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 بادآلا ةيلك

 ايفارغجلا مسق

 موه وكلا ل وذ يف يأ رفعلا

 ةيمزتلا ةيفارغج يف ةسارد

 نم ةمدقم ةسارد

 يمزاعلا حالف سيميرح دلاخ

 بادألا ىف هاروتكدلا ةجرد لينل

 ايفارغجلا مسق

 فارشإ

 يحتف دمحأ ديرف دمحم .د ةدوج نينسح ةدوج .د.أ

 نارمعلا ةيفارغج دعاسم ذاتسأ ةيعيبطلا ةيفارغجلا ذاتسأ

 بادآلا ةيلكب بادآلا ةيلكب

 ةيردنكسإلا ةعماج ةيردنكسإلا ةعماج





 اَهْيلَعَو تَّبَسَك اَم اهل ٠ اًهعْنسو الإ ًأسفن هللا فلكُي ال

 الو انّبر , انأطخأ وأ انيِسن نإ اَنْذِخاَوت ال اَنّبر . تّيستكاام

 لَو اَنير « انيق نم نيذلا ىلع ََُمح ا أرنصإ ايل لمحت
 تن اَتمَحْراو اَنَل رفغاو انع فعأو « َهَب اَنَل َةَقاطَالاَم نيت د

 . نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف اتالم





 3ث 2

 لمعلا اذه زاجنإب ةدعاسملا يف يلع لضف هل نم لكل ركشلاب مدقتأ نأ بجاولا نم نإف

 . عضاوتملا

 ةصرفلا يل تحاتأو : هاروتكدلل ًابلاط ىنتليق يتلا « ةيردنكسإلا ةعماج ركشأ نأ دوأو

 . ملعلا بلط يف ىفغشو يحومط لامكإو ةساردلل

 ديرف دمحم روتكدلا ذاتسألاو ؛ ةدوج نينسح ةدوج روتكدلا ذاتسألل ركشلا رفاوب مدقتأ امك

 لالخ نم اهولذب يتلا امهدوهج ىلعو « ةساردلا هذه ىلع فارشإلاب امهلضفت ىلع يحتف دمحأ

 . ةيلاحلا اهتروصب ةساردلا هذه ترمثأ ىتلا ةرمتسملا ةعباتملاو هيجوتلا

 ةعماج يف ةيرشبلا ةيفارغجلا ذاتسأ ةنايعوبأ دمحم ىحتف روتكدلا ذاتسألل ركشلاب مدقتا امك

 بادآلا ةيلك ديمع ميهاربإ نسح دمحأ روتكدلا ذاتسألاو « قباسلا توريب ةعماج سيئرو ةيردنكسإلا

 . ءازجلا ريخ ىنع هللا مهازج « اهتشقانمو ةلاسرلا ةءارقب امهلضفت ىلع ةرهاقلا ةعماج

 « تيوكلا ةعماج يف ايفارغجلا مسق نم سيئملا هللادبع ديلو روتكدلا ذاتسألل ليزجلا ركشلاب مدقتأو
 . لمعلا اذه دادعإ ءانتأ ًاريثك يندافأ ىذلا هيجوتلاو حصنلا لالخ نم ةرمتسملا هدوهج ىلع

 ىلع تيوكلا ةعماج يف سفنلا ملع مسق نم يراصنألا دمحم ردب روتكدلل يركش رفاوب مدقتأو

 . ةساردلل يئاصحإلا ليلحتلا يف لمعلا ىلع فارشإلا يف هتمهاسم لالخ نم ريبك دهج نم هلذبام

 تايلمعلا ثوحبو ءاصحإلا مسق نم يناقلشلا ىفنح ىفطصم روتكدلا ذاتسألا ركشأ نأ ينتوفيال امك

 . ةساردلا دادعإ لالخ اريثك ينتدافأ يتلا هدوهج ىلع تيوكلا ةعماج مولعلا ةيلك

 مسقب ةذاتسألا حابصلا يبذعلا فسوي لمأ ةروتكدلا ةذاتسألل ليزجلا ركشلاب مدقتأ امك

 ىلع تيوكلا ةعماج يف ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم ريرحت ةسيئرو ايفارغجلا

 . اريثك ينتدافأ يتلا اهدوهج

 تيوكلا ةلود ةرافسب يفاقثلا راشتسملا غياصلا داوج ىلع روتكدلل يركش رفاوب مدقتاو

 يف اهولذب يتلا امهدوهج ىلع ةمألا سلجم ةرازو ليكو يريطملا عنام خألا ىلإو ٠ ةرهاقلاب

 . ةساردلا ةرتف ءانثأ ثحابلا مامأ باعصلا ليلذت

 عمجو عيزوت يف ثحابلا ةدعاسمب تماق ىتلا ةعومجملا دارفأ عيمج ركشا نأ دوأ امك

 دلاخ فلخ خألا ركشلاب صخأو ةلودلا يف تاسسؤملاو تارازولا نم تانايبلا عمجو ةنابتسالا

 ميهاربإ خألاو ؛ ناميلس داج رصانلادبع خألاو « دومحم قداصلا دومحم خألاو « ياودلا

 . مهءامسأي ظافتحالا ترثآ رثك سانا ىلإ نافرعلاو ركشلاب مدقتا امك رادب دمحأ خألاو « نيهاش

 . بسانملا لكشلاب اهزاربإ يف تقفو نوكأ نأ هللا نم ايجار

 2« قيفوتلا يلو هللاو





 تايوتحلا ةمئاق

 ةقباسلا تاساردلا

 ثحبلا ةيمهأ

 ثحيلا فادهأ

 تامولعملا عمج بيلاسأو ثحبلا جهنم

 هتالاجمو طيطختلا فيرعت

 ةيمنتلل ةماعلا ميهافملا

 0 لوألا لصفلا ع

 تيوكلا يف نارمعلل يخيراتلا روطتلا

 ةينارمعلا ةيمنتلاو ةئيبلا
 تيوكلا ةأشن

 طفنلا فاشتكا لبق نارمعلا

 ةنيدملل ةينارمعلا تانوكملا
 تيوكلا راوسأ

 ةميدقلا تيوكلا ةنيدم
 ةيرحبلا ةهجاولا
 ةيراجتلا ةقطنملاو ةافصلا ةحاس
 ةينكسلا ءايحألا
 تاحاسلا

 دجاسملا

 1951 ماع لبق طفنلا فاشتكا لبق ينارمعلا ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا

 ناكسلا

 ةيطيطختلا ة رادإلا

 ةيداصتقالا عاضوألا





 ةيسايسلا عاضوألاو ةيعيبطلا ةئيبلا

 يمالسإلا فرعلاو ةعيرشلا

 طفنلا فاشتكا دعب نارمعلا

 طفنلا فاشتكا دعب ينارمعلا ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا

 يداصتقالا ومنلاو طفنلا
 ةلامعلا ةدايزو يناكسلا ومنلا

 طيطختلا ةسايس عابتاو ةيسايسلا لماوعلا
 ينارمعلا ومنلا روطت
 قرطلا ةكيش

 ةينكسلا ءايحألا

 اياب يناثلا لصفلا د

 ةينارمعلا زكارملل يفارغوميدلا ءانبلا

 ةيناكسلا ةفاثكلا

 ةيويحلا تاعقاولا

 ديلاوملا تالدعم

 تايفولا تالدعم

 ةيعيبطلا ةدايزلا

 ةيوصخلا لدعم

 ةيفارغوميدلا صئاصخلا

 ةيسنجلا بسح ناكسلا ميسقت

 عونلا بسح ناكسلا ميسقت





 ةنيدمل يرضحلا دادتمالا يف نارمعلل يلاحلا ىفيظولا بيكرتلا

 ىربكلا تيوكلا

 ىنكسلا مادختسالا

 يراجتلا مادختسالا

 ةيميلقإلاو ةيراجتلا قطانملا

 ةينكسلا ءايحألا ىف ةيراجتلا زكارملا

 ةيراجتلا قاوسألا

 ةريغصلا تالحملا هعومجم

 ىموكحلا مادختسالا

 ىعانصلا مادختسالا

 ةفيفخلا تاعانصلا

 ةليقثلا تاعانصلا

 ىرخآلا تامادختسالا

 *** عبارلا لصفلا ***

 هرصانعو ينارمعلا طيطختلا

 ديهمت

 1952 لوألا ىلكيهلا ططخملا

 1967 ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم

 1970 ىناثلا ىلكيهلا ططخملا

 1977 ىناثلا ىلكيهلا ططخملل ىلوألا ريوطتلا ةداعإ

 1983 ىناثلا ىلكيهلا ططخملل ةيئاثلا ريوطتلا ةداعإ

 1997 تيوكلا ةئودل ثلاثلا ىلكيهلا ططخملا





 ** سماخلا لصفلا **

 ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلا تالكشم

 ديهمت

 ةساردلا ةنيع

 ينارمعلا طيطختلا

 ينارمعلا طيطختلا اهيلع موقي يتلا لماوعلا

 تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا لكاشم مهأ

 تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا ططخلا ددعت بابسأ مهأ

 ةلود يف ينابملاو مئاسقلا ميظنتو ءانبب صاخلا ةيدلبلا نوناق تايبلس

 هتالكشمو رورملا
 هيف ةرثؤملا لماوعلاو ينارمعلا طيطختلا جئاتنو ميهافم

 ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلل ةماعلا ميهافملا : لوألا لاجملا

 ةينارمعلا ةيمنتلا سسأ : يناثلا لاجملا

 ينارمعلا طيطختلا جئاتن : ثلاثلا لاجملا

 ةديدجلا ندملا : عبارلا لاجملا

 تالصاوملاو لقنلا : سماخلا لاجملا

 ةيرشبلا ةيمنتلا

 ةيرشبلا ةيمنتلل ةيساسألا زئاكرلا

 لمعلا ةوقو ناكسلا بيكرت

 ةيحصلاو ةينكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا

 ةيعامتجالا ةيمنتلا ميهافم : لوألا لاجملا
 تيوكلا ةلود ىف ناكسإلاو نكسلا : ىناثلا لاجملا

 ةيميلعتلا ةيمنتلا : ثلاثلا لاجملا

 ةيحصلا ةيمنتلا : عبارلا لاجملا





 ةيعانصلاو ةيعارزلا ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ىعارزلا عاطقلا

 ىعانصلا حاطقلا

 ثيوكلا ةلود ىف لاملا سأر رامثتساو ةرحلا قوسلا

 ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا ةيمنتلا طيطخت
 ةيداصتقالا ةيمنتلا موهفم : لوألا لاجملا

 قاوسألاو ةيراجتلا ةيمنتلا : يناثلا لاجملا

 ةيعانصلا ةيمنتلا : ثلاثلا لاجملا

 ةيعارزلا ةيمنتلا : عبارلا لاجملا

 *** سداسلا لصفلا ***

 تيوكلا ىف ةينارمعلا ةيمنتلا طامنأ

 ديهمت

 ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم

 ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ ةيجيلخلا لودلا هعومجم

 ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ ةيجيلخلا لودلا هعومجم

 سنجلا عون سايقم

 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا سايقم

 ةحصلل ةيساسألا جمالملا سايقم

 ميلعتلا سايقم

 يداصتقالا طاشنلا سايقم

 ةيفارغوميدلا تاهاجتالا سايقم

 تامولعملاو تالاصتالا لئاسو سايقم

 يئيبلا روهدتلا سايقم

 ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةلود ىف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخل ماعلا راطإلا مييقت

 (1996/95-2000/99) تاونسلل تيوكلا





 ** عباسلا لصفلا **

 تيوكلا يف ةينارمعلا ةيمنتلا لبقتسم
 ديهمت

 ةينارمعلا ةيمنتلا

 ةينارمعلا ةيمنتلا جئاتن

 ةينارمعلا ةيمنتلا لكاشم

 ةينارمعلا ةيمنتلا مييقت

 ةيرشبلا ةيمنتلا

 ةيميلعتلا تامدخلا

 ةيحصلا تامدخلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ةيراجتلا قاوسألا

 ةعانصلا

 ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامحو ةيكمسلاو ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلا
 تايصوتلا

 ةينارمعلا ةيمنتلاب ةصاخلا تايصوتلا

 ةيرشبلا ةيمنتلاب ةصاخلا تايصوتلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلاب ةصاخلا تايصوتلا

 »ب ##  ا#

 ةمتاخ

 ةساردلا رداصمو عجارم همئاق

 قحالملا





 ةيمسرلا تاءاصحإلا روهظ لبق ةيناكسلا تاريدقتلا

 1995 ماع ىتح 1965 ماع نيب اميف تيوكلا ناكس روطت

 1965-1995 ةرتفلل ةيناكسلا ةدايزلا لدعم

 1965 ماع تيوكلا ةلود تاظفاحمب نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا عيزوت

 ىف تاظفاحملاب 1995 ماع نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا عيزوت

 تيوكلا ةلود

 1965 ماع تيوكلا ةلود يف ةيناكسلا ةفاثكلا

 1995 ماع تيوكلا ةلود ىف تاظفاحملاب ةيناكسلا ةفاثكلا

 ةرتفلل نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل اهتالدعمو ةيويحلا تاعقاولا

1995-5 

 1965-1995 ةرتفلل نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل ةبوصخلا لدعم

 1965-1997 ةرتفلل ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت

 1975 ماع تيوكلا ةلود يف تاظفاحملا ىف عونلاو ةيسنجلا بسح ناكسلا

 1995 ماع تيوكلا ةلود ىف تاظفاحملا ىف عونلاو ةيسنجلا بسح ناكسلا

 1965 ماع ةيسنجلا بسح ةيسيئرلا رمعلا تائف عيزوت

 1997 ماع ةيسنجلا بسح ةيسيئرلا رمعلا تاتف عيزوت

 1967-1997 ةرتفلل نييتيوكلا ناكسلل قالطلاو جاوزلا تالدعم

 1967-1997 ةرتفلل نييتيوكلا ريغ ناكسلل قالطلاو جاوزلا تالدعم

 1965 ماع ةرسألا مجح بسح ناكسلا عيزوت

 1997 ماع ةصاخلا ةرسألا مجح بسح ناكسلا عيزوت

 1965 ماع ةيميلعتلا ةلاحلا بسح ناكسلا عيزوت
 1997 ماع هيميلعتلا هلاحلا بسح ناكسلا عيزوت

 -1996 ىساردلا ماعلل ةيسنجلا بسح ىقيبطتلا ميلعتلا تايلك يجيرخ عيزوت
15177 

 ماسعلل نييتيوكلا ريسغو نييتيوكلا تيوكلا ةعماج يجيرخ عيزوت

 1996-1997 يساردلا

 ةرتفلل لمعلا هوقب ةقالعلاو ةيسنجلاو عونلا بسح ناكسلا عيزوت

1997-5 





 1973 ماع يداصتقالا طاشنلا ماسقأو ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت

 1997 ماع يداصتقالا طاشنلا ماسقأو ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت

 1996 ماع لخدلا تائف طسوتم

 2000-2015 ةرتفلل نييتيوكلا ناكسلا تاريدقت

 عاطقلاو ةلودلا تاعاطق ىف نيلماعلا نيفظوملا نم ةنيعلا دارفأ عيزوت

 1999 ماع يملعلا لهؤملاو ةهجلا بسح صاخلا

 سلجم لود عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود ىف ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1975-1997 ةرتفلا ىف ىجيلخلا نواعتلا

 سلجم لود عم ةنراقملاب تيوكلا هلود ىف ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل ىجيلخلا نواعتلا

 ةرتفلل ىجيلخلا نواعتلا سلجم لودل تادراولاو تارداصلا ةميق

1996-2 

 لود عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود ىف سنجلا عونب طبترملا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل ىجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةنراقملاب تيوكلا ةلود ىف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب طبترملا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم

 تيوكلا ةلود ىف ةحصلل ةيساسألا حمالملاب طبترملا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقملاب

 ىف ميلعتلا ىف نيسنجلا نيب تاوجفلاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود

 طاشنلا ىسف نيسنجلا نيب تاوجفلاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 نواعثلا سلجم لود عم ةندراقملاب تيوكلا ةلود ىف يداصتقالا

 1997 ماعل ىجيلخلا

 ةلود ىف ةيفارغوميدلا تاهاجتالاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقملاب تيوكلا

 ةلود ىف تامولعملاو تالاصتالا لئاسو مادختساب طبترملا ةيمئتلا رشؤم

 1996-1999 ةرتفلا ىف ةيبرعلا لودلا ضعب عم ةنراقملاب تيوكلا

 تيوكلا ةلود ىف يئيبلا روهدتلاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقملاب





 عقاوملا مهأو ةيسايسلا تيوكلا ةطيرخ

 تيوكلا ةلودل ةيفارغوبطلا رهاظملا

 اهتاباوب عقاومو ثيوكلا هنيدم راوسأ
 نرفقلا لئاوأ ىف روسلا لخاد ةينارمعلا ةنيدملل ةنوكملا ةميدقلا ءايحألا

 نيرشعلا
 اميدق لخادلا نم تيوكلا ىف نكسملا ماظن حضوي ططخم

 علطم ىتح تيوكلا هنيدم ىف ةيراجتلا قاوسألاو دجاسملا عقاوم

 تاينيسمخلا

 نودلخ نبا نمحرلا دبع ةمالعلا اهطورش ددح امك ةيمالسإلا ةنيدملا

 ه9

 ةميدقلا نكاسملا ىف ريدكابلا وأ ريكدابلا ءاوهلا جاربأ ةينقت

 طفنلا فاشتكا دعب ىنارمعلا ومنلا روطت لحارم

 1965-1995 ددعتلا تاونس ىف ةيسنجلا بسح ناكسلل يبسنلا عيزوتلا

 1965 ماع تيوكلا ةلود تاظفاحمب ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت

 1995 ماع تيوكلا ةلود قطانم يف نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا عيزوت

 1997 ماعل ةيسنجلا بسح ناكسلل يبسنلا عيزوتلا

 1965-1995 يماع عونلاو ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت

 يماع نييتيوكلا ريغو نييثيوكلا ناكسلل يرمعلاو يعونلا بيكرتلا

1997-5 

 -1967 ةرتفلل نييتيوكلا ناكسلل قالطلا تاداهشو جاوزلا دوقع ددع
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 ةرتفلل نييتيوكلا ريغ ناكسلل قالطلا تاداهشو جاوزلا دوقع ددع

1997-7 

 ةيسنجلا بسح نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل ةيميلعتلا ةلاحلا روطت
 1988-1997 ةرتفلل
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 نع يلحملا جتانلا يلامجإ نم يبرعلا جيلخلا لود يف درفلا بيصن

 1983-1992 ةرتفلا

 تيوكلا ةنيدم يف ةيزكرملا ةقطنملا يف نارمعلل يفيظولا بيكرتلا
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 1999 ماع تيوكلا ةلودب ةينكسلا قطانملا

 1998 تيوكلا ةنيدمل يرضحلا دادتمالل نارمعلل يفيظولا بيكرتلا

 لوألا يلكيهلا ططخملا

 1952 ىلوألا ةيلكيهلا ةطخلا يف ةحوتفملا ةيعاعشإلاو ةيرئادلا قرطلا

 1952 تيوكلا هنيدم ططخم

 1967 ةينارمعلا ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم

 1970 ةيرضحلا قطانملل ريصقلا ىدملل حرتقملا يلكيهلا ططخملا

 1970 ةطخ يف يرضحلا ومنلا قئاوع

 1970 تيوكلا هنيدمل حرتقملا يلكيهلا ططخملا

 1977 ةيرضحلا قطانملل يلكيهلا ططخملا

 1977 يرضحلا اهريثأت ىدمو يحاوضلا زكارم

 1977 تيوكلا هنيدمل يلكيهلا ططخملا

 1983 ةيرضحلا قطانملل يلكيهلا ططخملا

 1983 ةيرحبلا ةهجاولا عورشم

 1983 ةنيدملا زكرمل يلكيهلا ططخملا

 1997-2015 ةرتفلل ةيرضحلا قطانملل يلكيهلا ططخملا

 1977 يرادإلاو يراجتلا ساطنفلا زكرمل حرتقملا ططخملا

 1997 تيوكلا هنيدمل يلكيهلا ططخملا

 ماعل تيوكلا ةلود قطانم يف ةينكسلا ضرألل عيرملا رتملا رعس طسوتم
1999 

 رصانلا حابصو ةرسلا بونج يتقطنم عقوم
 1950 ماع ةنيدملا راوسأ لخاد تانبو نينب ةيتادتبالا سرادملا عيزوت





 ماع تيوكلا ةلود قطانم يف تانبو نينب ةيئادتبالا سرادملا عيزوت

1967 
 1950 ماع ةنيدملا راوسأ لخاد ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا عيزوت

 ةلود يف 1997 ماع ةصصختملا ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا عيزوت

 تيوكلا

 1952 لوألا يلكيهلا ططخملا نم صلختسم جذومن

 1970-1977-1983 ةيلكيهلا ططخلا نم صلختسم جذومن

 1998 « ةيعيبطلا دويقلاو ةينارمعلا تادادتمالل ةحرتقملا عقاوملا

 تيوكلا ةلودل ةحرتقملا ةينارمعلا ةيمنتلا ةطخل ةماعلا طوطخلا

 تيوكلا ةلودل ةحرتقملا ةيرشبلا ةيمنتلا ةطخل ةماعلا طوطخلا

 تيوكلا ةلودل ةحرتقملا ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخل ةماعلا طوطخلا





 1998 « ةنيدملل ةيلخادلا ةهجلا نم ةيماشلا ةباوب

 1957 ثلاثلا روسلا مده ةيلمعب نوموقي نويتيوكلا

 1950 تيوكلا ةنيدمل ةيوج ةروص

 رحبلا ىلع ةلطم يهو ًاميدق تيوكلا نكاسم دحأ نالمشلا هيناويد

 ةيرحبلا ةهجاولا ىلع عقيو ةميدقلا تيوكلا نكاسم دحأ

 يبرغ طمن ىلع تءاج يتلاو ةثيدحلا نكاسملا دحأل جذومن

 يبرغ طمن ىلع تءاج ىتلاو ةثيدحلا نكاسملا دحأل جذومن

 1983 ماع ئشنأ ىذلا ةنيدملا زكرم يف رباوصلا ناكسإ عورشم

 ضرثال ةينكسلاو ةيراجتلاو ةيرامثتسالا تامادختسالا لخادت

 ةينكسلا ةيناورفلا ةقطنم يف ةيرضحلا

 ةيرحبلا ةهجاولا عورشم يف ءارضخلا ةريزجلا هزتنم

 تيوكلا ةلود يف ةثيدحلا روسجلا دحأ

 تيوكلا ةلود يف ةميدقلا نكاسملا دحأ

 تيوكلا ةلود يف ةثيدحلا نكاسملا دحأ

 ةيبرعلا ةرامعلا حمالم ضعي اهب مدختسأ يتلاو ةثيدحلا نكاسملا دحأ

 ةميدقلا

 ةيبرعلا لودلا ةعماج ىنبم

 ةرسلا بونج ةقطنم

 رصانلا حابص ةقطنم

 تيوكلا ةلود يف ةروجهملا ةميدقلا نكاسملا دحأ

 ةميدقلا ةيئادتبالا سرادملا دحأ

 ةثيدحلا ةيئادتبالا سرادملا دحأ

 يدمحألا هنيدم يف ةميدقلا تايفشتسملا دحأ

 ةيرحبلا ةهجاولا ىلع ةصصختملا ةثيدحلا تايفشتسملا دحأ

 ةنيدملا زكرم يف ةميدقلا ةيبرعلا قاوسألا دحأ ةيلزنملا يناوألا قوس

 ةنيدملا زكرم يف ةميدقلا ةيبرعلا قاوسألا دحأ ميرحلا قوس

 ةيرحبلا ةهجاولا ىلع تاورضخلاو موحللاو كمسلا قوس

 ةيملاسلا ةقطنم يف ةيراجتلا زكارملا دحأ يراجتلا يريلاج يليل زكرم









 2 لى

 : همدقم

 مل يتلا اهل ةعباتلا تاحاولاو ةيلحاسلا ىرقلا عم ةنراقملاب اهزاكترا روحم يه روسلا

 عمجتلا كلذ نوكت دقو « رشع نماثلا نرقلا ىف ىرشب زكرمك ترهظ دقو . راوسأ اهل نكي

 قطانملاو يساسأ لكشب ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةيناكسلا تارجهلا لالخ نم ىرشبلا

 ىلع ةرقتسم تناك ىتلا ةريغصلا تاعمجتلا ضعب دوجو ىلإ ةفاضإ « ةرواجملا ىرخألا

 رد صمك رحبلاب ةرشايم ةروصي ةايحلا تطبتراو . اميدق توكلاب فرعي امب رحبلا لحاس

 طمب ةنيدملل دئاسلا ىنارمعلا عياطلا مستاو « ُؤلؤللا ةراجتو ديصلا قيرط نع قزرلل ىساسأ

 تاقرطلاو ةقصالتملا ىنابملا دوجوب زيمتت ىتلاو « ةميدقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ندملا هب مستت

 قباطلا تاذ تويبلاو « تاقرطلا للظت ىتلا ةيلاعلا راوسألاو (ةقزألا) ةقيضلا ةجرعتملا

 تناكو « راهنلا لاوط سمشلا ةرارح نم ةياقولل ةرواجملا ناردجلا عافترا عم دحاولا

 فوضشكم ءانفب اهماستاب « ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيعيبطلا فورظلل ةمئالم نكاسملا

 ةئالث ىلاوح ةدلبلا ثدهشو . اهقفارمو ةينارمعلا ةلثكلا رصانع هلوح ىنبي شوحلاب فرع

 1919 ماع ءىشنأ ىذلا روسلا اهرخآ ناكو ةدلبلا عاستا عم هقاطن عستي روس لك راوسأ

 ىسفو . ةيجراخلا راطخألا نم ةيامحلل تاباوب سمخ ىلع ىوتحيو تيوكلا روسب فرعو
 ارود بعلي طفنلا أدب خيراتلا كلذ ذنمو « دالبلا نم ةيطفن ةنحش لوأ تجرخ 6 ماع

 . ةينارمعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا ىف ايساسأ

 نم لاخ طيسب ىنارمع طيطخت تايادبلا ىف تيوكلا ىف يراضحلا روطتلا بحاص

 ىرضحلا طيطختلا ةلحرم دالبلا تلخد كلذ دعبو « تارورضلا قيقحت ىلع موقي ديقعتلا

 طفطخلا دادعإب مايقلل ىلوألا ةجردلاب ةيبوروأ ةصصختم تاكرش تعدتسا ثيح سوردملا

 ةيبرع ةنيدم ىلإ اهتامس لكب ةيبرع ةنيدم نم اهلوحو دالبلا هجو ريغ امم « ةيلكيهلا

 تاروطتب تبوكلا ىف ةينارمعلا ةيمنتلا ترم دقلو . ةييرغلا تامسلاو رصانعلا اهللختي

 . عساولا ىعامتجالا لدبتلاو عيرسلا ىداصتقالا ومنلا اذه ةجيتن ةيلاتتم





 رم دقو ةفلتخم تايوتسم ىلع ةدع الاكشأ ذخأ « سوردم طيطختك تاينيسمخلا ذنم أدب

 : نيتلحرمب

 ىتح تيوكلا ةأشن ذنم ينارمعلا ومنلا ةلحرم ىهو طفنلا فاشتكا لبق : ىلوألا ةلحرملا

 ىرضح ىلكيه ططخم لوأ هيف رهظ ىذلا ماعلا وهو) « 1952 ماع

 لالخ نسم ىلحملا طيطختلاب مستت تناكو « (ةيبنجأ ةيراشتسأ هب موقت

 ىدلبلا سلجملا روهظ اهبحاص دقو « ةيبعشلاو ةيموكحلا تاسسؤملا
 . 1929 ذنم

 هذيل ةيادبلا ةطقن ربتعت اديدحتو تاينيسمخلا ىف طفنلا فاشتكا دعب : ةيناثلا ةلحرملا

 تناكو « ةثيدحلا ةسينارمعلا ةلحرملاب تفرعو 1952 ماع ةلحرملا

 دقو ؛ ةفورعملا هلاكشأو هعورفب سوردملا طيطختلاب زيمتت ةلحرم

 ببسلا لعلو « تيوكلا ىف ةديدجلا ةيرضحلا قطانملاو ةمصاعلا تيوكلا

 هتاهاجتاو هراكفأ هعم لقن ىذلا ىبنجألا ططخملا لوخد ىلإ عجري

 ىلإ ةرتفلا كلت ىف رارقلا ىذختم كاردإ مدع ىلإ ةفاضإ « ةيبرغلا
 ةفاضإ . لبقتسملاو ىضاملا نيب ةوجف نم طيطختلا اذه هثدحي فوسام

 ىلع تءاج ىتلاو ططخلا هذه تبحاص ىتلا ىنابملا لكايه ريغت ىلإ

 . ةيتيوكلا ةينارمعلا ةئيبلا ىلع ليخد ىبرغ طمن

 نم ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةينارمعلا ةيمنتلا جئاتن عبتت ىلع ةساردلا هذه تزكر دقو

 ةيمندتلا سايق لئاسو لالخ نمو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينارمعلا ةيمنتلا ططخ لالخ

 اهنم لوألا لصفلا لواتتي ةمدقملا دعب لوصف ةعبس ىلع ةساردلا توتحاو « ةيرشبلا

 يف ةينارمعلا ةنيدملا تانوكم ضارعتسا متو ؛ تيوكلا يف نارمعلل يخيراتلا روطتلا

 يف ةرثثؤملا لماوعلا ةشقانم عم طفنلا فاشتكا دعبو طفنلا فاشتكا لبق نارمعلا يتلحرم

 . نيتلحرملا نيتاه يف ةينارمعلا ةيمنتلا





 لالخ نم ةينارمعلا زكارملل يفارغوميدلا ءانبلا لوانت دقف يناثلا لصفلا امأ
 يناكسلا لبقتسملا ضارعتسا عم ناكسلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفارغوميدلا صئاصخلا
 َ تيوكلا ةلود يف

 بيكرتلا ضارعتساب كلذو ةينارمعلا زكارملل يفيظولا بيكرتلا ثلاثلا لصفلا جلاعيو
 « ©عمتل 8دمنسعو: 2ةكانتع؛ (081)) تيوكلا ةنيدم زكرم يف نارمعلل يلاحلا يفيظولا

 . ىربكلا تيوكلا ةنيدمل يرضحلا دادتمآلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا ضارعتساو

 ضارعتسما قيرط نع هرصانعو ينارمعلا طيطختلا ةساردب عبارلا لصفلا صتخيو

 زاريإ عم 1970-1977-1983-1997- 1952-1967 تاونسسلل ةينارمعلا ططخلا

 . اهتافسلفو اهفادهأل مييقتو تاططخملا هذهل بويعلاو ايازملاو تاهاجتالا

 ثحبلا جئاتن لوانتيو ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلا تالكشم سماخلا لصفلا سرديو

 توتحا ثيح « ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةينارمعلا ةيمنتلا بناوجب صاخلا نايبتسالاو يناديملا

 نم درف 300 ىلع اهعيزوت متو ةفلتخملا ةيمنتلا بناوجب صاخ ضرف 100 ىلع ةنايتسألا
 بناوجب ةرشابم ةقالع اهل يتلاو ٠ صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا تاهجلا يف ةنيعلا دارفأ

 لالخ نم ايئاصحإ ةساردلا جئاتن ليلحت متو « ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةينارمعلا ةيمنتلا

 ةيئاصحإلا ةمزحلا جمانرب قيرط نع بوساحلا مادختساب تاراركتلل ةيوئملا بسنلا
 . 56-5858 ةيعامتجالا مولعلل

 لالخ نم تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا ةيمنتلا طامنأ سرديف سداسلا لصفلا امأ

 هطخل مييقتو ضارعتسا عم ةيرشبلا ةيمنتلا ساسأ ىلع لودلل ةدحتملا ممألا ةئيه فينصت

 . 1996/95-2000/99 تاونسلل تيوكلا ةلودل ةدعملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

 اهجئاتن ةشقانم لوانت تثيح ؛« ةساردلا هذهل ةمتاخ عباسلا لصفلا ءاج ًاريخأو

 تلوانت ةسارد ىلإ يهتنم « ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةينارمعلا ةيمنتلا بناوجل تايصوتلاو

 8 تيوكلا ةلود يف ةيمنتلا ليقتسم





 : ةقباسلا تاساردلا

 ءاوس ثحبلا نم ًارييك ًاردق لان يتلا تاعوضوملا نم ينارمعلا طيطختلا ربتعي

 تايجيتارتسإلا عضو ىف ةيمهأ نم هل امل ؛ يملاعلا وأ يميلقإلا وأ ىلحملا ىوتسملا ىلع
 كلت لك رصح بعصلا نم لعلو . اهداعبأو اهتاهاجتا ديدحتو ةينارمعلا تادادتمالل
 مت ىتلا تاساردلا ضعب جردن نأ عيطتسن اننكل . هب تءاجام مهأ ىلع فوقولاو تاساردلا

 عوضوم سمت ىستلاو « ةحاتملا عجارملا ىف ىصقتلاو ثحبلا لالخ نم اهيلإ لصوتلا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىهو « ىرخأب وأ ةروصب ةساردلا

 تاساردو ريراقت « ةرشابم ةروصب ثحبلا عوضوم سمت ىتلا تاساردلا زربأ نم
 ةلودل ةينارمعلا ططخلا دادعإب اوفلك نيذلا نويراشتسألا اهعضوب ماق ىتلا ةيلكيهلا ططخلا

 : ىتأيام تاساردلا هذه مهأ لعلو « تيوكلا

 نيلرافكامو ىل سئنبسو ويروبنيم ىناطيربلا راشتسملل لوألا ىلكيهلا ططخملا - أ
 . (1952) 3كسمه10- 5معدععار همم لق عافت همع

 اهب تماق ةيميظنت تاسارد ةدعل عيمجت نع ةرابع وهو ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم - ب

 . (1967) ميظنتلا ةرادإ

 هاكرسشو نتاكويب نلوك ىناطيربلا راشتسملل ىناثلا ىلكيهلا ططخملا - ج

 . (1970) ©. نعل هممت

 دنالكتاش ىناطيربلا راشتسملل ىناثلا ىلكيهلا ططخملل ىلوألا ريوطتلا ةداعإ - د

 . (1977) 5طقهلعءاقص4 © هاكرشو سكوك

 نلوك ىناطيربلا راشتسملل ىناشلا ىلكيهلا ططخملل ةيناثلا ريوطتلا ةداعإ - ه

 . (1983) 0. 8ءاعهتتق2 نناكويب

 دنالكناش عسم نواعتلاب .441602 زنكتأو قوزرملل « ثلاثلا ىلكيهلا ططخملا - و

 . (1997) ةطقهملكذض0 (00 سكوك

 قفو اهل ينارمعلا دادتمإلاو تيوكلا ةنيدمل اهتاروصت لماك ططخلا هذه تعضو دقلو

 تاريدقتل ةطسوتمو لجألا ةريصق تافقو اهللختي « 2015 ماع ىلإ لصت لجألا ةليوط داعبأ

 مهل ةفلتخملا ةطشتألاو ناكسلل ةيساسأ تاعقوت كلذك . كلذ وحنو دراوملاو ةلامعلاو ناكسلا

 ةلماش ةيموق ةيعيبط اططخ تاططخملا هذه تعضو دقو . ةينمزلا ةبقحلا كلت لالخ





 ىف كلذو ةنيدملا زكرمل ةماع تاططخم ىلإ ةفاضإ « ةيرضحلا قطانملل ةيلكيه تاططخمو

 . نكامألا هذه ىف ةفلتخملا تاريغتلا بناوج ىصقتل « ءاوس دح ىلع تاططخملا لك

 ىف ىنارمعلا طيطختلا عوضوم تجلاع ةصاخ تاسارد كانه ىرخأ ةهج نمو
 اهتدعأ ىتلاو ةرشابم ةروصب ةساردلا عوضومب لصتت ىتلا تاساردلا اهنيب نمو تيوكلا

 تقرطت دقو . () (1980) " تيوكلا ىف نارمعلاو روطتلا " ناونع تحت تيوكلا ةيدلب

 لالخ نم طفنلا فاشتكا دعبو لبق ةزجوم ةروصب ىنارمعلا طيطختلا لحارم ىلإ ةساردلا

 ترصاع ىستلا ثيدحلا ومنلا ةلحرمو ةيدلبلا روهظ لبق ينارمعلا ومنلا ةلحرم نيتلحرم
 . 1980 ماع ىتح اهعبتامو ةيدلبلا روهظ

 اهتاونع 60186 5803, 511561 (1964) ربش اباس جروجل ةسارد كانهو

 ىلإ ةساردلا تقرطتو « ' (/ةيقئاثو ةيليلحت ةيدقن ةسارد « تيوكلا ةنيدم يف رضحتلا "

 ماع يف ثيدحلا ينارمعلا طيطختلا ةيادب ىتح اهتأشن ذنم تيوكلا ةنيدمل يرضحلا روطتلا

 . طفنلا روهظ بحاص ىذلاو :« 02

 تيوكلا " : ناونعب 1566ا5 2 1771354086 (1972) نوتسنوو ثيرف ةسارد امأ

 ىلإ ةراشإلا عم « روسلا لخاد تيوكلا ةنيدم روطت ىلإ تقرطت دقف " (!تالمأتلاو عقاولا

 . ةميدقلا نكاسملا ميماصتو لاكشأ

 «"!تيوكلا ىف طيطختلاو ىنارمعلا روطتلا " اهناونع (1981) ىسوملل ةسارد كانهو

 طيطختلا لحارم ىف ةيدلبلا رود زاريإ عم تيوكلا ىف ىنارمعلا روطتلا ىلإ تقرطتو

 ةروصب تديازت ىتلا طفنلا تادئاع لالغتسا ةجيتن « ةيداصتقالا ةلقنلل بحاصملا ىنارمعلا

 ّ كلذ ىلئامو 1كظ16 ماع ةيطفن ةنحش لوأ ريدصت دعب ادج ةعيرس

 1 تيوكلا )0 1980 « تيوكلا ف نارمعلاو روطتلا : تيوكلا ةيدلب (1)

 ةاطلطو, 0ءم2عع 5202 : "1ع اذناجدتغ [[2:طةمنعدنتمدب 12ءءابسص عمت 001 خسهلزنكك 0031 )2(
 1964, انام .

 1مم 7. ع اة/ةمكامدع 17. : 1ةتكهتاب ظهدوعمأ هصل ظعهلنو, 1972, 10.1 0(

 ةمجرتلاو رسشنلل ةمظاك « تيوكلا ف طيطختلاو ينارمعلا روطتلا : ىلع لوسرلادبع « ىسوملا (4)

 : تيوكلا 2 1981 « عيزوتلاو





 روطتلا " ناونع تحت (1981) شايع وبأ هلالادبع ل ةرصتخم ةمهم ةسارد كانهو

 يف يرضمحلا روطتلاب تمتها ثيح « " (0)تيوكلا يف طيطختلا تايجيتارتساو يرضحلا

 . 1970 - 1967 - 1952 ةينارمعلا ططخلا تايجيتارتسا لالخ نم تيوكلا

 تيوكلا ةنيدم " ناونع تحت ةلصفم يهف (1982) ميهاربإ نسح دمحأ ةسارد امأ

 . " ©ندملا ةيفارغج ىف ةسارد

 عوضوم تجلاعو ةرشابم ثحبلا عوضومب لصتت ةسارد كانه ىرخأ ةهج نمو

 تحت (1985) ماع ىف سينملا ديلو اهب ماق ىتلا ةساردلا ىه « ىنارمعلا طيطختلا

 ىف طيطختلا ىتلحرم ىلإ تراشأ دقو « ' (7يميلقإلاو ىرضحلا طيطختلا " ناونع
 . طفنلا فاشتكا دعبو لبق تيوكلا

 لمأ ةسارد « هداعبأ راهظإو تيوكلا ىف ينارمعلا ومنلا تجلاع ىتلا تاساردلا نمو

 " تيوكلا ةلودب ىرضحلا ومنلاو طفنلا " ناونع تحت (1990) حايصلا ىبذعلا فسوي

 7 ةيوبصح ةنئازذ

 طيطختلا" ناونع تحت « (1995(1) ماع يف ثحابلا اهب ماق ىتلا ةساردلا امأ
 تسرد دقف « " 1977-1983 ةيلكيهلا ططخلل ةيليلحت ةسارد تيوكلا ةلود ىف ىنارمعلا
 . ليصفتلا نم ئشي 1983 و 1977 يتطخ

 « ةيتيوكلا ةيفارغنلا ةلجملا « تيوكلا يف طيطختلا تايجيتارتساو يرضحلا روطتلا : هلألادبع « شايعوبأ (1)

 . تيوكلا « 1981 « تيوكلا ةعماج « 27 ددعلا

 ةريرتللاو جيلخلا تاسارد ةلحب « ناملا ةيفارغج يف ةسارد : تيوكلا ةنيدم : نسح دمحأ ؛ ميهاربإ (2)

 . (ةروشنم هاروتكد ةلاسر يهو) « تيوكلا « 1982 « تيوكلا ةعماح « 7 ددعلا ء ةيبرعلا

 . تيوكلا « 1985 « تيوكلا ةعماح  يميلقإلاو يرضحلا طيطحتلا : هللادبع ديلو « سينملا (3)

 ةيلك ةسيلوح « ةيرضح ةسارد - تيوكلا ةلودب يرضحلا ومنلاو طفنلا : يبذعلا فسوي لمأ « حابصلا (4)

 . تيوكلا « 1990 « تيوكلا ةعماج « 67 ةلاسرلا « 11 ةيلوحلا « بادآلا

 -1977 ةيلكيهلا ططخلل ةيليلحت ةسارد تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطمختلا : سيميرح دلاخ « يمزاعلا (5)

 . نيرحبلا « 1995 « يبرعلا جيلخلا ةعماج « ةروشنم ريغ موليد ةلاسر . 3





 تيوكلا ةلود ىف ىرضحلا طيطختلا عوضوم تلوانت ىتلا تاساردلا ثدحأ نمو

 تحت (1996) سيتنملا ديلو اهب ماق ىتلا ةساردلا كلت « انتحب عوضومب ةلص اهل ىتلاو

 . " ('!ىربكلا ةنيدملا حمالم ثيوكلا ةنيدمل ةيرضحلا ةينبلا " ناونع

 ىف ىرضمحلا طيطختلا صئاصخ "' ناونع ثحت (1996) سيئملا ديلو ةسارد امأ

 طيطختلا عاونأ ىلإ تقرطت دقق . " (:ةيبرغلا تارثؤملاو تامسلل ةسارد « تيوكلا

 تاقوعم نايب عم « تيوكلا ىف ىرضحلا طيطختلا عم ةنراقملاب هتانوكمو ىرضحلا
 . تيوكلا عم ةنراقملاب ةيمانلا لودلا ىف ىرضحلا طيطختلا

 ةمظنم عم نواعتلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهدعأ ةسارد كانه ىرخأ ةهج نم

 [لمتعل >اهتممك متت مدسص عما 2:0 ععوتسع تع 1170111 26د]/) ةيملاعلا ةحصلا

 ىف ةينويلملا ندملا ىف ءاوهلا ثولتو رضحتلا " ناونع تحت ((018ة1208 2

 تقرطتو . () [نرطوس خنع هالته ذه 7162301665 02 طع 570514 " ملاعلا

 ةريبكلا ندملا ىف ثولتلا عاونأ ىلإ ةساردلا

 ةريثك يهف ةيرفشبلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا عوضوم تلوانت يتلا تاساردلا امأ

 مولعلا ضعبو داصتقالاو ايفارغجلاو عامتجالا يف نيصصختملا نم ريثك اهلوانتو ةبعشتمو
 دمحم ةسارد ةرشابم ةروصب ثحبلا عوضوم سمت ىتلا تاساردلا هذه نمو ٠ ىرخألا

 ةيقارغج ةسارد- تيوكلا ةلود يف ةيداصتقالا ةيمنتلا" ناونع ثحت (1974) ارفلا رمع

 تزكرو ةيرشلبلاو ةيعانصلا تالاجملا يف ةيمنتلاو طيطختلا تلوانت ثيح - (4ةيليلحت
 . ةيعارزلا ةيمنتلاو تيوكلا يف ةيلورتبلا ريغ تاعانصلا عاطق ىلع ةساردلا

 مولعلاو تايناسنإلا ةلجم « ىربكلا ةنيدملا حمالم تيوكلا ةنيدمل ةيرضحلا ةينبلا : هللادبع ديلو « سينملا (1)

 . ع.م.ج ( 1996 « ةرهاقلا ةعماج « بادآلا ةيلك « 2 ددعلا « 56 دلجملا « ةيعامتجالا

 ةلجب « ةيبرغلا تارثوملاو تامسلل ةسارد تيوكلا يف يرضحلا طيطختلا صئاصمم : هللادبع ديلو « سينملا (2)

 . تيوكلا « 1996 « تيوكلا ةعماج « يناثلا ددعلا , 24 دلجملا « ةيعامتجالا مولعلا

 انمناعل 8لدت ممم طوع عمدستعمأ ظعموممسمستعر 170:10 طعدلاطب (01عدصتعما ه0 : [ععامدقل 08066 (3)

 101 ؟6وأ فكتقم آ1طةنح ذتع 2ها1]داتمص اص !11ءعدعتا عد ه2 طع ا1ه:10, 1992, ا[ت.5.خذ.

 ةعماج تاعوبطم « ةيليلحت ةيفارغح ةسارد « تيوكلا ةلود يف ةيداصتقالا ةيمنتلا : رمع ىلع دمحم « ارفلا (4)

 تيوكلا ٠ 1974 « تيوكلا





 ناونع تحت (1993) نورخآو يمشاهلا مامه دمحم ةسارد كانه ىرخأ ةهج نم

 ةساردلا تثحبو (!)" يتيوكلا عمتجملا ىلع تاقيبطتو ةيمنتلاو يعامتجالا رييغتلا ىدابم '

 ىلع ةساردلا تز كرو ةيعامتجالاو ةينارمعلا ةيمنتلاو يعامتجالا رييغتلا بناوج يف
 . تيوكلا ةلود يف ةيناكسإلا تاسايسلل لولحلا داجيإو يموكحلا ناكسإلا

 : ةقباسلا تاساردلا ىلع تاظحالم

 « ديعب نم وأ بيرق نم ةساردلا عوضوم سمت تاسارد نم هضرع متام لالخ نم
 « صاخلا وأ ىموكحلا ىوتسملا ىلع تناك ءاوس تاساردلا هذه مظعم نأ ثحابلل حضتأ

 بنئاوجلا ضعب تلفغأ اهلعلو ؛«تيوكلا ىف ىنارمعلا طيطختلا ىف ةماه بناوج تطغ اهنأ

 وأ ةيعيبطلا ةئيبلا تناك ءاوس « طيطختلاب ةديطولا اهتقالعو ةيلحملا ةئيبلاك ىرخألا

 ىفاقكلا مامتهالا ةينارمعلا ىنعأ ةئيبلا طعت مل اهنأ ىلإ ةفاضإ . ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا

 دعت ةينارمعلا ةئيبلا لعلو ؛ تيوكلا ىف ىنارمعلا طيطختلا لحارم ىف ثحبلا لالخ نم

 دتعي ىتلا ةزيكرلا اهنأل « راطقألا نم رطق يأ ىف طيطختلاب ةصاخ ةسارد يأل ساسألا

 ةيمهأ ىطعي كلذ نإف ومنلا ىف ةذخأ ةيئيبلا تاساردلا نأل ارظنو .ططخلا دادعإ ءانثأ اهب

 « مامتهالا نسم ًاديزم ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيلحملا ةئيبلا ىطعت فوس ىتلا انتساردل

 ذنم طيطختلا لحارم عبتتو ىناكسلا ومنلل ةضيفتسم ةسارد عم ةينارمعلا ةيمنتلل ساسأك

 ةساردلا ديق تلازام ىتلا وأ اهب لمعلا ىراجلا ةينارمعلا ططخلا ثدحأ ىلإ الوصو « هتيادب

 طامنأ ضارعتساو ةيمنتلاو طيطختلا نع تجتن يتلا لكاشملا نايب عم « تيوكلا ةلود ىف
 . تيوكلا ةلود يف ةيمنتلا

 : ثحبلا ةيمهأ

 ةينارمعلا ةيمنتلا هيجوتل ملاعلا ىف دلب يأ ىف ةعبتملا ةليسولا وه ىنارمعلا طيطختلا

 ىلع ًاريبك ًارثأ ينارمعلا طيطختلل نأ امبو « ةفلتخملا ىضارألا تامادختسا ديدحت عم

 سكعنت ةيطفنلا دئاوعلا تأدب امدنع ؛« 1952 ماع هتيادب ذنم تيوكلل ةيرضحلا ةئيبلا نيوكت

 2 ييروكلا عمتجلا ىلع تاقيبطتو ةيمنتلاو يعامتجالا رييغتلا ئدابم : نورخآو ( مامه دمحم ع يمن اهلا )00(

 5 تيوكلا 21993 تيوكلا ملقلا راد





 « تيوكلا ةنيدمل ةنوكملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطشنألل ةفلتخملا ىحاونلا ىلع اهتارثؤم

 ةنراقم اقيدح دعي لازامو ابيرقت نرق فصن نع ديزيال تيوكلا ىف طيطختلا رمع نأ امبو
 ططخلا راسم ىف ليلحتلاو ثحبلل ةساردلا هذه ةركف تزرب كلذل , ىرخآلا ملاعلا لودب

 قيبطت ةيناكمإ ىدم ةفرعمو تاييلسلاو ايازملا هجوأ ةفرعمل ٠ تيوكلا ىف ةقبطملا ةينارمعلا
 « ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيلحملا تائيبلا ةسارد ةلواحم عم « عقاولا ىلع ططخلا هذه

 :« ةيلحملا ةئيبلل طخخلا هذه ةمئالم ىدم ةفرعم عم ؛ ططخلا هذه تاهجوتب اهطبرو

 . عوضوملا اذهل ةقباسلا تاساردلا ىف هثحب مت دق امل ةلمكم نوكت اهلعل جئاتن ىلإ لوصولل

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينارمعلا ةيمنتلا ططخل دادعإلا ءانثأ نيططخملا دعاست اهلعلو

 . تيوكلا ةلودل ةيلبقتسملا

 :ثحبلا فادهأ

 : ىليام ىلإ ةساردلا هذه فدهت

 لبق نارمعلا ىتلحرم يف تيوكلا ةلود يف نارمعلل يخيراتلا روطتلا ةسارد -]1

 ةيمنتلا ىلع ةبترتملا جئاتتنلا مهأ ديدحتو « هفاشتكا دعبو طفنلا فاشتكا

 . ةينارمعلا

 ينارمعلا طسيطختلا رثأ ةسارد عم تيوكلا ىف يضارألا تامادختسا ةسارد -2

 . اهب اهثدحأ يتلا تاريغتلا نايبو ثيدحلا

 يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةينارمعلا ططخلا اهتزرفأ يتلا لكاشملا ةسارد -3

 . بويعلاو ايازملا ديدحت عم ؛« تيوكلا

 يسف مدقتلا ىدم ةفرعمو ؛ ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةينارمعلا ةيمنتلا طامنأ ةسارد -4

 . بناوجلا هذه

 : تامولعملا عمج بيلاسأو ثحبلا جهنم

 :جهنملا

 مادخت سا مزلتسي كلذو « ةبعشتم فادهألا نأ حضتي ةساردلا هذه فادهأ لالخ نم

 جهنملا كلذكو « تايادبلا ذنم تيوكلا ىف ىنارمعلا ومنلا ةرهاظ عبتتل ىخيراتلا جهنملا
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 قيرط نع ةرفوتملا تانايبلاو فادهألا نايب عم ةينارمعلا ططخلا راسم ديدحتل ىفصولا

 . ةيناديملاو ةيبتكملا ةساردلا

 : تامولعملا عمج بيلاسأ

 ةساردلاو « ةسوردملا ةرهاظلا لوح تامولعملا عمجل ةضيفتسملا ةيبتكملا ةساردلا

 ىسنارمعلا طيطختلل طئارخلاو روصلا دادعإو ةرشابملا ةظحالملا قيرط نع ةيناديملا

 : ةيئاصحإلا تانايبلا ليلحت ىف همادختسا متف ىليلحتلا ىئاصحإلا بولسألا امأ « هتاراسمو

 متو « ةسوردملا ةرهاظلا ةسارد ىلع دعاست ىتلا ةيئاصحإلا قرطلاب سايقلا لالخ نم
 يلآلا بساحلا مادختساب تاراركتلل ةيوئملا بسنلا لالخ نم ايئاصحإ ةساردلا جئاتن ليلحت

 . >كدودهأل 00سماتلع# (5255) ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا ةمزحلا جمانرب قيرط نع

 ضرف 100 ىلع يوتحي ةنابتسا جذومن ثحابلا مدختسا ةيناديملا ةساردلا ضارغأ قيقحتلو

 ىوتسم سايقلو . ةيداصتقالاو ةيرشبلاو ةينارمعلا ةيمنثلا بناوجب صتخت ةلئسأ ةئيه ىلع

 ثحابلا مدختسا يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقم تيوكلا ةلود يف ةيرشبلا ةيمنتلا

 . 1999 ماعل ةدحتملا ممألا ةئيهل عباتلا ةيرشبلا ةيمنتلا سيياقم

 : ةساردلا يف ةمدختسملا رتويبمكلا جمارب

 . ةساردلا طئارخ ضعب مسر يف همادختسا متو 615 ةيفارغجلا تامولعملا مظن جمانرب -

 : يهو ىرخآلا جماربلا ضعب مادختسا متو

 . ©0521 1050 ورد لاروك جمانرب -

 . 21010 5107 بوشوتوف جمانرب -

 . ]0620© تنرتنالا ماظن -

 : ةساردلا تاقوعم

 تعزو نيذلاو « تالباقملا مهعم تيرجأ نمم نينطاوملا نم ريثك نواعت مدع حا

 . اهنم ريثك لامهإ ىلإ ىدأ امم « ةنايتسالا مهيلع

 بناوجلا ضعب يف عسوتي ثحابلا لعج امم « اهبناوج ددعتو ةساردلا عاستا -0

 ىلع رشابم لكشب رثؤت نل اهنأب روعشلا روظنم نم ىرخأ بناوج يف بضتقيو
 : ةساردلا حوصضوم
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 : هتالاجمو طيطختلا فيرعت

 اهطخ نم ىنعتف رسكلاب ةطخلا امأ ٠ يحلا عضومو عراشلاو قيرطلا ىنعي ططخملا

 وأ مسرلاب ةتبثم ةركف ىهو هسفنل اهزجحو ةمالع اهيلع عضو هنأ ىنعمب اهطتخاو هسفنل

 بوتكملا حوللا وأ مسرلا وأ ةروصلا ىف دصقيام ىلع ةمات ةلالد لدت طخلا ةلاح ىف ةباتكلا

 . "2عوضوملاو ىنعملا نم

 « يرضحلا طيطختلا وأ طيطختلل فيرعت عضو نيصصختملا نم ريثك لواح دقو

 . هعاونأو طيطختلا صخت ىتلا تافيرعتلا ضعب ضرعتسن نأ دبال

 « ةمظنم ةلواحم هرهوج ىف هنأ " طيطختلا 1965 7722508 نوسرتاو فرع دقل

 عم لماعتلا ىف ركفلا لامعإ ىهو « ةحاتملا لئادبلا لضفأ رايتخال « ةرمتسمو ةيدارإ

 ساسأك مدختست تارارق ىلإ لوصولا ةيلمع ىلع « ةيناسنإلا ةفرعملل ىنالقعلا قيبطتلا

 . ©" يناسنإلا لمعلل

 ثيح « رارق ذاختا ىلوألا ةجردلاب هنأب طيطختلا فرع 1970 50462 رفكس كلذكو

 لوح انريكفت رودي نأ دبالف ء طيطختلا نع ثدحتن نيح « انناهذأ يف امع رظنلا ضغب " لاق

 ىف ذخألا ىلع لمعلاب كلذو « رارقلا ذاختإل ةبسنلاب لضفأ قيرط كانهف مث نمو « رارقلا ذاختا
 . ' لبقتسملا ىلإ اريثك دتمت ىتلا « جئاتنلاو ثادحألا نع رثكأ تانايبب نابسحلا

 تارايتخاو تارارقلا ذاختا نمضتي طيطختلا نأ " 1972 0هدؤتع25 زرينوك تركذو

 ( لبقت سملا ىف ام تقو ىف ةنيعم فادهأ قيقحتل « ةحاتملا دراوملا مادختسال لبسلا لضفأ نع

 ىمسست) لمعلا ةوقو « ةيعيبطلا دراوملا لمشيل راطإلا اذه ىف دراوملا حلطصم مدختسيو

 . ©)" ليومتلاو (خلا .. تادعملاو تاكرشلاو ينابملا) لاملا سأرو (ةيرشبلا دراوملا انايحأ

 . نانبل « توريب « 3710 ص « 1996 « ةلاسرلا ةسسؤم « طيحملا سوماقلا : يدابأ زوريفلا (0)

 (0ممو هتك آتافسمب : طم صو شد ءاندد ام ةدعقل طاممصتدع ذماطم 1طفمق وهنأ, 1972, م. 26 . )2

 (هدوعمو طتدسقت آطتقب م. 56 - 60, 11,5. . 23(
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 ءادأ ىلع لمعلا نم هنأ " هلوقب طيطختلا 1980 86ءمطةلكلك#6 ريكاهنب فرعو
 . 00"ةيلبقتسملا رومألا

 اعاونأ لمشي ىرشب طاشن هنأب طيطختلا فرعيف 1989 11دعاصعغم> نوتجنراه امأ

 . © ماعلا حلاصلا قيقحت ىلإ ىمريو ططخلا نم ةريثك

 ابترم ءادألا لعج ىلإ ىمري ماع طاشن " هنأب طيطختلا 1992 71811 لوه فرعو

 ززعم بوتكم لمع ىلع موقيو « ةدودحملا فادهألا زاجنإ ىلإ ىدؤي امم ؛ امظنمو
 ىنتلا ةموسرملا لاكشألاو « ىمكلا مييقتلاو ٠ ىضايرلا ليثمتلاو « ةيئاصحإلا تاطاقسإلاب

 عقاو ىلإ فادهألا هذه ةمجرت ىلإ جاتحي دقو « ةفلتخملا ةطخلا ءازجأ نيب ةقالعلا حضوت

 ُ 0 ةرورضلا تعد اذإ سوسحم ىدام

 امهادحإ طيطختلل نيفيرعت اعضو دقف 1993 106725 # 121001 ىدوكارو زفيد امأ

 نكامأو « ناكملا مادختسا جيردت وأ ةجمرب نف " وه مهدنع ميدقلاف ٠ ثيدح رخآلاو ميدق

 ذاختا ديدحت لحارم " وهف رصاعملا طيطختلا فيرعت امأ " لقنلا عم ةقالعلاب ىنابملا

 . ©" ةحاتملا تارايخلا لالخ نم ةيلبقتسملا تارارقلا

 ةادألا هنأب طيطختلا فيرعت نكمي طيطختلا تافيرعت ضعب ضارعتسا لالخ نمو

 ةحضاو نوكت فادفهأ ربع لضفألا وحن ريغتلل ةديدج قافآ حتف اهلالخ نم نكمي ىتلا
 ةرادإلا وحن ةميكح ةسايس قفوو ةحاتملا دراوملا ةيمك ىلع ادامتعاو « ةنرمو ةددحمو

 نم بسانملا تقولا ىف رارقلا ذاختا ىلع لاوحألا لكب رداق ىسايس رارق دوجو عم ةلاعفلا

 . لضفأ لبقتسم لجأ

 وأ ةنيدملا راطإ ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهيف « هتساردب ىنعن ىذلا ىنارمعلا طيطختلا امأ

 ةيسايسو ةيعيبطو ةيداصتقاو ةيعامتجا تايناكمإ نم رفوتيام ءوض ىف ةدلبلا وأ ةيرقلا

 تاعافتراو ةيناك سلا ةفاثكلاو ضرألا تالامعتسا ىف طيطختلا نم عونلا اذه صتخيو

 13ةعدطقلل معرب خل : خل دوداعسم 5: 2ىبءاممرسعما طادصمنسع ةصل 8تلععءنمعر 1980, م. 22, 111. (1)

 110هممعغمدب ]. : !اهصمتسو 2ممهعدددكر خم صن مهن ءانمم 255 6ةموصطعتك, 1989, م 1-2, 11.5. . (2)

 11دل1, طءامع : [نءطوم ع 82ععئومقل ظاوممتشسك, آمهلمهب 1992, م 1, 10.1 . 23

 طور مدر 11. كي 8مل ملنر 0. : 3/ةمهعامع 1همأغ 0101مع نتا مكر, 1993, م. 41, 10.1 . 4
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 ةيساسألا ةينبلا تاعورشم ميمصتو عضوملا طيطختو ىنابملاب ضرألا ةيطغت ةبسنو ينابملا

 طيطختلا رميو . قرطلا تاكبشو ناكسإلا تاعورشمو ةماعلا ةمدخلا تاعورشم ميمصتو

 ةماعلا طوطخلا هب دصقيو ماعلا طيطختلا ةلحرمب أدبت ةيطيطخت لحارم ةعبرأب ىنارمعلا

 ةلحرملا هذه لمشتو ةيسيئرلا ضرألا تالامعتسال ةينارمعلا ةيمنتلا تايلمع هجوت ىتلا
 ىف ومنلا تاددحمو ىدملا ةليوط تايجيتارتسالاو فادهألا ديدحت ىنعيو . يلكيهلا طيطختلا

 طيطختل ةيديهمتلا ةمظنألا ةسارد لمشيو يديهمتلا طيطختلا مث ةطيحملا قطانملاو ةنيدملا

 ةهجاومب ىنعيو ةيعافدلا ةيافكلا طيطخت مث « ةنيدملا ىف ةريبكلا ةيمهألا تاذ عقاوملا

 . "9اهثودح عقوتملا لكاشملل لولح دادعإ لالخ نم ةطخلا ءانثأ لكاشملا

 ينارمعلا ميمصتلا ةلحرم ىهف ينارمعلا طيطختلا اهب رمي ىتلا ةيناثلا ةلحرملا امأ

 ةنيدملل ماعلا طيطختلا اهنم نوكتي ىتلا قطانملل ىليصفت طيطخت دادعإ ةلحرملا هذه ىف متيو

 اهتمءالم ىدمو عقاوملا قيسنتب متهيو يئيبلا ميمصتلا ةلحرم ىهف ةثلاثلا ةلحرملا امأ . اهارقو

 عيراشملا طيطخت لالخ نم عورشملا طيطختب ةعبارلا ةلحرملا صتختو . اهب ةطيحملا ةئيبلل
 . © كلذ ريغ وأ ةيعانصلا وأ ةيراجتلا عيراشملا وأ ينابملا عيراشمك ةصصختملا

 تائيبلا عاستا ىلإ ةقاضإ « تاصصختلا ددعتم ينارمعلا طيطختلا نأ اميو

 مضي نأ مزلت سي هنأف اذل ؛ ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئيبلا تالكشملا ددعتو ةيرضحلا

 ةعارزلاو داصتقالاو ايفارغجلاو ةسدنهلاك ةدع تاصصخت دلي يأ ىف يطيطختلا زاهجلا

 عامتجالاو نوناقلاو ميمصتلاو مسرلاو يلآلا بساحلاو ةبساحملاو ةرادإلاو ايجولويجلاو

 . ةئيبلاو خيراتلاو

 نرقلا نم عباسلاو سداسلا دقعلا ةيادب عم ينارمعلا طيطختلاب مامتهإلا داز دقل

 ىلع ةرطيسلا ةلواحم ديازتملا مامتهالا اذه بابسأ نمو « ةرومعملا عاقب ىتش ىف نيرشعلا

 بيلاسأ لضفأ ريفوت لالخ نم ناكسلا تابلطتم مدخي اميف هتاهاجتا ديدحتو يرضحلا ومنلا

 6همالعتممب [1/ةالتدس 2 اند هدم : طةصعمأود ةصل طءوعقعع ه2 آتءطدم 2آوممنمعر ©ذج (1)

 اللدسصقفعت, 1988, م. 12 - 15, 0.5.ة .

 . ع.م.ج « ةيردتكسإلا
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 ىسف عراستملا اهراشتنإو ندملا عسوت مامتهالا اذه ىلع دعاس دقو . ةشيعملاو ةايحلا

 وأ مصاوعلا ندم 2160مه1ف5 سلوبورتملا ندم روهظو « نرقلا اذه نم نيريخألا نيدقعلا
 اذه جاتن نم ناكو . ىناتيلوبورتملا محالتلل جاتن ةريخألا هذهو 21383م0135 ةقالمعلا ندملا

 رورملا ماحدزاو ءاذغلا ةلكشمك ةرصاعملا ندملا لكاشم نم ريثك روهظ ىرضحلا عسوتلا

 . )كلذ هباشامو ةميرجلا راشتناو نكسلا ةلكشمو

 نم رذحت رصاعملا طيطختلا ىف تاهاجتا كانه نأ ىلإ ىدومأا ىتوجنأ ريشيو
 . ©راشتنإلا دودحملاو لوبقملا نارمعلا ىلإ ةدوعلاب ةبلاطملاو مخضلا ىرضحلا راشتنالا

 ةيناتيلوبورتملا ةرهاظلاب ةرصاعملا ةيطيطختلا تاساردلا تمتها دقف كلذل

 ةمخضلا ندملا نأ 6118:064 تدراريج ركذ ثيحدح »عمهم 0

 دراوملا ىلع اهروجب ءارحص ىلإ ملاعلا لوحت فوسو جتنتالو كلهتست ةيناتيلوبورتملا

 نم دحلل ندملا عاضخإ ةلواحمب تدراريج ةسارد تبلاطو ؛اهكالهتساو ةيعيبطلا
 . اهراشتنا

 : ةيمنتلل ةماعلا ميهافملا

 ارشابم الاصتا لصتت يتلا تاموهفملا نم ديدعلا ةيمنتلا لاجم يف ثحابلا فداصي
 داجيإ يف ةلاعف ةمهاسم تاموهفملا هذهب دوصقملا ديدحت مهاسيو « يعامجلا لمعلا لاجمب

 نواعت بلطتت ةيمنتلا نأ ذإ ٠ تالاجملا فلتخم يف نيثحابلا نيب ريبك دح ىلإ دحاو هاجتا

 ةينارمعو ةيداصتقاو ةيعامتجا ةفلتخم تالاجم يف نيصصختملا نم ديدعلا دوهج رفاضتو

 . اهريغو ةيسايسو

 ةجيتنو « ةفلتخم تامادختسا تاعمتجملا ضعب يف ةيمنتلا موهفم مدختسا دقو

 هذه نيب ةلصاف دودح عضو ناكمب ةبوعصلا نم ناك موهفملا اذه مادختسا يف ددعتلل

 2( 2 دلعلا 6 دلعجملا « ةيعامتجالا مولعلاو تايناسنإلا ةلحم « قباس ردصم : هللادبع ديلو « سيئملا )1(

 فصسعماتتم '[طمصمم : 8معاتمموأت5و 2000, 1993, م. 147, [آ.ة.خ . )2

 تدلع 81. : فمك, 1992م. 11, 20(
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 ةطضشنألا نم عساولا اهراطإ لمشي « عنام عماج فيرعت ىلإ لوصولاو تامادختسالا

 . ةبعشتملا فادهألاو

 فدهت اهنإ ثيح نم قفتت ةيمنتلا بناوجب ةصاخلا ميهافملا عيمج نإف لاح يأ ىلعو

 ىدؤميو ةميرك ةايح شيعيل هيفكي ام ناسنإلا دجي نأ وهو دحاو يناسنإ بلطم قيقحت ىلإ

 هنكمي ىتح تاردقلا هذه ةيمنت نع الضف « هتايناكمإو هتاردقو قفتي امب عمتجملا يف هرود

 نأ نود هعمتجمو هتئيب يف شيعي نأ هنكمي ىتحو هيف شيعي ىذلا عمتجملا دراوم لالغتسا

 . هاوس هبذجي

 نم ريشثك يف قيبطتلا لحارم يف تابوعصلا نم ًاريثك ةيمنتلا فادهأ تهجاو دقو

 بيردتب ةصاخلا جماربلا صقنو ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا صقن اهمهأ نم « تاعمتجملا

 . ةفلتخملا تاعورشملاو جماربلا ذيفنت يف ةيباجيإلا ةكراشملا ىلع نيرداقلا ةداقلا

 نأ دعب ةيمانلا تاعمتجملا نم ريثك يف اهناكم ذختت عمتجملا ةيمنت تأدب دقو

 ةيوقت يلاتلابو « ىلحملاو يموقلا عمتجملا نيب طبرلل ةليسوك ةموكحلا اهب تناعتسا

 ةيمنت ةملك ةفرعم انلواح اذإو . ايعامتجاو ايداصتقاو ايسايس هميعدتو لكك عمتجملا

 ىنعمب * ىمن ' نم تءاج ماع هجوب ءيشلا ةيمنت ةملك نإف ةيبرعلا ةغللا سيماوق يف

 لولدم نكلو (ة)رثكو داز ىنعمب اومن امنإو « هداز ىنعمب ءيشلا ءامنإو ايمان هلعج

 « تالاجملاو فادهألا ةبعشتم ةيمئتلاف يناعملا هذه هيفكت ال ةرصاعملا انتغل يف ةيمنتلا

 ةفصب ىنعت ةيمنتلاف . اهريغو ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاك

 عضولا لوبق وأ عقاولا رمألاب فارتعالا نع دعبتو ةكرحلا يف ةيكيمانيد هماع

 ىمريو ءاهموهفم رهوج ليدعتلا نوكيو اهلمع روحم ريغتلا نوكيو « ىكيتاتسالا
 ةدحاو ةجيتنلا نإف هنم تعبن وأ عمتجملا ىلع تضرف ءاوس ةيمنتلاف لضفألا يلإ ريغتلا

 . (2©)هميظنتو عمتجملا ةيمنت ىه

 3 نائبل « توريب « 1727 ص « قباس ردصم : ىدابا زوريفلا )00(

 ١ 13 ص « 1996 « ةعماجلا بابش ةسسوم «ةيمنتلا ةيفارغح : قزارلا دبع يرسي « يرهوجلا )2

 6 4 ةيردنكساإلا
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 ةلاح نم عمتجملاب لاقتنالا اهفده ةيعامتجا ةيلمع ةيمنتلا نإف لكشلا اذهبو

 ةيعامتجالا ةايحلا بناوج عيمج لمشتو « اهيف بوغرم ىرخأ هلاح ىلإ اهنع بوغرم

 ةنيمأ ةدايق رفوتت مل ام دلب يأ يف ةعيرسلا ةيمنتلا ققحت نأ نكمي الو ؛ ةيداصتقالاو

 ىلإ ىعستو ةيمنتلاب نمؤتو قدصب ةيلوئسملا لمحتت « تايوتسملا عيمج ىلع ةرينتسم

 ميلعتلاو داصتقالا لاجرو ةساسلا نوكيف « اهيف ةبغار ةيبعش ةدعاق عم نواعتلاب اهقيقحت

 يعو ىلعو ةيمتتلا يف اقح نيبغار لامعلاو نيينفلاو لامعألا لاجرو مالعإلاو

 . اهجئاتن نيلبقتمو اهفادهأو اهنومضمب

 نع يتلا تايلمعلا " اهنأب ةيمنتلل فيرعت 1955 ماع يف ةدحتملا ممألا ةمظنم تعضو

 ةيعامتجالا فورظلا نيسحتل « ةموكحلاو نيتنطاوملا دوهج هيجوت نكمي اهقيرط

 ىصقأب عمتجملا مدقت يف ةمهاسملا ىلع اهتدعاسمو « ةيلحملا تاعمتجملا يف ةيداصتقالاو

 . ()' ةنكمم ةقاط

 1100065 ردوه فرع دقف « ةيمنتلل فيرعت عضو نيصصختملا نم ريثك لواح دقلو

 عايتاو بيلاسألا رايتخاو ةيئيبلا دراوملا نييعتل رارقلا ذاختا نسح " اهنأب ةيمنتلا 4

 تاعاطقل ةيبسنلا فادهألا ديدحت ىلإ ةفاضإلاب « ئفاكتملا ومنلا ةسايس جاهتناو جذامنلا

 . 6)" تامدخلاو جاتنإلا

 لالخ نم متت ةلماكتم ةيلمع " يه ةيمنتلا نأ ىريف 1988 280:88 نوارب امأ

 اهنأش نم يتلا « ةيموقلا ميهافملاو تاهاجتالاو ةيعامتجالا ةينبلا نم لك يف ةلماش تارييغت

 ةدايزب ةيمنتلا ققحتتو « لثمألا يداصتقالا فيظوتلا ةيعيبطلا ةئيبلا دراوم فظوت نأ

 . 6)' دحاو نآ يف عيزوتلا ةلادع نامضو ومنلا تالدعم

 10. 21.2: م 14-15, 1955, 5. 01

 180002, 8. ا. ةضل آرععر 1, : 2همممصن16 (60عقهجاتإ, آ050013, 1974, 2.66, آل. 1. )2

 181هزجاتب آه. لل. : 16286هاتمصك اطنتل 710110 126؟ءامرتتت عام, (ن]ةتلع آلان عتق: ا/[هكددعطتتقع (3)

 1و, 1988, م. 260, 11.5. لل.
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 ةيداملاو ةيناسنإلا ىوقلل لماش ريغت ةيلمع " اهنأب ةيمنتلا 1989 ميهاربإلا فرع دقو

 رييغت ةيلمع يهف ساسألا اذه ىلعو « ةموسرم فادهأ قيقحتل ددحم هاجتا يف ريست

 رييغت ةيلمع نذإ يهف ةيئاقلت ريغت ةيلمع هسفن تقولا يف اهنأ امك « دوصقم يعامتجا

 . (1)" تقولا سفن يف ريغتو

 نيب فالتخالا ىلإ ةرصاعملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاباتكلا نم ريثكلا ريشتو

 ةدايزلا ةيلمع ىلإ ريشي ومنلا موهفمف ٠ 1261610 مدم64 ةيمنتلاو 8005 ومنلا يموهفم

 ةبسسنلا يف ةدايزلاك « ةايحلا بناوج نم نيعم بناج يف ثدحت يتلا ةرمتسملا وأ ةتباثلا

 لاجم يف يعامتجالا ومنلا ىلع ةلالد ناكسلا عومجم ىلإ « تاملعتملاو نيملعتملل ةيوئملا

 تالاجملا يف اهب ذخأت يتلا تاعمتجملا يف ةيوينب تاريغت ينعتف ةيمنتلا امأ . ميلعتلا

 يف تاليدعت يضتقت امنإو يمكلا ريغتلا اذه دنع فقوتت الو « ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 « ةمئادو ةيمكارت ةعيرس ةدايز قيقحت نع ةرابع يه ةيمنتلاف مئاقلا يميلعتلا لكيهلا ةعيبط

 . (©يجيردتلا يئاقلتلا ريغتلا نع اجتان نوكي ام ابلاغ ومنلا امنيب نمزلا نم ةرتف ربع

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا هداعبأب عمتجملل يئانبلا رييغتلا ىنعت ةلماشلا ةيمنتلاو

 . (©عمتجملا دارفأ عيمجل ةميركلا ةايحلا ريفوت لجأ نم « ةيميظنتلاو ةيعامتجالاو

 تاجاح ةيبلت ىلإ فدهتف 5ن5(ةنص2 ]نه 67610)1م0686 ةمادتسملا ةيمنتلا امأ

 لمشيو لبقتسملا تايلطتمو تاجاح ةيبلت ىلع ةردقلاب لالخإلا نود « رضاحلا تابلطتمو

 اريخأو رطاخملا مييقتو « ةئيبلل ةمئالملا ايجولونكتلا ةساردو ليومتلا ةيمنتلا نم عونلا اذه
 . (©ثولتلا نم ةياقولا

 . تيوكلا « 29 ص « 1989 « هحول اهحو ميلعتلاو ةيمنتلا : لبقتسملاو تيوكلا : ىلع نسح « ميهاربإلا (1)

 : الثم رظنأ (2)

 اكمكمم, 81. دقطنل : 8همدماستع 129610مطدعتتاب 1984, 2. 24-22 . - هل

 8ونعت, 2. 1: "طع 8عمممستعد 01 106؟ءامززطعما ه0 طاقمستمسؤكر 11: آءاطت, 1978, -8

 25. 20-19 ةنلادآاخ .

 اتللتعاب 1: 2ها1تون 8ءمدمستعو, آةمه005, ظغاتش ةطقنللل 1981, 2.3 . )0.1 69

 ع !7هع1ل ظدملع : ؟[ه210 126961 همدسعالا ظعزتم11 01010 آلدناعاكذاج' دعمك, 1982, 2. 66, آل.5.لل (4)
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 اهنأب " ةيمنتلل ًالماش افيرعت روصت نكمي ةيمنتلا تافيرعت ضارعتسا لالخ نمو
 دراوملل ةقيقد ةيداصتقاو ةيعامتجا ةيساسأ تاسارد ىلع ةمئاق ةلماش رييغت تايلمع

 ةيجولونكتلا لئاسولا ثدحأ مادختساب « عمتجملل البقتسمو ارضاح ةيعيبطلاو ةيرشبلا

 نأ اهنأش نم يتلاو « ةحاتملا تاقاطلاو دوهجلا ىصقأ لذبو ةلودلا ةزهجأ عيمج فتاكتبو

 . " بولطملا رييغتلا ىلإ لوصولل لضفألا قيقحت وحن عمتجملا عفدت
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 لصفلا تايوتحح

 ديهمت

 ةينارمعلا ةيمنتلاو ةئيبلا

 تيوكلا ةأشن

 طفنلا فاشتكا لبق نارمعلا

 ةنيدملل ةينارمعلا تانوكملا

 تيوكلا راوسأ

 ةميدقلا تيوكلا ةنيدم

 ةيوخبلا ةيحاَولا

 ةيراجتلا ةقطنملاو ةافصلا ةحاس

 ةينكسلا ءايحألا

 تاحاسلا

 دجاسملا

 1951 ماع ليق طفنلا فاشتكا لبق ينارمعلا ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا

 طفنلا فاشتكا دعب نارمعلا

 طفنلا فاشتكا دعب ينارمعلا ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا

 يداصتقالا ومنلاو طفنلا

 ةلامعلا ةدايزو يناكسلا ومنلا

 طيطختلا ةسايس عايتاو ةيسايسلا لماوعلا

 ينارمعلا ومنلا روطت

 قرطلا ةكبش

 ةينكسلا ءايحألا
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 :ديهمت 1-1

 ضرع يترئاد نيب يبرعلا جيلخلا نم ةيبرغلا ةيلامشلا ةيوازلا يف تيوكلا ةلود عقت

 اسمأ ؛ بيرقتلا هجو ىلع اقرش ةجرد 49 ؛ 46 لوطلا ىطخ نيبو الامش ةجرد 30 « 8

 يبرغلا بونجلاو بونجلا نمو قارعلا يبرغلا لامشلاو لامشلا نم اهدحيف ةيسايسلا اهدودح
 اهعضي عقوملا كلذو . اعبرم ارتم وليك 17818 ةلودلا ةحاسم غلبتو ٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 . يوارحصلا ميلقإلا راطإ يف

 ةهجاوم يف دتميو تيوكلا نوجب فرعي ةحالملل حلاص نوج ىلع تيوكلا هنيدم عقتو

 كلذ حضوي تيوكلا ةلودل ناتعبات امهو اكليفو نايبوب يتريزج اهمهأ نم رزج ةدع اهلحاس

 ضسعب اه للختت ةطسبنم ةيلمر لوهس نم تيوكلا حطس نوكتي ماع لكشبو . (1- 1) لكشلا
 . (2 -1) لكشلا كلذ حضوي قرشلا وحن ًايجيردت ًارادحنا حطسلا ردحنيو عافترالا ةليلق لالتلا

 ةيرعتلا لماوعو حايرلا لماعل ةجيتن لمرلاو ىصحلا بساور اهيطغت لوهسلا هذه بلغاو
 ةيلامشلا ةبضهلل دادتما ىهو روزلا لاج لالت تيوكلا يف ةيسيراضتلا تارهاظلا مهأو «٠ ىرخألا

 قوف ارتمم 145 وحن ىلإ اهل عافترا ىصقأ لصيو تيوكلا نوج لامش عقتو ؛ تيوكلا ضرأ نم

 ةنيدم يبرغ نطابلا يداوو تيوكلا ةنيدم بونج يف يدمحألا لالت مث « رحبلا حطس ىوتسم

 . (2 -1) لكشلا امهحضويو تيوكلا نم يبرغلا طسولا يف ةبدبدلا ضفخنمو تيوكلا

 ةينارمعلا زكارملا ديدحت يف حضاو رثأ ةيفارغوبطلا حمالملل نأ يهيدبلا نمو

 نمو . رخأ نود ناكم يف ةينارمعلا زكارملا راشتنا لالخ نم حضتي اذه لعلو اهراشتناو

 قوعت دق يتلاو « ةيعيبطلا قئاوعلا ةينارمعلا زكارملا راشتنا نود لوحت يتلا ةيساسألا بابسألا
 قئاوعلا ةلازإل اهل جاتحي دق يتلا ةظهابلا فيلاكتلا يلإ ةفاضإ تالصاوملاو لقنلا ماظن

 بابسألا هذهلو ء« ينارمعلا ومنلا عقاوم ددحت يتلا ةيطيطختلا حئاوللا ىلإ ةفاضإ « ةيعيبطلا

 تسيوكلا ةنيدم نم ءادتبا نوجلا نم يبونجلا ءزجلا يف تيوكلا يف نارمعلا زكرت دقف ةعمتجم

 ةيحان نم ملاعلا نيبو اهنيب لاصتالا ةيلمع لهسيل ةحالملل نوجلا ةيحالصل كلذو « ةمصاعلا

 لظ يف ةيعيبط ةيامحب يلوألا ةنطوتسملا دمي هنأ امك « ىرخأ ةيحان نم حطسلا ءاوتساو

 جردتنت ثيح تاهاجتالا عيمج يف رسيو ةلوهسب ومنلا نم عقوملا اذه اهنكم دقو . نوجلا

 . يبرغلا بونجلاو برغلا يلإ اقرش لحاسلا نم انهجتا املك ماعلا عافترالا يف تيوكلا ضرأ

 قطانملاب ايساسأ ًاطابترا يلوألا ةلحرملا يف اقحال يجيردتلا هومنو ةنيدملا نارمع طبترا دقو
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 ةرفولا ٠

 . عقاوملا مهأو ةيسايسلا تيوكلا ةطيرخ (1- 1) لكشلا
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 . تيوكلا ةلودل ةيفارغوبطلا رهاظملا (2 - 1) لكشلا





 هديدج قئاوع روهلظب هنأ الإ . اقرشو الامش لحاسلا لوط ىلع رادحنالا ةليلق ةيوتسملا

 دييقت يلإ كلذ ىدأ دقف ةلصتم ةروصب لخادلا وحن دادتمالا نود لوحت يتلا ةيطفنلا قطانملاك

 زكارملا وأ عباوتلا ندملا موهفم روطت ىلإ اضيأ ىدأو لخادلا وحن ينارمعلا ومنلا تاهاجتا

 . ةينارمعلا ططخلا ىلإ ةقالعلاب ينارمعلا ومنلا نع ثيدحلا دنع ىتأيس امك ةلقتسملا ةينارمعلا

 يتلا ةيوارحصلا ةيرادملا ةبش ميلاقألا نمض اهلعجي نأ يكلفلا تيوكلا عقوم دعاس دقو

 نمض اهلعج يف ريبك رثأ كلذك عقومللو « فيصلا يف اهترارح ةدشو ءاتشلا يف اهتفدب زيمتت

 راهنلاو ليللا لوط ديدحتو سمشلا ةعشأ اهب طقست يتلا ةيوازلا ديدحتو ةهج نم يراقلا خانملا
 عقوم دعاس دقو . ةنسلا رادم ىلع سمشلا عوطس تاعاس لوط يلاتلابو يرخأ ةهج نم

 جيلخلا نم يرحبلا خانملا رهاظم نم ةدافتسالا يف ةيئاملا تاحطسملل ةبسنلاب يفارغجلا تيوكلا

 ءرحبلا ميسنب كلذ فرعيو يبرعلا جيلخلا نم ةمداقلا حايرلا دوست امدنع كلذ صخلتيو يبرعلا

 ىدملا ضافخناو (ىدنلا) بابضلا روهظو ءاوهلا ةبوطر ةدايز حايرلا هذه بحاصيو

 فلتخم يف ةيوجلا تاريغتلا راشتنإ ةعرس يف تيوكلا ةحاسم رغص دعاس دقو « يرارحلا

 عضخت كلذب ىهو « اهئازجأ نيب ريبك يخانم نيابت دوجو مدع ىلإ ةفاضإ دالبلا ءازجأ
 هنإف اذلو ةطاسبلاب زاتمي هنأ افنآ ركذ امكف حطسلا صخي اميق امأ . اييرقت ةدحاو ةيوج لاوحأل

 . دالبلا خانم يف ايسيئر ارود بعلي ال

 ضعب يف لصت يتلا ةرارحلا تاجرد عافتراب مستي تيوكلا خانم نإف ماع لكشبو

 ليللاو ءاتشلاو فيصلا نيب ةريبكلا ةيرارحلا قورفلابو « افيص ةيوئم ةجرد 50 يلإ نايحألا

 حايرلا يهف ةنسلا مايأ مظعم تيوكلا ىلع ةدئاسلا حايرلا امأ « راطمألا ةحش يلإ ةفاضإ راهنلاو

 ةيبونجلاو ةيبونجلا حايرلا كانه اضيأ « ءاتشو افيص بهت يتلا ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيلامشلا

 فيمصلا ىف ةدئاسلا حايرلا هذه تامس نمو « ءاتشلاو فيصلا تارتف يف اضيأ بهتو ةيقرشلا

 ةدوربلا ةديدسش نايحألا ضعب يف حبصتف ءاتشلا لصف يف امأ « ةرارحلا ةدح نم فيفختلا

 نم ريثك تلد دقف ماع لكشبو « ةفيثك بحس يبرغلا لامشلا نم اهبوبه دنع اهبحاصيو

 ةلقو هفافجب زيمتيو يحص تبيوكلا خانم نأ « ةيئاقولا ةحصلابو ةئيبلاب ةقلعتملا تاساردلا

 يف ةدعاسم نوكت امبر يتلا « راطمألا ةلقو ةيلاعلا رخبتلا ةبسن كلذ ىلع دعاس دقو هتبوطر

 . لاهيف ةئبوألا نطوتت ثيح ملاعلا نم ىرخأ عقاوم يف اهريغو ةئبوألا نم ريثك لقن

 « حالفلا ةبتكم « ةيخانملا ايفارغنلاو خانملا ملع ىلإ لخخدم : دومحم ء رفصو زعو يراض يمجعلا « رظنأ 00(

 . تيوكلا « 234-232 ص٠ 1ظؤ177
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 كلذ عجريو « سكعلاو ءاتشلاو فيصلا نيب عيرسلا لاقتنالا تيوكلا خانم ىلع ظحاليو

 نم كلذ حضتيو ةزيملا هذهب زيمتي يذلا يوارحصلا خانملا ميلقإ نمض عقت تيوكلا نأ ىلإ

 نيمسق ىلإ ةيوارحصلا ميلاقألا يف ةنسلا كلذب مسقتو . عيبرلاو فيرخلا يلصف رصِق لالخ

 لوألا دتميف ءاتشلا يف هنع فيصلا لصف لوطي تيوكلا يفو « ءاتشلا لصفو فيصلا لصف

 فيرخلاو عيبرلا ىلصف يفتخي داكيو روهش ةسمخ ىلإ دتميف ءاتشلا لصف امأ « روهش ةعبسل

 . امهرصقل نيلصفلا نيذه نيب

 اهتلق نم مدقلا ذنم ناكسلا يناعي املاطف ةحيحش يهف تيوكلا ةلود يف ةيئاملا دراوملا امأ

 تاكالهتسالاو يمدألا كالهتسالل ةحلاصلاو ةيعيبطلا تيوكلا هايم رصحنتو . اهتحولم عافتراو

 نيتضورلا ىلقح عقي ثيح . (:)ةيلدبعلاو ةيبيلصلاو شيعلا مأو نيتضورلا لوقح يف ىرخألا

 لقح امأ ء تيوكلا ةنيدم برغ ةيبيلصلا لقح عقيو ٠ تيوكلا ةنيدم لامش يف شيعلا مأو

 ةقرفتملاو ةلحضلا رابألا ةعومجم يلإ ةفاضإلاب . تيوكلا ةنيدم برغ بونج يف عقيف ةيلدبعلا

 . تيوكلا ةلود ىضارأ نم يقرشلا ءزجلا يف

 ريطفتلا تاطحم ءاشنإ لالخ نم هايملا ةلق ةلكشم ىلع ءاضقلا تيوكلا تلواح دقلو

 ةطحم مث يدمحألا هنيدم يف 1948 ماع تيوكلا ىف ريطقت ةطحم لوأ تأشنأف رحبلا هايمل

 ةينارمعلا ةيمئتلاو ةئيبلا 1- 1 - 1

 ريثك يف رارقلا عانصو ندملا يططخم مامتها ةريخألا تاونسلا يف يئيبلا سجاهلا لتحا

 ةئيبلا رمتؤم داقعنا يملاعلا قاطنلا ىلع مامتهالا اذه رهاظم زربأ لعلو « ملاعلا لود نم

 يلع امأ «1. ١1 ةدعتملا ممألا ةئيه ةياعرب 1992 وينوي رهش يف ليزاربلا يف ةيمنتلاو

 . هلاكشأ ىتشب طيطختلاب اهتقالعو ةئيبلا اياضق ىلع مامتهالا زكرت دقف ىلحملا ىوتسملا

 رومألا يتش ةعباتمل 1995 ماع يف ةئيبلل ةماعلا ةئيهلل ةموكحلا ءاشنإ لاثملا ليبس ىلع ركذنو

 . يومنتلا بكرلا ريسل ةبحاصملا ةيئيبلا

 نسيب قرفن نأ انل دبال ةيئيبلا طباوضلاب هتقالعو ينارمعلا طيطختلا نع ثيدحلا لبقو

 لماش حلطصم ىلع نيثحابلا نم ريثك قفتا دقف « " ةئيبل "و " ندملا طيطخت " امه نيحلطصم

 . تيوكلا (70-72ص «1968 « لسالسلا تاذ « تيوكلا خيرات نم تاحفص : يسيع نب فسوي يعانقلا (1)
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 عقاوم ديدحت و يضارألا ماقتل بسانم بيترت ىلإ لوصولا ةلواحم " وهو ندملا طيطختل

 امبو ناكسلا ةكرحل ةدئاف ربكأ ققحت يتلا عراوشلل ةبسانم ةكبش ةماقإو ةنيدملا لخاد ةطشنألا

 ناكسل لامجلاو ةحا رثاب نا ساسحإلا ريفوتل يضارألا تامادختسال ةبسانم عقاوم رايتخا ىلا ىدؤي

 ىلك" 1972 ملهكوتسأ رمت وم نالعأ يف ءاج ام لالخ نم ىتعيف ةئيبلا حلطصم امأ (1)' ةنيدملا

 : )امه نيمسق يلإ مسقنت ةئيبلا نأو ' ناسنإلاب طيحي ءيش

 وأ ةيح ةيعيبط تايطعمو رصانع نم ناسنإلاب طيحي ام لك اهب دصقيو ةيعيبطلا ةئيبلا -

 اهدوجو يف لخد يأ ناسنإلل سيل يأ ةيح ريغ

 اهدوجو يف ناسنإلا مهاس يتلا ةيئيبلا رصانعلا لك اهب دصقيف ةيرشبلا وأ ةديشملا ةئيبلا -

 . ةيعيبطلا ةئيبلا وأ ةيعيبطلا دراوملل لالغتسا لالخ نم

 افيرعت عضو نكمي . ةئيبلا حلطصمو ندملا طيطخت حلطصم ّيفيرعت ضرع لالخ نمو
 ةطشنألا عقاوم ديدحتو ىضارألا تامادختسا بيترت " ىنعيو " يئيبلا ىنارمعلا طيطختلا " حاطصمل

 « ةيرضحلاو ةيعيبطلا ةئيبلا تايطعمو مءالتيام عم ةبسانم عراوش ةكبش دادعإو ٠ ندملا لخاد

 رفوتو اهب شيعي نأ ناسنإلا عيطتسي ىتلا تامادختسالا لضفأ ىلإ لوصولا ةيغب اهيلع ةظفاحملاو
 . " يقنلا ءاوهلاو لامجلاو ةحارلا هل

 .« ةيفارغجلا ةئيبلاب نارمعلا ةقالع لوح ءارآلاو تاهاجتالا فالتخا نم مغرلا ىلعو

 ء اهتاقوعم ىلع بلغتلاو ةيعيبطلا ةئيبلا رهق يف ريبكلا همدقت مغر حجني مل ناسنإلا نإف

 ةيعيبطلا ةئيبلا نإ ثيح « ةفلتخملا ةينارمعلا رهاظملا ىف ىرشبلا لماعلا رود ىلإ ةفاضإلاب

 بحاص وهو « رارقتسالا نم هنكمت تازيممو صئاصخ تاذ ةددعتم نكامأ ناسنإلل عيهت

 نامألاو ةحارلا لماوع ىلإ لوصولا ةيغب هتحلصمو هتبغرل اقفو ناكملا راتخي ىذلا رارقلا

 لماوعلاو ةيعيبطلا لماوعلا ؛« ىه لماوعلا نم نيعونب رثأتت نارمعلا ةيمنت نإف اذل « رارقتسالاو

 ىلإ ةفاضإ « حطسلاو يجولويجلا بيكرتلاو عقوملا ىف ةيعيبطلا لماوعلا لتمتتو « ةيرشبلا
 سأر يف ةلثمتملا ةيداصتقالا لماوعلاب ةينارمعلا ةيمنتلا رثأتت ل « يعيبطلا تابنلاو خانملا

 دادعأ لالخ نم ةيرشبلا لماوعلاب نارمعلا رثأتي كلذك « ةيعيبطلا ةيداصتقالا تايطعملاو لاملا

 مهاوتسم ىلإ ةفاضإلاب ء مهقفاثكو مهعيزوت ةيفيكو مهل طيطختلا متي فوس نيذلا ناكسلا

 -17 ص « 1995 « عييزوتلاو رشنلاو ةفاقثلا راد « ناملا ةيفارغح يف تاسارد : ىلع دمحأ « ليعامسإ « رظنا (1)

 . علممجا ةرهاقلا 0

 انمتاعل !ادطممم مكس مدسعاا 2:هوههصسمسع © 11ه210 1ةعملتط : م 10-11, 1992, 1.53 )2,
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 . ةطيحملا ةيلحملا تايطعملا قفو طيطختلا عم مهلماعت ةيفيك ىف لثمتملا يفاقثلاو يراضحلا

 ريثأت لالخ نم كلذ لثمتيو « ةيرشبلا لماوعلاو ةيعيبطلا لماوعلاب ةيداصتقالا لماوعلا رثأتتو

 لماعلا ريثأت امأ « اهيلع زكتري ىتلا ةزيكرلا دعت ىتلا ةيعيبطلا تايطعملاب يداصتقالا بناجلا

 لالغت سا يف دارفألا لبق نم اهمادختسا متي ىتلا بيلاسألاو قرطلا ىف كلذ لثمتيف ىرشبلا

 يرشبلا بناجلا ىف لخدي دقو . ةجتنم ةيداصتقا لماوع ىلإ اهليوحتو ةيعيبطلا تايطعملا

 . لاملا سأر ىلإ اهليوحتو ةطيحملا تايطعملا ريخستل ةيجولونكتلا لبسلا مادختسا ةيناكمإ

 ؛عقوملا نم دودحم ءزج وه يذلا عضوملا لالخ نم ةيعيبطلا لماوعلاب ندملا رثأتتو

 ماعلا عقوملل ةيعيبطلا صئاصخلاب هيلع تديش يتلا ةنيدملا عضوم رثأت لالخ نم كلذ متو

 . تارادحنالاب قلعتيامو بيسانملا ثيح نم حطسلا ةسارد كلذ بلطتيو ٠ عضوملا اذهب طيحملا

 قطانمو « هتبالص ةجردو رخصلا عون ةفرعمل يجولويجلا بيكرتلا ةسارد بلطتي كلذك
 ىلع هرثأو ةيفوجلا هايملا ةسارد ىلإ ةفاضإ . طفنلاك ةيداصتقالا ةميقلا تاذ اهريغو نداعملا

 يف يسسيئرلا رودلا هلف خانملا امأ . تآشنملا كلت ةماقإل اهتوق ىدمو ةبرتلاو تآشنملا ءانب

 حيرلا هاجتا رثؤيو « ةبوطرلاو ةرارحلا ةجردو حايرلا هاجتا ثيح نم ندملا طيطختل ةساردلا

 ميماصت ىلإ ةفاضإ « اهيلإو اهنم ءاوهلا جورخو لوخد ثيح نم ةينكسلا ءايحألا ليكشت يف
 عناصملا ةماقإ عقاوم ديدحت يف هرثأ ىلإ ةفاضإلاب « ذفاونلاو باوبألل جراخملاو لخادملا تاحتف

 ينكاس ىلع ةراضلاو ةيبحملا ريغ ةحئارلا تاذ داوملاو ةيئيبلا تاثولملا اهنم جرخت ىتلا شرولاو

 مئالتل ممصت ىتلا اهريغو ةينكسلا ميماصتلا يف لثمتيف ةبوطرلاو ةرارحلا رثأ امأ . ةطيحملا ندملا

 . ةرفوتملا ةيوطرلا تايمكو ةرارحلا تاجرد ضافخناو عافترا لالخ نم دالبلا خانم ةعيبط

 ميقي ىتلا ةعقبلا رايتخا ىلإ ناسنإلاب تدأ ىتلا ىه عضوملا رصانع نوكتام اريثكو
 قلعتت عقوملا صئاصخ نأ دجن دقو . دحاولا عقوملا يف ىرخألا عضاوملا نيب نم ةنيدم اهيلع

 دودحم يميلقإ ىوتسم ىلع تناك ءاوس « ءازجأ نم اهب طيحيامو ةنيدملا نيب تاقالعلاب ةماع

 عضوملا صئاصخ نوكت نيح ىلع « ىربكلا ندملا ةلاح يف انايحأ ىراق ىوتسم ىلع وأ

 . "!:رشابمو ةيلحم بناوجب ةطبترم

 ىلع لمعت نأ بجي ةينارمعلا ططخلاف ةيداصتقالاو ةيرشبلا ةيحانلاب قلعتي اميف امأ

 باهذلا يف ناكسلا ةكرح ليهستو ةنيدملا لخاد يف لمعلاو « ةيشيعملا فورظلا نيسحت

 . 259 - 258 ص « قباس ردصم : ىلع دمحأ « ليعامسإ (1)
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 ةمئالملا نكاسملا ريفوتو ماحدزالا نم فيفختلا ىلإ ةفاضإلاب « مهلامعأ ىلإو نم ةدوعلاو
 ىنطاقل ةيمويلا تاجايتحالاو ةشيعملا بلاطم ريفوت ةلواحمو . ناكسلل ةيحصلا طورشلل
 ةديدج تالاجم قلخو ةيراجت زكارم ءاشنإب ةنيدملل يداصتقالا روطتلا ةدايز ةلواحمو « ةنيدملا

 . "!ةنيدملا لخاد يف تالصاوملاو لقنلا ةكرح ةنزاوم عم جاتنإلاو لمعلل

 ىوتسم يف ةرثؤم ةميق اهل نوكت دق « نارمعلا ءاشنإل ةيحاصملا رضحتلا ةرهاظ نإ

 ةطشنألا ضعب زكرمت اهجاتن نم نأ كلذ « يلاحلا انرصع يف ندملا يف ثدحي ىذلا ثولتلا

 دوهجلا قوعيو ةشيعملا عون ىلع رثؤي امم « ايبسن ةريغص تاحاسم يف ةيكالهتسالاو ةيجاتنإلا
 ةيميلعتلا تامدخلاو لقتلا تامدخ ةيدأت كلذكو « ةمئالملا نكاسملا ريفوت لجأ نم ةلوذبملا

 ةيناكمإ هرودب قيعي ىذلا ندملا ىف ناكسلا زيكرت ىلإ ةفاضإلاب « ةيضرم ةروصب ةيحصلاو
 ةرثك اضيأ . ءاملاو ءاوهلأك ةيعيبطلا لماوعلا ةطساوب ةيئاقلت ةروصي ثولتلا راثأ نم صلختلا

 ةبسن يف ةدايزو نيجسكوألا ةيمك ىف صقنو ثداوحو ءاضوضو ثولت نم هببستامو تارايسلا

 دادزت ةثواملاو ةماسلا داوملا نأ ىفخيالو . (©أوجلا يف نيدوجوملا نوبركلا ديسكأ ىناث

 . لوبقملا زيكرتلا نم ىلعأ تاجردب تدجاوت املك اهتروطخ

 رثأ تت اهنأب حضتي « ةينارمعلا ةيمنتلا اهب رثأتت ىتلا لماوعلا نع افنآ ركذام لالخ نمو
 انتتسارد يف موقن فوسو . ةيداصتقالا ةئيبلاو « ةيرشبلا ةئيبلاو « ةيعيبطلا ةئيبلا : تائيب ثالثب

 هتقالعو ء ةيعيبطلا ةئيبلاب ةينارمعلا ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلا ةقالع ىلع زيكرتلاب هذه
 . هللا ءاش نإ ةساردلا لوصف يف كلذ رهظي فوسو . ةيمنتلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةئيبلاب

 تيوكلا ةأشن 2 - 1

 ىلع اهروهظ ةيادبو تيوكلا ةأشنب قاعتي اميف خيراوت ةدع ةقوثوملا ةيخيراتلا رداصملا تركذ
 « 1682 - 1669 ةرتفلا ىلإ تيوكلا ةأشن نيخرؤملا نم ريثك عجرأو « ةيبرعلا ةريزجلا ةطيرخ

 ىقرش ءاسحإلا ةقطنم مكحي ناك ىذلا دلاخ ىنب نم ديمح لآ ريرغ نب كارب ةماعز ةرتف ىهو

 « 1987 : 320 - 318 ص « ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم « يميلقإلا طيطختلا : دمحم داؤف « راقصلا (1)

 : عج 3 ةيردنكسإلا

 « 1988 « رطق ةعماج « ةيناسنإلا تاساردلاو قئاثولا زكرم « ةيجيلخلا ةيبرعلا ةنيدملا : نسح- « طايتملا (2)

 . رطق 2410 - 8 ص
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 امدنع ةريخذلاو دازلل اعدوتسم وأ افيصم نوكيل (!7(هتوك) اهب أشنأ ىذلاو . كاذنآ ةيبرعلا ةريزجلا

 . هتسارحل هديبع دحأ هيف ماقأ دقو نصحلا كلذ نم ابيرق ىعرملا وأ الامش تاوزغلاب موقي

 دجو ميدقلا خيراتلا ذنمف « نينسلا فالآ ذنم ةدوجوم ضرألا نم ةعقبلا هذه نأ كشالو

 ةعقاولا ةمظاك امأ « 13505 سوراكيإ وأ سور اضيأ ىمست تناكو اكليفك اهقطانم ضعبل ركذ

 ىف ءاج دق اهركذ نأ ىلإ ةفاضإ . (" ميدقلا ملاعلا تاراضح ىف ارود اهل ناك دقق ءارهجلا برق

 . ةمظاك نم برقلاب لسالسلا تاذ ةكرعم عوقو كلذ ىف انليلد لعلو « اضيأ ىمالسإلا خيراتلا

 ةيخيراتلا قئاثولا ىلع ادامتعإ م1613 ماع ىلإ تيوكلا سيسأت رداصملا ضعب عجرتو

 تسسأت تيوكلا نأ " : هيف لوقي ىذلاو م1863 ىف خرؤملا آ.. 26119 ىللب سيول ريرقت اهنم

 مكاح ريبكلا كرابم خيشلا ةلاسر ىلإ ةفاضإ ؛ 1613 ةنس كلذ ىنعيو . 37" ًاماع 250 لبق
 تيوكلا نأ " هيف ركذ ىذلا تيوكلا دودح لوح ىناطيربلا دمتعملا ىلإ م1931 ىف تيوكلا

 . ابيرقث م1613 ماع ىف ىأ ' ه1022 ماع حابص اندج اهلزن ءارفق ضرأ

 ةعدوملا ةطوطخملا ىف دروام وه ةقيقد ةروصب تيوكلا هيف فصو صن لوأ ناك دقو

 دقو « 1709 ماع ةيبرعلا ةريزجلا ربع ناولع نب ىلع نب ىضترم ةلحر : ناونعب نيلرب ةبتكم يف

 اهل لاقي ادلب انلخدو ' لاق نيح تيوكلا ركذ ءاجو اهفلؤم اهب ماق ىتلا جحلا ةلحرل افصو تنمضت

 .9"اههباششت اهجاربأو اهترامعب نكلو « اهنود اهنأ الإ ءاسحإلا هباشت اهب سأبال دلب ريغصتلاب تيوكلا

 ةريسغص تريب هلوح ىبتو اهريغو ةعلقلاو نصحلاك عبرملا تيبلا نعي توكلاو توك ةملكل ريغصت تيوكلا (1)

 نأ ىلإ رداصملا ضعب ريشتو . ةريحبلا وأ رهنلا وأ رحبلا ءاوس ءاملا نم ابيرق ئيبيام ىلع قلطتو « هل ةبسنلاب

 تيوكلا خيرات : زيزعلادبع « ديشرلا « رظنأ « رعيرع نب (هكصل) وأ هلفن نب دمحم وه توكلا ئب ىذلا

 . تيوكلا « 32 ص « ةايحلا ةبتكم راد و 3

 . 34 - 33 ص « قباسلا ردصملا : زيزعلادبع « ديشرلا (2)

 ةريزتملاو جيانا تاسارد ةلحب « رشع نماثلا نرقلا ف اهروطتو تيوكلا ةأشن : ةفيلخن ةنوميم « حابصلا (3)

 . تيوكلا « 13 ص « 1986 « تيوكلا ةعماج « 46 ددعلا « ةيبرعلا

 ىلع ديلولا نب دلامخ ةدايقب نيملسملا شويج تفحز « هنع هللا ىضر قيدصلا ركبوبأ ةفيلخلا دهع ف (4)

 دعب اولوتسأو نوملسملا اهيف رصتنأو ةمظاك نم برقلاب م636 ماع شويحلا ءاقتلا ناكو ةيسرافلا ةيروطاربمإلا

 . اهلك نيدفارلا دالب ىلع كلذ

 . تيوكلا غ 12 10 ص « 1990 « لسالسلا تاذ « كرابم دهع ىف تيوككلل يسايسلا خيراتلا : نسحن ا دبع حوف « شرتنملا (5)

 « ةيقارعلا تاءاعدإلاو ةيعوضوملا قئاقحلا ادودحوو ادوجو تيوكلا : ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم (6)

 . تيوكلا « 50 ص « 31
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 0ةيكاعيج 2716101 روبين نتسراك نييبوروألا ةلاحرلا نم تيوكلا راز نم لوأ ناكو

 ياعم ةيراجت تيوكلا ةكذي نإ " : هلوقب اهفصو ثيح «ىكرامتاد وهو م5 ماع ىف

 اهلعج ىذلا رمألا ةريصقب تسيل ةرتفب اهل هترايز خيرات لبق ةنيدملا دوجو ىلع كلذ لديو

 ةلاحرلا نم ددع تيوكلا كلذ دعب رازو . ناكسلاب ةرماعو ةجئار اقوس اهل هترايز دنع نوكت

 يراجتلا اهطاشن اوفصو نيذلا نم امهريغو « فيرجلب ميلوو رلكوتس يزيلجنإلا لثم نييبروألا
 - توكلا ريرغ نب كارب ىنبي نأ لبق - ءامسأ ةدعب فرعت كاذنآ تيوكلا تناكو . (©أزرابلا

 نيذلا ةلاحرلاو نيخرؤملا تاباتك نم ريثك ىف تءاج امك (نيرقلا) وأ (ةمظاك) اهزربأ لعل

 توك مسأب فرعت نأ لبقو . م1800 - 1669 نيبام ةينمزلا ةبقحلا كلت ىف ةقطنملا اوراز

 . ©تيوك وأ

 لآ) ىه ةيسيئر عورف ةثالث مضت (7بوتعلا نم ةعامج دي ىلع تيوكلا تسسأت دقو
 ارورم ةيبرعلا ةريزجلا قرش بونج نم اوءاج امدنع (ةمهالجلاو - ةفيلخ لآ - حابصلا

 بوتعلا اهب لزن ىتلا ةنسلا خيراتلا بتك بلغأ نيبت ملو . رطق ىف ةرابزلا مث ءاسحإلا ةقطنمب
 1699 ماع نيبام ىأ ه1130 ىلإ 1110 نييام ةرتفلا حجرت اهنأ الإ قيقد لكشب ثيوكلا ىلإ

 . 2بيرقتلا هجو ىلع م1719 ماعو

 ةيخيراتلا رداصملا نم ريثك تلد دقف تيوكلا ىف مكحلا حابصلا لآ ةرسأ مالتسا نع امأ

 ىلإ كلذ ىدأ دقو « مهنيب اميف تاعارصلا ببسب دلاخ ىنب مكح فعض م1722 ماع يف هنأ

 لاملا نم غلبم ىهو « ةيابجلا مهل ىدؤتو مهل عضخت تناك ىتلا لئابقلا ىلع مهتضبق فعض

 نم عون ةسراممب تأديب لئابقلا هذه نأ ىلإ كلذ ىدأ دقو . مهل ةيعبتلاو ةيامحلا ريظن عفدي

 تيوكلا نأ ىلإ رداصملا ريشتو « دلاخ ىنبل اهتيعبت نع لصفنت تأدبو ىتاذلا لالقتسالا

 . تيوكلا « 21 - 20 ص « 1998 « «رشنلل ساطرق راد « تيوكلا خيرات ف ثاحبأ : فلن كلامادبع « يميمتلا (1)

 . 107 - 106 ص « قباس ردصم : زيزعلادبع « ديشرلا (2)

 نب فسوي « يعانقلا « رظنأو « ةقباسلا ةحفصلا رظنأ « لتلا وهو نرق ةملك ريغصت ىه نيرقلا ةيمست (3)

 . 11 ص ؛ 1987 « قباس ردصم : ىسيع

 ةريسبك ةيبرع ةليبق ىهف هزسنع امأ ؛ دحب نم اهريغو هزنع ىلإ اهلصأ ىف عحجرت لئابقلا نم ةريبك تاعامج ىه (4
 لصعغف وهو بتع ىلإ ةملكلا لصأ عحرتو « ماشلاو قارعلا فارطأ كلذكو دحنو ةيبرعلا ةريزنلا لامن مويلا لزنت
 . 14 ص « قباس ردصم : ةفيلخ ةنوميم ء حابصلا « رظنأ « رحنآ ىلإ ناكم نم لاحرتلا نم راثكأإلا هانعم

 . 16 ص « قياس ردصم : ىسيع نب فسوي « يعانقلا )5
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 ماع ىأ رشع نماشلا نرقلا نم سداسلا دقعلا ىف دلاخ ىنب ةيعبت نع لاصفنالا تعاطتسا

 . (لابيرقت م1

 تاعمتجملا نسم اهيلإ تارجهلا قفدتو « اهناكس ددع ةدايز ببسب تيوكلا تعستا دقو

 ضفو تالكشملا لحل ةيعرلا ىلع اريمأ نوكي اهل مكاح نييعت متي نأ نم دبال ناكف « ةرواجملا
 رايتخالا عقوف . كلذ وحنو ةيجراخلا راطخألا نم اهتيامحو ةدلبلا رومأ ىف رظنلاو تافالخلا

 لآ ةرسأ دج وهو (لوألا) حابص خيشلا ىلع تقولا كلذ ىف اهئامكحو دلبلا ءاهجو لبق نم

 اذه ىلع حابص خيشلا قفاو دقو . © 1752 ماع ىف كلذ ناكو رياج نب حابص همسأو حابص

 ىروفشلاب مهتدهاعم عم قحلاب هل ةعاطلاو عمسلا ىلع دهعلا ةيعرلا نم ذخأ نأ دعب رايتخالا
 لوألا حابص بقلب رباج نب حابص بقلو . (:!مكحلاب ةقلعتملا رومألا عيمج لح ىف مهنيب اميف
 . همساب بقلت ىتلا حابص لآ ةرسأ سسؤم ربتعيو

 وهو هئانبأ رغصأ مكحلا مامز ملست . ابيرقت 1762 ىف رباج نب حابص خيشلا ةافو دعبو

 1815 ماع ىتح ترمتسا ىتلا همكح ةرتف ىف تيوكلا تمدقتو . حابص نب هللادبع خيشلا

 . نميلاو دنهلا دالب ىلإ اهتراجت تدتماو . ابيرقت

 ىناشثلا حابص خيشلا مث (لوألا) رباج خيشلا هنبا (لوألا) هللادبع خيشلا دعب مكحلا ىلوتو
 ىف مكحلا مامز ملتسا 1896 ماع ىفو . حابص نب دمحم خيشلا مث ىناثلا هلادبع خيشلا مت

 تعستا هدهع ىفو . ىناثلا حابص نبأ وهو « ةريزجلا دسأب بقلملا ريبكلا كرابم خيشلا تيوكلا

 رصعلا وه كرابم خيشلا رصع دعيو ةراجتلا ترهدزاو ةورشلا تدازو نارمعلا دازو تيوكلا
 زربأ نمو . يرادإلا ميظنتلاو نمألا بابتتساو يراجتلا مدقتلا ثيح نم تيوكلل ىبهذلا
 . (11899 ماع ىف ايناطيرب عم ةيامحلا ةدهاعم عيقوت هدهع ىف ثداوحلا

 انموي ىتح تيوكلا سيسأت ذنم حابص لآ نم امكاح رشع ةثالث تيوكلا ىلع بقاعتو

 دعب حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا ومس يلاحلا تيوكلا مكاح ىلإ مكحلا لآ نأ ىلإ . اذه

 . 7 ماع ىف هللا همحر حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ةاقو

 طاماممدب 11. 8. 1. 2. : ةكدضومتغ ةسل 116 !!1عططمانتور, 1936, م, 24 - 25, 1كن1؟هنغ . «  رظنأ (1)

 . 26 ص « قباس ردصم : ةفيلخن ةنوميم « حابصلا (2)

 0 تيوكلا 2« 117 - 116 ص « 1986 « لسالسلا تاذ « تيوكلا خيرات نم : قوزرم فيس « نالمشلا )3

 101هلكمدر تدطتق : 1كنتكةنغ ١3 دصإن طمصتعر 1946 م. 28 - 29, 1ن7قأ . ف
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 طفنلا فاشتكا لبق نارمعلا 3 - 1

 هنودام ىلع ةرتفلا هذه يف ةينبملا ةقطنملاو نارمعلاب ةقلعتملا تانايبلا تدمتعا

 ةنيدملا تانوكم تريغ ةلقن نم هتثدحأامو ةيدلبلا سيسأت ىلإ ةفاضإ ةلاحرلاو نوخرؤملا

 راوسأ لخاد نارمعلا راشتنا ديدحتل تعضو يتلا ةصاخلا طباوضلا لالخ نم « ةينارمعلا

 اهيف ىضمأو م1831 ماع ىف تيوكلا راز ىذلا 56001161 رليوكوتس ةلاحرلا ركذ

 وليك هلوط ىأ) ليم عبر هضرعو ليم هلوط دلب اهنأب ركذ ثيح ٠ تيوكلل هفصو مايأ ةعبرأ

 ىسكتو نسيطلا نم ىنبت تويبلا نأو « (ابيرقت رتم وليك فصن هضرعو ابيرقت فصنو رتم

 فالآ ةعيرأ ردقب ةنيدملا ناكس ددع ردقو . طالملا نم ةنشخ ةقبطب جراخلا نم اهتهجاو

 سراف دالب ىف رهشوبو نامع ىف طقسم عراوشب ةئراقم ةعستم اهنأب عراوشلا فصوو . ةمسن

 . 20تاباوب ثالث روسلل ناكو تيوكلاب طيحي روسلا نأو

 نم تيوكلا نأ ىلإ راشأ 1850 ماع ىف ةنيدملا نع بتك ىذلا 2312396 فيرجلب امأ

 ومنو روطتو ةراجتلا مدقتو ومن ىلإ ةفاضإ « جيلخلا لامش ىف ةيويحو ةيمهأ ئناوملا رثكأ
 ددع فعاضت ىلع كلذ دعاسو ناكسلل ابذج جيلخلا قطانم رثكأ اهلعج امم ةينارمعلا ةايحلا

 . ©ابيرقت اهناكس

 تيوكلا روس نأ 1863 ماع ىف تيوكلل هترايز دنع 286113 ىللب لينولوكلا ركذ دقو

 نم وأ « ةصلاخلا ةراجحلا نم ةينبم اهنأب ةنيدملا فصوو رليوكوتس اهراز نأ دعب « امئاق ناك
 20 - 15 نيبام تيوكلا ناكس ردقو اقوس وأ ارازاب ةنيدملل نأ لاقو « اعم نيطلاو ةراجحلا

0" 

 ةنيدم نأ ركذ دقف 1905 - 1904 يماع نيب جيلخلا راز ىذلا آ1.0:3365 رميرول امأ

 طهدادتما امأ « (تارتم وليك 3.2 يلاوح يأ) ئطاشلا لوط ىلع نيليم وحن اهلوط غلبي تيوكلا

 . تيوكلا « 202 - 201 ص « 1984 « ثيدحلا تيوكلا خيرات : ىفطصم دمحأ « ةمكاح وبأ )0(

 طولومحع 117. 0: ةيرعدومهل ةاوضسقتتتع ه2 2 لعدم ]1هدصمعإت اطعمدعط (نءدتقا ةسم طظوماعمم (2)

 ظطتومأقب 1965 . م, 13- 15, 0.5 .

 . 205 - 204 ص « قباس ردصم : ىفطصم دمحأ « ةمكاح وبأ (3)
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 لك ىلع ءانبلل ضرأ كانهو « ليملا عابرأ ةثالثو ليملا عبر نيب حوارتيف ضرألا لخاد

 ىدم ىلع ءارحص تيوكلا ةنيدمب طيحت يتلا ضرألاو « اناجم خيشلا اهحنمي ةنيدملا بناوج

 . !ةنيدملاب طيحت راوسألا تناكو « رصبلا

 ىصقأ نأ ركذ دقق 1912 ماع ىف ةريزجلا ىف هتلحر ىف 1:ةا1186 ريكنوار امأ

 دينزتال امنيب  ةيرحبلا ةهجاولا لوط ىلع رتم وليك 2 ىلاوح نع اليلق دزي مل ةنيدملل دادتما
 . ادحاو رتم وليك نع قمعلا ىف ةفاسملا

 4.5 ىلاوح روسلا لخاد ةنيدملا ةحاسم نأ 1936 ماع ىف 10101505 نوسكيد ركذ دقو

 ليم 3.5 لوطب ةيرحبلا اهتهجاو ردق امك « (ًاعبرم أرتم وليك 11.6 ىلاوح ىأ) عبرم ليم

 امأ . (اقمع رتم وليك 2.5 و الوط تارتم وليك 5.5 ىلاوح ىأ) ("فصنو ليم ىلاوح قمعب

 تيوكلا ةحاسم نأ ركذ دقف تيوكلا ىف ىنارمعلا طيطختلا داور دحأ 583561 ربش روتكدلا

 . ةعبرم تارتم وليك 8 ىلاوح تناك روسلا مده لبق

 عيطت سن طفنلا فاشتكا لبق تيوكلا ةنيدم ةأشن نع ةلاحرلا هلاقأام ضارعتسا لالخ نم

 ناكسلا طابترا ىلإ ببسلا عجريو « هتاذاحمبو لحاسلا لوح رشتنا اهيف نارمعلا نأ لوقلا

 عقاوملا نو ططخي نينذلا مه دلبلا ءاهجو عم مكاحلا خيشلا نأ ىلإ ةفاضإ رحبلاب ايداصتقا
 كلذ لديف تيوكلا ةحاسم نع ةلاحرلا هلاقام امأ « ىنارمعلا دادتمالل ةيسيئرلا ملاعملا نوددحيو

 ةلاحرلا ردق 1765 ماع ىفف « ةيناكسلا ةدايزلا بحاص ىذلا رمتسملا نارمعلا عسوت ىلع

 ىلاوحب مهردقف 1,0105562 رشول امأ « ةمسن فالأ 10 ىلاوحب تيوكلا ناكس 711651101 روبين

 ةطاحم تناك تيوكلا نأ ةلاحرلا نم ريثك ركذو . (71868 ماع ىف ةمسن فلأ 20 - 5
 ناك تارتف ثالث ىلع تينب ةثالث راوسألا هذه ددع ناكو « ءادعألا تامجه نم اهتيامحل روسب

 ىسف يسنارمعلا ومنلا روطت لحارم ةثالثلا راوسألا هذه انيطعت دقو ؛« م1919 ماع ىف اهرخأ

 . تيوكلا

 ةعبطلا « رعرول « ج « ىج .ل « يثارغجلا رفسلا يناثلا ءزجلا « جيلخلا ليلد يف تيوكلا : دوعس دلاح « ديزلا (1)

 . تيوكلا « 14-15 ص « 1981 « ىلوألا

 . 84 ص ؛ 1982 « قباس ردصم : نسح دمحأ ؛ ميهاربإ (2)

 11ءاعممد 81.11. : 1936, 0م. هتلب م: 33 - 34 . ف

 ةطئطعرر 5363 ©ةمدمع : 0م. هاتي 1964, م: 76 - 77, 1774 ف

 . تيوكلا « 545 - 544 ص « 1985 « لسالسلا تاذ « تيوكلل ةيخيراتلا ايفارغحلا : ديشر دمحم « ليفلا (5)
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 ةئيدملل ةينارمعلا تانوكملا 1- 3 - 1

 تيوكلا روسأ 1-1-3-1

 ةطاحم ةنيدملا تناك ثيح ةنيدملا يف ةينارمعلا رهاوظلا زربأ نم تيوكلا راوسأ ربتعت

 دادغبو قشمدو ةرهاقلاو سدقلا ىف هسفن لاحلا ناكو « ةيجراخلا راطخألا نم اهتيامحل روسب

 دقو نبللا بوطلاو رجحلا نم ىنبت راوسألا هذه تناكو « ىرخألا ةيبرعلا نادلبلا نم ريثكو

 قيي ملو « ةيرضحلا ةعقرلا عيسوت متحت ىتلا ةيناكسلا ةدايزلاو ىنارمعلا عسوتلا ببسب تمده

 ثارتلا رصانع زربأ نم ًاءزج دعت ىتلا هتاباوب الإ (ثدحألا) ثلاثلا تيوكلا روس نم

 روس» اياقبك ىرخألا ةيبرعلا ندملا ضعبل لاحلا اذكو . ةنيدملا خيراتل ىرامعملاو يراضحلا

 . ةنيدملل ةيخيراتلا ملاعملا دحأ دعت ىتلا ةمخضلا هتاباوب الإ قبي ملو ليزأ ىذلا ميدقلا ةرهاقلا

 ةمميدقلا تيوكلا ةنيدم لوح تينب ىتلا راوسألا ددع لوح نيخرؤملا نم ريثك فلتخاو

 ضعب ركذ كلذك « ةعبرأ اهنأ ىرخأ ةراتو راوسأ ةسمخ اهنأ ةرات ركذ ثيح « اهتاباوب ددعو

 . طقف ةثالث ددعب راوسألا هذه تددح دق ةيخيراتلا رداصملا بلغأ نأ الإ ةتس اهنأ (1)نيخرؤملا

 . (3- 1) لكشلا كلذ حضوي

 1798 لوألا روسلا - أ

 نم افوخو « ءاسحإلا ىف دلاخ ىنب مكح فعضو اهمجح ربكو ةنيدملا عاستا دعب

 روسب تسيوكلا ةطاحإ ىلع نويتيوكلا لمع « لئابقلا ضعب نم نيعماطلل ةيجراخلا تامجهلا
 هللادبع خيشلا دهع ىف ©1798 ربمسيد ىف روس لوأ اوماقأف اهل ضرعتت ىتلا تاراغلا عنمل

 وحبلا نم (ابيرقت فصنو وليك) ليم ىلاوح دتمإو . (1815 - 1762) لوألا حابص نب لوألا

 : ىه تاباوب سمخ روسلا اذه لاختي ناكو . ("7سوق لكش ىلع اقرش رحبلا ىلإ ايرغ

 . اهبقعامو 66 ص « قشمد « (خيرات نودب) تيوكلا تأدب انه نم : دلاخ نب هللادبع « متاحلا - :  الثم رظنأ (1)

 . 122-126 ص « 1966 « تيوكلا نع تالاقم : دمحأ ءرشبلا - ب

 ص « ةمكحلا راد « 1957 « رضخألا لحاسلا ىلع عبسلا تارامإلا : مساق نيسح « ئيروبلا - ج

 . تيوكلا « اهبقعامو 1
 مدقتلل تيوكلا ةسسوم « لوألا ءزجلا « خيرات نودب « ةرصتخملا ةيتيوكلا ةعوسوملا : دمحم دمح « ناديعسلا (2)

 . تيوكلا « 769 - 768 ص « يملعلا

 ؛« ةيفارغجللاو ةيعامتجالا يحاونلل ةيليلحت ةسارد « تيوكلا ةلود يف يموكحلا ناكسإلا : ديشر دمحم « ليفلا (3)

 . تيوكلا « 21 ص « 1988 « يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم
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 ١  74يك . ١

 6 هاا لا

 سسسسسس  (م1515)كتلاثلا روسلا سسسسس  (ما1/5) ناثلا روسلا بسسس (ما1/9١1/) لوالا روسلا

 ءارهجلا ةباوب - غ نامسد ةباوب ١- خيشلا ةباوب ع يطب نب ةباوب ١- سريدما ةزاورد - يطب نب ةزاورد ١-

 بصقملا ةباوب -ه بعشلا ةباوب + >> ناعبسلا ةباوي-ه 2 ةيورقلا ةباوب -+ ردبلا ةزاورد ن3 غادفلا ةزاورد -؟

 ةيماشلا ةباوب م دوعس نب ةباوب -+ قازرلا دبعلا ةباوب -# قازرلا دبعلا ةباوب ب

 . 15 ص « 1980 « قباس ردصم « تيوكلا ةيدلب : ردصملا

 سريدمإ ةزاورد -4 . ىطب نبا (!ةزاورد -1
 ٠ ردبلا ةزاورد -5 : غادفلا ةزاورد 2

 قازرلادبع ةزاورد -3

 ددع دايدزا عم نكلو ركبملا اهومن ةرتف ىف ةنيدملل ًاددحم ًاراطإ روسلا ناكو

 ناك « هناردج كلاهت ىلإ ةفاضإ ٠ روسلا اذه جراخ ىنابملا ةماقإ ىلإ ةجاحلاو ناكسلا

 . ىناثلا روسلا ءاشنإ ىف ريكفتلا ىرورضلا نم

 و راض و ل ىعدب ةرزازر . ةجراد تراصو ةيسرافلا ةغللاب ةباوبلا ئيعت ةزاورد (1)
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 1816 يناثلا روسلا - ب

 اذه دتميو (1815-1859) لوألا هللادبع نب لوألا رباج خيشلا دهع ىف هؤانب مت

 .اييرقت رتم 2300 ب هلوط ردقو رحبلا دنع قرشلا وحن اهاجتاو ابرغ رحبلا نم روسلا

 ءازجأ تمدهت ىذلا لوألا روسلا نم الدب 1816 ماع هئانبب لوألا رباج خيشلا رمأ دقو

 هميمرت ىلع نويتيوكلا لمعف اضيأ هنم ءازجأ تمدهت روسلا اذه نأ ريغ « هنم ةديدع

 الغتسم « (!!تيوكلا ةمجاهم ىلع نودعسلا ردنب قفتنملا خيش مزع امدنع 1845 ماع ىف

 : ©ىه تاباوب ةتس روسلا اذهل ناكو اهروس نم ءازجأ مدهت

 . خيشلا ةباوب -4 ىطب نب ةباوب -1

 . ناعبسلا ةباوب -5 هيورقلا ةباوب -2

 . دوعس نب ةباوب -6 قازرلادبعلا ةباوب -3

 1919 ثلاثلا روسلا

 ضعبلا ددح دقف روسلا اذه ءانب اهيف مت يتلا ةنسلا لوح نيخرؤملا نم ريثك فلتخا

 بيسب « ةقيقحلا ىلإ ءارآلا هذه برقأ وهو ؛ 1919 ةنس اوددح نورخآو 1920 ةنس

 1917) كرابم نب ملاس خيشلا رمأ اهبقعأ ثيح ؛ 1919 ماع يف (ضمح ةكرعم عوقو

 نيبام ةرتفلا لالخ ءانبلا ىف نويتيوكلا أدبو . تيوكلا لوح ديدج روس ءانبب (1921 -

 اموي نيعبرأ براقت ةدم ىف ىأ « ه1338 لاوش نم 6 ىلإ ه1338 نابعش 7

 «٠ تيوكلا لوح ةردان ءانبلا داوم تناكو ناضمر يف مت هنأل ايسايق ازاجنإ كلذ ربتعيو

 نيرتمب هتكامس تردق ثيح روسلا اذه ةماخض ىلإ ةفاضإ « صلاخلا نيطلا نم ىنب دقو

 هعافترا ناكو اعم نبللاو نيطلا نم هجاربأ تينبو . (رتم 6400 هلوط ناكو . ابيرقت
 ذدفانم سمخ هل ناكو « اقرش رحبلا ىلإ ايرغ رحبلا نم ىنبو راتمأ ةعبرأ ىلاوح

 :(7يلاتلاك ىهو تاباوبو

 1101م هد ا/. : 1"هزتن العقتو زم اكنتكةناب 1971, مز: 47 - 48, 11.16 .

 . 15-16 ص « 1980 « قباس ردصم : تيوكلا ةيدلب (2)

 ةمجاهمب ريطمو شيودلا ماق امدنع ضمح ىمسي اليم نيعبس ةفاسم ىلع تيوكلا بوئج عقي ناكم ىف تعقو (3)

 . ةريخذو لام نم هيفام ىلع اولوتسأو نييتيوكلا ركسعم
 1آ21ءاعممرد 11.8: 1936, 0م. 2.29 .

