيداحأو ءاسنلا ةّيلالقتسا تباغ ؛ةشئاع نم
 ءايصوألا ةرطيس تحت ءاسنلا تحبصاو .ةّمألا ميعزو مالسإلا يبت حبصآ نأ دعب دمحم
 تاداعلا ىلع ًاديدج نكي مل يذلا تاجوزلا دّدعت قح ىلع لاجرلا لصحو لاجرلا نم
 ٌرقأ امك لوسرلا ءاسن ىلع (لزعلاو تويبلا يف رارقلا ىنعمب) باجحلا ضرفو .ةّيبرعلا
 ةلأسم يف ةأرملا عضو نم مالسإلا نّسح دقو .خلا ءامإلاب عّتمتلاو لجرلل قالطلا ّقح
 يفو 2 !ماكحإب ةطوبرم ريغو ةضافضف تناك يتلا قالطلاو جاوزلا تاقالع ميظنت

 ةديدجلا تارييغتلا نع رّبعت ال تتاب ةأرملاو لجرلا نيب تاقالع وأ تاجاوز طامنأ ءاغلإ
 يذلا يوبألا ماظنلا نع رّبعت ال يلاتلابو (")ةكم تلخد يتلا ةّيداصتقالاو ةيعامتجالا

 مالسإلا نإ لوقلا» ف اذه عمو .ةنيدملا ىلإ ةرجهلا دعب ديدجلا عمتجملا عم رثكأ مجسني
 نم ةجرد ىلع ًايأر ءدمحأ ىليل رظن يف «ودبي «تالاجملا ةّفاك يف ةأرملا عضو نّسح
 :ٌرقأ مالسإلا نأ ىلإ ًاضيأ دمحأ ىليل ريشتو (' 27.ةّقدلا مدعو طيسبتلا

 عم «ةّيبرعلا ةّيلبقلا تاعمتجملا يف لعفلاب ًادئاس ناك امم ةراتخملا تاداعلا ضعب

 ىربكلا ةيمهألا تاذ لئاسملا نم ٌلعلو .تاسرامملاو تاداعلا نم رخآلا ضعبلا ميرحت
 باسكإ كلذكو «ةّوبألا موهفم اهبستكا يتلا ةزّيمملا ةناكملا يه مالسإلا اهآشنأ يتلا
 تاداعلاب فارتعالا مت اذكهو .اهب قلعتم ىه ام لكو ةأرملا ةيناسنج ةيكلم ّقح لجرلا
 ماق دقو ؛لجرلا ةطلسل ةيفانملا تاداعلا ميرحت ّمت امنيب :تاجوزلا دّدعت لثم ةمئاوملا

 نيب ام ةطلسلاو ةيناسنجلا ةقالعل ةّيرذج ةغايص ةداعإب تارييغتلا لالخ نم مالسإلا
 ..ةأرملاو لجرلا

 ةيؤرلا «ةيمالسإلا ةيقالخألا ةيؤرلا» ةيمهأ ىلع ديدشتلا دمحأ ىسنت الو
 ةلاح يف ودبت يتلا ( ”7,نيسنجلا نيب ةاواسملا كلذ يف امب ةاواسملا ىلع ةمئاقلا

 ّمت يذلا جاوزلل يبتارتلا ءانبلا ضيوقتب موقت اهنأب لوقلا نكميو لب عارص

 ةععر 8لموم ةططمنل, "طع 81ععل 0ع 181عمتعمأاك 04 5(ةطالتأاإل ذم 1122212 عع 861204هدقكطنمو زد ظفتلإل ةقفإ

 اناقه: 116ءعج ةصل 84ءلنمد,”* نصوصا طاتوطعل مدمعع داتطرستءاعل غ0 طع لعمدعمعمغ ه6 7010016 8دماععم

 200 1ةاونسنع 56نلنءع5, آنمناعوونأإل 01 1هعماخغم, 1993

 .يراخبلا حيحص يف قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع ثيدح ىلإ رظنا (؟)

 "15غ انقصقاةانممك ه1. طف 81ءدمنمعد 02 5ةطنط دل-8دسلكطمم, نص ةعدطتأ 8دهانذط), 9 /ماك., اعقصك.

 14نطقسمت 20 2. اطقم (1]2 14ءلتمقن 182ةع ةل- لع, 1981), 4.

 .13 ص ءدمحأ (؟4)

 ةدحاو سفن نم (40:0-47؟ نآرق) قلّخلا يف ةأرملاو لجرلا نيب يواست ةيقالخا ةيؤر نآرقلا مّدقي (*0)
 55:57 نآرق) رجألاو ةرفغملا يفو (80-11 4 نآرق) جّربتلا مدعو رصبلا ٌضغ يفو ٠6( نآرق)

 مجسنت اهلكو زوشنلاو ينازلا صاصقو ثرإلاو قالطلاو جاوزلا يف ةيبتارت ةيؤر كانهو ١196:7( نآرقو
 .يديحوتلا ركفلاو يوبالا ماظتلا عم

 نضل



 «مالسإلاو ةّيوسُنلاد ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 ىلع نكل (0,.لّوألا يمالسإلا عمتجملا يف يتامجارب يلمع قلطنم نم هسيسأات
 ةّيحورلاو ةّيقالخألا داعبألا ىلع زكرت يتلا همنا ديف هطلسفلا ع قل اقل ىدم

 ةداعلا اللا ب ةيسايسلاو والف ةطلحلا حد ت ملو .ةلاتنرلا نوحي

 دقو .هملاعم 0 نيحلا كلذ ذنم مالسإلاب قلع يذلا يريسفتلاو ينوناقلا ثارتلا

 ةيلوجر ةيؤرو لب ةّيلوجرلا نيناوقل ًاعّرشم هفصوب نيدلا ريسفتب ةطلسلا كلت تماق
 (”.نامزلا ربع نيملسملا تاعمتجم لكل ةلماش

 موقت ةقالع ءةرشابم ريغ ةقالع يه ةسّدقملا صوصنلا هذه نيبو اننيب ةقالعلا نأ كلذ

 ةينبو و ميركلا نآرقلا روسف 78! طيسولا رود بعلي يذلا رّسفملا نيبو اننيب عقاولاب

 ديقعتلا ىدم حيضوتو .ءباطخلا ددعتملا نآرقلا بولسأو «ةيبرعلا ةباتكلاو مسرلا

 ريغ ئراقلا ىلع يصعتست رومأ ينآرقلا ٌصنلا يف ةدوجوملا ةيروتلاو ىنعملا ةّيددعتو

 تاجتنم مالسإلا ةسسأم رصع يف ءاسنلا نكت ملو .(لاقملا ةبتاكل ليصافتلا) ٌصتخملا

 ثّدحت تناك الثم ةشئاع) لوألا يمالسإلا رصعلا يف لاحلا ناك املثم صوصنلل

 نآرقلا مولع ةأرملا لِخدّتل نيرشعلا نرقلا ةياهن ىلإ رظتنن نأ انيلع ناكو (رّسفتو
 اهتءارقي نورّسفملا ءاسأ صوصن ةءارق ىلع مويلا نلمعي تاّيوسن كانهو .اهتامامتهاب

 لجرلاو ةأرملا نيب ًايقالخأ ةيواسملا ضوضنلا حور هذه ةءارقلا ةداعإ زّرعت دقو ةأرملل
 رّوطتو ريغتلا حورب زاتمي يذلا ٌّصنلا ىنعم ىلع ةيبلسلا رّسفملا ةفاقث رثأ رهظُتو

 لباقم هقفلا ىف ديدشلا ىلوجرلا زّيحتلا نيب ةقرافملا نحضفي دقو 2" '!.ةلاسرلا

 تايبدأ ىف فرحنملا باطخلا نككفي ةياهنلابو ةأرملاو لجرلا نيب ةيحورلا ةاواسملا

 ةيطورشمو دّدعتلا هقف) نآرقلا نم ةّقتشملا ةينوناقلا رومألاب قّلعتي اميف ةّصاخ ريسفتلا

 :ىلا دمحأ ىليل ريشت مالسإلا تاسسؤؤمب تءاج يتلا ةيخيراتلا ةلحرملا يفو

 يتلاو ةيلوجرلا ميلاعتلا ىلإ ةبسنلاب يساّبعلا عمتجملا اهعضو يتلا ةيمهألا نأ»
 ًاجاتن تءاج نيسنجلا نيب تاقالعلاب قّلعتي اميف مالسإلا يف ةّيقالخألا ميلاعتلا تقاف

 .58 ص ءدمحأ (؟9)

 .الا ص دمحأ (؟1)

 13-151 (1557 :توريب)1ط ءّصنلا موهفم ءديز ىبأ دماح رصن ءرظنا (؟8)
 .ةجرد ىصقأ ىلإ اًيتامغارب ناك دقو لاوحألا ريغت عم رّوطتت دمحم ةلاسر تناك (؟5)

 سف



“. 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ظحلا ءوسلو (* 7«هتاهّجوتو عمتجملا فارعأ اهرودب تسكع يتلا ةيعامجلا ريسافتلل

 ةزّيحتملا ةءارقلا يف حضاو نورسفملاو ريسفتلا هب موقي يذلا مساحلا رودلا نإف

 وأ .اهلجأ نم مالسإلا فيظوت ّمت دق يتلا ةءارقلا يه كش الب تناك يتلا ءاسنلا دض
 بيغي امإ هنأل ينآرقلا باطخلا يف يوثنألا بناجلا ىلإ تفتلت ال يتلا ةءارقلا يف ىتح

 ثارتلا نع رّبعي ال هنأل هنع رظنلا ضغي رّسفملا نأل امإو لجرلا ةبرجت نع هتعيبطب
 صوصنلا حورب قلعتت رومأ يف جراوخلا ريسفتو يفوصلا ريسفتلل لصح امك دئاسلا
 (؟١).ةيسايسلا ةأرملا ةكراشم ىأ

 ةأرملا ىلع لّهستو ةقيش «مالسإلل ةسسؤملا بتكلا ريسفت ةلكشم» ةجلاعم نإ
 ةّيعجرم اهرّربت ةينودلاو فعضلا عقوم يف اهعضت ماكحأل عايصنالا مدع ةملسملا

 يه امّبر دحاو نأ يف ةرطخو ةمهم ةلوقم دمحأ ىليل ىدلو .يهقفلا يمالسإلا ثارتلا

 هرادصإ نم تاونس عبس دعب ةيبرعلا ةغللا ىلإ باتكلا ةمجرت دنع ةيلاكشإب تبّبست يتلا
 :اهيف لوقت (* !.ةيزيلكنإلا ةغللاب

 ساسأ يه ةّيقالخألا مالسإلا ميلاعت نأ ةضراعملا فئاوطلا ضعب تربتعا دقل»
 اهقايسب ًاساسأ ةلصّتم هتاهيجوتو يبنلا تاسرامم اوربتعا امك دمحم يبنلا ةلاسر

 اهنوري نويديلقتلا ناك امنيب) ةرورضلاب ةضورفم ريغ يلاتلابو رشابملا يعامتجالا
 فسنت دق ةلوقملا هذهف ('”/.«ناكمو نامز لك يف نيملسملا تاعمتجم ىلع (ةمزلم
 .ةّيوبن ةّنس ةيبرعلا تاعمتجملا ضعب يف مويلا دعت يتلا ةّيروكذلا تاسايسلا نم ًاريثك

 عمتجم يأ ءءاسنلا دض ًازّيحتو ًاّيلوجر ًابّصعت ّلقأ عمتجم يف نآرقلا ةءارق نأ»و
 يدؤي نأ ؛هعسوب ناك نآرقلا يف نيفدلا يقالخألا توصلا ىلإ تاصنإلاب هسفنل حمسي

 فصنت يتلا نيناوقلا نم ديزملا ةغايص ىلإ مايألا نم موي يف يدؤي هّلعل ىأ
 م ل

 انك مي

 .54 ص دمحأ (50)

 هقفلا نم يديلقتلا فقوملا صرحي ام طبضلاب وه ريسفتلا لمتحت ةّيساساألا صوصنلا نوك نإ» )4١(

 0-00 «.نيملسملا يعو نم ًامامت هوحمو هيفن ىلع أمات ًاصرح يمالسإلا
 14 .ص (؟١١٠) ؟1 «ليقتسملا .«ريفكتلا تاويرانيس ةدوع» ,حاّتفلا دبع لئاو ءرظنا (57)

 .54ص ءدمحأ (49)

 .18 ص ءدمحأ (44)

 اضف



 «مالسإلاو ةّيوسُّنلاد ل ةنيابتملا تاياطخلا :دوبع

 نهتاحورطأ ةيعرشو دمحأو يسينرملاو يربهلا «ةّيوسن»

 ؟«4ءصتصتةأا» ةيوسن اهسفن ىليلو ةمطافو ةزيزع نم لك ربتعت له

 اهروظنمب ةزّيمم ةّيتاسن ةيصخش نّوكتل كلذو ةّيوسّنلاب بّقلت نأ يربهلا ضفرت

 ةبيرغ نكت مل يتلا ةّيمستلا هذه يسينرملا عنامت نلو .ةيكريمألا ةّيوسُنلا نع يمالسإلا

 نع فرعأ ال امنيب (' ”9ًاًيخيرات تاملسملاو تايبرعلا ءاسنلا نع اهتالولدم يف ًاساسأ

 نع «نهتّيوسن» زييمتل ءاسنلا ضعب هضراعت يذلا لادلا اذه نم ىصخشلا دمحأ فقوم

 (دمحأو يربهلا) ةيزيلكنإلا ةغللاب نبتكي امنيبو تاملسم ثالثلا ءاسنلا .ةيبرغلا ةّيوسّنلا

 وأ يبوروألا ئراقلا يأ .هسفن تقولا يف نيروهمج نبطاخي امنإ (يسيئنرملا) ةيسنرفلاو

 يمالسإلا هقفلاو تاكرشلا نوناق ةذاتسأ يربهلاو .ملسملاو يبرعلا ئراقلاو يكريمألا

 قوقح م .ةدحّتملا تايالولا يف اينيجرف /دنمشتر ةعماج يف

 تاملسملا :ةمارك» ةمظنم سيسأت يف تكراشو ةّيلامشلا اكريمأ يف ةملسملا ةأرملا

 ةعماج يف عامتجالا ملع ةذاتسأ يهف يسينرملا ةمطاف امأ .«ناسنإلا قوقحل تايماحملا

 ءءاسنلاو يبنلا :يسايسلا ميرحلا اهباتك راثأ دقو .برغملا طايرلا يف سماخلا دمحم

 دقف .ًامهم ًايَحت ,ةيسنرفلاب هرودص نم تاونس تس دعب ةيبرعلا هتمجرت ترهظ يذلا

 ثرإلاو باجحلا يف ةينآرق تايآل تاليلحتو تاريسفت ةّرم لوأل يسينرملا تمّدق

 ال امب ةريره يبأو ةركب يبأك ةباحصلا ضعب تهفسو ةّيوسن دعت ٌّقرلاو زوشنلاو

 ةيبرغملاو ةيبرعلا ةأرملا قوقح اياضق يف ةطشان يهو (* 7:نوريثكلا هيلع اهّرقي
 ةأرملا ةدناسمل لاصُتا زكارمو لمعلا شرو نم ريثك دادعإ يف تكراشو «ةيناسنإلا

 ةيخيراتلا روذجلا تسرد دقف دمحأ ىليل امأ .يبرعلا برغملا ىف اهتيامحو اهنيكمتو

 ةّيتاسنلا تاساردلا يف ةذاتسأ يهو ءتاونس رشع ةدمل «مالسإلا يف ةسونجلا» ماظنل

 .ةأرملا تاسارد جمانرب ريدت ثيح «درفراه ةعماج يف ىندألا قرشلا تاساردو

 تاساردلا نم تامداق ريغ نهنأ :يلاتلا يف دمحأو يسينرملاو يربهلا كرتشت

 دقو .لهسلا رمألاب سيل مالسإلل ةسسؤملا صوصنلا ىلإ ةدوعلا لعجي امم ةّيمالسإلا
 صوصنلا ةءارق ةداعإل تالواحم ىف مالسإلا تايادب ليلحتو ةساردو ةعجارمب نمق

 كيكفتل كلذو ةيسايسلاو ةيهقفلاو ةينوناقلا ةأرملا قوقح تاقلطنم نم ةينآرقلا ةّصاخ

 يف ةصاخ ىطسولا روصعلا مالسإ يف ىتحو رّكبملا مالسإلا ةروريسو نّوكت جراخ ءاسنلا نكت مل (15)
 ثارتلا ةينب جراخ ةملسملا ةارملا ربتعن نأ نكمي ال كلذل ًاطشان ًارود ةملسملا ةأرملا تبعل دقف سلدنالا

 ىتحو .ثيدحلا ةياور لقن يف ةكراشملا ىأ ةينيدلا صوصنلا ةباتك يف ْنِإ هيف ةكراشم ريغ وأ يمالسإلا
 يف ءايحألا اهيلع دهشت لازت ال ةيرامعإلا تاءاشنإلا ىف ةّيئاسن ةمهاسم كانه تناك كيلامملا مايأ يف

 ١ .سلبارطو قشمدك ةيبرعلا ندملا
 .(55١ا/قشمد :ركقلا راد) ءيسايسلا ميرحلا ىلع ءاوضأ ,ةّقسلا ةّيريخ ءرظنا (1)

 نفر



: 

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 متهتف :نهتامامتها بصت نهتابيردت نيدايم بسحو .لجرلل زّيحتملاو يديلقتلا باطخلا
 نم ددع ميدقت ىلإ ديدجلا اهمهفب ىعستو ةّيصخشلا لاوحألا نيناوقب يربهلا

 ةّيلثاعلا اهنيناوق ريوطتو رييغت ليبس يف ةيمالسإلا لودلا ضعب ىلإ تاحارتقالا
 ضعب ىلع يقلتو «ةّيوسّنلا» حلطصم هاجت ةظّفحتم يربهلا نكل (*"!.ةيجوزلاو
 ,ةيناملعلاو مالسإلا نيب ةقيصللا ةلصلا ىلإ تافتلالا نود ةيناملعلا ةمهت تاّيوسُنلا

 ةكرش تكرت فيك يف قّيش لاقم اهلو ةأرملا لوح اهباطخ يف ناميإلا لخدتو
 ميلعتلا وحن تهجّتاو كرويوين يف تيرتس لوو يف اهيدل لمعت تناك يتلا تايماحملا
 يسايسلا ميرحلا ةبحاص «يسيئنرملا امأ .طيحملا كلذ يف عزعزتي دب اهناميإ نأل

 زايتماب ةيوسن يهف ةّيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةأرملل نّطبملا ءادعلا باطخ كيكفتو
 اهلو .ًائيش ةأرملاو مالسإلا نع فرعي ال روهمجو ملسم روهمج :نيروهمجل بتكتو

 ىلع اهتاهّجوتب ةحتفنم يهو .اهتافاشتكا يف ئراقلا هب كراشت ةباتكلا يف قّيش بولسأ
 صوصتنلل اهدقنو اهتأرج نلّبقتي ال دق يتاوللا تاملسملل قلقلا ريثت دقو رخآلا

 يف ةأرملا ريرحت هباتك يف ةقش ىبأ ميلحلا دبع هلعف ام نرّربي دق امبرو ةّيمالسإلا
 «نيدو لقع تاصقان ءاسنلا» ثيدح ةقش وبأ رّرب دقف ؛( 159١ ,تيوكلا ) ةلاسرلا رصع
 ةغل ةضوفرملا صوصنلا لماجت ال يسينرملا ةمطاف نأ يأ «ثيداحألا حيحص نم هنأل

 ةدئارلا ةّيخيراتلا اهتسارد يف ًاغارف تّدس دقف دمحأ ىليل امأ .رصعلا اذه يف ًاقطنمو

 ةسارد تايحيسملاو تايدوهيلا ءاسنلا أدب) دوقعب اهتقبس ىرخأ تاسارد ةهجاوم يف

 ًاريثك ئراقلا ديفتسيو .(تانيتسلا ذنم يحيسملاو يدوهيلا ثارتلا يف يسونجلا ماظنلا

 ,ةيكيسالكلا ةيمالسإلاو ةيبرعلاو ةيطنزيبلاو ةينيليهلا ةفاقثلل ةّيخيراتلا دمحأ عجارم نم
 ةّيقارشتسالاو (رنريل ادريغ) يوبألا ماظّنلاو (ثيمس نوستربور) ةّيجولوبرثنالاو
 ماظنلاو ةأرملا عوضوم هب أدين يذلا عجرملا اهباتك حبصيل اهتمدختسا يتلا (ديعس)

 ةيعرش يطعت ءالؤه اهنم ءاج يتلا ةفلتخملا ةيملعلا تابيردتلا نإ .مالسإلا يف يسونجلا
 تاملسملا تايبرعلا ءاسنلا نع ردصي ملوعم باطخلا اذه ةّيوه نإو ,نهتاحورطال
 .(ةدحّتملا تايالولا ةصاخ) تاتشلا ناطوأ يف ةيبرعلا ريغ يف (تاّيناملعو تادهتجم)

 هذه نم ريثك رفاوتت ؛ةمجرتلا يف رصم يف ةفاقثلل ىلعألا سلجملا دوهج لضفب نكل
 .ةّيددجتلا اهتايجهنم ببسب ءانعلا قحتستو ةمخض يهو يبرعلا ة/ئراقلل عجارملا

 نمض ««ةراتخم ةيبرع نادلب يف ةّيصخشلا لاوحالا نيناوقل يدقن ثحب عورشم» «يربهلا ةزيزع ءرظنا (47)

 ممألا :ايسآ برغل ةيعامتجالاو ةّيداصتقالا ةنجللا اهاعرت ةيمنتلا ىف ةيبرعلا ةأرملا نع تاسارد ةلسلس

 .(1551 «كرويوين) .ةدحّتملا

 ضي
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 «ةئمالسإلا ةّيوسُنلا»و حلاصو ناردب

 ؟ءاسنلا نم ديدعلا قلقت ىأ نست تأدب ىتلا «ةّيمالسإلا ةيوسُنلا» نع اذام نآلاو

 ةكرحلل» ةخّرؤملا ناردب ىغرام نم ةديدجلا ةّيمستلا هذه نع انأرق ام لوأ انأرق دقل
 (:3)«قرشلا ىلإ ةرظن :ةدّدعتم ةّيمالسإ ةّيوسِن ىحن» :اهتلاقم ىف «ةّيرصملا ةّيئاسُنلا
 حرتقت "101772:0 1ةأذصنع 1ءددنصتو05: كل آمهلع هغ طع 210016 ومأ" (1999)

 «تاتشلا تاعمتجم يف ةصاخ «ةّيمالسإلا تاعمتجملا يف ةيلاكيدارلا ةّيوسّتلا» نأب ناردب
 :ىلاتلا كلذ ىلع اهتاهربو «.«ةيمالسإلا ةّيوسّنلا» ىه «نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب عم

 .ىلعأ ةطلس اذ ًاّيسايسو ًايراضح ًاجذومن مالسإلا حبصيس - ١

 نهتعفد ةريبك دادعأبيو ةيلاع ةيملع ةفاقث ىلع تاملسملا ءاسنلا لوصح -ا؟

 ىلإ تققح لب ققحتس يتلاو ةسسؤملا ةّيمالسإلا رداصملل ةيرّوطت --ةيسونج تاءارقل
 .ةّيوسّنلا ةفرعملا ىف ًاثجافم ًامّدقتو ًاقارتخا نآلا

 تاقيطلا ءاسن ىلإ لوصولا عيطتست ىتلا يه «ةّيمالسإلا ةّيوسُنلا» ةغل نا - "

 نعطتسي تاملسملا ةيرثكأ نأ ىرخأ ةرابعب ىأ فيرلا/رضحلا عطاقت ربع ةفلتخملا
 .«ةيمالسإ» ةحارصب ىه «ةّيوسن» عم يهامتلا

 نإف :«تاتشلا ىف ةّيمالسإلا تاعمتجملا رثاكتو ةديازتملا ةملوعلا بيسب - :
 ةّيوسُنلا» ىلإ ةجاحب نه ةّيوسُتلا ىّنبت ندري ىتاللاو تامزتلملا تاملسملا ءاسنلا

 ,.ةّيمالسإلا

 ةّينطو ريغو ةّيزكرم ريغ ةيوسن دلوت ةينقتلا ةروثلاو ملوعملا مالعإلا نا - ٠

 .ةّيلصألا نهتاعمتجمو ناطوألا جراخ ضعبب نهضعب تاملسملا ءاسنلا طبرتو

 ةعجارم )١( يف ًازراب ًارود بعلتس «ةّيمالسإلا ةّيوسّنلا» هذه نأ ناردب نمؤتو

 ةّيوسُنلا رييغتو (؟) نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف ةديدجلا ةثادحلا نيوكت (؟) ؛مالسإلا
 .اهتاذ

 ميدقلا حلطصملا) «تاّيئاسّنلا» حبصت فيك :يلاتلا لاؤسلا ناردب لأسن اننكل
 مسأق حلطصم) «ةأرملا ريرحت باطخ»و (فصان ينفح كلم ةءاول تلمح يتلا ةي ةيوسنلل

 ةّيوسن» يف ًاباطخ (رصاعملا ةيبرعلا ةأرملا باطخ) «ةيبرعلا ةّيوسّشلا»و « «(هتعامجو 0

 حلاصل ةأرملا ةيضق سيست ةّيرييغتو ةيحالصإ ةيجيتارتسا يه ةّيوسُنلا نأ ًاملع «ةينيد

 يأ فصان ينفح كلم مايأ ىتح . .(لاقملا ةيتاكل فيرعتلا) ة ةرّرحتمو ةلقتسم ةيتاذ ةيوه

 1لادععمأغ 8ظدلتعدمر 10304 1ذادستع 1"عدتصتدسمك: هل آمولع 2غ طع 8410016 8ك,” لص رع الافعك ع

 هن4 22همج, ءلتاعل اطزن طحسه ةككدهتللنمر (آت54ر 1999).

 بم



. 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةيوسّنلا تناك ةّيمالسإلا ةوحصلا مايأ يأ ئطاشلا تنب ماّيأو ةيمالسإلا ةيحالصإلا مايأ
 لوح تاياطخلا هذه طّقسَت فيكف .ةينطوو ةيناملع ىرخأ تاباطخب اهباطخ طلخت
 ةيلاربيللاو ةيناملعلا تعجارت له .ناردب ضرتفت امك ينيد باطخ دعصيل ةّيوسّنلا
 دوعي مالسإلا نأ مأ دئاسلا باطخلا مالسإلا حبصيل َنيّيئايحإلا مامأ راسيلاو ةينطولا
 ةفاقث ىلع ةّيكريمألا ةيبرغلا ةنميهلا ىلع لعف ةدرك ةراضحو ةفاقثك هسفن ضرفيل

 ًامالسإ ديري باطخ ىه ناردب هدصقت ام نأ مأ .ةيسايسلا اهتاعمتجم ريصمو ةقطنملا
 ةيدّدجت ةكرح نمضي ًامالسإ ,ةفّرطتملا ةّيمالسإلا ةيلوصألا هرداصت ال ًامالسإ ًاثيدح
 روظنم وحن» ىف حلاص ينامأ ةروتكدلا هتبتك ام أرقنل .ميهافملا ةغايص ةداعإ ىلإ وعدت
 ةراضحلاو ةأرملا تاسارد ةّيعمج نع ةرشن يف تردص «ةّيوسُّنلا ةفرعملل يمالسإ

 :حلاص ينامأ لوقت

 دراط بيس لوألا ؛بابسألا نم نيعون نم ةفرعملا هذه ديلوت ىلإ ةجاحلا قثبنت

 يتلا تاراسملا ىلإ كلذ عجريو .ةنميهملا ةيبرغلا ةفرعملا ميمص يف نمكي يلتإلا

 ىدل اضرلا مدعو بارتغالاو ضفرلاب ًاروعش ةياهنلا يف ريثت تاراسم يهو ءاهيلإ تهتنا
 مهتاوذلو ملاعلل ةّصاخلا مهتيؤر عم اهضقانتل امإ تايبرغلا ريغ ءاسنلا نم ريبك عاطق
 نيب نم .ةّيلصألا ةيعجرملا نهرطأ عم اهضقانتل ىأ ءءاسنلا ةكرحل ةّوجرملا فادهأللو

 لمجم ىلع ةّيلاكيدارلا ةّيوسُنلا تاهاجّتالا ةبلغو فّرطتلا ةعزن مقافت لماوعلا كلت
 تاعزنلا نع تاّيبرغلا تاّيوسُتلا نم ديدع يّلخت يف ىلجتي يذلا رمألا ؛ةّيوسّنلا ةكرحلا
 ىنب كلذ يف يوتسي ءًامامت اهمده وحن ةمئاقلا ىنبلا حالصإل ةيمارلا ةّيحالصإلا
 يف رهظي امك .ةفلتخملا مولعلاو ةفرعملا ىنب ىأ ةّيعيبطلا ةرسألا اهسأر ىلعو عمتجملا
 ةماقإل يعسلا ىلإ ةّيوبألا ةمظنألا لظ يف بكاغلا لدعلا قيقحت ىأ ةماقإ ةياغ زواجت

 .ليدب يخيرات ملظ وأ ةّيزايحنا ىنب

 تالكشمو عقاو صيخشتب قّلعتت ةّيتاذ عاود يه يعاودلا نم ىرخألا ةفئاطلا

 ةفرعملا تناك اذإ .تالكشملا كلتل ةيفاقثلا روذجلاو يمالسإلا ملاعلا يف ءاسنلا
 نع ثحبلاو ءيروكذلا زايحنالا تانّوكم نم ةفاقثلاو ملعلا ريرحت ىلإ فدهت ةَّيوسُّنلا
 رشبلا نيب ةّيناسنإلا ةاواسملاو لدعلا موهفم معدت يتلا ججحلاو زئاكرلاو سسألا
 ةّيصوصخ ةرورضلاب ضرفي هتاذ ّد دح يف فيرعتلا اذه نإف ءءاسنلا نع ٍنيغلا عفرتو

 ملاعلا يف ءاسنلا ىلع ةأطو ّدشألا لقثلا نأ كلذ ؛ةّيمالسإلا ةّيوسُنلا ةفرعملا
 راصتخابو...(ةءورقم ةيوبخن ىأ تناك ةيبعش) ةفاقثلا ةموظنم نم عبني امنإ ىمالسإلا

 تاموظنم ىلإ عجري امنإ يمالسإلا ملاعلا يف ءاسنلا ىلع عقاولا ملظلا نإف

 مابك
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 دّرجم نم ةموعزم ةسادق تبستكاو نيدلا لوح تجسُن يتلا ةّيرشبلا ةفرعملا

 ةكرح نأب لوقلا نكمي هيلع ءانبو ...اهتّيخيراتو ةّيلصألا هتيرشب مغر هنم اهبارتقا
 نودو حوضوب فدهي يذلا يفرعملا ّقشلا كلذ رفاوتب الإ ٌمتت نأ نكمي ال ةأرملا فاصنإ

 ريهطتو ءةدّرجملا ةسّدقملا صوصنلا نع يرشبلا -يخيراتلا كيكفت ىلإ سابتلا

 ةّيرشب رصانع نم اهب قصلأ امم ةّنسو نآرق نم ةّيمالسإلا رداصملاو لوصألا
 امأ .ةيرشبلا تازايحنالاو فارعألا ىه يقيقحلا اهردصم ةّيركف تاءانبو ةّيليوات

 :يهف يثدبم رّوصت يف حلاص اهعضت امك ةّيوِسَّنلا ةفرعملا صئاصخ
 .ةفرعملل ةّيداملا رداصملا عم بنج ىلإ ًابنج يقيزيفاتيملا نّوكملا ةلاصأ ١.

 اذه يف ءربكأ يديقع يعجرم راطإ ىلإ دنتست ةّيمالسإلا ةّيوسُّنلا ةفرعملا نإ ."
 نع دعابتتو ,ةّيسكراملاو ةّيلاربيللا ةّيوسّنلا تاهاجّتالا نم ًافينصت ءبرتقت راطإلا
 .ةّيوسّنلا لبق ام ةفرعملا ضفرت يتلا ةّيثادحلا دعب ام ةّيوسَّنلا تاهاجتالا

 اهرهوج يف ةّيدقن ةفرعم يه يمالسإلا روظنملا يف ةّيوسُتلا ةفرعملا ."

 .اهفده يف ةّيحالصإ ءاهنومضمو
 ةّيوسُّنلا ةفرعملاف .نيعمتجم ال دحاو عمتجمو نيتفاقث ال ةدحاو ةفاقث ىحن .4

 يف فدهي هنكلو ءيعامتجالاو يفاقثلاو يركفلا حالصإلل ٌلقتسم بارتقا يه ةّيمالسإلا

 سسأ ىلع امهماصفنا ال ةفاقثلاو عمتجملا جامدناو ةدحو ىلع ديكأتلل ةياهنلا

 .ةّيعون ىأ ةّيرصنع

 ةّيجهنملاو ةّيعوضوملا طباوضلاب ةموكحم ةّيمالسإلا ةّيوسُنلا ةفرعملا نإ .
 ملعلل يقالخألا يفيظولا حرطلا كلذ لاثملا ليبس ىلع طباوضلا كلت نيب نم .ةّيمالسإلا
 ,تالباقتملا نيب ًاماوق قحلا ىري يذلا عفانلا ملعلا موهفمب ًاًيمالسإ هنع رّبع يذلا
 ضفري يذلا «لدعلا» وه رخآ طباضو .ةعامجلاو درفلا نيب عمجت ةغيصل ًاققحم عفنلاف

 .فاصنإلا دودح ءاسنلا زواجت هسفن ردقلابو

 ةقلطملا ةطلسلا ّدض ةّيرّرحت ةفرعم ةرورضلاب يه ةّيمالسإلا ةّيوسُنلا ةفرعملا .1

 نم رّرحتلا يه يمالسإلا روظنملا قفو ةيرحلاف .ديحو ماظن وأ يأر وأ سنج ىأ درفل

 نيب نميهم ىأ طيسو الب ةرشابملا ةقالعلا نأ مالسإلا ىري ثيح قلاخلا نم ال َقْذَخلا
 موهفمل يبرغلا يثادحلا حرطلا امأ ..خلا ملعلاو ةردقلا لماك قلاخو لوؤسملا ناسنإلا

 هتاذ ناسنإلاب اهلدبتسيو تافصلا ةقلطملا هتّيعجرم دوجو نوكلا نم عزني يذلا ةّيرحلا
 هطباور ككفتو ناسنإلاب ٌرضت ةّيوضوف ةّيمهو ةعزن يمالسإلا روظنملا قفو اهنإف

 ًاعضاخ هلعجت لب ناسنإلا رّرحت ال اهنآ نع ًالضف «بارتغالا ةسيرف هلعجتو عمتجملاب
 .جرخم نود ةرصاق ةيناسنإ تاطلسو تاموظنمل

 انضنفي



 9 تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةفرعملا جسن يف يداهتجا يفاقث رايت ىمنب نيهر ةّيوسّنلا ةفرعملا ومن .
 راهتجالا ةفاقث نم اًرجتي ال ءزج يه ةفرعملا هذهف .ًامومع ةّيمالسإلا ةفاقثلاو
 ةفاقث ءايحإ ىلإ ةوعد اهنإ .ةفلتخملا اهعورفب ةّيمالسإلا ةفاقثلاو ركفلا يف ديدجتلاو
 .ةّيمالسإلا ةفرعملا تالاجم فلتخم يف داهتجالا

 يتأت ءاهيلإ حلاص ينامأ ةوعد نم ودبي امك ءهذه «ةّيمالسإلا ةّيوسّشلا» ةفرعملا َّنإ
 دعب هنأ ماملإلا عم هيلع ظفاحم يقيزيفاتيملا دعبلاف :ةيمالسإلا تاعمتجملا عقاو نم
 ال ةيحالصإلا ىلإ ةوعد كانهف ةيدقنلا ةيجهنملاب ًامازتلا كانه نأ عم مث .يجولويديإ

 ديكأتلاب نكل .ةّيرييغتلا علطصم نم نطبم فوخ دجوي اذامل فرعأ ال انهو «ةّيريغتلا
 ضرتفت حلاص ناكو «ةدحاو ةفاقث يف عمتجملا جامدنا مدعو ماصفنالا نم فوخ كانه
 ىلع ليلد اذهو .ًاّيعامتجا ًاماصفنا ًامتح دّلوتس دحاولا عمتجملا يف تافاقثلا دّدعت نأ
 ىتح تاعمتجملا نم ريثك مويلا هنع رّبعي يذلا ةيوهلا عايض ىلع فوخلا رارمتسا

 ةّيعوضوم طباوض ةّيوسنلا ةفرعملل حلاص عضت نيحو .(اسنرف) اهنم ةيبوروألا
 ًاماوقو تالباقتملا نيب اماوق ّقحلا ىري يذلا) «عفانلا ملعلا» لثم ةّيمالسإ ةيجهنمو
 طباوض هذهف (لجرلا) رخآلا يصقي ال يذلا «لدعلا»و (ةعامجلاو درفلا نيب ةغيصل

 ةغيصب ةيوسُّنلا تاسارد نأ كلذ ىلع ليلدلاو ةيمالسإلا ةّيعجرملا ىلع ًاركح تسيل
 يف امأ .طباوضلا هذه بيسب «ردنجلا» ىلإ تلوحت برغلا يف «زمزينيمفلا» عمجلا
 نع ديعب ريغ اذهف ةيمالسإلا ةفاقثلاو ركفلا يف دّدجتلاو داهتجالا ةفاقث ىلإ اهتوعد
 هنع ىنغ ال بلطم وهو ««ةّيوسُّنلا ةفرعملل يمالسإلا روظنملا» يهو ًاساسأ اهتاقلطنم
 ةفرعملا ىلإ ةوعدلا هذهو .تامزألا تاقوأ يف ىعدتسُو ةّيويح لازت ال ةفاقث نمض

 نمو ةيملاع تاوعد عم مجسنت امبر حلاص اهتفّصوو ناردب اهيلإ تراشأ امك ةيوسُنلا
 ةصاخ ةّيوسنل فقاوم نذخأي نأدب تاملسم ءاسنل ءبرغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ
 ةيقيرفإلا نسحم دودو ةنيمأ نهنم .«ةّيمالسإلا ةّيوسّنلا» اهتيمستب ةّيلاكشإ نيري ال نهب
 تاّيناريإلا .(1997«روبمال الاوك :ةّيزيلكنإلا ةغللاب رداصلا) ةأرملاو نآرقلا يف ةّيكريمألا

 (1195١؟ ماع نارهط يف تسسأ) ناريإ يف نانز ةّلجم رادصإ يف نمهاسي يتاوللا
 ءايناطيرب) ةّيزيلكتإلا ةغللاب رداصلا مالسإلاو ةيوسَُّنلا ينامي يم باتك يف تاكراشملاو
 يف لوغ روفيلنو ركأ ةديرفو تارأ ميسي لثم تاّيكرتلا تاّيميداكألا ضعبو .17
 يف ةيزيلكنإلابو ١19١ ةيكرتلا ةغللاب رشن) 776 707514467 1404677: :اهباتك
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 «مالسإلاو ةّيوسُنلاد ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 تاجاتنتسالا

 (تاّيناملعو تادهتجم) تاملسملا ءاسنلا نأ رهظأ دق ثحبلا اذه نأ نظأ
 امنإو ريياعملا يف ةيجاودزا ىلع لمعت ال مالسإلاو ةيوسّنلل تاطشانلا تايميداكألا

 ثحبلا رهظأ دقو .ةملسملا ةأرملل قوقحلا نم ديزم لجأل ةّيثادح ةيملع ةّيجهنمب لمعت
 مالسإ هاجّتاب ةّيباجيإ تاوطخ ىلإ عفدت دق يتلا ةحيحصلا ةلئسألا لأست تأدب ةأرملا نأ

 ىّلختت نأ ةّيبرعلا ةأرملل نكمي ال ثيحو .ةأرملا قوقحو ةلادعلاو ةّيرحلاب ًامامتها رثكأ
 اذه ةسارد نإف ,ديحو أجلمك ىرخأ ةفاقثل لماكلا يّنبتلا وأ هلمكأب يمالسإلا ثارتلا نع

 .قيبطتلل الباقو ةرورض حبصأ هيف ةأرملا عقومو ثارتلا

 ناردبو دمحأو يسينرملاو يربهلاو َئطاشلا تنب نم لك اهتمّدق يتلا تاحورطلا
 ,ةيتاسنلا نم باطخلا اذه نع تدّلوت يتلا تاحلطصملا رّوطت عّبتت ىلع انتدعاس «ينامأو

 هذه رايتخا ّمت دقو .ةّيوسُنلا ةفرعملا ىلإ ءيوسُتلا روظنملا :ةسونجلا .ةّيوسُّنلا
 ةنيابتملا تاباطخلل ريظنتلل ًالصفم اهانربتعا نهلامعأ نأل تاّيميداكألا نم ةعومجملا

 نأ ةّيناسنإلا ةأرملا قوقحل ةطشانلا ةوسّنلا هذه تعاطتسا دقف .«مالسإلاو ةّيوسنلا» ل
 الكم ئطاشلا تنب عدت ملف .ةظّفحتمو ةرئاح لوألا يف تدب نإو ةّيوسُّنلا ةفرعملل رظنت
 ةموكحم ّلظت ةاواسم يأ نا» :كلذ يف اهتّجحو ةأرملاو لجرلا نيب ةلماكلا ةاواسملا ىلإ
 لجرلا نيب ةماثلا ةاؤاسملا فرغت ال يتلا ةفيبطلا نوتاقو ةرطفلا قطنمي امرا ًامكح

 تنب رّسفت الو «سنجو سنج نيب اهب فرتعت نأ الضف ةأرماو ةأرما نيب الو لجرلاو
 ًالصأ ةيوسُنلا تاّيرظن هتدقتنا يذلا ةعيبطلا نوناق ىأ ةرطفلا قطنم ىنعم ام ئطاشلا
 يرهوج وه ام نيب تزّيم نيحو يعيبطلاب هل لخد ال ةاواسملا مدع نأ تشقان امدنع
 دعبلاو فيلكتلا ىف ةاواسملا ئطاشلا تنب ىطعتو .ىعامتجالاو ىخيراتلاب طونم وه امو
 اهتامامتها ببسب كلذو نيسنجلا نيب ةاواسملل اهتامامتها نم ةريبكلا ةحسفلا يقالخألا
 جاوزلا تاقالع يف ةطّلستملا ةيبتارتلاب ةاواسملا هذه لباقت ال نكل .(ةّيتوهالا) ةّيمالكلا
 .طشني اهل ريظنتلاو تاساردلا هذه يف يعولا أدب امدنع دعب اميف دمحأ ىليل تلعف امك
 اهتّيعجرم ببسب ةيعيبطو ةيعرش اهارت يتلا ةماوقلاب هقح لجرلل ئطاشلا تنب ٌرقتو
 ال :ةلوجرلل قح اهنأ ةماوقلا ةيآ مهفت اهنكلو .(51/8/5؟ :ةرقبلا) ةينآرقلا ةيسكودوثرألا

 يتلا ةلوجرلا نيب ئطاشلا تنب قرفت انهو .ةقلطم تسيلو طرشب ةدّيقم اهنأو «ةروكذلا
 ميهافملا هذه ىف صوغت ال اهنكلو رهوجلا نم اهارت ىتلا ةروكذلا نيبو ةيلوؤسم اهارت
 : .مويلا (ردنجلا) ةسونجلا تاسارد نم ًاءزج تحبصأ يتلا

 نع دصق ريغ وأ دصق نع (ةيكرطبلا) يوبألا ماظنلا تدعبأ دقف يربهلا امأ
 ريثكلا لجرلل ّرقأ يذلا يوبألا ماظنلا ىّنبت ءيديحوتلا ثارتلا ىلإ ههّجوتب يذلا «مالسإلا
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 9و تافحأب

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ...خلا ةداهشلاو لاملاو جاوزلا يف اهقوقح نم ةأرملل صقتناو ةّيعيرشتلا قوقحلا نم

 ىلع ةجرد قح لجرلل يطعت يتلا ةيآلاب تدهشتسا ئطاشلا تنب نأ فيك انظحال دقو
 امهضعب ةأرملاو لجرلل ةيالولا قح يطعت يتلا ةيآلاب يربهلا تدهشتسا امنيب ةأرملا

 نأ ببسلاو ضعب دض اهضعب تايآ ءاعدتسا نكمملا نم نأ ىرن اذهبو .ضعب ىلع
 اياضقل ىلوألا مدختستف تايآلا بسانت بسح فلتخت هتايآو «هجوأ لاّمح» نآرقلا

 .ةماوقلا رومأ يف سيلو ناميإلا رومأ يف ةيناثلا مدختست امنيب الثم قالطلا

 لجرلا ديب ةقرطم اهنأل «ةماوقلا» ةيآ ىلإ يربهلاو ئطاشلا تنب نم لك تداعو
 ّنأ انيأر دقو ؛ةيسايسلا ةكراشملا نم اهداعبتسا يفو ةأرملل هحيرجت يف اهمدختسي
 يسيئرملا هتعبات ٌةرشابم نآرقلا ةّيعجرم يف مالسإلل ةسسؤملا صوصنلاب لاصُنالا
 ىسينرملاو .ىسايسلا نم ةأرملا ءاصقإ ىف رخآ ًالماع تلّكش ةّيوبن ثيداحأل اهدقنب
 طلختو ةسدقملا صوصنلاب بعالتت يتلا ةّيديلقتلا ةفاقثلاو لجرلا اهماهّتا يف ةّقحم
 .ةيدرفلا ةّيصخشلا ىلع يضقتو (يقالخألاب يهقفلاو سّدقملاب يسايسلا) ميهافملا
 ىليل امأ .يتاذلا دقنلا ىلإ ةجاحلا دشأ يف مويلا نحنو لماجت الو درتشال يسستوعلاو
 يف ةأرملاو لجرلا نيب) ةاواسملا ةلباقم :ىلإ ةبسنلاب اهب تتأ يتلا ةمهاسملا نإف دمحأ

 ةيبتارتلا ةيؤرلاب يقلخلا (باقعلاو ءازجلا يفو ةينيدلا ةكراشملاو يحورلا لوبقلا
 يذلا ضقانتلا نم ةملسملا ةارملا حيرت (اهريغو ثرإلاو قالطلاو جاوزلا يف) ةطّلستملا

 يف اهيمحي ال (ةّيلاحلا تاعيرشتلاب ةلّثمتملا) هدحو اهنيد نأ فشتكت نيح هيف عقت دق

 نأ بجي امو ةيدبألا نوكت نأ بجي يتلا دعاوقلا نيب زّيمت نيحو ةّينوناقلا اهقوقح
 .هروطتب دهتجي

 ءاسن اهمساب يكحتو ناردب ًالبقتسم اهل اًبنتت يتلا «ةّيمالسإلا ةّيوسُنلا» نإ
 اهيلع تررم يتلا ةقيرطلاب ٌةّصاخ باطخك انه اهضرعن نأ نكمي ال تاّيسنجلا ةدّدعتم
 - طسوألا قرشلا -ايزيلام نم ةعّروملاو ةعونتملا اهتاحورط ببسبو «ماركلا ّرم
 يميداكألا باطخلا عم ةّيوسنلا هذه ضراعتت دقو .ةدحّتملا تايالولاف - ايناطيرب

 اذإو .ةدحاو مومهلا نكل ضراعتت ال دقو هتاقلطنم زّيح نم «مالسإلاو ةيوسّنلا» ل

 باطخلا ىتحف ةجلدؤم اهنأ ساسأ ىلع ةديدجلا ةّيوسُنلا هذه ىلإ ماهّتالا عبصإ انهّجو
 .(ةفرعملاب ةطلسلا ةقالع) ةّيسايسلا ةيجولويديإلا نع هّرنملاب سيل فرصلا يميداكألا

 مهأ ةّيناثلا تناك نإو) يسينرملا عم يربهلا عضن نأ ثحبلا اذه يف اندصق دقو

 ىلع ةيناملعلا) ىلوألا ىلع ةيناثلا سكعنل كلذو (يوسُنلا دقنلا ريوطت يف ًاجاتنإ
 ىلإ ةجاح كانه نكل .هيف دقنلا لامعإ نود ثارتلا نع عافدلا يشاحت عيجشتل (ةدهتجملا
 فاعضأ بّلطتت لوليأ ١١ ثادحأ دعب ةلاحلاو ءنهذلا يقو ضرألا ىلع لمعلا نم ديزم
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 «مالسإلاو ةّيوسُنلا» ل ةنيابتملا تاباطخلا :دوبع

 ةيجولوبرثنأو ةنراقملا نايدألا ةسارد) ةّيملعلا نيدايملا ىّتش يف دوهجلا فاعضأو

 مالسإلا يف ىري يذلا ريكفتلا نا ًاريخأو .(ردنجلا ىأ ةّيئاسنلا تاساردلاو نايدألا

 ال ّلح ةديدج ةفرعمل يمالسإلا روظنملا يف ىري يذلا ريكفتلاو ةّيلاكشإ ثوروملا
 ةفاقثلاو ةفاقثلا ةيصوصخ «يملاعلاو يّلحملا نيب يمادطصالا مويلا عقاو نع فلتخي

 ال يسايسلا عقاولا اذه ىلإ رظنن امدنع .يباهرإلا مالسإلا وأ بحرلا مالسإلا ءةنميهملا
 ةلكشملا مالسإلا نوكي فيك :ثحبلا لالخ يلع أرط يذلا لاؤسلا نم اهدنع بجعتن
 ؟هسفن تقولا يف ةلظملاو
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 يوبرتلا باطخلا
 بتك يف ةسونجلاو

 ةينطولا ةيبرتلا
 ةيندملا ةئشنتلاو

 ةيساسألا ىلوألا ةقلحلا

 نانبل يف ماعلا ميلعتلا نم

 بويأ يزوف

 :ةمدقم

 ةيبرتلا بتك يف «ةمولظم» ةأرملا له
 فّنصن فيكو «نانبل يف ةيندملا ةئشنتلاو ةينطولا
 ةعيبط نم نإ ؟(7«ةيردنج» ةيواز نم بتكلا هذه
 لالخ نم ءاهذيمالت ةسردملا عفدت نأ ءايشألا

 يف ودبل ةاهريغو ةيسردملا بقكلاو عهانملا
 بيرشتلا ةيلمع ةطساوب ءاهريغ نود «ةنيعم
 (1معابا وانه 10601081411©) يجولويديإلا

 يمنت ثيحب هنادجوو ذيملتلا لقع ىلإ هّجوملا
 نم فقوملا اهنمو ةددحم تاهاجتاو فقاوم هيدل
 بتكلا نيمضت ةيمهأ يتأت انه نم .ةأرملا

 نيوكت ىلإ يدؤت ميهافمو ًاروص ةيسردملا
 .لجرلاب اهتقالعو ةأرملا وحن ةيباجيإ تاهاجتا

 هفادهأو ثحبلا ةيلاكشإ :الوأ

 ةليلقلا تاونسلا ىف ةريثك ءاوضأ طيلست مت
 ةسردملا ىف ىسنجلا نّيحتلا ةلأسم ىلع ةيضاملا
 ؛صاخ هجوب ةيسردملا بتكلا يفو .ًامومع

 عامجإ ؛لقألا ىلع ؛ةملعتملا ةبخنلا ىدل حبصأو
 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ نم لكش يأ ذبن ىلع

 :حلطصملا اذهل ةيلاتلا ةيفيرعتلا ةلواحملا مدقن (206206:) ردنجلا حلطصمل ةقيقدلا ةمجرتلا راظتناب )١(

 6 تافحاب

 ايجولويديإلا اهبسنت يتلا ةيعامتجالاو ةيركفلاو ةيسفنلا تافصلاو صئاصخلا ةعومجم وه ردنجلا»
 ردنجلا موهفم راصتخا عيطتسنو .لاجرلا سنج ىأ ءاستلا سنج ىلإ ءنيعم درف ىأ ةعامج دنع ؛ةدئاسلا

 وأ ةأرملا دض حيرص (5ةه20) يسنج زّيحت لكش ذختي نأ نكمي يذلا يجولويديإلا يسنجلا زييمتلاب
 نا نكمي هنإف درفلا ةيجولويديإ بسحو .كاذ ىأ ردقلا اذه ىلإ ًايعوضوم زييمتلا نوكي نأ نكميو ؛لجرلا
 ,.لجرلا وأ ةأرملا هاجت ةدياحم ىأ ةيبلس وأ ةيباجيإ ةيردنج ةرظن لمحي
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 ةينطولا ةيبرتلا بتك يف ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 ةيسردملا بتكلا يف ةأرملا ميدقت ةقيرط ىلع فقاوملا هذه تبحسناو .اهرود سيخبت ىأ

 فيلاقي عورشلا يشم :تزداج هاينإلاو ثوحبلل يويرتلا زكرملا4 ةسسؤم نا نح
 لك داعبتسا ىلإ فدهت تاهيجوت ةمئاقب نيفلؤملا ديوزت ىلإ «ةديدجلا ةيسردملا بتكلا
 ةضهانم ةركف نإ لوقن كلذل .بتكلا يف نيسنجلا نيب ةاواسملا أدبم عم ضقانتي ام
 «نانبل يف نييوبرتلا نييصاصتخالاو نيلوؤسملا ناهذأ يف ةرمتخم ءاسنلا دض زييمتلا

 يوبرتلا نأشلا ناكرأ لمجم لاط يذلا لماشلا ريوطتلا ةشرو يف لوخدلا لبق

 .مييقتلا بيلاسأو ميلعتلا قئارط ىلإ يسردملا باتكلا ىلإ جهنملا نم يميلعتلاو

 باتكلا نأ ثحابلا ضرتفي ؛ةريثك ىرخأ لماوع نمو تارابتعالا هذه نم ًاقالطنا

 ةيداعم ةيبلس ةعزن يأ نم ىلخي ًامدقتم ًاباتك نوكي نأ دب ال ديدجلا ينانبللا يسردملا
 بتك فيلاتب مهمايق دنع ةيمسرلا تاهيجوتلاب نوينانبللا نوفلؤملا مزتلا لهف .ةأرملل
 ىدم يأ ىلإ ؟يساسألا ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلا يف ةيندملا ةئشنتلاو ةينطولا ةيبرتلا
 ؟لجرلل ةيواسملا ةأرملا ةروص بتكلا هذه يف رهظت دح يأ ىلإو «مازتلالا اذه ققحتي

 ًاضيأ فدهتسي يذلا ثحبلا اذهل يساسألا فدهلا يه ةلئسألا هذه نع ةباجإلا نإ

 لوصولل ةيميلعتلا بتكلا يفلؤم دعاست نأ نكمي يتلا تاحرتقملا نم ةعومجمب جورخلا

 ملعملاو ملعتملا ةرظن بيوصت يف ديفي نأ هنأش نم روطتمو حجان يسردم باتك ىلإ
 ةفلختملا ةيروكذلا (65601865[5) تابلوقملا خف يف عوقولا يدافت يفو ةأرملا ىلإ اعم

 .ةيبرعلاو ةيقرشلا تاعمتجملا بلغأ اهنم يناعت يتلا

 ثحبلا ةقيرط :ًايناث

 يف (لجرلاو) ةأرملا ةروص جارختسال هلالخ نم ىعسن يذلا ثحبلا ةعيبطل ًارظن
 ةمءالم رثكألا وه يليلحتلا يفصولا جهنملا نإف «ةيندملا ةكشنتلاو ةينطولا ةيبرتلا بتك

 (ةهقلزو6 ل6 ىوتحملا ليلحت ةقيرط ربع كلذو بولطملا فدهلا ىلإ لوصولل
 «,صاخ هجوب (2221356 15850211016) تاعوضوملا ليلحت ةينقتو ماع هجوب 00121610)

 صنلا نم ءزج ىأ يباتك صن يف رهظي ىنعم ىأ ةلالد لك يه ((طغت»6) ةعوضوملاو

 لصتي ام ىه «ةريثك يهو ء,تاعوضوملا نم انمهي امو .(...ناونع - ةلمج - ةرقف)
 دجوي ناك اذإ ام ديدحتل ميهافمو راكفأ نم بتكلا يف نيسنجلا نيب ةاواسملا عوضومب

 .سكعلا ىأ ءاسنلا باسح ىلع لاجرلل زّيحت
 ةلصلا تاذ رصانعلا ةفاك انددحف ةديدع تارم ثحبلا ةدام بتكلا ةءارقب انمق ًايلمع

 ءرخآلا ضعبلا ىلإ اهضعب بيرقتو اهقيسنتب انمق مث ءنيسنجلا نيب ةاواسملا ةيضقب

 (0216801165) تاكفلا نم ددع يف اهقينصت ىلإ انلصوت ىتح ءثحبلا فده ءوض ىلع

 نيلي



 9 تاشحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 وأ ليلحت اهلالخ نم متي ةصاخ (6 3281*0ا56) ليلحتلل ةكبش ءاهعومجم يف لكشت

 ةعيبط نع فشكلاب حمست ةيعوضوم ةروصب بتكلاو صوصنلا نيماضم «غعيرفت»

 :ةيلاتلا تايوتسملا ربع كلذو اعونو امك لجرلاو ةأرملاب صاخحلا روضحلا

 روصلاو صوصنلا يف نيسنجلل يداملا روضحلا ١-

 لجرلاو ةأرملا ماهم -*

 ةفيطولاو لمعلا
 تاطاشنلا -5

 رارقلاو ةردابملا -6

 لجرلاو ةأرملل ىجراخلا رهظملا -/

 ةجلاعم ىف اهاندمتعا ىتلا (ان2116 06 706510156) سايقلا ةدحول ةبسنلابو

 سردلاو ةلمجلاو ةرقفلاو رطسلاو ناونعلا نيب تحوارت دقف اهليلحتو صوصنلا

 .ةروصلاو

 ةلعافلا تايصخشلا ىأ ءصنلا لطب ةيوه ديدحت عيطتسن تادحولا هذه لالخ نمو
 ةركفب ىأ موهفمب ىأ ةنيعم ةيصخشب ةصاخلا ةلوطبلا مجح وأ ىوتسم ديدحتو هيف

 ةلاح ىلإ «تاجرد تسب هانددح (20206531105) ليقثت عم سردلا ىلع نميهملا ديحولا

 عبر دودحب وه ًازّيح لتحي هنأل نيتجرد ليقثت عم ةيمهألا طسوتملا يسيئرلا لطبلا
 ةركف نأل ةدحاو ةجرد غلبي ليقثتب ىظحي يذلا يوناثلا لطبلا ةلاح ىلإ ؛ةداع سردلا
 .ةداعلا يف نيترقف ىأ ةرقف يف رهظت يوناثلا لطبلا

 ةيندملا ةكشنتلاو ةينطولا ةيبرتلا بتك نم تنوكت دقف ثحبلا ةدام صخي ام ىفو
 نم ىلوألا ةقلحلا فوفص يف ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا نع ًارخؤم ةرداصلا
 ميقلاب ةعبشم اهنال ةئشنتلاو ةيبرتلا ةدامل انرايتخا ءاج دقو .نانبل يف يساسألا ميلعتلا
 .نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا نم فقوملا اهنمو ةفلتخملا ةيجولويديإلا فقاوملاو

 ةأرملا نع يوبرتلا باطخلل ةماعلا ةروصلا :ًاثلاث

 نيوانع نم اهتصح يه امو ؟ةثشنتلاو ةيبرتلا بتك يفلؤم نيب ةأرملا عقوم ىه ام

 انين



 ةينطولا ةيبرتلا بتك يف ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 :نوفلؤملاو ةأرملا - |
 ,ةكشنتلاو ةيبرتلا بتك يفلؤم نيب يئاسنلا روضحلا مجح صالختسا نكمي

 :يلاتلا لودجلا لالخ نم ءروضحلا اذه ةيعونو

 سنجلا بسح نيفلؤملا عيزوت ١: مقر لودج

 فيلأتلا ةئيه

 ةصح نم تارم ثالث ربكأ لجرلا ةصح نأ ىلإ لوألا لودجلا تايطعم ريشت
 زيحتلا وأ ةيروكذلا ةعزنلا رهظتو ,ةفلتخملا اهتايوتسمب نيفلؤملا ةعومجم طسو ةارملا
 ةماعلا ةيراشتسالا ةفيظو رصتقت ثيح نيفلؤملا ةئيه تاعيرفت يف ةأرملا دض يسنجلا
 ًاماع ًاراشتسم ١6 نيب ةدحاو ةأرما دجوت الو ءاسنلا نود مهدحو لاجرلا ىلع فيلأتلل

 صاخلا قسنملاو بتكلل ماعلا قسنملا ىوتسم يف ةأرملا داعبتسا رركتيو .بتكلا فيلأتل

 ىوتسم يف الإ نيفلؤملا ةكيه نيب ةأرملا رهظت الو ماعلا ررقملاو ماعلا فرشملاو
 ًادج فيعضلا روضحلا اذه اذاملف .عجارملا وأ ئراقلاو ررحملاو صاخلا راشتسملا
 يف ةكراشملا نع ًابيرقت ةأرملا داعبتسا اذاملو ؟ةيبرتلا بتك يفلّؤم ةعومجم نيب ةأرملل
 ؟اهيلع فارشإلاو بتكلا جاتنإل طيطختلا

 روضحو «نايبصلا روضحل ًابيرقت ياسم ةينانبللا سرادملا يف تانبلا روضح نإ

 مه



 ج

1 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 اذاملف .لقألا ىلع يئادتبالا ميلعتلا يف روكذلا نيملعملا روضح نم ربكأ تاملعملا ءاسنلا

 ىلإ يسيئرلا بيسلا عجري امبر ؟ةيبرتلا بتك يفلؤم نيب زيمم روضح ةأرملل نوكي ال
 ةفيظوف .ةئشانلل هنومسريو لاجرلا هططخي امل ميلعتلا يف ًايذيفنت ًارصنع ةارملا رابتعا

 طيطختلاو رارقلاو ةطلسلا يناعم اهتايط يف لمحت فرشملاو قسنملاو يراشتسالا
 راودألا مهب تطينأ نيذلا صاخشألا ءاج تاذلاب عقاوملا هذه نمو ؛هيجوتلاو ةرادإلاو
 .فيلأتلا ةئيه لخاد اهنع ثدحتن يتلا

 نيوانعلا يف ةأرملا - ب

 ناونعلا يف امل ًامومع ئراقلاو ذيملتلا سفن يف ًاصاخ ًاعقو ناونعلل نأ يف كش ال

 امف .ةريثك ًانايحأ زيمم نولبو زراب ناكم يفو ربكأ طخب نوكي هنالو زيكرتو فيثكت نم
 ةيسيئرلا نيوانعلا نم ؛ةدشار ةأرما أ ةاتف ىل ًاتنب تناك ءاوس ءةأرملا ةصح يه
 ىنعملا ةسارد دعب ؟ميلعتلا نم ىلوألا ةقلحلل ةيبرتلا بتك يف ةيعرفلا نيوانعلاو
 ناونعلا روحمتي يذلا «لطبلا» وأ صخشلا ةيوه انصلختسا ناونع لك يف نمضتملا

 :يلي امك ةيردنج ةيواز نم نيوانعلل ةيئاصحإلا تايطعملا تءاجف هلوح
 صاخشألا سنج بسح بتكلا يف نيوانعلا عيزوت :7 مقر لودج 02)

 عومجملا | دياحم | طلخم | ثنا | ركف |
 0 ل ا ل ا

 ا كلا لل نقل كلا كا كفا كا 801 21
 اد د ا اا اح صفا
 [1١-1 -[[1840751١1|104' > | عسب |

 ةيبرتلا بتك يف نيوانعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ىلإ يناثلا لودجلا ريشي
 ديعص ىلع ةدودحم قلو تاقوزف ىلإ ةراشإلا عم ءًايسنج دياحم عباط تاذ ةثشنتلاو
 ةصاخ ةيسيئر نيوانع ةتسب ءًارابكو ًاراغص ءروكذلا ىظحي امنيبف .ةيسيئرلا نيوانعلا
 ةراشم: لياقم يسخر ناوتع يأ ىلع نلصحي ال :تازيبكو :تاريغص :تاثإلا نآادجت مهب
 الو .ةثالثلا بتكلا يف ةيسيئر نيوانع ٠١8 لصأ نم نيسنجلا نيب ةطلتخم نيوانع

 لاقي هسفن ءيشلاو ءيروكذ يردنج فقوم ىلإ سيلو اهسفن ةغللا ةروكذ ىلإ ناونعلا «ةروكذ» عجرت دق (؟)
 .ةثونألا نع

 ني



 ةينطولا ةيبرتلا بتك يف ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويآ

 ًايطمن ًاماظن عبتت بتكلا نأل ةيعرفلا نيوانعلا ىوتسم ىف ىسنج زيحت ةلكشم رهظت

 ًايتزج ًانبغ كلانه نأ دجن اذكهو .رخآ ىلإ سرد نم اهسفن ةقيرطلاب ًارركتمو ًادياحم
 .سوردلا نيوانع نم اهتصحو ةأرملاب قحلي

 صوصنلا يف ةأرملا - ج

 وأ ةثنؤم وأ ةركذم تايصخش لوح ةيبرتلا بتك صوصن روحمتت دح يأ ىلإ

 صنلا يف ديحولا لطبلا وه ام صخش نوكي امدنع ؟صوصنلا لاطبأ مه نمو «ةطلتخم

 ةظوحلم ةجردب سردلا زكرتي امدنعو .()هرود ىلعو هيلع الماك ًازيكرت كلانه نأ دجن
 يف «يسيئر لطب» صخشلا اذه نأ ربتعن اننإف نيعم ام صخش ىلع ءاهب سأب ال وأ

 هفقنصن اننإف صخش ىلع ةدودحم ىأ ةيئزج ةروصب صنلا زكرتي امدنع امأ .(؟7)صنلا

 دق وأ نيسنجلا نيب ةكرتشم صنلا ةلوطب نوكت دقو .(7صنلل «يوناثلا لطبلا» ةناخ يف

 ."0ةثونألاو ةروكذلاب هل ةلص ال يأ ,ةيردنجلا ةيحانلا نم ًادياحم صنلا نوكي

 جارختسا لواحن بتكلا صوصن ليلحت يف اهدمتعن يتلا دعاوقلا هذه نم ًاقالطناو

 سوردلا زيكرت ةجردو مهسنجو سوردلا حرسم ىلع نورهظي نيذلا صاخشألا ةيوه

 :يلاتلا لودجلا لالخ مهيلع

 اهلاطبأ سنج بسح بتكلا صوصن عيزوت :" مقر لودج
 (صنلا يف هروضح ىوتسمو صخشلا :سايقلا ةدحو)

 ةطلتخم امإ يه ةثشنتلاو ةيبرتلا بتك سورد مظعم نأ ثلاثلا لودجلا نم نيبتي
 سنج ىلع 24 دودحبي) روكذلا سنجل ةدودحم ةزيم دوجو عم ًايردنج ةدياحم ىأ

 اهبسحت نأ نكمي يتلا تاجردلا لك ىه تاجرد 1 رادقمب (20206:20د) ًاليقثت زيكرتلا اذه يطعن (؟)
 0 1 .دحاو سردل

 .سردلا عبر دودحب وه ًازيح لتحي هنأل نيتجرد رادقمب ًاليقثت يسيئرلا لطبلا يطعن (4)
 ىأ ةرقف ىوتسم ىلع رهظت يوناثلا لطبلا ةركف نال ةدحاو ةجرد رادقمب ًاليقثت يوناثلا لطبلا يطعن ()

 .ةداع نيترقف

 .ًاضيأ تاجرد 5 ًاليقثت صنلل ةلماكلا ةيدايحلل وأ ةكرتشملا ةلوطبلل بسحن نيتلاحلا الك يف (1)

 اناني



 4 تاشحاب

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نود نطاوملا وأ درفلا ناسنإلا ىلإ ًابلاغ هجوتت اهليلحتب انمق يتلا صوصنلاف .ثانإلا
 ذّيحلا بناج ىلإ اهل ًازّيح ةأرملا دجت ثيحب (115601155 256:16) ةيسنجلا هتيوه ديدحت

 نآل ,"لقألا ىلع ًايوغل ءاهبنجت نكمي ال بتكلا يف ةيروكذ ةحسم عم لجرلاب صاخلا
 نكميو .اهتعيبطب ةركذم تادرفم ىه ءاهريغو ذيملتلاو نطاوملاو ناسنإلاو درفلا تاملك

 ةغيصو «انأ» درفلا ملكتملا ةغيص دامتعا لالخ نم صنلا يف ةغللا ةروكذ ىلع بلغتلا
 ةجودزم ةغيصب لاؤسلا حرط اهيف نكميف ةلئسألاو نيرامتلا امأ .«نحن» عمجلا ملكتملا
 ةاتفلا عبصت «ركذا» ةملكب تيفتكا اذإف ...(يركذا) ركذا وأ (يبيجأ) بجأ :لوقن نأك

 زيغ ديملتلا ئتفلا -عبصي «يركذا» لوقلاب تيفتكا اذإو :نمآلاب ًايوغل ةينمم نيغ ةذيملتلا
 !(!هبناج نم رمألاب ينعم

 ةيوهو صوصنلا ليصافت يف انلخدو ًابناج ةيوغللا ةيلاكشإلا هذه انعضو اذإو
 متت سوردلا ةلوطب يف ءاسنلا ىلع لاجرلل ةيئزجلا ةبلغلا نأ دجن اننإف مهسنجو اهلاطبأ
 يف يبصضلا ىلع يكزج نأ ةودعم ديكرتي ةارملاو تنيلا ىطعت :ةيلاتلا «ةظيركلا# قفو
 ةلودلا نع هابأ ميلس لأس» :نيرخآ نيسرد يف هيلع ظوحلم زيكرتو ءصوصن ةعست

 نانبل اننطو ضرأ ىلع نوميقي نيذلا نيينانبللا نم فلاتت اهنإ بآلا لاقف ؛ةينانبللا
 .(")0..ةموكح مهتايح مظنتو

 ىلع سوردلا يف (يوناث ىأ) دودحم زيكرت دجوي هنأ دجن يبصلا ىلإ ةفاضإلابو
 :لجرلل ظوحلم رود ىلغ يوظني دحاو صن عم صوصت ةعست يف دشأرلا لجرلا زود
 نم رمأ نود فرصتلا يطرش يأ عيطتسي الو نمآلا هقيرف عم ةطرشلا دئاق طبضي»
 60 ' )«..هدئاق

 موسرلاو تاحوللاو روصلا يف ةأرملا -د

 «ةنولم ةحول وأ مسر وأ ةروص 6 هعومجم امب ةئشنتلاو ةيبرتلا بتك نيزتت

 ةيئاحيإلا ةيلباقلا نم ديزي امم :ةروص لكب ةصاخ تاحورش عم «جارخإلا ةديج

 ايجولويديا يوبرت ماظن لكلف .ًاضيأ ةيسايسو ةينيدو ةيعامتجاو ةيجولويديأ بابسأل اهبنجت نكمي ال امك (10)
 مهمايق دنع ؛قوف نم لخدت دعب وأ ًايئاقلت ءبتكلا وفلؤم اهيعاري ؛ةرتتسم مأ ةنلعم تناك ءاوس ؛هب ةصاخ
 .فيلاتلا ةمهمب

 ال داكي هنأ ىتح ««...ينانبل انأ» ىأ ؛«؟ديدج ذيملت انفص يف له» :يلي ام بتكلا يف ةغللا ةيروكذ ةلثمأ نم (4)

 نع صوصنلا ثيدح ربتعن اننأ ىلإ ريشن ديعصلا اذه ىلعو .مالكلا ةيروكذ نم دحاو سرد ولخي

 ثيدحلا رودي امدنع فلتخم رمألا نكلو .مهدحو نايبصلا ىلإ سيلو ًاعم نيسنجلا ىلإ ًاهجوم ءذيمالتلا»
 .هقافرو هقيفر ىأ ذيملت نع

 .(ثلاثلا فصلا باتك يأ) 515 صك )3

 ؟؟.ص-اك )0٠٠(

 ناين



 ةينطولا ةيبرتلا بتك يف ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 روهظ ىلع ًاسايق يرصبلا دهشملا اذه يف ةأرملا رهظت ةرم مكف .ةروصلا نومضمل

 ؟هيف لجرلا

 اهصاخشأ سنج بسح تاحوللاو روصلا عيزوت :4 مقر لودج
 (ةروصلا :سايقلا ةدحو)

 ار و مر متي ع عا
 ةاعأ احا تعا ]عش دعت حاكم

 ل1 تن ان هك كان تن
 نيماضم تاذ تاحوللاو روصلا رثكأ نأ انثحب يف عبارلا لودجلا نم دافتسي

 ًاراغص ًاعم ناسنجلا اهيف رهظي ىتلا ةطلتخملا روصلا ًامجح اهيلت ًايردنج ةدياحم

 فصن نم لقأ يهف بتكلا يف ءاسنلا سنج صخت يتلا تاحوللاو روصلا امأ .ًارابكو

 لتحت ةأرملا نأ عمو .عبارلا لودجلا يف حضاو وه امك ءروصلا نم لاجرلا سنج ةصح

 اهليجست نكمي يتلا ةظحالملا نإف ءهب سأب ال ًاعقوم ةيحيضوتلا موسرلاو روصلا يف

 عضاوملا يف ريبك ةأرملا روضح نأل ةدودحم ةبسنب نكلو ثانإلا نم لضفأ عقومب

 ةرهاظ مامأ نحن نذإ .انظحال امك لجرلا حلاصل ربكأ نيسنجلا نيب قرافلا ناك بتكلا

 .ةفلتخم بسنب ىلو رخآ ىلإ عضوم نم ةدتمم

 سنجلا حلاصل ًامئاد نازيملا ةفك حجري يذلا امو ةرهاظلا هذه ةيفلخ يه امف

 عقوم سيخبت ةرهاظ زربت اذامل ةلاحلا هذه يف نكلو ؟ةغللا ةيروكذ يه له ؟ركذلا
 ةأرملل يعمتجملا عقاولا وه له ؟بتكلا يفلؤم ةئيه يفو تاحوللاو روصلا يف ةأرملا
 اهرودو ةأرملا نع نيفلؤملا ناهذأ يف ةدوجوملا ةيعاواللا تاروصتلا يه له ؟ةينانبللا

 جاتحي رمألا نأل تالؤاستلا هذه نع ةقيقد ةباجإ كلمن ال ؟ًامومع ةايحلاو عمتجملا يف
 .ةصاخ ةسارد ىلإ

 ةاتفلاو تنبلا ةروص :ًاعبار

 لهو ؟باشلاو يبصلا ىلع ًاسايق ةيبرتلا بتك يف ةاتفلاو تنبلا ةروص ىدبت فيك
 نع ةباجإلل ؟صاخ هجوب ةقهارملاو ةلوفطلا ملاع يف نيسنجلا نم دحاول زّيحت دجوي
 يف ةأرملا دض يسنجلا زّيحتلا رهاظم نع فشكلل انيعس نمض جردنت هذهك تالؤاست
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىقئالعلا راطإلا :امهو قايسلا اذه يف نيتيساسأ نيتطقن ىلع زكرن فوس ةيبرتلا بتك

 .سنج لكب ةطانملا لامعألاو ماهملا ةعيبطو «نايبصلاو تانبلل

 يقئالعلا راطإلا -

 وه ام ءكاذو اذه لبقو ؟ةيعضو ةيأ يفو كلذ لصحي نيأو تنبلا رهظت نم عم

 ضونضت اياتك يف نوكرشتي امك نايبصلاو تانبلا اهجسفت يتلا تاقالملا ةكبش عجحت
 ؟ةيبرتلا

 لودجلا يف ةدراولا ةيليصفتلا تايطعملا لالخ نم ةلئسألا هذه ىلع درلا عيطتسن
 :ىلاتلا

 نايبصلاو تانبلا تاقالع ةكبش :* مقر لودج
 (9١(رطسلا :سايقلا ةدحو)

 تاقالعلا باسحلا نم انطقسأ ؛بتكلا يف ثانإلاو روكذلا اهلجسي يتلا تاقالعلا ةيعونو مجحل انباسح يف . )1١(
 امك تنبلا وأ يبصلل اهبسنن نأ نكميو كاذ وأ سنجلا اذه ىلإ حوضوب يمتنت ال يتلا كلت ىأ ةطلتخملا يي

 .(2؟5ص ؟ك) «قافرلا نم ريثكلا ىلإ فرعتأ ةسردملا يف» :يلاتلا لاثملا يف
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 ةينطولا ةيبرتلا بتك يف ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 قيضل ةمدصلاب روعشلا ىلإ سماخلا لودجلا نم ةصلختسملا تايطعملا انب عفدت
 نورثاتسي نيذلا نايبصلل يقئالعلا ىدملا عاستا لباقم تانبلا دنع يقئالعلا ىدملا

 نيسنجلا نم راغصلا تاقالع نع ثيدح اهيف رودي يتلا ('"7ةحاسملا نم /17 يلاوحب
 .ةحاسملا كلت نم تانبلا صخت طقف /7 لباقم

 تنبلا تاقالع ةرئادو يبصلا تاقالع ةرئاد نيب نزاوتلا يف ريبكلا للخلا اذه

 ةيناث ةهج نم .ريسفت ىلإ جاتحتو ةيبرتلا بتكل ماعلا هجوتلاب قلعتت ةقرافم لكشي
 نأ ىلإ ةنيعم تاقالع يف نايبصلاو تانبلا مهعم لخدي نيذلا فارطألا ةيوه ريشت
 تاقالع انينثتسا اذإف .ىبصلل ةبسنلاب ىتح ًادج دودحم نيسنجلا نيب ىقئالعلا لصاوتلا
 ةيأ هيدل تسيلف .ًابيرقت لاجرلاب رصحنت داكت هتاقالع نأ دجنس ةدجلاو مآلاب يبصلا
 وأ ذيملت عم هتاقالع ىلإ ريشت يتلا روطسلا نم 47 لباقم ةقيدص ىل ةذيملت عم ةقالع
 نيترم ةملعملاب ةلص يبصلا ميقي ؛ملعملا عم ةقالع نيرشع يلاوح لباقمو .قيدص عم
 تاذيملتلا ىدحإو ةقيدصلاو ةدجلا نم لك عم ةدحاو ةقالع تنبلا ميقت اهتهج نم .طقف

 .(""لاهفص يف ذيملت عم ةديحو ةقالع ىوس رخآلا سنجلا عم اهل نوكت نأ نود

 ةياعرلاو ةيقلخلا ةئشنتلا ىلع تنبلا تاقالع رصتقت تاقالعلا نومضم ثيح نمو
 71 يف) ًالوأ ةيقلخلا ةئشنتلا ىلع لمتشتل يبصلا تاقالع نيماضم عستت امنيب ةماعلا

 نواعتلا تالاح اهيلت «(تالاح 4) ميلعتلاف (تالاح )٠١ ةماعلا ةياعرلا مث (ةلاح
 يئيبلا طاشنلا ىلإ الوصو (تارم ) ةيلستلاو بعللا تالاحو (تارم 5) ةدعاسملاو

 .(ةلاح لك يف ةرم) لمعلا ىلع بيردتلاو

 .رطسألاب ةرّدقم ةحاسملا هذه (١؟)

 ةليلق بتكلا صوصن نم ًاريثك لعجت يتلا بابسالا نم ًادحاو تانبلاو نايبصلا تاقالع ةيدودحم نوكت دق (1؟)

 .دحاولا سردلا ءازجآ نيب لاصوالا عيطقتيو دومجلاب مسّتتو ةيويحلا

 موا



 9. تافحإب

 ةيوهلا تاسايسو ,ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نأ دجن اننإف نيرخآلا عم يبصلاو تنبلا تاقالع هيف دقعنت يذلا ناكملل ةبسنلابو

 تيبلا مث (ةقالع 3٠ يف) ًالوأ ةسردملا لمشيل عستي يبصلا تاقالعل يناكملا زّيحلا
 تنبلا تاقالع امأ .عراشلاو ةرايسلا ىلإ الوصو (تاقالع 4) يف ةعيبطلاف (ةقالع )٠١

 .(امهنم لكل نيتقالع يف) تيبلا يف ىأ ةسردملا يف امإ لصحتف

 :لامعألاو ماهملا - ب

 ؤقفاكتلا ىدم وه امو «نيسنجلا نم راغصلا اهب موقي يتلا لامعألاو ماهملا يه ام

 موقت ثيحب نايبصلاو تانبلل ةيطمن ةروص بتكلا سكعت له (''0؟لاجملا اذه يف امهنيب
 ماهم نايبصلا ىلإ لكوت امنيب «ةيوثنأ ماهم اهنأ ىلع ًايديلقت ةفّدصم ماهمب تانبلا
 ؟ةيروكذ ماهم اهنأ ىلع ةفّدصم «ةفلتخم

 لامعألا ىأ ماهملا ىلع ءاوضألا طيلستب انمق ةلئسألا هذهل ةبوجأ نع انثحب يف

 :يلاتلا لودجلا يف رهظي امك ('”)ةدح ىلع سنج لكب ةصاخلا

 تانبلاو نايبصلا ماهم :5 مقر لودج
 (ةروصلا + ةرقفلا :سايقلا ةدحو)

 ةسرامم تسيل اهنإ .ةمظتنم ةروصب هجراخ ىأ تيبلا لخاد متت رجالا ةعوفدم ريغ لامعأ يه ماهملا )١4(

 .ةددحم ةنهمل ىأ روجأم لمعل وأ ةفيظول
 .نيسنجلا نيب ةكرتشملا ماهملا بسحت مل (16)

 ضن



 ةينطولا ةيبرتلا بتك يف ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 ليي سك ةدطعلاو ةورجلا يقع توصف نأ قع قماسلالؤدؤتا فكك
 بعتأ ال يكل يمون ناكمو يبتكو يبايث بترا» :فيظنتلاو بيترتلا يه تنبلل ةديحو
 ةعزوم ةمهم 5 ىلإ لصتف يبصلا ماهم امأ .(' 9ءةصاخلا يلامعأب يدلاوو يتوخإ
 ءاج .نيرخآلا ماعطإو «ةساردلاو «ةياعرلاو ءفرحلاو ةعانصلاو فيظنتلاو بيترتلا ىلع
 ءانثأ ريغصلا كيخأب مامتهالا كمأ كتفلك» :ةيساسألا ىلوألا ةنسلل ةيبرتلا باتك يف
 دنع رركتتف فيظنتلاو بيترتلا دهاشم امأ .(",؟هتمالس ىلع ظافحلل هدعبت ّمع .اهبايغ
 ىلع هامرو ةسردملا بوث دايز علخ» :يلاتلا لاثملا يف امك ة ا يبصلا

 لمهي ال نأ ررقو لجخلاب رعشي ىهو هسبل ءبترم ريغ هدجو يلاتلا | مويلا يف .يسركلا
 .("4)«كلذ دعب هبيترت

 هده نان كلا لسوستا ف رك ال كككو ةفيتح تنلا ماهم ركاز تناك اذإز
 ةجرد ىلإ عستتو (ةروص؟1) روصلا ديعص ىلع يعيبطلا عضولا ديعتست ةرئادلا
 ."*0(ةروص 44) يبصلا ةرئاد نم ًاريثك برتقت

 بيترتلاو فيظنتلا ملاع يف ةفورعملا ةيديلقتلا اهتلاح ىلإ دوعت تنبلا ماهم نإ لب
 .ةيلج ةروصب يبصلا ماهم نع ديزتف (ةرم 14)

 غيرت انجي نوصلا يف اههيشوو ضوصتلا يف "كنبلا مو هيب فالكتألا اذه
 اني رثكأ ةنيعم ةقرافم ىلإ مجري صوصنلا يف ةئيعم ماهر مايقلا :نعكنبلا نسف
 يبص ةروص ملعتملل نومدقي ءالؤه نأل اهرودو ةأرملا نم نيفلؤملل فقوم ىلإ عجري
 كلذب نيجراخ «ةداعلا يف تانبلل صصخم رودب موقي ام اريثكو هماهم يف ادج يرصع

 .نيسنجلا نيب راودألاو ماهملاو لمعلا ميسقتل ةيديلقتلا ةرظنلا قاطن نع

 ةلماعلا ةأرملا :ًاسماخ

 لامعألا يه امو ؛يجاتنإلا اهرودو ةأرملا لمع نم ةيبرتلا بتك فقوم وه ام
 ةحاسملا نأ ىلإ ةيادب ريشن ؟روصلاو صوصنلا ربع ةأرملا اهب موقت يتلا نهملاو
 يف زربي ام رثكأو .لجرلا ىأ ةأرملا صخت تناك ءاوس ًالصأ ةفيعض لمعلل ةكورتملا

 هروحم جاتنإلاو لمعلا سيل قايس يف كاذ ىأ سنجلا اذه صخت ام ةنهم مسا وه بتكلا

 ةيعونو بتكلا يف لمعلاب صاخلا زّيحلا مجح انل نّيبي يلاتلا لودجلاو .يساسألا

 ) )13ملدتصءما١ا

 اذ.ص 1ك (19

 او. صاد 5ك (14)
 ليصافت لالخ نمو ةروص لكب صاخلا قيلعتلا لالخ نم تاحوللاو روصلا يف ماهملا ةعيبط فرعن 5(

 .اضيأ اهسفن ةروصلا

 موو



 9 تاخحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 :سنج لكب ةطانملا لامعألا

 لجرلاو ةأرملا لمع :! مقر لودج
 (ةروصلا + ةرقفلا :سايقلا ةدحو)

 2ك مك هك
 ده كس ككل ةفاهك 2-29

 نم تارم ٠١ ربكأ لمعلا نم لجرلا ةصحف .ةريبك تالؤاست عباسلا لودجلا ريقي
 :تاعتوتلاو نوصنلا نف ةارملا ةسلحب نم تارم# كار نمودضتلا يف ةارخلا ةيطَحَب
 صوصنلا يف ةلماعلا ةأرملا روضح نيب ظوحلملا توافتلا اذه رس نع ًاددجم لءاستنو

 ةصاخلا ماهملا ديعص ىلع ًاضيأ تزرب نأ قبس ةرهاظ يهو ءروصلا يف اهروضحو
 ءبتكلا يجتنم فقوم نأ ىلإ ببسلا عجري له .اهسفن بتكلا يف تانبلاو نايبصلاب
 نأ مأ ؟نيفلؤملا فقوم نم ةارملا لايح ًافاصنإو ًامدقت رثكأ ءروصلا نع نيلوؤسملا
 ؟ءاسنلا حلاص ريغ يفو ديدج نم اهرود بعلت ةغللا ةيروكذ

 نضل



 ةينطولأ ةييرتلا بتك يف ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 داكت اهنإف اهتيعون ثيح نم امأ .ةيئاسنلا نهملاو لامعألا مجح ةيحان نم اذه

 لك لبق سّردم ىهف .ةعونتم لجرلا دنع نهملاو لامعألا امنيب سيردتلا يف رصحنت
 ةيذغتلاو بطلاو ةعارزلاو ةعانصلا يف لماع وأ يفرح ىه مث ,كلذ دعب نمأ لجرو ءيش

 .عمتجملاو ةايحلا يف لمعلا بناوج نم اهريغو
 ميسقت ىهو ةيبرتلا بتك يف نيسنجلا نيب لمعلا مييقت يف حضاو نبغلا نإ

 اوديزي نأ نيفلؤملاب ًايرح ناك دقو .اهعقومو ةينانبللا ةأرملل يبلسلا ىنعملاب يردنج
 تاينالديصو تابيبطك نلمعي يتاوللا ءاسنلاب ةطونملا نهملاو لامعألا عونو مجح نم
 يتاوللا ءاستلاب صغي داكي يذلا يمالعإلا لاجملا نع الضف تايماحمو تاضرممو

 .نايعلل رهاظ حاجنبو هيف نلمعي

 تاطاشنلا :ًاسداس

 تيبلا جراخ متت نأ ًاضيأ اهطورش نمو .هلمعي درفلا مايق ءانثأ تاطاشنلا متت ال

 ىلع انلدت اهنأ ىف نمكت تاطاشنلا ةيمهأو .(' '”دحاو صخش نم رثكأ ةكراشمبو

 .نايينصلاو تاتبلاو:لاجزلاو ةاسنلا ةيمامتجالا ةايحتل ةييزتلا :يتع اهمسزت كلا وعلا
 :يلاتلا يئاصحإلا لودجلا لالخ نم رهظت بتكلا يف ةدراولا تاطاشنلا نإف ًامومعو

 نيسنجلا نم رابكلاو راغصلا تاطاشن :/ مقر لودج
 (ةروصلا + ةرقفلا :سايقلا ةدحو)

 .عباطلا ةيدرف ةريخآلا نإ ذإ ماهملاو تاطاشنلا نيب قرافلا نمكي انه )٠١(



 ج

 ل

 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 طلتخم عباط تاذ ةيبرتلا بتك يف تاطاشنلا مظعم نأ ىلإ نماثلا لودجلا ريشي

 اهيف زربي روص ةعومجم بناج ىلإف .تاحوللاو روصلا يف مأ صوصنلا يف ءاوس
 ءازجأ ةطساوب ينانبللا ملعلا عنصن» :يلي ام ىلوألا ةنسلا باتك يف أرقن «ينانبللا ملعلا

 حرشي ةلوجب انملعم عم موقن» :ًاضيأ أرقن امك .(150 ص) «ةياغلا هذهل ةرّضحم ةيقرو
 .(١0ص) «ةماعلا نكامألا ماظن دعاوق اهيف انل

 ءًامومع ءاسنلا ىأ تانبلا اهب موقت تاطاشن نمضتي ًادحاو ًاصن دجن ال امنيبو
 يف ءاقبلا :لضفت اذام ؛ةلطعلا موي يف» :روكذلا تاطاشن نع صوصن ةعبس ثدحتت

 باتك يفو .(77؟ ص - ؟ ك) «؟قافرلا عم ةلحر يف جورخلا مأ «نويزفلتلا برق لزنملا
 عوبسألا اذه :ليبن لاقف ءفصلا نييزتل قيرف عمتجا» :أرقن ةيساسألا ةثلاثلا ةنسلا
 :نايبصلل يثحبلا طاشنلا زربي رخآ ناكم يفو .(؟07ص -7 ك) «...يداليم ديعب لفتحأ

 ١9(. ص) «نانبل يف ةعارزلا لوح ثحبب مايقلل ةثالثلا نيملعتملا ءالؤه يبرملا فلك»

 ةداعلاك لدعتت ةيردنجلا ةيعضولا نإف تاحوللاو روصلا يف امأ ءبتكلا صوصن يف اذه
 نم ريثكب لضفأ اذهو لجرلاب ةصاخلا تاطاشنلا ثلث ةأرملا تاطاشن لكشت ثيحب
 .صوصنلا يف ةأرملل طاشن يأ بايغ

 ("7تارارقلاو تاردابملا :ًاعباس

 مظعم يف لاجرلا عقوم نم ًانأش لقأ ةيبرتلا بتك يف ءاسنلا عقوم ناك اذإ

 سمخب نوموقي لاجرلا نأ بتكلا ىوتحم ليلحت نم رهظيو .ًاضيأ لجرلا ةصح نم لقأ
 .ءاستلا بناج نم رارق وأ ةردايم لك لباقم ابيرقت تارارق ةسمخ نوذختي ىأ تاردايم

 وأ ًايرظن نوكي نا نكمي ًاضيا يدرف وهف رارقلا امأ :ةدجتسم ةيعضو ىلع يدرف يلمع در يه ةردابملا (؟1١)
 .تقو يأ يف هذاختا نكميو ًايلمع

 ضش



 ةينطولا ةيبرتلا بتك يق ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 فصلا رادج ىلع مسرت اهتاقيفر ىدحإ ىنم تدهاش» :ةيئاسنلا تاردابملا ةلثمأ نمو

 رثكت لباقملابو «.(45 ص - 7 ك) «تمسر ام ىحمب اهتقيفر ىنم تعنقأ .صاصرلا ملقب
 جرحلا ىلإ ةلحر ميظنت كقافرو تنأ كيلإ بلط» :مهتارارقو لاجرلا تاردابم ىلع ةلثمألا
 مامأو .([1ص - ١ك) «؟ةلحرلا هذهل مترضح اذام .مادقألا ىلع ريس ةسردملل رواجيلا

 ريغلا عنما» :رخآ ًايبص خبوي يبص ناسل ىلع يلاتلا قيلعتلا أرقن دهشملا روصت ةحول
 فظوم فصلا ملعم وعدي» :ًاضيأ أرقنو .(15ص - ١ك) «يدالب ىلإ ةءاسإلا نم
 .(4ة ص - ؟ك) «..هودعاسي نأ مهنكمي فيك ذيمالتلل حرشيل «ةسردملا يف تافيظنتلا

 لاجم يف ةحيرصلا ةيروكذلا ةبلغلا لاح ىلإ ريشت اهريغ ريثكو ةلثمألا هذه
 تاردابملا فنصن امدنع ةبلغلا هذه دادزت دقو .ةيبرتلا بتك يف رارقلاو ةردابملا
 تارارقلا نأ ءعجرألا ىلع ءدجنل يوناث وأ ماه وأ يساسأ ىه ام ىلإ تارارقلاو
 يه «ةيوناثلا تارارقلاو تاردابملا يأ ءيقابلاو لاجرلا ةصح نم يه ةماهلا ىأ ةيساسألا
 ١ ١ .ةأرملا ةصح

 يجراخلا رهظملا :ًانماث

 (لجرلاو) ةأرملل ةرهاظلا ةنيزلاو سبالملاو بايثلا ىلع يجراخلا رهظملا لمتشي
 نأ عمو .بتكلا يف ةدراولا موسرلاو روصلاب لجرلاو ةأرملا دنع رهظملا اذه طبتريو

 روضح نإف «ةدحاو ةرمل اهيف ةأرملا ترهظ املك ءروصلا يف رثكأو نيترم رهظي لجرلا

 .ةينانبللا ةيبرتلا بتك يف هي سأب ال ءاسنلاو تانبلا

 نم /44 يف ('"!ةيرصع ًابايث يدترت اهنأ دجن ةأرملا روهظ ةيفيك يف رظنلا دنعو
 ةيفيك عم قباطتي هسفن لاحلاو .روصلا يف ةديحو ةيصخش اهيف نوكت يتلا تالاحلا
 :يلاتلا لودجلا يف ودبي امك بايث نم هيدتري امو روصلا يف لجرلا روهظ

 موسرلاو روصلا يف نيسنجلل يجراخلا رهظملا :5 مقر لودج

 ل ا
3 
1 

 .ءاسنلاو لاجرلا دنع يبرغلا ملاعلاو ابوروأ يف ةعئاشلا كلت يه ةيرصعلا بايثلا (؟9)

 ضن
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 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ةجرد عفتريو موسرلاو روصلا يف دئاسلا وه يرصعلا يزلا نأ لودجلا اذه نيبي
 هذه فشكتو .روصلا هذه نم /56 ىلإ لصيل نيسنجلا نيب ةطلتخملا روصلا ةناخ يف

 لكشلا ثيح نم لجرلاو ةأرملا نع ةيرصع ةيملاع ةروص دوجو نع تايطعملا
 اذه ربعيو .نانبل يف ةئشنتلاو ةيبرتلا بتك دادعإ نع نيلوؤسملا ناهذأ يف ءيجراخلا

 وأ ءاهددصب نحن يتلا بتكلا يعضاو ىدل ةحيرص ةيناملع ةيثيدحت ةيلقع نع فقوملا
 بناج ىلع عقن ءثحبلا ةيادب نم ةرم لوألف .لقألا ىلع بتكلا هذه يجرخم ىدل

 ةعزنلا هيلع ىفطت يذلا يجراخلا رهظملا ةيعؤن ثيح نم لجرلا عم ةارملا هيف ىواستت
 الإ ةأرملل ًاظفاحم ًايديلقت ًايز دجن ال ةأرملل ةروص 19 لصأ نمف .نيتلاحلا يف ةيرصعلا
 نإ .ةرصاعملا ةينانبللا ةأرملا ينعت ال يأ «ةينانبللا ةيثارتلا ةأرملا صخت تالاح ؟ يف
 قالخألاو ميقلا موهفم نأ نع فشكي ًالثم ةبجحم ةأرمال ةدحاو ةلاح ىلو دوجو مدع
 يتلا ةاتفلا ةروص بتكلا يف عيشت اذكهو .رفاس يلاربيل عباط هل بتكلا يف ًامومع
 ىف نيتتتجلا نيب اذإ ةاواسم ةنك الكم ةوياعلاو يس ضلا ذآ ةرهصقلا ةرونتلا ئدتزت
 دئاسلا يبرغلا يرصعلا يزلا لالخ نم ققحتت موسرلاو روصلا يف امهروهظ ةيعون
 .ةيبرعلا لودلا مظعمل ةيسردملا بتكلا يف هدقتفن دق ام وهو بتكلا يف

 جاتنتسا :ًاعسات

 ةئشنتلاو ةينطولا ةيبرتلا بتكل يوبرتلا باطخلل يردنجلا فقوملا ةصالخ يه ام
 ؟لاجملا اذه يف ةأرملا مامأ ةحوتفملا قافآلا يه امو «نانبل يف ةيندملا

 صوصنلا يف ةصاخو ةملكلل يمكلا ىنعملاب دودحم بتكلا يف ةأرملا عقوم نإ
 دقو .اهل ةقيدص ىدبتو ةأرملا فصنت موسرلاو روصلا امنيب ءاسنلل ةيفاجم ىدبت يتلا

 يف ثانإلا رهظت امدنع هنإ ذإ «ةأرملا باسح ىلع لجرلل زربألا زيحتلا نمكم انه نوكي
 لجرلل ةيواسم ةقيرطب ةأرملا كرحتتو «ةيردنج ةيواز نم ءًايبسن رومألا ميقتست بتكلا
 ةمهم اولوت نم فوفص نيب لاجرلا ةصح عبر ءاسنلل نأ اندجو دقف .ةريثك ًانايحأ
 يفو .ةمهملا هذه نم ةيذيفنتلا تايوتسملا يف زكرتت ءاسنلا ةصح نأو بتكلا فيلأت
 صاخ ناونع يأ ةأرملا لانت نأ نود هب ةصاخ نيوانعب لجرلا ىظحي نيوانعلا ىوتسم

 «ثانإلا بيصن ةرم ١7 قوفي بيصنب نوظحي روكذلا نإف بتكلا صوصن يف امأ .اهب
 ىثنالل ةروص لباقم ركذلل نيتروص ىلإ موسرلاو روصلا يف قرافلا صلقتي امنيب

 ىلع بتكلا يف ةحساك ةروصب نايبصلا تاقالع قوفتت يقئالعلا ىوتسملا ىلعو
 تيبلا يف صاخشاألا ةفاك ىلإ يقئالعلا مهراطإ عستيو تانبلا اهجسنت يتلا تاقالعلا
 .عمتجتملاو ةسردملاو
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 ةينطولا ةيبرتلا بتك يق ةسونجلاو يوبرتلا باطخلا :بويأ

 صوصنلا ىف ةمات هبش ةروصب ةحاسلا نع تانبلا بيغت ماهملا ديعص ىلعو

 .موسرلاو روصلا يف

 حبسي امنيب صوصنلا يف رهظت ال ةأرملا داكت فئاظولاو نهملاو لمعلل ةبسنلابو

 ثلث ىلإ لصتو صوصنلا نع ًامامت ةأرملا تاطاشن بيغت ىرخأ ةهج نم
 ةأرملا ةصح تارارقلاو تاردابملا نم لجرلا ةصح قوفتو .روصلا يف لجرلا تاطاشن

 ثيح نم الإ ةئشنتلاو ةيبرتلا بتك يف لجرلاو ةأرملا عضو يوتسي الو .ةيلج ةروصب
 .لاجملا اذه يف يديلقتلا وأ ظفاحملا يزلا نع دعبلاو يرصعلا يجراخلا رهظملا ةرطيس

 يف ًامامت ةأرملا فصنت ةيبرتلا بتك نأ ةيليصفتلا تاصالخلا هذه نم جتنتسن

 .عقاوملا ضعب يف اهفصنت الو ءىرخأ ةريثك طاقن يف ًايئزج اهفصنتو .ةنيعم طاقن
 دحلا ىوتسمو «ةأرملل ةفلختم ةروص ميدقت مدع يف لثمتملا ىندألا دحلا ىوتسم نيبو

 «نيسنجلا نيب ةاواسملا ىلإ ةوعدلا ةيار لمحو ةأرملا ةيضق ينبت يف لثمتملا مدقتملا

 يف ليق ام اهيف حصيو كاذو اذه نيب طسو ةطقن يف فقت اهنأب بتكلا فصو نكمي
 ةروص نأ مغرف .رثكأ ال «ةاواسملا عوضوم ىلع ةحتفنم» اهنأ نم ةديدجلا جهانملا

 ًايباجيإ ًاروطت الامجإ ءسكعت اهنأ الإ ماع هجوب ةيديلقت لازت ال ةيبرتلا بتك يف ةأرملا
 ةيبرعلا ةيسردملا بتكلا يف اهتاليثم نم ًاحاتفنا رثكأ لظتو «ةأرملا ىلإ ةرظنلا يف
 لثم يلاربيل هجوت همكحي دلب يف ةيسردملا بتكلل يعيبطلا راسملاف .دقتعن ام بسح
 ةلعافلا ةيلاجرلاو ةيئاسنلا جذامنلاو عمتجملا عقاو اهنيماضم يف سكعت نأ وه نانبل
 قيرط ىلع ًاليلق ولو ريسي يكل ذيملتلل «ةرشابم ريغ ىأ ةرشابم «ةوعد نمضتت نأو هيف
 عمتجملل ةنهارلا ةروصلا نع طقف ربعت ال ةسردملا نإ .' 7”نيسنجلا نيب ةاواسملا

 اهمسرت امك عمتجملا اذهل ةاخوتملا ةيلبقتسملا ةروصلا نع ًاضيأ رّبعت لب ينانبللا
 .هيف ةرطيسملا ايجولويديإلا

 عضاوم يف ةينانبللا ةأرملا عقاو نانبل يف يوبرتلا باطخلا سكعي ةيوازلا هذه نم

 هجتي امدنع امأ .يعامتجالا مدقتلاو حاتفنالا وحن عمتجملا ةكرح هجتت امدنع ةوعدلا نم طمنلا اذه رهظي (؟؟)

 امامت اهئاغلإ ىحنو لب ءنيسنجلا نيب ةاواسملا رهاظم نم دحلا وحن هجتت ةوعدلا نإف ءارولا ىلإ عمتجملا
 ىأ ىلوألا ةلاحلا يف امأ الثم يناغفألا جذومنلا يف مويلا لاحلا يه امك ءيعجرلا فرطتلا تالاح يف

 لمعتو تارارقلا ذختتو ةيلوؤسملا لمحتت ثيحب ةيباجيإ فقاوم يف ةأرملا روصت بتكلا نإف ةيمدقتلا
 .ةماعلا تاطاشنلا يف كراشتو ردابتو

 نضل
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 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

لا ةبّجحملا ةأرملل ةبسنلاب ًالثم لاحلا يه امك عضاوملا ضعب يف هلهاجتيو «ةريثك
 ال يت

 هتيمهأ هل اًممو . .ًايلاح دلبلا ءاسن نم اهب سأب ال ةبسن لثمت اهنأ عم ءبتكلا يف رهظت

ا عقاو نع ةقيقد ةركف بتكلا يفلؤم ىدل نوكت نأ قايسلا اذه يف
 ال ثيحب عمتجمل

 الثم ةيساردلا بتكلا يف ةأرملا نع ةيرصع ةيلاثم ةروص نوعرتخي
 نّيبت امدنع

 .كلذ سكع ةيعامتجالا تاساردلا

00-0 



 ةمدقم 2 تايعمجلا باطخ

 ام ًابلاغ ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ نإ» ةينانبللا ةيئاسنلا
 ىلإ هزايحنال ًارظن ؛«قنلا» ىوكشلا بولسأ دمتعي
 ادع اذه» ...«ءاسنلا شيع يف ةيبلسلا عئاقولا زاربإ

 رِطيسُملل عماق لَفقُم باطخ ىلإ هلوحت نع
 ىف درو ام اذه «..ايؤرلا ديقي هنأل ًاعم عباتلاو
 ىلإ ةلاحملا ىلاحلا باتكلا عورشم ةدوسم
 ًالعف اذه لهف .هيف ةمهاسملل تاثحابلاو نيثحابلا
 وه له ؟نانبل يف ةيئاسنلا تايعمجلا لاح عقاو
 ريغتلا يف ذخأ وه مأ ؟دماجو لفقم باطخ

 ؟نولتلاو

 ةلواطلا هذه دقع ىلإ انتعفد ةلئسألا هذه
 هاوفأ نم (!تايعمجلا باطخ ىلإ عامتسالاو

 ىلع ةقيرطلا هذه انرثآ دقلو .ةرشابم اهتالثمم

 ,صوصنلا ىلإ ةدوعلاب تايعمجلا نع ثحب ءارجإ
 باطخلا ضبن طاقتلال ربكأ ةصرف ئّيهت اهنأل

 .هرتوتو

 هذه ةماقإ ةركف تحار اننيب اميف شاقن دعب
 داعتبالا ىلع انقفتاو رثكأ انيدل رولبتت ةلواطلا

 .عوضوملل ةيرايعملا ةبراقملا نع ناكمإلا ردق

 ةيعاسلا تايعمجلا هذه ىلإ عامتسالا يف انبغر

 تاسسؤملا ىدلو عمتجملا يف اهعقوم تيبثتل يرداقلا دنوهن

 ةريدتسم ةلواط

 - طيطح ايداف :ةرادإ

 داحتالا ,ةأرملا قوقح ةنجل ءيطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا ءيئاسنلا سلجملا :يه ةكراشملا تايعمجلا )١(
 بزح يف ةيئاستلا ةحلصملا «ةأرملا نوؤشل ةينطولا ةئيهلا «ةأرملا نوؤشل ةيلهألا ةنجللا ءيمدقتلا يئاسنلا
 .تاربملا ةيعمج ىف ةيئاسنلا ةحلصملا ؛بئاتكلا

 قرم



: 

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 اهتاردق نع رظنلا ضغبو اهتيمدقأ يفو اهماجحأ يف توافتلا نع رظنلا ضغب ءةحناملا
 .تادجتسملا عم مءالتي امب دئاسلا باطخلا ريوطت ىأ ديدج باطخ جاتنإ ىلع اهتاناكمإو
 ؟اهباطخ ةريسم ىف ةزرابلا تاطحملا ؟ةأرملا عوضومل تايعمجلا هذه ةبراقم ىه ام

 تايجيتارتسالاو ءاسنلل اهتمسر ىتلا راودألا ؟لمع بيلاسأ نم اهقفار امو تافطعنملا
 ١ ؟اهقيقحتل ةليآلا

 ةلودلا ةالابمال ىلإ نرظني فيك .ًاعم اهتالثمم رظن تاهجو عمسن نأ انفده ناك
 بايغلا اذه يف ندجيس له :ةينمض ةلئسأ انُرَفَحُت ءءاسنلا نع ينطو باطخ ةغايص يف

 قيثاوملاو تارمتؤملاو نيلومملا ىلإ نرظنيس فيك ؟ةيرحب لمعلل ًازفاح مأ ةقاعإ لماع
 ,نهسفنأ ىلإ نرظنيس فيك ؟ًاكبرم ًالماع مأ صالخ ةبشخ اهيف ندجيس له ؟ةيلودلا
 ةعجارم عضوم نهباطخ له ؟بازحألا ىلإ «تايداعلا ءاسنلا ىلإ «ضعب ىلإ نهضعب
 .؟اذاملو ىدم يأ ىلإو

 رّوحُت تازازفتسا ىأ تاءاحيإ نودو ةيرحب لوقلا ءارجإل مئالملا خانملا ئّيهن يكو
 ةلئسألا ددع رثكن الأ انلواحو تاعمتسم انرود نوكي نأو لخدتن الآ انلواح ءباطخلا
 اهباحصأل تالخادملا صوصن ةداعإب انسفنأ انمزلا ةيقادصملا نم ديزملو .اهدقعن الأو

 .*0ناك اذكهو .باتكلا يف اهرشنو اهليلحتب ءدبلا لبق اهيلع عالطالل

 (")ددحملا تقولا يف نيتأو .مازتلابو نواعتلا يف ةبغربو دوب نبجتساف نهانوعد

 ةقدب ةبوسحمو ةبوتكم ةقرو تدعأ دق تناك نم نهنم ءنهباطخ نع مالكلل تاسمحتم

 ىلإ نهضعب ةينمض لئاسر ثب نم تالخادملا ٌلخت ملو :ًالاجترا تلخادت نم نهنمو
 «بازحألا نم نهسأي ّنلعأ نم نهنم .اهتيعمج نع نهنم ةدحاولا مالك ضرعم يف ضعب

 .ةرارملا نم ءيش عم بازحألا نع عفاد نم نهنمو ءديدجلا يملاعلا ماظنلا نم نهقلقو

 مدع ىلع ةيبلغألا تقفاوت امك .ضعب دوهجب نهضعب فارتعالا ىلع نقفاوت كلذ عمو

 اهنوكت ةقيرط دقنل ًاسامح نيدبأو «ةينطولا ةنجللاب لثمتملا يمسرلا باطخلا ىودج
 ةلحرملا عم بسانتي امب امبر قباسلا نم ةجلدالل ًاليم لقأو تايعقاو َنْوَدَب .اهلمعو
 .نهمامتها يف ًاريبك ًازيح هتافصاومو ةجئارلا لمعلا بيلاسأ تذخأ انه نم ةنهارلا

 يف ينمزلا اهعباتتل ًاقفو يتأي اميف اهضرعتسنف ةريدتسملا ةلواطلا عكاقو امأ

 .ةسلجلا

 .ةرارح لقأو «ةيوفع لقا ىدبت اهلعج امم ةلخادملا ةباتك ةداعإب ضعبلا ماق (#)

 .ءاسم ةنماثلاو ةسداسلا ةعاسلا نيب ١7-١-٠٠١8 يف تاينانبللا تاثحابلا عمجت زكرم يف ةلواطلا تدقُع ()

 .٠ك



 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 ناغود لابقإ ًايلاح هتسيئرب ًالثمم ينانبللا يئاسنلا سلجملا

 ؟ةأرملا عوضومل مويلا نكتبراقم يه ام :لوألا لاؤسلا

 تايعمجلا نم ًاريبك ًاددع مضي امنإو ةدحاو ةيعمج سيل ينانبللا يئاسنلا سلجملا

 هب ذخأي تايعمجلا نيب هيلع قفتم وأ كرتشم وه ام لك .نانبل ءاحنأ فلتخم نم
 تايصوصخل هعديو هنع ىلختي فالتخا عضوم وه ام لكو .هلجأ نم لمعيو سلجملا

 .ةيعمج لك

 ًامئاد ريتعن نحنو .ةماعلا ةيجيتارتسالا عضي نأ هيلع بجوتي ةماع ةثيه هتفصبو

 ةينهق اهيف امن هاياضق لكي. نطولا «لكك نطولا امنإو: طقف ةازملا لكمال سلجعلا أ
 .ةأرملا

 ةيوكتلا يرش ىيلمعلا لمعي اهءادهو اليكسا ركغألا نم ضاسضتلا نئلهسلاو
 خرم, زج ةارملا" ةيهق نآل ضطو لوألا نيرود شلجنلل نا: ريتضكلذل فاحثالا ينآشنز
 نم هعنمو عمتجملا فصن شيمهت ةروطخل انيعو نم ًاقالطنا ىربكلا ةينطولا اياضقلا
 هيضاشإ ةيضق لزت مق ةاردلاج ةازدلاب صووتلا ىدفمي وست يالا يروي ةسراقم
 ام ةدشلو .ءاسنلا نم مه دارفألا نم ١15/ نولثمي نيذلا نييمألا ةيبلاغ نأ ليلدلاو
 تاساردلاو ثاحبألا لدت .ىنعم هل دعي مل مالكلا نأ رعشن انحبصأ ةيضقلا ذهب انملكت
 فئاظولاو ملعلا ةيحان نم ملسلا طسو يف تحبصأ مويلا نانبل يف ةأرملا نأ ةيلاحلا
 ةأرملا اياضقب هل ةقالع ال لاز ام تايداعلا ءاسنلا نم رخآ ًامسق نأ ريغ .يعولاو
 .تايداعلا ءاسنلا ىلإ لوصولا نم ٌنكمتي مل طسولا يف نه نم نأ ةلكشملاو .نطولاو

 نيرت لهو نكتيعمج باطخ اهب رم يتلا تافطعنملا يه ام :يناثلا لاؤسلا
 ؟باطخلا اذه يف رظنلا ةداعإل ةرورض

 لمت ال انءادتك نإ ةيريهامج حبصت مل ناننل يف ةيقاسلا ةكرسلا نأ جرن نحف
 انيدل تنوكت ةأرملا مدقت قيعي نانبل يف مئاقلا يسايسلا ماظنلا نأ انيأر امدعبو .انءارو
 .نهتيعوتو نهنيكمت دعب نكلو رارقلا زكارم ىلإ ءاسنلا لاصيإ ىلع لمعلا ةيمهأب ةعانق
 بيلاسألا نعو ريظنتلا نع دعتبي حار يذلا انياطخ يف ًافطعنم تلكش ةعانقلا هذهو

 سيل نحنف .ءاسنلا نم ىربكلا حئارشلا ىلإ لصت ال يتلا اهريغو تارضاحملاك ةيقوفلا
 حبصأو .سانلا نم نكمم ددع ربكأ ىلإ هلاصيإو انباطخ ةعاشإل مالعإ لئاسو انيدل
 نهتيكمتو :نهحلاصم ىلع نهتيغؤتو نهتايحو ءاسنلا شاعم نم.شكا برثقي انباطخ
 كانت سليب قمتو عن ركارج ىلإ لونكولاز نارقالا دعا قم دعب انيك نكشيل
 ىلع لمعلا يف ًالثم كلذ ىلجت .ءاسنلا ءالؤهل معد ةئيهو ةيعجرم ةباثمب نوكن نأ اننكمي
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 9. تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو ,ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىحصلا نامضلاب قحلا اهنمو نهقوقحب ةّحلملا ةبلاطملاو ءاسنلا لكاشم دصر
 ةديدج ةطخ عضو سلجمك انم ىعدتسا باطخلا يف لوحتلا اذهو .اهريغو تافظوملل
 ةيحان نم يقيقح بيردت لالخ :نم اهنيكمتو,ةيحان نم ةارعلا ةنعوت :نيطخ ىلع لمعت
 ىلع نولبقم نحن مويلا .تادونسم لي تاديحو نسل نهنأب ءاسنلا رعشت نأ بجي .ةيناث
 ليلدلاو ؛ةأرملا عضو نيسحت ىلع دعاست اهنآل اتوكلاب نمؤأ انأ ًالثمو .ةيدلب تاباختنا
 اهدحول ةيفاك ريغ اتوكلاب ةبلاطملا نأ انيأر اننكلو ءاهب تذخأ ةيقارلا لودلاو ملاعلا نأ

 عفدل قطانملا يف لمع شرو ريضحت نم دب الف .ضرألا ىلع لمعب نرتقت مل ام اذإ
 .ًاباختناو ًاحيشرت ةكراشملل ءاسنلا

 حتف وحن هاجتالاو «تاذلا ةبطاخمو ةلزعلا نم جورخلاب لّثمت رخآلا فطعنملاو
 عم رواحتلل ةيئاسنلا ِتائيهلا كيرحتو «باونلا عم تالاصتا ءارجإو بازحألا عم راوح
 ,ةيبهذملاب الو ةيفئاطلاب نمؤن ال ءاسنلا نحنف .ةفاك اهفايطأو اهلاكشأب ةيبزحلا تادايقلا
 .تافيظنو تافافش نه رارقلا زكارم ىلإ نلصو ام اذإ ءاسنلاو

 ىلإو ءاسنلا ىلإ لوصولا ةيمهأب ًانهار باطخلا يف رظنلا ةداعإ تلّثمتو

 يف ةحلصم نهلو رمألاب تاّينعم نهنأ نهراعشإل قيرطلا راصتخا هانعم امب .نهحلاصم
 .كلذ

 نيدلارون تايآ ةباشلاب ةلثمم ةيريخلا تاربملا ةيعمج يف ةيئاسنلا ةئيهلا

 ةبراقملا :لوألا لاؤسلا

 ةدناسملا ةّيعّوطتلا تائيهلا ىدحإ ىه ةيريخلا تاّربملا ةّيعمج ىف ةّيئاسنلا ةئيهلا
 يتلا ةّيعمجلا سيسأت ىلع تاونس رشع رورم دعب ةئيهلا تلّكشت دقو .ةّيعمجلا لمعل

 اهّمهأ تالاجم ةّدع يف تالعافلا تاعوطتملا ءاسنلا نم ًاددع ةّيئاسنلا ةئيهلا مضت
 .ةّماعلا تاقالعلا لاجم يف ًاضيأو (حرسملا) ةيّئفلاو ةّيفاقثلا ةطشنالا

 ركفب يدتهت  ةّيعمجلا امك  ةكئيهلاف ةأرملا عوضوم ةبراقمب قّلعتي ام يف
 موقت يتلاو ,ةأرملا هاجت هتاحورطأ يف نييمالسإلا نييعيلطلا نم ربتعُي يذلاو «سسؤملا

 .ةينيدلا صوصنلا نم ًاقالطنا مالسإلا يف ةأرملا قوقحل ةديدج ةءارق ىلع

 ال نأب ربتعي «ةدشارلا ةاتفلاب قّلعتي اميف هللا لضف دّيسلا ّنإف لاثملا ليبس ىلعو
 ثيحب جاورلا عوضوم اهنيب نمو ءرومألا فلتخم يف دشارلا ىتفلا نيبو اهنيب قرف

 دق هللا لضف ديسلا نوكي حرطلا اذهبو «جوزلا رايتخاب ةينعملا ةديحولا ىه ءةاتفلا نوكت
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 خألا ةطلس نورخآ اهيلع ديزي دق يتلاو ًاساسأ ضعبلا اهربتعي يتلا بألا ةطلس نم ّدح

 .امهريغ وأ دجلا وأ

 نم قلطنت ةلأسملا نأ ربتعي هللا لضف ديسلا نإف «جاوزلا دقعب قّلعتي ام يف امأ
 ىلع ضرفي ال مالسإلا يف جاوزلا دقع نإف يلاتلابو «نيدقاعتملا ةعرش دقعلا» أدبم
 اذه اهل نأ امك (جوزلا) رخآلا فرطلل قحك يسنجلا بناجلا ىوس (ةجوزلا) ةأرملا
 .اهسفن ةجردلاب هسفن قحلا

 ةلعاف ةّوقب رضحت نأ ةأرملا ناكمإب ّنأ ىلع هتاحورطأ ىف هللا لضف دّيسلا دكأو

 يت اندهتجس هيي يضاطصحالا للخلا اهيضر يف ةيباجمإلا ةكراتشملاو :عدتمملا ف
 فووعملاب نورماب ضعي ءاّيلوآ موضعي تاتمؤملاو نوتمؤملاو) :ةينآرقلا ةيآلاب كلذ
 نأ نم ًاعنام دجي ال هللا لضف دّيسلا روظنم نم - مالسإلا ّنِإ لب .(ركنملا نع نوهنيو
 نم نوكت نأو ةيضاق نوكت نأ نكمملا نمف ؛«عمتجملا يف ةيدايقلا بصانملا ةأرملا أوبتت
 .بصانملا نم اهريغ وأ ةينيدلا تاّيعجرملا

 ؛ةأرملاو لجرلا نيب ةّيلئاعلا ةايحلا ىف ةكراشملا ىلع هللا لضف دّيسلا دّدشو

 نوؤش نم ةّوبألاف ةأرملا نوؤش نم ةمومألا تناك اذإ هّنأل ةيبرتلاب قّآعتي اميف ءاوس
 ىلإ تجرخ ةأرملا ّنأ ةلكشملاو ؛ةرسألا لخاد يتامدخلا بناجلاب قّلعتي اميف ىأ ؛لجرلا

 عم «تيبلا ىلإ لخدي مل لجرلا نأ نيح يف ,ةّيلزنملا اهنوؤش ىلإ ةفاضإ لمعلا ناديم
 قتاع ىلع  ةينوناقلا ةيحانلا نم  ةلئاعلا تاّيلوؤسم ربتعا مالسإلا ّنأ ىلإ انه ةراشإلا
 .جوزلا

 ةّدوملا ساسأ ىلع نيجوزلا نيب رومألا ريست نأ مالسإلا هيف دارأ يذلا تقولا يف

 .هتيذجو نوناقلا ةمارص ساسأ ىلع ال ةمحرلاو

 تافطعنملا :يناثلا لاؤسلا

 امك  ةّيئاسنلا ةئيهلا ّنإف «ةتباث ةيعجرم نم ةقثبنملا ةيركفلا ةدعاقلا كلت ءوض يف
 ديعص ىلع ةأرملا ةيضقب ةينعم ريغ ةسلجلا هذه يف امبر ةديحولا يه  ةّيعمجلا
 ,رومألا تاّيهيدب نم حبصأ ذإ ؛ةأرملا قوقح يف شاقنلا عوضوم تزواجت يهو .لوقلا

 ليبس ىلع - مويلا عقاولا حبصأ ىتح «يلمعلا قيبطتلا ىلإ ةليوط ةرتف ذنم تلقتناو
 ءاسن اهريدت اهنم تس كانه تاّريملا ةّيعمجل ةيميلعت ةسسّوم ١5 نيب نم هنأ  لاثملا

 ةأرملا ةّيضق َّنِإ لوقلا عيطتسن ًاريخأو .«اتوكلا» ساسأ ىلع سيلو ّنهترادجب نلصو
 .ًايرظن اهروضح نم رثكأ ًاًيلمع - تاّريملا ةيعمج ديعص ىلع  ةرضاح



“ 
 وب

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 ىنارعش ناميإ .د اهتسيئرب ةلثمم «ةارملا اياضق ةعباتمل ةيلهألا ةنجللا

 ةيراقملا :لوألا لاؤسلا

 | ىلإ نير كركم عبرا نعل يقال نكمل ةنمركزك لجلاب ةرزخ لحب
 يف اهتكراشمو ةأرملا نأش عفر يف اهفده ققحت نأ نكمي ال اهدحو ةيئاسنلا تايعمجلا
 ,ةفلتخملا هتاسسؤميبو .؛هلاجرو هتاسنب «يندملا عمتجملا ةدئاسم نود ماعلا نأشلا
 ةنجللا تكردتسا .ةيئاسن تسيلو ةيعمتجم اهاياضق نأل ءةأرملا اياضقل ءًاعم لمعلاو
 نم تفلأتو ١1444 ماع نيكب رمتؤم يف ةكراشملا يفو ريضحتلا ءانثأ رمألا اذه ةيلهألا
 نم تاعماج ةذتاسأو ىندم عمتجم تاسسؤمو «تاداحتاو تاباقنو ؛ةيئاسن تاعمتجم

 ةيرحلاك ةرشابم ةأرملا سمت اياضق ىلع زكترت ةيؤر يف ًاعم نولمعي اوذخأو ءنيسنجلا
 فدهت ةأرملا اياضقل ةيلهألا ةنجللا ىف انتبراقم لعج ام اذهو .ةكراشملاو ةاواسملاو
 لاكشأ ءاغلإو ؛نهراودأ ليدعتو تايوتسملا عيمج ىلع ءاسنلا ةكراشم ريوطت ىلإ ًالوأ

 قوقح اهنمض نمو ناسنإلا قوقح مرتحت يتلا ميقلا زيزعت ًايناثو ءنهدض زييمتلا
 نيب ضرفلا قفاكت :قيقحتل ةيزييغت تاوداك نيكمتلاو ةيعوتلا ىلع نيكرتلا اثلاك :ةازنلا
 ةيحاجتملا يتلاشا يف وظضي ا يلطع حبال باظقلا قك قياحماا يفز: ةينصتجلا
 .(تارهاظملاك

 يف ةديدج تايلآ مادختسا يعدتست انتيؤر يف ةديدجلا ةبراقملا هذه نأ انفشتكا

 نيوكتو تاردقلا ءانب ىلع لمعلا :افاندمتعا يتلا تايلآلا نمو اهعم بسانتت لمعلا
 جهانم ريضحت «ةينانبللا ةأرملا تاجاحل تايولوأو تايجيتارتسا عضو «ةيدايق تاراهم

 تاراوح ةماقإل يفاقث ربنم سيسأت ,ةينوناقو ةيوبرتو ةيسايس تالاجم يف ةيفيقثت
 .تامظنملا نم (6 10621 7501215) لاصتالا طابض نم ةاون سيسأت «تاشقانمو

 ةماقإو ةيلهألا ةنجللا ةسسأم «قطانملا يف ةفرعملا ميمعتو لصاوتلل ةيموكحلا ريغ

 يعامتجالا عونلل زكرم سيسأت ,ةيزكرملا ةثيهلاو قطانملا تادحو نيب لاصتا ةكبش
 ريغو ةيمسرلا تامظنملاو تائيهلا نيب قيسنتلا ءبيردتلاو فيقثتلاو ةيعوتلل (662065)
 :ثاحبأو تانايبو تاساردب مايقلا ىلإ ةفاضإلاب .ًايلودو ًايميلقإو ًايلحم «ةيموكحلا

 .ةينانبللا ةأرملا عاضوأ نع ءريراقتو

 تافطعنملا :يناثلا لاؤسلا

 نيكبل ريضحتلا ءانثأ هنأب لوقلل اذه مكباتك لغتسأ نأب يسفنل حمسأ ءدبلا يف

 .يئاسنلا باطخلاب نيينعم نيلثمم نم ةيبرعلا دالبلا يف ةينطولا تاتيهلا تلكشت 5

 ةنجللا يعس دعب الإ رمتؤملا كلذل ريضحتلل ةينطولا ةنجللا لكشتت ملف نانبل ىف امأ
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 باحصأ نم ةضراعم تهباج نكلو ءاهئاضعأ فصني اهيف لثمتت نأ تبلاط يتلا ةيلهألا
 نيب نزاوتملا نواعتلاب اهنم ًاتاميإ اهبلاطم قيقحت لجأ نم لضانت اهلعج امم رارقلا
 نوؤشإ ةيتطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت ءاج :نيكب دعب نكلو..يلهالاو يمسرلا نيماطقلا
 ةيوئفو ةيصخش تارابتعال ًاريسآ نييعتلا ءاجو ةيئاسنلا تايعمجلا يلثمم ًابيغم ةأرملا
 ةديعب اهتاطاشنو اهلامعأ تلظو .ةطلسلا نم دعبلا وأ برقلا ىدم ىلع ةمئاق «ةيلاجتراو
 نوناقلا ناسا ىلع سيل ًامئاق اهلمخ: نقيو ؛ةيكاشتلا ةكرملا ةمكارتملا نلاظملا نع
 .رارقلا يف درفتلاو ةيجازملا ىلع امنإو «يلخادلا ماظنلاو

 ىلع اهنم ًاصرحو «ةأرملا اياضق ةعباتمل ةيلهألا ةنجللا ةيؤر يف ديدجلا مغرو
 ةيئاسنلا ةكبشلا ىلإ مامضنالا ٠٠١ ماع ًارخؤم اهتردابم تناك ءدوهجلا ةرثعب مدع
 حور عم ىشامتت «ةأرملا اياضقل ةيؤر نم قلطني دحوم يئاسن باطخل قيسنتلاو
 نيب تاتوافتلا ةلازإو «ةلماكلا ةاواسملا ىلإ يدؤي رييغت ىلع لمعتو ؛هعراستو رصعلا
 :ةينبكمتو ةيفرعمو ةينقت تايلآ دامتعاو «نيسنجلا
 تاقوعملا ديعص ىلع

 يذلا ةملوعلا رصع يف ةينانبللا ةأرملا اههجاوت تايدحت كانه تناك هنأ كش ال
 ىرحألاب وأ ةسّيسم نوكت ام ًابلاغو «ةددحم ةفرعمب عتمتت تناك ام ًابلاغف ؛هيف شيعت

 نم اهتاناعم ىلإ ةفاضإلاب اهجوز بايغل اهترسأ يف ةلوؤسم ًاروطو «ةعباتو ةفّيطم
 ,ةيعوتلاو ءنيكمتلا ىلع ةيلهأ ةنجلك لمعلا يف انزيكرت ءاج كلذل .زييمتلاو رقفلاو ةلاطبلا
 2  .نيسنجلا نيب ةكراشملاو ةاواسملا وحن

 ةييطل تاع وهام ايدك تافرمتلا نم ديلا انعهردو ناك كلم لك ومو
 ةيزر رفوت ةيوحصو «قارملا اياه نم شلتملا نازغلا باحضلا ادقفاومو يسايسلا ماظنلا
 «طقف ءاسنلا ديعص ىلع طقف سيل ةيطارقميدلا تاسرامملا بايغو ةأرملا ءازإ ةكرتشم
 سنقل لفتت قالم] ضايع نو ندعو ةيديتحللا ناي نينطارتللا ليفنصت يلع اخإ
 اهل هلبقت مدعو «ةأرملا اياضق مهفت يف هتبغر مدعو لجرلا ىلإ دئاع ىه ام اهنمو .ةآرملا
 جامدنالا يف اهتبغر مدع :اهسفن ةأرملل دئاع وه ام اهنمو .ةسفانمك وأ ةكراشمك
 -فقاوملا ذاختا يف اهدّدرت ةيفئاطلا بساورلا نم اهررحت مدع -ماعلا ناشلاب
 مازتلالا فعض -رييغتلا يف فيعضلا اهناميإ -ةيعجرلاو ديلقتلا نيب اهكولس ةيجاودزا
 - اهيدل تقولل ةميق ال -يعامجلا لمعلا باسح ىلع يدرفلا لمعلا ىلإ اهليم - اهيدل
 ةيدودحمو ةأرملا اياضق يف ةكراشملاو ضوخلا نع تاثحابلاو تايميداكالا عُمرَت
 .ةأرملا اياضق يف تاطشانلا نيبو نهنيب لصاوتلا

 لجست مل يندملا عمتجملا تاسسؤمو ةيئاسنلا تاكيهلا نأ ينعت ال تاقوعملا هذه

 ال



. 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 تاباختنالا يف ليثمتلا ةبسن يف طيسبو يكزج عافترا :اهزربأ نمو .قارتخا طاقن
 ةاون تنوكت ءيعامتجالا يفاقثلا لاجملا يفو .ةماعلا تارادإلا يف نييعتلا يفو ةيدلبلا
 صوصنلا يف زييمتلا لاكشأ عفر ىلع لمعلل نيسنجلا نم ةفاؤم ةيوودقك ةيِفمتحُم

 «,نامضلا) يف ًارخؤم اهنم نيناوقلا هذه ضعب ليدعت نم انّكمتو .سوفنلاو ةينوناقلا

 ةيقافتا ماربإل ةبلاطملا ىلع انترباثمل نيلوؤسملا ىلع طغضلا نمو ء(تابوقعلا «ةراجتلا
 اياضقل تايصوتلا ةعباتم نم اًنكمت امك .1597 ماع ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ ءاغلإ

 .ةنخاسلا اهاياضق يف فقاوم ذاختاو ةيلودلاو ةيميلقإلا تارمتؤملا يف ةأرملا

 وه ام اهنم ًالصوتم المع بلطتتو ةيصع لازت ال تالاجم انمامأ تيقب كلذ مغر
 .ةأرملل يمالعإلاو ينوناقلاو يداصتقالاو يسايسلاو يعامتجالاو يفاقثلا لاجملا يف
 نوناق -ةيصخشلا لاوحألا نيناوق - اهدالوأل اهتيسنج ءاطعإ يف مألا قح ًالثم

 لاجملا يف تابوعص هجاون امك .ةأرملا ةيامحل ةديدج نيناوق ثادحتسا .تابوقعلا
 عماربب يتأت يتلاو نيلومملا لبق نم انيلع ةضورفملا ةدنجألا يف لثمتي كلذ -يلاملا

 نكمتت مل ًالثم ءيلكيهلا لاجملا يف ليثمتلا يف تابوعص هجاون لازن الو .ةزهاج

 يف الو «ةيبرعلا ةأرملا ةمق ةسسؤم ةيلكيه يف ةلّئمُم نوكت نأ ةيموكحلا ريغ تامظنملا

 ريغ انلز ام يوبعتلا لاجملا يف ًاريخأو .ةأرملا نوؤشل ةينانبللا ةينطولا ةئيهلا ةيلكيه
 نم يندم عمتجمك نكمتن ملو ٍفاك ٍلكشب تاباشلاو بابشلا باطقتسا ىلع نيرداق

 .بلاطملا لينل نيلوؤسملا ىلع طغض تايلآ ليكشت

 نوضيب ةرارش ةزع .د ب ةلثمم ةينانبللا ةأرملا نوؤشل ةينطولا ةئيهلا
 ةيراقملا :لوألا لاؤسلا

 هذه لوح اهتادايق ىأ اهتالثمم عمتجت 5 يتلا تامظنملل ًافالخ ءيه ةينطولا ةكيهلا

 نيكب رمتؤم تاررقمل ًاذيفنت تكشن تتيشنأ يهو .ءارزولا ةسائرل ةعبات ةيموكح ةمظنم ؛ةلواطلا

 نادلبلا نم دحاو لك يف ةازملا اياضق ةمباتمل ةينوكام ةكيه ةاشنإ: تضوا يخلا
 نم» فلأتت اهنأب ةتيهلا هذه ليكشتب يضقي يذلا 7٠١ مقر نوناقلا حّرصيو .ةكراشملا

 نم تاديسلا» ىلإ ةفاضإلاب «ةأرملا نوؤشب لصتملا مهطاشنب مهل دوهشم تايصخش
 .«.نهتيالو ةّدم لاوط باونلاو ءارزولا

 ةيمسرلا تارادإلا لكو ةموكحلا ةسائر ىدل ةيراشتسا ماهم ةئيهلا هذهلو
 ءادبإ» كلذ لمتشيو ؛ةأرملا اياضقب ةلصتملا نوؤشلا لوانتت يتلا ةماعلا تاسسؤملاو

 تئشنأ يتلا فادهألا ناشب «ةموكحلا ىلع ةلماكتم ططخ حارتقاو تاظحالملاو يارلا

 .اهلجأ
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 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 فلتخم عم «ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا عم ةيقيسنت ةيطابترا ماهمب ةثيهلا موقتو
 لمتشت ةيذيفنت ماهم اهي طانيو .ةيملاعلاو ةيبرعلا تاثيهلا عمو «ةيندملاو ةيلهالا تاثيهلا
 :ءءاضتقالا دنع اهريوطتو ةينانبللا ةأرملا نوؤشب ةصاخ ةينطو ةيجيتارتسا دادعإ ىلع
 تالفح :ءتارمتؤمو لمع تاشرو ميظنت ءتاساردب مايقلا .ةطشنأو جمارب ذيفنت

 .خلإ ضراعمو

 ةأرملا نوؤشل ةينطولا ةئيهلا» ماهمو ةيلكيهل ةفلتخملا بناوجلا فيصوت نإ

 باطخ ليعفتل ةرؤبو «عمتجملا ىوق فلتخم لعافتل زّيحك اهيلإ رظنن انلعجي «ةينانبللا

 ءاسنلا عقاو نع ًارّيعم نوكي نأ ضرتفم «ةأرملا لوح ةينانبللا ةلودلل حيرصو يمسر
 .تاينانبللا

 ةنطاوم ةغايصل ةليلق ريغ تاناكمإ لمحي هنوكل باطخلا اذه ةيمهأ نمكت انه نم
 ةيعاو ةيئاسن ىوق ةكراشمب متت نأ اهب ضرتفم ةيعقاو ةغايص اندالب يف درفلا/ةأرملا
 .ةحورطملا ةأرملا اياضقل

 ىتلا ةئيهلاو .فلتخم لاحلا عقاو نكل .ةلمتحملا راودألاو ةفيظولا ثيح نم اذه
 دعب تلّكش مث ««ةنجل» ةغيصب ىلوألا ةليكشتلا تناك) ةثلاثلا اهتليكشت ًايلاح ءشيعت
 ديكأتلا انعسي لي::هميذقت بوجو انضرتفا ام.يف ليلقلا تمّدق («ناتئيف» نوناقلا نودص
 .ةماعلا ريثأتلا ةحاس ىلع ةروظنم ريغ اهنأب

 تافطعنملا :يناثلا لاؤسلا

 تّرقتسا يذلا اهلكش يف ةئيهلا طاشن يف نيلصفنم هبش نيباطخ دصر نكميو
 :انهار هيلع

 اهتمت لا ةيمنسوتا يفاكؤلا يف لسرملا مالكلا انانكر وف كج فو :لثالا
 تاريبخو ءاربخ اهغاص قئاثولا هذه .ةليلق تسيل هذهو .اهدوجو دادتما ىلع «ةئيهلا»
 تادرفم ؛لامجإلاب ءلمحتو ةيئاسنلا ةكرحلا يف تاطشان ىأ ؛ةفلتخم تالاجم يف
 ثيحو .ةصاخب ؛ةدحتملا ممألا تايبدأ اهتقّثو امك ةأرملا لوح رصاعملا يملاعلا باطخلا

 ىلع اهنيماضم ثيل يعسلا نإف ,ةثيهلل ًاتباث ًاجهن تاطشانلاو ءاربخلاب ةناعتسالا لّكشت
 ال ةئيهلا تاطاشنل ةيليصفتلاو ةماعلا ةيؤرلا يف اهجامدإ نإ لب ءبئاغ هبش معألا الملا

 فلتخت ال داكت يتلا ةماعلاو ةيلخادلا ةطشنألا يف هملاعم سّملت ءرملا عسي :يناثلا
 «ييأرب «ةطشنألا هذه هيلع يوطنت يذلا باطخلاو .ىرخأ ةيلهأ ةيعمج ةيأ تاطاشن نع
 نيمأتو تايحالصلا عيزوتل هابتنالاب لغشنمو ءليصافتلا يف قرغتسمو ةهجولا مئاغ
 .انتاعمتجم يف ماعلا لمعلا بئاوش نم كلانه ام ىلإ ةفلتخملا تانزاوتلا

 تح



 و تافحاب

 ةيوهلا تاسايسو ءةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 يف ءانيأرب ءنمكي اهل ةيسيئر ةفيظو هانضرتفا ام يف عورشلا نع ةئيهلا روصقو
 :ةلخادتم «ةيوينب للخ طامنأ

 تاداهش نلمحي نهرثكأو تاقومرم ءاسن نم ءًايلاح ,ةفّلؤم يهو .اهؤاضعأ :ًالوأ

 نكل .يلهألاو ماعلاو صاخلا .ةثالثلا تاعاطقلا يف ةمّدقتم زكارم ناّوبتيو ةيلاع ةيميداكأ
 ةكرحلا» شماه ىلع ء:ةالعأ روكذملا نوناقلا يف حيرصلا صنلا سكعيو ,نهتيرثكأ

 نهلهج نيفخي ال نهضعب نإ لب .نهارلا يئاسنلا باطخلاب تاينعم ريغو ,(*)«ةيئاسنلا
 نلبق يتلا ةئيهلا ةفيظول ًامئاغ ًارّوصت نلمحيو «تاينانبللا ءاسنلا اياضقب قبطملا
 نهف «ةينهملا نهماهمب ءهسفن تقولا يف ءتاكمهنمو تاعّوطتم نه ثيحو .اهيف نهبصنم

 ءاسنلا عنص نم اذهو .ةئيهلا ميظنت اهب فصتي يتلا ةديدشلا ةيمرهلا :ًايناث
 سأر اذ ًايمره ءاجف ىلخادلا نهماظن ةغايص ةمهم نهيلإ ةموكحلا تلكوأ دقف .نهسفنأ

 ريصم ةعباتم يف اهتقو قرغتسيو ةينفلا ناجللا كهني رمأ وهو .ةيروهمجلا سيئر

 اهل «ةسيئر» تنّيع يتلا «قيثوتلاو ثاحبألا ةنجل» نإف لاثملا ليبس ىلعو .اهتايصوت
 يذيفنتلا سلجملا ىلإ اهب تمّدقت ةيصوت نم رثكأ اشاقن رظتنت (!بختنأ مل ...هابتنا)

 زكرم» ءاشنإ ةيصوت تلبُق ءًافاصنإ) .ًاضيأ وه «تايحالصلا دودحملاو ؛ماهملاب لقثملا
 .(ذيفنتلا ديق وهو «تامولعملل ةينانبللا ةأرملا

 ءرملا سملي ثيحو .«ةئيهلا»و «ةيئاسنلا ةكرحلا» تامظنم نيب راوحلا بايغ :ًاثلاث
 ,ةكرحلا هذه تامظنم ىأ تادايق عم ةيقيسنتلا /ةيطابترالا اهماهم ءادأ نع ةئيهلا روصق

 «ةثيهلا» ضحو «راوحلا كلذ قالطإ يف ةردابملا ةيلوؤسم ءييأرب ؛نلمحي ءالؤه نإف
 ةدايقلا يف قبسألا ًاديدحت ؛نهنأل كلذو .ةفوصوملا اهماهم ىضتقمب لمعلا ىلع

 عماجلا زّيحلا ءًايثدبم ءاهنوكبو «ةئيهلا ةفيظو ةيمهأب ًاماملإ رثكألاو ءاندنع ةيئاسنلا
 لب ءنهلاضن ضعب نم وه عقوملا اذه ءاشنإ نألو ؛يئاسنلا باطخلا ةيعورشم ءاسرإل
 ىلع ظافحلاو ؛ةيعرشلا «لفطلا مأ» ءًاريخأ ءنهلعجي ام ىهو .نهباطخل ةيمتح ةجيتن ءاج
 .نهتابجاو ضعب نم هتايح

 ىنعملاب) ةيميظنتلاو ةيسايسلا تاريبعتلاب لّثمتي اذهو .ضافضفلا هانعمب «ةيئاسنلا ةكرحلا» ريبعت مدخّتسا (#)
 نوكت نا اهعسي وأ ؛عمتجملا يف ةلعاف ةئفك نهتاوذل نهيعول ةيوبخن ةيئاسن تاثفل (ةسايسلل لمشألا
 ضاهنتسا ىلع لمعلاو عمتجملا ةكرح ىرجم يف اهطاشن عضولو يعولا اذه ةنلقعل ىعستو .ةلعاف

 .اهنيسحتو امهطورش قلخ ىلع لمعلاو ءطاشنلا كلذو يعولا اذه يف ةكراشملل عسوألا ةيئاسنلا تائفلا

 ٠ك



 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 ديلا اهعكرم عتتمو يم «ةيناتزللا ةارملا ةرذكا هتانرلا ةكيولا# ةقاغزوإ
 نإف «ةينانبللا ةأرملا لوح عماجلاو يمسرلا باطخلا جاتنإل لثمألا زّيحلا ءانضرتفا يذلا
 اذإف .«ةيكاسنلا ةكرحلا» تاّيدحت نم -ةقرافم -ىنانبللا انعمتجم ىف ىقبي كلذ قيقحت
 لاضنلا نإف ««رارقلا ذاختا زكارم ىلإ لوصولا» وه ةكرحلا هذه تاراعش نم دحاو ناك
 وه «ةئيهلا» هذه ىف ةيرثكأ ةينانبللا ةيئاسنلا ةكرحلا ىف تاطشانلا ءاسنلا لعج لجأ نم
 :ةاخوتملا «ةئيهلا» ةفيظول ىجيردت ءافطنا ةباثمب ءككلذ فالخو .لوصولا كلذ ضعب نم
 ١ .ةينانبللا ةأرملا لاضن ةريسمل ةيناجم ةراسخو

 ةروتخش دادو ةذاتسألا ينانبللا يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا ةسيئر ةلخادم

 ةيراقملا :لوالا لاؤسلا

 يف اهقحب فحجملا زييمتلا عقاو نم ًاساسأ قلطنت ةأرملا ةيضقل انتيؤد نإ
 ١ .صاخ لكشب ينانبللا عمتجملا يفو «ماع لكشب ةيبرعلا تاعمتجملا

 نمض :ةايحلا نيدايم ىتش ىف ةأاواسملا مدع ةيضق يه ةأرملا ةيضق نأ ربتعنو

 وحن ةأرملا عضو ريوطت ةيناكمإ نإف .ةماعلاو ةيسايسلا ةايحلا يفو ءلمعلا يفو .ةلئاعلا
 ىذغتت تثتف ام يتلا ىنبلا هذه ؛عمتجملا يف ةخسارلا ةينهذلا ىنبلاب مدطصي ةاواسملا
 ةايسلا تاردقتم ىلع فتارطلا ةطاتس نييركت ىلع مكاقلا سائلا هما ةعيبط نك
 ةعيبط ىف رييغتلاب ًاساسأ ةطبترم ةأرملا ةيضقل انتيراقم نإف اذل .ةماعلاو ةيصخشلا
 ١ .يطارقميدلا هروطت يفو ماظنلا اذه

 نسوي :يفتاط ال يكاسف ميطنك هنا ىلع :هحالعم ةحنب :عمجملا انفرم ةقلو
 ىلإو ءاهقوقحل ةأرملا يعو ىوتسم عفر ىلإ ىعسيو «ةاواسملاو ةيناملعلاو ةيطارقميدلاب
 ءدعصلا عيمج ىلع ةاواسملا قيقحت لجأ نم لضاني ؛ماعلا ناشلا يف اهتكراشم ليعفت
 ناودألا ناشي عمتجملا يف ةفاننلا ةينهذلا ديزكت 'لجلا نمو «سوقنلا فو ضوبمتلا نق
 1 .سنجلاب ةطيترملا ةيطمنلا

 تافطعنملا :يناثلا لاؤسلا

 ديعص ىلع «ينانبللا يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا يف ءيلعف فطعنم نم كانه سيل
 لمعلا تايلآ له :ةسرامملا ديعص ىلع ًامئاد حَّرطُي لاؤسلا امنإ .ةلاسرلاو ميقلاو ةيؤرلا
 فادهألا قيقحت يف ًامئاد بصتو «ةيؤرلا مدخت عمجتلا اهب موقي يتلا تاطاشنلاو
 رابتعالا نيعب نيذخآ تاطاشنلاو تايلآلا هذهب رارمتساب رظنلا ديعن اننإف اذل ؟ةّوجرملا
 .انيدل ةرفاوتملا تايناكمإلا



 9 تاهحاب

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 نم قلطني عمجتلا ناك «تانيعبسلا ةيادب يف ءيئاسنلا لاجملا يف انلمع انأدب امدنع
 ةيركف تاهاجتا ةيئاسنلا ةيضقلا يف تزرفأ ةضهان ةيسايس ةيطارقميد ةيعامتجا ةكرح
 ةيئاسن رداوك تزرفأ امك ,ةيملاعلا ةيئاسنلا ةكرحلا هيلإ تلصو امب ةرثأتم ,ةمدقتم
 1 .ةيعامتجالاو ةيفتاطلا زجاوحلا لك ةيطختمو يدجلا شاقنلا ىلع ةرداق ةفقثم

 ىلع ًابلس سكعنا ام ينانبللا عمتجملا يف ًاريبك ًالازلز نانبل يف برحلا تلكش دقل
 هتاوضع مظعم عمجتلا رسخف ءصاخ لكشب عمجتلا ىلعو ءماع لكشب ةيئاسنلا ةكرحلا
 يف امك ةماعلا اياضقلا يف يفاقثلاو يركفلا غارفلا ببسب طابحإلا اهمهأ ىتش بابسأل
 دعب ًاحضاو يفئاطلا يلهألا عارصلا ىلجت ذإ «تانينامثلا نم ًاءدب كلذو ةيئاسنلا اياضقلا
 .يليئارسإلا حايتجالا

 رداك ءانب ةداعإ عمجتلا يف لمعلا تايولوأ نم راص :تانيعستلا لئاوأ ذنمو
 :ةيلودلا قيثاوملا ىلع دمتعت ةأرملا ةيضقل انتبراقمل فقسك ةيئاسن ةفاقثب يئاسن

 .ةأرملا قوقح اهنمض نمو ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ةعرشلا -
 فنعلا ةضهانمل ىملاعلا نالعإلا اهنمو ةأرملا ةيضقب ةينعملا ةيلودلا قيثاوملا -

 .ةأرملا دض
 .ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتإ -

 رصانعب ةيئاسنلا ةكرحلا ءانغإو ةأرملا تاجاح سرد يف قمعتلا ىلإ الوصو كلذو
 لوح يدجو يلعف شاقن ىلإ رقتفن ةيئاسنلا ةكرحلا يف انلز ام ييأربف .ةيعاوو ةعفاد

 ١ ١ :اهمهأو ةيفالخ اياضق
 اتوكلا ةيضق :ًالوأ

 ةمدقتملاو ةثيدحلا تاعمتجملا ضعب يف يباجيإ زييمتك اتوكلا حرط ديؤأ تنك اذإ
 ءاهدض زييمتلا ءاغلإ قيرط ىلع ةماه تابستكم تققح اهيف ةأرملا نإ ثيح ملاعلا يف

 نيناوق ةعيبط لهاجتي هنأل نانبل يف قيقحتلل لباق ريغ بلطم اذكه نأ ىرأ يننكلو
 قفن يف ةأرملا ةكراشم لخدي هنأ امك اهلثمت يتلا حلاصملاو اهتافادهتساو تاباختنالا
 زواجت قيرط ىلع ةكراشملا كلت عضي الو دئاس ىه امب قاحلإلا ةدعاق ىلع تامواسملا

 جماربلا حوضوو ىوقلا مجح اهلقأ سيل ةفلتخملا هطورش كلذل نإ ذإ ءهرييغت ىأ عقاولا
 .نآلا ةياغل ةيئاسنلا انتكرح يف اهدقتفن انلز ام رومأ يهو تافلاحتلاو

 ةيصخشلا لاوحألل يندملا نوناقلا :ًايناث

 ضعب ىلع ًابلس سكعناو ةيفئاطلا تاطلسلاو ماظنلا ىوقب بلطملا اذه مدطصا

 ةرورض ىرث عمجتلا يف نحنو .هحرط نع تمجحأ يتلا ةيئاسنلا ةكرحلا ىوق
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 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 رطأ نمض هلوح شاقنلا ديدجت ربع هقيق هقيقحت ىلع لمعلاو بلطملا اذه لمح يف رارمتسالا

 ىلإ يفئاط يلهأ عمتجم نم لاقتنالل قفألا تفي هقيقحت نأ ىلإ رظنلاب ةيئاسنلا ةكرحلا
 هقيقحت ضرفي رمألا اذه نأ ةعاتق ىلخ انتا الع اولا نع نيدلا لضقي يشدن عدتبب

 ةكرحلا لكشتو عسوأ ةيطارقميد تارايتو ةيعامتجا ىوق هضوخت ًاريرم ًاعارص
 .اهدفاور دحأ ةيئاسنلا

 لمعلا ةرورضب ةيئاسنلا ةكرحلا يف تاليمزلا ضعب لثم يلثم ةنمؤم يننإ
 ةأرملا تاجاح نع ًايلعف رّيعي ديدج يئاسن باطخ جاتنإ ةيناكمإل ءاعو حبصيل كرتشملا
 .ينانبللا عمتجملا يف

 رطم ادنيل ةديسلا اهتسيئرب ةلثمم ةأرملا قوقح ةنجل ةلخادم

 ةبراقملا :لوألا لاؤسلا

 ماع اهسيسأت ةظحل ذنم ةأرملا قوقح ةنجل مامتها بلص نم يه ةأرملا ةيضق نإ
 ملعلا» اهلين ين رّخآ ام اذهو ءاهفادهأو يساسألا اهنوناق يف حضاو ىه املثم 1
 ...ًاماع رشع ةسمخ ةدم «ربخلاو

 اذإ ةيمادصو ةيلاضن /ةيسايس /ةيداصتقا /ةينوناق /ةيعامتجا يهف انتبراقم امأ
 نيدايم لك لاطي ةأرملا عوضومل انمهفو .(...الثم تارهاظملاب مايقلاك) رمألا ىضتق
 «نطاوملا ناسنإلاو .نطاومو ناسنإ ءيش لك لبق يه تناك امنيأ ةأرملا نأل «ةايحلا
 ىلإ ةلؤنضو هتدالو نم ًاءدب دحاو طخب ريسي ءانيبأ مأ اندرأ ءىثنأ مأ ناك ًاركذ

 عيطتسي ناك اذإ ام يهف نطاوملا /ناسنإلا ةايح يف ةيساسألا ةقرافملا امأ .هتخوخيش

 ىلوألا ريوطت لالخ نم اههجاوي يتلا تايبلسلاو تايباجيإلا عم ةمكحبو يعوب يطاعتلا
 .لجرو لجرو ةأرماو ةأرمإو ناسنإو ناسنإ نيب قرفلا ىه اذه .ةيناثلا بنجتو

 زايتجا ىلع هدعاسيو ناسنإلا ةيصخش ءانب يف مهسي نأ امإ ءيطاعتلا اذه نإ
 ًاضرعت رثكألا يه ةأرملا نإ .ةايحلا شماه ىلع هيقبي نأ امإو ههجاوت يتلا تابقعلا
 ىتح تلاز ام يتلاو ةأرملل ةينودلا ةرظنلل يخيراتلا مكارتلا نع جتان كلذو ؛تايبلسلل
 ًاريغت ةمث نأ حيحص .اهلبقتسمو اهركفو ةأرملا عضوب ةتوافتم بسنب مكحتت مويلا

 .ةرظنلا لمجم لاطي الو ًايتزج لاز ام هنكلو لصحي

 تافطعنملا :يناثلا لاؤسلا

 ةيعامتجالا تاريغتملا عم قفاوتلا لجأ نم لمعلل ةديدج لئاسو طبنتسن ريغتلا
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 دلبلا عجارتي امدنعو .تاعجارتلا وأ تاروطتلا ةجيتنب ةلصاحلا ةعيرسلا ةيسايسلاو
 .دمجي يئاسنلا باطخلا نإف ءًايعامتجاو ًايداصتقا

 نولواحي يذلا رادجلا قارتخا ةيناكمإ يف مهست تالوحتلا هذهل انموهفم ةحص نإ
 نم دحلاو انتردقو انتفرعمو انيعو يف روطت يأ ىلع ءاضقلل هلخاد يف انونجسي نأ
 لوقأ ال ءقيقحت ىتح «يلمعلا انلاضنب وأ يركفلا انباطخب ناك نإ ءًامدق ريسلل اندادعتسا
 ةيلمع ةينطاوملا لعجل ىأ ءاننطو يف نطاوملا ةيناسنإ قيقحت لب ءلجرلا عم ةاواسملا

 ريفوتبو ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحلا لجرلل امك ةأرملل نمضت ؛ةيرصع ةيراضح

 صرفلا داجيإو رارقتسالاو نكسلاو ةحصلاو لمعلاو ملعلا يف ةيناسنإلا قوقحلا
 .رارقلا عنص يف ةكراشملا يف ةكفاكتملا

 تاسسؤم ممه ذحش يف اذه نكياتك مهسي نأ يئاسنلا باطخلل ةبسنلاب ىنمتأ ام
 ايوه نكي مل' نإ باطخلا اذه لعجي:«يلاتلابو :ةارعلا ةيضقب ةمتهملا يتدملا مشجتلا
 ةبراقتملا ىوقلا عيمجت فدهب ةوق ردصم حبصيل كلذو ًاضقانتم نوكي الأ لقألا ىلعف
 ةبراقمل ىعسن نأ بجي (الثم اتوكلا) انباطخ ديحوتل ةريبك ةبوعص كانه .ًايلمعو ًايركف

 سيلو ةأرجلاب عتمتت يتلا ىوقلا ءتابقعلا يطخت ىلع ةرداقلا ىوقلا نيب عمجت ةيركف
 ةغلابملا نود ءدايدزالاب ةذخآلا تايدحتلا ةهجاومل دادعتسالابو :قئاقحلا نالعإل ءروهتلا
 .ةرفاوتملا تاناكمإلاب

 ىلع ةأرملاف .ةريثك ىهف تابراقملا هذه مامأ ةحورطملا تايدحتلل ةبسنلاب امأ
 فارعألا هجاوتو ةيدئاقعلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا ىنبلا تايدحت هجاوت يبرعلا ملاعلا دادتما
 ةدوجوم اهارنو ءروكذلاب ًارصح تسيل ةيروكذلاو .ةيروكذلا ةفص تذختا ىتلا ديلاقتلاو

 .اهعاونأ ىلع نيناوقلاو ةيعمتجملاو ةيسردملاو ةيرسالا ةيبرتلا اهبابسأو .ءاسنلا ىدل
 بّيِغُتو سنجلا ةيحان ةأرملا هجوت يتلا ةيئرملاو ةءورقملاو ةعومسملا مالعإلا لئاسوو
 نم ددع ىلإ ريشأ انهو .يسايسلاو يوبرتلاو يداصتقالاو يركفلا يجاتنإلا اهرود

 قيمعت يف مهلامعأ لالخ نم ء.دصق ريغ نع امبير ءنومهسي نيذلا تابيدألاو ءابدألا

 لخاد ثانإلا ةيلوؤسم رصحو ةدايقلا ةيلضفأ روكذلل نأ رابتعاب ,نيسنجلا نيب لصفلا
 .طقف ةظظاعلاو تيبلا

 ًالعف دعاست يتلا ةيلودلاو ةيملاعلا تاكرحلا يه انلمعل ةدناسملا لماوعلا مهأ نمو
 قوقحلا يف ةاواسملاو ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح لوح ةددعتملا اهتطشنأ لالخ نم
 دض زييمتلا لاكشأ عيمج ءاغلإ ةيقافتا لثم ةيلودلا تايقافتالا ًاريثأت اهرثكأو ,تابجاولاو

 اهنا الإ هيلع ةيبرعلا لودلا تاظفحت ثيح نم لصاحلا فيوجتلا نم مغرلا ىلعو .ةأرملا
 لفاغتت ةيبرعلا لودلا نأ ىلإ ريشن نأ انفسؤيو .ةينطولا نيناوقلا نم ًامدقت رثكأ ىقبت

 .جراخلا نم ةيرابجإلا رييغتلا حاير اهيتأت نأ رظتنتو رييغتلاو ريوطتلا ن نع
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 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 رمتؤمل ريضحتلا ةيشع ةدحتملا ممألا نع ردص دقل ءرصحلا ال لاثملا ليبس ىلعف
 فستلاو ماعلا عاطقنا قم اهنسم ةقفظو ةنجل ليكشت ةرؤرتشي يضم نالغإ نيكي
 ,1158 ماعلا يف نيكب رمتؤم دعب امآ .لعفلاب مت ام اذهو ءصاخلا عاطقلا نم رخآلا
 «ةأرملا نوؤشل ةينطولا ةئيهلا ءاشنإب يضقي ًاديدج ًانوناق ةينانبللا ةلودلا تردصأ دقلف
 .رمتؤملا لبق مت ام رابتعالاب ذخألا نود

