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 ريدقتوركش

 تشقانتو مهترشتسا نيذلا ةذتاسأللا لك ركشأ نأ دوأ

 .اسنرقو ةرهاقلا يفوأ تبيوكلا يف ءاوس مهعصمص





 ىلع موقي وهو م١44١ ماع ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ءاشنإ ذنم

 اهتيعبت ىواعذ لاطيإو تيوكلا لالقتسا ةيضق ضرعو ءاهقيثوتو قئاقحلا ليصأت
 ةيخيراتلا ةلدألاب كلذ لك اعوفشم ءاثيدح قارعللو اميدق ةينامثعلا ةلودلل

 ةيميلقإلا يملاعلا ماظنلا تاسسؤم اهب تمزتلاو اهتدكأ يتلا «ةينوناقلا قئاثولاو

 .ةدحتملا ممألا ةئيه اهنمو ةيلودلاو

 ةيعوضوملا قئاقحلا :ادودحو ادوجو تيوكلا» :لوألا هرادصإ ناك مث نمو

 ىلع يقارعلا ناودعلا مالظ طسو ةئيضم ةطقن ةباثمب «ةيقارعلا تاءاعدالاو

 لالخ نمو .م٠144١ ماع ملاعلا ليلضت اهب لواح يتلا هتاءاعداو تيوكلا

 ةيتيوكلا تاقالعلل يخيراتلا ليلحتلاو يصقتلا ىلع ةمئاقلا ةيعوضوملا ةساردلا

 نيصتخلاو ءاملعلا نم ةعومجم زربأ ةيناطيربلا ةيتيوكلا تاقالعللو «ةينامثعلا

 ءاغلإو اهلالقتسا ىتح رشع عباسلا نرقلا يف اهتأشن ذنم تيوكلل زيامتملا عضولا

 ةموظنمو «ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ اهمامضنا مث «م١97١ ماع اهنع ةيناطيربلا ةيامحلا

 عمتجلا يف طشانو لعاف وضعك ةيلودلا اهتناكم ىلع اهلوصحو ةدحتملا ممألا

 .يلودلا

 :ناونعي يمانلا فيس يلع روتكدلل ةساردلا هذه تناك مامتهالا اذه راطإ يفو

 ةجرد ىلع اهبجومب لصح ةلاسر يهو «يلودلا نوناقلل اقفو تيوكلا ةلود ةيعرشا
 .ةيسنرفلا ةيروهمجلاب (835365*1 1) ةعماج نم هاروتكدلا



 يتلا ةينوناقلاو ةيخيراتلا بناوحلا عيمج ةروكذملا هتلاسر يف ثحابلا عبنت دقو

 ربع ةيلودلا فارعألاو دعاوقلل اقفو ةررقمو ةتباث تناك تيوكلا ةيعرش نأ دكؤت

 يف ماعلا نوناقلا تابلطتم تلمكتسا مث «ةقطنملا هذه اهب ترم يتلا ةيخيراتلا ةنمزألا

 ريمأ حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا ومس نيب تمت يذلا تالسارملا دعب لالا اذه

 يتلا تالسارملا كلت ؛« يكلملا دهعلا يف قارعلا ءارزو سيئر ديعسلا يرونو «تيوكلا

 فارتعالا كلذ ززعت دقو .ةيلودلا اهدودحبو تيوكلاب قارعلا نم ايمسر افارتعا دعت

 مامضنا ناك مث .يروهمجلا هدهع يف قارعلاو تيوكلا ةلود نيب م477١" ماع قافتاب

 لود نم افارتعاو ةروكذملا ةيعرشلل ًاديكأت ةدحتملا ممألا ىلإ تيوكلا ةلود

 .ةيلودلا ةرسألا يف اوضع نوكت نأ يف اهقحبو تيوكلا لالقتساب ملاعلا

 بتكلا تارشع ىلإ ميقلا يملعلا لمعلا اذه دادعإ ليبس يف ثحابلا عجر دقو

 تطاحأ ةيعوضوم جئاتن ىلإ لوصولا لجأ نم يلودلا نوناقلا لاجم يف تاساردلاو
 يف هيلع دمتعي اقوثوم اردصم هتلاسر نم تلعجو ةيخيراتلاو ةيسايسلا بناوجلا ةفاكب

 .قارعلاب اهتقالعو تيوكلا ةلود ةيضق ةسارد

 اذه لتحي نأ ىلإ علطتن اننإف «ميركلا ثحابلل ركشلا صلاخب مدقتن ذإ نحنو

 .ةيبرعلا ةبتكملا يف قئاللا هناكم باتكلا

 . دصقلا عارو نم هللاو

 مينغلا مسوي هللادبع .د.أ

 ةيتيوككلا تاساردلاو ثوحبلا زكارم سيئر



 : لخ دم

 بونجلاو بونجلا نم اهدحتو «يبرعلا جيلخلا برغ لامش يف تيوكلا عقت

 ةيروهمجلا يبرغلا لامشلاو لامشلا نمو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يبرغلا

 نيب ايكلف عقت يهو .اعبرم ارتم وليك ١787١ تيوكلا ةحاسم غلبتو .ةيقارعلا

 .الامش ٠ 67و 758 ٠ ضرعلا يطخو اقرش 44 45و 57 50 لوطلا يطخ

 اهصئاصخ يف فلتخت يتلا ةيبرعلا ةريزحلا يضارأ نم ءزج تيوكلاو

 لثمتيو ءيضاملا يف نيرهنلا نيب امب ىمسي ام امأ .قارعلا ةقطنم نع ةيعيبطلا

 نيبو «نيرهنلا نيب ام دالب يف يعارزلا رازقتسالا نيب رياغتلا يف فالتخالا كلذ

 يذلا يخيراتلا مهدهم لثمت ىتلا يهو «ةيبرعلا ةريزجلا هبشب مهيداوب يف ةاعرلا

 ةيبرعلا ةريزجلا يضارأ نيب حضاولا فالتخالل ارظنو .اورئاكتو هيف اودلو

 ضرأ» مسا هيلع برعلا قلطأ دقف هليخنو هتاعورزمب رهتشا يذلا قارعلاو

 ةيبلاغ هدكأ ام اذهو .هيضارأ دوست: يتلا ةرضخلا داوسلاب نونعيو «داوسلا

 .؟7برعلا نييفارغحجلا

 ةلقتسم ةلود يه تيوكلاو

 لك نإف عقاولا يف .م977١ ذنم ةدحتملا ممألا ةمظنمو م١93١ ماع ذنم ةيبرعلا

 ؛ةيبرعلا ةريزحجلا هبش يف عقت '"”يجيلخلا نواعتلا سلجم يف ءاضعألا لودلا

 . جيلخلا يف : عقي ليبخرأ يهف نيرحبلا ءانثتساب

 لودلا ةعماج يف وضعو م971١ وينوي ١9 ذنم

 )١( ص .؛نادلبلا باتك رصتخم» :ينادمهلا رظنا ١17.

 ص :؛؟كلامملاو كلاسملا» :ةيذادرخخ نباو ١14.

 ص ؛(توريب ؛ «ةيناطلسلا ماكحألا» : يدرراملاو ؟١97.

 )١( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا : لود تس نم م141١ ويام /رايأ 75 يف سسأ يذلا سلجلا فلأتي

 -نواعتلا سلجم نإف عقاولا يفو .نامعو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو رطقو نيرحبلاو تيوكلاو



 هديملا وخلف ------

 لفرعيرسر صزتسومم ل

 نزل يسوم

 . ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ تيوكلل يفارغجلا ءامتنالا : ١ مقر ةطيرخ

 .تيوكلا «يلامشلا راجلا وهو «قارعلا حاتجا م٠44١ سطسغأ ؟ يف

 ضعب ىلإ ادنتسم يركسعلا هلمع قارعلا ررب حايتجالا ىلع مايأ ةتس دعبو

 نأ ىلإ دنتسا قارعلا نأ وه نآلا انمهي ام .اقحال اهل ضرعتنس ىتلا تارابتعالا

 لوقي يذلا يأرلا ىلع اضيأ دنتسا امك .ليوط نمز ذنم ايعرش هل دوعت تيوكلا

 هرودب وه يذلاو .ءاسحألا قصنسل المكم اءزج لكشي تيوكلا ءاضق نأ امب)

 دالب يف ةينامثعلا ةيروطاربمولال اثيرو هرابتعاب قارعلل نإف «ةرصبلا ةيالو نم ءزج

 طاقحلل ممجتلا ةرورض ىلع موعي يذلا ؛يدوعسلا عورشملا عب جمدلا جات وه يجيلخلا -

 يبرغ عمجتب لمأي يذلا يتيوكلا عورشملا نيبو ةقطنملا يف ةيبرعلا لودلا رارقتساو نمأ ىلع

 . يعامجلا روطتلا نامضو ةيبرعلا لودلا تاورث عمجب حمسي



 .؟7١:تيوكلا يف اقح « نيرهنلا نيب ام

 ىلإ ةحوتفملا هتلاسر يف نيسح مادص ىقارعلا سيئرلا دكأ كلذ ىلإ ةفاضإ

 ."'؟«نينسلا فالآ ذنم نويقارع مه

 طبترملا تيوكلا ىلع يخيراتلا هقح هتراثإب «قارعلا نإف كلذ ىلع ءءائب

 ةيعرش ىلع جتحا . ةينامثعلا ةلح ىملا ةصضصاخ « يضاملا خيراتلا لحارم ضعبب

 .ةلقتسم ةلود تيوكلا دوجو

 !6عهاذا6 «ةينوناقلا» يحلطصم نيب ىيلوأ زييمت ءارجإ نم انل دب ال ةيادب

 . 716ج[ مدتاك ؟ةيعرشلا»و

 يه ةيعرشلاف .ةطلسلل نيتفلتخم نيتفص نع ناحلطصملا ناذه ربعي

 كلذ ىلإ ةفاضإ .ةطلسلا ةسرامم ةيصاخ يه ةينوناقلا امنيب «ةجحلا ةيصاخ

 .؟؟!اهتسرامم «ةينوناقلا» رربت امئيب «ةطلسلا ةجح ريربتل «ةيعرشلا» مدختست

 يف ةيبرعلا تايالولا ىلإ ريشن نأ اننكمي .لوبتطسأ يف يلاعلا بابلاب ةطبترم تناك تايالولا )١(

 نكت مل تايالولا تاميسقت .اكعو ةرصبلاو لصوملاو سلبارطو دادغبو صصمحو (ماشلا) قشمد

 ةيالولا .ةيلخادلا فورظلاو تارادإلا ريغتب ريغتت تناك ثيح ةتباث نكت مل اهدودحو ةددحم

 (مكاحلا) ىلاولا ديب تناك ةيالولا ةموكح .ةيضقأ ىلإ ةريخألا هذهو قجانس ىلإ ةمقم تناك

 .ماقمئاق هريديف ءاضقلا امأ .فرصتملا ديب قجنسلا مكحو

 .م٠14 بأ /سطغأ 4 «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (؟)

 امهروذج نإف يلاتلابو .نوناقلا وه دحاو ردصم ةيعرشو ةينوناق يتملكل نأ دكؤن نأ مهملا نم (*)

 انوووعمم ل'اتماععانعك رظنا .8ةصمأادك سولوترب ىلإ دوعي نيتملكلا نيب زييمتلا .ةكرتشم ىه

 ةيسنرفلا ةيعماجلا تاروشنملا ؛ةفسلفلل يلودلا دهعملا ««ةيعرشلا ةركف» يف «ةيعرشلاو ةينوناقلا»

 .(ةيسنرفلاب) 1١ - 79 نص ءما9717١ ءسيراب ؛ظانآ"

 دامدنعو .لداع دوجو رربم اهسرامي نمل نوككي نأ بلطن انتإف ةيعرش ةطلسلا نوكت نأ بلطت امدنع (8)
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 نيب زييمتلا لوح شاقنلا اذه يف اقيرف نوكن نأ ديرن ال اننإف « عقاولا يف

 .؟7١ةلودلل ةليصألا

 اهقح وأ اهدوجو ةجح ىنعت ةلودلا ةيعرش نإف مدقت ام ىلع ايست

 .؟؟اهتجحل ةلودلا ةسراف ةينوناقلا ىلعت امتي دوجولاب

 نم اهب رظنلا داعي امدنع ةلودلا صوصخب دوجولا وأ ةيعرشلا ةلأسم حرطت
 ىلع ق ىرخأ ةلود ةأشن ةيعرش ىلع ام ةلود حتت امدنع وأ ىرخأ لود لبق

 :ورجرلاب هن

 وييوب رظنا .«ةررقملا نيناوقلل ًاقفو يأ «ةلداع ةروصب سرامت نأ بلطن انئنإف ةطلسلا ةينوناق ريثن -

 .3+ - 07 ص .هركذ قبس عجرم .«ةيعرشلا ةركف» يف «ةيعرشلا أدبم لوح» )ل. 8هططنو
 ”1مهناك لع ةةعممع ؟ةسايسلا ملع ةغوسوم» ودروب جروج عجار ةيعرشلا ةركف لوح ةيسنرفلاب

 .اهيلي امو 551 ةحفصو اهيلي امو ١7١4 ص ثلاثلا ءزجلاو ١54 ص « يناثلا ءزحلا « مدان 1106"

 )١( فصت ضقانتم يعرشاللا ينوناقلا ماظنلا نأ» #هددقسد ونامور يلاطيإلا هيقفلا بتك امك -30 10

 ماعلا يروتسدلا نوناقلا يل تارضاصم# ؛ ؟ءيشلا سهن امه هتيعرشو ماظنلا دوجو نأ : زععام

 ص :؛م141147١ وناليم ؛ةيناثلا ةعبطلا ؛ 2ه50 لآ ظزئمأالم همدانطسعممقلع ععمعمتلت 1١97-

 قيس مجرم ؛«ةيسئرفلاب «ةيعرشلاو نوناقلا) يف موعودعماو [0'عدامعانعك نع ًالقن عا

 يف ةيعرشلا لوح ةلواحم» 8. 8ا0لال يدوغ ةيعرشلا لوح ًاضيأ عجار .75 ص ءهركذ
 "8هددن دنع آه !فعئان متاع لهمك دعد هجودءاع ةحمع اع عمس- ؟عقاولا رمألا ةموكح عم اهتاقالع
 .ما917 .1عهضع5 ةيسنرفلا نير ةنيدم .هاروتكد ةحورطأ عمو عمتعالا لع هنأ"

 يف قبطي يذلا ديحولا نوناقلا» نأل ةيعرشلا ةركف قبطن يلودلا ديعصلا ىلع اننإف كلذ نم رثكأ (؟)
 ةيسايسلا مظنلا لاكشأ فلتخم نيب زييمت يأ مسري ال يذلاو ءيلودلا نوناقلا وه يلودلا لابملا

 ؛ 5كونم ©هانه اترك ريجرس رظنا .«ةيلاعفلا رايعم هيف رفاوتت ماظن لكب فارتعالاب ًايفتكم

 .ةيسنرفلاب ال" ص ءوركذ قيس عنج رم . ؟ةيعرشلا ةركف# يف «ةيعرشلا تارهاظ ةسارد رصانع#

 م1997 ؛نايتسرك تنوم تاروشنم ؛ماعلا يلودلا نوناقلا» ]. 00منطةعقان وكابموك رظنا (©)
 .ةيسنرفلاب . 51/8 - 795 نه ءسيراب

 تال



 دوجوب قحلا تيوكلل له : ينوناق لاؤس حرط قارعلا حايتجا ءانثأ يف

 اريبك اددع راثأ لاؤسلا اذه نأ اقحال ىرنس .227؟قارعلا نع لصفنم يأ لقتسم

 دعب يلودلا نوناقلل اقفو تيوكلا ةلود ةيعرش ةلأسم حرطل نإ «ةقيقحلا يف

 ةهجولا نم ةصاخ «ةدئاف م٠14١ بآ /سطسغأ ىف قارعلا نم هحايتجا

 ةيبرعلاو ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاب ةررحملاو ةيرسلا قئاثولا نم ريثكف .ةيقئاثولا
 ةصاخن ةيمهأ تاذ يهو ءم٠44١ ماع جيلخلا ةمزأ دعب اهرشن مت ةيسورلاو

 .*؟”انعساردل

 يبرعلا جيلخلا ىلع ةلطم ةلود اهرابتعاب تيوكلل ةاطعملا ةيمهألا ”مكت

 تيوكلا تناكو .كلامملاو تايروطاربمإلا فلتخم نيب ايسيئر ازكرم لتحت
 لود "ان هينوناقو ةيراجتو ةيسسايس تاقالع ميقتو ةيودبلا اهتع 2 طب ةزيمتس

 نأ» ىري يذلا دمحأ نب ريشب ًالثم رظنا ءدوجولاب قحلا تيوكلل سيل هنأ باّتكلا ضعب ىري )١(

 كلذ يف ةيركسعلا ةوقلاب ءايناطيرب لبق نم اهلصف مت قارعلا نم ءزج ىوس تسيل تيوكلا

 سأر نوبهني نويكريمألا» .«دساف عاطقإ ىلإ اهب دهعو رحبلا ىلع رح ذفنم نم هنامرح .ءرصعلا
 «بآ /سطسغأ ؛5419١1 ددع ؛1ءادقع ثلوانع ةباشلا ايقيرفإ ةلجم يف ةيسنرفلاب ةلاقم لاما

 ةديرج «؟ىلوألا ةلواحملا .م١143١ ماع: يرصحلا عطاس افيأ رظنا .75 ص ءم

 ةهبجلا سيئر حيرصت كلذكو .م٠99١ لوليأ /ربمتبس 4 - 8 ةيسنرفلا (ريرحتلا) نويساغيول

 هلوصأ دمتسي قارعلا نأ» ديؤي يذلاو ؛ل. 84. ةمع عه نابول يرام ناج ةيسنرفلا ةيتطولا

 تارمم نم الإ هدوجو دمتسي ال يعانطصا دلب# وه تيوكلا امنيب ؛«نينسلا فالآ ذنم ةيخيراتلا

 .م٠144١ بآ /سطسغأ ١8 ؛ةيسنرفلا دنومل ةديرج «:«ةيجراخلا ةرازو

 نيذلا :ةدحتملا تايالولاو تيوكلا يفو ندنلو ةرهاقلا يف يئاقدصأل انه ركشلا هجوأ نأ دوأ (؟)

 روتكدلا ذاتسألا ةصاخ :ةيزيلكنالاو ةيبرعلا قئاثولاب يديوزت لالخ نم ردقت ال ةمدخ يل اودسأ

 .ةيتيوككلا تاساردلاو ثوحبلا ركرم سيئر ءمينغلا فسوي هللادبع

 ما



 هاجت يتاذلا اهلالقتسا هيف يمحت تناك يذلا هسفن تقولا يف ءراوجلا

 هذهبو .ةينامثعلا ةطلسلل اعضاخ ىيبرعلا قرشملا ناك امنيح «لوبنطسإ

 ةقطنملا يف ىوقلا نزاوت ةبعل نم اءزج نوكت نأ تيوكلا تعاطتسا ةسايسلا

 فيك لوألا مسقلا يف ىرنس .ةيلعفلا ةينامثعلا ةطلسلل عوضنلا تبنجتو

 لوينطسإ تجتحا فيكو يتاذلا اهلالقتسا ىلع ظافحلا تيوكلا تعاطتسا

 يذلا رمألا م١81١ ذنم ةيروطاربمألاب قحلأ تيوكلا نأ ةربتعم كلذ ىلع

 رايتخا ىلإ تيوكلاب تعفد ةيعضولا هذه .هيلع اهتدايس ةسرامت اهل زيجي

 ايناطيرب تأشنأ .اهسفن ةيامحل .ةقطنملا يف ىربكلا ةوقلا «ىمظعلا ايئاطيرب

 تدر يذلا رمألا «نوناقلا مكحب مث عقاولا مكحب ةيمحملا ماظن تيوكلا يف

 نم تيوكلا تنكم اهنأ ةيامحلا هذه يف ديدجلاو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا هيلع

 ايناطيرب نع لالقتساب اهتدايس ةسرامم نمو يتاذلا اهلالقتسا ىلع ةظفاحلا
 .م١155 ناريزح /وينوي ١9 يف اهلالقتسا ىتح كلذو « ىمظعلا

 ال اءزج اهربتعاو تيوكلا دوجو ةيعرش ىلع قارعلا جتحا لاحلا يفو

 .ةرشع ةعساتلا ةظفاحملا مسا دعب اميف اهيلع قلطأو هنم أزجتي

 .هبلاطم رربيل قارعلا اهمدق يتلا ججحلا يه ام يناثلا مسقلا يف ىرنس

 « يتاذلا هلالقتسا ىلع ةظفاحلا يأ اهسفن ةسايسلا امئاد تيوكلا عبتا امنيبو

 يفو .كلذك نكت مل قارعلا ةلاح نإف ينوناقلاو يعرشلا هلالقتسا مث نمو

 يذلا هسفن تقولا يفف .رهاظلا ضقانتلا ضعبب مستا يقارعلا لعفلا نإف عقاولا

 ءاينلعو اينمض ءهسفن تقولا يف فرتعا هنم ءزج تيوكلا نأ قارعلا هيف ربتعا

 . لصفنم دوجوب قحلا اهل نأب رقأو تيوكلا ةدايسو لالقتساب

 تس ها, دك



 ىلإ يميلقإ عازن نم انلقتنا اننأ ةظحالم مهملا نم كلذ ىلع داهشتساللو

 يف هبلاطم نع ايلك لختي مل قارعلا نإف كلذ عمو .دودحلا ىلع فالخ

 تناك انه نم .ةيخيراتلا هقوقح امئاد سرامي نأ يف قحلا هل نأ اربتعم «تيوكلا

 .م٠144 بآ /سطسغأ ؟ يف تيوكلا لالتحاو حايتجاب هلعف ةدر

 ادنتسم « حايتجالل لوألا مويلا ذنم يأ ؛ةعرسب نمألا سلجم فرصت دقو

 يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردتو .ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم نم عباسلا لصفلا ىلإ

 هذهو كرحتلاو مامتهالا اذه لثم ةمزأ يأ قلت مل ةدحنملا ممألا ةئيه خيرات

 . نمألا سلجم لبق نم رارقلا ذاختا يف ةعرسلا

 وزغ نأ كلذ .تيوكلا ةيعرش تيبثت ةداعإ يه ةددحملا ةياغلا تناكو

 عيطتست ال يلودلا نوناقلل اقرخ الكش «ءهيلإ همض مث نمو :«تيوكلل قارعلا

 ىرئس امك «نمألا سلجم ىنبت ةياغلا هذهلو .امهب لوبقلا ةيلودلا ةعومجلا

 ىلإ قارعلا عفدت مل ريبادتلا هذه نأ الإ .ةيرسق ةيداصتقا ريبادت ةدع ءاقحال

 ةوقلا ىلإ ءوجللا يرورضلا نم ناك كلذلو :؛تيوكلا نم باحسنالا

 ىلإ ةياهنلا يف تدأ «ةيعمق ةيركسع ريبادت ةدع تذختا اذكهو .ةحلسملا

 ممألا ةردايم نأ الإ .اهميلقإ لك ىلع اهتطلس طسب ةداعإو تيوكلا ريرحت

 ىلإ ةيعرشلا ةداعإ نامض نم دب الف .دحلا اذه دنع فقوتت مل ةدحتملا

 فده وه اذهف .نيدلبلا نيب ةيلودلا دودحلا ةمرح مارتحا ةطساوب تيوكلا

 متف .ةدحنتملا ممألا لخدتل ينوناقلا ساسألا لكشي يذلاو 241 رارقلا

 تدمع يتلا تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرتل ةدحتملا ممألا ةنحجل ليكشت

 (ةيلامشلاو ةيبرغلاو ةيقرشلا) ماسقأ ةثالث ىلإ ةيدودحلا ةقطنملا ميسقت ىلإ
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 فارتعالا قارعلا ضفر ؛ةنجللا تارارق ىلع تيوكلا تقفاو امنيبو
 ىلع هتدايس سرامي نأ نكمي هنأ رابتعا ىلع رمتساو ءاهتارارقبو اهتيحالصب
 مامأ ىنحناو داع هنكلو .لصفنم دوجو هل ةبسنلاب اهل سيل يتلا تيوكلا

 .ةيلودلا دودحلاب فرتعاو ةنجللا تارارق

 م٠144 بآ /سطسغأ يف يقارعلا كولسلا ةينوناق مدع تناك اذإو

 ىلع ءاقمعتم اصحف نإف ؛ىيلودلا نوناقلل اقفو كش يأ ريثت ال يتلاو

 هذه ةيمهأو .ةلوهسلا هذهب مسحلا نكمي ال هنأ انل نيبي «ةيعرشلا ديعص

 ةلاح لوأ لكشي قارعلا ةطساوب تيوكلا لالتحاو وزغ نأ يف نمكت ةساردلا

 .اًيلك ىرخأ ةلود مض وضع ةلود لواحت يتلاو ةدحتملا ممألا ءاشنإ ذنم

 ةيبرعلا لودلا ةعماج سيسأت ذنم ىلوألا ةرملا يه هذهف .«كلذ ىلإ ةفاضإ

 ةجتحم ىرخأ ةيبرع ةلودل لماك مض ىلع ةيبرع ةلود مدقت م956١ ماع

 نيب تاقالعلا ىلع ةريطخ جئاتن ىلإ ىدأ رمألا اذه .دوجولاب اهقح ىلع

 .مويلا ةمسقنملا ةيبرعلا لودلا

 اذه .ةيناث ةهج نم تاضقانتو كوكشو ةهج نم تابثو حوضو
 ةظفاحملا ىلإ امئاد تدمع دق تيوكلا تناك اذإف .انثحبل راطإلا وه

 « ىمظعلا ايناطيرب هاجت مث ةينامثعلا ةيروطاربمألا هاجت اهتيلالقتسا ىلع

 صضعبب مستا يقارعلا فقوملا نإف .؛ىنعملا اذهب لولح نع ةثحاب

 ضارتعالا مث تيوكلا ةدايسو لالقتساب فارتعالا :ضفقانتلا

 يف اهنايبت لواحنس يتلا ةيقارعلا لعفلا دودر يه هذه .كيكشتلاو

 : ماسقأ ةثالث ىلإ اهمسقتس ىتلا انتسارد

 دم 4



 .تيوكلا ةيعرش : لصألا - لوألا مسقلا

 .تيوكلا ةيعرش ىلع قارعلا جاجتحا - يناثلا مسقلا

 .ةدحتملا ممألا ةئيه ةنامضب تيوكلا ىلإ ةيعرشلا ةداعإ - ثلاثلا مسقلا
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 موهفمب اهلك طبترت ناعم ةدع توك ةملك رغصم تيوكلا ةملك نمضتت
 1 اللا 5

 يهو «ناولع نب ىضترم ةلحر يف تدرو تيوكلا ىلإ ةراشإ مدقأ نإ

 ةبتكم يف نآلا ةظوفحم ةطوطخم يف اهلجسو م4١1١ ةنس اهب ماق يتلا ةلحرلا

 نكلو .اهنود اهنأ الإ ءاسحألا هبشت ريغصتلاب تيوكلا نإ :اهيف درو نيلرب
 ىمست تناك ةطوطخملا هذه يف ةفوصوملا تيوكلاو .اههباشت اهجاربأو اهترامعب

 ,(40 ءيرقلا

 نيب ًايلصفم ًاباب تيوكلا نم يبرعلا جيلخلل يفارغجلا عقوملا لعج دقل
 ثاحبألا تنكم دقلو .ميدقلا رصعلا يف تايكلملاو تايروطاربمإلا فلتخم

 ةريزج يف 8.5.6106 بولغ ملاعلا ةسائرب ةيكرامتدلا ةثعبلا اهترجأ يتلا ةيرثألا

 505٠١ ىلإ امهادحإ دوعت نيتماه نيتنيدم اياقب فاشتكا نم ؟27هةزادطعدط اكليف

 ردقي تيوكلا نأ ىلإ ريشت ءداليملا دعب يناثلا نرقلا ىلإ ةيناثلاو «داليملا لبق ةنس
 تاذ ماتحخألا ةعومجم نأ امك .ةميدقلا ةراضحلا يف ًايساسأ ًارود تبعل اهنأ

 ةفشتكملا «نيرهنلا نيب ام دالب يف ةدوجوملا كلت نع ةزيمتملاو «يرئادلا لكشلا

 عيزوتلاو رشنلل ساطرق راد 77 ص «تيوكلاب يبرعلا عمتجملا نع تارضاحم» نيسح زيزعلادبع )١(
 .تيوكلا - ١3884 ةعبط

 ١8. ص ؛لوألا ءزجلا ؛لالهلا ةبتكم راد .«يسايسلا تيوكلا خيرات» ءلعزخ فلخ نيسح (؟)

 تاوزغلا» يف مانغ نباو :لوألا دلجملا «دجن خيرات يف دبا ناونع» :هللادبع نب نامثع ءرشب نبا (؟)

 ١8. ص «ما9:45 ةعبط «ثيدحلا تيوكلا خيرات" همكاح وبأ دمحأ .د رظنا «ةينايبلا

 ؛ةيناثلا ةعبطلا ؛«ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرت» يف روكذم 7177 مقر ؛نيلرب ةبتكم (5)
 .ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ١5. نه ما 441

 قرش لامش يف ملك ٠١ دعب ىلع عقت يهو .ةيتيوكلا رزجلا رهشأو لمجأ نم اكليف ربتعت (0)
 .ملك ١ اهضرعو ملك ١١ اهلوط غلبيو . ةمصاعلا

 لذ



 هتراضح فرع امبر ملاعلا نم ءزجلا اذه نأ ضارتفالاب انل حمست «ةريزجلا يف

 , كب ةصاخلا

 ةلالسلا نم ؟''روبهاش يسرافلا كلملا دمع داليملا دعب سداسلا ن رقلا يف

 . برعلا نيريغملا لاشفإ فدهب

 جيلخلا قيرط 7ةزده ناجارت روطاربمإلا مدختسا ينامورلا رصعلا يفو

 ,ةعورشم قيقحت لق يفوت هنكلو «دنهلا حايتجا فدهب يرحبلا

 «نيرحيلا ىمسي ناك امم ًاءزج تيوكلا تناك يمالسإلا رصعلا ةيادب يف

 بونج يف رطق ىتح ةرصبلا بونج نم ةدتمملا ةقطنملا لمشت تناك يتلاو
 تاذ ة ب ضرأ «ةقطنملا هذه نم ءزج ىهو ."”ةمظاك تناكو .جيلخلا

 يتلا ةيسرافلا شويجلا ديلولا نب دلاخ ةدايقب نوملسملا مزه ثيح 0 اساللا

 نم نيملسملا تنكم اهنأل ةيخيرات ةكرعملا هذه ربتعتو .متسر اهسأر ىلع ناك

 دعب 177” ماع تناك يهو .سراف دالبو نيرهتلا نيب ام دالب ىلع ةرطيسلا

 ركب وبأ» ةفيلخلا مكح ةلحرم يف (ةرجهلا دعب ةرشع ةيناثلا ةنسلا) داليملا

 .«قيدصلا

 )١( عباسلا نرقلا ىلإ ثلاثلا نرقلا نم سراف دالب ةيناساسلا ةيروطاربمألا تمكح .

 آ.. امعائطقما "هنا اندع هك اطع ظلئامرون هن اكسس دنا" لهسسدمل تأ اطع ممرتقل ترايكول رظنا (")
 هعماجمل مكامم ةمعزعأج , 1947 (ةخز ب مهما 111 - 1ا/ , م 262

 ةصاخ برعلا راعشأ ضعب يف تدرو دقلو «تيوكلا ةئيدم يبرغ ملك ١١ دعب ىلع ةمظاك عقت (؟)

 : لوقي بتكف يريصوبلا ناويد يف
 مدب ةلقم نم ىرج ًاعمد تجرم ملس يذب ناريج ركَذت نمأ

 . 28 نص م1445 .تيوكلا . «خيراتلاو بدألا يف ةمظاك» مينغلا فسوي بوقعي .د .عجار

 .ةيبرعلا ةغللاب 1 7 سَ ما ا اتلو ريب :؟نويتيوكلاو تيوكلا» ؛ يدشر 0

 ا



 لئابقلا عامطأ طحم تناك ءاهعيبانيو اهليشنب ترهتشا يتلا ضرألا ءهذه

 تفرع ةماه ةنيدم ةرصبلا حبصت نأ لبقو .مئانغلاو يعارملاو ءيفلا نع ةثحابلا

 ”7ا/ ماع ةيسداقلا ةكرعم رثأ ىلعو .ةفلتخم بوعش ةرجه ةقطنملا هذه

 نيدشارلا ءافلخلا يناث ىطعأ ءسرفلا ىلع مساحلا برعلا راصتناو «يداليم

 تالامتحا عنمتلو «ةيماحك مدختستل ةرصبلا ةنيدم ءانبب رمألا باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع دهع يفو .7"2ةلجد ىلإ لصت نأ نكمي يتلا ةيسرافلا ةدجنلا

 ةكم : قطانم ينامث ىلإ مالسإلا راد يأ مالسلا راد يرادإ ميظنت لوأ مسق

 رصم «.ةفوكلا ءةرصبلا «ةريزجلا ؛«(ايروس) ماشلا «ةرونملا ةنيدملا ء«ةمركملا

 تيوكلا ضرأ تناك (مال٠5 - م531) نييومألا مكح ءانثأ يفو .نيطسلفو

 تلقتتنا ماله٠5 ماع يفو .2'”ةريبكلا ةلودلا كلت نم ًاءزج كلامملا نم ريثكك

 اهلعجو دادغب ةئيدم روصنملا ةفيلخلا ىنب ما/”57 ماع يفو .نييسابعلا ىلإ ةفالخلا

 اهنمو قطانملا ضعب تلقتسا يسابعلا مكحلا لالخو .ةيسابعلا ةفالخلل ةمصاع

 .؟"اهنم ًاءزج تيوكلا تناك يتلاو «ةميدقلا نيرحبلا

 ةدايق تحت لقتسم دوجوب عتممو (ةفالخلا) ةيزكرملا ةطلسلا نم يبرعلا جيلخلل

 . نييلحلا هئامععز

 يف روكذم «داليملا دعب 1777 ماع ةمظاك ةيمهأ ظحال يبرع يفارغجو خرؤم وهو ءادفلا وبأ )١(

 5117١. ص ؛ةركذ قبس عجرم ؛تراهكول

 رشع عساتلا نينرقلا يف ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا» 8050ةمعال اك يكسفرادنوب عجار (؟)

 ثوحبلا زكرم «م15944 «تيوكلا «ةمالس رهام روتكدلا ةيبرعلا ىلإ همجرت .«نيرشعلاو
 ١9 - 15١. ىنض ؛ةيتيوكلا تاساردلاو

 تحت «ةرهاقلا .م٠1594١ :ةودن ؛«تيوكلا ىلع قارعلل ةيخيراتلا قوقحلا ةفارخ» ؛ليعامسا ()

 ١١ - ١15. نع :؛ةرهاقلا :لالهلا راذ تاروشتم ؛ ماللععؤلل يتيوكلا زكرملا فارشإ

 هسا 777



 يف اهسسأ يتلا «ةريغصلا ةيكرتلا ةلودلا تلوحت رشع سماخلا نرقلا يفو

 رثإ ةيمالسإ ةيروطاربمإ ىلإ «نامثع هنباو لورغوتروأ رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن
 ةيوقلا ةيروطاربمإلا هذهل نكي ملو .ايراغلبو ةينودقمو ناقلبلا لالتحاو اهراصتنا
 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيقيقح ةطلس ةيأ

 نم نكي مل هنإف اهلثمي يتلا ةدئافللو جيلخلا عقومو رود ةيمهأل ًارظنو
 اورقتسا نيذلا «نويلاغتربلاف .ةدحاو ةوق ةرطيس تحت ًاليوط ىقبي نأ نكمملا

 ”١ وونمع نيرف نصح اونب ثيح تيوكلا ىلإ اولصوو ما ماع زرمره يف

 ةياغل ةقطنملا ةذه ىف ةراجتلا ىلع اورطيس نيذلا نييدنلوهلا هم وأهم اوعيطتسي مل

 نم صلختلا نوديري اوناك نيذلا .زيلكتإلا لخد تفقولا اذه يف .مأ 16 ماعلا

 .دنهلا قرش ةكرش اوؤشنأو ةسفانملا لباوتلا ةراجت ىلع ةيدنلوهلا ةرطيسلا

 نع نيزجاع اوناك نيذلا . زيلكتإلا نسا كلذلو ءةيساق تناك ةسفانملا

 لامش يف ةرصبلا يف ةكرش م147١ ماع .«ناكم لك يف ادنلوه ةهجاوم

 . طقف ةيراجت ةعيبط تاذ ةيميلقإلا عامطألا نكت ملو «جيلخلا

 أدبو رشع عباسلا نرقلا ذنم مكحلا يف حابصلا لآ رقتسا ءرخآ بناج نم
 .ةلود ءانبب زيت ديدج رصع

 يف مكحلا ةس رام ةلئاعلا هذه تعاطتسا فق لوألا لصفلا يف قرتنس

 يفو . ةينامثعلا ةيروطاربمأإلا ري هتفالع يف ميلقإلا اذهب صاخلا ماظنلا و تيب وحلا

 ةلود حبصت نأ لب ةيناطيرب ةيسيحيم تيوكلا تحبصأ فيك قرتس يناثلا اصفلا

 .ماآ 6 ماع ةلقتسم

 )١( ص .هركذ قبس عجرم :111823] لعزتخ رظنا 17.
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 لوألا لصفلا
 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا هاجن تيوكلل يتاذلا لالقتسالا

 ناك يلاتلابو .«ةيخيراتلا قوقحلا» تيوكلا ىلع هبلاطم يف قارعلا راثأ

 يلعف دي عضو دوجوب تيوكلا ىلع «ةيخيراتلا قوقحلا» هذه تبثي نأ هيلع

 اهميلقإ ىلع ةلود قوقحف .هتبلاطم معديل ةينامثعلا ةلحرملا ءانثأ يف اهيلع

 ةلودلا هذه نيب تاقالعلا مكحت يتلا ةبوتكملاو ةيفرعلا دعاوقلا ةعومجم لكشت

 يف ًابلاغ دجوي - ةيفرعلا دعاوقلا هذه .ةددحم ةيخيرات ةلحرم يف ميلقإلا اذهو

 نيعم ميلقإ ىلع ام ةلود لوصح ةيفيك لوانتت (تايقافتا) ةقثوم ماكحأ ساسألا

 هذه ةراثإ نكميو .2')هيلقإلاب ةلودلا قح ةيتاذ رابتعإلا نيعب ذخأت نأ بجي -

 ء« يضاملا يف ةحيرصو ةينلع ةروصب اهيلإ ًاراشم نكي مل ول ىتح ءأقحال دعاوقلا

 ىلإ ةدوعلا نم دب ال كلذ ىلإ ةفاضإ .ًايعجر ًالوعفم اهتراثإ ةظحل يف اهل نوكيل
 يتلا ةلاحلا يف ىتحو .عازنلا هيف دلو يذلا رصعلا يف يلودلا نوناقلا دعاوق

 ينمزلا طبارتلا أدبمل ًاقفو يرورضلا نم ميدق خيرات ىلإ عازنلا ردصم اهيف دوعي

 كلذ يف ةلوبقملاو «ةداع ةقبطملا ءىدابملاو تاسرامملا ةسارد يأ 1ن16,1عمتمد:ءا

 نوناقلا ىلع بلغتي يضاملا نوناق نإف كلذلو .لودلا نيب تاقالعلا يف رصعلا

 ىلع الإ مايألا هذه يف اهقيبطت ًاقالطإ ًانكمم دعي مل هنأ نم مغرلاب» .رصاعملا

 ءامجر ةيبطقلا قطانملا ىلعو ناكسلا نم ةيلاخلاو ةروجهملا ةريغصلا رزجلا ضعب

 ىوس يضارألا كلت يف ىلوألا ةيساسألا لاكشألاو قرطلا ةساردل سيل هنإف

 4 ست عا لكك ؛ يلودلا نوناقلل ةيسنرغلا ةيلوحلا . «ةيرحبلا دودحلاو ةيرسلا دودلا] ينودرأب 020

 . ظدملممدمعأ ان, "1مموانغمعو (هيمعماععم عا آمنا 6 عم محق اتهغق" . فلتآلآ ةيسنرفلاب

 سل ا



 اهزواجتو ةروحهم تحبصأ لاكشألا كلت تناك ولو ىتتعو . ةيخيرات ةلئاف

 دعاوقلا ىلإ دانتسالاب اهمسح بجي لودلا نيب ةيميلقإلا تاعازنلا نإف روطتلا

 سيلو «دودحلا عضو ةيلمع هيف تمت يذلا تقولا يف يأ يضاملا يف ةقبطملا

 ."'”«ًايعجر ًالوعفم اهئاطعإ عم يضارألا باستكال ةيلاحلا دعاوقلا قيب

 281025 ساملاب ةريزج ةيضق يفف .ةدعاقلا هذه يلودلا ءاضقلا سرك دقو

 تايالولا) نيفرطلا نأ» الد« طالع: ربوه سكام مكحملا حضوأ م978١ ماعل

 ءوض ىلع متي نأ بجي ينوناق لمع يأ مييقت نأ ىلع اقفتا (ادنلوهو ةدحتملا

 اهيف ريثأ يتلا ةظحللا يف هيلع فراعتملا نوناقلا سيلو «هنيح يف دئاسلا نوناقلا

 راثآلا نإف يلاتلابو . لمعلا اذهب قلعتملا عازنلا لح اهيف بجي يتلا وأ عازنلا

 ىتلا ىلودلا نوناقلا دعاوق ءوض ىلع اهديدحت بجي اينابسأ فاشتكال ةينوناقلا

 0 ."'"رشع سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةقبطم تناك

 .ةنهارو ةيلاح ةلأسم حبصأ دق ةيخيراتلا قوقحلا موهفم نإف ةقيقحلا يفو

 ةيتايفوسلا تايروهمجلاو ناقلبلا لود ةصاخيو «ةديدحلا لودلا هتراثأ دقلف

 فدهب موهفملا اذه دوعس نبا راثأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش صخي اميفو .؟7ةقباسلا

 داهتجالاو نوناقلل ةماعلا ةبتكملا . سيراب ؛؟ماعلا يلودلا نوناقلا» نورخآو ةلمنونعم ©سدع )١(

 .ةيسنرفلاب 0٠. ىع ءما4957١ ةعبارلا ةعبطلا ؛6.52..1ل

 تايالولاو ادنلوه نيب عازنلا يف ربوه مكحلا نع م558١ ناسين /ليربا 5 يف ردص يميكحت رارق (؟)

 لالا هل قلكف لال يلودلا نوناقلا ةلخم .ساملاب ةريزج ىلع ةدايسلاب قلعتملا ةدحتملا

 . ةيسنرفلاب
 تابثإ نانويلا تلواح .ةيبرصلا ةمألا دهم هرابتعاب وقوسوكي ايبرص تيلاط لاثملا ليبس ىلع (5)

 .ةيشخيراتلا نانويلا نم ًالماك ًاعزج اهايإ ةربتعم ءريبكلا ردنكسالا دألب ءاينودقم ىلع اهقوقح

 ةروصب رظنا .زاقوقلاو يبيراكلا رحبلاو لاروألا نيب اهبعش لوصأ ديدج نم ايكرت تفشتكاو

 م1547 .1ةيتقصت راياف تاروشنم ءسيراب .«ايفالسفوي يف تومو ةايح» دراغ ةصاخ

 نرقلا ىلإ رشع عبارلا نرقلا ؛ناقلبلا خيرات» تهكاعااوس ناللتساك كلذكو .ةيسنرفلاب
 .م١1441 ءراياف تاروشنم ءسيراب ««نيرشعلا

 ا



 ايناطيرب هيلع تقفاو يذلا رمألا «ةيدوعسلا ةيبرعلا كد ميسر نم ةنكمتلا

 ضرعم يف عضخت نأ بجي ةيخيراتلا قوقحلا .؟06184165 ةيقافتا يف ىمظعلا

 . ىلعفلا لالتحالا يأ :ةيفرعلا دعاوقلا ىلإ اهقيبطت

 مكحلا ءانثأ يف تيوكلا ىلع قارعلل ةيخيراتلا قوقحلا ةلأسم ةسارد نإ

 اهتدالوو اهتأشن فورظ كلذكو تيوكلا ةلود دوجو ةسارد ضرتفت ينامثعلا

 نم جاجتحا لحم ناك ىتاذلا لالقتسالا اذه نا ىرنسو .(ىلوألا ةرقفلا)

 .(ةيناثلا ةرقفلا) م١/61,١ ماع نيينامثعلا

 : تيوكلل يتاذلا لالقتسالا :ىلوألا ةرقفلا

 تيوكلا لكشي يتلاو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش عمتجمل ةيلبقلا ةعيبطلا ببسب

 ةيلودلاو ةيميلقإلا اهتسايسو تيوكلل يتاذلا لالقتسالا ةسارد نإف ءهنم ًاءزج

 ةسارد اهقبسي نأ بجي (يناثلا ثحبملا) رشع عباسلا نرقلا يف اهتدالو ديعب

 .(لوألا ثحبملا) ةيلبقلا تاعمتجلا يف هقيبطتو يلعفلا لالتحالا

 : ةيلبقلا ةعيبطلاو يلعفلا لالتحالا : لوألا ثحببملا

 رقتفت يتلا ميلاقألا نيبو ةلود لكش ةذختملا يضارألا نيب يديلقتلا هقفلا زيم

 نأ دب ال ضرأ لكف .ةلود نم ًاءزج لكشت ال اهنأب» ربتعت يتلاو ةطلسلا ىلإ

 ميسقتلا اذه نبتت مل ةيلودلا لدعلا ةمكحم نا الإ .2؟2'«نيتئفلا ىدحإ ىلإ يمتنت

 ؛هاروتكد ةحورطأ ؛ءانمايأ ىتح م419١ ذنم ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا ةلكشم» خاطهم رابلا )١(

 نا ص نما 6 ؛« سيراب

 66٠١. ص ءهركذ قيس عجرم ؛؟ماعلا يلودلا نوناقلا) : نورخاآو 510دزنعص (؟)

 تاما



 ءارحصلاب قلعتملاو «م1419/6١ /ريوتكا ١5 يف رداصلا يراشتسالا اهيأر يف

 رامعتسالا ةلحرم يف ةيبرغلا ءارحصلا تناك اذإ» امع تلءاست دقف .ةيبرغلا

 تضفر ثيح ىفنلاب ناك باوجلا .ىرخأ ةطلسل ةعضاخ ريغ ًاضرأ ينابسألا

 نكت أيأو .«ةلود لكشي ال ميلقإ نيبو ةدايسل عضخي ال ميلقإ نيب لئامتلا ةمكحملا

 ةلحرم ءانثأ يف هنأ لودلا ةسرامم نم جتنتسن اننإف ءاهقفلا نيب يأرلاب تافالخلا

 ال يسايسو يعامتجا ميظنتب عتمتت بوعشو لئابقب ةلوهأملا ميلاقألا نإف ةددحم

 نكمي طقف ةلوهأملا ريغ يضارألا» ."7ةدايس نودب ضارأك اهرابتعا نكمي

 ىندأ ًادح ضرتفي نيعم ميلقإل يناسنإ لالتحا لكف .ةلعلس تنودب ضارأ اهرابتعا

 ًاضرأ اهرابتعا نكمي ال ودبلا اهنكسي يتلا ضرألا ىتحو . يعامتجالا ميظنتلا نم

 يف ةيناسنإ ةعومجم حجنت مل اذإ هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت كلذ عمو .ةدايس الب

 اهلغشت يتلا يضارألا باستكا ماظن نإف «ةلودلا لاكشأل ًاقفو اهسفن ميظنت

 . "ديس نودب ضرألا ماظنل الداعم نوكي

 ال يتلا يضارألا باستكا لاكشأ ىدحإ يه يلعفلا لالتحالا ةدعاق نإ

 .ديحولا لكشلا تسيل اهنا الإ ءيلودلا نوناقلا يف اهب فرتعملاو الود لكشت

 ىلع الإ قبطي ال لكشلا اذه نإ) ثيحو .ةيفارغجلا ةمخاتملا وه رخآ لكش
 نكي مل نإ بعص ىلعفلاو مئادلا لالتحالا نأ اهيف رهظي يتلا» يضارألا

 هذه يف لخدت ال تيوكلا يضارأ نأل انتسارد راطإ يف لخدي ال وهف «ًاليحتسم
 : ؟9ةيضرغلا

 نيرشت /ربوتكا ١5 ««ةيبرغلا ءارحصلا عوضوم يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم يأر: :11059 يرولف )١(

 .ةيسنرفلاب . 707 ص «ىيلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا .ما لوألا

 .هركذ قبس عجرم :«نورخآو !10تنونعد )١(

 .85 نه ؛ عجرملا سفن (5)

 ىلع



 .'1١«ىلعفلا لالتحالا وهو ةيميلقإلا ةدايسلا باستكال دحاو

 اهنأو ةنيعم ةبقح يف ةلوهأم تناك دق تيوكلا يضارأ نأ ًاقحال ىرنس

 «ةيداصتقاو ةيراجت تاقالع اهل ناك ىتلا ةطلسلا لاكشأ نم ًالكش تفرع

 .''رشع عساتلا نرقلا يف «ةيلحاسلا ندملا بلغأك

 ًانايك تلكشو ةيزكرم ةطلس نودب نكت مل تيوكلا ضرأ نإف يلاتلابو
 ضعب تسرام دق ةمكاحلا حابصلا ةلئاع نأ ىرتسو .ةلودلا ةفص هل سيل

 صخشب ةطلسلا هذه نع ريبعتلا متي ناكو .تيوكلا ةنيدم نم تاطلسلا

 لكشت ذنم يأ ءرشع عباسلا نرقلا ذنم يلعفلا لالتحالا ةدعاق ليلحت دعب

 .4ب) يلبقلا عمتجما يف ةدعاقلا هذه قيبطت سردنس ؛(1) تيوكلا

 : يلعفلا لالتحالا ةدعاق - أ

 ميلقإ ةيكلم نأ ثيح ةيكلملل ينامورلا نوناقلا نم يلودلا نوناقلا دمتسا

 دقلو .هيلع ديلا عضو مث نمو «كلمتلا يف ةينلا لالخ نم اهتمجرت متت ام
 عباسلا نرقلا يف ةيلودلا تاقالعلا يف يلعفلا لالتحالا يف ةدعاقلا هذه تقبط

 «نيلرب رمتؤم نع م886١ طابش ,/رياربف 518 يف رداصلا ماعلا رارقلاو ."”رشع

 نوناقلا يف مويلا ىتح ةقطم تلاد أيه دغاوق عضو ؛ةيقيرفإلا ةراقلاب صاخملاو

 )١( ص عا 1 رق ؛ "1 طغاتل5 تاروشتم ؛ ؟ماعلا يلودلا نوناقلا) ءككعاناغ# رتيور ١1١54.

 تاروشنم المش ةيسنرفلا ىلإ همجرت :«ةيزيلكنالاب «ةبيرعلا بوعشلا خيرات ؛يناروح تربلأ (؟)

 .مأ 337 :اننآنإ ؛ ةيسسن فلاب ؛ ؟ماعلا يلودلا نوناقلا» «نورخأو المران عر (71)

 تح 4



 طارتشا وأ «ةيلعفلا» : ساسألا يف طرش ءنيطرش عضو نالعإلاف . يعضولا

 ةيرحو ماظنلا ةيامح ىلع ةرداق ةطلس ةلتحملا ةلودلا نيمأت) يداملا لالتحالا

 يف ةينلا نالعإ وأ راعشإلا : لكشلا يف وه يناثلا طرشلا .؟7(ةراجتلا

 يفكت ال ةيمالكلا بلاطملاف .ًايلعف نوكي نأ بجي لالتحالا نا ينعي اذهو

 لك ةسرامم نع تفقوت يتلا ةلودلا نإ 7155065 رشيف كلذ حضوأ امك اهدحو

 ام ىلإ «ةظفاحملا ةيظفللا تاجاجتحالا لالخ نم عيطتست ال ام ميلقإ ىلع طاشن

 ليوط نمز ذنم ًايلعف تسرام ىتلا ةلودلا هجو يف هل اهتيكلم ىلع «ةياهن ال

 ماظنلاو رارقتسالا تارابتعاف .اهتابجاوب تمزتلاو ةدايسلا تايحالص ًايبسن

 .2'”«انه ةحجرملا يه بستكملا مداقتلا ساسأ يه يتلا كلتل ةهباشملا مالسلاو

 ةريزجب قلعتملا مكحلا يف يلعفلا لالتحالا ةدعاق ىلع يلودلا ءاضقلا دكأ

 ةريزج ةيضق ىيفو .''019478 ماع ادنلوهو ةدحتملا تايالولا نيب «ساملابا

 روتكيف مكحملا حضوأ .ما 947١ ماع كيسكملاو اسنرف نيب .©11ممع100 نوتربيلك

 اهل ةقيرع ةسراممل اقفو ءهيف كش ال ام هنأ ىلإ» ءايلاطيا كلم ء يناثلا ليونامع

 يساسأ طرش وه يمسإلا طقف سيلو يقيقحلا ديلا عضو نأ .نوناقلا ةوق

 اهبجومب يتلا «تارارقلا ةعومجم وأ ءرارقلاب ديلا عضو لثمتيو .لالتحالل

 لجأ نم ريبادتلا ذختتو عازنلا عوضوم ميلقإلا اهتيكلمل ةلتمملا ةلودلا عضخت

 .؟50 ص م1447 ؛زولاد تاروشنم ءةيسنرفلاب ؟ ماعلا يلودلا نوناقلا) ءالانآلانإ' يربود )١(

 ؛؟6ا لص ؛م٠45١ .ةئلاثلا ةعبطلا ؛؟ماعلا يلودلا نوناقلا يف قئاقحو تايرظن» ءرشيف (؟)

 .ةيسنرفلاب
 دليلا ؛ةيميكحتلا ماكحألا ةعومجم .ميكحتلل ةمئادلا ةمكحملا « ساملاب ةريزج ةيضق ؛تريوه (')

 .158 ص ءما478 ناسين /ليربا 3 "ل



 جيورتلاو كرامندلا نيب ةيقرشلا دلنورغ ةيضق يفو .؟''«ًايرصح اهتطلس ةسرامت
 ةرمتسملا ةسرامملا» رايعمب ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم تذحخأ م977١ ماع

 نم دب ال نيرصنع رايعملا اذه نمضتيو .«ةدايسلا ءاعدالا نماسأك «ةطلسلل

 .()«ةطلسلل ةيلعفلا ةسرامملاو ىدايسلا فرصتلاب ةدارإلا وأ ةينلا :امهتابثإ

 .قلطملاب اهديدحت نكمي ال هنإف لالتحالا ةيلعاف ةجرد صخياميف

 يسايسلا ماظنلاو ءلتحملا ةراضح عون رابتعالا نيعب ذخألاب مزلت ةيعقاولافا

 ناكسلا ةفاثكو يفارغجلا هعقومو «لتحملا ميلقإلا يف يداصتقالاو يعامتجالاو

 ريغ وأ لزعنم ميلقإ يف ةلوبقم نوكت يلعفلا لالتحالا نم ةفيعض ةجردف .هيف

 ليلق ميلقإلا صخي اميف ىتح ءأددشت رثكأ داهتجالا نإف سكعلابو .لوهأم

 ةدايسلاب ىعدملا ىطعتل ًايبسن ةطشان ةيعامتجالا ةايحلا نوكت امدنع ءناكسلا

 .2؟9«ةيرورضلا ةيرادإلاو ةيسايسلا هتاميكحت ضرغل لخدتلل ةبسانملا ميلقإلا ىلع
 :م١ 41/5 ماع ةيبرغلا ءارحصلا ةيضق يف «ةيلودلا لدعلا ةمكحم تذخأ اذكهو

 ةساردب تمتها اهنأ امك .ءارحصلا يف يودبلا ماظنلا صئاصخب رابتعالا نيعب

 يناثلا فصنلا) رصعلا كلذ يف ةلوبقم تناك يتلا ةطلسلا ريباعتو رهاظم لك

 .؟!(رشع عساتلا نرقلا نم

 ةيلعف ةطلس راطإ يف نيمظنم اوناك ودبلا نأ ىلع يأرلا رقتسا يلاتلابو

 .ةيلبقلا ةعيبطلا يه ةصاخ ةعيبط تاذ

 يناثلا نوناك /رياني 58 « يناثلا دلجملا .:ةيميكحتلا ماكحألا ةعومجم :نوتربيلك ةريزج ةيضق )١(
 1 مآ دارنا

 ؛ما934 «سيراب ؛ةحورطأ ؛«يلودلا ماظنلا يف ةيلعافلا أدبم» ء10ادوعم# زوكسوت يف روكذم (1)
 ١8٠. ص

 .507 ص ءهركذ قبس عجرم .؟ماعلا يلودلا نوناقلا» ءنورخاو !ل0انؤنعق (؟)
 يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا ؛؟ءارحصلا ةلكشم ىلع هقيبطتو ةيبرعلا ضرألا موهفم" ؛يرولف (4)

 .مأ 17

 تا



 ؟:ةيمايسلا ةيعرشلاو ةيلبقلا ةعيبطلا تن

 مهسبشتت د مهتشيعم طف : لئابقلا ةايح رابتعالا يناعن ذخألا نه ةيبرعلا

 . يسايسلاو يعامتجالا

 ةيلبقلا ةعيبطلا ١(

 لكل ناكو .رقفلا نم ةلاح ىف ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف لئابقلا تشاع

 ةفلتخلا ةعيبطلا تاذ قطانملا نيب تالدابملا نا الإ .ةصاخ شيع ةقيرط اهيف ةقطنم

 ميلقإلا موهفم نع ربعي ناك هنإف 7811مدهه» نوسنكلو لاق امكو .ةددعتم تناك

 ةيرصحلا ةجردو ةباقرلا ةعيبط نإ .ةريد وأ راد يتملكب ةيديلقتلا لئابقلل ةبسنلاب
 دراوملا لالغتسا قوقح ميظنت ىلإ لئابقلا ةجاح ةجيتن طقف نكت مل ميلقإلا ىلع

 (ؤلؤللا جارختساو ديص «يعارم :هايم) لوصفلل ًاقفو ةيلعفلاو ةردانلا ةيعيبطلا
 دراوملا اهيف رفاوتت قطانم ىلإ اهلوصو نيمأت ىلإ اهتجاح ببسب ًاضيأ لب
 ةمظنم تاعومجملا نيب تالدابملا تناكو ؟'"اهيف جاتنإلا ةبقارمو ةيليمكتلا

 يف هنع ريبعتلا دجي راوحلا نسحف .ةرصانملا تاقالعيو ةيامحلا فالحأ بجومب

 .؟فرشلا» ةملكب لئابقلا نوناق

 يذ يعامتجا ماظن عم ةريشعلا ىلإ ءامتنالا ميهافم لئابقلا نوناق نمضتي

 كرتشملا لامعتسالا ًاينمض ىنعي ةعومجم ىلإ ءامتنالا .؟''ةيقرعو ةيبسن لوصأ

 «٠ سيراب 10 ةيسنرفلا ةيعماجلا تاروشنملا ؛ ؟ةفاحلا قطانملا 0مم ! راهو توعرارم ؛ ةأعر

 .7*1 ص م17

 . مجرملا سفن (؟)

 ا ذأ



 دعبتسي مل .1665 00111130815 دراوملل ةيعامجلا ةيكلملا أدبمل ًاقفو ةيعيبطلا دراوملل

 طرش ًايفرع ًاينوناق ًاماظن قبطي ةليبق سيئر وأ ميعز ىلإ عوضخلا يلبقلا نوناقلا
 راشأ صوصتملا اذه يفو .يمالسإلا نوناقلا عم ةمجسنم ةعيبط اذ نوكي نأ

 لئابقلا يموهفم نيب قياطتلاو قفاوتلا ةظحالم بجوتي هنأ» ىلإ نوسنكلو
 صخي اميف «نيميقملا وأ «ةيودبلا تاعومجملل ةبسنلاب نإ «نيعئاشلا ءمالسإلاو

 اهتيمنت دعب الإ ضرأ كلمت ًانكممو ًاحومسم نكي ملف .ةيراقعلا ةيكلملا قوقح
 .'17:لمع تاقالعب

 رايعم وه ءام ضرأ ىلع قوقحلا مادختسا ديدحتب حمسي ناك يذلا رايعملا

 وأ ةعومجل وأ ةلودل ةيرصحلا قوقحلا .(ةيرقلا وأ ةليبقلا) ةعومجلا ىلإ ءامتنالا

 تبجوتسا يتلاو ةطشانلا ةيعارزلا قطانملا يف ةيكلملا ةمظنأ مكحت تناك درف

 ينابملاو ةيشاملاف .ةيرجشلا تاعارزلا يف وأ يرلا يف ةماه تارامثتسا اهتيمنت

 تناك اهريغو كامسألا ديص هةقو65 تاكبشو نفسلاو رابآلا عاونأ ضعبو
 امك ةلوقنم ريغ وأ فرصتلل ةلباق ةصاخ ةيكلم لاومأ اهنأ ءماع لكشب «ةربتعم

 .لئابقلا نيب ًأطيسو نكي مل سيئرلا .؟"'""يمالسإلا نوناقلا يف فقولا ةلاح يف

 ىلإ لوصولاو ةيويحلا ةينارمعلا زكارملا ضعب لمع نيمأت ىلع هرود زكتريو
 ةطلس تحت ناكسلا داحتا ضرتفي يذلا رمألا .ةيرحبلا وأ ةيربلا ةكرتشملا دراوملا

 ةيسايسلا ةيزكرملا نم ًالاكشأو ةيميلقإلا ةيوهلاب ًاسح» نإف كلذلو .ةكرتشم

 يف ومني أدب كلذ لك ةيعامتجا تاقبط نوكتو ةينارمع ةروريص ىلإ ةفاضإ
 .؟'7::يرحبلاو نميلاو نامعك ةعفترملا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ قطانملا

 )١( ص ؛عجرملا سفن 7 ١٠١.

 )١1( ض ءهركذ قيس مجرم ؛نوستكلو 4*1
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 ةطلس ةماقإب ًايعمق ام ةقطنم ىف «ةطلسلا وأ «ةليبقلا سيئر حبصي امدنعو

 ةادؤم تامدخ ءاقل بئارض وأ ةلوبقم ريغ رورم مسر وأ ةواتإ ضرفو ةيزكرم

 وأ ةينيد ةعومجم سسؤتل رجاهت ةليبقلاف ."'"هسفن ضرفي ةرجهلا ديلقت نإف
 دراوملا ىلع لوصحلا لماوع تبعل ساسألا اذه ىلعو .ةديدج ةيرابت وأ ةيلبق

 ةيزكرمال يف ًارود ةيجراخلا ةيراجتلا تالدابملاو ءيطاشلا وحن لئابقلا تارجهو

 نودب اهتيابج نكمي ال ةواثإلا نأ الإ .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف يسايسلا ماظنلا

 طرتشت تناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيلبقلا ةسرامملاو .ةيزكرم ةيسايس ةطلس
 .؟7تاورثلاو ةطلسلا ةيزكرم نم ىندأ ًادح

 راد) مالسإلا راد نم ًاءزج ةيبرعلا ةريزحلا هبش لئابقو يضارأ تلكش دقو

 لك لمشت يتلاو برحلا راد نع اهل ًاَزييمت «لدعلا ملاع» فلؤت ىتلاو (مالسلا

 .'"اهيف ًايمسر يمالسإلا نوناقلا قيبطت نكمي ال يتلاو «ةرفاكلا نادلبلا

 يمالسإلا نوناقلاو يفرعلا نوناقلا قبطت تناك لئابقلا نأ جتنتسن اذه نمو

 نع لءاستن نأ انيلع ىقبيو .برحلا رادو مالسلا راد نيب ًادودح مسري يذلا

 . ةليبقلا سيئر وأ خيشلا ةطلسل ةيسايسلا ةيعرشلا ةعيبط

 ًارئاج ربتعا سيئر تافرصت ىلع درلا ينعي وهو ةيمالسإلا ةنسلا يف ًاضيأ ةرجهلا موهفم دهن )١(
 .هداللب سانلا رجهيف

 يتطولا زكرملا « سيراب « يناغلا دلجلا ؛؟مويلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش# ؛180071[ةناا نوفتنوب (؟)

 .011 - 40/6 ص ما 947 .6 1185 ةيملعلا ثاحبألل

 يتلا يضارألا لمشت يتلاو «دهعلا راد» وأ ؟حلصلا راد» يه ةثلاث ةئف دوجو ديؤي نيفلؤملا ىضعب (؟0)

 وأ دوهيلا كلم تلاز ام وأ تناك يتلا ةيراقعلا كالمألا :أدبملا ثيح نم ؛لمشت تناك
 اماناق (نةقع يدراع يول رظنا . مالسإلا ةطلسل مث نم اوعضخو برحلا اورسخ نيذلا نيحسملا

 « سيراب « ةيفلفلا ةتكملا تاروشنم ب ةيصانسلاو ةيعامتمجاللا ةايحلا 3 ؛ةيمالسإلا ةثيدملا) . لعا

 .ةيسنرفلاب ١717 ص ءما 591/5 ؛ةعبارلا ةعبطلا
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 : نيدلاو ةوادبلا نيب ةيسايسلا ةيعرشلا (؟

 هبش يف ةيمهأ رثكألا ةيعامتجالا رهاوظلا نم نيدلاو ةوادبلا نم لك دعت

 ناقلخي ًاعم نيدلاو ةوادبلا» نإف نودلخ نبا ظحال امكو .ةيبرعلا ةريزجلا

 76ةوقلا ١ .

 عضو لواحي صخش لك نأ نودلخ نبا ربتعي ةليبقلا سيئر ةرورض لوحو
 نييعلا نع نووجام نه رعبلا قاف كاتلاتزا هي يعرب يللا علا ىلعافي

 نم دب آل كلذ ءاوتحالو .ضعبلا مهضعب ةمجاهم نم مهعنمي سيئر نودب
 .؟"”هكاحو ءاطسو

 هتدكأ يذلا ةعيبلا بولسأل ًاقفو يلبقلا عمتجم ا يف سيئرلا رايتحخا متيو

 نمز ذنم تشفتخا دق ةقيرطلا هذه نكلو : ةيهقفلا تاباتكلاو ةيمالسإلا تاداعلا

 هفلؤم .عا 5*2 ماع ةرهاقلا يف يفوتو معا ماع سئنوت يف دلو يبيرع بتاك نودليخ نبا )١(

 سرفلاو برعلا خيراتل ةيليلحتلا فقاوملا ضعب نمضتيو «نودلخ نبا ةمدقم» وه ةيمهأ رثكألا
 « ةكلاغلا ةعبطلا 8[ تاتا ليتثوم ةيسنرفلا ىلإ ةمج رت .ركفلا راد تاروشنم رظنا .ريربلاو

 .ما 17 ع« بونحلا علابغأ

 نبا نمحرلادبع فيلأت .؟١8 ص 5اق26 نالس ةيسنرفلا ىلإ ةمجرت ؛؟نودلخخ نبا ةمدقم# رظنا (؟)

 ماظنلاو ةلودلا موهقما 81من ريلي يف ةروكذم .ركفلا راذ ءهرأ ءرأاا د نودلع

 ءزجلا 8.6 .ه..1 يلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم ؛"مالسإلا يف ينوناقلا

 دض عيمجلا ينعي اذهو .ءيش لكب قحلا هل صخش لك نإف ةيعيبطلا ةلاحلا يف هنأ فوسليفلا

 ءاوس .ةقلطم ةطلس مكاحلا ءاطعإب اولبق قوقحلا لك نيب مهألاو ىمسألا وه ماللا نأ سانلا

 ؛ةدايسلا هذه ساسأ وه ىضرلاف .ةمكاحلا ةيعمجلا ةيرثكأ لبق نم وأ كلملا لبق نم تارارقلا

 .نودلخ نبا كلذ ىلإ راشأ امك ءةيمالسإلا بوعشلا

 - خا



 ءاهجولا وأ بعشلا راتخي .(ِِللَي) لوسرلا دعب اومكح نيذلا نيدشارلا ءافلخلا

 رثكألا ةليبقلا سيئر نيعي ام ةداعو .سيئرلا ءامكحلاو لئابقلا ءاسؤر نم نينوكملا

 ءاعدالا يه خيشلا ةطلس ىلع بلغتت نأ نكمي يتلا ةديحولا ةطلسلاو .'7اددع

 ةريزجلا هبش نأ جتنتتسن كلذ نمو ."”هلسم مكاحك فرصتلاو كرحتلاب ينلعلا

 . طقف ةليبقلا لخاد ةيلبقلا ةيعرشلا تفرع ةيبرعلا

 دمحم اهسسؤم ىلإ ةبسن) «ةيباهولا" ةوعدلا نإف ةينيدلا ةيعرشلا صخ اميف
 ىلإ ةدوعلا ةرورض ىلإ نيملسملا تعد ؟'7(م19/81/ - ١1/07 باهولا دبع نبا

 ةنسلاو نآرقلاب لماكلا مازتلالا يأ «لبنح نبا راصنأ اهنع ربع امك «مالسإلا ميلاعت

 ةجحلا» نأ سنرول ىريو .'؟”ةيعرش ريغ ًاعدب هرابتعا نكميام لك ضفرو
 .؟(ديحوتلا) ةيهلإلا ةدحولا ىلع يرصحلا ديكأتلا ىلع زكترت ةيباهولل ةيساسألا

 يف مالسإلا شماه ىلع تناك اهنوكلو .نيدحوملاب هعابتأ ةيمست تءاج انه نم

 .ةملكلل يرصعلا ىنعملاب ةيسايس نكت مل اهتلاسر نإف رصعلا كلذ

 «ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو يف ةيباهولا ةوعدلا تزكرت ثيدحلا رصعلا يفو

 , 976ةريبكلا ةيودبلا لئابقلا دنع» ءدجت يف ىأ

 ةلجم يف «ناريا يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا تاسسؤم :ةيروتسد ةيطارقويت» :01107166 هيفيلوأ )١(

 اذام ةعومجم .«رصاعملا مالسإلا» ؛دارم ًاضيأ رظنا .م9417١ طابش /رياربف «ةيجرانخلا ةسايسلا

 . ةيمالسإلا لودلا يضعب يف قبطي لاز ام موهفملا اذه 7١945: ددع ؟فرعأ

 .هركذ قبس عجرم «؟مالسإلا يف ينوناقلا ماظنلاو ةلودلا موهفم» ؛ويلليم (؟)
 نبا اهددج ىتلاو ةددشدملا ةيلبنحلا ةسردملا ميهافم ىنبت مث ةنيدملا يف همولع ىقلتو دبن يف دلو 0

 ةنادإ ىلإ هعفد يذلا رمألا .ديحوتلل قلطملا أديملا ىلع هتوعد زكرت )1١737 - ١778(. ةيميت

 لكشت اهرابتعاب ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةلوبقم بلاغلا يف تناك يتلا ةينيدلا تاسرامملا لك

 .هثدابم عم ةضراعتمو مالسإلا نع ةييرغ ًاعدب اهرابتعاب اهنيدي وهف .هللاب ًاكارشإ
 عم قفتثت ال يتلا لامعألا كلت يهف عدبلا امأ .هلاوفأو (345ِ) دمحم يبنلا لامعأ نم ةنسلا نوككتت (4)

 .مهروبق ميظعتو ءايلوألاب داقتعالا اهنمو «تاهيجوت نم ةنسلا يف ءاج ام

 - نالوك تاروشنم :4م19148١ ةباغل ١7/84 ذنم ةيمالسإلاو ةبورعلا : يبرعلا قرشملا» ءسنرول (5)

 محا



 ةلئاعل يلبقلا سيئرلا دوعس نب دمحم عم باهولا دبع نب دمحم فلاحت
 - ةيسايس ةوق الكشف .ةيعردلا يه ةريغص ةنيدم مكحت تناك يتلا دوعس لآ

 يف تاوزغ ةدعب مايقلل دوعس لآ ميعز اهيلإ دنتسا ةبلص ةديقعب ةدوزم ةيركسع

 «دوعس لا ةلئاع ديب ةطلسلا تناك اميفو .؟7١ةيبرعلا ةريزجلا هبش ءاحنأ ىتش

 رود «(باهولا دبع نبا دافحأ) خيشلا لآ ةلئاع نم مهتيبلاغو ءءاملعلا بعل

 وه ةديدجلا ةلودلا ريربت نأو ءةصاخ أماه ًاذوفن نيسرامم ريمألل نيراشتسملا

 .؟''ةيباهولا ةوعدلا رشن وهو : ينيد ىلوألا ةجردلاب

 نوكت نأ بجي ال برحلا نأو .يلهاج موهفم ةيلبقلا نأ نويباهولا ربتعيو

 ."”داهحلا برح لب لئابقلا نيب

 .ناحتمال تضرعت دوعس لآل ةيئيدلا - ةيسايسلا ةجوذزملا ةيغرشلا هذه

 لامشلا يف ةدودحس عيس رب لوبق ىلإ 2 وبعيس نبا رطضا امدتع# هنا غياصلا لوقيو

 نبا حلاصل «نييمشاهلا ةدعاق ءزاجحلا ميلقإ اولتحا ةيباهولا يف ةيراحمو

 ميلاعت نع فارحنالاب اهسيئر نيمهتم دوعس لآ ةلئاع دض اوراث مث ءدوعس

 ءاغلإ ىلإ دوعس نبا رطضا ةيجراخلا هتسايس فادهأ قيقحتلو .ةيقيقحلا مالسإلا

 هبش قطانم لك يف هنأ ىرن كلذلو .ةينيدلا هتيعرش دودح تابثإو ميسرتلا

 ا نص ما : سيراب « (001111

 .؟مويلا ةيبرعلا ةريزحجلا» يف «ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يسايس - يفارغج ميدقت» ؛11313106 ولترام )١(
 077 ص «ةركذ قبس مجرم

 . 197 ص ؛هركذد قبس عجرم ؛ سئرول ن5(

 . ةيسدقملا برحلا وه ذاهمجلا (؟)

 اذ



 ةيعرشلا موهفم نأو .نوناقلل ىمسألا ردصملا ةعيرشلا ىقبت ةيبرعلا ةريزجلا

 . 7«يملاع ماظنب» الإ فرتعي نأ نكمي ال ةيمالسإلا

 ءالولا اهساسأ ةيلبق ىلوألا : ةطلسلا نم نيجذومن دوجو قبس ام جتنتسن

 تثحب يهف ةراجتلا ىلع ةحتفنم تناكو ءيطاشلا ىلع تزكرمت اهنوكو .خيشلل
 ةطلسلا .اهراهدزا ةدايزو ةيتاذلا اهتيلالقتسا ىلع ةظفاحملل يجراخ معد نع

 ىلع ةرداق اهنكلو ؛ةريقف يهو «لخادلا يف يضارألا اهتدعاقو ةينيد ةيناثلا

 ًايلوصأو ًايعيبط امه ةطلسلا نم نالكشلا ناذه .ءارحصلا ةطساوب اهتيامح نيمأت

 . عازن ةلاح يف

 ةريزجلا هبشل ةيمالسإلاو ةيلبقلا ةعيبطلاو يلعفلا لالتحالا ضرع دعب

 ةينامثعلا ةيروطاربمأإلا هاجت تيوكلل ىتاذلا لالقتسالا ةساردل ضرعتنس ةيبرعلا

 ْ .رشع عباسلا نرقلا ذنم

 نوينامثعلاو تيوكلل يتاذلا لالقتسالا: يناثلا ثحمملا

 اهتاقالع ةيوقت رشع عباسلا نرقلا يف دكؤملا اهدوجو ذنم تيوكلا تلواح

 نع ةلقتسملا اهحاصم ىلع ةظفاحلا فدهب اهناريج عم ةينوناقلاو ةيراجتلاو ةيسايسلا

 يتلا تاقالعلا ةسارد ديفملا نم كلذلو .ةريخألا هذه ةضراعم مغر ؛لوبنطسإ

 هذه ةعيبط ليلحت نم اننكمي يذلا رمألا .يجراخلا ملاعلا عم ةمكاحلا ةلئاعلا اهتماقأ

 مهف نم ةيادب انل دب ال نكلو .ةقطنملا يف ةيسايسلا تانابكلا فلتخم عم تاقالعلا

 .رصعلا كلذ يف ينامثعلا ريثأتلاو دوجولا نايبت عم ميلقإلا اذه ةدالو ةيفيك

 1 سيرأب «ةلروتكد ةحورطأ . ؟ةوقلا ىلإ ءوجللا ةزاجا ىلإ عنم نس . جيلخلا ةمْزَأا ؛ غياصلا ع1

 ةلودلا موهفم» 11101 ويليم ًاضيأ رظنا .34 ص ءداهتجالاو نوناقلل ةماعلا ةبتكملا .عا 447

 127 ص عءدركذ 0- عجرم ؛ !ماللسإلا يل ينوناقلا ماظنلاو
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 : ةقطنملا يف ينامثعلا ريثأتلاو تيوكلا ةدالو - أ

 نم رشع (')عباسلا نرقلا يف تيوكلا اهيف تدلو يتلا فورظلا ةسارد لبق

 . ةقطنملا يف ينامثعلا دوجولا حيضوتو ديدحت يرورضلا

 ةقطنملا يف ينامثعلا ريثأتلا ١(

 راد وأ ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو لوبتطسإ وأ ةفالخلا نيب ةفالعلا ديدحت بلطتت

 .؟'”ةلاح لكل ةصصختم ةسارد مالسإلا

 هذه ةيلاعف نكلو .لوبنطسإ ةطلس ىلإ هلمجمب يبرعلا ملاعلا عضخ
 ميلس ناطلسلا مكح ءانثأف .قطانملا فالتمختاب تفلتمما اهتيرارمتساو ةطلسلا

 1هطةلنءهه ناريداشت يف ليعامسإ ناريإ هاش ىلع رصتنا هتبالصب فورعملا لوألا

 نم برقلاب كيلامملا مزه مث .داركألا ءارمألا ىلع ةقلطملا ةدايسلا هنم عزتناو

 م1١0١ ماع رصم ازغ مث .م7١051١ ماع نيطسلفو ايروس ىلع ىلوتساو بلح

 بلغأ ىلعو «ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يف ةسدقملا نكامألل هتيامح ضرفو

 .م١٠16 ماع نميلا مامإ هتطلسل عضخأ ًاريخأو .حجحلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا

 «ةيلعف لقأ وأ رثكأ ةروصب ءاهسفن تضرف دق ةينامثعلا ةطلسلا نوكت كلذبو

 يف ءاسحألاو فيطقلاو ةيبرعلا ةريزجلا برغ يف نميلاو زاجحلا نم لك يف
 نأ دعب انييف مامأ هشويج تفقوت دقف ينوناقلا ناميلس هتفيلخو هنبا امأ .اهقرش

 .قرشلا ىلإ كلذ دعب هبا مث سدورو دارغلب ىلع ترطيس

 ةيلثمملل ةيبرعلا قئاثولل اقبط ه١ ١77 قفاوملا م1717 ةئس يف امئاق انايك تيوكلا تناك )١(

 م1917 سرام نم ١١ يف خرؤم كرابم خيشلا نم باطخ ةروص اهيفو تيوكلا يف ةيسايسلا
 .م717١” قفاوت يهو ه77١٠١ ماع يف ناك تيوكلا ةأشن خيرات نأ هيف ركذي

 .عامطألا هجاوت تيوكلا :رظنأ .هركذ قبس عجرم ««ةيبرعلا بوعشلا خيرات «يناروح تريلأ (؟)
 .ما 13/6 ها 41١8 «ةيتيركلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم «ميغلا فسوي بوقعي .د

 ل



 اهنيناوق لئابقلا تضرف ثيح ةلماش ىضوفل ةعضاخ جيلخلا ةقطنم تناك

 ةيروطاربمإلا تلتحا رشع سداسلا نرقلا يف .ةرصبلا بونج ىتح رطق نم
 ربتعت تناك يتلاو «م074١ ماع دادغب ةصاخ «ملاعلا نم ءزجلا اذه ةينامثعلا

 ناريإ تلصوتو .م82451١ ماع ةرصبلا مث نمو :«"نيرهنلا نيب ام دالب ولولا

 دادغب اهبجومب تحبصأ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عم ةيقافتا ىلإ م1568 ماع

 نوينامثعلا لتحا اهسفن ةنسلا يفو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ًاءزج ةرصبلاو

 ناميلس دعب .''”ايداصتقاو ًايجيتارتسا ةيمهأ رثكألا ةقطنملا يهو ء«ءاسحألا

 . ةينامثعلا ةطلسلا يف بدي فعمفلا أدب ينوناقلا

 ةليبق ةمواقم نم مغرلاب م587١ ماع ةياغل ءاسحألا يف نوينامثعلا رقتسا

 ةليبقلا تعاطتساو .ةقطنملا يف ينامثعلا دوجولا رارمتساب تضفر يتلا دلاخ ينب

 الب اهل ةدايسلا حبصتل 5١7487 ماع ءاسحألا كرت ىلع ينامثعلا ىلاولا هاركإ

 ةليبقلا هذه ريمأ نلعأو .تيوكلا لامش ىلإ رطق نم ةدتمملا ةقطنملا ىلع عزانم

 هذه مكح ىلع ىلاوتو .ءاسحالاو فيطقلا ىلع ًامكاح هسفن ريرغ نب كارب

 -11791) ديمحلا نودمحو (م541١ - )١787 ديمحلا دمحم نم لك ةقطنملا

 ءانبل ةمئالملا فورظلا اودجوأو ًايبسن ًارارقتسا مهدهع فرع دقو .( 5

 ًاءاتيم بعلو .برعلا طش ىتح طسوتملا ضيبألا رحبلا نم ةيراجتلا قرطلا

 .''”دنهلاو دهن نيب ةراجتلا يف ًاماه ًارود فيطقلاو ريقعلا

 ؛1نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف ةيلودلا هتاقالعو تيوكلا» . 8هولقمعتتو اك ؛ يكسفرادنوب 010

 15١. نم ؛ةركذ قبس مجرم

 وبأ رظنا .اشاب رمعو اشاب دمحمو اشاب يلعو اشاب يحتف :اوناك ءاسحالل نوينامشعلا ماكحلا (؟)
 تاروشنم ءندنل .م113580١ - 1١9/8٠ .؛؛ثيدحلا تيوكلا خيرات» .ىفطصم دمحأ ؛ةمكاح

 .؟٠ نع ؛كازول

 . 77١ ض : هركذ قبس عجرم « يكسفرادنوب 0



 يف رقتسا لوألا .نيقيرف ىلإ اهماسقنا ىلإ ةليبقلا هذه بيكرت ةعيبط ىدأ

 (")يلك ةبئاغ ةينامثعلا ةطلسلا تناك ةرتفلا هذه لالخ هنأ كلذ نم جتنتسن

 كيرتتل ةسئاي ةلواحمو ميلاقألا ماكحو نيثوعبملا ءاطخأو ةيقرعلا تاقورفلا ببسب
 ىلإ قح هجو نودب ةفالخلا لاقتنا نم نيئاتسم اوناك نيذلا ءبرعلا
 ةيروطاربمإلا مثو ايسور نم لك عم «برحلا يف اهتميزه دعب .''نيينامشعلا
 نيتاه عم مالس تاقافتا عيقوت ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ترطضا «ةيواسمنلا

 يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا فعض رهظ دقو .م159١ ماع دارغلب يف نيتلودلا

 ؛ةيزكرملا ةطلسلا دض م777١ ماع اشاب نيسح ةرصبلا ملستم ةضافتتا ءانثأ

 ماع قارعلا بونج ىف ةيناث ةضافتنا تثدح مث .ماوعأ ةثالث ترمتسا يتلاو

 77 ترمتساو ماا

 ةيروطاربمإلا فعض ديازتب رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا زيمت

 تمجاه ةيسورلا ةيرحبلا نإف اذكهو .طسوألا قرشلاو ابوروأ يف ةينامثعلا

 ريثأتلا نأ امك .(2؟7ةميزهلا اهب تقحلأو م٠197 زومت /ويلوي يف ةينامثعلا ةيرحبلا

 دق نوينامثعلا ناكو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىف ابيرقت امودعم حبصأ ينامثعلا

 جيلخلا يف رشع سداسلا نرقلا يف ةيلاغتربلا تامجهلا ةهجاوم يف اولشف
 ةقطنملا هذه يف ةدوجوملا لئابقلا ىلع نويلاغتربلا عنمو .رمحألا رحبلاو يبرعلا

 ةلودلا» سينأ .د كلذكو :74 ص ءهركذ قيس عجرم :«يبرعلا قرشملا» ؛آهانعقلا نارول )١(

 125 ص هم ؛ ةيرصم - ولبتألا ةيتكملا .ةرهاقلا ؛ «يبرعلا قرشملاو ةينامثعلا

 ,1 515 - 11 ست ام - 9957535) 210112

 , 1/6 نص ؛هركذ قبس عجرم ؛ يكسفرادنوب ()

 ت3 تك



 دقف جيلخلا يف ينامثعلا دوجولا نأ» يسرم ىريو .جيلخلا يف ةراجتلا ةسرامع

 .''”«مالسإلا راد نع عافدلا يف لشف هنأل ةيادبلا ذنم ةيساسألا هتيعرش

 ئطاش ىلع ايلعف ةرقتسم ادبأ نكت مل لوبنطسإ ةطلس نإف عقاولا يفو

 نيفلؤملا ضعب دقتعيو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو يف تناك امك يبرعلا جيلخلا
 ةيلكشلا ىتح «ةينامثعلا ةرطيسلل اقالطإ عضخت مل نامعو نيرحبلاو تيوكلا نأ

 ." "اهنم 12

 تيوكلا ةدالو فورظ ("؟

 لواحي امدنع ةيقيقح ةبوعصب خرؤملا مدطصي» ''ةمكاح وبأ خرؤملا لوقي

 يلاتلابو ؛ نيرقلا ىمست تناك يتلاو ؛ تيوكلا ةنئيدم ءاشنإل حضاو خيرات عضو

 نأ نكمي ةنيدملا ءوشن عم تقفارت ةرامالا ةدالو نأب ءاعدالا نا .اهسفن ةرامإلا

 لآ اهب طبتري يتلاو بوتعلا ءيجل اقباس ناك تيوكلا دوجو نأل ائطخم نوكي

 ثيدحلا خيراتلا نأب يأرلا معدن اننإف كلذ عمو . .نرقلا ىلع ديزت ةرتفب حابصلا

 .؛م110 7 ماع ىلإ دوعب تيوكلا ةئيدمل

 نم ءاهنولسري اوناك يتلا ريراقتلا يف اوراشأ دنهلل ةيناطيربلا ةكرشلا ولثمم
 ىلع مالسلا نيمأت يف دلاعخ ينب ءارمأ مامتعا ىلإ ؛قابمويو ندتل ىلإ حيلخلا

 نم ةلسرملا ةيزيلكنالا ريراقتلا هذه دحأ .ةيراجتلا قرطلا ةيامح فدهب مهيضارأ

 يف قئاثولا زكرم ؛ ؟خيراتلاو ةقيقحلا ءوض ىلع تيوكلا نع ةساردت) :هللادبع يسره دمحم .د قلل

 .؟ ص ؛ةيتيوكلا ةيحراخشلا ةرازو ؛ 51 مقر فلملا ؛ما997 ريام ١" ؛ يبظ وبأ

 ١11١. ض ؛هركاذ قبس مجرم ء(ما4 - 511١):«يبرعلا قرشملاو ةينامثعلا ةلودلا» ء سينأ .ذ (7)

 قئاثولل اقبط كلذك ١١7 ص :م484١ «لسالسلا تاذ ؛«ثيدحلا تيوكلا خيرات" ؛ةمكاح وبأ ()

 «عامطألا هساوت تيوكلا# ِميِنْغْلا شسوي باوشعي . د رظنا ما ىلإ دوعي اهخيرات نإف ةشيراتلا

 تا



 نأ ىلإ ريشي جيلخلا نم ةبيرقلا ةيبرعلا لودلا ةراجت لوح م٠14١ ماع جيلخلا

 دالبلا لخخاد يف دجن ىلإ هجنملا لفاوقلا قالطنا ةطقن اناك ريقعلاو فيطقلا يءانيم

 رسألا نم ةفلآتم ةعومجم بوتعلا .؟''نميلاو دنهلا تاراهبو نبلاو ركسلاب ةلمحم
 لآو ةفيلخ لآو حابصلا لآ : رسألا كلت ربكأ نم ناكو ؛ةفلتخم لئابق نم

 ةليبق بعش ىدحإ ةليمج ىلإ نومتني مهف حابصلا لآ صخ اميفو .ةمهالج
 قرش بونج ىف جالفألا ميلقا يف رادهلا ةقطنم ىف ةيادبلا يف اورقتسا مهو .ةزنع

 يذلا ريبكلا فافجلا ببسب رشع عباسلا نرقلا ةياهن ىلاوح اورجاه مث .؟''دجن

 ."”تيوكلا يف مث رطق يف الوأ اورقتساف .ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو برض

 ماع ىلاوح تيوكلا ىلإ تلصو بوتعلا تالئاع نا 77/ة50ع7 ندراو ىري

 مهتيامحو ؛.دلاخ يسب ةقفقأ وع لامعألا ةرادإ ىلع ترطيس يهو 0 اا"

 ماع ديمح لآ دمحم نب ناميلس ةافو ىتح ةيبرعلا ةريزجلا هبش دايسأ مهو مهل

 لحل ةعيبلاب لوألا حابص ريتخا ةيمالسإلاو ةيلبقلا ديلاقتلل اقفوو ]1

 ةئيدم يف ةماعلا نوؤشلا ىلع رهسلاو رئاشعلا نيب أشنت تناك يتلا تافالخلا

 ةقطنم ىلع حابصلا لآ ةطلس ديطوتو ديكأت م758١ ماع دهشو .تيوكلا

 لفاوقلا قيرط لكشت اهرابتعاب ايجيتارتسا تيوكلا ترهظو .اهيحاوضو تيوكلا

 نأ تشي يذلا رمألا . بلحب ةيبرعلا ةريزحجلا ةيشو ةيقرشلا ةقطنملا طبرت يتلا

 )١( ؟ ص ءهركذ قبس عجرم «ةمكاح وبأ -7.

 .١؟ ص « خيرات نودب «ةايحلا ؛؟تيوكلا خيرات» ؛ديشرلا (؟)

 نرقلا رخخاوأ يف تلمح يتلا ةزنع لآل ةريبكلا تارجهلا لحارم ىدحا ةرجهلا هذه تناك (*)

 .رشع نماثلا

 .5 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ةمكاح وبأ (5)
 ةليبق نم كامسألا يدايص بناج ىلإ تيوكلا يف اورقتسا بوتعلا نا» ءيمظعألا ديلو .د لوقي (5)

 .77 ص .؛ندنل .م١1991١ ةعبط .«ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا» مزاوعلا
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 هنأ لغزخ ىريو .يراجتلا ديعصلا ىلع ةرهدزم تناك رصعلا كلذ يف تيوكلا

 ريمأ رعيرع خب كلمححمو لوألا حابص نيب ما 1 ماعلا وحل ةيفاشتا عيفوت مت

 ىلع دكؤتو حابصلا لآل يتاذلا لالقتسالاب رقت دلاخ ينب ةليبقو ءاسحالا

 فلاحتلا مدعب تيوكلا خيش دهعت لياقملابو .نيقيرفلا نيب راوحلا نسح تاقالع

 (؟7بوتعلا لآ لوحت تيوكلا يف اورقتسا نأ ذنمو .''"ريمألل ةيداعملا لئابقلا عم

 يف ةصاخ «ةرواشملا أدبم قبطي تيوكلا خيش ناكو .نييرضح راجت ىلإ ودب نم
 . ةيراجتلاو ةماعلا لئاسملا

 ةرايزلا' ىلإ. يوقملا تالق قالحن] قيل لك هميوقا م1713 غافلا رحب
 ماع يفو .ةمهالجلا لآ نم مسق ةقفرب رطق ةريزج هبشل يبرغلا ئطاشلا ىلع
 كلذ ذنمو ."'مويلا ةياغل اهيف نيرقتسم اولاز امو نيرحبلا اولتحا م7

 هبش يف ىوقلا نزاوت رمتساو .تيوكلا مكح يف حابصلا لآ درفنا تقولا
 اوعاطتسا نيريخألا نأ نم مغرلاب «نييدوعسلاو دلاخ ينب نيب ةيبرعلا ةريزجلا

 اولتحا نأ دعب دجن ةقطنم يف مهذوفن رشن وهو ءيساسألا مهعورشم قيقحت

 كرحتلا نم نييباهولا نكم ديدجلا عضولا نوكي دقو .م11/17/7 ماع ضايرلا

 لكاشملا تأدب مث .دلاخخ ونب ميقي ناك ثيح ةيبرعلا ةريزجلا هبش قرش وحن

 )١( ص :هركذ قبس عجرم :لوألا ءزجلا ؛.«يسايسلا تيوكلا خيرات» ءلعزخ 47 - 14.