 . 251 - 250 ص « قباس ردصم : زيزعلادبع « ديشرلا (5)
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 ءارهجلا ةباوب -4 نامسد وأ راقلا دينب ةباوب -1]
 هع بصقملا ةيباوب -5 يصعيربلا وأ بعشلا ةباوب -2

 1 5 1) ةروصلا اهحضوتو « ةيماشلا ةباوب 3

 ءادعألا ةبقارمل روسلا دادتما ىلع * ةلوغ * ىمستو اجري نيرشعو ةتس نويتيوكلا ماقأو
 خيشلا دهع ىف 1957 ماع ىتح روسلا اذه ىقبو ؛ تيوكلا ىلع ةراغإلا مهتالواحم لالخ

 ملو ةنيدملا جراخ ىنارمعلا راشتنالا دهع كلذب أدبيل همدهب رمأ ىذلا « هللا همحر ملاسلا هللادبع

 . روسلا اذه مده ةيلمع (2 -1) ةروصلا حضوتو . هتاباوب الإ روسلا اذه نم قبي

 : 1998 « ةنيدملل ةيلخادلا ةهجلا نم ةيماشلا ةباوب )1 - 1) ةروص
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 . 1957 ثلاثلا روسلا مده ةيلمعب نوموقي نويتيوكلا (2 - 1) ةروص

 .17 ص٠ 1980 ٠ تيوكلا ةيدلب : ردصملا

 دمتعملا نوسكيد لينولوكلا فصو نم قدأ دجن الف روسلا لخاد ةنيدملا فصو نع امأ

 نم برقيام تيوكلا ىف شاع ىذلاو « تيوكلا ىف "دوعسوبأ ' ب فرع ىذلا يناطيربلا

 بسح تيوكلا ىف نفدو « 1959 ماع ىف هتافو ىتح 1929 نيبام ةرتفلا ىف اماع نيثالثلا

 نعو تبوكلا ىف اهرصاع ىتلا ثادحألا مهأ اهب لجس (!!بتك ةدع فلأ دقلو . هتيصو

 .:هقافو لينكو اهل ةلوبصو كم ةكذه اشتم

 (©/ةميدقلا تيوكلا ةنيدم 2- 1-3 - 1

 ىبونجلا ىحلا نكلو « ماع لكشب ةيلمرو ةحطسم ةنيدملا اهيلع دتمت ىتلا ضرألا

 ةريثكو ةدبعم ريغ عراوشلا تناكو « ئشلا ضعب ةعفترم ضرأ ىلع عقي اهنم ىبرغلا

 نم ىقرشلا ىبونجلا فرطلا ىلإ 53436 ةافصلا نم دتمملا كلذ قرطلا مهأ ناكو تاجرعتلا

 . 102851232 نامسد عراش مساب فورعملا ةنيدملا

 مساب ةبقلملا تيلويف هتجوز امأ « (1936 « ءارحصلا برع) و (1936 ءامتاراحو تيوكلا) هتافلؤم مهأ (1)

 تناك تيوكلا) همسأ اباتك ةرهز هتنبأ تفلأ دقو (1969 « تيوكلا ىف اماع نوعبرأ) تفلأ دقف دوعس مأ

 . اهيلغأ ةمجرت مت دقو (1959 « ئيطو

 . نوسكيد فصو ىلع ادامتعا (2)

 طاءايكممب 8[. 8: 0م. 010, 1936, م. 6-32 ؛ ردصملا
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 دقو « ئطاشلا ىلع (تارتم وليك 5.6) ليملا فصنو لايمأ ةثالث ةفاسمل ةنيدملا دتمتو

 رصق ىعديو مكاحلا رصق دنع ةزوجعلا سأر هاجتا ىف ةريخألا تاونسلا ىف اهدادتما دادزا

 نسمو . فويضلا لابقتساو مكحلاو ةرادإلا رصق وهو . ('!نامسد رصق هيلع قلطأ مث ةفايضلا
 أدبت ىحلا اذه نمو . يبرغلا بونجلا هاجتا ىف باقرملا هامسملا ةيحاضلا دتمت رصقلا اذه

 كانه رحبلا ةاذاحمب كلذك . ةافصلا ةحاس نم برقلاب ةيسيئرلا قاوسألا ىلإ ةيدؤملا لخادملا

 برغ وهو ةلبقلا ىحو طسولا ىحو فيسلا رصق قرش وهو قرشلا ىح ىف ةلثمتملا ءايحألا

 ادجسم نيعبرأ نم رثكأ كانه نأ ىلإ ةفاضإ . (1-3) ةروصلا كلذ حضوت امك فيسلا رصق

 يبرغلا بناجلا ىف عقيو قوسلا دجسم « دجاسملا هذه نمو ةعمجلا ةالص اهب ىدؤت اهنم ةعبرأ

 لكشلا حضويو . حلاص الم دجسمو « لاله دجسمو ىناسدعلا دجسمو « ىسيئرلا قوسلا نم

 . )نرقلا اذه لئاوأ ىف تيوكلا ةنيدمل ةميدقلا ءايحألا عيزوت (4 - 1)

 روسلل ةجيتن اعافترا رثكأ ودبتو « دحاو قباط نم ةنيدملا نكاسم بلغأ تناكف نكاسملا امأ

 حسضويو « ىزكرم ءانف اهطسوتي ثيحب ماع لكشب ىنبتو « ىلعأ نم نكسملا حطسب طيحي ىنذلا

 هلو (ريجلا) صجلاب وسكملا رجحلا نم تديش ىتلا كلت نكاسملا عاونأ لضفأو (1-5) لكشلا كلذ

 (1-4) ةروصلا نم وديي امك . ايلعلا قباوطلا ىف يكاوب ةعضب اضيأ رهظتو ةسوقم ةيلاع تاباوب

 . ()ةراملل لالظلا رفوتو ىرسألا طبارتلا ققحت ىتلا ةقيضلا ةجرعتملا قرطلا دوجو عم

 ىمالسإلا يرامعملا نفلا لثمت ثناك دقف « اميدق تيوكلا يف نكاسملا صخي اميف امأ

 ةلفقم ةقيض اهضعبو « ةمظتنم ريغ ةيوتلم عراوش لوح ةصارتم تناك ثيح « يبرعلا

 وه دجسملا ناكو « قاقزلا مسا اهيلع قلطي « رتم 6 - 2 نيبام اهبلغأ ضرع حوارتي
 ريغ نم تديشو « ةريغص ةنيدملا تويب تناكو ؛ نكاسملا هب طيحت يتلا ةينيدلا ةدحولا

 ومنلا ناكو . ةلفقم نوكتام اريثك « ةيوتلمو ةقيض تارممو قرط دادتما ىلع ماظن
 اذهل ناكو « راطخألا نم اهتيامحل ةميدقلا تيوكلاب طيحي يذلا روسلا لخاد متي ينارمعلا

 تاوجفلا رفوتت ذإ ؛ تيوكلا ةئيب بساني يذلا وجلا قلخ يف هرثأ نكاسملا يف براقتلا

 سمشلا ةعشأ نم مهتيامحل ةراملل لظلا رفويو « ىقنلا ءاوهلا لوخدل ةمزاللا تاحتفلاو

 رحلا نم ةياقولل ؛ ضعبلا اهضعب نم ةبيرق تينب دقو « رورملا ريسيتو ء ةقرحملا

 . م1917 - 1916 حابصلا كرابم نب رباح خيشلا نماثلا مكاحلا مسالا اذه هيلع قلطأ (1)
 1آ1ءامئمدب 2. 8: 0م. نأ 2.34 )2

 1ا1هاعكمدب 81. 8.: 101[, 2.35 . )3,
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 ناكو « رخآلا ضعبلا اهضعب للظي ذإ ةبرتألاو رابغلاب ةلمحملا ةيلمرلا فصاوعلاو ديدشلا

 ةئيب طسو يف ةنيدملا عو قول ةجيتن ةريبك ةيخانمو ةيحص ةدئاف ءانبلا نم زارطلا اذهل

 حايرلا فصع نمو خانملا ةوسق نم ناكسلا ةيامحل « ةيلاعلا ةرارحلا تاذ ةيوارحص

 كلذو « ةيعامتجالا تافراعتملل ةيبلت محازتلا دح ىلإ ةصارتم رودلا تينب دقلو « رابغلاو

 ؛« رخآلا ضعبلا نم مهضعب ناكسلا برقت امك « ةدحاو ةقطنم يف ةدحاولا ةرسألا ةشيعمل

 ةعقر ةلق ىلع دعاسي امك « نامألاو ةنينأمطلا ىلإ اذه مهوعديو « ناريجلا نيب ةفلألا ديزتف

 . (!!اهلخاد لقنتلاو اهنع حافدلا لهسيف « ةنيدملا

 ةقيض تاحتف الإ عراشلا ىلع دجوتالو ةيلاع راوسأ تاذ تويبلا تناكو

 فرعي ىلخاد ءانف ىلع لطت تناكف لزانملا تاهجاوو ةريبكلا تاحتفلا امأ « ةعفترمو

 ىسلع فرغلا لطتو « ءاتش سمشلا لوخدب حمسي فوقسم ريغو اعساو ناكو « (شوحلاب)

 اذه ناكو « فرغلا ىلع ةطقاسلا سمشلا ةرارح نم ىقي (ناويللا) مساب فرعي ىطغم رمم

 ىلع لزنملا فاشكنا عنمت يتلا ديلاقتلاو ةيعامتجالا عاضوألا هضرفت نكاسملا نم زارطلا

 رفصألا قوباطلاو نيطلا نم ىنبت تويبلا تناكو « لافطأو ءاسن نم هيف امي جراخلا

 اهماسمب زاتمت ىهو ؛ رحبلا لحاس ىلع ةرثكب ةرفوتملا ةيرحبلا راجحألا نم وأ صجلاو

 (فورجنافلا) باشخأ نم عنصت فوقسلا تناكو « رادلا ةرارح فييكت ىلع دعاست يتلا

 تاناويحلل رئاظح نكسملا مضيو . 2(لدنشلا) ىلحملا مسالاب فرعتو ىدنهلا وأ ىقيرفألا

 فرعت اهقوف جاربأ ةميدقلا نكاسملا بلغأل ناكو « (بيلجلا) مسأب فرعيو هايملل رئبو

 لخاد نوكيو « فيصلا لصف يف ةيوهتلا ةيلمع ىلع جاربألا هذه دعاست (ريدكاب وأ ريكداي)

 .٠ ةيبارتلا فصاوعلا لالخ اهقلغ نكمي ىتح ةيقالزنا بشخ ةعطق ريكدابلا اذه

 تيوكلا ةنيدم نأ « لوقلا عيطتسن ةنيدملل نوسكيد فصو لالخ نمو ماع لكشبو

 ؛« رسألا ءامساب تفرع ءايحألا نم ةعومجم نع ةرابع اهسيسأت ةيادب ذنم تناك ةميدقلا

 ىحو ؛ رقص لآ ةرسأل ةبسن رقصلا ىحو مزاوعلا ةليبق نم عرفل ةبسن رباوصلا ىحك

 . 578-579 ص « قباس ردصم : ديشر دمحم « ليفلا (1)

 عضوت مث اييرقت مس نيعبرأ وأ نيثالث لك داعبأ ىلع طئاحلا ىلع ةعوضوم ابيرقت مس10 لدنشلا رطق نوكي (2)

 عضوت مث « ىراوبلا نم ةريصح اهقوف شرفت ةحرد 45 ليك, وبمايلا وهو ؛ (ليجسابلا) نم حئارش اهقوف

طر نيسط عضوي كلذ دعب مث « ىرخأ ةرم نيطلا نم ةقبط مث « دامرلا نم ةقبط مث . نيطلا نم ةقبط
 « ب

 . ةبوطرلاو ةرارحلل لزاعو ةديج ةوق وذ فقسلا حبصي كلذبو

 . 348 2« 1985 « قباس ردصم : ديشر دمحم « ليفلا : ردصملا
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 . 1950 تيوكلا ةنيدمل ةيوج ةروص (1-3) ةروص
 . ثحابلا تافاضإ عم « 11 ص « (1980) تيوكلا ةيدلب : ردصملا

: 3 
 تكامسد ةباوب

 ءايحالا دودح ل

 روسلا تس

 . نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف روسلا لخاد ةينارمعلا ةنيدملل ةنوكملا ةميدقلا ءايحألا (1-4) لكشلا
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 ردصملا

 ططخم (5-1)
٠ 
 سم .٠

 حيض

 ثحابلا ميمصت 58

 ::اميذق لخادلا نم تيوكلا ىف نكسملا ماظن وي دل

 هني ا حيحشسملا

 ا

 ا : ا ا ا ا

 8 0 ع 0 5 كك 2 5 - 93 0 3





 ااا!
 اللا
 ا

 . رحبلا ىلع ةلطم ىهو اميدق تيوكلا نكاسم دحأ نالمشلا ةيناويد (4 - 1) ةروص

 . 1998 ويام « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 كانهو كلذ ريغو « فضملا ىحو فصنلا ىحو دلاخلا ىحو ردب لآ ةرسأل ةبسن ردبلا

 ىحو « ةمركملا ةكم هاجتاب برغلا هاجتا ىلإ ةبسن ةلبقلا ىحك تاهاجتالل ةبسن ىمست ءايحأ

 + ةسيرعلا ناضمألاىف كتولام.قمأ تايسسلا هده +مكحلا نقم ةيقو ططسولا ىكو قرشلا
 روسلا ناكو ؛ رشع نماثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف هروسم تيوكلا ةنيدم تناكو

 ريطخ ءردل ميقأو ءادعألا تامجه نم اهتياقول ايفاك هناو ةيجراخلا راطخألا نم ةيامحلل

 ىلإ تمسق دقف عراوشلا امأ « نيرشعلا نرقلا علطم ىتح ىقبو ةنيدملل ةرواجملا لئابقلا

 8 اهضرع قاقز وأ ةيعرف عراوشو (راتمأ 4.5) اعارذ 15 اهضرع ةيمومع عراوش

 دققف ةيرحبلا ةهجاولا وأ فيسلا عراشك ىربكلا ةيسيئرلا عراوشلا امأ « (ًارتم 2.5) عرذأ

 . !بيرقتلا هجو ىلع (ارتم 15) مدق 50 اهضرع ناك

 ةريزملاو جيلخلا تاسارد ةلحب « ةبسحلا صوصنو ةيدلبلا تارارق نيب هباشتلا هجوأ : هللادبع ديلو ء« سينملا (1)

 . تيوكلا « 23 ص « 1996 « تيوكلا ةعماج « 56 ددعلا « ةيبرعلا
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 « لحامسلاب امزالم ناكو ةحاسملا قيضب 1930 - 1750 ةرتفلا ىف نارمعلا زيمتيو

 لوحو (توكلا) لوح ةنيدملل ىلوألا ةأشنلاب اهطابتراو ةقطنملا هذه مدق ىلإ ببسلا عجري امبرو
 ةهجاولا ىلع فيسلا رصق نم اروصحم ناك دقف لخادلا وحن دادتمالا امأ « مكاحلا رصق

 هبشأ ةنيدملا تناكو « (ثلاثلا روسلا) ةنيدملل ىجراخلا روسلا ىف فيان ةباوب هاجتاب ةيرحبلا

 ةحاس دنع لخادلا ىلإ هسأرو ةيرحبلا ةهجاولا لوط ىلع هتدعاق ريغصلا ثلثملا ةئيهب

 . (ةلدافصلا

 ماع لولحب هتروص تمستراو اعاستا رثكأ ناكف 1950 - 1930 ةرتفلا ىف نارمعلا امأ

 دودح نم دادتمالا راشتناو ةعقرلا عاستا عم ةيرحبلا ةهجاولاب امزتلم لازيال هنأ الإ 0

 امأ : قرشلا وحن هنم رثكأ برغلا وحن احضاو راشتنالا ناكو ابونج لخادلا ىلإ روسلا

 « قيض لك شب قرشلا ىلإ برغلا نم روسلا لوط ىلع ةرشتنم لازتالف ءاضفلا تاحاسملا

 ينايم مضظعم ىلع بلغي ناك رفصألا نوللا نأ 7. 7771054056 نوتسنوو ثيرف تركذو
 امم سمشلا ىف ففجملا نيطلا نم ىنبت تناك اهلزانم نأ ىلإ عجري ببسلا لعلو « ةنيدملا

 . ©زيمملا نوللا اذه اهاطعأ

 اريثأت ترثأ ىتلا ةيدلبلا سيسأت تيوكلا رمع نم ةينارمعلا ةرتفلا هذه زيميام مهأ نمو

 ءاشنإ ةرقكف تءاج دقو . هب ةصاخلا طباوضلا عضو ةلواحمو نارمعلا راشتنا ىف ارشابم

 نامزلا كلذ ىف تيوكلا تالاجر دحأ يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا ةرايز لالخ نم ةيدلبلا

 دقو . 01919 ماع ذنم ةمئاق تناك ىتلا اهتيدلب هتدهاشمو ؛ 1928 فيص ىف نيرحبلا ىلإ

 ىف ترشن ةلاقم بتك نيرحبلا نم هتدوع دنعو « نيرحبلا ىف ةيدلبلا هتمدقام جئاتنب بجعأ

 دق فينحلا نيدلا نأل ؛ ناكسلا هيف رثكي دلب لك ىف اعرش ةبجاو ةيدلبلا نأ " اهيف لاق تيوكلا ةلجم

 . " نامزألا عيمج ىف ماكحألا نم ريثك اهيلع ىشمي ةدعاق هلعجو ررضلا ةلازإب رمأ

 ةأشنلا ةلحرم نع ةينارمعلا ةنيدملا تانوكم تفلتخا 1951 ىلإ 1930 نم ةرتفلا يفو

 ثيح « ةيناكسلا ةدايزلا هتضرف ىذلا يرضحلا دادتمالا عاستا لالخ نم تيوكلا ةنيدمل ىلوألا

 ددع عفترا دقو « روسلا لخاد ةعبرم تارتم وليك 9 وحن ينارمعلا دادتمالا ةحاسم تردق

 . 95 - 93 ص « قباس ردصم : نسح دمحأ « ميهاربإ )0(

 1معاط 2, ب ؟1/ةصكامدعر ا. : 0م. أب 1972, م. 16-17 . )2

 : تيوكلا («31- 30 ص« تيوكلا ةيدلب 21980 « اماع نيسمح تيوكلا ةيدلب : رداقلادبع ةاحن مسام 0
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 يف ةمسن فلأ 120 - 80 نيب حوارتي وحن ىلإ 1930 ماع يف ةمسن فلأ 30 نم ناكسلا
 يف رقكذ امك ىوفع لكشب متي يرضحلا عاستإلا اذه نكي ملو . 1940-1947 نييام ةرتفلا

 تارارقلا كلذ يف انليلدو ؛ ىرضح طبض قيرط نع متي ناك لب ةيخيراتلا رداصملا نم ريثك
 1932 ماع يف ردص رارق « تارارقلا هذه نمو ةرتفلا كلت يف تيوكلا ةيدلب نم ةرداصلا

 تالامعتسا ديدحتو تاراقعلا كالمت ساب 1932 ماع ىف رداص رارقو « قرطلا ةعسوتب

 عراوشلا ريجشتب صاخ رارقو . ةيدلبلل ىنبم ءاشنإب 1934 ماع يف رداص رارقو يضارألا

 لكاشملا نأ شب ردصت تناك ىتلا تارارقلا نم ريثك ىلإ ةفاضإ .(71933 ماع يف ردص
 . كاذنآ يدلبلا سلجملا ىلع ةضورعملا اياضقلاو

 دعب ةرصاعملا تيوكلا ةنيدم يف نآلا مئاقلا موهفملاب ةلصفم ةينف تاسارد كانه نكت ملو

 ركذي ىرضح طبض نود ايوفع ومنت تناك ةنيدملا نأ ىنعيال كلذ نأ الإ . طفنلا فاشتكا

 ىلا تارارقلاو ةيدلبلاو سلجملا تاسلج رضاحم يف ةدوجوملا صوصنلا كلذ ىلع ليلدلاو

 ىلع لديامم « ةنيدملا يف ءزج لك سمت ىتلا تابلاطملاو لئاسملاو اياضقلا قئاقد عبتت

 . ©ةنيدملا تانوكمب ةماتلا هبش ةطاحإلا

 ءايحألاب ةلثمتملا روسلا لخاد ةيرادإلا تاميسقتلا يرضحلا طبضلا اذه جاتن نمو

 تاحاسلاو قرطلا طيطختو ةيراجتلا قطانملاو ةينكسلا

 ةيرحبلا ةهجاولا 3 - 1- 3 - 1

 اهدحيو روسلا دودح لخاد ىنارمعلا ةنيدملا دادتما لوط ىلع ةيرحبلا ةهجاولا دتمت

 روسلا يف بيصاصتقلا ةباوب ابرغ اهدحيو نامسد رصق مساي فورعملا مكحلا رصق اقرش

 تارتم وليك 9 - 6 نيبام اهلوط ددح دقق ةيرحبلا ةهجاولا لوط نع امأ . هيطولا ىح دنع

 ةيراجتلا ةطشنألا بلغأ زكرت ىلإ ةهجاولا عاستا عجريو . ()رتم وليك 2 - 1 قمعب ابيرقت

 نمييتيوكلا طابترا ىلإ ةفاضإ « ةيلخادلاو ةيجراخلا ةراجتلاو يرحبلا ديصلا يف ةلثمتملا

 ةيرحبلا ةهجاولا مضت ٠ ةراحبلا نم الصأ مهنوكل ةنيدملا ةأشنل ىلوألا ةرتفلا يف رحيلاب

 ربتعتو . راجتلا تويب اهتفاح ىلعو (نفسلا يسارم) عقنلاو فيسلا عراشو كرمجلا ةقطنم

 . 20 - 18 ص « قباس ردصم : تيوكلا ةيدلب (1)

 . 15 ص«ع 5 ء قباس ردصم : هللادبع ديلو « سيئملا )2

 دن . 50من : كسدتا 2316 8ءوتممتمعم 8نطقتب 1993, م. 9-7, الفظ )0
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 ةطفشنألاو نهملا نمو . يلخادلا ةيرحبلا ةهجاولا ريهظ ةيراجتلا ةقطنملاو ةافصلا ةحاس

 نفسلا ءانبو صوغلاو ديصلاو ةراجتلا ةيرحبلا ةهجاولا يف ناكسلا اهسرامي ىتلا

 ىلإ نفسلا نم عئاضبلا لقن ىلإ ةفاضإلاب نفسلا ةعرشأو ديصلا كابش ةعانصو اهحالصإو
 . ()ءانيملا نم ةبيرقلا نزاخملا

 ةيراجتلا ةقطنملاو ةافصلا ةحاس 4- 1-3 - 1

 عئاضبلاو علسلل اقيوست ؛« ةيرحبلا ةهجاولل ايراجت اريهظ ةيراجتلا ةقطنملا لثمت
 لثمتو . ةهجاولا هذه ل ايعيبط ادادتما لثمت ىهف كلذبو « ءانيملا ربع ةمداقلا ةيراجتلا

 ةيلامجإ ةحاسمب (1-6) لكشلا كلذ حضويو ةيرضحلا ةقطنملا بلق ةيراجتلا ةقطنملا

 اذهو . اةنيدملا ةحاسم ةلمج نم 907 ىلاوح لثمت كلذب ىهو ًاعبرم ارتم 562 ىلاوح

 نيبو اهنيبو ةيحان نم عئاضبلا لابقتسال ءانيملا نيبو اهنيب لصو ةزمه اهلعجي عقوملا
 ةعرس ناكسلا ىلع اهعقوم لهس دقو ؛ ىرخأ ةيحان نم عئاضبلا كلت قيوستل نيكلهتسملا
 . كاذنآ ةعيرسلا تالصاوملا لئاسو مادعنال ارظن ةليوط تافاسم عطق نود لوصولا

 نم ريثك عم كلذب هباشتتو فوقسملا عونلا نم اهنأب ةيراجتلا ةقطنملا يف قاوسألا تزيمتو

 اقيص سمشلا ةرارح نم ةياقولا اهدئاوف نمو . ةميدقلا ىمالسإلا ملاعلا ندم قاوسأ

 ةيحان نم ءاوهلا ةكرحب حمستل فقسألا عافتراب اضيأ تزيمتو ًاءاتش راطمألا نم ةيامحلاو

 ًازكرم تناكف ةافصلا ةحاس امأ . اهل ديدشلا لابقإلا ىلع دعاس امم « ىرخأ ةيحان نم عئاضبلاو

 ىفهو . نيدفارلا دالب بونجو ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش ميلقإ نم ةمداقلا ةيراجتلا لفاوقلل

 ةياوب لباقم عفتو « ةيراجتلا قاوسألا ةقطنم نم ةبيرق ضرألا نم ةعستم ةحاس نع ةرابع

 ىسيئرلا لخدملا تناك اهنأل ةنيدملاب ةطيحملا روسلا تاباوب مهأ نم دعت تناك ىتلاو ةيماشلا
 نم ةافصلا ةحاس عقوم نم ةيراجتلا ةقطنملا تدافتساو . ةنيدملا يف بصت ىتلا ةيراجتلا لفاوقلل

 . اهريغو نابلأو مانغأ نم مهيدلام عيب دعب قوسلا نم عضبتلاب لفاوقلا راجت مايق لالخ

 : ىه اميدق ةريهشلا قاوسألاو

 ايروس نم اهل ةشمقألا دروتستو ةيبرعلا تاءابعلا ىنعيو : توشيلا قوس - أ

 لزلا قوس طسو قوسلا اذه عقيو ايلحم هتكايحب نوطايخلا موقيو : ةيدوعسلاو
 . رضاحلا تقولا ىلإ امئاق لازيالو (داجسلا)

 . 364 ص « 1985 « قباس ردصم : ديشر دمحم « ليفلا (1)

 . 207 - 206 ص « قباس ردصم : نسح دمحأ « ميهاربا (2)
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 هيف عابيو الامش ةيكرابملا عراشو ابونج ىللبرغلا قوس نيب عقيو : حالسلا قوس - ب
 . همده مت دقو اهريغو رجانخلاو فويسلا ىلإ ةفاضإ ةحلسألا عاونأ عيمج

 ةيكرابملاب ريبكلا قوسلا دجسم بناجب عقيو داجسلا قوس ىنعيو : لذلا قوس - ج
 . همده مت دقو

 ىلإ امئاق لازيالو « كلذ ريغو مامحلاو ضيبلاو جاجدلا هب عابيو : ىللبرغلا قوس - د
 . رضاحلا تقولا

 هيف عابيو فجاو قوسو سبالملا عيبل جيعد قوسك ىرخألا قاوسألا ضعب كانهو

 محللاو راضخلا قوسو . اهريغو ءانيلا داوم عيبل جارحلا قوس ىلإ ةفاضإ ؛ علسلا عاونأ عيمج

 . 2/كلذ ريغو خانملا قوسو « نيزابخلا قوسو

 عفقاوم ددحي ىذلا (1-6) لكشلا دادعإ مت ىبتكملاو يناديملا ثحابلا ىصقت لالخ نمو

 (تاءابعلا) توشبلا قوسو لزلا قوسك اهضعب الإ اهنم قبي ملو تليزا ىتلا ةميدقلا قاوسألا

 عقاومو تيوكلا ىلإ عئاضبلا لوخد هاجتإ اضيأ لكشلا حضويو . محللاو راضخلا قوسو

 ريفافصلا قوس - افنآ ركذام ىلإ ةفاضإلاب - اميدق قاوسألا رهشأ نمو . ةميدقلا دجاسملا

 ىولحلا قوسو ريعشلا قوسو محفلا قوسو ميسربلا عيبل تجلا قوسو ةيساحنلا يناوألا عينصتل

 ريبك هباشت ةميدقلا تيوكلا ىف ةيراجتلا قاوسألل ىوضعلا نيوكتلا اذهبو . نيحطلا قوسو

 قوسو « قاوسأ نم هب طيحيامو ةرهاقلا يف ةبتعلا قوسك ةميدقلا ةيبرعلا قاوسألا نم ريثك عم

 . ©قشمد يف ةيديمحلا

 ةينكسلا ءايحألا 5 - 1- 3 - 1
 تردق ثيح ىرخألا تامادختسالا نيب نم ربكألا بيصنلا ىلع ةينكسلا ةعقرلا تذوحتسا

 روسلا لخاد ةرومعملا ةحاسملا ىلامجإ نم 9060 ةبسنب ابيرقت عبرم رتم 2675 وحنب اهتحاسم
 ةفاضإ . 1950 ماع ىف ةنيدملا ةحاسم ةلمج نم 9633 ةبسن ىلاوح لثمتو . (!ةنيدملاب طيحملا

 ؛ ةنيدملا نم بونجلا ىلإ ةبيعشلاو ةفيلحوبأو سيطينفلاك ةنيدملا راوسأ جراخ ىرقلا ضعب ىلإ

 . 571 - 564 ص « 1985 قباس ردصم : ديشر دمحم « ليفلا (1)

 . 210 ص « قياس ردصم : نسح دمحأ « ميهاريإ )2

 . 121 ص « 1982 « قباس ردصم : نسح دمحأ « ميهاربإ (3)
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 2 محللاو راضخلا قرس [اللل"]
 تجلا قوس

 يللبرغلا قوس
 ١ جيعد قوس

 توشبلا قوسو (داجسلا ) لزلاقوس |[ ..]
 حالسلا قوس 0

 فجاو قوس

 جارحلا قوس

 ةباوب 8
 تيوكلا ىلا عئاضبلا لوخد ةاجتا 3

 . تاينيسمخلا علطم ىتح تيوكلا ةنيدم يف ةيراجتلا قاوسألاو دجاسملا عقاوم (1-6) لكشلا

 ةعتقبلا لثمتو ءارهجلا ةحاو ثيح ةنيدملا نم برغلا ىلإ راوسألا جراخ ينارمعلا ومنلا دتميو

 ًارتم وليك 40 دعب ىلع اكليف ةريزج كانه ةنيدملا يف قرشلا ىلإو « دالبلا يف ءارضخلا

 .٠ يرحبو يعارز طاشن اهيفو تيوكلا نوج لباقم اييرقت

 امه ءايحألا مدقأو ةيداصتقا ةفيظوب تطبترا ةريبك ءايحأ ةدع ىلإ ينكسلا عاطقلا مسقنيو

 رباوصلاو ةيحلاصلاو باقرملا ىح ىه ىرخآلا ةيلخادلا ءايحألاو « ةلبقلا ىحو قرشلا ىح

 .٠ (جيرف) مساب ايلحم فرعيو اريغص ايح 6 ءايحالا هذه ربع دتميو «ء طسولاو

 ةيبرعلا ندملا تاميسقت يف فورعم وه امك ةبارقلاو تاعامجلاو رسألا بسح ميسقتلا اذه ءاجو
 : يلاتلا وحنلا ىلع تارجهلل ةيلصألا عقاوملا نم برقلاو تابارقلا بسحب مسقتو « ةيمالسإلا
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 ةلبقلا ىح - أ

 قرش نم ةردحنملا ةيبرعلا رسألا نم ىحلا اذه ناكس مظعمو ةنيدملل يبرغلا مسقلا لثميو

 ةراجتلا ةماع ةروصب ىحلا اذه لهأ نهتميو « ءاسحإلاو دجن ميلقإ نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 رفسلاو ولؤللا ىلع صوغلاك ىرخألا لامعألا ضعب ىلإ ةفاضإ « باشخألا ةراجت ةصاخو
 : ىليام اهنم ركذنف ىحلا اذه لكشت ىتلا تاراحلا نع امأ . ةراجتلاو

 « هلهدلا جيرف « سريدملا جيرف « دوعس جيرف « ردبلا جيرف ؛ رقصلا جيرف « دلاخلا جيرف

 « حلاص الم دجسم « ردبلا دجسم « اهنم ركذنف يحلا اذه ىف دجاسملا رهشأ نع امأ ٠ تبسلا جيرف

 (!ىريجعلا دجسم « سريدملا دجسم « ىللبرغلا دجسم « نامثعلا دجسم « رياسلا دجسم

 قرشلا يح - ب
 اوحزن ىسرافق لصأ نم نوردحني هناكس مظعمو « ةنيدملا نم يقرشلا بناجلا ىف عقيو

 ةيبرعلا رسألا ضعب دوجو ىلإ ةفاضإلاب رحبلا دنع مهتلباق ةقطنم لوأ ىف اورقتساو ناريإ نم
 ةعانص يحلا اذه لهأ نهتمأو . يبرعلا جيلخلا قرش لحاس نمو ناريإ بونج نم تحزن يتلا

 . ىساسأ لكشب ؤلؤللا ىلع صوغلاو نفسلا

 ؛ نالمشلا جيرف ؛ سيمخ نبأ جيرف ٠ خويشلا جيرفك ناجرف ةدع نم يحلا اذه نوكتيو
 نسمف دجاسملا امأ . (7لوقاعلا ىح ىلإ ةفاضإ . ىلسروبلا جيرف « لاله جيرف ٠ فضملا جيرف

 . يعانملا دجسم « نامونلا دجسم « فصنلا دجسم اهرهشأ

 بلغأو ةنيدملا يف ةحاسم ءايحألا ربكأ نم قرشلا ىحو ةلبقلا ىح نم لك ريتعيو
 . ةينغلا ةقبطلا نم امهناكس

 طسولا يح - ج

 ءارمألا تويب هيف رثكتو . اقرش قرشلا ىحو ابرغ ةلبقلا ىح نيب هعوقول مسالا اذهب فرعو

 مصضيو . ةطرشلا زكرمو كرمجلا ةرئادك ةيموكحلا رئاودلا ضعب دوجو ىلإ ةفاضإ « مهروصقو
 نم نوكتيو . ايراجت اطاشن ءايحألا رثكأ نم ربتعيو . ةافصلا ةحاسو ةيراجتلا ةقطنملا ىحلا اذه

 .٠ هزنع جيرف « خويشلا جيرف « تاعانقلا جيرف « ىناسدعلا جيرف « مزاوعلا جيرف اهنم ناجرف ةدع
 دجاسملا ضعب ىلإ ةفاضإ « ريبكلا قوسلا دجسم مساب فورعملاو دجاسملا رهشأ ىحلا اذه ىف عقيو

 . ©7قازرلادبعلا دجسم ؛ ةفيلخلا دجسم « سرافلا دجسم ؛ عوطملا دجسم « ىناسدعلا دجسمك

 . 579 ص « قباس ردصم : ديشر دمحم « ليفلا (1)

 . لوقاعلا تابنب فورعملاو ىحلا اذه ضرأ ىلع ىوارحصلا تابنلا ةرثك ىلإ ةبسن (2)

 ..46:- 41 نص « قباس ردصم : زيرعلادبع ءديشرلا ©)
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 ()باقرملا يح - د

 ىسحو رياوصلا ىح نيب طسولا ىح لباقم ةنيدملا نم ةيبونجلا ةهجلا يف عقيو

 ناجرف نمو . ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دجن نم نيحزانلا نم هناكس مظعمو . ةيحلاصلا

 جيرف ء« ش يرلا جيرف « ةويلعلا جيرف « هدياشرلا جيرف « هيواسحلا جيرف « يحلا اذه
 « جيلفلا دجسم « دجاسملا رهشأ نمو . اناكس ءايحألا لقأ نم يحلا اذه ربتعيو . دومحلا

 . دمحلا دجسم « نالمشلا دجسم « ةلاضفلا دجسم « عياشلا دجسم

 : )يلاتلاك ىهف ةنيدملا راوسأ جراخ تأشن ىتلا ىرقلا نعو

 ءارهجلا - أ

 امم ةعارزلل ةحلاصلا اهتبرتو ةبذعلا هايملا رابآ ةرثكب تزاتماو ؛ تيوكلا ةنيدم برغ عفت

 قارعلا بونجو ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش نم اوحزن نمم ناكسلا ضعبل ارقتسم اهلعج
 كاذنآ تيوكلا مكاح كرايم خيشلا رصق ةريهشلا اهملاعم نمو . مهل نكاسم اهيف اوماقأو

 . )اذه انتقو ىتح امئاق لازامو رمحألا رصقلاب فرعيو

 هنمدلا -ب

 ًارقتسم تناكو « ًارتم وليك 20 ىلاوحي تيوكلا ةنيدم بونج رحبلا لحاس ىلع عقت
 ديصلا ىلع اهلهأ دمتعيو . مزاوعلا ةليبق نم ةعامج دي ىلع تسسأت دقو « كامسألا ىدئاصل

 . 1952 ماع لولحب ةيملاسلا ىلإ اهمسا ريغت دقو . ةعارزلاو

 ساطنفلا -ج

 جيلخلل يبرغلا لحاسلا ىلع لطتو ابيرقت ًارتم وليك 40 ةفاسمب تيوكلا ةنيدم بونج عقت
 ودبلا ابلاغ اهنكسي ناكو . نكاسملا ضعبو نيتاسب ةدع اهيف ميقأو ةولح اهرابآ هايمو ٠ يبرعلا

 ٠ نيتاسبلا نم ةدافتسالل طحقلا تقو يف لحرلا

 ليحيحفلا - د

 يبرغلا لحاسلا ىلع ةلطم ىهو ابيرقت ًارتم وليك 50 دعب ىلع تيوكلا ةنيدم بونج ىلإ عقت
 ودبلا نم ةعومجم اهيف رقتسيو ؛ ساطنفلا ناكس كاذنآ اهناكس ددع قوفيو يبرعلا جيلخلل

 . ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش نم نيمداقلا

 . نيعماطلاو ءادعألا تاكرحت دصرل ةبقارملل جرب دوحولو رحبلا حطس نع هعافترال مسالا اذهب ىمس (1)
 . 50 - 47 ص « قباس ردصم : زيزعلادبع « ديشرلا : ىلإ كلذ يف عحرا (2)

 خيشلا ةيرقلا طاحأ دقو ريطم ةليبق ريمأ شيودلا لصيفو حابصلا ملاس خيشلا نيب ءارهجلا ةهعقوم تعقو هيفو (3)

 . ءادعألا نم اهتيامحل روسب ةثداحلا هذه دعب ملاس
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 ةفيئ ويأ 5-0

 يف ةيرق ىصقأ امأ . ساطنفلا بونجو ابيرقت ًارثم وليك 45 دعب ىلع تيوكلا ةنيدم بونج عقت

 . جيلخلل يبرغلا لحاسلا ىلع ةلطم ىهو « ابيرقت أرتم وليك 70 دعب ىلع ةبيعشلا ةيرق ىهف بونجلا

 اكليف ةريزج -و

 . ارتم وليك 50 دعب ىلع تيوكلا ةنيدم نم يقرشلا لامشلا ىلإ تيوكلا نوج لباقم عقت
 . ةنسلا نيملسملا نم مهو هلوهلاب نوفرعي « ةيسراف لوصأ نم ناكسلا نم ةعومجم اهنطقيو
 لغتشيو . ينودقملا ربكألا ردنكسُلل شوقنو راثآ ةيخيراتلا اهملاعم رهشأ نمو ةبذع اههايم
 . ةعارزلاو ىرحبلا ديصلاب اهلهأ

 تاحاسلا 6- 1-3 - 1

 مساي ايلحم فرعتو « ناكسلل يعيبطلا سفنتملا ةنيدملا روس لخاد تاغارفلاو تاحاسلا ربتعت

 ىف ةصاخو تالافتحالا ةماقإل لغتست ثيح ةليبق وأ ةرسأ وأ ةيصخش ىلإ ابلاغ بسنتو (ةحارب)

 هزنت ىف اهرود ىلإ ةفاضإ « ةماعلا ىداونلاب هبشأ تناكو « ةينيدلاو ةيعامتجالا تابسانملاو دايعألا

 عمو « نكاسملا ءانب يف مدختسملا نيطلا قرحو رباقملل اهنم ءزج لغتسي ناكو . لافطألاو ةرسألا
 . هجراخو روسلا لخاد ةنيدملا فارطأ ىلع رباقملا تميقأ ةنيدملا لخاد ينارمعلا ومنلا عاستا

 مهتالقنت يف ناكسلا تاجاحل ةيبلت ةقيض بلاغلا ىف تناك دقف عراوشلا امأ

 ةرارح نم ةياقولل لظلا أدبم قيقحت يف اهتدئاف عم باودلا ىلع وأ لجرألا ىلع

 عراشب فرعيام وأ ريمألا عراش ةيسيئرلا عراوشلا مهأو . ةديدسشلا فيصلا

 اذه ربتعيو . ميدقلا ءاملا قوس ىلإ فيسلا رصق نم عراشلا اذه دتميو . (:لهتيهب

 حوارتت ةفاسمل دتميو فيسلا عراشب دعب اميف فرعو « ثيوكلا يف عراش مدقأ عراشلا

 ىلإ ةفاضإلاب « 55666 04 51125 ديدجلا ةدمعألا عراش كانهو . (©تارتم وليك 4 - 3 نيب

 . ةنيدملا لخاد ةرشنم ةريثك ىرخأ عراوش

 . عفترملا ناكملا وأ ضيبألا رجحلا نئيعيو (1)

 . 251 ص « لوألا ءزجلا « قباس ردصم : دمحم دمح « ناديعسلا : ردصملا

 . 594 - 593 ص « 1985 « قباس ردصم : ديشر دمحم « ليفلا (2)
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 دجاسملا 7 - 1- 3 - ]1

 ةدحولا ربتعي ةينكسلا اهئايحأو ةميدقلا تيوكلا ةنيدم ىف دجسملا نأ افنآ ركذ امك
 ىنتلا ىلوألا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةنيدملا كلذ هباشيو . نكاسملا هلوح ىنبت ىذلا ةيساسألا

 يف دجاسملا ترشتنا قلطنملا اذه نمو . اهب ىسيئرلا زرابلا رصنعلا وه دجسملا ربتعت
 فاوطأ ىف ةرشتنم ىرخأ دجاسمو ةعستم ةعماج دجاسم كانه ناكو ةميدقلا تيوكلا ةنيدم

 ىتلاو دجاسملا راشتنا ةميدقلا تيوكلا ةنيدم حمالم زربأ نأ ىلإ كلذ ىزذعيو « ءايحألا
 تاعافترالا تاذ ةرشتنملا نذآملا لالخ نم اهتدهاشم دنع ةحضاولا دهاوشلا نم ربتعت تتاب

 قوسلا دج سمك ةعماجلا دجاسملا عقاوم (1-6) لكشلا حضويو « نايعلل ةحضاولا ةيلاعلا

 « قرشلا ىح يف فسصنلا دجسمو « ةلبقلا ىح يف ردبلا دجسمو فيسلا رصق دنع ريبكلا

 . ةريغصلا ناجرفلا يف ةرشتنم ىرخأ دجاسم ىلإ ةفاضإلاب ٠ باقرملا ىح يف جيلفلا دجسمو

 . (ه779) نودلخ نبأ نمحرلادبع ةمالعلا اهطورش ددح امك ةيمالسإلا ةنيدملا (7 -1) لكشلا

 . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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 تيوكلا ةنيدم نأ لوقلا عيطتسن ةميدقلا ةيمالسإلا ةيبرغلا ةنيدملل ماعلا لكشلا اذهبو

 مهأ نم ناك يتلاو « ةيمالسإلا ةنيدملاب فرعيام لكشت تناك ميدقلا ينارمعلا اهنيوكتب

 ؛ مكاحلا رصق . دجاسملا « ةقصالتملا ةينكسلا ءايحألا , ةقصالتملا قاوسألا اهصئاصخ

 . ةثيدحلا تاراضحلاب رثأتت نأ لبق « ةنيدملل ةيجراخلا راوسألا

 لخاد تيوكلا ةنيدم ربش جروج روتكدلا سدنهملا تيوكلا ىف طيطختلا داور دحأ فصو دقو

 :« يتيوكلا جياخلا نم ةبرقم ىلع مثجت « ةيئادب ةيبرع ةيرق تيوكلا ةنيدم " لاق ثيح روسلا
 ىلع ةعقاولا ةيوارحصلا ةيبرعلا ةنيدملا عباطب مستت « ةعيبطلا ةوسق دض بناوجلا ةكسامتم

 اهنأ ةنيدملا فصولا اذه نم حضتيو .()" راوسألاب ةطاحمو ةكباشتم نوللا ةنكاد « ءىطاشلا

 كلذ عجريف نكاد نولب مستت اهنأب اهفصو امأ ؛ ركذ امك عراوشلا ةقيض اهنأ كلذ ىنعيو ةكباشتم

 اذه اهاطعأ ىذلا نكادلا رفصألا نوللا وذ قورحملا ىرحبلا نيطلا نم ةينبملا نكاسملا نول ىلإ

 انتدم تامس نم ريثك عم كلذب مستتو . (1-5) مقر ةروصلا كلذ حضوت امك « زيمملا نوللا
 . ةدئاسلا ةيتيبلا فورظلا مئالتل تلكشتو ةنيدملا تمنو . اهنم ةيوارحصلا ةصاخ ةيبرعلا

 ايلاح لغتسيو « ةيرحبلا ةهجاولا ىلع عقيو ةميدقلا تيوكلا نكاسم دحأ (1-5) ةروص

 . ةيتيوكلا رسألا ىدحإل ةيناويدك

 . 1998 « ويام ؛ ثحابلا ريوصت : ردصملا

 ةائطعر, كوطق 0ءمدوع : 0م. ©, 1946, م. 30 . )0(
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 1951 ماع لبق طفنلا فاشتكا لبق ينارمعلا ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا 4 - 1

 ىتح ينارمع نايكك تيوكلا روهظ ذنم طفنلا فاشتكا لبق ينارمعلا ومنلا ةلحرم تدتما

 طيطختلا أدب طفنلا روهظ دنعو « ابيرقت فصنو نينرق اهادم ةينمز ةرتف يف ىأ ٠ تاينيسمخلا

 تايوتسم ةدع ىلعو ةسوردملا ططخلا لالخ نم رخآ اديدج ىحنم ذخأي ثيدحلا ينارمعلا

 كانه نأ ٠ ىلوألا هتلحرم يف تيوكلا ىف ينارمعلا ومنلا ريس عبتت دنع ظحالملا نمو « ةيميلقإ

 : ىلي اميف اهلمجن « نارمعلا اهب رثأت لماوع ةدع

 ناكسسلا 1- 4-1

 . مهيلإو مهنم طيطختلا نوكي ثيح « نارمعلا اهب رثأتي ىتلا لماوعلا مهأ نم ناكسلا ربتعي
 ءاجام لالخ نم تيوكلا ىف ةيمسرلا تاءاصحإلا روهظ لبق ةيناكسلا تاريدقتلا تلد دقو

 حضوي ثيح . ةينمزلا ةبقحلا كلت ىف ةقطنملا اوراز نيذلا ةلاحرلا تاباتك ىف هركذ

 ماع ىف 11160101 روبين ريدقت بسح ةمسن فالآ 10 نم ناكسلا ددع عافترا (1-1) لودجلا

 ةلاحرلا نأ الإ « 1868 ماع ىف 1.0565 رشول ريدقت بسح ةمسن 17500 ىلإ 5

 لعلو ةمسن فالأ ةعبرأ ىلاوحب 1831 ماع ناكسلا دادعأ ردق دق 5600016165 رليوكوتس

 اثحب رحبلا ىف مهلامعأ ىف عيمجلا نوكي ثيح فيصلا ىف ةقطنملا راز هنأ ىلإ عجري ببسلا

 امأ . ('!نسلا رابكو ءاسنلاو نسلا راغص نم الإ ةنيدملا ولخو ةيجراخلا ةراجتلل وأ ؤلؤللا نع
 رمميرول مهردقو « ةمسن فلأ 35 ىلاوحب 1862 ماع ىف ناكسلا ردق دقق 2312876 فيرجلب

 اريخأو 1947 ماع ىف ةمسن فلأ 120 و ةمسن فلأ 40 ىلاوحب 1916 ماع ىف 1.0367

 . ةمسن فلأ 160 ىلاوحب 1952 ماع ىف 1012505)1 نوسكيد مهردق

 (1 - 1) لودج

 ةيمسرلا تاءاصحالا روهظ لبق ةيناكسلا تاريدفتلا

 ةنسلا 5
10000 

 | لمافط## _ رشولا 17500 | 1868 |

 1011 رميرول 1ظ0000 1117

1952 160000 
 . قباس ردصم (1985) سينملا « قباس ردصم « (1936) نوسكيد : ردصملا

 . تيوكلا « 168 ص « 1985 « قباس ردصم : .هللادبع ديلو « سينملا (1)
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 . ةيمسرلا تادادعتلا ءارجإ لبق ةرتفلا يف ةدمتعملا يهو تاريدقت نع ةرابع ماقرألا هذه

 ىف هل بحاصملا ىنارمعلا ومنلا عم اقفتم ناك عضاوتملا ىناكسلا ومنلا اذه نإف لاح ةيأ ىلعو

 ناكسلا ةجاح دسل ةيفاك تناك ةثالثلا راوسألا لخاد ةيرضحلا ةعقرلاف اذل « ةينمزلا ةبقحلا هذه

 ةدايزلا نأل ارظن . ةينمزلا ةرتفلا كلت ىف ىرخألا تامدخلاو قفارملا نمو نارمعلا نم

 ةيطيطختلا ةرادإلا 2- 4 1

 رطيس ريمعتلا ةيادب ةلحرم يفف ؛ طفنلا فاشتكإ دعب اهالت امع ةرتفلا هذه فلتخت

 لالخ نم كلذ ناك ءاوس « هتاهاجتا ديدحتو ينارمعلا ومنلا لحارم عيمج ىلع دلبلا نبا
 . ةيدلبلا ءاشنإ دعب 1931 نم اءدب ىدلبلا سلجملا ءاضعأ لالخ نم وأ ةمكاحلا ةطلسلا

 ىوقأ نم لمامعلا اذه ناكو . كلذك مهيلإ لوعي ناك ىذيفنتلا بناجلا نأ ىلإ ةفاضإ

 كانه نكي ملو . ةيلحملا ةئيبلل امئالم ءاج ىذلاو ةنيدملا ليكشت ىلإ تدأ ىتلا لماوعلا
 اقبط متت قاوسألا ةماقإ وأ ينابملا ءاشنإ ناك امنإو « موهفملا ىنعملاب ىنارمع طيطخت

 ةئيبلا تايلطتم ةفرعمو « سانلا تاجايتحا ةفرعم لالخ نم كلذ ناكو ناكسلا ةجاحل

 + اننيملا نانو

 ةيداصتقالا عاضوألا 3 - 4-1

 ىلوألا هتلحرم ىف هتيعونو يرضحلا دادتمالا ىف ةرثؤملا لماوعلا مهأ نم ناك
 تيح . ةلودلا وأ درفلا ىوتسم ىلع تناك ءاوس ةيلاملا رداصملا ةلق طفنلا فاشتكا لبق

 لماع وأ راجن دعاسم وأ راّجن وأ ءانب ةسنهمك ةيفرحلا نهملا ىف درفلا لخد ىدعتيال
 ةلودلا لخد امأ . 271920 ماع ىف كلذو رهشلا يف ةيبور 12 نع « راحب وأ لامح وأ

 نمو ةيرحبلا ةيراجتلا ةطشثنألاو تامدخلا ىلع بئارضلا قيرط نع ىتأي ناكف
 . علسلاو عئاضبلا ىلع كرامجلا ىلإ ةقاضإ ٠ ناكسلا نم ةمهاسملا ىلع نيرداقلا

 : ©ىليام قيرط نع ىتأت ةيلاملا اهرداصم تناكف ةيدلبلا امأ

 . قرطلا حالصإ دعب ةدئازلا ىضارألا نم عابيام نامثأ -1

 . ةيدلبلل اهب بتتكي ىتلا تابهلاو باتتكالا -2

 .٠ ىرهشلاو ىونسلا تالحملاو ىيضارألا ريجأت -3

 مكس 5ةوطهطر خل. : طم 0زل ظهمدمسرت هز اكبسدتع , دست اتمنا ةءمتاون, 1980, : ىلإ كلذ يف عحرا (1)
 م 25 - 26, اكدت ٠

 . 102 - 100 ص « قباس ردصم : رداقلادبع ةاحب ء مسالا (2)
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 . اهريغو لحاسلاو قوسلا موسرو تالحملا ىلع موسرلا -4
 . اهيلع ةيرهشلا موسرلاو ىهاقملا ءاشنإ -5

 . ىدلبلا سلجملا اهرقي ىتلا تافلاخملا نم تامارغلا -6

 . كرامجلا لخد نم ةئاملاب نوسمخ -<7

 . (!ةصاخلا نكاسملا يف عيلاوبلاو ضيحارملا حتف -8

 ةيسايسلا عاضوألاو ةيعيبطلا ةئيبلا 4- 4 - ]1

 ةنشثمتملا ةيجراخلا راطخألا ىف ةينمزلا ةبقحلا كلت ىف ةيسايسلا عاضوألا تلثمت

 نم اهيمحتل اهتأشن ذنم ةنيدملل روس دوجو تمتح ىتلاو « اهريغو لئابقلا تامجه ىف

 « ريبك دح ىلإ ىرشبلا براقتلا تزرفأو « هجراخ اهومن نم دح امم يجراخلا رطخلا

 ةبقارم لالخ نم راطخألا نم اهيمحي ةنيدملل ىفلخلا ريهظلا نكيل رحبلا ىلع زيكرتلاو
 ةئيبلا تمتح كلذك . كاذنآ قزرلل ىساسألا ردصملا ربتعي هنأ ىلإ ةفاضإ « هل ةمئاد

 ىسيئرلا ردصملا ىه اهنأل ةيرحبلا ةهجاولا ىلع زكرمتلا نييتيوكلا ىلع ةيعيبطلا
 ًارود ةيعيبطلا ةئيبلا تبعلو . لحاسلا لوط ىلع دادتمالا حبصأو ٠ تقولا كلذ ىف قزرلل

 مهنكاسم ءانب يف نييتيوكلا ىعار ثيح « ةرتفلا كلت ىف تيوكلا ىف نكاسملا ليكشت ىف
 لالخ نم ىلخادلا ميمصتلا ىف كلذ ناك ءاوس « ةطيحملا ةيعيبطلا ةئيبلا عم اهمئالت

 حصضويو « كلذ ريغ وأ ريدكابلاك ةيوهتلا ىف ةميدقلا تاينقتلا مادختساو ةفوشكملا ةينفألا

 نم اهئكانب ىلإ ةفاضإ « ةميدقلا نكاسملا يف ريدكابلا ءاوهلا جاربأ ةينقت (1-8) لكشلا

 هنول ةمئالم عم نكسملا ىلإ اهلوخد ىمحيو ةرارحلا يقي ثيح ةئيبلل مئالملا ففجملا نيطلا

 نيطو رجح نم ايلحم رفوتيام ىلع ءانبلا داوم نم دمتعأ دقو « ةيلحملا ةئيبلل نكادلا رفصألا

 تسيح هعبطب ايرامعم يجيلخلا ناكو « ذفاونلاو باوبألاو فوقسلل باشخأ نم دروتسيامو

 . عمتجملل ةيديلقتلا ةايحلا ةعيبطو ىساقلا خانملا فورظ مئالتل هسفنب هينابم ممص

 يمالسإلا فرعلاو ةعيرشلا 5 - 4 -1

 يمالسإلا فرعلاو ةعيرشلل ناكو ينارمعلا ومنلا يف ماه رود تاداعلل ناك

 نع اديعب تايرورضلا ىلع موقتو ةطيسب ةايحلا تناك ثيح « اضيأ ريبك رثأ
 ىستلاو « افنآ اهل اجذومن عضو ىتلا ةميدقلا نكاسملا جذامن حمالملا هذه نمو تايلامكلا

 لثمتملا ةنيدملل ىلخادلا ميسقتلا كلذك . ةيساسألا تايجاحلاو تايرورضلا ىلع موقت

 . اهريغو تافلخملاو تالضفلا مكارت نم ةقلغم نوكت امدتع اهكيلستل ةيحصلا ىراحملا ىهو (1)
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 ريفوت ىف اهتفيظو ىلإ ةفاضإ « ةيعامتجالا ةبرقلا ىبلتل ةقزألاو (ناجرفلا) تاراحلا ىف
 فرعلاو ةعيرشلا ىعارت ىلا تاداعلا كلت تلثمت اضيأ . مهريغو ةراملل لالظلا

 ىتلا ةيساسألا ةدحولا وه ناك ثيح « دجسملا ىف ةلثمتملا ةينيدلا ةدحولا ىف يمالسإلا

 يمالسإلا دهعلا ىف ةبسحلا ماظن لثم دقف يدلبلا سلجملا امأ . ىنكسلا ىحلا اهلوح موقي
 - فلسأ امك - ناكو عمتجملاو سانلا حلاص ىف رماوألا رادصإو ةباقرلا لالخ نم

 ْ . رغصم يباين سلجم ةباثمب

 (ريدكابلا) ءاوملا جرب ىئاوه رايت لوحد

 . ةميدقلا نكاسملا يف ريدكابلا وأ ريكدابلا ءاوهلا جاربأ ةينقت (1-8) لكشلا

 . (ثحابلا مسر ةداعإ عم) 1995 « ةلاضفلا : ردصملا

 طفنلا فاشتكا دعب نارمعلا 5 - 1

 ء امهو تيوكلا ةلود امهتدهش نيتينارمع نيتلحرم نيب لصافلا طخلا طفنلا روهظ ربتعي

 ةلحرم ةيادب امأ . طفنلا فاشتكا دعب نارمعلا ةلحرمو « طفنلا فاشتكا لبق نارمعلا ةلحرم

 يدنيأ ىلع متي ينارمع ططخم لوأ روهظ دنع 2 ماع تناكف طفنلا .فاشتكا دعب نارمعلا
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 نأ حضاولا نمو . روسلا جراخ ينارمعلا اهروطتو ةنيدملا حمالم ددحيو ٠ بناجأ نييراشتسا

 ةيطفنلا دئاوعلا تبلج ثيح « دالبلا ةايح يف ةيسيئرلا لوحتلا ةطقن ةباثمب ناك طفنلا فاشتكا

 طفنلا فاشتكا دعب نارمعلا رثأت دقلو . اهل ةسام ةجاحب دالبلا تناك عيراشمو لاومأ سوؤر

 . هتاهاجتا يف ترثأ لماوع ةعومجمب

 طفنلا فاشتكا دعب ينارمعلا ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا 1-5 - 1

 يداصتقالا ومنلاو طفنلا 1-1-5 - 1

 ىلاوح هتميقام جاتنإ مت 1950 ماع يفف تاينيسمخلا ذنم ةيطفنلا دئاوعلا ترهظ

 مجح رمتساو « رانيد نويلم 282 وحن ىلإ 1955 ماع لولحب تزفقو « رانيد نويلم 4
 ديزيام يأ 1975 ماع لولحب رانيد نويلم 2381 ىلإ لصيل عافترالا يف ةيطفنلا تادئاعلا

 ماع يف يتيوك رانيد 100 نم درفلا لخد لدعم عفتراو . (!)رالود نييالب ةينامث نع

 داز دقف يلحملا جاتنالا ةلمج امأ « 1961 ماع يف يتيوك رانيد 1000 يلاوح ىلإ 0

 كلذك ؛ 1970 ماع يف رانيد نويلم 961 يلاوح ىلإ 1961 ماع يف رانيد نويلم 653 نم

 ةطشتألا ىلعو ةحصلاو ميلعتلاو ناكسإلاك ةماعلا تامدخلا ىلع قافنإلا ةميق تعفترا دقف

 .©) 1970 ماع يف رانيد نويلم 84 يلاوح ىلإ 1967 ماع يف رانيد نويلم 52 نم ةيعامتجالا

 ًاومن ةلحرملا هذه يف تدهش تيوكلا نأ ةيطفنلا تادئاعلا يف روطتلا اذه نم حضتي

 روطتلا اذه بحاصي نأ دبال ناكو « ةيعامتجاو ةيداصتقا تاريغت ىلإ ىدأ ًاعيرس ًايداصتقا
 موفقتل ةيلكيهلا ططخلا ةلودلا تنبت كلذل « دالبلا يف ةيرضحلا ةطشنألل يناكم ميظنت ةلقنلا هذهو

 تامادختسالا ددحميو اهئاشنإ نكامأو ةيداصتقالا ةطشنألا ددحي دالبلل يطيطخت راطإ ديدحتب

 تاونسلل اعابت ةيلكيهلا ططخلا دالبلا يف ترهظو « قفارملاو تامدخلاو ةيراجتلاو ةينكسلا

 . 1997 ؛ 1983 : 1977 21970 « 1967 «. 2

 ةلامعلا ةدايزو يناكسلا ومنلا 2-1-5-1

 دقف « اهيف ناكسلا بيكرتو مجح يف ةعساو تاريغت ىلإ تيوكلا ىلإ ةرجهلا تدأ

 بذ ج ىلإ « ناجملاب ةيساسألا تامدخلا رفوتو لمعلا صرفو عساولا ةلامعلا قوس ىدأ

 ءالؤه ءاج دقو « تاينيسمخلا علطم ذنم تيوكلا ىلإ نيرجاهملا نم ةريبك دادعأ

 . تيوكلا « 130-131 ص « 1974 « قباس ردصم : ىلع دمحم «ارفلا (1)

 . تيوكلا « 1974 « ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا « طيطختلا ةرازو « اضيأ رظنأ

 . تيوكلا « 11-12 ص « 1981 « قباس ردصم : هلالادبع « شايعوبأ (2)
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 ماع ناكسلا يلامجإ غلب دقف ؛ ةرومعملا عاقب ىتش نمو ةفلتخم تايسنج نم نورجاهملا

 ىكصوو ؛ 1965 ماع ةمسن فلأ 467 ىلإ ددعلا اذه عفتراو ةمسن فلأ 206 وحن 7

 1975 ماع يف نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن تغلبو ؛ 1975 ماع ةمسن نويلم وحن ىلإ

 .0) 1975 ماع يف 9030 مهتبسن تغلبف نويتيوكلا امأ ؛ ناكسلا يلامجإ نم 9069 ىلاوح

 ةلودلل يناكسلا مجحلا فعاضت ىلإ تدأ ةريبك ةيناكس تاريغت ةرجهلا هذه نع مجن دقو

 ىلإ اعد امم ؛ (1980 ىلإ 1950 نم ةرتفلا يف) ةمرصنملا ةثالثلا دوقعلا يف تارم ةدع ىلإ

 ةطغشتنألاو تامدخلا رفوت عم « ةعيرسلا ةيناكسلا ةدايزلا ءاوتحال ةديدج قطانم ميظنتو دادعإ

 ةلودلا تلواح كلذل ؛ ثيدحلا يداصتقالا ومنلا ةرتف يف دالبلا اهجاتحت تناك يتلا ةيداصتقالا

 ةفلتخملا تامادختسالا ديدحت عم ينارمعلا ومنلا هاجتا ددحتل ةثيدحلا ةينارمعلا ططخلا دادعإ

 . تاعاطقلا عيمجل

 طيطختلا ةسايس عابتاو ةيسايسلا لماوعلا 3 - 1-5 - 1

 بناجألا نيططخملا بلج يف ةلودلا اهتعبتا يتلا تاسايسلا يف ةيسايسلا لماوعلا تلثمت

 ةلقن ةميدقلا تيوكلا ةنيدم لقن ىلإ ططخلا هذه تدأ دقو « تيوكلل ةينارمعلا ططخلاب مايقلل

 ةسيبرغلا ندملا حمالم ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا حمالملا نم اهحمالم ريغت يف تدعاس ةعيرس

 يتلا تارارقلا ء,طفنلا فاشتكا دعب ينارمعلا ومنلا يف ترثأ يتلا لماوعلا نمو . ةثيدحلا

 ددحت تناك يتلاو « يدلبلا سلجملاو ءارزولا سلجمك دالبلا يف ايلعلا سلاجملا نم ردصت
 وسمنلا هيجوت يف سلاجملا هذه رود ىلإ ةفاضإ « ةلودلا يف يضارلل ةفلتخملا تامادختسالا

 نم حصضخغتي كلذ نأف طيطختلا ةسايس عابتاب قلعتملا بناجلا امأ . هتاهاجتا ديدحتو ينارمعلا

 هططخو نارمعلا تاهاجتا ديدحتل يرصعلا طيطختلا بولسأ ةلودلا ةسايس عابتا لالخ

 ديدحت لالخ نم « دالبلا يف يضارألا قيسنتو ميظنت ىلع بولسألا اذه دعاسو « ةيلبقتسملا

 اذه دعاسو . اهريغو ةيعانصلاو ةيميلعتلاو ةيحصلاو ةيراجتلاو ةينكسلا ةفلتخملا تامادختسالا

 ددحت ةمظنم ةطخ قفو ريسي ناك طفنلا فاشتكا دعب دالبلا يف ينارمعلا ومنلا نأ يف بولسألا

 ناكسلا تاجاح قفو ومنت تناك يتلاو « طفنلا فاشتكا لبق ةنيدملا هيلع تناكام سكعب هتاهاجتا
 سام م

 . ةنيدملا ومن ددحت ةقبسم ططخ دادعإ نود مهتابلطتمو

 « طفنلا فاشتكا دعب ةيناثلا هترتف يف ينارمعلا ومنلا يف لماوعلا هذه رثأ ىلع فرعتللو

 . هتاقوعم نايب عم ينارمعلا ومنلا روطت ضارعتسا نكمي

 . تيوكلا « 12 ج « 23 ص « 1975 « ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا : طيطختلا ةرازو (1)
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 ينارمعلا ومنلا روطت 2-5 - 1
 تادادتمالل ةديدج تاهاجتا تددح 1952 ىلوألا ةينارمعلا ةطخلا نأ افنآ ركذ امك

 « 1957 ماع ةنيدملاب طيحملا روسلا مده مت كلذل ؛ ةنيدملا راوسأ جراخ نوكت ةينارمعلا
 1950 نم ةرتفلا يف حضاولا ومنلا (1-9) لكشلا حضويو « ةثيدحلا نارمعلا ةلحرم تأديو
 اهب طيحملا روسلاب ةددحملا ةنيدملا راطإ جراخ نارمعلا دادتما حضتي ثيح « 1965 ىلإ
 ةقطنم ةعسوت عم طسولاو بونجلا هاجتاب لحاسلا ةاذاحمب دتما ثيح « (ثلاثلا روسلا)
 . تيوكلا ةنيدم بونج يف يدمحألا ةقطنم عيسوتو « ثيوكلا ةنيدم برغ لامش يف ءارهجلا

 سفن ذخأ هنأ (1-9) لكشلا حضويف 1980 ىلإ 1965 نم ةرتفلا يف ينارمعلا ومنلا امأ
 لحاملا ةاذاحمب بونجلا يفو طسولا يف قطانملا عيسوت عم ىلوألا ةلحرملا يف روطتلا هاجتا
 تحبصا ةلصتملا ةينارمعلا تادادتمالا هذهب تيوكلا ةنيدمو . ءارهجلا دنع يبرغلا لامشلاو

 ةنيدمل ةيناتيلوبورتملا ةيصخشلا حمالم زربأ نمو « ةريبك تادادتما تاذ ةيناتيلويورتم ةقطنم
 ةفقطنملا مدخي ًايرادإو ًايراجت ًازكرم ' ةميدقلا تيوكلا " ةنيدملا زكرم صيصخت تيوكلا

 نمو . هيف تامدخلا عيمج رفوتل رمتسم لكشب زكرملاب ةديدجلا قطانملا لاصتا عم ةيئاتيلوبورتملا

 . اهريغو ثداوحلاو ثولتلا بسن عافتراو ماحدزالاو ديدشلا زكرتلا ةيناتيلوبورتملا قطانملا تايبلس
 ةفقطنملا جراخ ةديدج ندم ثادحتساب اوموقي نأ ةرتفلا كلت يف نيططخملا ىلع ردجألا نم ناكو

 ةقطنملا ىلع زكرتلا ةدح نم فيفختلا ىلع دعاست يلاتلابو , تامدخلا عيمجب ايتاذ ةيفتكمو ةرومعملا

 . ةمحدزملا قطانملا يف ةمئاقلا لكاشملا نم فيفختلا ىلإ يدؤي هرودب اذهو « ةرومعملا

 سفن ذخأ 1997 ىلإ 1980 نم ةرتفلا يف ينارمعلا ومنلا نأ (1-9) لكشلا حضويو

 تاحاسملا قطانملا تطغ ثيح ٠ 1997 ماع لولحب هتروص تلمتكاو « اضيأ قباسلا هاجتالا

 ةاذاحمب بونجلا وحن هاجتالا نأ ةظحالم عم « ةرومعملا ةقطنملا طسو يف ةينبملا ريغ

 تلمتكا ثيح « ءارهجلا هاجتاب يبرغلا لامشلا وحن هاجتالا نم ةدشو ةعرس رثكأ ناك لحاسلا

 اذه يف قطانملا بلغأ نأ ىلإ كلذ عجرمو : يدمحألا ةقطنم ىتح بونجلا يف قطانملا عيمج
 اذهبو . (ناميهلا مأ ةقطنمو ساطنفلا برغو نيرقلا ةقطنمك يموكح ناكسإ نع ةرابع هاجتالا
 بونجلا هاجتاب لحاسلا ةاذاحمب نيروحم لالخ نم ةدتمم تيوكلا ةنيدم تحبصأ نيوكتلا
 . يبرغلا لامشلاو

 . 1999 ثحابلل ةيئاديم ةعباتم (1)
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 قرطلا ةكبش 1-2-5-1

 طفنلا فاشتكا لبق ىلوألا نارمعلا ةرتف يف تداس يتلا قرطلا ةكبش تناك دقل

 فاشتكا دعيو . ةقيض قرط نمو ةفوصرم ريغو ةجرعتم ةقزأ نم نوكتت ٠ ةعضاوتم

 ةبكاومل ةدبعمو ةديدجو ةعستم اقرط تبلطت ةعساو ةيمنت ةكرح دالبلا تدهش طفنلا

 يف قرطلا ةكبش لوط لصو ثيح ةديدج قرط ءاشنإل ةطخ تدعاو . ةديدجلا ةلحرملا

 وحن ىلإ 1970 ماع يف قرطلا لاوطأ تغلبو . ًأرتم وليك 274 وحن ىلإ 1956 ماع

 ماع يفو . (ة)رثم وليك 2700 وحن تغلب دقف 0 ماع يف امأ « ًارتم وليك 0

 . ©)تارتم وليك 24808 وحن قرطلا لاوطأ تغلب 5

 يرفقادلا قيرطلاب ةيادب ةميدقلا تيوكلا ةنيدم لوح يرئادلا طمنلا قرطلا هذه تذخأو

 يرفئادلا قيرطلا مث . سداسلاو سماخلاو عبارلا يرئادلا قيرطلا مث ثلاثلاو يناثلاو لوألا

 . ةعيرسلا قرطلا تاعورشم لمتكت امدنع « البقتسم عسوتلا دادزي نأ عقوتملا نمو عباسلا

 ةيعاعشإلا قرطلاو (1-9) لكشلا كلذ حضويو « ةيعاعشإ قرط ةيرئادلا قرطلا هذه للختو

 ء زيزعلادبع نب لصيف قيرطو « قشمد قيرطو « عيرسلا رفسلاو « ليحيحفلا قيرط يه
 ةيرئادلا قرطلا تاعطافت نيب ةعقاولا تاحاسملا يف امأ . يلازغلا قيرطو ؛ راطملا قيرطو

 . ةينكسلا ءايحألا ثميقأف ةيعاعشإلاو

 ةينكسلا ءايحألا 2- 2-5-1

 يتلا قطانملا ىلإ ةميدقلا تيوكلا ةنيدم نم ناكسلا لقتنا طفنلا فاشتكا دعب نارمعلا ةرتف يف

 ةسايس قطانملا هذه ىلإ ناكسلا ءالؤه لاقثنا ىلع دعاس دقو « ةنيدملا راوسأ جراخ اهمادختسا مت

 عيزوت فدهب ؛ ةفعاضم غلابم ريظن ةموكحلا اهتعبتا يتلا نينطاوملا تاراقع كلمت وأ نيمثتلا

 2.1 وحن 1952 ماع نيمثتلا غلابم تغلب دقو . رشابم ريغ لكشب نينطاوملا ىلع ةيطفنلا دئاوعلا

 تادحولا ددع امأ .6) 1960 ماع لولحب ًارانيد نويلم 86 وحن ىلإ لصتل تعفتراو رانيد نويلم

 ةينكس ةدحو فلأ 78 ىلإ لصتل تعفتراو ةينكس ةدحو فلأ 14 وحن 1950 ماع تغلب دقف ةينكسلا

 . (4ةينكس ةدحو فلأ 152 وحن 1975 ماع تغلبو « 1965 ماع يف

 ( 1981 « 19 ص « 33 ددعلا « ةيفارغملا ةيعمجللا « تيوكلا يف ةيمنتلا ندمل طيطختلا : هلالادبع « شايعوبأ (1)

 . تيوكلا

 ةلتمتمام هغ 2 اهمصتمو : كهستمل ةاهتكاتعمل ةطواصمأ 1997, م 216, 71". 170, 100598ن1 2

 . تيوكلا « 202 ص « 1985 , قباس ردصم : هللادبع ديلو ء« سينملا (3)

 4و فروةمط ىل. : كمانكمو طمطاعسك ةق 2 1عدمدمعع 10 آتصصنتوممكتمم 1م اك ةناب طدمدااجب ه2 (4)

 فتاك, 8جالعاتمي 810. 11, 1977, م 72-71 , 1كناكنا .
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 ٠ 1997 ماع ىتح ينارمعلا ومنلا روطت لحارم (1-9) لكشلا

 . 1997 تيوكلا ةيدلب تاططخم : ردصملا
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 (1فانصأ ةينامث ىلإ ايمسر تيوكلا يف ةينكسلا تادحولا فنصتو

 ةصاخ للف نيعون ىلإ مسقتو) للفلا - (ةينكس تارامع وأ تايانب يف نوكتو) ققشلا

 توسيبلا - (نكسلل نيقحتسملل ةموكحلا نم تعزو ةيموكح للفو « كالملا ةقفن ىلع تأشنا

 - (ةميدقلا ةيبرعلا تويبلا وأ ةينكسلا تارامعلا لفسأ يف نوكتو) قحالملا - ةميدقلا ةيبرعلا

 - (رحبلا ىلع ابلاغ عقتو) تاهيلاشلا - ةينكسلاو ةيراجتلا تاعمجملا -- (تارامعلا) تايانبلا

 . ىرخألا نكاسملا

 تاليفلا نم ابلاغ يمهوو ةينكسلا قطانملا يف نييتيوكلا ناكسإ قطانم تددح دقو

 تصصخ يتلا قطافملا امأ . ينارمعلا اهدادتماو ةنيدملا لوح دجوتو ةصاخلاو ةيموكحلا

 ةيناورفلاو ةيملاسلاو يلوح يف عفتو ةيرامثتسالا قطانملاب فرعتف نييتيوكلا ريغ ناكسإل
 . ©ءارهجلاو ليحيحفلاو يعقرلاو ناطيخو خويشلا بيلجو

 .19972 نم ةرتفلا يف هرصانعو ينارمعلا طيطختلا بناوج

- 

 :ةمتاخ

 ةعبرأ ذنم ىأ ؛ 1613 ماع ىلإ دوعي ةريزجلل ةيسايسلا ةطيرخلا ىلع تيوكلا روهظ نإ -

 لقتسم نايكك تأشن اهنكلو « ةيخيراتلا تاباتكلا نم ريثك هتركذ امل افالخ « ابيرقت نورق

 نسم ةيجراخلا تاءادتعألا نم اهتيامحل اهتأشن ذنم راوسألاب ةطاحم تيوكلا ةنيدم ثناكو -

 مت ىذلا « 1919 ماع يف اهرخآ ناك راوسأ ةثالن اهتأشن ةرتف للختو « لئابقلا ضعب

 هيلع مهدامتعاو رحبلاب نييتيوكلا طابترإل لحاسلل ارواجم ىلوألا هتأشن يف نارمعلا ناكو

 « ةيفيظو تاقاطن ةدع نم اهتأشن ةيادب يف ةنيدملا تنوكتو . قزرلل ىساسأ ردصمك

 مهأ نم ناك ثيح . اميدق ةيمالسإلا ةيبرعلا ةنيدملاب فرعيام لكشت اهتانوكمب تناكو

 « رشنللل ةمظاك « ةيرضح ةيعامتحا ةسارد « تيوكلا يف ناكسإلا : زيزعلادبع فؤرلادبع « يوادرتملا (1)

 . تيوكلا « 176 ص « 5

 . 1999 « ثحابلل ةيناديم ةعباتم (2)
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 رصق ؛ دجدسسملا « ةقصالتملا ةينكسلا ءايحألا . ةقصالتملا قاوسألا اهصئاصخ

 . رحبلا « ةيجراخلا راوسألا « مكاحلا

 اهئازجأ مظعم نارمعلا ىطغ ثيح « ةنيدملا ملاعم حضتت تأدب تاينيسمخلا ةيادب يف

 هذه تازيمم مهأ نمو . ةنيدملا جراخ ىرقلا ضعب روهظ ىلإ ةفاضإ « روسلا لخاد

 يهنلاو فورعملاب رمألا باب نم يمالسإلا ةبسحلا ماظن تلثم ىتلا ةيدلبلا روهظ ةرتفلا

 . ركنملا نع

 ةيحصلاو ةينارمعلا تالاجملا ىتش يف تيوكلاب ضوهنلا يف ريبك رثأ يدلبلا سلجملل ناك

 ةعباتملاو ةبقارملاو هيجوتلا يف ةرود لالخ نم نينطاوملا حلاصم ةياعر عم ةيعامتجالاو

 تامفاجتإل يسيئرلا ططخملا ربتعي ناكو رغصم يباين سلجم ةباثمب ناك ثيح . ذيفنتلاو

 . اهطبض ةلواحم عم ةينارمعلا تادادتمإلا

 ةافصلا ةحاسو ةيرحبلا ةهجاولاو ةنيدملاب طيحملا روسلا ةينارمعلا ةنيدملا تانوكم مهأ نم

 ةيفيظولا اهتاقاطن تمسقو . دجاسملاو دباعملاو تاحاسلاو ةينكسلا ءايحألاو ةيراجتلا ةقطنملاو

 . ينكسلا قاطنلاو يراجتلا قاطنلاو يرحبلا قاطنلا « تاقاطن ةثالث ىلإ

 ةيلحملا ةئيبلا عم ام دح ىلإ ةقفاوتم تءاج ثيح « يوارحصلا عباطلا نكاسملا ىلع بلغيو

 ىلع قلغمو لخادلا ىلإ حتفنم ميمصتب تينب ثيح « ءاشتإلا ةقيرطو ءانبلا داوم لالخ نم ةطيحملا

 تناكق ءانبلا داوم امأ . ريدكابلاب فرعت ءاوهلل جاربأ ىلع ىوتحتو فوشكم ءانف اهطسوتي جراخلا

 . ةيوارحصلا ةئببلا نولل مثالملا نكادلا رفصألا نوللا وذ ىلحملا نيطلاو رجحلا نم

 ناكسلا لماع اهمهأ ناك « لماوع ةدعب طفنلا فاشتكا لبق تيوكلا يف نارمعلا رثأت دقو

 اهل ناك دقف ةيعيبطلا ةئيبلا امأ . ةيداصتقالا تايناكمإلا لماعو ةيطيطختلا ةرادإلا لماعو

 . ةيساقلا ةئيبلا هذه عم امئالم ىتأي نكاسملاو ةينكسلا ءايحألا ميمصت لعج رود

 طيطختلا يف ديلاقتلاو تاداعلا ىلع هسكعي امو يمالسإلا فرعلاو ةعيرشلا رود بعل دقو

 . ةيعامتجالا ةبرقلا ًادبم ةيبلت عم تايرورضلا دسل نكاسملا يف عضاوتلا لالخ نم

 . ىلوألا هتزيكرو ينارمعلا دادتمإلا ةاون دجسمل ١ لعج ىلإ ةفاضإ

 ومنلاو طفنلا : يه لماوع ةعومجمب طفنلا قاشتكا دعب ينارمعلا ومنلا ةرتف ترثأتو

 طيطختلا ةسايس عابتاو ةيسايسلا لماوعلا « ةلامعلا ةدايزو يناكسلا ومنلا « يداصتقالا

 « لحلسلا ةاذاحمي بونجلا هاجتا طفنلا فاشتكا دعب ىلوألا هترتف يف ينارمعلا ومنلا ذخأو

 مهل لثمي يرحبلا ئطاشلا ناكف رحبلاب مدقلا ذنم نييتيوكلا طابترا ىلإ ببسلا عجريو

 : هداعبأ لكي رضاحلا و يضاملا
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 بونجلا هاجتا يفو ةيطسولا قطانملا ىلإ هجتي ذخأ دقف 1965 دعب ينارمعلا ومنلا امأ

 ةيااتيلوبورتم ةنيدم تيوكلا ةنيدم نم قلخ امم « ءارهجلا ةقطنم دنع يبرغلا لامشلاو

 ماع يف ىربكلا تيوكلا ةنيدمل ينارمعلا دادتمالا ةروص تلمتكاو « تادادتمالا ةعستم

 ناك لحاسلا ةاذاحمب بونجلا وحن ينارمعلا دادتمالا نأ ةظحالم عم « هالتامو 0

 . اراشتناو ةعرس رثكأ

 تلغتسا تاغارف اهنيب اميف تنوك ةيعاعشإ ًاقرط اهللختت يرئادلا لكشلا قرطلا ثذخأ دقو

 تاراقعلا كالمتسا ةسايس تدأو « ىرخألا ةيداصتقالا ةطشنألا ضعبو ةينكسلا قطانملل

 . ةميدقلا تيوكلا ةنيدم جراخ قطانم ىلإ نينطاوملا لاقتنا ىلإ

 امأ ٠ ةصاخو ةيموكح تاليف نع ةرابع ءانبلا طمن ناكو نييتيوكلل ةينكس قطانم تددحو

 يهو « ةيراشتسالا قطانملاب فرعت تناكف نييتيوكلا ريغ ناكسإل تددح يتلا قطانملا

 . (ققش) ةريغص ةينكس تادحو ىلإ ةسمقمو (تارامع) تايانب نع ةرابع
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 يناثلا لصفلا

 ةينارمعلا زخارملل يفارغوميدلا ءانبلا





 مم ىلا يل يق لإ نجح ا نحا ا نحب 600 اع اها ني ب ني مي ا خل

 ١

 مي مر مي ا محبا ميا ميا مبا حبا مي مب مب ا حب مي مي مي مي مد

 ديهمت

 ناكسلا ومن

 ةفاثكلاو عيزوتلا

 ةيويحلا تاعقاولا

 ةيفارغوميدلا صئاصخلا

 ةيسنجلا بسح ناكسلا ميسقت

 عونلا بسح ناكسلا ميسقت

 نسلا بسح ناكسلا ميسقت

 ةيعامتجالا صئاصخلا

 ةيجاوزلا ةلاحلا بسح ناكسلا ميسقت

 ةرسألا مجح بسح ناكسلا ميسقت

 ةيميلعتلا ةلاحلا بسح ناكسلا ميسقت

 ةيداصتقالا صئاصخلا

 لمعلا ةوق مجح

 يداصتقالا طاشنلا ماسقأو ةيسنجلا بسح ةلماعلا ىوقلا عيزوت

 ةشيعملا ىوتسم

 تيوكلا ةلود يف يناكسلا لبقتسملا
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 ديهمت 1-2

 فوس لصفلا اذه يفو « تيوكلا يف نارمعلل يخيراتلا روطتلا لوألا لصفلا لوانت

 هلماوعو عيزوتلا ةسارد لالخ نم ةينارمعلا زكارملل يفارغوميدلا ءانبلا ةساردلا لوانتت

 . تيوكلا يف يناكسلا لبقتسملا ىلع ءوضلا ءاقلإ عم « هروطتو ومنلاو هرصانعو بيكرتلاو

 قيقحتل نو ططخملا اهيلع دمتعي يتلا ةيساسألا زئاكرلا نم ةيعامتجالا تاساردلا دعت

 اذه نمو . ناكسلل يعامتجالا رارقتسالا ريفوت ىلإ ةيدؤملا ةيناسنإلاو ةيعامتجالا بلاطملا

 ةساردلا يف دامتعالا متي فوسو « ناكسلل ةرفوتملا تاءاصحإلا ليلحتو ثحب مت قلطنملا

 دادعتل ةيلوألا جئاتنلا ىتح 1965 ماع يف ناكسلا دادعتب ًاءدب تادادعتلا تانايب ىلع ةيناكسلا

 . اماع نوثالث اهادم ةرتف يف يأ 1995 ماع يف ناكسلا

 ماع ةيادبلا تناك دقف تيوكلا ةلود يف ناكسلل اهؤارجإ مت يتلا تادادعتلا صخي اميفو

 اههايمو تيوكلا ةلود ىضارأ عيمج ىطغ يذلا « 1965 ماع دادعت مث 1961 ماع مث 7

 اذهل « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ثيوكلا ةلود نيب ةعقاولا ةدياحملا ةقطنملا ادع اميف ةيميلقإلا

 دعلا ةقيرط 1965 دادعت يف تعبتا دقو . هقبس امب ةنراقملاب عسوم لماش ىناكس دادعت وهف

 مهتلاح لثمي ناكسلل اماع ادادعت ءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلا ترجأ دقو . 16 83040 يلعفلا

 . 1965 ليربإ 26/25 ةليل

 ؛ 1985 ؛ 1980 ؛ 1975 ١ 1970 ماوعألا يف تناك تادادعت ةدع 1965 دادعت عبت دقو

 ببسي 1990 ماع يف هءارجإ ًاررقم ناك يذلا دادعتلا ىغلأ دقو « تاونس سمخ لك يأ 5

 . ماعلا سفنل سطسغأ يف ثيوكلا ةلودل مشاغلا يقارعلا وزغلا

 ناكسلا ومن 2-2

 1965 ماع ذنم تيوكلا يف ناكسلل ىددعلا روطتلا (2-1) لكشلاو (2-1) لودجلا نيبي

 ةيوئملا ةبسنلاو ةيقيقحلا ةدايزلا نايب عم « اماع 0 وحن اهادم ةينمز ةرتف يف يأ 1995 ماع ىتح

 عسبرأ ىوس امهنيب لصفي مل تيوكلا يف نيدادعت لوأ نأو . نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل

 ؛ 1961 ماع يناثلا دادعتلا ىرجأو « 1957 ماع لوألا دادعتلا ىرجأ ثيح : طقف تاونس

 . فلسأ امك 1965 ماع ثلاثلا دادعتلا ذنم تيوكلاب ناكسلا تادادعتل ةيسمخلا ةيرودلا تمظتناو

 : ىلي اميف اهلمجن قئاقحلا ضعب رهظت (2-2) (2-1) لوادجلا ةسارد لالخ نمو
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 اوناكام نيلثم وحن يأ 307755 ىلإ 168793 نم تاونس 10 لالخ نييتيوكلا ددع عفترا -

 نم رتفكأ يأ 687082 ىلإ 298546 نم نييتيوكلا ريغ ددع ديازت نيح يف « هيلع

 . 1975 ىلإ 1965 ماع ذنم كلذو « نيلثم

 ريغ ناكسلا عم ةنراقملاب 1965 ماع دادعت نم ءادتبا نييتيوكلا ناكسلا ةبسن ضافخنا -

 تضفخناو ؛ 1965 ماع يف ناكسلا يلامجإ نم 9636 مهتبسن تلكش ثيح نييتيوكلا

 يف 9069.1 ىلإ نييتيوكلا ريغ ناكسلا ددع عفترا امنيب 9930.9 ىلإ 1975 ماع لولحي

 يف ربكألا رودلا نييتيوكلا ريغ ناكسلل يونسلا ومنلا لدعمل نأ ينعي اذهو « ماعلا سفن

 نييتيوكلا ريغ ناكسلا ددع عافترا عجريو . ناكسلا يلامجإل يونسلا ومنلا لدعم عافترا

 رورمو ء؛ةيطفنلا ةورثلا تادئاع ببسب ةرتفلا كلت يف يتيوكلا داصتقالا شاعتنا ىلإ

 ةصاخ « حوتفملا بابلا ةسايس ةموكحلا عابتاو « ةيداصتقاو ةيفاقثو ةينارمع ةرفطب ةلودلا

 « لمعلا نع ثحبت يتلا ةدفاولا ةتقؤملا تارجهلا نم ريثك حوزن ىلإ ىدأ امم برعلا عم

 نييتيوكلا ناكسلا ددع نأ كلذ « ةلودلا تاعاطق ىتش يف لمع صرف رفوت ىلإ ةفاضإ

 . ةيمنتلا تابلطتم تاجايتحاو بسانتيال

 ناكسلا ةبسن ضافخنا رارمتسا 1995 - 1985 يماعل ةيناكسلا تادادعتلا رهظتو -

 9627 نييتيوكلا ناكسلا ةبسن تحبصأ ثيح « نييتيوكلا ريغ ناكسلا عم ةنراقم نييتيوكلا

 نكمتت ملو . 1985 ماع يف نييتيوكلا ريغ ناكسلل 9072 ىلإ ةبسنلا هذه تعفئرا امنيي

 يف تيوكلل ثدح يذلا يقارعلا وزغلا ببسب 1990 ماع يف دادعتلا ءارجإ نم تيوكلا

 ةدايزلا ضافخنا ىلإ اضيأ ىدأ وزغلا اذه نأ نع الضفو « ماعلا اذه نم سطسغأ رهش

 دادعأ يف صقن ىلإ كلذ ىدأو . 1995 - 1990 يماع نيبام صخألا ىلعو ناكسلا يف

 . ةيلصألا اهنطاوم ىلإ ةدفاولا تارجهلا حوزن ببسب نييتيوكلا ريغ ناكسلا

 حبصأ ىتح 28-9011 وحنب ردق ثيح 5 ماع نم يونسلا ةدايزلا لدعم ضافخنا أدب -

 كلذ عجريو « ىونسلا ةدايزلا لدعم يف صقن كانه حبصأ يأ 90 0.71- وحن 1995 ماع

 ىلإ ىئاوشع لكشب تارجهلا حوزن نم دحلل ةلودلا اهتذختا يتلا ةنزاوملا تاسايس ىلإ

 ٠ 1990 ماع يف ىقارعلا وزغلا ببسب لصح يذلا حوزنلا ىلإ ةفاضإ « تيوكلا

 يف نييتيوكلا ناك ملل ماعلا ومنلا لدعم نأ حضتي ةيناكسلا ةدايزلا تالدعم ةسارد لالخ نمو -

 2 مقر يريمألا موسرملا رودص ببسب كلذو « ابيرقت 9682 غلي 1965-1975 نيبام ةرتفلا

 اماع 15 يضم طرشب ماعلا يف اصخش نيسمخل ةيتيوكلا ةيسنجلا حنم ددح يذلا 1960 ةنسل
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 بلأغلا يف نييتيوكلا ريغ ناكو ٠ ىبرعلل تاونس 10 و ىبرعلا ريغل تيوكلا يف ءاقبلا ىلع

 ليئاوسإ دض ةيبرعلا بورحلا ببسب اوحزن نيذلاو ةرتفلا كلت يف نييندرألاو نيينيطسلفلا نم
 عيجشت ىلإ ةيمارلا ةيموكحلا تاسايسلا ىلإ ةفاضإلاب ٠ 1967 - 1956 - 1948 ثاونسلا يف

 « ةيحصلا تامدخلا ريفوتو ىناجملا ميلعتلاو ءانبألل ةيلام تاوالع عضو يف ةلتثمتملا لسنلا

 « 90130 وحن 1975 - 1965 نيبام ةرتفلل نييتيوكلا ريغ ناكسلل ةيونسلا ةدايزلا ةبسن تغلبو

 كلذو ناتسكابو دنهلا نم ايسآ قرش بونج نم تيوكلا ىلإ هجتت ةيناكسلا تارجهلا تناك دقو

 روهظو ةيقرفلا ناتسكاب لاصفنا ىلإ ةفاضإلاب 1968 ماع يف نيتلودلا نيب برحلا ببسب
 . ةيشيعملا مهعاضوأ نيسحتلو « 1971 ماع شدالجنب ةلود

 (2-1) لودج
 1995 ماع ىتح 1965 ماع نيب اميف تيوكلا ناكس روطت

 3 د
 1-1 || هسا

 ةيتاصحإلا ةعومجملاو « 2 لج « 23 ص 1975 « قباس ردصم « طيطختلا ةرازو : ردصملا

 ةدايزلا لدعمو ةيوئملا بسنلاو ةيقيقحلا ةدايزلا) . 27 ج « 46 ص 1996 ةيونسلا

 غلب دقق 1995 - 1985 نيبام ةرتفلا يف نييتيوكلا ناكسلل ماعلا ومنلا لدعم امأ -

 نس ريخأتو لسنلا ليلقت ببسب ناك ةقباسلا تاونسلا نع طوبهلا اذه لعلو ء. 9

 . ةرسألا مجح رغص ىلع ةظفاحملا ةلواحمو لسنلا نم دحلا ىلإ كلذ ىدأ دقو « جاوزلا

 « 9624- ردقب 1995 -1985 نم ةرتفلل مهل ماعلا ومنلا لدعم غلب دقف نييتيوكلا ريغ امأ

 ريغو نييتيوكلا ناكسلا نيب ةنزاوملا بولسأ ةلودلا جاهتنا طوبهلا اذه بابسأ نم لعلو

 نع ةدئازلاو ةمظنملا ريغ تارجهلا نم دحلل تاعيرشتلا ضعب نس لالخ نم نييتيوكلا

 فيص يف تيوكلا ةلودل يقارعلا وزغلا ىلإ ةفاضإلاب « ةيلحملا قوسلاو لمعلا ةجاح

 ٠ اقباس ركذ امك يلصألا اهنطوم ىلإ ةدفاولا تارجهلا حوزن ىلإ ىدأ ىذلا 0
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 . 1965-1995 دادعتلا تاونس يف ةيسنجلا بسح ناكسلل يبسنلا عيزوتلا (2-1) لكشلا

 .(2-2) لودج

 1995 - 1965 ةرتفلل ةيناكسلا ةدايزلا لدعم

 ا | رتل 0 دما لدعم | ومنلا ل متل لدعم 1 لدعم ومنلا لدعم

 ٍ 3 تادادعتلا تانايب 171 دامتعالاب ثحابلا باسح نم : 7

 1 ءغ
 نكت مل ةيناكسلا ةدايزلا نأب حضتي ؛ تيوكلا يف ناكسلا ومن تالدعم ضارعتسا لالخ نمو

 ةرجبلا ةجيتن طقف ثدحت ملو طقف ةيعيبطلا ةدايزلا لالخ نم تايفولا ىلع ديلاوملا قوفت ةديل

 3 ل

 ناكس حبصأ ن أ ىلإ ةيجراخلا ةرجهلا تدأ كلذك . تيوكلا يف ةميقملا تاتفلا ضعبل ةيسنجلا
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 نييتيوكلا ناكسلا ددع ديازت ةنس 30 لالخ يفو « ةنطاوم ةيلقأو ةرجاهم ةيبلغأ نولثمي تيوكلا
 مل اذإو . اضيأ لاثمأ ةعبرأ براقيام ىلإ ةرتفلا سفنل نييتيوكلا ريغ ديازتو « لاثمأ ةعبرأ براقيام
 . مهدلب يف ةيلقأ نويتيوكلا ىقبي فوس ناكسلا نيب ةنزاوملا جمارب ذيفنت يف عارسإلا ةلودلا لواحت

- 2 

2 

 ةفاثكلاو عيزوتلا 3

 عيزوتلا 1-3

 ةمصاعلا ىه تاظفاحم ثالث ىلإ ىرضحلاو ىرادإلا اهميظنت لئاوأ يف تيوكلا تمسق

 ةغظفاحم نم تلصنفنا يتلا ءارهجلا ةظفاحم ةفاضإ مت 1980 ماع يفو ؛ ىدمحألاو ىلوحو

 بونجلا يف ىدمحألاو لامشلا يف ءارهجلا ىه «٠ تاظفاحم عبرأ كلذب حبصتل ةمصاعلا

 156 مقر يريمألا موسرملا ردص نأ ىلإ , لحاسلا دادتما ىلعو طسولا يف ىلوحو ةمصاعلاو
 يتلا ةيناورفلا ةظفاحم ىه « ةسماخ ةظفاحم كلذب تفيضاو تاظفاحملا دودح ليدعتل 1988 ةنسل

 . تاظفاحم سمخ ىلإ ايرادإ ةمسقم تيوكلا كلذب حيصتل « ىلوح ةظفاحم نم تلصفنا

 تاظفاحم ىلع 1965 ماع يف ناكسلا عيزوت (2-2) لكشلاو (2-3) لودجلا نيبيو

 : ىليام حضتي ثيح تيوكلا

 1965 ءاصحإ قفو تيوكلا يف ناكسلا اهب زكرتي ةظفاحم ربكأ ةمصاعلا ةظفاحم ريبتعت -

 ؛« ناك سلا ةلمج نم ابيرقت 9644 زكرتي اهيفو « ةمصاعلا قاطن جراخ ينارمعلا دادتمالا لبقو

 ةفظفاحم اسمأ « ابيرقت ناكسلا ةلمج نم 9043 اهب زكرتي ثيح ىلوح ةظفاحم كلذ ىلي

 ةروص انيطعي عيزوتلا اذه لعلو . ناكسلا ةلمج نم 9012.5 اهناكس لثميف ىدمحألا

 ىلع ىناكسلا زكرتلا ةدش ىلإ ةفاضإ ٠ تقولا كلذ يف ةيرضحلا ةعقرلا قيضل ةحضاو

 نارمعلا ةلحرم يف هب مهكسمتو لحاسلاب نييثيوكلا طابترال يرحبلا نوجلا لوحو لحاسلا

 . 1965 - 1950 نم ةرتفلا يف طفنلا فاشتكا دعب ىلوألا

 9046.7 ةبسنب ةمصاعلا ةظفاحم ىه نييتيوكلا ناكسلا اهي زكرتي ةظفاحم ريكأ نأ حضتي

 ردقب ىدمحألا ةظفاحم مث 9041.5 ردقي ىلوح ةظفاحم كلذ ىلي نييتيوكلا ناكسلا ةلمج نم

 ةمصاعلاو يلوح يتظفاحم نيب ناك مهل زكرت دشأف نييتيوكلا ريغ ناكسلا امأ ©« 8

 ةصصخملا قطانملا نأل كلذو 9042.1 ةمصاعلا مث 9044.3 ةبسن ىلوألا تلان ثيح

 ةمصاعلا يتظفاحم دودح يف امهو يلوحو ةيملاسلا قطانم يف عقت نييتيوكلا ريغ ناكسإل

 ريغ ناكسلا ةلمج نم 56 ردقب ىدمحألا ةظفاحم يف تناكف ةبسن لقأ امأ « يلوحو

 ٠ ةنيدملا نع اهدعبلو ةيطفن ةلامع ةقطنم اهنأل كلذو « تيوكلا يف نييتيوكلا
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 (2-3) لودج
 1965 ماع تيوكلا ةلود تاظفاحمب نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا عيزوت

 مم

 95| يلم
 1 خت 1-62 ص ع 1505 ماع يف تيوكلا ةلود دادعت جئاتن : طيطختلا سلجم : ردصملا

| 
| 

 ع

 . 1965 ماع تيوكلا ةلود تاظفاحمب نييثيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا عيزوت (2-2) لكشلا

 . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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 ىناكس زكرت ربكأ نأ (2-4) لودجلا حضويف 1995 ماع يف ناكسلا عيزوت صخي اميف امأ

 ةيناورفلا امأ « ناكسلا يلامجإ نم 9029.6 ىلوألا لتحت ثيح ةيناورفلاو ىلوح ىتظفاحم يف عقي

 ةظفاحم مث « 9016.8 ةبسنب ىدمحألا ةظفاحم كلذ ىليو « ناكسلا يلامجإ نم 9627.2 لثمتف

 ةظفاحم يف عقي ىناكس زكرت لقأو « ناكسلا يلامجإ نم 9614.2 ردقب لامشلا يف ءارهجلا

 . ناكسلا يلامجإ نم 9012.2 ةبسنب ةمصاعلا

 ةظفاحم كلذ ىلي مش 9030 ةبسنب يلوح ةظفاحم يف نييتيوكلا ناكسلا زكرت دتشيو

 بلغأ زكرت ىلإ ببسلا عجري دقو ؛ تيوكلا يف ناكسلا يلامجإ نم 9623.4 ةبسنب ةيناورفلا

 ةبسنب ىدمحألا ةظفاحم كلذ ىلي « نيتظفاحملا نيتاهب ناكسإلاب ةصاخلا ةيموكحلا عيراشملا

 ربتعتو نييتيوكلا ناكسلا نم ؟14.8 ةبسن ةمصاعلا ةظفاحم لتحتو « ناكسلا يلامجإ نم 1

 زكرتلا نع اهدعبل كلذو 9610.8 ةبسنب ءارهجلا ةظفاحم يتيوك ىناكس زكرت اهب ةظفاحم لقأ

 . (2-3) لكشلا كلذ حضويو . ةمصاعلا نم برقلاب يرضحلا

 (2-4) لودج
 تيوكلا ةلود يف تاظفاحملاب 1995 ماع نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا عيزوت

 ل _ةشلا 0 | شع ريغ | ا يضيع |
 ددعلا

 ءارجا
 ةياورلا

 0 ا 6 »| 5*5 يد
 انااا 1-9 ماةمصتسم : 8/1هدتطلوت 101 ععوأ 02 51ةاتكانعؤ, 3 ©ءداعقل 5ةهئندانعه] 066عع, : ردصملا

 .٠ 1995, م. 11, 1.12 .

0 

 ىناكس زكرت ربكأ نأ حضتيف 1995 ماعل نييتيوكلا ريغ ناكسلا عيزوت صخي اميف امأ

 ىلع ناكسلا يلامجإ نم 9629.3 ٠ 9629.9 ةيسنب يلوحو ةيناورفلا يتظفاحمب عقي مهل

 يدمحألا مث « 9616.7 ءارهجلا يف ةبراقتم هبش بسنب تاظفاحملا ىقاب كلذ ىلي مث « بيترتلا

 نأ كلذ ؛ 9010.4 ةبسنب ةمصاعلا يف اريخأو تيوكلا يف ناكسلا يلامجإ نم 9613.7 ةبسنب
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 قطانم ثيح « نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا نكس نكامأ ددح ىدلبلا ميظنتلاو ىرضحلا ميسقتلا

 امنيب . ةيناورفلاو يلوح يتظفاحم يف اهبلغأ زكرتيو « نويتيوكلا اهنكسيام ابلاغ تاليفلا نكس

 ريغ اهلضفيف (قق ش ماظن) نكس نم رثكأ ىلع ىوتحت يتلا ىنابملاو تارامعلا قطانم

 يتظفاحم نأ ىلإ ببسلا دوعيو « اضيأ يلوحو ةيناورفلا يتظفاحم يف اهبلغأ زكرتيو « نييتيوكلا

 « تاليفلا ماظنب فورعملا صاخلا نكسلا نمضتي اهضعب قطانم ةعومجم نالمشت ةيناورفلاو ىلاوح
 . ققش ىلإ ةمسقملا تارامعلاب فورعملا يرامثتسالا ءانبلا ماظن نمضتي رخآلا اهضعيو

 ؛« (2-3) لكشلا ميمصتب ثحابلا ماق تيوكلا ةلود قطانم يف ناكسلا عيزوت توافت حيضوتلو

 « تيوكلا ةنيدم برغ لامش ءارهجلا ةيحاض يف عقي نييتيوكلا ناكسلل زكرت دشأ نأ حضويو

 « ميسنلاو نويعلاو ءاميتو رصقلاو ةحاولاو ءارهجلا يه قطانم تس ىلع ىوتحت اهنأل كلذو

 «٠ تيوكلا ةنيدم قرش بونج يف نيرقلا ةيحاضو ملاسلا حابص ةيحاض ةيناثلا ةبترملا يف يتأتو

 ةيموكح ضورقو ضرألا عيزوتب ةموكحلا موقت ثيح «٠ يموكحلا ناكسإلا نمض امهنأل كلذو
 . ىرخألا قطانملاب ةنراقم ديدش يناكس زكرت قطانم اهلعج ام اذهو « ءايحألا هذه لثم يف

 «٠ نييتيوكلل زكرت اهب تيوكلا ةنيدم بونج يف ةيحابصلا ةيحاض نأ (2-3) لكشلا نم ظحاليو
 اضيأ امهو « تيوكلا ةنيدم نم بونجلا ىلإ ينارمعلا دادتمالا طسو يف سودرفلا ةيحاض اذكو

 يف عقي نييتيوكلا ناك سلل زكرت بلغأ نأ ىلع كلذ لديو . يموكحلا ناكسإلا قطانم نم
 . يموكحلا ناكسإلا يحاوض

 ةيحاض يف عفقبي مهل زكرت زربأ نأ (2-3) لكشلا حضويف نييتيوكلا ريغ ناكسلا امأ

 ةنيدم نم بونجلا يف خويشلا بيلج يف مث « تيوكلا ةنيدم نم بونجلا ىلإ لحاسلا ىلع ةيملاسلا

 يلوح يفو « تيوكلا ةنيدم برغ لامش ءارهجلا يفو « ينارمعلا دادتمالا طسو يف تيوكلا

 . ينئارمعلا دادتمالا طسو تيوكلا ةنيدم بونج ةيناورفلاو ناطيخ يفو « تيوكلا ةنيدم بونج

 نم ةنوكم نييثيوكلا ريغ ناكسلل تصصخ ةيرامثتسا تامادختسا تاذ قطانملا هذه ربتعتو

 تاليفلا نكاسم نيب عمجت يتلا ءارهجلا ةقطنم ادع اميف « ققش ىلإ ةمسقم (تارامع) تايانب

 . تايانبلاو

 نيبت تايئاصحا دوجو مدعلو « اهاوس نود حاوض يف تايسنجلا ضعب زكرت ةفرعملو

 زكرت بلغأ نأ ظحال ثيح ؛ تيوكلا ةنيدم يحاوض يف ةيئاديم ةساردب ثحابلا ماق « كلذ

 تاذ قطانملا نم نيتقطنملا نيتاه ربتعتو « ىلوحو ةيملاسلا يتقطنم يف عقي ةيئانبللا ةيسنجلل

 تاعماجلا ةذتاسأو لامعألا لاجر نم ةعفترملا لوخدلا يوذ اهنكسيام ابلاغو « يقارلا نكسلا
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 بيلجو ناطيخ قطانم يف اهزكرت رهظيف ةيرصملا ةيسنجلا امأ « مهريغو نيسدنهملاو ءابطألاو
 نهملا يوذ نم لامعلا اهنطقيام ابلاغو « ةلامع ناكسإ قطانم نيتقطنملا نيتاه ربتعتو خويشلا
 « صاخشأ 4-6 نيبام ةدحاولا ةفرغلا نطقي ثيح يناكسلا سدكتلا اهيف ظحولو « ةطيسبلا

 ةيدنهلا تايسنجلا زكرتتو « ىلوحو ةيملاسلا ةقطنم يف نييرصملل زكرت دوجو ىلإ ةفاضإلاب

 دت هيف نويروسلا امأ « اضيأ خويشلا بيلجو ناطيخ يتقطنم يف ةيكنالريسلاو ةيشيدالغنبلاو

 « راقلا دينب ةقطنم يف ةيناريإلا ةيسنجلا زكرتتو « يلوحو خويشلا بيلج ةقطنم يف مهزكرت
 ةيندرألا ةيسنجلا امأ « تيوكلا ةنيدم يف ةيزكرملا ةقطنملا يف ةيناتسكابلا ةيسنجلا زكرتتو
 ةينيصلاو ةيروكلاو ةينيبلفلا تايسنجلا زكرتتو ؛ يلوح ةقطنم يف نازكرتتف ةينيطسلفلا ةيسنجلاو

 ءايحألا هذه ربتعتو « (!)ساطنفلاو ةفيلحوبأو فقنملا يف تيوكلا ةنيدم نم ةيبونجلا ءايحألا يف
 ىلاوحب تيوكلا ةنيدم نع ةديعب اهنوك كلذو « نويويسألا اهيف بغريف ةضفخنم تاراجيإ تاذ

 . امومع تاراجيإلا ضفخنت زكرملا نع دعبلاب نأ ذإ « ابيرقت رتم وليك 0

 « لكاشملا نم ريثك ثودح اهريغ نود قطانم يف تايسنجلا ضعب زكرت ئواسم نمو

 تمقافتو « دونهلاو نييرصملا نيب 2000 ماع وينوي رهش يف تعقو يتلا ناطيخ ثادحأ اهنمو

 نهمل تايلاجلا ضعب راكتحا كانه نأ ىلإ ةفاضإ « نيتيلاجلا دنع بصعتلا ببسب ةلكشملا هذه

 ةدمكتحم لزانملا فقسأل سبجلا تاروكيد عيبو بيكرت ةنهم نأ ظحالن لاثملا ليبس ىلع « ةنيعم

 ةيلاجلا اهركتحت ماخرلاو رجحلا نم لزانملا تاهجاو بيكرت ةنهمو « ةيناتسكابلا ةيلاجلا ليق نم

 نود ةقطنم يف ةنيعم ةيسنج رارقتسا مدعو تايسنجلا ناكسإل قيسنتلا مزلتسي كلذل . (2)ةيرصملا

 كالم مزلي عيرشت كانه نوكي نأ ثحابلا حرتقيو . ناكمإلا ردق اهعيزوت ةلواحمو « اهريغ

 ؛« راقع لك ناكس عيونت ةلواحمو « لماكلاب راقعلا راجئتساب ةنيعم ةيلاجل حامسلا مدعب تاراقعلا

 . اهاوس نود قطانم يف تايلاجلا ضعب زكرت ةدح ليلقت ىلإ لبقتسملا يف كلذ يدؤي فوسو

 ةيناكسلا ةفاثكلا 2-3 -2

 يماع يف تيوكلا تاظفاحم يف ةيناكسلا ةفاثكلا عيزوت (2-6) (2-5) نالودجلا حضوي

 نيب ةيناكسلا ةفاثكلا يف ةحضاو قورف كانه نأب جاتنتسالا عيطتسن امهنمو 1995 ؛: 5

 . تاظفاحملا

 . م1999 « ثحابلل ةيناديم ةعباتم (1)

 1999 « ثحابلل ةيناديم ةعباتم (2)
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 . 1995 ماع تيوكلا ةلود قطانم يف نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا عيزوت (2-3) لكشلا
 ْ . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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 ىتح 1965 ماع يف تاظفاحملل ةددحمو ةحضاو دودح كانه نكت مل ظحلا ءوس نمو

 لالخ نم ةيناكسلا ةفاثكلا باسحب ثحابلا ماق كلذلو « ةنسلا كلت يف ناكسلا ةفاثك عيزوت نكمي

 . ةماعلا ةفاثكلا ةلداعم مادختساب عيرم رتثم وليك 17818 ىهو « لماكلاب دالبلا ةحاسم باسح

 15 و ةمك/ًيتيوك 13 مهنم « 2مك/ةمسن 28 ةلودلا ىوتسم ىلع ةماعلا ةفاثكلا نوكت كلذ ىلعو

 تقولا كلذ يف تيوكلا تاظفاحم يف ناكسلا ةفاثك فالتخا نايبل ةلواحم يفو . 2مك/يتيوك ريغ

 لودجلا يف حضوم وهامك ةلودلل ةيلامجإلا ةحاسملا ىلع ةظفاحم لك يف ناكسلا ددع ةمسق مت

 درجمل امنإو « ةيلعفلا ماقرألا تسيل ةجتانلا ماقرألا هذه نأ ىلإ هيبنتلا ىغبني كلذكو ء (5-2)

 . ثالثلا تاظفاحملا يف اهعقومو ةيلاعلا تافاثكلا زكرمت ةفرعم

 ردقب ةمصاعلا ةظفاحم يف اهاصقأ تغلب 1965 ماع يف ةيناكسلا ةفاثكلا نأ ظحالن ثيح

 ةمسن 3.4 وحن ىدمحألا ةظفاحم يف اهل طوبه ىندأ تغلب امنيب « عبرملا رتم وليكلل ةمسن 1

 ةطشنألا بلغأ زكرت ىلإ ةمصاعلا ةظفاحم يف ةفاثكلا عافترا يف ببسلا عجريو عبرملا رتم وليكلل

 حلاصملا راشتنا ىلإ ةفاضإ « نوجلا نم برقلاب رحبلا ىلع دمتعت تناك يتلا ةيداصتقالا

 لاصتالا ةقلح ناك يذلا خيوشلا ءانيم دوجو ىلإ ةفاضإلاب ةظفاحملا يف تائيهلاو ةيموكحلا

 . يجراخلا ملاعلاب

 (2-5) لودج
 1965 ماع تيوكلا ةلود يف ةيناكسلا ةفاثكلا

 . ثحابلا باسح نم : ردصملا

 عبرملا رتم وليكلل ةمسن11.7 ردقب ىلوح ةظفاحم يف ةفاثكلا عافترا ظحالي كلذك
 بيسب

 ةسفاثكلا .ضا فخنا صخي اميف امأ « لحاسلا ىلع اهدادتماو ةمصاعلا ةنيدملا زكرم نم اهبرق

 45 براقي امب ةنيدملا زكرم نع ةظفاحملا دعب ىلإ كلذ عجريف ىدمحألا ةظفاحم يف ةيناكسلا
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 كلذ يف ة ففاحملا هذه يف ىناكسلا راشتنالا ىلع دعاسس دقو ؛ بونجلا ىلإ ابيرقت رتم وليك

 اهتجاحو طفنلا نع بيقتتلاب موقت يتلا ةيبنجألا تاكرشلا نكاسمو تاركسعم دوجو تقولا

 نم برقلاب نكسلل ىدمحألا ةظفاحم ىلإ لاقتنالا ناكسلا نم ريثكلا رطضأ امم « ةلماع ديأ ىلإ

 . لمعلا زكرم

 (2-6) لودج
 1005 0 يف تاظفاحملا بسح تي 0 ةلود 7 دك ةفاثكلا

7 
 رةفاثكلا . لا ف ةح 0 ةظفاحمل

 دمك اةسسن (_96 ةظفاحملا
 هال ل ا يل ل ا
 يلا ا اي رح حل

 تهين 1
 ميل لإ ل كش ل م لاك ا 120-
 | 975 | 41 ت6 | 2

 ا 51137 1اا0 1 -
 . ثحابلا باسح نم : ردصملا

 1965 ماع يف اهنع ةريبك تافالتخا اهيلع ظحاليف 1995 ماع يف ةيناكسلا ةفاثكلا امأ

 ىلي « عبرملا رتم وليكلل ةمسن 4244 يلوح يتظفاحم يف ةيناكسلا ةفاثكلا عاقترا لالخ نم

 ببس عجريو عبرم رتم وليك لكل ةمسن 1100 و 1512 ةمصاعلاو ةيناورفلا اتظفاحم كلذ

 يف ةلثمتملا نييتيوكلا ريغل ةصصخملا نكاسملا رفوت ىلإ ةيناورفلاو يلوح يف ةفاثكلا عافترا

 ةيميلقإلا قاوسألا راشتنإ ىلإ ةفاضإ ةينكس تادحو ىلإ ةمسقملاو راودألا ةددعتم تايانبلا

 يف خويسشلا بيلجو ةيناورفلاو ناطيخو « ىلوح ةظفاحم يف ةيملاسلاو ىلوح نم لك
 يف ةديدج قطانم ثادحتسا لالخ نم نييتيوكلل نكاسملا رفوت كلذك . ةيناورفلا ةظفاحم

 يف ماحزلا نع اديعب ناكسلا نم ريثكلا تبطقتسا يتلاو ةيناورفلاو ىلوح ىتظفاحم
 بلغأ زكرت عم تارازولاو تائيهلا راشتناو تامدخلا عيمج رفوت ىلإ ةفاضإلاب . ةمصاعلا

 . امهب ةيموكحلا نكاسملا رفوتو ةيموكحلا عيراشملا

 عبرملا رتم وليكلل ةمسن 59 يدمحألا ةظفاحم يف تلثمت دقف ةيناكس ةفاثك ىندأ امأ

 لوح يرضمحلا دادتمالا نع امهفرطت ىلإ كلذ عجريو « عبرملا رتم وليكلل ةمسن 18 ءارهجلاو
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 بناجأ اهناكس مظعم ةيطفن ةرادإ ةنيدم ربتعت ىدمحألا ةظفاحم نأ ىلإ ةفاضإ « يرحبلا نوجلا
 ةيميلقإلا قاوسألا ضعب دوجو نأ الإ « اهيف ناكسلا للق امم اهب صاخ يرادإ ماظنو ةرادإ اهلو
 امهي ىناكسلا راشتنالا ىلع دعاس تاسسؤملاو ةيموكحلا تائيهلا ضعبو ىدمحألاو ءارهجلا يف
 . ةريخألا ةنوألا يف

 ىلوح ةفففاحم يف عقي مهزكرت بلغأ نأب لوقلا عيطتسن نييتيوكلا ناكسلا زكرت نعو
 ةيناورفلا مث 2مك /ةمسن 554 ةمصاعلا ةظفاحم كلذ ىلي ٠ عبرملا رتم وليكلل ةمسن 1789 رادقمب
 وليكلل ةمسن 31 ىدمحألا يف ىناكس زكرت ىندأو « افنآ تركذ يتلا بابسألل كلذو 2مك/ةمسن 1
 ةيناكس ةفاثك ربكأف نييتيوكلا ريغ ناكسلا امأ . عبرملا رثم وليكلل ةمسن 6 ءارهجلا مث عيرملا رتم

 كلذ ىلي 2مك /ةمسن 971 ةيناورفلا مث 2مك /ةمسن 2455 ىلإ لصت ثيح ىلوح يف عقت مهل
 . 2مك /ةمسن 546 ةمصاعلا

 ناكسلل ةيويحلا تاعقاولا 4 - 2

 يف اهفيظوت مت اذإ كلذو ةيناكسلا تاءاصحإلل ةيساسألا زئاكرلا دحأ ةيويحلا تاعقاولا ربتعت

 ىأل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف طيطختلل ايرورض دعي يذلا ؛٠ ىفارغوميدلا ليلحتلا

 عم ةيعيبطلا ةدايزلا لثمتت امهنمو تايفولاو ديلاوملا تالدعم ةيويحلا تاعقاولاب دصقنو . دلب

 : ديلاوملا تالدعم 1- 4-2

 53.6 غلبي نييتيوكلا دنع ديلاوملا لدعم نأ جتنتسن (2-7) لودجلا تانايب لالخ نم

 زيمتت يتلاو ملاعلا ىوتسم ىلع ةيلاعلا تالدعملا نم وهو 1965 ماع ناكسلا نم فلأ لكل

 عجريو . ةرسألا ميظنتل اجمانرب ىنبتت يتلا لودلا ةعومجم نيبو ديلاوملل تالدعم ىلعأب
 يعامتجالا رارققتسالا لظ يف هباجنإ يف نيوبألا بغري يذلا ددعلا عافترا ىلإ ببسلا

 لكل 41.0 غلبيف نييتيوكلا ريغ دنع امأ « ةيحصلا ةياعرلاو تامدخلا رفوتو ؛ يداصتقالاو

 ةدايس ىلإ كلذ دوعيو ملاعلا ىوتسم ىلع اضيأ عفترم لدعم وهو « 1965 ماع يف فلأ

 ىنعيو « مهيدل ديلاوملا تالدعم عافتراب نوزيمتي نيذلا « ةينيطسلفلا ةصاخو ةيبرعلا ةيلاجلا

 يف 12.6 ردقب نييتيوكلا ريغ ىدل هليثم نع ديزي نييتيوكلا دنع ديلاوملا لدعم نأ كلذ
 تقولا كلذ يف يبرغلا ركفلاب طابترإلا مدع اهنم بايسأ ةدع ىلإ عجري كلذ لعلو « فلألا

 ةفاضإ . فلسأ امك ىبطلا جالعلا لئاسو مدقت كلذكو باجنإلا ليلقت أدبم ىنبت ىلإ يعادلا
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 نكامألا دادعأ ةدايزو « ةمومألاو ةلوفطلل ةددعتم زكارم ءاشنإب ديازتملا ةلودلا مامتها ىلإ

 رغص ىلإ ةقاضإ لافطألا نيب تايفولا ةبسن ضافخنا يف رثأ امم « ةدالولا تايلمعل ةزهجملا

 ةأرملا عتمت كلذكو « ىدملا ةعستم باصخإلا ةرتف لعجي امم جاوزلا دنع ةأرملا نس

 . باجنإلا ةدايز ىلع اهعجشي رقتسم ىدامو يعامتجا عضوب ةيتيوكلا

 ثيح « نييتيوكلا دنع ضافخنالا اهيلع ظحاليف 1995 ماع يف ديلاوملا تالدعم امأ

 ةموكحلا يف نيلماعلل ءانبألا ةوالع ةدايز ىلإ ةموكحلاب ادح امم « فلأ لكل 39.9 ثلثم

 تالدعم نأ ظحاليف نييتيوكلا ريغ دنع امأ . دولوم لك نع رانيد 50 ىلإ رانيد 30 نم
 ماع يف تغلب ثيح فلأ لكل 24.7 قرافلا غلب ثيح ظوحلم لكشب تضفخنا دق ديلاوملا

 ريسغ دنع ديلاوملا تالدعم ضافخنا عجريو ناكسلا نم فلأ لكل 16.3 ردقب 5

 نم ريثك ليحر ىلإ ةفاضإ « ايفارغوميد نيرقتسم ريغ نيرجاهملا نأ ىلإ نييتيوكلا
 نم ةعومجم كلذ ىلإ فاضي . ريرحتلا دعب مهجاوزأ ةقفرب مهتدوع مدعو تاللئاعلا

 ةاسميح ريفوت ىلع اهجوز ةدعاسمل ةأرملا لمع ؛ ةشيعملا فيلاكت عافترا اهنم بابسألا

 لامعتسا ىلإ ةفاضإلاب ديلاوملا ةبسن ليلقتو « ةرسألل ةبسنلاب لخدلا ةدايز ةلواحم عم لضفأ

 ناكسلا نم فلأ لكل 47 نم ضفخنا ديلاوملا لدعم ناق ماع لكشبو . لسنلا ديدحت لئاسو

 عجريو ؛ ناكسلا ىلامجإل 1995 ماع يف ناكسلا نم فلأ لكل 26.1 ىلإ 1965 ماع يف

 ٠ نييتيوكلا ريغ ناكسلل ديلاوملا لدعم ضافخنا ىلإ كلذ

 (2-7) لودج

 رز تايفولا ديلاوملا

 7 ءايحأ

 | 3.4 | 410 | 9309| 851| 1017| يتيوك ريغا
1100 1549 

20 522 

 37388171 ةلمجلا
 . قياس ردصم « 1995 - 1965 ةيناكسلا تادادعتلا ىلع دامتعالاب ثحابلا باسح نم : ردصملا
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 : تايفولا تالدعم 2-4-2

 نمكت ةيفارجوميدو ةيئاصحإ تارشؤم ةعومجم مدختست ةافولا لدعم سايق دنع

 هذه رثكأو اهنم وجرملا ضرغلا فالتخاب فلتختو هباسح ةقيرط يف اهنم لك ةيمهأ

 . ماخلا ةافولا لدعم وه اعويش تارشؤملا

 دنع ماخلا تايفولا تالدعم نأ حضتي (2-7) قباسلا لودجلا تانايب لالخ نمو

 يف 3 نييتيوكلل غلبت اهنإ ثيح « نييتيوكلا ريغ دنع ماخلا تايفولا تالدعم قوفت نييتيوكلا

 ماع يف فلألا يف 3.4 ىلإ ضفخنت نييتيوكلا ريغ دنعو « ناكسلا ددع يلامجإ نم فلألا

 ةرمتسملا ةيبطلا ةعجارملا ةرور ضب فاك ىعو دوجو مدع ىلإ كلذ عجريو ؛. 5

 ةدالولا يقيدح لافطألاب ةيانعلاب مامتهالا ةلقو « ةدالولا دعبو لمحلا ةرتف ءانثأ اصوصخو

 ىردجلاك ةلتاقلا ضارمألل ةداضملا تاميعطتلا ذخأ ةعباتمو « ةئبوألا دض نيصحتلاو

 . كلذ ريغو للشلاو ةبصحلاو

 ىلإ 1965 ماع 5.2 نم تضفخنأ دقف 1995 ماع يف ماخلا تايفولا تالدعم يلامجإ امأ

 تناكف نييتيوكلا ريغ امأ , فلألا يف 3.2 نييتيوكلل ثلصو « ناكسلا يلامجإ نم فلألا يف 3

 ةيئاقولا تانيصحتلا ذخأب مامتهالا ىلإ عجري كلذ لعلو « مهددع يلامجإ نم فلألا يف 7

 كاردإ ىلإ ةفاضإلاب ةيبطلا ىحاونلا مدقتو « ةئبوألاو ضارمألا دض ةدالولا يثيدح لافطدلل

 نييتيوكلا ريغل ةبسنلاب امأ . ةدالولا دعبو لمحلا ةرتف ءانثأ ءابطألا عم ةرمتسملا ةعباتملا ةيمهأ

 ةئفلا ىهو نسلا رابك ةبسن ضافخنا اهنم ركذن لماوعلا نم ديدع ىلإ مهنيب تايفولا لدعم دوعيف

 لبق ةيبنجألا ةلامعلا اهيدؤت يتلا ةيبطلا تارابتخالا نع الضف ةخوخيشلا ضارمأل ضرعتت يتلا

 . ةضفخنم مهنيب ديلاوملا تالدعم نأ امك « اهمادقتسا

 يف امدقت ملاعلا لود رثكأب اهتنراقم نكمي ةافولا لدعمل ضفخنملا ىوتسملا اذهب تيوكلاو

 : (:)ةيحصلا يحاونلا

 كلبايلا يفو « 11.8 ايناطيرب فو « 10.1 ايسور يفو « 8.6 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ماخلا تايفولا لدعم (1)

 .77 ص« 1995 1994 ملاعلا ف ةيمنتلا نع يلودلا كنبلا ريرقت رظنأ . 1994 ماع 6
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 لستلا راثكإ ىف ةبغرلا نكل ديلاوملل ةيحصلا ةيانعلا تدادزا نيرشعلا نرقلا ةياهن يفو
 ةطاسب وأ ةلق عم باجنإلا ةرثك ثيح اميدق ناك امع عضولا فلتخي الف اذهل .. اريثك تضفخنا

 . باجنإلا يف ةلق عم ةيانعلا يف ةدايز نآلاو ةيانعلا

 : ةيعيبطلا ةدايزلا 3 - 4- 2

 ربتعتو . عمتجم يأ يف ىناكسلا ومنلا لحارم ةفرعمل ارشؤم ةيعيبطلا ةدايزلا دعت

 ىتش يف عمتجملا تابلطتم ديدحتل تاعاطقلا فلتخم يف نيططخملا دنع تايساسألا نم

 . ةلبقملا لحارملا يف نيدايملا

 نأ تيوكلا يف ىناكسلا عمتجملل تايفولا تالدعمو ديلاوملا تالدعم ةسارد لالخ نم حضتيو

 ردق ثيح « 1965 ماع يف براقتم نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل ةيعيبطلا ةدايزلا لدعم

 دقف 1995 ماع يف امأ . 904.2 ىلامجإلا غلبو 903.8 نييتيوكلا ريغو ؟64.6 نييتيوكلل

 نمو « 901.4 ىلإ تطبه نييتيوكلا ريغ دنعو 903.6 ىلإ لصتل نييتيوكلا ناكسلل تضفخنا
 اراجفنا لثمتو ةريبك تلازام اهنأ حضتي نييتيوكلا ناكسلل ةيعيبطلا ةدايزلا تالدعم لالخ

 3 ىلإ 2 نيب حوارتت ىهو . ايلود اهيلع قفتملا ةيعيبطلا ةدايزلا لدعمب تسيقام اذإ « ايفارغوميد
 عفترملاو عيرسلا ىناكسلا ومنلا نم ةلحرمب رمي يتيوكلا عمتجملا نأ ظحالن كلذك « ةئاملا يف

 . ةرشابم طفنلا روهظ دعب ةيداصتقالا ةرفطلل بحاصملا

 : ةيوصخلا لدعم 4-4-2

 ىرخأ تارفشؤم مدختست كلذل يناكسلا ومنلا فصول ماخلا ديلاوملا تالدعم يفكتال

 باجنإلا نس يف ىثنألا هدلت نأ نكميام ناكسلا ةبوصخب دصقيو « ماعلا ةبوصخلا لدعمك
 ءاسنلا نم فلأ لكل ةنيعم ةنس يف ءايحألا ديلاوملا ددع لالخ نم ساقيو ءايحأ ديلاوم نم

 لدعم ربتعيالو . ةنسلا فصتنم يف ةنس 49 نس ىلإ 15 نس نم « لمحلا نس يف

 نمض لافطألا نم تايفولا لاخدإ مدعل ثانإلا ةبوصخ ىلع اقيقد ايعقاو اليلد ةبوصخلا

 لودجلا تانايب لالخ نمو . ةيوصخلا لدعم سايقم يف ثانإلا اهبجنت يتلا ديلاوملا ددع

 : ىليام حضتي (8-2)

 ىلإ تايتيوكلل ةبسنلاب تلصو ثيح 1965 ماع يف ءاسنلا دنع ماعلا ةيوصخلا لدعم عافترا -

 دولوم 4 ردقب نهل تلصو دقف تايتيوكلا ريغ امأ « ءاسنلا نم فلأ لكل دولوم 3

84 





 عمتجملا يف ة ءاسنلا دنع عفترم ةبوصخلا لدعم نإف ماع لكشبو « ءاسنلا نم فلأ لكل

 . ءاسنلا نم فلأ لكل دولوم 268 ىلإ ءاسنلا ىلامجإل لصو ثيح « تيوكلاي يئاكسلا

 1995 ماع ًادو لوم 114 ىلإ لصيل تايتيوكلا ءاسنلا دنع ةبوصخلا لدعم ضافخنا -

 ةبسن ضافخنا ىلإ عجري ببسلا لعلو « دولوم 49 ردقب تايتيوكلا ريغ دنع كلذك

 عم ةنراقم 1990 ماع يف تيوكلل ىقارعلا وزغلا دعب ةيتيوكلا ريغ تايلاجلا نم ثانإلا

 . 1965 ماع نع دولوم 191 قرافب دولوم 77 يلامجإلا لثمو تايتيوكلا نم نهريغ

 نس رخأو « باجنإلا يف اهتبغر نم للق يذلا ةيتيوكلا ةأرملا لمع كلذ بابسأ نم لعلو
 تابيلطتم ةرتك ىلإ ةفاضإلاب لسنلا ديدحت لئاسو مادختسا عم نيجوزلا الكل جاوزلا
 بلطتي يذلا تايلامكلا يف يكالهتسالا هاجتالا ىلإ ةفاضإ . اهفيلاكت عافتراو ةايحلا

 . ةيلاع فيلاكت

 (2-8) لودج
 1995 - 1965 ةرتفلل نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل ةبوصخلا لدعم

 ا__268] ةزف78] 21950) 2741 37099] 1157| _44_]263ومو] ةنت

 باسح عم) قياس ردصم 1995و « قياس ردصم « 5 ناكسلل نيماعلا نيدادعتلا : ردصملا

 . (ثحابلا نم ماعلا ةبوصخلا لدعم

 : ةيفارغوميدلا صئاصخلا 5 - 2

 ةيسنجلا بسح ناكسلا ميسقت 1-5 - 2

 ةقلعتملا تانايبلا ضعب ليلحتل اهنم ابناج درفن نأ ةساردلا هذه يف ناكمب ةيمهألا نم

ر فن نادلبلا نم ريثك نع ةنيعم ةيصاخب تيوكلا درفتل كلذو ؛ « يتيوكلا عمتجملل ةيسنجلاب
 ًا

سنج 100 نم رثكأ ىلإ لصتل اهيلإ ةرجهلا رداصم فالتخاو ددعتل
 كرتشي دقو « ابيرفت ةي
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 صشقتلا دسل ةلماعلا ىديألا ىلإ جاتحت يتلاو طفنلل ةجتنملا ةيجيلخلا لودلا رئاس عم انه عضولا
 راخلا نم ةمداقلا رداصملا هذه نيب ةنزاوملل تاسارد كلذ بلطتي دقو 6 ايلحم دوجوملا يرشبلا

 . هللا ءاش نإ ةمداقلا لوصفلا يف كلذ حضتي فوسو « ىلحملا عمتجملا سناجت ىلع ظافحلل
3 

 (2-9) لودج
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 « 1965 تيوكلا ةلود ناكسلا ماعلا دادعتلا ىلع دامتعإلاب ثحابلا باسح نم : ردصملا

 . 071997 ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلا تانايبو « قباس ردصم

9 

 ةبسن نولثمي نييتيوكلا ناكسلا نأ جاتنتسإلا عيطتسن لودجلا اذه تانايب لالخ نمو

 تايسنجلا لثمتو . ىناكسلا عمتجملا ثلث براقيام يأ 1965 ماع يف ناكسلا يلامجإ نم 1
 نم 9687.3 ةبسن نولثمي اوناك برعلا نأ يأ « ناكسلا يلامجإ نم 9051.2 ةبسن ىرخألا ةيبرعلا

 « ناكسلا يلامجإ نم طقف 9613 ةبسن ىرخألا تايسنجلا ىقاب تلتحاو تيوكلا يف ناكسلا يلامجإ

 (نودب) ةيسنجلا ددحم ريغ ةئف ةبسن امأ 9011.66 ردقب ةيويسألا ةيسنجلل اهنم ةبسن ىلعأ ناكو
 . ناكسلا يلامجإ نم 90 .01 ةبسن تغلب ثيح ركذتال تناكف

 ةيبرعلا تايسنجلاو طقف 9634 ىلإ نييتيوكلا ناكسلا ةبسن تطبه دقف 1997 ماع يف امأ

 ناكسلا يلامجإ نم 9658 ةبسن تلتحا ةيبرعلا تايسنجلا نأ يأ « ناكسلا يلامجإ نم 9024 ىلإ

 ايييرقت 9042 ةبسن ةيبرعلا ريغ تايلاجلا تلثمو . 1965 ماع يف هيلع تناك امع 9029 قرافب

 بعصي لاو ةيسنح100 نم رثكأ ىلإ لصت لاو تيوكلا ةلود يف ةدفاولا تايسنجلا ددعتل ارظن (0)
 تاستايب لثئامت لاو « لودحلا يف ةدوجوم ىه امك تايسنج ا باسح مت ةقدب لماكلاب اهرصح

 . (1995 - 1965) تيوكلا ةلود ف ءاصحإلا
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 تايلاجلا ليحر كلذ بابسأ نم ناكو ؛ (2-4) لكشلا كلذ حضوي « ناكسلا يلامجإ نم

 هئثدحأ ام ةجيتن ىرخألا تايلاجلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ةيقارعلاو ةيندرألاو ةينيطسلفلا

 . ةيبرعلا ةمألا ءانبأ نيب قيرفت نم ىقارعلا لالتحالا

 81 نوييتيوك 88 برع 8 نويويسا 8 نويبروا 18 نويكيرما ا# ةقرافا 8 ةيسنجلا ددحم ريغأ

 ٠ ثحابلا ميمصت نم: ردضملا

 نم ايسآ نم نيدفاولا مظعم نوكتيو « 9033.8 ةيويسألا ةيسنجلا ةئفل ةبسن ىلعأ تلثمو

 ةليتض دادعأ ىلإ ةفاضإ « نيبلفلاو « ناتسناغفأ « ناتسكاب « شدالجني « اكنال ىريس « دنهلا لود

 لحت اهلعج امم ةئفلا هذهل ةيلاملا ةفلكتلا ىندت ىلإ عجري كلذ لعلو « نيينابايلاو نييروكلا نم

 ٠ 1990 ماع يف يلصألا اهنطوم ىلإ تداع يتلا ةيبرعلا تايلاجلا ضعب لحم

 نم 965.8 ىلإ لصتل 1997 ماع يف تعفترا دقف (نودب) ةيسنجلا ىددحم ريغ ةئف امأ

 يف ةيتيوكلا ريغ تايلاجلا نم ريثكلا ةبغر ةئفلا هذه ةبسن عافترا بابسأ نمو ناكسلا يلامجإ
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 ةفاضإ « ايروس ودبو قارعلا ودبو ةيجيلخلا تايلاجلا هذه نمو « ةيتيوكلا ةيسنجلا ىلع لوصحلا
 لوصحلاك تازايتمالا ضعب نم ةدافتسالا لجأ نم ؛ ىرخألا ةرواجملا لودلا تايلاج ضعب ىلإ
 . ةشيعملا فورظ نسحتل اهيف رارقتسالا يف مهتبغرو « ةموكحلا يف لمعلاو ىموكح نكس ىلع

 ةبيكرتلا رييغت ىلإ تدأ دق 1997 و 1965 يماع نيب تافالتخالا نأ ةصالخلاو
 1965 ماع يف ناكام نع ةيبرع ريغ تايلاج نم اجيسن تحبصأو يتيوكلا عمتجملا يف ةيناكسلا
 نم اهئارظن نيب ةديحولا ةلودلا تيوكلا تناك امبرو « يبرعلا عباطلا اهيلع بلغي ناك نأ دعب
 « ةلودلا ىلإ نيدفاولا ةلمج نم ةبسن ربكأ برعلا نودفاولا اهيف لتحي يتلا ةيجيلخلا لودلا

 تايلاجلا ةبسن عفر ىلإ ىدأ ةيبرعلا تايلاجلل غيرفت نم هعبتامو ىقارعلا ناودعلا نكلو
 عم ةنراقملاب ايبسن لقأ تلازامو تناك نإو (2-9) قباسلا لودجلا نم حضتي امك ةيويسألا

 اهقيرط يف يهف نودبلا ةلكشم امأ . (!!نيرحبلا وأ رطق وأ الثم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ةيسنجلا حنم ىلع صنت يتلاو « اهرادصإ ىراجلا ةيموكحلا تاعيرشتلا لالخ نم ءاهتنالا ىلإ
 . ةرثفلا كلت يف تيوكلا يف ةمئادلا ةماقإلا تابثإ عم 1965 ءاصحإ مهلمش نيذلل ةيتيوكلا

 عونلا بسح ناكسلا ميسقت 2-5 - 2

 نأ ركذلاب ريدجلاو ثانإلا نم 100 لك ىلإ روكذلا ةبسن ناكسلل ىعونلا بيكرتلاب دصقي
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا بناوجلا ىلع ءوضلا ىقلي ام عمتجم يف ثانإلاو روكذلا رادقمب انتفرعم

 ةفاضإلاب « درفلا رمعب يناكس عمتجم يأ يف ةيرشبلا تاجايتحالا طبترتف « عمتجملا اذه ةايح يف

 . لمعلا ةوقو يفيظولا بيكرتلاو ناكسلا ومنو جاوزلا تالدعم يف بيكرتلا اذه رثأ ىلإ

 ريغو نييتيوكلا ناكسلا نيب عونلا ةبسن يف ريبكلا توافتلا (2-10) لودجلا حضوي
 يف ثانإلا نم 100 لكل 99 نييتيوكلل روكذلا ةبسن تناك ثيح ٠ 1975 ماع دادعت قفو نييتيوكلا

 ناك دقف ىلوح ةظفاحم يفو « نييتيوكلا ريغل ثانإلا نم 100 لكل ركذ 220 و ةمصاعلا ةظفاحم

 « ثانإلا نم 100 لكل نييتيوكلا ريغل 122 و نييتيوكلل 101 روكذلا لثم ثيح ةدح لقأ توافتلا

 نويتيوكلا امأ ركذ 142 ىلإ لصتل نييتيوكلا ريغل روكذلا ةبسن عفترتق ىدمحألا ةظفاحم يف امأ
 . ثانإلا نم 100 لكل ركذ 100 ب تردق ثيح مهنيب ةيداع ةبسنلا لظتف

 ددعلا ءايدملا ةعماج ؛ يفارجوكدو يقفارغج روظنم يبرعلا جيلخلا لود ىلإ ةدفاولا ةلامعلا : ديرف دمحم « ىحتف 00

 . ع.م.ج © 70 - 67 ص « 1990 « ةعبارلا ةنسلا « لوألا
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 كلذ نع لقت اهنأ الإ ةيعيبط ةبسن نييتبوكلا نيب ثانإلل روكذلا ةبسن نأ ركذلاب ريدجلاو
 نم ديلاوملا بسن يف ضافخنالا ىلإ عجري ببسلا لعلو « نايحألا ضعب يف ادج ةطيسب بسنب
 . روكنذلا لافطألل تايفولا تالدعم يف ةدايزلا ىلإ ةفاضإلاب « ثانإلا ديلاوم عم ةنراقم روكذلا
 امئاد نوكت يتلاو ايملاع اهيلع قفتملا ةيعيبطلا عونلا ةبسنب تسيقام اذإ ةيعيبط دعت ةبسنلا لعلو
 تحوارتام اذإ « ام دح ىلإ ةلوبقم لظت دقو ثانإلا نم 100 لكل روكذلا نم 104 دودح يف
 يتيوكلا عمتجملا يف عونلا ةبسن نأ يأ . (!!ثانإلا نم 100 لكل روكذلا نم 107 - 100 نيب
 يتلا تاونسلا ضعب كلذ نم انينكتساام اذإ ةيملاعلا تاعمتجملاب تنروقام اذإ لوقعملا دحلا يف
 . ثانإلا نم 100 لكل ركذ 99 ىلإ نيعونلا نيب ةبسنلا اهب طبهت دق

 (2-10) لودج

 1975 ماع تيوكلا ةلود يف تاظفاحملا يف عونلاو ةيسنجلا بسح ناكسلا

 -_- 7 5 | ةدإ مدإ 556 79| 55 همس
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 ا ظ
 3اتمتكمج ه2 ط]همهتمعر : فهستتقل 5(ة56ع2] ةخطونةعأب 1976, م. 24 - 31, : ردصملا

 ُ (ثحابلا نم عونلا ةيسن باسح عم) 1.51 .

 نيبدفاولا بلغأ نأ ىلإ هعجرمف نييتيوكلا ريغ دنع ثانإلل روكذلا بسن ضافخنا نع امأ

 نم دحت ةيموكحلا تاعيرفشثتلا نأ ىلإ ةفاضإ « لمعلا نس يف روكذلا نم مه تيوكلا ىلإ

 لوخد تاذ ةطيسب فرحب نولمعي نيذلاو مهلوخد ضفخنت نيذلل دفاولا ةقفرب رسألا باحطصا

 . ةرسألا باحطصا فيلاكت ىلع نيرداق ريغو « ةضفخنم

 254 - 50 ص ؛ 1969 ؛ ةيرصلا ولخنإلا ةبتكم « ناكسلا ةيفارغجلا ةيفارغكللا سسألا : دمحأ تلود « قداص (0)

 . عل6-ج
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 لدعم نأ (2-11) لودجلا نم ظحالن نأ نمكيف 1995 ماعل عونلا تالدعم صخي اميف امأ
 يف ىواستت داكت ىهف « نييتيوكلا ناكسلل ةبسنلاب يعيبطلا لدعملا لوح ثانإلا ىلإ روكذلا
 يف حضاو لكشب ثانإلا ىلإ روكذلا لدعم ضفخني امنيب « ةيناورفلاو ىلوحو ىدمحألا تاظفاحم
 ثانإلا نم ديلاوملا ةبسن ضافخنا ىلإ ببسلا دوعيو ٠ ةمصاعلاو ءارهجلا يتظفاحم نم لك
 ثانإلا نم 100 لكل روكذلا تالدعم توافتتف نييتيوكلا ريغ امأ . روكذلا ديلاوم عم ةنراقم
 اهالعأ ىلإ عفترتو « ىثنأ 100 لكل ركذ 3 ءارهجلا ةظفاحم يف اهل لدعم ىندأ ىلإ لصتو
 163 نيب تاظفاحملا ىقاب يف حوارتت امنيب « ىثنأ 100 لكل ركذ 341 ةيناورفلا ةظفاحم يف
 . (2-5) لكشلا توافتلا كلذ نيبيو « ثانإلا نم 100 لكل ركذ 235 -

 (2-11) لودج

 1995 ماع تيوكلا ةلود يف تاظفاحملا يف عونلاو ةيسنجلا بسح ناكسلا

 لكل روكذلا ةبسن | ةبسن | ةبسن ةلمج ثانإ روكذ
 ثانإلا نم 100 | ثانإلا | روكذلا
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 . 1995 ماع دادعتل ةيلوألا جئاتنلا ىلع دامتعإلاب ثحابلا باسح نم : ردصملا

 عب

0 

 - 1965 ماوعألل ةيناكسلا تادادعتلا يف نييتيوكلا ريغ دنع عونلا ةبسن صخي اميف امأ

 ىوتسمم ىلع ءاوس طوبهلاو دوعصلا نيب حوارتتو « تابثلا مدع اهيلع ظحالي 1995 - 5

 . ثانإلا نم 100 لكل ركذ 341 و 122 نيبام توافتت ثيح تاظفاحملا ىوتسم ىلع وأ ةلودلا

 كلذ ىلي 235 ىدمحألاو ركذ 341 ةيئاورفلا تاظفاحم يف عونلل لدعم ىلعأ ناك دقو
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 .1995 و 1965 يماع عونلاو ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت (2-5) لكشلا
 ١ ثحابلا ميمصت نم : ردصملا

 نييتيوكلا ريغ نم تاظفاحملا هذه ناكس بلغأ نأ ىلإ عجري ببسلا لعلو « 222 ةمصاعلا

 نيب عونلا لدعم ضفخنيو . ةضفخنملا لوخدلا تاذ ةطيسبلا ةينهملا فرحلا ىوذ نم روكذلا

 « ىشنأ 100 لكل ركذ 133 و ركذ 163 لدعمب ءارهجلاو ىلوح ىتظفاحم يف نييتيوكلا ريغ

 ةينفلا نهملاو تاصصختلا ىوذ نم مه تاظفاحملا هذه يف نييتيوكلا ريغ بلغأ نأ ببسب كلذو

 . تيوكلا ىلإ مهتالئاع راضحإ ىلع نيرداقلاو ةيساردلا تالهؤملا ةلمحو

 1995 - 1965 ماع يدادعت نيب نييتيوكلا ريغل ثانإلاو روكذلا ةبسن نيب انراق اذإو

 ثانإلا ةبسن امأ ىلامجإلا نم !060.7 ب ردق لوألا دادعتلا يف روكذلا ةبسن نأ ظحالن
 9668.1 ب روكذلا ةبسن ثردق دقف 1995 ماع دادعت يف امأ « يلامجإلل 9939.3 ب تردقف

 عم ةنراقم ثانإلا ةبسن ضافخنا ىلإ تدأ يتلا بابسألا لعلو « 9031.9 تناك ثانإلا ةبسنو

 ؛ (لئاعب قاحتلإلاب) فرعيامب ةصاخلا ةيموكحلا تاعيرشتلا نس يف نمكت روكذلا ةبسن

 .عافقلا يف يتيوكلا ريغ بئار نوكي نأ طرتشت تناك يتلا ءانبألاو ةجوزلا روضح ىنعيو
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 ىنثتسيو ٠ ًايتيوك ًارانيد 660 نع صاخلا عاطقلا يفو ايتيوك ارانيد 450 نع لقيال يموكحلا

 تائفلا ضعبو نيسدنهملاو ءابطألاو تاعماجلا ةذتاساك ايلعلا تاداهشلا يوذ طرشلا اذه نم

 ءالغ ىلإ ةفاضإ مهتالئاع راضحإ مدعب نييتيوكلا ريغ نم ريثكلا دحت تناك ٠ ىرخآلا

 نم يتيوكلا ريغ يناكسلا عمتجملا ربتعيو , يلصألا مهنطوم عم ةنراقم تيوكلا يف ةشيعملا
 ءالؤه مظتعمو « لمعلا نس يف روكذلا نم هدارفأ مظعم نوكتي ةيطمنلا ريغ تاعمتجملا
 كلذل « يلصألا مهنطوم يف مهتاجوز اوكرتو اوجوزت نمم وأ جاوزلا مهل قبسي مل روكذلا

 الك يف رانيد 250 ردقب بتارلا طرش ديحوت ةسارد ةريخألا ةنوآلا يف ةموكحلا لواحت
 يف بازعلا قطانم راشتنإ ةرهاظ ىلع ءاضقلل « تيوكلا ىلإ ةرسألا روضحل نيعاطقلا

 عم تبوكلا يف ةلماعلا ىديلل يعامتجالا رارقتسالا كلذ جئاتن نم نوكي فوسو تيوكلا

 يف نوكتف راضملا امأ « يتيوكلا داصتقالا شاعناو « ةيلحملا قوسلا طيشنت يف ةدعاسملا

 طغضلا ىلإ ةفاضإ « نيدفاولا تالئاع راضحإ لالخ نم ثدحت فوس يتلا ةيناكسلا ةدايزلا

 . ةلودلل ةماعلا تامدخلا ىلع

 نسلا بسح ناكسلا ميسقت 3 - 5 - 2

 دلب يأ يف مهتردقو ةيجاتنإلا ناكسلا ةوق ىلع ةلادلا تارشؤملا مهأ ىناكسلا مرهلا ربتعي

 ىلع ةحضاو ةلالد رفويو « ناكسلل يرمعلا بيكرتلا نع ةحضاو ةروص ىطعي هنأ ذإ ملاعلا يف
 يلع نيرداقلاو بابشلا دادعأ يف ةدايزلا ةفرعم لالخ نم ىداصتقالاو ىناكسلا عمتجملا لبقتسم

 ناكسلل يرمعلا بيكرتلل تانايب نم نيدايملا ىتش يف نيططخملل تاسارد يأ ولختالو . لمعلا

 . ةنيعم ةينمز ةرتف يف مهل ةيلبقتسملا تاجايتحالا نيبو تايناكمإ نم عمتجملا ىدلام ةفرعمل

 تاففلا ميسقت لالخ نمو ناكسلل ةماعلا تادادعتلا تانايب يف ىصقتلاو ثحبلا لالخ نمو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىهو ةنراقملل اساسأ نوكت ةيسيئر تائف ةثالث ىلإ ةيرمعلا
 (ةنس14- 1)  نسلا راغصةئف - أ
 (ةنس64- 15) >> نسلا ىطسوتم ةئف - ب
 (رثكف 265) نمسلا رايك ةتف - ج

 يسف ةيسيئرلا نسلا تائف عيزوت (2-6) لكشلاو (2-13) « (2-12) نالودجلا حضويو
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 (2-12) لودج

 1965 ماع ةيسئجلا بسح ةيسيئرلا رمعلا تائف عيزوت

 2 م

 . قباس ردصم ؛ 5 1011 دادعت جئاتن ا دامتعالاب ثحابلا باسح نم : ردصملا

2 

 (2-13) لودج

 15257 1997 ماع ةيبنجلا بتحن ةينايارإل رعبا انا ةيسنجلا بسح ةيسيئرلا رمعلا تائف عيزوت

 ؟6 ةبسنلا ص| ست |عاضا تل هع | رمق
 دع ةدص| ركع تقل تشك 2١

11254 

 . 1997 ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلا تانايب ىلع دامتعإلاب ثحابلا باسح نم : ردصملا

 ناكسلل يرمعلا بيكرتلل صئاصخلا ضعب جتنتسن . نأ نكمي نيلودجلا ةسارد لالخ نمو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيسيئرلا ةيرمعلا تائفلا لالخ نم تيوكلا يف

 : نسلا راغص ةئف - أ

 1965 ماع 9049 نم نييتيوكلا ناكسلل ضافخنإلا يف تذخأ ةئفلا هذه ةبسن نأ ظحالي

 كلذ عنميال نكلو لسنلا ميظنت يف ةبغرلا ىلإ عجري كلذ لعلو « 1997 ماع 9643 ىلإ

 ةيرمعلا جربنس سايقم قفو مان ىتف عمتجم دعي ةبسنلا هذهب يتيوكلا عمتجملا نأب لوقلا نم
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 نسلا راغص ةئف تناك اذإ ومني عمتجملا ربتعت يتلا ٠ 0( كانتا 61875 دمع 95

 ةبوصخلا تالدعم ىلإ نيييتيوكلا لافطألا ددع عافترا ببس عجريو « ابيرقت يتيوكلا

 . 6)تامدخلا نم ريثك رفوت ىلإو باجنإلا نس يف ثانإلا دادعأ ىلإو تاهمألل ةعفترملا

 9616 ىلإ 1965 ماع 9628 نم نسلا راغص ةئف ةبسن تطبه دقف نييتيوكلا ريغ ناكسلا امأ
 ماع يف تيوكلا ىلإ مهتالئاع اورضحأ نمم اريثك نأ ىلإ طوبهلا اذه عجري امبرو « 1997 ماع
 لالتحالا نم تيوكلا ريرحت دعب ىرخأ ةرم مهئيجم دنع مهناطوأ يف مهوكرت دق اهالتامو 5

 . ةلودلل ةيناكسلا ةسايسلا حمالم ريغت كلذكو ؛ رسألا نم ريثك ليحر ىلإ ىدأ يذلا ىقارعلا

 : نسلا ىطسوتم ةئف - ب

 يفق تناك ثيح نييتيوكلا ناكسلل ةبسنلاب ظوحلملا عافترالا ةئفلا هذه ىلع ظحالي

 هذه دعتو « 9047 ردقب 1997 ماع يف لصتل تعفتراو ابيرقت 9642 ردقب 1965 ماع

 ةبسن انيطعت كلذك ٠ ىجاتنإلا لمعلا يف ةلاعف ةكراشم اهل يتلاو ةجتنملا ةئفلا ىه ةئفلا

 عمتجملا ومن ددح يذلا جربنس سايقم قفو يتيوكلا عمتجملا ومن ىلع ارشؤم ةئفلا هذه

 . 9050 ردقب ةئفلا هذهل

 9676 ىلإ 1965 ماع يف 9067 نم ةئفلا هذهل مهتبسن تعفترا دقف نييتيوكلا ريغ ناكسلا امأ

 ةففلا ىهو « ةرجهلا بعاتم لمحت ىلع ةرداق نوكت يتلاو لمعلا نس ةئف ىهو ؛ 1997 ماع يف

 هذه تعفترا دقو . ةلماعلا ىديألا يف صقنلا دسل جاتحت يتلا نادلبلا يف لمعلا قوس اهيلطتي يتلا

 اهئانبو تيوكلا رامعإ ةداعإل ةرداق ةلماع ديأ ىلإ تيوكلا ةجاحل ارظن ىقارعلا وزغلا دعب ةئفلا

 . 1990 ماع يف اهل ىقارعلا وزغلا ريمدت دعب ىرخأ ةرم

 : ىلي اميف جربنس سايقم لثمتي (1)

 طاعردممب اظكفطن " '1طق 12 200 7 ءةجتق مق ءعدقنم 15: خسعتتعو هس طع آآ70110 "' : كلذ ف عحرأ

 رلعجب المات 1976, 2. 26 - 30, 1.5.4 .
 ةيليلحت ةيناكسس ةسارد ؛ لبقتسملا - رضاحلا - ىضاملا تيوكلا ناكس : ىفطصم « ىناقلشلاو لمأ « حابصلا (2)

 . تيوكلا « 42 ص « 1986 « لسالسلا تاذ « ةيتيوكلا ةيفارغنلا ةيعمجلا « ةنراقم
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 1965 يم نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل يرمعلاو يعونلا بيكرتلا (2-6) لكشلا . 1965-1997 ىيماع نييث خو نيت :
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 1965 ماع يف تناك ثيح تابثلا نييتيوكلا ناكسلا دنع ةئفلا هذه ىلع ظحالي
 تانثلا ىلإ كلذ عجري اميرو « 968.68 ةبسن 7 ماع يف تلثمو ابيرقت 928.98 ةبسنب

 ةففلا هذهبو . ةيحصلا تامدخلا يف مدقتلا ببسب ةئفلا هذهل تايفولا تالدعم يف ىبسنلا
 . ةيرمعلا جربنس سايقم قفو ومن ةلاح يف يتيوكلا عمتجملا نأ لوقن نأ كلذك عيطتسن

 ةبسن 1965 ماع يف تلثم ثيح « ةليلق مهنم ةئفلا هذه نإف نييتيوكلا ريغ ناكسلا امأ

 ةرداق ريغ ةئفلا هذه نأ ىلإ عجري كلذو « 967.17 ىلإ 1997 ماع يف لصتل تعفتراو «: 2

 ىلإ وأ يلصألا مهنطوم ىلإ ةدوعلا يف نوبغري نسلا رابك نم ًاريثك نأ ىلإ ةفاضإ لمعلا ىلع
 نم ًاريثك نأ ىلإ ةفاضإ « تيوكلا يف ةيندملا ةمدخلا نيناوق قفو لمعلا يف مهتامدخ ءاهتنا

 يف بغرت مهنم ةليلق ةئف كانه نأ الإ . لمعلل نسلا ىطسوتم ةئف لضفت تائيهلاو تاسسؤملا
 . تيوكلا يف نولمعي نيذلا ءانبألا ةماقإب قاحتلالا لالخ نم تيوكلا يف ءاقبلا

 ةيعامتجالا صئاصخلا 6 - 2

 ةيجاوزلا ةلاحلا بسح ناكسلا ميسقت 1-6 - 2

 بنااوج ةدع نم ةيفارجوميدلا تارشؤملا مهأ نم يناكسلا عمتجملل ةيجاوزلا ةلاحلا ربتعت

 جاوذلا تالدعم نأ تارشؤملا هذه مهأ نمو « ةيفارجوميد وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا تناك ءاوس

 نم تالاح قالطلا تالدعم سكعت نيح يف « عمتجملا يف ومنلاو رارقتسالا نم ةلاح سكعت

 نيبام ةيرسألا ناكسلا ةلاح « ةيجاوزلا ةلاحلاب دصقيو . عمتجملا لخاد ومنلا بذبذتو ككفتلا

 عم قالطلاو جاوزلا ىتلاح ىلع زيكرتلاب موقت فوسو . لمرأو بزعأو قلطمو جوزتم
 نيلك فلاو (2-15) (2-14) نيلودجلا تانايب لالخ نم . ىرخألا تائفلا ىلإ ةراشإلا

 : يلاتلاك قئاقحلا ضعب جتنتسن نأ نكمي (8-2) (7-2)

 : نييتيوكلا ناكسلل قالطلاو جاوزلا تالدعم - أ

 نم فلأ لكل جاوزلا دوقع ددع) ماخلا جاوزلا لدعم نأ حضتي جاوزلا تالدعم لالخ نم

 10 ىلإ لصيل لدعملا اذه عفترا دقو ناكسلا نم فلأ لكل 4.4 ردقب 1967 ماع يف ناك (ناكسلا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا نسحت ىلإ ببسلا عجريو « 1987 ماع يف ناكسلا نم فلأ لكل

 دق لدعملا اذه نأ الإ . ناكسلا دنع يعولا ةدايز ببسب دادعتلا يف نيلجسملا دادعأ ةدايزو ناكسلل
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 لعلو « ناكسلا نم فلأ لكل جاوز ةلاح 8.9 ىلإ لصيل 1997 ماع يف رادحنإلا هيلع ظحول

 ىدأ امم نيسنجلل ةساردلا ةلصاوم بابسأل امبر جاوزلا يف بابشلا نس رخأت يف نمكي ببسلا

 ماع يف ردق ثيح ماعلا جاوزلا لدعم لالخ نم حضتي رادحنالا اذه لعلو « جاوزلا رخأت ىلإ

 نم فلأ لكل 19.0 ىلإ لصيل عفتراو « ناكسلا نم فلأ لكل جاوز ةلاح 8.7 ىلاوحب 7

 .1997 ماع يف ناكسلا نم فلأ لكل جاوز ةلاح 16.0 ردقب حبصأ مث 1987 ماع يف ناكسلا

 اذه حصضتيف (ناكسلا نم فلأ لكل ةبسنلاب قالطلا تالاح ددع) ماخلا قالطلا لدعم امأ

 عفترا مث ناكسلا نم فلأ لكل 2.3 و 2.5 ب ردق ثيح 1974 - 1967 ماع نيبام لدعملا

 « ناكسلا نم فلأ لكل قالط ةلاح 3.1 ب ردق ثيح « 1997 - 1987 ماع نيبام ًافيفط ًاعافترا

 ةدع كانهو . ايداصتقاو ايعامتجا يتيوكلا عمتجملل يرسألا رارقتسالا يف نمكت بابسألا لعلو

 . ةيجاوزلا ةايحلا ةدم « نيجوزلا نيب نسلا قرافو رمعلا : يهو قالطلا ىلع رثؤت لماوع

 رايتخالا بولسا « جاوزلا دعب لخدلا ةدايز « يعامتجالاو يداصتقالا ىوتسملا « ةنهملا « ميلعتلا

 ىرخألا تالاحلا صخي اميف امأ . (7قباسلا جاوزلا « باجنإلا مدعو ةرجهلا « جوزلل

 نيرقلا ىتقطنم يف تردق ثيح « نييتيوكلا ناكسلل ةليئض اهتبسن ناف لمرألاو بزعألاك

 . (2ناكسلا ىلامجإل 1996 ماع لمارألل 900.3 و قلطملل 961.7 ىلاوحب سلدنألاو

 (2-14) لودج
 1997 - 1967 ةرتفلل نييتيوكلا ناكسلل قالطلاو قالطلاو جاو نزلا تالدعم

- 

 ؛« 1997 « ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلاو « 1967 ؛ 100 ةيزكرملا ةرادإلا : ل

 . (ثحابلا نم تالدعملا باسح عم]) 1997 « لدعلا ةرازوو

 . 291 ص « 1978 « تيوكلا « يبوكلا عمتجملا ف قالطلا ثحب : ةيعامتجالا نوعشلا ةرازو « رظنأ (1)
 ىفقطنم يف ريتسجاملا ةلحرم يف 1995 ماع يف ثحابلل ةيناديم ةسارد لالخ نم تانايبلا هذه ىلع لوصحلا مت )02

 . تيوكلا ةلود يف سلدنألاو نيرقلا
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 (2-15) لودج
 1997 - 1967 ةرتفلل نييتيوكلا ريغ ناكسلل قالطلاو جاوزلا تالدعم

 ] ظ 1
 جاوزلا دلا ج

2064 529 300670| 7 

460645| 04 

 « 1997 «ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلاو « 1967: ءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلا : ردصملا

 . (ثحابلا نم تالدعملا باسح عم) . 1997 ؛ لدعلا ةرازوو

 تالاحلا ددع

126 1214 117 1257 

 . 1967-1997 ةرتفلل نييتيوكلا ناكسلل قالطلا تاداهشو جاوزلا دوقع ددع (2-7) لكشلا

 . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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101 1214 1517 1207 

 . 1967-1997 ةرتفلل نييتيوكلا ريغ ناكسلل قالطلا تاداهشو جاوزلا دوقع ددع (2-8) لكشلا

 . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا

 نييتيوكلا ريغ ناكسلل قالطلاو جاوزلا تالدعم - ب

 لدععملا ردق ثيح 1987 ماع يف هل عافثرا ىلعأ ىلإ لصو جاوزلا لدعم نأ حضتي

 يف ببسلاو « ماعلا لدعملل ةبسنلاب 4.8 ىلإ عفتريو « ناكسلا نم فلأ لكل 3.3 ب ماخلا

 « ناكسلا ىلامجإل ةبسنلاب ماعلا كلذ يف نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن عافترا ىلإ عجري كلذ

 . تيوكلا يف عمتجملا يلامجإ نم 9663.5 ةبسن نولثمي اوناك ثيح

 و لوُدال 2.0 ىلإ لصيل 1997 ماع يف ماعلا لدعملاو ماخلا لدعملا نم لك طبه دقو

 حوزنو « تيوكلل ىقارعلا لالتحالا كلذ بابسأ نمو « ناكسلا نم فلأ لكل يناثلل 4

 راضحإ نم دحت يتلا طورشلا ضعب ىلإ ةفاضإ يلصألا اهنطوم ىلإ تالئاعلا نم ريثكلا
 يف رثؤت لماوع ةعومجم كانه نأ ىلإ ةفاضإ « افنآ اهانركذ يتلاو تيوكلا ىلإ تالئاعلا
 ليجستلا صقنو عونلا ةبسن عافترا اهمهأ نم نييتيوكلا ريغل ماخلا جاوزلا لدعم عافترا
 لدعم ىندت ىلع لدتف قالطلا تالدعم صخي اميف امأ . نيدفاولا جاوز تالاح نم ريثكل
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 لكل 1.3 .ب 1967 ماع يف تردق ثيح نييتيوكلا عم ةنراقم نييتيوكلا ريغ نيب ماعلا قالطلا
 . ناكسلا نم فلأ لكل ماعلا لدعملل 0.6 ب تردق 7 ماع يفو ناكسلا نم فلأ

 ةرسألا مجح بسح ناكسلا ميسقت 2-6-2
 ططخ دادعإ ءانثأ اهيلع دمتعي يتلا ةماهلا ةيفارجوميدلا تارشؤملا نم ةرسألا مجح ربتعي

 ةرسألا مهمضت يتلا دارفألا ددع ةرسألا مجحب دصقيو . ةيناكسلا تاعمتجملا يف ةينارمعلا ةيمنتلا

 (2-17) - (2-16) نيلودجلا تانايب لالخ نمو . ءانبألاو مألاو بألا نم ةنوكملاو ةصاخلا
 : ىلاتلاك ةرسألا مجحب ةقلعتملا قئاقحلا ضعي صلختسن نأ نكمي