 ذجارعلا عيدصع يدع اكزباك نكرو اهديقجك اكيلتكما يتلا تازاوتالا نمو
 ليوط يلاضن خيرات اهل ةأرملا قوقح ةنجلو .ةيئاسنلا تايعمجلا عم نواعتلاب ةينوناقلا
 نفرعترب سرادملا مقفي ةيلاطنلا لبق نم) غراشلا ىلإ لوزتلا اهسيسات تاتي يه
 دعب عراشلا يف تراس ًاضيأ يملاعلا ةأرملا مويب لافتحالا لجأ نمو «لاقتعالل اه قاضعأ
 .1144 ماعلا يف كلذ ناكو ريبكلا ىرتايتلا يف لافتحالا اذه ةماقإ نم ةموكحلا عنم
 ةأرملا قحب ةبلاطملل تانيسمخلا ةيادب يف َتلَّكش يتلا ةيذيفنتلا ةنجللا تناك امدنعو
 ةأرملا ءاطعإ نوناق ردص امدنعو .ًامئاق ناك يذلا كرحتلا يف ةنجللا تمهسا ؛يسايسلا
 رارقإب بلاطت عيقاوت عمج ةلمحب تماقو اهكرحت ةنجللا تعبات ؛كلذب قحلا طقف ةملعتملا
 .زييمت نود نم «نينطاوملا عيمج نيب قحلا اذه يف ةماتلا ةاواسملا

 لمعلا نوناق يف دونبلا ضعب ليدعت يهف اهقارتخا نم انّكمت ىتلا تالاجملا امأ

 عفانملا ماظن :ةمدخلا نم فرصلاو دعاقتلا ماظنو ءيعامتجالا نامضلا نوناقو
 .تابوقعلا نوناقو ةلودلا يفظوم ةينواعت يف تامدخلاو

 نمو اهتيرح نم دحيو ةأرملا روطت قوعي ام رثكأ يهف ةيصعلا تالاجملاو

 رارقلا تضيف. ةكواشملاو ةيسنجلا نونافو ةيضخشلا لاوخالانيشاوف.ىآ اهتينطاوب
 .يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا

 ريفص ىملس ةديسلا هتسيئرب ًالثمم يمدقتلا يئاسنلا داحتالا ةلخادم

 ةبراقملا :لوألا لاؤسلا

 يمدقتلا بزحلا فنك يف لمعت ةيئاسن ةيعمج ىه يمدقتلا يئاسنلا داحتالا نإ

 ناك انقلطنم .اهتيضقب رظن ةهجو اهلو ىلوألا ةجردلاب ةأرملا ةيضقب ىنعت «يكارتشال
 هتدحوو نانبل لالقتسا لجأ نم ةكراشملل تناك ةأرملل انتوعدو ,ثادحألا يف ًاينطو
 نأ تدجوف لاضنلا اذه يف رمتسن نأ تدارأ مث لاضنلا يف انتيعمج تكراش .هتيورعو

 .ةأرملا ةلكشم يه تاقوعملا هذه .ةريثك تاقوعم كانه

 نم لولحل هروصتو اهعقاول هتساردو ةأرملا ةيضقل هصيخشت نم داحتالا قلطنا
 نأ لجأ نم (ةلئاعلاو ةفئاطلا) تارارقلا يفو ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملل هنيكمت لجأ
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 قوقح ةعرش اهيلع صنت يتلا قوقحلا لك ىلع لصحت نأو لجرلاو ةأرملا ىواستت
 ريوطتو ةأرملا ةيضق ةجلاعم لجأ نم لاضنلا هقتاع ىلع ذخأ داحتالا نأ امك .ناسنإلا
 ةأرملا تاردق رامثتسال ًامئالم ًاخانم نوكي ثيحب «لكك عمتجملا روطت لجأ نمو ءاهرود

 .تاردقو تايناكمإ ةعومجمك اهسفن نع ريبعتلاو اهتاقاط حتفتو

 ةيضق هنمض نمو عمتجمل لماش يسايس لح ةدعاق ىلع لحلا انروصت انه نم
 مارتحاو ةيرحلاو ةيطارقميدلا ىلعو «زييمتلا مدعو ةينطاوملا يف ةاواسملاو ةأرملا

 حتفت نمضي يسايس ماظن داجيإب ةبلاطملا نع ادع .ةأرملا رود شيمهت ةرظن « ناسنإلا
 ةأرملا نيكمت لجأ نم صاخ يئاسن لاضن ىلإ ةفاضإلاب ءهروطت ةيناكمإ نمضيو درفلا
 نم ةأرملا ىلع ةياصولا ةرظن ىغلت ثيحب «ةينهذلا رييغت لجأ نمو ةماعلا ةايحلا يف

 .لجرلا لبق

 عقاو سرديو لولحلا مدقيو ةأرملا ةيضق صّخشي داحتالل قاثيم كانه ناكو
 لحارم عيمج يفو اهتدالو ذنم نانبل يف ةأرملا عقاوو خيراتلا ربع ةيبرعلا ةأرملا
 .اهتايح

 تافطعنملا :يناثلا لاؤسلا

 عمتجملا وه ةأرملا عضو ريوطت يف يئاسنلا داحتالا مامأ تفقو يتلا ةبقعلا
 ًاريثك مهملا نم .ةيرحلا مدعو ةيطارقميدلا مدعو مذرشتلاو ةيفئاطلا ىلع مئاقلا فلختملا

 اهيلع زكرن يتلا بيلاسألا مهأ .انلمع بيلاسأ يف امنإو باطخلا يف سيل نكلو رّيغت نأ
 اياضق لمح ىلع بازحألا لك لمحو بازحألا يف طارخنالا ىلع ءاسنلا زيفحت ىه مويلا
 .ةحيحص تسيل بازحأ انيدل سيل هنأ ةلوقمو .بازحألا لخدتو ءاسنلا لضفتتلو .ةأرملا

 ءاسنلا تامهم نمو .اهسفن بازحألا برض ناك اندلب ىلع ةرماؤملا نم ًاءزج نإ لب ال

 ال ءاهلخادب ةأرملا عضو نيسحت ىلع نلغتشي نأو بازحألا ىلإ لوخدلا ىلوألا ةجردلاب
 .مهم لمع وه بازحألا يف ءاسنلا طارخنا نإف انه نم .ةآرملا عضو رييغت نودب لح

 ةينهذو «ةيروكذلا ةيلقعلا يه يئاسنلا لمعلا ىلع ةحورطملا تايدحتلا زربأ

 ىلع اهبلاطم اهيتأت نأ رظتنت نأ سيلو لضانت نأو ةأرملا ءشحطت» نأ بجي .عمتجملا
 بهذلا ىوس نهل لغش الو ؛ةيضقلا شماه ىلع نفقي يتاوللا ءاسنلا .ةضف نم قبط

 ءانب يف ةكراشم اهسفن ةأرملا ربتعت يك تقولا ناح .نيعي نأ بجي ءتارهوجملاو

 ةأرملا ىلع عقت ال ةريبكلا ةيلوؤسملا نأ ىلإ ريشنو .ريغلا اهربتعي نأ نم رثكأ نطولا
 يف رييغتلل ةطغاض ةوقك اهسفن لّوحت ثيحب «ةيئاسنلا تامظنملا ىلع امنإو درفك

 يف ةأرملا ةكراشم ديعص ىلع لعاف رود اهل سيل ةيئاسنلا ةكرحلا نآلا ىلإ .عمتجملا

 .ةفاك لمعلا تاعاطق يفو تاباقنلا يف لوخدلل تالماعلا ءاسنلا ةوعدو جتنملا لمعلا

 اك



 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 ىلع .عمتجملا يف مهكاقب ىلع لمعن نأو «تاباشلاو بابشلل لمع صرف دجن نأ انيلع

 .ةيعجرم لكشت نأ بجيو «ةماع عمتجملا اياضق لجأ نم لضانت نأ ةيئاسنلا ةكرحلا

 طارخنالل ءاسنلا مامأ لاجملا ليهستو ءةأرملا اياضق لمحب اهرارق تذخأ بازحألا
 نيناوقلا ضعب ضرفتو ةأرملا ةيضق معدت ةدحتملا ممألاو .تايلوؤسملا يّلوتو

 يعو ريغتو ةأرملا يقر ىه ًاضيأ ةدناسملا لماوعلا نمو .تاموكحلا ىلع تاسرامملاو
 .لجرلا

 ؟هقارتخا انعطتسا يذلا ام

 تاباختنالا ىفو ؛ةيسايسلاو ةماعلا ةايحلا ىف ةأرملا رودب ىعولا رشن ىلع انلمع
 ىلع َّنهْرّفَحن نأ انعطتساو اهلك ةيئاسنلا ةكرحلا عم قيسنتلاب انررق .ًاعارتقاو ًاحيشرت
 .نهمعدب لاجرلا ماقو تايدلبلل حيشرتلا

 لاضن بولطم .ةيباينلا تاباختنالاو بازحألا ىف ةكراشملا لجأ نم ةلمحلا نآلا

 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا عمتجملا فورظ يف رييغت «ةينهذلا يف رييغت بولطملا .ريبك

 يبأ افيإ نيتديسلاب ًالثمم بئاتكلا بزح يف ةيئاسنلا ةحلصملا ةلخادم

 كيدلا ةلهنو رازاع

 ةيراقملا :لوألا لاؤسلا

 رازاع يبأ افيإ

 لمعلل ةأرملا زيفحت انتامامتها بلص يف كلذل .يسايس بزح ىلإ يمتنن نحن
 دجم ىلإ تلصو دق ةيئاسنلا ةحلصملا تناك .ةنكمم زكارم رثكأل اهلاصيإو يسايسلا
 دازو لمعلا يف زرف ثدح .ريبك عجارت ثدح برحلا عم نكلو ,تانيعبسلا يف اهلمع
 ةأرملا تعجارت فئاطلا قافتاو مالسلا دعبو تانيعستلا يف .يركسعلا لمعلل ليملا

 كانه تحبصأ .بزحلا ديعص ىلعو نانبل ديعص ىلع عايضلا نم عون كانه راصو
 .يسايسلا لمعلل ةأرملا عفدو لمعلاب سانلا عانقإ ةداعإل ةبوعص

 انللذ امدعب ىئاسنلا سلجملا تاعامتجا روضحلا اندع .ًائيشف ًائيش ىنبن انأدب
 .ميلاقألا يف ةيميظنتلا ناجلل ريبك عيجشتب انمق ؛ميلاقألا سيسأت اندعأ .تابوعصلا
 سيكر ةبئان تحبصأ امدنع ةيصخشلا يتبرجت نمو .عسوأ قافآ اهيدل ةيبزحلا ةأرملا
 .؟«قطانملا اومي يكل لاجر كانه دعي ملأ» :اولاقو ؛:ةضراعملا نم ًاعون تهجاو ةقطنم

 ملف «نانبل ديعص ىلع انرخأت ًاضيأ امنإو ميظنتلا ديعص ىلع انرخأت طقف سيل

 ةيسايسلا بصانملل ءاسنلا لالتحا يف ةيبرعلا لودلا انتقبس كلذل «نيناوقلا ليدعت رجي

 اا



 هب تافحأب

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 .ىندأ دحك / ٠١ ىلإ ٠١ نم يئاسنلا بتكملا يف ةددحم ةبسن كانه حبصي

 :كيدلا ةلهن

 ىلع بالطلاو ءاسنلا عيجشتل مئاد مه هيدل ينودارقب ميرك بزحلا سيكر

 يناثلا نيرشت يف ريخأآلا رمتؤملا لالخ ةأرما 28١ ًارخؤم بستنا دقلو .طارخنالا
 .تالماعو تاملعتم نهنم ةريبك ةيسنو

 ةعباتم لجأ نم يئاسنلا سلجملا يف ناغود لابقإ ةذاتسألا عم قسنن نحنو
 .تاباختنالا ىف ةكراشمللو حيشرتلل ءاسنلا زيفحتو لاضنلا

 تافطعنملا :يناثلا لاؤسلا

 انيلع .بازحألا دوجوب راتهتسالا ىلع يضارتعا لجسأ نأ َدوأ ًالوأ :رازاع يبأ افيإ

 ةنوكم يهو ةأرملا اياضق معدل ةديحولا ةطغاضلا تاعومجملا يه بازحألا نأ ىسنن الأ

 ًابازحأ قلخن نأ انيلع نكلو ةديج ةلاح يف مويلا تسيل بازحألا امير .ءاسنو لاجر نم
 تماق يتلا برحلاو .ةيلاثم بازحأ انيدل حبصي نل يدحتلا ذخأيل دحأ ِتأي مل اذإ .لضفأ

 نأ انيلع .ةيفئاط تسيل يهو ةينطو العف يه بازحألا .بازحالا ءاغلإ اهعورشم ناك

 ءاسن لك ًامكُح مضت ةيئاسنلا ةحلصملا تناك لصألا يف .انباطخ لّوحتل ةبسنلاب

 نأو «رايتخالا ةيرح بزحلا يف ةأرملل نوكي نأ بجي هنأ انيأر روطتلا ةجيتنبو .بزحلا
 .ىرخأ تاثيه ىلإ مامضنالا اهنكميو اهتدارإب ةيئاسنلا ةحلصملا ىلإ مضنت

 .ةرسألابو ةيبرتلاب متهت نأ بجي ةأرملاف .1215565 21165 نم عونل هاجتا كانه ناك

 انروطت ةيئاسنلا ةحلصملا ىف نحن :ءلاجرلا صاصتخا نم ىهف ةيسايسلا رومألا امأ

 زاهج ؛ةمومألاو ةلوفطلا زاهج اهنمو ةيعامتجالا اياضقلا لكب متهت ةزهجأ انقلخو

 ىلع بجي .ةرشابم ةسايسلاب يطاعتلا اهفادهأ مهأو ةيئاسنلا ةيضقلاب متهت ةيئاسنلا

 ىلع ايابصلا سّمحن نحنو ,ةفلتخملا ةيسايسلا تاهاجتالا ىلع تاعِلّطُم نكي نأ ءاسنلا
 4 .ةسايسلاب مامتهالا

 انمق اننكلو ءفالتخالا طاقن نم مغرلا ىلعو «بازحألا لك ىلع انحتفنا دقلو

 ةيلوؤسم انليمحت ىرجو .انل عمتجملا باتع اتلمحكت بزحك نحنتو .ةديدع تاعامتجاب

 نحن «ًايلك ةفلتخم ىرخأ تائف عم نوعمتجت فيك مويلا ةديدع ةلئسأ هجاون امك ءبرحلا

 ةحلصم ىلع يقتلن امدنعو ءاهيأر ليصوت لجأ نمو ,ةأرملا حلاصل لغتشن اننأب مهبيدجت
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 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 ىلع يقتلن نأ يرورضلا نم سيلو ًاديدحت ةحلصملا هذه لجأ نم ةيوس لمعن ةنيعم

 انل ىرخأآلا ةيبزحلا ةيئاسنلا فارطألا عفد لثمك تابوعص ًانايحأ انهجاو .ةماعلا ةهجولا
 ةلأسم يف ًالثم) فقاوملا كلتب تاعنتقم ريغ انك نإو اهفقاومل ةهباشم فقاوم ذاختال

 .(يسنرفلا نوناقلا ةمجاهمو باجحلا

 (*!بيقعتو جاتنتسا

 دحوم باطخ نم كانه سيل .تاظحالملا نم ديدعلا تالخادملا هذه انل مدقت

 باطخ اهيلإ دنتسي ةدحاو ةيعجرم نم كانه سيل هنأ امك «ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلل
 نكلو .تايعمجلا لك باطخل ًادحاو ًافطعنم تلكش ةدحاو ةزراب ةطحم نم الو «تايعمجلا

 طاقن كانه نكي مل هنأ ينعي ال كلذ نإف ءازورب رثكألا ودبت فالتخالا طاقن نأ عمو

 سلجملا ةسيئر تتأو ءيوسن مأ يئاسن ةفص باطخلا ءاطعإ نيب انرح كلذل .قالت

 لمعي نأ هب ضرتفملا نم يذلا ءينانبللا يثاسنلا سلجملا نع اهمالك يف يئاسنلا
 يئاسنلا سلجملا :لوقلاب ةريحلا هذه ءبع انيلع لهستل تانيابتلاو تافالتخالل ةفيلوت
 ينانبللا يئاسنلا باطخلا نع رّبعي لوقلا اذه لهف .هاجتالا يئاسن نيوكتلا يوسن

 ؟امومع

 ؟عامتجالا طاقنو قارتفالا طاقن تنمك نيإ

 :قارتفالا طاقن - ًالوأ

 :راسملاب قلعتي ام يف - ١

 هذه نم لك باطخ حمالم نع ريبعت ريخ ةرِّدعُم ةأشنلا نوكت امير :ةأشنلا - أ

 :يلاتلا لكشلا ىلع اهفينصت نكمي يتلاو ةسلجلا هذه يف ةلخادتملا تايعمجلا

 ةجردل تعجارتو بازحألا هذه تلحمضا «ةيراسي بازحأ فنك ىف َتدِلُو تايعمج
 تدِلُو تايعمج .ةأرملا ةيضقل لاضنلا ىف ةرمتسم تايعمجلا هذه تيقبو اهضعب ءافتخا
 نم تناعو برحلا تشاع يفئاط امبر يلحم نولب ًانمض ةنولتم بازحأ فنك يف ًاضيأ
 تدلو تايعمج .ةديدجلا تاقاقشنالا ةدالو عم دلوتل تداع نم اهنمو .تاماسقناو تاَّره

 ةينيد تايعمج فنك يف تدلو ىرخأ تائيهو .اهدعب تخسرتو نيكب رمتؤم ةيشع

 .يركفلا سيلو يدسجلا لصفلا باب نم ًايئاسن ًازيح اهل نوكي نأ تبغر ةيريخ
 ةزراب ءاقللا يف تاكراشملا اهتربتعا يتلا تاطحملا نع مالكلا يف :تاطحملا -ب

 انلضفو ءاهباحصأ لبق نم اهليدعت يرجي نأ لبق ةيوفشلا تالخادملا ىلع بيقعتلاو جاتنتسالاب انمق (#*)

 .تايعمجلا باطخ ىف ةنماكلا تايساسحلا طاقتلا ىلإ برقأ اهنال اهيلع ءاقبإلا

 لح



: 

 ةيوهلا تاسايسو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 فالتخالا نربي ءلمعلا ةقيرط ىلع تسكعناو باطخلا يف تافطعنم ىلإ تدأ اهنوكل
 .احبضأو

 ءاسنلا لاصيإ ىلع لمعلا ةيمهأب اهيدل تدّلوت ةديدج ةعانق ةمث نأ ناغود ربتعت
 قاعأ ينانبللا يسايسلا ماظنلا نأو اميس ال .نهنيكمتو نهتيعوت دعب رارقلا زكارم ىلإ
 ةيئاهن ةيعجرملا تماد ام تاطحم نم كانه سيل هنأ ربتعت نيدلارونو .ةأرملا مدقت
 ىلإ لصفملا ةطحملا تناك نيكب نأ اهمالك نم فشتسنف ينارعش امأ .لصألاب ةتباثو

 ًالازلز تلكش برحلا نأ ةروتخش ىرت امنيب .هيف شيعن يذلا عراستملا نمزلا بناج
 ماظنلا لظ يف ةلصاحلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاريغتملا يف رطم دجت نيح يف .ًاريبك

 هيكفشلا نأ كلذ تاطعم دوت مل ريفص ىلإ ةيسلابو اراب املعم نيدجلا يملاحلا
 ةبسنلاب لاز ام ةيرحلا مدعو ةيطارقميدلا مدعو مذرشتلاو ةيفئاطلا ىلع مئاقلا فلختملا
 تناك ةزرابلا ةطحملا نأ رازاع يبأ تأر امنيب .ةنمزألا لكل حلصي يذلا راعشلا وه اهيلإ
 لخاد ةأرملل نوكي نأ يفو تابستنملا ددع ديازت يف كلذ لّدمتو هسفن بزحلا لخاد يف

 .ةيئاسنلا ةئيهلا ىلإ لوخدلا يف رايتخالا ةيرح بزحلا

 اهنأ نيبتي ؛تايعمجلا لمع راسم يف تافطعنملاب قلعتي اميفو :تافطعنملا -ج
 شاعم نم بارتقالاو ةيوبخنلاو :نيظنتلا نع داعتيالاه يئاسنلا سلجملا ىدل كلكمت
 حتفو ةلزعلا نم جورخلا ةلواحمبو «نيكمتلاو بيردتلاو ةيعوتلا ربع نهحلاصمو ءاسنلا
 ةسرامملا ديعص ىلع تاربملا ىدل فاطعنالا لّكمتو .ةفاك اهنيوالتب بازحألا عم راوح

 فادهألا نيب ةمءالملل يعسلاب ةيلهألا ةنجللا ىدل لثمتت امنيب .تاروصتلا سيلو ةيلمعلا
 .فورظلا اهتدلو يتلا ةيساسألا تاجاحلاب مامتهالاو تايعمجلا نيب قيسنتلاو ؛ططخلاو
 ديعص ىلع يلعف فطعنم نم كانه سيلف يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 نين يرخألا تايعحجلا عم لمعلا لالخ نمو .ةسراففلا ديعص ىلع اننإؤ ايوزتا
 قوقح ةنجل ىلإ ةبسنلاب يساسألا فطعنملا امأ .«ًائيش ققحن نأ اننكمي ال اندرفمب

 ىرقلا ةنزب مسمت ةيركف ةيراقمل يدسلا ةروزمسو ياطخلا ديهرت ةيوعص ىينق ةارعلا
 ىلع ةرباثملاو تاناكمالا يف ةغلابم نودو روهت نود تابقعلا يطخت ىلع ةرداقلا
 يئاسنلا داحتالاب قلعتي ام يفو .تايعمجلا عم نواعتلاب ةينوناقلا زجاوحلا عيدصت
 دسجتت يتلا ءلمعلا بيلاسأ يف امنإو باطخلا رييغت يف سيل فطعنملا نمك ءيمدقتلا
 امنيب .ةأرملا اياضق لمحل بازحالا عقدو «بازحالا يف طارخنالا ىلع ءاسنلا زيفحت يف
 بناج ىلإ ةيسايسلا اياضقلاب مامتهالا هاجتاب لوحتلا ىف بئاتكلا ىدل فطعنملا لّدمت
 ,تاباهتنالا يف ةكراشملا ىلع ءاستلا زيفحتل ناغود عم قيسنتلابو :ةيعامتجالا
 .ىرخآلا بازحالا ىلع حاتفتالابو

 فيلا



 ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا باطخ

 :ىؤرلاب قلعتي ام يف - ١
 :تابراقملا -

 ىّؤر :تايعمجلا باطخ تانيابت انل نيبتت تابيراقملل ضارعتسا ةيلمع يفو

 هاف لمع ايلا يمص 0 عقر :عاضوألا رول ب رطل ىّؤر «ةرقتسم

 اهيف امب هاياضق لكب نطولا امنإ ةأرملا طقف لثمي ال سلجملا :ىئاسنلا سلجملا

 ..هللا لضف ديسلا ةيراقم يه انتبراقم» :تاربملا ةيعمج يف ةيئاسنلا ةئيهلا .ةأرملا ةيضق

 ىلع حاتفنالا ىلإ انتيراقم فدهت» :ةيلهألا ةنجللا .«رومألا لك يف لجرلاك يه ةأرملا

 نيكمتو ةيعوت ىلإو ناسنإلا قوقح ميق زيزعت ىلإو ةكراشملا ريوطت فدهب نيسنجلا
 عمجتلا .اهتبراقم ديدحت نم نآلا ةياغل نكمتت مل اهتبيكرت مكحب ةينطولا ةئيهلا .«ةأرملا
 عضو روطتو ءدلبلل يسايسلا عقاولاب ةطبترم ًاساسأ انتبراقم» :يطارقميدلا يئاسنلا
 قوقح ةنجل .«اهل فقس ةيلودلا قيثاوملاو هيف يطارقميدلا عضولا روطتب طبترم ةأرملا

 قيقحتل رمألا ىضتقا اذإ ةيمادص ةيلاضن ةيسايس ةيداصتقا ةيعامتجا انتبراقم» :ةأرملا

 مئاق ةأرملا ةلكشم لحل انروصت» :يمدقتلا يئاسنلا داحتالا .ءاننطو يف نطاوملا ةيناسنإ

 :بئاتكلا بزح .«ةينطاوملا يف ةاواسملاو عمتجملل لماش يسايس لح ةدعاق ىلع

 .«ةنكمم زكارم رثكأ ىلإ اهلاصيإو هب اهطارخناو يسايسلا لمعلل ةأرملا زيفحت»

 :فقاوملا -ب

 اهنأل اتوكلاب نمؤا انأ» .ءاتوكلا» ةلأسم يف ًاصوصخ فالتخالا عضاوم زربت

 .(ناغود) ءاهب تذخأ ةيقارلا لودلاو ملاعلا نأ ليلدلاو ةأرملا عضو نيسحت ىلع دعاست

 اتوكلا ةلأسم نيينانبللا نحن شقانن نأ دض انأ» .(رازاع يبأ ) «اتوكلا رقن نأ بجي»

 ديحوتل ةريبك ةبوعص كانه » .(ةروتخش) «يعامتجالا عقاولا يف ًاريثك ريغت نل اهنال
 .(رطم) «ىوقلا نيب عمجت ةيركف ةبراقمل ىعسن نأ بجي ًالثم اتوكلا ءانباطخ

 ءاتوكلاب قلعتي اميف مويلا ىتح ًايلعف ًاشاقن ضخت مل ةيئاسنلا ةكرحلا نأ زرابلا
 ىلع لمعلا يف ًاديلقت ةمث نأ ىدبي الو .يئاسن لمع يأل ةسيئرلا لئاسملا نم اهنأ عم
 سلجملا لمع ةعيبط نم ناك اذإو .ًايلحرم ىأ ًايجيتارتسا اهينبت متي ةددحم راكفأ ةرولب
 نإف «تايوستلا نم عون ىلإ لصي نأ «نانبل يف يئاسنلا لمعلا ةلظم ىه يذلا «يئاسنلا
 حار انباطخ» .كرتيف فالخ عضوم وه ام امأو ءكرتشملا وه هيلع قافتالا يرجي ام

 تالواحملا ةلآضب ىأ بايغب جاتنتسالا نكمي لامجإلابو .( ناغود) «ريظنتلا نع دعتبي
 .ةكرتشم تاعانق ىلإ لصوتلل العف ةيدجلا



. 
 و

 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 :لمعلا ةيجيتارتساب قلعتي ام يف -ج
 تايجيتارتسالا هذه فينصت نكميو .لمعلل اهتيجيتارتسا ةيئاسن ةيعمج لكل

 ةيساس ىوق نع ةقكيتملا ةيتاسنلا'تانمسجلاف .اهفادكاو ةيشجلا ليكشت ةنيبط: يسحب
 ىرت (بئاتكلا بزح يف ةيئاسنلا ةحلصملاو يمدقتلا يئاسنلا داحتالا لثم) ةماع ةيبزح
 اهيلع زكرن يتلا بيلاسالا مهأ» يقيقح لاضن ىلإ يدؤي يذلا ىه يبزحلا راسملا نأ
 ةعردلاب ءاسنلا تاسيس ومو بادجألا: ىف طارهنالا ىلع ءاسنلا ديقفت ىف موملا
 لمعلا ىلع ةارعلا قدح :انتاماقما بلص ' يفد (نيطض):«يازخألا ىلإ لوختتلا ىلذألا
 نأ سنخ الا اتيله» :«مسوا قانأ اهيل ةيبرجلا ةارحلا# ىدن ايظارحتاو: يتابسلا
 برتقتو .(رازاع يبأ) «ةأرملا اياضق معدل ةديحولا ةطغاضلا تاعومجملا يه بازحألا
 عسوأ لمع ةلصحم يه ةأرملا ةيضق نوكل حرطلا اذه نم تاّربملا يف ةيئاسنلا ةنجللا

 .هلمكأب عمتجملا لاطي
 ةمث نإف ,معأو عسوأ ةيضقل ةأرملا ةيضق رّيجي يذلا يبزحلا حرطلا لباقمب

 يئاستلا عمجكلا:نم لك هجوتلا اذه مضي .«يلاصت» يكاست هجوت تاذ تايعمج
 كانه ...بازحأ دجوي ال ًايلاح» ةروتخش لوقت .ةأرملا قوقح ةنجلو ىطارقميدلا
 الو صاخلا مهموهفمل ًاقفو فئاوطللو نيدلا لاجرل يه ةيساسألا ةطلسلا ....فئاوط
 لمعلا ةيجيتارتسا نإف اهل ةبسنلابو .«ةسدقم اهنأل ةينيدلا ةطلسلا عم ةشقانملل ةيناكمإ
 طبترم ةأرملا عضو روطت نإ» يطارقميدلا عمتجملا روطت ىلع موقت نأ بجي يئاسنلا

 ةفاقتلا رهن لالخ نم نه كلن ىلإ ليبنلاو ..ناتبل يف يطارقميدلا عنضولا روكتتت
 يتلا نيناوقلاب ةلثمتملا ةيساسالا ةدقعلا ّلح لالخ نمو ةيلودلا قيثاوملا نم ةدمتسملا
 قافتالا نم عون يفو .«راودألا لوح عمتجملا يف دوجوملا ركفلابو نيسنجلا نيب زّيمُت
 كلذو تايبلسلل ًاضرعت رثكأ يه ةارملا» نأب رطم ادنيل ىرت حرطلا اذه عم ينمضلا
 بسنب ؛مكحتت مويلا ىتح تلاز ام يتلا ةأرملل ةينودلا ةرظنلل يخيراتلا مكارتلا نع جتان
 وه اهتيعمج يعس نأ رطم فيضتو «اهلبقتسمو اهركفو ةأرملا عضوي «ةتوافتم

 امك ةارملا نمصت ةيرطع ةيراضع ةيلمع' ةنطاوملا لمجلو قطاوملا ةيناسنإ قيقحكل»
 «...قوقحلا لجرلل

 ةيلهألا ةنجللا نم لكب لثمتيو «يلاضنلا» ريغ يئاسنلا هجوتلا ىه ثلاثلا هجوتلا
 امم رثكأ :««يدحتم ممأ» جذومن ىلع ءانب مت نيتنجللا نيتاه ليكشتف .ةينطولا ةنجللابو

 ماق ءيلود يئاسن باطخل ةباجتسا امهنإ .ًايلحم يئاسنلا لمعلا عقاو روطت نع ريبعت ىه
 .نلخملا عقاولا نتف. هةكيسرتو هجوتلا اذه. ةكيبتل امهكاوضع كو :نيكم رك ومحب
 ىدصلاا تاه تايهنملا نهي يف: ناكراشتت نرتتحللا نق ةيمجوملا هباقت' يبس
 ع
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 (06 6206: 1021 يردنج لاصتا طابض ىأ زكارمب ىمسي ام سيسأت لثم «ىملاعلا

 .(هقمةعأاتع5 ةانت1ل188) تاردقلا ءاني ىأ (82022076526821) ءاسنلا نيكمت ىأ مهز1)

 /يمسرلا هيقش يف يئاسن «ينطو» باطخ ليكشت امهنيعأ بصن ناعضت ناتيعمجلاو
 يف يلقحلا لمعلا ةيحانل ىه ةيلهألا ةنجللا هجوت ناك نإو .يلهألا /يندملا وأ يموكحلا

 قئاثوو ثوحب رادصإ ةيحان ةينطولا ةئيهلا هجوت ودبي نيح يف ؛قطانملا
 .تايجيتارتساو

 :لمعلا بيلاسأ لوح ًافالتخا ظحالن ىجيتارتسالا فالتخالا اذهل ىعيبط ساكعناكو
 بسانتت لمعلا يف ةديدج تايلآ يعدتست ةبراقملاو .ةيدجم دعت مل تارهاظملا» ىنارعش
 ةكارشلا عقوم يف نوكن نأ ءانتدنجأ انل نوكت نأ «يمالعإلا انباطخ ليكشت انيلع .اهعم
 يف .«نيلوؤسملا ىلع طغض تايلآ انيدل نوكت نأو بابشلا بطقتسن نأ ؛ةطلسلا عم
 ةيلاضنلا بيلاسألاب مايقلل ةدعتسم تلاز ام ةأرملا قوقح ةنجل نأب ىرت رطم نأ نيح

 بولسأ تارضاحملا نإف «ناغود» ىلإ ةبسنلابو .ءاهب موقن رمألا ىعدتسا اذإ نحن»
 دنس دوجوب نهسيسحتو .ةرشابم ءاسنلا ىلإ باهذلا بجيو «عفنت ال لمعلا يف يقوف
 .نهل معاد

 :لجرلاو ةأرملا نم فقاوملا -د

 .تالخادتملا مالك نم ةبوعصب اهفشتسن ءةأرملا نم فقوملا يف ةقيقد تانيابت ةمث
 .ةيبهذملاو ةيفئاطلاب نمؤن ال ءاسنلا نحن» :ًايماستم ىدبي ناغود ىدل اهنم فقوملا

 رون ىدل ًايوابوط ىدبيو .«تافيظن تافافش نه رارقلا زكارم ىلإ نلصو ام اذإ ءاسنلاو
 لمحتت ماع لكشب ةأرملاف ينارعش ىدل امأ .هرومألا لك يف لجرلاك يه ةأرملا» نيدلا
 بساورلا نم ةررحتم ريغ ءماعلا نأشلاب جامدنالا يف ةبغار ريغ» يهف اهعضو ةعبت
 فيعض رييغتلاب اهناميإ .يديلقت يعجر كولس تاذ .فقاوملا ذاختا يف ةددرتم «ةيفئاطلا
 تاثحابلاو تايميداكألاو ءاهيدل تقولل ةميق ال ءيدرفلا لمعلل ةلايم ءًاضيأ مازتلالابو
 ةأرملا» :ةفغضتسُم ىدبت رطم ىدل ةأرملا امنيب .«ةأرملا اياضق ىف ضوخلا نع تاعفرتم
 .«اهيلإ ةينودلا ةرظنلا يف يخيراتلا مكارتلا نع جتان كلذو تايبلسلل ًاضرعت رثكألا يه

 نيدلا رون :ربكأ قفاوت نع مني لجرلا نم تايعمجلا ءاسن فقوم نإف لباقملاب
 لبقتي ال لجرلا :ينارعش .لمعلا ىلإ ةأرملا تجرخ امنيح تيبلا ىلإ لخدي مل لجرلا
 اندالب يف لجرلا :رطم .ةأرملا اياضق مهفت يف بغار ريغو ةسفانمو ةكيرشك ةأرملا

 ةرظن ىغلت ثيحب ةينهذلا رييغتل لضانن :ريفص .هب يواستلل حمطنل ديج عضوب سيل
 :رازاع يبأ .ةيروكذلا ةيلقعلا يه تايدحتلا زربأو .لجرلا لبق نم ةأرملا ىلع ةياصولا

 ؟قطانملا اولثميل لاجر كانه دعي ملأ نيضرتعم اولاق ةقطنم سيئر ةبئان تحبصأ امدنع

 نانا
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 ةيوهلا تاسايسو «ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 :قافتالا طاقن - ًايناث

 :قيسنتلا - ١

 ام عم ءقيسنتلا ةرورض ىلع تارضاحلا مظعم قفتت نأ ًاقرافم ًارمأ ودبي دق
 لمعلا بيلاساو اتوكلا لئاسمل ةيسنلاب قّدعُملاو يلعفلا شاقنلا مدعل ليم نم هانظحال
 ةبسنلاب ؟قيستتلا عيضاوم ىف اه قيستتلا معي' نتا يآ ىلع نذإ :ةارملا نف فقوملاو
 قافتالا ةدعاق ىلع انركذ امك نكلو ءماهو ليصأ فدهك قيسنتلا رهظي يئاسنلا سلجملل
 ةدعاق ىلع قّسنُت يهف ةيلهألا ةنجللا امأ .تافالتخالا يف لخدتلا مدعو كرتشملا ىلع
 يف :(ينطولا ريرقتلا يئاسنلا سلجملا عم نواعتلاب انردصأ) تامهملا يف ةكراشملا
 ًامومع عمتجملاو ةموكحلا نيب ام ىه ةينطولا ةئيهلا نم بولطملا قيسنتلا نأ نيح
 لاضفلا تان.ةارملا:قؤفح ةنجل نواعتو :(اذكه اهفصوي ةيئاسنلا تايعمجلا سيلو)
 داحتالاو .ةينوناقلا زجاوحلا عيدصت ىلع زكري ةيئاسنلا تايعمجلا عم قيرعلا يئاسنلا
 ىلع ءاسنلا زيفحتب قلعتي اميف اهلك ةيئاسنلا ةكرحلا عم قيسنتلا ررق ىمدقتلا ىئاسنلا
 ىف ةيئاسنلا ةحلصملل ةبسنلاب رمألا كلذك .ًاعارتقاو ًاحيشرت تاباختنالا ىف ةكراشملا
 ءاستلا نيقحتو لايضتلا ةعئاتم لجا نم يقاسفلا سلجملا عم قكتت: ثلا :يتاتقلا توح
 .تاباختنالا يف ةكراشملاو حيشرتلل

 :تاروستلاو ىؤزلا هيشش لش ىنماسي نككا ةيلدعلا تانايقلا يف قيستفلا ندين
 نيتللا ةأرملا قوقح ةنجلو يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا نم لك ىحنملا اذه نع ذشيو
 :ةروتخش لوقت .هئارجإ ةبوعصب امهرارقإ عم يدج يلعف شاقن ءارجإ ةرورضب ناّرقت
 تاجاح نع ًايلعف رّبعي ديدج باطخ جاتنإ ةيناكمإل ءاعو نوكي كرتشم لمعب ةنمؤم انأ»
 نيب عمت ةيركم ةيراقم ىلإ لوصولا بجو لطم لوقتو «ستاتبللا عملا نف ةازكلا
 .هرّوهت نود تابقعلا يطخت ىلع ةرداقلا ىوقلا
 :ةأرملا مدقتل ةقيعملا لماوعلا - ؟

 قيعملا وه يفاقثلا /يعامتجالا /يسايسلا ماظنلا نأ ىلع تايعمجلا ءاسن تقالت
 يغزو مدغي نيدلازون ىدل ةقاغإلا هذه تلكفكو ةارملا عضو نوظت ماما يتناسألا
 بصانملا قوبتو تالاجملا لك يف ةكراشملا ىلع اهتردقلو ءةأرملا قوقحل عمتجملا
 مدع يف يف ةرؤتكش ىلإ ةينشلاب ةيسيكرلا ةلكشتلا م .اهقيرمم فرصغلاو ةيدايقلا
 ةازعلا هل نكرعتت اه طر ندعت يح نه يدفن اهدآل ةضيدلا ةطلسلا ةفقاتم ةاكنإ
 فارعألا هجاوتو دئاقعلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا ىنبلا تايدحت هجاوت اهنوك ىف تاقيعم نم
 ريفص امأ .روكذلاب ًارصح تسيل ةيروكذلاو «ةيروكذلا ةفص تذختا يتلا ديلاقتلاو
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 بناج ىلإ هنأب ىرت ينارعشو .عمتجملا ةينهذو ةيروكذلا ةيلقعلا يف ةلكشملا صّخلتف
 وه ديلقتلاو فارعألا نيب ام حجرأتلا نإف ءنهسفنأ ءاسنلاب ةقلعتملا ةيتاذلا لماوعلا
 .ةأرملا ةيضقل ًابرخم ًارود بعلي مالعإلا نأ امك «قئاوعلا نم ًاضيأ

 :ةأرملا لمعل ةمعادلا لماوعلا - "

 ًاحيشرت ةيسايسلا ةكراشملا ترهظ تاكراشملا نيب اهركذ ددرت ىتلا تارابعلا يف

 لوح ىقالتلا نم ًاعون انظحال امك .ةأرملا روطت راسم يف ةيرورض ةوطخك ًاباختناو
 يئاسن لمع لجأ نم معدلا لماوع ينارعش لّصقُتو .ةيلودلا قيثاوملا ىلإ دانتسالا ةيمهأ
 لوصحلاو ةيلود تاسسؤم ىلإ باستنالاو ةيلودلا تارمتؤملا يف ةكراشملا» يف مدقتم
 عم لمعلا يف صخلتت اهنأ رطم ىرتو .«اهريغو بيردتلاو تاساردلل ليومت ىلع
 «ةروتخش ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذك .ةيلودلا تاقافتالل ًاقفوو ةيلودلاو ةيلامعلا تاكرحلا
 قوقح ةفاقث قيمعتل انتبراقمل فقسك ةيلودلا قيثاوملا ىلع دامتعالا» ةرورض ىرت يتلا
 .«ناسنإلا

 :روصقلا - 4

 مل هنأو «يئاسنلا لمعلا يف ًاروصق ةمث نأب تايعمجلا تالثمم نم ديدعلا فرتعي

 انؤاسن ...ةيريهامج حبصت مل ةيئاسنلا ةكرحلا» :ىربكلا حئارشلا ىلإ لوصولا عطتسي
 عّقرتو ماعلا نأشلاب جامدنالا يف ةأرملا ةبغر مدع» .(ناغود) «انءارو يشمت ال
 نيرداق ريغ انلز ام ...ةأرملا اياضق ىف ةكراشملاو ضوخلا نع تاثحابلاو تايميداكألا
 سكعبو ةينطولا ةئيهلا تاوضع ةيرثكأ» .(ينارعش) «بابشلاو تاباشلا باطقتسا ىلع
 تاينعم ريغو ««ةيئاسنلا ةكرحلا» شماه ىلع ءهالعأ روكذملا نوناقلا يف حيرصلا صنلا
 ءاسنلا اياضقب قبطملا نهلهج نيفخي ال نهضعب نإ لب .نهارلا يئاسنلا باطخلاب
 ةماعلا اياضقلا ىف ءىلعفلا شاقنلاو ةفاقثلا ىف ىلعف رقف كانه» .(نوضيب) «تاينانبللا
 ممه ذحش يف نكباتك مهسي نأ ىنمتا» .(ةروتخش) «ةيئاسنلا اياضقلا يف امك
 نومهسي تابيدآلاو ءابدألا ضعب» ؛«ةأرملا ةيضقب ةمتهملا يندملا عمتجملا تاسسؤم
 «لعاف رود اهل سيل ةيئاسنلا ةكرحلا نآلا ىلإ» .(رطم) «نيسنجلا نيب لصفلا قيمعت يف
 .(رازاع يبأ) «عايضلا نم عون كانه راصو ةأرملا تعجارت» .(ريفص)

 ىلع (تاّربملا ةيعمج ةلثمم ءاتثتساب) يئاسنلا لمعلا يف تاكراشملا تعمجأ نذإ
 باطخلا نع ًامجان ًايتاذ روصقلا اذه ىأر نم نهنمو .لمعلا اذه يف روصق دوجو
 يئاسنلا داحتالاو ةينطولا ةئيهلاو ةيلهألا ةنجللاو يئاسنلا سلجملا) هسفن يئاسنلا
 وأ ديلقتلا نايفط ببسب امإ ةعبتلا هذه هسفن عمتجملا لّمح نم نهنمو (يمدقتلا

1: 
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 ببسس 2-2 ةيوهلا تاسايسو :ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاباطخلا تاهاجتا

 هيلإ تدأ يذلا عجارتلاو برحلا ببسب ىأ (ةأرملا قوقح ةنجلو ةيلهألا ةنجللا) «عفرتلا»
 بزح) يسايسلا ديعصلا ىلع ىأ (يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا) يركفلا ديعصلا ىلع
 .(بئاتكلا

 ةسيئر فرتعتف .ىتاذلا دقنلا نم ًاعون تالخادتملا ترجأ ءروصقلا اذه لباقم ف

 هل دعي مل مالكلا نأ رعشن انحبصأ ةأرملا ةيضقب مالكلا ةدشل هنأ يئاسنلا سلجملا
 عم راوح حتفو ةلزعلا نم جورخلاو «تايداعلا ءاسنلا ىلإ لوصولا نم نكمتن ملو .ىنعم
 لكشب قالطنالا عطتسن ملو ام لكشب يضاملا ددرن انلز ام» ةروتخش رقت امك .عيمجلا
 .«طويبضم

 يلاوتلا ىلع امهلوقب ةروتخشو رطم نم لك اهصخلتف ةبولطملا رظنلا ةداعإ امأ
 ًالبقتسم امبر .باطخلا يف رييغت لصحيل عقاولا ضرأ ىلع رييغت لصحي نأ بجي»
 سيل تاسمحتم نكف تايبزحلا امأ .«ينانبللا عمتجملا تازارفإل ًاعبت رَّيغُن نأ عيطتسن

 ةداعإ ةرورض لوح ءالؤه عم ناغود قفتتو .لمعلا بيلاسأ رييغتل امنإ باطخلا رييغتل

 ةيعجرم ليكشت لالخ نم نهحلاصم ىلإو ءاسنلا ىلإ لوصولا نكمي ثيحب رظنلا
 .ةمعاد

 ًامدقت ةمث نإف «قارتفا ىأ ءاقتلا طاقن نم هانلجس امم مغرلا ىلعو «ماتخلا يفا

 ربكأ ملت ربكأ ةكراشم :هسفن ضرفي اهشاعمو ةينانبللا ةأرملا عقاو ديعص ىلع ًايئزج

 ليدعت ديعص ىلع ًاريبك لاز ام بولطملا نأ امك .ًارهق لقأ نيناوقو ءربكأ تايناكمإو
 ءاطعإ يف مألا قح ؛:ةيصخشلا لاوحألل يندم نوناق داجيإ وأ ةيصخشلا لاوحألا نوناق

 «ةيئاسنلا ةكرحلا» نأ ينعي امم ...رارقلا عنص يف ةكراشملاو اهدالوأل ةيسنجلا

 نم مئالم ريغ راسم يف ًانايحأ نانوكي لعفلاو ةوقلا نأ ريغ .لعفلابو ةوقلاب ةدوجوم

 ًامئاد ًاريكفتو ًاشاقن مزلتسي امهبيوصت نأو «ةيتاذلا ًانايحأو «ةيعوضوملا طورشلا ثيح

 ىلع رشابم ريغ ًاّدرو «ريكفتلا كلذ يف ةمهاسم ةلواطلا هذه نوكت نأ لمأنو .ًاقّمعمو

 .ليلد غلبأ ىه يلاحلا انباتكو .ةيئاسنلا ةيضقلا نع عفرتلاب تاثحابلا لاط يذلا ماهتالا



 ثلاثلا روحملا

 ,ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةديقملا تايعجرملاو

 تفي



 هبدحأب
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00) 

478 

 يرداقلا دنوهنت

 ةماع ةمدقم

 جّورت ءاسنب ٌّجعي يبرع يمالعإ دهشم يف
 ,تاطحملاو جماربلاو علسلل احيملت ىأ احيرصت
 ةحاسم ('!«ةريزجلا» ةطحم درفت نأ تفاللا نم
 اهيف نضخي نادلبلا فلتخم نم ءاسنلل

 نع لؤاستلل انودحي امم ءنهلاطت تاعوضومب

 يف عونلا اذه نم جمارب صيصخت ىودج
 ءاسنلا ةدافتسا ةيناكمإ نعو ةيبرعلا تايئاضفلا
 نهباطخ ليكشتل نهل ةحاتملا ةحاسملا هذه نم
 .نهسفنأ نع

 ةريزجلا باطخ ةءارق ةلواحم ىدبت نكل

 ريذاحمب ةفوفحم ةيثحب ةلحر ءاسنلا لوح
 ءالوأ :ارظن كلذو ؛ةّمج تاهاتم ىف قالزنالا
 ةهجل هتاذ دحب زفلتملا باطخلا ةيصوصخل
 هتايلآ يف مكحتت ةيوطلس ىنب ىلإ هدانتسا

 ةجاح ىلإ ةفاضإ ؛ةنيعم ةيصوصخب هدفرتو
 ىلإ باطخلا اذهل ةجتنملا ةيعامتجالا تاعومجملا
 ًامئاد رهظُي ال ريخألا اذهو .اهلامعأ رربي باطخ

 ةيفاقثو ةيسايس جماربو رابخألا ًايموي ثبت يهو 1557 ماع لوألا نيرشت يف «ةريزجلا» ةانق تسسأت

 ةكبشلا رارصإ رثإ «تبروأ» ةانقو ءيس يب يب» ةانق نيب نواعتلا لشف رثإ اهتقالطنا تناكو .رطق نم
 يفو .يرعسملا دمحم ندنل يف ميقملا يدوعسلا ضراعملا عم ًءاقل تلمش ةساسح ةيسايس داوم ثب ىلع
 تسساو .ًاديعب ًاطوش عطق دق ةحودلا يف «ةريزجلا» ةانق ءاشنإ لجأ نم طيطختلا ناك نواعتلا ءاهنإ ةرتف
 دلاخو بيرغ نومدا :ددصلا اذه يف رظنا .ء.يس يب يب» يررحم نم نيرشع ةكراشمب «ةريزجلا» ةانق
 ,«ةلودلا نادنسو ةملوعلا ةقرطم نيب نيرشعلاو دحاولا نرقلا فراشم ىلع يبرعلا مالعإلا» روصنم
 عّمجتو يبرعلا يفاقثلا زكرملا ءتوريب 1599-2٠٠١ .ءانتاعمتجم يف لاصتالاو مالعإلا» ,1 تاثحاب
 .تاينانبللا تاثحابلا



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف ءطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 يف رذحلا يخوت انيلع كلذل .هفّرحي ًانايحأو هيفخي ًانايحأ امنإ يلعفلا يزمرلا ىوتحملا
 ١ ١ «()يمالعإلا باطخلا عيت

 ىلع ناك نإ ؛("0ةديدع تاقرافم اهّقلت ةطحمك «ةريزجلا» ةيصوصخلا ًايناثو

 وأ اهجتنت يتلا جماربلا ىأ ءاهيدل نيلماعلا ديعص ىلع ىأ اهل نيلومملاو نيكلاملا ديعص

 ىه يلاصتا لعف لك نإ ذإ .اهعباتي يذلا روهمجلا ديعص ىلع ىأ اهنع ةرداصلا فقاوملا
 ةقالعلل دوعي ىنعملاو ؛ةعيتسملا ةيناثلاو ةمّلكتملا ىلوألا :نيتيلاعف نيب لدابتلل عوضوم
 «(؟).امهنيب اميف اهناميقي يتلا ةيدصقلا

 جمانرب هنإ ذإ ؛هلالخ نم ةريزجلا باطخ فشك دارملا جمانربلا ةيصوصخ ًاثلاثو
 حرط ىلع هزّفحتو ثحابلا زفتست اهدحو ةيمستلاف .طقف ءاسنلاو ءاسنلا ىلإو ْنَعو ْنِم
 ةلزاع «طقف» ةملك لهو «طقف ءاسنلل» ةيمستلاب ةغلابملا اذامل .تالؤاستلا نم ديدعلا
 اذه لهو ؟ءاسنلا ىنعت ال ىرخألا جماربلا لهو ؟ءاسنلاو لاجرلا ىّملاع نيب ًالعف
 اذامل كلذك تناك اذإو ؟ةيئاسن تحب هتيعجرم لهو ؟نهدحو ءاسنلا العف ينعي جمانربلا
 ؟لاجرلا عنص نم اهمظعمب يه هل ةيفلخلا ةشامقلا اذامل ىرحألاب ىأ لاجر ءارآ هللختت
 يمالعإلا باطخلا ةازاومب جتنت نأل ةوعدم ايديملا نأ باب نم تلصح ةيمستلا نأ مأ

 ال اهنإف ؛هتفرعم بجت ام مكيلإ :رشابملا لوقلل حاترت ال اهنألو اهدوجول ًارربم ًاباطخ
 (*)«مكل انمالعإ تارربم مكيلإ :لوقلا نع فكت

 لواحن فوس «ةفعاضم تاقرافم ةريزجلا تاقرافم ىلع جمانربلا اذه ديزي ال يكو
 ءاسنلا لوح لكك ةريزجلا باطخ ليلحت يفالت :ىرخألا ىلت ةدحاولا تاقلزنملا يفالت
 تلوانت ةريزجلا نأ انل نيبت هنأو اميس ال ء««طقف ءاسنلل» جمانربي عوضوملا رصحو

 نيرواحم عم ةساسحو ةسوملم تاعوضومبو ىرخأ ةيراوح جمارب يف ةأرملا عوضوم

 -9-7 نم دتمت ًاينمز ةيلاتتم ةقلح 7١ب ةساردلا ةنيع رصح بناج ىلإ .('7لاجر

 طة ئتملع نطقمدتتلعدلل. “لع لتوءماتكك ل”مكمصصس همم معلت 2 نودع -15 ءممكاصتءأاتمد لح دتعمتع ةهواهل".  (؟)

 60. 8لدغطقم. طقمتن 1997. 7.

 5-1١١- 5٠٠٠0 :ةايحلا :ددصلا اذهي رظنا .ًاباجيإو ًابلس «ةريزجلا» ةيلاكشإ لوح تالاقملا نم ريثكلا تبتك ()

 .يديبزلا ديفم.د :رظنا كلذك .94٠٠5-7-0و ١6-15-١915 :ريفسلاو 1١-1-٠٠١1 4و ١٠٠٠5-1-6١15و

 :رظنا كلذك *٠5٠١. توريب .ةعيلطلا راد .«يبرعلا يمالعإلا ءاضفلا ىف تامرحملا رسك - ةريزجلا ةانق»

 مالعإلا» ؛ينيحطلا بنيزو «أجذومن ةريزجلا -ةيصوصخلاو لقنلا نيب ةيبرعلا تايئاضفلا» يعرم وبأ دمحأ
 راطإ يف ةينانبللا ةعماجلا- لوألا عرفلا-قيثوتلاو مالعإلا ةيلك ةبتكم .ءطقف ءاسنلل» - ةأرملا اياضقو
 95٠0315-5١5 يساردلا ماعلا .ةفاحص ةثلاث ةنس- يمالعإلا يملعلا ثحبلا جهانم ىلع تاقيبطت ةدام

 ١ -  .يرداقلا دنوهن :ةداملا ةذاتسا فارشإب
 طقم عدس. هم. كات م.15 (4)

 تكطفممت لعمال. هم. م.30 )0( 

 ح ةيضق»و «ةأرملا ةكراشمو رطق يف ةيدلبلا تاباختتالا» :ةيلاتلا جماربلا يف ةارملا لوح تاقلح تصصُخ (7)
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 سمس ةدّيقُملا تايعجرملاو .ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 يذلا جمانربلا تاقلح عومجمل ةلّكمم اهرابتعا نكمي ةنيعك 10-8-٠٠١1 ىلا 3٠0

 نم ناك يتلا ةيلكشلا بناوجلا ضعي ليلحتلا نع باغ نأ ناكف ءتن ةريزجلا عقوم ىلع
 نيديلاو سأرلا ةكرحو ةراشإلا :لثمك باطخلا ىلع ةماه تارشؤم لمحت نأ نكمملا
 اهانعم ةماستبالل ىطعن نأ نكمي فيك :نيثحابلا دحأ لءاست ًالثم .ةمسبلاو ةربنلاو
 ١ (7) ؟قيقدلا

 وه لب ةدرفنم اهليلحت نكمي ةرثئانتم ءازجأ درجم سيل هنأ باطخلا ةزيم نألو

 اه يف اهتميق لب «ةدرفنم اهل ةميق ال ءازجالاف .نيعم لكشت لضفب موقي يلك ىنعم
 ليلحت نم ىودج ال هنأ انيأر اننإف ("0.هيف درت يذلا ماعلا لكشتلا يف فئاظو نم هيدؤت
 رثكأ لوقلا ةناخ يف فنصي دق هدحو فيضلا مالك نأل ؛ةدح ىلع لك فويضلا مالك

 .ًاقبسم اهنم ءزجب لكشتت مالكلل نيوعدملا ةيوه نأ بتاج ىلإ .باطخلا ةناخ يف هنم
 ةميق ال انه يأرلاو .مه نم لجأ نم امنإ هيف نوركفي ام لجأل ذخؤي نل هنولوقيس امو
 (")«ةيقئالع ةميق هل امنإ هسفنل هل

 ليلحتلا يف اندهج كلهتسن الأ ىدجألا نم انيأر تاقلزنملا هذه لك نم جورخللو
 نأ انيلع امنإ ؛هفنصنو ام ًامالك مّيقن نأ يفكي ال هنأ اندجو اننأل هتيمهأ ىلع يمكلا

 ىنعملا ءاهل قيقد ىنعم نم سيل ةلوزعملا ةملكلا نإو (' ”.هتوق دمتسي نيأ نم فرعن
 نم جمانربلا باطخ نع ثحبن انحر كلذل .باطخلا رصانع نيب ةقالعلا يف هنع ثحبي
 ديدج قفأ حتف ىلع اندعاسيس ام اذهو «ةدقعملا هلّكشت تايلآ فشكو هحيرشت ت لالخ
 ايوازلا ددعت ًالثم كلذ نم .صنلا عم انلماعت نم ترّيغ ةدع تايلاكشإ حرط ربع ةءارقلل
 دب ال اهدنعو . .هتاذ باطخلا لّكشت تايجيتارتسا بسح ىنعملا ىلإ اهلالخ نم ذفنن يتلا
 درلاو يفنلاو رامضإلا لثم ةفلتخم ةيباطخ رهاوظ نع ةبترتملا جئاتنلاب مامتهالا نم
 .خلا ءنواجتلاو راركتلاو ةعطاقملاو

 قوقح» - «يأر نم رثكا» :جمانرب يف ةيسايسلا اهتيرحو ةيجيلخلا ةأرملا»و «لبقملا نرقلا يف ةأرملا تح
 ريرحت»و «مالسإلا يف ةأرملا ةناكم» - ءدودح الب» جمانرب يف ه«طيرفتلاو طارقإلا نيب ةيبرعلا ةارملا

 يواضرقلا فسوي خيشلا ةرواحم هيف تمت يذلا «ةايحلاو ةعيرشلا» جمانرب يف «يبرعلا ملاعلا ىف ةأرملا

 ..سكاعملا هاجتالا» يف ءعلخلا ةيضق» -

 ظورمقتل آعوعقصل. 'ارالسققع 0ع 50أ هان 15 ءمدتساتمتءمأاتمد ءانكذتع.” ءالتمدءعو. طوقك 1990, لِ )7

 ت81 عانت 85. 7

 .75 .ص ٠٠١7 توريب - ةعيلطلا راد ««يبرعلا يحالصإلا باطخلا يف ةيليوأت تايرفح» .دادحلا دمحم .د )0

 طق 20عدمن. هر. أب مي 4 )5

 ةملتغ مطعما ةهمتعا 80دنتتللش عنعأ. 1.”ةهقلالوع لع مماعمال''. وانع دقنك زع ظ[01, طدمو 7 248 هلق

 قرف



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف ءطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 موقي يذلا رودلا لافغإ ينعي ال ةدح ىلع لك فويضلا مالك ليلحت يفالت نأ ريغ
 ددحي يلاصتا لمع نم كانه سيل هنأل .باطخلا اذه لكشت ديعص ىلع مهنم لك هب

 ملكتملا ىقبي ذإ ًايئزج ملكتملا ددحت ملكتيس نم رايتخا ةيلمعف .ًاقبسم لماكلاب فيضلا
 راتخي نأ هناكمإب وهف ءيصخشلا همالك عورشم قيقحت هل ىنستيل ةروانملا نم شماه
 يصخشلا مالكلا عورشمو لاصتالا دقع نذإ .هعورشم عم ةبسانملا ريبعتلا قرط

 لمحي رخآلاو ةيياطخلاو ةيعضولا طوغضلا نم هراطإ لمحي لوألا :نالماكتي
 لواحنس كلذل (''0..بقارم امنإ رح لعف يلاصتا لعف لك لعجي ام اذهو .هتيجيتارتسا
 يعامتجالا جامدنالا ةناخب ىمسي ام يف جردني ناك نإ هفينصتو فويضلا مالك دصر

 ىلع ام ديدج ةفاضإ ىلع رارصإلاو تاذلا تابثإ ةناخ يف وأ ماع لكشب ةطحملا وجل
 فيكتي صن لك وه باطخلا نأ ةلاسم نم انقلطنا كلذل ًاحيضوتو .ةطحملا باطخ
 ةيمعتلاو ءافخإلل تايلآو ريثأتلاو لالدتسالل تايلآو يقلتلل فورظو ماقمو قايسب

 كف سيل لصاوتلاو .لصاوتلا ةيلمع اهساسأ ىلع موقت ةيعامتجا تالوكوتوربو
 ناتفيظو كانه لصاوت ةيلمع لك يفو .لدابتملا ريثأتلل تايجيتارتسا لب ءتارفيش

 جامدنالا يه ىلوأ ةفيظول قيقحت لصاوتلا :ضراعت يف ققحتلا وحن ناهجتت ناتيسيئر
 اهسرامت يتلا ةيزمرلا ةرطيسلا نم ءزجل عضخي درف لك نأ ىنعمب «يعامتجالا
 يأ :مالكلاب هل حمسي نأ لباقم بطاختلا دعاوقو لصاوتلا تايلمع نينقت ربع ةعومجملا

 .ةيلوقلا تالدابملا قوسو لوادتلا ءاضف يف هتمهاسم لّبقُتو لوقلا ةيعرش حّنمُي نأ

 ةطلسلا ةسرامم يأ «تاذلا تابثإ يه ةيسكع ةيناث ةفيظول قيقحت لصاوتلاو
 (' "0 كلذل ًاعبت اهكولس هيجوتو ىنهذلا اهملاع ىف ريثأتلا ربع ةعومجملا ىف ةيزمرلا

 فشكي ًايليوأت ًايلالد ًاليلحت هتفصب ءيكرح لكشب باطخلا ليلحت لواحنس نذإ
 الإ سيل مازلإ لك نأ فشكيو مازلإلا اهيلإ دنتسي يتلا ةيعامتجالاو ةينهذلا تايلآلا
 باطخ ةيلآ دصر لواحنس كلذ ىلع ءانب .("")ىرخأ باسح ىلع تانكمملا دحأل ًاحيجرت

 بذج فدهب لمعت يتلاو مالعإلا ةليسو لمعل انروصت نم ًاقالطنا ءطقف ءاسنلل»
 نأ اهيلع طقف سيل نإ «ةلكشم مامأ اهسفن ةليسولا دجت انهو .لدابتلا ةيلمع يف كيرشلا
 نم نكمم ددع ربكأ ءازإ كلذ لعفت نأ اهيلع امنإ ىقلتملا مامأ اهتيقادصم نع نهربت

 نيبطق نيب رتوتم عضو يف اهسفن ايديملا دجت ةجودزملا ةيئاغلا هذه ببسبو .نيقلتملا
 ةيناثلا ترسخ ىلوألا وحن ثحن املكو .بذجلاو ةيقادصملا :ةيعرش اهلمع نايطعي
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. 
 »و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ًاعبت نيبطقلا نيذه نيب ةحابسلا يضتقت اهتيعل نأ يعتو كلذ يعت يهو .سكعلاو

 ءاسنلاو ءاسنلاب قلعتي ثدحلا ناك اذإ فيكف .(' ””ثدحلا ةعيبطلو اهتيجولويديال

 .رخآلا عم ةقالعلا يف رتوت لك عم ههجاولا ىلإ هب عفدي عوضوم

 ةرادإو ءانبو ليكشتو جارخإ يف ًارود ةليسولا ىلثمم بعلي كلذ بناج ىلإ
 ,ةيقادصملاو بذجلا يٌرايعمل ًاعبت نيوعدملا نوراتخي ('*/ةدهاشملل ةّدعملا ةحاسملا

 لكشبو ةحرسملل ىلضفلا طورشلا يضري لكشب لدابتلا ةدهاشم تاودأ نوراتخيو
 :ةفلتخم ًاراودأ مهسفنأ نيحنام «مالكلا عيزوت نومظني .اهب كاسمإلاو مكحتلا مهل ظفحي

 عفد نع نيثحابلا نيلئاستملا رود ءًاضماغ هنوربتعي يذلا مالكلل نيمجرتملا رود

 رود ؛نيكراشملا نيب لدجلا نوريثي نيذلا نيضرحملا رود ؛مهئارآ هاجتاب نيرخآلا
 ًانايحأو ؛تاماهتالل نيقلطملا «ةيلاعفنالاو ةيكيتاماردلا يحاونلل نيمخضملا نيقلعملا

 ةفرعمب سيلو يعامتجالا سيفنتلا ةفيظوب موقي ًاحرسمم ًايلدج ًادهشم نيدجوملا
 هنأل راوحلا لكش دّدحي هتاذ دحب عوضوملا رايتخا نأ نع ادع اذه .ةجّلاعملا عيضاوملا

 نأ نكمي يذلا روهمجلا طمن ددحي ىهو روهمجلا مامتها عضوم نوكي نأ هب ضرتفي

 كانه نأ ىلإ ةفاضإ .مّدقملا ةرادإو ةقيرط كلذكو نيوعدملا راودأو ةعيبطو ,هيلإ بذجني
 نأ نكمي ةءارق ةكبشل ًاعبت ىنبي ىهو نوَدِعُملا هب موقي عوضوملا ةجلاعمل ًاميمصت

 ةليفك ةنخاس طاقن لوح مّظنُت ةكبشلاو ءقيقحتو فيشرأ نع اهنم ءزج يف ةجتان نوكت
 ةميقلاو ًاقبسم لكشتت اهنم ءزجب مهتيوه نإف نووعدملا امأ .دييأتلا وأ ضفرلا ةراثإب
 ةميقلل امنإ مهئارآل ءانركذ امك ءسيل جمانربلا ىلع نيمييقلا لبق نم مهل ةاطعُملا
 ذخألل اولتاقي نأ مهيلع بجوتي ءالؤهو .اهقفاوت وأ اهبراضت ىدمو ءارآلا هذهل ةيقئالعلا
 بجوتي مهألاو ءمهيلع حَّرطُت نأ ضرتفملا ةلئسألا نم اوبرهي نأ ىأ مالكلاب ظافتحالل ىأ

 مهيرواحم ىلع اهنودلوي يتلا راثآلا نع ًاديعب هنأ رابتعالا نيعب اوذخأي نأ مهيلع
 امنإ ,.مهلعف دودر نوكردي الو مهنوري ال نيذلا نيدهاشملا ىلع راثآلا كانه ءةرشابم

 روهمجلا نم تالاصتالا كانهو .(' !مهيلع همكحو روهمجلا ةرظن لقث اورّدقي نأ مهنكمي
 رظنلا ضغب هنأل «جمانربلا ىلع نيمّيقلا يضري هاجتاب عوضوملا عفد يف مهاست يتلا
 ةكسمملا يه ةطحملا ىقبت هنأ الإ .مهسفنأ نولخدتملا مأ ةطحملا ءرخآلاب لصتي نمع

 .اهتيلآب
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 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف هطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 دصر تايطعملا هذه ءوض يف انلواح ةساردلا عوضوم جمانربلاب قلعتي اميفو
 قيقحتلاو هلوح َدَعُملا ريرقتلاو ةمدقملا يف ةلثمتملا لغشلا ةدع لالخ نم هباطخ ةيلآ

 :جمانربلا ةمدقم رودو ءاهيلإ بهذي ىه ىآ هيلإ درت يتلا تالاصتالاو ًانايحأ هقفاري يذلا
 ,فويضلل اهتعطاقم ؛تالاصتالا ىلع اهدودر «ةلئسألا حرط يف اهتقيرط ءاهتالخدت مجح

 ىرخأ دنع اهفقوتو ةنيعم تاعوضومل اهزواجت ءرخآ ىلع فيض ةفك اهحيجرت
 ةقيرطو «تالاصتالا نيماضم عم اهلماعت ءاهريغ نود ةلئسألا ضعب ىلع اهرارصإو
 نم هتعطاقم مجح «نيوعدملا نم لك لخدت مجح ءكلذ ىلإ ةفاضإ .جمانربلل اهماتتخا
 ءاهعم هقفاوت ىأ جمانربلا ةمدقم حرط عم هرفانت ىدم «نيرخآلا فويضلا ىأ ةمدقملا لبق
 نيأ ءىه هديري يذلا هاجتالا يف جمانربلا ذخأ هتلواحم ىأ جمانربلا هاجتا ىف هباهذ ىدم
 جمانربلا باطخ اهوحن احن يتلا تاهاجتالا دصرل لامجإلاب .رشعتي نيأو قفوي
 تابثالا وأ يعمجلا جامدنالا ديعص ىلع ناك نإ اهيلإ دانتسالا مت يتلا تايعجرملاو
 اهفينصت انلواحو ةدحاو ةعفد نيوانعلا ىف ضوخلا ىف قالزنالا انيفالت اننإف «ىتاذلا
 :ةيلاتلا تاثفلا تحت يوضنت نيوانع ةعبرأ ىلإ

 مييقتل جمانربلا يدصت لالخ نم ءلعافك ةأرملا لوح رودت يتلا تاقلحلا
 يماردلا لمعلا» :ةيلاتلا تاعوضوملا اهتحت يوضنتو ضرألا ىلع تققحت يتلا اهتاطاشن
 1 .«ةيتاذلا تاردقلاو ثيروتلا نيب ةسايسلل ةأرملا ةسرامم»و «يوسنلا

 جردنتو «ةيحض امإو لّقتسُم امإ عوضومك ةارملا لوح رودت يتلا تاقلحلا

 -«قوستلاو ةأرملا »- «ةيئاسنلا ةفاحصلا ىف ةأرملا» :ةيلاتلا تاعوضوملا اهتحت

 ًارظنو .«يحايسلا هيفرتلا يف ةأرملا لالغتسا» -«هتجوز لاومأل لجرلا لالغتسا»
 ١ .ةئفلا هذه نع نيجذومن ليلحتلاب لوانتن نأ انيأترا ةداملا عاستال

 ةملوعلا -ريغتم ملاع يف ةأرملا عقومو عضو يف ثحبت يتلا تاقلحلا
 -«تامولعملا ايجولونكتو ةأرملا » :ةيلاتلا تاعوضوملا اهعزوتتو -ةنهارلا عاضوألاو
 ةيبرعلا ةارملا»-,؟ةلكشم مأ ليدب لح دنيرف جاوز» - ('"7«ىسامولبدلا لمعلاو ةأرملا»

 .نيتقلحب ءافتكالا ىلإ انررطضا انه كلذك .«يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا يف

 نيلقتعملا رسأ» :امهو ةينيطسلفلا ةارملا لوح نارودت ناتللا ناتقلحلا ىقبت
 اهلوانتنس يتلا ةداملا عاستال ًارظنو .«تاتشلا يف ةينيطسلفلا ةارملا»و «نيينيطسلفلا

 باطخ ديعص ىلع لدجلل الحم اهتاعوضوم نكت مل نيتقلحلا نيتاه نألو ليلحتلاب
 ةساردلا رصحو امهلوانت مدع بسانملا نم هنأ انيأر «ةأرملا لوح لكشتملا جمانربلا

 اهنأ دجن اهنومضم ىلإ لوخدلا دنع نكل «لعافك ةأرملا» ناونع تحت ةقلحلا هذه فينصت نكمي ناك )١1(

 5٠١١. لوليأ ١١ ثادحأ ليعافم لوح روحمتت اهتيبلاغب
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 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 .ليلحتلا معدتل نهذلا يف ةرضاح ىرخأآلا تسلا تاقلحلا تيقب نإو «تاقلح تسب

 ناكملا/ جمانربلا حرسم ١-

 داعُيو ءاسم ةعساتلا نينثا لك «ةريزجلا» ةيبرعلا ةيئاضفلا ىلع جمانربلا ضَرعُي
 عبص هافرو ةداقلا نب ءامسأ دادعإ نم ىهو .رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ءاعبرألا هثب

 زجومو ناينالعإ نالصاف اهللختي فصنو ةعاس جمانربلا ةدم .يرباجلا ديرف جرخملاو

 نليل هذ ني ةجيدش : نسمرلا وشتم نم نك جئاكربلا مدقت ىلع بقاع :نايهألل
 دّمتعُت مل هنأ ظحالملا «جمانربلل ينفلا ميمصتلاب قلعتي اميف .لبشلا ةنول ًايلاحو ءبياشلا
 رصتقا لب خلا مالقأو قاروأو شاقن ةقلح وأ عامتجاب يحوت يتلا ةريدتسملا ةلواطلا

 ةيئاسن ةقلح لكش ىلع ةيرئاد سولج ةفرغ لكش ىلع ةحيرم دعاقم ىلع ميمصتلا
 اهنأ ةضرتفم ةلوادتم ةيزكرم عيضاوم نلوانتي يتاوللا تافيضلا نم ةعومجمل ةيتيب
 ينبلاو حتافلا رفصألا نيب ةعونتم تناكف ناولألا ةيحان نم امأ .ءاسنلا مومه سكعت
 تيب ناكملا نم لعج ًايميمح ًاوج سكعي امم ناكملل ماعلا وجلا عم بسانتملا نكادلا
 ,نيصرلا سابللا تاذ ةمدقملا سلجت .تاعونتملا ءاسنلا نم ًاَّمك هتباحرب عستي ًاحيرم

 ناتفيض امهو تافيضلا سلجتو ويدتسالل رسيألا بناجلا ىلع «ةبجحم ريغ تناك نإو

 نم ىنميلا ههجلا ىلإ ةريبك ةشاشلا رهظتو «ىرسيلا ةهجلا ىلع اهتازاومب ويدتسالا يف
 ىيدتسالا جراخ نم تافيض كانهو ًامامت ةمدقملل ةلباقملا ههجلا نم يأ ىيدتسالا

 ىلع نيقتلي امنإ تابجحُم ريغ نهنمو تابجحُم نهنم تافيضلاو ('2.ناتنثا وأ ةدحاو
 .تاقنأتم نهنأ

 جمانربلل ينمزلا لسلستلا -1

 ًاعفد ةيراوحلا جماربلا لبق نم ةعبتم ةقيرط يهو ًايعيطقت ًاراسم جمانربلا عبتا
 نمضتتو ةعيذملا اهأرقت ًارطس 44 ىو 5٠ نيب حوارتت ةليوط ةمدقمب أدبي .دهاشملا للمل
 ناب رعشن ًانايحأ انعدي امم ,تاباجإلا اهلخادب لمحت يتلا تالؤاستلاو راكفالا مها
 ةمدقملا ىلي ام ًابلاغ مث :ةعباتملل يعاد ال هنأو عوضوملا نع ءيش لك تلاق ةمدقملا
 تالسارم امإو دادعإلا قيرف امإ موقي ًارطس 7١ ى 77 نيب همجح حوارتي ًاريرقت
 .ندنل -ةحودلا -نانبل -نيطسلف -ندرألا -ةرهاقلا :ةفلتخم نكامأ نم هدادعإب ةريزجلا

 مث .ةمدقملا يف تدرو يتلا ءارآلا معدتل اهتيبلاغ يف يتأت تالباقمو ءارآ ذخأ نمضتيو

 ماكحإبو ًاقبسم ةّدعم اهنأ ودبي يتلا فويضلا ىلع اهتلئسأ حرطب ةعيذملا /ةمدقملا أدبت

 .هركذ قبس عجرم .ينيحطلا بنيزو ءهركذ قبس عجرم .يعرم وبأ دمحأ :ددصلا اذهب رظنا (14)

 فيات



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف ءطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 ىلإ اريماكلا يرجُت ًانايحآو .اهل ًاقافآ حتفت ذت امم رثكأ تاعوضوملا ىلع لفقت ءاهلخاد
 .ام ةيويح جمانربلا ىلع يفضي امم ًارطس دودي ةمجح اقيقحت نيرقتلا َتَناَج

 ,ةتسلا ىلإ اهددع ًانايحأ لصيو ءاسنو لاجر نم تالاصتا ةعومجم جمانربلا نمضتيو
 جمانربلا للختي كلذك .لاجرلا تالاصتالو جيلخلل ةبلغلا تناك نإو ةفلتخم نكامأ نم
 فويضلا ةحفاصم نود جمانربلا ةمدقملا يهنت .رابخألل زجومو ناينالعإ نالصاف
 اهيلإ ةجاح ال امبر يتلاو «ةقلحلا اهنع تجتن يتلا راكفألا مهال ةصالخ دادعإ نودو
 :ةيلاتلا ةرابعلاب ةملكتملا ةعطاقمب جانربلا يهنّت ام ًابلاغو .جمانربلا ةيادب يف تدرو اهنال
 .«ءاقللا ىلإو انتافيض ركشن نأ ىوس ةقلحلا هذه ةياهن يف انعسو يف سيل»

 ةصح رصمل ناك ؛ةكراشملل اهنم تافيضلا تيعُد يتلا نادلبلا بيصنل ةبسنلاب
 ندرألاو نانبل نم لك تافيض ٠ بيصني يواستلاب مث تافيض ٠١ بيصنب دسألا

 ةدحاوو ناتيبنجأو ايروس نم و يبرعلا برغملا نم "و تابرتغملا نم ؛و نيطسلفو
 نإو .("رطق نم ةفيض يأ دجاوت مدع ظحالملاو .ناتسكاب نم ةدحاوو يبد نم
 -/٠ تايعماج تاذاتسأ 8_ةيدايق بصانم نلغشي 9 :ةبخنلا ىلإ نيمتني تاكراشملا

 ةاماحم :تارداك ؛و- تايفحصو تاجرخم تابتاك 7- ةيلود تامظنمل تاراشتسم

 نم ةسوردم هعيزوت ةيلمع نأ ودبي يذلا سابللا ثيح نم .هقف امهصاصتخا «و بطو

 امل يركفو يلقع رشؤم يه بايثلاف .تابجحم 4 كانه ناكف «رفوت امب ةطحملا لبق
 ١ (؟:).روهمجلا ماعلا ىنعملاب هيمسن

 نومضملا يف - "
 لبق نم ةعبتملا ةيجهنملا تمهاس نيأ نّيِبُت نأ لاجملا اذه يف انل ةبسنلاب مهملا

 ينبتب دهاشملاو كراشملا مزلأ امم «راوحلا جئاتنل قبسملا راطإلا مسر يف ةطحملا
 نيأو .اقبسم جمانربلا ىدعم اهددح تاجاتنتسا ىلإ هقوست ءارقتسالل ةددحم ةقيرط

 عم ةقلحلا ناونع بسانت ىدم عبتت لالخ نم كلذو ًايبسن تلفني نأ راوحلا نكمت
 تالخدتو .قيقحتلاو ريرقتلاو ةمدقملا عمو ةيعرفلا نيوانعلا عم اهل يلكلا نومضملا
 اهدودرو رخآلا باسح ىلع مهدحأل اهزايحتاو فويضلل اهتعطاقمو «ةعيذملا /ةمدقملا

 ريثكلا ءيشلا دلبلا اذه يف ثدحي ال هنال امبر «ةليلق تلاز ام رطق نع ةطحملا ءاينأ نأ نع ريثكلا بتُك (15)
 ةشاش ىلع هتجوز نايعألا دحأ دهاش ١5395 راذآ ىف ترج ىتلا ىلوالا ةيدلبلا تاباختنالا ءانثأ يف نكلو
 .تباجتساف ةروصلا بحست نأ ةطحملا نم بلطو ةبجحم تناك اهنأ مغر ىلع هترئاث تراثف ةريزجلا
 16-5-5٠٠١ ةايحلا «؟أقح جيلخلل ًاجاعزإ ةريزجلا ببست له» يحيمرلا دمحم :رظنا

 امب فرصتتو قفاوتن نأ وه انسفنأ نع ىتدألا دحلاب تامولعم ءاطعال ةقيرط لضفأ نإ :006022 لوقي (1)
 .ةيعامتجالا ةعومجملا تاراظتنا عم مءالتي
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 تا

« 

 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو ,ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 لعفن ال انثأ يعن كلذ عبتتن نحنو .ىرخأ دنع اهفقوتو ؛لاوقال اهلافغإو «نيلصتملا ىلع
 امنإ ؛:ةصاخلا اهتيؤرل ةمدخو اهتاذل ةطلسلا ىنب لغتست ةمدقملا نأ ىلع نهربنل كلذ

 بجي امك ةيرحب نولمعي نيذلا جمانربلا يّدعم تاهيجوتل ءانب متي كلذ نأ رّدقن
 تالالدلا ىلع انزيكرت ناك كلذل .ةطحملا ىلع نوميقلا هب يحوي امل ًاعبت «بجي امك» لاو
 لثمتي ًالوأ وهو باطخ لكل ةقصالم ةرهاظ رامضإلا نآل .باطخلا اذهل ةرمضملا

 فارعألا اهعنمت ىتلا ظافلألاو راكفألا عومجم يأ ةيوغللا تامرحملا ةغوارمل ةقيرطب
 ًاثلاثو ؛هباطخ لوح ةلّمتحملا تاضارتعالل بطاخملا نم قابتسا ًايناث وهو «ةدئاسلا

 ىلع لبقتملا اهألمي يتلا غارفلا ةحاسم ًاعبار ىهو «ريبعتلا ةيفيكل اهتاذ ةغللا نم هيجوت
 .باطخلا ةيجيتارتسا عم هلعافت دودح يف ةصاخلا هتيلوؤسم

 مأ ةيعامتجا ايجولويديا ناكأ ءاوس ءساسأ داقتعا لكل ًادج يرورضلا نم نإ
 ًاعوضوم هلعجت الو ًامامت هفشكت ال ةليسو هسفن نع ريبعتلل دجي نأ ءًايصخش ًافقوم

 ريغ يف دجي الف هسفن نع نِإعُي نأ ىلإ ةجاحب ًاضيأ داقتعالا نكل ؛عزانتلاو ماهتالل
 ("١).ةهادبلا هتاعدالو هتوقل ًايسيئر ًاردصم راركتلا

 لعافك ةأرملا -

 ةسرامم»و ١ ٠١ 9-1-5 «يوسنلا ىماردلا لمعلا» ىتقلح ىف ةطحملا ىرينت

 ةأرملا تاطاشن مييقتل ٠١-7 -7-5١, «ةيتاذلا تاردقلاو ثيروتلا نيب ةسايسلل ةأرملا
 مكاحتو ءديلاقتلاو فارعألا ىلإو ةينيدلا ةيعجرملا ىلإ دنتست ةيرايعم ماكحأ نم ًاقالطنا
 امكو طقف ةأرملا ةمدخل هسفن سّركُي نأ بجي ةأرملا لمع نأ ةلوقم نم ًاقالطنا لمعلا
 :هارنس ام اذه .لمعك لمعلا حاجن ىلإ تفتلت الو ,دئاس وه امل ًاعبت ءمّدخُت نأ بجي

 و» يوسنلا يماردلا لمعلا»

 تارم 5 تعطوق (س )76١ ةيرصم ةيئامنيس ةجرخم يديغدلا سانيإ :تاكراشملا

 ىليل ةقلحلا ةمدقم .تايجحم ريغ نهعيمج .نيترم تعطوق (س )1١ ةيروس ويرانيس
 .(س ؟81) بياشلا

 ىلإ اهلصوأ امم ةراثإلا ءارو ضكرتو ةيملاعلا قوسلا تابلطتمل ًاقفو لمعت اهنأل ةأرملا

 نع ةدعتبم خيراتلا يف سرتمتت اهنأ ىلع يلع دمحم ماعنا ىلإ هجوم يناثلاو ؛مكاحملا

 *5٠١, توريب ,ةعيلطلا راد «ينيدلا حالصالا باطخ يف ةديدجةءارق -هديع دمحم» .دادحلا دمحم هل

 امان

 قرف



 تباكلا ىلإ توبكملا نم - ةريزجلا يف ء«طقف ءاسنلل» :يرداقلا

 يف درو ام دكؤت ًءارآ نمضتي (س ؟9) ةرهاقلا نم ٌريرقت ةمدقملا يلي مث .ةأرملا ةاناعم

 ةأرملل ةيمهأ تاذ تاعوضوم نع ثحبلا وه يدحتلا نإ» :لوقلاب متتخيو «ةمدقملا
 نمضتتو .«عمتجملا اهلبقي يتلا ةيعامتجالا ميقلا راطإ نع جرخت ال ةقيرطب اهتيضقو
 ةكيرج» يديغدلا مالفأ نأ لاجرلا هيف ربتعا (س )٠١ ندرآلا نم ًاقيقحت ًاضيأ ةقلحلا
 اهنربتعاف ءاسنلا امأ ««ةيبرعلا ةأرملل ءيستو اننيد عم ةقثال ريغو ةحضافو انتاداع دض

 .«ةعلسك ةأرملا عم لماعتتو ةدايز ةئيرجو ةيراجت ىلإ تلوحت امنإ ةولح ًامالفأ»

 تهتنا له» :لوقي (س ؟7) تارامإلا نم دحاو :نايلاجر نالاصتا ةقلحلا ىلإ درو
 .«حالصلاو ةيادهلا مكل هللا لأسن ةميمحلا ةيمارغلا تاقالعلا دودح دنع ةأرملا اياضق
 هنيلوقت ام له» :يديغد لأسيو «ءاسنلا رانلا لهأ رثكأ نإ» :لوقي ةيدوعسلا نم رخآو

 ىلف .«كل ًاركش ماشتحالا رخآ عوضوم يف انتلخدأ» :ةمدقملا در ناكف «؟هللا يضري
 ىحنم يف اهعيمج بصت يتلاو تالاصتالاو قيقحتلاو ريرقتلاو ةمدقملا تالخادم انعمج
 .ًارطس 5١ دودحب اهتأ اندجول دحاو

 ىلع ةمكاحملا أدبتو .«ماهتالا صفق يف ِتنأ» :لوقلاب يديغدلا ىلإ ةمدقملا هجوتت

 رايتخا رربي لاؤسب يعفاشلا ىلإ لوحتتو ؟«جارخإلاب امنيسلاب ٍتلعف اذام» :ءاوهلا
 . يديغدلا نأ نيرت له ةباش كنآل ًادمع كانرتخا» :ةّنِملا نم ءيشب اهتفاضتسال ةطحملا

 «؟ليجلا اذه نعو تالكشملا هذه نع يعوضومو يعقاو لكشب ريبعتلا يف ًالعف تحجن
 لوحتت مث ...ةأرجلا هذه فيظوت ةقيرطب اهعم فلتختو يديغدلا ةأرجب ةدقانلا هّونت

 اياضق ةمدخل اماردلا مادختسا يف ةأرملا تحجن له» :لاؤسلاب روبج ىلإ ةمدقملا
 نوكي ال اذامل .ةيليق هذه» :ةّجتحُم لاؤسلا ةبوصم اهتاذ تابثإ روبج لواحت .«؟.ةأرملا

 ًاقفأ حتفت نأ لواحت انهو «ةيقطنملاو ةينفلا طورشلا لمعلا ءافيتسا نع لاؤسلا

 .«كيأر اذه بيط» :ةلئاق جاعزنابو بابلا لفقت ام ناعرس ةمدقملا نكل ؛عوضوملل

 درت .روهمجلا بذجل ةعلسك ةأرملا لغتست اهنأ هصخلم رخآ ماهتاب يديغدل دوعتو
 كيلع هلمعب موقي دقانلا ؛كيلع ًاديدج سيل» :ةمدقملا اهبيجت .«لاقي هد لك» :فافختساب

 «ةقهارم تاركذم» اميس ال اهمالفأ ىف ةريثملاو ةيحابإلا دهاشملاب اهركذتو «عافدلا

 لصاوت .يماردلا اهدصق ةجرخملا حرشت عفادملا عقوم نم .«يتراب وياملا» دهشمو
 اتديو .«سمللا دح ىلإ رومألا تلصو حيحص ريغد»...ةعنتقم ريغ اهموجه ةمدقملا
 لمعلا تايلآ ةحراش اهتاذ تابثإ ةلواحم ءركنت ةدحاو .ةيلعف باتع ةسلج يف امهناكو

 ةيطرتشا ةدجتسمب تايريخلاو فهاوتخلاب اهرطنت ىرخأو :ةينقل فلا هطورشو جارخإلا يف

 اهرّكذُت امدنع ةراثإ رثكأ يزفلتلا دهشملا ىدبيو .ةعومجملل ةيزمرلا ةطلسلا نم اهمالك
 انه .اهليصافت يف لوخدلا نع نيدهاشملل رذتعت ءايشأ نيلثمملا دحأ نم تبلط اهنأ

 تضف



1 
 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 يديغدلا طقتلت .حيملتلا لالخ نم يماردلا اهدصق ةشاشلا سرامتو اهلعف ةيروتلا لعفت
 راهظإ لالخ نم اهتاذ تابثإ نم برتقت امدنعو «ءجارخإلا يف اهبولسأ ةحراش اهسافنأ
 دودر ىلإ ةعيذملا /ةمدقملا اهذخأت ءيديلقتلا مليفلا نع جورخلاب يلجتملا يدرفلا اهعادبإ
 ىلإ ءيست اهنإف ةولح تناك نإو اهمالفا نأ اهصخلم ناك يتلاو يندرألا عراشلا لعف
 ءارآب ةيوقتسم قيقحتلا بقع اهيلإ هجوتتو .حيحصلا يمالسإلا اننيدب قيلت الو انتاداع

 لوقلاب ليلق ذنم هيلإ ترشأ يذلا يئامنيسلا كروهمج نم ةنيع هذه» :ةيشتنم عراشلا
 اهتفرعمب ةحلستم تاذلا تابثإ نم ةجرد ىلع ةجرخملا ىقبت . ,كامهفيس هنأ ةدكأتم ِكنإ
 يف متثحب» :مهلمع ةيلآ ةفشاك ؛ةريزجلا ىلإ داضم ماهتاب هجوتتو زفلتملا لمعلا تايلآب
 عمتجملا ةدقتنم عالطتسالاب ىتأ ام للحتو دوعت مث .«مكل ديؤم روهمج نع عالطتسالا
 نع هبويعو هئاطخأ ءافخإل ليمي هنأو ةيصخشلاب ًاماصفنا شيعي هنأ هايإ ةفصاو ىبرعلا
 ,ءيشلا ضعب هتلاق ام ىلع ةمدقملا اهقفاوت ذإ راوحلا يف مدقت لصحي انهو .نيرخآلا

 فرتعن مل املاط نيرخأتم انرمع لوط ىقبنس» :لمكتو اهل اهعانقإ نم يديغدلا ديفتستو
 اهلثم ةجرخم ةبساحم ىودج مدع هدافم عوضوملل ديدج قفأ حتف ةلواحم ««انبويعب
 شدلا يحتفا» :اهيلع ةباقرلا ةلاحتساو ةديدجلا ةيلاصتالا ةموظنملا ءازإ ءاهتباقر اهيدل

 تاعمتجملل فوخ ردصم وه يذلا شدلا عوضوم زواجتت ةمدقملا نكل .«يفوشو
 ِكلامعأ ىلع ليقُت دعت مل ةرسألا نأ ىدبي» :لوقلاب يه اهفيخت نأ لواحتو ةظفاحملا
 يدلجت نأ ٍتكشوأو ىوعد كيلع اوعفر ءابآلا نأو ينفلا ِكلبقتسم ىلع رطخ كانه امبرو

 سيل ىوعدلا عفر نم نأ يديغدلا ححصت «!ليصافتلا ىلع راذتعا عم ًاعبط ءةرم ٠

 ةمدقملا لعفنت .«ةيقالخأ ريياعمب ساقي ال نفلا نإ» :لوقلاب اهتاذ تبثت نأ لواحتو ءابآلا
 نكل قالخألا يف ًاسورد يطعأ نأ ضفرأ انأ» :لوقتل هلاقع نم رمضملا لوقلا جرختو

 يف يديغدلا اضيأ .«ةيصوصخ هلو مالسإلاب نيدي عمتجم يف نيشيعت تنأ ةطاسبب
 حوضولا نم ديزم وحن راوحلا بهذيو هلاقع نم اهمالك ٍجرخُت تاذلل تابثإ ةيلمع
 ةملسم انأ» :مجاهملا عفادملا عقوم نم لوقتف راكنإلاو رامضإلاو يفنلا لعف نم ًاررحتم
 ةهادبلا ىلإ ةمدقملا اهديعت .ءاذكه نكي مل تاونس رشع ذنم يمالسإلا عمتجملاو ةنمؤم

 روهمجلا نأ اهددهتو «تاريغتم نع سيلو تباوث نع ملكتن نحن» :راركتلا ىلإو
 ةيادهلا اهل هللا نم بلطت يتلا تالاصتالا وحن اهذخأتو ىرخأ ةرم اهيلع بضغيس
 اهعم ديعتل روبج انايد ىلإ ةمدقملا لوحتتو .ءاسنلل ًاصيصخ ةّدَكّملا رانلاب اهركذتو

 يديغدلا ىلإ ديدج نم دوعت مث نمو .يلع دمحم ماعنا ةجرخملا لوح هتاذ ويرانيسلا
 لخاد نم ًالثم اهل برضت نإ «:ةعامجلا ءاول تحت ءاوضنالاب اهعنقت اهّلع رخآ بولسأب

 هنأ ىري امير هنا ؛:ةطحملا لوق دح ىلع ءنيجرخملا خيش : خيشلا لامك نع اهنيع ةنهملا
 وه ؛يذاتسأ هنإ» :اهبيجتو اهتاذ تابثإ ىلع يديغدلا ّرصُت انه .سانلا ةاعارم بجي

 قيس



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف «طقف ءاسنلل» :يرداقلا

 ىنيدلا فرطتلا ؛عمتجملا حلاصل سيل يذلا ريغتلا عم ريغتأ ال انأ «ديرأ ال انأ ءملستسا
 تياوث هذه» :لوقلاب ةهادبلا ىلإ ةمدقملا اهديعت .«نيدلا دض انسل نحنو عمتجملا دض

 يلزنا تباوث تسيل هذه» :ًايصخش اهيلإ هجوتتو يديغدلا لعفنت انهو .«ةينيدلا ميقلا
 ةطلسلا نمض سبتلملا اهعقومب ريكفتلل اهعفدت اذهبو ««كينيع يطغو باجحلا يسبلا
 ىهنت .«رح رايخ ةلأسم هذه» :اهتباجأ نأ الإ ةمدقملا نم نكي ملف .ةعومجملل ةيزمرلا
 ىلع نوضرتعي نيذلا مه نوفرطتملا طقف سيل» :ةلئاق اهيلع مكحلاب ةقلحلا ةمدقملا
 .«مهدالوأ ىلع نوفاخيو اهب نونمؤي ميق مهيدل نويداع سانأ كانه امنإ ِكمالفا

 «ةيتاذلا تاردقلاو ثيروتلا نيب ةسايسلل ةأرملا ةسرامم»

 )١17 ىتوب ريزانبو تارم 5 تعطوق (س١؟7) يوارشعلا نانح .:َّنُك تاكراشملا

 بياشلا ىليل ةمدقملاو نيترم تعطوق (س 17) يوالتلا تفريمو نيترم تعطوق (س
 .(س ؟؟4)

 ةأرملا ترم ةطلسلا ىلإ لوصولل :ةيلاتلا راكفألا (س 49) ةقلحلا ةمدقم تلمح
 نصعلا ىف .:ليحلا نم ةعومجم .تفدختسلا امك :ةاسسؤملا نم :ةعومجمب خيراتلا ربع

 .ءاسنلا نم ةعومجمل ةسايسلا ثيروت يف رخآ ًارود ةيسايسلا بازحألا تبعل ثيدحلا
 لعفت امك ةسايسلا ةسراممل الخدم دعي ةمكاحلا ةرسألل باستنالا ىبرعلا انملاع ىف
 . .لئاوألا تاديسلا

 ةدافتسا ىدم نع لؤاستلاب ًايهتنم ةمدقملا يف درو ام (س 09) ريرقتلا ررك
 نع ةعّرتنملا ةيدرفلا تاقاقحتسالا لخدم ناو .ةمقلا ءاسن هب موقت امب ةدعاقلا ءاسن
 .(يوارشعلا نانح) ةيقادصم رثكألا ربتعي ةرادج

 «ةأرما مهرمأ اوّلو موق حلفي نل» :ثيدحلا (س 7١؟) تارامإلا نم لصتم دروأ

 رفسلا يعدتست هذه نأل ةسايسلل حلصت ال يوثنألا يرطفلا اهنيوكتب ةأرملا» :ًافدرم
 تدر .«ةسايسلا يف لوخدلا ةأرملا ميرحتب ىتفأ زاب نب ةيدوعسلا يتفمو طالتخالاو
 ةيماس هفادهأ ىنعي ناك ولو ىتح طالتخالا دصقت» :لؤاستلا ةغيصبو رفخب ةمدقملا
 طالتخالا ةلاسمو ثيدحلا ليوأت يف اوفلتخا ءاملعلا..كتركف تلصو ..؟بعشلا ةمدخ
 ءاسنلاو لاجرلل حمس لوسرلا نا» :ناك ىتوب در نأ نيح يف .«ريثك مالك اهلوح
 مالك اذكهل اهحامسب ةطحملا ىلإ موللا تهجو اهنإف يوالتلا امأ ,«جحلاو ةرمعلاب
 ىلع ةقلحلا يف تاكراشملا دودر تناك لامجإلاب .مالسإلل ةناهإ هلاق ام ةربتعم
 .اهسفن ةيعجرملا لخاد نم تاذلا تايثإل ةلواحم ةددشتم ةيعجرم نم عبانلا لاصتالا

 مسا لمحت امدنع ةأرملل هتوص حنمي بعشلا اذامل» :يوارشعلا ةمدقملا لأست

 :لوقلاب يوارشعلا ححصت .ءاهتءافك ىلع ةدمتعم مدقتت امدنع عنتميو ةنيعم ةيصخش

 قرف



َ 
 »و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 سرامت يتلاو ةيوبألا ةيروكذلا ةيرئاشعلا تاعمتجملا يف لصحي كلذ «ميمعتلا نكمي ال»
 اهدض نيكمتلاو ةوقلا رداصم باوبأ عيمج قلغت حضاو لكشي ةأرملا دض زييمتلا
 ينالفلا لجرلا ةنبا ةأرملا نأ يه ةلكشملا نكل ءيلئاعلا وأ يرئاشعلا طابترالا ءانثتساب
 حتفت انهو «ةيصخشلا اهايازم ىلإ رظني ال اميرو مسالا كلذ ايازم لمحت ىقبت

 اهنيوكت رثكأ اهمدخ امهيأ» :وتوب ىلإ هليحتو ةمدقملا هفقلتت عوضوملل ًاقفأ يوارشعلا
 اهب نيمتت يتلا تايئانثلا ةزواجتم ىتوب اهبيجت ؟«وتوب يلع راقفلا ىذ مسا مأ يميداكألا
 ىلع ةردقلا اهاطعأ اهدلاو مسا نا» :ةحراش .«نينثالا نم جيزم» لوقلاب ةطحملا ةلكسأ
 اهبناج ىلإ فقو يذلا بعشلا ةقث تلانو بزحلا ةدايق تعاطتسا ؛ةسايسلا ملاع لوخد

 ىلإ ةمدقملا هجوتت مث .«ءاهل تارباخملا ةزهجأو نيدلا لاجر ةضراعم نم مغرلا ىلع

 له رصم ةيروهمج ةسائرل كسفن حيشرتب ٍترّكف ىل» :يضارتفا لاؤسب يوالتلا
 دقتعأ ال» :يوالتلا بيجت «؟ةقثلا كحنميس لاجرلا هيف امب يرصملا بعشلا نأ نيدقتعت

 مالسإلا ماهتا نم راكفأ نم بعشلا ىلع طلسي ام نكل ءرصم يف ةأرملا دض بعشلا نأ
 نيعب انذخأ اذإ ًاصوصخ ةماعلا ىلع ًاريبك ًاريثأت رثؤي يذلا وه ةأرملا دض ةريثك رومأب
 انهو «..ةيئاسن رداوك ءانب ىلع عجشت ال ةيسايسلا بازحألاو «ةيمألا ةبسن رابتعالا
 يف نمكت ةسايسلا يف ةأرملا لوخد عناوم نأ ىلإ يوالتلا عم وتوب عم ةمدقملا يقتلت
 .نيدلل ئطاخلا مهفلا يفو فارعألاو تاداعلا

 لودلا يف اهل ليثم ال ايسآ قرش بونج تالاح اذامل ىتوب عم ةمدقملا لءاستت

 ىلإ يبرعلا ملاعلا يف ةيوق تلاز ام يتلا ديلاقتلاو ةيلبقلا ىلإ ببسلا ىتوب ليحت ؟ةيبرعلا
 اهعفدت انهو .«قطانملا هذه يف لضفأ سيل لاحلا» :لوقلاب اهعطاقت .ةيمألاو رقفلا بناج
 ملاعلا يف نأ دقتعأ نكل كلذ يف ةقحم تنأ» :اهل لوقتف مالكلا يف رثكأ حوضولا هاجتاب

 رصم يف ءءاسن حشرت ةيوقلا بازحألا نأ ىل :تاناملرب اهيف يتلا نادلبلا يفو يبرعلا

 بزح معدب ىظحتس اهنإف ةأرما مكاحلا بزحلا حشري كرابم ينسح نبا نم ًالدب ءالثم
 يتلا يوارشعلا ىلإ ةمدقملا لوحتتو ..ةسيئر حبصتو باختنالا يف حجنت امبرو مظنم
 سيل برعلا ماكحلا» :يزازفتسا لاؤسب اهعطاقت ؟ةيوسن ةكرح كانه له :لؤاستلاب أدبت
 مهدنع حبصأ نآلا برعلا ماكحلا» :هتيسامولبد نع يوارشعلا مالك جرخي «؟تانب مهيدل

 ةيوسن تاسسؤم كانه له وهو ساسألا لوقلل دوعتو «روكذلل امنإ ةيثارو تايروهمج
 يوسن لمع جمانربو ةيعاو ةكرح كانه تناك اذإ هنأ ةجتنتسم ؟يوسن يعو كانه له

 اهلأستو ةمدقملا دوعت .يعامج لمعو موهفم نمض لمعت نأ ةارملا عيطتست حضاو

 اهيف رمتستو ةناكم اهل دجوُت نأ ينيطسلفلا عضولا تاديقعت لظ يف تعاطتسا فيك
 تالواحم كانه نأو ةيمكارت تناك ةيلمعلا نا» اهل يوارشعلا حرشت ؟دنس يأ نود
 ىف ةديحولا ةأرملا مادختسا ,ةدعاقك سيلو ءانثتساك تلمع اذإ ةصاخ ةأرملا دييحتل
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 تيباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف «طقف ءاسنلل» :يرداقلا

 تلضان انأ .تايرخآلا ءانثتسال رربمك وأ زمرك تمدخّتسا ةريخألا ةرازولا ةليكشت

 امدنع نكل ةيقادصملل ردصم هنأل ينيطسلفلا عمتجملا ىدل لوبقم ءيش اذهو تنِجحُس
 يوكد ةسفانملا يصح ةيشراسألا ةينفقلا نه .يضاتنلل ةيدهق نوكتو ىومالا نبل

 لاجر نم تبِخّتنا يننأ رهظ ينيطسلفلا عمتجملل ًافاصنإو تبِخّتنا امدنع نكل .ةيئاسن
 .«ةبرجتلاو صخشلل يعوضوملا مييقتلا نم عون كانه ناكو ءفئاوطلا لك نم ءاسنو
 ةيرازو بئاقح ٍتدنسأ له ءارزولا ةسائر ٍتيلوت امدنع» :وتوب ىلإ ةعيذملا لوحتت

 ءاسنلا تيطعأ ءًايثزج ةبنذم انأ» :بيجت «؟لاجرلا فرصتي امك ٍتفرصت امبر مأ ءاسنلل
 تافيعض ءاسنلاو نابسحلاب اهذخأن نأ اندرأ ىوق زكارم كانه نكل بصانم لاجرلاو

 ناك انهو ءالوأ زكارملا هذه يف ءاسنلا دجاوت ةيمهأ ىتوب حرشتو «زكارملا هذه يف

 ةطقنلا ىلإ تلقتناو ةمهملا ةركفلا هذه فقلتت مل ةمدقملا نكل راوحلا مدقتي نأ نكمي
 ماعلاب :ةدئاسلا ةمظنألل ةيسايسلا ةيعجرملا ءازإ ةطحملل تاذلا تابثإ باب نم ةريخألا
 بناج نم ةسايسلا رامغ ضوخ نأ نيدقتعت له» :لأست ,هنيعب ماظن ةيمست نودو

 ةمظنألا ةعيبط ًايباجيإ المع ناك ىلو ىتح فاطملا ةياهن يف سكعي لئاوألا تاديسلا
 لكش يب ةطلسلا ةسرامم ةصرف مكاحلا ىلإ ةلصب تمي نم لك ىلإ حنمت يتلا ةدئاسلا
 ,ةيفلسلا ةرعنلا ديازت عم ةيضقلل ٌعفد نهتكراشم نأ يوالتلا ربتعت «؟لاكشألا نم

 قفاوت ةيناث ةيحان نمو ءددشتلا ةيعجرم مامأ تاذلل تابثإ ةيحان نم كانه ةباجإلا هذهبو
 ةباجإ ىلع لصحتل امبر اهلاؤس نم ًةلَّدعم يوارشعلا ىلإ لوحتت .ةيسايسلا ةمظنالا عم
 ًاريثك هبشت ال ىلوألا ةديسلا هذه تناك ولو ىتح ًايباجيإ المع هنيرت له» :رثكأ ةيفاش
 جودزم تاذ تابثإب يوارشعلا بيجت «؟اهمومه نع رّبعُت اهنإ لوقت يتلا ةيداعلا ةأرملا
 ةطحملا هجوت عم مءالتي امب امبر ؛ةيسايسلا ةمظنألا ةيعجرمو ةيفلسلا ةيعجرملا هاجت
 يعامجلا لمعلا يف طارخنالا قيرط نع ىأ لاثملا قيرط نع رثؤت نأ عيطتست» :لوقلاب
 «ةدئابلا ةيفلسلا ىأ ةثوروملا راكفألاو ديلاقتلا هذه رييغت هاجت هجوتلاو يوسنلا لمعلاو

 ىأ يسايسلا لمعلل ةبسنلاب ةيدايقلا ةأرملا يه اهرابتعاب ىلوألا ةديسلا بيصنت نكل
 هاجتالاب مالكلا ذخأي لاؤسب ةمدقملا اهعطاقت .«ةيزمر ممق امبر يه ءاطخ اذه يوسنلا

 لشفت لاجرلا ممق نإ ضعبلا هلوقي ام ِكمالك ىلع فيضأ امبر» :ةطحملا هديرت يذلا
 ىلع لدي امبر مأ ةيهافرلا نم عون يسايس لمع وه له ةأرملا ممق رمتست امنيب ةداع
 هلوقي ام :مالكلا نأ انه تفاللا «؟جوزلا ذوفن لالخ نم ةأرملا ةمدخ يف ةصلاخ ةين

 ةمدخ يف ةين مأ ةيهافر ىه له :لاؤسلا قبيسي يذلا ءلاجرلا ممق لشف نع ضعبلا
 :يوارشعلا اهبيجت .ةيهافرلا يأ يبلسلا لوألا قشلا حلاصل ًاقبسم باوجلا ددحي ,ةأرملا
 قفتت «ةدعاقلا نم قالطنالا ًامئاد لضفأ انأ رارقلا عنصل نكامأ يه امم رثكأ ربانم يه»

 تالالد لمحي لوقب ىتوب يهنتو .برغملا كلمو ةبيقروب هلعف ام ركذتو اهعم يوالتلا

 كح



 9 تافحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 قالطلا اياضق شقانت ةيمالسإلا نادلبلا يف تاناملربلا ةيؤر دوت اهنأ نم ةرمضم
 .انتاعمتجم اهنم اهتمرح يتلا اهقوقح ةأرملا ءاطعإو هتناضحو لفطلا ةياعرو

 نم همسح مت ام ىلإ نعمتسيل نهب َيِتَأ يتاوللا تالعافلا ءاسنلا ءالؤه ءراصتخاب

 لقألا ىلع وأ عوضوملاب تبلا نم نكمتي مل تاقلحلا نهجولو لبقو جمانربلا يدعم لبق
 تاداعلاو ةينيدلا ميقلا ترهظأو «باوبألا نهيلع تلفقأ هنأ كلذ ىلع ليلدلاو .هل قافآ حتف

 لامعألا ةيحالص ىلع مكحلا اهدحو اهيلإ دوعت يتلا ةيعجرملا اهنأ ىلع ةيعامتجالا
 ءام ةيعرش نبستكاو ةسايسلا نسرام يتاوللا ءاسنلا نأ ةقرافملاو .ةيئاسنلا ةيعادبإلا

 مهفلا يف لثمتي قئاعلا ندجو «نهلمع مامأ ًاقئاع هفوقو ةمهت نم مالسإلا نأّرب امدعب
 .ةيفلسلا ةرعنلاو ديلاقتلاو تاداعلا يفو نيدلل ئطاخلا

 عوضومك ةأرملا - ب

 نع جتانلا ءلالغتسالل ضّرعُم لعاف ريغ يبلس عوضومك ةأرملا ىلإ جمانربلا رظن
 يف .ىربكلا تاكرشلاو لاجرلا لبق نم «ةثيدحلا ةايحلا رهاظم نعو ةملوعلا نعو مدقتلا
 يف هنيبتنس ام اذهو .تامّركُم تاززعم تانّصحُم مالسإلا لالظ يف َّنُك نهنأ نيح
 :نيتيلاتلا نيتقلحلا

 «هتجوز لاومأل لجرلا لالغتسا»
 ىف ةأرملا ةيمنتل تاكيهلا ىقتلم ةسيئر شاقنلا ةديرف :ةقلحلا ىف تاكراشملا

 ةراشتسملا ندرألا نم دهاعلا ةلاه -تارم " تعطوق (س 44) ؛ةبجحم ريغ ءرصم
 تعطوق (س )١0 ,ةبجحم «ةيماحم ءءاسنلا نماضتل يلودلا دهعملا يف ةينوناقلا

 ه تعطوق (س 47) «ةبجحم ريغ ؛عامتجالا ملع ةذاتسا :نانبل نم يكم ءاجر -نيترم
 .(س ؟50) ليشلا انول ةمدقملا .تارم

 يبرعلا نطولا يف تالماعلا ةبسن عافترا عم» :لوقلاب (س ") ةقلحلا تلهّتسا

 تافالخلا مقافت لظ يف ءاهتيلالقتساو ةأرملل ةيلاملا ةمذلا ةلأسم لوح لدجلا َرْكَك

 يرورضلا نم حبصأ هتجوز لاومأ ىلع لجرلا طلست نع اهبلغأ يف ةمجانلا ةيجوزلا
 «...ةلأسملا هذه حرط

 ةيداصتقالا لاوحألا ءوس» :يلي ام اهصخلم ًءارآ (س ؟4) ةرهاقلا نم ريرقتلا ذخأ

 ًابجاوو ًايرورضو ًايعيبط ًارمأ اهتكراشم ىري نم كانهو لمعلل جورخلل ةأرملاب عفد

 .نهبتاورب ظافتحالا نهقح نم نأ تايرخأ ىرت نيح يف «ةيداملا فورظلا هضرفت
 كلذك ةقلحلا تنمضت «..ةلقتسم ةيلاملا اهتمذ «ةيرحلا قلطم اهل ءرمألا مسح مالسإلا
 ىلع اهلام نم ةجوزلا قافنإ ناك اذإ ام ةفرعمل (س ؟9) يندرألا عراشلا نم ًاقيقحت
 .جوزلا لبق نم ًالالغتسا مأ ةرسألا هاجت ًابجاو اهتيب

 تح



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف ءطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 هنأ ةيدوعسلا نم سراف ربتعا .(س ؟1) لاجرلا نم تالاصتا 5 ةقلحلا ىلإ درو
 لمعلا ىلإ جرخت يتلا ةأرملا...هدح ىلع هلام لك ذخأي نأ بجي يعرشلا مكحلل ًاعبت

 اهعفدت ةييرض يه له :رذحب ةحضوتسم ةمدقملا تباجأ .اهبايغ نع ضوعت نأ اهبجاو

 تجرخ اذإ ...لمعلاو قافنإلاب ةفلكم ريغ ةأرملا» يبظ ىبأ نم هللادبع ىأر ؟تجرخ اهنأل
 الأ لواحت اهنأكو ةمدقملا تباجأ .«قافنإلاب صقنلا لمكتو اهجوز اضرب جرخت نأ بجي

 لمع نع ثدحتن ال نحن» :لوقلاب جوزلا نذإ نود ةأرملا لمعل جيورتلا ءبع لمحتت

 ةجوزلا ةمدخ نإ» لاق ايروس نم رماع .«جوزلا اضرب تلمع امدعب ثدحتن نحن ةأرملا

 نأ ىأر هنإف رصم نم فرشأ امأ .«أعربت لزنملاب هلعفت ام لكو لجرلا ىلع ةبجاو
 تناكف ءاسنلا امأ .قافتا ىلع ءانب لصحي لزنملا ىلع اهقافتإو لمعلا ىلإ ةأرملا جورخ
 .نهل جاوزألا لالغتسا تالاح ضرعل نانبل نم نهتالاصتا

 ةلواحم هتجوز لاومأل لجرلا لالغتسا ةلأسم اهتئلسأ لالخ نم ةمدقملا تمخض
 غيصب تاملك ةمدختسم «لمعلل ةأرملا جورخ نع ةجتان ةرهاظ اهنأ ًاقبسم ميلستلا

 ةفلاخم مهلامعأ دعت كلذب نوموقي نم نأ نيبتل ءاهفنأ مغر - لالذإ - رابجإ :ةغلابملا
 مسح مالسإلا نإف برغلا يف هب مّلسم رمآ ةأرملا قافنإ ةلاسم تناك نإو هنأو عرشلل
 اهسفن نع حصفت ال يتلا ةلالدلا اهنإ .ةلقتسم ةيلاملا اهتمذ ةيرحلا قلطم اهل ءرمألا
 نأ نيدقتعت له...» :شاقنلا لأست ًالثم .ىرخألا تالالدلاب اهتقالع نع طقف حصفت اهنكل
 ثودحلا ردان رمألا اذه نأ مأ اهجوتنم لغتسي أدب ةأرملا لمع ةركف لبق امدعب لجرلا
 ربتعت يهف اهلاؤس ىلع اهقفاوت ال تاذلا تابثإل ةلواحم يف شاقنلا «؟ةرهاظ لكشي الو

 نأ ىرتو ةرهاظ اهنأ نظت الو ءلجرلا لوبق سيلو لمعلا ىلإ اهجرخأ ةأرملا لاضن نأ
 نأ لواحتو .ةديعس ةرسأ ينبت نأ ديرت تناك لاح يف يعيبط ءيش ةأرملا ةكراشم

 شيعن اننأل ةمئاق نوكت نأ نكمي لالغتسالا ةركف نأ ىلإ ريشتف عوضوملل ًاقفأ حتفت
 دوعتو ةطقنلا هذه نع زفقت ةمدقملا نكل .ةيوبألا ىلع مكاقلا دادبتسالا همكحي عمتجم يف
 عم مءالتي امب ةقلحلا ةيادب ذنم ةطحملا عم دهاعلا مغانتت ؟«ال مأ ةرهاظ» :دهاعلا لأستل

 ةدعاسم يه ةرهاظلا نإو شاقنلا قحتست ةدوجوم تالاح اهنإ» :لوقتو «ةيعجرملا
 اهديعتو اهعطاقتف ةمدقملا اجافتت انه .«ًاعوط.بعصلا عضولا ببسب نهجاوزال تاديسلا

 ام :فينع ًانايحأو بتارلا اذهب بِلاَطُم ىلإ جوزلا لوحتي امدنع» :ةطحملا ضارتفا ىلإ
 ةيلام ةمذ ةأرملل ىطعأ نوناقلاو مالسإلا نكل ..مهافتلا عم نحن» دهاعلا بيجت ؟«ِكيأر

 ةءورملا عم ىفانتي اذه ءبتارلا ذخأل جوزلا لبق نم ربج كانه نوكي الأ بجيو ةلقتسم
 اهحرط ريربت ىلع ةعيذملا/ةمدقملا دعاست دهاعلا نأ ظحالملا .«تاعيرشتلاو نيدلاو

 ىلع سيلو ًاجردتم نوكي نأ هتلضف يذلا حرطلا يف اهتقيرط اهل بوصت امنإ عوضوملل
 نع مالكلل شاقنلا دوعت امدنعو .ةيادبلا ذنم همسحو رمألاب ميلستلا ةطحملا ةقيرط
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 و

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةعيذملا هجوتت .«ةلئافتم ِكنإ» :لوقلاب اهمالك ىلع ةمدقملا بقع ٍيضارتلاو ةكراشملا
 امل ًارظن «رايتخالا َةّنِم الماح قطاوتلا ًايعدتسم ًاقبسم ةباجإلاب مَّلِسُي لاؤسب يكم ىلإ

 :ةهادبلا يعدتسي راركت نمو ةيديكأت غيص نم هلمحي

 ىلع ةأرملا رابجإ نع ثدحتن نحنو عامتجالا ملع يف ةذاتسأك تنأو ءاجر .د»

 يه ام ,ةأرملا بتارل جوزلا لالغتسا لاكشألا نم لكشب ءاهجوزل اهبتار عفد
 ملع يف ةذاتسألا تنأو هتجوز بتارو جاتنإ ىلع جوزلا ءاليتسالةيعامتجالا تاساكعنالا
 لك يف تلاز ام صقان ناسنإ اهنأب ةارملا عم يطاعتلا نا» :يكم بيجت «؟عامتجالا
 ةعيرس ماقرأ ىلإ لقتنأ «ةرهاظ ىلإ لوحتت اهنإ لوقأ ..تاروطتلا لك مغر ةيبرعلا نادلبلا

 فقلتت .«ًايملع هيلع تاقوفتم نهو لجرلا لالغتسال نضرعتي ز/ 7 اهانيرجأ ةسارد يف
 هيلا ع للا واسلا نونا هن نتيكو  ةنيوتسملل ةتساتم ةنجرف :اهيف دمك ةيليتلا ةمدقملا
 انه ؟ةيناودعلا هذهب فرصتي يك لجرلل زفاحلا وه نوكي دق ببسلا اذه له لأستو
 ريغ ةأرملا» :ةلئاق حيملتلاب ةينيدلا ةيعجرملا هاجت ةيثحبلا تاذلا تبثت نأ ىكم لواحت

 ىف لجرلا :ةرشابس لجرلل ةطلسلا تلاؤ ام عمتجتم ىف نم :ةيكونات ةيضرام ةاطنغم
 ةارملا :ةلئاق عمتجملا فنع ىلإ ةرسألا لخاد فنعلا نم مالكلا شاقنلا جرخُت .«ماّرقلا
 دوعتو بابلا اذه لفقت ةمدقملا نكل .عوضوملل ًاقفأ ةحتاف ءلجرلا نم لقأ ًارجأ ىضاقتت
 لجرلا ةاواسم ةأرملا ديرت اذامل» :ةرمضم تالالد ةعومجم لمحي لاؤسب ةرسألا ىلإ

 قافنإلا ديرت الو اهب لمعي دق يتلا نكامألاب هتاهاضمو لزنملا نم جورخلاو لمعلاب
 رصم يف رسألا نم /؟١ كانه ؟قافنإلا ديرت ال اهنإ لاق نم» :شاقنلا درت «؟هلثم اهلثم

 يتلا ةأرملا نع ثدحتن نحن ةقلحلا عوضوم ريربت ىلع ليشلا رصت «.ءاسن اهلوعت
 اهنم ةلواحم يف عوضوملل ًاقفأ حتفتو شاقنلا مدقتيل دهاعلا لخدتت .قافنإلا ىلع رّيِجّت

 كانه سيل» :هصخلم ام لوقتو ةددشتم ةيعجرم ءازإ ًاددشت لقأ ةيعجرمل تاذلا تابثإل
 لخادلا يف لمعت ةأرملا نأ ىلإ ةفاضإ ءلمع هنأ ساسأ ىلع يلزنملا لمعلل ريدقت نم
 امو» :ةمدقملا حضوتست .«طقف جراخلا يف لمعلا يف مزلم لجرلا امنيب جراخلاو
 ةباجإلا يف جردتت نأ اهتداعك دهاعلا لواحت «؟ةأرملا دعاسي ًالثم لجرلا نم بولطملا
 ءاهعم لمعلا مساقتي نأ» :لمكُتو شاقنلا لخدت .«ألوأ ريدقت كانه نوكي نأ يفكي» :لوقت

 يف» دّدحُتو تاذلا تابثإ جوتت شاقنلا..ءاهعم لمعلا مساقتي نأ معن» :اهءارو دهاعلا ددرت

 ةطحملا نع رداصلا باطخلا لوح ةلمتحملا تاضارتعالا ةمدقملا قبتست انهو .«لزنملا

 له ينعي ًالثم» ًامثعلتم ًابارغتسا ةيدبم ةيعجرملا مامأ لوقلا ةيلوؤست نم لصنتتو
 :ةمدقملا «؟ًانيهم ًائيش سيل اذه ءال ّمِلم :شاقنلا «؟؟لاجر كانه له لسغي نأ ًالثم نكمي
 ةمدقملا ةبجحملا دهاعلا ذقنت ءلصنتلاو طروتلا نم فوخلا نيب .«دقنلل ةضرع هنأ ىنعي»

 يحرطت امل ًالثم هنأ فرعأ انا» :لوقلاب اهتالؤاست ريربت لالخ نم «ةبجحملا ريغ
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 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف «طقف ءاسنلل» :يرداقلا

 تالؤاست معن» :لبشلا اهعطاقت .«سانلا تالؤاست يه يتلا اياضقلا هذه ِكترضح

 طيسبت ريتك نوكيب اذه ًانايحأ نكل» :لمكتو رمألا مامزب كسمت دهاعلا نكل .«سانلا
 لخاد نم تاذلا تابثإ ةورذ ىلإ لصتو «؟عناملا ىه ام ينعي .تاكسإلل درو عقاولل

 ةيليضفت ةلماعم كانه نوكي نأ بوجو لوح ملكتتو عوضوملل ًاقفأ حتفتف «ةيعجرملا

 راوحلا ىف ىبسنلا مدقتلا اذه دعب .ًاساسأ عرشلاو ةيلودلا تاعيرشتلا اهرقت ءاسنلل

 ةمذلا ىلع ديكأتلاو ةيعرشلا ةيحانلا ىلإ ذفنت هنمو .يندرألا عراشلا يأر ةفرعمل انذخات
 ساسح عوضوم يفو .ال مأ ةماوقلا طقسي قافنإلا ناك اذإ ام ةشقانمو ةلقتسملا ةيلاملا
 ىلع...ةيلام ةماوقلا أل» :لوقلاب عامجإلا ىلإو لصألا ةيعجرملا ىلإ دهاعلا دوعت ةماوقلاك

 يف نيد ربتعُي نكل فرصت نأ ةأرملل قحي ؟لحلا ام رسع كانه ناك اذإ .قفني نأ لجرلا

 نع عنتمت نأ ةجوزلل قحي له رسعلا ةلاح يف» :شاقنلا لأست «.رجأ سيلو هتمذ
 سيلو ةبحملا ىلع مئاق نايك ةرسآلاف مهاست نأ دب ال اهنا» :شاقنلا بيجت «؟قافنإلا
 دالبلا يف عئاشلا رقفلا نع جتانلا يداصتقالا فنعلا ريسفت ىلإ لوحتتو «ًايراجت

 برض رربي رقفلا ناك ام اذإ؟» :لأستو ةرسألا ىلإ عوضوملا ديعت ةمدقملا نكل .ةيبرعلا

 لفقت اهنكل .ةلوجرلل ًاهوشم ًاموهفم تنوك يتلا ةفاقثلا ىلإ شاقنلا اهليحت ؟ةجوزلا
 نع امنإ رقفلا نع طقف ًامجان سيل فنعلا نأ ىرت يتلا يكم ىلإ ةهجوتم عوضوملا
 تناك اذام يردن ال) ةيعيرشتلا ةيضرألا بايغو عمتجملا يف لجرلاو ةأرملا ةيعضو

 لاوحألا نيناوق لوح هلوقت نأ ديرت امل ءافخإ ىه له ةيعيرشتلا ةيضرألا بايغب ينعت
 اهدعب .اهجاتنتسال بطاخملا عفد عم لوقلا ةيلوؤسم نم لصنتلا وه امبر ؟(ةيصخشلا
 يمارد دصق ىلعأ ىلإ لصتل دهاعلا لخدتت مث نمو «تالّقتسملا تالاح عامسل انذخأت

 تيبلا ىلع قافنإلل ةراعدلاب لمعلا ىلع هتجوز ربجيو لمعي ال لجرب ِكلاب ام» :لوقلاب
 :دهاعلل لوقت نإ هب كيكشتلاب رهاظتت ام دكوت نأ لواحت ةمدقملا انه «؟ًافنع اذه سيلأ
 جمانربلا هجوت ةلزاغم ةلواحم يكم بَّقعُت «؟لاق نع ليق يه مأ دوجوم اذه له»

 يهنتو .«عرشلا نع جرخن نأ نود ةديدج ميهافم جاتنإ ةداعإل ةجاحب نحن» :لوقلاب
 ءاليتسا ةلكشم انضرع نحن» :لوقت ذإ ططخملاب يشت ةيكذ ريغ ةقيرطب ةقلحلا ةمدقملا

 نوكتو تَمَّمُع دق نوكت الآ ىنمتن ةرهاظ اهنوك باب نم هتجوز لاومأ ىلع لجرلا
 ال :لوقت نأ ديرت اهب ىنأكو .«ةيجوزلا ةايحلا ساسأ ًامئاد بحلاو ةيشماهو ةضراع
 !اهطابحإ نسحن يك اهانمخض انعنص نم تناك ةرهاظلا هذه اوقدصت

 «يحايسلا هيفرتلا يف ةأرملا لالغتسا»

 يف ةيفحص كيوحلا ةايح :تاكراشملا .(س )٠١7 بياشلا ىليل ةقلحلا ةمدقم

 ظ؛ه



 جا

 ل
 وي

 حبل س ةدّيقُملا تايعجرملاو ؛ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 «نردوم» ةبجحم ءرصم ةيعامتجالا ثوحبلل يموقلا زكرملا ميرك ةزع .تارم ” تعطوق
 .ةدحاو ةرم تعطوق (س )٠١

 يتلا تاكبشلا لوح رودي و ءًارخؤم كدهاسك قيقرلا ةراجت نإف ا لودلل
 .ةرهاظلا هذه ةحفاكم ىف ةباقرلا ةزهجأو ةلودلا فقاومو ةراجتلا نم رودلا اذه تشعنأ

 نم ديفم نيدي .عوضوملا نع ًايلك اريماكلا بايغ ةقلحلا هذه ىف ظحالملا
 (س 5١)يناثلا لصتملا ركنتسي .ركنملا ةحايس ىلإ نوبهذي نيذلا (س )١7 ةيدوعسلا

 يحايسلا هيفرتلا يف سنجلا مادختسا رربت عامتجا ةملاع اهنوك ًابرغتسم قزر فقوم
 نم ءاسنلا بَلِجُت فيك حضوي مث «ةأرملا ةمارك ىلع لمعلا اذه راثآ فرعت يهو ةيعفنلاب
 نييسايسلا نيذفانلا نم َنوُدَعُي اهباحصأ يتلا قدانفلا ىلإ ةيبرعلا ةقطنملا جراخ
 ىه ام ةماه ةيضق حرط هنأ ًامازلإ ةمدقملا ربتعت .لاملا لجأ نم ميقلا ةموظنم نومدهي
 يذلا عوضوملا ىلإ ذفنتل ءطاشنلا نم عونلا اذه ةسرامم يف يعوط ىه امو يرسق

 امدنع درلا قح اهل كرتتس اهنأ قزر ةدعاو «هب ىتأ امع هابتنالا رَّوحّتو هحرط ديرت
 عجشت تناك نإ قزر (س ١؟) ةيدوعسلا نم ةلصتملا تلأس .مالكلا يف اهرود يتأي

 يرعو صقرو بارش نم نانبل يف اهتأر يتلا رظانملل فسأتو ةحايسلا نم عونلا اذه
 كولس رهاظم نع نيثدحتت له» :فراعلا حاضيتسا ةمدقملا حضوتستو ...ءاسنو
 .«ةيليل يهالم» :لوقلاب عوضوملا مسحت نأ قزر لواحت «؟قدانفلا لخاد مأ يعامتجا
 اهنأو تانب عبرأ هعمو لجر يتاي :الثم يطعت ةيداع معاطم اهنأ دكؤت ةلصتملا نكل
 ةطحملا ماهتا لاصتالا اذه صخل .رظنملا اذه نم ًاماع ١7 هرمع يذلا اهيخأ ىلع تفاخ
 لوقت .ءيربلاو بنذملا ةيئانث ىلع بعللاب كلذو ةحايسلا نم عونلا اذه ةسراممب نانبلل
 نم ةنيعم ةئف ىلع ةروصقم تناك ًاقباس ةراعدلا نإ :(س ١؟) برغملا نم ةلصتملا

 مجرتأ نأ لواحأ :ةيقابتسا ةغيصب ةلئاق ةمدقملا اهعطاقت...لك مويلا ةلكشملا نكل ءاسنلا
 عباتت ...يراجتلا طاشنلا نم عون ةراعدلا..يبرعلا برغملا يف ةأرملا :نيلوقت

 0 ةلصتملا دصق نأ مُهَفْي نأ ًافوخ ناكملا ديدحتل ةمدقملا اهتقبتسا امدعبي ؛ةلصتملا

 وقتو ءاهتساجن اهنع فورعم ىرخأو اهتيرهطب ملسم ةنكمأ كانه نأ رابتعا ىلع ءرخآ

 9 ال اهاوتسم ىرن مويلا نكل .اهييدث نم لكات الو ةيبرعلا ةأرملا تومت قباسلا يف»
 ليمحتيو ينهاعلا ىلع ءارطإلاب هرودب لاضتألا موقي اخهو «ةزاعذلاب لقتشفو.هب
 حرط ىلإ لاصتالا نم ةمدقملا ذفنت .يسنجلاو يلاملا مهنلاو لالغتسالا ءبع رضاحلا

 .ةيعوطلاو ةيرسقلا ةراعدلا لوح رودي يذلاو ًاقبسم اهل َدَعّملا لاؤسلا
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 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يق هطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 بهذت .بذج لماعك ةيسنجلا ةحايسلا نع كيوح لاؤسب ةقلحلا ةمدقملا لهتست
 ةيلاع ةجرد ىلعو ءعوضوملا مسحتف ةيادبلا ذنم ةقلحلا راسم ديدحت هاجتا يف كيوح
 ةيقالخأ ةيميق ةبراقم نم عوضوملا يف ثحبلا ةيعجرم ىلع ًادامتعا تاذلا تابثإ نم
 نم ةمدقملا ذفنت .«ةعلس اهنم لعجي يداصتقالا لخدلاب ةحايسلا طبر درجم» :لوقتو

 نع اهلأستل قزر ىلإ هجوتتو عامجإلا ززعيو جمانربلا ةيؤر عم مءالتي يذلا لوقلا اذه

 ىلإ ًاماهتا ًانمض لمحت ةقيرطب يحايسلا ههجو نم تريغ بورحلا تناك اذإ امعو نانبل
 لك لالغتسا حيبي امم عيرسلا بسكلا يف برحلا ءانثأ رسخ ام كرادت ةلواحم) نانبل
 هاجت تاذلا تابثإل ةلواحم اهيف ةككفم ةقيرطب عفادملا عقوم نم قزر درت .(ءيش
 يف يداصتقالا عقاولا ةءارق ىلع ةمئاق ةيعجرم نم ًاقالطنا ةيميقلا ةيقالخالا ةيعجرملا

 .عوضوملل قفأ حتف ةلواحم ؛ةسفانمو بلطو ضرع تايلمع نم هدوست امو ةملوعلا لظ
 ةسفانملا» :لوقلاب ؛هنم يه تقلطنا ثيح ىلإ عوضوملا ةداعإ ًةلواحم ؛كيوح اهعطاقت

 ةيواز نم حرشت نأ قزر لواحت «؟ةيقرش ةصقارب حئاسلا بسك ىلع اذام ىلع
 لك» :ةيميقلا ةيعجرملا ىلإ ةدنتسم قلطم لكشب حرطلا اذه كيوح ضفرت «ةيداصتقا
 ميرك ىلإ ةمدقملا هجوتت .«ةأرملا عيبن اهتعاسو ءارشلاو عيبلل ةضرع ريصي ءيش

 ةلود يأ ةيمست نود امنإ ؛ةيسنجلا ةحايسلا ىلإ ةينغلا لودلا ضعب ءوجل نع اهلأستل
 عوضوملل ًاقفأ حتفت نأ ميرك لواحت .(يبد دصقت امبر انهو) نانبل عم تلعف امك
 اهيف اولخدأ فيكو ةسفانملا لاجم يومنت يداصتقا رصنعك تلخد ةحايسلا نأ ةحراش
 ءايشألا ذخأ فرعأ ال انأ» :قزر ةانق نم ةزماغ طخلا ىلع كيوح لخدت .ًالاهستسا ةأرملا

 يف ةيناسنإلا ةميقلا نيأ .لالتحالا تلبق الإو عقاولا ضرأ يف هيلع يه امو اهرهاوظ يف
 امم ينطولاب يناسنإلاب يقالخألا ةطبار ةراهمب مالكلا يف بهست ؟ةعلسك اهلغتسأ ةارما
 :نيلوقت امدنع يرسقو يعوط وه امع اهلاستل ةمدقملا اهعطاقت «ةوق عقومب اهلعجي
 ةفاقث يف اساسأ ىه ةميقلل ميطحت هيف يعوط ىه ام» :ةقالطب حضوت ؟ةأرملا رّبجُت

 نأ لوبقل دادعتسالا اهيف يبرن ؛ةعلسك اهسفن رابتعا ىلع ةأرملا يبرن ةيعامتجا ةيوبرت
 هدعب .رابخألا زجومل ةمدقملا اهفقوت عوضوملل ًاديدج ًاقفآ حتفت انهو .هةعلس نوكت
 يتلا ةيذغلا لودلا لوح اهلاؤس رركتو ةيبرتلا لوح كيوح هتلاق امع ةمدقملا زفقت
 ةمظنألا ةيعجرم هاجت تاذلل تابثإ ةيلمع ىف ؛كيوح انهو .ةحايسلا نم عونلا اذه عجشت
 . ال يتلا نئاكلا ةفخ) اريدنوك ةياور ىلإ دنتست ءدحأ ةيمست نود ًاعبط ةيبرعلا ةسايسلا
 ىلإ لوحتيف غارب عيبر ءانثأ عّمقُي يذلا عفدنملا باشلا كاذ» الاثم يطعتو (لمتحت

 طابحإلا هلتقي لجر ىلإ رييغتلا ىلع ةردقلاب ةيرحلاب ةماركلاب هساسحإ دقفي باش
 نم ّمِرُح يذلا باشلا اذه نأ» فيك حرشتو «.ىرخأ ىلإ ةأرما نم القنتم شيعيو

 امب لجرلا ءيستجلا ىنعملاب ةروكذلا سيلو ةملكلل قيمعلا ىنعملاب ةلوجرلاب هساسحإ
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 9 تافحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 حتفتو .«ءاسنلا سارتفا ربع هتلوجر ققحي نأ لواح هعمتجم ةغايص يف هرود هانعم

 ىف انم دحاو لك ىلع قبطني الأ» :ةلئاستم ءسنجلاب ةسايسلا ةطبار ءعوضوملل ًاقفأ
 ام لكب ؟ألمُي اذامب غارفلاو ريسكتلاو طابحإلا ةلاح ؟(ًءاسنو ًالاجر) يبرعلا ملاعلا

 لوح رخآ حتفتل عوضوملا ىلع لفقت اهسفن يه اهنأ ريغ «...عتمو هفاوت نم كلانه
 نأ زوجي ال ةيناسنإلا ةميقلا نأب لثمتم يعيرشت بجومب ديوسلا يف ءاغبلا عنم ةلآأسم
 نأ حضوتل لخدتلا ةدهاج قزر لواحت «مالكلا ةديس ىقبتو ءءارشلاو عيبلل عضخت
 راركتو مزحب اهعطاقت .ةيبوروأ لود نم ةلثمأ يطعتو يداصتقالا زيحلا لخد ءاغبلا
 ميقلا نم ةلأسملا اندّرج اذإ هنأل داصتقالا قطنم بعوتسأ ال انأ» :لوقلاب ةهادبلا هبشي

 بهذتو يداصتقالا دعبلا ةزواجتم اهعم ةمدقملا بواجتت .«.حومسم ءيش لك حبصي

 مث .فورظلاب الو عقاولاب ئباع ريغ يميق قلطنم نم اهلعف ةنادإلا لعفتل تالاصتالا وحن
 تاباصعلا نع مالكلا ميرك زواجتت .ةعّئَقُملا ةراعدلا نع ميرك لأستو ةرهاقلا ىلإ لوحتت

 زواجتت .رايسملا جاوزو يفرعلا جاوزلا نع مالكلا ىلإ تايتفلا لالغتسا سرامت يتلا

 اهيلإ لمحتو قزر ىلإ لوحتتو .تالاصتالا ىلإ بهذتو عوضوملا اهرودب ةمدقملا
 ةلئسألا مظعم ةمس ,ةيئانث لمحي يذلاو ةقلحلا ةيادب ذنم هحرط ىلع ةَّرصّملا لاؤسلا

 ىلع درلاب ةمومهم قزر .(؟قاست مأ راتخت -؟ةيرسق مأ ةيعوط) ؛ةطحملا اهحرطت يتلا
 :درتل يملعلا جهنملاو ةمومألاو ميقلا ةيعجرم ىلع ئكتت عفادملا عقوم نمو تالاصتالا
 مامألا ىلإ ةوطخ ىطخت مث «...ةارمأكو ماك ًاعبط ميق يدنع انأ .صّخشأ انأ ءرربأ ال انأ»

 ىلع ءاغبلل يمالعإلا جيورتلا ىلع ةيلوؤسملا عضتو هحالسب مصخلا ةبراحم هبشي امب
 عم قفارتيو رحبلا ىلإ ةلزان ويام سبلت ةاتفل ًادهشم نمضتي ًانالعإ ركذتو نويزفلتلا
 ناعرسف .هعرز ىلإ بدلاب يتأي نمب هبشأ تدب انهو .«ينالفلا دلبلاب عتمت» :لوقي مالك
 انيدل سيل هنأ ينعي ال اذه» :قزر بيجت «نانبل يف لصح كلذ نا ٠ :كيوح اهركذت ام
 مهلا ىغط ثيح ميقلا ماظن َترِّدَغ يتلا ةملوعلا ىلإ لقتنت مث ««تانالعإلا ىلع ذخآم

 مالكلا ذخاتف كيوح لعفنت .ةيرسق رثكأ تناك ةملوعلا لبق ةراعدلا نأ ةجتنتسم «يداملا
 نم ةدرجم غنوك غنوه ةيبرعلا نادلبلا لعج نوديري» :ميرك ىلعو قزر ىلع درتو

 يف اهبساني وج ةعاشإ ىلع لمعت فيك ليئارسإ رود ىلع ٍحّرعُتو ««خيراتلاو ةيلهألا
 .نيرخآلا ىلع ةعبتلاب يمريو ليق ام لك ىلع لفقي عوضوملل ًاقفأ حتفت انهو .ةقطنملا
 ميرك .ءاسنلا ٍبّرِهُت يتلا تاكرشلا نع اهلأستو ميرك ىلإ اهلمحتو ةركفلا ةمدقملا فقلتت

 يهو ميقلل ميطحت تاكرشلا هذه دوجو ةربتعم ماعلا يف ملكتتف تايمستلا نم برهتت

 نأ ديرت اهنأ ًاقبسم فرعت يتلا كيوح ىلإ دوعت .انيلع ةلخاد ةيجراخ ةسايس ةباثمب
 تامولعم اهيدل نإ كيوح لوقت .ةباقرلا ةزهجأو لودلا نع اهلأستو ءام ًائيش لوقت
 نع ةسارد كانه نأ يلودلا كنبلا يف تاهج نم تعمس» :(ةيفاحص اهنوك ىلإ ًادانتسا)

 تثدل



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف «طقف ءاسنلل» :يرداقلا

 :ينمألا رطخلا نع ملكتتو .««توريب يف ءاغبلا تاكبش قيوست يف ةيدوهيلا تايفاملا رود

 ىلإ يماردلا دصقلا لصي انه .ءاهملع نود ةفورعم تايصخش طيروت ءضارمأ لقن»
 ثدحتتو ةردابملا كيوحلا ذخأت .هجورت امو تايئاضفلا لوح رخآ قفآ ىلإ لقتنت ؛هجوأ
 ,؟تايئاضفلا هذه تثب يرثأ يحايس عقومل ةروص مك» :لءاستتو ءيرصبلا ثولتلا نع
 نم ةلصتملاب ةمدقملا اهرّكذُّت ةيلالدتسا ةيلمعبو ةمدقملا نيبو اهنيب رمضم قطاوتبو
 .نانبل ءاوجأ نم اهيخأ ىلع ةفئاخلا ةيدوعسلا

 تاكرشلا لبق نم ءاسنلا لالغتسا عوضوم ميخضت جمانربلا لواح لامجإلاب

 «لمعلا ىلإ ةأرملا جورخب اولبقو ةيثادحلا ميقلا اونطبتسا نمم لاجرلاو تانالعإلاو
 ةيثادحلا ميقلا بصت نأ ةرورضلاب سيل هنأو ًايطخ سيل مدقتلا نأ نيدهاشملل ءاحيإلل
 ةيعجرم ىلإ ةدوعلا ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلست سجاه ناك كلذل .ةأرملا ةحلصم ىف ًامئاد
 نوكيس ءاسنلا ربع انتاعمتجم قارتخا الإو ءًاحضاو ةيعامتجالا تاثوروملاو ةينيدلا ميقلا

 .ةفلتخم تايمست ربعو ًاعيرسو ًالهس

 ةملوعلا / ةنهارلا ثادحألا /ريغتم ملاع يف لوعفمو لعافك ةأرملا -ج

 ًالصفم نيرشعلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف ملاعلا اهدهش يتلا تاريغتملا تلكش
 عايضو زاكترالا طاقن زازتها دعب اميسال ؛ةظفاحملا تاعمتجملا َقّرُؤي ًاسجاهو ًايساسأ
 .لاصتالا تاينقتو حوتفملا ءاضفلاب ةلثمتملا عاقيإلا ةعرسو ناكملاو نامزلا ملاعم

 كابترالاب ًاجزتمم ًافعاضم ًاقلق قلقلا ديزيل اهعبت امو لوليأ ١١ ثادحأ تءاجو
 لالخ نم كلذ ادبو .فافطصالا ةداعإل ةجاحلاب روعشلا ىلاتلابو فادهتسالاب روعشلابو
 لالخ نم ةهارنس ام اذهو .ثادحألاو رهاوظلا هذه ةجلاعمل تاقلح ةلمج صيصخت

 :نييلاتلا نيجذومنلا

 «يسامولبدلا لمعلاو ةارملا»

 نانبل يف سنوت ةريفس :َّنُك تاكراشملا .(س"47) بياشلا ىليل ةقلحلا ةمدقم

 مساب ةقطان نابعش ةنيثب .د .عطاقُت مل (س ا/ا/) :ةبجحم ريغ «ةيرصملا ةيجراخلا

 .ةدحاو ةرم تعطوق (س1١؟4) ؛ةبجحم ريغ ةيروسلا ةيجراخلا ةرازو

 ةيسامولبدلاب ةيبرعلا ةأرملا تطبترا :ةيلاتلا راكفألا (س 45) ةقلحلل ميدقتلا نمضت

 ءاج اهل تاريفس ةيبرعلا لودلا ضعب نييعت له :لوح تالؤاست لمحو ...يليمجت ءيشك
 ةيجراخ لماوع نأ مأ لعفلا بلق ىلإ روكيدلا نم ةأرملا تلقن ةينهم تاقاقحتسا ةجيتن
 تاريفس عبرأ اكيرمأ نييعت نع اذام ؟ىلود ىسايس ناهرك ةأرملا مادختسا ىلإ تعفد

4 



َ 
 و

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 نييعت نيب ةوجفلا نع اذامو ؟لوليأ ١١ دعب ام تامزأ نردأ ةيبرعلا لودلا يف اهل
 ؟لخادلا يف ةسايسلا تالاجم يف ةارملا بييغتو برع تاريفس

 لمعنل ناوآلا نآ :لوقلاب متتخاو ةمدقملا يف ةدراولا راكفألا (س ؟17) ريرقتلا ددر

 دهغملا نع رخآ ريرقت هيلو املاو الجر نيل افكالاو اقكالل بضتنملا اديه قف
 ,لاجملا اذه ىف ءاسنلا دايدزا مغر» :لوقلاب ًايهتنم (س ؟4) يندرألا يسامولبدلا

 ةارجلا ليقكيسم نم زرعت ةيعامجا ةيسسايس ةعفدل ةعاخن لاري ال ةارفلا ماستقا
 هب تتأ ام صخلم «(س'؟1) رصمل ةريفس لوأ باطخلا ةريشم عم ءاقل مث «ًايسايس
 .«رفاست تانب يف ام انل نولوقي اوناك .انسفنأ انضرف نحن»

 ةلغادب ةباجنلاو ةدوومتلا: ةيئاتخلا لمحي لاؤو قورو ىلإ ةفلخنا ةعئقم هنجوتت
 ال رمألا ىلاتلابو ...ةيلود طوغض مأ ةينهم تاقاقحتسا ةجيتن ىتأ تاريفس نييعت ...»