 ةعومجم لمشت ةظفللا نا لوقيو .رخآ ىلإ ناكم نم رفسلا ينعت يهو ةبتع رذجلا نم بوتعلا (؟)
 ؛؛برعلا ناسله :(لامشلا ىلإ اوبتع) يأ لامشلا وحن ترجاه اهنأل بوتعلاب تيمس تالئاع
 . 294 ص ءلوألا ءزجلا :م1466١ توريب

 ةمهالمجلا لآو تيوكلا ةئيدم يف ةيراجتلا نوؤشلا نوريدي ةفيلخ لآ ناك تيوكلا مهكرت لبق (؟)

 نوؤشلاب نومتهي اوناكف خيشلا مهيلإ يمتتي يذلا حابصلا لآ امأ .ةيرحبلا نوؤشلا ىلع نوفرشي
 .1ةزئقكل رايف تاروشنم ؛«بعش خيرات .جيلخلا ثارامإ" ؛حابصلا ملاس رظنا .ةيرادإلا

 .ةيسنرفلاب ء55 نع
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 ةلحرملا هذه يف .دلامن ىنب ةميزهب م047١” تهتناو م075١ ماع تاعازنلاو

 ثيحب رارقتسالاو مالسلا نم بوتعلا ةرطيس تحت ةعقاولا تيوكلا تدافتسا

 نييتيوكلا نا» (نطنعم] لوريش لوقي .راجت ىلإ نويتيوكلا لوحتو ةراجتلا ترهدزا

 ةيئادبلا مهضاوحأ يف اهونب ىتلا مهنفسو امادقم ابعش لايجأ ةدع ذنمو اوناك

 طيحملا ىلإ لصت لب ؛بسحف جيلخلا ةقطنم يف سيل ةراجتلل مدختست تناك

 .؟ةةرمحألا رحبلا يأ كلذ نم دعبأ ىلإو ءيدنهلا

 جارختساو كامسألا ديصو ةراجتلا نم شاتعت يتلاو ةرهدزملا تيوكلا

 اهنم لعج يفارغجلا اهعقوم ."")دنهلا قيرط ىلع اطشان ءانيم تحبصأ ؤلؤللا
 يف نويدوعسلا «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا «سراف دالب : ىوق عبرأ حلاصم ىقتلم
 نيديعصلا ىلع تيوكلل يتاذلا لالقتسالا ققحت اذكهو .نويناطيربلاو دن
 . يجراخلاو يلخادلا

 تيوكلل ىيتاذلا لالقتسالا رهاظم - ب

 : يجراخلا لالشتسالا ١(

 ةريزحلا هبش ىلغ ةينامثعلا ةطلسلا تأدب رشع عباسلا نرقلا ةياهن ذنم

 .""'ةيمسا ةطلس لاوحألا لك يف تناك يهو .فعضت قارعلا بونجو ةيبرعلا

 ندنل ؛«دنهلا نع عافدلا يف ةيسايسلا لكاشملا ضعب وأ طسوألا قرشلا ةلأسم» ءلوريش )١(

 هاروتكد ةحورطأ «:تيوكلاب صانخلا يلودلا ماظنلا» ء نسحلا يف روكذم .71 ص ءم
 .831 ص ءما١51 ءسيراب

 ص :م19134 ؛طايخ ةبتكم «توريب 18٠١( - 8!1:) ؛يبرعلا قرشملا خيرات ءةمكاح وبأ (1)

5 , 

 ص :م1944 ندنل ؛جدلوك ةعماج ؛«جيلخلا لود يف ميلاقألا سيسأت» :5ءا0/6ا3 «دليفوش (')

 يبي

 - عا



 ايسايس ارود تبعل يتلا ةديحولا ةيبنجألا ةوقلا ىمظعلا ايناطيرب تناكو
 تدجوأ يهف .م٠147١و ١8٠٠ نيب ام ةرتفلا يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف العاف

 تاعازنلا نكلو 7نتيلا يف اهحلاصم ةيامح ةدعاق ىلع ةباق رلل صاخلا اهماظن

 ىلغ ىتاذلا لالقتمالا ضعبل مهتسرامم ىلإ تدأ لئابقلا ءامعز نيب ةيميلفألا
 . مهيضارأ

 ٠٠٠١ ىلإ 50٠٠ نم نوكملا يعافدلا اهشيج لضفب تيوكلا تعاطتساو
 رشع نماثلا نرقلا يف نويباهولا لكش دقو .يتاذلا اهلالقتسا ىلع ةظفاحملا لجر

 تارم ةدع اومجاه ثيح «؟؟7تيوكلل ةبسنلاب ةروطخ رثكألا ةوقلا رشع عساتلاو

 ىلإ تيوكلا خيش عفد يذلا رمألا «م047١ ماعلا نم ءادتبا تيوكلا يضارأ

 .نييباهولا ةهجاومل (قفتنملا لآ) لئابق عم فلاحتلا

 وضع «211عاطاناتع روبين ةلاحرلا فصي ةيرحبلا تيوكلا ةوق صخي اميف

 م1175 يماع ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ كرامنادلا كلم نم ةثوعبملا ةيملعلا ةنجللا

 نم رثكأ نوكلمي مهنا» : بوتعلا مكح لظ يف تيوكلا راهدزا ءم1775١و

 لكشيو .نفسلا ءانبل ةيرورضلا باشخألا دنهلا نم نودروتسيو ةئيفس

 جارختساو كامسألا ديص نم شيعيو «ةراجتلاب امتهم اينارمع اعمتجم ناكسلا
 ٍ ؟9ءفلؤللا

 ؛هركذ قبس عجرم :؟ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا مسرو لحرلا لئابقلا يضارأ» ؛نوسنكيد )١(
 1١5. ص

 تاروشنم «سيراب ؛*يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا روطتلا : تيوكلا» :15008 وشيإ (؟)
 .ةيسنرفلاب ١8: ص م985١ :؛ناتمراه

 *٠١: ص :«ىيناثلا ءزجلا ١047« ؛غربتدا ؛«ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف تالحرا ءروبين (9)

 , ةيزيلكنالاب

 .0/8 ص ءهركذ قبس عجرم .؛ًادودحو ًادوجو تيوكلا» باتك يف روكذم

 نه



 يتلا تامجهلا نم اهسفن ةيامحل ةيتاذلا اهاوق ىلع دمتعت تيوكلا تناكو

 نويتيوكلا دجنتسي ملف .قفتتملاو دلاخ ينب لئابق لبق نم ةصاخ ءاهل تضرعت

 مل ةرصبلا يلاو نأ نيح يف .دادغب وأ ةرصبلا يف ةينامثعلا تاطلسلاب اقالطإ

 .١١230.141و 3185١ نيب نييباهولل ةرركتملا تامجهلا ةهجاوم عطتسي

 نيمهتملا وأ ءةينامتعلا ةطلسلا دض اوراث نيذلل أجلم تيوكلا تلكشو

 ."'"نيناوقلل ةعضاخن مئارج وأ :2"”ةيسايس مئارجب

 عتمتي ناك تيوكلا خيش نأ تاروطتلاو ثادحألا هذه نم حتنتسن

 بابلل نكي مل كلذ نم رثكأ .ةينامشعلا ةطلسلا هاجت يرارق يتاذ لالقتساب

 اوناك ةيلحاسلا قطانملا ءاسؤرف ءرحبلا ىلع وأ ضرألا ىلع ةطلس يأ يلاعلا

 .'؟”ههسفنأب مهسفنأ نومحي

 تاطلسلا نيب عازن رثا ىلعف .تيوكلا خيش ةيلالقتسا تمعد ىرخأ ةثداح

 .هركذ قيس عجرم ؛ةمكاح وبأ )١(

 ىفطصمو قفتنملا سيئر ينيوث خيشلا أجتلا م181١ ماع يفف .ةددعتم عوضوملا اذه يف ةلثمألا (؟)

 لسرأ نأ دعب )١757 - ١181١8( حابص لآ هللادبع خيشلا تيوكلا خيش ىلإ ةرصبلا يلاو اغآ

 تيوكلا حايتجاب اشاب ناميلس ددهو .مهتروث عمقل هشيج دادغب يلاو اشاب ناميلس كولمملا
 /ليربا ١١ خيراتب تيوكلا خيش ةلسارم ىلإ ةرصبلا يف ةيزيلكنالا ةكرشلا لثمعب عفد يذلا رمألا

 ٠*7 يف ةخرؤملا هتلاسر يف خيشلا نكلو .نيئجاللا ةيامح نع ىلختلا هنم ًابلاط م1784 ناسين

 .17 ص ءهركذ قبس عجرم :؛«ًادودحو ًادوجو تيوكلا» رظنا . كلذ ضفر ناسين /ليربا

 هتتيدم لالتحا دعب تيوكلا ىلإ ناريا نم ناتسبرع يف بعك ينب خيش ءوحل يف هدجن رخآ لاثم

 ريمأ ء.ناصيفع نب دمحم نب رمع أجتلا 1474 يفو ,1471/ ماع نييئامثعلا لبق نم ةررحملا

 ءزجلا ؛هركذ قبس عجرم «لعزخ رظنا .رصم يويدخ تاوق نم ًابره تيوكلا ىلإ ؛ءاسحألا
 ١68 ص لوألا

 77 ص ؛هالعأ عجرملا سفن «لعزخ «تيوكلا ىلإ قشمد يلاو بيساحم دحأ لتق رجات أجتلا (6)
 ا

 .نييلحلا ءاسؤرلا عم ةيامح تايقافتا بناجألا راجتلاو نورفاسملا عقو (4)

 - الا



 لقن مت دنهلا قرشل ةيناطيربلا ةكرشلل ةعباتلا ةيناطيربلا ةلاكولا يريدمو ةينامثعلا

 ةماقإ نم تيوكلا خيش نكم يذلا رمألا «"'”تيوكلا ىلإ ةرصبلا نم اهزكرم

 . زيلكتالا عم ةديج تافااع

 كلت لالخ نكت مل اهنأ دكؤي ةكرشلل رقمك تيوكلل زيلكتالا رايتخا نإ

 .لوبتطسإل ةيلعفلا ةطلسلا تحت ةبقحلا

 ةيروطاربمإلا دودح يف ةدراو نكت مل تيوكلا نأ يناروح تربلأ دكؤيو

 ةيروطاربمإلا دودح فلخ ةعقاولا دالبلا نإ .رشع نماثلا نرقلا يف ةينامثعلا

 ىلع ةديدج ةمكاح ةلئاع طقسم يف ترقتسا نامع يفف .قايسلا سفنب ترم
 رغصأ امهريغو «نيرحبلاو تيوكلاك جيلخلا يناوم ضعب يفو . لحاسلا

 تاعومجهمللاب ةقيثو ةلص ىلع ةمكاح تالئاع ترهظ ءاهنم امجح
 , (37«ةيراجتلا

 ةيبرعلا ةريزحلا هبش ىلع ةيرصملا ةلمحلا نم وجنت نأ تيوكلا تعاطتساو

 .مارئالرل ماع تارمد يتلا ةيعردلا نييدوعسلا ةمصاع حايتجاو

 ىف اشاب ديشروخ ةدايق تحت ةيرصملا تاوقلا ترقتسا م١18١ ماع ىفو

 .زاجحلا

 نع ثدحتي باّتكلا دحأ .م1877١ ىلإ ١41١ ماع نم ةيناث ةرم تيوكلا ىلإ ةلاكولا تلقتنا )١(

 تاعازنلاو ةيخيراتلا بلاطملا : قارعلاو تيوكلا» .5ءاد1[5عا0 دليفوش رظنا .ةثلاث ةرم اهلاقتنا

 رظنا «ةيزيلكتالاب ؛5 ص ؛:ةيناثلا ةعبطلا م937١ :ةيلودلا نوؤشلل ةيكلملا ةسسؤملا ؛«ةيميلقالا

 نوناقلا ةلجم ةيلصف ؛«تيوكلا يف ينوناقلاو يسايسلا ماظنلا» 11121 تا 613 ًافيأ

 .ةيزيلكتالاب ١١94: ص ءم457١ . يناثلا ءزجلا ؛نراقملا يلودلا

 قبس عجرم ؛ةيسنرفلا ىلإ مجرتم «ةيزيلكنالاب :«ةيبرعلا بوعشلا خيرات» «يناروح تربلأ (1)
 .771 ص ءءركذ

 سس رأس



 م474١ ماع اولمع مهنكلو .نيينامثعلا ةحلصمل نويرصملا كرحت ةيادبلا يف

 لحاس ىتح ءاسحألا نم ةقطنملا لك اولتحاو ءمهراصتنا نم ةدافتسالا ىلع

 . جيلخلا

 يف تيوكلا عنامت ملو .يرصملا شيجلا مدقت ةوافحب نويتيوكلا لبقتسا

 مهنإف تيوكلا لالتحا نويرصملا عطتسي مل ذإو .اشاب ديشروخ بودنم لابقتسا
 ةيلمع لكل يرورضلا نيومتلاو سسجتلل زكرمك اهمادختسا ىلإ اودمع
 نكلو .تيوكلا يف يرصم ميقم نييعت متف .قارعلا يف نيينامثعلا دض ةيركسع

 ىلع ةظفاحملل ةيسايسلا هتسايك ىلإ ءوجللا نم تيوكلا خيش عنمي مل كلذ

 «ةيرصملا اياونلا لوح ةروصلا يف ءانايحأ ءمهايإ اعضاو نييناطيربلا عم هتاقالع

 .دادغبو ةرصبلا صخ اميف مهططخ مهل السرمو

 ٍ يلخادلا لالقتسالا ("

 ةلقتسم بئارض ضرفي خيشلا ناك تيوكلل يلخادلا لالقتسالاب قلعتي اميف

 ةعفترم تناك يتلاو ةيبوروألا عئاضبلا ىلع بئارضلاك «ةينامثعلا بئارضلا نع

 دكؤي اذهو .تيوكلا يف )2١/( ةضفخنم تناك امنيب نيينامثعلا لبق نم (/)

 ."'”يداصتقالاو ينوناقلا ىوتسملا ىلع تيوكلا خيشل يتاذلا لالقتسالا ىلع

 لك نيب” م1857 - ١857 يف تيوكلا راز يذلا 231818” فيرحلاب لوقيو

 لبقف .ءالولاو ةبهوملاو ةعاجشلا يف ىلوألا ةبترملا نويتيوكلا لتحا جيلخلا ةراحب

 يلاحلا تقولا يف امأ .ادج اطيسب ةريغصلا هتنيدمو مهأفرم ناك ةنس نيسمخ

 ءانثتساب «جيلخلا لامش يف ةيمهأ رثكألاو ةكرح رثكألا أفرملا حبصأ دقف (م1877)

 ةلاع ةرهشم تيوكلا سسنر عتم ةيسايسلا هتفاصم-و ةدملا ةترادإ لضعبو . رهس وب

 1 ص عةهركذ قبس مجرم « ىكسفرادتوب )١(

 ها خت



 يحص وجلاو «ةعفترم نكت مل ةيساسألا موسرلا .جراخلا يف امك هدالب يف

 لضفأ اهيلإ لوصولا لهسي سارم ىلإ ةفاضإلاب فورظلا هذه .نودودو ناكسلاو
 يتلا قراوزلا تاثم كلذ بذج دقو راوجلا يناوم ةيرثكأ يف ةدوجوملا كلت نم
 يف تيوكلا تلكش دقو .ةرصبلا وأ رهشوب يف اقباس اهيسارم يمرت تناك

 اذهيو .رمش لبجل ديحولا وه رحبلا ىلع اذفنم كلت ةيسايسلاو ةيراجتلا اهتروص
 كلذ ىلإ ةفاضإ .217«ةيواسمنلا ةيروطاربمإلل ةبسنلاب اتسيرتك تيوكلا تناك ىنعملا
 ةيسنجلا نولمحي ال مهسفنأ نيربتعم ينامثعلا شيجلاب اوقحتلي مل نييتيوكلا نإف
 . ؟"؟ةيئامثعلا

 «ميركلا نآرقلاو ةيلحما ديلاقتلاو تاداعلا ىلع تيوكلا يف ةلادعلا زكترتو

 . "”اهتازكترم ىدحإ ةينامثعلا نيناوقلا نكت مل يلاتلابو

 يتامغاربلا ديحولا قافثالا .ةيميلقإلا تادايسلا ديدحت ةلأسم حرطت مل يلاتلابو

 ايناطيرب تدمع اذكهو .ةقطنملا ناكس ىلع قبطي يذلا ىلحملا ءاضقلا لوح ناك
 ةدل انضاتملا تالزامإلا ماظن ةقبظن ميلخلا'نطاك ىلع تازامإللا اهتيامتح نشرفا للا
 . جيلخلا يف ؟”1ملعأ31 5

 يف ةيمهأ رثكألا أفرملا تيوكلا أفرم ربتعا كلذ ىلإ ةفاضإ ؛هركذ قبس عجرم ءنسحلا يف روكذم )١(

 ١51 14) .«يبرعلا قرشملاو ةينامثعلا ةلودلا» « سينأ رظنا .قرشلا ايليسرمب ىمسي ناكو .ةقطنملا
 . 717 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛(م1414 -

 .7 ض ؛هركذ قيس عجرم ؛«لامرلا يف طوطخلا رييغت» ؛110ع ناف (؟)

 رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف ءاسحالا يف رقتسا .8 ص ءهركذ قبس عجرم «ةمكاح وبأ (1)
 ١777 تيوكلا يف ضاق لوأ زوريف نب دمحم ربتعيو ءدنس نبا مهنمو ةاضقلا ءاملعلا نم ددع

 .(18م6غ1 -

 «ةقطنملا ةراحب اهب ماق يتلا بهنتلا لامعأ ببسب (ةنصارقلا ءيطاش) ىمسي جيلخلا ءيطاش ناك (4)

 1١1. ص ءهركذ قبس عجرم ؛نوسنكلو رظنا



 عم تادهاعم ىمظعلا ايئاطيرب تمربأ ةيربلاو ةيرحبلا ةباقرلاب قلعتي اميف

 ''"ةميخلا سأر يف مساوقلا تضواف يهو .م٠1848 - ١1/48 يماع يف طقسم

 مالسلل ةماعلا ةدهاعملا تضرف اريخأو .م١٠148و م18504١و م5٠18 ماوعأ ىف

 ماع تيوكلا اهتعقو ''”«ةندهلا ةدهاعم» ةامسملاو « يناثلا نوناك /رياني يف

 اهيلع عيقوتلا نود ةدهاعملا ديدجت مت م١187 ماع يفو .؟'ةنس ةدل م١0

 .نييتيوكلا لبق نم

 اميف تنلعأ م1851١/ ماع دادغب اشاب ىلإ ةهجوملا ةيرازولا ةلاسرلاو .اهتبقاعم نع

 انه نم ةبيرقلا قطانملا يف دجوي هنأ نوملعت مكتداعس» نا ديبعلا ةلماعم صخي

 رذعتي هنإف يلاتلابو 6. ةلقتسم تارامإو تاموكح (جيلخلا ىلع يبرعلا ءىطاشلا)

 .'؟!«ةحورطملا تابوقعلا ذيفنت

 نأو ةيبرعلا ةريزحلا هبشب ةطبترم تناك ت تيوكلا نأ انيار نأ قبض ءاريخأ

 هبش قرش دجن ةقطنم يف ةيبرعلا لئابقلا خيراتو روطتب طبترا اهخيراتو اهروطت
 ةريبك ةطلس كلتمي خيشلا ناكو .حجيلخلا ئطاش ىلع ةعقاولا ءاسحألاو ةريزجلا

 نأ حضاو لكشب رهظ اذكهو .يلبقلا نوناقلا يف اهب فرتعمو اهيلع عزانتم ريغ

 ضرأ نأ :«يلاتلاب ءدكؤملا نمو . ةتحب ةيلكش ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةطلس

 آ.106ز' يانيل ظحالي امكو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع ةلقتسم تناك تيوكلا

 نيرصنعل يئاهنلا ءافتنالا طرش ةرجعح لكيدحح نم حبصن نأ نكمي ةلتحم اضرأ# نإف

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود لكشت يتلا عبسلا تارامإلا ىدحإ يه ةميخلا سأر )١(

 سك ءمآ قر ؛ [ةحومل راياف تاروشنم ؛ ؟بعشو خيرات ؛ جيلخلا تارامإ) ؛ حابصلا ريالا ملاس ع

 .ةيسنرغلاب "8

 ١157. ص ءما5757 « يناثلا ءزحلا ؛«تادهاعملا ةعومجم# «4ل1ءاا500 نوسيشتا (4)

 تود



 عضوب ةيداملا ةعقاولاو ةدايسلا ةسرامث يف ةينلا : لالتحالا لكشت ىف امهاس

 ,؟76١ذيلا

 يف ةدوجوم ريغ تناك لوبنطسإ ةطلس نأ ةظحالم اننكمي مدقت ام ىلع ءانب

 نوع نأ ىلع ديتانلا اهي تكن .اهنم اءزج تيوكلا ربتعت يتلا جيلخلا ةقطنم

 ةطلس يأ ةكراشم نود ةقطنملا اومكحي نأ اودارأ حابصلا لآ ةلئاع نم تيوكلا

 ىلعفلا لالتحالا ةطساوب تيوكلا يضارأ ىلع مهقح ىلع اولصحو «ةيجراخ

 وهو .(م1811- ١ا/85) نرقلا نع ديزت ةدلل ةرواجلا ىوقلا لك هجو يف

 .؟''انوناق هيلع عزاني وأ جتحي مل لالتحا

 ؟6([73] لتاف دجيو .ةيعرش ةسسؤم وه لالتحالا نإف .ءكلذ نم رثكأو

 مل يتلا ءايشألا ىلع يواستملا قحلا لاجرلا لكل» يعيبطلا نوناقلا يف هل اساسأ

 .'76لوألا لتحملا ةيكلم يه ءايشألا هذهف .ىرخأ ةوق نم ةكلتمم نكت

 حمس عاضوأ رييغت مدع ةرورضب فارتعالا يه قحلا اذهل ينوناقلا ساسألا

 قيس قوقح هنعع حعتن امن ةليوط ةدم ءاقبلاب اهل

 ةيروطاربمإلاب تيوكلا قاحلإ تلواح يتلا يه ةينامثعلا ةطلسلا نإف اريخأو

 )١( ص :لوألا ءزجلا ءهركذ قبس عجرم .5أ656 تربيس يف روكذم داهشتسا 814.

 نم رهظم يأ ةسرام نع ةزجاع ١811١ ىتح ١539 ماع ذنم) تناك لوبنطسإ نأ نيسحلا ىري (؟)

 .«اهنم ًاءزج تيوكلا لكشت يتلاو ؛ءاسحالا ةقطنم ىلع ةدايسلا رهاظم

 ةرقفلا رشع نماثلا لصفلا ؛لوألا باتكلا «يلودلا نوناقلا وأ «بوعشلا نوناق» ؛ا/ة116ا لئاف (؟)

 1و

 رثكأ .ما 976 ©ةلاقعطقمت مغاللاك ءرغاكيش ؛؟يلودلا نوناقلا يف ايايضق» ؛1*عم516 كيونف (4)

 وتكاب رظنا .ديلاقتلا لئمي هنأل ًايعرش ربتعي رمتسي ماظن لك نأ رصعلا كلذ يف ربتعا كلذ نم
 اذام ةعومجم ؛(م397١ - )١41١5 ؛«ةيلودلا تاقالعلا خيرات» ءللامانهعا لجومو [ةعاعقان

 .ةيسنرفلاب ءال ص ؛م8997١ ةعبارلا ةعبطلا 71477 مقر فرعأ

 سس نأكل ل



 تيوكلا خيش ضفرو دادغب ىلاو ءاشاب تحدم ةطساوب ما١/1 ماع ةينامثعلا

 المكم اءزج» يضاملا يف نكت مل تيوكلا نأ انل نيبي اذهو .كلذ اهلهأو

 ماع تيوكلا هترايز ءانثأ يف كلذب اشاب تحدم فرتعا دقو .«ةيروطاربمالل

 .ةرصبلا نم ايرحب اليم ٠١ دعب ىلع تيوكلا عقت» هتاركذمب لوقيف مم

 تيوكلا يف دجويو .نوملسم اهناكس .دجن نم برقلاب ئطاشلا ىلع عقت يهو
 قمان .[ةيجراخ] ةموكح ةيأ ىلإ ةمضنم ريغ تيوكلاو .لزنم فالآ 5 ىلاوح

 ءاهناكس نكلو .ةرصبلاب اهقاحلإ دارأ - اشاب تحدم لبق دادغب يلاو - اشاب
 .كلذ اوضفر «تاموكحلل عوضخلا ىلعو بئارضلا عفد ىلع نيداتعملا ريغ

 بهذملا وه ناكسلا ىدل قنتعملا بهذملاو لوألا حبص وه ةنيدملا سسؤم

 ماكحلاو ةاضقلا نيعت ناكسلا ةعومجم .ةعيرشلل اقفو رومألا رادتو . ىعفاشلا

 اهماظن ىلع ةظفاحملا عجشي ةنيدملا هذه عقوم .ةيروهمحجلا نم اعون لكشتو

 نيب ةنيفس يفلأ مهيدلو .ةراجتلا يف لب ةعارزلا يف ناكسلا لمعي الو . يلاخلا

 ."!"«رابجنزو دنهلا عم نورجاتيو ةريبكو ةريغص

 تيوكلا نا هلوقب تيوكلا لالقتسا ىلإ 5. 8هم006 ودنور رايب راشأ دقلو

 ةسسؤملل لمتحملا حيملتلاب ؛ةريغصلا ةعلقلا وأ ء« نصحلا ينعي يبرع مسأ وه

 .71ةيققح ةبكرت ةرطيسل ادبأ عضخت مل ةرامإلا هذهو . .ةيلاغتربلا

 . م١167 ماع تيوكلا ةيلالقتسا ىلع اوجتحا نيينامثعلا نإف كلذ عمو

 )١( ص :؛لسالسلاتاذ ؛«تيوكلا خيرات نم" ءقوزرم فيس «نالمشلا ؟١١.

 آه فااوانع لان. مقاع تتمه عمق, ؟دوجولا يف قح تي روكلا ةلودل له ؛2. 1هملمأ ودنور (؟)

 مق ,1991 .
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 ؛ تيوكلا لالقتسا ىلع ينامثعلا جاجتحاالا - ةيناثلا ةرقفلا

 هاهتاب ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةدايس ةسراممب احمس نالماع م874١ ماع أرط

 ةرشاسملا تالاصتالا لهس يذلا سيوسلا أنف حاتتفا وره لوألا . يبرعلا حجيلخلا

 قيعي ناك ام ادج اليوط ناك يربلا قيرطلا نأ كلذ .جيلخلاو لوبنطسإ نيب

 ربتعيو .ناطلسلل الكش ةعباتلا قطانملا ايلعف مكحي نأ هتمهم تناكو دادغبل ايلاو
 يف لوألا حالصإلا لجر هنأب ءايوروأ يف ادج فورعملا ءاشاب تحدم

 .جيلخلل يبرغلا :ئطاشلا ىلع لوبنطسإ ةطلس دم وهف .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ءارجإ ىلع يلاعلا بابلا مدقأ جيلخلا يف هتسايس رييغت يف هنم ةبغرو

 ثيدحت فدهب نارمأ رشع عساتلا نرقلا يف ةفيلخلا نع ردصف .ريبك حالصإ
 ثيح رصم ىفو ايوروأ يف امك ةيزكرم ةموكح ةماقإو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 ا دمحم رقتسا

 لسرأو .ةيبرعلا ميلاقألل ديدج ميظنت عضو ىلإ ىدأ يزكرملا هاهتالا اذه

 ةطلسلا ىلع يومدلا عارصلا الغتسم ءاسحألا ىلع ةيركسع ةلمح اشاب تحدم
 ةلمحلا بابسأ امف .هللادبعو دوعس نيقيقشلا نيب دوعس لآ ةلئاع لخاد

 ؟اهجئاتن امو ةيركسعلا

 .51 255 ص ءهركذ قبس عجرم «ادودحو اذوجو تيوكلا»

 عا 8#



 ما١41/1 ةلمح بابسأ نومضم : لوألا ثحمملا

 ءيطاشلا لك ىلع ةرطيسلا ءما68 ماع يفوت يذلا ءدجن ويبقأ ؛ ثوعس لآ

 لامشلا يف لوبنطسإ اهترسخ يتلا يضارألا نع ضيوعتك جيلخلل يبرغلا

 12 | دحأ هانا اكاعف ةيركسع ةلمح لسرأف .برغلاو
 دض هللادببع يأ «ن 0-0 سف هم

 . 3 وبعس

 : ما١/141 ماعل دادغب يلاو ةلمح -أ

 دق ناك يذلا دوعس دض هللادبع ةحلصمل لخدتلا ةينامثعلا ةنطلسلا تررق
 عفدب دهعتو هعوضخ ضرع لباقملابو .هقيقش دض هتدعاسم لوبتطسإ نم بلط

 لالخ نم دمعف ماعلا يأرلا كيرحت دادغب يلاو دارأو .ةيونس ةيلام ةمهاسم

 معدت ةبهتلم تالاقم رشنل ءدادغب يف همساب ةقطانلا « ها2هاد؟8 ءاروزلا ةديرج

 وبأو ةميخلا سأرو نامجعو ةقراشلا تارامإ ىلع نيينامشعلا ةدايسب لئاقلا يأرلا

 ةجح تحت هتدعاسمب هللادبع يلاعلا بابلا دعو دقو .2''"نامعو طقسمو يبظ

 تفرع ةنطلسلا نأو ةصاخ ءدجنو ءاسحألا يف ةينامثعلا ةطلسلا طسب ةداعإ

 حاتجا .ايسور عم ةكرتشملا دودحلا ىلعو ناقلبلا يف ميلاقألا ةراسخن نم ديزملا

 . ةحودلا ةمصاعلا 8 ىنامثعلا

 ةلمحلا يف حابصلا لآ هللادبع خيشلا كراش اشاب تحدم بلط ىلع ءانبو

 تاوقلا ةدايق كرابم هقيقش ىلوتو .اهتدايق هسفنب ىلوت ًابكرم نينامثب ًامهاسم

 :ةيزبلا

 2.11 ص ؛لوألا ءزملا ؛همرثذ قبس عجرم « لعزخ 1



 ةيقافتا مربت مل يتلا ةديحولا ةرامإلا تناك تيوكلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 ةيبرعلا فارطألل حمسي نكي مل اهبجومب لاف « ١ ''نييناطيربلا عم م١1

 رابتعاب ةددهم مهدالب تناك ولو ىتح ءيضرأ وأ يرحب عازن يأ يف ةكراشللاب
 ةدهاعمب ةينعم نكت مل تيوكلا نأ امك .اهتيامحب تمزتلا ىمظعلا ايناطيرب نأ

 زيلكنإلا نيب ةعقوملا تادهاعملا هذه فدهو .ةماع ةحاصم تققح يتلاو مم

 اهيلإ أجلت مل يتلا ةيرحبلا ةئصرقلا لامعأل دح عضو وه ةينعملا تارامإلاو
 مادختسا ىلع نيرداق اونوكي مل نيينامثعلا نألو .؟"'اهخيرات لالخ تيوكلا

 .ةيتيوكلا بكارملا مادختسا ىلإ اودمع مهبكارم

 ةمصاعلا ىلع ةرطيسلاب دوعس رمتسا ثيح ًاريبك ًاراصتنا ةلمحلا ققحت مل
 يتقطنم عاضخإو دوعس لآ مكح ةياهن دادغب يلاو نلعأو .ضايرلا : ةيدوعسلا
 ةطلس تحت ًادحاو ًاقجتس نالكشت اتحيصأو ةينامثعلا ةطلسلا ىلإ دجنو ءاسحألا

 نادأ ريخألا اذه نأ الإ .""ماقمئاقك دجن ريمأ حبصأف هللادبع امأ .اشاب ذفان

 يعرشلا هقح ةداعإل ءاسحألا ىلإ اوتأ نيينامثعلا نأ ًاجتحم اشاب تحدم نالعإ

 .«؟7.يهناكم لولحلل سيلو دوعس لآ يضارأ مكح يف

 : تيوكلا ىلع ءاسحألا ةلمحل ةينوناقلا جئاتنلا - ب

 تاوقلا لقنب قلعتي اميف ةصاخو ةلمحلا يف ًاماه ًارود تيوكلا خيش بعل

 عجرم « لعزخ عجار :ةيزيلكنالاب لوألا ءزحلا .'جيلخلل يفارغجلا مجعملا' ؛ آصرممتعع رعرول )١(

 .371- ص ءوركذ قبس

 .44 ص ءهركذ قبس عجرم «ةمكاح وبأ (1)
 . 40 ص ء؛هركذ قبس عجرم ؛«جيلخلا تاراما» ؛حابصلا ؛ًاضيأ رظنا ؛عجرملا سفن (؟)

 :ةمكاحح وبأ :ءاسحالا ىلع ةلمحلا رثا ىلع فيطقلا يف هتوالت تمت يذلا اشاب ظفاح نالعإ رظنا (5)

 .44 ص ءةركذ قبس عجرم



 ىلع تيوكلا خيش لصح لباقملاب .يركسعلاو يئاذغلا نيومتلا صخي اميف وأ

 تيوكلا خيش لصح .ةينامثعلا ةطلسلا تحت برعلا طش ةقطنم يف ةريبك قطانم

 لياقملاب . تيوكلا ىلإ اشاب تحدم ةرايز ءانثأ م١41١ ماع ماقمئاق بقل ىلع
 ."7ةرامإلل ةيمسرلا ينابملا قوف ةينامثعلا ةيارلا عفرب خيشلا لبق

 عفر لالخ نم م١/41١ ذنم تيوكلا ىلع ينامثعلا ريثأتلا رهظ اذكهو

 ىلإ زمرت ةينامثع رصانع يهو «ماقمئاق بقلل خيشلا لوبقو ينامثعلا ملعلا
 . تيوكلا ىلع ةينامثعلا ةدايسلا

 نع ما891/ ماع يفو مالا ذنم اشابلا بقل تيوكلا خويش حنم مت

 . "شالا بقل يطعأو ًاماقمئاق كرابم تيوكلا خيش

 ىلإو 7ههفلعع هانت زتلوغ ردنوف لارتجلا ىلإ ىطعأ اشابلا بقل

 ريمألاو ةيقرشلا اينامور مكاح هلبق امك '”(ز1ءطعدعع رتشليك دروللا

 ؛يلودلا نوناقلل ةيرصملا ةلجنا :«يسرافلا جيلخلا لودل يلودلا ماظنلا» ءمازع نمحرلا دبع )١(

 .242 لص م4

 يذلا يتيوكلا بعشلا نكلو .ةرصبلا ىلإ تيوكلا مض ع حاجت نودب ءدادغب يلاو لواح دقلا

 تيوكلا خيش عم تاثداحم يلاولا ىرجأ م1874 ماع يفو .كلذ ضفر بئارضلا عفد تقمي

 نيفظوملا لك رمتسا امك .ماقمئاق بقل هحنمو تيوكلا ىلع بئارض ضرف مدعب اهلالخ هدعو
 .«ينامثعلا ملعلا ةيتيوكلا بكارملا عفرت نأ تيوكلا خيش ىضترا لباقملاب ءمهفئاظو يف

 .45 ص ءهركذ قيس عجرم ؛ جيلخلا تاراما ؛ حابصلا ًاضيأ رظنا

 ؟ ةرصبلا م1897 لوألا نوناك /ربمسيد 4 خيرات ةرصبلا يف ةيناطيربلا ةيلصنقلا ريرقت رظنا (؟)

 .ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو 016494 ناريزح /وينوي
 .م١131 «ناسين /ليربا «يرس « 75 مقر ؛(9)018' يارغ ريسلا ىلإ اماهاطع# رذول ريسلا نم (')

 .؟7١5 ص ءهركذ قبس عجرم 0نسحلا ةحورطأب روكذم .١؟7 5 81/١/ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 ا قال



 سيل يلاتلابو «ثاروتلل لباق ريغ يصخش زايتما وه بقللا اذهو .2'”زيدنانرف

 ضعب ىريو .''”تامازتلا ضرفي الو ًاقوقح يطعي ال وهف .ينوناق رثأ يأ هل
 هب لبقي مل خيشلاو .ًايرادإ أبقل سيلو فرش بقل ناك ماقمئاق بقل نأ نيفلؤملا

 هفءااودجو نورنا :باتكأ» ("”ةينامثعلا يضارألا يف ًاكالمأ هتزايح ببسب الإ

 .2'؟/م١/141 ةلمحل تيوكلا اهتمدق يتلا ةريبكلا ةدعاسملل نانتمالا نع ًاريبعت

 ةطلس ىلإ عوضخلا ينعي بقللا اذه لوبق نأ نيفلؤملا نم رخآ مسق ربتعاو

 ايبف ينعي ال بقللا اذه نأ / ناورب باّتكلا ضعب .ًاريخأو .؟9!ةينامثع ةيعاطقإ

 دخان ا دعاسما بقلب يركسعلا ةيدبلأ يف 2 ب :تيركلا

 جتني الو ةرقتسم ريغو ةفيدر ةفيظو ًابلاغ يهو .«هبايغ ءانثأ يف وأ رخآ صخشك
 يف ربيت يأ ىلإ دؤوب # ماشسلاف بقل نإف ؛« كلذ ىلإ ةفاضإ 17 وقنع 3 اهنع

 )١( ص :.ندنل .م١159١ ؛«ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا» «يمظعألا رظنا 87.
 .851+ ريس بقل ةيزيلكنإلا يف اشاب بقل يزاوي (؟)
 ينوناقلا راشتسملا «518930ع5 سديرفاتس يأر ًاضيأ رظنا ءهركذ قبس عجرم «ةمكاح وبأ (*)

 يضارألا يف اكالمأ هل نأل بقللا ىضترا خيشلا نإ لوقي ثيح لوبنطسإ يف ةيئاطيربلا ةرافسلل

 ل ةدايسلاب ةيقارعلا بلاطملا» 111100 نوتلوهو 8/1عملعاؤه» نسلدنام يف روكذم .ةيكرتلا

 خيش كراف لمح دقلا» .194 ص م5 يلودلا نوناقلل ةييئرفلا ةيلوحلا ؛؟تيوكلا

 ًاديس عقاولاو نوناقلا مكحب لظ خيشلا نإف يلاتلابو ًايرخف ًآبقل ربتعي ناك يذلا بقللا تيوكلا

 :١٠1؟ ص ءما١144 ءندنل 40638 سوك ديسلا ةايح» 053065 زفارغ عجار .ةةلاقتم

 . ةيزيلكتالاب
 . ص ءهركاذ قبس عجرم ال" نياف (5)

 طسوألا قرشلا نيوكت» سيول رائرب ًاضيأ رظنا ؛هركذ قبس عجرم «نورخآو طاااهأ اليب (5)

 .ضانطأعع هييوأ تاروشنم «6ةيضقان0 ونراغ ةيسنرفلا ىلإ ةيزيلكتالا نم همجرت ؛؟ثيدحلا

 .15 1 نه ما 56

 . 1و 8 نق ؛هركذ قبس عجرم ؛ 1؟ دوج ولاب قحلا تيوكلا ةلودل له# ءولدنوز راسب 000

 ال ا



 عقاولا يف .ةيسنجلل ةطبار يأ دلوي ال وهف .ةينامثعلا ةطلسلا عم خيشلا تاقالع

 هدالوأو (م1115١ - )١845 كرابم خيشلا سينجت ةينامثعلا تاطلسلا ةدارإ نإ

 . ةرصبلا برق واقلاب خيشلا كالمأب عمضلا اهءارو يفخت

 وه بقللا اذه نأ عقاولاو .")"ضرعلا اذه تيوكلا خيش ضفر كلذلو

 هديكأت مت ام اذهو «ةيقيقح ةيرادإ ةطلس يأ ةسراممب حمسي ال يرخف بقل انيأرب

 ةطلس تحت ةداع وه ماقمئاقلا نإف كلذ نم رثكأو .اشابلا بقل ةطساوب هميعدتو

 خيش عم ةرشابم يلاعلا بابلا يطاعتو .(يرادإلا مكاحلا) يلاولا وأ اشابلا
 .؟'"بقللا اذهل ةيرخفلا ةميقلا ىلع دكؤي تيوكلا

 : ينامثعلا ملعلا ن3

 كلذ عبتي نأ نود «م1874١ نم ًارابتعا ينامثعلا ملعلا نويتيوكلا دمتعا

 تيبثتو ةراجتلا ليهست فدهب كلذو ؛نكي ًايأ ينامثع ماظن يأل عوضخ
 نييناطيربلا نأ كلذ ءهب ًافرتعم ناك بكارملا ىلع ينامثعلا ملعلا عفرو ."7نمألا

 ناكسلل يسفنلا دادعتسالا ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةيلحلا مالعألاب اوفرتعي مل
 نإف اشاب تحدم ةداهشل ًاقفوو .«ةمجنلاو لالهلا» هراعش ملع لوبقب نيملسملا

 يفو ٠١٠١. /ا/١ ةيجرانحلا ةرازو ىلإ دنهلا بتكم نم ءم١٠19١ با /سطسغا ؟ ءرظنا(١)

 نم ةعيبلا ىلع لصحو ؛م8457١ رايأ /ويام ١١ يف ةطلسلا ملتسا كرابم خيشلا نإف عقاولا

 ًاحلستم دلبلا مكح دقلو .فصنو ةنس لالبخ يأ م841١ لوألا نوناك /ربمسيد ىتح ءهبعش

 ؛لوبنطسإ نم ةطلسلل ضيوفت يأ وأ ةينامثع ةفص ةيأ هل نوكت نأ نودب يبعشلا عامجإلا اذهب

 1١١. ص ءهركذ قبس عجرم «نيسحلا رظنا . كرايم خيشلا ضراعت تناك يتلا

 ؛م1447 ؛ىلوألا ةعيطلا ؛ ىفطصملا راد ؛«تيوكلا لالتحال ةيخيراتلا ةجحلا) ءنيدباع دمحم (؟)

 . 257 ص ناريا

 تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا» رظناو . 17 ص ء:هركذ قبس عجرم :«ًادودحو ًادوجو» تيوكلا (')
 ١4 ص :م80١٠1 ةسماخلا ةعبطلا «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ؛؟ةاسأملاو ةقيقحلا

 سس رق



 ةيملاعلا برحلا ةياغل هب اوظفتحاو م١41١ ماع ينامثعلا ملعلا اونبت نييتيوكلا

 ةقروك ملعلا مادختسا ىلإ «؛تارم ةدع دمع كرابم خيشلا نأ ىرنسو .ىلوألا

 ملعلا مادختسا نأ كلذ .يلاعلا بابلاو ىمظعلا ايناطيرب نيب اهبعل ةيسايس

 يف 11: ربوه مكحلا ربتعا ىنعملا اذه يفو . ةينوناقلا راثآلا ضعب عبتتسي

 رهاظم ىدحإ لكشي ةريزحلا ىلع يدنلوهلا ملعلا دوجو نا» ساملاب ةريزج ةيضق

 ةرمتسملا ةسرامملا» وه مهملاف .ًامساح ًالماع سيل هنأ الإ ''':ةيميلقإلا ةدايسلا

 يفكي ال هنأ ينعي اذه .؟'”ةاهيلع عزانتملا ةقطنملا يف ةيلعفلا ةطلسلل ةيملسلاو

 ةطلسلا عم مزالتي نأ بجي ثدحلا اذهف .ةيلعفلا ةدايسلاب ءاعدالل ملعلا ةراثإ

 نإف ةيتيوكلا بكارملا صخي اميف هنإف اذكهو .7ةلودلا ماظنل ةمئادلا ةيلعفلا

 ًالح الإ عقاولا يف نكي مل ملعلا رييغتو .ةيلاعفلا تبثي الو دكؤي ال ملعلا عفر

 .؟؟7تقولا كلذ يف ًابسانم

 يهو ءةينمز : نيتطلس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ناطلسلا سرام دقل
 ةيار نيتطلسللو .ةفالخلا وأ نينمؤملا ةدايق ةطلس يأ «ةيحورو ءروطاربمإلا ةطلس
 يف ينعي ال ةفالخلا وأ ينامثعلا ملعلا ينبت نأ تيوكلا خيش دكأ دقلو .ةدحاو

 يف زكتري خيشلا زييمت نأ» : غياصلا ىريو .2*ةينامثعلا ةطلسلاب ًافارتعا لاح ةيأ

 ةدحتملا تايالولا نيب ربوه مكمحملا نع :ءم474١ ناسي /ليربا 4 يف رداصلا يميكحتلا مكحلا )١(

 نوناقلا ةلجم# :؛ ساملاب ةريزج ىلع ةدايسلا لوح قلعتملا غازنلا يف (!دنئلوه) ةيضفخنملا دالبلاو

 . 1,468 نه ما لن ع1 ؛ماعلا يلودلا

 . عجرملا سفن (1)

 نوناقلل ةيميداكألا تارضامملا ةعومجم .؛؛ملسلل يلودلا نوناقلا دعاوق» ١653055 سوردرف (؟)

 .م370 ؛ 1929 ,12 م1 ةيسنرفلاب ء يلودلا

 . ١1948 ص ءهركذ قبس عجرم ؛ ى1عملعءادصم ءا ط[نلامو نتلوشو نسلدنوم (4)

 مئالملاو ديفملا نم هنأو مالسإلا راعش اهرابتعاب ةينامثعلا ةيارلا مادختسا كرابم تيوككلا خيش حرش (5)

 . يمظعألا رظنا ؛«اهب فرتعمو ةفورعم ةيار عفر ةيبنجأ يناوم يف ةدوجوملا ةيتيوكلا نفسلل

 .51 سض ءهركذ قبس عجرم



 ةيكلملا وأ ةدايسلا قحف .يلبقلا ملاعلا يف ةلودلا موهفم ضومغ ىلع ةقيقحلا

 .هديكأت متي « سكعلاب «لب «ةينامثعلا ةيارلا عفرب رثأتي ال ءارحصلا نوناقل ًاقفو

 يأ يف رثؤت الو ء«ةيملاعلا سمالت «ةفالخلا وأ «ةيروطاربمالاب ةلثمملا ةلودلا نإ

 يضارألا «يذداملا اهانعم يف تناك نإ خيشلا تايحالص لاجم ىلع ءيش

 عفر نإف كلذلو .ًايعانطصا اهيلإ ةبسنلاب ىقبي يذلا اهموهفم يف وأ «ميلاقألاو
 هقوقح تناك املط ةيقيقح لكاشم ةيأ خيشلل ةبسنلاب لكشي ال ملعلا

 ينامثعلا ملعلا ينبتل هؤاطعإ بجي يذلا قيضلا ىنعملا وه اذه .'''6ةظوفحم

 .يتامثعلا يلعفلا لالتحالا ىلع ًاليلد لكشي ال وهف .تيوكلا خيش لبق نم
 ةطلس نودبو ؛هدحو ملعلاف .؟''كش عوضوم نكت مل خيشلل ةيلعفلا ةطلسلاف

 يه ةيداملا ةوقلا بايغ» نأل ةدئافلا ميدع وه ءرحبلا وأ ضرألا ىلع ةيلعف

 .'"7ة«ةحسملا ةلودلا ةئطخح

 . 115 ص ءهركذ قبس عجرم ؛ غياصلا ن0(

 .راحبإلا ءانثأ اهل ةيامحلا نيمأتل ةوق رثكأ ةلود ةيار عفر ةفيعض ةلود ناكمإب هنأ ةظحالملا اننكمي (؟)

 نوديب تاروشنم ؛م14517١ ؛ يناثلا ءزحلا ؛؟يعضولا ماعلا يلودلا نوناقلا» « ©8181 رافاك رظنا
 ةيناريالا تامجهلا ءانثأ يف م١ 44837 تيوكلا هتمدختسا ام اذهو .775 ص ءسيراب «2ةلوصع

 لودلا نم اهنفس ةيامح تيوكلا تبلط ةيناريإلا - ةيقارعلا برحلا ءانئأف ء(ما ةىح - ١ة41)

 ةرشع ىدحإ تعفر امك «يتايفوسلا ملعلا ةيتيوك نفس ثالث تعفر اذكهو .ملاعلا يف ىربكلا

 .؛نفسلا رورمو ماغلألا عزن .جيلخلا برح» #8هدتنالف يتيزنور رظنا .يكريمألا ملعلا ةنيفس
 عئاقو) ء180انة5عقان وسور ءًاضيأ رظنا .548 «ءم441١/ ؛يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا

 - 40,8 ص ؛يناشلا ءزجلا ؛م١ 441 ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجنلا ؛ «ةيلودلا ثادحألا

 ةيلودلا ةسايسلا يف تيوكلا» ءيريسأ اضر .د رظنا ؛برعلا نيفلؤملا صخي اميفو . 4

 .؟١ ص :تيوكلا ةعماج م497١ «ةثلاثلا ةعبطلا ««ةرصاعملا

 تارضاحم ةعومجم :"؟يلودلا ماظنتلا يف ةلودلا لالقتسا)" وسور يف روكذم 111108 غنرهيا (؟)

 51١. ص « يناثلا ءزجلا م448١ . 228101 ةيلودلا نوناقلا ةيميداكأ

 ب



 :م١/1/1 ماعت ةينامثعلا ةلمحلا فيصوت : يناثلا ثحبملا

 بلاطملا اهيف تريثأ يتلا ةلحرملا م1849١و م١41١ نيب ام ةرتفلا لكشت

 ةبسنلاب نكلو .ةيقارعلا بلاطملا ًاقحال مث نمو «تيوكلا ىلع ةدايسلاب ةينامثعلا
 .تقولا كلذ يف ينامثعلا يلعفلا لالتحالل ةعضاخ تيوكلا نكت مل نييتيوكلل

 تايضرف ثالث كانهو .ىتاذلا اهلالقتسا ىلع ءاقبإلا تيوكلا تعاطتسا دقلف

 ةيناثلا ةيضرفلا .(أ) تيوكلا ىلع ةدايسلاب نيينامثعلا ةبلاطم : اهتسارد نكمي
 ثلاثلا لامتحالا .(ب) ةيامحلاب يئانثلا قافتالل ةجيتن تيوكلا ماظن رابتعا يه

 .(ج) ةينامثع ةيعاطقإ ةقالعل ةعضاخ تيوكلا رابتعا

 ماع يف مضلا ءاعدا ةجيتن تيوكلا ىلع ةموعزملا ةينامثعلا ةدايسلا - أ

 : م1611

 ليف نم م ريم م ربتع اق مم ماركالا دنم ةيروطا مإلاب اهقاحلإ مت تيوكلا نأ لوشطسإ ترشعا
 تيوكلا نأ ىلع لدي ام 2! يريغ قستس نم |ءزج اهربتغا ثيح اشاب تحلدس

 لوبقملا ريغ نمف .ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ًالمكم ًاءزج كلذ لبق نكت مل

 .ًاقباس اهكلمت ضارأ مض ىلإ ةلود دمعت نأ لوقعملاو

 نأ نم بلطنت اهنإف «تيوكلا ىلع ةينامثعلا ةدايسلا ةيضرفب قلعتي اميفو

 : ةدايسلا موهفم )0

 نم لوأ 80لذ» نادوب ربتعيو .اهسفن ةلودلا مدق ميدق وه ةدايسلا موهفم

 « ؟تيوكلا حيران يف" +: نتالمتغلا قوزرم ًاضبأ رظنا :.: ست ءهركذ قبس عجرم . مارع 00

 5١. ص ءهركذ قبس عجرم «يمظعألا كلذكو ؛7١١ ص ءلسالسلا

0 



 ضقانتي امب «ةتسلا ةيروهمجلا بتك» م015١ ماع هرشنب ةدايسلا موهفم نع عفاد
 ."'"ينوناق ريغو أارطخ ةدايسلا موهفم ربتعت تناك يتلا ةيعامتجالا ةسردملا عم

 يأب فرتعت ال يتلا ايلعلا ةطلسلا اهرابتعاب ةدايسلا ىنعم ىلع هقفلا عمجيو
 .اهنم ىلعأ ىرخأ ةطلس

 موهفم ىنعيو .'”نينسلا ربع تالوحتلا ضعبل ةدايسلا موهفم عضخ دقلو

 ةيلخاد «ةدايسلا نإ ةلودلل ةيجراخخلاو ةيلخادلا نوؤشلا ةرادإ انتاقوأ يف ةدايسلا

 ةلودلا نأ ينعي ال هنكلو «ةلودلا قوف صخش يأ دوجو مدع ينعت « ةيجراخ وأ

 تسيل اهنكلو ءاهلامعأ ةديس يه ةديسلا ةلودلاف : لمع يأب مايقلا اهناكمإب
 ."7«ةنكمملا لامعألا لكب موقت نأب ةرح

 يف ًاخسار حبصأ ةلودلا ةدايس موهفم نأ رابتعا ىلع ًابيرقت هقفلا عمجي
 رابتعا ىلع زكترت ةيميكحتلاو ةيئاضقلا تارارقلا لكو .يعضولا يلودلا نوناقلا

 رقي ثيدح صن لوأ ناك ممألا ةئيه قاثيمو .ةلودلل ةيساسأ ةفص ةدايسلا

 نيب لصفلا لبقي ال امب 82884 ديتساب طبرتو .(9لودلا نيب ةيدايسلا ةاواسملا

 ةلقتسملا «ةلودلل ةيسايسلا ةطلسلا نأ ىرت يهف .ةدايسلا موهفمو ةلودلا موهفم

 ؛ يناثلا ءزملا ؛«بوعشلا نوناق يف زجوملا» ةسردملا هذه ىيلثمع مهأ نم 5هعااع لس جروج ربتعي 030

 .ما 454 ٠ سيراب

 ةروثلا عم .ديسلا كلملل قلطملا ومسلا ينعت اهنأب ةدايسلا تريتعا ىطسولا نورقلا ةياهن يف (؟)

 1140,- يللسروم رظنا ةمألا وأ بعشلا يأ «ةدعاقلا ىلإ كلملا نم ةدايسلا موهفم لقتنا ةيسنرفلا
 .م108 1926 .1925 ,81012 «ماعلا يلودلا نوناقلاو ةلودلا ةدايس ًادبم» .«تءااغا

 ما167 - ؛ 1948 ؛ عفط «يلودلا ماظنلا يف ةلودلا لالقتسا» ©. هان5ؤعقال ًاضيأ رظنا -

21 

 تاروشنتم ءسيراب «لوألا ءزجلا ؛«ماعلا يلودلا نوناقلا يف طيسولا» ؛1هادعانااع ليشوف رظنا (5)

 .ةيسنرفلاب ؛: 45١ ىنص :ما19475 ءوسور

 لك نيب ةدايسلا يف ةاواسملا أدبم ىلع ممألا ةثيه زكترتا «ةيناغلا ةداملا نم ىلوألا ةرقغلا صنت (4)

 . ؟ءاضعألا

5 



 ىتح ًالقتسم يسايسلا اهميظنت نوكي نأ ضرتفت «ىرخأ ةطلس ةيأ نع ًانوناق

 ةلودلل سيركت وش ةدايسلا حصد نأ بيست و .ةلودلل ًاميظنت ةرابتعا نكمي

 . ةلودلا تايحالصو تاطلس عومججم ,لمشي وهف يلاتلابو .يلودلا نوناقلا هات

 ًايديلقت رسفت يلودلا نوناقلا دوجو عم اهتمءالمو ةيلود ةقيقح يه ةدايسلا نإ
 امأ .؟'!اهتقفاوم ىلعو ةلودلا ةدارإ ىلع ًاريثك زكتري نوناقلا نأب ةلئاقلا ةركفلاب

 يأل اهعوضخ مي يهو ةدحاو ةيجءان نع ريعت ةلودلا ةدايس نا قرش رح

 مره ةمق يف يه ةلودلا نأ ينعت بطلا سفن نم ىرخأ ةطلس

 00 ةمظنملا ةيناسنإلا تاعومجملا

 نإف ةقيقحلا يفو .'”ةداح تاشقانم راثم ًامئاد ةدايسلا موهفم ناك دقل

 .يلودلا نوناقلا ةدعاق ىلع ءانب سرامت يتلا تايحالصلا عومجم لثمت ةدايسلا

 اهلمشي ىتلا تازايتمالا لك رصح هناوأل قباسلا نم هنا ال1ؤوءادع6 رشيف دكؤيو

 .؟؟ةينوناقلا تايحالصلا نم ةعومجمب ةدايسلا موهقم

 ةماع ةيرظن مويلا ةياغل مدقي مل فلؤم يأ نأ» وسور لراش ىريو

 . ث كحك رس ميلقإ ىلع ةلودلا ةدايس سراعو . '*!:ىلودلا تونئاقلا يف تاحالصلل

 مكلومع نوديب تاروشنم ؛«ءاضعألا لودلا ةدابسو يلودلا ميظنتلا» 1020512 شيفوروك رظنا(١)

 .ةيسنرفلاب 7١7 ص م11

 م1926 ؛1طغاتلق ةعومجم الآ" ةيعامجلا اسنرف تاروشنم ؛«ةيلودلا تاسسؤملا) ءرتيور (؟)

 .ةيسنرفلاب غ174 - 117 ص

 - - موهفم نم رثكأ شاقنلا ريشي موهفم دجوي ال امبر هنأ 0ممعمطعأم3 مياهنيوأ ىري (؟)
 ًاقالطإ هل دجوي ال موهفملا اذهف .انمايأ ىتح ةسايسلا ملع يف لخدأ يذلا ةظحللا ذنم «ةدايسلا

 ؛1١؟4 ص ءلوألا ءزجلا ءم٠47١ ءةئلاثلا ةعبطلا :«يلودلا نوناقلا» ءآيملاع هب فرتعم ىنعم
 ٠١. 5 ص ءهركذ قبس عجرم :110تعا166 يلسروم باتك يف روكذم .ةيزيلكتالاب

 ؛86لههع نوديب تاروشنم «ةثلاثلا ةعبطلا ؛؟ماعلا يلودلا نوناقلا يف قئاقحو تايرظن» ءرشيف (؟)

 .ةيسنرفلاب 2١115 ص ؛م94355١ ء سيراب

 -قبس مجرم ءرشيف يف روكذم ؛7119 مقر :م5156١ ؛«ماعلا يلودلا نوناقلا» ءوسور لراش (5)

 تت



 ةيرصحلا : نيتصاخب زيمتت يهو .ةلودلل يميلقإلا صاصتخالا ىمسي ام وهو

 يف قحلا اهل ىرخأ ةلود ةيأ نود اهدحو ةلودلا» نا ينعت ةيرصحلاف .قالطإلاو

 صاصتخالا نأ ينعي وهف قالطإلا امأ .")اهميلقإ ىلع اهتايحالص ةسرام
 لك يفو ةيذيفنتلاو ةينوناقلاو ةيعيرشتلا ةلودلا تاطلس لك لمشي» يميلقإلا

 ينعت لودلا نيب تاقالعلا يف ةدايسلا نإف» #11« ربوهل ًاقفوو .''"اههجوأ

 نودو ءددحملا اهميلقإ ىلع ةلودلا ةسرامم يل قحلا ينعي لذلشسالاو .لالقتسالا

 . 9«ةلودلا فئاظو لك ءىرخأ ةلود يأ لخدت

 سرام دق ىلاعلا بابلا ناك اذإ امع لؤاستلا اننكمي مدقت ام ىلع عاتب

 . تيوكلا ىلع ةلود تاصاصتخا

 : م١181 ذنم لوبنطسإ اهتسرام يتلا ةيلودلا تاطاشنلا ('

 نم هنإف تيوكلا ىلع ةدايس ةسرامم نم ةينامثعلا ةطلسلا نكمتت ىكل

 كلذ يف تيوكلا ضرأ نأو ةصاخ ءاهيلع ةيلعف ةطلس اهل نوكت نأ يرورضلا

 ناكم ةلودلا ةيلالقتسا أديم لالخإ بجي هنأب جاتنتسالا ىلإ وسور لصي ١706. ص ءهركذ -

 ةيرصح : ةقدب اهعرشي يتلا ةثالثلا رصانعلا ىلع يوتحي نأ بجي ةلودلا لالقتساف .ةدايسلا

 ةيحالصلا ةيلالقتسا .ةلودلا ةيحالص ىوس نيعم ميلقإ ىلع ًايئدبم سرامي ال ثيحب ةيحالصلا
 تاهيجوت عابتاب ةمزلم نوكت نأ نود ءاشت امك فرصتت نأ ةلقتسملا ةلودلا ناكمإب هنأ ينعتو

 يف ةلودلا لالقتسا» وسور رظنا .ةلماش ةيحالص يه ةلودلا ةيحالص نإف ًاريبخأو .ىرخأ ةلود

 دلما ؛ يناثلا عزا ما 5 3 . يلودلا نوناقلا ةيمداكأ تارضاصم ةغومجم ؛ ؟يلودلا ماظنلا

 . ةيسنرفلاب ؛اهيلي اهو 7 سس ايا

 نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم . ؟ ماعلا يلودلا نوناقلا ءىدايم) ؛ 5800085ع0 نوسنروس )١(

 .ةيسنرفلاب «غ١ 558 نع .ثلاثلا ءزجلا ١145٠« «ىيلودلا

 عجرم «1اانان©# ربوه مكحلا لبق نم .1978 ناسين /ليربا 4 يف رداص يميكحت سلجم رارق (©)
 .يلي امو ١57 ص ءهركذ قبس
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 نيرحبلا ماكحو ةيدوعسلا ةلودلا عم ةقادص تاقالع اهلو «ةلوهأم تناك رصعلا

 عم اهتاقالع ىلع يقبت نأ تيوكلا تعاطتسا دقلو .ىرخألا ةقطنملا ىوقو

 بقلو ملعلا نأ انركذ نأ قبس دقلو ."7ةلمخلا لبق تناك امك لوبتطسإ

 نع لاؤسلا اننكمي يلاتلابو .ةيلعافلا ىلع دودحم ريثأت امهل ناك ماقمثاقلا

 ةلمحلا ذنم تيوكلا ىلع لوبنطسإ اهتسرام يتلا ةيلودلا تاطاشنلا

 5 ةيمازلإلا ةوقلاو ماعلا ماظنلا تا

 ريبعتلا اهنم لعجي ًايرصح ًاعباط كلتمت هاركإلا ةيحالص نا» وسور لوقي

 ىلع ةظفاحملاب مازتلالل نإف كلذ ىلإ ةفاضإ «؟'”«ةلودلا طاشن نع ًأريثأت رثكألا

 نأ ةلودلا ىلعف ."”ةقيضو ةيرصح ةروصب ًايلخاد ًاعباط لكشي ماعلا ماظنلا

 ميدقت فدهب ةيداع ةروصب ةمظنم ةلود اهب فرصتت ىتلا ةقيرطلا سفنب فرصتت

 ةدايسلا نا» ربوه لوقي كلذلو .بناجأللو اهينطاومل ةيامحلا نم ىندألا دحلا

 قحلا اذه لباقي .ةلودلا تاطاشن ةسراممب يرصحلا قحلا ضرتفت ةيميلقإلا

 ةيمامتلا يف اهقح ةصاخو «ىرخألا لودلا قوقح ةيامحب مازتلالا :بجاو

 نأ ةلود يأل نكمي يتلا قوقحلا كلذكو ءبرحلا نمزو ملسلا نمز يف ةناصحلاو

 ةرداق ريغ ةلودلا نا" عباتيو .«ةلودلا هذه يف نيدوجوملا اهيئطاوم ىلع اهيعدت

 ةمئالم ةقيرطب ةيميلقإلا اهتدايس نع رّبعت مل اذإ بجاولا اذهب مايقلا ىلع

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم ؛ يكسفرادنوب 66,.

 52١. ص :هركذ قبس عجرم ؛1؟يلودلا ماظنلا يف ةلودلا لالقتسا» ءوسور (؟)

 ةيسفع سلجم ىلإ ١4 يناثلا نوناك /رياتي ؟ يف ةيبمولوكلا ةموكحلا اهتهجو ةظحالم يف (1)

 بجاولا نأ» أرقن (1عانعالع0 ديسيتيل ةيضق) وريلا نيبو اهنيب عازتلا صخ اميف ممألا

 مازلإلا نإ .اهدودح لخاد ةيلعفلا اهتدايس ىلعو ماظنلا ىلع ةظفامملا وه ةلود لكل يساسألا

 .«ةددحمو ةيرصخ ةروصب يلخاد عباط هل ينوثاقلا ماظنلا تيبثتب ةلودلا قتاع ىلع عقي يذلا

 .114 ص ؛هركذ قبس عجرم (وسور يف روكذم
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 داعبتسا يأ ءىبلسلا اههجو دنع ةيميلقإلا ةدايسلا فقوتت الو .فورظلل

 هيلع سرامت يذلا لاهل عيزوتل دمتعت يتلا يه اهنأل ىرخألا لودلا تاطاشن

 دحلا نامز لك يف اهل نمؤت نأ فدهب ممألا فلتخم نيب ةيناسنإلا تاطاشتلا

 .27(يلودلا نوناقلا هنمضي يذلا ةيامحلا نم ىندألا

 بابلا نأ ةظحالم ديفملا نم» هنإ ءنسحلا لوقي تيوكلا صخي اميفو
 .ةيكيتامارد ةروصب لشف دق هاركإلا ةيحالص ىلع اهيف زكترا ةرم لك يف ىيلاعلا

 عقوم زيكرتو ةماقإ ىلإ لصي مل تاءاطعلاو تاديدهتلاو دوهجلا نم مغرلابف

 طباض ىلع ءاقبإلا ىتح وأ ؛ةاضقلا نييعت ىلإ وأ «تيوكلا يف يركسع
 .لوبنطسإ نع ىحنم يف أجلم تلكش تيوكلا نأ ًاقباس انيأر دقل .2""”«أفرم

 ةلمعلا .ةلقتسم تناك ةلمعلا ديعص ىلع «تيوكلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 لكش ىلع اهلدابت متي ىتلا ةينامثعلا ةريللا تناك ةينامثعلا يضارألا يف ةيساسألا

 .تيوكلا يف ًاعونمم ناك ةيبنجألا تالمعلا مادختساو .ةيكرت بهذ عطق

 ةلوبقمو ةلمعتسم تناك تالمعلا نم اهريغو ةيدنهلا ةيبورلا نإف ءلباقملابو

 امك .20لايرلا تناك ةيساسألا ةلمعلا نأ نم مغرلاب «ينوناقلا عفدلل تالمعك

 .ضرألا ىلع وأ رحبلا ىفال ةينامثعلا تاطلسلا يديأب نكي مل نمآلا نأ

 عم ةيامح تايقافتا 5 نوعقوي بناجألا راجتلاو نورفاسملا ناك كلذلو

 ةطاس سرامت نكت مل ةينامثعلا تاطلسلا نإف يلاتلابو «'؟!نييلحلا ءاسؤرلا

 , '*7ةيلعف

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم . ساملاب ةريزج ةيضق ءريوه 1١1104-154.

 ١151. ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«نيسحلا (1)

 .198 ص ؛هركذ قبس عجرم (81عملعاوم» عا نام نتلوهو نسلدنومه ()

 .14١؟ ص ءهركذ قبس عجرم :ةمكاح وبأ (1)

 - لامعأو ةداضملا تاوزغلاو تاوزغلا نإف ةقيقحلا يفو 5١. ص ءهركذ قبس عجرم ؛يمظعألا (5)

 تا ع



 : ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا لامعألا - ب

 لخاد ةدوجوملا كالمألاو دارفألا لك ىلع ةلودلل يئاضقلا صاصتخالا دتمي

 نأ انيأر نأ قبسو .قلطمو يرصح يئاضقلا صاصتخالا اذهو .؟'"اهميلقإ

 ميركلا نآرقلاو ةيلحم ا ديلاقتلاو تاداعلا ىلع زكترت تناك تيوكلا يف ةلادعلا

 . ينامثع ريثأت يأ ةدعبتسم

 ةلود يىأك ءةيئامثعلا ةيروطاربمإلا نإف ةيعيرشتلا لامعألا صخي اميفو

 نوكت نأ نود ءاهيضارأ لك ىلع قبطت يتلا نيناوقلا عرشت تناك «ىرخأ ةديس
 نوناقلاف .اهدارفأ نم رثكأ وأ درف وأ اهقطانم نم رثكأ وأ ةقطنم ديدحتل ةرطضم

 ىلإ عوضوملا اذه يف ريشن نأ اننكمي «كلذ عمو .يصخش ريغو ماع وه هفيرعتب

 ةكس طخب ةقلعتملا راذآ /سرام 8 ةيقافتا «ةصاخن ءىيلاعلا بابلل يلودلا طاشنلا

 يف ةطقن ىلإ نيلرب نم» طخ ءانب ىلع صنت ىلوألا ةدالاف .دادغب ديدح
 .؛زايتمالا باحصأو ةينامثعلا ةموكحلا نيب كرتشم قافتاب اهديدحت متي ؛ جيلخلا

 ةيرورضلا يضارألا نإف ءةماع ةدئاف وذ عورشملا نوك» ةسداسلا ةداملا حضوتو

 كالمتسالا نوناقل ًاقفو اهترداصم متت دارفأ نم ةكولمملاو ديدحلا ةكس طخ ءانبل

 نم ةيبح ةقيرطب اهئارش نع زايتمالا باحصأ اهيف زجعي ةرسم لك يف

 طخخلا ةياهن نإ» .ةطقنلا هذهل ًاناكم تيوكلا ةكرشلا تراتخاو .؟")ةاهيكلام

 اهلعج اذهو اهل دح عضو يف لوبنطسإ بغرت مل وأ تزجع ةريثك تناك ةنصرقلاو بهنلا -

 1١8. ص «؛هركذ قبس عجرم «نسحلا رظنا .اهتع اهتيلوؤسم مدع نلعت

 ؛ةباقر ؛ةرادإ) ماهملا ضعبب مايقلا لالخ نم ةمأ مكح وه ةطلسلا فده نأ» وسور ىري )١(

 .؟(ةيئايفقلاو ةيعيرشتلاو ةيرادإلا فئاظولا) فئاظولا يضعب ةسرامم لالخ نمو ؛(ةدعاسم

 نيوغن ًاضيأ رظنا 18١+ ص ؛هركذ قبس عجرم ؛يلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم
 . 117 ص ءفركذ قيس عجرم ؛«نورخاو ال عانإن ع

 تايالولا ءلوألا ءزجلا :«ىندألاو طسوتملا نيقرشلا يف ةيسامولبد: ء1قاد60ذا شتيفروه رظنا (1)

 .7؟801 نص ءما14 - ١6786 ةدحتملا
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 يف الإ اهتماقإ نكمي ال ؛«ةمهملا هذه اهيلإ لكوملا «ةيناملالا ةنجللا ريرقت بسح

 . جيلخلا لامش يف يهو ؛قمعلا ثيح نم ةزيمم ةطقن يهف .تيوكلا حيلخ

 بابلا ىلإ ةدوعلا ىلإ ةكرشلا ترطضا ةمظاك عيب وأ ريجأتب كرابم تيوكلا

 ةيميلقإلا ةدايسلا تحت تيوكلا تناك ول هنأ كلذ نم جتنتسن .؟يلاعلا

 ريغ قحلا ةينامثعلا ةموكحلا ناكمإب ناك «ينوناقلا ديعصلا ىلع «هنإف ةينامثعلا

 . (ةماعلا ةدئافلا لجأ نم) 5 ةداملا يف ظوحلملا كالمتسالاب مايقلل شاقنلل لباقلا

 . متي مل ام اذهو

 : ةيلعفلا ريغ ةينامثعلا ةدايسلا - ج

 ال ةيطخ وأ ةيوفش ةبلاطم درجم وأ مض نالعإ نا ىلإ ةراشإلا ديفملا نم

 ةصاخ «ةيميلقإلا ةدايسلل ًاسيسأت ةيفاك ةيلعف ةسراممب قحلا ءاهتاذ دحب « نعت
 يف ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم رارقل ًاقفوو .ةلوهأم تناك تيوكلا ضرأ نأو

 ةدايسلاب فارتعالا تضفر يتلا جيورنلاو كراغادلا نيب ةيقرشلا دلئورغ ةيضف

 تلءاست ؛لالتحالا يف ةبغرلا كلتق اهنأ كرافادلا تعبثأ نيح يف ةيكرامئادلا

 ىلع اهتطلس ًايلعف تسرام «ةرتفلا هذه لالخ «كرامادلا تناك ام اذإ ةمكحلا

 .""ةدايسلاب اح اص اقح اهئاطعإل ةيفاك ةقيرطب ةرقتسملا قطانملا

 يبيرض ماظن لضفب ةطلسلا تيوكلا خيشل تناك هنأ هالعأ انيأر دقل

 , 157172 ص ءهركذ قبس

 . 5117 ص .عجرملا سفن (1)

 - ١م ة ست ءهركذ لقمع مس ؛ 1 تانك زروكسوت يف روكذم «ةيقرشلا دلئورغ ةيضق (؟)
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 نوؤشلا يف يلاعلا بابلا لخدت ضفر دقلو .ءالولاب هل نيدت ةرادإو ”7يئادب
 . تيوكلل ةيلخادلا

 ريدي (فرصتم) ينامثع فظوم كانه ناك «تيوكلا يبونج ءءاسحألا يف

 يف 28 عدبلا و 581 ثودقنع ريقعلا يءانيم يفو .ةينامثع ةيماح ىلع فرشيو

 نكي مل رمألا نإف تيوكلا يف امأ .ةينامثعلا تاوقلا نم بئاتك ترشتنا رطق

 ةيقافتا بجومب «ايئاملاو اسنرف نم فارتعا ىلع لاغتربلا تلصح دقل .كلذك

 ةقطنم ىلع اهذوفنل ةرئادب ءم1885١ لوألا نوناك /ربمتبس ١7و رايأ /ويام

 ءاعدالا تضفر دقف ايناطيرب امأ .(2206856 يزيبماز ميلقإ) ايقيرفأ نم ةعساو

 نم لتحم ميلقإ ىلع ةيلاغتربلا ةدايسلاب فرتعت نأ» نكمي ال اهنأ ةربتعم يلاغتربلا
 ماظنلا ىلع ظافحلا ىلع يلاتلاب ةرداق ريغو «ةيفاك ريغ ةوق ةطساوب اهلبق

 ل وقلا اننكمي هنإف هيلع ءانيو ."7«نييلحلا ناكسلا نوؤش ةرادإو بناجألا ةيامحو

 يقب م١17١ ماع اشاب تحدم نم رارقب ةينامثعلا ةنطلسلا ىلإ تيوكلا مض نإ

 ةيعرش قوقح ةيأ يلاعلا بابلل نكي مل يلاتلابو .ينوناق رثأ يأ نودبو ًايمهو
 .'"06ةطلسلا ةيلعاف' ىلع زكترت امنإ ةيعرشلا نأل تيوكلا ىلع

 . ةينامثعلا ةدايسلا تحت تيوكلا

 )١( ص ؛ةركذ قبس عجرم :10016*1 ينيف 7.

 ص .م1917١ .؛ندنل ؛«يلودلا نوناقلا يف ةيفلخلا يضارألا مكحو باستكإ» ءاذسلاعز' يلدنل (؟)

 ١116. ص ءهركذ قبس عجرم 8872 ؤوكسوت يف روك ذم ؛ةيزيلكنالاب : 5١

 اسنرف تاروشنم ؛ةيسايسلا ةفسلفلا يف ليلاحت ««ةيعرشلا ةركف» ؛8ةقانو ويتساب (؟)

 ىلع ةدايس قح لوبتطسإل نكي مل هنأ ىري يمظعألا نإف اذكهو .م45717١ سيراب ءةيعماجلا

 نا" ءدمحأ رمع .د دكؤيو 5١. ص :هركذ قبس عجرم .ةيمهو تناك اهتطلس نأو تيوكلا
 ءادتعالا» رقم لامعأ رظنا .«ةينامثعلا ةيروطاربمألا هاهت ةلقتم ةيوه تاذ تناك تيوكلا

 ؛م١9941١ يناثلا نوناك /رياني 7 - 6 ةرهاقلا : ؟يلودلا نوناقلا ءوض ىلع تيوكلا ىلع يقارعلا

 561 نس



 : "7يئانثلا ةيامحلا قافتا - ب

 ةطقنلاف .م١14817١ قافتا طورش ةسارد ىلإ دمعن نأ انل يرورضلا نم

 تيوكلا خيش هيلع رصأ يذلا طرشلا يه قافتالا اذه يف ةحضاولا ةديحولا

 يف ناك امك مكحلا ماظن ىلع ءاقبإلاو ءتيوكلا ةيلالقتسا ىلع ظافحلاب

 لباقملاب ."'"ينامثعلا ملعلا عفرو ماقمئاق بقل هلوبق نم مغرلاب ٠ يضاملا

 ءافتكالاو ةيبنجأ ىوق ةيامح بلط نع عانتمالا تيوكلا خيش ىلع بجوتي

 .ادودحم حبصي هلمع ةيرح قاطن نإف الإو «لوبنطسإ ةيامحب

 حضاو ريسفت ءاطعإب حمسي ال يديق ناك قافتالا اذه نأ كلذ نم جتنتسن

 تيوكلا خيش اهنع ىلخت يتلا تازايتمالا ىلع رصتقي لوبنطسإ قحف .ةدايسلل

 لمع ةباثمب قافثالا رابتعا نكمي هنأ امك ."اهحلاصل ةينمض وأ ةينلع ةروصب
 ةيامح ىلع ةرداق ةمأ نوكت ال امدنع» /ة06ا ليتافل اقفوو .(عوضخ) دهعت

 لباقم ةوق رثكأ ةلود ةيامح بلط عيطتست يهف داهطضالاو تاناهإلا نم اهسفن

 يذلا نمألا ءاقل ءاهنم نانتماك ةواتإ عفد كلذ يف امب «ءايشألا ضعبب اهمازتلا

 اياضقلاب مازتلالا ىتحو ةيماحلا ةلودلل ةيركسع قرف ميدقت وأ ءاهل هتققح
 ىلع اقالطإ رثؤت ال ةياامح ةدهاعم درجم اهنإ .بورحلا لك يف ةكرتشملا

 اقفو ةياهن ال ام ىلإ ةددعتم لاكشأ هل نوكت نأ نكمي عوضخلا اذهو .ةدايسلا

 ؛هركذ قبس عجرم « يئانث قافثال ةجيتتك تيوكلا ىلع م١41١ حئاتن ريسفت ةيضرف نسحلا حرطي )١(

 77١. ص

 ظافحلا ءاقل (يركسع لاجمك) تيوكلا ضرأ نيينامثعلل مدق تيوكلا خيش نأ»  يمظعألا دكؤي (؟)

 قبس عجرم ؛؟ماقمئاق بقل تيوكلا خيش لبق ىنعملا اذهبو :«تيوكلل ةيتاذلا ةيلالقتسالا ىلع
 ظ .351 ص ءءركذ

 ؛ما 57/8 ؛ىيلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :«ةيلودلا تاهاركإلا» .©نوع» نزورك (؟)
 ,11- 27 صض ؛57 ءزجلا

 - ايا <



 اهرصحو فعضألا ةمألا ةدايس نم ضعب ىلع ىقبت نأ امإف :نيدقاعتملا ةدارإل

 ةمألا ىلع ةديس ىلعألا ةمألا حبصت ثيحب ايلك اهرمدت اهنأ وأ ءرومألا ضعبب

 ةدحاو ةلود احبصتل ةريغصلا ةمألل ةريبكلا ةمألا مض يف ريخألا لحلا .فعضألا

 تابجاوب ىوقألا ةمألا مقت مل اذإ امأ .©272قوقحلا سفنب نينطاوملا لك اهيف عتمتي

 لالقتسالاب قحلا ةريخألل نإف ءةيلعف ةقيرطب .فعضألا ةمألا هات ةيامحلا

 . ؟!”دارقلا ةيرحبو

 ىلع لصحت ال ةنيدم وأ ةقطنم ىأ نأ طاد6 50:06 فرودنفوب دكؤيو

 مكاحلا عم اهتاقالع عطشب قحلا اهل ودعلا نم ةددهم نوكت امدنع اهكلم ةدعاسم

 .نمزلا نم ةليوط ةرتفل ةلقتسم ةروصب اهرومأب مامتهالا عيطتست امدنع

 نأ نكمي ال هعقوم هيلع اهضرفي ىتلا تابجاولاب يهاجت موقي ال يذلا صخشلاف»

 ةيامحلا مدع ببس ناكأ ءاوس اهتاذ يه ةجيتنلا .'2يريمأ هنأ ىلع هسفن حرطي

 اهقوقح ديعتست فعضألا ةمألاف» : ةئيسلا هتين وأ يماحلا فعض نع متان

 ام اذإو .؟؟7«ةيلعاف رثكأ ةيامح ىلإ ءوجللا ءامثالم كلذ تأر ام اذإ ءاهنكميو

 يتلا كلت نم رثكأ اقوقح ةيمحملا ةمألا ىلع اهسفنل يطعت نأ ىوقألا ةمألا تدارأ

 اهسفن رابتعا نع فقوتلاو قافثالا ةنادإ ةريخألل زاج «ةيامحلا قافتا اهايإ اهيطعي
 .19!:هماكحأب ةديقم

 ارث سك م11 ؛ نطنشاو ؛ يناثلا عزل 1 يبطل ١ نوتاقلا أديم وأ بوع 3 نوناقا ؛ ليتاف 6

 .1354 - ١97 تارقفلا ءا5 -
 )١( ص ؛عجرملا سفن ١١5.

 نودنئيرالك ءدروفسكوأ ء يناثلا ءزجلا «ةيزيلكنالا ىلإ مجرتم ؛«يعيبطلا نوناقلا يف» «فرودنفوب (5)
 117١. ص :؛هركذ قبس عجرم ؛نسحلا يف روكذم 1١88: ص ءما 1714 : ع

 .1957 ةرقفلا ء1886 ىص .لوألا ءزجلا ءهركذ قبس عجرم ءالقاثقا لاتاف ()
 .194 ةرقفلا «185 ص «عجرملا سفن (0)

 نين ا نع



 اهيلإ لصو يتلا اهتاذ ةجيتنلا ىلإ لصن فرودنفوبو ليتاف ليلعتل اقفو

 وأ م١41١ ةيقافتاب ةطبترم دعت مل تيوكلا نأ ةلوهسب كردن نأ اننكمي» نسحلا

 قوقحلا زواجت «ةوقلاب وأ ايملس .ءلواح ىيلاعلا بابلا نأ ةجيتن ءالولاب نيمي يأب
 ةيقافتالا عيقوت لبق ىتحو .ءالولا نيمي وأ ةيقافتألا بجحومي هل تيطعأ يلا

 ةيرحب لبق نم ايلعف ةيمحم تيوكلا تناك «م444١ ماعل ةيتيوكلا - ةيناطيربلا

 .'!7ةاهناريج تامجه دض كلملا ةلالج

 نيب قافتا كانه نكي ملف .ليلحتلا اذه ةلوهسب نكي مل عضولا نأ الإ

 رابتعا ناكمإلاب ناك اذإ ام ةفرعم انيلع حبصي يلاتلابو .لوبنطسإو تيوكلا
 . تيوكلا ىلع ةينامثعلا ةيعاطقإلاب ةقفاوم ةباثمب م١147 ةلمح

 : تيوكلا ىلع ةينامثعلا ةيعاطقإلا ةيعبتلا لوبق - ج

 تناك ةينامثعلا ةيروطاربمإلاب تيوكلا تاقالع نأ نيفلؤملا ضعب دقتعي

 وهامو ةيعبلا - ةدايسلا هذه نومضضم وهامف . '!”ةيعاطقإ ةيعبت تاقالع

 . ؟تيوكلا ىلع اهقيبطت

 ١( ةيعاطقإلا ةيعبتلا ىلع تاظحالم :

 ىلع لدي وهو .ادوجوم دعي مل مويلا وهف .يضاملا نم وه حلطصملا اذه

 .177؟ ص ءةركذ قبس عجرم .نسحلا )١(

 ؛ةحورطأ ؛«انمايأ ىتح م114١ ذنم ةيبرعلا ةريزحلا هبش يف دودحلا لكاشم» ءملاآقةع رابلا (؟)

 حيلخلا لوبدل ينوناقلا ماظنلا» ؛ خا 8 ةلقك هثراحبلا ًاضيأ رظنا ١١7١ ص «هركذ قبس عجرم

 سك وك يسرب ريسلا ةايحا . 20125 يفارك :101 ص م958١ ءرتسشنام ةعماج ؛ ؟يبرعلا

 رانرب . 4" ص ءهركذ قيس عجرم ؛مازع ؛١٠؟ ص ؛م١194 ؛ندنل ؛ةيزيلكتالاب .«20

 آذان- وشيإ اريخأو 5١7. ص ءهركذ قبس عجرم :«ثيدحلا طسوألا قرشلا ليكشت» «ءسيول
 '١19١., ص ءه ذ قبس عجرم ماب
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 هنومضم ددحيو .عباتلاو ديسلا نيب ةقالعلا نم يطيسو جذومن وأ لكش دوجو

 بولسأ» وهو «يلودلا نوناقلا ديعص ىلع اقيطم .فارعألابو عاطقإ دقعب

 نم دب ال راثألا ديدحتلو .ةلرون بجيو :ال/ء5ا1ة16 كالتسيو لوقي 57

 . طلستملا ديسلل ءالولاب مزلم عباتلاف .2'”ةقالعلا تأشنأ يتلا ةدهاعملا ىلإ ءوجللا

 لك كلذكو «ةيئاذغلاو ةيركسعلا ةدعاسملا ميدقتو ةواتإ هل عفدي نأب مزلم وهف

 .'"7تابسانملا اهضرفت ىتلا تامدخلا

 .؟؟”هتامازتلاب مايقلا نع زجع وأ لشف اذإ لزعي وهف ىلاتلابو

 اهتدايس نم ةمورحم ةعباتلا ةلودلا تناك نيرشعلاو رشع عساتلا نيئرقلا يف

 ديسلا ىلع بجوتي يلخاد يتاذ لالقتسا ىوس كلمت ال يهف ارامل

 0 ا يرعب يتلا يلق ابا ات ا ؟)همارتحا

 (7ةيموجه برحب مايقلا عباتلا ىلع عنتمي هنأ ىلإ ةفاضإ .هتقفاوم نوت وأ تيس

 .م١91١ ةعماجلا تاعوبطم «جدربماك «ةيناثلا ةعبطلا ؛ .ةييلكتإلب «يلودلا نوناقلا» هل 0(

 .1905 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛نسحلا يف روكذم 50 ص ؛لوألا ءزجلا
 ؛لوألا ءزجلا .1445 «سيراب ءوسور تاروشنم ؛«بوعشلا نوناق ءيدابم# ؛110168 هييفير (؟)

 .15 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛كالتسيو .ةيسنرفلاب 4١ ص
 .50 ص ءهركذ قبس عجرم ؛ كالتسيو (*)

 .م١١٠4١ «ماعلا يلودلا نوناقلا ةلجم ءءايكرت هاجت يسايسلا رصم ماظن» ءاهن©5 بمال رظنا (4)

 ناطلسلا تاقالعب صاخلاو 1441 رايأ /ويام ”* يف ندنل رمتؤم ةركذم 4٠. ص ء١ا/ ءزجلا

 .ةيسنرفلاب «رصم يويدخ نم
 ؛ سيراب ؛ةاووعادمععوانعم نايتسركتوم تاروشنم ؛ ماعلا يلودلا نوناقلا زجوم١ :5تهعالع لس (6)

 .ةيسنرفلاب ؛1460 ص م8

 ءزجلا ؛م981١/ زولاد تاروشنم ؛ سيراب «؟ماعلا يلودلا نوناقلا يف طيسولا» :11©511 ريبيس (5)

 اهنكمي ال هنأ امك ؛ديسلا نع لالقتساب برحب مايقلا ةعباتلا ةلودلل قحي ال ١78. ص ءلوألا

 لزاتتلا ةعباتلا ةلودلل حي أل كلذكو . نيرخآ عم ةيموجه فالحأ يف لوخدلا هتقفاوم نودب

 .ديسلا ةقفاوم نودب اهيضارأ نم ءزج نع

 ا اي“ ل



 اهنوؤش ةرادإ نع ةديسلا ةلودلل تلخت ةعباتلا ةلودلا نإف ءريغلا رظن ىفو

 ابمال هدكؤي ام اذهو .؟''يلخادلا يتاذلا اهلالقتساب طقف تظفتحاو ةيجراخلا

 ةهجو نم اهب ةطبترم نوكت امدنع ىرخأ ةلودل ةعبات ةلودلا نوكت» : 1ممط

 يعوضوم يف يتاذلا اهلالقتسا لماكب ظافتحالاب اهقح عم «ةيجراخلا رظنلا

 . "7«ةرادإلاو عيرشتلا

 .ةيعبتلاو ةيامحلا نيب طلخلا مدع بجوتي هنإف» ©39ةمع رافاك ظحال امكو

 يف رشع عساتلا نرقلا ىتح شاع يذلا عمتجلا نم يطيسولا جذومنلا اذه نإ

 ةيسايس تاقالع هنع جتن ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لخاد ةصاخ «ىيلودلا ماظنلا

 .؟'7:نيتلودلا نيب ةيداصتقا تاقالع نودب ايرصح

 ةيأ يف تسيل ةطلستملا ةيعاطقإلا ةطلسلا نأ دكؤيف 0ممعداطءأ مياهنبوأ امأ

 وأ ايلك ءيه ةعباتلا ةلودلا نأل ةيلودلا ةياصولا نم عون اهنإ .ةدايس لاح

 دل ةلاحملا ىف ىتحو .ةطلستملا ةديسلا ةلودلاب ايلود ةلغمم :ةيساسا ةروسعب

 اءزج الإ هرابتعا نكمي ال كلذ نإف يلودلا عقوملا ضعب ةعباتلا ةلودلا اهيف كلتمت

 .؟؟ةديسلا ةلودلا تايحالص نم اطيسب

 لالقتسالا وحن ريست ةعومهل ينوناقلا ماظنلا ينعن» ةعبات ةلود ةرابعب هنا ©هااذهعل رايلوك ىري )١(

 ؛ةعطاقملا نم تلقتتاو ًايجيردت تررمت «ةيزكرم ةلود ةطلسل ةعضاخ تناك نأ دعب «ىتلاو

 تضرف ةيسايسلا فورظلا .ةلقتسم ةلود اهل ًالمكم ًاءزج لكشت تناك ةلودل ةيرادإ ةرئاد درجم

 عم يلخادلا لالقتسالا وه اهماظن نأل لحارملا دحأ ةعباتلا ةلودلا لكشتو .ةيلاقتتا لحارم ًانايحأ
 .؟ةيلودلا تاقالعلا تاسسؤم# رايلوك .«ةيجراخلا نوؤشلا لاجم ىف ةديسلا ةلودلل عوضنلا

 .ةيسنرفلاب ء١٠١١ ص ءما 91/8 ؛زولاد ء«سيراب «ةعباسلا ةعبطلا

 .51 ص ءهركذ قبس عجرم ؛1.3113 ابمال (؟)

 « سيراب 260026 تاروشنم ؛م١1471 ءلوألا ءزجلا ؛«يعضولا ماعلا يلودلا نوناقلا» ءرافاك (*)

 .ةيسنرفلاب ١ 5514 ص
 - ١84 ص :ما951/ «ةئلاثلا ةعبطلا ؛لوألا ءزجلا «ةيزيلكنالاب ؛؟يلودلا نوتاقلا» ءمياهنبوأ (4)
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 يه ةطلستملا ةيعاطقإلاب ةقالعلا هذه اهتمكح يتلا ثادحألاو عئاقولا

 دعت مل ةقالعلا هذه نإف «مويلا امأ .نوناقلا نع ةبيرغ اهتيبلاغو .ةددعتم

 ةيملاعلا برحلا رثإ ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلا رايهنا عم تفتخا دقف ؛ةدوجوم

 . ىلوألا

 : تيوكلا ىلع قيبطتلا (؟

 .ةيعبتلا ضعب لمتحت لوبنطسإو تيوكلا نيب تاقالعلا نأ ضعبلا لوقي دق

 سكورب يزيلكتالا نتباكلا لاق ما6 ماع . ةواتزلا عفد كلذ ةلثمأ نمو

 ةواتإ ايونس هل عفدي يذلا يلاعلا بابلا ةطلسب فرتعي تيوكلا خيش نإ) منعا

 سايل ىلع ايونس هل وصح لباقم ءرمتلا نم ةلس ١٠٠2و زر سيك 2 نم ةنوكم

 هيف لوقي اريرقت 1عم8لا1 لابناك مزالملا بتك م148١ ماعلا ىلاوح .76١2فرشلا

 ريشي م1877“ ماع يف .2):ةينامثعلا ةموكحلاب ايمسا نوطبترم نييتيوكلا نإ

 تاراشإل تيوكلا خيش ضفر ىلإ يبرعلا جيلخلا يف يزيلكنالا يسايسلا ميقملا

 .©0هل ةيعبتلا نالعإب وأ «يلاعلا بابلا ىلإ عوضخلاب دادغب يلاو

 ةظفاحملا عاطتسا تيوكلا نأ اشاب تحدم دادغب يلاو ربتعا م١141 ماع

 درو ام عاومبتا ىلع اننكمي لهف . 11 م ةباغل ايلمعغ : ةلقحسملا ةتيعصتو ىلع

 مئالملا ريغ نم هنأ ديكأتلاب ؟ديسب عبات تاقالعب تاقالعلا هذه رابتعا هالعأ

 .(*ةيقرشلا ديلاقتلا يف ةواتإ لكشت تايماركإلاو ايادهلاو تاءاطعلا نأب ريكفتلا

 2 ص ءهركذ قبس عجرم . مازع رظنا 000

 ال١ /551475 ةيجراخلا ةرازو «عا١١91١ يناثلا نوناك /رياني 58 ؛ةيئدنللا ٌرمياتلا (؟)

 . عجرملا سفن (1)

 سقت ءهركذ قيس مجرم ؛ مارع يف روك ذه ؛ قىرخش 117 ؛ لوبطسا : «ينايحا ؛اشاب تحدم (4)

5 

 - .نيتلودلا نيب ةيعبت ةقالع قلخي مل نيصلا روطاربمإ ىلإ ًايونس اياده لابينلا كلم ميدقت نإ (0)

0 



 ةريزجلا هبش يف ارشتنمو افورعم ارمأ ناك تاواتإلا عفد نأ ىلإ اضيأ ةراشإلا ردجت

 اقوقح ءةلاح ةيأ يف ءجتني نأ نود ينمض مهافت نع ةرابع هنإ : ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةليبقلا بعك ينب ىلإ ةواتإ عفد تيوكلا خيش نإف اذكهو .تامازتلاو

 نييتيوكلا مامأ بعك ينب ةراسخ دعبو 2م1187 ماع .بونجلا ىف ىوفألا

 ئطاشل ةيذاحملا قطانملا ءامعز نأ امك ."'”ةواثإلا عفد نع تيوكلا خيش فقوت

 رارضإ يأ نود نييدوعسلا ىلإ تاواتإ اوعفد «نيرحبلاك يبرغلا يبرعلا جيلخلا

 تاقالع اهتاذ دحب قلخت ال ةواثإلا نإف اريخخأو .2'”تامازتلالا وأ قوقحلاب

 نكمي له ؛ةيناث ةهج نم ."”ةدايسلا عم ضقانتي ال اهعفد نإف يلاتلابو .ةينوناق
 رهظت ةيخيراتلا ثادحألا ضعب نإ .؟ةيعبتلا نع اريبعت ةيركسعلا ةدعاسملا رابتعا

 ماع يفف .ةينامثعلا يضارألا نع عافدلل ةيركسع ةدعاسم مدق تيوكلا نأ انل

 دادغب يلاو هحلس يذلا 111001101 ىنيوث خيش تيوكلا خيش دعاس ما

 - بوئج ىرق اومجاه نيذلا ليغ يف نيدوعسلا دض ةيماقتنا تايلمعب مايقلل

 برعلا طش تمح ةيتيوكلا نفسلا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ .؟؟”قارعلا قرش

 ىلإ ةيونس ةواتإ ةرملا هذه عفد يذلا وه لوبنطسإ لثمم نكلو .ةرصبلا ىبونج

 اوكراش نييتيوكلا نأ امك .؟*”برعلا طش ةقطنم نع عافدلا نيمأتل تيوكلا خيش

 نم سكعلا ىلع لب ..طابرلا اذه لثم ءىشنت مل م947١ لوليأ /ربمتبس ١84 ةدهاعمو -

 تاحلطصملا يف ةيويسآلا لودلا تادعغ ديدحت ةبوعص ىلع دكؤي كلذ نإف «كلذ

 ةلودل يسايسلاو ينوناقلا ماظنلا» ؛11اهن عا اك دصدقع رموكو اللب رظنا .ةيبرغلا ةينوناقلا

 ١, * ا نصح ؛هركذ قيس مجرم ؛ ةيزيلكتالاب ؟تيوكلا

 0١. - 44 ص ءلوألا ءزجلا ءهركذ قبس عجرم .لعزخ )١(

 , 88 ص ءهركذ قبس عجرم 1 ةهك اجع وبأ 5

 ملاعلا يف ثودحلا ريثك ًأرمأ ناك ةوانألا عفد نإ .184 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛515601 ريبيس (')

 . ىطسولا نورقلا لبق ام ىلإ دوبعت يهف . ميدقلا

 . 15 ص (هركذ قبس عجرم ؛ لعزتخ (4)

 عفدي يذلا وه عباتلا نإف ةداع .371- 8 ص ؛ةركذ قيس عجرم :«ادودحو ًادوجو تيوكلا» (5)

 . سكعلا سيلو عوبتملا ديسلا ىلإ ةواثإلا

 | ارث ]ا



 تيروكلا سس ةواتإلا لوبجي اوناك نيذلا بعك ينبك : كرتشم ودع دض ةيركسع

 يف نييتيوك اوزجتحاو تيوكلا اومجاه نيذلا نييدوعسلا وأ «م187١ ماعلا ةياغل
 يف تيوكلا اهتمدق يتلا ةريبكلا ةدعاسملا ىلإ ةراشإلا رشق انك ..10ءارسقلا

 برخلاب مايقلا هل قححب هي عباتلا نإف لباقملاب . مأالا ماعل ءاسحألا ةلمح

 عم ١87 ماع اوفلاحت نييتيوكلا نأ دجن امنيب ."'هديس نع ةلقتسم ةروصب

 كرت ىلع ناريإ هاش هاركإو نيرحبلا حايتجال ةرابزلا يف ةفيلخ لآ مهئابرقأ

 يف مهتدعاسم نييناطيربلا ىلع تيوكلا خيش حرتقا م804١ ماعو .؟7ةريزجلا

 ماع يفو .؟؟”ضرعلا اذه اوضفر مهنكلو ةميخلا سأر دض ةيرحبلا مهتلمح

 تحت ةعوضوملا هرمحلا خيش ىلإ ةيركسعلا هتدعاسم تيوكلا خيش مدق م7

 تاطلسلا نس وأ لويطسإ نم صيخرتلا نود ناريإ هاشل ةيمسالا ةدايسلا

 , 07ةيناطيربلا

 تيوكلا نيب ةيعبث تاقالع دوجو مدع ىلع ديكأتلا اننكمي هيلع ءانب
 يفو .ةقالعلا كلت نع ربعي ال حلطصملا اذه نأ لقألا ىلع وأ ءلوبنطسإو

 ناك ةيبرغلا لودلا لبق نم ةيعاطقإلا ةدايسلا ةيعبت حلطصم مادخستسا نإف عقاولا

 نع الالقتسا رثكألا وأ لقألا ميلاقألاو لوبنطسإ نيب تاقالعلا ديدحتل

 تابوعص نود لبقتسملا يف اهنع اهلصف ليهستلو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 . ةينوئاق تالكشمو

 .قئاثولا همعدت ال رمأ وهو . 55 - 4١ ص ءهركذ قبس عجرم :لوألا ءزجلا ؛ لعزخ )١(

 .109/8 ص «هركذ قبس عجرم 515614 ريبيس (1)
 .هركذ قبس عجرم :ةمكاح وبأ (7)

 .68 ص ءعجرملا سفن ؛ةمكاح وبأ (5)

 .71/7 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ نسحلا يف روكذم (5)

 ايري



 ةيعاطقإ ةيعبت وأ ةدايس ةقالع لوبنطسإو تيوكلا نيب تاقالعلا نكت مل نذإ

 . ؟اهتعيبط يه امف يئانث قافتا ةجيتن وأ

 : ينيدلا عال ولا تاقالع - د

 وأ ةيملاعلا ةدايسلا تحت لب ءةينامثعلا ةدايسلا تحت تيوكلا نكت مل

 بلاغلاب ةينامثعلا ةرطيسلا تناك ديكأتلاب» .ةلكشملا لك نمكت انهو .ةيمسالا

 تاقالعلا هذه ةعيبط نْذِإ ىه امف . 27 لكاشملا لك رهظت انه نم نكلو ؛ ةيمسأ

 هثالو نع امهيف ربعي ''”ةفيلخلا وأ ناطلسلا ىلإ م١110 ماعو م

 نيب ءالولا نيمي ةفصلا يوذ اهيلثمت لالخ نم ةمألا مدقت# امدنعو .هعوضمو

 وه ةفيلخلل ةمألا ءالو نا امك .7'2«هللاب اهطبري نيميلا اذه نإف ءةفيلخلا يديأ

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي# لجو زع هللا رمأي امك بجاو

 نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف عيش يف متعزانت نإف متم رمألا يلوأو

 . 17 4ةليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب

 نإف يلاتلابو .(3456) لوسرلا دعب ةدايقلا ىلوتي يذلا وه نيملسملا ةفيلخف

 امه- سنرول ًاضيأ رظنا .1948 ص ءهركذ قبس مجرم :[!ا01000 نتلوهو !81عم0عاعم0 نوسلدنم )١(
 تماته نالوك تاروشم م5 ىلإ ١؟4 نم ةيمالسإلاو ةبورعلا : يبرعلا قرشملا» اعمق

 نينرقلا يفف .ةيمسا ةيبرعلا ةريزجلا هيش يف يلاعلا بابلا ةطلس تناك دقل١ :14 ص ءما 447

 وحن لئابقلا دوعص عم ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ديدج يلبق ماظن دلو رشع نماشلاو عباسلا

 .؟لامشلا

 لبق نم تيوكلا لالتحا بنجت وهف .ًائيش رسخي ملو نيتلاحلا يف حبر دق تيوكلا خيش نأ ىرن (؟)
 .هاوق عامجتسال ةحارتسالل ةيرورضلا ةرتفلا ىلع لصح امك :ةينامثعلا تاطلسلا

 يف ةيسايسلا مظنلا» ؛تورخأو 110 يرولف يف روكذم 77 سس .آةقك]م708 نوينيسام (9)

 .1؟ ص :؛م1454١ :؛ةيسنرفلا ةيعماجلا تاروشنملا ؛«ةيبرعلا لودلا

 .64 مقر ةيأ ؛ءاسنلا ةروس ؛ميركلا نآرقلا (5)

 ايقاع



 ةدايسلا نالعإ ىلإ اضيأ ةراشإلا اننكميو .؟"'”ةفيلخلل نوكي عوضنلا بجاو

 :ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ."'”(مالسإلا ضرأ) مالسلا ضرأ ىلع ةفيلخلل ةيملاعلا

 ."”مالسإلا راد نم اءزج ناك يبرعلا جيلخلا ةصاخبو

 اميف ةيحورلا ةفيلخلا ةطلسب ةينامثعلا ةنطلسلا تبلاط ساسألا اذه ىلعو

 اهلاي نع بيغي ال نأ (ةيناطيربلا ةموكحلا) ىلع نا يبرعلا ملاعلا نوؤش صخي

 سيئرو لوسرلا ةفيلخخ وه ناطلسلا ةلالج نأو مالسإلا دهم يه برعلا دالب نأ

 ةسرامم يف قحلا هل «ةسدقملا ندملا كلام هتفصبو «هذه هتفصبو .ةيملاعلا ةفالخلا

 ماع لكشب نيملسملا هاجت تابجاو هيلعو ةيبرعلا ةريزجلا هبش لك ىلع قوقح
 .؟؟*!«صاخخ لكشب هينطاوم هاجتو

 لبق تدكأت دق لوبنطسإو تيوكلا نيب ةينيدلا ةقالعلا هذه نأ دقتعن نحنو
 تيوكلا خيشل ىلعفلا لالتحالا هدكؤي أم اذهو .ءانحكلا ىلع مااا 31 ند

 لوقي .314 ص ءما ةركال « تيوكلا ةعماج ؛ ؟مالسإلا يف يسايسلا ماظنلا» «ناهبتلا دمحم .ذ )١(

 ةلودلا موهفم» .«ةيملاعلا ةدايسلل يمالسإ موهفم ,ةقيقحلا يف « يه ةفالخلا نإ) : 11111101 ويلليم

 ؛«ةفالخلا»" ؛يروهتسلا رظنا .587 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«مالسإلا يف ينوناقلا ماظنلاو

 .هركذ قبس عجرم

 يمالسإلا نوناقلا يف ةدايسلا نا: يمالسإلا نوناقلا حور يف ةدايسلاب قلعتي اميف يروهنسلا لوقي (1)

 ىتح ناك آيأ .صخش ىلإ سيلو ةمألا لك ىلإ هنم ةضوفم يهو ء:هدحو هلل يه

 .ةيموقلا ةيهلإلا ةدايسلا نم عون اهنإ .ةينيد تناك ولو ىتح ةئيه يأ وأ «ةفيلخلا ناك ولو
 عجرم ««ةفالخلا» «.يروهنسلا .ههلل ًالثمم سيلو ةمألا لثمم حبصي موهفملا اذهل ًاقفو ةفيلخلاو
 ةينمزلا ةطلسلاو ةيحورلا ةطلسلا نيب لصفلا نإف» كلذ نم رثكأو .14 - اد ص ءهركذ قبس

 ةفالخلا هيبشت ىلإ هجتي ةيبوروألا تاسايسلاو ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ةيلخادلا ةسايسلا يف

 ؛يدرواملا ًاضيأ رظنا «77 ص ءهركذ قبس عجرم :«يبرعلا قرشملا» «سنرول رظنا .«ةيوبابلاب

 . نطولا تاروشنم «م64٠4١ ةرهاقلا ؛«ةيناطلسلا ماكحألا»

 .77/ ص ء؛هركذ قيس عجرم .«يبرعلا قرشملا» «سنرول رظنا (©)

 ؛ةيلحملا تالسارملا ؛141/4 :ةيجراخلا ةرازو ىلإ ندنل يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ريغس ةلاسر (4)

 . 177 ص ؛ عباسلا ءزجلا



 حيض ظفاح دقل .لوبئطسإ هاجت يسايسلاو يداصتفالا لالقتسالاو هميلقإل

 اءزج امئاد تناك تيوكلا نأ ثيح لويتطسإ عم ةينيدلا ةقالعلا ىلع تيوكلا

 عم اهتاقالع يف ةينيدلا ةقالعلا هذه تراثأ ةينامثعلا ةطلسلا نإف لباقملابو

 دادغب يف سداسلا ينامثعلا شيجلا دئاق بتك رايأ /ويام يفف .تيوكلا خيش

 ةلالج هاجت ةنسحلا مكاياونو مكتقادصل ارظن» : كرابم تيوكلا خيش ىلإ

 ءاخرلا مكلئابقل كلذكو امود مكل ىنمتأ ءهمعن مكيلع قدغي يذلا ناطلسلا

 ءملسملا مدلا نقح ىوس فده نم ةرصبلا ىلإ يئيبجل سيل هنأ اوملعاو .نمألاو

 .؟!!«هلوسرو هللا رماوأو ناطلسلا هل ادع ةدارأل اقفو «ءسفنألا لتف ءاهنإو

 ضفر «ةفيلخلا - ناطلسلا عم ةيئيدلا ةقالعلاب هفارتعإ عم ؛تيوكلا خيشو

 ديجمت يناسلو يبلق لك نم ىنمتأ (كرابم خيشلا) ينإ) : ةينامثع ةباقر يأ
 .؟؟)ةرشلا نم ةينامثعلا ةدحولا ظفحو ريبكلا ىمالسإلا ةفيلخلا

 دعي لويئطسإ هاجت تيوكلا ماظتل قيقدلا ديدحتلا نأ ىرن اننإف انتهج نم

 لكشي نكلو ءايداصتقاو ايسايس لقتسم ميلقإ : يلاتلاك ناك ةينامثعلا ةلمحلا

 ةدايسلا ةدعاق ىلع لوبنطسإ عم ةينيد ةقالعب ظفتحيو مالسإلا راد نم اءزج

 ةحاسم» اهنأب مالسإلا راد 8«لزةهانأ يواجدب فرعيو .مالسإلا ةفيلخل ةيحورلا

 ةدوزم ةيمالسإ ةنيدم بناج ىلإف ءةمجسنم ةقيرطب كلذ نوكي نأ نود « ةمظنم

 دجن نأ اننكمي «ةيبوروألا ةلودلا جذومت نم اهبرقت دودح اهلو «يرادإ ميظنتب
 تاقالع ميقي ميلقإ يأ ءةيزكرملا ةطلسلل ادقافو ةرياغم ةقيرطب امظنم اميلقإ

 يف روكذم ؛ما.١5 رايأ /ويام ١١ خيراتب اشاب كرابم ىلإ داداعن شيق دئاف 0 ةلاسر 1

 1 ص :هركذ قبس عجرم : نسحلا

 ١١. ص :م١144 ؛جدريماك :ةيساسأ قئاثو .«تيوكلا ةمزأ» !هداعرمةعاتا تخابرتول يف

 لس راثال



 ماظنلا اذه نأ ةظحالملا ردجتو .7١2:مالسإلا راد نم اءزج شاقن نودبو ةيجراخ

 هيلعو ."''ناقلبلا يف كلذكو ءةلحرملا سفن يف دجنو زاجحلا يف دجو لقتسملا
 نود ةلقتسم ةيوه دوجو نكمي ثيح مالسإلا راد نم اءزج تناك تيوكلا نإف

 . "7كلذ يمالسإلا نوناقلا ضراعي نأ

 اذه .يلاعلا بابلا هاجت ينوناقلا تيوكلا ماظن اديج نويناطيربلا كردأ دقل

 ريزوو يناطيربلا ريقسلا نيب لوبثئطسإ يف ترج تاثداحم نم هجتنتتسن ام

 نودأ ينأ بيجأ» م١٠14 لوليأ /ربمتبس يف ينامثعلا ةيجراخلا نوؤشلا

 ةيقافتالا نأو ءرحبلا وأ ربلا نم تيوكلا ىلع موجهلا مدعب هتانيمطت ةظحالمك
 ءادعلا حور ساسأ ىلع مربت مل تيوكلا عم كلملا ةلالج ةموكح اهتعقو يتلا

 هسفن ربتعيو ايميلقإ القتسم هربتعن يذلا خيشلا عم تدقع اهنكلو ءايكرت ىلإ
 هسيئر ةفيلشك .ناطلسلاب فارتعالا هتدارإ ءلمب هداذعتسا نم مغرلاب «كلذك

 تسيل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ىلإ هنيمطت عيطتسأ ددرت يأ نودب ينإو : يحورلا
 .؟؟!:ةيحورلا ةدايسلا هذه ىلع جاجتحالا دراو يف

 ةيقاشتا عقو ء«لوينطسإ عم ةينيدلا ةقالعلا هذهب «تيوكلا نإف اريخأو

 . عقاولا مكحب ةيناطيربلا ةيامحلا تحت هسفن اعضاو نييناطيربلا عم م49

 لوح ةيلودلا لدعلا ةمكحم يأر» 1060 يرولف رظنا .ةيبرغملا ءارحصلا ةيضق يف رئازجلا لّثم )١(
 .7737 ص :هركذ قبس عجرم ؛م1415١ ؛لوألا نيرشت /ريوتكا ١7 :«ةيبرغملا ءارحصلا

 1١4. ص ءهركذ قبس عجرم :؛«ةفالخلا» .يروهنسلا ًاضيأ رظنا «578 ص «قباسلا عجرملا (؟)

 ءارآ ؛تيوكلا حايتجا» ؛قرشم - برغم يف :«تيوكلاو قارعلا نيب يميلقالا عازنلا» « سنارول (")
 17١. ص .ما٠1944 يناثلا نيرشت - لوألا نيرشت /ربمفون - ربوتكا :«ةيبرع

 اذه :؛ةيلود ةدايس ةيأل عضخت الو ةلود فلؤت ال ةيناكسو ةيميلقإ تايوه» مالسإلا راد يف دجوي (4)

 اهنكلو «ةيبرغملا ةلودلا ةدايسل ةعضاخ ريغ ىرخأ تايوه دوجوب لوبقلا ةمكحلا ناكمإب نأ ينعي

 ةلود اهنمو ؛ةرواهلا ةينطولا تايوهلا عم ميقتو «مالسإلا راد نم ًاءعزج ؛كلذ عم «لكشت
 ةمكحم يأر» .هركذ قبس عجرم ؛يرولف رظنا .ةيداصتقاو ةينيدو ةيفاقث تاقالع «برغملا

 . 55 ص :«ةيلودلا لدعلا

 تيا



 ىناثلا لصفلا

 هيناطيربلا ةيامحلاو تيوكلل ينوناقلا ماظنلا رييغت

 ماع يفف .يبرعلا جيلخلا نع امئاد ةبئاغ ىمظعلا ايناطيرب نكت مل

 .7"2ةيقرشلا دنهلا ةكرش سسؤيل ايسايس ادمتعم رهشوب يف تنيع م
 ببسب ةيدنهلا ةيناطيربلا ةكرشلا تيوكلا ىلإ تلقتتنا م1747 ماع يفو
 يف ةقيمعلا ةديحولا هايملا ةطقن» تناك يتلا .تيوكلل ةيجيتارتسإلا ةيمهألا

 .؟"'”:بيصخلا لالهلا زاتجت يتلا لفاوقلا قيرط ءاهتنا ةطقنو يبرعلا جيلخلا

 لكشي هرابتعاب ىمظعلا ايناطيربل ةماه ةحلصم لثمي جيلخلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 عم تادهاعم زيلكتإلا دقع كلذلو .يابموبب ندنل طبري يذلا يويحلا طخلا

 مالس تاقافتا دقع مت رشع عساتلا نرقلا ءاهتنا ىتحف .حجيلخلا تارامإ

 تارامإو ىمظعلا ايناطيرب نيب ةيسايس تادهاعم كلذ عبت مث !"”ةراجتو
 اتدهاعم تدقع مث .نيرحبلا عم م١87١ ماع تمربأ ةدهاعم لوأو .جيلخلا

 دارأ تايقافتالا هذه ةطساوب .نامع لحاس خيش عم م14479م6

 يف جيلخلا يف اهيلع اولصح يتلا ةيجيتارتسالا مهعقاوم ىلع ظافحلا زيلكنإلا

 ةيزيلكنإلا ةسايسلا ساسأ زكترا» حابصلا لوقيو .رشع عساتلا نرقلا ةيادب

 سسألا» :5611011610 دليفوش يف روكذم .«جيلخلا ةقطنم يف ةدايسلا ميهافم» 10112 رفوج )١(

 .ةيزيلكتإلاب : 38 ص م1594 «كرويوين ءرشنلل زئاترام تناس ؛؟جيلخلا لودل ةيميلقالا

 , 24 ص م1550 ئ25- ةرك مقر ؛تدوريه ؛؟ةيبرعلا دودحا :. 65 سوميساري (1)

 ؛«رتسشنام ةعماج تاروشنم ؛؟يبرعلا جبلخلا لودل ينوناقلا ماظنلا» ءدكا 183/1313 ةئراحبلا (1)

 ءراياف :«بعش خيرات : جيلنخلا تاراما# حابصلا ملاس ًاضيأ رظنا ءالا ص ءم4

 . ةيسنرفلاب +77 ص ؛م٠98١ ءسيراب
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 سأر ءندنل نيب ةيروطاربمإلا تالصاوملاو تالاصتالا نمأ نامض ىلع

 ارتلكنا نإف دنهلا نع ةعوطقم ...اهبلق تناك يتلا دنهلاو «ةيروطاربمإلا

 قيرط هب رمي ناكم يأ يف ميقتل اهدهج تلذب كلذلو .اهدجم ةياهن دهشتس

 زيزعت ىلع ىمظعلا ايناطيرب تلمع «ةيسايسلا تادهاعملا ةطساوب . . .دنهلا

 .27[نامع لحاس ىلعو تارامإلا يف اهدوجو ةيوقتو

 وأ ةيسايس «ةيناطيرب تامهم ةدع تلسرأ رشع عساتلا نرقلا لالخ

 الإ ىمظعلا ايناطيربل حضتت مل تيوكلا ةيمهأ نأ الإ .تيوكلا ىلإ «ةيداصتقا

 تيوكلا ةرامإ ةسائر ىلإ كرابم خيشلا لوصو عم رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف

 ةفاضالاب .ةرامإلا هبعلت نأ نكمي يذلا يجيتارتسالاو يداصتقالا رودلا رولبتو

 نيب ةسفانم عوضوم تيوكلا نم لعج دادغب ديدح ةكس عورشم نأ ىلإ

 .''”ةيوقلا لودلا

 نم ةرامإلا هذه ةدافتسا ةجيتن ةينوناقلا تيوكلا ةيعضو تريغت نيرشعلا نرقلا

 كلذلو .نينامحلا ءابك ايعاالعجما ىلع ظاقخلا فدهب ةيصيئارتنألا اهديمتعأ
 طخ نوكت نأ ىنمتت تناك يتلا ىمظعلا ايناطيرب ةيامح تيوكلا خيش بلط
 ىرخألا ىمظعلا ىوقلا لك داعبتساو اهترطيس تحت دادغب ديدح طخ ةياهن

 .تيوكلا نوؤش يف اولخدت زيلكنإلا نأ ينعي اذه .ةقطنملا نع

 يتلا فورظلا ةسارد نم انل دب ال ءةينوناقلا ةيامحلا هذه ليلحم لبق

 .ةيناطيربلا ةيامحلا تحن تيوكلا عضو تبكاو

 )١( ص «عجرملا سفن ؛حابصلا ملاس 7.