 9030 نع ديزت ىهف بسنلا ىلعأ 7-9و 4-6 نيب اهدارفأ ددع حوارتي يتلا ةرسألا لثمت -

 ددع ديزي يتلا رسألا لثمتف ةبسن ىندأ امأ ؛« 1965 ماع يف نييتيوكلا ناكسلل ةئف لك يف

 . ماعلا سفنل رثكأف 13 نع اهدارفأ

 ىلعأ 4-6و 1-3 نيب اهدارفأ ددع حوارتي يتلا رسألا لثمتف نييتيوكلا ريغ ناكسلا امأ -

 رسألا يلامجإ نم 9638 تغلبف ةيناثلا امأ ؛ 99538.94 ةبسن ىلوألا تغلب ثيح بسنلا

 13 اهدارقأ نع ددع ديزي يتلا رسألا لثمتف ةبسن ىندأ امأ « 1965 ماع يف ةيتيوكلا ريغ

 . ماعلا سفنل رثكأف

 مجح طسوتم لثم ثيح 1997 ماع يف ةرسألا مجح طسوتم (2-17) لودجلا حضويو -
 ريغ ناكسلل ةرسألا مجح طسوتم ردق دقو « دارفأ 6 وحن نييتيوكلا ناكسلل ةرسألا

 . دارفأ 3 ردقب نييتيوكلا

 ريغ ناكسلل ةرسألا مجح نم اددع رثكأ نييتيوكلا ناكسلل ةرسألا مجح نأ كلذ نم حضتيو

 ةرسألا نأ ثيح « ديلاوملاو ةبوصخلا تالدعم هيف ديزت عمتجم يف يعيبط رمأ اذهو « نييتيوكلا
 يف تلثمتف ةيتيوكلا ريغ ةرسألا امأ « ابيرقت لافطأ ةعبرأو مألاو بألا مضت نييتيوكلا ناكسلل

 صئاصخلا ضعب رفوت يف نمكت كلذ بابسأ لعلو « طقف نيلفط وأ لفطو مألاو بألا
 نسم ةدافتسالاو « ةموكحلا نم نكسم ىلع لوصحلاك ةيتيوكلا رسُدلل ةيعامتجالا تاجايتحإلاو

 سرادملاب ىناجملا ميلعتلا رفوتو « يتيوك بأل لفط لكل رانيد 50 غلبتو لمعلا يف ءانبألا ةوالع

 نم بابسأ ةدسعل لسنلا ميظنتو باجنإلا نم دحلا لواحتف ةيتيوكلا ريغ رسألا امأ . ةيموكحلا
 مهعاضوأ نيسحت ةلواحم عم « ةرسألا مجح رصح لالخ نم شيعلل لضفأ صرف ريفوت اهمهأ
 . ةيلصألا مهنادلب يف ةيداملا
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 (2-16) لودج

 1965 ماع ةرسألا مجح بسح ناكسلا عيزوت

1 

+1 

192 15331 |1780 2 
 همت5 2961 ةلق9إ و35 2804 دكا
 ةديومأ 0| 4854| 2100| 30610 _ةلجلا
 . (ثحابلا راصتخاو بسنلا باسح عم) قباس ردصم « 1965 ناكسلل ماعلا دادعتلا : ردصملا

1 

4 

7 
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 (2-17) لودج
 1997 ماع ةصاخلا ةرسألا مجح بسح ناكسلا عيزوت

 "ميتال ةلئج <. .ةرشنألا نارا دنع
5 |75317 112415 1 

 .(ثحابلا نم طسوتملا باسح عم) .1997 ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلا تانايب : ردصملا

 ةيميلعتلا ةلاحلا بسح ناكسلا ميسقت 3 - 6 - 2

 نسم ربتعت درف يأل ةيميلعتلا ةلاحلاو ؛ عمتجملا مدقت ىدمل ارشؤم يميلعتلا ىوتسملا دعي

 نمضتب لودلا مظعم متهت اذل « عمتجملل ةيرشبلا ةيمنتلا مدقت ىدم سايقل ةيساسألا صئاصخلا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا تاراسم ديدحتل يميلعتلا دارفألا ىوتسم نع اهتادادعت تانايب

 يأ فلخت ىدم ىلع كلذك لدتو « اهتالاجم ىتشب ةيمنتلا تاقوعم رطخأ نم ةيمألا نأ ثيح

 . تاعمتجملا نم عمتجم
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 ضسصعب جتنتسن نأ نكمي (2-9) لكشلاو (2-19) (2-18) نيلودجلا تانايب لالخ نمو

 9640 ٠ 9656 ةبسن تناك ثيح نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا دنع ةعفترم تناك ةيمألا ةبسن نأ -

 ىتح يجيردتلا ضافخنالا يف تذخأ ةبسنلا هذه نأ الإ « 1965 ماع بيترتلا ىلع امهنم لكل

 نييتيوكلا ريغ دنع 9012.9 و (ةنس 15 نم رثكأ ناكسلل) نييتيوكلا دنع 9609 ىلإ تلصو
 وحم لاجم يف ةلودلا هلذبت يذلا ديازتملا مامتهالا ىلإ عجري لضفلا لعلو . 1997 ماع

 عفترا ثيح 1963 ماع تأدب يتلاو ةيئاسملا زكارملا ءاشنإ لالخ نم رابكلا ميلعتو ةيمالا

 . (0) 1984 ماع ًازكرم 166 ىلإ 1975 ماع ًازكرم 25 نم ةيمألا وحم زكارم ددع

 ريغ دنع ؟036 و نييتيوكلا دنع 9028 تناك ثيح نوبتكيو نوأرقي نيذلا ةبسن ضافخنا

 يف ببسلا عجريو . 1997 ماع نييتيوكلا دنع 908 ىلإ تطبه دقو 1965 ماع نييتيوكلا

 رودصو .؛ةيئادتبالا سرادملا نم ذيمالتلا برست عنمو ميلعتلاب ةلودلا مامتها ىلإ كلذ

 وحم نأ ىلع صني ثيح يمازلإلا ميلعتلاو ةيمألا وحم نأش يف1981 ماعل 4 مقر موسرملا

 نونلقل اقبط مازلإلا نس نوزواجتي نيذلا نييمألا نييتيوكلا لكل ةبسنلاب ايمازلإ نوكي ةيمألا
 عاضطقلاب تالماعلا تايمألا تايتيوكلاو ؛ ةنس نيعبرألا اوزواجتي ملو « يمازلإلا ميلعتلا

 ةيمنتلا تابلطتم ىبليل نوناقلا اذه ءاجو « ()ةنس نيثالثو سمخ نزواجتي ملو يموكحلا
 ةديدج لايجأ ترهظ كلذك ٠ تيوكلا يف يعامتجالاو يداصتقالا روطتلا ةبحاصمل ةيرشبلا

 مل تغلب دقف نييتيوكلا ريغ دنع ةئفلا هذه ةبسن امأ « ىلعألا لحارملا ىلإ اهميلعت لصاوت

 ريغو ةرهاملا ريغ ةلامعلا ةب سن ديازت اهعافترا ببس لعلو « 9630 ةبسنت 7

 . ةيلصألا مهدالب يف ةيمألا ةبسن عافترا ىلإ ةفاضإ تيوكلا يف ةصصخنتملا

 ناكسلل ةبسنلا عافترا ظحاليف ةطسوتملاو ةيتادتبالا تاداهشلا ةلمح ةئفي قلعتي اميف امأ

 ثيح ؛ تيوكلا يف ميلعتلا ةبسن عافترا ىلع لدي كلذو « نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا
 ةبسنب 1997 ماع تردقو ؛ 1965 ماع 908.8 ردقب نييتيوكلا دنع يئادتبإلا ةئف تغلب

 لصتل تعفتراو « 1965 ماع يف 964.5 مهدنع تغلب دقق طسوتملا ميلعتلا امأ ء. 3

 ةسداسلا نس نم يرابجإ تيوكلا يف ميلعتلا نأ ىلإ ببسلا دوعيو 1997 ماع 9032 ىلإ

 نييتيوكلا ريغ دنع امأ . برقأ امهيأ ةطسوتملا ةلحرملا ءاهتنا وأ رشع ةسماخلا ىلإ

 ددعلا «. ةيتعامتحالا مولعلا ةلحم « تيوكلا ةلودب ةيمألا وحم لاحم يف ةيوبرت تاهاحتاو ءارآ : دمحأ « ناتسب (1)

 . تيوكلا « 43-44 ص « 1984 « 12 دلحملا « ثلاغلا

 . 75 ص « قباسلا ردصملا : دمحأ ء ناتسب (2)
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 9014 ىلإ لصتل تعفتراو 1965 ماع 966 ةبسن لثمت ىئادتبالا ميلعتلا ةئف تناك دقف
 تصعفتراو 905.3 لثمت تناك دقف مهدنع طسوتملا ميلعتلا ةئف امأ « 1997 ماع ابيرقت

 ةبسن ضافخنا ىلإ طيسبلا عافترالا اذه.ببس دوعيو « 1997 ماع 7619.4 ىلإ لصتل

 نم ىلعأ تالهؤم نولمحي نيذلا ةبسن عافتراو « ةيئادتبالا لهؤم نولمحي نيذلا ناكسلا
 . ةطسوتملاو ةيئادتبالا

 نود تامولبد حنمت يتلا دهاعملا) يعماجلا نودو ةيوناثلا تاداهشلا ةلمحب قلعتي اميف امأ -

 ةبسن تعفترا دقف « ىرخألا ةيميلعتلا لحارملاك عافترالا يف اهبيصن تذخأ دقف (ةيعماجلا

 ةبمننلاب لاحلا كلذكو ؛ 1997 ماع 9018.5 ىلإ 1965 ماع 961.5 نم نييتيوكلا ناكسلا

 ىلإ 1965 ماع 908.5 نم ممهدنع ةئفلا هذه ةبسن تعفترا دقف نييتيوكلا ريغ ناكسلل

 . 1997 ماع 5

 نم نييتيوكلا ناكسلا ةبسن تعفترا دقف اهقوفامو ةيعماجلا تاداهشلا ةلمحب قلعتي اميف امأ -

 ةبسنلا هذه نأ الإ مهتبسن عافترا مغرو «٠ 1997 ماع ابيرقت 968 ىلإ 1965 ماع 9

 ةيموكحلا فئاظولا رفوت كلذ بابسأ نم لعلو . ناكسلل ىلامجإلا ددعلاب تسيقام اذإ ةليئض

 ميلعتلا ةلصاوم ىلع لابقإلا مدع ىلإ ىدؤي امم « ةيعماجلا نود تالهؤملا باحصأل

 ريثكلا لغشت يتلا ىرخألا ةطشنألاو ةيراجتلا لامعألا يف ةبغرلا ىلإ ةفاضإلاب « ىعماجلا

 تيوكلا يف يعماجلا ميلعتلا ىلع ذخؤيام مهأ نمو « ايلعلاو ةيعماجلا مهتاسارد لامكإ نع
 نم ؟9678 ةيرظنلا تايلكلا يجيرخ غلب ثيح ةيرظنلا تاساردلل نييتيوكلا ةبلطلا هاجتا وه

 نييتيوكلا نم نيجيرخلا ةبسن نأ دجنف ةيلمعلا تايلكلا امأ « نيجيرخلا ددع يلامجإ
 ةيمنلنلاب امأ . (37 1985 ماعل تايلكلا كلت يف نيجيرخلا ددع يلامجإ نم 9046 ىدعتتال

 اذإ ةيعماجلا تالهؤملا باحصأ دادعأ عافترا ىلع بسنلا لدتف نييتيوكلا ريغ ناكسلل

 تمعفتراو 902.8 ةبسن 1965 ماع مهل تلثم ثيح نييتيوكلا ناك سلاب تنروق ام

 ىلع بلغتلل ةيعماجلا ةساردلاب مامتهالا كلذ يف ببسلا عجريو « 906.8 ىلإ لصتل

 ةفقاضإ « يشيعملا ىوتسملا نيسسحتل لضفأ ةفيظو ىلع لوصحلاو ةايحلا بعاصم

 جمارب يف ةكراشملل ءاربخلاو ايلعلا تالهؤملا ىوذ مادقتسا ىلإ ةلودلا ةجاح ىلإ

 ىدل تاربخلا ةيافك مدع نم هيناعت يذلا صقنلا ةلمكتل ةلودلا اهب موقت يتلا « ةيمنتلا

 . نينطاوملا

 . 136 ص « قباس ردصم : ياقلشلاو « لمأ « حابصلا (1)
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 . قباس ردصم « 1965 ناكسلل ماعلا دادعتلا : ردصملا

 (2-19) لودج
 1997 ماع ةيميلعتلا ةلاحلا بسح ناكسلا عيزوت

2 
 ميسا ]2 أ ___ددعلا | 76 ةبسنلا ] _ددعلا |

 ةلاحلا
 ةيميلعتلا

5 1032 11 |1092 20000 115 
4052 

 1666| 6 1366| 6 23.24| 0 يسئادتبا

 23.36| 4105390| 1و7 | 2428550[ ددوجبأ 0

 17.00| 300496 16.50| 205891| 18.49 94605 | تقذف روق

 1126716 20008 4070و | <يعماج الس
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 مجيرخو « (1)بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلا تايلك يجيرخل ةيوئملا بسنلا (2-21) و (20-2)

 : ةيلاتلا قئاقحلا ضعب امهنم جتنتسنو « 1996-1997 يساردلا ماعلل تيوكلا ةعماج

 : يقيبطتلا ميلعتلا تايلك يجيرخ - أ

 تردق ثيح نيجيرخلا نم ربكألا بيصنلا ىلع ذوحتست ةيرظنلا تاصصختلا نأ حضتي

 نييتيوكلا ريغ امأ « ةيراجتلا تاساردلل 9643.3 ةبسنو ةيمالسإلا ةيبرتلل 9635 ةبسنب نييتيوكلل

 ىلإ ببسلا دوعيو . ةيراجتلا تاساردلل 9635.8 و ةيمالسإلا ةيبرتلل 9934 ةبسن مهل تردقف

 يوذ نم ةماعلا ةيوناثلا يجيرخ بلغأ نأ ىلإو يموكحلا عاطقلا يف ةيرادإلا فئاظولا رفوت

 . ةيبدألاو ةيرظنلا تايلكلا يف ةساردلا ةعباتم مهيلع متحي امم ةيبدألا تاصصختلا

 نييتيوكلل تردق ثيح ةيندتم اهتبسن نأ حضتيف ةيقيبطتلاو ةيلمعلا تايلكلا يجيرخ امأ

 نييتيوكلا ريغ نيجيرخلل تردقو « ةيحصلا مولعلل 8 و ةيجولونكتلا تاساردلل 9

 تايلكلا هذه نأ ىلإ ببسلا دوعيو . ةيحصلا مولعلل 9912.6 و ةيجولونكتلا تاساردلل 6

 مهلامعأ نوكت تايلكلا هذه يجيرخ نأ ىلإ ةفاضإ « يملعلا مسقلا ةماعلا ةيوناثلا يجيرخ الإ لبقتال

 . يموكحلا عاطقلا يف ةرفوتملا ةيرادإلا لامعألا نولضفي نيريثكلا لعجي امم ةينهمو ةينف

- 

(0 

 : تيوكلا ةعماج يجيرخ

 ةئيهلا يجيرخ تاصصخت نع تيوكلا ةعماج يجيرخ تاصصخت بسن فلتختال

 ىلع ذوحتست ةيرظنلاو ةيبدألا تاصصختلا نأ حضتي ثيح « يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا

 قوقحلاو ةيبرتلاو بادآلاو ةيرادإلا مولعلا تاصصختل 9076.5 ةبسنب ربكألا بيصنلا

 بادآلا صصخت نأ ظحالنو « نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا نيجيرخلا يلامجإ نم ةعيرشلاو

 ةبسن تردق ثميح « بالطلا نسم ديدعلا جرخت يتلا تاصصختلا رثكأ نم ةيبرتلاو

 «٠ 1997/1996 يساردلا ماعلل 6547.5 وحنب نييتيوكلا ريغو 9043.8 نييتيوكلا نيجيرخلا

 تايلكلا يجيرخ امأ « يقيبطتلا ميلعتلا يجيرخل افنآ اهانركذ يتلا بابسألا ىلإ كلذ دوعيو

 ةيجيتأرتسا عضوب ةئيحلا هذه موقتو « بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيحلا ءاشنإب موسرم ردص 1982 ماع ف

 اميف قيسنتلاو ةئيهلل ةعباتلا زكارملاو دهاعملا ماهمو فادهأ لماكت ىلإ فدحت بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةديدح

 . ةيئطولا ةلامعلا دادعإل اهنيب

 ع جيلخلا راطقأ يف ةيبتحألا ةلامعلا ةودن : طيطختلل يبرعلا دهعملاو ةيبرعلا ةدحوولا تاسارد زكرم : رظنأ

 . تيوكلا « 16ص « 5
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 ةسدنهلاو مولعلا تاصصختل 9023.5 وحنب تردق ثيح ةيندتم اهبسن نإف ةيقيبطتلاو ةيملعلا

 نييتيوكلا نيجيرخلا يلامجإ نم ضيرمتلاو ةدعاسملا ةيبطلا مولعلاو بطلاو لورتبلاو
 ةردان ربتعت يتلا تاصصخنتلا هذه ىلإ ةجاح يف لمعلا قوس لعجي امم « نييتيوكلا ريغو

 عاسفترا يف كلذ دعاسي امم ؛ جراخلا نم ةلامعلا مادقتساب كلذ ضوعيو « ريبعتلا حص نإ

 . تيوكلاب يناكسلا عمتجملا ةلمجل نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن

 (2-20) لودج

 1997/1996 يساردلا ماعلل نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا يقيبطتلا ميلعتلا تايلك يجيرخ عيزوت

 ظ
 م م

 8ةاتمتماج ه2 طاقممتمع : 0م. أك. 1997, م 336, 1. 258 : ردصملا

 (2-21) لودج

 1997/1996 يساردلا ماعلل نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا تيوكلا ةعماج يجيرخ عيزوت

 خاتصتماوت 0 طاهمهتمع : 0م. تع 1997, م 346, 1. 268 : ردصملا
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 ةيداصتقالا صئاصخلا 7-2

 لمعلا ةوق مجح 1-7-2

 يف ةمهاسملا مهنكمي نيذلاو لمعلا ىلع نيرداقلا دارفألا ةيرشبلا ةوقلا وأ لمعلا ةوقب دصقن

 تانايب لالخ نمو . نيتسلا نس نودو رشع ةسماخلا نس قوفام مهو « يداصتقالا طاشنلا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع لمعلا ةوقب ةصاخلا صئاصخلا ضعب جتئئسن نأ نكمي (2-22) لودجلا

 ناكسلا ىلامجإل 1997 ماع 9654.8 ىلإ 1965 ماع 90 39.4 نم لمعلا ةوق ةبسن عافترا -

 ثانإلا ةئفلا هذه يف لخديو ؛ 1007 ماع لمعلا ةوق جراخ ناكسلا نم 9045 وحن نأ يأ

 دقو « نسلا رابكو نوقوعملاو لافطألاو تابلاطلاو ةبلطلا ىلإ ةفاضإ تويبلا تابر نم

 ماع همسن 0.82 ىلإ 1965 ماع 1.55 نم ناكسلا يلامجإل (؟أةلاعإلا ةبسن تضفخنا

 درق لك ىلإ ةبسنلا هذه تضفخناو همسن 1.55 لوعي ناك لمعي درف لك نأ يأ :« 7

 . لمعي ال همسن 0.82 لوعي عمتجملا يف لمعي

 (2-22) لودج

 1997 - 1965 ةرتفلل لمعلا ةوقب ةقالعلاو ةيسنجلاو عونلا بسح ناكسلا عيزوت

 0 هت | يه ا |[
0 
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 ةتموفد2 |_ 274921 |_دوذمت1 | 985756 |_ةةئهو9 | 776557 | دودم«« |_تتقت2 | ةقك144
 ا ل ا 6 ةيوئملا ةبسنل
 ةماعلا ةئيهلاو « قباس ردصم ء« 1965 ماعلا دادعتلا ءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلا تانايب : ردصملا

 . (ثحابلا نم لمعلا ةوق باسح عم) قباس ردصم « 1997 ةيندملا تامولعملل

50 1 
 ل ل بي مس

 . |[ ا
 1 د اهي | ع

 . ثحابلا نم ةلاعإلا ةبسن سايق مت (1)
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 مهنم نييتيوكلا ناكسلا عومجم نم 9019.55 ةبسنب نييتيوكلا ناكسلل لمعلا ةوق تردق -

 نييتيوكلا ريغ امأ . 1965 ماع ثانإلا ةلمج نم 901.0 و روكذلا ةلمج نم 9

 ماع امأ . ثانإلل 9910.4 و روكذلل 976.9 مهنم 9657.13 ب مهل لمعلا ةوق تردقف

 نييتيوكلا ناكسلا عومجم نم 9025.63 ةبسنب نييتيوكلا ناكسلل لمعلا ةوق تردق 7

 تردققف نييتيوكلا ريغ امأ . ثانإلا ةلمج نم 9916.7 و روكذلا ةلمج نم 9634.6 مهنم

 . ثانإلل 9045.8 و روكذلل 9082.2 مهتلمج نم 96070.24 مهل لمعلا ةوق

 ريغل لمعلا ةوق ةبسن نأ « 1997 و 1965 نيبام ةرتثفلل لمعلا ةوق بسن لالخ نم ظحالي -

 ىلإ لصتل ةبسنلا تعفتراو ٠ 1965 ماع نييتيوكلل لمعلا ةوق لاثمأ 3 وحن لتمت نييتيوكلا
 ىوققلا ماهسإ ةبسن ةلأض نأ حضاولا نمو . 1997 ماع نييتيوكلا نم لمعلا ةوق لاثمأ 5

 ةسلماعلا ىوقلا ةبسن كلذب دعتو . ةلودلا يف لمعلا ةوق يلامجإ يف رثأ دق ةيتيوكلا ةلماعلا

 يف تافالتخالا ىلإ كلذ دوعيو « نييتيوكلا ريغ ناكسلا ىدل يه امم لقأ ةيتيوكلا

 دحأ دعي يداصتقالا عفادلا نأ بناج ىلإ نيعمتجملا نيب ةيعونلاو ةيرمعلا صئاصخلا

 . تيوكلا ةلودل نييثيوكلا ريغ ناكسلا ةرجهل بذجلا لماوع

 ذإ « 1997 و 1965 يمأع نيب اميف تايتيوكلا ثانإلا نم تالماعلا ةبسن عافترا ظحاليو -

 9616.7 نسلثمي ةأرما 62922 ىلإ 1965 ماع طقف 901.0 ةبسنب 1092 نم نهددع عفترا

 ريغتو عمتجملا حاتفناو « ثانإلل ميلعتلا ةبسن عافترا ببسب « 1997 ماع نهعومجم نم

 سئفنل تايتيوكلا ريغ تالماعلا ةبسن عافترا اضيأ ظحاليو . ديلاقتلاو تاداعلا نم ريثك

 ىلوألا ةرتفلا يف تيوكلا اهتمدقتسا يتلا ةرجهلا ةيعون فالتخا ببسب كلذو « ةرتفلا

 تاعاطقلاو ءانبلاو دييشتلا عاطق يف نيلماعلا روكذلا نم اهتيبلاغ لثمتت يتلاو نارمعلل

 يف ةيراتركسلا لثم لامعألا ضعبب تايتيوكلا ريغ درفت ىلإ ةفاضإ « ىرخألا ةيداصتقالا
 . ةيتيوكلا ةأرملا اهب موقثال ةداع يتلاو « ةيلزنملا ةمدخلاو عيبلا تالحمو « صاخلا عاطقلا

 يف امهنم لكب ةصاخلا ةبسنلا ةيبلاغ يف نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا روكذلا نم لك مهاس -

 نأ الإ « دج ةليلق ةروكذملا ةئفلا يف ثانإلا ماهسإ ةبسن نإف كلذلو « ةلماعلا ىوقلا ةئف

 . تايتيوكلا ثانإلا ىدل ةدح رثكأ اهتلآض

 1965 ماع ةمسن 4.1 نم تضفخنا دقف « نييتيوكلا ناكسلل ةلاعإلا ةبسن صخي اميف امأ -

 ةبسن نأو « ةيحان نم ةرسألا مجح ربك ىلإ كلذ عجريو « 1997 ماع ةمسن 2.9 ىلإ
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 ةبسن مهل تردق دقف نييتيوكلا ريغ امأ . ىرخأ ةيحان نم نلمعيال ءاسنلا نم ةريبك
 ء ةمسن 0.4 ىلإ لصتل 1997 ماع تضفخناو « ةمسن 0.7 ىلاوحب 1965 ماع ةلاعإلا

 ىلع تايتيوكلا ريغ ثانإلا لابقإو « ةيحان نم ةرسألا مجح رغص ىلإ ببسلا عجريو
 ىلإ ةفاضإلاب ؛ (بازعلا) نيدفاولا نم ريبك ددع دوجوو ؛ ىرخأ ةيحان نم لمعلا
 قفتي ةيسنجلا بسح فالتخالاو « مهعم مهرسأ راضحإب اوموقي مل نيذلا نيجوزتملا
 نإ) ةلاعإلا يلدعم ةميق براقت نأ ثيح « ةدفاولا ةلامعلاب ةناعتسإلا فادهأ عم ايقطنم

 ريغل ةلاعإلا لدعم ضفخنا املكف « ةدفاولا ةلامعلا ضئاف دوجو ىنعي (كلذ ثدح

 لدعم ريفوت يف ةدفاولا ةلامعلا ةمهاسم كلذ ىنع املك ؛ نييتيوكلل هنع نييتيوكلا

 . ةجتنملا تامدخلاو علسلا ةيمك تابث ضرفب « (!!نييتيوكلل لضفأ ةشيعم

 يداصتقالا طاشنلا ماسقأو ةيسنجلا بسح ةلماعلا ىوقلا عيزوت 2-7 - 2

 يراجتلا طاشنلا نيب عمج ثيح عونتلاب ةأشنلا ذنم ناكسلل يداصتقالا طاشنلا مستا

 نم « ةبعصلا ةيداصتقالا فورظلا يتيوكلا عمتجملا ءانبأ حفاك دقو « ىربلا طاشنلاو يرحبلا

 نيب مهتراجت عيبل نادلبلا نيب لقنتلاو ٠ يبرعلا جيلخلا قامعأ يف ؤلؤللا نع ثحبلل صوغلا لالخ

 دقو « هيقرشلا دنهلا رزجو لاغنبلا ىلإ اولصو ىتح « دنهلا لحاسو ايقيرفأو جيلخلا ءىنتاوم

 « 1756 ماع يف ةيدنلوهلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل لوؤسملا ميقملا 1عمم1317262 نزواهنبك ركذ

 لجر 4000 اهيلع لمعي « ةنيفس 300 نم رثكأ كلتمت تناك ةركبملا ةرتفلا كلت يف تيوكلا نأ

 هركذام ىرحبلا طاشنلا يف ومنلا ىلع انلديو . كامسألا ديص نفس فالخب « قلؤللا ديص يف

 800 نم رثكأ نوكلتمي تيوكلا ءانبأ نأ « 1764 ماع (0ة6[25ه 71ءةطددطتخ روبين نتسراك

 . (2) ةرتفلا كلت يف ةنيفس

 عئاضبلا لمحت تناك يتلا ةمخضلا لفاوقلا ةراجت يف لثمت دقف ىربلا طاشنلا امأ

 بيبطلا لاجملا اذه يف ركذ دقو « ماشلا دالب نم تيوكلا ىلإو نم رومتلاو مانغألاو

 هذه ىدحإ عم رفسلا ىوني ناك يذلا ؛ 1758 ماع 40ع50 785762 زفيإ دراودإ يزيلجنإلا

 « 201 ص ؛« 1986 « تيوكلا ةعماج « تيروكلا ةلود يف ةيقيبطتلا تاءاصحإلا « دمحأ ركبوبأ « نيسح (1)

 . تيركلا

 « 16-18 ص « 1995 « ةيعامتحالا ةيمنتلاو تيوكلا « ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم : طيطختلا ةرازو (2)

 . تيركلا
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 اذه مجح حضوي امم اهنودوقي لجر فلأو لمج فالآ ةسمخ ددعب تناك ةلفاقلا نأ 2 لفاوقلا

 . (!)ىربلا يراجتلا طاشنلا

 فورفلا مامأ « عمتجملا ءانيأ محالت يف زراب رود ةيداصتقالا ةطشنألا هذهل ناك دقو

 تاعمتجم ىلع احاتفنا رحيلاو ربلا يف تالحرلا مهل ثحاتأو « اهب نورمي اوناك يتلا ةبعصلا

 . ديفم ديدج لك لبقت ىلع كلذ دعاس دقو « ةديدج راكفأو

 تادئاعلا قفدتو ىجراخلا ملاعلا ىلإ طفنلا نم هنحش لوأ ريدصت دعب 1946 ماع يفو

 ىربلاو ىرحبلا طاشنلا ىلع دامتعإلا نم لوحتو « هريبك هلقن ىداصتقالا طاشنلا لقتنا « ةيطفنلا

 « ىرخآلا ةطشنألا ضعب ىلإ ةفاضإلاب « شيعلل ىساسأ ردصمك طفنلا ىلع دامتعإلا ىلإ

 : يلاتلاك (2-10) لكشلاو (2-24) (2-23) نيلودجلا تانايب لالخ نم كلذ حضتيو

 (2-23) لودج

 1973 ماع داستفالا طاشنلا م و ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت

 طاشنلا ماسقأ
 ع هيعلا_ يدم

 ءانباو ديا

 حا

 نستنتج ا : 0م. 016. 1976, م. 92, 1.56. : ا

 . 17 ص « قباسلا ردصملا « ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم : طيطتختلا ةرازو ()
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 ماع اييرقت نييتيوكلا نيلماعلا لاثمأ ةسمخ ىلإ نييتيوكلا ريغ نم نيلماعلا ةبسن تضفخنا
 ةيداصتقالا ةطشنألا ماسقأ يف نييتبوكلا ريغو نييتبوكلا ناكسلل نيلماعلا بسن يف ريبكلا توافتلا لالخ نم كلذ حضتي . 1973 ماع اييرقت الثم نيرشع وحن نولثمي اوناك نأ دعب ؛« 7
 : يلاتلا وحنلا ىلع ةفلتخملا

 ديصلاو ةعارزلا عاطق 1-2-7-2

 ةطشنألاب نيلماعلا ةلمج نم 903.5 ةبسنب لماع 3700 وحن يعارزلا عاطقلا يف لمعي

 مغرو « نييتيوكلا نم طقف 901 و نييتيوكلا ريغ نم !/699 وحن مهنم « ةيداصتقالا
 تضفخنا مهتبسن نأ الإ « لماع 22341 ىلإ 1997 ماع ةعارزلاب نيلماعلا ددع عافترا

 رفني ثيح « مهنم 960.17 ىوس نويتيوكلا لثميالو « نيلماعلا ةلمج نم 62 وحن ىلإ
 . اهنم ىداملا دودرملا ةلق نع الضف ةيندتم ةرظن ةفرحلا هذه ىلإ يتيوكلا عمتجملا

 رجاحملاو مجانملا عاطق 2-2-7-2

 ةلمج نم 903.85 ةبسنب لماع 4000 وحن رجاحملاو مجانملا عاطق يف لمعي

 نسم 9031 و نييتيوكلا ريغ نم ابيرقت 9069 مهنم « ةيداصتقالا ةطشنألاب نيلماعلا

 ماع فعضلا ىلإ نييتيوكلا ناك سلا ةكراشم ةبسن تعفتراو . 1973 ماع نييتيوكلا

 عافترا ىلإ ببسلا عجريو . 9554 وحن ماعلا سفنل تغلبف نييتيوكلا ريغ امأ .« 7

 . اهريغو لورتبلا بقانم يف ةلثمتملا نهملا هذهل ىداملا دئاعلا

 ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق 3 - 2-7-2

 « 9621.11 ةبسنب ابيرقت لماع 22000 ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق يف نيلماعلا ددع غلب

 ريغ نم ؟697 مهنم ؛ 1973 ماع ىرخآلا ةيداصتقالا ةطشنألاب نيلماعلا يلامجإ نم

 « 77294 ىلإ مهددع عفترا دقف 1997 ماع امأ « نييتيوكلا نم ابيرقت 963 و نييتيوكلا

 ؟92 نييتيوكلا ريغو « 968 وحن عاطقلا اذه يف نييتيوكلا نيلماعلا ةمهاسم ةبسن تغلبو

 نييتيوكلا نيلماعلا ةبسن ىندت بابسأ نمو . (2-10) لكشلا توافتلا اذه حضويو « ابيرقت

 عاطقلا همدقيام ىلإ ةفاضإ « ةبعتملا ةيوديلا ةيفرحلا لامعألا نع مهفوزع عاطقلا اذه يف

 يتيوكلا عمتجملا يف ةدئاسلا ةيندتملا ةيعامتجالا ةرظنلا كلذكو « تازيمم نم ىموكحلا

 فئاظولا ىلإ نوهجتي نييتيوكلا نم ريثكلا لعجي امم « ةيفرحلا نهملا يف نيلماعلل

 . ىرخألا تاعاطقلا يف ةيرادإلا وأ ةيموكحلا
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 (2-24) لودج
 1997 ماع يداصتقالا طاشنلا ماسقأو ةيسنجلا بسح ناكسلا عيزوت

 يتيوك ريغ | ١ يتيوك ةلمجلا
 97 دعلا | 9 | ددعلا

 3 يصلاو ةعادا
 ب رجاحملاو جامل

55 7 
8 

1 

 6319| 2 ةيليوحتلا تاعانصلا
7 

4 
 مص 785 مت« 2 دك 20| ايريس فود
 راج

 نيزكتلاو تالصاوملاو لقا

 3 د
 . قباس ردصم « 1997 ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلا تانايب : ردصملا

 » نو

 ءابرهكلاو زاغلاو هايملا عاطق 4-2-7-2

 كلن « ةلماعلا ىديألل امادختسا تاعاطقلا لقأ نم ءابرهكلاو زاغلاو هايملا عاطق ربتعي

 ءايرهكلا ديلوتو زاغلا خض تاطحمو « هايملا ريطقت تاطحم ىلع تيوكلا دامتعا ببسب

 اذه يف نيلماعلا ةبسن تغلب دقف « ةلماعلا ىديألا نم ريثك ىلإ جاتحتال يتلاو « اينورتكلإ
 عاطقلا اذه يف نيلماعلا يلامجإ غلب دقو . 1997 ماع ةبسن ىندأ يهو « ابيرقت 960.7 طاشنلا

 « 1973 ماع نييتيوكلا نم طقف 961 و نييتيوكلا ريغ نم 9999 مهنم لماع 229 وحن

 لصتل عاطقلا اذه يف نييتيوكلا ةمهاسم ةبسن تعفتراو « 1997 ماع 7889 ىلإ مهددع زفقو

 ببس عجريو ؛ ماعلا اذهل 97646 ىلإ نييتيوكلا ريغ ةبسن تضفخنا نيح يف ابيرقت 9054 ىلإ

 بايشلا نم ًاريثك بطقتست نأ تعاطتسا يتلا ةينهملاو ةينفلا دهاعملا ضعب ءاشنإ ىلإ كلذ

 . يويحلا عاطقلا اذه يف لمعلل مهليهأتو يتيوكلا
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 ءانبلاو دييشتلا عاطق 5-2-7-2

 تاعانصلاو ةراجتلا تاعاطق دعب عاطق ربكأك ةعبارلا ةبترملا يف ءانبلا عاطق ىتأي
 ثيح « 1973 ماع ءاصحإ قفو نيلماعلا دادعأ ثيح نم ةيموكحلا تامدخلاو ةيليوحتلا

 نييتيوكلا نم طقف 991 و نييتيوكلا ريغ نم 9099 مهنم ؛ لماع 11600 وحن هيف لمعي

 ةرشع نم رثكأ ىلإ مهددع عافترا مغر ؛« 1997 ماع يف اهنع بسنلا هذه فلتخت ملو
 نييتيوكلا فوزع اضيأ حضوي اذهو (2-10) لكشلا كلذ نيبيو « هيلع اوناكام لاثمأ

 « افنآ اهانركذ يتلا بابسألا نم ةلمج ىلإ كلذ عجريو عاطقلا اذه يف لمعلا نع

 صرف رفوت ةيناث ةيحان نمو ةيحان نم ةقاشلا عاطقلا اذه لامعأ ةعيبط ىلإ ةفاضإلاب
 تاداه#ق نولمحيال نمم نييتيوكلا ريغ امأ . ىرخألا ةيداصتقالا تاعاطقلا يف لمعلا

 ريغ ةقيرطب تيوكلا اولخد نمم ريثك ىلإ ةفاضإ « ةينهم فرح مهيدل سيل وأ ةيملع
 طورش يأ بلطتيال يذلا عاطقلا اذه يف لمعلا الإ مهمامأ ًارايتخا نودجيال « ةعورشم

 . امامت مهيف رصحنت داكت ةبسنلا نأ دجن كلذل هب لمعلل

 نيمأتلاو تالصاوملاو لقنلاو ةراجتلا عاطق 6-2-7-2

 تاعاطقلا ربكأ نم وهف ةيداصتقالا ةطشنألا يف ةيناثلا ةبترملا ةراجتلا عاطق لتحي

 مهنم 9633.42 ةبسنب 34990 وحن ةلامعلا يلامجإ غلب ثيح 1973 ماع يف ةلامعلل ءاوتحا

 اذه يف نييتيوكلا ةبسن ضافخنا ببس عجريو « نويتيوك ريغ 9994.2 و نويتيوك 8

 نأ ىلإ ةفاضإ « ةيراجتلا تاكرشلاو تاسسؤملا ىكلامو لامعألا باحصأ مهنوك عاطقلا

 هتاذ تقولا يف نولمعي ةفلتخملا ةلودلا تارازوب نيلماعلا نييتيوكلا نيفظوملا نم ددع كانه

 عاطقلا يف نولمعي مهنأ ىلع يناكسلا دعلا ةيلمع ءانثأ نولجسيال مهنأ الإ ةراجتلاب

 نيفظوملل ةيراجت صيخارت ءاطعاب حمسيال ةيراجتلا نهملا نوناق نأ ىلإ ةقاضإ ٠ يراجتلا

 مهتاجوز ءامسأب ةيراجتلا صيخارتلا رادصإب مايقلا ىلإ نيفظوملا نم ريثكلا رطضي كلذل

 عاضق امأ . نييتيوكلا ريغ نم اهبلغاف ةلامعلا امأ . ةموكحلاب نلمعيال يتاوللا مهتاهمأ وأ

 904.56 مهنم « نيلماعلا ةلمج نم 965.97 ةبسنب 6253 وحن ةلامعلا يلامجإ غلب دقف لقنلا

 . نويتيوك ريغ ,؟95.44 و نويتيوك

 عافترا مغر 9616 ىلإ لصتل ةراجتلا عاطق يف نيلماعلا ةبسن تضفخنا 1997 ماع يفو

 نويتيوك ؟1.56 مهنم « (189,504) لاثمأ ةسمخ نم رثكأ ىلإ طاشنلا اذه يف نيلماعلا ددع

 ةلماعلا يديألا نم ريثكل ىموكحلا عاطقلا باطقتسا ىلإ كلذ عجريو « نويتيوك ريغ 9098و
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 تباشثلا ىرهغلا رجألا يف الثمتم ىداملا رارقتسالا اهنم بابسأ ةدعل ةيتيوكلا ريغو ةيتيوكلا
 دقق لقنلا عاطق امأ . كلذ هباشامو تآفاكملاو زفاوحلاب ةصاخلا تازيمملا نم ريثك ىلإ ةفاضإ

 مهنم « ةلودلاب نيلماعلا ةلمج نم 963.5 ةبسنب 41334 وحن 1997 ماع ةلامعلا يلامجإ غلب

 يف نييتيوكلا نيلماعلا ةبسن ضافخنا ببس عجريو « نييتيوك ريغ 9687.3 و نييتيوك 7

 . ةنيملا هذه بعاتم ىلإ ةفاضإ ماعلا لقنلا روجأ ضافخنا امهمهأ بابسأ ةدعل عاطقلا اذه

 تحت ىسكات " تامدخ تاسسؤم نم ةعومجم ربكألا هرطش ىلع رطيس دقف صاخلا لقنلا امأ

 ذخألا عم اهتفلكت ضافخنال ارظن « ةيتيوك ريغ ةلامعب بلاغلا يف نيعتست يتلاو " بلطلا

 باحصأ ىلع دمتعيف رخآلا رطشلا امأ « نييتيوكلا نم تاسسؤملا هذه باحصأ نأ رابتعالاب

 نييتيوكلا نم ةصاخلا تارايسلا باحصأ ىلإ ةفاضإلاب ٠ نييتيوكلا نم " ةرجألا " ىسكاتلا

 . نييتيوكلا ريغو

 وحن 1973 ماع نيلماعلا ددع غلب دقف راقعلاو نيمأتلاو ليوحتلا عاطق صخي اميفو

 « نييتيوك ريغ 9086 و نييتيوك ابيرقت ,14 مهنم « نيلماعلا يلامجإ نم 9605 ةبسنبي 1

 وحت يأ 41388 ىلإ مهددع حافترا مغر « 1997 ماع يف اهنع اريثك ةبسنلا هذه فلتخت ملو

 ريغل 9687 لباقم يف ابيرقت 9912 وحن نييتيوكلا دنع تغلب ثيح « هيلع اوناكام لاثمأ ةينامث

 . نييتيوكلا

 ةيموكحلا تامدخلا عاطق 7 -2- 7 - 2

 9099 مهنم نيلماعلا ةلمج نم 9015.75 ةبسنب 16486 وحن يموكحلا عاطقلا يف لمعي

 1973 ماع ةثلاثلا ةبترملا عاطقلا اذه لتحأ دقف بسنلا هذهبو . نويتيوك طقف 901 و نييتيوك ريغ

 زكرملا عاطقلا اذه لتحأ دقف 1997 ماع امأ « ةيليوحتلا تاعانصلاو ةراجتلا يعاطق نم لك دعب

 نم 9048.5 ةبسنب ًالثم 35 وحن يأ 572558 وحن غلب دقف نيلماعلا ددع ثيح نم ابيترت لوألا

 لكشلا توافتلا اذه نيبيو « نويتيوك ريغ 9972 و نويتيوك ابيرقت 9028 مهنم « نيلماعلا ةلمج

 لامعألا نع داعتبإلاو عاطقلا اذه ىلإ نييتيوكلا نم ريثك هاجتا ىلإ كلذ عجريو (10-2)

 جاتحت ةيراجتلا لامعألا نأ ىلإ ةفاضإ « افنآ اهانركذ يتلاو هب ةرفوتملا تازيمملل ارظن ةيراجتلا

 يتلا ةيموكحلا فئاظولا سكع ىلع ةرمتسم هبش ةعباتمو ربكأ دوهجم ىلإو لاومأ سوؤر ىلإ

 عاطقلا اذه ةجاح اضيأ . نيعم تقوب اطبترمو ًاددحم اهيف لمعلا نوكيام ابلاغو ؛ كلذ بلطتتال

 ليكشت ةداعإل ةيتيوك ريغو ةيتيوك ةلماع ديأ ىلإ مشاغلا ىقارعلا وزغلا نم تيوكلا ريرحت دعب

 . اهدهع قباس ىلإ تيوكلا ةلود يف ةيساسألا ةينبلا
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 كثاعانص ءانبو ديشت
 م

 . 1997 ماع يداصتقالا طاشنلاو ةيسنجلا بسح ( رثكأف ةنس 15) لمعلا ةوق عيزوت (2-10) لكشلا

 : ثحابلا ميمصلت نم : ردصملا

 ةشيعملا ىوتسم 3-7-2

 لخد غلب ثيح « ةينغلا نادلبلا نمض درفلا لخد طسوتم لالخ نم تيوكلا ةلود فنصت

 فلأ نيرشعلا براقي ام ىلإ اهالتامو تاينيعبسلا دقع يف لورتبلا راعسأ يف ةرفطلا لالخ درفلا
 نإف 1992 ماع يف ةيمنتلا نع هريرفت يف ىلودلا كنبلا تاريدقتل اققوو . 1990 ماع يف رالود
 رسمألا رالود 2220 غلب دق لخدلا ةطسوتم نادلبلا يف ىموقلا جتانلا نم درفلا بيصن طسوتم

 . (!)ىملاعلا طسوتملا كلذ لاثمأ ةسمخ لداعي ىتيوكلا درفلل لخدلا طسوتم نأ ىنعي يذلا

 :ثيح ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود نيب ةنراقم ىلحملا جئانلا نم درفلا بيصنل ةبسنلاب امأ

 ' ةلود نم لك دعب ةثلاثلا ةبترملا يف يتأي ىتيوكلا درفلا بيصن نأ (11- 2) لكشلا حضوي

 . 78 ص . قباس ردصم : ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم )0
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 درفلا بيصن عفترأ دقو « 1990 - 1983 ماوعألا لالخ رطق ةلودو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ةلود يف درفلا بيصن دعب ىناثلا زكرملا لثميل 1992 ماع يف ىلحملا جتانلا يلامجإ نم ىتيوكلا

 هب ىقرلا ةلواحمو نطاوملاب ةلودلا مامتها ىلإ عجري ببسلا لعلو « ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 علسلل ىموكحلا معدلاو بتاورلاب ةلثمتملا تاونقلا لالخ نم ؛ ىداصتقالا هعضو نيسحتو
 . اهريغو تامدخلاو

 : ىلاتلاك رومألا ضعب (25 - 2) لودجلا نم حضتي ةيسنجلا بسح لخدلا تائف لالخ نمو

 - 401 نيب مهلخد حوارتي (9657.7 ةبسنب) نييتيوكلا ناكسلا نم ليلقب فصنلا نم رثكأ

 . يتيوك رانيد 0

 800 - 250 نييب مهلخد حوارتي (9077.9 ةبسنب) نييتيوكلا ريغ ناكسلا عايرأ ةثالث وحن

 ءابطألاك ء ةينفلا تاصاصتخإلا ىوذو تاداهشلا نولمحي نيذلا نم مهو يتيوك رانيد

 . كلذ وحنو نيسردملا ىلإ ةفاضإ ءاضقلا لاجرو نيسدنهملاو

 عجريو رانيد 250 نم لقأ لخدلا ىوذل 960.6 وحنب نييتيوكلا ناكسلل ةبسن ىندأ لثمت
 ىلع لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو يف ةلثمم « ةلودلا اهمدقت يتلا تادعاسملا ىلإ كلذ

 دارفأ ددعو ةلاحلا بسح ايرهش ًايتيوك ًارانيد 250 نع مهلخد لقي نيذلاو دودحملا لخدلا ىونذ

 . ءاملاو ءايرهكلا كالهتسا ةميق نم ءافعإلاو نكسملا ةناعإ ىلإ ةفاضإ ء ةرسألا

 عجريو 9612.9 ردقب نييتيوكلا ناكسلل ةبسنلاب رثكأف ك.د 2500 لخدلا ةئف ةبسن عافترا

 نييعماجلا ةذتاسألاك « ةيلاعلا ةيساردلا تالفهؤملا ةلمح ةبسن عافترا ىلإ ببسلا

 عفترت نينذلا لامعألا لاجرو راجتلا رابكو ةيدايقلا بصانملا باحصأو نيراشتسملاو

 . ةئفلا هذه ىلإ مهلوخد

 1801-2499 نيبام لخدلا ةئفل مهل ةبسن ىندأ لثمتف نيتيوكلا ريغ ناكسلل ةبسنلاب امأ

 نيلماعلا ةئف نم تيوكلا ىلإ نيدفاولا بلغأ نأ ىلإ ببسلا دوعيو « 900.2 وحن يأ ك.د

 نم هنومدقيام عم بسانتت مهلوخد نوكت نيذلاو نيصصختملا ريغ وأ نيصصختملا ءاوس

 . لامعأ

 اهيلي « 9623.2 ةبسنب 400 - 250 نيب لخدلا يف ةئف ىلعأ ىتأت ناكسلا ةلمجل ةبسنلاب

 ك.د 1801-2499 ةفف يهف لخدلل ةئف ىندأ امأ 9922.5 ةبسنب 600 - 401 نيبام ةئفلا

 . 91.8 ةيسنب
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 (2-25) لودج
 1996 ماع نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل لخدلا تائف طسوتم

 تنك | ١ »* لخدلا ةئف
 ,تيوكلا رانيدلاب

: 
1000- 1 

. 
2.8 

3 

 . 1996 ٠ ةرسألا ةينازيم ثحب ؛ ءاصحلل ةيزكرملا ةرادإلا 2 طيطختلا ةراذو : ردصملا

 طخ ربتعيو « ايرهش ةرسُدلل 1996 ماعل ةرسألا ةينازيم ثحب بسح لخدلا ةئف لثمت *

 - 200 دودحب لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو فينصت بسح تيوكلا ةلود يف رقفلا

 لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم ةناعإ قحتست يتلا ةرسّدلل ايرهش ًارانيد 0
 . ()تيوكلا يف

 تايوتسملا هذه نأب ةراشإلا ردجت تيوكلا يف لوخدلا تايوتسم ضارعتسا لالخ نمو
 دراوم دارفثلل نإ ثيح « يتيوكلا ريغو يتيوكلا درفلل يشيعملا ىوتسملل اقيقح انايب ىطعتال

 ثوحبلا تانايبتسا يفو « يناكسلا دعلا تايلمع ءانثأ اهنع نالعإلاب نوبغري ال ىرخأ ةيلام
 لمعلا ىلإ ةفاضإ « اهعير نم ةدافتسالاو تاراقع كالتما وأ ةراجتلا يف لمعلاك ةيساردلا

 دراوم مهيدل نييتيوكلا ريغ ناكسلا كلذك « هل ًابستكم ًاقح ىتيوكلا نطاوملا هريتعي يذلا ىموكحلا

 ريغو ةرح لامعأ ناهتما وأ ةيئاسملا ةرتفلاو ةيحابصلا ةرتفلا يف نيتنهم يف لمعلاك ىرخأ هيلام
 . كلذ

 . تيوكلا « 1998 « " يونسلا ءاصحإلا باتك " « لمعلاو ةيعامتحالا نوعشلا ةرازو : ردصملا (1)
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 تيوكلا ةلود يف يناكسلا لبقتسملا 8 - 2

 ناكسلا عمتجم نأ اميو « نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا نيمسق ىلإ تيوكلا يف ناكسلا مسقني

 اميف « ةاقولاب نوصقانتيو ديلاوملاب هدارفأ ديازتي « ةيلودلا ةرجهلا هجو يف قلغم عمتجم نييتيوكلا

 دوعي نييتيوكلا ناكسلا دادعأ يف ريغتلا نأف كلذل « تايسنجلا حنم ببسب ايونس هيلإ فاضيام ادع

 « ةرفوتملا تايئاصحإلا قفو مهل ؤبنتلا نكمي كلذل «٠ سينجتلاو تايفولاو ديلاوملا امه نيلماع ىلإ

 ارظن مهل ؤبنتلا بعصيو ةفلتخم تايسنج ةدع نم نوكم هنأف يتيوكلا ريغ يناكسلا عمتجملا امأ

 ةفلتخم لماوع ةدع كانه نأ ىلإ ةفاضإلاب ؛ اهماجحأو اهرداصمو ةرجهلا تاهاجتا قالتخال

 : اهمهأ نم تيوكلا يف ةرجهلا مجح يف رثؤت

 . نيدفاولا لوخدب ةصاخلا لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم ردصت يتلا تارارقلا -

 . نيدفاولا لوخدب ةصاخلا ةيلخادلا ةرازو نم ردصت يتلا تارارقلا -

 . ةرجهلل ةردصملا لودلاو تيوكلا نيب اهتاهجوتو ةيسايسلا تاقالعلا -
 . ةفلتخم تاقوأ يف اهبذبذتو ةيداصتقالا قوسلا شاعتنا -

 . ةرجهلل ةردصملا لودلا اهعبتت يتلا تاسايسلا -

 ىسلإ لصي فوس مهددع نأ (2-26) لودجلا حضويف نييتيوكلل يناكسلا ريدقتلا امأ

 نوكت فوسو ؛ 903.32 وحنب ردقملا يونسلا ومنلا لدعم لالخ نم 2001 ماع يف 1

 ىلإ ناكسلا ددع لصيس ثيح 2005 ماع لولحب ةمسن فلأ 140 وحنب ةيناكس ةدايز كانه

 ددع لصيسو . 2010 ماع لولحب ةمسن نويلملا نويتيوكلا ناكسلا ىدعتي نأ ردقيو ؛«؛ 9

 ناك ثيح 2015 ماع ىتح 1995 ماع نم ةنس 20 لالخ يف فعضلا ىلإ نييتيوكلا ناكسلا

 هذهو . 2015 ماع لولحب 1273976 وحنب مهددع ردقيو 665820 وحن 1995 ماع مهددع

 تالدعم تايبثك نييتيوكلا ناكسلل ةيويحلا تاعقاولا تالدعم تابث ضرفب ةحيحص نوكت تاريدقتلا

 . 903.32 ب ردقملا يونسلا ومنلا لدعم تابث يلاتلابو « ةبوصخلا لدعمو تايفولاو ديلاوملا

 ء ومت ةلاح يف نييتيوكلا ناكسلا نأ حضتي يتيوكلا 0 0 لالخ نم

 تدعاس يتلا بابسألا نمو « يعامتجاو يداصتقا رارقتساب عتمتي عمتجم يف يعيبط رمأ اذهو

 لياقم يف ناكسلا نم فلأ لكل 39.9 غلبي يذلاو ديلاوملا ليم ماا يتيوكلا عمتجملا ومن ىلع

 ٠ ناكسلل يونسلا 0 لدعم عافترا ىلإ يدؤي هرودب اذهو « ماخلا تايفولا لدعم ضافخنا

 عسم « ةيحصلا تامدخلا مدقت ببسب نسلا رابك تائفل تايفولا تالدعمل يبسنلا تابثلا ىلإ ةفاضإ

 . باجنإلا نس يف ثانإلا دادعأ عافتراو تاهمألل ةبوصخلا لدعم يف ظوحلم عافترا

110 





 (2-26) لودج

 2000-2015 ةرتفلل نييتيوكلا ندبلا تاريدقت

 .(1) 1985-1995 ةيناكسلا تادادعتلا ىلع دامتعالاب ثحابلا باسح نم : ديلا

 نييتيوكلل يناكسلا ومنلا ضافخنا هاجتا يف اهرودب دعاست بابسأ ةعومجم كانه نأ ثحابلا ىريو
 ىلع سكعنأ هرودب اذهو 2 ةيعامتجالا تامدخلا نم ريثك رفوتو 2 يداصتقالاو يعامتجالا رارقتسالاك

 . باجنإلا ةلق ىلع اهعجشي رقتسم يدامو يعامتجا عضوب عتمتت اهلعجو ةيتيوكلا ةأرملا عضو

 يتلا سينجتلا ةسايس اهنم نييتيوكلل يناكسلا ومنلا ةدايز ىلع دعاست لماوع كانه نأ الإ

 ينتلاو تيوكلاب ةنطاوملا طورش اهيلع قبطنت يتلا تائفلا ضعبل ةيسنجلا حنم يف ةلودلا اهعبتت

 . لبقتسملا يف نييتيوكلا ناكسلا دادعأ ةدايز ىلع دعاسيس امم ةرمتسم تلازام

 تاريدقتلل اقفو 2010 ماعل نييتيوكلا ريغ ناكسلا دادعأ ريدقت ناكمإلاب نأ ثحابلا ىريو

 ماعل ةمسن نويلم 2.9 وحنب تيوكلا يف ناكسلا ددع ردق ثيح « تيوكلا ناكسل ةيملاعلا

 ةمسدن نويلم 1.079 ىلإ لصو دق 2010 ماعل نييتيوكلا ناكسلا تاريدقت نأ امبو . 20

 « ةمسن نويلم 1.82 وحن ىلإ 2010 ماع يف مهددع لصي فوس نييتيوكلا ريغ ناكسلا نإف

 ناكسلا ةمهاسم لصت فوسو ؛ 9662.8 وحن ىلإ ناكسلا يلامجإ نم مهتمهاسم لصت فوسو

 ىلإ نييتيوكلا ريغ ناكسلا تاريدقت عضختو « ناكسلا يلامجإ نم 9037.2 وحن ىلإ نييتيوكلا
 ددحت يتلاو ؛ لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازوو ةيلخادلا ةرازو نع ردصت يتلا تارارقلا

 . تيوكلا ىلإ نيدفاولا لوخدب ةصاخلا ريياعملا

 مان 1 الا ١ والو لوسلاردل لسمتط ع
 دادعتلا ف ناكسلا ددع يه 88 ثيح « 53 ح50 عمه ةيسالا ةلداعملا نم ردقملا ناكسلا ددع باسح متو

 . نييدادعتلا نيب ةرتفلا لوط يه ه و « قباسلا دادعتلا ف ناكسلا ددع طو و « قحاللا
 « 489 - 487 ص « تيوكلا ةعماج « يفارحوميللا ليلحتلا قرط : ىفنح ىفطصم « يناقلشلا : ردصملا

 . تيوكلا ء. 4

 ط0همانآدكتمم ؟عاقت ةمععر, 8ةقور 1999 . )2(
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 ةيلبقتسملا تاريدقتلا ءوض يف اهمجح ديدحتو تيوكلاب ةرجهلا عضو ةسارد مزلتسي كلذل

 « تيوكلا يف يناكسلا عمتجملل ةيناكس ةنزاوم ىلإ لوصولل نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل
 لباقم يف« نييتيوكلا ناكسلا ةمهاسم ةبسن عفر لالخ نم يناكسلا سناجتلا نم عون قيقحتل
 ىلع لمعلا كلذ يعدتسيو . تيوكلا يف ناكسلا يلامجإل نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن ضفخ

 عضو عم ةيلحرم ططخ لالخ « نييتيوكلا ريغ نم نيلماعلا لحم نييتيوكلا نيلماعلا لالحإ
 ضعب عضوو . طقف ةردانلا تاصصختلل تيوكلا يف لمعلل نيدفاولا لوخدل ريياعم ةعومجم

 دادعإ عم ؛ لمعلا ةدمو تابلطتم بسح ةددحم تارتفل تيوكلا يف ةماقإلا ةدم ىلع دويقلا

 . ةيلحملا قوسلا تابلطتم ةساردو « ةيتيوكلا ريغ ةلامعلا لكيه ددحت نأ اهنأش نم تاسارد

 ع

 : ةمتاخ

 ناكسلا نأ تيوكلا ةلود ناكسل ةيفارجوميدلا صئاصخلل ةقباسلا ةساردلا لالخ نم ظحول -

 ىلاوح نييتيوكلا ددع داز ثيح « لاثمأ ةعبرأ وحن ابيرقت نرق ثلث لالخ يف مهددع داز دق
 . 1995 - 1965 نييام ةرتفلا يف لاثمأ ةعبرأ ىلاوح نييتيوكلا ريغ دازو لاثمأ ةعبرأ

 1965 ماع يف ىناكس زكرت ربكأ نأ ظحاليف ةلودلا يف ةيرضحلا قطانملا يف ناكسلا عيزوت امأ -

 ىتظفاحم يف ىناكسلا زكرتلا دتشأ 1995 ماع يفو « ىلوحو ةمصاعلا ىتظفاحم يف ناك

 . يلوحو ةمصاعلا يتظفاحم جراخ ديدجلا ىنارمعلا عسوتلل ةجيتن ىلوحو ةيناورفلا

 اصوصخو ةماع ةروصب روكذلا ةبسن عافترا تيوكلا يف ىناكسلا عمتجملا ىلع بلغيو -

 نوكتي ةيطمنلا ريغ تاعمتجملا نم نييتيوكلا ريغ عمتجم ربتعيو « نييتيوكلا ريغ نيب

 مل نيذلا نم روكذلا ءالؤه مظعمو جاتنإلاو لمعلا نس يف روكذلا نم هدارفأ مظعم

 . ىلصألا مهنطوم يف مهتاجوز اوكرت وأ اوجوزت نمم وأ « جاوزلا مهل قبسي

 ريغ ناكسلا امأ « نييتيوكلا ناكسلا نيب ةصاخ ومن ةلاح يف تيوكلا يف يناكسلا عمتجملاو -

 . نسلا يطسوتم ةئف مهدنع عفثرت ثيح « ةرقتسم ريغ ةلاح يف مهف نييتيوكلا

 « ةيجراخلا ةرجهلا هجو يف ةقلغملاو ةرقتسملا ةيناكسلا تاعمتجملا نم ىتيوكلا عمتجملاو -

 ادع اميف ةيجراخلا لماوعلاب اريثك رثأتيالو ةافولاب نوصقانتيو ديلاوملاب هدارقأ ديازتي

 . ىرخأو ةنس نيب ةتوافتم يهو « سينجتلا تالاح ببسب دادعأ نم ايونس هيلإ فاضيام

 تايلاجلا ىقاب امأ « تيوكلا يف يناكسلا عمتجملا ثلث لثمت نييتيوكلا ناكسلا ةبسن نأ -

 ىلع ةيويسألا تايلاجلا ةبسن عافثرا ظحاليو ٠ تيوكلاب يناكسلا عمتجملا يثلث وحن لتحتف
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 ببسب تيوكلا ىلإ تقفدت ةيسنج 100 نم رثكأ تيوكلا ىوحتو . ةيبرعلا تايلاجلا باسح
 دعب اهذيفتتب تيوكلا تأدب يتلا ةحومطلا تاعورشملاو ططخلاو ةمخضلا ةيمنتلا تاعورشم

 ةرتفلا يسسف ماع لكشب تيوكلا يف ىناكسلا عمتجملا تايفولاو ديلاوملا تالدعم تضفخنا -

 لازتال نييتيوكلا ناكسلا دنع ديلاوملا تالدعم نأ رابتعالاب ذخألا عم « 1995 - 5

 يف ريبك ريغت اهل ثدحي مل ةيعيبطلا ةدايزلا نأ ىلإ ةفاضإ « نييتيوكلا ريغ ىلإ ةبسن ةيلاع
 ةيعيبطلا ةدايزلا ةبسن تضفخنا دقف كلذ نم سكعلا ىلعو « نييتيوكلا ناكسلل ةرتفلا هذه

 . ةرتفلا سفنل تيوكلا يف ىناكسلا عمتجملل ةيوصخلا لدعم ضفخنا ثيح « ديلاوملا

 ةظحالم نكمي تيوكلا ةلود ناكسل ةيعامتجالا صئاصخلل ةقباسلا ةساردلا لالخ نمو -

 رسألا ماجحأ ربتعتو « نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلل ماخلا جاوزلا لدعم ضافخنا

 . ةيتيوكلا ريغ رسألا ماجحأ نم ايبسن ربكأ ةيتيوكلا

 رودص دعب نييتيوكلا ناكسلل ةيمألا ةبسن ضافخنا ظحاليف يميلعتلا بناجلا صخي اميف امأ -

 ىلإ ةفاضإ . يمازلإلا ميلعتلاو ةيمألا وحم نأش يف 1981 ةنسل 4 مقر نوناقب موسرملا

 ةيساردلا تالهؤملا ةلمح ةبسن عافترا ىلإ ةفاضإلاب . نييتيوكلا ريغ ىدل ةبسنلا ضافخنا

 . ايلعلاو ةيوناثلاو ةطسوتملا

 ىلإ ةيربلاو ةيرحبلا ةطشنألا ىلع دامتعالا نم ةيداصتقالا ةطشنألا نم ريثك لدبت دقل -

 لئاسو نم ةليسو ىه ةيموكحلا فئاظولا نويتيوكلا ربتعيو . ةيرادإلاو ةيراجتلا لامعألا

 وأ ةعنقملا ةلاطبلاب فرعيام زورب ىلإ ىدأ امم . نينطاوملا ىلع ىموقلا لخدلا عيزوت

 . (!نيفققملا ةلاطب
 علفترا ىلإ ةفاضإ « نييتيوكلا ريغ ناكسلا دنع عافترالا اهيلع ظحاليف لمعلا ةوق ةبسن امأ -

 نمييتيوكلا دنع اهنأ ظحاليف ةلاعإلا ةبسن امأ . تايتيوكلا ريغو تايتيوكلا تالماعلا ةبسن

 . ابيرقت فاعضأ ةعبس رادقمب نييتيوكلا ريغ دنع ةلاعإلا ةبسن قوفت

 « 12 ددعلا « ةيبرعلا ةريزخلاو جيلخلا تاسارد ةلجم « ةيفارغج ةسارد تيوكلا ناكس : نسح دمحأ « ميهاربإ )1

 . تيوكلا « 151 ص « 1985 « تيوكلا ةعماج
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 ثلاثلا لصفلا

 ةينارمعلا زخارملل ىؤيطولا بيكرتلا
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 تيوكلا ةنيدم يف ةيزكرملا ةقطنملا يف نارمعلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا

 ينكسلا مادختسالا
 يراجتلا مادختسالا
 يموكحلا مادختسالا
 يعانصلا مادختسالا
 ةيهيفرتلا قفارملاو تاهزنتملاو ءارضخلا قطانملا

 ىريكلا تيوكلا ةنيدمل يرضحلا دادتمالا يف نارمعلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا

 ىنكسلا مادختسالا
 يراجتلا مادختسالا

 يموكحلا مادختسالا
 يعانصلا مادختسالا
 يعارزلا مادختسالا

 ةيهيفرتلا قفارملاو تاهزنتملاو ءارضخلا قطانملا

 ىرخألا تامادختسالا
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 ديهمت 1-3

 ةسارد لالخ نم ةينارمعلا زكارملل ىفارغوميدلا ءانبلا ضارعتسا مت يناثلا لصفلا يف

 ةيميلعتلا بناوجلا ةساردو ؛ هلماوعو عيزوتلاو هرصانعو بيكرتلاو هروطتو ومنلا

 : تيوكلا يف يناكسلا لبقتسملا ىلع ءوضلا ءاقلإ عم تيوكلا ناكسل ةيداصتقالاو

 ةينارمعلا زكارملل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا ةساردلا لوانتت فوس لصفلا اذه يفو

 يلإ لصفلا اذه يف ةساردلا قرطتتو « تيوكلاب نارمعلا ةيجولوفروم ةسارد لالخ نم

 ةيزكرملا ةقطنملا يف نارمعلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلاب لوألا قشلا متهي : نييسيئر نيقش
 دادتمالل نارمعلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا لوانتيف يناثلا قشلا امأ « تيوكلا ةنيدم يف

 . ىربكلا تيوكلا ةنيدمل يرضحلا

 نارممعلا اهنم قلطنا يتلا قطانملا مدقأ نم تيوكلا ةنيدم يف ةيزكرملا ةقطنملا ربتعت

 ةايح طابترال كلذو يرحبلا نوجلاب اهقاصتلا ببسب ةقطنملا هذه نويتيوكلا نطوتسا دقو

 بيكرتلا ىلإ ريشأ دقو . تيوكلا ةأشن عم يسيئرلا مهقزر ردصم ربتعي ثيح . رحبلاب ناكسلا

 روطتلا ةسارد لالخ نم « لوألا لصفلا يف لصفم لكشب ةرتفلا هذه يف نارمعلل يفيظولا

 يلاحلا يفيظولا بيكرتلا ةسارد متي فوسف لصفلا اذه يف امأ « تيوكلاب نارمعلل يخيراتلا

 ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةينكسلا تامادختسالا لالخ نم مئاقلا يرضحلا اهدادتماو تيوكلا ةنيدمل

 . تاهزنتملاو ةحوتفملاو ءارضخلا قطانملاو ةيرادإلاو ةيموكحلاو

 تيوكلا ةنيدم يف ةيزكرملا ةقطنملا يف نارمعلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا 2 - 3

 موهفملا اذه قابطنا لئالد نمو ©1190 5346 ةنيدملا ةلود موهفم تيوكلا ىلع قبطني

 ىلإ ةفاضإ « ةطخلا ايانث يف اهب اصاخ ًاءزج ةنيدملل درفا ينارمعلا طيطختلا نأ تيوكلا ىلع

 ةفيظولا ربتعت ثيح « زكرملا جراخ ينارمعلا دادتمالا ىلع ةيلاملاو ةيرادإلا ةفيظولا ةنميه
 رود ةنيدملا تسرام دقو ؛ مدقلا ذنم تيوكلا ةنيدم اهسرامت يتلا فئاظولا مهأ ةيراجتلا

 اذه سكعنا ىلوألا اهتأشن ةرتف لالخ يجراخلا ملاعلاو يبرعلا جيلخلا لود نيب اماه ًايراجت

 ةيزكرم لامعأ ةقطنم ةنيدملا ربتعت ثيح ةنيدملل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا ىلع رودلا
 تاكرشلا ةرثكو يضارألا رعس عافترا ةقطنملا هذه حمالم مهأ لعلو « ينارمعلا اهدادتمال

 قطانملا نم ةدوعلاو باهذلا تالحر ببسب ديدشلا ماحدزالاو ةيراجتلا تاسسؤملاو
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 ةقيدحلا ةيراجتلا تاعمجملاو زكارملاو ةميدقلا قاوسألا ةنيدملا مضت ثيح ('!ةينارمعلا
 تيوكلا ةنيدم لخاد ةفلتخملا تامادختسالا ىلإ قرطتلا مثي فوس رودلا اذه حيضوتلو

 قطانملاو يعانصلا مادختسالاو يموكحلا مادختسالاو يراجتلا مادختسالاو ينكسلا مادختسالاك
 . ةيهيفرتلا قفارملاو تاهزتنملاو ءارضخلا

 ىنكسلا مادختسالا 1-2-3

 تامادختسالا نيب نم هبسن لقأ ةنيدملاب ىنكسلا مادختسالا لغشي نأ يعيبطلا نم

 ةنيدملا نأ ىلإ دوعي كلذو « ةحاسملا نم917 نع ةبسنلا هذه ىدعتت ال ثيح ىرخألا

 ريثك تليزأ دقو « ةيزكرم لامعأ ةقطنم نوكت نال ةثيدحلا ةينارمعلا ةلحرملا يف تصصخ

 ء الزنم 16864 وحنب 1957 ماع ةنيدملا لخاد لزانملا تردق ثيح ضرغلا اذهل لزانملا نم

 يتلا ينابملا نم 96 82 وحن كلذب تليزأ ثيح 2طقف لزنم فالآ 3 وحنب 1970 ماع تردقو

 . تاينيسمخلا يف ةمئاق تناك

 ةيرحبلا ةهجاولا ىلع دجوت ثيح ةقرفتم ءاحنأ دجوت امك ةنيدملا يف نكاسملا عزوتتو

 ةنيدملا طسو يف ةميدق نكاسم دجوت امك « ةيخيراتو ةيثارت رصانع ربتعتو ةميدق نكاسم

 دقق ةنيدملا يف ةثيدحلا نكاسملا امأ ,« روسلا عراش قرشو ريبكلا كرابم عراش برغ لامش

 يف ىنكسلا رباوصلا عمجمب فرعت ققش ىلإ همسقم ( تايانب) تارامع ةعومجم ةلودلا تأشتنأ

 نيب ام نكاسملا هذه دجوتو « ىرخأ ةرم ةنيدملا زكرم ىلإ نييتيوكلا ناكسإ ةداعإل ةلواحم
 . (3-1) لكشلا كلذ حضويو « ةنيدملا بونج يف ملاسلا هللا دبع عراشو روسلا عراش

 نم اهفق س متو يرحبلا نيطلا نم تينب اهنأ ةنيدملاب ةميدقلا نكاسملا بلغأ زيمتتو

 ةهباشملا تائيبلاو ةطيحملا ةئيبلا نم تذخأ يتلا داوملا هذه تدعاس ثيح « لدنشلا بشخ

 « لاوط تاونس اهدومصو اهرمع ةلاطإ ىلعو « ةيلحملا ةئيبلا عم ةميدقلا نكاسملا قفاوتب

 مادخت سا نود ةيساقلا ةياورحصلا فورظلا لظ يف اهب شيعلا نم كاذنآ ناكسلا عاطتساو

 قباط نع لزنملا عافترا ىدعتي ال ثيح اهعافترا ةلقب كلذك تزيمتو . ةثيدحلا فييكتلا ةزهجأ

 شيعت يتلا رسألا تناك ثيح « لخادلا نم هتحاسم عاستاب ميدقلا نكسملا زيمتو « نيقباط وأ

 . مهءانيأو مهتاجوزو ءانبألاو بألاو مألا نم ةدتمم رسأ نكاسملا هذهب

 . تيوكلا « 1982 « 227 ص « قباس ردصم : نسح دمحأ « ميهاربإ )1(

 ع 1972 « 4-5 لودح « 17-19 ص ؛ نابمل رصح « 1970 ناكسلل ماعلا دادعتلا : طيطختلا سلجم (2)

 . تيوكلا
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 يراجتلا مادختسالا 2- 2-3

 نأ ةميدقلا قاوسألاو ةافصلا ةحاس يف ةلثمتملا ىطسولا ةيراجتلا ةقطنملا تدعاس دقل
 تدلتحاو ةقطنملا هذه تمن ثيح « ةنيدملل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا ريغت يف ًايسيئر ًارود بعلت
 .حضوي ملاسلا دهف عراش ةياهنو ديلولا نب دلاخ عراش نيب ام ةعقاولا ةقطنملا يف ةنيدملا بلق
 طمن ريغت يف ثيوكلا هتدهش يذلا ريبكلا يرضحلا روطتلا دعاس دقو . (3-1) لكشلا كلذ
 ةيمالسإلاو ةيبرعلا قاوسألا نم يراجتلا مادختسالا طامنأ تريغت ثيح « ةنيدملا بيكرت

 نيوكتلا اذهب ةنيدملا تحبصأو . ةثيدحلا ةيراجتلا زكارملاو قاوسألا ىلإ ةفوقسملا ةميدقلا
 . ةطيحملا قطانملا نم قوستلا تالحر مظعم باطقتسال ًايسيئر ًازكرم ينارمعلا

 ةحوتفمو ءارضخ قطانم ا 04|

 يموكح مادختسا مدت

 تاهرتنم 0#

 1998 تيوكلا ةنيدم يف ةيزكرملا ةقطنملا يف نارمعلل يفيظولا بيكرتلا (3-1) لكشلا

 . 1998 « ةيدلبلا تاططخم : ردصملا
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 نم ريبكلا كرابم عراشو رباجلا دمحأ عراش اهدحي يتلا ةميدقلا قاوسألا ةقطنم ربتعتو
 اهبيصن غلبي ذإ ٠ قوستلا تالحر نم ربكألا بيصنلا ىلع ذوحتست يتلا ةيراجتلا قطانملا رثكأ

 سبالملاو ةيئاذغلا ةيعلسلا داوملا ةقطنملا هذه يف دجوتو (!!تالحرلا هذه ةلمج نم 9070 وحن
 حالسلا قوس ةقطنملا هذه قاوسأ رهشأ نمو « اهريغو ةفارصلاو بهذلا عيب تالحمو روطعلاو

 عراوسشلا نم اضيأ ربتعيف ملاسلا دهف عراش امأ ٠ صيصاقملا قوسو محللا قوسو لزلا قوسو

 لخادملا دحأ ربقعي هنأل كلذ ىلع دعاسو ؛ قوستلا تالحر نم مهم ءزج ىلع ذوحتست يتلا

 عونتلا تاذ ةيراجتلا تاعمجملا نم ريثك مضي هنأ ىلإ ةفاضإ ٠ ةيزكرملا لامعألا ةقطنمل ةيسيئرلا

 . هرخأ يف ةافصلا ةحاس دوجوو . تارايسلا راظتنا نكامأ رفوت ىلإ ةفاضإ يعلسلا

 زكارملا ةعومجم مضت ثيح هب ةيراجتلا ةكرحلا ةدايز ىلع ةافصلا ةحاس تدعاس دقو

 ًال ضف اهعونتو علسلا رفوت اهتازيمم نمو « ةلمجلاو قرفملا عيبب ةصاخلا ةيراجتلا تالحملاو
 قطانملا نم ربتعتف (3-1) لكشلا اهحضوي يتلا ةيراجتلا ةقطنملا امأ . ةبسانملا اهراعسأ نع

 قطانملا لثمتو « طفنلا فاشتكا دعب ثيدحلا طيطختلا ةرتف يف تئشنأ يتلاو ءاشنإلا ةثيدحلا

 ةقطنم عم ةنراقم قوستلل ةبذاج ريغ قطانم يهف ةعساتلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةيراجتلا

 صصختت ثيح علسلا عونت مدع ىلإ دوعي ببسلا لعلو « ملاسلا دهف عراش وأ ميدقلا قوسلا

 ةشمقألاب ةعساتلا ةقطنملا صصختت ثيح « علسلا نم دحاو عون يف قطانملا هذه ضعب

 ؛ ةلمجلا عيب بتاكمو راجتلاو نيدروتسملل ةيناثلاو ىلوألا ةقطنملا صصختتو طقف نيطاطبلاو

 يلاملا زكرملا ربتعتو ليومتلاو نيمأتلا بتاكمو كونبلا ةقطنم يهف ةثلاثلا ةيراجتلا ةقطنملا امأ

 ةسفانمو يعلس عونت نم هرفوت امل اهل ميدقلا قوسلا ةقطنم ةسفانم ىلإ ةفاضإ . تيوكلل

 . علسلا نم ضورعملا ةيمك ىفو راعسألا يف ةيراجت

 تابكرملا عيب تالاكو زكرت يف اصصختف ءادهشلا عراشو ديلولا نب دلاخ عراش امأ

 عييبب ةصاخلا تالحملا ضعب روهظ ىلإ ةفاضإ ٠ تابكرملاب ةصاخلا ةنيزلا تاودأو اهمزاولو

 ةراجت يف ةلماعلا ةيراجتلا تاكرشلاو تاسسؤملا مظعم زكرتتو . اهمزاولو ةلاقنلا فتاوهلا

 تاسمدخ تاسسؤمو نيمأتلا تاكرشو ةفارصلاو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلاو ةتزجتلاو ةلمجلا

 زكرم برغ يف ةلبقلا ىفو ةنيدملا زكرم يقرش يف قرشلا يتقطنم نيب « ةراجتلاو لاملا
 . ©ةنيدملا

 . تيوكلا « 1982 « 228 ص « قياس ردصم : نسح دمحأ « ميهاربإ (1)
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 تاعافترا تاذ اهنأ ظحاليف ةنيدملا زكرم يف ةيراجتلا ينابملا لاكشأ صخي اميفو

 ةقطنمو ملاسلا دهف عراشك ةميدقلا قطانملا يف ةثالث وأ نينثأ وأ قباط نم أدبت ةتوافتم
 ضعب ىفو ةثلاثلا ةيراجتلا ةقطنملا يف ةيلاعلا ةيراجتلا زكارملا دهاشتو . ةميدقلا قاوسألا

 « اقباط نيرشع ىلإ قباوط ةسمخ نيب ام اهعافترا حاورتيو « زكرملا يف ةقرفتملا ءاحنألا

 قباطلا ص صخيو درفملاب عيبلل ةيراجتلا تالحملل صصخي ىضرأ قباط نم ءانبلا نوكتيو
 . !!نكسلل ىرخألا قباوطلا صصختو « ةيراجتلا بتاكملل ثلاثلاو يناثلا

 نأ حضتي ةنيدملا زكرم يف يراجتلا مادختسالل يفيظولا بيكرتلا ضارعتسا لالخ نم

 نم ديزي امو ؛ يرضحلا اهدادتماو ةنيدملا ناكسل يسيئرلا قوستلا زكرم وه ةنيدملا زكرم

 ةهجاولا ىلع ةثيدحلا ةيراجتلا ةقطنملا ةعبرألا هئازجأ تانوكم نيب حضاولا طبارتلا هتيلعاف

 دهف عراشو ةعسداتلا ةيراجتلا ةقطنملا طبارتو « ةهج نم ةميدقلا قاوسألا ةقطنمو ةيرحبلا

 يف مهاست يتلا ةيموكحلا تاسسؤملاو تارازولا ضعب دوجو ىلإ ةفاضإ ىرخأ ةهج نم ملاسلا
 . يراجتلا زكرملا ناكرأ نيب مئاقلا يفيظولا طبارتلا اذه ليهست

 يف ةيزكرملا لامعألا ةقطنم جراخ ىرخألا ةيراجتلا تايونلا ضعب رهظت تأدب دقو

 . تيوكلا

 يموكحلا مادختسالا 3- 2-3

 مظعم لمشيل ثيدحلا ينارمعلا طيطختلا ةلحرم ةيادب ذنم ةنيدملا زكرم صصخ

 ءارزولا سلجمو مكحلا رصق دوجو كلذ ىلع دعاس دقو « ةيموكحلا تاسسؤملاو تارازولا

 تارازولا تئشثنأو . تبوكلا ةنيدم لامش يف فيسلا ةقطنم يف ةيرحبلا ةهجاولا ىلع

 نأ (3-1) لكسشلا حضوي ثيح « ةنيدملا زكرم يف ةقرفتم ءاحنأ يف ةيموكحلا تاسسؤملاو

 زسكرمو ةيدلبلا دجوت ثيح . ىرخألا تامادختسالا نم ريثك ىلع تفط ةيموكحلا تامادختسالا

 . بونجلا يف راخدالاو فيلستلا كنبو ماعلا ءافطإلل ةماعلا ةرادإلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

 « قرشلا ةقطنم يف ةلودلا تارازو مظعم مضيو 1984 ماع تارازولا عمجم ةلودلا تأشنأو

 . ©/ةيراجتلا ةقطنملا نم برقلاب 1993 ماع يف مكاحملاو لدعلا رصق ءاشنإ مت كلن
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 .« ةنيدملا بونج يف روسلا عراش ىلع ناعقيف نويزفلتلا ىنبمو مالعإلا تارازو امأ
 ءاحنأ ىف ةطرشلا زكارم ضعب دوجو ىلإ ةفاضإ قرشلا ةقطنم يف ةيلخادلا ةرازو عقتو

 . ةنيدملا زكرم نم ةقرفتم

 ةيزكرملا ةقطنملا يف ةيموكحلا تاسسؤملاو تارازولا نم ريثكلا دوجو ىدأ دقو

 :« ةقرفتم ءاحنأ يف ةرشتنملا ةيراجتلا تامادختسالا دوجو ىلإ ةفاضإلاب ةنيدملا زكرم يف

 هتدح دادزت يذلاو ؛ يرورملا ماحزلا ةدش دلو امم ةنيدملا زكرم ىلع ديازتملا طغضلا ىلإ

 دقو . مهلامعأ ىلإ ةيراجتلا نهملا باحصأو نيفظوملا باهذ ببسي ةيحابصلا ةرتفلا يف
 هذه نمو « ماحزلا ةدح نم فيفختلل ةنيدملا جراخ ىلإ تارازولا ضعب لقتب ةلودلا تماق

 ىلإ اتلقن ناتللا ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلاو ةماعلا لاغشألا ةرازو تائيهلاو تارازولا

 . (!7سداسلا يرئادلا قيرطلا ىلع ةرسلا ةقطنم

 يعانصلا مادختسالا 4-2-3

 حضويو ةيعانصلا تامادختسالل ةنيدملا زكرم نم ةيقرشلا ةيبونجلا ةقطنملا تصصخ

 يف ةيبنجألا تايراشتسالا اهب تماق يتلا ةينارمعلا ططخلا يف كلذ ءاج دقو (3-1) لكشلا كلذ

 . ©عبرم رتم فلأ 500 ةقطنملا هذه ةحاسم غلبتو « 1952 ةطخ نم أدب تيوكلا

 ًالامش يلالهلا عراشو اقرش يبنتملا عراشو ابونج رضخألا مازحلا ةقطنملا هذه دحيو

 ةيرضحلا تاعانصلا نم ةقطنملا هذه يف تاعانصلا بلغأو . ًابرغ ريبكلا كرابم عراشو

 اسمك « (ةركمسلا ) ةدادحلا شرو ضعبو اهرايغ عطق عيب تالحمو تابكرملا حالصإ شروك

 تانازخو ةيندعملا قيدانصلا ةعانصو « باوبألاب ةصاخلا ةيديدحلا تاعانصلا ضعب دجوت

 . ©)ديجنتلا شروو ثاثألاب ةصاخلا تاعانصلا ضعب دجوت كلذك « هايملا

 نينطاقلا ىلإ ةفاضإ « ةنيدملا زكرم نم ةبيرقلا قطانملا ةيعانصلا ةقطنملا هذه مدختو

 ديع « ةيروصنملا ؛ ةمسدلا « راقلا دينب ةقطنملا هذه اهمدخت يتلا ةبيرقلا قطانملا نمو « هيف

 زكرم برغ ةبيرق ةقطنم كانه نأ الإ . ىرخألا ةبيرقلا قطانملا ضعبو ةيماشلاو ملاسلا هللا م هوم
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 ةدوجوملا تاعانصلل ةهباشم تاعانص اهب رفوتت ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم يف ًاديدحتو ةنيدملا
 متي فو سو « لضفألا تامدخلا ميدقت ةلواحمو ةسفانملا قلخ ىلع دعاسي امم « زكرملا يف

 دادتمالل يفيظولا بيكرتلاب قلعتملا بناجلا ضرع ءانثأ ليصفتلاب ةقطنملا هذه ضارعتسا
 . ىربكلا تيوكلا ةنيدمل ينارمعلا

 ةيهيفرتلا قفارملاو تاهزنتملاو ءارضخلا قطانملا 5 - 2-3

 تاينيسمخلا ذنم تيوكلا ةلودل ةينارمعلا ططخلا دادعإب مايقلا ىنبت يذلا ططخملا ظحال

 ةيهيفرت قفارم ىلإ ناك سلا ةجاح ةرورض ىلإ ىدؤي كلذو « يوارحصلا خانملا ةوسق
 هلخاد تدتما رضخأ مازحب ةنيدملا زكرم ةطاحإ متف « وجلا فيطلت يف ةدعاسملل ءارضخو

 ىلإ قئادحلا هذه ضعب تلوح دق ةريخألا ةنوآلا يف هنأ الإ ٠ تاهزنتمو قئادح ةعومجم

 . ةنيدملا زكرم لوح وجلا فيطلت يف رضخألا مازحلا رود يف رثأ امم تابكرملل فقاوم

 يداترم ناكسلل تدعأ ةيلحاس تاهزنتم ةعومجم ةنيدملا زكرم لحاس يف دجوي كلذك

 هنم يقرشلا ءزجلا يف تيوكلا جاربأ دوجو لحاسلا اذه ةيمهأ نم دازو « عيطاوشلا هذه

 ئطاوشلا تاهزنتم يف ةلودلا ترفوو « تيوكلاب ةريهشلا ةيحايسلا ملاعملا دحأ ريبتعت يتلاو

 اهيلغأف ةيلامشلا تاهزنتملا امأ « ةعيرسلا تابجولا مدقت ىرخأو ةرخافلا معاطملا نم ةعومجم

 ًاضيأ ةنيدملا زكرم يف دجوت يتلا ةيحايسلا ملاعملا نمو « ءاشنإلاو ميظنتلا روط يف لازام
 .!)ينطولا فحتملاو يملعلا فحتملاك ةيتيوكلا فحاتملا دوجو

 نم ةعومجم دوجو ىلإ ةفاضإ « ةرخافلا قدانفلا مظعم ةنيدملا زكرم يف رفوتيو
 ةقطنم لخاد ةيراجتلا ةكرحلا ةدايز يف قدانفلا هذه دوجو دعاسو « ىرخألا ةريغصلا قدانفلا

 ةطيحملا قاوسألا ىلإ مهتجاحو « اهيف تيوكلا ةلود راوز نم ريثكلا زكرتل ةيزكرملا لامعألا

 . امنيسلا رود ضعي رفوت ىلإ ةفاضإلاب ٠ قدانفلا هذهب

 تاهزنتملا نم ريبك بيصن ىلع ذوحتسي ةنيدملا زكرم نأ لوقلا عيطتسن نيوكتلا اذهبو

 ةماعلا تابتكملاك ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ضعب يف صقن كانه نأ الإ « ةيهيفرتلا قفارملاو

 ةيرادإلاو ةيراجتلا يحاونلاب رشابملا ةلودلا مامتها ىلإ دوعي ببسلا لعلو : ©ةيضايرلا ةيدنألاو
 ٠ هيف ناكسلا ةلق ىلإ ةفاضإلاب ؛ اهريوطت ةلواحمو ةنيدملا زكرم يف
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 ىربكلا تيوكلا ةنيدمل يرضحلا دادتمالا يف نارمعلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا 3 - 3
 اذه بحاصي نأ يرورضلا نم حبصأ ةيطفنلا تادئاعلا روهظو طفنلا فاشتكا دعب

 تناعتساو ةئيدحلا ةلودلا ءانبل ططخت ةموكحلا تأدبف « يعامتجا روطت يداصتقالا روطتلا

 اينارمع أومن ةنيدملا تدهش دقو « تيوكلا ةلودل ينارمع ططخم دادعإل بناجألا نيططخملاب
 ةيفيظولا تامادختسالل ةصصخملا تاحاسملا تديازت دقق كلذل . اهراوسأ دودح جراخ ًاعستم

 يتلا ةيئاوفشعلا نع هب ثدعبو تامادختسالا لكش تددح ةموسرم ةطخ لالخ نم ةفلتخملا

 دادتمالل ةيفيظولا تامادختسالا ةسارد لالخ نم كلذ حضتيو . ةميدقلا ةنيدملا اهب ثمن

 . ىربكلا تيوكلا ةنيدمل ينارمعلا

 ىلإ يرضمحلا ةنيدملا دادتمال يفيظولا بيكرتلل ةيسيئرلا طامنألا ميسقت نكميو

 مادختسالاو يعانصلا مادختسالاو يموكحلا مادختسالاو يراجتلا مادختسالاو ينكسلا مادختسالا

 . ةيهيفرتلا قفارملاو تاهزنتملاو ءارضخلا قطانملاو ةيميلعتلاو ةيحصلا قطانملاو ٠ يعارزلا

 ىنكسلا مادختسالا 1-3-3

 ثلاثلاو يناثلاو لوألا ةيرئادلا قرطلا يه ةيرئاد قرط ةعومجمب تيوكلا ةنيدم ةطاحإ مت

 يف بعضشتت ةيعاعشإ قرط ةيرئادلا قرطلا هذه للختو « عباسلاو سداسلاو سماخلاو عبارلاو

 قيرط : يه برغلا ىلإ قرشلا نم اهبيترت بسح قرطلا هذهو . ًابرغو ًابونج ةفلتخم تاهاجتا
 قيرط : زيزعلا دبع نب لصيف كلملا قيرط « قشمد قيرط « برغملا قيرط « لالقتسالا

 ةغراف تاحاسم ةيعاعشإلا قرطلا عم ةيرئادلا قرطلا عطاقت نع جتنو . يلازغلا قيرط « راطملا

 . (3-2) لكشلا كلذ حضويو ةنيدملل يرضحلا دادتمالل ةينكسلا قطانملا ةياهنلا يف تنوك

 نيب نم ةنيدملا ير ضحلا دادتمالا يف ربكألا ةحاسملا ةينكسلا ةقطنملا لغشتو

 ةقطنملا ةحاسم روطت نأ عقاولا ىفو « (3-3) لكشلا كلذ حضويو ىرخألا تامادختسالا

 ء طفنلا فاشتكا بقع دالبلا اهتدهش يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لماوعلل ساكعنا وه ةينكسلا

 ريفوت يف ةيناكسإلا اهتسايس لالخ نم اهئاشنإب ةموكحلا تماق يتلا عيراشملا ىلإ ةفاضإ

 نكاسملا عيزوتب ةموكحلا تماق ثيح ؛ نكسلا نوقحتسي نيذلا نينطاوملل ةينكسلا ةياعرلا

 .مدقتو (!اةينك س ةدحو 8342 وحنب 1997 - 1993 ةرتفلا يف تردق ثيح مئاسقلاو ققشلاو
 ةطيسب طاسقأ ةئيه ىلع اهنامثأ ددست ةرسيم ةيلام طورشب ةينكسلا تادحولا هذه ةموكحلا

 . ضرألا رعسو ءانبلا ةفلكت رعس طقف ددسي « دئاوف نودبو لجألا ةليوط
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 لكلف قفئادحلاو قرطلاو قفارملاو تامدخلا رفوتب تيوكلاب ةينكسلا قطانملا زاتمتو
 ىزكرم قوس ىلع ىوتحيو ةمدخلا زكرم ةقطنملا طسوتي ثيح « اهب ةصاخلا اهقفارم ةقطنم
 ةرازو لبق نم سسؤي « (ةينواعت ةيعمج) هيلع قلطيو ىرخألا علسلا ضعبو ةيئاذغلا داوملل
 دارفأ نم نيمهاسملل هحابرأ دوعتو ةقطنملا ناكس مظعم هب مهاسيو لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا

 يتلا نيكاكدلاو تالحملا نم ةعومجم ىلع ةمدخلا زكرم ىوتحي امكو « ةينكسلا ةقطنملا هذه
 فصوتسمو ةيلديص رفوت عم « ةجزاطلا ةيئاذغلا داوملا نم ناكسلا تابلطتم عيمج مدقت
 ةينيومتلا داوملا عسيبل نزخمو زاغلا بيبانأ عدوتسمو معاطملا ضعبو « (يحص زكرم)
 : ةيعامتجا ةلاصو ماع هزتنمو ةقيدح ىلإ ةفاضإلاب  ةطرشلل ًازكرمو ديربلل ًابتكمو « ةلمجلاب
 . ةينكسلا ةقطنملا ناكس ةمدخل ةفلثخملا ةيعامتجالا تابسانملاو حارفألا ةماقإل

 ةيشراعلا-1 سيطيتفلا-31 ةيعانسلا خيرشلا- 16 كتيركلا ةنيدم-1

 سودرفلا-62 ةرغ نيرثلا-2 ةيحصلا ةقلطنملا-7 راقلا دينب-2

 رمانلا حابس 3 8 ىدمالا-3 ةطانرغس18 ةيسدلا3

 هللادبع ءانم-64 ْ ليهيحتلا-34 تاعسياسلا-9 ةيررصنملا-4

 ناميملا مأ-65 ةيسايصلا-38 ةحوللا-20 ملاسلا هللا ديعس5

 اكليل ةريرج-66 ةقرلا-36 لرسس1 .٠  ةيماشلا 6
 ةيليضعلا-67 ةيده-7 ةيللاسلا 22 ةيعدلا-7

 ناطيمتس68 . ىاطنلا-8 بشلا-23 ةيسداقلا-3

 مالبعلا 69 ىلعلا رباج-39 ةينيمرلا-24 ةهرلا-9
 قيدصلا-0 ةليقعلا-0 ةيرباحلا-25 ماصيفلا-0

 نيطح-1 ةلوبهتا-41 يولس-26 نانيك-1
 ا ةفيلحوبا-2 ةليسلا-27 كسلا خيرشلا-12

 مادهشلا-3
 ا فقنلا-3 فرشم-8 ةضورلا-13
 ةيعانصلا ةقطنملا 5 رهظلا-44 نايبس9 ةيليدملا-14

 ةيعشلا-5 ملاسلا حايس-0 ةيدلاخلا-15

 . 1999 ماع تيوكلا ةلودب ةينكسلا قطانملا (3-2) لكشلا
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 يقرشلا لحاسلا هاجتا طمنلا اذه ذخأف تيوكلاب ةينكسلا قطانملا عيزوت طمن نع امأ

 برغلا هاجتابو « يدمحألا ةنيدم وحن بونجلا هاجتاب ةنيدملا زكرم نم يبرعلا جيلخلا ىلع

 طسو ىف ةينكسلا قطانملا ضعب دوجو عم . (3-3) لكشلا كلذ حضويو « ءارهجلا ةنيدم وحن

 يرضحلا طيطختلا صرح ةينكسلا قطانملل عيزوتلا اذه بابسأ نم لعلو « ةينارمعلا ةقطنملا
 ةصصختملا ةيراجتلا قاوسألا ريفوتب ريخألا موقيل « ةنيدملا زكرمب ةينكسلا قطانملا طبر ىلع

 ةينكسلا تاحاسملا ريفوت ىلإ ةفاضإ . ةينكسلا قطانملا هذهل ةيرادإلاو ةيلاملا تامدخلا ريفوتو

 ةمميدقلا تيوكلا ةنيدم ىطعأ عيزوتلا اذهو « ةيعاعشلاو ةيرئادلا قرطلا تاعطاقت اهتدجوأ يتلا

 ىربكلا ةنيدملا حمالم يسنارمعلا دادتمالل ىطعأ امك ةيزكرملا لامعألا ةقطصنم صئاصخ

 ةيفيظولا ةنميهلاو ةيرضحلا ةعقرلا عاستا هصئاصخ مهأ نمو « ىناتيلوبرتملا راشتنالاو

 . يسيئرلا زكرملل

 نييتيوكلا ناكسإل قطانم صيصخت ىلع تيوكلل تدعأ يتلا ةينارمعلا ططخلا تلمعو

 نييتيوكلا ريغ ناكسلا ضعب عنمي مل ميسقتلا اذه نكلو « نييتيوكلا ريغ ناكسإل ىرخأ قطانمو

 نوموقي نينطاوملا ضعب نأ ثيح « حيحص سكعلاو نييتيوكلا ناكسإ قطانم يف نكسلا نم

 ةلقتسم نكاسم مهيدل سيل نويتيوك كانهو « اهعير نم ةدافتسالل مهنكاسم نم ًاءزج ريجأتب
 نم نكاسم ىلع مهلوصح نيحل نييتيوكلا ريغ ناكسإ قطانم يف نكاسم راجئتساب نوموقي

 تاداعلا ىلع ةظفاحملا « مهريغو نييتيوكلا نيب ةينكسلا قطانملا عيزوت ايازم نمو « ةموكحلا

 عم. نيتيسنجلا الكل ناكسلل يعامتجالا براقتلاو ؛« عايضلا نم يتيوكلا عمتجملل ةيعامتجالا

 . هنطو يف يتيوكلا عمتجملل ةيصوصخلا أدبم قيقحت

 وأ قباط نم ةنوكملا تاليفلا نم نييتيوكلا ناكسلا اهنطقي يتلا نكاسملا نوكتتو
 بادرسلا ماظن ىلع نكاسملا هذه مظعم ءاوتحا ىلإ ةفاضإ « ىصقأ دحك ةثالث وأ نيقباط

 ةصاخ نكاسم نيعون ىلإ ةمسقم يهو « مدخلا نكس وأ نيزختلل ابلاغ صصخي (موردب)

 « ةيحاضلا طمن وأ يجذومن طمن تاذ اهنأب نييتيوكلا ناكسإ قطانم زاتمتو « ةيموكح نكاسمو

 نمو « تامدخلاو تاهزتنملاو قئادحلا نم ريثكلا رفوت عم نكاسملا تاحاسم حاستاب زيمتتو

 لك رارقتسا رفوي ثيح ةيبرعلا تاداعلا ىلع ةظفاحملا رفوي هنأ ىنكسلا طمنلا اذه تازيمم

 ىلع . يقفألا هاجتالا ماعلا اهلكش يف نييتيوكلا ناكسإ قطانم ذخأتو . لقتسم لزنم يف ةرسأ

 نوقكتتو يسأرلا هأجتالا اهدادتما يف ذخأت يلا نييتيوكلا ريغ ناكسإ قطانم نوكت كلذ فالخ

 قباوط ةتس وأ ةسمخ ىلإ لصت قباوط ةدع ىلع ىوتحت ( تايانب ) تارامع نم انه نكاسملا
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 ىلقتو ينابملا قصالتت قطانملا هذه ىفو « ( ققش ) ةريغص ةينكس تادحو ىلإ همسقم رثكأ وأ
 ففقاوم يف ةلقو ماحزلا ةدش كلذ دلويو . ةينيبلا تاحاسملاو يضارألاو ةفوشكملا تاحاسملا
 . تارايسلا

 يف ةدايز نييتيوكلا ناكسإ قطانم ابلاغ هذخأت يذلا يقفألا دادتمالا ىلع بترتيو
 اذه ىدأ دقو « ةينكسلا قطانملل قفارملاو تامدخلا ريفوتل ةلودلا ىلع ةاقلملا ءابعألا

 ال ةزيجو ةرتف يف اهتحاسم تفعاضتو اهتاون نع اديعب ةنيدملا دتمت نأ ىلإ ىنكسلا هاجتالا
 يضارألا مادختسا ةيفيك ةسارد داعت نأ رمألا ىعدتسي كلذل « ًابيرقت نرق فصن زواجتت
 نم يرضمحلا زيحلا ىلع ةظفاحملل دالبلا يف دئاسلا هاجتالا ميظنت ةلواحمو تيوكلا يف

 . طرفملا كالهتسالا

 نم بلافغلا يف يهف تيوكلا يف ينابملاو نكاسملا ءانب يف ةلمعتسملا داوملا نع امأ

 بلجي يذلا رجحلا نم امأ لزانملا تاهجاو ىسكتو « ايلحم عنصملا دوسألا يتنمسألا قوباطلا

 - ىطابقلا - ىنارطقلا) يه ةديدع عاونأ هلو يندرألا رجحلاب ًايلحم فرعيو ندرألا نم
 ًايلحم عنصملا يريجلا رجحلا نم وأ (غابصألا) ناهدلاو يتنمسألا حاسملا نم وأ « (1!(ىليلخلا

 ناريإو ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملاو ايلاطيإ اهنم نادلبلا نم ريثك نم دروتسملا ماخرلا نم مأ

 باشخألاو ديدحلاك ةدروت سم تيوكلا يف ءانبلا داوم مظعم ربتعت بلاغلا ىفو . اهريغو

 « ةيئابرهكلاو ةيحصلا تاودألا ضعبو موينوملألاو (طلزلا) خوبلصلاو رجحلاو تنمسألاو

 لودلا ضعبو ةيبوروألا لودلا نم ةدروتسم بلاغلا يف نوكت يتلا ءانبلا ميماصت ىلإ ةفاضإلاب
 قوباطلاو تايضرألاب صاخلا طالبلا يهف « ايلحم ةعنصملاو ةرفوتملا داوملا امأ . ةيبرعلا

 . ةيئابرهكلاو ةيحصلا تاودألا ضعبو لمرلاو

 ةفظحالم مت تيوكلا ةلود قطانم يف ثحابلا اهب ماق يتلا ةيناديملا ةساردلا لالخ نمو

 تامادختسالا قطصانم يف دهاشت ثأدب ةيرامثتسالاو ةيراجتلا تامادختسالا ضعب كانه نأ

 يف ةلخادتملا تامادختسالا هذه دجوت ثيح « قطانملا هذه صصخت نم ريغ دق اذهو « ةينكسلا

 يف نكسلل قطانملا هذه تصصخ دقو « ىلوحو خويشلا بيلجو ناطيخ و ةيناورفلا قطانم

 تامادختسالا ضعب لخدت تأدب تانيعبسلا ةيادب ىفو . 1952 ماع تيوكلا ةنيدم طيطخت ةيادب
 ديدشلا ماحدزالاو ناكسلا ةحار قالقإ ىلإ ىدأ امم « قطانملا هذه ىلإ ةيرامثتسالاو ةيراجتلا

 . 1999 « ثحابلل ةيناديم ةعباتم (1)

136 





 ' ينكس مادختسا

 ةيراجت قطانم

 يراجت مادختسا

 ةيلقث تاعانص

 ةقيفخ ةبفقخ تاعانص

 ةيعارز قطانم
 ةيموكح قطانم

 ©. ةيهيفرت قطانم
5 3 0 

 ١1 الأ اه الأ الأ الأ

 1998 « تيوكلا ةنيدمل يرضحلا دادتمالل نارمعلل يفيظولا بيكرتلا (3-3) لكشلا

 . 1998 « ةيدلبلا تاططخم : ردصملا

 كلذ يف ببسلا دوعيو . يرخأ هينكس قطانم ىلإ قطانملا هذه ناكس ليحر ىلإ يدأ يذلا
 ىلإ ةينكسلا عطقلاو نكاسملا ضعب ليوحت يف تيوكلا ةيدلب اهتردصأ يتلا تارارقلا ىلإ
 كالمتسإب ثماق ةيدلبلا نأ ىلإ ةفاضإ « ةيراجت (تارامع) تايانب لكش يف ةيراجت تامادختسا

 تاططغخملا راكفأ ىلع ًادامتعا ةيراجت تامادختسا ىلإ اهليوحت متو ةينكسلا تاراقعلا ضعب

 يف يضارألا تامادختسا ليوحت ةعرس ىلع كلذ دعاس دقو . ثيوكلا ةلودل ةدعملا ةينارمعلا

 . ةيرامثتساو ةيراجت قطانم ىلإ ةينكس قطانم نم « قطانملا هذه

 لالخ نم حضتا « ثيوكلا ةلود قطانم يف ةينكسلا يضارألا راعسأ صخي اميفو

 يف ةيزكرملا لامعألا ةقطنم يف اهل رعس يصقأ غلبت يضارألا راعسأ نأ ةيناديملا ةساردلا

 هللا دبعو ةيروصنملاو ةمسدلاو راقلا دينب قطانمل رتملا رعس حاورتي ثيح « تيوكلا ةنيدم
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 ىتح يجيردتلا طوبهلا يف راعسلا هذه أديتو « يتيوك رانيد 250-400 نم هيماشلاو ملاسلا

 نأ ىلإ ضفخنتو ؛ هطانرغو سلدنالاو ةرسلا قطانمل ًايتيوك ًارانيد 100-150 ىلإ لصت
 راعسأ عافترا ىلع لدي اذهو . (!!ليحيحفلاو ءارهجلا قطانمل ًايتيوك ًارانيد 65-85 ىلإ لصت
 راعسأ نأ ثحابلا يريو . ةيزكرملا لامعألا ةقطنم اهنأل ةنيدملا زكرم يف يضارألا

 قطانملا يف عبرم رتم 0 ضرأ ةحاسم ةميق لصت ثيح ةعفترم تيوكلا يف يضارألا
 75 وصحنب ىطسولا قطانملا يف ةحاسملا سفنل لصتو رانيد فلأ 200 وحنب زكرملل ةيذاحملا

 رانيد فلأ 43 وحنب ليحيحفلاو ءارهجلاك زكرملا نع ةديعبلا قطانملا يف لصتو « رانيد فلأ

 . ةحاسملا سفنل

 يراجتلا مادختسالا 2-3-3

 ةيراجتلا رواحملا دحأ تيوكلا ةنيدمل ينارمعلا دادتمالا يف يراجتلا مادختسالا طمن ربتعي

 مادختسالا جردتل ًارظنو « يراجتلا ةئيدملا زكرم يف ةيزكرملا لامعألا ةقطنم دعب ةماعلا

 : يلاتلاك ايمره اجردت قفو مادختسالا اذه مسقن فوس ةرومعملا ةقطنملا يف يراجتلا

 . ةيميلقإلا ةيراجتلا قطانملا -

 . ةينكسلا ءايحألا يف ةيراجتلا زكارملا -

 . ةصصختملا ةيراجتلا قاوسألا -

 . (نيكاكدلا) ةريغصلا ثالحملا ةعومجم -

 . ةيميلقإلا ةيراجتلا قطانملا 1- 2-3 -3

 يف ةيراجتلا قاوسألا تحبصأ اهراوسأ جراخ اهفارطأ تدتماو ةنيدملا تمن امدنع

 امم « ةيناكسلا ةدايزلا نع ةجتانلا ناكسلا تايجاح دسل ةيفاك ريغ ةيزكرملا لامعألا ةقطنم

 يف ةصاخو « ماحدنزأالا ديدش حبصا يذلا ةنيدملا زكرم ىلع طغضلا نم ديزملا ىلإ ىدأ

 داجيإ ةينارمعلا ططخلا تلواح كلذل . يساردلا ماعلا ةيادبو رفسلا مساومو دايعألاك تابسانملا

 قوستلا تالحر ةفاثك نم ليلقتلل «؛ تيوكلا يف ةينكسلا قطانملا مدخت ةيميلقإ ةيراجت قطانم

 نم ةيملاسلا ةقطنم يف كرابملا ملاس عراش ءاشنإف . ماحزلا ةدح فيفختو ةنيدملا زكرم ىلإ

 ءاشنإ دعاسسو « ىراجت مادختسا ىلإ عراشلا اذه ىلع ةلطملا تايانبلا تاهجاو ليوحت لالخ

 ؛« ةيراجت تامادختسا ىلإ ةقطنملا يف ىرخألا عراوشلا نم ريثك ليوحت ىلع عراشلا اذه

 ةقرفتم قطانم ىف ةيراقعلا بتاكملا نم « ةينكسلا ىضارألل عبرملا رتملا رعسب ةصاخملا تامولعملا ىلع لوصحملا مت (1)
 . 1999 ماعب ةصاخ راعسألاو « تيوكلا ةلود نم
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 ملاس عم عطاقتملا نامع عراشو كرابملا ملاس عراش عم عطاقتملا كرابملا دمح عراشك

 ء ةيرحبلا ةهجاولا ىلع يبرعلا جيلخلا عراش نم عرفتملا نيرحبلا عراشو « كرابملا

 تحبصأو « ةيراجت قاوسأ ةقطنم ىلإ ةيملاسلا ةقطنم ليوحت عراوشلا هذه تعاطتساو

 ةقطنم يف سنوت عراش ءىشنا كلذك . ةينكسلا ءايحألا نم قوستلا تالحر نم ريثكلا بطقتست
 ةيراجت ةقطنم ىلإ دعب اميف ةقطنملا هذه لوحت ىلإ ىدأ امم « ضرغلا سفن ىدؤيل يلوح
 عراشو نودلخ نبا عراشو نامثعلا عراشك « ةيراجتلا عراوشلا نم ريثكلا اهب ترشتناو

 اهب ةيعرف ىرخأ عراو عراوشلا هذه نم عرفتي ثيح ٠ توريب عراشو ريصن نب ىسوم
 ةفاثكلا دوجول ًارظن يلوح ةقطنم نم ابذج دشأ ةيملاسلا ةقطنم ربتعتو . ةفلتخم ةيراجت تامادختسا

 قطانم تقدحتسا نيتقطنملا نيتاه ىلإ ةفاضإلاب . اهب ةطيحملا قطانملا يف ةعفترملا ةيناكسلا

 . (3-3) لكشلا كلذ حضوي و « ليحيحفلاو ءارهجلاو ناطيخو ةيناورفلا يف ىرخأ ةيراجت

 يلوح ةقطنم امأ ةينوارفلا ةظفاحم يف ناكسلا ةمدخل ناطيخو ةينوارفلا يتقطنم تئشنا ثيح

 ناكسلا ءارهجلا ةقطنم مدخت امنيب ء ةمصاعلاو ىلوح يتظفاحم يف ناكسلا نامدخيف ةيملاسلاو

 نيوكتلا اذهبو . يدمحالا ةظفاحم يف ناكسلا ةمدخل ليحيحفلا ةقطنمو « ةظفاحملا سفن يف

 هذه نأ الإ . تيوكلا ةلود يف سمخلا تاظفاحملا مدخت يتلا ةيميلقإلا ةيراجتلا قطانملا تلمتكا

 فقاوم نم ريثكلا ىلإ رقتفت ثيح ءاشنإلل قبسملا طيطختلا اهصقني ناك ةيراجتلا قطانملا
 اهنم يناعت يللا ةلكشملا سفن ترركت كلذل « ةفوشكملا تاحاسلاو تاهزنتملاو تابكرملا

 . ةماعلا تابسانملا يف ةصاخو ماحزلا ةديدش قطانملا هذه تحبصأو ةيزكرملا لامعألا ةقطنم

 خويشلا بسيلج يتقطنم يف ةيراجت تامادختسا دوجو ةيناديملا ةساردلا تظحالو

 تحبصأو يلزنملا ثاثألا ةراجتل طقفق تصصخ ةريخألا نأ الإ « ةيناورفلا بونج جيجضلاو

 يرفقادلا قيرطلا ىلع ةيضراعلا قرش ةقطنم تثدحتساو . (!)ةصصختم قاوسأ ةقطنم كلذب

 . ةيئابرهكلا ةزهجألا تالاكو شروو ضراعملو عئاضبلا نيزختل سماخلا

 ةينكسلا ءايحألا يف ةيراجتلا زكارملا 2- 2-3 -3

 ةبترملا يف نييتيوكلا ناكسلل ةصصخملا ةينكسلا ءايحألا يف ةيراجتلا زكارملا ىتأت

 ناكسلل ةينكسلا ءايحألا يف ةمدخلا زكارمب لثمتتو « يراجتلا مادختسالا مره ةلسلس نم ةيناثلا

 قطانفملاو اهب ةدوجوملا ءايحألا ناكس زكارملا هذه مدختو. اقباس اهنع انثدحت يتلاو نييتيوكلا

 نم همعدم زكارملا هذه يف علسلا نم ريثكلا دوجول ًارظن ناكسلا نم ريثكلا بذجتو : ىرخألا

 . 1999 « ثحابلل ةيناديم ةعباتم (1)
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 ةرازو نم مدقملا معدلا لالخ نم نينطاوملا لهاك نع يداصتقالا لمحلا فيؤفختل )2 ةلودلا لبق

 هذه ريدي يذلا ةيتيوكلا ةينواعتلا تايعمجلل ماعلا داحتالا ىلإ لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا

 . تايعمجلا هذهل ةبختنملا سلاجملا ىلع فارشإلا لالخ نم ةينواعتلا تايعمجلاو زكارملا

 ةيراجتلا قاوسألا 3-- 2-3-3

 ةيراجتلا زكارملاو ةيميلقإلا ةيراجتلا قطانملا دعب ةثلاثلا ةبترملا يف ةيراجتلا قاوسألا ىتأت

 قوس صصخ ثيح . هنيعم تامدخ ميدقت يف ةصصختم قاوسلا هذه ربتعتو « ةينكسلا ءايحألا يف

 اذه مدخيو ؛ كامسألاو موحللاو ةهكافلاو راضخلا عيبل ةيرحبلا ةهجاولا ىلع ةهكافلاو راضخلا

 ليحيحفلا يتقطنم يف رخآ قوس ءيشنأو « ةمصاعلاو يلوح ةصاخ هنم ةبيرقلا تاظفاحملا قوسلا

 يتظفا حم نأ الإ « ءارهجلاو ىدمحألا يتظفاحم يف ناكسلا مدخيل ضرغلا سفن ىدؤيل ءارهجلاو

 باهذلل نورطضي نيتظفاحملا نيتاه ناكس لعجي امم قاوسألا هذه لثم امهصقني ىلوحو ةيناورفلا

 راضخلل قوس كانهو « علسلا هذه نم مهتايجاح ءارشل ةيرحبلا ةهجاولا ىلع راضخلا قوس ىلإ
 ناكس ضسعبو ةيناورفلا ةظفاحم يف ناكسلا مدخيل ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم يف ةهكافلاو

 نيب عقيو (تارايسلا جارح قوس) ةلمعتسملا تابكرملا قوس كانهو « ىرخألا تاظفاحملا

 عسيبل قوسلا اذه صصخو « ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم بونج سماخلاو عبارلا يرئادلا يقيرط

 ةهباشم ىرخأ قاوسأ رفوت مدعل ديدشلا ماحزلا قوسلا اذه ىلع ظحالملاو « ةلمعتسملا تايكرملا

 تاقوألا ىف لمعي هنأ ًاضيأ قوسلا اذهب ماحزلا بابسأ نمو ٠ ةمدخلا سفن ىدؤت تاظفاحملا يف

 نم ريثكلا عم تقولا اذه بسانتي ثيح ؛ برغملا ىتح ًارصع ةعبارلا ةعاسلا نم ةيئاسملا
 ريشثكلا مدقي قوسلا اذهف (جارحلا قوس) ةعمجلا قوس امأ . مهلامعأ جراخ مهنأل ًارظن نينطاوملا

 مانغألا هيف عابي ثيح « ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم بونج ىرلا ةقطنم ىف عقيو تامدخلا نم

 امأ . (ءامكلا) عققلاو راحملاو ةديدجلاو ةلمعتسملا سبالملاو ثاثألاو تاناويحلا فلعو رويطلاو

 عميب هيف متي و سداسلا يرئادلا قيرطلا ىلع ةرغمأ ةقطنم ىف عقيف (ةدرخلا) باركسلا قوس
 . (!ةلمعتسملا تابكرملا عطق ءارشو

 ىفو هنيعم تامدخ ميدقت ركتحت اهنأ قاوسألا هذهل يوضعلا نيوكتلا اذه نم ظحالنو

 لالخ نم كلذ متيو , تاظفاحملا ىلع قاوسألا هذه لثم عيزوت يغبني كلذل « هنيعم قطانم

 ماصدزالا ةدح نم فيفختلل قاوسألا هذه لثمل صصخت ةظفاحم لك لخاد عقاوم ديدحت

 . قاوسألا هذهل ناكسلل ةدوعلاو باهذلا تالحر نم فيفختلاو

 . 1999 ١ ثحابلل ةيناديم ةعباتم (1)
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 ةريغصلا تالحملا ةعومجم 4-2-3-3

 « ةرومعملا ةقطنملل يراجتلا مادختسالا مره ليذ يف ةريغصلا ثالحملا ةعومجم ىتأت

 ةيئاذغلا علسلا عيب يف صصختتو نييتيوكلا ريغ ناكسإ قطانم يف تالحملا هذه عزوتت ثيح

 يتلا ىرخألا تالحملا ضعب ىلإ ةفاضإ ؛ معاطملاو موحللا عيب تالحمو زياخملاو ةلاقبلاك

 رييغتو تابكرملا تاراطإ حالصإو ةيئابرهكلا تاودألا حالصإو سبالملا ةكايح يف صصختت

 عيب تالحمو ريوصتلاو ةقالحلا تالحمو لافطألا بعلو ةيساطرقلا عيب تابتكمو « اهتويز
 ريغ نكس قطانم يف ماحدزالا نم ديزملا ثودح يف تالحملا هذه ببستتو . ةلاقنلا فتاوهلا

 ةدايز ىلإ ىدؤت هسفن تقولا يف اهنأ الأ , اهب ةيميلقإلا قاوسألا قطانم دوجو مغر « نييتيوكلا
 تاجاح عيمج ىبلت ىتلاو قطانملا هذه يف علسلا نم ريثكلا ريفوتل ةيداصتقالا ةكرحلا طاشن

 ةريخألا ةنوآلا يف تالحملا هذه لثم راشتنا ةظحالم مت ةيناديملا ةساردلا لالخ نمو . ناكسلا

 ةيرمعلاو ىولسو رصانلا حاسبصو ةيبارلا ةقطنمك اضيأ « نييتيوكلا ناكسإ قطانم يف
 يف دوجوملا لكشلاب قطانملا هذه يف تالحملا هذه لثم راشتنا دنعو « اهريغو ةيضراعلاو

 هذه ناكسل ءودهلاو ةيصوصخلا يف ساسملا ىلإ ىدؤت فوس ةيميلقإلا قاوسألا قطانم

 . اهنم مهليحر ىلإو ناكسلا ةحار قالقإ كلذ نع جتنيو « قطانملا

 يموكحلا مادختسالا 3-3-3

 ةقطنم نع ىربكلا تيوكلا ةنيدمل يرضحلا دادتمالا يف يموكحلا مادختسالا فلتخي

 ىلع انه ةيموكحلا تامادختسالا مظعم عزوتت ثيح « تيوكلا ةنيدم يف ةيزكرملا لامعألا

 ءابرهكلاو هايملا تاطحمو ديربلا بتاكمو ةموكحلل ةعباتلا ةفلتخملا تاهجلاو تارادإلا ضعب

 ةيموكحلا تامادخت سالا ددحن نأ نكمي (3-3) لكشلا لالخ نمو . اهريغو ةطرشلا ماسقأو

 يطفنلا عاطقلا تارادإ ىدمحألا ةقطنم دنع دجوت ثيح . ةينارمعلا ةقطنملا ءاحنأ يف ةرشتنملا

 تيوكلا راطم دجويف ةيناورفلاو ةرسلا بونج يف طسولا يف امأ « ةيطفنلا لوقحلا ىضارأو
 يحصلا فرملل ةجلاعملا ةطحم ةيضراعلا قرش يف دجوتو « ةيوجلا راطملا ةدعاقو يلودلا

 ربتعي اذه اهعقومو « ىربكلا تيوكلا ةنيدمل يحصلا فرصلا تالضف مظعم اهب عمجتي يتلاو

 حئاورلا اهنم ؛ ناكسلل لكاشملا نم ريثكلا ىلإ ىدؤي امم مئاقلا ينارمعلا قاطنلا طسو يف

 يف ةيحصلا ةجلاعملا تايلمع ةجيتن هثدحت يذلا ثولتلا ىلإ ةفاضإ « اهنم ةثعبنملا ةهيركلا

 جراخ ةطحملا هذه لقنت نأ يغبني كلذل « ةيناورفلا ىفشتسم نم اهبرق ىلإ ةفاضإلاب ةطحملا

 . ةرومعملا ةقطنملا
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 : ئناوملا ةرادإل ةعبات ةيموكح تامادختسا دجوتف خيوشلا ءانيم دنع لامشلا يف امأ
 ءايحألا ىذغت يتلا هايملا تانازخ دجوت ءارهجلا ىفو « ةقطنملا هذه يف ةمئاقلا هايملا ةطحمو

 (نايب رصق) تارمتؤملا رصق دجويف نايب ةقطنم يف امأ ٠ تيوكلا ةنيدمل ةيبرغلا ةيلامشلا
 . سماخلا يرئادلا قيرطلا ىلع عقيو يريمألا ناويدلل عباتلا

 يعانصلا مادختسالا 4-3-3

 ةنيدمل يرضحلا دادتمالل يفيظولا بيكرتلا طامنأ دحأ يعانصلا مادختسالا لثمي

 « ةنيدملا راوسأ لخاد عقوقتلا ةلحرم نم مادختسالا اذه ةعقر تعستا دقو «٠ ىربكلا تيوكلا

 حبصأو « عونتلا ةلحرم ىلإ ةفيفخلا تاعانصلا ضعبل تصصخ يتلا قرشلا يح يف ًاديدحتو
 هذه عينزوت ناييلو ةليقث تاعانصو ةفيفخ تاعانص « تيوكلا يف ةعانصلا نم ناعون كانه

 . ةدح ىلع عون لكل قرطتن فوس تيوكلا يف تاعانصلا

 ةفيفخلا تاعانصلا 1- 4-3-3

 تاعانصلل ةنيدملا راوسأ جراخ تصصخ ةقطنم لوأ ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم ربتعت

 ىلع عقوملا لماوع نم ريثك اهتدعاسو ؛ (الًاعبرم أرتم وليك 12 ةحاسم اهل تددحو ةفيفخلا
 دعاس دقف خيوفشلا ءانيم دوجول ًارظنو « ثيوكلا نوج ىلع ةقطنملا لطت ثيح رارقتسالا

 يرلا ةقطنم هل تصصخ دقف نيزختلا امأ ؛ ريدصتلاو داريتسالا تايلمع ليهست ىلع كلذ

 تريغت دق خيوشلا يف ةيعانصلا ةقطنملا نأ الإ . اهراوجبو ةيعانصلا ةقطنملل ةعبات نوكتل

 تارايسلل شروو ضراعم ىلإ ةدوجوملا يضارألا بلغأ تلوحتو اهب ضرألا تامادختسا

 نسم 9009 ىوس لكشت ال ةيجاتنإلا تاعانصلا ةبسن تحبصأو .تارايسلا ليسغل تاطحمو

 . ©ىرخألا تاطاشنلا ةلمج

 ٠ ينارمعلا دادتمالا طسو يف ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم عقوم حبصأ يلاحلا تقولا ىفو

 كلذ نوكي نأ نكميو « ةرومعملا ةقطنملا جراخ رخأ ناكم داجيإب ةلودلا موقت نأ يغيني كلذل

 عم « يلودلا تيوكلا راطم برق عقت ثيح « نيكلهتسملل اهبرقل ةيعانصلا ناحبص ةقطنم يف

 خيوشلا ةقطنم نم ةيعانصلا ةطشنألا مظعم لقن بعوتستل ةقطنملا هذه عيسوت ةرورض

 . تيوكلا«1994 « 536 ص « دنهملا هبتكم « ةيداصتقالاو ةيئيبلا دراوملا : ناضمر هللا دبع « ىردنكلا (1)

 ةطلس0هتكا,آ553.8: "106 ةيماتعدكتم» هءامنعع - آمطسكأصب !؟عاقتممك ال 201606ه-(نهذأ طصقاوتسذك (2)

 0*1. طع رع ةصل 2هدز-13'هع هز اكد هتغ ظءمهمصستترلهنجصمل هغاطع دلع خمول خعوطتوم "وتسكن

 ةنتلنعو , 701 20غ 111 , 210 1998 , 2 305 1. امتك هيوتطب , اكنابتأ
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 « ةديبجلا ةيعانصلا قطانملا يف نيرمثتسملل ةليدب ىضارأ حنم قيرط نع كلذو . ةيعانصلا
 . نيرمثتسملل ةرجؤمو ةلودلا كلم يه يتلا ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم يف يضارألا لدب

 ةيبيلصلاو ليحيحفلاو ءارهجلاو ناحبص قطانم كانه ىرخألا ةيعانصلا قطانملا نمو
 نم ةعومجم امهب تئشنأ ثيح . (3-3) لكشلا قطانملا هذه عيزوت حضويو « ةرغمأو

 ةيئاذغلا تاجتنملاو مومللا فيلغتو زبخلاو اهتاقتشمو نابلألا ةعانصك ةفيفخلا تاعانصلا

 دولجلاو ةشمقألاو ةيزاغلا تابورشملاو هايملا ةعانصو ناويحلا فلعو نجاودلا ةيذغأ ةعانصو

 بيبانألاو كيتسالبلا تاعانصلاو ةيندعملا بلصلاو قرولاو ثاثألاو باشخألاو اهتغابدو

 تاثألا تاعانص ضعبل تصصخ دقف جيجضلا ةقطنم امأ « ةيكيتسالبلاو ةيندعملا

 دقف يتنمسألا قوباطلاو تايضرألا طالبو تنمسألاك ءانبلا داوم تاعانص امأ ؛تاشورفملاو

 . ةرغمأ ةقطنم يه ةديدج ةقطنم تفيضأو ليحيحفلاو ءارهجلا يتقطنم اهل تصصخ

 عم « ةلماكتم ةيعانص ءايحأ ىلإ ةجاحب تيوكلا نأ حضتي يفيظولا بيكرتلا اذه لالخ نمو
 تاعانص ثادحت هاو « اهريغو سبالملاك ىرخألا تاعانصلاو ةيئاذغلا تاعانصلا ةدعاق عيسوت

 . داصتقالا دراوم عيونتو ديدجلا هملوعلا ماظن لظ يف ةديدج ةيعانص ةدعاق قلخل ةيودألا

 ةليقثلا تاعانصلا 2- 4-3 --3

 هبيعشلا ةقطنم يف « تيوكلا ةلود يف عقاوم ةعبرأ يف ةليقثلا تاعانصلا قطانم دجوت

 ىدمحألا قرش ىفو هللا دبع ءانيم يبرغ ىفو « عقاوملا هذه مهأ ىهو تيوكلا هنيدم بونج

 ثسيميح . (3-3) لكشلا كلذ حضوي « تيوكلا ةنيدم برغ ةحودلا ىفو «٠ تيوكلا ةنيدم بونج
 ريطقت هعانص تاطحم لالخ نم ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت ةعانص يف ةحودلا ةقطنم صصختت

 لورتبلا جاتنإ ىفو هيواميكورتبلا تاعانصلا يف تصصختف ةيبونجلا قطانملا امأ « هايملا

 . ()ةدمسألاو زاغلاو

 نم همضت امل تيوكلا يف ةيعانصلا قطانملا مهأ نم ةيعانصلا ةييعشلا ةقطنم ربتعتو

 تاعانص يساسأ لكشب اهب زكرتت ثيح ينطولا داصتقالل ةريبك ةيداصتقا ةعيبط تاذ عناصم

 يف هللا دبع ءانيم يبرغ ةقطنمو ةيعانصلا ةبيعشلا ةقطنم جمد متو . ةفلتخملا تايواميكورتبلا

 . تيوكلا ةلود يف ةيعانصلا قطانملا ربكأ نم كلذب تحبصأو « ةدحاو ةقطنم

 . 562 ص « قباس ردصم : ناضمر هللا دبع « ىردنكلا )00
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 ةلاحض : يلاحلا اهعقوم يف ةيعانصلا ةبيعشلا ةقطنم اهكلتمت يتلا تازيمملا نمو

 ةصاخلاو ةقالمعلا نفسلا لابقتسا عيطتسي « يرحب فيصر ءاشنإ لهس امم ةيلحاسلا ئطاوشلا

 ةلوهس ىلع دعاس امم ؛ يعيبطلا زاغلاو طفنلا لوقح عبانم نم اهبرق ىلإ ةفاضإ « طفنلا لقنب

 اهلوح ةريبك ءاضف تاحاسم رفوت ىلإ ةفاضإ . ةيواميكورتبلا تاعانصلل ةمزاللا تامدخلا لقن

 قطانملا نم ةبرق عقوملا اذه بيعي ام امأ . لبقتسملا يف يعانصلا عسوتلا ىلع دعاسي امم

 رثؤي ثولت نم تاعانصلا هثدحت امو « نيتينكسلا ىدمحألاو ليحيحفلا ةقطنمك ةيبونجلا ةينكسلا

 اهتيامحل قطانملا هذه لوح رضخأ مازح ءاشنإ يغبني كلذل . قطانملا هذه يف ناكسلا ىلع

 ليلقت ةلواحمو « عناصملا هذه برق ةينكسلا قطانملا ءاشنإ فقو ىلإ هفاضأ تاثولملا نم

 . اهيلع رتالفلا بيكرتو عناصملا نخادم عفر قيرط نع عناصملا هذه نم رداصلا ثولتلا

 ةيقرش ةيبونجو ةيبونج حاير يه تيوكلا يف ةدئاسلا حيرلا هاجتا بلغأ نإف ًامومعو
 يبونجلا مسقلا يف ةيعانصلا قطانملا ماقت نأ لضفي كلذل ةيبرغ ةيلامش وأ ةيلامش حاير وأ

 . دالبلا نم يقرشلا يلامشلا ءزجلا يف وأ يبرغلا

 يعارزلا مادختسالا 5 - 3-3

 تالاجملاو ةايحلا هجوأ تلمش يتلا ةينارمعلا ةضهنلاو يناكسلا عسوتلا ةبكاومل

 ةجاح ضعب دسل مامتهالا نم اهبيصن ذخأت نأ ةعارزلل دبال ناك ةريخألا تاونسلا يف ةفلتخملا

 . ةلودلا يف ناكسلل يئاذغلا نمألا ريفوتلو ةيعارزلا تاجتنملا رداصمل ناكسلا

 ةييبارلاو ةيرمعلا يتقطنم اهل ددحو ةعارزلل ةماعلا ةئيهلا ءاشنإب ةموكحلا تماق كلذل

 ثوحبلا دادعإل براجت لوقح انوكيل . (3-3) لكشلا كلذ حضوي (ًاقباس ةيعارزلاب فرعت)
 متو . تيوكلا يف ةئيبلا متالت نأ نكمي يتلا راجشألا عاونأ لضفأ داجيإ ةلواحمو ةيعارزلا
 لخاد ناتقطنم اهنم تيوكلا ةنيدمل ينارمعلا دادتمالا يف ةرشتنم ةيعارز قطانم ةعبرأ ديدحت

 « تيوكلا ةنيدم برغ بونج يف ةحودلاو ةيبيلصلا يتقطنم يف « مئاقلا ينارمعلا دادتمالا

 يف بونجلا يف ةعبارلاو ىلدبعلا يتقطنم يف لامشلا يف ةثلاثلاو (3-3) لكشلا كلذ حضويو
 مطامطلاك ةيعارزلا ليصاحملا ضعب جاتنإ عبرألا قطانملا هذه تعاطتساو . ةرفولا ةقطنم

 ةيخولملاو لصبلاو ةلوارفلاو ناجنذابلاو ةسوكلاو ايلوصافلاو ةيمابلاو لفلفلاو رايخلاو

 تاورضخلا ضعنبو مامسثلاو ةرذلاو خيطبلاو (طيبنرألا) ةرهزلاو سخلاو فوفلملاو
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 ةيمحملاو ةيفيصلاو ةيوتشلا تاعورزملا ةلمجل يعارزلا جاتنإلا ةيمك تغلب دقو . (!!ىرخألا
 . ©ًانط 3792424 وحنب 1996-1997 يعارزلا ماعلل

 تيوكلا ةنيدمل ينارمعلا دادتمالا يف يعارزلا مادختسالا عيزوت ضارعتسا لالخ نمو

 لازام ةيداصتقالا ةيحانلا نسم تيوكلا ةلود يف يعارزلا عاطقلا ةيمهأ نأ لوقلا عيطتسن
 ىرلل ةملاصلا هايملا ةردنو ةبرتلا ةبوصخ ةلق ىلإ لوألا ماقملا يف كلذ عجريو « ًادودحم

 كلذل ء ةيعارزلا لامعألا ىلع ةبردملا ةلماعلا يديألا صقنو سقطلا فورظ ةمءالم مدعو

 ىضارأ يف ةدوجوملا تابرتلا ةيعون ددحت ةصصختم ةيئيب تاسارد دادعإ متي نأ بجي

 ةديدج ةيعارز قطانم ق لخ ةلواحمو ؛ اهل ةمئالملا ليصاحملا عاونأ ديدحت عم تيوكلا
 . ةظهاب غلابم ةلودلا فلكت يتلا ةيئاذغلا داوملا داريتسا ةيمك نم ليلقتلا يعارزلا جاتنإلا هفعاضمل

 . يتيوك رانيد نويلم 3.5 وحنب 1991 ماع تاوارضخلا نم تادراولا ةميق تغلب ثيح

 ىسلحملا قوسلا يف ايلحم ليصاحملا جاتنإل ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد بجي ًاضيأو
 نم ةبيرق نوكتو ىلحملا جاتنإلاب ةصصختم نوكت ةيلحم قاوسأ حتفو « ةطيحملا قاوسألاو

 ثيح ؛ ميلس لكشبو ًايموي اهل ةيعارزلا ليصاحملا لوصو ليهستل « يعارزلا جاتنإلا قطانم
 نع ًادج ةديعب ةرفولاو ىلدبعلا يف ةيعارزلا قطانملا نأ ةيناديملا ةساردلا ءانثأ ظحول

 ىفو خيوشلا ةقطنم يف ةيراجتلا قوسلا ىلإ ىلدبعلا ةقطنم نم ةفاسملا غلبت ثيح «قاوسألا
 ةقطنم يف ةيراجتلا قوسلاو ةرفولا ةقطنم نيب ةفاسملا غلبتو « ًأرتم وليك 140 تيوكلا ةنيدم

 . (# ارتم وليك 80 دودحب ليحيحفلا

 ةيهيفرتلا قفارملاو تاهزنتملاو ءارضخلا قطانملا 6- 3 - 3

 دادتمالا اذه ةجاح يف ريبكلا رثألا تيوكلا ةنيدمل ريبكلا دادتماللو ةيناكسلا ةدايزلل ناك

 ريضختلل ةحاتملا ةيلامجإلا ةحاسملا ردقت ثيح ؛« ناكسلل ةيهيفرتلا لتاسولاو تاهزنتملا ىلإ

 ءزج لازام . 2(نادف 24.90) راتكه 10.08 وحنب ةيسيئرلا قرطلاو ةينكسلا قطانملا يف

 . 1999 « عرازملا ضعب ف ثحابلل ةيناديم ةعباتم (1)

 8كتستكذوب ه2 طاهممتنمسع : 0م.هتغ , 1997, 2 12615112 1كبااةنأ . )2

 الانستا هغطاوممتسع : 0م.هلغ , 1997 , 2 206 . 7172 . 1دت؟ةنأ )00(

 ٠١ 1999 « عرازملا ضعب ف ثحابلل ةيناديم ةعباتم (4)

 ةيموقلا ةطخلل ةماع ةعجارم : ةيكمسلا ةورثلاو ةعارزلا نوكشل ةماعلا ةئيملا « ةيملعلا ثاحبألل تيوكلا دهعم (5)

 . تيوكلا « 1993 « 8 ص « تيوكلا ريضحتل
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 تاهزتنملا امأ . خانملا فيطلت يف اهرودل اهب مامتهالا بجي كلذل « لغتسم ريغ اهنم ريبك

 ةحودلا يح يف ناريخلا هزتنمك ةمصاعلاو يلوح يتظفاحم نيب ام ةرشتنم يهف ةيسيئرلا
 ىلع ةرشتنملا تاهزتنملاو رصانلا دبع لامج هزتنمو بعشلا يح يف بعشلا ةقيدح هزتنمو

 لكل ةريغص ةقيدح ءاشنإب ططخملا ىفتكأ دقف ةيقابلا ةينكسلا قطانملا امأ « ةيرحبلا ةهجاولا

 لافطألا بعلل ناكم اهنوك نع قئادحلا هذه ىدعتت الو ٠ ناكسلل هزتنم اهربتعأو ةينكس ةقطنم

 قطانملا هذه ناكس نم ريثكلا رطضيف اذل . اهريغو لافطألا بعلك هيفرت لئاسو يأ نم لاخ

 اهب ديدشلا ماحدزالا ىلإ ىدؤي امم « هزنتلل تاظفاحملا كلت يف ةيسيئرلا تاهزنتملا ىلإ باهذلل

 مامحزلا نم دحلل ماع هزتنم ةظفاحم لكل صصخت نأ يغبني اذل « دايعألاو تابسانملا ءانثأ

 . ةديدج ةيهيفرت نكامأ قلخو

 اهؤاشنإ مت يتلا ىرخألا ةيهيفرتلا قفارملا ضعب كانه تاهزتنملا هذه ىلإ ةفاضإ

 ئطاشو ةحودلا ةقطنم يف ةيهيفرتلا ةنيدملاو ةيرمعلا ةقطنم يف ةماعلا تاناويحلا ةقيدحك

 ةقطنم يف ضراعملا ضرأ باعلأ ةنيدمو « ةيرحبلا ةهجاولا ىلع ةيئاملا باعلألل ةليسملا

 . (3-3) لكشلا كلذ حضويو فرشم

 دجوت ثيح يندارمعلا دادتمالا ءاحنأ يف عزوتتف ةيضايرلاو ةيحايسلا يداونلا امأ

 ةطرشلا طابض ىدانو توخيلا يدانو يرحبلا يدانلاك « ةيرحبلا ةهجاولا ىلع ةيرحبلا يداونلا

 ةيضايرلا يداونلا امأ « اهريغو ةيتيوكلا ةيوجلا طوطخلا ىدانو ينطولا سرحلا طابض ىدانو

 . ةيرضحلا ةقطنملا يف ةينكسلا قطانملا يف ةعزوم يهف

 ب لغأ ثيح ىلوألا ةجردلا قدانف ىلإ رقتفت ةينارمعلا ةقطنملاف قدانفلا صخي اميف امأ
 كلذل . ةينوارفلا ةقطنم يف قدنف ةماقإ مت ًارخؤمو ةيرحبلا ةهجاولا ىلع دجوت قدانفلا هذه

 هذه لثم ىلإ رقتفت يتلا ةيميلقإلا قاوسألا قطانم يف قدانفلا نم عونلا اذه ةماقإ عيجشت يغبني

 هذه شاعتنا ةكرح ةدايزل ؛ ليحيحفلاو ءارهجلاو ىلوحو ةيملاسلا قطانم لثم قدانفلا

 يذلا (رياربف اله ناجرهم) قوستلا ناجرهم ًارخؤم تنبت ةلودلا نأو اصوصخ « قاوسألا

 يف ةعزوم يهف امنيسلا رود امأ . رياربف 22 ىتح رياني 24 نيب ام ةرتفلا يف رهش ةدمل ماقي

 . ابيرقت واستم لكشب تاظفاحملا

 ةعبرأ ىلع هءاوتحاو ةيرحبلا ةهجاولا ىلع قرش قوس زكرم ءاشنإ نأ ثحايبلا يريو

 ةهكافلاو ررضخلا قوس نأ امبو « ةقطنملا هذه يف ديدشلا ماحدزالا ىلإ ىدأ ةيئامنيس رود

 ماحدزالا ههش ببسب « قوسلا اذه نم قوستلا ةبوعص ىلإ كلذ ىدأ دقف هعم قصالتم
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 لبق بجي ناك كلذل . عوبسألا ةياهن تالطعو ةيمسرلا تالطعلاو تابسانملا يف اصوصخو

 رايتخاو تابكرملا راظتنا فقاوم رفوت اهب يعاري نأ ةريبكلا ةيراجتلا زكارملا هذه لثم ءاشنإ
 . ءاشنإلا ةعيبطب ةصاخ ىرخأ ةيسدنه تارابتعا يأ لبق ةبسانملا عقاوملا لضفأ

 ىرخألا تامادختسالا 7-3-3

 ظيفحت رودو دجاسملا يف ةلثمتملا ةينيدلا زكارملا ىرخألا تامادختسالا طامنأ لمشت

 نم ةينكس ةقطنم يأ ولخت الو تيوكلا قطانم عيمج يف دجاسملا رشتنت ثيح ؛ نآرقلا

 رخألا ضعبلاو ةعمجلا ةالص هب ماقت ًاعماج اهنم اضعب نوكي « دجاسملا هذه نم ةعومجم

 دادعأ تغلب دقو ء«ةينيدلا سوردلا ضعبو ةيمويلا تاولصلا عيمج هب ماقت ايلصم نوكي

 :« تاظفاحملا ىلع ةعزوم « 1997 ماع يلصمو ًادجسم 811 وحن تايلصملاو ةعماجلا دجاسملا

 يدمحألا ةظفاحمو ًادجسم 203 يلوح ةظفاحمو ًادجسم 159 ةمصاعلا ةظفاحم مضت ثيح

 , 0) ادجسم 1/5 ةيناورفلا ةظفاحمو ًادجسم 112 مضت ءارهجلا ةظفاحمو ادجسم 2

 تبيوكلا يف ناتيسيئر نانتربقم دجوت ثيح رباقملا ىرخألا تامادختسالا طامنأ نمو

 دوجو ىلإ ةفاضإ ةقرلا ةقطنم يف ىرخألاو « ربكألا ىهو تاخيبيلصلا ةقطنم يف ةدحاو

 . ةعيشلاب ةصاخ تاخييبيلصلا ةقطنم يف ةربقم

 لغتست ؛ تامدخلا ةلماكتم ةيضاير ةنيدم ىلإ ةجاحب تيوكلا نأ ثحابلا ىريو

 نأ ثحابلا حرتقيو . تيوكلا ةلود اهفيضتست امدنع ةيلودلاو ةيميلقإلا تالوطبلا داقعنا ءانتأ

 دادتمالا نع ًاديعب تيوكلا ةنيدم يبرغ بونج عباسلا يرئادلا قيرطلا ىلع اهعقوم نوكي
 ضسعب ةماقإ ىفو تارايسلا فقاوم يف مدختست نأ نكمي يتلا تاحاسلا رفوتل ينارمعلا

 . قاوسألاو قدانفلا

 يف ةصاخو ةينكسلا قطانملا يف ةمدخلا زكارم يف ابلاغ دجوتف ةماعلا تابتكملا امأ

 تالاص ريفوت ىلإ ةفاضإلاب ةيملعلا بتكلا تابتكملا هذه رفوتو « نييتيوكلا ريغ ناكسإ قطانم

 . بثكلا ةراعتسا ةمدخ ريفوت عم عالطالاو ةءارقلل ةيفاضإ

 ( اماع نيسمخ ىف ةيمالسالا نوكشلاو فاقوالا ةرازو : تامولعملا زكرم « ةمالسالا نوكشلاو فاقوالا ةرازو (1)

 . تيوكلا « 1997 « 251 ص
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 ةيادب يف يرحبلا نوجلا ىلع خيوشلا ةقطنم يف تئشنا دقف ثيوكلا ةعماج امأ

 هذه نم ضعنب تئشنا اهطاشن عستاو اهل ةعباتلا تايلكلا ددع تدادزا نأ دعبو « تاينيتسلا

 ةيدلاخلا ةقطنم يف مولعلاو ةسدنهلا ةيلك دجوت ثيح « يسيئرلا يعماجلا مرحلا جراخ تايلكلا

 ىلإ ةفاضإلاب ء ةيرباجلا ةقطنم يف بطلا ةيلكو « نافيك ةقطنم يف ةيبرتلاو بادآلا ةيلكو
 نم ًالدبو « ةرومعملا ةقطنملا نم ةقرفتم ءاحنأ يف يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلا تايلك راشتنا
 هذه لك اهب عمجت تامدخلا ةلماكتم ةيعماج ةنيدم ءانب متي نأ ردجألا نم ناك تتشتلا اذه

 . ةرثانتملا تايلكلا

 ناكسإ قطانم يف ةيحص زكارمو سرادم نم ةيحصلاو ةيميلعتلا قفارملا عزوتتو
 ةماعلا ةيموكحلا تايفشتسملا امأ « ةلوهأملا ةقطنملا قطانم عيمج يف نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا

 ةظفاحم ناكس ةمدخل ةيرحبلا ةهجاولا ىلع يريمألا ىفشتسم : ىهو تايفشتسم ةسمخ اهددعف

 ىفشتسمو ؛« ىلوح ةظفاحم ناكس ةمدخل ةيرباجلا ةقطنم يف كرايم ىفشتسمو ةمصاعلا

 يف نادعلا ىف شتسمو « ةيناورفلا ةظفاحم ناكس ةمدخل رصانلا حابص ةقطنم يف ةيناورفلا

 ةمدخل ءارهجلا ةقطنم ىف ءارهجلا ىفشتسمو « يدمحألا ةظفاحم ناكس ةمدخل ةقرلا ةقطنم

 ةصاخلا ءابطألا تادايعو ةصاخلا تايفشتسملا نم ةعومجم فالخب « ءارهجلا ةظفاحم ناكس

 يف يناكسلا زيكرتلا ةدشل دوعي كلذو « ةيرباجلاو ىلوح يتقطنم نيب ام اهزكرت دتشي ًابلاغو
 . ةيناورفلاو يلوح يتظفاحم

 ىهف ةريخألا امأ ءافطإلا زكارمو ةطرشلا زكارم ىرخألا تامادختسالا طامنأ نمو
 ثيح « اه تجاح بسح ةظفاحم لك يف نيزكرم وأ ًازكرم عقاوب تاظفاحملا لك يف حزوتت
 ىف يناثلاو خويشلا بيلج ةقطنم يف دحاو ءافطإ زكارم ةثالث ددع ةيناورفلا ةظفاحم يف دجوي

 ةظفاحملا هذه يف ةيناكسلا ةفاثكلل ًارظن « ةيعانصلا خيوشلا ىف ثلاثلاو ةيناورفلا ةقطنم

 رشتنتف ةطرشلا زكارم امأ . ةيناورفلا يف ةيميلقإلا قاوسألا ةقطنمو ةيعانصلا ةقطنملا دوجولو

 . (ةطرشلا رفخمب) ًايلحم فرعيو ةطرشلل ًازكرم ةينكس ةقطنم لكل تيوكلا قطانم يف

 ريثك يف كانهو انه ةرشتنملا ءاضفلا يضارألا كانه تامادختسالا هذه ىلإ فاضي

 نأ امإ بلاغلا يف يهو « لبقتسملل يراقع يطايتحا اهرابتعا نكمي يتلاو ةينكسلا قطانملا نم
 ةماعلا قفارملاو عيراشملا ضعبل تزجح ةلودلل كالمأ وأ اهؤانب متي ملو « ةصاخ كالمأ نوكت

 . ةيلبقتسملا
60: 
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3-0 

 : ةمتاخ

 كلنذو « ةنيدملا زكرم يف ضرألا تامادختسا فئاظو مهأ نم ةيراجتلا ةفيظولا ربتعت -

 كلذبو ةنئيدملل ينارمعلا دادتمالا مدخت ةيزكرم لامعأ ةقطنم نوكي نأل هصيصختل

 . دالبلا يف ةرادإلاو قوستلل يسيئرلا زكرملا وه ربتعي

 ةفوقسملا ةميدقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا قاوسألا نم يراجتلا مادختسالا طامنأ تريغت دقلو -