 ١ «؟يسايس روكيد ىوس تسيل انه ةأرملاو يسايس ناهر هنوك ودعي
 ,يهيدب رمأ اهنأكو ترركت ام ةدشل ءيسايس روكيد» ةملك دنع ةريفسلا فقوتت

 ةقالع ىلع ءفلتخم رمأ ريفسلا رايتخا نأ حرشتو «ةريفسلاو ريفسلا ةجوز نيب لصفتو

 ام» :رخآ بولساب هيلإ اهعجرتو اهلاؤس ىلع ةمدقملا رصت .هتحلصمو دلبلا ةروصب
 ىلع ٌرصُّت ةمدقملاو حضوت قوزر «ةريفس ريفسلا ةليقع حبيصت ىتح لصح يذلا
 اهب تطينأ مث يليمجتلا اهرودب ىفتكُي ناك فيك» :ةثلاث ةغيصب اهدصق حاضيإ
 رايتخا ,مهم ريفسلا ةجوز رود...يليمجت ةملك ضفرأ» :لعفنت قوزر «؟تايلوؤسم
 لاؤسلا يمازلإ لكشب بهذلا ىبأ ةلئاس ةرهاقلا ىلإ ةمدقملا لوحتت .«فلتخم رمأ ريفسلا

 ةركف ضفرتو يعيبط روطت جاتن ىتأ اهلوصو نأ ًامازلإ بهذلا وبأ دكؤت .هنيع
 نأ ودبي .«ةقلطملا ةءافكلا ساسأ ىلع متي رايتخالا نا» :ةيجراخ طوغضل ةباجتسالا

 ةأرملا ةكراشم ةبسن نع تاءاصحإ نابعش ىلإ ةمدقملا قوست .هليثم يعدتسي مازلإلا
 ًاديدج سيل رمألا نأ كلذ ىنعي له» :ةلئاس 49 ماع ١١/ ةيروسلا ةيسامولبدلا يف
 .لالقتسالا ذنم ةيروسلا ةيسامولبدلا يف ةأرملا ةكراشم نابعش دكؤت ؟ًامامت مكيلع

 روكيدلاو يسايسلا ناهرلا ةركفو ةيجراخلا طوغضلا يميمعت يقالطإ لكشب ضفرتو
 يف ةرضاحلا ةملسملاو ةيبرعلا ةأرملا خيراتب اهتفرعم نم عبات ءاهلوق دح ىلع ؛كلذ نأل

 لأستل ةمدقملا لوحتت .عوضوملا ىلع لفقت كلذبو .نورقلا عيمجو تالاجملا عيمج

 ,تيوكلا الاثم يطعتو يلخادلا يسايسلا لمعلا يف ةأرملا بييغت بابسأ نع قوزر

 يتلا ةيسامولبدلا ةيعجرملل ًاعبت قوزر «؟جراخلا ىلإ اهنولسريو بِختنَت ال ةأرملا»
 عوضوملا ىلع لفقت ةطحملا هديرت يذلا هاجتالا يف باهذلا نم برهتت اهيلإ يمتنت

 لوخدلا بحأ ال» :ةلئاق ةيسامولبدب اهتقيرط ىلع هحتفتو «ةطحملا ةقيرط ىلع حورطملا
 ءاقترا...عاضوألل يقطنم روطت ةجيتن يتأي رمألا قلطملا يف نكل ءةلود يأب ليصافت يف
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 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف ءطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 ...«ةنطاوملل لماكلا قحلا ىلإ يقترت نأ هطورش نم رارقلا عنص زكارم ىلإ ةارملا
 ةأرملا تناك اذإ ٠ :تيوكلا لوح اهلاؤس ةغايص ديعتو «ةنطاوملا» ةركف ةمدقملا فقلتت
 عتمتت الو ةمورحم ًايلخاد ىقبت اذامل ةبعصلا ةيسامولبدلا تالاجملا يف اهسفن تتبث

 سيلا «لوقلاب'ةباجإلا نع نوهتت نا قورز لواشت ؟ءاهظورش ضيدان ةتظارملاب
 اهجاعزنا ةمدقملا يدبت .«لودلا تايولوأو بوعشلا ةدارإ ىلإ عجري هنأل مويلا انعوضوم
 عطتسي مل ام» :ةأرملا ءازإ ةددشتملا ةينيدلا تاعامجلا ةانق نم ةزماغ اهسفنب بيجتو

 ىلإ اوعس ,ةنيعم تاهج ضفر ىأ عمتجملا ةيلقع ببسب امبير ءلخادلا يف نولوؤسملا
 مكلثمت يه اه اهنوديرت ال يتلا ةأرملا هذه ..ءالؤهل تابثإ لجأ نم جراخلا يف هقيقحت

 ةيلمعب موقتو ءاهناسل ريغ ىلع ىتأ مالكلا نآل قورز حاترت انه .«ةنكمم ةروص نسحأب
 ةديدجلا تايطعملا عم لماعتلا ةرورض ىلإ نيددشتملا اهيف هّبنُت ةقيرطب تاذلل تابثإ
 ىلع ليلدلاو ءينوناقلا عيرشتلا ريفوتب (ةيلاعلا ةيملعلا تايوتسملا ىلإ تقترا ةأرملا)
 «.رطقو تيوكلاو ةيدوعسلا نم هاجتالا اذه يف ًادج ةيباجيإ تارشؤم كانه نا» كلذ

 بهذلا ىبأ اهوجرت ؛««يسايس روكيد» ةلوقم ةددرم بهذلا ىبأ ىلإ ةمدقملا لوحتت

 ,جراخلاو لخادلا يف يسايسلا لمعلا نيب قرفلا اهل حضوتو روكيد ةملك نع داعتبالا
 عبرأل اكيرمأ نييعت تالالد نع ندا لاؤسب نابعش ىلإ ههجوتم ةمدقملا اهعطاقت
 ةبسنلاب ةلكشم كانه نأ» نابعش ربتعت .لوليأ ١١ دعب ةيبرعلا لودلا يف تاريفس
 يف بهستو ,ءاهعقاو نع ربعت ال يتلاو لوليأ ١١ دعب ةملسملاو ةيبرعلا ةأرملا ةروصل

 ةيجراخلا يف اهتبسن قوفت ةيكيرمألا ةيجراخلا يف ءاسنلا ةبسن نأ دقتعت ال اهنأ حرشلا

 اهل رربتل ةمدقملا اهعطاقت ...ةيصوصخ اهل ةيبرع نادلب كانه خلا ةيرصملا ىأ ةيروسلا
 اهبيجت .لوليأ ١١ دعب رطقو تارامإلاو رئازجلاو برغملا نم نادلبلا ةددحم ءاهلاؤس
 ناك نإو تاريفس نييعت نا» رركتو ««شاقنلاب ةريدج يهو ِكتطقن مهفأ انأ» :نابعش
 ىف ةيبرعلا ةأرملا ةروص نيب ةلكشملا هذه نع ًاجتان نوكي دق هنأ الإ ًايكيرمأ ًاناش

 دلب يف ةيبرغ ةريفس دوجو نأ نودقتعي نيذلا ريثكلا كانه امبر ىأ ءاهعقاوو برغلا
 ,«عقاوم يف ءاسنلا نييعت ىلع ةيبرعلا نادلبلاو ةيبرعلا ةأرملا عجشي فوس يبرع
 نمو ميمعتلا نم ىلخي ال لكشبو اهتدروأ يتلا تالامتحالا هذه ا قلع فدرتو
 عقاوم يف ةأرملا ةبسن نأ ىرت اهنا» ءتاذلا ديجمت ىلإ ًادانتسا ىعمجلا جامدنالا ميعدت

 ةلكشم...ةيبرعلا نادلبلا مظعم يف ةأرملا ةبسن ىلع ديزت ال ةيكيرمألاو ةيبوروألا رارقلا
 رركت ...«ةيفاندنكسالا نادلبلا انينثتسا ام اذإ ةبراقتم هلك ملاعلا يف ةيقيقحلا ةأرملا
 امبر عيجشت ينعي لاثملا ءاطعإ بابسألا دحأ نم امبر هنأ ةنيثب ةديس ٍتركذ» :ةمدقملا
 نأ نكمي ذإ ؟ال ّمِل تاريزو نييعت ىتحو اهل تاريفس نييعت ىلع ًاضيأ ةيبرعلا لودلا
 .«حالصإلل لخدمك كلذ نوكي
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 9 تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو .ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ىف مئاق حالصإلا نأ تيثتل ةطحملا تاذ ءازإ ةينطولا اهتاذ تابثإ نابعش لواحت

 سيراب يف تاريفس ايروس يف انيدل» :اهبيجتف «ءلوليأ ١١ لبق ةديدع ةيبرع نادلب
 ىنعملا ةفشاك «نابعش ةمدقملا عطاقت .ءتاريفس اهيدل ىرخأ ةيبرع نادلبو انيثأو امورو
 ةيفاقثلا اهتيفلخو ةقطنملا هذه ةيلقعب ةيارد ىلع ةدحتملا تايالولا» :اهلاؤسل ىنمضلا

 نأب ةعانقلا اهتتأ نيأ نم ؛ةيسايسلا ةصاخ ةيلاجر طاسوأب ةأرملا كاكتحا ةبوعصو
 هذهو «جّوري امك نيسوق نيب ةيروكذلا طاسوألل اهقارتخا ةمهم نوكتس ةيكيرمألا ةأرملا
 ةيعجرم نع ربعي لاؤسلا اذه نأ حضاولا .«؛ةلهس ةيلمع نوكتس ةدئاسلا ةركفلا

 نعو ةقطنملا ةيلقع نع ةطمنمو ةزهاج راكفأ نم لمحي امل ًارظن ريبعت ريخ جمانربلا
 ركفت نأ نكمي امب ريصبتلا نعو «ةيسايسلا ةيلاجرلا طاسوألاب ةأرملا كاكتحا ةبوعص
 نصحلا قارتخا ىلع ةرداقلا ةرحاسلا ةأرملا نعو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هيف
 يّدعم ىلإ ةلوهسب لاؤسلا در نكمي انه) !!اكيرمأ ءازإ ةيبرعلا ةمظنألل نيصحلا
 نابعش بيجت .(؟لاؤسلا اذه تلكش يتلا تاعانقلا هذه لك مهتتأ نيأ نم :جمانربلا
 عفدت نأ لواحت ةمدقملاو .ةأرملا عقاو نع ةربعملا ريغ ةروصلا ةلكشم دنع ةسرتمتم

 نم ًايتآ ًاقارتخا انيلإ رجي فوس ةددشتملا طاسوألا لظ يف ةأرملا عقاو نأ هاجتاب

 لثمتي ًانلع هب حرصت مل يذلا رمضملا امبرو .ةأرملا اهتليسو ةيرحس ةقيرطب برغلا
 تايطعم نم دجتسُي اميف رظنلا ةددشتملا ةيعجرملا ديعت نأ ةيمهأ ىلع ديدشتلاب
 رصأ انأ» :لوقلاب قوزر ىلإ ةمدقملا لوحتت كلذل .اهنيع ةيعجرملا ظفحي امب تاريغتمو
 :ةقيرط ىلع هيهنتو اهلاؤس لمكتو ...«تاريفس ؛ زغللا مقرلا اذه ةباجإ ىلع لوصحلل
 نم عون اهيدل ةيبرغلا ةأرملا نأل امبر» :لوقلاب هيلع يه بواجتو «لوقي ضعبلا»
 يبرغلا لجرلا ريفسلا ىلع بعصي امو يقرشلا يبرعلا لجرلا ىلع رحسلاو ةيبذاجلا
 ,؟حيحص كلذ نوكي نأ نكمي له .ةأرملل ةبسنلاب لهسأ نوكي نأ نكمي هيلع لوصحلا
 «ةرم لوأل لصحي الو ةعدب سيل نييعتلا اذه «دقتعأ ال» :تاءال ثالثب قورز اهيبجت
 الم :هل رخآ قفأ حتفو تاذلا تابثإ ةلواحمو ليلحتلا اذهب ةفختسم عوضوملا ىلع لفقت

 ناوألا نآ هنأ ربتعأ ام ردقب قارتخالا لجأ نم ةدارإ ىلع رصتقي رمألا لعجأ نأ ديرأ
 هنأ نابعش هتلاق ام ىلع ديكأتلا عم عقاوملاو تايوتسملا فلتخم يف ةأرملا دجاوتت ىتح
 تلاز ام اهتيضق تايوتسملا ىمسأ ىلإ تقترا ةلود يأ يف ةأرملا رابتعا نمكي ال
 نيع يف ذخؤي له ةيلقعلا يف فالتخالا» :اهلاؤس ىلع رصتو ةمدقملا اهعطاقت «...ةمئاق

 ةطحملا هاجتا بيوصت ةلواحم «تاذلل تابثإ ةيلمعب قورز حضوت «؟نييعتلا ىدل رابتعالا
 دب ال ةأرملاف .َنِّيَعُي نيح صخشلا تالهؤم ذخؤت» :لوقلاب عوضوملل ًاديدج ًاقفا ةحتافو
 يف ًاريخأ .«يصوصخ نع ثدحتن نأ دض انأ ةاواسملا مدق ىلع لجرلا عم لّماعُت ناو
 ةمدقملا يورت يسامولبدلا لمعلا يف ةيبرعلا ةأرملا هجاوت يتلا تابوعصلا نع مالكلا

6> 



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف ءطقف ءاستلل» :يرداقلا

 ةنجل مامأ ترم «يبرع يبرع عازنلا نإ هل لوقت نيسح مادصل اهتلاسرو يبسالغ ةصق

 تياربلوأ تنيع سكعلاب لب «ةأرما ةريفسلا نأل ىرج ىرج ام لاق دحأ ال نكل قيقحتلا

 يف لصح ىل مجحلا اذهب اطخ» :لوقلاب بهذلا ىبأ ىلإ هجوتت .تاريفس عبرأ تنيعو

 كلذ نإ هتلاق اميف اهعم مَّلسُت ةريفسلا نأ بيرغلا ؟«كيأرب جّلاعيس فيك يبرعلا ملاعلا
 :اهييجتو .ةيكيرمألا ةسايسلا ًالعف هديرت تناك ام اذه سيلو ًايسامولبد ًأطخ ناك

 عوضوملا ىلع لفقت .«ثدح ام ساسأ ىلع ةبساحملاو أطخ اطخلا ةيسامولبدلا خيراتب»

 «ةأرما اهنوك رهجملا تحت اهنأ روعش اهباتني ناك نإ» :اهلآأستل قوزر ىلإ هجوتتو
 ةيصوصخب فرتعت الو باوبألا لك اهيلع لفقت ««تالاحلا لك يف ريفس ريفسلا» :اهبيجت

 نيب قرف ال تافيضلا نم هذه لؤافتلا ةربن ىلع» :لوقلاب ةقلحلا ةمدقملا ىهنتل .ةأرملا
 :نيدهاشملل لوقت نأ تدارأ ةلفقلا هذهب ينأكو .«لجرلا يسامولبدلاو ةأرملا ةيسامولبدلا
 !!ةعساش تلاز ام عقاولاو نهمالك نيب ةفاسملاو ينعنقي مل نهمالك

 ؟«ةلكشم مأ ليدب لح دنيرف جاوز»
 ةبتاك ءبرغملا نم ديفم ةجيدخ :تاكراشملا «(س7١/) لبشلا انول ةقلحلا ةمدقم

 ةزيزع.د -تارم 5 تعطوق (س )١41 ؛ةبجحم «يمالسإلا ركفلا اياضق يف ةثحابو
 - تارم ٠ تعطوق (س )٠١0 ؛ةبجحم ريغ ءنطنشاو نوناقلا ةذاتسأو ةيماحم .يربهلا
 (س5/) «ةبجحم «ةرهاقلا قوقحلا ةيلكب نراقملا نوناقلاو هقفلا ةذاتسأ فسوي ةكلم.د
 .ةدحاو ةرم تعطوق

 نع ليدبك ينادنزلا خيشلا اهحرط ةركفب تأدب ةيضقلا نأ (س )5١ ةمدقملا حرشت
 «برغلا يف نيملسملا ءانبأ ضعب نيب عئاشلا 01:1 قعد 324 طمزن عطل ماظن

 حاجن طورش مهأ نم وهو تيبلا نع لزانتلا ةأرملا نم بّلطُي فيك :نيلاؤسب ةيهتنم
 اهل ضرعتي يتلا دسافملاو طوغضلل ًالح جاوزلا اذه لثمي له -؟ةيجوزلا ةقالعلا
 نأب لثمتي يذلاو ةيادبلا ذنم ددحت جمانربلا هاجتا نأ ىدبي ؟برغلا يف ملسملا بابشلا
 جمانربلا حرط ًارربم ندنل نم (س 71) ريرقت هيلي .روكذلا حلاصل رسيملا جاوزلا اذه
 ينادنزلا ديمحلا دبع خيشلا هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا نم تافطتقم مث .عوضوملل
 ةعتم الو حافس ال حاكن وه برغلا يف نمل رسيملا جاوزلا هيف تدصق :لوقي (س ؟4)

 ةدعاق ىلع سّسؤملا ريغ ناذحألا قيرط نع ءانزلا عويشب برغلا يف ىولبلا تّمع امدعب
 .(س 716) يبوروألا ءاتفإلا سلجم يأر ةفرعمل ءاقل هيلي .ةيعرش

 ةأرملا قوقح نيأ لأسي انييف نم (س )١5 لوألا :لاجرلا نم تالاصتا © تدرو
 اوهكنا »:هللا لوق ددري (س )١9 هناكم ددحي مل يناثلا .؟هللا قوقح نيأ جاوزلا اذه يف

 نحنو مارح ةعتملا جاوز ىري ةّئسلا جهنمو تاجوزلا ددعت حابأ مالسإلا «مكل باط ام

 م“



. 
 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو ءةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 مامإلل لوقب أدبي ادنلوه نم (س١) ثلاثلا ..ةسونعلا ةلكشمل لح تاجوزلا ددعت ىرن
 يف حيبأ ةعتملا جاوز» :عباتي مث . ..«مارحلل باب فلأ اوحتف لالحلل ًاباب اوقلغأ املك» :يلع
 ةجاحلا اودجو نآلا :لصتملا لمكي .«مّرُح معن»: ةدكؤم ةمدقملا درت .«مّرُح مث تاوزغلا
 ةحلصمل ىوتفلا ردصأ ينادنزلا نأ ىري (س١١) تارامإلا نم عبارلا .دنيرف جاوز ىوتف
 ال إل ال :ةمدقملا درت .هنهاوع ىلع مالكلا قلطت اهنإ لوقلاب تافيضلا ىدحإ ًادقتنم ةمألا
 نأ ىري (س ؟؟) هناكم ددحي مل سماخلا لاصتالا .شقانتن نحن مالكلا قلطي دحأ
 اندالب يف امنإ تيبلا تسيل ةلكشملا برغلا يف ةرسأو نايك ةأرملل نوكي نأ مهملا
 هذه هب تتأ ام نأ حضاو .حيحص حيحص :ةمدقملا هيلع ينثت .دودحم هلخد باشلا

 اهنع ةرداصلا ةيعجرملا ءازإ جمانربلا ةيعجرم تاذ تابثإ ةناخ يف بصي تالاصتالا
 امنإ ةجاح يبلي ىهو ًايعرش ًاجاوز دعي جاوزلا اذه :ىرخآلا تايعجرملا ءازإو ىوتفلا
 جاوز نيبو هنيب طلخلا مدع ؛ةعورشم ةلأسم جاوزلا اذه يف ةأرملا قوقح نع لؤاستلا
 .ةعتملا جاوز ميرحت ىلع ديدشتلا ,ةعتملا

 :عوضوملا ىلع لفقي يمازلإ لكشب اهبيجت «جاوزلا اذه نع فسوي ةمدقملا لأست
 هب تتأ يذلا قايسلا دنع فقوتت نأ ديفم لواحت ءديفم ىلإ هجوتت .«اقلطم ًانالطب لطاب»

 يف مويلا بابشلا عقاو (تادجتسملل ىواتفلا ةبكاوم ىلإ وعدي ديدج هجوت اذهو) ةركفلا

 عقاولا راطإ يف ًاداهتجا دعت ىوتفلا هذه :ةيسنج ةراثإ نم هل نوضرعتي امو برغلا
 .ةأرملل مالسإلا اهاطعأ يتلا ةيعرشلا قوقحلا باسح ىلع نوكت نأ ظفحتأ امنإ يلاحلا
 ءاملعلا ىلع» :لمكت ةيروكذلا ةيهقفلا ةيعجرملا هاجت ةيهقفلا ةيوثنألا تاذلل تابثإ ةيلمعبو
 .«قأرملا باسح ىلع ًامئاد نوكت الأ ةرهاظ يأ يف نودهتجيو نوركفي امدنع اوهبنتي نأ
 لوقأ ًاتقؤم ناك اذإ» :لمكتو جمانربلا هجوت عم مءالتت يتلاو ةمدقتملا ةركفلا هذه ررمت

 ةيسنجلا ةبغرلل بيجتسيو لسنلاب مكحتلا ساسأ ىلع ًاجمربم ناك اذإ امأ لطاب هنإ
 عم اكيرمأ ىلإ ةهجوتم ةمدقملا اهعطاقت «...هتيصخش ومنت نأ باشلا نكمتي ثيحب
 بولسأب يربهلا بيجت «؟كيأر ام مكيلإ ةهجوم ىوتفلا هذه برغلا يف متنأ» :يربهلا
 مأ ىوتف خيشلا همدق ام اذإ فرعأ ال» :عوضوملل ًاقافآ حتفي امم ةقدلا ىخوتي يليلحت

 رظنلا ةداعإل ةيفيقثت ةيعامتجا ىوعد تناك اذإ ؟ةجمرب مأ جاوز تيقوت ؟ةيعامتجا ىوعد

 سيل لزنملا عا عوضوم برغلا يف نأ عم ةركفلاب بُحرُأ جاوزلا دنع تالئاعلا تابلطتم يف
 نع يلختلا ةيناكمإ ةأرملل نأو لجرلل جاوزلا رسيي هنأ همالك نم عمسأ امنإ .ةلكشم
 له .ةماوقلا لباقم ةقفنلا نآرقلا يف ًالثم ؟اذام لباقم نآرقلا اهايإ اهاطعأ ىتلا اهقوقح

 ةيلمعب انهو ؟«قافنإلا نع يلختلا لباقم ةماوقلا نع ىلختي برغلا يف يرصعلا لجرلا
 الأد :ةمدقملا اهلأست .ىوتفلا ةردصم ةيعجرملا هاجت عوضوملل ًاققأ حتفت تاذلل تايثإ
 هلامعتسا ءوس نم فاخأ» :ةطحملا هجوت عم مءالتي امب امبر ءبيجت «؟ًاريوطت هنيريتعت

64 



 تياكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف «طقف ءاسنلل» :يرداقلا

 ىلإ لاّؤسب هجوتتو يربهلا هتلاق ام لك ةمدقملا زواجتت «ةيعرشلا طورشلاب ٌلْخّي لكشب
 ريسيتو لالحلا وه فدهلا نأ املاطو ةققحمو ةدوجوم جاوزلا ناكرأ نأ املاط» :فسوي

 :مازلإب فسوي بيجت «؟لطاب اذامل ةيسنجلا ةقالعلا ميظنتو برغلا يف نابشلا عضو

 يلولا ىلع ةيعرش ةيلوؤسم كانه ...هللا نم ظيلغ دهعو قاثيم هنإ ناكرأ سيل جاوزلا»
 ًاثبعو «رداق ريغ ىأ رداق ىوه نم ىلإ حلصي ال وأ حلصي نم ىلإ هتنبا عفدي نأ لبق

 نأ يف ددحتت ةردقلا نأ ىلع فسوي عم ق قفتت ال يتلا ديفم ىلإ هجوتتف ءةمدقملا لواحت

 رداوب حولت انهو .«رارقتسالاو ةفعلا ققحتب جاوزلا نا» :ةحضوم ءةلماشو ةلماك نوكت

 ىنعمب) ريعستل حاتري ال يمالسإ يوسن امبر ىأ يوثنأ لحم نم ديفمو فسوي ءاقتلا

 نيأ» :لأستو راوحلا يمحتل ةمدقملا زفحتت .ةأرملل ريعست نم هينعي امب جاوزلا (شي
 ةمدقملا حضوت «ةلئاعلا دنع نكسلا» :ديفم بيجت «؟نكسم كانه نكي مل اذإ را ل ةين

 لوقت اهدنع «هلهأ تيب يف امهنم لك ىقبي لوقي دنيرف جاوز نكل» :ةيقاطنتسا ةقيرطب
 مالكلا اذه نم ةمدقملا ذفنت .«ةيعامتجا ةلكشم لحل ةيروكذ ةبراقم جاوزلا اذه» :ديفم

 ىلإ لوحتتو «ريرقتلا لالخ نم جاوزلا اذه ىلع ةبراضتملا لعفلا دودر هاجتاب بهذتو

 ىلإ ةبذاج «ةينيدلا ةيعجرملا لخاد نم ةيوثنألا اهتاذ تابثإ ةعاربب لواحت يتلا يربهلا

 عاطتسا ءيليصفت ءيش نكسملا» :جمانربلا ةيعجرم عم مءالتي امبو ديفمو فسوي اهفص

 «ناكرأ سيل جاوزلا .ةمهم ةكلم اهنع تملكت يتلا ةطقنلا نكل ءهيلع اوروادي نأ نوملسملا
 ىواتفلا «تايتفلا عم مالكلا نود ىوتفلا هذهب جرخ ينادنزلا ءجاوزلا يف ةيساسأ ةينلا
 ..ةأرملا عم سولجلا بجي ...ةأرملا لكاشم اهيف نوردقي ال ةقيرطب لاجرلا نم ردصت
 قيمعلا فدهلا زربتل ةمدقملا اهعطاقت «.لاجرلل طقف عامجإلا له ..ديفم ءفسوي كانه

 نم تادوجوم» :ديفم ٍبَّشعُت ؟ءتاهيقف دوجول ةوعد يه نذإ» :عوضوملا اذه حرط نم

 يف ةينيدلا رومألل اهمهف يف تدب يتلا فسوي سمحتت «؟ريبعتلل لاجملا نهل حسفي

 تايثإ ةيلمعبو توبكملا هلاقع نم اهمالك جرخيو لاجرلا نم اددشت رثكأ ةقلحلا ةيادب
 .اهحلاصل نيدلا رسفت ةيمالسإ ةيروكذ ةيعجرم ها هاجت ةيمالسإلا ' ديلا ةيقيرتلا تاذلل

 نه ّلجاو او دعا وهف ًاقلطم كلذ لقي مل هللاو اا لباقم ةقفنلا ..عضبلا لباقم رهملا
 :لوقلاب ةمدقملا اهعطاقت ..«هدعبو جاوزلا لبق دحأل كلم اهعضبو ةأرملا لعجي نأ
 «مكامعلا ىلع ًافقو سيل ملعلا» ...«كلمت ال ةرحلاو ةرح ةأرملا» :فيضت «حيحص»

 فاخت انه .«مهيديأ ىلع تداولا تذتاسأ مهلك» :فدرت .«حيحصد» : ةمدقملا اهعطاقت

 نكل» :اهعطاقتف ءنآلا ىتح زجنملا ضهجتو .. ..ةيدادترا ةيلمعب فسوي موقت نأ نم لبشلا

 ال ؟تادعبم تاهيقفلا اذامل اهلأستل ديفم ىلإ ةعرسب لوحتتو «مكامعلا ىلع ًافقو سيل

 طيروت نم ًايلاخ اهباوج يتأيل سافنالا طاقتلا تلضف امبر ءلاؤسلا نع ةرشابم بيجت

 هه



 ةيدحأب

 04و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ىف .اهقوقح نع ءاسنلا ىلختت ىتح برغلا يف نكس ةلكشم كانه سيل» :بيجتف ءام
 فارعألل سيلو نيدلل عوضخلل سانلا ريونت ءاملعلا ىلع ؛ةيعامتجا ةلكشملا قرشلا
 ةلقاعلا ةملسملا ةأرملا ةبراقم هيف نوكت ال حرط ىأ ىوتف يأ» :لمكت مث .«ديلاقتلاو
 ىف جمانربلا دارم ىلإ تلصو امدعي عوضوملا ىلع ةمدقملا لفقت «ةصقان نوكت ةرضاح

 ىلع قافنإلا قح عايض ىلع دنيرف جاوزلا رثأ ًاريخأ حتفت .ءاهقفلا ىلإ ةلاسرلا ليصوت
 .«مازتلا هيف سيل هنأ هتلكشم» :يربهلا بيجت «؟ةماوقلا نيأ قافنإلا نيأ» :لأست ءةارملا

 «؟ةديدج ةلكشم مأ ليدب لح وه له» :ةيئانث ةغيص يذ لاّوسب ةمدقملا يهنت

 ةحورطملا ةلئسألا مامأ كابترالاو رذحلا ىدم انل نيبتي نيتقلحلا نيتاه لالخ نم
 ناك نإ هيلع فراعتمو دئاس ىه اميف رظنلا ةداعإ اهيلع تلّمأ يتلاو انتاعمتجم ىلع
 يتلا تادجتسملاو ىربكلا ثادحألا لعفب ىأ ءاهباصأ يذلا ريغتلا لعفب وأ نمزلا لعقب
 1 امم ؛لؤاستلا عضوم رومألا نم ريثكلا عضوب ةليفك ةضخ اهل تلكشو اهب تفصع

 ىلع ثيدحلا سايقو ينمزلا لماعلا طاقسإ ةيمازلإ يف ةنماك هتبوعص تدب الاكشإ

 ةمدختسملا تاودألا ليلحت لالخ نم رمضملا باطخلا بناج ليلحت انلواح امدعب

 :يلي ام جتنتسن نأ اننكمي ,"")هجاتنإ ىلع نيلماعلا لبق نم ةعبتملا قرطلاو

 ءاسنلا نع ءاسنلا باطخل يناكملاو ينامزلا قايسلا ديعص ىلع - ١

 ًالقثم ًابلاغ ناك يذلا ناونعلا نم ًاءدب تاقلحلا راسم تددح ةعبتملا ةيلآلا نإ

 لك هيف لاقيو رمألاب تبي يذلا عوضوملل ميدقتلاب ًارورم ءءافخإلا دصقب تايئانثلاب

 يذلا ريرقتلا مث نمو .اهنمضتي يتلا ةمزلملا ةلئسألا لالخ نم راوحلاب ءدبلا لبق ءيش
 ءارآ نم هنم ردصي نأ نكمي اذام ًاقبسم عقوتملا ناكملا رايتخا لالخ نم ةمدقملا معدي

 دعبتسي يمازلإ لكشب تالواستلا ىلع ةبوجأب هتاهنإو ءجمانربلا هاجتا معدت فقاومو
 اهيلع ىغط يتلا ؛ةظفاحملا ةيميقلا ةينيدلا ةحفنلا تاذ تالاصتالاو .ىرخألا تالامتحالا
 تافيضلا ءاعدتساب ءاهتناو .يعمجلا جامدنالا ميعدت يف ًارود ةيدؤم ءروكذلا لاصتا

 نأ نهنع فورعم تافيض اّمإو ,' "7نهنم رظتنُي ام الإ نملكتي ال امإ يتاوللا تاكراشملا
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 تباكلا ىلإ توبكملا نم - ةريزجلا يق ءطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 نم نهنّكمُي لكشب نهتاوذ تابثإ ىلإ نيعسي مالكلا يف يصخشلا نهعورشم نهيدل
 نم نهتوعد متت مل انظحال امك ءالؤهو .ام ديدج ةفاضإ نم ًانايحأو راوحلل قفآ ءاطعإ

 يف ليوهتلا لالخ نم نهفاعضإ دصقب يأ ,ةيقئالع ةياغل امنإ اهتاذب نهئارآ لجأ
 نأ ىأ .«تّجِرْخَأف تجرحأ» ةقيرط ىلع عافدو ريربت تايلمعب مايقلل نوعفدو نهماهتا
 ةقيرط ىلع هل جيورتلا بولطملا هاجتالل سكاعلا رود بعليل هزاربإ بولطم نههاجتا

 نهئاقتلا طاقن ءافخإ لامجإلاب نهنم بولطملا نآل .ءدضلا هنسح رهظُي دضلاو»

 لثمتت ال يتلا ةديدجلا ةيراتيلاتوتوينلا هبشي امب ءنهدعابت طاقن ةحرسمو ةيرهوجلا

 ريغ رود ادب باطخلا اذهل ةمدخو .(" هب مايقلا ىلع رابجإلاب امنإ راوحلا عنمب
 مل نم نهنمو ءاهل ّرجنت ملو ةبعللا تمهف نم نهنم :تابجحملا رودل ًاسكاع تابجحملا
 .اهعم تأطاوتو اهتفشك نم نهنمو «خفلا يف تعقوو اهب ترمتساف اهفشكت

 ,ةحرسمم ةقيرطب راودألا تعزو فيك انيأر يتلا ةعيذملا/ةمدقملارودب ًاريخأو

 ام ىلع ةقلعم (" *ىرخأ نم جعزنتو ,هب تنأ ام ةرركم ةنالف نم اهحايترا يدبت تناكف

 يزمرلا ماظنلا ظفحل ًاعئار ًارود ةمدقملا تبعل لامجإلاب .(7ةيرخسو فافختساب هتلاق

 رومأ ةدع اهتزربأ يتلاو ةحرسملا يعدتسي امب يدهشملاو ريثملا نع ثحبلا لالخ نم
 تالثمتو بعرو فواخمو تاسوله دلوت يتلا ةيتانثتسالا تاملكلاو ةغلابملا غيص :اهنم
 حامسلا لباقم نينمتلا غيص -ةيجاودزا لمحت يتلا لمجلاو ةيمازلإلا لمجلا-ةئطاخ

 نم شرحتلا-نيدض ىلإ ءارآلاو بوعشلا لازتخا -يعمجلا جامدنالا ززعي امب مالكلاب
 ال يذلا رخآلا عضو -2"'اهلامعتسال مصخلا رجو اهراركتب كلذ لثمتيو تاملكلا لالخ
 فنعب ىمسي امم ةدافتسالاو -هفاعضإل يريربت عقوم يف يعمجلا جامدنالا عم مءالتي
 غيصو تاهشيلك لامعتسا -(*7فعض ةلاح يف هعضوو مصخلا ريغصت لجأ نم ةغللا

 ةطقن ىلإ زواجتلا نود ةطقن دنع فقوتلا هل داري يذلا راوحلا مدقت قيعي امم ةزهاج

 سكعب .يريمدت ام ىنعمب ءعوضوملا ىلع لفقي امب لصاح ليصحت مالكلا اذهف .ىرخأ
 ,رامثتسالل ًالباق ءانيف هروذج ةدتمم يفاشكتسا باطخ ىه يذلا ىدملا يذ باطخلا

 نيب ةعقاولا ةمدقملا نأ انيأرو (" ”.ءانبلل “ اليم يدبيو ةيرارتسالا نم ءيش هيف «ملعي

 كرحملا ءروهمجلا نم همهف نكمملا طيسبلا مالكلا تلضف ةراثإلا نادنسو ةيدجلا ةقرطم

 .قورز ههيزنو نابعش ةنيثب عم «يسامولبدلا لمعلاو ةأرملا» ةقلح يف تلعف امك (15)
 .يديغدلا سانيا عم «يوسنلا يماردلا لمعلا» ةقلح يف تلعف امك ةهلز
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 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 تاملك تلمعتسا ًاطيسب مالكلا نوكيلو .مهلوضف ريثي يذلا حَّرسَمّملا ,مهتامامتها زكارمل
 ام ةرهاظ مخضت ءهححصتل ًاديكأت حرطت تناكو .خلا مغرلا ىلع ءنيح يف «نكل :دييقتلا
 ةدودحم ةثداح سيقت .كاذ امإو اذه امإ :مالكلا يف بقاعتلا مدختست .دعب اميف اهطبحتل
 لاح ىذلا ىتاذلا تبكلا فشك اننكمأ كلذلو .ةطّمنُّملا ةججاحملا مدختست .ةيناسنإلا ىلع
 بكَحَو ,مالسإلا يه ةقلطم ةيعجرمب اهتيعجرم ةطحملا تبّحَحف :باطخلا مدقت نود

 يلعفلا ٍبِطاَخُّملا بِحُحو .يثادحلا يمالسإلا يه ةنرم ةيعجرمب هتيعجرم ٌجماتربلا

 سملا نود ةدجتسملا تايطعملا عم كرحتلاو تاذلا ريوطت وحن ليمي ضرتفم ٍبِطاْخُمِب

 تِّمتو .ةماع ةنكمأب ناكملا لثمتو ,ةماع تدب قئاقحب نامزلا لثمت بِجُحو .تباوثلاب
 َديرَأ راصتخاب .ةلمتحملا تاضارتعالل بطاخّملا قابتسا لالخ نم تامرحملا ةغاورم
 ةداضملا ةطلسلا /ةطلسلا ةفيظو :فئاظو ثالث بعلي نأ (' 7باطخ لك امك باطخلا اذهل

 ؛اهنوضراعي وأ اهب نوملسي نمم عيمجلا قوف يه يتلا ةينيدلا ةطلسلاب لثمتت انهو
 ةفيظو ؛بجيال امو هلعف بجي ام تاداعلل رربملا باطخلا يأ ةيمويلا ةايحلا ميظنت ةفيظو
 .تالاحلا ضرع ؛ةحرسملا

 انل تدب امك باطخلا تامس ديعص ىلع - ؟

 باطخلا هاجتو برغلا هاجت ,هتاذل تباكلا باطخلا اذه نأ فيك ىرن نأ مهملا نم
 انمسق يتلاو اهنع انملكت يتلا ةثالثلا تايوتسملا ىلع تايرخألا تبكل دهج «ينيدلا
 :اهساسأ ىلع تاقلحلا

 نيمهتم نع ثحبي .ًايتامكاحم باطخلا ادب ,طشان لعافك ةأرملا ةناخ يف -أ

 ملو تحب يقالخأ يميق ساسأ ىلع ةمكاحملاب قلطناو .نيرخآ ئفاكيو ؛:ةقرحم شابكأو
 ةمدخ ىدم نم ًاقالطنا ةيماردلا لامعألل هتمكاحم تتأف .لمعك لمعلا حاجن ىلإ تفتلي
 تناكو .ديلاقتلاو تاداعلا عم بسانتي امب (باطخلا ةأرما) ةأرملا اياضقل لامعألا هذه

 تَمِهّتا كلذك .لاجرلاك نفرصتيو رارقلا زكارم ىلإ نلصي يتاوللا ءاسنلا ةمكاحم
 ربانم ىلإ ةيئاسنلا ممقلاو «ةيثارو تايروهمج ىلإ تلوحت اهنأ ةيبرعلا ةيسايسلا ةمظنألا
 .يوارشعلاب لثمتملا ةرادج نع عزتنملا يدرفلا قاقحتسالا جذومنب هيونتلا متو .ةيزمر

 رارقلا زكارم ىلإ ةأرملا لوصو مدعل ًايريربت ًاعباط باطخلا ًاضيأ ىدترا - ب

 نيدلا لاجر ةرظنو ةيفلسلا ةرعنلا :ىلإ ةيلوؤسملا ًاليحم مالسإلا نع ةمهتلا ًادعبم
 ,ةدعاقلا ىوتسم ىلع ةأرملا نيكمت ىلع لمعلا مدع «ةيلابلا تاثوروملا «ةأرملل ةددشتملا
 بجاوب موقت ال يتلا ةيسايسلاو ةينيدلا تادايقلا «ةيروكذلا ةيوبألاو ةيلبقلا تاعمتجملا
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 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف ءطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 حيشرت نم ًالدب ءاسن حيشرت ىلع عجشت ال ىتلا ةيسايسلا بازحألاو «ةلودلا ثيدحت
 ...ءاسؤرلا دالوأ

 :ةيجاودزا ىلع ًامئاق ًاحرسمم ًاباطخ ادب عوضومك ةأرملا ةيواز يف - ج
 دارملا ةرهاظلا ميخضت ىلع لمعلاب ةيحرسملا ةكبحلا تلثمتو .نيمطتلاو فيوختلا
 ...برغلاو ىربكلا لودلاو تاكرشلاو حاتفنالاو ةملوعلا اهدوجو ببس يتلاو اهنع مالكلا

 كلذو مهتفاخإ تمت نم نثمطي لكشب اهل لح نع ثحبلا مث ءاهنم فيوختلا ةجردل ؛خلا
 باطخ ىلإ لّوحَت ةلاحلا هذه يفو .انتاداعو انثارتو ميوقلا اننيد ىلإ ةدوعلاب
 تايجيلخلا ءاسنلا دنع قوستلا سوه ريسفت :الثم ءهدحو هيديب لحلا حاتفم .يذاوحتسا
 يحورلاو يتقولا غارفلاب تاقباسملاو تافيلستلاو تاناجرهملاو تانالعإلا اياحض
 ةأرملا عضو نع ديدجلا مالكلا اذه .ةيجيلخلا تاعمتجملا يف هيف نشعي يذلا يركفلاو
 يف كلذك .لادتعالاب اناصوأ يذلا اننيد ىلإ ةدوعلاب لحلاب َتِبُك ام ناعرس ةيجيلخلا
 طابحإلا ةلاح ىلع زيكرتلا تالواحم تّضهجأأ ؛ةحايسلا يف ةأرملا لالغتسا عوضوم

 يرحسلا لحلاب تاباصعلاو ليئارسإو ةملوعلا ميقو يرصبلا ثولتلاو راسكنالاو
 حمس امدعب هتجوز لاومأل لجرلا لالغتسا ىلع درلا ًاضيأ .ميقلا ىلإ ةدوعلاب لثمتملا
 فورظلا نع مالكلا بّيغ «ةلقتسملا ةيلاملا ةمذلا اهاطعأ مالسإلا نأ يف ءلمعلاب اهل
 .ةيعصلا ةيداصتقالا

 ًاددجم ًاباطخ ادب ريغتم ملاع يفو تادجتسملا ءازإ ةأرملا عضو ةيواز يف - د
 ال ءريغلا نم ةضورفملا ديدجتلا ةيمازلإ نم فوخلا عفادب حاتملا دودح يف هسفنل
 كلذل .رخآلل ًاحابتسم باطخلا حبصيف حاتم ىه ام ىطختت دق يتلا «لوليأ ١١ دعب اميس

 ام ىفالتي يذاقنإ رخآلا هجولاو لصح ام ةيمتحب يميلست لوألا :ناهجو باطخلل ادب
 نوكي امبر يتآلاو يتآ وه امل هتاذ ّهَجي ءيئاقلتلا ثيدحتلاو رييغتلاب رارضأ نم نكمأ
 كردن نأ دب ال» :تامولعملا ايجولونكت نع يمتحلا مالكلا لالخ نم كلذ ٌفّشتسُي .مظعأ
 كش نود ببس يذلا ىه ةيومنتلا تاروصتلاو ةيؤرلا يف ًاقيمعو ًاحضاو ًاللخ نأ ًامتح
 :ةنكمأ ةدع يف باطخلا هذه ىف فوخلا حمالم تدبو .«ةعساولا ةيعونلا ةوجفلا هذه
 ىلع طغضت ةيسنجلا ةددعتملا تاكرشلا -رتويبموكلا نم ةأرملا فوخ نع ثيدح

 ةديهز روجأب نهلالغتسال ايجولونكتلا لاجم يف ءاسنلل تارود لمعل ةيلودلا تامظنملا
 فوقتسا ةينورتكلا'تافاتني ةرامتلا,يف اهتففنب ةازملا يمزت نأ نم :تفوخ + دعب اميف
 نادلبلا يف اهل تاريفس عبرأ تَنّيَع لوليأ ١١ دعب اكيرمأ .اهرضت ةينورتكلا عقاوم نم
 مهئاطعإ فدهب ىأ ءمهب ريرغتلاو روكذلا برعلا نييسايسلا قارتخا فدهب ةيبرعلا
 ببسب اهل تاريفسلا ضعب تنيع اهرودب ةيبرعلا لودلا -حالصإلل مهعفدو ةلوثمألا
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 4 تاشحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 قاقحتسا ةجيتن سيلو يسايس ناهرو روكيدك نييعتلا ىتأ يأ «ةيكيرمألا تاطوغضلا
 بييغت ببسب برغلا يف ةيعامتجا ةلكشم لحل ةيروكذ ةبراقم ربّتعا دنيرف جاوز .ينهم
 .تاهيقفلا

 قارتخالا طاقن ديعص ىلع - "

 انل ادب ءامهل ًاهراك مأ اكيرمأ نمو برغلا نم ًافتاخ ًايرهاظ ناك ءاوس ءباطخلا اذه
 ةددشتملا ةيعجرملا هاجت هتاذل ًاتبثم ,برغلا هاجت هتاذل ًاتباك «نيدلا تباوثب هسفن ًامزلم
 ةمظنألاو ةيوسنلاو ةيراسيلاو ةيناملعلا تاهاجتالا هاجتو ءتادجتسملا نع ةلفاغتملا
 ةدع يف مدقتلا طاقن ضعب ليجست نكمأ كلذل .خلا «برغلا ديلقتب ةمهتملا ةيسايسلا
 ةمدقملا تقتلا ةسايسلاو ةأرملا ةقلح ىف :ةيسايسلا ةمظنألا ىلعو ددشتلا ىلع رواحم
 تايعجرم نيتنثالو ةدحتملا ممألا باطخ ةيعجرم نهادحإل ناك يتاوللا تارواحملا عم

 يف عفنت ممقلا نأو ةمقلا نم ىدجأ ةدعاقلا نم ةارملا نيكمت نأ رابتعا ىلع ةيسايس
 ثيدحتب ةينيدلاو ةيسايسلا بخنلا موقت نأ يرورضلا نم نأو ةيفلسلا ةرعنلا ةهجاوم
 نأ بازحألا ةوعدو ؛ةناضحلاو قالطلا يف رظنلل تاناملربلا ةوعدب ىتوب تدرفتو ةلودلا
 هتجوز لاومأل لجرلا لالغتسا ةقلح يف .ءاسؤرلا دالوأ حيشرت نع ًاضوع ءاسن حشرت
 تَحِرُط .ددشتلا حلاصل تيقب نإو ثحبلا طاسب ىلع ةماوقلاو قافنإلا ةلأسم * تّحِرط
 .كلذ يف لجرلا ةكراشم يف بيع ال هنأو ةبجحملا لبق نم يلزنملا لمعلا مييقت ةلأسم
 يأر ذخأ ةرورضو ةيروكذلا ءاهقفلا دا ةلأسم تّحِرط «دنيرف جاوز» ةقلح يف
 زييمتلا ةلاسم َتَحِرُط كلذك .مئامعلا ىلع رصتقي ال ملعلا نأو تاهيقفلا كارشإو ءاسنلا
 ايجولونكتو ردنجلا جامدإ ةلأسم كلذك .ًاساسأ ءنيشلاو تاعيرشتلا ىف ةأرملل ىباجيإلا
 .تاراعشلا ةتاخي يف فنصي ًاناونع تيقب نإو :ةيوبرتلا ططخلا يف تامولعملا

 مّدقت تابجحملا عم تابجحملا ريغ اهيف تقتلا ىتلا تاقلحلا يف هنأ ظحالملا
 هناكم باطخلا سرتمت اهيف ايقتلي مل يتلا تاقلحلا يف امأ :ةيباجيإ ًاطاقت لّجسو باطخلا
 نلثمي نمم تارواحملا اهيف تناك يتلا ةنكمآلا يفو .ًاددع رثكألا يهو راوحلا ىفتناو

 تاثوروملاو ةيسايسلا ةمظنالا داقتنا ةيناكمإ نهلوخ امم ةيلود وأ ةيسايس ةيعجرم
 ام ةيلعاف نلثمي نك يتاوللا امأ ؛ءيشلا ضعب راوحلا مَّدقَت ءنيدلا مهف ءوسو ةقيتعلا

 نيقب ةسوملم تايمست قالطإ يف ةطحملا هاجتا عم نبواجتي ملو اهريغ وأ ةيسامولبد
 كلذك .هناكم راوحلا دمجت اهبلصت ىلع ةطحملا تيقبو طمنم لكشب ىل ماعلا يف نملكتي
 تانيتسلا يف ةيوسنلا ةلحرم نشياع يتاوللا ءاسنلا نأ اهادؤم ةقرافم انظحال

 ةلأسم ىلع نزكري ملو ةأرملا لمع ةيصوصخب نفرتعي مل اهل نسمحتو تانيعبسلاو
 ناك نإو ةيصوصخلا هذه ىلع ةطحملاو تابجحملا تزكر نيح يف «يباجيإلا زييمتلا

 ٠ك



 تباكلا ىلإ توبكملا نم  ةريزجلا يف هطقف ءاسنلل» :يرداقلا

 عانتقا نع ًارداص ناك نإ مزجلا اننكمي يك رثكأ ةرولب ىلإ ةجاحب ناك امبر زيكرتلا اذه
 مامأ حباك ةباثمب تمدخّتسا مأ ("')ةملوعلا عم تقفارت يتلا راكفألا ةضومل ةاراجم مأ
 .اهل ةموسرملا راودألا دودح ةأرملا زواجت

 ءاسنلا نم العف وه باطخلا اذه له :اندلخ ىف رودت ةلئسأ ةعومجم ىقبت ًاريخأو

 ءاسن اهفارطأ ةكفاكتم ريغ ةمكاحمو ةقبسم ماكحأ هنأ مأ ؟ءاسنلا نعو ءاسنلا ىلإو
 تنكمت ىدم يأ ىلإ ؟ًاقلس راتخم روهمجو «تامَهَّتُمو تامهَّتُم دحاو صفق يف نعضو
 هلمجمب باطخلا اذه ناك ىدم يأ ىلإو ؟ةراثإلاو ةيدجلا يبطق نيب نزاوت نأ ةريزجلا
 باطخلا نوكي نأ نكمي لهو ؟قافآلاو بناوجلاو تالامتحالا فلتخمل ًايفاشكتسا

 بوعشلا ىلإ هترظن يفو تادجتسملاو رهاوظلل همهف يف ًاطمنم ناك اذإ ًايفاشكتسا
 ةيبلسلا ماكحألا قلطيو ةيرهطلاو لامكلاب تاذلا ٌمِصَي ناك اذإو ,خلا...ةمظنألاو لودلاو
 تايئانثلا فارطأ ىلع فقي هانعم امب يأ ؟رخآلاب رهبنيو تاذلا دلجي وأ رخآلا ىلع

 هدّيقيو باطخلا كلذ لِقْثُي الأ .روهمجلا بذح فدهب هادص ددريو ءاهدنع سرتمتيو

 هتردق ةدودحملا طمنملا باطخلل نكمي فيك ىلاتلابو ؟ةيفاشكتسالا هتمهم نم َدُحّيو
 !؟؟؟ًايريمثت ًاباطخ نوكي نأ فاشكتسالا ىلع

 ظانمد طءعط ©. 51عل2اووولعت '"طرمتاو لعد ؟عصصمعو نم همانالعأ ةعع لع 1نصتطهمدعأ” ذم 84ههلنل وهمه (؟1)

 مغ 5:هفاغد هناطعءالعد - !”ةمععامتس لع ؟دطتتعر 5هانك 15 لتئءعاتمم لع 8[دعامد 8نءعادقع لعالتب 5ةطلمع

 [لءطوسر, 101355 84ةممممانلهو .2[آن1 2و5 2000, مم
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 عاسنلا نجس» صن جذ ومن)
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 ةفلؤملا باطخ

 يماردلا صنلا ِق

 (لاسعلا ةيحتفل

 مشاه يدامح ءافطو

 ةريبك ةيمهأ ةيحرسملا اماردلا بستكت

 /ىرخألا ةيعادبإلا صوصنلا نع اهب زيامتت

 ةدعل ةيليكشتلاو ةيثحبلاو ةيرعشلاو ةيبدألا
 تالاجملا رثكأ ربتعت اهنأ :اهمهأو اهنم تارابتعا

 ىف نايبلا ليكشتل ةحلاصو ةمئالم «ةيبدألا

 ريثكب رثكأ لوقي - زمرك- حرسملا نأل «حرسملا

 هنأ امك ءبيرقلاو يفرحلا ىنعملا درجم نم ادج

 .ديحو ىزغم درجم نم رثكأ هتالالد يف لمحي
 نارصاق ةينلعلا ةرظانملا ىأ ماعلا باطخلاف

 يف ىؤرلا ضرع لكش ىلإ برقأ ناودبيو «ةياغلل
 ال حرسملا نأ نيح ىف «ةمظنملا تاشقانملا

 هناكمإب هنأل «(")رابجإلاو روصقلا اذه فرعي
 هتاديقعت لكب «عقاولا» روص نم ةروص ضرع

 ىنعمب ؛يقلتملا يف ةيلاعفو ريثأتب ()هتاضقانتو
 ةارملا باطخك - انم:باطختلا ىتاقي:نل نخآ
 ليوط تمص نمز هيلع ءاج يذلا - الثم يماردلا
 ةليسوك ةراهظإل ةسرفلا خاتتو ههتايج نلعي يكل
 اذإ الإ عساولا عويشلل ًاقيرط دجي نأ - غالبإ
 .حرسملا ةيشخ ىلع ضرع

 نم بتاج ةساردل ىل ًازفاح لكش امم

 ةفلؤملا باطخ ىهو حرسملا يف اماردلا باطخ

 .195.ةرهاقلا ,باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا (نيلصف نم ةيحرسم) ءءاسنلا نجس ءلاسعلا ةيحتف
 تاغللا زكرم ؛باهولا دبع رمات ةمجرت ؛ةرصاعملا ةيكيرمالا اماردلا يف ةيوسنلا ةكرحلا ءنواري تيناج
 .5.ص 19517 ,ةرهاقلا ,نونفلا ةيميداكأ - ةمجرتلاو

 «قباسلا عجرملا ءةرصاعملا ةيكيرمالا اماردلا يف ةيوسنلا ةكرحلا ؛نوارب تيناج نع يبسيليج يتاب
 د ف



 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 ىلإ اذه ءلاسعلا ةيحتف هتفلؤمل «ءاسنلا نجس» صن ًاديدحتو - ىماردلا صنلا ىف

 لجرلا باطخ ىلإ ًاسايق ءىحنلا اذه وحنت ىتلا تاساردلا ةلق ىف لثمتي رخآ زفحم بناج
 .ةيخيراتلا ثاحبألاو ةيدقنلا تاساردلا يف ًاريبك ًاطسق لان يذلا يماردلا صنلا ىف
 نم درو ام ضعب نع فشكلل ىعسأ يننأ ةكردم تنك ةساردلا هذه ىلإ ترداب نيخو
 ىلإ ثحبلا تمسق هيلع ءانيو .يتايحلا يماردلا ةفلؤملا باطخ سيسأت لوح تالؤاست

 ةأرملا باطخ ةغايص ةيناكمإ لوح ةيخيراتلاو ةيرظنلا هتالءاسم امهنم لك حرطي نيمسق
 ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاقالعلا نم ةدقعم ةكبش ىه امب» عمتجم يف جتنملا
 ,رطاخملاو ةنميهلا ىلع يوطني باطخك مالكلا اهيف جتني يتلا ةيفيكلا اهيف زربت يتلا
 نم ددع لالخ نم هعيزوت داعمو ىقتنمو بقارم جاتنإ هسفن تقولا يف ىه امبو

 هثودح يف مكحتلاو ءهرطاخمو ؛هتطلس نم دحلا وه اهرود نوكي يتلا تاءارجإلا
 ةضورفملا دويقلا كلذ ىلع ًالاثم برضأ .()«ةبيهرلاو ةليقثلا هتيدام ءافخإو لمتحملا

 نيناوقلا نم ةعبانلا دويقلا يهو ,هبييغت وأ هشيمهت ىأ «يعادبإلا اهباطخ ةرداصمل

 اهتدسج دقو .اهريغو ةيفاقثلا هتاجتنمو عمتجملا ةروريص يف عاوال لكشب ةرثؤملا
 نم هلعلو .باصتغالاو ؛ئيسلا تيصلاو ءفرشلاك ةيفاقث تارفش اهصن يف لاسعلا
 يماردلا صنلا اذه تانوكم لالخ نم ةيماردلا ةفلؤملا باطخ رولبت ىلإ ةراشإلا مهملا
 ةيلامجلاو ةينفلا رصانعلل يقيبطتلا يليلحتلا مسقلا نوكيس يذلا يناثلا مسقلا يف

 ” ريواستلا نجس ناسعلا ضن اهيلع:نسسات يقل ةيركفلاو
 ةريثك اياضقل ضرعتلا يلع هنأ تدجو ثحبلا ةرورضلو لوألا مسقلا يفف

 ١ :اهنم عوضوملا ءالجتسال

 ءاسنلا تافلؤملل ةيماردلا ةباتكلا :نيوكتلا عارص - ١

 شيمهتلاو بايغلا - ًالوأ

 نيودتلا بايغ -أ

 اهتاماهسإ ؛ةيبرعو ةيبرغ «ةيماردلا ةفلؤملل نأ اهيلع تعلطا يتلا (*7عجارملا تدكأ

 .ءاضيبلا رادلا «يلاعلا دبع نب مالسلا دبعو يتاطسلا دمحأ ةمجرت «ةفرعملا تايرفح ءوكوف ليشيم (؟)
 .50 .ص :1544 ءرشنلل لاقبوت راد :برغملا

 داهت- .ثحبلل قايسلا لالخ يف رشنلا تامولعم لصفتس .امهريغو راسيك نيليهو نوارب تيناجل ةسارد (*)
 ةمطاف- ١4 .ص ١545: ,ةرهاقلا ءباتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :نفلاو ركفلا نيب حرسملا ؛:ةحيلص
 اباس كزانو - ١955 .باتكلت ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا تاروشنم ١ .ط ءءازجأ ٠ ءحرسملا سوماق ءىسوم
 «توريب ؛يقاسلا راد تاروشنم ١46٠-١1950 ايفارغويلبيب :تايتانبللا تابتاكلا ليلد «ءيمويب ىهنو دراي

 .ا/ ص

 قلي



 ثا
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 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 هنأ امك .عادبإلا ةحاس نع ةيفنم ةليوط نورقل تلظ اهنأ نم مغرلا ىلع «فيلأتلا اذه يف
 يتلا ةيثحبلاو ةيئاورلاو ةيصصقلاو ةيرعشلا ةيبرعلا ةأرملا تاعادبإ ىلع يعالطا ىدل

 نرهظ - يئاسن ملع ةتامعبسو نيفلأ نيب نم نأ نّيبت ,(2هقارملا ةعوسوم»يف تقثو

 - نيرشعلا نرقلا رخاوأو رشع عساتلا نرقلا نم ريخآلا ثلثلا نيب ام ةعقاولا ةرتفلا يف
 .ءاسن اهتفّلأ ًايمارد ًاصن نيسمخو نامث ىلاوح الإ ركذ ىلع َتْوي مل

 شيمهتلا بابسأ - ب
 نع ةلءاسملا نم دب ال ناك «ةيبرعلا اندالب يقو برغلا يف شيمهتلا اذه ءازإ

 جاتنإ يف ةّلقم ةأرملا تناك اذامل ءاهعويش مدع بابسأو صوصنلا هذه بييغت تاببسم

 .ىرخألا ةيركفلاو ةيبدألاو ةيفاقثلا نيدايملا يف ًاجاتنإ رثكأ تناك امنيب ءيماردلا اهصن

 ةنوكسم ءاهتاقلطنمل ةيعاو نوكت نأ دب ال ةليدب ةءارق هاجتاب ةلءاسملا هذه عفدت
 نم فوختلاو رذحلا تعرز ىتلا عفاودلاو تافيتوملاو بابسألا نع ثحبلا سجاهب
 .هبيبغت ىأ ةأرملا هتبتك يذلا صنلا شيمهت ىلإ تدأ ثيحب «ةفلؤملل يماردلا صنلا عويش

 ىكوف دنع ةطلسلا موهفم ىلإ هذه انتءارق دنتست نأ يرورضلا نم ناك كلذل
 تاذلا فرصتت نيح كلذو ,(”7ءاسنلا دض سرامت يتلا ةنميهلا تايلآ دقنب ماق امدنع
 ثحبلا بهذي نأ نم دب ال ناكف .ةأرملا ىلع لجرلا زيمت ةيروكذ ريياعمل ًاقفو ةلعافلا
 دض نيخرؤملا تازايحنا رابتعالا نيعب ذخألا عم ءديدج نم هتءارق ديعيل ميدقلا ىلإ

 فراعتملاو ةيضاملا ةيخيراتلا بقحلا لالخ مت يذلا نيودتلا نأ رابتعاو ءءاسنلا تاعادبإ

 .()طقف مهمومهو لاجرلا تازاجنإ عم بسانتي اهيلع
 ةداعإو ,حرسملل تخّرأ يتلا (*/عجارملا يف رظنلا ةداعإ ًاضيأ يلع بجو هيلع ءانب

 يذلا تقولا يف ةشمهملاو «ةدوقفملا يضاملا ءاسن تاوصأ ةداعتسال ديدج نم اهتءارق

 ىلع عالطالا ىلإ ةجاح ترهظ امدعب اميس ال ؛هسفن خيراتلا ىنعم ةغايص هيف داعت

 70017 ,ةرهاقلا ءءازجأ ؟ ءرون ةسسؤمو ةفاقثلل ىلعألا سلجملا .ةيبرعلا ةأرملا ةعوسوم «ليقتسملا ةركاذ (؛4)
 5١. .ص «قباس عجرم .ةفرعملا تايرفح ءوكوف (5)
 ,لامك ةلاه ةمجرت ءةدصلا ىده ميدقتو ريرحت .ثلاثلا ملاعلا يف نطولاو قرعلاو ةارملا :ةليدب تاوصأ (1)

 .444 ص 7٠١17 ,ةرهاقلا ؛ةفاقثلل ىلعألا سلجملا ؛ةمجرتلل يموقلا عورشملا ءامنيسلاو نطولاو ةأرملا
 «يعارلا يلعو - 1451 ١, ط ,توريب ؛رداص راد يبرعلا بدألا يف ةيحرسملا ,مجت فسوي دمحم (#)

 ميهاربإ ريرحت ,فسويلا زور تاركذمو _ ١540 .؟هددع ,ةقرعملا ملاع باتك ,يبرعلا نطولا يف حرسملا
 .ةيعامتجالا ةيوهلاو ةيحرسملا ةلثمملا يدامح ءافطو ثحبو 1471١- «ةرتاكدلا ةعرزم ةطوطخم ىدبع
 ماع فلا ءانفوردنسكلا ارامت ءايفنتسيتوب باتكو-594١ .ةرهاقلا ,ةفاقثلل ىلعألا سلجملا يف مدق ثحب
 .ديعسلا ةدلاخ باتكو ١44٠ .توريب ؛يبارافلا راد «نذؤملا قيفوت ةمجرت ءيبرعلا حرسملا ىلع ماعو

 ةنجل رشانلا ,توريب :كبلعب تاناجرهم ةنجل ءداعبأو براجت :14170- 197٠ نانبل يف ةيحرسملا ةكرحلا
 ا ليلعما تاناج دوام
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 ناكو .ةأرملل يماردلا صنلا باطخ سيسأتل ةيلوألا ةيفرعملا تاضارتفالا نم ةعومجم

 اليخت نمت :يجرعلا ماعلا يف خرسملل خرزت ثلا ججارملا' نلعب ىلإ ةدوعلا ققادب
 .مالعأ رّيِسو

 نيوكجاب اهوا ىدلا انفارك ويليرقلاو تاطونسوتلاو كامنالا كم دلك تإ فاضي
 يعدتسي يذلا رمألا ؛ربكأ ًامامتها ةنانفلا ةأرملا تلوأ ةثحابلا نأ دجن ثيح :تاثحابو
 وأ ةفلؤملا وأ ةلثمملا ةنانفلا بييغت ءارو ةمئاقلا هعفاودو لجرلا ةياغ لوح رخآ ًالؤاست
 .ةقرفلا ةبحاص

 ةفلؤملا صن ةينب سيسأت وحن يعسلا :دويقلا كفو شيمهتلا ةمواقم :ًايناث

 ةردقلا تابثإ - 1

 ةردق يف «نايحألا مظعم يف «تافلؤملا لامعأ تلوانت يتلا تاساردلا ضعب تككش
 ًاءدب لاجرلا نوفلؤملا اهعضو ىتلا ةيماردلا دعاوقلا ةعاط ىلع ةفلؤملا /ةأرملا

 نف» هباتك يف ايديموكلاو ايديجارتلا ءانب سسأ عضو يذلا وطسرأ ينانويلا فوسليفلاب
 :نيرايخ مامأ اهسفن ةأرملا تدجو اذهبو اهصن ءانب ىلع اهتردق يف تككشو ,")«رعشلا

 ءاضفلا ثيثأت ىلع رطيس يذلا جذومنلا/يروكذلا صنلا عم لعافتلا امإ - أ

 .يحرسملا ضرعلا نفو ةيماردلا ةباتكلا نف سسأ ددحو ءيحرسملا

 تال سلموا مازاد هيفي شرت نصف كالثمالا يعلو: كلذ نيفو انإنا حب
 :نيمكع وسن

 نم ًابرض كانه نأ نربتعا ىتاوللا نم ضعبلا تالواحم كانه تناك اذه ىلع
 رهاظ نيأتراو «ةيداملا ةيوسنلا ةيحرسملا ةسرامملا لاكشأ نم ًالكش دّسجي حرسملا
 يئاسن يفاقث عباط نع ريبعت هنأ نربتعا دقو .حرسملا اذه يف 867065 / عونلا رذجت

 ةديدج ءاقيطيوب» نروصت دقف هيلع ءانبو «ةيلاكيدارلا ةيوسنلا ةكرحلاب قصتلي ةيوهلا
 صنلا تاودأب ةصاخ تايرظن ةغايص ةداعإ يف صخلتت اهنإ» نلقو هفيصوتب نمق
 ؛هيف بوغرملا يوثنألا نايكلل ديدج عقوم قلخل ةلواحم يف يحرسملا جارخإلاو يماردلا
 يف ثدحت دقو «تاراشإلا لاجم يف مئاعد ءاسرإ ةقيرط نم ًامامت ريغتس ةلواحم يهو

 ًامامت ًاسبتلم نسيلو ًايوظش ىآ ًايليصفت سيلو ًازجوم نوكي دق :تاريغتلا ضعي صنلا
 ."!السرتسم سيلو ًاضرتعم ءًاحضاو سيلو

 151/7 ءتوريب «ةفاقثلا راد ءيودب نمحرلا دبع قيقحتو ةمجرت ءرعشلا نف ءوطسرأ ()

 ؛يلوأ .ط «برغملا ءسانكم ءيدنس ةعبطم «يبرعلا حرسملا يف بيرجتلا باطخ «ناديز نب نمحرلا دبع )0
 ,35-1 ١ .ص ,551/
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 ةدّيقُّحلا تايعجرملاو ,ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ىلع ةيوثنالا ةفص ءافضإ ىلإ تايحرسملا تادقانلاو تافّلّؤملا ضعب تبهذ دقو
 لب ءيلكش لافقإ الب اهنأكو ىدبت هتياهن نآل ءايوثنأ» هنفنصف يماردلا صنلا ةياهن
 ساسحإلا نودب ؛لافقإلا اذه نودبف «لافقإلل داضم دعبك لمعت اهنأ ًانايحأ حضتي

 ئدابملا يهو يبتارتلا ميظنتلا كلذ ةيوثنألا ةغيصلا دقفت ةياهنو طسوو ةيادب دوجوب
 لمشت ('7باطخلا يف ةأرملا طاقسإ ىلع صرحت يتلا ةيدلقتلا ةغيصلل ةددحملا سسألاو

 هب ماق ام ًاضيأ لثامت تالواحم اهنكلو ءنييحرسملا ضرعلاو صنلا تاحرتقملا هذه

 ديرب ةيحوسم ىف لاققإ نودي هصن ةياهد كرع ىذلا حسنا يكادنتلا يماردلا فلؤملا
 صنلا وأ ةيحرسملا ماتخ كلذب نلعتل اهءارو بابلا تقفصو ةرون تجرخ امدنع «ةيمدلا
 امأ .ةأرملا دبعتست يتلا عاضوألا ىلع ةروث ةباثمب ةيحرسملا هذه تربّثعاو .يماردلا
 نويمارد نوفلؤم ًاضيأ هب ماق ام اذهو ...عنصلا ةمكحملا ةيحرسملل ًاضفر تريّتعاف ًاينف

 ةينب يف يكيسالكلاو يديلقتلا اوزواجتي نأ مهرودب اولواح ذإ نويبيرجت نوجرخمو
 يف لاسعلا ةيحتف ىدل يئانبلا لكشلا اذه دجنو .ضرعلا صن ةينبو ءيماردلا صنلا

 مو: ولوتوملا ىلع اهترضقو.تاراوحلا يف ًاريثك تدضتقا تي «ءاسنلا نودسو اهدصن
 ةريبك دوهجب ةيماردلا ةفلؤملا تماق نذإ .ًاقحال ىرنس امك ةيبولسألا ةرشايملا يف عقت

 داجيإ لجأ نم رايتخالا ىلإ ديحولا اهليبس نكلو ءةديدج ةيحرسم ةينب سيسأت فدهب
 ىبيرجتلا هاجتالا ىلإ دانتسالا ناك - ءاصقتسالاو ثحبلا دعب - هل سيسأتلاو اهصن
 دقتلا اهاتيتو لجرلا اهميضو.يثلا ةيظمتلا ةيكيسالكلا هعاوقلا يطقت دمعي يذلا
 ام ءاهتبرجتل ةليسو ريخ لثمي هاجتالا اذه نأ ةيماردلا ةفلؤملا تدجوو ءيوطسرألا
 .اهب ةصاخ ةيمارد ةينب ليكشت ىلإ دعب دتهت مل تماد

 عونلاب يعولاو يعامتجالا يعولا نيب اهباطخ يف قرفتل هاجتالا اذه تدمتعا
 يتلا لامعألاو ,ةأرملل يتاذلا ءافتكالا ىلع زكرت يتلا لامعألا لالخ نم (ىثنأ/ركذ)
 تيظر ثلا ةلهبرتلا ىف كلت (هتلواستب تداجف .عتجملا ايابهق اهتفابتزا ةروربش دكؤت
 ءاضف - ةيحرسملا ضورعلا يفو يحرسملا باطخلا يف - ةيثادحلا دعب ام ةفاقثلا اهيف
 ('"اوكوف بسح- هباعيتسا نكمي الو لوحتلاو جاودزالا ددعتم ءاضف يأ «لثمتلل ًافلتخم
 ال هنأل ءروظنملا ةسبتلم تاقالعلا لك ودبت ثيح ةيئانثلا ةيدقنلا تاينبلا لالخ نم -
 ىنعم ىأ «ةدرفم ةدحاو ةصق دجوت الو ؛ههاجتا ىف ءايشألا كرحتت دحاو لعف دجوي

 ةينبل ريسكت هتاذ دحب اذه :يئادألا لعفلا لامكتسا دعب هصالختسا نكمي درفم دحاو
 نيذلا ةثادحلا ىنانف هسرام دقو ؛لعفلاو عوضوملا يتدحو نم نوكملا يوطسرألا صنلا

 5١ .ص .هسفن عجرملا ءنوارب تيناج (9)
 ٠١ .ص «قباس عجرم ءوكوف )٠١(
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 ةلكش نسوي مهتم لك نادطف ةةقياتملا جيناوكلاو ةعاؤقلا هولطح نم ىرطخلا واش
 ددع لمع مم مهتاوتلاب ىوكتت ةنفؤم كعاؤقو نيتاوق نينا ىلع هي ضاخلا نتقلا
 نم ديدعلا ناك ءهسفن تقولا ىفو ءاذكهو ...ىلاتلا لمعلا ىف ىرخأ دعاوق لحم لحتل
 اذه ةيماردلا ةفلؤملا تكلس .(''لهنوعرتخي امب اهنوجزمي ىأ اهنورركي امإ نينانفلا
 ةيفاقثلا اهخيرم نامه ىلع نارصألا عقادبو يدلل اهتاوجلح يمانت ماها راستملا
 قلؤملا جذومن جيورت نأ يف كش ىتدأ كانه دعي مل هنأ تدجو امدنع ةيسنجلاو
 ةيداصتقالا تايطعملا فالتخاو نيابت نأو ؛ةدئاسلاو ةرطيسملا ةكرحلا امه هميمعتو
 ةيقانثلا هذه قيمعت ىلع دعاس دق ةجلدؤملا ةينفلاو ةيبدألا اهتاباطخب ةيسايسلاو
 ."5يروكذلا يحرسملاو يماردلا يبدألاو يركفلا باطخلا يف (ةثونأ/ ةروكذ)

 ةكرح ىلع ةرطيسلا تاناكمإ داجيإ لجأ نم ثحبلاب ءدبلا نم دب ال ناك كلذل
 كيكفت لالخ نم هيف توكسملا قاطنتساو (راوحلا) هنيناوق طبضو ءلجرلا عم راوحلا

 م و 6 . 2 .
 (لشرشت ليراك) تايبرغ صن تادعمو تايمارد تافلؤم تلعف امك صنلا ريسكتب

 نع «ايديم» يقيرغإلا يكيسالكلا صنلا دعاوق ترسك امدنع ةينانبللا جروتاماردلاو
 ىلإ (يوطسرأ ريبعت) ةيقارلا ةغللا ةيسدق نم صنلا جارخإو راوحلا ةغل ريسكت قيرط
 ىف شرطألا ةلئان ةيروسلا ةجرخملا كلذكو ءوطسرأ ًاساسأ هضفر ام اذهو ةيماع ةغل

 نجس» اهصن ىف لاسعلا ةيحتف ةفلؤملا تلعف امك .هعم ةعيطق ثادحإ وأ هضفر
 ةيفاقثلا ةكراشملا ىأ ءاطعلاو ذخألا نع فقوتلاو ةلزعلا هانعم ضفرلا نأل ,«ءاسنلا
 .("ةيناسنإلا

 صنلا باطخ ةغايصل ةيلمعلاو ةيرظنلا تاضارتفالا :نيوكتلا طورش - ب
 ةفلؤملل يماردلا

 صنلا ىف انهو- ,ةيماردلا ةفلؤملا اهتجتنأ ىتلا صوصنلاب تاضارتفالا هذه طبترت
 ةيلامجلاو ةيفرعملا باطخلا داعبأ لوح رودت ىتلا - ليلحتلاو ةساردلاب هلوانتأس يذلا

 )١١( ءقباس عجرم ؛ةحيلص داهن ص؟١1.

 تاغللا زكرم ءيزاجح ناميإ ةمجرت ؛يماردلا صنلا تامالعو حرسملا يف ةديدج تاهاجتا ءزورلم نازوس (١؟)
 .47؟ .ص ٠٠٠١, .ةرهاقلا ءنونفلا ةيميداكأ ؛ةمجرتلاو

 ه٠ .ص :قباس عجرم «ناديز نب نمحرلا دبع (١؟)

 ثني



 و تحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 تايلمعب ءيلم يفاقث قايس نمض كلذو «لجرلا/رخآلا نع ةدماجو ةيرهوج تاروصت

 هذه حتفنت اهرودبو (' ا ونطز هءاناأ 165 1ءم656[1ه[ 8165 ةيليثمت تاوذل كالهتسا

 ؟ةيوسن امارد كانه لهو ؟ةيوسن

 ىماردلا صنخلل ةيئانب ةينفلاو ةيلامجلا باطخلا داعبأ سيسأت - 1

 تايماردلا تافّلؤملا ضعب اهب تماق ىتلا ىعاسملا ىلع عالطالا تلواح امدعب
 يذ ردق ىلع نكت مل يعاسملا هذه نأ يل نيبت :ةأرملاب ةصاخ ةيمارد ةينب سيسأتل
 يف ةفلؤملا /ةأرملا باطخ داعبأ نيبتأ نأل لاجملا اذه يف ىعسأ كلذل ؛ةدجلا نم ناش
 اميف عئاشلا نأل ؛لكشلا /ىلع ديكاتلا لباقم يف رهوجلا ىلع ديكأتلا لالخ نم صنلا
 ءاهب ةصاخ ةيحرسم ةينب سيسأت اهلالخ نم تلواحو «ةأرملا اهتبتك يتلا اماردلا زيمي

 اهبعلي راودأب مامتهالاو ءاهازغم اهل ةيوسن ةيحرسم راودأ قلخ ىلع موقي موهفم ىه
 ىلع ثحلاو ةأرملا ملاع نوكي يذلا جيسنلا فاشكتساو ؛عمتجملا يف (ىثنأ /ركذ) عونلا
 ةأرملا ةزايح ةيناكمإ نع ثحبلا ىأ (' ”7يسايس عوضوم ىلإ سنجلا عوضوم ليوحت
 نكاسلا ىبدألا ثارتلا ىف ثحبلا ىف ةطلسلا هذه ريثأت ىدمو «ليوأتلا ةطلس ةفلؤملا
 فلؤملاو ًامومع نانفلا ىلإ ةبسنلاب - تناك ةأرملا نأ ةركفل ًاليوط ملستسا يذلا
 مث نمو ؛ثحبلاو صحفلل عضخي يذلا عوضوملا يه - صوصخلا هجو ىلع يماردلا
 .هوشتلا /قيشتلل عضخي

 لجرلا نم لعجت يتلا تاذلا ىلإ لوحتلا وحن هجتت ةيوسنلا ثاحبألا تأدب اذه ىلع
 اذهو .اهل ًاعوضوم «ةروكذلا ةطلسو «ةباتكلا ةطلس :نيتطلس زاح دق ناك يذلا بتاكلا

 ةداعإ نع ضخمت عوضوم ىلإ تاذلاو ,تاذ ىلإ عوضوملا ليوحتو «راودالا يف بلقلا
 (ركذلا/بتاكلا ةطلس ريثأت تحت) اندقتعا دق انك» ةيروكذ ةيزكرم تاذ ميهافم يف رظن

 موهفمو «ةيسنجلا ةيوهلا موهفمو «يبدألا ثارتلا موهفم لثم زواجت عضوم تسيل اهنأ
 (''!..يجولويبلا نيوكتلا هضرفي يذلا يفاقثلا - يعامتجالا رودلا يأ ءيسنجلا رودلا

 اهحرطي يتلا ةماعلا اياضقلل يدصتلل اهتيلهأ يف ًاكيكشت كانه نأب ملعلا عم اذه

 ءاسنلا باتك يف ءفصان ينفح بكوك ةريس يف ةيبدأ ةءارق ءتاذلا نع تاروصتلا ليكشت» ؛ةدصلا ىده )١4(

 .1546 «ص “5٠١,: «توريب «تاينانبللا تاثحابلا عمجت ءةيوهو خيرات :تانيرشعلا يف تايبرعلا

 ,ةعيلطلا راد ءدادحلا تيجرجو نيهاش داؤف ةمجرت ماعلا مالعإلا ملع يف تارضاحم «هييريود سيجير )٠1١(

 .739 .-ص 15553 ءتوريب

 / ةمجرتلاو تاغللا زكرم ءيركف حماس ةمجرت ؛ةيوسن ةءارق ءةثيدحلا ةيكيريمالا اماردلا ءرتولش نوج (11)
 لاتضع 5طلا عامر, 1عودتتهتوأ 16معولنممك 01 8400625 6٠ .ص 1585 .ةرهاقلا ءنونفلاةيميداكآأ

 ةسصعتعمم ةنعمستق, 8لئ660 6زن دمع 5ءطلنعأءم, (ةقكوع أعل [هئاب عيونا طءعوك, 1989)
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 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 ةردقلاو ءاهلكاشمو اهخيراتبو ةيعامتجالا تاسرامملاب ًايعو بلطتت يتلاو ؛ةماع حرسملا
 ةزجاعلا عضوم ةفلؤملا تعضُو كيكشتلا اذه ءازإ .('"7ةلماش ةيركف ةيؤر ةزايح ىلع

 صنلا فيلأت لالخ نم اميس ال ءاهتبرجت نع رّبعي يذلا اهباطخ ضفرف ريبعتلا نع
 هنآل ةأرجلا نم ًاريبك ًازيح يضتقيو «ةيرحلا نم ةريبك ةحاسم ضرتفي يذلا يماردلا
 مل يتاللا تافّلْؤملا نم ًاريبك ًاددع نأ دجن كلذل :ةيحرسملا ةبشخلا ىلع ضرعيس

 صنو لاسعلا صن لثم ةيكيناكيم ةيلمعك نهعادبإ ءاج ةيرحو ةأرجب ريبعتلا نعطتسي
 نم يفاقثلاو يعامتجالاو يسايسلا تقرتخا دقو .('2عيبر ةنمآ ةينامع ةفلؤمل رخآ

 نع ًاديعب ينفلا لمعلا ريصيو «ةايحلا .بصع سملت ال ...ةيماردلا اهصوصن لالخ

 فوج ىلإ بلقني امنإو ءاهيف بصتو اهنم عبنت ناسنإلا ةايحل ةيساسألا ةيرثلا ةبرجتلا
 ًالكش تافّلؤملا تدمتعا لاح ىف كلذو «ةايحلاب امهل ةقالع ال ؛,تيم نومضمو فوجأ
 ًابلاق يأ ءًايقلتم وأ ًاعدبم ناك ءاوس ناسنإلا ىلع ضرفي ًادماج ًانوناق راص دق ناك

 .هتبرجت ناسنإلا هيف بصي ًازهاج

 يف هوعضوو اهصن اوفنص دقف «كلذ نم دعبأ ىلإ ةأرملا صن فينصت بهذ مث
 ايديجارتلاو ةيعقاولا نم الك نأ ىلإ تافلؤملا ضعب بهذت امنيب ءيعقاولا هاجتالا ةناخ
 طيحملا ىلع اهزيكرت ىف ةيعقاولاف «ةأرملاب «ةصاخلا ةيوثنألا» اماردلا نابساني ال دق
 ىثنألا هفصت نيح كلذو .ًاديدج ًايدام ًادعب ركذلا ىلإ فيضت ءيرسألا نايكلاو يلئاعلا
 .©؟لرخآلا هنأب هفصت

 طاقتلا ىلع رصت اماردلا ةفلؤم نإف «ءاسنلا نجس» صن يف ىرنس ام بسح نكل

 يهو ءيرسألا نايكلاو يلئاعلا طيحملا ىلع زكرتو ؛سانلا ةايح يف ةيلصألا ليصافتلا
 ةايح يف ةيساسأ اياضق اهنأ نم مغرلا ىلع اهلهاجت مت رومأ نم ًاريثك ريثت ًاضيأ
 يئاضقلاو يسايسلاب ةطبترملا اهتلاح ةيصوصخو اهتيصوصخ لكشت يتلا كلتك ةأرملا
 ةفلؤملا هذه نأ امك .ةيعامتجالا ميقلل ةأرملا عوضخ وأ ؛الثم قالطلا تالاح :ينيدلاو
 ةروص درجم سيل عقاولا نكلو ؛همدقت اميف عقاولاو قدصلا يرحت يف دهتجت ةيماردلا

 ام اهلالخ نم طقتلت نأ لاسعلا لواحت ةيزاجم ةروص هنكلو «ةيفارغوتوف ةيحطس
 هاجتالا ىلع اهدامتعاب يهو «نايعلل رهاظلا :عضاولا ءيشلا نم ًالدب ةأرملا غواري

 .هلالخ نم اهتبرجت ىلإ ضرعتلل همدختست لب عقاولا غوارت ال اهصن ةينب يف يبيرجتلا
 ىرخأ ًانايحأو «ةيتاذلاو ةصاخلا اهاياضق حرطل ًانايحأ ةغيصلا هذه مدختست

 150 .ص ,هسفن عجرملا ءرتولش (110)
 5037 :ىلوألا ةعبطلا ءتوريب ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ؛ةيحرسملا لامعألا ؛عيبر ةنمآ (14)
 ١١ .ص ؛قياس عجرم ءاماردلا يف ةيوسنلا ةكرحلا ؛نوارب تيناج (15)

 كك[



 هيأ
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 ةدّيقُحلا تايعجرملاو «ةيبدآلاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةيدرفلا ةيوسنلا تاذلا راسم :يماردلا فيلأتلا يف ناراسم كلذ ةجيتن زربق (هءاسنلا
 .( )ةيغمجلا تاذلا راسمو

 لاسعلا ةيحتف صن يف يماردلا ةفلؤملا باطخ - ؟

 لخاد نم هتضراعم نكمي صنلل ريسفت لك نأ «ةيكيكفتلا ةسردملل ًاعبت ءىرأ
 هتانوكم ىلجتسأ نأ لواحأسف «ءاسنلا نجس» ةفلؤملا صن ىلإ ةبسنلابو .هسفن صنلا

 هلممتي يذلا امو ءاهيلع تسسنا:يثلا ةيماردلاو ةينايبلاو ةيوغللا ةقلؤملا ثاؤدإ ددحأو
 ضن 3 له :ةانط-6 5 ةيلخادلا صوصنلا نم ددع وأ رخآ صن وه له :هلخاد

 رسفملا اهرهظي يتلا 6165-00 ةمزالتملا صوصنلا نم وه مأ ؟يكيسالك يروكذ

 ؟ةقنس ان نيسفت لك ىفقاني تيحب
 :باوبأ ةثالث لالخ نم باطخلا تايلجت ةساردب موقأس

 «ءاسنلا نجس» يف ةيماردلل ةيباطخلا لاكشألاو ةينبلا -1

 ةيحرسمي ١119 ماع حرسملا عم ينفلا اهراوشم لاسعلا ةيحتف تأدب
 تانينامثلا ىف تمدقو .("')ءروبسايلا» ةيحرسمب 191/7 ماع اهتعبتو «ةحيجرملا»
 عمجتلا برع ةوضع تتاعو ءيتبايسلا لمعلاب تعحفا :.ةكتقا قلي ءاستو ةيحيوم
 تابتاكلا ةيعمج ةسيئرو ءيمدقتلا ءاسنلا داحتا ةسيئرو ءيودحولا يكارتشالا
 يتلا يسايسلا لاقتعالا ةبرجت دعبو ءيسايسلا اهطاشن ةجيتن تلقتعا .تايرصملا
 00 9©(. اسنلا نجس» اهتيحرسم تبتك ءاهتشاع

 نع فشكت ةعونتم بابسأل نلقتعا ءاسنلا نم ةعومجم لوح صنلا اذه ةميث رودت
 ةيواسأملا ةأرملا عاضوأ لاسعلا ىعدتست اهلالخ نمو «نهنم لك اهشيعت ةيشيعم طامنأ
 ةيواسأملا عاضوألا «ةأرملا لالغتسا ءدلولا ةناضح «قالطلا :ةناهملا اهقوقحو
 تادرمتم ءاسنل روص زربت لباقملا يفو .ةراعدلا ناهتمال ةأرملا عفدت يتلا ةيداصتقالا
 تالقتعملا نلخديو ةيسايسلا تارهاظملاب نكراشيف ءماعلا نأشلاب نممتها «تارئاث
 عفد يف ةرضاحلا / ةبئاغلا :ةيروكذلا ةطلسلا هلك كلذ يف تببست دقو ةيسايسلا
 اماردلا تافينصت بسح :يماردلا صنلا اذهو:تاهدعاصكو اهزكوت ينفو كادحألا

 داهن ةعجارم ؛نونفلا ةيميداكا :ةمجرتلاو تاغللا زكرم ,مالس ىنم ةمجرت ءيوسنلا حرسملا ءراسيك نيليه )٠٠(
 191١ ص ,14417 ,ةرهاقلا ؛يبيرجتلا حرسملل يلودلا ةرهاقلا ناجرهم .ةفاقثلا ةرازو ؛ةحيلص

 ) )1١.ةرهاقلا :باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا ءنفلاو ضرعلا نيب حرسملا :ةحيلص داهن ١9568, .ص ؟١.
 .ص :١٠5؟ ,ةرهاقلا :ةرسالا ةبتكم ءرصم يف ةارملا حرسم ,بيبح ةيماس (؟1) ١1844.

 فما



 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 قيرط نع ءاسنلا براجت ضرعتست ثيح «ةيقوجلا» تايحرسملا نم ريتعُي ««ةيوسنلا»
 :ءاسنلا نم ةعؤمجم مضي ام فقؤم ةحربس

 ىه ليثمتلا ءاضف كالتمال ةمئالم ةيمارد ةغيص صنلا اذه ىف لاسعلا تدمتعا
 غيرقتلاو ها راتجسالا لع نمتعا يذلا هرتسلا: / نيحشلا نكمل ءانب .ضنلا كزاقف «يكحلا

 .(ةصقارلا /سموملا غولونوم) مكارتلاو
 هوم يسب هبا يركب ةفلؤتلا وح ييودتللا ةقاححاو مراسم ملا :اذهمالب اذدتي

 بلاوقلاو دعاوقلا لاسعلا ترسك ثيحب ءاهب صاخلا اهصن ءانبل اهيدل ةقبسم ةيؤر رفوت
 «ثادحألا اهنم قلطنت ثيحب يديلقتلا اهقايس يف ةجوسنم ةكبحلا دعت مل نإ «ةيكيسالكلا

 لداجت بسسع كلذ ةوعت اهنر»: يوم رك ةكزادت ةرولكمو هدم دمعت ودك اهنقاو
 مهتايح طيطققب عيل عدشي ملام يف ودرب لامزلا» نأ ىلإ ك اناه انايليح ةكحابلا
 ميهافمو ةقبسم ةحضاو ةياهنو ةيادب نم قلطني دعاصتم يداحأ طخ يف اهميظنتو
 ةبرجت ىلع بيرغ مظتنملا يداحألا راسملا اذه نكل ('0«...ةياهنف طسو ىلإ ةخسار

 .عطاقتلاو ددعتلا ىلع اهساسأ يف موقت يتلا ةأرملا

 يدعاصتلا هراسم ةلخلخو اهصن يف ةيكيسالكلا نع جورخلا رهاظم ىلوأ تلجنا
 ةيحرسملا تاداشرإلاب ىمسي ام ربعو- لوألا رظنملا يف لاسعلا تماق امدنع .هتيداحأو
 تنيبو «ةيحرسملا ةيشخلا ىلع ةرضاح بعشلا تائتف عيمج لعجب - أنو

 - ماق قيرف :نيقيرف ىلإ مهتمسق مث سبالملا لالخ نم تاكفلا هذه عونت لاسعلا

 لدعلا دشنت تاميث نع - ريبك قوشب - اهتاملك رّبعت ةينغأ ةيدأتب - ةصقار ةكرحبو

 نم ةعومجم هءاضعأ تلعجو لوألا لباقم يف هتعضو قيرفو .ةيرحلاو ةاواسملاو
 ...طلستلاو ةرطيسلا نع اهيف تاكرحلا رّيعت ةصقر نودؤي تاصقارلاو نيصقارلا

 يف يهو لاسعلا اهدمجت نيقيرفلا نيب ةكرعم ىلإ يدحتلا /لباقتلا اذه يهتني مث
 ةكرعملا نأ هتلالد لعفلا اذهلو .اهملظتو ةيحرسملا ةبشخلا نع ةءاضإلا ئفطتو اهتورذ
 لمعلا هيلإ تفلي ام هتاذ لمعلا ددحي ال لاجملا اذه يف .رمتسم عارصلاو «يهتنت ال
 ("؛)اهلالخ نم ىري يتلا ةيلامجلا ريياعملا ىأ ةيبدألا ةينقتلا هددحت ام ردقب يبدألا
 يف ةيركفلاو ةينفلا اهتيؤرل الخدم لاسعلا امهلالخ نم مّدقُت يذلا نيقيرفلا دهشم
 .صنلا

 دهاشمو لوصف ىلإ صنلا ميسقت ةيجهنم دمتعت مل ةفلؤملا نأ دجن ةمدقملا دعب
 يف يناثلا دهشملا وأ لصفلا يف ًاديدج ًاثدح أدبتل لوألا لصفلا يهنت ال يهو ؛الثم

 ١5. .ص ءقباس عجرم ءراسيك نيليه نع ءحرسملا يف يوستلا ركفلا ءاناه انايليج (؟)
 .؟ .ص :قياس عجرم ءرتولش نوج (؟4)

 ؟ا/ا



ُ 
 و

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدالاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 عزوت اهارن اذل - ةيديلقتلا يماردلا صنلا ةينب هضرتفت ام بسح- مانتم روطتم قايس

 اهللختت تاغولونوم لالخ نم صنلا رادم ىلع تانيجسلا / ةوسنلا ءالؤه براجت
 / ةيروكذلا ةطلسلا ىلع قيلعتلل وأ ريبعتلل تايقابلا ءاسنلا اهيف لخدتت ةريصق تاراوح
 جاتنإ ديعت يهف (..ةخوخ تاردخملا رجات جوزو ءسموملا) ةأرملل بئاصملا هذه ةببسم
 يعو نع فشكلا ىلإ انب يضفي عقاو وهو «ةيثارت ةيلايخو ةيزمر تاداهش ربع عقاولا

 .ةيرحلا ىلإ اهقوتو اهزومرو ةيوسنلا ةغللا

 ةيئاكح ةيدرس صنلا ةغيص - ب

 شالفلا» /دادرتسالا بولسأ لالخ نم نهصصق درسب تانيجسلا / ءاسنلا رمتست

 كاتم ناكاامل نهقو برس نكيعلا ولو اهنسق هاب يف اريثك لانسغلا هتدهتعا ئذلا كب
 نا تاناورلاو ضصقلا نول هنا :فودعملاو ««يوزت نك. علك راستلا سيسصقف يمارذ هاني
 حب اه ةيدسم ةارعلا لصف صاصقلا نردو::ةقوطخما ةطقل يل ةزبكلا ليوحتل لاك
 نع ةارعلا لصفنت صضقلا نودو:داهتايع يفا ةمهس تاراوق ذاشتا ةيمكحن اهل ئدارتي
 ةينيد وأ ةيحور براجت اهيلع قلطن نأ نكمي يتلا ملاعلا تاربخو «تاذلا براجت قمعأ
 ,تمصلا راتس فلخ ًابوجحم ًانتاك نوكت نأ ةأرملا لطبت ذئنيح»و ؛ةشاعم وأ ةيموي وأ

 .""ءاهباطخ جيسنبو ةأرملا ةيوارب ًامامت ًاطبترم اهريبعت ريصيو

 ةيماسو ىنم ةيفاحصلاو ىليلو فطاوع ةصق) درسلاو صصقلا هذه سكعنت مث
 ةينبب ةطبترم ةصق لك ريصت ثيحب صنلا ةينب ىلع (تاردخملا ةرجاتو سموملاو
 ةفلتخم ةصق لثمت تانيجسلا /ءاسنلا تالاح نم ةلاح لك يأ) اهتاذب ةمئاق ةلقتسم
 .فلتخملا كولسلاو تاقالعلا نم ةعومجم ىلع ضهنتو :(ىرخألا عم ةعطاقتمو ةعونتمو
 .ةأرملا يعو نم اهسفن ةيمهألا لثمي اهنم الك نأ امك

 نقلا يتيسر ةكوبلا نزعت نيب تدجر ةريك :ةقالع اناادم اذا لوقلا فن ودكو
 ملآغلل اهتيؤر نعو' اهسفن نع اهسفنب: كثدحتف ءاهنضن:ءاثب يف مكحتلا ةيناكمإ اهتحتم
 ةفلؤملا نيب ةقالعلا لخادت ناكو .(' 'اهسفن نع ريبعتلا يف اهقح ةسرامم لالخ نم
 اذ ىدبي ام يفاقثلا /يعامتجالا نومضملا يف ددحم جاتنإ راطإ ىف ىرخألا رصانعلاو
 ةرتف يف ةفلؤملا هتشاع امبو .ةشاعملا فراعملاب حرسملا ةقالع يف ةيمارد ةقاط
 اهيدل زرب مث ءاهلخاد يف تلغلغتو نجسلا ملاوع اهيدل تلكشتف ءنجسلا يف اهلاقتعا
 نم نوكي ام لضفأ ىلع اهصن ةياتك ىلإ كلذ اهعفدف ؛جراخلا ىلإ روطتت نأل حاحلإ

 .5 .هسفن عجرملا ءرتولش نوج (؟5)

 .؟١ .ص .هسفن عجرملا ,رتولش نوج (؟3)

 ع



 يماردلا صنلا يف ةقلؤملا باطخ :يدامح

 يلجنتو .تارابعلا لخادت تابكرمو ةيحرسملا تارابعلل ةيليثمتلا تامادختسالا لخادت
 :ىليل راوح يف تالخادتلا هذه

 ام انأ ال ..ةسايسلا يف شيل ام انآ .ال ةيسايس شم انأ ال ال (ةأجف خرصت)»
 يف دجن امك اهجوز نم اهفوخو ةأرملا ددرت ىلع ةلالدلل ('نال ةسايسلا يف شمهف

 يجيو فرعي يجوز ميلس ناشع يتيصخش ىلع مهلدأ ينازياع» :ىليل :راوحلا اذه
 (58).كلتج ام موي دوسأ موي ناك هد ينحبدي

 ينبني لب لخادلا نم ةيمارد تاعارص ىلع موقي صنلا اذه يف ءانبلا نأ دجن ال مث
 ؛ىلوألا ةجردلاب يلخادلا اهفشكت لالخ نم ةيحضلا / ةأرملا ىدل ةلاحلا دعاصت نم

 ضراعتلاو لباقتلاو عيونتلاو راركتلا لالخ نم يعولل يجيردتلا قارشإلا ةروص ىلعو
 ىدل كلذ دّسجت .(' ”دعاصتم رتوت نم تايلآلا هذه هزرفت ام لكب - عطقلاو لصولاو
 فاشكنالا ةلاح لالخ نم اهسفنب اهتقث ديعتستو رومألا هذه يعت تأدب ثيح ىليل

 اهضفرو ىولس عم لباقتلا نم تالاح ةدعب ترم امدعب ءاهل تضرعت يتلا يرعتلاو
 تايادب ىلإ اهب تداع رومأ اهيدل تفشكت امدعب اهب اهلصو تداعأ مث ءاهتضراعمو
 .بآلا عم ةيروكذلا ةطلسلا عم اهتقالع

 ...ديعبو يساقو ليمجو يلاع كتوصو كنادوب عمسنبو كنيعب فوشنب انك :ىليل»
 ديعب ديكأ تنإ سب كبلق ضبن عمسأو كتحير مشأ .كنضح يف ىقبأ علطأ تلواح ام اي
 امل ةرونيسلل ىرج يللا هيا ...اباب اي تفش (ءاكبلا ىلع كشوت يهو كحضت) ديعب ًامياد

 ىلإو «ةيوبألا ةيروكذلا ةطلسلا ىلإ ةحضاو ةراشإ عطقملا اذه يفو ©" ”7ءاهنع تبغ تنإ
 ةطلسلا هذهل ًادقن نمضتي ىهو ةأرملا ىلع يروكذلا عقاولا هتيراقت يذلا فنعلا فقوم

 مكيلإو ةطلسلا هذهل اهمالستساب اهسفن ىلع هسرامت يشوزام نونج ىلإ ةأرملاب يدؤي
 :راوحلا اذه ًالثم

 يتعاتب يد تلقو يجوز تبّره سيلوبلا بط تيبلا ةيلأم تناك ةعاضبلا :ةخوخ»
 ١ ١ دبؤم اهيف تذخأ

 ؟ديؤم :ىولس

 هد ال .اهيف وه عيضي يرمع ةرشع يلايع ىبأ يبيبح يزوج بيسأ لامأ :ةخوخ

 وهأو هوج ىقبأ مهم شم انأو هرب لضفي مزالو هتلاجر ىلع فرصيبو تويب حتاف

 .55 .ص ءقباس عجرم ءءاسنلا نجس ءلاسعلا ةيحتف (11)
 .44 .ص ,هسفن عجرملا (؟1)

( 
( 

 ٠٠١ .ص :قباس عجرم ءراسيك نيليه (؟9)
 1548 .ص «قياس عجرم ءءاسنلا نجس ءلاسعلا ةيحتف )٠١(

 قف



 8 تافحأب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 (".يكولم ةشيع اذه ةشياع انأو .فلأ هينجلا لدب يلع فراصو نجسلا يف ينينهم
 :اهجوز ءاضرإل ةيشوزام ةلاح اهسفن ىلع سرامت تناك يتلا ىليل كلذكو

 .نختأ .لوطأ .عفرأ .نختأ .لوطأ .رصقأ .نختأ .عفرأ .نختأ ةنيخت ينزياع :ىليل»
 اهعسو يف ام لك ىليل تلمع .«9 .كبجاع شمو هلك هدو .رصقأ .لوطأ .عفرأ

 ةيعئاجف نم هراسم مسر يذلا يشوزاملا نونجلا دح تغلب ىتح اهجوز يضرتل
 يتلا ةأرملا ةيصخش ةاسام ىلع ةلادلا ةينآلا تاقالعلا كباشت نمو ءيضاملا ثدحلا

 وه ام :(ىليلل اهبينأت يف) ىولس» :هتئيشمل مالستسالاو لجرلا ءاضرإ ّمه اهعزوتي
 .هريغ شيفرعت ام كنأل هيف يركفت الو هيشقانت ام ريغ نم همالك يعمستب كنإ فراع

 ةبولسم مدآ ينبل خسم كالخو كلقع حسمو هتقيرطب كلكشو هتايح مقمق هوج كشيع
 1 .(5ةدارإلا

 ةكيشمل يرسقلا لاثتمالا» ىلإ ريشي ىهو «يوسنلا باطخلا هيلع دكأ بناج اذه
 يذلا ركذلا/رخآلاب اهلامتكا دنع اهتيوه فقوتتو اهتئيشم نم ىلعأ اهنأ ةأرملا دقتعت

 لكشتت نأ ىليلل نكمي ال اذهل ؛"*).أتباث ىنعم اهيلغ غبسأو ءًاددحم ًادوجو اهحنم
 مل .اهمالستساو اهسأيب تببست يتلا فورظلا هذه راطإ يف ةلقتسم ةلماك ةيصخشك
 ,ةيسنجلا ةقالعلا ىلإ اهادعت لب يأرلاو فقوملا ةرداصم ىلع بالتسالا اذه رصتقي
 اهل ىطعملا عانقلا ربع ةضوقملاو ةموتكملا اهتاذ شيعت اهنأل ءًايسنج ةبلتسم ًاضيأ يهف
 ىلع تددشو ىليل ةصق تبتك امدنع لاسعلا باطخ هدكؤي ام اذه .(سموم «ةجوز)
 يروكذلا ملاعلا ءادعل لعف درك دسجلا ةبسح يف يضرملا قارغتسالاو ءافكنالا ىدم

 يقيزيف' يسجتو ةيسجلا ةقاطلل ةمز يم ةارملا نأ نلع.ةلاذ ةزاشإ كلك ءاهن
 .ةيروكذلا ةفاقثلا اهتضرف يتلاو ءلجرلا اهددح يتلا ةيقيطوريإلا تايضتقملل

 ءاهيلع ةرطيسلا نكمي ال ملاعملا ةددحم ةنوقيأ ىلإ ةيقيطوريإلا اهتقاط لوحتت
 تاينب ضيوقت ىشخت نأ نود ماظنلا نع ةجراخلا ةيسنجلا اهتقاط يدؤت تراصو
 :نلعت يتلا ةينس هتغلب ام غلبتف (خألاو جوزلا كلذكو بئاغ بآلا) ظفاحملا يوبألا قسنلا

 ةلاجرلا .ةيفخلا بحيب قزرلا يتبيبح اي وه ام يتيب يف ...ةنايرع صقرأ بحاب»
 ."”)«صقرأ انأو اوعفديو اوجرفتيب مه .دلب لك نم اوجييب يللا ليطاهملا زيجاوعلا

 مل دعاصتلا نأ ريغ ؛ةيروكذلا ةطلسلا تساد يتلا ةينس ىدل ةلاحلا دعاصت ظحالن

 ) )1١.ص «قباس عجرم ءءاسنلا نجس «لاسعلا ةيحتف 85
 .ص .هسقت عجرملا (؟؟) 4١.

 ١55. .ص ,هسفن عجرملا (؟7)
 1١6١ :ءص قياس عجرم .يورعلا هللا دبع (؟4)
 .43 .ص ءقباس عجرم ؛لاسعلا ةيحتف (؟0)

 ففت



 يماردلا صتلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 فاشكنالا اذه نإ .ةلاح دعاصت ىه لب هروطتو هومن ءثدحلل يداحالا طخلا دعاصت نكي

 نأ دجن نيح :يوثنألا روطتلا ةصقب ىمسي امب هيلإ راشي نجسلا ءاسن هتغلب يذلا
 «جارفنا ال ثيح .غولبلا ةلحرم ىتحو ةلوفطلا ةلحرم ذنم تاعارصلا شيعت تأدب ةأرملا

 يذلا درسلا بولسأ هنيب ام اذه ءلجرلل اهعوضخو اهلهج ببسب ًاريبك ًانمث تعفد لب
 لوصح مدع ىدأ كلذل ؛يضاملا ىلإ ًادادترا هبلغأ يف ناك يذلاو لاسعلا هتمدختسا

 نأ ثبل ام مث ءاهروطت ءاجرإ ىلإ غولبلا ةلحرم ىتح ميلعتلا نم فاك طسق ىلع ىليل
 .اهيدل ةوحصلا تثدحف تفخي ملو اهروطت ضيمو قرب

 ريغ اطمن لثمي يبلول لكش يف يرجي نهيدل ثادحألا بقاعت ناك دقف تايقابلا امأ

 ثيحب مدعلا ىلإ يضفي ًايئاوشع ًاروطت نهيف ثدحأف (”)ةدئاسلا ةفاقثلل ميقتسم
 ًادبؤم ًامكح ةموكحملا ةخوخو ةينس) تاومألا مكح يف نجسلا ءاسن مظعم تراص
 .(مادعإلاب ةموكحملا ةقيفشو

 تاغولونوملا / راوحلا / يوغللا لالخ نم باطخلا - ج

 ةيماع ةغل اهنإ ؛عقاولا يف يصقملاو توبكملا بناج دسجت ةيمارد ةغل صنلا دمتعا
 ىطعملا صنلاو ةيبعشلا ةركاذلا ةغل يهو ءءاسنلا ملاع يف ًاسارغناو ًاعافدنا رثكأ

 نع ةأرملا رّبعت يكل تايصخشلا نيب ًاراوح لاسعلا اهتفاص ءيعقاولا نمزلاب طبترملا
 ةغللا يف مجرتي يذلا غولونوملا لالخ نم فشكتت ةأرملا ريباعت لاسعلا تلعج ءاهتلاح

 اههنم ال كاذلا, خم :ةيدرف ةاجانم لكش خا نأ نكمي ىهو ىوجتلا وا ةاجاتملاب ةيبركلا
 امع هب رّبعتو «هب رعشت امع ةيصخشلا لءاستت هلالخ نمو ءاهتاناعمو ةيوسنلا تاذلا

 ةلاجب يف غولوتونلا توكيو ام: رازق داكتأ ةروزسش ماما بارطماو وله نم اهلكاد ين
 الو رواحت الو اهغولونومب يلدت ال يتلا ىليل ءانثتساب- تانيجسلا / ءاسنلا ءالؤه
 عارصلا نع هب ربعي يذلا راطإلا- تمصب يناعت يه لب ةيلخادلا اهتاعارص نع فشكت
 وح .(7نلهرصصت# ينادجولا

 لطبلا ةريح ىلإ هابتنالا تفليف ثدحلا نم ةجرح تاظحل ىف ةداع غولونوملا رهظي
 ًابلاغ ىهو .يوسنلا يماردلا صنلا يف ًاريثك دمتعُي هارن كلذل ,("هتاذ نونكم فشكيو
 ىلع ًازكترم ءثدحلل يماردلا روطتلا يف ًاعاطقنا ثدحيو «ةلقتسم ةيوينب ةدحو لكشي ام
 :غولونوملا لالخ نم انل اهلاسرإو اهمزأتو ةأرما لك ةلاح / ةلاحلا دعاصت ريوصت

 ١15 ءص «قباس عجرم «نوارب تيناج (؟1)
 «نانبل ةبتكم ءضرعلا نونفو حرسملا تاحلطصمو ميهافم ءيحرسملا مجعملا ءباصق نانح «سايلا يرام (؟1)

 .5517 .-ص 21951 ,توريب

 .454 .ص .مجعملا ,هسفت عجرملا (؟4)

 ع



 .تافحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةحفصلا فصنو تاحفص ثالث ىلع ديزي ام لتحي يذلاو ةينس هولتت يذلا كلذ ًالثم

 فورظلا يه» ءًاسموم دلوت مل اهنأ دكؤتل اهتريس اهيف درست هءاسنلا نجس» صن نم
 اهعفد نسم لجر نم جاوزلا ىلع اهربجأ مث «ميلعتلا نم اهمرح يذلا بألا ةطلسو
 ام اولاقو اهنم اوربتا مث اوملعتي يكل اهتوخإ ىلع تفرص مث «...ةراعدلا ةسراممل
 .©"0ءنيطلا يف ةليعلا مسا تخطل يد شاهفرعن

 يف هبشأ ًايوغل ًانيوكت اهنم لك لثمي يدرف فشك ةليسو تاغولونوملا هذه تءاج
 ,ريبعتلل ءاسنلا ءالؤهل نانعلا قلطتل فاسعلا اهتدمتعا يتلا ةيئانغلا ةديصقلاب هريثأت

 عم اهعارصو اهتاناعم دسجتو «ةنيعم ةيئاسن تايصخش حمالم حوضوب مسرتلو
 نع فشكت نأ ةبئادلا اهتاعطاقتو اهتاضراعتو اهتالباقت لالخ نم ثبلت ال ىهو .اهعقاو

 صنلا تاقالع ةكبش اهنيب اميف لكشتتو ءاهمظنت يتلا ةيروحملا راكفألا ىأ تاميثلا
 1114 )ةيركفلاو ةيناسنإلا ةزئاكرو

 «ءاسنلا نجس» صوخشل يصخشلاو يدسجلا نيوكتلا - ًايناث

 يماردلا عارصلا روحم / دسجلا

 نم ىدبي امك- صنلا اذه ىف ةأرملا ةاناعم اهنم تلكشت ىتلا ةيساسألا ةركفلا نكل
 يه ةوسنلا ءالؤه نيب ةرئادلا تاراوحلا لالخ نم نيبتنس امكو تاغولونوملا لالخ
 شتدلوت ام انأ» :دسجلا ةرئاد نع ًاديعب بفذيل ةراتعرتج هلوقت امف ءدسجلا ةاناعم

 انأو اوعفديو يمحل يف اوشهنيب اوجيب» :ةينسو ٍي
 طل دح ام رمع ادبأ» :فاصنإو (/”9«نامز نم عابتا هنأل هعيباب بارتلا صخرب عيباب

 )0 )عمد بلشي يمسج ام دحل ينبرضي لضي» :تالدعو (*”9ءينم برق الو يتثج

 ىليل ًاضيأو (65) لولا: ..رصقأ ....رصقأ ...نختأ ...عفرأ ...نختأ ينزياع يزوج» :ىليلو
 ةءالم تعضو دقو حيبذلا ناويحلاك اهتوص عمسن ...روتفب ميلسل اهدسج تملسأ يتلا)
 .()(ًاتاوصأ جرخت ال يك اهمف يف

 ١-١44-155. 51 .ص «قباس عجرم ؛لاسعلا ةيحتف (15)
 .7/ .ص «قباس عجرم «ةحيلص داهن (غ٠)
 .55 .ص «قباس عجرم ؛لاسعلا ةيحتف (41)
 .144 .ص ءهسفن عجرملا (4؟)
 ١70 .ص ءهسفن عجرملا (59)
 ١07. .ص ,هسفن عجرملا (44)
 ١47. .ص ءهسفن عجرملا (45)
 8١ - 4١. .ص .هسقن عجرملا (47)

 اك



 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 ىلع يوطنت يتلا ثادحألاو عئاقولل ةيوغللا ةغايصلا روحم دسجلا اذه لّكش

 ةيجورلا ةقالعلا نكرمتسال ةغوارملاو :لياهتلل نا شلل ايهيتارغساك :ةرشهح ثالألا
 نم ةأرملا فوخ) !'"”رهاظلا صنلل نطبملا 1665-5116 يتحتلا صنلا فشكل يأ
 ,نهنجس يف ءاسنلا توص ىلع اهلك تسسأت ء(موجهلل ةليسوك همادختساو ءاهدسج
 لعفلا دودر اهلالخ نم فصت يتلا ةيكولسلا تاقالعلاو «ةيوغللا تاريبعتلل تسسأو
 نع تحازنا امك ءءاسنلا عم باطخلا دودح مسرت يتلا ةيروكذلا ةطلسلا هاجت ةيئاسنلا
 ىتلا ةيتاسنلا تايصخشلا باصأ يذلا يظشتلا نع ريبعتلل ةتباثلا غيصلاو قاسنالا
 ١ .روطتلا تاجرد ىصقأ ىلإ يماردلا لعفلا اهتالاح عفدت

 اذه باطخ يف تلجنا يتلاو ةأرملا اهتشاع يتلا تاعارصلا ةروص لعفلا اذه ذختا
 نم لاسعلا ترثكأ امدنع يوسنلا باطخلا لالظ هيلع يقلت يهو «يماردلا صنلا
 ملكتملا ريمضب درسلا نم ًالدب (رضاحلا/بئاغلا اذه) ىهلا//انألا يريمض مادختسا
 تربع يتلاو ,تانيجسلا /ءاسنلا اهتمدق يتلا تاغولونوملا يف نيبت امك ,بئاغلا ريمضو

 بايغ نأكو «ءلجرلا لبق نم لغتسملاو روهقملا اهدسج عمو اهتاذ عم ريبك سامت نع

 اهتكشو :لجرلا نوصس يقرر وضملا نم ةارملا اذه فرخ ةلازإ ىلإ يهتي ليرلا اذه
 :لتقلا ةجرد ىلإ نهادحإب تداق ىتلا ةعومقملا سفنلا تانونكم ريجفتو ريبعتلا نم
 .(؟8)لابلا ةحارو ةداعسلا ةشياع انأو هتلتق ام ةعاس نم نكل» :ةقيفش

 ٌبصنا امدنع «ةرشابمو ةيحوم ةيحرسم ةغلب هيف باطخلا تايوتسم تعونت مث
 فالتخا ىلع سسأتي عارص ىلإ ريشيل ءاسنلا اهتشاع يتلا قئاقحلا ىلع باطخلا اذه
 ةدياحملا لاسعلا ةيؤر يف ةحضاولا ةيديسجتلا ةغايصلا رهظتو .ةيسنجلا ةيوهلا
 لاح يه امك لتقلا / دقحلا /فنعلا نم هتورذ امهدحأ غلب نيمصخ نيب رئادلا عارصلل
 عى 5 7 000 هعمنم
 4 )«تحترا «,تلتق «تيمختا «تيبح :ةقيفش» هقيقش

 :يوسن روظنم نم / ةيئاسن تايصخش - ه
 ظحلا ناك تاغولونومو تاراوح لالخ نم ةيوثنألا اهتاذ نع تايصخشلا تحصفأ

 هذه روضح زربت يتلا ةدعاسملا ةينبألا كلذكو :ةيدرسلا ةغيصلل اهيف رفوألا

 اهتيوه ىلإ فرعتنف «ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا هتانيوكتو ةيئاسنلا تايصخشلا
 .')ايحرسم نكمم ملاع قلخل اهلعفو نجسلل اهلوصو ىتح اهتريسمو اهئشنمو

 ٠١. .ص ؛قباس عجرم ءرتولش (41)
 ١71١. .ص «قباس عجرم ءلاسعلا ةيحتف (4
 ١7١ .ص ,هسفن عجرملا (49)

 .47 .ص رتولش نع ءوكيإ ىتربما (00)

 تف



 هب تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ىتلا مألا يه ىلوألا ؛ءاسنلا نم عاونأ ةعبرأ دوجو تايصخشلا هذه تنلعأ امك
 تالالد لمحت ةددعتم ةيصخش اهرابتعاب سيلو ءيفيظولا يئادبلا اهراطإ يف مدقت
 ًاملظ تنجس يتلاو نجسلا يف تدلو يتلا فاصنإ تايصخش يف تلثمتو ءةزيمتم

 راهنلا ةعلط نم موي لك جرخاب تنك امل نيف هفرش ناك» :ةراعدلا ةسراممب تمهتاو
 مزال ناك انأ ام ....تيب يف لغتشاب تنك موي لك انأ هد ...ةشورفملا ققشلا يف مطلتا
 نم ينمرحي اح هسلو ايانض نم ينمرح.....ةمقللا نيجاتحمو راغص يدالو لغتشا
 (*)..يتانب

 .ايانض ىنبا تعمس امل» :اهنيا فرش ذقنتل مادعإلاب تمكوحو تلتق يتلا تالدعو

 هتفشو بابلا ترسكو يرجا تلخدو هيف هلغشم يللا ناكدلا هيلع لفاق ىهو خرصيب

 تعلو اهلك يتتج ينالفلا ءيشلا هيف لمعيبو رساكلا شحولا ير ينبا ىلع كراب ىهو

 انأ ينبرضي ....بشخلا هيف رشنيب يللا راشنملاب هتتج هل رشناب انأو الإ شترد امو ران
 . ١ 10109 مك يذباا نتف لمعي نكل »أ

 ,ةينس) يسنجلا لولدملاو يقيطوريإلا لادلا نم الك لثمت يتلا يه ةيناثلا ةأرملا
 ةيوثنألا تاذلا لثمت يتلا ةأرملا اهلعج لاسعلا تلواح يتلا يهف ةثلاثلا امأ .(.فاصنإ
 .ًاقحال ىرنس امك (””)ماعلا نأشلا يف لمعت ةأرماك ةقستملاو ةنزاوتملاو ةلمتكملا

 عبانلا رييغتلا حور لاسعلا اهلالخ نم تثعب يتلا ىليل يهو ةعبارلا ةأرملا ىقبت
 .اهجوز ةطلسل ةملستسم تناك امدعب جراخلا نم سيلو تاذلا نم

 عمتجملا ةجاح ةأوانم ىلع ةرداقو ءطقف ةزيمتم تايصخش َّنْسَل ءاسنلا ءالؤه

 ةيجاودزالا نلثمي اضن نهنكلو ,ةثونألل يدحاوو قستم موهفم دوجو ىلإ يوبألا

 .(الثم تالدع) ريمدتلاو ةيانعلا ىلع ةمئاقلاو يمومألا ماظنلا يف ةنماكلا ةيرهوجلا

 لكلف ؛اهرودو اهنم لك ةيؤر فالتخا بسح اهتايصخش تاكف نم لاسعلا تعّرن
 اهددحي ؛ةيرهوجو ةريغتم ةيعقوم ةيصوصخ امنإو ةيجولويب تسيل ةيصوصخ اهنم
 تايصخشلا ترضح ثيحب :هب اهتقالعو يزمرلا يفاقثلا قسنلا يف ةأرملا عقوم
 ةخوخو ىليل اهلّثمتو لجرلل ةعبات ةأرما ةيطمنلا ةأرملا ؛ةيلاتلا روصلا ىلع ةيولمتلا

 ةيناسنإلا اهتمارك نوص ىلع ةصيرحلاو «ةيوقلاو ةرحلا ةأرملا «ةديدجلا ةأرملا مث
 ىنم ةبلاطلاو ىولس ةيفاحصلا لثم ماعلا مهلاب ةمحتلملاو ءيداصتقالا اهلالقتساو

 ١5١. .ص :قياس عجرم ءلاسعلا ةيحتف (51)

 ١7/5. .ص ءهسفقن عجرملا (01)

 مهاطاتع 84116 ,1ظأصعك طعدلكت هل انكع (21عجب زنمعلع عوام طوعوؤ, 1987), م. 7 هنن

 قفين



 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 يهو يلخادلا اهملاع ءانغإ ىلإ رارمتساب ىعست يتلا ةجضانلا ةأرملا يه ةأرملا هذهو
 :تالاحلا نم ةلاح تايصخشلا هذه نم عون لك لّدمو .ةنزاوتم ةرظن لجرلا ىلإ رظنت

 قالطلا تابترتم نم هشيعت امو ةقلطملا ةأرملاو ةبصتغملاو ةدهطضملاو ةعومقملا
 .لفطلا ةناضح نم نامرحلاك

 نكمي ءاهعقوم بسحب لك ءاهتايصخش ءانب يف لاسعلا هتدمعت يذلا عونتلا اذه نإ

 ةيلاطملا يحن يعسلاو ةيملاعلا ةربخلاو ميمعتلا باطخ بنجت» ىلإ هوزعن نأ

 يتلا ةيوثنألا ةيصخشلا ءانب ةيلآ نيبت ىلإ كلذ اندوقي امبر «"*!«عقوملا ةيصوصخب
 تانوكمو كاردإ لئاسو نم هنع ثحبن ام ىلإو «« ءاسنلا نجس» صن جاتنإ اهيلع دمتعي
 نم اننكمي يذلا ساسألا ىلع ؛ةددعتملا ةفرعملا جذامن عم لخادتت يتلا ةيماردلا ةباتكلا
 .("*ةنكمم ةيوثنأ ةيصخش ملاعل طوطخلا ديدحت

 ةيصخشلا ةينب يف يوطسرألا عقوتلا مادختسا يدافت - و

 ام اذهو «ديدحتلل ةلباق ريغ ةأرملا ةروص لعج ىلإ ةيدقنلا تاءارقلا ضعب تبهذ
 ,ةليدب ةامسملا ,تاءارقلا هذه عزنت الأ ىلع ءيوسنلا ليلحتلا ةرئاد نع اهدعبتسي
 فحضلاف :ةلضغما يسخش ىلإ اهراعتفاو اهفعض :نابتعا ىلع اهقايس نم ةيصخشلا
 رارقلا ذاختا ىلإ ليملاو (ىولس ةيفاحصلا يه كلذ ىلع جذومنلاو) تاذلا ماسقناو
 امدعب كلذ تدافت لاسعلا نكلو ؛لامتحالاو ناكمإلا زيح يف تايصخشلا ءالؤه عضي
 ةيوطسرألا تاعقوتلا نع ىأنت اهتلعج امدنع تايصخشلا هذه ءانبب كاسمإلا تنقتأ
 ةيماردلا ةينبلا طورش نم يساسأ طرش ةيصخشلا ءانبو ثدحلا ةكرح يف عقوتلا)
 زيحتملا ريكفتلا غيص نم ةسوكعم ةغيص الإ لثمت ال تاعقوتلا نأل كلذ ( ةيوطسرألا
 تاعانق لالخ نم ةيوثنألا ةيصخشلا ءانبل عورشم ةباثمب يعسلا اذهو ءقبسملاو
 تايصخش ءانب ىدل فاسعلا هارت ام فالخب اذهو ءاهجراخ نم اهيلع ةضورفم ةيروكذ

 «ىليل) هتايح ةريسم نم رّيغو روطتو امن اهضعب تايصخشلا هذه نأ دجن نإ ءاهصن

 كلذل (ةينس :ةخوخ) روطتي ملو هريصمل ملستسا رخآلا اهضعبو «(ىنمو ىولسو

 ةينبلا ةيكيسالك رسكي هاجتا وهو ةيصخشلا ءانبل يبيرجتلا هاجتالا ىلإ اجل
 ةرياغمب اهناكمو اهراسم ذخأتل ةيئاسنلا ةباتكلا مامأ لاجملا يف حسفيو ةيوطسرألا
 .ةيماردلا لجرلا ةريسم

 - ةياغلل درفتم لكشب ةيوثنألا ةرصخشلا هذه ءانب ىلإ ًاضيأ لاسعلا ىعست كلذل

 .444 .ص ء.قباس عجرم «ةليدب تاوصأ ءتاهوش يف

 11/١. ص :قياس عجرم ءوكيآ (00)

 ع



 9. تافحأإب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 يتمس نم ًاقالطنا صاخ لكشب ىنبت نأ دب ال ةيئاسنلا ةيدرفلا ةيصخشلا نأ يأ
 تأي مل يتلا ىليل ةيصخش تنبنا امك ًامامت ءاهب نيتصاخلا (*9عاطقنالاو لصاوتلا

 بحس تلازأو ءاهنوجش هيف تريثأ يذلا ناكملا نجسلا ناك لب جراخلا نم اهريغت
 ةلزنمب ناكملا اذه ناكو ءاهجوز عم اهتقالع ةقيقح اهمامأ تفشكناو اهينيع نع لالضلا

 ماهسإ نع الضف ءاهعجوو اهتارتوت فشكتو اهلخاود ىلإ تاذلا يوأت تيح ةعموصلا
 كلذ اهثحف ةقيقحلا ءالجإ ىلع دعاس امم ءرشابم ريغ لكشب نإو اهتيعوت يف ىولس
 .ريغتلاب مايقلا ىلع

 ةينب لاسعلا غوصت ال تايصخشلا عم فطاعتلا مدع ةركف عم ًاماجسناو

 ةدحاو لك كرتت لب «ةيحيطست ةيطيسبت ةغايص ىأ ةيبولسأ ةيلاثم ةغايص تايصخشلا
 نأ نودب ىرخألا ةيصخشلا عم راوحلا ىأ غولونوملا لالخ نم اهتريس درست اهنم

 ,ةيروكذلا ةطلسلل ةيحض ةأرما لثمت ةيصخش لكو ؛ةيواسأم ةيصخش ىلإ لوحتت
 هلتقا ناك مزال ...» :تالدع هتقال امك جمربم لكشب اهريصم ىقلت لاسعلا اهكرتتو

 يللا نينسلا راتبو هراتب دخآ مزال ناكو ينبا فرش يف شطرف ام انأ .هتتج رشناو
 ١ ( 0: ةفطلا لبخ نط ةحياز قه انا :تقولدو جياع: نوح يف اهتشع

 ,يمارد جاتنإ يأ اهيلع دمتعي يتلا ةيصخشلا ةدقع ءانب نع لاسعلا تنغتسا دقل

 ديدحتو كاردإ لئاسو ىه ةيوسنلا اهتايصخش باطخ ةغايصل هنع ثحبت ام نإف
 تايصخشلا نم ةيصخش لكل ةددعتملا ةفرعملا جذامن عم لخادتت يتلا ةباتكلا تانوكم

 يف ىتح اهل لثمتو اهكرحت ةيصخشلا اهل عضخت يتلا ةطلسلا مدقت يهو ءةيوسنلا

 يف يركسعلا ءانثتساب صنلا يف لجر دجوي ال «بئاغلا/رضاحلا /لجرلا ةطلس /اهبايغ
 .ةطلسلا لاكشأ نم رخآ الكش نالثمي نيذللا/ (ىليل جوز) ميلسو نجسلا

 لجرلل ةأرملا عوضخو ءاهتينبو اماردلا نم لكل ةيئاسنلا تابراقملاب قلعتي اميفو
 - م13)' بعللا نم ةعساو ةحاسم ىلع باسنت نأ اهيلع لب (ميلسو ىليل) ًامات ًاعوضخ
 طبتري يذلا كلذ انه بعللاب دوصقملاو - رخآلا يعاديإلا صنلا نع اماردلا زيمي ام
 عوضومو 45151021686 بذاجتملا عباطلا يذ بعللا نم عونلا يأ ئراقلاو جرفتملاب
 .*8)ةبوتكملا ةأرملا اهيعدتست يتلا رعاشملا ىه بعللا اذه

 دب ال اهحمالمو اهتامس نأ يأ ؛لماكلا كالهتسالل عضخت نأ بجي ال ةأرملا هذه
 :ددرت يهو اهتاناعم رصتخت يتلا ةينس) ةلهسلا - ةطاحإلاو حرشلا ىلع يصعتست نأ

 لمطسمص 0دكدمعت, آنةنصجانع 5هانه01همك (2]عججب المرات مهجور, 1968), م. 24. مث
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 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 مالكلا اذه ددرت لظت) .تحترا تلتق .تيمختأ .تيبح ..تحترا .تلتق .تيمختا .تيبح»
 بعللا اذه لثم ىلع ديكأتلا نأ دجن كلذل ('*7(ةنازنزلا نم جرخت ىتح يريتسه لكشب

 ام اذهو ءيماردلا صنلا يف ةبوتكملا ةأرملا ةيصخش لازتخا متي الأ ىلع ديكاتلا ينعي
 ؛ةاجانملاو لوقلاو ةكرحلاب ةيصخشلل ةريبك ةحاسم تكرت اهنإ ذإ لاسعلا هلعفت مل

 اهتدرس يتلا اهتصقف .ةدرفتم اهلعجتل اهب صاخلا اهغولونوم ةيصخش لكل تدرفاف
 ءاضف كلتمت ثيحب صنلا يف تايصخشلا اهلثمت ةيدرف تالاح خيراتل ًاضرع لثمت
 .ةياكحلا / خيراتلاو ةركاذلا مث نمو نمزلاو ليثمتلا

 اهدرفتو ةيصخشلا ةيصوصخ -ز
 ةيحرسملا ىف ثدحت ىتلا 120171011211052 ديرفتلا ةيلمع ىف رود كلمتلا اذهل

 ةيصوصخلا هذه .ىرخألا نع تاذلا زيمت يتلا اهتيصوصخ ةيصخش لكل ريصت ثيحب
 هتامز ىف هتبراقمو قايسلا فاشتكا ةداعإ ,تايصخشلا ليلحت ءانثأ ىف ءضرتفت ىتلا
 ١ 00 ,200هتاكمو

 ,ةلقتسملا اهتاليوأت ىلع ةيهانتمال ةيدرس يف موادت تايصخش صنلا مَّدق دقل

 قيقحت تالواحم ةيهانتمال ركاود يف نرسيو نهصصق نرركيو نرّيغي ًاعيمج ءاسنلاو

 ةياكح لك دسجتو .باطخلا يهني رخآ يسيئر لوحت رهظي ىتح كلذو :تاذلا ةيقادصم
 نم عارصلا ىلع ةلثمأ صنلا مدقيو .ةيروكذلا عم اهعارص يفو اهسفانت يف ةثونالا
 ام :ىليل» ىليل ًاضيأ كلذ ىلع انلاثمو هتطلسو يروكذلا طلستلا نم ررحتلا لجأ

 نجسلا ينمهي الو يدارفنالا سبحلا شينمهي ام صالخ انأ ىولس اي يلع شيفاخت
 لمحي يذلا رخآلا / عوضوملا - تايصخش لالخ نم- ةلثمألا هذه يلجت .(''!«نامك

 ةطلسلا داعبأ باطخلا اذه ربع للستتف «ةتوبكملا تاهوباتلاو ةنيفدلا لكاشملا لك

 ةخوخو ىليل تايصخش اهيلع لدت يتلا ةيوبألا ةيفاقثلا قاسنألا راطإ لخاد «ةيروكذلا
 ' .ةينسو فاصنإو

 وأ يسفنلا عارصلا ىلع موقي ال - يمارد دعب ىلع تايصخشلا هذه يوطنت

 طبترم ىهو .ةيوسنلا اماردلا زّيمي ام ىهو ؛ركذلا /رخآلا لجأ نم لب رخآلا عم عارصلا
 ىليل) ركذلا ءاطخأ ءارج نم نهيلع دوعت ىتلا دئاوفلا نيقلتي نم نهنمف :ظحلا ءوسب
 لب «كلذب ءاسنلا /تايصخشلا يفتكت ال مث «(فاصنإو ءةخوخو .تاعونمملا رجات اهجوز
 نع ءالبلا عفدت نأ تلضف يتلا ةخوخ ًالثم :ةنونجم قرطب ءاطخألا هذه ةيامحب نمقيو

 .08 .ص «قباس عجرم «لاسعلا ةيحتف (69)
 .587 .ص :قباس عجرم ءرتولش (10)
 .185 .ص ءقباس عجرم ؛لاسعلا ةيحتف (11)

 كح
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 »و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدالاو ةيمالعإلا تاياطخلا

 نهنإ اذهل كلذ لعفل تارطضم نهتأ» هناكم نجسلا ةيوقع يه ىقلتتو اهجوز
 .(0"!ءاياحض

 ماظنلا معد يف تاكيرش حرسملا يف ةيئاسنلا تايضخشلا ريكعت رخآ لاحم يف

 عم عراصتلا ىلع مئاقلا يظشتلاو بنذلا ردصم صنلا اذه يف نهارن كلذل ءيوبألا
 دض تارهاظملا يف كرتشتو ,ةطلسلاو ماظنلا ىلع ةرئاث ىدبت ىتلا ىولس لثم تاذلا

 نأ نكمي ال اهلكاشم لحف :ةيصوصخ ةأرملل نأ ربتعتو ؛ةيرحلاو ةلادعلاب ةبلاطم ملظلا
 اهقوقحب هيف بلاطت لاضنب درفنت نأ يغبني كلذل ءطقف ملظلا دض اهرثأت نم ىتأتي
 كلذ نيبتيو .ةأرملا نارق ةيرح .ديقت يتلا ةيصخشلا لاؤحألا ةيضق نكت نمو ةيعرشلا
 :ةرئاثلاو ةدرمتملا ةبلاطلا ىنمو ىولس نيب رودي يذلا راوحلا لالخ نم

 اهمسا ةجاح هيف نأ ًاقالطإ ةنمؤم شم انأو .ةأرملا ةيضقب ةمتهم كترضح :ىنم»
 ىلإ ةراشإلاب لاسعلا تحوأ .('')«هلك عمتجملا ةيضق يه ةيقيقحلا ةيضقلا .ةأرملا ةيضق

 ثدح ةرورض ىلإ تاذلا لالقتسا لينل يدرفلا لاضنلا نم ًارخؤم ةيوسنلا ةرظنلا لوحت

 ملو «تاذلا ريوطتل ةصرف درفلا حنم ىلع يوسنلا لوحتلا اذه سكعنا .يعمتجم لوحت
 وهف مث نمو .لاجرلاب طبترملا رهقلل دح عضو ىلإ ىعسي يلاضن كرحت ىلع هرصقي
 .("'!ةنميهلا ةيجولويديأ ثاثتجا هتابحاص دشنت حافك ةرورضلاب

 ةيضقل ةيصوصخ هيف سب ىنم اي حيحص هد (ةقرو ةيرخس يف مستبت) :ىولس»
 ةأرملا

 نكل اهشيعتو اهسرامت اهنأ مهملا اهقوقح لك ةدخاو تسلا ؟هيإ ةيصوصخ :ىنم
 ؟ةيصوصخ يليلوقت

 شم يد اهقالط ةقرو اهليجتبو اهتيب يف ةدعاق ىقبتب تسلا امل هيل :ىولس

 اهتيب امإ اي لمحتت ايو كبجاع ناك نإ اهلوقيو اهيلع زوجتيب اهزوج املو ؟ةيصوصخ
 .("900..ةيصوصخ شم يد .برختيب

 هيلع تدكأ ام اذه «يوبألا ماظنلا معدت - هسفن تقولا يف - ىولس دجن كلذ
 ,ةيسايسلا ةطلسلاو ماظنلا ىدحتتو رهاظتت نأ عيطتست ةأرملا نأ ىلإ ريشي امو لاسعلا
 اهلقنب اهجاتنإ ديعتو ةيروكذلا ةيقالخألا ميقلا ىلع ظفاحت هيف تلاز ام يذلا تقولا يف

 راوحلا هحضوي ام اذهو ؛ثوروملا نازخ تلاز ام يهو ءاهتيبرت لالخ نم اهتنيا ىلإ

 :ىولسو ىنم نيب راد يذلا

 مماطس ةلتالع, 0م. هكر م. 327. (09)

 .17 .ص «قباس عجرم ؛لاسعلا ةيحتف (1*)
 59 .ص ؛قباس عجرم :نوارب تيناج (14)
 .31 .ص ؛قباس عجرم ؛لاسعلا ةيحتف (15)
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 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 ةررحتم تس يتنإ .عيظف ضقانت ةشياع كلذ فو :لظولا ةشخق .لدنأ نم . يلضانتيو
 .()ءاهتراكب ءاشغ ىلع ةفياخو تنب ىده نا ةفياش هسلو ًالعف

 بسنت يتلا ميقلا تاءاضف تاحازإو جاودزالا ىلع ةيئاسنلا تايصخشلا هذه موادت
 ةيديلقت تاءاضف يئبت ةداعإ ضرغب متت ةحازإلا هذهو .ةلباقملا ةيسنجلا ةيوهلا ىلإ

 «عيرس لكشب رخآلا نوكت نأ تاذلل نكمي ثيحب ؛(''7ىرخأ ةرم ةآرملا لخاد روبعلاو
 عم هلزنم يف اهقيدص ةريخألا هذه ةرايزل اهتنبا عفصت يتلا ىولس) الجر حبصت نأو
 ىلع قفاو يذلا (ةخوخ جوز) ةأرما لجرلاو «(لزنملا يف ةدوجوم تناك همأ نأب ملعلا

 .هناكم هجوز نجست نأ

 ةأرملل تاذلا ةيظشت ةيصخشلا هذه تنب نيح يماردلا اهباطخ يف لاسعلا تدمعت
 رابتعا ىلع ًايوسن تاذلاب ساسحإلا ناك اذإ .اهل ةنوكملا ةضقانتملا اهئازجأ ىلإ ةدرفملا

 ىولس دجن اذكهو ءاهبعوتسيو ةروكذلا يوتحي تاذلا موهفم نإف «ةأرما صنلا ةفلؤم نأ

 راوحلا بسح- نكلو :تررحت اهنأ تدقتعا نإ ىتح هعم يهف ءركذ نم ًاءزج ةخوخو
 ةبرجتلا عدوتسم يه تاذلا - اهتنبا ىلع اهفوخو اهسجاوه نع هيف تنلعأ يذلا
 ةيسنجلا ةيوهلا سجاوه نلثمي تانبلا نأ دجن مث ؛مكارتملا نمزلا نع ربعت اهرابتعاب
 دقو ىولس ةنبا ىدهو ةبلاطلا ىنم) تانبلا اهضفرت يتلاو ("0نهتاهمأب ةطبترملا

 .(اهمأ ىده تمصاخ

 نم تناك ةيسنجلا ةيوهلا ةركفب اهسابتلاو اهضومغو تاذلا ةيجاودزا ةلأسمو
 ريكفتلا زيح لخدي مل يذلا ءيشلا كلذ نإ» :لوقي ءوكوف اهدنع فقوت يتلا اياضقلا
 ًاخيرات هنم لعجي وحن ىلع ناسنإلا لخاد رقتسي هايإ هحنمت يذلا مسالا ناك امهم
 «ناسنإلا عم رواجت يف دجوي يذلا رخآلا ىه ناسنإلل ةبسنلاب ءىيشلا اذه نإ .ًايمكارت

 0 ."ةلءهينجت نكمي ال ةيجاودزا يفو ديدج لئاعت يف كلذو
 هليوأت نكمي يذلا ءاضفلا اذه يف شيعت يتلا ةأرملا /ةيصخشلا هذه ىلإ ةبسنلاب

 وه :هخيرات يف ًاعينم ًانصح اهرابتعاب وأ ناسنإلا ةعيبط نم اهل روغ ال ةقطنم هرابتعاب
 :ةيقالخألا هميقو هديلاقتو هتاداع يف ءامامت فلتخم ىحن ىلع هب طبترت يذلا ءاضفلا

 ةبسنلاب يمتحو اهنع لصفنم ءاضف هنإ» اهريغو ةراكبلا نيصحتو تيصلاو فرشلا

 1١117 .ص «هسفن عجرملا ههنا

 51١. .ص ءقباس عجرم ,رتولش (7)

)04 
(15) 

 57١. .ص ,هسفن عجرملا (4
 .5؟4 .ص «قباس عجرم ءةفرعملا تايرقح ءوكوف (4

 يلوا
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 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاياطخلا

 ." ”)هدحاو نآ يف اهيلإ
 نوكت نأب لاسعلا هبأت مل ذإ ءصنلا تايصخش نم اهريغ عم ةأرملا هذه تواست

 يتلا ةلضانملا ىنم نم تلعج اهنأب ملعلا عم :ةعامجل ةلثمم 7520128021516 ةلطب كانه

 مل كلذ عمو« «نيسنجلا نيب ةقرفتلا ىلع ةينبم تاياغ ىلإ ًاقالطإ علطتت الو ةيدرفلا ذبنت
 تاملستسملاو تالهاجلا تانيجسلا ءاسنلا ةيعوت ىف ًاريبك ًارود ىنم لاسعلا لوت

 ناكمإلاب دعي ملو ءدبؤملا نجسلاو ,مادعإلاب مكحلا :ددح دق نهريصم نال امبر :نفردقل
 ,ةنيجسلا ةأرملا عم فطاعتلا ةلاح ةراثإ ىلإ لاسعلا سجهت مل كلذك .رييغتلا ىلع لمعلا
 ةرضاحلا /ةبئاغلا ةيروكذلا ةطلسلا اياحض ءاسن تالاح ضرع ىه اهسجاه ناك لب
 .ًاملظ نهبلغأ لخد ثيح نجسلا راوسأ لخاد

 «ءاسنلا نجس» يف هناكمو باطخلا نمز - ًاثلاث

 يتلا ةلاحلا/ ثدحلا ميظنتل ًادرطمو ًايوق 6 ًايحيضوت ًامسر صنلا مدقي
 .ىرخأ ةنمزأو ىرخأ نكامأل ةنوكملا رصانعلا كلتلو ءاهنع اماردلا تايصخش تربع

 اهب تلح يتلا هتيويح صنلا ىطعأ ام ىهو :ءلبقتسملاو يضاملا نيب نامزلا حوارتي
 عستيو أطابتيو ددمتي نمزلاو .(نجسلا) ةيناكملا تاريغتملا لحم ةينمزلا تاريغتملا

 عمتجت ثيح (هتالثمتو نجسلا /يزمرلا ناكملا) ناكملا هقارتخا يف عراستيو
 يتلا ةيبرتلاو أشنملا ديعبلا ثوروملا يضاملا :هتطصلسل ةعضاخ ةيئاسنلا تايصخشلا
 يه ةدحاو ةيضق يف كرتشت شت يتلاو صنلا اذه يف تايصخشلا ضعب اهتقلتو اهتشاع
 امو تايصخشلا هذه تاباذعل خرؤي ٍضام :بيرقلا يضاملاو بالا ةطلسل اهعوضخ

 سرامتل اهيدل يعولا حمالم لمحي امبر يذلا رضاحلاو ءلذو باصتغاو دعت نم اهباصأ
 .!هريبغت يف اهرود

 :طقلاو:دوسلا نمو: ىهو' ةيانعلا مز يا ءرضاعلا قمزلا. ضنلا َنِمَ قباطي
 درسلاو نمزلا عم ةقالع ءانب يف ةيمهأ نم هل امل درسلا بولسأ لاسعلا تراتخاو
 ءاوهأ هيف مغدنتو ءاهيضام نع تاذلا روص هنمض كاحت ًاليختم ًاكسامتم ًاملاع لكشي

 اهغوصي ام ردقب هتاديقعتب رضاحلا اهغوصي ةيدئاقع تانيوكتو تاعوزنو «تازيحتو
 ."”ءهايافخو هتايلجتمب يضاملا

 ) )7١.ص .هسفن عجرملا 584.

 ماسح ةمجرتو رايتخا «كيكفتلا نع تالاقم ثالث :اديرد روص :ءسيرونرف رفوتسيرك / كافيبساب رتياج )١(
 .؟١ ص ,٠٠7؟ ,ةرهاقلا ؛ةمجرتلل يموقلا عورشملا ةفاقثلل ىلعألا سلجملا ليان

 947 ددع ؛ةيتوريبلا بادآلا ةلجم «ةيلايربمالاو ةفاقثلا :ديعس دراودا باتك ةمجرت ةمدقم ءبيد وبأ لامك ةفقإ

 ١18 .صضص ءريمسيد
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 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 نم لك خيرات يه :ةياكح جسنت رضاحلاو يضاملا نينمزلا نيب طيلخلا اذه نم
 ىف حورطم وه امك - نمزلا اذه نأ امك .ملاعللو اهسفنل تاذلا ةياكح ءفاصنإو ةخوخ
 امنإ ؛عقاولا ىلع ًايدومع طقسي يجولويديإ سايقم نم غاصي ال -«ءاسنلا نجس» صن

 - يضاملا ةريسأ ةأرملا لظت نأ لدبف ءرياغم يوثنأ نمز ىهو ؛ةيرييغت ةيؤر نم غاصي
 ةرورض تكردأ امدعي «نييونعم ًاقمعو ًاقفأ بستكت دقو ءانه/نآلا -اندوعت ام بسح

 ءرضاحلا نمز يف ةلكشملا ضرع ىلإ يضاملا يف اهتشاع يتلا ةاناعملا نم لاقتنالا
 دويق ةروص نم قاتعنالا وحن يعسلاو درمتلا رضاح ءضفرلاو ةاناعملا رضاح ىهو
 ضوع ؛ىليل ةيصخش لالخ نم كلذ دسجتو ءلبقتسملا ىلع حاتفنالل ةيروكذلا ةطلسلا
 «نجسلا ءاسن هتعو ام اذهو (ىولس «ىنم «ىليل) نمزلا يف تابثلاو سفنلا ىلع ءاوطنالا
 .طقف ًايدام نجسلا ريصيل صنلا تايصخش هتقرتخا نإ ؛ًارطخ لكشي دعي مل نجسلاف
 سبحلا شينمهي ام صالخ انأ ىولس اي ايلع شيفاخت ام» :ىليل هيلإ تلصوت ام اذهو

 شم .ال يرضن اي ال» :ةقيفش هب تعنتقا امو ('")« ....نامك نجسلا ينمهي الو يدارفنالا
 نيتسلا انه كتسلا' هيف ىقيت يذلا نكيتح ام ةملصلا يم نجسلا "9 اياد: اي .نجسنلا هد
 ىلإ ءاسنلا ءالؤه ىعدت 2" ).....ةرهقلاو ةريحلا وه نجسلا .نامزلا ردغو بلقلا ةرسك

 قهر نيرلا )نشأ نجت قع ةجتانلا نيتاناعه حرش نلإورءيداقلا نونسلا مىزدم راجت
 ايحن اننإ ءايشألاو دارفألا هلخاد عضن نأ نكمي غارف يف شيعن ال اننإب - وكوف بسح-
 ."*ءام ةفاقث يف ةيلعفلا تاءاضفلا لكشت تاقالعلا نم ةعومجم لخاد

 هلغشأ يذلا ناكملا» مجرتي يذلا يزاجملا ىنعملاب نجسلا ةركف لاسعلا تغاص

 ,ةياغلل يقيقحو يلعف ناكم هو« ةآرملا يف يسفن ىلإ اهيف رظنأ يتلا ةظحللا يف
 يداملا هانعمب نجسلا ةيهام نيب قرفلا نكردأ يتاللا ءاسنلا ضعب ىنعملا اذه تلوادتو
 نيب ةقيفش قرفت كلذكو (" 7)«نجسلا يف انه ةداعسلا» :ىليل لوقت ًالثم .يزاجملاو
 يدخاتو كدياب كراع يلسغتو كبلق ىلع نم مهلا يحيزت امل يتنا ام» :لوقتف نينعملا
 ."") مارب وأ نجسلا وج ناكم يأ يف هدك دعب كتداعس ىقبت كراتب

 ةيؤر ةرولب ىلإ هب اعفدو صنلا باطخ ةغايص يف ناكملاو نامزلا ارصنع مهسأ

 نمزلا وه- يميوقتلا هانعمب- نمزلا تلعج امدنع «ةفلؤملا /ةأرملا اهتغاص ةيئاسن
 ءرضاحلا نمز يف امهريثأت حمالم تدب اهكاردإو اهيعو ةأرملا هيف تغلب يذلا كرحتملا

 .147 .ص ؛قياس عجرم «لاسعلا ةيحتف (1؟)
 ١0/١ .ص ءهسقن عجرملا (174)
 55١. .ص «قباس عجرم «ةفرعملا تايرفح ءىكوف (1)
 1١0١ .ص :قباس عجرم ؛لاسعلا ةيحتف (1)
 ١71١ .ص ءهسفن عجرملا (1)

 مه



 9. تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةمتاخلا

 :لاق نيح وكوف هحرط يذلا ىنعملاب ًافشاك ًاباطخ لثمي ءءاسنلا نجس» صن نإ
 وه لب ؛ةمظعو لالج يف ًايجيردت ينبني «ةركفملا ةفراعلا تاذلل ًايلجت سيل باطخلا نإ»
 اهعزوت ةجرد ىأ ءتاذلا تتشت ةجرد ديدحت اهلالخ نم نكمي ةيلك ةدحو ءسكعلا ىلع
 فشكي وهف ,"7)ءاهسفن نع لأذ5ءمدغأههنن16 اهلاصفناو ةديدع 01150655108 كلاسم نيب

 نم - دوت يتلا ةيركفلا ةيؤرلاو صنلل ينفلا يلامجلا دعبلا نيب ةبتاكلا تاذ عزوت نع
 .اهياطخ نع ْغّلبتو ةأرملا ةيضق ريثت نأ - اهلالخ

 ةقالع نع ةيقالخألا ةيميقلاو ةيفاقثلا تاروصتلا جاتنإ اهتباتك ىف لاسعلا تداعأ
 اهيف بعلت ةلحر يأ .ريغتم ملاع يف ًازاجم تحبصأ اهتباتكو .لجرلا /رخآلاب تاذلا

 اهتباتك يف ىرن كلذل ءنوكي نأ دوت امو نئاك ىه امع رّبعتل ءًاكراشم ًايباجيإ ًارود
 ,"")(ىولس ؛ىنم «ىليل) رييغتلا لجأ نم ؛(ةقيفشو «ةينس) ةينادجو تاعارص ةدالو
 يعامتجالا ماظنلا يف هريربت دجي يذلا دئاسلا لجرلا باطخ ةيئانث زواجت ىلإ ةوعدو
 نييوتسملا ىلع ةفعضتسملاو ةلغتسملاو ةبلتسملا تاذلا باطخ ةيئانثو ءرطيسملا
 :ماعلاو صاخلا

 نمض نم سيلو اهسفن ةأرملا لاضن لالخ نم لحلا يتأي صاخلا ىوتسملا ىلعف
 هتزربأو ةأرملا هب تصخو ىولس هتحرط ام اذه .ةفاك عمتجملا لكاشمل ماع لح

 ىلإ ةأرملا لاسعلا تعد امدنع زرب دقف ماعلا امأو .فطاوع ةيصخش لالخ نم لاسعلا

 تارهاظملا يف ةأرملا ةكراشم قيرط نع ةمئاقلا تاعارصلا ميمص يف اهلاخدإب هزواجت
 نع يد ةرملا نجسلا تلخد تنك ىل» :تنلعأ يتلا ىليل اهتوحص دعبو ىنمو ىولس)

 لاكش نش نكتفي يأ ىلع تكس ناب نإ هلكناعت تاج ىلا ةرعلا ةفدتعلا قيارك
 د ,ةيعامتجالا تاقاطلا ريرحت فدهي كلنو أ 00 فيدلاو ل

 ةيضق اهمسا ةجاح هيف نإ ًاقالطإ ةنمؤم شم انأو :ةارعلا ةيدشقي ةقتهلب كر شح, نشد

 7١ .ص :قباس عجرم ءوكوف ةقيلإ

 ىلعالا سلجملا ١: ءزج «ةيبيرجت ةعبط «ةيبرعلا ةأرملا ةعوسوم .لبقتسملا ةركاذ ,ةيعادبإلا ةباتكلا :ةدصلا (عوز

 1١5١ ص 1-5١ ,ةرهاقلا .ةفاقثلل

 1414 .ص «قياس عجرم ءلاسعلا ةيحتف (80)
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 يماردلا صنلا يف ةفلؤملا باطخ :يدامح

 ىلع لمعت نأ تءاش لاسعلا نكلو (”')«هلك عمتجملا ةيضق يه ةيقيقحلا ةيضقلا .ةأرما

 لوطب لمعت ءادصألا يف ًالسلست عضت ثيح ؛عوضوملاب ةصاخلا ةيحرسملا مظنلا

 - ضفرلا - مالستسالا -باصتغالا - قالطلا) بكرملا اذه اهخسر يتلا طوطخلا

 عاضوألا عم قباطتت يهف حرسملل تاعوضومك نكل (تاذلا دض ؤطاوتلا - درمتلا

 .ةلحرملا هذه ىتح ةيبرعلا ةأرملل ةيقوقحلاو ةيعامتجالا

 «ءاسنلا نجس» يف ىنبتت - تايماردلا تافّلُؤملا ضعي لثم -لاسعلا نأ مغرو

 ةبرجتل ةعطاقتملا ةضراعتملا ةيددعتلا ةعيبطلل ةيؤرلا هذهب ًايلالد ىشي ًايمارد ًالكش

 يماردلا صنلا نأل ؛فولاملا ءاتبلا ىلع هيف تدرمت صن يف اهباطخ تغاص دقف ءةأرملا

 يقلتملا عم سامت ىلع يديسجت / يدهشم /يئادأ قايس يف ةيصخشلا روضح يضتقي

 ىفارتعا : 5611015021115 ىكادأ صن ىلإ يدرسلا صنلا لوحي امم ءدرسلا لالخ نم

 عباط درسلا ىلع يفضيو «ةيوارلا تاذلا ربع ًاليثمت يضاملا يعدتسي ه0ه16قةأههضوأ
 يف يديلقتلا يماردلا ءانبلا رصانع ضعبب اهظافتحا عم هتلخلخ تلواحو ,”!ةيماردلا
 هيف قلطنت' يذلا لماكملا نفيسالعلا عومنلا قف ىليل تعضؤف ةييمقتعلا هلثب

 روطتت ثادحأ ىلإ يضفي ًايلخادو ًايجراخ ًاعارص رجفي مزأتم فقوم نم ةيصخشلا
 ًايبلول ثادحألا بقاعت تلعجو ,(”7فاشتكالاو لوحتلا ةطقن غلبت ىتح ةيصخشلاب

 يجولوكيسلا صيخشتلا لامهإ ةهجل «يبيرجتلا هاجتالا قايس يف لاسعلا هعم تلماعت
 ءرضاحلاو يضاملا ةنمزأ نيب يعجرم ديق نود لقنتلاو «ةيصخشلل ًارح ريبعتلا كرتو
 ."؛!دوهعملا اهلسلست رسكنيو ةيدرسلا نمازتت ثيحو

 ىأ توملا ةمتاخ غلبت اهتايصخش كرتت مل «تايماردلا تافَّلؤملا نم اهريغكو

 ىلإ ةبسنلاب رمألا راص لب «ىثنألا ةلطبلا ىلع ًابلاغ ناضرفت نيتيرابجإ نيتياغك جاوزلا
 16608016105 فاشتكالا نأ يف صخلتي :تايرخأ تافلّؤم ىلإ ةبسنلاب وه امك لاسعلا

 يف دسجتملا تارتوتلا جارقنا ربتعي نأ يغبني الو .56501118015 جارفنالا لحم لحي

 عباطلا عم مءاوتت ال اهنأ ةجردل ؛ةياغلل ةرصاق لولح يهف لماكتلا ىأ داحتالاك لولح
 ًازواجتم جارفنالا ناك لب ,**)ةيئاسنلا تاباتكلا زيمي يذلا ةحوتفملا تاياهنلا يذ

 ىولس كلذكو ىليل تلعف امك تاذلا عم حلاصتلا دودح دنع فقيل لماكتلا ىأ داحتالل

 .317 .ص ءهسفت عجرملا (41)
 1 مرصسممل 77ةكلتدسكر 11هوععل 152 ععوإل, 5ةهكمرل آمنا تونا مىعقق, 1966, مه. 158-157. مى

 ,غابصلا فرشأ ةمجرت «نيفلؤم ةعومجم «يماردلا سنجلا قطنم ءايفارغونيسلا دادعإ ءحرسملاو درسلا (4)
 1 15 .ص ,؟١٠٠ ,ةرهاقلا «ةفاقثلل ىلعألا سلجملا

 4 .ص «لوألا ءزجلا ءقياس عجرم ليقتسملا ةركاذ ءديعلا ىنمي (44)

 1١5 .ص «قياس عجرم «نوارب تيناج (40)

 كنف



 9 تافحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 تكردأ امدنعو ءاهجوزل ىمعألا عوضخلاو مالستسالا ةلاح نع ىليل تّلخت امدنع

 ىلع ظافحلا) ةيروكذلا ميقلا لك هلالخ نم يمحت ًايروكذ ًاثوروم لمحت اهنأب ىولس
 .(...باشلاب اهتقالع نم ةاتفلا ىلع فوخلاو «ةراكبلا

 ةيوسن امارد ةغايص ىلإ ىعست ال يماردلا صنلا اهيلع ماق يتلا تاريغتلا هذه نإ
 ضعب يف ةداجلا تالواحملا هذه نم مغرلا ىلع - مويلا ةدئاسلا تافينصتلا بسح -
 امارد سيسأت ىلإ نيعسي يتاللا تافلؤملا بلغأ اهب تماق يتلا ةيلكشلا تارييغتلا
 ةمءالم رثكأ ريصتل ًاضيأ فلؤملا اهب ماق تارييغت نم اهلثامي ام كانه نكلو ءةيوسن

 رظن ةهجو حرطن نأ انيلع ًامازل راص الإو .اهتجلاعم دوي يتلا ةركفلا عم ًاماجسناو
 مل صنل ةءارق اهنإف «نكمملا ريغ عم لماعتت نأ اهيلع يغبني ةيوسنلا ةءارقلا نأ اهدافم

 ةيركفلا اهتيورا نع نيبقتلا يف مهسي نا: نكمي ام لاسملا راها ذل همم دعوي
 /لجر /ىثنأ /ركذ :نيمصخ نيب رئادلا عارصلا يف لفاح يوثنأ باطخ نع ريبعتلاو
 يف ةأرملا/ةيحضلا /رساخلا مدقت ال يتلا جارفنالا ةظحل ةغللا ىف رهظت امك ةأرما
 ةيماردلا طورشلا راطإ يف ةيفافش رثكأ ملاع قافآ ىلإ يماردلا عفدت ةيلاتنامتنس ةفيص

 .«ةيوسن» امارد ةينبل ةيلكشلا تاريغتلا هذه ضعب سسؤت امبرو .ةمئاقلا

488 



 دازرهش تمصت ملو

 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ

 دراي اباس كزان

 هلأ .بوعشلا ةلّيخم مدقلا ذنم ةأرملا تلغش

 ةنعارفلاو ءارورآو راتشع نويلبابلاو نويرموسلا

 .تيدورفأو انيثأ نامورلاو نانويلا هلأ مث ءسيزيإ

 اسيلإ ةلوطب لوح مهريطاسأ نويقينيفلا كاحو
 مث .بولينيب صالخإ لوح نانويلاو ءابوروأو

 ,ةيسدقلا نم ةلاهب ميرم طيحتل ةيحيسملا تءاج
 نكلو .ةيودعلا ةعبار ةيناحور زفحيل مالسإلاو

 اهل مّدقت ةسيدقلاو ةلطبلاو ةهلإلا ةأرملا لياقم يف
 ناسنإلا درط يف ببسلا تناك يتلا ءاوح ةصق
 مع اهاخلا تلخف يحلا ايديغ ةروطشلو :ةنجلا نم
 تربثعا ةأرملا نأ دجن باطخلا اذه يفف .اهيدلو

 ةأرملا لغشت مويلاو .ًاناطيش ىأ ةسيّدق امإ
 ,لبق نم لغشت تناك امم رثكأ مالكلاو راكفألا

 لاجرو نييقوقحلاو نييسايسلا باطخ اهلوانتي
 «سفنلا ءاملعو عامتجالا ءاملع باطخ «نيدلا
 ءاسنلاو لاجرلا باطخ ءءارعشلاو ءايدألا باطخ
 .نييداعلا

 لوادتملا باطخلا ىلع ءوضلا ضعب يقلألو
 نيتينانبل نيتياور ترتخا ةأرملا لوح مويلا
 لفطصت» يه ءلجر اهبتك ةياور :نيترصاعم

 بيدألا ءفيعضلا ديشرل )3٠١١( «بيرتس ليريم

 ةياورو ؛ناتبل يلاعش يف ءاترغز نم ينانبللا
 ةيولعل )٠٠١7( ءاياكحلا ميرم» يه ةأرما اهتبتك
 نيب نراقأ يكل كلذو .ناتبل بونج نم ءحبص

 نأ الإ .ةأرملا لوح ةبتاكلاو بتاكلا نم لك باطخ

 ,فيعضلا ةياور فاعضأ ةثالث حبص ةيولع ةياور

 كح



 9. تا فحل

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 .فيعضلا باتك يف امم ًاعّونت رثكأ ةأرملا لوح باطخ نم اهيف ىّلجتي ام نوكيس كلذلو
 ءامهنأو «ةينانبللا ةأرملا لوح ءىلوألا ةجردلاب «نارودت امهنأ نيتياورلا نيب عمجي

 «فيعضلا ديشر ةياور يف ةيوارلا/لطبلا وه «دوشر» ف .ملكتملا ةغيصب اتيوُر ءامهيتلك
 رّبعت ىلوألا ةياورلا نأ ىرن هيلعو .حبص ةيولع ةصق يف ةيوارلا/ةلطبلا يه ميرمو
 هلوادتت باطخ نع ةيناثلا رّبعت اميف «ةأرملا لوح لجر هلوادتي باطخ نع ةحارصب
 .لاجرلا مأ ءاسنلا اهباطخ لوانت ءاوس ءةأرما

 فلتخت ءاسنو لاجرل تارّوصت ءحبص ةيولع ةياور امّيس الو «ناتياورلا مدقت
 ,ةتيدملا ىف فيعضلا ةياور ثادحأ رودت .تائيبلا هذه نيابتب نيابتتو مهتائيب فالتخاب
 ةياور ثادحأ رودت اميف ؛ةريغصلا ةيزاوجربلا نم نوينيدم يلاتلاب هلاجرو هؤاسنف
 مهل ؛ةينهذلاو أشنملا ويورق اهلاجرو اهؤاسنف «ةنيدملاو ةيرقلا نيب ام حبص ةيولع
 رّيغ امم ةنيدملا ىلإ نلقتنا مهتانب ضعب نأ الإ ء,مهلامعأو مهميقو مهديلاقتو مهتاداع

 يف ةأرملا نع لوادتملا باطخلا نيب قراوفلا ضعب دجن انهو «نهتيلقعو نهتايح
 .نيتياورلا

 نيتياورلا يف لجرلا باطخ

 باطخ وه ءاياكحلا ميرم» يف ةأرملا نع نييورقلا باطخ نوكي نأ يف ةبارغ ال

 يف ىري ال هيلعو «ةرطيسلاو ةطلسلاو ةلوحفلا يف ةلوجرلا لّثمتي يذلا يديلقتلا لجرلا
 باجنإ امّيس الو ءباجنإلاو سنجلا ةسراممل ةادأو هب مّكحتي نكاك ىوس ةأرملا
 نإ ءاهرمع نم ةرشاعلا يف تناك نيح اهاجّوزي نأ اهلاخو ةمطاف ّمع دارأ .نايبصلا
 ةمطاف تبره نيحو .اهقيشعب قحلتل اهدالوأ تكرت دق اهمأ تناكو بألا ةميتي تناك

 بعلت تناك .جّوزتت نأ ىلع اهربجأو هتدهع يف تناك يذلا اهمع اهبرض جاوزلا ةضفار

 اليل تيبلا نم برهت .هلاورس علخي اهجوز تأر املك برهتو ءراغصلا اهتوخإ عم بعللاب

 املكو .برهت ال يك اهطبري ذخأف ءليللا نم اهفوخ نم ربكأ جوزلا نم اهفوخ ناك ذإ

 ءاهزوشن ىلع معلا اهخّبو اهّمع ىلإ جوزلا اهاكش نيح .خرصتو يكبت تناك اهنم برتقا

 جوزلا لاخلاو معلا حصتو (١)!:ةعجاضملاو سنجلا نع اهل هلوقي ام مهفت ال يهو

 رطخي ملو ()«اهيل هيف ام لاّجرلا نم تعزف ام ارملا اذإ .لاّجر» هنأ سحت يك اهبرضب
 اهل ناسنإ اهنأو ؛ةعجاضملاو سنجلا نع ًائيش فرعت ال ةلفط ةاتفلا نأ معلل الو جوزلل
 خرصت تناك اميف شارفلا ىلع اهددمو اهيدي اهجوز طبر ةياهنلا يف .رعاشمو سيساحأ

 )١( :توريب «بادآلا راد ءاياكحلا ميرم ,.حبص ةيولع 5: 7٠١ص 1684-1801

 ص ءقباسلا ردصملا (؟) 15١.
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 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 رمألا لّوأ يف ةلفطلا تضفر نيح هترقب لخدي ناك امك ًامامت ("!ءاهلخدو ءفوخلا نم

 هتجوز ءاضعأ نأ هتعاسل فشتكا لب ءهتجوزو ناويحلا نيب ًاقراف دجي مل .اهعجاضي نأ
 لثم اهيرفشمو اهلبهمو اهمحرب ةرقبلاف» «ةيلسانتلا ةرقبلا ءاضعأ ًامامت هبشت ةيلسانتلا
 هلئاس عمجتي لبهملا يفو ءيركذلا وضعلا نالبقتسي نارفشملاف ءٌنأمطاو .ًامامت ةأرملا

 لّوحتتو مّقلُت اهّلعل ةضيوبلا هرظتنت ثيح محرلا قنع ربع ًادوعص لحري يذلا يونملا
 «ةمطاف برضي نسح ّلظ امهجاوز ىلع ةديدع تاونس تّرم نأ دعب ىتح (0«.نينج ىلإ
 نيحو .لجرلا هنأ ىسنت ال يك (”7,طئاحلاب اهسأر برضيو اهّدشيو اهرعش نم اهكسمي
 ال يك هفلخ يشمت نأ اهرمأو اهرهتنا هبناج ىلإ ريست نأ تدارأو توريب ىلإ الزن

 ًاتنب ةمطاف تدلو املكو (0.هّدح هتارم ىشم دمحأ ىبأ» نيلئاق هّمع دالوأ هنم رخسي
 اهياجنإ دعب تلمح نيحو .تانب ينامث امهل ناك ذإ ءجوزلا اذه نم اهفوخ دادزي ناك

 ىلع اهضّرحو «ةعسات ًاتنب تبجنأ اذإ اهتانبو يه اهلتقي نأب اهجوز اهدّده ةنماثلا تنبلا
 هنأ ًايسانتم ءاهمتشو جوزلا نونج ّنج ًايبص نينجلا ناكو تضهجأ نيحو .ضاهجإلا
 (!.ضاهجإلا ىلع اهضّرح دق ناك يذلا ىه

 نم اهريغب لّزغتي اميف «ةميهي»و «ةرامح» الإ هتجوز ىعدي الف فسوي ىبأ امأ
 نإف .تايرحلاو قوقحلاو ةرطيسلاو ةطلسلا هل ءركذلا لاجم ىه ماعلا لاجملاف (”.ءاسنلا
 هنأ رعشي لجرلاف .هتيب لخاد اهسرامي ةعماقلا هتاعمتجم يف اهسرامي نأ عطتسي مل
 نم ؛هئاسن فّرصت ىلع نيناوقلاو طورشلا ضرفي هدحو هنأو ءيهانلاو رمآلا هدحو

 «ديري نمب لّرغتي نأ لجرلل ّقحي يروكذلا باطخلا اذه يفو .تانبو تاوخأو تاجوز
 .يهانلا رمآلا وه ركذلاو يروكذ ماظنلاف ءديري نم عجاضي نأو

 يف ىتح ءفرصتلا ةّيرح قح ةأرملل نأب باطخلا اذه فرتعي ال نأ يعيبطو

 ْمآلا ناربجي اناك اهوخأو :ميرم دلاوق :ةيصخشلا اهتديقعي قّلعتي اميف نأ ةيموي اياضق
 اهسأر نع ةفشاك ةرهاظم يف ميرم خألا ىأر نيحو ؛نهسوؤر ةيطغت ىلع تاوخألاو
 نوكي ماعلا كولسلا دعاوق ىلع ةأرملا تجرخ اذإو ('9.تيبلا ىلإ تداع نيح اهبرض

 نأ دعب داّوق اهب رّرغ ؛ميرم ةلاخ «ةهيزنف .يمهولا وأ يقيقحلا امإ ,توملا اهريصم

 .51١؟ ص ءقباسلا ردصملا (؟)
 .189 ص ءقياسلا ردصملا (
 7١. ص ءقياسلا ردصملا (
 1١١4 ص «قابسلا ردصملا 1١(

 ١976. ص ءقباسلا ردصملا (

 54١. ص ,قياسلا ردصملا (4)
 6١0-0١. ص «قباسلا ردصملا (9)



 4 تافهحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 نم اهمسا اهوخأو اهدلاو بطشف ءسموم ىلإ اهلوحو هدعوب فلخأ .جاوزلاب اهدعو
 ىلإ اهلسرت تناك ىتلا لاومألا نالبقي اناك امهنأ الإ .تتام اهنأ ايعّداو ءايحألا تالجس

 ١ (0١).ةتيم اهنأ ىلع امهرارصإ عم امهترسأ
 ؟يورقلا لجرلا باطخ نع فلتخي ًايورق سيل يذلا لجرلا باطخ نأ دجن لهف

 ناك امنإو ءبونجلا نم ًايورق نكي مل «بيرتس ليريم لفطصت» ةياور يف دوّشر
 باطخ ءيروكذلا باطخلا وه ًاضيأ وه هباطخ نأ الإ .توريب ناّكس نم ًاملعتم الجر
 .ةوهش نم اهمسج هريثي امو سنجلل ةادأ الإ ةأرملا يف ىري ال يذلا يديلقتلا لجرلا

 ربخي نأ ّبحي هنإ هلوق يف كلذ دجن .ةصلاخ ةيسنج ةقالع ءاسنلا عيمجب هتقالعف

 .«شينيفلا» ىلع اهيلإ لصأ مل يننأ مهفت» يك ةقباسلا ةيسنجلا هتايمارغ رابخأ هتبيطخ
 هتجوز عم همالكو «ءانمتسالا يف اهتقيرطو هتجوزل هتعجاضم ًالصفم فصي ىهو

 الإ» هل هتجوز نأ رعشي ال هنإ لوقي كلذل '').هتاضعأو سنجلا ىوس لوانتي ال هقافرو

 ىلع ضرتعت دوعت ال ًايسنج اهجوز ءاهعبشأ» يتلا ةجوزلاو '"0«اهيف نوكي نيح
 يديلقتلا يروكذلا قلطنملا اذه نمو ('”!.«لحفلا» جوزلا رجهت نأ نكمي ال ةأرملاف ,ءيش

 ..ةنمزألا ترّيغت امهم» هنأ دّكؤيف .ءاسنلا ىلع نوماّوق لاجرلا نأ ةيوارلا/لطبلا ربتعي
 امدنع اهجوزل بيجتست نأ ًادبأو ًامئاد ةأرملا ىلعو .ةأرما ةأرملاو الجر لجرلا ىقبي
 ًايسفن ةفلكم ةعاطلا هذه تناك ولو ىتح «ةمساحلا رومألا يف هعيطت نأ بجيو ءاهيداني

 برضلا نهلاني يتاوللا مهتاجوز عم هئاقدصأ تاقالع دوّشر فصيف ('*!«.اهيلإ ةبسنلاب
 .حبص ةيولع ةياور يف يبونجلا يورقلا تاجوز لاني امك ًامامت ('*!«مهل نعضخي مل نإ
 زّرقت نأب ٌزتعيف «ةرهاطلا ةأرملا ةيوارلا/لطبلا سّدقي ةأرملا ىلإ ةرظنلا هذه ىلع ءانب
 ام اهرابتعا» ىلع ناهرب ةعجاضملا دعب مامحتسالا ىلع اهرارصإو هئام نم هتجوز

 ًالصفم ضرعيو ('0..سفنلا يف رهط ليلد» اذهو «ًاخسو تازارفإ نم سنجلا قفاري
 .الماكتم الماك جوزلا هملستي نأ بجي ةاتفلا دسجف» «جاوزلا لبق ةراكبلا ةيمهأ ىف هيأر

 ام ىلع روثي كلذلو (':.مايالا ماود ىلع ًاباجيإ هيف رّكؤت ّلظت جوزلل ةنيمث ةيده هذه

 )٠١( ص «قباسلا ردصملا 579-911.
 )١١( «توريب ءرشنلاو بتكلل سيرلا ضاير ءبيرتس ليريم لفطصت ءفيعضلا ديشر  ,7٠١1ص ١5- ,5١,7"ه

 املا
 ) )1١ص «قباسلا ردصملا 648.
 ) )1١ص ؛قياسلا ردصملا 0١.