 ؛م١١٠14١ :ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا ؛ دادي ديدح ةكس طخ) 1.617105073 نوئومول (؟)

 ص :م1417١ ءةلهلا سفن ؛«دادغب ديدح ةكس طخ» فلؤملا سفنل 7١١ - 45256١ ص

 .ةيسنرفلاب ؛ ؟ 8 ةرقفلا . "6

 تا رك



 :( ةيناطيربلا ةيامحلا تحن تيوكلا عضو) - ىلوألا ةرقفلا

 ماع تيوكلا يف ةطلسلا (م1415 - )١847 ريبكلا كرايم خيشلا ملست

 ربيغتلا اذهل اديؤم ناك يتيوكلا عمتجملا نأ .ودبو .ةضاخ فورظ يف م15

 .ةرامإلا لخاد ايلخاد انأش رييغتلا اذه ربتعا دقلو .2")ةمكاحلا ةلئاعلا لخاد

 يف كلذ يف امب «ةقطنملا يف ابلاغ لصحت تناك هذهك اثادحأ نإف «عقاولا يفو

 نأ عقاولاو .©"”يلاتلا عويلا يف رييغتلا اذه ةعيبلا تتبث دقلو ؟”لوبنطسإ

 تناك يتلا لوبنطسإ نم اهسفن ةيامحل تيوكلل ةمءالم تحبصأ ةظحللا

 عامطألا ةظقي ةيناكمإ تيوكلا خيش ث كردأ دقلف .«صضيرملا ايوروأ لجر» ىمست

 ةبسنلاب «جيلخلا تارامإ نم 0 «نيرحبلا جذوم لّكشو .ةيناطيربلا

 تناك ثيح :«ةيناطيربلا ةيامحلا تيوكلا خيش سمتلا م1841 ماع ىف

 مدع فدهبو ؛«نييناطيربلا نأ الإ .جيلخلا يف ةيساسألا ةوقلا ىمظعلا ايناطيرب
 سامتلالا اذه اوضفر « نيينامثعلا عم عازن يف لوخدلا 4

 ىتح هتطلس دم نم يلاعلا بايلا عنمو تيوكلا لالقتسا ىلع ةظفاحملا ناك كلذ نم فدهلا )١(

 نع نيلثممو ةمكاحلا ةلئاعلا يف خويشلا رابك نأ دادغب يف يسورلا لصنقلا دكؤيو .تيوكلا

 اوقفاوو ١,845 رابأ /ويام يف يأ ةيلمعلل قباسلا مويلا يف أرس اوغمتجا يتيوكلا عمتجملا

 روكذم .؛١7 ص 7548 مقر فلم ءيسورلا يسايسلا فيشرألا «رظنا كرابم خيشلا ةطخ ىلع

 .125 ص ؛ةركذ قبس عجرم ؛ يكسفرادنوب يف

 ؛م5٠158 «ةيناثلا ةعبطلا :2(معا1977 - )5+-١9 دجغو تيوكلا نيب تاقالعلا» ءنودعسلا دلاخخ (؟)

 .ةيبرعلاب ء 5١ ص :تيوكلا ءلسالسلا راد

 .ةيبرعلاب ؛١ 4/8 ص ؛خيرات نودب ؛توريب ««تيوكلا خيرات" «ديشرلا زيزعلا دبع (7)

 يتلا تادهاعملل ةلئامم تيوكلا خيش عم ةدهاعم دقعب نوبغري اوناك نييناطيربلا نأ ودبي (4)

 ءدكلو .ةرملا هذه ضفر تيوكنلا خيش نكلو :ما18786 ماع جيلخلا تارامإ ةيقب عم اهومربأ

 - راو



 ىرخأ ىمظع ىوق لخدت نم افوخ مهفقوم اوريغ نأ اوثبل ام مهنكلو
 .تيوكلل ينوناقلا ماظنلا اوسرد نأ دعبو ةقطنملا يف

 ايذأ ناثدح» :لوقيف ةيناطيربلا ةسايسلا رييغت بابسأ هانؤكت شوب حرشي

 تنوكلا ةلواحم ناك لوألا : ةيناطيربلا ةسايسلا يف يلاكيدار رييغت ءارجإ ىلإ
 -_ سطسغأ /ويلوي يف ديدحلا ةكس زايتما ىلع لوصحلا 13م2156 تسنباك

 يف كلملل ابئان ©7208 نوزريك دروللا نييعت يناثلاو م1848 بآ /زومت

 طخ ءانب ءانييف يف يسورلا ريفسلا خأ نبا «تسنباك تنوكلا حرتقا دقلف .دنهلا

 ديدحلا ةكس ةركف نإ .تيوكلاو جيلخلا ىتح طسوتملا ءيطاش نم ديدح ةكس

 .7«مهبلاخم سوؤر١ ىلع نوفقي نييناطيربلا تلعج جيلخلا يف ةيسورلا

 يف يرامعتسالا عسوتلا قيرط يف اولخد ناملألا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ةسايس داتوأ كرامسب عضو م ذنم .ةيبوروألا ىوقلا ةيققب نع ةرخأتم ةلحرم

 مويلغ روطاربمإلا نأ امك .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عم ةيداصتقاو ةيركسع ةدعاسم

 ىلإ هرفس ءانثأ يفو .مالسإلاو ديمحلادبع ناطلسلل ريبك قيدصك هسفن حرط يناثلا

 دادغب ديدح ةكس طخ ءانب زايتما ىلع ناطلسلا نم لصح م ماع لوبنطسإ

 داصتقالا تايناكمإ يف داز اممو ."”جيلخلا ىلع أفرم ىتح هعيسوت ةيناكمإ عم
 دعب ةصاخ «ديمحلادبع ناطلسلا ةقث ىلع يناثلا مويلغ روطاربمإلا لوصح يناملألا

 ؛نيترم لوبنطسإ رازو نيملسمللو ةيمالسإلا ةكرحلل همعد روطاربمإلا ىطعأ نأ

 ؛دمحلا رظنا . ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا نيب ةبيطلا تاقالعلا رارمتسا نم عنمي مل كلذ -
 .54 ص :م94484١ :هييلبتوم ءهاروتكد ةحورطأ ؛24م14701 ةياغل ةيتيوكلا ةيناطيربلا تاقالعلا»

 اينروفيلاك ءم5١411١ - ١844 :؛؟يسرافلا جيلخلاو نويناطيربلا» .810هم هادكعات شوب نوتيرب )١(
 .ةيزيلكتإلاب غ85١٠١ ص مال ة5/

 2١٠. ص ءهركذ قبس عجرم « حابصلا رظنا (؟)

 باو ب



 ربتعا ثيح اضيأ نيطسلف يناملألا روطاربمإلا رازو .م184/4 ماعو م1886 ماع

 صخي اميف ؛نوزريك دروللا ىريو .''”'بهتقث ىلع لصحف نيملسملل ايماح هسفن

 حلاصملل ةيذؤم نوكتس تيوكلا يف يهتنت ةيسور ديدح ةكسا :نأ ؛ديدحلا ةكس

 ريغ تيوكلا ىلإ لصي ايناملأ ديدح ةكس طخو ...تاجردلا ىلعأ ىلع ةيناطيربلا

 ةيامحلا عضو يهاهب يصوأو اهحرتقا يتلا ىلوألا ةلحرملا .«...هب بحرم

 تاونس ذنم اهب بلاط ريمألاف .بسانملا تقولا يف تيوكلا ىلع ةيناطيربلا

 .“"”«اديج اهلبقتسيسو

 ماع ناملألاو سورلا هيلع لصح يذلا ديدحلا ةكس طخ زايتما نأ ينعي اذه

 .ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا نيب م1854 ةيقافتا دقعل رشابملا ببسلا ناك م4

 طسوتملا يف ةيناطيربلا حلاصملا داعبتسا الوأ : نيفده ديدحلا ةكس طخ نأ عقاولاو

 يتلاو ايناملأ يف ةعنصملا تاجوتنملل قوس نامض مث نمو «دنهلاو قارعلاو رصمو

 ."”عسوتلا روط يف تناك

 بابلا عم ةديج تاقالع اوماقأو زيمم عقوم ىلع اضيأ ناملألا لصحو

 تمدختسا نأ دعب ء«رشع عساتلا نرقلا يف تاينيعستلا تاونس يف يلاعلا

 يذلاو ايلوضانأ ديدح ةكس طخ ءانبل ةيناملألا تاينقتلاو لامسأرلا لوبنطسإ

 ترقتسا ةيناملألا فراصملا ضعب نأ امك .(؟7ةينامثعلا هرقنأ ةنيدم ىتح دتمي

 ؛م19634 ء(م1117 - اال" تاقالعلا) ؛«ةيسرافلا ةيئاملألا ةيسامولبدلا» ءطاةئان» نترام )١(

 . 07 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛دمحلا يف روكذم :ةيزيلكتإلاب

 ءاهاناعطوعأتا يف روكذم :189 يناثلا نيرشت /ربمفون ١9 ؛ةيرس ةركذم «نوزريك درول (؟)

 .ةيزيلكتإلاب «8 ص «ةدحتملا زنيتورغ تاروشنم ءم١144١ ءةيساسألا قئاثولا «؛تيوكلا ةمزأا

 صم ؛(م1977 ؛ناليمكام ؛كرريوين ؛«دادغب ديدح ةكس ةطخو ىمظعلا ىوقلا» ؛ظهعاع لربا ()

 ظ . ةيزيلكتإلاب ء١ 1

 . قباسلا عجرملا (4)

 شبابا



 نإ .نيطسلف ايناملأ كنبو قرشلا - ايناملأ كنبك ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف

 عم نيلرب ةيناملألا ةمصاعلا طبر ناك ديدحلا ةكس طخل يقيقحلا فدهلا

 ديدهتلا اذه مامأ .ةياهن طخك تيوكلا عم يبرعلا جيلخلا عم مث لوبنطسإ

 ةدهاعمب تيوكلا طبر يف ةيجيتارتسالا ةرورضلاب ةيناطيربلا ةموكحلا ترعش

 تارامإ عم اهتعقو يتلا تادهاعملا يف اهتمدختسا يتلا تادرفملا ابيرقت رركت

 ايناطيربو تيوكلا نيب ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا نإف اذكهو . جيلخلا

 .رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف يسايس راطإ اهل حبصأ ىمظعلا

 :م1199 ماعل ةيناطيربلا ةيامحلا قافتا : لوألا ثحبملا

 ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم م1844 ةدهاعم ةسارد يف لوخدلا لبق

 تيوكلا يف ةطلسلا ةدايق يف رييغتلا يف ارود اوبعل نييناطيربلا نأ ربتعا رداصملا

 مل هنأ انداقتعا يفو .؟''ههيأرب ةحصلا نم هل ساسأ ال يذلا ماهتالا اذه اوضفر

 وأ ءاوضفر اذامل الإ و .ةيلخادلا ةيتيوكلا ةلأسملا هذه يف رود يأ نييناطيربلل نكي

 ةدم ةيامحلا صخي اميف تيوكلا خيش بلط ىلع باوجلا يف ءاورخأت لقألا ىلع

 تيوكلا يف ةطلسلا رييغت نع هريرقت يف دادغب يف ايسور لصنق حضويو .نيتتس
 .دمحم خيشلا تيوكلل خيش رخآو زيلكنإلا نيب ةقادصلا تاقالع ةجيتن ناك هنأب

 عم دمحم خيشلا براقت نم افوخ ةطلسلا ىلع ىلوتسا كرابم خيشلا نإف كلذلو

 002 :اطيريلا

 . 10 ص « عجرملا سفن (1)

 تحااناةرأا د



 ةيناطيربلا ةموكحلاو ندنل نيب تافالخ ترهظ امك .م849١ قافتا عيقوت لبق

 لوح ناك فالتخالا نكلو .ءدحاو فدهلاف .تيوكلا ةيامح لوح دنهلا يف

 ايأ ء«ةيمحم تيوكلا نالعإ ندنل نم تبلط دنهلا ةموكح .ةبولطملا تاوطخلا

 ميقملا راشأ دقلف .281630 ديم ريرقت ىلع رارقلا اذه زكترا دقل .حجئاتنلا نكن

 ام اذإو .ازاتمم ًافرم كلتمب تيوكلا نأ ىلإ 8انوطقك رهشوب يف يزيلكنإلا

 يف انذوفن قطانم يف ةيمهأ رثكألا ةقطنملا حبصي وهف ةيمحم تيوكلا حبصأ

 ةكس طخ رخآ «بلاغلا ىلع ءنوكتس تيوكلا نإف «ةيناث ةهج نم .جيلخلا

 ةيامحب أفرملا حمسيسو .رصم ىف ديعسروب وأ ةيردنكسالا نم ةقلطنملا ديدحلا

 !"”فجنلاو ايروسو ةرصبلا عم ةرهدزم تيوكلا ةراجت نأ ىلإ ةفاضإ .انعيراشم

 ناريزح /وينوي 71 يف 106 118506 رنرو يل ةركذم ضرع اضيأ دينملا نمو
 يف ةيزيلكنإلا ةسايسلا لوح ةيمهأ رثكألا ةركذملا هذه تربتعا دقو . م

 .نييناطيربلل هتيمهأ ىلع ةزكرم ميلقإلا اذهل ينوناقلا عضولا تضرع ثيح تيوكلا

 ةرازو نع م1841 زومت /ويلوي ١7 يف رداصلا فارغلتلا نومضم ةركذملا نمضتتو

 نكلو .ةيكرتلا ةيامح لا تحت يه تيوكلا نأ ادبأ فرتعن مل اننإ# لوقت ثيح ةيجراخلا
 ةينامثعلا بلاطملا ةركذملا نمضتت امك .«ينامثعلا ريثأتلا ركنن نأ هيف كوكشملا نم ىقبي

 :ةيلاتلا يه طاقنلاو .تيوكلا ىلع ةدايسلاب

 .فيطقلا يف تيوكلا بونج ىصقأ يف ةينامثع ةيركسع ةيماح دوجو - ١

 «ماقمئاق بقل تيوكلل خيش رخآ لوبق - ١

 .هتوخإ لتق نأ دعب ةطلسلا يلوتل نيينامثعلا ةدعاسم كرابم سامتلا - “٠
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 : ةيلاتلا تناكف نيينامثعلا دض ةيناطيربلا ججحلا صخي اميف امأ

 لكشب رمتست مل تيوكلا ىلع ةينامثعلا ةدايسلا نأب كشلل لاجم ال هنأ - ١

 تاطلسلا لبق نم اهتبقارم متت مل تيوكلا نم برقلاب ةنصرقلا لامعأ نأ -؟

 . ؟؟ةينامفعلا

 : ىمظعلا ايناطيربل ةيسنلاب تيوكلا اهلثمي يتلا دئاوفلا ةركذملا ضرعت مث

 . تاقاط ىذ ديدحلا ةكسل طخ ةياهن - ؟

 . يراجت قيرط -
 . ةنصرقلا تايلمعو قرلا ةراجت ةبقارملل ةليسو - 4

 . ىمظعلا ىوقلا ةيقبو يسورلا ريثأتلا داعبتسال ةليسو - ه

 ىلإ ريشت تناك رصعلا كلذ ىف ةيناطيربلا قئاثولا لك نأ داقعلا روتكدلا ىري

 نإف لباقملاب . '"”ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدايس مارتحا أدبم كاهتنا نود اهتيامح نالعإ

 « شوب رظنا «ةينامثعلا ةيجراخلا نوؤشلا ريزو اهادبأ ةحيصنل ًاقفو لامعألا هذه نع ًالوؤسم

 ا ما  ةرهاشلا ؛ ؟يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تافهامتالا» ءداقعلا (؟)



 لمعلا اذه لثم يدؤي نأ نم ىشخي ناك ندنل يف ةيجراخلا نوؤشلل ةلودلا ريتركس

 ا سا نيينامثعلا عم ةيسامولبد ةلكشم ةراثإ ىلإ

 !١'نيرحبلاو نامع عم حجت دق جذومن وهو « ةعنقم ةيامح لكش تحت

 ةدارإل اقفوو مئالم يلود فرظ يف مت دق م1844 قافتا نإف ءاريخأو

 . كرابم خيشلا

 : قافتالا نومضم -أ

 ميقملا 11630 ديم لينولوكلا دقع م199١ يناثلا نوناك /رياني 31 يف

 اساسأ تربتعا ةدهاعم كرابم تيوكلا خيش عم «ةقطنملا يف يناطيربلا يسايسلا

 ىذلا اهنومضم درون نأ ديفملا نم اهتيمهأل ارظنو .تيوكلا ىلع ةيئاطيربلا ةيامحلل

 دهعتلا مت دق هنأ وه «ينوناقلاو مزلملا دنسلا اذه ريرحت نم ضرغلا# :هيف ءاج

 ةيناطيربلا ةلالخلا بحاصل يسايسلا ميقملا ديم نوج ملوكلام مدقملا نيب قافتالاو

 خيش ؛حابص خيشلا نبا كرابم خيشلاو ؛ةيحان نم ةيناطيربلا ةموكحلا نع ةباين
 انه هسفن مزلأ دق حابص خيشلا نبا كرابم روكذملا خيشلا نأب «ةيناث ةيحان نم تيوكلا

 وأ ةوق يأ لثمت وأ ليكو لبقتسي الأ ؛هفلخي نمو هتثروو «ةرحلا هتبغرو هتدارإب
 ةقبسملا ةقفاوملا نود ؛هيضارأ دودح نمض رخآ ناكم يأ ىف وأ تيوكلا ىف ةموكح

 وأ عيبي وأ لزانتي ال نأب «هفلخي نمو هتثروو اضيأ هسفن مزلي امك ؛ةيناطيربلا ةموكحلل

 هيضارأ نم ءزج يأ ءرخخآ ضرغ يأل وأ لالتحالا ضرغل يطعي وأ نهري وأ رجؤي
 21311 بيسان هليل هن تدلل يورعغلا نوح قا اسر وأ هوك

 نوكت دق يتلا كرابم روكذملا خيشلا يضارأ نم ءزج يأ اضيأ قافتالا اذه لمشيو

 مزلملا دنسلا اذه ماربإ نع اريبعتو .رضاحلا تقولا يف ةموكح يأ اياعر ةزوح ىف

 ةلالجلا بحاصل يسايسلا ميقملا ديم نوج ملوكلام مدقملا نافرطلا عقو «ينوناقلاو
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 ةموكحلا نع ةباين لوألا .حابص خيشلا نبا كرابم خيشلاو جيلخلا يف ةيناطيربلا
 .2«هفلخي نمو هتثرو نعو هسفن نع يناثلاو «ةيناطيربلا

 ىلإ ةيقافتالا هذه ماكحأ يدؤت نأ نم افوخو «تيوكلا خيش نأ الإ

 مازتلالا ىمظعلا ايناطيرب نم بلطو عيقوتلا ضفر «نيينامثعلا عم لكاشم
 يتلا ىلوألا ةرملا يه هذهو .ةيبنجأ ةوق نم اهتمجاهم لاح يف ةرامإلا ةيامحب

 مزلي ىمظعلا ايناطيرب عم قافتا عيقوت ىلع رصيو يبرع خيش اهيف بلطي»
 نأو تايحالصلا كلمي ال هنأب خيشلا لينولوكلا باجأ دقو ؟"”«نيفرطلا

 ةيقب عم ايناطيرب اهتدقع يتلا تاقافتالا يف ادوجوم نكي مل اذه لثم اطارتشا

 نكلو .ةرورضلا ةلاح يف مدقتس هذهك ةدعاسم نأ فدرأو .جيلخلا تارامإ

 عقو ثيح «قافتا ىلإ ةياهنلا يف لصوتلا مت تيوكلا خيش رارصإ مامأ

 خيش هاجت هتلالج ةموكحل ةديمحلا يعاسملا نمضتت ةلاسر ىلع ديم لينولوكلا

 هتثروو «تيوكلا خيش اهيف ىقبي يتلا ةدملا ةليط هئافلخو هتثروو تيوكلا

 كلذ ىلإ ةفاضإ ."”«مازتلالا اذه طورشب صالخإبو ةقدب امزتلم هؤافلخو

 رشع ةسمخ هردقو اعوطقم اغلبم تيوكلا خيش ىلإ ىمظعلا ايناطيرب تعفد

 1( ىريلكتإ هيج فالآ )١١ ةيبور فلأ

 نأ حيحص .نيقيرفلا نيب ةدهاعملا الكش ةلاسرلاو قافتالا نأ جتنتسن

 يعاسملا حلطصمف .ةيمحملا ماظن ةيمسر ةروصب نلعت مل ىمظعلا ايناطيرب

 يف روكذم 1١848. :ناريزح /وينوي 51١ ؛ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا خيش نيب قافتالا )١(

 رظنا .4 ص ءهركذ قبس عجرم :؛ةيزيلكتإلاب .«تيوكلا ةمّزأ١ ء1قاناع/م3ا31 تخابرتول

 بتكلل سيرلا ضاير ؛ندنل «ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا» يمظعألا ديلو .د اضيأ
 5و "4 ص ءعا931 ءرشنلاو
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 ١187. ص ءهركذ قيس عجرم .همكاح وبأ باتك يف ةلاسرلا ('1)

 . ةيزيلكنإلاب ٠١4« ص ءهركذ قبس عجرم « شوب (54)
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 اموهفم نمضتي امن رثكأ ؟''«ةيلودلا تاعازنلا ةيوستل ةقيرط» لكشي ةديمحلا

 نأ نكمي ال قيضلاو ددحملا هانعم يف حلطصملا اذه نإف «يلاتلابو .عافدلل

 تامازتلا نإف «لباقملاب .تيوكلا نع عافدلل زيلكتإلا ىلع امازتلا لكشي

 .فالتخا وأ سابتلا يأ ريثت نأ نكمي الو ةيئلعو ةحضاو تناك تيوكلا

 ةيخيراتلا رداصملا يف ةيامحلاب ةديمحلا يعاسملا هيبشت» نإ غياصلا لوقي

 ادج عساو ريسفت هنأكو ودبي نأ نكمي يذلا رمألا - ةيبرعلاو ةينامثعلا

 تناك م1444 ةدهاعم نأ ىلإ ةفاضإ .'575ساسأ نودب سيل - صوصنلل

 ىتح ةينلع ةروصب ةيمحملا ماظن تيوكلا ءاطعإ اوؤاشي مل نويناطيربلاف .ةيرس
 .ةيسايسلا ةدعاسملا بلطل ديفتست نأ نكمي يتلا لئابقلا نيب تافالخلا اوبنجتي

 لباقم ةيناطيربلا ةيامحلا «نيينامثعلا فيلح «ديشر نبا ريمألا سمتلا اذكهو

 .*7تيوكلا ةمجاهم مدع

 يعاسملا نيب لئامتلا ةياهنلا يف دكأ ةيقافتالا هذه قيبطت نأ اريخخأ ىرنس

 . تيوكلا ىلع ةيمحملا ماظنو ةديمحلا

 : قافتالا جئاتن ب بم

 نوبت و . 14 طابش /رياربف يف قافتالا ىلع ىمظعلا ايناطيرب تقدص

 ةعيطلا ؛(تانا1!1عا عا ل1811 تتسنفو نايليوغل :«ةينوئاقلا تاحلطصملا مجعم# رظنا )١(

 .لا نم ءم18447 ءزولاد ءةعساتلا
 نوناق) آنانمانأ5 يوبود ًاضيأ رظنا .ل٠ ص ءهركذ قبس عجرم ؟جيلخلا ةمزأت . غياصلا رظنا (1)

 تاروشنم «سيراب :«ممألا ةبصع قائيم لبق لودلا ةيقب عم ىمظعلا ىوقلا تاقالعو بوعشلا

 .ةيسنرفلاب ء517 ص ءما١917 ؛]1ه8 نولب

 7٠7. ص ءهركذ قبس عجرم + يكسفرادنوب (؟)

 .ةيزيلكنإلاب ؛7١ ص :هركذ قبس عجرم ؛دليفوش (4)

 خا



 دكؤي ام هرخآلا فرطلا ناك :هترامإ سيلو ءتيوكلا خيش نأ انل ةيقافتالا ةءارق

 يف ةديحولا ةيسايسلا ةسسؤملا تناك حابص لآ ةلئاع نأو «ةقطنملا يف ةيلبقلا ةعيبطلا

 ترقأو تأشنأ ةدهاعملا هذه نأ ىلإ ةفاضإ .يلئاعلاو يصخشلا نماضلاو ةرامإلا

 ةيتيوكلا ةمكاحلا ةلئاعلاب ةيماحلا ةلودلا فارتعا : ىمظعلا ايناطيرب نم نيفارتعا

 يف ودبت يضارألا نأ ىلإ اريخأ ةراشإلا ردجت امك .27”ةرامإلل ةيميلقإلا ةدايسلاو

 اوكردأ زيلكنإلا نأ ىلع لدي اذهو .حابصلا لآ ةلئاعل ةيصخش كالمأ ةباثمب ةدهاعملا

 نوديري اضيأ اوناك زيلكنإلاو .رخآو خيش نيب فلتخت تاءالولا نأو ةيلبقلا ةعيبطلا

 فارتعالا نأ» ىلإ ةفاضإلاب .لئابقلا ةيقب ىلع هتعاط ضرف ىلع ارداق ايوق اخيش
 ةيرارمتسالا تابثإل لودلا يف ثراوتلا أدبم راثي امدنع ةيمهأ رثكأ نوكي خيشلاب

 .يلودلا نوناقلا يف ةغلاب ةبوعصب ةلوبقملاو ؛يلبقلا ملاعلاب ةصاخلا ؛ةيعرشلاو

 كلملا ىقبي هبجومب يذلاو «ةدايسلاب صاخلا مهجذومنب ءايوقألا ءنويناطيربلاو

 ةقيقحلا عم ةفيكتم ةينوناق ةفرعم ريوطتل هنم اوحوتسا ءاهتيرارمتسالو ةلودلل نماضلا

 اذه نم نييتامثعلا فقوم نع لءاستن نأ اريخأ اننكمي .؟''«ةيبرعلا ةيلقعلاو ةيلبقلا

 .قافتالا

 ١( ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لعف ةدر :

 عم تلماعت ىمظعلا ايناطيرب نأ اوربتعاو ةدهاعملا هذه ىلع نوينامثعلا جتحا

 م16 ةدهاعم نأ ءامحال .نويقارعلا رمتعس ساسألا اله ىلعو ."”ههاياعر لدحأ

 ةيقافتا عيقوت «يلاتلاب ؛عيطتسي الو نيينامشعلل اعبات ناك خيشلاف «ةينوناق نكت مل

 ا سس ءهركذ قبس عجرم . غياصلا )١(

 ." ص ؛عجرملا سفن (5)

 .18 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛دليفوش (؟)

 -ةك



 ةيلهألا هلو ارح ناك خيشلا نإف «نييتيوكلل ةبسنلاب .'''يلاعلا بابلا ةقفاوم نودب
 ."!لوبنطسإ نع لالقتساب ةيبنجأ ةلود عم قافتا عيقوتل

 يف بويع ةيأ نم تلخ اذإ ةحلاص نوكت ةدهاعملا نا» ١/3161 ليتاف ىري

 رخآ ائيش بلطن نأ اننكمي ال «ةياغلا هذهلو .اهيلع ةقفاوملا اهب تمت يتلا ةقيرطلا

 لكشب ةنلعملا ةلدابتملا مهتقفاومو ةدقاعتملا فارطألا دنع ةيفاك ةطلس ىوس

 تيوكلا خيشل ناك اذإ ام ةفرعمل لؤاستلا انيلع ضرفي ام اذهو ."7فاك

 تحت تناك تيوكلا نأ انيأر نأ قبس دقل .قافتا ىلإ لصوتلل ةيفاكلا ةطلسلا

 ةينوناقلا ةيعضولا هذه .ةينيدلا ةعيبطلا تاذ ةيملاعلاو ةيمساللا ةينامثعلا ةدايسلا

 هنأ ءعقاولا .لودلا ةيقب عم لماعتلا ىلع تيوكلا خيش ةردق عم ضراعتت ال

 ماظن ةفرعم ىلع رداق صخش دجوي نكي مل م1846 يأ ءماعلا كلذ يف

 عم ةيسايس تاقالع يف لخد كلذلو .' ةهسفن وه هنم رثكأ تيوكلا خيش

 خيشل ناك هنأ نوربتعي نيفلؤملا ضعب .جيلخلا خياشم ةيقبك ؛ىمظعلا ايناطيرب
 نأ ىري رخآلا ضعبلا .*'ه1494 ماع تايقافتا ىلع عيقوتلا ةطلس تيوكلا

 دحوم فقوم لوبتطسإل نكي مل هنأ ىلإ ةفاضإلاب .“')اديس ناك تيوكلا خيش

 .؟57 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«تيوكلل ةيخيراتلا ةقيقحلا» ءيئثادحلاو راجنلا )١(

 هبشو جيلخلا ةسارذ ةلجم يف ؛؛ثيدحلا تيوكلا خيرات يف لالقتسالا» ءحابصلا ملاس .د (؟)

 ١١0. ص :؛ما1487 رايأ /ويام «تيوكلا ةعماج ء.صاخ ددع ؛ةيبرعلا ةريزحلا

 ؛«سماخلا باتكلا «لوألا ءزجلا .«يعيبطلا نوثاقلا أديم وأ بوعشلا قح» :16[7/8ا ليتاف (*)

 . ةيزيلكتإلاب 50١« ص :م1917 : نطنشاو

 ١١. ص ءهركذ قيم يحرم .10216*1 ينيف (4)

 .44 ص هركذ قبس عجرم « ةنراحبلا (8)

 نأ دقتعي وهو .47 ص ءهركذ قبس عجرم :؛«جيلخلا يف ةدايسلا موهفم» :1011ع فوج (7)

 .1,8475 ماع جيلخلا يف ترهظ ةدايسلا

 ع ه8 قو



 .ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا نيب م1844 ةيقافتا عيقوت دعب .2'١)"تيوكلا لوح

 ةينيد ةيصخش ىلإ ةمهملا هذهب تدمعف .كرابم خيشلا ديدهت لوبنطسإ تدارأ

 .يركسع وأ يرادإ ريبك فظوم ىلإ سيلو '''ةرصبلا يف فارشالا بيقن وه

 ةينامثعلا تاطلسلا اهتهجو يتلا تاراذئإلا لك كرابم خيشلا ضفر

 ةطساوب «نيينامثعلا ىلإ تنلعأ يتلا « لخدتلا ةيناطيربلا تاطلسلا نم بلطو

 ايسايس ةوسقب درتس ةيناطيربلا ةموكحلا نأ» «لوبتطسإ ىف ىناطيربلا ريفسلا

 يناطيريلا جاجتحالا دعب ."'تيوكلا نوينامثعلا مجاه ام اذإ ايركسعو

 يه ةرصبلا يف فارشالا بيقن ةرايز نأ ىلع ديكأتلا ىلإ لوبتطسإ تدمع

 نيب تاقالعلل ةينيدلا ةعيبطلا دكؤي ىذلا رمألا تي عباط تاذ ةرايز

 ذدنم كلذو ءةيناطيربلا ةيامحلا تيوكلا خيش - نمأ ء«ةيناث ةهج نم

 ىلع /.6 ةميقب كرامج قوقح ضرف ىلإ دمع امك .م116 ةيقاقتا عيقوت

 نوؤشلا ريزو ضفر امنيب تيوكلا دض ةوقلا مانختسا ىلع ةيركسعلا تاطلسلا تقفتا )١(

 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛يكسفرادنوب رظنا .ةيتيوكلا ةيضقلا يف ةوقلا مادختسا ةيجراخلا
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 ٠" يف ةينيدلا ةيصخشلا سفن ؛ةيناثلا ةرملل .«يلاعلا بابلا لسرأ « خيشلا ضفر دعب (؟)

 ًامكاح تيوكلا خيش نييعت وه لوألا :تالامتحا ةثالثب ًادوزم م١٠4١ يناثلا نيرشت /ريمفون

 ١6١ بتارب ىروشلا سلجم يف اوضع لوبنطسإ ىلإ باهذلا يناثلا .ةيروطاربمإلا يف ةيالول
 ةيروطاربمإلل لمكم ءزج تيوكلا نأب خيشلا فارتعاب يضقيف ثلاثلا امأ .ةيكرت ةريل

 .تيوكلا مجاهتس لوبتطسإ نإف ثالثلا تارايخلا هذه تيوكلا خيش ضفر ام اذإو .ةينامثعلا

 روكذم .5" ص ؛5145١ مقر فلملا ؛لوبنطسإ يف ةرافسلا ؛ةيسور ةيجراخ ةيسايس قئاثو

 ص ؛هركذ قيس عجرم «دليفوش ًاضيأ رظنا 1147 ص ءهركذ قبس عجرم ءيكسفرادنوب يف
 . ةيزيلكتإلاب «ه5

 .1917 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ يكسفرادنوب (1)

 .714/ ص «ءعجرملا سفن (5)

 تاو



 ةباثمب رارقلا اذه ربتعا دقلو «ءتيوكلا ضرأب رمت يتلا ةينامثعلا عئاضبلا
 خيش رارق ةيلالقتسا .يلاعلاب تبثو ركب نأ نكي ال يذايس لمغ
 . تيوكلا

 رونوكوأ ةطساوب ةديدجلا ةيتيوكلا ةيناطيربلا ةقالعلاب ناملألا مالعإ مت

 تنك» لوبتطسإ يف يناملألا مقل حرص يذلا ءايناطيرب ريفس 6207

 هاجت خيشلا هلتحي يذلا عقوملا صخ اميف هسفن يف كش يأ ديدبتب امتهم

 حلاصل «لزانتلا يف ةيرحلا خيشلل سيل هنأب انلع همهفأ نأو هتلالج ةموكح

 نودب هيضارأ نم رخآ ءزج يأ نع وأ «ةمظاك أفرم نع ديدحلا ةكس ةكرش
 .؟'70هتلالج ةموكح ةقفاوم

 ةدح نم اتداز م1844 ةيقافتاو دادغب ديدح ةكس عورشم نإف عقاولا يف

 .ةيملاع ةيمهأ ىلع تلصح ةريغص ةنيدم يهو «تيوكلا لوح تاشقانملا

 نأو اهب فرتعم ريغ تيوكلا ىلع ىمظعلا ايناطيرب قوقح نأ اوررق ناثألا

 /رياني يف تمدقأ ايناملأ نأ امك .نيينامثعلا مهت ةيضق يه تيوكلا ةيضق

 بلط ميدقت ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ةموعدم «م٠٠1١ يناثلا نوناك

 ةقطنملا يف عبرم رتم فلأ نورشع اهتحاسم ضارأ ءارشل تيوكلا خيش ىلإ

 هذه نوكت نأ ةحرتقم «(ةيتيوكلا يضارألا يف ةعقاولا) ةمظاك برق ةيلحاسلا

 مقر ؛يويسآلا يكلملا زكرملا تايموي ؟تيوككلا يف ةيقارعلا بلاطملا» ؛1.008188 غيرغنول رظنا )١(

 ماع ةيقافثالا ميقوت ىلع رهشأ 4 دعب رارقلا اذه ذختا .771- 704 ص ءم١195 4

 .م16

 فرع .م٠٠1١ ناسين /ليربا ٠١ ؛يرس ١١١: مقر ؛«يرويبزلاس زيكرام ىلإ رونوكوأ ريسلا (؟)

 هل دلب «اديدج ًاماظن» ناك هنأب ةلحرملا كلت ىف تيوكلا ماظن 20:عطأا# بيبغ روز لراش

 ةيروطاربمأإلا عم ةزيمحم تاقالاع هلو ةينامثعلا ةيروطاربمألا نع رمامعم ريغ ؛ ةلشتسم ةرادإ

 .ةيسنرفلاب ؛77 ص ؛779١ مقر ؛ ؟فرعأ اذام ؛'؟جيلخلا خيراتو كتيلوبويحلا» « ةيناطيربلا

 - كاد



 ضفر تيوكلا خيش نأ الإ ..؟؟”دادش ديدح ةكس طخ ةباهت ةظطحن ضرألا

 ربتعا دفولا سيئر نأ ىلإ ةفاضإ .تاضوافملل باب حتف دري ملو بلطلا اذه

 ؛هيضارأ ىلع ديدحلا ةكس طخ ءانب اهل زيجي ازايتما ايناملأ ىطعأ ناطلسلا نأ

 وأ ناطلسلل سيلو هميلقإ ىلع ديحولا كلاملا هنأ ىلع خيشلا دكأ نيح ف

 ديدحلا ةكس طخ ةيؤر يف بغري الو ىتمتي ال هنأو كلمت ةفص يأ ةفيلخلا

 صخي اميف نيينامثعلا معد ناملألا ررق « خيشلا ضفر دعب ."'هيضارأ زاتجي

 هنأ ىلإ ةيجراخلا نوؤشلا ريزو بئان بتك اذكهو .تيوكلا ىلع مهقوقح
 ارتلكنإ نم ناكأ ءاوسو «تيوكلا يف ىبنجأ دوجو اقالطإ انتحلصم نم سيلا

 ىلوأو . يبرعلا جيلخلا ىتح ايلوضانأ نم ديدحلا ةكس طخ دم ىلإ فدهي

 اشاب ردي نيب ىضازألا لك ىلغ ايكرث ةباقر عورلا اذهل تايلوألا

 ةيف دكؤي ؛ حيرصت ىلع كرايم خيشلا نس لوصحخلا حبصت كلذلو ..تيوكلاو

 عورشلل مدقي هنأ املاط ةيداصتقا تازايتما وأ ضارأ ةيأ بناجألا طعي نت هنأ

 .؟؟!ةحلف ةرورص « كلذ فاللخنو ءيفارمو ضارأ دادغب ليلدح ةكيبس

 ناطلسلا عم ةديج تاقالع ىلع ءاقبإلا كيري تاك تيوكلا خيش نأ اعو

 ةفاضإ .؟؟ناطلسلل هءالو نلعأ دقلف نينلسملا لكل اسيئر هرابتعاب ةفيلخلا وأ

 يف ةرافسلل يركسعلا قحلملاو ةينامثعلا ةمصاعلا يف يئاملالا لصتقلا نم يناملألا دفولا فلأت )١(

 .لوبنطسإ
 لالخ نم يسايسلا تيوكلا خبرات» «يىمظعألا يف .١؟47 /7ا/١ :؛ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو (؟)

 .608 ص .م١158 ص ءندنل ؛ سيرلا ضاير تاروشتم ء ىلوأ ةعيط :«ةيناطيربلا قتاثولا

 :يتايفوسلا داحتالا يف مولعلا ةيميداكأ ءوكسوم :«ةيبرعلا لودلل رصاعملا خيراتلا» ءيكستول (6)
 .177 ص ؛م158682١ ؛«توريب «يباراغلا تاروشنم ةيبرعلا ةعبطلا ؛قارشتسالا ةسردم

 .هتيلالقتسا ىلع ةظفامحلا ديري ناك يطا نيام .تيوكلا خيش نإف ةقيقحلا يف (4)

 :؟نيينامشعلا عم تيوكلا خيش ةسايس» ؛يمظعألا .ةفيلخلل ينيدلا كل علل كلذلو

 , 1١ ضع ؛هركذ قيس عجرم 5 141١/ مقر ةيناطيربلا ةيجراخخلا ةرازو ةقيثو

 ىلا



 ببسب ةليوط ةدمل ةبعص ةيعضو ىف اوناك تيوكلا خويش نإف كلذ ىلإ
 نإف اذكهو .2”ةينامثعلا ةباقرلل ةعضاخلا يضارألا يف مهل ةريبكلا كالمألا

 ىلإ هلوصو ىلع ةنس دعب يأ ءماقمئاق بقل م1891 ماع لبق كرابم خيشلا

 نع ةجتانلا ةيعرشلاب ةبلاطملا ةيتاكمإ نم هئادعأ نامرح فدهب كلذو ءةطلسلا

 وافلاو ةرصبلا يف هتلئاع كالمأو هكالمأ ىلع ةظفاحمللو ناطلسلا فارتعا

 .'؟!ةينامشعلا ةباقرلل ةعضاخلا

 : عقاولا مكحب ةيناطيرب ةيامح (؟

 تيوكلا نيب تاقالعلا ىلع يتيوكلا - يناطيربلا قافتالا جئاتن نإ

 لوبنطسإ نم هسفن نامضب ةيقيقحلا تيوكلا خيش ةدارإ انل تدكأ لوبنطسإو
 دقع ىلع ةردق رهظأ تيوكلا خيش نأ امك .هتيامحل ىمظع ىوق هرايتخاو

 تيوكلل طابترا لك قافتالا اذه ىغلأ دقلو .ةيبنجألا ىوقلا عم تايقافتا

 يلختلا مدعب تيوكلا خيش ىلع قافتالا اهضرف ىتلا تابجوملا نإ .لوبتطسإب

 قبطي ةيناطيربلا ةموكحلا صيخخرت نودب تيوكلا يضارأ نم ءزج يأ نع
 هاجت ةيبنجأ ةلود لوينطسإ تربتعا كلذيو .ةينامشثعلا ةيروطاربمإلا ىلع

 .قافتالا اذه عم تهتنا لوبنطسإو تيوكلا نيب تاقالعلا نأ امك .تيوكلا

 ؛ةرامإلا ةيلالقتساب افارتعا ربتعا تيوكلا خيش عم قافتالا دقع نأ ثيح نم

 . لوبنطسإ هاجت لقألا ىلع

 ىلع نيرداق اونوكي مل نييئامثعلا نإف ةيلعافلا أدبمل اقفو هنإف عقاولا يفو
 لمعل ينوناقلا ساسألا م1844 قافتا لكش .تيوكلا ىلع مهقوقح تابثإ

 .م١91١ 5 ماع تيوكلا عم ةيلكش ةيامح ةدهاعم دقع ىتح ىمظعلا ايناطيرب

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«ةيلاطملا» «8/[ةادىلمع ءا آ!انأاه0» نتلهو سيروم 194.

 «ةمأ ست عهركذ لمس عج رم :ءادوديعو ًادوجو تيوكلا» 0غ(

 - قا



 ضفر نأ دعب ةيناطيربلا ةيامحلا ىلع لوصحلا تيوكلا خيش دارأ دقل

 سورلا عم اهارجأ يتلا تاضوافملا دعبو :''6م844١ ماع ةيسنرفلا ةيامحلا

 يضارأ حبصت نأ نم فوختي ناك خيشلاف .''”يهتيامح ىلع لوصحلا فدهب

 تناك ةلأسملاف .ةيامحلا هحئم نويناطيربلا ضفر ام اذإ ةينالأ ةيمحم هدالب

 . تيوكلا ىلع يلود سفانت ةلأسم

 لالقتساب ةصاخلا ةدهاعملاف .نيقيرفلل ىربك ةيمهأ قافتالل ناك دقل

 نأ لبق م1844 ةيقافتاب ركذت م١15١ ناريزح /وينوي ١4 يف تيوكلا

 ةيقافثالاو .7"2ةيلكشلا ةيامحلاب ةصاخلا م915١ ةدهاعم ىلإ ريشت الو .اهيغلت

 بنجأ ةلود عم ىساي و . ةةةسعأ ةلوذ مه تيوكلا هدقعت . ساس قافقتا لوأ تناك

 ةيلودلا تايحالصلا ددحت تامازتلا ضرتفت ةيمحنا ماظن عم ةنراقملا نإ

 يف اظوحلم نكي مل رمألا اذهو .ةيمحملا ةلودلا ىلع ةيماحلا ةلودلل ةيجراخلا

 .ميلفإلا ةمالسو ةدحوب ةقلعتم تارشؤم ىلع طقف يوتحي يذلا م849١ قافتا

 ةطلس نإف «م977١ ماع رداصلا ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم يأرل اقفو

 ةيامحلا تادهاعمب ةهج نم «طبترت ةيمحنا ةلودلا ميلقإ ىلع ةيماحلا ةلودلا

 ىلع مت يتلا طورشلاب «ةيناث ةهج نمو «ةيمحملا ةلودلاو ةيماحلا ةلودلا نيب

 ناتفلاحتملا ناتلودلا بغرت ةثلاث ىوق لبق نم ةيامحلاب فارتعالا اهساسأ

 ؛ يكسفرادنوب يف روكذم . «طسوألاو ىندألا نيقرشلا يف ةيسامولبد: ؛!!ان؟عاللاا7)' يزتيوروه )١(

 1 51 نت 8 هذ قبس عجرم

 - 5١١ ص ١1480.: مقر فلملا «لوبتطسإ يف ةرافسلا « يسورلا يجراخلا يسايسلا فيشرألا (1)

 .؟51؟١ ص ؛هركذ قبس عجرم ؛« يسفر ادنوب يف روكذم ١15

 .م١5 1/١5/ تيوكلا لالقتسا ةدهاعم : رظنا (')

 ١1١١. نع ءءركد قيس عجرم ؛ ظادؤعاد شرب (4)



 ال طقف فارطألا ةقفاوم نإف .كلذلو ."7:اههاجت ةدهاعملا ماكحأب دادتعالا

 حلاصم رايتعالا نيعب ذخألا نم دب الف .ةيامح دوجو ىلع ديكأتلاب انل حمست

 اننإف م844١ ماع قافتا ىلع لدعلا ةمكحم يأر انقبط اذإف .ةينعملا ىوقلا

 .قافتالاب «ةيادبلا يف ءاوفرتعي مل نالألاو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نأ ظحالن
 .دوجوم ريغو الطاب قافثالا رابتعا نكمي كلذلو

 نيحل كلذو ءاهلمع ساسأ قافتالا اذه لكش ىمظعلا ايناطيربل ةبسنلاب

 ايناطيرب نإف «ةيناث ةهج نمو .م5١19١ ماع ةيامحلاب يمسرلا قافتالا دقع

 «صوصن ىف مزتلت نأ نود «قيبطتلا ديق قافتالا ءايلمع .تعضو ىمظعلا

 «ةديمحلا يعاسملا» نويناطيربلا رسف ساسألا اذه ىلعو .اقباس كلذ انيأر امك

 :ةيامملا ننعم

 قافتا نيئقتل ةيرورضلا تاوطخلا نويناطيربلا ذختا لاح يأ ىلع

 دقع ءانثأ يف اينمض قافتالاب نوينامثعلا فرتعا م١10١ ماع يفو . م84

 اقحال ىرنسو .نييناطيربلاو نيينامثعلا نيب 518111 0110 نهارلا خنق ولا ةدهاعم

 ماع هوعقو يذلا قافتالا يف م1444 قافتا ةيحالصب اوفرتعا نيينامثعلا نأ

 ةينعملا ةلودلا ةقفاوم نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو .نييناطيربلا عم م41

 ./'قافتالا ةينوناق مدع لوح لدج يأ يهنت (ةينامثعلا ةيروطاربمإلا انهو)

 .©”7يعرش ريغ ناك م844١ قافتا نأب لوبقلا ناكمب ةبوعصلا نم هنإف كلذلو

 مقر ؛8 ةئفلا م477١ ماع رداص يأر «:برفملاو سنوت يف ةيسنحلا ميسارم» «لدعلا ةمكحم )١(

 . ١ ص ؟ة

 ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم ؛"«مالسلا نوناقل ةماعلا دعاوقلا» ءلكشاناع23611]1 تخابرتول (؟)

 ؛سيراب ؛ةحورطأ هانمايأل م1114 ذنم ةيبرعلا ةريزسجلا هبش ىف ةيدودحلا لكاشملا» ءرابلأ (5)

 . ةيسسن رشلاب 41 5 ست ما 4

 تن



 ةداملا نم بو أ نيترقفلا بجومب م1844 قافتاب اينمض اوفرتعا ناملألا نأ امك

 0619١". 5 ناريزح /وينوي ١6 خيرات ةينامرج-ولكنألا ةيقافثالا نم ةثلاثلا

 سيلو ميكحو لقاع هجوتب تادهاعملا لك ريسفت بجي هنا» مياهنبوأ ىريو

 م144١ قافتا ذنم» هنا 31هده6 ورنوم نلعأ ىنعملا اذهبو .'''"«يفرحلا اهانعم اقفو

 نع عافدلا ىلعو ةيجراخلانوؤشلا ىلع اهدي ىمظعلا ايناطيرب تعضو

 تيوكلا نم ينلع ضيوفت يأ م1644 قافتا يف دجن ال اننأ حيحص ."76تيوكلا

 دقع هيلع افراعتم ارمأ حبصأ هنكلو «:ةيجراخلا نوؤشلا عوضوم يف نييناطيربلل

 .'*”هتحلصملو تيوكلا مساب تادهاعم ةلالحجلا بحاص ةموكح

 .عقاولا لعفب ةيامح تيوكلا ىلع ىمظعلا ايناطيرب تماقأ دف اذكهو

 ماع يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نيبو اهنيب نهارلا عضولا قافتا هدكأ ام اذهو

 ةطساوب تيوكلا يف اهروضح تززعو اهتاقالع تتبث اهنأ امك .م١

 . ةفلتخم انوؤش تلوانت تاقافتا

 يناملألا لوألا ريزولا ىلإ ةلاسرب تثعب ء.دادغب يف اهلصنتق ةطساوب ءايناملأ نإف .كلذ نم رثكأ )١(

 تظفاح دقلو» :ةلقتسم ةيروهمج تيوكلا اهيف ربتعت م1845 ويام 59/5١ يف نيلرب يف

 ةلئاع لبق نم ةموكحم يهو ؛ةينامثعلا ةنطلسلا هاجت اهلالقتسا ىلع ةيتيوكلا ةيروهمجلا هذه

 ١78 ١71 ص :يناثلا مسقلا ٠١6. ءزجلا «يكرت :يناملألا فيشرألا رظنا . حابصلا لآ

 نوؤشلا ةرازول ةصصخملا ١١ ص :7071 مقر ةظحالملا يف يسرم .د يف روكذم .470و

 . ةيتيوكلا ةيجراخلا

 .425 ص ؛م11827 ؛ندنل ءةعباسلا ةعبطلا ؛يناثلا ءزجلا #يلودلا نوناقلا» ؛مياهنبوا (؟)

 . ةيزيلكتإلاب
 ؛طسوألا قرشلا ةديرج «ةيناطيربلا تاسايسلا ىف ضقانت :«ندعو تيوكلا» ءللهدعو#ع ورنوم (؟)

 .ةيزيلكتااب : 8 ص هما .؛ ارث ءرخلا

 ىلإ اهبجومب دهع 1448 ةنعاعم نييتاطيربلاو تيوكلا نيب دجوي ناك هنا «يدوادلا ىري (4)
 - برحو ةمزأل ةيئوثاقلا هجوألا» يف روكذم ؛ةيتيوكلا ةيجراخلا نوؤشلا ةيلوؤسم ايناطيرب



 :تبيوكلا

 يف يناملألا ريثأتلا ومنب قلعتي اميف دايحلا ىلع ىمظعلا ايناطيرب قبت

 ءةصاخو ءايسا يف اهحاصم ددهيو اهداصتقا سفاني يذلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 نوديري اوناك نويناطيربلا .يبرعلا جيلخلا ىلع يناوم ءانبب يناملألا رارقلا دعب

 زيزعت ىلإ اودمع مهنكلو .ةيبونجلا ايقيرفإ يف برحلا ةياهن ىتح تقولا بسك

 امب «مهدوهع لكب مازتلالاب تيوكلا خيش اودعوو جيلخلا يف دوجوملا مهلوطسأ

 ىلعو .7١2«هدالب ةيبنجأ ةوق تلخد ام اذإ» هتيامحل ةوقلا ىلإ ءوجللا كلذ يف

 ديشر نبا ريمألا لبق نم موجه دض خيشلا ىمظعلا ايناطيرب تمح ساسألا اذه
 نيينامثعلا عم نهارلا عضولا قافتا دقع ىلإ تدمع امك «نيينامثعلا نم برقملا

 .م1*١15 ماع

 : م١٠11 ماعل نهارلا عضولا قافتا - أ

 دوجولاو ذوفنلا تبث هنأ ثيح نم ةصاخ ةيمهأ قافتالا اذهل ناك دقل

 ء«لكشو .ةيلود ةلكشم يضارألا هذه نم لعج وهف .تيوكلا يف يناطيربلا

 تدأ يتلا فورظلا امف .تيوكلل ينوناقلا ماظنلا حيضوت وحن ةوطخ ء«يلاتلاب

 تاروشتم ؛ءما5 ناريرع /وينوي ماو اا رمخؤم ؛ 5ع فواتس فارشإ تغ .؟حيلخلا 55

 .1١؟ةىصم 1١194941١ « ظلممانعاتتعقانعا نايتسركتن وم

 )])١( ص (هركذ قس عج رم «ديملا 8

50007 



 ١( قافثالا ةدالو :

 ةيركسعلا فالحألاف .ةايحلل أطف ةيبرعلا ةريزجلا هبش لئابقل ءوزغلا لكش

 لآ ةلئاع تأجل دقو .7'2ةمينغلا ساسأ ىلع ككفتتو موقت نييلحم ا ءاسؤرلا نيب

 ريمألا ناكو .ديشر نبا مامأ م١184 ماع اهتميزه دعب تيوكلا ىلإ دوعس

 يذلا ءدوعس نب لصيفلا نمحرلا دبع وه ةلئاعلا هذه نم ريخألا يدوعسلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سسؤم زيزعلا دبع هتبأ ريتعي

 لخدتلا مدعب هل نييناطيربلا حئاصن نم مغرلاب «هتاطلسل يفارغحلا قاطنلا عيسوت

 ًايوحصم ؛«ةيناطيربلا ةيامحلا ىلإ نئمطملا ءكرابم خيشلا مجاه ًاريخأو

 نبا لئاح ريمأ ءهودع «م١90١ ماع ءزيزعلا دبع هنباو دوعس نب نمحرلادبعب

 ."”ديشر نبا لبق نم فيرصلا يف مزه هنكلو .نييئنامثعلا فيلح «ديشر

 هذه لغتست نأ هشيج ةراسخو كرابم ةميزه دعب «ةينامثعلا تاطلسلا تدارأو

 نطق لوخدل رضحت نأب رمألا ةئامقعلا تاوقلا تقلتف: . تيوكلا ةمجاهمل ةبسانملا

 خيشلا حبصأ اذكهو . م١ رايأ /ويام ٠ يف تيوكلا يبونج ءءاسحألاو

 ةيامحلا بلط كلذلو .ديشر نبا تاوق نم ًاربو نيينامثعلا نم ارحب ًاددهم

 قبس عجرم «يناثلاو لوألا ءزجلا ؛«يسايسلا تيوكلا خيرات «٠ لعزخخ عجار ديزملا لجأ نم )١(

 .ةركذ

 قافتا بجومب» هنأ هريكذتل تيوكلا خيش ةرايزب رمألا جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا ملست (1)

 بئان ىلإ ةلودلا رس نيمأ نم "اهب اذوخأم اهتاظحالم ىرت نأب قحلا هتلالج ةموكمل نإف 5
 611/١. /ال+ ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةرازو ءم4١*١ طابش ,/رياربف 7١ ءكلملا

 .ضايرلا ةداعتسا اهفدهو ديشر نبا دض ةكرعملا تناك (7)

 إى



 ططخملا تيوكلا ىلإ ةيناطيربلا ةيبرحلا نفسلا لوصو لشفأ دقو .ةيناطيربلا

 كلذ دعب .تيوكلا ةيامحب ىمظعلا ايناطيرب ةدارإ ىلع ًاديكأت ناكو ىنامثعلا

 .'"7تيوكلا ةمجاهم نع لودعلاب هتين نع ناطلسلا نلعأ

 تاقالعلا عيرس لكشب تروهدت «نميلا يف يناطيربلا لخدتلا دعب

 ناملألا دمعف .م١40١ بآ /سطسغأ نم ءادتبا كلذو ةينامثعلا - ةيزيلكنإلا

 ىلإ «يدنج فلأ نم شيج زيهبجت متف .تيوكلا لالتحال نييئامشعلا ةراثإ ىلإ

 - ولكتالا عازنلا يف ناملألا لخدتو .نيينامثعلا فيلح ءديشر نبا تاوق بناج

 قافتا عم ةضقانتم يه تيوكلا يف ةيناطيربلا تاكرحتلا نأ نيربتعم ينامثع

 ةيروطاربمإلل ةيميلقإلا ةمالسلاو ةدحولا ىلع دكأ يذلاو «م41/8١ ماعل نيلرب

 . ؟'ةينامثعلا

 عم اودقعف ؛«عضولا روهدتب نيبغار اونوكي مل نييناطيربلا نكلو

 بجومبو .ةيناملالا ةضراعملا نم مغرلاب كلذو «نهارلا عضولا قافتا نيينامثعلا

 يف مهدوجو نع يلختلا يف ةينلا نييناطيربلا ىدل نكي مل قافتالا اذه

 عم نويناطيربلا ضوافتو «نيينامثعلا ملع ريغ نم ءطقف ؛«نكلو «تيوكلا
 ربمتبس ىف قافنالا اذه بجوميو .دادغب ديدح ةكس صوصخب نالألا

 اهلعج وأ تيوكلا لالتحا يونت ال اهنأ ىمظعلا ايناطيرب تدكأ م١

 نع اوعنتمي نأو نهارلا عضولا نوينامثعلا مرتحي نأ طرشب ةينوناق ةيمحم

 )١( نص ؛ةركذ قيس عجرم « يكسفرادنوب 191.

 أفرم ربع رطق ىلإ ةهجوتملا .«فاحز# ةينامثعلا ةيبرحلا ةنيفسلا لوصو ناك ىناملالا لخدتلا ببس (؟)

 تاوقلل حمسي مل 86109 يسرب نتباكلا نأ الإ .م١110١ بآ /سطسغأ ١14 يف تيوكلا

 .تيوكلا نع عافدلل ةوقلا مادختساب رمألا هيدل نأ ىلإ ًاريشم تيوكلا ىلإ لوزنلا يف ةينامثعلا

 .77/8 - 171717 ص ءهركذ قيس عجرم . يكسفرادئوب رظلا

 لا 1 ا



 تيوكلا ماظن قافتالا اذه مكح دقلو .2""”تيوكلا ىلإ ةيركسع تاوق لاسرإ

 ماعل ينامشثعلا يناطيربلا قافتالا دقع ةياغل يأ ءةنس ١7 ةدمل ينوناقلا

 .م1

 : م١٠1١ ماعل نهارلا عضولا قافتا جئاتن ("

 نم ءالؤه بلط نيينامثعلاو نييناطيربلا نيب م١٠5١ قافتا دقع دعب

 نيبي امكو .ديشر نبا .ءدجن ريمأ ةمجاهم نم تيوكلا خيش عنم نييناطيربلا

 يف ةركاذم عوضوم ةيضقلا تناك» :هتظحالم يف 0600856: رونوكوأ ريسلا

 يلاعم حرتقا . .ريمألا عنم بوجو هيف ررقتو سمألاب دقعنملا ءارزولا سلجم

 ىلإ خيشلا هبنن نأ بجي اننأ اشاب قيفوت يلاعلا بابلا ةيجراخ نوؤش ريزو

 عباتيو .(ديشر نبا يأ) ريمألا دض يدو ريغ لمع يأ نع عانتمالا ةرورض
 ىلع انتطلسب فارتعالا ءام دح ىلإ ءلكشي بتلطلا اذه نأ رونوكأ ريشلا

 .27«كرابم ىلإ نيبملا راذئإلا هيجوت نع رخأتن نل انثأب نيقي ىلع انأو ءخيشلا

 تيوكلا نوؤش يف لخدتلا مدعب مهتدارإ نع اوربع نيينامثعلا نإف ءاذكهو

 .تيوكلا خيش ىلع ةيناطيربلا ةطلسلاب فارتعالاو « ةيلخادلا

 ًانمض اوفرتعا نييئامثعلا نأ ثيح نم ىربك ةيمهأ ًاضيأ قافتالا اذه لثعي

 لمشي نهارلا عضولا نأ ثيح نمو .«تيوكلا ىلع يناطيربلا ريثأتلاو دوجولاب

 اشاب ولوب ورتنوأ) ندنل يف ينامثعلا ريغسلا نيب م١90١ لوليأ /ربمتبس ١١و 4 يف تاركذم لدابت )١(
 ؛ ([ههكلهتع نوادستال زيكراملا) يناطيربلا ةيجراخلا نوؤشلا ريتركسو ةهج نم (فصاطتممهاناد

 ١٠١. ص ءهركذ قبس عجرم .؟تيوكلا ةمْزأ) ءلهاناعممقءاتا تخابرتول يف روكذم

 /ربمتبس ١١ خيرات ؛١١١ مقر ؛يناطيربلا ةيجراخلا نوؤشلا ريتركس ىلإ روئوكوأ ريسلا نم (؟)
 .9/8 2١15/ ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةرازو رظنا ءم1١*١4 لوليأ

 سه أ. -



 ًاقفوو .تيوكلا ىلع عقاولا مكحب ةيناطيرب ةيامح أشنأ يذلا م1844 قافتا

 ةيلودلا تافالعلا يف تيوكلا ليثمت مهتعاطتساب دعي مل نييناطيربلا نإف قافتالل

 ردجت «كلذ عمو .ةرامالا ىلع ةينوناق ةيامح رارقإ وأ اهمساب تادهاعم دّقع وأ

 نوينامثعلا انمزلي ال نأ ىلع» ةرابعلا هذه اوفاضأ دق نييناطيربلا نأ ىلإ ةراشإلا

 فقوم دكؤي يذلا رمألا ؛؟'"0خيشلا نوؤش يف مهلخدت ةلاح يف لخدتلا ىلع

 . نييناطيربلا

 ةطلس ىلع ءاقيإلاب مهل حمسي قافتالا نأ اوربتعا نوينامثعلا

 م1844 قافتا ىلع دامتعالا مهناكمإب هنأ اودكأف نويئاطيربلا امأ .تيوكلا ىلع

 صخش ةيامح نيمأت زيلكنإلا عاطتسا ةقيرطلا هذهب .تيوكلا خيش ةيامحل

 ةيسايسلا ةسسؤملا لثمم وه ريخألا اذه نأ ثيح خس .مهم رمأ وهو «خيشلا

 بنتك ساسألا اذه ىلعو .7'2ةينيوتكلا ةفايسلل» زهر هنأ كينع نمو ؛ةيلودلا

 نأا م١١1١ با /سطسغأ 6 خيرات هتاركذم يف ©1208 نوزريك دروللا

 قبطتس ةيامحلا قوقح لك نكلو .ةينوناقلا ةيامحلا ضفرت (ندنل يف) تاطلسلا

 ىقبتس ةيامحلا نإ ...ةيركسع تاوقب كارثألا اهيف لسري ةرم لك يف
 ن0

 هذهب هفرعو عضولا لوينطسإ يف يسنرفلا لامعألاب مئاقلا ددح دقو

 يهف «مت يذلا قافثالا نم ءام دح ىلإ ءةءاتسم ايناملأ ةرافس نإ :تادرفملا

 تيوكلا ىلع هتدايس ةوقلاب دكؤيل ناطلسلا عفد ىلإ ةريخألا ةنمزألا يف تدمع

 ةيمسإلا +

 يناثلا نوناك /رياني ١١ .«تيوكلا مارتحا ةركذم ؛144١ /”لا ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةرازو رظنا )١(

 1 نين فزع قيبا عكر «يملظعلالا لف روك مم
 . نق ؛هركاذ قبس عجرم ل هيفزأ] ؛ غياصلا (1)

 حيلخملاو ايناطيربا ؛ شوب يف روكذم ءما 1 بأ /سطسغأ ١ «نوتلماعل صاخ «نوزريك 0

 تا



 ةوامسلا يف ةزكرمتملا «ةينامثعلا تاوقلا مدقتل تاميلعتلا ءاطعإب هتصوأ اهنأ امك

 مغرلاب ءهنأ ءايتساب ىرت يهف كلذلو .تيوكلا ىلإ ةعرس ىصقأب :تارفلا ىلع
 :ئىجلأ لب ءارتلكنا نم ديدهت مامأ ةدايسلا قوقح ناطلسلا لمهأ ءاهحئاصن نم

 ءوض ىلع ,'72١:ةناودعلا كرايم ةريسه نه دحلل ايناطيربل ةديمحلا يعاسملا ىلإ

 .تيوكلا يف مهدوجو زيزعت ىلع نورداق مهنأ زيلكنإلا دقتعا مدقت ام

 اوززعو ةيلكشلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةمالسو ةدحو ىلع ةظفاحملا ىلإ اودمعف

 ًاءزج اهرابتعاب ترمتسا تيوكلاف .ةيدقاعت ةقيرطب ةيعقاولا ةيناطيربلا ةيامحلا

 ىدأ عضولا اذه نإ .ايناطيربل ةيعقاولا ةيامحلا تحت نكلو ؛مالسإلا راد نم

 نم .نيرشعلا نرقلا ةيادب يف يلودلا ماظنلا يف نيينوناق نيماظن قيبطت ىلإ

 صخشب يحورلاو ينمزلا دحوتلا حرطي ينيد يمالسإ ينوناق ماظن ء؛ةهج
 يلودلا نوناقلا ماظن «ةيناث ةهج نمو .؟'!'مالسإلا راد يف ناطلسلا وأ ةفيلخلا

 يأ «ةيبوروألا بوعشلا نوناق ءرشع عساتلا نترقلا يف « لكش يذلا ماعلا

 لوألا نيرشت /ريوتكأ 2. ءاءدفقع ساكلد ديسلا ىلإ لوبتطسإ يف يسنرفلا لامعألاب مئاقلا نم )١(

 ؛لوألا ءزجلا :م١141 - ١+١4 :؛ةيناثلا ةعومجما ؛«ةيسنرفلا ةيسامولبدلا قئاثولا" ء.م١

 .ةيسنرغلاب ءما9475 .«سيراب ؛غ29 ص
 تراتمخاو «مالسإلل ديحولا لثمملا هرايتعاي ةفيلخلا تضواف ايوروأ نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال (؟)

 .نيقيرفلا نيب ةيلودلا تاقالعلا ليهست فدهب كلذو .ةدحاو ةلودك ىلاعلا بابلا عم لماعتلا

 ص ءهركذ قبس عجرم :؛؟مالسإلا يف ينوناقلا ماظنلاو ةلودلا موهفم» :11111104 ويليم رظنا
 ميظنت ديرت يهف ؛ةينيدلا مالسإلا ةوخأ ىلع ةزكترم ةيمالسإلا ةلودلا نأ امك 0١.

 ىلع زكتري ال يذلا ثيدحلا نوناقلا عم قفاوتي ال رمأ وهو .مالسإلا دعاوقب موكحم عمتجم

 :؛؟ملسلاو برحلا يف ةيلودلا تاقالعلاو مالسإلا» ؛ةيطع وبأ ةجيدخ .د رظنا .ةيحورلا طباورلا
 .ةيبرعلاب ”٠١7« ص ؛«ةرهاقلا «م987١' ؛ ىلوألا ةعيطلا «؛فراعملا راد

 يسايس طاشن روطتو ةيبوروألا لودلا نيب ام تاقالعلا رارقتساب م٠41١ دعب ةيلودلا تاقالعلا تزيمت (*)

 ا/[هانهع] لجومو ةعاعقنن رتكاب رظنا .ىوقلا نيب سفانتلل ًاديدج ًاردصم راص :يرامعتسا

 - ,757* ص م1457 71477 مقر ؛!؟فرعأ اذام .(م1447 - )١81 ةيلودلا تاقالعلا خبرات»

 - اة ءرناد



 تروهاللا ملع «نامورلا دنع بوعشلا نوناق «نانويلا '''”ةيقاور : برغلا

 . '؟”«ةيكارتشالاو راونألا ءحالصإلا ءيحيسملا يقالخألا

 هنال سيل ًالوبقمو قيبطتلل ًالباق ناك ماعلا يلودلا نوناقلا نإف كلذ عمو

 .""”ةيبرغلا ىوقلا لبق نم قبطو عقاولل امئالم هنوك نكلو « لضفألا ماظنلا لثمب
 م149١ ذنم تناك تيوكلا نأ ظحالن نأ اننكمي .كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 عضولا اذه .؟؟!ةينامثعلا نيرهنلا نيب ام دالبب هئيح ىف ًافورعم ناك امع ةلقتسم

 نحن» : م١140 ناريزح /وينوي ١9 خيراتب ةيسورلا ةسايسلا نع ريرقت هدكأ
 يبرعلا كلاملاو رحلا ريمألا ءكرابم خيشلاف .ديدج يخيرات ثدحو ةقيقح مامأ

 ءادعألا لك هجو يف حاجنب هبضارأ نع عفاد يذلا ريمألا وه «تيوكلا يضارأل

 لالقتسا يف كش يأ كانه نكي مل هنأ ينعي اذه .2*ةاكارتأ مأ اوناك ًازيلكنإ

 زيزعت اوررق نييناطيربلا نأ امك .ىرخألا ىوقلاو يلاعلا بابلا هاجت تيوكلا
 . ةيدقاعتلا قرطلاب تيوكلا ىلع مهتيامح

 نام مقر ؛ ؟فرعأ اداه . ؟ماعلا يلودلا نوناقلا خيرات" :ابنعومات656ا لريهوغفيل ًاضيأ رظنا 2

 .ةيسنرفلاب 1٠١: ص م497١ « ىلوألا ةعبطلا

 يف ةداعسلا نأب لوقت ةفسلف يهو «نونيز عابتأ هيف عمتجي ناك يذلا «قاورلا» ىلإ ةبسن ةيقاور )١(

 .راياف ءسيراب :«ةسدقملا ةروثلا ىلإ ةلداعلا برحلا نم : برحلاو مالسإلا» : 11111 يمراش (؟)

 . ةيسنرفلاب 6 ىص ءمالةرك

 .7177 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«ةيبرغملا ءارحصلا لوح ةيلودلا لدعلا ةمكحم يأر «يرولف (*)

 .ةيسنرفلاب .55 ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟جيلخلا خيراتو كيتلوبوبحلا» ؛بيبغروز (4)
 - 1842 ص :1748 مقر فلم ءلوبتطسإ يف ةرافلا .ةيسورلا ةيجراخلا تاسايسلا فيشرأ (0)

 .118 ص ؛هركذ قبس عجرم ءيكسفرادنوب يف روكذم .7" مقر ريرقتلا 15

0 



 : ةيعقاولا ةيناطيربلا ةيامحلل يدقاعتلا زيزعتلا - ب

 يه ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا نيب ةدوقعملا تايقافتالل ةعيرس ةسارد نإ
 ىلع نويناطيربلا هسرام يذلا ريثأتلل حضاو ريدقت نم نكمتن يكل ةديفم

 :©7ةريخذلاو حالسلا ةراجت عنمب يذلا قافتالا ١(

 دقع «ةريخذلاو حالسلا ةراجت عنم فدهبو :ءم٠٠14١ رايأ /ويام 15 يف

 نفسلل خيشلا زاجأ فدهلا اذهلو .تيوكلا خيشو ىمظعلا ايناطيرب نيب قافتا

 قح٠١ هترامإل ةعباتلا ةيميلقإلا هايلا يف سرامت نأ ةيسرافلاو ةيناطيربلا ةيبرحلا
 خيش ىطعأ اذكهو .2"”«انمالعأ وأ مهمالعأ لمحي بكرم لك ىلع شيتفتلا

 يف يأ «ةيتيوكلا ةيارلا عفرت يتلا نفسلا لك شيتفت قح نييناطيربلل تيوكلا
 اهب بلاطت ىتلاو ةيتيوكلا ةيميلقإلا هايملا يف كلذو .ةينامثعلا ةيارلا « عقاولا

 خيش رارق لالقتسا دكؤي يذلا رمألا .اهيضارأ نم ًاءزج اهربتعتو لوبنطسإ
 . هيضارأ ىلع تيوكلا

 76194٠54(: طابش /رياربف 58 خيرات يديربلا قافتالا (*

 دقع يذلا ء«م04٠19١ طابش /رياربف 58 خيرات «يديريبلا قافثالا بجوم

 )١( ص ءهركذ قيس عجرم ؛؟ثيدحلا تيوكلا خيرات" ؛ةمكاح وبأ يف قافتالا صن رظنا 1817.

 ةيزيلكنإلاب .
 يف ام لك لذبيس هنأو ةعورشملا ريغ حالسلا ةراجت ةبراحمب هرارق الملا ىلإ تيوكلا خيش نلعأ 0

 عجرم ؛ةمكاح وبأ رظنا .ةراجتلا هذهل دح عضول ايناطيربو سراف يتموكح ةدعاسمل هعسو

 . ارثالا ص «ةركذ قبس

 دقلو +188 ص :؛هركذ قبس عجرم :«ثيدحلا تيوكلا خيرات" ؛ةمكاح وبأ يف قافتالا رظنا (6)

 ةيتيوك ةينطو ةمدخ سيسأت خيرات ءم1454١ طابش /رياربف ١ يف قافثالا اذه لوعفم ىهتتا

 . 45 ص ءهركذ قبس عجرم للا 88598 ةنراحبلا رظنا .ديربلل

 سه 12



 ربع ددحم لاجم ىف مت يذلا قافتالا اذه .تيوكلا يف يديرب بتكم زيههت

 . نيقيرفلا ناد ةعسأفو نواعت تاقالاع ةساقإب ةدارإلا نع

 614٠!3(: 5 ناريزح /وينوي يف تيوكلا يف يسايس ميقم نيبعت ('*

 دروللا نلعأ م7٠4١ يناثلا نيرشت /ربمفون يف جيلخلل هترايز رثأ ىلع

 تأن مل نحن» تيوكلا ىلإ هلوصو رثإ «دنهلا ىلع كلملا بئان ءنوزريك

 هانيمح سكعلاب لب ؛مكلالقتسا مدهن مل نحنو ؛مكيضارأ ىلع ةرطيسلل
 . جيلخلا هايم يف مالسلا ىلع يقبنس . ىضم تقو يأ نم رثكأ ايمحم نوكيسو

 .'"”«جاجتحالل لباق ريغ ىقبي نأ بجي يناطيربلا قوفتلا نإف «كلذ لجأ نمو
 ًاثدح كلذ لكش دقلو .تيوكلا يف يسايس ميقم نييعت نع نلعأ كلذ دعب

 ةوقلا ءدوعس نبا نيب تاقالعلا ةبقارمب ايناطيربل حمسيس هنأ ثيح نم ًايجيتارتسا

 ةيناطيربلا حلاصملا ىلع ةظفاحملا يلاتلابو «تيوكلا خيشو .ةقطنملا يف ةديدجلا

 مهل حمس ام اذهو .ةيبونجلا ايقيرفإ برح نم نورصتتنم نويناطيربلا جرخ
 ةيروطاربمإلا ةهج نم دجتست نأ نكمي ينل تافالخلا ا ا دانعتسالاب

 اهيلإ تراشأ تيوكلا يف يسايس ميقم نييعت ا نإف ء«كلذ نع ًالضف

 ةروصب دوعيل م8٠5١ راذآ /سرام يف يناطيربلا ميقملا بحستا ةيئامثعلا تاجاجتحالا رثا ىلع )١(

 ًاطبترم تيوكلا يف ميقملا ناك عقاولا يفو .ةنسلا سفن نم لوألا نيرشت /ربوتككا يف ةمئاد
 نوؤشلا ةرازو ربع دنهلا ةموكح ةطلاس تحت هرودب ناك يذلاو جيلخلا يف يسايسلا ميقملاب

 ١١ ص :هركذ قبس عجرم (؟تيوكلا ةمزا١ ؛[ةلناع[[تقأ1 تخابرتول مجار .ةيجراخلا

 . ةيزيلكنإلاب
 .ةيسنرغلاب ؛١35 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«جيلخلا خيراتو كيتلوبوبحلا» «بيبغروز لراش (؟)

 تا



 دنهلا نوؤشل ةلودلا ريتركس ىلإ دنهلا يف كلملا بئان اههجو يتلا ةلاسرلا
 ناك كرابم خيشلا ىلع انريثأت ومن نإ» : هلوقب م5٠4١ رايأ /ويام 74 خيراتب

 ام اذإ ايدام ررضتيس تيوكلا يف انزكرمو ءدوعس نبا هقيدص حاجن عم ًابراضت

 داريتسا عنملو دوعس نبا ةدعاسم نم كرابم عنمل طشنلا انلخدتب ءانحمس

 دض ايكرت نم موعدملا ديشر نبا زكرم ةيوقت ىلإ يدؤي فوس اذهو ؛ةحلسألا
 نم دجن عالتبا ,م١181١ ماعل ءاسحألا ةلاح عم سايقلاب ينعي انهو دوعس نبا

 ىتح ددحبم ريغ هاهتا نم موجه لامتحاو. «كرابم ريثأت ريمدت نإ .كارتألا لبق

 ةيكرتلا ةرطيسلا لاحلا ةعيبطب هنع جتني نأ نكمي «ءةيتيوكلا يضارألا ىلع نآلا

 ىلإ لاعفلا نوعلا ميدقت ىلع ةديدج ةرم نيهركم كلذ دنع نوكنسو .دجن ىلع

 ءانيأر بسح .نوكي نأ نكمي ةيدوعسلا ةرسألا مايق نإ .كارثألا دض كرابم

 نوكت نأب لبقن نأ اننكمي ال كلذل .كرابم معد نم لقأ ضارتعال ًاعوضوم

 مدع ببسب وأ ءدوعس نبا حاجن ببسب رطخلل ةضرعم تيوكلا يف انتطلس
 ىلع ًامامت نوقفاوم نحن .ديشر نبا ةهج نم يكرت لخدت ةيناكمإل طايتحالا

 اذإ بسانملا صخشلا رايتخاب ةرشابم موقنسو «تيوكلا يف يسايس ميقم نييعت

 ميلس ريثأت ةيناكمإ لمعلا اذهل نوكيس هنأ دقتعن نحن .حارتقالا ىلع متقفاو ام

 .227«ةيكرتلا ةيسفنلا ةلاحلا ىلع

 يف 1200 سكون نتباكلا نيع م4٠5١ ناريزح /وينوي نم ًارابتعإ
 تناك يتلا ةيمهألا سفن نييناطيربلل ةبسنلاب تيوكلل تناك دقل .2'”تيوكلا

 ميقملا رود نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ًاريخأو .؟"7ندعو سيوسلا ةانقو قراط لبحل

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعيو ءانثأ يف دادزا دق تيوكلا يف يسايسلا

 خبرات" ناونع تحت ةيبرع ةمجرت :؛(م4١115 - )١845 «تيوكلا ةيضق١ :5ة1لةهادش اهنادلاس )١(

 , 198 ص ءم“ ؛ ةيئاثلا ةعمطلا ؛ لسالسلا راد ؛ ؟كرابم رسصع يف يسايسلا تيوكلا

 . 7717 ص عجرملا سفن (1)

 .لث6 نص ؛هركذ قبس عجرم ؛دمحلا (7)

- 11515 



 : ١1 هعدزوم ذ طدنا ةراجالا دقع قافتا (5

 م1٠19 بآ /سطسغأ يف زيلكنإلاو سورلا نيب قافتالا ماربإ رثأ ىلع

 قافتا ىلإ م401١ ربوتكأ ١50 يف لصوتلا مت دادغب ديدح ةكس طخب قلعتملا

 ًابسحت نييناطيربلل (خيوشلا ردنب) ةيتيوكلا يضارألا نم ءزج ريجأت وأ ةراجإ

 ةياهن ةطحمك مدختستس يضارألا هذهف .ينامثع لالتحا ةيناكمإ نم ًافوختو

 لبق نم ةبقارم نوكت نأب ةرورض ةمث ناك كلذلو .؟”دادغب ديدح ةكس طخ

 ميقملاو «كرابم «تيوكلا خيش نيب تاضوافم ةرمث ناك قافتالا اذه .نييناطيربلا

 خيشلا اهلالخ بلاطو نيتتس ترمتسا «16430» سكون « تيوكلا يف يناطيربلا

 نم ةلتحملا يضارألا ةداعتساب نامض ىلع لوصحلا لواحو ريبك يلام ضيوعتب

 نم ١ ةداملا ماكحأل ًاقفوو ."7تيوكلا لامش يف غم7٠4١"0 ماع نيينامثعلا لبق

 ةسماخلا ةداملا يفو .ًايودس ةييور فلأ 7: ىلع تيوكلا خيش لصحي قافتالا

 انأ» : يلي امب ًامزتلم م144١ قافتا بجومب هاطعأ يذلا دعولا ىلع خيشلا دكأ

 دكؤأ يدعب نم يتثرو مسابو يمساب .«تيوكلا مكاح « حابصلا لآ كرابم خيشلا
 نم ءزج يأ نع لرانتلا وأ ريجأت وأ عيب وأ ءاطعإ مدعب لوألا يدعو ىلع

 كلذ يف امب ؛ةيبنجأ ةموكح يأ ىلإ ءاهلوح وأ ءاندودح لخاد ةعقاولا انيضارأ

 صيخرتلا نودب «ةيبنجأ ةموكح لبق نم صخش يأ ىلإ وأ ةينامثعلا ةموكحلا
 نأ ماكحألا هذه نم جتنتسن .'؟"«ةرقوملا ةيزيلكنإلا ةيروطاربمإلا ةموكحلا نم
 ةموكح يه ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نأ ىلع ةينلع ةروصب تدكأ ىمظعلا ايناطيرب

 اهترادإ صخي اميف ةئيعم ةقطنم يف اهتايحالص نع ةلودلا نم تقؤم لزانت وه ةراجالا دقع )١(

 هذه ىلع اهتدايب ةلودلا ظافتحا عم ةددحم هدم كلذو ءاهديس ىلإ ام لدب ءاقل اهرامثتساو

 .ةلودلا ىلإ عافتئالاو ةيكلملا دوعت ةراجالا دقع ةدم ءاهتنا دعبو .ةقطنملا

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم «ةيزيلكنإلاب .«تيوكلا ةمزأ» «تخابرتول يف قافثالا رظنا 7١.

 . 178 ص ؛ةركذ قبس عجرم « يكسفرادنوب ('7)

 .151 ص ءهركذ قبس عجرم :«تخابرتول (4)
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 ظفتحا «كلذ ىلإ ةفاضإ .قافثالا ىف ةيساسألا ةطقنلا لكش يذلا رمألا « ةيبنجأ

 فيراعتلا بسن ديدحتو سفاتم و بئارضلا ضرفب هتطلسب تيوكلا خيش

 نم كلملا ةلالج اياعر ةدافتساب دعو امك .ةرجؤملا يضارألا لخاد ةعاملا

 تفرتعا ىمظعلا ايناطيرب نأ ىلإ ةفاضإلاب كل اهب عتمتي يتلا ةلماعملا سفن

 تيوكلا ديسو خيش ؛كرابم كلم يه هدودحو تيوكلا نإ» 4 ةداملا بجومب

 .«هدعب نم هتثرو كلمو

 ىلع تيوكلل ةيميلقإلا ةدايسلاب فارتعالاب نيفرطلا ةدارإ دكؤي كلذ لك نإ

 نيمطتلا ىلع ىمظعلا ايناطيرب لبق نم تيوكلا خيش لصح امك .يدقاعت ساسأ
 ديرت تناك ارتاكنا نأ ةصاخ «ةرامإلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعب يمسرلا

 قافثالا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .؟"هتثروو تيوكلا خيش عم اهتاقالع ىلع ظافحلا

 يضارأ» ىلع صن م1444 قافتا نأ نيح يف «تيوكلا يضارأ» ةرابع ظحلي

 «ةينوناق جئاتن ةيأ كلذ ىلع بترتي ال نومضملا ثيح نم هنأ نم مغرلاب «خيشلا

 ماهلا ىوتحملا ببسي هنإف ءاريخأو .تيوكلل يلودلا ماظنلا روطت انل رهظي هنا الإ
 ىمظعلا ايئاطيرب نيب ةدوقعملا تاقافثتألا 4 هدونب رهظت ال يذلاو قافتالا اذهل

 .؟ةايرس هيلغ 8 ءاقبإلا يئن ةرآ :!"'”طسوألاو ىندألا نيقرشلا ماكحو

 514 ماعل ٌولؤللا لالغتساو كيبقن صاخلا قافتالا )م

 .قافتالا نم ١١و ١٠و ه داوملا )١(

 .54 ص ءهركذ قبس عجرم ؛ طاع ب اشيل لل: ”١ ةداملا (؟)

 قئاثولا يف تيوكلا» «يمظعألا ًاضيأ رظنا 44١: ص ءهركذ قبس عجرم :؛يكسفرادنوب (؟)

 ./# نيم. ركل قيس عجرم + اقيلاطيرللا
 .١؟ ةداملا (4)

 -.زومت /ويلوي 54 يف تيوكلا خيشو 51181:65معةئ ريبسكش نتباكلا نيب لئاسرلا لدابت رظنا (8)

 س ]18



 مادقإ ةيناكمإ نم هقلق تيوكلا خيش تيوكلا يف يناطيربلا ميقملا غلبأ ءؤلؤللا

 زايتما ىلع ةرامالا نم مهلوصحب تيوكلا دراوم لالغتسا ىلع ةيبنجأ ىوق

 يناطيربلا ميقملا نيب قافتا زومت /ويلوي 59 يف دقع كلذلو .ؤلؤللا جارختسال

 ديصلل تازايتما ءاطعإ نم ريخألا هبجومب عنم تيوكلا خيشو تيوكلا يف

 . ةيناطيربلا ةقفاوملا نودب ؤلؤللا جارختسالو

 : "م1417 ماعل تيوكلا يف ةيفارغلت تازيهجت ءاشنإب قلعتملا قافتالا (*

 يسريب ريسلا ىلإ ةهجوم م191١ زومت /ويلوي 5١ خيراتب ةلاسر يف
 ءانب ىلع هتقفاوم كرابم خيشلا ىطعأ « جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا «©0* سكوك

 :يهجتب نذإلا ىمظعلا ايناطيرب ىطعأ م417١ قافتا .هيضارأ قوف فارغلت ةطحم

 يف هافرلا نيمأتب ايناطيرب تدهعت «لباقملاب .لباوك نودب فارغلت ةطحم
 يتلا لئاسولا ىدحإ نم نيينامشعلا نامرح قافثالا اذه جئاتن نم , ؟؟7ةدامالا

 .؟؟”تيوكلا ىلع ريئأت ةسراممل اهيلإ ءوجللا نوديري اوناك

 خيش نيب تدقع يتلا تاقافثالا نأ داقتعالا يعرشلا نم هنإف « عقاولا يف

 تلكش م١٠9١ ماعل نهارلا عضولا قافتا دعب ؛ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا

 تازايتما ىلع تلصح ىمظعلا ايناطيرب نأ ثيح نم «نهارلا عضولل تافلاخم
 اماق نيقيرفلا نأ ىرتسو .م١15١ ماع اهل ةاطعملا كلت نم رثكأ تيوكلا يق

 . نهارلا عضولا قافتال تاقورخ ةدعب

 ١13. ص ؛هركذ قبس عجرم «ةمكاح وبأ يف روكذم -

 ميقملا .سكوك يسرب ريسلاو تيوكلا خيش نيب زومت /ويلوي ١1و ١7 يف لئاسرلا لدابت رظنا )١(
 ©١195. ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ةمكاح وبأ رطنا .جيلخلا يف يناطيربلا

 11١. ص ؛هركذ قيس عجرم ءةمكاح وبأ (1)

 ناريزح /وينوي 4111١4 5١ مقر ؛«ةموكحلا ريتركس ىلإ جيلخلا يف يسايسلا بودنملا نم ةلاسر» (*)

 9/١ 1١17. ةيجراخلا مه

 - اأو



 يعاسملا» نإف يناطيربلا مهفلاو ريسفتلا يف هنأ تاقافثالا هذه نم جتنتسن

 .تيوكلا ميلقإو خيشلا ةيامح طرتشتو نمضتت م1849 قافتا يف «"ةديمحلا

 ةعنقم ةيامح مامأو «ةديمحلا يعاسملا» موهفمل ًادج عساو ريسفت مامأ انه نحنو

 ةلودلا يه يلودلا ديعصلا ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك اذإو .تيوكلا ىلع

 بايغ ببسب هنإف كلذلو .كلذك نكي مل عقاولا نأ الإ ؛ةقطنملا يف ةديسلا

 عاطتسا «ىمظعلا ايناطيرب عم ةيسايسلاو ةيراجتلا تادهاعملا دقع نع نيينامثعلا

 اهتدايسو تيوكلا ةلأسم نا ًاديج نوفرعي نويناطيربلا .هترامإ ىلع ةظفاحملا خيشلا

 ديسك ًايلود ربتعت تناك ةينامثعلا ةيروطاربمإلاف .دعب ةموسحم نكت مل
 فدهب لوبتطسإ عم ضوافتلا ىلإ ىمظعلا ايناطيرب تدمع كلذكو «ةقطنملل
 .م7١4١ قافتا ضوافتلا ةيلمع نع حتنو ةقطنملا يف تاعازنلا لح

 : تيوكلا ىلع ةينوناقلا ةيناطيربلا ةيامحلا - ةيناثلا ةرقفلا

 ماع اورداف نييتامثعلا ءايتسا راثآ تيوكلا يش يناطيربلا دوجولا ديازت

 .تيوكلا لامش نايبوب ةريزجو ناوفسو رصق مأ يضارأ لالتحا ىلإ 5

 لكشت ةلتحلا يضارألا نأ ببسب تالمحلا هذه ءارو اوناك ناملالا نأ دكؤملا نمو

 ريتعت تناك لوبنطسإ نأ ىلإ ةفاضإ .دادغب ديدح ةكس طخ ةياهنك ةزاتمم ةطقن

 امك .27تيوكلا خيش هدكؤي ناك ام فالخب ةرصبلا ةقطنمل يه يضارألا هذه

 ذفنملا نإف برعلا طش انينثتسا ام اذإ ؛هنأ يف لثمتت نايبوب ةريزج ةيمهأ نا

 نم ةبقارم تناك امهلخادمو هللادبع روخو ريبزلا روخ ناك جيلخلا وحن ديحولا

 نيتريزجلا ىلع ةدايسلاب ةبلاطملا ىلإ تيوكلا خيش دمع ."''نايبوبو ةبرو رزج

 نم ليوط نمز ذنم ةنوكسم تناك :؛ةيئاضقلا هتطلسل ةعضانخلا قطانملا هذه نأ تيوكلا خيش دكأ )١(

 ىلعو يربلا ديصلا ىلع اهتشيعم يف دمتعت تناك اهيف شيعت تناك يتلا لئابقلاو .نييتيوك لبق

 .44 ص ءهركذ قبس عجرم :«ًادودحو ًادوجو تيوكلا» رظنا .ؤلؤللا جارختسا
 18 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ نتلوهو نوسلدتم (؟)

1 



 نأ دكأ تيوكلا يف يناطيربلا ميقملا .نايبوب ةريزج ةصاخ «ةلتحلا نكامألا ىلعو

 نم شيعت تناك ىتلا مزاوعلا ةليبق لبق نم ًامئاد ةلوهأم تناك ةريزجلا هذه

 يأرلا دكؤي ام اذهو .تيوكلا خيش نم صيخرت بجومب يربلاو يرحبلا ديصلا

 .7١ةريزجلا ىلع ًاقوقح تيوكلا خيشل نأب لئاقلا

 تافلاخم لكشت اهوربتعاو ةينامثعلا لامعألا دض ةدشب اوجتحا نويئاطيربلا

 هرابتعاب الإ هريسفت نكمي ال لالتحالا نأ ىلع اودكأ امك «نهارلا عضولا قافنال

 ةيناطيربلا لعفلا ةدر نأ الإ .؟'"هيضارأ ىلع خيشلا ةطلسو قوقحب ىذأ قحلي

 ةبسنلاب هنأ ودبيو .م1844 قافتا يف خيشلا ةيامح دعو عم مءالتتل نكت مل

 اورجأو تيوكلا لوح بلاطملا هذه لك اوضفر نينامثعلا نإف «نييناطيربلل

 ةلأسم تحيصأ اهنكلو «تيوكلا لك ةداعتسا ةلأسملا دعت ملف .اهيلع ًاليدعت

 هاجت تيوكلا ميلقإ لالقتسا ىلع ةديدج ةرم ءانيأرب ءدكؤي يذلا رمألا «ةيدودح

 .لوبنطسإ

 تيوكلا خيش نأ م104١ ماعلا يف تدكأ ةينامثعلا تاطلسلا نأ ىلإ فضأ

 يف ةدوجوملا ةميقلا تاذ ةصاخلا هكالمأ ليجست تضفر هيلعو ءًاينامثع نكي مل

 .؟ةيناقاخلا وباطلا رتافد يف ةينامثعلا يضارألا

 )١( ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو رظنا  09 /539١خيرات ٠١ يمظعألا يف م4٠4١ لوليأ /ربمتبس «

 و١1404م ىلع ءانيو .كلذ ديكأت ىلإ تلصوتف ءرزجلا ىلع ةيتيوك ةيكلم دوجو لوح ًاقيقحت
 يف هجئاتنو قيقحتلا رظنا .رزجلا ىلع تيوكلا خيش قوقح ةراثإ ةيناطيربلا ةموكحلا تررق كلذ

 ةيناطيربلا ةيجراخخلا ةرازو ١/ا”/ 564 ,

 قس مجرم «؛ 5ةللقضأتل اهنادلاب رظنا كلذك 6:1 سقت «ةركذ مس مجرم . يمظعألا رظنا 0

 1١15. ص ءةركذ

 .ةينامثعلا ةيروطاربمألا يف يرادإ ءارجإ مسا (5)

 ااا



 ىف هججح ليجستل تيوكلا خيش نم بولطملا ناكو .لوبنطسإ هاجت هطابترا

 خيشلا نأ الإ ."”سوفنلا لجس يف هتلئاعو هسفن ليجست ىلإ ردابي نأ ةيكلملا

 .'7نيينامثعلا اياعرلا دحأ هسفن رابتعا ضفر كرابم

 نويناطيربلا يأ ,ناقيرفلا ررق م1917١و م١141 نيبام ةرتفلا يف

 ةيقافتا يف جيلخلا ةقطنم يف مهرودو مهريثأت ًايمسر اوددحي نأ نوينامثعلاو

 ةيلالقتساب نيينامثعلا فارتعا ىمظعلا ايناطيرب تعزتنا اهبجومب ىتلاو م1١

 تعضو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيادب لبق ام ذنمو .(لوألا ثحبملا) تيوكلا

 ماع تيوكلا لالقتسا ىتح كلذو ةيناطيربلا ةيامحلا تحت ًاينوناقو ًايمسر تيوكلا

 : (يناثلا ثحبملا) م١

 هب فرتعملا تيوكلا لالقتساوأ م1917 قاغتا : لوألا ثحململا

 اندعاستس (أ) قافثالا تاضوافم تبكاو يتلا فورظلاو بابسألا ةسارد نإ

 لالقتسا ىلع ءاينمض وأ ًاينلع «ءلدت يتلاو هماكحأل لضفأ كاردإو مهف ىلع

 .(ج) قافتأال ةينوناقلا جئاتنلا كلذكو (ب) ةدذودخح-و تيوكلا

 :م1911 قافتا دقع فورظو بابسأ - أ

 ىوق نزاوت ةماقإب حمسو يسايس رييغت ىلإ ىدأ يلودلا عضولا روطت نإ
 اهنأب هنيح يف ربتعت تناك ايناملأ .نيرشعلا نرقلا ةيادب يف ملاعلا يف ديدج

 ص :هركذ قيس مجره «ادودحو ًادوجو تيوكلا) رظنا . ينامثعلا نطاوملل يندملا لجسلا ينعي )١(

1 

 ق1 صه «ةركذ قيس مجرم :نتلوهو نوسلدتم 2(

 - اة



 عم اهفلاحتو اهقافتا رثأ ىلعو ءايناطيرب نأ الإ .يلاعلا بابلل ديدحلا فيلحلا

 داعبتسا تدارأ م5٠4١ 5 ماع يدولا قافولا يف اسنرف عمو م07٠١ ماع نابايلا

 طفنلا حبصأ دقلف .''”ةميظع ةيطفن ةميق لثمت يتلاو ةقطنملا نع ايناملأو ايسور

 صخي اميفو 6١505'''2. ماع لزيدلا دلوملا فاشتكا ذنم ةقاطلل ًايساسأ ًاردصم

 «عقوتلاب تحمس م977١ رايأ يف ناقرب يف طفن دوجو ةيناكمإ نإف تيوكلا

 نكلو .يسيئر رامثتسا زكرم حبصيس زكرملا اذه نإ «ةيجولويج ثاحبأل ًاقفو
 ةوق اهرابتعاب «ءايناملال يلاعلا بابلا حايترا نأ ودبي بابسألا هذه لك نيب نم

 عم ايناملأ تدقع دقلف .ةيمهأ رثكألا ببسلا ناك «ةصاخ تاءاعدا نودب ةديدج

 تلخدت اهنأ امك .م1910١ 54 ماع قئاضملا ةلأسم لوح تاقافتا لوبنطسإ

 ايناطيرب تدمع كلذلو َ نيئامثعلا ةرادؤلاو شيحلا هيصتلل ةداعإ ىف ةدعاسملل

 /٠5ب اهتكراشم سورلاو ناملألا ىلع حارتقالا ىلإ م7٠1١ فيص ةليط ىمظعلا

 /ربمفون يف ."”لوبنطسإ ةراشتسا ًالوأ مئالملا نم هنأ ىلإ ناملألا راشأ . يبرعلا

 ءديدحلا ةكس طخ ةكرش نم 0150© رئيوغ ريدملا نلعأ م555١ يناثلا نيرشت

 نوكيس ديدحلا ةكس طخ ىف ىناطيربلا نواعتلا نأ ءىلاعلا بايلا هتراشتسا دعب

 رخآ تيوكلا نوكت نأ ةيناكمإ ببسيو «ةيناث ةهج نم .'؟”بيحرت عوضوم
 اننأ» ءم١١9١ ماع ء©6:26' يارغ دراودا ريسلا دكأ ءديدحلا ةكس ىف ةطحم

 )١( يبرعلا جيلخلا ىتح نيرهنلا نيب ام دالب بونج ىف ةيطفن تاقبط فاشتكا مت .