 باطقتسال ًايسيئر ًازكرم ةنيدملا تحبصأو « ةثيدحلا ةيراجتلا زكارملاو قاوسألا ىلإ
 . ةطيحملا قطانملا نم قوستلا تالحر مظعم

 ربكألا بيصنلا ىلع ذوحتست يتلا ةيراجتلا قطانملا رثكأ نم ةميدقلا قاوسألا ربتعتو -

 محللا قوسو لزلا قوسو حالسلا قوس اهقاوسأ رهشأ نمو «٠ قوستلا تالحر نم

 . صيصاقملا قوسو

 يراجتلا مادخت سالل اصصخ امهنأب ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةيراجتلا ةقطنملا زاتمتو -

 . تيوكلل يلاملا زكرملا كلذب ةنيدملا زكرم ربتعيو ٠ صاخلا

 دوجو كلذ ىلع دعاس دقو « ةنيدملا زكرم يف ةيموكحلا ينابملا بلغأ دجوت امكو -

 ىلإ ىدأ امم « فيسلا ةقطنم يف ةيرحبلا ةهجاولا ىلع ءارزولا سلجمو مكحلا رصق
 . هيف ةيموكحلاو ةيراجتلا تامادختسالا بلغأ دوجول ةنيدملا زكرم يف ماحزلا ةدش

 قرشلا يف ةريغص ةفقطنم ادع ام ةيعانصلا تامادختسالا نم ةنيدملا زكرم ولخ -

 اهرايغ عطق عيب تالحمو تارايسلا حالصإب ةصاخلا شرولا ضعبل تصصخ

 . (ةركمسلا) ةدادحلا شرو ضعبو

 ثيح ةيهيفرثلا قفارملاو تاهزنتملا نم ربكألا بيصنلا ىلع ةنيدملا زكرم ذوحتسيو -

 ةيقارلا قدانفلا مظعم رشتنتو « ةيرحبلا ةنيدملا ةهجاو ىلع قفارملا هذه بلغأ عقت

 . امنيسلا رود ضعب رفوت ىلإ ةفاضإ

 ؛ ةفطنم لكل قئادحلاو قرطلاو قفارملاو تامدخلا رفوتب تيوكلا يف ةينكسلا قطانملا زاتمتو -

 ةيئاذغلا داوملا عبيل يزكرم قوس ىلع ىوتحيو ةقطنملا طسو يف ةمدخلا زكرم دجوي ثيح

 . كلذ ريغو ديربلا بتكمو ةطرشلا زكرمو « ىرخألا علسلا فلتخم عيبل تالحم ةعومجمو

 ناكس قطانم زاتمتو نييتيوكلا ريغل ىرخأو نييتيوكلل ةينكس قطانم تصصخ -

 ريغ ناكسإ قطانم نوكت كلذ نم سكعلا ىلع « ةيجذومن نكس قطانم اهنأب نييتيوكلا

 . يضرألا تامادختسا طامنأ اهب طلتخت ثيح نييتيوكلا
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 ةينك سلا تامادختسالا قطانم يف ةيرامثتسالاو ةيراجتلا تامادختسالا ضعب روهظو -
 . ناكسلا ةحار قالقإ ىلإ ىدأو « قطانملا هذه صصخت نم ريغ اذهو

 . ةنيدملا زكرم وحن قوستلا تالحر نم ليلقتلا يف ةدعاسملل ةيميلقإ ةيراجت زكارم تئشنا -

 امم « ةنيعم قطانمل اهراكتحاو ةيراجتلا قاوسألا عرفأ ضعبل ةينارمعلا ةقطنملا رقتفت

 . ديدشلا ماحزلا ىلإ كلذ ىدؤي قاوسألا هذه ىلإ باهذلا ناكسلا نم ريثكلا رطضي

 نم ديزملا يف نييتيوكلا ريغ ناكسإ قطانم يف ةريغصلا تالحملا ةعومجم ببستتو
 طاشتلا ةدايز ىلإ ىدؤت هسفن تقولا يف اهنأ الإ ؛ ةيميلقإلا قاوسألا دوجول ارظن ماحدزالا

 . قطانملا هذه ناكس ةجاح ىبلت يتلا علسلا نم ديزملا رفوت اهنأل قاوسألل يداصتقالا

 عقاوملا هذه مهأ نأ الإ ؛ تيوكلا ةلود يف عقاوم ةثالث يف ةليقثلا تاعانصلا دجوت

 ةريبك ةيداصتقا ةعيبط تاذ عناصم نم همضت امل هبيعشلا ةقطنم يه ةيعانصلا

 . ينطولا داصتقالل

 يلامشلا ءزجلا وأ يبرغلا يبونجلا مسقلا يف ةيعانصلا قطانملا ماقث نأ مزلتسيو

 ةيبونج حاير يه تيوكلا يف ةدئاسلا حايرلا بلغأ نأل كلذو « دالبلا نم يقرشلا

 . ةيبرغ ةيلامش وأ ةيلامش حاير وأ ةيقرش ةيبونجو

 هذه موقتو « ةرفولاو ىلدبعلا يتقطنم تيوكلا يف ةيعارزلا قطانملا ربكأ نمو

 ءايلحم عابت ليصاحملا هذه بلغأو « ةيعارزلا ليصاحملا نم ريثكل جاتنإب عرازملا

 . ةدودحم تلازام ةيداصتقالا ةيحانلا نم تيوكلا يف يعارزلا عاطقلا ةيمهأ ربتعت كلذل

 ىلحملا قوسلا يف ايلحم ليصاحملا جاتنإل ةيداصتقالا ىودجلا ةساردب مايقلا مزلتسيو

 . ىلحملا جاتنإلاب صصختت ةيلحم قاوسأ حتفو ةطيحمل 0 ١ قاوسألاو

 «هيفرتلا تاودأ مظعم نم اهولخل اهناكسل ةبسانم تاهزنتم قطانملا قئادح ربتعت الو

 ىلإ يدؤي امم ةيسيئرلا تاهزنتملا ىلإ باهذلا ىلإ ناكسلا نم ريثكلا رطضي كلذل

 . تابسانملا ءانثأ اصوصخو اهماحدزا

 لشم ىلإ رقتفت يتلا ةيميلقإلا قاوسألا قطانم يف ةيقارلا قدانفلا ةماقإ عيجشت يغبنيو

 تاناجرهم داقعنا ءانثأ اصوصخ قاوسألا هذه شاعتنا ةكرح ةدايزل « قدانفلا هذه

 ةيفاكلا تاحاسلاو تارايسلا فقاوم ريفوت ةرورض عم « تيوكلا يف ةيونسلا قوستلا

 0 قدانفلا هذه لثم ءاشنإ دنع
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 عبارلا لصفلا

 3 : 9و تانعو ينارمعلا طيطختل ه0 هج 1





 لصفلا تايوتحم

 ديهمت

 1952 لوألا يلكيهلا ططخملا

 1967 ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم

 1970 يناثلا يلكيهلا ططخملا

 1977 يناثلا يلكيهلا ططخملل ىلوألا ريوطتلا ةداعإ

 1983 يناثلا يلكيهلا ططخملل ةيناثلا ريوطتلا ةداعإ

 1997 تيوكلا هلودل ثلاثلا يلكيهلا ططخملا
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 ديهمت 1-4

 تقرطتو . تيوكلاب نارمعلل يفيظولا بيكرتلا طامنأ ثلاثلا لصفلا ىف ةساردلا تلوانت

 ميسقتلا ىلإ ةفاضإ « ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةينكسلا ةفلتخملا ةينارمعلا تامادختسالا ىلإ ةساردلا
 : قفارملاو تامدخلا عيزوتو يرادإلا

 ةسارد لالخ نم هرصانعو ينارمعلا طيطختلا ةساردلا لوانتت فوس لصفلا اذه ىفو

 : يلاتلاك ىهو تيوكلا ةلود ىف اهقيبطت مت ىتلا ةينارمعلا تاططخملا

 1952 لوألا ىلكيهلا ططخملا - أ
 1967 ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم - ب

 1970 يناثلا ىلكيهلا ططخملا - ج

 1977 يناثلا ططخملل ىلوألا ريوطتلا ةداعإ - د

 1983 يناثلا ططخملل ةيناثلا ريوطتلا ةداعإ - ه
 1997 ثلاثلا يلكيهلا ططخملا - و

 يف ةيناثلا ةينارمعلا ةلحرملا قالطنا ةيادب ناك 1946 ماع نأ نيثحابلا نم ريثكلا ربتعأ

 كلذ ىف تناك جراخلا ىلإ اهريدصت مت طفن ةنحش لوأ نأ ىلع كلذ ىف اودنتساو « تيوكلا

 نم ًاءدب تاينيسمخلا علطم ىف الإ ةحضاو ةروصب رهظت مل ةيطفنلا دئاوعلا نأ الإ . )ماعلا

 وعنب 1946 ماع ىف تردق ثيح ةيطفنلا دئاوعلا لالخ نم كلذ حضتيو . هالتامو 1950 ماع

 لكشب تزفقو « (:)رانيد نويلم 12.4 ىلإ 1950 ماع ىف لصتل تعفتراو « رانيد نويلم 2

 ىف ةيطفنلا تادئاعلا مجح رمتسأو . رانيد نويلم 282 ىلإ لصتل 1955 ماع لولحب ظوحلم

 مجح ىف روطتلا اذه لضفيو . ()رانيد نويلم 897 وحن ىلإ 1970 ماع ىف لصيل عافترالا
 دئاوعلا هذه خضت تأدبو « ادج ةريصق ةينمز ةرتف ىف ةلودلا لخد فعاضت ةيطفنلا تادئاعلا

 ىنارمعلا ومنلا هيجوتب ةلودلا موقت نأل ةحلم ةرورضلا تناكو دالبلا ىف ةيمنتلا عيراشم ىف
 ةلماش ةطخ دادعإل بناجألا نيراشتسالا ضعب فيلكتب تماقف « ةيداصتقالا ةرفطلل بحاصملا

 : ىلإ كلذ ف عحرا (1)
 . 190 ص « 1985 « قباس ردصم : هللادبع ديلو « سينملا - أ

 . تيوكلا « 21 ص ؛ 1990 « قباس ردصم : فسوي لمأ « حابصلا ب

 . تيوكلا « 11 ص « 1981 « قباس ردصم : هلإلادبع « شايعوبأ - حج

 ةرتف يف ةيلحملا ةلمعلا نأب املع . 1999 ماعل فرصلا رعس قفو رالود 3.30 يواسي بوكلا رانيدلا (2)

 . ةيدنحلا ةيبورلا تناك تايئيسمنلا

 حاتمتكاجب هعطافسمتمو : 0و. نخب 1976, م. 66, 124 هيون 0
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 ةيمهأ ىلع دعاس دقو . ةفلتخملا ةطشنألا عقاوم نييعت عم ينارمعلا روطتلا تاراسم ددحت

 : ىليام اهمهأ نم لماوع ةدع ةطخلا هذه دادعإ

 . ناكسلا ددع ةدايز - 1

 . يميلعتلا ىوتسملا ىف مدقتلا -2

 . ىملاعلا مدقتلا ةبكاومل روطتلا ىلإ ةجاحلا -3

 . ملاعلا ىف يراضحلا روطتلا ىلع عالطالاو ةيجراخلا تالحرلا -4

 . يجراخلا ملاعلاب لاصتالا لئاسو روطت -5

 . تارئاطلاو ةرايسلاك ةثيدحلا لقنلا لئاسو لوخد -6

 . ةنيدملا روس لخاد ةيرضحلا ةعقرلا قيض 7-7

 . اهروطتو ةيموكحلا ةطشنألا عاستا -8

 . ناكسلل ةيداصتقالا ةطشنألا لديت --9

 ناكسلل ةيعيبطلا ةدايزلا لوألا قشلا : نيقش ىف ناكسلا ددع ةدايز لماع حضتيو

 ةقطنم ةباثمب تناك ىتلا تيوكلا ىلإ تارجهلا قفدت ىف صخلتيف ىناثلا قشلا امأ « نييتيوكلا

 فلأ 160 ىلإ 1944 ماع ىف ةمسن فلأ 70 نم ناكسلا ددع عفترا ثيح « ةلماعلا ىوقلل بذج

 1957 ماع يف تيوكلا ىف ىمسر ءاصحإ لوأ ىف ناكسلا ددع ردقو . 1952 ماع ىف ةمسن

 . (0) 9044 وحن نولثمي نييتيوكلا ريغو « 9056 مهنم نويتيوكلا لثمي ةمسن فلأ 206 وحنب

 حضتيف « يملعلا مدقتلا ةبكاومل روطتلل ةجاحلاو ميلعتلا ىف مدقتلا بناج صخي اميف امأ

 ةيكرابملا ىت سردم حاتتفاب 1936 ماع ذنم تأدب ثيح ميلعتلا ةيلمع ميظنت لالخ نم امهرثأ

 ةذيملت 1772 و ذيملت 4500 ىلإ لصيل ددعلا اذه عفتراو . ذيملت 600 وحن تمضو ةيدمحألاو

 قبس دقو ؛ 1939 ماع ىف رصم ىلإ ةيملع هثعب لوأ تلسرأ دقو . (2 1950 ماع لولحب

أ دادغب ىف وأ ةرهاقلا ىف رهزألا ىف ةصاخلا مهتقفن ىلع اوسرد نيذلا ضعب هثعبلا هذه لاسرإ
 و

 وأ ةراجتلل تناك ءاوس نييتيوكلا تالحر ةرثك تمهاسو . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف ءاسحإلا ىف

امم « اهيلإ اورفاس ىتلا نادلبلا ىف ةثيدحلا تاروطتلا ىلع عالطالا ىف مهتدعاسم ىف ملعلا بلطل
 

 هتالاجم ىتش ىف لمعلاب طارخنالاو روطتلا ةيار لمح مهتدوع دنع مهسوفن ىلإ ببحو مهعجش

 . مهدلب مدقتو ىقر ىف ةمهاسملل

 ةلتستمدو ه6 طادمصنمع : آ6قي م. 23, 7, 12 )0

 . تيوكلا « 127 ص « 1960 « تيركلاب يبرعلا عمتجما نع تارضامم : زيزعلادبع « نيسح- (2)
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 درفلا لخد عافترا تبحاص ىتلا ةرايسلاك " ةثيدحلا لقنلا لئاسو لوخد " لماع امأ

 ماع ىف تارايسلا دادعأ تردق ثيح « اهريغو باودلاك ةميدقلا لئاسولا نع ىنغتسي هتلعجو

 ىتلا ةعستملاو ةدبعملا قرطلا روهظ ىلع لمعلا اهدوجو ضرف دقو ؛ ةرايس 120 وحنب 5
 1954 ماع ىف تيوكلا راطم ءاشنإ مت امك « ةنيدملا جراخ ىرضحلا دادتمالا ىف اهرودب ثمهسأ

 . ةيتيوكلا ناريطلا ةكرش ماعلا سفن ىف تسسأ كلذك « ةينارمعلا ةضهنلا ةيلمع بحاصيل

 تزرب ةئيدحلا لقنلا لئاسو لوخدو ناكسلا ددع ةدايزو ةيطفنلا تادئاعلا ديازت عمو

 نكسلاي قيضت تناك ىتلا « ةنيدملا راوسأ جراخ ةديدج ةينارمع تادادتما داجيا ىلإ ةجاحلا

 ةيمنتلا ةلحرم أدبتل ةنيدملاب طيحملا روسلا مده ررقت 1957 ماع ىفو « كاذنآ ناكسلابو

 . طيطختلاو ةينارمعلا

 ءاشتإ ىف لثمتف ةينارمعلا ةضهنلا ةبكاومل اهروطتو ةيموكحلا ةطشنألا عاستا لماع امأ

 ةرئادك « ىرخألا تاسسؤملا نم كلذ بقعامو 1930 ماع ىف ىدليلا اهسلجمو ةيدلبلا ةرادإ

 لكشب ةينارمعلا ةضهنلا ةيلمع ةرادإ ىلع اهؤاشنإ دعاس ىتلا ئناوملاو نوؤشلاو ةحصلا

 . )1962 ماع ىف لالقتسإلا دعب تيوكلا ىف ةرازو لوأ تلكشو « لاعف

 ثحبلل صوغلاو ىرحبلا ديصلا ىلع دامتعإلا نم ناكسلل ةيداصتقالا ةطشنألا تلدبتو

 ةلقنلا هذه بحاصي نأ دبال ناكو ؛ ةيراجتلاو ةيموكحلا لامعألا ىلإ هاجتالا ىلإ ؤلؤللا نع

 « ةديدجلا ةلحرملاو مئالتي ثيدح ىرامعم زارط تاذ نكاسم داجيال نكاسملا ىف روطت ةيلمع

 داجيال ةموكحلا ترطضاف يضارألا نم ناكسلا ةجاح دسل ةيفاك روسلا لخاد ةحاسملا نكت ملو

 ةنيدملا روسب ةطيحملا قطانملاب اءدب طيطختلا ةيلمع كلذب تأدبو ء« روسلا جراخ ىرخألا لئادبلا

 . اهريغو خيوشلاو ملاسلا هللادبعو ةيماشلا ءايحأ ءاشنإ مت ثيح « 1957 ماع ىف همده دعب

 1952 لوألا ىلكيهلا ططخملا 2 - 4

 1951 ماع ليريإ ىف حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا لحارلا تيوكلا مكاح فلك

 1لتسمو5-0مءمءع]ز# همه نيلرافكامو ىلسنبسو ويروبنيم ةيناطيربلا ةيرامعملا ةيراشتسإلا

 نأ ىلع « عراستملا يرضمحلا ومنلا مئالتل تيوكلا ةنيدمل ةينارمع ةطخ عضول « 311 قطع

 ٠ ةرتفلا كلت ىف دالبلا تمع ىتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريغتلل ةمئالم ةطخلا هذه نوكت

 . 100 ص « قباسلا ردصملا : زيزعلادبع « نيسح (1)
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 : (!)يلاتلاك ةيساسألا اهفادهأ تناكو ذيفنتلا عضوم 1952 ماع ىف ةطخلا تعضو دقو

-1 

 سر

 ع

-6 
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 ةنئيدم ىف رورملا ماجحأو تابلطتم عم بسانتت ةثيدحلا قرطلا نم ةكبش ريفوت
 . اهل ةرواجملا ةديدجلا قطانملاو تيوكلا

 سرادملاو ةيراجتلا زكارملاو تاعانصلاو ةيموكحلا ىنابملا مايقل قطانم صيصخت

 . ةفلتخملا تامادختسالا يقابو

 . روسلا جراخو لخاد اهل ةيرورضلا تامدخللو ةديدجلا نكاسملل قطانم ديدحت

 بعالملاو ةماعلا ةيضايرلا نيدايملاو قئادحلل اهلالغتسال عقاوملا ضعب ديدحت

 . ىرخألا ةفوشكملا تاحاسلاو سرادملاب ةصاخلا

 ىف قسانتلا ةاعارم عم ةافصلا ةحاس نيسحتو ةيزكرملا ةيراجتلا ةقطنملا ريوطت

 . ةنيدملل ازيمم اعباط ىفضت ىتح ةيموكحلا ينابملا عقاوم عيزوت

 . ىرخألا ةماهلا عقاوملاو ةيسيئرلا قرطلاب ريجشتلل قطانم ديدحت
 . ةرواجملا ىرقلاو ندملاب تيوكلا ةنيدم طبرل ةيسيئر قرط ريفوت

 تاراتكه 2205 ىلاوح ىطغ ثيح فادهألا هذه نع اربعم ىلكيهلا ططخملا ءاج دقو

 ًاراتكه 1450 و ةنيدملا لخاد (نادف 1865.60) ًاراتكه 755 اهنم (نادق 5448.55)

 ىف تءاج ىتلا تالامعتسالا عيمج لمشي ثيح « ةنيدملا راوسأ جراخ (نادف 3582.92)

 قطافنملاو تامدخلاو يعانصلاو ىرادإلاو يراجتلاو ىنكسلا مادختسالاك . (2)ةطخلا فادهأ

 موقت ةسارد لوأ ةطخلا هذه حبصت كلذبو . (4-1) لكشلا كلذ حضوي « ءارضخلاو ةيهيفرتلا

 عضو سسأ ينبت عم . ةيملع سسأ ىلع تيوكلا ىف ةيرضحلا ضرألا تامادختسا ديدحتب

 ىه « ةيرئاد قرط ةعبرأب ةنيدملا ةطاحإو « ثيوكلا ىف ةيعاعشإلا قرطلاو ةيرئادلا قرطلا

 قيرطو لالقتسالا قيرطك ةيعاعشإ قرط قرطلا هذه عطقتو عبارلاو ثلاثلاو ىناثلاو لوألا

 « رصانلادبع لامجو ءارهجلاو ضايرلا قيرط مث قشمد قيرطو برغملا قيرطو ةرهاقلا

 نيدايم تميقأ ةيعاعشالا قرطلا عم ةيرئادلا قرطلا عطاقت دنعو . (4-2) لكشلا كلذ حضوي

 تيوكلا ةنيدم طبر قرطلا هذه تعاطتساو ٠ تيوكلا روس ليزأ 1957 ماع ىفو . ةيرورم

 ٠ ةرتفلا هذه ىف ثيدحلا طيطختلا اهلصي ىتلا ىرخألا قطانملاب

 . 24 ص « 1980 « قباس ردصم : تيوكلا ةيدلب (1)

 . 26 ص « 1980 « قباس ردصم : تيوكلا ةيدلب )2
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 ةنيدملا نع يحاوضلا هذه لصف متو اهزكارمو ةينكسلا ىحاوضلا ماظن ةطخلا تلخدأو

 لالقتسالا عراش نيبام ةنيدملا ةاذاحمب ىنكسلا دادتمالا ذخأو « 61665 8616 رضخأ مازحب

 دتكميف ىعانصلاو ىحيورتلاو ىحصلا مادختسالا امأ « ايرغ رصانلادبع لامج عراشو اقرش

 خيوشلا ةقطنم ىسلإ الوصو رصانلادبع لامج عراش دادتما لوط ىلع لحاسلا ةاذاحمب

 طالبلا عنا صم ضعبو تارايسلا شروك ةفيفخلا تاعانصلا ضعبل تدعأ ىتلا « ةيعانصلا

 نالكشلا كلذ حضوي « اهب يسيئرلا خيوشلا ءانيم دوجو ىلإ ةفاضإ « قوباطلاو تنمسألاو
 ىلوح ىتقطنم ىف تناكف نييثيوكلا ريغل تصصخ ىتلا قطانملا امأ . (4-2) و (1-4)

 ةرابع ءانبلا ماظن ناكو . عبارلا ىرئادلا قيرطلاو ثلاثلا ىرئادلا قيرطلا نيبام ةيملاسلاو

 . (ققش) ةريغص ةينكس تادحو ىلإ ةمسقم راودألا ةددعتم تايانب نع

 عفت ىتلا ةقطنملا ديدحت متو . تيوكلا ةنيدم نم بونجلا ىلإ ديدجلا راطملا ناكم ديدُحو

 متي نأ لبق كلذ ناكو « ةيلبقتسملا ةينكسلا ثامادختسالل عبارلا ىرئادلاو راطملا عقوم نيبام

 . ةطخلا هذه ىف سداسلاو سماخلا ىرئادلا ىقيرط ثادحتسا

 نسم ىقرفشلا ىلامشلا ءزجلا ىف (تالفاحلا) ماعلا لقنلل ةطحم ءاشنإ ةطخلا تحرتقاو

 عسم . طفنلا فاشتكا دعب اهدادعأ تعفترا ىتلا تابكرملا راشتنا ةرثك نم دحلل « ةافصلا ةحاس

 نيب ةمهم رفس قرط اهتربتعاو « قارعلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةيدؤملا قرطلا ريوطت

 . ةرواجملا لودلاو تيوكلا

 ىف فيان ةباوب نيبام ةنيدملا طسو ىف تامدخلاو ةيموكحلا رئاودلا ةقطنم حارتقا متو

 كلذك تحرتقاو . (ةميدقلا ةيراجتلا قاوسألا زكرم) ةافصلا ةحاس ىتحو هتلازإ بولطملا روسلا

 بسعالملاو قئادحلاو سرادملا ريفوت ىلإ ةفاضإ « ةنيدملا لخاد ةينكسلا ءايحألا ميظنت ةداعإ

 ةقطنم ىف قطانملا هذه تلثمتو . افنآ ركذ امك روسلا جراخ ةينكس قطانم ءاشنإ عم اهناكسل

 هذه تناكو . ةيروصنملاو بعشلاو ةمسدلاو ةيسداقلاو ءاحيفلاو ةيماشلاو ةينكسلا خيوشلا

 دمينب ةقطنم نم ىلامشلا ءزجلا ىف تميقأو . عبارلا ىرئادلا قيرطلا راطإ نمض ىحاوضلا

 كلذ حضوي « قئادحو ءارضخ قطانم ةيماشلاو نافيك ةقطنم نم ةيبرغلا ءازجألاو « راقلا

 . (4-1) لكشلا
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 ةديدج ةينكس قطانم

 ةيعانص قطانم

 ءارضخو ةحوتفم قطانم 011

 ةماع قفارم 0

 . لوألا ىلكيهلا ططخملا (4-1) لكشلا
 طاقم 10. طع 10م ه1 [كحاةتغ 1952 8لتصموتتم ةصل 5مءعدعع]زت7 عضل 2. : ردصملا

 13/1 عاومممع . ادبتحوتا ط8اكدصتعتمةلتاوك, م. 12, الكا لأ .

 ةيرئادلا قرطلا 1

 ةيعاعشالا قرطلا .

 مكأ

 . ١ 1952 ىل وألا ةيلكيهلا ةطخلا ىف ةحوتفملا ةيعاعشإلاو ةيرئادلا قرطلا (4-2) لكشلا

 حلتسممتم ةسل ةمءمععأز: ةمل 2. 38[ةعتاقمعر !/[ةقاعن طاقص 1952, م.26 .: ردصملا
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 يراجتلا طاشنلا ىسيئرلا زكرملا (ةميدقلا) تيوكلا ةنيدم نوكت نأ تاحرتقملا نمض نمو
 ةافصلا ةحاس ىف ةميدقلا قاوسألا ةقطنم تصصخ ثيح . ةيرضحلا تادادتمالا ةمدخل ىرادإلاو

 كلذ نيييو ؛ ميدقلا ءانيماو فيسلا رصقل ةيذاحملا ةقطنملا ىلإ ةفاضإ  يراجتلا طاشنلل ازكرم
 ةباوب دنع عقوم اهل صصخف ةنيدملا لخاد ةيعانصلا ةقطنملا امأ . (4-3) مقر لكشلا

 . (4-3) لكشلا كلذ حضوي « ةيماشلا ةباوب دنع رخآ
 عقومو يصعيربلا

 ةيراجتلا قطانملا ءانثتساب نكسلال ةنيدملا ءازجأ مظعم ةطخلا تصصخ دقو
 يراجتلا عاطقلا امأ , ؟054 ةبسن ةنيدملا لخاد ةينكسلا ةقطنملا تلتحا ثيح « ةيعانصلاو

 عاطق لتحاو « ةنيدملا ةحاسم نم 9012 وحن تلان دقف ةيموكحلا تارازولاو تارادإلاو

 مادخت سا بسن امأ « ةنيدملا ةحاسم ىلامجإ نم 9634 وحن ةفوشكملا تاحاسلاو قئادحلا

 903 ٠ ميلعتلل 9010 ؛ نكسلل 9033 تناكف ةنيدملا جراخ ةيجذومنلا قطانملا ىف يضارألا

 003 «٠ قئادحو ةماع قطانم 906 « تابكرملا فقاومو قرطلل 9023 « ىراجتلا طاشنلل

 ىفق ةيلخادلا قرطلا ريوطتب ةطخلا تصوأو . (!) ةيلاخ ىضارأ 9022 « ةحوتفم قطانم

 ىلإ ةفاضإ « ةثيدحلا ةلحرملا عم مئالتيل ء يصعيربلاو ءارهجلاو نامسد قيرطك ةنيدملا

 ضعب ءاشنإ حارتقا عم « ةثيدحلا لقنلا لئاسو ةمدخو ةيراجتلا ةكرحلا طيشنت ىف اهرود
 . ةينكسلا قطانملاو ةيموكحلا تائيهلاو قاوسألا نم برقلاب تابكرملا فقاومل تاحاسلا

 رصاعملا نارمعلا حمالم تأدبو « اهجراخو اهلخاد تيوكلا ةئيدمب جعي ريغتلا أدبو

 ىلع ةنيدملا تحتفناو « ةنيدملاب طيحملا روسلا ليزأو . فصرتو طلبت قرطلا تأدبو « رهظت

 . روسلا مده رثإ هتدالو دعب ديدجلا ينارمعلا اهقاطن

 ىداصتقالا طاشنلل ازكرم (ةميدقلا تيوكلا) ةنيدملا لعج ىف ةطخلا فادهأ ذيفنتلو

 تاراقعلا كالمتساب ةموكحلا تماق « روسلا جراخ ينارمعلا ناطيتسالل ةديدج قطانم ءاشنإو

 لاسقتنالا ىلع ناكسلا ءارغإ فدهب « قوسلا راعسأ قوفت ةعفترم راعسأب روسلا لخاد ةميدقلا

 ةفقيرطب فدهت كالمتسالا ةيلمع نأ ىلإ ةفاضإ . ةيكلملا عزنل اديهمت ةثدحتسملا قطانملا ىلإ

 - فلسأ امك - تدعاسو « دلبلا ءانبأ ىلع ةيطفنلا دئاوعلا نم ءزج عيزوت ىف ةرشابم ريغ

 . ةثدحتسملا قطانملل ةنيدملا جراخ لاقتنالل يتيوك فلأ 33 وحن عفد ىلع

 0. 8هعطقمسمم : 1ةممغ عصور 1970, م 0 - [ : ىلإ كلذ قف عجرا ()

 . 28 ص ؛ 1980 « قباس ردصم : تيوكلا ةيدلب - ب
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 . 1952 تيوكلا ةنيدم ططخم (4-3) لكشلا

 ةلتسممتتم دسم ةمءعمععار7 ةصل 2. 3[ةعقتعادمع 81ةقاأغ طاقص 1952, م. 33 . : ردصملا

 1952 ةطخ ىلع تبترت ىتلا ةيبلسلا جئاتنلا

 « بويع ةدع كانه ترهظ 1952 ةطخ ذيفنت ىلع تاونس ينامث نم برقيام رورم دعب

 ىلإ ةلودلا ةجاح فدهب ططخلاو تاساردلا ضعب روهظ ءارو اعفاد ناك اهنم ضعب نوكي دق

 تيوكلا ىف ةلماشلا ةينارمعلا ةضهنلا لحارمل اهتمئالم ىدم ةفرعمو « ةطخلا هذه ذيفنت مييقت

 : يلي اميف بويعلا كلت تلثمتو « ةديدج ةينارمع ةطخ ىلإ دالبلا ةجاح ىدم ةفرعمو
 نيب مهددع حوارتي فوس ناكسلا نأ ىلع 1952 ةطخ ىف ةيناكسلا تاعقوتلا تءاج - أ

 عسوتلا قطانم ثددح ثيح « 1970 - 1950 نم ةرتفلا لالخ ةمسن فلأ 250 - 0

 غلب ثيح « ةقيقد نكت مل تاعقوتلا هذه نأ الإ . عبارلا ىرئادلا قيرطلا ىتح ينارمعلا

 وحنب 1970 ماع ىف مهددع ردقو « ةمسن فلأ 231 وحن 1961 ماع ىف ناكسلا ددع

 « ةطخلا هتعقوتام نع ةمسن نويلم فصن وحن ةدايزلا ثناكو . (!)ةمسن فلأ 3

 ةيجراخلا ةرجهلا نع ةجئانلا ةيعيبطلا ريغ ةدايزلا لماع لافغإ ىلإ ببسلا عجريو

 . تيوكلا «3 ج « 22 ص «:1974 « ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا : ءاصحالل ةيزكرملا ةرادإلا « طيطحتتلا ةرازو 0
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 ةجيتنلا تناكو . ةرتفلا كلت ىف دالبلا تمع ىتلا ةضهنلا تبحاص ىتلا ةقفدتملا ةدفاولا

 . ةيناكسلا ةدايزلا كلت باعيتسال ىرضحلا عسوتلل قطانم داجيإ ىلإ دالبلا ةجاح

 ناك دقف « ةيتيوكلا ةيعامتجالا ةئيبلاب قلعتملا يعامتجالا بناجلا 1952 ةطخ تلفغأ - ب

 نع ةيفاك تامولعم رفوتت مل ثيح  ىلوألا ةجردلاب ًايبنجأ ةرتفلا هذه ىف طيطختلا
 ىبرعلا عباطلا نم ةيئانبلا اهطامنأ ىف ةنيدملا لكش ريغت ىلإ ىدأ امم « ةيتيوكلا ةئيبلا
 كلذ ح ضويو ؛ ةصاخ ةفصب يزيلجنإلاو ةماع ةفصب ىبوروألا عباطلا ىلإ يمالسإلا

 ىتلا ةيتيوكلا رسألا ضعب عيزوت ىف يبنجألا ماظنلا اذه رثأو « (4-2) (4-1) ناتروصلا

 جراخ ةديبجلا قطانملل لاقتنالا ىلإ ةيعامتجا ةفلأو ناجرفو ةينكس ءايحأب طبترت تناك
 وهلا

 ةسايس ببسب ةميدقلا تيوكلا ةنيدم جراخ ىلإ نييتيوكلا نينطاوملا لاقتنا ىدأ - ج

 ةييكرتلا كلذب تحبصأو « نييتبوكلا ريغ نم ناكس مهلحم لح نأب ةماعلا كالمتسالا

 . دلبلا ءانبأ نم ةيلقأو « ةفلتخم تايلاج نم ًاجيسن ةمصاعلا ىف ةيعامتجالا

 دنع ةيلبقتسملا ةينارمعلا تاعسوتلا عارت ملو ء ىدملا ةريصق ططخملا ةرظن تناك - 0

 فصنو دقع رورم دعب تحبصأ ثيح « راطملا ةقطنمو ةيعانصلا قطانملا ءاشنإ

 . ينارمعلا ناطيتسالا بلق ىف نامزلا نم

 1967 ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم 3 - 4

 لئادب داجيإ الواحمو ؛ 1952 ةطخ ىف روصقلا ةجلاعمل ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم ءاج

 ثيح « ةيلبقت سملاو ةينآلا ةيمنتلل ةمظنملا يضارألا نم ديزملا ريفوتب عفترملا ىناكسلا ومنلل

 . 1965 ماع ىف ةمسن فلأ 467 وحن ىلإ 1961 ماع ىف ةمسن فلأ 321 نم ناكسلا ددع عفترا

 . اهزواجتو 1952 ةطخ اهتددح ىتلا يضارألا عيمج نارمعلا ىطغو

 نسم 1966 ىلإ 1953 نيب ام ةرتفلا ىف . ('!لاغشألا ةرازو ىف ميظنتلا ةرادإ تنكمتو

 « ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةينكسلا تامادختسالل اهدادعإل قطانملا نم ريثك ميظنتل تاسارد دادعإ

 ىف 1952 لوألا ىلكيهلا ططخملا تاسارد ىلإ ةفاضإ « تاساردلا هذه عمج مت 1967 ماع ىفو

 نأ ىلإ تاساردلا نم ريثك تراشأ دقو . 1967 ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم هيلع قلطأ ماع ططخم

 ٠ 1961 ماع ىف تيوكلا ةيدلب ىلإ ميظنتلا ةرادإ تمضنا (7)
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 ةرثك حضتيو ىبرغ طمن ىلع تءاج ىثلاو ةثيدحلا نكاسملا دحأل جذومن (4-1) ةروصلا
 . ةئيبلا بسانيال امب راوسألا ضافخناو « جراخلا ىلع ةلطملا ةسكاعلا ذفاونلا

 . 1998 «؛ سطسغأ « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 لزنملل ةيجراخلا راوسألا مادعنا حضتيو ةثيدحلا نكاسملا دحأل جذومن (4-2) ةروصلا

م سمشلل ةضرعتم اياوز زورب عم ؛ جراخلا ىلع لزنملا فاشكنإو
 امم ةرشاب

 ذفاونلا ىلع تايقاولا مادختسا ىلإ ىعد
 . 1998 « سطسغأ « ثحابلا ريوصت : ردصملا
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 نم رثكأ هرارمتسا مدعو هتيمهأ نم للق امم « ناكسلل ةيفارغوميد ةسارد هصقني ططخملا اذه

 . ةيدلبلا ططخم تلت ىتلا ططخلا ةسارد دنع اقحال حضتيس امك « (:7تاونس ثالث

 نييرئاد نيقيرط ةفاضإب ةيرئادلا قرطلا ةطخلا تلمكأ دقف ةيدلبلا ةطخ تازجنم نع امأ

 ةيعاعشإلا قرطلا تادادتمإ لامكتسا ىلإ ةفاضإ « سداسلاو سماخلا ىرئادلا قيرطلا امه

 ةيمنتلا ةيلمع ىف ربكألا ظحلا ىلحاسلا طيرشلا لانو . (4-4) لكشلا كلذ حضوي « ةيسيئرلا

 تادادتمالا بلغأ ناكو ةليسملاو ىولسو ةيثيمرلا ةقطنم اهنم قطانملا نم ديدعلا تمظن ثيح

 دادتمإ ىلع يدمحألا ةنيدم ىتح تيوكلا ةنيدم نم بونجلا وحن ةيدلبلا ةطخ ىف ةينارمعلا

 تاعانصلا ةماقإل ةبيعشلا ةقطصنم صيصخت متو « ةينكس ةقطنم 40 وحن ترهظو « لحاسلا

 خيوشلا ىف ةفيفخلا تاعانصلل ةدحاو ناتيعانص ناتقطنم كانه تحيصأ كلذبو « اهب ةليقثلا

 . ةليقثلا تاعانصلل ةييعشلا ىف ىرخأو

  ءارهجلاو ليحيحفلاو ةيملاسلاو ىلوح ءايحأ ىف ةيميلقإلا قاوسألا قطانم تزربو
 ةيناتيلوبورتملا ةقطنملا ق لخ ىلع ططخملا اذه دعاس دقو « تيوكلا ةنيدم ىلإ ةفاضإ

 نيب ةيلاقتنإ ةلحرم 1967 ةطخ ربتعتو . ةمصاعلا تيوكلا ةنيدمل 21ءامموم]ناة2 8

 ىتلا ططخلل ةيديهمت ةلحرم كلذب تحبصأو « 1970 نئاكويب ةطخو 1952 نيلرافكام ةطخ

 تزرب كلذل « افنآ انركذ امك ناكسلا مجحل ةيلبقتسملا ةيؤرلا اهصقني ناك هنأ الإ . اهدعب تءاج

 نناكويب ةطخ تناكف تالاجملا ىتش ىف ةعيرسلا تاروطتلل ابكاوم نوكي ديدج ططخمل ةجاحلا

0 . 

 1970 يناثلا ىلكيهلا ططخملا 4 - 4

 ططخم ىف هتاليدعتو 1952 لوألا ىلكيهلا ططخملا ذيفنت ىلع اماع 18 وحن ىضم دعب

 ثيح « ةعراستملا ةيناكسلا ةدايزلا ةجيتن ةلماش ةينارمع ةضهنل دالبلا ضرعتو « 1967 ةيدلبلا

 فلأ 738 ىلإ لصيل ددعلا اذه عفتراو « ةمسن فلأ 467 وحنب 5 ماع ىف ناكسلا ددع ردق

 هسميجوت ىلإ ةجاحلا تعد امم « ةمسن فلأ 270 وحن اهردق ةدايزب يأ 1970 ماع لولحب ةمسن

 165 ماع ىفو . ةسوردم ةيملع سسأ ىلع ريستل ةماعلا اهطوطخ ديدحتو ةينارمعلا ةضهنلا

س) « تيوكلا ةيدلب « تيوكلا يف طيطختلاو نارمعلا : مالسلادبع دماح « بيعش - [ كلذ ىف عجرا ()
 نود

 تيوكلا غ9 ص « (خيرات

 ٠ 358 ص « 1982 « قباس ردصم : نسح دمحأ , ميهاربإ ب
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 ىعنص 8
 ىرخا تالامعتسا 0

 ةعيرس قرط سس

 ٠ 1967 ةينارمعلا ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم (4-4) لكشلا

 ٠ 1980 « تيوكلا يف نارمعلاو روطتلا « تيوكلا ةيدلب : ردصملا

 ىف عضولا ةساردل ندملا طيطخت ىف (!)ءاربخلا نم ةعومجم ةيتيوكلا ةموكحلا تعدتسا ظ

 ةدايزلا كلت ةهجاومل عضوت نأ بجي ىتلا تاحارتقإلاو لولحلا مضي ريرقت دادعإو تيوكلا

 . دالبلا ىف ةينارمعلا ةيمنتلا هجوأو ينارمعلا ومنلا تاراسم ديدحت عم ةيناكسلا

 ( !ادنلوه ىف ةيعامتجالا تاساردلا دهعم نم ©. '[انفزلؤوو6 ىسيات بوكاحج روتكدلا نم ةعومجملا تنوكت_ ()

 ْ 5 (توريب) ةدحتملا ممألل يميلقإلا
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 ىذلا ءاربخلا ريرقت ردص (1968 - 1965) ةساردلا نم ابيرقت تاونس ثالث ىضم دعبو

 ٠ ابيرقت ةنس 30 - 25 وحن دتمت ثيح لجألا ةليوط نوكت « ةيمنتلل ةلماش ةطخ دادعإ ةرورضب ىصوأ

 ةيملاع ةكرش عم دقاعتلاب ىدلبلا سلجملا ىف ةلثمتم تيوكلا ةموكح موقت نأب كلذك تصوأو

 . ةلماشلا ططخلا دادعإ ىف ةصصختم

 ةيلكيه ةطخل ةسام ةجاح يف ةرتفلا هذه ىف تيوكلا نأ ةيدلبلا تأر 1968 ماع ىفو

 « تيوكلا ىلإ ةيناكسلا تارجهلا نم ديزملا قفدتو ةعراستملا ةيناكسلا ةدايزلا ببسي ةيومنت

 ةيافك مدعل ارظن ةفلتخملا ةيمنتلا عيراشم ىف اهفيظوتل ةلماعلا ىديألا نم ريثك ىلإ دالبلا ةجاحل

 فلل 325 وحن 1968 ماع ىف نييتيوكلا ريغ ناكسلا ددع غلب ثيح « ةيلحملا ةلماعلا ىديألا

 عم دقاعتلاب 1968 ماع رخاوأ ىف ةيدلبلا تماق كلذل . ناكسلا ىلامجإ نم 9652.8 ةبسنب ةمسن

 ةطخ دادعإب مايقلل « 0هلثم, 8اءطقصسة © 2ةتاسعت5 هاكرشو نناكويب نلوك يناطيربلا

 نم ةينف ةنجل كلذك تنوكو ةعباتملل نيينفلا نم اقيرف ةيدلبلا تلكشو « تيوكلا ةلودل ةينارمع

 ةيتناثلا ةيلكيهلا ةطخلا تردص 1970 ماع ىفو . ةينفلا مهتاهجوتو مهئارآ ءادبأل (!)ءاربخلا

 : 2يلاتلاك اهفادهأ تناكو تيوكلا ةلودل

 فورقلا لك ريفوت عم ناكسلا ةدايزل ةباجتسإلل ةئيهملاو ةبسانملا ةئيبلا قلخ -1

 هدهشت ىذلا ىداصتقالا روطتلا عم بسانتت ةئيب قلخو ٠ ىحص نكسمل ةمئالملا

 ٠ ناكسلل ةبسانملا ةيرضحلا تامدخلا ةئيهت عم دالبلا

 ىسفو ةيفيظولا تابلطتملا نم ةفلتخم عاونأل ةلامعلا تاجاح ىف ديازتلا ةهجاوم -2

 . ةيرادإلاو ةيراجتلا زكارملاو ةلامعلل قطانم ديدحتب كلذو ةراجتلا عاطق

 قطافملاب ةلامعلا قطانمو قيوستلاو تامدخلا زكارم طبرل لماكتم لقن ماظن داجيإ -3

 .٠ ضارغألا لكل تالحرلا ةدم ليلقتل ةينكسلا

 ةلودلا ءازجأ لك ىف ةلامعلاو ناكسلا هبجومب عزوي « ليوطلا ىدملا ىلع طيطختلا -4

 ٠ ةيزكرملا نم ليلقتلل كلذو نزاوتم لكشب

 . تاعاطقلاب زكارملا ىوتسم ىلع نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسإ تالاجم ديدحت -5

 ييبلأ وكنارف روسفوربلاو مازع رمع روتكدلاو 8. 1. 1,1856611 نترام ىل زيلربس ووسفؤربلا ةنللا"تَسِئْطمو00)

 . طرةملعم ذل

 8ايوطفسمم, (نهاتم : !امماعع طاحم + اكبجتاب ؟هممصل 2عجبلعجب ؟0آ5 1. 2. - 4 «الثم رظنا (2)

 3, 1971, م.40-9, 1كنك؟ةنك .

امت طاقم 5: آت ةفار آمدع +عدم اهب 1970,م. 34-1, 1كتعوتغ ا - 8
 130هطقمقتنب (مانم : !امك
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 ىف ىلاحلا تباثلا لاملا سأرل رامثتسالل ىداصتقالا مادختسالل دح ىصقأب مايقلا -6

 ةرداق ةيفاضإ ةقاطب دوزتلاو . بيرقلا لبقتسملل تحرتقا ىتلاو « ةيساسألا قفارملا
 . اهل أبنتملا تابلطتملا ةهجاوم ىلع

 وأ ناكسلا ومنل ةفلتخملا تالدعملا ةهجاوم نم اهنكمي ىتح ةطخلا ةنورم نم دكأتلا -7

 . اليقتسم أرطت امبر ىتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريغتلا

 وأ ربلا ىف ىئاملا وأ ىئاوهلا ثولتلا ناك ءاوس هنم دحلا ةلواحمو ثولتلا ةحفاكم -8

 . ةيلحاسلا قطانملاك ةساسحلا ةيئيبلا قطانملا ةيامحو رحبلا

 نسم لاع ماظن داجيإ ةطساوب ذيفنتلا ىلإ طيطختلا نم يجيردتلا لاقتنإلا ىلع دكأتلا -9

 .ةديدجلا عيراشملا ديدحتو ططخملا ةعجارمو ةيمنتلا ةبقارمو قيسنتلا

 ةلقنلا ىلإ ىدأ ىذلا ساسألا تناك اهنأ حضتي 1970 ةطخ فادهأ ضارعتسا لالخ نمو

 لهاجت نكميال كلذ عمو ةسوردم ةيطيطخت سسأ ىلعو ؛ تيوكلا ىف تمت ىتلا ةيرضحلا

 ةضيفتسملا تاساردلا امهصقني ناك نكلو « ططخ نم هادروأ امل 1967 و 1952 يططخم

 1970 ططخم ىف بويعلا هذه تيعور اذل « لبقتسملاب قبنتلا يف ىدملا رصق امهبيعي ناكو

 . ابيرقث نرق عبر وحن تدتما ةيلبقتسم تاؤبنثو ىدملا ةديعب ططخ ىلع ىوتحا ىذلا

 : (!ىهو ةيسيئر ماسقأ ةعبرأ ةطخلا تددح فادهألا كلت قيبطتلو

 قطانملل ىلكيهلا ططخملا - ةيموقلا ةيعيبطلا ةطخلا - ىدملا ةديعب ةطخلا -

 . تيوكلا ةنيدمل ىلكيهلا ططخملا - ريصقلا ىدملل ةيرضحلا

 1970 ريصقلا ىدملل ةيرضحلا قطانملل ىلكيهلا ططخملا - أ

 لالخ نم نوكي لوألا ضارتفالا « ىناكسلا ومنلل نيضارتفا ريصقلا ىدملل ةطخلا تعضو

 ماع لولحب ةمسن نويلم عبرو نويلم وحن ناكسلا ددع هيف لصي ىذلا « ناكسلل عيرسلا ومنلا

 لولحب ناكسلا ددع لصي ثيح « ناكسلل ئطبلا ومنلا قيرط نع ىناثلا ضارتفالا امأ ء. 8

 نوكي فوس ىتلا قطانملا ىلع ططخملا لمتشاو . ةمسن عيرو نويلم وحن ىلإ 1985 ماع

 ىسلع ايونج ليحيحفلا ىلإ تيوكلا ةنيدم نم ةدتمملا ةقطنملا ىف ريصقلا ىدملا ىف اهيف دادتمالا

 . (4-5) لكشلا كلذ حضوي « ابرغ ءارهجلا ىلإ ةنيدملا نم ةدتمملا ةقطنملاو « لحاسلا دادتما

 : ىلإ كلذ ىف عحرا ()
 . تيوكلا « 1-17 ص ؛ 1971 « ةيموقلا ةيعيبطلا ةطخلا « نناكويب نلوك « تيوكلا ططخم : تيوكلا ةيدلب هأ

 1-2-3 تادلحا صحخلم « ىدملا ةريصقلا ةطخلا ؛ نناكويب نلوك « تيوكلا ططخم : تيوكلا ةيدلب - ب

 . تيوكلا « 37- 1 ص « 1971 « تاحرتقملاب نايبو
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 ةيدادشلاو مزاوعلا ديهيص قطانم ىف (حيفصلا نكاسم) شيشعلا ةلازإ ىلع ططخملا زكرو

 ضعب ىلإ ةفاضإ « ةنيدملا بونج عوقملا ىفو تيوكلا ةنيدم ىبرغ جريشعو ةيرصانلاو
 . (الدالبلا ءاحنأ ىف ةقرفتملا ىرخآلا قطانملا

 يف يرضحلا عسوتلا نود لوحت يتلا تابقعلاو دويقلا نم ةعومجم 1970 ةطخ تددحو

 ةفاضإ ) ةيئيبلاو ةيعارزلا قطانملاو « ةيفوجلا هايملا قطانمو ؛« ةيطننلا قطانملا يهو تيوكلا

 ىلإ ةيرادإلاو ةيراجتلا زكارملا ريصقلا ىدملل ةيرضحلا قطانملل ىلكيهلا ططخملا مسقو

 : يلاتلاك تاجرد سمخ

 . دالبلل ةمصاعو لوأ ىسيئر زكرمك تيوكلا ةنيدم : ىلوألا

 ساطنفلا ىبرغ ىف نوكي ةنيدملا ىلع طغضلا فيفختل ناث ىسيئر زكرم ءاشنا : ةيناثلا

 . ةمسن فلأ 500 وحنب ردقت يتلاو سداسلا ىرئادلا قيرطلا بونج قطانملا مدخيل

 ةيملاسلاو ىلوح ىف عقت « ةيرادإو ةيراجت ةثلاثلا ةجردلا نم زكارم ءاشنإ : ةثلاثلا

 زكرم لك مدخي نأ ىلع « ةليسملاو ءارهجلاو ليحيحفلاو تاخيبيلصلاو ةيناورفلاو

 . ةمسن فلأ 100 وحن

 ىف زكارملا هيلع لمعت ىذلا طمنلا سفن ىلع ةيوناث ةيراجت زكارم ءاشنا : ةعبارلا

 . ةينكسلا يحاوضلا

 . ةينكسلا ءايحألا ةمدخل نيكاكدلا نم ةعومجم ةماقإ : ةسماخلا

 ةلواحمل « ةينكسلا قطانملاو ةيعانصلا قطانملا نيب قيسنتلا يغبني ةعانصلا لاجم ىفو

 قطانم ةرشع ةسماقإ حارتقا مت كلذل . سكعلابو لمعلا ىلإ تالحرلا ددعو لوط نم دحلا

 ةقطنم لك ةحاسم غلبت نا ىلع . (4-5) لكشلا كلذ حضوي ء ايفارغج ةعزوم ةيعانص

 ىدؤيو ةفلتخم لمع ةصرف 5000 وحن ىلع ىوتحت ثيح « راتكه 150 - 100 وحن ةيعانص

 ةقطنم ىف اهتددح ىتلاو « 1952 ةطخ ىف ترهظ يتلا ةعانصلا ةيزكرم ىلع ءاضقلا ىلإ كلذ

 . ةيعانصلا خيوشلا ىف ةدحاو ةيعانص

 ىلع مجالا بلطلا « يف لثمتت لماوعلا نم ةعومجم ببسب ريصقلا ىدملا قف نكاسملا ىلإ ةجاحلا فلأتت (1)

 ةيمنتلا قطاسنم ىف ةيديلقتلا تويبلا لادبتسإ « شيشعلا لادبتسإ « ناكسلا ىف ةدايزلا ءا رجح نم نكاسملا

 فيفخت « امي مزتللا قطانملا جراخ ةيديلقتلا تويبلا لادبتسإ « طوقسلل ةليألا ىرخآلا تويبلا ةلازإ « ةديددملا

 ةطخلا ةدم نمض هدادعإ بجاولا ىطايتحالاو « ةرغاشلا نكامألا نم ىطايتحا ريفوت « كسلا ماحدزإلا

 . دعب اميف أشنيس ىذلا بلطلا ةهحاومل
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 ىرخأ تالامعتسا

 ىنكس ما

 ىنارمعلا ومنلل ةمزاللا ىضارالا

 ىرضحلا ومنلا قئاوع

 ىرضحلا ومنلا تاناكما قطانم 021

 . 1970 ةطخ ىف يرضحلا ومنلا قئاوع (4-6) لكشلا
 8سعاطقممم : 8/ةماعت طاقم 202 1اكبتتاةتار 1970 « 02.611. : ردصملا
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 عم ء.ةيوناثلاو ةعيرسلا ةيسيئرلا قرطلا نم ةكبش دادعإ متي تالصاوملا لاجم ىفو
 تالصاوملل طخ ةماقإ عم « ةريصقلاو ةديعبلا تافاسملل ماعلا لقنلا تابكرمل ماظن حارتقا

 ةيحانلا نم لقنلا عوضوم ةساردب ةيصوتلا عم . تيوكلا ةنيدمب ىلحاسلا طيرشلا طبري ةعيرسلا
 ةلحرملا ةيادب عم لمعلا ىف ءدبلا هيف بجوتي ىذلا تقولا ىف « هذيفنت ىف ءدبلا لبق ةيداصتقالا
 هيلع نوكتسام بسح 1978 وأ 1975 ماع ىلاوح ىف يأ « ىدملا ةريصقلا ةطخلا نم ةيناثلا
 . يناكسلا ومتلا تالدعم

 1970 (:!تيوكلا ةنيدمل ىلكيهلا ططخملا -ب

 سرامتو « ةلودلل ةمصاعك اهزكرمب تيوكلا ةنيدم ظفتحت نأب يلكيهلا ططخملا ىصوأ

 فلأ 95 نع زكرملا اذه يف ةلامعلا ديزت الأ ىلع ؛ ىموكحلاو ىفاقثلاو ىراجتلا اهرود

 . لمع ةصرف

 ةنئيدملا ىوحت نأب ططخملا ىصوأ ناكسلاو ةنيدملا ىف فئاظولا نيب نزاوتلا ةداعإلو

 120 ىلإ ةلامعلا ددع عفرب ةنيدملل يراجتلا بلقلا عيسوت عم . (2ناكسلا نم ةمسن فلأ 80 وحن
 ىلإ ملاسلا هللادبع عراش دادتما قطانم عيسوتو . ريصقلا ىدملا ىلع ىرخآ لمع ةصرف فلأ

 ىصوأ اضيأ ءريبكلا كرابمو كرابملا هللادبع يعراش نيب ةعقاولا ةقطنملا عيسوتو ٠ بونجلا
 : رباجلا دمحأو كرابملا رباج ىعراش عطاقت دنع قرشلا ىف ةعقاولا ةقطنملا عيسوتب ططخملا '

 . لمع ةصرف فلأ 17 وحن تاعسوتلا هذه ىوحت نأ ىلع (4-7) لكشلا كلذ حضوي

 ةيوناثلاو ةعيرسلا ةيسيئرلا قرطلا نم ماظن دادعإ متي ةنيدملا ىف تالصاوملا لاجم ىفو

 ةماعلا تالصاوملل لماكتم ماظن ءاشنإ حارتقا عم . ةاشملل قطانم صيصخت عم . ةيمدخلاو

 ل عستت ةريغصو ابكار 49 ل عستت ةريبك ماجحأ تاذ) ةيلحمو ةعيرس تالفاح ىلع ىوتحي

 ءاشنإ ةرورض عم . بونجلا نم ةمداقلا ةعيرسلا تالصاوملل طخ دادعإ كلذك « (ايكار 2

 ىرئادلا قيرطلاو رضخألا مازحلاب نآلا دحت ىلاو تيوكلا ةنيدمب ادق ةفورعملا ةقطنملا ىف ةنيدملا زكرم نوكتي (1)

 . ةلودلل ةيرادإلاو ةيراجتلا ةطشنألا ةقطنملا هذه ىف دحوتو لوألا

 ناكسملا نم ةمسن فلأ 80 وحن لعفلاب ىوحت ةئيدملا نأب حضتأ ةطحخخلل ةيديهمتلا ةساردلا لالعخ نمو (2)

 ىلع ةظفاحملل ناكسلا نم ددعلا اذهل ةلماكلا ةياعرلا ريفوت ىلع ةطنملا تددش اذل « ةطخلا دادعإ لبق

 نسم فالآ 9 وحن ناكسإ ةداعإ عم .« ىرخألا قطانملا ىلإ مهريغك مههلاقتنا مدعو « ةنيدملا يف مهدحاوت

 نكاسم ىف نكست قبلا ةلامعلا ددع ليلقتو ةمسن فالآ 3 وحنب نييتيوكلا ريغ ددع ليلقتو نييتيوكلا
 . ةمسن فالآ 8 وحئب ةيعامج-
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 عم « قباوطلا ةددعتم نابم ءاشنإ لالخ نم ؛ ةبكرم فلأ 48 وحن بعوتست تابكرملل فقاوم
 ىلع نوكت ةليوطلا تارتفلل ىرخأ فقاومو « ةريصق تارتفل ةصاخلا تابكرملل فقاوم ءاشنإ

 ىلإ ةفاضإ « ضارغألا هذهل ةميدقلا رباقملا قطانم لالغتسا حارتقا عم « ةنيدملا فارطأ

 ةفوشكم تاحاسم دوجو ةرورض اضيأ ططخملا لفغي ملو . ةفوشكملا تاحاسلا ضعب لالغتسا

 . (4-7) لكشلا كلذ حضوي « ةنيدملل ًاسفنتم نوكتل قئادحو

 1977 يناثلا ىلكيهلا ططخملل ىلوألا ريوطتلا ةداعإ 5 - 4

 ضصعب ءارجإب ةيدلبلا تماق « نناكويبل 1970 يناثلا ىلكيهلا ططخملا قيبطت دعب

 ومنلا ىلع تأرط ىتلا ةعقوتملا ريغ ةدايزلل ةجيتن ططخملا نم ةفلتخم ءازجأ ىف تاليدعتلا

 - 1970 ةرتفلا ىف تثدح ىتلا ةيناكسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريغتلا ببسب يناكسلا

 نوناق ريغت ىلإ ةفاضإ . (!7 1975 ماع ىف ةمسن نويلم وحن ناكسلا ددع غلب ثيح « 7
 بابسألا هذه لكل . 1970 ةطخ قيبطت ىلع تاونس عبس يضمو . ةرتفلا هذه ىف ءانبلا

 فيلكتب 1977 ليربإ ىف ةيدلبلا تماقو « ططخملا اذه ريوطت يغبني هنأب ةيدلبلا تأر ةعمتجم

 تردص ماعلا سفنل ربمتبس ىفو « 1970 ةطخ ريوطت ةداعإب مايقلل ©|ةيملاع ةيراشتسا ةكرش

 . ىدلبلا سلجملا لبق نم اهدامتعإ متو ىلوألا ريوطتلا ةداعإ

 « 1970 ةطخ اهتلوانت ىتلا ةيجهنملا سفن ىلع 1977 ىلوألا ريوطتلا ةطخ تنوكتو

 ططخم ىلعو . ىرخألا قفارملاو تامدخلاو ناكسلل ةيسيئر تاريدقت تنمضت ثيح

 .6) تيوكلا ةنيدمل ىلكيه ططخمو « ةيموق ةيعيبط ةطخ ىلعو « ةيرضحلا قطانملل ىلكيه

 1977 ةيرضحلا قطانملل ىلكيهلا ططخملا - أ

 تيوكلا ناكس ددع لصي فوس 2000 ماع لولحب هنأ ناكسلل ةيلبقتسملا تاعقوتلا تراشأ

 تناكو ناكسلل ةيفيظولا تابلطتملا ساسأ ىلع تاعقوتلا هذه تينب دقو « ةمسن نويلم 2.76 وحن

 ةطخلا تعقوتو « 96552 وحن مهنم نويتيوكلا لكشيو « 1975 ماع تاعقوتلا هذهل ساسألا ةنس

 عافترا ضارتفاب ماعلا سفنل ةمسن نويلم 3.14 وحن مهددع لصي فوس ناكسلا نأ كلذك

 . تيوكلا ىلإ ةرجهلا ةبسن

 . تيوكلا 212 ج « 23 ص « 1977 « ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا : ءاصحالل ةيركرملا ةرادإلا « طيطحختلا ةرازو (7)

 . ةطقهللةتتلر (002 سكوك دئالكناش ةكرش (2)

 0ه»ب 5طقهل مصل : !/ادماعت طاقم 25ج 1كجناب 1ةصقل موت , طادصصتسو قع !هلتعوت, 1977 0(

 اكدابدتا 8من هت مدلتجا, 1كنت؟وتا

171 





 قطانم

 ةلامعلل

 ةيلاحلا

 قطانم

 ةلامعلا

 ةديدجلا

 ةفاثك ةيلاح ةينكس قطانم

 ةطسوتم

 ةحوتفم

 ةقاثك

 ةيلاع

 ةحوتفم

 نكاسم

 ةيعامج

 لحابماي ةقلعتملا تاطاشنلا حسب

© 

 دجسم

 قئدح

 ل

 ا
 دجبعم

 ةلودلا

 تاحاآس

 ةفوشكم

955 

 ةسينك

 بعالم

5 

 ةرافس

 ةعصاو

 سم

 قرط

 ةيلوا

 ةيسيئر

86 

 ساجم

 ةمالا

 حس

 نرط
 ةيوناث

885 

 فحتم

 وس

 عطانت

 قرط

 ةيسيئر

 وسع

 قرط

 ةيلوا

 ةيسيئر

 «-هه©- ةعيرسلا تالصاوملا :--«

 ةلدحم

 تالصاوملا

 ةعيرسلا

255588 

 899 تارايسلا فقاوم ىنابم 5

 لكشلا

(7-4) 

 ططخملا

 يلكيهلا

 حرتقملا

 ةنيدمل

 تيوكلا

1970 

. 

 ردصملا

: 
2.22 

 هت.

.02 

,1970 

 اكتتا#ةتكر

102 

 طاقم

5435162 

 ظتعطقسمسب

1/2 

 8 0 ع 0 5 كك 2 5 - ل 93 0 3 - 0





 ةرتفلا ىف لمع ةصرف فلأ 487 وحنب ةيفيظولا تاجايتحالا تردق دقف ةلامعلا امأ

 « ةلماعلا ىوقلا نم 9020 وحن اهنم يعانصلا عاطقلا بيصن نوكي فوسو 2000 - 5

 دقف ناكسإلا امأ . 9540 ىلإ 9030 نم ةلماعلا ىوقلا ىف نييتيوكلا ةمهاسم دادزت نأ تعقوتو
 بلطتي لدعملا اذه قيقحتلو ايوتنس نكسم فلأ 17 وحنب نكاسملا نم ناكسلا تاجايتحا تردق

 بعوتسي نأ ةيرضحلا قطانملل ىلكيهلا ططخملل ردقو « 966.25 وحنب تردق ءانبلا ىف ةيونس ةدايز

 فيفختو ةميدقلا ينابملا ةفاك ةلازإ دعب « ةمسن نويلم 1.668 وحن غلبي ناكسلا نم ىصقأ ادح

 ددع ردق ذإ 2000 ماع ىف ةمسن نويلم 1.706 وحن ىلإ عفئري دقو . ةظتكملا قطانملا ىلع طغضلا
 جراخ ابيرقت ةمسن نويلم ناكسإ بلطتي ىذلا رمألا  ةمسن نويلم 2.76 وحنب تيوكلا ناكس

 . نييتيوكلا ريغ نكاسمل ىلاحلا ظاظتكإلا نم ءزج لوبق مت ام اذإ .اقباس ةررقملا ةيرضحلا قطانملا

 عسوتلل ةحرتقم ةيسيئر قطانم ةثالث ىلع ةيرضحلا قطانملل ىلكيهلا ططخملا لمتشاو
 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىهو (4-8) لكشلا اهحضوي يرضحلا

 . برغلا ىف ءارهجلاو تاخيبيلصلا نيبام

 . هللادبع ءانيمو ةبيعشلا ىتح بونجلا ىلإ (ةليسملا) ملاسلا حابص ةيحاض نم -
 .: تيوكلا ةنيدم ىتح نئداشلا ىررئادلا قيرط.لامش قظسولا ةقطنملا +ج

 اهدادتماب ةيرضحلا قطانفملا مظعم ةعبتت ىذلا لاونملا سفن ىلع قطانملا هذه دتمتو

 . اهريغو هايملا لوقح قطانمو لورتبلا رابآك « اهقيعت عناوم ةدعل كلذو ئطاشلا دادتمال ةيزاوم

 مايق عجشت ىفكل ةئيبلل ةيعيبطلا تانسحملا نم ريثكلا ىطعتال ىتلا ءارحصلا لماع كانهو

 . ايلاح ةمئاقلا قطانملا ةعسوت وأ ةديدج قطانم

 قيرطلا لامش دادتما لمشتو « ةمئاقلا ةينكسلا قطانملا فيثكت ىلع ةطخلا تزكرو

 ىلع عقاوملا ةعومجم ىلإ ةفاضإ «٠ فرشمو ىولسو تاخيبيلصلا ةقطنمو سماخلا ىرئادلا
 مستي ةلحرملا هذه لامتكا عمو . 1995 ماع لولحب عقاوملا هذه ءانب لمتكيو . ىلحاسلا طيرشلا
 . ةينكسلا ةرسلا ةقطنم ءانب نم ءاهتنالا

 نم ىمره لكش ىف جردتت ةيراجتلا ةطشنألا نم ةلسلس ةينكسلا قطانملا هذه ةمدخب موقتو

 . (4-9) لكشلا كلذ حضوي « ةيسيئرلا ةيراجتلا زكارملا ىلإ يحاوضلا زكارمو (!)ءايحألا نيكاكد

 ةاناعملا نم اعون تيوكلا بونج ىف ةقرلا ةقطنم لثم قطانملا ضعب ىف تامدخلا هذه لثم صقن ببسي ثيح ()

 كلذل يراحت زكرم برقأ وأ ةيحاضلا زكرم ىلإ لوصولا نم نكمتت ىكل ةرايس كلهمتال ىلا رسألل

 . ةديدجلا ةينكسلا قطانملا ميمصت دنع تامدخملا هذه ريفوت ىلع ةطخللا تصرح
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 ةيعارز قطانم 9:

 براجتلا ةطحم

 . 1977 ةيرضحلا قطانملل ىلكيهلا ططخملا (4-8) لكشلا

 هدب اطلاماعت طاقم 101 آكتتاله تار 1977, 0م. هت. 0.34 : ردصملا
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 طختخملا حرتقا كلذل « (!ةبكرملا ةيكلم تالدعم حافترا عقوتي تالصاوملا لاجم ىفو

 عفر ىلع جمانربلا اذه لمعيو « 1985 ماع ىتح رمتسي قرطلا ةكبش نيسحتل اينمز اجمانرب

 ءانيم ىلإ عيرسلا رفسلا قيرط دادتما مث ةعيرسلا قرطلا ىوتسم ىلإ ليحيحفلا قيرط ىوتسم
 سدامسلا يرئادلا قيرطلا دادتما ءاشنإ عم ٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عم دودحلا ىتحو دوعس

 ءاشنإو ةعيرسلا قرطلا ىوتسم ىلإ روطيس ىذلا يلاحلا ءارهجلا قيرطل ايزاوم نوكيل ءارهجلا ىلإ

 ةلاعف تاراسم ريفوت ةرورض عم . ءارهجلاب ةيعانصلا ةبيعشلا ةقطنم طبري ىجراخ قيرط
 . ةيسيئرلا ةينكسلا قطانملا ميظنت دنع تالفاحلل

 ىلإ ةفاضإ ؛ راتكه 2000 ةحاسم ريفوتب جايتحالا رّدق ةيعانصلا ةطشنألا لاجم ىفو
 ةيفاضإ عقاوم عيزوتو « ةيعانص عقاوم نوكتل ةمئاقلا قطانملا ىف ةرفوتملا تاحاسملا كلت

 . ةينك سلا قطانملاب ةطيترم نوكت راتكه 200 ىلإ 60 وحن عقوم لك ةحاسم حوارتي ةريغص

 لكشلا نم كلذ ودبي امك « اهنم ىبونجلا ءزجلا ةصاخ ةيعانصلا ةبيعشلا ةقطنم عيسوت عم

 ضرألا زيح نم تاجايتحالا غلبت نأ عقوتيو ةيرادإلاو ةيراجتلا زكارملاب مامتهالا عم . (8-4)

 ًاعيرم ًارتسم نويلم 2.046 اهنم ؛ 2000 ماعل ًاعبرم ًارتم نويلم 2.971 وحن قرفملاب عيبلل

 لخد عافتراو ناكسلا ددع ةدايز ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو . ةيرضحلا قطانملا ىف صصخت

 . ىلوألا ةجردلاب درفلا

 ط غضلا فيفختل ساطنفلاب يناثلا يراجتلا زكرملا ءاشنإ يف عارسإلاب ةطخلا تبلاطو
 ةماعلا قفارملاب ةقلعتملا بناوجلل تاريدقت كلذك تنمضتو « ةنيدملا زكرم ىلع ماحدزإلاو

 . ©تامدخلاو

 1977 تيوكلا ةنيدمل ىلكيهلا ططخملا - ب
 وحن ةنيدملا زكرم ىف ةلامعلا نم ىصقألا دحلا غلبي نأ ةنيدملل ىلكيهلا ططخملا عقوت

 ىف تاليدعت رمألا بلطتي كلذل « ةمسن فلأ 117 ىلاوح ناكسلا ددع غلبي امك ةفيظو فلأ 0

 لكل ةبكرم 216 وحن ىلإ 1975 ماع ف صخش 1000 لكل ةبكرم 197 نم ةبكرملا ةيكلم تعفترا ثيح (1)

 . 1976 ماع ف صخخش 0

 نسم ًارتل نوسيلم 3.650 و ٠ 2000 ماع ف تاواجيم 11.500 رن ءابرهكلا نم دالبلا جايتحا غلبي ثيح
 ةسقاطلا ديلوتو (رحبلا نم) هايم ةيلحتل تاعمجم ةعبرأ ريفوت رمألا بلطتي كلذل « دحاولا مويلا ىف هايملا

 . ةيئابرهكلا
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 تاخبيلصلا-2 ءارهجلا- 1

 ناطيخ قرباو ةيناورفلا-3
 ةيملاسلا-5” ىلوح-4

 ساطنفلا-7 ةليسملا-6 :

 ليحيحفلا -8 ىندم زكرم 2©
 ةحرتقم ىحاوض زكارم ©
 .ةمئاق يحاوض زكارم ©

 ةحرتقم ةيسيئر زكارم ©
 ةمئاق ةيلحم زكارم ه
 ةحرتقم ةيلحم م زكارم ضم

 ىرضحلا ريثأتلا ىدم

 . 7 يرضحلا اهريثأت ىدمو يحاوضلا زكارم (4-9) لكشلا

 ه2, طلاققأعت طاقص 107 اككتك7ةنأب 1977, 0م. هك. 2.41 : ردصملا

 ةقطنم ىف زكرتت ةيراجتلا تالامعتسإلا نأ (4-10) لكشلا حضوي . ةطخلا بناوج ضعب

 عم . ('!قرشلا ىف شولبلا ةقطنم لوح ىوناث زكرم ىلإ ةفاضإلاب « ملاسلا دهف عراشو قوسلا
 نم نيييتيوكلا ريغل ةنيدملا زكرم ىف طسوتملاو دودحملا لخدلا ىوذل نكاسم ريفوت ةرورض

 ] 0 . بازعلاو تالئاعلا

 ةرم عفترت ال نأ بجيو ؛ 1516 ماع ىف ةعفترم ةيراجتلا تامادختسإلا ىف ءانبلا بسن نأ ةطنملا تظحال (1)

 ىلإ ةفاضإ « تامدخلاو قرطلا ةكبش ىلع مزاللا نم رثكأ طغضو ةلامعلا ق ةدايز ببست فوس اهنأل ىرحخأ

 ش . ةطشنألا ىف ةيزكرماللا قيبطت ق ةبوعصلا ةدايز
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 لئاسو تيوكلا ةنيدمب طيحملا رضخألا مازحلا للختي نأ ططخملا حرتقا هيفرتلا لاجم ىفو
 ىلع عقت ىتلا ةيسيئرلا ةفوشكملا تاحاسلا رفوت فوسف زكرملا لخاد ىف امأ « ةيسيئرلا هيفرتلا

 زكرم ىف ةيليمجت رصانعك شولبلاو فيسلا رصق ناديمو ةيحلاصلا ةربقمو ةافصلا ةحاس دادتما
 ةضطخلا تحرتقاو . زكرملا ءاحنأ ىف ةرشتنملا ةاشملا تارممب تاحاسلا هذه لمتكتو . ةنيدملا

 ةقطنم نم ءازجأو ميدقلا قوسلا ةقطنمك تيوكلا ةنيدم لخاد ةميدقلا ىنابملا ىلع ةظفاحملا

 . ةيرامعملاو ةيخيراتلا اهتيمهأل كلذو ةميدقلا دجاسملا ةفاكو يبرعلا جيلخلا عراش ىلع قرشلا

 لكشلا كلذ حضوي « 1970 ةطخ ىف ءاج امك قرطلا لامكتسا ىلع ةطخلا تدكأو

 فقوم فلأ 63 و ةينكسلا تالامعتسالل تايكرملل فقوم فلأ 35 ريفوت عم (10-4)

 . ةئيبلا ىلع ةظفاحملل تابكرملا فقاومل رضخألا مازحلا

 لئاسأول ةلماش ةكبش ريفوت ىلإ تعد ثيح تالصاوملاب قلعتملا بئاجلا ةطخلا لفغت ملو

 نيتطحم لالخ نم لمعت ةنيدملا ىف ةيلحم ةيلخاد ةكبش ىلإ ةفاضإلاب « تالفاحلا نم ماعلا لقنلا

 عم . باقرملا نم ةيناثلاو (ميدقلا روسلا ىف اهعقوم) ءارهجلا ةباوب نم ىلوألا نيتيسيئر

 . ةماعلا تالصاوملل ىلآ ماظن ليغشت ةيناكمإ

 1983 يناثلا ىلكيهلا ططخملل ةيناثلا ريوطتلا ةداعإ 6 - 4

 تأر « 1977 يناثلا ىلكيهلا ططخملل ىلوألا ريوطتلا ةداعإ ىلع تاونس سمخ يضم دعب

 نم ريثك روهظ ىلإ ةفاضإلاب « ىلوألا ريوطتلا ةداعإ ىف ىرخأ ةرم رظنلا ديعت نأ ةيدلبلا
 ىلا ةكرشلا سفن فلكت نأ ةيدلبلا تأر كلذل . ةطخلا ىف ةيساسألا تاعقوتلل ةبحاصملا تاريغتملا

 ىتلا ةلظخلا ريوطت ةداعإ ىلع ردقأ نوكتس اهنأ رابتعاب « 11970 ىناثلا ططخملا دادعإب ثماق
 نع ةساردو هحئاولو طيطختلا نع تاسارد ىلع ةداعإلا هذه تلمتشاو . اقبسم اهعضوب تماق

 دتمت ثيح ىدملا ةليوط اهنأب ةطخلا هذه تزيمتو . كلذ ريغو تالصاوملاو ضرألا تالامعتسا

 : ©ىه فادهأ ةعومجم تنمضتو ؛ 2005و 1980 نيبام ةرتفلل ةنس 25 وحن

 . 0هانهب 8ايعاتقمقس تي ةعاسعت5 هاكرشو نناكويب نلوك راشتسملا (1)

 : ىلإ كلذ ىف عحرا (2)
 اكادهتأ !طصتعتمةلتؤت : 8دعطقمقم, (0هآنم ةصق 2دعاصعتو, 1/دماعع طاوم 52 - م

 اكدت هتار ظلمنا 22اعزلا, آه 1. 2.3, 1983, , كنك ةتأ

 اكدت هناب كاست ءامهلتاج: : 8دعطقمممب (©هاتس ةقم طةماصعتور !8[ةماعر طاحت مع - 8

 ركتج هنا ةءءمسل 12راعزل, مصل انكم 2 '!؟ةمقوموا ةاسلنعو, 1983, اكنتبنأ .
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 يضارألا ريفوت عم « ةبولطملا ةيعامتجالاو ةينفلا ريياعملاب ةمزاللا نكاسملا ريفوت - 1

-2 

-84 

25 

-6 

 .اهل ةيرورضلا تامدخلا ريفوت عم ةبسانم عقاوم ىف ةمزاللا

 ريفوت قيرط نع ةيرادإلاو ةيراجتلا زكارملاو تامدخلا قطانم ىلإ لوصولا ريسيت
 . ةفلتخملا ةطشنألا قطانم ىلإ ناكسلا لقنت مدختل ةلاعف تالصاوم ليس

 « عاونألا فلتخمب قرفملاب عيبلل ضرألا زيحل ميلسلا عيزوتلاو مزاللا ردقلا صيصخت
 دودرملا قيقحتل اهب مزتلملاو ةرفوتملا ةماعلا تامدخلا نم ىوصقلا ةدافتسالا ةلواحمو

 لثمألا

 . ةزيمملا هصاوخ هلو ةيموق ةيمهأ لثمي هنأل ةنيدملا زكرمب مامتهالا

 دراوملا ىلع ةظفاحملا عم ةيرحبلاو ةيوارحصلا ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيبلا ريوطتو نيسحت

 . ةيعيبطلا تاتابنلاو ةيطفنلا ةورثلاك ةيعيبطلا

 . عيمجلا لوانتم ىف نوكت ىتح ةيهيفرتلا ةطشنألا نم ةددعتم عاونأل صرفلا ريفوت

 ىعقاو جمانرب دادعإو ةيلبقتسملا تاربيغتلا عم ملقأتلا ةيناكمإل ةطخلا ىف ةنورملا ةاعارم
 . ةنفتثلل

 نب

 ماعلا راطإلا رفوي نأ 1983 ماعل ىلكيهلا ططخملا لواح فادهألا هذه لالخ نمو

 ةفلتخملا تاهجلا نكمتت هئوض ىلع ىذلا ينارمعلا ومنلا هيجوتل يضارألا تالامعتساو طيطختلل

 ليصافت ططخملا اذه ددحي ملو « اهل ىنمزلا جمانربلا عضوو اهعيراشم ماجحأ ديدحت نم

 ةيلكيهلا تاططخملا لمع نكمي هئوض ىلع ىذلا نومضملا لثمي لب ةقطنم لكي ةصاخ

 ةعبرأ ىلع ةقباسلا تاططخملا نم هريغك ططخملا اذه لمتشاو . ةفلتخملا قطانملل ةلصفملاو

 ىلكيهلا ططخملا - ةيموقلا ةيعيبطلا ةطخلا - ىدملا ةديعب ةطخلا - : (1)ىهو

 . ةنيدملا زكرمل ىلكيهلا ططخملا - ةيرضحلا قطانملل

 :رظنأ (1)

 اكحودتخ 8اسصنعامةلتجت : 8دعطقمدمب ©هانص ةسل طوتتصسعتو, الادماعت طادس 15 - هذ

 1ك هنار المنا :علعال, 2طاههصنصسع 2 5هانعإنر 1983, اكن

 رك ةنغ 81دمتعتمةلتوت : 8دعطقمقمب هانم حسن طةمتعتمر !ط/ادقاأعت طاحس 12 - 8

 اكدت؟ة تار 1اههل 1ةرهتأب 701 1, 1983, !كنابهنأ .
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 1983 ةيرضحلا قطانملل ىلكيهلا ططخملا - أ

 ةيرضحلا تاططخملا ىف تدرو ىتلا ةيمنتلا لمكيل ةيرضحلا قطانملا ططخم ءاج

 ىرئادلا قيرطلا لامش يضارألا ىف ةيمنتلا لامكإ حرتقأ ثيح ٠ 1977 « 1970 ةقباسلا

 ةرتفلا لالخ ءارهجلا ىفو ةبيعشلاو فرشم ىتقطنم نيب ىلحاسلا طيرشلا ىفو سداسلا
 اتهعضو ىتلا ةضيرعلا سسألاو ئدابملا رييغتب ططخملا اذه مقي ملو . ةطخلل ةينمزلا

 موقت ىنتلا ىهو « ةغلاب ةيمهأ تاذ ةيلاتلا رصانعلا ربتعا ثيح « ةقباسلا تاططخملا

 : (!ىلاتلاك ةيرضحلا قطانملل ةيلكيهلا ةطخلا اهيلع

 ديدجت وأ مادختسا هيلع متي ىذلا بولسألاو ةيرضحلا ةقطنملا ىف ةينكسلا ةقاطلا -

 ةصصخملا تاحاسملا ىقابل لوبقملا ريوطتلا اضيأو « ةيلاحلا نكاسملا ىلامجإ

 قطانملا ىف عاضوألا نيسحت اهتطساوب نكمي ىتلا ةقيرطلاو « ةينكسلا تالامعتسولل
 . ناكسلاب ةظتكملا

 ىراجت زكرمك ساطنفلا ةقطنم دادعإو « ةيرادإلاو ةيراجتلا زكارملا جمانرب قيبطت ب

 . يناث ىسيئر

 . تالصاوملا لئاسو نيسحتو عيزوت -

 .ةطخلل ةيداصتقالا فادهألا عم مجسنملاو يفاكلا ردقلاب ةيعانصلا عقاوملا عيزوت -

 زكرم ىف ةيمنتلا هيجوتو طبض عم « ةئيبلا ليمجت ىلإ فدهت ىتلا عيراشملا زاجنا -

 . ةنيدملا

 ةفاكب ىضارألاو نكاسملاو ناكسلا نع تاسارد دادعإ مت رصانعلا هذه قيبطتلو

 ةقطنملاب ةقلعتملا ههايملاو ءابرهكلاو ةيئيبلا ىحاونلاو ةحصلاو ميلعتلا نعو « اهتامادختسا

 : ىلي امك زجوم لكشب بئناوجلا هذهل ةراشإ يلي اميفو « ةيرضحلا

 وحن نولصيس ةيرضحلا قطانملا ىف ناكسلا نأ ىلإ ةطخلل ةيديهمتلا تاساردلا تلصوت
 ريغ ةرسأ فلأ 207 و ةيتيوك ةرسأ فلأ 178 مهنم (2) 2005 ماع لولحب ةمسن نويلم 0

 ىدملا ىف ةيرضحلا ةقطنملا ىف ةينكس ةدحو فلأ 395 ناكسلا ءالؤه جاتحي فوسو « ةيتيوك

 ةعزوم ةم سن نويلم فصن وحنب ردقملا ىناكسلا ضئافلا نوكي فوسو « ةطخلل ىنمزلا

 اكدت ادمن مدلج : ةدمامع طامم + ظنا 0م, كأي 1983, 1ةسدنت : نع القن (1)

 ةقطنم ةطقللا امهتريتعاو لعخادلا ىلإ ةفاضإ ؛ ىبرغلاو ىبونحلا لحاسلا ىلع ةيرضحلا اهتادادتماو تيوكلا ةنيدم (2)

 . 146:0مهاناقهتعهتنم» ةيناتيلوب ورتمرهاظ وأ ةيناتيلوبورتم
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 حضوي . (0!ىلدبعلاو ةرفولا ىف ةيفيرلا تاعمجتلاو ناريخلاو ةيبصلا ىف ةديدجلا ندملا ىلع

 ةطخ لمكتل تءاج 1983 ةطخ نأ ظحالن ثيح « ةيرضحلا ةقطنملا تادادتمإ (4-11) لكشلا

 نيبو ؛ برغلا ىف ءارهجلاو تاخيبيلصلا نيبام ةيسيئرلا اهتادادتما ىف 1977 ىلوألا ريوطتلا

 ةقطنملا ىلإ ةفاضإ « (يبونجلا لحاسلا دادتما) ةبيعشلا ةقطنم ىتح ملاسلا حابص ةقطنم

 . تيوكلا ةنيدم زكرم ىتح سداسلا ىرئادلا قيرطلا لامش ىطسولا

 ةينمزلا ةرتفلا لالخ ةيعانصلا يضارألا ىلع بلطلا دادزي نأ عقوتيف ةعانصلا نع امأ

 ةقطنم ةيزكرم ىلع ءاضقللو ؛ 2005 ماع ىف ًاراتكه 5650 وحن ىلإ لصت ىتح ةطخلل

 سيطينفلا بو نجو مزاوعلا دهيص ىف ةديدج ةيعانص عقاوم ةتس تحرتقا ةيعانصلا خيوشلا

 هذه ةحاسم عومجم غلبي ثيح « ءارهجلا بونجو ةفيلحوبأو سيطينفلاو ةقرلا برغو
 كلذ حضويو ةحودلا ةريزج هبش ىف نيزختلل ةقطنم حارتقا عم « ًاراتكه 830 ىلاوح يضارألا

 . (4-11) لكشلا

 تبوكلا ةنيدم فتحت نأ ططخملا حرتقا ةيرادإلاو ةيراجتلا زكارملا ةسايس لوحو

 ىراجتلا ساطنفلا زكرم ءاشنإ ىف عارسالاب ةيصوتلا عم ؛ ةطشنألا هذهل ىسيئرلا اهزكرمب

 درطملا ومنلا ةهكاوملو ةنيدملا زكرم ىف زكرتلا نم دحلل « ذيفنتلا ةرتف لالخ ىرادإلاو

 ةيناورفلاو ئلوحو ةيملاسلا ىف ةيميلقإلا ةيراجتلا زكارملا ىلع ةظفاحملا عم « ناكسلل

 ةيعانصلا خيوشلا ةقطنمو ةنيدملا زكرم ىف نوكت فوسف بتاكملا امأ . ءارهجلاو ليحيحفلاو

 5 ساطنفلاو فرشمو

 ةقطنملا ىف ةيفاضإ تايف فتسم ةماقإ ةطخلا تحرتقا ةيحصلا ةياعرلا لاجم ىفو

 مسضيو ةيملاسلا يف يناثلاو « اريرس 511 وحن مضيو سيطينفلا بونج ىف امهدحأ ةيرضحلا

 ٠ (4-11) لكشلا ؛ نيتيحصلا نادعلاو ةيناورفلا ىتقطنم ةعسوت عم « اريرس 150 وحن

 ةيميلعتلا لحارملا عيمج يف ةسردم 992 ىلإ سرادملا ددع عفتري نأ عقوتيف ميلعتلا امأ

 ةنئيدملا ىف ةيناث ةعماج ةماقإ حارتقا عم « 2005 ماع لولحب ذيملت فلأ 536 ىلاوح بعوتست

 ةماقإ حرتقا ىضايرلا لاجملا ىفو . كانه يناكسلا ومنلا نم ةبيرق نوكتل « ةيبصلا ىف ةديدجلا

 . ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا ىف مزاوعلا دهيص ةقطنم ىف ةيضاير ةنيدم

 . ىلدبعلا ىف اهلثمو ةرفولا ف ةمسن فالآ 10 و ناريخلا ىف ةمسن فلأ 116 و ةيبصلا قف ةمسن فلأ 250 عقاوي ()
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 ىف ةيسيئر تاهزتنم سمخ ةماقإ ططخملا حرتقا ةئيبلا نيسحتو ندملا ليمجت لاجم ىفو

 ىف ىرخأ ةريغص تاهزتنم ةماقإو « مزاوعلا دهيصو ةحودلاو ءارهجلاو فقنملاو نايب برغ

 تافهزتنم اهيلع قت لاطأ ةيناتيلوبورتملا ةيرضحلا ةقطنملا نم ةقرفتم ىحاون
 . ةيميظنتلا تاساردلاو ةيطيطختلا ريياعملا قفو ةماعلا قئادحلاو تاحاسلا ةماقإ عم « (!)ءايحألا

 ةرتفلا لالخ خيوشلا ىلإ ضرألا سأر نم ةيرحبلا ةهجاولا عورشم لامكا كلذك حرتقاو

 ىلع ىوتحي يذلا عورشملا اذه حضوي (4-12) لكشلا « لحارم تس ىلعو ةطخلل ةينمزلا
 ءايحألا فحتم عمجم « ءارضخلا ةريزجلا ىلع ىوتحيو « ةيقيوستو ةيحايسو ةيهيفرت ةطشنأ

 «ةيديلقتلا براوقلا فحتم « ىئاملا لافطألا هزتنم ؛« توخيلا ىدان « نيفالدلا ضرعمو ةيئاملا

 ةمدخلا زكارم « ىهاقملاو معاطملا نم ددع « ةحابسلل ئطاوش « ةفوشكم حراسم « حبسملا

 . مك 21 ىلاوح هلوط دتميو « تابكرم فقاوم « ذاقنإلاو

 قيرط لامكا ىف تلثمت ةيسيئرلاو ةماعلا قرطلا ةكبشل تاحارتقا ىلع ةطخلا توتحاو

 عيرسلا ضايرلا قيرطو عيرسلا ىجراخلا قيرطلاو ٠ عيرسلا ىلازغلا قيرطو عيرسلا ءارهجلا

 عيرسلا سداسلا ىرئادلا قيرطلاو (دهف كلملا قيرطب ايلاح فرعي) عيرسلا رفسلا قيرطو
 ةريبكلا ةماعلا تالصاوملا لئاسو ريوطت عم « ةنيدملا زكرمل عيرسلا عبارلاو عيرسلا سماخلاو

 ةينمزلا ةرتفلا ىف تابكرملل ةديازتملا دادعألا باعيتسال تابكرملل فقاوم ريفوتو ةريغصلاو

 . 2005 - 1980 ةطخلل

 تاعمجملا ءاغلإ ةطخلا تحرتقا « ءابرهكلاو هايملا تامدخب ةقلعتملا قفارملا لاجم ىفو

 تحرتقاو . امهل ةليدب عقاوم ددحت ملو ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا لالخ ةبيعشلاو خيوشلا ىف ةماقملا

 ةمدخل يدمحألا لامش ىفو تاخيبيلصلاو ناحبصو ةقرلا يف ةبذعلا هايملل تانازخ ةماقإ

 . كانه ةحرتقملا ةينكسلا قطانملا

 1983 ةنيدملا زكرمل ىلكيهلا ططخملا - ب
 فلأ 100 ىلاوح زكرملا ىف ناكسلا ددع غلبي نأ ةنيدملا زكرمل ىلكيهلا ططخملا عقوت

 نم ءزجتيال اءزج تاعقوتلا هذه ربتعت ثيح « افلأ 140 وحن ةلامعلا غلبتو 3 1

 ( خويشلا بسيلح « ةيبارلا « راطملا قيرط « رضتألا مازحلا « ةنيدملا ركرم « ةرسلا بونح « ةيملاسلا قف (1)
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 نسم 9627 ىلاوح نييتيوكلا ةبسن غلبتو . ('!ةيرضحلا قطانملل لماشلا ومنلا ةيجيتارتسا
 . ةنيدملا زكرم ىف ةينكسلا يضارألا ةيدودحم ىلإ كلذ عجريو ةنيدملا ىف ناكسلا ىلامجإ

 ةبسن ىلإ اولصيل ةئيدملا زكرم يف ىرخأ ةرم نييتيوكلا ناكسإ ةداعإ ططخملا حرتقي اذا
 ىف ةينك سلا يضارألا ريفوت لالخ نم كلذ متيو ؛ 2005 ماع لولحب لقألا ىلع 2

 نم ءانبلا ماظن نوكي نأ ىلع . قرشلا ةقفطنم لامشو نامسد ةقطنمو ىقرشلا عوقملا
 طسو ىف رباوصلا ناكسإ عورشمك (ققش) ةينكس تادحو ىلإ ةمسقم تايانب لالخ
 . عورشملا اذه (4-3) ةروصلا حضوت « ةنيدملا

 . 1983 ةيرحبلا ةهجاولا عورشم (4-12) لكشلا

 ٠.11 ضصءث6 (خيرات نودب) « ةيدلبلا عيراشم ضعب « تيوكلا ةيدلب : ردصملا

 1كيجبهتغ 8دصت ءامةتتج" : 8دمطقسممب هانم ةسل طةيامعتو, الادمأعع طادم 5+ 1[كبسةتاب )0( 

 1ثأمهل ؟عمودتر 701 1.2.3, 1983, 1ظداوونا :
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 ىلاوح اهزيح ىلامجإ لصي نأ عقوتيف ةيراجتلا يحاونلل ةصصخملا يضارألا امأ
 ةيلامع ةدايز ىلإ يدؤي امم « لمع ةصرف فلأ 180 وحن كلذ بلطتيو عبرم رتم نويلم 8
 2.4 وحن ىلإ ةيراجتلا يضارألا زيح ضفخي نأ بجي كلذل . ًالماع فلأ 0 ةلاوهم ردك
 ىف ينابملا ىف ةيراجتلا تالامعتسإلا ديدحتل ءانبلا ماظن ىف تاليدعت لالخ نم عبرم رتم نويلم

 . (')طقف ةنيعم راودأ

 ىف ةيعرفلا قرطلاو عيرسلا ىرئادلا قيرطلا لامكإ ططخملا حرتقا لقنلا لاجم ىفو

 رباجو ملاسلا دهف عراش ءازجأ ضعب قالغإ عم « ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا نم ركبم ثقو

 هليوحتو ماحدزإلا نم دحلل ةيئيب فورظل كلذو « ماعلا رورملا ةكرح مامأ نايراجتلا كرابملا

 وحن ريفوت عم . ةنيدملا زكرمل يلكيهلا ططخملا (4-13) لكشلا حضوي « طقف قوستلاو هاشملل
 ءفقوم فلأ 22يلاوحب هب مزتلم وهام نع ةدايزب يأ تابكرملل فقوم فلأ 3

 ضعب عضو عم « ىلالهلا عراشو قرشلا عوقم ىف ضرغلا سفنل نيعقوم صيصختو

 . 1983 ماع ئشنأ ىذلا ةنيدملا زكرم ىف رباوصلا ناكسإ عورشم (4-3) ةروصلا

 . 56 ص « (خيرات نودب) ؛ ماقرأو قئاقح « مالعالا ةرازو : ردصملا

 صخرت ئسبملا ىف راودألا ىقاب اسمأ « يراحتلا مادختسإلل ىضرألا رودلل صيخرتلا قيرط نع كلذو (3)

 رودللا صيعغرت ايلاح دئاسلا ءانبلا نوئاق قفو ةطخللا دادعإ دنع متي ثيح « طقف ةينكسلا تامادحتسالل

 . 1999.« ثحابلل ةيناديم ةعباتم : ردصملا « ايلعلا راودألا ىلإ ةفاضإ « بتاكملل (نينازيملا) لوألا
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 ءاغلإ حرتسقي ماعلا لقنلا لاجم ىفو . لمعلا ناكم ىلإو نم لاقتنالا ةلحرب ةصاخلا طباوضلا
 نامسد ىف نيتطحملا ىعقومب ظافتحالاو « ءارهجلا ةباوبو قرشلا عقوم ىف تالفاحلا ىتطحم
 تاماوحلل أفرم نوكي ةللبقلا ةقطنم دنع ةيرحبلا ةهجاولا ىف عقوم حارتقا عم « ةيطولاو

 . (4-13) لكشلا « ةيبصلا ىف ةديدجلا ةنيدملاب تيوكلا ةنيدم طبري 684

 هيجوت اهقيرط نع نكمي قطانم ةعومجم ديدحت مت ةئيبلا نيسحت لاجم ىفو

 ىهو ةزيمتم ةيئيب قطانمك اهروهظ ىلإ كلذ ىدؤي فوسو « اهطبض متيو ةيمنتلا تايلمع
 . (4-13) لكشلا كلذ حضوي « ةلبقلاو ملاسلا دهف عراشو قوسلاو ٠ فيسلا رصق قطانم

 لضفقأ مادختسإ لالخ نم ةنيدملا زكرم ليمجت لجأ نم ةلماك تاسارد لمعب ةبلاطملا عم

 ينابملا ىلع ةظفاحملاب ةيصوتلا عم « لاجملا اذه ىف ةدعملا جماربلاو تاحارتقإلا

 تارتلا ملاعم زربأ ىدحإ اهنأل ةنيدملا زكرم نم اهتلازإ مدعو ةميدقلا ةيخيراتلا

 ةيمنتل طياوضلا نم ةعومجم قيبطت ىلع ططخملا ددشو . تيوكلا ىف يراضمحلا

 يسف طباوضلا هذه تلثمتو هجو لمكأ ىلع ةطخلا هذه ذيفنت متي ىتح ةنيدملا زكرم ىف

 « يضارألا زيحل اهب حومسملا تالامعتسإلا طبضو « ضرألا زيح ىف عسوتلا طبض
 ةسايسو « ةنيدملا زكرمب ةقلعتملا ةصاخلا تاءارجإلاو ماكحألاو « ءانبلا ماظن ىف تارييغتلاو

 تامدخ ىلإ ةفاضإلاب « ةئيدملا ليمجت تاعورشم ذيفنتو « قفارملا موسرو ةكرحلا طبض
 . ةماعلا تالصاوملا

 16 ةماقإ حرتقا ثيح ةنيدملا زكرمل ىلكيهلا ططخملا مامتها نم ابناج ميلعتلا لانو

 دهاعمو رابكلا ميلعتل ناتسردم تصصخ سرادملا هذه نمو « ةئيدملا ىف ةعزوم ةسردم

 ٠ (4-13) لكشلا كلذ حضوي قرشلا ةقطنمو يقرشلا عوقملا ىف نانوكت بيردتلا

 ءابرهكلا ىلإ ةجاحلا عفترت نأ عقوتملا نمف « هايملاو ءابرهكلا يقفرم لاجم ىفو

 ةماقإ تحرتقا كلذل « ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا ىف طاواغيم 0 وحن ىلإ ةنيدملا زكرم ىف

 لمحلا ىف ةدايزلا هذه هجاويل قرشلا ةقطنم ىف تلوف وليك 300 عسي ءابرهك لوحم

 مازحلا ىف ايلاح ةعقاولا هايملا ةئبعت ةطحم لقنب ططخملا بلاط دقف هايملا امأ « يئابرهكلا

 ىف لمعلا اديي امدنع كلذو ؛ رصانلادبع لامج عراش لامش ديدج عقوم ىلإ رضخألا

 . رضخألا مازحلا ريوطت
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 1997 ثيوكلا ةلودل ثلاثلا يلكيهلا ططخملا 7 - 4

 ضوهنلا ةلواحمل ةلماش ططخ ةعومجم دادعإب موقت نأ تيوكلا ةلود تعاطتسا دقل

 يف ةلودلل ةيلكيه ططخ 5 دادعإ مت دقو « ثيدح ىطيطخت طمنو ةيملع سسأ ىلع تيوكلاب

 ىداصتقاو يسايس لازلز نم تيوكلاب ملأ ام نأ الإ . 1983 ىتح 1952 نم ةرتفلا لالخ

 دق ؛ 1990 ماع سطسغأ نم ىناثلا ىف مشاغلا ىقارعلا ناودعلا رثأ ىلع ىعامتجاو
 ىرخآل ةلود لالتحا وزغلا اذه نكي ملو « ةلودلا ةزهجأ عيمج ىلع ةقيمع تامصب كرت
 يأ هنم ملست مل وحن ىلع « ةينطولا ةيوهلا وحم فدهتسا ايناودع اططخم ناك هنكلو

 اهتياهن ىف ءاج ىتلاو ةيشحولا تاسرامملا لالخ نم « ةيعامتجا وأ ةيداصتقا ةسسؤم

 : ةلماك رهشأ ةرشع ةبارق ترمتسا يتلاو « ةئيبلا فالتإو « ةيطفنلا رابألا قارحا

 نم بعكم رتثم نويلم نيعبس ىلاوحو « ماخلا طفنلا نم ليمرب نييالم ةتس وحن تفزنتساو
 . (1!!يعيبطلا زاغلا

 ماقرألا ضعب ضارعتساب موقن نأ دون ؛ ةازغلا هفلخ ىذلا رامدلا رادقم حاضيإلو

 ردق ثيح « هيلع ناكام ىلإ لاحلا ةداعإل ةلودلا اهتلمحت ىتلا ةفلكتلا رادقم ىلع انلدت ىتلا

 ىلاوح) ىتيوك رانيد رايلم 17.3 وحن تاعاطقلا قلتخم ىف تاسسؤملا ءانبل قافنإلا مجح

 ىف ةلودلا تاداريإ دعتت مل نيح يف « 94/93 - 91/90 ماوعألل (يكيرمأ رالود رايلم 7

 وحنب ردقملا ىلاملا زجعلا كلذ نم حضتيو « ىتيوك رانيد تارايلم 4.4 نع تاونسلا هذه

 لايجالا قودنصب ةناعتسالا ىلإ ةموكحلا رطضا ىذلاو « (2)ىتيوك رانيد رايلم 9

 . ةيجراخلا ضورقلا ىلإو ةمداقلا

 ؛ ةديدج ةيلكيه ةطخ ىلإ ةجاحب تيوكلا ةلود نأ ةيدلبلا تأر 1992 ماع يفو

 تاعاطقلا عيمجل لماش رامد نم « يقارعلا وزغلا اهفلخ ىتلا ةبعصلا ةلحرملا هجاوتل

 نم حبصأ دقو . ديدج نم تاعاطقلا ضعب ةلكيه ةداعإ ىعدتسا امم ةلودلل ةيتحتلا ىنبلاو

 نم دالبلا هتدهش امل رظنلاب ريوطتلا لامعأل لماش طيطخت عورشم يف ءدبلا ىرورضلا

 . 269 ص ؛ 1992 « قباس ردصم : ناضمر هللادبع « يردنكلا (1)

 -94 - 90-1991) تاونسملل ةيسمخلا ةيئاغإلا ةطخلل ماعلا راطإلا عورشم : طيطحختلا ةرازو (2)

 . 25-26 ص « 1990 سرام « (5
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 ةيميقت ةسارد ءارجإ دعبو « ةيداصتقالا ةينبلاو ةيناكسلا ةبيكرتلا يف ةصاخ ريغتو لوحت

 « تيوكلا ةلودل يلكيهلا ططخملل ةمزاللا تانايبلا دادعإو ديدحتل 1992 ماع ىف ةيتدبم

 يلكيه لا ططخملا نم ىرهوج ءزجك 615 ةيفارغجلا تامولعملا مظن ايجولونكت مادختساب

 . سا ويلبد عم كارتشإلاب انح ىبأ حابصو قوزرملا ملاس نم الك ةيدلبلا تفلك . ديدجلا

 ماع يفو . ططخملا اذه دادعإب ةيملعلا ثاحبألل تيوكلا دهعمو سكوك دنالكناشو زنكتا

 طخخملل ايلعلا ةنجللاو يدلبلا سلجملا رارقإ ديق تلازال اهنأ ريغ « ةطخلا تردص 7

 . يلكيهلا

 نم هقبس امع ازيمتم هتلعج صئاصخ ةدعب ثلاثلا يلكيهلا ططخملا قوفت

 ةقلعتملا تاساردلا نم ريثك ىلإ تجاتحا ةبعص ةلحرم هجاو هنأو ةصاخ « تاططخم

 قفارملا مظعم فالتإ ىف ببست ىذلا ؛ يقارعلا وزغلا هفلخ ىذلا رامدلا رصحب

 ىف رفصلا نم أءدي اهب لمعلا ىعدتسا امم « ةطشنألل ةفلتخملا تاعاطقلاو تامدخلاو

 اذه دادعإ يف لمعلا ةرتف دادتما ىلع هرودب اذه سكعناو . نايحألا نم ريثك

 ًامييقت اهلالخ ططخملل ةيساسألا تاساردلا تلوانت ؛٠ تاونس سمخ ةبارق ىلإ ططخملا

 دراوملاو ةماعلا تامدخلاو ناكسلا نع تاسارد نمضت ؛ نهارلا عضولل الماش
 عم كلذب هباشتتو « ةنس 25 وحن دتمت ةيلبقتسم ططخ دادعإو « يضارألا تالامعتساو

 قرافلا نأ الإ « ةنس 30 و 20 نيبام ينمزلا اهادم دتمي يتلا ةيديلقتلا ةيرضحلا ططخلا

 عم كلذب هباشتت ثيح تاونس عبسو نيتنس نيبام دتمت ةيلحرملا ةعجارملا تارتف نأ انه

 تامولعملا مظن ةينقت ىنبت ططخملا اذه ايازم نمو « (:)ةرصاعملا ةيرضحلا ططخلا

 عم طخطخملا دادعإ يف يتيوكلا رصنعلا ةكراشم ىلإ ةفاضإ « (2 615 ةيفارغجلا

 . بناجألا نيراشتسملا

 ةلماش ةيجيتارتسا لمشت فادهأ ةعومجم ثلاثلا يلكيهلا ططخملا نمضتو

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلل حمست « لقنلاو يضارألا تالامعتسإل قسنملا ريوطتلل

 . تيوكلا « 59 ص « 1996 « قباس ردصم : هللادبع ديلو « سينما « رظنأ (1)

 اذه ربعمتيو تيوكلا ىف ةرم لوأل قبطي ثيح « 0ءمججةمطتعمل آمكحمماتمد» 55162 )2( 

 رشابملاو يروفلا لوصولا نم ةيدلبلا ةقيرطلا هذه نكمتو « اينورتكلإ تاططعخملا عيمج ريفوت ماسظنلا

 ١ طيطختلا تاسايسو تانايبلا دعاوق ثيدحتو « ةرمتسملا ةبقارماو طيطختلاب ةصاخللا تامولعملا ىلإ

 ؛ ةيفارغنبا ةلخن « ةيليلحت ةسارد : ةيفارغملا تامولعملا مظن قيبطت : دمحم نب دلاخخ « يرقنعلا ع رظنأ

 . تيوكلا « اهبقعامو 20 ص « 1990 « تيوكلا ةعماج « 134 ددعلا
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 ىلع تلثمت « هيف شيعلل اباذجو احيرم اناكم اهلعج ىلع دعاستو « راهدزالاب تيوكلا يف
 : (!)يلاتلا وحنلا

 لكش راكتبا عم « ةلودلا ءاحنأ عيمج يف ناكسلا عيزوت ىلع لمعي ةيناكسلا

 . يناكس عمجت لكل ةيوق ةيوه ىطعي ينارمع

 لوصأولا لهسي ةمئالم عقاوم ريفوت لالخ نم يعامتجاو يداصتقا ءاخر ريفوت - ب
 ةيلاع ةميق تاذ فئاظو ريفوت عم « ةيساسألا ةيداصتقالا ةطشنألاب مايقلل اهيلإ

 طفنلا قطانم يف ريوطتلا تايلمع ليلقت لالخ نم ةيمحم ةيعيبط دراوم ريفوت - ج

 3 ةدودحملا ةيعارزلا قطانملاو ) ةدودحملا ةيفوجلا هايملا قطانمو )2 ةدودحملا

 ريوطتلل ةيبلسلا تاريثأتلا بنجت قيرط نع اهيلع ظافحلا متي ةيعيبط ةئيب ريفوت - د
 ىلع ةيبلسلا ةيرصبلا تاريثأتلا ليلقت عم « ةيتيبلا ةيمهألا تاذ قطانملا ىلع

 قطانملا ىلع سفقطلا ريثأت ليلقت ةلواحمو « ةيلامج ةميقب عتمتت ىتلا قطانملا

 . ةديدجلا ةينارمعلا

 نيب لقتتلل ده جلا لذب ىلإ ةجاحلا نم ليلقتلاب كلذو ةمئالم لقن ةمظنأ ريفوت - ه

 لالخ نم قرطلا ةكبشل لثمألا مادختسالا قيقحت ةلواحم عم « لمعلا ناكمو لزنملا

 قرط ءاشنإ ىلإ ةجاحلا نم ليلقتلا ىلإ ةفاضإلاب « ةيرورملا ةكرحلا عيزوت ةداعإ

 ةمئاقلا قطانملا يف اهتءافك عفر وأ ةديدج

 تاسمدخلا بيبانأ تاكبشل لثمألا مادختسإلا قيقحتب ةماعلا قفارملا تاكبش ريفوت - و

 ربع ةديدج ةيسيئر تامدخ ريفوت ةرورض نم ليلقتلاو « ةمئاقلا ةيكلسلا تاكبشلل

 . ةمئاقلا قطانملا

 ةفاثكلا ةدايز نم دحلا ىلع لمعي ططخملا نأ فادهألا هذه لالخ نم حضتي

 نسم « ةلودلا ةحاسم نم 96020 براقيام لثمت تحبصا ىتلا ةيرضحلا ةعقرلا يف ةيناكسلا

 ندملا ءاشنإ ةيجيتارتسا لالخ نمو « دالبلا ءاحنأ عيمج يف ناكسلل لثمأ عيزوت لالخ

 اكن !14دسنءامدلتوت : 1كدكدنأ ةكدماعت طاحص طنمل اعمر, ظرتعاتمسع , 2ههبسصعمأك, (1)

 1996, م. 30-29, اكن .
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 يىداصتقا ءاخر ريفوت ىلإ فدهت ةديدج ةيداصتقا عقاوم راكتبا ططخملا لواحيو « ةديدجلا

 ناينبلا رييغت ىلإ فدهت ةططخم وأ ةدوصقم ةيلمع يه ةيمنتلا ربتعت ثيح يعامتجاو

 . (')عمتجملا دارفأل ةميرك ةايح ريفوتل ةفلتخملا هداعبأب عمتجملل يلكيهلا

 ةيطفنلا دراوملا ىلع ةظفاحملاو ةيعيبطلا دراوملا ةيامح ىلإ ططخملا ىعسيو

 يضارألا ريوطت تايلمع ليلقت لالخ نم ؛ ةيعيبطلا هايملا دراومو ةيعارزلاو

 ةمظنأ ةسايس لالخ نم ططخملا فدهيو . ةيعيبطلا قطانملا هذه ىف ةفلتخملا تامادختسالل

 « يعلمجلا لقنلا مادختسا ىلع عيجشتلاو ىدرف لكشب ةبكرملا مادختسا نم دحلا ىلإ لقنلا

 لئاسول لبسلا لضفأ ريفوت ىلإ ةفاضإ « ةيرورملا تاقانتخالا نم دحلا ىف ةمهاسملل

 ضفخ ىلإ ةجاحلا ىبلتل تاسايسلا تءاج ةطخلا ذيفنت يفو . ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتألا

 ةباجتسإلا ىلع رداق ةبقارم جمانرب عضو قيرط نع « ةيساسألا ةينبلل ةيلاملا ةفلكتلا

 تامدخلا عيراشم ضعبل ةيلاملا فيلاكتلا نم ليلقتلا ىلإ ةفاضإ « ةئجافملا تاريغتلل

 . ةفلتخملا قفارملاو

 « فادهألا نم ةعومجملا هذه ىلع ثلاثلا يلكيهلا ططخملا تاسايس تدتتساو

 : يه هجوأ ةعبرأ تنمضتو
 ةيلكيهلا ةطخلا - ةيعيبطلا ةيموقلا ةطخلا ةيجيتارتسا - ةيساسألا تاعقوتلا -

 . تيوكلا ةنيدمل ةيلكيهلا ةطخلا - ةيرضحلا ةقطنملل

 1997 (ىربكلا تيوكلا) ةيرضحلا ةقطنملل ةيلكيهلا ةطخلا -1

 دقتمتو ابونج هللادبع ءانيمو ءارهجلا نيبام ةيرضحلا ةعقرلا ةيلكيهلا ةطخلا ىطغت

 كلذ نيييو ؛ ةيعيبطلا ةيموقلا ةطخلا يف ةحرتقملا ةديدجلا ةيبرغلا ندملا لمشتل ايرغ

 . (4-14) لكشلا

 قطافملاو ةلامعلاو ناكسإلاو ناكسلا لثم ةدع تالاجم ةطخلا تاسايس لمشتو

 ةقطنملا ميسقت متو . اهريغو ةماعلا تامدخلاو لقنلاو قرطلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا « 115 ص « 5
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 اظعم قيبطت نكمي ىتلا ةفلتخملا يضارألا تالامعتسا نم ةلماكتم قطانم ىلإ ةيرضحلا

 : (1) يلاثلا وحنلا ىلع يهو 2 اهيلع تاسايسلا هذه

 يلاحلا يرضحلا عضولا مييقت - أ
 ىتلا سمخلا تاونسلا لالخ عراستم لكشب تيوكلا ءاحنأ عيمج يف ريوطتلا ءاج دقل

 « 1995 ىلإ 1991 نم ةرتفلا لالخ 1990 ماع تيوكلا ةلودل يقارعلا وزغلا ةرتف تبقعأ
 تاينيعبسلا ةرتف رخاوآ ايلمع يهاضي تاءاشنإلا طاشنل يلاحلا مجحلا نأ ططخملا ظحالو

 عيمج صيصخت مت دقو « اهبتارم ىلعأ ىف طفنلا تاداريإ تناك امدنع « تاينينامثلا لئاوأو

 ؛ ةقباسلا ةيلكيهلا ةطخلا تاسايسل اقبط ريوطتلل « ابيرقت ةيرضحلا ةعقرلا يف يضارألا

 . 1990 ماع يف يقارعلاوزغلا هفلتأام ميمرتو ريمعت ةداعإ ىلإ ةفاضإ

 نييتيوكلا نم ةيموكحلا ةينكسلا ةياعرلل نيقحتسملل راظتنالا ةمئاق لوطل ةجيتنو

 لجألا ريصق ءارجإك ةيفاضإ عقاومريفوت ثيوكلا ةلودل ثلاثلا يلكيهلا ططخملا لواح

 ةيراجت اطوغض كانه نأ ةظحالملا عم . ةيناكسإلا ةلكشملا لح يف ةمهاسملل عيرسو

 قطلنم نم ةيرامثتسالا ةينكسلا قطانملا ضعب رييغت كلذكو « ءانبلا بسن ةدايز يف ةبغار

 ءاسنبلا ب معن ةدايز يف حامسلا نأ ريغ . ةفاثكلا ةيلاع قطانم ىلإ ةطسوتم ةفاثك تاذ

 ةفاضإ « قفارملاو تامدخلا ىلع طغضلا ىلإ يدؤي فوس « ةينكسلا قطانملا ةفاثك عفرو

 اهل ةبسانملا لولحلا داجيإ ططخملا لواحي ةديدج ةيرورم تاقانتخاو تاماحدزإ قلخ ىلإ

 ٠ ةيرضحلا ةقطنملا قاطن جراخ ةديدجلا ندملا ىلإ لاقتنإلا عيجشت ةيمهأ ىرن كلذل

 رورملا ةكرح ديازت ىلإ ىدأ امم ؛ الوقعم اومن اضيأ يراجتلاومنلا دهش دقلو

 حجان لكشب اهليغشت ددهي امم ةيملاسلا ةقطنم لثم « ةيميلقإلا قاوسألاو زكرملا ىلإ ةهجتملا

 ءاوس ةيراجتلا ضرألا نم ةيفاصلا ةحاسملا ديزت ايلاحو . الصأ ايرورم ةقنتخم اهنأ ثيح

 ةجيتنو « ةمداقلا ةنس نيرشعلل بولطملا ردقلا نع اهصيصخت مت دق وأ اهوانب متي ىتلا

 . كشلل اعضوم نوكتس تاعورشملا ضعبل ةيداصتقالا ىودجلا نإف كلذل

 : ىلإ كلذ يف عحرأ (1)
 ( 87 - 67 ص « 1997 « ةيحيضوت تادنتسم « تيوكلا ةلودل ثلاثلا ىلكيحلا ططحلملا : تيوكلا ةيدلب

 . تيوكلا
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ّ 

 ينكس مادختسا

 ةيراجت قطانم
 يراجت مادختسا

 ةيلقث تاعانص

 ةفيفخ تاعانص

 ةيعارز قطانم
 ةيموكح قطانم

 ةفوشكم قطانم

 ٠ 2015 - 1997 ةرتفلل ةيرضحلا قطانملل يلكيهلا ططخملا (4-14) لكشلا

 .٠ 70 ص « قباس ردصم 1997ثلاثلا يلكيهلا ططخملا ؛ تيوكلا ةيدلب : ردصملا
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 ناك ىذلاو وزغلا لبق هيلع ناك ىذلا ىوتسملا نم برتقي أدب يلاحلا ناكسلا دادعت نإ

 ىلع ةيرورملا تاقانتخالا نم ريثك ثدحت تأدب كلذل ةجيتنو . ةمسن نويلم 2.1 وحن ىلإ لصي

 امك ةيساسألا قرطلا ةكبش دم ىلإ ةجاح كانه كلذل « ةيسيئرلا تاعطاقتلاو ةيرئادلا قرطلا لوط

 امهو طقق نيعقوم هاجتاب ةريبك ةروصب ةزكرتم لمعلا تالحر تلازامو « تاينينامثلا يف تناك
 ةيزكرمال لوح افنآ اهانركذ يتلا هلثمألا ضعب نم مغرلاب ةيعانصلا خيوشلاو ةنيدملا زكرم

 ةرسلا بونج ةقطنم ىلإ اتلقن ناتللا « ةماعلا لاغشألا ةرازوو ءاملاو ءابرهكلا ةرازو لثم ةرادالا

 . عيرسلا سداسلا يرئادلا قيرطلا دادتمإ ىلع

 طصطخملا لبق نم رييغتلا ثادحأل ةفلتخملا صرفلاو قئاوعلل ةسارد ىلع ةطخلا توتحاو

 ةيحانلا نم ىودج تاذ ةيرذجلا ةيلكيهلا تارييغتلا دعت مل نكلو « تيوكلا ةلودل ثلاثلا يلكيهلا

 مت يلاتلابو ؛ وزغلا دعب تيوكلا اهتهجاو ىتلا ةبعصلا ةيداصتقالا فورظلا ببسب « ةيداصتقالا

 ةفيفطلا تارييغتلا ضعب عم يضارالا تالامعتسا صوصخب يساسألا بيترتلا ىلع ديكأتلا

 ةلوقعم ةيزكرمال قيقحت ىلع ةيرضحلا ةعقرلل ةيذيفنتلا ةيلكيهلا ةطخلا مدقتو « قطانملا ضعبل

 . ةيفرحلاو ةيمدخلا خيوشلا ةقطنمو تيوكلا ةنيدم نم ةصاخو « ةيداصتقالا ةطشتنألل

 ةيرضحلا ةعقرلل ةيلكيهلا ةطخلا روظنم نم ةيساسألا تاداشرإلاو ئدابملا - ب

 وصعنب ةيرضحلا ةعقرلل ةيباعيتسالا ةقاطلا ديدحت ىلع ةيذيفنتلا ةيلكيهلا ةطخلا دنتست

 دحلا اذه ىلإ ناكسلا لصي فوسو « ةيتحتلا ةينبللو ةيئيب تارابتعال كلذو ةمسن نويلم 3

يرضحلا ةعقرلا ةقاط نع ديزي ىذلا ريوطتلا هجوي فوسو « ابيرقت 5 ماع لولحب
 ىلإ ة

 ندملا ميمصتو طيطخت يف اروف ءدبلا يغبني كلذل « ةديدجلا ةيبرغلا ةينكسلا تاعمجتلا

 ددعلا ناكسلا زواجت مدع نامضل تاءارجإ ةعومجم تددح و « ةديدجلا ةينكسلا تاعمجتلاو

 : يليام تاءارجإلا لمشتو ةمسن نويلم 3 غلابلاو ةيرضحلا ةقطنملا يف بولطملا

 ءاغلإ عم « ةيرضحلا ةقطنملا لخاد يضارألا نم ديزملا نع جارفإلا مدع ا

 . (اهميسقت يأ) مئاسقلا زرفب حمست ىتلا نيناوقلا

 عيمج يف تابكرملا راظتنا ةيفاك تاحاس ىلع صنتل نيناوقلا ضعب ليدعت -2

 ةيلاحلا تامازتلإلا جراخ يرامثتسإلا نكسلا ريوطت ةعباتم عم « ةينكسلا مئاسقلا

 ةكلاهتم وأ ةميدق ينابم لالحإل نكي ملام ةينارمعلا ةقطنملا يف
. 

يف اهرادصإ نم نيماع دعب ءانبلا يف ءدبلا مدع ةلاح يف ءانبلا صيخارت ءاغلإ -3
 ةقطنملا 

 ةينكسلا تاعمجتلاو ندملاب نيرمثتسملل ةليدب يضارأ ضرع عم  ةينارمعلا
 ٠ ةديدجلا
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 : يهو اهنم ةدافإلل تاءارجإلا ضعب حرتقن نأ اننكميو

 «٠ تيوكلا ةنيدم برغ يف ةحرتقملا ةديدجلا ندملا يف مئاسقلا راعسأ ضيفخت - 1

 . اهل حونمملا يموكحلا يناكسإلا ضرقلا ةدايزو

 عارسإلا عم « ةديدجلا ندملا ىلإ ىربكلا تيوكلا يف ةيموكحلا عيراشملا هيجوت -2
 . ةديدجلا ندملا يف ةفلتخملا تامدخلا ريفوتو قفارملا ءانب ىف

 : ةلامعلاو ناكسلا -ج

 2015 ماع لولحب ةمسن نويلم 3.8 وحن ىلإ لصي فوس ناكسلا ددع نأ عقوتي

 نيذلا ناكسلا ددع ردقو « 9661 وحن نييتيوكلا ريغ 96939 وحن مهنم نويتيوكلا لثمي

 ةلوبقم ةيلمعو ةيشيعم فورظ لظ يف مهبعوتست نأ ةمئاقلا ةيرضحلا تاعمجتلل نكمي

 مكي ءةمسن نويلم 1.5 هردق يناكس ضئاف كانه نأ يأ « ةمسن نويلم 2.3 وحنب

 . ةمئاقلا ةيرضحلا تاعمجتلا قاطن جراخ ةديدج ندم يف مهناكسإ

 لثمي 2015 ماع لولحب ةمسن نويلم 1.94 وحن مهغولب عقوتيف نيلماعلا ددع امأ

 لثمت ىتلا نيلماعلا ددع ةبسن عافترا عجريو « 9079 نييتيوكلا ريغو 9621 مهنم نويتيوكلا

 ثيح نيدفاولا نيلماعلا دادعأ ةبسن عافترا ىلإ «٠ ناكسلا ددع ىلامجإ نم 9050 وحن

 للئميف نويتيوكلا امأ « ثانألل 90918 و روكذلل 9666 وحنب 7 ماع ىف مهتيسن تردق

 . (0) 965 ثانألاو 9011 وحن روكذلا

 ةليئض نييتيوكلا ةبسن ىقبت نأ ةطخلا يف ةعقوتملا ةلامعلاو ناكسلا بسن لدتو

 ةيبيردت جمارب دادعإ ىلع ةلودلا لمعت نأ بجي كلذل « نييتيوكلا ريغ ةبسن لباقم

 بيغرتل ةينهملا لامعألل زفاوحلا ميدقت ىلإ ةفاضإ « ةيتيوكلا لمعلا ةوق ءانب عيجشتل

 هتايناكمإ ريوطتو يتيوكلا درفلا صئاصخب يقرلاب ثحابلا بلاطيو « اهيف نييتيوكلا

ساب ضوعي ىذلا صقنلا دسل قوسلا هجاتحي يذلا ينقتلاو ينفلا لمعلل هليهأتو
 مادقت 

 نم « تيوكلا ىلإ نييتيوكلا ريغ لوخد ةيلمع طبض نينقت بجيو . (2/ةيبنجألا ةلامعلا

 . ةئفلا هذهل ةيتيوكلا قوسلا ةجاح ىدم ةفرعمل تاسارد دادعإ لالخ

 لاتستكامت ه6 طاوممتمسع : 0م. هثغ 1997, م. 87, 1, 73, دنع )0

 2 يرعلا جيلخلا لودل ةدحوملا ةيناكسلا ةسايسلاو يعامتجالا لفاكتلا : ديشر دمحم « ليفلا « رظنأ )2

 ٠ تيوكلا ؛ 272 ص ؛ 1987 « ىلوألا ةعبطلا « تيوكلا ةعماج
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 ناكسإلا - د

 ىدل تابلطلا مكارت يف ةلثمتملا ناكسإلا ةلكشمل لح داجيا (!)تيوكلا ةيدلب لواحت

 كلذل . ©نكاسم ىلع لوصحلل نييتيوكلا نينطاوملل ةينكسلا ةياعرلل ةماعلا ةسسؤملا
 لحل يضارألا نم ديزم صيصخت ةيرضحلا ةقطنملل ةيذيفنتلا ةيلكيهلا ةطخلا لواحت

 ضارغأل يضارألا ريفوت ىلإ كلذب فدهتو  ريصقلا دمألا يف ةيناكسإلا تاجايتحالا

 يف ةديدج ندم داجيإو ةيرضحلا ةعقرلا عيسوت قيرط نع صاخلاو يموكحلا ناكسإلا

 قاطنلا عساو يرضح ديدجتب مايقلا تأرو . ةيبصلاو روزلا يتقطنم يفو برغلا هاجتإ

 بيلجو ءارهجلاو ليحيحفلاو ناطيخو ةيناورفلاك « قطانم ةدع يف ةميدقلا نكاسملل

 اهعيزوتو عطقلا ضعب طيطخت ةداعإو « ادج ةميدقلا تاراقعلا ضعب ةيكلم عزنك « خويشلا

 . ةيراقعلا قاوسألا يف اهعيب وأ

 ةيناك سا ةمظنأ ءانبل يضارأ صيصخت مت بازعلا نكسل ةديازتملا ةجاحلل ارظنو

 اهيلإ لوصولا ةيناكمإ اهب رفاوتي ةرثانتم عقاوم حارتقا متو « ناكسلا نم عاطقلا اذهل ةبسانم

 كلذ نييبي « ةلوبقملا ةيحاسملا سيياقملا ميعدت عم ةماعلا تامدخلاو ماعلا لقنلا لالخ نم

 ءايحألا ضعب يف ةرشتنملا بازعلا نكاسم ةلكشمل لح داجيإ ةلواحمو « (4-14) لكشلا

 باقرملاو ناطيخو خويشلا بيلج قطانم يف لاحلا وه امك ٠ ثالئاعلا اهنكست ىتلا ةينكسلا

 نكس نع ةلصفنم مهب ةصاخ ةيميظنت عطق وأ ةبسانم قطانم داجيإب كلذو « (©)راقلا دينبو

 . تالئاعلا

 ةيراجتلاو ةيرادإلا زكارملا - ه

 ةيلكيهلا ططخلا ب ةدمتعملا ةيراجتلاو ةيرادإلا زكارملا ذيفنتب ديقتلا مدع نم مغرلاب

 عافقلا ماق ىتلاو  ةيراس تلازام ةيراجتلاو ةيرادإلا زكارملا ريفوت ةسايس نأ الإ , ةقباسلا

 . ةئزجتلاب يراجتلا عيبلا ةيضرأ ةحاسم يف ةرهاظلا ةوجفلا دسب صاخلا

 ةيملا سلا لثم ةماه ةيراجتو ةيرادإ زكارم ىلإ قطانملا نم ديدعلا تروطت دقلو

 . تيوكلا ةلود يف ةيرضحلا تاظفاحملا لك نع ةلوكسم تيوكلا ةيدلب (1)

 . بلط 38740 وحن 1997 - 1987 ةرتفلل ةينكسلا ةياع رلل ةماعلا ةسسؤملل ةمدقملا تابلطلا ىلامجل غلب (2)

 8قتمتوتاو ه2 طاممهنمو : 0م-عتأب 1997, م. 73,7 62 : ردصملا

 . 1998 « ثحابلل ةيناديم ةعباتم (3)
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 ةيراجتو ةيرادإ زكارم ىلإ ةجاح كانه تلازامو « ةيعانصلا خيوشلاو (!!جيجضلا ةقطنمو

 ةيعونلا وذ حيرملا قوستلا ريفوتلو ؛ ةنيدملا زكرمل داضم نزاوتك تيوكلا يف ةديدج
 ديازتملا ومنلا ةسايس ذيفنتب ةطخلا تصوأ كلذك . عفترملا يناكسلا ومنلا قطانم يف ةيلاعلا

 تالامعتسال ةروطملا ريغ ةيراجتلا قطانملا ميظنت ةداعإو ةيلاحلا ةيراجتلا زكارملا يف

 ةبلاطملاو ةذفنملا ريغ ءانبلا حيراصت ءاغلإ ىلإ ةفاضإ ةيزكرملا قئادحلا لثم « ىرخأ

 . اهريوطت ديعأ ىتلا ةيراجتلا ينابملل ةلماك تابكرم فقاوم ريفوتب

 اذهل ةصصخمو ةرفوتم عقاوم يف ةديدج ةيراجتو ةيرادإ زكارم ذيفنتب ةطخلا تصوأ امك

 يف يضارألا تالامعتسا يف رييغت ىلإ ةفاضإ « ءارهجلاو فرشمو ساطنفلا يف « ضرغلا

 « ةديدجلا ةينكسلا تاعمجتلاو ندملا يف ةيراجت زكارم ءاشنإ كلذك « ةطانرغ ىه ةينكس ةقطنم

 ٠ يرلاو خيوشلا يتقطنم يفو ةنيدملا زكرم يف ةدوجوملا ةيراجتلا ةطشنألا ضعب لقنل

 ةفقطنمك « ةددعتم ةينكس قطانم يف ةيراجت زكارم ميقي نأ لواحي انه ثلاثلا ططخملاو

 كلذ نأ الإ « ةنيدملا زكرم يف ةيرورملا تاقانتخإلا ليلقتو طغضلا فيفختل ةطانرغو فرشم

 ططخملا زكري نأ ىدجملا نم ناك اذل « قطانملا هذه ىلإ ةيرورملا تاقانتخإلا كلت لقني فوس

 ةيلكيهلا ططخلا عيمج تصوأ ىذلا يناثلا يراجتلا ساطنفلا زكرم زاجنإ يف عارسالا ىلع

 زكرمل حرتقملا ططخملا حضوي (4-15) لكشلاو « نآلا ىتح ذفني ملو هئاشنإ ىلع ةقباسلا

 ليحيدفلاو ءارهجلا يف ةيميلقإلا ةيراجتلا زكارملا ىلإ ةفاضإ « يرادإلاو يراجتلا ساطنفلا

 ةيرضحلا ةعتقرلا يف ةينكسلا قطانملا مدختل ؛ خويشلا بيلجو ةيناورفلاو ةيملاسلاو ىلوحو

 . ناكسلل ءودهلاو ةحارلا ةيبلتل ةينكسلا ءايحألا لخاد نم ةيراجتلا ةطشنألا داعبإو

 ةيعانصلا قطانملا - و

 بتاكملاو ةيلاعلا ةينقتلا تاذ تاعانصلل ةبسانملا عقاوملا يف صقن كانه نأ امب

 ةديدجلا ةيعماجلا ةنيدملا برق ةحودلا يف لوألا : نيعقوم ةطخلا تحرتقا كلذل « ةينهملا

 يف اقباس صصخملا عقوملا حارتقا مت امك « ةكرتشملا ثحبلا ةطشنأ طيشنت لجأ نم

 . يلكيهلا ططخملل ةيناثلا ةعجارملا لبق نم ةفيلحوبأ

ربتعت ثيح ةيعانص ةطشنأ ةماقإل حلصيال عقوملا اذه نأ ثحابلا ىريو
 ةقطنم 

رجه ىلإ حارتقإلا اذه ىدؤي فوسو « ةيلاع ةفاثك تاذ ةينكس ةقطنم ةفيلحوبأ
 ناكسلا ة

اهيرقل ارظن طوبحلاو عالقإلا ءانثأ تارئاطعلا جاعزإ نم هيناعت امل جيجضلا ةقطنم تيمس (1)
 . يلودلا راطملا نم 
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 تارايس فقاوم |
 راودالا ةددعتم فقاوه |[ |

 بتكم 1

 ٠ 1977 « يرادإلاو يراجتلا ساطنفلا زكرمل حرتقملا ططخملا (4-15) لكشلا

 . 8 ص « 1977 « تيوكلا ةيدلب عيراشم ضعب « تيوكلا ةيدلب : ردصملا
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 ىذلا يرورملا ماحدزإلا ىلإ ةفاضإلاب جاعزإو ثولت نم ةعانصلا هثدحتسام ببسب اهنم
 . ةيعانصلا ةكرحلا ةجيتن اضيأ ثدحيس

 ةيميلعتلاو ةيحصلا تامدخلا -ز

 ةنس نيرشعلل ةماع ةفصب يفكت ةيحصلا تامدخلا قفارم نأ ىلع ةطخلا تدكأ

 صيخارت مييقتو « ةديدج ةماع تايفشتسم ءانبل ةيلاحلا ططخلا ذيفتت ةرورض عم « ةمداقلا

 . ةررقملاو ةددحملا ريياعملا ءوض يف تادايعلاو تايفشتسملا ةماقإ

 ريفوتل ايلاح ةدوجوملا ةيلاخلا سرادملا ينابم لالغتسا نكميف ةيميلعتلا تامدخلا امأ

 150 ىلإ 300 نم لافطألا ضاير ةلحرم ةفاثك ليلقت عم « ةساردلا نكامأ نم تاجايتحالا

 . ابيرقت ةينكس ةدحو 500 - 450 ىلع ىوتحت ىتلا ةينكسلا قطانملا يف ناكم

 هيفرتلاو حيورتلا - ح

 عقاوم لادبت ساو « روزلا لاج يف يموقلا هزتنملل ذيفنتلا يف ةيولوألا ءاطعإ يرورضلا نم
 ةيرادإلا زكارملل عقاومب ةطبترم « ةيزكرم ةماع قتئادحب اقباس ةصصخملا ةيموقلا تاهزتنملا

 ىلإ ةطخلا ىعست نأ دبالو « ةينكسلا قطانملا تابلطتمل اقبط ةيلحم قئادح ةماقإ عم « ةيراجتلاو

 - عييرلا لصف يف ةصاخ ةطيسب تارتفل الإ نهارلا تقولا يف مدختستال اهنأل ةماعلا قئادحلا ريوطت

 ةيئيبلا هبساكمل ' تيوكلا ريضخت ' عورشم عيجشت يرورضلا نم هنأ ثحابلا ىريو

 ببسب ليدعت ىلإ جاتحت فوسف ةفوشكملا تاحاسملاو جيرحتلا عقاوم امأ « (؟)ةلودلل ةماهلا

 لخاد ماعلا هيفرتلا صرف ريفوت ةيناكمإ عم « ةيرضحلا ةقطنملل يلكيهلا ططخملا عيسوت

 ةلود ليمجتو ريضختل ةيماس ةبغر حابصلا دمحألا رباج خيشلا دالبلا ريمأ رمسلا بحاص ىدبأ 7 ماع يف (1)

 ةلود يف ةئيبلا نيسحتو ريضختو ريوطتل ةيلاحلا ةطخلا دادعإل ريضختلل ايلعلا ةنجللا ليكشتتب رمأ ثيح « تيوكلا

 « ريضختلل ىدملا ةليوط ةلماش ةطحخ دادعإ ةرورض ةسبجللا هذه جئاتن نم ناكو « (1988-1990) تيركلا

ق ةطخ لبقتسملا يف حبصتل ةمداقلا ةنس 20 لا ىدم ىلع ةيليمجتلا ةعارزلا ريوطتو
 تردقو « ريضختلل ةيمو

 . دالبلا ءاحنأ يف ةرشتنمًانادف 56968 وحن يأ ًاراتكه 23.055 ىلاوحب تيوكلا ريضحختل ةحاتملا ةحاسملا ةطخلا

رد ؛ تيوكلا ريضختل ةماعلا ةعحارملا . ةيملعلا ثاحبذلل تيوكلا دهعم - أ « رظنأ
 ةيدلبل ةمدقم ةسا

 تيوكلا « 1989 « تيركلا

يموقلا ةطخلل ةيسيئرلا ةيميظنتلا تادلحملا « تيوكلا ةيدلب -ب
 اياعلا ةنجللا « ريضمختلل ة

 . 1989 « (3- 2- 1) تادلخجنا « ريضختلل
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 ةماقإل قطانملا هذهب ظافتحالا متي فوسو « ةيبيلصلاو ةحودلا يف جيرحتلا قطانم

 . فلوغلا ةبعل لثم ىرخآلا هيفرتلا ةطشنأ كلذكو « عيبرلا لصف يف اهب تاميخملا

 تالصاوملاو لقنلا - ط

 بجي 2015 ماع لولحبو . رورملا يف مكحتلاو لوصولل ةبسانم ًاسسأ ةطخلا مدقت
 نم ىذلاو « ةيرضحلا ةقطنملا لخاد فيظوتلاو مادختسالا عقاوم ةيزكرمال قيبطت

 ندملا نوكت نأ ةرورض عم « اهيف ةيلامعلا ةفاثكلا صيلقتو ماحدزإلا نم دحي نأ هنأش

 هذه قيقحت ةيمهأ ىلع تدكأو ؛ فيظوتلا ةيلمع يف ةريبك ةروصب ةلقتسم ةديدجلا

 اهرودب ىدؤتس « ةريبك ةروصب قئاوع لاقتنإلا تالحر هجاوت فوسف الإو تاضارتفالا

 « ةصصنخملا ةيلاملا تاينازيملا زواجتي امب قرطلا ىلع ةبولطملا تاليدعتلا ةدايز ىلإ
 يراجتلا زكرملا نع لصفنم عيرس لقن ماظن عضو عم « ةلوبقملا ةيئيبلا دودحلا اضيأو
 . ةديدجلا ةحرتقملا ةينكسلا تاعمجتلاو راطملاو ةيرضحلا ةقطنملا مدخي « يرادإلاو

 ةيخيراتلا ينابملاو عقاوملا ىلع ةظفاحملا - ي

 ةيولوألا تاذ ماع لكشب ةلودلل ةيخيراتلا ينابملاو عقاوملا ىلع ةظفاحملا نكت مل

 نم طفق ليلق ددع يقب كلذل ةجيتنو « يضاملا يف يضارألا تالامعتسإل طيطختلا يف

 يناهملل ةقباسلا تاساردلا تناكو . يتيوكلا يرامعملا ثارتلل زمرت ىتلاو ةيخيراتلا ينابملا

 ينابملا ناب سحلا يف تاساردلا هذه ذخأت ملو . (!7تيوكلا ةنيدم اساسأ ىطغت ةيخيراتلا

 لواح كلنا . ئىلوحو ةيملاسلاو ءارهجلاو اكليف ةريزجك ىرخآلا قطانملا يف ةيخيراتلا

 ىلع ةففاحملاب قلعتملا بناجلا ىلع زيكرتلا تيوكلا ةلودل ثلاثلا يلكيهلا ططخملا

 بادآلاو نونفلاو ةفافتلل ىنطولا سلجملا فيلكت لالخ نم « ةيخيراتلا ينابملاو عقاوملا

 ٠ اهيلع ةظفاحملاو اهتيامح بجي ىتلا تآشتملاو ينابملل لماش لجس دادعإب

 طصطخلا يف ةيرامعملاو ةيخيراتلا ةيمهألا تاذ تآشنملاو ينابملا ديدحتب ةطخلا موقتو

 نامضل ينابملا ىلع ةظفاحملل رمأ قئاثو رادصإ متيو « ةيحاسملا ةيدلبلا تاططخمو ةيلحملا

 ةماع ةنامأ ءاشنإب تصوأو . ةيخيراتلا ينابملا ىلع ةظفاحملا ىلإ ةجاحلاب تاراقعلا كالم مازتلا

 اباس سدنهملا ةساردو « 243-250 ص « قباس ردصم « 0 يناثلا يلكيحلا ططحملا تاسارد « رظنأ (1)

 . 121-122 ص « قباس ردصم 20 ( ربش جروح
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 ةفظفاحملاب ةينعملا « ةيموكحلا تاهجلا عيمج نع نيلثمم نم فلأتت ةيخيراتلا ةيتيوكلا ينابملل

 رادصإ عم ؛ صاخلا عاطقلا نم نيمتهملا ضعب ىلإ ةفاضإ « ةيخيراتلا ينابملاو عقاوملا ىلع
 اذه ايازم نمو . اهيلع ةظفاحملا ىلع رداقو ةيخيراتلا ينابملل الماش نوكي ةنامألل ديدج نوناق

 ةلازإ دعب ةصاخ « ليلقلا الإ اهنم قبي مل ىتلا ةيخيراتلا ينابملا ةلازإ نم دحيس هنأ نوناقل
 ينابملا ىلإ ةفاضإ « هكاوفلاو محللاو راضخلا قوسو حالسلا قوس لثم ةميدقلا ةيديلقتلا قاوسألا

 . اهيحاوضو تيوكلا ةنيدم يف ةرشتنملا ةميدقلا ةيخيراتل

 1997 تيوكلا ةئنيدمل ةيلكيهلا ةطخلا - 2

 « ةيضام ةنس نيعبرأ ىدم ىلع تيوكلا ةلود تطغ ىتلا ةيميظنتلا ططخلا نم مغرلاب

 تيوكلا ةنيدم تناك ثيح « اهريوطت يغبني تيوكلا ةنيدم يف ةريثك ءازجأ كانه نأ الإ

 ريغت دقلو « ةيمالسإلا ةيبرعلا ةنيدملا تاموقم نم ريثكب ظفتحت تاينيسمخلا فصتنم ىتح

 ؛ 1957 ماع يف اهب طيحي ىذلا ميدقلا روسلا مده مت امدنع ةلهذم ةعرسب عضولا اذه

 وه ؛روسلا لخاد ةميدقلا ةيبرعلا ةنيدملاب ظافتحإلا يف رثأ ىذلا مساحلا لماعلا ناكو

 ةنيدملل يفارغجلا راطإلا لخاد ةثيدح ةلودل ةمصاع ةماقإل نيحلا كلذ يف ذختأ ىذلا رارقلا

 تاحاسم ىلع لوصحلا ةيغب « ةيخيراتلا ةنيدملا نم ةعساش ماسقأ ميدهت لالخ نم « ةميدقلا

 لولحيو . ('اةثيدح ةمصاع اهبلطتت ىتلا تامدخلاو تأشنملاو ةثيدحلا قرطلا تاكبشل عستت

 ةديدجلا قرطلا ةماقإل اهتلازإ مت دق ةميدقلا ةيتيوكلا نكاسملا ةيبلاغ تناك تاينينامثلا لئاوأ

 ًأزجتيال اءزج تيوكلا ةنيدم ريوطت ةيلمعو 1952 ماع ذنمو « ةثيدحلا ةيراجتلا قاوسألاو

 . ةلودلل لماشلا يلكيهلا ططخملا تايلمع نم

ع يف رمدملا يقارعلا وزفغلا نم تيوكلا ةلود ريرحت دعبو
 ىلاوح ىضمو « 1991 ما

 . قاطنلا ةعساو ةيرامثتساو ةينكسو ةيراجت عيراشمب

 لالخ نم يويحلا ةيرحبلا ةهجاولا عورشم ةلمكت تيوكلا ةيدلب تعجش دقو

 ادب ىذلا « دمحألا هللادبع عراش ريوطت عورشم ىلإ ةفاضإ « صاخلا عاطقلل هحرط

 عورشم كلذكو « ايلاح ىلوألا هتاوطخ ذيفنت ىراجو يقارعلا وزغلا لبق هيف لمعلا

 . تيوكلا « 3-6 ص « 1988 « تيوكلا ةيدلب « ةعدقلا تيوكلا
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 بتاكملا نم ايسيئر اعمجم مضي ىذلا « ةيرحبلا ةهجاولا ىلع يريمألا ناويدلا

 . ايلاح ءاهتنإلا كشو ىلع حبصأ دقو « ةيموكحلا

 لالخ نم « تيوكلا ةنيدم لخاد ناكسإلا ريفوت ةداعإ ةرورض ىلع ةيدلبلا زكرتو

 ةسسؤملل ؛ قرشلا ةقطنم قرش لامشو باقرملا ةقطنم يف نيريبك نيعقوم صيصخت
 « تاليفلا عون نم يتبوكلا نكسلا نم ةصاخ طامنأ ريوطتل ةينكسلا ةياعرلل ةماعلا

 . نييتيوكلا ناكسلا نم نيقحتسملل اهعيزوتل

 ةحرتقملا ططخلا نم ةعومجم 1997 ماعل ثيوكلا ةنيدمل يلكيهلا ططخملا لمشيو

 لمشتو « ةيلكيهلا ةيذيفنتلا ةطخلا نم ةنيعم بناوج رسفت ىتلا « ةيجيتارتسإلا ططخم عم
 ةماعلا قفارملاو ةيثارتلاو ةيخيراتلا ينابملا ىلع ةظفاحملاو رورملاو قرطلا ةرادإ
 . (/ةفوشكملا تاحاسملاو ةيليمجتلا ةعارزلاو

 « (1970)يناثلا يلكيهلا ططخملا هددح ىذلا فدهلا ةيمهأ ىلع ةطخلا دكؤتو

 ىقبتو « ةنزاوتم ةيراجت زكارمو ةينكس تاعمجت تاذ ةلودلل ةب سانم ةمصاع قلخل

 ريغو ديازتملا يرورملا قانتخإلاو ةئيبلا روهدت بنجتل ةيساسأ اضيأ ةيزكرماللا

 ةلودلا تارامثتسال لثمألا لالغتسالا وه اهءارو نم فدهلاو « ةنيدملا لخاد لوبقملا

 . ةيضاملا ةنس نيرشعلا لالخ ةيلاعلا ةدوجلا تاذ ةيساسألا ةينبلاو قرطلا يف ةمخضلا

 ناكسإلا - أ

 قفو نييتيوكلا ناكسإب ةصاخلا ةينكسلا قطانملا ريوطت ةداعإب ةطخلا تصوأ

 داجيإ وه ميظنتلا نم فدهلاو « ينابملا ميمصتو رهظم لوح ةحضاو مظنو طباوض

 يح نم يقرشلا يلامشلا ءزجلاو نامسدو باقرملا يف « ةطبارتم ةينكس تاعمجت

 ٠ (4-16) لكشلا كلذ نيبي ةيطولا يح ىفو قرشلا يح طسو يفو « قرشلا

 ةئيب قلخل « رورملا ةكرح ةرادإب ةصاخ طباوضو ميظنت عضو ةيمهأ ىلع تدكأو

 ةيلمع داشرإل ةزجوم ةيذيفنت تاوطخب مايقلاو « ةيرسألا ةايحلا تاموقم اهيف رفوتت ةئداه

 اكلهم ة/طسصت ءيددتتمب : 1كجدنغ !!ادماعع طاحم 1طن عام : 3/[عمجاتننص 5طدعطسع ماهسب (1)

 1701.3, 1997, 1كنت؟وفا .
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 يعانص مادختسا 1 صاخ نكس

 ةحوتفمو ءارضخ قطانم 1[
 يموكح مادختسا ا يراجت مادختسا

 يعانص نكس

 ٠ 1997 « (0131)) ثيوكلا ةنيدمل يلكيهلا ططخملا (4-16) لكشلا

 ٠ 93 ص « قباس ردصم 1997 « ثلاثلا يلكيهلا ططخملا « تيوكلا ةيدلب : ردصملا
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 قيرط نع ةقباسلا ةيلكيهلا ططخلا بناجلا اذه يف كراشتو « هيطولاو باقرملا ريوطت

 طفق لثمي حبصأ ىذلا يلخادلا اهبيكرت ةداعإل « ةنيدملا زكرم يف نييتيوكلا ناكسإ ةداعإ