 ”١57. ص ءقباسلا ردصملا هلق

 .10 ص ءقباسلا ردصملا (15)
 .51 ص ؛قباسلا ردصملا (17)
 .1١؟5 ص «قباسلا ردصملا (11)
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 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 ىلع تانالعإ رشني اميف ءراعلل ًاوحم ةاتفلا لتقي يذلا انعمتجم تاضقانت نم هربتعب
 هنأ عمو ('*!يركذلا يقاولا مادختسا ىلع عجشت تانويزفلتلا يفو تاقرطلا ةعراق
 الإ ,ديلاقتلا اهيف اهتعضو يتلا ةعقوقلا نم جورخلا ىلع ةارغلا دعاسي نأ بحي هنأ يعدي

 نأ همدصي كلذلو ('). ىندألا ّدحلا ىلع ةظفاحم ةأرملا ىقبت نأ ّبحي هتاذ تقولا يف هنأ

 تلطيف وه هيلإ اهبلط هوك نأ نم الدب :ةرشابم لدانلا نم ةريبلا هخييطخ بلطت

 نيب قرفلا يعي دوشر أدبي ةرشابم لدانلا ىلإ اهبلط ةبيطخلا هيجوت يفف 2" !.اهنع
 يوارلا ةبغر نأ رعشيف ئراقلا امأ .ةأرملا هذه هشيعت يذلا عقاولاو ةأرملا نع هباطخ
 هفقوم يف يثدبم رييغت ةبغر ىلإ ناسللا ٌدعتت مل «ديلاقتلا ةعقوق» نم ةأرملا جارخإ يف
 00 .لالقتسالاو ةيرحلاب اهقحو ةأرملا نم

 عم امهنأ امهالك ايعدا نإ ءدوشر فقومب هيبش «اياكحلا ميرم» يف لالج فقومو

 ةقيقح ىلإ ةلصب ّثمي ال اذه امهباطخ نأ حضتيف ءديلاقتلا ةعقوق نم ةأرملا رّرحت
 «هلبق تقشع نم همهي الو ؛همهي ال اهيضام نأ ىعذا ماستبا لالج بطخ نيح .امهريكفت
 لك ىلع قدصب هتعلطأو ماستبا هتقّدص نيحو .رضاحلاو ةقيقحلا ىه هّمهي ام لكف
 نأ ربتعي يذلا «يديلقتلا يروكذلا لجرلا ةقيقح ,هتقيقح ىلع رهظ .ًامامت رّيغت ءاهيضام
 هدحو هّقح نم ةيسنجلا ةيرحلا نأو ؛هتلوجر ناتبثت ةأرملا ىلع هترطيسو هتطلس

 هلهأ مالكو .ةرهاع تربّتعا الإو ًاركب هيتأت نأ بجي ةجوزلا نأو «ةأرملا ّقح نم تسيلو
 ال ,ماقتنالاو ةريغلا ديدش ساق لجر ىلإ لّوحت كاذنيح .ةيلقعلا هذه ًاضيأ سكعي
 مامأ ؛هترسأ مامأ ويش دادزتو .اهتاقيدصب لاصتالا ىتح اهعنمي ءاهب قثي الو اهمرتحي
 حلشي» امك ؛ةحينم» نكت مل اذإ هتجوز «حلشي» نأ لجرلا ىلع نإ لوقت يتلا همأ
 اهبرض دحاولا املك ؛ةيمجعلا ةداجسلا لثم ارملا» نأ رّركي يذلا هيبأ مامأو ,«هطابص

 ىتح اهبرضيو هتجوز «سوعديف» «دلاولا ةحيصنب لالج ذخأيو «.رهوجتب اهسوعدو
 اهدّده قالطلاب تبلاط اذإو .اهينيع يف فوخلا رّمستو تباذو تلحنو ءاهدسج حسمت»
 هنأ امك اهبناجب ماني يذلا لجرلا اذه فرعت ال اهنأ رعشت تتابف .اهدالوأ نم اهنامرحب
 تعّمجت حاتفنالاو رّرحتلا ىعّدا يذلا لجرلا اذه نأ ماستبال حضّتيو ('!.اهفرعي ال وه

 وه هباطخف .ةيضاملا ديلاقتلاو ةينهذلا نورق لك يسنجلا هوضعو هلقعو هدسج يف
 اهتقيدص ىلع ماستبا ّصقت نيحو .روصعلا مدقأ ذنم هفالسأو هدادجأو هدلاو باطخ
 ءاهدحو يه اهتياكح سيل اهجاوز ةياكح نأ ةقيدصلا اهل دكؤت سيعتلا اهجاوز ليصافت

 .87-44 ص ءقياسلا ردصملا (14)

 5١. ص ءقباسلا ردصملا (15)
 5١. ص ءقياسلا ردصملا (؟١)

 9817-7917 ص ,قياس ردصم ءحبص (؟١)

 لي



 9 تافحأب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدالاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ("9:.ىرخأ ةريثك ءامسأ نمو ةحيمسو ةنامجو ىده نم هسفن مالكلا تعمس» امنإو

 لوح يقرشلا لجرلا باطخ نأ وه اهتالطب ىدحإ مساب انه ةبتاكلا هب يحوت ام نأكو

 ةأرملاف .نورق ذنم ناك امك ىه وه لازي ال وهف «ىعَدا امهم رّيغتي الو مل ةأرملا
 فشتكي نأ لبق هتجوز نوكت نأ دوّشر لّيخت امك :ةرهاط ءارذع امإ نوكت هيلإ ةبسنلاب
 ىلع هتعلطأ نيح هتجوز لالج ربتعا امك ءاسموم نوكت وأ ءاهجّوزت اذكهو «ةقيقحلا
 ةرّرحتملا ةيكذلا ةملعتملا ةأرملا لجرلا جّوزت نإف .سموملاك اهلماعف ءاهتاقالع يضام

 تسيل اهنأ فشتكي نيحو .ًاضيأ ًايدسج سيلو طقف يفاقث ينهذ اهرّرحت نأ ربتعي
 لالذإو راقتحا نم ةيمستلا هذه قفاري ام لكب ءسمومك اهلماعي ؛مّموت يتلا ءارذعلا

 .رهقو

 ةفلتخم ؛عبطلاب ءتناك امك ءةفلتخم هتجوز فقوم ىلع هلعف ةّدر تناكف دوّشر امأ

 عم مان نم لّوأ سيل هنأ ءدعب ءفشتكا دق دوّشر نكي مل .نسح يورقلا لعف ةّدر نع

 ءانمتسالا ىلإ ٌرطضاف ءديري نيح هعم مانت نأ تضفرو دوربب هتجوز هتلباق .هتجوز

 رذتعي هتجوز هرهنت نيحو .نسح نأش ءاهبصتغي ملو ("'"!,شارفلا يف اهب قصتلا ىتم
 ديري فيعضلا نأ بير ال ("'!.هعم قحلا نأ فرعي هنأ عم ءاهيضرتسي نأ لواحيو اهيلإ

 نأ ًاضيأ نّيبي هنأ الإ .قئاللا ندمتملا لجرلا فّرصت ىه هتيوار فّرصت نأ انه رهظُي نأ
 اهل للذتي ءاهتابغرو اهطورش هيلع ضرفت ؛ةجوزلا هذه لثم دي يف ةبوعلأ حبصأ دوّشر
 «كلذ ىّلجتي ('”!.هسفنب هتقثو هتيصخش دقفي نأ ىلإ «دوربب هلباقت اميف اهيضرتسيل
 يتلا هتجوزل ًءاضرإ هارتشا هنكلو .هّبحي ال هنأ عم «نويزفلت ءارشل بهذ نيح .الثم

 «يلصأ ينوس» ةكرام لوح رجاتلا عم هتشقانم لالخ .اهلهأ دنع هتدهاشم ىلع هربجت

 يحوي بتاكلا نأكف .هسفنب ةقث لك لجرلا اذه دقف مك ٌئراقلل حضتي ('!ءىلصأ ريغو
 هتيصخش اهرّرحت هدقفي ذإ لجرلا باسح ىلع كلذ نوكي ترّرحت نإ ةأرملا نأب
 لءاستن نأ انل ٌّقحي نكلو ؛هتياور يوار وه بتاكلا سيل .هسفنب هتقث ىتحو ؛هتلوجر

 ملوأ ؟هسفن بتاكلا فقوم نع ّمني ام لطبلا/يوارلا مالك لالخ نم ٌفشتسن الأ :انه

 يف اهرهظن يتلا كلت نع ةفلتخملا ىرخألا انتاذ جاتن وه باتكلا نإ «تسورب» لقي
 .باوجلا ةفرعم يعّدن الو انل رطخي لاؤس دّرجم ؟عمتجملا يفو اهتاداع

 ضفرت يتلا ةيديلقتلا هتينهذب .ّنظ امك نكت مل اهجّوزت يتلا نأ دوّشر فشتكا ّمث

 .586 ص ءقباسلا ردصملا (؟07)
 ١9. ص ؛قباس ردصم ءفيعضلا (77)
 ١77. ص «قباسلا ردصملا (؟4)
 .47 :48 .١؟ ص «قباسلا ردصملا (؟5)
 ١5-١18. ص ءقباسلا ردصملا (؟3)

535 



 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 هل اهبح راهظإ نم اهعنمي ناك يذلا وه هتجوز ءايح نأ لّيخت «ءارذع» ريغ نم جاوزلا
 فشتكاو ('".ناكملا كلذ ىلإ هقبس دق ناك هريغ نأ فشتكاف فلخ نم اهجلو نأ ىلإ

 اهجولو نم نكمت نيح .هتعجاضم ةضفار عيباسأ لالخ هلطامت هتجوز تناك اذامل كلذك

 نأ تفاخو ًارخؤم اهتراكب تقتر دق تناك اهنأ فرعف «ةرازغب فزنت تذخأ ةياهنلا ىف
 ةأرملا رّرحت ركنتسي نأ «هتروث روثت نأ ًايعيبط ناكف "”.اهرمأ ةقيقح فيزنلا حضفي
 هتارماغم كلذب دهشت «لجرلا ,هل ةبسنلاب قالطإلا ىلع كلذ ركنتسي مل هنأ عم .ًايسنج

 جوزتت يكل ال ءطقف ٌّبحلل ةأرملا ٌبحت نأ ضفري دوّشرف .جاوزلا لبق ةديدعلا

 فسوي يبأل ةبسنلاب يه امك ًامامت ءباجنإو لمح ةادأ هل ةبسنلاب ةأرملاف ("”9.بجنتو
 هتجوز تضهجأ نيح دوّشر ةروث تراث ًاضيأ كلذلو .نييورقلا دمحأ يبأو لالط يباو

 نم ("'لاهقلطي يذلا وه نوكي نأ نم ًالدب هقيلطت ىلع تأّرجت ّمث (" ”!هنع ةيفخ اهسفن
 ناكس نم لجرلا ناك ءاوس ءوه وهف «رّيغتي ال ةأرملا لوح لجرلا باطخ نأ حضتي كلذ
 .ًاطيسب الهاج ًايورق مأ ءًاملعتمو ةنيدملا

 هتروكذبو ظفاحملا يديلقتلا هباطخب مدطصا يذلا عقاولا دوّشر هجاو نيحو
 ,ةأرملا ىه يذلا يريثألا رهاطلا فيطللا ليمجلا نئاكلا اذه» نأ ىلإ صلخ ةيكرطبلا
 قوفتلا اذهو !ءاهدو ةليحو ةوق كولملا قوفت يتلا تيرافعلا ةدارإ يولي نأ عيطتسي

 لب ءاهرسأ نم رّرحتت ىتح اهيلع قّوفتت ال يهف .ّرشلا لجأ نم لب ءريخلا لجأ نم سيل

 هتبغر لوح هتاءاعّدا لك نم مغرلا ىلعف (""7نيرخآ لاجر ةعجاضمب اهنم رأثت ىتح
 مهفي نأ لجرلا عيطتسي ال «.ديلاقتلا اهيف اهتعضو يتلا ةعقوقلا نم ةأرملا جورخ» يف
 نم الإ ةارملا لّيختي نأ عيطتسي ال يذلا سنجلاب ةقالع ىذ هنأ ىلع الإ جورخلا اذه
 لجرلل ةبسنلاب ىقبت ةأرملاف .اهل ًاليبكت رثكأ نوكت دق ديلاقت نم جورخ ال ؛هلالخ
 اهل نوكي نأ بعوتسي ال اهلوح هباطخو ءالإ سيل «ةيسنجلا هتابغر عابشإل ةادأ يديلقتلا
 .ةايحلا يف ىرخأ فادهأو ءلقتسم رخآ دوجو

 نع لجرلا اذه زجع حوضوب فيعضلا ديشر نّيبي «بيرتس ليريم لفطصت» يف
 نع زجع امك .ءرخآلابو اهدسجب اهتقالع ىلعو ,ةأرملا ىلع أرط يذلا رييغتلا لوبق

 نكلو .ةيسنجلا تابغرلا ريغ تابغر اهب نأو ءًاضيأ سفنو لقع هل ًالماك ًانثاك اهرابتعا

 ١5١-151. ص ؛قباسلا ردصملا (؟1)
 .60-ا/6 ص «قباسلا ردصملا (14)
 .١؟6-١؟4 ص ءقياسلا ردصملا (15)
 1١67 ص ءقباسلا ردصملا (؟0)
 ١454. ص «قياسلا ردصملا (؟١1)
 ١١١ ص «قباسلا ردصملا (؟1)



 9. تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 هنأو «ةأرملا ةيصخش يف ىرخألا ةيحانلا هذهل ضّرعتي مل هسفن بتاكلا نأ انرظن تفلي
 ريثأت نم هكرت امو ءيسنجلا ةأرملا رّرحتو ةيسنجلا تاقالعلا ىلع طقف زكر ًاضيأ وه
 ام رثكأ وه يسنجلا ةأرملا رّرحت نأ فيعضلا ديشر روعشل كلذ نوكي امبر .لجرلا يف

 مويلا ىتح فرتقُت يتلا «فرشلا» مئارج دهشت امك ءيكرطبلا انعمتجم يف لجرلا مدصي

 نوكي دق ىأ .اهيفرتقمب اندنع نيناوقلا اهلزنُت يتلا تايوقعلا نم مغرلا ىلع ءاندلب يف
 ةطقن ىلع امئاد زكري ذإ ءيتاورلا فيعضلا ديشر ّنف نع أجتان اضيأ زيكرتلا كلذ

 نيتياور يف ءًالثم ءىرن امك ًاليلحتو ًاثحب اهدفنتسيل هتياور ةيصخش يف ةيساسأ
 .«ةءاربلا ةيحات» وأ همونلاو ساعنلا نيب ةفدهتسم. ةحسف» ؛هل نييرخآ

 ءامهليلحت ددصب نحن نيتللا نيتياورلا يف فلتخي ال لاجرلا باطخ نأ حيحص
 ءاونوكي نأ يغبني اذكه وأ ؛:ةطلسلا باحصأ لاجرلا نأب ئراقلا نارعشُي امهيتلك امهنأو

 ةوق لجرلا دقفأ ةأرملا ررحت نأ نّيبت فيعضلا ةياور نأ يف رهظي امهنيب قرفلا نكلو

 حبص ةيولع ةياور يف ًاطلستو ٌةوسق لالج اهٌّرّرحت داز اميف ءهسفنب هتقثو هتيصخش

 ءلجرلا 1 ل بلا الل ل باطخ يف رظننلف
 .دح يأ ىلإو

 نيتياورلا يف مألاو ةجوزلا ةأرملا باطخ

 ةجوزلا باطخو ةرّرحتملا ةينيدملا ةجوزلا باطخ نيب قرفلا انل ىّلجتي انه
 نهجاوزأ باطخ ءّدح ىلإ ىه «اياكحلا ميرم» يف تاجوزلا باطخف .ةظفاحملا ةيورقلا

 ةادأ نهنأو ءالإ سيل «هتعاطو لجرلا ةمدخ نهيلع نأ نربتعي ًاضيأ نهف .ةأرملا لوح
 «هطابص حلشي امك هتجوز حلشي» نأب اهنبا لالج ةدلاو حصنت كلذكو .ديلوتلاو لمحلل
 سنجلا سرامت ال ةمطاف نأ نم مغرلا ىلعو .ةعيطمو ةعضاخ يأ «ةحينم» نكت مل نإ
 يل قلخ امو» لكأي ًامف طقف اهل قلخ هللا نأ ىل ىَّنمتتو ("!,ةهّركم الإ اهجوز عم
 « ال» لوقت نأ عيطتست ال ةأرملا نإ :ةملستسم ءلوقت كلذ نم مغرلا ىلع (' *!ء«نيط

 ىنبتت ةمطاف (" ”7«.يتنب اي ايندلا يديه ؟انتايح ىشل تفّلخ ام اذإ هدحاولا» ّمث ءاهجوزل

 ىلإ ةفاضإلاب اذهو ءدلولا دعب دلولا دلت ءاهدالوأ ددعب ّنتعت هيلعو ءلجرلا باطخ انه
 باطخلا اذه ىنبتت ةيورقلاف ' !.اهئاشحأ يف ددع توم وأ ءدالوألا نم ًاددع اهضاهجإ

 .ال64-ا/5؟ ص :قباس ردصم ءحيص (؟9)

 ١323. ص :قياسلا ردصملا (؟4)

 ١91. ص «قياسلا ردصملا (؟)

 .1486 ص «قباسلا ردصملا (93)

 ءوك



 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 ةنيز نونبلاو لاملا» (51 ةيآلا) فهكلا ةروس يف دري ملوأ .هيلع تأشن ام اذه نال

 ال فيكو ؟مهدالوأ ددعب نوّزتعي ءتعو نأ ذنم ءاهلوح سانلا عمست ملوأ ؟«ايندلا ةايحلا
 يف مألا دعاوس تانبلاو ءتوقلا بسك يف ءلقحلا يف لهألا دعاوس دالوألاو نوُرتعي
 ؟اهدالوأب كلذ دعب ةمطاف ّزتعت ال فيكف ؟تيبلا

 قرفلا رهظي انهو .ًامأ نوكت نأ ديرت ال اهنأل اهسفن تضهجأف دوُشر ةجوز امأ
 ,قزرلا بسكل دالوألا دعاوس ىلإ اهجوز جاتحي ال يتلا ةيزاوجربلا ةأرملا باطخ نيب
 ةايحلا اهضرفت فيراصم :ةيورقلا اهتليمز لغشي ال ام دالوألا ددع يف اهلغشي يتلاو
 ال نيتللا ةيهافرلاو ةحارلا نم ءيشب ةيحضتلا ,ةيرقلا ةايح اهنم ىلختو ةنيدملا ىف
 اهخا تشتكي ال كلف اهجوذ عماش نأ دوشر .ةجوإر تضف نإو- .ةيورقلا امهفرعت
 تيك ضنك نإ عطنا ل اهذأل اههبور جاكم ةعطإف تفرك امدذ .اهتراكب تقتر

 يتلا اهتنبا ىلإ اهسفن ةرظنلا ىّنبتت ةيورقلا ةأرملا نأ حبص ةيولع نّيبتو .ةلفط اهبصتغا

 ةداهنطىم ةدطاخ ذب تتعا ام نثكاف .هميقو :عمتجملا ديلاقتب ةعقتقم :لجرلا باطخ ريش
 0 رع 0 و را و

 هنأ الإ .جاوزلا لبق ةاتفلا ةيرذع ةرورضب ًامامت نييديلقتلا لاجرلاك ةنمؤم ('",شامقل
 10 و لا احا ال حاج وا 2

 .نمثلا ًاعيمج نعفديف
 اهتلاخ نبا ةهيبن تبحأ نيحف .ةلمرأ تناكف حبص ةيولع ةياور يف ةهيبن مأ امأ

 «تناك ةأرملا هذه نكلو .اهتنبا قحتسي ب ال ًادحأ نأ ةيعّدم اهايإ هجّوزت نأ اهمأ تضفر

 اهنأل مث ءاهدحو ىقبت نأ فاخت اهنأل ءالوأ ءاهعم اهتنبا ءاقبإ يف بغرت «ةقيقحلا يف
 يذلا لجرلا ةرظن نع اهترظن فلتخت ملف ("”اهتايح رخآ ىتح اهتنبا اهمدخت نأ تدارأ
 .هتايغر ةمداخ ىوس ةأرملا يف ّري مل

 ,وه اهقّلطي نأ لبق هتقلط نأ ىلإ اهجوز رماوأ ىلع دوّشر ةجوز تدّرمت اميفو
 لك يف اهجوز نذأتست ةمطافف .تاعئاط ءنهجاوزأل تاعضاخ ءاياكحلا ميرم» ءاسن ىرن
 ال تناك نيح اهبرض نأ دعب امّيس ال ءًاتاتسف طيخت ىأ زبخت نأ تدارأ اذإ ىتح ءرمأ

 تناك يذلا سابللا أرهت نأ دعب ًاسابل طيختس اهنآ هربخف مل اهنأل اسووغ نازت
 فسوي وبأ دقع نيح ىتح .اهجوزل ءايمعلا اهتعاطب ّرتعتف فسوي مأ امأ ('”!.هيدترت

 نأ امب يه هعيطت امم رثكأ ةهيبن هعيطت نأ فسوي مأ تفاخ ةهيبن ىلع ةعتم جاوز

 .514 ص «قباسلا ردصملا (؟1)
 550١. ص ءقباسلا ردصملا (؟8)
 5١. ص «قباسلا ردصملا (؟9)



 9 تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو ءةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 يبأ ةملك عمست اهلعجي «لجرلل عوج» اهيدل نوكيف ءجوزتت ملو نيسمخلا يف ةهيبن

 اهجوزل ءايمعلا فسوي مأ ةعاط نم مغرلا ىلعو (' ).هتجوز اهعمست امم رثكأ فسوي
 لعفت ال .هليبقت ىتح ىأ «هل اهيح راهظإ ىلع قرجت الو ءةدحاو ةولح ةملك هنم عمست مل

 نم اهريغ رارغ ىلعو (' '!.اهنزح يفختل ليللا يف الإ يكبت الو ءاهملح يف الإ كلذ
 فسوي مأ تأجل :ةذوعشلاو نجلاو رحسلاب ّنمْوي يتاوللا تاجذاسلا تاطيسبلا ءاسنلا

 (*")اهل هعضخي كلذ نأ ءاسنلا اهل تدكأ نإ اهضيح مدو اهلوي اهجوز يقس ىلإ

 ةجوز تفرع ام لثم «هجراخ الو جاوزلا يف بحلا ةذل ءاسنلا ءالؤه فرعت مل

 نع علقت ملو ءاهتقهارم ذنم اهتراكب ضف دقو ءاهتلاخ نبا تبحأ دق تناك هذه .دوّشر
 تناك اذإ ام انه ئراقلا لءاستيو (' ”!ءامهنم لك جّوزت نأ دعب ىتح بحلا اذه
 نع ةيسنمور ًاراكفأ تَّدغ يتلا يه ةنيدملا ةنبا اهدهاشت يتلا ةينويزفلتلا تالسلسملا

 مالحألاب ةتويكملا نهتابغر نع نسّقن دقف تايورقلا امأ .بحلا دولخ نعو لوألا بيبحلا
 نهنأب نملحي ّنك ءاسنلا لكو ةميمت ةجحلاو ةيردبف .لايخلا ملاع ىلإ بورهلاب ىأ
 هينيع ةطلسو هتبيهب نرحسني» يذلا دعسألا دمحأ كيبلا عم مانملا يف «نطيشتي»

 ,نسلألا اهتكال ًايسنرف ًايدنج ةليمجلا ةحافت تبحأ نيحو (* '0«.نيتعماللا نيتحورشملا
 يف مرتحم فظوم هنأ ًايعدم اهبطخي ءاج نم لوأ اهدلاو اهجّوزو ؛هتدهاشم اهوعنمف
 اهتابغر تعبشأ «كلذ قوف ًايسنج زجاعو «مدعم ريقف هنأ ةحافت تفشتكا نيحو .نيطسلف
 بح نم ةمورحملا ةاتفلا جذومن تناك يتلا ةليهس امأ ('”9.اهسفن ةبعادمب ةيسنجلا

 يه اهتايح ىلإ بسنتو «ةينويزفلتلا تالسلسملا نم هيحوتست ًايمهو ًابح تشاعف جوزلا
 ١ (؛7)ةعتمو بح رعاشم نم اهيف امو تالسلسملا هذه ثادحأ

 اهنأل يكبت اهنإ لوقتف ءاهتانب ىدحإ تجّوزت موي كلذ دعب ةمطاف يكبت نأ ىرغ الف
 ةفيلخلاب ملظتس اهتنباو ءمحري الو بعص لجرلاف «باذع نم اهتنبا رظتني ام فرعت

 تقولا عم ريصتب» :اهتقو وأ اهمسج وأ اهتايح ىلع نومت ال ءيلايللا رهسو ماحولاو
 (؟"!«اهيف مكحتي لكلاو ءازوجو ادالو رماوأ تحت

 .5؟8 ص «قباسلا ردصملا (غ٠)
 .58؟5-؟58 ص ءقباسلا ردصملا (51)
 .598 ص ءقياسلا ردصملا (4؟)
 1١9-1١١ ص :قباس ردصم ؛ءفيعضلا (4؟)
 705 ص ءقباس ردصم ؛حبص (44)
 181-151 ص «قباسلا ردصملا (45)
 ١58-141. ص ءقياسلا ردصملا (47)
 ١٠١5. ص ءقياسلا ردصملا (47)
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 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 رخآ ًاباطخ تاعومقملا تامولظملا ءاسنلا ءالؤهل نأ نّيبت حبص ةيولع ةياور نكلو
 نمقتني نأ وأ «ةرشايم ريغ قرطب نهسفنأ نع نعفادي نأ ملظلاو تبكلا نهمّلع .ًاضيأ

 .ةاءارملا تناك سفنلا نع عافدلا لئاسو نم ةليسو .ةصرفلا حنست نيح نهسفنأل

 (؛8«اهبلقب ركنتو اهناسلب قفاوتو ءاهبلقب قفاوتو اهناسلب ركنت» تحبصأ ةمطافف

 هضرفي امم فوخلاو ءجوزلا نم فوخلا مث ءرمألا لوأ يف لاخلاو معلا نم فوخلاف
 اهراكفأ ةقيقحب رهجلا نم ًاضيأ فاخت اهلعج فوخلا اذه لك ؛عمتجملا اهيلع

 ناسنإلا اذهف .ةأرما مأ ناك ًالجر «يبرعلا ناسنإلا دّسجت كلذب اهنأ ىرأو .اهرعاشمو
 مأ ةينيد مأ تناك ةيسايس .هب ةمّكحتملا تاطلسلا عمق نم هفوخ باّذكو ءارم ىلإ هلّوح
 !؟ةقيقحلا ىلع لالج تعلطأ نيح ماستباب ّلح ام رّكذتن الوأ .ةيعامتجا مأ ةينوناق

 ًاماقتنا هنم مقتنت ءاهملظي ناك نم ملظ فاخت ةعومقملا ةأرملا دعت مل نيح نكلو

 ةهيبن تذخأ جلافلاب ةهيبن ةدلاو تبيصأ نيحف .توبكم دقح نم اهبلق يف ام لك رّجفي
 نمم جاوزلا اهتمرح يتلا مألا هذه نم اهسفنل ًاماقتنا ةظاظفب اهلماعتو اهيلع سقت
 ةذل فرعت نأ اهمرحف ةلفط اهبصتغا يذلا اهجوز ةايح ةمطاف تدّكنو (*'!.بحت

 اهتايح تاونس لاوط اهيلع دّكن امك هتايح صّخنتو هنم مقتنت نأ ديرت اهنأك» ؛ةعجاضملا
 هتجوز تذخأ ءضرمو خاش نأ دعب ةيسنجلا هتوق لالط ىبأ دقف نيحو (””7هعم
 ىلع ًاضيأ يه تمغرأ دق تناك .يسنجلا هزجع ربخ ءاسنلا نيب عيذتو هنم رخست

 برتقا املك هنم برهت تناكو «نيثالثلا يف وهو ةرشع ةعبارلا يف يهو هنم جاوزلا

 ءاهريغ قشع .هنم ًافوخ فجترت ةليوط تاونسل تّلظو .اهبصتغا نأ ىلإ ءاهعجاضيل
 هتفيظو دقف نيحف .اهيعو تدقف ىتح اهبرض لالط مأ تجتحا نيحو «اهيلع جّوزتو

 ةيرض لك عمو ءانايحأ هبرضب لب ءهنم ةيرخسلابو «سانلا مامأ هتناهإب تمقتنا «ضرمو
 (”'/:رحتناو توملا ىّتمت نأ ىلإ ءيضاملا يف هنم تناع ام هركذت

 باطخلا ةضفار ديلاقتلا ىدحتتف ءاهعقاوب لبقت ال نم ًاضيأ تايورقلا نيب نكلو
 ةبراض ءاهقيشعب قحلتو اهبلق عبتتل اهدالوأ تكرت ةمطاف ةدلاوف .ةأرملا لوح يديلقتلا

 تفرع ءدعب اميف ةمطاف اهتنبا ضيقن ىلع ءهذهف (*"/.سانلا اهنع لوقي امب طئاحلا ضرع
 نمم جاوزلا اهمأ اهتمرح يتلا ةهيبتو .بجاولا ىلع بحلا ترثآو ءاهل تملستساو ةذللا

 اهنأش .هتراذق نم مغرلا ىلع :ةعيضلا لبهأ ءليمك عم ةيسنجلا اهتابغر تعبشأ بحت

 ١095 ص «قباسلا ردصملا (54)
 767 ص ؛قباسلا ردصملا (49)
 .14 ص ءقباسلا ردصملا (50)
 56١-554. ص ؛قباسلا ردصملا (41)
 .141 1155 ص «قباسلا ردصملا (01)
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“ 
 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو ,ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةبيدو بكاوك «ةيرقلا ىف تاتوبكملا تامورحملا تايتفلا نم اهريغ نأش كلذ يف

 (*9نهرمأ حضفيس هنأ نفرعي ملو «ةيفخ هنعجاض نهنأ الإ .ةبيجنو
 .لئامم ريصم نم اهتانب يجنت نأ تدارأ سيعتلا اهردقل تملستسا يتلا ةمطافو

 ميلعت ىلع تّرصأ نيح الإ برضلاب اهدّدهي ىهو هعم رجاشتتو اهجوز مواقت ملف

 اهمكح امك (*”7ءاهجوز اهمكحي ال يك ةاتفلا دي يف حالس ملعلا نأ» تربتعا ذإ ءاهتانب
 ةمطاف اهتفرع يتلا ةديحولا ةداعسلا تناكو .تالهاجلا تاّيمألا ءاسنلا نم اهتاليثمو يه

 باطخ حبص ةيولع ةياور يف انيلع لطي انه .ةيماحم ميرم اهتنبا تجّرخت نيح اهتداعس
 ةجوز مامتها قالطإلا ىلع 434 ال ثيح فيعضلا ديشر ةياور يف هاندجو أمل رياغم

 ةأرملل ةبسنلاب لمعلا ناك مك حبص ةيولع نّيبتف .ملعلاب اهمأ مامتها الو لطبلا / ةيوارلا

 ,نهرييغتو نهريرحتو «يه اهعمق نّممو امم اهتانب رّرحت ةليسو ةمولظملا ةعومقملا

 يذلا قوطلا نع نببشيو نرّرحتي نأ فوخ هتانب ميلعت ضفري يديلقتلا لجرلا ناك مكو

 .هب نهدّيق

 دوّشر ةامح تناك تارّرحتملا تايزاوجربلا ةنيدملا تاهمأ نم مأ اهنألا مث

 ىلإ عمتستو صقرتو يّنغت «نويزفلتلا ةدهاشمب اهتاقوأ يضقت ءاهَّذلي ام ىلإ فرصنت
 «,نكلو ءامهريغو لالط مأو ةمطاف نهجاوزأ تهرك امك اهجوز تهرك دقل ؟حابص يناغأ

 عم ؛ًايسنج اهعبشي ال هنأل اهجوز ترقتحا دقو «هعيطت الو هل عضخت ال ءنهضيقن ىلع
 سيل هنأب هرّيعت تناكو «تايورقلا جاوزأ ضيقن ىلع .ًامودخو ًاميركو ًابّيط ناك هنأ

 (**.نمثلا ناك امهم جوز ةأرملل نوكي نأ يرورضلا نم سيل هنأب حّرصت كلذك .الجر
 دقو .عمتجملا يف اهتناكمو ةأرملا ىلإ ةيديلقتلا ةرظنلا نم ةرّرحتم مأو ةجوز باطخ هنإ
 اهتمحو ءدوّشر نم ةبراهلا اهتنبا نع تعفاد نيح لعفلا ىلإ مالكلا اهرّرحت ىدعت
 ةأرملا ىلع لجرلا ةمقن ىّلجتت مألا هذه ىلع دوشر ةمقن يفو .هقيلطت ىلع اهتدعاسو
 00 .هتطلس نم ةرّرحتملا

 مألا هذه نإ نزاو هدبع لوقي .ميرم ةيوارلا مأ «ةمطاف دجن مألا هذه لباقم يف

 طبريو ةرثعيملاو ةككفملا ميرم ةايح محلي نأ عاطتسا يذلا يلخادلا طيخلا ةباثمب»

 يف اهدعاستل اهمأ ىلإ دوشر ةجوز أجلت (”«.اهماهوأب اهعقاوو اهرضاحب اهيضام
 له ؟اهنم يه تمرح ةداعس اهتنبا شيعت ال يك كلذ لعفت له .اهجوز ىلع اهدّرمت

 .1586-585 ص «قباسلا ردصملا (05)

 1١1/4 ١5. ص ءقباسلا ردصملا (04)

 1١45-١110 ص «قباس ردصم ؛فيعضلا (055)

 7١١5/0/51 خيراتب ةايحلا ةديرج «نزاو هدبع مك

 نك



 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 مألا هذهف ؟ًامأ ولو ءناسنإلا ةيصخش يف ةنيفدلا ةريغلاب انه يحوت نأ ةياورلا ديرت

 ام ربع كلذو ءاهتاذ ىلإ اهفّرعتل اهمأ ىلإ ذولت ميرمف .ميرم مأ ةمطاف نع ًامامت فلتخت
 ىلعو .يضاملاو ةعيضلاو ناريجلاو اهتلئاعو اهتايح رابخأ نم مألا هذه اهيلع ٌصقت

 فرصنتف ءاهعبشي ال اهجوز نأبو ةيسنجلا اهتابغرب فرتعت يتلا دوشر ةامح ضيقن

 اهنكمي ىرخأ تابغر ىلإ فرصنت ىأ ءاهنم يه تمرُحخ تابغر نم اهتنبا نامرح ىلإ

 اهتايحب فرتعت مل .اهتابغرب فرتعت الو اهدسجب فرتعت ال» ميرم مأ نأ دجن ءاهقيقحت
 (*"«ماعطلا ةَّذل ىتح ءاهركنتو اهنم فاخت ذكاذللاو تابغرلا لك .ةَّذل يأ دوجوب

 نأ ريغ نم نولكأي يذلا محللا لكأت نأو ءاهتلئاع عم ةدئاملا ىلإ سلجت نأ ضفرتف
 .نولكأي املثم لكأت نأ اهقح نم سيل نأ بسحت اهنأك ءهيلإ اهتوعد ىلع اهدالوأ ّرصي

 هذه نأكو انه انيلإ لّيخي ("0.هنم ًائيش اهل اوكرتي مل مهنأ دجت نيح ملظلاب رعشت مث
 ديدعلا لاح يه امك ؛ةقفشلا ةراثإ يف اهنم ةبغر ملظلاب اهساسحإي ذّدلتت ةمولظملا مألا
 اهمأ ةايح نأ ميرم اهتنبا دكؤت عقاولا يفو .نهرمأ ىلع تابولغملا تامولظملا ءاسنلا نم
 بعترت بابسألا نم ببسل تحرف اذإو .ةداعسلا فرعت ملو «مالآلا نم ةلتك تناك

 اهجوز ةلماعم نم فاخت اهنكلو اهتانب ٌبحت تناك (”'7..ةحرفلاه نم رتسي هللا» :لوقتو
 فرعت ال اهنكلو 2" !.ةقزر تنبلا نإ اهلوقب هبضغ نم ئدهت نأ لواحتف ءاتنب تدلو املك
 نكت مل .خبطلاو يلجلاو فيظنتلاب طقف هنع رّبعت .مالكلاب بحلا اذه نع رّبعت فيك
 ًأامأ تناك امنإو ؛نويزفلتلا مالفأ دهاشتو صقرتو ينغت ءفيعضلا ةياور يف ةدلاولاك

 امك ,تاهمألا ديع يف اهلّبقتل ميرم اهتنبا اهنم تبرتقا نيح .رجنلا ىلإ رجفلا نم لغتشت
 انأو الإ ينيسوبت يجيت شيتيقل ام» :لوقت اهنع اهتعفدو اهترهن «ةسردملا يف اهومّلع
 نم لغشو مومهو ةطقرق تحار يللا يتايحب رّكف معو ءراحشلابو يلجلاب ةسطاغ
 ءامير ءالإ :ةيبعشلا طاسوألا هفلأت امم سيل فطاوعلا نع ريبعتلاف ('')7«؟رجنلل رجفلا

 .تيم ىلع نزحلا تالاح يف

 ءأمأ وأ ةجوز طقف تسيل يتلا ةأرملا ًاضيأ لوانتي ًاباطخ نيتياورلا يف نأ ريغ
 .ةرّرحتملا ةملعتملا ةاتفلا باطخ ةنيدملا يف مأ ةيرقلا يف تناك ءاوس

 .58-59 ص «:قياسلا ردصملا (01)

 ١8-59. ص «قباسلا ردصملا (04)

 ١517. ص «قياسلا ردصملا (09)

 ١155. ص «قباسلا ردصملا )٠١(

 .ال4-الا/ ص «ءقياسلا ردصملا )1١(



. 
 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةرّرحتملا ةأرملا لوح باطخلا

 ىف لخدت اهتلاخ نبا عبصإب تذّدلت ةقهارم لازت ال دوشر ةجوز تناك نيح

 دقو ؛ةيسنج ةقالع ىلإ ترّوطتو ء«تاونس عبس امهنيب ةقالعلا تماد .هيف كّرحتت ءاهجرف

 نأ اندنع لجرلا ضفري ام ًاريثك ذإ ءاهريغ جّرزت هنكلو .اهجّوزتي نأب اهتلاخ نبا اهدعو

 يف رهظي جاوزلا لبق ةاتفلا ةيرذعب مامتهالاو .جاوزلا لبق اهعجاضي يتلا ةاتفلا جّوزتي
 ,جوزتت نيح اهتيرذعب ةداهش ىلع عيقوتلا ىلإ ةملسملاو ءاهتراكب قتر ىلإ اهرارطضا
 .ًاقحال نّيبنس امك

 اهلداج نيحو .اهجّوزت امل ءارذع نكت مل اهجّوزت نم نأ ًاضيأ دوشر فرع ولو
 راث ءًامهم سيل يضاملا يف لصح ام نأ يه تدكأو اهتلاخ نبا عم ةقباسلا اهتقالع يف

 قلعتي ام لك يفف ('")«!؟ةيسنجلا يتجوز تارماغم نكي مل اذإ ّمهملا نوكي ام» :ًاركنتسم
 ءاهتامامتها نم دحاو مامتها ىوس فيعضلا ديشر رهظي ال اهجاوز لبق ةأرملا هذهب

 .سنجلاب اهمامتها
 يف تدلو ميرم ةيوارلا /ةلطبلا .رخآ عون نمف حبص ةيولع ةياور يف تايتفلا امأ

 ءالؤه باطخف .نيمسايو ةيولعو ماستبا اهتاقيدصك «توريب يف تأشن اهنأ الإ ةيرقلا
 ًاقافآ شاعف ةنيدملا ىلإ لقتنا ليج .هتاهمأ نم ًانس رغصأ ليج باطخ ءالوأ ءوه ءاسنلا
 عباتيو مّلعتي نأ هل حيتأ ليج «كاذو اذه نم مهأو .اهيف دلو يتلا ةيرقلا قافآ نم عسوأ
 ةلضانملا ةيروثلا ةملعتملا ةأرملا باطخ وه ءالؤه باطخف .لمعيو ةيعماج ةسارد
 ةيولعو ('"!,رقفلا ليزتل لضانت تناك نيمسايف .هرييغتب ًالمأ هاّدحتت ؛عقاولل ةضفارلا

 دض لبجلا يف ةيولع براحت «نانبل برح يف لاتقلا تاهبج ىلإ اتبهذ ماستباو
 ('؟).ةينيطسلفلا ةمواقملا عم ماستبا براحت اميف «نييليئارسإلا

 ماحم بتكم يف لمعت قوقحلا يف ةزاجم ميرم .تاملعتم هسفن تقولا يف ّنكو
 نم ةاحوتسم ةياور ةباتك يف ةكمهنمو ةيئاسن ةلجم يف ةيفاحص ةيولعو (" *)ءريهش

 نوكت نأ لاجملا اذه يف انّمهي الو 0'2.مهتايصخشو مهتايركذو اهقافرو سانلا تاويح
 اهاياكح ةيولعل يورت يتلا ميرم نوكت نأ وأ ءاهتيتاك ةيولع يه ةياورلا يف يتلا ةيولع
 وه انه انمهي ام امنإ .نوكت ال وأ ةيولع ّلظ هذه ميرم نوكت نأ ءدازرهش تور امك
 .ءاسنلا ءالؤه باطخ

 1١١1-١١9 ص ءقباس ردصم ءفيعضلا (17)
 57١. ص :قباس ردصم :حبيص (1؟)
 06 ,15 ,8 ءال ص «قباسلا ردصملا (14)
 .59 ص ءقباسلا ردصملا (10)
 514-1995 75815 11,282١ ص ءقياسلا ردصملا (13)

 هءا؟



 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 رّرحتلا لب ءهدحو يسنجلا رّرحتلا سيلو ءرّرحتلاو ةروثلا باطخ ىه نهباطخ ناك
 باطخب رئأتم ميرم باطخف .ةأرملا لّبكت يتلا ديلاقتلا لك نم رّرحتلاو «ةيفئاطلا نم

 ىلع ضرفت يتلا ةعيرشلا سوقط نم ةرّرحتملا ةأرملا باطخ وه «ةرارش ةّرع اهتذاتسأ
 رابتعا ىلإ اهرارطضا ىلع روثتو «.اهيرتشي نم هعفدي ًاتفك» ثيل هزيقعت ارهم جوزلا

 ميرك تبحأ ةملسملا ماستباو 2'"ل!اهتيرذعب ةداهش ىلع عيقوتلا ىلإو ءاهليكو خيشلا
 ميرم تعجاض ('7:ميرم هتبحأ يذلا يلع ةيليئارسإ ةبايد تحت لتُق نأ دعبو .يحيسملا
 نعجاضيو «بحلل نيبحي نهف .ًاسابع مث ءاهتراكب ضف نم لوأ ناك يذلا ىفطصم
 .نبجنيو نجوزتيل ال ؛ةيسنجلا نهتابغرل ًاعابشإ

 .ةبيخ باطخ ىلإ رّرحتو ةروث باطخ نم لّوحتي ءاسنلا ءالؤه باطخ نأ الإ
 نهلامآو نهمالحأل ةديدج تاءاضف نفشتكي نأ ةلواحم يف نلضان تايتفلا ءالؤهف

 باطخ نع فلتخي مل لاضن قافر باطخ نهمدصي نهب ذإو ءنهرعاشمو نهداسجأو

 مل اميف «نهلو مهل ةيرحلا نوديريو نورّرحتم مهنأ نقّدص قافر .مهدادجأو مهئابآ
 ًاروصع اهلخاد يف لمحت ًاداسجأو ةيركفو ةيسفن تاماصفنال جذامن» الإ اونوكي
 «ةيروث بلع يف» تاسموم تارّرحتملا تالضانملا مهتاقيفر اوربتعا كلذلو .تضم
 :ًايرغتسم اهلأس ءارذع ماستبا هتبيبح نأ ليبن فشتكا نيحف ('*.ًايسنج نهنولغتسي

 تايروثلا تانبلا نأ «نويروثلا» نابشلا ءالؤه ضرتفا ذإ 3 ')ء؟ةيروث تنأ ءلوقعم»
 يعّدي يذلا لجرلا ىتحف .طقف يسنجلا رّرحتلا ىه ةروثلا نم نهّمه ام نأو تاسموم
 يحيسملا ميركو .سنجلل ةادأ الإ ةأرملا يف ىري نأ عيطتسي ال ةيروثلاو رّوطتلاو مّدقتلا
 ةيفئاطلاو عمتجملا دويق نم ةرّرحتم ءهتعجاضو ًاقداص ًابح ماستبا هتبحأ يذلا
 لصفي له» :ةرارمب ماستبا لءاستتف 2" '!.هتفئاط نم ةاتف جّوزتيل اهكرت ؛ةعيرشلاو

 «بحلاو ىثنألا نيب ؟ةأرملا يف حورلاو دسجلا نيب «جاوزلاو بحلا نيب اندلب يف لجرلا

 بحلا له ؛هنم فاخي له ءاندلب يف بحلا لجرلا مهفي فيك ...؟اهدسجو ىثنالا نيب لب
 اذه اهباطخب اهنأكو (""78بحلا ىلع ءافعضلا ردقي له ؟فعض مأ ةوق هل ةبسنلاب

 :رخآ ءيش لك يف مهقافخإ ببسب لب ءبسحف بحلا يف لاجرلا قافخإ ببسب ال يحوت
 ءفيعض لجر بحلا نم ىتح فاخي يذلا لجرلاف .ةسايسلاو عمتجملاو ركفلا يف

 ١١6-5 ١١. ص ءقباسلا ردصملا (11)
 .ه019-8 ص ءقباسلا ردصملا (14)
 .80 ص ءقباسلا ردصملا (19)
 517 ص «قباسلا ردصملا (7)
 637-61 ص ءقياسلا ردصملا (1)
 ١١١ ءقباسلا ردصملا (7/1)



1 
 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةيركفلا ةيرحلا نم امّيس الو ءءيش لك نم فاخي فيعضلاو
 رخآلا فصنلا هب ضهني نأ ليحتسي ءًافيعضو ًافئاخ عمتجملا نم فصنلا اذه ناك اذإو
 بحلاو مالحألاو اياضقلا ءحار يش لك شيل كلوق» :ميرم لآستل ماستبا دوعت الآ .هدحو
 شيل ءانمزهنا شيل ءقدصب انلواح هللاو سب ؟الالاو بذك يش لك كلوق ؟فطاوعلاو
 (”؟7؟يش لك انرسخ

 ةاتف عم اهنوخي هنأ تفشتكاف جاوزلاب ىفطصم اهدعو .ًافلتخم ميرم باطخ سيلو

 ميرم نكلو ("*0«!لاجرلا نيلوقعم شم» :ةيولع قيلعت ناكو .هب اهتقالع تعطقف «ىرخأ
 اهنإ .جّوزتم هنأ اهمهي الو ءسابع عم ةقالع ميقت .يررحتلا اهباطخ نع دعب :لزانتت مل
 سابعل لوقتف .بجنت ىأ جّوزتتل ال ءبحلل بحت نأ يأ ءدوُشر هدقتني امب العف بغرت
 اهنأ اهروعشب ءاهفعضب ءاهتدحوب هل حوبتو «.بحلا يلاب ىلع علاط ءفرعتب» :ةحارصب
 ام لك نإ .ةعجاضملا هذه ةشعرو هتعجاضمب اهعّتمت فصتف ؛ةحابتسم ,ةّيمحم ريغ
 يعت يهو «.يتايح يف ًارباع ىقبي لجرل ...عوبسألا يف دحاو مويل لجر» ىه هديرت
 امم رثكأ هل اهّبح بحأو ؛هتوقب هساسحإ شيعيل اهفعض قشعي امنإ ءاهبحي ال هنأ ًامامت
 كش ال .ةأرملا ىلع هترطيسو هتطلسب روعشلا ىلإ ركذلا ةجاح ,ءىرخأ ةّرم ('”).اهّبحأ
 ,ةايحلا يف رارقتسا لك ىلع تضقو «قالخألاو نيناوقلاو ميقلا تفرج يتلا برحلا نأ

 رباع دوجولا يف ام لك نأب ءاهريغ ٌسحأ امك ءٌسحت ميرم تلعج برحلا هذه نأ
 بحو «ماستيال ميرك بحو ؟ةرباع ىلع اهبيبح ةايح برحلا لعجت ملوأ .بحلا كلذكو
 امب كسمتتلف ؛ةموميدلاو رارمتسالا يف لمأ الو ءًارباع ءيش لك ماد امف ؟اهل ىفطصم

 هنّيبت ام اذه .ًاضيأ ًاتقؤم ىلو «ةحابتسم ريغو ةيمحم اهتأ رعشتل ءًاتقؤم ىلو اهدي يف
 ىلع تلظف ءاهجوزتي نل هنأ ًاديج فرعت ذإ اهسفن تضهجاو سابع نم تلمح امدعب
 صالخ لبح ,هعطق ديرأ ال صالخ لبح ىلإ ةقالعلا كلت تلّوحت» :لوقتو هب اهتقالع
 ةركف قحالت ذإ ؛ةتيم تسيل اهنأ شيعت اهنأ ينعي ءبحت تماد امف ("')«.الإ سيل «يتاذل
 .اهتاقيدصو عيزم اهتشاغ..نثلا ةرمدملا برحلا تادحا شاع نم لك تملا

 يه يتلاو ةياورلا تايصخش ىدحإ يه يتلا ةبتاكلا ةيولع ؛ةيولع باطخ ىقبيو
 تايصخش ىدحإ نأب كشلل ًالاجم ةبتاكلا انل كرتت ال انهو .ًاضيأ ةياورلا ةبتاك ةيولع

 ةيولعف .ةعئار ةينف ةينب لالخ نم كلذ ترهظأ ةبتاكلا نأ ولو ءًاضيأ اهتبتاك يه اهتيأور

 ريهز .يقيقح ىه [ةياورلا يف] ةيولعب ةقالع هل ام لك» :اهل ةلباقم يف لوقت ةيقيقحلا

 .7١٠١؟ ص «قياسلا ردصملا (77)

 .63-50 ص ؛قباسلا ردصملا (74)

 .79-52 ص «قباسلا ردصملا (5)

 517٠١-717/5. ص .قباسلا ردصملا (173)

 هه.



 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 بتكي نأ نع زجع يثادحلا فقثملا ريهز ...ةيتايحلا يتركاذ ميرمو «ةيفاقثلا يتركاذ
 .ةياورلا رخآ يف يفتخي نأ هيلعو .يمأوت ىه ريهز .هنم عرسأ تناك تارّيغتملاف .برحلا

 ةاجنلا لواحأو ءتوملا ةمدص نزتخأ برحلا نع يتباتك يف ...يفتخي نأ اندحأ ىلع

 يف ماستبا اهتقيدص لوقت كلذلو (""7..شيعأ يننأب نقوأ يكل «ةباتكلا ربع شيعلاو

 .سفنتت ال «ءءاوه» ةملك بتكت مل نإ .ةباتكلاب اهفشتكتو ةايحلا شيعت» ةيولع نإ ةياورلا
 اهتقيدصل ةيولع دكؤتو ("*0ًادرو ةايحلا يف نأ ركذتت نل «ةدرو» ةملك بتكت مل نإو
 بتكت نأ عيطتست نل اهنآو ءاهلتقتس اهردص ألمت يتلا ةريبكلا تاغارفلا نأ ميرم

 «نكلو» .اهردص يف يتلا تاغارفلا تغرقأ ىتم الإ ةايحلا ديق ىلع تناك اذإ ام فشتكتل

 يننزحي امو ءلاوط تاونسل اهب يردص االتما دقل ؟اهمهفأ مل نإ ءميرم اي ءجرخت فيك
 امو ةبتاكلا باطخ ىه انه اهباطخف (''«اهنم صّلختأل لوطأ تاونسل جاتحأ امبر يننأ

 نأ ؛مهفت نأ ةلواحم يف اهتايصخش تايسفن راوغأ ربست يهو نينس لالخ هيناعت

 ىلع ةيولع علطت مل نيحو .ىرخألا تاوذلا يفو اهتاذ يف رودي ام حضوتست نأ ءفرعت
 ةباتكلا نم فاخت نأ»و ةباتكلا نم تفاخ اهنأ ميرم تّنَظ ءدوعوملا باتكلاب اهتاقيدص

 تضافتملا كلذ لالخ نم ةيولع نّيبتف (" ”7«ايندلا نم فاخت تراص اهنأ ينعي اذهف

 ام لك نّيبت امك :ةصلخمو ةقداص نوكت نأ تدارأ اذإ ةباتكلا هيلإ جاتحت يذلا ليوطلا

 ءيش 3 :اهتالباقم ىدحإ يف لقت ملأ .قلقو فوخو رّتثوت نم ضاخملا اذه قفاري
 ام ىأ ,هبتكي نأ ديري ام ًادبأ هملح سيلو .هبتكي نأ ديري امب هملح الإ بتاكلا

 «جاوزلاو بحلا تاسبالم اهلغشت مل ةأرما باخ ىف انه ةيولع باطخف (* 0

 .هتابيخو هفواخمو هتاحومطو بتاكلا مومه «ةيبدأو ةينفو ةينهم مومه اهتلغش امنإو

 :فوخلا باطخ ىه هلماكب اهباطخ نأ الإ .ةيولع فوخ بابسأ نم ببس اذه نإ
 برحلا فوخ (*”9تكّرحت امفيكو يلخادبو يلوح عورزم فوخلا نأ سحأ»

 ءاهلوح ءاسنلاو لاجرلا فوخ هديرت املثمو هتباتك ديرت ام بتكت ال نأ فوخ .اهتايركذو
 وه هلماكب عساتلا لصفلاو .مهتاوذ قامعأ يف امم مهفوخو ضعب نم مهضعب مهفوخ

 اذه ىلع ناهربلاو اهدوجو رّربمو ةايحلا يه اهتباتك عبصت ىتلا ةبتاكلا ةأرملا باطخ

 اهيف ريكفتلا اهقحالي «راهن ليل اهقحالت اهنع بتكت يتلا ثادحألاو تايصخشلاف .دوجولا

 5٠07/0/14 «خيراتب ءريفسلا ءرباج ةيانع عم اهل ةلباقم يف (91)
 7547 ص «قباس ردصم ؛حبص (1)
 .605 ص ءقباسلا ردصملا (15)
 .415 ص «قباسلا ردصملا (80)
 ٠٠١5/3/4 خيراتب «يبرعلا حافكلا ءشلك ةداغ اهعم اهترجآ ةلباقم نم (41)
 4١8. ص ءقباس ردصم ءحبص (45)



 4 تاخحإاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 يننودراطي نيذلا ءالؤه مه نم» :فوخو قلقب لءاستتف ءثدح امو اولاق ام نيودت مهو

 اهنوعرتخي يتلا صصقلا الإ اوقّدصي نل مهو مهتاياكح مهل يكحأل ءيننوقحاليو
 لتق ةميرج «ةميرج بكترأو ءًاعيمج مهلتقأل ءاعيمج مهفرعأ ىل يّدوب لب .مهسفنأل

 اهنأ كلذ ينعي الأ ًاعيمج مهمهفت نيحف (*””)ءًادحاو ًادحاو ءهتياور لاطبأ لكل فلؤملا

 امو يه اهنأ رعشتف ءاهتياور ةباتك نم تهتنا دق نوكت اهنأ يأ ًاعيمج مهتلتق دق نوكت

 مأ ؛اهتايركذ تايركذلا تناك اذإ رّكذتتل اهنهذب تدرش» :لوقت ؟ًادحاو ًائيش احبصأ بتكت

 دكأتت مل» اهنكلو «.اهأرقت يتلا هوجولا نيب اههجو نم دكأتتل تدرش ...لاطبألا تايركذ
 قلقلاو َكشلا ةخرص «ةخرصلا هذهب ةياورلا يهتنتو (**0«.ءيش نم دكأتت مل .ءيش نم

 .اهلماكب ةياورلا نايرش ناك يذلا فوخلاو

 يتلا ةطبحملا ةرّرحتملا ةأرملا باطخ دجن .هتاببسم نم امبرو ؛فوخلا بناج ىلإو
 ام ىلإ ةدئاع تافكناف ؛هرييغت نع تزجع عقاوب ةيرّرحتلا اهلامآو اهمالحأ تمدطصا
 اذه ناك ًايأ ,ةاتفلا جوزتت نأ ضرتفي يذلا عمتجملا ديلاقتل ةخضار ,هنم رّرحتلا تدارأ
 تسيلأ» :لوقت ينالقع جاوز ىلع ماستبا قفتت نيح .اهيمحي لجر اهل نوكي نأو «جوزلا
 مل نإ لعفأ اذامو ؟ءيش لك يف انمزهنا امدعبو ؟بحلا حار امدعب ءبحلا نم ّمهأ ةلئاعلا

 ىلإ يب يضفت ةقالع ضوخأو «ىرخأ ةّرم ّبحأ نأ ىلع ةردقلا كلمأ له ؟زّوجتأ
 ثادحألا نأ الإ (**«.ينيوتحيو قدصب ينّبحيو ينلّبقتي لجر ىلإ جاتحأ ...؟رخآ لوهجم
 كلذ نم ٌفشتسن اننأكو .قدصب اهّبحي ملو اهلّبقتي مل جوزلا اذه نأ رهظُت ةقحاللا

 ةأرملا بح اهقّقحي ال امك ءةّوجرملا لامآلا قّقحي ال يديلقتلا جاوزلا نأ ىرت نم باطخ
 .تلعف امهم ةعومقمو ةطبحم اندنع ةأرملا نأو ءبحلا اذه لثمب نمؤي ال نمل قداصلا

 ترعش امدعب نيرخآلا نع اهفالتخا نم فاخت تأدبف ةلضانملا نيمساي امأ

 0 0 يل ا

 00 نأب تعنتقاو ًاسيعت ايديلقت ًاجادذ تدقع ,تّبحأ نيذللا ميرك ةيفئاطو ليبن

 ةتضفر دق تتاك نأ دحب ادتك يف نينآ اهيبرق جوزتتل فاطملا ةياهن يف ثداغ ميرمو

 559 ص «قباسلا ردصملا (47)

 .4586-451 ص ءقباسلا ردصملا 0

 .45 ص «قباسلا ردصملا (45)

 517٠-5553 ص ءقياسلا ردصملا (4857)

 35١. ص ءقباسلا ردصملا (41)

 ه5



 مويلا اهباطخ ةيلاكشإ  دازرهش تمصت ملو :دراي

 ءاهيحانجب فرفرت» نأ لب ءًابيرق جّوزتت نأ درت مل اهنأل ةنس نيرشعو سمخ ذنم

 ةرارمب ماستبا لوقت .حانجلا ةضيهم تداعو «ةفرفرلا نع تزجعف (*.ةلئاعلا جراخ

 قيفنمو مايآلا ٌركتب نيدعب» ءايندلا نرّيغيس نهنأ نملحي ّنك نهنإ ًاعيمج نهناسلب ةقطان
 يف نرّيغت دقو ("*7«يه ام لتم ادعب يندلاو رّيغتن مع يللي انحن هنأ يقالنبو موي

 جّوزتتل ادنك ىلإ رفسلا ميرم رّرقت نيحو .هيلإ نحمطي ّنك يذلا رييغتلا ال نكلو «عقاولا
 نم ءانهف .اهينطاوم يمحت ةلود كانه نأل لضفأ ةرجهلا نأ اهتاقيدص اهل دكؤت ًانيمأ

 ,يوش ادالوو ءيوش سانلاو ءٌيوش اهيف اوشهنيب اهلهأ انم ةدحاولا» ؟ةأرملا يمحي

 ةيندم نيناوقب الإ ارملل لح يف ام .اهيمحي ادح هدحاولا اهلإ ام .ّيوش عرشلاو
 (* )«اهيمحت

 هدحو يندملا نوناقلاف .حبص ةيولع ةياور يف ةأرملا باطخ صّخلت ةلمجلا هذه نإ

 «ةأرملاو لجرلا نيب ةماتلا ةاواسملا قّحيو «ةينيدلا عئارشلا فاحجإ ةأرملا نع عفري
 نامألاب ةأرملا رعشت نأ نكمي طقف ذئنيح .مهفئاوط فالخ ىلع نينطاوملا عيمج نيبو

 . .اهيمحي ًايعضو ًانوناق نأل
 لامآ ىلع ال ؛عقاولا ىلع ًاّينبم ًاباطخ ءاذه بناج ىلإ رخآ ًاباطخ ىرأ يننا الإ

 نأ نكمي ءرخآ عادبإ يأ ىأ «ةباتكلا نأ ىرت يتلا ةعدبملا ةأرملا باطخ وه .ةيلبقتسم
 مل يتلا ةديحولا يه ةيولع تناك تارئاثلا تاقيدصلا رئاس نيبف .طابحإلا نم اهيجني
 هل طّطخت تناك ام تزجنأ لب ءًاقباس هتضفر دق تناك امب لبقت مل ءاهفده نع لزانتت
 .نآلا انيديأ نيب ةعئارلا اهتياورب نإو .راسملا لوأ ذنم

 هبش هجوأ ةأرما اهتبتك ةياورو لجر اهيتك ةياور نيب نأ هلك اذه نم صلختسن

 .ةأرملا باطخب قلعتي اميف فالتخا هجوأو

 وه لجر مف يف ةأرملا باطخ نأ نارهظُت نيتياورلا نأ يف هبشلا هجوأ ىلجتت
 عبشي نأو «هتطلسو هتدارإل عضخي نأ يغبني ينود نئاك ىوس اهيف ىري ال نم باطخ
 ةنيدملا لاجر نم مأ ًاطيسب ًايورق لجرلا اذه ناك ءاوس ءهدالوأ بجنيو ةيسنجلا هزئارغ
 ىري لجرلاف .يفئاطلاو يعامتجالاو يسايسلا رّرحتلاو ةثادحلا نوعّدي نيذلا نيملعتملا

 ةلوحفلاو طلستلا ةّينهذ نأ ناتياورلا رهظُتو ءهدحو ىه هّقح نم هعاونأ ىلع رّرحتلا نأ
 ةيسايس ئدابم ينبت ءاعّدا الو ندملا ةايح الو ملعلا اهرّيغي مل ّدج نع ًابأ ةثراوتملا

 5١17 ص :قياسلا ردصملا (44)
 ١٠١9 ص «قباسلا ردصملا (45)
 58١. ص ءقياسلا ردصملا (40)

 هثاب/



0 
 و

 ةدّيقملا تايعجرملاو ,ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةيناسنإو ةيفطاعو ةيركف يحاون ةأرملا يف لجرلا ىري ال ةينهذلا هذه ببسبف .ةيمدقت
 وه اذه .ةرّوحتملا ةمّلعتملا ةأرملا ىلع أرط يذلا رييغتلا لبقي نأ عيطتسي الو ءىرخأ
 ىلإ اجلت ءناسنإك ةأرملا نأ وه رخآ تباثو .نيتياورلا يف لجرلا باطخ يف تباثلا

 يف ال ءلئاسولا يف رّيغتملاف .يفطاعلاو يسنجلا اهطابحإ نع اهب ضّوعت ةفلتخم لئاسو
 .ضيوعتلا ةلواحم

 ,نيتياورلا يف ةأرملا باطخو لجرلا باطخ نيب قرفلا يف رهظي فالتخالا نأ الإ
 هسفنب هتقث دقف ةأرملا رّرحت هاّدحتي يذلا لجرلاف .امهيف لعافتملاو رّيغتملا رهظي امك

 .ةنيدملا نم مأ ناك ةيرقلا نم .حبص ةياور يف لجرلا ضيقن ىلع ءفيعضلا ةياور يف
 هتقث ىلع ظافحلل هتليسو تناك ةوسقلا هذه نأكو ةأرملا ىلع هتوسق تداز اذهف

 .هسفنب «هتلوحفي «هتلوجرب

 ةياور ىف مألاف .اهسفن ةأرملا باطخ يف ًاضيأ نيتياورلا نيب فالتخالا رهظيو

 ةنيدملا يف تأشنو تدلو يتلا ةيزاوجربلا ةأرمللف .عبص ةياور يف مألا ريغ فيعضلا
 فيعضلا نأ ىلو ءاهقّقحتو اهرهظت «لجرلا تابغرل ةفلاخم تابغر فيعضلا ةياور يف

 ةدعاسم يف اهرّرحت مألا هذه رهظت .سنجلاو ىهللا يف اهقيقحتو تابغرلا هذه رصحي
 ىّتبتت دقف .حبص ةياور يف مألا امأ .هديرت ال جوز نم قالطلاو ضاهجإلا ىلع اهتنبا

 ءاهسفنل ةبسنلاب اهقّقحت نأ لواحت الو اهتابغر رهظُت ال مأ اهنأ الإ ءلجرلا باطخ ًانايحأ

 نم ال ءاهتانب ريرحت ىلع اهرارصإ يف اهرّرحت رهظُت مألا هذه .اهتانبل ةبسنلاب لب
 حبص تنّيبف .لمعلاو ملعلا ةطساوب نهريرحت «ةيلاكّتالاو لهجلا نم لب «جوزلاو نينجلا

 ةثيدحو ةيمدقت نوكت دق «نامرحو رهق نم تناع ام ةجيتنو «ةيورقلا ةّيمألا ةأرملا نأ
 .ىنعم نم نيتملكلا يف ام ىقرأب

 تامامتها رصتقت اميفف .تاهمألا ءالؤه تانب ىف ةصاخ رّيغتملا اذه سكعنا دقو
 ترهظأ ؛ةينويزفلتلا تالسلسملا ةدهاشمو ّبحلا تاقالع ىلع فيعضلا ةياور ةلطب
 ًأرّرحت ًاضيأ ناك امنإو ءسنجلا ىلع رصتقي مل تايتفلا ءالؤه رّرحت نأ حبص ةياور
 هيلإ نحمط دق ّنك ام نهسفنأل نقّقحي نأ نع نزجع نيحو .ًايركفو ًايسايسو ًايعامتجا
 نم اهقفاري امو ركذلا ةطلس هيلع رطيست ًاعمتجم عمتجملا ماد ام ةاواسمو ةّيرح نم

 يتلا تاحومطلا قّقحي نأ عيطتسي هدحو يندملا نوناقلا نأ نكردأ ؛ةينهذو ميقو ديلاقت

 ديلاقتل خوضرلاو ءافكنالا ىلإ حبص تالطب ضعب عفد يذلا طابحإلاو .اهلجأ نم نلضان

 انل مّدَقت يتلا ةعدبملا ةأرملا باطخ :رخآ باطخ نع رّبعت ةيولع اهتلظي لعج «عمتجملا
 اهبتك ةياور يف ةأرملا باطخ نيب قرفلا ىرأ اذه يف .انيديأ نيب يتلا ةعئارلا ةياورلا

 .ةأرما ملقب ةياور يف هنيبو لجر



 ةأرملل

 ةمدقم 2 ء:ةأرملل رخآلا هجولا

 نهلوخد ذنم تايبرعلا ءاسنلا مالقأ تبعل

 لبقتسم ةغايص يف ًامهم ًارود ؛ةفاحصلا ناديم
 تنبتف .عمتجملا ىف لاعف ىضعك ةيبرعلا ةأرملل

 :ةيديلقتلا تاهجوتلاو ةثادحلا نيب ةيقيفوت فقاوم >> ةينانبللا لبقتسملا ةغيحص

 لمعلاو ميلعتلا يف ةأرملا قح زاربإ يف تمهاسو
 رشن ىلع تلمعو ةماعلا ةايحلا ىف ةكراشملاو
 عم ةاواسملاب تبلاطو ءاهيدل يسايسلا يعولا
 ةيندملا قوقحلاو تايجاولا ةسرامم ىف لجرلا
 ىدخ ةيبرعلا ةفاعضلا غيزاتو:ةيسايسلاو
 لفون دنهك لاجملا اذه ىف تعمل ةيئاسن ءامسأب
 مشاه ةبيبلو ظفاح ةليمجو يروخلا ةردنسكلاو

 قيفش ةيردو تبات ةرينمو يوارعش ىدهو
 تايفاحص ...نهريغو دشار تمعن ةمطافو
 نهتاباتك» تناكف لهجلا ةبراحمل ةملكلا نمدختسا
 فلعتلا نومه قينض ةيلبقتشم ةيؤر: لمحت
 .©)ءدوست تناك يتلا مالظلاو

 نومضم ف ةسارد

 قف ,قأرملا ةحفص»

 ةأرملاب مالعإلا لكاسو ةقالع نأ ريغ

 اهب ةطيترملا ةيمالعإلا تاسايسلا ىف دسجتت
 5 : ل ميعز اله

 نم لجرلا اهعضو ميهافمو اميق ىنبتت يتلاو
 يتلا ,")تاساردلا مظعم تتبثأ دقف .لجرلا لجأ

 ) )1١ص ء1951/ ,ةينانبللا ةيرصملا رادلا ,ءتارئاث تايفاحص» ,ميهاربإ ليعامسا 5.
 :رظنا ددصلا اذه يف (؟)

 - ىينوي «لوألا ددعلا ءيبرعلا مالعإلا ةلجم ,«يبرعلا مالعإلا يف ةأرملا روص» «لالط دمحم 1544: ,

 هيه



 9 تافحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تداطخلا

 ملاعلا يف - عومسمو يئرم ,ءورقم :ةفاك هلاكشأب - مالعإلاو ةأرملا اياضق تلوانت
 ةارملا ريوطتي يقاكلا لكشلاب نعت مل ةيبرغلا مالغإلا لئاشو نومشم نأ ؛نيرعلا
 يعامتجالا ملسلا يف اهب ءاقترالل ةيعادبإلا اهتاردق ةاكاحمو اهلقع ةبطاخمو ةيبرعلا
 طامنألاو روصلا سّرك امنإو ءلجرلا نيبو اهنيب ةنزاوتم ةيعيبط تاقالع ثادحإو
 ةيحان نمو ؛مأو ةجوزو ىثنأك اهرود ىلع ةيحان نم زيكرتلاب كلذو ةأرملل ةيديلقتلا

 راودأ باسح ىلع ؛ليمجتلاو ةضوملاو ءايزألاو يهطلاك ةيديلقتلا اهتامامتها ىلع ىرخأ
 يعامتجالاو يفاقثلا عقاولا يف ةكراشملاو لمعلاو ةاواسملا ةيضقك ىرخأ تامامتهاو
 يف ةأرملا راودال صيلقتو شيمهت ىلإ فدهت ةيمالعإ ةيجتارتسا ينعي ام .يسايسلاو
 سيركتو عمتجملا دارفأ نيب ةيوطلسلا تاقالعلا ىلع ظافحلاو اهركذ قباسلا تالاجملا

 .ةنيعم ةيسايسو ةيداصتقاو ةيفاقث تايفلخ جيورتو «يوبألا عمتجملا» ةيجولويديا

 تدرفت ىأ اهتاحاسم نم ًامهم ًازيح تسّرك يتلا مالعإلا لئاسو ملست ملو
 ىتحو اهتاشن ذنم تيقب لب ءىحنملا كلذ نم «ةيئاسنلا ةفاحصلاك «ةأرملا عيضاومب
 عطتست مل اذإف .")ةدئاسلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيركفلا ةيؤرلا ةريسأ اذه انموي

 روصت امم ثدحأ ًايداصتقاو ًايعامتجا ًاعضو ةأرملل روصتت نأ ةيئاسنلا سمألا ةفاحص

 ,لاجر نيررحم يديأ ىلإ تلقتنا يتلا ؛ةيئاسنلا مويلا ةفاحص نإف ,(7نيمأ مساق
 مظعم اهل صصخت ,(')«ةكلهتسم امنإ :ةيضق ةبحاص ةأرماك سيل» ةأرملا عم لماعتت

 ال ؛ةرصاعملا ةيبرعلا ةأرملا اياضق ىلع ةينالعإلا ةحلصملا تغطف ,ةيكالهتسالا داوملا

 اياضق نع ةأرملا اياضق لصف نكمي ال ذإ .هسفن يبرعلا عمتجملا اياضق ىلع تغط لب

 «88 ددعلا ؛ةرهاقلا :ةيمالعإلا تاساردلا ةلجم .«مالعإلا لئاسوو ةيبرعلا ةارملا» .ملاس نسح ايدان -

 155 سرام--رياني

 تاساردلا ةلجم ««ةباجتسالاو عقاولا نيب :مالعإلاو ةيبرعلا ةأرملا» ءنمحرلا دبع دمحم فطاوع -

 .1555 هينوي ال5 ددعلا ءةرهاقلا «ةيمالعإلا

 :رظنا ددصلا اذه يف (؟)

 يف «(15؟0-455١) ةينانبللا ةيئاسنلا ةفاحصلا يف ةضهنلا رصع ةيلاكشإ» ,ءىسيع يرداقلا دنوهن -

 ١١1594 .ةركاذلاو ةآرملا ىقتلم «ةليديلا ةركاذلاو ءاسنلا نمز

 ,ةيمنتلاو ةيبرعلا ةأرملا تاسارد ةلسلس .«ةيبرعلا ةيئاسنلا تالجملا يف ةأرملا ةروص» .ةيطعلا ةيزوف -
 1946 ءايسآ برغل ةيعامتجالا ةيداصتقالا ةنجللا

 تراثأ .ةيلزنملا ةرئادلا دودح دنع ؛اهيدل ةأرملا لمع فقوت امنإ .ًايفاقث ةأرملا ةيقرت ةرورض ىلع تّحلا» )5

 نم اهترذحو «ةرسألاو دالوألاو جوزلاب يلاثملا مامتهالا ىلإ تعد .نمزلل هعلخ ةكرات باجحلا ةلاسم

 ةضهنلا رصع ةيلاكشإ» ءيرداقلا دنوهن «ءريذبتلاو فارسإلا نمو «ةيبرغلا ءايزالاو ةضوملل ةسيرف عوقولا
 ٠١١ .ص :قباس عجرم .«ةينانبللا ةيئاسنلا ةفاحصلا ىف
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 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 لي ال ًامهم ًابناج لّثمت اهنوكل .2")عمتجملا ةروص نع ةأرملا ةروص لصف الو عمتجملا
 .هنم ًايساسأ

 ,يبرعلا ملاعلا هدهش امو يداصتقالا حاتفنالاو ةملوعلا ةرثاد عاستا نأ كش ال

 ىدأ امم «ةيفاقثلا-ةيعامتجالا هتينب ىلع ريبك رثأ هل ناك «جئاتن نم ءراطإلا اذه نمض
 الإ .اهتغايص يف يساسألا رودلا مالعإلا لئاسو تبعل ةديدج تايطعمو ميق روهظ ىلإ

 «,نايحألا نم ريثكلا يف ءهلمحت امب شاقنلاو لدجلل اريثم اعوضوم ىقبي اهب ميلستلا نأ
 اهعقاوو اهتناكمو ةيبرعلا ةأرملا ةروصلو ماع لكشب عمتجملل ةبسنلاب تاطلاغم نم
 عنص نم يه مالعإلا يف ءاسنلا روص» نإ لوقلا ىلإ ضعبلا عفد امم ءصاخ لكشب
 ."ءةلتعم تاوزنو برآم غ غدغدت امنإ ءاهعقاو ىلإ ىقرت ال تاميسرت

 ناك امع ًاظوحلم ًاريغت دهش دق ةيبرعلا ةأرملا عضو نأ ًاضيأ هيف كش ال اممو
 ىلع ةيباجيإلا اهراثآ تكرت ةددعتم لماوع رفاضتل ةجيتن كلذو «ءقباسلا ىف هيلع

 :لماوعلا هذه مهأ نمو .ةأرملا ةيعضو
 تاونس ةأرملا مدقت تقاعأ يتلاو ءديلاقتلاو تاداعلا ناطلسل يئزجلا عجارتلا -

 ,0نييعامتجالا اهزكرمو اهرود تددحو ةليوط

 متت نأ نكمي ال ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيمنتلا نأب ةدحتملا ممألا ةئيه رارق -
 تاموكحلا ثح امم «ةيئامنإلا تاعاطقلا فلتخم ىف ةلاعفلا ةأرملا ةكراشم نع لزعمب
 ,)ةيومنتلا تايلمعلا يف ةأرملا جامدإ ةرورض نع ثدحتلاب ةيبرعلا

 يتلاو ةيبرعلا نادلبلا ضعب يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاعيرشتلا ضعب رودص -
 ١ .  .":ةيسايسلاو ةيرسالا اهقوقح ضعب ةأرملا ىلإ تداعأ

 تزرفأو ةيبرعلا ةأرملا ةيعضوب رظنلا ةداعإ يف ريبك دح ىلإ تمهاس تارييغت

 ًاعمتجم مأ ًايجاتنإ ًاعمتجم :نوكي فيك ررقي يذلا ىهف ءعمتجملا ةروص نم ءزج يه ةارملا ةروص نإ» (1)
 ««ةينانبللا ةلاحلا :يئرملا مالعإلاو بوتكملا مالعإلا نيب ةارملا» ءىسيع يرداقلا دنوهن ,ءأيكالهتسا

 ١١4. ص ءةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ء1595 /؟ ١515 ددعلا ,يبرعلا لبقتسملا

 «تيوكلا «451 ددعلا «يبرعلا ,«مداقلا دقعلا يف ءاسنلا :يضاملا يف شيعلاو ثوروملا نيب» ءيمويب ىهن (1)

 1١. 7 ص 5٠٠١ ليربا

 لقث نيب ةيبرعلا ةأرملا» يف ««ديدجتلاو ديلقتلا نيب ةيبرعلا ةأرملا» ءيبارع رداقلا دبع رظنا ,ددصلا اذه يف (4)

 «توريب «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم )١5(: يبرعلا ليقتسملا بتك ةلسلس ««ررحتلا تاعلطتو عقاولا

 .غ6 -ا6 .ص.ص ء555١ قيام /رايا

 تاعلطتو عقاولا لقث نيب ةيبرعلا ةأرملا» يف ««ةيبرعلا ةأرملا عاضوا» ءميلس ميرم رظنا ءددصلا اذه يف (5)

 ١7١-77. ص .ص «قباس عجرم ؛«ررحتلا

 نيب ةيبرعلا ةأرملا» يف ««ةيبرعلا ةأرملل ةيعامتجالا قوقحلا» ءراجنلا ناميلس رقاب رظنا ,ددصلا اذه يف )٠١(
 .1517 ١51١-0 .ص.ص «قباس عجرم ««ررحتلا تاعلطتو عقاولا لقث

 هأآا



 كمل

. 
 وي

 ةبششسسش ةدّيقُملا تايعجرملاو :ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةماع فئاظو لغشو لمعلا قوس يف ةأرملا كارتشا ةبسن عافترا يف ترهظمت تايباجيإ
 .لجرلا ىلع ًاركح تناك

 ًاصوصخو ءًاظوحلم ًايئاسن ًاديازت تاعاطقلا نم هريغك يمالعإلا عاطقلا دهش دقلو

 ًاطبترم» نوكي دق يمكلا ديازتلا اذه نأ ىري ضعبلا نأ ريغ .يئرملا مالعإلا لاجم يف
 ديعص ىلع ةيرهوجلا تاريغتملاب طبترم ىه امم رثكأ ةيمالعإلا تابلطتملاو تاريغتملاب
 ةأرملا عوضومو يبرعلا مالعإلا ةيلاكشإ نإ لوقلا ىلإ انعفدي امم ,.'')«ةأرملا ةيعضو
 نم ؛قلعتت يتلاو تايضرفلا نم ديدعلا حرطتو تالؤاستلا نم ريثكلا ريثت ةلاسم ةيبرعلا
 تاسسؤم ىلإو اهلوحتو مالعإلا ةزهجأ لمع ديعص ىلع تارط يتلا تاريغتلاب «ةيحان
 يداصتقالا يفاقثلا يعامتجالا قايسلابو اهب ةطبترملا ةصاخلا اهريياعمو اهتيناوق اهل
 تاعمتجملا اهَمْدَقَت يثلا تاياطخلا ةيعوني.:قرخآ ةيحان نمو( !ههفلظ ىف لمفت يذلا
 رداصملا ةيددعت نم تاباطخلا هذه هلمحت ام لكب ءةأرملاب قلعتي ام ىف ةيبرعلا
 .داعبألاو تاهاجتالاو

 مالعإلا لئاسو يطاعت نايبتسا ىلإ ةساردلا ىعست «عقاولا اذه نم ًاقالطنا
 جذومنك «لبقتسملا» ةفيحص انرتخا دقو .ةأرملا عوضوم عم ًانهار ةينانبللا ةبوتكملا
 ًاليلقو هنألو ««ةأرملا» ناونع تحت ةصاخ ةحفص اهل تدرفأ اهنأل كلذو ةساردلا هذهل
 سيلو ناسنإك ةأرملا عوضوم عم لماعتلا مت نأ «ةينانبللا ةفاحصلا خيرات يف ثدح ام

 اهترشن يتلا عيضاوملا ةيعون نم كلذ رهظيو :نلعملا باطقتسالو يداملا بسكلل ةاداك
 راودأو عقاومو فئاظو نم ًاريبك ًاددع لاطي ًاعونتم ًاباطخ تسكع يتلاو ةحفصلا

 رومأب نيينعملا فقاوم ًاصوصخو) ءاهددصب فقاوملا عونتل ًارظنو «ةأرملا لكاشمو
 ًازفاح اهفقوت ناكو .تفقوت نأ ىلإ ,('')(ةيئاسنلا تامظنملاو ةيلهألا تايعمجلاك ةأرملا

 ««عقاوملاو راودالا يف ثحب - نويزفلتلا يف نويمالعإلاو تايمالعإلا» ءبرح داعس - يرداقلا دنوهن )1١(
 50١7 ربوتكا - لوألا نيرشت «ىلوالا ةعبطلا ,توريب «تاينانبللا تاثحابلا عمجت «يبرعلا يفاقثلا زكرملا

 14 .ض
 ) )1١.ص.ص ,هسفن عجرملا 50-15.

 نم كلذو عمتجملا حئارش ةفاك ىلإ لوصولا هلالخ نم عيطتست ًارينمو ةزيمم ةوطخ اهيف تدجو يتلأ )1١(
 اهربتعا نيح يفف .ةحفصلا هب تتا ام لوح تفلتخا ءارآلا نأ ريغ .نهتاطاشنل ةلماكلا ةيطغتلا لالخ
 ةأرملا اياضقو ماع لكشب ةارملا اياضق ىلع لطت ةذفانو ةمدقتم ةوطخو ءًادج ةديج ةحفص ضعبلا

 نالعإو ةفرعمو ةأرملا نع لمشأو حضوأ ةروص ءاطعإ نكمي اهلالخ نمو ءصاخ لكشب ةينانبللاو ةيبرعلا

 ةيحان نم كلذكو رشنت يتلا تاقيقحتلاو عيضاوملا نم يلمعلا ديعصلا ىلع ىتح ةدافتسالاو اهاياضق
 رومأ ىلع ءوضلا تقلأ اهنأل ةمهم تناك اهنأ رخآلا ضعبلا اهربتعا ؛ًاضيأ نهب ةصاخلا ةطشنالا ةيطغت

 نال ةلهؤم تناك اهنأ ندجو ؛كلذ مغرو ؛نكلو .اهنم ىجترملا حومطلا ىوتسم ىلع نكت مل اهنأ الإ ,ةأرملا
 اميفو .ةفيحصلا رمعل قفارملا ةحفصلا رمع رابتعالا نيعب تاذخآ ترمتسا ول اميف ةأرملا تاعلطت يكاحت

 :ةحفصلا هذه لوح ءارآلا ضعبل ضرع ىلي

 ها ؟



 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 ةبوتكملا ةيمويلا ةيسايسلا ةفاحصلا باطخ ةساردلو اهاوتحم ىلع فوقولل انل ًايفاضإ

 نيفشاك امهنربتعا نييساسأ نيروحم ةجلاعم نم ًاقالطنا كلذو .اهب ًالثمم ةأرملا لوح
 :امهو ءباطخلل

 اهعقوم :الوأ

 ةبسنلاب اهتيمهأ نع ثحبلا نع لزعمب ةحفصلا هذه ةيمهأ يف تبلا نكمي ال هنأل
 :ةيلاتلا طاقنلا نع لؤاستلاو اهعقوم نع ثحبلا مهملا نم ناك ءاهتردصأ يتلا ةفيحصلل

 ؟ةفيحصلل ىسايسلا هجوتلا لمحت مأ ؟ةأرملاب ةصاخ ةلقتسم ةحفص يه له -

 تدمتسا نيأ نم ءاهفادهأ تناك اذام ؟ةحفصلا هذه ىلع نيمّيقلا اوناك نم -

 ؟ةفدهتسملا ريهامجلا تناك نم ءاهرداصم

 ؟اهنع ضيعتسا اذامبو ؟تفقوت اذامل -

 اهاوتحم :ًايناث

 وأ قحالم وأ تالجم صيصختب مالعإلا اهدهش يتلا ةديدعلا تالواحملا ءوض يف

 هذه ىوتحم ىلإ جولولا ةيمهأ انيأر ءاهنيماضمو اهفادهأ تددعت يتلاو ةأرملل تاحفص
 :ةيلاتلا طاقنلا نم دكأتلاو ةحفصلا

 ماع لكشب ةأرملا اياضق لبقتسملا ةفيحص يف ةأرملا ةحفص ترهظأ له -

 يه امو ؟اهتاناعمو اهتازاجنإو اهتامامتها ترهظأو صاخ لكشب ةيبرعلا ةأرملا اياضقو

 ؟اهيلع تزكر يتلا اياضقلا

 تباصأ ىتلا ةيفاقثلا-ةيعامتجالا تارّيغتلا ىلع فوقولل ةصرفلا انل تحاتأ له -

 ةيعونو ةيبرعلا ةأرملا عاضوأ ىلع تأرط يتلا تارّيغتلاو «ةيحان نم ةيبرعلا تاعمتجملا

 سلجملل ةيصخش ةذفان اهيف تدجو دقلو .ةزيمم ةحفص» :ناغود لابقإ يئاسنلا سلجملا ةسيئر -
 «ءانتطشنأ نم ديدعلا ةيطغت ىلع ةحفصلا تصرح دقلف ,يئاسنلا
 «حومطلا ىوتسم ىلع نكت مل اهنكلو «ةلوبقم ةحفص تناك» :ديسلا ةفيفع ةيمنتلل توريب ةيعمج ةسيئر -
 ,«ةيفاك نكت مل ةيطغتلا ةقيرط نأ امك ءعيضاوملا يف صقن :ماعلا فدهلا بايغب ئراقلا رعشي
 نم ناكو امك ءلضفألا ميدقت اهيلع نيميقلا ناكمإب ناك» :رطم ادنيل ةينانبللا ةأرملا قوقح ةنجل ةسيئر -

 تازاجنإلا هذه ةنراقمو ملاعلا ءاحنأ فلتخم ىف نيدايملا فلتخم يف ةأرملا تازاجنإ نع ملكتلا نكمملا

 ترقأ «ندرألا دعب نم .ًايلاح يبرعلا ملاعلا يف لاثملا ليبس ىلع ,نانبل يف ةأرملا مكحت يتلا نيناوقلاب
 ةبسنلاب هقح هؤاطعإو هيلع زيكرتلا بجي ناك عوضوم ءاهدالوأل اهتيسنج ءاطعإ يف ةأرملا قح رصم
 ««صاخ لكشب تايناثبللا ءاسنلاو ماع لكشب تايرخآلا يبرعلا ملاعلا ءاسنل

 الإ لامكلا ىلإ لصت مل اهنأ مغر» :ىسيع باوب ايدان ةلماعلا ةآرملا ةطبارل ةيجراخلا تاقالعلا ةلوؤسم -
 .«ةينانبللا ةيمويلا مالعإلا لئاسو يف ةزيمم ةلقن تناك اهنأ

 ها*



 9 تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 نم اهتاشب ةلوادتملا (..ةيسايسلا «ةينوناقلا ةينيدلا اهلاكشأ فالتخا ىلع) تاباطخلا
 ؟ىرخأ ةيحان

 ؟ةارملا نوؤشب نيمتهملا دصرل ةيناكمإلا انل رفوت نأ تعاطتسا له -
 ةأرملا ؟ةأرملا عقاو رييغتل زفحي نم :ليبق نم تالؤاست ىلع درلا تعاطتسا له -

 ةأرملا كرحتت فورظ يأ لظ يفو ؟ةلماكتم ةينب هرابتعاب ماع لكشب عمتجملا مأ اهدحو

 ؟عمتجملا لبق نم ةردابملا يتأت فورظ يأ لظ يفو ؟اهعقاو رييغتل

 -ليلحتلاو ةيطغتلا - ةيطغتلا :ةحفصلا هذه ىلع بلاغلا يفحصلا عونلا وه ام -
 ضعي فشك انل ىنستي يفحصلا لمعلا ةيلآ يف ثحبلا لالخ نمف ؟ثدحلا ةفاحص مأ
 .ةحفصلا لبق نم دمتعملا باطخلا بناوج

 قفالاو عقوملا :لوألا روحملا - 1

 كلذو يمسرلا رودصلا عم يأ ؛لبقتسملا ةفيحص ةقالطنا عم ةحفصلا هذه تأدب
 .1999 ناريزح ١7 يف

 سيئر هدمتعا ءيلاصتا جمانربل ًالّمكم ىتأ ةينانبللا لبقتسملا ةفيحص رادصإ نإ

 ةسسؤم ءاشنإ ىلإ فده «(ةفيحصلا كلام) يريرحلا قيفر يلاحلا ءارزولا سلجم
 ويدارب ةسسؤملا هذه لّثمتتو .بوتكملاو يئرملاو عومسملا نيب عمجت ةلماكتم ةيمالعإ
 .توريب امهرقمو لبقتسملا ةفيحصو لبقتسملا نويزفلت ءسيراب هرقمو قرشلا

 ةفيحص يف «ةأرملاب» ةصاخ ةحفص سيركتل يساسألا فدهلل ةبسنلاب امأ

 هذه ءارو نوكت امبر لماوعلا نم ةعومجم نإ ذإ ,هب مزجلا نكمي الف «ةينانبللا لبقتسملا
 اهعضوب ةيساسأ ةقالع اهل درفتلاو زييمتلا يف ةبغرلا تناك امبر «ةيحان نمف «ةحفصلا
 ةينانبللا فحصلا يف ءاهتيعضوو ةأرملا عقاوب ةقالع اهل ًارومأ جلاعت يتلا عيضاوملاف)
 ,تايلحملا» ىأ «عمتجملا» ةحفصك ةفلتخم اياوزو تاحفص نمض رشنت «ىرخألا ةيمويلا
 نإ ذإ) رصعلا تابلطتم عم ماجسنالا نم ًاعون نوكت امبر ءىرخأ ةيحان نمو ؛(الثم
 امبر هنأ ىأ ؛(ءاسنلا نرق وه يتآلا نرقلا نأ نودجي نيرصاعملا نيركفملا نم ريثكلا
 ىلع لمعلا بجي ىتاوللا ءاسنلا تابخانلا نم ةلتك كانه نأ ءنابسحلا ىف ناك
 سيئرلل ديؤم يئاسن روهمج بسكل ةيسايس ةاداك ةحفصلا مادختسا) نهباطقتسا

 .(هتسايسو يريرحلا

 يذلا ('؟7قلش لضفل لبقتسملا ةفيحص يف «ةأرملا» ةحفص لاخدإ ةركف دوعت

 )١5( ماعلا علطم ىلإ اهسيسأت ذنم اهريرحت ةسائرو ةفيحصلا ةرادإ سلجم ةسائر ىلوت 5٠05.
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 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 روصتو اهروصت يف لاجملا كرت هنكلو «ةفيحصلا يف اهجاردإ ةرورضو اهتيمهأ ىأترا

 .اهنع نيلوؤسم نونوكيس نيذلا صاخشالا ىلإ اهحرطت فوس يتلا عيضاوملا ةيعون
 كلام ةقيقش ءيريرحلا ةيهب ةبئانلا لبق نم رشابم مامتهاب ةحفصلا تيظح دقو

 ةرادإ سلجم ءاضعأ دحأ لبق نم ريبك معدو «يريرحلا قيفر ةموكحلا سيئر «ةفيحصلا
 .(" *!هيعن داؤف ةفيحصلا

 تتأ ةينانبللا ةيمويلا ةبوتكملا ةفاحصلا ناديم يف ديدجت نم هتلمح امب ةركفلا نإ
 يف ةأرملا لوخد ىلع عجشملا يريرحلا قيفر سيئرلل يسايسلا عورشملا عم ةمجسنم
 تتأ كلذكو ...هلمع قرف يف ىأ (' لةيباختنالا هتحئال يف ءاوس ةعونتم ةيسايس نيدايم

 ةمق» رمتؤم ىتأ دقو .ةأرملا عوضوم يف يريرحلا ةيهب ةبئانلا تاطاشن عم ةمجسنم
 ةردابم ىلع ًءانب ٠٠٠١, ماع لوألا نيرشت يف ةرهاقلا يف دقع يذلا ««ةيبرعلا ةأرملا

 سلجمو ةيبرعلا لودلا ةعماج عم قافتالابو يريرحلا ةيهب ةديسلا لبق نم ةيساسأ
 زكارم يف ةأرملا ؛:ةسايسلاو ةأرملاك ةمهم نيوانعب ةحفصلا دميل ءرصم يف ةأرملا

 ةأرملا :ةيبرتلاو ةأرملا ءنوناقلاو ةأرملا ءداصتقالاو ةأرملا ءلمعلاو ةأرملا «رارقلا
 ةيطمنلا ةروصلا نع اهب تدعتباو ةحفصلا ىلع ةيدجلا عباط تفضأ نيوانع ...ةيمنتلاو

 ةيعون لالخ نم ةينانبللا مالعإلا لئاسو نم ريثكلا اهسكعت يتلاو ةأرملاب ةقصتلملا
 .اهيلإ قرطتت يتلا عيضاوملا

 ىلع تفرشأو ءاهتيادب يف ةحفصلا ةيلوؤسم ('"يتوريب اينوس ةيمالعإلا تلوت
 ةعومجم ةحفصلا يف لمعو .اهرودص ةرتف لاوط (ًادومع) ًالاقم اهيف تبتكو اهدادعإ

 الورو سمش ءايضو يوطع ةمسابو بعص ماركاو ىحوح ةمطاف نه «تاررحملا نم

 دمحأ .د «يريرحت فرشمك .ءفصنو ةنس ةبارق لالخ ةحفصلا ةيلوؤسم ىلوتو .هللادبع
 اهرودص فقو ليق ءيتوريب اينوسل رشابملا فارشإلا ىلإ تديعأ مث نم «نيدلا نيز

 ىلع ؛يتوريب ىلإ اهيف لمعلا رصتقا ءةريخالا ةرتفلا هذه لالخو .فصنو ةنس ةبارقب
 .هللادبعو وحوح

 طقف دمتعت ملف ءاهتدام ةحفصلا هذه اهنم تدمتسا ىتلا رداصملا تددعتو تعونت

 ةيئاسنلا تاطاشنلل ةيمويلا ةعباتملاو تارمتؤملاو تنرتنإلاو بتكلاو ءابنألا تالاكو ىلع

 .ًاضيأ يريرحلا قيفر سيئرلل ةعباتلا سيراب يف قرشلا ةعاذإ ةرادإ ملستل ةفيحصلا يف هبصنم كرت يذلا (1)

 .ةيدلبلاو ةيباينلا تاياختنالا يف ةأرملا دوجو ىلع (يزمر لكشب ىلو) صرح دقف (11)

 لمعلا تادتبا .عومسمو يئرمو بوتكم نيب ةيمالعإلا تالاجملا ةفاك يف اهروضحب تزيمت ,ةينانبل ةيمالعإ (11)
 ماهملا تعونت دقو «راونالا ةفيحصو دايصلا ةلجم يف ةررحمك 1570 ةنس يفحصلا لاجملا يف

 ةفيحص يف «ةأرملا» مسق ةسيئر بصنم ًايلاح لغشتو ةيلمعلا اهتريسم لالخ اهتلغش يتلا ةيمالعإلا
 .لبقتسملا

 هزكو



. 
 و

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 تاقالع ةماقإ ىلإ ءاهتدام ءانغإ فدهب ءكلذ تطخت امنإو يبرعلا نطولاو نانبل يف
 تايصخش عم ةرشابم تاءاقل ةعباتمو ةأرملاب ةصاخلا ةيلهألا تايعمجلاب تالاصتاو
 .ةأرملا عوضومل ةعباتمو مامتها تاذ اهريغو ةيئاسن

 باسحل نايحألا ضعب يف ةرداصملا نم ةحفصلا مّلست مل اهرشن ةرتف لالخ

 ناونع تحت تناك يتلا ءاهل ةلباقملا ةحفصلا عم اهرشن فقو مت نأ ىلإ ىرخأ ةدام

 :ةحاستلل ةيدانللا ةجاملا ةججي كلذو قارغلا ىلع بزمتلا يادي مج ةكيملاو :مولعلاد
 امع ترفسأو تهتنا برحلا نأ الإ .هل ةلماكلا ةيطغتلا ةرورضو ثدحلا ةيمهأل ًارظن

 ,ًايعوبسأ نيتلباقتم نيتحفصب اهنع ضيعتساو ةبئاغ تيقب ةحفصلا نكلو ءهنع ترفسا
 رمالا ئداب يف امهتنونع تأترا يتلا ءونس ايداه دادعإو فارشإب ءءاثالثلا راهن ناردصت

 رشن فقو لوح ةديدع تالٌواست يعدتسي امم .«ءاوهأ» ناونع تدمتعا مث ,««ةضوم»

 فقوت «ءاوهأ» نيتحفصلا نومضم نأو ةصاخ ,«لبقتسملا» ةديرج يف «ةأرملا» ةحفص
 ةضايرلاو ليمجتلاو ةضوملاو ءايزألا ىلإ قرطتت عيضاوم :ةفيفخ عيضاومو ءايشأ ىلع

 ةحفص تزيمت امنيب .ةأرملل ةيلكشلا تامامتهالا دنع تفقوت امهدودح نأ يأ ,خبطلاو

 اهناب ءًاقحال ىرنس امك يتلاو ءاهعيضاوم ىنغو عونتب ءانركذو قبس امك ««ةأرملا»

 ةيبرعلا ًاصوصخو ةيلاحلا اهتيعضولو ةارملل ًامييقتو ًافصو اهتايط يف لمحت عيضاوم

 .ةيعضولا هذه نيسحت ىلإ فدهت ٌفقاوم «ةرشابم ريغ ةقيرطب ىلو «ىنبتتو ءاهنم

 هذه نأب ؛ةيحان نم لوقلا ىلإ انعفدي «ءاوهأ» ب «ةأرملا» ةحفص لادبتسا نإ

 ًاسمطو ٌءاغلإو ءارولا ىلإ ًاعوجر ام دح ىلإ ربتعت لبقتسملا ةفيحص لبق نم ةوطخلا
 ةيحان نم لؤاستلا ىلإو ءاهاياضقو اهرومأ ىلع زيكرتلا يعدتست ةلحرم لالخ ةأرملل
 ةيعامتجا تايفلخب قلعتت دق يتلاو «رييغتلا اذه ءارو تناك يتلا بابسألا نع ,ىرخأ

 ماع لكشب ةيبرعلا تاعمتجملا يف اهسيركت ىلع لّمعُي ةيسايس ةيداصتقا ةيفاقث
 اهتهجاوم ىأ اهلهاجت لبقتسملا ةفيحص عطتست ملو ءصاخ لكشب ينانبللا عمتجملاو
 يداصتقالاو يفاقثلاو يعامتجالا قايسلاف .ةيراجتلا وأ ةيجولويديالا ةيحانلا نم ءاوس

 اهكالهتساو ةلاسرلا جاتنإ ةيلمع يف لخدتيو «يمالعإلا لمعلا ةعيبط ريبك ءزجب ددحي»

 ىلع لمعت «تناك ًايأ «ةليسولاف .اهكلهتسمو ةلاسرلا جتنم نيب ةينمضلا ةبعللا ةدعاق ىلع

 .("4)«نلعملا ىلإ ةلمجلاب هابتنالا اذه عيبت يك ههابتنا دشتل روهمجلا تاليضفت

 ك0“

 ؛«عقاوملاو راودألا يف ثحب - نويزفلتلا يف نويمالعإلاو تايمالعإلا» .برح داعس .يرداقلا دنوهن - (14)

 .3795 ص «قباس عجرم
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 لبق اهل ةيلكشلا ةيحانلا ىلع ًاليلق فقوتلا يعدتست ةحفصلا ىوتحم ةسارد نإ

 نع ةماع ةركف ءاطعإو ءاهل صصخ يذلا ناكملا ديدحتل كلذو ءنومضملا ىلإ جولولا

 نيوكتب انل حمست يتلاو ؛عيضاوملا ةيعونو تمدخّتسا يتلا ةيفاحصلا طامنألا عاونأ

 .اهنومضم نع يلوأ عابطنا

 لكشلا ديعص ىلع - ١

 ةحفصلا ىلإ تلقتنا مث ««ةأرملا» ل رمألا ئداب يف ءاهلماكب ١9 ةحفصلا تصصخ
 ١". ةحفصلا يف رمألا ةياهن يف رقتستل ,"7

 نم مجسني ؛ىلعألا مسقلا يف عقي «ةحفصلا يثلث يلاوح لكشيو لوألا مسقلا -
 عيضاوملا نم ديدعلا ةحاسملا هذه نمض رشن .ةحفصلا ناونع عم نومضملا ثيح

 ضعبل ةيرايخإلا ةيطغتلا فدهت ةريغص تالاقمب نايحألا مظعم يف ةيوحصم ءةلصفملا

 ملف ةأرملل ىلامجلا بناجلا لامهإ مدع ىلع ةحفصلا تصرح .ةأرملاب ةقلعتملا رومألا

 مهت عيضاوم ...ةضايرلاو جايكملاو ةضوملاو ءايزألاب ةقلعتملا عيضاوملا نم ُلخت

 تبتك «يتوريب اينوس ةيفحصلل راسيلا دومع صّصّخ .ءاسنلا نم اهب سأبال ةحيرش
 هجو ىلع طِقف ةأرملا سيلو ماع لكشب عمتجملا مهت يتلا عيضاوملا نم ديدعلا هيف

 ثادحأ نم اهلوح يرجي ام يف ةأرملل رظن ةهجو نع ةرابع تناك اهنأكو .ديدحتلا

 .اياضقو

 نم كلذو ةيلستلل صّصُخ دقو ؛ةحفصلا ثلث يلاوح لكشيو يناثلا مسقلا -

 ...وه نمو ةظحالملا ةقد ؛ةعئاضلا ةملكلا) ةيركفلا ةيلستلا باعلأ نم عاونأ ةثالث لالخ

 اهنأ الإ :ةفدص ناك امبر لكشلا اذهب ميسقتلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو .(؟يه نم

 يئاسنلاو يروكذلا ءارقلا نم روهمج بذج يف ًايباجيإ ًارود تبعل امير ةديج ةفدص
 .ءاوسلا ىلع

 ,تدمتعا دقف .ةيصصختلاو ةينقتلا نم ًاعون ةحفصلا ترهظأ ,ةيلمعلا ةيحانلا نم

 صوصن نمف .ةيفاحصلا طامنالا يف اهدجن يتلا صوصنلا عاونأ عيمج ىلع ًابيرقت
 لبق نم ررحملا دومعلا يف ءيأرلا صوصن ةيساسأ ةروصبو دجن «يبتكملا لمعلا
 «قيقحتلا :ةيطغتلا دجنف ءيناديملا لمعلا صوصن نم امأ .يتوريب اينوس ةيفاحصلا

 خلإ ...هيرتروبلا «ةلباقملا

 نم ًاعون ةيمومعلا ةيضرعلا ةءارقلا انل رهظُت :ةحفصلل ماعلا ىوتحملا ديعص ىلع

 مادا/
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 ةدّيقُملا تايعجرملاو ءةيبدآألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةضوملاو ءايزألاب قلعتت عيضاوم دجن ءًاقباس انرشأ انكر ,ةيحان نمف .ةيجاودزالا
 مهت ةماع عيضاومب اهفينصت نكمي يتلا عيضاوملا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ...ليمجتلاو
 ميهافم عم مجسنت اهنآل امير ةحفصلا يف تجردأ اهنكلو ةأرملاو لجرلا نيسنجلا
 تلاز ام ةيفاقثلا تاموظنملا بلغأ ىفف .ةيوثنألا ةايحلاب رثكأ قلعتت اهنأب ربتعتو ةدئاس
 لافطألا عوضومك ةأرملا ةايح يف ًامهمو ًايساسأ ًاءزج ربتعت رومألا ضعب كانه

 ةيحان نمو .سنجلاو بحلاو ميجيرلاو ةيثارولا ضارمألاو ةبوصخلاو قالطلاو جاوزلاو

 نئاككو اهنايكو ةأرملا دوجوب :ًالوأ قلعتي يلاكشإ عباطب فصتت عيضاوم دجن ءىرخأ
 ةيواستملا ةأرملا ةروص سيركتب :ًايناث ؛ةلعافلاو ةداجلا ةكراشملا يف يباجيا رود هل
 .لماعتج ناسنإع اهتلماعخ ةزورتهو.قوقحلانف

 نومضملا ديعص ىلع -؟
 انل حمست اهنأل انتسارد يف ةمهم ةحفصلا نومضمل ةيمكلا ةءارقلا نأ كش ال

 نا الإ :اهنوادخ ع فيغو ترشن يذلا عيضاوملا ةيغود: ىلع ةقيقد ةروصب فوقوثاب
 ةحفصلا اهتنبت يتلا تاباطخلا وأ باطخلا ةيعون نع فشكلاب انل حمست ةيعونلا ةءارقلا
 .ةساسحلا عيضاوملا ضعب يف ةأرملا ةيعضو صخي اميف

 ةيمكلا ةءارقلا يف -١-؟

 نم تائملا ىلإ اهلالخ تقرطت .تاونس عيرألا براقي ام ىلع ةحفصلا ترشُن

 ثيح نم ةيلومشلاب عيضاوملا هذه تمستا دقو .ةأرملاب ةرشابملا ةلصلا تاذ عيضاوملا

 نم «ةيبرعلا وأ ةينانبللا ةأرملا اياضقو تاطاشن ىلع راصتقالا مدعو ؛ةيحان نم عونتلا
 ةأرملاك ةيبرعلا ريغ ةأرملا اياضقو تاطاشن نع ترشنو كلذ تطخت امنإو ءىرخأ ةيحان

 .ةيقيرفألاو ةيبوروألاو ةيكريمألا

 ةقلعتملا ةساسحلا اياضقلا نأ انل نّيِبُت ةحفصلا نومضمل ةيمكلا ةءارقلا نإ

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا ىنبلا ببسي شاقنو لدج عوضوم لازت ال يتلاو «ةأرملاب
 .ترشن يتلا عيضاوملا لمجم نم يساسألا زيحلا تلغش ,تاعمتجملل ةيداصتقالاو

 اياوز نم اهلوانت مت دقو ءلجرلاو ةأرملا نيب نزاوت داجيإب اهلمجمب قلعتت عيضاوم
 :ةددعتم

 تدقع ىتلا ةيميلقإلاو ةيلحملا تارمتؤملا ةيطغت ىلع ةحفصلا تلمع :تارمتؤملا
 «ةيبرعلا ةأرملا ةمق» رمتؤمو «يسايسلا ماظنلا يف ةأرملا ةكراشم» رمتؤمك ةأرملا لوح

 ةعباتم ىلع ت تلمع امك .. .ءالبقتسم ًارضاح ةيبرعلا ةأرملا هجاوت يتلا تايدحتلا» رمتؤمو

 يئاسنلا سلجملاك اهنم ةينانبللا ًاصوصخو ةيئاسنلا ناجللاو ةيلهألا تايعمجلا تاطاشن

 هك
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 :ةلماعلا ةأرملا ةطبار «ةأرملا قوقح ةنجل «ةأرملا اياضق ةعباتمل ةيلهالا ةنجللا «ينانبللا
 نهريراقت ترشنو ءنهتاكرحتو نهلامعأ تعباتف .اهريغو ةيمنتلل توريب ةيعمج
 .نهتايصوتو

 لمعلا شروو تاودنلاو تارمتؤملا ةيطغتل تيطعأ يتلا ةيمهألا نأ يف كش ال
 ةيلهآلا تايعمجلا لبق نم تاكرحت نم يرجي ام لوح ًايرابخإ ًادعب ةحفصلا تطعأ
 نم ريثك ىف ؛ةلصفملاو ةمئادلا ةيطغتلا نأ الإ «ةأرملا رومأب نيمتهملاو ةيئاسنلا ناجللاو
 ؛مهاستو ؛ناجللاو تايعمجلا هذه باطخل ًاينبت «ةيحان نم ءاهتيفلخ يف لمحت «نايحألا
 ناجللاو تايعمجلا هذه هبعلت يذلا رودلا زاربإو باطخلا اذه رشن يف ؛ىرخأ ةيحان نم
 صقنلاو روصقلا هجوأ حيضوتو اهحلاصم نع عافدلاو ةأرملا عقاو رييغت ةلواحم يف
 ىسايسلاو يعامتجالا اهرود ةغايصو اهحلاصم نع عافدلاو اهتجلاعم ليسن
 ١ ١ .اهقوقحب فارتعالا ىلع «لجرلا» رخآلا ثحو «يداصتقالاو

 نهتاردق راهظإ ىلإ تفده ءنهلاجم يف نعمل ءاسن عم تالباقم :تادئار ءاسن
 لجرلا ىلع ًاركح تناك بصانم ماحتقا ىلعو نيدايملا ىتش ىلإ لوصولا ىلع
 ىلع تالباقملا رصتقت مل .اهيف اهترادج تابثإو اهيلإ لوصولا ةأرملا تعاطتساو
 لاثملا ليبس ىلع ءًاضيأ ةيبرع ةيئاسن تايصخش تلمش امنإو ةينانبل ةيئاسن تايصخش
 راوح ءلصيف ناجوت ةيندرالا ةبئانلا عم راوح ءيريرحلا ةيهب ةينانبللا ةبئانلا عم راوح
 جامدإو ةلوفطلاو ةرسالا ةياعرو ةأرملا عاضوأب ةفلكملا ةرازولا ناويد ةسيئر عم
 ىكارتشالا داحتالا بزحل ةيرادإلا ةنجللا يف ةوضعو ةيبرغملا ةكلمملا يف نيقوعملا
 موهافلا ءافيه يندرألا يبرعلا ىدتنملا ةسيئر عم راوح «سادس ةيحتف ةيبعشلا تاوقلل
 ىف ةطشانلا-ةلعافلا ةأرملا ةروص نع همدقت امب تالباقملا هذه ةيمهأ ىلجتتو .يناليك

 يف ةأرملا عقاو ةحفصلا هذه تالاقم ترهظأ :ملاعلا يف ةأرملا عقاومو عاضوأ
 ةيفيظولاو ةينهملا اهعاضوأ نع ةفشاك ءصاخ لكشب يبرعلا ملاعلاو ماع لكشب ملاعلا
 يف ملاعلا ءاسن عاضوأ ناونعب تاقلحلا نم ةلسلس ةرشان ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
 ةيادبو ةنسلا ةياهن نيب ةيلاقتنالا ةلحرملا يف ترشن كلذك .500" 2٠٠٠١ ماوعألا
 يفو ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف نهعاضوأ رهظُت تالاقملا نم ةعومجم ةديدجلا ةنسلا
 هترفو امب ةينغ تتأو ءيفيشرألا عباطلا تالاقملا هذه ىلع ىغط دقو .نيدايملا فلتخم
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتاناعم نع ًاصوصخو ملاعلا يف ةأرملا عقاو نع تامولعم نم
 .ًاضيا نيدايملا هذه يف اهتازاجنإ نعو «ةيسايسلاو

 تلوانت ءتاعدبم ناونعب تالاقملا نم ةلسلس ةحفصلا ترشن امك :تاعدبم ءاسن

 ننلل



 94 .تاشحإب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 يبست ىلع :نوداءاطعو نهتارده ىلع ملاعلا نول دهشو نوعادبإب ةزيمت ءاسكرتني
 ةدرو ةرعاشلا ءهئاسنو اهدلب بعش ةرّرحم ندار ةيسينودنألا ةريمألا :رصحلا ال لاثملا
 فلوو اينيجرف ةدرمتملا ةبتاكلا ءمازع ةريمس ةيرصعلا ةريصقلا ةصقلا ةدئار ءيجزايلا
 ىده ىعامتجالا لاضنلاو يسايسلا لمعلا يف ةدئارلا ,ةرودق جاهتبا ةيئاسنلا ةلضانملا
 تالاقملا هذه تقلأ دقو .ديم تيرغرم ايجولوبورتنألا يف ةيناديم ةثحاب لوأ ءيوارعش
 هذه :لوقلا تدارأ تاراعش اهنأكو :نهعادبإ ىلع نهل خيراتلا دهش ءاسن ىلع ءوضلا
 ...ةثحابو ةملاع «ةبيدأو ةرعاش ءاهبعشل ةررحم ةأرملا يه

 ةأرملا عقاومو عاضوأ نع ملكتلاو تارمتؤملا ةيطغت نم ةعونتملا تالواحملا هذه
 بوتكملا ىمالعإلا باطخلا ىف ًايعون ًاروطت سكعت تاعدبملاو تادئارلل ةحسف ءاطعإو
 ةيحان نم ءاوس - ةحفصلا اهتعبتا ىتلا ةقيرطلابف .ةينانبللا ةيمويلا ةفاحصلا ىف
 ةأرملا دسجل ةنهتمملا ةيطمنلا ةروصلا نع اهب تأن - تالباقملا وأ تالاقملا وأ ةيطغتلا
 .يتاسنإلا اهريثات نع اهدعيم يتلاو

 ًامامتها :الوأ انل رهظُت ترشن يتلا عيضاوملا لمجمل ةيضرعلا ةءارقلا درجم نإ
 ًاباطخ يّنبتو ؛ةعونتم بناوج نم ةأرملا عوضومب ةطاحإلا ةرورض ىلإ تاررحملا هتلوأ
 ةأرملاب فارتعالل يعسلاو عونلا ساسأ ىلع ةاواسماللاو زييمتلا رهاظم فشك فدهي
 نكي مل نإو هجوتلا اذه .هتيلالقتساو لجرلا ةردقل ةيزاوم ةيلالقتساو ةردق تاذ نئاكك
 عوضومل هابتنالل ًاتفل لكشي ةيمويلا ةبوتكملا مالعإلا لئاسو يف هحرط نأ ريغ .ًاديدج
 ةدناسمل ةحفصلا اهتعبتا يتلا ةيلآلا :ايناث انل نّيبتو ؛اهعاضوأ يف ريكفتلا ةيمهأو ةأرملا
 طيلست لالخ نم اهل ةيباجيإ ةروص ليكشتو ةيطمنلا اهتروص رييغت ةلواحمو ةأرملا

 دعصلا عيفج ىلع تازاجنإ قيقحت, ىلع اهتردقو اهتيلاعف ىلع «ةيحلات' نم وصلا
 يلع ويكاتلا ركل ةيحان نمو: ةيرهبلا ةايحلا ةلكم .رييست يف لمرلل اهتيكاومو
 :ةيدارعلا تبق يف لجرلا نيدو اهنيم لاك ظادخإ ةرؤربص ىلعو اهتيتظاوم

 ةيعونلا ةءارقلا يف ؟-؟

 ,يبرعلا ملاعلا يف ءاسنلا ةيعضو ديعص ىلع ةئراطلا تاريغتملا نم مغرلا ىلع
 رييغتلا اذه نأ ىلإ ريشت ةحفصلا اهيلإ تقرطت يتلا نيوانعلا نأ الإ ءانركذو قبس امك

 ىلإ ريشت يتلا ةحفصلا نيوانع لالخ نم كلذ اديو .هروصتن يذلا لكشلا ىلع نكي مل
 بولطملاو اهتيدوبع دّسِحُي ةأرملا دض فنعلا» :ءاسنلا اهنم ىناعت تلاز ام لكاشم
 فثعلا ىلع ضَقي مق ءاسنلا عاشوا نسمتت»::(' "نازح حك ةيملع تاسارد

 5٠١5 ناسين ١5 ددع .ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (15)

 مها



 ةارملل رخآلا هجولا :ميعز

 دوهجملا :ةعارزلا يف تالماعلا» :("'!«يندبلا ىذألل ضرعتي ءاسنلا اثلث» ," ”)ءنهدض

 زييمتلا ءاغلإل ةديدج ةوطخ» 2 امو بغي مل زييمتلا» 6 "اءنجألا فصنب هتاذ

 لمعلا نم فّرصُي نم لوأ ةأرملا» 2" )«ديلاقتلا اهقيعت ًاقوقح اهاطعأ نيدلا» 2"! «ًايلعف
 ةأرملا موي يف » ,"")؟ةاواسملا ققحتت ىتم :قلعملا لاؤسلا» ."0ءمّدختسُي نم رخآو

 سكعت نيوانعلا نم ةنيعلا هذه ...(""7«يسايسلا رارقلا يف اهكارشإ ىلإ ةوعد :يملاعلا
 لالخ نم ةحفصلا باطخ دصر لواحنس يلي اميف .نيدايملا فلتخم ىف ءاسنلا ةاناعم
 امل ةلثمم اهربتعن اننأل كلذو اهريغ اياضق نمض نم اهرايتخا انرثآ اياضق ىلع زيكرتلا

 نيناوقو ةأرملا «ةيسايسلا ةاواسماللاو ةأرملا ءفنعلاو ةأرملا :ىهو «ةأرملا هيناعت

 .اياضقلا هذه عم ةحفصلا يطاعت ةيفيكب قيقدتلاو :ةيصخشلا لاوحألا

 روطتتو أشنت عمتجملاو ةأرملا نيب لعافتلا ةقالع نإ :فنعلاو ةأرملا 1-!-؟

 يراضحلاو يناقتلا فالتخالا مغرو هنأ ريغ .هسفن عمتجملا يف ةدئاسلا ةفاقثلاب ةرثأتم

 ال عيضاوملا ضعب د نأ ةحفصلا انل ترهظأ «ةأرملا ىلإ رظنلا ةيبسنو تاعمتجملا نيب

 .ماع لكشب اهتاناعم عقاو نع فشكتو ملاعلا يف ةأرما لكل ًاكرتشم ًامساق لكشت لازت

 .ملاعلا يف ءاسنلا اهنم يناعت يتلا اياضقلا ةمدقم يف ('7فنعلا عوضوم ىتأيو

 هدوجوب فارتعالاو هيلإ رظنلا ةيبسن ىلع تدكأو عوضوملا اذه ةحفصلا تلوانت

 ال عوضوم ةأرملا دض فنعلا» نأ تدروأف ءاهتيناسنإو اهنايك يف ةأرملا ددهي عوضومك

 تاعمتجملا يفو انتاعمتجم يف هدوجو يفني نأ لواحيو هيلإ قرطتلا ضعبلا بحي

 ديدعلا يف ةأرملا دض بكترملا ةفاك يدسجلا فنعلا لاكشأ ترهظأو ,7"2:(...) ةيبرغلا

 )٠١( ددع ءةأرملا ةحفص ءلبقتسملا ١١ بآ 19595.

 )١( رايأ ؟؟ ددع ؛ةأرملا ةحفص «لبقتسملا 7٠01.

 ) )1١ددع ءةأرملا ةحفص «لبقتسملا ١١ زومت 1595

 .19599 لوليأ ١ ددع ,ةأرملا ةحفص «لبقتسملا (19)

 1555 لوألا نيرشت 4 ددع «ةأرملا ةحفص «لبقتسملا (14)

 ١1595. لوألا نوناك ا ددع «ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (15)

 ين نوناك ١5 ددع ءةأرملا ةحفص ءليقتسملا (؟1)

 ٠ راذآ ؛ ددع ةأرملا ةحفص «لبقتسملا (؟1)

 ٠ راذآ ١4 ددع ءةأرملا ةحفص «لبقتسملا (18)

 ىلإ عمتجم نم اهلاكشأو اهبابسأ فلتخت .يملاع عباط تاذو ةنمزم ةرهاظ ةأرملا دض فنعلا ةرهاظ نإ (59(

 لعف يأ» هناب ةأرملا دض فنعلا (1591) ةأرملا دض فنعلا ىلع ءاضقلل يملاعلا نالعإلا فّرع دقو ءرخآ

 ةيسفن ىأ ةيسنج وأ ةيندب ةاناعم وأ ىذأ هنع مجني نأ لّمتحُي وأ مجني سنجلا ساسا ىلع مئاق فينع

 َّعَقَوَأ ءاوس ةيرحلا نم يفسعتلا نامرحلا ىأ هاركإلا وأ لعفلا اذه لثم فارتقاب ديدهتلا كلذ يف امب ةارملل

 .«ةصاخلا ىأ ةماعلا ةايحلا يف كلذ

 5٠07 يناثلا نوناك ١4 ددع «ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (؟)



 ةدّيقُملا تايعجرملاو ءةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ...ناتخلاو برضلاو باصتغالاو لتقلاك ءتاعمتجملا نم

 نم يلزنملا فنعلا»» ." '!ءنهدض فنعلا ىلع ضقي مل ءاسنلا عاضوأ نسحت»

 فرشلا مكارج تاليتق» ," !ءاهويدؤيل ةأرملا نوفّنعي 7 :«لجرلا 0 ةهجو
 تاودأو ةروراقلاو اصعلاب برضلا ىأ ايلعلا قباوطلا نم يمرلا» ,2"",نديازتي
 (..)» ,("*),ةيداصتقالاو ةيسايسلا اياضقلاو تانبلا ناتخ نيب طبرلا (...)» ." *7«خبطملا

 تزكر اهنكلو ؛ةحفصلا اهترشن عيضاومل نيوانع ...(«دلب لك يف باصتغالا ثداوحو
 .باصتغالاو فرشلا مئارج :قنعلا هجوأ نم نيهجو ىلع ةيساسأ ةروصبو

 يف طقف سيل ءاسنلا لتق ىلإ يدؤت يتلا بابسألا ةمدقم يف فرشلا مئارج ىتأت
 هتمدق (""اريرقت دافأ دقف .ةمدقتملا تاعمتجملا ىف ًاضيأ امنإو ةيمانلا تاعمتجملا
 ,ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا لاجم ىف ةطشان ةيناتسكاب ةيماحم ءريجناهج تمصع
 لتقُت يتلا فرشلا لجأ نم لتقلا مئارج نا» ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيضوفمل
 ايناطيربو شدالغنب يف ةدوجوم ةرسألل ةيقالخألا فارعألا اهكاهتنال ةأرملا اهيف

 ديوسلاو برغملاو ناتسكابو ايلاطيإو ليئارسإو دنهلاو رصمو روداوكإلاو ليزاربلاو

 ضعب لفغأ دق ريجناهج تمصع ريرقت نأ رعلإ انه ةراشإلا ردجتو ءهادنغوأو ايكرتو
 .الثم ندرألاك رمألا اذه يف ةفورعملا لودلا

 ناونع تحت ةأرملا قحب بكترُت يتلا مئارجلا ةبسانم نم رثكأ يف ةحفصلا تدقتنا
 يذلاو يمارجإلا لمعلا اذه ءارو نمكت يتلا بابسألا ىلإ تراشأ امك .فرشلا مث
 ًايعامتجا ؛:ةرشابم ريغ ةقيرطب ىلو «ةلوبقم ميهافم .ةيوثنأ ةينودو ًايروكذ ًاقوفت 0-6
 يف امك نانبل يف ةدمتعملا نيناوقلا يف (ناميلس ةزع يأر ةحفصلا تدروأ .ًاينوناقو

 ةحضاو ةروصب قرفت اهنأ تدجو يتلاو ءفرشلا مكئارجل ةبسنلاب ةيبرعلا نادلبلا رئاس
 نيح يف» هدض ماكحألا نم ففختو لجرلا عم حماستت اهنأل كلذو ءلجرلاو ةأرملا نيب
 نع عافدلا نأل ءفرشلا نع ةعقادم ال ةلتاق ةمكاحم مكاحتو ةأرملا عم ديدشتلا يرجي

 19595 بآ ١١ ددع ,ةارملا ةحفص «لبقتسملا (؟1)

 ٠ طابش ؟" ددع «ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (؟١)

 ٠ ناسين 4 ددع «ةأرملا ةحفص ؛لبقتسملا (؟9)

 5٠١5 زومت ١9 ددع .ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (؟4)

 ؟ رايأ 35 ددع ,ةأرملا ةحفص «ليقتسملا (
 ١5 5٠. يناثلا نوناك ١5 ددع ءةارملا ةحفص «لبقتسملا (؟1)

 فرشلا مئارج تاليتق» لاقم نمض :زوتناؤو نع القت «لبقتسملا ةفيحص يف ةأرملا ةحفص هترشن )

 ٠٠ 5١. ناسين 4 ددع .««نديازتي
 نواعتلاب يبرعلا ملاعلا يف ةيئاسنلا تاساردلا دهعم اهمظن ءةأرملا قوقح لوح ةودن يف تاكراشملا ىدحإ (؟)

 .11595 يناثلا نيرشت 59 يف .ةيكريمألا ةيتانبللا ةعماجلا يف «ةيلودلا وفعلا ةمظنم عم

 كش



 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 ةأرملا امنيب هنيع فرشلا ىه لجرلا نألو لجرلا ىلإ ةلكوم ةيعامتجا ةمهم فرشلا
 .""ءاهفرش لجرلا نكي مل اذإ فرش نود نم اهنأكو بسحت

 ةأرملا ريتعي لجرلا نإ اهلوقب فرشلا مئارج ىلع ىوحوح ةمطاف ةيفاحصلا قلعت
 ىف ًاينوناقو ًايعامتجا قحلا هل ءًاجوز مأ ًانبا مأ ًاخأ مأ ًابأ ناكأ ءاوس ءهتاكلتمم نم ًاءزج

 هفرش َدَقَق مولظم ىلإ بنذملاو ةبنذم ىلإ ةيحضلا لوحتتف اهكولس ىلع اهتبقاعم
 ال ةجرد ىلإ فرش ةميرج بكترم ىلع مكحلا ففخي ًالثم ندرألا يفف .نوناقلا هدناسي
 ندرألا ريتعُيو .(' 7 «فرش مئارج باكتراب تامهتم ءاسن ةلتق ىلع ةفيفخ ًافاكحأ» ركذت
 ماقرأل ًاقفو» ف ءفرشلا ةعيرذ تحت لتقلل ةأرملا اهيف ضرعتت يتلا لودلا ةمدقم يف
 دتعُيو .( '7ء«فرش مئارج يف ندرألا يف ًايونس لتقُت ةأرما نيرشع وحن نإف ةيمسر

 نييالم 4,8 ةكلمملا ناكس ددع ىلإ رظنلاب) ءملاعلا يف ىلعألا نيب نم لدعملا اذه
 يف ليدعتب كلذو فرشلا مئارج نم دحلا ةلواحم يف ةموكحلا لمع مغرو «(ةمسن

 ريغ ليدعتلا تربتعا ةيئاسن تامظنم نأ ريغ .عوضوملا اذهب صاخلا تابوقعلا نوناق
 (49 فاك

 نوناقلا نع ًاريثك هرهوج يف فلتخي ال ءىحوح ىرت امك «ينانبللا نوناقلاو
 نيب ؛ةخراص ةروصب «قرفي ينانبللا نوناقلا نأ فورعملا نم حبصأ» لوقتف «يندرألا
 داوملاو تايوقعلا نوناق نم 577 ةداملا ماكحأ يف ًاصوصخو «(..) «ةأرملاو لجرلا
 مئارج» ناونعب اهجاتروبير يف هتدرو ام اذه «ءانزلا ماكحأ نم 85و 5484و 441
 نم رثكأ ءاسنلا هاجت ددشتم نانبل - ةأرملا دض «نعرشم» فنع باصتغالاو فرشلا

 .(*")ةدع ةيبرع نادلب
 هتمدختسا ريبعت .«ةأرملا دض «نعرشم» فنع باصتغالاو فرشلا مئارج»

 لجرلا» :جاتروبيرلا ةمدقم يف هتدروأ امع ةلالد لقي ال اهجاتروبير ناونع يف ةررحملا

 ةأرملا قحب اهبكتري ةميرج ىلع حماسيو ةيرشب سوفن قاهزإ يف رارق بحاص ىه

 ةميرجلا لعف عم فطاعتي نوناق لظ يف اهيلع فرشلا مسا قالطإب ةميرج ىلع افاكيو
 نوناقلل ًارشابم ًاماهتا اهتايط يف لمحت تاريبعت .(' 7,ةففخملا بابسألا لك اهل مدقيو
 ,ةصاخ ««هتنعرش» نم ًالدب فنعلا اذه ةضهانم ىلع لمعلل ةحيرص ةوعدو ينانبللا

 1594 يناثلا نيرشت 77 ددع ةأرملا ةحفص لبقتسملا (19)
 1599 ٍبآ ؟ ددع :ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (40)
 7٠05 لوليأ 7 ددع .ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (41)
 ٠0 لوليأ ؟ ددع ,ةأرملا ةحفص .ليقتسملا (41)
 .1989 زومت © ددع «ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (45)

 15995 زومت © ددع «ةأرملا ةحفص «لبقتسملا (44)

 م



 9. تافحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو ءةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةديدع ةيبرع الود نأ رتاسلا دبع الليريم ةيماحملا ناسل ىلع جاتروبيرلا يف درو امكو
 يفو هتجوز لتق اذإ مادعالاب بقاعي جوزلا حبصأ سنوت يف» قايسلا اذه يف تهجتا

 يفو «تخألاو لوصألاو عورفلا ىلع عقاولا لتقلا فرشلا مئارج نوناق ظحلي ال رصم

 لبق نم انزلا لوصح ةهجل زييمتلا ضعب عم لثملاب ةجوزلاو جوزلا لّماعي تارامإلا

 ال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يفو ءففخملا رذعلا نم ديفتسيف ةجوزلا نكسم يف جوزلا

 ماكحأ وه قيطملاف .راذعألاو دودحلاو صاصقلا لئاسم مكحت ةينيعم دعاوق وأ عيرشت
 .«ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نيناوقلا ليدعت قيرط نع طقف اهيلإ رظنلا نكمي ال فرشلا مئارج ةلكشم نأ ريغ
 ديلاقتو تاداعو ميهافم رييغت ةيفيك ىلإ اهادعتت امنإو ءهطقف عوضوملا اذهب ةصاخلا
 لوقب انه داهشتسالا نم دب ال .اهدسجل ةأرملا ةيلالقتسا لبقت ال ةخسرم ةيعامتجا

 امك مئارجلا باكترا ىلإ لاجرلا ءالؤه عفدي لهجلا نا» :ةررحملل لزيغم يداف روتكدلا

 اهنوك ىلعو ةأرملا ىلع هقّوفت ةركف ىلع لجرلا ىبرتي «ريبكلا اهريثأت اهل ةيبرتلا نأ

 مه نم امع لؤاستلاب قلعتت ةيساسأ ةيلاكشإ حرطي امم .('' "وادم عرف درجم
 ىلإ لصوتلا نكمي فيكو ؟ةيعامتجالا ديلاقتلاو تاداعلاو ميهافملا رييغت ىلع نومئاقلا
 تقولا عم عفترت رتلا مئارج نأو ةصاخ ؟ةدامك سيلو رهوجك ةأرملا عم لماعتلا
 تاءاصحإلا نأ ٠٠١7 بآ 79 ددع «ةأرملا ةحفص يف درو دقلف .ضفخنت نأ نم الدب

 نهتلئاع دارفأ دحأ وأ نهئابآ ليق نم نلتُق ةاتف 5٠٠١ كانه نأ» تزربأ ٠ ماعلا يف

 .«فرشلا مئارجب ىمسي ام اياحض نبهذو نابش عم نثدحت نهنأل

 اذه ربتعُيو .ةأرملا دض سّرامملا يدسجلا فنعلل رخآ ًاهجو باصتغالا لّكشي

 تناكأ ءاوس «ملاعلا لود لك يفف ءفرشلا مكارج نم ًايملاع ًاراشتنا رثكأ عوضوملا
 يف: ةدهتملا تايالولا يتاحو .باصتغالل ةارملا ضرعتت :ةفلغتم مآ ةيمانا ما ةرضحتم
 رثكأ ىلإ لصي لدعمب باصتغالل صاخ لكشب تابلاطلا اهيف ضرعتت يتلا لودلا ةمدقم

 ملاعلا ءاسن عاضوأ» لبقتسملا ةفيحص يف ةأرملا ةحفص تالاقم ةلسلس يفف .ثلثلا نم

 ىلإ لصي ًايونس باصتغالل نضرعتي يتاوللا تابلاطلا ددع نأ» درو ”07٠١ ماعلا يف
 اهب ماق ةسارد ىلإ ةمولعملا هذه يف ةدنتسم ,(' !,ةبلاط فلأ لك نيب نم ةبلاط 0

 .ةدحتملا تايالولا يف لدعلل ينطولا دهعملا

 ةأرملا دض فنعلا كولس عاونأ دشأ دحأ ؛ةيسفنلا ةيحانلا نم ءباصتغالا نوك ادعف
 ةريطخ ةيمسج تايعادت هنع مجني ةيحصلا ةيحانلا نمف ءاهدسج ةيصوصخ شدخي

 .هسفن ددعلا (40)
 70١5 لوألا نوناك 54 ددع ةأرملا ةحفص .لبقتسملا (47)

 كيفن



 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 تايتف عبرأ لك نيب نم ةاتف ضرعتت» ايقيرفأ بونج يفف . :الثم ةعانملا صقن ضرمك

 يتلا لودلا ةمدقم يف ايقيرفأ بونج ربتعتو ")قرشع ةسداسلا نس لبق باصتغالل

 يأ ضرملا اذهب ةباصم ةأرما نويلم 18» نإ ثيح زديالا ضرم نم ءاسنلا اهيف ىناعت
 ,(*8)قكملاب 00 ةبسنب

 ِي

 نأ ريغ ءباصتغالا ةلكشم نم ملاعلا ءاسن لثم ةيبرعلا ةأرملا يناعت امك
 نم ءاوس عوضوملا اذه ىلع ميتعتلا ببسب كلذو لاجملا اذه يف ةقيقد ريغ تاءاصحإلا
 رضت ةحيضف ةراثإ ىلع متكتلا نولضفي نيذلا لهألا ةيحان نم مأ اهسفن ةاتفلا ةيحان
 يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا ةسيئر تدافأ دقلف .(ةبنذملا يه اهنأكو) اهسفن ةاتفلاب
 «باصتغالا عوضوم ىلإ قرطتت مل تايعمجلا نأ» :ةأرملا ةحفصل ةروتخش دادو ىنانبللا
 ثداوحلا هذه لثم نع اهتلئاع نلعت الو عوضوملا اذه وكشت ال ةينانبللا ةأرملا نأ كلذ
 باصتغالا رابتعاو «تابوقعلا نوناق ليدعت نم دب ال نكل (تفدرأو) ةرتسلل ًايخوت
 رابتعاو ةبصتغملا ةاتفلا ىلإ ةيعامتجالا ةرظنلا رييغتل ًاضيأ يعسلا نم دب الو ؛ةميرج
 .(5)«ةلهس ةيحض اهايإ لجرلا

 ىتح هرثت مل ًاعوضوم تراثأ لبقتسملا ةديرج يف ةأرملا ةحفص نأ دجن اذهبو
 يفاقثلا خانملا نأ ترهظأ امك «هيلع ءوضلا ءاقلإ ىلع تلمعو «ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا

 عوضومل ةبسنلاب ةيعوضوملا يف صقن نم يناعي ؛ماع لكشب «ةيبرعلا تاعمتجملا يف
 ةيامح يفاكلا لكشلاب عيطتست ال يتلا نيناوقلا ىلع صقنلا اذه سكعنيو «باصتغالا
 تارغثلا نم ربتعُي رمآلا اذه يف دواهتلا نإ لب ال ءيروكذلا فسعتلا نم اهدسجو ةارملا
 يفف .ةأرملا هل ضرعتت يذلا رهقلا نم دحلل اهرييغت ىلع لمعلا بجي ىتلا ةينوناقلا

 بصتغملا جيوزتو» تاونس '" اهتبوقع ةحنج امنإ ةيانج باصتغالا ربتعُي ال ءالثم نانبل

 «ئفاكي»» ةررحملا ريبعت دح ىلع نوناقلا نأكو ««ةقحالملا هنع فقوي هتيحضب
 ,(* !)«بصتغملا

 سوفت قاهزإ يف رارقلا بحاص وه لجرلا» ,«بصتخغملا ةأفاكم» ««فنعلا ةنعرش»

 مسا قالطإب ةميرج ىلع أفاكيو ةأرملا قحب اهبكتري ةميرج ىلع حّماسيو ةيرشب

 بابسألا لك اهل مدقيو ةميرجلا لعف عم فطاعتي نوناق لظ يف اهيلع فرشلا
 ةأرملا ةلأسم ىلإ رظنلا ديعصت ىلإ فدهت ةررحملا اهتمدختسا تاريبعت ...«ةففخملا

 ٠٠١07 لوألا نوناك <84 ددع ءةأرملا ةحفص «لبقتسملا (غ1)

 .هسفن ددعلا (44)
 .1595 زومت © ددع .,ةأرملا ةحفص «لبقتسملا (41)

 .هسقن ددعلا (00)

 هع



 «تاشحإب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو ,ةيبدالاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 طقف سيل بساني امب ةيعامتجالا ةيضقلا هذه ةجلاعمو رمألا كيرحتو نانبل يف فنعلاو
 ىتم ىلإ» ةررحملا لأست انه نمو .لكك عمتجملا ةحلصم امنإو ةينانبللا ةأرملا ةحلصم
 همرحت يذلا حاورألا قاهزإ هل قحي يذلا اذ نمو باقع نود نم فرشلا مئارج ىقبت

 موقت نأ نكمي ةلئاع يأف «جاوزلاب باصتغالا مئارج لولح يتأتو» ةيوامسلا تانايدلا
 .(7)؟فنعلا ساسأ ىلع

 طسوألا قرشلا يف ةثونألاو ةروكذلا يموهفم كيكفت» رمتؤمل اهتيطغت يفو
 لامعأ مّيقت ٠٠١7, يناثلا نيرشت 75و ”؟ يف توريب يف دقع يذلا ,«يبرعلا برغملاو

 جاتحتو ةقيمع اهرهاظ يف ىدبت تايلاكشإ حرط يف ةأرج كانه» :اهلوقب رمتؤملا اذه
 ةدئاسلا ةماعلا تاخانملا يعاري هنأك ءالوجخ لازي ال اهنومضم نأ الإ عساو حيرشت ىلإ
 عاضوأ روطت يف كانهو انه نم تايباجيإ داجيإ تالواحم كلذ ىلع ًالثم .انعمتجم يف
 رمي يذلا عجارتلاو فلختلا عقاو ىدمل يقيقح دصر دجوي ال لباقملا يف نكل ءءاسنلا
 ةيفيك يف ثحبلاو عقاولا اذه تالكشم ةسمالمو يبعشلا يأ ءيبرعلا يئاسنلا لقعلا هب
 ميهافملا ىلإ ةدوعلاو مالستسالا ىحت ًاليم يدبي طسو يف يفرعملاو يفاقثلا ضوهنلا

 ىلإ قرطتلا نم لاحلا عقاوو رمتؤملا لامعأل اهمييقت ّلخي مل ءىرن امكو .(””).ةيديلقتلا
 :يهو «يبرعلا ملاعلا يف ءاسنلا عاضوأ يدرت يف ةيساسأ ربتعُت طاقن ثالث

 ةيديلقت ةقيرطب مّدقُت لازت ال ةيوسنلا ةيضقلا يف ةقلعتملا تايلاكشإلا ضعب نا -
 «ءانعمتجم يف ةدئاسلا ةماعلا تاخانملا يعاري هناك الوجخ لازي ال اهنومضم» نال

 هب رمي يذلا عجارتلاو فلختلا» ةجيتن اهعاضوأ يدرت نع ةلوؤسم ةأرملا نا -
 ؛«يبرعلا يئاسنلا لقعلا

 ميهافملا ىلإ ةدوعلاو مالستسالا» ةجيتن يبرعلا عمتجملا هدهشي يذلا عجارتلا -
 .«ةيديلقتلا

 دياحملا رظنلا ةرئاد يف ّقبت مل ةحفصلا نأ دجن ,(””)هيلإ انقرطت ام لالخ نم

 ةرئاد يف تلخد امنإو ءفنعلاو ةأرملا عوضوم صخي اميف ءطقف رظنلا تاهجو راهظإو
 ثادحإ ةرورضب رشابملا ريبعتلا ىلإ حيملتلا ىطختو ءلاحلا عقاول عذاللا دقنلاو قيلعتلا
 ةأرملا نيب نزاوت داجيإب حمسي امب يفاقثلاو يعامتجالاو ينوناقلا ديعصلا ىلع رييغت

 .لجرلاو

 .1595 زومت © ددع .ةأرملا ةحفص .ليقتسملا )1(

 .50037 يناثلا نيرشت 78 ددع ءةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (05)

 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع صوصنلا ضعب (5)

 كفل



 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 ًازيح ةسايسلاو ةأرملا عوضوم لغش :ةيسايسلا ةاواسماللاو ةأرملا ١-5-1

 ةيبردتلا تارودلل ةيطغت ىلإ «ةيميلقإلاو ةيلحملا تارمتؤملل ةيطغت نم ؛ةحفصلا يف ًامهم
 كراعملا يف ةينانبللا ةأرملا براجتل ضرع ىلإ ؛ةيسايسلا ةايحلا يف ةأرملا ةكراشمل
 سيل يسايسلا لاجملا يف ةأرملا دوجو فعض ترهظأو ...ةيدلبلا سلاجملاو ةيباختنالا
 ممألا تاءاصحإب ةدهشتسم ءاضيأ يملاعلا امنإو يميلقإلا وأ يلحملا ديعصلا ىلع طقف
 ةيدايق عقاوم يف ءاسنلا نم ةئملاب 1١ كانه ١595 ماعلا تءاصحإ بسحب» ةدحتملا
 ىتح ذخأت مل ةأرملاف .('*)«ةكملاب ٠١ ىلإ تايناملربلا ةبسن لصت ءطقف نادلب 4 ىفو

 اهتعيبط اهل هلهؤت امو اهتايناكمإ عم بسانتي امب يسايسلا لاجملا يف اهبيصن نآلا
 امدنع ءاسنلا نأ ىلإ ريشت ةلدألاو ريراقتلا مظعم» نأب ةحضوم .هب مايقلا نم ةيوثنالا
 لبق نم ةمزاللا ةيانعلا قباسلا يف قلت مل رومأب نممتهي ةيسايسلا ةطلسلا يف نحبصي
 سرادملا يف تانبلا ءاقبإو يلئاعلا طيطختلاو ةيذغتلاو مأللا ةحص لثمك نيلوؤسملا
 ريراقتلا هذه نأ ىلإ ةريشمو ,7”'2«لافطألاب مامتهالاو تافظوملا عاضوأ نيسحتو

 نأ نوري نيذلاو ةيسايسلا تاساردلا يف نيثحابلا مظعم ءارآ عم ءمجسنت ةلدألاو
 يف ةلماشلا ةيمنتلا قيقحتل ًايرورض ًارمأ حبصأ دق يسايسلا لاجملا يف ةأرملا ةكراشم

 نأشب يملاعلا نالعإلا يف يناملربلا داحتالا ديكأت عمو «ةرصاعملا تاعمتجملا
 ٌنمأ عمتجملا نوؤش ةرادإ يف ةأرملا ةكراشم نأ ىلع 4١ ةرقف 19517 ةنس ةيطارقميدلا
 ةيطارقميدلا قيقحت نإ» ماع لكشب عمتجملل ًءارثإ لمحيو ةيطارقميدلا قيقحتل يساسأ

 هيف نالمعي يذلا عمتجملا نوؤش ةرادإ يف لجرلاو ةأرملا نيب ةيقيقح ةكارش يضتقي
 نم امهنيب امل ًارظن ًالدابتم ًءارثإ امهل لفكي امم ءلماكتم وحن ىلعو ةاواسملا مدق ىلع
 .0):فالتخا

 يف يسايسلا ةأرملا عقاول ًاصاخ ًامامتها ليقتسملا ةديرج ىف ةأرملا ةحفص تلوأ
 ةفيحصلل ةماعلا ةسايسلاب قلعتت ةيعقاو تايطعم تاذ ةيفلخ عم ًاماجسنا امبر «نانبل
 «يريرحلا ةيهب ةبئانلا باطخ تنبت امك .يريرحلا قيفر سيئرلا ةسايس سكعت يتلاو

 ىلإ لوضؤلل اهنيكمت ىلع لمعلاو يسايسلا لاهملا يف ةارملا ةدئاسم ناعش تعفر يتلا
 فلتخم يف اهتاطاشنل ةلماكلا ةيطغتلا لالخ نم كلذو :ةيدايقلا زكارملا فلتخم
 سكع دقو .ةيئاسنلا تاطاشنلل اهتياعرو ةيميلقإلاو ةيلحملا تارمتؤملاو تابسانملا
 ةأرملا ةكراشم معد» جمانرب نم ةيناثلا ةيبردتلا ةرودلل اهتياعر يف هتقلآ يذلا باطخلا

 "؟ بآ ؟9 ددع «ةأرملا ةحفص «لبقتسملا (04)

 .هسفن ندعلا غنفا

 5١. ةرقفلا ء.1591/ ةيطارقميدلا ناشب يملاعلا نالعإلا (01)

 ماا



 هيب
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 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 عم نواعتلاب ينانبللا يتاسنلا سلجملا هب ماق يذلا ,”"9«ةيسايسلا ةايحلاب ةينانبللا
 :ماعلا نأشلا لاجم يف ةينانبللا ةأرملا ةكراشم ةيلاكشإ يف اهيأر «يبوروألا داحتالا

 ةينطو ةيضق اهنإ ءايفرح وأ ًاينهم وأ ًايعامتجا ًارمأ ىأ ًايوسن ًارمأ سيل رمألا نإ .(..)»
 فرصبو نآلا ىتح ةايحلا تأدب ذنم كلذك يهو ءىنعم نم ةملكلا ينعت ام لكب ةيموقو
 وأ ةأرملا قوقح نم ىرخأو ةبقح نيب تايّمسم نم ةيضقلا هذه ىلع قلطأ امع رظنلا
 يف ةقيقحلا رهوج نم رّيغت ال تايمستلا كلت لك نإ .ةأرملا ةاواسم ىأ ةأرملا جامدنا

 يلاتلابو ًازجاعو ًالولشم انتينب فصن نوكي نأ امإ :يه ةيهانتم ةطاسيب ةيضقلا .ءيش
 دسجلا لك نوكي نأ امإو ءزجعلاو نهولا يف هرسأب دسجلا عقيو رخآلا فصنلا ىعادتي
 .انمدقتو انراهدزاو انلبقتسم ينبنو انعقاوب ضهننو اندوجو دكؤن كلذبو ًايوقو ًاطشان
0006 

 سيلف «ماعلا نأشلا لاجم يف ةأرملا كارتشا ةيمهأو داعبأ باطخلا اذه سكعي

 ةينخقااهنإ انقرحىآ اينهم ول ًايهامتجا ًارمآ ىأ ًايوسن ًارمأ» ءيريرحلا ىرت امك ءرمألا

 ةيموقو ةينطو ةيضق ماعلا نأشلا لاجم يف ةأرملا كارتشا رابتعا نإ .«ةيموقو ةينطو

 ةدئاسم ىلع لمعلا لجرلا ىلعف ؛هلمكأب عمتجملا تايولوأ ملس يف رمألا اذه عضت
 نوكي نا امإ » رخآلا فصنلا عضوب رثأتي نأ دب الو عمتجملا فصن لكشي هنوك ةأرملا

 يف هرسأب دسجلا عقيو رخآلا فصنلا ىعادتي يلاتلابو ًازجاعو ًالولشم انتينب فصن
 ضهننو اندوجو دكؤن كلذبو ًايوقو ًاطشان دسجلا لك نوكي نأ امإو ءزجعلاو نهولا

 «نيرايخ مامأ «لجرلا» رخآلا عضت اهنأكو «ءانمدقتو انراهدزاو انلبقتسم ىنبنو انعقاوب

 معدب كلذو ضوهنلا امإو «عمتجملا فصن» ةأرملا بّيغت وأ بايغ ةجيتن يعادتلا امإ
 رضي ال اهبايغو «مدقتلاو راهدزالاو رامعإلا ىف ىساسأ اهرود نأل اهتدئاسمو ةأرملا

 .ةلماكتم ةينب هنوك هلمكآب عمتجملاب امنإو طقف اهب

 يتلا تايطعملا بسح «نانبل يف ماعلا نأشلا لاجم يف ةأرملا عضوب قيقدتلا نإ

 اهدوجوف ؛لاجملا اذه يف ةأرملا قحب ًاظوحلم ًاريصقت رهظُي «ةأرملا ةحفص اهتدروأ

 معد» ل ةيبردت تارود سمخ ١1 7٠. ماع ؛يبوروالا داحتالا عم نواعتلاب ينانبللا يئاسنلا سلجملا ماقأ (01)

 ةسيئر ةياعرب «لوليأ ١و با ١5و 5١ مايأ ندهإ يف ىلوألا .«ةيسايسلا ةايحلا ىف ةينانبللا ةأرملا ةكراشم

 ةياعرب ؛لوليأ 4و ىو 7 مايأ بونجلا يف ةيناثلا ؛ضوعم ةئئان ةبئانلا لفطلاو ةارملا نوؤشل ةيباينلا ةتجللا

 ريزولا ةياعرب ؛لوليا 75و ١7و ١ مايا نانبل لبج يف ةثلاثلا ؛يريرحلا ةيهب ةبئانلا ةيبرتلا ةنجل ةسيئر
 يف ةسماخلاو ؛بايد دعسا ريزولا ةياعرب ءلوليأ 55و ؟8و 7 مايا عاقبلا يف ةعبارلاو ؛دعسلا داؤف
 تارودلا هذه ةيطغتب ةحفصلا تماق دقو .لولج ةونغ ةبئانلا ةياعرب لوألا نيرشت 3و هو 4 مايأ توريب

 .سسمخلا
 5٠05 لوليا / ددع «ةأرملا ةحفص .ليقتسملا (58)

 ه4



 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 ؟,١ الإ لّكشي الو ؛ةكملا ىف 7,١١ ةماعلا فئاظولا يف ليثضو ؛تاباقنلا ىف دودحم

 ىوس كانه سيلف ةيدلبلا ةساكرل ةبسنلاب امآ «ةيدلبلا سلاجم ءاضعأ نم ةئملا يف
 نمو ؛ريتاخملا ددع نم ةئملا يف ٠,85 لكشي امم ١ ءاسنلا ريتاخملا ددعو ؛نيتسيئر

 عئاولل ًاقفو) ةيباينلا تاباختنالل نيحشرملا نم ةئملا يف ٠,٠7 نلثمي ةديس ١7 لصأ
 لوليأ ؛ ددع ةأرملا ةحفص يق درو امك 23٠٠١ ماعلا يف ةيلخادلا ةرازول ةيباختنالا

 امم .لولج ةونغو ضوعم ةلئان «يريرحلا ةيهب :ّنه تاديس ثالث الإ لصت ملو ٠0
 يف ةبسن ىندأ يف ةبسنلا هذه :ربتعُتو ةيباينلا دعاقملا نم طقف ةئملا يف ؟, لّكشي

 ةأرملا شيمهت سكعت ٌّبَسِن .يرازولا سلجملا يف يكاسن ليثمت يأ كانه سيلو ؛ملاعلا
 ةينانبللا ةأرملا ضوهن يف ايساسأ الصفم ربتعُي يذلاو ينانبللا يسايسلا لاجملا يف

 ةحفص لمعت مل يتلاو رومألا نم ديدعلا ىلع ءوضلا يقلي امم «ةيطارقميدلا قيقحتو
 :اهنمو ,ةفداه تالاقم يف اهراهظإو اهترولب ىلع لبقتسملا ةفيحص يف ةأرملا

 ءاتوكلا أدبم قيبطت ةيمهأ -

 «رارقلا زكارم ىلإ اهلاصيإو ةأرملا ةدئاسم يف بازحألا رود -
 لاجملا يف ةأرملا نيكمتل ةطغاض ةوق ليكشت يف ةيئاسنلا تايعمجلا رود -

 ءيسايسلا

 .ةلعافلا ةأرملا ةروص راهظإو ليكشت يف مالعإلا رود -

 تلواح ةحفص يف ةيرهوج انل ودبت اهتجلاعمو ةأرملا نيكمت يف ةيساسأ طاقن
 يف اهاوتحم نوكي نأ ىلع تلمعو ءاهل تعسر يتلا ةيطمنلا ةروصلا نع ةارملاب داعتبالا
 .اهاياضقو ةأرملا ةمدخ

 ةأرملا دض فنعلا ةلأسم تناك اذإ :ةيصخشلا لاوحألا نيناوقو ةأرملا 1-5-؟
 تناك اذإو «تاعمتجملا ةيبلاغ يف ءاسنلا ةيبلاغ اهنم يناعت يملاع عباطب فصتت ةلأسم
 تايوتسمب ناك نإو ةمدقتملا لودلا ءاسن ىتح اهنم ىناعت ةيسايسلا ةاواسماللا ةلأسم
 ثيح «ةيطارقميدلا ريغ نادلبلا ءاسن اهب درفتت ةينوناقلا ةاواسماللا ةلأسم نإف ةتوافتم
 قلعتي اميف ًاصوصخو ءةأرملا ةحلصم نع ًالفاغ لجرلا ةحلصمل عضو نوناقلا نإ
 .ةيصخشلا لاوحألا نيناوقب

 تدهش ةثلاثلا ةيفلألا علطمو ةيناثلا ةيفلألا نم ةريخألا ةنوآلا نأ هيف كش ال امم
 تايطعمو ميق روهظ ىلإ تارْيغتلا هذه تدأ دقو .نيدايملا فلتخم تلمش ةمهم تارّيغت

 امم .عمتجملا يف اهتناكمو اهرودو ةأرملا عاضوأ ىلع رشابم لكشب تسكعنا ةديدج

 اميس ال ؛ةخسارلا تباوثلا ضعبب رظنلا ةداعإ لوح يبرعلا ملاعلا يف تالؤاست حرط

 كحل



 9 تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو :ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ىعامتجالا عقاولا تايطعم عم ةمءالم رثكأ نوكتل «ةيوثنألا ةايحلاب اهنم ةقلعتملا
 رئازجلاك ةيبرعلا لودلا ةيرثكأ يف ةيبرعلا ةيئاسنلا تاكرحلا تلواح دقلو .رصاعملا
 رادج قرخ ةليلق تاونس ذنم ندرآألاو نانبلو تيوكلاو رصمو نيطسلفو برغملاو
 ةيساسأ قوقحك ةيصخشلا لاوحألا لاجم يف ةأرملا قوقح ةلاسم تحرطو تمصلا
 ةأرملا ةحفص تقرطت فيك :انه لاؤسلاو .ةفاك زييمتلا لاكشأ ىلع ءاضقللو ةأرملا مّدقتل

 «ةيسحشلا ٌلاوعتالا نيناَرقو ةارملا عونشوم. ىلإ ليقتسملا ةفيفطص يف

 ؛تارمتؤملاو تاطاشنلا ةيطغت ىلع طقف تصرح دق ةحفصلا نأ ةءارقلا انل ترهظأ

 ةجلاعمل لولح حرط تلواحو تلوانت ينلاو ءيبرعلا ملاعلاو نانبل يف تدقع يتلا
 ثرإلا يف ةاواسملاك ةيصخشلا لاوحألا لاجم يف ءاسنلا هنم يناعت يذلا فاحجإلا
 نيوانع اهتاحفص ىلع تزربف ...ةلئاعلا يف ةأرملا عضوو قالطلاو ةيسنجلا ءاطعإ قحو

 «واديس» ةيقافتا لوح يبرعلا رمتؤملا» (”'7,ةيصخشلا لاوحألا ليدعتب ةبلاطم » :لثم
 ," !«ةلئاعلا يف ةأرملا عضوو قالطلاو ةيسنجلا نع تاظفحتلا - قيبطتلاو عقاولا

 لاوحألا نيناوق لوح هيجوتب جرخت مل «واديس» ةيقافتا لوح يبرعلا رمتؤملا تاررقم»
 ةكرحلا يف تافالخ - وكسالاب لمع ةشرو يف «ةأرملا نيكمت»» ,0'2,ةيصخشلا
 ةمق يف ةشمهملا ءاسنلا اياضق» ,2'")ء«ةيصخشلا لاوحألا نيناوق تاريثأتو ةيئاسنلا

 ...("9قأرملل ثرإلا قوقح ةيضق نرثي تاطشان - ضرألا

 كلذ يف ببسلا دوعي امبرو ءًادقن وأ ًاحضاو ًاهاجتا هتايط يف لمحي قيلعت نم اهنيوانع
 عيضاوملا ضعبل ةيعوضوم ةءارق لمحتي ال دق يسايسلا-يعامتجالا خانملا نأ ىلإ

 ةيبرعلا دالبلاو نانبل يف ةيصخشلا لاوحألا نيناوقف .نايدألاب ةطبترم تناك اذإ ةصاخ
 اهب لومعملا ةيسايسلا مظنلا نأ امك .ةينيدلا تاعيرشتلا نم اهتيبلغأ ىف ةدمتسم نيناوق

 لصف بعصلا نم حبصي ثيحب ةيفئاطلا تابيكرتلا اهيف لخادتت نادلبلا هذه يف
 ماع لكشب ةيبرعلا لودلا اهنم يناعت ةيساسأ ةلأسم حرطي امم .نيدلا نع ةيسايسلا

 5١٠١ ناسين ٠١ ددع .ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا (09)

 2001 لوليأ 51 ددع .ةأرملا ةحفص «لبقتسملا )٠١(
 2١١15 لوليا 58 ددع «ةأرملا ةحفص «لبقتسملا (11)

 5007 لوألا نيرشت ؟5 ددع «ةأرملا ةحفص .لبقتسملا (1؟)

 5٠0. 1 بآ 79 ددع ,ةأرملا ةحفص ءلبقتسملا هلق

 نر



 ةأرملل رخآلا هجولا :ميعز

 ةبيكرتلاو يسايسلا ماظنلا نيب ًالصاح لخادتلا ماد ام مدقتلا متي نأ نكمي فيك -
 ؟ةيفئاطلا

 لجر ةاراجم ىلإ ًارطضم يسايسلا ماد ام ةلودلاو ماظنلا ثيدحت نكمي فيك -

 ؟تايطعملا هذه لظ يف مالعإلا لئاسو رود قه ام -

 ةمتاخ

 ةيطمنلا ةروصلا رييغت ىلإ لبقتسملا ةفيحص يف ةأرملا ةحفص نومضم ىعس
 وأ ةيكالهتسا ةعلسك نايحألا بلغأ يف اهروصي يذلا) مالعإلا يف ةأرملل ةموسرملا
 ءايزألاب اهتامامتها ةيبلاغ ًارصاحو اهركف باسح ىلع اهدسج ًالغتسم ةكلهتسمك

 رود ناي رك نكلار لهدانعي ةةوروملا كاروصتلا نكي ليدتكو ؛(ليمجتلاو ةضوتلاو
 انه طقليو .لزتم يرو. ماو ةجوز# اهتفيطو ىلع طقق' قوتي عمتجملا يف ةأرشلا
 ءانب نم ايحيفاشمو اهتايح عوتت نع ةيدارتم ةروص ءاطعإي كلذو:ةةطارملا ةفنع
 ,ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا نيدايملا فلتخم يف ةكراشملا ىلع اهتردقو عمتجملا
 ةاواسماللاو هل ضرعتت يذلا فنعلا ةلأسمك) اهتايح يف ةملظملا طاقنلا ىلع فوقولابو
 .اهمدقت يف ًاقئاع فقت يتلاو (...ةيصخشلا لاوحالا نيناوق يف فاحجإلاو ةيسايسلا
 ةيطغتلا نأ الإ «ةيئاسنلا عاضوألاو عئاقولا قامعأ ربس يف لازتخالا نم مغرلا ىلعو
 فوقولل ةمّيق ةدام تلّكش ترشن يتلا عيضاوملاو ةأرملاب ةقلعتملا تاطاشنلل ةلماكلا

 كلت يف تاررحملا ةيفلخ تسكعو عمتجملا يف اهتناكمو ةأرملل يلاحلا عقاولا ىلع
 ضعب نم ةيعقاو رثكأ ًاباطخ كلذب نجتناف ةأرملا ركف ىلإ هجوتلا يف نهتبغرو ةحفصلا
 ,عمتجملا يف لعاف ناسنإك اهل رخآلا هجولا نرهظأو ءاهلوح ةلوادتملا ةيلاحلا تاباطخلا
 يف ةكراشملا يف قحلاو ةاواسملاب اهلمجمب قلعتت اياضق لب ال ةيضق بحاص ناسنإك
 ةحفص تنكمت له :تايطعملا هذه مغرو ؛نكلو .يسايسلاو يعامتجالاو يفاقثلا عقاولا
 «ةيطغت ةفاحص تيقب مأ ثدح ةفاحص نوكت نأ ةينانبللا لبقتسملا ةفيحص يف ةأرملا

 ةفاحصلا بولسأ ةبكاوم ىف ةحفصلا ةلواحم ةيعونلاو ةيمكلا ةءارقلا انل ترهظأ
 ,فئاظو :هيناوج عيمج نم ةأرملا عوضوم لوانت لالخ نم كلذو ؛:ةصتخملاو ةثيدحلا
 يف اهدجن يتلا صوصتلا عاونأ فلتخم ىلإ ءوجللا لالخ نمو ءلكاشمو راودأ ؛عقاوم
 ام ردقب ءثدح ةعناص «ةيركف» ةحفصب اهفينصت نكمي ال هنأ الإ .ةيفحصلا طامنألا
 تقلآو يئاسنلا طاشنلا ؛نايحألا بلغأ يف ءتسكع «ةيموي» ةحفصب اهفينصت نكمي
 .تالاجملا فلتخم يف تزرب ةيئاسن تايصخشب تفّرعو ةأرملا اياضق ىلع ءوضلا

 مالا



 كم

*« 

 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدالاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ًاعون ًاضماغ يقب يذلاو ماعلا اهفده اهلالخ نم رولبتي تايولوأ ةحفصلا عضت مل

 نمض لمعلا قورظو ةعيبط امير ءفرص ينهم رود ةيدأتب نمزتلا ءودبي ام ىلع

 ةيوسنلا 'ةلاستلاداعنا لارتإ ىلإ ىعتن _تالاثم نرركي ملق::كلذي قونولا ةفيفصلا

 ,ةيركف تاهاجتا نم ةحفصلا هذه ٌلخت ملف «ةمولعم نم ءربخ نم «عقاو نم قلطني ركفلا

 ندنت فا ىارلا ءادبإ :لدعتو ةباتكلا بولساب ةكفصلا فيجب يولسا لالخ نم ترولبت
 ةدئاسلا ةماعلا ءاوجألا راطإ نع جورخلا مدع ةلواحمو ديدش رذحب نكلو رومألا

 نبتت ملف .صاخ لكشب ينانبللاو ماع لكشب يبرعلا عمتجملا يف ةرذجتملا راكفألاو
 امنإو ءلجرلاب ةأرملا ةاواسم ةلأسمب ةقلعتملا ةيساسألا رومألا ضعب يف ةنيعم فقاوم

 ةلاسرلاب قلعتت ةيساسأ ةيلاكشإ حرطي امم .ةدئاس ديلاقتو تاداعو ميهافم ةهجاوم

 فيك :ةيلاتلا ةلئسألا يعدتسيو «ينالقعلا ركفلا رشنو ثيدحتلا يف اهرودو ةيمالعإلا

 اهدودح أدبت نيأو ؟ةيمالعإلا ةسسؤملا لظ يف يمالعإلا ةيرح ىدم ىه امو ؟رح يدقن

 ؟يهتنت نيأو

 رداصلاو عجارملا

 5٠١5. راذآ ١1195- ناريزح «لبقتسملا ةفيحص يف ةأرملا ةحفص -

 .صا”١٠ 5 ,1991/ ,ةينانبللا ةيرصملا رادلا «تارئاث تايفاحص «ميهاربإ ليعامسإ -

 عقاولا لقث نيب ةيبرعلا ةأرملا» يف ««ةيبرعلا ةأرملل ةيعامتجالا قوقحلا» ءراجنلا ناميلس رقاب -
 ,ةيبرعلا ةدحولا تاسرد زكرم )١١(: يبرعلا لبقتسملا بتك ةلسلس .هررحتلا تاعلطتو

 ١11١-157 .ص.ص ,1999 ىيام /رايأ «توريب

 عقاولا لقث نيب ةيبرعلا ةأرملا» يف «هديدجتلاو ديلقتلا نيب ةيبرعلا ةأرملا» ءيبارع رداقلا دبع -

 ,ةيبرعلا ةدحولا تاسرد زكرم )١5(, يبرعلا لبقتسملا بتك ةلسلس .«ررحتلا تاعلطتو

 عد 1١١- .ص.ص ء555١ وبام /رايأ «توريب

 ةلجم ,«ةياجتسالاو عقاولا نيب :مالعإلاو ةيبرعلا ةأرملا» ,نمحرلا دبع دمحم فطاوع -

 19-١١١. ص.ص ١94918, هينوي ا/5 ددعلا «ةرهاقلا «ةيمالعإلا تاساردلا

 ةيبرعلا ةأرملا تاسارد ةلسلس «ةيبرعلا ةيئاسنلا تالجملا ىف ةأرملا ةروص .ةيطعلا ةيزوف -

 ١19465. ءايسآ يبرغل ةيعامتجالا ةيداصتقالا ةنجالا «ةيمنتلاو

 ما



 يارملل رخآلا هجولا :ميعز

 ىينوي «لوألا ددعلا «يبرعلا مالعإلا ةلجم ««يبرعلا مالعإلا يف ةأرملا روص» ؛لالط دمحم -
04 1 

 ,ررحتلا تاعلطتو عقاولا لقث نيب ةيبرعلا ةأرملا يف ««ةيبرعلا ةأرملا عاضوأ» ءميلس ميرم -
 ىيام /رايأ «توريب «(15) يبرعلا لبقتسملا بتك ةلسلس .ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم
 117-373 صصص م1

 ,ةرهاقلا ,ةيمالعإلا تاساردلا ةلجم ««مالعإلا لئاسوو ةيبرعلا ةأرملا» ,ملاس نسح ايدان -
 1١. -ه85 ص.ص ء٠55١ سرام -رياني م6 ددعلا

 ,«ةينانبللا ةلاحلا :يئرملا مالعإلاو بوتكملا مالعإلا نيب ةأرملا» ءىسيع يرداقلا دنوهن -
 -45 ص.ص ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم 1456 راذآ 21517 ددعلا ,يبرعلا لبقتسملا
11 

 )١455- ةينانبللا ةيئاسنلا ةفاحصلا يف ةضهنلا رصع ةيلاكشإ» ءىسيع يرداقلا دنوهن -
 ,ةركاذلاو ةأرملا ىقتلم ,ثاحبأ ةعومجم - ةليدبلا ةركاذلاو ءاسنلا نمز يف ,
 35-1١1١18 ص.ص 6

 راودألا يف ثحب - نويزفلتلا يف نويمالعإلاو تايمالعإلا» «برح داعس - يرداقلا دئوهن -

 نيرشت «ىلوألا ةعبطلا «توريب «تاينانبللا تاثحابلا عمجت «يبرعلا يفاقثلا زكرملا ,«عقاوملاو

 .ص 519 5007 ريوتكا - لوألا

 ددعلا «ىبرعلا ,«مداقلا دقعلا يف ءاسنلا :يضاملا يف شيعلاو ثوروملا نيب» «يمويب ىهن -

 5٠٠١. ليربا «تيوكلا 517

 كيفي



 أ

 ةليسو رضاحلا تقولا يف نالعإلا حبصأ ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا
 ةنياشأ ةمل 3 ت ةادأو ةدملاع لاصتأ 50 5000000

 مالعإلا لئاسو ربع ةيعامجلا لاصتالا ةيلمع يف ةيساسأ يهو ةملوعم قيوست ةاداو ةيملاع لاصتا "2 فبب ةيوبو يره جو نيب

 9 تافحاب

 نكيكن

 يراجت جتنمل جّرري وهو ؛ةثيدحلاو ةيكيسالكلا بارغتسالاو

 يل

 نيكلهتسملا عانقإ فدهب يسايس وأ يفاقث

 يعانقإ باطخ ىه ينالعإلا باطخلاف .هترورضب

 كلهتسملا ىلع حرتقي يفاقث :يعامتجا دعب هل
 ًاميق لقنت ةداعسلاو هافرلل ًاروص فدهتسملا

 .ةديدج ىأ ةيفلس ةيفاقث ةيكولسو ةيقالخأ دعاوقو
 ةديلو يه ينالعإلا باطخلا اهنمضتي ةلاسر لكف
 يأ رشن ىأ ثب لبقو «جاتنإو عينصتو ريكفت
 تاساردلا ةينالعإلا تاكرشلا يرجُت نالعإ

 نيفدهتسملا نيكلهتسملا نم جذامن ىلع ثاحبألاو

 بسح نوراتخم مهو ام ةعلس ءارش لجأ نم
 .اهب نوزيمتي ةضرتفم تافصو ريياعم

 ةيلكو ةرضاح ةأرملا نأ ظحالملا نمو
 ىأ ةعلسلا تناك امهم تانالعإلا مظعم يف دوجولا

 يتلا علسلا اهنمو نالعإلا اهل جّوري يتلا ةمدخلا

 نأ برغتسملا نم سيل كلذلو .لاجرلا اهكلهتسي
 :ةيلاتلا علسلا تانالعإ مظعم يف ةأرملا دجن

 «ةرشبلا ؛هجولاب ةيانعلا) ليمجتلا تارضحتسم
 ,روطعلا «(يدثلا ءرعشلا ةلازإو رعشلا «ةفاحنلا
 «فيظنتلا قيحاسم «تارايسلا :ةقصاللا تاسدعلا

 مالعإلا لئاسو اهثبت يتلا تانالعإلاو .خلا...بايثلا

 ةرهاظ ببسب ةدعاقلا هذه نع ذشت ال ةيبرعلا

 نم ةعومجم راكتحا نع جتانلا نالعإلا ةملوع



 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةاأرملا :يلوبتم

 فراعملاو تامولعملا لقن ىلع اهريثأتو ةيمقرلا ةروثلاو نالعإلا ةعانص ىلع تاكرشلا

 .ةيهانتم ةعرسب ةيعامتجالا تاريغتملاو

 باطخلا تافصو صئاصخ ةفرعم ىلإ فدهت ىتلا ةساردلا هذه تناك انه نم

 ًايبرع ةجتنملا ىأ ةبّرعملا ةنيعلا تانالعإ يف ةدوجوملا ةأرملا ةروصل طمنملا ينالعإلا

 .ةيئرملاو ةبوتكملا ةيبرعلا مالعإلا لئاسو ضعب يف تثّيو ترشُت يتلا ًايلحم وأ
 :ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا ةساردلا هذه ىخوتت

 تانالعإلا يف ةأرملا ةروصل طمنملا ينالعإلا باطخلل ةنّوكملا رصانعلا يه ام *

 ؟ةساردلا عوضوم

 طمنملا ينالعإلا باطخلا اذه يف ةرمّضٌملا ةينالعإلا ةيجولويديالا ىه ام *

 ؟تامدخلاو علسلل قيوست ةادأك ةأرملاب لسوتي يتلا ةأرملا ةروصل

 ةقيرطب ةنيعلا هذهل ةأرملا ةروصل طمنملا ينالعإلا باطخلا مهاسي فيك «

 ؟لجرلاو ةأرملا نيب ةاواسماللا موهفم سيركت يف ةرشابم ريغ ىأ ةرشابم

 :تانالعإلا نم نيعون نم ةساردلا هذه ةنيع فلأتتو

 اهنيبو ةيجيلخلاو ةينانبللا تالجملاو فحصلا ضعب يف ترشن ًانالعإ نوثالث ١.