 1١. ص .م0٠194 :غ24 082 مقر ؛ تودوريه يف «ةيبرعلا دودح#» 23135113205 سوميساراي (؟)

 ين روكذم :؛دنهلا بتكم ؛«دادغب ديدح ةكس صوصقخب ةركذمال .(ما١1 )٠ ةجراخلا ةرازو (9)

 .75 ص ءهركذ قبس عجرم :؟. . .قارعلاو تيوكلا» «دليفوش
 ىمظعلا ايناطيرب ؛؟دادغب ديدح ةكس لوح تاضوافملا» ءرظنا .597و 78 ص ءعجرملا سفن (4)

 ىتح دادغب نم دتمملا ةكسلا نم ءزجلا ءانبب فلكتس ىتلا ةديدجلا ةكرشلا نم 7/65٠ تبلط

 . يبرعلا جيلخلا

 س 1998



 تارييغتلا وأ تاضوافملا نكت ًايأف «تيوكلا خيش عم ةيدقاعت تامازتلا يف انلخد

 خيش هاجت انتامازتلا مارتحا ىلع رهسلا انيلع بجوتي لصحت نأ نكمي يتلا

 ترهظأ نأ دعب ردص يناطيربلا فقوملا اذه .؟'"هعقوم صخي اميف تيوكلا

 طرش دادغب ديدح ةكس طخل ةياهن ةطحمك تيوكلا مادختسا ىلإ اهليم لوبنطسإ

 نإف الإو «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لخاد تيوكلا ءاقب ىلع ىمظعلا ايناطيرب ةقفاوم

 ةيمسإلا ةينامثعلا ةدايسلا ىلع نويناطيربلا قفاو ."”رخآلا رايخلا يه ةرصبلا
 دودح ىف تيوكلل يتاذلا لالقتسالاب لوبنطسإ فارتعا لباقم تيوكلا ىلع

 بعل «ةيناث ةهج نم .""تيوكلا خيش عم ةيزيلكنإلا تاقافثالا ةحصبو ةموسرم

 نبا رهظ دقل .م917١ قافتا ىلإ لصوتلا يف ًايسيئر ًارود يميلقإلا لماعلا

 نأ ةظحالم انب ردجي .ةيبرعلا ءارحصلا يف ةماه ةوقك ناوخإلا سأر ىلع دوعس

 مالس قافتا ىلإ لصوتو م١40١ ماع «ةمصاعلا « ضايرلا داعتسا دوعس نبا

 ينامثعلا ناطلسلا فرتعا دقو .م305١ ماع «نيينامثعلا فيلح ءديشر نبا عم

 ةلودلا ءانب قيرط ىلع ىلوألا ةلحرملا تلكش ةلاسر يف دوعس نبا تازانإب

 لبق نم ةلتحلا ءءاسحألا ةقطنم ىلع ىلوتسا م1917 ماع يفو .ةيدوعسلا

 ةريزجلا هبش يف ةريبك ةوقو ءيطاشلل ةيذاحم ةقطنمل ًاسيئر حبصأف نيينامثعلا

 يف ةيلمعلا تايستكملاو تايمحملا ىلع ةظفاحملا ىلإ نويناطيربلا دمعف .ةيبرعلا

 نكلو .هعم ةقادص تاقالعب هسفن تقولا يف لوخدلا ىلإو دوعس نبا ةقطنم

 عم قافتا ىلإ لصوتلا ىلإ ىعسي نأ دوعس نبا ىلع ناكف .ًايفاك نكي مل كلذ

 ةرازو +0 ص :م١91١ راذا /سرام 8 ؛«ةيناملرب تاشقانم» ؛1!ةمققتل راسناه نم داهشتسا )١(

 .179 /*9/1 ةيناطيربلا ةيجراخلا

 .77 ص :هركذ قبس عجرم .١ . .قارعلاو تيوككلا» :«دليفوش رظنا (1)

 ليصافتلا نم ديزمل ."8 ص «هركذ قبس عجرم «دليفوش يف روكذم :(م9417١) دنهلا بتكم (1)

 ص ؛هركذ قبس عجرم . يمظعألا كلذكو 1١ - 1:١: - "4 تاحفصملا رظنا تاضرافملا نع

 .ةينامثعلا - ةيزيلكنإلا تاضوافملا ءانثأ تيوكلاب صاخلا ماظنلا صخي اميف 74-4



 تاعطاقم اورسخ ءالؤه نأب ًاملع .دودحلا ميسرتو لكاشملا لك لحل نيينامثعلا

 رمألا ."619415- 191١ ايلاطيا دض برحلاو م917١ - م417١ يف ناقلبلا

 ىلإ ةفاضإ .«ضيرملا ابوروأ لجر» ؛ يلاعلا بابلا فاعضإ هتجيتن نم ناك يذلا

 عاطتسا ثيح ؛ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لخاد ةماه تارييغت تثدح دقلف كلذ

 ناطلسلا نييعتو يناثلا ديمحلا ديع ناطلسلا لزع (ةاتفلا ايكرت) ”نويداحتالا

 حبصيل ةيلعفلا ةطلسلا ديلاقم لك ىلع اولوتسا دق مهف .هل ًاليدب داشر دمحم

 وه مهفادهأ دحأ نأ ىلع مهجمانرب ىف اودكأ امك .طقف ًايزمر ناطلسلا دوجو

 كارثألا ناكمإب نكي مل هنأ الإ .قطانملا لك يف ةينامثعلا ةلودلا ةطلس زيزعت

 ىلإ طقف دانتسالاب رشع سداسلا نرقلا ذنم ةلتمحملا ةقطنملا ىلع ةدايسلاب ةبلاطملا

 ديدجلا ينامثعلا روتسدلا عم ًاضقانتم حبصأ كلذ نأ ثيح نم ؛ينيدلا لماعلا

 حبصأ ءاذكهو .؟”نيدلا ىلع ةينبملا بلاطملا لك ىضفري يذلا «م458١ ماعل

 : م1117 قافتا نومضم - ب

 ماع تأدب ةليوط تاضوافم دعب زومت /ويلوي ١9 يف قافتثالا ىلع عقو

 دراودإ ريسلاو : ةينامثعلا ةيحراخملا نوؤشلا ريزو ءاشاب ىتح ميهأربإ نيب ما

 لوانتي . جيلخلا نع ماسقأ ةسمخ قافتالا نمضتي .ايناطيربل اثم عزب يارغ

 )١( ص «هركذ قبس عجرم 17101116 ينيف 54.

 اوجرخت نويندملا .نييركسعو نييندم نم ديمحلا دبع ناطلسلاب حاطأ يذلا يداحتالا بزحلا فلأت (؟)

 ىلع برحلا ايكرت تلعأ كلذلو .اينالأ راصنأ نم اوناكف نويركسعلا امأ .اسنرفو ارتلكنا نم

 .ايناملا بئاج ىلإ ءافلحلا

 رياريف 5١ ؛يارغ ريسلا ىلإ [مالناظ#6 رذول ديسلا .1 7575 /9/1 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو رظنا (1)

 «ندنل ؟يناطيربلا فيشرألا يف يقارعلا يتيوكلا يدودحلا عازنلا» يمظعألا يف م١

 .يزيلجنإلاب 7 ص ءما

١95١ 



 تناك صنلا اذه ةغايص نكلو .داوم ٠١ ىلع يوتحيو تيوكلا لوألا مسقلا

 نكميام اذهو .تاريسفت ةدع لمتحت تاملكلا ضعب نأ ثيح نم ةضماغ

 يف ًالقتسم ءاضق لكشت تيوكلا نأ» ىلع صنت يتلا ىلوألا ةداملا نم هتظحالم

 بنجتل ناك لقتسم ءاضق ةرابع ىلإ ءوجللا نأ ودبيو .«ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 نيب رظنلا تاهجو ىف ًافالتخا لكش يذلا رمألا «ةيعبتلا ةدايسلا مادختسا

 .''"تاضوافملا يف نيفرطلا

 لعفي ناك امك عفري نأ تيوكلا خيشل» نأ ىلع تصن :ةيناشلا ةداملا

 ةيوازلا يف تيوكلا مسا ركذ عم كلذب بغر اذإ «ينامشثعلا ملعلا «يضاملاب

 ةددحملا ةيميلقإلا ةقطنملا يف لماكلا يرادإلا يتاذلا لالقتسالاب عتمتي وهو

 نوينامثعلا لخدتي ال ةداملا هذه ماكحأل ًاقفوو .؟''«قافتالا اذه نم 5 ةداملا يف

 يف ةثارولا ةلأسم صخ اميف وأ «ةيرادإلا وأ ةيركسعلا «تيوكلا نوؤش يف

 يروطاربمإ نامرف بجومب هتفيلخ نيعي هبايغ وأ هتافو ةلاح يفف .خيشلا ةقطنم
 دنع بدتنم ضوفم نييعت يف قحلا ريخألا اذهلو .ىينامثعلا ةفيلخلا نع رداص

 ةفالخ ةلأسم .ةيروطاربمإلا نم ىرخألا ءازجألا ينطاومو حلاصملا ةيامح خيشلا

 .يسنرفو يزيلكنإ نيصن دوجو ةجيتن ناك كلذو ءريخألا اذه اهضفر خيشلا
 ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةموكحلا يمست روغشلا ةلاح يف» يسنرفلا صنلل ًاقفوف

 نوكي كلذيو ."”0يفونملا خيشلل ةفيلخ :يروطاربما نامرفب ماقمئاقلا

 ةموكحلا يمست» يزيلكنإلا صنلا يف .خيشلا ةفيلخ ةيمستب قحلا نيينامثعلل
 ةيوست تمت دقلو .2؟2يروطاربما نامرفب ًاماقمئاق يفوتملا خيشلا ةفيلخ ةينامثعلا

 1 © ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ ينيف 01

 ظ .عا911؟ قافتا يف ” ةداملا رظنا (")

 ١47. ص ؛هركذ قبس عجرم ءشلا 0"8ة:01 يمظعألا يف يلصألا ينرفلا صنلا عجار (')

 . عجرملا سفن ؛يمظعألا يف يلصألا يزيلكنإلا صنلا عجار (4)
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 ةثارو يف نيينامثعلا ةطلس ىغلأ يفاضإ يرس لوكوتورب بجومب ةلأسملا هذه
 يفاضإلا يرسلا لوكوتوربلا يف ةيضقلا هذه تربغغا دنقلف ..(7تيوككلا خيش

 تيوكلا نوؤشب طبترت ةلأسم لك يف نيينامثعلا ةطلس ديدحت متو ةيلخاد ةلأسم

 قافتا عم ضقانتي قافتا دع يف قحلا خيشلل سيل هنأ وهو دحاو ظفحت ءاقل

 .م147

 ةدوقعملا تاقافتثالا نايرسب «ةثلاثلا ةدالا بجومب «ةينامثعلا ةموكحلا تفرتعا

 م849١ يناثلا نوناك /رياني 77 خيراوتب» ةيناطيربلا ةموكحلاو تيوكلا خيش نيب

 نايرسب تفرتعا امك .«م11505١ طابش /رياربف 78و م٠٠4١ رايأ /ويام ؟14و

 ةلالجلا بحاص ةموكح ىلإ تيوكلا خيش نم ةحونمملا يضارألا تازايتما

 71 يف ةهجوملا ةركذملا يف ةددحملا تامازتلالاب كلذكو :«نييناطيربلا اياعرلل

 ةيناطيربلا ةلالحجلا بحاص ةلود ريتركس لبق نم م١١4١ لوألا نيرشت /ربوتكا

 صنت يتلاو .ندنل يف ناطلسلا ةلالجلا بحاص ريفس ىلإ ةيجراخلا نوؤشلل

 وه مزتلي املاط هنأ ىلإ تيوكلا خيش تغلبأ ةلالجلا بحاص ةموكح نأ» ىلع

 اهمعد هئاطعإب مزتلت اهنإف (م1844١ قافتا) قافتالاب ةددحملا تامازتلالاب هؤافلخو

 أقفو ريبعتلا اذه ريسفتب قحلاب ةلالجلا بحاص ةموكح ظفتحتو ةبيطلا اهدوهجو

 .”!7«اهريدقتل

 .ديرت امك «ةديمحلا ىعاسملا ريبعتلا ريسفت قحب ظفتحت ةيناطيربلا ةموكحلاف

 خيش نأ حيحص .م9417١ ماعل ينامثعلا يزيلكتإلا قافتالا يف لصح ام اذهو

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم ««تيوكلا ةمزأ» .تخابرتول يف لوكوتوربلا عجار 78.
 ) )0كالا ةيجراخلا م١١9١ :؛لوالا نيرشت /ربوتكا 75 ءاشاب قيفوت ىلإ يارغ دراودا ريسلا
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 ىلع تانامضلا نويناطيربلا هبجومب يطعي طرشك ريبعتلا اذه امهف «نييناطيربلاو

 ىلع اهصنب م١40١ ماعل نهارلا عضولا قافتا ىلع تدكأ :ةعبارلا ةداملا

 بابلا كهتني نل املاط تيوكلا يف ةينوناق ةيمحم ئشنت نل ىمظعلا ايناطيرب نأ
 ءيشب ريغت نل ةينامثعلا ةيلايربمالا ةموكحلا نأ ثيح: ةيقافتالا هذه يلاعلا

 بحاص ةموكح نإف ؛ةيقافتالا هذهب ددحم وه امك «تيوكلل نهارلا عضولا

 نلو تيوكلا ةموكح عم اهتاقالع ةعيبط ريغت نل اهنأ نلعت ةيناطيربلا ةلالجلا

 ةيروطاربمإلا ةموكحلا تذخأ دقلو .اهفرصتب عوضوملا ميلقإلا ىلع ةيمحم :ىشنت
 . «نالعإلا اذهب ًاملع ةيئامثعلا

 ىلإ تيوكلا يضارأ تمسق دقل .تيوكلا دودح اتمسر :5و 0 ناتداملا

 خيش سرامي اهيلعو طسولا يف تيوكلا ةنيدم لمشي نأ بجي لوألا .نيمسق

 ًاقفوو رمحألاب ةطيرخلا ىلع هيلإ راشم وهو :؛ةلماكلاو ةرشابملا هتطلس تيوكلا

 ةددحلا يضارألا ىلع اهسرامي تيوكلا خيش ةيلالقتسا» نإف ةسماخلا ةداملا ماكحأل

 فرطلا يف ريبزلا روخو طسولا يف تيوكلا ةنيدم عم يرئاد فصن لكشب
 ةطيرخلا ىلع رمحألاب نيبملا طخلا اذه .يبونجلا دحلا يف نيرقلاو يلامشلا

 هشوعو اكليفو ناكسمو نايبوبو ةبرو رزج كلذ يف امب ؛ةيقافتالا هذهب ةقحلملا
 يه ءةقطنملا هذه اهيوتحت يتلا هايملاو ةريغصلا رزجلا عم مدارملا مأو هوراقوربكو

 ةنيبملا قطانملا ىلع دتمي ةيمهأ رثكألا وهو يناثلا مسقلا .«ةقطنملا هذه نمض

 الإ ةقطنملا هذه يف لخدتلا نوعيطتسي ال نوينامثعلا» .ةطيرخلا ىلع رضحألاب

 لبق نم تاواتإ عفد لالخ نم ةطلس سرامي ريخألا اذهو .خيشلا ةطساوب

 هذه نييناطيربلل ةبسنلاب .'''2ينامثع ماقمئاقك ةيرادإلا فئاظولاب همايقو لئابقلا

 1 مكر ةظيرخلاو م17 قاستا نس * ةداملا رظنا 0(
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 .نيمسقلا يف يضارألا لك ىلع خيشلا ةطلس وهو عقاولا ريغت ال ماكحألا

 ءارجإ وأ «خيشلا ةقفاوم نودب اهيف ةيحالص ةيأ ةسرام نوعيطتسي ال نوينامثعلاف
 . ىمظعلا ايناطيرب صيخرت نودب ةيركسع تايمحم ءاشنإ وأ يركسع ريبدت يأ

 طخ نإ» : ةيلاتلا ةرابعلاب اهلمجمب تيوكلا يضارأ تددح :ةعباسلا ةداملا

 ًامامت ربعيو يبرغلا لامشلا يف ريبزلا روخ بصم دنع لحاسلا ىلع أدبي دودحلا

 ةطلس تحت اهرايآو قطانملا هذه ًاكرات «مانس ليجو ناوفسو ءرصق مأ بونج

 ىبرغلا بونحلا هاهتا ىف هعبتي ىتح نطابلا ىلإ طخلا اذه لصي نأ امو» .ةرصبلا

 روكا طخلا هجيني ةطنقنلا هله نمو تيوكلا ةيحان ىقبي يذلا نطابلا رفح ىلإ

 لصت ىتح عاطنأو هربو ةبهلاو ةعرقلاو ةافصلا رابآ اكرات يقرشلا بونجلا وحن

 نيب الإ دودح طخ دجوي نأ نكميالو ."'"ةفينم لبج نم برقلاب رحبلا ىلإ
 نم ًاديج نوينامثعلا هفرعي ًاثدح كلذ لكش دقلو .نيت

 ةيمست ىلع اورصأ ءرصم عم دودحلا قافتا ءانثأ م1847 ريوتكأ يف مهنأ ثيح

 ."'”لصفلا طخ وأ «يرادإلا طخلا»ب طخلا اذه

 ىتح طخلا عيسوت ةيناكمإو دادغب ديدح ةكسل ةصصخم :ةنماثلا ةداملا
 نع جتني اذهو .طنخلا اذه ةيامحل ريبدت لك ذاختا نيقيرفلا ىلعو .تيوكلا

 «ديدحلا ةكس طخ ةيامح نيمأت نوديري زيلكنإلا «نيتضقانتم نيتدارإ

 . لبقتسملا ىلإ ةلأسملا هذه اوكرت مهنإف ًاريخأو .نيينامثعلاك

 يف خيشلل ةصاخلا كالمألا نمأ نمضت يهف :ةعساتلا ةداملا صخخ اميف امأ

 هذه ىف «ةينلع ةروصب نوينامثعلا دكأ دقل .ةينامثعلا يضارألا يف ةرصبلا

 ىمظعلا ايناطيرب نيب م477١ ماعل ريقعلا قافتا يف هيف رظنلا داعيس طخلا اذه نأ ًاقحال ىرنس )١(

 . دوعس نباو
 , 819 نم ءهرك ذا قبس عج رم ؛؛ًادودحو ًادوجو تيوكلا» رظنا (؟)
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 .''!6يئامشعلا نوناقلا عم مءالتي امب سرامت نأ بجي ةصاخلا كالمألا» نأ «ةداملا
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 مرجعم يأ ةيامجح مدعي تيوكلا مازتلا ىلع تيصن ١ * ةداملا نإف اريخخأو

 مايقلا لاح ةيأ يف اوعيطتسي ال نيينامثعلا نأ امك «تاعطاقملا ةيقب نم ىتأي
 هه

 . ةيتيوكلا يضارألا ىلع تاقحالمب

 : تيوكلل يتاذلا لالقتسالا لوح قافتالل ةينوناقلا جئاتنلا - ج

 يتاذلا لالقتسالا لالخ نم ترهظ ةينوناق جئاتن قافتالا اذهل ناك

 . هتيحالص ةلكشم راثأ قافتالا ماربإ مدع نأ الإ « تيوكلل

 ١( هب فرتعملا يتاذلا لالقتسالا :

 امك .؟''ةلقتسم ةرامإ نع سيلو ايئاذ لقتسم ءاضق نع ثدحتت ىلوألا ةداملاف

 حلاصم ةيامحل خيشلا دنع بدتنم ضوفم» ةيمستل قافتالا ىلإ اوزكترا مهنا

 تيوكلا نأ ىلإ اوراشأ نييتيوكلا نأ الإ .«ةيروطاربمإلا تاعطاقم ةيقب اياعرو
 . تيوكلل يتاذلا لالقتسالاب نيينامثعلا فارتعا ىلع قافتالا اذه نم تلصحتسا

 مسا ليجست عم ملعلا هتازيمم نمو .ىلوألا ةداملا ىلع زكتري صاخلا اهماظنو

 نييناطيربلا عم ةدوقعملا تايقافتالاب ينامثعلا فارتعالاو ةيوازلا يف تيوكلا

 يسايسلاو ينوناقلا ماظنلا» ءاكدةم رموكو ةااهن الليب نم لك هيلع قفاوي يأرلا اذه )١(

 تفرتعا ةيجراخلا ةرازو نأ ىري يذلا سكرك يسريب ريسلا كلذكو ءا١٠1 - ١٠م

 يسرب ريسلا ةايح١ 078065 فارغ رظنا .تيوكلا يف ينامثع لثمت دوجوب تلبقو ةدايسلاب

 .1ل ض ؛هركذ قبس عجرم ؛ ؟تيوكلل

 ءزوللا ؛«تيوكلا ةعماج ؛ ةيضامتحالا مولعلا ةلجبم ىف ؛ ؟ةيسايسلا تيوكلا ةدالوت ؛ يرتعلا رظنا 50
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 ةيلالقتسا دكؤي تيوكلا خيش ىدل بودنم لاسرإ نا ىرن اننإف انتهج نم

 ةملك لامعتسا صخي اميفو .لوبنطسإ هاجت هتيعبت ىلع سيلو تيوكلا خيش
 ال كلذ نأ دقتعن اننإف ةيناثلا ةداملا يف ماقمئاق ةملكو ىلوألا ةداملا يف ة؟ءاضق»

 نإ . 4 ةداملا ىف تمدختسا «تيوكلا ةموكح» ةرابع نأل اناهرب هتاذ دحب لكشي

 ٠ .؟!”يلكش ءارجإ درجم نييناطيربلل ةبسنلاب لكش كلذ لك

 دوجويو تيوكلا لالقتساب تفرتعا لوبنطسإ نأ اوربتعا نورخأآ باّتك

 يف» لوقي نسحلاف .2"”ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا نيب ةصاخ ةيدقاعت ةقالع
 بجومت ىمظعلا ايناطيرب اهيلع تلصح ىتلا ةعساولا تايحالصلا نا ءةقيقحلا

 مهو الإ ةينامثعلا ةموكحلل كرتت ال خيشلا عم ةصاخلا تابيترتلاو تاقافثالا

 نم ىلعأ لالقتساب عتمتي ناك خيشلاف « يلاعلا بابلا هاجت ةدايس ةيعبت وأ ةدايس
 .'0م٠85١ ماعل ندنل ةيقافتا بجومب رصم يويدخل هب فرتعملا لالقتسالا

 هلالقتسا ديكأتب قافثالا اذه نم دافتسا تيوكلا خيش نأ اوربتعا نويناطيربلا

 يف لخدتلا نم يلاعلا بابلا عئمبو «هيلاطمب يمسرلا فارتعالاو هضرأ ىلع

 .هترادإل ةيجراخلا وأ ةيلخادلا نوؤشلا يفو :ةثارولا عوضوم

 .هسفن تقولا يف بيجعو ضماغ قافتا مامأ اننأ دقتعن انتهج نم .'؟7ثيشلا

 .ةيزيلكنإلاب 4١18 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«سكوك يسرب ريسلا ةايح١ ؛(15865 زفارك )١(

 .ةيزيلكتإلاب « 5 ص .هركذ قيس عجرم ؛ةنراحبلا (1)
 . 541 ص :ةركذ قبس عجرم ؛ نسحلا ()

 يف تيوكلا خيش ىلإ سكوك يسريب ريسلا لينولوكلا نم ةلاسر ؛ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو رظنا (14)
 ميقملا دكؤي 1١17. ص ءهركذ قبس عجرم :يمظعألا يف روكذم ؛م917١ ناريزح /وينوي

 هذه نم تازايتما ةدع ىلع لصح تيوكلا خيش نأ ىلع ةلاسرلا هذه يف يناطيربلا يسايسلا

 - ىلإ ةفاضإ كاواكشب يمسرلا فارتعالاو كلالقتسا ديكأت .لوقي امك ءاهنيب نمو» : ةيقافثألا

 تا 17 ا



 انفرتعا نحنف .ةبيجع ةيعضو مامأ اننأ يل ودبي" : نوزريك دروللا يأر وه اذهو
 .هتدايس اتضفرو انررقأ كلذكو .هسفن تقولا ىف اهانركنو ناطلسلا ةطلسب

 مل ارتلكنإ .همعد مدعب اقحال انررق مث نمو تيوكلا لالقتسا اضيأ اندكأ نحنو

 فرتعت مل اهنأ ىلإ ةفاضإ .ةيمهأ ةيأ نود ةيلكش ءايشأب الإ ناطلسلا دعت
 ةيقافتاب ايكرت فارتعا ىلع «تاضوافملا لك ءانثأ ءترصأ اهنأل خيشلا لالقتساب

 نم ةقفاوميو ةرملا هذه تيوكلا ىلع اهترطيس تنمض ىهف اذكهو .مم8

 ايبسن ةضماغلا ةغايصلا نأ نويناطيربلا ربتعا اريخأو .''':يهسفنأ نيينامثعلا

 . يسايسلا عضولا روطتل اقفو مهتامازتلا ريسفت ةيناكمإ مهيطعت قافتالل

 : تيوكلا ةحلصمل جئاتن ةدع جاتنتسا انتكمم «كلذ عمو

 ىوقلا عم ةرشابم تاقالع ةماقإ ادعاصو نآلا نم قحلا تيوكلا خيشل - ١

 نيبو هنيب فالخلا ةلاح ىفو .نيينامثعلا نع لقتسم لكشب :ةيبنجألا

 ."'"نيينامثعلا سيلو نييناطيربلا مامأ رمألا فنأتسي ينامثعلا ضوفلملا

 نم تيوكلل يتاذ لالقتسا حلاصل مهبلاطمو مهقوقح نع نوينامثعلا يلخت - ١
 ةدارإب وأ خيشلا ةدارإب امإ اطبترم نوكيس ينامثع لخدت يأ نأ ثيح

 أدب ةلقتسملا ةيتيوكلا ةيوهلاب ةينامثعلا ةيروطاربمإلا فارتعا نإ .نييناطيربلا

 اهناكمإب نا امك «نييناطيربلا عم تايقافتا دقع اهنكمي تيوكلاف .روهظلاب

 . ينامثعلا ملعلا ىلع اهمسا ليج

 اميف وأ ءمكحلا ةثارو صخي اميف لخدتلا مدعب مزتلا يلاعلا بالا نأ ةفرعم كتوفي نل هنأ -

 يف ةرمتسم ةروصب دجويس هنأ ًاضيأ نوفرعت متنأو «كترادإل ةيجراخلا وأ ةيلخادلا ايايضقلا صخ

 .ىنثفا ص ءهركذ قيس مجرم .دمحلا يف روكذم 0غ(

 خيشلا نيب فالخ دوجو ةلاح يف» لوقي يرس فارغلت ؛65 ماثالا ءايئاطيرب ةيجراعخ ةرازو (؟)

 نأ بجي اذهك ًالمع نكلو .ةديمحلا انيعاسم لوبق خيشلل ًامئاد نكمملا نم نوكيس ءضوفملاو

 .«ةيئامثعلا ةموكحلل مدختسم وه يذلاو ضضوفملا نع لالقتساب ردصي
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 يذلا رمألا «ةداج ةروصب تيوكلا دودح اهيف تمسر يتلا ىلوألا ةرملا اهنإ - ١
 .لوبنطسإ نع ةزيمتم ةيوه اهرابتعاب تيوكلا راهظإب حمس

 تيوكلل ةلقتسملا ةيئاضقلا ةيحالصلاب ةينامثعلا ةيروطاربمإلا فارتعا - 4
 . حابصلا لآ ةلئاع لخاد ةطلسلا لاقتنال يئارولا عباطلابو

 ةيمسا ةدايس ةسرامم يف نييغارلا «نيينامثعلا نيب قافثالا ىلع ضوافتلا مت - ه

 ىلع ةيلعف ةيامح نوسرامي اوناك نيذلا نييناطيربلاو ءتيوكلا ىلع
 ضوفملا ناكو .قافتالا اذه نم اءزج نكت مل ةريخألا هذه .تيوكلا

 دقل .تاضوافملا ريس ىحنمب خيشلا ملعي تيوكلا يف يناطيربلا يماسلا

 يفو .تيوكلل ةيميلقإلا ةيوهلا صوصخب اديدج اناهرب قافثالا اذه ىطعأ

 .تيوكلا يف هيلع لوصحلا نيينامثعلا ناكمإب ناك ام لثمي هنإف « عقاولا

 ىلع تاظفحتلا ضعب راثأ تيوكلا خيش نأ ىلإ ةراشإلا مئالملا نم نكلو

 نل ءفعضلا ضعبب زيمتملا يلاعلا بابلا نأ نم اقلطنم ماكحألا ضعب

 ."7تيوكلاب ةبلاطملا نم نكمتي

 اذه نم دئاوفلا ضعب تصلختسا تيوكلا نأ تاروطتلا هذه نم جتنتسن
 اهميلقإ نمض يتاذلا اهلالقتسا ىلع ديكأتلا يف ةيساسأ ةروصب لثمتت قافثالا

 سكوك يسرب ريس ليئولوكلا دعاسم ىلإ رييسكش نتباكلا نم ةركذم ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةرازو )١(

 - ”1١77 ص ءهركذ قبس عجرم «يمظعألا يف روكذم م517١ رايأ /ويام 8 خيرات 000:

 نع جتني نأ نكمي ام لوح تيوكلا خيش لبق نم راسفتسا ىلع ًءانبو ؛ةلاسرلا هذه يف .18
 .يريدخلا» ثيح ةهباشملا رصم ةلاح يسايسلا ميقملا راثأ «ةيئامثعلا ةدايسلا ةيعبتب لوبقلا

 ةيناطيربلا ةيامحلاب عتمتي ؛ناطلسلل نيعباتلا دحأو ؛ يكرت كلم - بئان ًايمسإ هنأ نم مغرلابو
 ةيابجو ةيلخادلا هترادإ ىلع ةباقر ةيحالص كلمي ال يذلا يلاعلا بايلا نع ًآمامت ًالقتسم ناكو

 .؟ةهباشملا لئاسملاو تادراولا

 جيلخلاو دادغب ديدح ةكس طخ صوصخب اشاب يقح عم تاضوافملا نع ريرقت» ًاضيأ رظنا
 .77 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛تخابرتول ؛4م1917 رايأ /ويام /7 ءيسرافلا
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 رادك ةينامشثعلا ةيروطاربمإلا نم اءزج لاز ام تيوكلا نأ حيحص .ددحملا

 يسايسلا لالقتسالا نكلو «ةينيدلا ةعيبطلاو ةيمسإلا ةدايسلا تحت «مالسإلا

 .م18994 ذنم ىمظعلا ايناطيرب نم ايمحم ناك تيوكلل يداصتقالاو يرادإلاو

 نم) رصم نم لك تعمج دقلف .رصعلا كلذ يف ادوجوم ناك ماظنلا اذهو

 م118١ نم) كنسرهلا - ةنسوبلاو ةيبرعلا لودلا ةيقبو ء(م31١ 5 ىلإ مارك“ "

 لالتحالا وأ ةيامحلاو ةيمسالا ةينامثعلا ةدايسلا رارمتسا نيب (م408١ ىلإ
000 

 قافثالا نم ١١ ةداملا تفرتعا دقلف «نييدوعسلل ةبسنلاب رمألا ناك اذكهو

 صاخ ماظن ةرامإللو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ءزجك ةيدوعسلا ةرامإلاب

 ببسب مربي مل قافتالا نأ الإ ءينيد عباط تاذ تناك لوبتطسإ عم اهتاقالعو

 .هتيحالص نع لؤاستلا انناكمإب كلذلو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن

 : م1517 قافتال ةينوناقلا ةيحالصلا (؟

 اقفوف .2"'”يساسأ ءارجإ قيدصتلاو ؛هقيدصت ةرورض ىلع قافتالا صن دقل

 يف قيدصتلا تادنتسم لدابت متيو ةيقافتالا هذه ىلع قيدصتلا متي» ١18 ةداملل

 ديدمت مت دقلو .«رهشأ ةئالثلا ىدعتت ال ةلهم يفو «نكمم تقو برقأ يف ندنل

 ةيملاعلا برحلا ترجفنا امدنع م4١4١ لوألا نيرشت /ريوتكا ١” ةياغل ةلهملا هذه

 ايلعف ققحت دق قافتالا اذه قيبطت نأ دقتعن اننأ الإ .©”قيدصتلا متي ملو ىلوألا

 )١( نم ءهركذ قبس عجرم ؛ ؟تيوكلاو قارعلا نيب يميلقإلا عارنلا» ؛ آقات؟ع75 سئرول ١١7.

 ىقبت قافتالل ةينوناقلا ةيلاعفلا نأل ًايرهوج ىقبي هنكلو ايلكش ًاءارجإ نوكي نأ قيدصتلل نكميف (؟)

 داهتجالل ًاقفو تادهاعملا ريسفتو قيبطت» ؛.خ.5 11 ل411 ؛«قيدصتلا نودب ةلماك ريغ

 لوألا ءزجلا ءم97390١/ .8 8181 :؟يلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :؟يئاطيربلا

 .ةيسنرفلاب ؛5575 ص

 -««ةيمازلإلا ةوقلاب دوزي مل هنأ ببسب ةيميداكأ ةدئاف وذ م417١ ةيقافتا ليلحت نأ» نسحلا دكؤي (*)

 ت1



 ىوقلا تبحسنا ساسألا اذه ىلعو .هتحص دكؤي امم اقحال تدقع تاقافتا ةدعب

 يفاضإلا لوكوتوربلا عيقوت دعب قافثالا يف ةددحملا تيوكلا يضارأ نم ةينامشعلا

 عيقوت ةظحل يف هنأ» نلعت ةينامثعلا ةموكحلا نأ ىلع صنيو ةيقافثالاب قحلملا

 دودح ميسرتلف هب ةطيحملا يضارألاو جيلخلا لوح «ةيكرتلا - ةيزيلكنإلا ةيقافتالا

 ىلإ ةيرورضلا رماوألا ىطعت فوس «ةلقتسملا رطق ضرأو لقتسملا تيوكلا ءاضق

 ةيركسعلا ىوقلاو يركسعلاو يرادإلا زاهجلا باحسنا نيمأتل ةصتخلا تاطلسلا

 لهم رصقأ ىف امهدودح ةموسرملا نيتقطنملا لخاد نيدوجوملا سيلوبلا وأ ةيماظنلا

 نم مغرلاب هجئاتن م917١ قافثال نأب اوفرتعا نييئاطيربلا نأ ىلإ ةفاضإ .70١2ةنكمم

 خيش نم ءالؤه بلط «نييناطيربلا لبق نم قافتالل اقيبطتو .؟'”برحلا ءدب
 ةيصوت نولمحي ال وأ نينيعف ريغ صاخشأ ىلإ ةيطفن تازايتما ءاطعإ مدع تيوكلا

 لوألا نيرشت /ربوتكا 77 خيراتب هتلاسرب خيشلا درو .ىمظعلا ايناطيرب نم

 ةيقافثالا نم 7 ةداملا ىلع ةيساسأ ةروصب نويناظيربلا زكترا دقل .؟"7باجيإلاب

 ةداملا هذهف . ةئيجح يف تقدص ىتلاو لدع دولدحب ةصاخلا ةينامثعلا 3 ةيزيلكتإلا

 ميسقت راطإ يفو «كلذ ىلإ ةفاضإ .247ه1417“ ةيقافتا نم ١١ ةداملا ماكحأ دكؤت

 تيطعأ م١41١ 5 راذا /سرام 74 يف . 1 يف ةيطفنلا ايكرت ةكرش يسسؤم

 . 141 سس ءهركذ قبس عجرم <

 .177 ص ءهركذ قبس عجرم .اطالدطع0053 و ؟ةلان ةلاقم يف نييناطيربلا رظن ةهجو رظنا (1)

 هراتخت يذلل الإ ةيطغن تازايتما يطعن نلو ءًابسانم هنورت ام لك ديؤن اننإ» هتلاسرب خيشلا حضوأ (5)

 . 710 ص ؛هركذ قبس عجرم «تعابرتول يف نيتلاسرلا رظنا ؛ ؟ةيئاطيربلا ةموكحلا

 .ةيسنرفلاب ٠ 40 ص ؛هركذ قبس عجرم :؛«ةيبرعلا ةريزحلا هبش يف ةيدودحلا لكاشملا» ءرابلأ رظنا (5)
 لبق نم لوبنطسا يف عقوملا ,م1917١ لوألا نوناك /ربمسيد ١1 قافتا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال (0)

 - ؛1طقمشوتس ناقئانلا ةقطنم لقن « ينامثعلا ريبكلا ريزولاو سراف دالبو ايسورو ارتلكتا ءارفس
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 ءانثتساب «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف يطفنلا رامثتسالا راكتحا قح ةكرشلا هذه

 تريتعا كلذلو .تيوكلا خيشو رصم يويدخ ةرادإ تحت ةعقاولا يضارألا

 ةيروطاربمإلل يداصتقالا لاجلا نم اءزج لكشت ال اهنأب اهسفن ةنسلا يف تيوكلا
 .11061978و م1915 يقافتاب ةلومشم تناك يتلا دين فالخب ةينامفعلا

 يذلاو م7١9١ ةيقافتاب فرتعا ةيكرتلا طفتلا ةكرشب صاخلا قافتالا نإف اذكهو

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيدودحلا لئاسملا ىلع عازنلا لحل ساسألا لكش
 نإف سكوك ريسلا يأرل اقفوو .م947١؟ ماعل ريقعلا قافتا بجومب تبث دقو اذه

 وهو «قراط قزر ىريو 76141١7'2. ةدهاعم بجومب ةددحم تناك دودحلا

 .م9417١ قافتا ضومغ نم مغرلابو ءلاوحألا لك يف» هنأ ءباتكلا دحأ

 يذلا رمألا ءاسدقم اقافتا هرابتعاب هباومزتلا دق ءاقرفلا نوكي نأ بجوتي

 ئدابمو دعاوق ىلع اناودع هكاهتنا نم لعجيو ةساسحو ةقيقد لئاسم ريثي
 هنأ نويناطيربلا دجو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ترجفنا امدنع .2؟76يلودلا نوناقلا

 هذه ةعيبط ىه امف .تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةيامحلل يمسر سيركت مهملا نم

 . ؟ةيامحملا

 ءاقل ةينامشعلا ةيروطاربمألا ىلإ ء طفن رابآ طفنلل ةيسرافلاو ةيزيلكتإلا ةكرشلل تناك ثيح -

 رظنا ؛ةرمحملا مامأ غولات طخ ىتح برعلا ءيطاش ىلع سرافل ةيميلقإلا قوقحلا عيسوت

 .17 نص ءهركذ قبس عجرم ؛سنارول
 )١( خيرات ةروهشملا رمحألا طخلا ةيقافتا نم ءاهسفن ةقيرطلابو «تيوكلا داعبتسا ًاضيأ متيس ١7

 .ةيكرتلا ةكرشلا تفلخ ىتلا ةيقارعلا طغنلا ةكرش تاطاشن تددح ىتلاو م474١ زومت /ويلوب

 عجرم .؟جيلخلا تارامإ» .حابصلا ملاس ًاضيأ رظنا .١؟ ص ءهركذ قبس عجرم «سنارول رظنا

 ص ؛هركذ قيس 45.

 ١7. ص ءهركذ قبس عجرم .«قارعلاو تيوكلا نيب يميلقإلا عازنلا» «سنارول (؟)
 ص م950١ «؛ةرهاقلا ؛:ةحورطأ ؛«آلا) ممو560عان5 هتزوح يف ام لكل أدبم» «قزر قراط (*)
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 ايناطيرب نيب م4١9١ بآ /سطسغأ ١4 يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا تعلدنا

 يف .ايناملا بناج ىلإ نوفقيس نيينامثعلا نأ حضاولا نم ناكو ..ايناملأو ىمظعلا
 هيضارأو هرزج ةداعتساب «ةدازإلا ىلع هرارصإ عم م4١1١ بآ /سطسغأ 4

 مغرلاب هقح يف شاقن ال نأ تيوكلا خيش نلعأ «برعلا طش بصم ىلع ةعقاولا

 فرصت يف عضوو «م907١ ماع نيينامشعلا نم ةلتحم تناك قطانملا هذه نأ نم

 يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا بلط دقو .؟'”:هنفسو هلاجر# ىمظعلا ايناطيرب

 ةريزجو ناوفسو ءرصق مأ لالتحاو ةمجاهم خيشلا نم سكوك ريسلا تيوكلا
 خياشملا ةيقبو دوعس نباو هرمحملا نم لعزخ خيشلا عم نواعتلا» كلذكو نايبوب

 كلمت قح هدعب نم هتثروو تيوكلا خيشل نوكيس هنإف لباقملاب ؛'"'”«ةرصبلا ريرحتل

 نم لصألا يف يهو (ةرصبلا برق) ةنرقلاو وافلا نيب ليخنلا لوقحو يضارألا

 ."”ةيبيرضلا تامهاسملا عاونأ لك نم مهئافعإ عم مهكالمأ

 كلا ةيامحب ةيناظيربلا ةموكحلا تمزتلا

 ادييفللا يشأ جلع نكاد فوود ءرصق مأو «ناوفس هلالتحاو هتمجاهم

 ملعلا رّيغ نايبوب ةريزجو هيضارأ داعتساو تيوكلا لامش يف ةينامثعلا تاوقلا

 ةيفلخ ىلع ءاضيب فرحأب تيوكلا مسا هيلع بوتكم املع اعفار ينامثعلا

 تيوكلا نوكت نأ تلبقو ايلعف ىمظعلا ايناطيرب تفرتعا» مث نمو .2؟”ءارمح

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ يمظعألا يف .؟١47 /ا/١ ةيئاطيربلا ةيجراخلا 44.

 راجتلا ةيامحو ةينامثعلا تازيزعتلا لوصو عنم هنم زيلكنإلا بلط امك .مجرملا سفن « يمظعألا (7)
 .بهتلا لامعأ نم كلذك ىهلاومأو بناجألاو زيلكتإلا

 .نييناطيربلا ةهج نم طرشلا اذه نيمأت تهجاو يتلا تابوعصلا « يناثلا مسقلا يف «ىرئس (5)

 .14 ص ؛هركذ قيس عجرم ؛دليفوش (4)
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 ةيامحلاب قلعتملا نالعإلا اذه .؟7١«ةيناطيربلا ةيامحلل ةعضاخ ةلقتسم ةرامإ

 .''”برحلا ءانثأ يف كرابم خيشلا ةفيلخل هديكأت مت ةيناطيربلا

 نيرشت /ربوتكا يف ةندهلا ةيقافتا عيقوتو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةميزه دعب

 ءاشنإ ىلع صني حارتقا ضفر دعب ةيناطيربلا ةيامحلا تحت ةلقتسم ةرامإ تيوكلا

0 
- 

 ىمظعلا ايناطيرب نأ ترهظأ ةيدقاعتلا ةسرامملاو قيبطتلا نإف عقاولا يفو

 .تيوكلا ىلع نوناقلا مكحب مث نمو «عقاولا مكحب ةيمحم ءاشنإ يف تحجن
 نم هنإف كلذ لبق هنأ الإ .(ب) ةيامحلا هذهل ةينوناقلا ةعيبطلا ةفرعم انل ىقبي

 يأ .(أ) ةلودلل ةنوكملا رصانعلا ايلعف كلمت تيوكلا ناك اذإ ام ةفرعم مئالملا

 .تيوكلا ىلع ةلودلا موهفم قيبطت ةلأسم

 : ةلودلل ةنوكملا رصانعلاو تيوكلا -

 يسايسلا لالقتسالاب اوفرتعا نيينامثعلاو نييناطيربلا نأ ةظحالم ةيادب اننكمي

 ةيامحلا نم تدافتسا تيوكلا نأ انيأر امك .تيوكلل يداصتقالاو يرادإلاو

 يف روكذم ؛«كرابم خيشلا ىلإ يسايسلا ميقملا نم م65 يناثلا نيرشت /رسمفوت " ةلاسرت )١(

 كلملا بئان لبق نمو ما راذقا / سرام يف ؛ كرابم خيشلل ركبلا نيالا ؛ رباج خبشلا ماللغإ مت 5(

 هثإف ؛ ةيئاظيربلا ةموكحلا عم ةدفانلا تايقافتالا عم مءالتي امب نوفرصتت املاط» هنأ ىلإ دنهلا يف

 ةنس دعب رباج خيشلا يفوت .؟مكدلاو هب عتمتب ناك يذلا هسفن معدلا ىلع دامتعالا مكتكمي

 /سرام يف اهسفن تانيمطتلا دنهلا يف كلملا بئان هل مدق دقلو .ملاس خيشلا هقيقش هفلخو

 .عم1811/ راذا

 يف 51417١: /؟ال١ ةيناطيربلا ةيجراخخلا ءم8١191١ ؛لوالا نوناك /ربمسيد ١ يف ةركذم (7)

 ٠١7. ص ؛هركذ قبس عجرم « يمظعألا

- 0 - 



 .نيينامثعلا لبق نم فارتعاب كلذو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا لبق ةيناطيربلا

 عيطتسي يلاتلابو .مهنع لالقتسالاب تادهاعم دقع ةيحالص تيوكلا ريمألف

 ةسايسلا نم اديقعت لقأ نكت مل يتلاو «نزاوتلا ةبعل يف لوخدلاو فالحأ قلخ

 هيكل عساتلا نرقلا يف ةسوروألا

 ذنم ايلعف تفقوت نيينامثعلاو تيوكلا نيب تاقالعلا نإف « كلذ ىلإ ةفاضإ

 ةيروطاربمإلا ةميزهو :ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا رثأ ىلع هنأ امك . م15

 ىمظعلا ايناطيرب تدكأ «لوألا نيرشت /ربوتكأ يف ةندهلا عيقوتو «ةينامثعلا

 نيب مالسلا تداعأ ىتلاو ءم977١ ماعل نازول ةيقافتا يفف .تيوكلل اهتيامح

 ايأ ءبقل وأ قح لك نع ١1 ةداملا ىف» ايكرت تلخت «ةفيلحلا ىوقلاو ايكرت

 .ةيلاحلا دودحلا دعب ام ةعقاولا يضارألا صخي اميف وأ ىلع ءهتعيبط تناك

 .«نيينعملا لبق نم هتب بجي يضارألا هذه ريصمف

 وأ ةطلس ةيأ» ةسرامم نكمي ال هنأ ىلع نازول ةدهاعم نم "؟1/ ةداملا تصن

 ةلودل نيعبات ىلع ءةيكرتلا يضارألا جراخ .؛ةينامثعلا تاطلسلاو ةموكحلا

 وأ «ةدهاعملا هذه ىلع ةعقوملا ىرخألا ىوقلا ةيامح وأ ةدايس تحت ةعوضوم

 تيوكلا نأ ينعي اذهو .""ايكرت نع تلصف يتلا اياعرلا وأ يضارألا ىلع
 .ةيناطيربلا ةيامحلا تحت ةعوضوم ضارأ ةريتعم تناك جيلخلا تارامإ ةيقبو

 نازول ةدهاعم بجومب نيينامثعلاو تيوكلا نيب تاقالعلا انوناق تعطقنا كلذلو

 م17 ماعل

 1 ست غ8 9: قبس عيجرم .؟جيلخلا ةمزأل ؛ غياصلا )١(

 ؛١؟ ص :نيرشعلاو نماثلا ءزجلا .تادهاعملا ةعومجم :ةدحنملا ممألا ةبضع : نازول ةدهاعم (؟)

 بآ /سطسغأ 5 يف قيبطتلا زيح تلخدو :ناريزح /وينوي 74 يف ةدهاعملا تعقو .17 ةداملا

 1١7. ص ءهركذ قبس عجرم هرايلأ . 117 ةداملا ًاضيأ رظنا م14

 اا



 ناكمإلاب حبصأ .ديدج ىيلود ماظن رداوب روهظو ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب

 ناك اذإ امعو «ةلودلل ةيرورضلا رصانعلا كلتمت تيوكلا تناك اذإ امع لؤاستلا

 اهديكأتي ءلودلا هذهف .ةيبرعلا لودلا ةقطنم يف يلودلا نوناقلا قيبطت بجوتي

 ىلإ اهلوحت ادارطتساو ؛ممألا ةبصع ىلإ ةيوضعلا بلط اهميدقتو ءاهتدايس ىلع
 فرتعي يلود عمتجم نم اءزج نوكت نأ تلبق دق «ةيملاعلا ةمظنملا هذه يف لود

 ةيعرشلا تابجوم ىدحإ همارتحا لكشي يذلاو يلودلا نوناقلا قبطيو

 ةزكترم تحبصأ جيلخلا تارامإ دوجو ةيعرش نإف :ةيناث ةهج نم , '7١ةيلودلا

 ةيعرشلا داعبتسا ىلإ ىدأ ام «ديدجلا يلودلا ماظنلل اقفو ةيميلقإلا ةدايسلا ىلع

 حمست ىتلا يه يلودلا نوناقلا ءيدابم» نإف اذكهو .؟''ةينيدلا وأ ةيلبقلا

 ةرهاظ يه ةلودلاو ."«ةلود» حبصيل عمتجم يأ يف ةبجوتملا طورشلا ديدحتب

 نكمي يلاتلابو .؟؟”رابتعالا نيعب نوناقلا اهذخأي ةيسايسو ةيعامتجاو ةيخيرات

 ةروصب رقتسا يناسنإ عمجت» اهنأب يلودلا نوناقلا رظن ةهجو نم ةلودلا فيرعت

 هدوجو طبتري الو ؛هب صاخلا يسايسلا هميظنت هلو .ددحم ميلقإ يف ةمئاد

 يكل هنأ جتئتسن .؟*”«يلودلا نوناقلاب ةرشابم طبتريو هب الإ اينوناق يسايسلا

 نم اءزج حبصت نأ نم نكمتت يكلو «ةيميلقإو ةيسايس ةلود ةعومجلا لكشت
 : رصانع ةثالث عامتجا نم دب ال ؛«ةيلودلا ةيصخشلا نم ديفتستو « يلودلا عمتجلا

 ةثالثلا رصانعلا هذه يلودلا فرعلا دكأ دقلو .ةموكحلاو ءميلقإلا «ناكسلا

 نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا ؛«ءارحصلا ةلكشم ىلع اهقيبطتو ةيبرعلا ضرألا موهفم» ؛يرولف )١(
 4١. ص ما 961 ءشل"آ)1 «ءيلودلا

 .ةيريلكتإلاب ,85 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«جيلخلا ةقطنم يف ةدايسلا ميهافما «فوج (؟)

 .801015 ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجملا ,م١441١ يناثلا نيرشت /ربمفون 54 ١+ مقر يأر (")
 .ةيسنرفلاب ؛,5524 ص ما75

 .ةيسنرفلاب .544 ص ؛ءهركذ قبس عجرم ؛«ماعلا يلودلا نوناقلا» .8ةنااذع5 نورخخآو هيليد (4)

 .ةيسنرفلاب «15754 ص .م97١+ .5158)' ياريس .يلودلا نوناقلا تاحلطصم مجعمل ًاقفو (8)

 سه [7ه/ث



 ١( ناكسلا :

 ايأ بعش نودب دجوت ال يهف «ةيناسنإ ةعومجم ءيش لك لبق يه ةلودلا
 شيعت دارفأ ةعومجم نم «يلودلا نوناقلا يف ءناكسلا لكشتيو .هتيمهأ نكت

 08 ن
 1 '"هيلقإ ىلع لمعتو

 طبتري ةدحاو ةمأ نم ةلودلا نوكت نأ طرتشي ال ىلودلا نوناقلا نأ الإ

 .؟9ءبدلا وأ ةفاقثلا وأ قرعلل دحاولا ءامتنالا اهضرفي ةيعامتجا طياورب اهؤاضعأ

 ةينيدو ةيقرع ةيوهب عتمتي يذلا تيوكلا بعش ىلع قبطت تارابتعالا هذه

 وه يتيوكلا بعشلا نوك نع حان عقاولا اذه .ةسناجتم ةيعامتجا تاقالعبو

 ضارأ -؟ .نومئاد ناكس ١- :ةيلاثلا رصانعلا يلود صخشك ةلودلا يف عمت نأ بجي )١(

 نم ىلوألا ةداملا .لودلا ةيقب عم تاقالع يف لوخدلا ىلع ةردقلا -4 .ةموكح - .ةددحم
 قوقح لوح م977١ لوألا نوناك /ربمسيد ؟؟ يف ويديفتنوم يف ةعقوملا ةيكريمألا ةيقافثالا

 :؛هركذ قيس عجرم ؛؟يلودلا ماظنلا يف ةلودلا لالقتسا" ءوسور يف روكذم .لودلا تابجاوو
 يأ نأ» نيبي يذلا ء0٠15١ ص لوألا ءزجلا ؛«ماعلا يلودلا نوناقلا» ءريبيس رظنا 2178 ص

 ةطلس -7 «هدراومب شيعلا نم نكمتيل ددغلا ليلق ريغ يناسنإ عامتجا ١- : عمجي ديدج زاهج

 ةروصب ًاددحم نكي مل ولو ىتح) ميلقإ -" ءيلودلا نوناقلا مارتحال ةزهاجو ةرقتسم ةيسايس
 ص ؛ةركذ قبس عجرم :«نورخغآو هيليد رظنا فارتعالا صخ اميف .«ةلودلا هيف دجوت (ةلماك

5. 

 .ممأ ةدع نم ةلود نوكت عنمي ال يلودلا نوناقلا نا امك .7946 ص «ءعجرملا سفن :هيليد (؟)

 عجرملا رظنا ؛ةيقيرقإلا لودلاو ايسورو نيصلا اهنم ؛ةديدع تايموقلا ةددعتملا لودلا ةلثمأ (7)

 . 791 ص ؛قياسلا

 2ك 038



 نيب ضقانت يأ كانه سيلف .2)ةيبرعلا بوعشلا ةيقبك «ةيبرعلا ةمألا نم ءزج
 هؤامتناو «ةزيمتملا هتفاقثو هديلاقتو هتيصخش هل بعشك يتيوكلا بعشلا ةيوه

 نوناقلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيبرعلا بوعشلا ةيقب اضيأ مضت ىتلا ةمألا ىلإ

 نأ نكمي يذلا بعشلا ديدحتل ةيميلقإلا ةيوهلا موهفمب كسمتي مويلا يلودلا

 .""'ريصملا ريرقتب قحلا سرامي

 نينامثو فلأ ةثام نيب تيوكلا ناكس ددع حوارت نيرشعلا نرقلا ةيادب يف

 ماع كرابم خيشلل ناكو .2”تيوكلا ةئيدم يف افلأ 75 مهنم ةمسن فلأ

 ظافحلاب هل حمس يذلا رمألا «؟؟براحم فلأ 70 نم نوكم شيج م1

 بعشلا فرع م157١ ذنمو .جيلخلا ةقطنمو تيوكلا ةرامإ ةيامحو ماظنلا ىلع

 ةيقب نع هزيم امم اصاخ ارارقتسا ؛ةطلسلا يف حابصلا لآ ةلئاع عم ؛ يتيوكلا

 قطانملا بوعش نع مهزيمي امث راجت مه نييتيوكلا نأ ىلإ ةفاضإ .ةرواجلا بوعشلا
 رداصمل اقفو داوسلا ضرأ ةامسملا قارعلا اهب زيمتت يتلا ةيفيرلا وأ ةيعارزلا

 ةجيتن تءاج تيوكلاف .مهيعارم ةيامحب نيمتهملا لئابقلا نعو ءةميدق ةيمالسإ

 رارقتسا «كلذ نع الضف ."*”يداصتقالا مهطاشنو اهئانبأ نم ناكسلا ةيويح

 )١( ص ؛هركذ قيس عجرم .«ًادودحو ًادوجو تيوكلا» 118.

 .41* ص ءهركذ قبس عجرم «نورخآو هيليد (1)
 رظنا .م057١ ماع ةمسن فالا ٠١ اهنكسي ناك تيوكلا ةنيدم نا ![عاطادا>©؟ روبين ةلاحرلا ىري (؟)

 ص .هركذ قبس عجرم ؛؟يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا روطتلا .تيوكلا» 2151161 وشيإ

16 

 ةيجراخلا ًاضيأ رظنا ١١٠١. ص ؛هركذ قبس عجرم ؛يكسفرادنوب يف روكذم :81355 سالب (4)

 .14 ص ءهركذ قبس عجرم ؛يمظعألا يف غم١911١ ماع ١/”/ ١747: ةيناطيربلا

 ظ . 8ا/ ص :ةركذ قيس عجرم .«ًادودحو ًادوجو تيوكلا» (0)

١8 



 يذلا نامألاو يجيتارتسالا اهعقوم ببسي ناك تيوكلا يف ةيبوروألا تاكرشلا

 .اهيف ادئاس ناك

 ناك رشع عباسلا نرقلا يف تيوكلا ضرأ ىلع ناكسلا رارقتسا ذنم نذإ

 ؤلؤللا جارختساو ةراجتلا نس سشاتعي ايرضحو ايراجت اعمتجم يتيوكلا عمتجملا

 .؟17هفسلا ءانيو

 : ميلقإلا )3

 هدكأ ام اذهو .ميلقإ نودب ةلود ال كلذك ءناكس نود ةلود ال نأ امك

 ةبسنلاب وأ ةيعامتجالا ةعومجملل ةبسنلاب ءاوس ديفم ميلقإلاف . يلودلا فرعلا

 يكل ريبك مجح ميلقإلل نوكي نأ يرورضلا نم سيل هنأ الإ .؟''ةلودلا روطتل

 ةريزجلا هيش ىلإ كرامتادلا كلم اهلسرأ يتلا ةيملعلا ةثعبلا وضعو ريبك ةلاحر .20تاطانات؟ روبين )١(

 ماع «ةيبرعلا لالخ تالحر» ؛هباتك يف بوتعلا مكح لظ يف تيوكلا فصو وهو .ةيبرعلا
 لامعأل يرورضلا بشخلا نودروتسيو ةنيفس 6٠١ نم رثكأ نوكلتمي اوناك نويتيوكلا .ما 8
 19005 وشيإ ًاضيأ رظنا ؛ةيزيلكتإلاب ء7١٠ ص يناثلا ءزجلا ءم1057١ غريندنا . نفسلا ءانب

 ١6. ص ءهركذ قبس عجرم

 مسقتا هقفلا نإف «ةلودلاو ميلقإلا نيب طبارلل ةينوتاقلا ةعيبطلا صخي اميف .9708 ص :ما 57

 ةيرظنو ددحملا ميلقإلا ةيرظنو ءعوضوملا - ميلقإلا ةيرظنو « عباتلا ميلقإلا ةيرظن : تايرظن 4 ىلإ

 ةعيبط نم رصنع» وأ «ةلودلا ةفص» هرابتعاب ميلقإلا ددحي ىلوألا ةيرظنلا يف .ةيحالصلا ناونع

 ةطبار ميلقإلاو ةلودلا نيب تقلخ ةيناثلا ةيرظنلا .«يميلقإ داحتا» اهنأكو ةلودلا حبصتو .«ةلودلا

 ؛ةصاخ آلانعانأا يغود اهنع عفاد ةثلاثلا ةيرظنلا .ةقلطملا ةيكلملا رصع ىلإ دوعت يهو .ةيكلم

 عفاد هذه انمايأ يف الوبق رثكألا يه ةعبارلا ةيرظنلا .ةلودلا ةطلس دودح وه ميلقإلا نا ربتعت

 .مهريغو 5هعا16 ليسو ا/ع702055 سوردريفو 1ة0ةلاتلغإ' يكزتيندارو نسلك ءاهقفلا اهنع

 اهتيحالص ةسرامم ةلودلل زيجي ينوناق قح وه ءدودح نم رثكأ وه ميلقإلا نأ ربتعت يهو
 .ةيميلقإلا



 يأ اهدوجو ريشي الو ادج ةريغصلا لودلا نه ريثكلا كانهف .هيف ةلود أشنت

 . ''”جاجتتحا

 هتدكأ ام اذهو .ةلودلا دوجول اطرش سيل دودحلا ديدحت نأ ىلإ ةفاضإ

 نم سيل هنإ) عوضوملا اذه يف 8ةملهدد6؛ ينودراب لوقيو .2”ةيلودلا ةسرامملا

 ةدوجوم ةريخألا هذه نوكت يكل ةلودلا دودحل لماك ميسرتو ديدحت يرورضلا

 دحأ نوكي نأ نكمي ميلقإلا نأب لوبقلا عيطتسن ةيناث ةهج نم ."0«اهب افرتعمو

 تقولا يف ىقبيو - ةيالو ءةخيشم «ةرامإ «ةريغص ةلود - ةزيمتم ةيوه تازكترم
 .؟؟ةيداحتا ةلود وأ ةدايس تاذ ةلود وأ ةيروطاربمإ ربكأ ةيوه نم اءزج هسفن

 نإف ضرألا هذه ىلإ بوتعلا ةعامج ءيجم ذنمف .تيوكلا صخ اميف
 نم ىرخأ ةعومجم يأ عنم فدهب ينلع لكشب تددح ةيميلقإلا دودحلا
 امم ربكأ نيرشعلا نرقلا ةيادب يف تناك تيوكلا ضرأ نأ امك .اهيف رارقتسالا

 دودح عضو مت دقلو .يبرغلا بونجلاو بونجلا يف ةصاخ مويلا هيلع يه

 ربتعا يذلا «م1917١ ماعل ينامثعلا - يزيلكنإلا قافنالا ىف ةرم لوأل تيوكلا

 دعبو 1 ةيبرعلا ةيومللا هر كت قلل لقا وقتا قيس ىقوألا ةيخيراتلا ةلواحملا

 )١( ص ء؛هركذ قبس عجرم ؛نورخأو هيليد 594.

 تناك ةيكيجلبلا ةلودلا نكلو .م879١ ماع الإ ًايئاهن ددحت مل ةيدنلوهلا - ةيكيجلبلا دودحلا (؟)

 ةلودلاب تفرتعا امدنع ايناطيرب نإف لاثملا ليبس ىلعو .ةينوناق ةيوهك م١87١ ذنم ةدوجوم

 اهدودح# نأ ىلع تصن دق ا/ ةداملا تناك :م5١41١ ماعل فيطقلا ةدهاعم بجومب ةيدوعلا

 ءااهديدحمت ةيبسنو ةيربلا دودحلا» ؛ 8ةمل1©008 ينودراب عجار ىرخأ ةلثمأل .«ًاقحال ددحتس

 .ةيسنرغلاب ؛م5175١ ص .ىيلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم

 . 78 ص ءعجرملا نفت (1)

 .يلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :؛اهب فارتعالاو لودلا ءوشن» ؛56ا شيريا (8)

 ظ .اهيلي امو 4171 ص ال ءزجلا م5

 .ةركذ قبس عجرم :انمايأ ةياغل م1114 ذنم ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا لكاشم» ءرابلأ (0)

 .7 ص

 ه- -١85



 تيوكلا لامش يف تثشن تئشنأ دقف ةيدايح قطانم ءاشنإ مت دودحلا ىلع قافتالا

 نيب بونجلا يف تئشنأو ءةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو قارعلا نيب «ةدياحملا قارعلا ةقطنم»

 دوجو ببسي كلذو ««ةدياحملا تيوكلا ةقطنم» «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا

 .'27ةقطنملا هذه يف طفنلا

 اكالإ وبلا ةفونعت امنت نيمس :ميلقإب نيظقرساوئاعأ نييضيرفتلا قو | يفعل
 ع دب الف .ةلود ةدال وو ءوشنل امهدحو نايفكي ال ميلقإلاو ناكسلا يرصنع

 .بعشلا ىلع ةطلسلا مامزب ك كسمت ةموكح د وحح و

 : ةيسايسلا ةطلسلا (*

 .ةلودلا ةيرارمتسا أدبم عم رصنعلا اذه رابتعالا نيعب يلودلا نوناقلا ليخأي

 ةلودك اهفينصت نكمي ىتحو .2''نمزلا يف ةدودحم نوكت الأ ةلودلا ةعيبط نمو
 ةزكترم اهب ةصاخ ةماع ةطلس سرامت نأ نادلبلا ىلع بجي ةمأك وأ عمتجمك وأ

 نوناقلا نأ الإ ."”ةكرتشم طباورب نيدحتملا ناكسلل ةيعامجلا ةدارإلا ىلع

 .'؟7ةلودلا يف مكحلا ماظن ضخ ابق طورش هيأ عشب هي ال يلودلا

 نكت مل تيوكلا نا ليدنملا اشاب فيطللا دبع قارعلا لثمم دكأ دقف ةيدايحلا قطانملا خخ اميف )١(

 لاجم ىلإ ةجاحب تيوكلا لئابق نأ هباجأ سكوك ريسلا .ةدياحم ةقطنم ىلإ ًاقالطإ ةجاحب

 هذه يف طفن دجوي هنأ دقتعن انثأل» باجأ قارعلا لثمم رارصإ مامأو .اهيشاوم ةياعر نم نكمتت

 كلملا دوعس نبا» .865508 نوسيب يف روكذم .رخآلا عم واستم مسق امهنم لكلو ةقطنملا

 .ةيسنرغلاب ١85 ص ءما٠98 ءما٠948١ «نازول ؛.«يودبلا

 .ةيسنرفلاب ١١177 ص ؛هركذ قيس عجرم :؟ةلودلا لالقتسا» ءوسور (؟)

 .ةيسنرفلاب ؛ 154 ص :؛هركذ قبس عجرم ؛؟فارتعاو ةدالوا ؛ 121113 شيريا (17)

 يف ةدعاق ةيأ دجوت ال هنأ اهيأر يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم تربتعا ةيبرعلا ءارحصلا ةيضق يف (4)

 صئاصنلاب ةمكحلا تفرتعا كلذبو . نم لك ةلدنزل ةوكورتاو عزا" ىلزالا نوناقلا

 .؛لدعلا ةمكحم يأر» ؛يرولف رظنا ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ةيبرغملا ةلودلل ةيلخادلا

 . ةيسنرفلاب + ؛ 1177 ص :؛هركذ قيس عجرم

 ب #



 ةروصب ابيرقت رمتسا مكحلا ماظن نأ ةظحالم اننكمي تيوكلاب قلعتي اميف
 يف ترهظ حابصلا لآ ةمكاحلا ةلئاعلا .م١47١ ماع لالقتسالا ىتح «ةيئادب

 لكش قفو ةدوجوم تناك ةيسايسلا ةطلسلاو .رشع عباسلا نرقلا يف تيوكلا

 نم تلقتنا دقو .حجيلخلا تاراما ةيقب يف امك ءايثارو مكحلا حبصأ مث :ىلبق

 ءاضعأ ؛ءارمألاب اولبق نيذلا نييتيوكلا نم ةضراعم ةهجاوم نود ليج ىلإ ليج
 يفو .ةعيبلا : ةطلسلا لاقتنال يمالسإلا لكشلا لوح نيقفتم «ةلئاعلا هذه

 ماظن تيوكلا خويش دمتعا تيوكلا يف ةطلسلا ليكشتل ىلوألا ةرتفلا
 37 جرونعلا

 ةماع ةطلس نوسرامي تيوكلا خويش نأ انيأر نأ قبس «كلذ ىلإ ةفاضإ

 « تادراولا ىلع بئارضلا ضرفب ع حمسي ناك امم ؛ةماعلا ةيلاملاو لدعلاك

 ضعب ىلع ٠١/ ىلإ لصت نأ نكمي ؛ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ةيتآلا كلت ىتح

 ةدارإلاب ةموعدم اهنأ ينعت لخادلا يف ةموكحلا ةطلس وأ رارقتسا نإ

 ."”دالبلا مساب ثدحتلا نم اهنكمت ةيفاك ةطلسب عتمتت اهنأو ةينطولا

 ماظنلل ةبسنلاب ؛تيوكلا يف نالرب دجوي ًايلاح .58 ص ءهركذ قبس عجرم ء؛ةمكاح وبأ )١(
 «تيوكلل يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا روطتلا» 1580: وشيا رظنا تيوكلا يف يسايسلا

 .هركذ قبس عجرم
 .ةموكح ءاسؤرك ةمظتنم ليخادم م1645 لبق خويشلل نكي مل ةماعلا تادراولاب قلعتي اميف (؟)

 موسرك راجتلا نمو ةاكز لكشب لخادلا ودب لبق نم ًايرايتخا مهيتأت ةطيسبلا تادراولا تناكو

 ماظنلاب قلعتي اميف .ةيليللا ةسارحلا نيمأتل تالحملا يلع طيسي مسر ضرف امك .ةيكرمج
 عجرم ؛؟يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا روطتلا» :15701 وشيإ رظنا .ةموكحلا يف يسايسلا
 .هركذ قبس

 . 21/75 ص ء؛هركذ قيس عجرم «لودلا فارتعاو ةدالو» ء121ط شيريا (7)
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 .تيوكلا ىف ةققحتم تناك ةلودلل ةنوكملا رصانعلا نأ مدقت امث جتنتسن

 لءاستن نأ ىقبي .ةطلس هيلع سرامت ميلقإ ىلع رقتسم بعش مه نويتيوكلاف

 .اهب فارتعالا نكمي ىتح «ةلقتسم يأ ؛ةديس ةيوهلا هذه تناك اذإ امع

 : فارتعالاو ةدايسلا (5

 تناك اذإ ام انه نيبتن نأ لواحتس .؟١!ةدايسلا ىوتحم انرثأ نأ قبس - أ

 .ةلودلا ةدالو وأ ليكشتل ايرورض ارصنع ربتعت

 .ةلودلل ةيرورضلا رصانعلا دحأ اهرابتعاب ةدايسلا باتكلا ضعب فرع

 ال تافص يه لالقتسالا نع ةجتانلا اههجوأو ةدايسلا نإف رحخآ ضعبل ةبسنلابو

 اذه .اهتانوكم نم يلاتلاب تسيلو «ةلودلل ةينوناقلا ةيصخشلا نع اهلصف نكمي

 ةدماحلا ةدايسلا ربتعي نكي مل هنأ يأ «نيرشعلا نرقلا ةيادب يف هقفلا فقوم وه

 .؟'”ةلودلل ايساسأ ارصنع

 وأ ةقيض وأ ةدودحم ةدايس تاذ لود دوجوب نوليقي باتكلا ضعب

 ىلع «نورخآو ؛1ةدايسلا ةلمتكم ريغ١» الاغ ىهست لود هذهو .ةأزجم

 نوقفاويو «ةدايسلل ةئزجتلل لباقلا ريغو قلطملا عباطلا ىلع نورصي :« سكعلا

 تاذ لود: اهنأب ابلاغ فصوت ةدايس تاذ ريغ لود دوجو ىلع ةطاسي لكب

 )١( لوألا لصفلا ءهالعأ رظنا «٠ يناثلا ثحبملا « ىلوألا ةرقفلا .

 ةماعلا ةليخا . « ماعلا يلودلا نوناقلاو ةلودلا ةداس أدما : يلسروم ًاضيأ رظنا :. 2 ص ؛ شيربا غ0

 ؟ةدايسللا موهشفما ؛«يسنورومتنومو +١ + ص ءما51 11011 ماعلا يلودلا توناقلل

 . 8*1 نص ؛هركذ قبس عجرم «نورخأو ةيليد 75668 صض ٠ سماخلا عزا 323 ةا 10117

 :هركذ لقمع مجرم ماك 14 اا ؛يلودلا ماظنلا يلا ةلوذلا لئلقتساا ؛ ويسورو

 ١. ا ص

 سه 588



 اهتدايس لود دوجوب لوقلا انئكمي هنإف مدقت ام ىلع ءانب 2176 ىتاذ لالقتسا

 لثمت نكلو دوجو رصنع تسيل ةدايسلاف . شاقنلل ةلباقو ةطورشمو ةيبسن

 ."اهئوشن دعب رهظت ىتلا ةلودلا ةفص

 نم هنإف ءاهنم ءزج تيوكلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةدايسلاب قلعتي اميفو
 تناك ول ىتحو .اهققحم نكمي ىتح ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ةدالو راظتنا مئالملا

 ةيروطاربمإلا ىتح ءافلخلا نم ديدعلا نمز ذئم ايمسا ةدوجوم ةدايسلا هذه

 ناك ةليبق سيئر وأ خيش لك نإف ةطلسلا ةقيقح رظن ةهجو نم هنإف عةينامثعلا
 .20اه ديح ىلإ 5

 يتلا ةينطولا تايوهلل يلودلا نوناقلا اهيطعي ةينوناق ةيعضو يه ةدايسلا نإ
 اهيطعي ماظن اهل نوكي نأب اهل حمستو «ةلود نوكتل ةمزاللا رصانعلا اهيف رفاوتت

 ةيداثلا رصانعلا عامتجاب طقف طبترم ةلودلا لكشت تناك اذإ نكلو . ىحلا اذه

 لكاشم ريثي ةلودلاب فارتعالا ناك اذإ ام ةفرعمل حرطي لاؤسلا نإف ركذلا ةفنآلا

 . ةينوناق

 اهتين نع ةلود نلعت هبجومب ىذلا لمعلا وه ةلودلاب فارتعالا نإ - ب

 اهرابتعاب لقتسم يسايس ميظنت اقباس اهل نكي مل ةعومجم عم لماعتلاب

 ؛ ىعامج وأ يداحأ . ىتلع وأ ىنمض : لاكشأ ةدغ فارتعالا ذخأبو , 7١ةلود

 )١( ص ءهركذ قيس عجرم ؛1710) شيريا 41714.

 ةيسئرفلا ةيلوحلا ؛ة؟رصاعملا رصعلا يف ةلودلا لاوزو ةدالوا ؛اادا#: !ةطنأ يرباف زيور رظنا (؟)
 . ١1517 ص ءما9437 م11 يلودلا نوناقلل

 نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :«مالسإلا يف . .ةلودلا موهفم» 81111106 ويليم رظنا (*)

 امكو مالسإلا اهكردأ امك ةدايسلا نإف :ةياهنلا يف١ .777 ص ؛م1444 ؛8عهطآ يلودلا

 : ًادبأ ققحتت مل باختتا وأ رايتخا ةقيرط ةيسسؤم حبصتل اهصقني ناك ءافلخلا دهع يف تققحت
 .؟ةثيدحلا ةلودلا ىلإ لوصولا بجي :ةيمالسإلا ةدايسلا دوجول

 - أو



 ضعبو .ةينوناق دعاوق ىلع وأ ةددحم ثادحأ ىلع قبطيو ءطورشم وأ يريدقت

 نأ دقتعن اننإف انتهج نم .اسسؤم ارثأ فارتعالل نأ نوربتعي ؟'نيفلؤملا

 ةديدج ةلود دوجو ةظحالم وه ديحولا هفده ء(ايريرقت) اينالعإ ارثأ فارتعالل

 ةسسؤملا اهرصانع لعفب ةيادبلا ذنم اهكلتمت ىتلا ةينوناقلا ةفصلا اهيطعي نأ نود

 نوناقلا دهعم فقوم وه اذه ."”ةيسايسلا ةطلسلاو ناكسلا ءميلقإلا : ةثالثلا

 ةلودلا دوجو نإ .؟ينالعإ ريثأت فارتعالل نأ» دكؤي وهف ليوط نمز ذنم يلودلا

 نم فارتعالا ضفرب رئأتت ال دوجولا اذهب ةطبترملا ةينوناقلا جئاتنلا لكو ةديدجلا
 ينالعإلا موهفملا ىلع اضيأ دكأ يلودلا ءاضقلا .؟؟7لود ةدع وأ ةلود لبق

 ماع اينولوب صوصخب «ترقأ ةطلتخملا ةيميكحتلا ةمكحلاف .فارتعالل (يريرقتلا)

 نإف يلودلا نوناقلا يف نيفلؤملا ةيرثكأ نم لوبقملا يأرلل اقفو هنأ' : م89

 اهسفنب دجوت ةلودلاف .ينالعإ ةطاسب لكب هنإ ءاسسؤم المع سيل ةلود فارتعا

 يف رخآ ًافيرعت رظنا .©0زاان ونروك ديمعلا فارشإ تحت ينوناقلا سوماقلا هيطعي فيرعت )١(

 وه ةلودلاب فارتعالا نإ . 455 ص ءهركذ قبس عجرم ءزوللاد «ةينوناقلا تادرفملا حلطصم

 اهتدارإ ةجيتنلا يف رهظيو دكؤم رمأ وه ةثلاث ةلود دوجو نأ ةيناث ةلود دهشت هبجومب يذلا لمعلا
 .يلودلا عمتجملا يف أوضع ةلود اهرايتعاب

 عجرم «شيريإ ًاضيأ رظنا ١4١. ص ءهركذ قيس عجرم ؛؟ماعلا يلودلا نوناقلا» ءريبيس رظنا (؟)
 ركذن نأ اننكمي .فارتعالل سسؤملا عباطلا ىلع نيفلؤملا ضعب دكؤي . 401 ص ؛هركذ قبس
 رومو 1"ةاتعاتنااغ ليشوفو 0830133 اماغو (30ةعاذعم71 يرايلكفاكو ممعاامالت يتوليزنوأ

 .نورخآو 106 الزؤءطع؟ رشيف يدو 1 عمعا لبيرتو 8اممعت

 .51 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«ماعلا يلودلا نوناقلا» :[)انزنانأ5 يوبيد رظنا (؟)

 8100- ويديفتنوم نالعإ نم ”" ةداملا نإف ىتعملا سفن يفو .لسكورب ةرود يف م475١ ماع رارق (4)

 عباسلا يكريمألا رمتؤملا رثأ ىلع هينبت مت يذلا م977١ لوألا نوناك /ربمسيد 11 خيرات 81و

 فارتعالا نع لقتسم وه ةلودلل يسايسلا دوجولا» نأ ىلع صن لودلا تابجاوو قوقح لوح
 ةراقلاب ةصاخخ تارمتؤم يف ةرم نم رثكأ اهيلع ديكأتلا ديعأ ةفصلا هذه .«لودلا ةيقب نم اهب

 يف ةلدعملا اهتفص يف ١7( ةداملا) م١ 44 ماعل 80812 اتوغوب قاثيم نم 4 ةداملا «ةيكريمألا

 . 2717 نم ف ذ قبس عجرم ؛نورخأو ةمليذ رظنا .ما 1 ماعل نفردل نشيوي رقاؤم

 تا



 1 7 ةديع

 وضعك فارتعالاو ةلودك فارتعالا نيب زييمتلا نم انل دب الو .فارتعالا عوضوم

 مل ناريإو نيصلاو نابايلاو ايكرت نأ ءاعدالا نكمي فيك» .ةيلودلا ةعومجلا يف
 الود نإف لباقملاب .؟'":ةيلودلا ةعومجلا نم اهب فارتعالا لبق ةديس الود نكت

 قارعلاو 0١477 ماع رصمك ايلعف كلذك نكت مل امئيب ةديس اهسفن تنلعأ

 . 17614177 ماع

 زييمتلا ىلع رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا يف يلودلا عمتجما زكترا

 تاعازن راثأ يذلا رمألا .(يرامعتسالا ركفلا) ةينولوكلا حورلاو يرصنعلا

 ةيروطاربمإلا ةيبوروألا لودلا تمسق امدنعو .2*”ىربكلا لودلا نيب تاسفانمو

 ؛«ةدايس تاذ لودك ةيبرعلا لودلا ةيقبو تيوكلاب فارتعالا تضفر « ةينامثعلا

 ىف هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم .اهيلع بادتنا وأ ةياامح ضرف فدهب كلذ ناكو

 رمؤملل ةيميكحتلا ةنجللا تدكأ .775 ص ؛عساتلا ءزجلا :1834 لا تارارق ةعومجم )١(

 ؛يعقاو ثدح ةلأسم يه ةلودلا لاوزو دوجو» نأ ىلع ًاضيأ ايفالسغوي يف مالسلل يبوروألا

 يناثلا نيرشت /ربمفون 54 ١ مقر يأر .«طقف ينالعإ ريثأت هل لودلا ةيقب نم فارتعالا
 .؟5154 ص ءم1547 :1018017:ما 1

 . 1514 ص ءهركذ قبس عجرم ؛ شيريا (؟)

 ١١5. ص ؛هركذ قبس عجرم ؛810521161 يللروم (”)

 رظنا .514 ص ءما4177 .1.8..20 ؛«قارعلا ةلاحو بادتنالا ءاهتنا» ء810006] ليدنويب (4)

 ص «سيراب ؛م577١ ؛ةحورطأ :«يلودلا عضولاو يخيراتلا أشنملا قارعلا» ء81014ع دلون ًاضفيأ
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 ؛(نالزالو سوجوك تاروشنم ؛«ةثلاثلا ةعبطلا :«ةيلودلا تاقالعلا نوناق) :1072إ/[اذإ سوفيرد (5)

 .ةيسنرفلاب +17 ص ؛عا ةمال

 - اال



 ايبويثأ : ايقيرفأ يف نيتلقتسم نيتلود ىوس دجوي نكي مل نيرشعلا نرقلا ةيادب
 وأ ةيزيلكنإلا ةيامحلا وأ رامعتسالا تحت عضو يبرعلا قرشملا لك .ايريبيلو

 تامظنم ىلإ لوخدلل اهحيشرت ةلود تمدق ام اذإ» هنأ ىلإ ةفاضإ .؟'”ةيسنرفلا

 ةيرثكألا بايغب اهضفر ةيناكمإل اهسفن ضرعت اهنإف اهب فارتعالا لبق ةيلود
 راطإلا اذه يفو .©"7ىمظع ةلود هسرامت ضقن قح ببسب وأ ءاهل ةديؤملا

 لودلا عنم ىلع نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتفلا يف ؛ىربكلا لودلا تلمع

 . "”يملاعلا هجوتلا يذ يلودلا اهميظنت ىلإ لوخدلا نم ةريغصلا

 نيتسنتشيال ماظنب ركذي ناك تيوكلا ماظن نإف رصعلا كلذ يف
 هله نأ# بيس ممألا ةبصع ىلإ مامضنالاب اهبلط ضفر يتلا 471 عزا عسا علل

 قاثيم اهضرفي ىتلا تامازتلالا لكب مايقلا ىلع ةرداق اهنأ ودبت ال ةلودلا

 اهسفن مكحت تناك يتلا تارمعتسملاو نونيمودلا لود فالخب (6)«ةسصعلا

 )١( ص :هركذ قبس عجرم « يكسفرادنوب 107 .

 1784 ص ءهركذ قبس عجرم ؛نورخآو هيليد (1)
 2٠١. ص ءهركذ قبس عجرم «108انإل# كويغن (1)

 تضرف اهنأ نم مغرلاب تادهاعم ةدع تدّقع يهو .نيتسنتشيال ةموكحب ينوناقلا فارتعالا مت (5)

 . شيج اهيدل نكي مل هنأ امك .ىرخأ لود ىلإ ةيدايسلا اهتايحالص ضعب
 نم ١ ةرقفلل أقفو .507 ص «7 قحلم .ءةماغ ةسلج :ىلوألا ةيعمجلا ؛ةدحنملا ممألا ةيصع (5)

 ريغو ؛ةيرحب اهسفن مكحت ةرمعتسم وأ نويتيمود وأ ةلود لك» نإف قائيملا نم ىلوألا ةداملا

 نم نيئلثلا ةيرثكأ كلذ تررق ام اذإ ةبصعلا يف ًاوضع حيصت نأ نكمي قحلملا يف ةروكذم

 نأو ةيلودلا اهتامازتلا مارتحاب ةقداصلا اهتين نع ةيلعف تانامض يطعت نأ ىلع ةماعلا ةيعمجلا

 .ةيرحبلاو ةيربلاو ةيركسعلا اهتحلسأو اهتاوقب قلعتي اميف ممألا ةبصع هرقت يذلا ماظنلا لبقت
 تاروشنم .«ةبصعلا ةزهجأ داهتجاو ةسايسلل اقفو ممألا ةبصع قائيم ىلع قيلعت» 233 يار رظنا

 ددحلا ءاضعألا لوق# . غرينف ًاضيأ رظنا .45 ص ؛ةيسنرفلاب «سيراب ءما١37١ 51583 ياريس

 ءزجلا ,م1487١ «يلودلا نوناقلا يف ةيميداكألا تارضاحملا ةعومجم :«ممألا ةئيهو ةيصعلا يف
 .ةيسنرفلاب ؛"76 ص ءلوألا

 داك وج



 ريثآ ىذلا بيسلل نكي م هنأ :56ءالع ليس لوقي امك ءودبي نكلو .؟!!ةيرحب

 تارمعتسلا امنيب نيتسنتشيال ضفرت اذاملف .2؟9ةيقيقح ةينوناق ةميق يأ

 لودلا .ممألا ةبصع ىف اهتيوضع لبقت م914١ ماع ةيناطيربلا نونيمودلاو

 كلتمت نأ نم افوخ ةبصعلا ىرغصلا لودلا لوخد يف بغرت نكت مل ىمظعلا
 لودلا ىلإ دهعلا ىلع صني ناك يناطيربلا عورشملا نإف اذهلو .تيوصتلا قوقح

 .''"اهتايلوؤسم عم مءالتي امب ةديدحلا ةبصعلا ةرادإب ىربكلا

 يفو .ةلودلا دوجو ىلع ريثأت يأ ةيوضعلا لوبقب عنملا اذهل نكي مل هنأ الإ

 ىلع .«تدقف اهنكلو اهب فرتعم لود دجوت» 15:35 شيريإ لوقي ىنعملا اذه

 نم اهنكمي الخدت «ةدئاف نودب «لسوتت ممأ دجوتو : اهلالقتسا ءايلمع لقألا

 يذلا يتاذلا لالقتسالا اذه اهل نمؤي نأ «لقألا ىلع ءوأ ءاهلالقتسا ةداعتسا

 , 1ع القال مصسقل ١ يم وق نطو» ةرابعب ؛ انايحأ هيلع لدت

 لماوع ةدع .ةينوناق ريغ ةرهاظ يلهو .ةلودلا دوجو وه انه انمهيام

 يه «ملأ نودب» ةدالولا نأ الإ .ةينطولا ةيوهلا وأ ةلودلا لكشت مكحت ةيخيرات

 ةجيشن ةئم رثكأ ةيسايسلا - «ةحارخلا»' صاصتخا نم وه كلذ نأل ادج ةردان

 )١( ةعحورطأ ؛؟يلودلا نوناقلاو يروتسدلا نوناقلا يف ةيناطيربلا نوئيمودلا ةمظنأ» ءظقادعا»#©4 يشوب .

 ص .ما1374 ءسيراب  2١.اهيلي امو

 .7؟5 ص «ةثلاثلا ةعبطلا ؟ماعلا يلودلا نوناقلا» «116©56 ليس (؟)

 نم ًاريبك ًاددعغو ىعظعلا ىوقلا نم  اريثض اددع ةيصعلا مشتا ةاققانأ5 ٌرتومس لارتخلا لوقي ()

 ىوقلا نإف ءلودلا نيب ةقلطملا ةاواسملا ًأادبم ةبصعلا ىلاجم يف دمتعا ام اذإف .لودلا

 ةيآ نأ ةقلطم ةروصب دكؤملا نمو ءةريغصلا لودلا نم ةريبك ةيرثكأ ةمحر تحت نوكتس ىمظعلا

 .«تيوصتلا قحب لودلا لك اهيف ىواستت ةبصع ىلإ اهلوخدب رطخلا اذهب ىضرت نل ىمظع ةوق
 ؛ةحورطأ ؛؛يلودلا عمتجملا يف لود -وركبملا» :1<لاذ ريضخ يف روكذم :11111185 هيليم رظنا

 . 185 ص ءما 364 ؛نوجيد

 .ةيسنرفلاب . 127 ص ءهركذ قبس عجرم :«فارتعاو ةدالو» .18510 شيريا (4)
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 بيسب نوكي نأ نكمي ةديدج ةلود ةدالو نأ ىلإ ةفاضإلاب .2"2ينوناق جالع»

 ىوقلاو لودلا عراصت ببسب انايحأو ةيملس ثادحأ ببسب وأ «ةيبرح لامعأ

 ةدع .ةماه نكلو ءةيوناث ةجيتك :ةيملاعلا برحلا تجتنأ دقل» .ىمظعلا

 .'7«ةدايس تاذو ةديدج لود ةدالو اهنع مجن ةيلحمو ةلصفنم ةيلالقتسا بورح

 ظفاحتل ةيلودلا ةسفانملا نم تدافتسا ءانيأرو قبس امك ؛تيوكلا نإف ءاذكهو

 نيينامثعلا دض ضفتتتل ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن نمو ءاهلالقتسا ىلع

 ايتاطيرب فارتعا نم تدافتسا امك ءاريخأو ءاهولتحا يتلا اهيضارأ ديعتستو

 نم نذإ عنمي ءيش الف .اهتيامح تحت ةلقتسم ةرامإ يه تيوكلا نأ ىمظعلا

 ال/طعهام» نتيول اقفوف .ةلودلل ةسسؤملا رصانعلا لك تعمج تيوكلا نإ لوقلا

 اهنأل ةلود اهنإ «ةينوناقلا اهتدايس طسبت ىتح . .يفكي يعقاولا ةلودلا دوجو نإ

 ةلود تيوكلا تربتعا ىمظعلا ايناطيرب ةموكح نإف لاح ةيأ ىلعو .؟''«ةدوجوم

 . ةيسوححوم

 : ؟!ةيمحم ةلود : تيوكلا - ين

 فلأتي ينوناقو يسايس ثيدح رهظم وذ عمجت يه «ةيامحلا» نأ رافاك ىري
 نمؤي نأ ىلإ فدهي وهو .ةيمحملا ةلودلاو ةيماحلا ةلودلا : نيتلود نم

 ةعيبط تاذ امإ «تامازتلا «لباقملاب ؛.مهيلع ضرفيو تازايتما نيكراشملل

 يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجنا ؛ ؟ماعلا يلودلا نوناقلا يف لودلا ةدالو» ؛81هدداءاطعازز يلخسوم 01(

 .ةيسنرفلاب . 11/1 ص م977١ « ماعلا

 . 144 - 447 ص ؛ءهركذ قبس عجرم ؛1811611 شيريا (؟)

 47” ص م974١ .لوألا ءزجلا ءةعباسلا ةعبطلا ؛«يلودلا نوثاقلا رصانع» :11/طعقنم» نوتياو (؟)

 .ةيزيلكنإلاب «47 -
 نيب ةقالعلا مكحي يذلا ماظنلا اهيلع قبطي يتلا ةيامحلا تحت ةلودلا نع ةيمحللا ةلودلا زييمت بجي (4)

 - .ةيجراخلا ةدايسلا تايحالصب ةريخألا هذه تظفتحا ثيح نيرام تناس ةيروهمجو ايلاطيإ

 حا الرو لا دع



 7 انيلع عيسيرب ةيببلا ةلوبلا ماظن ايري يفوت كلو +1 !«ةيداسللا نإ ةيماس
 ينوناقلا ماظنلا يف ةرمعتسملاو ةيرامعتسالا ةيامحملاو ةيمحملا ةلودلا 95 زي

 . ىناطيربلا

 ماظنلا يف ةرمعتسملاو ةيرامعتسالا ةيامحلاو ةيمحملا ةلودلا نيب زبيمتلا ١(

 : يناطيربلا ينوناقلا

 ثيح نم يناطيربلا ينوناقلا ماظنلا يف ةصاخ ةعيبط ةيمحم ةلود حلطصلل

 رصانعلا يوتحي وهو .ةيلودلا ةينوناقلا ةيصخشلاب عتمتت ةينطو تايوه ينعي هنأ
 «ةيجراخلا ةدايسلا اميس ال «ةدايسلا رهاظم ضعب نأ الإ .ةلودلل ةنوكملا ةثالثلا

 زكترت١ .105038ع0عا يينابسد ىري امك ؛ةيامحلا .؟'”ةيماحلا ةلودلا اهسراخت

 نع عافدلاب امهادحإ مزتلت ثيحب نيتلودلا نيب مت قافتا ىلع ةيساسأ ةروصب

 ةلودلل ةيمحملا ةلودلا ىلخت ءابلاغ ؛ءاقل نيعم دح ىلإ اهتدعاسمو ىرخألا

 ."7«يلودلا لالقتسالا وأ ةيلخادلا ةدايسلا قوقح نم مسق ةسرامم نع ةيماحلا

 تمدختسا) ظاناناو ىوبيد لراش لوقي ةيناطيربلا تاسرامملاب قلعتي اميف

 تادرفملا ىف .ةفلتخم نيماضمو لاكشأل اقفو ةرمعتسملا ىوقلا لبق نم ةيامحلا

 ىلع قبطت يهف .ادج ةفلتخم ناعم ةيامحلا وأ لمعلل الاكشأ ينعت ةيناطيربلا

 .؟؟ ص م١٠19 .جدريماك ع ةيئاثلا ةعبطلا ؛ ؟يلودلا نوناقلا) : ال ءدااةلعع كتلتسيو رظنا -

 ص «لوألا ءزجلا ,م486١ «ةيناثلا ةعبطلا ؛«يلودلا نوناقلا» «مياهنبوأ ًاضيأ رظنا . ةيزيلكتإلاب

 .ةيزيلكتإلاب 41١
 .88لو0ع نوديب تاروشنم .م١47١ ؛لوألا ءزجلا .«يعضولا ماعلا يلودلا نوناقلا» ءرافاك )١(

 . ةيسنرفلاب ء 545 سنع ءسيراب
 .155 ص .ما341/4 ؛دروفسكوأ ؛«يلودلا نوثاقلا يف لودلا ءوشن» ؛ ©0105 دروفورك (؟)

 ص :م847١ :؛سيراب ؛يلودلا نوثاقلا يف ةسارد ؛«تايمحملا يف :5>12من8361 يينابسد (؟)
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 عم اسنرف تاقالعل ةهباشم «ةيمحم ةلودب ةيماح ةلودو ءةلودب ةلود تاقالع

 .؟17«برغملاو ايدويمكو ةصدقمت مانأو سنوت

 ءاضقلاو هقفلا نم ةاقتسم ئدابمب ةموكحم يه ةيمحملا ةلودلا نأ امك

 ىلإ ظفتحم ىهو .ةيامحلا لبق ةدايس تاذو ةدوجوم ةيمحملا ةلودلاف .نييلودلا

 نوؤشلا ةرادإ ءام دح ىلإ اضيأو ء كر اهنأ الإ .؟'”ةيلودلا اهتيصخشب ام دح

 تاذ يه ةيمحنا ةلودلا» نا يوبود ربتعي كلذلو .ةيماحلا ةلودلا ىلإ ةيجراخلا

 .؟'!«ةيجراخلا اهتدايس ضعب وأ لك ةيماخلا ةلودلل امئاد كرتت اهنأل ةدايس فصن

 نودب مازتلالا عيطتست ال اهنإف ءاهدرفمب ةضوافملا ةيماحلا ةلودلا ناكمإب ناك اذإو

 ىف لخدت ةيناكمإ ةيماحلا ةلودلل نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .«؟!ةيمحملا ةلودلا ةقفاوم

 | .؟')اهمض ىلإ كلذ يدؤي نأ نود ؟*!ةيمحلا ةلودلل ةيلخادلا نوؤشلا

 أشنت ىلوألا نإف ةيرامعتسالا ةيامحلاو ةيمحلا ةلودلا نيب زييمتلاب قلعتي اميف

 ةطساوب ةيناطيربلا ةطلسلل ةيلحم ةليبق عوضخب ققحتت ةيناثلا امنيب يلود قافتاب
 هذهف 80| يي عتمملاو ةيمحفلا ةلودلا نيب زييمتلا نم اريخأ كب لو .”ةوقلا

 قاثيم لبق لودلا ةيقبو ىمظعلا ىوقلا نيب تاقالعلاو بوعشلا نوناق» «آنانمانأ5 يوبود لراش )١(
 .518 ص .ما١415 .سيراب .«ممألا ةبصع

 ©#ع- هيينابسد ًاضيأ رظنا « 545 ص :لوألا ءزجلا .«بوعشلا نوناق ءيدابم» .11016 هييفير (1)
 ,1١5؟- 0١" ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟تايمحملا يف ةلواصم» منعم

 .11" ص ء؛هركذ قبس عجرم «يوبود لراش (7)
 . 578 ص « عجرملا سفن (4)

 .اهيلي امو 2١ ص «:هركذ قبس عجرم «هييفير (2)
 ١١0. ص ؛هركذ قيس مج ره : ةيبنابصد (1)

 سكام .747 ص م١99١ ءندنل لوألا ءزجلا ؛«يلودلا نوناقلا» .6'0هدمعاا لينوكوأ (0)

 ةدعاق ىلع يرامعتسا ميلقإل يلخاد ميظنت لكش يه ةيرامعتسالا ةيامحلا نأ ربتعي 11انات65 ريوه

 ةدحتملا تايالولا نيب عازنلا يف ربوهل يميكحتلا رارقلا .نييلصألا ميلقإلا ءانبأل يتاذلا لالقتسالا

 ١24. ص ءهركذ قبس عجرم « ساملاب ةريزج ىلع ةدايسلاب صاخلا ادنلوهو
 - «ةيمحملا لودلا ؛تارمعتسملا لمشي يناطيربلا يروتسدلا نوناقلل قفو ةيمحملا حلطصم نإ (8)

 هه - ١505



 ال يلودلا نوناقلاف .«يروتسدلا نوناقلاب اموكحم ايلود ماظن لكشت» ةريخألا

 .''7ديحولا لثمملا ىه ىتلا ةدحنملا ةكلمملا :ةدحاو ةلود دوجوب ىوس رقي

 . "'7ةيلحملا اهترادإ نكت ايأ تارمعتسملا ةرازو لبق نم ندنل ىف تارمعتسملا رادتو

 حضاو زييمت دجوي» .16عااط» ثيك هيلع دكأ ةيمحملاو ةرمعتسملا نيب زييمتلا

 عيرشت يأو جاتلا تاكلتمم نم ءزج ىلوألاف .ةيمحم او ةرمعتسملا نيب نوناقلا يف

 نإف تايمحملا ةلاح يف امنيب ءاهيلع قبطي ةيناطيربلا كالمألاب قلعتي يناطيرب
 لومش ىلع ةحارص صن اذإ الإ اهيلع قبطي ال ناملربلا هرقي يذلا نوناقلا

 اءزج لكشت ال ةيناطيربلا ةيرامعتسالا تايمحملا نا امك .؟''”ةهماكحأل تايمحملا

 ةيناطيربلا ةيرامعتسالا تايمحملا ةيصخش نا ريغ «؟؟ةيناطيربلا يضارألا نم
 «لاثملا ليبس ىلع ءركذن نأ اننكميو .؟*ةيماحلا ةلودلا ديعب دح ىلإ اهصنت

 تاقافتا بجومب ةلالجلا بحاص جات ةيامح تحت ةعوضوم ةيقيرفإ لئابق يضارأ
 ماظن ةيرامعتسالا تايمحملل سيل هنأ ىلإ ةفاضإلاب .'"اهئامعز عم تدقع

 ةيناطيربلا ةيكلملا تحت وأ اهنودب وأ ةيتاذلا ةرادإلا تاذ تارمعتسملا .بادتنالا تحت يضارألا -

 لك يف ةيلودلا تاقالعلا ةرادإ نع ةلوؤسملا يه ةلالجلا بحاص ةموكح نإ .تايمعماو

 رظنا .55 - 5 ص .ما918 ؛:ثلوئموكلا لود ةدهاعم: 10611 تريور رظنا .يضارألا

 ءزجلا ؛م544١ ؛ةيناطيربلا راحبلا ءارو ام ميلاقأ نيب تاقالعلا ةدهاعم .15318:ت801 تسواف ًاضيأ

 . ةيزيلكتإلاب ءدارك سع ء«5

 .راحيلا ءارو ام يضارأ تارمعتسملا ىمست 1١. ص ء:هالعأ عجرملا :تسواف )١(

 امو :584 ص :؛ما١47 .؛لوألا ءزجلا .«ةيئامثعلا ةيروطاربمإلا روطت .©ةلا1ع6 هييلافوش )١(

 . ةيسنرفلاب ءاهيلي
 ١18 ص :.م٠197 .ثلاثلا دلجلا .«ةيروطاربمإلا يف نيناوقلاو ةرادإلا ءروتسدلا» .اكعأاط ثيك (؟)

 . ةيزيلكتإلاب
 .؟584 ص ؛هركذ قبس عجرم «هيلافوش (4)

 ص ؛«هركذ قبس عجرم «هيينابسد ًاضيأ رظنا « 444 ص .لوألا ءزجلا ءهركذ قبس عجرم ءرافاك (5)
8. 