 . بازعلا نكاسم ضعبو ةيراجتلا تامادختسالا

 تالصاوملاو لقنلا - ب

 ءارهجلا ةياوب ربع لوألا يرئادلا قيرطلا دم تيوكلا ةنيدمل ةيلكيهلا ةطخلا تحرتقا

 يفو ذفانملا دنع تاقانتخالا بنجت ىلع دعاسي امم « يبرعلا جيلخلا عراش عم ةطبرل

 حمسيس امم يبرعلا جيلخلا عراش دادتما ىلع ةضفخنم ةلصو ءاشنإو « ةيسيئرلا تاعطافتلا

 رووملا ةكرح ليهست ىلع لمعيو ؛ يريمألا ناويدلاو فيسلا رصق مامأ صاخ ذفنم قلخب

 . ةنيدملا زكرم نم ةيقرشلاو ةيبرغلا ءازجألا نيب

 مجح نأ ةطخلا تعقوت ماعلا لقنلا لاجم ىف اهدادعإ مت ىتلا ةيديهمتلا تاساردلا نمو

 نم اديزم لقنلا بسكيس امم « ةمداقلا ةنس نيرشعلا لالخ دادزي فوس ةيرورملا ةكرحلا

 لفقتلا ماظنل تارمم تصصخ كلذل « ةنيدملا زكرم ىلإو نم لاقتنالا ةيلمع يف ةيمهألا

 لوصولا ةيناكمإ رفويس امم  ةينكسلا تاعمجتلاو يلحاسلا طيرشلا مدخي « عيرسلا ماعلا

 يف ءاج امك ىلآو عيرس ماع لقن ماظن ريفوت ىلع ثدكأ امك « تيوكلا ةنيدم ىلإ رشابملا

 تاذ تابكرم وأ تالفاح لالخ نم ماظنلا اذه دادعإ ةيناكمإ عم « ةقباسلا ةيلكيهلا ططخلا

 . ةقحاللا ةيليصفتلا ةينفلا تاساردلل اقفو ةتبات تاراسم

 قيرط نع تيوكلا ةنيدمل ةصصخملا تابكرملل راظتنا فقاوم ءاشنإ تنمضتو

 لماكلاب ةمزاللا تابكرملل فقاوم ريفوت ىلع ةنيدملا لخاد ةديدجلا عيراشملا عيمج مازلإ

 تابكرملا راظتنا مدع ىلإ ىدؤيس امم « اهعقوم دودح نمض اهيلع نيددرتملاو نيفظوملل

 لكشيو ماعلا رظنملا هيوشت هيلع بترتي امم « ةفلاخملا نكامألا ىف قرطلا بناوج ىلع

 ٠ ماحدزإلا ةلكشم ةدايز ىف مهاسيو قيرطلا يبناج ىلع ارطخ

 صصخت راودألا ةددعتم (تايانب) تارامع ءاشنإل عقاوم حارتقإ ةطخلا تلفغأ دقو

ارت نم دحلل ؛ ريصقلا ىدملل تابكرملا راظتنا فقاومك
 بناوج ىلع تابكرملاراظتنا مك

غ اهنأ الإ ةنيدملا يف تارامعلا هذه ضعب تئشنأ دقو « قرطلا
 نسم ناك كلذل « ةيفاك ري

 . 1997 ةطخ تاسايس نمض حارتقالا اذه نوكي نأ يرورضلا

204 





 تيوكلا ةنيدم يف راظتنالاو رورملا ىلع دويقو تاسايس قيبطتب ةطخلا تصوأو

 « ةدحاو ةبكرم يف كارتشألاو ماعلا لقنلا مادختسإ عيجشتو « تابكرملا لامعتسإ ليلقتل

 راظتنا فقاوم ءاشنإ عيجشت متي ةنيدملا طسو يف تابكرملا فاقيإ ةرورض ليلقتلو

 . ةنيدملا طسو نم اهيلإو اهنم لقنلا ريفوت عم « ةنيدملا طيحم يف تابكرملل

 ةيغب لقنلا لئاسو ىلع اهقيبطت بجي يتلا تاسايسلا نم ةعومجم ططخملا عضو دقو

 فادهأ هباشتتو ؛ تيوكلا يف تالصاوملاو لقنلل ةموسرملا فادهألا ىلإ لوصولا

 ةيسيئرلا فادهألا لمعت ثيح ؛ تاساردلا نم ريثك فادهأ عم لقنلا لاجم يف انه ططخملا

 ىلإ لوصولاو ةكرحلا ةلوهس ريفوت عم « ةصاخلا تابكرملا مادختسا ىلع دويق عضو ىلع

 ةدايزو قرطلا ةكبش ىلع بلطلل نزاوتملا عيزوتلا ىلإ ةفاضإ« ةيسيئرلا ةطشنألا زكارم
 . ('!ءاعلا لقنلا تامدخ ريوطتو ليغشت معدو « ةيلاحلا لقنلا لئاسو مادختسإ ليهستو

 تيوكلا ةنيدم يف يخيراتلا عباطلا ىلع ةظفاحملا - ج

 ةماهلا نكامالاو ةيقبتملا ةيخيراتلا ينابملا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ ىلع ةطخلا تدكأ

 رهظم نيسحتلو ؛ يضاملا تازاجنإب راختفإلاو دادجألا رثآمب لايجألا ريكذتل اهميمرتو

 . ةحايسلا عيجشتلو « نيرئازلاو نيميقملا نم لك بذجو تيوكلا

 اهيلع ةظفاحملا بجي ىتلا ينابملا عيمج عقاومل نايب دادعإ يغبني هنأ ثحابلا ىريو

 تاعيرفتلاو ديقلا عونو ءاشنإلا وأ ىنبملا مسا نيبي لجس دادعإ عم « تيوكلا ةنيدم لخاد

 روهدتلا وأ رايهنالاب ةددهملا تاءاشنإلا هذهل لجاع جالع ءارجإ كلذ دعب متيل « تايصوتلاو

 ىلع ةظفاحملا ىلع لمعت تيوكلا ةنيدم يف ةصاخ ةيثارت ءايحأ ةماقإ كلذكو . (2ريطخلا

 يف ةيلبقتسملا ثارتلا ةيرقو ميدقلا قوسلا لثم « ةماهلا ةيخيراتلا قطانملا حمالمو عقوم

 زارسط ىلع ةديدج ةلحب ميدقلا قوسلا ءاشنإ يف ايلعف رشوب دقو « دمحألا هللادبع عراش

 . ذيفنتلا ديق لازامو ميدق يبرع يرامعم

 ٠ 18 ص « 1981 « قباس ردصم : هلألادبع ءشايعوبأ - أ[ : رظنأ (1)

و ماعلا لقتلا ماظن : هلألادبع « شايعوبأو دشار باهولادبع « نوراحلا ماب
 تامدخلا

يتيوكلا ةيفارغمللا ةيعممللا « ةيناديم ةسارد : تيوكلا يف ةيحيورتلا
 ( 16 ددعلا ؛ ة

 . تيوكلا « 29 - 28 ص « 1980 « تيوكلا ةعماج

وكحلا طيطختلا عيراشمب ترثأت نيلاو ةيقابلا ةيبعشلا ئابملا ةبسن ردقت (2)
 . 4672 وحنب ةنيدملا بلق يف ةذفنلا ةيم

صم : سوميس نيلفيا « ىلع : ردصملا
 .٠ 4 - 3 ص « قباس رد
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 ةئيبلا نيسحتو ليمجتلا - د

 كانهو « ةيتئيبلا رصانعلا ىندأ ىلإ رفتفت تيوكلا ةنيدم نم ةريثك ءازجأ نأ دجو

 ةنئيدملل ةماعلا ةروصلا ليمجت فدهب « اهبيكرت زاربإو تيوكلا ةنيدم ديحوتل ةحلم ةجاح
 ءايحألاو تيوكلا ةنيدمل يرضحلا ميمصتلا تاسايس تددح كلذل . ةمدقتم ةيرضح ةئيبك

 ةروصب ينابملا تاعافترا مادختسا عم « تاهجاولاو تادادترإلاو ةنيدملا لخاد ةزيمتملا

 ضسعب ظفتحت نأ بجي امك « (!) 81ج آنفنمع قفألا وأ ءامسلا طخ نايبل ةبسانم ةيلامج

 تاعافترالاب اهزيمتو اهتيصخشب « ميدقلا قوسلا كلذكو ةيرحبلا ةهجاولا نم ةبيرقلا ءايحألا

 ىرادإلاو يراجتلا زكرملا لخاد ةيلاعلا ينابملل حامسلا عم ؛ (طقف راودأ 3) ةضفخنملا

 . ةنيدملا لخادم ىلع ةراتخم عقاوم يفو تيوكلا ةنيدمل

 ةنس نيرشعلل ريوطتلل الماش اليلد تيوكلا ةنيدمل ةيلكيهلا ةيذيفنتلا ةطخلا مدقت

 ىذلا لاجملا ديدحت ىلع كلذ دعاسي امم « بثك نع اهذيفنت ةبقارم ةرورض عم « ةمداقلا

 ةفخلا نإ ريغ « ةفلتخملا تاسبالملاو فورظلا ةشقانمل ةبولطم ةنيعم ةعجارم هيف نوكت

 هلذبي ىذلا طغضلا ةمواقم بجيو « رييغت نود ةتباث تاسايسلاو فادهألا ءاقبإ ىلع تدكأ

 لئادب مدقي تيوكلا ةلودل ثلاثلا يلكيهلا ططخملا نأ ثيح « ةيراجتلا حلاصملا باحصأ

 . اهب ديقتلا بجي ةسوردمو ةحضاو

 ديدجلا ثلاثلا يلكيهلا ططخملل ةيفارغجلا تامولعملا مظن -3

 ةموسرم تناك ول ىتح طئارخلا عنصل ماظن 615 ةيقارغجلا تامولعملا مظن ربتعت

 ىلع ةنزخم تامولعملا نم ريثكو « ةفلتخم ناولأو فلتخم لكشب زربتو « ةفلتخم بسنب

 طئارخ ىلع ىوتحيال ماظنلا اذهو ؛ بوساحلا اهلبقتي تانايب ىلإ لوحتت نأ ىلإ جاتحتو طئارخلا

 . طئارخو روص اهنم جتني ةيفارغج تانايب دعاوق ىلع ىوتحي لب روصو

 يف ينارمعلا ريوطتلا هيجوتل لماش لمع راطإ ديدجلا يلكيهلا ططخملا رفويو

 تاططخملا ديدجلا يلكيهلا ططخملل ةيفارغجلا تامولعملا مظن ريوطت سكعي امم « تيوكلا

و نك سلاب ةقلعتملا تانايبلا ظفح ةيفيك ثيح نم « هل ةنوكملا ةيساسألا ةثالثلا
 فيظوتلا

 : هع لمافتلاو اهيضروف ينيكو ةانلاو

 ىأ) ميقتسم طخ لكش ىلع الثم نوكيالف ةيلاج ةيرامعم طورش هلو ءامسلا عم ينابملا تاماه ءاقتلإ طعن وه (1)

 داح توافت كانه نأ ىأ) ةداح تاراسكنإ اهب ن وكيالو (دحاو عافتراب يابمل نأ
 . (ينابلا تاعافترا يف

206 





 راطإ ىفو ؛ (ةظفاحملا) ىوتسم ىلع تانايبلا ظفحت ةيموقلا ةطخلا راطإ ىفو

 ىوتسمو « (ةقطنملا) ىوتسم ىلع تانايبلا ظفحت ةيرضحلا ةقطنملل ةيلكيهلا ةطخلا

 ىلع نوكتسو تيوكلا ةنيدمل طقف ظفحتس اهنإف ةلماكلا ليصافتلا امأ « 810ءاع (ةعطقلا)

 ةميسقلا ىوتسم ىلع ةلماكلا ليصافتلا عيقوت متي فوسو (ضرأ ةعطق) ةميسقلا ىوتسم

 ىئدبم عورشم ديدجلا ثلاثلا يلكيهلا ططخملل 15 عورشم ربتعي ثيح « (!)اهلمكأب ةلودلل

 يفارغج تامولعم ماظن وحن ةعضاوتم قالطنإ ةطقن هرابتعا نكميو « ريصقلا ىدملا ىلع

 . ©) اهلمكأب تيوكلا ةلود تاجايتحاب يفي لماك

 ايئرم اساسأ رفوت ىتلا ء ةيعانصلا رامقألل اروص ©15 ماظنل تانايبلا ةدعاق نمضتت

 تانلاايب تاعومجم لكشتو « ةيفارغجلا تامولعملا مظنل ىلوألا ةيساسألا ةقبطلا لكشل ايليصفت

 ةيفارغوبطلا طئارخلا ةمدختسم « ةيساسألا ةقبطلا ىلع طقست ىتلا ةيناثلا ةقبطلا سمادوك

 « يضارألل يلاحلا مادختسإلا ىهف ةثلاثلا ةيساسألا ةقبطلا امأ « تامدخلا حسم طئارخو

 نمض ايلخاد ةقبطلا هذه دادعإ ىرجيو ةيطيطختلا تانايبلا نم اهيلع لوصحلا متي ىتلاو

 ىلبق نم تامادختسالا نع ةددحم تامولعم نيبت ةعبار ةقبط ةفاضإ نكميو . ةيدلبلا لامعأ

 ةفقبطلا هذه دعاست فوسو . ايلاح ةدوجوملا مئاسقلا تاططخم نم اقالطنا « ندملا يططخم

 . (#رارفلا ىذختمو نيططخملل ةمزاللا تاليلحتلا ةيلمع ليهست ىلع

 ةادأو ليلحت ةليسوك ىلوألا هلحارم يف ةيفارغجلا تامولعملا مظن مدختست فوسو

 تاسايسلا مسرل مدختسي هنأ ىلإ ةفاضإ « ندملا يططخمل تارارقلا ذاختإ ىف ديفت

 . دهجلاو لاملاو تقولا ماظنلا اذه رفوي ثيح « يلكيهلا ططخملا نع ةجتانلا تاحارتقإلاو

 : ىلإ كلذ ف عحرا (1)

 ٠ 15 - 10 ص « قباس ردصم : دمحم نب دلاخ « يرقنعلا - أ

  ةيفارغمللا تامولعملا ةمظنأ : ةيملعلا ثاحبألل تيوكلا دهعم - ب
 مولع ةسلجب « اذامل

 . تيوكلا « 28-33 ص « 1995 « 24 ددعلا « ايجولونكتو

 تيوكلا ةلودل ديدج يلكيه ططخم : ةفيلخخ ديلو « مسالا تاج
 ؛ 52 ددعلا « نيسدنهملا ةلحب «

 . تيوكلا « 6-11 ص « 6

 ةعماج نم ءاريخ ةطساوب 1980 ةنس يف (سمادوك) ةيسدنحلا تامولعملا ماظن عورشمل ةساردلا تأدب (2)

 ةركفلا تروسطتو « 1983 ماع ىف عورشملا ذيفنت أدبو تيوكلا ةيدلب نم فيلكتب « ايناملا يف رفوناه

 . 6158 ةيفارغجلا تامولعملا مظنب ىمسيام قلخل ايملاع

1982 ماع ذنم تيوكلا ةيدلب يف هلمع لالخ نم ثحابلل ةيئاديم ةعباتم (3)
 .٠ 1999 ماع ىح 
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 تانايب ةدعاق ىلع تيوكلا ىف همادختسا مت ىذلا ةيفارغجلا تامولعملا ماظن ىوتحي

 ةيساسأ تاناييو ةيلكيه تانايب « عساو قاطن ىلع تانايبو قيض يموق قاطن ىلع « ةيساسأ

 نيزخت تامولعمو ةيطغت ةعومجم ىلع اهنم لك ىوتحت ثيح « ةيعانطصأ روصو رامقأو

 تايطغتلا نم قيضلا قاطنلا تانايب تاعومجم نوكتت ثيح « ةلودلا هجوأ ةفاك لوح

 قاطنلا تانايب نوكتتو « طيطختلاو قرطلاو ءابرهكلاو ءاملاو طفنلاو ايفارغوبطلاب ةصاخلا

 ةبترم اهعيمجو « تامدخلاو ينابملاو مئاسقلاو ايفارغوبطلاب ىنعت تايطغت رشع نم عساولا
 . يرادإلا ميسقتلا لثمت ىتلا سمخلا تاظفاحملا لبق نم مادختسالل

 تاططخملا ضرع ىلع زكرت فوس يلكيهلا ططخملا نم ةريخألا ةلحرملا نإ

 « يصخشلا بوساحلا ةزهجأ ةطساوب عساو قاطن ىلع اهمادختساو « اينورتكلا ةيلكيهلا

 لوادج جارختساو « ىنوللا دوكلاب تامولعملا اهيلع نيبم طئارخ مادختسا ةلوهسب نكميو

 نيللحملا ةمهم لهست فوس كلنذبو « اهب ةصاخلا ةيليلحتلا وأ ةيئاصحإلا تانايبلا

 . ()رارقلا ىذختمو نيططخملاو

 صخرأو ةءافك رثكأ ديدج ماظن راكتبا وه ةيفارغجلا تامولعملا ماظن تازيمم نمو

 مدختسملا ديوزت ماظنلا اذه عيطتسي ثيح « ةيوديلا ماهملا زاجنإ نع ةليدب ةليسو

 تيوكلا ةيدلب ةردق ةدايز ىلع كلذ دعاسي فوسو ؛« ةريبك ةعرسب ةقسانتملا تامولعملاب

 ٠ ثلاثلا يلكيهلا ططخملا اهيلإ ىمري ىتلا تاسايسلاو فادهألا قيقحت ىلع

 نم ةلماك ةعومجم ةيدلبلاب ةينفلا ةرادإلل ةيفارغجلا تامولعملا مظن رفوت فوسو

 ريوطتلا ططخب ةطبترملا تامولعملا بناج ىلإ ؛ اهمادختساو يضارألاب ةقلعتملا طئارخلا

 1256 225 ةلماكتم ةيساسأ ةطيرخ عورشملا رفوي فوسو « ةعابط وأ اينورتكلا ءاوس

 عيبج ىلإ ةفاضإ « ءاملاو ءابرهكلا ةرازو تامدخ عيمج اهيلع ًاحضوم « تيوكلا ةلودل

 ةلهس تاططخملل تانايبلا عيمج نوكت ثيحب « ةيئابرهكلاو ةيكيناكيملاو ةيئاشنإلا عيراشملا

تخملا ةيرادإلا تايوتسملا يف رارقلا ىذختم دعاسي امم « نيزختلاو عاجرتسالاو ظفحلا
 ةفل

 . تارارقلا ذاختا ةقدو ةعرسىلع

اكتم يفارغج تامولعم ماظن ءاشنإل ىلوألا هتلحرم يف ماظنلا اذه ربتعيو
 وأ « لم

 تايجيتارتسالا هذيفنت ققحي امب « ةينعملا تاهجلا عيمج هنم ديفتست ةلماشلا تانايبلل ةدعاق

 ٠ ةميلس ةقيرطب ةبولطملا

 ٠ تيوكلا ةيدلب يف هلمع لالخ نم ثحابلل ةيناديم ةعباتم (1)
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 :ةمتاخ

 ىلإ 1952 ماع ذنم اهقيبطت مت ىتلا ةينارمعلا ططخلا ضارعتسا لالخ نم ظحول

 اهمهأ تبوكلا ةلود يف طيطختلاو ةينارمعلا ةيمنتلا ةيلمع ىف ترثأ رومأ ةلمج 7

 : ىلي

 نم تيوكلا تلقثناو « ةينارمع ططخ سمخب تيوكلا ترم ابيرقت نرق ثلث لالخ ىف -

 ىلإ « 1957 ماع ىتح ومنلل ددحم راطإ لخاد شيعت ىتلا ةروسملا ةنيدملا ةلحرم
 تايلمع اهب تبدو « اهراوسأ دودح ىدعتت ةعستم ةيرضح تادادتما تاذ ةحتفنم ةنيدم

 مكارتو طفنلا روهظ ببسب كلذ ناكو ةينارمعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

 . هتادئاع

 ةسردملا بولسأ 1952 ىلوألا ةطخلا زورب ذنم ثيوكلا ىف ينارمعلا طيطختلا جهتنا

 تايراشتسألا ىهو ططخلا تدعأ ىتلا تاكرشلا لالخ نم كلذ لثمتو « ةيزيلجنإلا

 . تيوكلا ىف ةيعامتجالا ةئيبلا نع ةبيرغ تناك ىتلاو ةيزيلجنإلا

 « قفارملا لك ىف ومنلا ةيلمع طبضل ثيدحلا طيطختلا بولسأ ىلإ تيوكلا ةلود تهجتا

 ط طخلا كلذب ترهظو « دالبلا ىف ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينارمعلا تاروطتلا طبضو

 تعستأ مث تاينيسمخلا ىف ةقيض تأدب ىثلاو « ةيلكيهلا ططخلاو ةيداصتقالا ةيسمخلا

 . ابيرقت تاينيعبسلا نم أدب لكك ةلودلا لمشت ةيموق ًاططخ حبصتل

 ةزهجألا ماهم ىف روطت تيوكلا ىف ثيدحلا ينارمعلا طيطختلا روهظ بحاص

 . ةيدلبلا ىف ىذيفنتلا زاهجلا عاستأو ىدلبلا سلجملا ماهم روطت ىلإ ةفاضإ « ةيطيطختلا

 ثيح « ةيعاعشألا قرطلاو ةيرئادلا قرطلا تأشنأ اهنأ 1952 ةطخ تازجنم زربأ نم

 عم ةميدقلا تيوكلا ةنيدمب طيحت « ةيعاعشأ قرط اهللختت ةيرئاد قرط عبرأ تنوك

 . ةنيدملاب طيحي رضخأ مازح ءاشنأ

 ثيح (ةميدقلا تيوكلا) ةنيدملا زكرمل ةيناكسلا ةبيك رتلا رييغت ىلإ 1952 ةطخ تدأو

 ٠ تايسنجلا ةددعتم تايلاج نم جيزم نييتيوكلا ناكسلا لحم لح

 دادتمأ ىلع ينارمعلا ومنلا ىلع زكرو ىلحاسلا طيرشلاب 1967 ةيدلبلا ططخم متهأ

 كلذك ؛« صصختملا يعانصلا طيطختلا روهظ عم برغلا وحنو بونجلا وحن لحاسلا

 . ةيميلقألا قاوسألا ةطخلا هذه تزربأ
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 31ءامممهآتغقس ةيناتيلوبورتم ةنيدم تيوكلا ةنيدم نم 1967 ةيدلبلا ططخم قلخ -
 صصخو ء اهل ةاون ةنيدملا زكرم لعجو ةعستم ةيرضح تادادتمأ تاذ ١ خو

 . ىسيئر لكشب ةيرضحلا تادادتمالا مدخت ىتلا ةيرادإلاو ةيراجتلا تامادختسألل

 ىلع ءاضقلا ةلواحمل تيوكلا ىف ةفيفخلا ةعانصلا قطانم عيزوت 1970 ةطخ ترهظأ

 ةقطنم 13 براقيام تحرتقأ كلذل « ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم ىف ةدوجوملا ةيزكرملا

 ةقطنم ىلع تقبأ ثيح ةليفثلا تاعانصلا نأش ىف ديدجب ىتأت مل اهنأ الإ « ةيعانص

 . ةليفثلا تاعانصلل ةبيعشلا

 يراجت زكرم ءاشنإ 1970 ةطخ تحرتقا « ةنيدملا زكرم ىلع طغضلا فيفختلو

 ةنيدم بونج ىف ةديعبلا ةيرضحلا تادادتمإلا مدخيل « ساطنفلا ةقطنم ىف رخآ ىرادإو

 . لحاسلا ىلع تيوكلا

 تماق ثيح . اعم ىئيبلاو يناكسإلاو ىحيورتلا طيطختلا 1970 ةطخ ترهظأو

 ةبلاطملاو ةيلحاسلا ئطاوشلاب ةطخلا مامتهإ ىلإ ةفاضإ ؛ ةيحيورتلا قطانملل طيطختلاب

 . اهب مامتهإلاو اهريوطتب

 اذه نأ الإ ٠ اهناريج عم تيوكلا طبري ديدح ةكس طخل اعورشم 1970 ةطخ تزربأو

 . يسايسلا رارقلاب ًاقلعتم ببسلا نوكي دقو « اذه انتقو ىتح هذيفنت متي مل عورشملا

 ددع ليلقت تحرتقأو . ةنيدملا زكرم ىف نييتيوكلا ناكسإ ةداعإب 1970 ةطخ تمتها

 نكاسم ىف زكرملا ىف نكست ىتلا ةلامعلا ددع ليلقت عم « نييتيوكلا ريغ ناكسلا

 . ةيعامج

 ةنيدم نم لك ىف ىرضحلا دادتمإلا قاطن جراخ ةديدج ندم ءاشنإ 1977 ةطخ تحرتقا

 نيتنيدملا باعيتسا ةردق تددحو « بونجلا ىف ناريخلا ةنيدمو لامشلا ىف ةيبصلا

تامدخب ةلقتسم ندملا هذه لعج عم ؛ امهنم لكل ةمسن نويلم فصنوحنب
 ةجاحلا نود اه

 ىتح رمتسا ىذلا ةيسيئرلا ةنيدملا موهفم ريغت ىلإ لوصولا ةيغب ةنيدملا زكرم ىلإ

 . تاينيعبسلا

 ىسف نطايلا ىداو ةقطنم ىف اهتددحو ةيعيبطلا تايمحملا قطانم 1983 ةطخ ترهظأ

 اهرود تايمحملا هذه ىدؤت ثيح « دالبلا بونج ىف حتفملا روخ لوحو دالبلا برغ

 ةرفولا يتقطنم ىف ةيعارزلا تانطوتسملا ةركف زاربإ عم « ةيعيبط تاهزتنمك

 . يلدبعلاو
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 ىلإ دالبلل ىبونجلا لحاسلا ىلع ناريخلا ةنيدم نم ءزج ليوحت 1983 ةطخ تحرتقا

 . ىنكسلا ىف اهرود ىلإ ةفاضإ « اهب ةيحايس تاعجتنم ةماقإل ةيحايس ةقطنم

 ةيفيرلا تاعمجتلا ءاشنإو « ةديدجلا ندملا ءاشنإ ىف عارسإلاب 1983 ةطخ تبلاط

 يناكسلا ومنلل ةجيتن ةمئاقلا ةينارمعلا تادادتمإلا ىف ىناكسلا سدكتلا نم دحلا ةلواحمل

 . عيرسلا

 بونج ىف ةرفولا ةقطنم نم برقلاب ديدجلا ىلودلا راطملل اعقوم 1983 ةطخ تددح

 ةرتف ىف عقوملا اذه ىلإ ناحبص ةقطنم نم ىلاحلا راطملا لقت تضرعو ء« دالبلا

 .٠ 807«:ه:هكا5 تاماوحلا قيرط نع تيوكلا نوج ربع ةيبصلا ةنيدمو تيوكلا

 قسيرطلا لامش ةعقاولا يضارالا ىف ةيمنتلا تايلمع لامكتسال 1983 ةطخ تءاجو

 قيرطلا نم ىلحاسلا طيرشلا ىف تادادتمإلا لامكتسإ ىلإ ةفاضإ « سداسلا يرئادلا

 . ابونج ةبيعشلا ةقطنم ىتح سداسلا يرئادلا

 عفقاوم ةتس ءاشنإ 1983 ةطخ تحرتقأ ةيعانصلا خيوشلا ىف ةيزكرملا ىلع ءاضقلل

 . ةفيفخلا تاعانصلا ىف صتخت ةديدج ةيعانص

 ساطنفلا ىف يناثلا يراجتلا زكرملا ءاشنإ ىف عارسالا ةرورضب 1983 ةطخ تبلاط

 ةبكاوملو ةنيدملا زكرم ىف يرورملا ماحدزالا نم دحلل « ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا لالخ

 ةمعقرلا ىلع واستم لكشب ةيراجتلا قاوسألا عيزوت ةلواحمو « ناكسلل درطملا ومنلا

 . ةيميلقإلا قاوسألا عيزوت ىلإ ةفاضإ « تيوكلل ةيرضحلا

 ضعي ةماقإ تحرتقا كلذل ةمئاقلا تايفشتسملا ةيافك مدع 1983 ةطخ تعار

 ٠ ةرفولاو ىلدبعلاو ناريخلاو ةيبصلا ىف ةحرتقملا ةديدجلا

 ةئيبلا ىلع ةظفاحملاب ةطخلا تمتهأ امك « ةيضاير ةنيدم ءاشنإ 1983 ةطخ تنمضت

 . ةماعلا قئادحلاو تاهزتنملا ءاشنإ قيرط نع

 وليك 21 وحن دتمي ىذلا ةيرحبلا ةهجاولا عورشم لامكتساب 1983 ةطخ تبلاطو

 ٠ لحارم سمخ نم نوكتيو . ةيقيوستو ةيحايسو ةيهيفرت ةطشنأ نمضتيو « ًارتم
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 دصخت لالخ نم ةنيدملا زكرم ىف نييتيوكلا ناكسإ ةداعإ ىلإ 1983 ةطخ تعد -

 ةيراجتلا ضرألا زيح ضيفخت ةلواحم عم « ةفلتخم عقاوم ىف ةينكسلا يضارألا
 . ءانبلا ماظن ىف ةيراجتلا تالامعتسالا ديدحتب

 ةيرئادلا قرطلا حبصتل ةنيدملا زكرم لوح ةيرئادلا قرطلا 1983 ةطخ تلمكتساو -

 تادادتمالا لصتل ةيعاعشالا قرطلا تادادتما لامكتسا ىلإ ةفاضإ ٠ قرط ةعبس

 . عباسلا يرئادلاو سداسلا ىرئادلا ىقيرط دنع ةيرضحلا

 هنوكل ةنيدملا زكرم ةصاخو ندملا ليمجتب مامتهإلا 1983 ةطخ تنمضت امك -

 ةيخيراتلاو ةيرثألا ىنابملا ىلع ةظفاحملا عم « يراضحلا اههجوو دالبلا ةمصاع

 . ةنيدملا زكرم نم اهتلازإ مدعو

 عيمج يف « تيوكلا ةلودل ةيتحتلا ىنبلا ريمدت ىلإ 1990 ماع يف يقارعلا وزغلا ىدأ -

 يلكيبهلا ططخملا وه « ديدج يلكيه ططخم دادعإ ىلإ ةجاحلا تعد امم تاعاطقلا

 . 1997 تيوكلا ةلودل ثلاثلا

 تامولعملا مظن مادختسا لالخ نم ةيليلحتلا مظنلا ثدحأ تنبت اهنأ 1997 ةطخ ايازم نمو -

 . طئارخلا دادعأو تانايبلا ليلحتل « ةيفارغجلا

 ناكسإل تيوكلا ةنيدم برغ ةديدج ندمك عقاوم ثيوكلا ةلودل ةثيدحلا ةطخلا تددح -

 ةفاضإ « قفارملاو تامدخلا ىلع طغضلاو ماحدزالا نم فيفختللو ؛ يناكسلا ضئافلا

 « ةديبدجلا ندملاب ةصاخلا تامدخلا ريفوت ةرورضب تمتهاو « ةيئيبلا تارابتعألا ىلإ

 لكشب ةيرضحلا ةقطنملا ىلإ لاقتنإلا مدع مهل رفوتو ناكسلا ةجاح دست اهرودب ىتلاو

 . رمتسم

 ضرأ ىلع ةقسانتم ةروصب ةيراجتلاو ةيعانصلا زكارملا عيزوتب 1997 ةطخ تصوأو -

 ماحدزإلا نم دحلاو ةلامعلل لضفأ عيزوت قيقحتل ةيرضحلا اهتادادتمإو تيوكلا

 ٠ يراجتلا ةنيدملا زكرمو ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم يف وه امك يرورملا

 يف ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا ضعب ءاشنإب تبلاط ةيحصلا تامدخلا لاجم ىفو -

 ٠ تيوكلا ةنيدم برغ ةحرتقملا ةديدجلا ندملا يفو ةيرضحلا ةقطنملا

 ةعومجم ىلإ جاتحت فوس ةيرضحلا ةقطنملا نأب تأبنت ةيميلعتلا تامدخلا لاجم يفو -

 عيمج يف سرادملا نم رثكأ ةعومجم ىلإ جاتحت فوس ةديدجلا ندملاو « سرادملا نم

 ٠ ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا لالخ ةيساردلا لحارملا
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 يبرغ روزلا لاج يف يموقلا هزتنملا ريوطتب هيفرتلا لاجم يف 1997 ةطخ تمتهأو -
 ةيهيفرتلا تامدخلا ىلإ ةفاضإ ؛ ةيرحبلا ةهجاولا عورشم مامتإو « تيوكلا ةنيدم

 . ةينارمعلا ةقطنملا جراخو لخاد ىرخألا

 ةنامأ ءاشنإ ةيمهأو « ةيخيراتلا ينابملاو عقاوملا ىلع ةظفاحملا ةرورض ىلع تدكأو -

 ينابملاو عقاوملا ىلع ةفظفاحملاب ةينعملا « ةيموكحلا تاهجلا نم فلأتت ةماع

 . صاخلا عاطقلا نم نيمتهملا بناج ىلإ « اهيلع فارشإلاو ةيخيراتلا

 ىلع لوصحلل نيمدقتملا تابلط مكارت ةلكشم لح يف ةمهاسملا 1997 ةطخ تلواح -

 ؛ ةيرضحلا ةقطنملا لخاد يضارألا نم ءازجألا ضعب صيصخت قيرط نع « نكسم

 . ةيرضحلا ةقطنملل ةردقملا ةقاطلا نع ديزي يناكس ضئاف دوجو مدعل ريياعم عضو عم

 عيجشتل « ةيرضحلا ةقطنملا يف نكاسملا ءاشنإل ةحاتملا ضرألا مجح ليلقتب تبلاطو -

 تاءاوجإلا ضعب ذاختا لالخ نم « ةحرتقملا ةديدجلا ندملا ىلإ لاقتنالا ىلع ناكسلا

 ىتلاو « ةيرضحلا ةقطنملا يف ةينكسلا يضارألل لثمألا لالغتسالا ىلع دعاست ىتلا

 حرتقيو « ةحرتقملا ةديدجلا ندملا ىلإ ناكسلل فثكملا لاقتنالا ىلع دعاست نأ اهنأش نم
 ةديدجلا ندملا ىلإ نينطاوملا لاقتنإ ىلع دعاست فوس يتلا تاءارجإلا ضعب ثحابلا

 : يلاتلاك يهو « ةحرتقملا

 . راودألا ةددعتم ينابملل يسأرلا عافترالا بولسأ ذاختا - أُ

 ٠ ايبسن ةيلاعلا ةفاثكلا تاذ نكاسملا ريفوت يف صاخلا عاطقلا ةمهاسم - ب

 750 ىلإ لصت ةديدجلا ندملا يف يضارألل ايبسن ربكأ تاحاسم صيصخت - ج

 . عيرم رتم

 90 ىلإ لصيل ةديدجلا ندملل لاقتنالا يف نيبغارلل ةيناكسإلا ضورقلا ةدايز - د

 ٠ يتيوك رانيد فلأ

 ةقطنملا يف عبرم رتم 400 ةحاسم تاذ ةيموكحلا نكاسملا ءانب نم دحلا - ه

 . ةيرضحلا

 . اهيلا لاقتنإلا يف نيبغارلل ةديدجلا ندملا يف يضارألا عيزوت يف عارسالا - و

 ٠ ةديدجلا ندملا نكاسم يف ءانبلا بسن يف ةدايزلاب حامسلا - ز
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 سماخلا لصفلا

 ةيهنتلاو ينارمعلا طيطختلا تالكشم





 لصفلا تايوتحم

 ديهمت

 ةساردلا ةنيع

 ينارمعلا طيطختلا

 هيف ةرثؤملا لماوعلاو ينارمعلا طيطختلا جئاتنو ميهافم

 ةيرشبلا ةيمنتلا

 ةيحصلاو ةينكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا

 ةيعانصلاو ةيعارزلا ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا ةيمنتلا طيطخت
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 ديهمت 1-65

 لصفلا اذه يفقو ؛ هرصانعو ينارمعلا طيطختلا عبارلا لصفلا ىف ةساردلا تلوانت

 ينارمعلا طيطختلا تالكشمب صاخلا نايبتسالاو « يناديملا ثحبلا جئاتن ليلحت ةساردلا لوانتت
 لماوعلاو ينارمعلا طيطختلا جئاتنو ميهافم « ينارمعلا طيطختلا : يف لثمتي يذلاو « ةيمنتلاو

 ةيداصتقالا ةيمدتلا « ةيحصلاو ةينكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا « ةيرشبلا ةيمنتلا « هيف ةرثؤملا

 . ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا ةيمنتلا طيطخت « ةيعارزلاو ةيعانصلا

 ةصصختملا عجارملا نم ةعومجم ىلع عالطإلا دعب ةنابتسالا دادعإب ثحابلا ماق

 ةيعامتجالا ةيمنتلا بناوجو ينارمعلا طيطختلاب قلعتملا يناديملا يصقتلاو ثوحبلاو تاساردلاو

 نم دكأتلل كلنو . (!!نيصصختملا نم ةعومجم لبق نم ةنابتسالا مييقت مت دقو « ةيداصتقالاو

 . ىرخأ ةيحان نم ةسوردملا ةرهاظلل اهتبسانم ىدمو ةيحان نم دونبلا ةغايص ةمالس

 6 ماسقأ ةتس ىلإ ةمسقم ةلئسأ ةئيه ىلع ضرف 100 ىلع ةنابتسالا توتحا دقو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةعزوم

 ينارمعلا طيطختلا : الوأ

 رارقلا باحصأ « ينارمعلا طيطختلا لماوعب صتخت ضورف 9 ىلع ءزجلا اذه لمتشا

 ددعت بابسأ « ينارمعلا طيطختلا لكاشم ؛ نيططخملا ةيعون « تيوكلا يف يطيطختلا

 يف ماحدزالا بابسأ ؛ رورملا لكاشم بابسأ « ةيدلبلا نوناق تايبلس « ةينارمعلا ططخلا

 . ماعلا لقنلا لئأسو مادختسا ىلع نينطاوملا هيجوت ىلع دعاست يتلا لماوعلا « ةنيدملا زكرم

 هيف ةرثؤملا لماوعلاو ينارمعلا طيطختلا جئاتنو ميهافم : ايناث

 اهسسأو ةينارمعلا ةيمنتلا ميهافم لوح ء اضرف 25 ىلع ءزجلا اذه لمتشا

 .٠ تالصاوملاو لقنلاو « ةديدجلا ندملاو « اهجئاتنو

 ةيرشبلا ةيمنتلا : اثلاث

 توميبب ةناعتسالاو « ةيرشبلا ةيمنتلا زئاكرب صتخت اضرف 14 ىلع ءزجلا اذه لمتشا

 ينارمعلا طيطختلا عيزوتو « ةيناكسإلا لكاشملا بابسأو « طيطختلا يف ةيبنجألا ةربخلا

 تيوكلا ةعماج - ايفارغخللا مسق سينما هللادبع ديلو روتكدلا ذاتسألا - :مه (1)

 تيوكلا ةعماج - سفنلا ملع مسق - يراصنألا دمحم ردب روتكدلا -
 ٠

خلاو عامتجالا مسق - يريفظلا دمحم باهولادبع روتكدلا 2
 . تيوكلا ةعماج - ةيعامتجالا ةمد

 . (1) مقر قحلملا رظنأ (2)
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 ةيتيوكلا ةلامعلا داعتبا « ةلامعلا نم ةدافتسالاو « ةيناكسلا ةبيكرتلاو « ةينكسلا قطانملل

 ةردن « اهجئاتنو لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشم طباوض ؛ ةيفرحلاو ةينفلا لامعألا نع
 « ءانبألا ميلعت يف ةلضفملا سرادملا « ةيعماجلا تايلكلا يجيرخ تاصصخت ضعب

 يف ةيحصلا تامدخلا ضعب يندت بابسأ « هيلإ جاتحيام لمعلا قوسل مدقت يتلا تاهجلاو
 . اهب ضوهنلا ةيفيكو «٠ تيوكلا

 ةيحصلاو ةينكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا : اعبار

 نكسلاو ؛ ةيعامتجالا ةيمنتلا ميهافم لوح اضرف 19 ىلع ءزجلا اذه لمتشا

 . ةيحصلا تامدخلاو « لمعلاو « ميلعتلاو « ناكسإلاو

 ةيعارزلاو ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمنتلا : اسماخ

 يعارزلا عاطقلا اهنم ىناعي يثلا لكاشملاب صتخت اضرف 11 ىلع ءزجلا اذه لمتشا
 ةورثلا ىلع ظافحلا ىلع دعاست يتلا لماوعلاو « ةيعارزلا ةيمنتلا لماوعو « تيوكلا يف

 « ةعانصلا لاجم يف ينارمعلا طيطختلا ةسايسو « ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامحو « ةيناويحلا

 لكاشملاو « ةعانصلا ةرادإو « ينطولا داصتقالا يف ةلاعف ةمهاسم اهل يتلا تاعانصلاو

 ةيمنتلا يف اهتاراج نع تيوكلا فلخت بابسأو « يعانصلا عاطقلا اهنم يناعي يتلا

 . يتيوكلا لاملا سأرل هيجوت لضفأو « ةرحلا قوسلاو . ةيعارزلاو ةيعانصلا

 ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا ةيمنتلا طيطخت : اسداس

 . ةيعارزلا ةيمنتلاو « ةيعانصلا ةيمنتلاو « قاوسألاو « ةيراجتلا

 : ةساردلا ةنيع 2-5

ةموكحلا يف نيلماعلا نينطاوملا نم درف 0 ءارآ ىلع ةنيعلا تلمتشا
 تاكرشلاو 

 ثميح (5-1) لودجلا كلذ نيبي ؛ تانابتسا 10 عقاوب ةهج لك نم ةنيع عمج مت دقو ؛ ةصاخلا

الخ نم كلنذو ' ةيدمعلا ةنيعلا " ةقيرطب ةيلكلا ةنيعلا دارفأ رايتخا مت
 تاهسجلا رايتخا ل

 تسيوكلا ةلود يف ةيمنتلاو نارمعلا عوضومب ةقالع اهل يتلاو ةصاخلاو ةيموكحلا تاسسؤملاو

 300 طقق عمج مت « نايبتسا ةرامتسا 600 وحن عيزوتب ثحابلا ماقو « يلصألا عمتجملا ليثمتل

 . ةميلس نايبتسا ةرامتسا
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 (5-1) لودج

 بسح صاخلا عاطقلاو ؛ ةلودلا تاعاطق يف نيلماعلا نيفظوملا نم ةنيعلا دارفأ عيزوت

 1999 /ربمسيد . يملعلا لهؤملاو ةهجلا

 | 2 لهؤملا | دعلا | 0200-0 ةهجلا ا
 0م ةمآلا سلجم |
 | 12020200 يعمجإ 10 | 0 0 ءارزولا سوما
 | ىعمجإ 19 | طيطختلا ىلعألا سلجملا

 آب فلل 1021
 | ____2ىعماجأ 10 | 22 2 قرطلا تالاغشإو ةماعلا لاغشألا ةرازرأ
 | 0 ىعمجإ 14 | 00000000 طيطختلا ةرازوأ

 | ىبساجإ 1 |[ 0 مالعإلاةرازو
 ا ا ا ب تت ا

5 

 | 0 يونثأ 10 | 2 ةيكمسلا ةورثلاو ةعارزلا نوئشل ةماعلا ةئيبلا

 بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلا
 أ _ايلع تاساردإ_ 10 | - ةلمنولا ةيلك - ا
 ايفارغجلا مسق - ةيعامتجالا مولعلا ةيلك - تيوكلا ةعماج
 امي ييسييملاجا 10037 3 ةرركسل ةلدرلل ةماعل ةسسؤعلا|
 | ييماجا 14 | 0 لة ةئيبلا
 | (يسمجل نون) موظنإ_10 | ا ةضايرلاو بابشلل ةماعلا ةئيبلا |
 أ 2 يعماجأ 10 | بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا |

 | __نمجأ 18 ]| 00 ا ةيسإلا رات راد
 امج 104 | 0 مع ءاقق) ةيسدنهلا بتل
 ل  .ٍايلعتاساردإ 10 | 2 مسخ عاطق ةئيبلا ةيامح ةيعمجأ

 اهي بطسطإ 10-10 0 ع الر رتل تكل
 يي يل لل

 1 _ميمجل نون عوطضأ 10 | سلخ ءاطق ةفتتم ةيراجت تاكرشأ

 دنمش طعس 10 2120 نسف
 [إصمتا» اطق) عرازم باحصأ باحصأ

 كيس
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 ةنيعلا دارفأل تاراركتلل ةيوئملا بسنلا لالخ نم ايئاصحإ ةساردلا جئاتن ليلحت متو

 . "!ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا ةمزحلا جمانرب قيرط نع رتويبمكلا مادختساب ةيلكلا

 : ينارمعلا طيطختلا 3 - 5

 : ينارمعلا طيطختلا اهيلع موقي يتلا لماوعلا 1-3 5

 قشبنت ةقيقد تاساردو يلام معد نم ينارمعلا طيطختلا اهيلع موقي يتلا رصانعلا ددعتت

 يفو « سانلا تاجايتحا مثالي طيطخت هنع جتني امم « ةبسانم نكامأ يف ةميلس تارارق اهنع

 لماوع : يف تلثمت ةنيعلا دارفأ ءارآل ةبسن ىلعأ نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد لاجملا اذه

 ةنيعلا دارفأل 9665 ةبسنب سانلا تاجايتحاب يفي طيطخت « بئاص رارقو « ةيلاملا ةرفولا

 يف ةقدو « ناكملا يف ةبسانم : يف ةيلكلا ةنيعلا نم 967 لثمتف ةبسن ىندأ امأ « ةيلكلا

 نأ نوري ةنيعلا دارفأ نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي اذهو . (1) مقر قحلملا رظنا « ميمصتلا

 « لاوحألا لك يف بئاصلا رارقلاو ةيلاملا دراوملا هل رفوتام اذإ ًالاعف نوكي ينارمعلا طيطختلا

 ةينارمعلا مهتابلطتمو مهتاجايتحاب يفي ينارمع طيطخت ىلإ نوعلطتي مهنأ ىلإ ةفاضإ

 . ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

 يف نوكي نأ بجي ؛ تيوكلا يف يطيطختلا رارقلا نأ نوري ةنيعلا دارفأ نأ ظحالنو

 ضعبلا فيضي امنيب 9647 ةبسنب طيطختلا ةرازوو ٠ يدلبلا سلجملاو « ءارزولا سلجم ةرئاد

 بتاكملاو « مالعإلا : مه يطيطختلا رارقلا باحصأ نأ ىرتف ةئف ىندأ امأ « لاغشألا ةرازو

 ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي كلذو « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 909.3 ةبسنب نونطاوملاو « ةيراشتسالا

 ؛ طيطختلا ةرازوو « يدلبلا سلجملاو « ءارزولا سلجمب ربكأ ةروصب طبتري رارقلا نأب نوري

 . يذيفنتلا يرادإلا روظنملا نم طيطختلل ةماعلا طوطخلل مهمهفت ىلع لدي اذهو

 ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد « ةينارمعلا ةيمنتلاو طيطختلاب نيمئاقلا ةيعونب قلعتي اميفو

 ء«ةينارمعلا ةيمنتلاو طيطختلاب نيمئاقلا دلبلا ءانبأ نم نيصصختملا ةئف نوكت نأ لضفت ةبسن

 « ؟640.7 ةبسنب دلبلا ءانبأ ةكراشمو بناجألا نييراشتسالا ةئف كلذ يلي « 9945.3 تغلب ثيح

 ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو « 9014 ةبسنب بناجألا نييراشتسالا يف تلثمت ةبسن ىندأو

 تاينيسمخلا لبق ادئاس ناك يذلا يلحملا طيطختلا طباوض ةاعارم يف ةبغرلا
 ناك ىذلاو

 . كاذنآ ناكسلا تاجايتحا عم ايشامتم

 (5285) معركممقل ©هطمانات 0
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 : تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا لكاشم مهأ 2-3 - 5

 يف ينارمعلا طيطختلا تبحاص يتلا لكاشملا مهأب قلعتي اميف ةنابتسالا جئاتن تءاج

 يف كلذ يلي « 9041.3 ةبسنب لكاشملا هذه مهأ لثمي لماكتملا طيطختلا بايغ نأ « تيوكلا

 سفقنب اهيلي ؛ 9023.3 ةبسنب قيبطتلا ةيفيك عم ذيفنتلا براضت ةيمهألا نم ةيناثلا ةجردلا

 دارفأل 9022.7 ةبسنب ينارمعلا طيطختلا نع ةلوئسملا تاهجلا لخادت ةلكشم ابيرقت ىوتسملا

 ةريخألا ةبترملا يف طيطختلل ةصصخملا ةينازيملا صقن ةلكشم تناك امنيب « ةيلكلا ةنيعلا

 بسح تيوكلا يف ينارمعلا طيطختلا نأ ىلع كلذ لديو . ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9912.7 ةبسنب

 زيكرتلا لالخ نم كلذ ناك ءاوس « هبناوج لماكت مدع ةلكشم نم يناعي ةنيعلا دارفأ روصت

 « يميلقإلا قسانتلاب لالخإلا ىلإ ىدؤي امم ؛ رخألا ضعبلا لامهإو قطانملا ضعب ىلع

 يف ةيراجتلا ةطشنألا زكرت طمن كلذكو « قطانملا نيب ةيعامتجاو ةيداصتقا تاوجف روهظو
 . اهريغ نود ةددحم قطانم

 طخحخلا ذيفنت يف قيقدلا قيسنتلا مدع تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا لكاشم نمو

 ةرازوك كلذ نع ةلوئسملا تاهجلا ددعتل ارظن ءىرخأ ةهج نم اهقيبطت لخادتو « ةهج نم

 امم .؛ مهريغو « ءاملاو ءابرهكلا ةرازوو :« تالصاوملا ةرازوو « ةيدلبلاو « ةماعلا لاغشألا

 . رمتسم قيقد قيسنت ىلإ جاتحي

 : تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا ططخلا ددعت بابسأ مهأ 3 - 3 - 5

 تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا ططخلا ددعت بابسأ نأ ىلع ةنيعلا دارفأ ءارآ جئاتن تلد

 ةفقيقدلا ريغ ةيساسألا تاعقوتلا ىلإ عجري « اهل ةررقملا ةدملا ءاضقنا لبق اهريوطت ةداعإو

 نمو « ططخلا طورشب قيقدلا مازتلالا مدعو « تارجهلل دالبلا باوبأ حتف ببسب ةلامعلاو ناكسلل

 تاريغتلا ىلإ ةفاضإ « ةعراستم لكاشم ىلإ ثدأ ةعراستملا ةينارمعلا ةضهنلا نإف ىرخأ ةهج

 ةيلكلا ةنيعلا دارفأ ءارأ تعءاج ثيح . 1952 ذنم دالبلا يف ترهظ يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ططخلا طورشب مازتلالا مدعب قلعتملا ببسلا ءاجو « هعمتجم لماوعلا هذهل 9629.3 ةبسنب
 هبسنب

 مدع نأ ىلع ةحضاو هلالد لدي امم (1) مقر قحلملا رظنا « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 7

 ةياهنلا يف جاتحت لكاشم ثودح ىلإ ىدؤي « ةينارمعلا ططخلا اهب تءاج يتلا طورشلاب مازتلالا

 ةديدجلا ندملا ءاشنإب مازتلالا مدعك « هديدج ةينارمع هطخ ىلإ امبر وأ ةطخلل ريوطت ةداعإ يلإ

كسلا ضئافلا باعيتسال « ناريخلاو ةيبصلا يف ينارمعلا ق ذلا جراخ
 ةيرضحلا ةقطنملا يف ينا

 ةداعإ ىلإ ىدأ امم يناثلا يلكيهلا ططخملل يلوألا ريوطتلا ةداعإ اهب تءاج يتلاو « ةمئاقلا

 يف ترهظ دقو « ضئافلا باعيتسال هديدج ةيناكسإ عقاوم داجيإل 3 ماع يف هديدج ريوطت
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 -1977-1983 - 1970 - 1967 - 1952 ططخ يه ةينارمع ططخ 7 وحن ةنس 45 لالخ

 : ًاييرقت فصنو تاونس تس لك ةطخ لدعمب يأ 1997 - 989

 . تيوكلا ةلود يف ينابملاو مئاسقلا ميظنتو ءانبب صاخلا ةيدلبلا نوناق تايبلس 4- 3 - و
 ثحابلا دروأ ء ميظنتلاو ءانبلاب صاخلا ةيدلبلا نوناق تايبلس ىدم زاربإل ةلواحم يف

 تاليدعتلا يف ةنابتسالا جئاتن كلذب تدافأ امك اهتيمهأ بسح نمكتو « بابسألا نم ةعومجم

 نوناق يف نينطاوملا نم ةنيع ءارآ ذخأ مدع يفو « ءانبلا نوناق يف ةرمتسملاو ةرركتملا

 ةبسنب ةعمتجم بابسألا هذه تءاج دقو « نوناقلا قيبطت يف مزحلا مدع ًاريخأو « ءانبلا
 . (1) مقر قحلملا رظنا « ةنيعلا دارفأ ءارآ نم 3

 يف ةينكسلا قطصانملا ضعب يف ةدوجوملا تايبلسلا هذه تازارفإ نم نإف لعفلابو

 لخادت (5-1) ةروصلا حضوت ثيح تامادختسالا يف رمتسملا ريغتلا لالخ نم رهظت تيوكلا

 يتلا ةيناورفلا ةقطنم يف « ةيرضحلا ضرأذلل ةينكسلاو ةيراجتلا ةيرامثتسالا تامادختسالا

 داعتبالل ىرخأ قطانم ىلإ اهنم ناكسلا نم ريثك لاقثنا ىلإ ىدأ امم « نكسلل الصأ ةدعم تناك

 ميظنتو ءانبلا نوناق يف ةرركتملا تاليدعتلاب ةقلعتملا ثايبلسلا نمو . جاعزإلاو ماحدزالا نع

 امم « ةينك سلا عطقلا ماظن ىلع ةريغص مئاسق ىلإ ةريبكلا مئاسقلا زرف ركذن « اضيأ مئاسقلا

 قطانملا يف قفارملاو تامدخلا ىلع طغضلاو ةيناكسلاو ةينكسلا ةفاثكلا يف ةدايز ىلإ ىدؤي

 دعب سانلا ءارآ ذخأ نم عنام الو ؛ مزحب نوناقلا قيبطت نم دبال هنأ ثحابلا ىريو . ةينكسلا

 هذهل تارسشؤملا ضعب ىطعي فوس امم « ءانبلا نوناق ىلع تايبلس يأ روهظ دنع ةرتف لك

 . ءانبلا نوناق ليدعت ءانثأ اهنم ةدافتسالا نكمي تايبلسلا

 هتالكشمو رورملا 5-3 - 5

 نأ ؛ ةنيعلا دارفأ ءارآ جئاتن تلد دقف تيوكلا ةلود يف ةيرورملا لكاشملا بابسأ نع امأ

 تناك امنيب « ةيلكلا ةنيعلل 96 65.1 ةبسنب رورملا نوناقب مازتلالا مدع يف لثمتت بابسألا هذه

 قرطلا نأل حيحص اذهو ؛ 966.3 و 968.3 ةليئض ًابسن لثمت قرطلا قيضو تابكرملا ةرثك

ةرثك نم تيوكلا ةلود ىناعت كلذ مغرو . ةيملاعلا طورشلا اهيفو ةيفاك
 تايكرملا ثداوح 

 يف ًاثداح 24120 وحن يلإ لصتل تعفت راو « ًاثداح 15293 وحن 2 ماع يف تغلب يتلاو

 ىسلإ دوعي رورملا نوناقب مازتلإلا مدع نأ ثحابلا يريو .(') تاظفاحملا لك ىف 1996 ماع

 حئاوللا قيبطت يف مزحلا مدع ىلإ ةفاضإ « نينطاوملا نم ريثكلا دنع يرورملا يعولا فعض

 ةلتستكاو ه2 ]ةمهتمع : 0م. 1997 2214, 1.168. 19 نخ )0(
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 يف ةيرضحلا ضرألل ةينكسلاو ةيراجتلاو ةيرامثتسالا تامادختسالا لخادت (5-1) ةروص

 ىلعو ةيراجتلا تامادختسسالا ةروصلا نيمي ىلع حضتي ثيح « ةينكسلا ةينوارفلا ةقطنم

 . ًاعم ةينكسلاو ةيرامثتسالا تامادختسالا اهراسي

 . 1999 « ويام « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 راتهت سإلا ىلإ يدؤي امم هب مزتلي الو « رورملا نوناقب ثرتكي ال ضعبلا لعجي امم ةيرورملا
 مهمو يساسأ رود اهل تابكرملا دادعأ ةرثك نأ يرنو . ةريثكلا ثداوحلا يلاتلابو « ةنوعرلاو

 يف اهعاونأ ىتشب هبكرم 730.833 تابكرملا دادعأ تغلب ثيح « ةيرورملا لكاشملا هرثك يف

 عافترا يف ىهو ؛ "اه بكرم 861152 وحن يلإ 6 ماع لصتل تعفتراو 1992 ماع

 نيتناوقلا ضعب نسب « اهدادعأ عافترا نم دحت نأ اهنأش نم تاسارد دعت مل اذإ درطضم

 ءاطعإب ةقفاوملا مدع وأ « ةبكرم نم رثكأ نوكلمي نيذلا نينطاوملا ىلع موسرلا ةفاضإك

 درف لكل بسحتو ةدايق ةصخر ىلع نولصحي نيذلا دادعأب الإ تابكرملل ةيرورم صيخارت

 . طقف ةدحاو هبكرم

 داوفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد تبوكلا هنيدم زكرم يف ماحدزالا بابسأ ثحب لاجم يفو

 ةطشنألا بلغأ زكرتك لماوع ةعومجم ىلإ دوعي « هيف ماحدزالا بابسأ نأ نوري ةنيعلا

 هنم لخادملاو جراخملا ةلق ىلإ ةفاضإ ؛ ةيموكحلا ةطشنألا بلغأ زكرتو « هيف ةيراجتلا

 ةنيعلا دارفأ نم 96 30 ىريو ؛ ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 96 38 هبسنب يأرلا اذه ءاجو « هيلإو

 ةلتستماج' هغطادممتمسم: آطتلب , 2215, 7 169 )01(
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 زكرم يف ديدشلا ماحدزإلا يف يسيئرلا بيبسلا وه ةيراجتلا ةطشنألا بلغأ زكرت نأب ةيلكلا

 . (1) مقر قحلملا رظنا « يراجتلا اهبلقو تيوكلا ةنيدم

 تيوكلا ةنيدم زكرم يف ماحدزإلا ةدايز ىلإ ىدؤت يتلا بابسألا نم نأ ثحابلا ىريو

 يلكيهلا ططخملا هحرتقأ يذلا « دالبلا بونج يراجتلا ساطنفلا زكرم ذديفنتب مازتلإلا مدع

 زكرت نم دحي نأ هنأش نم اذهو « همسن فلأ 500 وحن مدخي نأ عقوتي يذلاو « 1970 يناثلا

 . هيف ماحدزإلا نم فيفختلاو ةنيدملا زكرم يف ةيراجتلا ةطشنألا

 دققف « ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا ىلإ نينطاوملا هيجوت ىلع دعاست يتلا لماوعلا نعو

 تاذو ةروطتم ماع لقن لئاسو ريفوت لالخ نم كلذ قيقحت نكمي هنأ ٠ ةساردلا جئاتن تزربأ

 ةنيعلا دارفأ نم ىرخأ ةئف فيضت امنيب « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 90 3 ةبسنب ةفلتخم ماجحأ

 مادختسا ىلإ نينطاوملا هجوت ىلع دعاست فوس اهنإف هعمتجم تءاج ام اذإ « ىرخآ لماوع

 راعسأ ةدايز ىلإ ةفاضإ ماعلا لقنلا راعسأ ضيفخت يف لماوعلا هذه لثمتتو « ماعلا لقنلا لئاسو

 ماع لقت لئاسو ريفوتو « ماعلا لقنلا تامدخ نيسحتو « ةصاخلا تارايسلا ىلع موسرلاو دوقولا

 ٠ (1) مقر قحلملا رظنا « ةيلكلا ةنيعلا نم 9032.8 ةبسنب ةفلتخم ماجحأ تاذو ةروطتم

 ةلواحمو لقنلا للاسوب مامتهالا بجاولا نم هنأ صوصخلا اذه يف ثحابلا يريو

 لقنلا لئاسو مادختسا نع ءانغتسالاو اهمادختسال نينطاوملا نم ريثكلا بذجتل اهريوطت

 تالفاحلا دادعأ تردق تيح . ةفلتخم ماجحأب لئاسولا هذه ريفوت ىلإ هفاضأ . ةصاخلا

 تابكرملا امأ « ةلفاح 22246 وحنب 1993 ماع ةياهن يف ةلجسملاو ماعلا لقنلل ةصصخملا

 ىلامجإ نم 9096.3 ةبسن لثمت يأ ؛ ةبكرم 595526 وحنب ةنسلا سفنل تردقف ةصاخلا

 دادعأ تردقو « ةلقاح 21084 وحنب تالفاحلا دادعأ ت ردق 1996 ماع يفو . تابكرملا

 . !'!تابكرملا يلامجإ نم 9697 ةبسنب يأ ؛ ةبكرم 696555 وحنب ةصاخلا تابكرملا

 هيف ةرثؤملا لماوعلاو ينارمعلا طيطختلا جئاتنو ميهافم 4 - 5

 ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلل ةماعلا ميهافملا : لوألا لاجملا 1-4-5

 لئادبلا لضفأ رايتخال ةرمتسمو ةيدارإ ةمظنم ةلواحم اهرهوج يف ةيمنتلا -1
 ةحاتملا

 . نيعم نمز يف ةنيعم فادهأ قيقحتل

 التمنكتوت هك اهسمتمو : 3كهدطلو هاوعمأ هع 5م عندو, 1998, 2 79-78, 51-50-11. 1ةدهنا . (01)

223 





 (ًادج قفاوم) كلذ يلي 9638 ىهو (قفاوم) ةئفل تناك هبسن ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 . (1) مقر قحلملا رظنا 963.7 ةبسنب (ًادج ضراعم) تناكف ةئف ىندأ امأ « 90 32.3 ةبسنب

 .اهانعم نومهفيو ةيمنتلل ماعلا موهفملا نوكردي ةنيعلا دارفأ نم 96 70 وحن نأ ىلع لدي كلذو

 تامدخلا مادختساو عيزوت نع ةلماش ةماع ةسارد نع ةرابع يه ةلماشلا ةيمنتلا -2

 ةيعيبطلا تاورثلا لالغتساو ةينارمعلا تاعمجتلاو «تالصاوملاو قفارملاو

 . اهروطتو ةيداصتقالاو ةيعارزلاو

 ةبسنب (ةفاوم) ةئف كلذ يلي 9045 ىهو (ًادج قفاوم) ةئفل ةبسن ىلعأ تناك

 نع اهعومجم دعتت ملف (ادج ضراعمو ضراعم)اتئف امأ « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 99 3
 نم 96 85 وحن نأ ىلع احضاو ار شؤم كلذ ىطعيو . (1) مقر قحلملا رظنا 4

 ةلمافش ةساردب ىنعت يتلا ةماعلا وأ ةلماشلا ةيمنتلا ىنعم اديج نوكردي ةيلكلا ةنيعلا دارفأ

 لالغتساو « ةينارمعلا تاعمجتلاو تالصاوملاو قفارملاو تامدخلا مادختساو عيزوت نع

 ىلع لوصحلا يف كلذ اندعاسي فوسو . اهروطتو ةيداصتقالاو ةيعارزلاو ةيعيبطلا تاورثلا
 . ةماعلا ةيمنتلا ميهافمل ةنيعلا دارفأ مهف لالخ نم ةنابتسالا ةلئسأ ةيقب ىلع ةقيقد جئاتن

 قبطي نأ نكمي يذلا يزكرماللا طيطختلا عاونأ لضفأ ربتعي لماشلا ينارمعلا طيطختلا -3

 تيوكلا ةلود يف

 ةئف كلذ يلي 90 3 ىهو (ًادج قفاوم) ةئف لثمت هبسن ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 نأ يأ طقف 961.7 (نيضراععملاو نيقفاوملا ريغ) ةبسن تغلب امنيب 90 37.7 هبسنب (قفاوم)

 نأ نكمي يذلا ينارمعلا طيطختلا عاونأ لضفأ نأ ىلع نوقفاوي ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 2

لذ هب ىنعنو « (1) مقر قحلملا رظنا لماشلا ينارمعلا طيطختلا وه تيوكلا ةلود يف قبطي
 ك

 بايسناب طيطختلا تارادإ ر فاضت لالخ نم « لماكتملاو قسانتملا يزكرماللا طيطختلا

 ٠ يكارتشالا موهفملاب ةيزكرملا ةيلومشلا سيلو « لماكتو

 نأ الإ تاينيثالثلا ىلإ دوعت ةركبم ةرتف ذنم ةيمنتلاو طيطختلا تيوكلا ةلود تقبط -4

 يذلاو تانيسمخلا ذنم الإ قبطي مل يرصعلا ينارمعلا طيطختلا
 ريغت ىلإ ىدأ

 . يناكملا اهعيزوتو ضرألا تامادختسا

 ىهو (قفاوم) ةئفل تلثمت ةبسن ىلعأ نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد
 ةنيعلا دارفأل 5 7

 761.7 ردقب (قفاوم ريغ)تناكف ةبسن ىندأ امأ ؛ 96 26.3 هبسنب (ًادج قفاوم)اهيلي ةيلكلا

 نأ ىلع لدي كلذ لعلو « (1) مقر قحلملا رظنا ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 962 ردقب (ًادج ضراعم)و
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 طيطختلا نأ الإ «. ضرغلا اذه ىلع نوقفاوي 9673 وحنب ةردقملاو ةنيعلا دارفأ نم ةيبلغألا
 تاينيسمخلا ذنم الإ قبطي مل « بناجألا نييراشتسالا دي ىلع ءاج يذلاو يرصعلا ينارمعلا

 ىلإ تدأ يتلاو « تيوكلا هلودل هيلكيه هطخ لوأ روهظ عم 1952 ماع ديدحتلا هجو ىلعو

 . لبق نم تيوكلا هدهعت مل ثيدح يبرغ طمن ىلع يناكملا اهعيزوتو ضرألا تامادختسا ريغت

 ةيبمنتلا قيقحت نم رارقلا بحاص نكمي طيطختلا ةنمزأو طامنأو عاونأب ةطاحإلا -5

 . مئالملا طيطختلاو ةبولطملا

 (ادج قفاوم)اهيلي 9448.3 ىهو (قفاوم) ةئفل تناك ةبسن ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 902 ردقب (قفاوم ريغ)و (ادج ضراعم) ؟00.3ردقب تناكف هبسن ىندأ امأ 9042.3 هبسنب

 نم هنأ ىلع احضاو أرشؤم كلذ انيطعيو . (1) مقر قحلملا رظنأ ةيلكلا ةنيعلا دارفأل

 ء«ةييمنتلاب ةصاخلا طيطختلا تايلمع نع لوؤسملا رارقلا بحاص نوكي نأ ًادج يرورضلا

 ةيمنتلا قيقحت نم هنكمي فوس يذلاو « هتنمزأو هطامنأو طيطختلا عاونأب ةلماك ةيارد ىلع

 . اهل ةمئالملا ططخلا دادعإ لالخ نم ةبولطملا

 ةينارمعلا ةيمنتلا سسأ : يناثلا لاجملا 2 - 4 5

 . ةلقتسم هئيه وأ ةرازو يف ةيمنتلاو طيطختلا لعج نم دبال الاعف طيطختلا نوكي يكل - 1

 96 47.7 ىهو (ًادج قفاوم) ةئفل تناك ةبسن ىلعأ نأ حضتي ةساردلا جئاتن تلد

 تناكف هبسن ىندأ امأ ٠ ةيلكلا ةنيعلا نم 8 ةبسنب (قفاوم) ةئف كلذ يلي ةيلكلا ةنيعلا دارفأل

 نأ ىلع لدي امم (1) مقر قحلم رظنأ ٠ ةيلكلا ةنيعلا نم 96 1.3 ردقب (ًادج ضراعم) ةئفل

 دادعإ نع ةلوئسم نوكت « ةيمنتلاو طيطختلل ةرازو ءاشنإ ىلإ ةسام ةجاحب تيوكلا هلود

 تاعاطفلا عيمج يف هيمنت ثدحت نأ « اهنأش نم تاسايس دادعأ و ةلماشلا ةينارمعلا ططخلا

 . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

لالا نامضل ةطخلا قيبطت دنع هقيقد طباوض ضرف يغبني -2
 . ينارمعلا ططخملا سسأب مازت

ذ يلي (قفاوم) ةئفل 96 47.7 ةبسنب تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد
 قفاوم) كل

م . (ًادج ضراعم) 961 ةبسنب تناكف ةئف ىندأ امأ ؛ 9040 هبسنب (ًادج
 وحن نأ ىلع لدي ام

 ةطخلا قيبطت دنع ةقيقد طباوض ضرف يغبني هنأب نوري ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 8
 نامضل «

 : يلاتلا وحنلا ىلع ىهو طباوض هعومجم ثحابلا حرتقيو « ينارمعلا ططخملا سسأب مازتلالا
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 قييطتب موقت يتلا تاهجلا مزليو ينارمعلا ططخملا سسأ نع جورخلا عنمي نوناق رادصإ -
 ئدابملا هذه فلاخي نمل تاءازج عضو لالخ نم هئدابم نع جورخلا مدعب « ططخملا

 . سسألاو

 فلاخت يتلا تاهجلا ةبقارمو ينارمعلا ططخملا قيبطت ىلع فارشإلل ايلع ةهج فيلكت -

 لحارمل ةبقارملاو ةعباتملا هتمهم لمع قيرف ليكشتو ؛ ينارمعلا ططخملل ةماعلا سسألا

 . ةطخلا ذيفنت

 ؛ ينارمعلا طغخنخملا لمع لقرعت نأ اهنأش نم ةتقؤم ططخ رادصإ ىلع ةقفاوملا مدع -

 . هذيفنت قيعتو

 ةعباتملا متت نأ اهلالخ نم نكمي ينارمعلا ططخملا سسأل ةينمزو ةيذيفنت لحارم عضو 2

 متهت يتلا تاصصختلا نم عسوأ ةرئاد ىلع ينارمعلا طيطختلا قيرف لمشي نأ يغبني -3

 . ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيرشبلا ةيمنتلا بناوجب

 ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 96 47.3 ىهو (قفاوم) ةئفل تناك ةبسن ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 « قفاوم ريغ) ةباجإلا يتئفل تناكف هبسن ىندأ امأ « 9041.3 هبسنب (ًادج قفاوم) كلذ يلي

 ةنيعلا دارفأ نم ةيبلغألا نأ ىلع ارشؤم بسنلا هذه ىطعتو « 962.4 ةبسنب (ًادج ضراعمو

 ةوئاد ىلع « ينارمعلا طيطختلا قيرف لمشي نأ يغبني هنأ ىلع نوقفاوي 9689 وحنب نيردقملاو

 ء« ايفارغجلا « ةسدنهلا يف لثمتت تاصصختلا هذه نأ ثحابلا ىريو . تاصصختلا نم عسوأ

 ؛ ةرادإلا ء ايجولويجلا ؛ ةعارزلا « خيراتلا « نوناقلا « داصتقالا ؛ عامتجالا « ةئيبلا

 ٠ ميمصتلاو مسرلا « يلآلا بساحلا « ةبساحملا

 ةئيبلا نع هفقيقد نوكت ةقبسم تاسارد دادعإ ةينارمعلا ططخلا عضو لبق مزلتسي -4

 ( ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيعيبطلا تائيبلا ) تيوكلا ةلود يف ةيلحملا

 قفاومو قفاوم) ةئفل مهتاباجإ تءاج ةنيعلا دارفأ نم ةيبلغألا نأ ةسا ردلا جئاتن تلد

 كلذ انيطعيو (ًادج ضراعم) 961 تناكف ةبسن ىندأ امأ « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9087 هبسنب (ًادج

 ةقيقد نوكت ةقبسم تاسارد دادعإ ةينارمعلا ططخلا عضو لبق مزلتسي هنأ ىلع احضاو ًارشؤم

 يف ةلثمتملا ةيعيبطلا ةئيبلا نع تاسارد دادعإك « تيوكلا ةلود يف ةيلحملا ةئيبلا نع ةلماشو

 هايملا دراوم ؛ خانملا « ةبرتلا « حطسلا رهاظمو يجولويجلا بيكرتلا ؛ عضوملاو عقوملا

 ةسيفارجوميدلا صئاصخلا يف ةلثمتملا ةيعامتجالا ةئيبلا نع تاساردو . ةيعيبطلا تاورثلاو

 ديلافتلاو تاداعلاو ناكسلل ةيداصتقالا صئاصخلا و ةيعامتجالا صئاصخلا « ناكسلل
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 دراوسملا ؛ ةلودلا لخد يف ةلثمتملا ةيداصتقالا تائيبلا نع تاسارد دادعإو . ةيعامتجالا

 هذه دعاست فوسو . ةيداصتقالا ةطشنألاو ةلودلا يف رامثتسالا لاجم « ةيعيبطلا ةيداصتقالا

 . اهعم ةفيكتملاو تاتئيبلا هذهل ةمئالملا ططخلا دادعإ نم ططخملا تاساردلا

 ينارمعلا طيطختلا جئاتن : ثلاثلا لاجملا 3 - 4 5

 ةزيجو ةينمز ةرتف يف ططخ ةدع ذختت ثيوكلا ةلود تلعج يتلا بابسألا مهأ نم 1

 . ةيداصتقالا تاعاطقلاو ةلامعلاو ناكسلا ىلع تأرط يتلا تاريغتلا

 قئفاوم) | ةئف كلذ يلي 9046.3 ىهو (قفاوم) ةئفل تناك هبسن ىلعأ نأ جئاتنلا تلد

 :« 96 2.3 ىهو (ادج ضراعم) ةباجإلا ةئفل تناكف ةبسن ىندأ امأ 7 هبسنب (ًادج

 ناك سلا ىلع تأرط يتلا تاريغتلا نأ ىلع ًارشؤم تاباجإلا هذه ىطعتو (1) مقر قحلملا

 ططخلا ددعت ءارو ؛ ةعرامتنلا ةينارمعلاو ةيداصتقالا ةضهنلا تبحاص يتلاو ةلامعلاو

 يتلاو 1997 ماع ىتحو 1952 ماع نم هنس 45 لالخ يف تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا

 . ةينارمع ططخ 7 وحن تزرفأ

 نسم تداز امنيي نييتيوكلا اهناكس نم تيوكلا هنيدم 1952 ماع دعب ةينارمعلا ططخلا تغرفأ 2-

 . يرخأ ةرم اهيلإ نييتيوكلا ناكسإ ةداعإ ىلع لمعت نأ ردجألا نمو نيدفاولا ناكسلا دادعأ

 كلذ يلي 96 39.7 ىهو (ادج قفاوم) ةئفل تناك ةبسن ىلعأ نأ ىلع جئاتنلا تلد

 امم . 962 ةبسنب (ادج ضراعم) تناكف هبسن ىندأ امأ « 9635 هبسنب (قفاوم) ةئف

 هنيدم تغرفأ دق « 1952 ماع دعب تمت يتلاو ةثيدحلا ةينارمعلا ططخلا نأ ىلع لدي

 تايلمع لالخ نم نيدفاولا ناكسلا دادعأ تداز امنيب نييتيوكلا اهناكس نم تيوكلا

 دالبلل همصاع تزرفأ يتلاو تاراقعلل تمت يتلا ( ةيكلملا عزن ) نيمثتلا
 نيينطاوم الب

 « ةثيدحلا ةينارمعلا ططخلا يف نابسحلاب ذخؤي نأ ردجألا نمف اذل « اهيلإ نومتني

 سناجت ىلع ظافحلل ىرخأ ةرم تيوكلا هنيدم ةمصاعلا ىلإ نييتيوكلا ناكسإ ةداعإ

 . اهب ةيناكسلا ةييكرتلا

ثلا دقع يف الإ ينارمعلا طيطختلا لكاشم رهظت مل
 . اهالت امو تاينينام

 قفاوم) كلذ يلي 9031.4 (دياحم) ةئفل تناك ةبسن ىلعأ نأ جئاتنلا ترهظأ

 نأ جئاتنلا تلدو 906 ىهو (ًادج ض راعم) تناكف ةبسن ىندأ امأ : 9627 هيسنب (ًادج

 عوسمجم ناك نإو ضرغلا اذهل ةبسنلاب « دايحلا عضو بلاغلا يف نوذخأي ةنيعلا دارفأ

 ىرسيو . (1) مقر قحلملا ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 6 ىلإ لصت هيلع نيقفاوملا
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 عافترا ببسب اهالتامو تاينينامثلا يف ترهظ ينارمعلا طيطختلا لكاشم نأ ثحابلا

 ةدايزو « تيوكلا ىلإ ةرجهلا ببسب ناكسلا ومن ديازتو « ةرتفلا كلت يف لورتبلا رعس

 . ةينارمعلا تاططخملا ذيفنت يف ءطبلا عم « ةيومنتلاو ةيداصتقالا ةطشنألا تالدعم

 ةسينارمعلا ططخلا يف يساسأو رثؤم رود تيوكلا ةلود يف يدلبلا سلجملاو ةيدلبلل
 . ةيلبقتسملاو ةقباسلا

 قفاوم)كلذ يلي 96 38.4 ةبسنب (قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةنيعلا دارفأ ءارأ جئاتن ثلد

 نأ ىلع نوففاوي ةنيعلا دارفأ نم 96 74.4 نأ يأ « ةيلكل | ةنيعلا نم 9636 ةبسنب (ًادج

 , ةيلبقت سملاو ةقباسلا ةينارمعلا ططخلا يف يساسأو رثؤم رود بختنملا اهسلجمو ةيدلبلل

 1930 ماع تسسأت نأ ذنم ةيدلبلاف . (قفاوم ريغ) ةئفل 96 4.3 تناكف ةبسن ىندأ امأ

 دعاوقلاو حئاوللا عضوو « ضرألا تامادختسا ديدحتو دالبلا ميظنت رومأب ىنعت ىهو

 1952 ماع ىسلوألا ةطخلا ذنم ةينارمعلا ططخلا عيمج نأ ىلإ ةفاضإ « كلذل ةمظنملا

 يدلبلا سلجملاو ةيدلبلا فارشإ ةلظم نع جرخت مل ؛ 1997 ماع ةطخ رخآ ىتحو

 :كتنملا

 يمالسإلا يرضحلا اهثارتو اهيضام نع تيوكلا ةلود ةيبنجألا تايراشتسالا تلزع

 . يبرغلا طمنلا ىلع هططخم هنيدم تئشنأو « يبرعلاو

 كلذ يلي 96 49.8 هبسنب (ًادج قفاوم) لثمت تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ

 ىلع لدي امم . (ًادج ضراعم) تناكو 90 4ةبسن ىندأ امأ 90 30.7 هبسني (قفاوم)

 ذنم تيوكلا ةلودل ةينارمعلا تاططخملا دادعأب تماق يتلا ةيبنجألا تايراشتسالا نأ

 ةيتيوكلا ةنيدملا ملاعم تلدبو يبرغلا طمنلا ىلع هططخم هنيدم تئشنأ دق ء: 2
» 

 . ثيدحلا ملاعلاو ايوروأ ندمب هبشأ طمن ىلإ ميدقلا يمالسإلا يبرعلا طمنلا نم

لكاشم هعم بلج يبرغلا طمنلا ىلع تيوكلا هنيدم طيطخت
 يتلا كلت هبشت ةيرضح 

 ٠ اهريغو تارايسلا ثداوحو ماحزلاو ثولتلاك يبرغلا رضحتلا قطانم يف دجوت

 (قفاوم) كلذ يلي 96 39.3 ةبسنب (ًادج قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 نأب احضاو ًارشؤم كلذ ىطعيو . (ًادج ضراعم) 96 3.7 ةبسن ىندأو 96 37 ةبسنب

 ةيرضح لكاشم هعم بلج 1952 ماع دعب ثيدحلا تيوكلا ةنيدم طيطخت
 ثولتلا ك «

 ةفاثكلاو ماحدزالا اذه ىلع دعاس يذلاو اهثداوح رثاكتو تارايسلا ماحدزاو

 تاحرتقمب ذخألا مدعو ةيناتيلوبورتيم ةنيدم ىلإ تيوكلا ةنيدم لوحت ةيناكسلا
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 تيوكلا ةنيدمل ىناتيلوبورتيملا قاطنلا جراخ ةديدج ةيمنت ندم قلخب ؛« تاططخملا

 . ةيبصلا يف تيوكلا لامش يف ةحرتقملا ةنيدملاك « ىربكلا

 فوس يرضحلا ومنلا يف ةرثؤملاو تيوكلا ةلودل ةينارمعلا ةئيبلا رصانع ةسارد نأ

 . اهل ةمئالملا ططخلا عاونأ ديدحت مث نمو ةئيبلا هذه ةعيبط ةفرعم ىلإ ىدؤي

 (ادج قفاوم) كلذ يلي 94 51 ىهو (قفاوم) تناك ةبسن ىلعأ نأ جئاتنلا ترهظأ

 ةيلكلا 9 ةنيعلا نم (ًادج ضراعم) ؟0 0.7 ةبسنب تناكف ةئف ىندأ امأ 9036.3 ةبسنب

 مزلتسي هنأب « لئاقلا يناثلا لاجملا يف عبارلا لاؤسلا ةجيتن دكؤي امم . (1) مقر قحلملا

 يف ةيلحملا ةئيبلا نع ةقيقد نوكت ةقبسم تاسارد دادعإ ةينارمعلا ططخلا عضو لبق

 . (ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيعيبطلا تائيبلا ) ثيوكلا ةلود

 ةنيدم لقن ةعرس ىلع دعاس ةينارمعلا ططخلا عضول ةيبنجألا تاراشتسالا ءاعدتسا

 . عيرسلا رضحتلا وحن تيوكلا

 ىهوأ ًادج قفاوم) كلذ يلي 9646.7 ىهو (قفاوم) ةبسن ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ

 ىطعي امم (1) مقر قحلملا . (ًادج ضراعم) 902 هبسنب تناكف ةئف ىندأ امأ « 90 3

 ؛ عير سلا رضحتلا وحن تيوكلا ةنيدم لقن ىلإ تدأ ةثيدحلا ةينارمعلا ططخلا نأب ًارشؤم

 عجش امم « حيفصلا نكاسم مدهو ناكسإلا ماظن ريوطتو قطانملا ماظن ءاشنإ لالخ نم

 يذلا رمألا ؛ نكاسم ىلع لوصحلاو ةنيدملا يف رارقتسالا ىلإ لحرلا ودبلا نم ريثكلا
 نمو 1965 ماع 9090 ىلإ 1957 ماع 9060 نم تعفترا ثيح رضحتلا ةبسن نم داز

 . 111995 ماع يف 9698 ىلإ 1975 ماع 2

ريثك لكاشم تيوكل بنجت ةلماشل ططخلا دادعإ يف ةيبنجألا ةربخلا عم ةيتيوكلا ةربخلا ةكراشم
 . ة

 9636.7 و (قفاوم) 96 47 ةبسنب تناك ةنيعلا دارفأ ءارآ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 كلذو (1) مقر قحلملا رظنأ (ًادج ضراعم) ةباجإلا ةئفل 963.3 هبسنو (ًادج قفاوم)

 ةكراشم نا ىلع 9083.7 هبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي
 عسم ةيتيوكلا ةربخلا

 يريو ٠ ةريثك لكاشم تيوكلا ةلود تبنج دق ةلماشلا ططخلا دادعإ يف ةيبنجألا ةربخلا

بناوج ضعب ةمئالم مدع يف نمكت لكاشملا هذه نأ ثحابلا
 ةئيبلاو عمتجملل ططخلا 

 ةردق يف ةيتيوكلا ةربخلا ةكراشم دعاست دقو . ةيلحملا
 تايجاح سملت ىلع دلبلا نبأ

 تاداعلاو ميقلل دلبلا نبا مهف ىلإ ةفاضإ « ةطخلا دادعإ ءانثأ اهتيبلت مث نمو نينطاوملا

 قلعت عم ينارمعلاو يثيبلا ققاوتلا ىدمل ةيليلت ةسارد « ةيولرحصلا ةغيبلا يف نكاسملا : سيمبرح دلاعخ « ىمزاعل )0(

 : 2 ص ؛ 2000 ؛ تبوكلا « ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم . تيوكلا ةلود يف سدئالاو نيرقلا نيقطنم م ىلع
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 ةييمنتلاب ةصاخلا ططخلا دادعإ دنع هدعاست فوس يتلاو ىلحملا عمتجملل ةيعامتجالا

 . اهل ةمئالملا ططخلا عاونأ لضفأ دادعإ ىلإ ةيعامتجالا

 ةيهيفرت نكامأ ريفوت متو ناكسلل هيفرتلاب ةقلعتملا بناوجلا ةينارمعلا ططخلا تعار

 . تيوكلا ةلود ءاحنأ يف ةرشتنمو ةددعتم

 ىلعأ ىهو (ًادج ضراعم) 9632 ةبسنب تناك ةنيعلا دارفأ ءارآ نأ جئاتنلا ترهظأ

 امأ « 9048.7 نيتئفلا نيتاه عومجمو 7-9016 (نيقفاوملا ريغ) ةبسن تناكو « هبسن

 عارت مل ةينارمعلا ططخلا نأ ىلع لدي امم .9012.3 ىهو (دياحم) تناكف ةبسن ىندأ

 دب ال ددصلا اذه يف اننأ الإ ؛ ناكسلل هيفرتلاب ةقلعتملا يحاونلا اهبناوج نم ريثك يف

 اهنمو « ةينارمعلا ططخلا اهتعار دق هيفرتلاب ةصاخ ةريثك بناوج كانه نأ لجسن نأ

 ءارضخلا ةريزجلا هزتنمك اهيلع تاهزتنملا ضعب ءاشنإو ةيرحبلا ةهجاولا ريوطت

 ءاشنإ ىلإ ةفاضإ « ةريزجلا هذه (5-2) ةروصلا حضوتو ةيرحبلا ةهجاولا ىلع

 ءاحنأ يف ةرشتنملا ةماعلا تاهزتنملاو ةينكسلا قطانملا يف ةيلخادلا قئادحلا نم ديدعلا

 . تيوكلا هلود

 ناكسلل اماع اسفنتم نوكيل يلحاسلا طيرشلا ىلع ظافحلا نم ديال

 اماع اسفنتم نوكيل يلحاسلا طيرشلا ىلع ظافحلا ىلع ةدشب نوققاوي ةنيعلا دارفأ نإ

 ىلع مزلتسي كلذل « (1) مقر قحلملا رظنا ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9665.6 هبسنب ناكسلل

 تأ فشنملا ةلازإب « 1977 هطخ ذنم ةقباسلا ةينارمعلا ططخلا تاحرتقم ةم قيبطت ةلودلا

 عيمجلل ينستيل « دارفألل ةصاخ تاكلتمم ردت ربتعت يتلاو لحاسلا لوط ىلع ةماقملا

 . ناكسلا نم طقف ةينعم ةئف ىلع ًاركح نوكي ال ىتحو يلحاسلا طيرشلاب عاتمتسالا

 ةديدجلا ندملا : عبارلا لاجملا 4

 يف ةيدودحلاو ةيفيرلا ندملا ىلإ لاقتنالا ىلع نينطاوملا عيجشت يرورضلا نم

 . ةينمألا ةرورضللو ةيعارز هيمنت قلخل ةرفولاو يلدبعلا

 قفاوم) 9633.7 ةبسنو (قفاوم) 9640.6 ةبسن نأ ةنيعلا دارفأ ءارآ جئاتن ترهظأ

رفأ نأ كلذ ىنعيو « (1) مقر قحلملا كلذ حضوي (قفاوم ريغ) 905.7ةبسنو (ادج
 دا

رورضب « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9074.3 هبسنب نوققاوي ةنيعلا
 ىلع نينطاوملا عيجشت عيجشت ة

 ةيبمنت قلخل سفر يلدبعلا يف ةحرتقملا ةيدودحلاو ةيفيرلا ندملا ىلإ لاقتنالا

 1983 ةطخ يف تحرتقا يتلاو ةينمألا ةرورضللو ةيعارز
 ةيناكمإ تددح ثيح

امهرابتعاو يلدبعلاو ةرفولا يف يعارزلا عسوتلا
 : لبقتسملا يف ةيفير تاعمتجمك 
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 نم ءزج يفو ؛ ةيرحبلا ةهجاولا عورشم يف ءارضخلا ةريزجلا هزتنم (5-2) ةروص

 . هذيفنت مت ىذلا ةنيدملل يحيورتلا - يليمجتلا ططخملا

 كج ةوعتاو دلال ىف عارسإلا ينفي كلنا + فاير حارتفالا اذه نأ ثحابلا ىريو

 ةيفير ةيمنت قلخت نأ اهنأش نم يتلاو « دالبلل ةيبونجلاو ةيلامشلا دودحلا يف ةيفيرلا ندملا

 وزغلا دعب ةحلم ةرورض تحبصأ يتلاو « دودحلا تيبثت يف اهرود ىلإ ةفاضإ لبقتسملا يف

 ٠ 1990 ماع سطسغأ يف ثيوكلا هلودل مشاغلا يقارعلا

 ةلود دوقي مئاقلا ينارمعلا قاطنلا جراخ دامتعالا ةيتاذ ةديدج ندم ةيمنتو ءاشنإ نإ -2

 ضسيفختو ماحدزإلا ليلقت ىلع دعاسي يذلا يميلقإلا نزاوتلا نم عون ىلإ تيوكلا

 . ايلاح ةرومعملا قطانملا ىلع زيكرتلا
 كلذ يلي 943.7 ةبسنب (ًادج قفاوم) ةئف تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 ةيلكلا ةنيعلا نم 3 هبسنب (قفاوم ريغ) ةئف ىندأ امأ (9038.7 هبسنب (قفاوم)

 يرورضلا نم هنأ ىلع ًاحضاو ًارشؤم كلذ ىطعيو . (1) مقر قحلملا كلذ نيبي

 -1977 ططخلا هتحرتقا يذلاو « يلاحلا ينارمعلا قاطنلا جراخ ةديدجلا ندملا ءاشنإ

 ء« ذفنت مل تاحارتقالا هذه تلازامو « ابيرقت هنس 20 نم يأ 1997-1989-3

 لك بعوتست نأ ىلع ناريخلاو ةيبصلا يتنيدم ءاشنإ 1977 هطخ تحرتقا ثيح

 تامدخلاو ةلامعلا نم ايتاذ ةيفتكم ندملا هذه نوكثو « همسن نويلم فصن وحن هنيدم
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 يىتلاو « ةيبصلا هنيدم ءاشنإ ذيفنت يف عارسإلا يغبني هنأب ثحابلا يريو . اهريغو

 « ثولتلا نم ففخت ففختو ةرومعملا ةقطنملا يف يناكسلا طغضلا نم للقت نأ اهنأش نم

 ةلود يف يرضحلا راشتنالل يميلقإلا نزاوتلا نم عون قلخ يف اهرود ىلإ هفاضإ
 . تيوكلا

 تالصاوملاو لقنلا : سماخلا لاجملا 5 - 4-5
 يف ةيرورملا ةكرحلا بايسنا يف احضاو أرثأ ةيعاعشإلاو ةيرئادلا قرطلا ذيفنتل ناك -1

 . تيوكلا ةلود

 يلي 9640.6 ةبسنب (قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةنيعلا دارفأ ءارآ جئاتن ترهظأ

 765.7 ةبسنب (قفاوم ريغ) تناكف ةئف ىندأ امأ « 9033.7 ةبسنب (ادج قفاوم) كلذ

 دعاس ةيعاعشإلاو ةيرئادلا قرطلا ذيفنت نأ ىلع لدي امم . (1) مقر قحلملا رظنا

 عضو سسأ 1952 هطخ تنبت دقو . تيوكلا ةلود يف ةيرورملا ةكرحلا بايسنا ىلع

 ثلاثلاو يناثلاو لوألا يرئادلا يه « ةيرئاد قرط ةعبرأب ةنيدملا ةطاحأو قرطلا هذه

 تارودلا لادبتسا نأ ثحابلا ىريو . ةيعاعشإ قرط قرطلا هذه عطقتو « عبارلاو

 دعاس دق روسجلاب ةيعاعشإلا قرطلا عم ةيرئادلا قرطلا عطاقت دنع ةمئاق تناك يتلا

 . اهب ماحدزالا هدح نم ففخو ةيرورملا ةكرحلا بايسنا ىلع

 قرطلا تئسشنأو « قرطلا هذه لامكإ 1952 ةطخ دعب تلاوت يتلا ططخلا تمتأ دقو

 . اهعم عطاقتت يتلا ةيعاعشإلا قرطلا تمتأو عباسلاو سداسلاو سماخلا ةيرئادلا

 نمز ليلقتو رورملا ةلوهس ىلإ ىدأ قافنألاو روسجلاب ةيئوضلا تا راشإلا لادبتسا -2

 . تيوكلا ةلود يف ةلحرلا

 أ ١ (ًادج قفاوم) 9632.6 ةبسنو (قفاوم) 9636.3 ةبسنب ةنيعلا دارفأ ءارآ تءاج

 ا م ع

 ةلود يف ةلحرلا نمز ليلقتو اهتلويسو رورملا ةلوهس يف مهم رود قافنألاو روسجلل

 روسجلا ءاشتإ يف تيوكلا ةلود تأدب دقو « تيوكلا
 فصتنم ذنم قافنألاو

 ةتقؤم روسج ةئيه ىلع تناك ةيادبلا يف روسجلا نأ الإ ؛ تاينينامثلا
 اميف تلوحتو

 لالخ نمو ثيدح يرصع طمن ىلعو « ةمئاد روسج ىلإ دعب
 أمك « ةروطتم تاينقت

 . (5-3) ةروصلا نم كلذ ودبي
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 . ثيوكلا ةلود يف ةثيدحلا روسجلا دحأ ( 5-3) ةروص

 . 1999 ؛ ويام «؛ ثحابلا ريوصت : ردصملا

 ال هنأل رخآ ناكم يأ ىلإ هلقنل ةجاح الو بسانم عقوم يف يلاحلا تيوكلا راطم --3

 . ناكسلا ىلع ةراض ةيئيب راثأ يأ لكشي

 اذه نوضراعي ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 9070 وحن نأ ةساردلا جئاتن تلد

 ةلهآ قطانم نيب عقي هنأل بسانم ريغ راطملا عقوم نأ ىلع لدي امم « ضرغلا

 كدذل , '!خيوشلا بيلجو ةيبارلاو ةيرمعلاو ناطيخو ةينوارفلا قطانم ىهو : ناكسلاب

 صتخي اميف « رابتعالا نيعب ةفباسلا ةينارمعلا ثاططخملا ثاحرتقم ذخؤت نأ مزلتسي

 هنيدم نم بولجلا ىلإ ةرفولا قيرط بونج حرتقملا عقوملا ىلإ يلاحلا راطملا لقنب

 ٠ 1983 هطخ تاحرتقم يف كلذ درو دقو . تيوكلا

 . 1999 ع ثحابلل ةيناديم ةعباتم (1)
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 : ةيرشبلا ةيمئتلا 5 - <

 : ةيرشبلا ةيمنتلل ةيساسألا زئاكرلا 1 - 5 ه5

 ةيمنتلل ةيساسألا زئاكرلا رثكأ نأ نوري ةنيعلا دارفأ نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد

 قيقحتو « ةبسانملا فئاظولاو لامعألا ريفوت : اهمهأ لماوعلا نم ةعومجم يف نمكت ةيرشبلا

 عم ايعامتجاو اينيد هتأشنو ناسنإلاب مامتهالا « ةمئالملا نكاسملا ريفوتو « ىسفنلا نمألا

 دارفأل 9049.3 ةبسنب تاباجإلا هذه تءاج دقو . ةيحصلا تامدخلاو « ةفاقثلاو ميلعتلاب مامتهإلا

 905.7 ةبسنب ةيحصلا تامدخلاب مامتهالاب قلعتملا لماعلا لثمتف ةبسن ىندأ امأ « ةيلكلا ةنيعلا

 ىلع احضاو ارشؤم يطعت جئاتنلا هذهو « (1) مقر قحلملا كلذ حضوي « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل

 . ةوجرملا اهروصب ةيرشبلا ةيمنتلاب ضوهنلل ةلودلا مامتها اهقاقحتسا ةقيقح

 ططخلا عضو يف ةيبنجألا ةربخلا تويبب ةناعتسالا جئاتن نم هنأب ةنيعلا دارفأ ىريو

 ينارمع طمن زارفإ يف لثمتي ؛ يناكسإلا طيطختلا لاجم يف تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا

 ةنيعلا دارفأل 9651 ةبسنب تيوكلا ةلود يف ةدئاسلا ةيعامتجالاو ةيعيبطلا فورظلا عم مئالتيال

 لالخ نم ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 9626.7 ىري امئيب . (1) مقر قحلملا نم ودبي امك « ةيلكلا

 ةيبنجألا تاراشتسالا هب تءاج ىذلاو « تيوكلا يف دوجوملا ينارمعلا طمنلا نأب مهتاباجإ

 . ةيعامتجالاو ةيعيبطلا فورظلا عم مئالتي

 مئالتال ةيبرغ ةيرامعم نونفب تديش ىتلاو ةثيدحلا ةيلاحلا نكاسملا نأب ثحابلا ىريو

 دكؤيو ؛« كانه ةدئاسلا ديلاقتلاو ةيعامتجالا تائيبلاو درابلا خانملا تاذ ةيبوروألا تائيبلا الإ

 ىلع تلد ىتلاو ريتسجاملا ةلحرم يف ثحابلا اهب ماق ىتلا ةيناديملا ةساردلا جئاتن كلذ
 نأ

 . 0! ةيلحملا ةئيبلا طباوض هب ىعاريال ثيدحلا نكسملا

 : اهمهأ نم رصانعلا نم ةعومجمب ميدقلا يبرعلا نكسملا زيمتيو

 . ةيلحملا ةئيبلا نم ةصلختسملا ةيلحملا داوملاو لمرلاو نيطلا نم ىنبي -

 ٠ لخادلا ىلإ هحاتفناو جراخلا ىلإ تيبلا قالغنا -

 . ريدكابلاك ءاوهلل لخادمو جراخم دوجو -

 ٠ 187 ص ؛ 2000 « قباس ردصم : سيكيرح دلاعخ « يمزاعلا )1

ةبشمخ جاربألا هذه لعناد نوكيو « فيصلا لصف يف ةيوهتلا ةيلمع ىلع جاربألا هذه دعاست (2)
 نكمب ةيقازنإ 

 ةيلمرلا فصاوعلا لالخ اهقلغ

 ٠ 65 ص « قباسلا ردصملا : سيمعيرح دلاخ « يمزاعلا : ردصملا
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 ةئيبلل بسانملا ميمصتلاو ماجحألا تاذ صلاخلا جاسلا بشخلا نم ذفاونلا عنصت -

 . ةبولطملا ءوضلا ةبسنو ءاوهلا ةكرحل اهتبسانم عم ةيعامتجالا
 . براقتم طمنب يجراخلا لكيهلا زيمت -
 . ةرسألاب اصاخ اينكس اطيحم تيبلا نم لعجت ىتلا ةيرامعملا ةيصوصخلا ةفص -

 . هئازجأ نيب ةيفيظولا تاقالعلا ةلوهسو ميمصتلا يف ةطاسبلا -

 : اهمهأ صئاصخ ةعومجمب زيمتتف يبرغلا زارطلا تاذ نكاسملا امأ
 . ةدروتسملا داوملاو حلسملا تنمسألاو ةناسرخلا نم ىنبي 3

 . لخادلا ىلإ هقالغنإو جراخلا ىلإ تيبلا حاتفنا -

 . رارمتساب ةثيدحلا فييكتلا ةزهجأ مادختسال ممص - '

 . جاجزلاو موينملألا نم ذفاونلا عنصت -

 . ةيجراخلا هلاكشأ تعونتو تددعت -

 . يبرغلل رخآلاو يبرعلا طمنلل امهدحأ نيجذومن (5-5) و (5-4) ناتروصلا حضوتو

 ٠ ايلاح ةمئاق تلازام ىتلاو ثيوكلا ةلود يف ةميدقلا نكاسملا دحأ (5-4) ةروص

 ْ ٠ 1999 «؛ ليربإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا
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 . ثيدح يبرغ طمن ىلع تديش ىتلاو تيوكلا ةلود يف ةثيدحلا نكاسملا دحأ (5-5) ةروص

 . 1999 « ليربإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 نم ةدافتسالاب ىدانت ىتلا تاهاجتالا ضعب سملت مت ةيناديملا ةساردلا لالخ نم هنأ الإ

 يموكحلا عاطقلا وأ صاخلا عاطقلا ىوتسم ىلع كلذ ناك ءاوس ؛ يرامعملا ثارتلا رصانع

 رصانع نيبام عمجي ثيوكلل مئالم ينارمع ماظن رايتخاب تائفلا هذه تدان دقو « دارفألا وأ

 : (5-6) ةروصلا هاجتالا كلذ نيبيو « ثيدحلا ءائبلا تاينقتو ةيلحملا ةرامعلا طمنو

 ةنيعلا دارفأ ءارآ جئاتن تزربأ تيوكلا ةلود يف ةيناكسإلا لكاشملا بابسأب صتخي اميفو

 ةلود يف ةيناكسإلا لكاشملا بابسأ مهأ نم ربتعي ؛ نكاسملاو يضارألا راعسأ عافترا نأ ىلع

رسألا ددع ومن نع الضف « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9634.3 ةبسنب تيوكلا
 ةريغصلا ةيتيوكلا 

 يف ةشيعملا نع ةيتيوكلا رسألا ضعب فوزعو « 9621.3 ةبسنب نكس ىلإ جاتحت ىتلاو

 تءالج دقف ةبسن ىندأ امأ « 9613.3 ةبسنب (ققشلا) ةينكسلا تادحولا نم ديدعلا تاذ تارامعلا

 لدي امم « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 906.7 ةبسنب نكسلل ةحاتملا ىضارألا قيضب قلعتملا ببسلل

 قيضأ يف الإ « يتاذلا دامتحالا لالخ نم نكسم ىلع يتيوكلا نطاوملا لوصح ةبوعص ىلع
يدل وأ ثرأ ىلع تلصح دق ىتلا تالاحلا ضعب لالخ نم دودحلا

 امم , ةيصخش تارخدم اه

 ىلإ ىدؤي هرودب ىذلاو « صاخ نكسم ىلع لوصحلل ةموكحلا ىلإ نوهجتي ةيبلغألا لعجي

رداق ريغ ةسسؤملا لعجي امم « ةينكسلا ةياعرلل ةماعلا ةسسؤملا ىدل تابلطلا مكارت ةدايز
 ة

سإلا ةلكشملاب فرعيام نوربو « يسايق تقو يف تابلطلا عيمج ءافيإل
 لوسط يف ةلثمتملا ةيناك

 ٠ يموكح نكسم ىلع لوصحلاب نيمدقتملل راظتنالا ةرتف
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 1 وس“

 « ةميدقلا ةيبرعلا ةرامعلا حمالم ضعب اهب مدختسا ىثلاو ةثيدحلا نكاسملا دحأ (5-6) ةروص

 ٠ ةئيبلل مئالملا حتافلا يجراخلا ءاسكلا نولو ةيجراخلا راوسألا ولعو ةيبشخلا ذفاونلاك

 . 1999 «؛ ليريإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 ىلع ديازتملا طغضلا ىلإ دوعي تيوكلا يف يضارألا راعسأ عافترا نأب ثحابلا ىريو

 . اهراعسأ عافترا ةيمتحلا ةجيثنلاو يضارألا ىلع :بلطلا ةدايز ىلإ يدؤي امم « ةرومعملا ةقطنملا

رفأ نأ ظحالنف تيوكلا ةلود يف ةينكسلا قطانملل ينارمعلا طيطختلا عيزوت نع امأ
 دا

لا ةلود يف 1952 ماع ذنم أدب ىذلاو « ثيدحلا ينارمعلا طيطختلا نأ نوري ةنيعلا
 دق « تيوك

 يفو ؛ ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9639.6 ةبسنب يضارألا راعسأل اعبت ةينكسلا قطانملا عيزوت ىعار

 برفقلا لماعل تناكف ةبسن ىندأ امأ . ناكسلل يفاقثلاو يعامتجالا بيكرتلل اعبت يناثلا ماقملا

 يف ينارمعلا طيطختلا نأ ىلع ارشؤم ىطعي امم . 9013.7 ةبسنب ةنيدملا زكرم نع دعبلاو

ضارألا راعسأ لالخ نم ؛ قطانملا عيزوتب ماق دق تيوكلا ةلود
 تدسعب املكف ةينكسلا ي

 طسوتم (5-1) لكشلا حضويو . (!!سكعلابو ايجيردت اه رعس ضفخنا زكرملا نع ىضارألا

 . تيوكلا ةلود قطانم يف يضارألا راعسأ

ام ةينكسلا ةبطرق ةقطنم لثم ةنيدملا زكرم نم ةبيرق ةقطنم يف يضارألل عبزملا رتما رعس حوارتي (1)
 نيب

ةقطنم لثم زكرملا نع ةديعب ةقطنم يف ىضارألل رتاا رعس امأ « ًايتيوك ًارانيد 175 - 0
 ةينكسلا ءارهمملا 

 5 تي وك ًارانيد 65-70 نييبام حوارتيف

 . 1999 « ثخابلل يناديم ىصقت : ردصملا
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 ٠ 1999 ماعل تيوكلا ةلو

 ٠ يناديملا يصفتلا ىلع دامتعالاب ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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 . ناكسلل ةيداصتقالا تايوتسملا ىلع اهعيزوتو يضارألا راعسأ سكعت دق « يضارألا

 : لمعلا ةوقو ناكسلا بيكرت 5-2 - و

 ىلع دعاست نأ اهنأش نم لولحلا نم ةعومجم ىلإ نوهجتي ةنيعلا دارفأ نأ جئاتنلا ترهظأ

 ناكسلا ةبسن ةدايز ةرورض يهو « تيوكلا ةلود يف ةيناكسلا ةبيكرتلا سناجت ىلع ظافحلا

 لوألا ماقملا يف يتأي كلذ يفو « ةيتيوكلا ةيوهلا ىلع ظافحلل نيدفاولا نم مهريغ نع نييتيوكلا

 ةييبرعلا ريغ تايلاجلا ةبسن ليلقتو « ةجتنملا ريغ ةلامعلاو ةيلزنملا ةلامعلا ةبسن ليلقت ةرورض

 ةبسنب ةباجإلا هذه تءاجو ؛ ةلاطبلا ةدايزو ةلامعلا سدكت نم دحلل ةيبرعلا تارجهلا طبض عم
 لبق نم ةيناكسلا ةبيكرتلا لكش يف رظنلا ةداعإ ةيمهأ ىلع لدي امم . ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 3
 يف نييثيوكلا نم ةعفترم ةيناكس ةبسن ىلإ لوصولا ةيغب « تيوكلا ةلود يف ةصتخملا تائيهلا

 ىلامجإ نم ابيرقت 9041 نييتيوكلا ناكسلا ةبسن نأ انملع اذإ ةصاخ « ىرخألا تائفلا سناجت لباقم
 .(1) 1995 ماع يف ناكسلا

 ماعل ةيبرعلا ةفافثلا ةمصاع بقل ىلع ثيوكلا ةلود لوصح ةبسانمب ثحابلا ىريو

 نم رثكا ىلإ لصت يتلاو ةفلتخملا تايسنجلا نيب ةيبرعلا ةفاقثلا رشن يف ماه اهرود نأ 1

 « يلصألا اهنطوم ىلإ ةلامعلا ةدوع دنع نادلبلا نم ريثكلا ىلإ ةيبرعلا ةفاقثلا لقنل ةيسنج 0

 اهفيثكتو تاودنلاو تارضاحملا دادعإو تابيتكلا رشنو مالعإلا لئاسو لالخ نم كلذ متيو

 . ةيداعلا ةلامعلا نيب اصوصخو

 نم ةرسأ لكل ةمزاللا ةجاحلا بسح ةيلزنملا ةلامعلا دادعأ ديدحت ةرورض ثحابلا ىريو

 اهنأسش نم تاسارد دادعإ كلذك « ةجاحلا دنع مدخلا نم ةدئازلا دادعألا ىلع موسر ضرف لالخ

 . اهعاضوأ ةيوست مث نمو « ىلحملا لمعلا قوس اهل جاتحيال ىتلا ةلطاعلا ةلامعلا مجح ىلع فوقولا

 ءارآ جئاتن تلد دقل , تيوكلا ةلود يف ةينطولا ةلامعلا نم ةدافتسالا ةيفيكب قلعتي اميفو

 ىلع ءاضقلا اهتمدقم يف يتأي يتلا « تاوطخلا ضعب ذاختاب كلذ قيقحت نكمي هنأ ةنيعلا دارفأ

 لمعلا عيجشتو « ةلودلا تاسسؤمو تارازو يف نيملعتملا ةلاطب وأ ةعنقملا ةلاطبلا ةرهاظ

 بيترتلا يف يتأيو « ةلامعلل ةيلمعلاو ةيملعلا تاربخلا نم ةدافتسالاو ٠ ينقتلاو ينفلاو يودسبلا

 ٠ (1) مقر قحلم كلذ نيبيو ٠ تاعاطقلا ىتش يف ةلماعلا ىوقلا عيزوت ةداعإ ريخألا

 ةلتستماكو ه2 اةممتمو : 0. كأي 1997, 5. 25 29 )0(
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 لقصو كيرحتل ةيرورضلا ةيلمعلا يه ةيرشبلا دراوملا ةيمنت نأ ثحابلا ىريو

 « ةيكولسلاو ةينفلاو ةيلمعلاو ةيملعلا اهبناوج يف « ةيرشبلا تاءافكلاو تاردقلا ةيمنتو ةنايصو
 اهميزوت ةداعإ قيرط نع « تيوكلا ةلود يف ةيلاحلا ةلماعلا يديألا نم ةدافتسالا ىغبني كلذل

 لمعلا قوس ةجاحو ةيلمعلاو ةيملعلا اهتاربخ عم قفتي بولسأب ةيموكحلا تاعاطقلا عيمج يف

 . ةيموكحلا تاعاطقلا ضعب يف ةعنقملا ةلاطبلا ةرهاظ نم دحلا ىلإ ىدؤي هرودب اذهو « يلحملا

 ةلاطبلا ةرهاظ نم دحلا يف دعاست نأ نكمي تاءارجإ ةعومجم ثحابلا حرتقيو

 : يهو ةعنقملا

 ةعنقملا ةلاطبلا ةلكشمل ةبسانملا لولحلا داجيإ نيح ىلإ يموكحلا زاهجلا يف فيظوتلا فقو -
 . ةلكشملا مقافت نم دحلل

 ةيفيظو تازايتما ريفوتو ؛ يموكح معد لالخ نم صاخلا عاطقلا يف لمع تالاجم حتف -

 . يموكحلا عاطقلا تازايتما هبشت

 . ةيموكح ةهج لك ةجاح بسح ديدجلا فيظوتلا اهساسأ ىلع ددحي ريياعم عضو -
 . نيجتنملا ريغ نيلماعلل ةمزاح تاءارجإ قيبطت لالخ نم باقعلاو باوثلا أدبم قيبطت -
 . نيدفاولا لحم نينطولا نيلماعلا لالحإل ةينمز ةطخ دادعإ -

 لالخ نم جاتنإلاو لمعلا ىلع ضحت يتلاو « فينحلا اننيد نم ةعبانلا ميلاعتلا سرغ -

 . ةيساردلا جهانملا يفو « مالعإلا لئاسو

 يف ةينعملا تاهجلا مامتها ةرورض ىلإ ريشن نأ لاجملا اذه يف ركذلاب ريدجلا نمو

 ةينطولا ةلماعلا ىديألا بستكت ىتح ةينفلا رداوكلا عيجشتو بيردتبو ؛ ينفلا ميلعتلاب ةلودلا

 « ةيقيبطتلا دهاعملا تاجرخم ةسارد ةداعإ ةاعارم عم « ةيقيبطتلاو ةينفلا تالاجملا يف ةربخ

 نولضفي دهاعملا هذه يجيرخ نم ابيرقت 9060 نأو ةصاخ اهاوتسم عفرو اهمعد ىلع لمعلاو

 يبف لمعلا نوضفري 9/050 وحنو « ةيودي فئاظو يف لمعلا نع ةيفارشإ فئاظو يف لمعلا

 . ةيقيبطتلاو ةينفلا دهاعملا اهيلإ فدهت ىتلا ةسايسلاو ضراعتي امم . (!ةيوديلا نهملا

 دارفأ ءارأ جئاتن ترهظأ « ةيفرحلاو ةينفلا لامعألا نم ةيتيوكلا ةلامعلا روفن نع امأ

 هاجتا مامأ ازجاح فقت بابسأ ةعومجم كانه نأب نوري ةنيعلا دارفأ نم 9033 نأ ةنيعلا

 اعبت بابسألا هذه لئثمتتو « اهنم روفنلاو « ةيفرحلاو ةينفلا لامعألا ىلإ ةيتيوكلا ةلامعلا

ذم اكلته اتمتع 5 هعامع ذم ااعطخغ مك 011 ةعتعع 0(
 ىلا -قنز ون, 5.: ظمأ هزحصعم+ 2هانوأءو 

 5 عر مع آقحك سل طانطانع خلاصتصتكاد مد ذم اكل هنأ 1986, م. 67-66, 1و
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 « لامعألا هذهل ةيندتملا ةيعامتجالا ةرظنلا مث « لامعألا هذه ىلع نيدفاولا ةرطيس يف اهتيمهأل

 يف زفاوحلا ةلقو « يداملا دودرملا ةلقو ؛ لضفأ دودرم تاذ ةحيرم ةيرادإ فئاظو رفوتو

 . لامعألا هذه

 نم دلل ةيفرحلاو ةينفلا لامعألا ىلإ دلبلا ءانبأ هجتي نأ يغبني هنأ ثحابلا ىريو

 ةوق نم 9098 وحن ىلإ ةيفرحلاو ةينفلا لامعألا ضعب ىلع اهترطيس لصت يتلا ةدفاولا ةلامعلا

 ىلإ ةفاضإ « اهل ةفلتخملا تامدخلا ريفوت لالخ نم ةلئاط غلابم ةلودلا فلكت ىتلاو . 1! لمعلا

 مزلتسي كلذل . ينطولا داصتقالا ىلع رشابم ريثأت اهل ىتلا ةيجراخلا ةيلاملا تاليوحتلا ةدايز

 اهودرمو اهلوخد ةفعاضم لالخ نم كلذ متيو لامعألا هذهل ةيعامتجالا ةرظنلا ريغتت نأ

 . اهب نيلماعلل ةيرغم زفاوح ريفوت عم يداملا

 بناوجلا لوح ةنيعلا دارفأ ءارأ ةفرعمل نيضرف ةغايص مت عوضوملا اذه ةيمهألو
 . ةينهملا

 يتتفل مهتلمج نم 9684.3 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأو

 فئاظولا ىلع ةيرادإلا فئاظولا نولضفي نييتيوكلا نأ ىلع (ًادج قفاومو قفاوم) ةباجإلا

 ةيجيتنلا هذه دكؤتو « لضفأ يونعمو يدام دودرم تاذو ةحيرم اهنوكل « ةينهملاو ةينفلا

 لامعألل ةيتيوكلا ةلامعلا روفن لوح افنأ هانركذ يذلا قباسلا ضرفلا نم هجاتنتسا قبسام

 فئاظو رفوت عم ةيندتم ةيعامتجا ةرظن تاذو ليلق يدام دودرم تاذ اهنأل « ةيوديلا

 8 لضفأ يدام دودرم تاذو ةحيرم ةيرادإ

 ةينفلا فئاظولاب لمعلا ىلإ ليميال يتبوكلا نطاوملا نأ ةنيعلا دا رفأ نم 9077 دكأ امك

 (ادج ضراعم) تناكف ةئف ىندأ امأ « ةفعاضم لمع تاقاط ىلإ جاتحتو ةقاش فئاظو اهنأل

 نيييتيوكلا هاجتا يف قباسلا ضرفلا ةجيتن دكؤت ةجيتنلا هذهو « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 904.7 ةبسنب

 ةناكملا تاذو لضفألا يداملا دودرملا تاذو ةطيسبلا ماهملا تاذ « ةيرادإلا فئاظولا وحن

 . ةقئاللا ةيعامتجالا

 نأ نوري ةئيعلا دارقأ نأ ةساردلا جئاتن تلد « لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشم نعو

مدقم يف ةنيعم طباوض تحت نوكي نأ بجي لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشم
 ةاعارم : اهت

 نوكي نأ ةيناثلا ةبترملا يف يتأيو ٠ ةحمسلا ةيمالسإلا انتعيرش نم ةدمتسملا ةيعرشلا طباوضلا

 ٠ 69 ص « 1990 « قباس ردصم : دمحأ ديرف دمحم « يحتف (1)
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 اهترسأ ةجاح عم ضراعتي ًالأو ؛ اهيف لجرلا نم ردقأ ةأرملا نوكت تاصصخت يف لمعلا

 دارفأل 96037 ةبسنب ةباجإلا هذه تءاج دقو . اهتعيبط عم بسانتي هنأ ىلإ ةفاضإ « اهئانبأو

 . ةباجإلل ةبسن ىلعأ يهو « ةيلكلا ةنيعلا

 كلت قفو الإ ةأرملا لمع نوضفري ةنيعلا دارفأ نأ ىلإ احضاو ارشؤم كلذ انيطعيو

 قوىطحتي 8 ماع يف ةيتيوكلا ةأرملل لمعلا ةوق ةبسن تردق دقو ؛ ةنيعم دودح يفو طباوضلا

 9033.5 وحن حلا 117 ماع يف ددعلا اذه عفتراو « نييتيوكلا روكذلل 9672 لباقم 8

 00 5 ىلإ ضفخنا ىذلا روكذلا ددع ضافخنا هلباقي ثانإلل

 عضو لالخ نم ةأرملل لمع تالاجمل ةيندملا ةمدخلا نوناق ةجلاعم ةيمهأ ىرن كلذل

 . ةيعرشلا طباوضلل اقثو كلو لجرلا نم ىلوأ اهيف نوكت وأ : الم ضيرمتلاو سيردتل

 نم نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ؛ لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشم جئاتن نم ناكو
 امك « 9036.3 ةبسنب ءانبألا ةيبرت لامهإ « لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشمل ةيبلسلا جئاتنلا

 رغصو باجنإلا ةلق اهلمع ىلع بترت امك « 9027 ةبسنب لزانملا مدخ دادعأ ةفعاضم ىلإ ىدأ

 يهو جاوزلا نس رخأت يف ةلثمتملا ةباجإلل تناكف ةبسن ىندأ امأ « ةيتيوكلا ةرسألا مجح

 . ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 7

 ىتح « ةأرملا لمعل طباوض عضوي صاخلا قباسلا لاؤسلا ةجيتن تاباجإلا هذه دكؤتو

 ٠ لزانملا مدخ ةفعاضمو ءانبألا ةيبرت لامهإ ةيئاهنلا ةلصحملا نوكتال

 « يف لثمتت ءانبألا ةيبرت يف لزانملا مدخ ىلع دامتعالا ئواسم نم نأ ثحابلا ىريو

 ؛ اهيلع ةبيرغ تاملكو تادرفم لوخدو ؛ ءانبألل ةيبرعلا ةغللا قطن ىلع رشابملا ريثأتلا

 نيذلا « مدخلا ءالؤه نم يمالسإلا انعمتجم ىلع ةليخدلا ةئيسلا تاداعلا ضعب ملعت ىلإ ةفاضإ

 . ةفلتخمو ةعونتم تافاقث تاذ ةيويسآ قرشو ةيويسآ تايسنج نم ابلاغ مه
 نأ ثحلبلا حرتقيو

 ةيبرعلا ةغللا ةقرعم ةرورضب ددحت تيوكلا ىلإ مدخلا مادقتسال ريياعم كانه نوكت
 ةءارق

 مهروضح دنع هب مهليهأتل دهعم دادعإ وأ يساسأ طرشك تيوكلا ىلإ مهلوخد لبق ةباتكو
 ىلإ

اهتادرفمو ةيبرعلا ةغللا ىلع ظافحلل لزانملا يف لمعلا لبق تيوكلا
 ليجلا يدل عايضلا نم 

 . ديدجلا

 الاتستمام ه6 طامسمتسع : 0م. تن 1997, 2. 86,773 )00
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 تلد دقف « تيوكلا ةلود يف تاعماجلا يجيرخ تاصصخت ضعب ةردن لوحو

 ةبسنب ةينهملاو ةينفلا مولعلا تايلك يجيرخ تاصصخت يف ةردن كانه نأ ةساردلا جئاتن

 تلصصختل تناكف ةبسن ىندأ امأ « 9928.3 ةبسنب ةيقيبطتلا مولعلا كلذ ىلي «.77

 ًافوزع كانه نأ دكؤي امم « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 902.3 ةبسنب ةيبدألاو ةيرادإلا مولعلا

 ىلإ كلذ دومي دقو . تيوكلا ةلود يف ىنهملاو ىنفلا ميلعتلا تايلكل نيمدقتملا نم

 ةلقو « لامعألا هذهل ةيعامتجالا ةرظنلا يندت يف ةلثمتملاو افنآ اهانركذ يتلا بابسألا

 ةيرادإلا مولعلا تايلك ىلإ ةبلطلا نم ريثكلا هجتي كلذل ؛ اهزفاوح ةلقو يداملا اهدودرم

 تاذو ةحيرم اهنأ نوري ىتلا « ةيرادإلا فئاظولا يف لمعلل مهلهؤت ىتلاو ةيبدألاو

 ةينفلا نهملا نم لضفأ يعامتجا ىوتسمب مهدوزت اهنأ ىلإ ةفاضإ لضفأ دودرم

 : ةيقيعلاو

 نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد « تيوكلا ةلود يف ةلامعلا رداصمب صتخي اميفو

 ةلود يف ةلامعلا نم هيلإ جاتحيام قوسلل مدقت ىتلا تاهجلا لضفأ نأب نوري ةنيعلا دارفأ

 ؛« ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9656.7 ةبسنب بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلا يه تيوكلا

 اريخأو ؛ امهنم لكل 9617 ةبسنب ةصصختملا ةينفلا دهاعملاو «؛ تيوكلا ةعماج اهيلي

 نأ احضاو ارشؤم كلذ ىطعيو . ةيلكلا ةنيعلا نم 909 ةبسنب يراجتلا صاخلا عاطقلا

 الإ «٠ تيوكلا ةلود يف ةيلامعلا قوسلا اهل جاتحي ىتلا ىه ةينهملاو ةينفلا تاصصختلا

 لب ؛ اهتاصصخت يف لمعلا ىلإ هجتت ال افنآ انرشأ امكو تاصصختلا هذه تاجرخم نأ

 طارغنالل اهعجشي ام دوجو مدعل ةيرادإلا نهملا يف لمعلا يف بغرت
 ٠ اهلاجم يف

 2799 مهنم اجيرخ 1 بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلا تايلك يجيرخ ددع غلب ثيح

 مهددع غلبف تيوكلا ةعماج وجيرخ امأ ؛ 1997 ماع يف يتيوك ريغ 352 و ايتيوك

 لصيو . 1997 ماع يف يتيوك ريغ 239 و ايتيوك 3 مهنم اجيرخ 2
 ددع

 ريغ 9 وسحنو يتيوك 1100 مهنم 1139 وحن ةصصختملاو ةينفلا دهاعملا يجيرخ

 7645 وحن قوسلل مدقت بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلا تايلك نأ يأ . (!)يتيوك

 نم قومعلل ؟038 وحن تيوكلا ةعماج مدقتو . ثالثلا تاهجلا هذه يجيرخ يلامجإ نم

 . تاهجلا هذه يجيرخ يلامجإ

 حاتستكتر هغ ظافممنمو : 07. ذب 1997, 2.336 - 339 - 345, 7, 268 - 261-27 01(

203 





 : ةيحصلاو ةينكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا 6 -

 : ةيعامتجالا ةيمنتلا ميهافم : لوألا لاجملا 1 - 6 - 5

 يحورلاو يحصلاو يفاقثلا ىوتسملا عفر اهفادهأ نم ةيعامتجالا ةيرشبلا ةيمنتلا -1

 بيردتلا تايلمع لالخ نم ةيجاتنإلا اهتءافك عفرو اهتاردق ةيمنتو ةيرشبلا تاقاطلل

 . تايلمعلا نم اهريغو ميلعتلاو

 كلذ يلي 9647 يهو « (ادج قفاوم) تناك ةبسن ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ

 مقر قحلملا (قفاوم ريغ) ةئفل تناكف 901 ةبسن ىندأ امأ « 9038.3 ةبسنب (قفاوم)

 ةيرشبلا ةيمنتلا موهفم نوكردي ةنيعلا دارفأ نم 9085 وحن نأ ىلع كلذ لديو . (1)

 « ضورفلا ةيقب نم ةقيقد جئاتن ىلع لوصحلا يف كلذ دعاسي فوسو « ةيعامتجالاو

 . ةيحصلاو ةينكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا بناوجب ةقلعتملا

 تايلمع اهيلع دمتعت ىتلا ةيساسألا دراوملا نم ةيرشبلاو ةيداصتقالا دراوملا ربتعت -2

 . اهتيمهأ يف ةيداصتقالا دراوملا قوفت ةيرشبلا دراوملا نأ الإ « ةيمنتلا

 كلذ يلي 9641.7 ةبسنب (ادج قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد

 نم ؟66.3 مهتبسن دعتت ملف (نيضراعملاو نيقفاوملا ريغ) امأ « 9033 ةبسنب (قفاوم)

 ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي امم « (1) مقر قحلملا نم حضتي امك « ةيلكلا ةنيعلا دارفأ ةلمج

 ةلودلا يف ةيمنتلا اهيلع دمتعت ىتلا ةيساسألا دراوملا مهأ نأ ىلع 9674.7 ةبسنب نوقفاوي

 ؛ اهريوطتو ةيداصتقالا دراوملا ةيمنت يف ةلاعف ةمهاسم مهاست ىتلاو « ةيرشبلا دراوملا يه

يمنت قيقحت ديري « دلب يأل يقيقحلا لاملا سأر يه ةيرشبلا دراوملا ربتعت ثيح
 يف مدقتو ة

 ٠ هيلإو هنم ربتعت ةيمنتلا نأل ةفلتخملا تالاجملا نم ريثك

لئاح فقت ىتلا ةيساسألا زئاكرلا مهأ نم يرشبلا لاملا سأر ربتعي-3
 ٠ ةيمنتلا تايلمع مامأ ا

لي 9635 يهو (دياحم) تناك ةبسن ىلعأ نأ ةنيعلا دارفأ ءارأ جئاتن ترهظأ
 كلذ ي

 يأ « (1) مقر قحلملا 96028 ةبسنب (ادج قفاوم) مث « 9028.6 ةبسنب (قفاوم)
 وصحن

 زئاكرلا مهأ نم ربتعي يرشبلا لاملا سأر نأ ىلع نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نم 6

 هذهو « ةيمنتلا تايلمع مامأ الئاح فقت ىتلا ةيساسألا
 ضرسفلا ةجيتن دكؤت ةجيتنلا

 يساسأ لكشب دمتعت ةيمنت ةيلمع يأ نأ يف قباسلا
 دروملا وهو دروم مهأ ىلع

 . يرشبلا

0/0 





 : تيوكلا ةلود يف ناكسإلاو نكسلا : يناثلا لاجملا 2-6 - 5

 . تيوكلا ةلود يف امئالم اينكس اماظن ربتعت تامدخلا ةلماكتملا ةينكسلا قطانملا -]1

 تءاج ثيح « 9090 وحنب اذه نودكؤي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد دقل

 ةبسنب (قفاوم) ةباجإلا ةئف كلذ يلي 9050.6 ىهو (ًادج قفاوم) ةئفل ةباجإ ةبسن ىلعأ
 نأ ىلع كلذ لديو . (1) مقر قحلملا نم حضتي امك « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9

 ءاج دقو « تيوكلا ةلود يف احجان اينكس ًاماظن ربتعت تامدخلا ةلماكتملا ةينكسلا قطانملا

 ماظن وأ 55انئ05 يحاوضلا ماظنب فرعو ةثيدحلا ةينارمعلا ططخلا يف ماظنلا اذه

 يضارألا مادختسا ميظنت لثمي يذلا « 71«أعاططهاتتطه04 []دفا5 ةينكسلا تارواجملا

 ةيتئادتبا سرادمو لافطألا باعلأ زكرمو ةيحاضلل زكرم نم ةيحاضلا نوكتت ثيح

 . عماج دجسمو ةماع قئادحو ةيمويلا ةمدخلل ةيراجت تالحمو

 . نييتيوكلا ريغل ىرخأو نييتيوكلل ةينكس قطانم صيصخت-2

 (قفاوم) كلذ يلي 9644.1 ةبسنب (ًادج قفاوم) ةباجإ ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ

 ةنيعلا دارفأل 9511.3 ىوس هضراعي وأ ضرفلا اذه ىلع قفاوي مل امنيب « 9634.3 ةبسنب

 ةينكس قطانم صيصخت ىلع نوققاوي ةنيعلا دارفأ نم 9678 وحن نأ ىلع لدي امم . ةيلكلا

 ماجسنإلا داجيإ ةلواحم ىلإ ببسلا دوعي دقو « نييتيوكلا ريغل ىرخأو نييتيوكلل ةصاخ

 نيب تافاقثلا فالتخاو ديلاقتلاو تاداعلا فالتخال ارظن « ةفلتخملا تاعمجتلا نيب قفاوتلاو

 ٠ نييتيوكلا ريغو نييتيوكلا ناكسلا

 . يبرغلا ميمصتلا نع اميدق نكسلل يبرعلا ميمصتلا ليضفت-3

تلا نم ةمئالم رثكأ نكسلل ميدقلا يبرعلا ميمصتلا نأ ةنيعلا دارفأ مظعم ربتعا
 مسيمص

 (1) مقر قحلملا نم كلذ حضتيو « تيوكلا يف ةيعامتجالاو ةيعيبطلا تائيبلل ثيدحلا يبرغلا

 ىندأ امأ ؛ 9036 ةبسنب (قفاوم) كلذ يلي 9040.3 ةبسنب (ًادج قفاوم) ةئف ىلعأ تناك دقق

ةجيتنلا هذهو « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 904.7 ةبسنب (قفاوم ريغ) تناكف ةئف
 ضرفلا ةباجإ دكؤت 

 عضو يف ةيبنجألا ةربخلا تويبب ةناعتسالا نأ اهدافم ةجيتنب ءاج يذلاو « افنأ هانركذ يذلا

 . ةيعامتجالاو ةيعيبطلا فورظلا عم مءالتي ال ينارمع طمن زورب ىلإ ىدأ ةينارمعلا ططخلا

 ٠ نوناقلا ةوقب ةيعامتجاو ةيئيب طباوضل ةيدلبلا ضرف-4

 دعاوقو طباوض ضرف ةرورض ىلع 9664.7 ةبسنب ةنيعلا دا رفأ مظعم قفاوي

 تاراسمع وأ تاليف تناك ءاوس نكاسملا ءانب صيخرت دنع نوناقلا ةوقب ةيعامتجاو ةيئيب

 (ادج قفاوم) ةئف ىلعأ تناكو « ( ققش ةريغص ةينكس تادحو ىلإ ةمسقم تايانب) ةينكس
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 (قفاوم ريغ) تناكف ةئف ىندأ امأ ؛ 9030.7 ةبسنب (قفاوم) كلذ يلي « 7034 ةبسنب

 . ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 904.3 ةبسنب

 تارامعلاو تاليفلاب صاخلا ءانبلا نوناق ىلإ تارقفلا ضعب ةفاضإ ثحابلا حرتقيو
 : يلاثلا وحنلا ىلع ةينكسلا

 . هعم اقفاوتمو ةيلحملا خانملا فورظل امئالم ينكسلا ميمصتلا نوكي نأ بجي -

 . اهعم اقفاوتمو ةدئاسلا ةيعامتجالا فورظلل امثالم ىنكسلا ميمصتلا نوكي نأ بجي -

 ةساردب نيسدنهملا نم ةعومجم مايق ؛ نيترقفلا نيثاه قيبطت دنع يعاري نأ ىلع
 تيوكلل ةيلحملا ةئيبلل ةمئالملا يحاونلا ضعب سابتقا ةلواحمو ةميدقلا ةيبرعلا تاميمصتلا

 ةذفنملا تاميمصتلا عيمج ةسارد عم ؛ ةثيدحلا تاميمصتلا ىلع اهقيبطت ةلواحمو « اهريوطتو

 هيف قبط يذلا ةيبرعلا لودلا ةعماج ىنبمك لاثملا ليبس ىلع ريشن انهو « تيوكلا ةلود يف

 نأ نكمي يلا ةثيدحلا ميماصتلا ضعب راكتباو (5-7) ةروصلا كلذ نيبت « ةيئيبلا ةمئاوملا

 . نكاسملل ةيئيبلا ةمئاوملا ىلإ ةياهنلا يف ىدؤت

سيح نسم ةيلحملا انتئيبل ةمئالملا ذفاونلا حضوي ةيبرعلا لودلا ةعماج ىنبم (5-7) ةروصلا
 ث

 . ىنبملا نول ىلإ ةفاضإ لخادلا ىلإ ةرئاغ اهنوك اهميمصت ةقيرطو اهماجحأ

 ْ . ةيلحملا ةئيبلل مئالملا حتافلا يجراخلا

 ٠ 1999 « ليربإ « ثحايبلا ريوصت : ردصملا
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 ىلإ ىدؤي ينارمعلا ططخملا ذيفنت عم ةنزاوتم ريغ ةروصب ةينكسلا قطانملا مايق --5

 . ( يحصلا فرصلاو هايملاو ءابرهكلا ) ةيساسألا قفارملا نم اهنامرح

 كلذ يلي ؛ 9040.7 ةبسنب (قفاوم) ةئف ىلعأ نأ ةنيعلا دارفأل ةساردلا جئاتن تلد

 ةنيعلا دارفأل 966 ةبسنب (قفاوم ريغ) تناكف ةئف ىندأ امأ « 9038.3 ةبسنب (ادج قفاوم)

 ىلع ؟679 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي امم . (1) مقر قحلملا كلذ نيبيو ةيلكلا
 يفو « ينارمعلا ططخملا ذيفنت عم ةنزاوتم ريغو ةعيرس ةروصب تماق اذإ ةينكسلا قطانملا نأ

 « قرطلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ءابرهكلا ةيساسألا قفارملا نم اهمرحي كلذ نإف هراطإ

 مئاسقلا ءانبب حامسلا ةجيتن رصانلا حابص ىفو ةرسلا بونج يتقطنم يف لعفلاب كلذ ثدح دقو

 يف امهرارقإ مدعو « امهل ةيساسألا قفارملا دادعإ متي نأ لبق نيتقطنملا نيتاهب ةينكسلا

 . (5-9) و (5-8) ناتروصلا كلذ نيبيو ةينارمعلا ططخلا

 لكشلا نم حضتي امك مئاقلا ينارمعلا قاطنلا نمض نالخدي نيتقطنملا نيتاه نأ امبو

 لبق ءانبلاب حامسلا مدعو ةينارمعلا ططخلا تاحرتقمب مازتلالا ةاعارم مزلتسي كلذل « (2-5)

 مئاقلا ينارمعلا قاطنلا ىلع طغضلا مدع عم « ةقطنم يأل ةيساسألا قفارملا عيمج ذيفنت

 مئاقلا ينارمعلا قاطنلا جراخ ةديدج ندم ةيمنت يف « ةينارمعلا ططخلا تاحرتقمب ةمب مازتلالاو

 . نآلا ىتح ذفني مل لازام يذلا ةيبصلا ةنيدم ءاشنإ حرتقمك

 فيفختلل ةينك سلا تارامعلا يف ةكرتشملا ققشلا ىنكس ىلع ةيتيوكلا رسألا عيجشت -6

 . نكسلل ةصصخملا يضارألا كالهتسا ىلع طغضلا نم

 (ًادج قفاوم) كلذ يلي 9633.7 ةبسنب (قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلدو

 لدي امم . ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9011.3 ةبسنب (دياحم) تناكف ةئف ىندأ امأ « 9023.7 ةبسنب

 ققشلا نكس ىلع ةيتيوكلا رسألا عيجشت ىلع نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نم 9057 وحن نأ ىلع

 لضفت اهي سأبال ةبسن كانهف تقولا سفن يفو « نكسلل ةصصخملا يضارألا ىلع ظافحلل

 لوحت ةلحرم يف لازام يتيوكلا عمتجملا نأ ىلع لدي امم 3 (تاليفلا) صاخلا نكسلا

يجشت يرورضلا نم هنأ ثحابلا يريو . ديلاقتلاو تاداعلا يف ريغتو
 نكس ىلع نينطاوملا ع

ةصاخلا نكاسملا عم ةنراقم ققشلا راعسأ ضيفختك زفاوحلا ضعب ب ميدقت لالخ نم ققشلا
 ء 

قار يوتسم ىلع نوكتل لخادلا نم ءانبلا يف ةصاخلا تازيمملا ضعب ءاطعإو
 ريفوتو « ًادج ي

 اذه ؛ مهل قفارملا راعسأ ضيفخت عم ققشلا باحصأل ةينكسلا تاعمجملا لخاد هيفرتلل نكامأ

 الدب « ةينكس هقش ىلع لوصحلل نينطاوملا زيفحت 5 ىلع دعاسي فوس ةرودب
 ىلع لوصحلا نم

 نسا سحب يسارا قرم سطل سل ل
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 ىرخألا تامدخلاو قرطلاك ةيساسألا قفارملا نم اهولخ حضتيو ةرسلا بونج ةقطنم (5-8) ةروصلا

 . 1999 ؛ ليربإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 ىرخألا تامدخلاو قرطلاك ةيساسألا قفارملا نم اهولخ حضتيو رصانلا حابص ةقطنم (5-9) ةروصلا

 .٠ 1999 , ليريإ ) ثحابلا ريوصت : ردصملا
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 ٠ ينارمعلا قاطنلا لخاد رصانلا حابصو ةرسلا بونج يتقطنم عقوم (5-2) لكشلا

 . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا

 يئارت يراضح جذومنك اهميمرت ةداعإو ةميدقلا نكاسملا نم ىقبت ام ىلع ظافحلا -7

 ْ . تيوكلا ةلودل

 كلذ يلي ؛ 9052.6 ةبسنب (ًادج قفاوم) تناك ةباجإلل ةئف ىلعأ نأ ةنيعلا دارفأ ءارأ جئاتن ترهظأ

 ةنيعلا دارفأل 902 نع مهتبسن ديزتالف نيضراعملا وأ نيفقاوملا ريغ امأ « 9039.7 ةبسنب (قفاوم)

ةرورض ىلع 9692.3 ةبسنب نودكؤي ةنيعلا دارفأ نأ ىلح ًاحضاو ًارشؤم ىطعي امم . ةيلكلا
 ظافحلا 

 ٠ تيوكلا ةلودل يثارتو يخيرات جذومنك اهميمرت ةداعإو « ةميدفلا نكاسملا نم ىقبت ام ىلع

 كلذ نيييو « اهيلع ظفاحم ريغو ةلمهم ةميدقلا نكاسملا نم ًاريثك نأ ثحابلا ىريو

 تافصاوملا تاذ ةسيدقلا ينابملا عييمج ليجستب مايقلا مزلتسي كلذل . (5-10) ةروصل

 اهتلازإ عنمي نوناق رادصإ عم اهميمرت ةداعإو « ينطو لجس يف ةيخيراتلاو ةصاخلا ةيرامعملا

يوكلا ةلود خيراتل يعقاو يثارتو يرامعم جذومنك حبصتل
 20 . ميدقلا ت
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 : ةيميلعتلا ةيمنتلا : ثلاثلا لاجملا 3 - 6 - 5

 . ةيئادتبالا سرادملا عيزوتل ةينارمعلا ططخلا ةاعارم --1

 قفاوم) ةيلكلا ةنيعلا نم 9477 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 لكشب ةيئادتبالا سرادملا عيزوت تعار دق ةينارمعلا ططخلا نأ ىلع (ادج قفاومو

 . (1) مقر قحلملا كلذ نيبيو ةينكسلا قطانملا لخاد بسانم

 ٠ تيوكلا ةلود يف ةروجهملا ةميدقلا نكاسملا دحأ (5-10) ةروصلا

 . 1999 « ليريإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 عيرسلا يناكسلا روطتلا بحاص ةيئادتبالا سرادملا دادعأ يف روطت كانه نأ ثحابلا يريو

 35 وحنب 1950 ماع يف ةيئادتبالا سرادملا دادعأ تردق ثيح ؛ 7 ماعو 1950 ماع نيبام

ماع اهدادعأ تعفتراو ؛ ةسردم 22و تانبلل ةسردم 13 اهنم ةسردم
 178 ىلإ لصتل 1997 

 ."!نينبلل ةسردم 90و تانبلل ةسردم 88 اهنم ةسردم

 : 1997 ماع طئارخو تالجسو « 1950 ماع طئارخو تالجس : ءاصحالاو ثوحبلا ب كم ( ةيبرتلا ةرازو (7)
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 نيبي امك ؛ ةقطنم لك ةجاح قفو ةينكسلا قطانملا لخاد سرادملا هذه تعزو دقو 2
 ءانب ةسدنهو سرادملل ينقثلا روطتلا ةموكحلا تعار دقو (5-4)و (5-3) نالكشلا كلذ

 لكشب نوكتل ةيميلعتلا ةلحرملا مئالتل ؛ يرامعم زارط ثدحأ ىلع اهميمصتو سرادملا
 (5-11) ناتثروصلا روطتلا كلذ حضوي ؛ ميلعتلا ةءافكو ةيوبرتلا ةيلمعلاو ذيمالتلل مئالم

 . ميلعتلاب ةصاخلا تاجايتحالا و تامزاتسملا عيمج ريفوت عم « (5-12) و

 . ةصصخنملا دهاعملاو ةيوناثلا سرادملا عقاوم رايثخا-2

 نوكت نأ بجي له « ةصصختملا دهاعملاو ةيوناثلا سرادملل عقاوملا لضضفأ سايقل

 وحنلا ىلع ثءاج يذلاو ضرفلا اذه ناك « اهفارطأ ىلع وأ ةينكسلا تاعمجتلا لخاد يف

 (قفاوم) ةباجإلا ةئف كلذ يلي 9035.7 ةبسنب (ادج قفاوم) ةبسن ىلعأ تناك ثيح يلاتلا

 امم . ةيلكلا ةنيعلا نم 967.7 ةبسنب (قفاوم ريغ) تناكف ةئف ىندأ امأ « 9929.6 ةبسنب

 دهاعملاو ةيوناثلا سرادملا نأب 9665.3 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي

 ىلع اهئاشتإ نكمي لب « ةيناكسلا تاعمجتلا لخاد نوكت نأ ةرورضلاب تسيل ةصصختملا

 اهل رفوي فوس فارطألا ىلع ةيوناثلا سرادملا ءاشنإ نأب ثحابلا يريو . فارطألا

 :. ةينكسلا تاعمجتلا لخاد ماحدزالا فيفخت ىلإ ةفاضإ « تابكرملا فقاومل هيفاك تاحاسم

 ٠ 1950 ماع ةنيدملا راوسأ لخاد تانبو نينب ةيئادتبالا س رادملا عيزوت (5-3) لكشلا
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 نينب يئادتبا ةسردم ©

 تانب يئادتبا ةسردم : هل

 ٠ 1997 ماع ثيوكلا ةلود قطانم يف تانبو نينب ةيئادتبالا سرادملا عيزوت (5-4) لكشلا

 . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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 . تن ليكم تنل: كالا نه © ككردأ "لدنك

 . تاينيتسلا يف تئشنأ يتلاو ةميدقلا ةيئادتبالا سرادملا ىدحإ (5-11) ةروصلا

 .1999 « ليربا « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 1 تاينيعستلا يف تنشنا يتلاو ةثيدحلا ةيئادتبالا سرادملا ىدحا (5-12) وصلا

 . 1999 ؛ ليربإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا
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 . ىرخأ تاعماج ىلإ ةجاحلا -3

 مدعل ىرخأ تاعماج دوجو ةرورض ىلع 9688 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نإ

 ىلعأ تناك دقف اهل نيمدقتملا بالطلا عيمج باعيتسا ىلع اهدحو تيوكلا ةعماج ةردق

 ةبسن دعتت مل امنئيب « 9030 ةبسسنب (قفاوم)كلذ يلي 9658 ةبسنب (ادج قفاوم) ةئف

 دارفأ ةلمج نم 906.7 ىوس ةديدج تاعماج ءاشنإ ىلع (نيقفاوملا ريغو نيضراعملا)

 . (1) مقر قحلملا كلذ حضويو « ةنيعلا

 اوعيطتسي مل نينذلا بالطلا بعوتستل ىرخأ ةعماج ءاشنإ ةرورض ثحابلا يريو

 ريغ تاصصخت ىلع ةعماجلا هذه ىوتحت نأ ىلع « تيوكلا ةعماج يف دعاقم ىلع لوصحلا

 مولعو « راحبلا مولع لاثملا ليبس ىلع تاصصختلا هذه نمو « تيوكلا ةعماج يف ةرفوتم

 . اهريغو كلفلا ملعو ؛ يلآلا بساحلا ةجمربو « ندملا طيطختو « ةئيبلا مولعو « ءارحصلا

 . يقيبطتلاو ينفلا ميلعتلا وحن هاجتالاو ةينفلا رداوكلا بيردت -4

 رداوكلا بيردتب مامتهالا ةرورض ىلع ةدشب نوققاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 7660.7ةبسنب تاباجإلا تءاج دقو ؛ يقيبطتلاو ينفلا ميلعتلا وحن هاجتالاو « ةينفلا

 يأرلا اذه ةنيعلا دارفأ نم درف يأ ضراعي ملو « (قفاوم) 9633.7و (ًادج قفاوم)

 9694 وحن نأ دكؤي امم . ةيلكلا ةنيعلا نم 3 نيقفاوملا ريغ ةيسن دعتت مل ثيح

 ميلعتلا وحن هاجتالاو ةينفلا رداوكلا بيردتب مامتهالا ىلع نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نم

 . لاجملا اذه يف ةدفاولا ةلامعلا مادقتسا نم دحلل « يقيبطتلاو ينفلا

 مهلاخدإ قيرط نع ةيقيبطتلاو ةينفلا دهاعملا يجيرخ دادعإ يغبني هنأ ثحابلا ىريو

باسكإل « ةيلخادو ةيجراخ ةيبيردت تارود يف
امدنع مهتاراهم ريوطت يف مهدعاست تاراهم مه

 

 . عقاولا ىلع ةينفلا لامعألا ةسراممب نوموقي

 جئاتن تلد دقف « ءانبألا ميلعت يف ةلضفملا سرادملا يأ نع لؤاستلا ىلإ كلذ اندوقيو

 ؛ اهب مهئانبأ ميلعتب اوموقي نأ نكمي ىتلا سرادملا لضفأ نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا

 تاذ ةصاخلا سرادملا كلذ يف اهيلي « ةيلكلا ةنيعلا نم 6 ةبسنب ةيموكحلا سرادملا يه

 دارفأل 9019.3 ةبسنب ةييبنجألا ةصاخلا سرادملا اريخأو ؛ و0 7 ةبسنب يبرعلا ماظنلا

 . ةيلكلا ةنيعلا
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 سرغ ىف نمكت ةيبنجألا سرادملا يف ءانبألا ميلعت ءىواسم نم هنأ ثحابلا ىريو

 نأ ىلإ ةفاضإ « ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيفانملا ةيبرعلا ريغو ةليخدلا ديلاقتلاو تاداعلا ضعب

 مئالتيال بولسألا اذهو « ثانإلاو روكذلا نيب ةطلتخملا ةساردلا بولسأ جهتنت سرادملا هذه

 عم ةنراقم ايدام ةفلكم اهنأ ىلإ ةفاضإ ؛ عمتجملا تاداع الو ةيمالسإلا ةعيرشلا عم

 نأ ةنيعلا دارفأ لضفي كلذل « ناجملاب ميلعتلا تامدخ ريفوتب موقت ىتلا ةيموكحلا سرادملا

 ذيمالتلا ددع غلبي ثيح . ةيبرعلا ةصاخلا سرادملا وأ ةيموكحلا سرادملا يف مهئانبأ اوقحلي

 ةبسنب 288755 وعن ةيموكحلا سرادملا يف ةيميلعتلا لحارملا عيمج يفو نيسنجلا نم

 وحن نيسنجلا نم ذيمالتلا ددع غلب دقف (ةيبنجأو ةيبرع) ةصاخلا سرادملا امأ 53

 .(0) 9028.7 ةبسنب 9

 : ةيحصلا ةيمنتلا : عبارلا لاجملا 4 - 6 5

 ةيحصلا تامدخلاب ةصاخلا ةينارمعلا تاططخملا تاحرتقمل ةلودلا ذيفنت مدع ىدأ -1

 جئاتن تلدو « ًايلاح ةمئاقلا تايفشتسملا اهمدقت يتلا تامدخلا ىوتسم ىندت ىلإ

 حصضتي امك ةيلكلا ةنيعلا نم 9677.3 ةبسنب كلذ ىلع نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا

 ةينارمعلا تاططخملا يف تاحرتقم كانه نأ ىلع لدي امم « (1) مقر قحلملا نم

 ءاشنإب 1983 ةطخ يف ءاج يذلا حارتقالاك « ذفنت مل ةيحصلا تامدخلاب ةصاخ

 ةرتفلا لالخ امهذيفنت متي ةيملاسلا ةقطنم ىفو سيطينفلا بونج ةقطنم يف تايفشتسم

 ىلع طغضلا ةدايز ىلإ ىدأ امم « نآلا ىتح حارتقالا اذه ذيفنت متي ملو ةطخلل ةينمزلا

 ةمدخلا ىوتسم يندت يف دعاس يذلا رمألا « ةمئاقلا ةيحصلا قفا رملاو تايفشتسملا

 . اهي

 لضفأ تامدخ ميدقت ىلع ةرداق ةصاخلا تايفشتسملا نأ ىلع ةنيعلا دارفأ مظعم قفتي-2

 . ةيموكحلا تايفشتسملا نم

 (قفاوم) اهيلي 9037 ةبسنب (ًادج قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 . ةيلكلا ةنيعلا نم (ادج ضراعم) 3 ةبسنب تناكف ةئف ىندأ امأ « 96 30.3 ةبسنب

 3 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي امم
 ردقأ ةصاخلا تايفشتسملا نأ ىلع

 ةيموكحلا تايفشتسملا نم لضفأ تامدخ ميدقت ىلع
 يف ماحزلا ةلق يف كلذ عجري دقو .