 :ةيلاتلا ىهو ةينالعإلا تاقصلملا نم ددع

 - 01385-1 سيديسرم- 834177 316 1 77001306 - ءاسنلل ىلافاك ىتريبور رطع

 نام يتيس - ((طتاواتدس آش 0150170 84241 زاننعإت - 5 (امهعقسع)

 - ااةطقغم0 ةراجيس-ىسكالغ رهاوج الوكوش- سيراب سنيرالك ميرك- (0113 2

 نيجنول ةعاس - (018ة2105) سكناجروا وبماش- سنيرالك جورول هافش رمحأ

 داز معطم - 8220152 ىئاسن رطع - 28659321 آن تفيل لاتيفر ميرك- 10ه عزو

 1/1768 1715386 نويعلاو هجولا جايكم ةلازإ مراحم - اسمع 1 ياربس - ريخلا

 - 01.4 ميرك - سكنيلوم طالخ -577 مقر لياروك رجيلب رولوك هافشلا رمحأ -

 ليس لبود - يدثلا ناطرس نع ركبملا فشكلا - سبيليف ةاوكم - 4001 6

 - (856851) يسناس رطع - (1ءلتسد 7165616) مويسلاك ةلتسان ميلك - (100116-ه115)

 - (؟!ةلعماسم) ىنيتنلاف- زنب لكنا زر - (ءطقصمع ءاحقطعأ) ليناش سناشت رطع

 .(6016 05”0) رود توك الوكوش

 ةيجيلخلاو ةينانبللا ةينويزفلتلا'تاطحملا ضعب اهتثب ًاينويزفلت ًانالعإ نوثالث .؟
 :ةيلاتلا يهو

 رعشلا ىبماش - 5 زريماي - كادوك - ايزيلام قرعلا ةحكار ليزم

 مهو



 4 تاشهحإب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 - الهو - (01056 5]1) بآ زولك - (الوكوش) يسكالاغ - غنات ريصع - 16
 ةرقبلا ةنمس - 2ء:511 - ةيلعأ - ةان251]! وبماش - (100]0) ودين - 35
 - ]'30076 - 1ةل59 يريف - سالب ليرب - (0ةهدم3إ3 ةنوباص نالعإ - بولحلا

 - 71650816 هيفاكسن - اكويراك ةوهق - 18212518 ايزاتناف -توريب فيص ناجرهم

 - ركاو ينوج - 010م - ةراسك ذيبن - 106601 نوباص- سنارف يرام نولوك

 121652 - 1١712872 - فلغديم

 :ريياعم ةثالثل ًاقفو ةنيعلا هذه داوم رايتخا متو

 .ةساردلا عوضوم نالعإلا ىف ةدوجوم ةأرملا 2

 .نالعإلا يف اهدوجو مدع مغر ةأرملاب ةقالع اهل ةينالعإ ةيوتكم ةلاسر ١

 .نالعإلا يف اهدوجو مدع مغر ةأرملاب ةقالع اهل ةينالعإ ةيئاحيإ ةيرصب ةلاسر .؟
 نم فلؤم ةنيعلا تانالعإ ربع لوقنملاو ةأرملا ةروصل طمنملا ينالعإلا باطخلا نإ

 امهنيماضم ليلحت يف دمتعنو .ةيرصب ةينالعإ ةلاسر نمو ةبوتكم ةينالعإ ةلاسر
 :نييلاتلا نيجهنملا ىلع ةنماكلا وأ ةرهاظلا

 ةينالعإلا ةلاسرلا ةسارد ىف 41221356 06 60021651 نومضملا ليلحت جهنم ١.

 اذهو .امهثاحبأ يف ()غورنود نيتسيرك يرامو ('”زتنيك ريبلا هقبط يذلا ةبوتكملا
 فدهب ةروصلل ةقفارملا ةبوتكملا ةينالعإلا ةلاسرلل ةقمعم ةءارق ىلع زكتري جهنملا

 ةرهاظلا اهتالالد ةفرعمل تارقفلاو لمجلاو تاملكلا هذه ليلحت يرجي كلذ دعبو .ةأرملاب

 ةطمنملا ةروصلا تامس ديدحت فدهب (0022012102) ةيكاحيإلاو (062012102)

 .ةيوتكملا ةينالعإلا ةلاسرلا يف ةأرملل ةاطعملا

 يف (ةمهلزوء ةةلئ1010116 06 152386”1) ةروصلل يئايميسلا ليلحتلا جهنم .؟

 .اهليلحتو (ةكرحتملا وأ ةدماجلا ةروصلا) ةأرملا نع ةيرصبلا ةينالعإلا ةلاسرلا ةسارد

 ةينالعإلا ةروصلا يف رهظت (لاكشأ ءءايشأ ءتاملك) ةراشإ لك سردي جهنملا اذهو
 ةيجهنم ليصفتلاب حرشن الآ يعيبطلا نمو .ال مأ ةأرملاب ةرشابم ةلص اهل ناك ءاوس
 (هآاده0 8دماط6و) ("7تراب نالور لامعأ نم ةاقتسملا يئايميسلا ليلحتلا تاينقتو

 ملطعرأ 11183112, طوربج هبولربدعج أء5 76ه. 4دملزتكع لع متااعتاتن طوكر, الاهةطتعبي )0(

 113,160 طعندانمع ل'المعان5, 41 هأزرنكع 4ع 2011! اان ءا تعام 0ع طوعوأع, ومنك, 1 ءاقن عع, 4. )0

 همادمل 8417131135, 8261 0هءاوايع 0ع [!"امجنهوع, اه (نهدمسصتتست 2005, 715 4. 2دمتوك, 5عنتا, 64. )2

 ا هادهل ظفطتتت 185, ظاؤردعراناد 4ع تغجاة0أمعنعر, ذه (نهططعتا نت عه هكر 719 4. ومكر 5ءانتأ, 1964.

 هم



 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يق ةأرملا :يلوبتم

 .اهل زجوم ضرعب يفتكن نكلو (08601865 26طنط0ان) (7ونينب جروجو

 ةلاسرلا ليلحت لجأ نم ةلئسألا نم ةعومجم نع ةباجإلا لواحت ةيجهنملا هذه نإ
 :ةينالعإلا ةيرصبلا

 ؟اهنم فلأتت ىتلا رصانعلا يه امو ؟ةينالعإلا ةيرصبلا ةلاسرلا عوضوم وه ام -

 ىأ لظلا يف عوضوملا رصنعلا ىه امو ؟ةمدقملا يف عوضوملا رصنعلا ىه ام -

 .؟هيلع متعملا

 ؟ةمدخلا وأ ةعلسلا ةنصخش | متت فيك -

 ةيرصبلا ةلاسرلا اهرضحتست يتلا تاءاحيإلا «راكفألا ءتاراكذتسالا يه ام -

 ةرهاظلا تاراشإلل ةقفارملا (1052[0022018) ةيفاضإلا تالالدلا يه ام يأ ؟ةينالعإلا

 وأ ةنماكلا تالالدلا هذه ميظنت متي فيك ؟ةينالعإلا ةيرصبلا ةلاسرلا اهنمضتت يتلا
 ؟ةيفاضإلا

 ةيرصبلا ةلاسرلاو ةينالعإلا ةبوتكملا ةلاسرلا نيب لماكت ىأ ةمءالم كانه له -
 ديكأت ىأ تيبثت «(باهسإ «بانطإ) ىشح ةقالع يه له ءامهنيب ةقالعلا يه امو ؟ةينالعإلا

 ؟(ةينالعإلا ةركفلا خيسرتو ديطوت)

 ؟ينالعإلا باطخلا يف ةعبتملا ةينالعإلا ةيجيتارتسالا يه ام -

 يف ةيعانقإلا ججحلا يف ةلمعتسملا (815640510116) ةغالبلا ملع دعاوق ىه ام -

 يتلا ةيعيدبلا تانسحملاو ةينايبلا ريباعتلا عاونأ سردن انهو ؟ةيرصبلا ةينالعإلا ةلاسرلا
 زاجملا ,ةيانكلا ؛ةراعتسالا ؛هيبشتلا لثم ينالعإلا باطخلا ةباتك يف ينالعإلا اهلمعتسي

 خلا...عجسلا «حيملتلا «ةيروتلا ءزمرلا ءراضحتسالا ؛ةغلابملا ء,ماهفتسالا لسرملا

 ينالعإلا باطخلل ةنوكملا رصانعلا ديدحت ىلع دعاسي ليلحتلا يف جهنملا اذهو
 تافاقثلا ريثأتو ةساردلا عوضوم تانالعإلا ةنيع اهل جّورت ىتلا ةأرملا ةروصل طمنملا

 ضعب روصو ةساردلا هذهل ةلماكلا جئاتنلا رشن ةيناكمإ مدع ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةرورضل ثحيلا اذه ىف ةأرملا ةروصل ةطمنملا جذامنلا نع حوضوب ةربعملا تانالعإلا

 ةروصل طمنملا ينالعإلا باطخلل ةنوكملا رصانعلا زربأ الوأ ضرعنس كلذلو .زاجيإلا
 ةينانبللا تانالعإلا ىف ةأرملل ةطمنملا ةروصلا هذه تافص ضرعن كلذ دعبو ةأرملا

 .اهفيرحتل ًاببس راصتخالا اذه نوكي نأ نود ةساردلا عوضوم ةيجيلخلاو

 تءمرومم 5811121010, 1:!ءااذوءتعم كع اع عيطأا ف6, طومتك, آمنا, )0

 فرغفي



“ 
 و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدآلاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةأرملا ةروصل طمنملا ينالعإلا باطخلا رصانع

 نم اهيلإ انصلخ يتلا ةأرملا ةروصل طمنملا ينالعإلا باطخلل ةنوكملا رصانعلا نإ

 :ةيلاتلا يه ةساردلا عوضوم ةنيعلل يرصبلاو بوتكملا نالعإلا يّباطخ ليلحت لالخ

 ةياوغلا دسج .أ

 ضفلاو ليمجلا اهدسج ربع الإ تانالعإلا هذه مظعم يف اهل دوجو ال ةأرملا

 فلوي ينالعإلا روصملاف .«بوش ىتوف بودأ» لضفب بويعلا نم يلاخلاو ريثملاو
 ةلاسرلا ىف اهنتافمو ةأرملا دسجل (166513150112516) رظنلل ةتفاللا وتضانعلا بكريو

 ؛ءارشلا ىلع هثحو يقلتملا ىلع ريثأتلل يعانقإو يغالب فده لجأ نم ةينالعإلا ةيرصبلا
 يه اهتغايصو ةيلاصتا ةلاسرك ءوضلاب ةبوتكم ةنيعلا تانالغإ يف ةيسمشلا ةروضلاف
 ةأرملا دسجل ًايلاثمو ًاصاخ ًاملاع قلخي يذلا ينالعإلا روصملا تاعادبإل ةرولب ةيلمع
 ةقيقحلاب لايخلا جزمت هسفن تقولا يف يهو .ةمدخلا ىأ ةعلسلل هربع جّوري يذلاو
 امب ىرخألا اهرصانع امأ .سوسحملا ملاعلاب طبترملا ديحولا ءيشلا يه اهيف ةعلسلاو
 ملاع يف عكرَت يتلاو ينالعإلا روصملل ةيراكتبالا ةردقلا جاتن يهف ةأرملا دسج اهيف
 .لامكلاو ةطبغلاو روبحلاو ةبوبحبلا

 لثم لامج تاكلم ىأ ءايزأ تاضراع روص تانالعإلا يف ًامئاد ىرن انه نمو

 ةروصلا هذه تحبصأو .نهاوسو رقشأ سناميلكو دروفوارك يدناسو رفيش ايدولك
 تاشاش ىلع ثبُت يتلا ةجلبدملا وأ ةيبرعلا تانالعإلا يف دوجولا ةيلك ةأرملل ةطمنملا

 قلطملا بايغلا تانالعإلا هذه يف دجن كلذلو .فحصلاو تالجملا يف رشنُتو نويزفلتلا

 ؛ةيسايسلاو ةيعامتجالا «ةيثحبلا «ةيملعلا «ةيعماجلا تاطاشنلا سرامت ىتلا ةأرملا ةروصل

 براجت ريطاسأو تامّلسم رارمتسا نّمْؤت ةينالعإلا ةراضحلا» نأب دكؤي عقاولا اذهو
 .(نيروم راغدا) «ةيبعشلا ةيفاقثلا تاليخملا

 طرفم لكشب لمعتست ةجلبدملا ىأ ةيبرعلا تانالعإلا هذه نأ ًاضيأ ظحالملا نمو

 ةبلوقم روصب هنع رَّبعُي يرشب جذومن ىلإ هلّوحتو (ةيبنجالاو ةيبرعلا) ةأرملا دسج
 ةروص عضوت نايحألا ضعب يفو .ءاسنلا ةماركل ةنيهمو ةيعوضوملا ىلإ ةرقتفمو
 يحايسلا ىأ يراجتلا طاشنلا ىأ ةمدخلا وأ ةعلسلاب ةقالع ةيأ اهدسجل نوكي الو ةأرملا

 ضعب هتثب يذلا ينويزفلتلا نالعإلا رابتعا نكميو ؛ينالعإلا باطخلا اهل جّوري يتلا
 ةلمرلا يف «توريب فيص ناجرهم» ل جيورتلل ةيجيلخلاو ةينانبللا ةينويزفلتلا تاطحملا
 دسجل نيينالعإلا لالغتسال ًاريبعت رثكألا جذامنلا نم يضاملا فيصلا يف ءاضيبلا
 :ةينالعإلا ةلاسرلاو ةأرملا دسج نيب ةقالع كانه نوكت نأ نود ةارملا

 كيلنل



 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 رورملا لجأ نم اهرود رظتنت يلودلا توريب راطم يف ةاتف ةشاشلا ىلع رهظت

 هذه عم اهقبس يذلا لجرلا اهب رم يتلا تابوعصلا يفالتلو .نداعملا فشك ةلآ مامأ
 ةبتو اهسبالم علخت ءىرخأ ءايشأو حيتافملا ببسب تارم ةدع ترّدص ىتلا ةلآلا
 ةضراع ةليامتم بقارملا طباضلاو ةفشاكلا ةلآلا مامأ رمتو اهتيردصو يلخادلا اهلا وس

 ةشاشلا ىلع رهظتو .نمألا لاجرو نيدئاعلا نيرفاسملا باجعإو لوهذ طسو اهنتافم
 متخي نالعإلا نأ ةأجافملا تناكو ..توريب فيص ناجرهم يف ةكراشملا ىلإ ةوعد

 .«توريب فيص ناجرهم «ةيفيصلا تعجر» ةرابعب
 وه ءاضيبلا ةلمرلا يف توريب فيص ناجرهمل جيورتلل ةأرملا دسج لامعتسا نإ

 نالعإلا عوضوم ادبل ةيلخاد سبالمل جيورتلل نالعإلا اذه ناك ىلو ءنجهتسم رمأ
 ريبك ريثأت كرتو دهاشملا هابتنا ديص لجأ نم ةأرملا دسج لسوت امأ .ًايعيبط ًاعوضوم
 .ةأرملا ةمارك مرتحي الو ةيسنج تاءاحيإ نمضتي هنأل غاستسم ريغ هيلع

 ةينانبللا فحصلا يف رشُن يذلا ةينوج يف «ريخلا داز» معطمل بوتكملا نالعإلاو

 ةلاسرلا نيب ةمءالم كانه نوكت نأ نود ةأرملا دسج لامعتسال رخآ ًاجذومن لكشي
 .نالعإلا اهل جَّرري يتلا ةمدخلا ىأ جتنملاو ةينالعإلا

 يهو ةرانص ةلمج نالعإ يأل ةنّوكملا ةيساسألا رصانعلا نالعإلا اذه ىف دجن

 «ريخ كيلع ...نيدعبو ريخلا دازب ةرهس راهس»
 ةليامتم صقرتو امد ىنميلا اهديب لمحت ٍرْغّم دسجح تاذ ةأرما ةروص كلذ يليو

 .«هتليجران» الماح شوبرطلا رمتعيو ليصألا يقرشلا سابللاب باش مامأ يبرغلا اهّيزب
 ةمقلب لمتحملا نوبزلا ُدِعَي يذلا «ريخلا داز» معطمل ىه نالعإلا نأ كلذ دعب فشتكنو

 الف ءيليل يقرش صقرمل ًانالعإ ىلوالا ةلهولل هنظي نالعإلا اذه ىلإ رظانلا نإ
 مويلا حبصأ معطملا نأكو ءديعب الو بيرق نم ال قابطألا ىأ ماعطلل ةراشإ ةيأل دوجو
 فيك حوضوب نالعإلا اذه رهظُيو .تاصقارلا ءاسنلا ةدهاشمو صقرللو وهلل ًاناكم

 نكميو .لمتحملا كلهتسملا هابتنا بذجل رربم يأ نود لمعتسي ًامعط ةأرملا دسج حبصأ
 تانالعإلل ًاجذومن لكشي وهو ,ةينالقعب ّئرق ام اذإ ًافيخس ًانالعإ نالعإلا اذه رابتعا

 يأ نإ» :ناهولكام لاشرام بتك ددصلا اذه يفو .ةيقطنم ةينب ىلإ ًامئاد رقتفت يتلا
 لجأ نم جّتنُت ال تانالعإلاف .ايلزه ًادهشم بصي يعوب متبتي وأ اركث وأ دقاشإ نالعإ

 ميونت لجأ نم تجينأ يهو ؛روعشاللا ىلإ هجوتت ت ةمونم صارقأ اهنإ .يعاولا كالهتسالا

 دحأ يه هذهو ءام لعفي مايقلل هعفدو هيلإ ءاحيإلل ”ايسيطانغم لّمتحُملا كلهتسملا

 كيف



 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 (*)«نالعإلا هيمسن يذلا يوبرتلا عورشملا اذهل ًاريبعت رثكالا هوجولا

 نّهتمُملاو ٍبّيغُملا دسجلا .ب
 ناك امهم ينالعإلا باطخلا ةعيبط يف ًايساسأ ًاءزج تحبصأ ءيشلا -ةأرملا نإ

 باطخلاو ةأرملا دسج نيب ةضماغو ةبئاغ ةقالعلا نوكت امدنع هظحالن ام اذهو ؛هعون
 ةارملل ةنيهمو ةلذم ةروص يطعت ةغيصلا هذهو:ةيرصبلاو' ةبوتكملا هيتلاسرب ينالغإلا
 كانالغألا ىف اهتم نيك ددع دجويو :ةيئاسنإلا اهتمارك مارتخا فاس لكشب كيكتكو
 نع نالعإلا وه ًاريبعت رثكألا جذومنلاو ءهاجتالا اذه يف بهذت ىتلاو ةساردلا عوضوم
 :يدثلا ناطرسل ركبملا فشكلا صحف ءارجإ ةرورض

 :يهف ةينانبللا فحصلا نم ددع يف روشنملا نالعإلا اذهل ةنوكملا رصانعلا امأ

 ةيسمش روص نم ةفلؤم يهو نالعإلا ةرانص لكشت ةيرصب ةينالعإ ةلاسر ١.

 .نيتخيطبو ةرودنب يّتّبحو نيتضماحل

 :ةبوتكم ةينالعا ةلاسر .؟

 نم ةنيعم تاثف ددهي ناطرسلا نأ نينظت تنك له .يدثلا ناطرسل نوضّرعم انّلك»
 ناطرس نأل .أاطخ ؟طقف نيرخآلا بيصي ناطرسلا نأ نيدقتعت تنك له ؟طقف ءاسنلا

 ةباصإلل ةضّرعم ملاعلا يف نامث لصأ نم ةأرما نإف لعفلابو .ةأرما لك ددهي يدثلا
 يك هيلع يقشكت نا كيلع ؛ةلهس ةلاستملا نإ ؟نيفرعتس فيك نكلو :ئدكلا ناطرتسب
 هاجت كبجاوو كيلع بجاو هّنِإ .كتايح ذقني ركبملا فشكلا ؟نيرظتنت اذام .هيفشتكت
 .يدثلا ناطرسل ال يلوق .يددرتت ال .كتلئاع

 «كتايح ذقني ركبملا فشكلا

 ضماحلاو ةرودنبلاو خيطبلا لامعتسال جاجتحالا نم ةجوم نالعإلا اذه راثأ دقو
 لاسرإ ىلإ ةيلاقتنالا ريغ ضارمألل ينطولا جمانربلا ريدم عفد امم نييدثلل زومرك
 عوضوم نوكل ًارظن ...» ”7٠١ لوألا نيرشت 4 راهنلا ةفيحص ىلإ يلاتلا حيضوتلا
 انرتخاف ؛عيضوتلاب سيلو حيملتلاب ةلمحلا نع نلعن نأ انلّضف ءًاساسح ًاعوضوم يدثلا
 لك يف اهنودجت تاقصلم يف ماجحألا ةفلتخملا ةهكافلا نم جاوزاب يدثلا لثمت نأ
 يأ يف فدهت الو ءاهتيعون وأ نانبل ةهكاف ةدوجب اهل ةقالع ال تاقصلملا هذه .قطانملا
 ىلع ظافحلا ىف ةجزاطلا راضخلاو ةهكافلا ةيمهأ نم فيفختلا ىلإ لاكشألا نم لكش
 ةيأ ةراثإ نود ىه امب حيملتلل لايخلاب بعالت وه رمألا يف ام لك .ةيفاعلاو ةحصلا

 !/ةعوطقلل 1ع آانطقسمر عوالم (0071م7جءنفجع |ء5 76412, طةمتك, !اهسعر, 5ءانتلر 1968, م. )2(
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 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 .ءحيضوتلا ىضتقا هيلعو ؛ةطيسبلا ةقيقحلا هذه عيمجلا مهفتي نأ ءاجرلا عم ؛ةيساسح

 ىلر ةيفاحصلا هتبتك ام حيضوتلاو نالعإلا اذه ىلع لعفلا دودر زربأ نمو

 تالمح تقلطنا املاطل...» 7٠١7: لوألا نيرشت ؟ سيمخلا راهنلا ةديرج يف ضوعم
 ًاموي للقت مل تالمحلا هذه نم يأ امنإ .ضارمألا نم هريغو يدثلا ناطرس نع ةيعوت

 سوؤر نم جوز !ةلمحلا هذه هتلعف يذلا لكشلا يف اهدسجو ةأرملا مارتحا نم

 ةلمحلا ترصتخا ةهكافلا هذهبو !خيطبلل ربكألا ساقملاو نوميللا نم رخآو ةرودنبلا
 !اهيدثو ةأرملا دسج يدثلا ناطرس نع ركبملا فشكلل ةينطولا

 توص نم سيلو ةجزاطلا نانبل ةهكاف نع عفادي نم كانه !موشلا بيع اي ...»
 ذقني ركبملا فشكلاو ًالايخ سيلو عقاو يدثلا ناطرس (...) !اهدسجو ةأرملا نع عفادي
 دقتعن نأ ىلع انلمحي يذلا ةأرملا دسجل راقتحالاو لهجلاو فافختسالا اذه اذامل ,هنم
 اوؤاج مهنأ ًاصوصخ ءاسنلل مهضغبو «مهتينجوزيمل» نانعلا اوقلطأ ةلمحلا يقلطم نأ

 ؟اهتراثإ نوديري ال ةيساسح ةيأ !اهتيمهأو ةجزاطلا نانبل ةهكاف نم نورذتعي

 ناك ففجملا بيلحلا نأ مأ ؟مهتاهمأ ءادثأ نم ةلمحلا نع نولوؤسملا عضري ملأ

 نأ فرعي انلكو اهنبا عضرُت مأل قصلم عضو يف أطخلا ام ؟اهنيح يف ةضوملا ىلع
 «.يدثلا ناطرس نم ةأرملل ةيامح لماع نالكشي ركبملا باجنإلاو يدثلا نم عاضرإلا

 فشكلا ةيمهأ نع ينانبللا نالعإلا اذه ةنراقم ددصلا اذه يف ًادج ديفملا نمو

 رشُت هسفن عوضوملا جلاعي دوسألاو ضيبألاب بوتكم نالعإ عم يدثلا ناطرسل ركبملا

 :ةبوتكم ةلاسرو ةيرصب ةلاسر نم نوكتي يذلاو ةيسنرفلا تالجملا نم ريبك ددع يف
 عم دوسألاو ضيبألاب ةيسمش ةروص نع ةرابع ىهو ةيرصب ةينالعإ ةلاسر ١.

 اهنأكو اهترّسو اهييدثو اهردص ىرنو ةأرما دسج نم ىلعألا فصنلل ءادوس ةيفلخ
 .نالعإلا عوضومب ةينعملاو ةفدهتسملا ةئراقلا ةرشابم بطاخت

 :نم فلأتتو ةبوتكم ةينالعإ ةلاسر ."

 :دوسألاو ضيبألاب ضيرعلا طخلاب بوتكم ناونع -

 .اهتايح تذقنأ دقو يضاملا ماعلا يف اهييدث نع تفشك ةأرملا هذه

 1 :نالعإلا صن -

 ضرملا اذه نم لعفلاب نييمحم انسلو ىدثلا ناطرسب باصت ١١ لصأ نم ةأرما
 نأ بجيو يساسأ رمأ وه ركبملا صحفلا نا انه نم .انسفنأ ىمحن نأب انررق اذإ الإ
 ١ .ءاسنلا عيمجل ًامظنمو ًايعيبط ًادعوم نوكي

 «يدثلا ناطرسل ةيبلسلا جئاتنلا نم ّدحلاب حمسي ركبملا فشكلا نإ»



 9. تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدالاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 نالعإلل سكاعملا هاجتالاب بهذي نالعإلا اذهل يدثلا ناطرسل ةرشابملا ةبراقملا نإ
 وأ عيملت نود هنم ةياقولا ةيفيكو ضرملا اذهل ةلمتحملا راطخألا براقي وهو ينانبللا
 ةأرملا هابتنا بذج لجأ نم ةليبن ةأرملا ييدث راهظإ ةياغو .لايخلاب بعالت وأ ةيروت
 ءايشألا يمسي نالعإلا اذه نإ .ثيبخلا ضرملا اذهل اهضرعت ةيناكمإ ىلإ ةفّدهتسملا

 ثيح ضماحلاو خيطبلاو ةرودنبلاب سيلو ةيقيقحلا امهتروصب نييدثلا شمُّيو اهئامسأب
 كانه نوكت امدنع هنأ ًاقح فسؤملا نمو .ةأرملا دسح نيبو اهنيب ةقالع ةيأ دجوت ال

 نع ييرعلاو ىنانبللا ينالعإلا فكتتني تالغألا يف ةارملا دست لامعسال ة سام ةياخب
 ال نيتخيطبب نييدثلا ليثمت نأب ملعلا عم ؛هكاوفلاو راضخلاب هنع ضيعتسيو كلذ لعف
 لمعتسا ىلو ةينانبللا ةيبعشلا ةليخملا يف يقئالع طبار يأ وأ ةمءالم ةيأ امهنيب دجوت

 نانع حجرألا ىلع قلطأل نالعإلا يف نييدثلا ليثمتل نامرلا نم نيزوك ةروص ينالعإلا
 راعشألا ضعب راكذتسال (فّدهتسملا كلهتسملا كلذكو) ةفّدهتسملا ةكلهتسملا ةظفاح

 دهنلا هّبشت ىتلا ةيسرافلاو ةيبرعلا لزغلا راعشأ ضعبو ةيبعشلا جيزاهألاو ةيماعلا
 . .«ناتنامر تتبن اهردص نم» :يسودرفلا رعاشلاب انه دهشتستو نامرلاب

 ءاسنب هبشتلا وهو (ةأرملا ىلإ ًاملظ بوسنملا امبر) مئادلا ملحلا نا ءًاريخأو
 ىتلا تانالعإلا هلغتست بويعلا نم ةيلاخلاو ةليحنلاو ةليمجلا داسجألا تاوذ نالعإلا
 ىمسألا فدهلا نالعإلا ةأرمال ليحنلا دسجلا حبصأ اذكهو .ليمجتلا تارضحتسمل جورت
 حبصأ «اهلثم ًاضيأ يدسج ديرأ انأ» يهامتلا راعشو ةأرما لكل يلامجلا رايعملاو

 ىلع يضقي يذلا ليمجتلا رضحتسمف .ةينالعإلا ةيجيتارتسالا نم ًايساسأ ًارصنع

 ةليمج ءافيه ةاتف ًامئاد زربي ىهف ءلاجملا اذه يف ديج لثم وه ةأرملا ىدل تيلوليسلا
 اذه سيراب سنيرالك ةكرش تقلطأ امدنعو .تيلوليس نود ناقيسو ليمج دسج اهل
 بويع نود ةليمج ناقيسو فادرأ تاذ ةيراع ةأرما ةرخؤم تراتخا ءرضحتسملا

 ناب نالعإلا اذه يحويو .618]© (ةدرو ةقرو) ةِّيِجيَوُت رسيألا اهفدر ىلع تعضوو

 لامجلا اذه ةأرملا ناقيسو فادرأ ىطعأ يذلا وه تيلوليسلل جلاعملا سنيرالك مهرم
 اذه اهئارش لاح يف هنأب نظت ةفدهتسملا ةكلهتسملا لعجي يلاتلابو ءامهزانتكاو ناتفلا
 . .نالعإلا ةأرما لثم ناتفو لماك دسج اهيدل حبصي هلامعتساو ميركلا

 بلق الب دسج .ج

 يف ةأرملا مدختست ةساردلا عوضوم روطعلل جّورت يتلا تانالعإلا مظعم نإ

 يتلا تانالعإلا ضعب يف ةأرملا ىدبتو .ةيقبشلاو ةيسنجلا ةراثإلا نم ريثكلا اهيف عاضوأ

 نالوا يفك .لاضولا يودضقو ةيذهس غو ةههوتم :ةيوق ءارمأ نوطعلل عّووت
 عضو يف دوسأ ًابوث يدترت ةنتاف ةباذج ةأرماو لجر رهظي 24211214 160 ينويزفلتلا

 كن



 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةارملا :يلوبتم

 ليزم عضي مل هنأب اهفاشتكا دعب هنع دعتبتو ةأرملا ضفتنت ضفتنت ةأجفو « ءاهبيبح عم يميمح

 روطعلا لحم مامأ خارصلا ىلإ هعفد ام اذهو ءاهئاذحب هبرضتف ءايزيلام» قرعلا ةحئار

 ١ .«ايزيلام يّدب» لوقيل لب ملألا نم سيل لفقملا

 ربكألا اهمه ةناسنإك اهرهظي فقوم يف ةأرملا ينالعإلا عضي نايحألا ضعب يفو
 بوتكملا نالعإلا اذهو .©119' 17262 نالعإ كلذ ىلع ةخراصلا ةلثمألا نمو ءءايشألا كلمت

 ةيرصبلا ةينالعإلا ةلاسرلا .ةيرصب ةينالعإ ةلاسرو ةبوتكم ةينالعإ ةلاسر نم نوكتي

 ءزجلا يف .ةبوتكم ةينالعإ ةلاسر امهنيب لصفي نيمسق ىلإ ةموسقم ةروص نم نوكتت

 ناكملا رداغي هنأكو يراعلا هرهظو فلخلا نم لجر ةروص ىرن نالعإلا نم ىلعألا
 ةأرما ةروص نيبو هنيب نالصفي دوسأ طخو ةبوتكم ةلمج دجوتو ءههجو ىرن ال اننأل

 نيتليمجلا اهيقاسو ًايراع اهفتك ىرنو ةباذجو ةريثم تارظنب ئراقلا ىلإ رظنت ةيقلتسم
 عم يميمح عضو يف اهنأكو قرعلا ةحئار ليزم «نام يتيس» رطع نضتحتو نيتيراع

 ةينالعإلا ةلاسرلا اهددبت ةيرصبلا ةينالعإلا ةلاسرلا ىوتحمب ضوبغلا اذه .بحت نم
 ةلمجلا هذه نم لدتسنو .«مواقي ال رحاس رطع» :ةيلاتلا ةلمجلا اهرصتخت يتلا ةبوتكملا
 رمأ اذهو ؛ناسنإلا ىلع ءيشلا يأ لجرلا ىلع رطعلا تلضف ةأرملا ناب ةيئاحيإلا

 ءايشألاب قلعتت يناسنإ روعش يأ نودو بلق نود ةناسنإك ةأرملا راهظإب برغتسم

 .اهكّلمت يف بغرتو ةيداملا

 ةروطسألا راكذتسا .د

 ربكأ يه ةساردلا عوضوم تانالعإ يف ةأرملا ةروص اهلتحت ىتلا ةحاسملا نإ
 هابتنا بذجل ةلضفملا ةرانصلا يه ةأرملا نأكو ِجّتنُملل ةصصخملا ةحاسملا نم ريثكب
 ةروطسألا زومر ىلإ ةدوعو تاءاحيإ نم كلذ عبتتسسي ام عم فدهتسملا كلهتسملا
 نودو ًايلج ترهظ دقو «تانالعإلا يف رارمتساب رركتت زومرلا هذهف .ةأرملاب ةقصتلملا
 80ءرا6 (025ةلل1 يلافاك ىوتريبور ءاسنلل ديدجلا رطعلا نالعإب سابتلا يأ دوجو
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 ىلوألا ةروصلا ؛نيتروص نمضتت ةيرصب ةينالعإ ةلاسر نم نالعإلا اذه نوكتي
 هذه ىلع اهرعش رثانتيو ةيبهذلا لامرلا ىلع ددمتت ةليمج نوللا ءارمس ةاتف ةروص يه
 راظتناب اهنأكو ىرخألا نع ةدعتبم ةدحاولا اهاقاسو ًايبهذ ًاناتسف يدترتو لامرلا

 مسقلا ىرنو ىعفأ بنذ ىنميلا اهديب كسمت ًاضيأ ةأرملا ىرنو .بحلا ةسراممل اهبيبح
 دوجوم وهف ىعفألا سأر امأو ءاهردصو اهيذخف نيبو اهتبكر ىلع ىعفألا نم يقابلا
 ىعفأ لكش ىلع ةراوسا رسيألا اهمصعم يف ةأرملا هذه عضتو ؛ىرسيلا اهعارذ ىلع

 ةميركلا ةراجحلاب ًاعصرم نوللا يبهذ ( ةنيبركسا ) ءاذح ةأرملا يدترتو .(ةيح)
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 9 تاخحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 .ةيبهذلا لامرلاو يبهذلا اهناتسف عم ًاقسانتم

 دسجك ةيضف ةيناوطسأ ةوبع يهو رطعلا ةروراقل ةروص يهف ةيناثلا ةروصلا امأ

 اهسأر ىرنو اهيلع فتلت ةأرملا دسج ىلع يتلا كلت هبشت ىعفأ دجويو ءقوشمملا ةأرملا
 .ةروراقلا ةدادس ىلع

 جتنملا ةكرام مسا ركذ ىلع رصتقتو ةزجوم يه ةبوتكملا ةينالعإلا ةلاسرلاو

 رشنتف «فيرعتلا نع ةينغ ةكراملاو ًافورعم جتنملا نوكي امدنع عئاش رمأ اذهو ءطقف
 اهلعجتف ةروصلا ىلع تانالعإلا هذه زّكرتو ءطقف جتنملا دوجوب ريكذتلل ًانالعإ ةكرشلا
 ةديدجلا ةعلسلا ةروصب نالعإلا اذه راصتخا مت اذل .تاملكلا لامعتسا لدب قطنت
 مطعم (نةكهلات يلافاك ىتريبور ءاسنلل ديدجلا رطعلا» رطعلل قيرعلا مسالاو ةزيمملا

22101130 . 

 اهترظنو اهدسج ىلع يتلا ىعفألاو ةأرملل ةريثملا ةلالطإلاب نالعإلا اذه زيمتي
 نع ةقبسملا راكفألاب ةقلعتملا زومرلا لالغتسا نع رّبعي وهو .ةتفاللا اهتقارشإو ةداحلا
 ةيزمرلا اهتايعادتو ةيلصألا ةئيطخلا امهعمجت ةيحلاو ةأرملاف .حضاف لكشب ةأرملا
 ةنجلا نم امهدرطو ءاوحو مدآ ةصقف .ةيبعشلا ريطاسألاو يحيسملا نيدلا بسح

 .مرحملا باكترا ىلإ ةريخألا اهعفدو ةيحلا ركمب ةطبترم

 ةيبعش ريطاسأ جسن ىلع هريثأتو يحيسملا-يتاروتلا ينيدلا دقتعملا اذه رّذجت نإ

 ءاسنلا رطع» نالعإ يف ةأرملا دسج ىلع ةيحلا دوجو نم لعج عوضوملا اذه لوح
 ةكيطخلا» هذهب ًاقيث و ًاطابت رأ ةطبترم «16056:10 (302111 2+ه1ان720 ىلافاك ىتريبور

 ىلع ٌدوع اذهو .فدهتسملا روهمجلا ىدل ةيسفن تايعادت نم اهنع جتني امو «ةيلصألا

 ةنجلا نم لجرلا جورخل يسيئرلا ببسلا اهنأب ةأرملا نع طمنملا جذومنلا راركتل ءدب
 نيب عمجلا نا راصتخاب ؛ةوزنلا هذه باكترا ىلإ ةيحلا نم ريثأتب هتعفدو هتوغأ ىتلا
 كلهتسملا هابتنا بلجل ةروطسألا هذه راكذتسا ىلإ فدهي دحاو نالعإ يف ةيحلاو ةأرملا
 ةقبسملا راكفألا ىلع زيكرتلا ةجيتن ةأرملل ةينهذلا ةروصلاب قحاللا ررضلا عم لمتحملا

 - قارما ةيصعم ىأ ةئيطخ لك ءارو نأ ةركف اهنمو اهنع

 ينالعإلا نكلو ءاعم ءاسنلاو لاجرلل رطع نع تانالعإ ىرن نايحألا ضعب يفو
 ةقيقح اهنإ ؛قيشو ليمج ىه ةارملا دسج» نأ كلذ نبسو .طقف ةارملل ةروض عضي
 .لامجلل يلاثم .عدودت لإ ناقرب ىلإ ةجاعب تدسل هلاك يهو ةديكأو ةتبثم «ةعطاق
 ةيسمش ةروص ذخأ يه ةليمج ةينالعإ ةيسمش ةروص جاتنإ لجأ نم ةيبهذلا ةدعاقلاو
 هذه عابتا ربع هلوصو نم انه دكاتم عدبملا ينالعإلا روصملاف .ةليمج ةأرمال ةديج

 ىدل زفاوحو تاريثأتو سيساحأ قلخ يلاتلابو «ةيلامجلا ةميقلا رهوج ىلإ ةقيرطلا
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 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 (0)«نالعإلل ّئراقلا ىأ دهاشملا

 ىف ىرن ًالثمف ؛ةيجيتارتسالا هذه ىنبتت يتلا تانالعإلا هذه نم ديدعلا دجويو

 ةأرما هجو ةروص (01115032:آ.20:هذ) 842416 رطع نالعإل ةيرصبلا ةلاسرلا

 ةشهدلا تامالع هيلعو نالعإلل ةصصخملا ةحاسملا عابرأ ةثالث لتحت ةليمج ةيبنجأ

 ةحاسملا نم يقابلا عبرلا يف ىرنو .84241* ديدجلا رطعلا ةحئارب اهباجعإ ةجيتن
 نوللاب ىرخألاو يجسفنبلا نوللاب ةدحاو رطعلل نيتجاجز ةروص نالعإلل ةصصخملا
 ةجتنملا ةكرشلا مسا نم فلاتتف ةبوتكملا ةينالعإلا ةلاسرلا امأ .يرهزلا ىلإ لئاملا

 .«ةأرمللو لجرلل روطع» ةلمجو «رازاب» رطعلا مساو اورك ال نايتسيرك رطعلل

 امنيب يكاسن رطعل طقف جّوري نالعإلا اذه نأب فدهتسملا كلهتسملا دقتطي امبزو

 نأ امب :يلاتلا لاؤسلا حرط ىلإ انعفدي امم ةأرمللو لجرلل روطعل جودي عقاولا يف وه

 هارن يأ ةأرملا ةرؤص نم: الدن هتروص ىرن ال اذاملف لاجرلل رطع ًاضيأ وه رطعلا اذه

 دعاشت نالعإلا يف ةازملا ةروصف «لاؤسلا اذه نلع ىهيدب باوهلا ةاهبتاج ىلإ ًالثم
 لجرلا ةروص نم رثكأ َّئراقلا هابتنا رسأ ىلع

 قشاع «ةقيشع» ةرايس لك ءارش ءارو ه

 ام عمتجم يف ةدئاسلا ةفاقثلا ميق عم مءالتت ال ةديدج ًاميق دّلوي نالعإلا نإ

 نويسملا ميق نفعا ييقكلاو نوطتلا م ةفيقخ فاكس !لجدت ينم كلذ بيشو
 ةيميق ريياعمو ةعلسلا هسفن تقولا يف عيبي نالعإلا نا انه نمو .كلهتسملا فدهتسملا

 ناج بتك دقو .ةيرصبلاو ةبوتكملا هيتلاسر ربع ةلوقنملا ةيزمرلا ةطساوب ةديدج
 نأل ...انعدخت الأ بجي ةينالعإلا ةلاسرلل ةنلعملا ةفيظولا نا» :عوضوملا اذه ىف رايردوب
 ةصاخ اهضرف دوي يتلا ةنماكلا يناعملل ةجح ىوس تسيل نالعإلا يف ءيشلا ةفيظو
 ناعم نم ًاضيأ تاملكلا هلّلظُت ام ربعو ةرشابملا ريغو ةيفاضالا تالالدلا ةطساوب
 عمتجملا يف انجمد ةيلمعب موقي فوصوملاو ددحملا جتنملا ربع نالعإلا نإف اذكهو
 ("7«اهل انتمواقم مغر اهب رشبي يتلا ةايحلا بيلاسأ يّنبتو يكالهتسالا

 تارايسلا نع ةساردلا عوضوم تانالعإلا ليلحت ءانثأ هتظحالم تمت رمألا اذهو
 يف حيملتلا بولسأ دامتعاب ةأرملا ةطساوب اهل تجور ةديدج ةيكولس ةميق تثب يتلا
 .نيلمتحملا نيكلهتسملا ىلإ هجوتت امدنع ةينالعإلا اهتيجيتارتسا

 ماتمطقس ىلا 240185 ها ظاندطءاط 1201114181,  ةءاطماموع 007 هنصءهلام7: مد عالمنا ألو )1( 

 6ةقاعمقمر '1هاتمتقت, 1981. م. 7.

 لود 82 لمكلاه:0, 2ع ىربوا ردع 02د هطزعتك, طوعتك,ر ةدلتتسقتكل, 1968, مم. 231-232. )2
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 ةديقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 نم فلأتي 83418 ةرايسل ةينانبللا فحصلا يف نالعإ 15198 ةنس رشُن دقو

 ريست اهنأكو ةرايسلا هيف ىدبتو ,824119/ 316 1 ةرايسل ىه نالعإلا :ةيلاتلا رصانعلا

 ةرايسلا ةمدقم رهظُت ثيحب رسيألا بناجلا نم ةذوخأم ةرايسلا ةروصو .ةقئاف ةعرسب
 .ةحتف هيفو اهفقس ىدبي امك قودنصلاو باوبألا عم اهنم رسيألا بناجلاو ءةمخفلا

 ,يبيبح» :ةلمج اهيلع تبتكو اهبيبحل ةأرما اهتلسرأ ةقاطبك تمَّمٌّص اهلمكأب ةروصلاو
 ملو !كيلع لّهسأل يسفنب اهترتخا دقل ,فولأملا نع جرخت يل ةيده يف ركفت كنأ ملعأ
 مل ةأرملا نأل بجعتلا ةمالع تءاجو ءالفقُي مل نيجودزملا نإ ذإ اهتلمج ةأرملا هنت

 مث ؛اهبلط نع ثدحتت ةرايسلا ةروص تكرت لب ةباتكلا ىأ مالكلاب ةيدهلا يه ام حضوت
 .ةلمجلا تلمتكاو نيجودزملا تلفقأو «كبحأ ةقاطبلا لفسأ يف تبتك

 تاملك سمخ نم ةلمج اهيف بتُك دقف ةروصلا تحت ةبوتكملا ةينالعإلا ةلاسرلا امأ

 ةلمجلا ةيقب اهدعبو «ةليمجلا ءايشألا نأ ًاحيحص سيل» لوقتو ضيرعلا طخلاب ةبوتكم
 كلذ ىلع ًاناهرب يطعت ةكرشلا نأكو «أمتح نمثلا ةيلاغ «ةمخفلا «ةنيتملا» يداعلا طخلاب

 ليدوم اهنأ ىلع ةرايسلا هذه فصو ينالعإلا عباتيو .ديج رعسب ةرايسلا هذه ميدقتب
 ,ةماخفلا اهيف رفوتت ثيح ءاهرعسك شهدم اهلخاد نأو «ةيملاع ةرهش تاذ

 لمتحملا كلهتسملا ىلإ بلطلاب نالعإلا موقي كلذ دعبو .ةيرصع تازيهجتو ةباحرلاو
 كالتماب عقاو ىلإ ةروطسألا لّوحي امم تارايسلا هذهل عزوم برقأ ىلإ هجوتلا
 :اهيف بتك عيفرلا طخلاب ةظحالم رهظت كلذ دعب .ةرايسلل ةفّدهتسملا ةكلهتسملا
 ةداعس نع نيثحابلا جاوزألل اهتدعاسم ىلع 83418 ةكرش نركشي تاجوزلا»

 .اهتحت بتُك امو نالعإلا ةروص ىلع بتُك ام نيب ام طبرتل .«مهتاجوز

 ,هيف ًايدسج ةدوجوملا ريغ «ةأرملا رّرصي نالعإلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ةمخفلا ةرايسلا هذه ىلع هنم لصحت يكل اهبيبح فطاوعب بعالتت ًابوعلو ًاجانغم ةأرما

 ةيسنامور ةلمجب نالعإلا أدبي .ةفولأم ريغو ةزيمم ةيدهك ةروطسألا ؛ةشهدملا .ةنيتملا
 .«فولأملا نع جرخت يل ةيده يف ركفت كنأ ملعأ ءيبيبح» بحلاو علدلا نم ريثكلا اهيف
 نأ نكمي قشاع لك ةداعكو (ةفدهتسملا ةكلهتسملا ىأ) فدهتسملا كلهتسملا راظنا دشت

 بسحو اهل هبحب اهتقث ةدش نم يتلاو هتبيبحل يكانثتساو يدايتعا ريغ لمع يأ لعفي
 81/118 ةرايس يهو اهسفنب اهتراتخا ءاللدتف هناكم بيبحلا فرع» لوقت ىتلا ةلوقملا
 اوبلطي ال نأ قاشعلا ةداع نم نأل قشعلا دعاوقل ٍفانم اذهو رايخلا هيلع لّهستل 3161

 هذه نكل ءرفخلاو ءايحلا نم ريثكلا هيف يئاحيإ بولسأب لب مهبيبح نم ةرشابم ًائيش
 اهبلط نآب ًاقبسم ملحت اهنأكو «كبحأ» ةملكب ةحلستم اهنأل ءيشلا ضعب ةئيرج ةبيبحلا
 ..بيبحلا لبق نم ضفري نل

 هعىئ
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 يئاطملاب قلتي ام لف تيسنا ةييبحلاف «ةيداملا رم ويحكلاو نالطإلا اذه قاقميو
 تارايسلا ءانتقأ ىهو الأ :ةداعسلل ديدج موهفم كانه حبصأ دقف .ةداعسلل ةيقيقحلا

 امدنع الإ كبحأ ىبيبح اهجوزل لوقت ال ةجوزلا نأكو .823418 316 ةرايسك ةمخفلا
 .ةرايسلا ءانتقا يف لمتكتو نمكت تاجوزلا ةداعسو ام ةيده ءارشب رمألا قلعتي

 طيسوك ةرايسلل ةعزوملا ةكرشلا ًاضيأ نالعإلا رهظُي هسفن تقولا يفو
 ةداعسلا» ققحي ًابسانم ًارايخ مهل مّدقيو جاوزألا ةداعس نع للمو للك نود ثحبي

 ركشلا ليزج رمألاب تاينعملا اهل مدقت لباقملابو 884177 ةرايس وهو !«ةيجوزلا
 ةداعس نع نيثحابلا جاوزألل اهتدعاسم ىلع 81418 نركشي تاجوزلا» :نانتمالاو
 .«مهتاجوز

 نيينالعإلا باّتكلا ةعزن ةأرملاب ةقلعتملا تانالعإلا ةسارد يف ًاضيأ ظحالملا نمو

 هقشع ةجيتن اهي لزغتيو اهعم.ملكتيو ءاهنع ثدحتيو اهبطاخي.ةآرماب ةرايسلا هيبشت ىلإ
 هده لجأل قيعلا ىدتست ةايدلا ناكو: لمتحتملا كلهتسملا اههني' ىهشي اهب ةعايمؤ اهل
 ةيئامطو ةحارب نم ةرفوك اه: لالخ نم دءاقبلاو ةايعتا نعي اهنم تسي ةزاينملا
 .ةحيرمو ةديعس ةايحلا اهعم لعجت ةيهافرو

 رهظت .تانالعإلا هذهل "اغيلب ًاجذومن 8- 01.455 سديسرم ةرايس نالعإ لكشيو
 ةحاسملا نم ًاريبك ًامسق لتحت 8- 01.455 سديسرم ةرايسل ةروص نالعإلا اذه يف

 اذه يف رظنلل تفاللاو .بوتكم: صن يأب ةطاحم نوكت نأ نودو نالعإلل ةصصخملا

 نوللاب يه ةزوئصلا ةيفلخو يضفلا وه ةرايسلا نولف :ةمدختسملا ٌناولالا يه نالغإلا
 ,ةرايسلا اهب ىلحتت يتلا ةقانألا راهظإل ناولألا هذه نلعملا مدختسا دقو .يبهذلا
 ىف ناولألا هذه رهظتو ةأرملا امهب نيزتت ىتلا تارهوجملا نم امه بهذلاو ةضفلاف
 نوللا ينالعإلا لمعتسا امبرو .روهمجلا نهذ يف ةأرملا- ةرايسلا ةروص ززعتل نالعإلا

 اهجهوتو اهؤلألتو اهناعمل رهظتف ةرايسلا ىلع سكعنت يتلا سمشلا ةعشا نول يبهذلا
 ناولأ اهيف ةينف ةحولك ودبت اهلعجيف ءاهتيمها زاربإو ةرايسلا لامج ىدم رهظي يكل
 يف ديحولا رصنعلا يه ةرايسلا ىرخأ ةيحان نمو .ضعب عم اهضعب مغانتتو جوامتن

 رادبإو نالمإلا نين ةرييك ةعابتم ةراشلا ةزوشو ءاطمإ نم سمك نتالقإلاف ةرونعلا
 ةرايسلا ىدبت يكل ىرخأ رصانع لاخدإ نود طقف اهينيعو ةرايسلل ةيمامألا ةهجاولا
 كلية سملا مت ةيجتن بارتسلا نم ضان ةيدوح يم ةرايسلا قه ناكو ةفراخ
 هتاذ ةافاكمل يساسأ طرش وه يذلا اهئانتقا ىلع هثحو هئاوغإ لجأ نم فدهتسملا

 :«يلاعلا .ماقفلا» ىلإ لوضولاو خيرخآلا نخ ذيمتلا يلاقلابو
 قلطأف ةعساولا اهئاوضأب زاتمت ةرايسلا هذه نأ ًاضيأ نالعإلا اذه يف ظحالنو
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 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 لجأ نم...» ةيمستلا هذهل ةجيتن نالعإلا ءاجف .«نويع مأ» مسا سانلا نم ةماعلا اهيلع

 ةلمجلاب ءدبلا لبق ةيلاتتم طاقن ثالث ينالعإلا مدختسا دقو .«ةايحلا ٌتَقِضَع اهينيَع

 ,رخآلل» هقشع بيس فرعي انه قشاعلاف هل قباس ثيدح نم ءوزجم صنلا نأكو
 لاؤسلا اذه ىلع باوجللو .«كقشع ىلإ يناعد يذلا ام يردأ تسل» لوقي هلاح ناسلو

 .(ةايحلا) اذك قشعأ (اهينيع) اذك لجأ نم ةيريرقتلا ةيرابخإلا ةلمجلا بولسأ مدختسا

 .ةرايسلا انه يهو هتيويحم ينيع قيرب نم عبان اهبحو ةايحلا قشعل هرارقف

 هذال ىلع نقلا ىلإ تقلوكتحلا كليتسملا يمد ةيسناوورلا نولشاَف
 :براجتلا نع موتتم ميزم» نم ىلا هدبلا يف ةانحلا لوح مالكا :اهتاليكم ريغ ةزايسلا
 لافطأ تاكحضو عيدب نحل عامسو ةعئار ةحول ةيؤرك ةديعسلا ةايحلا تاظحل هيبشتو
 انتايح ىف نحنف ؛دوقفملا ةايحلا عقاو نم ةدمتسم هيباشت اهلك «ىلئاعلا طبارتلا ةمعنو
 لكو ىلئاعلا طبارتلا ةمعنو لافطألا تاكحضو ًامسر عئارلا نفلاك ةليمجلا ءايشألا اندقف
 ةرايس ءانتفا ليدبلا ناكف .هنع انضوعي امب نايتإلاو هنع عامسلا ىلإ اندشي دوقفم ءيش
 :سفرلا نوجتو ةنرتابطلا منشن ةدنع ةيرجت» نالغإلا بصح نير يتلا سديسرت
 ديري ام ةفرعملو ةءارقلا ةلمكتك ةريثم ةمدقملاف .«يلاعلا ماقملاو زايتمالل» ةفدارمو

 .ةيفسلف ةيؤر هيف بولسأب هنع انرابخإ نلعملا
 كلهتسملا ةيسجرنل ساسحلا رتولا ىلع ّقدت اهنإف نالعإلا نم ةريخآلا ةلمجلا امأ

 هيلع هتاذل نأب هابتنالا نود لمعلا يف يلكلا هسامغناو ةايح ةعيبطل ًارظنف .فدهتسملا
 يماهفتسا بولسأب هتاجاحو هسفنب مامتهالا ةرورض ىلإ ههبنتل ةلمجلا هذه يتات .ًاقح
 (").«ءاهئانتقاب كسفن ئفاكتل ناح دق تقولا نا» يريرقت بولسأبو «نظت الأ»

 ةيأ اهدسجل نوكي الو ةأرملل ةروص ةنيعلا تانالعإ ضعب يف ًابلاغ دجن ًاريخأو

 هتفرع دقو ةأرماب لقنلا ةليسو هيبشتب لثمتملا جذومنلا ةموميد ىلع لدي هاوسو نالعإلا اذه نإ (48)
 فصوو يدهملا ةفيلخلا درب نب راشب رعاشلا حدم نيحو .يلهاجلا رصعلا ذنم ةيبرعلا تاعمتجملا

 :لاق ثيح يبرع لوطسأ لوأ وه يذلا يرحبلا هلوطسأ
 ربدلا ةمجلم نيالا ىوكش ةليلق مدو محلي يرجتاال ءارذعو
 رعو الو توعر يمال اهتاسرفب تسختست لولكلا اهيف تتم اذإ
 يرجت اهيرج نم موقلا سوفن تيأر امبرو روحبلا رايت بعالت

 نكلو «ةيرذعلا» يهو ةارملا ًاديدحتو ناسنإلا ةفص اهاطعا ثيح ةنيفسلا ءارذعلاب رعاشلا دصقي انهو
 رعاشلا اهمدختسا دق ناك ًاظافلا مدختسا مث .مدو محلب يرجت ال لاق ةاتف تسيلو ةنيفس اهنأ انفرعيل
 هنأ يا ربدلا ةمجلم ةنيفسلا فصو يف هلوقك ءريعبلا ىلع قبطنت يتلاو ةقانلا فصو يف ًاميدق يلهاجلا
 نا يا ربدلا ةمجلم لاق انهو ءفقتف اهتبقر ىلع هب دشيل ةمدقملا يف سرافلا هعضي ماجل ةقانلل ناك

 بكار ىلع قلطت يتلا ناسرف ةظفل مدختساو ةنيفس اهنأ ىلع ليلدك ٍاهلوأ يف سيلو اهترخؤم يف ماجللا
 .ةنيفسلا بكري نم ًاحالم يمسن امتيب ةقانلا وأ ناصحلا
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 ,لجرلا ءفّدهتسملا كلهتسملا هابتنا بذج ىه انه هرودف .اهل جوري يتلا ةرايسلاب ةقالع
 يف عئاشلا طبرلا كلذ ىلإ ةفاضإلاب ء«ةرايسلا عيب لجأ نم كلذ نورمثتسي نوينالعإلاو

 .لجرلا ةيلوجرو ةرايسلا - ةعلسلا نيب تانالعإلا هذه

 ةمئادلا ةفاظنلاو عصانلا ضاييلا ءارو ةيعاسلا .و

 ,ةساردلا عوضوم تانالعإلا مظعم يف ىلوألا ةيصخشلا يه «تيبلا تس» ةأرملا

 نم ةمئادلا ةفاظنلاو عصانلا ضايبلا نع مكئاد لكشب شتفت يهو هب ىدتقي جذومن يهو

 هذهل نكمي الو .ةراجلا ىلع قوفتلاو ةامحلا ىضرو لجرلا باجعإ ىلع لوصحلا لجأ
 عملم وأ ليسغ قوحسم ىأ لاعف فظنم نود ةديعس نوكت نأ «تيبلا تس» ةأرملا

 جذومنلا اذه راركت نإ .علسلا هذهب اقيثو اطايترا ةطبترم اهتداعس نأ يأ :تاشورفملل

 ةيبرعلا ةأرملا نع ةظفاحملاو ةيفلسلا ةرظنلا ةموميد ىلع ًامتح رثؤي «تيبلا تس» ةأرملا

 .ةصاخ ةينانبللا ةأرملاو ةماع

 ديلقتلا رودلا سّركت يلجلا قيحاسم نع ةساردلا عوضوم ةنيعلا تانالعإ نإ
 ذيذلو ةيهش ماعط تابجو نم ةجوزلا هرّضحت امب طقف متهي يذلا لجرلا رودو ةأرملل
 نم ءاهتنالا دعيو اهريضحت ليق هلذبت يتلا دهجلاو خبطملا يف يرجي امب ًادبأ متهي الو
 تانالعإلا هذهل ًاجذومن «سالب ليرب» يلجلا قوحسمل ينويزفلتلا نالعإلا لكشيو .اهلكأ
 ةروصلا رركي هنأل ةأرملاو لجرلل ةيديلقتلا راودألاو ةلئاعلا ىف ةيبتارتلا سركت ىتلا

 .«تيبلا ديس» لجرلاو «تيبلا تس» ةأرملا نع ةيطمنلا
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 مهعيمج نوسلجيو ءنيرخآ نيجوز نافيضتسي نيجوز دوجوب نالعإلا اذه أدبي

 طئاح ىلع ةيلئاع اروص اضيأ ىرنو .نورماستي ةأفدم هيف دجوت يذلا نولاصلا يف
 نيب ءاشعلا اذهل يميمحلا ىجلاب انرعشت ةفيفخو ةمعان ىقيسوم عمسنو ةافدملا
 اهتفيضمو ةأرما نيب ةينانبللا ةيماعلا ةغللاب ًاراوح عمسن ةرهسلا ةياهن يفو .ءاقدصألا
 :ةيناثلل ىلوالا لوقتف

 «اومانت نكدب راص ديكأ «نكانرخأ ءاشعلاع نكيديإ ىملسي»
 «يلّجلا يف دعبو مون ّيا» :ًارس لزنملا ةبحاص لوقت ءانثالا هذه يفو

 «يلجلا اه يف دعب هي» :لاع توصب ةفيضلا ةأرملا لوقت اهدنعو

 «!؟يلجت كّدب ٍتنإ» :ةفيضملا ةأرملا اهبيجتو

 «سالب ليربب سب ؛هيإ» :ةفيضلا ةأرملا اهيلع درتو
 ةفيضلا تدّدش دقو .اهتوفت نل ةعتم دعي سالب ليربب يلجلا ّنأ ىلع دكؤت اهنأكو

 .سالب ليريب متيس نكي مل ول يلجلا ضفرت فوس تناك اهنأ يأ «سب» ةملك ىلع

 كاكا



 9. تا فحأو

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ىلع اهتظفحم يمرقو كلذل تهينت نأ دعب يلجلا يف اهتدعاسمل ةرئازلا بهت ةأجفو

 .اهثيداحأل يغصملاو ةفيضملا ةأرملا جوز بناج ىلإ سلاجلاو تماصلا اهجوز عارذ

 ةفاظنل ةشهدنم ةفيضملا ةأرملا نأ ىرن كلذ دعبو خبطملا ىلإ ناتأرملا لقتنت

 .يلجلا
 هد

 .«نوهي يلجلا يلختب نوهدلا ىلع ةطقن» :ةقثب لوقيف ديدج توص عفتريو

 ...نيتأرملا نيب راوحلا دوعي انهو

 «ِكيديإ وملسي» :اهتفيضل ةفيضملا لوقتف

 «سالب ليرب انلملسي» :ةفيضلا اهبيجتف

 تحبصأو ًادج ةخسّتم تناك اهيلج مت يتلا يناوألا نأ نالعإلا اذه يف ظّحاليو

 عيطتسي يذلا «سالب ليرب» يلجلا قوحسمل ةيرحسلا جئاتنلا دكؤي امم ءًادج ةفيظن

 .ىلحلا ...ربكألا باذعلا نم نهحيريف ءاسنلا مومه ةلازإ ةهدهحو

 هبعلي يذلا رودلا ىه نالعإلا اذه يف دهاشملا هابتنا تفلي يذلا زرابلا رصنعلاو

 يف ناكراشي الو ناتماص ةبنكلا ىلع ناسلاج امهف «نالعإلا يف ناجوزلا- نالجرلا
 لجرلاو ةأرملا راودأل ةينهذلا روصلل زيزعت ىلإ يدؤي رمألا اذهو .نيتأرملا نيب ثيدحلا
 يلجلاو فيظنتلا ةمهم نأب دكؤت يتلاو ءًامومع ةيبرعلاو ءًاصوصخ ةينانبللا ةلئاعلا يف

 نيلجرلا دهاشن كلذلو .لجرلا سيلو ةأرملا اهب موقت يتلا ةيلزنملا تامهملا نم يه

 ناتارملا تماد امو امهلوح يرجي امب نيينعم ريغ امهنأكو ءنولاصلا يف نيسلاج

 هلاح ناسلو امهتمدخب «سالب ليرب حابصم درام»و انه «يلجلاو ةفاظنلا يّتديس»
 لوطو ركشلا ءاعد هيجوت ناتأرملا ىسنت نأ نودو «كيدي نيب يلجلا ةفاظن كيبل كيبش»

 ةعرسو ةوقب ماق يذلا لطبلا ةيفاع رارمتسا لجأ نم «سالب 1 انلملسي» هل رمعلا

 ىلع ةأرملا ةدعاسم يلاتلابو ءرجانطلاو قابطألا نع خاسوألاو عقبلا ةلازإب ةلوهسو
 ةعلسلاف .ليللا نم رخأتم تقو يف قابطألا لسغ نم اهرواسي يذلا ءبعلا نم صلختلا

 نالعإ لك نأل ءاهيف بويع الو فاصوألا ةلماك يهو صلخملاو لطبلا رود بعلت انه
 لاعفلاو يرغملاو ديجلا هجولا الإ سكعي ال (دكؤم) يتابثإ» وه ىنيتيب جروج بتك امك
 ىلع ةقث لكب اهل جوري يتلا ةعلسلا ٌئواسم رابتعالا نيعب ذخأي ال نالعإلاف .ةعلسلل

 علسلاف ءبئاوشلا وأ بويعلا نم ةيلاخو ةيلاثم تسيل اهنأب انمّلعت براجتلا نأ نم مغرلا
 اهصئاصخو اهلئاضفل جّورت تانالعإلا نكلو ؛اهلامعتسا ىأ اهكالهتسا دنع اهئواسم اهل
 بادرس يف ةضورعم يهو اهلكات نأ ةدود ةيأ عيطتست ال ةيبهذو ةبيط رامث يهو

 هنم درط يتلاو ليمجو لاعف وه ام لك هيف دوجومو ةوشنلاو حرفلا هيف معي يطابتغا
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 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 ()..ىيدرو ميمد ىه ام لكو نزحلل ردصم لك

 ؛يلجلا قيحاسم تانالعإ نع ءيشلا ضعب ةفلتخم نالعإلا ةركف نأب لوقلا نكميو
 ىف ةيقطنم ةرفث ًاضيأ ظحالنو .رجانطلاو قابطألا ىلجب دعاست ءاشعلا ىلإ ةوعدملا نأل
 ةدعاسمل تعوطت يتلا ءاشعلل ةوعدملا ترضحأ فيك لءاستن اننأل نالعإلا ىيرانيس

 مهملا رمألا نإف ءلاح لك ىلعو .!!؟سالب ليرب قوحسم لزنملا ةبحاص اهتقيدص
 مدخت فقاوم يف ةأرملا عضو لب ,نالعإلا جاتنإ يف قطنملا دعاوق عابتا سيل ينالعإلل
 ةيلمعلا نآب .هليق نم هيلع دري لاجملا اذه يف داقتتا لكو:ةينالعإلا هتيجيتاردسا
 .ريخآلا ىلإ زاحنم ىهف عادبإلاو قطنملا نيبو كلذ يضتقت نالعإلا عنصل ةيعادبإلا

 ينالعإلا باطخلا يف ةأرملل ةطمنملا ةروصلا تافص :ًايناث

 ديدحت اهنع جتن ةساردلا عوضوم ةينويزفلتلاو ةبوتكملا تانالعإلا ليلحت نإ
 ريثمو ليحنو ضغو ليمج دسج تاذ ةأرما :ةيلاتلا ىهو ةأرملل ةطمنملا ةروصلا تافص
 يكل لجرلا فطاوعب بعالتت بوعلو ةيواغ ؛جانغم ةأرما يهو فاصوألا لماكو ناتفو
 تس ًاضيأ يهو ؛ةيبرغلا ةايحلا بيلاسأ جذامت عم ىهامتتو ديرت ام ىلع هنم لصحت
 ةحص نعو اهدالوأو اهجوزل لكألا دادعإ نع ةلوؤسم ةأرما يهو نينبلا مأو تيب
 ليسغلا قوحسم رايتخاو بايثلاو لزنملا ةفاظن نع ءمهترخؤم ةفاظن نعو اهدالوأ
 ةامحلا ىضرو بيبحلا ىأ تيبلا لعب باجعإ ىلع لوصحلا لجأ نم رفوألاو لضفألا

 .ةراجلا ىلع قوفتلاو
 ةطمنملا ةروصلا لوح ةيلاتلا تاصالخلا ميدقت نكمي تافصلا هذه ىلع ًادامتعاو

 :ةأرملل

 قدي هبلق يلعجا» هزاكترا ةطقن ديدج-ميدق بلوقم جذومت :ىلوألا ةصالخلا ١.

 «ىرخأ ةرم

 ةفاقثلا نم جيزم يه ةساردلا عوضوم تانالعإلا يف ةأرملل ةطمنملا ةروصلا نإ

 ىلإ فدهت يهو .ىرخأ تاعمتجم تافاقثو ةهج نم هيف شيعت يتلا عمتجملل ةيديلقتلا

 تاعمتجملا يف ةدجلا نم ةليئض ةبسن هيف جذومن ىأ ديدج-ميدق بلوقم جذومن عرز
 فشكي ًاقباس نوكم يأر وه ديدجلا - ميدقلا بلوقملا جذومنلا اذهف .اهل ةيقلتملا ةيبرعلا

 ءاسنلا ىلع قبطنت يتلا ةيبلسلاو ةيباجيإلا تالالدلا تاذ ةرركتملا تافصلاو ماكحألا نع

 عمر عمو طغمتسمات, طع 0144, لع 01 ءا أع ءمجهعاغءب ذص (0هدمتصتتست ماتم هك, 71“ 17, 1971, طوقك, ةءنثآ )3( 
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 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 .ةصاخ ينانبللاو ةماع يبرعلا عمتجملا يف

 لجرلا ةرظن ةريسأ ةأرملا نم لعجي تانالعإلا هذه يف ةأرملل بلوقملا جذومنلاف

 بسح جذومنلا اذه ثيدحت عم اهيلإ لجرلا ةرظن ربع اهسفن ىلإ رظنت يهف ءاهيلإ
 ةموعن ىلع ظافحلا لجأ نم ةرابجلا دوهجلا اهلذب ىلإ ةفاضإلاب .ةدئاسلا ءاوجألا

 نالعإف .اهجوز نويعل ىمرك اهينيع لامجو اهرفاظأ ةبالصو اهمسج لامجو اهترشب
 نع ةركف يطعي ةيجيلخلا تالجملا نم ديدعلا يف روشنملا «يلفل دنا ريف» ليمجتلا ميرك
 ًاعقرب عضت ةيجيلخ ةيبرع ةأرما ةروص نالعإلا يف ىرن .ةينالعإلا ةيجيتارتسالا هذه
 ةفدهتسملا ةأرملا ةرشابم بطاخت ةلمج ةروصلا هذه ىلع تبتكو اهينيع طقف ىرنو
 تالاهلا ىلع ءاضقلا قيرط نع «ديدج نم امهلامج ةداعتسال ةصرف كينيع يحنما»
 دقو بيبحلا وأ جوزلا باجعإو ىضر ىلع لوصحلا فدهب كلذ لكو اهتحت ءادوسلا

 .«ىرخأ ةرم قدي هبلق يلعجاو» :نيسوق نيب اهعضو ةربعم ةلمجب كلذ ينالعإلا صخل

 مأ ةيقرش ةأرما نالعإلا ةلطب تناك ءاوس) ةأرملل طمنملا جذومنلا نا ءًاريخآو

 ةديس امإ اهنم لعجت ةينالعإ ةقيض ةيؤر ةريسا ةأرملا لعجي تانالعإلا هذه يف (ةيبرغ
 دمتسي ةينانبللا ةصاخ ةأرملا نع بلوقملا جذومنلا اذهو .ةياوغو ةذل ةادآ وأ تيب
 نهدرمتو ءاسنلا ضعب تاجاجتحا مغر ينانبللا عمتجملا ريياعم نم هتافصو هصئاصخ
 ١) ”).اهيلع

 جذامنلا هذه ةموميد يف لاعف لكشب مهاست ًةصاخ ينانبللاو ًةماع يبرعلا عمتجملا يف ةدئاسلا ةفاقثلا نإ )٠١(

 نع بلوقملا جذومنلا اذه رذجت حوضوب صخلت ءاهمدق مغر «يسارلا مالس اهبتك يتلا ةفرطلاو ةبلوقملا
 ربكا لمش ماتلا توريب يف ىوكسنويلا ةعاق يفو ....» :نيينانبللا لاجرلا مظعم ركف يف ةينانبللا ةأرملا
 امم رثكأ «نانبل ميركتل ناجرهملا ناك امناكو .ريغصلا لطخألا رعاشلا ميركتل 153١ فيص برعلا ءارعش

 .ناسلو ةفش لك ىلع ذئتعاس ناك نانبل نآل «نانبل نم رعاش ميركتل وه
 :هلوقب هتديصق أدب يذلا يرهاوجلا رعاشلا رود ءاجو

 يبوك ماطحٍتمملاله يبيطو يرمخ اي ٌنانبل
 .«تممل» ءات رسكب كلذو
 نيعمتسملا دحأ هعطاقف «...ةرحاس تنيب اي» :نانيل ًابطاخم لاق ىتح «نانبل ثينات يف رعاشلا لسرتساو

 ء!يبص !يبص !يبص نانبل» :الئاق
 فارطأ يف طغل ثدحو .داصرملاب تناك ةيفاقلاو نزولا ةمالس نآل كردتسي نأ رعاشلا ناكمإب نكي ملو

 ةفصب نانبل بطاخ اذامل ؛ةلفحلا ءاهتنا دعب ءيرهاوجلا بتاعي نم ءاجو .نانبل ثينات ىلع ًاجاجتحا ةعاقلا
 .ءالبج ال ..ةّمأ هتفصب نانبل تبطاخ» :لاق .ثنؤملا
 .اهرمأ لاحفتسا لبق اهكرادت بجي نانبل ىلع ةرماؤم كلانه نوكت نأ دب ال ليق «ةيضقلا تلعافت كلذ عم

 .«نالعف» نزو ىلع ركذم مسا نانبل نإ لاقف ,تالجملا ىدحإ يف ةغللا ةذتاسا دحا عوضوملل ىدصتو
 يرهاوجلا رعاشلا ناك لهف ,نآمظو ناسعنو ناركس لثم ًامكح ءركذم ىه «نالعف» نزو ىلع مسا لكو
 !ثنؤملا ةفصب نانبل بطاخ نيح ةغللا دعاوق طسبأ لهجي
 نا ىلإ نانبل ثينات ةيضق انتلغش دقف «نامزلا كلذ يف ىرخأ ةيريصم لغاشم اندنع نكي مل هنأ امبو

 هم"



 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 نع تانالعإلا اهتقلخ يتلا ةديدجلا ةبلوقملا جذامنلا نأ ىلع ديكأتلا نكمي انه نمو

 عم فيكتت يهو الصأ ةدوجوم جذامن ىلع دمتعت ةصاخ ةينانبللاو ةماع ةيبرعلا ةأرملا

 ايوضع ةطيترملا ةقباسلا ةيفلسلا ماكحألا عم ةقفاوتم اهنكلو ةديدج فورظو عكاقو
 .ةأرملا نع يبرعلا عمتجملل ةقبسملا ءارآلاو ماكحألابو ةينيدلا انتادقتعمو انتفاقثب

 ىلع ثحلل ةأرملا دسج لغتسي ةأرملل طمنم جذومن :ةيناثلا ةصالخلا .؟
 كالهتسالا

 لعافتلا ززع ةينوك ةيرق ىلإ ملاعلا لوحتو يمالعإلا راجفنالاو ةيمقرلا ةروثلا نإ
 ةينالعإلا تايجيتارتسالاو ةيبرغلا ةينالعإلا تايجيتارتسالا نيب ىبلسلا وأ ىباجيإلا
 برعلاو نوينانبللا نوينالعإلا دَّلق لعافتلا اذه ةجيتنو .ىرخأآلا نادلبلا يف ةعبتملا
 هليوحتو ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا دسج لامعتسا يف ةيبرغلا ةينالعإلا ةيجيتارتسالا
 ىف ةلاعفلاو ةيفخلا هتوق رامثتساو كالهتسالا ىلع ثحلل ةيئاحيإ تاراشإو تالالد ىلإ
 ةأرملا دسج لامعتسا ىلإ ىدأ ىمعألا ديلقتلا اذهو .لّمتحُملا كلهتسملا هابتنا بذج
 اهنتافمو ةأرملا دسج نيب ةلصلا ةقاثوب رابتعالا نيعب ذخألا نود اهنتافم ضرعو

 نع تانالعإلا كلذ ىلع ًالثم يطعنو .يقلتملل ةلسرملا ةينالعإلا ةلاسرلاو ةعلسلاو
 .تارايسلاو لوحكلاو رئاجسلا

 ةيبرعلا ةأرملل ةطمنملا ةروصلا هذه داقتنا ىلع أرجتي نم نأ ةيرخسلا ىعاود نمو
 برعلاو نيينانبللا نيينالعإلا لبق نم ةعبتملا بيلاسالاو ةيبرغلا ةأرملل ةطمنملا ةروصلاو
 ةاعد نمو ًافلختمو ًايعجر اناسنإ ًامكح حبصي هنإف ,ينالعإلا يعانقالا مهباطخ يف
 رهوج نأ لهاجتت تاماهتالا هذه نإ ؛ةيلوصألا ةيقالخألا دعاوقلا قيبطت ىلإ ةدوعلا
 ةاداك اهدسج لامعتسا عنم ىه لب تانالعإلا يف ةأرملا روص بجح سيل عوضوملا
 ةأرملا قوقح نع عافدلاو فدهتسملا كلهتسملا هابتنا بذج لجأ نم ةيسنجلا ةراثإلل
 ةيبرغلاو ةيبرعلا ةأرملل ةطمنملا روصلا هذه نأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيناسنإلا اهتماركو
 دارنا نيرحت لجأ نم هي نئيدتقي لاثتك اهدوحو مرق ىلإ تانالعإلا هذه نست نقلا
 عقاولا رابتعالا نيعب ذخأت ال اهيف ةنماكلا تاءاحيإلا بسح ىضاملا دويق نم ةيبرعلا
 ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةينيدلا اهتاءامتناو ةيبرغلا وأ ةيبرعلا ةأرملا لبق نم شاعملا
 يبرغلا طمنملا جذومنلا اذه ضرفل ةيبلسلا جئاتنلا وه عوضوملا هنك نإ ًاذإ .ةينطولاو
 ىؤرلا هذه قفو ًايلحم جّتنّملا ىأ ٍبَّرعُملا ينالعإلا باطخلا هل جّرري يذلا ميقلا نم

 نآلا ءاج وهو ءتاونس عضب ذنم يرهاوجلا تدرط يتلا انتموكح ىلع قحلا نإ هلوقب ءافرظلا دحأ اهمسح اج
 اي» :هل كلوق نم لجر عماسم ىلع لقثا ةملك يأو ..نانبل ثيناتب كلذو ءاهنم لقثأ ةءاسإلا انيلإ دري
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 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 الجر وأ ةأرما ناك ءاوس يبرعلا ناسنإلل «ةيميقلا - ةيئامتنالا ةحصلا» ىلع هتاريثأتو

 دكؤي ةيتاذلا ةيوهلا ءانب يف هتيمهأو ءامتنالا نع يزاجح ىفطصم روتكدلا هبتك امو
 ىلإ هزواجتي ىه لب .ءالو درجم سيل ءامتنالا ...» :اهتيروحمو ةقالعلا هذه ةيمهأ ىلع

 ىف سارغنالاو ءيعامتجالاو يعيبطلا هطيحمو ناسنإلا نيب ةيويحلا ةدحولا ىوتسم
 تسيل ةيتاذلا ةيوهلا نأ كلذ .دوجولا ىلإ هترظنو هتيوه ساسأ لكشت ةيفاقث ةيعجرم
 نم برغلا يف ةلحفتسملا ةيدوجولا ىوكشلا يف نوكي دقو...ةيوهلا تانوكم دحأ ىوس
 - ةيئامتنالا ةحصلا ىف للخلا نع عضاو ريبعت ...«ىنعم الب ملاعلا»و كالهتسالا ةايح
 ءامتنالاف .اهيف طشانلاو قيثولا ءامتنالا ةيفاعو ,««نحنلا» ةحص ددصب انه اننإ .ةيميقلا
 ."0يميقو ًايعامج اهزواجتت تايعجرم ىلإ ءامتنا لالخ نم الإ ميقتسي ال تاذلا ىلإ

 ةيبرعلا ةأرملا بيرغت ىلإ وعدي طمنم جذومن :ةثلاثلا ةصالخلا ."

 اهيف تايبرغلا ءاسنلا روص ةبسن نأ نّيب ةساردلا عوضوم تانالعإلا ليلحت نإ
 ينالعإلا نهلمعتسا دقو ؛اهيف تادوجوملا ءاسنلا روص نم ةئملاب ١ وحن لثمت
 تايكولسلا يأ ةيبرعلا ةفاقثلا ميق عم مجسنت ال ةايح طامنأ ضعب رشنل ةطساوك
 اهيلإ يمتنت يتلا يبرعلا عمتجملا يف ةدئاسلا ريياعملا عم ةقفاوتملا ماكحألاو راكفألاو

 ىلع لاعف لكشب رثؤت يتلاو ةيفاقثلا اهتيوه نيوكت يف مهاست يتلاو ةيبرعلا ةأرملا

 .اهفقاومو اهتافرصت

 لكشلاو نومضملا يبرغلاو يطيمنتلا ينالعإلا باطخلا اذهل نأب لوقلا نكميو
 ًارود ةساردلا عوضوم تانالعإلا هثبتو هرشنت يذلا ًايلحم جّكنُملا وأ جلبدملاو
 نع ةطمنملا ةيفاقثلا جذامنلا هذه ميق عم ىهامتلا ةيلمع قالطإ هفده ًايفاقث -ًايعامتجا

 عوضوم تانالعإلاف .ةيبرعلا ةأرملا ةايح بيلاسأ ضعب بيرغت فدهب ةأرملا
 لمحت روصل رمتسم لكشب اهجاتنإ قيرط نع ةديدج مّيِق دّلوُم رود بعلت ةساردلا
 لقنت يهو ؛ةيراجتلا اهفادهأ ءارو ىفختت ةنماكو ةرهاظ ةيبرغ ةيفاقث تالالدو يناعم

 ولو ةيبرعلا ةيقلتملا شيع قرطو ةايح بيلاسأ ضعب رييغت يف مهاست ةنماك ًازومر
 تاكلهتسملا اهب رثأتتو ىهامتت ةيطمنلا جذامنلا ربع ثبت يتلا زومرلا هذهو .ًايئزج
 قيكولسو نكريكفت قرط يفرهظي نيثاتلا اذهَو ةماخت تايئاتبللاو ةماغ كايبرعلا
 كلذ نم دكاتلا لجأ نمو .برشملاو لكأملا يف نهقاوذأو نهسبل ةضومو نهتافرصتو

 يتلا ةينالعإلا ةيجولويديالا هذه ريثأت ةيفيك ىرنل بيرقلا انطيحم ىلإ رظنلا يفكي

 زكرملا ءتوريب ؛ةسردملاو تيبلا يف ومنلل يلماكت يمانيد روظنم :ةيسفنلا ةحصلا «يزاجح ىقطصم .د )١١(
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 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 يكالهتسالا نهكولسو نهتارايتخا يف تاينانبللاو تايبرعلا تاكلهتسملا كولس تبلوق
 ١ .تانالعإلا اهثبتو اهرشنت يتلا ميقلاو جذامنلا قفو

 ةأرملل ةطمنملا جذامنلا هذه نلبقتي تايبرعلا تاكلهتسملا عيمج نأ ينعي ال اذهو
 اهنايك ةيبرعلا ةكلهتسملل نإ .نهميق ةعومجم يف اهجمدب اهتاءاحيإل نبجتسيو ةيبرغلا

 ةيلمع دض اهل يقاولا عردلا لكشت تافصلا هذهو ؛ةيفاقثلا اهتيوهو اهميقو اهتيصخشو

 عمتجملا ميق:نين قيفوتلا اهتارايخ يف اهدعاسو ةيبلسلا'هتاريثاتو يتالعإلا بيردتلا
 ةأرملل ةطمنملا جذامنلا ةطساوب تانالعإلا اهل جّررت يتلا ةديدجلا ميقلاو هيف شيعت يذلا
 ١ .ةيبرغلا

 بولسأ وه ام ةعلس ءارشف «ليختن امك ًاهفات المع سيل ءارشلا لعف نإف كلذلو

 ةلبخم عذاب سفك ىلإ نعي يتالعألا بيرفتلاف وهل ةقيرطو نشيع ةقيرطو ريك
 عمتمملا ىلع, رشابم ريغ لكشب اهكزقو ةيبرخلا تاهمجتلا يق ةارملا ابغي بيلاسأل
 يتلا هتفاقثب نّصحملا يبرعلا عمتجملا نأب لوقلا يعيبطلا نمو .اهب ءادتقالل يبرعلا
 هتايح بيلاسأو تاداعلاو فارعألاو قالخألاو ةينيدلا تادقتعملاو فراعملا نمضتت
 رهاظمل جّرري يذلا ةأرملل طمنملا جذومنلا اذه ريثأت نم دحلا عاطتسملا ردق لواحي
 .ةايحلا يحاوت عيمج.نف تيزعتلا

 دغر اهمه ةجذاس ةناسنإ ةأرملا رهظُي طمنم جذومن :ةعبارلا ةصالخلا .؛
 شيعلا

 تطعأ ةأرملا نع ةساردلا عوضوم تانالعإلا هتمسر يذلا طمنملا جذومنلا نإ
 دؤهظ ةبساش)ب نالقإلا يف'امرئهظ لاح يف ةيبرعلاو ةيناتيللا ةاّرملا نع ةيبلس ةروض
 نيينالعألا نإ وهف يسيكرلا ببسلا امأ .(7 ©*. وسن اهيف:كايبرعلا ءاستلا نوم
 نع هلقنت امو ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةدئاسلا ةأرملل ةيطمنلا روصلا لامعتسا نولضفي
 :ةيداجتلا مهفابم) ىلإ لوضولا لجا نم ااهنغ ةفيلسم.ماكسإ نم دنمت

 ةساردلا عوضوم تانالعإلا يف ةأرملل ىطعملا رودلا ليلحت نأ ظحالملا نمو
 فقاوم يف اهعضت نايحألا مظعم يفو شاعملا اهعقاوو اهل يلعفلا رودلا عم ضقانتي
 تابثإ مغر اهشيع دغر يفو اهتيهافر يف الإ ركفت ال ةجذاسو ةيحطس ةناسنإك اهرهظت
 فيكم ةكرام نع ينويزفلتلا نالعإلاف .تالاجملا فلتخم يف ينهملاو يملعلا اهدوجو
 :كلذ ىلع ًاخراص ًالثم يطعي ةيضرألاو ةيئاضفلا تاطحملا ىلع ْثّب ءاوه

 سيردت ةعاق يف تايعماجلا تابلاطلا نم ةعومجم ينويزفلتلا نالعإلا اذه ىف ىرن
 راح ىجلا نأ تابلاطلا تاكرح لالخ نم ىدبيو ةفسلفلا ةدام يف ةرضاحم نعباتي
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 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ؟نوطالفأ ةيروهمج صقني اذام :يلاتلا لاؤسلا ةرضاحملا ةذاتسآلا حرطتو .قناخو
 ةباجإلا» هذه دعب ,دهاشملا عمسيو «ءاوه قيكم» :تابلاطلا ىدحإ ًاروف اهبيجتو

 ةيعماج ةبلاط رود لثمت ةأرما لعجو هوف مك ال عدبملا ينالعإلا اهبتك يتلا «!!!ةيكذلا

 نالعإلا متتخيو «تايعماجلا تابلاطلا اهتاليمز تاهقهق ءاهب قطنت ةفسلفلاب صصختتو
 ىننوكراشت مكنأ دكؤملا نم» ةيسنرفلا ةغللاب اهسفن ةيعماجلا ةبلاطلا اهلوقت ةلمجب
 .ءاوهلا فيكم راعشو ةكرام مسأ ةشاشلا ىلع رهظت كلذ دعب نمو «يأرلا

 ةأرملل طمنملا جذومنلا ةننبل :ةسماخلا ةصالخلا .5

 يف «ةليسولا رربت ةياغلا» يليفايكملا ًادبملا برعلاو نوينانبللا نوينالعإلا قبط
 تاقصلملا ضعب ليلحت ءانثأ هانظحال ام اذهو .علسلل جيورتلا لجأ نم مهتانالعإ جاتنإ

 تارضحتسمل ةنيعلا اهنم نوكتت يتلا ةينويزفلتلاو ةبوتكملا تانالعإلاو ةينالعإلا

 ةفدهتسملا ةكلهتسملل ىنيدلا ءامتنالا بسح ريغتت ةينالعإلا ةيرصبلا لئاسرلاف .ليمجتلا

 «ةننبل» راصتخاب يأ اهيف ثبُت وأ رشنُت يتلا ةيمالعإلا ةليسولاو اهنكس ناكمو

 يفو توريب قرش يف ةينالعإ تاحول ىلع هقصل مت ةفلتخم ةيرصب ةلاسر دوجو عم
 :ةيلاتلا ىهف نالعإلل ةنوكملا رصانعلا امأ .ةيبونجلا اهتيحاض

 :هتيلاعفو

 دوجو عم هنيع ليمجتلا رضحتسمل جّورت ةأرما هجول ةيسمش ةروص ١.

 :نيتروصلا نيب يلاتلا فالتخالا

 ةبجحم ةأرما ىه ةيبونجلا ةيحاضلا ىف ىنالعإلا قصلملا ىف ةدوجوملا ةأرملا -

 نود) ةرفاس ةأرما يه توريب قرش يف ينالعإلا قصلملا يف ةدوجوملا ةأرملا -
 .(باجح

 .ليمجتلا رضحتسم تانيطرمو تاروراقل ةيسمش روص ."

 سكعت ةآرم هنإ لب ءعيب ةينقت طقف سيل هنأ كش يأ نود نيبي نالعإلا اذه نإ

 يئرج ىدص وه نالعإلا نأ ىلع ناهرب اذهو ؛ام عمتجم ميقو تاينهذو ةايحلا بيلاسأ

 ةينويزفلتلاو ةيعاذإلاو ةبوتكملا تانالعإلاف .هرصع ىلع دهاشو عمتجملا يف يرجي امل
 تالالدلاف .ةيعامتجالا رهاوظلا ضعبل ساكعتاو ريبعت ةادآ ىه ةينالعإلا تاقصلملاو
 اهسأر ىلع هعضت يتلا ةأرملا نأب ينعت جذومنلا - نالعإلا اذه يف باجحلل ةرهاظلا
 باجحلاف .ةرفاسلا ةأرملا طيحم نع فلتخم يناكمو ينيدو يعامتجا طيحم ىلإ يمتنت
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 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 امهنأ مغر نيتأرمالا نم لك امهنم ردحنت يتلا نيناكملا نيبو نيطيحملا نيب زيامتلا ددح
 تالالدلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .هسفن ليمجتلا رضحتسمل فدهتسملا روهمجلا نالكشي
 عمتجملا يف شاعملا عقاولا سكعت نيتيسمشلا هيتروصو جذومنلا -نالعإلا اذهل ةنماكلا
 ىلعو .اهدسجو ةأرملا ءازإ ةيلعفلا هفقاومو ةيركفلا هتارايتو هنايدأ ةيددعتو ينانبللا
 مساقلا رود ليمجتلا رضحتسم بعل نيتأرملا نيب فالتخالاو زيامتلا اذه نم مغرلا

 امهيترشي ىلع ظافحلا يهو ةدحاو ةيضق ىأ ةدحاو ةئف يف امهعمجو امهنيب كرتشملا

 امهعضوب امهنيب فورظلاو مايألا هتقّرف ام عمج امهيترشب لامجف .رمعلا ثراوك نم
 .ليمجتلا رضحتسم نالعإ نم فدهتسملا روهمجلا ةئف يف اعم

 ةرفاسلاو انه ةبجحملا نالعإلا ةمجن ةأرملا نأب انلوقب ًاديعب ليلحتلاب بهذن امبرو
 ةداضملا هتالمح ميظنت يف ينانبللا ينالعإلا ةيزاهتناو ةيجيتارتسا نع ربعت كانه
 يتلاو ةينانبللا قطانملا ضعب يف ةينالعإلا تاقصلملا دض ةمظنملاو ةسرشلا تامجهلل

 اهتيطغتو نيفكلاو هجولا ىوس يدبت نأ اهل زوجي ال يتلاو ةأرملا «ةروع» هيف رهظت
 وأ ةبجحم ةأرمأ ةروص دوجو عم ةينالعإلا هتلاسر لوصو وه همهي ام نآل ءايوبلاب

 باسح ىلع تناك ولو ةعلسلا ءارش ىلع نيفدهتسملا نيكلهتسملا ثح لجأ نم ةرفاس
 يف مهاسي يذلا عماجلا ينطولا باطخلا ةلاسر باسح ىلعو ةأرملل ةيناسنإلا ةماركلا
 فقاوملا يف فالتخالا قمع نع فشكي ًاضيأ عقاولا اذهو .ةحيحصلا ةينطاوملا ءانب
 ةروص لامعتسا ءازإ دحاولا نطولا ءانبأل ةيقالخألاو ةيفسلفلاو ةينيدلا تادقتعملاو
 لامعتسا ءازإ ةينيدلاو ةيركفلا فقاوملا نأ نجهتسملا نم نكلو .نالعإلا يف ةأرملا

 يف ةأرملا روص ىلع نيضرتعملا لبق نم هيوشت لاعفأ ىلإ مجرتت نالعإلا يف ةأرملا
 .«فيسلا» دح لامعتسا رذعتل ءاقرزلا تاعبرملاو «ايوبلا» دحب ةينالعإلا تاقصلملا

 جيورتلل ةأرملا ةروص اهيف لمعتست يتلا ةينالعإلا تاقصلملا نأ ىرن كلذلو
 قرطلا ىلعو تادارتسوتوالا ىلع ةقالمعلا ةينالعإلا تاحوللا ىلع ةدوجوملا ام جتنمل

 ةعامجلا لبق نم ءاقرزلا تاعبرملا ىأ ايوبلا حالسب ءاهجاجوعا» ميوقتل ضرعتت ةيلودلا
 اههجو ناك ءاوس ءةأرملا دسج نم ءزج لكف .«ةأرملا تاروع» فشكل ةضهانملا
 يذلا اهردص ىأ يراعلا اهرهظ ىأ اهيقاس ىأ اهفادرأ وأ ضيبلا اهنانسأ وأ كوحضلا

 ءافتخالل ٌضَّرعم ءضرألا ىلع يصاعملا ردصم نالكشي نيذللا اهييدث فيط ًادصق نيبي
 شدخي ال ًامشتحم نالعإلا لعجل اليل قالخألا سارح هكيحي يذلا ايوبلا راتس فلخ
 نم ةيئاسنلا ةيلخادلا سبالملا ءانثتساب ةضورعملا علسلل ةاجنلا بتكُتو .ًاراهن مهرصب
 وأ ليمجتلا تارضحتسمل جّرري قصلملا ناك ءاوس «ةعامجلا هذهل عطاسلا بضغلا

 لجرلا ةروص امأ .ةرايس وأ ناقيس نودب تانولوك ىأ ةيئاسنلا سبالملا وأ روطعلا
 نيب ام دتمملا ءزجلا يأ هتروع لجرلا هيف يطغي يذلاو تانالعإلا يف دوجولا ةردانلا
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 9 تافحاب

 ةدّيقُملا تايعجرملاو .ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 مهدادنأ ةلوجر نومرتحي لاجرلا نأل عارصلا اذه نع ةديعب ىقبتف «ةبكرلاو ةرسلا

 تاروع» فشكل ةضهانملا روكذلا ةعامج هب ىهامتت عضو يف اوناك اذإ ةصاخ ءلاجرلا

 ىلع موقي» لاز ام يبرعلا عمتجملاف .قالخألاو نيدلا ةامح مهسفنأ نيبّصنملاو هءاسنلا

 لازت الو .ةيحطسلا هرهاظم يفو «ةقيمعلا هتينب يفو رهظملاو رهوجلا يف ءركذلا ةدابع
 (9١ءآيشماه ًاقولخم ُدَعُت ءفورظلا لضفأ يف «ةأرملا

 نيب ةاواسماللا موهفم سركت ةأرملل ةطمنم ةروص :ةسداسلا ةصالخلا .5
 لجرلاو ةارملا

 :ةارغلا مقار يومك لامس ف ايل رود: نعل ةجنارتلا وجون ةذعلا تانالغإ نإ
 مئاد لكشب زكرت اهنأل شاعملا اهعقاوو ةأرملا لمع ىلإ تانالعإلا هذه ريشت ام ًاردانو
 جيورتلا هنأش نم اذهو .ةنتافلا ةأرملا وأ لزنملا ةديس ؛ةكلهتسملا ةأرملا ةروص ىلع
 وأ «ةحلاص ةديس» يأ نينبلا مأو ةجوزو تيب تس امإ اهربتعي يذلا دئاسلا جذومنلل
 ىلاتلابو ةدلاخلا ةحافتلا ةروطسأ ىلإ ةدوعلا نم كلذ عبتتسي امو ةيواغلا ةأرملا «ءاوح»
 ١ .كالهتسالا ىلع زفحت ةطساو اهرابتعا

 اهيلع ًافراعتم ةطمنم ةيكولس ًاطامنأ لقنت تانالعإلا هذه مظعم نأ ظحالن كلذلو

 امو «لزنملا بر» يبرعلا لجرلا ةروص ززعتو ةأرملاو لجرلا نيب زيمت (بيتويرتس)

 راهظإ ىلإ ةفاضإلاب ؛دحاولا ثيبلا لخاد ةيبتارتو ةيكولسو ةيسفن تايعادت نم كلذ عبتي
 ةرورض ىسنن نأ نود فيظنتلاو يلجلاو خبطلل ةيرصح ةليكوك اهيف ةأرملا ةروص

 ٠ .اهيسح نتافمو:قسامتمي ةيانعلا
 يتلا ةصاخ ةينانبللاو ةماع ةيبرعلا ةأرملل ةيديلقتلا ةبلوقملا جذامنلا هذه راركت نإ

 ةديدجلا تادجتسملا رابتعالا نيعب ذخألا نود نم سوردم لكشب تانالعإلا هذه اهتثب

 ةموميد نع ًاضيأ رّبعت لمعلا قوس ىلإ ةأرملا لوخد لثم ةيعامتجالا اهتفيظو يف
 .يبرعلا عتجملا ةركاذ يف اهرذجتو اهنع ةقبسملا راكفألا

 ةأرملا بالتسا ةيلمع يف لاعف لكشب مهاسي ينالعإلا باطخلا نإف كلذ ببسبو
 فنعلا هوجو نم هجو اذهو .اهنايك لازتخاو ًةصاخ ةينانبللا ةأرملاو ًةماع ةيبرعلا
 يزاجح ىفطصم روتكدلا بتك امك ةأرملا بالتساف ؛نالعإلل يجولويديالا يزمرلا
 ضفر لالخ نم هتيناسنإ ىلع ءادتعالا لاكشأ نم لكش» ىهو ناسنإ يا بالتساك
 نم .اننايكل ددحمو انع لقتسمو انل رياغم «هتاذب مئاقو لماك رخآ نايكك اهب فارتعالا

 مدخي ءيش وأ «ةادأ ىلإ ناسنإلا ليوحت ناكمإلاب حبصي فارتعالا اذه ضفر لالخ

 )١١( .ص ,2١١٠7سيرلا ضاير تاروشنم :ءتوريب ءسنجلاو مالسالا .ةبيدح يب باهولا دبع 7115
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 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 نيح .ةعامج مأ ًادرف طلستملا اذه ناكأ ءاوس ءركنتلا اذهب ماق يذلا طلستملا ضارغأ

 ال نإ ًانكمم ةلماك هتيناسنإ يف هقح ىلع يدعتلا حبصي هذه فارتعالا بحس ةيلمع متت
 لماعتلا اذه لعجي امم ءءيش وأ :ةروطسأ عم لب :ناسنإ عم ةلاحلا هذه يف لماعتلا متي

 (10رريمو أ احابم

 لبق نم ءيش وأ ةادأ ىلإ اهليوحت يأ ةأرملا بالتسا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ركاس عم اهب كراشتت ةينوك ةلاح يه لب ,ةيبرع ىأ ةينانبل ةيصوصخ تسيل ينالعإلا

 ةّيوُسَّنلا ةيسنرفلا تايعمجلا نم ةكبش تسساأت ًالثم اسنرف يفف .ملاعلا يف ءاسنلا
 ةيسولفلا تانالعإلا ةضهانم ىساسألا اهفده ٠٠٠١ لوليأ 58 خيراتب 18 ط>6انأ6 اهمسا
 جاتنإ نم اهعنمل ةينالعإلا كرس سنس ليكشتو ةأرملا ةماركل ةئيسملاو
 علسلل جيورت ةادأ اهدسج نم لعجت يتلاو ةأرملا ةيناسنإو ةماركل ةئيسم تانالعإ
 نم ةزراب ةيركف تايصخشو ةيعمج ١١06 ىحن اهيلإ نيبستنملا ددع غلبيو .تامدخلاو
 دض ةيجاجتحالا تالمحلا 12 326106 مظنت اهفادهأ قيقحت لجأ نمو . .يندملا عمتجملا

 نيكليتسملا ءانتتا بثجل ةليسوك اهيرعو ةازنغلا دسج لمعتست يتلا تانالعإلا
 ةيداقتنالا لئاسرلا لاسرإ لثم ةيلمع تاوطخب تاجاجتحالا هذه مجرتتو .نيفدهتسملا
 13 طعانا6 ةكبشل نيوضنملا دارفألاو تايعمجلا لبق نم ل نينلعملا ىلإ

 تانالعإلا هذه دض ريشانملا عيزوتو ةيجاجتحا تاقصلم عضوو تارهاظتلا ميظنتو
 عضوو ةيسنرفلا ندملا يف ةيعوت تالمح ميظنتو اهل جّورت يتلا علسلا ءارش مدعو
 جاجز ىلع «!هيرتشأ ال انأ ؟ةأرملل ءيسم جوتنمل نالعإ» اهيلع بوتكملا تاقصلملا

 هذهل ةيراجتلا تاكرشلا نم ديدعلا تباجتسا دقو .ةماعلا نكامألا ىفو لقنلا لئاسو
 تاحول ىلعو مالعإلا لئاسو يف ةأرملل ةئيسملا اهتانالعإ رشنو ثب تفقوأو طوغضلا
 ءانثأ 12 ة26انأ86 ةكبش تاداقتنا رابتعالا نيعب ذخآلاب ةينالعإلا تاكرشلا تأدبو ءقرطلا
 .تانالعإلا جاتنإ

 بضغو جاجتحا ريثي ةأرملا ةروصل طمنملا ىنالعإلا باطخلا نأ دكؤملا نمو
 هربتعت يتلا ةصاخ ينانبللا ماعلا يأرلاو ةماع يبرعلا ماعلا يأرلا نم ةكف داقتناو
 ةأرملل بلوقملا جذومنلا نم ًايونعم نيررضتملا نكلو .اهتيناسنإو ةأرملا ةماركل ًاناهتما
 مظني نوناق دوجو مدعل تانالعإلا هذه لثم رشن وأ ثب عنم نانبل يف نوعيطتسي ال
 هذه لثم ةمواقم نإف كلذلو .هجاتنإل ةيقالخأو ةينهم طبارض ضرفي نالعإلا ةعانص
 نأ نكمي ال راع هبش ىأ راع دسج ىلإ ةأرملا نايك لزتخت يتلا ةينالعإلا ةيجولويديالا

 «ةدحولا ةلجم .اهيالتسا جاتنإ ةأرملا ديعت فيك .ةيمنتلا ةيضقو ةيبرعلا ةأرملا عقاو ءيزاجح ىفطصم .د )١9(

 .15 .ص ١15486, ناريزح 5 ددع

 هه



 4 تامهحإب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 لئاسو اهرشنتو ةيلهألا تايعمجلا اهردصت تانايب ةطساوب ًايجاجتحا ًالمع الإ نوكت
 نمو .ةينالعإلا ةمعنلا نم مّرحّت ال ىتح قحتست يتلا ةيمهألا اهئاطعإ نودب مالعإلا

 ةبقارمب مالعالل ينطولا سلجملل ينانبللا يتاسنلا سلجملا ةبلاطم كلذ ىلع ةلثمألا

 اذه يف لمع جمانرب نع تنلعأو .ءاهتروص هوشتو ةأرملا ىلإ ءيست يتلا» تانالعإلا
 ةروص يف ةأرملا مدختست يتلا علسلا ةعطاقمو تانالعإلا دصر» ىلإ فدهي 0-2

 ناريزح ؟ ةعمجلا «راهنلا) «ةأرملا نع نالعإ لضقأل ةقباسم ميطتت نع ًالضف ءةل

 سيل مالعإلل ينطولا سلجملاف ؛لاعفأ ىلإ تارارقلا هذه مجرتت مل فسأللو 0

 سلجملاو «تانالعإلا ةبقارم لجأ نم يرشبلا زاهجلا كلمي الو ةيريرقت ةطلس ةيأ هيدل
 ةئيسملا تانالعإلا اهل جّورت يتلا علسلا ةعطاقم ىلإ ةوعد ةيأ هجوي مل ينانبللا يئاسنلا

 ةكبشب تلثمت ةيبرعلاو ةينانبللا ةيلهالا تايعمجلا نأ ول اذبحو .ةأرملا ةماركو نايكل
 .ةأرملل ةئيسملا تانالعإلا ةضهانم لجأ نم ةيسنرفلا 1:2 2702610116 تايعمج

 ةمتاخلا

 ةدارإ دّسج ةساردلا عوضوم تانالعإلا ىف ةأرملا ةروصل يطيمنتلا باطخلا نإ

 رجح ميقلل ديدج ماظن ىلع ةزكترملا ةيضرألا ةداعسلا ةكلممب نورشبي نيذلا نيينالعإلا
 ةطبترم هتداعسو عمتجملا يف درفلا ةناكم رايعمو «علسلاو ءايشألا ةدابع هيف ةيوازلا

 طمنملا باطخلا اذه دمتعا فادهألا هذه ىلإ لوصولا لجأ نمو .اهل هكالهتسا رادقمب

 .اهدسجو ةأرملل طرفملا لامعتسالا ربع رهظت ةحضاو ةيليفايكم نع منت ةعونتم تايلآ

 هادا ٍديدج-ميدق تلوح جذومنل جوري ةأرملا ةروصل يطيمنتلا باطخلا اذه:

 لجرلا ليضفت يا لجرلاو ةارملا نيب يِسوُقلا يقئالعلا جذومتلا ةدجلاو ةثادحلا راتس
 اذه لبق نم ةاطعملا ةيبلسلاف ؛ًاقيسم ةددحم ةيعامتجا ًاراودأ اهئاطعإو ةأرملا ىلع
 ةلماح 0 1 وح احلا ةارشلا ةدوصل يطيمنتلا باطخلا

 ًاسيركا ًامخيا يتغي اذهو ؛ك تامدخلاو علسلل عيورت.ةانأ نيتلاعنا الع يف يهو .ةيلزنملا

 شاعملاو يلعفلا اهرودو اهردقو ةثونألا نومضمل ًابلسو ةروكذلل ةيعامتجالا ةناكملل

 ةيبرعلاو ةيئاذيللا ةأرملا نع ةيبلس ةروص:تلتغا تلا تانالعإلا نقعي يف اياز انك
 ماياع قست 5 لجأ نمو :اهييماقر يم الا ركفت ال ةجتانو ةيجطس ةناسنإ اهراهظإب

 .اهنكس ناكمو ةفدهتسملا ةكلهتسملل ينيدلا ءامتنالا بسح نايحالا ضعب

 مك.



 بارغتسالاو بيرغتلاو بيغرتلا نيب ينالعإلا باطخلا يف ةأرملا :يلوبتم

 اهدسج لامعتسا وهق ةأرملا ةروصل يطيمنتلا باطخلا اذهل يساسألا كامدملا امأ
 ذخألا نود (ة)لمتحملا (ة)كلهتسملا هابتنا بذجل ةيئاحيإ تاراشإ ىلإ هليوحتو اهنتافمو
 ىلإ ةفاضإلاب .ةينالعإلا ةلاسرلاو ةعلسلاو ةأرملا دسج نيب ةلص دوجو رابتعالا نيعب
 ةأرملل ةطمنملا ةروصلا ةيلاثمب ريشبتلاب يطيمنتلا ينالعإلا باطخلا اذه موقي ؛كلذ
 ,هالعأ انركذ امك برغلا يف تايعمجلا نم ريبك ددع ضفرو جاجتحا ريثت يتلاو «ةيبرغلا
 .ةيبرعلا ةأرملا ةايح بيلاسأ ضعب بيرغتو اهعم يهامتلا ةيلمع قالطإ فدهب

 ةغللا دعاوق اهقرخو زاجيإلاب ةأرملا ةروصل يطيمنتلا باطخلا اذه ةغل زيمتتو
 ةرخاز ةغل ىهو .تانالعإلا ةباتك يف ةيبنجألا تاغلل طرفملا لامعتسالا عم ةيبرعلا
 ةريصقلا ةيماعلا لمجلاو لاثمألاو تارابعلابو ةنيجهلاو ةفيرطلاو ةردانلا تاملكلاب

 اهدتحوب.ةيستزفلا أ ةيزيلجنإلا ةقللاب طقف ةيوككملا لمجلابو ةيبنجأ :تاملكب ةمعلطملاو
 ال نهف ءيشايفلا نيغ بولسالا ىلغدمتعي هنإف «ةارملا ئلإ يطيمتتلا باطخلا اذه. هجوتي
 ةريخألا ةغيصلا لامعتسا نإ ؛ءاذكه نلعفي ءاسنلا» :لوقي لب ءاذكه ىلعفا» :اهل لوقي

 ةيعانقإ ةجح يه نيرخآلل يئارشلا كولسلاب هبشتلا يأ ةيعامتجالا ةيلثامتلا ىلع ةينبملا
 يقلتملا ىدل ةيبلس لعف تادر ريثي نأ نكمي يذلا رمألا لعف نم ًاريثأتو ةيلعاف رثكأ
 ١ .ةعلسلا ءارش نع عانتمالا ىلإ هعفدتو

 ةيكيمانيد ةأرما تانالعإلا ضعب يف ةأرملا رهظي يطيمنتلا باطخلا اذه نا ءًاريخأو
 يذلا اهرودو ةأرملا ةروطسأ راكذتسا تررك تانالعإلا هذه ةيبلاغ نكلو ؛ةلقتسمو
 هتركاذ يف ام عمتجم اهنزخي يتلا ةينيدلا تادقتعملاو ميقلاو ةقبسملا راكفألا هتددح
 يوضام عقاو نيب ام عارصلا سكعت ةأرملل ةطمنملا ةروصلا نإف كلذ ببسبو .ةيعامجلا
 باطخلا اذه نأ ىرن كلذلو .ملوعم عقاو نيبو ًايفاقثو ًايعامتجا ءًاينيد ءًايخيرات ضورفم

 ميقلاو ريياعملا نيبو اهلبق نم ًايلعف شاعم ىه ام نيب فلوي ةأرملا ةروصل يطيمنتلا
 .ةدئاسلا ةيفلسلا ةيقالخألا

 هكا



 6 تافحاب

 نع عقاوم نم جذامن
 ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا

 تنرتنالا ىلع ةيسنرفلا

 مك؟

 هللادبعلا يم

 :ماع ميدقت

 ملاعلل لاصتالاو مالعإلا لئاسو تلمح

 حرطو رواحتلاو لصاوتلل ةديدج ًاصرفو ًافورظ
 قبسي مل رييغتلل ًاصرفو ءاياضقلا حرشو ءارآلا

 دوهجلا تفئثاكت دقو .لبق نم اهفرع نأ
 عضول ةريخألا تاونسلا يف تاساردلاو
 .ةريثكلا اهتارايخ نم ةدافتسالل تايجيتارتسا
 تاناهر تانيعبرألا يف نويزفلتلا لمح امكو

 تنرتنإلا ترهظ ملاعلا تاعمتجمل ةريثك
 مدقتل تانيعستلا ةيادب يف ةريبكلا اهتاناكمإب

 تحرط لصاوتلل ةديدج بيلاسأو لئاسو
 لوح ةريثك فواخم اهنع جتن ةريثك تالؤاست
 ءاغلإو تافاسملا راصتخا ىف ةليسولا هذه رود
 .رشبلا نيب تاقالعلا عاونأ ليدبتو دودحلا

 لصاوتلاو ةفرعملل ةديدجلا ةليسولا هذه
 ىلع امك تايبلسلا ىلع اهمادختسا يوطني
 مهأ نم يه تنرتنإلا ةكبش نأل «تايباجيإلا
 اهنم ةدافتسالا نكمي يتلا مويلا لاصتالا لئاسو
 نكمي ىتلاو ؛ةيبرعلا ةأرملا اياضق ةمدخل
 اياضقلا هذه ىلإ ةءاسإلل ًاضيأ اهمادختسا
 ناك كلذل ءدودحلا دعبأ ىلإ ةأرملا ةروص هيوشتو

 يف تترتنإلا عقاوم ىلع علطن نأ انل مهملا نم
 يذلا باطخلا تافصاوم ظحالن نأو لاجملا اذه
 .هلمحت

 ةأرملا عقاوم نع انثحب امدعب اننأ الإ



 تنرتنالا ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا نع عقاوم نم جذامن :هللادبعلا

 هباشتو اهترازغ انتفقوتسا يتلا ةيسنرفلا ةغللاب عقاوملا ىلع زكرن نأ انررق «ةيبرعلا
 وأ ثحابلا هاري ىأ هأرقي امب نومتهم اننألو ءاهنيماضم ىتحو اهتامدقمو اهنيوانع

 قلعتت عقاوم ىأ تامولعم نع ةيسنرفلا ةغللاب ثحبي ناسنإ يأ وأ يبرغلا حفصتملا
 ةأرملا نع هلمحت باطخ يأ ؟عقاوملا هذه لك مدقت اذام :انلؤاست ناك ةيبرعلا ةأرملاب
 ةيأو تامدقم ةيأو نيوانع ةيأب ؟ةأرملا هذه نع باطخلا اذه اهمدقي ةروص يأ ؟ةيبرعلا
 ؟هعانقإ لواحتو اهيلإ هبذجتو تنرتنإلل مدختسملا مامتها عقاوتلا :ريثت: وص ةبآو:ةفل
 ؟ىرخألا ةيلاصتالا لئاسولا نيماضم نع زيمتت لهو اهنيماضم يه ام

 ىتلا تايضرفلا امأ ءعقاوملا هذه حفصتن نحنو انتلغش يتلا ةلكسألا يه كلت
 ١ :يهف اهنم انقلطنا

 ةكراشملل تايبرعلا ءاسنلل ةصرفلا تنرتنإلا حيتت نأ نكمي ءةيحان نم ءالوأ

 نهمهت يتلا اياضقلا ةشقانمو حرط يف ملاعلا يف ءاسنلا عمو ضعب عم نهضعب

 نكمي ةيناث ةيحان نمو .ملاعلا ىلإ نهتقيقح لاصيإ يفو نهتروص حيحصت يف مهاستو
 فادهأل تايبرعلا ءاسنلا نع ةطمنملا ةينهذلا روصلا خيسرتل ةليسولا هذه لغتسُت نأ

 .ةيراجتو ةيسايس
 حفصتلا ةيلمع هيجوت يف ًارود تنرتنإلا ىلع ثحبلا حيتافم بعلت نأ نكمي ءًايناث

 .اهجتنأ نمل ةيسايسلا تاياغلا ًانايحأو ةيداملا حلاصملا مدخي امب ثحبلاو

 تاياغل ةغللا هذه ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا عقاوم وئِشنُم مدختسا .ًاثلاث
 تاجتنملا تايبرعلا ءاسنلا ىلإ ريشي يذلا باطخلا دعبّتسا كلذل ؛ةيسنج ةيراجت

 .تاعديملاو

 لئاسو يفو نويزفلتلا ةشاش ىلع ةينالعإ ةعلس يه امك ةأرملا نا ءًاعبار

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع عيبلل ةعلسك لغتسُت نأ نكمي كلذك ءىرخألا لاصتالا

 ةليسولا صئاصخ نع ةيادبلا يف ثدحتن نأ انيأترا تايضرفلا هذه ىلع ءانب

 تامدقمو نيوانع للحن مث نمو .اهتايباجيإو اهتايبلس ءاهباطخ لوانتن يتلا ةيلاصتالا
 حاتفم انرتخا دقو ءاهبيترتو ثنرتنإلا ىلع ثحبلا عقاوم يف ةيبرعلا ةأرملا عقاوم

 عم ؛(«وهاي» لثم) رخآل حاتفم نم ًاريثك فلتخت ال جئاتنلا نأ ىلإ ةراشإلا عم «لغوغ»
 ًاريخأو .ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا ؛ثالثلا تاغللاب عقاوملل نيوانعلا ةيعونل ةنراقم
 ةيبلغأ نأ اميو .هعاونأ «هبيلاسأ ءباطخلا ةغل :ةيسنرفلا ةغللاب عقاوملا نيماضم للحن

 يف لمشن نأ انعطتسا ءبولسألا يف ىتحو نومضملاو عوضوملا يف ةهباشتم عقاوملا
 ةأرملا نع تاباطخلا نم عاونألا هذه تافصاوم جتنتسن يك ىلوألا ةئملا عقاوملا ليلحتلا

 ١ .تنرتنإلا ىلع ةيبرعلا

 هدم



 9. تافحاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 :تنرتنإلل ةماعلا صئاصخلا

 ةيعجرم نود نم متت نأ نكمي ال ةيبرعلا ةأرملا نع تنرتنإلا باطخ ةسارد نإ
 نوكي ريثأتلا نإ» :يزع نمحرلا دبع .د لوقي امكف .ميقلاب عقاوملا هذه تايوتحم طبرت
 ريثأتلا ناك دشأ قئاثولا تناك املكو «ميقلاب ةلصلا ةقيثو تايوتحملا تناك نإ ًايباجيإ

 وأ ةميق ةيأب ديقتت ال تايوتحملا تناك اذإ ًايبلس ريثأتلا نوكي «لباقملابو .ًايباجيإ
 ا ًايبلس ريثأتلا ناك ربكأ ةميقلا نع داعتبالا ناك املكو ءاهعم ضقانتت

 ىلع تايباجيإ ماع لكشب لاصتالا لئاسو يفو تنرتنإلا يف دجو نم نيثحابلا نم

 دقو .ةيفاضإ ةفلأ اهءاطعإو ةقباسلا درفلا فقاوم تيبثت ينعي امب ميقلا ززعت اهنأ رابتعا
 نأ ىلإ ةفورعملا هتلوقم يف راشأو ةيناديملا هتاسارد يف عوضوملا اذه «دلفرزال» جلاع

 هذه ميعدت ىلع لمعت ام ردقب مهفقاومو سانلا ءارآ ريغت ال لاصتالا لئاسو»

 )«ةريخألا

 خيسرتو ةيطمنلا روصلا ميعدت يف نمكت لئاسولا هذه ةيمهأ نأ ىأر نم مهنمو
 متي يتلا ةيعامتجالا ةئشنتلا يف اهرود بناج ىلإ ءفقاوملاو ميهافملاو ةينهذلا روصلا
 ةمزحا مدقت ةيعامجا كاسسسؤم نيتك اهنإ نإ ةتفاقثو عمتجملا ميق باستتكا اهلالخت خم
 .ةدفاو ىأ ةيلحم ةيفاقث

 ,ةيعامتجالا ةكشنتلا تاودأ ىلع يوتحت لاصتالا لئاسو نأ عامتجالا ءاملع ربتعيو
 ,ةيسايسلا ةئشنتلا يف مهاست رابخألاف «ةنيعم ةئشنت ثدحُي اهتايوتحم نم عون لكف
 يف مهاست ةينيدلا نيماضملاو ؛ةيوبرتلا ةئشنتلا يف مهاست ةيميلعتلا نيماضملاو
 (9...خلا «ةينيدلا ةئشنتلا

 يعامتجالا ماجسنالا ىرخألا لاصتالا لئاسو بناج ىلإ تنرتنإلا ةكبش ققحتو
 رشن يف مهاست نإ ؛ةفاقثلا نم ةدافتسالا ةرئاد عسوت نأ اهنكمي امك ليتل دلو
 نأ «قيضلا طيحملاو عساولا طيحملا ةيرظن» تنيبو .ملاعلا ءاحنأ يف ةفاقثلاو ةفرعملا
 لعافتلا ةلقب ةزيمتملا تاعمتجملا ىف ىعامتجالا طيحملا عيسوت ىلع لمعت تنرتنإلا
 .عقاولا يف ةبئاغلا يعامتجالا لعافتلا ةكبش نع ضوعت يهو «ةيدرفلا ةعزنلابو اهنيب
 زيمتي ام كرديو ةددعتملا رظنلا تاهجو ىلع عالطالا ءرملا عيطتسي» تنرتنإلا لضفبو

 زكرم 15 ددع ءيبرعلا لبقتسملا ةلجم ««ةيميق ةرظن :لاصتالا ةيمتحو ةقاقثلا» ءيزع نمحرلا دبع )١(
 : 506 .ص *7٠١, توريب ؛ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 55 .ص ؛هسقن ردصملا (5)
 باطخلا ليقتسمل ةيؤر :تامولعملا رصعو ةيبرعلا ةفاقثلا» ءبادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا (؟)

 .544 .ص 550 ددع ةقرعملا ملاع ؛«يبرعلا يفاقثلا

 هدك



 تنرتنالا ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا نع عقاوم نم جذامن :هللادبعلا

 يعي درفلاف ءزيامت نم هيلع مه ام ىلع نيرخآلا لبقت ىلإ ليميو تايصوصخ نم هب
 .(2)«نيرخآلاو رخآلا نم هعمتجمو هتاذ

 لماعتملا درفلا عقاو يف ةزهاج نوكت ال دق ملاوع ةبرجت ةيناكمإ تنرتنإلا مدقتو
 دعتبي ريخآلا اذه لعجت ةيضارتفا ملاوع ةدع ىلإ درفلا لقنت يهف ةيمالعإلا ةليسولا عم

 دقو .ةيلايخلا ةيضارتفالا ةموظنملا هذه يف ضيوعتلا دجيو عقاولا مومه نع نيح ىلإ

 دق درفلا نإف ءرخآ ىنعمبو .عقاولا مهب قاض نمل أجلم رفوت اهنأ تاساردلا تنيب
 رخآ ملاع ىلإ ةجاحلا ةظحل هتنضتحا يتلا تنرتنإلا يف هتلاض دجيف عقاولا نم «برهي»

 ام نأ تامادختسالاو عابشإلا ةيرظن ترهظأو .ام لجأ ىلإ ةحارتسالا ضعب هل رفوي

 لئاسو اهرفوت يتلا عابشإلا ةيلمعب لثمتي تنرتنإلاب طابترالا ديدش روهمجلا لعجي
 .رصاعملا عمتجملا يف ةيمازلإ ةلآاسم لاصتالا ةليسوو درفلا نيب ةقالعلاف .لاصتالا

 ةيفطاعلاو ةيفرعملا تاجايتحالا تنرتنإلا ةكبش اهمدقت يتلا تاجايتحالا لمشتو
 .ةيهيفرتلا تاجايتحالاو تاذلا قيقحت تاجايتحاو ةيعامتجالاو

 -يتلا اهتايوتحم يف ةيبلسلا بناوجلا ضعب تنرتنإلا يف دجو نم نيثحابلا نمو
 تايوتحملا يف ميقلا بييغت يف كلذ لثمتيو .ميقلا نم ماظنب ديقتت ال-اهترازغ ىلع
 .عساولا روهمجلا ىلإ قوسي نأ نكمي ام أدبم ىلع ىنبُت امنإ ءاهنم ةيهيفرتلا ةصاخبو
 هضرعت ام جاتن نوكت ام ٌةداع هقاوذأو روهمجلا تابغر نأ رابتعالا نيعب انذخأ اذإو

 ام ضرعت تنرتنإلاف :ةيرئاد نوكت تايوتحملا يف ميقلا ءانثتسا ةيلمع نإف ,تنرتنإلا
 كلذ ىدأ دقو .هتابغر هل ققحت يتلا تنرتنإلاب طبتري مدختسملاو ءمدختسملا هيف بغري
 ةعيبطلا تاذ تاحفصلاو عقاوملا يف امهريغو سنجلاو فنعلا تايوتحم راشتنا ىلإ
 ١ .ةصاخ ةيراجتلا

 امأ ءءاقترا ةفاقثلاف .ةيعونلا باسح ىلع عساولا روهمجلا بسك تالواحم حضتتو

 ةفاقثلا ينعتو .ةيريهامجلاب تيمس ةفاقث هنإف صوصخلا هجو ىلع تنرتنإلا هثبت ام
 يئاعدلا ريثأتلا ىلإ ىعست يتلا لاصتالا لئاسو اهجتنت يتلا ةفاقثلا كلت ةيريهامجلا
 يف ةفاقثلا هذه رثاتتو .عساولا روهمجلا ىدل ةيقيقح ىأ ةيمهو تاجايتحا ثادحإو
 نأ ةفاقثلا ىرظنم ربتعا دقو .ةعساولا ريهامجلا ىلإ لوصولا فدهلا ناك املك اهتلالد
 ضغب ؛هئاضرإو روهمجلا ةلامتسا ىلإ فداهلا يراجتلا لماعلاب ةرثأتم ةريخألا هذه

 نوكيف ءزئارغلاو ةينآلا تابغرلا ىلإ هجوتي ام ٌةداع يذلا ىوتحملا ةعيبط نع رظنلا
 .هتاذ دحب ىوتحملا ال ؛جماربلا حاجن ساسأ هتعسو روهمجلا

 ةيكالهتسا ةيرايعم تاريثأت ثدحُت لاصتالا لئاسو نأ ةيدقنلا ةيرظنلا تدروأو

 54 .ص ءقباس ردصم ءيزع نمحرلا دبع (4)

 همكم



َ 
 و

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةلباق ةسناجتم عئاضي لكشب ةفاقثلا ةبلوق ةيرايعملا ينعت :رصاعملا عمتجملا يف
 ال ؟ةيملاعلا ةراجتلل ةلباقلا عئاضبلا هذه نم يه ةيبرعلا ةأرملا لهف ؟"7.ماعلا كالهتسالل

 :عقاولا نع ًاريبعت لكشت لب ؛هتاذ دح يف عقاولا تسيل تنرتنإلا تايوتحم نأو اميس

 هضرعت يذلا يضارتفالا حبصيف نيلماعلا نيب جزملا متي امدنع يبلسلا ريثأتلا ثدحيو

 .ةقيقحلل روهمجلا روصت ةقيرط يف رثؤي تنرتنإلا

 ةفيسلاب سما اج تاجا لأب تطول مكن دوك ةنقاج رحنا تاكيست ل
 نود نم رارمتساب نولعافتي نيذلا دارفألا نم لكشتي يذلا 71111131 50016[]' يضارتفالا

 نأ يلايخلا عقاولا ايجولونكت تداكو» .ددحم ناكم وأ عمتجم وأ ةفاقثب ءالؤه طابترا
 تانئاك عم لاصتالا نيبو ,بئاغلاو رضاحلا نيبو ءيمهولاو يعقاولا نيب زجاحلا طِقسُت
 ةعيبط ةجيتنبو .('0«تامولعملا ءاضف نطقت ىتلا ةيضارتفالا تانئاكلاو ىلعفلا عقاولا
 نيماضملا تاءارغإو ,عونتملا ىوتحملاو تامولعملاو روصلا ةرازغو ةيلاصتالا ةليسولا

 ىلع ؛يعامتجالا كيكفتلا تترتنإلا سرامت ؛ةيساسالا ةيرشبلا زئارغلا ىلع زكرت يتلا
 لعافتلا باسح ىلع ةجيتنلاب نوكي ةكبشلا عم درفلا هيضقي يذلا نمزلا نأ رابتعا
 عم حبصيف لاصتالا نم طمنلا اذه درفلا فلأي نأ يعيبطلا نمو .رشابملا يعامتجالا
 ةروطخ انهو ؛نيرخآلا هاجت ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم هسفن يفعيو ًايلازعنا نمزلا
 ىلإ انه ريشنو ءهاياضق ةمدخل ًافداه ىأ عمتجملا ميقب ًامزتلم نوكي ال امدنع ىوتحملا

 ضاقشألاب ةرامتلاو ةفرسلاو :ةيصخشلا لامتناك «ةفومتنلا» تايكولسلا شعب نوري
 دعبي نأ هنأش نم ةريطخلا ةليسولا هذه مادختسا ةفاثك نأ ىلإو ءسنجلا عقاوم يف امك
 رطاخم نم :ءىرخأ ةهج نم .شاعملا هعقاوب ةطبترملا ةصاخلا هاياضق نع درفلا

 يأرلا ةداقب طبترت ال يلاتلابو اهيلع ةرطيسلا نكمت ال ةليسو اهنأ ًاضيأ تنرتنإلا
 ًاثيدح ءالؤه رود صلقت دقف .ىرخألا لاصتالاو مالعإلا لئاسو نأش نيركفملاو

 يف يأرلا ةداق نم ىرخأ عاونأ ترهظو ءىربك ةيمالعإ تاسسؤم رشانلا حبصأو

 مضت ةمخض تاسسؤم لاصتالا لئاسو تحبصأو .ةفاقثلاو ركفلا نع ةجراخ تالاجم
 ."!اهقيوستو ةيمالعإلا ةداملا جاتنإ يف ةعومجمك نوكراشي نيذلا نيلماعلا نم ًادادعأ

 يتلا ةغللاو سنجلاو فنعلا مالفأو روصلاك تنرتنإلا تايوتحم ضعب نإ .ًاريخآ
 عم بحاصتت يتلا ةمواقملاو لاعفنالا ةجرد فاعضإ ىلع نمزلا عم لمعت ميقلاب ٌلخت

 .هسفن ردصملا (5)

 .558 .ص ءقباس ردصم .بادآلاو نونقلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا (7)

 11ةنودتعأ !/كدمصتتك, *"[طع ط7دي1 510ع هأ اطغع 1ماعرمعأ”, 11عيودب ءعءال, 28 ةانواتكأ 2000, مم. 38-45. )07
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 تترتنالا ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا نع عقاوم نم جذامن :هللادبعلا

 قايس نم جرخت يتلا ةلاسرلا راركت نأ نوثحابلا ىريو .اهرمأ ةيادب يف تايوتحملا هذه
 كشلا ىأ ةلاسرلا دقنب يقلتملا موقي ال مث نمو ةيساسحلا فاعضإ ىلإ يدؤي دق ةفاقثلا

 تنرتنإلاف .هعقاو ةجلاعم يف طيرفتلا ىلإ هعفدي دق تنرتنإلاب درفلا قلعت ةدش نإو .اهيف
 نأ رابتعا ىلع ًابلس ريثأتلا اذه نوكيو «هرييغت ىأ هحالصإو هلمعب مامتهالا نع هلغشت
 هطيخم يف يرجي ام ياسح.:ىلع ةيوناث نوكت دق اياضق' ىلإ ههابتنا لّوحت .ةليسؤلا هذه
 (8).رشابملا

 اهياطخ ةيعوني نلوآلا ةجزدلاب طيكري تفرتنإلا نيثلت نأ عتتتش قبسأام لك نم
 تايبلسلا هذهو .مادختسالا قرطبو هسفن مدختسملاب ةصاخ ىرخأ لماوعب طبتري امك
 ةأرملا عوضومب قلعتي ام ىفو ؛عقاوملا وّدعمو رارقلا باحصأ اهكردي تايباجيإلاو
 انتيراقم دنع نومضملا ليلحت يف صئاصخلا هذه رابتعالا نيعب ذخأن نأ انمهي ةيبرعلا

 ثحبلا هيجوت يف ريبك رود عقاوملا تامدقمو نيوانعلف ءبذجلا بيلاسأو تاودأل
 ١ .تنرتنإلا ىلع حفصتلا تارايخو

 :ثحبلا عقاوم يف اهتامدقمو ةيبرعلا ةأرملا نيوانع

 نع ثحبلا بلطيو ءالثم «لغوغ» ثحبلا عقوم تنرتنإلل مدختسملا لخدي امدنع
 نيوانعلا هذه مظعم .ناونع 451٠١ ىلع ديزي ام هعلاطي ةيبرعلا ةغللاب «ةيبرعلا ةأرملا»
 نيوانعلا قفرتو .ةقرفتم ةيئاسن تاطاشن وأ ةيئاسن تاكبشب قلعتت تالاقمو تافلمل

 .هحرشت وأ عقوملا رصتخت ةلمج يه اهنومضم نع ةركف ثحابلل يطعت تامدقمب
 (*):لثم

 بوساحلا ةشاش ىلع رهظتو ثحابلا علاطت يتلا تامدقملاو نيوانعلا يه كلت
 اذه ىلع ةيبرعلا ةأرملا نع ةيبرعلا ةغللاب عقاوملا ىقابو .«ةيبرعلا ةأرملا» بلطي امدنع
 .تاسسؤمو تاطاشنو تايعمج :ةيبرعلا ةأرملا لوح ةقرفتم عيضاوم لوانتت ,ءقسنلا

 ةيفاقثلاو ةيوبرتلا تاهجلاو فارطألا يعو لضفب موي دعب ًاموي رثاكتت يهو
 اياضق حرطتو جلاعت يهو .تنرتنإلا ىلع اهدجاوت ةيمهأل يبرعلا ملاعلا يف ةيعامتجالاو

 5١ .ص «قباس ردصم ءيزع نمحرلا دبع (4)
 .عمتجملا يف ةلماك ةكارش ىلع ديكأت :ةيبرعلا ةأرملا - ةيبرعلا ةأرملا ةكبش (5)

 .فالتخالا ةيضرأ ىلع ةددعتم تاوصأ ةرهاقلا يف عادبإلاو ةيبرعلا ةأرملا رمتؤم :ةفاقث -
 .طيرفتلاو طارفإلا نيب ةيبرعلا ةأرملا قوقح-يليصفت ثحب -تن -ةريزجلا يف ثحبا -

 .تامولعملاو ايجولونكتلا ةباوب-ةيبرعلا ةأرملا ىدتنم -
 ..ةيرحلا نم عسوأ ةحاسم ءاسنلا حنمب بلاطت نامع ةمق يف ةيبرعلا ةأرملا -
 خلا...ةيحطس نم ةأرملا ذقني نم -

 ةهكا/



. 
 »و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ةأرملاب ةصاخ تايدتنمو تاكبش قلخل دوهجلا فثاكتتو ؛ةفلتخم قرطب ةيبرعلا ةأرملا
 ىرخالا عقاوملا مويلا ردصتت يتلا «ةيبرعلا ةأرملا ةكبش» لثم تنرتنإلا ىلع ةيبرعلا
 .ةيرصعلا لاصتالا لئاسو مهأ نم ةدحاو ىلع ةأرملا اياضق معدل ًاثيدح تقلطنا يتلاو

 "1156 28 ةيزيلكنإلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا نع ثحبلا دنع نيوانعلا قفدتت كلذك

 تالاقملا لوانتت ةعونتم نيوانع ًاضيأ ىهو ء/٠٠٠٠4 ىلع اهددع ديزي ,1/01138"

 ذفنيو ةريثك تارايخ اهيف ثحابلا دجي «تايعمجلاو تاسسؤملاو تارمتؤملاو تاطاشنلاو
 نيوانعلا ًالثم كلت .ةيبنجألاو ةيبرعلا تامولعملا رداصم نم ديدعلا ىلإ اهتطساوب
 (':):«لغوغ» ثحبلا حاتفم ىلع ىلوألا تامدقملاو

 :ةيسنرفلا ةغللاب تامدقملاو نيوانعلا

 ًايموي هب لصتي ؛«لغوغ» عقوم تنرتنإلا ةكبش ىلع ًاجاور ثحبلا عقاوم رثكأ نم
 يبرعلا ملاعلاب قلعتي ام عيضاؤملا هذه نم .ةقرفتم عيضاوم بلطل نيمدختسملا فالآ

 عقاوملا ضعب صصختت ««يبرع» ةظفل اهيف درت حيتافم تاملك نوحفصتملا مدختسيف

 عقوملا ركذن عقاوملا هذه نم .اهل نيمدختسملا ددع ءاصحإو اهئاصحإب تنرتنإلا ىلع

 حيتافملا لوح تاءاصحإ ةمئاد ةروصب رشني يذلا (0906116318 «اوكربيس» يسنرفلا

 ريشتو .«يبرع» ةملك اهيف دريو ةيسنرفلا ةغللاب تنرتنإلا ىلع ثحبلل ًامادختسا رثكألا

 يتلا اهدحو «يبرع» 25856 ةملك يه تاملكلا مهأ نأ ىلإ ءاوكربيس» تاءاصحإ رخآ

 مسأ» ممم م 21206و «ةيبرع قيس ىوم» 11211510116 21256 اهيلت ءىلوألا ةبترملاب يتأت

 21856 مانو «ةيبرع ةأرما» 16101026 25856و «ىبرع سنج» 5656 25856 مث «يبرع

 222162056و «يبرعلا ملاعلا دهعم» 1مم لدن 20206 2266و «يراع نلع»

 «يبرع طخ» ههلانعمهمطتو 213206و «ذاش يبرع» 35256 883ا/و «ةيبرعلا ملعت» ]6

 ًامادختسا لقأ ىرخأ حيتافم تاملك ةلسلس اهيلتو ...«ةيبرع ةينغأ» 0822508 35306و

 (').خلإ ««يبرع ناصحد»و «ةيبرع ةغل»و «ةيبرع ةمجرت» لثم

 هنع نيثحابلا ددع نأ ينعي امم ةسماخلا ةجردلاب ةيبرعلا ةأرملا عوضوم يتأي

 ةأرما» ةملك تنرتنإلا ىلع مدختسي امدنع حّفصتملا دجي اذامف .عقاوملا ددع كلذكو ريبك

 تاناكمإ :ةيبرعلا ةأرملا) "ةئد6 >هدصدعن مم:عماندل ةه0 مءمومءءاك" - ؛(ةيبرع رابخأ) "ةعدط معو" )٠١(

 "9/0538 - ,(ءاسن-طسوألا قرشلا تاسارد) "2100416 525: 5ن0ن65 هه ٠ هدنع8" - ,.(تاعقوتو

 ...اهريغو «(تاقرفتم :برعلا رابخأ) "47386 معا ؛ءةانئع5" - :(ةيبرعلا ةأرملا ناويد) لا وم .ءمرص"

 طغامت//وعةمعط زهةطمم.ءمرد :() ٠١ 5-[5-) "د25 تمهددقم" :ردصملا

 ل( رحل عم: //هرنطعوطقسة.11/51(ةك/ةمواطع.مطو :ردصملا )١١(

 هكف



 تنرتنالا ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا نع عقاوم نم جذامن :هللادبعلا

 ال يتلا عقاوملا تاكم لب تارشع ىلع عقي هنأ تفاللا نم ؟ةيسنرفلا ةغللاب «ةيبرع
 نأ رهظت حفصتلا جكاتنف .تاءاقللا يداونو ةيحابإلاو سنجلا مالفأو روص الإ يوتحت
 بذجت تافص اهل ةيسنرفلا ةغللاب تنرتنإلا ىلع 12 165126 35356 ةيبرعلا ةأرملا

 حاتفم يه «ةيبرع ةأرما» ةملك نآأكو «ةيحابإلا عقاوملاو مالفألاو روصلا نع ثحابلا
 :عقاوملا تامدقم «نيوانعلا بناج ىلإ ءهيلع لدت ام اذهو زئارغلاو لايخلاو روصتلا
 ةأرملا» نع ثحابلا لعفلاب علاطت ةيحابإلاو سنجلاب ةطبترملا نيوانعلا تاتم لب تارشع
 دجي ال عونلا اذه نم عقوم ةثم نيب نم .تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيسنرفلا ةغللاب «ةيبرعلا
 نم /15 ىلع ديزي ام نأ ينعي .ةماع عيضاوم لوانتت ةثالث ىأ نيعقوم نم رثكأ ثحابلا

 ١ (5١).ةيحابإلاو سنجلاب طقف ةقالع هل نومضملا
 عقاوملا نم ًاددع لقأ يه ةيسنرفلا ةغللاب ةيحابإلا ريغ عقاوملا نأ هيف كش ال امم

 ىلع عالطالا ةلواحم دعب اهنيماضمو اهنيوانع لوانتنسو ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب
 .ةيسنرفلا ةغللاب ثحبلا ةحاس ىزفت يتلا ةيحابإلا عقاوملا

 :ةيسنرفلا ةغللاب عقاوملا ةيصوصخ

 مدقت سنج عقاوم يه ةيسنرفلا ةغللاب تنرتنإلا ىلع ةيبرعلا ةأرملا عقاوم مظعم
 نأ ضرتفملا نم ءاسنل صصقلاو مالفألاو روصلا فالآ نيمدختسملل نمثب ىأ ًاناجم

 .«تايرغم»و «تارهاع»و «لامجلا تاعئار»و «تازيمم»و «تاوارمس»و «تايبرع» نكي

 ةريثملا ءءارغإلاو سنجلا زمر ةأرملا يه ؟عقاوملا هذه يف ةيبرعلا ةأرملا يه نم
 ىلع زكرت ةيسنرفلا ةغللا عقاومف .عقاوملا هذه ضعب اهمدقت امك «ةلفاسلا» ؛ةوهشلل
 ءاسنلا بحت تنك نإ» :تارابعلا هذه لثم ةمدختسم اهنئابز بذجل تافصلا ضعب

 :يه (ةيسنرفلا ةغللاب) اهتامدقم عم ىلوألا نيوانعلا» )١١(

 ءارمس ةيبرع ةارمال روص :ةيبرع ةأرما -
 ًاناجم تايراع تايبرع ءاسنو ونروب ءارمس :يبرع سنج -
 تايبرع ءاسنل روص :ةيبرع ةارما -
 يناجم يبرع سنج :ةيبرع ةارما -
 ادج نخاس عقوم انه :ةيبرع ةأرما -
 ةيراع ةيبرغم :ةيبرع ةارما -
 ةيراع ءارمس ةيبرع ةأرما -
 لامجلا ةعئار ةيراع ةيبرع ةأرما -
 ةلفاس ةيراع ةأرما روص -

 ءادوس براوجب تالفاسل ةيئاجم روص :ةيبرع ةارما -
 ...«تالفاس كاليو تاوارمس -

 ةعومعط ؟ةواتلاك هه عممع]ء: 12 ؟عتدصتع 2:256- مز. 10-1 هسفن :ردصملا
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 9. تافحأاب

 ةدّيقملا تايعجرملاو «ةيبدالاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 ,«ةليمج ةيبرع ةأرما ًالعف اهنإ..ىرتل لاعت» ««تاوارمسلا بحت نأ بجي ةزيمم ةيبذاجب
 تايبرع ءاسن :يهتشت تنك ام ًاروف فشتكا» ,«تالفاس تايبرع ءاسنل روص لضفأ»
 ١ ...خلا «صاخ رحسب تالفاس

 ,ةيرغم» 56016816 «ءارمس »:يه ةيبرعلا ةأرملا فصول ةمدختسملا تاملكلا

 «يبرعلا سنجلا» حلطصم مادختسا بناج ىلإ ...58106 «ةرهاع» ىأ «ةلفاس» 56

 ةراجتلل ةزاتمم ةعاضب اهنم لعجت ةصاخ تافص ةيبرعلا ةأرملل نأكو 5626 ©

 .اهب
 تنرتنإلا ىلع ةيبرعلا ةأرملا عقاوم حّفصت جئاتن نوكت نأ برغتسملا ريغ نمو

 ةأرملاو 12 1620236 21261103126 ةيكريمألا ةأرملا نم لك نع حفصتلا جئاتنل ةهباشم

 ىتحو 12 16116 212816186 ةيبرغملا ةأرملاو 12 ؟ءتتتع 25121016 ةيويسآلا

 ءاسنلا هذه لوانتت سنجلا عقاوم تائم ثيح 12 1611126 241108156 ةيقيرفألا ةأرملا

 لك امك تنرتنإلا ىلع ثحبلا عقاوم يّدعم يأرب ةيبرعلا ةأرملا ناكو .ةيراجت علسك
 بذجل «ةراجتلا» هذه داور اهمدختسي ةيطمن ةروصو نيعم رود اهل ملاعلا ىف ءاسنلا

 .("97«نئابزلا»
 12 ؟ءطحتتتع 12263156 ةيسنرفلا ةأرملا نع ثحبلاب رمألا قلعتي امدنع رمألا فلتخي

 اهنع ثحابلا دجيف اهتاطاشنو اهتاسسؤمو اهصئاصخ تنرتنإلا عقاوم يف اهل يتلا

 وأ ةيلاطيإلا ةأرملل ةبسنلاب رمألا كلذك...ةيعامتجاو ةينفو ةيبدأ عقاوم نم ؛ةعونتم عقاوم
 تاحفص ءاسنلا كلتلو ءانه فلتخت ةيطمنلا ةروصلاف ةيروسلا وأ ةينانبللا وأ ةيرصملا
 ةيسنرفلاب نيوانعلاف .ةفلتخملا تاطاشنلاو تاسسؤملاو تارمتؤملا رابخأ يوتحت
 ««ةيرصم ريطاسأ» :لاثم ىلع يه 12 ؟ءطصتصتع 68972116826 ةيرصملا ةأرملاب ةصاخلا

 قالط» ؛«ةيرصم مكح» ؛«يرصملا نويزفلتلا :«ءيرصم كلف ملع» ,««ةيرصم ةراضح»
 ىلإ رظنلا تفل اندرأ نكلو انه عيسوتلا ددصب انسل ('*!..خلا ؛ةيرصملا ةقيرطلا ىلع

 ىلع ةيسنرفلا ةغللاب «ةيبرعلا ةأرملا» نع ثحبلاب رمألا قلعتي امدنع باطخلا ةيصوصخ
 .تنرتنإلا
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 :ةأرملا اياضقو تنرتنإلا