 .ةيزيلكتإلاب ؛ 454 ص :م475١ ««ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ةموكح١ ءاكعأال) ثيك (5)

 ام"



 نإ امك 6189٠'2. ماعل يبنجألا يئاضقلا نوناقلل اقفو مكحت يهف .يلود

 نم .؟''روطتلا ليلق لاز ام يسايس عمتجمو ةلود نيب يه ةيرامعتسالا ةيامحلا
 رداصلا برخلا نالعإب طبترت ةيرامعتسالا تايمحملاو تارمعتسملا نإف أدبملا ثيح

 .؟'7ةيناطيربلا ةموكحلا نع

 ةلود تيوكلا تناك اذإ ام «هانضرع ام ءوض ىلع :ءفرعن نأ ىقبي

 : لالقتسالا ىلإ ةيمحم ةلود نم (؟

 يه جيلخلا تارامإ نأ 1مم لوروف مهليب نمو . نيفلؤملا ضعب قري

 ينوناقلا فيرعتلاو ةيمحم لود اهنإ) .ةيرامعتسا تايمحم تسيلو ةيمحم لود
 هتباقر سرامي يذلا هتلالج ةيامحب عتمتي يلحم ديسل عضاخ ميلقإ : يلاتلا وه

 نوؤشلا صخي اميف ةيئاضق ةيحالص سرامي ال نكلو «ةيجراخلا نوؤشلا ىلع
 تلزانت ةدايس تاذ لود يه جيلخلا تارامإ نأ آ1ههل دوه دكؤيو .؟7«ةيلخادلا

 خويش ةدايس صئاصخ نمو .'"!ةيجراخلا نوؤشلا ةرادإ نع طقف ايناطيربل

 ردصت تارارقب حاتلا عرشي .507' ص «م972١ ؛ةسداسلا ةعبطلا ؛ ؟يروتسدلا نوناقلا» ءثيك )١(

 نييمحملا صاخشألا ةئف ىلإ نومتني مهنإ .نييئاطيرب نينطاوم اوسيل دالبلا هذه ءانبأ . سلبا يف

 رظنا .جراخلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا ةيامحب نوعتمتيو (15[1811 2ماععاعل طعدممك) ايئاطيرب

 .اهيلي امو 541٠ ص ءهركذ قبس عجرم ءهيلافوش

 .51107 ص ءةهركذ قبس عجرم (؟تايمحملا يف ةلواحم# «هيينابسد (؟)

 .ةيزيلكتإلاب ١45: ص م1451 «ةنماثلا ةعبطلا ؛لوألا ءزجلا ؛؟يلودلا نوناقلا» : نمياهنيوأ (؟)

 .ةيسنرفلاب ءى١ ىص ءما 461 .؛ىندألا قرشلا) «قتانتت نوروف (4)

 ص «.ةيئاثلا ةعبطلا .ثلونمركلاو ىمظعلا ايناطيربل يروتسدلا نوناقلا» :.11000 دوه سييليف (8)

 .27 ص ؛هركذ قبس عجرم «ةنراحبلا يف روكذم .748- 17

 ةدايس نإف ًالثم (جيلخلا يف) لودلا هذه يف» هنأ تيوكلا نع هتسارد يف نسحلا لوقي كلذلو
 ةيروطاربمإلا ىنب يف ًاجامدنا لقأ مهنإ .ةيناطيربلا ةموكحلا نم اهب ًافرتعم ناك نييلحملا ءاسؤرلا

 .777 ص ؛هركذ قبس عجرم :«تارمعتسملا وأ ةيرامعتسالا تايمحلا نم

- 1868 - 



 نإف عقاولا يفو .؟'”ةيناطيربلا مكاحملا مامأ ةيئاضقلا ةناصحلاب مهعتمت تارامإلا

 نوؤشلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا لخدتو ىرخأ ىلإ ةلود نم فلتخت ةيمحملا لودلا
 نييناطيربلا لخدت نأ دكؤملا نمو .فعضي وأ ىوقي هنكلو «مدعني ال ةيلخادلا

 ناك ام عم ةنراقملاب هنم ىندأ وه يبرعلا جيلخلا تارامإل ةيلخادلا نوؤشلا يف

 تارامإ ةيصوصخ تبشي ام اذهو .2''ةميدقلا ةيمحملا دنهلا لود عم لصحي

 ةلودلا دوجول ةيرورضلا رصانعلا نأ انيأرو قبس «تيوكلاب قلعتي اميفو
 ةيناث ةهج نمو .اهتيامح ىمظعلا ايناطيرب سرامت نأ لبق كلذو «ةعمتجم تناك

 ؛«كلذلو .©”تيوكلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتت مل ةيئاطيربلا ةموكحلا نإف
 خيش باوج نإف ةيلخادلا نوؤشلا يف يناطيربلا لخدتلاب قلعتي اميف هنإف

 وهام ءاندنع دجوي الف .نولخدتي ال مهنإ الك امزاح اضفر ناك تيوكلا

 بناجألل ةناصح «ةيكرتلا ةرطيسلا تحت تناك يتلا يضارألاو رصم يف دوجوم

 ايناطيرب يف ةيئاضقلا ةتاصحلاب عتمت (ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ىدحا) ةسيخلا سأر خيش نإف لاثمكو )١(

 ةيامحلا تحت ةرامالا تناك تقولا كلذ يفف م6 لوليأ /مربمتبس "ال خيراتب ىمظعلا

 «عباوط رجات «شامان# نوطنا ديسلا نيب تناك ةيضقلا .م١191 ماع لالقتسالا لبق ةيناطيربلا

 يتلا تايمكلا ضعي نيفرطلا ةحلصمل «عيبي نأ فدهب ةميخلا سأر خيش عم دقع ىلع عقو يذلا

 لدعلل ايلعلا ةمكحلا .خيشلا نم رماوأب اهعيبت تناكو اهتعبط دق هءانبأو نوسيراه ةكرش تناك
 ؛يبنجأ ديس ةيكلم يه اهعيب نم ققحتي يذلا حبرلاو ةيديربلا عباوطلا نأ» ةربتعم ىوعدلا تضفر
 «ربمتيس 114 ؛زمياتلا رظنا ؛"ةميخلا سأر مكاح ملاس نب دمحم نب رقص خيشلا ديدحتلابو

 1١1410 -١48. ص ءهركذ قبس عجرم ؛ ةنراحيلا يف روكذم ١5 ص م5

 .58 ةحفصلا « يناثلا ءزجلا ؛م١97١ . 8011 لياب ؛ةدنهلا تاموكح: :5هدتههنا لثوموس (؟)

 .ةيزيلكنإلاب
 ص .هركذ قبس عجرم «يمظعألا يف م7١+14 لوليأ /ريمتبس 7886 9١”/ ةيناطيريلا ةيجراخلا (*)

 ؛؟م1951 ماع ىتح ةيتيوكلا - ةيناطيربلا تاقالعلا» ءدمحلا رظنا عوضوملا اذه لوح . 57

 م1984 :هييلينوم ةحورطأ

 - أةقق



 نوناقلا نوقرخي امدنع مهنإف زيلكتإلا ىتحو .ةينطولا مكاحملاو ءاضقلا مامأ

 ىلإ ةفاضإ .7!2«زيلكنالل ةبسنلاب ىتح تاءانثتسا دجوي الف .ءاضقلل نوعضخي

 نوناقلاو «تيوكلا ةرادإ ىلع ةطلس يأ سرامت ال ةيناطيربلا ةموكحلا نإف كلذ

 ةموكح تيوكللو .نييناطيرب اوسيل نويتيوكلاو .تيوكلا يف قبطي ال يزيلكنإلا
 .؟!7ةيرامعتسا ةيمحم ربتعت ال يلاتلابو «صاخ ملغو ةلقتسم

 لوح يفحص لاؤس نع ةباوجب رياخلا دم تيوكلا خيش هدكأ اف اذهو

 ةعيبط نإ :م4١4١ ماع .ةرهاقلا يف ىمظعلا ايناطيريو تيوكلا نيب تاقالعلا

 ةيامحلا نأل تيوكلا يف ةيناطيرب تاوق دجوت ال «ةقادصلا يه تاقالعلا هذه

 خويش ةدايسب تفرتعا ةيناطيربلا ةموكحلا نأ فضأ ."0':طقف ةيجراخ يه

 .؟؟”يلودلا نوناقلا يف ددحملا ىنعملاب مهيضارأ ىلع مهقحيبو حيلخلا

 ايتاطيربل ةبستلاب ةيمحم ةلود ةربتعم تناك تيوكلا نإف لاح ةيأ ىلع

 ةرم لصح ام اذهو .619476*'2 ماع «سلجلا يف تيوكلا ماظن» يف ىمظعلا

 ىلع اباوجو ءما 64 ماع يفو فل ماع ةئلاثو 3 ا ماع ةينأث

 /ريمفون "" يف ةلباقم ءم8914١ لوألا نوناك /ربمسيد : 4773 /ا/١ ةيناطيربلا ةيجرافملا )١(

 ءةيرصملا بكاوكلا ةديرج ريرحم سيئر يليقلقلا ديسلا نعع ةرهاقلا يف م414١ ىناثلا نيرشت

 كلملا عم هعامتجاو ىمظعلا ايئاطيرب ةرايز نم هتدوع دعب ةرهاقلا ىلإ تيوكلا خيش ةرايز ةيسانمب

 ناطلس ؛دوعس نبا عم هرود ىلع هركشلو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا ةبسائمب ءسماخلا جروج

 . 67” ص ءهركذ قبس عجرم ؛ةتراحبلا (؟)

 عجرم « يمظعألا يف درو م65 لوألا نوناك /ريميد . 4771 ر/ثإلا «ةيناطيربلا ةيجراخلا (؟)

 1١1. ص ءهركذ قبس

 ./؟ ص ءهركذ قبس عجرم .يمظعألا (4)

 .ةيزيلكنإلاب «174 ص ١71١. ءزحلا :«ةيبنجأ لودو ايناطيرب قاروأ» (8)

 15٠. ص ١867 ءرجلا . عجرملا سفن (1)

 . ١ ص .174 ءزجلا « عجرملا سفن (ا/)

 - ل



 بحاص ةموكح تامازتلال ةدلدحعم ةعيبط ديدحتل مومعلا سلجم فرع بلط

 . "!«اهتيامح ةلالخلا بحاص ةموكح ىلع بجوتي ةدايس تاذ

 قباس اهدوجوو ةيمحم ةلود يه تيوكلا نأ جتنتسن ءمدقت ام ىلع ءانب

 جيلخلا تارامإ ةيقب وأ تيوكلا عرتخت مل ىمظعلا ايناطيربف .ةيناطيربلا ةيامحلل
 . ؟ةيلودلا ةينوناقلا اهتيصخش صوصخب اذامف ىيلاتلابو .طقف اهتمح اهنكلو

 لخدت تادهاعملا .ةدايسلا تافص تارامإلل» تناك هنأ آعزمعةمإل ينزبيل ىري

 .؟'76برغملاو سنوت عم ةيسنرفلا ةيامحلا تادهاعم لمشت ىتلا ةصاخلا ةئفلا يف

 ناتعوضوملا .سنوتو برغملا نأب ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم تفرتعا
 نع لالقتساب ةيلودلا ةينوناقلا ةيصخشلاب ناعتمتت ةيسنرفلا ةيامحلا تحت
 لود ينطاوم قوقحب قلعتملا اهرارق يفو ."”اسنرفل ةيلودلا ةينوناقلا ةيصخشلا
 ىتح «برغملا نأ ةمكحملا تربتعا ك1 ماع « برغملا يف ةيتيتاللا اك ريمأ

 هتيصخشب «م7١191١ ماعل ساف قافتال اقفو .«ظفتحا «ةيسنرفلا ةيامحلا تحن

 اسنرف ىلإ تدهع دق م7١4١ ةدهاعم نأ نم مغرلاب «يلودلا نوناقلا يف ةلودك

 . ةيجراخلا برغملا نوؤش ةرادإ

 ذنم عقاولا يف .5357 ءزملا .م1555١ طابش /رياريف 4 :«ةيتاملرب تاشقانم» ؛1!ةمكدكل راسناه )١(

 نوسدنال دروللا نلعأ دقف .م7١+14 ماع تيوكلا ىلع ةيئاطيربلا ةيامحلاب يمسر نالعإ لوأ

 قافثال ًاقفو ةيناطيربلا ةيامحلا تحت وه تيوكلا خيش» نأ يناطيربلا ناملربلا مامأ اه 0

 .1407 ص م١92١ ء؛ندنل «سكوك يسريب ريسلا ةايح» 0183/55 رظنا .«صاخ

 ؛ لوألا ءزجلا ء«طسوألا قرشلا ةلجم .«ةيبرعلا ةقطنملل ةيلودلا تاقالعلا» .1.1نا5#]' ينسبيل (؟)

 .ةيزيلكنإلاب ء1148١- 171 ىص ءعا 1

 8 ؛(ةيسنرفلا ةقطنملا) برغملاو سنوت يف ةرداصلا ةيسنجلا ميسارم ةيضقب ةمكحملا يأر رظنا (؟)

 .«4 مقر ؛8 ةثف «ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم .(م19477) .م١97١ يناثلا نيرشت /ربمفون

 . ةيزيلكنإلاب 77 ص
 .194و1597و ا1قو ١9/5 ص «م527١ «ةيلودلا لدعلا ةمكحم (4)

 اا قالا ع



 . ىمظعلا ايناطيرب نع لالقتساب ةدايسلاب عتمتتو «ةيلودلا اهتيصخش

 رثأ ىلعو «م١397١ ناريزح /وينوي ١4 يف لالقتسالا ىلع اهلوصح لبقو

 يبرعلا جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا بودنملاو تيوكلا ريمأ نيب نيتلاسر لدابت
 .''"هدرفمب ةيجراخلا اهنوؤش ةرادإ تيوكلا ناكمإب حبصأ ؛آننعع سول ريسلا

 يتلا تيوكلا لالقتساب ايمسر ةيناطيربلا ةموكحلا تفرتعا لئاسرلا لدابت يف
 لودلا ةعماج يف اوضع تحبصأ تيوكلا نأ امك .2ةدايس تاذ ةلود اهتربتعا

 ةئيه يف اهتيوضع لوبق بلط نأ الإ 6١9471١©. زومت /ويلوي ٠١ يف ةيبرعلا

 ؛ةنراحبلاو 08١ ص ءهركذ قبس عجرم ءماصع رظنا ءوكسنويلا يف تيوكلا لوبق صخ اميف )١(

 ضعب يف ًاوضع حبصت نأ تيوككلا تعاطتسا كلذيو 1١7 - 1١4. ص ؛هركذ قبس عجرم

 -؟ .م1454 بآ /سطسغا ١4 يف تالاصتالل ةيلودلا ةمظنملا ١- :اهنمو ةيلودلا تامظنملا

 ناريزح /وينوي يف يملاعلا ديربلا دامتا -# .م٠97١ رايأ /ويام ١8 يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 -6 .م٠147١ ناريزح /وينوي 14 يف ةعارزلاو ةيذغتلل ةدحنملا ممألا ةمظنم -4 . م5

 يرحبلا لقثلل ةيراشتسالا ةمظنملا -1 .م57١* لوليأ /ربمتبس يف طفنلل ةردصملا لودلا ةمظنم

 ةمظنم -8 .م١155 ناريزح /وينوي ؟ يف وكسنويلا -ل .م٠147١ ناريزح /وينوي 5 ىف

 تيوكلا نيب ةمزألا صخي اميف ةقيقحلا» رظنا .م١57١ ناريزح /وينوي ١ يف ةيملاعلا ةحصلا

 7٠١. ص :م١19171 ناريزخ /وينوي 5١ «ةيتيوكلا ةموكحلا تاروشنم :«قارعلاو

 دقلو ةقادصلا حورب ةمعفم نيدلبلا نيب تاقالعلا ترمتساو «م844١ ماعل ةيامحلا ةدهاعم تيغلأ (؟)

 معد يف ةلالخحلا بحاص ةموكح ففقوم ريغي نأ نكمي ءيش ال نأ ىلع ديكأتلا مت

 تيوكلا نيب تاركذملا لدابت» ءرظناو معدلا اذه ةريخألا هذه تيلط ام اذإ :تيوكلا ةموكح

 .هركذ قبس عجرم «تغخايرتول يف .م١141١ ناريزح /وينوي ١4 :؛«ةلالحلا بحاص ةموكحو

 ةيلود ةمّزأ فلم ؛جيلخلا برح» يف ةيسنرفلا ةغللاب ةدهاعملا هذه ةعجارم نكمي .50 ص

 .71 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛51617] نرتس نم مدقم لنتسم ؛24م1445-

 يف ؛م١171١ زومت /ويلوي ٠١ ؛ةيناثلا ةسلجلا ؛ةيداعلا نوئالثلاو ةسماخلا ةرودلا :1379/9 رارقلا (1)

 ةعماج يف رشع ةيداحلا ةلودلا هنيح يف تيوكلا تحبصأو .هركذ قبس عجرم ؛ تخابرتول

 .ةيبرعلا لودلا

 أجر



 داحتالا هسرام يذلا ضقنلا قح ببسي م١47١ ماع ضفر دق ةدحتملا ممألا

 23719471 ماع الإ اهلوبق متي ملو .ىتايفوسلا

 ةلود ىلإ يلبق عمتجم نم تروطتو تيوكلا تدلو فيك انضرعو قبس
 «لوبنطسإ هاجت يتاذلا اهلالقتسا ةيامح ”تبوكلا تعاطتسا فيك انيأرو . ةلقتسم

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ىوقلا نزاوت ةبعل نم اءزج نوكت نأ تعاطتسا فيكو

 قيقا اهتيمهأ ببسب ةيلودلا ةسفانملا نم تيوكلا تدافتسا دقل

 تارامإ ةيقبك « ةيناطيربلا ةلانيقلا ين يبقك الطبق اهتيلالقتسا ىلع تظفاحو
 اذه نأ الإ .م171١ ناريزح /وينوي ١4 يف اهلالقتسا ىلع تلصحو ء؛جيلخلا

 .كلذ نم سكعلاب « لكاشملا لكل ادح عضي مل لالقتسالا

 «لالقتسالا ىلع مايأ ةتس دعب ثبل ام «لامشلا يف تيوكلا راج «قارعلاف
 «مساق ميركلادبع ناسلب م١97١ ناريزح /وينوي 1 يف اجتحم افقوم نلعأ نأ

 ىلع ةيقارعلا بلاطملا هيف ددح ايفحص ارمتؤم دقع يذلا «يقارعلا ءارزولا سيئر

 طبتري ءاضق» قارعلا نم أزجتي ال ءزج يه دالبلا هذه نأ امعاز «تيوكلا

 اربتعم «يضارألا هذهل امكاح تيوكلا خيش نييعت نلعأ امك .«ةرصبلا ةظفاحمب

 ضفري قارعلا نأ ينعي اذه .؟'”يقارعلا بعشلا نم اءزج تيوكلا بعش

 ادنتسم .دوجولاب هقح كلذكو ءدوجولا اذه ةيعرشو تيوكلل لصفنملا دوجولا
 ىلع اهجئاتنو تيوكلا ىلع ةدايسلاب ةيقارعلا حجحلا ليلحت نإ .ججح ةدع ىلع
 .انتسارد نم يناثلا مسقلا عوضوم لكشتس ةيعرشلا ديعص

 سلجم يف تيوكلا لوح شاقنلا رظنا «15 ص ءم477١ ؛نمألا سلجم تارارقو تايصوت )١(
 .اهيلي امو 2١ ص ؛ءهركذ قبس عجرم «تخابرتول يف ؛م١47١ ءزومت «نمألا

 نوناك /رياني ؛ةيئطولا عافدلا .«ةيبرع ةمزأ تايناكمإو لوصألا «تيوكلا» .100004 ودنور رايب (؟)
 .18 ص ؛477١ يناثلا
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 يناثلا مسفلا

 تيوكلا هيعرش ضفر

 قارعلا لبق نم

 د





 ثيدحلا قارعلا ةدالو ذنم تيوكلا ىلع ةيقارعلا بلاطملا رداوب ترهظ دقل

 ةيقارعلا ةموكحلا تبلط دقلف .ةيناطيربلا ةيامحلاو يناطيربلا بادتنالل عضاخلا

 «دودحلاب قلعتملا م477١ ماعل ريقعلا قافتا رارقإ لبق كلذو :نييناطيربلا نم

 ةقالعلا هذه راثآو ؛ ىمظعلا ايناطيرب عم هتاقالعو تيوكلل ينوناقلا ماظنلا ديدحت

 .©7ةيدوعسلا ةيبرعلاو تيوكلا نيبو هنيب عقوملا يدودحلا قافثالا ىلع

 /سطسغأ ” ىتحو ممألا ةبصع يف هلوبقو هلالقتسا ذنمو «نذإ قارعلاف

 ةرم لك ىف اينيتم .«تيوكلا مضب هتالواحم راركت نع فقوتي مل م بأ

 تالواحم .ةصاخ ةيلودو ةيبرع فورظ نم ةدافتسالا الواحمو ؛«ةديدج ةطخ

 اهعباتو «يزاغ كلملا مكح ءانثأ يف ديعسلا يرون عيراشم عم تأدب هذه مضلا

 ماع نيسح مادص اهذيفنت ىلع مدقي نأ لبق «م١45١ ماع مساق ميركلادبع

 .مم

 مئالملا نمو .ةريثك تناك ةيقارعلا ةبلاطملا ءارو تناك يتلا تارابتعالاو

 هاجت ةيقارعلا ةسايسلا تاهجوت ىلع يزانلا ريثأتلا الوأ كانهف .اهمهأ ضرع

 ابورغ رهلا اهديأ يتلا تيوكلا مض تاءادن اهيلع دهاش ريخو .هناريج

 قيضلا ةلكشم ةيناث كانهو .؟'”دادغب يف يناملألا ضوفملا ريزولا هات

 فلتخمبيو «؛ثحبلل هعفد يذلاو « يبرعلا جيلخلا ىلع لطملا يقارعلا يفارغجلا

 مدق بلط دعبو «ءكلذلو .جيلخلاب ىرخأ لاصتا تايناكمإ داجيإل « لئاسولا

 /ليربا ؛دادغب «ةيناطيربلا ايلعلا ةيضوفملا ىلإ (لصيف كلملا ريتركس) رديح متسر نم ةلاسر )١(

 . عراف مقر ؛قحلم :دادغب : يقارعلا ينطولا زكرملا قئاثو :5/160/11 مقر ؛ما 5977 ناسين

 1١8., ص هةركذ قبس عجرم .1١ادودححو ادوجو تيوكلا) (؟)
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 كلملا حرتقا «يتيوكلا ءيطاشلا ىلع ءانيم ءانبل ءم478١ ماع «نييناطيربلا ىلإ

 نيب ةعقاو اهيلع عزانتم ةقطنم يف رصق مأ يف ءانيم ءانب ءم474١ ماع ؛يزاغ

 امهب بلاطملا هبروو نايبوب يتريزج لوح ةيوست حارتقاب نويناطيربلا در .نيدلبلا

 مأ أفرم نأ امك .ةردابملا هذه '"”صضفر تيوكلاو قارعلا نأ الإ .قارعلا نم

 فادهأل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ «نييناطيربلا لبق نم ءيشنأ يذلا ءرصق

 عازنلل يفاضإ ببس دوجو بنجتل هريمدت مت دق «ةيركسعو ةيجيتارتسا تاياغو
 . نيدلبلا نيب

 ناقري لقح يف طفن فاشتكا يف لثمت «ةيمهأ لقأ سيل وهو ءرخآ رابتعا

 .ةلكشملا «ةجيتنلاب ءدّقعو قارعلا ةيهش راثأ يذلا رمألا «م477١/ ليربأ ىف

 ةمزالا يلاوتلا ىلع امهو ءرخآ عون نم نيرخآ نيرابتعا ركذ اننكمي اريخأو
 دارأ دقلف لوألا رابتعالاب قلعتي اميفو .دادغب فلحو سلجلا ةمزأب ةامسملا

 جاجتحالا ببسب تأشن يتلاو «ةمزألا كلت ايطعم ةبسانملا نم ةدافتسالا قارعلا

 سلجم ءاضعأل تيطعأ يتلا يسايسلا عباطلا تاذ قوقحلا ىلع يناطيربلا

 راصنأ نم اوناك سلهلا اذه ءاضعأ نأ هثاعدا لالخ نم اديدج ادعب :«تيوكلا

 ةيقارعلا تالواح اب لصتي وهف « يناثلا رابتعالا امأو .قارعلاو تيوكلا نيب ةدحولا

 هللاذدببع روتخ ىلإ ةيدؤملا ةاتقلا ىلع نييتيوكلا قوقح نع يلختلا ىلع ةيوستلا هذه تزكترا دقل )١(

 يأ نع لزانتلا ةقلطم ةروصب ضفر تيوكلا خيش ءرزجلا ىلع ةيتيوكلا ةدايسلا ىلع ءاقبإلاو
 اذه مادختساب ركفت تناك يتلا تيوكلا طفن ةكرش هتمعد دقلو «هثدايس رصانع نم رصنع

 يف ةبعصلا ءافلحلا فورظ نأ ًاربتعم ضفر هتهج نم قارعلا .طفتلا ريدصتل لبقتسملا يف قيرطلا
 طخ يأب فارتعالا نأ ىلإ ةفاضإ .لبقتسملا يف ربكأ بساكم ىلع لوصحلا نم هنكمتس برحلا
 .تيوكلا لالقتساب فارتعالا ةطاسب لكب ينعي ؛ قارعلا حلاصل ناك ولو ىتح ء؛دودح
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 - ةيبرعلا ةديدجلا تافقالخلا نم اديفتسم دادغب فلح راطا يف تيوكلا مضب

 مامأ نكي مل هنأ الإ .يروسلا - يرصملا ةدحولا عورشم اهراثأ يتلا ةيناطيربلا

 اذه ةدئافب نييناطيربلا عانقإل تقولا نم عستم قٌقارعلا ءارزو سيئر ديعسلا يرون

 . يكلملا ماظنلا ىلعو هيلع تضق م454١ زومت /ويلوي ١5 ةروث نأل .عورشملا

 نم .''يساق بلاط م١45١ يفف .فقوتي مل يقارعلا عورشملا نإف كلذ عمو

 لواحيل نيسح مادص رود ىتأ دوقع ةثالث دعبو .تيوكلا ىلع ةدايسلاب ؛ديدج
 .ةوقلا ىلإ ءوجللا لالخ نم تيوكلا مض

 تيوكلا دوجو ةيعرش ىلع جاجتحالا ىلإ هلالقتسا ذنم قارعلا دمع دقل

 اهتدجوأ «ةيعانطصا» ةلود يه تيوكلا نأ ربتعا وهف «ججحلا ضعب ىلإ ادنتسم
 عازنلا نإف كلذلو «ةيتيوكلا يضارألا يف طفن دوجو ببسب ىمظعلا ايناطيرب

 ةبسنلاب تيوكلا ةيعرش مدع ىلع ءةيساسأ ةروصب «روحمتي يتيوكلا - يقارعلا

 قارعلا نكلو «يداصتقاو يميلقإ عازن نيدلبلا نيب دجوي هنأ حيحص . '”قارعلل

 دوجوب فارتعالا لباقم دئاوفلا ضعب هيطعت ةيوست ىلع لوصحلا اقالطإ دري مل

 ءانب وهو «قارعلا نأكو يرجي ناك ءيش لك» .يئاهنلاو لماشلاو ماتلا تيوكلا

 ؛هيلع ظفاح نكلو رامعتسالا هثشني مل «تيوكلا ميس نك عنطصم يسايس

 ةيساسألا ةوقلا نوكي نأ ءةدحوم ةلودك هسفن ءانب لجأ نم «هيلع بجوتي

 .؟76ةقطنملا يف ةمئادلا

 نص ع سس ل يسر )١( ص ءما٠145 لوألا لصفلا «سيراب «قرشلا ةلجم .؛؟تيوكلا ةرامإ) 10551 يسور 7

 ةةيضرللاب
 .711 ص :هركذ قبس عجرم ؛؟تيوكلاو قارعلا نيب يميلقإلا عازنلا» آهن سئارول (؟)

 .هسفن عجرملا ()

 -ق؟ 



 ضعب راثأ تيوكلا ىلع ةدايسلاب هتبلاطمب قارعلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ
 ىلع اهراثآ ريدقتل (لوألا لصفلا) اهساسأ ةسارد ائيلع بجوتي يتلا ججحلا

 . (يناثلا لصفلا) تيوكلا ةلود دوج-و

 تتاح



 ل وألا لصفلا

 تيوكلا ىلع ةدايسلاب ةيقارعلا ةبلاطملا ساسأ

 امدنع ؛م٠144١ سطسغأ ١ يف نيسح مادص رارق نع لؤاستلا مئالملا نم

 حرط داعأ قارعلاف .ايلك ءاقحال «هلتحتل تيوكلا دودح ةيقارع تاوق تزاتجا

 انم ضرتفي م٠14١ سطسغأ يف ىقارعلا رارقلا مهف نإ .تيوكلا دوجو ةيعرش

 ىلع يقارعلا جاجتحالا بابسأ مهف ةلواحمو ةيقارعلا ججحلا ساسأ ةسارد

 ةجلاعم دعب .20م1477 قافتا ىلع ةنس نيثالث ىلاوح دعب تيوكلا ةيعرش
 .ةينوناقلا سسألا سردنس (ىلوألا ةرقفلا) ةيموقلا ةلأسملاو ةيشيراتلا بابسألا

 ؛ ةيموقلا ةلأسملاو ةيخيراتلا سسألا - ىتوألاةرّقفلا

 ةطبترم ةيخيرات اججح هتراثإب هلمع قارعلا ررب «تيوكلا حايتجا ءانثأ يف

 ةفاضإ .(لوألا ثحبملا) ةرصبلا ةيالوو تيوكلا نيب ةقالعلابو «ةينامثعلا ةلحرملاب

 يطعأ يذلا دعولا ىلعو ةيبرعلا ةيموقلا موهفم ىلع قارعلا زكترا كلذ ىلإ

 . (يناثلا ثحعملا) ةريبك ةيبرع ةلود ءانيب ؛ نيرشعلا نرقلا ةيادب يف ؛ ترعلل

 ةيخيراتلا سسألا : لوألا ثحبسملا
 هم

 وحس

 ىلع تيوكلا ىلع ةدايسلاب هتبلاطم ىف قارعلا زكترا انيأرو قبس امك

 رصانع دحأ تلكش تيوكلا نأ ىلإ «قدأ لكشيو ءراشأ وهف .ةينامثعلا ةلحرملا

 )١( قافتا رظنا 4/ ٠١/ 077ص :م1474١ :؛تادهاعملا ةعومجم ؛ةدحتملا ممألا ةئيه 777.

 كا



 «قارعلا نإف اذكهو .م١947١ ماع هسيسأت دنع قارعلا اهثرو يتلاو ةرصبلا ةيالو

 نأ دكأ م١17١ زومت /ويلوي يف نمألا سلجم سيئر ىلإ ةهجوملا هتلاسرب

 ةهجو نم ءامئاد ربتعت تناك يهف .ةلقتسم ةلود ادبأ نكت ملو تسيل تيوكلا»

 دوجوب لوقلا نكمي ال يلاتلابو «؛ةرصبلا ةيالو نم اءزج ؛«ةينوناقو ةيخيرات رظن

 لمكم ءزج يه ةريخألا هذه نأل «تيوكلاو قارعلا نيب يلود فالخ

 /وينوي 5 خيراتب ءةركذم يف دكأ دق قارعلا ناكو .؟'«ةيقارعلا ةيروهمجلل

 نيدمتمعملا ىلإ ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو نع ةرداص «؛م١1951١ ناريزح

 ةدكؤم ةقيقح مامأ اننإ «قارعلا نم ءزج وه تيوكلا نا» دادغب يف نييسامولبدلا

 ةدعل تيوكلا ناك دقل .اهركني وأ اهيفخي نأ رامعتسالل نكمي الو خيراتلا يف

 برحلا ىتحو ةينامثعلا ةرطيسلا لالخ ةصاخ «ةرصبلاب اطبترم ةليوط نورق
 خيش يناطلس نامرفب نيعي ناك يذلا وه ينامثعلا ناطلسلاو «ىلوألا ةيملاعلا

 .ةرصبلا يلاول تيوكلا يف الثم ربتعي ناك وهف يلاتلابو .ماقمئاق بقلب تيوكلا

 ."7«تيوكلا خويش نيعت تناك يتلا يه ةرصبلا يف ةينامثعلا تاطلسلا نأ امك

 بآ /سطسغأ يف تيوكلا هلالتحاو هحايتجا ءانثأ فقوملا اذه ىلع دكأ قارعلا

 اءزج امئاد ناك تيوكلا نأ ىلع ديكأتلا مت يتيوكلا بناحلا نم “6

 ةيالو نعو داوسلا ضرأ نع اهتيفارغوبوط فلتخت يتلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم

 .م1471 /9/؟ خيرات 4848 /س ءةدحتملا ممألا ةئيه :قئاثو )١(

 نم ةمدقم قئاثو 2م447١- 1١94٠ ؛ةيلود ةمزأ فلم .«جيلخلا برح» يف ةظحالملا رظنا (؟)

 1 ص ؛ هرك اذ قيس عجرم ةما57 ؛ يسنرفلا قيئوتلا ؛ ت16 نرتس

 ءارزو ىلإ ةهجوملاو يقارعلا ةيجراخلا ريزو ؛زيزع قراط ديسلل «ةيتيوكلا ةلأسملا» ةلاسر رظنا (7)
 نايبلا ًاضيأ رظنا ١١. - ل ص ؛م٠154١ لوليأ /ربمتبس 4 ؛دادغب «لودلا لك ةيجراخ

 لوليأ /ربمتبس ١١ ؛ندنل يف قارعلا ةيروهمج ةرافس يف ةفاحصلا بتكم هرشن يذلا يفاحصلا

 .ال؟ ص :؛هركذ قيس عجرم ؛؟تيوكلا ةمزأ١ ؛تخابرتول يف :م

 ا يع



 ساسأ يأ ةيقارعلا بلاطملل سيل هنأ تيوكلا حضوأ امك .؟'”ةرصبلا
 ؛(؟) د 1
 . ىخحيرأ

 ."”تيوكلا ىلع ةينامثعلا قوقحلل قارعلا ةثارو ةلأسم اقحال جلاعنس

 .امهنيب ايرادإ اطبار ةمث ناك اذإ ام نايبتو ةيخيرات رظن ةهجو

 : ةرصبلا ةيالول تيوكلا ءامتنا - أ

 رابتعا بجي «م١/481١ ماع اشاب تحدم ةلمح ذنم هنأ نويقارعلا دقتعي

 ىلإ اضيأ مهئاعدا يف اوزكتراو .ةرصبلا ةيالو يف ينامثع ءاضقك تيوكلا

 نأ» ىلع ىلوألا هتدام تصن يذلاو «م7١4١ ماعل ينامثعلا يزيلكتإلا قافتالا

 لكشت ةيقافتالا هذه نم الو 4 داوملا يف ةددحم يىهامك :؛تيوكلا ضرأ

 ال امب» نيبي كلذ نأ ىري قارعلا .2؟7«ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف القتسم (ءاضق)

 ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم وأ اهخيش نم ةربتعم تناك تيوكلا نأ كشلا لبقي

 سلجم ىف قارعلا لثممل اقفو هنإف «كلذ ىلإ ةفاضإ .؟*”«ةرصبلا ةيالو نم اءزج

 :يننايعلا ديعصلا ىلع تيوكلا نإف» «م١47١ زومت يف «يججابلا ديسلا نمألا

 وحنامئاد تهجتا يداصتقالا ديعصلا ىلعو يفاقثلا ديعصلا ىلع امك

 .86؟ ص :ةركذ قبس عجرم («ادودنحو ادوجو تيوكلا» رظنا )١(
 ص :يناثلا ءزجلا :م١471١ «ةدحتملا ممألا ةلجم ءنمألا سلجم يف تيوكلا لثمم باطخ رظنا (؟)

39 

 . لصفلا اذه نم ؟ ةرقفلا رظنا (9)

 . ينامثعلا - يزيلكتإلا قافتالا قحلملا يف رظنا (4)

 .17 ص .” مقر ؛م١1471 :ةيقارعلا ةموكحلا تاروشنم «5تيوكلا لوح ةقيقحلا) رظنا (5)

14 



 ةيالو نم اءزج تريبتعا تيوكلا نأ نوربتعي نيفلؤملا ضعب نأ امك , '7«ةرصبلا

 ءارجإ فدهب ما١1581و م1 يماع ةينامثعلا تاطلسلا لبق نم ةرصبلا

 ه (7تاءاصحإلا

 ىلإ زكترت الو ةيهاو ةيقارعلا ججحلا نأ ةيادبلا ذنم لوقلا اننكمي ةقيقحلا يف

 ةبلاطملا قارعلا ىلع نإف ةيخيراتلا ةيقارعلا ةجحلل اقفوف .ةبلص ةدعاق ةيأ

 نيتللاو رطقبو «مويلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ماه ءزج يىهو ءءاسحالاب

 نيتاهو قارعلا نيب بعاتم ريثيس يذلا رمألا «ةرصبلا ةيالوب نيتطبترم ءاتناك

 هبشب ايخيراتو ايفارغج ةطبترم تناك تيوكلا نأ انيأرو قبس دقل .نيتلودلا

 لالتحا نإف كلذلو .""'ةرصبلا ريصمب ةطبترم نكت مل يلاتلابو «ةيبرعلا ةريزجلا
 .؟!تيوكلا ينعي نكي مل م747١و م775١ يماع نيب سرفلا لبق نم ةرصبلا

 صاخلا ماظنلا يف اثيش ريغت مل اهنأ انل نيب م1811 ةلمح صخ اميفو

 ةيمسإلا ةدايسلا ىلع لوصحلا ىوس ةينامثعلا تاطلسلا نكمتت ملو «تيوكلاب

 .؟2)ةينيدلا ةعيبطلا تاذ

 وه تيوكلا نأ حضوت ىتلاو م417١ قافتا نم ىلوألا ةداملا قلعتي اميفو

 نأ ثيح نم ةئجافم اهربتعن اننإف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف لقتسم «ءاضقا»

 نإف سكعلا ىلع لب .ةرصبلا ميلقإ هاجت تيوكلل ةيعبت ةيأ ىلع صني ال قافثالا

 ديسلا قارعلا لثمم نإف ةقيقحلا يفو ١5. ص ؛ يناثلا عزجلا م11 ؛ةدحنملا ممألا ةلجم رظنا 0غغغ0

 راد ؛«رصنلاو ةوقلا ماهوأ ؛ جيلخلا برح» لكيه نينسح دمحم رظنا .هيأر ريغ دق يججابلا

 .؟ا/7 ص :ما١1441 :مارهألا

 ةيجراخلا ةرازو .م1487 - ١978 «حيلخلا يف ثادحألل يخيرات صخلم» :1.م0506 رميرول (؟)

 ١١858. ص ءاهيلي امو 7/77 ع « يناثلا ءزجلا ءم١ 341 ةنس «فيشرألا ءةيناطيربلا

 .ةلمعلا ديعص ىلع ةلقتسم تناك تيوكلا نأ ىلإ انرشأو قبس ()

 . ىلوألا ةرقفلا ءلوألا لصفلا .لوألا مسقلا هالعأ رظنا (؟)

 .«تيوكلا ىلع اهجئاتنو 181/١ ةلمح» ؛لوألا مسقلا يف هالعأ رظنا (5)

 الآل.



 ىلعو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو لقتسملا تيوكلا نيب ةقالعلا ىلإ راشأ قافتالا

 ةيالوب ءرخآب وأ لكشب «ةطبترم تناك تيوكلا نأ الدج انلبق اننأ ضارتفا
 نيب دودحلا مسر هنأ امك «ةقالعلا هذه يهنيل ينأ م7١4١ قافتا نإف ةرصبلا

 ةهج نم .يلاعلا بابلل ةرشابم عبات «القتسم ءاضق» تيوكلا نم العاج نيفرطلا

 نماثلا نينرقلا يف ةلقتسم اضرأ نكت مل تيوكلا نأ ينعي ال كلذ نإف « ةيناث

 ماع لالقتسالا ىلع اهلوصح ةياغل نيرشعلا نرقلا ةليطو رشع عساتلاو رشع
 دعب دمع « يناطيربلا بادتنالا تحت عوضوملا «قارعلا نأ ىلإ ةفاضالاب . م1

 يف لصوملا ةيالو لاخدإل ةبصعلا سلجم ىلإ ءوجللا ىلإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 تيوكلا يضارأ هاجت ضارتعا وأ جاجتحا يأ قارعلا رثي مل يلاتلابو .2''قارعلا

 .قارعلا ةكلمم نمض هلاخدإ مدعو

 )١( ماعلا يلودلا نوتاقلل ةماعلا ةلجنا .«لصوملا ةيضق» ءآعا[انع رظنا ١958 -١195755مء ص 1١

 - ٠١. تناك يتلاو لصوملا ةعطاقم ةداعتسا ةرورض ىلإ يكرتلا سيئرلا راشأ م485١ ماع

 ضرع دقلو .لصوملا ىلع اهقوقح نع ًاقلطم لختت مل ايكرتف .ةيكرتلا ةدايسلا تحت ًايخيرات
 ةيكرتلا ةيركسعلا ةيلمعلا دعب قارعلا عم دودحلا ليدعت ةرورسض ؛لريميد ناميلس ؛ يكرتلا سيئرلا

 ىف ١4 عم تقفتا ةيكرتلا بازحألا لك .قارعلا يف ؟تاق4 دالوفلا يف عا 448 رايأ /ويام

 ماع ىلإ لصوملا ىلع ةدايسلاب يكرتلا ءاعدالا دوعيو .ةلأسملا هذه لوح ةلودلا سيئر 197١م

 ىفطصم ؛ةثيدحلا ايكرت سسؤم دهعت تقولا كلذ يفف .نيفرطلا نيب دودحلا مسر مت امدنع

 ةمئالم فورظلا نكت مل تقولا كلذ يفف .ةمئالملا ةظحللا يف لصوملا ةعطاقم ةداعتساب كروتاتأ

 ناك ثيح ارتلكتا عم برحب لوخدلا يف ًابغار كروتاتأ ىفطصم نكي ملو .ايكرت ةحلصل
 ريرحت لالخو .نييبرغلا عم تافلاحتلا دقعي بغري ناك هنأ ىلإ ةفاضإ .قارعلا لتحي اهشيج

 ليدعتب تيلاطف «تيوكلا ىلع يقارعلا يركسعلا لمعلا نم ديفتست نأ ايكرت تدارأ تيوكلا

 ةيدركو ةيبرع) لود ثالث ىلإ قارعلا ميسقت ايكرت تحرتقاو .ايكرتو قارعلا نيب دودحلا
 لصوملا ةيالو ةداعتسا يف اهعامطأ نع لختت مل ايكرت نأ ةظحالم اننكمي كلذلو .(ةيكرتو .

 نيلوؤملا تاحيرصت رظنا .فدهلا اذه قيقحتل ايكرتل ايلمع ةحانملا ةيناكمإلا أاقحال ىرتسو

 ةماعلا ةيرظنلا» : ميهاربإ يلع يف لصوملا ةيضقب قلعتي اميف ةيكرتلا دئارجلا يف كارئألا نييسايسلا
 ص ؛هركذ قبس عجرم :؟دودحلل 778 - 51١.

- 



 مث ةيكرتلا تاطلسلا اهتلبق دق لقتسملا تيوكلا ةركف نأب لوقلا اننكمي

 . ةرصبلا ةيالو نع ةلصفتمو لويثطساب ةرشايم ةطبترم تناك تيوكلاف . ةيقارعلا

 تيوكلا نيب ةقالعلا دكؤت ةيرادإ قئاثو ةمث كلائه ناك اذإ امع لؤاستلا اننكميو

 .ةرصبلا ةيالوو

 : ةرصبلا ميلقإ هاجت تيوكلا ةيلالقتسا - ب

 ميلقإ ىلإ تيوكلا مضب مهتبلاطم رربي دنتسم يأ نويقارعلا مدقي مل
 ةقالعلا ىلع دكؤت ةرصبلا ميلقإ يف تادنتسم دوجو يرورسفلا نمو .؟'”ةرصبلا

 نيب عازن نع ثدحت لعزخ هدحو .تيوكلا اهيف امب هل ةعباتلا ةيضقألا نيبو هنيب
 كلم لوح :ةيتيوك ةلئاع يهو ؛«'"اريهز لآو ؛ةمكاحلا ةلئاعلا ؛.حابصلا لآ

 ؛م824١ ماع ءرباج خيشلا «تيوكلا خيش توم دعب .ةرصبلا يضارأ يف يراقع

 دق ريهزلا ناميلس ناك ةيفوصلا يف ليخن عرازم ىلع مهل قوقحب ريهز لآ ىعدا
 . مهلثمي نكي مل هنأ نيح يف ءاقبسم هتلئاع ةراشتسا نود حابصلا لآ ىلإ اهاطعأ

 هذه رابتعالا نيعب ذخألا لمهأ رباج خيشلا ةفيلخ «حابص «تيوكلا خيش نأ الإ

 خيش دفوأ امك «ةرصبلا يف ةيندملا مكاحملا مامأ ىوكشب ريهز لآ مدقتف .بلاطملا

 رارق .ةينامثعلا ةلادعلا مامأ ةيضقلا نع عافدلل ةرصبلا ىلإ هللادبع هنبا تيوكلا

 .ريهز لآ ىلإ ليخنلا لوقح داعأ ثيح حابصلا لآ حلاصل نكي مل ةمكحلا
 ماع دادغب ىلإ ايصخش بهذو دادغب مكاحم مامأ مكحلا هللادبع خيشلا فنأتسا

 دمحم «دادغب مكاح عم هللادبع خيشلا اهارجأ يتلا تاثداحملا رثأ ىلعو . م١0

 ةمكحم نإف لعفلابو .حابصلا لآ بلاطم دييأتب ريخألا اذه هدعو ءاشاب قمان

 ليخنلا قطانم ىلع حابصلا لآ قوقح ىلع تدكأو ةيادبلا مكح تلطبأ فانئتسالا

 .ةركذ قيس مج رع ؛ يثيدحلاو راجنلا ؛ ؟تيوكلل ةيخيراثلا ةقيقحلا» رظنا )١(

 ١١١. ص ءهركذ قبس عجرم «لعزخ (1)

 ت1



 نإ) 15001 وشيإ بيبح لوقي مكحلا اذه ىلع هقيلعت ضرعم يف .عازنلا عوضوم
 لعجب بغري ناك دادغب يلاو نأب لثمتت ةيسايس عفاود هل تناك مكحلا اذه

 ةيكرتلا ةموكحلا نيكمت فدهب اماقمثاق هللادبع خيشلا نييعتبو اينامثع ءاضق تيوكلا

 لوبقلا نم هنكمت مدعل رذتعا هللادبع خيشلا نأ الإ .تيوكلا ىلع اهتطلس طسب نم

 ةموكح تفتكاو .تيوكلا خيش حبصي امدنع لوبقلاب دعوو .هدلاو مكح لظ ىف

 .'176يوفشلا دعولا اذهب دادغب

 الإ .ةينامثعلا ةطلسلاب ينمضلا تيوكلا خيش فارتعا ىلإ ةيضقلا هذه تدأ

 .لوبتطسإ هاجت تيوكلا خيشل ةينيدلا ةيعبتلا ةقالع ةعيبط يف ريغي مل كلذ نأ

 ناك امك «بتاور نوضاقتي نيفظوم اونوكي مل .تيوكلا خويش نأ ىلإ ةفاضإلاب
 .؟؟7نيماقمتاقلاو ةالولل ةبسنلاب رمألا

 خويش ىلإ رومتلا لسرت تناك ةرصبلا يف ةينامثعلا تاطلسلا لا

 ءوافلاو ةرصبلا نم برقلاب ةعساو ةيراقع اكالمأ مهتطعأ اهنأ امك تيوكلا

 يف ةدعاسملاو ةنصارقلا نم برعلا طش لخدم ةيامح ءاقل ناك كلذ نكلو

 يقارعلا بلطملا عم ضراعتت تادنتسم اندجو اننأ . ةفاضإ .ءاسحألا ةلمح

 ةيعرشلا ةمكحملا تالجس» باتك يف ةرصبلا ميلقإ نم اءزج تيوكلا رابتعاب

 ةعماج يف يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم هرشن هيي .'ةرصبلا ةيالول

 صصص ؛:ما9176١ 45 مقر ؛ةيجراخت ةسايس « ؛«تيوكلاو قارعلا نيب تاقالعلا» ؛ وشيإ بيبح رظنا )١(

15 . 

 ١15. ص ؛عجرملا سفن ()

 يف «ةرصبلا خيرات يف ةينامثعلا قئاثولا صوصن» ةيفانملا مظاك ىفطصم يف قئاثولا هذه رظنا (؟)

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم ؛«ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرت# ءأضيأ رظنا .ما 4487 ؛ةرصبلا

 تاي



 نأ ةيهيدب ةروصب ءانل نادكؤت نيتثداح لالخ نم كلذو «م4/857١ ماع ةرصبلا

 .ةرصبلا هاجت ةلقتسم تناك تيوكلا

 مالكلا ءانثأ يف ءاج .(4*“ .14؟ ص) لوألا لجسلا يف : لوألا ثداحلا

 نم لحر يذلاو .يديوسلا نمحرلادبع يضاقلا لجسلا كسم نم لوأ نأ
 ىلإ ةرصبلاف ةلحلا مث ءالبرك ىلإ نوعاطلا ضرم نم ابره (م1/9/7١) ةئس دادغب

 هربجأ ثيح ةرصبلا ىلإ داع نوعاطلا راسحنا دنعو ءةدم تيوكلا يف رقتسا نأ

 رمع دادغب يلاو رمأ ءاج اريخأو ءصضفر هنكلو سيردتلاو ءاضقلا ىلع اهملستم

 «تيوكلا ىلإ برهأ نأ ءاضقلا ةهج نم تدرأف» لاق «كلذ لوبقب همزلي اشاب

 دادغب يف يتلئاعب شطبي نأ ىشخأ موشغ ملاظ لجر اشاب رمع نأ تركذت نكل
 .«رمألا تلثماف

 ةيعرشلا ةمكحلا تالجس نم ثلاثلا لجسلا يف ءاج : يناثلا ثداحلا

 نم نييناريإلا جورخخ نع ثيدحلا دنع كلذو (54 .057) تاحفصلا يف ةرصبلاب

 : لجسلاب ركذيف «ةلكشملا كلت تقفار يتلا تالماعملاو اهلالتحا دعب ةرصبلا

 مايأ قرس دق (نفسلا نم عون وهو) ليتب هل ناك هنأ صاخشألا دحأ ىعدا»

 مدقتو «مهيلغع ىعدملا دنع ليتبلا ىأرف (تيوكلا) نيرقلا ىلإ بهذو مجعلا

 هل لاق يذلا حابص نبا ىلإ بهذف ءهل مكحي ملف نيرقلا لهأ عرش دنع هاوعدب

 دقو «ةرصبلا لهأ عرش دنع مهعم مكاحتت نأ كنكعيو ةرصبلا لهأ حرم تنأا

 .1(م11/87) ماع يف ةثداحلا هذه ترأ

 نع ايلك ةلقتسم تناك تيوكلا نأ لدجلا لبقي ال امب نادكؤي ناثداحلا ناذه

 لثمن ةيشحو بنجتل تيوكلا ىلإ بورهلاب ةرصبلا يضاق رارقف .ةينامثعلا ةلودلا

 ايرادإ ال «ةينامثعلا ةلودلاب ةطبترم نكت مل تيوكلا نأ دكؤي ةينامثعلا ةطلسلا

 هماكحأو يتيوكلا ينوناقلا ماظنلا نأ دكؤيف يناثلا ثداحل | امأ ءايسايسالو

 - اال



 . تيوكلا لالقتسا ىلع ديكأتلل اديدج ارمأ ريتعي امت ؛ ةرصبلا ماظن نع فلتخي

 ريغ ناك ةرصبلاو تيوكلا نيب يرادإلا طابترإلا نإ لوقلا انتكمي اريخأ

 ىلع زاكترالا ةيخيرات رظن ةهجو نم قارعلا ناكمإب سيل هنإف كلذلو .دوجوم
 ريربتل ةرصبلا ةيالوو تيوكلا نيب ةقالعلا ىلع «ةقد رثكأ وأ «ةينامثعلا ةلحرملا

 نم عونلا اذه ميمعتو ينبت نأ ىلإ ةفاضإ .تيوكلا ىلع ةدايسلاب هتبلاطم

 ىضوفلا نم ةلاح يف ملاعلا لخدي «يخيراتلا قحلا» ىلع زكترملا بلاطملا

 مكح ثيح اسنرف ىلع ةيخيراتلا مهقوقحب نويلاطيإلا بلاطي ال اذاملف . عازنلاو

 نوينامثعلا اهب مكح ىتلا كلت نم لوطأ ةدم لاغلا دالب ءرصيقلا ذنم «نامورلا

 ةيلقصو ارتلكتاو ىدنامرونلاب نويديوسلا بلاطي ال اذاملو .؟ةيبرعلا ةريزحلا هبش

 ةجحلا حرط لالخ نم قارعلا دارأ دقل .؟'”؟دنامرونلا ؛مهدادجأ» مساب

 دادرتسا ةلواحم يف هماكحل ىقارعلا بعشلا معد ىلع لوصحلا ةيخيراتلا

 ةيموقلا ةجحلا عم ضقانتت ةجحلا هذه نأ الإ . لصألا ىلإ عرفلا ةدوعو تيوكلا

 .ةيبرعلا ةدحولا ىلإ ةيعادلا

 يموقلا زكترملا : يناثلا ثحبملا

 يتلا كلت ةاونو ةرباغلا ةيبرعلا ةلودلا ثيرو هرابتعاب هسمن قارعلا مدق دقل
 فدهب كلذو :؛ةلود 5١ ىلإ ةيبرعلا دالبلا مسق رامعتسالا نأ الإ .دجوت نأ ىغيني

 يف نيسح مادص لاق مساق ميركلا دبع ةقيرط ىلعو .ىربك ةيبرع ةلود مايق عنم

 ةينوناقلا تازكترملا» «يقدص رظنا .نيطسلف ىلع «ةيخيراتلا قوقحلا» ةيرظن تنبت ًاضيأ ليئارسإ )١(
 هجو ىف نيينيطسلفلا لامآل يخيراتلا راطالا يف ىلودلا نوناقلا قيبطتب ةبلاطملا . «نيطسلف ةلودل

 .اسنرف م434١ 18820725 ]1 نير ةعماج ؛ةحورطأ ««ةينويهصلا تاحومطلا»

 ب اال



 دادغب تناك امدنع يضاملا يف ةدحوم تناك يتلا ةمألا ةئزجت ناك رامعتسالا

 فنك اهلالقتسا ىلع ةيبرعلا لودلا تلصح امدنعو .برعلا لك ةمصاع

 ١١ ىلإ يبرعلا ملاعلا مسقو «هفادهأل اقفو لود ةدع أزجو هتاكرحت رامعتسالا

 ضرألا يف رامعتسالا اههجو يتلا تابرضلا نم ؛هرودب .جني مل قارعلا . . .ةلود

 ."7:تيوكلا «هضرأ نم اءزج هنم عطتقا امدنع ةيبرعلا لودلا عومجم ىلإ ةيبرعلا

 وه تيوكلاف .ةيبرعلا ةيموقلا ىلع تيوكلاب هتبلاطم يف زكترا قارعلا نأ جتنتسن
 ءانب وحن ىلوألا ةوطخلا لكشي اذهو .دحوت نأ يغيني يتلا ةيبرعلا ةلودلا نم ءزج

 تيوكلا وزغ ىلع مدقأ دق ءنيسح مادص نإف كلذلو .ةيبرعلا ةدحولاو ةلودلا

 ةيبرعلا ةيموقلا ةدالو فورظ ةسارد دعب .2؟''ةيبرعلا ةمألل ايلعلا ةحلصملا قيقحتل

 .(ب) ينوناقلا اهساسأ جلاعتس «(أ)

 : ةيبرعلا ةيموقلا ةدالو - أ

 عمجت ةيبرع ةلود ءانب راطإ يف تيوكلاب قارعلا ةبلاطمل يملعلا مييقتلا نإ

 اهنومضم مث نمو «ةيبرعلا ةيموقلا ءوشن ةسارد انب ضرتفي برعلا لك لمش
 .اهتلالدو

 ١( ةيبرعلا ةيموقلا ءوشن :

 ةيبرعلا تايالولا يف «نيرشعلا نرقلا ةيادب يف «ةيبرعلا ةيموقلا ترهظ دقل

 ةيموقلا تحرط رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف .ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ةيقرشلا

 ةيلود .ةمزأ فلم .؛جيلخلا برح» يف م٠143 بآ /سطسغأ 4 دادغب :ةروثلا ةدايق سلجم نايب )١(

 11139 ص ءمركذ قيس مج ره « ل رتس نم ةمهلقم قئاثو ما -ه

 - ة ص ١5 ءزحلا ءما ؛ قرشلا ؛ ؟تيوكلل يقارعلا ورغلا لومأ يف ؛ !!1ةن18 تايم رظنا را

 ء اش
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 ةيموقلاف .2“'”يمالسإ زيمت عم تاينثألاو نايدألاو تافاقثلا ةددعتملا ةينامثعلا

 نع ماتلا لالقتسالا ينعت نكت مل «ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق «ةيبرعلا

 قرشلا ميسقت ىلع ةيبوروألا ىوقلا هيف تمدقأ يذلا تقولا يفف «لوينطسإ

 اوتلعأو ء«كلذ ىلع اوجتحا برعلا نييلالقتسالا نإف ءذوفن قطانم ىلإ ىندألا

 ىف اوبغري مل مهنإ يأ «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدحو ىلع ةظفاحملاب مهتدارإ نع

 طلخي برغلا نأ ودبيو ."'ةيحورلا ةفيلخلا ةطلسو ةبورعلا موهفم نيب زييمتلا

 مهتيرثكأب نوعبات مه برعلا نأ ةجيتن «مالسإلا»و «برعلا» يتدرفم نيب ابلاغ
 ىلإ ةهجوم تناك ميركلا نآرقلا اهقلطأ يتلا ةوعدلاف» .مالسإلل ةقحاسلا

 لوسرلاف .سانلا لك ىلإ هجوملا يحولا لجو زع هللا غلب مهتغلبو :برعلا
 نإف كلذلو .هلك ملاعلل الوسر هسفن تقولا يف ناك (ِلَي) دمحم ىبرعلا

 نوكتل هللا اهراثمخا ىتلا ةادألا ناك لوسرلا هيلإ ىمتني يذلا قرعلا وأ سنجلا

 وه ىلاعتملاو فرطتملا ىبرعلا بصعتلا ناك اذإو .ملاعلا لك يف هتملكل ءاعو

 ةيواستملا ةدحولا راطإ يف يبرعلا قرعلا مارتحا نإف ؛مالسإلل ةنايخ ديكأت لكب

 دكأ كلذلو .©7«ةيفاصلاو ةحضاولا ديلاقتلا عم امئالتمو امجسنم ىقبي ةمألل

 نيذلا رشع عساتلا نرقلا يبحالصإ نم امهو ”*هدبع دمحمو ؟؟/يئاغفألا

 مداسإ يأ « يبهذلا ةرمبشمم يف ماللسإلا ديدحتلابو ءمالسإلا رود ىلع نوزكري

 8575 نم ما ه بيج ةعاط «1وزؤننأ رياب تاروشتم ؛ةةيبرعلا ةيموقلا) 016 يراك رظنا )١(

 .١؟9' ص : ةركاذ قبس عدجرم ءسيرول رظنا 29)

 ةيفسلفلا ةبتكملا تاروشنم .«ةيسايسو ةيعامتجا ةايح : ةملسملا ةئيدملا» :(ة:061 يدراغ سيول ()

 ؛يرولف ًاضيأ رظنا ؛2١7 - 7١4 ص م1973 «ةعبارلا ةعبطلا «سيراب .1075 نارفوج

 .78 ص :ما3610 8.15.2.1 ؛؟ءارحصلا ةلكشم ىلع اهقيبطتو ةيبرعلا يضارألا موهفم»

 عبات مث ءهدالب يف تاونس ةدع ذنم أطشان ناك «لصألا يسراف ءيناغفألا نيدلا لامج (5)

 . ةليع لييحم ؛ صخألا ىليع ههشم و ؛ نيدلا لاحر سس ةدمالتلا

 ايروس يف رقتسا «سيراب يف هتماقإ ةرتف دعبو .حالصإلل ةيساسألا ئدابملا روط هدبغ دمحم (8)

 .رصمل ربكألا يتفملا حبصأ م1844 ماع يفو .م844١ ماع رصم ىلإ دوعيل

 7 ا



 يف ١4 نرقلا وحلصم دجو دقل .ىلوألا ةيمالسإلا ةيبرعلا تايروطاربمإلا

 نيب ضقانت يأ مهل ةبسنلاب دجوي ال يلاتلابو .ةيورعلل ةيساسألا ةنامضلا مالسإلا

 ء )١( .يءامتنالا

 طقف تزكترا ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيدوعسلا ةلودلا نأ اقباس انيأر دقل

 دارأ دقو .ةيبرعلا ةيموقلا ىلع سيلو (ةيباهولا ةوعدلا) ةينيدلا ةيعرشلا ىلع
 دمحم يبنلا مايأ يف ناك امك «يقيقح يمالسإ ماظن ءانب ةداعإ نويدوعسلا

 يف ينامثعلا روتسدلا قيلعت دعب الإ ءرونلا رت مل اهنإف ةيبرعلا ةيموقلا امأ .(لي)
 عم ةديج تاقالع مهل تناك ءاضعألا نم ةعومجم دي ىلعو «ما141/5 ماع

 تبلاط دقل .اسنرف يف امهرورم ءانثأ يف هدبعو يناغفألا عم اونواعتو ءاسنرف

 راطا يف ايروسل يتاذلا مكحلاب نييحيسم نم اهتيرثكأب ةنوكملا ةعومجلا هذه

 ناك دقل .نانبل لبحل يتاذلا لالقتسالاب نوينانبللا بلاط امك .ةينامثعلا ةنطلسلا

 اتناك «برع»و «نويروس» اتملكف .رصعلا كلذ يف اريبك ميهافملا هذه نيب طلخلا

 .يقيقح نومضم نود ناك ةمألا حلطصم نإف ةقيقحلا يفو .©"'ايلمع نيتهباشتم

 اذهل كرتشملا مساقلا .ةيبرعلا لودلا يملسم عم فلاحتتلا اودا رآ ةوتصيسلما

 ةيروطاربمإلا نع ىيئاهنلا لالقتسالا فدهبو «ةيبرعلا ةيموقلا ناك فلاحتتلا

 لوصحلا نم رثكأب نيبغار اونوكي مل تقولا كلذ يف نيملسملا نأ الإ .ةينامثعلا

 نأ اوثبل ام مهنإ الإ .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لخاد كارتألا عم اهسفن قوقحلا ىلع

 ماع ةاتفلا ايكرت بزح اهدمتعا ىتلا كيرتتلاو ةنملعلا ةسايس ىلع اوضفتتنا

 ةيساسأ ةروصب ةزكترملا ةيبرعلا ةيموقلا ةيوهلا ديكأتب «ةبلاطملا اوؤديو ءم

 ةيرادإلا ةيزكرماللا قيبطتو ةيرورضلا تاحالصإلا قيقحتبو «ةيبرعلا ةغللا ىلع

 35 سم «هركذ قيس عجرم ؛ ؟يبرعلا قرشما» « سنرول 01

 .١1؟8 ص ءعجرملا سفن (؟)

 - اال



 ةيروطاربمإلا لخاد مهقوقح ةسرامم نم برعلا نيكمت فدهب كلذ لك ؛ةعساولا

 يف سيراب يف دقعنملا لوألا يبرعلا رمتؤملا لامعأ هيلإ تلآ ام اذه .ةينامثعلا
 ىلإ اعد رمتؤملاف .نيقحلمو ارارق ١١ هنع ردص ثيح م917١ ناريزح /وينوي

 .2'"ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةلجاع ةروصب ةيرذج تاحالصإ ءارجإ

 نأ الإ .؟'"تاحالصإب طققف لب لالقتسالاب اوبلاطي مل برعلا نإف كلذلو

 .برعلا لك لثميل نكي مل سيراب رمتؤم

 : ةيبرعلا ةيموقلا تاهابتالا (؟

 بزحلا : تاثف ثالث ىلإ نويموقلا مسقنا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف

 مساقتت تائفلا هذه نكت ملو .يمشاهلا بزحلاو يقارعلا بزحلاو يروسلا
 ايروس لالقتساب بلاط يروسلا بزحلاف .لالقتسالا ريسفت لوح اهسفن ةركفلا

 ابزح ربتعي ناك يذلا بزحلا اذه .عسوأ ةمأ يف جامدنالا نودب وأ عم ىربكلا

 ىتح يسلطألا نم يبرعلا ملاعلا لك لمشت اهرابتعاب ةيبرعلا ةمألا ددحي ايميلقإ
 يف نآلا دوجوملا ءيروسلا بزحلا لاز امو .يدنهلا طيحملاو يبرعلا جيلخلا
 نأ بجي :لودلا نع ةزيمتملا «ةيلاثملا ةيبرعلا ةمألا نأ نالعإلاب ارمتسم ءايروس

 ةموكحب بلاط دقلف يقارعلا بزحلا امأ ."”ةدحاو ةلود نم موي تاذ مكحت

 صخي اميف «نييناطيربلا عم تاضوافم يف لوخدلابو قارعلا يف ةلقتسم

 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«سنارول دنع م417١ ماعل سيراب رمتؤمب ةصاخلا قحالملاو تاررقملا رظنا )١(
 "فر

 . 84 ص ( ةركذ قبس عجرم !ةيبرعلا ةيموشلا) يراك رظنا ()

 اهل ةمأ برعلا لكشيا .ما441 ماعل يروسلا ثعبلا بزح روتسدل لوألا يساسألا أدبملا رظنا ()

 :قباسلا عجرملا .«اهريصم ريرقت يف ةرحو اهلالقتسا اهل ةلود راطا يف شيعلاب يعيبطلا قحلا

 رس . 15 نه
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 (١)ءويلا يقارعلا ثعبلا .ماظنلا ةعيبط لوحو «قارعلا ىلإ مضتس يتلا يضارألا

 هروتسد نم ا/ ةداملا يف برعلا ةلود ددحي وهف ؛يميلقإ ريغو يموق بزح وه
 نيب عقت يتلاو ةيبرعلا ةمألا اهنكست يتلا ضرألا وه يبرعلا نطولا نإ : يلي امب

 ايبويثأ لابجو يبرعلا رحبلاو ةرصبلا جيلخو يوكاتسابلاو سوروط لابج

 قفاوتي ال فيرعتلا اذه نأ الإ .2؟:طسوتملا ضيبألا رحبلاو يسلطألاو ءارحصلاو

 برغملا وأ ايبويثأ لابج ىلإ اقالطإ رشي مل يذلاو نيسح فيرشلا بلاطم عم

 «؟ةريبك ةيبرع ةلود» ليكشت ىلع تزكرت نيسح فيرشلا تاحومط .يبرعلا

 امو ءايروس يف ةيبرعلا بوعشلا لك لمشت ةيبرعلا ممألل ةيلاردفنوكلاو « ةلقتسم
 .هتدايس تحت اهعيمج ةدحوتملا ةيبرعلا ةريزجلاو ءنيطسلفو نيرهنلا نيب

 مهو .ةيبرعلا ةلودلا صوصخب مهبلاطم يف اديحوت رثكألا اوناك نويمشاهلاف
 تناك يتلا ةيبرعلا تايالولا لك يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةثارو قحب اوبلاط
 ةذالا هله لوسسرلا ىلإ يسعني هثأل فارشألا نم) فيرشلا .'"'"”اهنم اءعرج

 ةينيدلا نيتطلسلا اهيف يقتلت ةلود «زيلكنإلل ةبسنلاب لثمي نيسح (مالسلاو

 يف هسسأ يبرع يسايس بزح مسا وهو .ةيبرعلا يف ةضهنلا وأ ثاعبنالا ثعبلا ةملك ينعت )١(

 ينس «راطيب نيدلا حالصو ؛يسكذوئرأ يحيسم وهو ؛قلفع لاشيم م1544 ماع قشمد

 نم برعلا لك ىلإ هجوتت ةيموق ةكرح يه ثعبلاف .يولعلا ءالولا وذ ينوزرألا يكزو ءيروس

 يف ًايساسأ ًارود تبعل ةيموق ةيصاخ مالسإلل نأ فرتعي هنكلو .فئاوطلا لك نمو نايدألا لك
 .ةيكارتشاو ةيرح ؛ةدحو :يه ثعبلا برحل ةيساسألا ءيدابملا .اهخيراتو ةيبرعلا ةمألا ليكشت

 لوألا : م477١ ماع ةيئاهنلا ةعيطقلا تعقو ثيح نيضراعتم نيمسق ىلإ بزحلا رطشنا دقلو

 ؛:ما٠910و م955١ يماع اعقو نايركسع نابالقنا ايروس يف .قارعلا يف يناثلاو ايروس يف وه

 نم ديزمل .م٠419١ يناثلا نيرشت /ربمفون ١١ يف ةلودلا ةسائر ىلإ دسألا ظفاح قيرفلا الصوأ

 كلذكو «م٠1534١ *١. مقر ءددعلا ةيلصف :«ةيثعبلاو ثعبلا» 83113 اطلاب لوب رظنا ليصافتلا

 .74 ص ءهركذ قبس عجرم :«ةيبرعلا ةيموقلا» « يراك
 .04 ص ةسفن عجرملا : يراك 6

 « سيراب م1977 ؛ةحورطأ :«ةيلودلا ةيعضولاو يخيراتلا ردصملا ؛قارعلا» ؛8ل010ع دلون (7)

 . 2ا/ ص

 - الرو



 ةلودب ريلكتإلا ركف كلذلو .؟'”ةينيدلا ةلأسملاو ةيسايسلا ةلأسملا يأ :ةينمزلاو

 تايالولا ىف ةينامثعلا ةطلسلا نع اليدب نيسح فيرشلا ةدايق تحت ةدحوم ةيبرع

 :ةيرعلا

 مل دحاو سيئر ةدايق تحت برعلا لك مضت ةيبرع ةلودب ةركفلا هذه نأ الإ

 يذؤت ةيبرع ةلود دض اوناك نويناطيربلاف .ةيناطيربلا رئاودلا لك اهيلع قفاوت
 اوناك ليوط نمز ذنم برعلا نإ لوقلا اننكمي لباقملاب .جيلخلا يف مهحلاصم

 ةلود خيراتلا يف دجوت مل هنأ «ةرطاخم نودب «ةظحالملا اننكمي امك .نيمسقنم
 يف تدجو دق ةيبرعلا ةلودلا تناك اذإو .برعلا لك عمجت نأ تعاطتسا ةيبرع

 ةيبرع ةلودلا» تناك ثيح مالسإلا لضفب ناك كلذ نإف «ةددحم روصع

 ةلودلا ءانب دض ةقطنملا يف قئاوع دوجو ظحالن «ةيناث ةهج نم .2''""ةملسم

 ينامشثعلا ةفيلخلا ةطلس راصنأ يأ .نوظفاحلا الوأ كانهف .ةحرتقملا ةيبرعلا

 لوألا هاجتالا نيهاجتا يف نومسقنملا يبرعلا قرعلا راصنأ كانه مث نمو .ةيحورلا

 ةيمالسإلا تارايتلا نم نيلوبقم اونوكي مل ءلوسرلا دافحأ «نويزاجحلا هلثم

 مل يذلا نويميلقإلا نويموقلا هلثم يناثلا هاجتالا .ةيباهولا اهنمو ةيلاكيدارلا

 ةيبرع ةلود ةركف نإف كلذلو .""مالسإلل يوضع ديحوتب نيمتهم اونوكي
 يبرعلا ملاعلا ديحوت نإف يلاتلابو «ةيوابوطو ةيلاثم تحبصأ برعلا لك عمجت

 ةريزجلا هبش لود ضعبل ةيميلقإلا ةدحولاب رظنلا ةداعإل لكشي نأ نكمي ال

 .ةيبرعلا

 سنرول هبعل يذلا رودلا رظنا ١58. ص ءهركذ قبس عجرم :«يبرعلا قرشملا» «سنرول )١(
 هدالوأو نيسح فيرشلل ةيبرعلا ةيموقلا مالحألا طاشن ىنبت يذلا «يزيلكنإ طباض .برعلا
 أ سقا ةةركذ لقمع معيتج رف ؛1ةييرعلا ةيموشلا» ؛ يراك يف هللاذعو لصيف

 ؛م9410١ .؛ىلوأ ةعبط :«نيدلاو ةلودلا «ةملسملا ةيبرعلا ةلودلا») دمحم ديعس دمحم رظنا (؟)

 .ايروص « يلاهألا تاروشنم

 - "ال4 ص ؛هركذ قبس عجرم . 'مالسإلا يف ينوناقلا ماظنلاو ةلودلا موهفم' عولليم رظنا 002

04 , 

 - املا



 : «ةيبرع ةلودل١ ىنوناقلا لايخلا - ب

 ىمظعلا ايناطيرب ةشقانم ىلع برعلا داتعا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف

 : ةددجتملا ةميدقلا اهتيجيتارتسا تعبتا ىمظعلا ايناطيرب .ةكرتشملا مهحلاصم ىف

 تاعونتلاو « خياشملا نيب دسحلاو تافالخلا بيسبو ؛كلذلو .ادست قرف»

 نوكت «ةيبرع ةلودب١ نويناطيربلا ركف ءةينئيدلاو ةينثالاو ةيداصتقالاو ةيفارغحلا

 ةمواقم يف اوأر زيلكنإلا نإف ةقيقحلا يفو .2)ةينامشعلا ةيروطاربمإلل ةئيرو

 بابلا ةطلس دض ةيبرعلا ةمألا ةروثل لضفألا بولسالا نيينامثعلل نيسح فيرشلا

 افيثع اضراعم ناك يذلا ةكم فيرش ناك ةسايسلا هذهل ةليسو لضفأو .ىلاعلا

 دض ةسدقملا برحلا يف مهعم ةكراشملا ىلإ مهتوعد ضفرو ةاتفلا ايكرت ةموكحل

 ينامأو تاحومط .مالسإلا ةفيلخ هتفصب ناطلسلا اهنش يتلا قافولا لود

 رايتخا هنم بلط امدنع م416١ رايأ قشمد لوكوتورب يف تغيص فيرشلا

 زيلكنإلا نم برعلا بلط «قشمد لوكوتوربل اقفوو .قافولا ىوق ىلإ مامضنالا

 نم اهدحي ىتلاو «ةيعيبطلا اهدودح ىف ةيبرعلا ةلودلا لالقتساب فارتعالا

 ةريزجلا هبش لكو قارعلاو نيطسلفو ايروس لمشتو "0" ضرع طخ لامشلا

 عم عافد ةدهاعم ىلع برعلا نويموقلا عقو لباقملاب .ندع ءانثتساب ةيبرعلا

 نم .ةنس ١0 ةدمل يليضفت يداصتقا نواعت ةدهاعم ىلعو «ىمظعلا ايناطيرب

 ؟/رم0طممم زديد مادنو ريسلا اديدحتو «نييناطيربلا ةهج نم يأ «ةيناث ةهج

 اهحرط ىتلا ؛ةركفلا نأ نلعأ «تارباخلا ةبعشل» يناطيرب لوؤسم 5

 رص ءةوركد قيبس عسجرم .'جيلخلا خبراتو :«كيتلويويحلا» هما عطا ببسسرعروز يلرواش )١(

 5 - 5 ١.

 - ارث[



 برعلا لك عمج ليحتسملا نم هنأل «ةيلمع تسيل ةكلممه صوصخب نويمشاهلا
 سيئرب فارتعالا ىلع اهلمحو ةيبرعلا لودلا ةيقبو نميلاو قارعلاو ايروس ىف

 اذإ ىتحو .دحاو يحور سيئر ىلع اوقفاو ولو ىتح ؛مهمكحيل دحاو ينمز

 نم ةفرعمب نوكت ةلكشملا نإف «دحاو لجرب فارتعالل نوزهاج مهنأ انضرتفا

 طاسوأ ضعب يف فورعمو هنزو هل (نييمشاهلا سيئر) نيسح فيرشلا .وه
 هبصانت ىرخأ لود يف ىرخألا طاسوألا ضعب نكلو ءةيبرعلا لودلا

 لك ىلع نيسح فيرشلا ةطلسب اوفرتعي مل زيلكتإلا نإف «كلذلو .2''«ءادعلا

 .برعلا

 ضماغ ينوناق دنتسم : نوهامكام - نيسح تالسارم ١(

 ضوفملا .نوهامكام ريسلا نيب تالسارملا تمت م115١ ماعلا نم ءادتبا

 ربع متت ةيرس تاضوافملا تناكو .نيسح فيرشلاو ءرصم يف يناطيربلا يماسلا

 تاحلطصمو تارابع لئاسرلا هذه نمضتتو .نادوسلا قيرط نع نيثوعبم لسر
 تاملكلا ضعبل تطعأ ةمجرتلا لكاشم نأ امك «ةضماغ نوكت نأ اهل ديرأ

 .؟؟”يزيلكنإلاو يبرعلا نيصنلاب ةدحوم ريغ يناعم ةمدختسملا

 ملاعلا ىلع ةفالخلاب نيسح فيرشلل نويناطيربلا فرتعا تالسارملا ةيادب يف

 بلطتس ةلود راطإ يف برعلا لالقتسا نيسح فيرشلا راثأ هتهج نمو «يبرعلا

 يف ةيبرع ةلودب بلاط امك .داصتقالاو ةرادإلا يلاجم يف يناطيربلا معدلا

 يف برعلا نويموقلا هيلإ اههجو يتلا تابلطلا ىلع ازكترم «يفارغجلا راطإلا
 عم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيبرعلا تايالولا لك لمشي يذلا ؛"؟ةاتفلا» ةيعمج

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟جيلخلا ةمزأا : غياصلا ميلس يف ةروكذم ءزديد ريسلا نع ةسارد 48.

 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«يبرعلا قرشملا» «سنرول (؟) 19١.
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 هبش يف ةيبرع ةفالخ ىلإ مهتراشإب ناك زيلكنإلا باوج .لوضانألا نم ءزج

 ةلاحتسا اديج نوفرعي اوناك نييسنرفلاو نييناطيربلا نأ كلذ .ةيبرعلا ةريزجلا

 « مالسإلا يف ةسدقملا نكامألا ىلع ةيحيسملا ةيبرغلا لودلل ةرشابم ةرطيس ضرف

 .ةيروطاربمإلا ىوقلا نيب مئانغلا ميسقت جراخ زاجحلا ءاقبإ بجي هنإف يلاتلابو

 ضورع ميدقت ىلإ زيلكنإلا تعفد ليندردلا يف ءافلحلا ةراسح نأ الإ
 خيراتب نيسح فيرشلا ىلإ ةيناثلا نوهامكام ةلاسر يف ةقدو احوضو رثكأ ةديدج

 ةيزيلكنإلا ةموكحلا تدعو ةلاسرلا هذه يفف .م5١4١ لوألا نيرشت /ربوتكا 4

 ءازجأو نوردنكسالاو نيسرم يتقطنم ءانثتساب «ةلودلا هذه ءاشنإب ةكم فيرش

 تايمحلا زيلكنإلا ىنثتسا امك .بلحو هامحو قشمد ةيضقأ برغ ةدتمملا ايروس
 ةيبرع اهنا لوقلا نكمي ال يتلا نيطسلفو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيناطيربلا
 ايناطيربلو .2'"دادغبو ةرصبلا يتيالو مض هاجتاب ناك ريكفتلا نإف اذكهو .ةيفاص

 ءادتعا يأ نم اهتيامحو ةلودلا هذه ىلإ نيراشتسم لاسرإب قحلا ىمظعلا

 . ىجراخ

 فيرشلا ىضترا «م416١ يناثلا نيرشت /ربمفون 5 خيراتب هباوج ىف
 دوجو مدع ىلع دكأ هنكلو ءلوضانألا صوصخب هبلاطم نع يىلختلاب نيسح

 .نيرهنلا نيب ام ةيورع ىلعو ؛نيملسملا برعلاو نييحيسملا برعلا نيب فالتخا
 . يلام ضيوعت ءاقل الإ ةتقؤم ةيناطيرب ةرادإ أدبم لبقي ملو

 ام ىلإ ةيفالخلا طاقنلا لوح شاقنلا ليجأت ىلع اقفاوت نيقيرفلا نإف اريخأو

 ىلع ةيساسأ ةروصب زكتري تالسارملا يف ضومغلا نإ .برحملا ءاهتنا دعب

 اميف .«ةيبرعلا ىضارألا»و ««لالقتسالا» ««ةيؤرعلا) : تاملك ثالث فيرعت

 1825 < ١ تف ص ؛ قباسلا عجرملا سفن « سنرول يف تالسارملا نومضم رظنا 6

 #كهرا 



 لكب بلاط كلذلو .ال مأ املسم ناكأ ءاوس «يبرع بسن ىلإ يمتني نم

 ةلالدلل ةيبرع ةملك نومدختسي اوناكف زيلكتإلا امأ .ايسآ يف ةيبرعلا يضارألا

 فيرشلا «لالقتسالا لوح ناك يناثلا ضومغلا .ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلع
 ةدوعوملا ةيبرعلا ةلودلا روطت نأ كردي ناك «برعلا نييلالقتسالا لكك ؛نيسح

 ىلع حرتقا وهف كلذلو .لامسأرلاو لاجرلا يف ةيبوروأ ةمهاسم ضرتفي
 ةركفلا نإف يلاتلابو .ةيبرعلا يضارألا يف يبنجألا دوجولا راكتحا نييناطيربلا

 ةبسنلاب .ةيسايس ةنميه لوح سيلو ينفلا نواعتلا لوح تناك ةحوراطملا

 ةيروطاربمإلا نع لاصفنألا الوأ ينعي يبرعلا لالقتسالا نإف «نييناطيربلل

 ةقيرط ىلع «ةديدجلا ةيبرعلا ةلودلا ىلع ةيعقاولا ةيامحلا مث نمو «ةينامثعلا

 لوح سابتلالا وأ ضومغلا نإف اريخأو .رصم ىف ةقبطملا تاراشتسالا ةسايس

 نيطسلف رابتعا ىلع اوقفاوي مل نييناطيربلا نأ عقاولا يف ينعي ةيبرعلا يضارألا

 ال ىمظعلا لودلا نأ ضرتفي ةسدقملا نكامألا دوجوف .ةفرص ةيبرع يضارأ

 نإف كلذ عمو ."'”نيطسلف يف عاضوألا روطتب يلكلا ثارتكالا مدع اهنكمي

 يبلت ةريبك ةيبرع ةلود ءانب هل نمؤت تالسارملا نأب اعنتقم لظ نيسح فيرشلا
 .ةيبرعلا ةماعزلا يف هتاحومطو ةيبرعلا ةيلالقتسالا تاحومطلا

 : ةريبكلا ةيبرعلا ةلودلا نالعإو ةيبرعلا ةروثلا (؟

 (م14157 رايأ) : وكيب - سكياس تايقافتا - أ

 «ضوافتلا سكياس كرام ىمظعلا ايناطيربو وكيب جروج اسنرف تفلك

 راطيب رظنا نيطسلف صخ اميف ١27: ص ء؛هركذ قبس عجرم ؛؟يبرعلا قرشملا» «سنرول رظنا )١(
 .44 - 88 ص :«ةينيطسلفلا ةلأسملا» ؛نورابو .410 - /4 ص :«يليئارسإلا - يبرعلا عازنلا»

 .م١144 :سيراب :113ا16116 تيشاه تاروشنم ؛«ةديدجلا قرشلا ةلئسأ» يف

 ارو



 قرشلا يف امهذوفن قطانم لوح «نوهامكام - نيسح تاللسارم نم اقالطنا

 «يارغ دروللا «ةيناطيربلا ةيجراخلا نوؤشلا ريزو مربأ امهلامعأ ةجيتن .ىندألا
 ىلع قافتالا اذه ضرع مث اقافتا ©ةهت6ه2 وبماك لوب «ندنل يف اسنرف ريفسو

 .؟!'هيللع ةقفاوملل ايسور

 وأ ءةلقتسم ةيبرع ةلود امإ ةيامحبو فارتعالاب ناتلودلا تمزتعلا دقل

 نوكي كلذيو .نيسنح كيرشلا ةذايس تن ةييرغ لودل ةلقعسم ةيلاردقتوك

 ةيبرعلا ةلودلا هذه ميسقت ىلع قافتالا صن دقلو .هل مهدعوب اوفو دق زيلكنإلا

 بلحو قشمد (أ) ةقطنملا لمشتو .(ب) ةقطنملاو (أ) ةقطنملا : ذوفن يتقطنم ىلإ

 ذوفنلا ةرئاد يف ةعوضوم يهو «ةيسرافلا دودحلا قرشلا يف سمالتو لصوملاو

 ةيذاحملا يضارألاو تيركتو ايروس ءارحص لمشتف ؛«(ب) ةقطنملا امأ .يسنرفلا

 ذوفنلا ةرئاد يف تعضو دقو «ناقناخو (أ) ةقطنملا نيب ةعقاولا ةيسرافلا دودحلل

 ةيبرعلا ةلودلا يضارأ اتلكشت نيتللا (ب)و (أ) يتقطنم ىلإ ةفاضإلاب .يناطيربلا

 يروسلا لحاسلا ىلوألا لمشت .ءارمح ىرخأو ءاقرز ةقطنم تمسر مث ةديدجلا

 نيبو امهنيب ةعقاولا ةقطنملا كلذكو ءايسيليسو ةنوردنكسالاو ةيكاطنأو توريب عم

 امأ .اسنرفل تيطعأ يهو ركب رايدو ةفروأو بلدإو شعرم عم ىلعألا ةلجد
 ءانثتساب نيرهنلا نيب ام يأ «ناقناخو ةرصبلاو دادغب لمشتف «ءارمحلا ةقطنملا

 .''”ىمظعلا ايناطيرب ىلإ تحنم دقلف ٠ لصوملا

 اقيض اريسفت تناك وكيب - سكياس ةيقافتا نإ لوقلا نكمي ةياهنلا يف

 يبرعلا لالقتسالا تادرفم اهيف دجن ثيح نوهامكام - نيسح تالسارمل

 .نوهامكام اهيلع ظفحت يتلا ةيميلقإلا قطانملاو

 )١( ص ؛عجرملا سفن «سنرول ١58.

 .هاندأ ةطيرخلا رظنا (؟)

 - اا



 عتق |
 مهام

 ةداطسوم نو !تجاو تقال م1011

 مهماوعتمجسأ نز هماضملف طءااقمنجض

 ممم 21 ةيوجمج وح جشش# 1 00

 سدوم "ةففت انف" [مهمجاخطم 1نلكف كه اهقاكنز
 00 1 [م6 دول 1915)

 مجمع قالا/االهلامم انضم جان نإ مهموم ةرفصم-
 دو "مم همم" ملمع نوار ماعدا (16 هقق 1915)

 هكمماول تاز 30 وقو مروجي < تورو الوج اوجو نأ جيووجموج موب ب ةقجروس تمم هند للتو ةنطم
 همهم سما ؟هلملططططدقدم لعق انفارتلاضإ] 5“ كتقي هانت 1292, مقوم 1

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن دنع ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةئزبت عيراشم :7 مقر ةطيرخ

- 



 امدنع وكيب - سكياس قافتا نومضمب ملع ىلع نيسح فيرشلا نكي مل

 /وينوي "5! يفو .م5١1941١ ناريزح /وينوي رهش ىف ةيبرعلا ةروثلا تعلدنا

 اهجوم انالعإ نيسح فيرشلا عزو ةروثلا ءدب ىلع نيعوبسأ دعب يأ «ناريزح
 ميلاعتو ئدابم ىلإ ةدوعلاب دعيو «لالقتسالا ىلع هيف دكؤي يمالسإلا ملاعلا ىلإ

 ربتعيو ةكم اهتمصاع ةيبرع ةلود ةدالو نلعيو ؛ةعيرشلا ىلع ةزكترملا مالسإلا
 .؟7«ةيبرعلا دالبلا ىلع اكلم» هسفن

 هبقل اوضفرو بناجلا يداحألا نيسح فيرشلا نالعإ نويناطيربلا نادأ

 كلم» بقلب نويسنرفلا لبق امك اولبق مهنكلو .هسفن ىلع هقلطأ يذلا ديدجلا

 مامإلاو ديشر نبا ءانثتساب «زيلكنإلل نيديؤم اوناك برعلا ءاسؤرلا .«زاجحلا
 كلذ يف تيوكلا صخ اميف .نيسح فيرشلل :نييلاوملا نميلا مكاح نيحي

 يضارألا داعتساو نيينامثعلا دض راث تيوكلا خيش نأ انيأرو قبس دقلف ءتقولا

 تحت ةلقتسم ةرامإك) تيوكلاب ىمظعلا ايناطيرب تفرتعاو .اهنولتحي اوناك ىتلا
 .7©2«ةيناطيرملا ةيامحلا

 .ةيورعلا ادبأ جلاعي مل نيسح فيرشلا نايب نإ لوقلا اننكمي اريخأ

 مث .يبرعلا قاطنلا يف اهنم رثكأ يمالسإلا قاطنلا يف لخدت نيسحلا تاديكأتف

 ةيمانتملا تالاصتالا ببسب اريذجتو اديكأت رثكأ ةبورع ايجولويديا ايجيردت ترهظ
 نويناطيربلا طابضلا اهمدقي ناك يتلا تاراشتسالا كلذكو ءءافلحلا عم

 .برعلا سنرول ريهشلاك فارشألا نييمشاهلا نم برقلاب اونوكيل نولصفنملا

 سس أ قرق ص ءةهركذ قبس مجرم . ؟يبرعلا قرشملا# سئرول ىف اسس فيرشلا تالغإ رظنا ن0(

84 ,. 

 . يناثلا لصفلا ٠ يناثلا مسقلا رظنا (؟)

 - ارةبا دع



 ةدارإ عم ء«يكرتلا داهطضالا دض ةيموق لعف ةدرك ترهظ ةكرحلا نإف «كلذلو

 .ةميدقلا برعلا داجمأ ةداعإو نيملسملاو دوهيلاو نييحيسملا ديحوت

 : ةيبرعلا يضارألا هاجت ةيناطيربلا ةسايسلا ('*

 ةدحتملا تايالولا لوخدو ةيسورلا ةروثلا ببسب تالوحت م911١ ماعلا دهش

 اناس (ايناطيرب ةيصح رامخ ريزو) روفلب ردصأ ءما1107 لوألا نوناك [ر بمسيد 0 يف

 يف دوهيلل يموق نطو ءاشنإ ىلإ فطعلا نيعب رظنت هتلالج ةموكح نإ" هيف ءاج
 بوص نيسح فيرشلا هجوت نالعإلا اذه ىلع لعف ةدرك .؟')2نيطسلف

 تاك رمألا نأ ا ؛ فلاحتلا لود كرتب اذدهم ؛ مهعم مالاس قافتا دقعل نينامثعلا

 .العف أدب دق ناك ةينامثعلا ةيروطاربمإلا رايهنا نأ ثيح اريثك ارخأتم

 قئاقحلا ةذه م فيكت يسايسلا امهباطخ نإف .اسنرفو ايئاطيرب ةيهج سس

 يساسألا لماعلا حبصأ يذلاو ءاهريصم ريرقت يف بوعشلا قح يأ «ةديدجلا

 نوعمسي اوأدب برعلا نأو ةصاخ .اهنوكت روط يف ةديدجلا ةيلودلا ةيعرشلل

 اوناك 6 اضيأ يدب و ءدكب : توهم ةيقافتأ ةويبفم نب نع امالك

 8ونإل» تاليورب ؛ءلسكورب ؛ ؟ةدحتملا ممألا ةثيه مامأ سدقلا ةلأاسم» .ة/!ه,دعااعع كلزروم رظنا )١(

 . 1 ليئارسإ ةلود ءاشنإ» ؛ يفاروش ليصفتلا نس دير ولأ ص ؛ يناثلا ءرجلا ما 8 القت

 .ةحورطأ ««نيطسلف ةلودل ةينوناقلا سسألا» . يقدص كلذكو .م1548١ ءسيراب «ةحورطأ

 ةعومجم :؛ةديدجلا قرشلا ةلئسأ :«ةينيطلفلا ةلأملا» : 8همد» نوراب كلذكو .اهركذ قبس

 رار نه ؛ءم115 ؛ تشانغ تاروشتم ؛ اسس عأ 3 لسع

 :ةديدجلا قرشلا ةلئسأ ؛دوجولا خيرات لبق ام .«يبرعلا قرشملاو ةدحتملا تايالولا» «سنرول رظنا (1)

 .اهيلي امو 76 ص ؛هركذ قبس عجرم

0 



 صن رشع يناثلا أدبملا .نسلو ءيدابمب اقحال تيمس ءأدبم رشع ةعبرأ لالخ نم

 هل فرتعي 0 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم يكرتلا مسقلا» نأ ىلع

 بجيف ةيكرتلا ةرطيسلا تحت مويلا يه ىتلاو «ىرخألا ممألا امأ .ةلماك ةدايسب

 ء«طغض يأ جراخ «ةصرفلا كلذكو اهدوجو نمأل لماكلا نيمطتلا ىطعت نأ

 ناريزح /وينوي يف ىمظعلا ايناطيرب تنلعأ ىنعملا سفنب ."'«يلالقتسالا روطتلل
 تفنص يهف .يبرعلا قرشملا يف اهتسايس ئدابمو تازكترم نع مم4

 يضارألاو ءزاجحلاك ءمهسفنأب برعلا اهررح ىتلا يضارألا نيب ةيبرعلا يضارألا

 1 أ نول ؛ امو نيطسلف بونجك «نييناطيربلا ةطساوب ةوقلاب اهريرحت مت يتلا
 نيب ام لامشو نانبلو ايروسك ءىنامشعلا لالتحالا تحت تلاز ام ىتلا كلت

 اميف امأ .يضارألا هذه لالقتساب فارتعالا بجي ىلوألا ةلاحلا يف 86

 قلعتي اميفو .اهريصم ريرقت يف بوعشلا قح أدبم قبطيسف ةيناثلا ةئفلا صخ
 نإ لوقلا انتكمم كلذلو .رمتسي نأ بجي اهريرحتل دهجلا نإف ةريخألا ةئفلاب

 ايلمع سرامت هتطلس نأو ء«زاجحلا ىلع اكلم نيسح فيرشلاب اوفرتعا نييناطيربلا

 نإ ."”برعلا ناكسلا لمجم نم /5 لكشي ام يأ «يبرع فلأ ٠٠١ ىلع

 ماع نوهامكام عم هتالسارم ءانثأ يف نيسح فيرشلل تيطعأ يتلا دوعولا

 مل يتلا ء.تيوكلا لمشيل نكي مل كلذ نأ الإ .نويناطيربلا اهمرتحي مل م06

 . عقاولا يف ءناك تيوكلاف .ةدوعوملا ةريبكلا ةيبرعلا ةلودلا نم اءزج ربتعت نكت

 ماع نوهامكام - نيسح تالاسارم نم تينثتسا يتلا ةيناطيربلا تايمحملا نم اءزج

 يتلا يضارألا ىوس عقاولا يف بقتري نكي مل نيسح فيرشلا نأ امك . م6

 لثمي نكي مل هنأ ىلإ ةفاضإ .زاجحلا يأ «هتطلس ةيادبلا ذنم اهيلع سرامي ناك

 .ةيبرع ةئثف يأ لبق نم اضوفم نكي ملو نيملسملا لك

 11١. نصح ءهركد قيس عجرم . ؟ يبرعلا قرشملا١ :؛ سئنرول 1

 1 7 ص .هركذ قبس عجرم . ؟جيلخلا مرا ؛ غياصلا ميلس رظنا 00
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 .ةيبرع ةلود ءانب معدل قافنا يأ ىلإ دانتسالا ةيوعص مدقت امم جتنتسن

 اهنأو نييناطيربلاو نييبورعلا ءاقرفلا لك اهيلع قفاوي مل ةيبرعلا ةلودلا نإف كلذلو

 يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ثيرو اهرابتعا نكمي ال يلاتلابو .اموي دجوت مل
 ؛م16١ ماع نيسح فيرشلا ال نأ ديكأتلا اننكمي اريمخأو .١2)ةيبرعلا تايالولا

 ؛قحلا هل م٠114 ماع نيسح مادص الو ؛م١145١ ماع مساق ميركلادبع الو

 دقل .تيوكلا دوجو ةيعرشب ككشيل ؛م0١141١ ماع تاللسارم ىلإ دانتسالاب

 ةعيبطلا تاذ «ةينامثعلا ةيمسالا ةدايسلا تحت تناك تيوكلا نأ انيأرو قبس

 موهفم انددح كلذكو .ىقارعلا يخيراتلا زكترملا ضقاني يذلا رمألا «ةينيدلا

 ةدحولا ىلع جاجتحالل ةعيرذك اهمادختسا دحأ عصتس ال يتلا ةيبرعلا ةيموقلا

 .تيوكلاك «ةدوجوم تناك ةيبرع ةلودل ةيميلقإلا

 .ةينوناقلا تازكترملا قارعلا مدختتسا ةيموقلاو ةيخيراتلا سسألا بناج ىلإ

 : ةينونانقلا سسألا ١5- ترضفملا

 بأ /سطسغأ يف هبلإ اهمض مث تيوكلل هوزغ ريربت قارعلا دارأ دقل

 ةثاروب قحلا هل نأو ءقارعلا نم أزجتي ال اءزج امئاد لكش تيوكلا نأ

 سيسأت ذنم كلذو «تيوكلا ىلع اهقوقح صخ اميف «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ىلع ةدايسلاب هتبلاطم عم قارعلا نإف كلذلو .م١97١ ماع ةيقارعلا ةلودلا

 فارتعأالا راكنإ فدهب نيدلبلا نيب ةدوقعملا تاقافتألا لك صضفر تيوكلا

 ما 9737و م977١ تادهاعم نأ قارعلا دكأ دقلف .ةلقتسم ةيوهك تيوكلاب

 يف اوري نأ نم :م٠1934١ ماع جيلخلا ةمزأ ءانثأ ءبرعلا باتكلا ضعب عنمي مل كلذ نأ الإ )١(
 ةديرجلا رظنا .ةيبرع ةلود ءانيو ةنحولا وحن ةحلصم تيوكلا مضو يقارعلا يموقلا زكترملا

 .يرباج دمحم روتكدلل ةلاقم «41 ١/ /55 خيرات :«ةيكارتشالا ةدحولا» ةيبرغملا
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 قيبطتب قلعتت قارعلا اهراثأ يتلا ةينوناقلا ججحلا .ءيشب هطبرت ال م1977١و

 . ججحلا هذه مييقت يرورضلا نم هنأ دقتعن اننإف كلذلو . ىلودلا نوناقلا

 تيوكلا ىلع ةينامثعلا قوقحلل قارعلا ةثارو : لوألا ثحمملا

 يضارألا تثرو دق ةديدجلا قارعلا ةلود نأ ةيقارعلا ةموكحلا تعدا

 نم ءاضق اقباس ناك ىذلا تيوكلا كلذ ىف ان :ةيرهتلا نيبام ىف ةئامشعلا

 تيوكلا ناك م417١ ماعلا ىتح» ١7 ةيقارعلا ةياعدلل اقفوو بل ةبالو

 ىتح تيوكلاب فرتعي مل قارعلا .ةرصبلا ةيضقأ دحأ هرابتعاب قارعلا نم اءزج
 لصألا نيب ةقلعتم تلظ لئاسملا نإف يلاتلابو . نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا

 عضولا ةيوست ىلإ تدأ ةريخألا تاروطتلا .(تيوكلا) عرفلاو ؛(قارعلا)

 ضرفي «ةينامثعلا ةيروطاربمولل ثيروك «قارعلا ىلع ميلسلا مكحلا نإ .«هلحو
 .قارعلا ةدالو فورظ ةسارد ةيادب انيلع

 : قارعلل يلودلا عضولا ةيوست - أ

 ١( قارعلا ةكلمن ةدالو :

 ةسايسلا يلاجم يف ةديدج راكفأ ترولبت ىلوألا ةيملاعلا برحلا رخاوآ يف
 ماظنلا اذه .ديدج ىملاع ماظنو ديدج نوناق رهظ ثيح ء«يلودلا نوناقلاو

 لودلا يف ةيكارتشالا بازحألاف «تاروطتلاو بابسألا ضعب هتررب ديدجلا يملاعلا

 ب ةيوينألا ميلاقألاو ةينامألا تارمعتسملا مض ىلع ةضرتعم تناك ةيساسألا

 )١( مقر «؛ثودوريه يف ؛تازاكترالا ضعب «تيوكلا وزغ# .انةااةهجع جالاد رظنا 5/8 - 85

 ؛: ؟تيوكلا ةسراف ءزيزع قراط ةلاسر امغبأ رظنا ؛74 - ص ؛ عبارلاو ثلاثلا نيلصفلا

 مس 1 ريع :ةركذ للممم مجرم 11.
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 ءاشنإ راصنأ نم ناك نسلو يكريمألا سيئرلا نإ مث .2'”ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 ضراعي ناك يلاتلابو .ملاعلا يف تارمعتسملا لكل ةديدج ةيلود ةرادإ ماظن

 ةدحتملا تايالولا نأ حضوأ وهف .ةرصتنلا لودلا لبق نم يضارألا مض ةسايس

 ىلع نوسلو ةلوقم تزكترا .ةيلايربمإلا نم صلختت يكل الإ برحلا لخدت مل

 ةعضاخ تناك يتلا يضارألا نإف كلذلو .اهريصم ريرقت يف بوعشلا قح أدبم

 ىتح ةيلود ةرادإ ىلإ عضخت نأ بجي ةينامشعلا ةيروطاربمإللو ةيئامألا ةطلسلل
 نأ ينعي اذه ."”اهسفنب اهسفن مكح نم بوعشلا هذه هيف نكمتت يتلا مويلا

 يهو وكيب - سكياس تايقافتا قيبطتل امئالم نكي مل يلودلا يسايسلا خانملا

 .ةيلايربمإلاو ةيرسلا ةميدقلا ةيسامولبدلا جاتن نم

 ايروس نأ مومعلا سلجم مامأ نلعأ يناطيربلا ءارزولا سيئر نإ مث

 .«يكرتلا رينلا» نم اهررحت دعب ةلقتسم امتأ حبصتس نيرهنلا نيب امو نيطسلفو

 ةلودلا نم نيطسلفو ايروسو نيرهتلا نييام دالب نم ريبك ءرج. ءاسشتسا نأ الإ

 .برعلل لمأ ةبيخ لكش ةديتعلا ةيبرعلا

 « لصوملا ىلإ زيلكنإلا لوخد ةيشعو .سوردنوم ةنده ىلع عوبسأ دعب

 لوح يناطيرب - يسنرف نالعإ «م914١ يناثلا نيرشت /ربمفون يف ءردص
 يضارألا مض اموي نكت مل ءافلحلا ةين نأ ىلع دكؤي ةررحم لا ةينامثعلا يضارألا

 تدهطضا بوعشل يئاهنلاو لماكلا ريرحتلا» «سكعلاب .نكلو ايسأ يف ةيكرتلا

 نم اهتطلس دمتست ةينطو تارادإو تاموكح ءاشنإو كارتألا لبق نم ةليوط ةرتفل

 ىلع «ةهج نم ءاتقفتا ىمظعلا ايناطيربو اسنرف نا امك .«اهبوعشل رحلا رايتخالا

 نيرهنلا نيب امو ايروس يف ةينطو تارادإو تاموكح ةماقإ ةدعاسمو عيجشت

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم :«يلودلا عضولاو ةيخيراتلا لوصألا .قارعلا» ءدلون رظنا 37.