 ءابطألا دوجوو « اهيلع لابقإلا ةدايز فدهب يضرملاب ةقئافلا اهتيانعو تايفشتسملا هذه

 ةاتستماج هغادممنسم : 0م, ب 1998, 5,2,7 2 . 0)
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 . ةظهاب فيلاكت تاذ اهلعجي
5 

 حلاص يف تناك ةنيعلا دارفأ ءارأ ةسارد ةجيتن نأ نم مغرلاب هنأ ثحابلا يريو

 فيلاكت لمحت ىف ةيموكحلا تايفشتسملا رود ىسني نأ نكمي ال هنأ الإ ؛٠ ةصاخلا تايفشتسملا

 تايناكمإو تادعم كلتمت ةيموكحلا تايفشتسملا نأ ىلإ ةفاضإ « ناكسلا عيمجل ناجملاب جالعلا

 . ةعضاوتم تايناكمإو تادعم الإ كلثمت ال يتلا « ةصاخلا تايفشتسملا نم لضفأ

 ميدقت ىلع ةينكسلا قطانملا يف ( تافصوتسملا ) ةيحصلا تادحولا ةردق صوصخبو -3

 يلي 9024.7 ةبسنب (قفاوم)ثناك ةئف ىلعأ نأ جئاتنلا تلد « زاتمم لكشب ناكسلل اهتامدخ

 لدي امم 9016.3 ةبسنب (ادج ضراعم) تناكف ةئف ىندأ امأ « 9021 ةبسنب (دياحم) كلذ

 . نودياحم 9021و نوضراعي 9036 لباقم يف نوقفاوي ناكسلا نم 9043 وحن نأ

 يف ةيحصلا تادحولا ةردق ىدم ديدحت اوعيطتسي مل ةنيعلا دارفأ نأب ًارشؤم كلذ انيطعيو
 . ةقرفتم ثاباجإلا تناكو . ناكسلل ةزاتمم تامدخ ميدقت ىلع ةينكسلا قطانملا

 ناكسلل ةعونتم تامدخ ميدقتب موقت ةينكسلا قطانملا يف ةيحصلا تادحولا نأ ثحابلا يريو

 ىلإ اه ليوحت نيحل « ةلجاعلا ضارمألل تافعسملا ميدقتو ةطيسبلا تالاحلل جالعلا ميدقت لالخ نم

 دودح يف يهتني ثيح اهب لمعلا تاقوأ تادحولا هذه بيعي ام نأ الإ . ةيصصختلا تايفشتسملا

لذ مهسي فوسو ةعاس 24 رادم ىلع اهتامدخ تادحولا هذه مدقت نأ يغيني اذل « ليللا فصتنم
 ك

 ٠ ةلجاع ةيلوأ تافاعسإ ىلإ جاتحت يتلاو « ةلجاعلاو ةرطخلا تالاحلا نم ريثك ذاقنإ يف

 ةمااردلا جئاتن تلد ؛ تيوكلا ةلود يف ةيحصلا تامدخلا ضعب يندت بابسأ نايبلو

 ؛ تيوكلا يف ةيموكحلا ةيحصلا تامدخلا ضعب يندت بابسأ مهأ نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ

 نسم ؟634.1 ةبسنب جالعلا يف نيرصقملا ضعبل ةينوناقلا ةقحالملاو ةبقارملا ةلق يف نمكت

 يف ءابطألا ضعب ىوتسم ىندت لثم ىرخأ بابسأ كانه نأ ىرخأ ةئف ىرتو . ةيلكلا ةنيع

 ؛ تايفشتسملا هذه ضعب يف مدقت ىتلا ةيحصلا ةياعرلا فعضو « ةيموكحلا تايفشتسملا

 ٠ تايفشتسملا دادعأ صقن ةريخألا ةبترملا يف يتأيو

 يف ةيحصلا تادحولاو تايفشتسملا دادعأ يف أظوحلم ًاروطت كانه نأ ثحابلا و

 ماعو 1950 ماع نيبام ةنراقم ءارجإ دنع كلذ حضتي . تيوكلا ةلود
 ددع غلب ثيح « 1997

اب طيحملا روسلا دودح لخاد طقف تايفشتسم ثالث 0 ماع يف تايفشتسملا
 دعيو ؛ ةنيدمل
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 تايفشتسملا نم ةعومجم ءاشنإ يف ةموكحلا تأدب 1957 ماع يف روسلا ةلازإو ةنيدملا حاتفنا
 كلذ حضويو . ةصصخت ةيحص زكارم 9 و ('!ءاع ىفشتسم 13 تغلب ثيح ةيحصلا زكارملاو

 يف روطتلا اذه نأ الإ . (5-14) و (5-13) ناتروصلاو (5-6)و (5-5) نالكشلا روطتلا
 عيوسلا روطتلا ببسب ؛ ناكسلا ةجاح يطغي نكي مل ةيحصلا تادحولاو تايفشتسملا دادعأ
 ةجيتنلا ىلإ لوصولاو تادحولا هذه ىلع طغضلا ةدايز ىلإ ىدأ امم « ةيناكسلا ةفاثكلا يف

 داز ىذلا رمألاو ؛ تادحولا هذه اهمدقت ىتلا ثامدخلا ىوتسم فعض يف ةلثمتملا ةيمتحلا

 ماعلا ىوتسملا ىلع ظافحلل ؛ يباقرلا زاهجلا فعض يف نمكي تامدخلا هذه ىدرت يف

 . ةيحصلا زكارملاو تادحولا هذه همدقت ىذلا

 ء«تيوكلا ةلود يف ةيحصلا تامدخلاب ضوهنلا ىلع دعاست ىتلا لماوعلا ديدحتلو

 ضوهسنلا ىلع دعاست ىتلا لماوعلا مهأ نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 لكل ةقيقدلا ةينوناقلا ةقحالملا ةسايس عابتا يف نمكت ٠ تيوكلا ةلود يف ةيحصلا تامدخلاب

 . 1950 ماع يف ةئيدملا راوسأ لخاد ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا عيزوت (5-5) لكشلا

 ْ . يناديملا يصقتلا ىلع دامتعالاب ؛ ثحابلا ميمصت نم : ردصملا

فشتسم « نادعلا ىفشتسم « ةيناورفلا ىفشتسم « ريبكلا كرابم ىفشتسم « ىريمألا ىفشتسم 8
 ىف شتسم « ءارهتا ى

ا ىفشتسم « ةدالولا ىفشتسم « ةحارجلل انيس نبأ ىفشتسم « حابصلا
 ىفسشتسم « يحصلا ليهأتلاو يعيبطلا بطل
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 . تيوكلا ةلود يف 1997 ماع يف ةصصختملا زكارملاو تايفشتسملا عيزوت (5-6) لكشلا

 ا ٠ يناديملا يصقتلا ىلع دامتعالاب « ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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 . تن ليكم تنل: كالا نه © ككردأ "لدنك

 .تيوكلا ةنيدم بونج يدمحألا ةنيدم يف طفنلا ةكرش ىفشتسم ةميدفلا تايفشتسملا ىدحإ (5-13) ةروصلا

 .كنيلك لانوشانرتنا ىفشتسم ةيرحبلا ةهجاولا ىلع ةعفاولا ةصصختملا ةثيدحلا تايفشتسملا ىدحإ (5-14) ةروصلا
 . 1999 , ليربإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا
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 لماع مهأ نأب ىرخأ ةئف ىرتو « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9637.7 ةبسنب هلمع ءادأ يف رصقم
 9027 ةبسنب تاصصختلا عيمج يف ةيلاع ةربخ ىوذ ءابطأ مادقتسا ىلع لمعلا يف نمكي

 بابسأ مهأ نأ وهو قباسلا ضرفلا ةجيتنل احضاو اديكأت كلذ ىطعيو . ةيلكلا ةنيعلا دارفأل
 نيرصقملا ضعبل ةينوناقلا ةقحالملاو ةبقارملا ةلق يف نمكت ةيحصلا تامدخلا ضعب يندت
 . جالعلا يف

 قيرف ليكشتب ةصتخملا تاهجلا موقت نأ لضفي هنأ صوصخلا اذه يف ثحابلا ىريو

 ءاهب ةيانعلا ىدم ةفرعمل ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملل ةئجافم تارايزب مايقلا هتمهم لمع

 يف قيقحتلاب مايقلا اهتمهم ةنجل ليكشت عم « اهمدقت ىتلا ةيحصلا تامدخلا ىوتسم ديدحتو
 ةيحصلا تامدخلا يحاون ضعب يف روصقلاب ةقلعتملاو « نينطاوملا نم ةمدقملا ىواكشلا عيمج

 . ةمدقملا

 ةيعانصلاو ةيعارزلا ةيداصتقالا ةيمنتلا 7 - 5

 يعارزلا عاطقلا 1-7-5

 ةنئيعلا دارفأ نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد ثيوكلا ةلود ىف ةيعارزلا ةيمنتلا سسأ نع

 ىف ةيعارز ةيمنت قلخ ىلع دعاست ىتلا لماوعلا لوح ةبراقتم تاهاجتا ةثالث ىلإ نومسقني

 يدام معد ريفوت ىف لثمتت ةيعارزلا ةيمنتلا لماوع نأب ةئف لوأ ىرت ثيح « تيوكلا ةلود

 ةيبياجإلا هذه تءاج ثيح نيعرازملل ةيناجم يضارأ عيزوتو ةلماعلا يديألا ريفوتو يقيوستو

 يدام معد ريفوت يه لماوعلا مهأ نأ ىرتف ةيناثلا ةئفلا امأ « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9637 ةبسنب

 7632 ةبسنب نيعرازملل ةيناجم يضارأ ريفوتو ةعارزلل ةحلاصلا هايملا ريفوتو يقيوستو

 يدام معد ريفوت ىف نمكت لماوعلا مهأ نأ ىرتف ةثلاثلا ةتفلا امأ « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل

 ةنيعلا نم ؟631 ةبسنب ةيعارزلا ليصاحملل قاوسأ ريفوتو ةعارز ةرازو ءاشنإو يقيوستو

 . ةيلكلا

 ىستلا لماوعلا مهأ نأ نوري ةنيعلا دارفأ نم 9069 وحن نأ كلذ نم جتنتسن نأ اننكميو

لاو يداملا معدلا ريفوت ىف نمكت « تيوكلا ةلود يف ةيعارز ةيمنت قلخ ىلع دعاست
 عم يفيوست

 . ةلماعلا يديألا ريفوت عم ةعارزلل ةحلاصلا هايملا ريفوتو « نيعرازملل ةيناجملا يضارألا ريفوت
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 جئاتن ترهظأ دقلف تيوكلا ةلود ىف يعارزلا عاطقلا اهنم ىناعي ىتلا لكاشملا نع امأ

 تيوكلا ةلود ىف يعارزلا عاطقلا اهنم ىناعي ىتلا لكاشملا نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا
 اذهل ةيتحت هينب دوجو مدعو « عاطقلا اذه نم يداملا دودرملا فعض ىف لثمتتو « ةريثك

 ةبرتلا لكاشمو ؛ ةيوجلا لاوحألا ءوسو « عاطقلا اذهل ىموكحلا معدلا ضافخناو « عاطقلا

 ةبسدنب ةباجإلا هذه تءاجو .؛ اهيلع لوصحلا ةيوعصو هايملا هردنو « اهيلع بلغتلا ةبوعصو

 دودرملا فعض ىف نمكي ةنيعلا دارفأ هاري امك لماع مهأ نأ الإ « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 7

 . ةيلكلا ةنيعلا نم 9614 ةبسنب عاطقلا اذه نم يداملا

 ةساردو لمأت ةفقو ىلإ جاتحي تيوكلا ةلود ىف يعارزلا عاطقلا نأ ًارشؤم ىطعي امم
 لكاشم كانه نأ ثحابلا يريو . اهل لولحلا لضفأ داجيإ ةلواحمو لكاشملا مهأ ىلع فوقولل

 اهب مكحتلا بعصيف ىرخألا لكاشملا امأ ؛« يموكحلا معدلاو ةيتحتلا ةينبلاك اهيلع بلغتلا نكمي

 . خانملا ةوسق « ةبرتلا لكاشم « هايملا ةردن ىهو

 تيوكلا ةلود ىف ةيناويحلا ةورثلا ىلع ظافحلا ىلع دعاست ىتلا لماوعلاب صتخي اميفو

 دعاست نأ اهنأش نم لماوع ةعومجم كانه نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلدف

 ريفوت لماوعلا هذه ةمدقم ىف يتأي ثيح « تيوكلا ةلود ىف ةيناويحلا ةورثلا ىلع ظافحلا ىلع

 ةرادإل ةلقتسم ةئيه ءاشنإ مث « 9034.7 هبسنب ةيزمر غلابمب تاناويحلا ةيبرت نكامأو فالعألا

 9032.3 ةبسنب ىلحملا جاتنإلل ةيصصختلا قاوسألا ريفوت مث « 9033 ةبسني ةيناويحلا ةورثلا

 . ةيلكلا ةنيعلا دارفأل

 ةورثلا عاطق ريدت ةصصختم ةئيه ىلا ةجاحب تيوكلا ةلود نأب ثحابلا يريو

 ىلإ ىدؤت نأ اهنأش نم ىتلا ةبسانملا لولحلا حرطو رارقلا ذاختإ ةطلس اهل نوكتو « ةيناويحلا

 تاليهستلا لك ريفوت اهحرط نكمي ىتلا لولحلا هذه نمو « دالبلا ىف ةيناويحلا ةورثلا ةيمنت

 ةورثسلا ةيبرتل يضارألا حنمو ةيزمر راعسأب فالعألا ريفوت لالخ نم ؛ يشاوملا يبرمل

 . طقف ىلحملا جاتنإلاب ةصاخ قاوسأ ريفوت عم « ةيناويحلا

ف تيوكلا ةلود ىف ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامح ىلع دعاست يتلا لماوعلا نع امأ
 جئاتن تلد

 اهنأف ةعمتجم تءاج ام اذإ « لماوع ةعومجم كانه نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ىلع ةساردلا

 دميدحت لماوعلا هذه ةمدقم يف يتأيو « تيوكلا ةلودل ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامح ىلع دعاست فوس

 « ةيئيبلا تاساردلاب مامتهالاو ؛ اهراشتنإ نم دحلاو عيبرلاب ةصاخلا تاميخملا ةماقإ قطانم
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 ةباجإلا هذه تءاجو « رئاجلا يعرلا نم دحلاو « اهتيمنتو ةيعيبطلا تايمحملا ءاشنإ ىلإ ةفاضإ
 . ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9038 ةبسنب

 ىلع ظافحلا مزلتسي هنأب ةصاخلاو ةيموكحلا تاسسؤملا كردت نأ يغبني هنأ ثحابلا يريو
 ةيملاعلا ةيئيبلا تاسرادلاب مامتهالا لالخ نم ؛ اهدراوم فازنتسا نم دحلاو ةيعيبطلا ةئيبلا

 دارفأ ىدل يئيبلا يسعولا ىوتسم عفر ىلع اندعاست يتلا ةيئببلا ةيبرتلاب مامتهالاو ةيلحملاو

 لهجو ديازتملا يداصتقالا ومنلاو ةلئاهلا ةيناكسلا ةدايزلاك ةيرشبلا لماوعلل نإ ثيح « عمتجملا

 ىلع ًالماشو افيمع ًاريثأت رثؤي ةميدقلا ديلاقتلاو تاداعلاب هكسمتو « يراضحلا هفلختو ناسنإلا

 نوكي يئيبلا نازتالا ةداعإ نأ ركذلاب ريدجو « يئيبلا نزاوتلاب لالخإ ىلإ ىدؤيو ةئيبلا بناوج

 ةينمز ةرتفل يئيبلا نازتالاب لخت نأ نكمي ىتلا ةيخانملا فورظلا ريثأت سكعب ٠ فيلاكتلا ظهاب

 ديدحتو « اهتيمنت ةلواحمو ةيعيبطلا تايمحملا ءاشنإب مامتهالا رمألا ىعدتسي اذل (')ءزيجو
 و اهرثاكت تارتف ىف « ةيربلا تاناويحلاو رويطلا دايطصا عنمو تاميخملا ةماقإ قطانم

 . رئاجلا يعرلا قطانم ديدحتو « ةلودلل يعيبطلا يجولوكيألا ماظنلا ىلع ظافحلل اهلسانت

 . يعانصلا عاطقلا 2- 7 5

 لاجم ىف ىعار دق ينارمعلا طيطختلا نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد دقل

 ةفيفخلا تاعانصلل ةبسانملا عقاوملا رايتخا « اهتمدقم يف ناك ةددعتم لماوع ةعومجم ةعانصلا

 تاذو ةعونتم تاعانص داجيإ ىلإ ةفاضإ « ةيلاع ةدوج تاذ تاعانص ريفوتو « ةليفتلا وأ

 هذه تءاجو « ةيعانصلا تاجتنملل هديج عقاوم تاذ قاوسأ ريفوتو « ديج يداصتقا دودرم

 طيطختلا نأ ةنيعلا دارفأ نم 9028.7 ىرتو « ةيلكلا ةنيعلا نم 7 ةبسنب ةباجإلا

 . ةليفثلاو ةفيفخلا تاعانصلل ةبسانملا عقاوملا ىلع الإ زكري مل ينارمعلا

 ء تيوكلا ةلودل ىنطولا داصتقالا ىف ةلاعف ةمهاسم مهاست نأ نكمي ىتلا تاعانصلا نعو

 تاعانصلا يف لشثمتت « تاعانصلا هذه مهأ نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد

 ةبسنب ءانبلا داوم ةعانص مث ؛ 96267 ةبسنب ةيئاذغلا تاعانصلا اهيلت ؛ 9054.7 ةبسنب ةيطفنلا

 . 965.6 ةبسنب تافظنملا تاعانص ةمئاقلا ليذ يف يتأيو « 3

يف نكي مل نإ مظعم ىف نالخدي احبصأ يعيبطلا زاغلاو طفنلا نأ ثحابلا يريو
 عيمج 

 دق هللا نأ اميو « ىرخألا تامادختسالا نم اهريغو نكسمو سبلمو لكأم نم « ناسنإلا تاجايتحا

 342 ص1992 « قباس ردصم : ناضمر هللا دبع « يردنكلا (1)
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 ةيعونلا ةفاثك ثيح نم طسوتملا عونلا نم وهو ماخلا طفنلا نم ريبك نوزخمب تيوكلا يبح

 هنأل هعينصت نم دافتسي نأ مزلتسي كلذل امئاد هب بوغرم ريغ هلعجي اذهو . (!يتيربكلا يوتحملاو

 تاعانصلا اهب لخدي نأ نكمي ىتلا تالاجملا نمو ؛ ىنطولا داصتقالل ةيجيتارتسا ةيلمع ربتعي
 ةزهجألاو ةيلزنملا تادعملاو تاجوسنملاو دولجلاو تنمسألاو ءانبلا داومو سبالملاو ةيئاذغلا

 ءاشنإب مايقلا كلذ بلطتيو . اهريغو ةيثاودلا داوملاو غابصألا و تابكرملاو ةيودألاو ةيئابرهكلا

 ةيقيوست تاسارد ريفوتو ةيبيرض تاءافعإ دوجو عم « ةعانصلا تابلطتمب ةزهجم ةيعانص قطانم

 . قيوستلا تالاجم ديدحتل

 ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا ترهظأ دقف تيوكلا ةلود ىف ةيعانصلا ةرادإلاب صتخي اميفو

 ةعانصلا عاطق ةرادإ يف ةصصختم نوكت « ةعانصلل ةرازو ءاشنإ يرورضلا نم هنأب نوري

 يعانص داحتا ءاشنإ رخآلا ضعبلا لضفي امنيب « ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 9649.3 ةبسنب كلذو

 . 9032.7 ةبسنب بختنم

دالبلا ىف ةعانصلا عاطق ىلع فرشت ىتلا ةعانصلل ةماعلا ةئيهلا نأب ثحابلا يريو
 

 يف ركفت نأ ةموكحلا ىلع يغبني كلذل ء ظوحلم لكشب عاطقلا اذه ريوطت ىلع ةرداق ريغ

انصلا ططخلا عضو ىف ؛ رارقلا ذاختا ةطلس اهل نوكت ةعانصلاب صتخت ةرازو ءاشنإ
 ةيع

يعانص ةيمنت قلخ ىلا فدهت ىتلا ةيعانصلا تايجيتارتسالا ديدحت لالخ نم اهدامتعاو
 ىف ة

 عيجشت عم « ةرواجملا دالبلاو دالبلا ىف ةيقيوستلا يحاونلاب تاسارد دادعأ اهماهم نمو ةلودلا

 معدلا ريفوتب موقتو « ةيملاعلاو ةيبرعلاو ةيجيلخلا قاوسألل ةيلحملا تاعانصلل ريدصتلا ميعدتو

« ىنطولا داصتقالا ىف ةلاعف ةمهاسم مهاست ىتلا ةيجاتنإلا تاعانصلل يموكحلا
 لضفأ ريفوتو 

 تيوكلا ةلود ةعيبط عم بسانتت يتلاو ةيعانصلا ايجولونكتلا عاونأ
 ةلماعلا ىوقلا ةعباتم عم ؛

 . اهريوطت ةلواحمو لاجملا اذه ىف

53 

ا ةلود ىف يعانصلا عاطقلا اهنم ىناعي ىتلا لكاشملا نع امأ
 ترهظأ دقق « تيوكل

 لكاشملا مهأ نأب نوري ةنئيعلا دارقأ نأ ةساردلا
 « تيوكلا ىف ىعانصلا عاطقلا اهنم ىناعي ىتلا

 كلذ يليو « ةيلكلا ةئيعلا دارفأل 53 ةبسنب رشابم لكشب داريتسالا ىلع دامتعالا ىف نمكت

 . تيربك ةئاملاب 5 انزو هتبسن ام يوحيو ةحرد 31 - يكيرمألا لورتبلا دهعم بسح. ةيعونلا ةفاثكلا (1)

ثوحب : نسحما دبع دمحأ « ريطلا : ردصلل
  تبوكلا يف ةعادصلا ةودن 

 ماسقتلل تيوكلا ةسسؤم
 * يسملللا

 . تيوكلا ء325 ص «. 3
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 لئثمت ىتلاو « ناكسلا ددع ةلق ببسب ةيعانصلا تاجتنملا قيوست ىلع ةرداقلا قاوسألا فعض

 عاطقل ةصصخملا ىضارألا صقن لثمي مل امنيب ؛ ةكلهتسملا قوسلا يف ةيئارشلا ةوقلا

 يعانصلا عاطقلا نأ ىلع لدي امم « ةيلكلا ةنيعلا دارفأ ءارآ ةلمج نم 9010.3 ريغ ةعانصلا

 ضعب نم ددع ىف رصحنت ىتلا « هتايناكمإ فعضب زيمتي لازي ال عينصتلا تالواحم مغر

 تاعانصلا نإف يلاتلابو « ةيئاذغلا تاجتنملا ضعبو تايواميكورتيلاو ءانبلا داوم تاعانص

 « ةيتيوكلا ةعانصلا لكيه ىف ةيعون ةزفق ثادحأب حمسي يذلا ساسألا دعب لثمت ال ةمئاقلا

 قوسلا ةجاح ةيبلت لجأ نم ةيعانصلا تاجتنملا داريتسا ىلع ريبك لكشب دامتعإلا نم للقيو
 تيوكلا ةلود ىف يعانصلا عاطقلا نع ةلوؤسملا تاهجلا ىعارت نأ مزلتسي كلذل « ةيلحملا

 ريبك لكشب داريتسالا ىلع دامتعإلا نم دحلل « ةيلحملا قوسلا اهل جاتحي يتلا داوملا جاتنإ

 تاءافعإ حنم لباقم ىف ةدروتسملا تاجتنملا ىلع ةيدعاصت بئارض ضرف عم « رشابمو

 . اهعيجشت فدهب ةهباشملا ةيلحملا تاجتنملل ةيبيرض

 «ةيعارزلاو ةيعانصلا ةيمنتلا ىف اهتاراج نع تيوكلا ةلود فلخت بابسأ نع انثحب اذإو

 ةيعانصلا ةيمنتلا ىف تاريغتلا ةاراجمو ريوطتلا ىلع صرحلا مدع ىلإ عجري بابسألا مهأ نأ دجن

 نم ىرخأ ةثف ىرتو « ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 9637.3 ةبسنب ةباجإلا هذه تعءاجو « ةيعارزلاو

 تاينينامثلا ذنم ةيداصتقالاو ةينمألاو ةيسايسلا تامزألا ىف نمكت بابسألا مهأ نأ ةنيعلا دارفأ

 نسم ىناعي تيوكلا ةلود ىف ىعانصلا عاطقلا نأ ىلع لدي امم . ةيلكلا ةنيعلا نم 9032 هبسنب

 روطت ثادحإ ىلإ ىدؤت نأ اهنأش نم ىتلا « تالاجملا ثدحأ ىلع عالطإلا ىف روصقلا ضعب

 ةلود نأ ىلا ببسلا دوعي دقو . ةرواجملا لودلا ضعب هيلع تصرح يتلاو « ةيعانص ةيمنتو

 ةرممملا اهراثأ نم ىناعت تلازام يتلاو ةيساقلا ةيسايسلا تامزألا نم ةعومجمل تضرعت تيوكلا

 ىتح 1980 ذنم رشعلا تاونسلا ةبارق ترمتسا يتلاو ةيناريإلا ةيقارعلا برحلاك « نآلا ىتح

 ةيبداصتقالا تامزألا ضعب ىلإ ةفاضإ : 0 ماع تيوكلل رمدملا يقارعلا لالتحالاو ء. 9

 . ةيلخادلا

 تيوكلا ةلود ىف لاملا سأر رامثتساو ةرحلا قوسلا 3-7-5

جئاتن ةعومجم كانه نأب نوري ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد
 هفع بترتت فوس 

تف ٠ يف جئاتنلا هذه لثمتتو تيوكلاب ةرحلا قوسلا ذيفنت ىف عارسإلا
 ؛ رامثت سالل ةديدج قافآ ح

 « ةيبنجألا لاومألا سوؤر بلجو « دوكرلا ضعب نم ىناعي يذلا يتيوكلا داصتقالا شاعنإو

 . ةيلكلا ةنيعلا نم 9038 ةبسني ةباجإلا هذه ثعاجو . ةديدج لمع صرف داجيإ ىلإ ةفاضإ
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 تاحارتقا بسح ابيرقت ةنس 20 ذنم اهذيفنت بجي ناك ةرحلا قوسلا نأ ركذلاب ريدجو
 كلذل . نآلا ىتح قوسلا هذه ءاشنإب ًارارق ردصت مل ةموكحلا نأ الأ « ةقباسلا تاططخملا

 فوس امل « قوسلا هذه ءاشنإل ةمزاللا طباوضلا عضو ىف عارسإلاب ةلودلا موقت نأ يغبني

 . ىنطولا داصتقالاو ةيلحملا قوسلل ةلئاه ةيداصتقا ةلقن نم هثدحت

 ضوهنلا ىف ةمهاسملل يتيوكلا لاملا سأرل هيجوت لضفأ نأ ةساردلا ترهظأ دقو

 « 9642.3 ةبسنب ةيجاتنإلا تاعانصلا ىف تارامثتسالا وحن نوكي نأ بجي « ىنطولا داصتقالاب

 نيذه نأ نوربتعيو « ةيلكلا ةنيعلا دارفأل 9636.7 ةبسنب ماع لكشب ةيجراخلا تارامثتسالاو

 نم ناذللاو ؛ يتيوكلا لاملا سأر امهل هجوي نأ نكمي ةيرامثتسا تالاجم لضفأ امه نيلاجملا

 . ينطولا داصتقالاب ضوهبنلا امهنأش

 ريبك بيصن ىلع ذوحتست تلازام ةيراقعلا تابراضملا ىف تارامثتسالا نأ ثحابلا يريو

 جتانلا هلمج نم ًايتيوك ًارانيد نويلم 679 وحن تغلب ثيح ؛ يتيوكلا لاملا سأر رامثتسا نم

 237 وحن تغلب دقق ةيطفنلا ريغ ةيليوحتلا تاعانصلا امأ « ةيراجلا راعسألاب يلامجإلا ىلحملا

 ةموكحلا لواحت نأ رمألا بلطتي كلذل . (!!1995 ماع ىلحملا جتانلا هلمج نم ًايتيوك ًارانيد نويلم

 ىف عينصتلا وحن هاجتالا ىلإ نييلودلا و نييلحملا نيرمثتسملا عيجشت ىلع اهتزهجأ ةفاك لالخ نم

 وحن هاجتالا ىلع مهعيجشتل نيرمثتسملا ءالؤهل تاليهستلا لك ريفوت لالخ نم « تيوكلا ةلود

 . ىنطولا داصتقالاب ضوهنلا ىف ةلاعف ةمهاسم مهسي فوس هرودب يذلا ىعانصلا لاجملا

 ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا ةيمنتلا طيطخت 8-5

 ةيداصتقالا ةيمنتلا موهفم : لوألا لاجملا 1- 8 - 5

لا رييغت ىلإ فدهت « ةططخم وأ ةدوصقم ةيلمع يه ةيداصتقالا ةيمنتلا نأ
 يلكيهلا ناينب

 ملف نيضراعملاو نيقفاوملا ريغ امأ « هدارفأل ةميركلا ةايحلا ريفوتل ةفلتخملا هداعبأب عمتجملل

رفأ مظعم نأ لدي امم . ةيلكلا ةنيعلا نم 904 مهتبسن ذ دعتت
 ماعلا موهفملا نو كردي ةنيعلا دا

 ىلع ةقيقد جئاتن ىلع لوصحلا ىف ًاريثك كلذ دعاسي فوسو « ةيداصتقالا ةيمنتلل
 ضورسف ةيقب

 ٠ ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا ةيمنتلا طيطخت بناجب ةقلعتملا ةنابتسالا

 ةلتمتماو 02 طاوممتمو : 0م. , 7 ,0302114, )01(
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 قاوسألاو ةيراجتلا ةيمنتلا : ىناثلا لاجملا 2 - 8 5

 . ةيثارتلا اهتروصب ةميدقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا قاوسألا ىلع ظافحلا -1

 ةرورض ىلع مهتلمج نم ؟090 وحنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 تاباجإلا تءاج ثيح . ةيثارثلا اهتروصب ةميدقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا قاوسألا ىلع ظافحلا .
 امم . (1) مقر قحلملا كلذ نيبو . (قفاوم) 9035 ةبسنو (ًادج قفاوم) 9653.7 هبسنب
 ةيوهك لظنتل ةميدقلا قاوسألا نم ىقبت ام ىلع ظافحلا مزلتسي هنأ ًاحضاو ارشؤم ىطعي

 انيق هديتنا يراصعم بال اهل ياست اكاذ اهنا ىلا ةفاتسإ + فايوكلا ةلوحا ةيقيزات

 هذه بعلتو « (5-16) (5-15) ناتروصلا كلذ حضويو « ةينصصخت قاوسأ اهنأب زيمتتو

 ىقبت ام ىلع ظافحلا يغبني كلذل نيكلهتسملا نم ريثكلا بذج ىف اريبك ارود قاوسألا

 . اهميمرت ةداعإو اهنم

 ٠ ةنيدملا زكرم ىف ةميدقلا ةيبرعلا قاوسألا دحأ - ةيلزنملا يناوألا قوس (5-15) ةروصلا

 ٠.1999 ( ليربإ 3 ثحابلا ريوصت : ردصملا
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 . ةنيدملا زكرم ىف ةميدقلا ةيبرعلا قاوسألا دحأ - ميرحلا قوس (5-16) ةروصلا

 . 1999 « ليربيإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 . (خلا..... رضخلا - كامسألا - موحللا ) ةصصختملا قاوسألا عيزوت ةداعإ -2

 نيضراععملا امأ « 9039.7 ةبسنب (قفاوم) اهيلي « 9043.3 هبسنب (ادج قفاوم) ةئف تناك دفف

 نأ لدي امم « (1) مقر قحلملا كلذ نيييو « ةيلكلا ةنيعلا نم 965 مهتبسن تغلب دقف نيقفاوملا ريغو
 ؛ تثيوكلا قصانم ىف ةصصختملا قاوسألا عيزوت ةداعإ ىلع نوفقاوي ةنيعلا دارفأ نم 9083 وحن

 . ماحدزالا عنمو عئاضبلل فيرصتلا ةعرسو لافثنالا ةلق ىلإ ىدؤت اهنأل

 قاومألا هذه لثم عيزوت ةصتخملا اهتزهجأ قيرط نع تلواح ةموكحلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 ةهجاولا ىلع تاوارضخلاو موحللاو كمسلا قوس حاتتفاب تماق ثيح « تيوكلا ةلود ءاحنأ ضعب ىف

 ,ىلع قوسلا اذه ميمصت متو ؛ ةمصاعلا ةظفاحمل ةعباتلا ةبيرفلا قطانملا ىف ناكسلا مدخيل ةيرحبلا

 ةيبشخلا ذفاونلا ك ةسيدقلا ةيبرعلا تاميمصتلا نم تاينقثلا ضعب لاخدإ عم يرامعم زارط ثدحأ
 ةسيدقلا ةييرعلا ميماصتلا ىلا ةدوعلا ىف ةبغرلل ًارشؤم كلذ ىطعيو ناردجلا ىلع ةيجراخلا شوقنلاو
 ىف قاوسألا هذه ل ليثم كانهو . (5-17) ةروصلا كلذ حضويو . ةيلحملا انتائيبل ةمئالملا ةليصألا

 ةينوارفلا يتظفا حمك « قاوسألا هذه لثم اهصفني قطانملا ضعب نأ الإ ءارهجلاو ىدمحألا يتظفاحم

 فيفخت ىلا كلذ ىدؤي فوس تاظفاحملا عيمج ىف قاوسألا هذه ذيفنت لامتكا دنعو « يّلوحو

 هذه ىلع ديدشلا لابقإلا ىلإ ةفاضإ ؛ ةنيدملا زكرم ىف ةصصختملا قاوسألا ىلع ماحدزإلا
 . اهل ةيزاجتلا ةكرحلا شاعناو روطت ىلإ ىدؤي امم ةينكسلا قطانملا نم اهبرقل قاوسألا
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 . ةيرحبلا ةهجاولا ىلع تاوارضخلاو موحللاو كمسلا قوس (5-17) ةروصلا
 . 1999 « ليربإ « ثحابلا ريوصت : ردصملا

 . تيوكلا هنيدم زكرم وحن لاقتنالا نم دحت ةرشتنملا ةيراجتلا تاعمجملاو زكارملا -3

 (ًادج قفاوم) كلذ يلي « 96 42.7 ةبسنب (قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 لدي امم . ةيلكلا ةنيعلا نم 903.7 ةبسنب (ًادج ضراعم) تناكف ةئف ىندأ اما « 9032.3 ةبسنب

 ةيراجتلا تاعمجملاو زكارملا نأ ىلع ؟675 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ مظعم نأ ىلع

 ثولتلا ثادحإ نم للقت يلاتلابو ثيوكلا ةنيدم وحن لاقثنالا نم دحت تيوكلا ةلود ىف ةرشتنملا

 . محازتلا عنمو جاعزإلاو

 بسانملا ناكملا اهل رفاوت ام اذإ ةيراجتلا تاعمجملاو زكارملا هذه نأ ثحابلا يريو

 ةينوارفلاو ىلوحو ةيملاسلا هقطنمك ء ةصصختم قطانم ىف ىنكسلا قاطنلا نع ًاديعب

 نم دحيو ةنيدملا زكرم ىلا لاقتنالا ليلقت ىلا كلذ ىدؤي فوس « ءارهجلاو ليححفلاو

 ةبسانم عفقاوم ىف عقت ىتلا ةيراجتلا زكارملا هذه ضعب ىلإ ةراشإلا نكميو « اهب ماحدزإلا

ىف 1.هنآ12 6للهئنإ“ يريلاج ىليل زكرم اهنم ركذن نكاسملا نع ًاديعب ةصصختم
 هفقطنم 

 ةطشنألا نم ةعومجم زكرملا اذه لخاد رفوتيو « (5-18) ةروصلا كلذ حضوت ةيملاسلا

 معامطملاو ةيئاذغلا داوملاو تاراوسسكإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألا و سبالملاك « ةفلتخملا ةيراجتلا

 ناكم نسم هتامزلتسم لك ىلع لوصحلا نم كلهتسملا :نكمت يتلاو « لافطألل هيفرتلا نكامأو
 3 مانع نود دحاو
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 . ةيملاسلا ةقطنم ىف ةيراجتلا زكارملا دحأ ىراجتلا يريلاج ىليل زكرم (5-18) ةروصلا
 . 1999 « ليربإ ؛« ثحابلا ريوصت : ردصملا

 . ةيراجتلا قطانملا ىف قباوطلا ةددعتم تارايسلا راظتنا فقاوم ةلق -4

 (قفاوم) كلذ يلي « 9637.3 ةبسنب (ًادج قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ

 ىطعي امم . ةيلكلا ةنيعلا نم (ًادج ضراعم) 904 ةبسنب تناكف ةئف ىندأ امأ « 9031.7 ةبسنب
 قباوطلا ةددعتم تارايسلا راظتنا فقاوم ىف ًايلعف ًاصقن كانه نأب نودكؤي 9070 وحن نأ ًارشؤم

 . ةيراجتلا قطانملا ىف

 ططخلا ذيفنتب ةصصختملا تاهجلا مازتلا مدع دكؤت ةجيثنلا هذه نأب ثحابلا ىريو

 قطانملا ىف ؛ قب اوطلا ةددعتم تارايسلا فقاوم نم ةعومجم تددح يتلاو ةينارمعلا

 نم دحتو « قطانملا هذه لخاد تابكرملا ماحدزا نم دحت نأ اهنأش نم يتلاو ةيراجتلا

 اذإ الإ ءانبلا صيخارت ءاطعا مدع ناكمإلاب هنأ ىري امك « قرطلا بناوج ىلع اهراشتنإ .

 نم دحلل لاثملا ليبس ىلع « رافعلا لفسأ نيرود وأ دحاو رود نم (جارج) بآرم رفوت

 . ةددعتملا قباوطلا تاذ تابكرملا فقاوم ءانب ىلإ ةفاضإلاب « ةلكشملا هذه

 ٠ . يراجتلا ساطنفلا زكرم ذيفنت ىف عارسإلا -5

 ةنيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 9670.7 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دا رفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 نسم للقي فوس هرودب يذلاو ؛ يراجتلا ساطنفلا زكرم ذيفنت ىف عارسإلا ةرورض ىلع
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 ام دكؤت ةجيتنلا هذهو - (1) مقر قحلملا نم كلذ ودبيو ثيوكلا ةنيدم زكرم ىف ماحدزالا

 دنع « 1970 ىناثلا يلكيهلا ططخملا ىف هحارتقا مث يذلا زكرملا اذه نأ نم افنا هانركذ

 ةيراجتلا ةطشنألا زكرت نم دحيو ؛ ناكسلا نم ةمسن فلأ 500 وحن مدخي فوس هذيفنت

 . هب ماحدزالا نم ففخيو ةنيدملا زكرم ىف

 نأ ةساردلا جئاتن تلدف « تيوكلا هنيدمل يراجتلا ساطنفلا زكرم ةسفانم نع امأ -6

 مث 9027.3 ةبسنب (دياحم) ةباجإلا ةئف كلذ يلي 9638 ةبسنب (قفاوم) تناك ةئف ىلعأ

 دارفأ نم 9062 وحن نأ ىلع لدي امم . 9024.4 ةبسنب (ًادج قفاوم) ةباجإلا ةئف

 ةمئشانم ةيراجت ةرؤب نوكي فوس « يراجتلا ساطنفلا زكرم نأ ىلع نوقفاوي ةنيعلا

 . تيوكلا ةنيدمل

 ريبك بيصن ىلع ذوحتسي فوس هذيفنت دنع يراجتلا ساطنفلا زكرم نأ ثحابلا ىريو

 اءدب « تيوكلا ةنيدم بونج ةددعتم ةينكس قطانم مدخي فوس هنأل « راجتلاو نيكلهتسملا نم

 500 وحن زكرملا اذه مدخي نأ عقوتيو « ىدمحألا ةنيدم ىتحو عباسلا يرئادلا قيرطلا نم

 . قطانملا هذه ىف نينطاقلا ناكسلا نم ةمسن فلأ

 . ةينكسلا قطانملا لخاد ةيراجتلا تاعمجملا ءاشنإب ناكسلا ةحار قالقإ -7

 ءاشتإ نأب مهتلمج 9680 ةبسنب نوققاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 قلقيو قطصافملا هذه ةفيظو لوحي فوس « ةينكسلا قطانملا لخاد هيراجتلا تاعمجملا

 لخادت يأ نأ ًاحضاو ًارشؤم انيطعي اذهو . (1) مقر قحلملا كلذ نيبيو « ناكسلا ةحار

 ثدحي فوس « ةيراجتلا تامادختسالا عم ةينكسلا تامادختسالا لخادتك تامادختسالل

 هذه نم ناكسلا داعتبا ىلإ ىدؤي فوسو « ناكسلا ةحار قلقيو جاعزإلا نم ًاعون

 ًالصأ ةدعم تناك يتلاو « افنأ اهانركذ ىتلا ةينوارفلا هقطنم ىف لصاح وه امك قطانملا

 ٠ ةيرامثتساو ةيراجت ضارغأ ىلإ اهيف تامادختسالا تلوحتو نكسلل

 ةيعانصلا ةيمنتلا : ثلاثلا لاجملا 3 - 8 - 5

اطنلا لخاد ةطسوتملاو ةفيفخلا تاعانصلا ضعب دوجو -1
 : ينارمعلا ق

 9660.7 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد
 يتئفل ةيلكلا ةنيعلا نم

ةرورض ىلع (ًادج قفاومو قفاوم)
ملاو ةفيفخلا تاعانصلا ضعب ءاقيإ 

 لسخاد ةطسوت

 زكرتت تسيح « يسثولت عباط اهل سيلو ء اهل ةجاح ىف سانلا نأل ؛ ينارمعلا قاطنلا
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 ةبيعشلا ىف ةيعانصلا ةقطنملا ؛ ىهو قطانم ثالث ىف ثيوكلا ةلود ىف تاعانصلا
 ناحبص هقطنمو ةفيفخلا تاعانصلل ةيعانصلا خيوشلا هقطنمو ةليقثلا تاعانصلل

 . ةطسوتملاو ةفيفخلا تاعانصلل ةيعانصلا

 ناكم ىلإ ةيعانصلا خيوشلا هقطنم نم تاعانصلا ضعب لقن يغبني هنأ ثحابلا يريو

 تائثولملا ضعب تاعانصلا هذه فلخت ثيح « ةرومعملا ةقطنملاو ينارمعلا زكرتلا نع ديعب

 سيل يتلاو « ةمئاد ةروصب سانلا اهل جاتحي ىتلا تاعانصلا ضعب ءاقبإ ةرورض عم « ةيئيبلا

 تابكرملا حالصإ شرو ضعبو ليسغ تاطحمك « ينارمعلا قاطنلا لخاد ىف يثولت عباط اهل
 . اهريغو ةيئاذغلا داوملا تاعانص ضعبو

 . ةيعانصلا خيوشلا هقطنم ىف ةعانصلا هيزكرم -2

 تاعانصلل قطانم ءاشنإب ةينارمعلا ططخلا تايصوت ذيفنت مدع نأ ةساردلا ترهظأ

 خيوشلا هقطنم يف ةعانصلا ةيزكرم ىلإ ىدأ تيوكلا ةلود ىف ةرشتنم ةفيفخلا

 (ق فاوم)كلذ يلي 9652 هبسنب (ًادج قفاوم)تناك ةئف ىلعأ نأ جئاتنلا تلدو « ةيعانصلا

 لدي امم . 964.3 نع نيضراعملا وأ نيقفاوملا ريغ ةبسن دعتت ملو ؛ 9037.7 ةبسنب

 ط طخلا تايصوت ذيفنت ةرورض ىلع نودكؤي ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 9090 وحن نأ ىلع

 . ةينارمعلا

 تاعانصلل عقاوم ةعومجم تحرتقا دق ةقباسلا ةينارمعلا ططخلا نأ ثحابلا يريو

 تاعانصلل ةقطنم رشع ىدحإ ءاشنإب (1970) ةطخ حارتقإك ذفنت مل اهنأ الأ ةفيفخلا

لحاسلا طيرفلا دادتمإ ىلع ةثالثو تيوكلا ةنيدم نم برغلا ىف اهنم ةثالث « ةفيفخلا
 ي

 ةطخ تبلاطو . هقطنم لكل راتكه 200 ةحاسمبو « يحاوضلا ىف ةسمخو « يقرشلا

انصلا خيوشلا هقطنم ىف ةعانصلا ةيزكرم ىلع ءاضقلاب (1983)
 كس تحرتقاو ؛ ةيع

 اهتاحاسم عومجم غلبي قطانملا ضعب ىلع ةعزوم « ةديدج ةيعانص عقاوم
 530 يسلاوح

 ةذفنم ريغ تلازام تاحارتقالا هذه نأ الإ « ًاراتكه

 ٠ تيوكلا ةلود اهل جاتحت ىتلا ةيجيتارتسالا تاعانصلل هطخ عضو --3

 يلي 9648.3 ةبسنب (ًادج قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ
 كلذ

 ./60.7 هبسنب (قفاوم ريغو ادج ض راعم) تناكف ةئف ىندأ امأ ء 3 ةبسنب (قفاوم)

 ةطخلا هذه لثم عضو ةرورض ىلع نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ احضاو ًارشؤم ىطعي امم

 ىف ةيعانص ةيمنت قلخ يف مهسي نأ نكمي اهقيرط نع يتلاو ؛ مهتلمج نم 9691 وحنب
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 اال خ نم عيجشتلا رصانع ةفاك ميدقتو « اهذيفنتل ةطخ عضو عم « البقتسم ثيوكلا ةلود

 . اهب رامثتسالل صاخلا عاطقلل تاليهستلا نم ديزملا حنم

 ةيلآلا ةينقتلا تاذ ةروطتملا ةعانصلا وحن هاجتالا -4

 « (ًادج قفاومو قفاوم) 96 78.7 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 تاذ جاتنا لئاسو ىلع دمتعت يتلاو ةروطتملا ةعانصلا وحن هاجتإلا ةدايز ةرورض ىلع

 . يساسأ لكشب ةدروتسملا ةلامعلا ىلع دمتعت الو « ةيلآ ةينقت

 . ناكسلل ةمدقملا ةيعامتجالا تامدخلا ىلع اهقفنت ةلئاط غلابم ةلودلا ىلع رفويو « ةرهاملا

 . يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ىلإ ةيلحملا ةيعانصلا تاجتنملا ريدصت ةكرح عيجشت -5

 عيجشت ةرور ض ىلع ؛ مهتلمج نم 9086 هبسنب نوفقاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 « صاخ لكشب « يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ىلا ةيلحملا ةيعانصلا تاجوتنملا ريدصت ةكرح

 ٠ (1) مقر قحلملا كلذ نيبيو « يجيلخلا نواعتلا سلجم تارارق نم ةدافتسالاو

 هذه نيب ةمدقملا تاليهستلا « يه اهنم ةدافتسالا نكمي ىتلا تارارقلا نأ ثحابلا يربو

 ةيكرمجلا ةفرعتلا ديحوت رارق ىلإ ةفاضإ « اهيلإو اهنم عئاضبلا ريدصتو ةداعإل لودلا

 لود ىلإ عئاضبلا ريدصت نأ الإ . ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ ىف هذيفتت ررقملاو

 نواعتلا سلجمل ةدحوملا تايقافتإلا ءوض ىف ةيقيوست تاسارد دادعإ بلطتي سلجملا

لا نادلب ىف ةينعملا ةلثامملا تاهجلا نيب قيسنتلاو قافتإلا ةرورض عم « يجيلخلا
 جيلخ

 ةيجيلخلا قوسلل ةيلحملا تاعانصلل ريدصتلا معدو عيجشت ةرورض عم . ضرغلا اذهل

 . آلبقتسم ةيملاعلاو ةيبرعلا اضيأو

 . ىلحملا قوسلا اهيلإ جاتحي ةفيفنخ تاعانص ءاشنإ عيجشت -6

مج نم 9692 ةبسنب نوعمجي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد
 ةرورض ىلع « مهتل

حملا قوسلا اهيلإ جاتحي ةفيفخ تاعانص ءاشنإل ةلودلا عيجشت
 ةيبنتلا ىف ةمهاسمك « ىل

 ٠ (1) مقر قحلملا كلذ نيبيو ٠ تيوكلا ةلود ىف ةيداصتقالا

 اهنأش نم ةقبسم تاسارد دادعإ ؛ تاعانصلا هذه ءاشنإ لبق مزلتسي هنأ ثحابلا يريو

 مهاست يتلاو « ىلحملا قوسلا اهيلإ جاتحي ىتلا ةفيفخلا تاعانصلا ةيعون ددحت نأ
 ةمهاسم

212 





 « ةيئاذغلا داوملا « تاعانصلا هذه نم ركذنو « دالبلا ىف ةيعانص ةيمنت قلخ ىف ةلاعف

 . اهريغو قرولا هعانص « ةيبتكملا تامزلتسملا « ثاثألا « ةيزاغلا تابورشملا

 . عينصتلاو ةعانصلا وحن هاجتالا ىلع يتيوكلا لاملا سأر عيجشت -7
 9051.3 ةيسنب (ًادج قفاوم) ةئفل تناك ةئف ىلعأ نأ ةنيعلا دارفأ ءارأ جئاتن ترهظأ

 ؛« قفاوم ريغ ) ؟02.4 اهعومجم ناكف ةئف ىندأ امأ « 9633.3 ةبسنب (قفاوم) كلذ يلي

 ىلع نودكؤي ةنيعلا دارفأ نم 9084 وحن نأ ةجيتنلا هذه دكؤت امم . (ًادج ضراعمو

 ىلع زيكرتلا نم الدب ةعانصلا وحن هاجتإلا ىلع « يتيوكلا لاملا سأر عيجشت ةرورض
 نأ يف ء افنآ هانركذ يذلا ضرفلا ةباجإ ةجيتن هذه دكؤتو . ةيراقعلاو ةيراجتلا ةطشنألا

 . ةيجاتنإلا تاعانصلا ىف تارامثتسالا ىف نوكت يتيوكلا لاملا سأرل هيجوت لضفأ

 . ةعانصلا ةرادإل ةيتيوكلا رداوكلا بيردتو ةيتيوكلا ةيرادإلا ةءافكلا عفر ىلع لمعلا -8

 (قفاوم) كلذ يلي 9653.3 ةبسن (ادج قفاوم) تناك ةباجإ ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 نم 9691 ةبسنب نوققاوي ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي امم . ةيلكلا ةنيعلا نم 9637.7 ةبسنب

 ةيتيوكلا رداوكلا بيردتو ةيتيوكلا ةيرادإلا ةءافكلا عفر ىلع لمعلا ةرورض ىلع مهتلمج
 . ةثيدحلا ةيرادإلا مظنلا لاخدإو ةيملع سسأ ىلع ةعانصلا ةرادإل

 ةيرادإلا ةلماعلا ىوقلا بيردتل ةرمتسم ةعباتم ىلع لمعلا بلطتي كلذ نأ ثحابلا يربو

 ةيجراخلا تارودلا لالخ نم ةينطولا ةينفلاو ةيلامعلا ةلماعلا ىوقلا بيردت عم « دالبلا ىف

 يلمعلا ىوتسملاب يقرلا ىلإ ىدؤي كلذ نأل ء ةصصختملا تارمتؤملا روضحو ةيلخادلاو

 . لضفأ تايوتسم ىلإ ىعانصلا عاطقلاب ىقرلا مث نمو تاتفلا هذهل

 . قوسلا تابلطتمل اقفو ةلامعلا داريتسا نينقت ةروربض -9

 (قفاوم) كلذ يلي 9050 ةبسنب (ًادج قفا وم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

لا ةنيعلا دارفأ نم 9688 وحن نأ ىلع لدي امم . 9037.7 هبسني
 ىلع نوققاوي ةيلك

ساردل اقبط « ةلامعلا داريتسا نينقت ةرورض
اقفو اهتاريدقتو ةينارمعلا ططخلا تا

 

 . قوسلا تايلطتمل

ذه ىلع ةبترتملا جئاتنلا نم نأ ثحابلا ىريو
 ريسغ 1لامعلا مكارت نم دحلا نينقتلا ا

علا ةلاطبلا ةبسن فيفختو « ةيليفطلاو ةيشماهلاو ةجتنملا
 ٠ تيوكلا ةلود ىف ةدروتسملا ةيلام
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 . طفنلا ىلع دامتعالا نم ليلقتلا ىف ةيعانصلا ةيمنتلا ةيمهأ -10

 ةيمنتلا نأ ىلع « مهتلمج نم 9092 هبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 دومعلا لكشي يذلا , طفنلا ىلع دامتعإلا نم ليلقتلا ىف اهتمهاسمل ةيرورض ةيعانصلا

 اذه ىف ةيمنتلا نأ ىلع لدي امم . (1) مقر قحلملا رظنا ؛ يتيوكلا داصتقالل يرقفلا

 نم ليلقتلا يف دعاستس ثيح ةيدج ةروصب اهيلا تافتلالا مزلتسيو ةيرورض لاجملا

 لتحي ىذلاو « يتيوكلا دداصتقالل يويحلا نايرشلا ربتعي يذلا « طفنلا ىلع دامتعإلا

 تاداريإل يلامجإلا جتانلا ثيح نم ىرخألا ةيداصتقالا تائفلا نيب ام ىلوألا ةبترملا

 ةيموكحلا تاداريإلا هلمج نم 9670 - 60 وحن ادرفنم عاطقلا اذه لثمي ثيح ةموكحلا

 .(1997)1 ماع

 ةيعارزلا ةيمنتلا : عبارلا لاجملا 4 - 8 - 5

 ةيناويحلا ةورثلاو ةيعارزلا ةورثلل يموكحلا معدلا ريفوت -1

 ةرورض ىلع « مهتلمج نم 9092.7 ةبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارقأ نأ ةساردلا جئاتن تلد

 نسحو يموكحلا معدلا ريفوت لالخ نم « ةيناويحلا ةورثلاو ةيعارزلا ةورثلاب مامتهإلا

 ةجيتن لالخ نم افنا هانركذ ام دكؤت ةجيتنلا هذهو . (1) مقر قحلملا كلذ نيبيو « ةرادإلا

 ديفي يذلا « تيوكلا يف يعارزلا عاطقلا اهنم يناعي يتلا لكاشملاب قلعتملا ضرفلا ةباجإ

 يتأي اهب ضوهنلل لماوع ةعومجم ىلا ةجاحب تيوكلا ةلود ىف ةيعارزلا ةيمنتلا نأب

 ًايتيوك ًارانيد نويلم 23.7 وحن معدلا اذه غلب ثيح ؛ يموكحلا معدلا ريفوت اهتمدقم ىف
 يماع يتيوك رانيد نويلم 0.7 وحن ىلا معدلا اذه ضفخناو 6 / 1995 يماع

 ةسايس ةلودلا عابتاو « طفنلا راعسأ ضافخنا ىلإ ببسلا دوعي دقو ؛ غ2( 6

 . ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف زجعلا نم ليلقتلل قافنإلا ديشرت

 لالخ نم « هب ضوهنلا ةلواحمو عاطقلا اذهب مامتهالا مزلتسي هنأب ثحابلا ىريو

 ينئاويحلاو يعارزلا عاطقلا ريوطت ىلع ةرداقلا ؛ ةرادإلا نسحو مزاللا معدلا ريفوت

 ف جاتنإلا نيسحتو

 1 تيروكلا « 1997 211 ص

 ااتمتكاو' 02 طادممنسع : 0م. , 1997 , »5 2415 192 .
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 . ةلاعف ةيعارز ةيمنت داجيإ ىلع تيوكلا ةلود ةردق -2

 تلدو ؛ ةيعارز ةيمنت داجيإ تعاطتسا اهتائيب ىف تيوكلا ةلود هباشت الود كانه نأ

 دقو « ةيعارزلا ةيمنتلا يف اهوذح وذحت نأ تيوكلا ةلودل نكمي هنأ ىلع ةساردلا جئاتن

 ىندأ امأ ؛ 9039.7 ةبسنب (قفاوم) كلذ يلي 9044.3 هبسنب (ًادج قفاوم) ةئف ىلعأ تناك
 نوفققاوي ةنيعلا دارفأ نأ ىلع لدي امم . (قفاوم ريغ) ةباجإلا ةئفل 992.3 ةبسنب تناكف

 . كلذ ىلع 9084 هبسنب

 تلغتسا اذإ « البقتسم ةيعارز ةيمنت داجيإ ىلع ةرداق تيوكلا ةلود نأ ثحابلا يريو

 يضارألا هذه ةحاسم تغلب ثيح « لثمألا لالغتسالا ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا عيمج

 اعتبرم ًارتم 76662 وحن اهنم مدختسا « 1997 ماعأعبرم ًارتم 198490 وحن ةحلاصلا

 وحن كانه لازامو ؛ ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا يلامجأ نم طقف 9639 ةبسن يأ

 ريغ ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا يلامجأ نم 9461 ةبسن يأ (!!اعبرم ًارتم 8

 نم « عاضقلا اذه وحن هاجتولل نيرمثتسملل ةلودلا عيجشت مزلتسي كلذل . نآلا ىتح ةلغتسم

 اذهب ضوهنلل ةللمعلا ريفوتو ةيناجملا يضارألا ريفوتو يموكحلا معدلا ةدايز لالخ

 . لبقتسملا ىف يئاذغلا نمألا ريفوتل تيوكلا ةلود ىف ةيعارز ةيمنت قلخ ةلواحمو « عاطقلا

 ٠ ةرفولاو يلدبعلا يتقطنم ريغ ةديدج يعارز حالصتسا قطانم ريفوت -3

 اديج يرووسكلا نحس هناي نوري ةنغلا دارفأ نم 9690 وحن نأ ةساردلا جئاتن تلد

 ةرفولاو يلدبعلا يتقطنم ريغ ؛ ةديدج يعارز حالصتسا قطانم صيصخت ىلع لمعلا

 ةباجإ دكؤت ةجيتنلا هذهو . تيوكلا ىف ةيعارز ةيمنت داجيإ ىف ةمهاسملل ايلاح ناتمئاقلا

 لالغت سا لالخ نم ةيعارز ةيمنت داجيإ ىلا جاتحت تيوكلا ةلود نأ ىف قباسلا ضرغلا

 . ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا عيمج

اسملل ةفوشكملا تاحاسلا عيمج ةعارز ةرورض -4
 . خانملا فيطلتو نيسحت ىف ةمه

 كلذ يلي « 9061 ةبسنب (ًادج قفاوم) تناك ةئف ىلعأ نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ

قحلملا كلذ حضوي ةيلكلا ةنيعلا دارفأ نم 9630 هبسنب (قفاوم)
 نأ لدي امم . (1) مقر 

لا مايق ةرورض ىلع 9091 هبسنب نوقفاوي ةنيعلا دارفأ
 تاحاسلا عيمج ةعارزب ةلود

مهاسملل ضرغ يأل مدختست ال ىتلا ؛ ةفوشكملا
 دقو . خافملا فيطلتو نيسحت ىف ة

لا ةينارمعلا ططخلا ىف تاحرتقملا نم ريثكلا تعءاج
 ىف تاعارزلا ةماقإ ىلع ثحت ىت

 لكتمتكاو: هغ طادسمتمع : 5 2123 , '1' 8
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 اذه ءاج دقو « ةيميظنتلا تاساردلاو ةيطيطختلا ريياعملا قفو ةماعلا قئادحلاو تاحاسلا

 دادعإب « ةعارزلا نوئشل ةماعلا ةئيهلا موقت نأ مزلتسي كلذل (1983) هطخ ىف حارتقإلا

 خانم مئالتو « اهتعارز متي نأ نكمي ىتلا تاعورزملا عاونأ ددحت نأ اهنأش نم تاسارد

 قطانملا ىف ةدوجوملا تاحاسلا ىفو « ةلغتسملا ريغ ثاحاسلا عيمج ىف تيوكلا ةلود

 راجشأو ليخنلا تاعورزملا هذه نم ركذنو . ةماعلا نيدايملاو تاقرطلا ىفو ةينكسلا
 . فاصفصلا راجشأو لثألا

 هه

 : هةهمتاخ

 ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلا نابيتسالاو ةيناديملا ةساردلا جئاتن ليلحت ضرع لالخ نم

 وحنلا ىلع اهزجون جئاتنلا نم هلمج صالختسا نكمي تيوكلا هلود يف ةيداصتقالاو ةيرشبلا

 : يلاتلا

 : ةينارمعلا ةيمئتلا لاجم يف

 رارقلاو ء ةيلاملا ةرفولا ؛ اهمهأ نم لماوع هعومجم ىلع ينارمعلا طيطختلا موقي

 لضفأ مه دلبلا ءانبأ نم نيصصختملا نأ امك « سانلا ثاجايتحاب يفي طيطختو « بئاصلا

 نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ دقو « تيوكلا هلود يف ةينارمعلا ططخلا دادعأب مايقلا عيطتسي نم

 ط يطختلا نع ةلوئسم نوكت ةلقتسم هتيه وأ ةرازو ةلظم تحت تحت ناك اذإ الاعف نوكي طيطختلا

ا طيطختلا بايغ يف نمكت تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا لكاشم مهأو
 ينارمعل

يوكلا هلود يف ةينارمعلا ططخلا ددعت بابسأ مهأ نم ناك دقو « لماكتملا
 تاعقوتلا « يه ت

 ةضهنلاو ء ططخلا طورشب مازتلالا مدعو « ةلامعلاو ناكسلل ةقيقدلا ريغ ةيساسألا

 . ةعراستملا ةينارمعلا

 ؛ هقيبطت نكمي يذلا طيطختلا عاونأ لضفأ يزكرماللا لماشلا ينارمعلا طيطختلا 5

 قيقحت لجأ نم طيطختلا ةنمزأو طامنأو عاونأب ةطاحإلا عم
 طيطختلاو ةبولطملا ةيمنتلا

 . مئالملا

 ىلع ينارمعلا طيطختلا قيرف لمشي نأ يغيني
 متهت يتلا تاصصختلا نم عسوأ ةرئاد

 ةقبسسم تاسارد دادعإ ةرورض عم « ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيرشبلا ةيمنتلا بناوجي

طخلا عاونأ ديدحتل تيوكلا ةلود يف ةيلحملا ةئيبلا نع ةقيقد نوكت
 . اهل ةمئالملا ط
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 يتلا كلت هبشت ةيرضح لكاشم هعم بلج يبرغلا طمنلا ىلع تيوكلا هنيدم طيطخت نأ

 دقق « اهريغو تارايسلا ثداوحو ماحزلاو ثولتلاك ٠ يبرغلا رضحتلا قطانم يف دجوت

 يمالسإلا يرضحلا اهئارتو اهيضام نع تيوكلا ةلود ةيبنجألا تايراشتسالا تلزع

 عم ةيتيوكلا ةربخلا ةكراشم نأ امك « يبرغلا طمنلا ىلع هططخم هنيدم تئشنأو يبرعلاو
 . ةريثك لكاشم تيوكلا ةلود بنجت ةلماشلا ططخلا دادعإ يف ةيبنجألا ةربخلا

 تداز امنيب نييتيوكلا اهناكس نم تيوكلا ةئيدم 1952 ماع دعب ةينارمعلا ططخلا تغرفأو

 ةرماهيلإ نييتيوكلا ناكسإ ةداعإ ىلع لمعت نأ ردجألا نمو « نيدفاولا ناكسلا دادعأ

 . ىرخأ

 يلدبعلا يف ةحرتقملا ةيدودحلاو ةيفيرلا ندملا ىلإ لاقتنالا ىلع نينطاوملا عيجشت يغبنيو

 ندم ةيمنتو ءاشنإ نإ ثيح ؛ ةينمألا ةرورضللو ةيعارز هيمنت قلخل « ةرفولاو

 نم عون ىلإ تيوكلا ةلود دوقي مئاقلا ينارمعلا قاطنلا جراخ دامتعإلا ةيتاذ ةديدج

 قطانملا ىلع زيكرتلا فيفختو ماحدزالا ليلقت ىلع دعاسي يذلا « يميلقإلا نزاوتلا

 اياك وعملا

 ةلود يف ةيرورملا ةكرحلا بايسنأ يف ًاحضاو ًارثأ ةيعاعشإلاو ةيرئادلا قرطلا ذيفنتل نإ

 مهأ نمو « قافثألاو روسجلاب ةيئوضلا تاراشإلا لادبتسا كلذ ىلع دعاس دقو « تيوكلا

 دادعأ ةرتكو رورملا نوناقب مازتلإلا مدع تيوكلا هلود يف ةيرورملا لكاشملا بابسأ

 لئاسو مادختسا ىلإ نينطاوملا هيجوت يغبني ةصاخلا تابكرملا دادعأ ليلقتلو « تابكرملا

 . ةفلتخم ماجحأ تاذو ةروطتم لقت لئاسو ريفوت لالخ نم ماعلا لقنلا

 لكل شم دلويس امم هتايباجيإو هتايبلس يف سامغنالاو رضحتلا وحن دايدزاب ةذخأ ةنيدملا نإ

 تيوكلا ةلود نأب لوقلا اننكمي كلذ عمو « ثولتلاو رورملاو ناكسإلا « اهمهأ ةددجتم

 ةمينارمعلا ططخلا عضو ثيح نم « اهلك لقن مل نأ ةيبرعلا لودلا مظعمل ةقباس ربتعت

 ٠ ةدوجوملا تايبلسلا لك مغر اداعبأو اذيفنتو اينمز

 : ةيرشبلا ةيمنتلا لاجم يف

خلا عضو يف ةيبنجألا ةربخلا تويبب ةناعتسإلا جئاتن نم ناك -
 ةلود يف ةينارمعلا طط

إلا لاجم يف تيوكلا
رمع طمن زورب « ناكس

ا عم مئالتبال ينئا
 ةسيعيبطلا فورففل

 راعسأل اعبت ةينكسلا قطانملا عيزوت ىلع لمعي ينارمعلا طيطختلا نأو « ةيعامتجالاو
 ةلماكتملا ةينك سلا قطانملا

 ربتعتو . ناكسلل يفاقثلاو يعامتجالا بيكرتلاو « يضارألا
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 ىلع ةيتيوكلا رسألا عيجشت ةرورض عم ؛ تيوكلا ةلود يف امئالم اينكس اماظن تامدخلا

 يضارألا كالمتسا ىلع طغضلا نسم فيفختلل ةينكسلا تارامعلا يف ققشلا نكس
 . نكسلل ةصصخملا

 ةئيبلل ثيدحلا يبرغلا ميمصتلا نم ةمئالم رثكأ ربتعي اميدق نكسلل يبرعلا ميمصتلا نإ

 تاداعلاو ديلاقتلا عم قفاوتي نك سملل يبرعلا ميمصتلاف « ةيعامتجالاو ةيعيبطلا

 هنأ ركذلاب ريدجو . خانملاو ةيعيبطلا ةئيبلا عم فيكتي هسفن تقولا يفو « ةيعامتجالا

 يئارت يراضح جذومنك اهميمرت ةداعإو ةميدقلا نكاسملا نم ىقبت ام ىلع ظافحلا يغيني

 . تيوكلا ةلودل يرامعملا نفلل

 ليلقت ىلع لمعلا بجي « تيوكلا ةلود يف ةيناكسلا ةبيكرتلا سناجت ىلع ةظفاحمللو
 ريغ تايلاجلا ةبسن ليلقتو « ةيشماهلاو ةجتنملا ريغ ةلامعلاو ةيلزنملا ةلامعلا دادعأ

 كلذو ؛ نيدفاولا نم مهريغ نع نييتيوكلا ناكسلا ةبسن ةدايز ىلع لمعلاو « ةيبرعلا

 . ةيتيوكلا ةيوهلا ىلع ةظفاحملل

 ةرهاظ ىلع ءاضقلا كلذ مزلتسي تيوكلا ةلود يف ةينطولا ةلامعلا نم ةلماكلا ةدافتساللو

 ىتش يف ةلماعلا ىوقلا عيزوت ةداعإو « ةلودلا تاسسؤمو تارازو يف ةعنقملا ةلاطبلا

 ةفاضإ « ةينطولا ةلامعلل ةيلمعلاو ةيملعلا تايفلخلا نم ةدافتسالا لالخ نم « تاعاطقلا

 ةينفلا لامعألا نم ةيتيوكلا ةلامعلا روفن دوعيو . ينقتلاو ينفلاو يوديلا لمعلا عيجشت ىلإ

 2 لامعألا هذه ضعب ىلع نيدفاولا ةرطيس « اهنم لماوع ةعومجم ىلإ ةيفرحلاو

« اهزفاوح ةلقو يداملا اهدودرم ةلق « لامعألا هذهل ةيندتملا ةيعامتجالا ةرظنلا
 رفوتو 

 . لضفأ دودرم تاذو ةحيرم ةيرادإ فئاظو

 ةنيعم طباوض تحت نوكي نأ يغبني نكلو « مهم رمأ لمعلا يف ةأرملا ةكراشم نأو

 نوكت تاصصخت يف نوكي نأ ؛ ةيعرشلا طباوضلا ةاعارم « اهمهأ
 نم ردقأ ةأرملا

 مغرو « اهتعيبط عم بسانتي نأو « اهئانبأو اهترسأ هجاح عم ضراعتي الأ « اهيف لجرلا

 « ءانبألا ةيبرت لامهإ لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشمل ةيبلسلا جئاتنلا نم ناك دقف كلذ

 ٠ باجنإلا ةلق وحن ةعزنلاو « لزانملا مدخ دادعأ ةدايزو

 سرادملا عسيزوت ىلع ظافحلا ةينارمعلا ططخلا تعار دقق هدهاعم و ميلعتلا نع امأ

 ةيوناثلا سرادملا نوكت نأ ةرورض عم « ةينكسلا قطانملا لخاد بسانم لكشب ةيئادتبألا

 . فارطألا ىلع اهئاشنإ نكميو ؛ ةيناكسلا تاعمجتلا لخاد يف ةصصختملا دهاعملاو
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 مولعلا صو صخلا هجو ىلعو « تيوكلا ةلود يف تاعماجلا يجيرخ يف ًاصقن كانهو -

 يفقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلا نأو « ةينهملا و ةينفلا مولعلا تاصصخت يف ةيقيبطتلا

 ةعماج اهيلي « ةلامعلا نم هيلإ جاتحي ام قوسلل مدقت يتلا تاهجلا لضفأ يه بيردتلاو
 ةردق مدعل ىرخأ هعماج ىلإ ةجاحب تيوكلاو . ةصصختملا ةينفلا دهاعملا مث «٠ تيوكلا

 بيردتب مامتهالا يغبني هنأو « اهل نيمدقتملا بالطلا عيمج باعيتسإ ىلع تيوكلا ةعماج
 ةينطولا ةلماعلا يديألا باسكإل « يقيبطتلاو ىنفلا ميلعتلا وحن هاجتالاو ةينفلا رداوكلا

 . لاجملا يف ةدفاولا ةلامعلا مادقتسا نم دحيو « ةيقيبطتلاو ةينفلا تالاجملا يف ةربخ

 يدأ ةيحصلا تامدخلاب ةصاخلا ةينارمعلا تاططخملا تاحرتقمل ةلودلا ذيفنت مدع نأو -

 اذه بابسأ مهأ نمو « ايلاح ةمئاقلا تايفشتسملل ةيحصلا تامدخلا ىوتسم ىندت ىلإ

 صقن نع الضف « جالعلا يف نيرصقملا ضعبل ةينوناقلا ةقحالملاو ةبقارملا ةلق « يندتلا

 . اهيف مدقت ىتلا ةيحصلا ةياعرلا فعضو « ةيموكحلا تايفشتسملا دادعأ

 : ةيعارزلا ةيمنتلا لاجم يف

 دوجو مدع ىف تيوكلا ةلود ىف يعارزلا عاطقلا اهنم ىناعي ىتلا لكاشملا مهأ نمكت_-

 ةبرتلا لكاشمو «؛ اهيلع لوصحلا ةبوعصو هايملا ةردنو « عاطقلا اذهل ةيتحت ةينب

 اذهل يموكحلا معدلا ضافخناو ةيوجلا لاوحألا ءوسو « اهيلع بلغتلا ةيوعصو

 . يويحلا عاطقلا اذه نم يداملا دودرملا فعض ىلإ ةفاضإ 6 عاطقلا

 ةلود ىف ةيناويحلاو ةيعارزلا ةيمنتلا اهيلع موقت نأ نكمي ىتلا لماوعلا مهأ لثمتتو -

 عيزوتىلإ ةفاضإلاب « ةلماعلا يديألا ريفوتو « يقيوستو يدام معد ريفوت « تيوكلا

 غلابمب تاناويحلا هيبرت نكامأو فالعألا ريفوتو ؛ نيعرازملا ىلع ةيناجملا يضارألا

 . ةيزمر

ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامح ىلع دعاست ىتلا لماوعلا مهأ نمكتو -
 دسحلا ىف تيوكلا ةلود ىف 

 ؛ اهتيمنتو ةيعيبطلا تايمحملا ءاشنإ « ةيئيبلا تاسا ردلاب مامتهالا « رئاجلا ىعرلا نم

 ةعارزب ةلودلا مايق ةرورض عم « اهب مازتلالاو عيبرلا تاميخم ةماقإ قطانم ديدحت

 نيسحت يف ةمهاسملا ضرغ يأل مدختستال يتلا « ةفوشكملا تاحاسلا عيمج

 . خانملا فيطلتو
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 : ةيعانصلا ةيمنتلا لاجم ىف
 يذلا طفنلا ىلع دامتعالا نم ليلقتلا يف اهتمهاسمل ةيرورض ةيعانصلا ةيمنتلا نأ -

 غشا ارش طيطختلا ىعار دقو « يتيوكلا داصتقالل يرقفلا دومعلا لكشي
 مهأ نمو « ةليقشلاو ةفيفخلا تاعانصلل ةبسانملا عقاوملا ؛ تيوكلا هلود ىف ةعانصلا

 ىف اهيلع زيكرتلا نسحيو ىنطولا داصتقالا ىف هلاعف ةمهاسم مهاست ىتلا تاعانصلا

 . ماخ ةدامك طفنلا ىلع ةمئاقلا تاعانصلا يه تيوكلا ةلود

 «٠ ةلاعف ةرادإ هترادإ ىلع ةرداق ةلقتسم ةرازو ىلا ةجاحب تيوكلاب ىعانصلا عاطقلا

 ةبسانملا لولحلا داجيإ عم « اهذيفنت ةعباتمو عينصتلل ةيجيتارتسا عضو ىلع ةرداقو

 ىف ىعانصلا عاطقلا اهنم ىناعي ىتلا لكاشملا مهأ نمو « عينصتلل ةيلاحلا لكاشملل

 ذيفنت مدع نأ ركذلاب ريدجو « رشابم لكشب داريتسالا ىلع دامتعالا « تيوكلا ةلود
 ىدأ ء٠ تيوكلا ةلود يف ةرشتنم ةفيفخلا تاعانصلل قطانم ءاشنإب ططخلا تايصوت

 ضعب ىلع ءاقبإلا عم ؛ ةيعانصلا خيوشلا هقطنم يف ةعانصلا ةيزكرم ىلإ

 ؛ اهل ةجاح يف سانلا نأل « ينارمعلا قاطنلا لخاد ةطسوتملاو ةفيفخلا تاعانصلا

 . يثولت عباط اهل سيلو

 جاتنإ لئاسو ىلع يساسأ لكشب دمتعت « ةروطتم تاعانص وحن هاجتالا ةدايز يغبنيو -

 ةطخ عضو يسغبني كلذلو « ةدروتسملا ةلامعلا ىلع دمتعت الو « ةيلآ ةينقت تاذ

 اهذيقنتل ةطخ عضو عم ؛ تيوكلا ةلود اهل جاتحت يتلا ةيجيتارتسالا تاعانصلل

 تاجتنملا ريدصت ةكرح عيجشت ةرورض عم « اهب رامثتسالل صاخلا عاطقلا عيجشتو

 ؛« صاخ لكشب يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ىلإ تيوكلا ةلود نم ةيلحملا ةيعانصلا

 . يجيلخلا نواعتلا سلجم تارارق نم ةدافتسالاو

 : لاملا سأر هيجوتو ةرحلا قاوسألا لاجم يف

 دالبلل ينطولا داصتقالاب ضوهنلا يف ةمهاسملل يتيوكلا لاملا سأرل هيجوت لضفأ نأ -

 يتيوكلا لاملا سأر عيجشت ىغبنيو « ةيجاتنإلا تاعانصلا يف رامثتسالا لاجم يف متي

 ةيراجتلا ةطشنألا يلع زيكرتلا نم الدب عينصتلاو ةعانصلا وحن هاجتإلا ىلع

 . ةيراقعلاو

 لمع صرف داجيإ ىلع كلذ دعاسي فوس ةرحلا قوسلا ذيفنت ىف عارسإلا هلاح يفو

 حتققف ىلإ ةفاضإ « ةيبنجألا لاومألا سوؤر بلجو يتيوكلا داصتقالا شاعناو « ةديدج

 . رامثتسالل ةديدج قافأ
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 : قاوسألاو ةيراجتلا ةيمنتلا لاجم يف

 ةيثارتلا اهتروصب ةميدقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيديلقتلا قاوسألا ىلع ظافحلا ىغبني -

 قاوسألا عيزوت ةداعإ ةرورض ىلإ ةفاضإلاب ؛ تيوكلا ةلودل يعقاو يراضح خيراتك

 فيرصت ةعرسو لاقثنالا ةلق ىلإ ىدؤت اهنأل «٠ تيوكلا ةلود قطانم يف ةصصختملا

 . ماحدزإلا عنمو عئاضبلا

 وحن لاقتنالا نم دحي « تيوكلا ةلود يف ةيراجتلا تاعمجملاو زكارملا راشتنا نأو -

 مدع ةاعارم عم « محازتلا عنمو جاعزإلاو ثولتلا نم للقت يلاتلابو « ةنيدملا زكرم

 قلقيو قصافملا هذه ةفيظو لوحي فوس كلذ نأل « ةينكسلا قطانملا لخاد اهئاشنإ
 . ناكسلا ةحار

 « تيوكلا ةنيدمل ةسفانم ةرؤبك رهظي فوس يراجتلا ساطنفلا زكرم ذيفنت ةلاح يفو -

 . تيوكلا ةنيدم يف ماحدزإلا نم للقي فوس هنأل ؛ هسيسأت يف عارسإلا بجي كلذل
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 سداسلا لصفلا

 تيوكلا يؤ ةينارمعلا ةيمنتلا طامنأ





 اه 0م لن تح ني دلل ان حيا مغ

 هه 07

 1 رن د
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 لصفلا تايوتحم

 ديهمت

 ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم

 سنجلا عون سايقم

 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا سايقم

 ةحصلل ةيساسألا حمالملا سايقم

 ميلعتلا سايقم

 يداصتقالا طاشنلا سايقم
 ةيفارغوميدلا تاهاجتالا سايقم

 تامولعملاو تالاصتالا لئاسو سايقم

 يئيبلا روهدتلا سايقم

 ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةنئود يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخل ماعلا راطإلا مييقت

 (1996/95-2000/99) تاونسلل تيوكلا
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 دييهمت 1-6

 لالخ نم ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلا تالكشم سماخلا لصفلا يف ةساردلا تلوانت

 . ةيمنتلاو ينارمعلا طيطختلا تالكشمب صاخلا نايبتسالاو يناديملا ثحبلا جئاتن ليلحت

 لالخ نسم تيوكلا ةلود يف ةيمنتلا طامنأ ةساردلا لوانتت فوس لصفلا اذه ىفو

 ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت ثدحتسا ثيح . ةيرشبلا ةيمنتلل لودلل ةدحتملا ممألا ةئيه فينصت

 بنئاوجلا سايقل ةبكرم ةلدأ ةدع « 1990 ماع هرودص ةيادب ذنم ةدحتملا ممألا ةئيهل عباتلا

 هيلع قلطا « ليلدلا اذهل اقبط نادلبلا بثري طيسب بكرم ليلد ةطساوب « ةيساسألا ةيرشبلا

 .(0) [ملهرع ه2 [آدسقم 269610م23684 (1511)) ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم

 ةيرشبلا تاردقلاب قاعتي اميف ققحتت يتلا تازاجنإلا نع ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد ربعيو

 ةشيعم ىوتسمب معنيو ةفرعم ةيدل نوكتو ةليوط ةايح ناسنإلا ىيحي نأ ىهو « ةياغلل ةيساسألا

 : يه داعبألا كلت ليثمتل تاريغتم ةثالث تريتخا دقو . قئال

 ةدالولا دنع عقوتملا رمعلا ىوتسمب ًاساقم رمعلا لوط -

 بسنو نيغلابلا نيب ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم لدعم نم جيزمب ًاساقم يملعلا ليصحتلا -

 . اعم يلاعلاو يوناثلاو يئادتبألا ميلعتلا يف ديقلا

 رالودلاسي) يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بيصنب ًاساقم ةشيعملا يوتسم -

 . (ةيئارشلا ةوقلا لداعت بسح

 : رشؤم لكل نيثتباث ىوصقو ايند ناتميق ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد ددحو

 اماع 85 و اماع 5 : ةدالولا دنع عقوتملا رمعلا -

 9100 و 96 رفص : نيغلابلا نيب ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم -

 لداعت بسح رالود 100 : يقيقحل | يلامجإلا ىلحملا جتانلا نم درفلا بديبصت -
 ةوقلا

 كر سب 5 : 4 2 3 5

 ةيمنتلا ليلد نإاف كلذبو « ةيئارشلا ةوقلا لداعت بسح رالود 40000و ةيئارشلا

 . نانيل ء« توريب

 . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا « كرويوين « 1999 « 58 ص « ةيرشبلا ةيمدتلا رب رقت : يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب 0)
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 حاصضيإلو 3 ىلع ةثالثلا تاريغتملا هذه ةمسقب بسحيو طيسب طسوتم وه ّ 3

 . (3) مقر قحلملا رظنأ ةيرشبلا ةيمنتلا سايق ةيفيك

 ثالث ىلإ ملاعلا لود ثالثلا تاريغتملا هذه قفو ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد فنصيو

 ةيرشبلا ةيمنتلا ةلدأ هميق غلبت يتلاو ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلا اهلوأ ٠ تاعومجم

 حوارتت يتلاو ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلاو « كلذ نم رثكأ وأ 0.800 اهب ةصاخلا
 ةيمنتلا تاذ نادللبلا اهرخا و 0.799 ىلإ 0.500 نم اهب ةصاخلا ةيرشبلا ةيمنتلا ةلدأ ةميق

 . 0.500 نع اهيف ةيرشبلا ةيمنتلا هلدأ هميق لقت يتلاو ةضفخنملا ةيرشبلا

 ةمدختسملا لوادجلا نم ةعومجم دادعإ مت تيوكلا ةلود يف ةيمنتلا ىوتسم حاضيإلو

 ضعي مادختسا متو ؛ 1999 ماعل ةدعتملا ممألا ةئيهل عباتلا ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت يف

 يماعل ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا نع رداصلا ةيمنتلا ريرقت يف ةدراولا تارشؤملا

 يف ةيمنتلا ىوتسم نايبل يجيلخلا نواعتلا سلجم لودل لوادجلا هذه دادعإ متو . 9

 . يجيلخلا نواعتلا سلجم لود نم اهئارظن عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود

 نم ةعومجم مادختسا مت « لودلا هذه هيلإ تلصو يتلا ةيمنتلا ىوتسم ةفرعملو

 سايقمو « سنجلا عون سايقم : يه سيياقملا هذهو ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم ىلإ ةفاضإ سيياقملا

 « ةيفارغوميدلا تاهاجتالا سايقمو « ةحصلل ةيساسألا حمالملا سايقمو « ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

 سايقمو « تامولعملاو تالاصتالا سايقمو ؛ يداصتقالا طاشنلا سايقمو « ميلعتلا سايقمو

 . يئيبلا روهدتلا

 ةطخل ميقتو ضارعتسا مت « يلودلا كنبلاريراقتو ةيرشبلا ةيمنتلا ريراقت ضارعتسا دعبو

 . 2000 / 99 - 1996/95 تاونسلل تيوكلا ةلودل ةدعملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ةي رشيبل ا ةيمنتل ةذتلا سايقم 2 6

اعتلا سلجم لود مسقت (6-2) و (6-1) نيلودجلا تانايب لالخ نم
 ىلإ يجبيلخلا نو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةي ديرشبلا ةيمنتلا سايقم ء وض يف نيتيسيئر نيتعومجم

علا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا ةعومجم ]1
 ٠ ةيلا

 ٠ ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا ةعومجم 0
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 ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ ةيجيلخلا لودلا ةعومجم 1-2 - 6

 0.833 غلب ثيح سايقم ىلعأ ىلع اهلوصحل ةعومجملا هذه تيوكلا ةلود ردصتت

 ثيح رطق ةلود مث 0.832 اهل ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم غلب ثيح « نيرحبلا ةلود كلذ يف اهيلت

 ىلع دعاس دقو « 0.812 غلب سايقمب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود اريخأو ٠ 0.814 غلب

 ليلد عفترا ثيح « ةثالثلا تاريغتملا سيياقم عافترا لودلا هذهل ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم عافترا

 ليلد عفتراو ؛ 0.72 نم رثكأ ىلإ ميلعتلا ليلد عفتراو « 0.77 نم رثكأ ىلإ عقوتملا رمعلا

 . 0.84 نم رثكأ ىلإ يلامجإلا ىلحملا جتانلا

 ضسعبلا يف اهيندتو تاريغتملا هذه ضعبل لودلا ضعب ردصت يف ًاتوافت كانه نأ الإ
 ؛ ريغتملا اذه يف رطق ةلودل وهف سايقم ىندأ امأ رمعلا سايقم تيوكلا ةلود ردصتت ثيح « رخآلا
 . تيوكلاو تارامإلا ىتلودل ريغتملا اذهل سايقم ىندأو « نيرحبلا ةلود هردصتتف ميلعتلا سايقم امأ

 . نيرحبلا ةلود سايقم ىندأ لثميو تيوكلا ةلود هردصتت يلامجإلا ىلحملا جتانلا ريغتمو

 نكمي ال اننأ الإ ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنثلا تاذ لودلا ةعومجم نمض لودلا هذه فنصتو

 ؛ ةيرفشبلا ةيمنتلا ليلد يف ةعومجملا سفن يف تءاج يتلاو ةمدقتملا لودلا نمض اهفنصن نأ

 اذه ىلإ مضنتو ؛ 0.900 نم رثكأ ىلإ ةمدقتملا لودلل ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم غلبي ثيح

 ةيبروألا لودلا ضعبو نابايلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ برغ يف ةعانصلا لودلا سايقملا

 لمحت كلذب يهف « ثلاثلا ملاعلا لود نمض ربتعت تلاز ام ةيجيلخلا لودلا نأل ؛ ىرخألا

 . ىرخأ ةهج نم يمانلا ملاعلا حمالمو ةهج نم مدقتملا ملاعلا رهاظم

بلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا نمض ةيجيلخلا لودلا تفنص دقو
 سايقم نأ ببسب ة

ليصحتلاو ةايحلا دمأ يه تاريغتم ثالث ىلع دمتعأ ةيرشبلا ةيمنتل
 هذهو ؛ درفلا لخدو يملعلا 

راو ةيميلعتلاو ةيحصلا يحاونلا يف مدقتلا جاتن تناك تاريغتملا
 تدعاس ثيح « ةلودلا لخد عافت

بناوجلا يف اهدئاوع نم ريبك ءزج رامثتسا يف ةيطفنلا ةورثلا
 ىفو ةحصلاو ميلعتلاك ةيعامتجالا 

وعم ةعومجم كانهو , روجألا عافتراو فئاظولا ريفوت
 لودسلا يف ةيمنتلا تايلمع قوعت تاق

لاك « مدقتملا ملاعلا لود فاصم ىلإ اهمدقت نم دحت ةيجيلخلا
 لخدلل ديحو ردصم ىلع دامتعا

ضإ . ةيطفنلا دئاوعلا ىلع دامتعالا لالخ نم يموقلا
 يف ةدوجوملا ديلاقتلاو تاداعلاو ميقلا ىلإ ةفا

 ةسيوديلاو ةيفرحلا نهملا يف لمعلا ىلإ نينطاوملا نم ريثكلا هجوت نم دحت يتلاو « تاعمتجملا هذه

عألا يف ةيرشبلا تاقاطلا مظعم زيكرت يف كلذ دعاس دقو ؛
 جوتلا ىلع لدي اذهو « ةيموكحلا لام

تجالا ةافرلا ىلع زيكرتلا حبصاو ةلماعلا ىوقلل يجاتنإلا ريغ
 « ةيطفنلا دئاوعلا عميزوتو يعام
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 ةلامعلا هذه ةرظن كلذ ئواسم نمو « اهيلع ةدفاولا ةلامعلا ةرطيسل ةينهملاو ةينفلا نهملا تلمهاو

 ىلع ةيباجيإلا رامنثلاب دوعت يتلاو ةيريوطتلاو ةيراكتبالا بناوجلا لامهإو يداملا دودرملا ىلإ

 سكعلا ىلعو ؛ جتنم ريغو ىلوألا ةجردلاب كلهتسم عمتجم ىلإ يجيلخلا عمتجملا لوحتو . نطولا

 لمعلاك ةينهملا لامعألا عيمجب نوموقي اوناك ثيح « طفنلا فاشتكا لبق نويجيلخلا ناك كلذ نم

 كلذل . لامعألا هذه نولبقي ال مويلا اوحبصأو كامسأ يدئاصو نيدادحو نيئانبو هراحبك رحبلا يف

 عسيونت ىلإ ةفاضإ ؛ةينهملاو ةينفلا لامعألاب مايقلل ةينطولا ةلماعلا يديألا ليهأت لمعلا بلطتي
 . ةيجاتنإلا ةعانصلا وحن هاجتالا يف لخدلا رداصم

 « ةعانصلا وحن هاجتالاو لخدلا رداصم عيونتل ةيباجيإلا جئاتنلا نم نأ ثحابلا يريو

 ؛ ةدروتسملا تاعانصلا مظعم ىلع اهترطيس يف ةمدقتملا لودلل ةيداصتقالا ةيعبتلا ةدح رسك

 ةجئار هعلس لثمت ثحبصأ يتلاو اهراعسأ يف مكحتلاو ةمدقتملا ايجولونكتلا ىلع اهترطيسو

 حصضويو ؛ ثلاثلا ملاعلا لود ىنعأ ةيمانلا لودلا عمتجم ىلع ةمدقتملا لودلا ةيبلغا اهضرفت

 ةيمك ايرقت لداعت يجيلخلا نواعتلا سلجم لود نم تارداصلا هيمك نأ (6-3) لودجلا

 ةيمك نم فعاض دقو هجتنم ريغو هكلهتسم لود لودلا هذه نأ ىلع لدي كلذو « تادراولا

 ةيكالهتسالاو ةيئاذغلا تايجاحلا ءارشل ةيطفنلا تادئاعلا مادختساو « طفنلل اهجاتنإ اهتارداص

 دراوملا هذه فزنتست فوس لكشلا اذهبو « ةينطو هيجاتنإ ةدعاق داجيإ يف كراشت نأ نود

 نأ ةنكمم هديدج تاربخ نم ةلامعلا مرحيو « مهدالب تادئاع نم ةقحاللا لايجألا مرحيسو

 . ةيليوحت تاعانص ىلإ ماخلا داوملا تلوح ول اهنم اهوملعتي

 دعب تئثدح يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريغتلا نإف تيوكلا ةلود صخي اميف امأ

ساو ةيمنتلا ةيلمع معد ىلع رداق يجاتنإ ءانب ىلإ دؤت مل طفنلا فاشتكا
 نكمي ناكو « اهرارمث

 عيزوت رامثتسا نسحأو ومنلا تاهاجتا تددح ام اذإ ةيومنت ةيلمع فلخت نأ تاريغتلا هذهل

 ؛ هتارخدمو هدارفأل ايعون لضفأ هايح قيقحت ىلإ ميمصتو يعوب عمتجملا دارفأ هجتاو « دئاعلا

 يف عيونت قيقحتل اهيدل ةرفوتم يداصتقالا ضوهنلا تاموقم نم ًاريثك نأ انفرع اذإو اذه

 هرودب رفوي يذلاو « مكحلا يف يطارقميدلا ماظنلاو يسايسلا رارقتسالاك لخدلا رداصم

 ةيداصتقا ىودج تاذ ةيداصتقا تاعورشم هماقأ ىلع عيجشتلاب ثعبيو يداصتقالا رارقتسالا

 ةضهنلا بلطتتو « ةيطفنلا ةورثلا نم ماخلا داوملاو لاومألا سوؤر رفوت ىلإ ةفاضإ . ةمئاد

 للاخ نم ةيفرحلا نهملا وحن ًاحيحص اهيجوت اههيجوتو ةينطولا ةلامعلاب ًاضوهن ةيداصتقالا

 لئاسو قيرط نع ةدئاسلا ةيعامتجالا ةرظنلا ريغت كلذ نم مهألاو زفاوحلا حنمو عيجشتلا

يف اهيلإ ةجاحلاو ةيمنتلا ئدابم سرغل ةيميلعتلا جهانملا ربعو مالعإلا
 ٠ رغصلا ذنم لايجألا 
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 ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ ةيجيلخلا لودلا ةعومجم 2-2 - 6

 نامع ةنطلس اهيلي 0.740 غلبي سايقمب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةعومجملا هذه ردصتت
 نيتلودلا نيتاهل ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم ىندت ىلإ تدأ يتلا بابسألا نمو « .5 غلبي سايقمب

 يذلا عقوتملا رمعلا سايقم ىندت ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا نمض نافنصي امهلعجو

 ىسلحملا جتانلا سايقم ضافخناو 0.68 نم لقأ ىلإ ميلعتلا سايقم ضافخناو 0.78 نع لقي
 ببستت يتلاو ةمدقملا ةيحصلا تامدخلا يف ىندت ببسب كلذو « 0.78 نم لقأ ىلإ يلامجإلا

 ةمدقملا ةيعامتجالا تامدخلا ةلق ىلإ ةفاضإلاب اذه ؛ نسلا رابكل ةايحلا دمأ ىندت يف ةداع

 هبسن عافتراو ميلعتلا ىوتسم ىندت ىلإ ةفاضإ « ةرقتسم ةايح مهل رفوت نأ نكمي يتلاو ناكسلل

 نم درفلا بيصن ىندت نع الضف . ىندتم ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم سايقم لعجي امم ةيمألا

 هذه عيمجو ؛ ىرخألا ةيجيلخلا لودلا عم هنراقم لوخدلا لقأ ربتعت ثيح « يموقلا جتانلا

 نوسيبراه ىريو . نيتلودلا نيتاهل ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد ىندت ىلع تدعاس لماوعلا

 ةلكشملا نأ ىريو « اهدارفأ مدقت ىدم ىلع يساسأ لكشب فقوتي ةمأ ةيآ مدقت نأ 819:طذؤهد

 وأ ةيعيبطلا دراوملل افههراقتفإ يف نمكت ال ةيمانلا لودلا ةيبلاغ اهنم ىناعت يتلا ةيساسألا

 نأ بجي يذلا يسيئرلا فدهلا نإف اذلو ةيرشبلا اهدراوم ةيمنتل اهلامهإ يف امنإو « اهتردن

 ةيمنت نع ةيمهأ لقي ال كلذ رابتعاب « ىرشبلا اهلام سأر ةيمنت وه هقيقحتل ةيمانلا لودلا ىعست

 ةيحصلا تامدخلا ىلع قافنألا ةدايزب لودلا هذه موقت نأ يغبني كلذل « (!!يداملا لاملا سأر

 قافنألا ةدايزو ةيمألا وحم زكارم حتفو يمازلإلا ميلعتلا ةسايس جاهتنا ةرورض عم ةيميلعتلاو

 ٠ مهل ةفلتخم ةيعامتجا تامدخ ميدقتو نسلا رابك ةياعر رود ءاشنإو ةيحصلا تامدخلا ىلع

 ربتعتو . هل ةشيعملا فورظ نيسحتو نطاوملل يداصتقالا ىوتسملاب ضوهنلا ةلواحم عم

 ةيداصتقا تايناكما اهيدلو ةيطفنلا لودلا نم نامع ةنطلسو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 اهل رفوت ام اذإ . 1 يلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ ةيجيلخلا لودلا بكرب قاحللا ىلإاهلهؤت

رصاعملا ٍتيوكلا عمتجملا يف ةيعامتجالا ةيمنتلا : ديع ىلع « بغار (1)
 ِق ةلامعلا ىوقلل ةيتاديم ةسارد « 

 ٠ ع٠ م٠ ج؛ 126 ص « 1989 « قيزاقزلا « يبرعلا سرافلا ةعبطم « تيوكلا

 129.013.4 ةيدوعسلا ةيبرعلا هكلمملل 1996 ماعل ( ةيراملا راعسألاب ) يلامجإلا ىلحملا جتانلا غلب ثيح (2)

 غلبف ةيقابلا لودلل امأ « يكيرمأ رالود نويلم 14.730.0 نامع هنطلسلو « يكيرمأ رالود نويلم

 ةلودل يكيرمأ رالود نويلم 42.027.8 وحن غلبو « تيوكلا ةلودل يكيرمأ رالود نويلم 66

 رالود نويلمك.306.4 غلبو « رطق ةلودل يكيرمأ رالود نويلم 7 غلبو « ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا

 . نيرحبلا ةلودل يكيرمأ
0 

 ةلتستماسوت هغطادمصتسو : 0م. هنغ 1997, م, 420, 17 : ردصلا
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 (6-1) لودج

 عم ةئراقملاب تيوكلا ةلود يف ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1975-1997 ةرتفلا يف يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

 ' ةيرشبلا ةيمنتلا_ليلد هميق
10175 10530 10855 1000 7 |( 

 0.2 00803 0750 07 0735 تارامإلا

 هس
 ؛ 151 هحفص « 1999 ؛ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا

 . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا « كرويوين « 6 لودج

 (6-2 ) لودج

 1997 ماعل يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةئراقملاب تيوكلا ةلود يف ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 ليلد ليلد

 2 ميلعتلا | رمعلا
| 0.85 ( 000 | 092( | 0.833 | 1 

3 
| 007 | 089 | 0814 | 3 | 

 ٠ لودج « 134 ص « 1999 « قب
 « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا
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 ىتسش يف هاوتسم نيسحتو نطاوملاب ضووهنلا ةلواحم يف دعاست يتلا ططخلاو تاسايسلا

 . ةفلثتخملا ةيعامتجالا تالاجحملا

 نيتاه ىلع قبطني ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ ةيجيلخلا لودلا ىلع قبطني امو

 ةلواحمو ةينطولا ةلامعلاب ضوهنلاو لخدلا رداصم عيونت ةسايس جاهتنا ةلواحم يف « نيتلودلا

 . ةينفلاو ةيفرحلا لامعألل اهليهأت

 (6-3) لودج

 1992-1996 ةرتفلل يجيلخلا نواعتلا سلجم لودل تادراولاو تارداصلا ةميق

 (يكيرمأ رالود نويلم )

 ( _تادراولا | تارداصلا تادراولا تارداصلا

 | 724897| 906990[ 598 تيوكلا

 ةيوسا

 ةاتمتكاجت 04 طاممهتمو : 0م.هزغ , 1997, م 420 7 .8. : ردصملا

1 

 سئجلا عون سايقم 3 - 6

 عقوتملا رمعلا ثيح نم دلب لك زاجنإ طسوتم سنجلا حونب طبترملا ةيمنتلا ليلد نيبي

 روكذلاو ثانإلا نيسنجلا نيب زاجنإلا يف توافتلا ةجردل اقفو « لخدلاو يميلعتلا ليصحتلاو

 نواعتلا سلجم لود ردصتت تيوكلا ةلود نأ (6-4) لودجلا حضويو . يناكس عمتجم لكل

 نيرحبلا ةلود اهيلي 0.825 غلب ثيح سنجلا عونب طبترملا ةيمنتلا ليلد ةميق يف يجيلخلا

 لودلا هذه فنصتو « 0.790 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود مث 0.796 رطق ةلود مث "3

 يهف ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلا امأ ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلا نمض

0 سنجلا عونب طبترملا ةيمنتلا ليلد هميق تغلب ثيح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 هنطلس مث 703.

 . 0.686 نامع
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 نواعتلا سلجم نادلب نم ريثك ىلع قوفتت تيوكلا ةلود نأ بسنلا هذه حضوتو
 ثانإلا نيسنجلا نيب زاجنإلا يف توافتلا نأ ىلع لدي اذهو ؛ سنجلا عون ليلد يف يجيلخلا

 لالخ نم كلذ حضتيو ؛ طيسب توافت تيوكلا هلود يف عقوتملا رمعلا ىفو ميلعتلا يف روكذلاو
 ثانإلل غلب ثيح « تاونسلاب ةدالولا دنع عقوتملا رمعلاب ةفجتفلا >0 لودجلا تانايب

 : 9083.1 روكذللو ؟ 77.5 ءاسنلل ةباتكلاو ةءارقلا لدعم غلبو اماع 74.1 روكذللو 2

 لعلو «؛ 9056 روكذللو ؟059 ثانإلل يلاعلاو يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا يف ديقلا هبسن تغلبو

 نوكت داكت عونلا ةبسن نأ تيوكلا ةلود يف نيسنجلا نيب تالدعملا هذه ةلآض يف ببسلا

 تغلبو 9049.6 نييتيوكلا ناكسلا يلامجأل روكذلا هبسن تغلب ثيح نييتيوكلا ناكسلل ةيواستم
 ةلماكلا ةياعرلا ىلوت تيوكلا ةلود نأ ىلإ ةفاضإ . 1995ماعل 9950.4 تايتيوكلا ثانإلا هبسن

 لحارم يف « نيسنجلا الكل مزلم يمازلإلا ميلعتلا نوناق ناكو نيسنجلا الكل ةيميلعتلا بناوجلل

 ددسع غلب ثيح نيسنجلا الكل ةيمألا وحمو رابكلا ميلعتل زكارم حتف نعالضف « ىلوألا ميلعتلا

 وحم زكارم تغلبو . 1997 ماعأزكرم 35 ثانإلل غلبو ًازكرم 31 روكذلل رابكلا ميلعت زكارم
 . (!) 1997 ماعل ًازكرم 13 ثانإلاو زكارم 10 روكذلل ةيمألا

 دوجو نود نيسنجلا الكل ةرفوتم ايلعلاو ةيعماجلا ةساردلا تالاجم نأ ىلإ ةفاضإ

 عيمج يف تبوكلا ةعماج يق نيلوبقملا روكذلا ةبلطلا ددع غلب ثيح « عون يأل تازايتما

 . ©ةبلاط 287 وحنب ماعلا سفنل ثانإلا ددع غلبو ابلاط 324 وحن 1997 ماعل تاصصختلا

 رفوت تيوكلا ةلود يف سنجلا عونب طبترملا ةيمنتلا ليلد ةميق عافترا ىلع اضيأ دعاسو

 مسيدقتو نسلا رابكب مامتهالاو « نينسملا رودب ةيحصلا ةياعرلا ريفوتو ةيحصلا تامدخلا

 تادعاسملا ميدقتب تيوكلاب لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو موقت ثيح . ةيعامتجالا تامدخلا

 هذه ةميق تغلب ثيح « نيلطعتملاو لمعلا ىلع نيرداقلا ريغو نيجاتحملاو نسلا رابكل ةيلاملا

 ماع يتيوك رانيد 35141 ىلإ لصتل تعفتراو 1992 ماع يتيوك رانيد 27589 تادعاسملا

 ىلإ 1992 ماع ةرسأ 11238 نم تادعاسملا هذه نم ةديفتسملا رسألا ددع عفترأو ؛ 6

 . 6 1996 ماع ةرسأ 4

 ةلطستمالمب هغادمصتسم : 0م.هنأ 1991,0333- 334,1 255-26 : )010

2( 
 طلتمتمأنو' ه2 طاهممتسم : آه , 234113

 لمرتسسلاو ىضرملاو ةبلطلا رسأو ةحخوخيشلاو ضرملا نع زجعلا , يه ةلودلا تادعاسم نم ةديفتسملا تاعفلاو (3)

رخألا تائفلا ضعبو تاحجوزتملا ريغ ثانإلاو لئاعلا نجسو « يداملا زجعلاو متيلاو قالطلاو
 . ى

 . 12-19 ص « 1998 « يونسلا ءاصحإلا باتك : لمعلاو ةيعامتجالا نوعشلا ةرازو : ردصملا
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 لمعلا نع نيدعاقتملل تازايتمالا رفوي ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناق نأ ىلإ ةفاضإ

 دقو . اهدعب وأ ةمدخلا ءانثأ ريبك لكشب بتاورلا رثأتت الو « يدعاقتلا شاعملا قيرط نع
 سايقم يف ةيجيلخلا لودلا تيوكلا ةلود ردصتت نأ ىلع هعمتجم لماوعلا هذه لك تدعاس

 . سنجلا عون

 (6-4) لودج

 ةنراقملاب تيوكلا ةلود يف سئجلا عونب طبترملا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم

 . 1997 ةيئارشلا ةوقلا لداعت بسح رالودلاب ه

 ردصم ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا
 .٠ 2 لودج ؛ 138 ص « 1999 ؛ قباس

 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا سايقم 4 - 6
ضاو ًاروصت ىطعي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 مدقت ىدمل اح

 ءاقبلا سايقم ىطعيو « نسلا رابكو نسلا يطسوتمو ةدالولا يثيدحب مامتهالاو ةيحصلا تامدخلا

 ظافحلاو يناكسلا عمتجملل ةيعامتجالا تامدخلا ميدقت يف ةيانعلا ىدمل ًاروصت اضيأ ةايحلا ديق ىلع

 ٠ اهل يرمعلا ىدملا عافترا لالخ نم ةيناكسلا ةورثلا ىلع

252 





 نيب نم ىلوألا ةبترملا لتحت تيوكلا ةلود نأ (6-5) لودجلا نم حضتيو

 عقوتملا رمعلا لدعم عفترا ثيح « ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا سايقم يف تايجيلخلا اهتاريظن

 اذه ىلع دعاس دقو . 1997 ماع هنس 75.9 ىلإ 1970 ماع هنس 65.9 نم ةدالولا دنع

 لكل 1997 ماع 12 ىلإ 1970 ماع 49 نم عضرلا تايفولا لدعم ضافخنا عافترالا

 ماع 59 نم ةسماخلا نس نود لافطألا تايفو لدعم ضافخناو « يح دولوم 0

 ال نيذلا صاخشألا هبسن ضافخنإو « يح دولوم 1000 لكل 1997 ماع 13 ىلإ 0
 هذهسبو . 1997 ماع ناكسلا عومجم نم 9010 ىلإ نيتسلا نس ىلإ شيعلا مهل عقوتي

 اهبسن براقتو ةيلاع ةيرشب ةيمنت اهيدل يتلا نادلبلا نمض تيوكلا ةلود فنصت تالدعملا

 دنع عقوتملا رمعلا لدعم اهب لصي يتلاو « مدقثملا ملاعلا لود وأ امدقت رثكألا لودلا

 . 0! 1997 ماع هنس 80 - 75 نيب ام ةدالولا

 (6-5) لودج

 سلجم لود عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود يف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب طبترملا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل يجيلخلا نواعتلا

صم « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا
 .« 8 لودج ؛ 168 ص « 1999 ؛ قباس رد

دقت ىلع تيوكلا ةلود ظفاحت نأ يغبني كلذل
 ناكسلل ةسيحصلا تامدخلا نم ديزملا مي

 مامتهالا ةدايزو نينسملا رود دادعأ ةدايز لالخ نم « نسلا رابكل مامتهالا نم ديزملا ريفوتو

 ٠ 2 لودح 138 ص « 1999 ؛ قباس ردصم « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت (1)
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 ميدقتو ةيونسلا ةدايزلا تابلطتمو بسانتي امب ٠ تايفشتسملا دادعأ ةدايزو اهب ةمدقملا ةياعرلاب

 ريغو ةجاتحملا تائفلل تادعاسملا ميدقت ىلع ةظفاحملا عم « اهب ةيحصلا تامدخلا نم ديزملا

 . لاجملا اذه يف البقتسم ةمدقثملا لودلا فاصم ىلإ لوصولل لمعلا ىلع ةرداقلا

 ةحصلل ةيساسألا حمالملا سايقم 5 - 6

 ةيرشبلا ةيمنتلا ريرفت دعأ اهمدقت ىدمو ةيحصلا تامدخلل ةيساسألا حمالملا سايقل

 ةيئابولا ضارمألاب ةباصإلا لدعمو ضارمألا دض لافطألا نيصحت «٠ يه حمالم ةعومجم

 . نيقوعملا ةبسنو نيضرمملاو ءابطألا ددعو

 تيوكلا « ىهو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ضعب نأ (6-6) لودجلا حضوي

 ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا ةعومجم ىلإ مضنت ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو رطقو نيرحبلاو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا امأ «؛ ةحصلل ةيساسألا حمالملاب طبترملا ليلدلل اقبط « ةيلاعلا

 ةيساسألا ريياعملا قفو ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا ىلإ نامضنيف نامع ةنطلسو

 ةيمك ةدايز لالخ نم ةيحصلا تامدخلاب ديازتملا مامتهالا ىلإ دوعي بيسلا لعلو . ةحصلل

 ىلحملا جتانلا يلامجإ نم 90 3.5 تيوكلا ةلود قفنت ثيح « ةيحصلا تامدخلا ىلع قافنإلا

 ىسلحملا جئانلا يلامجإ نم 96 6.4 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قفنت امنيب ؛ 0-1997 ةرتفلل

 ةدحتملا تايالولا نأ دجن ملاعلا لودب هتنراقم قافنألا اذه رادقم حيضوتلو « ةرتفلا سفنل

 ىلع (!!ىلحملا جتانلا يلامجإ نم 90 6.6 هبسن ةيحصلا تامدخلا ىلع قفنت ةيكيرمالا

 . ةفلتخملا ةيحصلا تامدخلا

 ةيساسألا حمالملا ضعب يف يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تيوكلا ةلود ردصتتو

لا هذه لقأ ربتعت ثيح « ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد يف ةحصلل
 ضرمب ةباصإلل اضرعت لود

هل عافترإ ىلعأ لصيو صخش فلأ لكل 4 رادقمب (زديإلا) ةبستكملا ةعانملا صقن
 اذ

اعل صخش فلأ لكل 14.9 رادقمب رطق ةلود يف ضرملا
 ةفيهلا صخي اميف امأ . 1997 م

تيوكلا ةلود يف نوكي ءابطألل لدعم ىلعأ نإف ةيبطلا
 فلأ ةئم لكل ًابيبط 8 رادقمب 

رادقمب ةيضيرمتلا ةئيهلل لدعم يلعأ كلذك و ,. 3 ماع صخش
 ةئم لكل اضرمم 8 

باس ردصم : ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا (1)
 .7 لودح ؛ 242 ص« 1999 « ق
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 ةلود ىف هعفترم نوكت دق اهبسن نإف ىرخألا ةيئابولا ضارمألا ضعبب ةباصإلا امأ

 نيل ضرمب ةباصإلا لدعم لصي ثيح « يجيلخلا نواعتلا سلجم لودب هتنراقم تيوكلا

 نامع هنطلس يف هبسن ىندأ لصتو ؛ صخش فلأ هئام لكل ةلاح 23.7 ىلإ تيوكلا ةلود

 يف لصتف ايرالملا ضرمب ةباصإلا امأ . 1996 ماعل صخش فلأ ةئام لكل تالاح 0 رادقمب

 نيرحبلا ةلود يف هل لدعم ىندأ لصيو ؛ صخش فلأ ةئام لكل 38.8 ىلإ تيوكلا ةلود

 . 1995 ماع صخش فلأ ةئام لكل 33.7 رادقمب

 نسر ده الكاك انصحك نيتصخمو ةدحاو ةدنه لمعلا نم قيفلابلا :لافطألا:ةسقن انآ

 9095 ىلإ لصت ثيح « تيوكلا ةلود يف ةيلاع اهتبسن نإف 1995-1997 ةرتفلل ةبصحلا

 ليلد اذهو . ةرتفلا سفنل 9635 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف نيصحتلل هبسن ىندأ لصتو

 قفو « ةيئابولا ضارمألا دض لافطُلل ميعطتلا بولسأ تجهتنأ دق تيوكلا ةلود نأ ىلع

 نسم نينصحملا ةبسن عافترا ىلع كلذ دعاسو « دولوملل داليملا ةداهش يف ديقت ةتباث ديعاوم

 . تيوكلا ةلود يف لافطألا

 (6-6) لودج

 لود عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود يف ةحصلل ةيساسألا حمالملاب طبترملا ةيمنئتلا ليلد

 1997 ماعل يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةيئايولا ضارمألاب ةباصإلا

 صخش 100000 لك
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 تيوكلا ة لود مضنت نأ بلطتي اهب ىقرلاو ةيحصلا تامدخلا ريوطت نأ ثحابلا ىريو

 فئتاهلاو ويدارلا ىلع ةمئاقلا , بوساحلا تاكبش مدختست ىتلا (') ةيملاعلا ةيحصلا ةكبشلا ىلإ

 ثدحأ ىلع عالطالا نم ةدافتسالل ؛ ضفخنم رادم يف ضرألا رودي يذلا يعانصلا رمقلاو

 لوصحلاو ةحصلا عاطق يف نيلماعلا فينثتل ؛ ةيبطلا رومألا يف رواشتللو ةيبطلا ثوحبلا

 ةيجالعلا تاركتبملا ثدحأ ةفرعم و « ةركتبملا جالعلا لئاسو نع هثيدح تامولعم ىلع

 يف قطانملا ضعب يف ةئبوألا ضعب راشتنإ ةفرعمو « رخأو نيح نيب ركتبت يتلا ةيودألاو
 . اهعم لماعتلا هيفيك ديدحتو رذحلا ذخأل ملاعلا

 ميلعتلا سايقم 6 - 6

 مست يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود يف ميلعتلا سايقم حاضيإل
 نم حضتي ثيح . ميلعتلا يف نيسنجلا نيب تاوجفلا حضوي يذلاو « (6-7) لودجلا دادعإ

 تيوكلا ىهو « ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا نادلب نمض فنصت الود كانه نأ لودجلا اذه

 ىفو ةباتكلاو ةءارقلا يف ثانإلا تالدعم هبسن لصت ثيح تارامإلاو رطقو نيرحبلاو

 1997 ماع يف روكذلا لدعم نم 9090 نم رثكأ ىلإ يوناثلا ملعتلا ىفو يئادتبالا ميلعتلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ىهو ةطسوتملا هيرشبلا ةيمنتلا نادلب نمض فنصت لودو « لودلا هذه يف

 . نامع ةنطلسو ةيدوعسلا

 ىلع قفني ام رادقم عافترا تيوكلا ةلود يف نيسنجلل ميلعتلا لدعم عافترا بابسأ نمو

 غلب دقو 1996 ماع 965.7 غلب ثيح ؛ يلامجإلا يموقلا جتانلا نم ةيميلعتلا قفارملاو ميلعتلا

 يف غلبو 796 5.7 ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف غلبو ٠ 965.5 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 . 2يلامجإلا يموقلا جتانلا يلامجإ نم 96 5.4 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 عفدب مامتهالا ىلإ علسلا جاتنإو يلامسأرلا رامثتسالاب مامتهالا نم ةيمنتلا ركف لوحت دقو

قف كلذ نم رثكأو ٠ تاردقلا هذه هدلوت نأ نكمي امو رشبلا تاردق
 يتلا ثاحبألا جئاتن تءاج د

تامولعم ةرئاد ةيلاعل ةيحصلا ةكبشلا ربتعت (1)
رثكأ يف ةيحصلا ةياعرلاب نيلغتشما دئاست هيكبش 

 « ادلب 30 نم 

ولعملا تاكبشلا نم انمث صيخرأ اهنأب زيمتتو
 ٠ تنرتنإلا هكبشك ىرألا ةيتام

دحتملا ممألا جمانرب « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا
 ٠ 39 ص « 1999 « قباس ردصم : يئاغإلا ة

باس ردصم : ريمعتلاو ءاشنإلل لودلا كنبلا (2)
 ٠ 6 لودح ؛ 240 ص « 1999 « ق
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 نأ نم مغرلابو (1) ةديدجلا تاهاجتالا هذهل ةدكؤم هدعب امو تاينيعبسلا دقع ةياهن يف ترهظ
 لاجم ىلع نوكي اساسأ زيكرتلا نأ الإ ةيذغتلاو ةحصلا تالاجم نمضتت رشبلا تاردق عفر

 . ةيبيرجتلاو ةيرظنلا ثوحبلا يف ةصاخو ميلعتلا

 جهن ذخأيل تيوكلا ةلود يف ميلعتلا ماظن ريوطت ىلع زيكرتلا نم دبال هنأ ثحابلا ىريو

 ميلعتلا ماظنب دهشتسن كلذ حاضيإلو « ددعلا ال عونلاب مكلا ال فيكلاب متهي يذلا روطتملا ميلعتلا

 ةبلطلا عيمج هب رثأتيو « ةيمازلإلا ةلحرملا ذنم لمعلا ةيمهأب روعشلاب أدبي يذلا نابايلا يف

 ةيساسألا تاهاجتإلاو تاردقلا ةيمنت ىلع ةفلتخملا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا لمعتو

 جهنم نم 968 يلاوح نأ دجنو ةفلتخملا تاهجلاو تاسسؤملاب ؛ لمعلا يف حاجنلل ةمزاللا

 سكعلا ىلعو ؛ نكاسملا ءانبو ةيعانصلا نونفلل ةصصخم هيف « ةيولوألا ةيوناثلا ةلحرملا

 لمهتو ةيرظنلا جهانملا ىلع ابلاغ زكرت يتلاو « تيوكلا ةلود يف ةساردلا جهنملا كلذ نم

 ةلود يف ميلعتلا ةمظنأ ذختت نأ ثحابلا حرتقي كلذل « ةيقيبطتلاو ةيبيرجتلا جهانملا ضعب

 ميلعتلا تاجرخمب ضوهنلا يف مهاست نأ اهنأش نم « ريوطتلل تاءارجإ هعومجم تيوكلا

 : يلاتلاك ىهو نيسنجلا الكل تيوكلاب

 تاردقلا ةيمنت ىلع مئاقلا ميلعتلا ىلإ نيقلتلا ىلع مئاقلا ميلعتلا ماظن نم لوحتلا -

 ةيساردلا مهلحارم يف بالطلا تاراكتباو ثوحب لالخ نم تاعادبالا و تاراهملاو

 . ةفلتخملا

 موسلعلاو ايجولونكتلاو مولعلاو بوساحلاو تايضايرلاك ةيقيبطتلا مولعلا ىلع زيكرتلا -

 ةينقتلا ةزهجألا مادختسا لالخ نم تامولعملا ليصوت تاودأ ريوطت ةلواحمو « ةيتييلا

 . ةثيدحلا

 لئاسولا ثدحأ قفو هريوطتو ًاقباس دوجوم ناك يذلا ةيعانصلا ةيوناثلا ماظن ةداعإ -

 . ةثيدحلا ةيجولونكتلا

 مهسهيجوت يف ةدعاسملل ةيساردلا مهتاردق بسح بالطلا مامأ ةساردلا تالاجم عيسوت -

 . ىلوألا ةيساردلا لحارملا ةيادب ذنم ميلسلا هيجوتلا

تسع ذم 18ءمضمتطتعم ه2 8س عقم , ظةتتك , 1974 , 2 184-190 .
 02158500 : ظعوم

 )1 « ةلرفطلا مدقتل ةيتيوكلا ةيعمجلا « يجيوفلا

 نمجحرلا ديع دعس هجرت ( نابايلا يف ميلعتلا )2
 قدح نيسحو

 : تيوكلا « 135 ص« 7
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 عيمج ريفوتو رغصلا ذنم تاراكتبالا ىلع ةرداقلاو ةعدبملا لوقعلاو تاقاطلا عيجشت -

 . اهل ةمزاللا تايناكمإلا

 ثوحبلا دادعإل رداصملا نع ثحبلا يف سفنلا ىلع دامتعالا ىلع بالطلا ديوعت -

 ذنم دقنلاو عادبالاو ريكفتلا تاراهم ىلع مهبيردتو « ةقدب ةمولعملا ىلإ لوصولل

 :. منول ةحبلا ةيصقتالا نيكل رعتنلا

 (6-7) لودج
 ةنراقملاب تيوكلا ةلود يف ميلعتلا يف نيسنجلا نيب تاوجفلاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 .1997 ماعل يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم

 ثانإلا ديق ىفاص | ةءارقلا ةفرعم

 ميلعتلا يف ٠ ثانإلا نيب ةباتكلاو
 هبسنك يئادتبالا | هبسنك تاغلابلا

 هبسن نم ةيوئم | لدعم نم ةيوئم

 1997 روكذلا 1997 روكذلا

ردصم « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا
 ؛ 25 لودج « 229 ص 1999 ؛ قباس 

 يداصتقالا طاشنلا سايقم 7 - 6

 1999 ماعل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت دعأ يداصتقالا طاشنلا يف نيسنجلا نيب تاوجفلا نايبل

 ةبسنك رثكأف ةنس 15 رمعلا نم تاغلابلا ثانلل يداصتقالا طاشنلا لدعم حضوي « الودج

أ ( 6-8) لودجلا حضوي ثيح . 7 ماعل روكذلا لدعم نم ةيوئم
 ردسصتت تيوكلا ةلود ن

464 غلبي يذلاو ثانإلل يداصتتقالا طاشنلا لدعم يف « يجيلخلا نواعتلا سلجم لود
 نم 9.9

ذ لودلا نمض فنصت كلذب ىهو « روكذلا لدعم
 ةلود اهيلت ةعفترملا ةيرشبلا ةيمنتلا تا

 تارامإلا مث 99 30.7 رطق ةلود مث 9033.1 نيرحبلا
 هذه فنصتو 9628.1 ةدحتملا ةيبرعلا
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 دقف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف امأ ؛ ةعفترملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا نمض اضيأ لودلا

 لودلا نمض امهو 9620 وحنب نامع هنطلس ىفو 96 21 وحنب ثانإلل يداصتقالا طاشنلا غلب

 96 50 نلتحي تيوكلا ةلود يف ثانإلا نأ بسنلا هذه حضوتو . ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ

 حتف نه لدعم عافترا ىلع دعاس دقو ةيداصتقالا ةطشنألاب لمعلا يف روكذلا لدعم نم ابيرقت

 يف لامعألا وأ ةيموكحلا لامعألا تناك ءاوس « ةفلتخملا لامعألا يف ةأرملا مامأ لاجملا

 عافتراو ةيتيوكلا ةأرملا اهتلحت يتلا ةقومرملا ةيعامتجالا ةناكملا ىلإ ةفاضإ ءصاخلا عاطقلا

 . تيوكلا يف يناكسلا عمتجملا يف ابيرقت روكذلا هبسن عافترا ىلإ ةفاضإلاب « ميلعتلا هبسن

 ( 6-8) لودج

 تيوكلا ةلود يف يداصتقالا طاشنلا يف نيسنجلا نيب تاوجفلاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 . 7 ماعل يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقملاب

 ٠ 26 لودج ؛ 233 ص « قباس ردصم « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا

 ةيفارغوميدلا تاهاجتإلا سايقم 8 - 6

ك تاريغتم هعومجم سايقملا اذه تحت جردنت
 ةبسنو ناكسلا ومنل يونسلا لدعملا

 ححضوي ثيح . يلامجإلا ةبوصخلا لدعمو نسلا رابك ةبسنو هلاعألا ةبسنو رضحلا ناكس

 ٠ يبسنلا تابثلا دودح يف ىقبي تيوكلا يف ناكسلل يونسلا ومنلا لدعم نأ (6-9) لودجلا

 76 2.5 وحنب 1997- 9 ةرتفلل ردق ثيح يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقم

 عافترإ ومنلا اذه حمالم نمو . ًايونس 942.3 وحنب 1997-2015 ةرتفلا يق نديرو ايو

 ماسع 96 98.2 ىلإ ناكسلا عومجم نم 1997 ماع 3 نم قسحلا ناكسلا لدعم
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 سلجم لودل ةبسنلاب تالدعملا ىلعأ نم لدعملا اذه ربتعيو « ناكسلا عومجم نم 5

 قطانم يف تيوكلا يف ناكسلا مظعم زكرت ىلإ ببسلا دوعيو . ىرخألا يجيلخلا نواعتلا

 ةعارزلل ةصصخملا يضارألا هلق ىلإ ةفاضإلاب اذه ؛ تيوكلا هنيدم ىفو يرضحلا نكسلا

 عم ةيفير ندم ةماقإب تيوكلا ركفت نأ مزلتسي كلذل . تيوكلاب ةيفيرلا ندملا موهفم ءافتخإو

 يضارألا حنم قيرط نع « نييعارزلا ةرفولاو ىلدبعلا يتنيدمك اهب شيعلل ناكسلا عيجشت

 رضحتلا نأل . ةيعارزلا ةنكيملاو روذبلا ريفوتو ةيلاملا تاليهستلا حنمو ناجملاب ةيعارزلا

 ىلإ فحزت تأدب ةيرضحلا نأ ريغ « ةعارزلاو فيرلا ةرجهو يئاذغلا نمألا ىلع رطخ

 ريفوت كلذ بلطتيو « ةنيدملا ىلإ فيرلا نم نوفحزي سانلا أدب ثيح ملاعلا ندم نم ريثك

 فتاهلاو قرطلاو يحصلا فرصلاو هايملاك ةيرورضلا ةيساسألا ةينبلاو تامدخلا نم ديزم

 يف ةيلاملا دراوملا نم ريثكلا كالهتسا ىلإ ىدؤي اذهو « كلذ ريغو ناكسإلاو ءابرهكلاو

 . دالبلا

 7664.6 نم ضفخنت فوس تيوكلا ةلود يف ةلاعإلا ةبسن نأ (6-9) لودجلا حضويو

 لعل بابسألا نم ةعومجم ىلإ كلذ دوعي دقو .5 ماع لولحب 9644.4 ىلإ 1997 ماع

 ربتعت ثيح « ةرسألا مجح رغصو اهيدل هبوصخلا تالدعم ضافخنإو ةأرملا لمع اهمهأ

 نس يف ءانبألا ىلإ ةفاضإلاب نالمعي مألاو بألا ثيح لمعلا روط يف اهلك تيوكلا يف ةرسألا

 . تيوكلا ةلود يف دحأ نولوعي ال نيذلا بازعلا نيدفاولا نم ريثك دوجو ىلإ ةفاضإ « لمعلا

 عفترت فوس رثكأف اماع 65 رمعلا نم نيغلابلا ناكسلا ةبسن نأ (6-9) لودجلا نيييو

 دقو « ناكسلا عومجم نم 2015 ماع 965.6 ىلإ 7 ماع 96 1.8 نم تيوكلا ةلود يف

 تيوكلاب ةيحصلا تامدخلا نم ديزملا مدقت يف افنأ تركذ يتلا بابسألا ىلإ كلذ دوعي

 . مهل ةفلتخملا ةيعامتجالا تامدخلا نم ديزملا ميدقثو « نسلا رابكب مامتهالاو

 ماع 6.3 نم ضفخنأ هنأ حضتيف تيوكلا ةلود يف يلامجإلا ةبوصخلا لدعم امأ

 نواعتلا سلجم لود نيب تالدعملا لقأ نم لدعملا اذه ربتعيو ء« 7 ماع 2.9 ىلإ 5

 باجنإلا يف اهتبغر للق يذلا ةأرملا لمع اهنم بابسأ هعومجم ىلإ كلذ دوعيو « يجيلخلا

و مادختسا ىلإ ةفاضإ ؛ نييجوزلا الكل جاوزلا
 تايلطتم ةرثكو لسنلا ديدحت لئاس

 . ةيلاع فيلاكت بلطتي
 نس رخأو
 تايلامكلا يف يكالهتسالا هاجتالل ًارظن اهفيلاكت عافتراو ةايحلا

 يذلا
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 تامولعملاو تالاصتالا لئاسو سايقم 9 - 6

 عمتجملا روطت ىدم نايبل ًامهم ًارشؤم تامولعملاو تالاصتالا لئاسو ريتعت

 هملوعلا فورظ لظ يف تاريغتلا هذهب مهطابترا ىدمو « ةيملاعلا تاريغتلاب هدارفأ كاردإو

 ايجولونكتلا لئاسو ربتعت ثيح ؛ تالاجملا ىتش يف يملاعلا جهنلا ىلع ترطيس يتلا

 نيلوصوم ىلإ ملاعلا مسقت اهنكلو هملوعلا عفدت يتلا يه تالاصتالاو مالعإلا لاجم يف ةديدجلا
 ةغللا ناقتإو ةيلاملا تايناكمإلا ملاعلا يف نيلوصوملا دادعأ ةدايز بابسأ نمو « نيلوزعمو
 . ثيدحلا تالاصتالا لئاسو مظعم ةغلو يملاعلا بطاختلا ةغل ربتعت يتلا ةيزيلجنإلا

 (6-9) لودج

 ةنراقملاب تيوكلا ةلود يف هيفارغوميدلا تاهاجتالاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم

 « ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت : ردصملا
 ٠ 16 لودج ٠ 197ص ء 1999 « قباس ردصم

واعتلا سلجم لود يقاب نع تامولعم رفوت مدعل ًارظنو
 لودجلا دادعإ مت يجيلخلا ن

 تانايب حضوت ثيح . 1999 ماعل يلودلا كنبلا تانايب عقاو نم ةيبرعلا لودلا ضعبل (10-6)

دلا ةعومجم ردصتت تيوكلا ةلود نأ لودجلا اذه
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ء ةيبرعلا لو

 ردصتت ثيح ؛ تامولعملاو تالاصتإلا لئاسو ضعب يف نانبلو ندرألاو برغملاو رصمو

 صخش فلأ لكل 491 نويزفيلتلاو « ناكسلا نم صخش فلأ لكل 376 فحصلا لئاسو
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 نسم صخش فلأ لكل 32.8 تنرتنإلا هكبشو « ناكسلا نم صخش فلأ لكل 82.9 رتويبمكلاو

 . ناكسلا نم صخش فلأ لكل 6

 جاتنتسالا عيطتسن تامولعملاو تالاصتالا لئاسو ضعبل تارشؤملا هذه لالخ 9 ْ

 مدقت قيقحت ىلع كلذ دعاسي فوسو لودلا نم ريثكل لاجملا اذه يف ةقابس تيوكلا ةلود نأ

 رودي ام ةفرعم يف لاعف رود نم تالاصتالا هذهل امل « ميلعتلاو ةحصلا لاجم يف ةريبك

 يف مدقتلا لئاسولا هذه بلجت كلذك . هنم عفني امب ةدافتسالا ةلواحمو روطت نم ملاعلا يف

 ؛ اهتابلطتم ةفرعمو ةيملاعلا قاوسألاب لاصتالا ىلع دعاست ثيح ةيداصتقالا يحاونلا

 انملاع نأ امبو . ةديدجلا ةينقتلا مظنلا ثدحأ ةفرعمو ايجولونكتلا لقن ةيناكمإ ىلإ هفاضإ

 ةئيدحلا تالاصتألا لئاسو لضفب دودحلا هدحت ال ًاطبارتم ًاريغص ًاملاع حبصأ مويلا

 كلذل ؛ بوساحلا ةزهجأو لومحملا فتاهلاو ةيمالعإلا تايئاضفلاو سكافلاو تنرتنإلاك

 هذه مادختسا لالخ نم « ديدجلا ملاعلا اذه ىلإ مامضنالا ىلإ لودلا عراست نأ مزلتسي

 يف ديدجلا بولسألا جاهتنأ ىلإ ةلودلا يف تاهجلاو تاسسؤملا عيمج عيجشتو لئاسولا

 . ةلودلا ةزهجأ عيمجب ىقرلل تالاصتالا لئاسو

 (6-10) لودج

 تيوكلا ةلود يف تامولعملاو تالاصتالا لئاسو مادختساب طبترملا ةيمنتلا رشؤم

 1996-1999 ةرتفلا يف ةيبرعلا لودلا ضعب عم ةنراقملاب

 0 ناكسلا نم صخش 1000 لكل

 ةينقت | ةزهجأ | فتاهلا | ةزهجأ | ةزهجأ | فضلا 1 ظ

 | تنرتنإلا | رتويبمكلا | لومحملا | نويزفيلتلا عايذملا ةيمويلا

 0 1009 10057 1007 1007 1056 1006 ا

 4 معسل
 م ل ل

 ٠ 19 لودج ء 266 ص ؛ 2000 - 1999 قباس ردصم « يلودلا كنبلا : ردصملا

4 

3 

 عا]

ّ 
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 يئيبلا روهدتلا سايقم 10 - 6

 هذه لئمتتو ؛ يئيبلا روهدتلا سايقم ديدحتل ريياعم ةعومجم ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت دعأ
 بوحسملا نم درفلا بيصنو « ةددجتملاو ةيلخادلا ةيئاملا دراوملا نم درفلا بيصن يف ريياعملا

 ديسكأ يناث ثاعبنا نم درفلا بيصنو ةعابطلا قرو كالهتسا ةيمكو « ةبذعلا هايملل يونسلا

 ةلود « يه ةبذعلا هايملا بوحسمل ًاكالهتسا لودلا لقأ نأ (6-11) لودجلا حضويو . نوبركلا

 ايونس ةبوحسملا ةبذنعلا هايملا نم ةبعكم راتمأ 307 وحن درفلا بيصن لثحي ثيح تيوكلا

 ةبعكم راتمأ 1003 ردقب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل تالدعملا ىلعأ لثمت امنيب . 87-95 ةرتف

 هتبسن نإف ةباتكلاو ةعابطلا قرو كالهتسا صخبي اميف امأ . ةرتفلا سفنل درفلل ةبذعلا هايملا نم

 كالهتسا متي ثيح يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم ةنراقم تيوكلا ةلود يف ةعفترم ربتعت

 فلأ لكل يرتم نط 0.8 ردقب نامع ةنطلسل ةبسن ىندأو «. صخش فلأ لكل يرتم نط 6

 ؛ تيوكلا ةلود يف ةعفترم اهتالدعم نإف ةيئاوهلا تاثولملا صخي اميف امأ . 1996 ماعل صخش

 وسحني ردق ثيح نوبركلا ديسكأ يناث ثاعبنا نم درفلا بيصن عافترا لالخ نم كلذ حضتيو

 سفنل يرتم نط 6.6 ردقب نامع ةنطلسل لدعم ىندأ ناكو . 6 ماعل يرتم نط 3

 ةلود يف ءاوهلا ثولت ىلإ ىدؤت ىرخأ تاثولم كانه يئاوهلا ثولملا اذه ىلإ ةفاضإ . ةرتفلا

 تايافنلا لامعتسا ةداعإو قرح نع ةجتان تاثولمو عناصملا تافلخم تاثولمك « تيوكلا

 ةفاضإلاب اذه « رابغلاو ايرتكبلاو حاقللا بوبح نم ةجتان ةيعيبط تاثولمو « ةيرشبلا ةيعانصلا

 . (!)ةرومعملا ةقطنملا يف يناكسلا سدكتلا بيسب تارايسلا مداوع تاثولم ىلإ

نواعتلا سلجم لودل ثولتلا تالدعم ضارعتسا لالخ نمو
 ةلود نأ حضتا يهجبيلخلا 

 فازنتساك « ةيعيبطلا دراوملا فازنتسا ىلإ ةفاضإلاب يئيبلا ثولتلا نم ولخت ال تيوكلا

 كامسألا تارداص قاوسأ ومن بيسب ؛ يجولويبلا عونتلا ةجرد ضافخناو ةيرحبلا ةدصرألا

 يذلا يئايحألا عونتلا نادقفو يئاوهلا ثولتلا ثاعبنا نأ امبو ٠ (يربمجلا) نايبورلا ًاصوصخو

 ؛ رحصتلابو رطخلاب رذنتو ةريبك تالدعمب ثدحي
 راسشتناو ةيكمسلا ةدصرألا دافنتساو

موكحلا موقت نأ رمألا بلطتي كلذل « ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا
 نأك يئيبلا نزاوتلا قيقحتب ة

قت يتلا قطانملا ىلع ثولتلا ريياعم قيبطت ررقت
 هيدحت ىلإ ةفاضإ « اهيضارأ لخاد اهلك ع

م « اهرثاكت ديعاومل اقفو ةيرحبلا تانئاكلا ديص تاقوأ
 تناك ءاوس ةيعيبطلا تايمحملا ةماقإ ع

 يتلا ةيلودلا تارمتؤملا روضحو ةيلودلا تاقافتالا دقع ىلإ ةفاضإلاب « ةيرحب وأ ةيوارحص

يمئتلاو ةعيبلا : ناضمر هللا دبع « ىردنكلا )0(
 . تيوكلا « 210 ص « 1992 « دنهملا بتكم « ةمادتسملا ة
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 ماجشمإلا رود هيلع رار هداج يح يرتوي رتل اا لا يدعي

 . اهريغو نوزوألا ةقبط ةلكشمو

 (6-11) لودج

 سلجم لود عم ةنراقملاب تيوكلا ةلود يف يئيبلا روهدتلاب طبترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 1997 ماعل يجيلخلا نواعتلا

 نسم درفلا بيصن

 ةيئاملا دراوملا

 6 | ةددجتملاو ةيلخادلا
 أ نا فتألاب) | صخش 1000 لكل | راتمألاب | دراوسملا | ةهعكملا راتمألاب)
 أ 1996 (ةيرتملا 1998 (ةيونسلا

 ١ يناث ثاعبنا نم | كلهتسملا ةباتكلاو

95-87| 95-7 

 ور اح
 يل ل

 ا هنأ ته[ 1 -
 | دنا نإ نادعتإ

 ا سا
 06 ل

 ةمادتسملا ةيمنتلا 11 - 6

 ةردقلاب لالخإلا نود رضاحلا تابلطتم و تاجاح هيبلت ىلإ ةمادتسملا ةيمنتلا فدهت

 ةريثك ةيومنتلا تالاجملا يف رضاحلا تابلطتمو . لبقتسملا تابلطتمو تاجاح ةيبلت ىلع

 ؛ ةبسانملا ةيلحملا ةئيبلا ريفوتو لمعلا صرف ريفوتو ةيحصلا تامدخلاو ميلعتلا ريفوتك

 ةيئاذغلا ةياعرلاو ةلوفطلاب ةياعرلا ريفوتو نكسلاو ةيساسألا تامدخلا ريفوتو
 . خلا...