 ةعبرأ ةيسنرفلا ةغللاب ثحابلا دجي ءسنجلا عقاوم تارشع نيبو ءىرخأ ةهج نم
 نالوألا ناعقوملا .ةيبرعلا ةأرملا نع ةقرفتم تاحفص نمضتت ىلوألا ةئملا نم عقاوم

 لاقمل وه لوألا ناونعلا ««لغوغ» ثحبلا عقوم ىلع :لثم تارمتؤملا رابخأ نالقني

 ةءوتعط ععقايلاك هه عمهولع: 12 ؟عمدصع ءوراتعممع, 1 ؟عمدصتع كزرتعممعر]2 ؟عصصتع اةطةدقت56. هسفن ردصملا ةلف]

 .هسفن ردصملا )١5(

 همابع



 تنرتنالا ىلع ةيسنرقلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا نع عقاوم نم جذامت :هللادبعلا

 ةكراشملل ةقيلفتوب سيكئرلا ةوعدو برغملا ىف ةيبرعلا ةأرملا ةمق لوح تحب يرابخإ
 80111611112 311 50135066 يبرغملا «ليباق» عقوم ىلع١١٠٠ بآ < خيراتب رشن ءاهيف

 (00) لع 1 عصتمع 3256 21 0

 همارد اماهربا هيتاكل ندرألاب ةيبرعلا ةأرملا ةمق لوح ةلاقمل ىه يناثلا ناونعلا
 نيرشت 1١ خيراتب 1.1840[5381116 «تنريفس» عقوم ىلع ع 1طةطقتما لكةمع

 ةينار ندرآلا ةكلم لبق نم رمتؤملا لالخ تيقلأ يتلا تاملكلا رصتخي يي 37٠0٠0" ىناثلا

 .ةيبرع ةلود ١ نع تابدتنملا تاكراشملاو برغملاو نادوسلاو نانبلل لّوألا 0

 ةأرملل ديدج عقوم ءاطعإ ىلإ رمتؤملا يف تعد ةينار ةكلملا نإ ةلاقملا يف بتاكلا لوقي
 .ةيبرعلا

 لمح دق مالسإلا نأ ىهو رمتؤملا يف ليق ام مهأ ركذي «ةأرملا لزع» ناونع تحتو
 يذلا يبرغلا ملاعلا نأو ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا يف ةأرملا عضو ةيلوؤسم هدحو

 ال هنأو نيدلا ىلإ ةدودحملا ملعتلا ةبسنو قوقحلا صاقتنا ٌبَّسَّن رومألا هيلع تطلتخا

 ةيمالسإلا نادلبلا ضعبل ةيفاقثلا تاسرامملا ةيعامتجالا تايكولسلا نيدن نأ الإ اننكمي
 شاقنلا راثأ دقو .لجرلاو ةأرملا نيب ةلداع ريغ ةقيرطب عناوملا قيبطت يف غلابت يتلا

 ريثكلا ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةيبرعلا ةأرملاب ةناكمب قلعتي اميف ةيبرغلا ةحاسلا ىلع

 لبق نم رشُن يذلا ةيبرعلا دالبلا يف ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت دافأو .تالؤاستلا نم

 نع جتان اذهو ءءاسنلاو لاجرلا نيب حضاف توافت دوجوب ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 نيب يفيظولا توافتلا ىلإ كرابم نازوس ةديسلا تراشأ دقو .ملعتلا ىوتسم يندت

 دق ةيبرعلا دالبلا يف ءاسنلل يعامتجالا طيحملا نأب ريرقتلا متخيو .ءاسنلاو لاجرلا

 ةمهمك اهل ةأرملا ةمقف .هلمجأب يفاقث طيحم ةنادإو دقنل ملاعلل ًابابسأ كش نودب ىطعأ

 .2""لايجأ ةدع دعب الإ جضنت نل امبر يتلا ةبحلا» عرزو ةداعإ ةقاش

 ةأرملاب قحلي يذلا ملظلا ىلإ عقاوملا هذه يف ةدراولا تارمتؤملا عئاقو ريشت

 لالخ نم امإ ةأرملا نع ثدحتت تاحفص حفصتملا دجي كلذك ءاهعمتجم يف ةيبرعلا
 ةيحابإ تاحفص يوتحي ال يذلا ثلاثلا عقوملا .اهعقاو نع تايئاصحإ داريإ وأ تالباقم

 تاساردلاو دادعإلل ةيبرعلا ةأرملا زكرم ةريدم يواروب ةنيكس عم ةلباقم نمضت

 405٠05". راذآ 8 ةعمجلا خيراتب يسنوتلا 331.6078 عقوم ىلع ترشن ,«رثوك»

 طخغاطنإ// موجب .اعهطالا ع. عمدت ةعانءع- 39 :ردصملا )١5(

 طغاصت//مصدبوب .5هصاطتعمعغتص3(10/21لع_321 .طاستل :ردصملا محرز

 .هسقنت ردصملا (11)

 طغاص: // وبدي .ةكرتاع .ءمدتحإ/ 231641 26 .طغتمل :ردصملا 04(

 هالا



_2__ 

 ل

0 

 »و

 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 سكعت ةريبك تاقورف دوجو ىلإو ءاسنلا عاضوأ قفالتخا ىلإ تاحفصلا هذه ريشت
 ىلإ نهؤامتنا يه نهنيب ةيساسألا ةكرتشملا ةطقنلا نأ ىلإو ءيبرعلا ملاعلا ةيددعت
 ,لمعلا ىف ةيبرعلا ةأرملا عضو ىلع ةلباقملا زكرت كلذك .نايدألاب ًادج ةرثاتم ةفاقث
 ,ملاعلا يف ىندألا بسنلا نم يهو /١1و /50 نيب ام يه تالماعلا ةبسن نأ ركذتو

 ةيبرعلا ةأرملا فاصنإب «رثوك» لا ريرقت يصويو .ةيديلقت تاعاطق يف نلمعي نهمظعمو
 .هنيناوقو هجماربو هصرفو لمعلا فورظ يف

 حفصتملا علاطي يذلا عبارلا عقوملا ًاضيأ اهقوقحو ةيبرعلا ةأرملا اياضق يفو
 ,«!ةأرملا ةيبرت يف مهاسيب ال نيد مالسإلا-ةيمأ نيتنثا نم ةيبرع ةأرما» :ناونعب

 ,90"2يبرغملا 266-1201 تن-يدالب عقوم ىلع تاحفصل وهو

 ىوتسمو ةيبرعلا دالبلا نع ىكسنويلا تايئاصحإ جئاتن ىلإ ريشت تاحفصلا هذه

 /75و «(لاجرلل ١/ نم لقأ لباقم) تايمأ ءاسنلا نم 5٠/ نأ دكؤتف ءاهيف ميلعتلا
 رمتؤم تاباطخ يف ءاج امكو .ةيسايسلا ةايحلا يف نكراشي :/8 امنيب ,نلمعي نهنم طقف
 ةيبرعلا ةأرملا فّلخت تاحفصلا هذه ىّدعم بسني ءًاقباس اهركذ ىلع انيتأ ىتلا ندرألا
 اهزهنو يمالسإلا نيدلا ىلإ اهتيمأو

 ةغللاب ثحابلا دجي ءاهاياضقو ةيبرعلا ةأرملا نع ةماعلا عقاوملا هذه ىلإ ةفاضإ

 :ةيثارتلا نهئايزأب تايبرعلا ءاسنلل ًاروص رشنت ةيخيرات عقاوم تنرتنإلا ىلع ةيسنرفلا
 ءاسنلا روص لمحت ةيديرب تاقاطب رشني (' 7513ع565 «برغم» لوألا عقوملا

 هذه امأ .رز ةسبكب يسايق لكشب اهريبكت ناكمإلاب ًاروص ءروصعلا رم ىلع تايبرغملا
 نمهدسج يطغي الو ؛ةفلتخم ةيطغأب نهرعش نيطغي ءتايراع هبش ءاسنل يهف تاقاطبلا
 رشن نم دوصقملا ام .ًامثاد ٍراع ردصلا امنيب ءيلحلا ضعب ىأ شامقلا نم ةعطق ىوس
 ةأرملا ررحت راهظإ مأ «ةميدقلا ءايزألاب فيرعتلا وه له ؟تنرتنإلا ىلع روصلا هذه
 ؟ءارغإلا درجم مأ ءيخيراتلا ةيبرغملا

 عقوم مث سنجلا عقاوم تارشع كلذ دعب هيلي يحابإلا هبش «فلتخم» عقوملا اذه
 :رخآ يخيرات

 نع عقوم ىلإ ثحايلا لسري ناونعلا اذه .(''«يلحلا مادختسا :ةيبرع ةأرما»

 يزل ةروص لمحت ةحفص لك .ةيبرعلا ةأرملا ءايزأ اهنيب نم «ةيثارتلا ةينانبللا ءايزألا
 ةأرما» ؛««توريب نم ةأرما» .ةينيدلاو ةيندملا ءايزألا ثحابلا دجيف ءاهنع حرش عم ميدق

 طغاصت/ مطب اد لت معامل عكر هع طط/ةتزعإ_1_13101.طاستل :ردصملا (15)

 طخاط/مدصببب جمان عع ما .ءمرم/ ممكاعمملك/ةطعصان- ص3 عطععط.طغص :ردصملا )١١(

 طغاصن//وباوب .تطاتط .ءمدحر 1[ ءءاعد/ هد ةسعك/أ سل ءء.طضطص :ردصملا (؟1١)

 ففي



 تنرتنالا ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا نع عقاوم نم جذامن :هللادبعلا

 ةيبرعلا ةأرملا يز امأ ...«ةينمرأ ةأرما» ««ليبن ىيرع» ««قشمد نم ةأرمأ» 4 سليارط نم

 :عقوملا يف فصوي تارابعلا هذهبف

 نيعارذلاو نينذألا اهب َنّيزي يتلا ةنيمثلا راجحألا نم يلحلا نمدختسي ءاسنلا»

 «ةمرحمب» نهسأر نفلي ...ةديدع تاقلح اهيمدق يف نعضي نأ نيسني الو «نيلجّرلاو
 ءاسنلا يلطت ءنجوزتي نأ لبق .جورخلا دنع هجولا ةيطغتل ًاضيأ مدختست (00:6501:)
 ةأرملل ةروص فصولا اذه قفاريو .«عباصألاو نيديلا «نيعارذلا ءردصلا ءهجولا تايبرعلا
 وهو ةيبرعلا ةأرملا نع ةردانلا ةيخيراتلا عقاوملا نم عون اذه .ميدقلا اهيزب ةيبرعلا
 ةماعلا عقاوملا امأ .نيمدقلا ىلإ سأرلا نم اهبّجحتو ىلحلل ةأرملا مادختسا ىلع زكري

 .تنرتنإلا ىلع ًادج ةليلق يهف

 :ةصالخلا

 يتلا ءتنرتنإلا ىلع ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا عقاوم يف صقنلا نأ ظحالملا

 ةساه ةجاملا نانو :اده نييك :ايتازاجنإو اهرابخا لقتت ىآ ةيبزعلا ءارملا انانهق لوانتت
 سنجلا تاحفصف .ةداج عقاومب ةغللا هذهب ةهباجملاو ةيسنرفلل ةمجرتلا دوهج فيثكتل
 ةعرس لوح فواخمو ةريثك تالؤاست حرطي امم حفصتلا ةحاسم ىزغت ةيحابإلاو

 ةليسول ةبسنلاب اهرطاخمو اهتايدحت لكو ءلاصتالا لئاسو يف «ةراجتلا» هذه راشتنا
 ال ىك اهمادختسا نم ةدافتسالا ىلع لمعلا نم دب ال «تاناهرلاو تارايخلا ةريثك ةيملاع

 يف ىرخألا لاصتالاو مالعإلا لئاسو نأو اميس ال .تايبلس ىلإ تايباجيإلا اهيف لوحتت
 تنرتنإلا ىلع ةرطيسملا تاكبشلاو ىربكلا لاصتالا تاكرش لمع لّهست عمتجملا
 اونا كيلوت :نلإ عاتمت هللا قم ةقبظ» ةيلقمنلا اهتز وتم سرك امي ةارعلا ةيطاقمت
 ءالط ىلإ جاتحت هافش» ىأ ««ةيوقتو ةيذغت ىلإ جاتحت شومر» ىأ ,««ميركلا نم ةصاخ
 اهنايكل ةيحطسلا ةرظنلا كلت تائشانلا تايتفلا ناهذأ يف خسري دق امم ...«درولا نولب
 يف سركيو «ىثنألا ةعيبطب تقصلأ نيدايمل اهسركتل اهتاذ قيقحت تالاجم نع اهفرصيو
 ءاهل تيطعأ يتلا ةناكملل تقلُخ اهنأبو «نايوناث نارمأ لقعلاو ملعلا نأب ةعانق اهسفن
 فادهأ مدخي امب ءاهنع ةيطمنلا ةروصلا هذه عمتجملا دارفأ لك ناهذأ يف خسريو
 نوكت دق ىرخأ فادهأ بناج ىلإ يداملا بسكلا اهلوأو «ةيلاصتالا تاسسؤملا باحصأ
 .ةيسايس

 لالخ ةيبرعلا تاعمتجملا هتدهش يذلا يعامتجالاو يداصتقالا روطتلا نأ ريغ
 ملعتلا راشتنا لضفب تايبرعلا ءاسنلا هتغلب يذلا يركفلا جضنلا ةجردو «ةريخألا دوقعلا
 يف اهتناكم تززع قوقح نم ةأرملا هيلع تلصح ام ىلع ةوالع «ةتوافتم بسنب ولو

 هاي؟



 ةدّيقُملا تايعجرملاو «ةيبدألاو ةيمالعإلا تاباطخلا

 نيدهاشملا كولس رييغت ىلع دعاست امبر يتلا ةيساسألا لماوعلا نم يه ,عمتجملا

 ايافخل كردملا دقانلا راظنمب ةيمالعإلا ةداملا ىلإ لبق نم رثكأ نورظني اوحبصأ نيذلا
 .امهتالالدو ةروصلاو ةملكلا

 لئاسولا تامادختسا ميظنت ىلع تارمتؤملا نم ديدعلا تايصوت تثح ؛كلذ ةجيتن
 لوليأ) نيكب يف ةأرملا لوح عبارلا يملاعلا رمتؤملا اهنم ءتنرتنإلاك ةثيدحلا ةيلاصتالا
 عنصو اهكئارآ نع ريبعتلل اهصرف نيسحتو ةأرملا ةكراشم ةدايز ىلإ اعد يذلا 65

 يف ةأرملل ةيطمن ريغو ةنزاوتم ةروص ميدقت عيجشتو ,مالعإلا طئاسو يف تارارقلا
 .("لاصتالاو مالعإلا طئاسو

 دنع ةيبرعلا ةأرملا نع مدختسملا هدجي ام ىلإ ريشن نأ ةلاقملا هذه نم اندرأ

 طلسنل ؛ةيسنرفلا ةغللاب ةيبرعلا ةأرملا عقاوم ىلإ هلوخدو تنرتنإلا ةكبشب هلاصتا
 يتلا قرطلا فشكنلو ,ةيسنرفلا ةغللاب ةفداهلا عقاوملا ىف ريبكلا صقنلا ىلع ءوضلا

 (هروصو ةازقلا نع باطخلا لالعتسال لايمتالا تاكيش ىلع نورطيسي نم اهطكتشي
 .«ةعلسلا /ةأرملل» جيورتلاو نيمدختسملا بذجل

 امب ةريثكلا تنرتنإلا صرف لالغتسا يف ةيلاعف لكب ءاسنلا ةكراشمل ناوألا نآ امأ

 يف مهاسي امبو ءاهنع ةيعقاو ةروص يطعيو ملاعلا يف ةيبرعلا ةأرملا ةروص ححصي
 تاغللاب ةفداه عقاوم ءاشنإ قيرط نع ءيبرعلا عمتجملا دضو اهدض كاحي امل يدصتلا

 ةأرملا هتغايص يف كراشت ًايمون ًاديدج ًاباطخ لمحت ,ةيسنرفلا اميس ال ؛ةيبنجألا
 ؟اهسفن
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 9 تافحاب

 هالك

 نم ررحتلاو ةأرملا
 طورشملا فارتعالا

 ةلغاشو ايندلا ةئلام ةأرملا ةيضق تحبصأ

 ةيمنتلا جمارب بلق يف يه ثيح «سانلا
 يف فصاعلا لدجلا بلق يف اهنأ امك ءاهتاحورطو
 .ديدجتو ةثادحو ةيفلسو ةلاصأ نيب ام انملاع
 كلتو راشتنالا اذهب ةأرملا اياضق حرط درجمبو
 دادرتساو اهررحت ةكرعم رابتعا نكمي ةرارحلا

 قزرط ىلع يتاتسنإلا اهتايكرب فارتعالا ف اهقحب
 ىلإ ةريثك تالاح يف رومألا تلصو ثيح ءمسحلا
 انه بذبذتلاو ةدرلا تاجوم مغر «ةدوعاللا ةطقن

 حئارشلا ضعب يف ًايعون حبصأ قرافلاف .كانهو

 شب ناكي امي تاديفحتلا ليهو تادجلا ليجب نيب
 زواهتتا ةلاج انييعي امنإ .ةيروطق ةعيطق ةلاح
 ليوطلاو ءيطبلا يمكارتلا يجيردتلا ريغتلا ةلاسم

 ةيرصو :تايبنالا ضعي هيلإ نفذت امك ؛سفتلا
 ديدجلا ليجلا تايتف اهيف تحبصأ ةلاح زورب ىلإ
 ال بسنب هيلع قوفتت لب «بابنشلا عم ىواستت
 ةيصخشلل ةيلكلا ةءافكلا انذخأ اذإو .اهب ناهتسي

 / ةيلقعلا تايوتسملا ىلع رادتقالا ىنعمب ءرايعمك
 ةيعامتجالاو (يفطاعلا ءاكذلا) ةيسفنلاو ةيفرعملا
 دادعألا بسن ىف ديازتم قفاكت ظحالي «ةينهملاو

 ١ .تانبلاو ناييصلا نيب

 تارابتعالا ضعب دنع فقوتلا نيعتي هنأ ىلع
 ًءاغتبا ,مالكلا اذه ىف لاسرتسالا لبق ةيجهنملا

 يكو ؛تاحورطلا يف ديدحتلاو ةقدلا نم ديزمل
 يف ثيدحلا ذختي .ةبولطملا ةيلعافلا ثحبلل رفوتي
 دق يتلا تاميمعتلا عباط ةأرملاب ةقلعتملا تايبدألا



 طورشملا فارتعالا نم ررحتلاو ةأرملا :يزاجح

 ةأرمال هتعيبطو هاوتسم يف ديحو دحاو عقاو كانه سيلف .ةلّلضُم ىتح وأ ةّلْخُم نوكت

 اهنيب قراوفلا لصت ءاسنلا نم ةدع حئارش ددصب ًايعقاو فورعم ىه امك اننإ .ةماع
 ,ةيروطتلا اهتلحرمو اهاياضقو اهصئاصخو اهفورظ اهنم لكلو «ةعيطقلا دح ىلإ ًانايحأ
 اياضقلاو ؛ثيداحأ ىه ةأرملا نع ثيدحلاف يلاتلابو .اهتاتوافتو ةيمنتلا نأش وه ًامامت
 نمض ًاعبط كلذ لكو .ةيعون لّخَدَك جماربو ةفلتخم تاجلاعم بلطتت تاجايتحالاو
 ردهل ضّرعت يذلا يناسنإلا اهنايكب فارتعالل اهدادرتساو ةأرملا ريرحتل ماعلا هجوتلا
 - «,ىرفتسلاو ةجردلا نف'ودهلا اذه عوتتي امتإ ؟سمألا'ليول يخي رات

 وأ ؛هقوقحب فارتعالا لبق اميف ًاساسأ ناسنإلا نايكب فارتعالا مدع ردهلاب دصقن

 نيناوقلا ىوتسم ىلع لجرلاب ةأرملا ةاواسم ىأ «ةماعلا نوؤشلا يف هتكراشمو هتيرح
 تايانجلا يف لاحلا وه امك ؛مدلا قارهإ نم ةأرملا ةلاح ىف ردهلا توافتيو .تاعيرشتلاو
 درجم اهنوك يف ةأرملا نايك لزتخُي ثيح :فرشلا تايانج ةيمست اهيلع قلطُي يتلا
 خضرت نيح اهتيناسنإ رده ىلإ «ةريشعلا وأ ةلئاعلا فرش لك هيف زكرتي ةراكب ءاشغ
 يذلا «رقفلا طخ نود امب» فّرعُي اميف نامرحلاو فلختلا فونص فلتخمل لجرلاو ىه
 رقفلاو نامرحلا تالاح نأ كلذ .ةيمدآ ينبلا ةماركلا وأ رشبلا طخ نود هنيع نآلا يف وه
 لب ؛ةيساسألا تاجاحلا عابشإ مدعو يداملا /يداصتقالا دعبلا ىلع رصتقت ال ةطرفملا
 امك :نيرخآلا نظن يف“ نوهي هنايك لعجي امم .هتاذ ناسنإلا ةميق رايهخأ ئلإ يدؤت يف
 فونص فلتخم لالخ نم نايكلا اذه ةحابتسا ناولأ فلتخم حيتي ام وهو .هتاذ رظن يف
 نيب ةاواسملا يف قحلل ركنتلاب ردهلا ةسلس رمتو .دح دنع فقي ال دق يذلا لالغتسالا
 امك رارقلاو رايتخالا ةيرحو ةيصخشلا ةدارإلاو لقتسملا نايكلاب فارتعالاو ءنيسنجلا
 ذختي .(ةيرئاشعو ةيلبق نم) اهفالتخا ىلع ةيكرطبلا مظنلا يف ةأرملا ةيعضو ناش ىه
 وأ ؛ةريشعلا تافلاحت ززعت ةرهاصم ةادأ درجم ىلإ ةأرملا ليوحت عباط انه ردهلا
 اذه ةادآلا رود لبقت ةأرملا تماد امو .اهتيبصعو ةيلخادلا اهطباور ززعت يلخاد جوازت
 قافنإلا يف ءاخسو ميركتو زيزعت عضومو ةناصمو اهب فرتعم يهف هل خضرت ىأ
 رشلا زمر ىلإ لّرتْخُت امدنع ةينيدلا تايلوصألا ليق نم ةأرملا نايك ردهي امك .اهيلع
 ةلواحم يف ؛اهنايك ةلالد ىلع راعلاو بيعلا هجوأو ضئاقنلا لك طاقسإل ةادأو ءءوسلاو
 كلذك ردهلا هجوأ نمو .مهراعو مهبويعو مهروصق نم صلختلل روكذلا لبق نم ةيعافد

 ,ىقرأ ىوتسم ىلعو .علسلا فلتخم ىلإ ةياعدلل نالعإلا يف ةاداك ةأرملا دسج مادختسا
 ولو ءلجرلا عم هيف كرتشت اهتءافكو اهركفو ةأرملا يعول رده كانه ,ةبخنلا ىوتسم يأ
 رككنت كانه تالاحلا هذه لك يف .ًايرهاظ ةحادف لقأ ىدبي دق ريخألا اذه بيصن نأ

 نم هريداقم يف توافتم صاقتنا ىأ ءاهتناصحو اهتميقو ةأرملا نايك مامتب فارتعالل
 حبصيو «ةحايتسالا حبصت ةلالدلاو ةميقلاو ةناكملاو نايكلل ًارده كانه نألو .نايكلا اذه

 هالاب



: 

 رظن تاهجو

 ىف ةدتمملا ةكرعملا ةقيقح يه كلت .ًانكمم اهنم صاقتنالاو قوقحلل ركنتلاو لالغتسالا

 اهيف اهكراشيو .ةأرملا اهضوخت يتلا لخادملاو تايوتسملا ةعونتملاو ناكملاو نامزلا
 الإ هتناصحو هتميقو هتناكمو لجرلا ةيناسنإب نكمم فارتعا ال نأب رقي نم لك

 يبناوجلل ًارده ُدّلوُي بناج يف وأ ىوتسم ىلع ردهلاف .نيسنجلا نيب يواستلاب
 ١ .اهعيمج تايوتسملاو

 هيلع قلطن نأ نكمي ام وه ةأرملا ةلاح يف ردهلا ناولأ مظعم عمجي ام نأ ىلع
 وأ لجرلل ةادأ نوكت نأ طرشب اهنايكو ةأرملاب فّرتعُي .«هطورشملا فارتعالا» ةيمست
 تماد ام قوقحب اهل فرتعيو .عسوألا عمتجملا ىتح ىأ ةليبقلا ىأ ةعامجلا ىأ ةلئاعلا
 فارتعالا .ةيعبتلاو دايقنالا نم ةلاح يف اهل عضختو ةمكاقلا ةطلسلا ةبغرل لثتمت

 تابغرلا ىوتسم ىلع نوكت نأ ةطلسلا اهل ديرت امك ةأرملا نوكت نأ وه طورشملا
 تاجاحلا نم ةعبانلا ةبغرلاو ةرحلا ةدارإلا ضيقن هنإ .تاهجوتلاو تاكولسلاو تاجاحلاو

 قحلاو ةيتاذلا ةيعجرملاو ءيلخادلا طبضلا زكرم نم قلطنملا رايخلاو رارقلاو ةصاخلا

 نهتري طورشملا فارتعالا .هتاذب مئاق دوجو ةيعون ءانب يفو «نايكلاب فرصتلا يف
 ةعبان تاكولسو تهاجوتو تارارقو ىؤورو ةيتاذ تابغر يف قحلا عنميو «ةأرملا نايك

 سيل فرصتيو بغري نايك ىلإ ةأرملا لوحتت طورشملا فارتعالا عم .لخادلا نم
 نأ اهل داري ام لالخ نم لب قالطنالا يف اهتبغرو ةميمحلا تاذلا عفاود نم ًاقالطنا

 ملاعلاو اهتاذ ىرت نأ اهيلع ضّرفُي فيكو ءفرصتت نأ اهنم ِبَّلطُي امو ءبغرت
 ال ةينهملا أ ةيجوزلا ىأ ةيلئاعلا ىأ ةيعامتجالا اهتناكم ىلع كلذ قبطنيو .نيرخآلاو

 اهيلع ضَرَفُي امل ,نوكت نأ اهل داري امل لثتمت ام رادقمب ًانايكو ةناكم ةلوبقم اهنإ .قرف
 اهنإو .تابغر نم هيف بغرت نأ بجي ام اهل راتخُيو ,تاكولس نم اهل نّنقَُيو فئاظو نم
 اهدّسِجتو ًايسفن اهلّثمتتو ؛ةناكمو ةلالدو ةميق نم اهل ىطعُي امل لثتمت تماد ام ةلوبقم

 ؟ةجيتنلا نوكت اذامف .هنيعب ينايكلا ردهلا وه كلذو ؛اهتاذ اهتعيبط اهرابتعاب اينايك

 فلتخم يف ةأرملا نايكل ماعلا ردهلا ةلاح لكشي يذلا طورشملا فارتعالا جِتنُي
 ىلإ ةأرملا رطضت ثيح .ةشاعملا ةريخلا ريوزت نم تالاح ةدع ةيناكسلا حئارشلا
 ىلإ ةجاحلل ًارظن تاذلا نع ةبرغلا دلوتت ركنتلا اذه نعو .تاذلل ركنتلاو عافدلاو هيومتلا
 عفاودلاو ةيلصألا رعاشملاو ةميمحلا تابغرلا عمق متيف ءنيرخآلا تاعقوتل لاثتمالا
 تاعارصو تاهباجم لكش ىلع ةضورفملا ةبرغلا هذه ىلع درمت ثدحي دق .ةيرطفلا
 رطضت يهف ةيبلاغلا امأ «ةليلقلا ةلقلا نمض ىقبي درمتلا نأ الإ .اهتالاجمو اهلاكشأ ددعتت
 ىلإ ةدئاسلا ةطلسلا هضرفت يذلا نامرحلاب ديدهتلاو باقعلاو ذبنلا قلق ةأطو تحت
 ديدهتلاو ؛ةثفاكتم ريغ ةكرعملا تماد ام ,ةمالسلل ًاراثيإ ؛مالستسالاو سأيلاو باحسنالا
 ىلع ؛ةيجراخ ةيعجرم نم ًاقالطنا ءالؤه نم ةأرملا شيعت اذكهو .محري ال دق يجراخلا

 هالث



 طورشملا فارتعالا نم ررحتلاو ةأرملا :يزاجح

 اهرعاشمو اهتابغرو اهتاجاحو ءاهعفاود نم ةعبانلا ةيتاذلا اهتيعجرم ءاغلإ باسح
 نأ لدب «هتناكم ةعانصو هزاجنإ ىف هتاذ دجي ًايمان ًانايك اهل ققحت اهدحو يتلا ةيلصألا
 مدع ًاضيأ كلذ نع جتنيو .اهل ةموسرملا تاروصتلاو تاعقوتلل لاثتمالا يف اهدجي

 ةنيفد تابغر نيب ام ينادجولا بذاجتلا نم تالاح يف عوقولا لالخ نم كولسلا قاستا
 يف تاذلل ركنتلا يدؤيو .ةرياسملاو لاثتمالل ةداضم عفاودو «قالطنالاو ررحتلا يف
 يفو «ةيعطقلا عباط ذختت تاكولس ىف عقاولا ًادبم راسحناو عقاولل ركذتلا ىلإ هنيع نآلا
 - .ومنلا رّثعت يلاتلابو نيرخآلاو تاذلا هاجت ةنورملا نادقفو يسفنلا بلصتلا نم ةلاح

 «يتاذلا ىمنلا ةيلآ قاعتو ةيئامنلا تاقاطلا نم ربكألا طسقلا ىذألا بيصي اذكهو

 بحاصي يذلا يلخادلا قفاوتلاو ءاهعم ةفلألاو ةميمحلا تاذلا عم ةلصلا قاعت اهعمو

 نأ نم ًالدب ةيباجتسا ةيعافد ةأرملا حبصت .ناسنإلا نايكب طورشملا ريغ فارتعالا ةداع

 ةحصلا فّرعي امم) ةينادجولاو ةيدسجلاو ةيركفلا اهتاقاط لماكب ةلعافو ةقلطنم نوكت
 .(ةيسفنلا

 هيسقلام هيمو يريم نكفاو رسل ضاارقل ةيرعك كره دا حسني اكمام
 درجم نم ءاهتاذ ةايحلا ةيعونب ءاقترالاو ءاهليعفتو عمتجملا فصن تاقاط قالطإل
 يلاتلابو ؛ةيفالخ اياضق ىلإ لّوحُت يتلا تاعيرشتلاو قوقحلا ىلع تاعزانملاو كراعملا
 .ن/ نم دعبا مالا :بهذي لِي :ناضقتلاوأ ةدادّزال ةلباقلا :تايوستلاو .ضوافتلل ةحبورطم اياضق
 تاساكتنالا رهظت نيح ىأ ءًاحاحلإ رثكألا تايولوألا ةجحب ةلطامملا متت نيح كلذ
 نم يلاتلاب دب الو .ةأرملا ةيضق نم اهفقاومو ةيلوصألا عم نأشلا ىه امك ةيساكترالا
 ءامنلاو ءاطعلاب عتمتي نأ عمتجمل نكمي ال هنأل ةأرملا ريرحت ةيضق حرط بيوصت

 زكرم هرابتعاب ناسنإلاب طورشملا ريغ فارتعالا لالخ نم الإ ةيويحلاو ةحصلاو
 رابتعالا لماك دادرتسا راصتخاب يأ ءهيعوو هركفو هتاقاطو هتاءافكب فارتعالاو ,ةميقلا
 ام رثكأو .ةقالخو ةددجتم ةيقار ةايح ةيعون ءانبل ليبسلا دهمي هدحو يذلا يناسنإلا
 اهتمدقم يفو «نايكلا ردهو طورشملا فارتعالل ًاضرعت دشألا حئارشلا ىلع كلذ قبطني
 اميف ةرسألا يف ةايحلا ةيعون ددحت يتلا يه ةأرملا نأ ًافورعم حبصأ دقلف .ةأرملا
 ريوزتو طورشملا فارتعالاو ردهلل عضخت تماد امو .ةيداملا تاليهستلا زواجتي
 ةأرملا ةكرعم حبصت هيلعو .ةافاعمو ةيقار ةايح ةيعون ءانب نكمي ال هنإف دوجولا
 ءاقترالل ةماع ةكرعم ؛ةيويحلاو ةيحلا اهتاقاطو اهنايكب طورشملا ريغ فارتعالاو
 .درلاو ذخألل ةلباق ةيئاسن بلاطم درجم تسيلو ءيعامتجالا

 طورشملا ريغ فارتعالا عازتنال ةدئاسلا ةطلسلا عم ةيجراخلا ةكرعملا نأ الإ
 ررحتلايب لثمتملا رخآلا فصنلا ىقبيو .ةأرملا ريرحت ةمهم فصن اهنإ .ءيش لك تسيل
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 هتاقاطو هصئاصخ يف يتاذلا نايكلاب طورشملا ريغ فارتعالا ىلإ لوصولاو يتاذلا
 ةايحلا ةيعون اهدحو ققحت ال ةدئاسلا ةطلسلا عم ةكرعملا .هتانادجوو هتايمانيدو
 نم ضورفملا طورشملا فارتعالا نأ كلذ .عتمجملل يلاتلابو «ةأرملل ةلومأملا ةيناسنإلا
 ال ةيجراخلا تاعقوتلاو دويقلا .ًايتان ضورفم طورشم فارتعا ىلإ ةداع لوحتي جراخلا

 لالخ نم الإ بتتستو حجنت ال اهنإ ؛اهدحو ةيجراخلا طوغضلا لالخ نم اهلعف لعفت
 ىلإ يدؤي نيح الإ بتتسيو حجني ال طلستلا نأ امك ًامامت .ًايتاذ اهلثمتو اهفايتجا
 عمقلا ةمظنأ حجنت ال امك ًامامتو .ًايلخاد ةدبتسمو ًايرهاظ ةعضاخ ةيصخش ليكشت

 ًابيقرو ؛هتاذ ىلع ًارباخم ءرملا حبصيف لخادلا ىلإ اهلوعفم لوحتي نيح الإ تارباخملاو
 .ةهباجملاو درمتلا يف لمألا ىأ ةبغرلا ىتح اهيلع عنمي اهيلع

 ىلع ءاضقلل طورشملا فارتعالا ةلازإو ةيجراخلا طورشلا ليدعت ىفكي الف اذكهو
 ءاضقلل ةوارض لقأ نوكت ال دق ةكرعم نم دب ال .ةيلصألا هتاقاطو هتيويحو نايكلا رده
 امو ءاهضرفي ىتلا دوجولاو تاذلا ىلإ ةرظنلا لثمتو طورشملا فارتعالا فايتجا ىلع
 عمقلا تاطلس عم :ًاذإ ةجودزم ةأرملا ةكرعم .لعف دودرو تاكولس نم هنع جتني

 فارتعالا ةيلمع لالخ يتاذلا اهنايك يف لكشتو مكارت ام عمو «ةيحان نم ةيجراخلا
 نم لك ىلع قبطني وهف برغتسملاب كلذ سيلو .ةيناثلا ةيحانلا نم ةيخيراتلا طورشملا
 تحت ةحزار ىأ ةدّبعتسم بوعشو ءاسنو لاجر نم ردهلاو رهقلاو دادبتسالل ضّرعت
 نم بعش ررحت نأ ةنهارلاو ةيخيراتلا دهاوشلا تتبثأ دقلف .رامعتسالا وأ لالتحالا
 .ًايتاذ اهلالغتسا نسح هل نمضي ال ةيجراخلا هتيرح هدادرتساو رامعتسالا وأ لالتحالا

 يتاذلا رامدلا ميمرتي لثمتملا رخآلا اهفصن ىقبيو «ةكرعملا فصن وه لالتحالا عفر
 ,ةيلصألا ةيحلا تاقاطلا قالطإ ةيناكمإ دّرتسُّت هدحو كلذب .سوفنلا يف هسرغ يذلا

 ماجسنالا نم مئالم ردق ققحتيو ءاهعم هقافوو هتاذ عم هتالص نايكلا ديعتسيو
 .ًايعمتجمو ايتاذ ءامنلا ةيلآ كرحتتو ءيدوجولا

 قوقحلا عازتنا ةكرعم نع ينانكلا بارخلا ميمرتل ةيتاذلا ةكرعملا لقت ال دقو
 اهتاقاطو ةيلصألا تاذلا ةاون سمط يذلا يخيراتلا ماكرلا ةلازإ ةكرعم اهنإ .ةوارض

 ةينب ىلع تمكارت تابالتساو تافيرحتو تاهيوشت نم هدّلو ام لالخ نم «ةيحلا ةيئامنلا
 لثمي داك يذلا ليدبلا عقاولا تحبصأ ىتح دوجولاو تاذلا ىلإ ةرظنلاو ةيصخشلا
 يف اهبلوقيو ةيصخشلا لكشي طورشملا فارتعالا نأ كلذ .هتاذ ةأرملا نايك ةعيبط
 .تاكولسلاو عفاودلاو ميقلاو ىؤرلا ىوتسم ىلع ةدئاسلا ةطلسلا مدخت يتلا جذامنلا
 نوت يه لب ءطقف ةيقيقحلا تاذلا رمطت ال هطورشملا ةيصخشلا هذه نوكتت نيخو
 .ماكحألاو فقاوملا ددحت امك ءاهرّوحّتو (قرف ال الجر وأ «ةأرما) ناسنإلا تاكاردإ

 :ةرؤدهعلا ةيصختشلا ةيدنم ساسأ لكشتل طورشملا فارتعالا ةيلمع رضاتع:طبازتتو 0
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 مهب هتاقالعو نيرخآلا سانلا نعو هملاع نعو هتاذ نع صخشلا موهفم ةاون ةنّوكُم

 ءاهتاذ جاتنإ ديعتو ًايتاذ ىذغتت +535 ةتباث ةينبلا هذه حبصت دقو . .مهعم هلعافت طامنأو

 رّوحّيو ؛ءاهفلأيو اهعم صخشلا فيكتي دق كلذ نم رثكأو .رييغتلا مواقت يهف يلاتلابو
 ةيصخش ةينبك خسرتت اهنآ امك .عبطلاب يعي ىأ يردي نأ نودب اهيلع ظافحلل عئاقولا
 ةمواقم انه نمو .اهنع جرخي ىأ اهفلاخي ام بنجتو ءاهدكؤي ام ءاقتنا راركت لالخ نم
 ةطلس لوح لؤاستلا نربتعي يتاوللا ءاسنلا نم ةحيرش دنع ظَحالُي يذلا يتاذلا رييغتلا
 يف هظحلن امم ءاهتاذ ة ةثونألا ةعيبطل لب «ميقلاو قالخألل سيل ًايفانم اهيدحت ىأ لجرلا

 .لجرلاب ةأرملا ةاواسم اياضق ضعب نهيلع حّرطُت نيح ناجهتسالا لعف دودر

 ةيلالقتسالا روصقب ةعانقلا خوسر هذه ةيصخشلا ةينب لكشت ىلع ةلثمألا زربأ نم
 ةردق كاردإ ىلع رثؤت ةقيرطب ءطيحملاو تاذلا نم تاعقوتلا يف لثمتي امم ءءادألاو
 ليملاب كلذ مجرتيو .ءادألا يف حاجنلا ىأ ؛ةلقتسملا ةايحلاو ءاقبلاو لاصفنالا ىلع ةأرملا
 ةيلباقلاو يتاذلا فعضلاب ساسحإلاو «ةرادجلا مادعناب ةعانقلاو «ةيلفطلا ةيلاكتالا ىلإ
 ومن روصق يلاتلابو «نيرخآلل يدوجولاو يفطاعلا ناهترالا كرش يف طروتلا وأ ؛ىذألل
 .تاذلا

 وهو .يجراخلا طبضلا زكرمب ىمسي ام ىأ ءنيرخآلا ةيعجرم بيلغت كلذك اهنمو

 مهتاعقوتو مهتاباجتساو مهرعاشمو نيرخآلا تابغر ىلع طرفملا زيكرتلا يف لثمتي
 ظافحلاو مهبحو مهلوبقو مهاضر بسك ةيغب «ةيتاذلا تابغرلاو تاجاحلا باسح ىلع
 عمق ةداع ةلاحلا هذه نمضتتو .مهماقتنا بنجت ىأ ءمهعم طابترالاب ساسحإلا ىلع
 اذكهو .ةروثو درمت نم هيلإ عفدي امو بضغلا عمق ىأ ءاهل هبنتلا مدعو ةيتاذلا لويملا

 تاذلاي ةيخضتلاو ءفطاوعلاو تابغرلاو تاجاحلا ىوتسم ىلع خوضرلاو دايقنالا دوسي
 ةظقيلاو طرفملا طبضلا ةلاح ءاسنلا ضعب ىدل رركتت امك .لوبقلاو فارتعالا نع ًاثحب
 ساسحإلا ىأ :ةيوفعلا تارايخلاو رعاشملا عمق ىلع ديكأتلا يف نيلثمتملا ةدئازلا
 ةيروتاتكد ضرف نم عون يف ؛ةباصتم ةيلخاد تاعقوتو دعاوق ىلإ لاثتمالا ىلإ ةجاحلاب
 باسح ىلع كلذ متيو .ةيقلخ تالالد اهيلع غبست يتلا تاكولسلاو تاءادألا ىلع ةيناوج
 الب ةيحضتلاو ةدئازلا ةيلامكلا .ةميمحلا تاقالعلاو ءاخرتسالاو ,تاذلا نع ريبعتلا ةيوفع
 حرفلاو ةعتملا ىلع ىغطت ءاطخألا بنجت ءارو ثاهللاو طرفملا تّمزتلاو دودح
 .يلخادلا حايترالاو تاذلا عم ميمحلا لصاوتلاو

 ةيلخاد ةيسفن ةيمانيد كرحتت ءاهاوسو ةيصخشلا ىنبلا هذه لثم لكشتت نيحو

 .نينثا نيدعب ذختت نأ نكمي اهخسرتو اهززعتل

 ,ماكحألاو ىؤرلا ميمعتو ةطرفملا ةيئاقتنالا لالخ نم ةينبلا هذه ىلع ظافحلا اهلوأ
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 لك .اهل ةضراعملا تامولعملاو عئاقولل ركنتلاو ءاهل ةديؤملا راكفالاو تايطعملا ميخضتو
 يناسنإلا ردهلل زيمملا بلصتلا نم ةلاح كولسلاو نادجولاو كاردإلا ىلع يفضي كلذ
 ًادرف ًالجر وأ ةأرمإ) ةلاحلا هذه نم يناعي نم لواحي .طورشملا فارتعالا نع جتانلا

 ىتحو ةرفوتملا ديئاسالاو لئاسولا لكي ةينبلا هذه ةحص تيثي نأ ( قوف ال ةعامج وأ
 ىقلت اهنأل رييغتلا نع ةزجاع لظت ةيلقعلا ةعانقلاو يفرعملا كاردإلا نأ ىتح .ةقلتخملا
 ب مكتقتو ًايركف نرحتلاب ةاسنلا نصي يناتت اذكهو,,يتادجولا ىوتسملا ىلع ةجواقم
 :اينلدجو عقاولا يف :همواقت اهنآ الإ ايفرعم

 فارتعالل لاثتمالا ضيوعتو ءةيسكعلا لعفلا دودر ىف لثمتيف ىناثلا دعبلا امأ

 نم ًالدب ةضيقنلا تاكولسلاو' راكفألاو فقاوملا ىلع ديكأتلا لالخ نم طورشملا
 ةيساسحلاو ةراثإلا ةعرسو «دانعلاو ءدرمتلا تالاح رهظت انه .ةيعقاولا تاكولسلا
 ضارعتسالا ىلإ ًالوصو ةيلالقتسالا ضارعتسا يف ةغلابملاو ةهباجملاو ؛ةطرفملا

 ءافتكالا ىف ةغلابملاو «ةيذاوحتسالاو طلستلاو دئازلا بلطتلا رهظي دق امك .ىسجرنلا
 رود اهيف امب ءاهراودأو ةيديلقتلا ةثونألا روص لك ضفر وأ ءدقنلا ضفرو «يتاذلا
 حبصت ةنزاوتم ةيقئالعو ةيسفن ةايح ةأرملا شيعت نأ نم ًالدبف اذكهو .ًانايحأ ةمومألا
 دق ثيح ءًانايحأ ةيلاعلا ةيسفنلا ةفلكتلا تاذ لعفلا دودرو تاغلابملاو فرطتلا ةريسأ

 ًاهتناعينيو اوحاتفتاو :اهماجستاو اهحايكرأ يذؤوك ةيعقم .ةايعا اهتاذ ليمدك.دح :ىلإ لست
 تاكولسلا كلت يضيوعتلا ديعصلا اذه ىلع ةلالد لعفلا دودر رثكأ نم نوكي.نفو
 هب يهامتلا نم عون يف ةيديلقتلا لجرلا راودأ ىلع ةديازملا عباط ذختت يتلا فقاوملاو
 تطرخنا يه نإف .ةأرملل ليصألا يميمحلا نايكلا لهاجت لالخ نم ءاهتلالدو هراودأبو
 لالخ نم اهل بصن يذلا هتاذ كرشلا يف ف اهسفن تعقوأ دق نوكت ةديازم اذكه يف

 لهاجت ذئدنع سّركُت اهنإ .ةيكرطبلا ةطلسلا اهيلع هتضرف يذلا طورشملا فارتعالا
 هتوطس ضرفو «لوألا ماقملا يف اهتيناسنإ ردهأ يذلا هتاذ نايكلا بعل ةحلصمل اهنايك
 .ةديحولا ةيعجرملاو دحوألا جذومنلا هرابتعاب هراشتناو

 تاقاطلاو ةيتاذلا ةيصوصخلاب يعولا رده لالخ نم نايكلا رده ءازإب انه اننإ
 ةيريفلا لكشي يسجرمو سشاسا بطقك ءاهتادتو اهتاذي:نوكت نأ يف اهتيهخاو ةطاؤنلا
 ينتغتو اهنيغتف لجرلا ةيعجرم عم لعافتتو ىقالتت نأ عيطتست اهدحو يتلا ةيلصألا
 قلطي امم ؛لثامتلاو عطاقتلاو نيابتلاب فصتت تاءاقل يف ءاهعم لماكتلاو لعافتلا نم
 ؛ةأرملا نايكل ردهلا ىوق عم ةجودزم ةكرعملاف هيلعو .هتروريصو هانغو ءامنلا ةيويح
 اهتيلآ يف ةيكرطبلا ةطلسلا لبق نم طورشملا فارتعالاب ضورفملا يجراخلا ردهلا
 طورشملا فارتعالا فايتجاب لثمتملا يتاذلا ردهلاو ءاهتاونقو اهزومرو اهتاماغرإو
 دجتيو .مّدقُي وه اذكم ىأ ءاهتاذ .ةارملل ةغيبط لكشي ةزابتعاي هجاتنإ ةداعإو :هل عايضتالاو
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 خسرت يذلاو يتاذلا ىذألا تالاحو عضاوم فشكل هأذإ ةجاحو رربم كانه .هريربت

 راودألا ضعب يف هترطسأو اهنايك لازتخا لالخ نم ةأرملاب طورشملا فارتعالا ةجيتن
 نحنف ؛ةيضرم ةيسفن ةيليلحت ةسارد ءارجإ كلذ نم فدهلا سيلو .تاكولسلاو تامسلاو
 ًانايحأ اهلسوت مت يتلاو ءيسفنلا ليلحتلا اهعم لماعتي يتلا باصعلا تالاح ددصب انسل

 فشكو ضورفملا ينايكلا ضرملل يدصتلا ددصي نحن لب ؛ةأرملا نع ثيدحلا يف
 نع فشكلا وحن لوأ طوش وأ ديهمتك «هتمواقم لاكشأو هسرتمت طاقنو هتاروتسم

 ةنميه زواجت ددصب اننإ .ةيعونلا رادتقالا عقاومو تايباجيإلاو ةيلصألا تازيمملا
 ىفاعملاو يحلا ءامن ةيكرح قالطإ ىلإ الوصو ء«يلخادلا يضرملاو يجراخلا يدادبتسالا

 جذومنلا نم لوحتلا ةرورض ددصب اننإ .ةأرملا نايك يف ليصألاو زجنملاو جتنملاو
 يذلا يباجيإلا جذومنلا ىلإ ءروصقلاو بارطضالا هجوأ عم لماعت املاط يذلا يضرملا

 عيطتست ةمهم يهو ؛ًايعون ةأرملا نايكل ةزيمملا ءاطعلاو رادتقالا ىوق يمنيو فشكي
 ةيفاعلاو رادتقالا عضاوم فشك نم تنكمتو تلعف يه نإف .اهب مايقلا اهدحو ىه
 ةحازإ ىلع لجرلا ةدعاسم نم ذئدنع نكمتتس كش ال ,ةيعونلا اهتايصوصخ يف ءامنلاو
 يتلا تاعقوتلا مظنو راودألا نم ررحتلا ىلع هدعاستو ءهرودب ةليصألا هتاذ نع ماكرلا
 كش الو اهدنع ريغتتس .ةروكذلاب صاخ طورشم فارتعا ماظن لالخ نم اهيف نجس

 رثكأ ةايح ةيعون ءانب ىلإ ًالوصو «مهراودأو نيبعاللا ةلالد رييغت لالخ نم ةبعللا دعاوق
 1 .هيلإ ةجاحلا سمأب ةيرشبلا تحبصأ امم «ئءالتماو ًارادتقاو ٌءاقترا

 ةصاخلا ثاحبألا ّلجف .يثحبلا جذومنلا يف ًالوحت ةينايكلا ةمهملا هذه بلطتت
 ال ؛اهعقاو نع يه اهتزجنأ يتلا كلت مأ ءلاجرلا اهنع اهزجنأ يتلا كلت ءاوس .ةأرملاب

 يف فورعملا نمو .هقفأ نمضو ةيروكذ ةيعجرم يذ يثحب جذومن راطإ يف رودت لازت
 يتلا اياضقلا ددحي هنإف ءام يملع عمتجم يف يفرعم جذومن دوسي نيح هنأ ملعلا ةفسلف
 .هلالخ نم اهلوانت متي يذلا جهنملا ددحي امك ءيملعلا ثحبلل تاعوضوم اهدحو ربتعت

 هدارفأ دوعي الف ءيملعلا عمتجملا اذه نمض ةيؤرلا قفأ لفقي هنأ كلذ نم رطخألاو
 هتاسراممو هتايعجرم ىرسأ نولظي لب ءهزواجتي وأ هدودح نع جرخي ام ىلإ نورظني
 لاثملا ليبس ىلع يسفنلا ليلحتلاو ةيكولسلاو ةيسكراملا نم لكف .هجئاتن امك ,هفادهأو

 دحاولا روصتي ثيح ءاهيلإ نيمتنملا ىلع ةرظنلا قفالو ركفلل رسآلا اهجذومن ضرفت
 دق ةأرملا ديعص ىلعو .لؤاستلا قاطن نع جرخي يذلا يملعلا جهنملا ىه كلذ نأ مهنم

 ىتح يروكذ يفرعم جذومنل ةريسأ تعقو دق اهتاحورط تناك اذإ اميف ريكفتلا نيعتي
 الاز ال درمتلا كاذو ضفرلا اذه نوكي دقف .درمتلاو ضفرلا عباط ًانايحأ ذختا ىلو

 عمتجم ىلع نيعتي ةمهم كلت .لفقملا يركفلا هقفأو جذومنلا دودح نمض نم نايرجي
 ًاقارتخا ثدحّيس هنآ دب الف لعف نإ ىهو .اهئابعأب موقي نأ تاركفملاو تاثحابلا ءاسنلا

 ةهم؟



 هرحأو

 94و

 رظن تاهجو

 ةعيطقلا اهدحو .ةفرعملا مدقتل ةيرورضلا ةيفرعملا ةعيطقلا ثادحإ لالخ نم ًايفرعم
 ,يركفلاو يملعلا مدقتلا ققحت ةسرامملاو ركفلا ىلع ةنميهملا جذامتلا ضقنو ةيفرعملا

 ,ربوب لراك مهسأر ىلعو نيرشعلا نرقلا يف ملعلا ةفسالف رابك هيلإ بهذ امك
 بصخلا ةغلابلا ةيفرعملا ةروثلا هذه كرحم ىه كلذو .نوك ساموتو «رالشاب نوتساغو

 ضقنت ةيجهنم تاروث انل ًامدقم ءبرغلا يف يركفلا عمتجملا اهيف طرختا يتلا ةيؤيحلاو
 تاروظنملا رييغتو حرطلا ةداعإو «مئادلا زواجتلا نم ةلاح ىف ًاضعب اهضعب

 عمتجم نّكمت اذإ «ةايحلا ةيعون يف ةيلعف ةروثل لاجم كانه نوكي دقو .تايعجرملاو
 جذامنلا عم ةيفرعملا ةعيطقلا ىلإ ًالوصو اذه لثمب مايقلا نم يركفلاو يثحبلا ءاسنلا
 فرصبو ةجيتنلا نأ كش الو .ةثونألاو ةروكذلاو ةأرملاو لجرلا لئاسم يف ةدئاسلا

 ةيمانيدل ًاقالطإو «ةيؤرلا قافآل ًاحتف لكشتس ءاهتاهجوتو اهعونو اهنومضم نع رظنلا
 رادتقالا عبانمو ةيناسنإلا ةوقلا نماكم فاشتكا ىلع رصتقت ال ؛:ةبصخو ةيويح ةيئامن
 .امهينبتو امهعنصت يه لب ءزيامتملاو رياغملا ليصألا ءاطعلاو

 كلت



 دشّرلا ّنس

 ومع نب ةريمس

 /سغوللا ةيزكرم» نع بتكأ نأ ديرأ تنك

 ريصي «سغوّنلا» نع ؛«(لوقلا) مالكلا/لقعلا
 زكرملا نع هدعبي نأ لواحي «ًابي خذق» مث «امالك»

 .تايوسّتلا تايتاكلا ضعب هلحم هّلحُت «مِحَر»

 ...هلاحرت يف موهفملا اذه عباتأ نأ ديرأ تنك
 وأ هطقتلا دق نوكي نأ نكمي ام يف لّمأتأ نأ

 اهنمو ةّيبرعلا ةغللا ىلإ هقيرط يف ىهو هب قصتلا
 .ةّيبرعلا ةفاقثلا ىلإ

 ...سينودأ تيقتلا مث

 يذلا وه لأسي نأ هناكمإب اًّمع لأسي ناك
 ىلع نيكيش هملعي ينيد خانم يف أشن ...»

 :يفرعملا ىوتسملا

 ,هدعب يبت ال ءايبنألا متاخ ًادّمحم ّنأ لوألا
 .تالاسّرلا ةمتاخ اهب ىتأ ىتّلا ةلاسّرلا نأ ىناثلاو
 ام ناسنإلل سيل هنأ لّرألا ؛نارمأ هانعم اذهو
 أّرجت ام اذإو .هفيضي ام هل سيل هنأ ىنعمب ؛هلوقي

 .ةّلملا جراخ هسفن دجي فوسف ًاكيش لوقي نأ
 اذإ ءلّوؤي نأ عيطتسي هنإف «تالاحلا نسحأ يفو
 لّوحيو حرشيو رّسفي نأ وأ «ليوأتلاب انلبق ام

 صلقت يهاوتلاو رماوألا نم ةعومجم ىلإ نيدلا
 ءيش لك لاق هللا نأ يناثلا رمألاو .هقف ىلإ نيدلا

 هتلاسر يف ريخألا همالك ىطعأ هّْنإ ثيح نم

 قفألا نأ ينعي اذهو .ريخألا هّيبتل ةريخألا

 ّلك هيف هب يحوأ يذلا اذهف ...دودسم يفرعملا

 .تآ وه امو سضاج قه امو نضم» ام هيف. ةيتش

 همم



 4 .تاشحأاب

 رظن تاهجو

 ؟اذه نم جرخأ فيك

 ؟اياضقلا هذه حرطأ نأ عيطتسأ له

 ؟ًايفرعم اهنع بيجأو اهحرطأ نأ عيطتسأ له
 ؟ناك يحو ّيأ ؛يحولل مويلا ةيفرعملا ةميقلا نع ًالاؤس حرطأ نأ عيطتسأ له

 يسايّسلا نيب لصفمّتلا اذه يف يهلإلا ىنعملا نع ًالاؤس حرطأ نأ عيطتسا له

 ؟رشبلا ةرادإل ينيدلاو

 صّنلا يف ىثنأ ىأ ًاركذ ناسنإلا عضو نع ًاّيجولوتنأ ًالاؤس حرطأ نأ عيطتسأ له

 ىلإ ةرظنلا يف للخ هيف ساسألا نم صنلا اذه ناك اذإ اًمعو «ةينيدلا ةفاقثلل سسؤملا

 .ناسنإلا

 ؟ةثونألا ىلإ رظنأ فيكف «ةروكذلا صن هرهوج يف صنلا اذه ناك اذإو

 .لوقي ام هيف لوقيو هللحيو هلّماتي ركّذلل عوضوم ءركذلل ةبسّنلاب عوضوم ةثونألا
 .ركذلا ةاواسم يف الو ًايوس ًاناسنإ الو ءًانيرق تسيلو

 لظاس لب ؛ةديدج ةركف جتنأ نأ نكمي ال ةلئسألا هذه لثم حرطأ نأ عطتسأ مل اذإ
 وأ ينغي نل ؛قالطإلا ىلع ىنعم يأ هل نوكي نل ركفلا اذهو .ميدقلا قايسلا يف ًاركف جتنأ
 نأ ًايلمعو ًايناديم مويلا سحت تنأف اذلو .ةفرعم ةيأ كل مدقي نلو ءعوج نم نمسي

 دعت مل اياضق يف ثحب ...فلسلا ىلإ ةدوع اهنأ ىأ نيد اهنأ امإ ةدئاّسلا ةيبرعلا ةفاقثلا
 ةفاقث ىأ ةفاقثلا هذه يه مويلا انتفاقث .انتالكشم ىلع بيجت ال ةبوجأل ميدقتو ءاناياضق
 حتفيو ىربكلا ةلثسألا حرطيو رظنلا ديعي يذلا قيمعلا يلؤاستلا بناجلا اّمأ .ةمجرتلا

 بولطملا ردقلاب يرذج ريغ ...شمهم ...ًادج ليثض بناجف ءثحبلاو لؤاستلل ةديدج ًاقافآ

 نفلا يفو رعشلا يف لاقي ركفلا يف لاقي امو .شمهمو رصاحم هنأل ةكرح يأ دّلوي الو
 (١)«.مولعلا يفو

 سينودأ ملكت نأ دعب
 ؟,ةثادحلا دعب ام» نم أدبأ مأ ...«مالكلا /لقعلا ةّيزكرم» نم أدبأ له

 ؟ةيبرعلا ةفاقّثلا نم ادبأ مأ

 دعب ام» نم أدبأ يك «ةثادحلا»و ةّيبرعلا ةفاقّثلا نيب طبرت ةقالع ةّمث لهو

 ١ ؟,ةثادحلا

 «(نيرحبلا ةعماج - بادآلا ةيلك نم ردصت ةيلصف ةيفاقث ةلجم) ««تافاقث» ««تافاقث ءاقل» يف سينودأ )3

 .5 ددعلا

 همك



 دشرلا ّنس :وّمع نب

 ًاناكم اهسفنل دجتف دقّتلا عضوم اهلقع عضت يك اهسفن ةّيبرعلا ةفاقٌثلا تلقع له
 ؟,ةثادحلا دعب ام» ءاضف يف

 هركتبت «لقع»نع ضّخمتت نأ تاذلا ةآرم يف اهسفن هجاوت يهو اهنم رظتنن مأ
 ؟اهسفنل اهسفنب

 ًايجولوتنآ ًالاؤس لأسأ نأ عيطتسأ له» :الثاس سينودأ ىلإ يغصأ انأو ينرضح
 اذه ناك اذإ اًمعو «ةينيدلا ةفاقثلل سسؤملا صّنلا ىف ىثنأ ىأ ًاركذ ناسنإلا عضو نع
 :«ناسنإلا ىلإ ةرظنلا يف للخ هيف ساسالا نم صنلا

 .ىثنأ ينثأ -

 .يوبألا ماظنلل عضخي يمالسإ يبرع عمتجم ىلإ يمتنأ ينّنأو -
 ةيديلقتلا دودحلا ىلإ انه ديعأ) اهسناجت مدع ىأ اهسناجت اّمأو «ةّيبرعلا ةفاقّثلا اّمأ

 نيب ؛ةايحلاو نفلا نيب ؛ةسرامملاو ةّيرظنلا نيب ؛ةماعلا ةفاقثو ةصاخلا ةفاقث نيب

 صوصٌُنلا ىلإ ةدوعلاف (...عونلا ىلإ «قرعلا ىلإ «ةقبطلا ىلإ ديعأ .شمهملاو نميهملا

 تبثي نأ راظتنا يف نيسوق نيب اهعضأسف تافاقّثلا/ ةفاقثلا هذه ةّيروكذ اّمأو

 .كلذ سكع

 وأ ًاضفر ًاباجيإ وأ ًابلس ينيدلا عم لخادتت ةّيبرعلا تافاقثلا/ةفاقثلا هذه ّنأ ىقبيو

 ...الوبق

 دحاو -ةينيدلا ةيبلغألا ةفاقثل لقنل ىأ- ةينيدلا ةفاقثلل سسؤملا صّنلا ّنأ ىقبيو

 ربع هيلإ لآ ام يف صيحمتلا ةقشم مّشجتي نأ ديري نم هأرقي عيمجلا لوانتم يفو
 .قورطم ريغ عقوم نم ةءارقلا ةقشم مّشجتي نأ ديري نم هأرقيو تاءارقلا

 اهتءارق ينترضح ...«ياراجيرإ سول» -سينودأ ىلإ يغصأ انأو - ينترضحو

 رّسكو كرابو زبخلا عوسي ذخأ نولكأي مه اميفو» :سّدقملا باتكلا نم تايآلا هذهل
 الئاق مهاطعأو ركشو سأاكلا ذخأو /.يدسج ىه اذه ءاولك اوذخ لاقو ذيمالّتلا ىطعأو

 ةرفغمل نيريثك لجأ نم كفسي يذلا ديدجلا دهعلل يمد وه اذه ّنأل /«مكّلك اهنم اوبرشا
 (9), /.اياطخلا

 (ٌّسقلا) ركذن نأ (ءاسّنلا نحن) انرودقم يف ناك امّبر» نأ اهيلع اهقيلعت ينرضحو
 (9ءاحورو ةّبحمو ةايح انمدو اندسج هحنمي مل ىل انه نوكيل ناك ام هّنأب

 177-758 تايآلا 257 حاحصالا ؛ىّتم ليجنإ ء,سدقملا باتكلا (؟)

 آاتعع ]رك عقعقإل, *آع ءمرم5 2 002م5 32160 19 م56”, م33 ذه "قءررع ءأ مه0عه1 635, طويتك, اعد )0

 لع مدتمستا, ©0هالةعاتمم "0م انوادع”, 1987

 هما



 9 تافحاب

 رظن تاهجو

 اهلباقمو (ركذلا ةطلس ىلع لادك) بيضقلا /مالكلا /لقعلا ةيزكرم ينترضحو

 اهشّمهت اهّنأل اهضفرت ةيزكرم يّرعتل أرقت «ياراجيرإ .ل» ّنأو ««محّرلا ةّيزكرم»
 .ىثنأ-ناسنإك

 ؟لقعلا ةيزكرم نم ةّيبرعلا ةفاقثلا نيأ :تلءاستو

 :ةينانويلا ةفسلفلا رجف نم ًاعلاط توّصلا ينءاج

 هنأ فيك يأ- لّوألا دجّتلاف .ثحبلا ىلإ نيكلاّسلا نيديحولا نيدجتلا نع كثدحاس»

 .ةقيقحلا عبّتت يه ذإ «نوماملا قيرطلا يه -نوكي ال وه نأ ناكمإلا يف سيل نأو ءوه
 دق ليبس هّنِإ لوقأ يّنإف :ةرورض نئاك نوكاللا ّنأو ءوه سيل ىه نأ- يناثلا دجّتلا امأ
 ًانكمم كلذ نم ذفنم الف - وه سيل ام ةفرعم ىلع ءرملل ةردق ال نإ .هب نمتؤي امم الخ
 توّصلا ناك ('0.«نآ يف ٌّنوكو ركف لعف «وه ام ّنإ .لوق يف هتغايص ىلع ةردق ال امك
 .«سدينيمرب» نم «مالك /لوق /لقع» برغلل دلو هّنأب اهتقو رّشبي

 لقعلا نم ةيبرعلا ةفاقثلا نيأ :تلءاستو .هبتك ةّيعمب ًاتّيم دشر نبا لاحرت ترككذتف

 ؟اهريغ هاّنبتف دشر نبا نع تّلخت نأ دعب ىرحألاب وأ ءدشر نبا اهنم اوذخأ نأ دعب

 ةفاقثلا هيلإ تلآ ام ىأ - ةّيبرعلا ةفاقثلا «مهّتن» نأ -هذه لاحلاو - زوجي لهو

 ؟اهلقع دقنب اهبلاطن نأ -هذه لاحلاو - لقعي لهو «لقعلا ةّيزكرمب -ةّيبرعلا

 ٌةملكلاو ٌةملكلا ناك ءدبلا يف» :هنأ نلعي ديحوّتلا رجف نم علاط رخآ توص ينءاجو
 ّلحو ًادسج راص ةملكلاو»...«.وللا دنع ءدبلا ىف ناك اذه .ةللا ةملكلا ناكو هللا دنع ناك
 (20اقحو ةمعت اءولمم بآلا نم ديحول امك ًادجم ةدحم اتيأرو اننيب

 ىلإ تمجرُت يتلا «ةملكلا»و )«ةملكلا»و سوغوللا /مالكلا دنع ناتوّصلا ىقتلا ّمث

 ءات مغر «يبرعلا صنلا يف ركذملا ةلماعم لّماَعُت ليجانألل ينانويلا صّنلا يف «سوغول»

 «بآ» ٍولِإ ةعيرش يحيسملا توهاللاو ينانويلا ركفلا حقالت نم «مالكلا» علطف (ثيناتلا

 .ركّذلا ةطلس ضرفت

 «لقعلا ةيزكرم» تمهامتف «ءاديريد كاج» هدعبو «ناكال كاج»د عدز ةيرتلا هذه ىف

 .ت .د «سنوت «بونجلا راد ء١17 ص ءقيدّصلا فسوي ةمجرت ,«ةفسلفلا عيباني ىلإ» ديصق ءسدينيمراب (4)

 5و ١-7 تايآلا ءاًنحوي ليجنإ .سّدقملا باتكلا (0)
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 دشّرلا ّنس :وّمع نب

 اههجو ديعي يتلا ةّيوغّللا ةمالعلا لمع بيضقلا لمعي ثيح «بيضقلا ةيزكرم» عم
 .ركّذلا ةطلس ىلإ لولدملا

 /دمّصلا هللا /دحأ هللا وه لق» نأ ةينيدلا يتفاقثل سسؤملا صّنلا يف أرقأ ينثكلو

 ىلع ريكذتلا تامالع مغر هيزنتلا أرقأو (ا)ءدحأ ًاوفك هل نكي ملو /دلوي ملو دلي مل

 .ةّيبرعلل يوغللا ىوتسملا

 فيكف «ةروكذلا صن هرهوج يف صنلا اذه ناك اذإ» :سينودأ لاؤس يندواعيو
 ناك اذإ اذه ؛صنلا ةروكذ اهيلع تماق ىتلا سسألا نع لءاستأف ه؟ةثونألا ىلإ رظنأ
 ١ .«ةروكذلا صن هرهوج يف» صّنلا

 عضو نع ًاّيجولوتنأ ًالاؤس لاسأ نأ عيطتسأ له» :سينودأ لاؤس يندواعيو
 نم صنلا اذه ناك اذإ اًمعو «ةينيدلا ةفاقثلل سسؤملا صّنلا يف ىثنأ ىأ ًاركذ ناسنإلا
 .«ناسنإلا ىلإ ةرظنلا يف للخ هيف ساسألا

 ىأ ةيقالخألا ,ةّيويندلا وأ ةينيدلا اهنم ءاوس ةيفيلكتلا ماكحألا أ يتربص

 ىلع امهنم يأل نوكي نأ نود نم ىثنألاو ركّذلا ىلإ سّسؤملا صّنلا يف هّجوتت ةيدّبعَتلا
 امم كلذ ريغو اهمدع ىأ ءاسّنلا ةمامإ زاوج اًمأو ءثرإلا اّمأو «ةماوقلا اّمأ .ةجرد ىناّكلا

 انثإو.يجولودتالا باي: يف لكي: الغ ركذلا عه هيفا ىوامتتاال عضوم يف ىشنالا عشي
 .هأرق عقوم يأ نمو هأرق ىتمو صنلا أرق نم ...ةءارقلا ةلأسم حرطي

 ةلاسّرلا نأ ًايناثو ءهدعب ىبن ال ءايبنألا متاخ ًادّمحم ّنأ» سينودأ لوق يندواعيو
 ام ناسنإلل سيل هّنأ وه لّوألا ؛نارمأ هانعم اذهو .تالاسّرلا ةمتاخ ىه اهب ىتأ ىتّلا
 هسفن دجي فوسف ًائيش لوقي نأ اًرجت ام اذإو .هفيضي ام هل سيل هنأ ىتعمب ءهلوقي
 «راونألا» دّدحي ىهو «طناك ليونامإ » ةّلملا نع جورخلا ددصب ينرضحيف «ةّلملا جراخ
 اجلا دوعي عضو ءرصاقك هعضو نم جرخيف ناسنإلا هكلسي جرخمو «جورخد اهنأب

 ملسي نأ نود نم هلقع مادختسا نع ءرملا زجع وه روصقلاف .هتاذ ناسنإلا ىلإ هيف
 :هدنع لقعلا مادعنا هيف ببسلا نوكي ال امدنع ناسنإلا أاطخ روصقلا نوكيو .هريغل هدايق
 رخآل داقني نأ نود نم هتاذب هتاذ دوقي نأ ىلع ةعاجشلا مادعناو رارقلا مادعنا امّنإو

 .هتاذ ريغ

 راعش وه كلذ «.كلقع لمعتست نأ ىلع ...ةفرعملا ىلع ةأرجلا ...ةعاجشلا كل نكتل»

 .ريونتلا

 لبقي رشبلا نم ريبكلا ءزجلا اذه نالعجي ناذّللا ناببسلا امه نبجلاو لسكلا

 .صالخإلا ةروس «نآرقلا (1)

 كيك



 و

 رظن تاهجو

 رخآل دايقنالا نم ةليوط ةرتفل ةعيبطلا هتررح نأ دعب هتايح لاوط ًارصاق ءاقبلاب ًايضار
 ...ةعيبطلاب دشار ناسنإلاف «هتاذ ريغ

 وأ ىّنع ركفي ًاباتك كلمأ تنك اذإ .ًارصاق ناسنإلا ىقبي نأ ًادج حيرملا نمل هّئإو...

 بعتأ نأل ةجاحب نوكأ ال يننأ ديكألا نم هّنإف..ينع ًاريمض كلمي نيد لجر يدنع ناك
 0000 ١

 لامعتساو تاطلسلاو ةدارإلا نيب طبرت ةمئاق ةقالع ميوقتب ددحتت راونألا» ّنأ يأ
 ...لقعلا

 هتلاح نم ناسنإلا جرخي يك «طناك» بسح ارفاوتي نأ بجي نايساسأ ناطرش

 تقول يف يسايسلاو يقالخالاو تاسشؤنلاو يديورلا ىلإ .ةايمتني ناطرش :رصاق

 قّلعتي ام نيبو ةعاطلاب قّذعتي ام نيب ديج لكشي زييمتلا متي نأف امهلوأ اّمأ
 اوعيطأ» عئاّشلاريبعتلا -روصقلا ةلاح زاجيإب فصيل - «طناك» درويو .لقعلا لامعتساب
 يف اهب سرامي يتلا ةغيصلا هيأرب لكشي يذلاو ,(مكلقع اولمعتست ال) اوركفت الو
 ّنس ةيناسنإلا غلبت نلو .ينيدلا ذوفنلاو ةيسايسلا ةطلسلاو يركسعلا طابضنالا ةداعلا

 نوكيسو يعيطأ» اهل لاقي امدنع هغلبت امّنِإو ؛عيطت ناب ةبلاطم نوكت ال امدنع دشّرلا
 نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو «.نيديرت امك (كلقع يلمعتست نأ) يركفت نأ كرودقمب
 الإ هنم لقعلل ةياغ ال لقعلل لامعتسا ىلإ ديعت ...«طناك» اهلمعتسي ىتلا ةيناملألا ةملكلا
 ةهفات ىدبت كلذ ىلع ةلثمأ طناك يطعيو .ريكفتلا فدهب ريكفتلا ىنعت ةملكلاف .هتاذ لقعلا
 ئدابم عم قفّتي امب ةّينروخلا ةمدخ ىلع ًاّسق نوكي امدنع ءرملا موقي نأ ...:رهاظلا ىف

 .ةينيدلا ةديقعلا ناكرأ يف ديري امك رّكفي نأو اهيلإ يمتني يتلا ةسينكلا
 امك عيطي نأ طرشب ءاشي امك رّكفي نأ يف قحلا ناسنإلل نأ اذه ينعي الو ...

 صاخلا لامعتسالا نيب زييمتلا وه رخآ ًازييمت ئجافم لكشب لْخدُّي طئاكف .بجي
 .لقعلل ماعلا لامعتسالاو

 نوكي» امدنع ناسنإلا هلعفي ام وه لقعلل صاخلا لامعتسالا نإ «طناك» لوقي..
 ...فئاظو سرامي نأو عمتجملا يف ًارود يدؤي نأ هيلع نوكي امدنع يأ ؛«ةلآ نم ةعطق

 فورظلا هذه عم بسانتي امب هلقع لمعتسي نأ ءرملا ىلع بجوتي ةلاحلا هذه يف
 .لقعلل رح لامعتسا كلانه نوكي نأ نكمي ال ةلاحلا هذه ىفو ...ةددحملا
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 دشّرلا ّنس :وّمع نب

 سيلو) لقاع نتاكك ركفي امدنع ءطقف هلقع لامعتسا فدهب ءرملا ركفي امدنع امأ
 نوكي نأ بجي اهدنع «ةلقاعلا ةيناسنإلا ىلإ يمتني ىضعك ركفي امدنع «(ةلآ نم ةعطقك
 .ًاًماعو ارح لقعلا لامعتسا

 رحلا هلامعتساو لقعلل ينوكلا لامعتسالا عضوي امدنع ريونّتلا نوكيو ...

 .ضعب قوف هضعب ماعلا هلامعتساو

 لك ىلع- حورطملا لاؤسلاو .ًاضيأ ةيسايس ةلأسم ريونتلا نم لعجي ام اذهو ...

 يرورضلاو ؛ماعلا لكشلا ذخأي نأ لقعلا لامعتسال نكمي فيك فرعن نأ وه -لاح

 هّنأ نيح يف راهنلا حضو يف ةفرعملا ىلع ةأرجلا ةسرامم نكمي فيك ؟هل ةبسنلاب

 ؟ةنكمم ةقد غلبأب اوعيطي نأ دارفألا ىلع بجوتي

 ماعلا لامعتسالا نوكي «يناثلا كيردرف» ىلع ًادقع ةياهنلا يف «طناك» ضرعي

 نوكي نأ طرشب ةعاطلل لضفألا ليفكلا (ىه هنيناوقل عضاخلا يأ) لقتسملا لقعلل رحلاو
 ("«ينوكلا لقعلل هتاذب ًاقباطم هتعاط بجوتت يذلا يسايسلا ادبملا

 نم سسؤملا صنلا ةلءاسم -لاجّرلاو ءاسّنلل - ناكمإلاب هّنأ وه هلوقأ نأ ديرأ ام

 .دشّرلا ّنس غولب يف هّقحب -الاجرو ءاسن - ضعبل انضعب فرتعا ام اذإ جورخلا

 «طيعج ماشه» ةءارق ينرضحت تالاسّرلا ةمتاخ ىلإو ءايبنألا متاخ ىلإ دوعأ ذإو
 ةريخألا هتلاسرو ريخألا هللا مالك» ينعي ال ثيح «ىربكلا ةنتفلا» هياتك يف متاوخلل

 يذلا ىه ناسنإلا دنع لقعلا ّنأ ينعي امّنِإو ءدودسم يفرعملا قفألا نأ ريخألا هّيبنل

 لاقتنا متاخلا نأ يأ ءعطقنملا يحولا هب موقي ناك امب يحولا عاطقنا دعب موقيس

 .ًادشر اهسفنل ةّيرشبلا تدارأ نإ - دشّرلا نس ىلإ ةّيرشبلاب
 صنلا ةعيبط ينرضحت هتاءارق ىأ هتءارق ىلإو سّسؤملا صّنلا ىلإ دوعأ ذإو

 يف ...هحاتفنا يف نمكت يتلاو صوصنلا ةيقب نع هزيمت يتلا -ينيد صن يأ- ينيدلا

 ّنس يه ةيلباقلا هذه ّنأو «ةنكمألاو ةنمزألا تافالتخال ًاعبت ةفلتخملا تاءارقلل هتيلباق
 حلطصم ةراعتساب اهنع ريبعتلا نكمي ةّيلباق ؛صوصُنلا نم عوّنلا اذهل ديدملا رمعلا
 اهب َدتما املك - ةيستكم حطسلا ىلإ جرخت ةقيمع ةينب ينيدلا صنلا ّنِإ لوقلاو ةينبلا

 اهنوكت صّنلا ملك ميدق نم لّكشتت ةديدج مزح ؛ةديدج ةلاد تامالع ؛ديدج ملكب -رمعلا

 .امهءادأو ءديدج نامز فرظو ديدج ناكم ةةءافك اهتالولدم راتختو
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 9 تافحاب

 رظن تاهجو

 هرهوج يف وه سسؤملا صّنلا ناك اذإ اًمع سينودأ لاوس ىلإ تاءارقلا ينديعتو
 ىلع نرهظي ءاسن اهب موقت صنلل ةميدق-ةديدج تاءارق ينرضحتف ءةروكذلا ّصن
 هسنجب اهل ةقالع ال درفلا ةسونج ّنأ فرعأو - ةيبرعلا تايئاضفلا تاحفص

 ىسنت اهّنأل- سّركتو «ميدق ذنم تليق ةغل لمعتست اهعمسأ تاءارق -يجولويبلا

 يخيرات قايس يف هرربي ام هل ناك امّبر ...ركذلا عضو نود ىثنالل ًاعضو -خيراتلا
 نأ تدرأ يتلا سغوللا ةيزكرم ىلإ ينديعت ...تاملكلا ةياوغ لوقت تاملكلا عمسأاف ؛نّيعم
 .اهلاحرت عباتأ

 هو



 ةأرملا دسج

 ميرحتلا ةّينهذو

 فولخم ىسيع

 نأ ىلإ «ةيادبلا يف ءةراشإلا نم دب ال

 تاعمتجملا يف ةأرملا عوضوم يف ضوخلا

 حمسي لهف «ةرماغملا نم برض وه مويلا ةّيبرعلا
 ,ةيزحب عوضوملا اذه لوادتب نآلا ماعلا زّيحلا

 ةءارقلا لمحتي يعامتجاو يفاقث خانم ةّمث لهو
 خي اوسلا "صمم ةيفذلتحلاو ةيفؤتحرملا
 «نيدلاو ةأرملا اهتمّدقم يفو اندنع ةّيساسألا
 ًاذإ لّوألا لاؤسلا ؟نيّمزالتم نانوكي امدنع ةّصاخ

 نكمي له :يلاتلا ىه «ةباتكلا يف عورشلا لبقو
 «تاذلاب ةّيخيراتلا ةظحللا هذه يف «يبرعلا بتاكلا

 يذلا عوضوملا يف ضوخيو ءاشي ام بتكي نأ
 ؟هل ةحاتملا ةيرحلا دودح يه امو ءءاشي

 نمزلا لخاد شيعت لازت ال ةّيبزعلا تاعمتجملاف
 ميرحتلا ةّينهذ ىلع مئاقلا ,مزاجلاو عطاقلا ينيدلا

 اهريفكت عفديو رّفكُت يتلا لب ءدقنلا لمتحت ال يتلا
 ةوعدلا وأ درطلا وأ يدسجلا فنعلا ىلإ ًانايحأ

 هذه تفعاض دقلو ...هتجوز نع جوزلا لصف ىلإ

 «ريبعتلاو لوقلا ةّيرحل اهقيوطت نم ًاضيأ ةينهذلا
 يبرعلا ملاعلا يف رشنلا ةكرح عجارت عمف
 ىندألا بسنلا نم ةدحاو ىلإ ءاّرقلا ددع عجارتو

 لوح ةيمنتلا ريرقت يف ءاج ام بسحب ,ملاعلا يف

 ةبقارم ةريتو دادزت ؛ماعلا اذهل يبرعلا ملاعلا

 «ةّينمأو ةيسايس» بابسأل اهترداصمو بتكلا
 .«ةيقالخأو ةّينيد» بابسأل رخآ ًانيحو .ًانيح

 «نيدلا نع ةباتكلا لثم ءأذإ ةأرملا نع ةباتكلا

 ةأرملاو نيدلا ءناعوضوملاو .ةفزاجم ىلع يوطنت

 هوم



 9و تافحاب

 رظن تاهجو

 لبقتسم ءاهتجلاعمو اهتءارقل ًاعبت ءدّدحتي يتلا ةيرهوجلا عيضاوملا نم ءءاوسلا ىلع
 تايدحتلا ةهجاوم ىلع هتردق دّدحتت امك ءرصعلا يف هروضح ًالّوأو ءيبرعلا ملاعلا

 نودب نيَعوضوملا نيذه ةشقانم ميقتست نأ نكمملا ريغ نمو .ىربكلا ةّيريصملا
 ّنأ له نكل .ةّينيد ال ةّيندم ةروصب يأ «يخيراتلا ثحبلاو يدقنلا ركفلا ىلع دامتعالا
 ةيفرعملا تاودألا انيدل لهف ةحاتمو ةنكمم تناك اذإو ؟نآلا ةنكمم ةءارقلا هذه لثم

 «؟نايدألا خيرات يف ٌصخالابو ,ةّقاك ةّيناسنإلا مولعلا تالاجم يف ءاهلوانتل ةمزاللا

 اهيف شاع يتلا ةلحرملا نم ًاديقعتو ةبوعص ّدشأ مويلا اهشيعن يتلا ةلحرملا َّنإ
 دقل .نيسح هطو قزارلا دبع يلعو يوارعش ىدهو نيمأ مساق لاثمأ نم مالعأو باّتك
 نم تانيتسلاو تانيسمخلا يف ةينطولا اهتالالقتسا لين ذنم ةّيبرعلا ةمظنالا ترهظأ

 اهنم عبن يذلا فنعلا قيرط نع ءيهو قّلطُملا ركفلاب ةنوكسم اهّنأ يضاملا نرقلا
 تاّينهذلا كّرحتلو ءفّرطتلاو قالغنالل ةمئالملا فورظلا تاّيه ,هتدّلو يذلا غارفلاو
 ًاضيا اهل ةبكاوملا تاميظنتلاو ةمظنألا هذه ةروطخ نم فعاض .اهعاونأ ىلع ةّيلوصألا

 ّنأ املاط اهتياعرو اهحيلستو اهل ةيبرغلا لودلا ضعب لامعتسا ءاهنم ةلسانتملا ىأ
 يفو «برغلا اذه رعش امدنع نكل ءبسحف ةيلحملا اهتائيب يف ًارصحنم ناك اهرطخ
 رشع يداحلا دعب ةّصاخ ءدودحلا كلت زواجتي دق اهرطخ ّنأ «ةدحّتملا تايالولا هتعيلط
 ةبراحم» مساب ءاهضعب ىلع ىرحألاب ىأ ءاهيلع ضقني أدب ءربمتبس /لوليأ نم
 .«باهرإلا

 ةكرح نع لصفني ال ةأرملا عوضوم ّنإ لوقلل ةعيرسلا ةمّدقملا هذه نم َدب ال ناك
 ىدم ىأ «هتّيناسنإو هّومن ىدم ةفرعمل ةيساسألا سيياقملا دحأ وه لب لكك عمتجملا

 ةذللا لحم ىه امب ةأرملا دسج يف عوضوملا اذهل يلوانت رصحأسو .هئافكناو هعجارت
 ضعب يفو ةعيبطلا يف امهلّثمت ةّيفيكو ءاصقإلاو داهطضالل ًايساسأ ًافدهو «ملالاو

 ,ةجرحلا ةلحرملا هذه يف ةّصاخ ؛عبطلاب ءؤرجأ نأ نودب «ىلوألا ةّيروكذلا صوصنلا
 .لماكلاب اهتيمست ىلع

 لّوألا قفألا مسرت «نيوكتلا رفس» يف انعلاطت يتلا ةرابعلا هذه .«...نيدلت عجولاب»
 حرشي يذلا بضغلا نم ءيشبو همسرت ءافتشالا نم ءيشب .موتحملا اهردقو ةأرملل

 بكسني ناك لهو .مكُحلا اذه قالطإ لبق ةأرملا دسج ناك فيك يردن الو .بضاغلا بلق
 قبسي يذلا قارملا مدلا اذه بكسني نملو ؟لمدني مل يذلا اهحرج نم ًايرهش مدلا
 ؟اهسفن ةايحلا زومر نم زمرك «ةدالولا بكاويو لمحلا

 عجونت .فزنتو يناعت ةأرملا تناك «مّربملا ءيهلإلا» مكُحلا اذه لبقو .ًايعوضوم

 نا دعب ىّتحو .مويلا ىلإ تومي لازي ال نم ّنهنمو ءتومي ٌنهضعبو ةدالولا ءانثأ ءاسنلا

 نمل



 ميرحتلا ةّينهذو ةأرملا دسج :فولخم

 سكعني ام وهو «هتابلقتو دسجلا اذه جازمل ةعضاخ ةأرملا ىقيت يرهشلا فيزنلا فقوتي
 هينعي ال امك ءاهسيساحأو ةأرملا فطاوع هينعت ال يعيبطلا ماظنلا ..ًاضيأ اهتّيسفن ىلع
 رودلاو باجنإلا ىلع اهتردق ىه ءلّرألا ماقملا يف ءاهنم هينعي ام .اهيف يوثنالا دعُبلا
 مل ؛هناكم يف ءيش ّلك تعضو يتلا ةعيبطلاو .لسنلا ةّيرارمتسا نيمأت يف هبعلت يذلا

 ءاشغلا اذه وه ةأرملل .صوصخلا هجو ىلع ةأرملا هب تزّيم دقل .ةراكبلا ءاشغ ّسنت

 ,ةليوط نورقل ةأرملا دسجب مّكحتلا يف ناعمإلا ىلع لجرلا دّعاس ىه لب ءلجرلل سيلو
 ضعب يف ًانايحأ .نآلا ىَّنح اهب مّكحتي ,ملاعلا قطانم ضعب يف «هربع لازي الو
 رظنلا ىأ لّجر عم جورخلا دّرجمل ةأرملا قَحالُت «ندرالا اهتعيلط يفو ةّيبرعلا انتاعمتجم

 .فرشلا مئارجب اهتيمست ىلع حلطصا يتلا ةعيظفلا مئارجلا كلت بكترُتو ءديعب نم هيلإ
 .اهتراكب ىلع ظفاحت لازت ال ةّيحضلا ّنأ «تالاحلا ةّيبلغأ يف ءدّكؤيل يّبطلا ريرقتلا يتايو
 رأثلا حبصي نأ دعب توملا نم ةأرملا يقي ال هدحو ةراكبلا ءاشغ ّنأ ينعي ام اذهو

 ةميرجلا يستكتف ؛««فرشلا» نع عافدللو «رابتعالا ةداعإ» ل ديحولا ّدرلا ىه ىمعألا
 عافدنا رّسفي يذلا امو .اهتاذ نيناوقلاو ديلاقتلاو فارعألا هيمحت ًايقالخأ ًادعُب ذئدنع
 ىوحص الإ كلذ رّسفي يذلا ام ءاهوخأ ىأ اهوبأ اهلتقي مل اذإ اذه ءهتجوز لتق ىلإ جوزلا
 اهرهقو ةأرملا ءاردزا ىلع ةنمزألا قيحس ذنم ضّورم وهو «قامعالا يف عباقلا شحولا
 .اهراقتحاو

 درطُت ءدلوت مدلا جرب تحت .ىلوألا ةأرملا ىلع لّرألا مكُحلا وه «...نيدلت عجولاب»

 دسجلا أدبي «نيأ ىلإو يتأت نيأ نم فّرعُي ال يتلا ءامدلا هذه نم .تومتو ةّنجلا نم

 ةدالولا ؛ملألاو ةذللا ءروفنلاو ةبغرلا ةّيئانث اهعمو ؛هرارسأ طويخ جسني يوثنالا
 ...توملاو

 نكل .هعلض نم يهو .ةأرملا «نيوكتلا ٌرفس» هل دجوأ مأسلا يف لجرلا عقي ال ىتح

 اذه بسحب ءببسلا وه ناك ةجاح يّبليو غارفلا الميل ءاج يذلا ثَّئؤملا فيضلا اذه
 يرشبلا سنجلا ىلع لب طقف مدآ ىلع ٍنجت مل ةأرملاف « ءًاميحج ميعنلا ليوحت يف ءرفّسلا
 ءًاديعس هسودرف يف ّلظ لجرلا ناكل اهالول .توملاو مّدعلا وحن هتعفد ىتلا ىهو هلمكاب
 عم تفلاحت ةأرملا ّنكل .توملا الو ةّقشملا فرعي ال ؛ىلوألا ىدنلا ةّبحك ًايراع .ًايقن ؛ًارح
 نم ولو ءاهتدالو تناكو ««أردق طحألا»و ماسلا ناويحلا ؛ةيحلا ىف لّكمتملا ناطيشلا

 هليمحتو مسالاب ّيدعلا نييعت دعب .ٌرشلاو دئاكملاو ءايرلاو ةئيطخلل ةفدارم ,مدآ علض

 ليوأتلا ىلع نولماعلا لمع امهم كشلا لبقت ال ةّيلج ةروصيو .ءاعمج ةّيرشبلا ءاطخأ
 رسألاو داهطضالاو ٌلذلا ربع ءّردعلا اذه ةهجاومل ةطخ مسر نم َدب ال ناك «ليدبتلاو

 ...لتقلاو مجرلاو ناتخلاو

 يف .ءانفلاب رارمتساب ةدّدهملا يه لسنلا ةّيرارمتسا نّمؤت يتلا ّنأ ةقرافملا نمو
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 9 تافحاب

 رظن تاهجو

 كلملا ذاقنإ نم نّكمتت امدنع ءاسنلا نم اهسنج ذاقنإ نم ةأرملا نكمتت «ةليلو ةليل فلأ»

 لتقي يذلا مرجملا لجرلا اذه حور بَّدهت تايورملاو تاياكحلا لالخ نم .ماسلا نم
 ًاسفن ءاهلتقي لازي ال يذلا عقاولا عم قباطتت ال انه ةياكحلا ّنأ ريغ .حابص ّلك ةأرما

 .حراطملا نم ريثكلا يف ءًادسجو

 مل امو اهل هتمّدق ام «ةأرملا نم ةّيديحوتلا نايدألا فقوم ىلإ تافتلالا يفكي الو
 ةفسالفلا رابك نم ددع ناسل ىلع اهنم ةّييلس فقاوم انتعلاط نايدألا هذه لبقف .همدقت

 ...ةيرموسلا ةراضحلا ذنم تاراضحلاو تافاقثلا فلتخم يف مهلبقو «نانويلا

 لجرلا» :لوسرلا سلوب ناسل ىلع ءاج سوثنروك لهأ ىلإ ىلوألا هتلاسر يف

 نم ةأرملا لب ةأرملا لجأ نم قّلخُي مل لّجرلا ّنألو .لجرلا نم ةأرملا لب ةأرملا نم سيل
 ««ٌبرلل امك ٌنكلاجرل ّنعضخا ءاسنلا اهّيأ» :سّسفأ لهأ ىلإ هتلاسر نمو ...«لُجرلا لجأ

 ةأرملا مّلعتتل» :سواثوميت ىلإ يلوألا ةلاسرلا نمو .«ءيش ّلك يف ّنهلاجرل ءاسنلا ..

 لب لجرلا ىلع طّلستت الو مّلَعُت نأ ةأرملل ذآ ٌتسل نكلو رت ل رف كركم
 تلصحف تّيِوغأ ةأرملا ّنكل َوْفُي مل مدآو .ءاوح مث لَو ليج مدآ ّنأل .توكس يف نوكت

 ...«يّدعتلا يف

 دسجلا رهق ىلإ ةوعدلا لالخ نم كلذ نم دعبأ بهذي ةّيحيسملا فقوم ناك نثلو
 ملاع لجأ نم ,ملاعلا هرّكو اهسفن ةايحلا هرك ينعي امم تاذلا هرّكو ةَّدللا عمقو هتاردزاو

 ,ةسينكلا ءابآو لوسرلا سلوب عم ,ةّيحيسملا يأ ءاهّنإف ءضرألا هذه نم سيل رخآ
 مهيف نمب ةسينكلا ءابآو لوسرلا سلوب عّسوت دقل .ةدّدحم ةحضاو ةيؤرب ةأرملا تّصخ
 ,ةيحيسملا ّنإف اذكهو .دحاو رتو ىلع هيف اوفزعو عوضوملا اذه لوانت يف سونيطسغأ

 ةيلوؤسم اهتلّمحو «ميدقلا دهعلا نم لهنت ةّينود ةرظن ةأرملا ىلإ ترظن ءحيسملا فالخب
 يهف .ةددحم طورش نمض كلذف صالخلاب لمألا اهتحنم تناك اذإو .ىلوألا ةئيطخلا

 ةّبحملاو ناميإلا يف َنتّبَت نإ دالوألا ةدالوي ءامئاد لوسرلا سلوب بسحب ءٌصُلِخَتَس»

 .«لقعتلا عم ةسادقلاو

 ةيؤرلا نم لهني مالسإلا فقوم ّنإف «ةأرملا نم ةّيحيسملا فقوم وه اذه ناك اذإ
 تربتعاو «لغاشلا اهلغش ةأرملا نم تلمع ةظفاحملا ةّيديلقتلا ةّينيدلا ةسّسؤملاف ءاهتاذ

 ّنأ ىّتح «ةّينود ةرظن اهيلإ ترظنو ءلجرلل ةيسنجلا تابغرلا عابشإل ىه ةأرملا دسج نأ
 قيقر ةأرملا» ّنأو ٌّقرلا نم ًاعون جاوزلا ربتعا يلازغلا دماح ابأ مامإلا مالسإلا ةّجح

 ...«اهجوزل

 فشكت ؛«يقاسلا» راد نع ةرداصلا «تابوبحملا» اهتياور نم ىلوألا تاحفصلا ىف

 .هتجوز برض يف دّدرتي ال يذلا سرشلا جوزلا ةعيبط نع حودمم ةيلاع ةيقارعلا ةبتاكلا
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 انه ةأرملاف اذكه .ةطلسلا هلالخ نمو رّكّذلا دادبتسال لاثم ءيركسع ىهو «جوزلا اذهو
 :ةياورلا ةلطب لوقت .ّلذلاو برضلاو ةناهإلا وه اهردقو ءاهردقل ةكورتم «سأيلل ةروذنم

 :ارقن ةياورلا نم رخآ ناكم يفو .«جالعلا نم عون ةفطالملا ءبجي امك انفطالي دحأ ال»

 بّرضُت فوس ليلق دعب انّنأ يردن ءاهاّيإ ةرهسلا بايثب انجاوزأ رظتنن انك نيح ...»
 لبق .قرف ال ءاهدعب وأ ةرهسلا لبق يتأي ؛ةمئاق ةلاح برضلا .«طايسلاو يصعلاب
 اذكه .باصتغالا نم ًاعون «تالاحلا ضعب يف ؛حبصت يتلا ةعماجملا .اهدعب ىأ ةعماجملا
 يف» اهنوعماجيو اهنودلجي :اهعاونأ ىلع تاتوبكملا غيرفتل ًاحرسم ةأرملا دسج حبصي
 ١ :«جويلانحآ

 مل هّنأل حابص ّلك مهّبر دوهيلا نم نودّدشتملا ركشي الأ «ةّيدوهيلا ةنايدلا يف

 كلذ انركذي ...«؟ةأرما دي هّسمت نأ ىلع دوملتلا قّرحُي نأ لضفألا نم» هّنأو ءءاسن مهدي

 تاروذنم ةوسنلا نكت مل اذإو» :هيديم ناسل ىلع سديبيروأ اهعضو يتلا ةرابعلاب
 .ءاهل دوهشم ٌّرشلاب ٌنهتربخ نإف ؛ريخلل

 «يداليملا لّوألا نرقلا يف اهل نكت مل ًاقوقح ةأرملا ىطعأ لوسرلا سلوب نوكي دق

 انعضخأ ام اذإ نآلا فلتخي رمألا نكل ءعباسلا نرقلا يف مالسإلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا اذك
 يتلا تالّوحتلا رابتعالا ىف ذخأت ةّيندم ةءارقل ةأرملا نم ةّيديحوتلا نايدألا فقوم ةءارق
 ضعب يف نكمملا رمألاب كلذ ناك اذإو .ةيضاملا ةنس يفلألا ىف ملاعلا ىلع تأرط
 ةأرملا قيوطت ٌرمتسي الف ,ةّيبرعلا تاغمتجملا يف ميقتسي ال اذاملف ,ملاعلا تاعمتجم
 ةيندملا اهقوقح طسبأ «ةسّدقملا عئارشلاو نيناوقلا مساب ءاهحنم مدعو اهترصاحمو
 نأ كلذ :اليوط ًاحافك بّلطتت يه لب ءديلا لوانتم يف ةلأسملا ّنأ ينعي ال اذه .ةّينوناقلاو
 «يدقنلا ركفلاو راونألا رصع ةدالو تدهش يتلا اسنرف يف ىّتحو «برغلا يف ةأرملا

 لانتل ١146 ماعلا ىّمح رظتنت نأ ًالثم اهيلع ناكف اهقوقح نم ريثكلا اهؤاطعإ رّخآت
 يذلا رودلا الولو ةّيلمعلا ةايحلا يف اهطارخنا الول كلذ اهل َتْوي ملو .عارتقالا يف اهّقح
 نيبرحلا نيب ةّصاخو ةّيعانصلا ةروثلا ءوشن ذنم ةيداصتقالا ةايحلا ىف هبعلت تأدب
 2 .نيتّيملاعلا

 نم مغرلا ىلعو «لازت ال يهف ءتهتنا دق برغلا يف ةأرملا ةكرعم ّنأ نظن الو
 ةأرملل ةروص مامأ انه نحن .ةّيراجتلا ةّينهذلا يف ةّكّهتنم ءاهيلع تلصح يتلا قوقحلا

 عراشلا يف كلذكو «ةريغصلا ةشاشلا هّئبت ام لالخ نم تيبلا لخاد «نالعإلا اهضرفي
 هفيظوتو هعيلستو ةأرملا دسج ءييشت يف ةروصلا هذه لّثمتتو .ةّماعلا تاحاسلا يفو

 ىطعُي ام ّنإف اذكهو .ةيداملا ةّيدودرملا ةيواز نم هتيؤر يفو ءءارشلاو عيبلا ةبعل يف
 ربع «يزمرلا ىوتسملا ىلع ىلو ىّتح ءقوقحلا هذهل بلس هلباقي ةأرملل قوقح نم

 هوا/
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 رظن تاهجو

 .ةيسنجلا ةزيرغلا يف ءىرخألا يه ءاهرصحو اهتروص ريقحت

 سّركو ةأرملا ىلع دقحلل سّسأ اهضعب َّنِإ لوقأل ىلوألا صوصنلا ىلإ دوعأ
 تاثم ىلع ؛ميلاعتلاو صوصنلا كلت ضعب يأ هرثأ كرتو ءاهيلع ّظفلا رّكذلا ةطلس
 ءارو ةفقاولا ةيروكذلا ةينهذلا تناك اذإ اًمع لءاستن انّنأ ىّنح .رشبلا نييالمو لايجألا

 ةقيرط ةّمث ناك ول ةداعسو ًاحرم رثكأ ىدبت مك ةايحلا ّنإ لوقت نأ ديرت تاّيبدالا كلت
 ةأرملا ةّينهذلا كلت رصحُت الأ ءلاح يأ ىلع .ةأرملا نطب ربع ّرمت يتلا ريغ ةدالولل ىرخأ

 عابشإو جوزلا ةمدخ كلذ يف امب لزنملاو باجنتإلا :نيتنثا نيتفيظو يف اهرصاحُتو
 ؟هتابغر

 ةكولمم اهفصوبف تدجونا ام اذإو «ةأرملل ًايلعف ناكم ال ماعلا خانملا اذه نمض
 ءافكنالا يفف اهناكم اّمأ .ةّدجو ًاَمأ تحبصأ ول ىتح ًامئاد رصاقلا عقوم يفو ةعباتو

 يأ ؛جراخلا اّمأ ءبسحف لزنملا لخاد نوكت نأ اهل يأ ءةأرملل وه لخادلا .لخادلا يفو

 ةّيبرعلا ةيؤرلا نمض ءلزنملا ىّتح .لجرلل وهف ؛عمجأ ملاعلا يأ ءلزنملا جراخ ىه ام لك
 نئاكلا اذه» ؛ىثنألا دوجو رابتعالا يف ذخأت ةّيسدنه ةقيرطب مّمصم وهف ,ةّيمالسإلاو
 نإ .ًاباجح ءرخآلا وه ؛هسفن لزنملا حبصي اذكه .جراخلا نع هبجح ةرورضو .«بيرغلا
 ىلع قالغنالا /لخادلا وحن حاتفنالا) هتسدنه ةقيرط ىّتح .ةأرملا رصاحي ريبك باجح
 .اهتاذب ةمئاق تاسارد ّقحتسي ام اذهو هاجتالا اذه يف بهذت (جراخلا

 يأ «باجح ءارو نمف تأر ام اذإو ءىرت نأ يغبني يه الو اهارت نأ يغبني نيعلا ال
 اذه) .لمتكملا لكلا ال اًرتجملا ءزجلا ةيؤر ىلع اهدعاست «ةدودحم «ةبراوم ةقيرطب

 امك ًاضيأ ةساردلا ٌقحتسي :باجحلا ءارو نم ملاعلا ةأرملا ىرت فيك يأ ؛عوضوملا
 نأ نكمي يتلا ةروصلاو تابّجحملا مهتاهّمأ ىلإ لافطألا ٌةرظن ةقّمعملا ةساردلا ّقحتست
 .(ٌنهنع مهناهذأ يف ينبنت

 قّوطي .اهلك تاهاجتالا يفو ةيّرُحِب رظنلل مزاللا ىدملا ةأرملا حنمي ال باجحلا

 ءاضفلا عمو ءاهب طيحملا ملاعلا عم اهلصاوت نمو لب ءاهعاستا نم ّدحيو نيعلا
 ءامسلا سملأ نأب /لمآ نأ عيطتسأ ال» .موجنلاو بكاوكلا دعيأ ىلإ الوصو يجراخلا

 دعب ءديرت تناك ءوفاس ةّيقيرغإلا ةرعاشلا هتبتاك ّنأ ينعي رعشلا نم تيبلا اذه :«يعارذب
 ريصملا زواجك .زواجتلا ىلإ قوت اذه يفو ءاهيعارذب اهسملت نأ ءاهينيعب ءامسلا تأر نأ
 يف ؛عاستالا ىلإ ةجاحلا نع ريبعت ًاضيأ هّنِإ .ناكملاو نامزلا يف ءدودحملا يرشبلا
 .قمعألاو انيف دعبألا ةسمالمب ىظحنل .نوكن نأ انل يتوأ امم رثكأ نوكن نأل ةلواحم

 يذلا دسجلا ةيطغتلف باجحلا اّمأ ءدسجلا ةيطغتل سابللا .سابلب سيل باجحلا
 «يسنج نئاك دّرجم ىلإ اهليوحت وه ةأرملا بيجحت .«ةروُع» ءرخآلا نيع يف ؛حبصأ

 ه5



 ميرحتلا ةّينهذو ةأرملا دسج :فولخم ب

 اهيلإ رظنلا عيطتسي ال لجر دنع هدّلوت نأ نكمي امو ةيسنجلا ةزيرغلا يف اهرصح وهو
 .ةيوازلا هذه نم الإ

 نع طقف فشكي ال رظنلا ّنآل .ةدوجوم ريغ ىه ًاذإ «ةيئرم ريغ ةبّجحملا ةأرملا

 -ناج هغاص يذلا رظنلا موهفم .هدوجو ىلع ًاضيأ ّلدي لب ءديعبلا ىأ بيرقلا جراخلا
 ذإ ءانيلإ رظني يذلا رخآلا رود ةيمهأ ىلإ ريشي «مدعلاو نئاكلا» هباتك يف رتراس لوب
 ...«هيلع انأ ام نوكآل ّيلإ رظني نأ رخآلا يفكي»

 ةأرملا نم فاخي يذلا لجرلا ّنأ يأ .هسفن فوخلا لخاد ىلإ دادترا وه باجحلا

 باجحلا .ةرخآلا نمو فاخت ةايحلا نم .فاخت اهسفن يه اهلعجي ءاهبيجحت ىلإ عفديو
 ءًاعم هجولاو سأرلا وأ «نيّمدقلا ىّتح دسجلاو سأرلا ىطغت شامق ةعطق طقف سيل

 عمتجملا يطغتل عسّشت نآلا هتعقر ّنِإف انه نم .فقومو كولسو ةّينهذ ًاضيأ ىه باجحلا
 .هلمكأب

 ّنهتعيبطبو باجحلاب ّنهرصاحيو هئاسن ميجحتب لبقي يذلا عمتجملا ّنإ

 رثكأب سنجلا ةركف هيف لجرلا لكآتت ًايفاقث دّمجم عمتجم وه اهتاذ ةّيجولويبلا
 يفخي هتجوز ىهتشُت نأ نم رّكذلا فوخ ّنإ ..ةبارغو ًابعُر اهتاماهيتساو اهتارّوصت
 .هل ديدهت ردصم اهدوجو حيصي يتلا ةأرملا ىلإ هسفن ىه هترظن نم هفوخ اضيأ

 اهيمريو ءاشي ىتم اهذخأي .رايرهشك ءدحاو نآ يف اهلتق ديري هّنكل اهيهتشيو اهبغري

 .هيلع رّثستيو هيفخي نأ يغبني بيعم ءيش ىلإ هينيع يف لّوحتت ءيه هتبعل .ءاشي ىتم

 عم اهسفن نع ةأرملا ةروص ىهامتت نيح ىه عوضوملا يف ام رطخأ ّنأ ريغ
 ةلبقُم يهو .ةّنئمطم ةيضار هيلإ بهذتو «باجحلاب اهتاذ يه لبقتف ءاهل لُجرلا ةروص
 ءاسنلا تارهاظت أدبت نأ لبق ىتحو «نهارلا تقولا ىف ىبرعلا انملاع ىف رثكأف رثكأ هيلع

 .باجحلاب قّعتملا يسنرفلا رارقلا ىلع ًاَدر ةّيبرعلا مصاوعلا ضعب يف
 «باجحلا ءادترا ىلع غلابلا ةأرملا لابقإ نيب مئاقلا قرفلا ىلإ ًاضيأ هّبنتلا نم دب ال

 ...هئادترا ىلإ رصاقلا ةاتفلا عفدو

 ام ةلحرملو «نايدألا نمزل قباسلا ريطاسألا نمز نم .ًامئاد ةميدقلا ةنمزألا نم

 ,ةيادبلا ذنم .ءاعمج ةّيرشبلا خيرات ىنعي ام ردقب هتاذ ةأرملا دسج ىنعي ال «نايدآلا دعب
 ةأرملا عجاضي خيراتلا لبق ام لجر ناك نأ ذنم .امهتاضقنا دعبو ّبحلاو ةفطاعلا لبق
 تناك اذإ ام هينعي الو اهعجاضي .ةّيزيرغ ضحم ةروصب يأ «ناويحلل ناويحلا ةعجاضم
 ؟ةروصلا هذه نع ًاريثك اندعتبا ىرت اي لهف .هتعجاضم يف ةبغار

 رظنلاو ةأرملا ىلع دقحلا ةيذغت ىف ًاريبك ًارود ةّيديلقتلا ةّينيدلا ةسّسؤملا تبعل دقل

 ةّيدادبتسالا ةّيويألا ةيؤرلا هذهو ءزئارغلاو ةنتفلا ريثي ًارطخ ًايسنج ًانتاك اهفصوب اهيلإ
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 9 تافحإب

 رظن تاهجو

 يتلا ةفلتخملا تاعيرشتلا يف اهدنسو اهتّيعجرم دجت ةقحاس روصع ىلإ ىقرت يتلا
 عمتجملا يف مكحتت « :انضيأ ةيؤرلا هذه ءيهو .ةيلوألا ناسنإلا قوقح قيثاوم عم ضراعتت

 ال نحنف ءانه نم .ةنبا ىأ ًاتخأ وأ ةجوز وأ ًأّمأ تناك ءاوس ةأرملا يف ٌصخألابو لكك

 نوفئاخلا .ينيدلا عرّصلاب هتيمست نكمي ام يف ًاضيأ لب ءطقف ينيدلا نمزلا يف شيعن
 .سوفنلا يف فوخلا نوعرزي نيذلا مهسفنأ مه نوروعذملا

 هتايح يف ناسنإلا اوحيبتسيو ءرودلا اذه اوبعلي نأ نيينيدلا نيدّدشتملل ناك امو
 ًامراحو «كلذل ًايتاوم «ةّيبرعلا لودلا نم ريثكلا يف ءدئاسلا يسايسلا خانملا نكي مل ىل
 .ةيصخشلا لاوحألاو ةرسألا نيناوق نمو ةّيندملا اهقوقح طسبأ نم ةأرملا

 ءاسنلا قئادح» ّمهملا اهباتك يف شاّقنلا ةديرف ةّيرصملا ةثحابلاو ةبتاكلا ريشت

 ةفّرطتملا تاكرحلا اهعمو ةّيبرعلا ةّيسايسلا بخّتلا ةّيلوؤسم ىلإ « «(ةّيلوصالا دقن يف)
 ضعب نأ شاقنلا ةديرف ربتعتو .ةأرملل ةّينودلا ةرظنلا خيسرت يف ًاينيد ةددشتملاو

 أدبم ردهت» ««اهتازجنم رّمدتو ةأرملل ةيداعم ةّيعجر ةّوق» ةّيسايسلا ةّيمالسإلا تاكرحلا
 ةلأسم ىلإ ًاضيأ ةفّلؤملا ريشتو .ءاهدسج ببسب ىندأ ةبترم يف ةأرملا عضتو ةاواسملا
 يذلا فلختلاو هتاذ دح يف نيدلا نيب طبرت يتلا ةركفلا عم رّذحب لماعتلا يه ةّمهم

 نم صقتنتو ةأرملا رقتحت يتلا ةيدوهيلا ةنايدلا كلذ ىلع ًالاثم مّدقتو «ةأرملا هنم يناعت
 ةماعلا ةايحلا يفو نوناقلا يف ةأرملا عضو» ّنِإف كلذ عمو اهلالذإ يف نعمتو اهقوقح

 ةيبرعلا نادلبلا يف اهعضو نم ساقي ال امب ًامّدقت رثكأ وه ةيربعلا ةلودلا يف

 ...«ةيمالسإلاو

 ًاءزج رصتخي «ةيبرعلا ةأرملا عم طقف سيلو ءامومع ةأرملا عم يطاعتلا ناك اذإ

 نحن ىطاعتن فيكف ءاهسفن عم ةّيرشبلا هذه عارص فشكيو ةيرشبلا خيرات نم ًايساسأ
 ةأرملا عم انيطاعت ةمزأ عضن مل اذإ عوضوملا اذه هجاون فيكو ؟اندنع ةأرملا عم مويلا

 ىلإ ةضيرملا ةرظنلا ّنِإ ؟يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا ماعلا اهقايس يف

 لب ءاهنم صّلختلا يغبني ءًانورقو ًالايجأ «ةّيبرعلا تاعمتجملا تمكح يتلاو ءةأرملا دسج
 عمتجملا عبطت يتلا ةّيروكذلا ةّينهذلا نم ءاوسلا ىلع ةأرملاو لجرلا صيلخت يغبني
 زييمتلا لاكشأ ءاغلإو ءسمشلاو ءاوهلا يف ءةايحلا يف اهّقح ةأرملا ءاطعإو «هتّمرب يبرعلا
 ًاضيأ يه امْنإو «ةّيقالخأو ةّيناسنإ ةجاح طقف تسيل انه رييغتلا ىلإ ةجاحلاو .اهدض

 يومنتلاو يناسنإلا اهيّهجوب ةجاحلا هذه ةيبلتو «ةيومنتو ةيعامتجاو ةيداصتقا ةجاح

 جراخو رصعلا جراخ يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا ٌلظألإو ةّحِلُمو ةّيرورض ةلأسم تتاب
 .ملاعلا



 لزيغم رول

 قوقحلا ةنسن
 لاضنلا ةنلقعو

 ذإ لزيغم رول ةريسم يف لمأتملا ُشَمدُي
 اهتايح نيب ىميمصلا لخادتلا هل فشكتي

 نم ؛:ةصصختملا اهتفرعم ىأ ةينهملاو ةيصخشلا

 نع اهتيلوؤسم مث اهتازاجنإو اهلاضن نيبو ,ةهج

 .زاجنإلا اذه ريصم

 يفرعملاو يقالخألا قمعلاو ةيئدبملل ُشَمدُي
 نإ لب .اهنع تردص ةيوفع ةرابع لكل يسايسلاو

 نم ةيلئاعلا ةيفطاعلاو ةيوفعلا اهتارابع ضعب

 وأ يأر نع ريبعتلا ىدل ,«انأ, فيزوج» ليبق

 ءاهتلاسرو اهتايح نيب لماكتلا لثمت فقوم
 .ًاجهنو ًاركف يلاضنلا اهقلطنمل ًاصّخلم حلصتو

 ينهملا اهصصختو ٍاهتاقاط تهجو دقل

 لب ايناديمو ايمالعإو ايفرعم ةماع ةيضق ةمدخل

 دودح تزواجت لب ءاهتّيملعو ةينهملا ةسرامملا
 تالاح يف دارفأ نع عافدلاب ةطبترملا ةنهملا
 ىقأ ماعلا نع عافدلا ىلإ ء:ةدودحم تاسبالمو

 ةينوناقلا عاضوألا رييغت ةمهم يف طارخنالا
 ,عاضوألا هذهب يعولا رييغتو ؛ةماع ناسنإلل
 ًاّيأ تاهاركإلاو تاطلسلا فلتخم نع لالقتساب
 يرظنلا حافكلا ىوتسم تزواجت .اهعون ناك
 يف يلمعلا طارخنالا ىوتسم ىلإ يملعلا يئدبملا

 .نرق فصن ىدم ىلع ةيفيقثتو ةيبلطم ةكرح

 ٍدحاو تقو يف ءيه لزيغم رول نأ انه نم
 ًاركفو ًافقومو ًايعو مزتلملا فراعلا فقثملا
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 4 تاشحاب

 رظن تاهجو

 .ًابولسأو ًالمعو ًاريبعتو ًةفرعم ينقتلا فقثملاو ًايلمع ًاحافكو

 ملاع نع نكل ,«ةعفارم» هنإ .لعف  ةملك وه لزيغم رول باطخ ّنإ لوقأ كلذل
 عم ءاهلوصأو ةينوناقلا ئدابملا دودح لخاد هطابضنا ةدشل ةعفارم ىه .يخيرات
 ذنم لب «ةينهملا اهتايح لاوط تلمع .نيناوقلا جتنت يتلا ميقلاو حورلا يف قيمعلا لصأتلا

 ينوناق صنو نيناوقلا حور نيب ةفاسملا يغلت ثيحب نيناوقلا رييغتل ةيعماجلا اهتسارد
 نم اهسفن تسرك دقو .رشبلا نيب ةاواسملاو لدعلا يه يتلا ,حورلا هذهل فلاخم نّيعم

 .صرفلا ريفوتو قئاوعلا ليلذتو ةيعوتلاو لاضنلاب ءًايعقاو ءحورلا هذه ققحت لجأ
 .ّينقت هنأب قحلا باطخ فصو حص اذإ ءينقت هتاز ىه يئدبملا لزيغم رول باطخ

 اذه عضول لاضنلا تايضتقم وأ تارورض امهضرفت ًابولسأو ةغل دمتعي هنأل ئنقت

 مل ام اهلامج: ناك امهم تايغالب يأل 0 و ا
 يأ هتفيظو يف لب هتاذ يف هتياغ تسيل اهّصن .حوضولاو عانقإللو ليلحتلل ةفظوم نكت
 :فدهلا ةمدخيو ئتعملا الجنف

 كئاشلا لقحلا اذه يف كّرحتي اميف هصّصختو هتقد نع ىّلختي ال باطخ هنإ ١
 هنكلو ءلاجم يف صّصختلا راتخي ىهو .اهتاسابتلاو ةسايسلا تاديقعت لكب لخادتملا

 هنأ امب ءزواجتم ٍءار ىه صّصختم وه ام ردقبو .عساولا يناسنإلا قفألا ىلع هحتفي

 ال ناسنإلا ىلإ ًارظنو قحلا موهفمل ًارّوصت لثمت ىؤرو ماع يناسنإ فقوم نم قلطني
 ةعيرذو ةيطم اهلعجب تايصوصخلا هذه مهني ال هنكلو «ةيفاقثلا هتايصوصخ نع لفغي
 رادم يف ةيضقلا لزيغم رول تعضو دقل .نينطاوملا فصن ةيناسنإ نم طحلاو ملظلل
 اهل ًةهَّرنم :ةيصوصخلا ةعيرذ ةضفار ءيراضح قاطن يف ةيصوصخلا تأرو ءيناسنإ

 .قحلا سينجتل ًاغَّوسم ذخّتُت نأ نع
 تمكارت ديلاقتو تاداعل ٌّحوضرلا ؛هتيناسنإو هدّرجتب ؛هجاوي لزيغم رول باطخ ّنإ

 هذه قطنمف .اهقطنم يف الو لماوعلا هذه ةشقانم يف لخدت ال اهنكلو .ةفلتخم لماوعب

 يف اهطاشنو اهلّمأت ناديم تدّدح دق يهو .قحلا ةيولوأ عبتيو يلي ام يف عقي لماوعلا

 .قوقحلا ةلأسم نم رذجلا يف عقي امو ةيولوألا هل ام

 دحاو قسنل ًامزالم نرق فصن لاوط :باطخلا اذهك ٌلظ ًاباطخ دجن نأ ردنيو
 اهصصخت لقح مزتلت :لاعفنا ىأ زايحنا ّلك اهنع بيغي ةدحاو ةجهلب ًاطيضنمو
 .دحاو تقو يف يناسنإلا اهاوتسمو

 لزيغم رول لامعأ

 اهنإ .لماكتلاو كسامتلا نم ريبك ردق ىلع يه لزيغم رول اهتعضو يتلا تافلؤملا
 لوقأ .هتيقالخأو يناسنإلا يركفلا - يصصختلا طابضنالا نم هيلإ ترشأ ام لثمت
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 لاضنلا ةنلقعو قوقحلا ةنسنأ  لزيغم رول :ديعس

 ةلالدلا ةغلاي ةقيقد نيوانع لمحت يتلا اهبتك يف تايئاشنإ ىأ تايغالب ال هّنأل طابضنالا

 ةنراقم عم ءةيلودلا تايقافتالا ءوض يف ينانبللا عيرشتلا يف ةأرملا

 ١946 .ءتوريب - يبرعلا ملاعلا يف ةيئاسنلا تاساردلا دهعم ءةيبرعلا تاعيرشتلاب

 «ناسنإلا قوقحل ةينانبللا ةيعمجلا نع .«لمعلا يف ِكقوقح» :كّقوقح يفرعإ -

 «ليلدلا» ةلسلس 1غ توريب «ىلوألا ةعبطلا

 «توريب ؛ناسنإلا قوقحل ةينانبللا ةيعمجلا نع «نونطاوم نحن» :كّقوقح ٌفرعإ -

 «ليلدلا» ةلسلس 15

 لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ءوض يف) «نانبل يف ناسنإلا ةأرملا قوقح» -

 /١951 ءلزيغم رولو فيزوج ةسسؤم «(ةأرملا ّدض زييمتلا

 - ١541 :خيراتلا قئاثو  «نانبل يف ةأرملا قوقح نع ًاعافد نرق فصن»

 5٠٠١ «توريب ء؟ط «لزيغم رولو فيزوج ةسسؤم «لزيغم رول فيشرأ ,« 1

 يذلا «نانبل يف ةأرملا قوقح نع ًاعافد نرق فصن» ءريخألا اهباتك دنع فقوتأ

 اطع جروج ينوط عمو ةّرسم ناوطتأ ثحابلا عم نواعتلاب اهتافو لبق هميظنتب تأدب

 وهو هللا اطعو ةّرسمل نيتمدقم عم «لزيغم ةسسؤم» نع اهتافو دعب ردص دقو .هللا
 .ةحفص 4١4 يف عقي

 ٠ :نييسيئر نيمسق ىلإ ٌفلملا  باتكلا اذه مسقني

 يذلا قيرطلاو اهتيؤرو اهتاقلطنمو اهتتيبو لزيغم رول ةأشن نع ةحمل مدقي لوألا
 تالخادمو ةيفحص تالباقمو ثيداحأ ربع كلذو ءاهفقاوم ركئاسو هيف تراس

 .تارضاحمو

 ثيداحأو :ةصتخم تاهج ىلإ ةعوفرم تاركذمو تالاقم نم فلأتي يناثلاو

 تاطحملا بسحب لسلستلاب ةّمظنم ؛:ةعسوم ىأ ةريصق دودرو تانايبو ؛:ةيفحص

 تاقيلعتلاو رابخألاو فقاوملا نم تاطحملا كلت قفار امو ءاهتضاخ يتلا كراعملاو

 لكشي مستقلا اذهو .نيناوقلا تاعورشم وأ نيناوقلا صوصنو ؛ءفحصلا ىف ةروشنملا
 ماع نم ًاءدب اهضوخ ّمت يتلا اياضقلاو كراعملا خيراوت بسحب ًالسلستم ًالجس

 نوؤشب ةصتخم تناك مويو (لزيغم رول حبصتس يتلا) رصن رول تايادب يأ 51
 نم لاضنلا ةكرعم تناك اهيف تكراش ىتلا ىلوألا ةكرعملاو .«بئاتكلا بزح» ىف ةأرملا
 1 .ةيسايسلا ةأرملا قوقح لجأ

 م



1 
 و

 رظن تاهجو

 ءامسأ دجن اهبناج ىلإ نكل ؛لزيغم رول ةمهاسم هيف بلغت يناثلا مسقلا اذه
 دره تاكراشملا ندعيل نيودتلا انهو ءاهسفن ةيضقلا يف اوكراش. وا 'نكراش نمم ةديزدع
 اذه تلعج دقل .يبلطملا اهباطخو لزيغم رول لمع حمالم نم يساسأ حملم «ييأر يف
 ىف ءاسنلا قوقح ةكرحل دّدعتملا ّيحلا ليمجلا هجولا مدقيو يعمجلا لمعلل خرؤي مسقلا

 نوّلقي ال نيعمال لاجر روضحو تاهاجتالا عونت فشتكت دّدعتملا هجولا اذه يفو .نانبل
 مسقلا ةيمهأ نم مغرلا ىلعو .ةرينتسملا راكفألاو فقاوملا تابحاص نع ًاعافدناو ًاعانتقا

 مّدقي يناثلا مسقلا نإف ءاهتالخادمو اهتاقلطنمو لزيغم رول ةروص مّدقي يذلا لوألا

 ىف ءاسنلا قع ىلإ ًالوضو ةيسايسلا قوقحلا ةكرعم نم ادب هتاطخضو لاضتلا لخازم
 يتلا ىربكلا ةكرعملا ىلإ الوصو ةلودلا يف فئاظولا رئاس لوخدو يسامولبيدلا لمعلا
 باتكلا ماسقأ نم مسق لكل هنأ عقاولا .ءاضقلا كلس يف ءاسنلا لوخد لجأ نم تراد
 .فيشرألا ىأ لمعلا ةلاسر لمجم نع لصفنت ال يتلا هفادهأو هتامّوقمو هيناعم

 لزيغم رصن رول ةايح ىلع فرعتن ثيح فيشرألا اذه نم لوألا مسقلا يفف
 لصفنم ريغ وهف ؛اهتايح ةصق وه قوقحلا يف ةاواسملا لجأ نم لاضنلا ّنأ فشتكن

 يف نربت يتلا ربعلاو .ةيسايسلاو ةينهملاو ةيلئاعلاو ةيساردلا اهتايحو اهبح ةصق نع
 ءاهب تدتها يتلا ميقلاو هتضاخ يذلا لاضنلا ةعيبط فشكت «ةيلاع ةريزغ مسقلا اذه
 لاضنلا ةيعامجل اهمهف فشكت لب ءاهتطخ يتلا ةجمربملا ةسوردملا ةيعاولا تاوطخلاو
 يذلا لاضنلا ّنأل .ةيوئفلاو ةيفئاطلا قلازملل اهزواجتو «ةبراقملاو كارحلا ةينطوو
 هحور دقفي نأ نود ةيوئفلا ىلإ قلزني نأ ردقي ال لدعلا حورو ةنسنألا قفأ يف ضاخُي

 :ةديوهو

 مالكلا ضرعم يف ءلوألا مسقلا اذه يف درت يتلا ةددعتملا اهثيداحأ يف تناك اذإو

 ««انأو فيزوج» ىأ «فيزوجو انأ» ةرابعب مالكلا ادبت «قوقحلا لجأ نم كراعملا ىلع

 اذه يف دكؤملا لزيغم فيزوج رودب فارتعاو يفطاع ريبعت نم رثكأ ةلأسملا نإف
 :ًاديم ءاسرإ هنإ .لاضنلا

 ءاسنلا نيب ًاكرتشم ًالاضن الإ ءاسنلا قوقح ليبس يف لاضنلا ىرت ال يهف

 لين لجأ نم لاضن ىه ام ردقب هنألو ؛لاجرلا دض ًالاضن سيل عبطلاب هنأل لاجرلاو
 .ةيناسنإلا اهتيوه ديكوتو لاجرلا قوقح ديكوتل لمع وه ءءاسنلا قوقح

 بلاطملا لحارمل يعمج هبش ًالجس مضي يذلاو باتكلا نم يناثلا مسقلا امأ
 ةيعامجلا دوهجلا كلتل ةيحت هنأ امك «ةماعلا ةينطولا ةمسلا ىلع ديكوت وهف اهيف جّردتلاو
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 مسقلا اذه ّنأ انه نم .ًايعمج ًاباتك اهباتك تلعجف نانبل يف لاجرو ءاسن اهب ضهن
 نمو «ةيملاع ىأ ةينطو تابسانم يف اهتقلأ تاملك نم نّوكتي ءفيشرألا وأ يناثلا

 ةيرارمتسالا نع فشكي ام ىهو ءةيمسر تاهج ىلإ ةعوفرم لئاسرو ةيفحص تالباقم
 تالباقم نع ةيفحص تاصاصق فيشرألا مضي امك .اهلاضن يف طبارتلاو لماكتلاو

 لئاسر ىلع لمتشيو «لاجرو ءاسن نم ةفلتخم تايصخشل تالخادمو تاحيرصتو

 يف ةلوؤسملا عجارملا ىلإ باونو تاعمجتو بازحأ ىأ ةفلتخم ةيئاسن تامظنم اهتهجو

 كلذب نوكتو .ناسنإلا ةأرملا قوقح لوطي اهمظعمو «ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا نوؤشلا
 ةفلتخملا ةيئاسنلا تايعمجلا ٌلكشتو يعامجلا لمعلا ةريسم عبتتي خيرات باتك تمدق دق

 ّمث فئاوطلا بجومب ةيادبلا يف اهقّرفتل خّرؤيو ؛نيرشعلا نرقلا فصتنم ذنم ؛طباور يف
 هنإ .ةيساسألا اياضقلا يف دوهجلا ديحوتل ةكرتشم ةينطو طباورو تاداحّتا يف اهفالتئا

 عيمجلو ناسنإلا ةأرملا قوقح ةكرحل ينطولا يعمجلا قلطنملل قدوم لسلستم خيرأت
 ءاهتوقو ةينطولا ةيناسنإلا اهتيوه اهوطعأو ةكرحلا كلت يف اوكراش نيذلاو ىتاوللا
 .اهرامثو اهتيلعاف ةجيتنلابو

 قوقحلا ةنسنأ

 ميقلاو هد ب م تعصو قل

 كرتشم يرظن عجرم نمو هناسنإلا يناسنإ وه ىلعا يثدبم عجرم نم تقلطلا

 ةبرجتلا عجرم نع ًالضف «ناسنإلا قوقح وه كرتشم ثم يملاع عجرمو «نوناقلا ىه

 .عيمجلا ىلع اهقبطو اهسرامو ةاواسملاب نمآ تيب يف ةيرسألا ةيصخشلا

 ناسنإ هيف نوكي نأ ضفري قحلاو نوناقلل مهف نمو أدبم نم تقلطنا رخآ ريبعتب
0 

 ل ايس ل يس ل ا ا

 .ةيناسنإلا يف ةكيرش ةأرملا تماد ام ناسنإلا قوقح نم لاح ةيأب نوكي الو

 ةيعمقلا ديلاقتلا نع نوعفادملا اهءارو سرتمت ىتلا ىواعدلا ًامئاد تزواجت دقلو

 فواخمب ةلفاحو تايساسحلل ةريثم ةسيتلم بح ةكئاش ةغلب ةفوفحم اهنأل ءقرفت يتلا

 .اهتعامج فصن فاصنإ ةهجل ناك نإو رّيغت يأ نم ًاساسأ ةفكاخلا تائفلا



 رظن تاهجو

 هتذختا يذلا نوناقللو ناسنإلل مارتحالا اذهو يثدبملا فقوملا اذه ىلع ًاسيسأت

 .اهقيرط تأدب ةايحلا يف ًاقيرط
 هيف عقت يذلا ضقانتلا نع دعبلا يه لزيغم رول كارحل ىلوألا ةمسلا ّنإف كلذل

 ىرتو ؛قوقحلا ةيلومش ةكرعم الإ اهارت ال اهّنأل «ةكرعملا نسنجت نيح تاكرحلا ضعب
 ىلإ ءامتنالاو حاتفنالا ةيلومشلا هذه طورش نمو .اهتيناسنإل ًاطرش ةيلومشلا هذه
 خيرات ربع هتنسنج تلصاوت يذلا قحلا ةنسنأ ةكرعم ءحوضوي «اهنإ .ةيعامج ةكرعم

 - ةيجولويب تاقورفو تافصاوم ىلع ءانب نّيعم سنجل ًاقوقح قوقحلا تناك ذإ .ليوط
 .ةددحم ةيفيظو ةيجولويب ةيقبط ىلع ًاديكوت تناك .ةيعامتجا

 يف لب ءبسحو اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا ةكارشلا يف ةكرعملا ةنسنأ لثمتت الو

 تاكرحلا يف ةديدع بيلاسأو صوصن نم زيمتي يذلا لزيغم رول صن تايصوصخ
 دوصقم هتيلومشو يناسنإلا يقوقحلا لاضنلا ةمس ىلع ديكوتلا ّنأ انه دجن .ةيئاسنلا

 وأ يماهّتا ِكاش يلاعفنا ّولغ يأ نع ديعي قيقد طيضنم يملع بولسأ ربع حضاوو
 .يباطخ

 ءاسنلا قوقحب ةبلاطملا يف ًاروصحم نوكي نأ ردقي ال قوقحلا لجأ نم لاضنلاف
 ةأرملا ةاواسم ريخألا انفده ًاموي نكي مل نحنف» لوقت يهو . ا حضولا يسانت عم
 يفئاط ماظن لظ يف نطاوملاو تواست يه نإ ةنطاوملا ةأرملا ديفتست اذامف .لجرلاب
 «؟تاسسؤملا نوصو نوناقلا ةدايسو ةلودلا ثيدحتو ةيطارقميدلا ةسرامملا هزوعت

 :لوقلاب اهتملك متتخت 1197 /7/4 يف ةأرملل يملاعلا مويلا يفو

 ةفرعم نكي مل نإ ؛هنم ىودج ال انررحتو ,هل ةميق ال انيعوو «ةميقع انتفرعمف»
 «الاجرو ءاسن «عيمجلل ًاررحتو ًايعوو

 هسفن تقولا يفو اهصوصنل ةءارق نوكت نأ دب ال لزيغم رول ةءارق نإف كلذل
 .لاضنلا يف يلمعلا اهجهنلو اهتاردابم ةعيبطو اهتاقلطنمل ةءارق

 ةيفاقثلا تايصوصخلا ةعيرذ

 كرحتلاو .اهتباوثو اهتناصح كلمت عجارم ةهجاوم يف اهليعرو لزيغم رول تكرحت
 ًاماكحأو ديلاقت هجاوي هنأ امب «ةيساسح عقاوملا دشأ ّسمي ءاسنلا قوقح ةلأسم يف
 لاحو ةناصحلا ةفص تقولا عم تبستكا نيناوق ىلع ضرتعيو «ينيدلا عقوملاب يمتحت
 مساي ًانيحو ًانيح ةداعلا خسرت مكحبو انيح ةيفاقثلا تايصوصخلا مساب ءساسماللا
 عرذتلا ةسايس تضفر اهنكل .الثم ءفرشلا» مئارج لثم اهتيامح قطنم مهفُي ال فارعأ

 كردت ةيقوقحك يهف .ليصافتلا يف ضوخت نأ نود ماع لكشب ةيفاقثلا تايصوصخلاب
 عونتلا قبسي ام يفو تارابتعالاو تاقلطنملا ةمدقم يف موقي يناسنإلا ّقحلا ّنأ قمعب
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 يسنجلا عونتلا عم .تاعّونتلا رئاسو يسنجلا عّونتلا قبسي ام يف موقي هنأ امب يفاقثلا
 قورفلاب تقلعت امئيح ةفاقثلا نأل .ةيهانتماللا اهنيوالتب ةفاقثلا أدبت امهريغ ىأ ينتإلا ىأ

 يه ةفاقثلا ؛هيناعم ةباتكو فالتخالا نييزتو هديكوت لب ءعّونتلاو قورفلل ًانيولت تناك
 اهزيمرتو قورفلاب لافتحالا نف اهنإ ؛اهل ةركتبملا ةروصلاو «ةايحلل صاخ ريسفت
 يف قحلا ديكوت يه ةفاقثلا ؛اهينغتو اهدجمت ىأ اهرسفت يتلا يناعملاو روصلا جاتنإو
 ام ؛ىلعألا ديرجتلا وه قحلا ّنأل ءقحلا نيبو اهنيب ضقانت الو .عّونتلل ةنادإ ال عونتلا
 .ناسنإلا ةيناسنإب نرتقم هنأل ءةفاقثلا لبق امو عونتلا لبق

 مالكلا ةلحرم ىلإ دعب لصن ملو ناسنإلا قوقح ىلع طقف ملكتن انه اننأ ركذتنلو)
 .(ةايحلا قوقح ىلع

 ءزجلل قبسم ميكحت وه ةيفاقثلا ةيصوصخلا مساب قوقحلا يف فالتخالا ّنِإف اذل

 .كرتشملا يناسنإلا لصألاو كرتشملا يناسنإلا قلطنملل لهاجتو ءلصألاب عرفلاو
 دودح ىلإ لصت ةيموقو ةيموقو قرعو قرع نيب ةيفاقث تانيابت كانه ّنأ امكف

 لاجرلا نيب تانيابتلا نإف ءناسنإلا قوقح يف ةلماكلا ةكارشلا عنمت نأ نود ىوصق

 يف ةكارشلا بجحل ةعيرذ نوكت نأ ردقت ال ةيفاقث قورف نم اهلوح امن امهم ءاسنلاو

 ١ .ناسنإلا قوقح

 ىوتسم يف دعب سيل عمتجملا اذه ّنأ الإ ينعت ال ام عمتجم يف قورفلا ةعيرذو
 آدبم فرعي ال عمتجم «يخيراتلا رابتخالابو ءعطقلاب ىهو ءيناسنإلا روصت ىأ مهف

 يقبط ىأ يلبق ىأ يرصنع عمتجم هنإ .لاجرلا نيب ىتح ةيناسنإلا قوقحلا يف ةاواسملا
 ةفارخو نيحالفلاو ءالبنلا ةقبط نيب قراوفلاك) ةرباغلا نورقلا يف فرُع يذلا ىنعملاب
 وأ ًاينتإ) فلتخملا رخآلاب فرتعي ال بّصعت عمتجم ىه ىأ (رمحألا مدلاو قرزألا مدلا

 ايجولويبلا ساسأ ىلع سانلا نيب يقوقحلا زييمتلا يف ىلغلا اذهو .(ًاينيد ىأ ًايسنج
 ىلإ حنجي لماش ماع فقوم نم ءزج وه (يسايسلا وأ ينيدلا) دقتعملا ًانايحأو سنجلاو
 ناك فيك دجنو .اهريغ ىأ ةيرصنع ةيلبق ةيلالس وأ ةيداصتقا ىرخأ سسأ ىلع زييمتلا
 ةلالسلاو نوللاو نيدلا يف نوفلتخملاو ءاسنلا الثم ةساجنلا ةفص يف كرتشي

 بسحو مالسإلا خيرات لحارم ضعب يفو ةيدوهيلا يف ال) ديبعلاك ةيقوقحلا ةيعضولاو
 (دنهلاك) نادلبلا ضعب يف لازي الو .(ةفلتخم تالالس ىدلو ةديدع ىرخأ تانايد يف لب
 .اهريغب اهتواس ةثيدحلا نيناوقلا نأ عم سمت ال ةسجن رّبتعُت ةعامج

 ةيطارقميدلا ىلع ةيبرتلا

 ئدابملاب ماع يعو ىلع ضهنت ءاهل تلمع امكو لزيغم رول اهارت امك ءانه قوقحلا
 ةيعامتجا ةجاحو ةيساسأ ةفرعم هرابتعاب نوناقلا حوربو «نوناقلا اهيلع زكتري يتلا

 ال



: 

 رظن تاهجو

 .زاجنإو قيرط قحلاف .اهنودب عمتجملل ةيفاع ال ةيلوأ ةيويح

 يفيقثت يوبرت ىحنم يف لّثمت يفاقثلا لزيغم رول لاضنل يناثلا هجولا ّنأ انه نم
 :ةيطارقميدلا ىلع ةيبرتلا ىأ «قحلا ةفاقثي نطاوملا فيقثت ىه

 ةنهم ناك نإو «نوناقلا ّنأ نم تقلطنا نوناقلا ةفاقث رشن ىلإ اهتاردابم يف يهف

 ا ا ا ل ا

 لهجي نأ لقعُي ال ذإ .اهب لهجلا حصي ال ةيسيسأت ةفاقثو كرتشم ريخو ماع لغاشو
 ال امك ؛هيف لثمتت ىتلا تاقالعلاو ءامتنالا اذه مظني امو عمتجم ىلإ هءامتنا ناسنإلا

 نطاوملا نأ قوف .دودح نم هيلع هضرفي امو قوقح نم هل هنمضي ام لهجي نأ ٌمصي
 يف هليدعت ىلإ راصُي يك اهنم نوناقلا عقومو روطتلا ةكرح رارمتساب يعي نأ يغبني

 ةيطارقميدلل عيفر مهف وحن اهلامعأو اهطاشن تهجو لزيغم رول ّنأ انه نم .نيابتلا لاح

 .ةايح بولسأو ةيح ةيكرح ةسراممك

 اهتسرامم نع مهلزانتو مهقوقح سانلا لهج عم ةيطارقميد ال نأ تأر دقف

 عيمجلا لغش يه ةماعلا نوؤشلا رئاسو قوقحلاو ةيطارقميدلاف .هريغ ىأ ألا وأ

 قوقحلا لين نيب ًاقيثو أطبر لزيغم رول تطبر اذل .هدرفمب درف لك لغش ؛مهتيلوؤسمو
 اهخيسرت ىلع لمعلاو اهتسراممو قوقحلا هذهل قحلا باحصأ سانلا ةفرعم نيبو

 روطتب روطتت تاقالعلاو «تاقالعلل ةمجرت يه قوقحلا نأ امب ءاهريوطتو اهلامكتساو

 قوفح نع ًاعافد نرق فصن» ةمدقم يف ةّرسم ناوطنأ لاق امكو .اهميهافمو ةايحلا

 ةدام ىلإ قوقحلا لّوحتت ت امدنع» :لزيغم رول جهن ىلع ًاقلعم «نانبل يف ناسنإلا ةأرملا

 نِإف اهليبس يف لاضنلا ةعباتم نود ةرضاحلا لايجألا اهنم ديفتست ةيكالهتسا

 ٠6(. ص) «رطخ يف حبصت ةيطارقميدلا

 ّنأل ؛يلعفلا ةينطاوملا ىنعم ىه ينوناقلا يعولا اذه ّنأ ىلع لزيغم رول ددشتو

 يعسلاو هتياعرو قحلا ةسراممو قحلا ةفرعم نودب ةيبلسو ةيضارتفا ىقبت ةينطاوملا
 3 ل رصتقت مل اذكه .هريوطتو هلامكتسال

 قّيضتو يسنجلا رايعملا دمتعت يتلا نيناوقلا حيحصتل لمعلا ىلع ءءاسنلل ةينطاوملا
 يناسنإلا رايعملا نم قلطنت نيناوقب اهلادبتسا هاجتا يف ءءاسنلا ةيناسنإ ىلع دودحلا
 ليعفت نع درفلا ةيلوؤسمو نوناقلا ةفاقث رشن ىلع تلمع لب ؛عيمجلل ةلماكلا ةيناسنإلاو
 .اهتايحو ةيطارقميدلا ةيويح لفكي ام امه ةيلوؤسملا هذهو ةفاقثلا هذه ّنأل .نوناقلا
 اهل ةملك يف لوقت امكف .اهنع لزانت وه اهليعفت مدع ىأ نيناوقلا هذهب لهجلا ّنألو
 راطإ يف هرشن تأدب يذلا «ليلدلا» ميدقتب دقتب لافتحا ةيسانمب ندا خيراتب

 :«ناسنإلا قوقحل ةينانبللا ةيعمجلا» ىف اهطاشن
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 لاضنلا ةنلقعو قوقحلا ةنسنأ - لزيغم رول :ديعس

 ريغ لوقأ داكأو ديفم ريغ قح ىه هتسرامم فرعن ال ىأ هفرعن ال يذلا قحلا»

 نلاولب اهكسرامف نيكي ىلإ طقق سيلا فيهن يوقحلاب بورعتلا يفو وجوه
 «ءاهريوطت

 ةسراممل ةيسيئرلا عفاودلا نم يه هتابجاوو هقوقح نطاوملا ةفرعم ّنإد :لوقت امك
 ةيايراش: الي قحلات ةقرعم الو يملا ةفوعش الي قح 9: هنا انه نم < لضفا ةيتطارد
 نيب توافتلاو للخلا وأ مغانتلاو قواستلا كردنو سملن ةسرامملا هذه يفو .قحلل
 .يعامتجالا عقاولاو قوقحلا

 نأ كارلا اذه قيعست نإ نغمي :يعانتجالا عقاولا نع قيبس يهاب قوقحناف
 نا فرعتو حرس اقياع زن نوطتلا ثيح' ةرضافجلا ةلحرملا يف انيتن ال :هنع فلفت
 .تاروطتو ًاتقوو ًادهج بلطتي لب ًايلآ يعامتجالاو يسايسلا عقاولا ريغي ال قوقحلا ريغت
 عابرأ ةثالث ذنم لمعلا نأدب ءاسنلاف .ايلآ قوقحلا ريغت يعدتسي ال عقاولا روطت نأ امك

 لمعلا :نايتم يف "ةنراتبتم قوقحب ةارملا فارقعألا نع.نيناوقلا ترخات كلذ عم :ةرقلا
 ةأرملا تلان ةيناث ةهج نمو .لاقتنالا ةيرحو ةيداصتقالا ةردابملاو رارقلا ةيلالقتسابو

 ىلإ قوقحلا هذه مجرتت ملو «داورو تادئار لاضن لضفب ءًايثدبم ةيسايسلا اهقوقح
 ةحشرملا الو ؛ةيرحب باختنالا قح ًايلعف نسرامي ال نآلا ىتح ءاسنلاف .يلمع عقاو
 الإ ةيباينلا ةودنلا يف ةأرملل لاجم الو .تابخانلا ىتح الو نيبخانلا عنقت تاباختنالل
 هتيالو تطقس جوز ىأ بأ لحم لحتل يأ لزيفم رول رّبعت امك «دادحلا بايث يف»

 .ةعجاف ةافوب صخألابو ةافولاب
 ًايقوقح ًايفاقث ًالاضن يضتقتو ةيفاقث ةوجف يه نوناقلاو عقاولا نيب ةوجفلا هذه

 تايعمجلاو بازحألا ربع لزيغم رول هترشاب ام اذهو .قوقحلا لين ةكرعمل ًالمكم
 ةيطارقميدلاب ةصصختم ثالث تاسسؤم ربع مث اهيف تكراش ىتلا ةيئاسنلا تاداحتالاو
 ةسسؤم»و «ناسنإلا قوقحل ةينانبللا ةيعمجلا» ,«يطارقميدلا بزحلا» :ناسنإلا قوقحو
 .«لزيغم رولو فيزوج ةسسؤم» حبصت نأ لبق «لزيغم فيزوج

 قوقشي تاردمالاب ةيلاطنلا ىلع سصكمت ال ىوقملا ةعرعم خا كار. دقت اذهنلو
 يف ال ؛ةماعلا نيدايملا ىلع موجهلاو ءاسنلا كرحت كلذ عم يزاوتلاب ضرتفت لب .ءاسنلا
 يأ «يباقنلاو يسايسلا لمعلا يف طارخنالا يف ٌصخألا ىلع لب هدحو ينهملا لمعلا
 لمعلا قايس يف ققحتت تابستكملاف ؛رّيغتلا عقاومو ةيلعافلا ايالخ لخاد نم لاضنلا
 .ةكراشملاو

 ةيمنتل باتك هنإ» :لزيغم رول فيشرأل فصولا اذه ةّرسم ثحابلا نم ريعتساو
 ١5١(. ص) «ةينطاوملا ىلع ةردقلا



 هب تاخحاب

 رظن تاهجو

 ةيوسن ةيقالخأ ةيصوصخ وحن

 ىف ةاواسملا ةكرعم نم لمشأ لزيغم رولل ءًايلمع ءتدب ةأرملا ةكرعم َّنأ حضاو
 لجأ نم سيل ةكرعم ضوخ ىأ ةهبج نيوكتل لزيغم فيزوج عم تلمع دقف .قوقحلا
 توملاو فنعلا دض ةايحلا لجأ نم ًاضيأ لب ءبسحو ةنسنجلا ةهجاوم يف ةنسنألا
 ىقوقحلا لدعلا اياضق ىدعتت ةيناسنإ ةيوسن لثم ىلع ًاديكوت كلذ ناك .نطولا قزمتو
 اذه ىف لثمتت امك ةأرملا .يراضحلا ينطولا لمعلاو ةسايسلل ةيئاسنلا ةيؤرلا لوخد ىلإ
 نينجلا ةنضاح طقف تسيلو ءاهداعبأ لكب ةايحلل ةزاحنم «ةايحلا ةنضاح يه ىوتسملا
 عباذتلا ةهج نم ال جشاوتلاو لدعلاو ةايحلا ةهج نم نوكت نأ بجوتيو .هتثشنمو
 .ماسقنالا لبقي ال ام ماستقال

 فيزوج اهقيفر عم يطارقميدلا بزحلا راطإ يف لزيغم رول ةكرعم تناك اذكه
 ةيئاسنلا تاعمجتلا نم ددع عمو هسفن بزحلا يف نيرخآلا اهقافر عمو لزيغم
 «برحلا ءانثأ لصاوتلاو يلهألا:ملسلا «ةكرعم» ب قوقحلا ةكرعم لصت تالضانملاو

 ؛ةعيرملا برحلا كلت ءانثأ «ٌسامتلا» طوطخو «رباعملا» دنع ماصتعالاو ًانيح رهاظتلاب

 لعفو ةلاسرو ًازّيمت كلذ ناك .امهب برحلا اهتلزنأ يتلا ةعجافلا اهقيفربو اهب دعقت ملو
 .ةيوسن ةيفاقث ةيوه عورشمو ةمواقم

 صن هنإ .هّلك ًابوتكم ًاّصن سيل يح «صن» ءازإ ءلزيغم رول لامعأ عم ءانه نحن
 يعامجلا هدعب ىلع ددشت نأ امئاد لزيغم رول تدارأ صن «لدابتو ةكارش صن «شيعم

 .يناديملاو

 لاضنلا تاينقتو لاضنلا تايقالخأ لوح ريثكلا تمّلعت لزيغم رول باتك نم
 ةمحز يف تباغ ءامسأ تفشتكاو ءنيلضانمو تالضانم ءامسأب ترنتساو ءهيمارمو

 .برحلا جحيجضو نينسلا
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 رصاعملا باطخلا

 ةأرملا لوح

 ةيبرعلا ةريزجنلا ف
 نواعتلا سلجم لود)

 (نميلاو يجيلخلا

 عناملا داعس

 رصاعملا باطخلا نع ةلاقملا هذه يتأت
 ةريزجلا لمشتو «ةيبرعلا ةريزجلا يف ةأرملا لوح

 لغشت يتلا يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةيبرعلا

 لغشت يتلا نميلا لمشت امك «ةريزجلا هبش مظعم
 تاطخلا اذه .لئميو اهتم نيزغلا نيودجلا نجلا
 باطخلا نمض ةصاخلا اهتامس اهل ةحيرش
 نادلبلا هذهف .ةأرملا لوح رصاعملا ىبرعلا
 ةئيبلا يف ةهباشتم تامس ًامومع اهعمجي
 يف مويلا هباشتت يهو .ةماعلا ةفاقثلاو ناكسلاو
 ةيستسلاو ةسيلعتلا يحارقلا نق ظوحلمل[اهومت
 ءانثتسا عم «ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو
 كلذ ىلع بترتي امو ةيداصتقالا ةيحانلا يف نميلا
 لكلا وساطتم نسر ضازج يدا فالتها ند
 .ثيدحلا يراضحلا

 باطخلا يف هباشت رهظي نادلبلا هذه يف

 ًاضيأ اهيف رهظي نكلو «ةأرملا لوح رصاعملا
 اذه ردصي .باطخلا اذه تامس ىف توافت

 ةيلحملا تالكشملا ضعب دوجو نع ًانيح توافتلا
 ندنضي امك ,ئوخأا .نود ةثيب يف ةارملاب ةلصتملا
 ردصي يتلا تايعجرملا فالتخا ببسب رخآ ًانيح
 دالبلا مظعم يف لاحلا وه امك ءباطخلا اهنع
 باطخلا اذه تامس زواجت دنعو .ةيبرعلا
 ةئيب يف ةيلحملا تالكشملا ضعب ببسب ةتوافتملا
 بناج عم لخادتت نأ نكمي ذإ ىرخأ نود
 باطخلا طامنأ زربأ نم رهظي ءباطخلا تايعجرم
 باطخلا ىه لوألا .طامنأ ةثالث ةأرملاب لصتملا
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 9 تافحاب

 رظن تاهجو

 يناثلاو «مالسإلا يف اهتناكملو ةأرملل يمالسإ روصت نع ردصي هنأ هباحصأ ىري يذلا
 ,ةيبرغلا ةراضحلا يف اهتناكمو ةأرملل رصاعملا روصتلا نع ردصي يذلا باطخلا
 ةلودلا لالخ نم اهل رفوتت يتلا ةناكملاو ةأرملا لوح ةلودلل يمسرلا باطخلا ثلاثلاو

 ًافقوم لثمي ؛ةأرملا لوح يمسرلا باطخلا نإ لوقلا نكميو .تابجاولاو قوقحلا يف
 هعوضخ نوكي ام ًابلاغو ؛جراخلا يفو لخادلا يف ةفلتخم تارثؤم هكرحت ًايسايس
 .تارثؤملا هذه ىوقأل

 هنأ ىلع هفينصت بعصيو «نهسفنأ نع ءاسنلا باطخ دجوي قبس ام بناج ىلإ
 ال ءاسنلاف «ةقباسلا تاباطخلا طامنأ عم ةرورض لخادتي ىهف ءًامامت لقتسم باطخ

 اذه زيمي ام نكلو .هيف ثدحي امو عمتجملا نع ةلوزعم ةصاخ ةريزج يف نشعي
 ناشلا تابحاص نهف ءنهسفنأ ءاسنلا نع ردصي هنوك ةصاخ ةيمهأ هيطعيو باطخلا
 رصاعملا باطخلا طامتأ دنع ةلاقملا هذه يف فقوتلاف انه نم .عوضوملا اذهب تاينعملا
 هاري ال هنكلو ءءاسنلا باطخل ًاصاخ ًامامتها ىلوي ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةأرملا لوح
 رهظي نهسفنأ نع ءاسنلا باطخف .اهيلإ راشملا ةثالثلا باطخلا طامنأ نع لصفني
 حلاص ىلع صرحلا يف عيمجلا دنع لثمتت هيف ةيساسألا ةياغلا تناك نإو ءًاتوافتم

 ةيؤر نع نردصي نهنأ نيري ءاسنلا نم ةئف لالخ نم يتأي يذلا باطخلا كانه .ةأرملا

 يتأي يذلا باطخلاو .تابجاوو قوقح نم ةأرملاب لصتي ام لكب ينيد مازتلاو ةيمالسإ
 قوقح ةرصانمب مزتلت ةثيدح ةيملاع ةيؤر نع نردصي نهنأ نيري ىرخأ ةئف لالخ نم

 .ةيسهرلا ةيؤزلا نه ردضي يذلا: ناطخلاو :لجرلاب ةاواسملاو ةيرحلا يف ةازعلا
 ردجت نكلو :ةفلتخم ةأرملا لوح باطخلا طامنأ نأ قبس امم حضاولا نم

 ةئف وأ دحاو عجرم ىلإ ىمتني ءرهظي نيح ىتح «ةأرملا لوح باطخلا طمن نأ ةظحالملا
 تاجردت هباشت ةيئزجلا تافالتخالا نم تاجردت لمحي-رمألا ةقيقح ىف - لظي ,ةدحاو
 .دحاو عجرم ىلإ نومتني نم دنع ىتح ًاقباطتم ًاباطخ سيل وهف ؛فيطلا ناولأ

 لاثم جاردإ دنعو .كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك ًاتوافتم لوألا باطخلا طمن رهظي

 اياوز ضعب نم ًاجذومت دجن يمالسإ روظنم نع ردصي هسفن دعي يذلا لوألا طمنلا نم
 ةيدوعس ةفيحص ىف ؟4٠٠ رياربف "17 ىف لاقم رِشُت دقف .ةأرملا ىلإ ةرظنلا هذه

 ىدحإ يف يعماج ناتسال («ةئيدملا» ةفيحص نع ردصي قحلم يهو ةص .«ةلاسرلا»)
 ًابناج لبق نم ةفيحصلا اهل ترشن يتلا تابتاكلا ىدحإ ىلع اهيف دري «ةيرظنلا تايلكلا
 نيب ةاواسملا نأ اهنمض ءاج دقو ءءاسنلا نم ةعومجم اهب يدانت يتلا بلاطملا نم
 هذه» نآ ذاكسألا اذه قار ناك :مالبسإلا يف ءاجام مس ىفانتت.ال ةارملاو لجزلا
 ذخأ تايآلا نم ًاددع دروأو .«لقع الو عرش اهب تاي مل ةأرملا هذه اهيعّدت يتلا ةاواسملا
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 ةيبرعلا ةريزجلا يف ةأرملا لوح رصاعملا باطخلا :عناملا

 الإ هللا هقلخ ام نكاك ةأرملا نأ ءاهل نيرسفملا ضعب تاليوأت يف ىأر ىأ ءىه اهلّرَّؤي
 يف لجرلا نود ةأرملا نأ» عطاق لوق ىلإ يعماجلا ذاتسألا ىهتناو .لجرلا لجأ نم

 .!«قحلا هب ضحديل لطابلاب هللا تايآ يف لداجي نم الإ كلذ يف عزاني ال ةرخآلاو ايندلا
 روصت نع نوردصي مهنأ هباحصأ نلعي يذلا باطخلا طمن نإ لوقلا انه ردجيو
 ًاطمن لثمي قباسلا لاثملا اذه نأو «ةأرملل ةيؤرلا هذه لثمب هلك فصتي ال يمالسإ

 .باطخلا اذه تامس عيمج لمشي ال هنكل ءباطخلا اذه يف ةفرطتملا ةيؤرلا نم ًادوجوم

 اذه رهظي ينيد مازتلا نع ردصي يذلاو نهسفنأ نع ءاسنلا باطخ يف رظنلا دنعو

 تاجردلا ىلعأ اهلين ىلإو ةأرملا ميلعت ىلإ ةوعدلا عم ًامومع قفتي باطشلا نم طضتلا

 تاداهش ىلع تالصاح باطخلا اذه نينبتي يتاللا مظعمف .كلذ يف تبغر يه اذإ ةيملعلا

 ,ةيمالسإلا ةعيرشلاو سفنلا ملعو ةيبرتلاو مولعلاو بطلا لثم ةفلتخم لوقح يف ةيعماج
 اذه نم بناج يف رهظيو .تالاجملا هذه يف ايلع ةيملع تاجرد ىلع تالصاح نهضعبو

 بلاغلا يف ةقّيطُم تسيل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دجو# يتلا ةارملا قوقح نأ :باطخلا
 نهقوقح طمغت ام ًاريثك ءاسنلا نأ هيف رهظيو ءاهقيبطت ىلإ ىعديو ءعقاولا ضرأ ىلع
 ىلإ ةوعدلا ةئفلا هذه مزتلت نيحو .ةنيعم تائيب يف ىأ «ةريقفلا تاقبطلا يف ةصاخ

 يف دوجوم ىه ام لك دوشنملا لثملا نوكي نأ ضفرت ءمالسإلا يف اهقوقح ةأرملا ءاطعإ
 .برغلا