  003سئنرول ٠ سف ءهركذ قبس عجرم ؛ ؟يبرعلا قرشلاو ةدحوتملا تايالولا# *2.
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 ةهج نمو ءاهريرحت نوعباتي يتلا يضارألا يف وأ «ءافلحلا ايلاح امهررح نيتللا
 يأ ضرف نع اديعيو .ايلعف اهؤاشنإ متيس لودلا هذه نأ فارتعالا ىلع «ةيناث

 نم دكأتلا ىوس مه نم نيتموكحلل سيل هنإف قطانملا هذه ناكس ىلع ةطلس

 .؟"'اهتارادإو اهتاموكح بوعشلا هذه رايتخا

 ايندم اضوفم م917١ ماع زيلكنإلا نيع «نيرهنلا نيب ام دالب صخ اميف
 لوح نييقارعلا ناكسلا يأر علطتسيل «ةلالحجلا بحاص ةموكح مساب ءافلكم

 ليكشت ىلإ حمطي يقارعلا بعشلا ناك اذإ ام ةفرعم ناك اهلوأ ءطاقنلا ضعب

 ةلودلا هذه نإ له ايناث ؟يبرعلا جيلخلا ىلإ لصوملا نم ةدتمت ةدحوم ةلود

 ناك اذإ ام ةفرعم يه ةثلاثلا ةطقنلا ؟ةيزيلكنإلا ةياصولا تحت عضوتس ةديدجلا

 ."'”؟وه نمو «يبرع ريمأ ةطلس تحت نوكيس قارعلا

 بادتئالا نأ اوربتعا مهنكلو .لوألا لاؤسلا صخ اميف نويقارعلا عمجأ

 . عنقم مض ىوس سيل هنإ .هخيرات يف فورعم ريغ ائيش ناك

 يقارعلا بعشلا نم مسقف .بلاغلا يف ةضقانتم ةديدج راكفأ ترهظ مث

 ةلحرملا نأ ىلع اودكأو :؟*”ةريبك ةيبرع ةلود» قيقحتب لمألا نع لختي مل

 نيرهنلا نيب امو ايروس نيب يلاردف داحمتا وه ملحلا اذه قيقحت ليبس يف ىلوألا

 .نيسحح فيرشلا نبا « لصيف ةطلس تحت

 ١117. ص ءهركذ قبس عجرم :؛يبرعلا قرشملا» «سنرول رظنا (1)
 .717- 57 ص :هركذ قبس عجرم ؛«يلودلا عضولاو ةيخيراتلا لوصألا : قارعلا» ءدلون رظنا (1)

 ؛ ىمظعلا ايناطيرب يف روشنم ؛«ةلود روهظ ,م١197١ - م8٠19 قارع: «ةيطع ناسغ كلذكو

 .ةيبرعلا ةمجرتلا ءعا 4

 يف نيموزهملاو نيرصتتملا نيب ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن يف تدع يتلا مالسلا تادهاعم ءرظنا ()

 رمتؤم .ةيسنرفلا ةيجراخملا نوؤشلا ةرازو ةبتكم يف م414١ ناريزح /وينوي 18 خيراتب ياسرف
 .اهيلي امو ١17١ ص ؛م١٠47١ ؛ةينطولا ةعبطملا ءسيراب ١7 ءزجلا «تايقافتاو تادهاعم : مالسلا
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 - يضارأ لالقتسا ةلأسم اولح نيذلا ءافلحلا دنع ادراو نكي مل كلذ نأ الإ
 .م١9175١ ناسين /ليربا 1 خيرات ومير ناس رمتؤم يف ىندألا قرشلا

 : بادتئالا ماظنو قارعلا (؟

 ايلود اينوناق اماظن ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيبوروألا لودلا تدجوأ دقل

 تح ةعوضوم ةرامإ ماظن ناك اهماظن نأ اًمناس اتيأر . تيوكلا صخ اميف

 .ما١41 5 ىناثلا نيرشت /ربمفون ” ذنم ةيناطيربلا ةيامحلا

 ةعمتجم ةرصبلاو لصوملاو دادغب : ثالثلا ةينامثعلا تايالولا ثرو قارعلا

 تحت «ممألا ةبصع قاثيمل اقفو ء«عضو وهو .نيرهنلا نيب ام دالب مسا تحت اهلك
 .هلالقتسا خيرات يأ م477١ ماع ىتح يناطيربلا بادتنالا

 لحل ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن يف ثدحتسا دق بادتنالا ماظن نا عقاولاو

 ةيروطاربمإلا نع تلصف ىتلا يضارألاو ايناملأ نم تذخأ يتلا تارمعتسملا ماظن

 . ةينامثعلا

 ةيداعملا ةدحتملا تايالولا نيب ةيوست ةرمث ناك قاثيملا نم 7١ ةداملا صن

 تاراكتحالا يأ .؟ حوتفملا بابلا» ةسايسو ةديقع نع نيعفادملاو رامعتسالل

 قلطنا دقلو .ةيرامعتسالا اهحلاصمب ةطبترملا ةيبوروألا تاموكحلاو ةيرامعتسالا

 بوعش اهنكست بادتنالا تحت عضوتس يتلا يضارألا نأ ةركف نم بادتنالا ماظن

 ملاعلل ادج ةبعصلا فورظلا» يف اهسفنب اهنوؤش ةرادإ ىلع دعب ةرداق تسيل

 عيجشت فدهب بوعشلا هذه ىلإ مدقتس يتلا ةدعاسملا نأ نلعأو .«ثيدحلا
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 وه ماظنلا اذه نأ يأ .؟'"ةسدقم ةيراضح ةمهم يهو روطتلاو ةيهافرلاو ةيمنتلا

 نأ ةبدتنملا ةلودلا ىلعو .ةيميلقإو ةيلود تاقافتاب هيلع ةقفاوملا تمت يرادإ ماظن

 .بادتنالا قيبطت روطت نع ايونس اريرقت ممألا ةبصع سلجم ىلإ مدقت

 ةيروطاريمإلل ةعضاخ تناك يتلا تاعومجهلا كلت نم اءزج ناك قارعلا

 ىلإ لوصولاب اهل حمست روطتلا نم ةجرد ىلإ تلصو يتلاو ةينامثعلا

 ممألا ةبصع ترقأو .2"'ةتقؤم ةروصب قبطيس بادتنالا نإف كلذلو .لالقتسالا

 اتيطعأ نانبلو ايروس :ىندألا قرشلا يضارأ ىلع (8) فنص ابادتنا ةدحنملا

 .ىمظعلا ايناطيرب ىلإ مهب دهع ندرألا قرشو نيطسلفو قارعلاو ءاسنرفل
 ام داليو ايروس لالقتسا ىلإ تدأو اهيلع ةقفاوملا تمت وكيب - سكياس تايقافتاو

 اهيلع ليدعت رجي مل يسنرفلاو يناطيربلا ذوفنلا قطانم نإ الإ ."7نيرهنلا نيب
 دق اسنرفو ايناطيرب نإف ةينوناق رظن ةهجو نم .ةديدجلا صوصنلا ةطساوب
 .ةبصعلا قاثيم نم 77 ةداملا بجومب امهيلإ ةاطعملا تايحالصلا راطإ يف اتفرصت

 تمظن ىتلا يه اسنرفو ىمظعلا ايناطيرب نيب ةيئانثلا تايقاشتالا نإف عقاولا يفو

 (صاخ بادتنا) : ىناطيربلا بادتنالا تحت قارعلا - أ

 نأ تابادتنالل ةمئادلا ةنجللا سيئر بئان ءالوه 2665 زير ناف ديسلا دكأ

 ةروصب يه (4) ةئف نم تابادتنالا نكلو ايرظن ةتقؤم يه تابادتنالا لك»

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟ماعلا يلودلا نوناقلا» «نورخخآو 8لهانإل## رظنا 1258 .

 رظنا «ياسرف يف ترقأ «م418١ ناسين /ليربا 58 خيرات ممألا ةبصع قاثيم نم ؟7 ةداملا (1)

 11951 - 16 سم ( هركذ قيس عجرم ؛ ؟يبرعلا قرشملا# « سئرول

 ١88. ص ؛ عجرملا سفن (9)

 ل



 فيرشلا نبا لصيف بصن م١47١ رايأ /ويام ٠١ يفو .2")ةتقؤم ةصاخ

 يف ىمظعلا ايناطيرب تنلعأو .قارعلاو ايروسب بلاطو قشمد ىلع اكلم نيسح
 نوكتس نيرهنلا نيب ام دالب نأ ءةديدج ةرم ,م١197 ناريزح /وينوي ”*
 بادتنالا تحت عضوتس اهنأو ءممألا ةبصع هنمضتس اهلالقتسا نأو «ةلقتسم

 نولسيم ةكرعم رثإ ايروس تحاتجا اسنرف شويج نإف ةيناث ةهج نم .يناطيربلا

 .ايروس نع هتدعبأو لصيف تلزعو

 «كلذ نم ةدافتسالا نويناطيربلا دارأو « فخت ةضافتنالا تأدب قارعلا يف

 قرشلا ةرادإ» ءاشنإ عم ءما لوألا نوناك /ربمسيد يف «ناكسلا اونئمطيل

 ةسايس عابتا ءرامعتسالا بتكم لخاد «ناكمإلاب حبصأ هنإف كلذبو .«ىندألا

 «قارعلا يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا ءسكوك يسرب ريسلا لبق نم ةديدج
 يف حجن وهو .ةحضاوو ةددحم ةيموكح تاميلعت عم دالبلا ىلإ داع يذلا

 .؟'”بيقنلا نمحرلادبع هسأر يذلا ةلود سلجم يمس تقؤم ماظن ءاشنإ

 ؛«قارعلا ىلع اكلم نوكيس لصيف نأ نلعأ م١17١ ناريزح /وينوي يف

 سلجم لبق نم قارعلا ىلع اكلم بختنا اهسفن ةنسلا نم زومت /ويلوي ١١ يفو

 ص «لوألا ءزجلا ءم1478-- 1979 سيراب ءوسور :نآزج :«ةيلودلا تابادتنالا» ءزير ناف )١(
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 :يلاتلا وحنلا ىلع هرئاودلا نم ةرئاد مهنم وضع لك سأري : ءاضعأ ةينامث ةلودلا سلجم مض (؟)

 يركسعلا رفعج «ةيلاملل ريزو ليقسح نوساس :ةيلخادلل ًاريزو بلاط ديسلا «ًاسيئر بيقتلا
 ةماعلا لاغشألل اريزو يلكوكركلا اشاب تزرع ؛ةيلدعلل ًاريزو يسولالا ىفطصم «عافدلل ًاريزو

 ؛ةراجتلل ًاريزو ليدنملا فيطللا دبع «ةحصلاو فراعملل ًاريزو يئابطبطلا يدهم دمحم ديسلا
 ىلإ اولصوت دقلو .زيلكنإ رس ءانمأو نوراشتسم دجو امك .فاقوألل ًاريزو لضاف يلع دمحمو

 ةدتمملا ةرتفلل ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا ضوفم ريرقت رظنا .ةيندملا ةموكحلل ديدج ميظنت ةيراققم
 ؛ةيطع ناسغ يف روكذم .4 - ؟ ص ؛م477١ راذآ /سرام 7١ ىلإ م١155 ريوتكا نم

 .418 - 414 ص ءهركذ قبس مجرم .«ةلود ةدالو' ؛م١1975 - ١988 ؛قارعلا
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 ىرج يذلا يبعشلا ءاتفتسالا دعب ''”ديدجلا كلملا جوتو .ةتقؤملا ةموكحلل ةلودلا

 ىمظعلا ايناطيرب نيب تاقالعلا ةيوست تمتو .م١117١ بآ /سطسغأ 77 ىف

 لوألا نيرشت /ربوتكا ٠١ يف ترقأ فلاحت ةدهاعم بجومب قارعلا كلمو

 ةقيثولا تناك ثيح م١41١ ةياغل ةدهاعملا قيبطت رمتسا دقلو ”6

 سطسغأ ٠١ يف رفيس ةدهاعم .ةيقارعلا - ةيناطيربلا تاقالعلل ةمظنملا ةيساسألا

 بجومبو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةياهن اهنم ١77 ةداملا يف تسرك ما

 اقفوو .؟”ةفيلحلا لودلا حلاصل ةيبرعلا اهتايالو نع ايكرت تلخت ةدهاعملا ماكحأ

 لبق نم نادعاستو ناتلقتسم نانوكتس قارعلاو ايروس نإف 44 ةداملا ماكحأل

 نيينطولا لبق نم اهيلع قيدصتلا متي مل رفيس ةدهاعم نأ الإ .ةبدتنملا ةلودلا

 ةدهاعم بجومب تمدق ىتلا تالزانتلا نم ريثكلا برحلاب اوداعتسا نيذلا كارتألا

 زومت /ويلوي 15 خيرات نازول ةدهاعم ىلع ةياهنلا يف اوقفاو مهنكلو ءرفيس
 تايالولا صخ اميف رفيس ةدهاعم هتنمضت ام ىلع تدكأ ىتلا ءما

 .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةياهن خيرات نازول ةدهاعم نوكت كلذبو .ةيبرعلا

 ناك ىمظعلا ايناطيربو قارعلا نيب م957١ ماعل فلاحتلا ةلهاعم بجومب

 )١( ص ؛هركذ قيس عجرم ؛؟يخيراتلا لصولا : قارعلا» ءدلون ١الا.

 «يناطيربلا فيشرألا يف م477١ ربوتكا ٠١ خيرات يقارعلا - يناطيربلا فلاحتلا ةدهاعم عجار (؟)

 تمتو .م9474١ لوألا نوئاك /ريمسيد ١4 يف ةدهاعملا تمربأ ءم١ 4786 ماع 7707٠. مقر

 .م474١ لوألا نوناك /ربمسيد 77 يف ةبصعلا سلجم لبق نم اهيلع ةيمسرلا ةقفاوملا

 اهيلخت نع ايكرت نلعت «ةدهاعملا هذه بجومب ةددحملا ءاهدودح جراخ» هنإف ١77 ةداملل ًاقفو (1)

 يأ ىلع اهيعدت نأ نكمي يتلا باقلألاو قوقحلا لك نع ةيساسألا ةفيلحلا ىوقلا حلاصل

 بجومب ةيحالص ةيأ عوضوم نكت مل ىتلاو ابروأ جراخخ ةعقاولا يضارألا ىلع «ناك ىوتسم

 ةقيلحلا لودلا اهذختتس يتلا ريبادتلا ىلع ةقفاوملاو فارتعالاب ايكرت مزتلت .ةدهاعملا هذه

 ماكحألا جئاتن ةيوست فدهب ةئلاث ةيلود فارطأ عم ءرمألا ىعدتسا اذإ «قفاوتلا ةيساسألا

 نوؤشلا ةرازو ةيتكم يف ءم١197 بآ /سطسغأ ٠١ خيرات رفيس ةدهاعم رظنا .«هالعأ ةدراولا

 .م147* ةينطولا ةعبطملا ء«سيراب ؛؟ ءزجلا «ةيسنرفلا ةيجراخلا

 اا



 يطعأ دقلف .ةيجراخلاو ةيلخادلا دالبلا نوؤش يف ةريبك تايحالص كلملل

 ةقفاوم دعب لودلا نم اهريغو ندنل يف يسامولبد ليثمتب قحلا قارعلل

 ةقلعتملا اياضقلا ىف نييناطيربلا ةراشتسا قارعلا ىلع ناك امك ءنييناطيربلا

 اهقيبطت ءانثأ ىف أشني نأ نكمي فالخ يأ نأ ىلع ةدهاعملا تصن امك .هتحلصمب

 .؟)ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلإ لاحي اهريسفتب قلعتم وأ

 ةرح «ةدايس تاذ ةلود وه قارعلا نإف ةدهاعملا نم ؟ ةداملا ماكحأل اقفو

 ضرتفي يذلا بادتنالا ماظن عم اضراعتم ناك نومضملا اذه نكلو .ةلقتسمو
 لوليأ /ربمتبس 717 يف قفاو ممألا ةبصع سلجم نإف كلذلو .ةدايسلل اديدحت

 نيب فلاحتلا ةدهاعم ىلع زكترم ماظني بادتتالا ماظن لادبإ ىلع م4

 ايبعش ةلوبقم نكت مل بادتنالا ةركف نإف «ةيناث ةهج نم .قارعلاو ايناطيرب
 لصيف كلملا ضراع كلذلو «ةيناطيربلا اياونلا يف ككشي ناك ىيقارعلا بعشلاو

 .ةموكحلا لكشب قلعتي اميف ةصاخو «بادتنالا ماظن

 . سكوك يسرب ريسلا ؛يماسلا اهضوفم لالخ نم «ىمظعلا ايناطيرب

 م477١ ناسين /ليربا ١" لوكوتورب .م977١ ةدهاعم ءاهتناب هليدعت تحرتقا

 لك يفو ؛ممألا ةبصع يف اوضع قارعلا حبصي نأ دعب ةدهاعملا ءاهتنا ىلع صن
 عم مالسلا ةدهاعم ىلع قيدصتلا دعب تاونس عبرأ زواجتت ال ةدم يف لاوحألا

 .ايكرت

 .ةيامحلا ةقالع هشي ىمظعلا ايئاطيربو قارعلا نيب ةدهاعملا دوجو نإ عقاولا

 ء«ةبدتنملا لودلا نم اهريغك ؛ايئاطيرب لمع نآل امام احيحص سيل كلذ نكلو

 تابادتنالل ةمئادلا ةنجللا يأ ءممألا ةبصعل ةعبات ةصتخم ةسسؤمل اعضاخ ىقبي

 .لثأ ست «ةركذ لس مجم ؛ ؟يخيراتلا أشمل « قارعلا» ؛ للون رظنا 000
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 بيسلا وه اذه .تابادتنالا ريس نع ةيونس ريراقت اهيذل عدوت نأ بجي يتلا

 ةمزلم نكت مل ةيماحلا لودلاف .ةيناطيرب ةيمحم قارعلا رابتعاب حمسي ال يذلا
 كلذكو «دالبلا اهمكح لاكشأو اهلامعأ نع ةهج ةيأ ىلإ ريرقت ميدقتب ادبأ

 .؟؟!ةيحملا ةلودلا ةرادإ قرط

 ارارق ممألا ةبصع سلجم ذختا م476١ لوألا نوناك /ربمسيد 71 يف

 ' لصولاا ةيالو.ريغلألا ةجوق ىظعأ .«قارعلاو اي تاي, دودالا ةيضنن فاق
 سلجم اهربتعي يتلا طورشلا دحأ ققحت دعب الإ ايئاهن حبصي ال ءاطعلا اذه نكلو

 ةدهاعمب دلحم وهامك ء.بادتتالا ماظن ةيرارمتسا وهو ءايرورض ةبصعلا

 لوبق مدع لاح يف ءةنس ؟6 ةدمل «ىمظعلا ايناطيربو قارعلا نيب فلاحتلا

 .ممألا ةبصع يف اوضع قارعلا

 رارق ىلع رهش نم لقأ دعب يأ م5 يناثلا نوناك /رياني ١ يف

 ناك ةدهاعملا فده .دادغب يف ةديدج ةدهاعم ىلع عيقوتلا مت «ةيصعلا سلجم

 ىقبتس م977١ ةدهاعم نأ تربتعا ثيح ممألا ةبصع بلطم عم بواجتلا
 يف .ةدملا هذه ةياهن لبق ةبصعلا يف قارعلا لوبق مت اذإ الإ ء«ةنس 10 ةقبطم

 «يقارعلا ةموكحلا سيئرو 2065 سيود ريسلا نيب تاثداحم تيرجأ ندنل

 .قارعلا يف يلخادلا عضولا روطت رابتعالا نيعب ذخألا فدهب ءاشاب رفعج

 /ربمسيد ١5 خيراتب ندنل يف تعقو ةديدج ةدهاعم ىلإ ناقيرفلا لصوتو

 بئان «0ة5ا0)' يبسمروأ ريسلاو اشاب رفعج لبق نم م971١ لوألا نوناك

 نم ىمظعلا ايناطيرب تفرتعا ىلوألا ةداملا ىف .ناملربلا نوؤشل ةلودلا ريتركس

 ةنماثلا ةداملا يف .قارعلا ةدايسو لالقتساب ه ةديدج ةرم « ينلع لكشبو ديدج

 ماع ممألا ةبصع يف قارعلا ةيوضع لوبقل مراص معد ميدقتب ايناطيرب تمزتلا

 دعو قارعلا كلم ةلالج نأ تحضوأف ةسداسلا ةداملا امأ .ما 7

 )١( صض ؛ ردصملا سفن 47 ,



 .ممألا ةبصع قاثيم : ةيلاتلا ةيلودلا تاسسؤملا يف قارعلاب ةقلعتملا ماكحألا

 يف يطفنلا قافثالا دودح لوح ةيزيلكنإلا - ةيسنرفلا ةيقافثالا «نازول ةدهاعم

 ةديدج ةدهاعم ىلع عيقوتلا مت م١97١ ناريزح /وينوي ١ يفو .ومير ناس
 .ةدحتملا ممألا ةبصع قارعلا لوخد دعب ةيقارعلا - ةيزيلكنإلا تاقالعلا ميظنتل

 : ممألا ةبصع يف قارعلا لوبق طورش - ب

 نع ةيقارعلا ةموكحلا ىمظعلا ايئاطيرب تغلبأ «م9477١ لوليأ /ربمتبس ىف

 سلجم .م477١ ماع ممألا ةبصع ىلإ قارعلا ةيوضع بلط ميدقتب اهتين

 ءاهتناب ةقلعتملا ةماعلا ةلأسملا ءممألا ةبصع مامأ ةرم لوأل ؛حرط ةبصعلا

 لبق يهتنت نأ ضرتفملا نم يتلاو (8) ةئف نم تابادتنالا ةصاخ «تابادتنالا
 ناك اذإ ام تصحفت تابادتتالل ةمئادلا ةنجللا .2'”تابادتنالا عاونأ نم اهريغ
 ةموكح دوجو يأ ءبادتنالا ءاهثإل ةيرورضلا ةماعلا طورشلا هيف رفاوتت قارعلا

 يف ماظنلا ىلع ظافحلا ةيلوؤسم نيمأت ىلع ةموكحلا ةردقو ءةمظنم ةرادإو ةفلؤم

 ايعيرشت اماظن اريخأو ةيفاكلا ةيلاملا دراوملاو ينطولا عافدلا ىوتسم ىلعو دلبلا

 تانامضلا نم اددع مدقت نأ ةديدجلا ةلودلا ىلع نأ ىلإ ةفاضإ .ايئاضق اميظنتو

 ةيقرعلا تايلقألل ةيلعفلا ةيامحلاب قلعتي يداحأ نالعإ ءالثم « لكش تحت

 تايرحلاو ينوناقلا ماظنلا يف ةيبنجألا حلاصملا ةيامح كلذكو «ةيوغللاو ةينيدلاو
 كلذكو .بادتتالا ماظن دعبو لبق اهيلع لوصحلا مت يتلا قوقحلاو «ةيدرفلا
 ةلودلا وأ قارعلا اهمربأ يتلاو «ةصاخلاو ةماعلا «ةيلودلا تادهاعملا ىلع ءاقبإلا
 رثكألا ةمألا عم لماعتلا قيبطت بجاو قارعلا ىلع نإف اريخأو .هتحلصمل ةبدتنملا

 ؛ماعلا يلودلا ن وناقلل ةماعلا ةلهلا ؛«قارعلا ةلاححو تابادتنالا ءاهنإ» ؛8اهن061 ليدنولب رظنا )١(
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 ناك هنأ الإ .ةبولطملا طورشلا ىبل دق قارعلا نأ تابادتنإلا ةنجل تربتعا

 لبق ردصي نالعإ يف اهضرعي نأ بجي ىتلا ةيئاضقلا تانامضفلا ءاطعإ هيلع

 ممألا ةبصع يف قارعلا لوبق متيس «كلذ ىلع ءانبو .يناطيربلا بادتتالا ةياهن

 ةصاخخلا قاشثمملا نم ١ جداملا تانامض سه ةداقتسالا عيطتسي يلاتلابو ؛ وضعك

 ةغايصب تفلك ةرغصم ةنحل ةبصعلا سلجم نيع .ةلودلل ةيميلقإلا ةدحولاب

 رايأ /ويام ١4 يف قارعلا اهمدقي نأ بجي يتلا تانامضفلا نع نالعإ

 زومت /ويلوي ١١ يفو .نالعإلا عورشم ةبصعلا سلجم ىنبتو ."

 يفو .ممألا ةبصع يف قارعلا لوبقل ابلط ىمظعلا ايناطيرب تهجو 1111

 ةبصع يف قارعلا لوبق ةماعلا ةيعمجلا تررق لوألا نيرشت /ربوتكأ ” ةسلج
 (0 غلا

 نكد

 لخدت ةيبرع ةلود لوأو «ةلقتسم ةلود قارعلا حبصأ « خيراتلا كلذ ذنمو

 ةمظنملا يف ةيبرعلا حلاصملا نع طشنلا يماحملا قارعلا ناك .«؟مهمألا ةبصع

 : يعرش ريغ ثيرو : قارعلا - ب

 .تيوكلا ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلل هتثارو لوح ةجح قارعلا زربأ دقل

 راطإ يف لودلا ةثارو موهفم ىنعم ةفرعم يرورضلا نم ةجحلا هذه ةسارد لبقو

 .رامعتسالا نس ررحتلا هك رح

 )١( ص :عا477 .ةدحتملا ممألا ةيصعل ةيمسرلا ةديرجلا ١14487.
 ظ . ١/1/8 ص « عجرملا سفن (5)

 رظنا «ليصفتلا نم ديزمل ١8-2176 ص ءةسداسلا ةنجللا ؛ممألا ةيصعل ةرشع ةثلاثلا ةرودلا ()

 سنرول كلذكو .114 ص ؛هركذ قبس لاقم :«قارعلا ةلاحو تابادتنالا ءاهتنا» ء ليدنولب ًاضيأ

 11“ ص :هركذ قبس عجرم ؛ "يبرعلا قرشملا3

 . ةينيتاللا اكيرمأ لودو ايبويثأو نابايلا تناك ممألا ةيصع يف ةيبوروألا ريغ لودلا (5)

 د ا



 ةيلوؤسم يف ىرخأ ةلود ناكم ةلود لولح لودلا ثراوت ةرايع ىينعت

 تامازتلالاو قوقحلا ثرت ةديدجلا ةلودلاف .؟)م ميلقإل ةيلودلا تاقالعلا

 ةثراو ةلود كانه نأ يأ .ددحملا ميلقإلا ىلع «ةقباسلا» ةلودلا لبق نم ةدوقعملا

 امك .؟"ةثارولل ةيدام ةيلمع اهنإ .ةقباس ةلود نم ددحملا ميلقإلا وأ ضرألل

 نوناقلا يف هلمحم يذلا ىنعملا يلودلا نوناقلا يف ةرابعلا ءاطعإ مدع بجوتي

 ىلع اهسفن تامازتلالاو قوقحلا ةيرارمتسا ةركف ضرفت ثيح يلخادلا صاخلا

 . 7 ةقييوولا

 ةريزجلا هبش يف ينوناقلا ماظنلا نإف ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن دعب
 : نيتقباس نيتلود نم لودلا ةئارو ةلأسم يف انك اننأ ببسب ءاصاخ ناك ةيبرعلا

 تيوكلاو «ءةيبرعلا ةريزجلا هبش تناكو .ىمظعلا ايناطيربو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 يملاعلا ماظنلا يف تعضو يهو «ىمظعلا ايناطيربل ذوفن ةقطنم ءاهنم ءزج

 دققف «ةيروطاربمإلل ةقباسلا تايالولا صخ اميف امأ .بادتنالا ماظن جراخت ديدجلا

 تحت عضو قارعلاو ندرألا قرشو نيطسلفو نانبلو ايروس نم لك نأ انيأر
 .ةدحتملا ممألا ةبصع بادتنا

 هانبت يذلا فيرعتلا وهو ءما 4487و ما 91/8 ماعل انييف تايقافتا نم ؟ ةداملا نه ١ ةرقفلا رظنا )١(

 ثراوت» 26:ةائ8 اريريرب رظنا .لودلا ثراوت قح نيودت رمتؤمو يلودلا نوناقلا ةنمل نم لك
 .م15314 ؛56لهمع نوديب تاروشنم سيراب .«تادهاعملا يف لودلا

 01١. ص :هركذ قبس عجرم ءنورخآو ظلعنؤلعم (؟)

 ىلع نوكيس هنإف ضفرلا بايغ لاح يف نكلو .ةثارولاب لبقي ال نأ نكمي ثيرولا نأ يهيدبلا نم (5)
 . يصوملا اهكرت يتلا تابجاولا قوقحلا لمشت يتلا ةيلاملا ةمذلا سأر



 : ةديدج ةلود : قارعلا (؟

 تناك ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو تيوكلا نيب ةقالعلا نأ انحضوأ نأ قبس

 م5١9١ ماع تهتنا ةقالعلا هذه نأ الإ .ةينيد ةعيبط تاذ ةيمسا ةدايس ةقالع

 تيوكلاب يناطيربلا فارتعالاو ناطلسلا ةطلس دض نييتيوكلا ةروث رثأ ىلع

 نع ايكرت تفقوت خيراتلا كلذ ذنمو .«ةيناطيربلا ةيامحلا تحت ةلقتسم ةرامإك»

 اهنإف «سكعلا ىلع لب .تيوكلا ىلع ةيعاطقإلا ةدايسلا وأ ةدايسلاب ةبلاطملا

 انضرتفا اذإو .7“2نازول ةدهاعم مث نمو رفيس ةدهاعم يف ءاعدا يأ نع تلخت

 تيقب تيوكلاو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نيب ةقالعلا نأو ءحيحص ريغ انيأر نأ
 ةينامثعلا ةيروطاربمإلل تناك اذإ الإ لودلا ثراوتل لاجم ةمث نوكي نلف ةرمتسم

 نكت مل نيتلودلا نيب ةقالعلا نأ ثيحو .تيوكلا ىلع ةيميلقإ ةدايس قوقح

 قح يعدي نأ نكمي ال قارعلا نإف «ةينيد ةيمسإ ةدايس لب «ةيميلقإ ةدايس ةقالع
 نإف «تيوكلا ىلع اهتدايسب تظفتحا لوبتطسإ نأ انلبق اذإو .؟'؟ةثارولا

 .قارعلا سيلو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ثرت نأ بجي ىتلا يه ةيكرتلا ةيروهمحلا

 ىري كلذلو .؟ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يضارأ نع تلصف ةديدج ةلود قارعلاف

 تامازتلالاو قوقحلا الإ ثري نأ هتعاطتساب نكي مل قارعلا نا» نسلدنمو نتلوه

 ةطبترم#" «تخابرتول - مياهنبوأ ةغايصل اقفو «تناك يتلاو ةيروطاربمإلل ةيلودلا

 هقرطو هراهنأو هيضارأ ءىرخأ ةرابعب يأ : اهنع لزانتملا يضارألاب ءايلحم

 ةجحب ءزيلكتإلا لبق نم برحلا ءانثأ لتحا يذلا ؛ لصوملاب اهتبلاطم يف ترمتسا ايكرت نأ ظحالن )١(

 ممألا ةبصع لبق نم ةلأملا هذه تلح دقلو .ًاقالطإ هنع لختت مل اهنأو هيلع اهتدايس تسرام اهنأ
 . قارعلا ىلإ لصوملا نم ربكألا مسقلا ءاطعإب م575١ لوألا نوناك /ربمسيد ١١ يف

 5١٠١. ص ءهركذ قبس عجرم 1. . ةيلاطملا) ؛ [1ناغمة 2 [81ع5لعاةمت نوسلذدنمو نتلوه رظنا (؟)

 تارارقلا ةعومجم :م19478 :؛(805ا ليروب مكحلا) ينامثعلا نيدلاب صاخلا ميكحتلا رظنا (؟)

 .1 1١و ةالا“ 2354 ص .لوألا ءزخلا :. 854 ةيميكحتلا

 مس 1[ . اح



 ميسرت ةدهاعم الثم) عونلا سفن نم ىرخأ رصانعو ديدحلا ككس طوطخو

 ءجتنت يتلا كلتك) يسايسلا عباطلا تاذ تامازتلالاو قوقحلا نود ء(دودح

 .270ةدقاعتملا ةلودلل ةيصخش ارومأ ربتعت يتلاو «.(فلاحت ةدهاعم نع ءالثم
 سيلو «ةرصبلا ةيالو دودح الإ ثري مل قارعلا نأ ودبي مدقت ام ءوض ىلع

 يف ىتحو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو تيوكلا نيب ةدوجوم تناك يتلا تاقالعلا

 ول يهف «ةرصبلا ةيالو لالخ نم يرادإلا ديعصلا ىلع ةقالعلا هذه ةسرامم ةلاح

 «لودلا ثراوت ؛ئدابمل اقفوف .2'”ةيكرتلا ةيروهمجلا ةيحالص نم تناكل ترمتسا
 ام وأ «قارعلا نيب ةقالعلا نأ كلذ .ىمظعلا ايناطيرب نم ميلاقأ ثرو قارعلا نإف

 رامعتساب تهتنا دق ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو «نيرهنلا نيب ام دالب ىمسي ناك
 ثرو قارعلا نإف اذكهو «م١47١ ماع ذنم ىمظعلا ايناطيرب لبق نم قارعلا
 ما 1417 ماع يناطيربلا بادتنالا ءاهتنا رثأ ىلعو .ىمظعلا ايناطيرب نم يضارأ

 لودلا ةثارو مكحي يذلا ماعلا أدبملا نأ ىلإ ةفاضإ .القتسم قارعلا حبصأ

 ىمسي ام يأ وأ ةقباسلا دودحلا مارتحا ةدعاق ىلع زكتري ةيدودحلا تادهاعملل
 ةلاح مارتحا ؛ةةديدحلا لودلا ىلع نأ ينعي اذهو «"هتزوح يف ام لكل أديم

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم «نتلوه رظنا 5١١.

 نيب ام دالب لكشت تناك يتلا ميلاقألا ةيعبت نأ ىلع لدت ماكحأ ةيأ ةرفاوتملا قئاثولا نمضتت مل (1)
 لاخدإ ناكمب ةلوهسلا نم ناك هنأ ملعلا عم .ةديدجلا ةلودلا يف ةلخاد نوكت نأ بجي نيرهنلا

 .كلذل ةين كانه تناك ول ماكحألا هذه

 مارتحا أدبم ةسارد يف ةمهاسم .برغملا يف ةيميلقالاو ةيدودحلا لكاشملا» ؛هطيع وب ليبن رظنا (؟)

 وهنب ًاضيأ رظنا . .م١348١ رايأ /ويام «؟ سيراب ؛ةلود هاروتكد ةحورطأ :؟ةقباسلا دودحلا

 ؛دودحلا يف ؛؛ةقباسلا دودنحلا مارتحا أدبمل نهارلا عضولا» .1عالازو ©010م1005 سرنيبموك
 نودي تاروشنم سيراب ما 419/4 .20زانع[5 هييتاوب ؛يلودلا نوئاقلل ةيسنرفلا ةيعمجلا رمتؤم
 مارتحا أدبم: يدهمو 5062] ليروس عجار كلذكو 1١١. - 45 ص م١198 66

 يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا .«ةيلمعلا ةسرامملاو ينوناقلا سيركتلا نيب ةقباسلا دودحلا
 1١١- 14١. ص ؛ما354 ضشللا

 كا



 ايسآو ايقيرفأ لود لالقتسا عمو .اهلالقتسا تقو يف ةثوروملا ةيرامعتسالا دودحلا

 هتميق «هتزوح يف ام لكل أدبم» مارتحا حبصأ نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا يف

 لدعلا ةمكحم تحضوأ دقلو .؟''يلودلا نوناقلا يف لدجلل لباق ريغ أدبمك

 ةدعاف ْنِإ) : ما 9/5 ماع ىيلامو 8ةان:!ف8 15ة5دو وساف ائيكروب ةيضق يف ةيلودلا

 لوصحلا ةرهاظب ايقطنم طبترم ءاماع أدبم لكشي هتزوح ىف ام لكل أدبم مارتحا

 لالقتسا نوكي نأ بدجت أديلا فده .رهظي نأ نكمي ثيحو «لالقتسالا ىلع

 ىلع جاجتحالا نع ةجتان ةلتاق ةيوخأ تاعارصب اددهم ةديدجلا لودلا رارقتساو

 .'''«ةيرادإلا ةطلسلا باحسنا رثأ ىلع دودحلا

 يذلا :5ةههد نادم نهارلا عضولا لوبق نأ ءاهقفلا ضعب ظحال دقلو

 يف بوعشلا قح راكنإل ةقيرط اضيأ وه «ةقباسلا دودحلا مارتحا أدبم هضرتفي
 بجي ةقباسلا دودحلا مارتحا يأ ءأدبملا اذه نإف «كلذ عمو .''!"اهريصم ريرقت

 ديحولا ءانثتسالا أدبملا اذه لكشيو .ةيدودحلا تافالخلا ةيوستل ساسألا نوكي نأ

 لامعأب ةطبترم نوكت ال ةديدجلا ةلودلا نأ اهدافمبو «ةغرافلا ةلواطلا» ةدعاق ىلع

 .اهيلع قفاوت ام رادقمب الإ ةميدقلا رمعتسملا

 هذه نأ ثيح نم «هتزوح يف ام لكل أدبم مارتحا ةدعاقب طبترم قارعلا

 .ةيفرع ةدذعاف مويلا ربتعت « ةلعغاف ةبجعح اص ىلع اقلطم ضرتعت 2 ةلودلا

 يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم نع رداصلا م387١ يئاشلا نوناك /رياثي ٠١ رارق ىتعملا اذهب رظنا )١(

 ص .ما1985 ؛ةيلودلا لدعلا ةمكحم ةعومجم .يلامو وساف انيكروب نيب يدودحلا عاَرْنلا ةيضق

 دنوملا ةلجم .«يرامعتسالا ميسقتلا راثآ ءةبهتلملا دودحلا» 11016 يبوت ًاضيأ رظنا 5

 1١4-١8. ص م٠93١ ؛«يناثلا نيرشت /ربمفون : ةيسامولبدلا

 .2158 ص ؛ما95/67١ :؛ةيلودلا لدعلا ةمكحم ةعومجم (1)

 ةلجم يف :«ايقيرفأ يف ريصملا ربرقت قحو ةيميلقالا ةدحولاو ةمالسلا» عاائهاؤذئ كيفوكتب رظنا (*)

 ؛ 8 ةملممسمعأ ينودراب ًاضيأ رظنا ٠١: ص :م1474 طابش /رياربف ٠١ ؛ةيلودلا ةسايسلا

 : 108101 يلودلا نوتاقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :؛اهتاميسرت ةيبسنو ةيربلا دودحلا»

 .40 صو 1١75-١55 ص ءمال١

 كا ا



 لوح م918١ ماعل انييف ةيقافتا تيمربأ يتلا ةردانلا لودلا دحأ وه قارعلاو

 هذه ةينلع ةروصب سركت يتلاو .'7١تادهاعملا عوضوم يف لودلا ثراوت

 كهتتني نأ زوجي ال لودلا ثراوت نأ ىلع صنت يتلا ١١ ةداملا بجومب ةدعاقلا

 ةدهاعمب ةررقملا قوقحلاو تامازتلالا -ب .ةدهاعم بجومب ةررقم دودح -أ

 .دعب قيبطتلا زيح لخدت مل ةيقافثالا هذه نأ الإ .'”دودحلا ماظنب ةقلعتملاو

 دعاوقك «11 ةداملا ةصاخو ءاهماكحأ ضعب رابتعا ائيلع بجوتي كلذلو

 .©9لودلل ةمزلم يلاتلابو «ةيفرع

 ثيروك هسفن رابتعا انوناق عيطتسي ال قارعلا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ

 ؛«ىلوأ ةهج نم «قارعلا نأل .تيوكلا ةرامإ صخ اميف ةينامفعلا ةيروطاربمألل

 امك .2؟”ةديدج ةيلود ةيصخش ربتعي وهف .ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ةيرارمتسا سيل

 نأ ببسب ةيناث ةهج نمو .؟*”تيوكلا ىلع اهقوقح نع تلزانت ايكرت نأ

 )١( :؛يلودلا نوناقلا زكرم رمثؤم ؛«تيوكلاو قارعلا نيب عازنلا رداصم» ؛©تناقه ناتروك ١1991١م؛

 ص «؛لسكورب ؛(0عهلذ1 فيدايرك تاروشنم :؟يلودلا نوناقلاو جيلخلا برح : روطسلا نبيا

  .4ةرودلا «تادهاعملا قوقح لوح ةدحنملا ممألا رؤم يف قارعلا لثمم ةكراشم ًاضيأ رظنا

 مقر 014/6 ص «ةيناثلا ١8.

 ممألا ؛:ةيمسر تادنتسم ؛«تادهاعملا عوضوم يف لودلا ثراوت لوح ةدحنللا ممألا رمتؤم (؟)

 يف لودلا ثراوت لوح انييف ةيقافتا) : نيساي ىفطصم أضيأ رظنا .ثلاثلا ءزجلا .ةدحدلا

 ,.١١١1؟ - 54 ص ؛ما91ا/8 ؛يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا ؛5تادهاعملا

 ص ءهركذ قبس مجرم ؛؟تادهامملا يف لودلا ثراوت لوح انييف موهفم» ءنيساي ىفطصم (؟)

 دودحلا ميسرت ةيضق يف ةيميكحتلا ةمكحملا لبق نم ةصاخ ءهب فارتعالا مت رمألا اذه .4

 نوناقلل ةماعلا ةلجلا .م1988 طايش /رياربف ١4 خيرات مكح .(واسيب اينيغ /اينيغ) ةيرحبلا
 ماع « يلام /وساف انيكروب ةيضق ًاضيأ رظنا .304و 207 ص ءما 486 :18612 17 ماعلا يلودلا

 .5158 ص م1985 ةعومجم ؛ةيلودلا لدعلا ةمكحم ءما 5

 1١8. ص ءهركذ قبس عجرم :؛«ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيدودحلا لكاشلا» ؛.خا841* رابلأ (5)

 ؛ فالق 41004 ةنراحبلا رظنا ءم١ 477 زومت /ويلوي ١4 خيرات نازول ةدهاعم بجومب كلذو (2)

 .5084 ص ءهركذ قبس عجرم :؛«يبرعلا جيلخلا لودل ينوناقلا ماظنلا»

0 



 ؛ةيقارعلا ضرألا نم اءزج ريتعت ملو بادتنالا ماظن تحت عضوت مل تيوكلا

 ايناطيرب ىلإ هب دهع يذلا بادتنالا ماظن تحت م١97١ ماع قارعلا عضو امدنعو

 .ةلقتسم ةيسايس ةيوهك تنوكت دق تناك تيوكلا نإف ؛ ىمظعلا

 ةيقارعلا ةبلاطملا .حرطت نأ نكمي ال قارعلا ةثارو ةلأسم نأ قبس امم جتنتسن

 لبق «قارعلا نأ ببسب عوضوم نودب تحبصأ تيوكلا لك ىلع ةدايسلاب
 يفو .م977١و م977١ يماع تيوكلا دوجوب تارم ةدع فرتعا «هلالقتسا

 جتحا هنكلو تيوكلا ةدايسو لالقتساب ديدج نم قارعلا فرتعا م177١ ماع
 . تايقافتالا ىلع

 نيب ةدوقعملا تايفافتالل ةينوناقلا ةيحالصلا : يناثلا ثحبملا
 :تبوكلاو قارعلا

 ةددعتم بابسأل م477١و م977١و م477١ تايقافتا ىلع قارعلا جتحا

 يق اهمزلت ال تايقافتالا هذه نأ دادغي تنلعأو

 : مم ةيقافتا - أ

 يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا نيب لئاسر لدابت ىرج م977١ ناسين /ليربا

 ءةركذم يم .قارعلا يف يناطيربلا يماسلا ضوعملاو تيوكلا حيصو تيوكلا

 /ويلوي ؛ةيقارعلا ةيروهمحلا يف ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تاروشنم ؛؟«تيوكلا لوح ةقيقحلا» رظنا )١(
 ةرشنلا كلذك ءدركذ قيس مج ره . ؟ةيتيوكلا ةلأسملا# زيزع قراط ةلاسر ًاضيأ رظنا .ما 41١ زومت

 ةيفلخلا» .م٠44١ لوليأ /ربمتبس ١١ ؛«ندنل يف ةيقارعلا ةرافسلا نع ةرداصلا ةيفاحصلا

 ص هركذ قبس عجرم .«تيوكلا ةمزأ» .تخابرتول يف روكذم :؛«ةيراجلا ثادحألل ةيسايسلا
 ا

 | ا



 يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا ىلإ ةهجوم .م977١” ناسين /ليربا 8 خيراتب

 هنأ سكوك يسرب ريسلا ءقارعلا ىلع يناطيربلا يماسلا ضوفملا نلعأ تيوكلا

 ةنلعم يه امك ءرزجلاو دودحلاب قلعتي اميف هقوقح نأب تيوكلا خيش مالعإ نكمي
 صن اقحال ىرتس .7١2«هتلالج ةموكح صخ اميف) اهب فرتعم ةقيئولا هذه يف

 .دودحلا ةسارد ءانثأ ىف قافنألا

 لالقتسا لبق لصح يذلا بادتنالا قرخي هنوك قافتالا اذه قارعلا ضفر

 . 2761477 ماع قارعلا

 ١( بادتنالا قرخ :

 مساي م417١ ةيقافتا هدقعي «يناطيربلا يماسلا ضوفملا نأ قارعلا ربتعا

 ةيقارعلا يضارألا نم ءزج نع هيلخت لالخ نم ةطلسلل ازواجت بكترا «قارعلا

 م977١ ماع ممألا ةبصع هترقأ يذلا بادتنالا ماكحأل ةفلاخم ةقيرطب» تيوكلل

 تحت ةعوضوملا ةلودلا ىلإ دوعت ضارأ نع يلختلا ةبدتنملا ةلودلا ىلع عنمي يذلاو

 رفأ هنأل اصاخخ ناك قارعلا ىلع بادتنالا نإف ءاقباس انيأر امك ءنكلو .«بادتنالا

 .قارعلا كلمو ىمظعلا ايناطيرب نيب تدقع ىتلا م157١ ةدهاعم بجوم

 ليكولا ىلإ تيوكلا خيش نم م977١ ناسين 4 خيراتب ةلاسر ىلع لئاسرلا لدابت ىوتحا )١(

 مث «قارعلاو تيوكلا نيب دودحلاب قلعتي اميف هبلاطم اهيف نلعي تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا
 قارعلا يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا ىلإ يتاطيربلا يسايسلا ليكولا نم خيراتلا سفن يف ةلاسر

 يسايسلا ليكولا ىلإ يناطيربلا يماسلا ضوفملا نم ةركذم ًاريخأو .خيشلا ةلاسر اهيف ًالقان
 اميف خيشلا بلطم نأ اهيف دكؤي ؛م1477١ ناسين /ليربا ١4 خيراتب تيوكلا يف يناطيربلا

 اميف رظنا .ةلالحلا بحاص ةموكحب قلعتي اميف هب فرتعم اهيلإ راشملا رزحلاو دودحلا صخ
 «يمظعألا .قارعلا يف يماسلا ضوفملا ىلإ يناطيربلا يسايسلا ليكولا ةلاسر صخ

 صضونفملا ةركذم صن كلذكو .5١١؟5 ص ءهركذ قبس عجرم :«ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا»

 . 44 ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟تيوكلا ةمزأ» تخابرتول يف يماسلا

 .128 ص ؛.م١1557 زرمت /ويلري ؛«تيوكلا لوح ةقبقحلا» رظنا (؟)
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 يف ةدعاسملاو ةروشملا» ميدقت نييناطيربلا ىلع نإف قافنالا اذه بجومبو
 يمازلإ عباط تاذ «ءارآ» هئاطعإب ةيحالصلا مهلو . لصيف كلملا ىلإ ؛دالبلا ةرادإ
 ةيلاملاو ةيلودلا حلاصملاو تامازتلالاب ةقلعتملا ةماهلا لئاسملا لك١ صخ اميف
 يأ نأ» ىلع قافتالا اذه نم 4 ةداملا تصن امك .؟72١يناطيربلا كلملا ةلالجل

 ةروص يأب هعضو وأ هريجأت وأ هنع لزانتلا نكمي ال ةيقارعلا يضارألا نم ءزج
 . «ةيبنجأ ةوق ةباقر تحت

 ام دالب نم اءزج هرابتعا نكمي ال ءانيأرو قبس امك «تيوكلا نأ عقاولاو

 "ل ءنيرهنلا نيب ام دالب ء مسالا اذه نإ) آموأمت6: رعرول ريشيو .نيرهنلا نيب

 دالب نإف كلذلو ؛؟''«ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم اءزج ايسايس الو ايوضع ال لكشي

 لمت يتلاو «تارفلاو ةلجد نيب ةعقاولا يضارألا لمشت نيرهنلا نيبام

 يه ىتلا تيوكلا لمشت الو «لصوملا ةيالوو ةرصبلاو دادغب يف ةيكرتلا تايالولا
 .٠29يرهنلا ءاقتلا ىرجم نم ةفاسم ىلع ةعقاولاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ءزج

 «قارعلا ىلع ةبدتنملا ةلودلا ءىمظعلا ايناطيرب تراشأ ساسألا اذه ىلعو

 ؛نيرهنلا نيب ام دالب دودح جراخ عقت تيوكلا نأ ىلإ م١47١ زومت /ويلوي يف

 ةداملا .13و ١7 ص .ما91785 78 ءزجلا .«تادهامملا ةعومجم:» .ةدحنملا ممألا ةبصع رظنا )١(
 تصن دقلف .59 ص ؛هركذ قبس مجرم ؛؟تيوكلا ةمزأ) «تخابرتول نم عطاقم رظتا ١.

 لوخد لبق ةيناطيربلا حلاصملا نع عافدلاب فلكم قارعلا يف يناطيرب يماس ضوفم ىلوألا ةداملا

 يف امب ةيجراخلا قارعلا تاقالع ةبدتنملا ةلودلا لثمت هتفصب سكوك رادأ .ذيشتتلا زيح ةدهامملا

 لوح ًاحضاو نكي مل تقولا كلذ يف همالك نكلو .قارعلا مساب ةيلود تادهاعمب مازتلالا كلذ
 هنأ نيربتعم هوضفرو مهمساب رقأ قافثالا نأ اوريتعا نويقارعلا .ةيحالصلا هذه ةسرامم يف هرارق

 . بادتنالل ًاقرشخ لكشي

 ,الاكزأ د الكف ست 14 علا ؛ ؟ةيبرعلا طسصوو نامع ؛ جيلخلا ليلد# «رميرول رظنا (1)

 . عجرملا سفن ()

 - 8# اد



 تلزانت يتلاو ءرفيس ةدهاعم نم ١١77 ةداملا بجومب موكحم ينوناقلا هماظن نأو

 امك .''”ةيلاحلا اهدودح جراخخ ةعقاولا يضارألا ىلع اهبلاطم نع اهبجومب ايكرت

 نع لزانتلا .حيرص لكشب «تعنم قارعلاو ارتلكنا نيب م477١ ةدهاعم نأ

 دعب :«م1975١ لوألا نوناك /ربمسيد ١94 يفالإ قدصت مل اهنكلو .يضارألا

 يناطيربلا يماسلا ضوفملا اهلالخ نم فرتعا يتلاو م477١ ماع لئاسرلا لدابت

 ةقفاوملا متت مل قارعلا ىلع بادتنإلا نإف اريخأو .تيوكلل لقتسملا دوجولاب

 . مالا ةبصع سلجم لبق نم م975١ لوليأ /ربمتبس ؟7 يف الإ هيلع ةيمسرلا

 تحت ةعقاو يضارأ نع لزانتلل عنام وأ زجاح ةمث ناك اذإ مث نمو

 .م477١ ماعل يقارعلا - يزيلكنإلا قافثالا يف هيلع صوصنم وهف «بادنتالا

 ةئيعم قطانم ايلمع ريدت يتلا ةبدتنملا لودلا لك نأ الل,ةعط: "تيار ىريو

 سلجم تنأمط دق «م١147١ ماع ءافلحلل ىلعألا سلجلا نماهل ةحونمم

 ةنخل اهتسرد قطانملا كلت نأشب ريراقت تردصأ تالاحلا ضعب يفو ؛ةبصعلا

 .ةبصعلا سلجمو تابادتنالا

 نع لزانتلاب عنم يأ نمضتت ال ممألا ةبصع قاثيم نم ؟؟ ةداملا نأ الإ
 لزانتلا نمي م977١ ماع قبطم قافتا يأ كانه نكي مل هنإف كلذلو .29”ضارأ

 :ةركذ قبس عجرم ؛؟يسايسلا تيوكلا خيرات" ؛ يمظعألا يف ماا/٠ /االا «ةيناطيربلا ةيجراخلا )١(

 .م477١* ملعل نازول ةدهاعم نم ١7 ةداملا ًاضيأ رظنا ١٠١5. ص

 يف روكذم :115 ست أت ع؛"؟ قحلم ما ؛ ةممألا ةبصع تح تابادتنا» ؛ تياز رظنا 0

 71 سم ؛ةركذ قي مجرم ةق 2. . ةيلاطملا] « نتلوهو نوسلدنم

 رخآو مالك" ع تاونسلل قارعلا باذتتا ةراذإ نع ًاريرقت ىمظعلا ايناطيرب تسدق ('9)

 ةلاحو تابادتتالا ءاهنإ# ؛« لدنولب رظنا .بادتنالا دكّؤي ام اذهو .مأ 7 - ١457 تاوتسلل

 .هركذ قيس مجرع . ؟قارعلا

 هس 51515



 هذهف .ضارأ نع الزانت ينعي هنأ ىلع رسفي نأ نكمي بادتنالا تحت ةعقاولا

 ناك هنآ امك ..ةييعلا ةلودلل ةسيات ىقارألا ملح ةوكت ان[ ةلوآ مرهق ةلاسلا
 زنمياه سرد ىنعملا اذه يفو .يضارألا دودح ديدحت يف قحلا ةيساسألا لودلل

 نأ حضوأ وهف .تابادتنالا ماظنل ةينوناقلا سسألا « يكيجلبلا ررقملا «11 م5

 لودلاف .بادتنالا تحت قطانملا ديدحتل ةيلصأ تايحالصب عتمتت ال ممألا ةبصع

 لودلا ةيمست كلذكو ءةمهملا هذهب مايقلا اهيلع بسوعي ىلا يه ةيساسألا

 اهكلتمت ام اضرأ نا لوقلا اننكمي ال قارعلا ىلع سادتنالا رارقإ لبق .؟١”ةيدتنملا

 ىلإ ةدنتسم «ةينعملا لودلا تدمع ساسألا اذه ىلعو .اهنع لزانت وه وأ قارعلا

 اسنرف نيب م١17١ لوألا نوناك /ربمسيد 77 قافتا هيلع صن يذلا أدبملا اذه

 نيطسلف يف بادتنالل ةعضاخلا قطانملل دودحلا حيحصت ىلإ ؛ ىمظعلا ايناطيربو

 ةقفاوملل ضرعي مل حيحصتلا اذه نأ ودبيو ."'”يروسو نيرهنلا نيب ام دالبو
 .'97تابادتنالا ديكأت لبق قبطو ذفن هنأو .ممألا ةبصع سلجم ىلع

 ماكحأل اقفو دقع لف ما قافتا نأ ةظحالم اننكمي مدقت ام ءوض ىلع

 .نلويقارعلا هدكؤي ام فالخب بسادتنالل افرخ « يلاتلاب ؛ لكشي الو ؛ بادتتالا

 ىوقلا نم م١17١ بآ /سطسغأ يف ممألا ةبصع سلجم بلط زئياه ريرقت ذيفنت لجأ نم )١(
 دودح صوصخب همالعإو» تابادتنالا ةسرامت طورش ديدحتو ةيدتملا لودلا ةيمست ةيساسألا

 ص ءةركذ قبس مجرم :4«ةيلاطملا» نتلوهو نوسلدتم رظنا :؛5تابادتتالاب ةقلعتملا يضارألا
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 ءانب ىمظعلا ايناطيربل حمست ةقيرطب حيحصتلا مت هنإ 850١ ص :هركذ قبس عجرم ؛«تيار ىري (5)

 ديدح ةكس طخ طبري اهبادتنا تحت ةعقاولا ةقطنملا يف أيلك طفن لقن طخو ديدح ةكس ةطخ

 ةيطفتلا ةقطنملا هذه نم ةدافتسالاب ًاضيأ اسنرفل حمسي امك ءلصوملا يف ةيطفنلا ةقطنملاب زاجحلا

 .اهبادتنا تحت ةعقاولا يضارألا لخاد

 ١١94. ص ؛ عجرملا سفن (5)

 - اا



 : '١!لالقتسالا لبق دوقعم قافتا : م1977 قافتا (1

 امك «قارعلاو .ةيعبت ةلاح يف لاز ام قارعلا ناكو ءقافتالا اذه دقع دقل

 قافتثالا نأ ربتعن اننإف كلذلو .؟'"همساب قافثالا دقع ىلع ضرتعي مل ؛ انيأر

 ينطاوم قوقحبي ةصاخلا ةيضقلا يف تنلعأ ءىدابملا نإف اذكهو .قارعلا مرلي

 هذه يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم تدكأ دقلف .؟"برغملا يف ةدحدملا تايالولا

 يف ةلودك هتيصخشب «بادتنإلا لظ يف وهو ىتح « ظفتحا برغملا نأ ةيضقلا

 دودح يف ةيماحلا ةلودلا لبق نم ةدوقعملا تاقافتالا نأو «يلودلا نوناقلا

 اهيطعتو تابجاو اهيلع ضرفت «ةيمحملا ةلودلا نوؤشب ةقلعتم تايقافتا ءاهتاطلس

 .قوقح

 ضعب نأ : 1 ”5ءعمت ينيريس مهنمو «يلودلا نوناقلا ةذتاسأ ضعب ىري

 اهل ناك «قارعلا لثم «ه ةثف نم لقألا ىلعو .بادتنالا تحت ةعقاولا يضارألا

 ةيلودلا نوؤشلا يف ةلثمم يضارألا هذه تناك امدنعو .ةيلودلا ةيصخشلا ضعب

 ؟8 ءرخ تيوك لجأ نم عمجتلا لبق نم تحرط اهنإ لب ءةجحلا هذه رثي مل قارعلا نأ عقاولا )١(

 ص ؛هركذ قيس عجرم :«تيوكلا ةمزأ» «تخايرتول رظنا .م99١* يناثلا نيرشت /ريمفون

 ا

 اهب فرتعم تناك اهيلإ راشملا دودحلا نأ ىلع لدت م477١ ناسين يف يماسلا ضوفملا ةركذم نإ (؟)

 .قارعلا مساب هلبق نم عقو قافتالا نأكو نيبي قايسلا .«كلملا ةلالج ةموكح صخ اميف»
 1١917-15941. كف .ثال5 ص ءما487 «ةيلودلا لدعلا ةمكحم (؟)

 .يلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :«يلودلا نوناقلا يف ليثمتلا» 52581 ينيريس رظنا (1)
 .ةبلاطملا» «نتلوهو نوسلدنم ًاضيأ رظنا .4١١و 17 ص « يناثلا ءزجلا ءما 48 .ظعذط0

 .قح نعو ؛فرتعا يلودلا نوتاقلا دهعم نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ 1١5. ص ءهركذ قبس عجرم

 ةمذو ناكس عم ماعلا يلودلا نوناقلا صاخشأ نم يه بادتنالا تحت ةعوضوملا تاعومبجملا نأ

 ؛ 7 ءزحلا ؛م١197 :؛«يلودلا نوناقلا دهعم ةيلدجا» رظنا .اهب ةصاخ تامازتلاو قوقحو ةزيمتم

 .11/8 ص :هركذ قبس عجرم ؛«تابادتنالا ءاهتنا» « ليدنولب ًاضيأ رظنا .775 ص

 ت1



 .اهمسإب تدقع ىتلا تادهاعملاب ةمزتلم تناك اهنإف ءةبدتنملا ةلودلا لبق نم

 تفرتعا امدنع ةصاخ ءاحوضو رثكأ تناك قارعلا ةلاح نأ فيضن نأ اننكميو

 ةيقارعلا - ةيزيلكتإلا فلاحتلا ةدهاعم بجومب قارعلا لالقتساب ىمظعلا ايناطيرب

 لالقتسالا اذهب تفرتعا ممألا ةبصع نإف اهتهج نمو .م194757 ماعل

 نوؤشل ىناطيربلا ئماسلا ضوفملا نلعأ هنع ةرداص ةركذع .؟'7تقؤلا»

 قلعتي اميف اهب فرتعم تناك ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا» نأ ءسكوك «قارعلا

 قاثيم ئدابمل اقفو قارعلا ىلع ةبدتنم ةموكح اهرابتعاب ةلالخلا بحاص ةموكحب

 «لاوحألا لك يف ءتادهاعملا نأ ةظحالم اننكمي ةيناث ةهج نم .'''«ممألا ةبصع
 0 سا

 تدكأ ةيلودلا لدعلا ةمكحم ماكحأو ةيميكحتلا تارارقلاو لودلا ةسرامت

 تتلعأ 2؟”(يلام /وساف يناكروب) يدودحلا عازنلا ةيضق يفف .'"أدبملا اذه ىلع

 ناك آئانان مه5510ءان5 هتزوح يف ام لكل مارتحا أدبم نأ ةيلودلا لدعلا ةمكحم

 ءاريخأو .ةفلتخم تاقايس يف قبط هنأو .«يلودلا نوناقلا يف ةوقب اتباث أدبم

 ةداملا ًاضيأ رظنا 28١ ص ءهركذ قبس عجرم ؛«. . .يخيراتلا ردصملا ؛قارعلا» ءدلون رظنا )١(

 .ممالا ةبصع قاثيم نم 4 ةرقفلا 7

 .؟57؟ ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟ةيلودلا دودحلل ةماعلا ةيرظنلا» ؛ ميهاربا رظنا (؟)

 عازنلا يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم مكح ءوض ىلع ةيميلقألا تاعزاتملا ةيوست» نيهوك ولسرام رظنا (")

 7784 - 7١1 ص 1995/2 9.6.2.1.5 ةداشتو ايبيل نيب
 تاميسقت درجم نوكت نأ نكمي ةيربلا دودحلا نأ ةيضقلا هذه يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم تراشأ (4)

 ام لكل» دودحلا أدبم قيبطت نإف لامتحالا اذه يف .ةدايسلا سفنب اهعيمج طبترت ضارأ وأ ةيرادإ

 بجوتي يتلاو ؛ةيميلقالا دودحلا .ةيلود دودح ىلإ ةيرادإلا دودحلا ليرحتن نمضتي «هتزوح يف

 ةلود ةرمعتسم نيب ًالصاف تلكش ةيلود دودح نع ًاضيأ جتنت نأ نكمي ءاهمارتحا نيمأت

 ةعضاخ ةلود وأ ةلقتسم ةلود يضارأو ةرمعتسملا يضارأ نيب وأ ءىرحخأ ةلود ةرمعتسمو

 564 ص :م19183 ءماكحألا ةعومجم ؛«ةيلودلا اهتيصخشب تظفتحا اهنكلو ؛بادتتالل

 .555و
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 نم ةقفلا هذه نمض لخدي م477١ قافتا نأ ربتعا نيينوئاقلا ضعب نإف

 يف زلولا عباطلا تاذ تادهاعملا

 تابلطتملا مارتحا مدعب ءاعدإلا : مآ ةكالو م17 اتيفافثا - 35

 : ةيروتسدلا

 : لالقتسالا لبق دقع قافتا : ماو قافتا ١(

 بآو زومت /سطسغأو ويلوي يف ”القتسم ايمسر نكي مل قارعلا نأ حيحص
 .تيوكلا ريمأو يقارعلا ةموكحلا سيئر نيب لئاسرلا لدابت مت امدنع ما

 م417١ يماع تعضو امك ةيتيوكلا - ةيقارعلا دودحلا ىلع دكؤت لئاسرلا هذه

 لك يف ةيساسألا عجارملا دحأ اقحال لئاسرلا هذه تلكش دقلو .م147١و

 قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنخل اهنمو .نيتلودلا نيب دودحلاب قلعتي شاقن
 سيئر راشأ دقلف .27ء١49١ ماع ةدحتملا ممألا ةئيه اهتلكش ىتلا تيوكلاو

 ىلإ م477١ زومت /ويلوي ١ خيراتب هتلاسر يف .ديعسلا يرون « يقارعلا ءارزولا

 ام ىلع «مكتداعس نوقفاوت" 1102215 ينيمه ريسلا « يناطيربلا يسايسلا ميقملا

 :تيركلار قارعلا ني ةلاقل هود ديد نيعاتل .ءةيسلملا ةلظسللا نأ ءدقعفا
 ةقفاوم ىلع لوصحلل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا بلطأ ينإف كلذلو .ققحت دق

 .«نيدلبلا نيب ةيلاحلا دودحلا ديدحت صخ اميف ةيتيوكلا تاطلسلا وأ ةطلسلا

 هجوملا «تيوكلا ريمأ باوج ناكو .دودحلا طخل يليصفت فصوب ةلاسرلا عباتتو

 .811 ص ءةركذ قبس عجرم ؛". . .ةيلاطملا" «نتلوهو نوسلدنم )١(
 سلجم نع رداصلا 7813 رارقلا بجومب ةلكشملا تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنل تذخأ (؟)

 - يقارعلا عارنلاو ةدحتملا ممألا» ًاضيأ رظنا .اذه لئاسرلا لدابت رابتعالا نيعب :(م441١) نمألا

 ممألا ةئيهل ماعلا نيمألا ؛يلاغ سرطب سرطبل ةمدقم عم :م447١-- 144٠ ؛؛يتيوكلا
 ضف 1 كح قات صم . عساتلا عزجلا ؛ ةدحتملا ممالل ةعباتلا ءاقرزلا بتكلا ةعومجم ؛ ةدحتمللا

 ق51١58 -



 ءما 9177 بآ /سطسغأ ١٠١ خيرات تيوكلا يف ايناطيربل يسايسلا لثمملا ىلإ

 قارعلا نيب ةيلاحلا دودحلا ديدحت ديكأت لبقن اننأ مكملعن اننإ ىلإ راشأ

 .'"70يقارعلا ةموكحلا سيئر ةلاسرب فوصوم وه امك «تيوكلاو

 ريزو وأ ةموكح سيئر نيب لئاسر لدابت نأ '”تيوكلا ربتعا هتهج نم

 دعاوقلاو يلودلا نوناقلا رظنب طبري ىرخأ لود يف امهئارظن عم ةيجراخ نوؤش
 سيئر نأ نويقارعلا ىريو .اهنع عوجرلا نكمي ال ةقيرطب نافرطلا «ةفورعملا
 ردت هنأ الإ ."”تاركذملا لدابتب موقي نأب ءاربجم ءايلمع ءناك يقارعلا ءارزولا

 قافتا دققع هلهؤت يتلا ةينوناقلا ةيصخشلاب عتمتي ناك قارعلا نأ ىلإ ةراشإلا

 يف لالقتسالا دعب همزليس ناك م477١ قافتا نإف «لاوحألا لك يفو .همساب

 .ما917١ لوألا نيرشت /ربوتكأ

 ءانثأ همساب وأ هنيب ةعقوملا تايقافثالا لك مازتلاب قارعلا فرتعي نأ بادتنالا لقنل

 . 210184177 رايأ /ويام يف قارعلا هيلع مدقأ يذلا رمألا «بادتنالا ةرتف ةليط

 : يقارعلا روتسدلل اقفو م14717١و م1477 اتيقافتا ةينوناق مدع (1

 نيتينوناق ريغو نيتيغال اتناك م477١و م977١ يتيقافتا نأ قارعلا ربتعا

 ءهركذ قبس عجرم ««تيوكلاو قارعلا نيب عازنلاو ةدحتملا ممألا» «م5177١ ماع لئاسر لدابت رظنا )١(

 .1,62 ىح

 .147 ص ؛هركذ قبس «ًادودحو ًادوجو تيوكلا» رظنا (؟)

 ال اننكلو ٠١. ص ءهركذ قبس عجرم «م144١* لوليأ /ريمتبس 5 خيرات زيزع قراط ةلاسر رظنا (1)

 «ةنراحبلا ًاضيأ رظنا .ةجحلا هذه معدل ليلد ةيأ دجن ال انثأل ًاحيحص ناك كلذ نأ دقتعن

 .ةيزيلكتإلاب ء86ا/ل - ؟85 نه ءةهركذ قيس عجرم ؛ «؟ينوناقلا ماظنلا»

 . لصفلا اذه نم ؟ ةرقفلا هالعأ رظنا (4)

 هه 5151 -



 داعتسا ساسألا اذه ىلعو «؟'7قارعلل يروتسدلاو يلخادلا نوناقلا ىلإ ادانتسا

 زومت /ويلوي 7١ خيراتب هتلاسر يف .يركسعلا رفعج ؛يقارعلا عافدلا ريزو

 ؛نايبوبو ةبرو نيتيتيوكلا نيتريزحلا حنم صخ اميف ةيجيتارتسالا ججحلا ما 5

 ةلاكو هيدل نكت مل ديعسلا يرون يقارعلا ةموكحلا سيئر نأ ادكؤمو افيضم
 ةيروتسدلا تاءارجإلا نأو 21417 زومت / ويلوي 7١ خيراتب هتلاسر بتك امدنع

 يأ «ةينعملا ةيعيرشتلا ةطلسلا نم قافتالا ىلع قيدصتلل ةيفاكو ةلماك نكت مل

 لوكوتوربلا يف صوصنم وه امك ؛ينطولا ةروثلا سلجمو ينطولا سلجم
 ةسارد مئالملا نم هنإف كلذلو .لودلا لك نم ةقحاس ةيرثكأ ريتاسد يفو يلودلا

 ةيواز نم اهتحلاعم لبق كلذو . يقارعلا ينطولا نوناقلا ءوض ىلع تاقاشتالا

 .يلودلا نوناقلا

 : يقارعلا ينطولا نوناقلا رظن ةهجو نم م1477 قافتا - أ

 يف لدع يذلا م475١ روتسد ناك م977١ ماع قبطملا يقارعلا روتسدلا

 دقعي كلملا» نأ ىلع ىلوألا هتدام يف صصني وهو .م4780١ زومت /ويلوي 4

 ؟/ ةداملا امأ .اهيلع ناملربلا ةقفاوم لبق قيدصتلا عيطتسي ال هنأ الإ . تادهاعملا

 فلؤم ناملربلا .ةيعيرشتلا ةطلسلا ناسرامي كلملاو ناملربلا نأ» ىلع صنت يهف

 .؟'”باونلا سلجمو خويشلا سلجم : نيسلجم نم

 رداصلا نايبلاو ء14و ٠١ ص .م144١* ءريمتبس 4 ؛«تيوكلا ةلأسم» ءزيزع قراط ةلاسر رظنا )١(

 ١ .هركذ قبس عجرم :. . .ةيسايسلا ةيفلخلا» «ندنل يف قارعلا ةرافسل يفاحصلا بتكملا نع

 ««تيوكلا ةمزأ» تخابرتول يف تافطتقم أضيأ رظنا ./5 - ١4 ص م٠45١ لوليأ /ربمتبس

 .17 نص ؛ةركذ قبس عجرم
 نوسلدنم يف روكذم 2188 ص ؛7ج :م٠158١ :ىلوألا ةعبطلا :'ممألا ريتاسد# «يلسيب رظنا (1)

 7١17. ص ءهركذ قيس عجرم :« . . .ةيلاطملا' ؛نتلوهو

- 



 سيئر نيب لئاسر لدابت لكش ذخأ م977١ قافتا نأ هالعأ انيأر دقل

 .ما1977١ زومت /ويلوي ١" يف يرفمه ريسلاو «ديعسلا يرون «يقارعلا ةموكحلا

 لاؤسلا .؟1060141775 بآ /سطسغأ ٠١ يف يناطيربلا ميقملاو تيوكلا خيش نيبو

 «ةلهاعم لكشي» لئاسرلا لدابت ناك اذإ ام ةفرعم وه انه هسفن حرطي يذلا

 بلطتي رمألا ناك اذإ امعو تقولا كلذ يف يقارعلا يروتسدلا نوناقلا ىنعمب
 .ناملربلا لبق نم قيدصتلا

 ةداملا نأ الإ «يقارعلا روتسدلا يف ةددحم ريغ ةدهاعم ةملك نإف عقاولا يف

 تادهاعملا ةلاح جلاعت اهنأ اهيف ودبي ةقيرطب تغيص روتسدلا نم ؛ /7

 سيلو تادهاعملا دقعي يذلا وه كلملاف .ىلودلا نوناقلل اقفو قيدصتلل ةعضاخلا

 لدابت نإف كلذلو «لئاسرلا لدابت عوضوم يف رمألا ناك امك ؛ءارزولا سيئر
 ال م977١” قافتا .4/؟ال ةدالا بجومب ةدهاعم لكشي ال م977١ لئاسر

 .قيبطتلا زيح ةدهاعملا لوخد لبق قيدصتلا ةرورض لوح مكح يأ ىلع يوتحي

 نكت مل تادهاعملاف .رصعلا كلذ يف ةيناطيربلا ةسرامملا عم مجسني ام اذهو

 نا الإ ."'"حيرصو فلاخم طرش ةلاح يف الإ قيدصتلا ءامومع ء«طرتشت

 لدابت نإف رصعلا كلذ يف دئاسلا قيبطتلل اقفوف .؟”قيدصتلا ىلع ةينلع

 نكي مل «قافتالا عيقوتل ةيمسر ةليسو لثمت يذلاو «تاركذملا وأ لئاسرلا

 .؟؟ايلك قيدصتلا داعتسا كلذ ىنعي نأ نود قيدصتلل اعضاخ

 .ةيسنرفلاب مقر قحلملا رظنا )١(
 - 868 ص م978١ ؛؛ءارآلاو ةيئاطيربلا ةسرامملا» ::«تادهاعملا نوناق١ ء11 ظادنع رين كام رظنا (؟)

 5١8. ص ءةركذ قبس عجرم ؛«نتلوهو نوسلدنم يف روكذم .1
 ةعومجم .ممألا ةبصع ١8(: ةداملا) ١477 ماعل يناطيربلا - ىقارعلا فلاحتلا ةيقافتا (')

 ماعل «ةيقارعلا - ةيزيلكتإلا فلاحتلا ةدهاعم أضيأ رظنا .54 - ١7 نص .؟6 ءزجلا «تادهاعملا

 .545 ص :1737 ءزجلا «تادهاعملا ةعومجم ؛ممألا ةيصع ١١ ةداملا 047

 .تادهاعملا قوقح لوح انييف ةيقافتا نم ١ 4 ةداملا رظنا (5)
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 يذلا عونلا كلذ نم نكي مل م1577 قافتا نأ ايلج حضتي مث نمو

 ةطلس نكت ايأو .2؟'”ناملربلا ةقفاوم بلطتي ال هنإف يلاتلابو ءقيدصتلا طرتشي

 ةيقافتا كلذكو .؟غال قافتالا رابتعا ىلإ هلوصح مدع يدؤي لهف قيدصتلا

 . ؟ةهباشم ةيعضو ىف يلودلا نوناقلا صني اذامف ؟م4717١

 : يلودلا نوناقلا ةيواز نم :م11 قافتا - ب

 ةموكحلا سيئر «يقارعلا دفولا سيئر لبق نم م477١” لوألا نيرشت /ربوتكا

 ىلوو ةيتيوكلا ةموكحلا سيئر لبق نمو ءركبلا نسح دمحأ ؛هنيح يف ةيقارعلا

 /رياني ٠١ خيراتب ةدحنملا ممألا ةئيه يف م477١ ةيقافتا ليجست ىلإ تيوكلا

 قيدصضتلا ةرورض لوح صن يأ نمضتي ال وهو .؟'7ء8434١ يناثلا نوناك
 ةعومجم ةحفص لفسأ يف شماهلا راشأ دقلو .قيبطتلا زيح هلوخدل طرشك

 لوألا نيرشت /ربوتكا 4 ذنم اذفان ربتعا قافتالا نأ ىلإ ةدحتملا ممألا تادهاعم

 يأ «قافتالا ةيحالص ىلع قارعلا جتحا مم لوليأ /ردتيس 5 ىف

 /ريمتبس 4 خيراتب ةلاسر يف .هقيبطتو هرارقإ ىلع ةنس نيئالث ىلاوح رورم دعب

 ديسلا قارعلا ةيجراخلا ريزو راشأ :ملاعلا لود لك ىلإ ةهجوم «م٠994١ لوليأ
 ةقفاوم ىلع هلوصح مدع ةجيتن ايغال ناك قافتالا اذه نأ ىلإ زيزع قراط

 ؛ تيخايرتول تاروشتنم « ةفاغلا ةعطلا « لوألا ءزجلا ؛ ةيزيلكنإلاب ؛ ؟يلودلا نوناقلا) « مياهنبوأ 0(

 .للقرا ص ما ندنل

 .7119/-- 775١ ص ءما19474 448 ءرجلا ءةدحتملا ممألا تادهاعم ةعومجم )١(

- 



 نأ نيب امك .ةروثلا ةدايق سلجمو ينطولا سلهلا يأ «ةصتخملا ةيقارعلا تاطلسلا

 ةدابف سلجم ]بق نم قافتالا قيدصت طرتشي ناك م1117 ماعل تقؤملا روتسدلا

 يف ندنل يف ةيقارعلا ةراقسلا هترشن ىدذلا عملا نابلا يفو ١ ”ينطولا ةروثلا

 هيلع تصن سلجلا ةقفاوم طرش نأ ىلع ديكأتلا مت م٠94١ لوليأ /ربمتبس

 .""7ينطولا ةروثلا سلجل م476١ ماعل 76 مقر رارقلا ماكحأ

 م1975 يتيقافتا نأ نلعيل ةيلكش تافلاخم راثأ قارعلا نإف اريخأو

 نأ اربتعم ةيقارعلا ةجحلا يديحوتلا هقفلا ضعب ديأ دقلو .ناتيغال امه م١ 477و

 ةقيرط لالخ نم يلودلا ماظنلا يف ةينوناقلا ةميقلا لك ةيروتسدلا ماكحألل

 دقع تاءارجإ لمكت ةيلخادلا دعاوقلا نأ يأ ل ولا ةيجاودزألا

 كلذلو .؟؟/يأرلا اذه ىلع اوضرتعا ىلودلا هقفلا ىف ةيئانثلا راصنأ .تادهاعملا

 اربتعم يامل نوناقلل ريثأت لك «ةيئانثلا راصنأ ريبك 28021101 يتوليزنا دعبتسا

 أشفو ةحلاص ىقبت 7 نأ بجي ةيروتسدلا لاكشألا قرخت يتلا ةدوقعملا ةدهاعملا نأ

 ةيروتسدلا 58 لهاجتت وأ لهجمت ىتلا ةلودلا نأ فيضي وهو .يلودلا ماظنلل

 ءيشانلا عضولا نع ايلك ةلوؤسم اهرابتعاب يهيف ءأطخ تبكئرا اهب ةصاخلا

 نع ىلخحل اهأطخ ريق نأ : ال ءاهلبق نم لماكلا ريغ قيدصتلا ةجيتن

 .؟ة!اهمازتلا

 قافتا نأ عقاولاو . ارو ع ص هةركذ قبس عيجرم ؛ءما7 لوليأ [ربعتبس : ةلاسر رظنا(١١)

 ام هنكلو ؛م19577 طابش /رياربف يف ةطللا ملتسا يذلا ينعبلا ماظنلا هدقع ما

 .ما577 « يناثلا نيرشت /ربمفون 18 خيراتب يركسعلا بالقنالا رثإ ةطلسلا نم جرخخ نأ ثبل

 ١/. ص :هركذ قبس عجرم ؛؟تيوكلا ةمزأ» «تخابرتول يف نايبلا رظنا (1)

 .181 - 1١85 ص :هركذ قبس عجرم ؛نورخآو !لعانؤتعم انه رظنا (*)

 ؛تادهاعملا قوقح لوح انييف ةيقافتا يف يلخادلا نوناقلاو يلودلا نوناقلا» ؛876[1105 رتسوه رظنا (4)

 .١1؟١5 - 45 ص :؛م15519 ؛يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا

 .188- 185 ص ءهركذ قبس عجرم ؛نورخآو نويغن رظنا (8)

 ت9 رص



 نإف ةدهاعملا ةيحالص مدع «فورظلا هذه يف «ءانربتعا اذإ اننإف اذه ىلعو

 نم .هوبكتري مل أطخ جئاتن فارطألا ةيقب لمحنس اننأل لداع ريغ نوكيس رمألا

 م974١ رايأ /ويام 7٠ خيرات انييف ةيقافتا نإف «يعضولا نوناقلا رظن ةهجو

 ةفشاكو ةررقم تربتعا اهنكلو ةيعجر راثآ اهل سيل تادهاعملا نوناق صوصخب

 ةيناثلا اهتدام نم أ - ١ ةرقفلا يف يطعت ةيقافتالاف .؟''دوجوملا يفرعلا نوناقلل

 همكحي لود نيب ايطخ ايلود اقافتا ينعي «ةدهاعم» ريبعت ْنإ] . تادهاعملا فيرعت

 ءةقحلم لئاسو ةدع وأ نينثا يف وأ ةدحاو ةليسوب ظفح ءاوسو «يلودلا نوناقلا

 5* ةداملا تصن دقف تادهاعملا نالطب صخ اميفو .©'7ةصاخلا اهتيمست نكت ايأو

 : طورش ةدع ىلع

 اهيلع صني يتلا لوصألا عابتا نود ةدهاعمب طابترالا ىلع ةلود ةقفاوم نإ - ١

 هذهل زيجي ال .تادهاعملا دقع ةيحالصب قلعتي اميف «يلخادلا اهنوناق

 اذه ناك اذإ الإ ءاهتقفاوم بيعت اهرابتعاب ةدهاعملا نم لصنتلا ةلودلا

 ةيمهأ تاذ يلخادلا اهنوناق نم ةدعاقب قلعت اذإ وأ ارهاظ لوصألل قرخلا

 ؛ ةيساسأ

 ةينعم ةلود لكل ايهيدب «ةيعوضوم ةروصب «ناك ام اذإ ارهاظ قرخلا ريتعيا - ؟

 اذه نوكي نأو ءبيع كانه نوكي نأ بجي ةعمتجم طورشلا نوكت يكلف

 دودخحلا مسر ةيضق يف ؛م44884١ زومت /ويلوي ١" يف رداصلا اهمكح يف ةيميكحتلا ةمكحملا تديأ )١(

 ص :ما٠54١ ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلبملا .يأرلا اذه لاغتسلاو واسيب اينيغ نيب ةيرحبلا
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 لودلا نيب ةدوقعملا تايقافثالا صخ اميف :؛ةيرورضلا تافييكتلا طرش ةدمتعم ةغيصلا هذه (؟)

 نوناقلا» ءنورخأو نويغن رظنا ما ةركك ةيقافتا يف ةيلود تامظنم ني وأ ةيلود تامظنمو

 ١١٠. ض ءهركذ قبس عجرم ؛«ماعلا يلودلا

 ب 551



 ىلع بجوتيو .عقاو ةلأسم اهنإ ."')احضاو نوكي نأو «ةيساسأ ةيمهأ اذ بيعلا

 تدقع دق ةدهاعم تناك اذإ ام ةفرعملو .ناهربلا ميدقت نالطبلاب ةبلاطملا ةلودلا

 .؟'7قبطملا نوناقلا رابتعالا نيعب ذخألا بجي ةلودلل ىلخادلا نوناقلل اقفو

 رارقتسا مدعو ىضوف ةلحرم» ناك هنأب م457١ ماع هعضو فصو قارعلا

 , 76 يسايس

 تاذ ةيروتسدلا ةدعاقلا كلت تناك اذإ ام ةفرعم انيلع رذعتي هنإف كلذلو

 نوكي نأ بجوتي هنأ ىلإ ةفاضإلاب .ةسرامملا يف ةمرتحمو «ةيساسأ ةيمهأأ

 نوكي نأ يأ (؟ ةرقفلا «57 ةداملل اقفو) «ارهاظ» راثملا يروتسدلا قرخلا

 ةسرامملل اقفوو ةين نسحب فرصتي ضوافم قيرف لكل ايهيدبو ايعوضوم

 ىلإ ةيميكحتلا ةمكحملا تراشأ «لاغنسلاو واسيب اينيغ نيب ةيضقلا يفف .ةيداعلا

 قافتالا اذه ناكو «لئاسرلا لدابت لالخ نم اقافتا نادلب دقعي امدنع هنأ)

 قرخلاو ينلعلا قرخلا نيب زييمتلا ةرورض ىرت يهف :ةينوناقلا ةيبيرجتلا ةسردملا فقوم وه اذه )١(

 مارتحا نإ .18ة50عامهضأ نوفيدابل آقفو هنأثل ينلعلا قرخلاب الإ دتعي الو .روتسدلل هيف كوخشملا

 تايحالص ىلع روتسدلا اهضرفي يتلا دودحلا رابتعالا نيعب ذخألا بلطتي ةيبنجأ ةلود ةدايس
 . ١810 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«ماعلا يلودلا نوتاقلا» ؛نورخآو نويغت رظنا .«ةلودلل نيلثمملا

 واسيب اينيغ تلواح 75١5. ص ءهركذ قبس عجرم «لاغنسلا /واسيب اينيغ ةيضق يف مكحلا رظنا (؟)

 يتلا ةلودلا) لاغتربلا نيب تاركذم لدابتب دقع دودحلا ميسرت قافتا نا نييت نا ةيضقلا هذه يف

 امب دقعي مل قافتالا اذه نأ اهنم بابسأ ةدعل (لاغنسلا مساي) اسنرفو (واسيب اينيغ رمعتست تناك

 عم مءالتي امب تدقع ةدهاعملا تناك اذإ ام ةساردل هنأ تأر ةمكحملا « يلاغتربلا روتسدلا عم مءالتي

 ًارسفم ناك امك نوناقلاب يأ ءقبطملا نوناقلا رابتعالا نيعب ذخألا بجي ةلودل يلخادلا نوثاقلا

 تناك (رارالاس سيئرلا اهسأري ناك يتلا) ةيلاغتربلا ةموكحلا نأ تظحال يهو .ًايلمع ًاقبطمو

 ةفاضإ ؛عقاولا اذه .ةيلودلا تاقافثالا ىلع ةينطولا ةيعمجلا ةقفاوم بلط نع عنتمت دصق نع

 نسح لكب ءدقتعت نأب قحلا ةينرفلا ةموكحلل ناك هنأ جتنتست ةمكحملا لعج ىرخأ بابسأ ىلإ
 .ةمزلمو ةحلاسص تناك ةعقوملا ةيقافثالا نأ « ةين

 .18 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛زيزع قراط ديسلا ةلاسر (5)
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 ةراشإلا هيلع فراعتملا نمف ءامهادحا ناملرب ةقفاوم «ةيروتسد بابسأل «طرتشي

 لدي عءىش "يأ م11 قافتأ ,'27:تاضوافملا ءامثأ يف وأ صنلا يف كلذ لإ

 . يقارعلا ناملربلا ةيقفا وم ةرورسق ىلع

 ةماعلا ةنامألا ىف قافثالا ليجست ىلإ تيوكلا تدمع رخآ ديعص ىلع

 نم ١ ةداملا نم ةاقتسملا « “0قاثيملا نم ٠١7 ةداملل اقيبطت ةدحتملا ممألا ةئيهل

 ةداملا يف ."7ءاظنلا يف ةددحلا «ليجستلا تاءارجإ طرتشتو .ممألا قاثيم

 ىطعت ال ةداملل اقفوو .ذيفنتلا زيح ةيقافتالا لوخد ةقيرطو خيرات نيب انثذلعإ 5

 فيضتو .نيعقوملا لكو ءاقرفلا لك ىلإو بلطلا بحاص ىلإ ليجست ةداهش

 نم ءاقرفلا ةيقب يفعي ليجستلا تاءارجإب قيرف مايق نإ ىلوألا ةرقفلا /”“ ةداملا

 تادهاعم لجس ةحفص لفسأ يف ةظحالم نأ ىلإ انرشأ دق انكو .مازتلالا اذه

 الو .«؟”عيقوتلا قيرط نع قيبطتلا زيح لخد قافثالا نأ ىلع لدت ةدحتملا ممألا

 ةلمجلا هذه لاخدإ تعاطتسا ةدحتملا ممألا ةئيهل ةماعلا ةنامألا نإ لوقلا اننكمي

 ٠ ةداملل اقفو هنإف «كلذ ىلإ ةفاضإ .اهنم ةردابعو ساسأ يأ نود لجسلا يف

 اقلطم جتحي مل وهو .ةدهاعملا ليجست ةداهش قارعلا ملست يلخادلا ماظنلا نم

 ال مدقت ام ىلع ًءانب . لجسلا يف ةدراولا ةلمجلا صح اميف وأ ءرمألا اذه ىلع
 نيمألا لبق اذإ هنأل ءهنم ةردابمب نكي مل هنأل ليجستلا اذه ضفر قارعلا عيطتسي

 .هركذ قبس عجرم «لاغنسلا /واسيب اينيغ ةيضق يف ةيميكحتلا ةمكحملا رارق رظنا )١(

 - 17085 نص (001 ©[ 1*عااعا ييبلبيو توك ٠ ؟ممألا ةثيه قانيم» :]ةعوانع5 كاج قيلعت رظنا (")

 . ةيسنرفلاب : |

 لدعلاو هما لوألا نوناك [ربمسيد ١ خيرات قاب )١( مقر ةماعلا ةيعمجلا رارقب ا

 ريمسيد ١١ خيرات (07) مكر م5 لوألا نوناك /ربمسيد ١ خيرات )١1( "514 8 تارارقلاب

 ممم

 . م977١ قافتا عجار 0

 تاق



 ةدهاعملا ليجست 3 ضفريس ؛ ليجستلل اكرتشم ابلط ةدحتملا نألا :ةقينؤك ءانلا

 قارعلا ةبلاطم نأ جتنتسن تادانسإو نئارقو ججح نم مدقت ام ءوض ىف

 نوناقلا يف ينوناقلا ساسألا ايلك دقتفت تيوكلا يضارأ لك ىلع ةدايسلاب

 . يلودلا
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 ىناثلا لصفلا

 تيوكلا ىلع ةيقارعلا ةبلاطملا يف ضقانتلا عباط

 ىفف .تيوكلا ىلع هتدايسب بلاط امدنع اضقانتم افقوم قارعلا ىتبت دقل

 | هيب ةلودلا نم أزجعتي ال اءزج لكشي تيوكلا نأ هيف معزي ناك يذلا تقولا

 نم ةلأسملا هذه ةساردب قمعتنس .ةدايس تاذ ىتحو ةلقتسم ةينطو ةيوه اهربتعا

 نيبنس مث «تيوكلا لالقتسا قارعلا دده امدنع الوأ م١47١ ةمزأ ةسارد لالخ

 .تيوكلل لقتسملا دوجولاب كلذ لبق فرتعا دق ناك قارعلا نأ ايناث

 :م19171 ةمزأ ؛ يقارعلا ديدهتلاو تيوكلا لالقتسا - ىلوألا ةرقفلا

 لالقتسا ىلع طقف مايأ ةتس دعب يأ ؛«م١1471 ناريزح /وينوي 10 يف

 نلعأ مساق ميركلادبع يقارعلا ةموكحلا سيئرف .اهل اديدهت قارعلا هجو تيوكلا

 نيب دودح دوجو اضفارو ء«ةرصبلا ةظفاحم نم اءزج اهايإ اربتعم تيوكلا مض

 .«تيوكلا يف ميقملا يقارعلا بعشلا ةيامح» ررق قارعلا نأ فاضأو .نيدلبلا
 «ماقمئاق» تيوكلا خيش ةيمستب يروهمج موسرم رادصإ هتين نع نلعأ امك

 .ةرصبلا ةظفاحمب ةطبترملا تيوكلا يف ةيئاضقلا ةطلسلا

 يسايسلا لثمملا نيب تاركذم لدابت دعب تلصح هذه ةيقارعلا لعفلا ةدر

 الدابت «م١57١ ناريزح /وينوي ١9 يف تيوكلا خيشو تيوكلا يف يناطيربلا

 ةدايس عم هتمءالم مدعلا م144١ قافتا ىهنأو نيدلبلا نيب اعقوم اقافتا لكش

 .17:تيوكلا لالقتساو

 2 قيس مجرم ؛ما5 54. . ؟ةيلود ةمزأ فلم . جيلخلا اين رع )ا يف م15 قاشتا عجار 01(
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 : يلي ام م١17١ قافتا طرتشا

 .م144 قافتا ءاغلإ - ١

 .ةنيتم ةقادص حورب ةموكحم نيدلبلا نيب تاقالعلا ءاقبإ - ؟

 ةدئافلا تاذ اياضقلاب قلعتي اميف بسانملا تقولا يف ناتموكحلا رواشتتس - *

 . ةكرتشملا

 ميدقت ةلالجلا بحاص ةموكح دادعتسا ىلع رثؤي قافثالا يف ءيشال - 4

 .كلذ تيلط اذإ تيوكلا ةموكح ىلإ ةدعاسملا

 كلذب مالع إلا طرش نيفرطلا دحأ بلط ىلع ًءانب نوكي قافثالا ءاهنإ نإ - ه

 . تاونس ثالث لبق

 امك تيوكلا خيش ىلإ هيناهت يقارعلا ءارزولا سيئر هجو يلاتلا مويلا يف
 ىلإ رشت مل مساق ميركلادبع يناهت نكلو «ةيبرعلا لودلا ءاسؤر كلذ لعف

 ينوناقاللاب هفصو يذلا م845١ قافتثا ءاغلإب بحر وهف .تيوكلا لالقتسا

 مكاح «حابصلا كرابم خيشلا نم شغب عقوملاو ايلود لوبقملا ريغو روزملاو
 ىف ةيعرشلا تاطلسلاو تيوكلا اسعش ةدارإ كيضو ةرصبلا ةيال ول ةعباتلا تيوكلا

 ةسمخ دعب يأ 2م١197١ ناريزح /وينوي 55 يف .7١2تقولا كلذ يف قارعلا

 ةرازو يف دقع يفحص رمتؤم يف «مساق ميركلادبع نلعأ ةئنهتلا ةلاسر نم مايأ

 يلاتلا مويلا يف . تيوكلا ىلع قارعلا ةدايس حضاو لكشب هتلاطم . عافدلا

 ,801 19 ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا ؛ةيلودلا ثادحألا لجس وسور ًاضيأ رظنا ءهركذ -

 , 7 8 ؟ سم م17 11 عرجلا

 نوناك /رياثي ؛ ينطولا عافدلا ع 1ةيبرعغ ةمزأ تايناكيإو لوصألا ؛ تيوكلا» . هرم وديوز رظنا 1

 . ةيسئرفلاب ؛اارغ نع م7 يناثلا

 ا



 نإ) حضوتو مساق ججح ضرعت ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو لبق نم ةركذم تعزو

 نقي وس ---ا ةديدحلا ةدهاعملا نأ فيضتو .«قارعلا نس عرج- وه تيوكلا

 مزتلت ةديدج ةدهاعم اهنإ .م18495 ةدهاعم ىهنت ةديدج ةيرامعتسا ةدهاعماا

 رواشتلابو اهوبلط ام اذإ تيوكلا خويش ىلإ ةدعاسملا ميدقتب ايناطيرب اهبجومب

 .376ةكرتشملا اياضقلا صخي ام لك يف مهعم

 سلجم مامأ ىوكش تيوكلا خيش 5 مدقق .ةعيرس تناك تيوكلا لعف ةدر

 ةنامضلا قيبطت ةيناطيربلا ةموكحلا نم بلط امك .ةدحتملا ممألا يف نمألا

 تيوكلا تمدقت امك . م١0 3 لالقتسالا قافتا يف اهيلع صوصنملا

 ىلع تحرط تيوكلا ةي ةيضق نأ ينعي اذه .ةيبرعلا يللا ةعماج مامأ ع

 ةدحتملا ممألا ةئيه لبق نم يلودلا لحلا لشف : لوألا ثحبملا

 ريثأت ىلع تدكأو رظنلا تاهجو يف تافالخلا م١15١ ةمزأ ترهظأ

 تربيع نمألا سلجم لخاد يفف .ةيلودلا ةمظنملا لمع ىلع ةدرابلا برا

 مث .(أ) تيوكلا مضب ةيقارعلا ةلواحلا ىلع ةيلودلا لعفلا ةدر نع تاشقانملا

 .(د) ةلأسملا يي .(جب

 : يقارعلا ديدهتلا هجو يف ةيلودلا لعفلا ةدر -أ

 سلجم نم تيوكلا تبلط ءاهدض . يقارعلا ديدهتلا ىلع لعف ةدرك

 عم ةدحتملا ممألا ةئيه يف اوضع اهلوبق «م١97١ ناريزح وينوي ٠١ يف ءنمألا

 )١( «؛ةيلود ةمْزأ فلم .جيلخلا برح# رظنا +*١494 - ١1447م: ص ءهركذ قبس عجرم 717 - 754.
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 ةدعاسم ايمسر تبلط امك .2؟27تامازتلاو قوقح نم كلذ ىلع بترتيام

 ةموكحلا ةدعاسم كلذكو «م١97١ ةيقافتا ماكحأل اقفو ىمظعلا ايناطيرب

 خيش ءاطعإو يقارعلا فقوملا ةنادإ يف ةقابسلا لودلا نم تناك ىتلا «ةيدوعسلا

 ايسامولبد اورشتني نأ نويناطيربلا دارأ .همعد ىلع يمسرلا ديكأتلا تيوكلا

 .يقارعلا ديدهتلا دض لمتحم يركسع لمعل يلودلا ماعلا يأرلا ةثيهتو

 ةموكح هاجت تامازتلالا ضعب ةموكحلا ىلع نإ» اهيف درو ةركذم اوردصأف

 نم (ةلقتسملاو ةريغصلا ةلودلا هذه ىلإ هجوم) مضلاب ديدهت ةهجاومل تيوكلا
 .ةيطايتحالا ةيعيبطلا ريبادتلا ضعب ذختت نأ ةموكحلا ىلعو .ةوق رثكأ راج لبق

 قرشلا يف «ةقيدصلا تاموكحلا نم اددع ةموكحلا تملعأ هسفن تقولا يفو

 اهلمأ نع مهل تربعو عضولا اذه مامأ قيمعلا اهقلق نع ءهجراخو طسوألا
 ىلع ارداق تيوكلا نوكي ثيحب ةيقارعلا ةموكحلا ىلع لدتعملا اهريثأت مادختساب

 عوبسأ نم لقأ يفو .©):ملاعلا ممأ نيب ةلقتسم ةيبرع ةلودك هروطت ةعباتم

 نكمتت يكل تيوكلا ىلإ لجر فالآ 5 دادعتب ةيناطيربلا ةيركسعلا قرفلا تلخد

 رحبلا ضرع يف ترهظو .يقارعلا ديدهتلا ةهجاوم نم ىمظعلا ايناطيرب
 تاحفصمب ةموعدم طسوتملا رحبلاو ىصقألا قرشلا نم تنأ تارئاط تالماح

 ."”تافذاقلاو تارئاطلا نم ىرخأ عاونأو

 تايالولا معدك .يلودلا معدلا نم رثكأف رثكأ تيوكلا تدافتسا اذكهو

 عوضوم يف امهقوقح ىلع ظافحلا يف تيوكلاو ايناطيرب تديأ يتلا ةدحنملا

 بآ /سطسغأو زومت /ويلوي قحلم .ةيمسر قئاثو «ةدحتملا ممألا سلجم ىف 4867 /س )١(

 .4 ص :؛عا١37 لوليأ /ريمتبسو

 .م١19731١ زومت /ويلوي ١ «ةيندنللا زماتلا (؟)

 تيوكلا» ءودنور ًاضيأ رظنا .م١1951 ويلوي "و ناريزح /وينوي ١ خيرات «عجرملا سفن (')
 ./17 - ال١ ص ءهركذ قبس عجرم :« . . .لوصألا

 - ؟؟راغد



 ايناطيربل تيوكلا ةيمهأ ىلإ ةراشإلا ردت «ةيناث ةهج نم .ةدايسلاو لالقتسالا

 ةورثلاب اريثك اطبترم ناك يناطيربلا داصتقالاف .يداصتقالا ديعصلا ىلع ىمظعلا
 ندنل يف ةرداصلا 50808 205655 سربسكإ يادنصلا .تيوكلا يف ةيطفنلا

 تارابعلا يف م١43١ زومت /ويلوي ؟ خيراتب اهددع يف هذه ةيعبتلا ةلاح تظحل

 يثلثل لماك فقوت ىلإ يدؤيس قارعلا لبق نم تيوكلا مض نإ" :ةيلاتلا

 «ناريطلا ةكرح مادعناو عناصملا لشو ةيرحبلا تاعمجلا ىلإ ةهجوتملا تارايسلا

 ناكم رالود ورتبلا لح اذإو .يناوملا يف ةيسارلا ةيراجتلاو ةيبرحلا نفسلا فقوتو

 ىلع نوكيس - هينجلا ىلع رعسي ؛تيوكلا لورتب - ينيلرتسا هينج - ورتبلا
 ال يلاتلابو .تاعوفدملا نازيم نزاوت مادعنا ةجيتن ةثراك ةهجاوم نييناطيربلا

 يأ ءرمألا اذه لعجي ام اذهو .تيوكلا ةيمهأ رربي ام اذه .نيلقتسم نودوعي

 .©27«ىمظعلا ايناطيرب ىلإ هجوت نأ نكمي ةبرض ربكأ لكشي «تيوكلا مض
 تيوكلا لوصحلا هحايترا نع ةيدنهلا ةموكحلا سيئر ربع ةيناث ةهج نم

 تيوكلا لماعت «ةليوط تاوئس ذنمو ءدنهلا نإ) ىلإ راشأ وهو .لالقتسالا ىلع

 ةيوهك هعم لماعتلا يف رارمتسالا انسفنأ ىلع حرتقن اننإو ةلقتسم ةيوهك

 ةموكحلا نأ نلعأو تيوكلا خيش ىلإ ةئنهت ةلاسرب ثعب ناريإ هاش .1؟7:ةلقتسف

 هيف نوكي يذلا تقولا يف ةيتيوكلا ةموكحلا ىدل اهل الثم نيعتس ةيناريإلا

 اهل ةميق ال ةيقارعلا ةبلاطملا نإ هاشلا فاضأو .؟'”هلابقتسال ادعتسم تيوكلا

 ص :هركذ قبس عجرم ؛؟تيوكلاو قارعلا نيب تاقالعلا» 15101 وشيإ بيبح يف روكذم )١(
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 /ويئوي يف لالقتسالا نالعإ ةياغل هنأ عقاولا يفو .م١147١ زومت /ويلوي ١ ؛ةيندنللا زمباتلا رظنا (1)
 يكريمألا لصنقلاو يناطيربلا ماعلا لصنقلا ىلإ ةفاضإلاب تيوكلا يف نكي مل «م1471١ ناريزح

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا لثمي يراجت ليكوو يدنهلا ضوفملا ىوس
 .م1471 ناريزحح /وينوي "0 «ةيئدنللا زهياتلا ()

 س 559 -



 قارعلا نم ءزجب بلاطتل ةبسانملا ايكرت قارعلا فقوم ىطعأ دقو .ةكحضمو

 .©7ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم اءزج ناك هرابتعاب

 : نمألا سلجم ىلإ ءوحللا - ب

 داقعتالا ىلإ نمألا سلجم ايناطيرب تعد م١47١ زومت /ويلوي 7 يف

 قلعتي اميف اهنم ةموعدملاو تيوكلا نم ةعوفرملا ىوكشلا ةساردل ةئراط ةروصب

 تيوكلا يضارأ لالقتسا ددهي يذلا «قارعلا فقوم نع :ئئشانلا عضولاب

 سلجم ىلإ قارعلا مدق هروديو .؟”رطخلا ىلإ نييلودلا نمألاو مالسلا ضرعيو

 يذلا ديدهتلا نع ءيشانلا عضولا» ةسارد ىلإ اهيف اعد ةداضم ىوكش نمألا

 يهو «تيوكلا نمأو لالقتسا ىلع ةدحنملا - ةكلمملل ةحلسملا تاوقلا هلثمت

 نلعأ امك ."”«نييلودلا نمألاو مالسلا ىلع ظافحلا ددهت نأ نكمي ةيعضو

 ؟ ةرقفلا نأ ببسب ةيتيوكلا ىوكشلا لوبق عيطتسي ال نمألا سلجم نأ قارعلا
 يف ةيلودلا ةمظنملا يف ءاضعألا ريغ ل مدلل قحب قلعتت قاثيملا نم 75 ةداملا نم

 ا 2: نعل هيوكاب# . ةلكسألا ن تق اورج قو سو ويصو

 ديزل 55 نيب ليت عازن نع ينقل لاجيم ال ل يلاتلابو .ةيقارعلا ةرصملا

 خيش ىلإ تاينمتو ةثهت باتك تلسرأ نيصلا نأ امك .لصوملا ةيالو نع ناريإ هاش ملكت )١(

 تناك «ينطولا ررحتلا تاكرح معدب ةينيصلا ةديقعلا عم ةقفاوتملا ؛ةوطخلا هذهو .تيوكلا

 .تيوكلا يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ىوقلا لازنإل تاعاسلا ضعبب ةقباس

 ةلودلا ريتركس لبق نم م١71١ زومت /ويلوي ١ خيرات فارغلت .5/4844 ةدحنملا ممألا قئاثو رظنا (؟)

 اههجو يتلا زومت /ويلوي لوأ ةلاسر :5/4845 ًاضيأ رظنا .نمألا سلجم سيئر ىلإ تيوكلا يف
 .نمألا سلجم سيئر ىلإ ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيرب ةدحتملا ةكلمملا لثمن

 ١ خيراتب نمألا سلجم سيئر ىلإ قارعلا لثمت اهثعب ةلاسر ؛5/4847 ةدحنملا ممألا قئاثو رظنا (؟)

 .م19471١ زومت /ويلوي

 - ا -



 تأدب كلذ دعب .27«ةيقارعلا ةيروهمجلل المكم اءزج لكشت ةريخألا نأل

 . ةفلتخملا هججح فرط لك لصف ثيح نمألا سلجم يف تاشقانملا

 1 نمألا سلجم يف تاشقانملا - ج

 هنأ «ةينلع ةروصب ؛12ءده نيد كيرتاب ريسلا ؛ةدحتملا ةكلمملا لثمم دكأ

 نأ فاضأو .ةيئادع ةين يأ تيوكلا يف تلزنأ يتلا ةيركسعلا قرفلا ىدل سيل

 ريمأل مدقت نأ ةيركسعلا قرفلا هذه ىلع ناكو .فرص يعافد وه اهرود

 ارظن تيوكلا لالقتسا ىلع ظافحلل ةيرورض ربتعت ةدعاسم لك تيوكلا

 اهبحس متيس ةوقلا هذه نأ يناطيربلا لثمملا دكأو .قارعلا يف ةيلاحلا ثادحألل

 امك .ادوجوم دعي مل تيوكلا لالقتسا ىلع عقاولا ديدهتلا نأ ريمألا ررقي امدنع

 ةدارإ ىلع ءانب مت م844١ ماعل ةيامحلا قافتا ءاغلإ نأب نيد كيرتاب ريسلا ركذ

 ددشو .م١191١ ناريزح /وينوي خيراتب لئاسرلا لدابت لالخ نم تيوكلا

 ايناطيرب نأو «هدالب لخدتل ةينوناقلا ةدعاقلا لكشي م١195 قافتا نأ ىلع

 ام ىلع ءانيو .ايرورض كلذ نأ نيبت ام اذإ تيوكلل ةدعاسملا ءادنأ بيجتستس

 سيئر تاحيرصتل ةجيتن وه تيوكلا ةدعاسمب ةيناطيربلا ةموكحلا مازتلا نإف مدقت

 .«تيوكلا يضارأب ةبلاطملا م١17١ ناريزح /وينوي 50 يف ةيقارعلا ةموكحلا

 اريخأو .تيوكلل ةيميلقإلا ةدحولاو يسايسلا لالقتسالل اديدهت لكشت يلاتلابو
 هناك دضا تيوكلا درع ديدن هرج نآ ىلإ اهنيآ ةيناطيربلا ةيوكتل تيراشأ
 .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح

 تعفد ىتلا بابسألا ءيججابلا ديسلا ءقارعلا لثمم شقان هتهج نم

 تاسلج ءةدحتملا ةكلمملا دض قارعلا بلاطمو قارعلا دس تيوكلا بلاطم تيوكلا ةلاسم رظتا )١(

 1 - ١١ ص ؛ يناثلا
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 ةلواحم قارعلا عبتأو .نمألا سلجم مامأ ىوكش ميدقت ىلإ ةيقارعلا ةموكحلاب

 وزغ ءانثأ يف م٠44١ ماع ديدج نم اهدمتعا هنأ ةجردل ةيمهأ رثكأ ىعسمو

 ىلإ ةفاضإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يكريمألا دوجولا ةهجاوملو تيوكلا
 هقوقح» نع عافدلل ةيملسلا لئاسولا ىوس مدختسي نل قارعلا نأ دكأ «كلذ

 يناطيربلا لخدتلا ريربتل يقارعلا ءادتعالا ةرائثإل لاجم الف يلاتلابو .«ةعورشملا

 ترطيس ةيرامعتسا ةوقو قارعلا نيب عازن مامأ اننإ) يججابلا ىريو .تيوكلا يف

 انلالقتسا تكهتناو ةيعيبطلا اندراوم ترمثتساو اندلب تمسقو ءانبعش ىلع

 قيقشلا اندلب يف كلذ نم رثكأو نرق فصن براقي ام ءانثأ ةينطولا انتدايسو

 اديدهت لكشي تيوكلا يف ةيناطيربلا قرفلا دوجو نأ كلذ نع جتنيو .ارصم

 .ةقطنملا يف نمألاو مالسلل اديدهت كلذكو «ةيقارعلا يضارألا ةدحوو لالقتسال

 ةينوناقلا طورشلا نم يأ» هيف رفاوتت ال تيوكلا نأ نايبت ىلع يججابلا صرحو
 ةيداصتقالاو ةفاقثلاو ةيسايسلا دعصلا فلتخم ىلعف .«ةلود لكشيل ةيخيراتلاو

 قافتال سيل هنأ يقارعلا بودنملا فيضيو .ةرصبلا ةظفاحمل امئاد تيوكلا ههتا

 ريمألا نوك «ةينوناق ةميق ةيأ ةدحنملا ةكلمملاو تيوكلا ريمأ نيب دوقعملا م65

 هنأ يججابلا ريشيو «ةرصبلا يف ةينامثعلا ةموكحلل ةيرادإلا ةطلسلا تحت ناك

 تايالولا تدحوت ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لالحناو ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب

 نويناطيربلاو .قارعلا ةلود حبصتل ةرصبلاو لصوملاو دادغب ةقباسلا ثالثلا

 ماعل ينوناقلا ريغ قافتالا نيمدختسم ةديدجلا ةلودلا نم تيوكلا داعبتسا اولواح

 ىلع نأو اهيضارأ نم ءزج يأ نع ادبأ لزانتت نل ةيقارعلا ةموكحلا نإ» .ما4

 ال ةدئابلا ةيعاطقإلا تارامإلا نإف ءانرصع ىف هنأ ءمهفت نأ ةيئاطيربلا ةموكحلا

 .''7«اهب احماستم وأ ةلوبقم نوكت نأ نكمي

 )١( ص «يىناثلا ءزجلا م١47١ ءةدحتملا ممألا ةلجم ١5.