 يغتبني يتلا تارايخلا باسح ىلع يلاحلا ليجلل ةيشيعملا لاوحألا نسحتت نأ يغبني كلذل

 ٠ ةيمنتلا هيلمع ةيرارمتسا نامض نكمي ىتح ةلبقملا لايجألل ةحاتم نوكت نأ
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 نم حافكلا لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا بولسأ جاهتنا لضفي ميهافملا هذه لالخ نمو

 عيجشتو « مادتسملا ريغ كالهتسالاو جاتنإلا طامنأ نم دحلاو « ةايحلا هيعونب ءاقترالا لجأ

 ةلبقملا لايجألا ةردقب رارضإلا نود ةيلاحلا لايجألا تاجايتحا ىبلت يتلا ةمئالملا تاسايسلا
 شامكنإ ىلإ تدأو ىشالثت دودحلا تلعج يتلا ةملوعلا فورظ لظ يف اهتاجايتحا ةيبلت ىلع

 دامتعالا نم دحلل ةيلودلا ةراجتلا ماظن نم تيوكلا ديفتست نأ يغبني كلذل ٠ نامزلاو ناكملا

 ةربسخلاو ايجولونكتلاو لاملا سأرل دلبلا حتف أدبم لالخ نم « لخدلل ديحو ردصمك طفنلا ىلع

 نمضتيو « ةيبرعلاو ةيبنجألا لاومألا سوؤر بذجل زفاوح ميدقتو « اهلويقو برغلا نم ةمداقلا

 نيرمثتتسملل ةماعلا تامدخلا نم ديزملا ميدقتو ةضفخنملا روجألاو ةيبيرضلا تاءافعإلا كلذ

 ةموكحلا نأ يأ . تاليهستلا نم هعومجمو ةيحصلا ةياعرلاو تالاصتالاو لقنلاك « بئاجألا

 دوجو ىلإ ىدؤي فوس اذهو « لاملا سأر بذجل ةمئالملا فورظلا رثكأ نمضت نأ بجي
 هلجتالا نم دحلاو « ةيلاملا تاقفدتلا ىفو ةراجتلا يف رثؤت يتلا تاريغتلا ةرادإل نييلود ءاكرش

 هاجتالا اذه بلطتيو . انكمم رمأ ةيئامنإلا جماربلا ذيفنت لعجت ةرقتسم ةئيب ريفوتب ةيلحملا ىلإ

 مدفقتلل ةمعاد ةملوعلا ىوق لعجلو ةيملاعلا سفانتلا ايازم ىلع ظافحلا ىلع ةرداق ةيوق ةطلس

 . دحاو نآ يف نييلحملاو نييبرغلا نيرمثتسملا قوقح ىلع ظافحلاو ىرشبلا

 ةمادتسم هيمنت داجيإلو بوضنلا نم ةيطفنلا ةورثلا ىلع ظافحلاو لخدلا رداصم عيونتلو

 نم ةدافتسالا لالخ نم « دحاو نآ يف ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيعارزلا ةيمنتلا وحن هاجتإلا مزلتسي

 ىلضفأ داجيإل ةروطتملا ايجولونكتلاو ةثيدحلا ةيعارزلا تاينقتلا ثدحأ ةفرعم يف ةملوعلا رصع

 ىلإ ةفاضإ « تيوكلا ةلود يف اهقيبطتو هايملا صقنو خانملاو ةبرتلاك « ةعارزلا لكاشمل لولحلا

 تعاطتسا يتلاو ء تيوكلا تائيبل ةهباشملا لودلا براجت نم ةدافتسملا سوردلا ىلع عالطالا

 تالاصتالا لئاسو مادختسا لالخ نم .اهنم ربعلا ذخأو ةلاعف ةيعارز ةيمنت داجيإ
 يتلا ةئيدحلا

 ٠ ةدحأو ةنيدم هتلعجو ملاعلا طبر نم ةريخألا ةنوآلا يف تعاطتسا

 1ةم5:5-0:6ةانطتأتم5 تادراولا لالحإ ةسايس ذاختا لضفيف ةعانصلا لاجم يف امأ

يمع روذج اهل نوكت ةروطتم ةيعانص ةسايس جاهتنا لالخ نم
 ةليدب تاعانص اهنم فدهلا ؛ ةق

 عسوتلا ىلإ لوحتلا مث « ةيكالهتسالاو ةفيفخلا تاعانصلاب نوكت ةيادبلاو ةدروتسملا تاعانصلل

لا رصانع نم ريثك رفوت ةسايسلا هذه حاجن ىلع دعاسي فوسو . ةليفثلا تاعانصلا يف
 ةيمنت

 نكميو ٠ لاملا سأر رفوتو ةيلورتبلا تاقئشملا نم ماخلا داوملاك تيوكلا ةلود يف ةيعانصلا

 عاطقلاب ضوهنلل ةمدقتملا ايجولونكتلا لئاسو ضعب لقن يف ةملوعلا رصع نم ةدافتسالا

 ةيعانصلا ةيرشبلا دراوملاب ضوهنلا ىلإ رامضملا اذه يف تيوكلا ةلود جاتحتو . يعانصلا
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 لامعألا وحن هاجتالا ىلإ ٠ فئاظولا ريفوت يف ةلودلا ىلع دامتعالا نم اههجوت ريغتو ةرهاملا

 تازايتمالا نم ريثكلا صيصخت كلذ مزلتسيو « يعانصلا عاطقلا يف ةيفرحلاو ةينهملا

 عمتجملا يف ةيعانصلا حورلا ثبو « ةيعانص ةفاقث داجيإل مالعإلا لئاسوب ةناعتسالاو زفاوحلاو

 لودلا فاصم يف اهلعجو اهمدقتو دالبلا روطت يف يعانصلا عاطقلا ةيمهأ نايب لالخ نم
 ةوظنلا نم عمتجملا ةرظن ريغت يف دوهجلا هذه تعاطتسا اذإ كلذ متيو . لبقتسملا يف ةمدقتملا

 عمتجم ىلإ كلهتسم عمتجم نم يتيوكلا عمتجملا ليوحتو ةيجاتنإلا ةرظنلا ىلإ ةيكالهتسالا
 رود ميجحت ىلإ ةفاضإ « هجوتلا اذهل ةمئالملا ةينهملا فورظلا ترفوت اذإ كلذ متيو « جتنم

 ةيفرحلا نهملا يف ةينطولا ةلامعلا مامأ تالاجملا حتفو فئاظولا ريفوت يف يموكحلا عاطقلا

 ةعانصلا لاجم يف ةيرشبلا دراوملا ىمنت يتلا ةيعانصلا تايلكلاو دهاعملا دادعإ عم « ةينقتلاو

 ةماعلا ةيداصتقالا تارشؤملا دحأ نم ربتعت يعانصلا ومنلا ةجرد نأل « حاطقلا اذهب ضوهنلل

 ةجردو درفلا لخد طسوتمو يموقلا لخدلا مجح ومنك ىرخألا تارشؤملا ىلإ ةفاضإ ةيمنتلل
 . ةيعيبطلا دراوملا رامثتسا

 اهنأل اهتيامحو اهيلع ظافحلاو ةئيبلا لهاجت نكمي ال ةيومنتلا تاهاجتالا هذه مضخ ىفو

 « ةمداقلاو ةيلاحلا لايجألل رارقتسالا دلوي ةئيبلا ىلع ظافحلاف ةمادتسملا ةيمنتلا ناكرأ مهأ نم

 رحصتلا نمو فازنتسالا نم ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامحب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختا لالخ نم

 ةيمنتلا فادهأ نم نأل . ةيرحبلا وأ ةيلحاسلا وأ ةيربلا ةتيبلا تناك ءاوس لالحمضالاو

 « ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم ةلماش تايلمع يف ةقيمع روذج اهل نوكت نأ ةمادتسملا

 يفافقلا ثارتلا ىلع ظافحلاو ةئيبلا لكاشم لحو يئاذغلا نمألا قيقحتل ةريغتملا فورظلا عمو

 . روهدتلا نم ةئيبلا ةيامحو ةيرشبلل

 تيوكلا ةلود يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا هطخل ماعلا راطإلا مييقت 12 - 6

 1996/95-2000/99 تاونسلل

 ةطخ دادعإب ةيتيوكلا ةموكحلا تماق 1966 ماع يف ًاديدحتو تاينيتسلا فصتنم يف

نتلا ةيلمعلا راسم ددحت نأ اهنأش نم يتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا
 ء دالبلا يف ةيوم

 اهدعب تلاوت مث 1972/71- 1968/67 تاونسلل ىلوألا ةطخلا

2 1978/77- 
 ماعلا سفن يف تردصف

 1974/73 تاونسلل ةيناثلا ةطخلا تردص ثيح ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ططخلا

 مق « 1990/89- 1986/85 ةعبارلا ةطخلا مث « 1984/83 - 1980/79 ةثلاثلا ةطخلا مث

 ةضطخلا - مامتإ نود لاح يقارعلا وزغلا نأ الإ « 19991/90-1995/94 ةسماخلا ةطخلا
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 ةطخ دادعإ ىلإ 1990 ماع رمدملا وزغلا نم تيوكلا ةلود ريرحت دعب ةموكحلا ترطضاف
 ةيمنتلا هطخ ةموكحلا تدعأ ا ريخأو 1993/92-1995/94 تاونسلل حالصإلل ةيلاقثنا

 . 1996/95-2000/99 تاونسلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 نأ نيبت 1996/95-2000/99 تيوكلا ةلودل ةديدجلا ةيمنتلا ةطخ دادعإ دنع

 -1967 ةرتفلا لالخ تيوكلا ةلود يف ةيومنتلا ططخلا ةريسم اهتققح يتلا ةسوململا تازاجنإلا

 تييبصأ يكتلاو اتالالتخألا نب ذيدغلا ةززال دق اهراك اياغ نقال لداخ يف 4

 : يف تالالتخالا هذه تلثمتو يتيوكلا عمتجملاو داصتقالا يف ةيمنتلا ةيلمع ىلع ادويق لثمت

 . لمعلا ةوقو ناكسلا عومجم ىلإ نييتيوكلا نينطاوملا ةبسن ىندت -

 , ةيلحملا ةيداصتقالا ةطشنألا ليومت يف طفنلا عاطق ىلع لماكلا هبش دامتعالا -

 . ىلحملا يداصتقالا طاشنلا يف ةلودلا رود عاستا -

 .جراخلا نم داريتسالا ىلع دامتعالاو ةورثلا كالهتسا ىلع تماق ةنيعم طامنأ عويش -

 تيوكلا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا مايقل نيساسأ نيطرش ةطخلا تددح كلذل

 عمتجملاو داصتقالا ةينب يف ةيلكيهلا تالالتخالا ةجلاعمل ةمئالملا فورظلا ةئيهت يف نالثمتي

 هتاريغتو ةتادجت سمب نهارلا عقاولا كاردإ ىلع موقي ةيمنتلا ةيلمعل راطإ ىنبت يناثلاو « يتيوكلا

 . ةعقوتملا

 : '/ىه ةجلاعملل اياضق عبرأ ىلع ةطخلا تزكرو
 . ةيداصتقالا اياضقلا -

 . فيظوتلاو ةيرادإلا ةيمنتلا اياضق -

 . ةيعامتجالا تامدخلاو ةياعرلا اياضق -

 . ناكسلاو ةيرشبلا ةيمنتلا اياضق -

 ةيداصتقالا اياضقلا : الوأ

 يف لوألا لثمت « رواحم ةثالث لالخ نم ةيداصتقالا اياضقلا ةطخلا تجلاع
 قيمعت

 ثلاثلا روحملا امأ يداصتقالا رارقتسالا قيقحت يناثلا روحملا جلاعيو صاخلا عاطقلا رود

 . ةيداصتقالا ةطشنألا تاموقم زيزعتب صتخيف

 -1996/95 تاوتسلل ةيعامتجالا و ةيداصتقالا ةيمدتلا هطخ عورشمل هثدحم هحخسن ؛ طيطختلا ةرازو (1)

 . تيوكلا « اهبقع امو 47 ص « 7 ماعلا راطإلا ,/9
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 تاكوشلا يف ةموكحلا ةمهاسم ةصح ليلقت رمألا بلطتي صاخلا عاطقلا رود قيمعتلو

 اهنم ءازجأ وأ ةلماك ةيموكحلا تاكرشلا عيب يف ةصخصخلا بولسأ جاهتنا يأ « اهل ةكولمملا

 لاومألا سوؤر بذج ىلإ ةفاضإ « هطاشن عافتراو قوسلا زيزعت فدهب « صاخلا عاطقلل

 نم يتلا تازايتمالاو تايرغملا ريفوت يف يموكحلاو صاخلا نيعاطقلا لالخ نم ةيبنجألا

 . تيوكلا ةلود يف اهرامثتسا ناكمإو ةيبنجألا لاومألا سوؤر بذجت نأ اهنأش

 رامثتتسالا صرف زيزعتب ةطخلا ىضقتف يداصتقالا رارقتسالا قيقحت صخي اميف امأ

 تايوتسم ىلع ظافحلاو هتءافك نيمأتو ةيلاملا قاروألا قوس طيشنتو ةجتنملا ةطشنألا يف

 لالخ نم كللذ متيف ةيداصتقالا ةطشنألا تاموقم زيزعت امأ . عافترالا نم ةيلحملا راعسألا

 ؛ ةيطفنلا ريغ ةيليوحتلا تاعانصلا عاطقو ةليفثلا تاعانصلاو طفنلا عاطق « تاعاطق ةثالث

 يف ةيمنت داجيإلو « 1995 ماعل يداصتقالا طاشنلا ةلمج نم 4 ردقي عاطقلا اذه مهاسي ثيح

 عيسوتو ةعانصلا يف لمعلل ةلهؤملاو ةينطولا ةلامعلا ةردنل لولحلا داجيإ مزلتسي عاطقلا اذه

 « ناكسلل يبسنلا رغصلا ببسب ةيلحملا قاوسألا قيضل ًارظن « ةيعانصلا تاجتنملل قاوسألا

 كلذو « ةيجراخلاو ةيلحملا قوسلا يف ةيعانصلا تاجتنملل ةيسفانتلا ةردقلا ضافخنا ىلإ ةفاضإ

 وه ةلخلا هيلع تزكر يذلا ثلاثلا عاطقلاو . ةيلمعلاو ةيجولونكتلا ةقاطلا ةيدودحم ببسب

 اهب لوصولل تاعاطقلا هذه ريوطت كلذ بلطتيو ةيكمسلاو ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلا عاطق

 . ةيكمسلاو ةيناويحلاو ةيعارزلا ةيمنتلا ىلإ

 ةيداصتقالا اياضقلاب ةصاخلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخ فادهأ لالخ نمو

 رود نيم اهل امل ةيعارزلاو ةيعانصلا بناوجلا ىلع زيكرتلاب تماق ةطخلا نأ جتنتسن نأ اننكمي

يف دلب يأ يف ةيداصتقالا ةيمنتلا يف - فلسأ امك - مهم
 يح تيوكلاك دلبل اصوصخو ملاعلا 

لقت لالخ نم كلذو « اهرطاخمو ةيجراخلا ةرطيسلا ىلإ اهداصتقا ضرعتي
 طفنلا راعسأ تاب

 دحاو دروم ىلع هدامتعاب داصتقالا نإف ء ةرطيس وأ ريثأت يأ وأ اهيف رود تيوكلل سيل يتلا

 يف جاتنإلا صصحل عضخيو ةيملاعلا قاوسألا يف راعسألا تابلقتل هضرع هلعجي , طفنلا وه

ا اذه مامأو ء كبوأ طفنلل ةردصملا راطقألا ةمظنم
 ةيطفنلا ريغ دراوملا ةيمنت نم دبال يدحتل

 . ةعانصلاك

لاب صاخلا عاطقلا رود قيمعت يف ةطخلا تاحارتقا ىفو
 ماظن لالخ نم تيوك

 هذه يف ةيلاملاو ةيرادإلا نيفظوملا قوقح ظفح ماظنلا اذه بحاصي نأ دبال ةصخصخلا
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 ىلإ ماظنلا اذه ىدؤي فوسو صاخلا عاطقلل اهعبيب ةموكحلا موقت فوس يتلا « تاعاطقلا

 مدعو صاسخلا عاطقلا يف لمعلا نيفظوملا ديوعتو ةيجاتنإلا ةدايز « اهنم ايازملا نم ريثكلا
 . فئاظو داجيإ يف ةموكحلا ىلع دامتعالا

 عباطلا تاذ تامدخلا تاعاطق ضعب ةصخصخب ةلودلا موقت نأ ثحابلا حرتقيو

 موقي نأ ةصخصخلا ايازم نمو « تالصاوملاو هايملاو ءابرهكلا تامدخك يراجتلاو ىمدخلا

 لماكلا رودلا اذهب ةلودلا مايق نم ًالدب دالبلا يف ةيمنتلا ةيلمع يف مهملا هرودب صاخلا عاطقلا
 صاخلا عاطقلاو ةيومنتلا تالاجملا ىتشب ةيمنتلا تايلمعب ةلودلا موقت ثيح . يلاحلا تقولا يف

 ميدقتل ةريبك تافورصم لمحتت ةلودلا نأ ىلإ ىدأ امم « اهومنو حابرألا ةيمكب الإ ثرتكي ال

 ىلع بئارضلا ضعب ةلودلا ضرفت نأ يغبني كلذل ٠ تاعاطقلا عيمجل تامدخلا نم ريثكلا

 . عمتجملل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تايلمع يف ةمهاسملل ةصاخلا ةيداصتقالا تاعاطقلا

 فيظوتلاو ةيرادإلا ةيمنتلا اياضق : ايناث

 ةيبمنتلا اياضق 1996/95-2000/99 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخ جلاعت

 ةيبمنتلا لكاشمل لولح داجيإ وه لوألا روحملا ؛ نيروحم لالخ نم فيظوتلاو ةيرادإلا

 لكاشملا تلثمتو . يموكحلا عاطقلا يف يفيظولا سدكتلا جلاعيف يناثلا روحملا امأ « ةياردإلا

 روجألا تبراق ثيح يموكحلا عاطقلا يف يفيظولا زاهجلا مخضت يف ةيرادإلا ةيمنتلاب ةصاخلا

 تاصاصتخا يف كباشتلا ىلإ ةفاضإ « ةيطفنلا تاداريإلا نم 96 65 وحن تابت رملاو

 ىندتو ءادألا تايوتسم ضافخناو قيسنتلا تاودأ فعضو ةيموكحلا ةزهجألا تايلوؤسمو

 نم لك رود نسيب نزاوتلا مادعناو « يموكحلا زاهجلا تادحو يف ةلماعلا ىوقلل ةيجاتنإلا

 يسف يفيظولا سدكتلا غلبيو « ةيتيوكلا لمعلا ةوق باعيتسا يف صاخلاو يموكحلا نيعاطقلا
 ٠ ةلودلاب نيلماعلا ةلمج نم 96 97 وحن يموكحلا عاطقلا

لل طيطخت زاهج تيوكت ثحابلا حرتقي ةطخلا تاحارتقا قيقحتلو
 موقي يذلا ةلماعلا ىوق

يموكحلا نيعاطقلا نيب ةلماعلا ىوقلا عيزوتب
عاطق لك ةجاح ةظحالم لالخ نم ؛ صاخلاو 

 

عملا اهب دوزت تاسايس دادعإ ىلع زاهجلا اذه لمعيو « ميلعتلا تاجرخم قفو
 يف تايلكلاو دها

ودلا موقتو « تيوكلا يف يلامع عاطق لك اهجاتحي يتلا دادعألا ديدحت اهيف متي تيوكلا
 دادعإب ةل

 دراوملا ليغشتب موقت يتلا تاعاطقلل يموكحلا عاطقلاب ةصاخلا تاجايتحالاو تايرتشملا ةسايس

 يديألا ليغشتب موقت ال يتلا صاخلا عاطقلا تاسسؤم نع معدلا فاقيإو « ةينطولا ةيرشبلا
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 نم الإ صاخلا عاطقلا ىلع ةرطيس ةيدل سيل يموكحلا عاطقلا نأل كلذو « ةينطولا ةلماعلا
 يف دعاست فوس تاسايسلا هذهو . هل ةموكحلا اهمدقت يتلا تازايتمالاو تايرغملا لالخ

 ةداسعإ اضيأ اهنأش نمو « يموكحلا عاطقلا يف يفيظولا سدكتلا ةبسن ليلقت ىلع لبقتسملا
 . ةلودلا يف تاعاطقلا ىتش يف ةلماعلا ىوقلا نزاوت

 ةيعامتجالا ةمدخلاو ةياعرلا اياضق : ًاثلاث

 ةعبرأ قيرط نع ةيعامتجالا ةمدخلاو ةياعرلا اياضق هجلاعمب قلعتي اميف ةطخلا موقت

 : يه رواحم

 . ةئيبلا اياضق - ةينكسلا ةياعرلا ةمدخ - عمتجملا ةيمنت ةمدخ - ةيعامتجالا ةئشنتلا -

 ثوحبلاب مامتهالاو ةرسألا رود زيزعت ىلع ةيعامتجالا ةئشنتلا زكترت ثيح

 ىلع داسمتعالا نم ليلقتلاو « اهترسأ لخاد ةيتيوكلا ةأرملا رود ىلع ديكأتلاو ةيعامتجالا

 دجسملا رود قيمعتو « ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيبرتلا جهانمب ةيانعلا هفعاضمو لزانملا مدخ

 ةعامجلا حور ءايحإو ةيوبرتلا جهانملاب مامتهالاو يمالسإلا ركفلا ديدجت ميهافم ليصأتو

 ةزهجألاو دوهجلا فيثكت و رودلا اذهب مايقلل ةيمالعإلا تاونقلا فيظوت عص « دارفألا ىدل

 ةدع ىلع موقتف عمتجملا ةيمنت ةمدخ امأ . يأرلا ةيرح ىلع ئشنلا ةيبرت لجأ نم ةينعملا

 كالهتسالا ديشرتو ةيلخادلا ةهبجلا كسامتو نوناقلا ةدايس أدبم ىلع ديكأتلا يه زئاكر

 . ماعلا عفنلا تايعمج رود زاريإو

 يسأرلا دادتمالا وحن هاجتالا ذاختا ىلع ةطخلا تددشف ةينكسلا ةياعرلا تامدخ امأ

حن ةلودلا ةسايس يف يقفألا عسوتلل ةمزاللا تامدخلاو قفارملاو يضارألا ريفوتلو
 ريفوت و

 ىلع ظافحلا مثيو ةمادتسملا ةيمنتلل ةرورض ةطخلا اهتربتعاف ةيئيبلا اياضقلا امأ . نكاسملا

 ةحصلاب ةصاخلا دوهجلا ريوطتو « ةئيبلا ةيامح يف يملعلا ثحبلا رود زيزعت لالخ نم ةئيبلا

لا فيقثتلا جماربب مامتهالا فيثكتو ثولتلا رطخ نم ةئيبلا ةيامحو ةيئاقولا
 لالخ نم يئيب

 ثولتلل سايقلاو دصرلا تايلمعب مايقلا ةلصاوم ىلإ ةفاضإ « ةيساردلا جهانملاو مالعإلا لئاسو

 لودلا مايق ةرورض عم ٠ ىرخأو هرتف نيب يئيبلا
 و ةيلودلا تاصظنملاب تاقالعلا قيسنتب

 ٠ ةيملاعلا ةيئيبلا تالكشملل لولحلا حارتقاو ةيميلقإلا

 ةيعامتجالا ةيمنتلاب اهمامتها تلوأ دق ةطخلا
 نأ جتنتسن ةطخلا تاحرتقم لالخ نمو

ىلإ ةفاضإ « هل ةينكسلا ةياعرلاو ةيعامتجالا تامدخلا ريفوتبو تيوكلاب درفلل
 | ةيامح 
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 مل امهم ابناج تلفغأ دق ةطخلا نأ الإ ٠ ةفيظن ةئيب يف شيعلا عيطتسيل ثولتلا نم هلوح

 تامدخلا ربتعت ثيح « ناكسلل يحصلا يعولاو ةيحصلا تامدخلا ريفوت وهو هل قرطتت

 . ةيعامتجالاو ةيرشبلا ةيمنتلا اهيلع موقت يتلا لماوعلا مهأ نم ةيحصلا

 ناكسلاو ةيرشبلا ةيمنتلا اياضق : اعبار

 ةيمنتلا اياضق 1996/95-2000/99 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخ جلاعت

 روحملاو بيردتلاو ميلعتلا مظن ةءافكب ءاقثرالا لوألا روحملا نيروحم نم ناكسلاو ةيرشبلا

 جمانرب ريوطت قيرط نع لوألا روحملا ةطخلا جلاعتو . ةيناكسلا ةلكشملا هجلاعم يناثلا

 ايلعلا تاساردلاو بيردتلاو يلاعلا ميلعتلاو رابكلا ميلعت جماربو يعونلا ميلعتلاو ماعلا ميلعتلا

 نيسدحتب ةقلعتملا دوهجلا ريوطت ىلإ ةطخلا تقرطتف ةيناكسلا ةلكشملا هجلاعم امأ « تاتعبلاو

 بيكرتلاو ةءافكلا تايوتسمو لمعلا ةوقب ةقالعلا ثيح نم « ةينطولا ةيرشبلا دراوملا صئاصخ

 ةدفاولا ةلامعلا لحم لالحإلل ةيتيوكلا ةلماعلا ىوقلا نم ةديازتم دادعأ باعيتساو ليهأتو ينهملا

 ةلامعلا عيجشت عم . ايونس 96 10 وحنب لالحإلا ةبسن ةطخلا تددحو عقاوملا فلتخم يف

 قفو ةلماعلا ىوقلاو ناكسلا عومجم يف نينطاوملا ةبسنل ةيجيردت ةدايزو رحلا لمعلل ةينطولا

 . ةيلحرم ططخ

 يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخل ةيساسألا حمالملا ضارعتسا لالخ نمو

 ةطخلا هذه دادعإ لبق ةلودلا نأ ثحابلا يري 1996/95-2000/99 تاونسلل تيوكلا ةلود

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايناكمإلا عيمجل ةلماش ةيحسم تاسارد دادعإب مايقلا نم دبال

 يف ةيمنت داجيإ ىلع ةرداق اهدادعإب نوموقي يتلا ططخلا نأب نوططخملا يعي ىتح ةرفوتملا

 . ةيلمعلا ةيحانلا نم ىودجلا ةميدع ططخلا قبت ال ىتحو « دالبلا

 : همتاخ

 ةطخ ضارعتسا لالخ نمو تيوكلا يف ةيمنتلا طامنأل ةقباسلا ةساردلا لالخ نم
 ةيمنتلا

 هلمج جاتنتسا مث 96/95-2000/99 تاونسلل ثيوكلا ةل ودل ةريخألا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهزجوت جئاتنلا نم

 نواعتلا سلجم لود ةعومجم تيوكلا ةلود ردصتت -

 ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ لودلا نمص فنصتو 2: 9 ماعل ةيرشبلا
 نمو «ةيلاعلا

 ةيمنتلا ليلد سايقم يف يجيلخلا
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 ىلع دامتعالا ةمدقتملا لودلا فاصم ىلإ مضنت ال ةيجيلخلا لودلا تلعج يتلا بابسألا

 . يموقلا لخدلل ديحو ردصم

 لدي كلذو سنجلا عون سايقمل يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تيوكلا ةلود ردصتتو

 ثانإلا نيسنجلا نيب يداصتقالا طاشنلا يف زاجنإلا يف توافتلا ةجرد نأ ىلع

 تيوكلا ةلود لتحت امك « طيسب توافت عقوتملا رمعلا ىفو ميلعتلا يف روكذلاو

 . ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا سايقم يف ىلوألا ةبترملا

 ةيساسألا حمالملا سايقم يف يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تيوكلا ةلود ردصتت

 ةيئابولا ضارمألاب ةباصإلا لدعمو ضارمألا دض لافطألا نيصحت ىهو « ةحصلل

 ضارمألا ضعب بسن عافترا ظحول دقو « نيقوعملا هبسنو نيضرمملاو ءابطألا ددعو

 لافطألا ةبسن عفترت لباقملا يفو ٠ تيوكلا يف ايرالملا ضرمو لسلا ضرمك ةيئابولا

 ميعطتلا بولسأ جاهتنا ىلع ليلد اذهو ؛ ةبصحلا ضرم دض ًالماك ًانيصحت نينصحملا

 ٠ ةتباث ديعاوم قفو ةيئابولا ضارمألا دض لافطألل ركبملا

 نيب تاوجفلا سايقم يف ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا نادلب نمض تيوكلا ةلود فنصتو

 ؛« يوناثلا ميلعتلاو يئادتبالا ميلعتلاو ةباتكلاو ةءارقلا تالدعم يف ميلعتلا يف نيسنجلا

وجفلا سايقم يف يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تيوكلا ةلود ردصتت كلذك
 نيب تا

 . ثانإلل يداصتقالا طاشنلا يف نيسنجلا

إ ؛ يبسنلا تابثلا دودح يف تيوكلا يف ناكسلل يونسلا ومنلا لدعم ربتعي
 ىلإ ةفاض

ىلعأ نم ربتعيو ناكسلا عومجم نم رضحلا ناكسلا لدعم عافترا
 ةنراقم تالدعملا 

 ٠ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم

ةلاعالا ةبسن نأ ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد يف تا ريدقتلا نيبتو
 فوس تميوكلا ةلود يف 

 لقأ نم كلذب ربتعيو « يلامجإلا ةيوصخلا لدعم ضافخنا ىلإ ةفاضإلاب ,« ضفخنت

 ٠ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف تالدعملا

 65 رمعلا نم نيغلابلا ناكسلا ةبسن نأ ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد يف تاريدقتلا تعقوتو

 بوغملاو رصمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاك ةيبرعلا لودلا ضعب تيوكلا ةل أود ردصتت

 ىتاتو « تنرتنإلا هكبشو رتويبمكلاو نويزفيلتلاو فحصلا لئاس و يف نانبلو ندرألاو
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 يف ثدحي يذلا روطتلا نم ةدافتسالاو عالطالا نم اهنكميو ةرومعملا عاقب عيمجل
 . نامزلا اذه هملوع

 هليملا بوحسم كالهتسا يف يجيلخلا نواعتلا سلجم لود لقأ نم تيوكلا ةلود ربتعتو

 , ةباتكلاو ةعابطلا قرو كالهتسا ةبسن اهب عفترت امنيب درفلا بيصنل ةبسنلاب ةبذعلا

 نم عون دوجو ىلع لدي كلذو ٠ نوبركلا ديسكأ يناث ثاعبنا نم درفلا بيصن عافتراو
 . اهب يئيبلا ثولتلا

 ةيمك فعاض دقو « هيلإ تادراولا ةيمك ابيرقت لداعت تيوكلا نم تارداصلا ةيمك نإ

 رثكأ ةكلهت سم ةلود تيوكلا ةلود نأ ىلع لدي اذهو « طفنلل ريبكلا اهجاتنإ اهترداص

 . جتنم هنم رثكأ كلهتسم عمتجم يتيوكلا عمتجملاو « ةجتنم اهنم

 تاونسلل تيوكلا ةلودل ةدعملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا هطخ تماقو

 نسم اهل امم ةيعارزلاو ةيعانصلا بناوجلا ىلع زيكرتلاب « 2000/09- 5

 امم ؛ داصتقالا ىلع طفنلا دروم ةرطيس نم دحلل ةيداصتقالا ةيمنتلا يف مهم رود

 يف جاتنإلا صصحل هعوضخو ةيملاعلا قاوسألا يف راعسألا تابلقتل هضرع هلعجي

 . كبوأ طفنلل ةردصملا راطقألا ةمظنم

 اهنم ؛ تازيمم نم هل امل ةصخصخلا ماظن ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطخلا تجهتنا

 ىلع دامتعالا مدعو « صاخلا عاطقلا يف لمعلا ىلع نيفظوملا ديوعتو ةيجاتنإلا ةدايز

 . فئاظولا داجيإ يف ةموكحلا

 7 97 وحن غلبت يتلاو يموكحلا عاطقلا يف ةسدكتملا ىوقلل لثمألا عيزوتلا قيقحتل

 ىوقلا طيطخت زاهج ءاشنإب ةلودلا موقت نأ يغبني ةلودلا يف نيلماعلا هلمج نم

 ٠ ةصاخلاو ةيموكحلا تاعاطقلا نيب ةلماعلا ىوقلا عيزوتب مايقلا هتمهم « ةلماعلا

 اهمامتها لج 96/95-2000/99 تاونسلل ةيعامتجالا و ةيداصتقالا ةيمنتلا هطخ تلوأ

 ةياعرلاو ةيعامتجالا تامدخلا ريفوت لالخ نم « تيوكلاب د رفلل ةيعامتجالا ةيمنتلاب

 . ثولتلا نم اهيلع ظافحلاو هلوح نم ةئيبلا ةيامح ىلع زيكرتلا ىلإ ةفاضإ « ةينكسلا

 وحن بايشلا هيجوتو ميلعتلا تاجرخم ةيعون ديدحت يغبني ةيميلعتلا اياضقلا جالعل
 ةفاضإلاب « ةدفاولا ةلامعلا ىلع دامتعالا نم دحلل « ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاصصختلا

و ةيملعلا تالاجملا يف يملعلا ثحبلا عيجشت ىلإ
 . ةيئيبلا مولعلاو ةيجولونكتلا
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 عباسلا لصفلا

 متييوكلا و هينارمعلاةيمنتلا لبقتسم





 لصفلا هترايوتحم

 ديهمت

 ةينارمعلا ةيمنتلا

 ةينارمعلا ةيمنتلا جئاتن

 ةينارمعلا ةيمنتلا لكاشم
 ةينارمعلا ةيمنتلا مييقت
 ةيرشبلا ةيمنتلا

 ناكسلا

 لمعلا

 نكسلا

 ةيميلعتلا تامدخلا

 ةيحصلا تامدخلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ةيراجتلا قاوسألا

 ةعانصلا

 ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامحو ةيكمسلاو ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلا
 تايصوتلا

- 

 هةسسصلاك
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 ديهمت 1-7

 ضارعتساو تيوكلا يف نارمعلل يخيراتلا روطتلا لوألا لصفلا ىف ةساردلا تلوانت

 يناثلا لصفلا صتخاو . ةفاشتكا دعبو طفنلا فاشتكا لبق نارمعلا حمالمو تيوكلا ةأشن

 ةيفارجوميدلا صئاصخلا ضارعتساب ةينارمعلا زكارملل يفارغوميدلا ءانبلا ةساردب

 يف يناكسلا لبقتسملا ةسارد ىلإ ةفاضإلاب « ةيداصتقالا صئاصخلاو ةيعامتجالا صئاصخلاو

 ضارعتسا لالخ نم ةينارمعلا زكارملل يفيظولا بيكرتلا ثلاثلا لصفلا لوانتو . تيوكلا ةلود

 يفيظولا بيكرتلا ضارعت ساو تيوكلا ةنيدم زكرم يف نارمعلل يلاحلا يفيظولا بيكرتلا

 ةساردب عبارلا لصفلا متهاو . ىربكلا تيوكلا ةنيدمل يرضحلا دادتمألل نارمعلل يلاحلا

 - 1952 ةينارمعلا تاططخملا ةساردو طفنلا فاشتكا دعب ثيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا

 طيطختلا تالكشم لوانت دقف سماخلا لصفلا امأ . 1997 - 1983 -- 1977 - 1970 - 7

 ةيمنثلاو ينارمعلا طيطختلا تالكشمب ةصاخلا ةنابتسالا جئاتن ليلحت لالخ نم ةيمنتلاو ينارمعلا

 ةيمنتلا ريرافقت ليلحت لالخ نم تيوكلا يف هينارمعلا ةيمنتلا طامنأ سداسلا لصفلا لوانتو .

 . تيوكلا ةلود يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخل ماعلا راطإلا مييقت عم « ةيرشبلا

 ةفقلعتملا ثحابلا اهيلإ لصوت ىتلا جئاتنلا مهأ ةشقانم متي فوس لصفلا اذه ىفو

 لكاشملا ىلع ءوضلا ءاقلإ عم « ةيداصتقالا ةيمنتلاو « ةيرشبلا ةيمنتلاو « ةينارمعلا ةيمنتلاب

 . تايصوتلا نم ةعومجم لالخ نم « تزرب ىتلا

 ةينارمعلا ةيمنتلا 2-7

 اهنكلو . ابيرقت نورق ةعبرأ ذنم ةيبرعلا ةريزجلل ةيسايسلا ةطيرخلا ىلع تيوكلا ترهظ

 اهيف مكحلا مامز ىلوت امدنع « 1752 ماع ىفالإ دحاو مكاح لظ ىف لقتسم نايكك رهظت مل

 تاءادتعإلا نم اهتيامحل ىنارمع نايكك اهتأشن ذنم راوسألاب ةطاحم تيوكلا تناكو

 ةميدقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ندملا بلغأ لاحك اهلاح « ةيجراخلا
 ةئالث اهتأشن ةرتف للخت ثيح «

 . 1919 ماع ىف اهرخآ ناك راوسأ
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 الإ ؛ ابيرقت ةعبرم تارتمويلك 9 ىلاوحب روسلا اذه دودح لخاد ةنيدملا ةحاسم تردقو

 وليك 4.5 ىلاوح يأ « ةنيدملا ةحاسم نم /050 زواجتت مل روسلا لخاد ةينيعلا حالا نأ

 ًارواجم ةرتفلا هذه ىف نارمعلا ناكو . 1930 ىلإ 1710 نم ةرتفلا لالخ ابيرقت ةعبرم تارتم

 نم ةنيدملا تنوكتو . قزرلل يساسأ ردصمك هيلع مهدامتعاو رحبلاب ناكسلا طابترإل لحاسلل

 ربتعيو ةيرحبلا ةهجاولاو ءانيملا ىلع هئاوتحإل يرحبلا قاطنلا اهمهأ ةيفيظو تاقاطن ثالث

 نم ةيراجتلا قوسلا شاعنا يف هرودو ءانيملا دوجول « ةنيدملل يويحلا نايرشلا قاطنلا اذه
 ةصصخم ىهو ةافصلا ةحاس نم نوكتيف ىناثلا قاطنلا امأ « عئاضبلا جورخو لوخد لالخ

 ربع لفاوقلا اهلمحت ىتلا عئاضبلل قيوستو عمجتو لصو ةقلح ربتعتو « ةيراجتلا ةطشنألل

 ثلاث قاطن نيقاطنلا نيذه لمكيو « ءانيملا ربع نفسلا اهبلجت ىتلا عئاضبلاو « ءارحصلا

 نيوكتلا اذهبو « طسولاو ةلبقلاو قرشلا « ىه ةيسيئر ءايحأ ةثالث نم نوكم نكسلل صصخم

 . ةميدقلا ةيمالسالا ندملل ًاهباشم الاثم ةميدقلا تيوكلا ةنيدم حبصت ىنارمعلا

 ىتح ةينبملا ةعقرلا ثدتما 1930-1951 ةرتفلا ءانثا نامزلا نم نيدقع وحن رورم دعبو

 مضظعم كلذب ىطغيل « ابيرقت ةعبرم تارتم ويلك 7.2 وحن يأ ةنيدملا ةحاسم نم 9680 وحن تغلب

 ىلإ ءارهجلا ةيرق لثم « ةيجراخلا ىرقلا ضعب زورب ىلإ ةفاضإ « اهراوسأ لخاد ةنيدملا ءازجأ

 . ةنيدملا بونج ىف لحاسلا ىلع ةفيلح وبأو ليحيحفلاو ساطنفلاو ةنيدملا نم برغلا

 ؛ 1931 ماع بختنملا اهسلجمو ةيدلبلا روهظ ةينارمعلا ةلحرملا هذه زيمي ام مهأو

 باب نم يمالسإلا ةبسحلا ماظن قيبطت ىلوألا اهتأشن فادهأ نم ناكو (2) مقر قحلملا رظنأ

 ىف تيوكلاب ضوهنلا ىف ًاريبك ًاريثأت ةيدلبلا ترثأ ثيح ؛ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا

 ةماعلاو ةصاخلا حلاصملا ةياعر عم ةيعامتجالاو ةيحصلاو ةينارمعلا « تالاجملا يق

 ةزرابلا حمالملا نمو « ذيفنتو ةعباتمو ةبقارمو هيجوت ةباثمب اهتارارق تناكو « نينطاوملل

 قاوسألا تددح ثيح « قاوسألا فينصت ةينارمعلا ةرتفلا كلت ىف ةيدلبلا تارارقلشصت

 قوسك ةصصختملا قاوسألا كلذب ترهظف « ةفلتخملا ةيداصتقالا ةطشنألا بسح ةصصختملا

 ليكشت ىلإ ةفاضإ . كلذ ريغو محللاو راضخلا قوسو تاءابعلا قوسو حالسلا قوسو داجسلا

 ىلع دعاس امم ؛ هيطولا ىحو ةيحلاصلا ىحو رباوصلا ىحو باقرملا ىحك ءايحألا ضعب

 ٠ هنيدملاب طيحملا روسلاو رحبلا نيب ام ةروصحملا ةقطنملا لخاد نارمعلا عاستا

تما يذلاو طفنلا فاشتكا لبق تيوكلا ىف نارمعلا نأ ةساردلا جئاتن تلد دقو
 وحن د

ت دق ؛ء 1951 ىتح 0 نم ةرتفلا ىف نامزلا نم فصنو نيئرق
 اهل ناك لماوع ةدعي رثأ

علا ةعيبط ىفو هتانوكم ديدحت ىفو هليكشت ىف حضاولا رْثألا
 *-ه نسيب ؛ميفيظولا تاقال

317 





 كلت ىف اعضاوتم ومنلا اذه ناك ثيح « ىناكسلا ومنلا لماوعلا هذه مهأ ناكو . تانوكملا

 ناكسلا ددع غلب ثيح « ةينمزلا هبقحلا هذه ىف هل بحاصملا ىنارمعلا ومنلا عم اقفتمو ةرتفلا

 ةنيدملا عاستا مدع ىف عضاوتملا ومنلا اذه دعاس امم . 1952 ماع لولحب ةمسن فلأ 160 وحن

 لخاد ةعقوقتم ةنيدملا تلظو « ناكسلا تايجاح دسل ىفكت راوسألا لخاد ةحاسملا تناكو

 . روسلا اذه ليزا امدنع 1957 ماع ىتح اهراوسأ

 ىف ىتأيو ةنيدملا عاستا مدع ىلع تدعاس ىتلا يرخالا لماوعلا لهاجتن نأ اننكميالو

 كلت ىف ريوطتلا تايناكمإ نم دحت تناك ىتلاو « ةعضاوتملا ةيداصتقالا تايناكمإلا اهتمدقم

 نم بلاغلا ىف ىتأتو ةعضاوتم ةيدلبلا اهلصحت ىتلا ةيلاملا دراوملا تناك ثيح « ةرتفلا

 تامدخلا ىلع بئارضلاو موسرلا ضعي نمو « كرامجلاو ةيجراخلا ةراجتلا ىلع موسرلا

 ىلع متحت تناك ىتلا ةيسايسلا عاضوألا لماع لماوعلا هذه ىلإ فاضي . ناكسلل ةمدقملا

 امم ىرخآ ةيجراخ راطخأ يأ نمو لئابقلا تامجه نم اهتيامحل راوسأب ةنيدملا طيحت نأ ةلودلا

 . راوسألا هذه لخاد ةنيدملا ومن ديدحت ىف رثأ

 ةئيبلاك ةينمزلا هبقحلا كلت ىف ةنيدملا ليكشت ىلع تدعاس ىرخأ لماوع كانهو

 ناكسلل قزرلل ديحولا ردصملا ربتعي ناك ىذلا رحبلا دوجو ىف اهرود لثمت ثيح « ةيعيبطلا

 ناكو . هتاذاحمب نارمعلا دادتماو لحاسلا ىلعزكرمتلا ىلإ ناكسلاب ادح امم « تيوكلا ةلود يف

 ومن ىف امهمو ايساسا ًارود دلبلا نبا بعل ثيح ةرتفلا هذه ىق افرص ايلحم ىنارمعلا طيطختلا

 ناكسلا ديلاقتلاو تاداعلاب املم هنوكل « اعم ةئيبلاو ناكسلا تاجاح ىبلي نأ عاطتساو « ةنيدملا

 موقت ىتلا ةطيسبلا ةايحلا ميدقت ىلع هدعاس امم ؛ يمالسإلا فرعلاو ةعيرشلاب امزتلم ناكو

 ةبيلحملا ةئيبلا عم ةفيكتملا نكاسملا تاميمصت ىفو « تايلامكلا نع ًاديعب تايرورضلا ىلع

 زارسيإ ىلإ ةفاضإ. ةيعامتجالا ةبرقلا ىبلت ىتلا « ةقزألاو (ناجرفلا ) تاراحلا نيوكت ىفو

 ةفلألا ريفوت ىف هفيظوتو ىلوألا هتزيكرو ىنارمعلا دادتمالا ةاون هلعجو دجسملا رود

 ٠ بختنملا اهسلجمو ةيدلبلا ءاشنإ لالخ نم ةبسحلا ماظن قيبطت عم « ناكسلا نيب ةيعامتجالا

اوسأ لخاد ىنارمعلا ةئيدملا ومن رمتسي ملو
 ةلقن ومنلا اذه لقتنأ ثيح هليوط ةدم اهر

 روهظ نع ًاديدحتو : طفنلا فاشتكا دعب ةريبك
 بد ثيح ؛ 1950 ماع ذنم ةيطفنلا تادئاعلا

 100 وحن ىللإ لصتل تعفتراو رانيد نييالم 4.80 يلاوحب ماعلا كلذ يف ةيطفنلا تادئاعلا

أ ناك لماوع ةعومجم ةيداصتقالا ةلقنلا هذه بحاصو . 1955ماع لولح عم رانيد نويلم
 اهمه

 فلأ 206 وحن ىلإ 02 ماع ةمسن فلأ 160 نم ناكسلا ددع عفترا ثيح ناكسلا دادعأ ةدايز

 ماع تارايسلا دادعأ ت ردق ثيح ةثيدحلا لقنلا لئاسو لوخد ىلإ ةفاضإ « 1957 ماع ةمسن
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 كلذل ء ةنيدملا راوسأ لخاد ةيرضحلا ةعقرلا قيض ىلإ ةفاضإ « ةرايس 120 وحنب 5

 ةيمنتلا تاعورشم ىف ةيطفنلا تادئاعلا نم ًاءزج خضت نأ كلذنآ ةيتيوكلا ةموكحلا تأر

 ةنيدم ىلإ ددحم راطإ لخاد شيعت ىتلا ةروسملا ةنيدملا ةلحرم نم تيوكلا لقنل « ةينارمعلا

 ةيمنتلا تايلمع كلذب تبدو « اهراوسأ دودح يدعتت ةعستم ةيرضح تادادتما تاذ ةحتفنم

 . ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينارمعلا

 ةيبنجأ تاربخ دي ىلع 1952 ماع يف ةينارمعلا ةيمنتلل ىلوألا ةيلكيهلا ةطخلا تزرب
 ةيلبقت سملا تاساردلا اهصقني ناك ةطخلا هذه نأ الإ . ةيزيلجنإ تاربخ ديدحتلا هجو ىلعو

 تيوكلا ةجاح ىلإ ببسلا دوعيو ؛ يرخألا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلاو ناكسلل

 ةلجاع ةروصب ةطخلا تءاج كلذل « ةينارمعلا ةيمنتلا تايلمع طبضل ةلجاع ةطخ ىلإ كاذنآ

 ريغ تاعقوتلا ناكسلا ددع زواجت امدنع اهتيمهأ نادقف ىلإ ىدأ امم « ةقيقد تاسارد نودو

 فلأ 150-250 نيب ام مهددع حاورتي فوس ناكسلا نأ ةطخلا تعقوت ثيح « ةطخلل ةقيقدلا

 ثيح كلذ مهدادعأ تزواجت دق ناكسلا نأ الإ « 1970 ىلإ 1950 نم ةرتفلا لالخ ةمسن

 . تاونس عضب ىوس ةطخلا هذه رمتست مل كلذل . 1961 ماع ةمسن فلأ 231 وحنب تردق

 ةمسن نويلم 1.7 ىلاوح ىلإ ناكسلا ددع اهيف عفترا « ابيرقت نرق ثلث لالخ ىفو

 تيوكلا ةلود ترم دقو ؛ 1960 ماع هيلع اوناكام لاثمأ ةعبس نم رثكأ يأ ؛ 1985 ماع

 ةيدلبلا ططخم هالتو « 1952 ماع لوألا يلكيهلا ططخملاب تأدب ةينارمع ططخ سمخ ىف

 ماع ىلوألا ريوطتلا ةداعإ هبقعأ . 0 يناثلا يلكيهلا ططخملا مث « 1967 ماع ةيمنتلل

 دي ىلع امدادعأ مت ططخلا هذه عيمجو . 1983 ماع ةيناثلا ريوطتلا ةداعإ مث ؛« 7

 نسم تماق ةعمجم تاسارد ةئيه ىلع تءاج ىتلاو « 1967 ةطخ ءانثتسإب ةيزيلجنإ تاربخ

 . تيوكلا ةيدلب ىف ميظنتلا ةرادإل ةعبات ةيتيوك تاربخ لالخ

 ومنلاو طفنلا روهظ اهمهأ ناك لماوع ةدعب طفنلا فاشتكا دعب نارمعلا رثأت دقلو

 ةيسابسلا لماوعلا ىلإ ةفاضإ « نيدفاولا دادعأ ةدايزو يناكسلا ومنلا دلو يذلا يداصتقالا

 بلج لالخ نم طفنلا فاشتكا دعب ةلودلا هتعبتا ىذلا ثيدحلا طيطختلا ةسايس عابتاو

 ةنيدم لقن ةعرس ىلإ ىدأ امم « تيوكلل ةينارمعلا ططخلاب مايقلل بناجألا نيططخملا

 ىرخألا ةيسايسلا تارارقلا ىلإ ةفاضإ « ةثيدحلا ةيبرغلا ندملا حمالم ىلإ ةميدقلا تيوكلا

 ددحتو ينارمعلا ومنلا هجوتو « ةلودلا يف يضارألل ةفلتخملا تامادختسالا ددحت تناك يتلا

 . يدلبلا سلجملاو ءارزولا سلجم نم ردصت تارارقلا تناكو « هتاهاجتا
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 ةينارمعلا ةيمنتلاب زيمتت يتلاو « تاينيعستلا دقع يف نارمعلل ةتلاثلا ةلحرملا تأدبو

 ناك ىذلاو 1997 ماع ثلاثلا ططخملا وهو ةينارمعلا تاططخملا ثدحأ لالخ نم ةلماشلا

 نم يقارعلا وزغلا اهفلخ يتلا ةبعصلا ةلحرملا هجاويل « ةلودلا ىلع مشاغلا ناودعلا ديلو

 ضعب ةلكيه ةداعإ ىعدتسا امم « ةلودلل ةيتحتلا ىنبلاو تاعاطقلا عيمجل لماش رامد

 لامعأل لماش طيطخت عورسشم يف ءدبلا يرورضلا نم ناكو « ديدج نم تاعاطقلا

 ةينبلاو ةيناكسلا ةبيكرتلا يف ةصاخ ريغتو لوحت نم دالبلا هتدهش امل رظنلاب ريوطتلا

 ديق لازام هنأ الإ ٠ 1997 ماع ديدجلا ثلاثلا يلكيهلا ططخملا كلذب ردصو . ةيداصتقالا

 . يلكيهلا ططخملل ايلعلا ةنجللاو يدلبلا سلجملا رارقإ

 ةينارمعلا ةيمنتلا جئاتن 1-2 77

 دق فورفلا هذهو « نادلبلا نم ريثك اهب رمت مل ةصاخ فورظب تيوكلا ةلود ترم دقل

 راطإ ىف « اهناكس نم ىمظعلا ةيبلغألا شيعي ةدحاو ةنيدم تاذ ةلود نم لوحتت تيوكلا تلعج

 ةرطيسملا ةبسنلا مهنم نويتيوكلا لكشي « ةمسن فلأأ 160 نع اهناكس ددع زواجتي ال ةروسم ةنيدم

 ىف تلتمت ةدود حم ةيداصتقا دراوم ىلع ناكسلا ءالؤه شيعيو « هقلطملا ةئفلا قدأ ىنعمب وأ

 ةددعتمو فارطألا ةدتمم ةنيدم ىلإ . عئاضبلاو ؤلؤللا ةراجتو كامسألا ديص نم ةيرحبلا ةطشنألا

 بناجلا اذه ىفو « ةددعتم جئاتن ةلقنلا هذهل نوكي نأ دبال ناكو « ةيناكسلا تائفلا ةطلتخمو ةطشنألا

 ةييمتتلا ةلحرم ىف « طفنلا فاشتكا دعب تيوكلا ىف تقبط ىتلا ةينارمعلا ططخلا جئاتن ةشقانم متيس

 1997 ماعل ةئيدحلا ةينارمعلا ةطخلا فادهأ ةشقانم عم . 1952-1988 نيب ام ةدتمملا ةينارمعلا

 ٠ ةلماشلا ةينارمعلا ةيمنتلا ةلحرم ىف تاينيعستلا دقع ىف تيوكلا ةلودل ثتدعأ ىتلا

 ءاشنإ 1988 - 1952 نيب ام ةدتمملا ةلحرملا ىف ىنارمعلا طيطختلا جئاتن زربأ نم

 متو ةأاونلا ىه ةميدقلا تيوكلا ةنيدم تربتعا ثيح « ةيعاعشألا قرطلاو ةيرئادلا قرطلا

 مت دقو « ةيعاعشا قرط امهنيب لصت قرط ةتس ىلإ لصت ةيرئاد قرط ةعومجمب اهتطاحإ

 قسنلا اذهيو . قرطلا هذه تاعطاقت نيب ام ةيرضح تادادتما ةماقإل قرطلا هذه ءاشنإ

 قرطلا تاذ ةيعاعشألا ةطخلاب ىمسملا طمنلا ىلإ برقأ تيوكلا ةنيدم نوكت ىطيطختلا

 ةطخلاو ةيعاعشألا ةطخلا نيبام ةنيدملا عمجت ثيح ؛ 1520131 0ههععمنتع طاقس ةيرئادلا

 ةهباشم نوكتل تيوكلا ةنيدم طيطخت لواح يزيلجنإلا ططخملا نأ ىلإ بيسلا دوعيو . ةيرئدلا

 قرط وأ ةيرئاد تاقلح ىلإ اهلوح امو ندنل ةمصاعلا ميسقت حرتقا ىذلا «٠ ندنل ططخمل
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 تحبصأف « رئاودلا لامكإل اقئاع رحبلا ناكف تيوكلا ةنيدم امأ « ةلماك رئاودلا اهب طيحت ندنل

 . طقف رئاود فاصنأ

 6166م 8614 رضخأ مازحب تيوكلا ةنيدم ةطاحإ كلذك يزيلجنإلا طيطختلا حمالم نمو

 لالخ نم 1دمعم 110134 دراوه رزنبا ىناطيربلا ىلإ رضخألا مازحلا ةركف عجرتو

 . 1898 ماع ترهظ ىتلاو قئادحلا ندم ةيرظن

 يف ةيرضحلا ةرواجملا ماظن قيبطت مت نكسلل ةثدحتسملا قطانملا طيطخت لاجم ىفو

 ماع 01ة2عمعع 2ءمص7/ يريب سنرالك هحرتقا ىذلاو تيوكلا يف ةيجذومنلا نكسلا قطانم

 ةلسلس ىلع ىوتحتو « ةمسن فالآ 10 وحن ةينكسلا ةقطنملا مضت نأب ىضقي ىذلا ء م 9

 ةينيدلاو ةيميلعتلا تامدخلاو ةفلتخملا ةيراجتلا تالحملاك ةيساسألا تامدخلاو تادحولا نم

 . ةيناكسلا تاعمجتلا بناج ىلإ ةيضايرلاو ةيحيورتلاو

 طيرشلا ةاذاحمب ةيرضحلا تادادتمالا نوكت نأ ةيادبلا ىف ىنارمعلا طيطختلا متهأو

 قبطي نأ ططخملا عاطتسا هجوتلا اذه لالخ نمو « برغلا وحنو بونجلا وحن ىلحاسلا

 . 1939 ماع تءاج ىتلاو 8501061 181096 تيوهرموهل 56:05 1طءمز6, تاعاطقلا ةيرظن

 تقلخ ىتلا 1952 ةطخ ىف كلذ حضتيو « تامادختسالا نم ةفلتخم طامنأل تاعاطق قلخ ثيح

 لخادلا وحن دتمم رخآ عاطقو ؛ نكسلل ًاصصخم نوكي لحاسلا ةاذاحمب دتمي عاطق « نيعاطق

 امأ . (7-1) لكشلا كلذ حضويو « ةفلتخملا ةيداصتقالا ةطشنألاو تامدخلل ًاصصخم نوكي

 ةفلتخم تاعاطق تقلخو تاعاطقلا هذه لمكت نأ تعاطتسا دقف 1983 - 1977 - 1970 ططخ

 تاعاطقلا هذه عيمج تناكو ةيميلعتلاو ةيحصلا تامدخلل ىرخأو ةعانصلل تاعاطقو نكسلل

 ٠ (7-2) لكشلا كلذ نيبيو « يبرغلا بونجلاو بونجلا وحن هجتتو ةنيدملا زكرم نم دتمت

 ةقطنم تيوكلا ةنيدم نم قلخت نأ ططخلا تعاطتسا ىطيطختلا طمنلا اذهبو

 ةقطنملا ةاون ةنيدملا زكرم لعج عم « ةعستم ةيرضح تادادتما تاذ ةيناتيلوبورتم

 وأ ةيرضحلا تادادتمإلا مدخت ىتلا « ةي هرادإلاو ةيراجتلا تامادختسالل صصخو ةيناتيلويورتملا

يئر لكشب ةاونلا نم ةدثمملا ةيرضحلا تاقاطنلا قدأ ىنعمب
 ةنيدم ىلع قلطن نأ اننكميو . ىس

 ةمصاعلا ةنيدم هعستملا ةب درضحلا تادادتمإلا هذهي تيوكلا
 نمو . 7160م0135 سلوبورتملا وأ

 ىذلا ناكسلا مجح عافترا ؛ امه نالماع تيوكلا ةنيدمل ةيئاتيلوبورتملا ةيصخشلا حمالم زربأ
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 تاططخملا تددح ثيح « ةنيدملل ىرضحلا طيطختلاو 1985 ماع يف ةمسن نويلم 1.7 زواجت

 ىسفق محازتلا نم دمللو « ةنيدملا زكرمل ىلكيهلا ططخملا هيلع قلطي اصاخ امسق ةيلكيهلا
 ىسف مئاقلا ىنارمعلا قاطنلا جراخ نيتنيدم ءاشنإ 1977 ةطخ تحرتقا ةيناتيلوبورتملا ةقطنملا

 ةنيدم يبرغ ةلماكتم ةديدج ندم ءاشنإب 1997 ةطخ حارتقا ىلإ ةفاضإ « ناريخلاو ةيبصلا
 طغضلا ةدايز ىلإ ىدأ امم « نآلا ىتح ةذفنم ريغ تلازال تاحارتقالا هذه نأ الإ « تيوكلا

 . ةرومعملا ةقطنملا ىلع محازتلاو

 هذه يف طيطختلا نأ حضتأ (1952-1983) ةرتفلل ةيلكيهلا ططخلل انتسارد لالخ نمو

 ةلحرم ىلإ مث تاينيسمخلا يف دودحم ىدم تاذ وأ « ةقيض ةلحرم نم ايجيردت لقتنا ةرتفلا

 ىوتسم ىلع ةلحرم ىلإ « ةقياسلا تادادتمالا نم ربكأ قاطن ىلعو « تاينيعبسلا ىف طسو

 مت ىتلا ططخلا لالخ نم كلذ حضتيو . اضيأ لماشلاو ىموقلا ىوتسملا ىلع وأ لكك ةلودلا

 ىلإ ةفاضإ « قاطنلا ىتدودحم 1967 ةطخو 1952 ةطخ تناك ثيح « ةساردلا يف اهضارعتسأ

 تءاج دق ططخ نم اهالت امو 1970 ةطخ نكلو . ةيلبقتسم تاسارد نود اءاج امهنأ

 ىلإ ةفاضإلاب « ةفلتخملا تاعاطقلاو ناكسلل ىدملا ةليوط ةطخ لالخ نم ةيلبقتسم تاعقوتب

 ططخلا هذه لعج امم . ةنيدملا زكرمل ططخمو ةيرضحلا قطانملل ططخمو ةيموق ةيعيبط ةطخ

 ٠ ةلماشلا ططخلا اهيلع قلطن نأ اننكميو « لماكلاب ةلودلا تطغو « ريكأ قاطن تاذ نوكت

 نأب لوقلا اننكمي تيوكلا ةلود ىف تقبط ىتلا ةيلكيهلا ططخلا ريس عبتت لالخ نمو

 ىعامتجالا طيطختلاو ىعيبطلا طيطختلاك ؛ طيطختلا عاونأ مظعم تقبط دق تيوكلا ةلود

 ىسموقلا طيطختلا ك «؛ طيطختلا تايوتسم ضعب تيوكلا تقبط كلذك . ىداصتقالا طيطختلاو

 طيطختلا اضيأ تيوكلا تقبطو . ةنيدملا ميلقأك يميلقإلا طيطختلاو لماشلا طيطختلا هلاثمأ ممم

 ريصق طيطختلاو لجألا طسوتم طيطختلاو لجألا ليوط طيطختلاك « ةينمزلا هتايوتسم عيمجب

 . لجألا

 دسقو ؛ 1970 ةطخ نمض أعم ىئيبلاو يناكسإلاو يحيورتلا طيطختلا تيوكلاب رهظ كلذك

يدم ةماقإو ؛ ةيحايس ةيرق نوكتل اكليف ةريزج لعج حارتقا يف كلذ لثمت
 ةفقطنم ىف ةيهيفرت ةن

 ةضظفاحملاو اهب مامتهإلاو اهريوطتب ةبلاطملاو ةيلحاسلا ئطاوشلاب مامتهإلا ىلإ ةفاضإ « ةحودلا

 . اهتيامحو ةئيبلا ىلع
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 ٠ (1952) لوألا ىلكيهلا ططخملا نم صلختسم جذومن (7-1) لكشلا

 ةنراقملاب تيوكلا ةنيدمل يلخادلا بيكرتلا " ثحب نم ةذوخأم ةطيرخلا هذه ةركف : ردصملا

 يف ثحابلا تافاضإ عم) . 45 ص « 1994 ؛ سينملا " ندملا بيكارت جذامن عم

 . (تيوكلا ةلود ةطيرخ ىلع تاعاطقلا دادتما
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 ٠ 1970-1977-1983 ةيلكيهلا ططخلا نم صلختسم جذومن (7-2) لكشلا

 ةنراقملاب ثيوكلا ةنيدمل يلخادلا بيكرتلا " ثحب نم ةذوخأم ةطيرخلا هذه ةركف : ردصملا

 ١ عنم) : 52 ص 1994 « قباس ردصصم « سينملا " ندملا بيكارت جذامن عم

 . (تبوكلا ةلود ةطيرخ ىلع تاعاطقلا دادتما يف ثحابلا تافاضإ
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 دادعإب موقت نأ ةموكحلا تأترأ فلسأ امك يقارعلا وزغلا ةثدحا يذلا ريمدتلا دعبو

 « ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينارمعلا تالاجملا فلتخم ىف تيوكلاب ضوهنلل ةلماش ةطخ
 1997 ةينارمعلا ةطخلا دادعإ مت كلذل . 1952 ماع ذنم تأدب ىتلا ةيمنتلا ةريسم لامكإل

 متيس بناجلا اذه ىفو « ىئاهنلا رارقإلا ديق تلازام اهنأ الإ « ىومنتلا راوشملا اذه لمكتل

 . ةديدجلا ةطخلا هذهل ةماعلا طوطخلا ةشقانم

 قيرط نع ةروطتملا تاينقتلا ثدحأ تيوكلا ةلودل ثيدحلا ينارمعلا طيطختلا مدختسا دقل

 نمذيفنتلا هيلمع ليهستل « افنآ هبناوج ضارعتسأ مت ىذلا (615 ) ةيفارغجلا تامولعملا مظن

 . ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا لالخ ةلودلا ىف تاعاطقلا عيمجل ةمزاللا تانايبلا عيمج ريفوت لالخ

 ذيفنت ىف عارسإلا ةرورض يف ةقباسلا ططخلا تاهجوت يبلتل ةثيدحلا ةطخلا تءاجو

 رود نم اهل امل « تيوكلا ةنيدم ىبرغ يفو بونجلاو لامشلا ىف ةيفيرلا ندملاو ةديدجلا ندملا

 ريوطتل ايلع ةئيه ليكشتب حارتقا تعضوو « مئاقلا ىنارمعلا قاطنلا ىف ماحدزالا فيفخت ىف

 لاقتنإلل نينطاوملا عيجشتلو . (رضاحلا تقولا ىف ةئيهلا هذه ليكشت مت دقو) . ةديدجلا ندملا

 قيرط نع ةيرضحلا ةقطنملا ىف « نكسلل ةحاتملا ضرألا ةحاسم ليلقت يغبني ةديدجلا ندملل

 ةرومعملا ةقطنملا ىف ةينكسلا ضرُذلل لثمألا لالغتسالا ىلع دعاست ىتلا تاءارجإلا ضعب ذاختإ

 . ةديدجلا ندملا ىلإ ناكسلل فثكملا لاقتنالا ىلع دعاست نأ اهنأش نم ىتلاو

 يف ةديدجلا ندملا ىلإ نينطاوملا لاقتنا ىلع دعاست فوس ىتلا ةماهلا تاءارجإلا نمو

 قدانفلا ضعبو ةيهيفرتلا ةطشنألا ضعبو ةيتحتلا ةينبلا ءاشنإب ءدبلا ةرورض « تيوكلا ةنيدم برغ

 وليك 65 رفوي فوس ىذلاو « تيوكلا ةنيدمب ةيبصلا ةنيدم طبري ىذلا رسجلا ذيفنتو « تاهيلاشلاو

 . تيوكلا ةنيدمو ةديدجلا ةنيدملا نيبام ةفاسملا نم ابيرقت ًارتم

 ةعقرلا ىلع « ةيراجتلاو ةيعانصلا تاعاطقلل لثمألا عيزوتلا ةطخلا تاهجوت نمو

 هذه انلدتو . مئاقلا ينارمعلا قاطنلا ىف زيكرتلاو ماحدزإلا نم دحلل تيوكلا ةلودل ةينارمعلا

طخلا اهتفلخ ىتلا لكاشملا جالع لواحت ؛ تيوكلا ةلودل ةثيدحلا ةطخلا نأ ىلع تاحرتقملا
 طخ

 قاطن ىف تيوكلا ةنيدم لوحو لحاسلا لوح ىناكسلا زيكرتلا تفثك ىتلا « ةقباسلا ةينارمعلا

 ةقباسلا ططخلا نأب املع « قاطنلا اذه يف ةيراجتلاو ةيعانصلا تاعاطقلا بلغأ زكرتو دودحم

 ناريخلاو ةيبصلا ىف ةديدجلا ندملا ىلإ ةيناكسلا ةفاثكلا لقن تلواح دق
 هسفن تقولا ىف اهنأ الإ «
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 لاقتنا مدع ىلع دعاس امم ؛ ىنارمعلا قاطنلا لخاد ىنارمعلا عسوتلل ىرخا نكامأ تددح

 . مئاقلا ينارمعلا قاطنلا لخاد ءاقبلا ىف لضفأ تارايخ رفوتل « ندملا هذه ىلإ ناكسلا

 ةرحلا قوسلا ذيفنت ىف عارسالا ةرورضب ةطخلا تبلاط ايداصتقا تيوكلاب ضوهنللو

 ىف حارتقإلا اذه ءاج دقو . ايداصتقا تيوكلاب ضوهنلا ىف رود نم اهل امل « خيوشلا ءانيم ىف
 . 1999/12/1 يف اهحاتتفاو اهذيفنت مت دقو « ةنس 20 وحن ذنم يأ 1983 ةطخ

 ىلع ظافحلا ةرور ضب ةطخلا تصوأ ةميدقلا تاثوروملا ىلع ظافحلا لاجم ىفو

 ةيموكحلا تاهجلا نم فلأتت ةماع ةنامأ ءاشنإ ةيمهأ عم « ةيخيراتلاو ةميدقلا عقاوملاو ىنابملا

 ىسلإ ةنامألا هذه عبتت نأ ثحابلا ىريو . اهيلع فارشإلاو عقاوملا هذه ىلع ةظفاحملاب ةينعملا

 عيطتستو تارارقلا ذاختال ةيوق ةطلس اهل نوكت ىتح « ءارزولا سلجمك دالبلا ىف ايلع هطلس

 ةلازإلا نم هيلع ظافحلا ةلواحمو ميدقلا ىتيوكلا ثارتلا لوح ؛ سلجملا ىلإ ةرشابم ريراقت عفر

 . تيوكلل ةيخيراتلا ةيوهلا وحمو

 ةيئارمعلا ةيمنتلا لكاشم 2-2 7

 نأ « تاينيتسلا ةرتف ىف تيوكلا ىف طيطختلا داور دحأ ربش جروج اباس روتكدلاركذ

 تاسارد لمشي عساو ملع وه امنإو ةليمج اموسر وأ ةسدنه درجم سيل ميلسلا لماشلا ميظنتلا

 ىسف رشابم ريثأت اهل لماوع ةعبرأ ددحو « ةينفو ةيعامتجاو ةيسدنهو ةيئاصحاو ةيملع ثاحبأو

 . ةيعامتجالا ةايحلاو ةينارمعلا ةفسلفلاو ضرألا ملاعمو ةيفارغجلا ىهو « ةنيدملا رهظمو لكش

 ؛ ىئلملا عضولاو عقوملاو عضوملا ةعيبط لثم ةماه رصانع لمشتو ضرألا ملاعمو ايفارغجلاف

 ىفلاسلا نيرصنعلا نم قدأ رصنع ىهف ةينارمعلا ةفسلفلا امأ ؛ خانملا رصانع ىلإ ةفاضإلاب

 ىحاونلاب لصتت امم رثكأ ةيلامجلاو ةيونعملاو ةيعامتجالا ىحاونلاب لصتت اهنأل ؛ ركذلا

 تاداعو تازيممو صئاصخ عيمج لوانتيف ةيعامتجالا ةايحلا رصنع امأ ؛ ةسوململا ةيعيبطلا

 رابتعألا ىف ذخأي نأ بجي احجان نوكي ىكل لماشلا طيطختلا نأف كلذل . (!ةئيبلا هذه ناكس

 . عيرألا رصانعلا هذه عيمج

امدخلا نيدايم ىف ملاعلا راطقأ عيمج ىلع تيوكلا تقوفت دقل
 «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ت

نيب طاشنلا نيدايم فلتخم ىف هب ىذتحي ًالثم تيوكلا تيرض دقلو
 ؛ ىببرعلا ملاعلا راطقأ 

شلا ىملعلا ىندملا طيطختلا ىف لثملا برضت نأ اهناكمإبو
 ضصعب تكرادت اذإ « ميلسلا لما

 ٠ تيوكلا 20 19 ص « 1963 « تيوكلا يدب ةماعلا تاقالعل بتكم « بع ندلل ميظنتو لعل : جروح اباس « ربش (0)
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 لصوتلا نكمأ ىتلا لكاشملا زربأ نمو . اهل لولحلا لضفأ داجيإ تلواحو تزرب ىتلا لكاشملا
 ةنيدملا ماعم ىلع ءاضقلا ىلع تدعاس ةينارمعلا تاططخملا نأب قلعتت ةساردلا لالخ نم اهيلإ

 ةميدقلا دجاسملا ضعبو « اهب طيحملا روسلل ةيجراخلا تاباوبلا الإ اهنم قبي مل يتلا « ةميدقلا
 ىمالسإ عباط تاذ ةيبرع ةنيدم نم اهلوحت نم ةنيدملا لكيهل ريغتلا اذه ىدأ دقو ٠ لحاسلا ىلع
 ثادحأل ةينارمعلا ططخلا تمدختساو . ثيدح زارط ىلع نوكتل تططخ « ةثيدح ةنيدم ىلإ

 تازارفإ نمو ىرضحلا ديدجتلا مادختساو « ةماثلا هلازإلا ةطخ ةنيدملل ىرهوجلا ريغتلا اذه
 تغرفا ثيح « ةيناكسلا ةبيكرتلا ريغتو ةنيدملا ىف ةيداصتقالا ةطشنألا بلغأ زكرت ططخلا هذه

 ضسعب دلو امم ؛ ميدقلا اهثارتو اهيبضام نع اهتازعو نييلصألا اهناكس نم ةئيدملازكرم ططخلا
 ةطضشنألل ةيسيئرلا ةاونلا نوكتل ةنيدملا تدعأو . ثولتلاو ىرورملا ماحدزالاك ةرصاعملا لكاشملا

 ق لخ ىف دعاس امم ؛ ةيرضحلا ةقطنملا يقاب ىلإ اهتامدخ مدقت ىتلا ةيموكحلا تامدخلاو ةيداصتقالا

 ةينارمعلا ةطخلا زور ب دنع 1967 ماع نم اءدب كلذ ثدحو « تيوكلا ىف ةيناتيلوبورتملا ةقطنملا

 عصضتو اهومن نم دحت ىتلا لئادبلا دجيإ نود ومنت ةيناتيلوبورتملا ةقطنملا تحبصأو « ماعلا سفنل

 . هل ادح

 ةقطنم ىلإ اهلوحتو ةيرضحلا ةقطنملا مخضت ىلإ تدأ ىتلا ةيساسألا بابسألا نم نأو

 جراخ ةديدج ندم ةيمنتو ءاشنإل ططخلا تاحرتقم قيبطت ىف مزحلا مدع « ةيناتيلوبورتم

 لكاشمو ماحدزإلا لكاشم ىلع ءاضقلل ايتاذ ةيفتكم ندملا هذه نوكت نأو « ىرضحلا قاطنلا

 ةقطنملا يف ثولتلا ةدح ليلقتو « ةديدجلا يضارألا نم ديزملا صيصخت لالخ نم ناكسإلا

 ناكسلا ةجاح ةديدجلا ندملا ذيفنت يف عارسإلا مدع ةجيتن تزرب ىتلا لكاشملا نمو « ةمئاقلا

 ةروصب ىنارمعلا قاطنلا لخاد ةديدج قطانم مادختسا ىلإ ىدأ امم نكسلل يضارألا نم ديزملل

 حابصو ةرسلا بونج ةقطنم يف ثدح امك اهل قفارملاو تامدخلا ريفوت نود « ةعيرس

 داسقتعالا لاثملا ليبس ىلعف ةيلبقتسملا تاعقوتلا يف ةقدلا مدع طيطختلا واسم نمو. :نيفانلا

 ىنارمعلا دادتمإلا اهلصي نل ةيضراعلا ةقطنم ىف ىحصلا فرصلا ةطحم نأب
 ماعدعب الإ

 نم تاينينامثلا ىف عقوملا اذه زواجت دق يرضحلا دادتمالا نأ الإ . بيرقتلا هجو ىلع 0

 ىف فشتسم وهو اهسفن ةطحملا نم بيرق ىفشتسم أشني نأ ةبيجعلا تاقرافملا نمو . نرقلا اذه

 ةلؤسملا تارادإلا نيب قسانت دوجو مدع ىلع ليلد أطخلا اذهو « ةينوارفلا
 ؛ طيطختلا نع

 . ميلسو لماش طيطخت دوجو مدع ىلإ ةفاضإ

ىتلا تاحرتقملا ضعب ذيفنت مدع ةساردلا لالخ نم تزرب ىتلا لكاشملا نمو
 تءاج 

رادإلاو ىراجتلا زكرملا ذيفنت حارتقاك « ططخلا اهب
 تيوكلا ةنيدم بونج ساطنفلا ىف ى

» 
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 ةنيدملا ذيفنت مدعو . ةنيدملا زكرم يف ماحدزإلاو ددرتلا ةدح نم ضفخي نأ هنأش نم ىذلاو

 ىستلاو ةيعانصلا زكارملا ضعب ذيفنت مدعو ؛ ططخلا اهتحرتقا ىتلاو « ةلماكتملا ةيضايرلا
 طسو ىف عقت ىتلا « ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم ىف ةيعانصلا ةطشنألا زكرت نم دحت نأ اهل عقوت
 . ىنارمعلا قاطنلا

 ىلإ ةرفولا قيرط بونج ىف ىلودلا راطملا ءاشنإ حارتقإ ذفنت مل ىتلا تاحرتقملا نمو

 قاطنلا طسو يف يلاحلا راطملا عوقو ةجيتن حارتقإلا اذه ءاجو « تيوكلا ةنيدم نم بونجلا

 هلقن نأ ىلإ ةفاضإ « هنم ةبيرقلا قطانملا ىف نينطاوملا جاعزإ ىف ببستي امم « ينارمعلا

 ةماقإك ؛ ىرخآ ةيطيطخت ضارغأ ىأل اهلالغتسا نكمي يتلا يضارألا نم ًاديزم رفوي فوس
 . اهنم ةبيرقلا قطانملا مدخت ةماع ةقيدح وأ هزتنم

 ةماعلا طورشلاب مازتلإلا مدع نم يناعت تيوكلا يف ةينارمعلا ةيمنتلا ططخ نأو

 ةصاخلا ططخلل ةيساسألا تاعقوتلا روصق ىلإ ةفاضإ « ططخلا تاحرتقمل ةيسيئرلا تاهجوتلاو

 يف ببستت يتلا ةيجراخلا ةرجهلا ىلع ةرطيسلا مدعو « ىرخآلا تاعاطقلاو ةلامعلاو ناكسلاب

 . ىرخأو ةرتف نيب ةيناكسلا ةبيكرتلا ىف تاريغت ثادحإ

 ةينمأ ةرورض دعي ىذلا ىعارزلا طيطختلا باغ دقق « طيطختلا عاونأ صخي اميف امأ

 ملاعلا لود ىف ةحلم ةرورض ربتعي ىذلا ىئاذغلا نمألا ريقوتل « مايألا هذه هرسأب ملاعلا اهيلإ هجتي

 تاريغت يأ ثودح ةلاح ىف تاذلا ىلع دامتعإلاو داريتسالا نم دحلل « ديدحتلا هجو ىلع ثلاثلا

 .راعسألا ىف تابلقت ثدحت وأ ليصاحملا و تاجتنملا ضعبل داريتسالا عنمت نأ اهنأش نم « ةيملاع

 نأ ةساردلا جئاتن تلد دقف « طيطختلاب نوموقي نيذلا نيططخملا ةيعوت صخي اميف امأ

 ال بناجألا نيططخملا نأ ىلإ دوعي « اهل تمسر يتلا ةروصلاب ططخلا ضعب حاجن مدع

 اهريوحتو اهفييكت نود ةيبنجألا جذامنلاو راكفألاب ةناعتسالا نأ امك ؛ لكاشملا قامعأ نوكردي

ىلإ امبر وأ « ططخلا روصق ىهو ةيمتحلا ةجيتنلا سفن ىدؤت ؛ ىلحملا عقاولا مئالتل
 ٠ اهل شف 

 نأ يغبني كلذل . ةتوافتم تاجردب ريصملا اذه تيوكلا ىف ططخلا هذه ضعب تهجاو دقو

 ةطخا جذومن ىلإ لوصولل ةيبنجأ تاربخو ةيتيوك تاربخ نم ًاجيزم طيطختلا قيرف مضي

وتحي ىطيطخت قيرف لالخ نم نوكتو « تيوكلل ةفلتخملا فورشطلا مئالت ةيتيوك
 ةرئاد ىلع ى

 ةحاتإ مدع ىلإ كلذ ىدؤي فوسو . ةفلتخم ةيملع تاصصخت نم ةعساو
 ططخملل لاجملا

 هتاثوروم عضي نأ عيطتسيو « ًادرفنم ططخلا دادعأب موقي نأ ىبنجألا
 ةداع ىتلاو هتاروصتو

ه امك . ىتيوكلا عمتجملا تاداعو تاثورومل ةرياغم نوكت ام
 ططخملا ماق ثيح نآلا لصاح و
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 . ثولتلا لكاشم ىلإ ةفاضإ نكسلل هصصخملا يضارألا كالهتساو ماحدزإلا

 ةلوئسملا تاهجلا ددعت « ةينارمعلا ططخلا ةعباتم لالخ نم تزرب ىتلا لكاشملا نمو

 ءاملاو ءابرهكلاو ةماعلا لاغشألا تارازوو هيدلبلاو طيطختلا ةرازوك ططخلا ةعباتمو ذيفنت نع

 ططخملل ايلعلا ةنجللاك سلاجملاو ناجللا ىلإ ةفاضإ . اهريغو تالصاوملا و ةيبرتلاو ةحصلاو
 ةردق مدعو تاهجلا نيب لاعف قيسنت دوجو مدع نع الضف . طيطختلل ىلعألا سلجملاو ىلكيهلا

 ططخلاب فرعي ام رهظ كلذل ؛ دالبلا ىف تثدح ىتلا روطتلا هيلمع طبض ىلع تاهجلا هذه
 لخادت ركذن ططخلا هذه تازارفا نمو « ةيلصألا ططخلا لمع قيعت ام ابلاغ ىتلاو ةتقؤملا

 ناكسلا تاجاح ةيبلتل ةئيدملا قطانم ءازجأ ضعب ىف ةحضاو تتاب ىتلاو ضرألل تامادختسالا

 ةرازو ةلظم ثحت تيوكلا ىف ىنارمعلا طيطختلا نوكي نأ ثحابلا حرتقي كلذل . ةديازتملا

 نوكتو ةينارمعلا ةيمنتلا ةرازو اهيلع قلطن نأ نكميو « ملاعلا لود نم ريثك ىف امك ةلقتسم
 ةعباتمو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةيسمخلا ططخلاو ةينارمعلا ططخلا دادعإ نع ةلؤسم

 ةحرتقملا ةرازولا هذه مضت نأ ىلع « قفارملاو تامدخلا اهعبتت يتلا تارازولا عم اهذيفنت

 « ةينارمعلا ةيمنثلاب ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقالع اهل ىتلا تاصصختلا فلتخم ىف ةيتيوك تاربخ
 . لاجملا اذه ىف نوصصختملا بناجألا ءاربخلاو نيراشتسملا ضعبب ةناعتسالا نكميو

 ةينارمعلا ةيمنتلا مييقت 3 - 2 - 7

 راوسأ لخاد قيض ىوتسم ىلع تناك ىتلاو ىلوألا نارمعلا لحرم نم تيوكلا تلقتنا

 تأدب ىتلا ةيناثلا ةينارمعلا ةلحرملاىف طيطختلاو ةيمنتلا ةلحرم ىلإ ؛« 1 ماع ىتح ةنيدملا

 . 1997 ماعل لماشلا

 تيوكلا نأ ىلإ لصوتلا نكمأ تيوكلا ىف ةينارمعلا ةيمنتلا لحارم هعباتم لالخ نمو

 هحمالم تأدب ىذلا لماشلا ىنارمعلا طيطختلا ةسايس عابتإ لالخ نم رهدزتو ومنت تأدب

 نم ةيزكرملا ىلإ برقأ هنأ زاتمي طيطختلا اذه ناكو « تاينيعبسلا ذنم رهظت ىلوألا

 ةنجللاو طيطختلا ىلعألا سلجملاو طيطختلا ةرازوو ةيدلبلا زاهج لالخ نم ةيرادإلا ةيحانلا

 رارقلا كلذك زاتماو ىلوألا ةجردلاب ايموكح رارقلا ناك ثيح « ىلكيهلا ططخملل ايلعلا

 سلجمو يد لبلا سلجملاك ةيعيرشتو ةيباقر تاونق ربع رمي ثيح « ةيطارقميدلاب ىطيطختلا

 هدصعتت ثيح ؛ ىذيفنتلا هبناج ىف ىزكرمال طيطخت هنأب زاتما هسفن تقولا ىف هنأ الإ . ةمألا
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 صلخلا عاطقلاو ىموكحلا عاطقلا 2 تاعاطق ثالث لالخ نم ططخملا ذيفنتب موقت ىتلا تاهجلا

 طيطختلاو ىعيبطلا طيطختلل ةيملعلا ميهافملاب تيوكلاب ىنارمعلا طيطختلا لصتاو
 اقفو ىرضحلا اهدادتماو ةنيدملا روطت لالخ نم كلذ حضتاو « ضرألا لامعتسال

 تيوكلا ةنئيدم تانوكم ةياهنلا ىف ثلكش ىتلا « ةينارمعلا ططخلا تاعلطتو تاروصتل

 . ةيرضحلا اهتدادتماو

 ناجللا وأ سلاجملا ىوتسم نم تيوكلا ىف ينارمعلا طيطختلا ةزهجأ روطت نأ امك

 طيطختلا نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي ةيذيفنتلا ايلعلا سلاجملاو ةرازولا ةلحرم ىلإ « ةعضاوتملا

 اهتاعلطتو قفتي امبو « تيوكلا ىف ةموكحلا مامثها نم أزجتي ال ًاءزج لكشي حبصأ ينارمعلا
 طلطخلا نم ةعومجم ذيفنت لالخ نم ةحضاو تتاب ىتلاو « ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 . دالبلا يف ةلماشلا

 ىناتيلوبورتملا زكرملا رارمتسا ىلع ةنيدملا ومنل ةينارمعلا ططخلا تدعاس دقو

 ةايحلا ىف ىجولونكتلا روطتلا نإف « مجحلا اذه لثمب ةطبترملا ايازملا ةجيتن « عسوتلاو ومنلاب

 ةريبكلا زكارملا ىف طقف رهدزت نأ نكمي « ةمدقتملا لقنلا ةمظنأو ةروطتملا قرطلا هكبشك

 ىلإ دوقي ةيناتيلوبورتملا زكارملل دودحماللا ومنلا نإف اذه عمو ؛ ىرخألا زكارملا لمهتو

 قانتخالاو اهلامتحا ىلع ةردقلا ىدعتت ىتلا ةيناكسلا ةفاثكلاك « فلسأ امك « تايبلسلا نم ريثكلا

 ةفاضإ « نكاسملا ىعادتو « ةيدرتملا ةيعامتجالا عاضوألاو هعاونأ ىتشب ثولتلاو ىرورملا

 . ومنلا ىلع ةرطيسلاو حالصإلا ىلع ىلاملاو يرادإلا زجعلا ىلإ

 نأو

 ريبادتلاو تاءارجإلا ذاختاب موقي نأ هتعاطتساب ىذلا ىموكحلا رارقلا ىف نوكت ةديدج ندم

 تاعورشم ةيمنتو ءاشنإ لباقم ىف « ةيرضحلا ةقطنملا ىف ةيناكسإ عيراشم يأ ءاشنإ مدع ىف

 ىلإ فاضي « ةديدجلا ندملا ىلإ لاقتنالل نينطاوملا عجشت فوس ىتلاو « ةديدجلا ندملا ىف

 ىلع ؛ ايازملا نم ريثكلا مهل رفوت ىتلا « ةيرضحلا ةقطنملا ىف ءاقبلا ىف ىلاهألا ةبغر كلذ

 عاطق ةرطيسس ىلإ ببسلا دوعيو « ةيرضحلا ةقطنملا ىف يضارالا راعسأ عافترا نم مغرلا

 'يازملا نمو . ناكسلاب محدزملا قاطنلا اذه ريغ ىرخأ لئادب دوجو مدعو ؛ اهيلع يضارألا

 ةيمنتو ءاشنإ ىف ططخلا تاحرتقم ذيفنت مامأ ًالئاح فقت ىتلا قئاوعلا مهأ نم
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 اهنم ةعومجم ثحابلا حرتقي ؛ ةديدجلا ندملا ىلإ لاقتنالا ىلإ نينطاوملاب عفدت نأ اهنأش نم ىتلا
 : يفهو

 ىف عبرم رتم 0 نم ًالدب ؛ ةديدجلا ندملا ىف ضرألل ايبسن ريكأ تاحاسم صيصخت -
 . ًاعبرم ًارتم 600-750 ىلإ ةيرضحلا ةقطنملا

 ىسف رانيد فلأ 70 نم الدب ؛ ةديدجلا ندملل لاقتنالا ىف نيبغارلل يناكسإلا ضرقلا ةدايز -

 . رانيد فلأ 90-100 ىلإ ةيرضحلا ةقطنملا

 ءانبلا بسن صيلقت لباقم يف ةديدجلا ندملا نكاسم ىف ءانبلا بسن ىف ةدايزلاب حامسلا -
 4 ةرومعملا ةقطنملا يف

 ندملا ناكسل ةيزمر راعسأب ةيهيفرتلا ةطشنألاو ةيعامتجالا تامدخلا عيمج ريفوت -

 . ةديدجلا

 لاقتنإلا ىف نيبغارلل « ةموكحلا نم ضرأ هعطق وأ نكسم ىلع لوصحلا ىف ةيولوألا -
 . ةديدجلا ندملل

 ةيرضحلا ةقطنملا ىلع طغضلا نم ًاديزم ثدحيس هنأ ةينارمعلا ططخلا تعقوت امكو

 « ةمسن نييالم ةعبرأ وحن ىلإ اهب ناكسلا ددع لصي فوس ىتلاو ةمداقلا ةرتفلا لالخ ةمئاقلا

 طغضلا ةدايز عمو ؛ ةمسن نويلم 1.5 وحن ةيرضحلا ةقطنملا نع مهنم ضئافلا نوكي نأ عقوتي

 ناكمسلاب هظتكم ةلاحلا هذه ىف ةيناتيلوبورتملا ةقطنملا حبصتو « لكاشملا ةدح دادزت اهيلع

 نزاوتلا ىلإ لوصولل ةديدجلا ندملا ذيفنت ىف عارسإلا نم دبال كلذل . قاطتال ةجردب ةطشنألاو

 ىف زيكرتلا نم فيفختلاو ماحدزإلا ليلقت ىلإ ىدؤي فوس ىذلا ٠ يرضحلا راشتنإلل يميلقإلا

 ًايداصتقا اومن دلوي امم دامتعإلا ةيتاذ ندم ةيمنت ريفوت ىلإ ةفاضإ ؛ اهريغ نود ةمئاقلا قطانملا

 ةلود ةعقر ىل ع يرضمحلا راشتنالا نزاوتو ةيراجتلا قاوسألا عاستاو تاعاطقلا فلتخمل

 . تيوكلا

 ىستقطنم ريغ ةديدج ندم ةيمنتو ةماقإ ىف عسوتلل تارايخ ةعومجم ثحابلا حرتقيو

 ىف نيتيحايس نيتقطنم احبصي نأ نكمي ىتلاو « 1977 ةطخ امهتحرتقا ىتلا ناريخلاو ةيبصلا

 ٠ خانملا لادتعاو ةباذجلا ةيرحبلا تاهجاولا رفوتل اكليفو نايبوب ىتريزج ىلإ ةفاضإ « لبقتسملا

رغ ىف فارطألا ىفو دالبلا لامش ىف شيعلا مأ يف يهف نكسلل ةحرتقملا ندملا امأ
 دالبلا ىب

 ىتلا ةيعيبطلا قئاوعلا نم اهولخلو لقنلا قرط رفوتت ثيح « دالبلا بونج ىف روزلا ىفو

 ىف ىئاذغلا نمألا قيقحتل ةيعارز ندم ءاشنإ ىف عسوتلا ةيناكمإ نع الضف . عسوتلا نود لوحت
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 هايملا رفوتت ثيح ؛ ًابرغ اياقشلا ىفو ًالامش ىلدبعلا ىفو ابونج صينيرقلا زكرمو هرفولا

 نإف « ةيلاثتم ةينمز لحارم ىلع ةمداقلا ةرتفلا ىف ندملا هذه سيسأت يف ءدبلا مت اذإو

 رفويو « نزاوتملا ينارمعلا راشتنإلاو يميلقإلا نزاوتلا نم عون ىلإ تيوكلا دوقي فوس كلذ
 قلخ ةيناكمإ عم « لبقتسملا ىف ىئاذغلا نمألا نمتيوكلا هجاح ىبلي ىذلا ىعارزلا عاطقلا كلذك

 . دالبلا يف ةيداصتقالا دراوملا عيونتو ةيمنتب لبقتسملا ىف ةلاعف ةمهاسم مهاست ةيحايس ةيمنت

 قلخي ىذلاو « لماكلاب دالبلا ىطغي ىذلا لماشلا طيطختلا ىنبتب ةلودلا موقت نأ مزلتسي كلذل

 ططخملا ملي نأ بجي ةوطخلا هذه لثمب مايقللو ٠ ثيوكلا ضرأ ىلع عساو قاطن ىلع ةينارمع ةيمنت
 طباوض ضرف لالخ نمو « ةبولطملا ةيمنتلا ريفوت متي ىتح هتنمزأو هطامنأو طيطختلا عاونأب
 عاطقلا تاسسؤمو نينطاوملاو ةلودلا ةزهجأ عيمج فتاكتبو « اهب مازتلالاو ططخلا قيبطتل ةمراص

 . ًالبقتسم ناكسلا تاعلطت عيمج يبلي يذلا ميلسلا طيطختلا ىلإ لوصولاو « تيوكلاب ىقرلل صاخلا

 ةيرشبلا ةيمنتلا 3 7

 روحملا وه ىداصتقالا ومنلا ناك مث نمو ةيداصتقا ةرظن اساسأ ةيمنتلل ةرظنلا تناك

 بكرملا لكشلا كلذ حبصتل ةيمنتلل ةرظنلا تعستا دقف نآلا امأ « يومنتلا طيطختلا يساسألا

 كلذل ةجيتنو ةيداصتقالا لماوعلا بناج ىلإ « ةيئيبلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا لماوعلا نم

 ةيئيبو ةيداصتقاو ةيعامتجا فادهأ ىلع ىوتحت ثيح ةبكرم ةيلمع ىومنتلا طيطختلا حبصأ

 ةيمنتلاف « زئاكرلا نم ةعومجم ىلع موقي تاعاطقلا هذه نم عاطق لكو « ةيسايسو

 مامعتهالاو ؛ ىلوألا ةجردلاب هتأشنو ناسنإلاب مامتهالا « ىه زئاكر ىلع موقت ةيعامتجالا

 ؛ ةمئالملا نكاسملا ريفوتب مامتهالاو ؛ ةيحصلا تامدخلاب مامتهالاو ةفاقثلاو ميلعتلاب

 . ىسفنلا نمألاو ةبسانملا فئاظولاو لامعألا ريفوتب مامتهالاو

م ىدم ةفرعمل ةينارمعلا ططخلا ةسارد تمت سسألا هذه نمو
 هذه ريفوتل هتققحا

 ةيسمخلا ططخلا رود لهاجت مدع ىلإ ةفاضإ « بسانمو ميلس لكشب ىتيوكلا عمتجملل سسألا

 عم ةيداصتقالاو ةيرشبلا ةيمنتلا بناوج لمكتل ططختلا ةرازو لالخ نم ةلودلا اهتدعأ ىتلا

 ةميداصتقالا ةيمنتلاب ةصاخ ططخ تس تيوكلل تدعأ ثيح . ةينارمعلا ططخلا تاحارتقا

332 





  ةميدطتمع - ينم كامصمو ةنع طرب :عوذد أ عرعل انععاوم

 ةيعارز قطانم ةيعارز قطانم

 4 دك ندم 3 هيفوج ةايم

 : ش ةيلورتب لوفح
 ةيحايس ندم - ةينكس قطانم

 ريطقتلا تاطحم ©

 ا

 . ةيعيبطلا دويقلاو ةينارمعلا تادادتمإلل ةحرتقملا عقاوملا (7-3) لكشلا

 . ثحابلا ميمصت نم : ردصملا
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 ةينارمعلا ةيمنتلا رود ىهو ةساردلا لاجم ىف رصحنت فوس ةشكقانملا نأ الإ . (!!ةيعامتجالاو
 ةيرشبلا ةيمنتلا زئاكرل ةساردلا جئاتن ةشقانم متي فوسو . ةيعامتجالا ةيمنتلاب ضوهنلا ىف

 مهأ ضارعتسا عم ؛ةيحصلا تامدخلاو ةيميلعتلا تامدخلاو نكسلاو لمعلاو ناكسلا ىف ةلثمتملا

 . ةساردلا لالخ نم تزرب ىتلا لكاشملا

 ناكسلا 1-3-7

 لدعم عافترا لالخ نم ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلا نمض تيوكلا ةلود فنصت

 جتانلا نم درفلل لخدلا ىوتسم عافتراو « يملعلا ليصحتلا لدعم عافتراو « ةايحلا دما

 نم دحت يتلاو ةيداصتقالا دراوملا ةلائضل مدقتملا ملاعلا نادلب نمض فنصتال اهنأ الإ « يموقلا

 ةهج نم مدقتملا ملاعلا رهاظم لمحت كلذب يهف ؛ اهروطتو ةيرشبلا ةيمنتلا ريياعم عافترا

 دامتعالا لوحتو ةيداصتقالا رداصملا عيونت يغبني كلذل « ىرخأ ةهج نم يمانلا ملاعلا حمالمو

 ةعارزلاو ةعانصلاك ةمئاد ةيداصتقا رداصم ىلإ بوضنلل ضرعم ديحو ردصم نم

 . ىرخألا ةيراجتلا تارامثتسالاو

 ةيمنتلا تايلمع اهب تبد ىتلا ةيطفنلا تاعمتجملا نم اهريغك تيوكلا ةلود يناعتو
 ناكسلا نيب ةريبك ةوجف دوجو نم « ةيطفنلا ةورثلا فاشتكا دعب ةعيرس ةروصب ةيداصتقالا

 ناكسلا ةيسن ضافخنا يف تيوكلا ىف ةيناكسلا ةلكشملا نمكتو . نيدفاولا ناكسلاو نيينطولا

 نم 7660 وحن مهتبسن تغلب يذلا « نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن ةدايز لباقم يف نييتيوكلا

 ةييبرعلا ريغ تايسنجلا ىلع بلطلا يف ةدايز كانه نأ ىلإ ةفاضإ ؛ 1995 ماع ناكسلا يلامجإ

 . ةيبرعلا تايلاجلل 9624 لباقم ىف 96042 وحن لثمت تحبصأ ىتلاو

 دادعإب تماقو ؛ ناكسلا تاجاح ىبلتل ةينارمع ةيمنت داجيإ ةلودلا تلواح دقلو

 امم ةقيقد ريغ ةيناكس تاؤبنتب ىتأت تناك تاططخملا هذه بلغأ نأ الإ « ةينارمعلا تاططخملا

 ةيناكسلا ةدايزلا تابلطتم ةيبلت ىلع « ةينارمعلا ةيمنتلا ةردق مدع ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤي

 ناكسلا ىلع تأرط ىتلا تاريغتلل ةجيتن تءاج ىتلا ططخلا ددعت ىلإ كلذ ىدأو « ةعيرسلا

 . ىرخآلا تاعاطقلاو ةلامعلاو

 (86/35-90/89) (80/79-84/83) (74/73-78/77) (68/67-72/71) : يه ةيسمخلا ططخملا هذه )00

 . (96/95-2000/99) قد|وه-و1/و0)
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 مامأ ًاللاح فقت ىلا ةيساسألا زئاكرلا مهأ نم ربتعي ىرشبلا لاملا سأر نأ امبو

 سناجتو ليدعت لالخ نم « هتيمنتو مهملا رصنعلا اذهب مامتهإلا بجي كلذل « ةيمنتلا تايلمع
 ريل ةيناكسلا ةدايزلا ومن نم دحلا لباقم ىف نييتيوكلا ناكسلا ومن ةدايز وحن ةيناكسلا ةبيكرتلا
 ديج ىوتسمب ةيحصلا تامدخلا ريفوت لالخ نم كلذ قيقحت نكميو . نيدفاولا نييتيوكلا
 ةدايزلا عم ةنزاوتم ةروصب ةمئالملا نكاسملا ريفوتو « ديلاوملل ةيحصلا ةياعرلاب مامتهالاو
 ىلإ ةفاضإ . نكاسم ىلع لوصحلل نيمدقتملل راظتنالا ةرتف صيلقتب ؛ نييتيوكلل ةيناكسلا
 ضرق ةميق عفرب متت نأ نكمي ىتلاو « تاليهستلا هفاك ميدقتب ركبملا جاوزلا تالاح عيجشت

 ةياعرلا ريفوتو « رانيد فالآ ةسمخ ىلإ رانيد فالآ ةعبرأ نم « ةموكحلا نم مدقملا جاوزلا

 . ىتيوك رانيد 200 ىلإ رانيد 100 نم راجيالا لدب ةميق عفر لالخ نم ةينكسلا

 طورفش مهيلع قبطنت نمم (نودبلا) تاتف ضعب سيئجتب موقت نأ ةلودلا ناكمإبو

 لمعلا ىف مهنم ةدافتسإلا نكمي نيذلا ةربخلا ىوذو نيلهؤملل « تيوكلا ىف هنطاوملا

 لالخ نم ةلكشملا هذه لح يف مسح كانه نوكي نا يغبنيو دالبلا ىف ةيومنتلا عيراشملاب

 حنم طورش مهيلع قبطنت ال نمم دالبلا جراخ ىلإ يقبت ام داعيإو نيقحتسملل ةيسنجلا حنم

 . ةيتيوكلا ةيسنجلا

 نم دحلاو « ةيلمعلا تاجايتحالا قفو ةدفاولا ةلامعلا مجح ديدحت يغبني كلذ لباقم يفو

 لوخدلل ةدفاولا ةلامعلل لاجملا حتفب نوموقي نيذلا تاماقإلا راجت ةبراحمو « ةيشماهلا ةلامعلا

عفر ىلإ يدؤي امم « تيوكلا يف لامعأ نود مهكرت مث نمو « ةيلام غلابم ريظن دالبلا ىلإ
 

 ايونس ةيسنجلا حنمب مايقلا ناكمإلابو . نييتيوكلا ناكسلا لباقم يف نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن

ةييوروألا لودلا ضعب كلذ لعفت امك « يبرعلا ملاعلا نم نيزيمتملا نم صخش 5000 ل
 

 ةجاح يف لبقتسملا نأل نييتيوكلا ناكسلا دادعا ةدايز يف تيوكلل بسكم نوكي فوس كلذو

سالا ةرجهلا نايرس فقو عم « جاتنإلاو لمعلا ىلع ةرداقلا ةحتفتملا لوقعلل
 ةرمدم اهنأل ةيوي

 . ةيتيوكلا تاداعلاو ةفاقتلل

يعامتجالا نوئشلا ةرازو موقت نأ يغبنيو
راصت حنم نع ةلوئسملا يهو ؛ لمعلاو ة

 حي

 ةيلاملا تاسسؤملا مجح ةساردب « ةلودلل ةفلثخملا تاعاطقلا يف تاسسؤملل تيوكلاب لمعلا

 عباست زاهج نيوكت عم « اهل ةمزاللا ةلامعلا مجح ديدحتل ؛ اهلمع ةعيبط ديدحتو ةيرادإلاو

 ىلع ةفلتخملا تاعاطقلا يف تاسسؤملا ةعباتمب موقي « لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول

بط ىلع عالطالل ةتوافتم تارتف
يف ثتدحي يذلا ريغتلا ىدمو « تاسسؤملا هذه لامعأ ةعي
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 يف ةرشتنملا تاماقإلا راجت ةيضق نم دحلا ىلع تاءارجإلا هذه دعاست فوسو )2 اهلامعأ

 . تيوكلا ةلود ىف اهنم ريغصلا ةصاخ تاسسؤملا ضعب لامعأ ةعيبط

 ريغل ةيناكسلا ةدايزلا ومن نم دحت نأ اهنأش نم يتلا ريياعملا ضعب ثحابلا حرتقيو

 مجح صيلقت عم . مهتالئاع باحطصأ يف نوبغري نيذلل رجألا عفر قيرط نع ء نييتيوكلا
 ىف ةيلآلا قرطلاب ةناعتسالا لالخ نم « اهنع ءانغتسالا نكمي ىتلا ةيشماهلاو ةيداعلا ةلامعلا

 نكمي ةيبرعلا ريغ تايلاجلا دادعأ صيلفتلو . يوديلا لمعلا نع الدب ةيداصتقالا عيراشملا
 دودح ىف مهيدل ةلامعلا يلامجإ نم ةيبرعلا ةلامعلا ةبسن نوكت نإب ٠ تاسسؤملاو تاكرشلا مازلإ

 عضو مزلتسي ةيلزنملا ةلامعلا ةبسن صيلقتلو . ةسسؤملا وأ ةكرشلا لمعل يساسأ طرشك 9670-0

 عم ةرسألا ةجاح نع ديزت يتلا مدخلا دادعأ ىلع موسر ضرف قيرط نع « مهمادقتسا طباوض

 . مدخلل لوخدلا حيراصت حنم لبق ةيبرعلا ةغللا ةفرعمب ةصاخ طورش عضو

 لمعلا 2-3-7

 ةيمنتلا ةلجع عفدل ةيرورض ىهف ةيداصتقالا ةيمنتلل ةمزال ةيعامتجالا ةيمنتلا

 لمأت ةفقو ىلإ جاتحي تيوكلا ىف ىنهملا بناجلا نإ . اهرارمتساو اهحاجن نامضو ةيداصتقالا
 لئاسولا لضفأ داجيإ ةلواحمو « روصقلاو للخلا هجوأ ىلع ءوضلا ءاقلإ ةلواحمل « رظن ةداعإو

 ٠ هب دوجوملا للخلا حلصت نأ اهنأش نم ىتلا

زكرتست نيتيوكلا ناك سلل لمعلا ةوق نأ ةساردلا جئاتن تزربأ دقلو
 تامدخلا يف 

 ربتعيو . عاطقلا اذه ىف نييتيوكلا ناكسلا يلامجإ نم 9685 ةبسنب « يساسأ لكشب ةيموكحلا

 نودفققتعيو « نينطاوملل ىموقلا لخدلا عيزوت لئاسو نم ةليسو ةموكحلا فئاظولا نوييتيوكلا

 فرعي ام زوربو عاطقلا اذه يف مهزكرت داقتعإلا اذه جئاتن زربأ نمو . مهل بستكم قح اهنأ

ىتلا ىرخألا ةلاطبلا عاونأ رطخأ ىهو « ةعنقملا ةلاطبلاب
 اهيلع ءاضقلاو اهتظحالم نكمي 

وكحلا عاطقلل ىفيظولا زاهجلا مخضت دقو . ةيمسوملا ةلاطبلاو « ةرهاظلا ةلاطبلاك
 ثيح « ىم

لا تاداريإ ةلمج نم 9665 وحن تابترملاو روجألا تبراق
 قهري ام اذهو . !ىطفنلا عاطق

 ًارشؤم كلذ انيطعيو . ىرخألا ةيداصتقالا تاعاطقلا تاداريإ ةللض لظ ىف ةموكحلا لهاك

 ٠ ةلودلا تالخدم بلغأ ىلع ذوحتست ةيموكحلا تامدخلا نأ

 - 96/95) ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمدتلل هيسمخلا ةطخملا عورشمل ةثدحتسم ةخسن : طيطختلا ةرازو (1)

 . 36 ص « قباس ردصم ؛. 9
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 ةوفق فاعضأ ةسمخ وحن لثمت ةيتيوكلا ريغ لمعلا ةوق نأ ةساردلا جئاتن تلد دقو

 ةيفرحلا نهملاو لامعألا ىف زكرتت ةلامعلا هذه بلغأ نأ الإ « 1997 ماع ةيتيوكلا لمعلا

 لامعأ لالخ نم « ىرخأ لئادب اهل رفوتت ةيتيوكلا ةلامعلا نأ ىلإ ببسلا دوعيو . ةينهملاو

 ةرظنلا ىلإ ةفاضإ . ىموكحلا عاطقلا ىف لضفأ ىدام دودرم تاذو ةقاش ريغو ةحيرم

 نم ةعومجم تدعاس دقو . نهملا هذهب مايقلا نع ىتيوكلا عمتجملا عفرتو لامعألا هذهل ةيندتملا

 : ىهو نييتيوكلا ريغ ناكسلل لمعلا ةوق ةبسن عافترا ىلع لماوعلا

 زوربو « تيوكلا ىف ىكالهتسالا طمنلا ةدايس ىلإ ىدأ يعامتجالا ةافرلا لئاسو رفوت -

 يتيوكلا ناكسلا عمتجم لوحتو ةدفاولا ةلامعلا ىلع دامتعإلا زرفأ ىذلا ىلاكتإلا هاجتإلا

 . طفنلا فاشتكا دعب كلهتسم عمتجم ىلإ طفنلا فاشتكا لبق جتنم عمتجم نم

 نم ةعومجم ىلع هئاوتحاب ؛ ركبملا دعاقتلا ماظن رفو ىذلا ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن -

 رثأتت نأ نود ًاركبم دعاقتلاب جور خلل نيفظوملا زفحت ىتلا هعجشملا تازايتمإلا

 . دعاقتلا دعب ريبك لكشب بتاورلا

 رمألا ؛ ىملعلا ليصحتلا ىلع لابقإلا ديازت ىلإ ىدأ ىعماجلا ميلعتلا صرف ىف عسوتلا -

 زيكرتلا ةدايز عم « لمعلا ةسرامم نع ةيتيوكلا ةيرشبلا دراوملا نم ابناج بجح ىذلا

 . ةيرظنلا تايلكلا ىلع

 عاطقلا ىف لامعألا ىلإ مههاجتاو « ةينهملا لامعألا نع نينطاوملا نم ريثك فوزع -

 .٠ تازايتمإلا نم ريثكلا رفوتل ىموكحلا

ءاضقلا يغبني ةينطولا ةلامعلا نم ةلماكلا ةدافتسأللو
 تارازوسلا ىف ةعئقملا ةلاطبلا ىلع 

لا تاعاطق ىتش ىف اهعيزوت ةداعإب « ةلودلا تاسسؤمو
 ددصحت تأ سايس عضو لالخ نم ةلود

تو ةيموكحلا تارازولا يف هلامعلا عاطق ةلكيه
 لك ةجاح قفو تارازولا نيب ةلامعلا عيزو

 اهل ةيلمعلاو ةيملعلا هيفلخلا نم ةدافتسالاو « ةرازو
 باوشلاو باقعلا أدبم قيبطت ىلإ ةفاضإلاب

 ءاقترإلا ةلواحم عم « لامعأ يأب نوموقي ال نيذلا نيفظوملا سدكت نم دحلل مزاح لكشب

اقئرالاو  مهريوطتو نييتيوكلا ناكسلا صئاصخب
ا لداعيل يمك سيلو يعون ءاقثرا انه ء

 جاست

 لمعلاو راكتبإلا ىلع ةردق ةيدل نوكتو « لاثمأ ةرشع يتيوك ريغ درفلا جاتنا يتيوكلا درفلا

كسملا ريغصلا مجحلا ةدقع نم جورخلل ريوطتلاو
 ..”سيرتتلاو لهأتللا لالخ نم كلذ متيو . نا

لك ريفوت عم ؛ تاعاطقلا يش يف ةلامعلل ةرمتسملا ةعباتملاو
 عم ٠ 4| تايرغملاو تازايتمإلا 

 تاعاطق ضعبل ةصخصخلا ةسايس ةلودلا جاهتنا ةرورض
 يراجت عباط اهل يتلاو تامدخلا
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 يف ةلامعلا نم ءزج ليوحت ناكمإلابو « اهريغو تالصاوملاو ءاملاو ءابرهكلا تامدخك

 نم دصحلاو ء اهب لمعلا ريوطتل ةلودلا اهكلمت يتلا تاسسؤملا ضعب ىلإ يموكحلا عاطقلا

 قفو اهيف نييعتلل طباوض عضو عم ةيموكحلا تارازولا تاعاطق يف يفيظولا سدكتلا

 عم « ىرخألا ةيفرحلاو ةينهملا تاعاطقلا ىلإ ةلامعلا نم ريثكلا ليوحتل « ةيلعفلا تاجايتحالا

 هذهب نيلماعلل ةيلاملا تازايتمالاو زفاوحلا حنمو « ةموكحلا لبق نم تاعاطقلا هذهل معد ريفوت

 ريوطتو بيردتلاو ىفيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلاب مامتهإلا ةرورض ىلإ ةفاضإ . تاعاطقلا

 . ةينهملاو ةينفلا ةلامعلا قوسل مدقت ىتلا تاهجلا لضفأ ربتعت اهنأل « اهجهانم

 طبرو بيردتلاو ميلعتلاو فيظوتلا نع ةلؤسملا تاهجلا نيب قيسنتلا متي نأ يغبني

 دادعأ ةدايزو ينهملا بيردتلا جمارب عيونت عم « ةلامعلا نم تاجايتحالاب ةيميلعتلا جماربلا

 نيلصاحلا لبقتل ةينفلا تايلكلاو دهاعملا ىف لوبقلا ةبسن ضفخ عم « لاجملا اذه يف نيلوبقملا

 تايلكلا ىف لوبقلا بسن عفر لباقم يف 9665- 9660 هيوئملا بسنلل ةماعلا هيوناثلا ىلع

 دهاعملا هذه ىف ةبلطلل ةيلاملا زفاوحلا ميدقت ىلإ ةفاضإ .9090 -9680 ىلإ ةيرظنلاو ةيبدألا

 نهملا ةيمهأ نايبل ةيعوتلا تايلمعب مايقلل ةيمالعإلا ةلودلا ةزهجأ مادختساو « ةينفلا تايلكلاو

 ةيداصتقالا ةضهنلا يف ةماه ةيرشب ةورث لثمت اهنوك « دالبلا يف ةيمنتلا تايلمع يف ةينفلا

 تازايتمالاو زفاوحلا نم ديزملا ميدقت عم « لامعألا هذهل ةيعامتجالا ةرظنلا رييغت ةلواحمل

 . نهملا هذهب نيلماعلل يقرتلاو

لا نيب ةيبيردتلا جماربلا قيسنت ىغبنيف « ىموكحلا عاطقلا بناج ىف امأ
 ةفلتخملا تاهج

 ةلكيه ةداعإ عم « جاتنإلا ىوتسمب رجألا طبر أدبم ساسأ ىلع ةيدقاعتلا تاقالعلا ليدعت عم

 حامسلا مدعو « ةيموكحلا ةزهجُدلل ةيميظنتلا لكايهلا مخضت نم دحلل ةلودلل ىذيفتتلا زاهجلا

ا نهملا اصوصخو ؛ ةيموكحلا ةلامعلا ىف عسوتلاو راشتنالاب
 نه ملاك اهنع ءانغتسالا نكمي ىتل

 . ةيباتكلاو ةيمدخلا

 لمعل ةنيعم طباوض عضو يغبني « لمعلا ىف ةيتيوكلا ةأرملا ةمهاسم بناج ىفو

 ؛ ىسبطلا لقحلاك هيف لاجرلا نم ردقأ نوكت نأو اهتعيبط عم بسانتي نأ « اهنم « ةارملا

 عم ضراعتي ال نأو « ىملعلا ثحبلا تالاجمو « ةيعامتجالا ةياحرلا لقحو « ىميلعتلا لقحلاو

 لامهإ ةيئاهنلا ةلصحملا نوكتال ىتح ةيعرشلا طباوضلا ةاعارمو « اهئانبأو اهترسأ ةجاح

 . عانبالا ةيبرت
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 طيطختب موقي ىزكرم زاهج ءاشنإ متي نأ ىموكحلا زاهجلاب ءاقترالل ثحابلا حرتقيو

 عيمج نع تامولعملا ريفوتل ةثيدحلا تاينقتلا مادختساب زاهجلا اذه موقيو « ةلماعلا ىوقلا

 كلذ طبرو « دقاعتلاو نييعتلا جمارب عم اهطيرو « ةيموكحلا تائيهلاو تارازولا تاجايتحا

 يف ةيلامعلا قوسلا اهبلطتي يتلا تاجرخملا ةيعون ديدحتل دهاعملاو تايلكلا يف لوبقلا تاسايسب

 ةمدقملا تامدخلا قفو اهمييقتو ةيموكحلا تاهجلا لامعأ ةعباتمب زاهجلا اذه مايق عم « تيوكلا

 مهزفحتو نيفظوملا تاراهم ريوطت ىلع دعاست ىتلا تارودلاو جماربلا دادعإو « نينطاوملل

 . لمعلا ىلع

 نكسلا 3-3-7

 رارقتسالا رفوت ىتلاو ةيرشللا ةيمنتلل ةيساسألا زئاكرلا دحأ نم نكسملا ربتعي

 ءاعدتساب تماق ناكسلل ماهلا بئاجلا اذه ريفوتب ةلودلا موقت ىكلو « نامألاب ساسحالاو

 ىلع اهتقبط ىتلا ةيبرغلا اهتاثورومب تءاجو « ةينارمعلا ططخلا تدعأ ىتلا ةيبنجألا تاكرشلا

 يمالسإلا يبرعلا نكسملا لحم لح يبرغ زارطو نكسم كلذب زربو « تيوكلا ىف نكاسملا

 تائيبل مئالم ريغ ءاج ىذلاو ٠ نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا ىتح ًادئاس ناك ىذلا « ميدقلا

 ةسارد لواحتو بناجلا اذه ىلإ تفثلت نأ ةيدلبلا ىلع ناكو . تيوكلا ىف ةيعامتجالاو ةيعيبطلا

 لقن نم الدب « ثيدحلا رصعلا مئاويو هنم حلصيام ذخأو ميدقلا يبرعلا ةرامعلا نف
 دميلقتو

 تائيبلل اهتمئالم ىدمل ةيارد وأ ةسارد نود ةرصاعملا ةيبرغلا ةسدنهلا
 عم « تيوكلا ىف ةيلحملا

 دنع نوناقلا ةوقب ةيدلبلا نم ةيعامتجاو ةيئيب طباوض ضرف ةرورض
 نكاسملل ءانبلا صيخرت

 ةيلحملا ةئيبلاو نكاسملا نيب ةمئاوملا نم عون داجيال تيوكلا ىف
 ٠ تيوكلا ةلود يف

ا ةيرضحلا ةقطنملل ةنهارلا فورظلا لظ ىف يغبنيو
 نأ ناكسلاب هظتكم تحبصا ىتل

 ةرامع ىف رسألا نم ةعومجم ىلع ىوتحت ىتلا « ةيعامجلا نكاسملا ءاشنإ يف ةموكحلا ركفت

 ةيتيوك ةرسأ لكل نيرود نم ةنوكم ةينكس ةقش رفوت نأك « (ققش) ماسقأ ةدع ىلإ ةمسقم ةدحاو

 يذلا يفقألا هاجتالا نم الدب يسأرلا هاجتالا ىلإ لوحتلاو « ةلقتسم ضرأ ىلع اليف نم الدب

 ؛ ةيرضحلا قطافملل ةيساسألا ةينبلل تامدخ ريفوت بلطتي يذلاو « يرضحلا دادتمالا دوسي

 يف عارصإلا ةرورض عم « هيضارأ نم ريثكلا فزنتسا ىذلا ىرضحلا زيحلا ىلع ظافحلل

خ يف دعاستس يتلا « يضارألا نم ديزملا صيصختو « ةديدجلا ندملا ءاشنإ
 راعسأ ضف

 ٠ عيمجلا لوانتم ىف حبصتل نكاسملاو يضارألا
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 نسم ىقبت ام ىلع ظافحلا متي نأ ىغبني تيوكلا ةلودل يرامعملا ثارتلا ةيامحلو

 نم . اهميمرت ةداعإو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرامعملا ةينفلا ةلاصألاب زيمتت يتلا ةميدقلا نكاسملا

 نوكتل ىتيوكلا ثارتلا رومأب ىنعت « يتيوكلا ءارزولا سلجمل ةعبات ةلقتسم ةئيه ليكشت لالخ
 ةرورض عسم « هتلازإ مدعو « ثارتلا اذه ىلع ظافحلا مزلت ىتلا نيناوقلا رادصإ ىلع ةرداق

 درجم حبصت ال ىتح « اهلهأ اهرجه ىتلا ةميدقلا تيوكلا ةنيدم زكرم ىلإ نييتيوكلا ناكسإ ةداعإ

 . ىنطو ريغ ىناكس طيلخ نم ةنوكم ةيراجت ةنيدم

 ةيميلعتلا تامدخلا 4-3 7

 لب ؛ ةيداصتقالا دراوملا ةيمنت لثم كلذ ىف اهلثم ةلاعف ةروصب ةيرشبلا دراوملا ةيمنت نإ

 ةيمنت قيقحتلو ؛ رطق يأ ىف ةيداصتتقا ةيمنت دلوي ىذلا « ساسألا ىه ةيرشبلا دراوملا ةيمنت نأ

 ةيرشبلا ةيمنتلاف . هب ضوهنلا ةلواحمو ىرشبلا بئاجلا اذه ىلإ تافتلإلا بجي ةمادتسمو ةعراستم

 ةحصلا ىوتسم نيسحت لثم ةيرشبلا تاردقلا ليكشت لمشي اهنم لوألا نيلماكتم نيبناجب هينعم

 ذاختا تالاجم ىفو لمعلا تالاجم ىف ةبستكملا تاردقلا هذهب عافتنالا وه ىناثلاو « ةفرعملاو

 ةحصلاو ميلعتلا تالاجم رمثتسي نأ عمتجم لك نم بلطتت ةيرشبلا ةورثلا ةيمنتو . رارقلا

 ٠ ىداصتقالا حاجنلا قيقحت ىف ةيمهألا ديازتم رود نم اهل امل « ناكسلل ىعامتجالا ىوتسملاو

ارتسا لالخ نم تعاطتسا تيوكلا ةلود نأ ىلع ةساردلا جئاتن تلد دقو
 ميلعتلا تايجيت

ف مهئانبأ ميلعتب ناكسلا مزلي نوناق رادصإب كلذو ةيمألا ةبسن نم دحت نأ
 ةيئادتبألا لحارملا ى

 اهططخ ربسع ةلودلا تعاطتساو . ةيمألا وحمو رابكلا ميلعتل جمارب مظنيو « ةطسوتملاو

 قطانملا عيمج ىف سرادملا نم ريثكلا ءاشنإب موقت نأ هيومنتلا
 ؛ ناك سلا هجاح بسح ةينكسلا

ب ةلودلا مامتهإ حضتيو « ىوناثلاو طسوتملاو ىئادتبألا ميلعتلا لحارم عيمج ىف
 رمألا اذه

 ريدقت قيرط نع ؛ ةيميلعتلا قفارملا ةيمنتب صاخ بناج ىلع ةينارمعلا ططخلا ءاوتحاب

 ايشامتم نوكي « قفارملا هذه لثمل ةيلبقتسملا ةيطيطختلا لحارملا تاجايتحا
 ةيمنتلا لحارم عم

 بسانم لكشب سرادملا عيزوت ؛ اهبناوج نم ريثك ىف ةينارمعلا ططخلا تعار دقو « دالبلا ىف

 . ةينكسلا قطانملا لخاد

لع اضيأ ةساردلا جئاتن تلدو
ماج ىلإ ةجاحب ثيوكلا نأ ى

 باعيتسال ؛ ىرخأ هع

و تيوكلا ةعماج ةردق مدعل « نيمدقتملا بالطلا
لا عيمج باعيتسا ىلع اهدح

 حرتفيو بالم

 بونجلا وأ لامشلا يف ةحرتقملا ةديدجلا ندملا ىدحإ يف ةديدجلا ةعماجلا نوكت نأ ثحابلا

اهزيغَو تامدخلاو ةيرضحلا تاعمجتلا بذجل
ةعماسسجلا هذه ءاشإ دنج ريكرتلا ةروزض عم . 
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 « ةيداصتقالا ةيمنتلا تالاجم ىف تاصصختلا هذهل دالبلا هجاحل ىقيبطتلاو ينهملا بناجلا ىلع

 اهديزتل « ةينطولا ةلماعلا ىديألا بيردت اهتمهم نوكت ةيبيردت دهاعم دوجو ةرورض ىلإ ةفاضإ
 بلغأ ىف ةدفاولا ةلامعلا ىلع دامتعإلا نم دحلا ةلواحمل « ةيقيبطتلاو ةينفلا تالاجملا ىف ةربخ

 . اهل ةهباشملاو ةينهملا تالاجملا

 تاجايتحاو ميلعتلا تاجرخم ددحت تاسارد ىلإ ةجاحب ثيوكلا ىف ةيوبرتلا ةيلمعلاو
 ىلع ًاليقت المح لكشت تتاب ىتلا ةيموكحلا تاعاطقلا ىف ةلامعلا زكرت نم دحلل « لمعلا قوس
 ديدحتل ميلعتلا تاجرخمل عونلاو مكلا تايئاصحإ ليلحت نم دبال كلذ قيقحتلو ٠ ةموكحلا لهاك
 لوصولل ؛ ةيئامنإلا ةلحرملا تابلطتمو دالبلا ةجاح عم ىشمتي نأ نكمي ىذلا « ميلعتلا ةيعون

 صصصخت ىذلا لاجملا ىف لمعلا نم هنكمت ىتلا « ةيافكلاو ةءافكلا ةلحرم ىلإ ىتيوكلا ناسنإلاب

 ريفوت ىلإ ىدؤت نأ اهنأش نم تاسايس ةعومجمب ةلودلا موقت نأ نكميو .ةعفترم ةيجاتنإب هيف

 تالاجملا نع نييتيوكلا هبلطلا فوزع بابسأ ةسارد اهنم «دالبلا ىف ةينهملاو « ةينفلا ةلامعلا

 ىلإ لوصولل يقرتلا صر فو ةأفاكملاو زفاوحلا ةدايزك اهل لولحلا داجيإ ةلواحمو ةينفلا

 تابجايتحالل اقبط ىنفلاو ىقيبطتلا ميلعتلا عيوطت ةلواحم ىلإ ةفاضإ . اهريغو ةيدايقلا بصانملا

 ىلإ مهراسم ربيغتو ايسارد نيرخأتملا ةبلطلا باعيتسا ةرورض عم ةيفرحلاو ةينفلا ةلامعلا نم

 مافظنلا ريوطت قيرط نع ىوناثلا ميلعتلا عيونت متي نأ كلذك نكميو « ىنهملا بيردتلا زكارم

 ةيوناثلاك ةفلتخم تاصصخت ىلإ « ىبدألاو ىملعلا اهيمسقب هماعلا هيوناثلا ماظن نم ىلاحلا

 . لبق نم ادئاس ناك ىذلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا

 نع ةيندملا ةمدخلا نوناق صوصن ضعب ليدعت مزلتسي تاسايسلا هذه لباقم ىفو

 تاصصختلا معد عم « نيينهملاو نيينفلا عاطقل ةمدقملا زفاوحلاو بتاورلا نيسحت قيرط

 طياوض عضوب ةلودلا موقت نأ نكميو . لمعلا قوس نم ةفلتخملا تالاجملا عيمج ىف ةيملعلا

 ةلواحمو « ةيرظنلاو ةيبدألا تايلكلاب ةبلطلا قاحتلا نم دحلل « ةيجراخلا تاثعبلا نوناق ىلع

 ىلع قافنإلا ةبسن ةدايز عم « اهل لمعلا قوس ةجاحل ةينفلا تايلكلا ىلإ نيثعتبملا هيجوت

 . ةيملعلا تاراكتبالاو ةيقيبطتلا ثوحبلا

 ىلاسعلا ميلعتلل ىلعأ سلجم ءاشثإ ثحابلا حرتقي دالبلا ف العا ةيميلعتا ةرادإلا لاجم ىقو

ىلاعلا ميلعتلا ةرازو نم الدب ىملعلا ثحبلاو
يظولا ةيطارقوريبلا نم دحلل 

 اذه نوسكيو . ةيف

صصختم صخش ةسائرب سلجملا
هترادإ ىف هكراشي ىميداكأ 

 نييميداكألا نم ةعومجم ا
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 ةماعلا هشيهلاو ةحرتقملا ةديدجلا ةعماجلاو تيوكلا ةعماجك « ةيملعلا تائيهلا نع الوئسم سلجملا

 ؛ يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤمو ةيملعلا ثاحبالل تيوكلا دهعمو « بيردتلاو ىقيبطتلا ميلعتلل

 ىلا ةميوقلا ةطلسلا هل نوكيل هرشابم ءارزولا سلجم ةسائر تحت سلجملا اذه نوكي نأ لضفيو
 ةيميلعتلا تايجيتارتسالا دادعإ ىف سلجملا اذه ماهم لثمتتو « ةبسانملا تارارقلا ذاختا نم هنكمت

 تائيهلاو تارازولا عم لاصتا زاهج سلجملل نوكيو اهلامعأ هعباتم عم تائيهلا هذهل ةيثحبلاو
 . اهتيمكو اهتيعون ثيح نم « ةلامعلا نم مهتاجايتحا ديدحتل « دالبلا ىف هصاخلا تاسسؤملاو

 ىصقأ ىلإ ىرشبلا رامثتسالاب ضوهنلا لاجم ىف ةحضاو تاماهسا سلجملا اذهل نوكي فوسو
 ةيمنتلا تالاجم ىتش ىف ىنطولا داصتقالا عيونت دشنت ىتلا دالبلا ةسايس ءوض ىف « هل دودح

 . طفنلا ىلع ىلكلا دامتعالا نم دحلل « ةيداصتقالا

 ةيحصلا تامدخلا 5-3 7

 ًامدقتم ًادح 1990 ماع يف مشاغلا ىقارعلا ناودعلا لبق ةيحصلا تامدخلا تلصو دقل

 ةيموكحلا تايفشتسملا دعو ًازكرم 68 وحن ىلإ هيحصلا زكارملا ددع غلب ثيح « ًالوبقم

 نأ الإ .٠ ةنس 72 وحن ىلإ داليملا دنع ةايحلا عقوت لدعم غلب امك . تايفشتسم 6 ىلإ هماعلا

 زكارملا هذه نم ًاريثك رمد دق 1990 ماع سطسغأ نم ىناثلا ىف مشاغلا ىقارعلا ناودعلا

 ريرحت دعب موقت نأ ةلودلاب ادح امم « اهتامزلتسمو اهتادعم عيمج بهنو « تايفشتسملاو

 اهبيرختو اهبهن مت ىتلا ةمئاقلا ةيحصلا تآشنملا مظعم زيهجتو رامعأ ةداعإ ىلإ تيوكلا

 . ًايحص ناسنإلاب ضوهنلا أدبم قيقحتل « ةبسانملا هيحصلا همدخلا ناكسلل رفوت نأ عيطتستل

 ىسستلا ةينارمعلا ةيمنتلا ططخ لالخ نم تيوكلاب ةيحصلا تامدخلا عضو ةشقانم دنع

نم ابناج ذخأت تامدخلا هذه نأ حضتي فوسف « اهتسارد تمت
 ؛ ةينارمعلا ططخلا هذه مامتها 

ىتلاو 3 ماعل ةينارمعلا ةيمنتلا ةطخ ةسارد نم كلذ حضتيو
 « ىفشتسم 12 ريفوتب ثبلاط 

ملاسلا ىف رخآلاو سيطينفلا بونج ةقطنم ىف دحاو اهنم نوكي
 ةقيدحلا ةطخلا تءاج كلذك « ةي

 ةيحص زكارمو تايفشتسم ةعومجم ءاشنإب بلاطتل 1997 ماعل
 ندملاو ةيرضحلا ةقطنملا ىف

 ىلع بلطلا لدعم نأ 1997 ةطخ تعقوتو . هحرتقملا ةديدجلا
 فوس « تايفشتسملا ىف ةرسألا

 )1995 ماع ناكسلا نم 1000 لكل ريرس 2.90 نم ةطخلا تاحرتقم عيمج ذيفنت لاح ىف ضفخني

 ٠ ريرس 1.7 وحن قرافب يأ 5 ماع ناكسلا نم فلأ لكل ريرس 1.2 ىلإ

 1دجب ونا نع اطع :ةوتمدقل آعجبعأ, (1)
دوعمصعمع هع تاهتتكاتمر 1ةمملاط هقمع ذم

 ةلتمسنكاو ه2 كعمل : ء

 ل ةدنلزن (؟ةطحسقم . 1996) م. 9-8, 1و(
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 ىف ىضرملا دادمأ ةدايز ىلإ ىدأ امم « نآلا ىتح ذفنت مل تاحرتقملا هذه نأ الإ

 ديازتملا طغضلا ةجيتن ةيحصلا تامدخلا ىوتسم يندت هيئاهنلا ةلصحملا تناكو « تايفشتسملا

 كلذل . جالعلا ىقلتل ةصاخلا تايفشتسملا ىلإ نوهجتي نينطاوملا بلغأ نأ ىلإ ىدأ امم « اهيلع

 ةضهنلا نيبو « ةيليهأتلاو ةيجالعلاو ةيئاقولا ةحصلا نيب لماكتلاو لومشلا قيقحت متي نأ يغبني

 . ةيناكس ةدايز نم اهبحاصي امو هعراستملا ةينارمعلا

 مالعإلا لئاسو ىف ةيحصلا ةيعوتلا جمارب فيثكتب ةلودلا مايق مزلتسي ةياقولا بناج ىفو

 ةلود يف ةيمنتلا ليلد بسح اهتبسن عفترت يتلا « ناكسلا نيب ةيئابولا ضارمألا راشتنا نم دحلل

 ةيموق تالمح مايق نع الضف « ايرالملاو لسلا ضرمب ةباصالا ةبسن اهب عفترت ثيح « تيوكلا

 ةنجل ليكسشت ىلإ ةفاضإ « « اهريغو نردلاو لافطألا للش لثم ضارمألا دض ميعطتلل ةرمتسم

 لكل ةبساحملاب مايقلاو روصقلا هجوأ ةفرعمل « ةيحصلا تامدخلا عاطق ىلع ةبقارملاب مايقلا اهتمهم

 تامدخلا ىوت سم يندت نأش ىف نينطاوملل ةمدقملا ىواكشلا ىف قيقحتلا عم ؛ هلمع ىف رصقم

 ىضرلا هجوأ ةفرعمل ىرخأو ةرتف نيب نينطاوملا ءارأ عالطتساب مايقلا ةرورض عم « ةيحصلا

 تامدخلاب ىقرلاو اهل لولحلا داجيإ ةلواحمل نينطاوملل ةمدقملا ةيحصلا تامدخلا نع لوبقلاو

 . ةمدقملا

 يضارألا ةرداصمو « ةصاخلا تايفشتسملا ةماقإ نم ديزملاب حامسلا ةرورض عم

 هذه نوكتو « ءانبلا ىف ةرشابملا مدع هلاح ىف ةصاخلا تايفشتسملا ةماقإل ةصصخملا

 ةعباتمو ةمدقملا هيحصلا تامدخلا ةيعون لوح « ةحصلا ةرازو اهددحت ريياعم قفو تايفشتسملا

 تميوكلا ةلود ىف اهل عرفأ حتفب موقت نأ ةيملاعلا تايفشتسملل حامسلا ىغبني كلذك « اهذيفنت

 فلتخم ىف ةربخ ىوذ ءابطأ مادقتسا ىلإ ةفاضإ « ةيبطلا ىحاونلا ىف اهمدقت نم ةدافتسألل

 ٠ جراخلا ىف جالعلل ىضرملا لاسرإ نم كلذ دحي فوسو ؛ تاصصختلا

تي اميف ةينارمعلا ططخلا تاحرتقم عيمجل ةلودلا ذيفنت دنعو
 عم ةيحصلا تامدخلاب قاع

 ضوهنلاو « ماع هجوب ةيحصلا تامدخلاب ضوهنلا متي فوس « ةبقارملاو ةعباتملا ةنجل ليكشت

 حمالملا مدقت سيباقم مدقتت فوسو « صاخ هجوب روهمجلل ةمدقملا ةمدخلا ىوتسمب
 ةيساسألا

 عباتلا ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد يف ةمدقتملا لودلا فاصم ىلإ ةيرشبلا ةيمنتلا سيياقمو ةحصلل

صلا قفارملاب ضوهنلا ةرورضلو « ةدحتملا ممل
 اذهل ماعلا قافنإلا رادقم ةدايز مزلتسي ةيح

ىلع ىموكحلا قافنإلا ةبسن دعتت مل ثيح . ىويحلا عاطقلا
 يلامجإ نم 962 هيبطلا تامدخلا 

 ةلمج نم 963.5 ةبسن 7 ماع دعتت ملو ؛ 1989 ماعل ةليئض ةبسن ىهو ىموكحلا قافنإلا
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 يتلا موسرلا نم ةدافتسالاو عاطقلا اذه ىلع قافنإلا ةدايز يغبني كلذل « (!!ىموكحلا قافنإلا

 يف ةلثمتملاو ٠ نييتيوكلا ريغ ىلع ارخؤم ةيحصلا تامدخلا ىلع ةحصلا ةرازو اهترقأ
 ةيحصلا زكارملا ةعجارم دنع لصحت يتلا ةيزمرلا موسرلاو يونسلا يحصلا نامضلا

 ىلع ةيزمرلا موسرلا ضعب ةحصلا ةرازو رقت نأ ثحابلا حرتقيو « ةيموكحلا تايفشتسملاو
 ةصاخلا تايفشتسملل ةسفانم حبصتل « ةيحصلا تامدخلا ةءافك عفر لباقم يف نييتيوكلا ناكسلا

 . ناكسلا نم الابقإو اروطت رثكألا

 : ةيداصتقالا ةيمنتلا 4 - 7

 ةيداصتقا دراوم ىلع ةيسايسلا ةطيرخلا ىلع اهنيوكت ةيادب ذنم تيوكلا تأشن دقل

 تنئضالت دقو . ؤلؤللاب راجتإلاو رحبلا ديصو لفاوقلا ةراجتو ربلا ديص ىف تلثمت « ةعضاوتم

 نأ ىلإ « ةيداصتقالا اهدراوم راسم تريغ ةيطفن ةورثب تيوكلا هللا ابح نأ دعب ةطشنألا هذه

 تاينينامثلا علطم ىتح لاحلا اذه رمتسا دقو « دالبلا داصتقال يسيئرلا دروملا وه طفنلا حبصأ

 ةيسساسأ فادهأب تءاج ىتلا « ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ططخ زورب دنع نرقلا اذه نم

 دروم هنأل طفنلا ىلع دامتعإلا فيفختو « دالبلا ىف لخدلا رداصم عيونت اهلالخ نم لواحت

 قوسلا ىف بلطلاو ضرعلا ىوق لعافت ىلع كلذك دمتعيو « بوضنلل ضرعمو ددجتم ريغ

 فادهأ تزكرو . اهيف مكحتلا وأ اهيلع هرطيسلا بعصي تاريغتمل مث نم عضخيو هيملاعلا

 ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلاو ةعانصلاو قاوسألا و ةيلخادلا ةراجتلاك تالاجم ةلمج ىلع ةيمنتلا

 لكاشملا مهأ ضارعتسا عم « ةيداصتقالا ةيمنتلا بناوجل ةساردلا جئاتن يلي اميفو . ةيكمسلاو

 . ةساردلا لالخ نم تزرب ىتلا

 ةيراجتلا قاوسألا 1-- 4 7

 نم هب سأبال ابيصن اهميظنت ةلواحمو ةيراجتلا قاوسألا تذخأ
 ططخلا تامامتها

تيوكلا ضرأ ىلع مظنملا طيطختلا زئاكر تبد نأ ذنم ةينارمعلا
 تبلاط ثيح . 1970 ماع 

 فيفختل ةنيدملا زكرم ىوتسمب نوكي : ىرادإو ىراجت زكرم ءاشنأب « ةينارمعلا ططخلا

 ىف ةبغرلا هذه تءاج ثيح « ةيكالهتسالا قاوسألا ةعسوتلو ثولتلا نم ليلقتلاو ماحدزإلا

 ىلإ ىدأ امم « نآلا ىتح ذفني مل زكرملا اذه نأ الإ . 1970-1977-1983-1997 ططخلا

 تابسانملا تاقوأ ىف اصوصخ هب ناكسلا ظاظتكأو « ةنيدملا زكرم ىلع ماحدزإلا ةدايز

 ةةتمتداص هامل : 1طتقي م. 12-13 0(
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 ىفكي دعي مل ساطنفلا زكرم نأب 1997 ةطخ تظحال دقو . اهريغو رفسلا مساومو دايعألاك

 زكارم ةماقإ مزلتسي كلذل « هذيفنت دنع ىتح ةطخلل ةينمزلا ةرتفلا لالخ هعقوتملا ةيناكسلا ةدايزلل

 عورشم ركذن امنذيفنت رخأت ىتلا تاحرتقملا نمو « ةحودلاو ةطانرغو فرشم ىف ىرخأ

 . 1999 ماع يفالإ ذفني ملو ةنس 20 ذنم هحارتقا مت ىذلا ةرحلا قوسلا

 ببسلا دوعيو اهذيفنت متي ال ططخلا اهب ىتأت ىتلا تاحرتقملا نم اريثك نأ انلدي اذهو

 ىلع تاهجلا هذه ةردقم مدع ىلإ وأ « افنآركذ امك ؛ طيطختلا نع ةلؤسملا تاهجلا ددعت ىلإ

 . يسايسلا رارقلا ىلإ ببسلا دوعي دق وأ « ةيطيطختلا تاحرتقملا ذيفنتو ةعباتم

 قاوسأ ةماقإل تيوكلا ىف ةرشتنم عقاوم ةعومجم دادعإ ةينارمعلا ططخلا تلواح دقو

 « ليحيحفلاو ءارهجلاو ىلوحو ةيملاسلاو خويشلا بيلجو ناطيخو ةيناورفلا ىف عقت ةيميلقإ

 اهئاوتحاب اهنم ضرغلا قاوسألا هذه تدأو « ةيراجت زكارم ةعومجم قاوسألا هذه ىف تميقاو

 10-15 وحن ىلع دحاولا ىراجتلا زكرملا ىوتحي ثيح « ةفلتخملا ةطشنألا نم ةعومجم ىلع

 ىلع ةرداق دعت مل زكارملا هذه نأ الإ . ناكسلل اهمدقي ىتلا ةيراجتلا ةطشنألا نم ًافلتخم ًاعون

 تارتف يف اهب محازتلا دادزي لب ةنيدملا زكرم ىف ماحدزإلا ةلكشم لحت ملو « ةدايزلا ةهجاوم

 هذهل قبسملا طيطختلا ءوس ىلإو « تابكرملا راظتنال نكامأ رفوت مدعل تابسانملاو دايعالا

 مدع ىلإ ىدؤي امم ةنيدملا زكرم يف ةرفوتملا علسلا نم ريثكلا رفوت مدع ىلإ ةفاضإ « عقاوملا

 زكارملا ءاشنإ ىف عارسإلا ةرورض ىغبني كلذل « ةنيدملا زكرم يف ماحدزالا ةلكشم لح

 « فرشم ىفو ساطنفلا ىف صوصخلا هجو ىلعو ةنيدملا زكرم مجح يهاضت يتلا ةيراجتلا

 ةماقإل ناحلصي ال ططخلا اهتحرتقا يتلا ةحودلاو ةطانرغ ىف نيحرتقملا نيزكرملا نأ ثيح

 ةمخض ةيراجت ةطشنأ يأ ءاشنإ دنعو نيتينكس نيتقطنم امهنأل « فلسأ امك ةيراجت ةطشتنأ

 ٠ امهنم ناكسلا ليحر ىلإ ىدؤيو قطانملا هذه ةفيظو لوحي فوس « امهب

 فقاوم ريفوتب مامتهإلا متي نأ « ةيرادإلاو ةيراجتلا زكارملا ءاشنإ دنع كلذك ىغبنيو

 اذهل تاحاسلا ضعب ريفوت وأ قباوطلا ددعتم (جارج) بآرم ءاشنإ لالخ نم تابكرملا راظتنال

 . ضرغلا

 ىللبرغلا قوسو ميرحلا قوسك « ةميدقلا ةيديلقتلا قاوسألا ىلع ةظفاحملاب مايقلا يغبنيو

 ةلودل يراضحلا ثارتسلا ىلع ةظفاحملل اهريوطت ةداعإو ةيلزنملا ىناوألاو ةشمقألا قوسو

 ٠ زكرملا ىف قاوسألل ةيراجتلا ةكرحلا شاعنإ ىف اهرود ىلإ ةفاضإ « تيوكلا
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 ىراجتلا لدابتلل زكرمك تيوكلا رود ءايحإ ىلع لمعلا متي نأ ثحابلا حرستقيو
 «ةيجراخلا قاوسألاب ةصاخلا ثوحبلاو تاساردلا ءارجإب مامتهإلا قيرط نع كلذو « ىلودلا

 ةطشنأ لعجت ىتلا طباورلا داجيإ ةرورض عم « رودلا اذه لثم ءايحأ ةيفيك ددحت ىتلاو

 ىدؤت ةلسلس ىف تاقلح « ليومتلاو ىجراخلاو ىلخادلا قيوستلاو نيزختلاو لقثلاو داريتسالا

 . ةبولطملا ةءافكلاب اهرود

 ةعانصلا 2-47

 ليومت لكش ىلع ةيعانصلا ةيمنتلل ثالواحمب 1952 ماع ذنم ةيتيوكلا ةموكحلا تأدب

 تاعانص لثم قوسلا اهل جاتحي ىتلا تاعورشملا ضعب ءاشنإب تماق امنيح كلذو ء رشابم

 تايلمعب ةطبترملا ةيواميكلا تاعانصلاو تنمسألا تاجتنمو ( قوباطلا) ىلمرلا ىريجلا رجحلا

 هذه بلغأ تزكرتو . ةيواكلا ادوصلاو رولكلاو ماعطلا حلم لثم اهنع جتني امو هايملا ريطقت

 ىذلا صصختملا يعانصلا طيطختلا نأ الإ « هفيفخلا تاعانصلل خيوشلا ةقطنم ىف تاعانصلا

 ةيعانصلا ةبيعشلا ةقطنم ترهظ امدنع « 1967 ماع الإ رهظي مل ةينارمعلا ططخلا هب تءاج

 . ةليقثلا تاعانصلا ىف ةصصختملا

 نم ةعومجم ص يصخت 1970-1977-1983-1997 ةينارمعلا ططخلا تلواحو

 ةطشنألا زكرت ىلع ءاضقلا ةلواحمل « ةيعانصلا خيوشلا ةقطنمل ةليدب نوكت يكل عقاوملا

 متو « ثولت نم هشدحتامو ىنارمعلا قاطنلا طسو ىف اهعوقول اهب ةدوجوملا ةيعانصلا

 ىف تاعانصلا عيسوت عم « ناحبصو ةيبيلصلاو ءارهجلا ىف عقاوملا هذه ضعب صيصخت

 عيطتست مل عقاوملا هذه نأ الإ « ةليفثلا تاعانصلل تصصخ ىتلاو ةبيعشلاو يدمحألا ىتقطنم

 مزحلا مدع ىلإ ببسلا عجريو « خيوشلا ةقطنم ىف ةيعانصلا ةطشنألا زكرت ىلع ىضقت نأ
 ىف

 ءاشنإ مدع ىلإ ةفاضإ « خيوشلا ةقطنم ىف ةيعانص ةطشنأ ةماقإ ىف عسوتلا عنمت نيناوق رادصإ

 . ةينارمعلا ططخلا اهب تءاج ىتلا ىرخآلا هيعانصصلا قطانملا

ةعانصلل ةينارمعلا ططخلا اهتصصخ ىتلا قطانملا ضعب نأ ثحابلا يريو
 ىتلاو ؛ 

رغ هقطنمك تيوكلا ةنيدم برغ لامش ىف عقت
 ةيبيلصلاو ءارهجلاو ةرغمأو ةحوملا ب

 هذه ىدؤتو ءةيبرغلا ةيلامشلا حايرلا ىهو تيوكلا ىلع ةدئاسلا حايرلاب رثأتت « ةليسملاو

هذه نم تاعانصلا تاثولم لقن ىلإ حايرلا
غبني كلذل ؛ ةيرضحلا ةقطنملا ىلإ قطانملا 

 متي نأ ى

 يبونجلا ممقلا يف ةيعانصلا عقاوملا ماقت نأ لضفيو « ىرخأ عقاومب قطانملا هذه لادبتسا
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 اضيأ طشنت ةيقرشلا ةيبونجلاو ةيبونجلا حايرلا نأل ارظن يقرشلا يلامشلا مسقلا يف وأ يبرغلا

 .٠ تيوكلا ةلود يف

 ةليئض لازت ال تيوكلا ةلودل ينطولا داصتقالا ىف ىعانصلا عاطقلا ةمهاسم نأ امبو

 ىكشمي 7610 نع لمعلا ةوق دزت ملو «.1995 ماع ىداصتقالا طاشنلا ةلمج نم 4 دعتت مل ثيح

 تافقتلإلا ىغبني كلذل . ('!عاطقلا اذه ىف ةيتيوكلا ةلامعلا هلمج نم 908 وحن مهنم نوييتيوكلا

 ىف ىداصتقالا دروملا ةيداحأ ىلع ءاضقلل « هب ضوهنلا ةلواحمو ىويحلا عاطقلا اذه ىلإ

 . ىرخألا تاعاطقلا باسح ىلع ىموكحلا عاطقلا ىمانت نم دحلاو « تيوكلا

 هذه نمو ءاهنم يناعي ىتلا لكاشملا مهأ ةفرعم مزلتسي عاطقلا اذهب ضوهنللو

 لالحإ قيرط نع « اهنع ءانغتسالا نكمي ىتلاو رشابم لكشب داريتسالا ىلع دامتعإلا لكاشملا

 ةفيفخلا تاعانصلا يف ةيادبلا نكتلو ؛ تادراولا ضعب لدب ةيلحملا تاعانصلا نعي

 ةلودلا صرح مدع ىلإ ةفاضإلاب « اهريغو سبالملاو ةيئاذغلا داوملا ةعانصك ةيكالهتسالا

 نم ةلودلا لواحت نأ ىغبني كلذل « ةيعانصلا ةيمنتلا ىف تاريغتلا ةاراجمو روطتلا ىلع

 مادخت ساب عينصتلاب ةصاخلا ةيجولونكتلا لئاسولا ثدحأ ىلع عالطإلا اهتزهجأ لالخ

 اهريغ نع يلودلا كنبلا ريراقت قفو اهب تيوكلا قوفتت يتلاو تالاصتالل ةثيدحلا لئاسولا

 « ةيعانص ةيمنت داجيإ تعاطتسا ىتلا لودلا جذامن ةسارد ةلواحم عم « ىرخألا لودلا نم

 ةيمنت ءدبب اهب نكمي ىتلا لئاسولا ديدحت ةلواحمل . تيوكلا ةلود فورظو هباشتت ىتلاو

 لكاشم ىدحإ ىعانصلا عاطقلا ىف لمعلل ةلهؤملا ةينطولا ةلامعلا ةردن ربتعتو . ةيعانص

 ةيلحملا قاوسألا قيض ةلكشم امأ . افنا ةلكشملا هذه ةجلاعم لولح عضو مت دقو عاطقلا اذه

 قاوسألا نع تاسارد دادعإ قيرط نع ةلكشملا هذه جالع نكميف ناكسلا ةلق ببسب

 نولعتلا هجوأ ديدحتل « ةيبرعلا لودلا ةعماجو ىجيلخلا نواعتلا سلجم راطإ ىف « ةيجراخلا

 ىف ةكرتشملا ةيبرعلا قوسلا قلخ ىلإ لوصولل ؛ ىعانصلا لماكتلا تاسايس ربع ىعانصلا

ا لكايهلا ةردق فعضو ةيلوألا دراوملا ةردن لكاشملا هذه ىلإ فاضي . لبقتسملا
 ةيساسأل

رط نع ةيلوألا دراوملا ةردن هلكشم جالع نكميو « ةيراشتسالا و ةيميظنتلا
 ريفوت قي

 داوملا ضعب داريتسا ةيناكمإ عم . تاعانصلا نم ريثك ىف لخدت ىتلا لورتبلا تاقتشم

 ٠ ةيلحملا تاجتنملل ةيجاتنإلا ةفلكتلا عفر ىف رثؤت ال ىتلا ةيلوألا

 ( (2000/99 - 96/95) ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةيسمخلا ةطخلا روش ليعمل هروب

 ٠ 60-61 ص « قباس ردصم
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 ثادحتساو ءاشنإب ةلودلا موقت نأ ةيعانصلا ةطشنألا ريوطت لاجم ىف ثحابلا حرتقيو

 ددعت ةجيتن ثدحي ىذلا ضراعتلاو براضتلا ىلع ءاضقلا ةلواحمل « ةيعانصلا ةيمنتلل ةرازو

 ةرازولا هذه نوكت ىتحو . ("لديعب نم وأ بيرق نم ىعانصلا عاطقلاب ةقالع اهل ىتلا تاهجلا
 نيصصختملا نم ةعومجم مضت نأ حرتقيو « ثيوكلا ىف ةعانصلا هيمنتو ريوطت ىلع ةرداق

 ىف ةيعانصلا دوهجلا ديحوت ىف كلذ دعاسيو « ةيعانصلا ةيمنتلاب قلعتت ىتلا بناوجلا ىف
 ةبسانملا تارارقلا ذاختا ةيناكمال ٠ سناجتم دحاو قيرفك لمعلا نم اهنكمي ةدحوم ةيجيتارتسا

 تايجيتارتسا دادعإ لالخ نم كلذ متيو « البقتسم تيوكلا ىف ةيعانص ةضهن ىلإ يدؤت يتلا
 دومعلا لكشي ىذلا طفنلا ىلع دامتعإلا نم دحلل « ةلبقملا ةلحرملا ىف دالبلا اهيلإ جاتحت ةيعانص

 . ىتيوكلا داصتقالل ىرقفلا

 ضوهنلا ىلإ ىدؤت نأ اهنأش نم تاءارجإ ةعومجمب ةلودلا موقت نأ ثحابلا يريو

 ثوحبلاو تاساردلا رفوت ىتلا ةيموكحلا تادعاسملاو تاليهستلا اهنم « ةيعانصلا ةيمنتلاب