 عيرشتلا يف دوجوم ىه ام نيب جزمت ةيؤر باطخلا اذه نم رخآ بناج يف رهظيو
 ًاقوقح كانه نأ ىلإ ةراشإلا يتأت امّلق مث نمو .عقاولا يف دوجوم ىه امو يمالسإلا
 قوقح نهل ءاسنلا نأ وأ ءعقاولا ضرأ يف ًابلاغ قبطت ال ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةأرملل

 بناجلا اذه ذخأيو .ةريقفلا تاقبطلا يف ةصاخ اهيلإ لوصولا نهيلع بعصي ىأ ؛ةردهم

 ناكم ىأ ءدحاو لمع ناكم يف نيسنجلا الك دوجو ةبراحم هسفن ىلع باطخلا نم
 يف ىلوألا ةساردلا فوفص ىوتسم يف راغصل ةساردلا تناك نإو ىتح ءدحاو ةسارد
 ذإ ءتاجوزلا ددعت ىلإ ةوعدلاب بناجلا اذه يف تايعادلا ضعب مزتليو .ةيئادتبالا ةلحرملا
 ىرخألا ةأرملا ةحلصم نع «ةجوزلا» ةأرملا ثحبت نأ مالسإلا يف ةوخألا نم هنأ نيري

 نهضعبو ءنجوزتي مل نهضعب تاريثك ءاسن كانهف ءاهجوز يف اهكراشت اهلعجتف
 اذهف ءءاسنلا ءالؤه حلاص يف عقت تاجوزلا ددعت ىلإ ةوعدلاو ءلمارأ نهضعبو ؛تاقلطم

 نع ةيسنجلا ةيغرلا عابشإل لاجملا نهل ئيهي امك ءةرسأ نيوكتل لاجملا نهل ئيهي

 .ةيبرغلا ةراضحلا يف ةحايبملا ةيسنجلا ةيرحلا نم ًالدب ,عورشم قيرط

 ةيؤر مزتلت ةيؤر نع ردصي يذلا باطخلل يناثلا طمنلا نم لاثم جاردإ دنعو

 لوح يلودلا رمتّؤملل يماتخلا ريرقتلا يف ءاج ام دجن «ةأرملا ةرصانم لوح ةرصاعم
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 رظن تاهجو

 ةيقيبطتلا ثوحبلا زكرم» هاعر يذلا «؟١ نرقلا يف ةيوسنلا تاساردلا تايدحت»
 اذه ىف مهسأ دقو .1599 ربمتيس ١7-١5 ءاعنص ةعماج يف «ةيوسنلا تاساردلاو

 تناك نكلو ءىرخآلا ملاعلا لود نمو«ةيبرعلا دالبلا نمو نميلا نم ءاسنو لاجر رمتؤملا
 ريوطت» رمتؤملل ةيسيكرلا فادهألا تنمضت دقو .ءاسنلل يه ةبلاغلا روضحلا ةمس
 ةيبرتلاو ةيمنتلاو مالعإلاو نوناقلا اهنم ةدع تالاجم يف ةيوسنلا تاساردلا تايرظن

 نع ةديعب ةكرتشم ةيوغلو ةيفرعم ةدغاق ليفوتو :ءاسنلل نكنتلا ققحي امب ةغللاو
 لاجزلل فاضنإلا ققمي اني شيموتلاو ءاضقإلا ىلع قاقلا حيراتلا نعو زييستلا
 يتلا رواحملا نم روحم لك يف ةلّصفم ةأرملا لوح رمتؤملا تايصوت تءاجو .«ءاسنلاو
 :ةينوناقلا ءاسنلا عاضوأو «نوناقلا روحم يف تايصوتلا نمو .رمتؤملا فادهأ اهتنمضت

 ءاسنلا قوقح ةصاخو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا رطاخمب ماعلا يأرلا ريونت *
 ذاختا يف ةكراشملا نم ءاسنلا نّكمت نمضت يتلا تاعيرشتلا رادصإ ةرورض عم
 .ةيسايسلا تارارقلا

 .ءاتفإلاو ءاضقلا بصانم يلوتل ءاسنلا مامأ لاجملا حتف ةيمهأ *

 .اهذيفنتو نيناوقلا عضوو تاسايسلا مسر يف ءاسنلا ةكراشم ةرورض #*

 ةينوناقلاو ةينيدلا تالاجملا يف ثاحبالاو تاساردلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا *
 ةطبترملا ةئطاخلا ميهافملا حيحصتو ةفلتخملا ريسفتلا سرادم ىلع فرعتلل
 .ءاسنلا قوقحب

 هقفلا نيب ةأرملا» ناونعب لمع ةقرو رمتؤملا اذه يف تمّدُق يتلا قاروألا نمو

 يف خيراتلا مسق نم نييعماجلا ةذتاسألا دحأل ,«مالسالا ردصل يعامتجالا خيراتلاو
 اهتقالعو ةأرملا لوح تاموصخلل ضرعت ةقرولاو ءءاعنص ةعماج يف بادآلا ةيلك

 وحن ضرعلا اذه لالخ نم هجتتو .ميدقلا يف يمالسإلا يبرعلا ملاعلا يف عمتجملاب
 ةاوملا لوم نصاعتلا يمالسإلا تاطخللا تاهاجتا:نضفي يف ددفتعلا يتاجلا: ةنفهاتل
 .(يضاملا نرقلا نم ةريخألا رشع ةسمخلا ماوعألا دودح) يف نميلا ريغو نميلا يف
 ذاتسأل «ىئاسن داهتجا هاجتاب داهتجالل ةديدج دعاوق لجأ نم» ناونعب ةقرو كلذكو

 ديدشلا جاجتحالا نم ًاريثك ةقرولا هذه تراثأ دقو .ساف ةعماج نم برغملا نم ىعماج
 ىلإ اهدض جاجتحالا دتماو ءءاسنو ًالاجر رمتؤملا يف نيرضاحلا نم ددع نيب اهدض
 ىهتنا دقو .مالسإلل ةفلاخم لمحت اهنأ ىلع اهيلإ رِظُن دقف ءءاعنص يف رمتؤملا جراخ

 يف« ةئوسنلا تاساردلاو ةيقيبطتلا توحملا زكرم» لافقإب ىلإ روهشي كلذ دو'ندألا
 ١ :ءاقتنع" ةعئاج

 نهنأ نيري ءاسنلا نم ةئف لالخ نم يتاي يذلا باطخلا اذه طمن لّمات دنعو
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 ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةأرملا لوح رصاعملا باطخلا :عناملا

 نيطمن نيب توافت هيف رهظي هدجن ءاهتيرحو ةأرملا قوقح ةرصانمب مازتلالا نع نردصي
 اهل روطت نع ثحبيو ةيلحملا ةدعاقلا نم نيطمنلا نيذه دحأ قلطني .باطخلا نم
 امأ ؛رخآ ًانيح هعم فلتخي دقو ًاذيح ثيدحلا يبرغلا روظنملا عم هباشتي دق حالصإو
 ةرصاعملا ةراضحلا لثمي هنوك ىلع ءانب صلاخ يبرغ روظنم نم قلطنيف يناثلا طمنلا

 .يناسنإلا ركفلا هيلإ لصو ام ةياغ اهنأو

 عم ءاهريغو رطقو تارامإلاو نيرحبلاو تيوكلا يف ًايلاع هتوص باطخلا اذه رهظي

 وأ ؛ةقطنملا يف ةأرملل يديلقتلا رهظملاو يموقلا يزلاب روهظلا نيب هتابحاص نيب توافت
 كلذ عم .كولسلا يف ةيبرغلا ديلاقتلل َّنبتم رهظمو يبرغ يز ىأ ءطقف يبرغ يزب روهظلا
 ةفرطتملا اهتاهاجتا يف «ةيبرغلا ةيوسنلا» نم دمتسملا يوسنلا باطخلا نإ لوقلا نكمي
 :ةيوسنلا» اهناونع ةسارد يف ءاج دقو .ةقطنملا هذه يف ًادج ةليثض ةبسنب الإ دجوي ال

 زيزعلادبع كلملا ةعماج يف عامتجالا مسق نم جرف ةرون ةروتكدلل ءاهتاهاجتاو اهركف
 ىلع تايبرعلا تايوسنلا ةلضعم» نأ ءًامومع ةيبرعلا دالبلا يف «ةيوسنلا» ىلإ ةراشإ
 تاعوضوم يه «يوسنلا حرطلا نمض لخدت تاعوضوم يف نمكت يجهنملا ىوتسملا
 «ىسنجلا ءادتعالاو ءفنعلا لثم تاعوضومف .ًايفاقث فنصت امك :ةيصوصخ تاذ
 اهتشقانم ةيبرعلا ةيوسنلا عيطتست ال فرشلاو ةفعلاك ميهافمو «ةيرسألا تاقالعلاو

 مولعلل ةيبرعلا ةلجملا) «ةيبرعلا ةغللاو يبرعلا ثحبلا عمتجم ظّفحتل عوضخلا نود
 .(غةص 7٠٠١, ماع ءالاددعلا ,ةيناسنإلا

 ةلصتملا تاساردلا ىدبت هتاهجوت فالتخا ىلع نهسفنأ نع ءاسنلا باطخ نمضو
 يف تاساردو )١1194( فارحنالاو ةأرملا :ًالثم كلذ نم عمتجملا يف ةأرملا عضوب
 عامتجالا مسق نم شابغ ةزوم ةروتكدلل (1597) تارامإلا عمتجمل يبعشلا ثارتلا
 ىف ةأرملا قوقح لفكت نأب ةلودلا بلاطت ىتلا تاباطخلا كانهو .تارامإلا ةعماجب
 ةلودلا يف نيلوؤسملا بلاطت نادلبلا هذه ضعب يف ةقيثو نم رثكأ كانهو .ىتش تالاجم
 ةأرملا ءاطعإب اهبلاطت امك ؛ةرسألاب ةلصتملا نيناوقلا ةيحان نم ةأرملا عضو نيسحتب
 .يسايسلا لاجملاو يندملا لاجملا يف ًاقوقح

 يمسرلا باطخلا يف رهظي .ةلودلل يمسرلا باطخلا وهو ثلاثلا باطخلل ةبسنلاب
 ميلعتب مامتهالا لوح مات قافتا يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يفو نميلا يف ةلودلل
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ثانإلل ةيمألا ةحفاكمو ,تانبلل ميلعتلا ةبسن غلبتو .تانبلا
 لمّؤيو .م١٠5* ماع ةياهن يف ز/؟ا/," 5 ثانإلا نيب ةيمألا ةبسن تغلب» دقف .ةيلاع ةبسن
 نيب ةيمألا ةبسن نم ىلعأ لظت اهنكل ٠4 ٠", ماع ةياهن يف 77,86 ىلإ ضفخنت نأ
 .هز/ال,الا/ غلبت يتلا روكذلا
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 4 تاشحاب

 رظن تاهجو

 انهملا ناميلس نب دمحم ةرازولاب رابكلا ميلعتل ماعلا نيمألا حيرصت يف اذه ءاج)
 ميلعتلا ريفوتل ةدحتملا ممألا نالعإ عم ًانمازتم يتأي يذلا ةيمألا وحمل يبرعلا مويلا يف

 ددعلا ,45 ةنسلا ,م5١٠1 رياني 8/١475 ةدعقلا ىذ ١١ سيمخلا ؛ظاكع .عيمجلل
 .( ١14

 صرف ريفوت ديؤت يمسرلا ىوتسملا ىلع ةوعدلا ىدبت لمعلا لاجمل ةبسنلابو

 نكلو .ًاريبك ًابصنم ةأرملا ىلوتت نأ نود لوحي بوتكم نوناق كانه سيلو «ةأرملل لمعلا
 .لودلا هذه ضعب يف ايلع ةيدايق بصانم يلوتل ةأرملل ةصرفلا ةحاتإ نيب توافت كانه

 ةعماج يف ةعماجلا ةسيئر بصنم ةأرما ىلوتت يجيلخلا نواعتلا سلجم ىوتسم ىلعف
 فاي ةعيفر ةروتكتملا ىلإ ةييزق ةردف لبق بصحملا اذه دعس هقف «يورعلا عملختلا»
 ةعماج ةريدم تناك) ةعماج ريدم بصنم ةأرملا تلوت تيوكلا يفو «( تارامإلا نم)

 لتحت ةبيرق ةرتف لبق ةأرملا تحبصأ ًالثم رطق يفو .( يفارخلا ةزياف ةروتكدلا تيوكلا
 (ةنميهملا ديلاقتلاب ةصاخ بابسال) ةيدوعسلا يف امأ .نامُع يف كلذكو ءريزو بصنم
 لامعأ تناك اذإ) ريزو ةليكو بصنم وه ةأرملا هلتحت نأ نكمي يرادإ بصنم ىلعأف
 نؤوشلا ةرازو ىأ «ةيبرتلا ةرازو لثم ةرسألا ىأ ةأرملا نوؤشب لصتت ةرازولا

 ةيلكلا تناك اذإ ةيدوعسلا يف ةيلك ةديمعو مسق ةسيئر بصنم رشتنيو .(ةيعامتجالا
 .تايتفلاب ةصاخ

 ةلود يف لدج عضوم .ةأرملاب ةلصتملا نيناوقلا شاقن لوح يمسرلا باطخلا لظي

 رمألا لثمتي نيلاحلا الك يف نكلو .ةيدوعسلا لثم ةلود يف تمص عضومو .تيوكلا لثم

 يتلا نيناوقلا ليدعتب نادلبلا هذه يف ءاسنلا نم تابلاطملا بناج ىه رخآلا هبناج يف
 ةآرملا ءانبأل قدي ال نأ لثم كلذو .ةأرملا قوقحب ًافاحجإ اهيف نأ ءاسنلا نم بناج ىري
 لثمو ,مألا ةيسنج ىلع اولصحي نأ ىرخأ ةيسنج نم ًالجر تجوزت اذإ ةنطاوملا
 مدع لثمو «ةساردلاو لمعلاو جراخلل رفسلا تالاح يف (ةأرملا يلو) ةقفاوم طارتشا
 1 .(رمألا يلو) اهبحصي مل ام قدنف يف ةماقإلاب ةأرملل حامسلا

 رصاعملا باطخلا يف ءاسنلا تابلاطم نم ىه ام ضعب نأ ةظحالملا انه ردجتو
 يمسرلا باطخلا نمض هناكم ذختيل لوحتي ذخأ ةقطنملا نادلب ضعب يف ىأ ؛ةقطنملا يف
 يف ءاسنلا نم ددع كانه حبصأ ةيدوعسلا لثم دلب يف ًالثمف .نيناوقلا نمض حبصيو

 :ناذإب موقكاوا ةراجتلا نف. لمعلا لرازح ثلا ةارملا ةتحبصات:ناسنإلا قوقح ةيعشجا
 هيلع رمألا ناك امك «مراغ ليفك» راضحإب اهبلاطي نوناقلا دعي مل اهب ةصاخ تاعورشم
 .لبق نم

 وأ ؛ةداج تالاجم يف ءاسنلا طاشن نع يمالعإلا ثيدحلا نإ ًاضيأ لوقلا نكميو

 لدلك



 ةيبرعلا ةريزجلا يق ةأرملا لوح رصاعملا باطخلا :عناملا

 باطخلا نم ًابناج لثمي ةفلتخم حاون يف ءاسنلا عاضوأب لصتت ةداج تاقيقحت رشن
 ةيداصتقالا يحاونلاب ًالثم لصتي ام كلذ نم .ةيبرعلا ةريزجلا يف ةأرملا لوح رصاعملا
 كلذ نمو «(ضايرلا يف لامعألا تاديسل لوألا ىقتلملا) دقع نع فحصلا يف درو امك
 دهان ةيفحصلا اهب تماق ةرسألاو ةأرملا لوح ةداجلا ةيفحصلا تاقيقحتلا نم ددع ًالثم

 .ةيدوعتملا «ضايرلا# ةفيحتض يف علطتقاب
 ا د

 سلجم لود يف ةأرملا لوح رصاعملا باطخلا ىلع ةيلامجإ ةرظن ءاقلإ دنع

 يف ًالامجإ قلطني باطخلا اذهل ماعلا راطإلا نإ لوقلا نكمي نميلاو يجيلخلا نواعتلا
 ًاباطخ سيل - قبس امم نيبت امك- ةأرملا لوح باطخلا اذه نإ ًاقح .ةأرملا علاص
 ىلإ يمتنت يتلا ةئفلا دارفأ نيب ىتح ًادحوم سيل وهف «ةأرملا حلاص يف هاري اميف ًادحوم

 لثمي ًانايحأ رهظي باطخلا اذه نإ ًاقحو .نهسفنأ ءاسنلا نيب ىتحو ءدحاو يركف رايت
 نيفرطتم نيفلتخم نيرايت يف نادلبلا هذه يف ةأرملا نم فقوملا لوح ًاداح ًاعارص

 ىلإ رخآلا حنجيو «ةقطنملا ديلاقت يف دوجوم ىه ام لك لوح تابثلا ىلإ امهدحأ حنجي
 لثمي فالتخالا اذه ىدبي اذه عم .ةيبرغلا ةراضحلا يف دئاس ىه ام لك وحن رييغتلا

 نع ريبعتلل تاونق دوجوو «ةأرملا قوقح لوح شاقنلا ةراثإ درجمف ؛ةيحص ةرهاظ
 اهقيبطت ةيفيكو اهتيهام قوقحلا هذه لوح- ءاسنلل ةصاخ- ةفلتخملا رظنلا تاهجو
 دوجو نأو .ةقطنملا هذه يف ةيويحلاب مستي ةأرملا لوح رصاعملا باطخلا نأ حضوي
 .عمتجملا حلاصو ةأرملا حلاص يف ىه ام قيبطت ىلإ ًايلمع يهتنيس شاقنلا اذه لثم
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 هجوملا باطخلل ةءارق
 راطإ يف ةيبرعلا ةأرملل

 يبرعلا يسايسلا روطتلا

 9 تافحاب
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 شابغ ديبع ةعيفر

 باطخلا ليلحتو ةءارق ةقرولا هذه لواحت

 روظنم ءفلتخم روظنم نم ةيبرعلا ةأرملل هجوملا

 ًايعمتجم لمشأ قايس ىلإ باطخلا كلذ ٌدُرَي

 وه ةيبرعلا ةأرملا عقاو نأ رابتعاب ءايباطخو
 باطخلا نأو «ةماع ةفصب يبرعلا عقاولل ساكعنا

 .يعمتجملا باطخلا نم ءزج وه اهل هجوملا
 ةءارق لواحت فوس ةساردلا هذه نإف هيلعو

 نم ةيبرعلا ةأرملا ىلإ هجوملا باطخلا ليلحتو
 :ةيلاتلا رواحملل قرطتلا لالخ

 باطخلل ةيركفلا تاهجوملا :لوألا روحملا
 .يبرعلا يعمتجملا

 باطخلا ءارو امل ليلحت :يناثلا روحملا
 .يبرعلا يعمتجملا

 هجوملا باطخلا صيخشت :ثلاثلا روحملا
 .ةيبرعلا ةأرملل

 نيب ةيبرعلا ةأرملا: عبارلا روحملا
 .هتملوعو باطخلا ةيصوصخ

 باطخلل ةيركفلا تاهجوملا :لوألا روحملا
 :يبرعلا يعمتجملا

 باطخلل ةيركفلا تاهجوملا لوانتن نحنو
 عّبتت مهملا نم هنإف ةأرملا هاجتاب يبرعلا

 يف ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاروطتلا
 ريكفتلا ةغايص يف اهريثأت ةفرعمل ءيبرعلا ملاعلا

 يبرعلا باطخلا ةغايص يف مث نمو ءيبرعلا



 يبرعلا يسايسلا روطتلا راطإ يف ةيبرعلا ةارملل هجوملا باطخلل ةءارق :شابغ

 دهش دق ةيبرعلا تاعمتجملا خيرات نأ ىلإ ةراشإلا انه ديفملا نم هنإف كلذك .هيلع ينبملا
 راسكنالا ةلاح تناك نإو ءراسكناو عجارت لحارم دهش امك راهدزاو روطت لحارم
 طوقسو ةينامثعلا ةلودلا ةوق عجارت ذنم ةصاخ خيراتلا كلذ ىلع ةبلاغلا يه عجارتلاو
 .ةظحللا هذه ىتحو ةيرامعتسالا ةرطيسلا تحت يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا

 ًاساكعنا هجاتن نوكي نأو تايطعملا هذه عم يبرعلا لقعلا لعافتي نأ يعيبطلا نمو
 ليكشت يف ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيبرعلا تايطعملا ةيمهأ مغرو اهل
 ظلسقلاو ةاميقتسالا فورط اهتندقم« سف نتايويمرعلا ناطحات ةيركفلا تابجودلا
 ىرخأ ةهج نم ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا يندتو ءوسو ءةهج نم يسايسلا
 ةظحلل ناك هنآ الإ ةثلاث ةهج نم ينيدلا صنلا ريسفتب قلعتي اميف دومجلاو قالغنالاو
 ليكشت يف حضاولا اهرثأ ؛ةيبروألا ةضهنلا رصع تايادب يف يبرغلا ملاعلاب كاكتحالا
 ًاينيد يبرعلا باطخلا ىلع اهرودب تسكعنا يتلاو «ةيبرعلا ةيركفلا تاهجوتلا ةغايصو
 .ًايسايس مأ ًايعامتجا مأ ناك

 نم اهب هكاكتحا دنع ةيبرغلا ةراضحلا هاجت يبرعلا لقعلا لعف ةدر حيضوت نكميو
 ١ :ةيلاتلا فقاوملا لالخ

 كلت نأ رابتعاب ءاهتاكاحم يف بغارو ةيبرغلا ةراضحلاب رهبنم فقوم ١.
 يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا اهشيعي يتلا فلختلا ةلاحل ديحولا جرخملا يه ةاكاحملا
 .ًايركفو ءايعامتجاو ءًايداصتقاو ءًايسايس

 تاذلا ىلإ ةدوعلل عادو ءاهتازجنم لكلو ةيبرغلا ةراضحلل ضفار فقومو .؟

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا ىلع ظافحلل ةليسوك ءافكنالاو
 ام نيب ةيقيفوتلا هتلواحم لالخ نم ًالادتعا رثكأ نوكي نأ لواح فقومو .*

 ميلاعتلا هتنمضت امو «ةاواسملاو ةلادعلاك ئدابم نم ةيبرغلا ةراضحلا هب تءاج
 .ةليصأ ئدابم نم ةيمالسإلا

 كلذ ذنم يبرعلا باطخلل ةيساسآلا تاقلطنملا ؛ةيركفلا فقاوملا هذه تلكش دقو

 يعامتجالاو يسايسلا يبرعلا باطخلا اهساسأ ىلع غيص ذإ ؛ةظحللا هذه ىتحو خيراتلا

 رييغتلا وحن عفادو يلاربيل باطخ نيب يبرعلا ملاعلا يف باطخلا عونت اذلو .ينيدلاو
 ةيداصتقالا ىأ ةيعمتجملا اياضقلا ةجلاعم يف ءاوس «ةيبرغلا ةراضحلا نم سابتقالاو
 ةجحب رييغت يأ ةبراحمو تاذلا ىلإ ةدوعلل عاد يئافكنا باطخو ,ةيسايسلا ىأ

 ايازم نيب عمجلا لواح يقيفوت باطخ نيبو ,ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ظافحلا

 .ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعمتجملا اياضقلل هتجلاعم يف نيتراضحلا
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 9. تاخحاب

 رظن تاهجو

 يبرعلا يعمتجملا باطخلا ءارو امل ليلحت :يناثلا روحملا

 ةيعمتجملا لماوعلا رود ىلإ -ٌراجيإلا نم ءيشب- انرشأ دق مدقت اميف انك اذإو
 فقاوملا ةغايصو ليكشت ىف ءبرغلاب كاكتحالا ةظحل يف لثمتملا يجراخلا لماعلاو
 لواحن فوس ةساردلا نم ءزجلا اذه يف اننإف ءاهيلع ينبملا باطخلاو ةيبرعلا ةيركفلا
 .ليصفتلا نم ربكأ دقي لماوعلا كلت ليلحت

 :يلي اميق لماوعلا كلت لامجإ نكميو
 .يسايسلا دادبتسالاو طلستلا ةلاح -
 .ينيدلا صنلا ريسفت يف دومجحلاو داهتجالا بايغ -

 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا يّدرت -

 .ةيبرعلا ةيبوروألا ؤفاكتاللا فورظو برغلاب كاكتحالا ةظحل -

 باطخلا ةغايص ىلع ةلخادتملا اهتاريثأتو لماوعلا كلت لعافتل حيضوت يلي اميفو
 :يبرعلا

 زئاكر نم ةيساسأ ةزيكر لثمت ةعيبلاو باختنالاو ىروشلا نوكب فارتعالا عم
 لوحتو ؛ةدشارلا ةفالخلا ةلود دعب اهب لمعلا فقوت دق هنأ الإ ,مالسإلا يف مكحلا ماظن
 لود نم هالت امو ,يومألا دهعلا يف ةثارولاو كلملا ىلإ مالسإلا يف مكحلا ماظن
 دادبتسالاو طلستلا ةلاح ةبلغ ينعي يذلا رمألا «ةينامثعلا ةلودلا طوقس ىتح ةيمالسإ
 ةلاحلا كلت دّنوُت نأ يعيبطلا نمو .ةيبرعلا ةيسايسلا تاسرامملا ةلمج ىلع يسايسلا
 عوضخلا ميق عويش يف ةلثمتم ةيعرلا ىوتسم ىلع ةلياقم ةلاح :ةطلسلا ىوتسم ىلع
 لثم يف عقوتملا نمو ءيبكاوكلا ىري امك دابعتسالا ءارمتساو لب «ةيعرلا ىدل ةعاطلاو
 ةعاطلاب باطخلا كلذ لباقي نأو ًايطلست يسايسلا باطخلا يتأي نأ فورظلا هذه
 .ةيعرلا لبق نم لاثتمالاو

 ةيلالقتسا عّقوت نكمي ال ءركذلا ةقباسلا يسايسلا دادبتسالا فورظ لظ يفو
 كلذلو ؛هديرت امو ةيسايسلا ةطلسلا هارت ام جراخ داهتجالا ىلع مهتردقو نيدلا لاجر
 ةطلسلا هارت ام دودح يفو ةدماج ينيدلا صنلا تاليوأت تءاجو ءداهتجالا َدّيق

 صوصنلا رهوج عم هضراعت ىأ هقفاوت نع رظنلا ضغب ءاهحلاصم مدخي امو ةيسايسلا
 .رصعلا تابلطتمو ةينيدلا

 ,يطلست ينيدو يسايس باطخ ةاطول هتاعاطق لكب عمتجملا عضخ اذكهو
 ,مئاق وه ام حيحصت ىلع ةرداق ريغو ةلقاثتمو ةفيعض ةيعمتجملا ةكرحلا تءاجف
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 يبرعلا يسايسلا روطتلا راطإ يف ةيبرعلا ةأرملل هجوملا باطخلل ةءارق :شابغ

 ًاريسأ يعمتجملا باطخلا لظو ءلضفأ يداصتقاو يعامتجا عضو ىلإ لاقتنالاو
 .ىرخأ ةهج نم ةيعمتجملا عاضوألا يدرتلو ةهج نم ينيدلاو يسايسلا طلستلل

 يمالسإلاو يبرعلا مزاتلاو فعضلا نم ةلاح ؛هلك كلذل ةيئاهنلا ةلصحملا تناكو
 .ةيرامعتسالا ةنميهلا تحت فاطملا ةياهن يف يبرعلا ملاعلا عقوأ يذلا ؛ماعلا

 ىف لعافلا اهرود كاكتحالا ةظحل دنع برعلاو برغلا نيب ؤفاكتلا مدع ةلاحل ناكو
 .مدقت اميف كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك «يبرعلا باطخلاو ريكفتلا ةغايص ىلع ريثأتل

 ةيبرعلا ةأرملل هجوملا باطخلا صيخشت :ثلاثلا روحملا

 يعمتجملا عقاولل ساكعنا ىه ةأرملا عقاو نأب انفارتعاو مدقت امل انمهف ءوض يف
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةيبرعلا ةأرملل هجوملا باطخلا فينصت اننكمي هنإف «ةماع ةفصب

 يمالسإلا نيدلا ميلاعتب مازتلالا انه ةيلوصألاب ينعن الو- يلوصأ باطخ

 مهف ىلع ادامتعا ؛ةيعمتجملا اهتكرحو ةأرملا ركف دييقت ةلواحم امنإو -بسحف
 ًالّبكم مهفلا كلذ لثم لعجو ءهقايس نم صنلا كلذ عازتناو ينيدلا صنلل ئطاخ

 ةبرو ؛مأو «ةجوزك ةرسألا دودح يف اهل ًايقبمو «ةيعمتجملا اهتكرحو ةأرملا ركفل
 التو «ةيبرعلا تاعمتجملا تائف ضعب يف نآلا ىتح باطخلا اذه رمتساو «تيب

 «ةيبرغ ةيوه اهسبلأو ةيبرعلا اهتيوه نم ةأرملا خلس يبيرغت رخآ باطخ كلذ
 اياضق ىنبتت اهلعجو «ةيقيقحلا ةيعمتجملا اهاياضق نيبو اهنيب دعاب مث نمو
 ةيضقب ًاءدب «ءيبرعلا عمتجملا ىلع ًايفسعت ًاطاقسإ اهطقستو ةيبرغلا ةأرملا

 ةيرحلاب ةبلاطملا اهيف امب ءةأرملا ةيرحب ةبلاطملاب ًءاهتناو ءلجرلاب ةاواسملا
 كلت ضراعت نع رظنلا ضغب «جاوزلا ةسسؤم راطإ جراخ تاقالعلاو اهل ةيدسجلا
 اذه نيبو .ةيمالسإلا ةعيرشلاو يبرعلا عمتجملل ةيفاقثلا ةيصوصخلا عم بلاطملا
 نأ لواحف ةأرملا عم لماعتلا يف فرطتلا ىشاحتي نأ لواحي نم كانه ناك «كاذو
 قيفوتلا ًادمتعم ءاهنع عافدلاو ةأرملا اياضق ةجلاعم يف ةيطسوو ًانازتا رثكأ نوكي
 هانيمسأ ام كلذ ءءاحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ميلاعتو رصعلا تايضتقم نيب
 .يقيفوتلا باطخلا

 .تاباطخلا كلتل ًاقفو اهنم بولطملا رودللو اهتاذل ةأرملا ةيؤر فلتخت نأ يعيبطو
 باطخلا ءارو تفقو يتلا ةيركفلا تاقلطنملا نأ ىلإ ةراشإلا انه ركذلاب ريدجلا نمو
 يف تلكشت دق تناك نإو «ةأرملل هجوملا باطخلا وأ ءلكك عمتجملل هجوملا يبرعلا

 باطخلاو يعمتجملا باطخلا كرحت تلاز ال اهتأ الإ ءًايبسن ةديعب ةيخيرات ةلحرم
 باطخ داس مث نمو ءرخآ ىلع يركف قلطنم ىغط نإو ءاذه انتقو ىتح ةأرملاب صاخلا
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 4 .تاشهحاب

 رظن تاهجو

 .ةلحرم لك تايطعم قفو رخآ ىلع

 نيب حوارتت ةيعرف تاباطخ كانه باطخ لك لخادب هنأ ىلإ ةراشإلا يغبني امك
 .باطخ لكل ماعلا طخلاب تمزتلا نإو ءددشتلاو ةنورملا

 ةأرملا ةاواسمب يداني نم كانه «لاثملا ليبس ىلع يبيرغتلا باطخلا ىوتسم ىلعف
 ةأرملا قوقح ىلع ظافحلاو ءيعمتجملا اهرود ليعفتل ساسأك اهتيرحو لجرلاب

 ًارسك ةأرملا ةيرح نم لعجت ةجرد ىلإ ةادانملا كلت يف يلاغي نأ نود ءاهتماركو
 باطخلا راصنأ ضعب كلذ ىلإ بهذي امك ؛ةيعمتجملاو ةينيدلا ميقلا لكل ًازواجتو
 ضعب يلاغي يذلا يلوصألا باطخلاك ىرخألا تاباطخلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو .يبيرغتلا
 رصعلا تايضتقم رابتعالا يف ذخألا مدعو «ينيدلا صنلا ةيفرحب كسمتلا يف هراصنأ
 .ةماع ةفصب عمتجملا روطتل ًاقيعمو ةأرملا ةكرحل ًالّيكم ينيدلا صنلا لعجت ةجرد ىلإ
 يف هذخأ عم ؛هيلع جورخلا مدعو ينيدلا صنلاب مازتلالا ةرورض ىلع دكٌؤي نم كانهو

 .روطتلا تايضتقمو صنلا رهوجو «صنلا كلذ هيف ءاج يذلا قايسلاب رابتعالا

 وأ ةيمالسإ تاقلطنم نم هداور ضعب قلطنا دقف يقيفوتلا باطخلل ةبسنلابو

 نم لكك عمتجملا عقاوبو ةأرملا عقاوب عفدلا مهنم ةلواحم ةتحب ةيناسنإ وأ «ةيبورع
 ميدقتل ؛ًايفاقث انعم فلتخملا رخآلا ةربخو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةربخلا نيب قيفوتلا لالخ

 .هتايلاكشإ زواجتو يبرعلا عمتجملا ءانب يف مهاست نأ نكمي ىؤر

 هتملوعو باطخلا ةيصوصخ نيب ةيبرعلا ةأرملا :عيارلا روحملا

 ةغايص يف ةرثؤملا ةيجراخلاو ةيعمتجملا لماوعلل مدقت اميف انضرعت نأ دعب

 دق يجراخلا لماعلا نأ ودبي «ةيبرعلا ةأرملل هجوملا باطخلاو ءًامومع ىبرعلا باطخلا

 ةنهارلا ةلحرملا لظ يف رصاعملا يبرعلا باطخلا ةغايص ىف ًايروحم ًارود بعليل داع

 .ةفاقثلاو داصتقالاو ةسايسلا ةملوع ىف ةلثمتملا اهتايطعمو

 نم ءيشب ىلو- ةراشإلا ديفملا نم نوكي دق كلذ تاريثأت حضون نأ لبقو

 نرقلا تايادب ذنم يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع ةيسايسلا تاروطتلا ريثأت ىلإ -زاجيإلا
 .تانينامثلا ةياهن ىتحو نيرشعلا

 ًايعامتجا ةمزاتملا ةيبرعلا تاعمتجملا عقاو يف ًاساسا ةلثمتملا ؛ةلح رملا كلت تكاقعت

 يتلا ةيبرغلا ةراضحلا يف- لثمتملا رخآلا يدحتو « ةةهج نم ًايسائيئسو ًايداصتقاو

 لاكشأ نم لكشلا كلذ -ةيرامعتسالا ةبقحلا يف يبرعلا ملاعلا ىلع اهدوجو تضرف

 ةيفاك تناك ءيبرعلا لقعلل هتاذ تقولا يف ةئجافملاو ةحضاولاو ةحيرصلا ةهجاوملا
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 يبرعلا يسايسلا روطتلا راطإ يف ةيبرعلا ةأرملل هجوملا باطخلل ةءارق :شابغ

 رايتلا زورب يف تلثمتو ءةدحلاو حوضولا ثيح نم اهل ةلثامم لعف ةدر زوربل

 ةدوعلل يعادلاو هل ضفارلا يفلسلا رايتلاو برغلا ةاكاحم يف بغارلا يبيرغتلا
 ةحاسلا ىلع ريثأتلا دودحم يقيفوتلا رايتلا يقب نيح يف ءانرشأ نأو قيس امك .تاذلل

 نرقلا نم تانيتسلاو تانيسمخلاو تانيعبرألا فورظ نأ ريغ .ةلحرملا كلت يف ةيبرعلا

 يبرعلا ملاعلا يف ينطولا لاضنلاو ررحتلا تاكرح يمانتب- تزيمت يتلا ءيضاملا

 ةديدج ةيلود ىوق زوربو ؛ةماع ةفصب ثلاثلا ملاعلا لود ىوتسم ىلعو لب «يمالسإلاو
 اهريصم ريرقت يف بوعشلا قحو ررحتلا ميق عويشو «رامعتسالا ةيفصت اهتحلصم نم
 «ىبرعلا نطولا 0 ةيركفلا تارايتلا نيب براقتلا ىلإ تّدأ دق -يلودلا ىوتسملا ىلع

 يف ةيساسألا اهبلاطم تلثمت نأ دعب ةصاخ ءام دح ىلإ اهباطخ ديحوت ىلع ٌتلمعو
 يذلا رمألا :ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا نيسحتو ررحتلاو لالقتسالا

 نّمضت دقو ءرهقلا لاكشأ لك نم عمتجملا ريرحت ىلإ اعد ءيمدقت ًاينطو ًاباطخ دجوأ
 اهقوقح مارتحاو ءاهميلعتب بلاطملا تمانتف ةأرملل هجوملا باطخلا ينطولا باطخلا كلذ

 ًاليفك ةأرملل هّجوملا وأ يعمتجملا باطخلا كلذ ناكو «ةيعمتجملا اهعاضوأ نيسحتو
 .اهرود ليعفتو ةيعمتجملا ةكرحلا قالطإب

 لودلا ةيقب امهيف تلان ناذللا نادقعلا امهو ءتانيعبسلاو تانيتسلا ادقع ناكو
 ةكرح قالطإب بلاطملا امهيف تلصأت ذإ نيقباسلا نيدقعلل ًادادتما ءاهلالقتسا ةيبرعلا

 دراوم ةيمنتو ميلعت نم ءكلذ لفكت يتلا لبسلا لك ريفوتب هعاضوأ نيسحتو ,عمتجملا

 نإ يفلسلا باطخلا لامو «ةلحرملا كلت يف يفلسلا باطخلا ىلع يمدقتلا باطخلا
 .لادتعالا ىلإ دجُو

 باطخلاب تعفد دق ءام دح ىلإ ةرياغملا تانينامثلا ةلحرم تايطعم نأ ريغ

 دملا عجارتل هبابسأ دحأ يف عجار كلذو ءرخآ هاجتاب ةأرملل هجوملا باطخلاو يعمتجملا
 ءىرخأ ةهج نم ةظفاحملا تاهجوتلا ىمنو ءرصانلا دبع لامج ميعزلا ةافوب يموقلا
 ودعلا عم ةهجاوملا ةهبج نم اهجورخو دفيد بماك ةيقافتال رصم عيقوت دعب ةصاخ
 يذلا رمألا ءيبرعلا نطولا ىوتسم ىلع يدايقلا رصم رود بايغ مث نمو «يليئارسإلا
 «جيلخلا ةقطنم ىوتسم ىلع ةصاخ ربكأ ًارود بعلت نأ ةظفاحم مظنل ةصرف حاتأ

 ؛(يعيشلا) يمالسإلا اههجوتب ةيناريإلا ةروثلا مايقو ءهاشلا ماظن طوقس ىلإ ةفاضإلاب
 يمالسإلا جذومنلا حرطو ؛لباقملا يف ةينسلا ةيمالسإلا تاهجوتلا يمانت دّلو يذلا رمألا

 يف يجراخلا لماعلا ريثأت ىلإ ةفاضإلاب ,بسانم يعمتجمو يسايس رايخ وأ ليدبك
 دملا ةهجاومل ةيلآك -تانينامثلا ةلحرم يف- ةظفاحملا ةيمالسإلا تاهجوتلا ةيذغت

 نفي
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 رظن تاهجو

 باطخلا زرب كلذلو ,ةقطنملا يف ةيكارتشا تالوحت ثودح نود ةلوليحلاو «يموقلا

 باطخلا يتاي نأ يعيبطو «تاباطخلا نم هريغ ىلع ىغطو ىرخأ ةرم يلوصالا
 ميجحتو اهباقنو اهباجح ىلإ اعد ذإ ءقايسلا كلذ نمض ةيبرعلا ةأرملل هجوملا
 يف تدلوت ءيلوصألا باطخلا يف ددشتلا اذهل ةجيتنو .ةرسألا دودح نمض اهرود
 لبق نم ةصاخ «ةوقب يبيرغتلا باطخلا زورب يف تلثمت ةسكاعم لعف ةدر لباقملا
 اهتيرحل ةرداصم يلوصألا باطخلا يف تدجو يتلاو «ةفقثملاو ةملعتملا تائفلا

 .يعمتجملا اهرودلو
 داحتالا رايهنا- يف ةلثمتملا ةديدجلا اهتايطعمب تانيعستلا ةلحرم يتأتو

 ,لئاهلا ىجولونكتلا روطتلا «ةدحتملا تايالولا ةماعزب ةيبطقلا ةيداحألا «يتيفوسلا
 داصتقالا ةملوعو ةيلودلا ةراجتلا ريرحت ,ةقحالتملاو ةعيرسلا ةيلودلا تاروطتلا
 باطخلا ىلعو ةيبرعلا تاعمتجملا عقاو ىلع حضاولا اهلقثب ىقلتل -ةفاقثلاو ةسايسلاو

 ًاحوضو رثكأ يجراخلا لماعلا ريثأت ادب ذإ «ةيبرعلا ةأرملل هجوملا باطخلاو ءيعمتجملا
 ًايسيئر ًاهجوم حبصأ امك ؛ةيبرعلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالعافتلا يف
 اهيف امب تاعيرشتلاو لب «ةفاقثلاو مالعإلاو ميلعتلا ىوتسم ىلع ءاوس ةماعلا تاسايسلل
 .اهقوقحو ةأرملا اياضقب ةلصتملا تاعيرشتلا

 ىلع ةيبرعلا ةأرملا نأشب غلابلا مامتهالا كلذ مهفن نأ نكمي مدقت ام ءوض يفو
 ,ةيلودلا لفاحملا يف ةيبرعلا ةأرملا روضحو «يبرعلا يعمتجملاو يمسرلا ىوتسملا
 .لعافلا اهرودلو اهقوقحل ةمعادلا تاعيرشتلا نم ريثكلا رودص كلذكو

 نم ؛ءيمسر ريغ لكشب وأ ًايمسر ءاوس ةملوعلا لظ يف يجراخلا لخدتلا كلذ

 اذ ًاباطخ دلو دق ؛يندملا عمتجملا تاسسؤمو «يبرعلا ماعلا يأرلا يف ريثأتلا لالخ

 «ةيلود ةدنجأ نمض اهريطأت ىلإ اعدو ةأرملا اياضق ملوع ًاباطخ ءةرياغم ةعيبط
 رمتؤم نم اءدب ,ةيعمتجملا تايصوصخلا عم اهضراعت وأ اهقفاوت نع رظنلا ضغب

 .اهب ةصاخلا تايدتنملاو تارمتؤملا لكب ارورمو ,ةأرملل نيكب

 زواجتُملا ةيبرعلا ةأرملل هّجوملاو :ملوعملا باطخلا كلذ دّلوي نأ ًابيرغ سيلو
 ةيبرعلا ةيعجرملا نم ًاقلطنم ًايلوصأ ًاباطخ «ةيبرعلا ةيفاقثلا ةيصوصخلل
 كلذ ةهجاومل ةيبرعلا ةأرملل ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ظافحلا ًالواحمو ,ةيمالسإلا

 .باطخلا
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 9 تافحاب

 هنغأ

 ىلع جورخلا

 ةليبقلا صن

 لتلا يطلس ريهس

 ىقتلي يتلا ةآرملا يه ةداهشلا نإ» اولاق

 تاذلا هذه ىلع فرعتيل ,هتاذ عم ءرملا اهيف
 ةيلمعلا هذه نإ» ًاضيأ اولاقو ؛««يعولا ةطساوب

 ةفرعم ضارتفاب أدبي امف ءاهضيقن ىلإ لوحتت
 ىلع متعت ىرخأ ةصق قلخ ىلإ يهتني «تاذلا
 لك نم ةقيقحلا يه نيأف ,«لوألا ضارتفالا
 !؟...كلذ

 ,ةلضعم لكشت اهتّمرب ةلأسملا ءقحلا لوقأ
 وأ بوتكملا يباطخ يف ةيّلجتملا يتاذ كرتأ نآف
 ,ةمتعملا ىجاردأ سيبح ىأ نلعملا ءشاعملا
 ةهجاومب انأ فقأ نأ نم ةرم فلأ نوهأ ءنيرخآلل

 .ءاعاجرتسا ىتح ىأ ًاليلحت ىأ ًادقن باطخلا اذه
 داعيإلاو يفنلا تالامتحا لك نم مغرلاب
 ةبتاك هجاوت ام ٌةداع ىتلا مصولاو ةرداصملاو

 كلتمأ له مث .ةليبقلا صن ىلع تجرخ ةأرما
 مويلا قئاقد عم ينوتارملا قابسلا اذه طسو
 !؟فلخلا ىلإ رظنلاو ةظحلل ىلو فقوتلا فرت

 ةسرامم حرف ءبع لمحأ يننأ ًاديج فرعأ

 يف «نرق عبر نم رثكال «ةباتكلا ربع «ةايحلا مثإ
 ءاضف ىف ,«ةفاحصلا» ةلالجلا ةبحاص طالب
 يفو ««ةريصقلا ةصقلا» «ةايحلا عم رحلا لاعفنالا
 فرعأو ؛«ىملعلا ثحبلا» نيصرلا لقعلا توكلم
 ةايح ىلع نيسمخلا ةفرش نم ّلطأ انأو ًاديج
 تاقالعلاو ةنكمألا ىلعو يظشتلاب ةلفاح
 ًالوبق يرمأ ناك له ؟اذامل لءاستأ ّمل ءهوجولاو



 ةليبقلا صن ىلع جورخلا :لتلا

 تحبصأ امو «هتنك ام رايتخا ةّيرح فرت ًاموي ٌتكلتما له ؟ًءابغ رثكأ ٍردق تاررقمل ًايبغ
 ؟رمعلا نم يل ىّقبت ام يف هنوكاس امو «هيلع

 نأ يغبني ام الإ ئش لك اهيف تلق ءتارم ثالث اهتهجاوم يف ٌتعضُو ةبعص ةلئسأ
 رمأ نإ لقتل .ةباجإلا لواحأ ةتفادلا نهئاوجأ يفو تاثحاب تاحفص ىلعو نآلاو .هلوقأ

 ثحب ةغيصب ةباتكلا فارتحا فلتخي له نكل ؛ةلوهس رثكأ يملعلا ثحبلا نع ثيدحلا
 له ؟ةليبقلا صن ىلع تجرخ ةأرما ةايح يف ةيفحص ةلاقم وأ ةريصق ةصق نع يملع
 «قرف ال نأ دقتعأ يتلاح يف ؟ةباتكلا عون يف ىأ «ةباتكلا لعف فارتحا يف ةلكشملا نمكت

 نوناق ىلع جورخلا وه لصألا نأل ءاهعوضومو اهعونو ةباتكلا لعف نيب ةيلدج ةقالعلاف
 .ءاسنلا تمصب يضاقلا ةليبقلا

 يداليم ةفدصل نأو «درفلا نيوكت يف ًامهم ًارود داليملا ةفدصل نأ ةيادب فرتعال

 «نيرمأ ىف ةفدصلا هذه لثمتتو .يريغل نوكي دق امم ًادادتماو ةيمهأ رثكأ نوكي دق ًارود

 رئاشعلاو لئابقلا دادعأب ةنراقملاب ءًايبسن ةريغص ةيفير ةليبق ىلإ بستنأ يننأ ؛لوألا
 ًاروكذ اهئانبأ ميلعتب ءروكذلا دارفألا ددع ةلق نع تضّوعف «ةيودبلاو ةيفيرلا ةيندرألا
 «طخلا كف» عيطتسي نم هيف دجن نأ ردانلا نم ناك تقو يف كلذو ءًايلاع ًاميلعت ًاثانإو

 ءيسايس ذوفنو ةورث نم ةليبقلا نكم ركبملا ميلعتلا اذه .ندرألا قرش ءاجرأ مظعم يف
 هرودب اذهو «ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةايحلا يف اريثأت ةيندرألا لئابقلا رثكأ نم ةدحاو اهلعج
 نم فقوملاب قلعتي اميف ًاصوصخ ةدئاسلا ديلاقتلاو فارعألا هاجت ةنورم رثكأ اهلعج
 .تانبلا لمعو ميلعت

 ةليبقلا صن نع اهتّمرب ثجرخ ةريغص ةلئاع ىلإ ىباستنا ىهف ؛يناثلا رمألا امأ
 ةدجلاو دجلا :ةريغصلا ةلئاعلا هذه دارفأ مظعمف .ًايعامتجاو ًايسايس ةدئاسلا اهفارعأو
 رخآب ىأ لكشب اوبستنا «بألاو مألا نع ًالضف «تامعلاو مامعألا ضعيو لاوخألاو مألل
 ىفطصم فورعملا رعاشلا معلا ةضراعملا هذه ديمع ناكو .ةيسايسلا ةضراعملا ىلإ

 مويلا ىتح لّثميو لّثم يذلاو لوألا ندرألا رعاش ربتعي يذلا ءرارعب بقلملا «لتلا يبهو
 قباعلا هرعشف .ندرألا تافقثمو يفقثم نم نيريثكل .ًايسايسو ًايفاقث ءيحورلا بألا
 لالقتسالا» نم هتيرخسو «يناطيربلا بادتنالل ةسرشلا هتضراعمو «ةيرحلا سافناب
 نجس نم ًاطيلخ هتايح لعج «نيحالفلا ءارقف تاباذع ىلإ قداصلا هؤامتناو «ينوتركلا
 يتلوفط ذنمو انتايح عباط ناك ذإ :ةريغصلا يترسأ عم رمتسا ًاطمتو ءداعبإو ىفنمو
 بزح ىلإ تاينيسمخلا ذنمو ابستنا بآلاو مألاف .داعبإلاو ىفنملاو نجسلا «ةركبملا

 ,نجسلاب ماكحألا نم امهتصح اذه امهياستنا ةجيتن ايّقلتو ءضراعم يراسي يسايس
 ««نيقراملا» قحب ماظنلا اهسرام ىتلا عمقلا بيلاسأ نم كلذ ريغو ءداعبإلاو ءةدراطملاو
 !دالبلا مكحت ةليبق ءانبأ نم «نيقراملا» ءالؤه ناك اذإ فيكف

 نفي



. 
 و

 تاداهشو رّيِس

 ةيسايسلا ةفاقثلا نم عيفرلا ىوتسملا ءهذه داليملا ةفدص نم رخآلا بئاجلاو
 .هرعش رشنب متهي مل نإو رعاش ًاضيأ بآلاف «نادلاولا اهكلتما يتلا ةيبدألاو ةيعامتجالاو
 ,نوجسلاو ىفانملا ةايح ءابعأ ةهجاوم نم اهنكمي ام ةفاقثلاو ملعلا نم تكلتما مألاو

 ددع هيف ناك تقو يف «ركذلا دهعلا يلو دوجو مدع ببسب قلق نود تانب ثالث ةيبرتو
 ةسايسلا فارتحا ناك اذكهو ...ةأرما يأ «ةأرملا ةايح نامأ ماَّمص ىه روكذلا ءانبآلا
 .داليملا ةفدص نم ًاءزج ةباتكلاو

 نيئجاللا نم ةقيدصلا تالئاعلا طاسوأ يف ىتحو ءيتلوفط يف ينإ «قحلا لوقأ
 نكت مل «تنب» ةملكف ««بئاجعلا دالب يف سيلأب» هيشأ تنك «نيفقثملا ىأ نييسايسلا

 ةلوادتم نكت مل تاملك ««بيع»و «زوجي ال»و «عونمم» لثم تادرفمو ,ءيشب ينينعت

 كراشن وأ «ًاباتك أرقن نأ نود مايأ يضمت نأ انتيب يف بيعلاف :ةوسقلا نم ردقلا كلذب

 نادلاولاو .ةلصب عئاشلا بيعلا موهفم ىلإ تمت ال ةريثك ءايشأو ءيلزنملا لمعلا يف
 و و 2ءشيعلا فظش نم مغرلاب كلذ ,ةيطارقميدلا ةيناسنإلا ةقالعلل جدومنو ةودق

 «ىثنأ» ءرملا نوكي نأ ىنعم ءةوسقبو «يميلعتب اليفك ناك يتآلا نمزلا نكل ...لاحرتلا

 .عايصنالا يميلعتب لشف هنكل

 يعيبطلا نم ناكف ...اهيلي امل ًاهّجوم ًاردق حبصت اهنأ ءداليملا ةفدص يف ةقرافملا

 ىلع اهراهزأ تحتفت ةقهارم يف لوألا مهلا وه ءيسايسلا مهلا نوكي نأ ءكلذ دعب
 نكل ءراسيلا ةرثاد يف يسايسلا ءامتنالا رايتخا نوكي نأ ًايعيبط ناكو :ناريزح ةميزه
 رظن ةهجو نم ءًاسلكتم» حبصأ يذلا دلاولا راسي سيلو «ديدجلا راسّيلا» ةرملا هذه
 ةطلسلاو ةليبقلا ةعراقم نم يبيصن لوانتب أدبأ نأ ًايعيبط ناك ةياهنلا يفو «ةقهارم
 نجس وه نطو يف ةايحلا ءابعأ ةهجاوم مث .ىفنملا ناك ًالواف .اهتاقاقحتساو ةمكاحلا
 الو رفسلاو لمعلاب أدبت تاعونمملا نم ةلسلس وأ «ءالولا هيف ةحاتملا تارايخلا ريبك
 ةيادب ىتحو ندرألا يف ةمكاحلا ةطلسلل يسايسلا كولسلا فئارط نمف ...يهتنت
 تابوقعب يفتكت تناكف ؛ةيسايس بابسأل ءاسنلا لاقتعا ىلع اهمادقإ مدع «تاينيعستلا
 لايتغاك «ةوسق ّلقت ال ىرخأ تاسرامم نع ادع ءرفسلاو لمعلا نم عنملا عون نم
 هذه نهذ هنع قتفتي امم ريثكلا كلذ ريغو ؛يعامتجالا يفنلاو تاعئاشلاب ةيصخشلا
 1 ...ةزهجألا

 بجو «ةليبقلا هتلبق امم امهريغو لمعلاو ميلعتلاف .ةليبقلا عم عارصلا أدب اذكهو

 فيكف .ةضراعملا ىلإ ءامتنالاب هفاعضإل يعامتجالاو يسايسلا اهذوفن زيزعتل هفيظوت
 راسيلا لئاصف ىدحإ عم حلسملا حافكلا تراتخا ةاتف نم ءامتنالا اذه ناك اذإ
 دعتست ةطلسلاو !؟«لوليأ برحب» هتيمست ىلع حلطصا ام فراشم ىلعو ءىنيطسلفلا
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 ةليبقلا صن ىلع جورخلا :لتلا

 ناكو ؛مهدحأ جرخ اذإ فيكو رئاشعلاو لئابقلا ءانبأ نم اهتدعاق دشحب ةكرعملا هذهل
 .توريب ةبرجت تناكو ىفنملا ةفدص تناكف !؟ةدعاقلا هذه نع ةاتف

 لب ءًارح ًارايخ ءاليصأ ًانطو تراصف ءتقشع يتلا ةنيدملا ءتوريب رايتخا نكي مل
 توريبو .نطولا ىلإ ةدوعلا ىأ ابوروأ يف ةايحلا ةلاحتسا دعب نكمملا لحلا تناك
 :يناهكافلا يف اهتيضمأ يتلا ةليلقلا تاونسلا يف .ءارمحلاو يناهكافلا تناك يل ةبسنلاب
 فلأ اهضقنيو ءتاراعشلا نم ريثكلا عفري طسو يف ؛ىثنأ ءرملا نوكي نأ ىنعم تفشتكا
 ىتعأ يف للغتت ةّينهذ ةينب يه لب ؛مد ةبصع تسيل ةليبقلا نأ ٌتفشتكاو .مويلا يف ةرم
 :ىناجملا توملل ةسركم ةئف :ناتتف ةروثلا ىلإ نيمتنملا نأو «ةثادحلاب ءاعدا تاسسؤملا

 ةجرد ىلع ءينس رغص نم مغرلاب نكأ ملو .رامدلاو توملاو عوجلا نمث ضبقل ىرخأو
 ةلقن ىدبت دق .«ءارمحلا» ىلإ ىناهكافلا ترداغف ءقطنم اذكه عم شياعتلا لبقأل ءابغلا نم

 ةلحر ٌُترشاب ديدش رذحبو ءءارمحلا يف ...ديدج نم يتغايصل ةيفاك تناك اهنكل ؛ةطيسب
 ملعتب ًءاهتنا ,مهبراجتو نيرخآلا تاربخ ىلإ عامتسالا ملعت نم ًاءدب ءداجلا ملعتلا
 تملعت «ءارمحلا» يفو .مائللا لاؤس ّرش ينيفكت يتلا ةنهملا ثحبصأ يتلا ةفاحصلا

 نل ءيقيقح جاتنإ الب ةيرحلا نأ تكردأ نإ ,ةجتنملا ةيرحلا ةميق :ةيمهأ رثكألا سردلا
 نمكي ال أطخلا نأو ءيضرم ثبع ىلإ ةيناسنإلا ةبرجتلا ليحت ىضوف اهنوك نع ديزت
 ....اهيعّدمو اهتّلَمَح ضعب يف لب ةركفلا يف

 ةرماغملا بالط هدصقي رابو فيصرو ىهقم درجم توريب دعت مل اذكهو

 ءاهيهاقمو ءاهعراوشو ءاهتابتكمو ءاهتاعماجب ءًانطو تراص ...قافآلا ذاذشو ةيسايسلا
 برحلا عجو نم مغرلاب ريثكلا ينوطعا نيذلا «نيبيطلا اهسانب مهألاو ...اهحراسمو
 ...نامعو دبرإ لبق نم ٌتلمح امك ...ةقحاللا ىفانملا ىلإ ىعم هّتلمح ءًانطو ...اهمالآو

 ةأرما - ضضم ىلع - اهنم تجرخو داعبأو ناعم نم ةملكلا يف ام لكب ةقهارم اهتئج
 تبعت املك اهدلإ دوغ :مودلا قشجو هدير ام قفعت ةفيكو ديرت اذام فرمت ةجضأت
 اهتاكرب ينلمحتو «يفتك ىلع تبرت ءينعمستو ءاهل وكشأ ءاهمأ نضحب دجنتست ةلفطك
 ...ينأش ىلإ يضمأ انأو

 «توريبلو ءيسايسلا اهذوفن ةمدخل ةيديلقتلا اهميق تعّوط يتلا ةليبقلل ناك «نذإ
 .ةباتكلا لاؤس ىقبيو .نّوكتلا لعف يف يناثلاو جورخلا لعف يف لوألا :ةمساح تارثؤم

 يلوصح نم مغرلاب اهّتفرتحا يتلا ةفاحصلا ةنهم عم ادتبا ةباتكلا لعف نإ لقنل
 ناك يتلا ةرسألاو تانيجلا تاثروم نع ًالضفف !؟ةبساحملا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع

 الأ ىرخأ ةفدص تءاج «يمويلا اهتوق تاذلاب رعشلا ناكو ءاهلاحرتو اهّلح قيفر باتكلا

 فصتنم ليبق ؛ةينانبللا فحصلا ىدحإ يف يفحصلا لمعلا ىلع بّردتلا يهو
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 ةبردتم تادب ةّيفحص سّركتلا ىلإ رمآلا يب ىهتناو ءضرعلا تلبقو ركفآ مل ؛تاينيعبسلا
 نم ةعومجمب ًارورم «ةيندرألا فحصلا يف ةفرتحم تهتناو ةينانبللا فحصلا يف

 دقف ءاهب ديدشلا يقلعتو ,ةنهملا هذهل يتبحم ركنأ ال .ةققحمو ةلسارمك ةيبرعلا فحصلا
 يتلا ,ةريصقلا ةصقلا امأ .ةيفاقثلاو ةيسايسلا يتامامتها نع ريبعتلل يتليسو تناك
 يذلا ءاضفلا تناكف ءداقنلا دحأ لاق امكو «ةديصقلا عاقيإو ةغل لاكشأ نم الكش تلمح
 ةيدودحم نم ذفنملا تناكف ءاهي تمحتلا امك ةيناسنإلا ةبرجتلاب يتالاعفنا نع هيف ترّبع
 نم ذفنملا اهنوك نع ًالضف ةيدرفلا تالاحلاب يلاعفنالا ىوتسملا ىلع يفحصلا ءادألا
 ةفاحشلا نيم: لصف هكؤا لاوعألا لكيو يتنكل .انايعا ططسلا:عيرتسلا ةياتكلا اق
 ةينغ ةدام يل مّدق ماحتلا ءاهسانو اهثادحأ «ةايحلاب ىوقأ ماحتلال تاعفد يئاطعإ يف

 ةامك اريبطعو اميديسم طخ ةناتكلا نقررححا ذختائل زفوتي ل امير هيكاجباو يضصصقل
 ١ .ةيميداكألا ةايحلاو يملعلا ثحبلا

 اذه يف ةباتكلاف .ةيادب ءاسنلا اياضق لوح ةباتكلاب ًاريثك يتيانع مدع ركنأ ال
 خبطلاو ةضوملا تاعرص رخآ لوانتت ءنهل ةصصخم تاحفص ىلع ًارصق تناك «لاجملا

 لاجسلا اذه لكم نع داعتيألا ناكر 1 :« يدرس اي كوز :نيدعتس فيكد عون نم ةياتكو
 نكي مل ,تانينامثلا علطم يفف .ةيندرألا ةفاحصلا يف اهُتضخ يتلا ةداحلا تاعارصلا نم
 يف ليوطلا يلاوجت دعب تدع دق تنكو «قايسلا اذه جراخ ءاسنلا بتكت نأ ًافولأم

 نكي مل يذلا .يفافثلاو يسابسلا :يتهعلا اهعورشم' لمحت ةقرقحم.ةزيرعلا ةفاحضلا
 يفيني ةذشاج هلاك ىف اويكو نينلا ءالمزلا نم الون فمتسلا تازادإ نم أل :ةلوبقم
 يتاوللا ءاسنلا لفاحج مامأ هيعارصم ىلع بايلا حتف نم نكمتت نأ لبق ءاهيلع ءاضقل
 ةعماج يف مالعإلاو ةفاحصلا ةيلك سيسأت دعب ,ةنهملا هذه ماحتقال نلهأتي نك
 ةوقب يدوجو تضرفو «يحلاصل عارصلا ةفد ةرادإ يف تحجن هلك كلذ عمو .كومريلا

 امبر «ةرارملاو ملألا نم ريثكب نكل ؛خبطلاو جوزلا داعسإل ةصصخملا تاحفصلا جراخ
 سرك يناوللا تاليها تارفعي يتداعم نع معرلاب :نآلا ىقح امهنم صلختا مل
 لوقح ةفاك يف لمعلا لالخ نم « ٠ «نييفحصلا ةباقن يفو فحصلا يف ينهملا نهدوجو
 .يمالعإلا لوانتلا

 اذه نم لجخأ الو ؛:ةيصخشلا يتبرجت نم ًاءزج سكعت تناكو ءيصصق امأ
 ًاصاخ ًايعو رمألا نكي مل .اهتغلو اهثادحأو اهتايصخشب ,ةيضقلا هذه تلوانتق رارقإلا
 ةيناثلا ةعومجملا يف رولبتلاب أدب هنكل ,هًارس يتأي ديعلا» ىلوألا ةعومجملا يف
 قالخألا ىلإ ةءاسإلا ةمهتب اهيف ُتندأ :ةسرش ةمكاحم عوضوم تناك يتلا ,«ةقنشملا»
 وضع» ةملك تدروأ يننأل كلذو ءتابوقعلا نوناق صوصن بسح ةماعلا بادآلاو

 ةبتاك لوأ ةمكاحملا هذهو ةمهتلا هذهب ٌتنكو :ةعومجملا صصق ىدحإ يف ءيلسانت

 لف



 ةليبقلا صن ىلع جورخلا :لتلا

 ةظفل ىلع يوتحت ةصق رشنو ةباتك ءنلعملا ببسلا .نادُّتو مكحُت ةيبرع لب ال ةيندرأ

 نم «ندرألا ناوسن ةيبرت» مث ءبغاشملا يملق رسكو «يبيدأت «نلعملا ريغو «ةيبان
 تبتُك دقف ««ةايحلا ٌّصّن» اهناونعو «ةثلاثلا ةعومجملا امأ .بدأتأ مل يننأ ىدبيو ٠ «يلالخ

 نكامأ يف ترشُت يتلا اهصصق ضعب تقال دقو ءيوسن يعو اهيف رولبت ةلحرم يف

 «داقنلا دحأ ريبعت بسح ةيوسنلا اهتيجولويديأ بيسب :اسرش ًايدقن ًامؤجف ,ةقرفتم

 .نآلا ىتح باتك يف ًةلماك رشنت مل ةعومجملا هذهو

 يئاسنلا داحتالا يف يوسنلاو ؛باتكلا ةطبارو نييفحصلا ةباقن يف يباقنلا لمعلا

 ًايرس ناك يذلا يسايسلا لمعلل ةينلع ةلظم نم ًاعون لكشت تاسسؤم كلت تناكو -

 كلذ ينعي ال .نوكت نأ يغبني امك ءءاسنلا ةيضق ةهجاومب ينعضو - تقولا كلذ يف
 رظن ةهجو لمحت ةبتاك ةأرماك دوجولاب يقح نع عافدلا يف ةيصخشلا يتبرجت لهاجت
 ةسسفؤملاو ةيمالعإلا ةسسؤملاو جاوزلا ةسسؤم يف ءةيعامتجاو ةيفاقثو ةيسايس

 ُتكردأ ذإ ءاهجرحي ام يسايسلا يكولسو يتباتك يف ثدجو يتلا ةليبقلا عمو .ةمكاحلا
 نأ :ءاسنلا عضو ةّيهام ءيسايسلا لمعلاب يقاحتلا تايادب ذنمو طاسوالا هذه نفر

 رقت يتلا ةئيهلا ةرطيسل يملستست نأو ءشماهلا يف يلظت نأ ينعي «ةأرما ينوكت

 سبحنيو ؛كلقع لكشتي نأ مهألاو ...ءيش لكو ؛كتغلو ءكتايح بولسأو ؛كيعو لكشت

 .ةيمادلا تاعارصلا نم ةلسلس ينعي كلذف هلك كلذ نم يجرخت نأو يعواللا ةرئاد يف

 ىوتسملا ىلع ةيضقلا هذه داعبأ سّملت ىلع يدجلا لمعلا يف هرثأ كرت هلك كلذو

 شاقن يف تكمهنا موي ءّرملا ءاسملا كلذ يف تأدب لوحتلا ةطقن نكل .لمشألا

 ةقيرط ىلع نهروعش نصصقي نمم .ةيئاسنلا ةيسايسلا تادايقلا ضعب عم ءيئاطسفس

 ةيمهأ لوح فالخلا ناك .ةيسكراملا ملع نمتخ نهنأ كلذب ندقتعيف «غروبمسكول ازور»

 ةطقنلاو «يعامتجالاو يسايسلا نيلمعلا لقح يف ؛ةحضاولا ةيرظنلا تايعجرملاو ركفلا
 .ةيصخشلا لاوحألا نوناق تاذلابو ءءاسنلاب ةصاخلا تالكشملا ىلع لمعلا رطخألا

 نم ةيباطخلا تاناجرهملاو تاماصتعالاو تارهاظملاب نطولا عراوش ٌثرخن اهتقو تنكو

 ةقزأ نبجي يتاوللا ءتامهجتملا ءاسنلا ةوقب ركذأ .ءاسنلا اياضق الإ ,ءيش لك لجأ

 يف نهكارشإل ىأ ءيسايس بلطمب ىنعت ةركذم عيقوتل ءاسنلا ناعطق عيمجتل تاميخملا

 للقأ ال ةطشنأ نم كلذ ىلإ امو ؛ةقيقشلا بوعشلا ةرصنل يباطخ ناجرهم ىأ ماصتعا

 لمعلا نع تالطاعلا ءءاسنلا عومج تالكشم لحي ام اهيف رأ مل ينكل ءاهتيمهأ نم

 مل تاميخملا دحأ يف حتتفا يذلا ىكيرتلا لغشمف .ةفاك زييمتلا لاكشأ نم نيناعي يتاوللا

 نهفينعت نود زيرطتلاو ةكايحلا نف نهناقتإ رفوي ملو ءنهتوق نّمؤي المع هتاجيرخ دجت

 «ةيخيراتلا ةيمتحلا» دفت مل ءهناكم يف خسار ةيصخشلا لاوحألا نوناقو .لتقلا ىتح

 لامعأ لودج ىلع ناكم نهتالكشمل دجوي ال تايندرألا تايورقلاو .ةلمنأ ديق هتحزحزب

 شن
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 ىف قرغأ «ةيرغتسم ةريغص ةيزاوجرب» يننأب ةوسقب ُتمهَّتا اهموي ءينطولا لاضنلا
 ىلع نوكأ يك ّيلع متحتي هنأو ءاهب يوسنلا لمعلا قارغإ ديرأو ةيصخشلا يتالكشم
 «عمتجملا ررحتب متي ءاسنلا ررحت» راعشب فعاضم دهجب لمعأ نأ ةيلوؤسملا ىوتسم
 ىننأ تسانت ىأ ؛:ةلضانملا ةيسايسلا هذه ُتّيسنو .نطولا اذه ريرحت يف مهاسأ يك

 لمعلا نم ةعونمم يننأو ؛نطولا ةيضق لجأ نم يفانملا يف يرمع عابرأ ةثالث تيضمأ
 ةيضقلا ةيمهأ كردأ تنك يننأ اهنيح يف ةلكشملا .نطولا ريرحت لجأ نم ءرفسلاو
 ىمد نم كاردإلا اذه نمث تعفد دقو ءءاسنلا ىلع فعاضملا اهكبع ةوارضو ةينطولا
 لح ىلع ةرداقلا ةلداعملا داجيإ لجأ نم يقيرط سملتأ تنك يننكل ءيباصعأو يمحلو
 قافرلا عم ةكئالملا سنج ةشقانم يف قارغتسالا نم تللم .ةبعصلا ةلضعملا هذه

 .ةديحو لمعلا تأدبو «تاقيفرلاو

 يف دجأ مل «تايندرألا ءاسنلا مومه ىلع بثك نع فرعتلا ؛ىلوألا يتوطخ تناك
 ,ةعضاوتم تايادب تناك .ثحبلا تأدب ةيفحصك يعقوم نمو «يتاوطخ دوقي ام ةبتكملا

 تأدب .ةقثوملا ةمولعملاو يفحصلا درسلا نم طيلخ ؛مكحملا مظنملا جهنملا ىلإ رقتفت
 يداصتقالا لالقتسالا ةيمهأب يتعانق نم ًاقالطنا «تالماعلا ءاسنلا عاضوأ ةساردب
 .كلذ ريغو ةيئاسنلا ةكرحلاو ةيميلعتلا عاضوألا لوانتل يتاباتك تددعتو ءءاسنلا ررحتل

 لواحأ تنك .هيلإ لوصولا عيطتسأ ال ء«صقان ءيش نع ثحبأ تنك ةرم لك يفو
 ,نهملاوع كيحي يذلا ؛هنع توكسملا ,يئرماللا عيفرلا طيخلا كلذ فرطب كاسمإلا
 كلذ ريغو «ةيرظنلا رطألاو جهنملا ةلئسأ نع ًالضف «تانطاومو ءاسنك نهتناكم ددحيو
 يفحصلا يلمع يل حاتأ يتلا ةيدرفلا تالاحلا عم يلماعت يف اهدقتفأ ليلحت تاودأ نم

 فنعلا ةليدجب ءًاعم رفاضتت «ةريبك عيماجم ىلإ تقولا عم تلوحت يتلاو ءاهيلإ فرعتلا
 يتلا ةيقالخألا ةيجاودزالل ام  يقالخألا ىوتسملا ىلعو - ركنأ ال .هنع توكسملا

 كنا الو: :كدلا ىلع رارضإ دارا يف وتا قس ةريبكلا ةليبقلا عجب هين ليرستي
 يتلاو ءاهيلإ ترشأ يتلا ةقنشملا ةصق ةمكاحم ةيضق يف اهلعفو ةيجاودزالا هذه رثأ

 قورع يف يرست يتلا ةيقيقحلا قالخألا رمأ نم ءروتسملا فشك نم ديزملا ىلإ ينتعفد
 تأدبف .اليل ةليذرلا ىّمح يف قرغيل ءًاراهن ةليضفلا ءادرب لبرستي يذلا عمتجملا اذه

 ةراجت ةيضق ىلع ًاَبصنم يمه ناكو ءسنجلا ةميرج رمأ نم روتسملا فشك ىلع لمعلا
 امل ةحضاو ةروص مسر ةيلوألا ةجيتنلا تناك .باصتغالاو ؛ةمرحملا تاقالعلا ءدسجلا

 ناكر .ةرشم هيف لمعا يتلا ةفيمصلا تدخفر عسؤم# قيفحت:يهو «ةنيدنلا عاقد ةتيمسا
 ..ةعجر ريغ ىلإ ةلالجلا ةبحاص طالب يترداغم يف رشابملا ببسلا

 ةبحاص طالب نم وتلل تدرط دق تنكو ءءاسنلا عاضوأ لوح ةودن تاذ ًاديج ركذأ
 نوناق لوح ةسارد راطإ يف ةيلوألا ثحبلا اذه جئاتن تمدق امدنع لعفلا دودر ةلالجلا
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 ةليبقلا صن ىلع جورخلا :لتلا

 .اهزيزعت يف يرسألا فنعلا رودو دسجلا ةراجت ةميرج «ثحبلا ةرؤب تناكو «تابوقعلا
 ام ىسنأ نلو .يسأر قوف تلاهنا يتلا اهعونو مئاتشلا ىوتسم راكذتسا مويلل عيطتسأ

 لهو :ةركنتسم خرصت يهو مهجتملا يوسنلا لمعلا تادايق نم ةدحاو هجو تييح
 ١ .«.شلا» قوقح نع عافدلا انم نيديرت

 ,يئاسنلا لمعلا طالب نم درطلاو «ةلالجلا ةبحاص طالب نم درطلا «نافقوملا ناذه
 فنعلا ةيضقو ًامومع ءاسنلا ةيضق يف قمعملا ثحبلا ةيمهأ ادكأ «لقألا ىلع ًايونعم
 هتارمتؤمب يوسنلا لمعلا الو ,ةفاحصلا عطتست مل خيراتلا كلذ ىتحف .(ضوضصخ
 نيوكت يف مهاسي « ءايقيقح العف لكشي همدقأ ام نأب يعانقإ ؛هلمع شروو «هتاودنو

 ةدقفحو :ةظيدملا عاق مورق ىلإ تود نورآلا يف ةايسلا ةيبضقلزح.ةيملع ةيعسرم
 ىلإ يهتتأل :ةيمسر ةطاصحا ماقرأو .تاناهتشو عئاقو قرم ةتفعجت امل ليلختلا نع ديب
 ةميرج يف ةسارد :رجحلاو درولا ةنيدم» ناوتعب هزاجنإ نم تاونس تس دعب رشُت ثحب
 تاعبتب لبقي يراحتنا رشان نع ثحبلا يف تضم تاونس .«يندرألا عمتجملا يف سنجلا
 ءرشني ام ةزاجإب ةينعملا تاعوبطملا ةرئاد ةعراقمو ًايعامتجاو ًايسايس فشكلا اذه
 هعنم ىلع ةردقلا مدعو ؛طوطخملا ةزاجإ يف ةبغرلا مدع نيب ةليوط ةدمل تحوار يتلا
 ىلإ ةليوط رهشأل ينتلطام .اهراكنإ نكمي الو ةقثوم ةيمسر تامولعم ىلإ دنتسي هنأل
 باتكلا رشن اذكهو .ءاضقلا ىلإ ءوجللاب اهيف ٌتدده ةيمالعإ ةكرعمب رمألا ٌتمسح نأ
 ,صصقلا لاعتفاو ؛عمتجملا هيوشتو ءامتنا اللاب ماهتالا بيلص ىلع ديدج نم بّلصأل
 ناتسأ اهسأرتي ةمرتحم ةيعمج ىهو رشانلا نأل ءيبنجألا ليومتلا ىلع لوصحلا عفادب
 .اهانبتي يتلا تاساردلا رشنل ًايبنجأ ًاليومت ىّقلت «قومرم عامتجا ملع

 ةيصخشلا ةبرجتلا عونتل دب ال نإ :ةفسلفلا تءاج ءبرطضملا قايسلا اذه ىف
 هيململ نكي ام لفح ىلع ةرداق نمسا نم ةيفرعملا اهتابئاس موكو :يبستلا اهءاسكأو
 ةباتكلا لاكشأ نم لكشو ؛ةصقلاو ةفاحصلا ىلع ةعزوملا ةباتكلا ةيرجت ءازجأ نم
 صصختلا نم دب ال ناكف «ةيفاك ءلقحلا اذه يف ةيتاذلا تاءارقلا نكت ملو ؛ةيثحبلا
 «يتنبا نس نم نوبرتقي نم عم ةساردلا دعاقم ىلإ تدع اذكهو .اهزيزعتل يميداكألا
 ,يوسنلا ركفلا يف جهنملا دقن ىلع لمعأ «ةدهتجم ةبلاط ءىرخأ ةرم توريب ينتنضحو
 ..«ةاروتكد ةحورطأ راطإ يف

 ءام روعش نالغإ ىلإ - ةرازم نم ولخي ال يذلا هلك عاجرتسالا اذه نم يهتنأو
 كارتعا ىلع يل ءريبعتلا حض نإ هتازاجتإ» نم: ققحت ام ىلع موقي ال ىخر :ىضرلاب
 ةزئاج ءضضم ىلع ىلو «ينتحنم يتلا ؛ةطلسلا ىتح ىأ «ةيئاسنلا ىأ ةيسايسلا طاسوألا
 نع جتانلا ىضرلا ىه لب «ىلوألا ةرملل حنمُت تناكو ,ةّيوسنلا تاساردلا لقح يف ةلودلا

 لفي
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 ه1 لورا تارداب هيف لمعلا كاني نباسلا يطع لوانجيب ضرك عووشم نولف
 .ةبعصلا ةلئسألا قلق نود لوحي ال ىضر نكل «ةيواهلا قشعب نآلا

 عازم ضنلا اذه لالخ قف تعلشسأ له «عانبالا لاؤسلا ىلإ ةياهتلا يف دوغاو
 رخآلا لتحا ىرخأ ةياكح تمدق دصق نودب ىأ دصقب يننأ مأ ءيعو نع اهميدقتو تاذلا

 0 0ةاهيفأ ةزادضلا عقوم

 ناكم تسيل ؛ةبرجتلا ىلع ةداهش نم اهنع عرفتي امو «ةريسلا نأ موي تاذ تبتك
 .هلك كلذ روطس نيب ام ءيه لب ,تازجنملا وأ تاربخلا ىأ يملعلا ليصحتلا الو «ةدالولا
 ءباطخلا هلمح ام لك نع تمجنو تنّوكو تقفار «ةيناسنإ رعاشم نم ىئرماللا كلذ ىه
 راصتخا ةأرج وأ ةردق نم غلب امهم عيطتسي نم نكل ءثحب وأ ,ةلاقم أ تناك ةصق
 ...!؟تاملكب ؛ةصغ ىأ «ةماستبا ىأ :ةعمد لك نع ريبعتلاو ءرعاشملا هذه

 باث



 سنوي دادو

 مع

 َفُرَتو اهتدج ىلإ باهذلاب دادول حمست ُوَل»

 ىلإ لوخدلا ناحتماب اهحاجن ىرشب اهسفنب اهيلإ
 «...نيملعملا راد

 نم جرخت يتنبا تناك ىتمو !؟تننج له»

 .العفنم اهعطاق «؟!دحأ ةرايزل تيبلا

 ءاهتدج ىلإ باهذلاب اهل حمست نأ َكتلأس»

 راد يف اهسورد ةعباتمل نذإ اهلسرتس فيك ؛كمأ

 نم ىتح اهعنمت لازت الو توريب يف نيملعملا

 ةفاسم انتيب نع اهتيب دعبي ال يتلا اهتدج ةرايز .
 .ىبأ تلأسو يتدلاو تعجشت «!؟نيعلا ةشمر

 ةرشع ةسماخلاو ةرشع ةعبارلا نيب تنك

 امزاح يبأ توص يتفرغل ةرواجملا ٌّيدلاو

 نيبو هنيب ريصقلا راوحلا كاذل ًاعطاقو ًامراص
 ةربنبو ءاهتاكسإ دارأ املك هتداعك اهل هلوقب ىمأ

 .تمصلا داسو ...«؟!لالط مأ «:ديدهت

 .تركف «؟يريصم وه ام»

 ىف ةساردلا ةعباتمل نيبهذتس «ىقلقت ال»

 وهو لالط يخأ يندعو .«توريب يف نيملعملا راد

 اذه ققحتي ىل» .اسنرف ىلإ هرفس لبق ينعّدوي

 .ةفهلب تينمت «!..دعولا

 دحأ ىلإ الإ تيبلا نم جرخت ال تنبلا»
 .«ربقلا وأ ةسردملا :نيناكم

7 
 نم نوكي دقو .ةايحلل ةقدارم ىدنع ةسردملا

 لي



 تاداهشو رّيِس

 ةنكمألا فلتخم ىلإ عالقإلل اهيف ةطحم دوجو ىلإ ًاهابتنا ْرِعُّي مل هنأ يظح نسح
 تقلطناو ًاركاب ةصرفلا تزهتنا .«ةبتكملا» اهمسا ةعونتملا ملاعلا بوعش ىلإ فرعتللو

 تأدب ذنم يرفس قافر هينيع ىمرم نع تيفخآو يليللا يلاحرت ىلإ ةسلخ اهتطساوب

 صّصلتلا ينبعتي تي نأ دعب الإ هنع جرفأ الف يتداسو تحت هرودب مهنم دحاو لك سبحأ

 .قيمع مون يف يبأ قارغتسال يراظتنا ينقهريو بابلا حاتفم بقث نم

 ٌرون ِهَتاِّيط نم َبّرَسَتي ال يكل يسأر قوف فاحللا فارطأ ُتْمَّكْحَأ ةرم نم مكو
 َعَدْبا يتلا اهعيباني تاراغمو اهتابضهو «مايخلا» بورد هلخادب ٌءيضي ٍريغص ٍليدنق
 اهرثن ًةعئار ًاروص طقتلأل وأ 27«يدلب» يف يل اهلامج فصو يف «فوتازمح»

 .يَمأ نع ("7مألا» يف ٍمََكب «يكروغ»

 «دوبع نورام»و يتاكحض ٌُسِرْخَأ تنك يَّرِس فشتكيو يبأ ظقيتسي ًالَكِلَو

 يف اهينذأ تدم ةديدج ةبيصم نكلو «رقبلا نيبو ينيب ىبرقلا ىرع تقثوتو» :يِنْعِمْسُي
 تكذأ تنص .يروخلا يدج تامحرلا ثلثملا نيبو ينيب ةقّشلا تدْعَبَف ,يتايح ةحيبص
 رقبلا بيلح عضار :ًالئاق ينلصفيو ينلصؤي ءدعقيو ّيلع يمحيف هب يلابأ الو يسأر

 :ىَسُأَي نيح ينزح ُمُتْكَأَو ««!!نوكي فيك

 نيح مهتثيشم لسالسب تدّيقتو ءنطبلا يف تروصت ذنم سانلل ًادبع تحبصأ دقل»
 .هءامسلا وحن ةرم لوأ يدي تعفر

 هط»و ةيرقلا يف ةايحلا طامنأل لوألا يضفر ةدالو ةحيص (*)ءماّيألا» يف ٌتِكْسأَو

 ىلع يبأ حملي الآ ىلع ٌصرْخَأَو «يبغلا قالحلا كلذ هينيع هل أقف فيك يل يوري «نيسح

 يذلا ٍفْيّرلا عمتجم تاثيسو تاقامح هيلع اهتعبط يتلا ةّرُملا ةيرْخّسلا حمالم يهجو

 يتلا هتروص تاّبخ ءيريرس ةشرف تحتو (0.فايرألا يف بئان تايموي» عم هتشع

 مسا هيلع قلطأ نأ دعب ِهّيِئالُث يف يلإ اهمدقو اهل همسر يف «هظوفحم بيجن» حجن

 .()«ديسلا يس»

 .تيكب ءيهجو ىلع ًابوحش ظحال دقو وكشأ امم ةّرَم يبأ ينلأس اّمَلو

 داجيإ يف ريكفتلاب يلاغشنا نع ٌفشت ةباجإب يناسل لزي نأ نم ًافوخ تيكبأ

 .فوتازمح لوسر يناتسغادلا رعاشلاو بتاكلل ءيدلب» )١(
 .يكروغ ميسكم يسورلا بتاكلل ةياور ءمالا» (؟)
 .ةفاقثلا راد ةعبط ؛56 ةحفص ءبارجلا (1)

 .هتايح ةريس اهيف ىور نيسح هط بيدالل «مايالا» (4)

 .ميكحلا قيفوت بيدألل «فايرالا يف بئان تايموي» ()

 .نيرصقلا نيبو ةيركسلاو قوشلا رصق :ظوفحم بيجن يئاورلاو بيدالا ةيثالث لطب هديسلا يس» (1)



 رَقَسَو تاطَخَم :سنوي

 لدتسي ةباجإ وأ :"026سارجألا عرقت نمل» :ةليل تاذ يل «ياوغنمه» لاؤس ىلع ٍباوج

 بالتسا نع حصفت ىرخأ ىأ ؟«ايفاروم» هب ينارغأ يذلا ”7«ماّسلا» ىلإ يحونج ًلهنم

 يف لاوجتلل يل ةجوجللا هتاوعد ةيبلتل عاصنأ ينلعج امم يلقعل «يكسفيوتسود»
 .0)؟«فوزاماراك ةوخآلا» سوفن يف ةملظلا ةكلاح قطانم بهايغ

 ضرأ لزلزي ناك يذلا ةيليئارسإلا لبانقلا يود نم ًاعّلَمَو ًاداعترا ٌتْيَكَب ْمأ

 ةميزه دعب خيشلا لبج ىرق يف نييئادفلا نماكم ُكدتل انءامس ربعت يهو «مايخلا»

 ؟ناريزح نم سماخلا

 عم ةفقاو نوكأ نأ تينمت .ةدرمتم ةبغر ينتدوار اذامل كاذنيح ٍردأ ملو تيكب

 :ةريرملا هتخرص هدعب نم دّدرن «ناربج» فلخ ٍديدع روهمج

 .(":)يمأ ينب اي»

 د6 د

 تضفر امدعي ّيلع هنانثمطا فعاضتو ءتابهارلل ريد يف يتماقإ ةركفل يبأ نأمطا

 لوخد لجر يأ ىلع عونمم» .اهيف ميقأس يتلا ةفرغلا ةيؤر هبلط ةلوؤسملا ةبهارلا

 فيك ىسنأ الو .هل تلاق ,«كلثم ًابأ ناك ىلو ىتح ريدلا يف تاميقملا تابلاطلا فرغ

 نأ لبقو ءاهترادإ نسح ىلع ةبهارلا ركشف عنملا اذه ءاّرج ههجو تامسق تحارتسا

 ًادحأ يقداصت ال» ,«ادحأ يمّلكت ال» :هاياصو يعمسم ىلع رّرك «مايخلا» ىلإ ًاعجار لفقي

 ًادبأ ْيسْنَت الو» :يريكذتب متخو «طقف كتسارد ةعباتمل توريب يف ِكْنَأ ةظحل ْئسْنَت الو

 .«نارعزلا دحأ كب شر رحت ام اذإ كسفن نع اهب نيعفادت فيك ِكّئمَّلع يتلا نيكسلا لمح

 اوتأ بالطلا نم تائم لب تارشع .يل ًاريغص ًانطو كاذنآ «نيملعملا راد» تنّوك

 يف ٍدرج رخآب ًءاهتناو ةروقانلا سأر نم ًاءدب «ريبكلا نانبل عمتجم تائف ةفاك نم اهيلإ
 يتركاذ «ةجهللاو ّيّرلا ةّيورق ةقهارملا رمع يف ةبلاط مهنم ةدحاو تنكو «راكع 0

 ىلإ نينح ةنيفلاو ةنيفلا نيب هعذلي يردصو ءيرفس قافر عم هتدهاش ام لك ُسّرْحَك

 .رعزأ يأ عدرل زهاج يحالس يبيج يفو ءيمايخلا انتيب ةقيدح نيزت ا ءيف

 ّتَحِل رهاظّتلاو بارضإلا يف ةكراشملل يئالمز ةوعد ينيرغت تذخأ ام ناعرسو

 ديحوت» :ةريبك تاطفاي ىلع اهوُرَّطَس تاراعشب اهوّصَّخَل بلاطم قيق قيقحت ىلع ةلودلا

 ةدايز «ةيفئاطلا ءاغلإ ءيرابجإلا دينجتلا ةبابطلا ةيناجم ,ميلعتلا ةيناجم يريراملا باتكلا

 .ياوغتمه تسنرأ يكريمألا بتاكلل ءسارجألا عرقت نمل» 2(

 .ايفاروم ىتربلا يلاطيإلا بتاكلل ءماسلا» (4)
 .يكسفيوتسود يسورلا بتاكلل «فوزاماراك ةوخألا» (4)

 .ناربج ليلخ ناربجل «فصاوعلا» باتك نم ءيمأ ينب ايد )٠١(

 انفو
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 تاداهشو رّيِس

 ةدحولا ءاهتدحوو ملاعلا بوعش ريرحت لجأ نم لاضنتلا ءهضرأ ريرحتل نيطسلف بعش

 .«دقتعملاو ركفلا ةيرح «ةيعامتجالا ةلادعلا «ةيبرعلا

 ساسحإ ينادجو يف ومني حار تاحورطلا دّدعتملا «باطخلا» اذه ءاضف يف

 هسفن تقولا يف رييغتلا ةشرو يف يتكراشم ةرورضب عانتقا سّسأتيو ةيلوؤسملاب
 ناريطلا تاوصأب اسنرف نم ةمداقلا (''!ةيبالطلا ةروثلا ءادصأ هيف تطلتخا يذلا

 دادعأ نلعت ةيمويلا توريب فحص نيوانعبو بونجلا ىرقل يمويلا هفصقو يليئارسإلا
 .نييئادفلا نم ىرسألاو ىحرجلاو ىلتقلا

 ,ةّيصو دعب ةّيصو ينع اهعزنأ تحرو ءَتْرَّكَف ««يبأ اي كاياصو نم رذتعأ»

 عطاقتت ةهج نع يلوح ةّيركفلا تاعزنلا يدّدعتملا بالطلا ءاقرفأ نيب ثحبأ تذخأو

 سارجا نينر عامس ىلإ حماجلا يسنامورلا يحومط عم ةّيِرييّتلا اهئاحورطو اهُناعلَطَت
 فرغ مههجوب لفقأ نم ّدض (" ")ءءاسؤبلا» ةضافتناب ةَنَّدْؤِم ناكم لك يف ٌعَرْقُت

 طّلسو ءاهاقفيل ةيرقلا ٌقالح مهنيعأ ىلع َقَلُطَأ نم هجوبو :تايفشتسملا ةّرسأو سرادملا

 ىلإ وأ ءتوملا ىلإ امإ موي لك مهب عفدتو تعفد داوسلا ةكلاح ةملظ مهسوفن ىلع
 يراد راض يحل ار مُهَّبحأ ناك ىل ءاسؤيلا ءالؤه» .نوجسلا

 مه

 تأدبو .' )لمعلا ام» ءاجر يتقيدص ينتدهأ نأ دعب ةصاخ اليوط يثحب مدي 3

 حرف ينرمغو ,«ةقيفر اي» :ب يننوداني «يعويشلا بزحلا» يف يقافر عامسب عتمتس أ

 .ناسنإلا ةمارك نوصت ةلادع قيقحتب اهدارفأ ملحي ةّينوك ةرسأ ىلإ ءامتنالاب هل َدَح ال

 ««يبأ اي كيلإ يراذتعا رّرَكُأ»

 ةعبطم» يف قيفرلا اهاّيإ ينمّلَس يتلا تازوشنملا مدر طّبأتا انأو ًةيناث ترّكَف
 هاجتاب ةعبطملا نم ٌتقلطنا .ليللا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا تيراق نأ دعب :حاجنلا

 :ٍلاع توصب نوداني «بدحألا» تاصاب يقئاس نم ٌددع ناك ثيح «سولبيب» امنيس

 :«؟سلبارط ع هحيار ٠ :ينلأسي يوحن هجوتق مهدحأ يندهاش .«سلبارط «سلبارط»
 تهجتاف ءتاروشنملا رمأ فشتكيو تارباخملا لاجر نم نوكي نأ تفخ ؛ةظحلل تكبترا
 ًاقيض لقأ رخآ هنيمي ىلإو نيميلا ىلإ ًاقيض ًابوراز مث ًاقيض ًابوراز تكلسو ًاراسي
 .«ساّيدلا ةحاس» هاجتاب

 )١1١( ماع يف ملاعلاو اسنرف تره يتلا ةيبالطلا ةروثلا دوصقملا 1574.
 ) )11.وغوه روتكيف يسنرفلا بتاكلا ةياور ناونع نم ءءاسؤبلا» ةملك ةراعتسا تمت

 )١6( .نينيل يسورلا ميعزلل باتك ,؟لمعلا امد

 ليا
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 رفَّسَو تاطحم :سنوي

 ةدمعأ نم ٍدومع ىلإ ةيراع هبش ىهو ءاسنلا ءالؤه نم ةدحاو لك دنتست اذامل»

 «؟ةقصالتملا ةينبألا هذه نيكالب

 اهنأ ول امك ةيجسفنبو ءارفصو ءارمح ةتفاخ راونأب نيكالبلا هذه تئيضأ اذامل»َو
 عاقيإ ىلع ٍءطبب ك رحتت ةرمحلا ةعقاف وافشل ًاراطإ مسرتل ةّيقشمد سيناوف نم ةّلَسْوُم

 «؟ةكلع غضم

 ,؟اهنانسأ نع رّشكت يهو اهنيعب ٌّنهادحإ يل زمغت اذامل»و

 «؟ىرخأ ىلل مستيت اذاملدو

 له» :اهادحإ ينم قلزنت ًالَكِل ريشانملا مرر ىلع يطبإ ٌمِكْحَأ انأو ًاضيأ تلءاستو
 ..؟تاّينجلا نع اهتاياكح يل يكحت نأ لبق انه نم تّرم دق «ماطس مأ» يتدج نأ

 :راكنتساب مهدحأ ينلأسو ؛ َنُيتْرَهاَش يتاوللا بيراوزلا نكت نع مهتربخأ

 «؟!يبنتملا عراشب تررم اذامل»

 يفو ؛توريب تايوناث ىلع تاروشنملا عيزوتب أدبنل تقولا نم ريثكلا انيدل نكي مل
 انتكراشم تبلطو هب موقن امب اهباجعإب يتاليمز ىدحإ ينتمهوأ نأ دعبو «يلاتلا مويلا

 يف افعل دلما علو :يرخاا ةدسج ةةنيدحم ايا اهل يِبْسَكَب ٌتْحِرَف بارضإلا ىلإ ةوعّدلا يف

 ناد ريدم ْمُهَسَد نيذلا بالطلا ضعب ئمَسَن د انك امك) ةرادإلا ءالمع نم ةدحاو اهنأ

 اهرثإ ىلع ردص تاروشنملا كلت نم ةمزر اهُتْمَّلسو (انتاكرحت دصرل اننيب نيملعملا

 .يقافر نم ةعومجم عم رادلا نم يدرطب يرادإ رارق

 ىلإ اَنْأَّجَل انترادإ عم مهافت ءوس وأ ةطرو ّيأ انهجاوت تناك املك ةداعلاكو

 .اهنيبو اننيب عطقنا ام اصيو اهعم انل طّسوتي يكل ءيصاع لاشيم» روتكدلا انذاتسأ

 ِعِيِقْوَتِل انرومأ ءايلوأ هئاعدتساب اموزشي دا انع ريدلملا قلع نأ الإ هتلياسو' يف جنت

 ..يدي يف ٌطِقْسَأف رادلا نيناوقب انمازتلاب يضقي ِوُهَعَت

 ىلع ّقبي ملو ةريخألاو ةثلاثلا ةيساردلا ةنسلا يف تحبصأ دق كاذنيح تنك

 تركف «؟يدرطب ريدملا رارقب يدلاو ةهجاوم يننكمي فيك» .رهشأ ةعضب ىوس يجّرخت

 هع «,نيملعملا رادل كلا 00 ةيضايرلا ةنيدملا» بعلم ةحاب كو عددا ع

 هتوصب ًابرطنم ودبي ناك ,هتيدان 2500 تاو ىلعأب هالجر تثّرشت

 ةدع يئادن تررك نأ دعب الإ ينعمسي ملف «نولحي اوحار ام نيو يبابحا» :ُنِجْيَمُي ىهو

 ةرادإ ينتدرط» . .ضرألا ىلع طبه نأ دعب ٍةَّقِرِب ينلأس «؟يتنبا اي نيديرت اذام» .تارم

 ليغ



 مك

: 

 نال تل ا ا و ل رب تاناوشو نوبل

 رظنف « ,ةّئَكْسَمِب هل تلق ,ءايصخش يدلاو اهيلع عّقوي ةلافكب الإ يَّنَع ّوفعت نلو يتسردم

 ثددم مث ةَبِذاك ُتْلَمْكَأ ««ةليوط تاونس ذنم نانبل جراخ دوجوم يدلاوو» ءًايرغتسم يلإ

 ينقفارُي نأ هوجرأ انأو هيلإ اهتمّدق يتزوحب اتناك نيتريل اهنم تلوانتف يبيج ىلإ يدي

 .دّهعتلا كلذ ىلع عّقويو ةرادإلا ىلإ يل يقيقح دلاوك

 ًاَتجاَقُم ناك كلذ دعب ثدح ام نكلو «ةّيقشو ةّيثبع ينم ةلواحم اهنأ فرعأ تنك

 ءالطلا ضعب هبايثب حسمو هبيج يف نيتريللا عضو نأ دعبف . .يِضْرَعِل هضفرب يلامتحال

 .رادلا هاجّتاب ينققار ؛ٌةراجيس لعشأو ُهُيَفَك نع ٍبِط ىلا

 ىقشبو بعتب هيدق «ْيَيِف ْيِلمْعَتُب كيه «ةيابرتلاه جو ِكّْيَلُع وُقُت ,موشلا بيع اي» و
 «؟نكيمعطل

 ناك امنيب ديدش بضغب ّيلإ رظني ىهو تاملكلا هذهب ينيعيرألا لجرلا كلذ ينمتش
 ,نيتّيوق نيتعفص ينعفصو ينم مّدقت مث نيملعملا راد ريدم مامأ دّهَعّتلا ىلع مصبي

 :ًادّدهم ىل لاق ةرادإلا ةفرغ باب فلخ بيغي نأ لبقو

 يئالمز تاماستباو يلوهذ طسو ىراوت مث ««تيبلاب ِكِْيِف كِدِف ف لمغأ ْحَر يش ِكْيِجْرَقْي»

 .ةتماشلا

 دو ع د

 ينربخي «ةيبرغلا رطوز» راتخم حار اهحاتفم ينملسو ةسردملا باب حتف نأ دعب

 نم مهئانبأ نامرح ببسب ةيطبنلا ءاضق يقرش يف ةعقاولا ةيرقلا هذه يلاهأ ةاناعم نع
 .ةيابطلاو ميلعتلا

 نويسنم نحن هانيلإ ًةَسرَدُم تلسرأو اَنِتالَسَوَتِل ةيبرتلا ةرازو تباجتسا ًاريخأو»

 نيتّللا نيتفرغلا ينيرُّي وهو يل لاق ««دلبلا اذه ةطراخ ىلع نيدوجوم ريغ اننأك ءانه

 .صاخلا مهلام نمو مهقرعب ةيرقلا لهأ امهانب
 :توريب يف نيميقملا هيراقأ نم دحاو تيب حاتفم يل مّدقي وهو ءابآلا دحأ ىل لاقو

 سرادم ىلإ ليوطلا يمويلا ٍرْيَسلا ِةَّقّشَم نم اندالوأ حاتريس دغلا نم ءاننيب ِكب ًالهأ»
 .«ةيطبنلا

 ةظحللا ةعورو لامج يهاضت ًةظحل تشع يننأ ركذأ ال رطسألا هذه ةباتك ىتح

 مهيلع ادب .المأو ةجهب ةءولمملا تانبلاو نايبصلا تارشع هوجو اهيف ينتلبقتسا يتلا

 نالفط قباست ءىلوألا ةرملل مهتسردم باب مهمامأ حتفي نم راظتناب دفن مهريص نآأكو

 هانيعو ثلاث ينلأسو «بابلا حتفب مهأ تنك امنيب يصيمق يفرطب كاسمإلا ىلع مهنم

 ًاعيمج اوعفادت مث :ةرطسملاو ريشابطلا اهلخاد يف عضأ تنك نإ يتبيقح ناصحفتت
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 21 ع ف
 رقَسَو تاطحَم :سنوي

 تمّدق ةيناثو ءاهلزنم ةذفانلا نم ينيرتل ةلفط ينترج مث يبناج نمو يفلخ نم نولخدي
 يتراجيس ينلوانيل لفط دي تلواطت اهسأر قوف نمو « ,ةيكليللا كوشلا راهزأ نم ةقاب يل

 .تركف ,«ّقاش لمع يراظتناب» .فَل

 ترشابو نْيَّقَص ىلإ ةفرغ لك دعاقملاب تمسق .ةيئادتبا فوفص ةعبرأ نم اوُواَج
 عاقيإ يف رّئؤتو رثأتت ًاكيشف ًاكيش يتسردم ْتَآَدّيَو .ةسراحو ةملعمو ةريدم ءيلمع

 ُلَطَعَتَت تراصف اهتعيبط نوناق نم ًاًرجتي ال ًاءزج َعِيسُخِل ةيمويلا «ةيبرغلا رطوز» ةايح
 ذخأل يذيمالت جايتحال ءالتمالا ةردانلا ةفشلا هايم لطاسق تآلتما ام اذإ اهيف سوردلا
 ٌةَدْهُع هتكرتو فصلا ىلإ همأ هب تتأ ًاعيضر َدِهْدَهتِل ُلَطَعَتَتو «يفاد ٍماَّمح يف مهطسق

 ةعارز َّنأ امبو .ةنيدملا يف بيبط ةرايز ىلإ اهرارطضال ربكألا هتخأ وأ هيخأ نضح يف

 ًايداع ًارمأ راص سوردلا ليطعت نإف ءةيرقلا يلاهأ مظعمل ديحولا قزرلا دروم يه غبتلا
 .فاطقلا ىأ ٌّيَّرلا مساوم يف لمعلا ىلإ باهذلل يذيمالت رارطضا ببسب

 ىنتدجوو ةرم تاذ «ةديفم» ةرازولا ةشّئفم ةسردملا ىلإ تلخد امل ىسنأ الو

 لوقح يف مهيلهأ نيب نيرشتنملا يذيمالت ديعب نم لمأتأ فصلا ةذفان مامأ ةسلاج
 ينتلأسو ء«رعش يبتكت صقان ءهللأ ايد :رخاسلا اهلوقب ينتردابف «ةدتمملا غبتلا
 مهفايطأ ىلإ يديب ترشأف «!؟ذيمالتلا نيو» :ةغرافلا دعاقملا ىلإ رظنت يهو راكنتساب
 نع اوييغي ُكِذْيِمالْتَل يحمستي فيكو «مالس اي» ,ةعذاللا رايأ سمش تحت ةديعبلا

 ينتقمرف ءاهْبِجَأ ملف «؟نوه يلمعت كِنيتعاب ىش ءنّلهأ عم لغّشلا ع ىحوريو ةسردملا

 هتدجو اهترايز ىلع رهش دعب يبتار ٌتضبق اّملو .ةبضاغ تجرخو ةفختسم ةرظنب
 .كلذب ةيبرتلا ةرازو ىلإ ًاحصُن مَّدَق دق اهريرقت ناك .مايأ ةسمخ غلبم ًاصقان

 يف هات دق «مايخلا»ل ِيِّبح ناك ةمتع وُلُجَت «رطوز» ليل ٌةَآَدَه ُْتّدَخَأ ًاديور ًاديورو

 ءانأ يهو يه يّنَأ ةقيقح ًاليوط ينع تبجح ٌةباحس ٌُهُرْدَب عشقو ًاماع نيرشع اَهيهْيَع

 يتيب باب َّقد املك ًاعم حرفنو اًهِناسِلب ُمّلكتآو يِوُحَص عم وُحْصَكَو ُتْمِن ام اذإ ُمانت

 .ديدج ركاز

 مهو ةرارحب عفترت يذيمالت ٍعِباَصَأ ِةَيْؤُرِل راهنلا َعوُلُط قاتشأ ٌتحبصأ امكو

 ىأ وللا ٍوْحَم يف ٍنذإ ٍذخأل وأ مهسورد ىأ مهضورف يف لاؤس نع يتباجإل نوقباستي
 يباب حتفل ليللا ٍلْوُلُح ىلإ ٌنحأ ترص ءهتحت تالمهملا ةلس يف صاصّرلا مالقأ يب

 مهلوصحم ءارشل «يجيّرلا ةكرش» راكتحا ةأطو تحت ةكّهْنُملا مهيلهأ تاماق مامأ

 اّملو .غبتلا قاروأ اهَئَّوَل يتلا مهّقكأ نع رفصألا نوللا ٍلْسَقِل يفكت ال داكت راعسأب

 اهَقّلَح يتلا نيجانفلا يف ياّشلا اياقب َدَحَوَو ٍركبُملا ِهْيْيِجَمِب حابص تاذ يدلاو يِنَأَجاف

 َيَلَع َدرَي ْمَلَو اانْعَم ِيَنْيَع يف البق تأرق نأ ْقِبْسَي ْمَل ةبيرغ ٍةرظنب ْيِنَقَمَر يليل ُقافر



 9 تافحاب

 تاداهشو رّيِس

 اهتيلباق دايدزاو ةفيفاقي نوطتي فارتعإلا نم همني ثلا صفق ةزج نع نأ اهتذك

 َنهْياطعإب يَ نع نهتربخأ امل يتذمالت تاهمأ ىدحإ ةفهلب ينتلاس ««؟أدين ىتم»

 ءابآلا دحأ قّلع ««ةباتكلاو ةءارقلا مّلعتن نأ ديرن ًاضيأ نحنو» .هّيّمألا وْحَم يف ًاسورد
 سوردلا كلت ءاطعإب يل حاّمَّسلا اهيلإ يبلط ةيبرتلا ةرازو تضقر امدنعو .سامحب ًالئاق
 نيذلا نحن اننكلو» :ٌّبأ ًاركنتسم ٌجتحا ءيمسرلا ماودلا ءاهتتا دعب ةسردملا ىنبم يف

 عّيضت ال يكلو .ءانكلم يهو اهانينب اندعاوسو انِلاميو ضرألا ةعطق ةسردملل انمّدق

 نولاص ءال» :ىرخأ ْتّدَرَف ,؟سيردتلل يتيب نولاص ٌحّدصي لم» ّمأ ينتلاس ةصرفلا
 .«ربكأ يتيب

 اوعيطتسي مل رهشأ ةعضبب كلذ دعب يجاوزب مهتطبغ نم مغّرلا ىلعو مهنا الإ
 «ةيطبنلا» سرادم ىدحإ ىلإ يلاقتنا لاح يتلا تاداهشلا عايض ىلع مهترسح ءافخإ

 .اهيلع مهلوصح نود

 يتلا ٍةَسردُمْلِل همارتحا نع ًاجتان ناك نإ ردأ مل ٍتْمّصِي ًاعجار لفقأو حابصلا ةّيحت 2

 د6 د

 هتعمسو يسيئرلا ةيطبنلا عراش رّدصتت يتلا ('*7.يناه ةبتكم» ىلإ ٌتلصو اّمَل

 «؟ارقت فرعتب تنإ هيل ةديرجلاب كّدب وش» :تانبلا ةسردم يف يئالمز دحال لوقي
 بلطو نينبلا ةسردم يف رخآ ليمز هيف لصو يذلا تقولا ىف «راهنلا» هعيب ضفرو

 اهاّيِإ هعيب ضفرو «؟نُيِف لمعت كّدب ىش» :ءازهتساب يناه هلأسف فشان ربح مالقأ ءارش

 دافحأ هتنيدم ءانبأ ٍفْرُظو ءاكذو ةهيدب ةعرس نع (' *«لعز» هب ينربخأ ام يل دّكات

 «رباج دمحم»و «رهاض ناميلس»و ءاضر دمحأ» خيرأتلاو ملعلاو ةغللاو هقفلا خويش

 لما 5 2

 قوَدَتُمِل وأ ةفرعم بحاص ىأ ٍفيرظِ الإ اهسلاجم يف ناكم ال» .«حاّبصلا لماك نسحدو

 .يل لاق ؛«لامجلل

 اهلافتحال ًاناكم تءاشو ءينتنضتحا اهيلع ديدج ٍدفاو لك عم ةيطبنلا اهتداعكو
 اهناردج دحأ ىلع «لعز» قَّلَع ثيح )0 1ةحيرف» ةسردم فوفص تاعاق ىدحإ يفافزب

 .متاوخلا اَنَسيُكِل فكلا ةفيرع تراتخاو ,هتاحول نم ةيتيز ءيِرْهَم

 .نيزلا يناه قيدصلا اهبحاصل ةيطبنلا يف ةروهشملا ةبتكملا يه ءيناه ةبتكم» )١4(
 .مولس لعز يليكشتلا نانفلا )١١(

 ميلعت ةيضقل اهترصنو اهتينطول ًارظن يلع جاحلا ةحيرف اهتريدم مساب تيٌّمس «ىلوالا تانبلا ةسردم» (11)
 .تانبلا
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 ُقاَقََو تاطخم :نتنوت

 ةبيبحل هتديصقب ('"؟ءرساي» لصيل عومشلا لاعشإ يف «لعز» راما ٌتأدبو
 .هتنزود نم هئاهتنا راظتناب ليللا ىضقن انك ام ًابلاغ يذلا ِهِيْؤُعِب ' 4)يِلَعمَو ءةديدج

 عورزملا انتيب ءاضف نم اهعامسأ ىلإ تبّرست املك انلوح نم بائذلا ءاوع أدهي راصو
 «ىكسفوكياشت»و «رازوم»و «خاب» نم «لعز» ليل ءاقدصأ ىقيسوم داو ةرصاخ ىلع

 لبق ام هتحول مسر ليْكُيِل تتأ ثيح نم ئفكنتف «يدلافيف»و «هيزيب»و «نفوهتيب» ىلإ
 .ةريخألا

 وأ تارضاحملا ىودجب رساي عنقي مالك داجيإ يلع يصعتسي ناك ام ًايلاغو

 يطاشن ىلع قّلعي نيح ةرودهملا ةأرملا قوقحل راصتنالا اهفده يتلا ةيئاسنلا تاقلحلا

 «ِكمامأ يِلْوُحُت ىه اه :ةرودهملا يه لاجرلا قوقح ءينيقّدص بعّتلاه الب» :هلوقب اهيف
 حصنب موقأ تارضاحملا لالخ تنك نإ ينلأسي مث «؟يتبيبح يب هتلعف ام نيرت له
 لاجر عفد فيك ريُخأ انآو ٌةرمو .ايلوصافلا ىأ موثلا وأ لوفلا لكأ نع عانتمالاب ءاسنلا
 دعب دجسملا ةعاق مامأ ىصحلاب «ةفطو» يتقيفر عم يقشرل مهلافطأب ('99ءافيرص»
 يداملا نهلالقتسا قيقحتل لاضنلا ىلع تاعرازملا مهتاجوزل يّْثحو يترضاحم ءاهتنا

 تناك يتبيبح» :ًافوهلم رسايو ؟«ءافيرص»ب ةراجح يف ام هيل» :ًابرغتسم «لعز» ينلاس
 .؟نكعم

 يذلا ةيطبنلل يليئارسإلا فصقلا نونج عمو «ةنس دعب ةنسو ٍرهش دعب ًارهشو

 9 دود جازتماو اهايارسو اهافشتسمو اهسرادمو اهلزانم تاساسأ هليانقب رجفي ذخأ
 دعب ًالفط مهءانبأ عزتني بونجلا ىصقأ نم مداقلا توملا ناك ءابآو تاهمأ بيحنب
 تأدب ؛مهمونل ٌةّرسأ تناك يتلا ناضحألا لَمْحُت نيأ ىلإ اومهفي مل لافطأ ءاكترو ذ سيرع

 ةحاسم ىلع ٌدتمت تحار يتلا برحلا نارين لولحب ىرخأ دعب ةعمش انتيب عومش ع
 .ةثالثلا يلافطأ مهنيب ٍعّضُرو ٍراغص ةلوفط ءاهي هوشتو يليج مالحأ مهتلتل دلبلا

 يف نولتاقملا هجاتحي سبلمو ماعط نيمأت يف يقافر كراشأ انأو يلابب رطخي ملو
 ئراط» هيلإ تيِعُد عامتجال ًاعوضوم ةصاخلا يتايح نوكت نأ كاذنيح ("")لبجلا كراعم

 .(يتوعدب 5 يذلا يل لاق امك) «ٌمهُمو

 ةمظنملا لوؤسم مالكلا اذهب ّيَلِإ هّجوت ,«ةصاخلا ِكتايح لوح انقلقت ةلئسأ انيدل»
 سبتلا ام ًاحراش عّرطت هتعمس اَمِل يناجهتسا قافرلا دحأ ظحال اّملو .عامتجالا ًاحتتفم

 .نيدلا ردي رساي قيدصلا رعاشلا ةنف]

 .يعامتجالا نامضلا يف شتفملا قيدصلا نيدلا نيز يلع (14)

 .روص نم برقلاب عقت لماع لبج ىرق نم ةيرق يه ءافيرص» (19)
 .1517//و 191/1 يماع نيب تعقو يتلا كلت دوصقملا «لبجلا كراعم» )٠١(
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 و

 - هرج ل يك نم ل ا ل ل يبست سمح نا ول

 رمألا ,ةيزاوجروب ةايح يف كجوز عم ِكسامغنأ ينعي قيفرلا» :يتشهد راثأو همهفق يلع

 .ءانمامأ يتاذ ٍدقنب مايقلا ِكيلع بري يذلا

 ىذلا بابلا وحن ةتماص هّكوتأ انأو ترّكف .«الدج هب لبقأ ال هنوفرتقي ديدج ًأطخ»
 .ةيناث هنم لخدأ الأ ترّرق

 نينامث ىلع داز ام اهلالخ «لعز» عّقو ةليوط روهش تضقنا فئاذقلا عقو ىلعو
 ىف ًالصاف نوكيس هنأ ملعن نكن مل ٍليل لولح لبق ناَّمَع يف هضرعمل ًادادعتسا ةحول
 .انتايح

 عالدنا نكامأ دصرن ةيطبنلا طسو ىلع ةَّلِطّملا انتيب ةذفان فلخ نّيَقِقاَو انك

 .همسرم هاجتاب اياظشلا نيب ًالورهم هجورخب «لعز» ينأجافف اهيف قئارحلا
 دئاع وهو ةقرحب رّركي عمدلاب قنتخملا هتوص تعمس (' '!«تاحوللا لك تقرتحا»

 .ةميسجلا ةراسخلا لقث تحت ءونت ىطخ رجرجي

 تزهتناف اتَّكَوُم ُهاَنْلِخ انريجهتل ًاماقم توريب انرتخا يلاتلا مويلا ةحيبص يف
 .اهلينب تملح املاط ةداهش اهيف لمكأل انلزنمل قوقحلا ةيلك ةرواجم ةصرف

 د د د

 ًاحضاو سرادملا ةيبلاغ ىلع يتوريبلا عراشلا ساكعنا ناك تانينامثلا ةيادب عم
 يقاحتلاو ميلعتلا نم ةلاقتسالا ىلإ ينعفد امم ةّيوايشيليم ذيمالتب اهدعاقم ماحدزاب

 .ةاماحملا بتاكم دحأب

 ةسرامم ةيوعص نم مغرلا ىلع يئالمز بناج ىلإ ةيماحمك يلمع ةيمهأب ترعشو
 ةاضق نم تاسسؤملاو نوناقلا ًةاَمُح ٌتايشيليملا هيف ْتَرَبَتْعا ٍتقو ىف ةاماحملا

 يمرتل مهنم نيريثكلا دايطصا يف تنعمأف اهنوناق ىلع نيجراخ نمأ لاجرو نيماحمو

 يف اهعادبإ لعفب نيهوشم ىحرج ىأ ىرسأ ىأ ىلتق اهبيدارسو اهقدانخ قامعأ يف مهب
 .مهييذعت

 يتلا تاراعشلا نم ةطفايل ةروص يمامأ ضرعت ةلكشم لك عم ىعادتت تأدبو

 تّيَوُص فيك تركذتف ؛نييعماجو نييوناث نم يليج ةيبلاغ لاقتعا وأ درطل ًاببس تناك
 تلاق امدنع ًافرح ًافرح اهتقرحأو «ميلعتلا ةيمازلإ» فرحأ ىلع نمألا لاجر تاصاصر

 دقع اهنأ ةجحب اهلمحي ناك قاروأ ىلع يتّمّصَب بلطو نيلجر ةقفرب يخأ يناتأ»

 .ةيليئارسإ ةلينقب لعز مسرم فصق ءارج 1517/7/1١ خيراتب تاحوللا ةفاك قارتحا مت (؟1١)
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 ق ةلدساا
 رفسو تاطخم :سنوي

 انأو يلابب رّطخي مل ءاندلاو نع اهانثرو يتلا ضرألاب قلعتي امهنيبو اننيب رامثتسا
 .«يثاريم هيلا دنا اهنلع نشا مصينأ

 «؟اهيلع يمصبت نأ لبق قاروألا كلت نومضم كعمسم ىلع أرقي نأ هنم يبلطت ملأ»

 .اهتلأس

 يخأ ىرتشا روز اَدِهاَش امهنأب ركفأ ملو نيبيرغلا نيلجرلا مامأ هتمرتحا ءال»
 .ىسأب تدر «!..ينقرسيل امهريمض

 ةبطخلا غاصم دادرتسا هنكمي فيك ينلأسي ىهو يلّكوُم انيع عمّدلاب تّدن امدنعو

 مايق ُتركذت ءاهتنبا ىلع هتبطخ ٌضَفِب هتاجاف نأ دعب هيلإ هتداعإ هتبيطخ ّمُأ تَبأ يذلا

 ىلع تارصاقلا تانبلا ضيرحتب «ةأرملا قوقح ةنجل» يف انماهّتاب تاهمألا نم يدع

 لبق ٍرَكْبُم جاوز ىلإ ةرصاقلا عفد مدعي انتادانم رثإ ديلاقتلاو تاداعلا ىلع دّرمتلا

 الشاف نوكي امبر جاوز جئاتن نم اهلبقتسم يمحت ةّينهم ىأ ةّيملع ةداهش اهباستكا

 .زوعو ُلّمَرَت أ قالطب هئاهتناب

 «اهجوزتأس يتلا سورعلل ةراوسإ دعب ةراوسإ هنمث رّقوأ يكل يسفن ىلع َترّتَق»
 .ةقرحب يل لاق

 .هتلأس «؟كلذ لك لايح كتبيطخ فقوم وه ام»

 مث ينباجأ ««ءاهتيؤر نم ينعنمت اهمأو اهرمع نم ةرشع ةعياسلا متت ملا اهنإم

 لمعي لجر ىلإ يتبيطخ ةروص تلسرأ يتامح نأ رّوصملا انراج ينربخأ» :ًالئاق فدرأ

 ًاسورع نهنيب نم راتخيل انتدلب تانب روص نم ةعومجم هتدلاو نم بلط يقيرفأ دلب يف

 .«هباجعإب يتبيطخ ةروص زوفت نأ لجأ نم يلصت اهنأو هل

 ةسماخلا تزواجت ةلكومل ٍباوج داجيإ نع ٌتزجع امدنعو ,تانيعستلا لئاوأ يفو

 فالتخا ببسب هثاريمب اهّقح نم اهنامرحب ُتَّنِحوُفَو اهجوز تدقف اهرمع نم نيسمخلاو

 اننيناوق نم ةلمج ليدعتب برحلا ٍرْروِل ًادح عضو دق «فئاطلا قافّثا» ناكو ءاَمِهيَتَّلِم

 :ةيصخشلا لاوحألا مظني يرايتخا يندم نوناق روضح اهنع باغ ىرخأ ثادحتساو

 «؟العف برحلا تهتنا له» :ٌتلءاست

 نم ينامرح لدعلا نوأ :زوعلا نم ينيمحي ًاضيوعت تققحتسال هل ةمداخ تنك ىل»

 .ةرارمب ينتلاس «؟هليحر دعب يتشيعمل لاملاب يتآ نيأ نم ءيجوز ثاريم

 هعم ًالماح يبتكم نم هفارصنا ىلع رهشأ ةعضب دعب قباس ٌلكوم يتراز املو

 ىلإ هعبصإب ًاريِشُم ديدجلا هديق جارخإب يمامأ ىقلأو هجاوز لاطبإ يف يلشف تادنتسم

 تأرق «يلئاعلا عضولا» ةناخ ىلإو «ملسم» تأرقف هيف بهذملا ةناخ بناجب ّبِتُك ام

54 



“. 
 و

 تاداهشو رّيس

 اولاز ال «نييمالعإلاو ,تاسايسلا يلّلحم نم ٌضْعَبو ,ٍدغلا نم فوخ ينياتني ذخأ «قلطُم»

 .ةّيِفْياَطلاد ب برحلا كلتل مهفصو نوُرّركي

 ةربنب يل لاق .«يرمع نم نينس سمخ ترسخ تنك ام ملسم ُتْلِهُع نامز نم ْوَل»

 .رصتنملا

 قيقحتب هل ي تكن يتتنهت هتعطاقم تركذت املك ينذأ ىلإ ىعادتت هتكحض ةلجلج لازت الو

 :ىل هلوقب هدارم

 .«يلهأ ةكرتب يَّقح رسخب ملسم ّلَطُب اذإ ءيحيسم عجرإ ام ْدْعَبَل ةيانهّتلا يلجأ»

 دق تناك يتلا هتجوز نم هجاوز لاطبإب يضقي رارق رودص نم سئي نأ دعب

 ٍميلإ ةدوعلا نع تعّنمتو رجهملا لود ىدحإ يف اهتلئاع عم ميقتل نينس ةدع ذنم ترفاس
 الإ هِتَلِكْشُمِل الح لجرلا كلذ دجي مل ,تهتنا يتلا برحلا نم موعزملا اهفوخ ةجحب
 هل ققح يذلا رمألا ؛همالسإ راهشإب هبهذم رييغت ىلإ دمعف هئاقدصأ دحأ ةحيصن ذيفنتب

 .هترصنل اهتيعدتسا يتلا تاداهتجالاو عجارملا لك تزجع ام

 ةفهلب تينمت ..ةّباشلا هذه عسسل لعب متصل ويانبا يلكوم قيدص يل ممّدقُي ىل»
 وه يتّلكْشُمِل لح لضفا» درر تكارو ءاكبلا يف تشهجأ نأ دعب ثلاثلا فلألا ةيادب عم

 .«راحتنالا

 دعب انجاوز نالعإب يندعو «ةعتملا جاوز ةيعرش نع همالك قّدصأ ينلعج هل يِّبُح»
 ةربنبو ءاهيلإ ُةُتْمَّدَق ٍءام بوك نم ًاليلق تعرج نأ دعب تلاق ««ديدجلا هلمع يف ٌرقتسي نأ

 يويلخلا هفتاه مقر ريغ مث هنم يلمحب هتربخأ اّمَل يب هتفرعم ركنأ» :تلمكأ ةجّدهتم
 هنأ ول امك ,هناريج ,هتخأ ,هءاقدصأ ,هلمع رقم ىف «ناكم لك ىف هنع تلأس :ىفتخاو
 ينتلاس «؟لعفأ اذام ءيرمأب ملع اذإ يدلاو ينلتقي فوس .ءام ةطقن يف حلم ةبحك باذ

 جاوز ةيعرش نع هتلأس اّمَل عرشلا ةاضق دحأ ينباجأ ءانرظنب يعرش جاوز ىه»

 .ةعتملا

 .ةفرعم ديزتسأل هتلأس «؟اهتينجو اهريصم وه امو ةلاحلا هذه ىف ىتنوناقلا

 ٌدَعُي هلوصحب اهرارقإف :لئاسولا ةفاكب اهجاوز ةقيقح نم تّيَكَّكلا ًالَّوأ انتكمي»

 ىلإ نينجلا بسن تايثإل ةّيربخم ليلاحت ءارجإ اهيلع بّئرتي ًايناثو ءاهتحلصمل ةنيرق
 كلذ نيبو اهنيب جاوزلا اذه لوصحب اهمعز يف ةبذاك نوكت امّيرف موعزملا جوزلا

 .«لجرلا
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 رقَسَو تاطحَم :ستوي

 ِهيَّلَكُم ىلع ٌدُري يك قئاقدل ينم رذتعاف ٌيويلخلا يضاقلا ةليضف فتاه َّنَر

 ةيفيك نع يلاؤس ىلع هباوج عمسأ نأ لبق هبتكم نم ًابُدأت تجرخو ةصرفلا تزهتناف
 .هتيلوؤسم نم ايرهت دالبلا جراخ ىلإ رفاس امبرو ىفتخا جوزلاو ةلأسملا هذه ةجلاعم

 ةرجهل ًادادعتسا امهبئاقح مزح نم ايهتنا دق يادلو ناك يتيب ىلإ تلصو اّمَل

 .اهنع امهينث نع ةفاك يتالواحم تزجع

 انرحبو انسمشو انضرأ نم ىهبأو لمجأ نطولا اذه دودح جراخ نادجتس له»

 :رحاو توصب اباجاف يقاتخب كسمت ةسغلاو امهتلابب «كانلبجو
 يفاص رحبو ةيهب سمشو ةبصخ ضرأ درجم ىه نطولا نأب يمأ اي نينظتأ»

 «؟رضخأ لبجو ةقرزلا
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 4 .تافحأاب

 ةنوصملا ةّردلا

 ةنونكملا ةؤلؤللاو

 ١ 2 هذ ةردع

 ةأرملا 500

 يريدلا دمحأ يلع

 :رظنا (1)

 هرارق هئامكحل برغملا كلم نلعأ نيح»

 ىعفأ ؛ًالئاق مهدحأ هل ىرينا «ثانإلا ميلعتي

 .هأمس اهيقستو

 :ىنعملا تاكيش

 نم «ةفاقث يأل ةيلالدلا ةمظنألا تاكبش لمعت

 تازاجملا هذهيف «تاراعتسالاو تازاجملا 0

 ُنيْتَبَتَتو ةيلالدلا اهتمظنأ ةيناسنألا تافاقثلا ٌنيْئَب5ُ

 ,00اهب اهنلسفت يف

 حيتت ليوأت تاكبش ءةيلالدلا ةمظنألا تاكبش

 اهطورش قفو هتاقالعو هتانثاكو ملاعلا مهف تاذلل

 ىلع جورخلا تاذلا هذه عيطتستلو .اهتاناكمإو

 ٍتاكبشلا هذه عضخُت نأ اهل دب ال ءاهتنميه

 ًالباق ًاعوضوم اهلعجت نأ يأ  اهدقنو اهتءارقل

 ىلع ًادهاش ناسنإلا نوكي اذهبو ءصحفلاو درسلل

 ,هلعف ةلاقملا هذه لواحت ام اذهو ءشاعو ىئر ام

 ةأرملل اهتيؤر تلكش يتلا اهانعم تاكبش عاضخإ

 تحبصأ اهدرس ّم مت اذإ ةياكحلاو ءدقنلاو درسلل

 ةياكح ءانب درسلاف «ةءارقلل ًالباق ًاعوضوم

 رصانعلا نم ةعومجم نيب تاقالع تاكبش دييشتب

 .تاوذلاو

 نإ لوقلا نكمي ًاحوضو رثكأ ةرابعب

 ءذفاون .حلاص مكاح يلع ةمجرت ءاقيطونمرهلا يف ةيجولوبورثنآ ةلاقم ..ةراعتسالا لدج -(رييب) ادنارام -

 5١ ريمسيد :؟"ددعلا
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 ةنونكملا ةؤلؤللاو ةنوصملا ةّردلا :يريدلا

 لعف ىلع جورخلا نم نكمتالو ءيتفاقث يف ىنعملا تاكبش اهتعنص ةأرملل يتاذ تالثمت
 اذهو «ةءارقلل ًالباق اعوضوم اهلعجأ نأ َّدِب ال ةأرملل يموهفم ءاني يف تاكبشلا هذه

 تاظحللا كلتل قرافملا نآلا ييعوب انأ - ينبأ ةياكح اهلعجب تاكبشلا هذه درس بلطتي
 ةياكح مهف نم يننّكميس ةيموهفملا تاقالعلا هذه ءانبو ,ةيموهفملا اهتاقالع -ينتنب يتلا
 لكشب لمعتو ةيزمر تاكبشلا هذه نأآلو .اهيلع دهاش ىلإ لّحتأ اذهبو ءةكبشلا هذه

 قفو لصتو ينبتف «لعفتو اهيف ىَّقختت ةليسو تازاجملا نم لضفأ دجت نل اهنإف ,يفخ
 وأ قرعلا وأ سنجلا يف هعم فلتخملا ناسنإلاب ناسنإلا ٍتاقالع ءاهؤانب هب حمسي ام
 . ؟ةأرملل يتالثمت تغاص يتلا تازاجملا هذه امف .ناكملا ىأ نامزلا

 ةغايص نع سيلو ءدصقب ةهّجوملا ةيجولويديألا ةغايصلا نع انه ثّدحتأ انأ
 نع ثّدحتأ ء.حضوأ ةروصب لقأل ىأ اهيف ٌتأشن ىتلا ةيعامتجالا ىأ ةيبعشلا ةفاقثلا

 .اهيف ُتيّبرت يتلا ةيجواويديألا هتغبص يف ينيدلا رايتلا ةغايص
 اذه ىؤر قباطت ىدم ةشقانمب انه ًاينعم تسل يننأ ىلإ هيبنتلا نم ِّدِب ال انهو

 ,ةيعرشلا ةيحانلا نم باجحلا عوضومب ًاينعم تسلو ءهنع هقارتفا ىأ مالسإلا عم رايتلا

 هياطخ ديدحتلا هجو ىلع لقألو ءهعم يتبرجت دودح يف رايتلا اذه باطخب ينعم ينكلو

 يقايس يف هتاسرامم ٌتشع امك «باجحلل يمهف راطإ لّكش يذلا يفاقثلاو يعامتجالا

 يننأ يأ ءاهمساب ٌتْثَّدحتو تاعانقلا هذه ججحب تعفادو هتاعانقب ٌتعبشتو «يعامتجالا

 اهتباجتسا ةقيرطو يتاذ ليكشت يف ةيزمرلا رايتلا اذه باطخ ةطلس نع ثّدحتأ

 .عمتجملاو نيدلل اهمهف يف ةطلسلا هذه اهيلإ تهتنا يتلا راكفألاب مازلإلا تالواحمل

 :باجحلا مأ باجتحالا ةداعس

 ةصق هتغاص ءيلع ةيفخلا ةيعانقإلا اهتوطس ةيجاجحلا هتّرقل ناك زاجم رثكأ لعلو
 ال ةداعس باجحلا» باتك يف ةيدادعإلا ةلحرملا يف ةينمض ايجوغاديب نمض اهتيقلت
 ١ ١ .ينيوزقلا دمحمل «ءاقش

 ءاهسفن ةعبارلا هتعبط يفو هسفن باتكلا ىلإ عوجرلاب اهسفن ةصقلا دروأ انأ اه
 هذهو «ةينمزلا ةفاسملا فاعضأ لداعت ةيدقن ةفاسمب ةدوع اهنكل ًاماعا# يضم دعب
 .صحفلل لباق عوضوم ىلإ ةصقلا هذه ليوحتب ةليفكلا اهدحو ةفاسملا

 :يلاتلا وحنلا ىلع بتاكلا اهدرسيو «ةيحيسم ةاتف عم راوح» ةصقلا ناونع

 انأ :هل تلاقو ةيحيسم ةاتف هتءاج امدنع «نيدلا ءاملع دحأل تثدح ةعئار ةيضق كانهو»

 هتببحأو «هريتاسدو هنيناوقبو نيدلا اذهب تبجعأ دقو ..ريثكلا ءيشلا مالسإلا نع تفرع
 هلوح تشقان دقو ..مالسإلا يف يلوخد مدعل ًاببس راص ًادحاو ًانوناق نكلو ..ًاريثك ًابح
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 تاداهشو رّيِس

 نأ  ملاعلا اهيأ تنأ تعطتسا اذإو ءعنقم باوج ىلع مهنم لصحأ ملف صاخشأ ةدع

 ؟مالسإلا يف لخدأ يننإف نوناقلا اذه ةفسلف يل نيبت

 ؟نوناقلا كلذ وه امو :ينيدلا ملاعلا لاق

 اهكرتي ال اذاملو ؟ةأرملا ىلع باجحلا مالسإلا ضرف اذاملف ..باجحلا نوناق :تلاق
 ؟لجرلاك ةرفاس جرخت

 اهيف عابي يتلا تالحملا ىلإ ...ةغاصلا قوس ىلإ ٍتبهذ له :ينيدلا ملاعلا لاقف

 .معن :ةاتفلا تلاقف

 قودنصلا يف تارهوجملاو بهذلا عضو دق غئاصلا نأ ٍتيأر له :ملاعلا لاق

 ؟قودنصلا باب لفقو يجاجزلا

 .معن :تلاق

 جاجزلا يف اهعدوأ اذامل ؟يديألا لوانتم يف تارهوجملا كرتي مل اذامل :اهل لاق

 ؟لوفقملا

 .ةنئاخلا يديألاو صوصللا نم اهسرحي يكل :تلاق

 بجي ةتوقاي ..ةرهوج ةأرملا ...ةناحير ةأرملا نإ ..باجحلا ةفسلف وه اذه :اهل لاقف

 نويع نم اهرتسي ءيش يف اهظفح بجيو «نيدسافلاو نينئاخلا نم اهيلع ةظفاحملا
 طقف باجحلاو ...مهل ةسيرف عقت ال ىتح  فدصلا يف ٌقلؤللا ظفحُي امك - نيمرجملا
 روتسم اهدسج نأل «نينئاخلا نم ةنمآ ةبجحملا ةأرملا نإ ..اهل ظفاحلاو رتاسلا ىه

 لزعم يف مهو ءاهيف نوعمطي الو ءًائيش اهنم نوري ال سانلاف «ةروتسم اهنساحمو
 ««باجحلا» لجأل كلذ لك ..اهنم نويحتسيو اهنوبيهتي لب ءاهنم ءيش مهتفلي الو ءاهنع

 .ِكتماركو كفرشل ةنايصو ..ِكل ةياقو  اذإ  باجحلاف

 ,ةيحيسملا ةاتفلا هجو للهت انهو باجحلا ةفسلف نم بناج اذه ..ةاتفلا اهتيأ ..معن

 يل باط نآلاو «هنم ةمكحلا تفرع نآلاو ..ىمالسإلا نوناقلا اذهب تعنتقا نآلا :تلاقو

 1 .نيتداهشلا تدهشت مث ...مالسإلا يف لوخدلا
 ةأرملا ةمارك ىلع ةظفاحملا دارأ مالسإلا نأ انل نيبي ليمجلا ينيدلا راوحلا اذه

 .(9كلذل يساسأ طرشك باجحلا بجوأف «هتيامحو عمتجملا ةنايص دارأو ءاهتيسدقو

 .م1946 ,؟ ط .ءافولا ةسسؤم .توريب .ءاقش ال ةداعس باجحلا -.(دّحوملا ميهاربإ دمحم) ينيوزقلا (؟)
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 ةنونكملا ةؤلؤللاو ةنوصملا ةّردلا :يريدلا

 نم اذل .ةفاقث يأل ةيلالدلا ةمظنألا تاكبش لمعت ,ةصقلا هذهل ةيزاجملا ةبيكرتلاب
 اتفطاوعو انراكفأب ةيلالدلا تاططخملا مّكحتت فيك :فرعنل ةبيكرتلا هذه كيكفت مهملا
 ةيمهأ فعاضتتو .ةيفخلا يعامتجالا فّيكتلا ةيلمعل عضخن امدنع انجاجحو انتاعانقو
 ينيدلا باطخلل جذومن اهنأ «رابتعالا نيع يف ءانعضو اذإ ةيزاجملا ةبيك رتلا هذه كيكفت
 نم ًاتاذ يفصوب انه ثَّدحتأ انأو ءديدج يعامتجا فّيكت عورشم لمح يذلا ينينامثلا

 اهلالخ نم ىرأ ُتنك يتلا ةيلالدلا هتمظنأ ةكبشب عورشملا اذه اهغاص يتلا تاوذلا
 .كرحتأو مكحأو مهفأو

 ميهافملا نم ةعومجم ةيلالدلا اهتكبش يف ةصقلا هذهل ةيزاجملا ةبيكرتلا لمحت
 ءرتسلا ءظفحلا ءضرعلا ءروفسلا ءباجحلا ةفسلف ءباجحلا ةعانقلا «نيدلا ملاع ,مالسإلا)
 ماظن قفو ةبيكرتلا هذه يف ةغاصم ميهافملا هذه عيمج .(فرشلا ءنساحملا ءدسجلا
 دّسِجتي لعف ىلإ ميهافملا هذه ةصقلا تلّوح ةغايصلا هذهبو .عورشملا اذه ةكبش ىنعم
 لصاوتلا ةفيظو ةصقلا قّقحُت اذهبو ءفقاومو تاعانق لكش يف نيقلتملا تاوذ يف
 ةرطيسلاو نيعم فقوم يف بطاخملا عم كارتشالا ىلع يقلتملا لمح» وهو يفقوملا

 هجئاتنو فقوملا كلذ تايضتقم عم هكولس فيكتي يك ينهذلا هملاع ىلعو هيعو ىلع
 .(9ةيلمعلا

 يلالدلا يماظن «ةبّكرملا اهتازاجمو ةطرفملا اهتطاسبب ةصقلا هذه تغاص دقل
 ؛كشلا لبقت ال قئاقح اهتظحل يف يل تدب يتلا ةيرابتعالا اهميهافم قفو بكرملا
 ًاثدح ءيفقوملا لصاوتلا ةفيظو قيق قيقحت ىلع اهباطخ ةردقب تناك اهنا :ًانكوصخ
 الو فالتخالا هقرتخي ال ًاسناجتم ًاعمتجم لّكشت ةيرشب تانونيك يف ًاشاعم ًايعامتجا
 عانقإ ةادأ اهفصوب ةصقلا هذه باطخل ئيهي يداحألا قايسلا اذه َّنإ .راوحلا الو دّدعتلا
 ام اذهو ءسفانم باطخ كانه سيلف «راشتنالاو لوادتلل ًةحاسم ءيجولويديأ ليكشتو

 .اهتيسدق نع عافدلا ليبس يف اهسفن لذبت «ةعامج اهقنتعت ةقيقح نوكت نأ نم اهنّكميس

 :ءيشلا زاجم

 ىلإ باجحلا ةبسن لعجي ءيزاجم (يليثمت سايق) ىلع ةصقلا هذه جاجح موقي
 اهتقالع يف ةرهوجلا نم لعجت ةصقلا هذه نأ يأ .ةرهوجلا ىلإ ةفدصلا ةبسنك ةأرملا
 راطإلا اذه نأ كش ال .باجحلاي اهتقالع ىف ةأرملا هلالخ نم ىرن ًاراطإ ةفدصلاب

 «ةيانعو لامجو نيمثت نم انتفاقث يف هلمحي امل ةيلوبق ىلع رفوتي ىهو ءانتبرجتل فولأم

 ,ةعيلطلا راد :توريب -١.ط -يبرعلا يحالصإلا باطخلا يف ةيليوأت تايرفح - .(دمحم) دادحلا (؟)
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 تاداهشو رّيِس

 مّدقتل :ةيلوبقملاو ةفلألا هذه فّظوت اهنآل ةيعانقإلا ةردقلا هذه ىلع رّفوتت ةصقلاو
 وأ ةراضح وأ ةفاقث ىأ عيرشت يأ يف هل ريظن ال ًءافتحا ةأرملاب يفتحي ًايلاثم ًاروصت
 ةاتف ةرواحملا ةيصخشلا لعجي يكافتحالا قوفتلا اذه ىلع ًاليلد ةصقلا مدقتو .عمتجم

 هذه تناك اذإ هنأب ىقلتملا نذأ ىف سمهت ةيصخشلا هذه رايتخاب اهنأكو «ةيحيسم
 ًاصاقتنا سيل هنأ امك ءاهتثونأ دض هنأ دجت ملو ءباجحلاب تعنتقا دق ةيحيسملا ةاتفلا
 «؟نيملسملا نحن انب فيكف «ةيحيسملا اهتنايد اهل اهتطعأ يتلا اهتيرح نم

 الو ءاهيف ككشت ىأ اهيلع ضرتعت نأ كنكمي ال ؛ةيحيسم ةاتف تعنقأ يتلا ةّجحلا
 اهنأل ءاهنيد تكرت ةيحيسملا هذهف ءاضيأ يئافتحالا قوفتلا اذه يف كشت نأ كنكمي
 .هلك ملاعلا ريتاسدو نيناوق قوفي ام ءهريتاسدو هنيناوقب نيدلا يف تدجو

 ىنعملا ميظنت ىلوتي يذلا يلالدلا مظنملا رودب ؛:ةصقلا هذه يف نيدلا لجر موقي
 مّدقي هنأ يأ ؛نيدلا ىنعم ماظن تحت ىّقختي هنكل ءهلثمي يذلا نّيدتلا طمنل يجولويديألا
 مالسإلا نيب فداري هنأ كلذ قيقحت ىلع هدعاسيو «نيدلا ةقيقح عم ًايهامتم ًالثمم هسفن

 (ليوأتلل ةلباق ةينيد صوصن) مالسإلا ةرابع نيب قرف ال نأكو ءهريتاسدو هنيناوقو
 .[ةينيدلا:صوصتلا نم. ةطيتتستم تاعيرشت) :مالسالا نوئاقو

 قحيف ؛ةرهوجلا لجر وهف َّمَك نمو ؛مالسإلا وه نيدلا لجر حبصي يهامتلا اذهبو

 ءاهظفحت اهنأ دقتعي يتلا بيلاسألاب اهنوصيو اهاري يتلا ةقيرطلاب اهب ظفتحي نأ هل
 زاجم َّنإ .روتسدلاو نوناقلا تايمست اهيطعيو «ةبلصلا ةقيقحلا ىنعم هقح ىلع غبسيو
 اذه نع ثّدحتي باطخلا راص ليوحتلا اذهبو ءنيمث ءىش ىلإ ةأرملا لاحأ ةرهوجلا

 انبراجت نييعت نم نكمتن نيح» امهنيب ًايهامم :ةأرملا نع ثّدحتي هنأكو «نيمثلا ءيشلا
 6216805126 اهتلوقمو اهيلع ةلاحإلا انعسوب حبصي هنإف ءداوم وأ تانايك اهرابتعاب

 نع ثيدحلا ّمتي اذكه .(0ءانقطنم ىلإ يمتنت ءايشأ اهربتعن اذهبو ءاهميمكتو اهعيمجتو
 .اهيلع فاخيو راظنألا نع رتسقو اهب ظفتحي ةرهوجك ةأرملا

 :ةرهوجلا باجح

 اذه راطإ هبجحي ام نإف :نيمثتلاو ءافتحالا ةلالد نع رّبعي ةرهوجلا زاجم ناك اذإ

 الو ءاهتعقوق ىف تماد ام ةايحلا ىرت نأ اهنكمي ال ةرهوجلاف .هلقصي ام قوفي زاجملا

 ,اهتنونيك لثمت يتلا اهتيثيش زواجتت نأ اهنكمي ال ةرهوجلاو «ملاعلا ىلإ رظنت نأ اهنكمي

 راد -١ط -.ةفحج ديجملا دبع :ةمجرت .اهب ايحن يتلا تاراعتسالا - .نسنوج كرامو فوكيال جروج (5)
 .4 0ص ١9555 ءرشنلل لاقبوت
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 ةنونكملا ةؤلؤللاو ةنوصملا ةّردلا :يريدلا

 اهجراخ ريعتل اهتنازخ زواجتت نأ نكمي ال ةرهوجلاو «ةايحلا ةكرح اهيف سيلف

 ىتح كلمت الو ةدارإ اهل سيلف ءنيرخآلا دي يف ةعيط نوكت نأ الإ اهنكمي ال ةرهوجلاو
 امف :ةأرملا ةنونيك قرغتسي نأ هنكمي ال زاجملا اذه نإف اذل .اهتعيبط ىلإ ةدوعلا قح
 .هرهظي ام قوفي اهتقيقح نم هبجحي

 وه ,زاجملا اذه راطإ هبجحي امو ءبوجحم نئاك ىلإ ةأرملا لاحت زاجملا اذه مساب

 .ةيديلقتلا انتاعمتجم يف ةرهوجلا ةأرملا اهشيعت يتلا ةقيقحلا
 يتعانق ليكشت يف يلالدلا يماظنل ةبسنلاب ؛ةصقلا هذه زاجم ةروطخ نمكت ال

 يف نمكت ةروطخلا لب ءسأرلا رعش رتست شامق ةعطق هفصوب ءباجحلا عوضوم هاجت

 يناعم لالظ يفو «ةبلص ةقيقح هفصوب ماظنلا اذه تلّكش يتلا ةيزاجملا عانقإلا ةبيكرت
 ليكشت ىلإ ءشامق ةعطق هفصوب باجحلا ىنعم زواجتت ىتلا اهب ةفاحلا ةعانقلا هذه
 ليكشت كلذ نم رطخألاو «(ةرفاسلا) ةبّجحملا ريغ ةأرملا لابق ةبّجحملا ةأرملا موهفم
 .هتاذ ةأرملا موهفم

 :بجحتي هلك ملاعلا

 ةبوجحملا ةأرملا يف ىري «يلالدلا يماظن نم ةيزاجملا ةبيكرتلا هذه ٌُتلعج دقل

 نأ ةميق لداعي ءيش كانه سيل .رخآ جذومن يأ مامأ هيلإ مكتحيو هب لضافي ًاجذومن
 .ءيشلا ةميق نيمثتو «ةيامحلا ىنعمل ًافدارم ٍبْجَحلا راص ىتح «ةبوجحم ةأرملا ىقبت
 ماظن لالخ نم لدتست ت «ةينورتكلإلا عقاوملا دحأ نم ةلخادم دروأ نأ فيرطلا نم هلعلو

 يتلا ءايشألا يطعي ةيامح ماظن وه امب بجحلل ةيفاقثلا ةيلضافتلا ةميقلا ىلع ةعيبطلا

 و (7,؟هنع نيذشت لهف ..بجحتي هلك ملاعلا» ناونع تحت ةلخادملا هذه تءاج

 يف اذخاو هددعت نم مولا ىلع لكلا يرث :ةيلومش ةيلقخ نع ةميمعت يف ردضي ناونع

 ةينادجو ةغيصب درفلا ةبطاخم متت ت ءدحاولا لكلا اذه مسابو ءهدوجو ةفسلف يفو هلعف

 نم ًابّكرم ناونعلا ءاج كلذل ءدحاولا لكلا اذه توصل بجتسي مل وه نإ ؛ميثأتلاب هرعشت

 لهف) ةيئاشنإ ةغيصو «ةمزاج ةيلك ةغايص ةغاصم (بجحتي هلك ملاعلا) ةيربخ ةغيص

 بجاو هضرفي يذلا عايصنالاو رمألا ىنعم هرمضم يف اهلاؤس لمحي (؟هنع نيذشت

 اهتمّدق ةرضاحم نم تافطتقم ةلخادملا لقنت رّطّوُملا ناونعلا اذه تحت .دحاولا لكلا

 .«ةنوصملا ةّردلا» ناونع تحت يئاسن عّمجت يف ةبيبط
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 4 .تافشحاب

 تاداهشو رّيِس

 لخاد ظفحُي فيسلاف :تادامجلا يف دجوي باجحلا» :ةرضاحملا ةييبطلا لوقت
 هسودت ًاناهم ًاليلذ ىقلُيو ةدئافلا ميدع حبصيو ءهربح فجي هئاطغ نودب ملقلاو ءهدمغ
 .(!!؟اليلذ دومغملا فيسلا سيلأ) ءاطغلا ىهو هتيامح ردصم دقف هنأل مادقألا

 ةيجراخ ةجودزم ةيشغأ ةيلخلا ىوتسم ىلعف «ةيحلا تانئاكلا يف باجحلا كانهو

 اهمعدي كيمس رادجب طاحت ةيتابنلا ةيلخلاو .اهتايضع لمع مظنتو ةيلخلا يمحت ةيلخادو
 وأ فلتي الف اهيمحي دمغب طاحي ليوط اهروحم ةيبصعلا ةيلخلاو .توملا دعب ىتح

 يفو ةيتابنلا ةيلخلا يفو تادامجلا يف :ةبّجحملا ةعيبطلا ةمظنأ لك درست اذكهو
 اهلك ةعيبطلا ىدغت اذهب .تاناويحلا يفو ناسنإلا يفو تاتابنلا يفو ةيتاويحلا ةيلخلا
 ملاعلا اذه يف ًايعيبط ًانثاك اهفصوب (لجرلا سيلو) ةأرملاو بّجحتي هلك ملاعلاو ,ةبّجحم
 ةرضاحملا ةبيبطلا هرّرقت ام اذه .بّجحتت نأ اهل َّدب ال باجحلا ماظنب هللا هقلخ يذلا

 ,؟كزيمي يذلا كب صاخلا باجحلا كل نكيل ٍتنأو ..اهب صاخلا اهباجح ةيلخ لكل ..ًاذإ»
 نع يَّذشت الو بجحتي هلك نوكلاف ...يتخأ يبّجحتف» ةلخادملا هيلإ يهتنت ام اذهو

 .«رانلا يف ذش دقف ..ذش نمف ..نوكلا

 «ينيوكتلا ةعيبطلا ماظن قفو ةيلالدلا اهتاططخمو ةيفاقثلا ةكبشلا بيكرت ّمتي اذكه
 ,ىرغص ةمدقم ماظنلا اذه ىلإ يمتنت اهفصوب ةأرملاو ءىربك ةمدقم ةعيبطلا حبصتف
 .ءافخو رتس نم ؛ةنوصملا ةّردلا بّحُح هيضتقت ام يه ةجيتنلاو

 يفاقثلا ماظنلا قاحلإ نم ةجتان «ةريبك ةطلاغم نم جاجحلا اذه يف امم مغرلا ىلع
 ةطلاغملا نأ الإ هللا عنّص نم وه يذلا يعيبطلا ماظنلاب ناسنإلا عنّص نم وه يذلا

 يداشرإلا اهجذومن قفو ةبيبطلاف .هسفن يعيبطلا ماظنلا ةمدقم يف نمكت ىربكلا
 هذه ريغ ةعيبطلا يف تانئاكلا تالاح ئرقتست يهو رت مل هب ىرت يذلا (مقداربلا)

 ًادحاو ًاملاع الإ رصبت مل اهنأكو ءهروفسو فُشُك نم اهيف ام رت ملو «ةيطغألاو بُحّحلا
 الإ ,سمشلل اهسفن نع فشكت نيح الإ ايحت نأ اهنكمي ال ةعيبطلاف ةعيبطلا ملاوع نم
 اذه هيلمي ام ريغ ىرت ال اهلعج «ةبيبطلا نهذ يف مّكحتي ناك يذلا ينهذلا قبسملا نأ

 نوناق ال باجحلا نوتاقب ةموكحم تانثاكلا ٌّنأو ءبّجحتي هلك ملاعلا َّنأ وهو ؛قبسملا
 ءاملعلا ةيؤر نأ «ةيملعلا تاروثلا ةينب» هباتك يف دكؤي (نوك ساموت) ناك .روفسلا
 ال مّلاعلا نأ عم ؛هسفن عونلا نم ءايشأ ىلإ نوعلطتي امدنع ةرياغم ءايشأ ىرت ةيرصبلا
 نولمعي مهنأكو ءاملعلا لعجي جذومنلا اذه رّيغت ّنأ الإ ءيداشرإلا جذومنلا رّيغتب رّيغتي
 ءاملعلا ثّدحتي ام ًابلاغ ءلاكشالا ةيؤر يف بالقنا ثدحي نيح كلذل ,ةرياغم ملاوع يف
 جذامنلا ريغتت امدنع ءهآ» !!رصبلا بجحت يتلا ةواشغلا «نينيعلا نع ةواشغلا طوقس نع
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 ةنونكملا ةؤلؤللاو ةنوصملا ةّردلا :يريدلا

 .©0«هتاذ ملاعلا اهعم ريغتي ةيداشرإلا

 نونكملا ةعيبطلا ّرس «ةبيبطلاو نيدلا ملاع جذومن قفو ءباجحلا ةفسلف نوكت اذكه
 هذه نم مظعأ ةفسلف يأو «تانئاكلل ةيجولويبلا ةبيكرتلاو ناحيرلاو توقايلاو ررّدلا يف
 !؟ةيعيبطلا هتاقولخم يف مظعألا هللا رس عم قباطتلا ىلع ةردقلا اهيدل يتلا ةفسلفلا

 ريغ قولخملا كلمي الف «ةيعيبطلا هتيعرش باجحلا بستكي «ةعيبطلا هذه رس مسابو
 .ّرسلا اذهل دايقنالا

 :روفسلاو مومعلا
 ليكشت يف يوقلا هرثأ هتغايصل ناك رخآ ليثمت «ةّردلا ةصق زاجم عم دضاعتي

 ةصق لكش يف (ءاقش ال ةداعس باجحلا) هسفن باتكلا هغاص دقو «يلالدلا يططخم
 ندع اهعئاقو .يرجتو ةيجعملاو ةزفاسلا ةارشلا خيب: ىزقلا# اهناونع نك داجعي لفحص
 ناك هنأ يهو «نينمؤملا دحأل تثدح ةفيرط ةيضقب ءاقدصألا دحأ ينثدح» :يلاتلا ىحنلا

 دحأ هءاج ذإ «ةماعلا تاهزتنملا ىدحإ يف ةبجحملا هتجوز عم - ًاموي - ىشمتي
 ةرفاس جرخت ال اذامل ؟ةبجحم كتجوز اذامل :هلأسو .ءةرفاسلا هتجوز هعمو نيئزهتسملا

 ؟باجحلا اذامل ؟يتجوزك

 نيب قرفلا فرعت له :هل لاق ثيح ًائيرجو ًاعئار ًاباوج نمؤملا كلذ باوج ناكو
 ؟ةرفاسلاو ةبجحملا ةأرملا

 ؟قرفلا ام :ئزهتسملا لاق

 «ةزيه زحل ةرايدتلاو "ءيتشاتلا» ةيسومعلا ةزايسلا خيب قرقلا ام سمونلا أت
 ةيلصوصخغلاا ةزايشلا اََتيَب مسجل ةماغ ىسكاتلا ةرايس نا قرفلا :يؤهتسملا لاق

 ١ .هريغ نود اهبحاصل ا ةضاخ
 ..سانلا عيمجل ةماع ةرفاسلاف ..ةرفاسلاو ةبجحملا ةأرملا كلذك :نمؤملا لاقف

 - ًاريثك ثدحي امك  اهيلع اودتعا امبرو ..اهدسج ىلإ ..اهنساحم ىلإ ..اهيلإ نورظني
 ال ءاهجوزب ةصاخ «ةفيرش ةديس يهف ةبجحملا ةأرملا امأ ..ةيمومعلا ةرايسلاك يهف
 اهنساحمو اههجو حفصتت الو ءداسفلا لهأو رارشألا اهيلإ علطتي الو ..يبنجألا اهاري
 اهندب ..ةظوفحم اهتمارك ..ظوفحم اهفرش ..باجحلا ىف ةظوفحم ىهف «ةنئاخلا نيعألا

 قثي هنأل هيدل ةميرك ,هيلع ةزيزع ءاهجوز دنع ةبوبحم هسفن تقولا يف يهو ..ظوفحم

 ةفاقثلل ينطولا سلجملا -١.ط -.لالج يقوش :ةمجرت .ةيملعلا تاروثلا ةينب - .(ساموت) نوك (1)
 يف لوحت اهرابتعاب تاروثلا) رشاعلا لصفلا رظنا 70١.ص ١4 .ةفرعملا ملاع ١1547. ,تيوكلا-نونفلاو
 .(ملاعلا ىلإ ةرظنلا

 هه



 تاداهشو رّيِس

 .نيرخآلا عم ةدساف تاقالع اهل تسيلو هب ةصاخ اهنأ ملعيو ءاهب

 اذه نإ ءككجاعزإ نم فسآ :هل لاقو نمؤملا اذه نم ئزهتسملا كلذ ىحتسا انهو

 نم هب عمسأ مل ليمج لاثمو حيحص مالك ..هللاو معن :لوقتل هتجوز هتعطاق انهو
 ...هللا ىلإ ةيئات ًاضيأ انأو يبلق ىف لاثملا اذه عقو دقو ءلبق

 لخدت فوس مويلا نمو ءباجحلاب نمؤأ انأ نآلا» :الئثاق همالك ممتيل جوزلا داعف

 مالسإلا باجحب ةبجحم يهو الإ جرخت الف هللا باحرو ةماركلا ةضور يف يتجوز

 .")«سانلل ةماع يتجوز نوكت نأ ىبأت يسفن نأل «ناميإلا سابلو

 :ملاعلا اهاري ال يتلا ةأرملا

 ةازملا ندمت نئالدلا يططخم مووقم ىلزألا ةيمقلا نف ةزهوجلا زاجما ءاض:دقل
 ملاعلا الو ملاعلا ىرت ال ىهف ,ملاعلا راظنأ راظنألا نع ةبوجحم ةّرد اهفصوب ةبّجحملا
 ريثألا ثيدحلا وه ىنعملا اذه نم دضع يذلا صنلاو ًالاجر ملاعلا رابتعاب اهاري
 لاجرلا الو لاجرلا ىرت الأ ةأرملل ريخ» هيف ٌتلكشت يذلا ينيدلا طسولا يف لوادتملا
 دجسملاو متأملا يف ةماعلا ةحاسلا ءاضف ألمي يذلا وه لجرلا ناك اذإو ءاهنوري
 ناملزيلاو يندملا عمتجملا تاسسؤمو غناشلاو يداثلاو ةماعلا .شلاجملاو ةيرقلاو
 هتطلتيو ةدشتلاو هتوضو هنكرشي هولمملا هانخفلا اذه. وع لعرلا# !ةينلبلا نسلاجتلاو
 .اهاري الو هارت الأ ةأرملل ريخ ىه يذلا ملاعلا ,ملاعلا اذه وه لجرلا .هتابغرو