 كا



 .ء١45١ زومت /ويلوي ه ةسلج ءانثأ يف اهفقوم نع تيوكلا تربع دقو

 متو «تيوكلا ةكراشم لوح هيأر ءاطعإب يقارعلا بلطلا ضفر مت اهتيادب يفف

 . نمألا سلجم تالوادم يف «نيسح زيزعلا دبع «تيوكلا لثمم ةكراشم لوبق

 .ةيقابلا رشعلا لودلا تيتا امئيب يقارعلا بلطلا ديأ يتايفوسلا داحتالا هدحو

 هل نوكي نأ نود تاشقانملا روضحل تيوكلا لثمم ةوعدب رارقلا ذختا

 .؟'7تيوصتلا

 لالتحا ةجيتن» تيوكلا بلطل هدييأت مدع يتايفوسلا بودنملا نلعأ دقو
 لثممك هتفص تيوكلا بودنم نع عزني ام  ةيناطيربلا تاوقلا لبق نم تيوكلا

 ارشابم اديدهت ددهم هدالب لالقتسا نأ تيوكلا لثمم درف ."'7«ةدايس تاذ ةلودل

 . يخيرات ساسأ يأ قارعلا بلاطمل سيل هنإو ةيقارعلا عامطألاب

 ةلودلا يف ةيساسألا تاسسؤملا لك كلتمت هدالب نأ تيوكلا لثمم فاضأو

 امك .هدالب قوقح نايبتل ةثيدحلا ةيسامولبدلا ةسرامملا ىلع زكترا وهف .ةئيدحلا

 يديربلا اهماظنو اهنيناوقو ةرادإلاو ةموكحلل ايلعف اماظن هدالب يف نأ ركذ

 لالقتسا نإ فاضأو .اهب ةصاخلا اهتلادع كلذكو ةصاخلا اهتلمعو ء«صاخلا

 قارعلا فارتعا نأ دكأو «لودلا ةيبلغأ لبق نم ايعقاو وأ انوناق هب فرتعا هدالب
 .اهنم اضعب أرق نيدلبلا نيب ةيمسرلا تالسارملا لدابت نع تان لالقتسالا اذهب

 .ةطقنلا هذه اقحال جلاعنسو

 ىمظعلا ايناطيرب نيب لئاسرلا لدابت نأ نيسح زيزعلادبع ديسلا ربتعا دقل

 .5/4853و 5/4852و 5/4851 ةدحتملا ممألا قئاثو رظنا )١(

 ١5. ص ء«يناثلا ءزجلا ءم١ 47١ ءةدحتملا ممألا ةلجم (؟)

 سل 599 -



 ؛هنكلو .اثيدح تدجو ةلود لالقتسا يف مهاسي مل م١47١ ماع تيوكلاو

 ةمكحلا نعو دمألا ةليوط ةيجيتارتسا نع مان نهار عقاوب فرتعا ؛ةطاسب لكيو

 تاوطخلا لكب ماق تيوكلا نا امك .ةكلاملا حابصلا لآ ةلئاعل ةيسامولبدلا

 باوجل هنانتمإ نع ربع امك .2''ةديسلا ةلودلاب فرتعي اهبجومب يتلا ةيديلقتلا

 «تيوكلا ريمأ اهيلإ ههجو يذلا ةدعاسملا بلط ىلع عيرسلا ةدحتملا ةكلمملا

 يداعملا كولسلا فقوت عم تيوكلا نم بحسنتس ةيناطيربلا تاوقلا نا نلعأو

 .ةيقارعلا ةموكحلا سيئرل

 ىلإ ةراشإلا مثالملا نه نمألا سلجم لخاد ىرخألا تاللخادملا صخ اميف

 لخدتلا» ةنادإ بلطو ةيقارعلا رظنلا ةهجو ديأ يتايفوسلا داحتالا بودنم نأ

 ةيقارعلا ةموكحلا ةيقدصب كشلا اننكمي ال هنإ فاضأو .ىمظعلا ايناطيربل «حلسملا

 ايناطيرب هتقلخ يذلا ضيرحتلا نأ يتايفوسلا بودنملا ربتعاو .ةيملسلا لولحلاب
 حلاصملا» نم ىحوتسمو «ىرخأ افادهأ يفخي# تيوكلا لالقتسا لوح

 دقف مانسوامه نوتمبلب ديسلا ةدحتملا تايالولا بودنم امأ .؟"'7«ةيرامعتسالا

 نأب ركذ نأ دعبو .ةلقتسمو ةدايس تاذ ةلود تيوكلا ربتعت هتموكح نا نلعأ

 اتفرصت نيتلودلا نإف «هدالبو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا معد بلط تيوكلا ريمأ

 ةيناث 17 نم .ةقطنملا يف مالسلا نامض ىلإ فدهت امهلامعأ نإو مئالم لكشب

 ."'ةمزألل يملس لح نع ثحبي قارعلا نأ ةفرعمل هتموكح حايترا نع ربع

 تالاصتالل ةيلودلا ةمظنملاو وكسنويلا يف : ارضع تناك هدالب نإ نيسح ززعلا دبع ديسلا فيضي (1)

 لمعلا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يندملا ناريطلل ةيلودلا ةمظنملاو ديريلل يملاعلا دامتالاو

 ًاينمض ًافارتعا لكشي امم «ةيلود ةمظنم ىلإ.هدالب باستنا معد قارعلا نأ ىلإ راشأو .يلودلا

 .تيوكلا لالقتساب

 ١7. ص « يناثلا ءزجلا :م١ 45١ :ةدحتملا ممألا ةلجم رظنا (1)

 . عجرملا سفن (1)

- 



 نيتلود نيب عازنلا اذه مامأ هقلق نع ربع دقلف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا بودنم
 معدت هتموكح نأ نلعأ امك .ايملس عازنلا لح متيس هنأ هنيقي نعو نيتقيقش

 دوجو نإ الإ ."')اهريصم ريرقت يف بوعشلا قح ساسأ ىلع تيوكلا لالقتسا

 ةمزألا ةروطخ ديازت يف مهاسي ةيبرعلا ةيروهمجلا بودنم يأرب ةيناطيربلا تاوقلا

 لحي نأ بجي» قارعلاو تيوكلا نيب يلاحلا عازنلا نإ فاضأو .اهلح نم الدب

 لالقتسا .؟'”«ةيبرعلا ديلاقتلاو ئدابملل اقفو «ةيبرعلا لودلا ةعماج راطإ يف

 اسنرف وبودنم نمألا سلجم يف هيلع دكأ اهميلقإ ةدحوو يسايسلا تيوكلا

 ."”روداوكإلاو يليشتو نيصلاو ايكرتو ايريبيلو

 : رارق ينبت يف لشفلا - د

 لبق نم لوألا «نمألا سلجم ىلإ نيرارق اعورشم مدق تاشقانملا ءاهتنا دعب

 . نمألا سلجم نإ»

 ءانب هنأ ملع نأ دعبو «نيينعملا ءاقرفلا يلثمم حيراصتب املع ذخأ نأ دعبو

 )١( عجرملا سفن .

 ناريزح /وينوي 7 يف ةيتيوكلا - ةيقارعلا ةمزألا لوح نايب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نع ردص (؟)

 .هركذ قبس عجرم :م1447- 1919٠ ؛ةيلود ةمزأ فلم : جيلخلا برح» ءرظنا . م1

 مث - "ل ص

 قارعلل ةيملسلا اياونلاب ًاملع ذخأ امك .تيوكلا مكاح قلق ةيقدصب كشي ال اسنرف بودنم (9)

 ريبدت لك معديو ديؤي هنأ نلعأ نيصلا لثمم .ةدحنملا ةكلمملا اهتطعأ يتلا تانيمطتلاب كلذكو

 .ةقطنملا يف مالسلا زيزعت نيمأت هنأش نم

 ه- ؟؟ق



 دعبو «هفرصت تحت ةيدوعسو ةيناطيرب تاوق تعضو تيوكلا مكاح بلط ىلع
 ىلإ ءوجللاب قارعلا مزتلي هبجومب يذلاو قارعلا بودنم حيرصتب املع ذخأ نأ

 بودنم حيرصتب املع ذخأ نأ دعيو ءهتسايس ةعباتمل طقف ةيملسلا لئاسولا

 نأ تيوكلا مكاح ىري امدنع تيوكلا نم بحسنتس اهتاوق نأب ةدحتملا ةكلمملا

 يرورضلا نم هنأ اربتعم ءادوجوم دعي مل تيوكلا ىلع موحي يذلا ديدهتلا
 نأ نكمي يتلا ةءانبلا ريبادتلا لكل ركشلاب افرتعم «ةقطنملا يف مالسلا طورش ةداعإ

 : رارقلا اذه حورل اقفو ةيبرعلا لودلا ةعماج اهذختت

 ؛ةيميلقإلا تيوكلا ةدحوو لالقتسا مارتحا ىلإ لودلا عيمج وعدي - ١

 «ةقطنملا يف ءودهلاو مالسلا نيمأتل لمعلا ىلع ءاقرفلا لك حاخجلإب وجري - ١

 .2''«فقوملا روطت ةعباتم ررقي -

 ىلإ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمحلا تمدق ١94571١ زومت /ويلوي / ةسلج لالخ

 : يلاتلا وهو ؛ديدج رارق عورشم نمألا سلجم

 . نمألا سلجم نإ]

 عهلامعأ لودج يف ةدراولا طاقنلا سرد نأ دعب

 «تيوكلاو قارعلا يلثمت تاحيرصتب املع ذخأ نأ دعبو

 أجلتس ةيقارعلا ةموكحلا نأب قارعلا بودنم حيرصتب املع ذخأ نأ دعبو

 «ةلأسملا هذه لحل ةيملسلا لئاسولا ىلإ

 «ةقطنملا مكحت نأ بجي مالسلا طورش نأ اربتعم

 )١( ةدحتملا ممألا قئاثو رظنا 5/4855.

 ا



 .ةيملسلا لئاسولاب ةلأسملا لح حاجلإب بلطي - ١

 .2):تيوكلا نم اهتاوقل يروف بحس ىلإ ةدحتملا ةكلمملا وعدي - ؟

 صنلا اذه ينبت نأ ء«ةدحنملا ةيبرعلا ةيروهمجلا لثمم ءيفطل ديسلا ربتعا

 قارعلا «نيتقيقشلا نيتلودلل» حمسيو ةقطنملا يف مالسلا لالحإ ىلع دعاسيس

 ىلإ ريشي ال يناطيربلا رارقلا عورشم نأ حضوأ امك .«فالخلا لحب ,تيوكلاو

 عورشم .ةيساسأ ةيمهأ هتموكح هيلع قلعت رمأ وهو «ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا

 «قارعلاو يتايفوسلا داحتالا يلثمم نم امعد يقل ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا رارق

 ىلع 8عمذ065 تينيب ديسلا روداوكإلا ريفس «نمألا سلجم سيئر ضرع

 لوألا .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا عورشم ايناثو يناطيربلا عورشملا الوأ تيوصتلا
 نع عنتماو وتيفلا قح يتايفوسلا داحتالا هدض سرامو لود عبس هيلع تقفاو

 وتيفلا نأ الإ .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو روداوكإلاو ناليس ولثمم تيوصتلا

 ىلع لصح ةدحتنللا ةيبرعلا ةيروهمجلا رارق عورشم .عورشملا طقسأ يتايفوسلا
 ةيبرعلا ةيروهمجلا لاحلا ةعيبطبو يتايفوسلا داحتالاو ناليس : تاوصأ ةثالث
 لصحي مل هنأل طقس عورشملا نإف يلاتلابو .ةعنتمم تاوصأ ةينامث ءاقل ةدحتملا
 .هرارقإل ةيرورضلا تاوصأ عبسلا ةيرثكأ ىلع

 ببسب ةمزألا هذهل لح داجيإ ىلإ لصوتي مل نمألا سلجم نإف ةياهنلا يفو
 لثمن .قارعلا نع عفاد يذلا يتايفوسلا وتيفلاو ةدرابلا برحلاو ىوقلا نزاوت

 ام تيوكلا لالقتسا ىلع ديدهتلا نأ نلعأ نيسح زيزعلا دبع ديسلا «تيوكلا

 )١( ةدحتملا ممألا قئاثو رظنا 5/4856.

 ب “اب



 ءاغلإل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا نع نمألا سلجم زجعل هفسأ نع ربعو ءامئاق لاز

 سيئر ءمساقل احيرصت نمألا سلجم سيئر تيوكلا غلبأ امك .ديدهتلا اذه

 لمعم ءانبب لمعلا ءدب ةبسانمب م١97١ بآ /سطسغأ ” يف «ةيقارعلا ةموكحلا

 ةيلمع كلذ رابتعا اودارأ اذإو تيوكلا ريرحت ديرن معن» : لوقي يذلاو تنمسألل

 لثمملا فاضأو .هال مأ كلذ مهدعسأ ءاوسو ةوقلاب تيوكلا مضنس اننإف ءمض

 لكشب ضقانتي قارعلل فقوملا اذه نإ) : حيرصتلا اذه ىلع اقيلعت يتيوكلا

 ةوقلا ىلإ أجلي نل قارعلا نإ هيفو قارعلا بودنم هررك يذلا حيرصتلا عم رشابم
 قارعلا ةسايس نأ ركذ قارعلا بودنم .2272:تيوكلا ىلع هبلاطم ىلع لوصحلل

 .تيوكلا ىلع هقوقح ةداعتسال ةيعرشلاو ةيملسلا لئاسولا مادختسا يه ةنلعملا

 ءويدارلا كلذ يف امب «يمالعإلا رشنلا لئاسو لك نإف لاجلا ةعيبطب» فاضأو

 ."'"«ةيعرشلا قارعلا قوقح ىلع ديكأتلل مدختستس

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل حمس نمألا سلجم لبق نم يلودلا لحلا لشف

 . يميلقإلا ىوتسملا ىلع لح نع ثحبلاب

 قارعلاو تيوكلا نيب ةمزألل ةيميلقالا ةيوستلا : يناثلا ثحبملا

 :'"' "ةيبرعلا لودلا ةعماج لبق نم

 عضولا ىلع ظافحلا ةدعاق ىلع الح دجت نأ ةيبرعلا ةعماجلا تعاطتسا

 )١(  :5/4921ممألا ةئيه «قئاثو ١1471م.

 .م١1471١ ممألا ةئيه « قئاثو .5/4923 (؟)

 ؛ةيدوعسلا) :ةيبرع لود عبس لبق نم م1417 راذا /سرام 7 يف ةيبنرعلا ةعماجلا تكشن ءنأ (©)

 اقحال مهيلع فيضأو ءندرألا اقحال حبصأ يذلا ندرألا قرش ءايروس :«نانبل :قارعلا ءرصم
 - ؛ نسيوت :برغملا ء«نادوسلا ءاسل : مامسفتالا خيرات بسحب يه ةيبرعغ ةلود رشع ١5

 - ؟؟ كاد



 يف تيوكلا لوبق لالخ نم «قارعلاو تيوكلا نيب عضولاب قلعت اميف نغارلا

 قفاوي مل لحلا اذه نأ الإ .(أ) ةيناطيربلا تاوقلا باحسناو ةيبرعلا لودلا ةعماج

 ةطلسلا رييغتب ةمزألا تهتناو .(ب) ةيبرعلا ةعماجلا رارق ضفر يذلا قارعلا هيلع

 /ربوتكا : يف تيوكلاب قارعلا فارتعاو م477١ طابش /رياربف يف دادغب يف

 دنتسا يتلا بابسألا نع ثحبلا ديفملا نم هنإف كلذ عمو .م977١ لوألا نيرشت

 .(ج) تيوكلا ىلع ةدايسلاب هتيلاطم نيبيل قارعلا اهيلع

 : ةيناطيربلا تاوقلا باحسناو ةيبرعلا لودلا ةعماج يف تيوكلا لوبق - أ

 ١( ةقطنملا يف يناطيربلا دوج ولا هاجت ةيبرعلا لعفلا ةدر :

 ىلع اديدج ادعب ىفضأ دق تيوكلا يف ةيناطيربلا تاوقلا لازنإ نأ ودبي

 ىلع ةفاثكب ةيناطيربلا تاوقلا اهيف رك رمتت يتلا ىلوألا ةرم ا يه هذهف . عضولا

 دي ةضراعم ؛ بلغألا ىلع : تناك ةيبرعلا لودلا نأ ذل . تيوكلا ضرأ

 يف ةبعص ةلحرم رضحتسا هنأ ثيح نم ةقطنملا يف يناطيربلا يركسعلا دوجولا

 16١4857" ماع سيوسلا ةانق برحل ادج ثيدحلا خيراتلا ةصاخو :مهخيرات

 .رطق .ءنامع ءةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ء« نيرصبلا «ةيبونحلا نميلا ؛رئازمحلا ؛تيركلا»

 ءما91/4 ماع .(رمقلا رزجو يتوبيجو ءةينيطلفلا ريرحتلا ةمظنم «لاموصلا ءايناتيروم

 مث .ليئارسإ عم ديفيد بماك تايقافتا ىلع اهعيقوت بيسب ةيبرعلا ةعماجلا نم رصم تلصف
 ًاديدج ًاقاقشنا دجوأ م٠14١ ماع تيوكلل قارعلا وزغ .م3.43١ ماع ةيبرعلا ةريظحلا ىلإ تداع

 ةيبرعلا ةعماجلا راطإ يف تعقو م٠40١ ناسين /ليربا ١١ يف .ةيبرعلا ةعماجلا ءاضعأ نيب

 ةلود دض ًاكرتشم المع نأ ىلع صني يذلا يداصتقالا نواعتلاو يركسعلا نمألا لو ةذهاعم

 يهو .ةقطنملا جراخخ ةلود نم ىتأي رخآو ةقطنملا يف ةلود هب موقت ءادتعا نيب زيبمت نود ءوضع
 .م٠114 بآ /سطسغأ ١٠١ يف ةرهاقلا رارق اهب دهشتسا يذلا ةدهاعملا

 ةيناث ةهج نم ليئارسإ - اسنرف - ايناطيرب ثلثمو ةهج نم رصم نيب م407١ برح تلصح )١(
 .رصانلا دبع لامج : يرصملا سيئرلا لبق نم سيوسلا لانق ميمأت ببسب

 نة



 تقولا كلذ يف ةيبرعلا ةيساسألا ةوقلا تناك ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 .؛ترشن يهو .ةيبرعلا ةمألا تاحومط نع يمسرلا قطانلا ةباثمب ربتعت تناكو
 يتلا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإ» : هصن اذه انايب م١47١ زومت /ويلوي © يف

 نأ ربتعت «ةيتيوكلا ةموكحلاو ةيقارعلا ةموكحلا نيب ترجفنا يتلا ةمزألا روطت عبتت
 تاوقلا اهب موقت يتلا ةعساولا ةيركسعلا تايلمعلا دض ريذحت قالطإ اهبجاو 5

 .ترجفنا يتلا ةمزألا نم ةديفتسم «تيوكلا وأ يبرعلا جيلخلا يف ةيناطيربلا

 اذإ ةريبكلا ةيركسعلا ىوقلا هذه زيكرت نا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمحلا ربتعت

 .اقباس هل دعملا اهجمانرب ذيفنتل ةبسانملا رظتنت

 تاعاسلا يف اهفقوم تددح يتلا ؛ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإ

 نأ ربتعت «ةيبرعلا ةمألا تاحومطو يبرعلا حافكلا براجت ةيحوتسم «؟''ىلوألا

 يبرعلا بعشلا ىلع ارطخ لكشت ءاهيف تمت يتلا ةقيرطلابو «ةيناطيربلا دوشحلا
 .ةيبرعلا ةمألا لك ىلعو

 ةيأ اهل دعي مل ةيناطيربلا تاوقلا دوشح نأ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىرتو

 اهنأب ءم١971١ ناريزح 78 يف رشن يمسر حيرصت يف ؛ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تركذ دقل )١(

 :: مساق ميرعلا ديع حمس نفر
 تادهاعملا اهمكحت ال ةييرعلا بوعشلا نيب تاقالعلا نإ ةعنتقم ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإ - ١

 .ةثيدح وأ ةميدق تناك ءاوس تاقافثألاو

 يبوروألا جذومنلل ًاقفو متي نأ نكمي ال ةدحولا وحن ةيبرعلا بوعشلا هاجتا نأ ربتعت اهنإ - ١
 ةميدقلا تايقافتالا ماكحأل ًاقفو ةيميلقالا تابلاطملا تناك يتلاو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق

 ةدحولا أدبم ىلع ةقفاوملل ةدعتسم اهنكلو ءمضلا ىلع ضرتعت يهف كلذلو .اهبابسأ دحأ

 . ةلماشلا

 ةيروطاريمألا قئاثو نم ةينهأ رثكأ ًاججح تيوكلاو قارعلا ىدل نإ - *

 . نيدلبلا نيب ةدحولا عم اهنأ نلعتل ةينامثعلا

 ل 5#.



 ةوقلاب تيوكلا مض يف اهتين نع ةيقارعلا ةموكحلا تلخت نأ دعب ةرورض
 .ةيملسلا لئاسولاب اهبلاطم قيقحت ىلع لمعتس اهنأ ةدحتملا ممألا يف تنلعأو

 دعي مل هنإف «بلاطملا هذه صخي ام يف ءارآلا يف نيابتلا نع رظنلا فرصبو

 رمألا «يركسع ضارعتسا ةباثمب كلذ ناك اذإ الإ ىنعم يأ ةيناطيربلا دوشحلل

 .'''«رطخملا ىلإ يبرعلا نمألا ضرعي يذلا

 ءانثأ يف تاشقانم عوضوم ةقطنملا يف ةيناطيربلا تاوقلا دوجو ناك دقل

 عمتجا دقلو .اهيلإ تيوكلا مامضنا صوصخب ةيبرعلا ةعماجلا يف تالوادملا

 زوم /ويلوي 5 يف ىلوألا ةسلجلا .رارقلا ينبت لبق تارم ثالث ةعماجلا سلجم

 نيب لقنت يذلا ةيبرعلا لولا ةعماج ماغ نيمأ بايغ ببسب اغوبسأ اهليجأت مت
 ةمزاللا ةيضرألا ريضحتل ةلواحم يف ةرهاقلاو ضايرلاو تيوكلاو توريبو دادغب

 تقفاو ءزومت /ويلوي ١١ يف ةيناثلا ةسلجلا ءانثأ .؟'”ةمزالل ةيسامولبد ةيوستل

 ةيامحب ةيبرعلا لودلا مزتلت نأ طرشب ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا ىلع تيوكلا

 ةسائرب ةيتيوك ةثعب لاسرإ ىلع ةرتفلا هذه لالخ تيوكلا تلمعو .اهلالقتسا

 ىلإ داصتقالاو ةيلاملا ريزو «(قباسلا تيوكلا ريمأ) حابصلا دمحألا رباج خيشلا

 . حارتقالا اذه نع عافدلل ةيبرعلا مصاوعلا

 تادحولا ضعب لاسرإ ىلع اهتقفاوم نع ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تنلعأ

 نوؤشلا ةنبل تسرد ءزومت /ويلوي ١7 يف ."”تيوكلا ىلإ ةحلسملا اهتاوق نم

 يأ --5** نص م1 «ثلاثلا لصفلا ١95« ددع ؛«قرشلا )١(

 تاساردلاو ثاحبألا دهعم ؛«ةيلحملا تاغازنلا لحو ةيبرعلا ةعماجلا» ؛ يلاغ سرطب سرطب رظنا (؟)

 47 - مآ" ص عا 1/0 ؛ ةيبرعلا
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 زكتريو .ةعماجلا ىدل برغملا بودنم همدق رارق عورشم ةعماجلا يف ةيسايسلا

 تاوقلا باحسنا ىلعو «ةيملسلا لئاسولا عابتإب قارعلا مازتلا ىلع عورشملا اذه

 تيوكلا لوبق عورشملا حرتقي اريخأو .اهناكم ةيبرع تاوق لولحو ةيناطيربلا

 ليجأت قارعلا بلط هرودب .7١2ةدحتملا ممألا ةئيهو ةيبرعلا ةعماجلا لخاد وضعك

 تمدق زومت /ويلوي ٠١ يف ."'ىمسم ريغ لجأ ىلإ تيوكلا حيشرت ثحب

 قارعلا .يبرغملا عورشملا يلع زكتري اديدج اعورشم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةعماجلا يف ةيبرع ةلود لوبق صخ اميف هرظن ةهجو تاشقانملا ءانثأ يف مدق

 ةعماج قاثيم نم ال ةداملا . يفيطق ديسلا «قارعلا بودنم رسف دقلو .ةيبرعلا

 لودلا عامجإب الإ متي نأ نكمي ال تيوكلا لوبق نأ امعاز ةيبرعلا لودلا
 , "'7تيوكلا حيشرت ةدشب ضراعت هتموكح- نأو ءءاضعألا

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم ؛قرشلا رظنا ؟5١.

 . عجرملا سفن (؟)

 تيوكلا ريرحت دعب :«ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ قارعلا يف ةيجراخلا ريزو اههجو ةلاسر يف (؟)
 دعب ؛عامجإلا بايغغ ببسي ةيبرعلا لودلا ةعماج يف تيوكلا لويق ةيعرشب ككش م1991 ماع

 بكترا ءتقولا كلذ يف «يقارعلا ةيجراخلا ريزو» نأ فاضأو .عامتجالا نم قارعلا بحبسنا نأ

 ؟ةحيحص ةيقارعلا ةبلاطملا هذه لهف .«عامتجالا نم هباحسناب أطخ

 نم ةيبرعلا لودلا ةعماج نوكتت» م445١ ماع ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم نم ىلوألا ةداملل ًاقفو
 ىلإ باستنالاب ؟قحلا ةلقتسم ةيبرع ةلود لكل .قاثيملا ىلع ةعقوملا ةلقتسملا ةيبرعلا لودلا

 سردي .ةمئادلا ةماعلا ةنامألا مامأ بلطلا مدقت نأ اهيلع باستنالا تدارأ ام اذإف .ةعماجلا

 عامجإلا طرش عضت ماكحألا هذه نأ ودبي ال .«بلطلا ميدقت دعب هدقعي عامتجا لوأ يف سلبملا

 رظنا .عامجإلا نوطرتشي نيفلؤملا ضعب نأ حيحص .ةيقارعلا ةيجرانملا ريزو كلذ ىلإ راشأ امك

 نأ الإ .75 ص :ما98١ ؛ةرهاقلا ؛؛«ةيميلقالا ةيلودلا تامظنملا» :101603 ملتع مزاح .د

 عامجإلا يه ةعماجلا سلجم تارارقل ةماعلا تيوصتلا ةدعاق نأ ريتعت برعلا نيفلؤملا ةيبلاغ
 رارقلا نإف «ةيبلغألاب تيوصتلا لصح اذإ امأ .ذيفنتلل ةلباقو عيمجلل ةمّزلم تارارقلا نوكت ىتح

 سلجم تارارق ذيفنت بجي نيتلاحلا يفف .هب تلبق يتلا لودلل الإ ًامزلم نوكي ال ىنبنملا
 ةيرظنلا نيب ةصاخلا اهتزهجأو ةيبرعلا لودلا ةعماج: : يركش زيزع دمحم .د رظنا .ةعماجلا
 -تامظنملا نوناق» نمحرلا ديع .د كلذكو .؟51- 55 ص .عما 4185 ءتيوكلا :«قيبطتلاو

 ها 1589



 نم بحسنا ؛ةمات ةلزع يف هسفن دجو يذلا ؛قارعلا بودنم نأ الإ

 يف تيوكلا بلط لوبق «هبايغ يف ةعماجلا سلجم ررق دقو .اجاجتحا ةسلجلا

 : نأ ىلإ رارقلا راشأ دقلو .ةعماجلا يف ةرشع ةيداحلا ةلودلا حبصتل مامضنالا

 لكو تيوكلا ةموكح نم مدقملا مامضنالا بلط سرد نأ دعب ؛ةعماجلا سلجم»

 ىلع ةقفاوملا ررق نيينعملا ءاقرفلا لبق نم عوضوملا اذه صخ اميف هيلع ضرع ام
 : يلي ام

 اهيضارأ نم ةيناطيربلا تاوقلا بحس بلطب ةيتيوكلا ةموكحلا مزتلت - ١-[

 . لهما رصقأ يف

 تيوكلا مضل ةوقلا مادختسا مدعب ةيقارعلا ةيروهمجلا ةموكح مزتلت - ب

 .اهيلإ

 ةيبرع ةلود عم داحتالاو ةدحولل تيوكلا اهرهظأ يتلا ةبغرلا معدي - ج

 .اهقاثيمل اقفو ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ىرخأ

 .ةيبرعلا لودلا ةعماج يف وضعك تيوكلا لبقتسي - [- ؟

 . ةدحستملا ممألا ىلإ مامضنالل تيوكلا ةدعاسم - ب

 ءانب تيوكلا لالقتسا ىلع ظافحلل ةدعاسم ميدقتب ةيبرعلا لودلا مزتلت - ٠

 قيبطتلا نإف ءةيناث ةهج نم . قرأ - ةىلا/ ص ءم ؛ةرهاقلا « ىلوألا ةعمطلا ءةيلوذلا<

 ًاطرش سيل عامجإلا نأ دكؤت ةعماجلا ىلإ مامضنالل ةديدج لود لوبقل ةيلمعلا ةسرامملاو

 ؛قارعلا تاجاجتحا نم مغرلاب ؛م١41١ ماع تيوكلا مامضنا لاثملا ليبس ىلعو .مامضنالل
 مامضناو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ظفمت نم مغرلاب م351١ ماع يطارقوميدلا نميلا مامضناو

 مامضناو ؛يطارقوميدلا نميلاو ةيدوعسلا ةكلمملا نم لك ظفحت نم مغرلاب ءم١/91١ ماع نامع
 ةيطارق وعدلا نميلاو ةيدوعسلا ةكلمملا طش نع مغرلابو عا ةاا ماع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإزلا

 .19 ص ءهركذ قبس عجرم «يركش زيزع دمحم .د رظنا .قارعلاو
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 ريبادتلا لك ذاختا ةمهم ماعلا نيمألا ىلإ سلجلا دهعيو .اهبلط ىلع

 ."7 اجاع لكشب رارقلا اذه ذيفنتل ةيرورضلا

 يفو .هيلع اتضرتعا نميلاو قارعلا امهدحو .ةيبلغألاب رقأ رارقلا اذه

 ماع نيمأ «ةنوسح قلاخلا دبع ديسلا عقو ةعماجلا سلجم رارق ذيفنت ليبس
 ةيناطيربلا تاوقلا لادبإ صخ اميف تيوكلا ريمأ عم اقافتا «ةيبرعلا ةعماجلا

 يف اهدوجو ءانثأ يف تاوقلا هذهل ينوناقلا عضولا ديدحتو ةيبرع تاوقب

 .؟؟)7تيوكلا

 ىلإ "”ةعماجلا يف ءاضعألا لودلا رارغ ىلع تيوكلا مضنا كلذ رثأ ىلع

 اهلوصو رخأت ةيبرعلا ةيركسعلا ةوقلا .يداصتقالا نواعتلاو كرتشملا عافدلا ةيقافتا

 ىلاوح نم ةنوكم تناك يهو .م١147١ لوليأ /ربمتبس ١٠١ ةياغل تيوكلا ىلإ

 يدنج ١١١١ ءةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نم يدنج ١١٠٠١ : لجر 6

 .(؟7سنوت نم اهلثمو نادوسلا نم ٠0٠5و يندرأ يدنج ٠٠٠١ «يدوعس

 ١3 خيراتب هنا نمألا سلجم سير ءريوتكا 5 يف ء ملعأ تيوكلا

 اهنأو هيضارأ نم ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا ىهتنا م١45١ لوألا نيرشت /ربوتكا

 ةلود ةدايسو لالقتسا ىلع ظافحلا فدهب ةيبرعلا لودلا ةعماج تاوقب تلدبتسا

 .م١145١ زومت /ويلوي ٠١ 8 ةيداعلا ةرودلا ؛١ا/الال مقر ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم رارق 000(

 .م١47١ لوليأ /ريمتبس ١١ :ةعماجلل ماعلا نيمألا ريرقت ًاضيأ رظنا

 ىلإ ةهجوم ةيبرعلا لودلا ةعماج ماع نيمأ نم «م١45١ لوليأ /ربمتبس ١7 خيراتب ةيوفش ةركذم (1)

 ريمأو ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيمأ نيب قافثالا صن نمضنت ةدحنملا ممألا ةئيه يف ةماعلا ةئامألا

 .5/5007 .تيوكلا يف ةيبرعلا ةعماجلل ةعباتلا نمألا ةرق صوصخب تيوكلا

 .4 ص :؛تيوكلا ةموكح تاروشنم ؛«ةيبرعلا ةعماجلا يف تيوكلا» (©)

 ««ةيبرعلا ةعماجلا» «يلاغ سرطب سرطب ًاضيأ رظنا 15١7. ص ؛هركذ قيس عجرم ؛قرشملا (5)

 .3/6 ص ءةركذ قبس عجرم

 ب 8؟غغخ د



 ةيبرعلا ةعماجلا خيرات يف «ىلوألا ةرملا تناك دقلف «ةقيقحلا يفو .27:تيوكلا

 ديدهت مامأ تيوكلا نع عافدلل عازنلا قطانم يف ةيبرع نمأ تاوق اهيف لسرت
 .درلا يف رخأتي مل قارعلا نأ الإ .؟''"قارعلا لبق نم لمتحم يجراخ

 : ؟تيوكلاب فوصوملا فارتعالا مدع» : قارعلا لعف ةدر - ب

 ةدشب ىفيطقلا ديسلا قارعلا لثم نادأ ةعماجلا سلجم ةعاق نم هباحسنإب

 قارعلا مال دقلف .؟7:تيوكلا خيش لاومأو ةيناطيربلا ةيلايربمإلل سلجلا عوضخا

 : اهنم بلطو ةيلايربمإلا خفب اهعوقول ةيبرعلا لودلا

 ريغ ةرايتعاب ءما١0 زوم /ويلوي 3 خيرات ةعفاتلا سلجم رارق ءاغلإ - 3

 فادهأ عمو ةعماجلا فادهأ عم مئالتم ريغو قاثيملا عم اضقانتمو ينوناق

 .ةيبرعلا ةمألا

 مآ ةكآ زوم /و ينوي ١8 قافتا ,ىفسي اه ءاغلإ فدهب يعامج لمع ذاخيتا - ؟

 يف ةيبرعلا تايمحملاو تارامإلا لك ريرحتو ىمظعلا ايناطيربو تيوكلا نيب

 . يبونجلا نميلاو نامعو طقسم كلذكو يبرعلا جيلخلا

 )١( خيراتب فارغلت  3١نمآلا سلجم سيئر ىلإ يتيوكلا ةيجراخلا ريزو ههتجو لوألا نيرشت /ربوتكا .

 عيباسأ ةعضب الإ تيوككلا يف قبت مل يهف .ةيزمر تحبصأ ةيبرعلا ةوقلا هذه نإف ةقيقحلا ىفو .

 يف 17/ 11١/٠١ندرألا عم نواعتلا تضفرو لاصفنالا ببسب اهتاوق بحس ةرهاقلا تررق

 م1951 يناثلا نوناك /رياني يف .يروسلا لاصفنالا معدب امهتمهتا اهنأل ةيدوعسلا ةيبرعلاو

 ةينادوسلا نيتوقلا ىوس تيوكلا يف قبي ملو .اهتاوق ندرألاو ةيدوعسلا نم لك تبحس
 ةيسنوتلاو .

 4١. ص ءهركذ قبس مجرم ««ةيبرعلا ةعماجلا» ءيلاغ سرطب سرطب .د (؟)

 كاردإ ىلإ يهتنتس ةيبرعلا ةعماجلا نأ» ةيقارعلا ةفاحصلا تنلعأو .ةجهللا سفن ىنبت دادغب ويدار (")

 ؟١ ؛(دادغي) رابخألا ةديرج .ةيلايربمإلا مادخخ نكلو يتيوكلا بعشلا اهلخاد يف مضت مل اهنأ

 ؛؟هتاروانمو ةيلايربمإلا ىوقل ةميزه تيوكلا ريرحت ةكرعم نم لعجتسا م1971 زومت /ويلوي
 قبس عجرم .«. . .تيوكلا» ءودنور رظنا .م١97١ زومت /ويلوي 7١ « (دادغب) رارحألا توص

 .الرا ض ؛ءهركذ

 - ؟8 نق



 ."7١«ةيبرعلا حلاصملا ةيامحب ةمتهم دايأ ىلإ ةماعلا ةنامألاب دهعلا -

 ربتعا اذكهو .ريبادت ةدعب هنع اريعم «هئاعدإب ظفتحا قارعلا نأ ينعي اذه

 امك .قارعلا يف ةماعلا ةفيظولا لوخد يف قحلا مهل نييقارع نينطاوم نييتيوكلا

 لعفيس امك) ةيقارعلا ةينطولا دودحلا نمض تيوكلا لاخدإل هطئارخ قارعلا لدع

 «!ةظفاحم» يف ةيداصتقالا ةيمنتلل عورشم رارقإ متو ,.(م٠1915١ ماع اقحال

 انمهتي نأ ضعبلا دارأ اذإ» هنأ مساق دكأ م١97١ بآ /سطسغأ ” يف .تيوكلا

 اذإو .انقح نع عفادن انثأل ماهتالا اذه لبقن اننإف ءتيوكلا مض ىلإ يعسلاب

 نع يلختلا انعنمي ءيش ال .ةيلايربمإلا دضو مغر تيوكلا مضنس رمألا ىعدتسا

 .27«لمتحلا ريغ نهارلا عقاولا سركت ريبادت فصن انل اومدقت الف .عورشملا اذه

 ىلع تيوكلا لتاقنس اننإ» مساق دكأ م١47١ لوألا نوناك /ربمسيد "٠" يفو

 .؟ةرمتلا نم ةاونلا ليزن امك ةقزترملا ةيبرعلا ةوقلا علتقنسو رحبلا يفو ضرألا

 ةكلمملا عافد ريزو ردصأ «تيوكلا لالقتسال يقارعلا ديدهتلا هجو يف

 ةلمتحم ةيامح لجأ نم اهذختيس «ةددحم ةيئاقو ريبادت" صوصخب انايب ةدحتملا

 .(؟7طسوألا قرشلا ةقطنم يف دوجوملا ديدجلا رتوتلا بيسب «تيوكلا لالقتسال

 هترقف يف زومت /ويلوي ٠١ رارق قيبطت ةيبرعلا ةعماجلا تلواح «ةيناث ةهج نم
 كلذلو .ةدحنملا ممألا ةئيه ىلإ مامضنالا ىلع تيوكلا ةدعاسم يأ «ةئلاثلا

 2م١951١ ربمفون م١ 5و 5 يف «نيترم ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا بودنم بلط

 .45 - 15 ص :ةيقارعلا ةموكحلا تاروشنم :«تيوكلا لوح ةقيقحلا» رظنا(١)

 .7١5؟ ص ؛هركذ قبس عجرم ؛قرشلا (؟)

 /ربمسيد 4 يف نمألا سلجم سيئر ىلإ يقارعلا ةيجرانخلا ريزو ههجو فارغلت 5/5011 رظنا ()

 .م1571 لوألا نوناك

 يف .قارعلا هدده لاح يف تيوكلا يف لخدتلل ةيناطيربلا عافدلا ةرازو اهتدعأ يتلا ططخلا رظنا (5)

 7084 - 7894 ص ءهركذ قبس عجرم :؟. . يسايسلا تيوكلا خيرات» ٠ يمظعألا

 - ؟21-



 ىلعو ىتايفوسلا داحتالا نأ الإ .تيوكلا مامضنا ةساردل نمألا سلجم عامتجا

 لامأل ادح كلذب اعضاو ضقنلا قحح سرام عما ريمفقوت ؟٠ ةسلج رثأ

 , '7تيوكلاب تفرتعا دق تناك ةلود 77 نأ املع «ةيتف ةلود

 /ربمسيد 7 يف «هتيجراخ ريزو نلعأ دقلف .رثكأ اديعب بهذ قارعلا
 تاموكح عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ديدحت ديعتس هدالب نأ م١57١ لوألا نوناك

 تظحال دقل» هلوقب كلذ نع اريعم «تيوكلا لالقتساب تفرتعا يتلا لودلا

 اهل ةيسامولبد تاقالع قارعلا اهعم ميقي يتلا لودلا ضعب نأ ةيقارعلا ةيروهمجلا

 جتني قيدصلا ريغ لمعلا اذه نأ ثيحو .ةموعزملا تيوكلا ةلود عم تاقالع

 ةيقارعلا ةيروهمجلا ةموكح نإف «ةيويحلا هحلاصم ىذؤيو قارعلا قوقحل راكنإ هنع

 عم اهتاقالع ىلع رارقلا اذه جئاتنب لودلا هذه ريكذت اهبجاو نم هنأ ربتعت

 صخ اميف اهفقومب رظنلا ةداعإ بنجتت نأ اهنكمي ال ةموكحلا نأل «قارعلا

 ."”تيوكلا عم ةيسامولبد تاقالع ميقتس يتلا لودلا عم ةيسامولبدلا تاقالعلا

 رثكأ عضخت يبرعلا ملاعلا يف ةصاخو «ةيلودلا نوؤشلا ةرادإ نأ دكؤي رمألا اذه

 أدب اقيبطت قارعلا هدمتعا ام اذه .«يدض وهف يعم سيل وه نم» أدبمل رثكأف

 فارتعالا مدع# ةيرظن ىلإ أدملا اذه يهتنيو , "7111من" نياتشلاه

 عطقب لثمتت يهو .ةديدج ةموكح وأ ةلودب فارتعالا ضفر يأ ؛«فوصوملا

 )١( ص :م١147 ريمتبس 14 .1115181) ؟يداصتقالا طسوألا قرشلا صخلم# 477 .

 ةقيقعحلا» يف ” مقر قحلم ؛«م19477 « يناثلا نوناك /ر ياتي 7 خيرات ٠٠١ /455 مقر ةركذم (؟)

 , 45 - 49 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«تيوكلا لوح

 ريتركس م461١و م١48١ نيب ام ةرتفلا يف ناك تروفكنارف قوقح ةيلك يف ذاتسأ ؛نياتشلاه (؟)

 ؛ما455١ ىتح ةظطبترم ةيجراخلا اهتيريتركس تناكو) ةيدامتالا اينالا يف ةيجراخلا نوؤشلل ةلود

 وناتنورب ىلإ اهب دهع ىتلاو خيراتلا كلذ يف ةيجراخلا ةرازو ءاشنإ لبق ةيداحتالا ةيراشتسملاب
 . 1[ :غرأقنتم

- 



 عوضوم ةموكحلا وأ ةلودلاب تفرتعا يتلا لودلا عم ةيسامولبدلا تاقالعلا

 نوناك /رياني ١8 يف ندرألا تناك ىنلوألا يسامولبدلا رأثلا ةيحض .؟!7عازنلا

 .دادغب ةرداغم ىلإ «لتلا يفصو ديسلا ءاهريفس رطضا ثيح «م١471١ يناثلا

 ةموكح سيئر لتلا يفصو حبصأ مايأ ٠١١ يلاوح دعب يأ «رياني 77 يف
 امم نابايلا عم ةيسامولبدلا هتاقالع قارعلا عطق راذآ /سرام ١8 يف .2”ندرألا

 م757١ رايأ /ويام ٠١ يف .مايأ ةدع دعب ويكوط ىلإ ةدوعلا ىلإ اهريفس رطضا

 ءاعدتسا هتموكح رارقب دادغب يف ينانبللا ريفسلا قارعلا ةيجراخ ريزو غلبأ

 ةموكحلا تعد ببسلا سفنلو ."7قارعلا ةرداغم هنم بلطو توريب يف اهريفس

 ناغنرج نوج ديسلا «ةدحتملا تايالولا ريفس «ناريزح /وينوي ؟ يف ةيقارعلا

 سنوت عم هتاقالع قارعلا عطق ءاريخأو . 'دادغب ةرداغم ىلإ ؛ةماطم 1عمععقم

 هتاقالع عطقي مل قارعلا نأ ىلإ ةراشإلا ردت .201477©2 بآ /سطسغأ ١ يف

 تاقالع تماقأ ةريخألا هذه نأ نم مغرلاب «ىمظعلا ايناطيرب عم ةيسامولبدلا

 رارق نأ وه ببسلاو .ةيركسع تاوق هيلإ تلسرأو تيوكلا عم ةيسامولبد

 مدع ىنبتت (51161508 نوسميتسو '1تادةك رابوت ةيرظن) ةيديلقتلا ةيرظنلا ةامسملا «ىرخألا ةيرظنلا )١(

 فوصوملا فارتعالا مدع ةيرظن .ةديدج ةموكح وأ ةلودب فارتعالا ضفر يأ ؛ طيسبلا فارتعالا

 ةيداحتالا ايناملا ةيروهمج نأ نوب يف ءارفسلا رمتؤم مامأ وناتنورب نلعأ دقلف .م١ 8455 ماع تفيص

 يف ةعقاولا ةموكحلاب فارتعالاب بغرت يتلا لودلا لك» عم ةيسامولبدلا تاقالعلا لك مطقتس

 .؟رضاعملا يلودلا نوناقلاو فارتعالا مدع» .8ا1عدهمءاع كناذرايب رظنا .«ةيتايفوسلا ةقطنما

 11١19 -1١8. ص م977١ «؛يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا

 .ما1957 يناثلا نوناك /رياتي ١" «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (؟)

 .م455١ رايأ /ويام ١١ - ١١؟ «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (5)

 .م1457 ناريزح /وينوي " «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (5)

 /سطسغأ 8 يف دادغب يسنوتلا ريفسلا كرت .م1477١ زومت /ويلوي ١" ؛ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (8)

 .م1557 بآ

 ل 3 2 را د



 نم نيرهش لبق يأ م١47١ لوليأ /ربمتبس "5 يف ذختا ةيناطبربلا ةموكحلا

 ."'”ةيقارعلا ةموكحلا هتقلطأ يذلا راذئإلا خيرات

 ماظن تهنأ يتلا م477١ طابش ,/رياربف 8 ةروث عم الإ هتنت مل ةمزألا ايلمع

 تارشن رادصإ ىلإ ةعرسبو ديدجلا ماظنلا دمعو .قارعلا يف مساق ميركلا دبع

 ةيجراخلا ريزو .قارعلاو تيوكلا نيب تاقالعلا لبقتسمب قلعتي اميف ةنئمطم
 قارعلا ةيجراخن ريزو امأ .قارعلا يف ديدجلا ماظنلل هحايترا نع ربع ةيتيوكلا

 قارعلاف .ةيبرعلا ةمألا نم اءزج نالكشي تيوكلاو قارعلا» نأ ىلإ راشأ دقلف
 وه تيوكلا نأب ءاعدالا نإو قارعلا ىلإ يمتي تيوكلاو ءتيوكلا ىلإ يمسي

 .'7«نيتينعملا نيتلودلا ىبعش ىلإ دوعت ةيضق وه رخآ دلب يأ وأ قارعلا نم

 ىلع .«تالاصتأالا نإ ' تيوكلا لالقتساو ةدايس مرتحي هنأ قارعلا دكأ 9

 .«نيدلبلا نيب ةحوتفم يه اهلاكشأ فلتخم

 ةئيه ىلإ مامضنالل اديدج ابلط تيوكلا هجو م971١“ رايأ /ويام ا/ يف

 .تيوكلا لوبقب ةماعلا ةيعمجلا عامجإلاب ىصوأ نمألا سلجم .ةدحتملا ممألا

 نالعإلاب ةيصوتلا هذه ىلع ةماعلا ةيعمجلا تقفاو ةيئانثتسالا ةعبارلا اهترود يفو

 ثيحب ممألا ةئيه ىلإ تيوكلا مامضنا لوبق نع م977١ رايأ /ويام ١5 يف
 ."9ةمظنملا يف ١١١ مقر ةلودلا تحبصأ

 يتيوكو يقارع نادفو دادغب يف ىقتلا م977١ لوألا نيرشت /ربوتكا 5 يف

 لالقتسالاب قارعلا فرتعا عامتجالا ءانثأ . نيدلبلا يف ةموكحلا يسيئر ةسائرب

 .١؟ ص م457١ ؛ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجملا ؛«ةيلودلا ثادحألا تايموب» وسور رظنا )١(

 71١١1 مقر «ةينانبللا ؟ةديرجلا» ةديرج ىلإ ؛قارعلا ةيجراخ ريزو بيبش بلاط ديسلا حيرصت (1)

 .م14577١ طابش //رياربف ١8 خيرات

 .م145717 رايأ /ويام ١ 4 ءةدحتملا ممألا ةئيه «تادنتسم .5/5294 (5)

 - *غ84



 نم احيرص افارتعا لكش قافثالا اذه نأ اقحال ىرتس .تيوكلل ةماتلا ةدايسلاو

 ريخأت يف طقف حجن دق .ةمزألا هذهب ءقارعلا نوكي اذكهو .تيوكلاب قارعلا

 ماظن يف ريغي مل رمألا اذهو .نيتنس ةدم ةدحتملا ممألا ةئيه ىلإ تيوكلا مامضنا

 عمتجا لود ةيبلاغ نم اهب افرتعمو ةلقتسم ةلود اهرايتعاب يلودلا تيوكلا

 «قباسلا نم ةوق رثكأ قارعلا عم اهتمزأ نم تجرخ تيوكلا نأ امك .يلودلا

 قارعلا ناك يتلاو ةيبرعلا لودلا ةعماجك ةيميلقإ ةمظنم يف اوضع تحبصأ ىهف

 وأ لوبقلا الإ قارعلا مامأ نكي مل ةيعضولا هذه مامأ .اهسيسأت ذنم اهيف اوضع

 يف اوضع اضيأ تيوكلا تحبصأ امك .لوألا رايخلا دمتعا وهو .باحسنالا

 .ىرخأ وضع لود ةمجاهم اهئاضعأ ىلع اهقاثيم عنمي يتلا ةدحتملا ممألا ةئيه

 /ربوتكا 5 قافتا بجومب تيوكلا ةدايسو لالقتساب قارعلا فرتعا ءاريمأو

 ذنم تيوكلا ىلع ةيقارعلا بلاطملا نع ايلخت لكش يذلاو م977١ لوألا نيرشت
 عم هتاقالع يف اضقانتم افقوم ىنبت قارعلا نأ ةظحالم اضيأ اننكمي امك .ما5

 .اينلع وأ اينمض هب فرتعي انايحأو دلبلا ةيعرش ىلع ضرتعي انايحأف .تيوكلا
 . تيوكلاب قارعلا ةبلاظم بيس نع لؤاستلا انناكمإب نإف كلذلو

 : تيوكلا ىلع ةدايسلاب قارعلا ةيلاطم بابسأ - ج

 فادهأ ةعبرأ قيقحت تيوكلاب بلاط امدنع مساق ميركلادبع دارأ دقل

 .ةيلخادو ةيداصتقاو ةيصخشو ةيجيتارتسا

 : يجبيتا رتسالا فدهلا ١(

 قرشتسملا فصو دقلو .قارعلا امئاد بذج تيوكلل يفارغجلا عضولا نإ

 ديحلا يعيبطلا ءانيملا تيوكلا جيلخخ لكشي# : تارابعلا هذهب تيوكلا ودنار رايب

 - ول



 بونجلا حاير دض هتيامحو «لهس هيلإ لوصولاو ء«ةقيمع ههايمف : لوألاو

 ةلود نوكي نأ ديري قارعلاو .0)"2ةرصبلاو برعلا طش ةبوعص عم ضقانتت

 نكي مل جيلخلا ىلع أفرم ىلع لوصحلا نم هل دب ال ناك كلذلو ءةيجيلخ

 يمطلا نم نانطأب محدزملا برعلا ءيطاش ىلع عقي ةرصبلا أفرم .هل ارفاوتم

 .همادختتسا اهنكمي ال ةريبكلا طفنلا تالقان نأ امك .اهل بصم ةباثمب وهو

 .ةثبعتلل ةطحم نودب ةيبونجلا ةيطفنلا هرابآ نم هجاتنإ ةدايز عيطتسي ال قارعلاو

 ءانبل بسانملا ناكملا نإف قارعلل اقفوو .طفنلا يف ادج ةينغ يه بونجلا لوقحو

 أفرم ىلع قبطني ام اذهو .؟"'يتيوكلا ءيطاشلا ىلع دجوي ةقيمع هايم يف ءانيم
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف ةيجيتارتسا ضارغأل زيلكنإلا هانب يذلا رصق مأ

 لبق نم أفرملا اذه لمهأ دقلو .يتايفوسلا داحتالا وحن ةيركسعلا تازيهجتلا لقنل

 عيطتست ثيح ةرصبلا أفرل يليمكت أفرمك هئانب ةداعإ مساق ررق .ةيقارعلا ةرادإلا

 رصق مأ يف امك همادختسا ءامدق 717 زواجتي ءام قمع ىلإ جاتحت يتلا «رخاوبلا

 هيئج نويلم ١6 تناك أفرملا اذه ةفلكت .امدق نيثالث زواجتي هايلا قمع نأ ثيح

 لوألا رجحلا مساق ميركلادبع عضو م١47١ راذآ /سرام ١١ يف .ينيلرتسا

 يزاوي الخد قارعلا ىلإ مدقيس» ءارح أفرم نوكيس رصق مأ أفرم نأ نلعأو
 يكل نفسلا نأ وه أفرملا اذهل ةمءالم لقألا رمألا نأ الإ ."”6طفنلا نم لخدلا

 ةدايز تناك انه نم .تيوكلل ةيميلقإلا هايملا مادختسا ىلإ جاتحت هيلإ لصت

 نأ ثيح نم رخاوبلا نمأ ةلكشم كانه مث .تيزنارتلا قح ىلع ةبجوتملا موسرلا
 بلط كلذلو .؟؛”م ةمزأ ةجيتن ةظحل يأ يف لشي نأ نكمي ءرصق مأأفرم

 )١( ص م971١ لوألا نوناك /ريمسيد ؛ءسيراب :4ينطولا عافدلا ةلجم» ءودنور رايب 1448.

 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«تيوكلاو قارعلا نيب تاقالعلا» ء15ا01 وشيإ (؟) 7١7.

 )©( نماتلا ١865 11/6 .

 .؟0/8 ص ء؛ما 9٠ «كرويوين ؛5برغلاو جيلخلا ؛ةيبرعلا ةريزجلا7 ؛نوج (4)

 5آأقو؟ 



 : تيوكلا لامش يف نيتيتيوك نيتريزج نع هل لزانتت نأ تيوكلا نم قارعلا
 نكي مل ما1477و م417١ يماع دودحلا ميسرت نأ اضيأ اجتحم ءنايبوبو هبرو

 يذلا رمألا «نيتريزجلا ىلع قارعلا لوصحب نوكي لحلا نإف هيأريو .الداع

 ةرورضب اعنتقم ناك قارعلا نأ جتنتسن .يناريإلا رطخلا ةهجاومب اضضيأ هل حمسي

 ةعقوملا برعلا طش لوح تايقافثالا نأل جيلخلا ىلع رشابم أفرم ىلع هلوصح

 مرخ يعاطق ينثتست ءرهنلاب مكحتلا قارعلل كرتت يتلاو م477١ ماع ناريإ عم

 دقلو .1ة1»يع (جولاثلا) فصتنملا طخ ىلع دودحلا رمت ثيح نادبعو رهش

 يف ةرصبلا أفرم ىلإ لوصولا زكارم قالغإ نييناريإلا ناكمإب نأ نويقارعلا كردأ
 4و ةيقارعلا برخلا ءانثأ يف هحرط رركتيس يجيتارتسالا ببسلا اذه .7١2ةظحل ةيأ

 2094 - ١448٠ نيب ةيناريإلا

 ""'لزتار كيرديرف ةيرظن ةينمض ةروصب قبط دق قارعلا نوكي اذكهو

 طيحلا يجراخلا ملاعلا عم عارص ةلاحب ةرورضلاب يه ةلود لك نأ ربتعت يتلاو

 امئاد لواحت بلص لكشب ةمظنم ةلود لكف .هكلمت يذلا لالا نع عافدلل اهب

 نيصحتل امإو ءةيمهأ رثكألا دراوملا ىلع لوصحلل امإ ءاهتاردق ةيوقتو ةدايز
 انثاك هبشت ةلودلاف «6لابلا يعو» ةيرظن نذإ ىنبت قارعلا .ربكأ نامأب اهسفن

 .2؟7«هتزوح يف ام لكل» أدبل ةميق يأب ةجيتتلاب فرتعي ال يلاتلابو .ربكي ايح

 )١( ص :؛ةركذ قيس عجرم ««تيوكلاو قارعلا نيب يميلقالا عازنلا» «سنرول ١19.
 ؛ءاروتكد ةلاسر ؛ةروشنم ريغ «ندنل ةعماج :؛5تيوكلا ةلودل ةيسايسلا دودحلا» ءلايملا دمحأ (؟)

 .اهيلي امو 7١ ص م1

 دحأ هنم لعج يذلاو «ةيسايسلا ايفارغجلا» ناونعب ًاباتك 1دعذم18# غزبيال يف لزتار رشن 1491 ماع (؟)

 أشنأ يذلا كرامسب راشتسملاب حجرألا ىلع ترئأت هراكفأ .ةثيدحلا كيتلوبويجلا يسسؤم

 مسا تحت يضارألا ىلع لوصحلا يف ةرمتسمو ةتباث ةسايس لالخ نم ةيناملالا ةيروطاربمألا

 .؟نوناقلا قلخت ةوقلا# ايسورب

 -.ةيدوعسلا «ناريا ؛قارعلا : ةمزألا ثلثم :مالحأ ةثالثل حيلخ» ؛لعهم0عا يدناج ليون رظنا (1)



 ضعب هيطعت ةيوست نع تيوكلا عم ثحبي نأ لواحي مل قارعلا نإف اريخأو

 . ةقطنملا يف ىوقألاو ربكألا نوكتل ةدحاو

 .هيلإ قارعلا تبذج ةيطفنلا هتورث نإف يفارغملا تيوكلا عقوم ىلإ ةفاضإلاب

 , ىداصتقالا فدهلا ("

 ىنغأ تيوكلا تحبصأ :؛م457١ اديدحتو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم

 نم ةورث لقأ اهعيمج تناك ناريإو قارعلاو ةيدوعسلا ةكلمملاف .ةقطنملا يف ةلود

 ةلودلا ةرامإلا نس تلعج ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا رهاظم لكو . تيوكلا

 جتنت تناك تيوكلاف .درفلا لخد طسوتم رايعمل اقفو ملاعلا يف واخ فعالا

 دودحب ناك قارعلا جاتنإ نأ نيح يف طفنلا نم نط نويلم ٠٠١ نم رثكأ ايونس

 يتلا تيوكلا ةصاخبو ءامخض اطايتحا ناكلتمت ناتلودلاو .؟17ءط نويلم "5

 هنأ تربتعا ةيقارعلا ةفاحصلا .فورعملا ملاعلا طفن طايتحا نم 7١/ اهيف دجوي

 اريبك اروذ سعلت ةيدافم ةوف ىلإ يبرعلا جيلخلا دراوم [ومجحسم ليوا مثالملا سه

 كلذ أدبي نأ ىلع :2”«اهداصتقا و اهمدقت نمؤتو ةيبرعلا ةمألا روطتو ومن يف
 بلجتت ىتععو .ما ماع نيسح مادذص اهددر تاراعلا هذه .تيوكلا عم

 نأ مث .اهيلي امو 3 سس م5 ؛ ناتاهرا ؛ ؟ةوقلا تاقالع نس نرش عبر لوح راكف -

 ةيلايريمألا مدخت اهثأل لوزت نأ ةريغصلا لودلا ىلع يغبني# : ةأذيم ددح مساق ميركلادبع

 قبس عجرم 06. .ةمزأ تالامتحاو ردصملا ؛تيوكلا» ءودنور رظنا .«مهيديأب ةبعل لكشتو
 , الق نصح غ8 6

 دادزا ما6 ماو .نويله قارعلاو طشنلا نم نط نويلم ١١5 تيوكلا جتنأ ما ماع 010

 دلو قارعلاو نط نويلم ١ + 84 حبصيل تيوكلا جاتنإ

 .م8451١ زومت /ويلوي ١١ دادغب ؛«رارحألا توص» ةديرج (؟)

 هس ”؟قنآ5 ب



 ةكرش ءاشنإ تعجشو ةيبرع ةيداصتقا ةيمنت قودنص ءاشنإ ةيتيوكلا ةموكحلا

 «ةيبرعلا لودلا يف ةرمثتسم «ةلودلل ةماع لاومأ نم ةلومت .ةيتيوك تارامثتسا

 ماع ءنيشنأ يذلا قودنصلا .ةيداصتقالا فورظلا نيسحتو ريوطت فدهب

 ربتعي «ةيبرعلا ةيمنتلا جماربل ةيرورضلا ةدعاسملا ميدقت نم نكمتيل م١0

 يبرعلا نواعتلاو ةدعاسملا راطإ يف مدقألا ةيبرعلا ةيلالا تاسسؤملا ىدحإ

 ىلع قودنصلا تايلمع ترصتقا م914١ زومت /ويلوي ةياغل .يلودلاو يميلقإلا

 نويد حنمي قودنصلاو .ةيمانلا لودلا ةيبلاغ لمشتل تعسوت مث ؛ةيبرعلا لودلا

 ةح رتقملا عيراشملا مييقتو ةسارد دعب ةيلام تامهاسمو ةيئقت تادعاسمو ةرسيم

 دودرملا نيمأت فدهب كلذو «ةينوناقو ةيلامو ةيداصتقاو ةينقت رظن ةهجو نم

 .'''ةديفتسملا ةلودلا داصتقا ىلع هراثآو يجاتنإلا

 نع اريبعت اهنأ ىلع طقف مهفت نأ نكمي ال تيوكلا نم ةردابملا هذه

 أشي مل هتهج نم .ايسايس افده اضيأ اهل نكلو «لودلا هاجت ةوخألاو نماضتلا

 هذه .هديب ةيسايس ةقرو كلذ ىقبي ىتح تيوكلا عم دودحلا ةلكشم لح قارعلا

 .ةيلام دراوم ىلإ ةجاحب قارعلا ناك املك تيوكلا فيوختب حمست ةقرولا

 ةبسانم قارعلل ةبسنلاب امئاد تناك نيدلبلا نيب دودحلا ميسرت ةجح نإف ؛كلذلو

 قارعلا ناك تيوكلا ضفر لاح يفو .لاومألا ىلع تيوكلا نم لوصحلل

 كلذ ناك .هيلع طغضلاو ريثأتلل نيدلبلا نيب دودحلا ىلإ ةيركسع تاوق لسري

 ءاوس «ةيقارعلا تاموكحلا ءاسؤر لك .قارعلل ةديفمو لاومألا ردت ةبعل نم عون

 متام اذهو .ةبعللا هذه اوسرام ؛يثعبلا وأ يروهمجلا وأ يكلملا ماظنلا يف

 نويلم) يتيوك رانيد نويلم 75757, 74 ةميقب ًأامعد قودنصلا مدق «م954١ ناريزح ١ ةياغل )١(

 ةيمنتلاو تيوكلا» رظنا .اعورشم 445 ليومتل (يكريمأ رالود نويلم 7, " يواسي يتيوك رانيد
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 يف ةليمرلا رابآ نم هطفن ةقرسب تيوكلا قارعلا مهنا امدنع «م٠94١ ماع هديكأت

 . قارعلا بونج

 قيقحتل ىعسي قارعلا ناك ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالا فادهألا ىلإ ةفاضإلاب

 . ةيلخخاد فادهأ

 : يلحملا يسايسلا فدهلا (*

 «بابسأ ةدعل تيوكلا ةلأسم راثأ مساق نأ نيبقارملاو نيظحالملا ضعب ىري

 رخآو ةيرصانلل لاوم كرمت : ةيلخادلا تابوعصلا ةهجاوم قالطإلا ىلع اهمهأ

 :« شيحلا ىف ءايتساو ةيدركلا ةكرحلا ةضراعم ةدوعو «نييعويشلا نم بيرق

 ةليسولا تناك تيوكلا ةلأسمو .ةيعامتجاو ةيداصتقا تابوعص ىلإ ةفاضإلاب

 ةموكحلا لوح ةسدقملا ةدحولا ءانب ةداعإو يبعشلا سامحلا ةراثإ ىلع ردقألا

 ىلإ لوصولا نا ودبيو .ةلهس ةيركسع ةكرعم لامتحا مامأ نييركسعلا عضوو
 هذه .«اهعارتخال مساق ىعسل «تيوكلا دجوت مل ول» : انكمم ناك فدهلا اذه

 ىلع .ريبك د ىلإ ةحيحص يطارقوميدلا ينطولا بزحلا يف لوؤسمل ةرابعلا
 حبصأ قارعلاف .مساق ميركلادبعل ةفلكم تيوكلا ةمزأ تناك يلخادلا ديعصلا

 اذه يفو .اهريرحت لجأ نم كرحتلا ىلإ ةينطولا تاردقلا لك تيعد ازومروف هل

 «ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةيمهأ لقألا بلاطملا مكارت بعصلا نم نوكيس ءوجلا

 نتف ةطاسوب وأ :ئيراوطلا وأ تاءانثتسالا ماظن ةياهن وأ ؛يروتسد ماظن قلخك

 , (1)ةيبزح

 ؟وه امف .يصخشلا فدهلا لامهإ بجي الو

 بآ /سطسغأ ٠١ - ” ؛دادغب نم ةلسارم :«ايقيرفأو ىندألا قرشلل تامولعملا زكرم ةرشن» )١(

 قبس عجرم .؟. . .ةمزأ تالامتحاو ردصلا ؛«تيوكلا) ءودنور رابب يف روكدم ما

 قلع ع 84 رق ؛ةركذ

 سه !؟ قرود



 : يصخشلا فدهلا (4

 نورعشي مهف .ةيبرعلا ةمألا ةداق اونوكي نأ امئاد نويقارعلا ماكحلا دارأ دقل

 نأ «ءتيوكلا مضب ءدارأ مساق .ىيبرعلا نطولا يف ةيخيرات ةمهمب نوفلكم مهنأ

 ناك يذلاو ءرصانلا دبع لامج رصم سيئر ةهجاوم نم نكمتيل ايوق نوكي
 دهشملا ةمدقم يف نوكيل ءطسوألا قرشلاو يبرعلا ملاعلا يف دعاصتتي هريثأت

 نم دحلا يلاتلابو «ةيبرعلا ةيموقلل ؛«دحوألا ميعزلا»و ديحو لطبك يسايسلا

 لب ءبسحو تيوكلا سيل مض يف لمألا نع ربع وهو .رصانلا دبع ةناكم

 مادص عم دهشملا رركتيسو ."'"رطقو نيرحبلا يأ «يبرعلا لحاسلا لمجم
 .تيوكلا حاتجا امدنع ةيخيراتلا ةمهملا هذهب مايقلا دارأ يذلا نيسح

 ال اءزج» لكشت نيرحبلا نأ ةيقارعلا ةيروهمجلا ةيجراخ ريزو نلعأ «نيرحبلا

 يف «نكلو «تيوكلا ىلإ رشي مل هنأ حيحص .يبرعلا نطولا نم «لصفني
 سيئرلا لاق كلذلو .ةلودلا هذهب عمطي قارعلا نأ افورعم ناك «ةرهاقلا

 ةيرصملا يضارألا يف هل ةلوج ءانثأ يف م104١ ناسين /ليربأ ١ يف رصانلادبع

 يف تيوكلا مضي فوس مساق نأب عنتقم هنإ «بيصخلا لالهلا» ىنعم لوح

 .م١45١ ماع هتلواحم يف مساق ميركلا دبع لشف دقل .2“'”يئاهنلا هفده»

 فارتعا دعب ىتح «هقيقحت يغبني افده «قارعلل ةبسنلاب ىقبتس تيوكلا نكلو

 .تيوكلا ةرامإ لالقتساب 6١477" ماع قارعلا

 راد ؛4ناخدو لورتب» .يزوف ىف روكذم ؛731 /5 7/57 ؛ءدادشب ؛؟ديدحلا رحفلا) ةديرج رظنا )١(

 .اهيلي امو 177 ص م971١ ديدجلا قرشلا

 273١5 ص ءما1957 ؛سيراب ؛(0هانه نالوك تاروشنم ؛«مويلا قارعلا) ءالعمتنع6 هينريف (5)

 : ةيسنرفلاِب
 .؟١١5 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«تيوكلاو قارعلا نيب تاقالعلا» ءوشيإ رظنا (")
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 : قارعلا لبق نم تيوكلا ةلودب فارتعاللا - ةيناثلا ةرقفلا

 لالقتساب انلع فرتعا امدنع م477١ لبق تيوكلاب قارعلا فرتعا دقل

 ايئنمض افارتعا لثمت لامعأ ةدع ىلع مدقأ هنأ ىلإ ةفاضإلاب .تيوكلا ةدايسو

 مل م177١ دعب يتيوكلا - يقارعلا عازنلا نأ امك .(لوألا ثحبملا) تيوكلاب

 لقتسملا دوجولاب قارعلا فارتعا ؛ةديدج ةرم «دكؤي امم ءايدودح لب ايميلقإ دعي
 .(يناثلا ثحبملا) ةيتيوكلا ةيوهلل

 ايثلعو اينمض تيوكلاب قارعلا فارتعا : لوألا ثحبسملا

 مايقلاب ةرح يهف .امازتلا لكشي اال فارتعالا نإف «ةميدقلا لودلل ةبسنلاب

 رج ينوناق لمع وه ةلودب فارتعالا نإف يلاتلابو . ينوناقلا لمعلا اذهب

 .ايثلعو ايئمض تيوكلاب فرتعا قارعلاو .اينمض وأ اينلع نوكي فارتعالا

 : ينمضلا فارتعالا - ا

 ةصصخملا لامعألا وأ ثادحألا ن.ضعب نم يئمضلا فارتعأالا حتتسل

 ةمب سيلو . ةديدحلا ةلودلا هاجت ةدوجوم ةلود اهب موشت يتلاو ةيلودلا تاقالاعلل

 نكت مل ام ءاينمض افارتعا لكشت ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإ نأب كش ىندأ

 تاقالع ميقت نأ ةلودلل نكمياال هنأل ينلع فارتعا عم ةقفارتم وأ ةقوبسم

 فرصتلا نأ ءاهقفلا ضعب ىريو .اهب فرتعت نأ نود ىرخأ ةلود عم ةيسامولبد

 لودلا عيطتست يريدقت لمع» وه فارتعالا نأ تحضوأ ايفالسغوي يف مالسلا رمتؤمل ميكحتلا ةنجل )١(

 خيرات 4 مهر يأر ع1 ةيرخب ةررشت يذلا لكشلابو هراتخت يذلا تقولا يف كين مايقلا ىرخألا

 5 ص ءهركذ قبس عجرم ؛نورخآو ل ويعت رظنا 341 مام 5

 - 8 قأل' لح



 نأ طرش ينمضلا فارتعالاب ارارق هرابتعا نكمي فرصت لكف .ةيمهأ هل تسيل

 ايناطيرب عيب ركذن نأ اننكمي لاثملا ليبس ىلعو .هب مايقلل ةينلا كانه نوكت

 فارتعالا نم اعون تربتعا يهف .م477١ ماع نميلا ةلودل ةيطغأ ىمظعلا

 نحن» مومعلا سلجم يف 568] ليس دروللا هلاق ام اذهو .نميلا ةلودب يناطيربلا

 ناج ىري كلذ نم رثكأ .؟'":هب فرتعن نأ نود ةيطغأ نميلا عيب عيطتسن ال

 ءاقبإلا وأ لوبق ءلاسرإب» ققحتي نأ نكمي ينمضلا فارتعالا نأ 5315308 نوملاس

 وأ دامتعا قاروأ لوبق ؛ يبنجأ لصنق دامتعا وأ نييسامولبدلا نيلثمملا ىلع

 تالافتحا ىلإ ةيمسر ةثعب لاسرإ اريخأو :«يلود رمتؤم يف ةقلطم تايحالص
 .170لالقتسالا

 م977١ يقافتا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا تافارتعالا لامعأ جراخ

 ةدع ىلع قارعلا مدقأ «نيقيرفلا نيب دودحلل قيقدلا ديدحتلا صنخ اميف م١ 577و

 عقاولاو .ةلقتسم ةينطو ةيوهك تيوكلا يف ينمضلا فارتعالا يزاوت فارتعا لامعأ

 ةمزأال قباسلا دهعلا ىلإ دوعي ةلقتسم ةينطو ةيوهك تيوكلاب قارعلا فارتعا نأ

 ص م1987 ءندنل ءةثلاثلا ةعبطلا ؛؟يلودلا نوناقلا يف تالاح# :11ةى5 سيراه رظنا )١(

 .ةيزيلكتإلاب 0١0

 : لثمك فاضأو (؟)
 .فارتعالا ةيناكمإ ةسارد فدهب ةيراحلا تاضوافملا -3

 . ليدج يبنجأ لصنق نييعت حنم نود لصنقلا ىلع ءاقبالا -

 .ةيراجت تاقالع ءاشنإ وأ ءاقبإلا -

 .اهب فرتعملا ريغ ةلودلا يف ةيقارم ةقطنمل رفس تازاوج ملست -

 .يسامولبد هيش ىوتسم ىلع ىتح تالاصتا -

 .فارتعالا صخ اميف ينلع طفحم عم ةيئانث ةدهاعم عيقوت -

 .اهب فرتعم ريغ ةلود بئاج ىلإ فارطألا ةددعتم ةدهاعم ةكراشملا -

 .ءاهب فرتعم ةلود وأ ةموكح عم يلود رمتؤم وأ ةمظنم يف ةكراشلا -

 - قرشا



 ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تاقالعلا لدابت .مساق ميركلادبع اهببس ىتلا 0١

 نالعإ لبق ادوجوم ناك ةيلودلا تامظنملا لخاد نواعتلاو ةيلود تايقافتا ةدع دقعو

 تناك م١47١ لبق نييقارعلا نيلوؤسملا تالسارم .م١47١ ماع تيوكلا لالقتسا

 ماع قارعلا ةروث ةادغف .ةلقتسملا ةينطولا تيوكلا ةيوهب فارتعا ىلع يوتحت

 ريمأل هركش نع اهيف ربع ةلاسرب تيوكلا ريمأ يناهت ىلع مساق در ممم
 روزت تناك يتلا ةيتيوكلا دوفولا اهتلقن يتلا ههاجت ةيوخألا هفطاوعل تيوكلا
 ءاحنألا زيزعت وه قارعلا فده نإ» ركشلا ةلاسر رخخآ يف لوقي وهو .قارعلا

 ريمأ ىلإ اههجو ةلاسر يفو ءهتهج نم .«تيوكلا قيقشلا دلبلا عم نواعتلاو

 قارعلا ةيجراتخ ريزو لوقي «م15654١ لوألا نوناك /ربمسيد ؟4 خيراتب تيوكلا
 ةقادصلا تاقالع زيزعتب بغرت ةيقارعلا ةيروهمجلا نأ مكومس ملعأ نأب فرشتأا

 ."7ةرواجلا لودلا اميس الو «ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا عم نواعتلاو

 ىلع ةرواجلا ةقيدصلا ةلودلا عم ظفاحي نأ قارعلا ىنمتي هجوتلا اذه يفو

 ليثمت ةماقإب نوكت ةليسو لضفأ نأ قارعلا ربتعي ةياغلا هذهلو .ةوخألاو ةقادصلا

 ءةهج نم نييقارعلا حلاصم ىلع رهسلل تيوكلا يف ةيقارع ةيلصنق وأ يقارع
 «ماقأ قارعلا نإف يلاتلابو .2''2نيتقيقشلا نيتلودلا نيب لصاوت ةليسو نوكتلو
 «ةلود ىلإ ةلود نم ةيسامولبد تالسارم تيوكلا عم «لقألا ىلع م468١ ذنم

 فرتعي هنأ قارعلا نلعأ امك .ةيسامولبد تاقالع ةماقإب هينمت نع اهلالخ ريع

 ام اذه . '”ةيتيوكلا لدعلا ةرازو نع ةرداصلاو ةدوجوملا ةيئاضقلا تادنتسملاب

 .هركذ قبس عجرم «تيوكلا ةموكح تاروشنم :«قارعلاو تيوكلا نيب ةمزألا ةقيقح» يف روكذم )١(

 .79/ ص

 . 4 ص ٠ عجرملا سفن 00

 رفسلا تازاوج نم كلذ رهظي امك ةلقتسم ةلود تيوكلا ربتعي قارعلا نإف ء عقاولا يف (5)

 - ناك :قارعلا يف ةيميلعتلا ةيفارغجلاو خيراتلا بتك يف . .نيدلبلا نيب ةيكرمحجلا تاءارجإلاو

 - مق



 يف ةيتيوكلا ةموكحلا ىلإ قارعلا ةيجراخ ريزو نم ةلاسر نم هجاتنتسا نكم

 ةنامأ ىلإ اهتايحت لك ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو مدقت» : م١15١ طابش /رياربف

 هتقفاوم ىطعأ دق ءارزولا سلجم نأ اهمالعإب فرشلا اهلو ةيتيوكلا ةموكحلا

 قبط قدصم دنتسم لكل كلذكو ةيمسرلا ةينوناقلا تاداهشلاو قئاثولا لوبقل

 :يقارعلا ةيجرانخلا ريزو نأ ىلإ ةفاضإلاب .27«ةيتيوكلا مكاحملا لبق نم لصألا

 «نيدلبلا نيب ةيراجتلا تاقالعلل صصخلا رمتؤملا رثأ ىلعو ءداوج مشاه ديسلا

 نأ نيبي يتيوكلا ةيلاملا لوؤسم ىلإ م١145 ناريزح /وينوي © خيراتب هجو
 تاقالع يف عفد زا رخإب تحمس امهنيب تاشقانملا نإ .ناحاترم نيقيرفلا»

 ةيداصتقالاو ةيراجتلا تاقالعلا طيشنتو نيقيقشلا نيبعشلا نيب ةحيرصلا ةقادصلا

 .؟''«نيقيقشلا نيبعشلا ةدايس نم رهظيس يذلا يبرعلا مهافتلا نمضت يتلا

 ةموكحلا ءاضعأ رثكأ نم ناك ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 وه هرارقو يلودلا ىوتسملا ىلع ةلودلا ةدارإ نع ربع وهف كلذلو .ةيمهأ

 عتمتيو ءاهمساب ملكتيو ةلودلا لثمم هنأل ءهنع عوجرلا نكمي الو .يمازلإ

 .ةيلودلا ةلماجلاو يفرعلا نوناقلا ساسأ ىلع ةيسامولبد تاناصحو تازايتماب

 نيب عازنلا صوصخب رداصلا اهرارق يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم هتدكأ ام اذهو

 جيورنلاف .ةيقرشلا دنلنيرغ ةريزج ىلع ةدايسلاب قلعتي اميف جورنلاو كرامنادلا

 يذلا ةداه» نلهإ ديسلا اهتيجراخ ريزول يهفش حيرصتب مازتلإلا اهيلع ناك
 .«كلذ نع جتني هنأ» تأر ةمكحملاف .ةريزجلا هذه ىلع كرامئادلا ةدايسب فرتعا

 نأ م414١ زومت /ويلوي 7١ خيرات نلهإ حيرصت هنمضت يذلا مازتلالا ببسب

 . نيدلبلا دودج نيب

 .2 ست 8 ذ قبس عجرم ع1قارعلاو تيوكلا نب ةمزألا ةقيقحال يف روك ذم 1

 2 ص : عجرملا سفن (5)

 بع 7 اخ هد



 ىلع كرافادلا ةيعرش ىلع جاجتحالا مدعب مازتلا ةلاح يف هسفن دجو جيورنلا

 .؟7١«اهنم ءزج لالتحا نع عانتمالابو دلنورغ لمجم

 .'”ةديدع يه تيوكلاب فرتعت يتلا ةيقارعلا قئاثولا نإف ؛ةقيقحلا يفو

 ىرئسو .ةيلودلا لمعلا ةمظنم ىلإ مامضنالاب تيوكلا بلط معد قارعلا نأ امك
 يتريزج راجئتتسا صوصخب تيوكلا عم ةليوط تاضوافمب ماق هنأ ىلإ اقحال

 تيوكلا ةدايسب اينمض افارتعا لكش يذلا رمألا ءامهنع لزانتلاو «نايبوبو ةبرو

 .م1971 قافتا يف تيوكلاب انلع فرتعا قارعلا نإف اريخأو .رزجلا هذه ىلع

 3 ينلعلا فارتعالا - مل

 ربعو .م9477١ ماع مساق ميركلادبع طوقس دعب امثالم يسايسلا وجلا ناك

 ايمسرو انلع فرتعاو تيوكلا يم ةمزألا لحب هتدارإ نع دادعب يف ديدحلا ماظنلا

 مت قافتالا اذه .م477١ لوألا نيرشت /ربوتكأ 4 قافتا يف تيوكلا ةلودب
 مارت ثيم ىوتسم ىلغأ ىلع دادغب يف تدقع تاثداحم دعب هيلع عيقوتلا

 سأرتو ةموكحلا سيئرو دهعلا يلو حابصلا ملاسلا حابص خيشلا يتيوكلا دفولا
 يف قافتالا حضويو .ركبلا نسح دمحأ لارنجلا ةموكحلا سيئر يقارعلا دفولا

 )١( ص :؛257 مقر ءش.8 ةثف ءما 95777 ةيقرشلا دتلتيرغ ةيضق : ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم ”77.

 لودلا ليق نم فارتعالا ىلع لوصحلل تاونس ةدع ذنم ةيكرافاذلا ةموكحلا تدهج دقل

 ىلع ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهحلاصم دتمت نأب تينعو امك ءدئلنيرغ ىلع اهتدايسب ةيبنجألا
 يف تفلك يهف كلذلو .دئلنيرغلا لمجم ١١ ديسلا ءولسوأ يف اهريزو م915١ زومت /ويلوي

 ال نأب دوت ةيكرامادلا ةموكحلا نإ) «نلهإ ديسلا «يجورتلا ةيجراخلا ريزو ربخي نأ اك غارك

 زومت /ويلوي 31 يف .«جيورنلا ةموكح لبق نم تابوعص دنلنيرغ يف عسوتلا يف اهدوهج يقالت
 ةيوستل تابوعص حرطت نل ةيجورنلا ةموكحلا نأ» كرامادلا ةيجراخخ ريزول نلهإ نلعأ ءمم59

 .ليوط نمز ذنم جورنلا هتنبت فقوم ةباثمب حيرصتلا اذه تربتعا كرامادلا .«ةيضقلا هذه

 نيب ةمزألا ةقيقح» يف تيوكلا يف قارعلل ينمضلا فارتعالا دكؤت يتلا تادنتسملا ضعب رظنا (1)
 .هركذ قبس عج رم ؛؟قارعلاو تيوكلا
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 ةقادصلاب ءيلم وج يف تمت نيدفولا نيب ترج ىتلا تاثداحملا» نأ هتمدقم

 حلاصل امهتاقالع زيزعتب ةقيمعلا امهتبغر نع نافرطلا ربع ثيح «ةيوخألا

 نم ام لك ةجلاعم ةرورضب نيعنتقمو ةيبرعلا لثملا نم كلذ نيحوتسم «نيدلبلا
 دبع ماظن هائبت يذلا فقوملا رثإ ىلع تيوكلاو قارعلا نيب تاقالعلا ةلقرع هنأش

 . نابشمر ١ يف ةكرابملا ةروثلا رجعف لق تيوكلا هاجت مساق ميركلا

 ءدبلا «قباسلا يقارعلا ماظنلا ايعانطصا اهدجوأ ىتلا ةوهلا ببسب نيلصفنم

 اهناميقي يتلا تاقالعلاو امهعمجت ىتلا طباورلل اقفو امهخيرات نم ةديدج ةلحرمب

 : ىلع قافتالا صن دقو

 .ةماتلا اهتدايسو تيوكلا ةلود لالقتساب ةيقارعلا ةيروهمجلا فارتعا : الوأ

 م977١ ويلوي 5١ خيراتب قارعلا ءارزو سيئر باتكب ةنيبملا اهدودحب
 .م9477١ سطسغأ ٠١ يف خرؤملا هباتكب تيوكلا مكاح هيلع قفاو يذلاو

 نيقيقشلا نيدلبلا نيب ةيوخألا تاقالعلا ديطوت ىلع ناتموكحلا لمعت : ايناث

 ةيححو ىلإ علطتلاو ةكرتشملا حلاصملاو يموقلا بجاولا كلذ يف انهودحي

 نيدلبلا نيب يداصتقاو يراجتو يفاقث نواعت ةماقإ ىلع ناتموكحلا لمعت : اثلا

 .امهنيب ةينفلا تامولعملا لدابت ىلعو

 ىلع نيدلبلا نيب يسامولبدلا ليثمتلا لدابت اروف متي كلذل اقيقحتمو : اعبار

 تيوكلا ةلودو ةيقارعلا ةيروهمجلا نيب هيلع قفتم رضحم) . ءارقسلا قوتسم

 .(4 مقر ةقيثو م477١“ ربوتكأ 5 دادغب

 ا



 ."' "اذه يمسرلا رضحللا ىلع نيدفولا اسيئر عقو كلذل اتابثإ

 تاقالع ءاشنإب م977١ ماع قيبطتلا زيح تعضو قافنأالا اذه ماكحأ

 متو «تيوكلا ءاهب فرتعملا ةلودلاو «قارعلا .ةفرتعملا ةلودلا نيب ةيسامولبد

 .امهنيب يداصتقاو يراجت نواعت ذيفنت ناتموكحلا تأدب امك .ءارفسلا لدابت
 نويلم )٠٠١ ىيتيوك رانيد نويلم 7٠١ غلبم قارعلا ىلإ تيوكلا تمدق هيلع عاتبو

 ,*'”ةنس 70 لالخ اطسق ١4 ىلع درتسي ةدئاف نودب ضرقك (رالود

 احضاو ناك تيوكلاب قارعلا فارتعا نأ قافتالا نم ىلوألا ةداملا نيبت

 نم هقيدصتل ةجاح كانه نكي مل يأ ءطسبم لكشب ناك قافثالا اذهو .امزلمو
 ةيمهأ تاذ فارتعالاب تارارق ةدع نأ ةظحالملا ديفملا نمو . ىرخأ ةطلس ةيأ لبق

 نأ اننكميو .طسبملا ٌقافثالا لكش تذختا ؛ةيبرعلا لودلا ضعبل «ةيخيرات

 - ةيسنرفلاو ةيسنوتلا - ةيسنرفلا ةيئانثلا تالوكوتوربلا «لاثملا ليبس ىلع ءركذن
 لك لالقتساب تفرتعا امنيح ١4105 سرام ١١ خيراتب سيراب يف ةعقوملا ةيبرغملا

 م914١ ربمتبس /١1١ خيرات ديفيد بماك ةيقافتا كلذكو .سنوتو برغملا نم

 ةدحتلا تايالولاو ليئارسإو رصم نيب ةدوقعملا ىندألا قرشلا يف مالسلل

 . ةيكيرمألا

 ةقادصلا ةداعإب قلعتي «ةيقارعلا ةيروهمجلاو تيوكلا ةلود نيب قافتا رضحم:يف قافثالا رظنا )١(

 ,. ا خيراتب دادغب يف عقو ؛ةقحلم لئاسرو فارتعالاو

 عّقو قارعلا نأ امك .١٠/77/؟*و ١4 خيرات ٠5و 44 مقر يداصتقالا طسوألا قرشلا ريرقت (1)

 : تايقافثالا يضعب تيوكلا عم

 .14/؟/١١ برعلا طش نم هايمب تيوكلا ديوزت -

 .(م195771١) ةرصيلا يف قاروأ عنصم ءاشنإل صضرق -

 .(عا4519) ءارماس ديس ءانيل ضرق -

 54/1١. /725 يف عقو ؛رامكسالل لوكوتوربو يداصتقالا نواعتلا قافتا -

 ١867. ص ءهركذ قبس عجرم ؛ينيف رظنا « تايقافتالا ةيقب ىلع عالطالل

 ها



 نع قارعلا ةهج نم لخت ما 9457 ماع تيوكلاب قارعلا فارتعا لكش دقل

 تيوكلاب فرعا قارعلا نأ ةظحالم انكمفو .تيوكلا ىلع ةدايسلاب ةيلاظم

 ؟ يف قارعلا لبق نم تيوكلا وزغ ىتح كلذو «هلالقتسا ذنم اينلعو اينمض
 نع ةدوعلا قارعلا عيطتسي ال يلودلا نوناقلا ئدابمل اقفوو .م٠194١© سطسغأ
 ةيعيبط تاقالع ةليوط ةدم ذنم ماقأ دق ناك نأ دعب «تيوكلا ةلودب هفارتعا

 .ةجحلا قالغإ أدبم هقرخل ءايلود ءالوؤسم نوكي هنإف الإو .اهعم

 : ةحملا قالغإ أديم - ج

 يئارجإ يزيلكنإ حاطصم وهو ة10ممءا ةجحلا قالغإ أدبمب ينعن
 عم امإ ضقانتي افقوم ىنبتي ىوعد يف قيرف هب هجاوي يذلا مساحلا ضارتعالا»
 ."!«ةيضقلا سفن يف هدييأت يعدي ام عم امإو « ينمسغلا وأ ينلعلا قباسلا هفقوم

 اميف ةصاخو ؛ةثيدحلا ةيلودلا تاقالعلا يف يساسأ أدبم وه ةجحلا قالغإ أدبمو

 يف يدرفلا هيأر نع فاهم ورافلا يضاقلا ربع دقلو .ةيميلقإلا تاعازنلاب قلعتي

 معة رياهيف هايرب دبعم ةيضقب صاخلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 .ةينوناقلا اهراثآو اهفدهو اهرهوج نيب ةجحلا قالغإ يف زيم وهف .2؟211طكدع

 اهعبتت يتلا تاءاعدإلا وأ ضقانتلا» اهرابتعاب فرعت يهف اهرهوج صخ اميف

 اميف امأ ."7ةلوبقم ريغ يهف كلذلو .«عوضوملا اذه يف قباسلا اهفقومو ةلود

 وأ هكولس وأ هنالعإ وأ هفارتعاب ءيذلا قيرفلا» نإف ينوناقلا أدبملا راثآ صخ

 ؛ةزعإ' ياريس تاروشنم ء8ةقلعالةلا نافداب فارشإ تحت يلودلا نوناقلا تاحلطصم سوماق )١(

 .ةيسنرفلاب +577“ ص ءم

 ىلإ دبعملا ةمكحملا تطعأ دقل .اهيليامو ”4 ص .م15737١ ؛ءةيلودلا لدعلا ةمكحم (؟)

 ايدوبمك نيب ًامئاق ناك يذلا رتوتلا ةدح هداز تاونس رشع هرمع ًاميدق ًاعازن كلذب ةيهنم ايدوبمك

 , كلتراياتو

 .4* ص :م977١ «ةيلودلا لدعلا ةمكحم (؟)
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 ةبلاطملا يعدي يذلا قحلا عم حضاو لكشب ضقانتم فقوم ىلع ظفاح ءهتمص

 فدهلاب قلعتي اميف .272قحلا اذهب ةبلاطملاب قحلا هل سيل «ةيلود ةمكحم مامأ هب
 نم ةدافتسالا ةلودلل حومسم ريغ» يلاتلا وهف «ةجحلا "''قالغإ» أدبم نم

 أدبملا اذهل يساسألا زكترملا نأ .فيضنو .«ىرخأ ةلود باسح ىلع اهتاضقانت

 .ةيلودلا تاقالعلا مكحت نأ بجي ىتلا ةينلا نسح وه

 تاقالعلا يف نمألا نيمأت ةرورض يف هدجمن أدبملا اذهل يوناث زكترم

 عم ةدهاعمب ةطبترم ةلود نأ» ىلإ ىاقدعم ورافلا يضاقلا راشأ كلذلو .ةيدقاعتلا

 لك قوقحل ةئداهلاو ةمجسنملا ةسرامملا نأ ةنئئمطم نوكت نأ بجي ىرخأ ةلود

 ةيضرم ةلاح نع ربعت ةلدابتملا تامازتلالل ةقداصلاو ةصلختلا ةسرامملاو فرط

 ةدهاعملا هيف نوكت يذلا تقولا ةليط مودت نأ ضرتفمو مئاد عباط تاذ نيقيرفلل

 دنلنورغ ةيضق يف ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم نأ امك .؟”«لوعفملا ةيراس

 ةددعتملا وأ ةيئانثلا تايقافثالا اهلوبقب هنأ تربتعا كرامئادلاو جيورنلا نيب ةيقرشلا

 دئلئورغلا لكب فرتعت اهنأ ىلع ديدج نم تدكأ جيورنلا نإف «ةمزلم اهرابتعاب

 ىلع كرافادلا ةدايس ىلع جاجتحالا دعبتسي ديكأت وهو «ةيكرامناد اهرابتعاب
 /١ خيرات اهرارق يف «ةيلودلا لدعلا ةمكحم نأ امك .؟؟!دئلنورغلا لمجم

 يف اينابسأ كلم نع رداصلا يميكحتلا رارقلا ةيضقب صاخلا «م947١*ربمفون

 )١( ص :؛ما957١ ؛ةيلودلا لدعلا ةمكحم *4.