 لكايهلاو ىنابملا ءاشنإو يضارألا صيصخت عم « ةيعانصلا تاعورشملل همزاللا

 ريفوت عم ةرسيم طورشب ىعانصلا ليومتلاو « ةبردملا ةلامعلا ريفوتو قفارملاو ةيساسألا

 تايرتشملا تاسايس طبضو :؛ عاضقلا اذهل ةيبيرضلا تاءافعألا و هيكرمجلا هيامحلا

 نم تارداصلا عيجشتو معد ىلإ ةفاضإ « اهعيجشتو ةيلحملا ةعانصلا معدل ةيموكحلا

 قاوسألا ىلا اهريغو بئارضلاو موسرلا نم تاءافعالا لالخ نم ةينطولا تاجتنملا

 مييدقت لالخ نم ةيبنجألا لومألا سوؤر بذج ةلواحمو . ةيملاعلا مث ةيبرعلاو ةيجيلخلا

 رثكأ عيجشتو « نيرمثسملل ةيبيرضلا تاءافعألا عم تاليهستلاو زفاوحلا نم ديزملا

 ةيلآلا ةينقتلا تاذ جاتنإلا لئاسو ىلع يساسأ لكشب دمتعت ىتلا ةروطتملا تاعانصلل

 ىلع يساسأ لكشب دمتعت ال ىتلاو « ةيلاعلا
 هذه دعاست فوسو . ةلامعلل ةريبك دادعأ

 ؛ يعانصلا عاطقلا ىف رامثتسالل ةيبنجألاو ةيلحملا لاومألا سوؤر بذج ىلع تاسايسلا

 ٠ لبقتسملا يف دالبلا ىف ةيعانص ةيمنت قالخل

و ةراجتلا ةرازو يف تاهجلا هذه لثمتتو (01)
بلل ىلعألا سلجم « طفنلا ةرازو « ةعانصلا

 ةماعلا ةرادإلا « لورت

ألا سلجم  تيوكلا ةيدلب « ةبيعشلا ةقطنمل
يف ئسشنأ ىذلا يعانصلا كنبلا  طيطختلل ىلع

 ظ 1974 ماع 

يلا ؛ تيوكلا ةعانصو ةراحتةفر
اج ؛ بيردتلاو يقيطنلا يعتا ةماعلا 

 ”.ماعأ ةيقا « تبوكلاةعم

اةيمتلل تيبوكلا قودنصلا « ةعانصلل
 ٠ راةتسالل ةماعلا تف « ةيلالل ةرازو « ءارزولا سلجب « ةيداصتقال
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 طوطخ نيب لماكتلا ريفوتل ىعانص عمجم ءاشنأب ةلودلا موقت نأ ثحابلا حرتقيو

 لضفي ىذلا نكسلا ريفوت عم « ةقاطلاو ةلامعلا تامدخو قفارملاو لقنلا لئاسو ريفوتو جاتنإلا

 زيهجتلا فيلاكت ضفخ ريفوتل ؛ تيوكلا ةنيدم بونج يف ةيعانصلا ةبيعشلا ةقطنم يف نوكي نأ

 . لبقتسملا ىف ةلماكتم ةيعانص ءايحأ قلخو

 ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامحو هيكمسلاو هيناويحلا ةورثلاو هعارزلا 3 -- 4 7

 « 1953 ماع ىسلإ دوعي ثيح « ديدجب سيل ةيعارزلا ةيمنتلاب تيوكلا ةلود مامتها نإ

 ءاشنإو ؛ ةيبارلا ةقطنم ىف ةيعارزلا براجتلا ةطحم ءاشنإ يف ةموكحلا تركف امدنع

 ططخو ةينارمعلا ططخلا ءاوتحا ىلإ ةفاضإ . 1961 ماع ةيعارزلا ةيمنتلل ىلودلا قودنصلا

 نأ الإ . تيوكلا ةلود ىف ةعارزلا ةيمنتب ةصاخ تامامتها ىلع ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمندتلا

 ثيح ؛ تيوكلا ةلودل ةيعيبطلا هئيبلل ةيساقلا فورظلا مامأ ةزجاع فقت تناك دوهجلا هذه

 نع الضف ؛ ريجلاو ىصحلاو ةيلمرلا تانيوكتلا اهيلع بلغيو ةريقفلا تانوكملاب ةبرتلا تزيمت

 ةدوربلا ةدشو افيص ةرارحلا ةدشب زيمتي ىذلا ىوارحصلا خانملا نع كيهان . ةيلاعلا اهتحولم

 . ةيفوجلا هايملا ةلق ىلإ ةفاضإ ؛ اهطوقس نيابتو راطمألا هلق عم ءاتشلا ىف

 ضعي داجيإ نكمي ىعارزلا عاطقلا اهنم ىناعي ىتلا لكاشملا هذه نأ ثحابلا يريو

 ةيعارز ةيمنت ميقت نأ تعاطتسا ىتلا « ةثيدحلا ةينقثلا لئاسو مادختسا لالخ نم « اهل لولحلا

 ةيخانملا لاوحألاب رثأتتال يتلا ؛ ةيمحملا ةعارزلا مادختساب « تيوكلا ةئيبل ةهباشم نادلب ىف

 نودب ةعارزلا نأ امك . ةبرتلا ةرارح عافتراو ةيساقلا فورثظلاو
 11900مههتع5 ةبرت

 قرط نأو ؛ ةبرتلا رقأ تدعبأ ةيئاوهلا ةعارزلاو
 اعسيقتتلا وأ شرلاب ةفيدحلا ىرسلا

ضرألا حطس تحت يرلا وأ 1011 مدنا عمم
 نم للق دق ١ ةنط-ععم 111188608 

 ةلمعتسملا هايملا تايمك نم 80-9090 وحن ترفو قرطلا هذهف « ةلمعتسملا هايملا تايمك

 ةيصعتسملا لكاشملا ىلع بلغتت نأ عيطتست ةثيدحلا لئاسولا هذهو . (!!يرلل ةميدقلا لئاسولاب

و « ةفيعضلا ةبرتلاك « ةيعارزلا ةيمنتلل
ا دراوملا ةلقو « ةيساقلا ةيخانملا فورظلا

 ةفاضإ « ةيث ةيئأمل

 ٠ ةلماعلا ىديألا ةلق ىلإ

سرر )0(
يلا يق 

ج تاس 
اد يعانق ني

 0 اير

 ٠ ع: :ج « 11-19 ص « 1976 , ةيردنكسإلا
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 ىف تيوكلاب ةرشتنملا ةحلاملا ةيفوجلا هايملا لوقح لالغتسا نكمي هنأ ثحابلا يريو

 ةنيدم برسغ يف ةينطاب لوقح 110 وحن لمسشتو « اياقشلا لوقح لثم « ةيعارز ةيمنت داجيإ
 لمس شتو ريدق مأ لقح ىفو « ةينطاب لوقح 105 وحن لمشتو ةيبيلصلا لوقح ىفو ؛ تيوكلا

 85 وحن لمشيو فارطألا لقح ىفو نيلقح لمشتو ةرفولا لوقح ىفو « ًاينطاب القح 67 وحن
 لوقح كانهو « ًاينطاب ًالقح 19 وحن لمشيو ريدق مأ برغ لامش لقح يفو « ًاينطاب ًالقح
 اهددعو ء ةرفولا ىفو ء اياقشلا برغ لامش ىفو « دبك ىف لبقتسملا ىف اهلالغتسا نكمي
 ددعو نيتضورلا لقح ىف دجوتف ةبذعلا ةيفوجلا هايملا امأ « ينطاب لقح 140 وحن يلامجإلا

 . ©!ارئب 16 اهرابآ

 ةرفولا ىف ةيعارز ةيمنت قلخ ىف ةينطابلا لوقحلا هذه لغتست نأ ثحابلا حرتقيو

 رفوتو ةيفوجلا هايملا رفوتل « ابرغ اياقشلا ىفو الامش ىلدبعلا ىفو « ابونج صينيرقلا زكرمو

 . افنآ كلذ ىلإ ريشأ امك ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا

 فدهت « ةيعارز هيجيئارتسا دادعإب ةلودلا موقت نأ ىغبني ةيعارزلا ةيمنتلا هذه داجيإلو

 عاطقلا ىف ةلامعلا ريوطت عم « ةيلحملا تاجتنملل ىقيوستلاو ىداملا معدلا ريفوت اهلالخ نم

 نم يتلاو رمتسملا يعارزلا داشرإلا جماربو بيردتلاو ةيفيقتتلا تارودلا لالخ نم ىعارزلا

 يضارألا عيزوت ىلإ ةفاضإ يويحلا عاطقلا اذه ىف لماعلا ةيجاتنإ نم عفرت نأ اهنأش

 . ةيئاذغلا داوملا داريتسا ىلع دامتعالا ليلقت عم « اهرامثتسا ةعباتمو نينطاوملا ىلع ناجملاب

 هايملا ةيعون ديدحتو ؛ اهل ةمئالملا ةعارزلاو ةبرتلا عاونأ ةفرعمل تاسارد دادعإ ةرورضو

 لضفأ داجيإل ةيعارزلا ثاحبألل صصختم زكرم ءاشنإ قيرط نع كلذ متيو « اهتحولم ةجردو

 وأ يلدبعلا يتقطنم يف زكرملا اذه نوكي نأ ثحابلا حرتقيو « ةبرتلاو ةعارزلا لكاشمل لولحلا

 عمو اهيلع براجتلا ةماقإ يف دعاست يتلا ةيعارزلا يضارألا رفوتل نيتيعارزلا ةرفولا

 جهانم ىف عسوتلاو ؛ نينطاوملا دنع ىعارزلا ىعولا عفر ىلإ فدهت جمارب دادعإ ةرورض

 ٠ يعماجلاو ىنفلاو ماعلا ميلعتلا لحارم ىف ىعارزلا ميلعتلا

 ؛ ةرسيملا ضورقلاك نيعرازملل تازايتما ةعومجم ميدقتب ةلودلا موقت نأ ةرورض عم

 لئاسولا ثدحأ ريفوتو « ةيواميكلا ةدمسألا ريفوتو ةئيبلل همئالملا ةنسحملا روذبلا ريفوتو

 لامعت سا ةيناكمإل براجت ءارجإب مايقلا ةلواحم عم « ةيعارزلا ةنكيملا مادختسال ةيعارزلا

 بسانملا ضيوعتلا ريفوت عم ؛ ةعارزلا ىف ةجلاعملا ىراجملا هايمو ةحلاملا رحبلا هايم

 هيه تاع
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 « ةيوجلا لماوعلا لعفب جتانلا ليصاحملل ىعارزلا فلتلا رارضأ نع نيعرازملل
 « نيعرازملل داشرإلاو حصنلا ريفوتل ىعارزلا داشرإلل معدلا ريفوتو « ةيتابنلا ضارمألاو
 فينصت ةلواحمل « ةبرتلل ةلماش حسم ةيلمعب مايقلا مزلتسي تاحارتقالا هذه عيمج لامتكالو

 يف ءدبلا ىلإ لوصولا نكمي ىتح « اهتعارز نكمملا ليصاحملا عاونأ ديدحتو ةبرتلا عاونأ
 . تيوكلا ةلود يف لبقتسملا ىف ةيعارز ةيمنت ثادحتسا

 معدلا ميدقت ىلإ ةجاح ىف عاطقلا اذه نأ ثحابلا يري ةيناويحلا ةورثلا لاجم ىفو

 تاناويحلا ةيبرتل نكامأ صيصختو « ةيزمر راعسأب فالعألا ريفوت لالخ نم بسانملا

 ةعارزلل ةماعلا ةئيهلا نع ةلصفنمو ةصتخم ةئيه ءاشنإ ةيناكمإ عم « نيجتنملل ناجملاب

 ةئيبلل ةبسانملا تاناويحلا رايتخا هيف متي ىبيرجت زكرم ءاشنإ عم « ىويحلا عاطقلا اذه ريدت

 تالالسلا نيسحتب موقي نأ زكرملا اذه عيطتسيو « اهعم ةملقأتم تالالس ديدحت عم ةيلحملا

 ةيناكمإ عم . ("لةيلحملاو ةدروتسملا تالالسلا نيب نيجهتلاو حيقلتلا قيرط نع ةيناويحلا
 هايملا ىلع ةشيعملل تاناويحلا فييكت ةلواحمو ةمئالملا ةيناويحلا فالعألا عاونأ ةسارد

 نسم ةييرقو ةتباث قطانم ريفوتو ةيرطيبلا تامدخلا عيسوت ىلإ ةفاضإ « ةحلاملا ةيفوجلا

 عم « تاجتنملا هذه قيوست ىف تاليهستلا ميدقتو « نجاودلاو ةيناويحلا ةيبرتلل كالهتسالا

 ةيتاويحلا تاجتنملا ضعتب عينصت يف عسوتلا ىلع دعاست ىتلا تادعملا ريفوت ةيناكمإ

 . موحللاو نبللاو نبجلاو ةديزلاك

 ةرطيس تحت تيوكلا يف مانغألا قوس اصوصخو ةيشاملا قوس نأ ثحابلا ىريو

 هذه ةيمهالو « تابسانملاو دايعألا مساوم لغتستو يشاوملا راعسأب مكحتت يتلا ةيويسألا ةلامعلا

 رادصإب « يويحلا دروملا اذه ىلع ةيويسآلا تائفلا ةرطيس نم ةموكحلا دحت نأ يغبني ةورثلا

 . اقباس لاحلا ناك امك مهفارشإ تحت وأ نييتيوكلل الإ ةيشاملا قوس يف لمعلا عنمي عيرشت

يجشت متي نأ « ةينطولا هيكمسلا ةورثلا دراوم ةيمنت لاجم ىف ثحابلا حرتقيو
 عرازم ع

لالس جاتنإل ىنطو خرفم ءاشنإ عيجشت عم « ةيرحبلا ةئيبلا يف كامسألا
 ةيبدجم نوكت كامسُألل تا

 اهرثاكت تاقوأ ىف كامسألا ديص نم دحت ىتلا نيناوقلا نم ديزملا رادصإ عم . ايداصتقا
 ؛

 . بيلعتلاو فيلغتلا تايلمع لالخ نم عينصتلاب مايقلا نكمي « ايداصتقا دروملا اذه لالغتسالو

 تالالسلا جمد لالخ نم فارخلل ةنجهم تالالس جاتنإ « تيوكلا يف ةصاخلا عارزملا ضعب تعاطتسا (1)

 . (ةنجهللا فارخلا) اهيلع قلطي تالالس جاتنإو « ةيبرعلا تالالسلا عم ةيلارتسالا
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 وصق ةيمهأ اذ حبصأ بناجلا اذه نأ ثحابلا يري ةئيبلا ةيامح لاجم ىفو
1 

 -. 3 ىف ى

 ىلإ ابنج ةئيبلا ىلع ةظفاحملاب بلاطت ىتلا تارمتؤملا نم ريثكلا تدقع ثيح « ملاعلا لود
 ماع ملوهكتس | رمتؤم دقع ثيح . ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ لوصولل « ةيمنتلا تايلمع عم بنج

 1974 ماع كيسسكملا رمتؤم دقعو « ناسنإلا ةئيبل ةدحتملا ممألا رمتؤم ناونع تحت 2
 كيسكملا رمتؤم كلذك دقعو « ةيمنتلا تايجيتارتساو ةئيبلاو رداصملا مادختسا طامنأب صاخلا
 سنوت رمتؤم دقعو ؛« ةيمنتلا تايجيتارتساو ةئيبلاو رداصملا مادختسا طامنأب صاخلا 1974 ماع
 1991 ماع ةرهاقلا رمتؤم ًاريخأ دقع مث ؛ ةيمنتلاو ةئيبلا نع ىبرعلا نالعإلاب صاخلا 6
 ىسف تارمتؤملا هذه تمهاس دقو « لبقتسملا قافآو ةيمنتلاو ةئيبلا نع يبرعلا نالعإلاب صاخلا

 اهططخ لالخ نم تعاطتسا دقف تامامتهإلا هذه نع ىأنمب تيوكلا نكت ملو

 ططخلا ىف ءاج ام تامامتهإلا هذه نمو « ةئيبلا ىلع ةظفاحملاب متهت تاحرتقم ميدقت ةينارمعلا

 تاهزنتملا ةماقإب ةبلاطملا عم هعاونأ ىتشب ثولتلا ةحفاكم لوح 1997-1983-0

 . ةيرطفلا ةئيبلا ىلع ظافحلل ةيعيبطلا تايمحملاو « ةيموقلا

 عيمج ذيفنت لالخ نمةئيبلاىلع ةظفاحملا عيطتست ثيوكلا هلود نأ ثحابلا يريو

 ىعرلا نم دحلا ةلواحم عم « اهتيمنتو ةيعيبطلا تايمحملا ءاشنإ ىف «ةينارمعلا ططخلا تاحرتقم

 ةفظفاحملل ةفزنتسملا تائيبلا عاونأ ديدحت عيطتست ىتلا « ةيئيبلا تاساردلاب مامتهإلاو « رئاجلا

 فصحنلا نم دحلاو 12050802 رحصتلا عاونأ ىتش ةحفاكمل ؛ اهفازنتسا نم دحلاو اهيلع

 عسم « عيبرلا تاقوأ ىف دوقولل راجشألا عطقو رئاجلا ىعرلا لعفب ثدحي ىذلا « يوارحصلا
 مايق ةرورض عم . اهل ةصاخ نكامأ صيصختو ديدحتو ةيعيبرلا تاميخملا ةماقإ نم دحلا ةلواحم

 نيسحت ىف ةمهاسملل ؛ ضرغ ىأل مدختست ال ىتلا ةفوشكملا تاحاسلا عيمج ةعارزب ةلودلا

 يئاوهلا ثولتلا نم ولختال تيوكلا نأب تحضوأ ةساردلا جئاتن نأو اصوصخ خانملا فيطلتو

 عوسنتلا ةجرد لدعم ضافخناو ةيرحبلاو ةيعيبطلا دراوملا فازنتسا ىلإ ةفاضإلاب « يئيبلاو

 اصوصخو كامسألا تارداص قاوسأ ومن ببسب ةيرحبلا ةئيبلا يف اصوصخو « يجولويبلا

 ديص تاقوأ ديدحتو ثولتلا ريياعم قيبطتب ةموكحلا موقت نأ يغبني كلذل « (يربمجلا) نايبورلا

 تايقافتالاو تارمتؤملا ىلإ مامضنالا ىلإ ةفاضإلاب « ةيعيبطلا تايمحملا ةماقإ عم « كامسألا

 ةيرذجلا لولحلا داجيإب ةدرفنم ةلود يأ عيطتستال ىتلا « ةيملاعلا ةيئيبلا لكاشملا نم دحلل ةيلودلا

 فدهي ىذلا ةمادتسملا ةيمنتلا موهفم قيقحت ىلإ لصن فوس تاءارجإلا هذه ةفاك ذاختإبو « اهل

 تابلطتمو تاجاح ةيبلت ىلع ةردقلاب لالخإلا نود « رضاحلا تابلطتمو تاجاح ةيبلت ىلإ

 . ثولتلا رارضأ نم دحلاو « لبقتسملا
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 : تايصوتلا 5 - 7

 ةصاخلا تايصوتلا نم ةعومجم حارتقا نكمي ةساردلا جئاتن ةشقانمو ضارعتسا دعب
 : ةينارمعلا ةيمنتلاب ىلوألا صتخت « تائف ثالث ىلإ ةمسقم تيوكلا ةلود ىف ةينارمعلا ةيمنتلاب
 . ةيداصتقالا ةيمئتلاب ةصاخ ةثلاثلا ةئفلاو ٠ ةيرشبلا ةيمنتلاب متهتف ةيناثلا امأ

 . ةينارمعلا ةيمنتلاب ةصاخلا تايصوتلا 1-- 5 7

 ةينارمعلا ططخلا دادعإ نع ةلؤسم نوكتو « ةينارمعلا ةيمنتلل ةرازو ءاشنإ - أ

 . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةئيبلل ةيسمخلا ططخلاو

 ةظفاحملا ماهم ىلوتت « ءارزولا سلجمب قحلت ةلقتسم ةئيه وأ ةماع ةنامأ ءاشنإ - ف

 ثارتلا حمالم نم ىقبت ام ىلع ظافحلل « ةيخيراتلاو ةميدقلا عقاوملاو ىنابملا ىلع

 . تيوكلا ةلودل ىراضحلا

 لوصولل « ةينارمعلا ططخلا دادعإ ىف دلبلا ءانبأ نم نيصصختملا نم ةدافتسإلا - ج

 . تيوكلا ىف ةيلحملا تائيبلا مئالت ةيتيوك ةينارمع ةطخ ىلإ

 نسم دحلل « مئاسقلا ىنارمعلا قاطنلا نع اديعب ةديدجلا ندملا ءاشنإ ىف عارسإلا - د

 يضارألا نم ديزملا كالهتسا نم فيفختلاو « ثولتلا نم ليلقتلاو ماحدزإلا

 . ناكسإلا هلكشم لحل اهريفوتو

 نم فيفختلل « ةرفولا قيرط بونج ىف ديدجلا راطملا ءاشنإ ذيفنت ىف عارسإلا هاف

 « مئاقلا ينارمعلا قاطنلا لخاد ىف يلاحلا راطملا عقوم هببسي ىذلا جاعزإلا

 .٠ ناريطلا ةمالسلو

 . ةيرشبلا ةيمنتلاب هصاخلا تايصوتلا 2 - 5 - 7

 ناكسلا بيكرت سناجتل لولحلا داجيإ ىلع دعاست يتلا ةيناكسلا تاساردلاب مامتهإلا - أ

 ذاختا لالخ نم البقتسم نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن عافترا نم دحلل ؛ تيوكلا يف

 ٠ نييتيوكلا ناكسلا ومن ىلع زفحت ىتلا تاءارجإلا ضعب
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 عيزوت ةداعإ نم دبال « ةلودلا تاسسؤمو تارازو ىف ةعنقملا ةلاطبلا ىلع ءاضقلل - ب
 قيرط نع اهل ةيلمعلاو ةيملعلا تايفلخلا ىلع ادامتعا تاعاطقلا ىتش ىف ةلامعلا
 . ةلماعلا ىوقلا طيطختل زاهج ءاشنإ

 جماربلا عيونت قيرط نع « ىقيبطتلاو ىنفلا ميلعتلا جمارب ريوطتب مامتهإلا - ج
 تاجرخم طبر ةلواحمو ؛« ةينهملاو ةينفلا ةلامعلاب ضوهنلل لوبقلا بسن ضفخو

 طيطختب موقي يزكرم زاهج ءاشنإ قيرط نع « لمعلا قوس تاجايتحأب ميلعتلا
 . ةلماعلا ىوقلا

 لقحلاو ىبطلا لقحلاك « اهل ةبسانملا لامعألا ديدحتل ةأرملا لمعل طباوض عضو - د

 . ىملعلا ثحبلا تالاجمو ةيعامتجالا ةياعرلاو ىميلعتلا

 ىسف ةربخ ىوذ ءابطأ مادقتساو اهل عرفأ حتفب ةيملاعلا تايفشتسملل حامسلا ةيناكمإ

 ةدافت سالل نيصصختملا لبق نم ةميدقلا ةيبرعلا ةيرامعملا ةسدنهلا ةسارد ةلواحم -او

 ردق اههريوطت ةلواحم عم « ةيلحملا ةئيبلا مثالت ىتلاو اهب ةدوجوملا تاينقتلا نم

 . ءانبلا صيخرت دنع ةيئيب طباوض ةيدلبلا عضو ةرورضو « ناكمإلا

 نكاسملا ءانبب مامتهإلا ىغيني « كالهتسالا نم ىرضحلا زيحلا ىلع ظافحلل - ز

 ىكل اهعيسوتب مامتهإلا عم ٠ ققش ةعومجم ىلع ىوتحت ىتلا ةيموكحلا ةيعامجلا
 . نيقباط ىلع ةقش لك ىوتحت

 . ةيداصتقالا ةيمنتلاب ةصاخلا تايصوتلا 3 - 5 - 7

نيدملا زكرم اهمجح ىف براقت ؛ ةديدج ةيراجت زكارم ءاشنإ ىف عارسإلا -1
 عم ؛ ة

 . ةنيدملا زكرم ىف ماحدزإلا نم دحلل « اهل ةمزاللا تامدخلا ريفوت

لا تاهاجتإل ةمئالملا ةيعانصلا عقا وملا ءاقتناب مامتهإلا - ب
 « تيوكلا يف ةدئاسلا حاير

 ء لقنلاو تالصاوملا قرطو « ةيقرشلا ةيبونجلاو ةيبونجلاو ةيلامشلا حايرلا يهو

ل ةهباشملا لودلا ىف ةيعانصلا ةيمنتلا لئاسو ةسارد عم
 ةيبنتلا قيقحتل « تيوكل

 . تيوكلا ىف ةحجانلا ةيعانصلا

 نسم ةلودلا نكمي ؛ تامدخلاو قفارملا لماكتم يعانص عمجم ءاشنإ يف ريكفتلا - ج

 ٠ لبقتسملا ىف ةلماكتم ةيعانص ءايحأ قلخو فيلاكتلا فيفخت
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 ىقيوستلاو ىداملا معدلا ريفوت قيرط نع ىعارزلا عاطقلاب ىموكحلا مامتهإلا - د

 تاليهستلا عيمج ريفوتو « ناجملاب يضارألا عيزوت ةيناكمإ عم « ةيلحملا تاجتنملل
 . ةيرورضلا تامدخلاو

 ىدحإ يف روطتم ىوتسم ىلع نوكي ةيعارزلا ثاحبألل صصختم زكرم ءاشنإ - ه

 لكاشمل لولحلا داجيإو ء ةيعارز ثاحبأ دادعإ عيطتسي « ةيعارزلا قطانملا

 . تيوكلا ةلود ىف خانملاو هايملاو ةبرتلاك « ةعارزلا

 ىسف ةصصختم نوكت « ةعارزلل ةماعلا ةئيهلا نع ةلصفنم ةصصختم ةكيه ءاشنإ - و

 . هتيمنتو عاطقلا اذهب ضوهنلل تاسايسلاو دوهجلا ديحوتل ةيناويحلا ةورثلا ةرادإ

 ةيبنتلا عيراشم دادعإ ءانثأو ؛ ةينارمعلا ططخلا دادعإ ءانثأ ةئيبلاب مامتهإلا ىغبني - ز

 « فازنتسالا نم ةئيبلا ىلع ظافحلل ةمادتسملا ةيمنتلا موهفم قيبطتو « ةيداصتتالا

 ىلع ةردقلا يف لخت نأ نودو « رضاحلا تابلطتمو تاجاح يبلتل اهيلع ظافحلاو

 . ثولتلا رارضأ نم دحللو لبقتسملا تابلطتمو تاجاح ةيبلت
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 و

 ةمتاخ

 سيياقم قفو ةيلاع ةيرشب ةيمنت اهب دجوت يتلا لودلا نمض نم تيوكلا ةلود ربتعت
 ةدحتملا ممألا جمانربك ةيلودلا تامظنملا اهذختت يتلا سايقلا لئاسو نأ الإ « ةدحتملا ممألا

 يف ةفلتخملا اهطامنأو ةيمنتلا يف مدقتلا يدم سايقب موقث يتلا يلودلا كنبلا ريراقتو يئامنإلا

 يوسمنتلا ءادألاو مدقتلا سايقم نأل دالبلا هذه يف يومنتلا مدقتلا يدم نع ربعت ال « ملاعلا لود

 تامدخلاو لخدلا يف مدقتلا ةعانص يف نالوذبملا ةفرعملاو دهجلا فرعي مل ام قيقد ريغ نوكي

 مدفقتلا داجيإل نيلوذبملا ةفرعملاو دهجلا مجح قفو سيياقملا تقبط ولو « ةفلتخملا ةيعامتجالا

 ؛« ىرخألا ةيطفنلا لودلاو تيوكلا ةلود حلاص ريغ يف بلقنت فوس ةروصلا نإف عمتجملا يف

 يف ةيمنتلا هجوأ ديدحتل ةدوجو ةلاح يف يومنتلا ءادألا لالخ نم سايقلا متي نأ بجي كلذلو

 . ملاعلا نادلب

 لودلاو صاخ هجوب تيوكلا ةلود هجاوت يتلا تايدحتلا نم ةعومجم ددحن نأ نكميو

 تميوكلا لاحف . اهمدقتو ةيومنتلا ةريسملا مامأ ازجاح فقت يتلا ماع هجوب ةيبرعلاو ةيطفنلا

 مهأ نم ربتعت يتلاو ةينقتلا ريوطتو باستكاو لقن اهيف لقت يتلا ةيبرعلا لودلا مظعم لاحك

 مساحلا لماعلا وه ينقتلا مدقتلاف « البقتسمو ايلاح ةيبرعلا ةيرشبلا ةيمنتلل ةيساسألا تايدحتلا

 نم للخلا اذه جالع متيو . لودلا هذه يف رارمتسالل ةلباق ةيمنت قيقحتو جاتنإلا ةدايز يف

 زيكرتلاو تافاكملاو زفاوحلا صيصختو يملعلا ثحبلاو بيردتلاو ميلعتلا عاطق ريوطت لالخ

 عادبإلل فورظلا لك لوقعلل ئهت يتلا ةبسانملا ةئبيلا ريفوتو تاراكتبالاو ريوطتلا ىلع

 ةيومنتلا ةريسملا قيعت ةريثك تايدحت ةعومجم كانه يدحتلا اذه ىلإ ةفاضإ . ينقتلا ريوطتلاو

 سسأ قفو ةحضاو ةروصب دالبلا هيلع ريست يومنت جهن دوجو مدعك « تيوكلا ةلود يف

 ؛ ةلودلا لبق نسم ةرفوملا تايناكمإلاو ةرفوتملا تايناكمإلا قفو ةسوردمو ةميلس ريياعمو

 نسم يوسمنتلا لمعلا يف ةيبعشلا ةكراشملا دوجو مدعو . تاعاطقلا ىتش يف ةيمنتلاب ضوهنلل

 لودلا نم ةهجومو ةيقوف تسيل ةيمنتلاف « ةيمنتلا ةريسم مامأ ةرثع رجح فقت نأ اهنأش

مو ةلصتمو ةرمتسمو ةكرحتم ةينآ ةيتاذ ةيلمع يه امنإ طقف تاموكحلاو
 ٠ ةددجتمو ةرركت

ح ةروفاغنس لثم دلب يف الثم برضن نأ عيطتسنو
 ةريخصلا ةلودلا هذه تنكمت ثي

 لوقعلا الإ كلمتال ةريزج ىهو « يملاعلا داصتقالا يف مهم رود اهل نوكي نأ نم اهمجحب
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 دراومو برشلا هايم نم اهيف امب ماخلا دراوملا ىلإ رقتفتو « ميمصتلاو ةرادإلاو تادايقلاو
 ةميكحلا تادايقلا ترفوت امدنع ؛ مهل ةبمنلاب افقئاع نكت مل دراوملا ةلكشمف ءاذغلا

 جتتنم درف ىلإ كلهتسم درف نم اهيف درفلا لوحتو « ةرباثملاو ةرادإلاو ةميلسلا تايجيتارتسالاو
 « ةيجراخلا تارامثتسالاو ةبينجألا لاومألا سوؤر نم ريثكلا بلج نم دالبلا هذه تعاطتساو

 ةيمنت داجيإ تعاطتسا ايسأ قرش لود نم ريثكلا كانه نكلو ةديحولا ةلودلا يه تسيلو
 نم (لايونس 9010 ةبسن ىلإ لصي ًايداصتقا اومن ققحت نأ تعاطتسا « الثم دنالياتك ةيعانص
 . كرتشملا لمعلاو ميمصتلاو ةرادإلا لالخ

 نم لودلا هذه يف ةيمنتلا نم ةدافتسملا سوردلا هذه نم ربعلا ذخأن نأ يغبني كلذل

 داجيإو ؛ ىرخألا لودلا يف ةيمنتلاو يملاعلا مدقتلاو لبقتسملاب ةيعاولا ةينطولا تادايقلا لالخ

 جاهستنا عم « جاتنإلا ىلع ةرباثملاو لمعلا ريوطت مامأ ازجاح فقت يتلا تايدحتلل لولحلا

 « جتنم عمتجم ىلإ كلهتسم عمتجم نم ةليوحتو عمتجملا هجو ريغت نم نكمتت يتلا تاسايسلا

 ضرعمو « يساسأ لكشب لخدلل ديحو دروم ىلع دامتعالا نم دحلل تايناكمإلا لك ريفوت عم

 يف دعاس يذلا وه دروملا اذهو . يجراخلا مكحتلاو راعسألا تابلقتل ضرعمو بوضنلل

 نمديزيامو . ةيرشبلا ةيمنتلا سيياقم ةميق عفرو ةرمتسم ريغو ةينآ ةيرشب ةيمنت دوجو

 انه تافورصملاو « تادراولا ىهاضت تحبصأ يتلا تافورصملا بناج عاستا كلذ ةروطخ

 دروملا ىلع دامتعالاو . تامدخلا ميدقتو روجألاو بتاورلاك ةجتنم ريغو ةتباث تاقفن يه

 ةنميهلا كلذب ينعا جاتإلاو لخدلا لئاسو لك ةموكحلا دي يف لعج تيوكلا يف يطفنلا

 تاسسؤملل ةلودلا لخد مظعم مادختسا متي ثيح « جاتنإلاو لخدلا لئاسو ىلع ةيفارشإلا

 «٠ ةيجاتنإ تادحوك سيلو لخدلا عيزوتل تادحوك تاسسؤملا هذه ربتعتو « اهتلامعو ةيموكحلا

 كلذ ىلع دعاسو ةفلتخملا ةيداصتقالا تاعاطقلاو ةلامعلا ريوطت نم تاسايسلا هذه عيطتست ملو

 . دالبلل يلامجإلا يموقلا جتانلا ىف اهتمهاسم ةلآض

 دئاوعلا عيزوت جهنم ىلع ريست يتلا تاسايسلا هذه لظ يف رطخلاب رذني لبقتسملاف كلذل

 دامتعالا نم ةلودلا نكمت ةيداصتقا ةيجاتنإ ةدعاق قلخ نود « يموكحلا عاطقلا ىلع ةيطفنلا

الا ةضهنلا يف عارسإلا ةرورض متحت يتلا ؛ ةيملاعلا فورظلا لظ يف اهيلع
 ددعتو ةيداصتق

 اذإو . يملاعلا مدقتلا لئاسو ىلع ةرطيسلل ينفلاو ينقتلا مدقتلا وحن قابسلاو ؛ جاتنإلا لئاسو

 نينطاوملا لكل لمعلا صرف ريفوت البقتسم بعصلا نم هنإف ةسايسلا هذه ىلع ةلودلا ترمتسا

 عهيف يبرعلا ملاعلا عقومو ديدملا يملاعلا ماظنلا « ةماعلا تارضاحملا هلسلس : طيطختلل يرعلا دهعملا 6

 . تيوكلا « 1992 « 63 ص « (1) بيتك
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 ةيموقلا ةورثلا عايضو تافورصملا يف ةدايزو ؛ ةهج نم جتنملا ريغ يموكحلا عاطقلا يف
 ةيمنت وأ ةرمتسم ةيمنت دلوت يتلا « ةفلتخملا ةيداصتقالا تاعاطقلا يف اهفيظوت نود دالبلل

 ماع لمعلا نس يف مه يتيوكلا بعشلا نم 9650 نأ انفرع اذإ اذه « ىرخأ ةهج نم ةمادتسم

 مهل عقوتملا ناكسلا ددع ةدايز ىلع ةبترتملاو ةينطولا ةلامعلا ددع يف ةدايزلا نع الضضف 5

 ناكسلل ةيلبقتسملا تاريدقتلا قفو ةمسن نويلم1.2 وحن ناكسلا ددع غلبيس ثيح « البقتسم

 ماع ةمسن نويلم 2.9 وحن ىلإ تيوكلا يف ناكسلا ىلامجإ لصي فوسو 2015 ماعل نييتيوكلا
 . ةمسن نويلم 3.7 وحن ىلإ 2025 ماع لولحب يلامجإلا لصيسو 0

 عيمجل حالصإلا ططخ ديدحت نم ةدوجوملا تايناكمإلا لظ يف ةلودلا موقت نأ يغبنيو
 ططخ موقتو ؛ ةيمنتلا ططخ دادعإ لبق ةيرشبلاو ةيداصتقالاو ةينارمعلا ةيمنتلا بناوج

 ةورثلا ىلع دامتعالا ىلع ةمئاقلا ةقباسلا ةيومنتلا ططخلا هتدسفأ ام حالصإب هذه حالصإلا

 لك ريفوتب موقت اهلعج يذلاو « هيفخي اذامو لبقتسملا ىلإ رظنلا نود اهتدئاع ىلعو ةيطفنلا
 لخدو ةحصو ميلعتو نك سمو برشمو لكأم نم درفلل ةلهسلاو ةحيرملا ةيشيعملا فورظلا

 ةلودلا ىلع ةيلاكتالا ىلع هتدوعو « دالبلل يموقلا جتانلا يف رود يأ هل نوكي نأ نود « ديج

 ططخ موقت نأل ناح دق تقولا نأب ثحابلا ىري كلذل . هتامزلتسم لك هل رفوت اهنإ يف
 لضفأ داجيإ لواحتو تالاجملا لك يف تيوكلا يف مئاقلا جهنلا حالصإ ىلع هذه حالصإلا

 رسفوي يذلا عادبإلاو راكتبالاو ريوطتلا ىلع رداق جتنم عمتجم قلخ ىلع دعاست يتلا لئاسولا

 . ءاهتنالل ةضرعملا هتورث بايغ يف ءاقبلا هل

 ةيعانصلا تاعاطقلا يف تازايتمالا حنمو بتاورلا عفرب ةلودلا موقت نأ ثحابلا حرتقيو

 . ةيداصتقالا عب دراشملل مدقملا يداملا معدلا

 ةيمنتلا بناوجل ةلودلا اهررقت يتلا ةيمنتلا ططخل ةلمكم حالصإلا ططخ نوكت ونقل

 داععبأب عمتجملا فيقتتل ةيمالعإلا بناوجلا ىلع حالصإلا ططخ زكرت نأ يغبنيو ةفلتخملا

 يومنت لبقتسم داجيإل هتاراهم نايبو بعشلا تاردقمل ةيريوطتلا بناوجلا ىلعو « ةيمنتلا

 ظفاحت نأ اهنأش نم ةيناكس تاسارد دادعإب ةلودلا موقت نأ يغبنيو « تيوكلا ةلودل ميدتسم

 يف نييتيوكلا ناكسلا ومن ىلإ ىدؤت يتلا لئاسولا داجيإ لواحتو ةيئاكسلا ةبيكرتلا سناجت ىلع

 ٠ نييتيوكلا ريغ ناكسلا ةبسن ضفخ لباقم
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 ةيمنتو اهتيمنتو ينارمعلا قاطنلا جراخ ةديدجلا ندملا ةيمنت حالصإلا ططخ لوانتتو
 جاتنإلا دراوم لكايه راكتباو ؛ ةيرشبلا دراوملا حالصإو « ةيحايسلاو ةيعارزلا ندملا
 حرتقيو « ةينقتلا ريوطتو يعارزلاو يعانصلا بناجلا ىلع زيكرتلا لالخ نم يداصتقالا
 تاعورشملا معدب تيوكلاب ةيداصتقالا ةيمنتلا قودنص موقي نأ لاجملا اذه يف ثحابلا
 زيكرتلا نم الدب « دالبلا يف ةيجاتنإ ةدعاق قاخ ىلع زيكرتلاو اهتيمنتو ةيعارزلاو ةيعانصلا
 . اهل ةرسيملا ضورقلا ميدقتو ىرخألا لودلل ةيداصتقالا تاعورشملا معد ىلع

 يسف ةيميلقإلاو ةيسايسلا تالتكتلا لظ يف ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت ىلع لمعلا بلطتيو

 سلجم لود نيبو اهنيب يداصتقالا جامدنالا نم عون داجيإ ىلع تيوكلا لمعت نأ « ملاعلا

 يف دجوي ثيح « ةهباشتم ةيداصتقالاو ةيرشبلا اهدعاوقو اهريصم نأل ؛ يجيلخلا نواعتلا

 طفنلا يطايتحا نم 9045 ب ردقيو لورتبلل يطايتحا ربكأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم

 سلجم لود يف ةيومنتلا ططخلا ةغايص داعت نأ يغبني ةورثلا هذه لالخ نمو . يملاعلا

 ةمادتدسم ةيمنت ثادحتساو ةيجاتنإلا دعاوقلا ءانب ىلع زيكرتلل « تفلسأ امك يجيلخلا نواعتلا

 ريغو يدجملا ريغ كالهتسالا ىلع دمتعت الو « يومنتلا جاتنإلاو لمعلاو دهجلا ىلع دمتعت

 ةدعاق قلخل ةكرتشم ةبومنت ططخ دادعإ ىلع لمعلا بلطتيو « مادتسملا ريغو يومنتلا

 يساسأ ردصمك طفنلا ىلع زيكرتلا ةروطخ ةدح نم ففخت لبقتسملا يف ةيجاتنإ ةيداصتقا

 سلجمل ةماعلا ةنامألا لظ يف كرتشملا نواعتلا راطإ لالخ نم كلذ متيو ؛ لخدلاو ةورثلل

 . يجيلخلا نواعتلا

 ةيرشبلا دراوملا ريوطت ىلع تيوكلا ةلود يف ةيرشبلا ةيمنتلا موقت نأ يغبني كلذل

 تاساردلا ىلع زيكرتلا نم الدب هيلع زيكرتلاو ينفلاو ينقتلا لمعلا ىلإ اهتهجو رييغتو

 نسم 1997 ماع يف نييتيوكلل 9026 ب ردقت يتلاو ةينطولا لمعلا ةوق ةيمنت عم « ةيرظنلا

يمج يف « ةيتيوكلا ريغ لمعلا ةوق لحم ةيتيوكلا لمعلا ةوقل لالحإلا ةسايس لالخ
 ةطشتألا ع

 ماظن ريوطتو « ةلامعلا نم تاجايتحالاب ميلعتلا تاجرخم طبر عم ةينفلاو ةينهملاو ةيرادإلا

لؤسملا يدمب يعولا ةيمنت كلذ بلطتيو « ةيملعلاو ةينفلا تاصصختلا معدو ميلعتلا
 يف ةي

ن ريغتو ؛ دالبلا يف لامعألا عيمج يف طارخنالا ىلع ًارداق بعشلا نوكي نأل ليقتسملا
 ةرظ

 جهانملا يف ىدابملا هذه سرغ كلذ بلطتيو ينقتلاو ينفلا لمعلا وحن جيردتلاب عمتجملا

 ةيعوتب متهت يتلا ةرمتسملا تارضاحملاو تاودنلا لالخ نمو « مالعإلا لئاسو يفو ةيساردلا

 ىلع ظافحللو . نطولل ةيموقلا تاورثلاب ضوهنلا يف هرودو ينهملا لمعلا ةيمهأ يف بعشلا

 قفسش ىلع يوتحت يتلا ةينكسلا تاعمجملا ءاشنإ وحن هجوتلا يغبني تيوكلا يف يرضحلا زيحلا
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 اهلمحتت ةريثك ءابعأ ىلإ جاتحي يذلا يقفألا ةاجتالا نم الدب يسأرلا ةاجتالا لالخ نم ةعستم

 يف نينطاوملا نواعت اضيأ كلذ بلطتيو ؛ قفارملاو ةيساسألا ةينبلا تامدخ ريفوت يف ةلودلا

 ىلإ ةفاضإ « لبقتسملا يف يفقألا ةاجتالا ةروطخب مهكاردإو ديدجلا ينكسلا طمنلا اذه ليقت

 مهل وصح لدي ةينكس ةقشش ىلع لوصحلا يف نيبغارلل تازايتمالاو تايرغملا نم ريثكلا ريفوت
 . لزنم ىلع

 يف ةيمنتلا ططخلل دو شنملا يداصتقالا لوحتلا لظ يف ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل

 اهيلع ظافحلاو نزاوتلاب لالخإلا نم ةئيبلا ىلع ظافحلا ىلع لمعلا بلطتي « لبقتسملا

 يف لايجألا تابلطتمب لالخإلا نود رضاحلا يف لايجألا تايجاح ةيبلتل « ةيرارمتسالل

 عاونأ ديدحتل رمتسملا سايقلا لئاسو مادختسا يغبني تاياغلا هذه ىلإ لوصوللو « لبقتسملا

 كللخلا نمو فازنتسالا نم ةيعيبطلا ةئيبلا يمحت يتلا تاعيرشتلا نم ريثكلا ضرقف عم « ثولتلا

 تاقوأ يف ةيرحبلاو ةيربلا تانئاكلا ديص رظحو ةيعيبطلا تايمحملا ةماقإ عم ٠ يجولويبلا

 نم دحلل ةدئاسلا حايرلا تاهاجتأ قفو « ةيعانصلا تاعورشملا ءاشنإ نكامأ ديدحتو اهرثاكت

 . ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ لوصولل ثولتلا

 بناوجلا ضعب ثحابلا حرتقي تيوكلا ةلود يف لبقتسملا يف ةمادتسم ةيمنت داجيإلو

 ةصاخلاو اهل ةينيفنتلا تاءارجإلاو تاسايسلا ضعبو « اهيلع زيكرتلا يغبني يتلا ةيومنتلا

 (7-5) و (7-4) لاكشألا اهحضوت ؛ ةيرشبلاو ةيداصتقالاو ةينارمعلا ةيمنتلا بنا وجب

م تيوكلا ةلود يف ةمادتسم ةيمنت دوجو يف دعاست اهلعل (7-6) و
 . دلبقتس

 , هنوعو هللا قيفوتب مت
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 ةسا ردلا رداصمو عجا رم ةمئاق
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 : ةيبرعلا عجارملا : الوأ

 ةعماج ؛ ندملا ةيفارغج ىف ةسارد - تيوكلا ةنيدم : (1982) نسح دمحأ « ميهاريإ

 ' تيوكلا « 7 ددعلا ؛ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم « تيوكلا

 جيلخلا تاسارد ةلجم ؛ ةيفارغج ةسارد تيوكلا ناكس : (1985) نسح دمحأ « ميهاربإ

 . تيوكلا « تيوكلا هعماج 12 ددعلا « ةيبرعلا ةريزجلاو

 . نانبل «٠ توريب « ملقلا راد ؛ نودلخ نبا همدقم : (1984) نمحرلا دبع « نودلخ نبأ

 . تيوكلا « لسالسلا تاذ « ثيدحلا تيوكلا خيرات : (1984) ىفطصم دمحأ « ةمكاح وبأ

 « تيوكلا ىف طيطختلا تايجيتارتساو ىرضحلا ريوطتلا : (1981) هلإلا دبع « شايع وبأ

 . ثيوكلا « تيوكلا ةعماج « 27 ددعلا « ةيتيوكلا ةيفارغجلا ةلجملا

 « ةيفارغجلا ةيعمجلا « تيوكلا يف ةيمنتلا ندمل طيطختلا : (1981) هلالادبع , شايعوبأ

 . تيوكلا « تيوكلا ةعماج « 33 ددعلا

 ةفرعملا راد ؛ تاقيبطتو سسأ ناكسلا ةيفارغج : (1997) دمحم ىحتف « ةنايع وبأ

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج « ةيردنكسإلا « ةيعماجلا

 ةضهنلا راد . ةسماخلا ةعبطلا « ناكسلا ةيفارغج : (2000) دمحم ىحتف « ةنايعوبأ

 ٠ نانبل ؛ توريب « ةيبرعلا

 عينزوتلاو رشنلاو ةفاقثلا راد « ندملا ةيفارغج ىف تاسارد : (1995) ىلع دمحأ : ليعامسإ

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج « ةرهاقلا «

 تاذ ء هجول اهجو ميلعتلاو ةيمنتلا- لبقتسملاو تيوكلا : (1989) ىلع نسح « ميهاربإلا

 . تيوكلا « لسالسلا

 تايالولا « كرويوين « ةيرشلبلا ةيمنتلا ريرقت : (1999) يئامنالا ةدحتملا ممألا جمانرب

 . ةيكيرمألا ةدحتملا
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 « تبوكلا ةلودب ةيمألا وحم لاجم يف ةيوبرت تاهاجتاو ءارآ : (1984) دمحأ « ناتسب
 ةعماج « 12 دلجملا ؛ ثلاثلا ددعلا «؛ ةيعامتجالا مولعلا ةلجم
 . تيوكلا « تيوكلا

 . تيوكلا « تيوكلا نع تالاقم : (1966) دمحأ « رشبلا

 ةدحتملا تايالولا « 1999-2000 ةيمنتلا ريرقت : (1999) ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا

 « ةيبرعلا ةعبطلا ء رشنلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم « ةيكيرمألا

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 « ةمكحلا راد , رضخألا لحاسلا ىلع عبسلا تارامإلا : (1957) مساق نيسح « ينيروبلا

 . تيوكلا

 ةيعمجلا « ىجبوغلا ىدمح نيسحو ؛ نمحرلادبع دعس ةمجرت : (1987) نايايلا يف ميلعتلا

 . تيوكلا « ةلوفطلا مدقتل ةيتيوكلا

 « رشنلل ساطرق راد « تيوكلا خيرات ىف ثاحبأ : (1998) فلخ كلاملا دبع ٠ ىميمتلا

 . تيوكلا

 :« تيوكلا ةيدلب « أم اع نيسمخ ىف تيوكلا ةيدلب : (1980) رداقلا دبع ةاجن « مساجلا

 . تيوكلا

 ددعلا « نيسدنهملا ةلجم « تيوكلا ةلودل ديدج ىلكيه ططخم : (1996) ةفيلخ ديلو ء مساجلا

 . تيوكلا « 2

 ةيعامتجا ةسارد - تيوكلا يف ناكسإلا : (1985) زيزعلادبع فؤرلادبع ٠ يوادرجلا

 : تيوكلا 2 رشنلل ةمظاك « ةيرضح

 « ةعماجلا بابش ةسسؤم « ةيمنتلا ةيفارغج : (1996) قازرلادبع ىرسي « يرهوجلا

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج « ةيردنكسإلا

ودلا عقاوو ةيرظنلا نيب ةيداصتقالا ةيمنتلا : (1985) ميهاربإ زياف « بيبحلا
 « ةيمانلا ل

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا « دوعس كلملا ةعماج
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 تاذ « كرابم دهع ىف تيوكلل ىسايسلا خيراتلا : (1990) نسحملا دبع حوتف , شرتخلا

 . تيوكلا ؛ لسالسلا

 تاساردلاو قئاثولا زكرم « رطق هعماج « ةيجيلخلا ةيبرعلا ةنيدملا : (1988) نسح « طايخلا
 . رطق « ةيناسنإلا

 . تيوكلا «ةايحلا ةبتكم راد « ثيوكلا خيرات : (1963) زيزعلا دبع « ديشرلا

 ةسسؤم « لوألا ءزجلا ؛ ةرصتخملا ةيتيوكلا ةعوسوملا : (1993)دمحم دمح « ناديعسلا

 . تيوكلا « ىملعلا مدقتلل تيوكلا

 « تيوكلا ةعماج ؛ يفارغوميدلا ليلحتلا قرط : (1994) يفنح ىفطصم « يناقلشلا

 . تيوكلا

 . تيوكلا ؛ لسالسلا تاذ « تيوكلا خيرات نم : (1986) قوزرم فيس « نالمشلا

 - رضاحلا - ىضاملا « تيوكلا ناكس : (1986) ىفطصم « ىناقلشلا و لمأ « حابصلا

 ةيفارغجلا ةيعمجلا « ةنراقم ةيليلحت ةيناكس ةسارد « لبقتسملا

 . تيوكلا « تيوكلا ةعماج « ةيتيوكلا

 ةمصسارد : تيوكلا ةلودب ىرضحلا ومنلاو طفنلا : (1990) فسوي لمأ « حابصلا

 ةعماج ؛« 67 ددعلا « 11 مقر « بادآلا ةيلك تايلوح « ةيرضح

 . تيوكلا « تيوكلا

 ةلجم « رشع نماثلا نرقلا ىف اهروطتو تيوكلا ةأشن : (1986) هفيلخ هنوميم  حابصلا

 «٠ تيوكلا ةعماج ؛ 46 ددعلا « ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد

 . تيوكلا

 ؛ ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم « يميلقإلا طيطختلا : ( 1987) دمحم داؤف , راقصلا

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج « ةيردنكسإلا

 ةسيليلحت ةسارد - تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا : (1995) سيميرح دلاخ يمزاعلا

 « ةروشنم ريغ مولبد ةلاسر ؛« 1983 - 1977 ةينارمعلا ططخلل

 ٠ نيرحبلا « يبرعلا جيلخلا ةعماج
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 ىدمل ةليلحت ةسارد - ةياورحصلا ةئيبلا ىف نكاسملا : (2000) سيميرح دلاخ « ىمزاعلا

 ىف سادنألاو نيرقلا ىتقطنم ىلع قيبطتلا عم ىنارمعلاو ىئيبلا قفاوتلا
 : تيوكلا « ةيئيوكلا ا زكرم « تيوكلا ةلود

 ايفارغجلاو خانملا ملع ىلإ لخدم : (1987) دومحم « رفص وزعو ىراض « ىمجعلا

 : ةيليلحت هسارد : ةيفارغجلا تامولعملا مظن قيبطت : (1990) دمحم نب دئاخ ٠ ىرقنعلا

 . تيوكلا ؛ تيوكلا ةعماج ؛ 134 ددعلا « ةيتيوكلا ةيفارغجلا ةلجملا

 ةيفارغج ةسارد : ثيوكلا ةلود ىف ةيداصتقالا ةيمنتلا : (1974) رمع ىلع دمحم « ارفلا

 . تيوكلا « تيوكلا ةعماج « ةيليلحت

 ريغ مولبد عورشم « ةيبرعلا ةميدقلا تويبلا نم تاينقت : (1995) هللادبع رصان « ةلئاضفلا

 . نيرحبلا . يبرعلا جيلخلا ةعماج « روشنم

 . نانبل « توريب « ةلاسرلا ةسسؤم « طيحملا سوماقلا : (1996) يدابآ زوريفلا

 . تيوكلا « لسالسلا تاذ « تيوكلل ةيخيراتلا ايفارغجلا : (1985) ديشر دمحم « ليفلا

 جيلخلا لودل ةدحوملا ةيناكسلا ةسايسلاو ىعامتجالا لقاكتلا : (1987) ديشر دمحم « ليفلا

 . تيوكلا « ىلوألا ةعبطلا ٠ ثيوكلا ةعماج « ىبرعلا

 ىحاونلل ةيليلحت ةسارد : تيوكلا ةلود ىف ىموكحلا ناكسإلا : (1988) ديشر دمحم : ليفلا

 . تيوكلا « ىملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم « ةيفارغجلاو ةيعامتجالا

اذ « ىلوألا ةعبطلا « تيوكلا خيرات نم تاحفص : (1968) ىسيع نب فسوي « ىعانقلا
 ت

 . تيوكلا « لسالسلا

 ٠ تيوكلا « دنهملا ةبتكم « ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا : (1992) ناضمر هللا دبع « ىردنكلا

 ٠ تيوكلا « دنهملا ةبتكم « ةيداصتقالا ةيئيبلا دراوملا : (1994) ناضمر هللادبع « ىردنكلا

 تديوكلا ةسسؤم « تيوكلا ىف ةعانصلا ةودن ثوحب : (1983) نسحملا دبع دمحأ « ريطملا

 .٠ ثيوكلا « ىملعلا مدقتلل
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 ةمظنم « لوألا ءزجلا « ةيبرعلا ةنيدملا طيطخت : (1968) ندملا ءامنإل ىبرعلا دهعملا

 . ثيوكلا « ةيبرعلا ندملا

 . تيوكلا « تيوكلا ةعماج « ىميلقإلاو ىرضحلا طيطختلا : (1985) هللا دبع ديلو , سينملا

 جذامن عم ةنراقملاب تيوكلا ةنيدمل ىلخادلا بيكرتلا : (1994) هللا دبع ديلو , سينملا

 273 ددعلا « ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم « ندملا بيكارت

 ٠ تيوكلا « تيوكلا ةعماج

 « ةبسحلا صوصنو ةيدلبلا تارارق نيب هباشتلا هجوأ : (1996) هللا دبع ديلو « سينملا

 2 تيوكلا هعماج « 6 ددعلا « ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم

 . تيوكلا

 ؛ ىربكلا ةنيدملا حمالم « تيوكلا ةنيدمل ةيرضحلا ةينبلا : (1996) هللا دبع ديلو . سينملا

 ةيروهمج « 2 ددعلا « 56 دلجملا « بادآلا هيلك ةلجم « ةرهاقلا ةعماج

 . ةيبرعلا رصم

 هسارد « تيوكلا ىف ىرضحلا طيطختلا صئاصخ : (1996) هللا دبع ديلو , سينملا

 مولعلا ةلجم ؛« تيوكلا ةععماج « ةيبرغلا تارثؤملاو تامسلل

 . تيوكلا « 2 ددعلا « 24 مقر « ةيعامتجالا

 همظاك ؛ تيوكلا ىف طيطختلاو ىنارمعلا روطتلا : (1981) ىلع لوسرلا دبع ؛ ىسوملا

 . تيوكلا « عيزوتلاو همجرتلاو رشنلل

 تامدخلاو ماعلا لقنلا ماظن : (1980) هلالا دبع ؛ شايع وبأو دشار باهولا دبع « نوراهلا

 ةيفارغجلا ةيعمجلا ء ةيناديم ةسارد - تيوكلا ىف ةيحيورتلا

 . تيوكلا « تيوكلا هعماج « 16 ددعلا ؛ ةيتيوكلا

 تافقيبطتو ةيمنتلاو يعامتجالا رييغتلا ئدابم : (1993) نورخآو مامه دمحم : يمشاهلا

 تيوكلا ملقلا راد « يتيوكلا عمتجملا ١ ىلع
 ٠ تيوكلا «

لا راثآلا ىلع ظافحلل ةسارد : (1988) تيوكلا ةيدلب و , سوميس نيلفيا « ىلع
 ةيخيرات

 . تيوكلا « ةميدقلا تيوكلا ةنيدم « لوألا دلجملا « تيوكلا ىف
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 « تيوكلا ةعماج « ثيوكلا ةلود ىف ةيقيبطتلا تاءاصحإلا (1986) ركب 3 ذ ةيقيبطتلا ت : دمحأ د وبأ ؛ نيسح

 . تيوكلا

 ) تيوكلا ةعماج 2 تيوكلا ةلود يف ةيقيبطتلا تاءاصحإلا : (1986) ركبوبأ « ةلود يف ةيقيبطتلا تاءاصحإلا : (1986) دمحأ ركبوبأ ٠ نيسح

 . تيوكلا

 . تيوكلا ؛ لسالسلا تاذ « ةيتيوكلا انتايركذ عم : (1984) بويأ ٠ نيسح

 5 2 5 .٠ ا ماو ١ دبع 1
 ساطرق راد ؛« تيوكلاب ىبرعلا عمتجملا نع تارضاحم : (1960) زيزعلا دبع « نيسح

 . تيوكلا « عيزوتلاو رشنلل

 ةيروهمج ؛ ةرهاقلا « ةفرعملا ةعبطم « هخيراتو ندملا طيطخت : (1965) دمحم « دامح

 ::ةيبرعلا نيم

 « ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم ؛ يرقلاو ندملا طيطخت : (1994) سابع قوراف « رديح

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج ( ةيردنكسإلا

 ٠ ةيردنكسإلا « ةيمنتلا ةيفارغج ىف ثحبلا جهانم : (1996) زيزعلا دبع ميهاربإ « ىدايز

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 ةيدلب ء ةماعلا تاقالعلا بتكم « ةيبرعلا ندملا ميظنتو ملعلا : (1963) اباس « ربش

 5 تيوكلا 2 تيوكلا

لب «هتيوكلا ىف طيطختلاو نارمعلا : ( خيرات نودب) « مالسلا دبع دماح « بيعش
 ةيد

 . تيوكلا « تيوكلا

 ٠ تيوكلا « تيوكلا ةيدلب « قرطلا ماظنو روطتلا : (1984) مالسلادبع دماح « بيعش

 ولجنألا ةبتكم ؛« ناكسلا ةيفارغجل ةيفارجوميدلا سسألا : (1969) دمحأ تلود « قداص

 ٠ ةيبرعلا رصم ةيروهمج « ةرهاقلا « ةيرصملا

 عسم ناسنإلا تالكشم ىف هسارد - ناسنإلاو ةئيبلا : (1991) نيدلا نيز ؛ دوصقملا دبع

 . تيوكلا « ةيملعلا ثوحبلا راد ؛ هتتئيب
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 « فراعملا ةأشنم . ةيفارغجلا تامولعملا مظن : (1998) يمازخلا دمحم « زيزع

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج ,ةيردنكسإلا

 ىفارغج روفظتنم - ىبرعلا جيلخلا لود ىلإ ةدفاولا ةلامعلا : (1990) ديرف دمحم « ىحتف

 2, ةعبارلا ةنسلا 2 لوألا ددعلا ؛ اينملا ةعماج « ىفارجوميدو

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 ؛ ج .ىج .ل « يفارغجلا رفسلا يناثلا ءزجلا « جيلخلا ليلد يف تيوكلا : دوعس دلاخ ؛ ديزلا

 تيوكلا « 1981 « يلوألا ةعبطلا رميرول

 « ةديدجلا تاعوبطملا ةرادإ « ىعارزلا ىرلا تايساسأ : (1976) ميهاربإ ىحتف  دوعسم

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج , ةيردنكسإلا

 و عقاولاو ىرفظنلا راطإلا نيب ةيبرعلا ةنيدملا طيطخت : (1995) دمحم ىحتف « ىحليصم

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج « ةرهاقلا « لبقتسملا

 ةسارد ؛ رصاعملا يتيوكلا عمتجملا يف ةيعامتجالا ةيمنتلا : (1989) ديع ىلع , بغار

 ؛ يبرعلا سرافلا ةعبطم ؛ تيوكلا يف ةلماعلا ىوقلل ةيناديم

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج « قيزاقزلا

 ؛ ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم « نارمعلا ةيفارغج : (1972) دمحم حاتفلا دبع « ةبيهو

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج «( ةيردنكس الا

 مجرتم « ءاشنإلا سلجم ىلإ مدقملا ىسيات بوكاج روتكدلا ريرقت : (1960) تيوكلا ةيدلب

 تيوكلا « ةيبرعلا ةغللا ىلإ

 ٠ تيوكلا « ةيموقلا ةيعيبطلا ةطخلا « نئاكويب نلوك « ةيدلبلا ططخم : (1971) تيوكلا ةيدلب

 صسخلم « ىدملا ةريصق ةطخلا « نئاكويب نلوك « تيوكلا ططخم : (1971) تيوكلا ةيدلب

 . تيوكلا « تاحرتقملا نايبو 1-2-3 تادلجملا
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 . تيوكلا « تيوكلا ةيدلب عيراشم صعب : (1977) تيوكلا ةيدلب

 . تيوكلا « تيوكلا يف نارمعلاو روطتلا : (1980) تيوكلا ةيدلب

 « هيجوتلاو ذيفنتلا ؛ يناثلا ىلكيهلا ططخملل ةنلاثلا ريوطتلا ةداعإ : (1989) تيوكلا ةيدلب

 . ثيوكلا «1 ءزجلا

 ةنجللا ء« ريضختلل ةيموقلا ةطخلل ةيسيئرلا ةيميظنتلا تادلجملا : (1989) تيوكلا ةيدلب
 . تيوكلا « 1-2-3 تادلجملا « ريضختلل ايلعلا

 « ةيحيضوت تادنتسم ؛ تيوكلا ةلودل ثلاثلا ىلكيهلا ططخملا : (1997) تيوكلا ةيدلب

 . تيوكلا

 ةيزكرملا ةرادإلا 265 ماعل تيوكلا ةلود دادعت جئاتن : (1965) طيطختلا سلجم

 . تيوكلا ؛ ءاصحإلل

 : تيوغلا 2 ناكسلل ماعلا روطتلا : (1970) طيطختلا سلجم

 . تيوكلا « 1970 ناكسلل ماعلا دادعتلا : (1970) طيطختلا سلجم

 : تيوكلا 6 ينابملا رصح ؛ ناكسلل ماعلا دادعتلا : (1972) طيطختلا سلجم

 يف ةيبنجألا ةلامعلا ةودن : (1985) طيطختلل يبرعلا دهعملاو ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 . تيوكلا « يبرعلا جيلخلا راطقأ

 ديدجلا يملاعلا مافنلا ؛ ةماعلا تارضاحملا ةلسلس : (1992) طيطختلل يبرعلا دهعملا

 . تيوكلا ٠ (1) بيتك « هيف يبرعلا ملاعلا عقومو

ضختل ةماعلا ةعجارملا : (1989 ) ةيملعلا ثاحبألل تيوكلا دهعم
 ةمدقم هسارد « تيوكلا ري

 . تيوكلا « تيوكلا ةيدلبل

خلل ةماع ةعجارم : (1993) ةيملعلا ثاحبألل تيوكلا دهعم
 - تسيوكلا ريضختل ةيموفلا ةط

 ةورثلاو ةعارزلا نوئشل ةماعلا ةئيهلا ىلإ ةمدقم ةسارد
 « ةيكمسلا

 . تيوكلا
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 مولع ةلجم « اذامل -ةيفارغجلا تامولعملا ةمظنأ : (1995) ةيملعلا ثاحبألل تيوكلا دهعم

 . تيوكلا « 24 ددعلا « ايجولونكتو

 نوئشلاو فاقوألا ةرازو « تامولعملا زكرم : (1997) ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو

 . تيوكلا « اماع نوسمخ يف ةيمالسإلا

 « ءاصحإتلل ةيزكرملا ةرادإلا ؛ ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا : (1974) طيطختلا ةرازو

 . ثيوكلا

 2« ءاصحإرلل ةيزكرملا ةرادإلا 2 ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا : (1975) طيطختلا ةرازو

 . تيوكلا

 «ءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلا ؛ ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا : (1977) طيطختلا ةرازو

 . تيوكلا

 . تيوكلا ٠ تآشنملاو ناكسلل ماعلا دادعتلا : (1985) طيطختلا ةرازو

 -91/90) تاونسلل ةيسمخلا ةيئامنإلا ةطخلل ماعلا راطإلا عورشم : (1990) طيطختلا ةرازو

 . تيوكلا .(«( 4

 ًادودحو ًادوجو تيوكلا : (1991) ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ؛ طيطختلا ةرازو

 0 تيوكلا 2 ةيقارعلا تاءاعدإلاو ةيعوضوملا قئاقحلا

 . تيوكلا « 1995 ماع دادعتل ةيلوألا جئاتنلا : (1995) طيطختلا ةرازو

 ةيمنتلاو تيوكلا : (1995) ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم « طيطختلا ةرازو

 . تيوكلا « ةيعامتجالا

 « ءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلا « ةيونسلا ةيئاصحإلا ةعومجملا : (1996) طيطختلا ةرازو

 . تيوكلا

 .٠ تيوكلا « ءاصحلل ةيزكرملا ةرادإلا « ةرسألا ةينازيم ثحب : (1996) طيطختلا ةرازو

 .٠ تيوكلا « ءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلا « ةيئاصحالا ةحمللا : (1997) طيطختلا ةرازو
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 ةيباصتقالا ةيمنتلل ةيسسمخلا ةطخلا عورفشمل ةثدحتسم ةخسن : (1997) طيطختلا ةرازو

 . تيوكلا « ماعلا راطإلا « (96/95-2000/99) تاونسلل ةيعامتجالاو

 . تيوكلا ؛ ثيوكلا يف ةلماعلا ىوقلا ثحب : (1998) طيطختلا ةرازو

 . تيوكلا . طئارخو ثتالجس « ءاصحإلاو ثوحبلا بتكم : (1995) ةيبرتلا ةرازو

 . تيوكلا ؛ طئارخو تالجس « ءاصحإلاو ثوحبلا بتكم : (1997) ةيبرتلا ةرازو

 . تيوكلا ٠ يتيوكلا عمتجملا يف قالطلا ثحب : (1978) لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو

 . تيوكلا « يونسلا ءاصحإلا باتك : (1998) لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو

 . تيوكلا « قالطلاو جاوزلا تاءاصحا : (1997) لدعلا ةرازو

 . تيوكلا « ةيئابرهكلا ةقاطلا « ىونسلا ءاصحإلا باتك : (1998) ءاملاو ءايرهكلا ةرازو

 . تيوكلا « هايملا « ىونسلا ءاصحإلا باتك : (1998) ءاملاو ءابرهكلا ةرازو

 . تيوكلا « ةسايسلاو طيطختلا : (1997) ةعارزلل ةماعلا ةئيهلا

 . تيوكلا « ةلامعلاو ناكسلا نع تانايب : (1997) ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلا

 : ةيزيلجنالا ةغللاب - ب

 اكدت( اسمن كمدلتاو' (1952) : !اتسممتتم هن ةمعمععار: ةصق 2 .31دعاطعاةمع, ادم

 101 طع 10178 02 ]كنت ةناج ]كنان

 اكسنت( ةلسمت كمولتاو (1970) : (0.8انءطقسقتنب تأ عصمت , 1كم

 اكون ةةسصسنت مدلتاج (1970) : 85دءعطقسقمب 1/1ةماعت "اقص مر اكن19ةقأب ]02 8-عققلب

 1ك

 لكصدلا ةكسستكمدلتم (1971) : 8دعطقمقم,©هانمب ماهم 10+ تب ةتخ

 ,5ععمم0 1ع عج, "01 3-2-1, 137م

 لكصدتا 8كسسن ةمدلتا (1977) : 002 5طقهل مصل م طاقم 10ه اكتب ةنايط مقل

 1عم011, ماهصستسع قع طماتعإت, اهنا

 لكلا ة88سسن ءمولثاو (1983) : 8دعطقمقمب © هاآنس هم طةماسعت5, 142516 طاوص

 101 اكن هنأ , ةصقأ 160016701 1 , اكن هنخ
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 1نيجوتا 31همست كملت (1983) : 8ات6اةهقتلم 6 هاتس ةسل 1[ ةعاس 65, 1/1[ ةقاعت طاقط 7
 ]جنة ناب لم 1ع عج, 17701 3-2-1, لدن ةلخأ ٠

 رهبجدتا 8[هسنعمهلتج (1983) : 8دعطقمقم, (نهانم ةسل مةكاسعك5ر 1/1 ماقص
 1701 111 هنأ [ذجمأ 1عوتعال, ماقسهتمس م كي مماتعإل, 10077811

 ا 1رمقلل 1 1/ةماعت طاقم
 ركجوتا 38كسن هلت (1983) : 8دعطقمممب هانم 2120 2313615, ا

 جمر 1 وتا ,56ع020 16765,آرهصا نقع لك 8250011 51015,
6 

 1كيسوتغ 3كسست كمهتناو (1997) : 1[سجس هنغ سهماعت طاقم !طنكل 1ع 11عام مأتخشم
 ةاستعأستع طاققب 01.3 رآكتنك نأ ٠

 ركجمتا ةكسن كمان (1996): 1من ة/كمماعت طاقس '[طتغل 2عوتعاا , ع8
 10 انتس عالق, اكن

 3ةمتونج 01 1ءولغط (1996) : 8عولتط (0ةعع ذم اكدت هتك 0100 1ععلمسقل 1عوعأ ,
 معمم ةتفاتكتع كاست, آ2ءصوماستعالا 01 كاقتتكأالع , 77811

 3لتدتكئج 02 طاوممتسوع (1976): مستقل 5اقهقكاتعو] ططواعةعاراكلتناةلأ ٠

 3اتستمذو هلأ طاقسستسع (1977): مستقل 51265621 مطوة عاباكتتتاةل

 38لتدتكنج 01 طاوسمتسع (1988): خسمستندل 5125عو]1 ظطواعةعااكتتاالةلك .

 ةاتمتماج 01 طاجسستسع (1992): ةمسسسقل 513656 عدل مقطوعة عاراكتتكتهتأ .

 8اتمتماذج 01 طاومستمسع (1994): خهسسقأل 5اهاتقا عدل مقطوعة ءاراكتتااةتأ .

 للاستاذ هأ طامسستسع (1995): ةكمهدتطلت' آ101ععقأ 0[ 5اهلتماتعق فخ مععدنكدل
 اه عد1 01

 1للادتكاج 05 طافممتسع (1997): خسمتنمل 51315031 قطو عاباكنتتة نأ .

 81متكنج ه1 طاومستمسع (1998): 8لكهدنطلج ]1 ععقأ 08 ةاقتتكاتع5 ,ةععمطدل
 ةامطقاعول ه5 عراك هن

٠. 

 : ةيجنرفألا عجارملا : اثلاث

 قطا .ةررتدمط . ى ( 1997) : [[1هنمتصع 2ءهااعتتق 35 1[عوممممع 10 استست م

 10 اكدت . 8دلل ءاتم. ةةعانتاو' 02 ةعاو . 7210 11 19 ةنغ

 مذا - 0051 . 1553 (1998) : طع ةممانعدغمم هك صنعت ةصقتماجب ؟ءاقتتممم .ةص متع -

 6مؤ[ ةمهلرتو زك 10 طع مع هس ممو6 بع 02 1 هنأ ظعمممالإت .

 زمتصقل 04 اطغ عدلت همم ةعوطتقعم :ةدتممدلت دملتعو . 701

 ه111. اكتدتا اندتت مناوا .اكتجاة نأ .
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 قلع طمزز ىترق.(1986) : سم1 هزدمعمأ 2011 هل عدل 15115311 70116 520001 1غ اا عطخ
 06 قنا دعوطتعع 13859 هس >نطاتع خلسصتستواك8605 12 13377ةكخ

17 

 4ا- ةوطوطبخ (1980) : "طع 011 8ءمصمتست“ 02 ظتوهتخ ,لكتتتاتةتا انطق ة1ق1137
4 

 ةلاتودس 7 .1968(2) : 7ةعامرو مقعءاتسو همدقاتت عام 177011ع 300 ةصلتتكاإا ةط
 كان 1م

 قسومأنت ر ![ظطصسقم (1993) : 8كءامممماتق 2000, آن .5.خ

 8وسعترط,1978(1): 115دعمغ ه2 1069ءاممطتعل , اطع 8مم 03163 01 10657610 ملط عاقل
 هنن طادمهتسع , 81 آ2ءاطت,] 0101 .

 8ءعوطقللع عرف (1980) : فةموواعتتم 101 آ066ءامزتج ءاتك 21ةقصتقك 320 51108ءاتنتع ,
.0 

 8هىدر ا. ةل. (1988) : 1562ءاتمطك ه2 110 10110 1ع؟ء1ممططعتتت 01351
 الهتح عسا 11ةق5ةعاسقعءاتعق . [].5.ذ .

 (ةامسعدعو ل ي ةدجلعتن ل. (1988) : اننطوم 2اهمهنمسع, 7177 : 3مءنمقتب طتنلا .

 (طمدو , ظةمعمأكع (1972) : طادههمنمسع ةسل تعد , اطغ 1/هلعم ©: 2اهمصتسع ذه
 مع 9 ( ةشتقتك, عج015ع 8:هجتلا هيرالاال .

 (ادوسلعغر 8 (1992) : فعو, آمهلم , 11.15 .

 120ورهور 21. يي 18مل, (1993(0) : 3ادمونسق 1ةكأ 02هىذمع انعم , 1

 6هدوج هر طلقسف (1972) : ذمه طططملسءانمت 10 50قل طاقسمتسع اص طع طن
 م10, ال.5.ةخ.

 طاعلممسد . 7 (1971) : 1027 9لعدتو ذم 1!كتبدتا 101ج

 11ءسموم 2تدطعم (1946): 1[ ونا م دن طمطتع , 33778[1قأ

 1 ءمسمدر.1936(11.1.2) : هنأ هصن امج متعاططهانتور لكتلة نأ .

 1 ءعاط 2. ؟[ةسمامسع (1972) : كتب ةثغ 205مءعأ ةصل ظعهلناو ,

 هلل ر ةععرج (1993) : ادة 3 1ع 8ءوتسمتمسع , آ>نطقن , نخل

خم آممملهعانمد 1[ عونمصقل طاوممتسع ,آ.ههلمد , الآ.
 اةددقم .] (1978): 

 هملسمم , ؟ةللتدس يب اظنك ءدسل (1988) ظلسعتم] عد ةصق طءوعنعع 0+ [ترطوم

 طاقممتمم , نج 8اومقعوع , آآ.5 4

 اهلا, طءامع (1992) : اننطقم © 1[ ععلمدهل ماهصمنمع , !ههلمد ,ال.

316 





 11عمتمعأوس ر ل (1989): 5اهممتسع 210065565 , ذل ]ممم لت ءانمد 102 60 عمها علق,
 0.ث.

 ركعمسممس , ةكمطس(1976) : طع 7162 200 ز2ءقتق طخ عع 101 طسعتتعم ةمل اطع
 177010 عجب ؟لهركع .[نل.5.ذخ.

 1100062, 8. 71 هب آرععب 12. (1974) : 8ءمصمتستع 660عقهأت, آ.0000ب آن. 1.

 1كيكدم , 11.1"دلطنا (1984) : 8ءمهمستع 10عا61ممدصعمك 1520

 1نللز ب1 .(1981): »واتعوت 5ظعمممستعق, آ,.م500, ال...

 1س عطرا ععتس قي اظكومجن طقعط (1984) : ةزنع طاقمهتسق , 3** 0 , 10.1

 مولععوجع [6.[5 (1965): فمينعدمممل ؟اوصهتتتع 05 8 ز[عدتك زهاتنصعإل اطقماتعط
 (ءوطدل همه ظدماعس ذتدطاق , ا[ن.5ك.خ.

 1نملغعل 1دنممم كدت مممسعمتا 8عووعدسسع, ؟0110 طعقلاط, 11

 1ععممه] هل5عع 101 7ءوأ ذماقب 1992, 11:62 ذتت 201102 ا
 11ءعوعاطعو هآ اطع 171ه10, ان.ك.ذ .

 ةاتطءرم ةدطق (ءمرزعع (1964) : "طع اظدتتجوتا [ناتطةستتة013, 10عام ع0
 ممه15515 1ر1

 105/1:500 (1974) : [عقلتسم اه [ءعمصماستعد 01 1002101 2ةتتق .1ةققتتع# .

 1ةللنوس (عطسعم 801جم 1لاتسنتلك 015 (1964) : ةطقملاومأع هغ 50ءام10 ع, ,
 مات ءلعع دسم ا؟عووم مدتنل آنانلب آم52002 .

 لطع ١؟'010 ظدصلع (1982) : 1717ه210 12عام مصسعتت 1160011, 011010 , 4
 لاطلاق طععوو. 1
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 قصحالملا

 ةيناديملا ةساردلا ةنابتسا جئاتن (1) قحلم

 تيوكلا ةلود يف طيطختلا ةزهجأ ماهم روطت (2) قحلم

 ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم (3) قحلم

 ةساردلا يف ةدراولا ةيندملاو ةيفارغجلا نكامألاو عقاوملا ءامسأ (4) قحلم





)1( 3 #2 1 

 [ ةيناديم ةسارد ةنابتسا ]

 نطاوملا يزيزع

 . دعبو .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةلود يف نارمعلا ' : اهناونع هاروتكدلا ةجرد لينل ةيملع ةلاسر دادعإب ثحابلا موقي

 ةسارد ىلإ ةلاسرلا هذه يف ثحابلا قرطت دقو . " ةيمنتلا ةيفارغج يف ةسارد : تيوكلا

 ماع ةطخ نم اءدب ؛ تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا ىلإ قرطتو ةيمنتلاو نارمعلا

 . 1997 ماع ةطخ ىتحو 2

 جئاتنو فادهأ نم ققحتام ىدم ةفرعمل « يملعلا ضرغلا اذهل ةنابتسالا ميمصت مت دقو

 مركتلا ىجري اذل « ةيداصتقالاو ةيرشبلا ةيمنتلا بناوج ةسارد عم « ةينارمعلا ططخلا هذهل

 . ةنابتسالا ةلئسأ عيمج ىلع ةباجإلاو « ةقيقدو ةينأتم ةءارق اهتءارقب

 اهيلع علطيالو « ىلوألا ةجردلاب يملعلا ثحبلا ضرغل مدختستس ةباجإلا نأب املع

 . ميركلا مكنواعتل هريدقتو ثحابلا ركش عم

 : ةنابتسالا نع زجوم *
 . تاعوضوم تس ىلإ ةمسقم ةحفص 14 ىلع ىوتحت -1

 ٠ لاؤس 100 نم نوكتت --2

 . ةقيقد 45 - 0 نيب حوارتت ةدم يف اهيلع ةباجإلا نكمي -3

 ثحابلا

 يمزاعلا دلاخ

 هاروتكدلا جمانرب

 ةيردنكسإلا ةعماج

)1999( 





 : ينارمعلا طيطختلا : الوأ

 . ميمصتلا يف ةقد - ناكملا يف ةبسانم - ةيلام ةرفو -

 . ميمصتلا يف ةقد - بئاص رارق - ةيلام ةرفو -

 . ةقيقد تاسارد - بئاص رارق - ةيلام ةرفو -

 . سانلا تاجايتحاب يفي طيطخت - بئاص رارق - ةيلام ةرفو - |

 : مه تيوكلا ةلود يف يطيطختلا رارقلا باحصأ -2|

 . لاغشألا ةرازو - يدلبلا سلجملا - ءارزولا سلجم -

 . طيطختلا ةرازو - يدلبلا سلجملا - ءارزولا سلجم -

 . ةمألا سلجم - يدلبلا سلجملا - ءارزولا سلجم -

 . نينطاوملا - ةيراشتسالا بتاكملا - مالعإلا -

 : تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا دادعإب موقي نأ لضفألا نم -3 |

 . بناجألا نويراشتسالا - |
 . دلبلا ءانبأ نم نوصصختملا -

 . دلبلا ءانبأ نم نيصصختملا ةكراشمو بئناجألا نويراشتسالا - |

 : تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا لكاشم مهأ -4

 . طيطختلا نع ةلوئسملا تاهجلا لخادت -

 . قيبطتلا ةيفيك عم ذيفنتلا براضت -

 . طيطختلل ةصصخملا ةينازيملا صقن -

 . لماكتملا طيطختلا بايغ -

 : تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا ططخلا ددعت بابسأ مهأ نم -5 |

 . ( ةلامعلاو ناكسلل ) ةقيقدلا ريغ ةيساسألا تاعقوتلا - أ

 . ططخلا طورشب مازتلالا مدع - ب

 . ةعراستملا ةينارمعلا ةضهنلا - ج

 . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريغتلا - د

 .(د-ج- ب-أل-ه 1

 ينابملاو مئاسقلا ميظنتو ءانبب صاخلا ةيدلبلا نوناق تايبلس نم -6
 . نوناقلا قيبطت يف مزحلا مدع -أ
 ٠ ءانبلا نوناق يف نينطاوملا نم هئيع ءارأ ذخا مدع -ب

 ٠ نوناقلا يف ةرركتملا تاليدعتلا -ج

 .(ع-ب-ارد





 ببسب تءاج تيوكلا ةلود يف ةيرورملا لكاشملا -7
 . تابكرملا دادعأ ةرثك - أ

 . رورملا نوناقب مازتلالا مدع -ب
 . قرطلا ةلق - ج

 .(جد بدأ) - ل

 : ىلإ دوعي تيوكلا ةنيدم زكرم يف ماحدزالل ةيسيئرلا بابسألا نم -8 |
 . اهيف ةيموكحلا ةطشنألا بلغا زكرت -أ

 . اهيف ةيراجتلا ةطشنألا بلغأ زكرت -ب
 . اهيلإو اهنم لخادملاو جراخملا ةلق -ج
 .(ج- بسأ) -د

 : ةئيبلا نيسحتو دوقولا كالهتساو ماحدزالا نم دحلل ماعلا لقنلا لئاسو

 . ماعلا لقنلا تامدخ نيسحت -أ

 ٠ ةفلتخم ماجحأ تاذو ةروطتم ماع لقث لئاسو ريفوت ب

 . ةصاخلا تارايسلا ىلع موسرلاو دوقولا راعسأ ةدايز - د

 .(د-ج- ب-ا)-ه





 ةيدارإ ةمظنم ةلواحم اهرهوج يف ةيمنتلا

 قيقحتل ةحاتملا لئادبلا لضفأ رايتخال ةرمتسمو

 . نيعم نمز يف هنيعم فادهأ

 ةلماش هماع ةسارد نع ةرابع يه ةلماشلا ةيمنتلا

 قفارملاو تامدخلا مادختساو عيزوت ةيفيك نع

 لالغتساو ةينارمعلا تاعمجتلاو تالصاوملاو

 ةيداصتققالاو ةيعارزلاو ةييعيبطلا تاورثلا
 . اهروطتو اسوردم الالغتسا

 عاونأ لضفأ ربتعي لماشلا ينارمعلا طيطختلا

 يف قبطي نأ نكمي يذلا يزكرماللا طيطختلا
 . تيوكلا ةلود

 هرتف ذنم ةيمنتلاو طيطختلا تيوكلا ةلود تقبط

 طيطختلا نأ الإ « تانيثالثلا ىلإ دوعت ة

 تانيسمخلا ذنم الإ قبطي مل يرصعلا ينارمعلا

 ضرألا تامادختسا ريغت ىسلإ ىدأ يذلاو

 . يناكسلا اهعيزوتو

 نكمي طيطختلا ةنمزأو طامنأو عاونأب ةطاحإلا

 ةبولطملا ةيمنتلا قيقحت نم رارقلا بحاص

 . مئالملا طيطختلاو

 لمعج نم دبال الاعف طيطختلا نوكي يكل

 ٠ ةلقتسم ةئيه وأ ةرازو يف ةيمنتلاو طيطختلا

 ةلطخلا قيبطت دنع هقيقد طباوض ضرف يغبني

 ٠ ينارمعلا ططخملا سسأب مازتلالا نامضل

 ىلع ينارمعلا طيطختلا قيرف لمشي نأ يغبني

 بناوجب متهت يتلا ءتاصصختلا نم عسوأ ةرئاد

 ٠ ةيداصنقالاو ةيعامتجالا و ةيرشبلا ةيمنتلا

 11171 اعلان عأ أع





 دادعإ ةينارمعلا ططخلا عضو لبق مزلتسي

 ةيلحملا ةئيبلا نع هقيقد نوكت ةقبسم تاسارد

 ةيعامتجالا ةيعيبطلا تائيبلا ) تيوكلا ةلود يف

 ( ةيداصتقتالا

 ذختت تيوكلا ةلود تلعج يتلا بابسألا مهأ نم

 يتلا تاريغتلا هزيجو ةينمز ةرتف يف ططخ ةدع

 تاعاطقلاو ةلامعلاو ناكسلا ىلع تأرط

 . ةيداصتقالا

 ةنيدم 1952 ماع دعب ةينارمعلا ططخلا تغرفأ
 دادعأ تداز امنيب نييتيوكلا اهناكس نم تيوكلا
 هداعإ ىلع لمعت نأ ردجألا نمو ؛نيدفاولا ناكسلا

 . ىرخأ ةرم اهيلإ نييتيوكلا ناكسإ
 دقع يف الإ ينارمعلا طيطختلا لكاشم رهظت مل
 . اهالت امو تاينينامثلا

 رود تبيوكلا ةلود يف يدلبلا سلجملاو ةيدلبلل
 ةقباسلا ةيئنارمعلا ططخلا يف يساسأو رثؤم

 . ةيلبقتسملاو

 نع تيوكلا ةلود ةيبنجألا تايراشتسالا تلزع

 بلج يبرغلا طمنلا ىلع تيوكلا هنيدم طيطخت
 يف دجوت يتلا كلث هبشت هيرضح لكاشم هعم
 ماحزلاو ثولتلاك يبرغلا رضحتلا قطانم
 ء. اهريغو تارايسلا ثداوحو

 تيوكلا هلودل ةينارمعلا ةئيبلا رصانع ةسارد نإ
 ىلإ ىدؤت فوس يرضحلا ومنلا يف ةرثؤملاو
 عاونأ ديدحت مث نمو ةئيبلا هذه ةعيبط ةفرعم
 . اهل ةمئالملا ططخلا
 ططخلا عضول ةيبنجألا تاراشتسالا ءاعدتسا
 تيوكلا هنيدم لقن ةعرس ىلع دعاس ةينارمعلا
 .٠ عيرسلا رضحتلا وحن

 يف ةيبنجألا ةربخلا عم ةيتيوكلا ةربخلا ةكراشم
 لكاشم تيوكلا بنجت ةلماشلا ططخلا دادعإ
 . ةريثك
 ةفقلعتملا بناوجلا ةينارمعلا ططخلا تعار
 ةددعتم ةيهيفرت نكامأ ريفوت متو ناكسلل هيفرتلاب

 . تيوكلا ءاحنأ ف





 ًأدج | ًادج قفاوم | | قفاوم | اه ريغ
 0 1 راركتلا راركتلا 0 0

 00 1. هصدعم نوكيل يلحاسلا طيرشلا ىلع ظافحلا نم دبال
 لاسقتنالا ىلع نينطاوملا عيجشت يرورضلا نم

 00 5 دة سس

 ةرووضللو ةيعارز هيمنت قلخل ةرفولاو ىلدبعلا
 . ةينمألا

 جراخ دامتعالا ةيتاذ هديدج ندم هيمنتو ءاشنإ نإ
 ىلإ تيوكلا ةلود دوقي مئاقلا ينارمعلا قاطنلا

 0 00 ىلع دعاسي يذلا يميلقإلا نزاوتلا نم عون

 قطافملا ىلع زيكرتلا فيفخت و ماحدزالا ليلقت

 :. ايلاك ةيوفقنلا

 ًارقأ ةيعاعشإلاو ةيرئادلا قرطلا ذيفنتل ناك

 ةلود يف ةيرورملا ةكرحلا بايسنا يف ًاحضاو
 . تيوكلا

 قافنألاو روسجلاب ةيتوضلا تاراشإلا لادبتسا

 يف ةلحرلا نمز ليلقتو رورملا هلوهس ىلإ ىدأ
 . تيوكلا ةلود

 الو بسانم عقوم يف يلاحلا تيوكلا راطم

 يأ لكشي ال هنأل رخآ ناكم يأ ىلإ هلقنل ةجاح

 . ناكسلا ىلع ةراض ةيئيب راثآ





 : ةيرشبلا ةيمنتلا : انثلاث

 يف نمكت اهيلع زيكرتلا بجي يتلاو ةيرشبلا ةيمنتلل ةيساسألا زئاكرلا مهأ نم نأ - 1 |
 . ىلوألا ةجردلاب هتأشنو ناسنإلاب مامتهالا - أ

 . ةفاقثلاو ميلعتلاب مامتهالا - ب

 . ةيحصلا تامدخلاب مامتهالا - ج

 . همئالملا نكاسملا ريفوتب مامتهالا - د

 .يسفنلا نمألاو ةبسانملا فئاظولاو لامعألا ريفوتب مامتهالا -ه

 .(ه-د-ج بدأ) -و

 : ىلإ ىدأ تيوكلا ةلود يف ةينارمعلا ططخلا عضو يف ةيبنجألا ةربخلا تويبب ةناعتسالا -2 |
 . ةيعيبطلا فورظلا عم مئالتيال ينارمع طمن دوجو - | ١
 . ةيعامتجالاو ةيعيبطلا فورظلا عم مئالتيال ينارمع طمن دوجو - ب

 . ةيعيبطلا فورظلل مثالم ينارمع طمن دوجو -- ج
 ٠ ةيعامتجالاو ةيعيبطلا فورظلل مالم ينارمع طمن دوجو - د ْ

 : ببسب تءاج تيوكلا ةلود يف ةيناكسإلا لكاشملا 3|

 . نكسلل ةحاتملا ضرألا قينض - أ

 . نكسلا ىلع بلطلا مجح نم داز ةريغص رسأ ىلإ ةيتيوكلا ةرسألا ءزجت - ب

 . ققشلا نكس يف ةبغرلا مدع - ج

 . نكاسملاو يضارألا راعسأ عافترا - د

 .(د-ج ب-أل-ه

 : ل اعبت ةينكسلا قطانملا عيزوت تيوكلا ةلود يف ينارمعلا طيطختلا ىعار -4|

 . لخدلا ثيح نم ناكسلا تائف - أ

 . ناكسلل يفاقثلاو يعامتجالا بيكرتلا -ب

 ٠ ةنيدملا زكرم نع دعبلاو برقلا - ج

 . يضارألا راعسأ - د

ا ةلود يف ةيناكسلا ةبيكرتلا سناجت ىلع ظافحلل -5|[
 : ةاعارم مزلتسي تيوكل

 ٠ نيدفاولا نم مهريغ نع نييتيوكلا ناكسلا ةبسن ةدايز -ال أ

 ٠ ةيبرعلا ريغ تايلاجلا ةبسن ليلقت - ب

 ٠ ةيبرعلا تارجهلا طبض - ج

 ٠ ةجتنملا ريغ ةلامعلاو لزانملا مدخ ةبسن ليلقت - د

 . (د-ج-ب-أال-ه





 : لالخ نم متي تيوكلا ةل ود يف ةلامعلا نم ةلماكلا ةدافتسالا -6 أ
 . ةلودلا تاسسؤمو ترازو يف ةعنقملا ةلاطبلا ةرهاظ ىلع ءاضقلا - ا 0

 . تاعاطقلا ىتش يف ةلماعلا ىوقلا عيزوت ةداعإ - ب

 . ةلامعلل ةيلمعلاو ةيملعلا تاربخلا نم ةدافتسالا - ج

 . ىنقتلاو ىنفلاو يوديلا لمعلا عيجشت - د

 .(د-ج- بد-أ) -ه

 : ىلإ دوعي ةيفرحلاو ةينفلا لامعألا نم ةيتيوكلا ةلامعلا روفن نأ -7 |

 . لامعألا هذهل ةيئدتملا ةيعامتجالا ةرظنلا - أ 0

 . اهزفاوح ةلقو يداملا اهدودرم ةلق - ب

 . لضفأ دودرم تاذو ةحيرم ةيرادإ فئاظو رفوت - ج
 . لامعألا هذه ىلع نيدفاولا ةرطيس - د

 .(د-ج-ب-األده

 : اهمهأ « ةنيعم طباوض تحت نوكي نأ بجي لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشم نإ -8 |
 . اهتعيبط عم بسانتي نأ - أ ]

 . اهيف لجرلا نم ردقا ةأرملا نوكت تاصصخت يف نوكي نأ - ب

 . اهئانبأو اهترسأ ةجاح عم ضراعتيال نأ - ج

 . ةيعرشلا طباوضلا ةاعارم - د

 .(د -ج-بلأ)-ه

 : ىلإ يدؤي لمعلا يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشم -9
 . لزانملا مدخ دادعأ ةفعاضم - أ ١

 . باجنإلا ةلق وحن ةعزنلا -ب

 . ةيتيوكلا ةرسألا مجح رغص - ج

 . جاوزلا نس رخأت - د
 . ءانبألا ةيبرت لامهإ - ه

 : لثم تاصصخت يف تاعماجلا يجيرخ يف صقن تيوكلا ةلود يف نأ دقتعأ -10 |
 . ةيبدألاو ةيرادإلا مولعلا - أ ؤ

 : ةيقيبطتلا مولعلا اي

 . ةينهملاو ةينفلا مولعلا - ج

 . فئاظو داجيإ ىلع رداق ريغ ضئاف لب صقن دجويال - د

 : يف يئانبأ ميلعتب موقأ نأ لضفأ -1

 :ةيمركسلا سادسا سن“ 7
 . ةيبرعلا ةصاخلا سرادملا -ب

 . ةيبنجألا ةصاخلا سرادملا -ج





 : يه الا سي
 . ثيوكلا ةعماج - أ

 . بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلا - ب

 . ةصصختملاو ةينفلا دهاعملا - ج

 . يراجتلا صاخلا عاطقلا - د 0

 : تيوكلا ةلود يف ةيموكحلا ةيحصلا تامدخلا ضعب يندت بابسأ مهأ نم نأ -13 |

 . تيوكلا يف ةيموكحلا تايفشتسملا دادعأ صقن - أ

 . ةيموكحلا تايفشتسملا يف ءابطألا ضعب ىوتسم ىندت - ب
 . ةيموكحلا تايفشتسملا ضعب يف مدقت ىتلا ةيحصلا ةياعرلا فعض - ج

 . جالعلا يف نيرصقملا ضعبل ةينوناقلا ةقحالملاو ةبقارملا ةلق - د

 .(خ-ج- بد-أ) مه ْ

 ةلود يف ةيحصلا تامدخلاب ضوهنلا ىلع دعاست ىتلا لماوعلا مهأ نأ دقتعأ -14 |
 : يه تيوكلا ْ

 . ةيحصلا تادحولاو تايفشتسملا دادعأ ةدايز - أ

 . تاصصختلا عيمج يف ةيلاع ةربخ يوذ ءابطأ مادقتسا ىلع لمعلا - ب

 . اهنيسحت يف ةمهاسملل ةيحصلا تامدخلا ىلع موسرلا ضرف - ج
 . هلمع ءادأ يق رصقم لكل ةقيقد ةينوناق ةقحالم - د
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 : ةيحصلاو ةينكسلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا : اعيبار

 دج فوم ,
 ةبسنلا | راركتلا | ةبسنلا | راركتلا | ةبسنلا | راركتلا | ةبسنلا | راركتلا
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 ىوتسملا عفر اهفادهأ نم ةيعامتجالا ةيرشبلا ةيمنتلا

 ةيمنتو ؛ةيرشبلا تاقاطلل يحورلاو يحصلاو يفاقثلا

 تايلمع لالخ نم ةيجاتنإلا اهتئافك عفرو اهتاردق

 . تايلمعلا نم اهريغو ميلعتلاو بيردتلا

 نم ةيرشبلاو ةيداصتقالا دراوملا ربتعت
 تايلمع اه يلع دمتعت ىتلا ةيساسألا دراوملا

 دراوملا قوفت ةيرشبلا دراوملا نأ الإ « ةيمنتلا
 . اهتيمهأ يف ةيداصتقالا

 زئاسكرلا مهأ نم يرشبلا لاملا سأر ربتعي
 . ةيمنتلا تايلمع مامأ الئاح فقت ىتلا ةيساسألا

 ربتعت تامدخلا ةلماكتملا ةينكسلا قطانملا

 . تيوكلا ةلود يف امئالم اينكس

 ريغل ىرخأو نييتيوكلل ةينكس قطانم صيصخت

 ٠ نييتيوكلا

 عم ةنزاوتم ريغ ةروصب ةينكسلا قطانملا مايق

 نم اهئامرح ىلإ يدؤي ينارمعلا ططخملا ذيفنت

 فرصملاو هايملاو ءابرهكلا) ةيساسألا قفارملا
 ٠ نآلا ةرسلا بونج ةقطنم يف امك (يحصلا

 ةداعإو ةميدقلا نكاسملا نم ىقبتام ىلع ظافحلا

 . تيوكلا ةلودل يثارت يراضح جذومنك اهميمرت

 ةكرتشملا ققشلا نكس ىلع ةيتيوكلا رسألا عيجشت
 ىسلع طغضلا نم فيفختلل ةينكسلا تارامعلا يف

 . نكسلل ةصصخملا يضارألا كالهتسا

 سرادملا عيزوتل ةينارمعلا ططخلا ةاعارم

 . ةيئادتبالا





 ةيوناثلا سرادملا نوكت نأ ةرورضلاب سيل
 تاعمجتلا لخاد يف ةصصختملا دهاعملاو

 . فارطألا ىلع اهئاشنإ نكميو « ةيناكسلا

 مدل ىرخأ تاعماج ىلإ ةجاحب تيوكلا ةلود

 عيمج باعيتسسا ىلع تيوكلا ةعماج ةردق

 . اهل نيمدقتملا بالطلا

 وحن هاجتالاو ةينفلا رداوكلا بيردتب مامتهالا
 يديألا باسكإ ىلإ ىدؤي يقيبطتلاو ينفلا ميلعتلا
 ةينفلا تالاجملا يف ةربخ ةينطولا ةلماعلا

 اذه يف ةدفاولا ةلامعلا مادقتسا نم دحيو ةيقيبطتلاو

 . لاجملا

 ىلع ةيرادإلا فئاظولا نوتيوكلا لضفي
 تاذو ةحيرم اهنأل «ةينهملاو ةينفلا فئاظولا

 . لضفأ يونعمو يدام دودرم

 « اهب لمعلا يتيوكلا ليميال ةينف فئاظو كانه
 لمع تاقاط ىلإ جاتحتو ةقاش فئاظو اهنأل

 تاططغخملا تاحرتقمل ةلودلا ذيفنت مدع

 ىلإ ىدأ ءةيحصلا تامدخلاب ةصاخلا ةينارمعلا

 تايفشتسملل ةيحصلا تامدخلا ىوتسم يئدت

 . ايلاح ةمئاقلا

 ميدقت ىلع ةرداق ةصاخلا تايفشتسملا نأ دقتعأ

 . ةيموكحلا تايفشتسملا نم لضفأ تامدخ

 قطانملا يف (تافصوتسملا) ةيحصلا تادحولا

 لكشب ناكسلل اهتامدخ ميدقت ىلع ةرداق ةينكسلا

 . زاتمم

 * بسح هل
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 : ةيعارزلاو ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمئتلا : اسماخ

 :؛ ىف نمكت تيوكلا ةلود يف يعارزلا عاطقلا اهنم يناعي يتلا لكاشملا مهأ نم -1
 . عاطقلا اذهل ةيتحت ةينب دوجو مدع - ُ

 . اهيلع لوصحلا ةبوعصو هايملا ةردن - ب

 . اهيلع بلغتلا ةبوعصو ةبرتلا لكاشم - ج
 . خانملا ةوسق - د

 . عاطقلا اذهل يموكحلا معدلا ضافخنا -  ه

 . عاطقلا اذه نم يداملا دودرملا فعيض - و

 .(و-فهدد-ج-بدأ) - ل ٍ

 : يتأيام اهل رسيت اذإ ةلاعف ةيعارز ةيمنت داجيإ ىلع ةرداق تيوكلا ةلود -2 |

 يضارأ ريفوت - ةعارزلل ةحلاصلا هايملا ريفوت - يقيوستو يدام معد ريفوت - أ

 . نيعرازملل ةيناجم

 قاوسأ ريفوت - ةعارزلل ةرازو ءاشنإ - يقيوستو يدام معد ريفوت -ب

 . ةيعارزلا ليصاحملا

 ةيناجم يضارأ عيزوت - ةلماعلا يديألا ريفوت - يقيوستو يدام معد ريفوت -ج

 . نيعرازملل

 :تيوكلا ةلود يف ةيناويحلا ةورثلا ىلع ظافحلا ىلع دعاست يتلا لماوعلا مهأ نم - 3 |

 . ةيناويحلا ةورثلا ةرادإل ةلقتسم ةئيه ءاشنإ - | ١

 . ةيزمر غلابمب تاناويحلا ةيبرت نكامأو فالعألا ريفوت -ب

 . يلحملا جاتنإلل ةيصصختلا قاوسألا ريفوت -ج

 : تيوكلا ةلود يف ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامح ىلع دعاست يتلا لماوعلا مهأ نم -4

 . رئاجلا يعرلا نم دحلا - أُ

 . ةيئيبلا تاساردلاب مامتهالا - ب

 ٠ اهتيمنتو ةيعيبطلا تايمحملا ءاشنإ - ج

 . اهب مازتلإلاو عيبرلا تاميخم ةماقإ قطانم ديدحت - د

 . (د-ج-ب-أل-ه
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 ةعانصلا لاجم يف ينارمعلا طيطختلا ىعار دقل 5-

 . ةليفثلاو ةفيفخلا تاعانصلل ةبسانملا عقاوملا - أ

 . ديج يداصتقا دودرم تاذو ةعونتم تاعانص داجيإ - ب

 . ةيعانصلا تاجتنملل ةديج عقاوم تاذ قاوسأ ريفوت - ج

 . ةيلاع ةدوج تاذ تاعانص ريفوث - د

 .(1-ج-ب-أ)-ه

 نسحيو ينطولا داصتقالا يف ةلاعف ةمهاسم مهاست يتلا تاعانصلا مهأ نم

 : تيوكلا ةلود يف اهيلع زيكرتلا

 . ةيطفنلا تاعانصصلا - أ

 . ةيئاذغلا تاعانصلا - ب

 . ءانبلا داوم تاعانص - ج

 . تافظنملا تاعانص - د

 عمينصتلل ةيجيتارتسا عضو ىلع ةلاعف ةرادإ ىلإ ةجاحب ثيوكلا ةلود يف ةعانصلا

 : يف لثمتت ةعانصلل ةيلاحلا لكاشملل ةبسانملا لولحلا داجيإو اهذيفنت ةعباتمو

 . ةلقتسم نوكت ةعانصلل ةرازو ءاشنإ - أ

 . ءارزولا سلجمل ةعبات ايلع ةيعانص ةئجل ءاشنإ -ب

 .٠ بختنم يعانص داحتا ءاشنإ -ج

 : يف نمكت تيوكلا ةلود يف يعانصلا عاطقلا اهنم يناعي يتلا لكاشملا مهأ

 ٠ ةعانصلا عاطقل ةصصخملا يضارألا صقن - أ

 ٠ ةيعانصلا تاجتنملا قيوست ىلع ةرداقلا قاوسألا قيض - ب

 . ةيعانصلا تاجتنملا قيوست يف رثأ هل امم ناكسلا ددع ةلق حج

 . رشابم لكشب داريتسالا ىلع دامتعإلا - د

 .(0-ج-ب-أ)-ه

 نمزلا نم ةرتف ةعارزلاو ةعانصلاو ةيمنتلا يف اهتاراج نع تيوكلا ةلود تق وفت

 ؟ كيأر يف ببسلاام , اهنع تفلخت مث

 . تاينينامثلا ذنم ةيداصتقالاو ةينمألاو ةيسايسلا تامزألا - أ

 . ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا -ب

 9 . مشاغلا يقارعلا وزغلا -ج
 ةيعانصلا ةسيمنتلا يف تاريغتلا ةاراجمو ريوطتلا ىلع صرحلا مدع 3

 . ةيعارزلاو
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 : ىلع دعاسي ةرحلا قوسلا ذيفنت يف عارسإلا -0

 . ةديدج لمع صرف داجيإ - أ
 . يتيوكلا داصتقالا شاعنا - ب

 . ةيبنجألا لاومألا سوؤر بلج - ج

 . رامثتسالل ةديدج قافآ حتف - د

 .(د-ج -ب-أ)-اه

 يسنطولا داصتقالاب ضوهنلا يف ةمهاسملل يتيوكلا لاملا سأرل هيجوت لضفأ نأ -1

 : لاجم يف متي دالبلل 1

 . ملاعلا يف ةيجاتنإلا تاعانصلا يف تارامثتسالا - |

 . ةيملاعلا تاصروبلاو مهسألا يف رامثتسالا - ب |

 . ةيراقعلا تابراضملا يف رامثتسالا - جا
 . ماع لكشب ةيجراخلا تارامثتسالا - دا
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 وأ ةدوصقم ةيلمع يه ةيداصتقالا ةيمنتلا

 عمتجملل يلكيهلا ناينبلا رييغت ىلإ فدهت ةططخم
 . هدارفأل ةميركلا ةايحلا ريفوتل ةفلتخملا هداعبأب |

 ةيمالسإلا ةيبرعلا قاوسألا ىلع ظافحلا يغبني

 يعقاو يراضح خيراتك ةيثارتلا اهتروصب ةميدقلا
 .تيوكلا ةلودل

 موحللا) ةصصختملا قاوسألا عيزوت ةداعإ يغبني

 تيوكلا قطانم يف (خلا .. رضخلا - كامسألا -

 فيرصتلا ةعرسو لاقتنالا ةلق ىلإ ىدؤت اهنأل
 . ماحدزالا عنمو

 ةلود يف ةرشتنملا ةيراجتلا تاعمجملاو زكارملا

 تيوكلا ةنيدم وعن لاقتتالا نم دحت تيوكلا

 محازتلا عنمو جاعزإلاو ثولتل ١ نم للقت يلاتلابو

 ةددعتم تارايسلا راظتنا فقاوم يف صقن كانه

 . تيوكلا ةلود يف ةيراجتلا قطانملا يف قباوطلا

 فوس يراجتلا ساطنفلا زكرم ذيفنت يف عارسإلا
 . تيوكلا ةنيدم يف ماحدزالا نم للقي

 نوكيس هذيفنت ةلاح يف يراجتلا ساطنفلا زكرم
 . تيوكلا ةنيدمل ةسفانم ةرؤب

 قطانملا لخاد ةيراجتلا تاعمجملا ءاشنإ دنع

 قلقيو قطانملا هذه ةفيظو لوحي فوس ةينكسلا

 .٠ ناكسلا ةحار

 ةئفينخلا تاعانصلا ضسعب ءاقيإ يغبني

 سانلا نأل ينارمعلا قاطنلا لخاد ةطسوتملاو

 . يثولت عباط اهل سيلو اهل ةجاح يف

 313 د
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 قطانم ءاشنإب ططخلا تايصوت ذيفنت مدع
 ىدأ تيوكلا ةلود يف ةرشتنم ةفيفخلا تاعانصلل

 خيوشلا ةقطنم يف ةعانصلا ةيزكرم ىلإ

 ةيعانصلا

 ىتلا ةيجيتارتسالا تاعانصلل ةطخ عضو مزلتسي

 امهذيفنتل ةطخ عضوو تيوكلا ةلود اهل جاتحت

 . اهب رامثتسالل صاخلا عاطقلا عيجشتو
 ىلع دمتعت ةروطتم ةعانص وحن هاجتإلا ةدايز

 لكشب دمتعتالو ةيلآ ةينقت تاذ جاتنإ لئاسو

 ةدروتستلا ةلامعلا نلت يبدانبأ

 تاجوتنملا ريدصت ةكرح عيجشت يغبني

 نواعتلا سلجم لود ىلإ ةيلحملا ةيعانصلا
 تارارق نم ةدافتسإلاو صاخ لكشب يجيلخلا

 . يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ءاشنإ عيجشت تيوكلا ةلود ىلع مزلتسي

 يلحملا قوسلا اهيلإ جاتحي ةفيفخ تاعانص

 . تيوكلل ةيداصتقالا ةيمنتلا يف ةمهاسمك

 وحن هاجتإلا ىلع يتيوكلا لاملا سأر عيجشت
 ةطشنألا ىلع زيكرتلا نم الدب عينصتلاو ةعانصلا

 . ةيراقعلاو ةيراجتلا

 بيردتو ةيتيوكلا ةيرادإلا ةءافكلا عفر ىلع لمعلا

 سسأ ىلع ةعانصلا ةرادإل ةيتيوكلا رداوكلا

 . ةثيدحلا ةيرادإلا مظنلا لاخدإو ةيملع

 داريتسال نينقت كانه نوكي نأ يرورضلا نم

 ةينارمعلا ططخلا تاساردل اقبط ةلامعلا

 ٠ قوسلا تابلطتمل اقفو اهتاريدقتو

 ليلاقتلا يف اهتمهاسمل ةيرورض ةيعانصلا ةيمنتلا

 دومعلا لكشي يذلا طفنلا ىلع دامتعإلا نم

 .يتيوكلا داصتقالل ىرقفلا
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 نم ةيناويحلا ةورثلاو ةيعارزلا ةورثلاب مامتهالا

 . ةرادإلا نسحو يموكحلا معدلا ريفوت لالخ

 اهتاتيب يف تيوكلا ةلود هباشت لود كانه نأ دقتعأ

 . ةلاعف ةيعارز ةيمنت داجيإ تعاطتسا

 حالصتسا قطانم ريفوت ىلع لمعلا ةرورض

 ةرفولاو يلدبعلا يتقطنم ريغ ةديدج يعارز
 ةلود يف ةيعارز ةيمنت داجيإ يف ةمهاسملل

 . تيوكلا

 عيمج ةعارزب ةلودلا مايق يرورضلا نم
 ضرغ يأل مدختستال يتلا ةفوشكملا تاحاسلا

 . خانملا فيطلتو نيسحت يف ةمهاسملل
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 تيوكلا يف طيطختلا ةزهجأ ماهم روطت

 لاعفلا رثألا هل ناك امم « رييك لكشب ةيطفنلا تادئاعلا تدعاصت تاينيسمخلا ةيادب ىف

 قيسنت : اهنم ةدع ماهمب مايقلل " ءاشنإلا سلجم' سيسأت ىلإ كاذنآ تيوكلا ةموكح هاجتا ىف

 ةماعلا تامدخلاو عفانملاب قلعتملا بناجلا ةصاخو « دالبلا ىف ىنارمعلاو ىئاشنإلا طاشتنلا

 لخدلاو ةشيعملا ىوتسم عافتراو ناكسلا ىف ةدرطملا ةدايزلل ةجيتن اهيلع بلطلا دادزا ىتلا

 ماع يسفو . ةيدلبلاو (!ةيموكحلا رئاودلا ءاسؤر نم سلجملا اذه فلأتو « ةلودلاو درفلل

 يف طيطختلا ةرازو تسسأ مث « ءاشنإلا سلجم لحم لحيل طيطختلا سلجم سسأ 2

 يف ةيطيطختلا سسألا عضو هماهم نوكت ايئانث طيطختلا سلجم عم نوكتل 6 ماع

 ايلعلا ةنجللا تسسأ 1976 ماع يفو « ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاب ةقلعتملا دالبلا

 .٠ يرضحلا يناكملا طيطختلاو يضارألا تامادختسا ةساردب صتختو « يلكيهلا ططخملل

 ماهم سفن هل نوكت طيطختلا ىلعألا سلجملاب طيطختلا سلجم لدب 1987 ماع يفو
 . قياسلا سلجملا

 ؛ تيوكلا ىف طيطختلا ةزهجأ ماهمل يجيردتلا روطتلل قباسلا ضرعلا لالخ نمو

 : ىليام جاتنتسإ نكمي

 . ءاشنإلا سلجمل ةلكوم ينارمعلا طيطختلا ماهم تناك 1959 - 1952 ةرتفلا ىف -

يطختلا تايلمع ىلع فارشإلا هفادهأ نم نكي مل طيطختلا سلجم سسأ امدنع -
 ط

 : ينارمعلا

 تايلمع ىلع فارشإلا هفادهأ نيب نم نكي مل طيطختلل ىلعألا سلجملا كلذك -

 . ينارمعلا طيطختلا وأ ةينارمعلا ةيمنتلا

 ىلإ تيوكلا ىف ينارمعلا طيطختلا ىلع فارشإلا ماهمب طانأ 6 ماع ذنم -

 . يلكيهلا ططخملل ايلعلا ةنجللا

 كي

 « ناكسإلا ء ةيعامتحالا نوكشلا « ف راعملا « ةيلاملا « ةماعلا ةحصلا « ةماعلا لاغشألا ىه رئاودلاو (1)

 . فئاحلاو قربلاو ديربلا « ةلودلا كالمأ
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 نأ ىلع 19 ةداملا تصن دقف 1964 ماع نوناق لالخ نم ةيدلبلا تاصاصتخا امأ
 حسم ىلوتتو ٠ ناكسلل ةيدلبلا تامدخلا ريفوتو نارمعلا مدقت ىلع ةماع ةفصب ةيدلبلا لمعت
 داوملا ةمالس نيمأتب اهيف ةماعلا ةحصلا ةياقوو « اهليمجتو ىرقلاو ندملا ميظنتو يضارألا

 . (!)ةفاظنلاو ةماعلا ةحارلا ىلع ةظفاحملاو « ةيئاذغلا

 اذإ ىعدتسيو ٠ تيوكلا ةلود يف يزكرملا طيطختلا زاهج لوأ ءاشنإلا سلجم ربتعي
 ةيلاملا رئاود نم نيصصختملاو نينفلا نم ةربخلا ىوذ هتاعامتجا ىف ةجاحلا تمزل

 نسم نيلثمم ةتس هتيوضع ىف مضي ناك ثيح ؛ ةيدلبلاو زاغلاو ءاملاو ءايرهكلاو لاغشألاو

 طيطخت زاهج هنم الدب سسأو .1962 ماع ىتح لمعي سلجملا اذه لظو ؛ صاخلا عاطقلا

 . ©" طيطختلا سلجم " هيلع قلطأ ىزكرم

 نم ةزيجولا ةرتفلا كلت ىف عاطتسا ثيح ءاشنإلا سلجم رود ركنن نأ عيطتسنالو

 ىلع هماهمب مايقلا نم تاونس رشع زواجتتال ىتلاو تيوكلا ىف ينارمعلا طيطختلا رمع

 ططخم رادصإ اهنم دالبلا ىف ةيويحلا عيراشملا نم ريثك ىف اهلالخ مهسأ « هجو لمكأ
 « ةيعاعشإلاو ةيرئادلا قرطلا ءاشنإو ٠ ىنارمعلا اهدادتمإو 1952 ماع ىف تيوكلا ةنيدم

 ءاشتنإ ىلإ ةفاضإ « ىلودلا راطملاو (خيوشلا ءانيم) ىرحبلا تيوكلا ءانيمو ٠ ىحاوضلاو
 ءاشنإ كلذك « تادايعلاو تايفشتسملاو سرادملاك ةيحصلاو ةيميلعتلا تاعورشملا

 نم ريثكو دوقولا تاطحمو قرطلا ةرانإو « ءابرهكلاو ءاملاو زاغلاك تامدخلا تاعورشم

 . (ةفلتخملا ىرخألا تالاجملا

 دعب دالبلا ىف ةينارمعلا ةضهنلا ةبكاوم ىلع رداق ريغ ناك سلجملا اذه نأ الإ

 تناكو « ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاب ةقلعتملا ةمخضلا عيراشملا ةبكاومو لالقتسالا

 لبثمتلا ناك ىذلا طيطختلا سلجمك كلذ نم ىلعأ ىوتسم ىلع سلجم ىلإ ةجاحب دالبلا

 ددح ىذلاو 1962 ةنسل 6 مقر يريمألا موسرملا ردص كلذل . ىرازو ىوتسم ىلع هب

 . 1964 سرام 11 مقر ةيدلبلا نوناق « تيوكلا ةيدلب (1)

 . 1962 « طيطختلا سلجم نأش ىف موسرم : طيطختلا سلجم (2)

ج ؛ ةسيايلحت ةيفارغج ةسارد : تيوكلا ةلود ى ةيداصتقالا ةيمنتلا : رمع ىلع دمحم « ارفلا 2(
 ةعما

 . تيوكلا « 195 ص « 1974 « تيركلا
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 ءارزولا سلجمب ةقحلم ةلقتسم ةئيه ةباثمب سلجملا ناكو . طيطختلا سلجم تايلوئسم
 . لامعألا نم ةعومجم سلجملا اذهب طانأو

 ريزو نم لك ةيوضعو اسيئر ءارزولا سلجم سيئر نم طبطختلا سلجم فلأتيو

 « لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ريزوو « طفنلاو ةيلاملا ريزوو « ءارزولا سلجم نوئشل ةلودلا

 عاطقلا نم ءاضعأ ةرشعو ؛ ةيدلبلا سيئرو « ةيبرتلا ريزوو « ةماعلا لاغشألا ريزوو

 سسلجملل ةيذيفنتلا تابجاولاب مايقلا هتمهم يطيطخت زاهج سلجملا اذهل نوكيو . صاخلا
 . ()تارادإ ةدعو ماع ريدم نم نوكتيو

 56 مقر موسرملا نم ةسماخلا ةداملا ليدعتب يريمأ موسرم ردص 103 ماع ىفو

 : ىليام ىلوألا هتدام ىف ءاجو طيطختلا سلجم ءاشنإب 1962 ةنسل

 ريزو نم لك ةيوضعو اسيئر ءارزولا سلجم سيئر نم طيطختلا سلجم فلأتي

 نوئشلا ريزوو « ميلعتلاو ةيبرتلا ريزوو « ةماعلا لاغشألا ريزوو « ةعانصلاو ةيلاملا

 ىلإ ةفاضإ . ءارزولا سلجم نوئشل ةلودلا ريزوو « ةراجتلا ريزوو « لمعلاو ةيعامتجالا

 ديدج وضع ةفاضإ مت ديدجلا ليكشتلا اذهبو . ©صاخلا عاطقلا نم ءاضعأ ةعبرأ نييعت

 سيئر ةيوضع كلذك تيغلأو « طفنلا ريزو ةيوضع تيغلأو « ةراجتلا ريزو وهو سلجملل

 كلذب حبصيل . طقف ةعبرأ ىلإ ةرشع نم صاخلا عاطقلا ءاضعأ ددع صيلقت متو . ةيدلبلا

 . اوضع رشع ةعبس نم الدب اوضع رشع دحأ نم نوكم سلجملا

 ؛ دالبلا ىف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ططخ دادعإ طيطختلا سلجم عاطتساو

 1968 - 1967 ىلوألا ةيسمخلا ةطخلا اهلوأ ناك ططخلا نم ةعومجم لمع لالخ نم

 دادعتو 1965 ماع ىف ثلاثلا ناكسلا دادعت ءارجإ اضيأ عاطتساو . 1972 - 1971و

 ةيعامتجالاو ةيعانصلا تاءاصحإلا نم ةعومجم بناج ىلإ 1970 ماع ىف عبارلا ناكسلا

 . ()ةيميلعتلاو ةيحصلاو ةيداصتقالاو

 مس ااا

 ةرادإو ءءاصحإلل ةيزكرملا ةرادإلاو « ةيئيبلا ةرادإلاو « ةيعامتجالا ة رادإلاو « ةيداصتقالا ةرادإلا ىهو (1)

 . ةيرادإلاو ةيلاملا نوعشلا ةرادإو « ةعباتملا ةرادإو « ةنزاوملاو جماربلا

 . 1963 ةنسل 26 مقر موسرم : يريمألا ناويدلا (2)

197 « قباس ردصم : رمع ىلع دمحم « ارسفلا (1)
 ٠ 200 ص ؛ 4
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 ىف ايلعلا ةطلسلا ربتعيو « نهارلا انتقو ىف هلامعأ سرامي طيطختلا سلجم لاز امو

 ىف هقح عم اهرارقإو دالبلا ىف ةيمنتلاب ةقلعتملا ططخلا دادعإ ىف قحلا اهل ىتلا دالبلا

 نم اهضرتعت ىتلا تابقعلا ليلذت ةلواحمو ططخلا ذيفنت ىدم لوح ةلودلا ةزهجأ ةبقارم

 مهتاعامتجا ءانثأ ةبسانملا تارارقلا ذاختاو « تالكشملا هذهل سلجملا ءاضعأ حرط لالخ

 سلجم عم نوكتل تيوكلا ىف طيطختلا ةرازو ءاشنإ مث 1976 ماع ىفو . طيطختلا سلجم ىف

 ةيعامتجالا ةييدتلاب ةقلعتملا دالبلا ىف ةيطيطختلا سسألا عضو هماهم نوكت ايئانث طيطختلا
 . ةلصفملا ةيرودلا تاساردلا عضو عم ىدملا ةليوط ططخلا دادعإ لالخ نم « ةيداصتقالاو

 طيطختلاب قلعتملا بناجلا نع اديعب هل ةلكوملا ماهملا هذهي طيطختلا سلجم ربتعيو

 ططخملل ايلعلا ةنجللاب فرعيام ىلإ تيوكلا ىف نارمعلا ماهم تلكوأ كلذل ىنارمعلا

 ىناكملا طيطختلاو ىضارألا تامادخت سا ةساردب ةنجللا هذه صتختو . (1)ىلكيهلا

 ةفاضإ « ةلودلل ةيلكيهلا تاططخملا دامتعال رماوألا رادصإ ىف قحلا ةنجللو ؛ يرضحلا

 دامتعا كلذ دعب نوكيو . اهرارقإ لبق ططخلا ىف ةبسانم اهارت تاليدعت يأ ءارجأ ىلإ

 . هل ةعباتلا ناجللاو ىدلبلا سلجملا نم ةلودلل يلكيهلا ططخملا

 ؛ ءايرهكلا « ةماعلا لاغشألا تارازو « نع الثمم اهتيوضع ىف ةنجللا هذه مضتو

 بئان ةنجللا هذه سأريو . يدلبلا سلجملا سيئرو « ناكسإلا ؛ طيطختلا « تالصاوملا

 ءارزولا سلجم نم اهدامتعا دعب الإ ةيراس اهتارارق نوكتالو « ءارزولا سلجم سيئر

 ناجللا عيمج ءارزولا سلجم سأريو . دالبلا يف ةيذيفنت ةطلس ىلعأ ربتعي ىذلا

 . ىلكيهلا ططخملل ايلعلا ةنجللاو ىدلبلا سلجملاو طيطختلا سلجمك ايلعلا سلاجملاو

 ليكشت نأش ىف ةقباسلا ميسارملا ليدعتب ىريمأ موسرم ردص 7 ماع ىفو

 نوكت ؛ طيطختلل ىلعألا سلجملاب فرع رخآ سلجمب سلجملا اذه لدبو « طيطختلا سلجم

 سلجملاو طيطختلا ةرازو لالحإ ىلإ رارقلا اذه ىدأ دقو « قباسلا سلجملا ماهم سفن هل

 ٠ طيطختلا سلجمو ءاشنإلا سلجم نم الدب طيطختلل ىلعألا

197 ربوتكأ 16 ىف ىلكيملا ططخملل ايلعلا ةنجللا تعشنأ (1)
 ماق مث دالسبلا ريمأ ومس اهسأري ناكو 6

 ٠ ءارزولا سلجم سيئر بئان كلذ دعب اهتسائرب

نسل 28 مقر يريمألا موسرما : ىلإ كلذ ىف عحرا
 اعسطعملل ايلعلا ةنجللا ءاشنإ نأش ف 1967 ة

 . هل ةلدعملا ميسارملاو ىلكيحلا
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 ينارمعلا طيطختلا تايلمع ىلع فارشإلاب تماق ىتلا ةزهجألا ةروص لمتكت ىتحو

 1954 ماع ذنم ةيدلبلاو ىدلبلا سلجملا ماهم روطت ىلإ قرطتلا نم دبال « تيوكلا ىف
 ىذلا لوألا نوناقلا لالخ نم رمتسا ةيدلبلا ىف لمعلا نأ افنآ انركذ . يلاحلا انتقو ىتحو

 ىف ةيدلبلل ديدج نوناق ردص نأ ىلإ اهلمع ىلع فرشيل ىدلبلا سلجملا نوكو اهأشنأ
 هذه ىف دالبلا هتدهش ىذلا روطتلا نوناقلا اذه رادصإل ةيعادلا بابسألا نمو ؛« م1954 ماع

 ىف ةلاعف ةمهاسم مهاستو هجو لمكأ ىلع اهرود ءادآ نم ةيدلبلا نكمتت ىتحو « ةرتفلا

 ةيندملاو ةيعامتجالاو ةيحصلاو ةينارمعلا بناوجلا ىلع اهفارشإ لالخ نم دالبلا راهدزا
 ىلام لالقتسا تاذ ةميكح ةيصخش ةيدلبلا نأ ' ىلوألا هتدام ىف ءاج ثيح « دالبلا ىف

 . ' ()ايندمو ايعامتجاو ايحصو اينارمع ةنيدملا مدقت ىلع لمعت

 ىذيفنتلا زاهجلا نوكيو « بختتم سلجم ةيدلبلا ىلع فرشي نأ نوناقلا اذه ددح دقو

 ةيدلبلا سيئر نييعت ىتأيو . ةيدلبلا ريدم كلذ ىف هنواعي ىدلبلا سلجملا سيئر ةسائر تحت

 نم وأ يدلبلا سلجملا ءاضعأ لالخ نم ةيدلبلا ريدم نييعت نوكي امنيب دالبلا ريمأ نم

 ريغ ةيدلبلا سيئرو ىدلبلا سلجملا تارارق نوكتو صاصتخالاو ةربخلا ىوذ نم مهريغ

 . دالبلا ريمأ اهيلع قداصي نأ دعب الإ ةذفان

 : يه رئاود ةدع ةيدلبلا ىف ىذيفنتلا زاهجلا مضيو

 نازوألاو « ةيئافطإلا ةقرفلاو « ةيدلبلا ةطرشو « ناويدلا : مضتو ةيرادإلا نوئشلا ةرئاد - أ

 . ةيورقلا نوئشلا بتكمو (سوفنلا تاعوقو) ةيندملا لاوحألا بتكمو « سيياقملاو

 « ةيابجلا مسقو « قيقحتلا مسقو « ةبساحملا مسق : مضتو ةيلاملا نوئشلا ةرئاد - ب

 ٠ نيفظوملا لاوحأ مسقو « عدوتسملاو مزاوللا مسقو « ةنيزخلا مسقو

 ؛ عيزوتلاو كالمتسالا مسقو ء صخرلاو ءانبلا مسق : مضتو ةينفلا نوئشلا ةرئاد - ج

 قرطلاو ذيفنتلا مسقو « ةنايصلاو ميمرتلا مسقو « ميظنتلا مسقو « عيراشملا مسقو

 هايملا مسقو « جاركلاو ىراقعلا حسملاو ديدحتلا مسقو « تاءاشنإلاو ىراجملاو

 : ةيلاتلا ماسقألا نم ةيحصلا ةرئادلا فلأتتو

 . 0)" شغلا عمق مسقو « تافيظنتلا مسقو « ةرطيبلا مسقو « ةياقولا مسق "

 . 1954 « ةيدلبلا نوناق : تيوكلا ةيدلب (1)

 . 57 - 56 ص « 1980 « قباس ردصم : رداقلادبع ةاحب « مساحلا (2)

23 





 ريس نعو ىدلبلا سلجملا مامأ رئاودلا هذه نع ةرشابم ةيلوئسم لوئسم ةيدلبلا ريدم نوكيو
 . اهيفظوم ةرادإو اهلامعأ

 افهرئاود لالخ نمو 1954 ماع يف رداصلا نوناقلا لالخ نم لمعت ةيدلبلا تلظو
 نأ الإ ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينارمعلا تالاجملا ىتش ىف تيوكلا ةضهن ىلع ةفلتخملا

 ةيموكحلا رئاودلا لامعأو اهلامعأ نيب براقتلاو هباشتلا ىهو ةمئاق تلظ ةلكشم كانه

 . اهريغو لاغشألا ةرئادك ىرخألا

 ثيح ةيدلبلا تاصاصتخا ةلكيه ىلع لمعيل 1960 ماع ىف ثلاثلا ةيدلبلا نوناق ردصو

 ميظنت قيرط نع ايحصو اينارمع تيوكلا مدقت ىلع ةيدلبلا لمعت " ىلع (1)ةيناثلا هتدام تصن

 ةحارلا ىلع ةظفاحملاو ةيئاذغلا داوملا ةمالس نيمأتو « ةماعلا ةحصلا ةياقوو اهليمجتو ةنيدملا

 . " اهناكس ةيهافرو تيوكلا مدقت ىلإ ىدؤيام ذاختاو تاقرطلاو نكاسملا ىف ةماعلا

 نم ريثك رودص عمو لالقتسالا رجف زورب عمف « اليوط نوناقلا اذه رمتسي ملو

 يتيوك روتسد لوأ رادصإ دعب تءاج ىتلاو نيناوقلا ضعب تلدع ىتلا ميسارملاو نيناوقلا

 33 مقر نوناقلاب لدعملا 1962 ماعل 31 مقر ةيدلبلل ديدج نوناق ردص ثيح 2 ماع ىف

 تقحلأ نوناقلا اذه بجومبو . 1960 ةنسل 0 مقر نوناقلا ىغلأ ىذلاو « 1962 ةنسل

 ةيدلبلا تحبصأو دالبلا ىف ةيذيفنت ةئيه ىلعأ افنآ انركذ امك ىهو ءارزولا سلجمب ةيدلبلا

 يدلبلا سلجملا ماهمب لالخإلا مدع عم . ءارزولا سلجم نوئشل ةلودلا ريزو ةسائر تحت

 ءاضعأ ةعبرأو نيبختنم ءاضعأ ةرشع نم يدلبلا سلجملا لكشي ثيح ؛ هباختنا ةقيرطو

 ةداملا تصن ثيح تلدبت دق ةيدلبلا سيئر رايتخا ةقيرط نأ الإ ديدجلا نوناقلا قفو نينيعم

 سيئر هئاضعأ نيب نم سلجملا بختني نأ ىلع 2 ماع ةيدلبلا نوناق نم ةسماخلا

 وميدم امأ . ؛ سيئرلا نيعي ىذلا وه ريمألا قباسلا ىف ناك امنيب « سيئرلل بئانو ةيدلبلا

 . اةيدلبلا سيئر حيشرت ىلع اءانب موسرمب نيعيف ةيدلبلا

مقر نوناقلا لحم كلذب لحيل 11 مقر ةيدلبلل ديدج نوناق ردص 4 ماع ىفو
 ةنسل 31 

 اميف ديدجب نوناقلا اذه تأي ملو . (ةمألا سلجم) يعيرشتلا سلجملا هيلع قفاو نأ دعب . 2

 . 1960 هينوي 20 مقر تيوكلا ةيدلب نوناق : تيوكلا ةيدلب (1)

 . 64 ص « 1980 « قباس ردصم : رداقلادبع ةاحن « مسالا (2)
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 نسم نينيعملا ىدلبلا سلجملا ءاضعأ ددع نم داز هنأ الإ ءارزولا سلجمل ةيدلبلا ةيعبتب قاعتي

 نيب نم ىد لبلا سلجملا فلؤي نأ ىف نوناقلا اذه باحأ دار دنع حض ا جبل

 ىف ناجللا هذه قح عم اهب ةصاخلا ةيدلبلا نوئشلا ىلوتت ةظفاحم لكل ةيعرف ةنجل هئاضعأ
 . ةظفاحملا ءانبأ نم صاصتخالاو ةربخلا ىوذ نم ابسانم هارت نم مضض

 ةينارمعلا تاعورشملا ريرقت لالخ نم تناك دقف ىدلبلا سلجملا تاصاصتخا امأ

 , اهعيسوتو نيدايملاو عراوفشلاو قرطلا ءاشنإو « ىرقلاو ندملا ليمجت تاعورشمو
 تانالعإلاب ةصاخلا مظنلا عضوو « عراوشلا ريجشتو قئادحلا ءاشنإو « ىراجملا ليصوتو

 ؛ حارتقالا سيلو ريرقتلا ةطلس سلجمللو « اهقنور ظفحو ةنيدملا ليمجت ىلإ ىدؤيام لكو
 عاضوألل اقفو ةقباسلا ةرقفلا ىف ةنيبملا تاعورشملا اهيضتقت ىتلا تاكالمتسالا ريرقتك

 مضظنلا عضوو قفارملاو حباذملاو قاوسألا ءاشنإ ريرقتو « كالمتسالا نوناق اهررقي ىتلا

 ةيعارزلا قطانملاو ةيعانصلاو ةينكسلا قطانملا مئاسق عيزوت ريرقتو « اهب ةصاخلا

 . (!حئاوللاو نيناوقلل اقبط اهل نيقحتسملل

 ةرشع نم يد لبلا سلجملا لكش « 1964 ةنسل 1 مقر موسرملا رودص دعبو

 كلذ دعب لكشيو سيئرلل بئانو هل اسيئر سلجملا بختنيو نينيعم ةتسو نيبختنم ءاضعأ

 . ©/ةيعرفلا هناجل

 اهنم فلأتي ىتلا ةيدلبلا تارادإ ددحي ًارارق ةيدلبلا سيئر ردصأ 1964 ربمفون ىفو

 ريدملاو ء؛ةينفلا نوئشلل دعاسملا ريدملا مهو نيلوئسم ةثالث ةدايق تحت ىذيفنتلا زاهجلا

 ءاردملا ءالؤهل ناكو ةيرادإلاو ةيلاملا نوئشلل دعاسملا ريدملاو « ةيحصلا نوئشلل دعاسملا

 . ةيدلبلا ماع ريدم رشابم لكشب نوعبتيو مهل ةعباتلا تارادإلا ىف رومألا فيرصت ةيرح

 . 1964 ةنسل 11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 20 ةداملا (1)

 . يدلبلا سلجملل ةيلخادلا ةحئاللا عضو ةنهلل - (2)

 . ةعانصلاو نكسلا ةئخج -

 . ةينفلا ةنجللا -

 . ةيراقعلا تامدخلاو (ةيكلملا عزن) نيمنعلا اياضق ىف رظنلا ةنيلب -

 . ةيلاملا ةنجللا
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 بكاويل هتارادإ تددعتو تاينينامثلا لولحب ةيدلبلا ىف ىذيفنتلا زاهجلا روطتو
 لكل تاعاطق عبرأ ىلإ 1996 ماع لولحب عاطقلا اذه روطتو دالبلا ىف ىنارمعلا روطتلا
 ماع لولحبو . تامدخلا نوئشل دعاسملا ريدملا ىلإ ةفاضإ « (!!)نيسدنهم سيئر عاطق
 نيسدنهم سيئر نم ةيدلبلا ىف تادايقلا تايمسم رييغت ىلع ىدلبلا سلجملا قفاو 8

 تاطاشن نمضتت ةيونس ريراقت دادعإب ماعلا ريدملا باون موقيو . (2 ريدملا بئان ىلإ

 طضخخلا دادعإ هل ىنستي ىتح ىدلبلا سلجملا سيئر ىلع ريرافتلا هذه ضرعتو مهترادإ
 . ةيدلبلا ىف نيراشتسملا لالخ نم ةفلتخملا تارادإلا ىف لمعلا ريوطت وحن ةمزاللا

 ذنم ةيدلبلاو يدلبلا سلجملا ماهم يف يجيردتلا روطتلا لحارم ضارعتسا لالخ نم

 ؛ يذيفنتلا اهزاهج روطتو ةيدلبلا ماهم عاستإ حضتي « تاينيعستلا دقع ىتحو ىلوألا ةأشنلا
 نمو «ةيلاعلا تالفهؤملا لمحت ىتلا ةباشلا ءامدلا نم ًاريثك تبطقتسا اهنأ ىلإ ةفاضإ

 خيراتلاو عامتجالاو نوناقلاو طيطختلاو ةرادإلاو ايفارغجلاو ةسدنهلاك ةفلتخم تاصصخت

 ىف طيطختلاو روطتلا ةلحرم ةبكاومل زاهجلا اذهب ضوهنلا ىلع تدعاس ىتلاو « ةحاسملاو
 ىستلا ةينارمعلا ططخلا ينعأ ةلماشلا ططخلا اهب ترهظ ىتلاو ؛ طفنلا فاشتكا دعب تيوكلا

 امك اهيلع قلطي ىتلاو ةيسيئرلا ضرألا تالامعتساو ةينارمعلا ةيمنتلا تايلمع هجوتل تءاج
 أدب ةيطيطختلا ةلحرملا هذه ىف نأ انه ريشن نأ انتوفيالو . ةيلكيهلا ططخلا افنآ اتركذ

 هتسارد انينعت يذلاو يعيبطلا طيطختلاك ةفلتخملا هعاونأب سوردملا طيطختلا اهعم رهظي

 هماجحأب طيطختلا روهظ ىلإ ةفاضإ « يعامتجالا طيطختلاو « يداصتقالا طيطختلاو « انه
 روهظ كلذكو « ىلحملا طيطختلاو ؛ يميلقإلا طيطختلاو « يموقلا طيطختلاك ةفلتخملا

 طيطختلاو  لجألا طسوتم طيطختلاو « لجألا ليوط طيطختلاك ةفلتخملا هتنمزأب طيطختلا
 . لجألا ريصق

 تعيق و ع

 ٠ 1999 ماع يح 1982 ماع ذنم تيوكلا ةيدلب ىف هلمع لالخ نم ثحابلا اهاقتسا تامولعم ()
 ٠ 1999 ماع قح 1982 ماع ذنم تيوكلا ةيدلب ىف هلمع لالخ نم ثحابلا اهاقتسا تامولعم (2)
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 ةيرشبلا ةيمنتلا سايقم

 رمعلا غلبي ثيح تيوكلا ةلود يف الثم برضن ةيرشبلا ةيمنتلا سايق ةيفيك حاضيإلو
 ديقلا ةبسنو 9680.4 نيغلابلا نيب ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم لدعم غلبيو 75.9 تاونسلاب عقوتملا

 لداعت بسح رالودلاب) يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بيصنو 9057 اعم ةيلامجإلا

 -: ةيلاتلا تالداعملا لالخ نم ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد نوكيف 25314 (ةيئارشلا ةوقلا

 زيف علل ا ا تيفو وعلا ل 1 9 5 .٠
5 - 25 60 

2014 0- 4 
 0.804 تت سنا تسل -منيغلابلا نيب ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم ليلد -

0 -0 100 

 0- 7 ا اء ءإ 5 ّة 4

 0:55 تس يد اعم يلاعلاو يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا يف ديقلا بسن ليلد -

0 -0 

 0.726 - 3/ [(0.57) 1 + (0.804) 2] - يملعلا ليصحتلا ليلد -

 ةوقلا لداعت بسح رالودلاب )لدعملا يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بيصن ليلد -

 (ةيئارشلا
 مو.ويو - طمق (100) - مع(25314)
 آمع (100) - آمع (40000)

 : .0+ ١
 ةرومو م ل1169: ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد -

3 

 لود ميسقت نكمي هنإف يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيرشبلا ةيمنتلا سيياقم ءوض يفو
 ملاعلا

 : ('/ةيلاتلا تاعومجملا ىلإ

 اهب ةصاخلا ةيرشبلا ةيمنتلا ةلدأ ةميق غلبت يتلاو ةيلاعلا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلا -
0.800 

 كلذ نم رثكأ وأ

 ةلدأ ةميق حوارتت يتلاو ةطسوتملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلا -
 اهب ةصاخلا ةيرشبلا ةيمنتلا

 0.799 يلإ 0.500 نم

 لقت يتلاو ةضفخنملا ةيرشبلا ةيمنتلا تاذ نادلبلا -
 ٠ 0.500 نع اهيف ةيرشبلا ةيمنتلا ةلدأ ةميق

2 

 ٠ اهبقع امو134 ص؛ 1999 ؛ قباس ردصم : يئاغإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (1)
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 1 طع ءاعاط ةّليِمَت | ك0 8 هريطف وُبَأ |

 ل2] ذل تداتت رولا لاَج | كطم 12 ةفيلاكوتأ آ

 لا16عم ذل ذطتوت مدلل ُخ وُيشلا بيلج | ثا خطسقلت 8 ِدَّمْحَأْلا ظ

 1 يلوح | انستع ثل ةاةنصعأ ليتلا مَ

 ا 1

 2 ذل [طمتعم ناريخلا | 21306[ خل 3ةطعقط ءاريجلا هَباَوَي |

0 

 كس
 ظل 1010100 ةّيدْيذلا | 27366 ذل ةّيماشلا ُدَبا

 تاهستووط

 1آ267ةتقغ طظتط066565 نم ريذيأ ةزاورد | 83066 ىلا 56366 بعيشلا ُهَباَوَب ؤ

 106173224 خل و ديلا ةزاور دإ 253206أغ ذل ةطتعايط خييشلا ةَباَوَبا

 10617323 ذل 1202ع م 281856+غ ذل

 فمطلت اة ةععملع

 ىطُب نب ةزاورد | 81306( ذآ بييصاصٍقلا ُْهَياَوَب |

 ا 06535 ا

 ذأ وسقط ةَمْسملا | 8113066 حق نامتمد ياو

 مل 3 ةهحوذلا | 810306غ ذل ةيوكقلا هوي

 ْ 031ج 1 00

 135 ذل ةلتول ةعيلجلا نمار 8نطزطم ناتو

28 

 ه | 2.75

9 

 م
١|5 2 

 ع

6 .8 

 اع ا

 | اعد 1١ 3

 ع ١
 غادقلا ةزاورد قاؤرلا َدْيَعلا باي

 106773234 اظلم 8016

- 

 م





 5و0 خل 56862

 50110 خل ةًبصلا قوس | ثا 2
:| 
- 

 50170 ذل "ريفاقيصلا قوس | كل 68 قترلا |

 5010 خل *ديحطلا قوس | ثل 8 ةقرلا

 5010 ذل ىللبرغلا قوس | ك1 01 8ةنص نْيتضورلا ظ
 0 ةعلل ١
 5010 خل ةطتنت ْمَحَفلا قوس | كل 101لهط ةضورلا |

0 
 5 ع
 50110 ف1 861115 ْسيالَملا قوس | كثلأ 8 ةراّبزلا ؤ

 “انين 99820595 ةقس ال
 513:62 ذأ ةةمألا ءراغذ | ثأ 5ةلطتنإلوط ةيملاسلا |

 مقسعفم ما 0م 2 2 5-5
 ديدج ا

 ةصتلا# يفرم ا

 مل ةطعوم بئيثلا | 50180 ذل ةتتتةهل

 خ11

 58 أ ا ّ
 -_ م 3

5 - 

 ينأوألا قوس

 ةيلزكملا |

 526 اطقس 01 - هسه
 ْ ناحْيص | 5070 ذأ ؛:دتاتكلا

 1ع ليرد قرح

 ةيبصلا | 5070 خآ 721 لزلا و
 أ ق] 5366زوط

 أ قل ةدن ٌءاَقصلا | 5030 شل تاعاسلا قوس |

 أ مآل 51 0 سلبي
 0 00 تاخيييلتصلا | 50004 5مم" د حآليسلا قوس |

| 5 
 1 سار" |
 ع

3 1 

. 
1-8 
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 اس تسر
 1 ءعجعو ذأ ![!ةدعمقط ةّيريصانلا جيرف

 ا نط ةفطت# جريش

 ًاكلْيف 8 ص 7

 رمز ةّيسداقل دنا
١ 

 م17

 كسه تت سسم
0 

3 

 فال 06 دليلا | 1616ع 82 محا

 ملأ 01م ةيرقلا | "6:6ع ذل رذبلا جيرِف ظ

 لآ 1؟دحاط معمم ةيناعشقلا | 16568 ا ةيواسحلا جيرف
 11325317زل ّ

 1 ءمعع طلت 1آ>ءطلقط ةلا 5 1

 1 ءععع اذا

 مال 0 باقرُملا | 76568 خل 5طقسلوص ”نالئمشلا جيرف ْ

 ١ 1/1258ع0 خا 0+ ريبلا ذِجْمَس 1" هعع شل 5طعزتمالعط 3 وُييشتلا جيِرِف ْ

 21358ء0 ذا محلا ذحْبَي | 6168 ذأ 6 ها اا أ

 | دسم ول ا ا ا رفصلا جيرف
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 ما 100 عالْطُملا 2/1358ع0 مل 770
 ما 22 1

 م11 حّوقملا 1/1258ععا ذل عياشلا دِجْنَم
7 500 

 لذا 8و1 شيقانملا 112580 ذل نالمشلا دجتسم ا

 كاطمسلمم

 هس لا 00011 ةيروّصنملا | 1125860 ذأ |
 ذأ 1[ فقنملا | 1125860 ذآ ناّمثعلا ُدِحَمسَم

 0سم 1

 ذا عت ءاتيملا 113580 ذل 5 ريجعلا دجسم

 رع 617 ١
 1/1603 04 دوعس ءاتيم | 1125860 كآ ىناسثَعلا ْدِجْسسَم |
 07 1 دا
 العمق ةطقتالهط هلَلاَدْبَع ءاَنيِم | 78125860 كل لل رخلا ذحفم |

0-0 0022117 

 م] 13557 ل ةّيريصاتلا | 81235860 ش1 5 قفيرافلا ذختيم

 ظذ] ةلءادو ذل ىرْخَبلا قاطنلا | 51235860 ذآ ةّلاضِفلا ُدِحْنسَم ؤ

 8ع 0 1 1

 مل 1 عقتلا 1135560 خل 168

 مآ 135 ءعام بيصيونلا | 1125860 ذأ نمويحفلا سك

 ش 1ع : 3|

 1717301 خل ْنِطاَبلا ىداو | 8135860 ل عّوطُملا 30

2001 1210007 . 
 17201 خل اظنسقطم ةّمرلا ىداو | 1425860 ذا

 7 17 | 8ص

 1//هلن ذأ 5ص تاّنَسّملا ىدا و 1125860 كل ةعوعأ فصنلا احم

 17 برو | 1135860 كل ناّمونلا 0

3 110 

 أ ثا 7 طتسؤولا | 12586 83 حلاص الم ْدِجََْم

 ؤ ؟ةلمط
 ذل ؟17ةنمط 1/155 عع0 8تلدل لاله جنم 0

 ظ هل 17هتوط ةرفولا

1 8 
ْ 2 

1 

١ 
8 

 امه

. 8 

 ١ هك

. 8 1 ١ 

 مآ 83 ةلتسملا
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