 الو لاجرلا ىرت ال يتلا «يلاثملا ةأرملا جذومن عم قستملا ةّردلا زاجم لباقم ىف
 ةارملا ىتعمل' يلالدلا يططختم حوهفم :ةتمومعلا ةرايسلا ةبضق ناجم لكش ءافارت لاجتلا
 علطتيو ؛ةماعلا ةحاسلا لغشي يذلا لجرلا وهو يبنجألا اهاري يتلا ةأرملا يهف ءروفسلا
 اهنساحمو اههجو حّفصتتو ,ةماعلا ةحاسلا نولغشي نيذلا داسفلا لهأو رارشألا اهيلإ
 اهفرش ىف ةظوفحملا ريغ ةأرملا ىهو ,ةماعلا ةحاسلا ىف لغتشت ىتلا ةنئاخلا نيعألا
 ةماعلا ةحاسلا ةأرما يه ءروفسلا ةأرملا َّنأ يأ «ةماعلا ةحاسلا يف اهندبو اهتماركو
 ١ .يحدقلا افاتعمب

 ةروص ةيمومعلا ةرايسلاو ةرفاسلا ةأرملا نيب هتقباطمب زاجملا اذه بكر اذكه
 اذه مادختسا ؛ةيصاقتنالا هذه نم زّزع دقو «ةبّجحملا ريغ ةأرملل ىموهفم ىف ةيصاقتنا

 لب ءسارلا رعش ىلع طقف رصتقي ال يذلا فشكلا ىنعي يذلا ءروفسلا زاجمل باطخلا

 .١٠١ص .ءاقش ال ةداعس باجحلا -.(دّحوملا ميهاربإ دمحم) ينيوزقلا 2(
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 دقو (ةيصوصخ ةرايس تسيل يهف) ةيصوصخ لك فشك ىلإ هيناعم لالظب دتمي
 يتكبش يف تاعانقو قئاقح ىلإ لّوحتت نأ هيناعم لالظل يزاجملا مادختسالا اذه حسفأ
 .ةيلالدلا

 قفو ءليكشتو عانقإ تاودأ اهفصوب هذه صصقلا تازاجم ةيلاعف نم زّزعي ام َّن
 ,ةصقلا باطخ ىلع (الثم انه نيدلا ملاع) يلالدلا مظنملا توص ةنميه ىه ءدحاو جذومن
 ريغ ةأرملاو ةبجحملا ريغ ةأرملا جوزو «:ةيحيسملا ةاتفلا) ةضراعملا تاوصألاف

 توصلل حيتت تاوصأ دّرجم يه «ةصقلا يف اهتاعانق نع عفادي ًاباطخ كلمت ال (ةبجحملا
 تاوصألا تيكبت ىلع ةيعانقإلا هتاردق زربي نأو هتيلضفأو هقوفت رهظُي نأ نميهملا
 .هباطخل ةفلاخملا

 :نويلالدلا نومّظنملا

 كلم ةصق يف ءامكحلاو «ةيمومعلا ةرايسلاو ةرهوجلا يّنصق يف نيدلا ملاع

 تاكبش يأ ,ةيلالدلا تاكبشلا ةَنَيَنَِب نولوتي نيذلا نويلالدلا نومّظنملا نولثمي برغملا

 درفلا اونّكمي ةّتّيْنَبلا هذهبو «ملاعلا ةعامجلاو درفلا اهلالخ نم كردي يتلا ىنعملا

 ًايلقعو ًايفطاع ًانانثمطا ةعامجلا نوحنمي مه كلذبو ءاهتيوهب ظافتحالا نم ةعامجلاو
 حيتي تابثلا» تابثلا نوقلخي ةفيظولا هذهب ءاهل هتيؤرو ءايشألا ىلع اهماكحأ ةحصب

 .ضعبب مهضعب ةقثلا ءاقدصأللو ءظعاوملا ميدقت ةنهكللو «ناميإلا ناك سانلل

 زاجنإ ءايبنألاو ءارعشللو ءنمزلا ضراوع عم ملقأتلا ةيناكمإ سانلل حيتت ةيكرحلاو

 .0«بحلا يف عوقولا ةيناكمإ سانلل حيتت -: اهنإ ,ةيلالدلا مهتمظنأ

 ةروكذلا ميهافمل ليكشت يه امب (56112111آ/) ةيناسنجلا مهفن نأ اننكمي اذهب

 باجحلاو ةعتملاو قاحسلاو يسنجلا بحلاو ةراكبلاو ةلوحفلاو عونلاو ناتخلاو ةثونألاو

 «ةيلالدلا اهتاططخم قفو اهميسرت ةفاقث لك ىّلوتت ةيفاقث ةعانص اهنأب ءضاهجإلاو

 .ةفاقث لك لّكشتل يخيراتلا قايسلا قفو رّيغتت ىأ تبثت اهنأو

 تاططخملا هذه ةميسرتل فشك اهفصوب ءانه يتداهش ىنعم مهفأ نأ يننكمي اذهب

 نأ عيطتست امي اهتيمهأ ةداهش لك بستكتو .ًايخيراتو ًايفاقث اهيف ٌتلكشت يتلا ةيلالدلا

 اهتغلب ةفاقث لك اهعنصت طويخ يهو ءهذه ليكشتلا ةيلمع يف ةيمهو طويخ نم هفشكت

 هذه ةمهم ءفثكم زاجمب لقأل ىأ .ملاعلا ىرت اهب يتلا اهتاراعتساو اهتاياكحو اهتازاجمو
 يف نيدلا ملاع باطخ رحس يأ .اهمّسو تاططخملا هذه رحس لوعفم لاطبإ :ةداهشلا
 .تانبلا ميلعتو برغملا كلم ةصق يف ءامكحلا ّمسو باجحلا يّتصق

 .45 ص ءاقيطونمرهلا يف ةيجولوبورثنأ ةلاقم ..ةراعتسالا لدج «(رييب) ادنارام (4)

 ا



 هوحأب
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 يواديص اضر فيفر

 تانيلاو نيزيسلا ةةدملا كوننا يركض نأ
 ةلفطلا تنك «ةرسألا ةريغص يفصوبيو .عبرألا

 نيبو ينيب لصفت ًاماع رشع ةعبرأ :اهيف ةللدملا
 نيبو ينيب ماوعأ ةسمخو يتاوخأ ىربك
 .ٌنهرغصأ

 نظأ ءًابح تعّبشت ةرسالا هذه ناضحأ ىف
 :ثيدح ام ةوساب ماعلا ىلع ةثيل ينيفكير نإ

 ءاكذلا تاذ يتدلاوو ءرعاشلاو بيبطلا يدلاو
 نم اهتبستكا ىتلا ةيرصعلا ةينهذلا تاذو داحلا

 ًاموي اسرامي مل ؛ةيليجنإلا ةيسردملا اهتيبرت
 وأ سنجلا ساسأ ىلع امهئانبأ نيب ركذي ًازييمت
 ىلع ربكألاو ةنبالا ىلع نبالا طّلسُي ناك .رمعلا
 .ىرخأ رسأ يف هظحالا ٌتنك ام نأش ءرغصألا

 مامأ ةحوتفم تناك ةيرحلاو لمعلاو ميلعتلا صرف
 تاروظحملا امأ .يواستلاب امهئانبأ عيمج

 ىلع ةرصتقم نكت ملف ةيقالخألاو ةيعامتجالا
 .ءانثتسا نود عيمجلا ىلع يرست لب طقف تايتفلا

 بسحب ءانبألا ربع تذفن ديدجتلا حاير
 ءالثم ؛يتخاف .مهنم ّلكب ةصاخلا ةيتايحلا ةبرجتلا

 ىلإ ةيروثلا اهميهافمو ةيسكراملا راكفألا تلخدأ
 ىلإ ًالايم يدلاو هيف ناك يذلا تقولا يف «ةلئاعلا
 يسايسلا نايلغلا ءاوجأ .ةيبرعلا ةيموقلا راكفأ

 ييعو ىلإ تلّلست يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا
 دحوت .ليوط نمزب ةقحاللا يتاءارق لبق يلوفطلا



 دوقفملا سودرفلاو انأ :يواديص

 «يسايسلا داسفلا ةضهانمل ةيقطانملاو ةيفئاطلا مهتاءامتنا فالتخا ىلع بالطلا

 ءارقفلا ةعماج -ةينطولا ةعماجلا ىوتسمب ءاقترالل ىأ ءيشيعملا ءالغلا ىلع جاجتحالاو
 ةأرملا اياضق نع ًاعافدو ءيميداكألا اهاوتسم زيزعتو -ةينانبللا ىطسولا ةقبطلاو

 نم هتشياع اذه بالطلا دٌّحوت خلإ..ةيبرعلا ررحتلا تاكرحو يتيطسلفلا بعشلا ةيضقو

 ىرخأ ءامسأو ديجملا دبعو لاونو نوطنأو ادنيل ءاهتاقيدصو يتخأ ءاقدصأ لالخ
 توريب يف مهنم نطقي ناك نم اميس ال ءيمأ ءاقدصأ اوحبصأ نيذلا ءالؤه .اهريغ
 .ةديعبلا ةينانبللا فايرألاو قطانملا يف نينطاقلا لهألا نع ًاديعب مّلعتلل

 وهو ديصقلا تيب ىلإ لوصولا تدرأ ءيتأشنو يترسأ حمالم ضعب زاربإ يف
 اهتمسر يتلا حمالملا يف سيلوأ .ةرشع ةسداسلا نس يغولب لبق يجيوزت ةلأسم

 اماق نأ ءامهتفصو امك «نيرّونتم نيدلاول فيك نإ ؟ةقرافم ىلإ ريشي ام يترسال

 ؟دّرمتلاب وأ ضفرلاب ءيْئس رغص نم مغرلا ىلعو ءيرودب مقأ مل اذامل مث ؟يجيوزتب

 يدّرمت مدع ناك اذإ ام تلءاست املاطلو ؟عفاودلا تناك اذام يسفن تلاس املاطل
 تناك اذام نآلا يسفن لأسأل دوعأ اذنأ اهو ؟لهألا ةطلسل يناعذإو يعوضخ ينعي

 اذامو ؟امهتئيشم ضفرأ ال ينلعج يذلاو يدلاول هّنكأ تنك يذلا ٌّبحلا وه له ؟عفاودلا

 امرضأ دق اهتنك يتلا ىرغصلا ةنبالاب ديدشلا امهقّلعتو يل امهّبح نأ له ؟ّيدلاو نع
 فيك دحأ يردي ال ةرعتسم ةيلهأ برح فورظ تناك فورظلا نأو اميس «ّيلع امهقلق

 جاوزلا تايلوؤسم ينتناخو ءريسفتلا ىلع يتردق ينتناخ املاطل ؟يهتنتس ىتمو تأدب

 .ةبوجأ نع ثحبلل

 اذامل الإو ءيجوز نع ةيضار ريغ يننأ نآلا ينأرقي نم ضعب نهذ ىلإ ردابتي دق

 يف يننأ ريغ ؟ةنس نيرشعو عبرأ وحن هيلع ىضم ركبم جاوز نع مالكلاو ثحبلل دوعأ

 كلذو «قلطملاب رّكبملا جاوزلا تاعبت ةيتاذلا يتبرجت لالخ نم نّيبأ نأ تدرأ عقاولا

 بناوجلا ضعب نع فشكلا تدّصقت يننأ يأ ؛هكولس ىأ هندعمو كيرشلا نع رظنلا ٌضغب

 ...اهّلك بناوجلا سيلو ءاهتاذب ةبرجتلا هذهل ةّرملا

 ةأرماو لجر نيب ًايقالخأ ًاطابر ينعي يتئيب نع هتثراوت امك جاوزلا موهفم نإ

 ةسسؤم يأ نأش اهنأش ؛جاوزلا ةسسؤم نإف يلاتلابو .ةميلس ةرسأ ءانب ىلإ نايعسي
 نوجردني نيذلا فارطألا فلتخمل ةبسنلاب تابجاوو ًاقوقح ضرتفت ؛ىرخأ ةيعامتجا
 يأ ءدقعلا يفرطل دشرلا نس طرتشت ال ةرسألا ةسسؤم اهدحو نأ بيرغلا نكل .اهيف

 نع ًالضف «هميقو جاوزلا تايلوؤسمب راتهتسالا ىلإ يرظنب دئاع اذهو .ةجوزلاو جوزلا
 تناكف .باجنإلاو سنجلا اهدامع ةيجولويب ةيلمع درجم ىلإ جاوزلا موهفم لازتخا
 .ةّرح دعأ مل ينتأب يروعش نم ًاساسأ ةعبان ةيدوجو ةمدص جاوزلاب ىلوألا يتمدص
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 .اهمجح كردأ ءيّنس رغصل «نكأ مل يتلا تايلوؤسملا مظاعتب اذه يروعش مظاعت نم
 سيل ءرقشألا يشبح فسوي يئاورلا لوقي امك «نمزلا نأ ًائيشف ًائيش يكاردإ نم

 ...دوعتو بهذت ةمانزرلا قاروأك

 ىدغيف .انتدارإ -ةسسؤم يأ -ةسسؤملا ّلشت ام رادقمب ديقلاب يروعش قّمعت
 ةيعامتجا ميهافمب نيطاحم اّنك اذإ فيكف .ىنعماللا ىلإ الخدم ةدارإ نود نم لمعلا

 ةينهذ ليكشت ديعتل «ةيعامتجالا تاسسؤملا نم اهريغو جاوزلا ةسسؤم قرتخت ةفئاز
 جردنن يتلاو اهرعشتسن يتلا طلغلا ةثونألاو طلغلا ةلوجرلا ميهافم ؟اهتبلوقو دارفألا

 .اهلايح يدقنلا انّسح غلب امهم اهبلاوق يف

 يدوجو عم يجاوز نمازت ةفدص ىلإ ريشأ نأ لبق مالكلا نم ردقلا اذه ىدعتأ نل

 تغلب دق نكأ مل لف .يّنس رغص نم مغرلا ىلع -لوألا مسقلا-ايرولاكبلا فص يف
 ناك امهمو «كلذ يف يتبغر تغلب امهم ءيتسارد عباتأ نأ بعصلا نم ناكل ايرولاكبلا
 يهو «تاعبت نود نم ّمتت مل يميلعت ةعباتم ةلأسم نكل .ًاقيمع ةبغرلا هذهل يجوز مُهفت
 تابغرب فرتعت ال يتلا ةيقرشلا ةيعامتجالا انتئيب يف طمنلاو مجحلا ةعونتم تاعبت
 غيباتأ يتتنا اوفرغ املك سائلا لغف هود :يندملا املاظلف :ةيدوجولا اهتارايخو ةازملا
 عبطلاب ينملؤي مل ...هكلذب كل حمس هنأل ميظع لجر كجوز نأ كش ال...وفارب» :يميلعت

 لجرلا ةطلس «ةيروكذلا ةطلسلا ىلع ءانتفاقث يف ؛ليحملا مهريبعت ينملآ لب هيلع ءانثلا

 دتت ةغل .ميقلا نم ًازهاج ًاقسن انيلإ لقنت يتلا ةغللا اهنإ .همدعب وأ حامسلاب ضّرفملا
 دوجو لاح يف ركذلل ةبلغلا ثيح ةيبنجألا ىتحو ةيبرعلا ةيوحنلا ةينبلا يف اهتطلس
 تنك امدنع ةيسنرفلا دعاوقلا باتك نم ةروص ىلإ يب دوعي رمأ اذهو .نيفلتخم نيسنج
 نم ةفلؤم ىلوألا ءنيتعومجم نيب ةزرابم ةروصلا كلت رهظُت .ةيئادتبالا فوفصلا يف
 نم هسفن لبحلا نددشي تايتفلا نم ةعومجم اهلباقت «نيميلا نم ًالبح نوّدشي نايتف
 ,ةكشانلل ةيرصبلا ةركاذلا يف ةيوحنلا ةدعاقلا كلت سرغ :حضاوف فدهلا امأ .راسيلا

 هلثامت ركذلا قّوفتل يبرعلا ىحنلا زاربإ نأ ريغ .ةيبرعلا دعاوقلا يف اهيزاوي ام اهل يتلاو
 دّرجي اميف ةوظحلا هل يروكذ قسن دجوي ثيح عقاولاو ةايحلا يف ةيسنج ةيبتارت
 .يقلتلاو ةيعبتلاب الإ ىظحت الف ةوظحلا هذه نم .ةأرملا ءرخآلا

 «رارقلاب قلطملا لجرلا قح نع ةتباث ميهافمو تارّوصت دّلو أذإ «ةغللا سينجت

 ناك امهم اهتابغرو اهتارايخ ةمجرتب ةأرملل ءحامسلا» مدع وأ ءحامسلا» ب ءًايلاتو

 ةدوسحم يسفن ٌتدجو اذكه .اهديقعت ةجرد ىأ اهتطاسب تغلب امهمو ءاهلكشو اهمجح

 لب ال ؟ةيهلإ نوكت داكت ةمعن يميلعت ةعباتمب يل «حامسلا» سيلوأ .اهب تقزر ةمعن ىلع
 ام .همركو جوزلا ةحامس ىلع ءانثلا حلاصل صاخلا يدهج ىلع ءانث يأ نم ُتدَّرُج يننإ
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 يف يقحل «يرظن ةهجو نم «لداعملا «ميلعتلا يف يقح نع تماصلا عافدلا ىلإ ينّرطضا
 ةطلسب ًانورقم نكي مل نإ ّقحلا اذه ضفري يذلا عمتجملا هاري ام سكعب ءدوجولا
 قلطم ضراعت رَّذجت اهنع جتني يتلاو ء.مهسفنأ سانلا اهمعدي يتلا ةطلسلا اهنإ .لجرلا
 .ًاضيأ ةغللا يف سّسامملا ضراعتلا لّمكي عمتجملا يف لجرلاو ةأرملا نيب

 روعشلا وأ ءّيلع جوزلا ةّنمي روعشلا ينقرافي نأ نود نم يميلعت تعبات اذكه
 ىودج ىري ال يعامتجا طسو يف دئازلا فرتلا لاكشأ نم لكش ةسراممب ةمهّتم يننأب
 نيبو ؟دئازلا اهميلعتب قّلعتي رمألا ناك اذإ فيكف ءًامومع ةجوزتملا ةأرملا ميلعت نم
 .تالؤاستلاو ةيرغلاب ةنوكسم يقامعأ تدغ نانتمالاب يروعش نيبو يقحب يناميإ

 ةيلاعفنالا ياوق ٌلكب تعفدنأ «يب يلخاد ملاع ءاني ىلإ تهجتاو يتاذ ىلع ًاراتس تلدسأ

 مأو ةجوزك يلاثملا يرود زاربإلو :ةهج نم هتيامحل ةيركفلاو ةيدسجلاو ةيفطاعلاو
 قاقحتسالا تامالع تلن ىتح يترسأ ةمدخ يف تينافت .ةيناث ةهج نم دالوأ ةثالثل
 ةأرملا رود ءادأ يف حجنأ ملوأ .زايتماب تجّرختو «نيبّرقم ريغو نيبّرقم نم «نيرخآلا

 روعشلا هيف ناك يذلا تقولا يف اذه ؟عمتجملا يعوالو يعو يف سورغملا ةيطمنلا
 دعت ملو .ءاعقو دادزي روعشلا اذه ذخأ .رخآ دعب ليلو موي دعب ًاموي ينرسأي بنذلاب

 .ةضايرلا ةغل بسح عئاضلا تقولا ةقرسب روعشلا اذه لتقأ ترص .نامأ ةطحم يسفن

 نمزلاب كاسمإلا ةلواحم نع جتانلا قلقلا نم عون ىلإ يب تضفأ ةقرسلا هذه نكل
 تاءاقللاو تالحرلاو تاهزنلاك ةصاخلا تاذلملا نم ريثكلا يسفن ٌتمرح .هب مكحّتلاو

 نم يتلا «نيبزاعو نيجوزتم «ًءاسنو ًالاجر ؛سانلا ّلك ءسانلا اهفرعي يتلا ةثباعلا
 «هيلإ ينّدشي مل اهنم ًاضعب نأ يعّدأ ال .حورلا ىلإ ةعتملا ضعب لْخدُت اهنأ ضرتفملا
 نم تقولاب مكحتلل اهتعدتبا ةراهمك ىأ ةيجيتارتساك اهعمق ىلع يسفن تدّوع ينّنكل
 ليللا نم ةرخأتم تاعاسل رهسلا ةداع ىتح .ىترسأ هاجت ةرصقم ىننأب هّجاوأ نأ نود

 ةركتبملا تايجيتارتسالا كلت ىدحإ تناك ءنآلل ىنمزالت ىتلاو اركاب ظاقيتسالاو
 نم سيلو صاخلا يباسح نم تقولا اذه رّقوأ يننأ كاذنآ تربتعا ذإ .تقولا صانتقال
 نأ يح نئاك يأل نكمي ال يذلا مونلاب يعيبطلا يجولويبلا يقح نم يأ .يترسأ باسح
 .هاطختي

 «جاوزلا تايلوؤسمل يريدقت مدع نع ةجتانلا ىلوألا ةيدوجولا يتمدص ىلإ دوعأ

 يتلا بارتغالا ةلاح نع ءًاضرع ىلو هرّبعأل يتيرح نع لزانتلل يدادعتسا مدع بناج ىلإ
 تاونسلا يف .ماصفنا ةلاح يف اهسفن دجتل اهتقهارم اهنم تبره ةقهارم .اهنم تيناع
 نيذلا يلهأل ةفطاعلا كلت له .يعقوم نيأو يتفطاع نيأ فرعأ نكأ مل يجاوزل ىلوألا

 ٌلكلاو يعقوم نيأ مث ؟يلإ ةبسنلاب ءايرغ اوناك نيذلا هلهأو يجوزل مأ مهدبعأ تنك
 ال يننأكو .تمصلاب يتالؤاست ٌُتهجاو ؟يّنس رغص مكحب يلع ًايصو نوكي نأ لواحي
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 ,نيبيبحلا ّيدلاو ىلإ يرس يف موللاب تهّجوت املاطلو .ملكتأ الو «ىرأ الو ءعمسأ

 ,ةنيزح ىدبأ نأ نم ءالثم يفوخك «ينعزانتي ناك رعاشملا نم ًاجيزم نأو اميسال
 ةرداق اهموي تنك اذإ اًمع لءاستأ نآلا ينارتو .يلخاد يف رودي اًمع ريبعتلا نم يلجخو

 ءًانيقي ءيباوجو ؟...هنع ريبعتلا ةداجإ ىلع ىتح ىأ يلخاد يف رودي ام ةغايص ىلع ًاقح
 .يفنلا وه

 طامشألاو بلاوقلا: قم عيا ىلإ عدوت ده: عاد الب تلوم نم ىسفت تيمح تعضلاب
 ' .ًايعامتجا ةلوبقملا دودحلاو

 نع ءيتقهارم نع يخالسنا نع ءيلهأ نع يخالسنا نع ةمجانلا يتبرغ تشع

 يجوز ءاقدصأ ءعونو سنج لك نم نودشار هيف فلتخمو ديدج ملاع يف يماحقإ
 نأ ولو ندع ةقئال ىدبأ نأ لواحا مهطسو ىف انآو: خلا ناروجتلا :ةيزاقا هفراعمو
 يتبرغ رّذج يعامتجالا قافنلل يمالستسا .عون ّيأ نم ماجسنا هب ينطيري ال مهمظعم

 دودح ىلإ اهتّدعت لب سفنلا دودح ىلع رصتقت مل ىتلا ةبرغلا كلت .ىتاذو ىتاذ نيب
 يتلا ةدالولا تاهوشت دصقأو ؛هتباصأ يتلا تاهوشتلا فلآ مل يذلا يدسج .دسجلا

 يباجنإ دعب ًادج ةغيلبو ةقيمع تءاج ينطب تاهوشت .ضرألا ءاسن مظعم نوطب بيصت
 يل ىدبت يتلا ءتاهوشتلا هذهب ريكفتلا .ةرشع ةعباسلا دعب غلبأ مل انأو ءلوألا يدولوم
 يتسوالت نيك نق .اهدسحب زدت ةقفارس هاكف نإ ةيسقلاب كلذك نكي مل :ةكفاس.نآلا
 .يل ةدالو لوأ ذنم اهتامالع تناب يتلا رهظلا مالآ نآلل

 ةيعامتجالا ةلادعلاب ملحأ اهربع تللظ .دوجولاب ساسحإلا ينتحنم ةءارقلا اهدحو
 عفاودلاو ةلادعاللا عفاود مهفأ نأ لواحأو يلايخ يف اهملاع ينبأ .ضيرعلا اهباب نم
 ...سانلل ةيقيقحلا

 يتلوفط نكت ملأ .دوقفم سودرفك اهيلإ دوعأ .ديحولا يذالم ةلوفطلا تّيقبو
 ةقهارملا ةايح ىلإ رقتفأ نآلل يّنِإ ىتح ؟ةيرحب اهتشع يتلا ًةديحولا ةيرمعلا ةلحرملا
 ىلع ءينبأ ينلعجو ءيتركاذ يف بقثلا هبشي ام دل راقتفالا اذه دلو دقو .بابشلاو
 سيلو نيرخآلا براجت ىلع ةينبم نيتيرمعلا نيتلحرملا نيتاه لوح تاروصت «ماودلا
 :ةصاخلا يقيرجت ىلغ

 ًاقحال ينادّوز عامتجالا ملع ةدام يف يصّصختو ةعّونتملا ةءارقلا ىلإ يئوجل

 لئاسولا ىدحإ يل ةبسنلاي ةباتكلا تدغف .رومألل ةلماش ةيؤربو يفرعم نوزخمب
 ظفحت يتلا تباوثلا مظعم عم ضقانتي امب هتغايص ةداعإلو ملاعلا ةءارقل ةيريبعتلا
 ىلع كلذ ناكأ ءاوس ءديعص نم رثكأ ىلع اهنوصتو ,ةدئاسلا ةيعامتجالا تاقالعلا
 ال يذلا ةأرملا ّدض عقافلا زييمتلا امآ .دارفألاو تاعامجلا وأ ةيعامتجالا تاقبطلا ديعص
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 يكل ةفرعملا يف ىأ ةيؤرلا يف قمعلا نم ريثكلا ىلإ ىأ ةنطفلا نم ريثكلا ىلإ ةداع جاتحي
 نم مغرلا ىلعو .ةرطفلاب يلبق نم ًادوصرم ًاساسأ ؛ناك دقف «ةنكمم هتظحالم ىدغت
 ًارظن «ةيئاسن ةيعمج ىلإ مامضنالا يف ركفأ مل ءًاقحال ةأرملا اياضق عم يعاولا يفطاعت
 دز .نانبل ىف تايعمجلا هذه نم ًاريبك ًاددع زّيمي ناك يذلا يئاعرلا يتامدخلا عباطلل
 ىنيقي نأ نيح ىف .ةقّيضلا ةيلئاعلا وأ ةيفئاطلا رطألا لخاد اهضعب عقوقت كلذ ىلع
 فيكف .طارخنالا اذه لثم ىلع ينعجشي نكي مل عمتجملا اياضقب ةأرملا اياضق طابتراب
 نع ًالضف «ةيفئاطلاو ةيلئاعلا تايبصعلاو ةيسايسلا ةيفئاطلا لازت ال «نانبلك دلب يف
 ؟ةيعامتجالاو ةيسايسلا هتينب جيسن لكشت .ةثراوتملا مالزتسالا تاقالع

 ّلكل لماشلا رييغتلا ىلإ عوذنلاب دّدحت دق رييغتلا ىلإ يصخشلا يحومط ناك امل
 ,ةيقاستلا ريغو ةيئاستلا تايعمجلا هذه.لكم يف تيأر :ةضيرملا ةيديلقتلا”ىتبلا هذه
 باطخلا ىل ادب امك .ةيعامتجالاو ةيسايسلا انتينب يف ماعلا فّلختلا جاتنإ ديعت تايلاوأ
 ماظنلا ةيفلخ ىلع ًاينبم ًاباطخ يل ادب .ةمئاقلا عاضوألا عم فّيكتلا ىلإ ًالايم يئاسنلا
 ءوضلا ايلات ءطّلسي الو ةأرملا عقاو يف ةيساسألا تارغثلا ىلإ ذفني ال .يروكذلا يوبألا
 رواجت .هذه ةيوبآلا ةيركفلا ةموظنملا يف رمحأ ًأاطخ لّكمت يتلا ةمتعملا قطانملا ىلع

 نيف نالثامم يضياعكو نواعت ءازإو انه فنامتو- ةعاصجالا اتنيني نق كيدعلاو يديلقتلا
 نكي مل ةريثك اياضق نع عفاد باطخلا اذه نأ حيحص .ًامومع يئاسنلا باطخلا
 ًاقوقح اهفصوب اهب ًافرتعم يأ ًانَعُرشم ةيوبألا ةيركفلا ةموظنملا يف اهب فارتعالا
 ةكراشملاو لقفلاو غيلعتلا يف ةارملا قدك :لجرلاب ةوبنا ةارعلا وقح ند ةيعيبط
 ةأرملا ظحلو باسنتسالل ةكورتم تناك قوقحلا هذه نأ ريغ ءهباش امو ةيسايسلا

 عقاو يف هنع توكسملا لوانت امأ .يفاقثلاو يعامتجالا اهطيحمب نيدّدحملا اهردقو
 ثحبلل ًاعوضوم هلْمجو «نلعلا ىلإ هلقنو -ءارذعلا وأ ةيربلا قطانملا اميسال -ةأرملا
 ىأ ءارذعلا قطانملا هذه قارتخا .مرصنملا نرقلا تانيعست عم الإ مقي ملف «ليوأتلاو
 نع ةجراخ تاونق يف لّغوتلاو ءاهسفن ةأرملا لبق نم ةيئرملا ريغو ةملظملا «ةّيربلا
 ةضهانمل ةينانبللا ةئيهلا» ىلإ ءامتنالل يناعفد ,هتفلل ةرياغم ةغلبو ءيوبالا ماظنلا تاونق
 ةيعمتجم رطأ ىف ًالوبقم ةأرملا ّدض زييمتلاب فارتعالا ناك نكلف .«ةأرملا رض فنعلا
 تاّيط يف لخدي موهفمك اهّدض فنعلا نإف ءيئاسنلاو يعامتجالا لاضنلا لضفب ةفلتخم
 تمصلا دوسي موهفمك ىأ ءءارذع وأ ةّيرب قطانم اهفصوب اهيلإ ٌترشأ ىتلا قطانملا
 كلت ةراثإلا لعلو .لمأتلل ةديدج ًاقافآ ىمامأ حتفو ينراثأ ,تامّرحملا نم هنأل هلوح
 ةمراص ديلاقتل نلعم ّدحت نم «ةأرملا رض فنعلا» موهفم هلمحي ام ىلإ ًاساسأ دوعت
 تايتفلا ةمرح ىلع ءادتعالا .اهنع جورخلا ىأ اهقارتخا رظحُي ةيؤرلا ةيداحأ ةفاقثلو
 هتلئاع فرشلو هفرشل تالثمم ّنهنأ ةجحبو ءٌنهيلع لجرلا ةماوق ةجحب ءاسنلاو

 لي
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 ءاوس «ٌنهرمأ ّيلو لبق نم برضلاب ولو َنهميوقت ةحابإو ءهنوصب ىه لّوخملا هتعامجو

 ,ثرإلا نم ّنهنامرح مث «نبالاب وأ جوزلاب ىأ لاخلاب ىأ معلاب ىأ خألاب وأ بألاب لثمت

 يعرشلا ءاطغلا تحت َنهلافطأ نم َنهنامرحو نهقيلطت ىأ جاوزلا ىلإ جاعنلاك نهقوسو
 يف هرمأ رّيدت لاح يف ٌنهبصتغم نع حفصلا وأ :ةيصخشلا لاوحألا نيناوق هلثمت يذلا

 ةقيقحب رهجلا مدعو نامتكلاو َنِهيلع تمصلا ضرف كلذكو ءيعرش جاوز ةغيص
 ةأطو تحت ىأ «نهرسأ نم رشابملا يداملاو يونعملا ديدهتلا ةأطو تحت ّنهرعاشم

 ةأرملل لقنت يتلا تاكاهتنالا هذه ّلك «خلإ...راعلاو يفنلاب ّنهيلع ةعامجلا مكح نم فوخلا
 ةايحلا ننس نم اهناكو ,تاكاهتنالا هذه عم فلآتلا ىلإ اهب يدؤت اهتاذ نع ةفئاز ةروص

 الو ٌلقتسملا هدوجول ةرورض ال ناسنإ اهنأب كلذك اهعانتقاو ءدوجولاو ةعيبطلاو
 ةيوبألا ةفاقثلا فقس تحت يرجت ىتلا تاكاهتنالا هذه ّلك .هرعاشمب ثارتكالل ةرورض

 ةيعامتجا ةئيه ىلإ ءامتنالل ينتعفد ءاهسفن ىلع ةقلغملا ةمراصلا اهديلاقتو ةيروكذلا

 ىلإ صاخلا نأشلا ةرئاد نم ءاسنلا ىلع سرامملا قنعلا لقنب ىساسألا اهفده تدّدح

 ,فدهلا اذه قيقحتل ةحاتملا تايناكمإلاو لئاسولا ّلكب لمعلاو ماعلا نأشلا ةرئاد
 .ماعلا كاردإلا ىوتسم ىلإ ةيّيغملا ءاسنلا ةاناعم قالطإلو

 «نميهملا يروكذلا باطخلا ةلظم تحت كّرحتلاب حمسي ال فدهلا اذه ناك املو

 ىدحإ يئاسنلا يعولا ةيجاودزا كيكفت نم لعجت نأ ةثيهلا نم رمألا ىضتقا

 يوبألا باطخلا ضفر ربع اهارع كيكفت نم دب ال يتلا ةيجاودزالا كلت .اهتايجيتارتسا

 وأ هل عوضخلاو باطخلا اذه ضفرب ةلّئمتملا تامواسملا ضفرو «نلعملا يروكذلا

 ةيلئاعلاو ةيفئاطلا تايبصعلا عم هشياعت ةلاحتسا انه نمو .ًاعم نآ يف هتاونق ضعبل

 ًانايحأ يضتقت يتلاو نميهملا باطخلا يف ةلوبقملا ةقيضلا تاءامتنالا نم اهريغو

 ةأرملا ّدض فنعلاب راهجإلا ىلإ ةوعدلا نإ ذإ .قمعلا يف هب ّسملل ًاءرد لياحتلاو ةبراوملا
 ةلخلخ ةرورض نم اذه يروثلا اهدعُي ٌدمتست «ةيروث ةيرييغت ةوعد اهنوك ىدعت ال

 .يروكذلا يوبألا باطخلل ةيفسلفلاو ةيوغللاو ةينوناقلاو ةيعامتجالاو ةيركفلا ةموظنملا

 ضراعت يأ ةأرملا ّدض فنعلا ضهانت ةئيه ىلإ يئامتنا يف دجأ مل قايسلا اذه يفو

 رقوت مدع ّلظ يف ةصاخ «ةأرملا رّرحتت يكل عمتجملا ريرحت ةرورضب يناميإ نيب

 ةيبرعلا اننادلب يفو ءًامومع ثلاثلا ملاعلا نادلب يف عمتجملا ريرحتل ةمزاللا طورشلا

 .ديدحتلا هجو ىلع

 ةضهانمل ةينانبللا ةئيهلا» راطإ يف ؛موقأ ينتلعج ًاقحال رومألل ةفلتخملا ىتيؤر

 .ءاسنلا تاويح نم ةميمحلا بناوجلاب ةلصتملا ثاحبألا نم ددعب ««ةأرملا ّدض قنعلا

 ٌدمتسي بييغت لك نأل .يعامتجالا ثحبلا لقح يف ةبّيغم بناوجلا هذه تناك نأ دعب
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 دوقفملا سودرفلاو انأ :يواديص

 ينتدعاس امك ءيسفنب ةفرعم ةيناديملا ثاحبألا هذه ينتداز دقو .روظحملا نم هتوطس
 ماكر نيب ةرثعبملاو ,ةّيظشتملا يسفن ءازجأ ةململ يفو ةعئاضلا يتلئسأ نع ةباجإلا يف
 تلوانت يتلا يتاسارد ىدحإ يفف .انتفاقث يف ةلخادتملاو ةبراضتملا يناعملاو ءايشألا
 دق ءاسنلا جاوز ناك اذإ امع ةرامتسالا ةلئسأ دحأ ىلع ًادرو «تافّتعملا ءاسنلا عقاو اهيف
 غلابلا) تاجوزتملا ءاسنلا نم ةكملا يف 5١ ىحن باجأ ءيتاذ رايخ ةجيتن مآ ًاهرك ّمت
 نومضم ىلع يعالطا دعبو .ّرحلا ٌنهرايخب 0 ٌنهنأ (ةأرما 51 ةنّيعلا يف ٌنهددع
 نك ٌدعي مل جاوزلا يف هّرحلا رايخلا» موهفم نأ يل نّيبت ٌنهعم ةحوتفملا تالباقملا
 ٌنهتقفاوم تءاج يذلاو ءمهاوس نم ىأ لهألا نم رّيدملا جاوزلا كاذ هل ٌنهكاردإ بسح

 ةيلاكشإ لمأت ىلإ ينعفد يذلا رمألا .مهاضرو لهألا ةكرابمبو هاركإ نود نم هيلع

 ءامهتيدرف عمو ةأرملاو لجرلا ةيناسنإ عم ضراعتي ًاجاوز هفصوب انعمتجم يف جاوزلا
 ءاضرإل ًاساسأ هّجوتي ًاجاوز هتوكلو ءبلطلاو ضرعلا ةيلآب ًاموكحم ًاجاوز هنوكل
 ةرورضلاب ًارّبعم «ًايلات ,«ّرحلا رايخلا» موهفم ىدغي الف .هسفن درفلا ءاضرإ لبق ةعامجلا
 ناطبتسا نع ًاريبعت ىدغي ام ردقب «تاذلا ميمص نم ةعبان ةبغر نع ىأ ةّرح ةدارإ نع
 نم ًايداع وأ الوبقم هلعجتو ءاهرهقو ةأرملا لالغتسا هّومت يتلا ةيروكذلا ميقلل ةأرملا

 يلبقتسملا اهكيرش ىلإ فرعتلاب ةاتفلل حمسي يذلا يرصعلا هاجتالا يف تيأرو .اهلبق
 ,ءاسنلاو تايتفلا ةايح طمن ىلع ةئراطلا ةيلكشلا رهاظملا رئاس هبشي ًايلكش ًاهاجتا
 ةيرصع طامنأ ىلع َنهلابقإو ءرخآلا سنجلاب ّنهطالتخاو ءلمعلاو ملعتلا ىلع َنهلابقإك
 هذه شيعلا طامنأ ةيلكش نأل .خلإ..سابللا رايتخاو جّربتلل وأ غارفلا تاقوأ لغشل

 عطاقتملا ءيروكذلا يميقلا ماظنلل ٌنهناهترا نم ءاسنلاو تايتفلا رّرحت مدعب ةطورشم
 زومرب ةموكحم طامنألا كلت ُتّيقبف .انعمتجمل يلاينولوكلا يداصتقالا جاتنإلا طمن عم
 -  .ةفلخملا امهتاودأو نيماظنلا نيذه

 هذه هل تعضخ «ركبم جاوز ىلإ اهتنبا تعفد ةرّونتم ةرسأ ىلإ يئامتنا ةقرافم امأ

 عطاقت اهيف مستري ةيجذومن ةلاح نع ًاريبعت ىحضأف «جارحإلا ةراثإ نود نم ةريخألا
 مئاقلا سابتلالا ىلإ هرهوج يف ريشي ضراعت ىهو .اهكباشتو ةيفاقثلا ةيعامتجالا ميقلا
 ىلإ هترظن ثيح نم «ءيرييغتلا يحالصإلا باطخلا نيب مهيعوو سانلا تاكاردإ يف

 تاقلطنم نيب يرذجلا فالتخالا نم مغرلا ىلع ءيروثلا باطخلا نيبو «عمتجملاو نوكلا
 يرييغتلا يحالصإلا باطخلا وحني ؛الثم ةأرملا ّصخي اميفو .امهفادهأو نيباطخلا الك

 «ةرّيغتملا ةيعامتجالا طورشلا عم ًايشامت قوقحلاو تايرحلا نم ديزملاب ةبلاطملا ىلإ
 ربع ًاصوصخ ةأرملاو ًامومع ناسنإلا رهوجت ةدماج ةيركف تباوث نم ًاقالطنا نكل
 تباوثلا كيكفت ىلإ يروثلا باطخلا ىحني نيح يف .اهيلع ةتباث ةيعامتجا تافص غابسإ
 ةضهانمل ةينانبللا ةكيهلا» ليمت قايسلا اذه يفو .قمعلا يف ةيفاقثلا قاسنألا ةلخلخو
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 ىلإ ًاساسأ دنتسي يذلا يروثلا هاجتالا اذه ىلإ اهيلإ يمتنأ يتلا «ةأرملا ّدض فنعلا

 ةيسايسلا تاهاجتالا مظعم ضفرلو اهباطخ ةغايصل اهسفن ةأرملل ةصرفلا ةحاتإ

 طامنأو رطأ نمض اهتبلوق ىلإ ةليآلا ةينوناقلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
 فنعلا موهفمل ةئيهلا يّنبتب ءءدب يذ ئداب «يّدحتلا اذه ىّلجت دقلو .ةيزمر ريغو ةيزمر
 يف ةيعورشم يأ هحرط لمحي الو ًابّيغم بيرقلا سمألا ىتح ناك موهفمك ةأرملا ّدض

 ريبعتلا ةصرف يل حاتأ يذلا تاينانبللا تاثحابلا عّمجت ىلإ ركشلاب هجوتأ اذنأ اهو
 امب ةلصّتملا بتاوجلا ضعب نع ريبعتلا ىف ىلاسرتسا ببسب ًافلس رذتعأ امك ءىتاذ نع
 اهنأل يتاذ نم بناوجلا هذه ضعب نع ريبعتلا نم دب ال ناك ذإ .يل ةبسنلاب يلخاد وه

 نم ويتكلا اهللكعي نقلا هذه نقناهش امو ةيرخكلا عم لمادتلا ةلبصعم ةيايكلا ك
 ىلإ ينتداق يتلا يجراخلاو يلخادلا نيب تاوجفلا ضعب نع ريبعتلل ةلواحم الإ «ضايبلا
 ,ةيقيقحلا اهسيساحأب اهراهجإ نأ ةأرملا مهوُت ةيعمتجم دويق ضعب نم ررحتلا

 هذه اهب ليمتف ...ةئيطخ وأ ًابيع ربتعُت 3 يلا تاروظحملا نموه الم ملظلا» اهساسحإك
 ّدض فينعتلا لاكشأ ىسقأ يرام ىلإو هب رعشت ام سكعب رهاظتلا ىلإ ءًانايحأ راكفألا
 ؟ىرخألا يداعت امهنم لك ناتقيقح هلخاد يفو ًاقداص نوكي نأ ناسنإل فيك ذإ .تاذلا

 «ينّنكل .نيعبرألا ّنس يغولب دعب يقلح لخاد ةموتكملا ةخرصلا قلطأ اذنأ اهو

 يتلا تاحّرقتلا ّلك مدرل ةخرصلا قالطإ يفكي له :لءاستأ لازأ ال ءككلذ نم مغرلا ىلعو
 ؟نامتكلا اهفلخ

 كك



 ام لجرل ةيتاذ ةداهش

 ةيوسنلا فشتكي حرب

 دجام دايز

 ,عيرأ تاطحمب ةأرملا اياضقب يتقالع ترم

 ىنعم (لولدمكو حلطصمك) «ةيوسنلل» نكي مل

 .اهتايادب يف جضان

 ةيلئاعلا ةيبرتلا نم تقلطنا ىلوألا ةطحملا

 نيب طالتخالاو ةاواسملا ةركف ثيح ةيسردملاو

 ريغ نم ىلو ءايكلسمو ايقالخأ ةيهيدب نيسنجلا

 يذلا) يباجعإ الول هنإ لوقلا نكميو .ةيفاقث ةديقع
 تاقالعلاب (ةقحال ةلحرم يف الإ هبابسأ لذحأ مل

 دلو لك هشيعي ام هيشت ةيداع ةطحملا هذه تناكل

 ةرونتم ةيسردم ةكئيب يف أشني نيملعتم نيوبأ نم
 ىطسولا ةقبطلا نم اهلهأ مظعم ةلحم يف نكسيو
 .ةينيدملا

 ىف تأدب ًايبسن لوطألاو ةيناثلا ةطحملا
 يعولا تايادب عم «ةيوناثلا ةيساردلا ةلحرملا

 ةيراسي «ميقو تاثورومب» تطبتراو ءيسايسلا

 ةوقب ةرطيسملا) ةيرسقلا ةيبقانملا نم ريثكلا اهيف

 ةيبقانملا هذهو .(نييراسيلا نابشلا لوقع ىلع

 ءيقبطلا اهعقوم جراخ ةأرملا ىلإ رظنلا ضفرت

 اذه نم اهل ًاجارخإ اهاياضق يف لمعلا ربتعتو
 طيسبتلاو ميمعتلا قطنم يف ًاطوقسو عقوملا
 نع ةقينأو ةهفرم ةأرما زيمي ال يذلا دئاسلا

 نأ اهنم «ةديدع تاعبت ةرظنلا هذهل ناك دقو

 كا
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 الو ,ىبرقلا يوذ ملظ تايكتشملا تاليمزلل (قح نع ىلو) يلاعفنالا باطخلا ىلإ باذجنا
 دع لومي كلذ ةيدم او عضحملا تاسمؤم .ةفظحم ىف ةيكرطنلا وضح ةرقل رزقت
 ىلع دكؤت يتلا ةيقالخألا ةيئدبملا كلت ناك مهألاف .ةيداصتقالا-ةيعامتجالا ةيقبطلا
 ةيتحتلا ىنبلا» عمق نم ًاعم امهررحت ليبس يف لاضتلاو لجرلاب ةأرملا ةاواسم
 ...اهرهقو «ةيقوفلاو

 تلكشت ,ةأرملا اياضقب يتقالع يف رييغتلا ةرارش ةباثمب تناك يتلا ,ةثلاثلا ةطحملا
 ةرود ىف ةكراشملل اسنرف ىلإ ئلوألا ةرملل ترفاس نيح ةريخألا ةيعماجلا ىتاونس ىف
 هذه ىف تفشتكا دقف .يناسنإلا ىلودلا نوناقلا لوح رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجلل
 ةأارملا روضح لاكشأ نم رخآ ًالكش ,تاكراشملا عم يسامت لالخ نم «ةرودلا
 ةهجاومو تامتلو ًارفسو ًاكولسو ًالمعو ةسارد لجرلاب اهتاواسمو اهتيلالقتساو

 .اهيطقت لبسي اركفتو!باعضلا
 .نانبل يف نهتدهع امك ءءاسنلا ىأ «تانبلا نم روفنلا نم عونب اهدنع تسسحأ

 ملظلاب ىوكشلا نم للملا نم عونب ترعشف ءهذه ةدجتسملا يرعاشم للحأ تحرو
 عم ًامود ةشياعتملاو :ةيحطس ةسكاشم وأ ةناكتسا عم ًابلاغ ةقفارتملا زييمتلاو
 فالتخالا روشقو ةيعمتجملا ىنبلا ةيديلقتب لوبقلا عمجت ةيصخشلا يف تاضقانت
 ءاقبلا يراثيإل «ةرباعلا هتعيبطب يسفن تعنقأ ءبيرغ نزح . ينباتنا امك .اهنع يرهظملا
 ءينظ يف نزحلا اذهل يقيقحلا ببسلا نأ ىلع .هجراخ ةساردلل رفسلا ىلع نانبل يف
 مّلسو يتاعانق فاشكناو ءيدنع يقالخألاو يسايسلا مييقتلا ةلصوب بارطضا ناك
 . ..اهلاحو اهتكرتف ًاليبس اهيلع ةباجإلا ىلإ دجأ مل تالءاسم ةعومجمل يتايهيدب

 ةطيرخلا دادتما ىلع رمحألا بيلصلا ةطشتأ يف يطارخناو نانبل ىلإ يتدوع عمو
 بح نأ ةيكحبلاوت ةيسئايسلاو مةينطاوخلا» ةليشنألا ىف يتعراشم مك ةيئانبألا
 ,ةيسنرفلا يرعاشم تركذتسا ,ةديدع تاسسؤمو تاثيه ىلإ يفّرعتو «تانيعستلا
 «ةيطلستلا مهتيلقعب روكذلا ثيح ء.حصألا عضوملا ىلإ يظيغو يروفن بيوصت تدعأو
 اذامل اهدنع تمهف .قباسلا ىف تدقتعا امك ءللملا ديلوت ىلع نهتردق ىف ءاسنلا سيلو
 :ىربكلا يه تخألا ثيح ةيلئاعلا تاقالعلا بلغأب يتقهارمو يرغص يف بجعأ تنك
 ةيلوؤسم نهوع) ةوخإلا نيب ةقادصلا :قطاوحو ,ةليلق خوكت اهيف ةروكذلا نأل ةطانبب
 .يغاطلا رصنعلا حبصي (نايحألا رثكأ يف هتاوخأ ىلع هطّلستو ربكألا خالا

 .اهيف عبقأ تلز ام يتلا ةطحملا يهو ةأرملا اياضقب يتقالع يف ةعبارلا ةطحملا
 مث «ةدحتملا تايالولاو ديوسلا يف لمعلل يلاقتنا عم فينو تاونس سمخ لبق تأدب
 تفرعتو ؛ةيوسنلا ىنعم تفشتكا ةطحملا هذه يف .اسنرف يف ديدج نم ةساردلل يهجوت
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 ةيوسنلا فشتكي حرب ام لجرل ةيتاذ ةداهش :دجام

 تجوزت يتلا يواسيع ةيدان نهنمو) اهتاقنتعم ضعب تيقتلا امك ءاهبهاذمو اهبتك ىلإ
 نيب ةاواسملا ديعص ىلع (ًاديدحت ديوسلا يف) زجنملا مدقتلا ىدم تسملو ء(اهب
 .نيسنجلا

 تأدبو ءيوسنلا لاضنلا يناعم (يلإ لّيخي اذكه ىأ) يل تّدبت ؛ةطحملا هذه يف
 ةأرملا ةيضق حرط ثيح «ةيوسنلا تاكرحلا لمعو ةيئاسنلا تاكرحلا لمع نيب زيمأ
 ةيروكذلا ةنميهلا ىنبل يرذجلا رييغتلا ةلأسم ىلإ كارشإلاو حالصإلا ةلاسم زواجتي
 تاموظنمو تانزاوتو تاقالع تجتنأو يرشبلا انخيرات لاوط تمكارت يتلا ةيوبألاو
 ةليدبلا ةملوعلا ةطشنأ ىلإ يباستنا عمو .رخآلاب مكحتلاو ةرطيسلاو فنعلا لّهست ةيميق

 ةيضقل ًاديسجت اهفصوب ةأرملا ةيضق تقنتعا ؛«ديدجلا راسيلا» لمع شروو اهتايدتنمو
 .نييوسنلا فقاوم عم يفقاوم نم ريثكلا يف ىهامتأ ترصو «مدقتلاو ررحتلاو ةلادعلا

 هم د

 وأ ًايحالصإ وأ ًايسايس لمع ال نأ يلاب يفو ءنيتنس ذنم نانبل ىلإ ٌتعجر
 اناياضق-نهاياضق حرط نود نمو هتدايق يف ءاسنلا ةكراشم نود نم مزال ًاينطاوم

 ميطحت نأ رثكأف رثكأ تنقيت «تئافلا ماعلا ةيبرعلا دالبلا يف يتالقنت لالخو .ةيولوأك

 فصن بييغتف بيرق متي نل رمأ ىهو .انتقطنم يف ةيقيقحلا ةضهنلل لوأ ليبس ةيكرطبلا

 يف ةيواسأم ًاراثآ كرت نورق ذنم رخآلا فصنلا مظعم بييغت ىلإ ًافاضم سانلا

 يأ ثادحإل نييوتسم ىلع سفنلا ليوط لمع نم يلاتلاب دب الو .اهلهأ لوقعو انتاعمتجم
 .ةيمدقتلا هتاكرحو عمتجملا لاضن ىوتسمو ءةأرملا لاضن ىوتسم :ليدبت

 ,ةيبرعلا ةيرييغتلا ةيسايسلا ةطشنألاو جماربلا يف ةأرملا اياضق جامدإ نذإ يغبني

 .هسفن تقولا يف يقيقحلا رييغتلل سَّسْوي وحن ىلعو (يليمجت ىلو) يحالصإ ىحن ىلع

 لاكشأ دامتعال طغضن نأ يرورضو .امهضعب نايغلي ال ةنهارلا انلاح يف نارمألاف

 ,ةمدقتملا عقاوملاو زكارملا يف ةوسنلا روضح نيمأتل ةبسانملا «يباجيإلا زييمتلا»

 (ًانايحأ ةيوسنلاو) ةيتاسنلا ىوقلا ضعبو ةيسايسلا ىوقلا رثكأ ةيوبخن نع عالقإلاو

 يف اهروضح نع ىضرُي يك ىوتسملا ةيئانثتسا ةأرملا نوكت نأ ىلع رصت يتلا

 (!نويئانثتسا عقاوم اذكه يف نيدوجوملا لاجرلا نأكو) ةمهملا عقاوملا

 ةيباختنالا ةمظنألاو ةماعلا نيناوقلا يف ةيتاسنلا اتوكلا نأ دقتعأ ؛ىنعملا اذهبو

 لقت ال ةلاسم تانّيعملا ىأ تابّختنملا ةوسنلا دادعأو ءانتاعمتجم يف ةيلحرم ةرورض

 زيحلا يف ةيلوؤسملا اهتسراممو ةأرملا روضح ىلع دوعتلاف .نهتايوتسم نع ةيمهأ
 دحإ ىلع لمعلل ًاديهمت ءءاسنلاو لاجرلا رثكأ اهقنتعي ةيروكذ تباوث رسكي ماعلا
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 4 .تاشحاب

 تاداهشو رّيِس
1 2 

 قفو اهئاقتراو تايرحلا ىلع اهعّبطتو انتاعمتجم ةيمنتب لمأ الو .ةيرورضلا تارييغتلا

 .كلذ نود نم ةيطارقميد تاقالع
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 يف نمكي يدحتلاو .نيملعتملاو نيفقثملل باذجو ذاّخأ مويلا يوسنلا باطخلا

 نييوسنلا ىلع ًاحورطم ًايدحت سيل اذهو .سانلا مومعل بطقتسم باطخ ىلإ هليوحت

.مهملاع رييغتو مهطيحم مدقت وحن نيعاسلا عيمج ىلع لب ؛مهدحو
 

 ...لامتكالل لباق ريغو ءدئاسلل لمتكم ريغ ليدب نع ثحبو ررحتو
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 يبطلا باطخلا يف ةأرملا

 راطيب نيدلا رصن ىهس

 سايتلا ةلاح :دحاو مقر دهشم

 ضيرم ةفرغ ىلإ ءابطألا نم قيرف لخدي

 ةبيبطلا :نانبل يف يعماج ىفشتسم يف
 ضارمألا مسق نع ةلوؤسملا ةيصاصتخالا

 .ضرممو نيجردتم نيبيبط عم ةيموثرجلا

 أدبتو ضيرملل اهسفن نع ةبيبطلا فّرعت
 وهو ءالاؤس لأست .هتلاحو هتحص نع لاؤسلاب
 ةلئسألا لمكت .اهبرق فقاولا ضرمملا بيجي

 ضرمملا ىلإ ديدج نم هجوتت ةبوجألاو

 الجر ءضيرملا ىلع ةريثك ًانايحأ بعصي
 ةفقاولا ةبيبطلا ةأرملا نأ ليختي نأ «ةأرما مأ ناك

 هضرم صيخشت رارق نع ةلوؤسملا يه همامأ

 هجوتي نأ ةلوهسب عيطتسي الو ؛هجالع ديدحتو

 الجر كانه ناك اذإ ءلاؤسلا دنع باوجلاب اهيلإ

 .ضيبألا سابللا يف اهبرقب ًافقاو

 لواطت ةلاح :نينثا مقر دهشم

 يرجُت ةيئاسن ةبيبط «تايلمعلا ةفرغ يف
 لالخ .بّردتم بيبط اهدعاسي ؛ةيحارج ةيلمع
 لمعلا ادييو صقملا باويتنلل بيبطلا ذخأي «ةيلمعلا
 .قنحتو ةييبطلا برغتست .اهناذكتسا نود ءاهناكم
 هنأب بيجي ؛لخدتلاب مايقلاب هل نذأ نم هلأست
 يف دعاسملا نأب ةبيبطلا هركذت .ةدعاسملا لواحي
 ءدارأ اذإ حرتقي ًاضرمم وأ ًابيبط تايلمعلا ةفرغ

 لقحلا يف لمع يأب مايقلا لبق نذإلا بلطيو
 ,ىلوألا ديلا ءحارجلا نم رظتنيو يحارجلا

 كالا



 9 تافحأب

 تاداهشو رّيِس

 .ىثنأ ناك اذإ ةصاخو «ىثنأ مأ ناك ًاركذ :تاميلعتلا

 ريهطت ةلاح :" مقر دهشم

 يتلا ةيعماجلا ىفشتسملا يف ةحارجلا مسق يف صاصتخا بلطب ةبيبط تمدقت
 مدقتو أرجتت يتلا ىفشتسملا خ خيرات يف ةاتف لوأ تناك .ًادج ديج لّدعمي اهنم تجرخت

 نم ًاعطاق ًاضفر اهبلط ضفُر .(نيرشعلا نرقلا تاونس رخآ يف نحن) بلطلا اذه ىلع

 تراتخا .رخآ صاصتخا رايتخا ىلع تربجأو .مهلك مسقلا يف نيلوؤسملا ءابطألا لبق
 دلبلا يف رثكأ اهتاليثمل قباوس كانهو ءًاضيأ ةدوجوم ةحارجلا ثيح «نويعلا بط ٌةمغرم
 .هجراخو

 ءاقتنا ةلاح :4؛ مقر دهشم

 نوكت نأ ةيئاسنلا ضارمألا مسق سيئر ضفري توريب يف يعماج ىفشتسم يف
 كانه مويلا .تاونس ةدع ذنم هبصنم رداغ .هيدل نيلماعلا ءابطألا مقاط يف ةيئاسن ةبيبط
 ...اولوقي ال ىتح مسقلا يف ةدحاو ىثنأ ةبيبط

 .يمرهلا ماظنلا ىلع ةينبملا تايفشتسملا يف رركتي دهشملا اذه

 مّتكت ةلاح :© مقر دهشم

 نييميظنتلا نيثحابلا نم ٍلاع ىوتسم ىلع نانبل يف ةريثك ةيبط تارمتؤم ماقت
 ىتح ةيعامتجالا ناجللا يف الإ يئاسن رصنع يأ نم ةيلاخ ةمظنملا ناجللا .ءاملعلاو
 .  .ةيئاذغلا تابجولاو يهيفرتلا جمانربلاب ءابطألا تاجوز متهت

 صاصتخالا يف ةليمز يأ ُتّيعُد نأ لصحي مل ءالثم يئاسنلا بطلا لقح يف

 .ينطو ىوتسم ىلع عيضاوملا وأ نيرضاحملا رايتخا وأ رمتؤملا ميظنت يف ةكراشملل

 تابوعصلا

 ؟ةبيبط ةأرما اهنوك ةبيبطلاب ةصاخ تابوعص كانه له

 اوحبصي نأب نوملحي لافطألا نم مك .لاجملا اذه رايتخا يف يه ىلوألا ةبوعصلا
 ؟ةيسردملا اهتسارد ءاهتنا دنع بطلا ةيلك رايتخا ىلع ةاتفلا عجشي نم نكلو ءابطأ

 اهبابرأ نم رثكأ زيكرتلاو ملعتلاو سردلا ىلع اهتردقب فرعُت ةباشلا ةاتفلا نأ حيحص
 .رخآ رمأ بطلا ةيلك لخدت نأ نكلو «بابشلا

 اذه .ةيعامتجالا ةيحانلا نم نهيسانت ال ةنهملا نكلو تايتفلا بسانت بطلا ةسارد

 ثيح اهتقبس يتلا ةلحرملا انيسن ام اذإ «تانيعبسلا ةيادب ذنم ًادئاس يقب باطخلا

 .ةيئانثتسا ةرهاظ نك اندالب يف تابيبطلا

 نفي



 يبطلا باطخلا يف ةأرملا :راطيب

 ةليوط ةسارد بَّلطتت يتلا ةنهملا هذه رايتخا ىلإ ةجاحب تسيل ةليمجلا ةاتفلا
 ال ىهف ؛ةبيبط نوكت نأ هتنبال ملحي بالا ناك ول ىتحو .جاوزلا قوس نم اهجرخت
 ةبرك اهرود عم رثكأ بسانتت ةنهم رايتخاب اهعنقي نأ لواحي لب كلذ ىلع اهعجشي
 ةصاخو لهألا باحصأو لهآلا ةيقب دنع دوجوم باطخلا اذهو .مأو ةجوزك يأ لزنم
 .مهنم ءابطألا

 طيحملا يف دجاوتي نايحألا ضعب يفف .داوسلا اذهب ًامتاد تسيل ةروصلا نأ ىقبي
 يف ةاتفلا معدي نم ًابلاغ مهو ةثوروملا ةروصلا هذه اوّطخت ءاقدصأ ىأ براقأ يلئاعلا
 .ةنهملا لوخد ىلع اهدعاسيو اهرارق

 اهاري يتلا ةنهملا هذه نأ - يئاسنلا بطلا نع ملكتأ - لجرلا بيبطلا ليختي ال
 ىلع ةردقو بيردتو ةراهم نم ؛ةيدسجو ةيركف تاردق بلطتتو ءًادج ةريبك ةيلوؤسم
 ةايحلا طمن نع ادع .ىثنأ ةليمز دي يف اهليختي ال ؛موزللا دنع يعاولا لخدتلاو فرصتلا
 هنع جتني امو ةيدايتعا ريغ تاقوأ يف هلزنم بيبطلا كرتي نأ يعدتست تايلوؤسملا ثيح

 هصاصتخا ىلإ ىه اهّمضدق ةعوملا هذه نإ مث .لمحتلا نم ةيلاع ةجرد ىلإ ةجاح نم
 .يضاملا يف ءاسنلا رومأ نم ةدالولا تناك ىل ىتح ءديعب نمز ذنم

 مهيلع فشكت نأ نوضفري لاجر كانه .ةنهملا ةسرامم دنع رهظت ىرخأ تابوعص
 دراو ريغ رمألا نأكو «ةبيبط مامأ مهسبالم علخ ًاعطاق ًاضفر اوضفري نأ نكميو ةأرما
 .ًاقالطإ

 دعوم ىتأو بطلا ةيلك يف يتسارد ةياهن يف ًايصخش تنك نيح «ةيراقمللو
 ,ىفشتسملا يف لجرل ةيضرم ةلاح ذاتسألا يل راتخا ءيريرسلا يلمعلا صحفلا
 ركفي ملو .جرح يأ هدنع نكي ملو «ةيلخادلا هبايثو هلاورس علخ هصيخشت ىعدتسا
 يف ناك ناحتمالا ًاعبط .ةاتف ينوك اهيف «يعاري» ةيضرم ةلاح ينيطعي نأ ًادبأ ذاتسالا

 .توريب يف سيلو ةرحلا لسكورب ةعماج

 دحأ حرط ١547 ةنس ءاكيجلب لسكورب يف اهسفت ةعماجلا يفو ؛ىرخأ ةيحان نم
 ,ةيئاسنلا ضارمألا ىف صاصتخالا تابلط لوبقل ةيمييقتلا ةنجللا نم ةذتاسآلا ءابطألا
 .«؟ةأرما بسانت ةنهملا هذه نأ نيربتعت له» :ًاحضاو ًالاؤس ةنجّلل تمدقت ةبيبط ىلع

 تاليهستلا

 :نسحتسمو لوبقمو يوفع لكشب بطلا لاجم يف ةأرملا اهيف دجاوتت يتلا نكامألا

 ةهج نم بيبطلا ةمدخل بلاطلاو :ةهج نم ةبيبطلا اهيف بغرت تاصاصتخا كانه
 .ىرخأ

 فنا
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 .دلجلا بط يأ .سوململا يحطسلا جراخلا ءدلجلاو ةرشبلا جالعو ةيانعلا -

 .دجاوتلاو ةيقارملا ءربصلا انه بولطملاو .لفطلا ةحص ةياعر يأ :لافطألا بط -

 يف جارحإ ال ثيح ءانه يعيبطلا اهناكم ةأرملا :ةيئاسنلا ضارمألاو ةدالولا -

 ةأرملاو ةيانعلل ةبلاطلا ةأرملا نيب نماضتلا نم عون دجوي ثيحو ىثنأ ةبيبط دوجو
 .مسجلا لخادم ىلع يأ جراخلا نم يه ةبولطملا ةمدخلا تماد ام .جالعلل ةلبقملا

 ةضيرملا قثت ال :ةيحارج ةيلمع يأ ؛مسجلا ىلإ لوخدلا جالعلا بلطتي امدنع نكلو
 نامألاب يحوي ؛ةقث صخش ىلإ اهمسج مّلست نأ ديرت يهف .ةلوهسب ةبيبطلاب اهلهأو
 ؛جضانلا لجرلا عم ةداع قباطتت ةروصلا انهو .عضولا ىلع ةرطيسلا ىلع هتردقبو
 .رمعلا ليتقم يف تناك اذإ ةصاخ ةبيبطلا ةروص عم قياطتت نأ بعصيو «يوبألا حاّرجلا

 .صاصتخالا اذه يف تابيبطلا نه تاليلق :ةرجنح «نذأ ءفنألا بط لاجم يف -
 .يحارج همظعم يف صاصتخا وهو

 نم .هب سأب ال ًاناكم لتحت ةحارجلا انهو .ًاضيأ ةليلق ءاسنلا ةبسن .نويعلا بط -
 ؟ةأرمال هنويع مّلسي

 :ةعشألا «جنبلا ءربتخملا ءيمضهلا زاهجلا ءددغلا ؛ةيردصلا «ةيلخادلا ضارمألا -
 .تابيبطلا نم ةديج ةبسن اهيف تاصاصتخا

 نم مهتيبلغأ بلقلا ىضرم نآل امبر ؟اذامل .ًادج ليلق ددع :بلقلا ضارمأ -

 .لاجرلا

 .ةيلقأ تابيبطلا ىقبت :ماروألاو مدلا ضارمأ -

 تايصوصخ

 ال .لاجرلا نم ىضرملا نم ربكألا مسقلا ةداعو ,ةيلوبلا كلاسملا ةحارجو ضارمأ
 ابوروأ لود يف دوجوم ضعبلا .صاصتخالا اذه يف ءاستن ملاعلا لود مظعم يف دحاويا

 اذه يف ةبيبط تدجُو اذإو .تاقرطلا تيفزت يف ًاضيأ لمعت ةأرملا ثيح :ةيقرشلا

 اك ل .تانينامثلا ىف اكيجلب ىف ةدحاو ةبيبط .ةرهاظ ربتعُت صاصتخالا

 -مظعلا ةحارج :«ةيروكذ» تاصاصتخاو «ربتخملا :«ةيئاسن» تاصاصتخا كانه
 .ةيلوب كلاسم

 تاديسلا ىدل ةحاّرجو حاّرج نيب ةقرفتلا مدعو ةحاّرجلاب لوبقلا يه ىرخأ ةرهاظ
 الو .بيبط دنع امك ةبيبط دنع ةيلمع ءارجإب نلبقيو نرّدقي ّنهف .نسلا يف تامدقتملا
 دجو اذإ «بيبطلاب امك ةحاّرج ةبيبطب لبقيس نسلا يف مدقتملا لجرلا ناك اذإ ام يردأ
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 يبطلا باطخلا يف ةأرملا :راطيب

 .هيدل رايخلا

 نأل كحملا ىلع وهو .ةلوهسب حرطي عوضوم بطلا لاجم يف ردنجلاو ةءافكلا

 ذخؤتو لوادتت لاوقألا ثيح :نانبل لثم دلب ىفو .ناسنإلا دنع ام ىلغأ نم ةحصلا

 ءريبكلا هباب نم رضاحلا تقولا يف بطلا لاجم ىلإ تلخد ةأرملا نأ ىقبي
 ةيلك يف ةساردلا دعاقم ىلع تايتفلا ددع ,مويلاو .ةديدج ةقثب ةنهملا هذه تراتخاو
 ةركف لبقتب تأدب ةيعماجلا تايفشتسملا نأ امك .بابشلا ددع ءدزي مل نإ ءيزاوي بطلا
 .لبق نم اهلخدت مل تاصاصتخا يف ةأرملا دوجو

 تايفشتسم يف ًالثم ةحاّرجلا ةأرملا ترهظ :نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب يفو

 .ةديرف ةرهاظ لازت ام تناك نإو توريب

 اكن



 9 تافحاب
 ورخف سيقلب

 5الك

 نم يتدوع دعب ةينفلا يتبرجت ٌُتقلطنا
 ىلإ 191/1 ماع ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
 سويرولاكبلا ةداهه ىلع ةفضاح ناو نيرحبلا
 ناس ةعماج نم نفلا خيراتو ةليمجلا نونفلا يف
 .اينروفيلاك ةيالؤي ىوكسيسفارف

 يذلا يونسلا ضرعملا يف ٌتكراش دقو

 (15137) ةنسلا تاذ يف مالعإلا ةرازو هميقت

 كراش يذلا( لمعلا ىلع ةيزيدقت ةزتاهنج تزفو
 يولسألاب اهعمسر (ةيلكنإب تاقايتز ققو هج
 .ةريخألا ةيعماجلا ةنسلا يف يعابطنالا

 ننسي مصرا ب راحم ع هقولك
 نع ترفسأ يتلاو ةدالولاو لمحلاب يلاغشنا
 يتيا ةدحاو :ةنسي اهدعبو (تدنصع) تنبأ يناجتإ
 .(فسوي)

 ةسرامم ىلإ تدع تانينامثلا ةيادب يفو

 رظاقسلا مر لع لاربما يلهاديو مهلا
 ياذا ىلع ءوبخلا ءاقلإو ةيلحسلا ةيعيبطلا
 يعقاولا بولسالاب ءامتنالاو ةيوهلا ديكأتل ةيثارتلا

 ةيرغلاب مكادلا يسابسح] ببسي كلذو :يزيبعتلاو
 يب ضرتفي يذلاو هيف تاشن يذلا يعمتجم يف
 هطسو يف ةمئاع يسفن ىرأ يب اذإف هل زيحتأ نأ
 .هضرأ يف ةرذجتم ريغو

 ًاليلق ةيؤرلا تحضتا تقولا رورم عمو



 اهيلإ يمتنأ يتلا يتاميخمو يندُم :ورخف

 ةيمويلا ثادحألا لالخ نمو ةيتاذلاو ةيصخشلا يتاناعم نم ةينفلا عيضاوملا ءاحيتساب
 تناك ءاوس «نويزفلتلا ةشاش ىلع اهدهاشأو ىيدارلاب اهعمساو فحصلا يف اهارقأ يتلا

 .ةحوللا

 ةيضقلا ينلغشت .دادغب نمو ةيقارع يتدلاو ذأل قارعلا يف ثدحي ام م ينريثي

 .مهلثم ةناسنإ يننأل معلا علاعلا يف : تايلقألاو

 ةقباطم اهناولأو ملاعملا ةحضاو ةينيرحبلا ةنيدملا تناك تانينامثلا ةيادب يف

 نم عيون نيف :مالملا طيرم لا ةيلحسعلا ةنيمبلا تلومك كاتيئاسشلا"ةياونن يفر يقازلل
 ىلإ كلذ رمتساو «يبرعلا عباطلا اهيلع بلغي ةيمالسإلا ةيبرعلا ةرامعلاو تارانملاو ببقلا
 .تانيعستلا فصتنم

 ىلإ ةقيقدلا ليصافتلا تاذ ةيبرعلا ةنيدملا تلوحت ةريخألا رشعلا تاونسلا يفو

 .اهسفن ةنيدملا سيلو ةنيدملاب ًاساسحإ ىطعت ةينول تاحاسم

 .رصبلا ىلإ عمسلا نم اهليوحت ىلإ فدهأ تنكو ةيكيسالكلا ىقيسوملا قشعأ تنك

 ريوطتب كلذو «ةيرصب ىقيسوم ىلإ ةيليكشتلا ةحوللا نف ليوحت يف ًاريثك تدهتجا
 اهضعب اهتقالعو ةينوللا تاحاسملاب بعللا مث نمو ءصاخلا يبولسأب ةحوللا سملم

 قلطنم نم ةقيقدلا هليصافت نم هديرجتو ينفلا لمعلا نيوكتو ءاشنإ يف مكحتلاو ضعبب
 يقلتملاو نانفلا امهيلإ يمتني نيذللا ناكملاو ةيوهلا ديدحت هيف بعصي يتاذو يصخش
 .تالصاوملاو تالاصتالا ةروث رصع يف دودحلاو زجاوحلا ةلازإ دعب ةملوعلا نمز ىف

 نمو ءءاوس دح ىلع يقلتملاو نانفلا ليق نم تالؤاست حرطي ينفلا لمعلا نإ

 ةركفلاب عاتمتسالا ىلإ وعدت ةيركف ةلاح ىه ينفلا لمعلا ىلإ رظنلا نأ ضرتفملا
 ناونع يحوي نايحألا مظعم يف هنأ ةصاخو ءرشابملا ريغ بولسألا لالخ نم ةحورطملا

 .هتومضمب ىنفلا لمعلا

 يف يتكراشم ءانثأ اهتزجنأ يتلا ةيذفلا لامعألا ضعب يف ًايلج كلذ حضتيو
 مايخلا لقتعم يف ”7٠١ ليربأ يف ةيليكشتلا نونفلل يناثلا ينفلا ىقتلملا مويزوبمس

 امم .لخادلا نم نجسلا فرغ ىلإ ةفاضإلاب لقتعملا ةحاس مسرن انكو «ةيمالسإلا لودلا

 :ةيتآلا نيوانعلا لمحتو لقتعملا وج نم اهتيحوتسا تايرادج ثالث يجاتنإ نع رفسأ

 نفي



 4 .تاخحاب

 تاداهشو رّيِس

 ١. ميخم )١(
 . ميخم )5(
 ميخم .؟ )5(

 ةينول ةحاسم يهف .ءادألا يف هباشتلاو نومضملا سفن لمحت ةينفلا لامعألا كلت

 .فارطألاو طسولا يف تاعدصتلاو تاققشتلا ضعي اهللختي ءنشخ سملمو نيدعب تاذ

 لالخ نم ينفلا لمعلا رسفي يقلتملاف .رخآ ىلإ لمع نم ةفلتخم تاققشتلا ناولأ تءاجو

 .ةيفاقثلا هتيفلخو هب هساسحإ

 دق شامقب ةاطغم اهيلإ يمتنأ يتلا يتاميخمو يندم تحبصأ ةريخألا ةنوآلا يف

 ىف ةدوجوملا ءازجألا ضعب نكلو ؛ةكامس رثكأ ىرخأ ًانايحأو ًافافش ًانايحأ نوكي
 ١ .ام ناكمب يحوت ةحوللا فارطأ

 ًايلحم «ةيدرفلاو ةيئانثلاو ةيعامجلا ةيليكشتلا ضراعملا نم ديدعلا يف ٌثكراش
 يفينصت متام ًاريثكو .ةيكريمالاو ةيبوروألا لودلا ضعب ىوتسم ىلع ىتحو ًايميلقإو
 يفو .تانانفلا سيلو نينانفلا ةناخ يف ةيليكشتلا ضراعملا ميظنت ىلع نيمئاقلا لبق نم
 ةلباقتملاو ةريثملا ناولألل يمادختسا ببسب كلذب يفينصت مت هنأ يصخشلا يداقتعا
 .داقنلا ضعب هرسف ام اذه .ةشيرلا تابرض ةوقو تايرادجلا مجح ىلإ ةفاضإلاب

 ةفيعضلا ةشيرلا تابرضل عطاقلا يضفر نوكي دقف صاخلا يريسفت امأ
 ىلع موقت امهنيب ةنراقملا نأبو «ءلجرلاو ةأرملا نيب ماتلا قفاكتلاب يصخشلا يساسحإو

 .«ردنجلا» وأ عونلا سيلو ةءافكلا

 تينا
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 )١(: مقر قحلم
 ثاحبألا تاصخلم

 نوكرأ دمحم

 ةيمالسإلا ةئيبلا يف ةأرملا عضو

 عضوو لجرلا عضو نيب زييمتلا نكمي ال رارمتساب ريغتملا ناسنإلل ةبسنلاب

 يتلا ةديدجلا خالسنالا ىوق نم هتيامحو هنع عافدلا يغبني يذلا ناسنإلا هنإ لب :ةأرملا

 نم دب ال هيلعو .دعب ًامامت رّسفي مل ضام نم ةثوروملا دويقلا كلت ىلإ اهدويق فيضت

 تلّوح ةطلسلا ىلع ةعزانتملا تائفلا نأ اهيف دجن يتلا ةيمالسإلا تائيبلا لك ىف قمعتلا

 تفخأف «ناهذألاو بولقلاو داسجألا دابعتسا ةلآ ىلإ ةسدقم اهنإ لاقي ىتلا ةعيرشلا
 لكل يلمعلاو يركفلا روظنملا ىه اذه .ةيقالخأو ةيحور تاءاعدا ءارو ةيويندلا اهفادهأ

 مالعإلا لئاسوو ةيوبرتلا مظنلاف .اهتناكم زيزعتو ةملسملا ةأرملا ريرحت لجأ نم لاضن
 .تاءاعدالا هذه ةيرارمتسا يف نومهسي دي نوفقثملا ىتحو نيدلا ءاملعو يمسرلا باطخلاو

 «يدئاقعلا اهرهوجل» ةضقانم اهريتعت 35 يتلا تاسرامملاو تادقتعملا قحالت نايداألاف

 ريياعمو يقيقح وه ام سيياقم ديدج ماظن يف لخدتل سيدقتلا تايجيتارتسا مدختستو

 .حيحص وه ام

 ررقي يذلا يمالسإلا يجولويديألا جايسلا نم جورخلا ةرورض ىلع ّرصأ كلذلو

 .يتاسسؤم لهجو ةيونعم ىضوف نيب ناسنإلا ريصم
 قح لك «نيدلا لاجر ةيعمب ءترداصو ةطلسلا هتسسأم ةلودلا نيد مالسإلا نوك

 اوعدا يتلا عئارشلاو ينيدلا سدقملاب مهبعالت دقن نكمي ال هيلعو .لقتسملا داهتجالا يف

 يفو :هاسنلا ىلغ لاجرلا طلست مويلا ىتح ٌرمتسيل ءاهكاهتنا نكمي ال ةلزنم ةيهلإ اهنأ
 ةيمالسإلا تائيبلا يف ةأرملا عضو ىلع ملكتن ىقبن نأ نكمي ال نيرشعلاو يداحلا نرقلا

 ال



 ثاحيألا تاصخلم )١(: مقر قحلف سبب »هههجبييييل لس

 ءاهكاهتنا ىفيني ال ىتلا ةسدقملا ةّئسلا ديلاقتو هللا ةملك ةطلسب ليوهتلا يف نيرمتسم
 الف اهرودب ةسدقم اهوربتعا يتلا مهماكحأ نوعرشملاو نيدلا ءاملع اهيف لخدأ دقو
 اذه ىلإ ةمظنألا دنتست .ةأرملا عضوب ةمكحتملا ةيصخشلا لاوحألا نيناوق اهنمو ءٌسمت
 ةينوناق ةيعرش ىلإ رقتفت اهنأل ناهرب يأ ىلع موقي ال يذلا ينيدلاو يخيراتلا ليختملا
 نم نيدلا عازتنا نم نّكمت ثاحبأ يف قمعتلل ةيولوألا ءاطعإ بجي كلذلو .ةيسايسو
 ةيجولويميسو ةيعامتجاو ةيجولوبورثنأ ةسارد نيدلا سردنف .نيدلا لاجر راكتحا
 هذه جهانم ءوض ىلع نيدلا لوانت ةبوعص نم مغرلا ىلعو .ةيخيراتو ةيسايسو
 ريبعتلا ةيرح ضرفت نأ :لجرلا نم رثكا ,ةأرملا ىلع بجوتي هنإف ةثيدحلا مولعلا
 لاوحألا حوناق هاعلإ قيمت هذهف «ثحبلاو ميظعلاو ةينرحلا تالاجما يف نشتلاو
 يتلا ةيوبرتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيركفلا تاطاشنلا لمجم لمشت اهنأل ةيصخشلا
 ةسارد يف انحجن اذإ .يخيراتلا لمعلل ًاديدج ًاجذومن جتنتو ءءاسنلا ريرحتب حمست
 ةيناسنإلا تافاقثلا لك يف تادقتعملل ةيفاقثلا ةيعامتجالا ةينبلا ساسأ ىلع يحولا
 ًاينوناق ًاعضو ثيدحلاو نآرقلاب ةيطسوأرصع ةفرعم ىلع ةينبملا ةعيرشلا بستكت
 ةساردب ناهذألا ريرحت ةيلاتلا ةوطخلا نوكتو .ةيئاضقلا-ةيقالخألا ريياعملا يف ًاديدج
 ةيئاضقلا ايجولوبورثنالا تاسارد ءوض ىلع ينوناقلا رايعملاو ةيقالخألا ةميقلل ةيدقن
 .نوناقلا ةفسلفو قالخألا ةفسلفو
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 1015عماتكك كاتتن 12 1" ءسدصتع

 لع لتكعمستك لس هتلتغدسأر ليد ءءاتوتعتتع عا لن !ع20عع ممان00ع

 (1.:دععسراع لع 12 'آانصتكأع)

 011 مه116 لع 12 ظءعوصتمع 7 11050113 111 22556 16ءعاتأ, هع 261216 ص25 5

 1ةحتمعد. 0128ع5 نع ءكنآأان1ع لع تكآدتلكأ521102 (720ع5, 10215 51151011[ ى117),

 هعءالاعو-نأ مع مماتك هتعدأ م2121كمعت 2 12 لع مانطاتوانعر 21 0161016 20511102 6

 56221 1-هع دان ع5 5ان]عا5 نانا 1عو همععتمعما 011عءاعتسعالا. 0111 7252016 6

 0همم0مو11052 ةغالتمأل نابع, 1ع5 ؟عةطصتسع5 2؟ةتعمأ 1ع لعمأأا 3 12 مهعه]1ع اصل1710أ16ر

 1مهلذ م35 8 1”*ءعممعووأمر دمع ه0ه05كعممع ه011ءءاتكلع. آن: ةعتععطعع لئانط

 للوعماتكك نائل 3250ع20ع هع5 م0165 1201100 ع]1ع5 ةاهنأ لمدع 0ع 1'ه201ع لع

1111 

 11 عوأ 71 نانع ماانكتءانكد 1ةءطععءطعم هد1 عو526, لعماتتو لعد لغءعمصتعو, لع

 ماكاعت 16د مهمتك عواهختممك ةملن5 نعال عد مودع ءكطعععطعو 16و عدمع5 لبي ةنصتستس

 لقطع ]”طتقامأتع هاب 12721023522 عود 26165 1ةدصتستسك 3 مهن لدن معان 0 66م
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 قحالملا

 لزومهدهتطا عد لفصق 165 ةععطتاءو ءأ 16و 0هءانص عل اك. ]2 ص[165ءماع 660106 5ع م0205
 انه هطزءعأتأ لت[ ةمعمتر هءاطتن 1”0لعصاتكتعع لحصق 165 00كنصعالأاك نانأ 20115 50021

 ءهماطاطالك, 065 18نمع5 ع لقؤعوان 15. و2 لق5001115, 20115 21621620025 235 065 65
 لع ممولاتمدم 1هل1؟1لدعال ءور مهتك 065 م6ءدصتدع5 015ءانتقأ15 101 26ان162أ

 دوعمل وع ءأ 2ء-عغمممعع 1ع ممقتمعد م535ع5 لع مموز110ه5 1506مءملةصصصت علا 5

 ال1 ال15. 0621م5, 11 5:3علأ 06 015011155 2025ءانآل25, 120315 115 ةهدغ 1هل2 6*0

 مممهم] 1 طتوانعور لدن ممامك ءد '1ادصتوأع 7200ءععمع. ص العاب 1'ةطماتلل ة 12 هقلتكع
 1ةحتستسع لهصت ]13 501616 طش عمطع 2:2 م25 616 دمع ةزضمأع 72200ع [ةمل6[15ر 21

 ان اطغصتع ةءدعمأ للي ةممصتكسمع ءادقذاوانع. آنع معهطاغتسع ؟ةطدلصتل (قا01 65,
 هم رةهلتخ6, نص م20 طاغمع 223ةءاناتل) 2 616 هنن ءكنع 0ع5 [غطضاق دانك 12 200ععطلاغر

 دان 15 [خطغموكتمو 220100216 ءأ 1'ةممعن ععمعع لع 1*اهت-]]د100. 11 2 66 مموغ عد

 مة هد هنن م20ط]غتطع 0ع 18

 11015 (نمع5د 0ع ل15همانك5 001 9/11 21015 16 ]0111. 1011 20121 016 الا 1مم 5

 :ءان عن عانت, 12 لهدتص 2102 ءوأ انت م01 ةدع 22612 مطق 1و. 113: 2 ن0 طلقة عءطنع

 همو5:2010ععم-١مماتأ1نانع زططتتا:3216ع, نانأ 121غ 016 12 ؟عطلتتتع 5015 5015 2

 لممتس تمد لع 1"طمصتمعر, ءماطتتملع هعااتت-عأ 50115 12 لمت 200002 06 آ1عانل آع

 ةأولانأ لع 13 ؟عرصصتع 2 :3مم2116216 225 211 7615221 121113121 06 12 م6ه5256عر 20315

 لعو ةاهكلأا5 (07/2:7) ةتنكؤأ ةاعمطعأاو نانع ]1*طاعرمعأا, ههه ءقعوأ لع طلت ن1 5

 ةمهمعما. 8أ وز 1!" طسسقمتأم (هانأع ءمالغرع و*ءعم 066م مع, 1ع 20616 لخلم ت68

 مثعوأ مملصأ لع 5”:ةععمرصتت0لعج ه1 ءطقص ععيمعلا 21315 0ع م16562962 1ع 720206-
 ؟6ةملاغ لهصم 1ع ططمصلع-اعرلعر, مان155ع 1'طتتتقت 211116 7617011961 ان ]0111 16 2011

 ءطعستمل. آع ططتلتاةقأر الل, 26 701غ 0225 010116 0020122102 016 0

 دءمصلهلعندع 3 ةطماتغ 11 مىةصع انت تاطظ328622ء21 11012603121, 601511011 0

 ل15همانكتك نانأ 131[ 1 065 ؟2مم01215 0ع 1012عو5. 80 1ةلار 11 02056 2 126 61

 ةطومأاتع انطغ 01156 176216 همه 20201125 12015ءانأ2ط16. « 1كأ عأ 223121622121 »

 ةعارتط]ع ةانع 12 لعلتدع لع هع لعادست غدع مع لع 015ء0ان15, 211 20121 0116 0*1

 500121 32عععماع 1ع 53 عما116ع 0ع 55 معوومططع 20111 1311 ؟21011 5و للا ءأ 53 ؟ةطاق.

 ]2ع هعانلع 0عولوع, 1ع 1ه20ع م011100ع :عاتعداأ 1ع « 1ع », 2815 م85 1

 « طهتساعتقتا ». طاتتق 5ءمقزطأاع ادع 12220115 06 10106, م62532151 0

 01 ةءطقممع ة انمع لهطتسةأتم نلانع 00111 1020561 لفصق انطع 115, 11 م1615
 2 عمل1ع 1عو ةططمططعالا5ق 0مم01111115, 101616 3 1عوأع1 1502م1 216 ءأغ دع 61ج

 لقصف انه ةالعمعع مصوأتعع 102514 1ع 662غ [دنأ 128.

 طتسقل عطصعمتأر !ةوانعاأع لع هعو اعمأ5 5216علعو 56 169616 ]8 مابك ءلعدعع ؟

 طمدتت 1ع هم لع 15 ”1انصتوأع, ءنعوأ هعالع كدت 1ع20ء2 مماتاتوانع. (0عجعطت0 21, 2111311-

 ءآ1ع مان 2تانووأر ةدصق 16 « دعمت 0ع » لدن مئاتادمأ 7 آع هك الطتوأ عل 12021156

 0*ةادلا معاد م2062516. (0عا1ع :ةان5ؤ116 عقأ-ع]أع 211-0655115 06 10111 501126011 7 0651

 53215 0022 م167 206ع نع 20206 اعءاتتعأ وقانأذ همماتمتلع 3 ؟ةطتعاناءر ان 2020

 ممسسمأالا 1ةم]لن, ءأ لقص 1عوتتعأ 12 طعدتنأم كدت 7625م ءأ 1ع5 ةئات7عع5د 0ع

 1؟طقام واع ؟هدأ ةولقت 3 13 همان210116 كان 53556.
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 ثاحبألا تاصخلم )١(: مقر قحلم

 متمعت وه لفءاعمعطع انمع آدغاع لع 1هدعدع طقاعتسع ءدلتع 015 035ءمانك5 نانأ
 دع لتدمانتعمأ 12 500166 هس دع لتدوامملأ 1 ةنومتل هوخنمم. 8معمرع نادع 12 طانصتكأع
 2 هان 18 ءطقصعع 29”0هزك, لفمف 12 معيدمدسع 06 80اتععاتتطةر ان 162062 ونت

 ةعوعماع 16 لغق لع عالع طدتمتلاع. ى 06غ 11 جمدت هع مانع 14116 هدد زعانطع
 ل15ؤءماتكد متاتتقست لع 1 ءامص 021612 5ا12 انتل لل5هوانتك 201112114 56ءان]1215.

 2]2[1 عدم 5هلدسمط

 لغو لت5ءماتت5 :ءاتعأعاتلتعت 0

 دنع ]':ةماتطتلع لع 12 ؟عممسع 3 12 مدع ءمدنتمس» مات

 آمتس 0”ةغئء ةزطسم] ءوصعما 1*''ةرعصععووزمم'' لدصع م1210 011 0312 20115015,
 16غ لتوءماتتو هوا انطع م12103164 ممغ 1*”ءعمزعات عوأ 1ع م0م1197015 106 هع 1ةنا, ع5

 لل15هماتك5 اعلانك 5101 ]عد ؟ءطصتمعو ءأ 51116 ]ءاتك ةصاتأ10ع 2 معضم مدتأ 218 1ع

 مماتاتوادع عمر غوعماعمأا انطصع ءماتمهودمأع ه3وءه2ا1ء]116 0ع 12 51131302 5

 [رصحصع5 عا لغو 7200211165 لعو ةطصزمم7115 30ادتتا 1811711818 11585 ععمتع5. 06و

 لاوعماتتك 5ه2غ 0” هنأ م1115 12220118215 0106 1015 628215 115621[ 3 6ع ةا6)1أ

 هج عتتسعالا5 0” ةلتغمركأ6 5206 هان نان ل15 هءهعامءمأ انهع 20511102 22151148166 :
 هعالزع لعد ععدالمدمةتئع5د لدن ةدع6 عغ لعق " طجتكأتق " مآاتتك هان 220125 65
 تقلق لمصأ ]اصلان عممع ةانك 165 1225565 5”هوأ معاتعتطمعالا 20عق01ع 0111821 5

 لعرمت نعد ةططق عل.

 00ءأ ةتاتعلاع دع مدمممودع 0ع "0ةءمدئاصتت7 ع" 16و للوءماتتك وننأ هه[ ممانت
 161 ةيءرمعع عوووماتعالع 1ع لعمتأ طتتماتلسمم 2ممعا1غ "كطقتت'ه'', هان 0181736 نادت 502+
 11211165 ءداعع 165 ؟ةلعاتج5 لعد لملاك لع 1"طمطصصمع ءهأ 165 لتةصهوتاتمصد لع 12 ''

 ماقتا 2 "'. 11 2ع18وع لعد م16ةانطم 03565 01010 عأوأعو ءأ 5ء2ل5165 211 62)220 5

 هعو لت5عمانجو همدقاضتتسعمغ 1'هطزءأ '؟عيصصمع', 1هد م20ع6ل65 ةععدس ءماأهأتل5 ءأ اعو
 مممءدصتوممع5و لع زادك عدم 21011615 15 ؟0مغ ةممعأ ممانك 1عمعاأتع هه

 نانعوأتمم 1*ةماتنب ع لعد ؟ةدحصسعو 3 يعمم ع5 مطصعاتمدو لع لت عءاتم. 11 56

 طمصموع 211551 62*0م102ع1 هع نن11 ههد510غع مرصتسع 1ع [مملق طحتناطتوانتع 0ع ع5

 015همانك, هل 29ةصعقمأ دمع مهن( 1" طترتمماطغوع لع 1*'نواعمعع لخص زناطع

 داصتعأان 1226 : هعاسست 0ع "1”ةاهلمم مهاتكتوانع", هر كاتمممودسأ 0” ة16 م3,
 1”: هرلكاعمعع لئختسع 36للتعاتمع 721010166 ةتن551 طعس مدع 1ع5 لتؤءمانتد نابت 06مل علا

 1ه5 لعم115 لعد ؟ةمتمع5 قانع م31 هعالتع نان1 عد5ة1غعطغأ لع 1هد انسصتاعع هنن 2010 16 12

 ماطقتت'8 '" هرج لعم "همة عاود" تنلطبععلا هو. ]هلم ءانخ 5121610 عع كدكتتط ةالخخ 65
 ءمجل11هصك لع ممووزطألتكغ لخبسع تتآكنتع كأمالعممع وانا 20115 7620236 مالك

 [ةستاتغمعو لعد ةعادمعو ءمعمجع اموات ءامهأعو : هءا1هذ 0ع 15 ؟عصتصع-1ع20عت, لع 2

 1نصسع كغمزنعمسع ءأ انطععر هغ لع 12 ؟ةدحصتع (ونانت هنأ 26”1عهلع لع !"طمطصتسع...
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 كم

 ل

 و

 قحالملا

 1[1دددم طدسدلت

 '15ذع 1 ءرعءىعمأممس 01 ا[هسصعم اص فمعتعسأ رثوأت

 "طلو 15 2 ماتكتع 0عووتمأاتم2 01 طع 7ع7225ع2121102 01 770طتعت 11 طع

 اهل1هه21 رثتواب: طع "طتم]هعنعدل" همهم همدصص21ع4 10 طع ةدنمع 122286 ل2

 ةصعاعما هكنآطتق عقر 35 1غ 22126315 12 40725015 13200115 رثتوأ# 5001ع 8ا4هرنءعأ هأ-

 كلا ه]تا دمع الا ءعردعت هل- اسوا هكألر اه طع اكن طلع ةععاتماطك: 15201, (1101815)ر

 300 3102112126 (50121 تا510115).

 11 150ه, اطع اط0ط2 عع 15 اطغ ماتكع 01 كاعد 17ه2032, 1725طنطضق طعت5ء]؟ 6

 ةعءانقأ همماغقعأر 0ع253] م6200, مهعومصفمعإل, 320 طلال طتءناطب 5هزننحج 4

 رةقطتنع ة11عم ةطقلتمع طقصلم الط طمع. قطع طقق غم 5ع هما/عتعل: اطع 7ءأأ 15

 هدازن ه ةزلاصطم] هؤ طع ةطقتسع 01 طان016/. 1ع 8003 15 ةةءان0ع0 طعطتتصتل هلماطتتقت 8و

 هدملزن 102 طع عع متصقم, 220 20غ 102 طع 5129. آه طع مئا]1ه25 هغ [ةاذتح

 امرسعات 31 يععمتمأ عل 5002 م12م1285, ؟2قأت28 220 مالعمقسفعع لددعتمع اطع

1612531 

 آم الي هماهأعأ, ذطع اذ طمهكت1ع0 اطغماتعأل 2 101 11 ةطع ل5 2 ؟115عل2. 5ع 15

 ءماتألعل 10 دعع طع ظياتنتع طقطقة, 10 2 09137 51016 21311138ع, 220 0

 001210612521011 111 هد5ع 05 لئ701هع. 5ةهددع انصتتأ 211025 256 2126م0 02 1126 5

 01 هامعاتم 101 1طقأه عع آه 12 ع21[ةمععر 25 2 81ص عقذ, ء2طأأمل ماتطتخطسن عدا, 1ع

 لا101ه12139 هت طع طاوطعوأ هأكلعمع اص م0111 201776.

 1طع ننعوأتمو 15: ندد اطعوع انستاه 0025 6ع ؟عرطم760 5هدص اطع 010 ثول:

 عزالعم طع 50م-مماتاتعدا ةه0 ءهللتعتأ10ه52] طفش عمق ل طع 5131115 01

100 

 الادر1ع 05[1ع 7دلمدتل

 آ2 101 : ءالعأ لع لتذءمانتك هان 0ع 1210 عانع.

 0ع 25311 ءوودتع لع مدصمءعصسلمع 1”ةططصدعأ 065 1015 لدن 513101 7625ه 2عأ

 دانا 1 عد ل20ز15 لع 12 كامزنعوصع هان !ئط٠قمن 12 هدجهعأأُم زانت 0ع 12 عاصم أ

 1ععماتتاتع م21 16 02016 م031111, 21315 53 ©2م20116 0”هرئعمنع# 565 020115 واع

 ءممل166هصصغع مهم 1ع5 1هأ5ذ لدن 52111 5655011861

 12 1عوصتصع عوأ 06م055606ع, هدب ةءلص 0ع 12 ةةصتلاع, كتنصع م3216 06 5

 لعمتاو عا لع ةء5 انطءرل65 معمقممصعااعو ءغ م256ع5ر 1ةدوانعأو 50ه 65

 همم هم غسصعما 2101 1200غاع اهتطدل ءأ مهمة عدل, ةطأتع 502 نأ الل ل انلع 0311 أ
 12 50 غاغ لع 1"ةدداععت ع5 ةمطغعع5 لع ان طءماغ دهدغ 6لادنأعد 3 لعد هطاتعدغلمدق

 نما 31 عمقا ع5 110م05665 م21 165 105 ءأ دانك مان م31 165 220113015.
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 06 انهكدتا ممعأ ءل هجعمونع 12 ةان1916 لدي ةواسع 0ع 8 1مم 526
 هما ءءاتخع لعد ةعاتممك لعد املك وانأ ةاهتأ هد ؟لعانعالل ل225 16 315662
 انتطدل, عا دمه ةععمممتس 002405 256ع 1ع ةولصع ةعانعأ 0ع 12 عوممصقدطتلتاغ

 آ1سل11لعأ1غ هدب مولع عد 02015 ءأ ان طءءاغو مدلك عو لعق كامل عم

 فاطسفل 021

 101500ان155 1212102312 كذالك 165 1تت12ع5 : 10061161115, ©6[011 110015 5

 آع م1ةوعما 221 ءأع اندلاع لع اه ل1116 مطاط 0010 عاوانع نانأ 50115- 16240

 12 116521 دان هعانع م[001ةص هل وانع ك0051066ع كمطوطتع ان 6311:6101
 15 ةان طز ءءانالا 1غ, ءأ 1'هطزوءاتكلخغ, 1ع تدلطدتعأ ءأ 11062010 عون.

 0 *ءوأ اتطع ةهطم#1هءطع نتت 1عماع 022217562 12 ءم201605 06 13 ؟ةدتمع لقطق
 ]13 500غاغ مم320ءدنمع ءأ 15 عةدعاتمم 125ه:هطاع ةكتعطغع مدع 1ع ةلدعمع ؟ !"ةعوعما

 لعم 1هزد اصاعممق11 022165 ؟ءعادالاعو ؟ 1!*ةسغاتهءهغلمص لع 5د ءمملتأمم لمسك 12

 500166 ءأ هد اداغعمدتتمص لفصت 1ع 0691م م عمد عطخ

 آ"ةعاتعاع ةصهلزدعر مدع ةتللعاتتكر 1نذ لت ةيمعداأم ؟ةعاعانتد نابت ؟ههغ هطواقعأو

 هان 2عمما117ةال1 ءصعما لع 1”'ةعاتمو 0ع 12 ةعمصصصع ءأ هن هطفصععيصعما 0ع 12

 معيممعماتم» معوداتاع وسع 12 50066 دع ةدتغ 0*ءالع. 11 ةصقلزروو ةعداعمدعما 15

 للك عوعد هملصتماق كانت 58 م120ع ءأ 5و 1016 قا 52 0ع 19 500616 هأ ةطوملع 1

 مهماتعمل غعطصعما 1عد عرعءاعد نددت معادنعمأ 165 معمط]غةطصعد 522)ءانع5 لعد ؟عيصتصعو

 121200هتطع5 ةلطقأ قانع 165 6165 نتنأ ]عاتكذ 5054 35518265 لقتتق ان 12591011116-

 1طعالا 0101 35116 211 م10 8165 هأ 2 069610 ممعاطتعلا 06 1011165 569 9
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 ااكو !دعملن

 ك5معار هصل (ءملعم زم 2د1ءوانمع: ذ تتقاقوسع هآ 1سغعسد 4 مصقل 4 ععسعإت

 1ظماتعإ' 100 انت هاك

 ل طلك مهصعع 1735 مقمأ 01 هت ءقلمرغ مزن دمعسسط عنو هغ طع 510 عاتوتت 160

 نتاتعمللإز ءتعفستمع طع ؟ةعامانك 0ع ءلممردعمأ 38ع2م025 اطقأ عع طءاطع

 مممدم0160 هع صماء معمأ ع0 دغ طع مع ذص ةلعدانسع 538 3 73286 01

 مماتءسصفلععم5. 1طع ةتمح ه1 طع 77هراعسع 23مع5 1725 طع م20220405 01

 لتككدككأم» هج هتاتعول ةودانعو ذص طع 500039 0غ 5ءعملعم عادت ه5 اض 221 عوانمتقال

 ةمل ثعوط 5هعازت. طع 1[هءائمع 2ةمععو ةءلعك 05 ةلكم طعوصأ 10 طءهو

 مص طانأمج 10 طع لعطدتع هد طما غم لعبعامرو دانه موتعق, مماتعتعك, همه

 طة عاتععو 1م 6ادتأل 3 كعممموخانع هوان منوم ومعاعأز 04 ء0لهئ3] كات 2 علق 7705
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 هب تا فحاب

 قشخالفلا

 مماتكتعما, معاقل, ص0 ةعمهمصتع ؟ةقطأم 87عقع 266م عل12ع4 220 5ةعانتعل.

 1م (طتق م3مءق, ]15د 1ةعهلل 200عو5دع5 اطع 7/2110105 178/235 1م االطنعط ع2

 15 ممععماتسةلتعل زد مماتعر 0هءهنسعمأاك 122ععاع0 5مععا7ءدلازن هغ 22لعواتصستقم

 ب هاتلعاتر 2110 121612082165 35511112211085 250116 221ءواتستة3 5001617 2020 ع0

 1ءاداتممدوك نطلعمازبتامع هاطعرت5. كطع ةطماللو طما اطع ةص217515 01 1 عوانستقلت

 ووهزعأإت 25 2 طماع كهع5 صمأ 0عد] 20ءواندغعلإل انااط 155165 01 50121 1طعوتن 21117

 ةقل 5021 اطقم 5101201211028, 51206 212128 01 112656 32217565 3550216 ع

 هرعلواعمعع 04 2 50عا1غاإ) ادعاتمع 115 هجم !1ساعتمم] 03ههصمتع5 01 ءهطقصضقعع. آم

 لعدلتمع هتكط مم11ع) لهءيصعمسأك ةنطتعط 10ءانتك ه2 عع20ع2 :ء]1و00هم5 زم

 طواعوالمتقسم 50ءاعأزل, ةطع 1لعمتلع5 2 ءهمدععمأ02] م2162 7طعتعا» 11/110,

 النخل, 3020 تخذل]ن 52221610115 31ع 15م0 210283106 20222201976 011ةطاةل]ن5أ

 1 ةلمعال 01165 260111 ىعدط امدمعات 220 500اعأإ/. 1ع ؟عقان]ا 15 2 75201 ءتتقأتع ه0

 ةطتقأامزتع ؟ءدلتصع ه1 اطع ععم0عع 09 مهستعو 12 221650121312 5016أإل, 25 7ءأ] 5

 همد11201ء1غ013 220 122مط10011216 1620170106202110115 101 6

 هتوق ريمس

 ,ةيعامتجا تالاجم ةدع يف ةزغ عاطقب ةينيطسلفلا ةأرملا عقاو ةلاقملا فصت

 اههجاوت ىتلا طوغضلا ىلع ءوضلا يقلت نأ لواحتو ؛ةيداصتقاو «ةيفاقثو «ةيميلعتو
 دعب ةصاخ ةأرملل يسفنلا عضولا ىلع اهساكعنا ةيفيكو «ةقباسلا تالاجملا ىف ةأرملا
 ىف لثمت ًابعص ًاعقاو اهلفطو ةينيطسلفلا ةأرملا تهجاو ثيح ءىصقألا ةضافتنا عالدنا

 ريغو ةرشابملا ةمداصلا تاربخلا نم ةفلتخم عاونأل ةينيطسلفلا ةرسألا ضّرعت
 /55 ىلا لصيل لافطألا نيب ةمداصلا تاربخلا ةبسن عافترا ىلإ ىدأ امم ؛ ةرشابملا
 فارحنالاو يباسحلا طسوتملا ةدايز يف كلذ لثمتو ةيسفنلا ةأرملا ةاناعم تداز كلذكو
 ضارعألا) ةضافتنالا لبق ةأرملا عاضوأب ةنراقم ةيرتاكيسلا تاريغتملا عيمجل يرايعملا
 تايلمعلاو ءاياونرابلا ءفواخملا ءقلقلا ءبائتكالا :ةيساسحلا ءةيساوسولا :ةيمسجلا
 . (ةيناهذلا

 كانه نأب يحوت اهنإف ءاهلافطأو ةأرملا هشيعت ىذلا بعصلا عقاولا كلذ ىلع ءانبو
 ربكأ قيقحت عيطتست ىتح ءاهشيعت يتلا طوغضلا فيفختو ةأرملا ةدعاسمل ةرورض

 ةدعاسم ىلإ يدؤي فوس كلذف ةبعصلا عاضوألا كلت لظ ىف قفاوتلا نم نكمم ردق
 . اهب نيطيحملا لافطألا ىلع سكعني فوس هنأ امك ةينيطسلفلا ةأرملا

 اكل



 ثاخيألا تاَضُخْلف )١(: مكر حم بببسسج ي يبببببب هه سس ل سس

 ]اوطتطق 521ءط

 1ع آسمدعأ ه4 015كدل طلوعماسموع هد 1269ءاوماسع 1؟'هددعتتو 51201101

 كاضسد 0م اص طع [عمسطاتع 01 ال ءعصعتم

 ”[طتك مدعو ؟مءانكع5 هد أطغ ه1]2512 35ءمانتكع 220 15 2016 12 255621118 طع

 "؟عتمعمأ كف 8ءامع" 5 موطغ 10 مهم قألم» 220 12501؟عصعمأا 2

 0 عون ع1 مماص عاق.

 "[طتق أذ مدعأ ه1 اطع داهدنعوو هأ طع داهتعر التطتعط 15 ءطتعأازن ةتطتطعل 21 218

 1هان203025 10+ هماتستنتم ع1 ؟تاط ءقالععاتكع ماقصك 220 م10 ععوصتق. طلق زض

 التت 22115 101 دان طدأ3 2131 طالتتتقات 5850111665 220 اطع ءال0م116 01 21150131 25565,

 رسبطتعط مانكأ طه ءماتألعل غ0 ء2ز0إت طهقتع 1 عطخأو اطمأن لن25 هلانع211010, 11211118,

 هس ءعطقطأل1 210م0. آه 20010, طع 0111121 015ءمان15ع طهق طععم ةءءائلطق 0

 طرمسمأع طع 20102 اطقأ طع م1عوعدعع 01 1702062 5101110 ءمادتصتقم0 165م6 عأر

 220 10 1ععمعطت2ع 762غ 0ع 1223 طقتع 220 00 اد اطعأ# 50016[

 "1طع هأل1ءه]1 ل15عمانجودع اص آ[لعومعم فق طععد لعدملتسع الط اطع 2011081

 10عدلك هصل هدكامرمك اطقغ طتوطلأ 1ططمءلع 200عءعممتجم هدر, هل طع اططصدعأ 01
 ءانعلمان5 ل15ءما125ء. 1ع 1216167 (ة]1ععو اتم ؟مه2جك: اطع 111556 15 طع

 يتلمس عماهلتوأ , ةتطنعط ءاللععاك هم زمعم1ععأ ذماع7م1ءأه105 01 ؟ءات عامان
 [ةدعطتسعو, 320 طع 61م6 ةاندصععا)' 2090ءدأعغ5 اءءماطوع 8؟هددعم 1200025 هك

 همملعمستسك اطغتم امك ماك عصعمأ 12 0ع9ءام مطعما. طع ةهءم20 15 طع

 1ءاتولمانبك لتوءماننوع طتعط 2050ءهنع5 /هطمعم 5 معطخغق 10 ءةلتتع2ا1082, 4

 2ءعلمب غم مدحقتتتن طع ممهس 01 طع هدنص ءطمتعع. 1طتخ ؟مدص طقفق طعامأل طع
 ه111ءأهأ] للوءماتتوع 07ءععمرسع اطع ةاه] عصف ع.

 181هوأ اططصهءامسأ 15 طع ةطتاتا) 02 اماطعا 10 1عوعأ أه 1235200256 10 طع

 للوعماج75ع مم ععصتم8 اطعتع ا5دانع5, 220 10 مده م1 ص 5)20أن8 طع 13595 50
 هك 1م قلع طغت ءمدطتم عم كاع اةااط اطعأت 1165

 حامطق 8330101

 4مسدلزتوع لعد دغسمتمعع 0 8لسدعل كدنل كح نصا ع- 01

 للدءماتتك هتك ءاناتسل ءأ 3.

 11 2*5 علأ 0” 6اس لنعع 1ع مدمج لنعصع مغصمتعأا عم ءمدكال عموما 1ص عام

 ةراعع تع ميلك6ء ءأ انزع مانطاتوسعر ل'نصع مهقأر 16 1هعو] أ !”انطتا عطونا , 0" ةتناك#
 مدع. هل هع ةانزعأ !"ةماغئغوددمسلتع ان0ط1هععدمطنع 0ع 5210 معزمزطغ كهق5 5
 همدعاسكاممك مءعماتمعصأ65 دانك 1”1لعماتأ6 هءالعد ةسودعاا وو 11 ةادنأ طدنصسصقممع

 22125611 0325 565 مان ]ان م16 66065. آرع 0615 مونت !انأ هتموغ 0ع م2201 16 ةكوانع

 احل



 حج

0 

3 

 و

 ا يسال ا 77# ب -- سد .ةحالخلا

 021162 ةدت-لعأم 06و هءعراتا1065 1261165 1010223165 م37 55 011815865, 53 122 انع
 ت3 ةمصعأا عر 5د ههه صهلتام 0*هرتوتمسع. (0'ءوأ جان551 165 ممعأذأمع ند 610عمعع ءأ 5

 ل61 ةملعع. ةتمكأ ةممدعدتغ 12 ةواتتع هسمط]ةططه1 116 0ع 52 20656 , كا01 20313 0
 جتط مانع هعمعووأل لع دهدد 1115 2 زهانع 1ع 2616 لخسع 1ءةقصع وبن ؟ءعأ1 نام 1عد ةطصمق عنو 5

 1عصتمعق ةت6ع5 مه

 ملت 0 *هتءص]01عا 16 2013286 21 عان12621211 120115 290115 ت11 76001115 3 6

 نضتاتوانع ءمدأ قرصان 110116ز 16 26عمان15 211 6026عمأ لا 0012116201216 76112أ1312[

 0” ةادعوتم 1غ ءطقسيم لع ؟لكامد ءأ لع هدجاعت 1عد ةا2ةعلع5 لع هع ل1505.

 06 1ةتووصأ أ 5*:ءعوأ 25616 نقلع 325201012'1 وأ ا/6ءال 50105 16 ةزوعمع 0ع

 1"ةصطأا هل عمطعع 3 12 1015 123 ع1وانع ءأ 52172516ع. 11 اطباق معدصعأ لع هانم: 1

 ةزاعممع 1طاغت عانت دانت لعد ةانزعاأ5 قاتعدأ5 همصتسع 5و 122م0116 نمدلاتءاانعأ 276
 دعو مههعمأق, 5028 ه0125 ءأ ]ع5 ؟ععطتتصعدز ءأ 0ع 0*5مم0565 3 10111 6

 0”:هممزعووزمرر, عد طصقممأ 16 6:6[5هأ):مع 0ع 12 ططحقعءاناتستاع.

 مع م2ه111عدغ لمصع لعاتتع 00256210825 3121280215165 06 502 161

 مممقمهممعأاع : لكخبتع م11 0ءا16 065 7216215 60125619721ءالكقر 0211116 2316 ءالع

 لختت طماتمتلتع 1610116 .ظ 0'”5مم05321 211 202115121621 نا11 م1ةءطغع 065 ؟ةلعانت5

 و5مء1م-ءانل دم عا1 ع5 داتعأع5 ءهأ 0همم2عووأكلع5 , 11 0ةعقخغ ان م2105 128عل1 م أ

 تقتل مان16ر, ل151 101111 1222011 2102 1601165 102121مائ16 721 12 122656. نععأ 5
 2 ةطتعملم 2 1* ةمه]ز5ع لع 1*'هعموعووزكتاغ ةطصما1هدصعألع هغ 3 1*ةانلع ع5 ءآلعا5 5

 112101165 6721235511765 ]12 عاتت101165[5 ءأ 1551165.

 1205 [10(ءنأ

 آع 1ةصطستكسلع 22د هعأب

 لعو 1!عرصتسعد هلت 10ه)ئعهر 1ع قلك لن طتطقست ننعأا 5016 7 (0نع] 015ءمانتق :

 اخو 00010 عصدأر 165 1عاططتقللع5 311 61/]10 0131 1125/6156 1111 1085 22101115 27301

 لع 1هرتمعت اندع ه2ا6غعم11ع 50216 معمءادسفمسأا 020115, 2110211025, تأ 50101

 1ععماتطق 81553266 5001216. ]ع5 ععقصلع5 هادصع5 ع هع مه2ع0م1115 معانا علا ةانع

 غران 6ع5د متسع 211 هم لانمع 26821102, م355321 مه: 12 2ععطعنءطع لنص 58

 لهصق 12 ةمطغتع مانطأتوانعر أ 2501115531 ه انقق 1؟أ0ان1 213 615/)10 20315, «عاأع 1015,
201117611 2126 306 

 ظو 2عتدصعطعر 165 ؟عمصتتعو ]16223155 (ءأ 252665) 26 50214 235 2255665 م7

 هعو 60 معؤ. 10د ءقاغ, اعانه [عم02 2ع 3 1ءقانقعت 1عانت 5016 311 103/612 203 23

 2م 012عملأ 61غ 21551 10116, 5ان10101غ نانع ]”طتم0ه[350ع 06 12 722 ءتأ6 2:8 م35 6

 لل5ع هل ناتعدأ1مط, لان2 211156 01غ هد م20عمع5ؤد2أ لق25 1ع كمرطقتمع لع

 1' ودعا عمعممعالا نانا 1عانع معدمعأ لع ممعملعع لع ماطتق عد ماتو ء0مكءاعمعع لع اعدت

 لجهذأغ لع 5*:د111صطصعت 500121 عطعما عأ ع2 010797122*5غ 3 15 ءمصلنأمص ؟عطصنمستنمع 06 12
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 ثاحبألا تاصخلم )١(: مقر قحله بيبي حس  ببسسللمس

 1عوصسع هععال عم[ هلع, 16د ؟ةدحصصعو اخططصقتوعو همغ 200م16 انه ووو غمع لع 1]72ءانكر
 عا مهع ةالل16 ال2 0156010115, 11011286 011 جان-لعووان5 0ع 12 611
 ليوعتستسمماع. © دعا ةهدغ 1ع5 طغصعو هاو لع هع ل15ءماتكو ؟ 001 2ءموالع 15
 مد 201 ءانمصب 1'ههتوتسمللام 9 ه6موملمع 3 هعد نانعك[ همك ءوأ 00'1زءءاتك لع هعااع

60 

 طومت 165 ععوات]11 ه5 هطاعستنك, هه معانا كأأعر صغر عيمعمأ 165 ةانتكةهأق :

 - 16م5 ةدمسعو هدأ مممات6 انتع 16202م0ع 10116 جا 16ة]15دعر م1115 6
 هىعممعدوامم اةستلع كخدص غون لع كلم م

 - 81165 ل6غوزععما انه زان م6 ةننع ل111ةدعصأ لحب 1عات م0111 1عاتكق

 - ]مانت 211106 2 05116 عصام 12 26ءعقوأأ16 0” انلخ 2201157611621 16121121516 ©أ
 1كم 2102 06 ]عانت 5380512 عءانماج عد هع نانا هه ععتمع 1ع ةأه0غ 0ع 12 ؟ةطتتلع

115 

 - 81165 هدذغ هيصوتسع 126 6025016266 218ىانع 065 06512ءأع5ؤ 50هأ هلل 013101

 جاتاع ةانزعأك :0انعطقتتأ 1عانع هاكات 2100 1222131816, ةاتكأما01 12 101 لدن ت00ع كالثل.

 - 81165 همغ ةللتسمم 1" ةعهللا6 صاع 165 ةمكقتأك 065 لعانتط

 لعوس 5210 1210351

 1[ ءدلتسوو ازد ةطعوط [عيصتستم؛ طلععماسسوعت 8ادجدل هك ك2هلقجأ هصق 1هنسق

 0/1ءمستسوأ

 "1 طلك 22261 21115 2[ 225162128 50106 562516 01016501055 25011 ثكتهط

 1عصتستما اطعغمزال اةاكط [ع[عط عم عع 10 115 0 6ءعواس ]عت 01772 15(210201162, 112121 تأ

 522031551 د20 1جتتسم 11عوطتووا. آلا/طقأ ةقع اطغ 50ا01هع5 01 اطقات 10عد57 7م

 دا 6]عءا5 060 اطعإت ةعاعلع7 117طقغ م0015 00 اطعإل 5ع غم عطه 255216 (طعأت

 10ءوق7 ا1/طهغ 00 ؛طعإل 56ع 35 26065521 101 طع 112210197 ءاطحعاتأا 12 116 51111211011 01

 ىمتطعا) ال/طقأ 00 طعون طاقتسع 108 اطغع م1عقعطأا 112531151261017 01 هع

 114غ 15 اطعاتت 15102 101 اطع ايان ع) آم طمخ 1طعم7ءانعدلب مع0طاعدق ل0 اطغإل [2عع

 11 101كم هانأ اطعاأت 7

 ]لدخول عا 53203515 ءومأزن 8هدلع, ءومععادلاو 717هرصعت ةطل 5ع, ةطل طع

 11100لعج 2"1عع 01 8596, هنت طعات ع3317 209ءآذر 7656 ل2121028 213 علق 015 60

 20005 01 طع [عحقلع ةصقامتمإل 220 5ءاءان21 12عام هطر 25 7/ءأ] 25 02 ع

 طقأ لعومعدم 19هدتعات, 31201 ههمل5ع طغت عجئعدخ 12019101121 5ان11ءطمم 220 201510
 ردع 6اقتمعو هان [5هد3 10ع010 عمور 25 77آ1 35 1802013266 220 511261511108, طال

 12056 ه1 دلل ةطغ طاقتصسعو طع ةاطت21102 01 17ه 02 2 52113: ءطقأ 220 ةط

 01111528601151]/ ال115[ 1255 51
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 4 .تاشحاب

 قحالملا

 طواتس2 7[ءعمتوو1:5 ةطمعمدعط 15 عون لتلك عععمستب 220 15 53560 هد 0105
 ءولتسوو ه4 1ةاوصنع اعءاق, 6هأط 526260 عضل م؟ه1ةصعر ةق ا0عأ1 25 هج طغت ؟عدلتسك

 ه1 [1ذأوتسنع مماتاتعدل ةص0 ددئاناقكن طتوامتإل. '1861ع 356 50106 112605151626165 8

 طعن مدصعأتتك1ممقر, طاتغأ هز طع تنطمأ]عر طق 77011 501875 طمتتت آذاَقذه2 825 6ءعص

 تتد1ع20 220 115 ]3595 هتتكد م مات عل طإن طققأم 2221 1ع20ءدو اةنآ10 0761 168 5

 طقتم 0عو13160 1( 30923 طم 115 8ع2ع2غ م01622] 10: ائطعئهكتمسع ؟هطصعات 224
 رعت, 220 1251620 طقكتع قعد 2 ةزلواعاتت النطخعأط 13901155 11611 25016 7011

 ةمل هناعر5 ةطمالع طع مهم.

 181 5330 ة591:5 3مم10ةعط 15 ط25ع0 هد طع 2عو] ه35ع5 01 هول 7هدطعات 1152

 1عمل 5ههنعأزل, 8طعذعدم 1([عئمتوو] 5 أذ 1325 2201: 2طوامدعأ. آه طع ءلل طع م2261

 مطصع]0ع5 اطقأر ةةمءعأملا]ل اص هانع اتتطصعر 522021915 طئهض0 ه1 ؟عطصتسلكات1 15 2

 21016 15ءأانا 220061 101 انك 10 11101797.

 11055 4طن

 "1دتستكس هسا 1كامسل: (0دودسمرعمم هع ؟'دلتل (نمتاعضتمم 105 ءةدلعت

4121 

 11152 460110 16205 كعدطأع ؟عامت1 151 111111185 ط2إل 17011611 51 5
 مامدععتو زد ععملعت اذذانعد 220 1ةأدصت. 1طع متعأط005 220 (طعم2عو إن ظاصغ ةلح

 كطقأتن, '”فحاجم هل- نطور ةنتسسد 1-31ءمت551 250 آعا1ذ خطقت 20 216 هع

 10 510 طع 263 عصدتع 0150010156 هزج عاما 1512 210 151310. 1 2عوع 18010611 61

 ءهطموعم طععوتتوع اطعإل ؟عورعوعمأ اطغع 172110115 01560111565 2عانالع اذ عن

 10033 ةلعم 11 1152-21 دل ةخطصفل ةدعاط هضم انعام آنطنأعل 5121653. 5

 اناعع وهسوجتعأ هلع هزالا 'هله هلدسمب'ه هع ا7نهنمعم' 5 ١ عطغ 101 ممل11ه1

 مهامهم 01 طع هحتعأط 0653160 155ؤا1ع 02 ععم0ع2 دم هددعت ا ساق

 هع اطططه22[2[ 10+ (طعدع 84دكاتتت 17701261, 1041:/72:712 ه5 'امهجترنمأ. آآظدهم

 لان>[2مه5ع5 81د كانتمت 7:7: 41421 ةءاطماقتو نبطم 77هت1ع ؟باتطتس اطع 1201168 (21-
 1111 تخط 84كدداتس دةءعابلقتت ةن01215 (14-21ءصتووأ) اننطم 77011 هل كلن

 اطع ععملعتم طاوق آه 12010221 [ةة0.

 1" ءرطتمتوأ 16212212010 علع5 21 052م0 ص 02لعزن غ0 ءائدتملع 116 5

 ةمل اطعأج طاوامتعدل هصل 50121 0ءع9ءامممصع»ا. ثلذور اطع معات' *'[آوأونمتع

 [ةحتستكال'* 1735 1212:0010ع0 ءىدعألإل 35 8422عمأ 8لعدص همها ثحصفمت 5ة]عط

 معوعما 1غ ءةماطتتقا ةقاتعدلاإل, 11011[ م10مهوأ2ع 11 8لعأ 25 2 0عطونأع. 1طند ةعانعاع

 21 عوأق 10 طع 270 عئعوؤ 1م طع 220 عدتع 015هوان75ع هد 1ةصتستسا1 220 151ه 20

 10 115 ؟ة[1للاج/ ه5 2 هيتاعمتمد 10 ةصه]إ كنك, 2156203 ءءصدص لعل ذه عمم0ع7 ق0
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 ثاحبألا تاصخلم )١(: مقر قحلم

 1[ ةهحدأ ةننمعط

 17[1دلسدكتمس لع ا"لسمعع لع ]1 ؟نسدسصع لمسك 1ع5 رممستنعاو 0ع ؟همصفأتمس

 مهل مصقلع ءا كحتومع عغمغمدتع هنن ائطوس

 واسمع نانع 12 ؟عومتمع وأ 50ا05-عواتسق6وع, مهم ؟2صم011غ 2 1”طهطتطتعر, 4225 5

 10119عواتت طتقماتعأا5 لع 1:ةلتعوأ هو 22102216 ءأ لع 12 ؟هدتم 21102 هأ171016 5

 مز5 مدعمصتغمعد ةصصقعد 06 1'عممعلومعممعمأ 0ع 625م هنن آئطقص# (0”ءوؤأ 8
 ناتعواتمد 3 120106116 ةوودتع لع ةممصلعع هعالع ةاتلع, هأ هع 3 مهمات لكخبسع

 23])ئ56 لحن ماتا عاتال 065 223211615 «020عم2 65 مانط]1 غو 1ةءءطمتلعالأ 7021: 1ع ع
 م20ه221 لع :ةءطغعمءاطع عا لع 061 هممعسسعلا عل 0

 1:ة021ز5ع لعد طه هانعاو ممتنع نانع 12 م120هع هءءانمأع مدع 12 ؟عتمتمع 16516

 انرمت16ع دات210111 03205 165 1ه1(2ع5 122015 نانع 1ع5 11111515241025 5011

 ماتتك 1259ه22ط]16 2 12 1؟عمصمع ل116 165 [ه21ع5 ةءتاك. ذلطقأ 012 16120313016 10

 ل1 عولل 065 211 عانق 065 مه 2116أ5 12 م51 ع5 ؟عوصتمعو 2ع 06م2556 مهق 1ع 331(,

 21015 نال 211 1156211 112 1هططعأر 165 12220115 12115 7212 165 طمتصتمع5 06م355ةلأ

 12: ععردعالا هعاتت لع 12 عطلت.

 10 ةايانع مدق1, 165 اةعطع5و 12019100عا1 غو, 165 2عا071165 هم11ةعاتاعور 5

 زمتال ولن عو ءأ 1عو 0ةءولمصك لع !'طعصصصصمع 502غ مآانك 5601168165 ءأ مالت
 ل11 هوا 6ع5و نابع هعالعو لع 12 ؟عططتصمع.

 ظمكتمي 1 "201 ءانت ءمصعأالا نانع 1ع5 مدقصتنعاو ةاتل165 مع ه1 ناعما مدق !"ةعدلتام
 ءماتع !"طمصمسع ءأ 12 ؟ءمصتصصعر طلعص ونتثللك لعصعاتك عت مآاتق 01096215 ونانع 5

 ةطعاعلق طحقمالع]5 آئطقتطقتو 2 12 هةلتكع 0ع 12 ؟ةططتققع.

 رامطقت دس ءاد1ع20ع»مت

 [ك0ع 17هسعم هازت هن لا لهعععمم 11هدجم 1عم2عووعل 1215ء0ان156 غ0

 | تل ىزوا

 16 ىطقأ ءءاعدأ 00 مدصعم طعمعللا مص طع م02 ةصل ءهمداعم]

 م1:051060 طغت إن طع مدعم هأكعععا طزن هل لهجوم غ0 ءوصقأتاانأع طغعتع هابط

 لتووماتمكو# 100عو اطع انغ16 ه2 طع معموععدسص 10ع ؟[ئهددعم 0ملإن ةصلتعمأاع 0

 امكاذ[ ع2عع ه2 150121112185 37

 1 طقم 160 1م 0عوهتتطع طع للدءمانتسع ؟مدص طع ةطمالا طزن ةيوصتستمع اطع

 مصمءعو5 10110560 دص ءةدعط ه4 اطغ 12 ةرتكملعد 1 5010160. 1طعقذأو هوص طء
 ه1 68011260 انتم اطغعع 1:

 1- آ1هدحعم 35 ةعاناتع 5
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 4 تاشهحإب

 ير ل 22 2 ا ل ا ولا

2- 717010611 25 2285176 5 

 3- 117هروعمت 5 2601006 :ءعدجلنسمع طع 1216وأ 069ء1همرسعسأاك 220 تالا

 ععامأم 11 طع 4

 طلروأب اطلو م200هعو5و همه 6ع دءعد ءالعم زض اطع 116, ؟طقعط م2عووضأ5 2

 لاء ه1 مؤ. 5هعمملر اطع م10هعق5ذ 17/35 2عدتم ةءءد (طغماتوأط طع 1215001161102 10

 طع ءماقهلعور ؟طتعط ؟ةعاعلعل طع دنطزععأ ةطصصصعلت د عأ]' هضم طمعمانعطل# ع0

 نعوم طءوعلسمتمع ؟تاط طع لعطونع. '1طلك 725 لمصع اطغمانوط طع 2عمم16 طه

 طوعاععل اتم طع امام ءاتمم, 200 طغمانعط طع 5ءاععاتم» 01 2 1021102
 طع 10عدق هم 5ةءاعوممانم 05 7عدع اعممالال 11 2092 ععر, 1ط20118ط طع 1ع1عمط0طع

 ءهدللق أطقأ 31152305 عدلت ع4 ©025ءمتلأنكع 1ءآتعامانك ةطهلعدر 220 ؟صقلاال, طق ان مط

 طع مهعوعمأعت همم طغت ممعاط00 01 ن136361001128: 1216111101128 81165[ 50621615,

 ءممطقمأعأمع دهمع م0125 اةنطتاع 1عمممتسع هأطعتوذ,ر 320 12911125 5

 ربطم قئطعر ل10 مما ةمعهلع هغ هلل, هع هدلإل 5210 ؟طقأ اطغإل 7/علع 726221 10. 0

 130غ اطغعوع مهمه 215 5ةء2260 10 طع 2220 انزج 01 7ع25025 اصمت 50+ اطعأت

 همامتملو 02 الط0 7عنع مدعم 10 6ع كطفل ءدععل اطإن هل

 1طلق 1هم1عووعل, 025 10م 66 22016 م1ععا5عي 5ء]112 5122165518 10

 1ءعمج لخص ع اطع آ17ءعوأ هصل ؟ءاتعأمانتك 015عمات15ع 1725 امطلاطأأ8 10 011615

 هل همان10 طع هطوعرتتعل هد دل] طقعع 1عالعاك.

 آ2 (طم5ع ءما5ؤ0لع5 جطمانأ 50ه23ع2 25 2عألالع م133:عمو, اطغ اةللد ةعاعل هك 2

 اهتق1 هد 2201215 ةطل ؟21065 220 010 20غ 200155 دانعععو5 26غ 7011. الا/طعات 1غ

 هددنحع 10 ؟عواتمسع اطغع م2:0طاعمد 01 هدمعم 123614 غ0 :عدعط 06ءلو1ضزت- 85

 20311023, طع 015601156 5عع22ع0 10 6ع 2 زانكأ1162100, 01976111285 1652025111113

 هانت 151 ذة 2110 ط]ةطات118 1أ11 810115

 آه اطمؤع ءماك5هلع5 ةطواتأ مطعم 25 ةاتطزءءاكر طع لتوءماتتتو دهويصع4

 لنفس 2عل, 320 1735 35م0 هذ 2 01121 2م2103عا1 115128 1631, 1011017ع0 طال

 عودذات220ع. '1'طع طعاوطا 01 طع م1014 ءهطلع 112 6122213512125 220 5ءهق128 56016

 20/27 مان 8105211236102 2120 02612126355, 2220 [161 1625511121128 اطعاتلا 6]ل 8

 طعس 2 ؟ءاتوزمانك 220 12016ههه1] 5ه]انأتهم اطقأ م[عدعطعا 3 ؟عاتلتم 10 اتمنه

 20 2010م5. آه اطت5 هدهع اطع27ع1ك0م1عر طع 015ءما115ع طععدتتع 2 12020م01آل,

 255ءزأاتات ع 5016 01معاتذطتمم 01 22

 آل طع ءماذ00ع5 ه1 7؟7هممعم 12عاط8ع 0497ء10 مطلع اع 01560111556 60

 دءاك- عمعجب و طاع تتتطنم 211072ط1ع !انصتأك, 31ط0انعط غ5 5هنننع هنت

 11 ءواعرال ؟عولن1 1: عام علاق. 11 0156011156 طغت 820 17970 510عق: طع 1115

 7581 135 0ععءانت2م05 35 112290102616, همه طع 5هعمم0 االأظ8 10 21696521 5

 اطتاتعأال 03121286 35 م16]05351 طغمانعط 5ء]؟ ءطقتقع 2320 6

 15 همصع] نكن مد, 0عدم1أع طع ؟2عأ اطقخ اطلق 015همانك5ع 52م2ع0 عب ممزصأك 20:

 8م دتعالب 501216 0116511025 1ء22126ل: 10 نطقأ ءءاعسأ 010 1( طك عون عدأع للة عصخ

 ةكوععأك 220 طم 20257 0010 1( 6ع هم 125ءداتعدخانم» 11 11 معدمقت 20 وان
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 ثاحبألا تاصخلم )١(: مقر قحلم حيي بحبح حس ب س٠س٠٠بييلييشصش٠للاببابح

 يتتطتم تعط ما موصتعو7 11ه ءمانلل 2 لتوءمابجوعر, ده رنلا ه2 مدعزانلنععو, ىتاط
 داتعط انستأعل لئ5عم9عتعو, طع د طادتاكالا 07

1120135 113203 

 آع لتؤعواسو لع 1:ةعملك هلطع 0212121011 5

 "1م مهتكمس لعد ؟ةسصصعو" لع 1"هاطتم كل ةعوددل

 1116اجع ةطورلم 11 ميما ةصد خواتم لع لتوءمانتو 261616 مهم 1" ةءملانتع
 لعوتسم ا وابع (ةرصتصتسع 3 235625 1ع اعءاع لئانمع 66مل ةوزماتعملع .آ16ال1
 عمتستمع 1عد معمط]ةرصعد هدتعولدتعاو 1" ةورتك تسع 20غ ؟20ع لهصم ده ماغمع (طغقت هلع ف
 13 دامنعأاتتع لموت 21016, أ همز 621 312261 165 265502122865 , 1[عو 35
 ها دمد دازنأع هاذ هالك مهعهتووومأ ةانع م0565 ةهانك !"ةمعاأع لع 5 ةءمقتطأاتاغ

 1ةمتطللع

 رادجأاع كوطق الوعل

 5طعطععدمدلع زو للمأ كزلعمستت اطع طءوطا دقاتع ه1 طعم آ015ءماتتسع '1002)'

 1طنق مهصعم عداد ةتلط اطع لل5ؤءوانكت5ع 250111 10113611 25 1 22126315 112/0

 همماعتمم 0131 آعطوصعوع 2097ا5: 1151171 74تودأ ىامءعم اإل د م16 201ءاأا5أب

 طقمطععل 1011-30, ج00 لعب صمتا# ها-هلعءعرنم 07 ه [عصقاع 12017ءا15

 كمطط. 8ععوابوع اطع 1216ج 15 اطغعع اصعد اطع واجمع 01 طع ؟هصعت لزغ طقق 2 ةتانعط

 ]د2 عمم ؟ةيلعأجر) 01 ءطقت م عاعت5. '[طع هطزععأ ه1 طع ةتاتعأاع 15 غم ةءع 11 اطعام !5 2

 لت [عيعوعع طعاتتت عع اطمهألع 220 ؟عاتتفلع 015ج0ما115ع5 2طمانغ 68ه, 210 10197 طع

 011[ ةمعمعع دمجهصت[ عواك 5ع

 '1طع طفت هعاعت5 اص اطع 156 209] ةعع كأي 05ءالعت5,ر 8طعتعدم زد اطع

 ةععمج0 طغت هع 1113 عمرو 850 طقكتع ةهامعأتسد ع5 122090 غ0 طع كاي. ؟17طقخأ اطع

 ةقماتعاع اهلعو 0 دطماتت 15 اطقأ ططه1ع 0131ه عدع اص طوغط 209ء]5و 15 2 112ل15هطقلر

 عمال مادهتاإل, م26112ءطقأ هدعر اتطعاطعتع طع دمعات 2ع كأن 057ءا1ع25 02 1138م

 وعم طماتوعأط ةهامع 01 أطغع طلعات ءآقهتتل 10 6ع م10 8ع2عووزكع 165011111002116 5. "1165

 هطقتةعاعت5و هد ه17]2 عمم ه2 25 5ع, 0طزءعءاكر ةتلل هلع 5 الانعامتاال

 طعقمرع محهعتممع 15 02 ممل2010121 اصمم هصعع غم اطغصت ة]]1, 35 15 هاعدع هد
 اطعام 015ءاتكو1 هك, 220 3150 مج اطع 80ه ع2 5 ءماطم]عاع ةانط123155102 غ0 طعأت

 0ه1:0عجو. 81ه5أغ هك اطع ؟11128عع تهدصعم 1ص طع 201ءأ5ذ طفتتع 200م1 طع معط'و

 015ءمان75ع 26من[ طعطتوع]7عور طانغ ةاغط 5هدمع 721212605 5201128 غطعت#

 ل15 محا ع.

 "156ه ةععممل طمالعأار 20عنعك, 2150 وطقتلو طع 015عمال25ع 01 طع 220018

 للي



 هيب

 4 او

 ١ ل ل ا م ا تي جت تح والعلا

 ءلتعمأ علب [ئطءردأعل زئمادسع /هدصعس لطم طه0 ةاصتععاعل غم ءطدسعع اطعام ؟001عأال
 دصق ؟نطم عمل انج لتودمممازصتعل صل طلغاعمر ؟تتط 20 هأطعت ا55انع طا 10 72/ع51 10
 طع 201همهل دعب هؤ طع همادستتإلا 00م1 طع 17811161 3500528 16622 56عاطق 0
 ونعم مان ةهرمع 521512 عالمص 1م طع طههلع ةطع 7هاعر 250 0ععا3نع5 اطقأ
 وععاتاوع ]3855 عع طع هدلزت 1923 هدمعج هد 0طاقتم ءولتقلتاإ ةنطل 60

 11213 ننال

 1ةنانع ؟لذدعع 0ع 12 1؟عصصع :

 رضتلع لس ىفصاعمات 0ع 15 مدعع " ؟صسصع '' لقمع طع زونعمسفأل ن0

 انطدصمتك " خل - 8نكأدوطدل '"

 آعو 1عءطع»ءطع5 وانك 165 27260135 أ والك 5ع5 12مم0115 36غ 12 ؟عيمتمع 021

 رممماعع نةترعت عقمفمل, 1عذ مملتقم قكمصصعالا انتع 1066 1911556 ع5 ؟عططقت عقر 6أ 26

 معمملعمأا هتعمل مه5 ءماطمأع لع 1عدتو ؟6تا12ط16و مصنف هطك لع 1.

 108235 0عأأعغ م615م6عأللع, 20115 10115 50112165 121665566 3 12 م38ع ؟عطمتقتع
 لمت 1غ زمانعممل وانم0لنئص !خطدصقتك خثآ - 8نك120طدل, لهصق 1ع طانغ لناس 1ع

 مم اعلا 0ع هعاأع م38ع نأ 0*ءءقطتتقعك 501 01501015 3 2150205 0168 5.

 ملمع ةائ06- ناندصأ 1-10 21112196 2 169616 ندع ءعأااع مهعع 2 لمدصع 5
 12012ق101025 5؟و3120ال0 مآا15 6026161635 5101 1ع5 0201110525 50012165 0ع 12 ؟عطقتتت عر

 ءا 2 300م16 اند اذم8عدعع طءدتتعماتم» مااتك ؟212ط1ع نانع 165 215. 81غ هعاو عد

 رمعاأمما 1!'ةعععمأب لخدسع مه1, ان ةهد 016 مات220012] كقصق 12 50616 لقص 15

 ل1 1ةرعمأاك هصقتسع5و : 50هعأده], كتآطتقعار م01110ا0ع..., عا 0”ة1015ع 2211, عد

 مما ةمخأ 1:اصزانكأ 1 عع نان 'عالع ةانطأأ 6821ع2262[ 0325 065 20261265 5.

 31هسندادمطم الخ 1101011

 آم ؟ةععدصع لدسك 1ع لتكعماتتك ماتطاتعأ أ ةنكع

 ممطع 12 5غلسمعاتممر 1!'هععا0لعماأ دلت كد هس عأ ]”ةغوصص ءاطتعاتأ

 عاام ةال10ع عوأ ان0ع 161162002 5111 1ع ل15ءمانت5 مانطأت 131156 001211

 !"ا0028ع 5166017 م6ع 0ع 12 1[عرمتمع 6أ 565 65101365.

 مللم لع :6هلزؤعر هعأ هطزعءعأتلكر 20115 29015 كطمأكأ انت ةءطقصأتا1 هذ ه6

 لع 30 ةمصممعع5 مانطأ1 كادت ع5 مانط]11665 لقم5 0ع2131265 1251165 1153221565 ءأ

 212 طع5 ها لع 30 5ممأ15 مانطأت ك1 2115 01101565 دنع 1ع5و ءطقتمعو لع لغه
 ا1طقمقلوع عا 8265.

 طمانت 562/)2221 هع 015همانخ5ك مانطاتءلأهتععر 53 1261051016 ءأ 5و 5

5594 



 ثاحبألا تاصخلم )١(: مقر قحلم بحبل ب ب لل ل يح« ٠ بلس

 هرماتعأأمو هأ ةصماتعاتاعو ل1ءامهو مودع لعد 115665 همروتتمع#كأ2]ءور 20115 95
 200م16 لع مغاط00ع5 0*ةصقلإل56 :

 -]1:20219:56 لحي ءمداعمال لان 2265538ع مانطات ءاقتكع ةمماتواننع مد ىلط عا

 11113717 ءأ 112 ع-0طيتمانسع ]11*10 10(.
 - [1ةم2لزتوو ةؤصتمانودنع لع ]!"ةصقوو دع طومدسأ دانت 16و 29ه: لع 01

 84111115 هأ لع ©ءم1 عمو 18111171010.

 طوع 16 ةمتعط عام عما 06 عد لعاتتع 2620065 02221356, 120115 250185 1015
 ةالعمعع 16و 1ل6ءو ]31 صاعد لع هع لتكعمابب» مالطاتءلاهتعع ؟ءاهل76د ة 1"ةطصققع

 واهي غماق ممم لع 1 ؟ءرمصمع دهدنك عما امطانع لع هعءامتس5 م11865)16 5615165.

 © ءاتع مةءطعمعطع 2 معدصتق ةعماعسصعما لع لفوعاوع 1ع قاع مكصم:ل121 لدن
 همرمو لع آه ؟ةصصع مدصتصع ةماعلا مانط]1 ه1 415 طهر ءانك عأ 2ةءانت 621 06 هع

 للوعماتتو. 02, هع ميرو ؟ةصتصتس طعوس عا ؟ةمكانعأا 2 616 ن1156 ممصصمع انص ةصط#أ
 اصمت ةومف لع ةةلمعأأم لقصف 165 ةصصمتععو ءأ 165 ةمهأ5 ماناط]1 ك أمت: تو 5

 مماتتك ءقماعت 1” عمم لان 02502113ة1ءانك كطأع ءأ 6250176*1ع]61.

 11272 4طلد11ةط

 آم وعدل 1م1ع20عأ م0166 211 2202064 عوق 20105961165 ءطقصعع5 ع

 ءممتم انتل انعع هأ 0:0مرعر ع5 ءطقص عع ع215 1150116 13 1201221165. 11 5+

 11551 1”انل ع5 2726018 (7:60124 هدا 7 ماننأعأ) 1ع5 حاتتق 1122201131215 20115211[ 5ءاتلأت

 3 همدتعمي !"اطت2 مع « انن1؟7عقوعالع » لع 12 ؟عممتمع 226.

 81 هرماك ءهأ ةانلعد دع ةمدغ طمتلانمأ1غ5 ؟ةءعطسعما لهو هعااع ل11عءانمال

 آنمع ةمم20ءطع لدي ءمماعمتت ع5 51165 لع 1!" آ]صاععطعأ 1657نلع هعرجعم لهصأ 1ع عال
 لما 5011112521 165 51165 01161165 17615 065 0211563, 201211111611 0ءالاع 61 1 ا6

 انه مغع دانع 12 ؟عدصتصسع 312 زر عا نع 031816 1ع ؟انغ 065 همطاعا15. ]ع طانآ ع

 هعأ ةناتعاع هون لع 06801162 هع5 اةعابصعد لمطغ 50011521 145 51165 ن1 3ة29عدغ 5

 هداتكعد لع 15 ؟عممتتع 223غ ةلققكأ نانع 12560203266 065 م28ع5 م0120 822 مط 5

 لهصق 1ع5 ةزاع5 عد اة هعانع 1532ج3156. ]*23 7011111 511110111 112515161 5111 132 146

 لع معاامع ذم 3 هع مطغممدصغسع ءأ لع محتل اما عع 1هد ءألم115 لع 12 220116012
 1[[ةطقعدت5. آة1عأع 7005ع لعد نا1651005 5111 ]6*1 لح 165ءولل 1121612أر 51115 5

 1153865 011:01 ع2 1811[ أ ةال1 165 03128615 نقانأ 1111 50281 1216عهأ5. 11 6700116 21155أ
 1هد لقص ععت5 1165 3 12 ةمالئ16 لحد 069ء1هممعاصسعما وانغ 1ماععتعأ لع هعأ

 "ءمرمتطت عمم" ءا لعد عالعأق نات 3 التت 12 51512600 0 12 ؟عيصتتتع 36256 , 5ان1 08

 121386 ان0ل17/2125ء16]1 ءأ 51125 565 6911565...
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 ةداب

4 

 :(؟) مقر قحلم
 (*)باتكلا يف نومهاسملاو تامهاسملا

 نوكرأ دمحم
 ةعماج نم ةقسلفلا يف هاروتكد

 ذاتسأو نوبروسلا يف ذاتسأ .نوبروسلا
 دهاعم ةرادإ سلجم يف وضعو رشاز
 ىف وضع .ندنل ىف ةيمالسإلا تاساردلا
 ةنجل اهنم ةديدع ةيلود تائيهو ناجل
 هل ركفم *٠١. ةنسل اسنرف ىف ةنملعلا
 يبرعلا ركفلا لاجم يف تافلؤملا نم ديدعلا
 ١ . .ينيدلاو يمالسإلاو

 ير وأ دمحأ

 .ةقهارملاو ةلوفطلا تاسارد يق هاروتكد
 مولع ةيلك يف سفنلا ملع مسقب ذاتسأ
 .برغملا ءسماخلا دمحم ةعماج يف ةيبرتلا
 ةلوفطلاو ةرسألا اياضقب متهم ثحاب
 هل .يفرعملا سفنلا ملع اياضقبو ةقهارملاو
 ىف ثاحياألاو تافقلؤملا نم ديدعلا
 تاقالعلا يف قهارملاو لفطلا ةيجولوكيس
 .ةيرسألا

 يدجبالا بيترتلا بسحب ءامسألا (*)

515 

 بويأ يزوف

 يف ذاتسأ .يوبرتلا سفنلا ملعو ةيساردلا

 .ةينانبللا ةعماجلا يف ةيبرتلا ةيلك
 ميوقت ىف ثاحبألا نم ديدعلا هل

 .ةيسردملا

 وّمع نب ةريمس
 سيردتلا لقح يف لمعت ةيسنوت ةثحاب

 ىلع تلصح .نيرحبلاو نيرشت يتعماج يف
 اهل .نوبروسلا ةعماج نم ةفسلفلا هاروتكد
 يلقح يف ةروشنملا ثاحبألا نم ديدعلا

 .فيلأتلاو ةمجرتلا

 ةمالس نب ءاجر

 بادآلاو ةغللا مسقب ةرضاحم ةذاتسأ

 سّردت .سنوت «ةيونم بادآلا ةّيلكب ةيبرعلا
 نعو ةأرملا نع باطخلا سردت امك كيكفتلا



 قاطن يف يبرعلا ملاعلا يف ردنجلا

 .سنوتب ةيناسنإلا مولعلل يلاعلا

 يمويب ىهن
 رصاعملا يسنرقلا بدألا يف هاروتكد

 ةذاتسأ .ةثلاثلا نويروسلا ةعماج «نراقملاو
 ةعماجلا «بادآلا ةيلك يف يسنرفلا بدألا

 ةريسلاو ةياورلا تالاجم يف ثاحبأو

 تاثحابلا عمجت يف ةوضع .ةأرملا اياضقو

 .تاينانبللا

 يكارت ازيل
 عامتجالا ملع يف ةكراشم ةذاتسأ

 ىدحإو ءةعماجلا ىف ةأرملا تاسارد دهعم

 ةينطولا ةكرحلا نع تاسارد اهل .هتاسسؤم
 ,ةيندرألاو ةينيطسلفلا ةأرملاو «ةينيطسلفلا
 .ةينيطسلفلا ندملل يعامتجالا خيراتلا و

 لتلا يطلس ريهس
 .ةيندرأ ةئحابو ةصق ةيتاك

 .اسنرف نم سفنلا ملع يف هاروتكد
 ةعماجو ةينانبللا ةعماجلا ىف ذاتسأ
 لاجم يف تافلؤملا نم ديدعلا هل .نيرحبلا
 .ةيبرعلا ةيفاقثلا ةيسفنلا صئاصخلا

 دادحلا دمحم

 يعماج .نوبروسلا ةعماج نم هاروتكد

 خيراتو تايمالسإلا يف صتخم ءيسنوت
 ديمعلا بئان .ةيبرعلا ةراضحلا ىف راكفألا
 ةبونم بادآلا ةيلك يف تاساردلا ريدمو
 نايدألا مسق عورشم قسنم .(سنوت)
 ثاحبألا نم ديدعلا هل .ةيلكلاب ةنراقملا

 باتكلا يف نومهاسملاو تامهاسملا :(؟) مقر قحلم

 يحالصإلا باطخلا ليوأت يف تافلؤملاو
 .ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ينيدلاو يبرعلا

 طيطح ايداف
 ةعماج نم سفقنلا ملع يف هاروتكد

 لفطلا سفن ملع ةذاتسأ .اسنرف «نوبروسلا
 ةعماجلا يف ةيبرتلا ةيلك يف لافطألا بدأو
 لاجم يف تافلؤمو تاسارد اهل .ةينانبللا
 ىف ةوضع .لافطألا بدأو ةأرملاو ةيبرتلا
 ١ .تاينانبللا تاثحابلا عمجت

 يدامح ءافطو

 ةعماج نم يحرسملا دقنلا يف هاروتكد
 يف ةذاتسأ ًايلاح .توريب يف ةيعوسيلا
 .تيوكلا ؛ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعملا
 .ينانبللاو يبرعلا يحرسملا دقنلا يف ةثحاب
 .تاينانبللا تاثحابلا عمجت يف ةوضع

 ةعماج «بادآلا ةيلكب ةفسلفلا ذاتسأ
 ثارتلا» عورشسم بحاص .ةزهاقلا

 راسيلا» رايت سسؤؤمو .«ديدجتلاو
 يف تافلؤملا نم ديدعلا هلو .«يمالسإلا
 ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلاب ةفسلفلا

 .فيلأتلاو ةمجرتلاو قيقحتلا نيب

 يريدلا دمحأ

 بدألا يف صصختم يوناث ذاتسأ

 لزلز زور يرام
 نوناقلا يف ةقمعم تاسارد ,ةيماحم

 قوقحو ةنملعلا قيقحت يف ةطشان «يلودلا
 اهل .ةأرملا قوقح صاخ لكشيو ناسنإلا

 .تاينانبللا تاثحابلا عمجت يف ةوضع .ةيملع
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 كم

« 

 و

 قحالملا

 ميعز اله
 ةعماج نم ةغللا ملع يف هاروتكد

 مالعإلا ةيلك يف ةذاتسأ .ةثلاثلا سيراب

 يف ةثحاب :ةيئاتبللا ةعماجلا يف قيثوتلاو
 عمجت يف ةوضع .عمتجملاو مالعإلا

 .تاينانبللا تاثحابلا

 دراي اباس كزان
 ةعماجلا نم يبرعلا بدألا يف هاروتكد

 اقياس بدألا ةذاتسأ .توريب ىف ةيكيرمألا

 .توريب يف ةيكيرمألا ةينانبللا ةعماجلا يف
 نم ةيميداكألا ةفعسلا ةلماح .ةثحابو ةيئاور

 نم ريمألا ةزئاجو ءسراف ةبترب اسنرف
 ركفلا ىف ثاحبأو تاياور ةدع اهل .ادنلوه

 عمجت يف ةوضع .نييبرعلاو بدألاو

 .تاينانبللا تاثحابلا

 يسدقملا ديعس نيج

 نم يزيلكنإلا بدألا يف ريتسجام
 يف هاروتكد دعت .نطنشاو جروج ةعماج
 .ندنل ةعماج نم ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا

 برحلاو ةارملا اياضق يف تافلؤم اهل
 تاثحابلا عمجت يف ةوضع .بدألاو ةينانبللا
 .تاينانبللا

 ديعسلا ةدلاخ

 نم يىيبيرعلا بدألا ىف هاروتكد

 نم ديدعلا اهل :ةيبدأ ةدقان .نوبروسلا

 عادبإلاو حرسملا لاجم يف تافلؤملا
 .ةأرملاو

 حلاص ةهيبن
 ةيعامتجالا مولعلا يف هاروتكد

 ةعماج .بادآلا ةيلك ىف ةذاتسأ .ةيسايسلاو

 نيتغللاب تافلؤملا نم ديدعلا اهل .ندع

 عامتجالا ملع يلاجم يف ةيدنلوهلاو ةيبرعلا
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 .ينيدلاو يسايسلا

 يواديص فيفر
 ةعماجلا ؛عامتجالا ملع يف هاروتكد

 ةددعتم تالاقم اهل ةثحابو ةبتاك .ةينانبللا
 .يئاورلا دقنلا يفو يعامتجالا لاجملا يف
 .تاينانبللا تاثحابلا عمجت يف ةوضع

 هللا ديعلا يم

 «,لاصتالاو مالعإلا مولع يف ةهاروتكد

 ةيلك يف ةذاتسأ .اسنرف «ةثلاثلا لبونورغ

 اهل .ةينانبللا ةعماجلا «قيثوتلاو مالعإلا
 ىف بتكلا و ثاحبألاو تالاقملا نم ديدعلا

 ةوضع .مالعإلاو ةيبرتلاو ةيمنتلا عيضاوم

 تاينانبللا تاثحابلا عمجت يف

 دوبع نسُحخ
 يف دادعإلا ديق هاروتكد ةلاسر

 ةسونجلا» ةيضقو ةيمالسإلا تاساردلا

 اهل .ادنك ءوتنروت ةعماج نم «ةفرعملاو

 يبدألا دقنلاو ةينآرقلا تاساردلا يف ثاحبأ

 تاثحايبلا عمجت ىف ةوضع .يوشسِنلا

 .تاينانبللا

 شابغ ةعيفر
 ةسيكر .ندنل ءيسفنلا بطلا يف هاروتكد

 لاجم يف ةثحابو يبرعلا جيلخلا ةعماج
 .ةيمنتلاو ىسفنلا بطلا

 ورخف سيقلب
 نم يليكشتلا نفلا يف ريتسجام

 نم ديدعلا تماقأ «ةينيرحب ةنانف .نطسوب
 .يبرغلاو يبرعلا ملاعلا يف ضراعملا

 يرداقلا دنوهن

 نم لاصتالاو مالعإلا مولع يف هاروتكد
 ةيلك ىف ةذاتسا «ةيناثلا نوبروسلا ةعماج



 اهل .ةينانبللا ةعماجلا ,قيثوتلاو مالعإلا
 لاجم ىف تاساردلاو ثاحبألا نم ديدعلا
 ةفاحصلاو ماعلا يأرلاو عمتجملاو مالعإلا
 تاثحابلا عمجت يف ةوضع «ةأرملاو ةيئاسنلا
 .تاينانبللا

 هتوق ريمس
 مادرتسمأ نم سفنلا ملع يف هاروتكد

 يكينيلكإ يسفن يئاصخأك لمع .ادنلوه يف

 جمانربب يملعلا ثحبلا ةرئاد سأرو ةزغب
 ثوحبلا نم ديدعلا هل .ةيسفنلا ةحصلل ةزغ
 ىلع فنعلا ريثأت لاجم يف ةروشنملا

 .نيينيطسلفلا لافطألا

 دجام دايز

 .ينانبل يسايس بتاكو ثحاب

 عئاملا داعس

 يف ةذاتسأ «يبرعلا بدألا يف هاروتكد

 ديدعلا اهل ةدقان ءدوعس كلملا ةعماج
 .يبرعلا بدألا لاجم يف تالاقملاو ثاحبألا

 نم لاصتالاو مالعإلا مولع يف هاروتكد
 «قيثوتلاو مالعإلا ةيلك يف ذاتسأ .اسنرف

 باتكلا يف نومهاسملاو تامهاسملا :(؟) مقر قحلم

 يف تافلؤمو ثاحبأ هل .ةينانبللا ةعماجلا
 ةينالعإلاو ةيمالعإلا ةباتكلا نومضم ليلحت

 .ةروصلا ةيئايميسو

 ءينانبل يمالعإو ثحايو رعاش
 ايجولوبورتنألا مولع يف صصختم

 ديدعلا ةّيبرعلا ىلإ لقن .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 نيتغللا نم ةّيركفلاو ةيبدألا صوصنلا نم

 ةعاذإ» يف ًايلاح لمعي .ةينابسإلاو ةّيسنرفلا
 نع لوؤسملا ىهو ءسيراب يف «قرشلا
 هل .«رابخألا رادم ىف» ةيحابصلا ةرتفلا
 ثاحبألاو ةيرعشلا تافلؤملا نم ديدعلا

 .ةيجولوبورتنألاو ةيبدألا ةيدقنلا

 نيدلا رصن ىهس
 ةيئاصخأو ةيسفن ةجلاعم ,ةيئاسن ةبيبط

 ةنجللا ىف ةوضع .ىسناجتلا بطلا ىف

 .نانبل يف ةرسألا ميظنت ةيعمجل ةيبطلا

 ةحصلل ينط ولا جماتربلا يف تكراش

 يف ةوضع .ينطو قاطن ىلع ةيباجنإلا

 .تاينانبللا تاثحابلا عمجت

 سئوي دادو
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