 . عجرملا سفن (1)

 دبعملا ةيضق يف ةمكحملا نع رداصلا رارقلاب قحلملا ورافلا يضاقلل يدرفلا ىأرلا نم فطتقم ()
 . 47 ص م1477 ءايلعلا لدعلا ةمكحم ةعومجم ؛8مغثهط الاطكقت

 يراشتسالا يأرلا ًاضيأ رظنا .54 - 58 ص .7 مقر ءذل8 ةئف :ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم (؟)
 نإ) ىلع ةمكحملا تدكأ دقلف : 13:هردعادق انيزرواج ةيضق يف 75/1١١ /16 خيرات 8 مقر

 ميلقا دوجو ضرتفي يضارألا ىلع ةينعملا لودلا ةدايسل رشابملا فارثعالاب ةقلعتملا طورشلا

 .«ىرخألا ةلودلا ءاهت ةصاخ ةموسرم دودح هلو دودحم
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 هذه لصأ يف .هسفن فقوملا تنبت دق ءم157١ لوألا نوناك /ربمسيد 7

 ميسرتب ةقلعتم اوغاراكين دض ىوعد ةمكحملا مامأ سارودنه تمدق ةيضقلا

 رداصلا يميكحتلا رارقلا بجومب تتبث يتلا دودحلا كلت «نيدلبلا نيب دودحلا

 مزلم رارقلا اذه نأ سارودنهلا تربتعا نيح يفو .م1١*4 اينابسأ كلم نع

 سيل اينابسأ كلم رارق نأ ةريخألا تربتعا «هذيفنت بجاو اوغاراكين ىلع نأو
 ءاوغاراكينلا نإ) تأر ةمكحملا .هقيبطت نكمملا ريغ نم هنأو ايمازلإ ايميكحت ارارق

 رارقلل ميلسلا عباطلاب تفرتعا اهكولس لالخ نمو ةينلعلا اهحيراصت لالخ نم

 ىلع جاجتحالاو فارتعالا اذه نع عوجرلاب قحلا يلاتلاب اهل سيلو يميكحتلا

 دنالياتلا نيب رياهيف هايرب دبعم ةيضق يفو .270يميكحتلا رارقلا ةيحالص

 فارتعالا طقف نمضتي ال يدنالياتلا فقوملا نأ ىلإ ةمكحلا تراشأ :؟')ايدوبمكو

 قالغإ ةيلآ لالخ نم اهفقوم نع عوجرلا نم دنالياتلا عنمي لب ءايدوبمك قحب
 طابش ,/رياربف ١ قافتال اقفو مت دق نيدلبلا نيب دودحلا مسر نأ كلذ .ةجحلا

 نأ تربتعا» ةيلودلا لدعلا ةمكحم نإف كلذلو .مايسلاو اسنرف نيب م5

 .طئارخلا لبقت مل اهنأ ىلع مويلا ديكأتلا اهنكمي ال اهكولس ببسب ؛«دنالياتلا

 . .م٠9١* 4 ةيقافتا اهل اهتتمأ يتلا تازايتمالاب ةلودلا هذه تعتمت ةنس 6٠١ لالخف

 «قافتالا تايباجيإ نم ةدافتسالاب اهرارمتسا عم ؛مويلا عيطتست ال دنالياتلاو

 .«ةيوستلا ىلع اقفاوم اقيرف ادبأ نكت مل اهنأب جاجتحالا

 وأ تايقافتا لالخ نم امإ «نيتلود نيب دودحلاب فارتعإلا نإف كلذلو

 5١7١. ص ء؛ما٠195 «ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم )١(

 روهظ دعبو ماع نيسمخ دعبو :م1408١ ماع ىف دودحلاب تفرتعا دئليات .ةيضقلا هذه يف (؟)

 ةمكحم ءرظنا ءايدوسك نيبو اهنيب دودحلا طخ ىلع دئليات تجتحا ؛ديعملل ةيداصتقالا ةيمهألا

 1١ ١. ص م7 ؛ ةيلودلا لدعلا

 5ك



 وأ دودحلاب فارتعالا نع ةدوعلا لودلا ىلع عنمي ءةقباس فقاوم وأ تاناب

 «تيوكلاو قارعلا صخ اميف .'')دودحلا هذه رقأ يذلا قافثالا دض جاجتحالا

 رثكأو .تارم ةدع كلذو .نيدلبلا نيب دودحلاب فرتعا قارعلا نأ اقحال ىرنس

 ينمض فارتعا لامعأب ماقو تيوكلا عم ةيسامولبد تاقالع ماقأ وهف كلذ نم

 ىلع ةدايسلاب ةيقارعلا ةبلاطملا نأ ةظحالم عيطتسن اننإف «ةقيقحلا يفو .ينلعو

 عيطتسي ال قارعلاف .ينوناق وأ يخيرات ساسأ اهل سيلو ةضقانتم يه تيوكلا

 ةيرحب هذختا رارق وهو تيوكلاب فارتعالاب دحاو بناج نم رارق نع ةدوعلا

 يهف .ةلودك اهتفص نم تيوكلا مرحي نل يقارعلا فقوملا .؟''ةرح ةدارإ لكبو

 ."7ةيفارعلا ةبلاطملا يف رارمتسالا مغر «ةلقتسم ةلود ىقبت

 قارعلاو تيوكلا نيب عازنلا نأ ىلإ ىرسخأ ةرم ةراشإلا نم دب ال اريخأ
 فارتعا دكؤي يذلا رمألا ءايميلقإ سيلو ايدودح اعازن م477١ ذنم حبصأ

 .تيوكلل لقتسملا دوجولاب قارعلا

 يدودح عازن ىلإ يميلفإ عازن نم : يناثلا ثحبملا

 لالقتساب قارعلا هبجومب فرتعا يذلا قافتالا ءانثأ يفو م577١“ ماعلا ذنم

 اذه ساسأ دوعيو .ايدودح اعازن نيدلبلا نيب عازنلا حبصأ تيوكلا ةدايسو

 لكاشملا» ؛8ةقاث0 ديتساب ًاضيأ رظنا ؛7# ص «م457١ ؛ةيلودلا لدعلا ةمكحم ةعومجم (1)

 ؛ ىلودلا نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :؛؟ةيلودلا لدعلا ةمكحم داهتجا يف ةيميلقالا

 .ةيسنرفلاب : 448 - 45١ ص ء1١١/ ءزجلا

 ةماعلا ةبتكملا «سيراب ؛«ماعلا يلودلا نوناقلا يف ةيداحآلا ةينوناقلا لامعألا» ؛5انإل يوس رظنا (؟)
 .ةيسنرفلاب ؛م١ 9477 «12.(..1ل «داهتجالاو نوناقلل

 ىلإ تيوكلا ةدوع م447١ بأ /سطسغأ يف ىنمت جيلخلا برح دعب ىتح :قارعلا نأ ىرتس (')

 ,*5 ست ؛ةركذ قبص معجم . ؟ةيلود ةمزأ فلم . جيلخلا بن رثسألا رظنا 4 مألا نطولا»

 دنا اي



 يأ «ةيرامعتسالا ةوقلا نم دودحلا نييعت ءانثأ يف نيرشعلا نرقلا ةيادب ىلإ عازنلا

 تاذ مخت يه دودحلا .''7تاهجاوم ةدعل ايبس نيرشعلا نرقلا ةليط يدودحلا

 ديدحت : لحارم ةدع يف اهتاءارجإ رمت نيتديس نيتيوه نيب لصفت يلود عباط

 .؟"؟ةراهظاإو لصافلا طخلا ىيسرتو دودحلا نييعت يأ موختلا

 تاقافتا ةدع بجومب تددح يهف تيوكلاو قارعلا نيب دودحلاب قلعتي اميف

 يذلا ىمألا .(ب) ةلماك ةروصب اقيقد نكي مل ةلذش دودحلا كيد نكلو .0)

 لبق نم نواعتلا بايغب ةصاخ :؛ةدقعم ةيلمع لصافلا طخلا ميسرت نم لعج

 .(ج) قارعلا

 : تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ديدحت ب

 . اعابت اهتسارد انب ردجمي تايقاغتا ةلغ بج ومب دودحلا تعضو دقل

 : م17 قافتا ١(

 (مويلا قارعلا) نيرهنلا نيب ام دالبو تيوكلا نيب دودحلا نأ انيأر نأ قبس

 . ةعباسلا ةتدام

 ريقعلا رمتؤم - أ

 دنهلاو :(م971١) برفغملاو رئازجلاو :(عا477١) دنهلاو نيصلا نيب تاعازنلا لاثملا ليبس ىلعو )١(

 روداوكالاو ؛(م480١) ناريإو قارعلاو ؛(م41١//) لاموصلاو ايبويثأو 0(م475١) ناتسكابلاو

 .(م19494) وريبلاو

 8ةملم6- ينودراب ًاضيأ رظنا :م978١ ءةيلودلا تاروشنملا ؛«دودحلا» 6عماناا## رفوج رظنا (؟)
 .ما 9844 يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا «ةيرحبلا دودحلاو ةيربلا دودحلا» 61

 - ؟ اد



 ريقعلا رمتؤم ءانثأ يف م577١ ماع الإ دجنو تيوكلا نيب دودحلا ددحت مل

 /ريمفوت رقؤم .27دجنو قارعلا نيب دودحلا ديدحت اساسأ هنم فدهلا ناك يذلاو

 تاضوافملاب ةيبرع تايصخش هيف كراشت رمتؤم لوأ ناك م977١ يناثلا نيرشت

 « سكوك يسريب ريسلا رمتؤملا سأرت دقلو . ؟)|هدالب دودح ديدحتب ةصاخلا

 «11007 روم روجيملاب تيوكلا تلثم دقو .دادغب يف يناطيربلا يماسلا ضومملا

 . يحبص ةماعلا لاغشألا ريزوب قارعلاو .تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا لثمملا

 .ايصخش دوعس نباب تلثمتف دهن ةكلمم امأ

 دودحلل ىلبقلا موهفملا نيب قيفوتلا يف تناك رمتؤملا يف ةيساسألا ةبوعصلا

 ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سسؤم ؛دوعس نبا نإف اذكهو .؟7ثيدحلا موهفملاو

 !*” .ةتباث دودح رارقإ ةرورض ىلع

 حالص :رمتؤملا اذه نع رظنا .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يفرشلا لحاسلا ىلع عقي أفرم ريقعلا )١(

 .(ةيبرعلاب) ؛ما487١ ؛ةيرصملا - ةيزيلجنالا ةبتكملا ؛ةرهاقلا ؛ ؟رصاعملا يبرعلا قرشلا» ؛داقعلا

 .«ةكلمم ةدالو وأ دوعس نبا» .«دهفلاو بئذلا» . 8عمدنوا - 8! 4ءععطنص ناشيم تساونب ًافيأ رظنا
 .ةيسنرفلاب ء1994 - 1١48 ص ءما 468 ءشلطتم 18فءادعا لاشيم نابلأ تاروشنم

 ماعل فيطقلا ةدهاعمل ًاقفو ةيئاطيربلا ةيامحلا تحن دن ةكلمم مه رمتؤملا اورضح نيذلا ءاقرفلا (؟)

 .يناطيربلا بادتنالا تحت قارعلاو ةيناطيرب ةيمحم تيوكلاو ءما6

 اذكهو .نيضوافملا دنع ًادئاس ناك يذلا دودحلا موهفم لوح ةثداحم 101308 نوسكيد يوري (')

 اليم 7١؟ ىلإ ضرألا هللا قلخن نأ ذنم دتمت قارعلا دودح نإ» نلعأ تأشن يحبص يقارعلا نإف

 ىلإ مث « عينيو ةئيدملاو لئاح لمشتل رمحألا رحبلا ىتح ًابرغ هجتت يهو .ضايرلا ةئيدم نع
 دهن نإف يدادجأ مايأ ذنم» دوعس نبإ هباجأو .«جيلخلا ىلع فيطقلاو فوفهلا مضتل قرشلا
 ىلع ةعقاولا ةقطنملا لك مضتل ايروس لامش ؛(يصاعلا رهن) تناروأ رهنو بلح ىتح دتمت تناك

 تاروشنم :«؟اهناريسو تيوكلا» مجار ؛؟جيلخلا ىلع ةرصبلا ىتح تارفلا رهنل ىنميلا ةفضلا

 .ةيزيلكتإلاب ؛ 70١ ىع .ما 41/7 «ندنل «ةسماخلا ةعبطلا ؛ ثالاع5 تا ال815 نيوناو نآلا

 ص :م1577 ؛«تيوكلا ؛ةيبرعلاب « يناثلا ءزجلا ؛«تيوكلا خيرات» ءديشرلا زيزعلا دبع رظنا ()

 . 48 ص ءهركذ قبس مجرم ؛«ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دودحلا لكاشم» رابلأ ًاضيأ رظنا

 كلل ا كل



 طقف نكت مل رمتؤملا ءانثأ يف ءدودحلا ديدحت ةدئاف نإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 دراوملا رامثتسا ميظنت ءاضيأ ءنكلو ةقطنملا لود نيب ةيدودحلا لكاشملا ةيوست

 دودحلا ديدحتل ايساسأ الماع لكش يطفنلا ةقطنملا ىنغ نإف عقاولا يفو .ةيطفنلا

 ةيطفنلا تاكرشلا نيكمتلو ةيسايس ةيوه لك دودح نمض طفنلل ديج رامثتسال
 ةوعدلا ىلإ تدأ يتلا لماوعلا دحأ نإف «يلاتلابو .اهتايلمع دودح ةفرعم نم

 يف تيوكللو (دجن) ةيدوعسلا ةيبرعلل ةردقملا تايناكمإلا ناك ريقعلا رمتؤمل

 بجومب نيتيدايح نيتقطنم تدمتعا هلجأ نم يذلا ببسلا وه اذهو .١2)طفنلا

 ىتح ةدياحملا قطانملا هذه ترمتسا دقلو .م477١ربمسيد ١ خيرات ريقع ةيقافنا

 ؛!"'4794١0و م454١ ماع ةيدوعسلا ةيبرعلاو تيوكلا نيب ميسقتلا تايقافتا دقع

 .م١15/81و م912١ يماع ةيدوعسلا ةيبرعلاو قارعلا نيبو

 يأ رقي مل هنأ الإ .قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ريقعلا رمتؤم ضرع دقلو

 . عوضوملا يف ديدج صن

 ا دودحلا ديدحت - بل

 قارعلا ىلع يناطيربلا يماسلا ضوفملا .سكوك يسرب ريسلا حرتفا

 - يزيلكنإلا قافتالا يف «رضخألا طخلا» تيبثت يرامعتسالا بتكملا ىلع

 ةلأسم نأ ىلإ راشأ وهو .ةيتيوك - ةيقارع دودحك «م7١41١“ ماع ينامثعلا

 وأ لصيف كلملا لبق نم . مويلا ةياغل ءرثت مل قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا

 اذكهو .©"0نأشلا اذه يف يناطيربلا رارقلا اولبق ءالؤهف .هتموكح لبق نم

 . ش4 صه «هركذ قبس عجرم ؛ ؟اهناريحو تيوكلا) ؛ نوسكيد رظنا 10

 لكاشم» ءرابلأ رظنا (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا) دينو تيوكلا نيب دودحلا صخاسيف (؟)

 , قرأ ص ؛ءهركذ قيس عجرم 0 .ةوذحلا

 /ليربا ١4 خيرات «تيوكلا «يناطيربلا يسايسلا لثمملا ىلإ سكوك ةركذم «ةيئاطيربلا ةيجرانخلا ()

 .م877١ ناسين

 د أ



 نيب م957١ ماع لئاسر لدابت لكش ىلع قافتا عوضوم دودحلا تناك

 لثمملا لالخ نم تيوكلا خيشو قارعلا ىلع ةبدتنملا ةيناطيربلا تاطلسلا

 اههجو ةلاسر يف .ةيماحلا ةلودلا لثمم «تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا

 اهيف ربع يناطيربلا يسايسلا لثمملا ىلإ ناسين /ليربا 4 يف تيوكلا خيش
 ضوفملا لبق .ةيتيوك ةيكلم يه يتلا رزجلا نعو ادودح هربتعي ام نع

 تغيص يتلا تادرفملا سفن يف ةبلاطملا هذهب قارعلا يف يناطيربلا يماسلا
 ناسين /ليربا 5 خيرات هتلاسرب) بلاطي هنأب تيوكلا خيش رمزا :اهيف

 يلاتلاك قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا نوكت نأ (يناطيربلا لثمملا ىلإ مم 7

 رابآ يبونج قرشلا ةهج ىلإ نطابلاب ةجوعلا يداو عطاقت نم ءادتبا» :

 .رحبلا لحاس ىتح ةبروو نايبوب لحاس ىلإ رصق مأو مانس لبجو ناوفس

 كلت يف مدارملا مأو ربكو ةهوعو اكليفو ناكسمو نايبوبو ةبرو رزج لخدتو

 ةيتيوكلا - ةيقارعلا دودحلا صوصخب هبلط نأ خيشلا مالعإ نكمي ء؛دودحلا

 يف ةدراولا رزحلاو دودحلل اقفو «ةلالجلا بحاص ةموكح لبق نم هب فرتعم

 .؟!!ةقباسلا هتلاسر

 قباطتم فيرعتلا اذه نأ سكوك قارعلا يف يناطيربلا يناننلا قوقل دكأ

 ماعل ةينامثع - ولكنألا ةيقافثالا يف ؟رضخألا طخلاب# هيلإ راشملا دودحلا مسر عم

 لثمملا دصق نع حملي نأ ف رشا نمل ةقطنب 4 ىمق فللاللو .ما115

 .خيشلا ىلع هباوج يف ةيقافتالا هذه ىلإ تيوكلا يف يسايسلا

 مل م977١و م7١9١ يتيقافثا يف ةدراولا تافيرعتلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 .قرشلا وحن برغلا نم يرجي هنأ ىلع فصوي مل طخخلاف .امامت ةهباشتم نكت

 /ليربا ١94 خيرات ؛تيوكلا ؛يناطيربلا يسايسلا لثمملا ىلإ سكوك ةركذم «ةيناطيربلا ةيجراخلا )١(

 آأللا؟ 



 نكي مل م477١ لئاسر لدابتف .ىرخأ تارييغت ةدع يوتحت ةغايصلا نإ امك

 نإف ةياهنلا يفو 61411'2١. ةيقافثال افالخ ءديدحتلا فرعت ةطيرخب ابوحصم
 ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةلود لوأ م477١ ناسين /ليربأ ف تحبصأ تيوكلا

 ."'7ةرقتسمو ةددحم ةيلود دودح اهل

 : م1917 لئاسر لدابت (؟

 ءديعسلا يرون ةيقارعلا ةموكحلا سيئر ةملك ةملك هانبت م477١ فيرعت

 .م9457١ بآ /سطسغأ زومت /ويلوي يف لئاسرلا لدابت يف تيوكلا خيشو

 قارعلا لوبق طورش دحأ الإ «ةقيقحلا يف ءنكي مل لئاسرلا يف لدابتلا اذه

 سيئر بلط كلذ ليبس يفو .ةيلودلا هدودح فيرعت فدهب ممألا ةبصع يف

 ىلإ ةهجوم ؛م977١ زومت /ويلوي 5١ خيراتب ةلاسر يف «يقارعلا ةموكحلا
 دودحلل يلاتلا فيصوتلاب١ عورشلا قارعلا يف يناطيربلا يماسلا ضومفملا

 يفرح دادرت نع ةرابع ناك فيصوت كلذ عبت مث «؟نيدلبلا نيب ةدوجوملا
 خيراتب تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا لثمملا ىلإ هباوج يف .م477١ فيرعتل

 نم ةحرتقملا دودحلا نأ ىلإ تيوكلا خيش راشأ م475١ بآ /سطسغأ ١

 قفاوو .«هتلالج ةموكح لبق نم اهيلع قفاوم ةيقارعلا ةموكحلا سيئر لبق
 يف ةفوصوم يه امك تيوكلاو قارعلا نيب ةدوجوملا دودحلا ىلع ديكأتلاب»

 قع لئاسرلا لدابت قفاري مل عقاولا يفو .''«يقارعلا ةموكحلا سيئر ةلاسر
 .؟ةةةليرغ:ةيآ

 ةطيرخلا رظنا .م477١و م977١ دودح فيرعت ًابيرقت نيبت م471١ ماعل ةطيرخ اندجو اتنأ الإ )١(

 .ةيلاتلا ةحفصلا يلت يتلا ةحفصلا يف

 .18 ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟. . .قارعلاو تيوكلا» .5ءا>110[0 دليفوش رظنا (1)

 . 44ص :هركذ قبس عجرم ؛«تيوكلا ةمّرأ» تخابرتول يف رظنا .قحلملا يف لئاسرلا لدابت رظنا (؟)
 - ةكرشلاو تيوكلا خيش نم ةعقوم ةيطفنلا تازايتمالا لوح قافئالاب ةقحلم ةطيرخ اندجو (4)

 - ا



 لوألا نيرشت /ريونكا 4 قافتاب دكأت دق دودحلل فيرعتلا اذه نإف اريخأو
 تيوكلا ةلود نيب قافتالل يمسر رضحم» ناونعب قارعلاو تيوكلا نيب م7

 ةلئسألاو فارتعالاو ةقادصلا تاقالع ةداعإب قلعتي اميف ةيقارعلا ةيروهمجلاو

 . ؟ةقحلملا

 : م457١ ةيقافتا (1

 دعب نيدلبلا يف ةموكحلا يسيئر نيب تدقع دق ةيقافثالا هذه نأ اقباس ائيأر

 يف .م977١ طابش /رياربف يف قارعلا يف مكحلا يف بالقئالاو م١47١ ةمزأ

 ىف ةددحنلا هدودح لخاد تيوكلا ةدايسو لالقتساب قارعلا فرتعا قافثالا اذه

 اهيلع قفاوملاو ,.م977١ زومت /ويلوي ١ خيراتب ةيقارعلا ةموكحلا سيئر ةلاسر

 اذهو .م1977١ بآ /سطسغأ ٠١ خيرات اهتلاسر يف تيوكلا ةموكح نم

 لخدت نودو «نيتلقتسم نيتلود نيب دقع هنأ ثيح نم ناكمب ةيمهألا نم قافتالا

 . ىمظعلا ايناطيرب

 اقفو اهدودح يف تيوكلا ةدايسو لالقتساب قارعلا فرتعا كلذل ةجيتنو

 هظفحت عم تيوكلاب فارتعالاب بغري قارعلا ناك ولو .م97١” لئاسر لدابتل

 دودحلا نأ حضويل م477١“ قافتا نم ةدام يف كلذ لخدأل دودحلا ميسرت ىلع

 لوليأ /ربمتبس ١7 خيرات فيطقلا ةدهاعم يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف دوعس نبا

 نأاو «اقحال مسرتس اهدودح نأ «ال ةداملا يف تحضوأ» اهنكلو ءمم65

 ةحفصلا يلت يتلا ةحفصلا يف ةطيرخلا رظنا م474١ لوألا نوناك /ربمسيد يف ةيئاطيربلا -

 . ةيلاتلا

 سا 51/75



 دلحت ةدذهاعم : ةقحال ةلحرم 7 « ناد قعيس 2 وعس نمأو ةيناطيربلا ةموكحلا

 .''7:رضاحلا قافتالاب ةقلعتملا ليصافتلا

 د سعانا هف
 و 22

ّ 
0 

 اتا نا 3 7

 ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب ةدياحملا قطانملا : ؛ مقر ةطيرخ

 .14717و 1١477 يقافتال اقفو قارعلاو ةيدوعسلا

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم ؛14. . .دودحلا» .18350088361 يئودراب رطنا 50.

5 3 



 عوضوم ناك تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ديدحت نإ لوقلا عيطتسن ءاريخأو

 «تيوكلا عم دودحلاب قارعلا نم افارتعا دكؤي يذلا رمألا .,تايقافتا ثالث

 ءامامت احضاو نكي مل نيفرطلا نيب دودحلا ديدحت نأ الإ .ةرم نم رثكأ كلذو

 .اهيلع قافتالا متي مل فالتخا طاقن حرط يذلا رمألا

 : ةقيفد ريغ طانققن - ب
- 3 

 دانقثك/ا؟ 



 تمت هنإف كلذ عمو .ءاقرفلا نيب قافتا يأل اعوضوم اقحال نكت مل طاقنلا

 .؟'7ةيلودو ةيلخاد تاثداحم ىف تارم ةدع اهتسارد

 يذلا حيحصلا ىنعملاب ةقلعتملا ةلكشملا قرشلا وحن برغلا نم دجمن اننإ :الوأ

 وهو ءرهنلا ريرس وأ داواوم نطابلاو .؟نطابلا لوط» ريبعتل هؤاطعإ بجي

 عارم لمعتسي وهو .رطملا طقاستي امدنع الإ افاجو ايبسن اضيرع ربتعي
 ف ناك اذإ ام ةفرعم يف يه انه تحرط ىتلا ةلكشملاو .ءاخرتسا نكامأو

 رابتعإلاب ذأ ام اذإ ءوأ ميقتسم طخل اقفو دودحلا دنمت ناكملا اذه

 عبتي نأ بجي طخلا نإف نطابلا ىرجت جرعت ةبسن لوح قحاللا فاشتكإلا
 طخلا ىلع بجوتي ناك اذإ ام ةفرعم ريخألا لامتحالا اذه يفو .نطابلا

 رثكألا ةانقلا) 8 جولاثلا لوط وأ (يطسولا طخلا) هيتفض لك ةيطغت

 ."''«ةلاحلا هذه يف يرحبلا مادختسالل الباق نكي مل هنأ مغر ءاقمع

 يذلاو «ناوفس ضرع طخ نس «بونحلا وحن ةرشايم# ةرابع ىنعت اذام ءايناث

 هاجتإب لوحتلاو نطابلا كرت دودحلا ىلع بجوتي ثيح ةطقنلا ددحي

 «؛ناوفس رثب بونج» حلطصم ينعي اذام كلذ ىلإ ةفاضإلاب .؟78قرشلا

 ىلإ تيوكلا يف يسايسلا لئثمملا ةلاسر لاثملا ليبس ىلع رظنا .ةلثسألا هذه زيلكتإلا سرد دقل )١(

 :دادغب يف يناطيريلا ريفسلا ةلاسر .ما9786 بآ /سطسغأ 1 خيرات يناطيربلا يسايسلا ميقملا

 ؛ما578١ لوألا نيرشت /ربوتكا 7٠١ خيرات ةيجراخلا ةرازو ىلإ ©اتاع 8*1: رك كرالك ريسلا

 . عجرملا سفن ءم975١ :يناثلا نوناك /رياني 5؟ خيراتب ةلاسرلا هذه ىلع ةيجراخلا باوجو

 ؛ ؟يناطيربلا فيشرألا يف قارعلاو تيوكلا نيب يدودحلا فالخلا» . يمظعألا .د ًاضيأ رظنا

 .اهيلي امو 747 ص لوألا ءزجلا ءهركذ قبس عجرم

 ًاضيأ رظنا .7775ص ءهركذ قبس عجرم :«.. .قارعلا ةبلاطم» نتلوهو نسلدنم ةلاقم رظنا (؟)

 يناثلا نوناك /رياني .؛١748747/79 ةيناطيربلا ةيجرانخلا عازتلا طاقن ةيقبل ةبسنلاب

 خيراتلا» ءيمظعألا يف :تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ةلكشم ليصافت درست ةركذم يف م

 .191 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛؟. ...تيوكلل يسايسلا

 .؟7١5؟ ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا» ءيمظعألا رظنا (6)

 ا



 . ؟قرشلا هاجتاب هدادتما يف طخلا رمي اهلالخخ نم يتلا ةطقنلا لكشي يذلاو

 يف هنأ ودبيو .ءاقرفلا اياون لوح الاؤس ريباعتلاو تادرفملا هذه ريثت ديكأتلاب
 لجس دق «ناوفس بونج ليم دعب ىلع عقاولا ءدودحلا نم ناكملا اذه

 ."تيوكلاو قارعلا نيب دودح# تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا لثمملا

 اذه نكلو .هناكم ىلإ هوداعأ مث «م9477١ ماع هوعزن نويقارعلا

 ناريزح /وينوي 4 يف .م974١ راذآ/سرام يف هعفر مت دق نالعإلا

 ياووللاغ ريسلا «تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا لثمملا ءدمع م5

 ناريزح /وينوي 50 يف .يتيوك ريبخ ةدعاسمب هتداعإ ىلإ «. 63110 ةز/

 نالعإلا ةحول نأ ةربتعم كلذ ىلع ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو تجتحا ىلاتلا

 «يقارعلا كرامجلا زكرم بونج نم رتم فلأ دعب ىلع تميقأ دق ةديدجلا

 ةرم نويقارعلا دمع مث .'!ةيقارعلا دودحلا لامش نم ارتم 7١6 دعب ىلع يأ

 .رخآ لح نع ثحبلا ىلإ عفد امم ءهل اليدب عضوي ملو هئافخإ ىلإ ةديدج
 بونج ةدوجوملا ةلخنلا داشرإ ةطقنك دمتعي نأ حرط تقولا ضعب يفو

 ةديدج تاعارز ةماقإب نويقارعلا أدب امدنع تدقعت رومألا نأ الإ .ناوفس

 .'''ناوفس بونج

 ؛ريبزلا روخ ىلإ ناوفس نم بهذي ددحم طخ ىلع دودحلا ديدحت ةلكشم ءاثلاث

 ىتح ناوفس بونج ةعقاولا ةطقنلا نم ميقتسم طخك دتمي نأ بجي لهف

 ةعقاو ةطقن ىتح ارشابم اطخ عبتي وأ هللادبع روخو ريبزلا روخ ىقتلم

 نيب دودحلا ميسرتل ةدحتملا ممألا ةنجل ىلإ يئاهن ريرقت يف :«دودحلا ديدحتو ةلأملا ةدالو» رظنا )١(

 ءزجلا ؛م1447١ ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا «(م9517١ رايأ /ويام )7٠١ تيوكلاو قارعلا

 تيوكلا خيرات» .يمظعألا ًاضيأ رظنا .75و 74و ١” تارقفلا ء٠4868 - م79 ص ؛ يناشلا

 1١7. ص ءهركذ قيس عجرم ؛1 . . . يسايسلا

 4١. ص ؛هركذ قبس عجرم :«قارعلاو تيوكلا» «دليفوش رظنا (1)

 - اشر



 . يقرشلا - بونجلا وحن كلذ دعب هجتي يكل ءرصق مأ بونج ةرشابم

 مأ أفرم روطتو طفنلا رظن ةهجو نم ةماه اهنكلو «ةريغص ضرأ ةعطق
 )١( يح
 ربت

 يقتلت اهبجومب ىتلا ةقيرطلاب نكلو دودحلا فيرعتب ةقلعتم ريغ ةلكشم ءاعبار

 امدق دودحلل ناريسفت .هللادبع روخو ريبزلا روخ ىقتلم جيلخلاب دودحلا
 نييناطيرب نيحارتقا يف م١40١ ربمسيدو م٠14١ لوألا نيرشت /ربوتكأ يف

 يأ ةرشابم اوضفري مل نويقارعلا .دودحلا ديدحت ليهستو لكاشملا هذه لحل

 ةلأسم لح رظتني نأ بجي دودحلا ديدحت نأ ىلإ اوراشأ مهنكلو «حارتقا

 يف «نويناطيربلا .نايبوبو هبرو يف ةيتيوكلا رزجلا نع لزانتلا وأ زايتمالا
 ةفضلا ىلع ىندألا دملا رحبلا طخ نأ اوحضوأ «م477١ لئاسر لدابت

 نم الإ فلتخت ال يهو .روخلا اذه ىلع دودحلا يه ريبزلا روخل ةيبونحلا

 بتكم ناكم اهرابتعاب ناوفس بونج يف ةطقنلا ربتعت ىلوألا نأ ثيح
 لبقي نأ نكمي هنأ ىلإ قارعلا حضوأ 5 نم .ميدقلا يقارعلا كرامجلا

 تيوكلا نأ الإ .ةبرو ةريزج نع تيوكلا لزانت طرش م١46١ حارتقاب

 /ويام يف .2''م967١ ماع حارتقالا اذه بحس ىلإ قارعلا دمعف ضفر

 وحن ملك 5 دودحل ا ميدقت يقارعلا ةموكحلا سيئر حرتقا م456١ رايأ

 دعي مل هنأل ضفر تيوكلا .”هللادبع روخ بصمو ناوفس نيب بونجلا

 .ةيتيوك ضارأ نع لزانت نع عامسلا ديري

 . ةيلاتلا ةصفصلا ىف ةطيرخلا رظنا ()

 ًاضيأ رظنا :77 ةرقفلا :(م447١ رايأ /ويام )٠١ ءدودحلا مسر ةنجل يئاهنلا ريرقتلا رظنا (؟)

 تيوكلا خيرات» .يمظعألا يف «ةيقارمعلا - ةيتيوكلا دودحلاب قلعتملا يناطيربلا فقوملا»
 .اهيلي امو ١7١ ص «هركذ قبس عجرم :؟. . . يسايسلا

 ةحفصلا يف ةطيرخلا ًاضيأ رظنا .47 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«قارعلاو تيوكلا» «دليفوش رظنا (')
 . ةيلاتلا

 1 اير



 : (م - )١4557 ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرت روطت - ج

 اهنكلو .م191775١و م1977 ذنم تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا تعضو دقل

 ١94١ - ١445 يف ةيزيلكنإلا تاريسفتلا :5 مقر ةطيرخ

 . قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ديدحتل

 ابن



 ةسرامملا نأل ةبيرغ تسيل ةلاحلا هذهو .دعب تمسر دق نكت مل م9٠4١ ةياغل

 .اليوط مودت نأ نكمي عونلا اذه نم راظتنا ةيعضو نع ةلثمأ انيطعت ةيلودلا

 ةدهاعم بجومب تددح دق ةيتايفوسلا - ةيكرتلا دودحلا نإف :لاثملا ليبس ىلعو

 يف يهتنيل م9571١/ ماع الإ أدبي مل اهميسرت نكلو م1578 بآ /سطسغأ ١

 انايوغ نيب دودحلا لاثم ركذ اننكمي امك .23761917/“ لوألا نوناك /ربمسيد

 يدامتالا سلجملل يميكحتلا رارقلا بجومج تيدا يتلا ليزاربلاو ةيسنرفلا

 لصحي مل دودحلا ميسرت نكلو .م٠٠4١ لوألا نوناك /ربمسيد يف يرسيوسلا

 .اماع نينامث دعب يأ «0©2ع٠19 ماع الإ

 قيرط ىلع زجاوح عضو قارعلا نأ ىرنسو .نيدلبلا نيب دودحلا ميسرت متي نأ

 : دودحلا ميسرت ةلأسم لوح ةيقارعلا ةغوارملا ١(

 يتموكح نيب تاضوافملا ترمتسا م1951و م1377 نيبام ةرتفلا يف

 ةينقتلا تاساردلا نأ ةجحب ضفر قارعلا نأ الإ .دودحلا ميسرت لجأ نم نيدلبلا

 .ةدوجوم نكت مل حسملا لجأ نم ةحلاصلا طئارخلا نأو ةيفاك نكت مل ةيرورضلا

 طرشك نايبوبو ةبرو رزج نع تيوكلا لزانت م178١ ماع بلط ؛قارعلا نأ امك

 هجوت ةبوعصلا هذه زواجت فدهبو .؟”نيدلبلا نيب دودحلا ميسرت ةنحجل ليكشتل

 )١( ص .ما415 «ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلهلا .:ثادحألا تايموي" ءوسور لراش 1١١9482-

117 . 

 ص «م5457١ ؛يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا .ةةيسنرفلا انايوغ دودح ديدحت صوصخبا» رظنا (1)

 .اهيلي امو 68

 .اهيلي امو ١١5 ص ؛هركذ قبس عجرم .؛قارعلاو تيوكلا» ؛دليفوش رظنا (9)

 وا
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 ةينقت ةنحل ليكشتب رارقلا ذختا ثيح م977١ ماع دادغب ىلإ تيوكلا ريمأ

 نم نكمتت مل ةنجللا هذه نأ الإ .؟''نيدلبلا نيب دودحلا ميسرتب ةفلكم ةكرتشم

 ةموكحلا نم «م471١ راذا /سرام يف «قارعلا بلط ببسب اهماهمب مايقلا

 .ةمهملا هذهب مايقلل ةيدودحلا قطانملا ىلإ ةيماسر ةعومجم لاسرإب نذإلا ةيتيوكلا

 عضو ضومغ ببسب ؛ةكرتشملا ةنجللا ىلإ ةمهملا هذهب دهعي نأ ضفر قارعلا
 دودح قارعلا قرخ كلذ لبق .م977١ لئاسر لدابت يف نيبم وه امك دودحلا

 اذه نأ ودبيو .نايبوب ةريزج «م477١ ماع «تحاتجا يتلا هتاوقب تيوكلا

 نيب ةيراج تناك يتلا تاضوافملا ىلع جاجتحالا ىلإ فده يقارعلا لمعلا

 .''”قارعلا اهيف كرتشي مل يتلاو «يراقلا فرجلا ميسقت لوح ناريإو تيوكلا

 يف تيوكلا ىلإ قارعلا سيئر ةرايز دعب أشن ءافص رثكأ اوج نأالإ

 برقأ يف متيس دودحلا ةلكشمل ايئاهن الح نأ حضوأ وهف .م55717١ راذآ /سرام

 ةعقاولا ةقطنملل م471١ ناسين /ليربأ يف ةيقارعلا تاوقلا لالتحا نا الإ .تقو

 نوعبات ودب اهنكسي يتلاو ءناوفسو يلدبعلا نيب ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ىلع

 نكي مل يذلاو قرخلا اذه ىلع تيوكلا جتحا .ديدج نم هاجتالا بلق تيوكلل

 !”ةيدودحلا تاضوافملا ءانثأ يف طغض ةليسو ىوس

 هتابلطو تيوكلا دودحل قارعلا قرخخ نيب مئاد طبار ةمث ناك هنأ عقاولاو

 /ر يوتكأ يف الإ دودحلا ةقطنم ىلإ ءودهلا دعي ملو .ةيفاضإ ضورقل ةرركتملا

 ةميقب ةدئاف نودب اماه اضرق قارعلل تيوكلا مدق امدنع «م9717١ لوألا نيرشت

 عورشم ليومتل (يسنرف كنرف نويلم ٠٠١ ىلاوح) يتيوك رانيد نويلم ٠

 .م14557 ناريزح- /وينوي ٠ ؛ةيسنرفلا دنوملا ةديرج رظنا )١(

 ١757. ص ءهركذ قبس عجرم ؛«.. .دودحلا لكاشم» رابلأ رظنا (5)

 - ؟رااا



 اكرتشم انايب دودحلا ميسرت ةنلل ترشن مث .27قارعلا يف ءارماس دس ءابرهك

 ةهج نم .نيدلبلا نيب دودحلا ميسرتل امهلامعأ ةدواعمل نيفرطلا قافتا نلعي
 ةدهاعم يتايفوسلا داحتالا عم م417١ ناسين /ليربا 4 يف قارعلا عقو «ةينا

 ؛ةيرحب ةدعاق ءاشنإ عورشم ىلع نافرطلا قفتاو .يركسع نواعتو ةقادص

 قارعلا ةيجراخ ريزو ةرايز ءانثأ يفو .جيلخلا ىلع لطي أفرمب ةبلاطملا ىلعو

 طرش دودحلا ميسرتل ةزهاج هدالب نأ نلعأ «م917١ رايأ /ويام يف تيوكلل

 اذه ضفر تيوكلا نأ الإ .©)نايبويو ةبرو رزج نعاهل تيوكلا لزانت
 اذه مامأو .م517١ ماع ةياهن يف قارعلل ضرق ميدقت ضفر امك ؛«حارتقالا

 ناعقي نييدودح نيزكرم «م41١/ راذآ /سرام يف «قارعلا مجاه ضفرلا

 لخاد لايمأ ةثالث هتاوق تلغوت اهنم ىتلاو ةتماصلا امهنم تيوكلا قرش - لامش

  .؟9نييتيوك تلتقو ةيتيوكلا يضارألا

 نكي مل ءةرملا هذه نأ ثيح نم ةيمهأ رثكألا ةتماصلا ةثداح تناك دقل

 .ما 17 راذا ر/سرام 1 ؛ ةيسنرشلا دئوملا ةدلب رجح 220

 هنأ ىلإ يقاي ديعس ىضترم ىقارعلا ريزولا راشأ دقلو ١. 45 ص ءهركذ قبس عجرم «ءلايملا رظنا (؟)

 يف تاردابملا هذه حرش دقلو .ةيموق تاردابم ذاختا هيلعف دودحلا فلم قالغإ تيوكلا دا رأ اذإ

 : يلاتلاك هترايز ءانثأ

 . قارعلاو تيوكلا نيب يسايسلا قيسنتلا -

 .قارعلا يف يتيوكلا لاملا رامثتسا -

 . يعافدلا لابغا يف كرتشملا نواعتلا -

 .تيوكلا يف قارعلل ةيجيتارتسا زكارم ءاشنإ -

 .ظودةصاق ةتماصلا وحن ريسلا ةطخ ذيفنت أدب كلذلو .تاردابملا هذه لك ضفر تيركلا
 .ما141/5 راذا /سيرام ؟١ «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج رظنا (57)

 ذأ



 ماعل عافدلا ةيقافتاف .م471١ ةمزأ ءانثأ لصح امك ةيبنجأ ىوق نم لخدت كانه

 ةدارإل اقفو م١41١ رايأ /ويام ١7 يف تهتتا ايناطيربو تيوكلا نيب م١

 مامأ ةديحو ما 41/7“ ةمزأ يف اهسفن تدجو تيوكلا نإف يلاتلابو .2931تييوكلا

 مأ يقارعلا أفرملا ىلإ لوصولل :ىيلاتلاك تناك ةثئداحلل ةيقارعلا ةياورلا .قارعلا

 مل يقارعلا لمعلاو .ةتماصلا يف ةيتيوكلا يضارألا زايتجا نم دب ال ناك رصق

 تيوكلا نم لك مدخي أفرم وهو ءرصق مأ نع عافدلا ميظنت ىوس فدهي نكي
 .تيوكلا هراثأ يذلا بضغلا اذهل ةجاح ةمث نكي مل كلذلو .قارعلاو

 ىلع هؤانب مت دق ةتماصلا زكرم نأ اودكأو ةيقارعلا تاءاعدإلا اوبذك نويتيوكلا

 زكرملا نأل «لبق نم هل اططخم ناك ءادتعالاو .تاونس رشع ذنم عقوملا اذه

 دق ناك تيوكلا نأ ىلإ اضيأ نويتيوكلا راشأو .ةطرشلل ءةطاسب لكب ؛ناك

 ةلكشم ةيأ بنجتل دودحلا ميسرت ةيقارعلا تاطلسلا نم «تارم ةدع ؛بلط

 ١١ يف تيوكلا اهتلسرأ ىتلا ةرقذملا تاك نيحملا اذه يف ريخخألا بلطلا .- نيدلبلا
 ربتعي قارعلا نأ يه نيدلبلا نيب ةلكشملا .؟""قارعلا ىلإ م١ 41/“ راذا /سرام

 ىري تيوكلا ناك امنيب دودحلا ديدحتل «تارشؤمك7م9475١و م477١ يتيقافتا

 ةينقت يه دودحلا ةلكشم نإف يلاتلابو ؛ةيلود تايقافتا يه تايقافتالا هذه نأ

 نيدلبلا تاوق باحسناب ايقارع احارتقا تضفر ةيتيوكلا ةموكحلا ."”بسحو
 تماق ةيبرع ةطاسو رثإ ىلعو . عازنلا عوضوم دودحلا نم ملك ٠١ ةفاسم ىلإ

 ةدعتسم اهنأ ةيقارعلا ةموكحلا تنلعأ ءايروسو ةيدوعسلاو ةيبرعلا ةعماجلا اهب

 ١8286. نم ؛هركذ قبس عجرم ؛؟لامرلا يف طوطخلا ريشي ؛10116*1 ينيف دفاذ ) ١(

 ص ءةركذ قبس عجرم ؛ ؛ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرتا يف قارعلا ةيلخخاد ريزو حيرصت رظنا (؟)

 .اهيلي امو 4
 نيذهل ةينوئاقلا ةيحالصلا ىلع قارعلا جتحا دقلو ١155. ص ءهركذ قبس عجرم ؛ينيف رظنا (؟)

 . نيقافتالا

 #را 



 نم باحسنالا ىلإ تدمع امك ءدودحلا ةلأسم لحل تيوكلا ىلإ دفو لاسرإل
 فانئتسا نأ الإ .ماه ضرق ىلع لصح نأ دعب هدعوب مزتلا قارعلا .ةتماصلا

 قح قارعلل تضفر ةيتيوكلا ةموكحلا . سوملم مدقت يأ ققحي مل تاضوافملا

 ةقيمعلا هايملا ىتح ةيتيوكلا دودحلا زاتجت بيبانأ طوطخ ةدع عضو وأ ؛ءاتن

 عورشملا اذه قيقحت نأ نوملعي اوناك نويتيوكلاف .تيوكلل ةعباتلا «نايبوب ةريزجل
 يف .نيتيقارع نيتريزج اهنم ةبيرقلا ةبرو ةريزجو نايبوب ةريزج نم لعجيس
 ءاقل تيوكلا عم دودحلا ميسرتل زهاج هنإ قارعلا نلعأ «م1417 بآ /سطسغأ

 هحرط يذلا حارتقالا اذه ضفر تيوكلا نأ الإ .نيتريزجلا نيتاه ىلع هلوصح

 .227تقولا كلذ يف يقارعلا سيئرلا بئان «نيسح مادص

 ىلإ برعلا طش نع هيلخت ةجيتن تيوكلا يف تازايتماب قارعلا ةبلاطم (؟
 :ناريإ

 .م41/5١ ماع ناريإ عم رئازجلا ةيقافتا دقع دعب هبلط قارعلا ددج

 عوضوم تناك يتلا برعلا طش قطانم نع قارعلا ىلختي قافتالا اذه بجوميف

 راجفتسا :رئازجلا ةيقافتا ةروتاف عفد تيوكلا نم بلطو .نيدلبلا نيب عازن

 قارعلا نأ الإ .ةبرو ةريزج ىلع لوصحلاو اماع 44 ةدمل نايبوب ةريزج فصن

 ةتماصلا ةمزأ ذنم ةقلغملا دودحلا نإف ةيناث ةهج نم .؟؟7هتدايسل ةعضاخو هيضارأ

 لمس مجرم < لابملا أضيأ رظنا 113 ست «ةركذ قيس مجرم 4ك ب . . قارعلاو تيوكلا» . دليفوش ن1

 .18/8 ص ؛هركذ

 نيتريزحلا ىلع تيوكلا ةدايس ىلع دكؤي ًارارق ما 0 زوم /ويلوي يف ؛ يتيوكلا ناملربلا ىئبت 7

 رييغت»" ءينيف ديفاد رظنا .قارعلل ةيداصتقالا ةدعاسملا ىلإ ًاضيأ ًاريشم ؛ةيلود تايقافتا بجومب
 .اهيلي اهو 1 ةرخ نص عوركذ قيس عج رم .؟لامرلا يف طوطتملا

 سا راو



 ةيمسرلا ةرايزلا رثإ ىلع «ما41١ا/ زومت /ويلوي 74 يف الإ حتفت مل ما 1/7 ماع

 مث .دادغب ىلإ ؛كاذنآ عافدلاو ةيلخادلا ريزو « حابصلا دعس خيشلا اهب ماق ىتلا

 .نيدلبلا يف ةيلخادلا يريزو نم ةنوكم ةديدج ةنحل ءاشنإ ناتلودلا تررق

 ةنجللا هذه لامعأ نأ الإ .؟7١ةكرتشملا دودحلا ميسرت ةمهمب ةنجللا هذه تفلكو

 نيلوؤسملا ابك نم «ميهاربإ تزع ددر م978١ ماع .مدقت يأ زرحت مل

 مزتلي قارعلا» نأ احضوم ةيقارعلا تاءاعدالا تيوكلل هترايز ءانثأ يف «نييقارعلا

 ةمآلا حلاصمو ةينطولا هحلاصم قارعلل نمؤي ءارجإل اقفو دودحلا ميسرت متي نأب

 قرخت ناريإ نإ لوقلا كلذ نم قارعلا دارأ دقلو .«يبرعلا جيلخلا» يف ةيبرعلا

 يه امنإ دودحلا ليدعت هتالواحم نإف كلذلو .جيلخلا يف برعلا قوقح كهتنتو

 يوط ةيناريالا ةيقارعلا برحلا عالدنا عم .ةقطنملا يف برعلا نع عافدلا فدهب

 ةيدودح لكاشم دوجو ةجيتن تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت عوضوم اتقؤم

 تمدق ةيناريإلا - ةيقارعلا برحلا لالخو .7'2ع1841 ذنم ناريإو قارعلا نيب

 . قارعلا ىلإ يلاملاو يسايسلا اهمعد تيوكلا

 نم نويقارعلا بلط «ناريإو قارعلا نيب ةينامثلا برحلا تاونس ءانثأ يف

 نكلو .امهراجئثتسا امإو «نايبوبو ةبرو يتريزج نع لزانتلا امإ تيوكلا

 /ليربأ ١١ يف يتيوكلا ةيلخادلا ريزو لالخ نم حارتقالا اذه اوضفر نييتيوكلا

 )١( ص ؛هركذ قبس مجرم ««يداصتقاو يسايس روطت : تيوكلا) ءوشيإ بيبح 17 .

 ؛ يناثلا ءزحلا ؛م١ 91/5 :«سيراب ءةحورطأ ؛«برعلا طشل يلودلا ينوناقلا ماظنلا" يديفم رظنا (؟)

 ةيناربإلا - ةيقارعلا تافالخلل ةينوناقلا هجوألا» « سابع دوبع سابع ًاضيأ رظنا .19 - ١١ ص

 .م19195 ءاسنرف «ءسين ؛ةحورطأ ؛:برعلا طش لوح

 يرايلم ةميقب م١194 ناي /ليربا يف ةدئاف نودب ةدعاسم قارعلا ىلإ يتيوكلا ناملربلا مدق (7)

 .رالود رايلم 5٠ قارعلا ىلإ ةيدوعسلا ةكلمملاو تيوكلا تمدق ما ةرغا/ ماع ىتحو .رالود

 رق



 برحلا ءاهتنا دعب ىتحو .؟'9019485 لوألا نيرشت /ربمفونو ١061987 ناسين

 امك .نايبوبو هبرو يتريزج صخ اميف هتابلطب قارعلا رمتسا ةيناريإلا - ةيقارعلا
 المكم اءزج نالكشت نيتريزجلا نأ ادكؤم ةيقارعلا ةبلاطملا ضفرب تيوكلا رمتسا

 ءم4517١ ذنم «قارعلاو تيوكلا نيب عازنلا نأ ةظحالم اننكمي ةياهنلا يفو

 هتلاسر يفو .ةلقتسم ةلودك تيوكلا دوجو ينعي دعي ملو ايدودح اعازن حبصأ

 ةيجراخخ ريزو حضوأ «ىيبيلقلا يلذاشلا «ةيبرعلا ةعماجلل قباسلا ماعلا نيمألا ىلإ

 /ويلوي ١5 خيراتب ءهزيزع قراط ديسلا ةموكحلا سيئرل لوألا بئانلاو قارعلا

 يتلا تاماسقتالاو ةيرامعتسالا ةلحرملا نم هنأ اديج ملعن اننإ» م٠44١ زومت

 نيب ةقلعم دودحلا عضو ةلأسم ؛«ةيبرعلا ةمألا ىلع نويرامعتسالا اهضرف

 نرقلا نم تاينيعبسلاو تاينيتسلا يف تمت يتلا تالاصتالا .تيوكلاو قارعلا

 راجفنا ىتح عوضوملا اذه لوح لح ىلإ لوصولا نيقيرفلل حمست مل يضاملا
 بئان ةلاسر يف «فرتعا قارعلا نإف «يلاتلابو ."79ناريإو قارعلا نيب برحلا

 كلذو «يدودح عازن وه تيوكلا عم عازنلا نأ «ةيجرانخلا ريزو «ءارزولا سيئر

 رمألا ,م0٠114 بآ /سطسغأ ١ يف تيوكلل قارعلا وزغ نم نيعوبسأ لبق

 نأ ةظحالم انئكمي امك .تيوكلا لايح يقارعلا فقوملا يف ضقانتلا دكؤي يذلا

 قيمعلا رحبلا ىلإ لوصولاو ةيجيتارتسا عقاوم تلوانت ةيقارعلا تاءاعدالا

 ةيخيراتلا قوقحلا موهفم نع ايلك لختي مل قارعلا نأ الإ .ةحالملل حلاصلاو

 نيتريزجلا ريجأت نأ تنلعأ ناريإ .يناريإ ديدهت رثإ ىلع م584١ ماع يقارعلا بلطلا تيوكلا ضفر (1)
 .5 ص اء١٠ ال مقر 2ما1586 :؛قرشم - برغم رظنا .برح نالعإك ريتعيس قارعلا ىلإ

 ءمركذ قع معي رس م - ؤهاقت ةيلود ةمزأ فلق . جيلخلا بترجع يلا ةلاصرلا ةده رظنا ل
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 - ؟رأأل -



 ةدايسلاب ةيقارعلا ةبلاطملل ضقانتملا عباطلا راطإ يف جردني اذهو .تيوكلا ىلع

 عم هتلباقم ءانثأ يف «نيسح مادص :؛ىقارعلا سيئرلا راشأ دقلو .تيوكلا ىلع

 زومت /ويلوي 7٠ خيراتب «يبسالغ ةديسلا «قارعلا يف ةدحنملا تايالولا ةريفس

 ال دق اذهو .ىرخألا دعب ةدحاولا قارعلا قوقح سرامنس اننإ) ىلإ م

 نم انسل انئأل اهلك اهسرامنس اننكلو .ةنس ىف وأ ءرهش ىف وأ «مويلا لصحي

 الو ةيعرش وأ ةيخيرات بابسأ كانه سيل ءمهقوقح نع نوتمصي نيذلا ءالؤه

 ,.؟!7«انقوقح نم تيوكلاو «تارامالا) انمرحت يكل ةرورض

 عم يدودحلا عازنلا لحل صاخ موهفم قارعلل ناك هنأ كلذ نم حتنتسن

 نأ عيطتسي يدقاعتلا نوناقلاو ةيخيراتلا قوقحلا موهفمب هنأ ىري وهف .تيوكلا

 ةينوناقلا رظنلا يتهجو نم هنأ انيأرو قبس دقلو .تيوكلا ىلع هبلاطم دكؤي

 خيراتلا نأ نم مغرلابو .قارعلا نع لقتسم دوجوب قحلا تيوكلل نإف ةيخيراتلاو
 بآ /سطسغأ ” يف قارعلا هحاتجا «تيوكلا لالقتسا نادكؤي نوناقلاو

 .يلودلا عمتجملا نأ الإ .تاريربتلا ضعب احراطو هتيعرش ىلع اجتحم م5

 ةداعإب فتكت مل ةدحنملا ممألا ةئيه نأ ىرنسو .اعيرس در ةدحتملا ممألا ةطساوب

 ْ .اضيأ اهتتمض اهنكلو تيوكلا ةيعرش

 - ؟رار -



 تلاثلا مسقلا

 اهنامضو تيوكلا ةيعرش ةداعإ

 ةدحتملا ممألا لق نم

 - رفيقا





 وأ يلودلا عمتبجملا تبذج يتلا تاعازنلا وأ تامزألا يه ةليلق م455١ ذنم

 برحلا ببسبف .جيلخلا ةمزأ تلعف امك ءوضلا تحت ةدحتملا ممألا تعضو

 ىلإ ادانتسا اهب عتمتي يتلا ةعساولا تايحالصلا نمألا سلجم مدختسي مل ةدرابلا

 يلودلا عازنلا جيلخلا برحو ةمزأ تربتعا دقلو .قاثيملا نم عباسلا لصفلا

 يف سيراب قاثيم بجومب ةدرابلا برحلا تهتنا) ةدرابلا برحلا دعب ربكألا

 ممألل ناحتما لوأ جيلخلا برح تلكش دقلو .(م٠1494١ يناثلا نيرشت /ربمفون

 ربع امك ءوأ - لمعت نأ تايلآلاو لئاسولا لكل نكمي ثيحو ةررحتملا ةدحتملا

 ةمظنملا ئدابمو فادهأ نع عافدلا ناكمإلاب حبصأ ثيح» 2هءاءاذ» نلكاز فلار

 تابس ةلاحب ةليوط ةرتفل تلظ اهنكلو «قاثيملا اهيلع صن تايلآب اهزيزعتو
 .():قيمع

 قباس ال ةقيرطب فرصت نمألا سلجم نأ ظحالن نأ اننكمي «ةقيقحلا يفو

 تيوكلا حايتجا مامأف . عسوم لكشب مدختسا قاثيملا نم عباسلا لصفلا نأو اهل

 سلجم ىنيت «م٠14 بآ /سطسغأ ١ يف «تيوكلا ةلودل قارعلا مضو

 دكأ مث 77١. مقر هرارق يف تيوكلا وزغ ةنادإ ناك اهلوأ .تارارق ةدع نمألا

 يف جردت لالخ نم 1577 رارقلل ادانتسا مضلاب فارتعالا مدع ىلع كلذ دعب

 ضفر مامأو ءاريخأو .قائيملا نم 4١ ةداملا اهيلع صنت يتلا ةيداصتقالا تابوقعلا
 مقر ريهشلا رارقلا نمألا سلجم ىنبت ؛«ةدحتملا ممألا تابلطتمب مازتلالا قارعلا

 خيراتب طقف ةعبارلا ةرملل م٠94١ يناثلا نيرشت /ربمفون 19 خيرات

 رارقلا اذه لكش دقلو .ةيجراخلا ءارزو عامتجا لالخ نم ةدحتملا ممألا ةئيه

 يف حضوأ وهو .ةيركسعلا تابوقعلا ىلإ ةيداصتقالا تابوقعلا نم رورم ةطقن

 عجرم .؟جيلخلا يف برححلاو ةمزاللا ةيئوئاقلا هجوألا نم . جيلخلا ةمزأو ةدحنملا ممألا» .نيلكاز )١(

 , 2٠ ص ؛هركذ قيس

 .م155+ ١١/ /54 يف رداصلا "1/8 رارقلا رظنا (؟)
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 ضرفل ةيرورضلا لئاسولا لك مادختساب ءاضعألا لودلل» حمسي هنأ ةيناثلا هترقف
 ةلصلا تاذ ةقحاللا تارارقلا عيمجو «(م145١) 55* رارقلا قيبطتو مارتحإ

 .«ةقطنملا يف اهباصن ىلإ نييلودلا نمألاو مالسلا ةداعإو

 .م١44١ يناثلا نوناك /رياني ١١ يف تقلطأ ءارحصلا ةفصاع ةيلمع

 .ةيكريمألا ةيركسعلا ةدايقلا تحت فلاحتلا تاوق اهب تماق يتلا ةيبرحلا لامعألا

 لقأ وأ ةبئاغ هبش تناك ةيركسعلا تايلمعلا ءانثأ «ةدحنملا ممألا نإف اذكهو

 سلجم داع «م١1991١ راذأ /سرام ؟ ذنمو «كلذلو .ايروك برح نم اطروت

 . برحلا جئاتن ديدحت ىلإ فدهي رارق ينبتل ةهجاولا ىلإ نمألا

 لب .قارعلا ىلع تضرف يتلا ريبادتلل ايئاهن ادح تيوكلا ريرحت عضي ملو
 ناسين /ليربأ خيرات 181/ رارقلا .هيلع تضرف ةديدج تامازتلا ةمث نإ

 ثيح ةدحتملا ممألا ةئيه خيرات يف ؟''اهل قباس ال ةيخيرات ةليسو لكش م١0

 يتلا ماهملا عونتو هادمب ازيمتم رارقلا ناكو .7'"2ةيقيقح مالس ةدهاعم ةباثمب ربتعا

 قارعلا نيب دودحلا ةمرح ىلع «؛:ةصاخ صنيو .ماعلا نيمألا ىلإ تلكوأ

 ةعوزنم ةقطنم يف ةدحدملا ممألل نيعبات نيبقارم راشتنا ءاهميسرتو تيوكلاو

 يواميكلا حالسلا عاونأ لك ةلازإ وأ ريمدت «تيوكلاو قارعلا نيب حالسلا

 يقلتل ةنجلو تاضيوعت قودنص ءاشنإ «ةرداصملا كالمألا ةداعإ «يجولويبلاو

 اقبط ران قالطإ فقو ذيفنتلا زيح لخدي رارقلا ماكحأل اقفوو .ىواكشلا
 .رارقلا ماكحأ لكل هلوبق ايمسر غلب دق قارعلا نوكي امدنع ةبجاولا لوصألل

 .م١94١ ناسين /ليربأ ” يف مت غيلبتلا اذهو

 ريسفتب ةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملا نم اددع تراثأ جيلخلا ةمزأ نإف ءاريخأو

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم .«جيلخلا ةمزأو ةدحتملا ممألا» يف نيلكاز دنع مدختتسملا ريبعتلل آقفو 7١.

 :ةيلود ةمْزأ فلم : جيلخلا برح» رظنا (؟) + - 159٠ص ؛هركذ قبس عجرم :4م1147 77.

 هه 5515 -



 لامعألا صخ اميف نمألا سلجم فئاظوو رود وأ «قاثيملا نم عباسلا لصفلا

 هذه .ةدحتملا ممألا ةئيهل ماعلا نيمألا رودو فلاحتلا تاوق اهترشاب يتلا

 .عوضوملا لوح تزكر 7تاساردلا نم ددع عوضوم تناك تالؤاستلا

 تيوكلا ةلود ةدحوو ةدايس ةداعإ يف ةدحتملا ممألا رودل اعابت ضرعتنس

 تيوكلا دودح نامض ةدحدللا ممألا تعاطتسا فيك ىرنس مث «(لوألا لصفلا)

 .(يناثلا لصفلا) هدوجو تسركو

 . ظفاحلا نعم ًاضيأ رظنا ؛هركذ قيس عجرم . ؟جيلخلا ةمزا] غياصلا ميلس لاثملا ليبس ىلع رظنا 6

 ءاسترف ؛'1010155 روت :ةحورطأ ؛"؟ماعلا يلودلا نوناقلا اهريثي ةلغمأ .جيلخلا برجخو ةمْزأا

 .ما 1/
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 لوألا لصفلا

 ةدحتملا ممألا لبق نم تيوكلا ةيعرش ةداعإ

 ةياغلو «تيوكلل يقارعلا وزغلل موي لوأ «م٠144١ بآ /سطسغأ ١ نم

 نسح ةردابمك» نمألا سلجم ىطعأ ثيح م٠99١ يناثلا نيرشت /ربمفون 4

 تيوكلل هلالتحا يهنيل م١44١ يناثلا نوناك /رياني ١8 ةياغل ةلهم قارعلا «ةين

 ىلوأ ةلحرم يف .ةمزألل يملس لح داجيإ «لئاسولا ىتشب نمألا سلجم لواح

 .ةقطنملا يف ةيركسع ةوق رشن ىلإ ةدحتملا تايالولا ةدايقب لود ةدع فلاحت دمع

 قارعلا مازلإل ةيرورضلا لئاسولا لك مادختسا» ةوقلا هذهل نمألا سلجم زاجأ

 .«ةلأسملا صوصخبب هتارارق قيبطتب

 157٠ نم) ارارق ١7 ىتبت «ةرتفلا هذه لالخ .نمألا سلجم نأ « عقاولاو

 ررق «ةلومأملا جئاتنلا طعت مل ةيسامولبدلا لئاسولا نإ ثيحو .(15178 ىلإ
 تحت سيل نكلو نمألا سلجم نم هل ةاطعملا ةلاكولل اقفو «يلودلا فلاحتلا

 سلجم نم هل ةاطعملا تاطلسلا لك مادختسا .ةدحتملا ممألا ةئيه ةرادإو ةباقر

 نمو .قارعلا لبق نم تيوكلا لالتحاو وزغ ءاهنإل ةيركسع ةيلمع ءدبو .نمألا

 اهريرحتو تيوكلا ةلود ةداعإل ةدحنلملا ممألا لخدت ةسارد لبق :«يرورضلا

 تيوكلل همضو هوزغ ريربتل قارعلا اهمدق ىتلا ججحلا دنع فقوتلا (؟ ةرقفلا)

 . (ىلوألا ةرقفلا) ةلودلا هذه دوجو ىلع كلذ راثآو

 نوناقلل ريبك قرخ : تيوكلل قارعلا مضووزغ - ىلوألا ةرقفلا
 : يلودلا

 الح تيوكلا دض ةوقلا قارعلا مدختسا «م٠44١ بآ /سطسغأ ” يف
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 نم وه ةيلودلا تاقالعلا يف ةحلسملا ةوقلا ىلإ ءوجللا عنم .امهنيب مئاقلا عازنلل

 . ممألا ةئيه قاثيمو يلودلا نوناقلل ةيساسألا ئدابملا

 عنتمت» ممألا ةئيه قاثيم نم ةيناثلا ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا ماكحأل اقفوف

 وأ ةوقلا ىلإ ءوجللا نع ةيلودلا اهتاقالع يف «ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا

 وأ «ةلود لكل يسايسلا لالقتسالا وأ ةيميلقإلا ةدحولا دض اهمادختساب ديدهتلا

 لدعلا ةمكحم .«ةدحتللا ممألا فادهأ عم ضراعتت ىرخأ قرط ةيأ مادختسا

 هبشو ةيركسعلا تاطاشنلا ةيضق يف أدبملا اذه «م9487١ ماع «تدكأ ةيلودلا

 ةوقلا ىلإ ءوجللا مدع أدبم نأ ةمكحملا تدكأ دقلف .اوغاراكين يف ةيركسعلا

 .'7يعامجلا نمألاب ةقلعتملا ماكحألاب طورشم ريغ ايفرع ايلود اينوناق ًاءدبم ربتعي

 هل حبصأو يلودلا نوناقلا يف ايساسأ اءدبم مويلا ربتعي أدبملا اذه نأ ىلإ ةفاضإ

 ءوجللا مدع أدبم نأ ىلإ ءةفاضإلاب .لان5 ©هععم5 ةرمآلا ةينوناقلا ةدعاقلا ةميق

 تادهاعملا نم ةيلودلا قئاثولا نم ريثكل اعوضوم حبصأ لودلا لبق نم ةوقلا ىلإ
 اذه ىلعو .ةماعلا تارمتؤملا تارارق ىلإ فارطألا ةددعتملا تادهاعملا ىلإ ةيئانثلا

 ”5 خيراتب ريهشلاو ينلعلا رارقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تنبت ساسألا

 ةيوقت صوصخب ةدحتملا ممألا تانالعإ» :ناونعب م١41١ لوألا نيرشت /ربوتكأ

 .'7«ةوقلا ىلإ ءوجللا مدع أدبم ةيلاعف

 .ممألا ةئيه قاثيم يف اقلطم اعنم سيل ةوقلا ىلإ ءوجللا عنم نأ الإ

 .ايعرش ةوقلا ىلإ ءوجللا اهيف نوكي تالاح سمخ ء« عقاولا يف «كانهف

 لوبقم وه ةوقلا ىلإ ءوجللا نأ ىلوألا .ةينمض ةروصب امهيلإ راشم ناتلاح

 أ 8 8 ست مالك ؛ةيلودلا لدعلا ةمكحم ةعومجم )١(

 .لوألا نيرشت /ربوتكأ 54 يف ةدحدملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا يف رداصلا (؟6) 51 ؟8 رارقلا (؟)

 .ماا1

9 - 



 قح ىه ةيناثلا ةلاحلا .١2'هاركإلا ةيعرش ركتحت وأ كلتمت يتلا ةلودلا لخاد امئاد

 لالتحالا اذه ةمواقمب ةيرصنع وأ ةبيرغ «ةيرامعتسا ةرطيسل عضاخلا بعشلا

 .«ريصملا ريرقتب قحلا» "”لودلا ةيقب نم ةنكمم ةيركسع ةدعاسمبو حالسلاب

 اهدجن ىلوألا .ددحم لكشب قاثيملا اهيلع صني ىرخألا ثالثلا تالاحلا

 ىلع صنت ىيهو .(©””فورظلا ريغت ببسب ةمئاق دعت مل يهو ١١ ا/ ةداملا يف

 هذهو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف ةميدقلا ءادعألا لودلا دض يركسع لمع

 ىلإ ءوجللاب ةدحتملا ممألا قح ىلع قاثيملا صني امك .ءاغلإلا ةلحرم يف ةلاحلا

 وأ رارق ساسأ ىلع «ةكرتشملا ةحلصملا» ليبس يفو يعامجلا نمألا راطإ يف ةوقلا

 ؛ءانطسالا اذهل اقفوو .ةماعلا ةيعمجلا نم ةيصوت وأ نمألا سلجم سس ةيصوت

 هقرخ وأ مالسلل ديدهت ةهجاومل يعامج لمعب مايقلا نكمي «عباسلا لصفلل اقيبطتو

 نكمي ال قائيملا ماكحأ نإ» نيبت قاثيملا نم 5١ ةداملا نإف ءاريخأو .هيلع ناودع و

 سلجم ذختي ىتح حلسم ءادتعا عوضوم ةدحنملا ممألا يف وضع اهيف نوكي يتلا

 عافدلا قح نأ ىلع .«نييلودلا نمألاو مالسلا ىلع ظافحلل ةيرورضلا ريبادتلا نمألا

 .طورش ةدعل ءاقحال ىرنس امك ؛ عضخي يعرشلا

 يلودلا نوناقلا يف لخدتلا مدعو لودلل ةيلخادلا ةيحالصلا» ؛0نءارقلعما' فوكاشوأ رظنا 10

 - 5 ع ١ 22 ملا 1 ما 4 ؛ يلودلا نوناقلا ةيميداكأ تاأرضاصم ةضومجم ع ؟ رصاعملا

 .ةينرفلاب م1

 /وينوي + خيرات فيئج ةيقافثال ١ مقر قحلملا لوكوتوربلا نم ىلوألا ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا عجار (؟)

 بوعشلا حفاكت اهلالخ نم يتلا ةحلسملا تاعازنلا ريتعتا ماكحألا ةهذهل ًاقفوف .ما 51/7 ناريزح

 ريرقتلاب بوعشلا قمل ًاقيبطت ةيرصنعلا ةمظنألا وأ يبنجألا لالتحالا وأ ةيرامعتسالا ةرطيسلا دض
 عجرم ؛"؟ماعلا يلودلا نوناقلا# :«نورخآو نويغن رظنا .ةحلسملا ةيلودلا تاعازنلل ةهباشم «يتاذلا

 . ااا نص ءهركذ قبس

 8عالذا ك تركو اليب .؟ممألا ةبصع قاثيم" يف 0طعطقلأ يلابغ ٠١1 ةداملا ىلع قيلعتلا رظنا (")
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 تيوكلا دض قارعلا لخدتو ماع لكشب حلسملا لخدتلا نإف «ةقيقحلا يفو
 اذه نالعجي ناببس .هاركإلا مادختسال ةيشحو رثكألا ريبعتلا لثمي صاخ لكشب

 ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدع أدبمل اقرخ لكشي هنأ ءالوأ .نادم ءادتعالا

 ىلإ ءوجللا مدع أدبم ىلع يدتعيو قرخي هنأل ءايناث .اهتدايس مارتحالو لودلل

 .يركسعلا هلمع ريربتل اججح مدق تيوكلا قارعلا حاتجا امدنعو .ةوقلا

 ةفرعم لبق (لوألا ثحبملا) ةيقارعلا ججحلا ةيعرش ةسارد ديفملا نم هنإف كلذلو

 .تيوكلا ةلود دوجو ىلع يقارعلا يركسعلا لمعلا جئاتن

 وزغريربتل ةيقارعلا ججحلا ةيعرش لوح : لوألا ثحبملا
 تيوكلا

 نكي مل «م٠114١ بآ /سطسغأ ” رجف يف تيوكلا قارعلا حاتجا امدنع

 ةدايسلاب يقارعلا بلطلا نأ حيحص .هحايتجال ينلع ريربت يأ ءافخإب ادبأ امتهم

 ةجح ىف اهدجن تيوكلا وزغ بابسأ نأ الإ ء؛ةيساسألا ةجحلا وه تيوكلا ىلع

 ءادتعا ةينول يعرشلا عافدلا أدبم فلخ قارعلا ىمتحا مث ؛(أ) ةيداصتقا

 ةيروثلا ةموكحلا هتهجو ءادنب هلمع قارعلا ررب ءاريخأو .(ب) يتيوك يداصتقا

 همضو هوزغل ريربتلا ججحلا هذه يف قارعلا دجو دقلف .(ج) تيوكلا يف

 : 2ىتي روكلا يداصتقالا ءادتعالا" : ةيداصتقالا ةححلا - |

 راباف «قارعلاو تيوكلا نيب تاقالعلا يف امهم اناهر طفنلا لكش دقل
 .قارعلا عامطأ طحم امئاد تناك ةيتيوكلا طفنلا

 ةيسائع «ةدشب نيسح مادص ىسيكولا نادأ ؛ءما5 زومت /ويلوي ١و7 يف

- 



 ةيطفنلا ةسايسلا» : ةطلسلا ىلإ ثعبلا بزح لوصول نيرشعلاو ةيئاثلا ىركذلا
 ةيبرعلا لودلا ماكح صضعب «تقولا ضعب ذنم ءدصق نع اهدمتعي يتلا ةديدحجلا

 راشأ دقلو .«ةدحتملا تايالولا نم ضيرحت ىلع ءانب نوفرصتي نيذلا جيلخلا يف

 ربتعي يتلاو اهمسي مل يتلا لودلا هذه هاجت ةيماقتنا تاديدهت ىلإ يقارعلا سيئرلا

 .؟!)ةيبرعلا ةمألل داعم اهفقوم نأ

 ةيجراخ ريزو «زيزع قراط ديسلا ملس م٠44١ زومت /ويلوي ١١ يف
 ١8 يف ترشن ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىلإ ةيمسر ةركذم «قارعلا

 اققوم» هعابتاب اهطاقن ضعب يف تيوكلا قارعلا اهيف مهتي م٠19١ زومت /ويلوي

 هاياونب. ««ةيبرعلا ةمألا ناحخدو «ةصاخلا هحلاصم وحن لام» هنأبو :«اينانأو اقيض
 ةقلعتم ةديدع ةلئسأ ةركذملا هذه يف قارعلا راثأ دقلو .اهيف كوكشملاو ةضماغلا

 نمألابو ء:ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا نع عافدلا يف قارعلا هبعل يذلا رودلاب

 دض برحلل ةيداصتقالا جئاتنلا ضرع امك .ةيبرعلا تاورثلا عيزوتبو نماضتلاو

 خض فقوت نع ةمجانلا رئاسخلا نود رالود رايلم ٠١7 قارعلا تفلك يتلا ناريإ

 جاتنإ يف فقوتلا اذه نأ ةيجراخلا ريزو راشأو .تاونس / ةليط يقارعلا طفنلا

 لودلا ةيقب هنم تدافتساو رالود رايلم ٠١1 ىلاوح هتميق تغلب يقارعلا طفنلا

 لاطبألا ناك امدنع# هنأ حضوأ تيوكلا صخ اميف .ةقطنملا يف ةجتتملا ةيبرعلا

 .«تيوكلا كلذ يف امب ةيبرعلا يضارألا نع عافدلل مهئامدب نوحضي نويقارعلا

 ةموكحلا تدافتسا ءاهنم ءزج تيوكلاو ؛ةيبرعلا ةماركلاو ةدايسلا نع عافدللو

 هفقوم نمو ةيقيقحلا ةيبرعلا هثدابم نمو «برحلا يف قارعلا لاغشنا نم ةيتيوكلا
 اهمدقت يف رمآتتل ةيبرعلا لئاسملا لوحو «ةقيقشلا لودلا عم هتاقالع يف ليبنلا
 ىلع ةيتيوكلا ةموكحلا تماقأ دقلف .ةيقارعلا يضارألا وحن مظنملاو يجيردتلا

 .8 نص ءما5 زوم /ويلوي 15 ؛ ةيسنرفلا دنوملا ةديرج 10
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 ."''«ةيعارزو ةيطفن تازيهجتو ةطرشلل زكارمو ةيركسع زكارم ةيقارعلا يضارألا
 ىلع ةيطفن تازيهجت ماقأ تيوكلا نإف م١٠9١ ذنم» هنأ يقارعلا ريزولا دكأ امك

 احضاو حبصأ اذكهو .طفنلا هنم خضو يقارعلا ةليمرلا لقح نم يبونجلا مسقلا

 نم قورسملا طفنلا ةجيتن ايثزج ةيملاعلا قوسلا قارغإ ىلع لمع تيوكلا نأ
 ىلوألا : نيترم قيسم روصت نع قارعلا ىذا دق نوكي كلذبو .ةليمرلا لقح

 اذإو .هلاومأ ةقرسب مث نمو «لاملا ىلإ ةسام ةجاحب ناك امدنع هداصتقا فاعضإب

 «قورسملا طفنلا ةميق نإف م٠44١ و م417١ نيب ةدئاسلا راعسألا ىلع انزكترا ام

 .'""«رالود رايلم ؟, 5 ىلإ عفترت «ةيوخألا تاقالعلا عم ايلك ضقانتت ةقيرطب

 : ةرابعلا هذهب «هقوقحو قارعلا دض ءادتعاب» تيوكلا لمع قارعلا فصو دقلو

 ةيتيوكلا ةموكحلاف .«ةيطفنلا انتورث ةقرسو ةيطفنلا انرابآو انيضارأ ىلع اهيدعتب»
 يلايربمإ يشحو ديدهتل ةضرع وه يذلا تقولا يف يقارعلا داصتقالا ريمدت ديرت

 .'''«يركسعلا ءادتعالا نم اررض لقأ سيل ءادتعا هنإ . ينويهص -

 هاهتاب اطفن الوأ لمش دق قارعلا دض ىتيوكلا ءادتعالا نوكي كلذبو

 . )١( ةبعصلا ةلمعلا نمؤت ىتلا ةيقارعلا تن داتملا مهأ ءطفنلا راعسأ ضفخ

 .(1) يقارعلا طفتلا ةقرس ايناثو

 ١( طفنلا راعسأ ضفخ هاجتاب يعرشلا ريغ طغضلا :

 ةيبرعلا تارامإلاو تيوكلا الوأ مهتا قارعلا نأ ىلإ الوأ ةراشإلا بهجت

 ةعماجل ماعلا نيمألا ىلإ زيزع قراط ديسلا ةيجرانخلا ريزوو يقارعلا ءارزولا سيئر بئان ةلاسر رظنا )١(

 - ريوتكا ؛15* مقر ءبرغم - قرشم يف :م٠194* زومت /ويلوي ١١ يف ةيبرعلا لودلا
 .857 ص « يسنرفلا قيثوتلا . سيراب ؛م١ 44٠ ءلوألا نوناك - لوألا نيرشت /ربمسيد

 .8/8 ص ؛هركذ قبس عجرم 215* مقر «؛ برغم - قرشم (1)
 .04 ص :هركذ قبس عجرم ؛غ17* مقر «؛برغم - قرشم (5)



 دض# ةيسايس راطا يف راعسألا ضفخل طفنلا قوسل دمعتم قارغإب ةدحتملا

 ةرماؤم دصق نع اتجسن نيتموكحلا نأ قارعلا دكأ دقلف .«برعلا دضو قارعلا

 لبق نم ةددحملا مهصصح ريثكب زواجتت طفنلا نم تايمكب قوسلا قارغإل
 ريبك ضفخ ىلإ تدأ ةدمعتملا ةسايسلا هذه . . .ةيهاو ججح تحت «كيبوألا

 ةيسنلاب ينعي ليمربلل دحاو رالود ضفخ» نإف يقارعلا قطنملل اقفوو .«راعسألل
 قارعلا مهتا «كلذ ىلإ ةفاضإ ."72يونسلا هلخد نم رالود رايلم ضفخ قارعلل

 .هضيفخت وأ هيلع بترتملا نيدلا ءاغلإ ضفرب تيوكلا

 سله نع رداص مدرب ةيقارعلا تاءاعدالا ةلمج تيوكلا ىهقن ةبأ وجع يف

 210ر2 يبلع 118: يزن وركلا قطرلا
 يف نمكت ةيلاملا قارعلا ةلكشم نأ حيضوتلا مئالملا نم هنإف عقاولا يفو

 رايلم قفدت ىلإ يدؤت ليمربلا ىلع دحاو رالود ةدايزف .كيبوألا لبق نم طفنلا

 سرام 7١و ١7 يف كيبوألا ءرازو عامتجا يفف .ةلودلا ةنيزخ ىلإ يفاضإ رالود

 نلعأ زو /ويلوي ا يغف :قاعتمالا عقرب قارعلا بلاط انيبف يف ما

 يف هئاكرش فقوم ناك ايأ كيبوألا نم ةددحملا هتصحب مزتليس هنأ تيوكلا

 نأ طرش هئاغلإل دعتسم هنأ ىلإ تيوكلا راشأ نيدلاب قلعتي اميفو .2؟'”كيبوألا

 ةلكشم ةيوستو ءاهنإ ىلع قفاويو نينئادلا ةيقب عم ةيلاملا هلكاشم قارعلا لحي

 كنبلاك ةيدقنلاو ةيلالا تاسسؤملل ةيلاربيللا ةيداصتقالا ةسايسلا نم ىحوتسم

 )١( ص هةركذ قيس عجرم ؛.5١7١1 مقر غ برغم - قرشم 55.

  51ص ع ةنلاعلا ةعبطلا :(دودحو ًادوجو « تيوكلا» رظنا  7١.هركذ قبس عجرم
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 هذه طورش هضفرب رمتسا قارعلا نأ الإ .يلودلا دقنلا قودنصو ىلودلا

 دودحلا لأسم ستخ اميقو . ةينطولا ةدابسلا عم صضراعتت يتلا ةيلودلا تامظنملا

 .دودحلا ةلأسمو نيدلا ةلأسم نيب طبار ةمث سيل نأ قارعلا دكأ نيدلبلا نيب

 يف هتصح مارتحاب قلعتي ام يف يتيوكلا فقوملا نم مغرلابو ءاذكهو

 ءةجحلا هذه مادختساب قارعلا رمتسا «م٠199١ زومت /ويلوي ٠١ يف كيبوألا

 /ويلوي ١١ خيراتب ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ يقارعلا ريزولا ةركذم يف «هالعأ انيأر امك
 .م٠1994 زومت

 ةيداصتقالا ةسايسلا» نإف ©0167 نتروك هيفيلوأ حضوأ امكو «ةجيتنلا يفو

 مل راعسألا ضفخ جئاتن نإ .يلودلا نوناقلا عم ةمئالتم ايهيدب تناك تيوكلل

 ةدع ةجيتن وه ضافختالا اذه نإف ءةهج نمف :؛ىقارعلا داصتقالا ىلع رثؤت

 تيوكلا ضفر نإف «ببسلا تاذلو . . .طقف تيوكلل هليمحم نكمي الو لماوع

 .'76يعرش ريغ هرابتعا نكمي ال قارعلا ىلع هل بجوتملا نيدلا ءاغلإ

 : يقارعلا طفنلا ةقرس ةلأسم ('

 .ةليمرلا لقح نم هطفن ةقرسب تيوكلا مهتا قارعلا نأ هالعأ انيأر دقل

 وهف .ةيتيوكلا يضارألا يف ايثزج عقاولا لقحلا اذهب بلاط قارعلا نأ ىلإ ةفاضإ

 تيمألا ىلإ ةهجوم ةلاسر يمف . يقارعلا فق وم ا تيوكلا دقتنا ؛ ةبأ وج ىف

 :م44١*+ «يلودلا نوناقلا زكرم رمتؤم يف «تيوكلاو قارعلا نيب عازنلا لوصأ» «هيفيلوأ نتروك )١(

 ؛ لسكورب ؛ 672011 فيديارغ تاروشنم :«يلودلا نوناقلاو جيلخلا برح .؛طوطنخلا نيا
 .؟1 ص ؛ما١1

 .هركذ قبس عجرم «ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو ةركذم رظنا (؟)

 ا



 ةيجراخلا ريزو دكأ .م٠99١ زومت /ويلوي ١8 خيراتب ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا

 توؤشلا يف لخدتلا ماي ىلعو «راوحملا عيسجس تاقالاعب ةدادأب مازتلا يتيوكلا

 . يلودلا نوناقلا ءيدامل اقفو اهتدايس مارتحا ىلعو «لودلل ةيلخادلا

 ةلاسر يف «يتيوكلا ريزولا دكأ ةليمرلا لقح يف طفنلا رامثتسا صخ اميفو

 نوناقلل اقفو لوقحلا هذه مدختسا تيوكلا نأ م٠44١ زومت /ويلوي 7 خيراتب

 ءزج ىوس لكشي ال لوقحلا هذه جاتنإ نإ فاضأو «هرامثتساب ةقلعتملا فارعألاو

 ريزولا دكأ امك .ةيمهأ رثكألا وه يذلا يطفنلاو ىيلاملا عازنلل ةبسنلاب ركذي ال

 لخاد عقاولاو « طفنلا لقح نم يبوتجلا ءزجلا طقف رمثتسا تيوكلا نأ ىلع

 اميف ؛هتلاسرب يتيوكلا ريزولا حرتقاو .١2)هقترلا مسا لمحي يذلاو هدودح

 نإ حيحص .ةيبرعلا لودلا ةعماج مامأ هضرع «قارعلا عم عازنلا اذه صخ

 اهريتعت يتلا تاطاشنلا ةعباتم يف يريدقتلا صاصتخالا ضرتفت ةلودلا ةدايس

 ىرخأ دعاوقو أدبملا اذه نيب قيفوتلا بجي هنأ الإ ءاهيضارأ لمجم ىلع ةمئالم

 «ةفاضإ .؟'”لاجم يأ يف اقلطم سيل ةلودلا صاصتخاف «يلودلا نوناقلا يف

 فارتعا طحم ؛مويلا ءودبت يضارألل رضملا ريغ مادختسالا ةدعاق نأ ىلإ

 نأ ءاهيضارأ نم اقالطنا «ةلود يأل نكمي ال هنأ أدبملا اذه ينعيو ."”عيمجلا

 ىلع ةيثدبملا ةيحانلا نمو .؟*”ىرخأ ةلود ضرأ ىلع ةيرهوج ارارضأ ببست

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم تاروشنم :«ةاسألاو ةقيقحلا ؛تيوككلا ىلع يقارعلا ناودعلا» )١(

 .54 ص ءما84485١ :ةيتيوكلا

 ؛'؟يلودلا نوئاقلا يف لودلل ةيباستتسالا تايحالصلا دييقت» «109865616 كيفونافوج رظنا (؟)

 . ما ةرارك + سيراب

 يتلا رارضألا ببسب ةدحتملا تابالولل ةيلودلا ةيلوؤسملا» : © هرنعم عا 5ءطقانو شوسو نتروك رظنا (5)

 ص :م9589١ ؛يلودلا نوناقلل ةيدنكلا ةيلوحلا :«ةيدنكلا يضارألا ىلع ديسألا قفدت اهببسب

14 , 

 .؟147 ص ءعجرملا سفن (4)

 تاما



 رغؤم ىف كراش تيوكلا نأ ءالوأ ؛ثيح نم ةدعاقلا هذه مارتحا تيوكلا

 ءايناث ثيحع نمو : نيرشعلاو دحاولا هثلذبه يف انلع هأنيت يذلا ملوهكوتسا

 رارق ينبت ىلإ تدأ يتلاو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تالوادم يف هتكراشم

 ١ . .تيوصتلا نودب أدبملاب حلاص

 «ةيعيبطلا اهدراوم ىلع ةمئادلا ةدايسلا» أدبمب ءاضيأ «ةلود لك عتمتت

 ىنبت تيوكلاو .7'2«ةيطفنلا دراوملا ةصاخو ةيندعملا دراوملا ءامكح ءلمشت ىتلاو

 ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا ١07 رارقلا حلاصل هتيوصتب أدمملا اذه اضيأ

 .ةدحتملا

 يميلقالا صاصتخالا اذه ىلع زكتري نأ عيطتسي ال تيوكلا نإف «يلاتلابو

 يف «يلودلا نوناقلا حضويو .ةيعيبطلا هدراوم نم قارعلا عئم ام اذإ يرصحلا

 هذهل زكرملاو لوقعملا رامثتسالاو تاضوافملا ةطساوب ةلكشملا لح « عوضوملا اذه

 ةيبرعلا ةعماجلا ةطساوب عازنلا ةيوست حرتقا تيوكلا نأ هالعأ انيأر دقل .دراوملا

 داهشتسالا اننكمي اهسفن راكفألا هذه راطإ يفو .كلذ ىلع ضرتعا قارعلا نكلو

 ةفيلخ يلع خيشلا ؛هنيح يف يتيوكلا ةيلاملا ريزو اهب صخ يتلا ةلباقملاب
 اهراثأ يتلا بابسألا لك نإ» حضوأ ثيح «27ةيسنرفلا دنوملا ةديرج حابصلا

 /وينوي يف .طفنلا وه يقيقحلا لوألا ببسلا .راذعأ ىوس تسيل قارعلا

 كلذ يف امب ؛:ةرشع ثالثلا كيبوألا لود لصأ نم لود رشع تناك ناريزح

 رثكأ هجاتنإ ةدايزب زواجتي مل تيوكلا .اهل ةددحلا صصحلا نم رثكأ جتنت قارعلا

 ةليمرلا لقح نم ةدافتسالا ةلأسم صخ اميف .«تادايزلا هذه نم ٠١/ نم

 .اهليامو 5

 .م٠43١* لوألا نيرشت /ربوتكا ١7 يف ظلانكان5 سوروأ اهارجأ ةلباقم (؟)

 م 0



 يفو .نيتلودلا كالمأ ديدحتب قلعتت لكاشم دوجو ءاينمض «ريزولا رقأ يطفنلا
 نأ يه قارعلا اهراثأ يتلا ةيناثلا ةجحلا نإ» يتيوكلا ريزولا دكأ عوضوملا اذه

 امدنعو .دودح اهل سيل لوقحلاو .ةيقارعلا طفنلا لوقح نم تخض تيوكلا

 يضتقت ةدعاقلا نإف «دودحلا نم ةيواستم ةفاسم ىلع رابآلا هذه دحأ نوكي

 افالخ .ملك ١ ةفاسم نيدعتبم امئاد انيقب نحنو .دحاو ملك ةفاسم داعتبالاب

 طفن ليمرب فالآ ٠١ ىلاوح ابيرقت جتني لقحلا اذه نأ كلذ ىلإ فضأ .قارعلل

 .يقارعلا طفنلا قرس تيوكلا نأب ءاعدالا نكمي ال هنإف كلذلو .2؟١«مويلا يف

 . ةقترلاو ةليمرلا يف ةيطفنلا لوقحلا :8 مقر ةطيرخ

 . ةطيرخلا رظنا (1)

 سس 1 ىو



 قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنجل رارق نأ ءاقحال «ىرنس «لاوحألا لك يفو

 ."7يتيوكلا فقوملا ةيباوص ىلع دكأ تيوكلاو

 ةعيبطلا تاذ قارعلا ةبلاطم نأ انضرتفا ول ىتح هنإف «ةياهنلا يفو

 تيوكلا ديت ةوَقْلا مادخمتسا قمح ةءاطعإ كلذ ينعي له ؛ ةيقيقح يه ةيداصتقالا

 ؟يداصتقالا ءادتعالا ةهجاومل .ىرخأ ةرابعب ءوأ . يعرشلا عافدلا اريثم

 : يقارعلا يعرشلا عافدلا - ب

 هدض يبرح لمع ةباثمب وه يتيوكلا يداصتقالا ناودعلا نأ قارعلا دكأ دقل

 يعيبطلا نوناقلل اقفو ءادتعالا اذه هجاويس هنأ ىلإ راشأ كلذلو .هدوجو دضو

 حيحص .ةحلسملا ةوقلا يأ «ةحاتملا لئاسولا لك امدختسم يعرشلا عافدلا يف

 «ةوقلا ىلإ ءوجللا عنم أدبم ىلع ءانثتسا وه يعرشلا عافدلاب يعيبطلا قحلا نأ

 . طورشلا ضعب رفاوت نم دب ال ايعرش قحلا اذه نوكي ىتح نكلو

 ءايداصتقا اءادتعا لكشيو يعرش ريغ ناك يتيوكلا لمعلا نأ ربتعا قارعلاف

 امه نييلودلا نمألاو مالسلا نأ ظحال امك .هسفن قارعلا دوجو ىتح ددهي

 ىلإ ءوجلل ريربتك .يداصتقالا ناودعلا هتراثإب قارعلا نإف .«كلذلو .نيددهم

 اذه نأ الإ . يعرشلا عافدلا ساسأ ىلع فرصتي نأ دارأ تيوكلا دض ةوقلا

 .(7) يعرشلا عافدلا طورش رفاوت ةلأسمو )١(: يداصتقالا ءادتعالا

 ١( يعرشلا عافدلاو يداصتقالا ءادتعالا :

 ءادتعا ةيحض ناك هنأ ءاعدالاب تيوكلا دض هلمع ريربت قارعلا دارأ دقل

 )١( يناثلا لصفلا ؛ ثلاثلا مسقلا رظنا ٠ ةيناثلا ةرقفلا .
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 .ةيويحلا هحلاصم نع عافدلل ةحلسملا ةوقلا مادختسا يأ :«ةيويحلا قوقحلا» أدبم

 . ةلودلا ةدايس رهاظم دحأ ربتعي أدبملا اذهف

 ليصحت متي ناك ثيح نيرشعلا نرقلا ةيادب ىلإ دوعت أديملا اذه سسأ

 .«تقولا كلذ يف ةدئاسلا ميهافملل اقفوف .©''عفادملا ةيسامولبدل اقفو نويدلا

 مادختسا هنع عافدلا بلطتيو ايساسأ اهل ةبسنلاب وه ام يه ردقت ةلود لك تناك

 عافدلا اهنم بلطتي اذام ريرقتل ةيرحلا لماك ةلودلل» نأ ىري 1/8061 ليتاف .ةوقلا

 ءوجللا مدع وأ ءوجللا اهيلع بجوتي ناك اذإ ام ريدقتو «ةيساسألا اهقوقح نع

 ةميقب اريثك دتعي الو ةلداع نوكتس برحلا نإ) ربتعي وهو .«ةوقلا مادختسا ىلإ

 ضعب مارتحال طقف ىطعت تناك ةيلضفألاف ؟''برحلا نم ةلودلا فادهأ

 . ةلداع يه برحلا نإف ؛ ةظحللا كلت ذنمو . لاكشألا

 نأ عم ءادبملا اذه ىلع دمتعا دق تيوكلا دض هلمع ىف قارعلا نأ ودبيو

 نم ١١ ةداملا يفف .ممألا ةبصع قاثيم ذنم عنم دق لودلا نيب ةوقلا ىلإ ءوجللا

 ةيملسلا تاءارجإلا دافتتسا لبق ةلود دض انرتخح لك ةيعرش ريغ ربتعت ؛ قاثمملا

 انيأر امك «ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم نإ امك .27قائيملا يف اهيلع صوصتنملا

 ةيناثلا ياهال ةيقافتإ وأ 1هد-طهاعع رتوب - وغارد ةيقافتا ينبت ىلإ م١ 4*+ا/ ماع تدأ ةلاحلا هذه )١(

 رظنا .«ةيدقاعتلا نويدلا ءافيتسال ةوقلا مادختسا نم دحلا صوصخب» مسا ًايمسر تلمح ىتلاو

 - !4١ ص ؛م51١ ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا يف «وغارد ةديقع» !1هاناذ» نالوم

 .ةيسنرفلاب + "7

 ممألا اياضضقو كولس ىلع ةقبطملا يعيبطلا نوناقلا ءىدابمو يلودلا نوناقلا» 173111 ليتاف (؟)

 .م1417١ ؛ نطنشاو ةسسؤم « نطنشاو :«ماكحلاو

 فلاخم ةوقلا ىلإ ءوجللا نأ تربتعا ماؤ58 ماعل ظففمل - ؟عالمع غعوللك - نايرب ةيقافتإ (")

 نيدت اهنأ ةينلع ةروصب نلعت ةدقاعتملا فارطألا» نأ ىلع ىلوألا ةدالا تضق ثيح نوناقلل

 يف ةيئطو ةيسايس ةادأك اهيلإ ءوجللا دعبتست اهنإو ةيلودلا تاعازنلا لحل ةوقلا ىلإ ءوجللا

 . ؟ةلداملا اهتاقالع

 نعال ايا اج



 عافدلا نإو ؛لودلا نيب تاعازنلل الح ةحلسملا ةوقلا ىلإ ءوجللا عنم ءاقباس

 نم ءانثتسا لكشي «قاثمملا نم 15 ةداملا ىلا هيلع صوصتنملا ء يعرشلا

 سيئرلاو .«ةيويحلا هحلاصم» نع عافدلل قحلا اذه قارعلا راثأ دقلو . .ةدعاقلا

 هنأو ءأدبملا اذه مسا تحت ةوقلا ىلإ ءوجللا مت ام اريثك هنأ اديج فرعي يقارعلا

 عفد ام اذهو . ةريبكلا لودلا مامأ ةحضلا يه ةريغصلا لودلا تناك ةرص لك شف

 ىلإ م419١ ماع ناتسناغفأ يف يتايفوسلا لخدتلا دعب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

 لح لواحت ةلود لك نآلا» ىرن اننأب م974١ طابش ,/رياربف ١5 خيراتب حيرصتلا

 ةانق ةكرش ميمأت ةيضق يفو .27ةيركسعلا لئاسولا ىلإ ءوجللاب اهلكاشم

 أدبملا اذه ريثأ ءم4557١ ماع رصانلا دبع يرصملا سيئرلا لبق نم «؟'”سيوسلا

 اذه نع ايلاح عفادتو ."'ىمظعلا ايناطيربو اسنرفل يركسعلا لخدتلا ريربتل
 نوناك /رياني ١ ىفف .هقيبطت ىلع تارم ةدع تلمع ىتلا ةدحتملا تايالولا أدبملا

 يرنه نلعأ ةيبرعلا لودلا هتررق يذلا يطفنلا رظحلا رثأ ىلعو «م41/5١ يناثلا

 دعبتست ال ةدحنتملا تايالولا نِإ) قيسألا ةيكريمألا ةيجرانلا ريزو ؛رجنيسك

 ءاضعألا ةيبرعلا لودلا تدده ام اذإ طسوألا قرشلا ىف يركسع لخدت ةيناكمإ

 سيئرلا راثأ «جيلخلا ةمزأ يفو .؟؟'«ةيعانصلا ملاعلا لود قنخب كيبوألا يف
 اا ص ءعا اخ نص ع مقر 18 عدلا ؛ ةدحتملا ممألا ةئيش رظنا 0

 يه ضرألا نأل ةكرشلا ميمأت وه حصالاو «سيوسلا ةانق ميمأت» نع نيفلؤملا ضعب بتك دقل (1)
 . ةيرصم

 نأ م451١ لوألا نيرشت /ربوتكا يف ةدحتملا ممألا نمأ سلجم ىدل يناطيربلا ريفسلا راشأ دقل (؟)

 سيل قائثيملل ةيساسألاو ةيلوألا فادهألاف «فورظلا ضعب يف ةرقلا مادختساب حمس قائيملا#
 امك ءامه انرفو ةدحتملا ةكلمملا نإ .نوناقلا مكح نيمأت ًاضيأ نكلو نمألا ىلع ظافحلا طقنف

 ررق ام اذإ رطخخ يف نوكتس ةيويحلا انحلاصم نإو :لانقلل نييساسألا نيمدختسملا .فورعم وه

 ًاضيأ عفادن كلذب اننأ ربتعنو ةيويحلا انحلاصم نع عافدلاب قحلا انل نحن . . .رحلا رورملا فقو

 الله١ ةسلحلا غ١١ ةنسلا :ةيمسرلا قئاثولا . نمألا سلجم رظنا .؟ممألا ةمشن حلاصم نع

 . 11و 9و 5" تارقفلا

 هس ؟ .ءراد



 زازتبا ضرفب ةيغاطل حمسن نأ نكمي ال اننإ) هلوقب ةيويحلا حلاصملا أدبم ىكريمألا

 رضحتت نأ انيلعو يموقلا نمألا نم ءزج وه ةقاطلا يف نمألا نإ .يداصتقا

 . 17( لصحي ام ساسأ ىلع فرصتلل

 .ىوفألا نوناقل قيبطت ىوس سيل «ةيويحلا حلاصملا» أدبم نإف ةقيقحلا يفو
 نم ريغت ال ةلثمألا هذه نأ الإ .ةيركسع تالخدتل اريربت مدختسي ام ابلاغ وهو

 حلاصملا» أدبم نأ كلذ .ةيداصتقالا ةيلاطملل ةليسوك ةوقلا مادختسا عنم ةقيقح

 "15 مقر اهرارق يفف .ةدحدملا ممألا ةئيه قاثيم ئدابم عم ضقانتي «ةيويحلا

 دض ةلود لبق نم ةحلسملا ةوقلل مادختسا» هنأب ناودعلا ةماعلا ةيعمجلا تددح

 عم ضراعتم وهو ءىرخأ ةلودل يسايسلا لالقتسالا وأ يضارألا ةدحوو « ةدايس

 عون يأ نم تارابتعا ةيأ نإف» كلذ ىلإ ةفاضإلاب .«ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم

 .ناودعلا رربت نأ نكمي ال ةيداصتقا وأ ةيركسع وأ ةيسايس تناك ءاوسو ؛ تناك

 رارقلا نم ؟' ةداملا نأ امك .؟؟”:يلودلا ملسلا دض ةميرج ىه ءادتعالا برحف

 ص .فاطثم - !/كزءاتعا لاشيم نابلأ تاروشنم :«برعلا كلم لصيف» .- 81نءاتم 8عممأكأ -

 . ةيسنرفلاب اهيلي امو ١1

 نيرشت /ربمفون ١9 ؛كيوزوي :؛؟جيلخلا يف نودوجوم نحن اذالا « شوب جروج سيئرلا )١(
 .م٠144 « يناثلا

 نوناك /ربمسيد ١4 خيرات ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل 77١4 رارقلا نم هو ١ نيتداملا رظنا (؟)

 نوناقلل ةيسنرفلا ةيوئسلا «ةءادتعالل فيرعت ءاريخأ» ال. تمسعاع كروز .عما 31/4 لوألا

 ذخأي فيرعتب ثلاثلا ملاعلا لود تبلاط ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لالخ .اهيلي امو 3 ص :يلودلا
 عسوملا موهفللا اذهل ةضراعم ةيبور وألا لودلا تناك امنيب يداصتقالا ءادتعالا رابتعالا نيعب

 ةلودلل» ءادتعالا ىلع زيكرتلا متي ثيح ءةمئالم ةلاح لك ىلع هقيبطت نكمي ًافيرعت ىنبتت تناكو

 يف لودلا لبق نم ةوقلا مادختسا» ءلمام ةالدع [هدهقلل دلانود كام نوج تناس رظنا .؟ةينعملا

 ص :ما١1941 ءوكيوألا ,58مهع نودب تاروشنم «تايناكمإو ريرقت ؛«؟يلودلا نوناقلا

 الرا - الرااا
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 موجهلا وأ دلب وزغك «ءادتعالا لامعأل لماش ريغ دادعت ىلع يوتحت 715

 ."7ىرخخأ لودل ةعبات ضارأ مض وأ لالتحاو «هيلع

 ءادتعالا ىوس لمشي ال ءادتعالا فيرعت نإف «مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم نم 0١ ةداملا يف احضاو انل ودبي ام اذهو .يركسعلا

 لورتب ةقرس وأ تيوكلا جاتنإ ةدايز صوصخب ةيقارعلا ةجحلاب قلعتي اميفو

 ةئيه ئدابم عم ةضقانتم اضيأ يه يتلاو «ةوقلا ىلإ ءوجللا رربت ال اهنإف «قارعلا
 ءاوغاراكين يف ةيركسعلا هبشو ةيركسعلا تاطاشنلا ةيضق يفف .ةدحتملا ممألا

 نوكي نأ بجي ءادتعالا نأ ىلإ ةيلودلا لدعلا ةمكحم تراشأ «م19485١ ماع

 يدرفلا عافدلا ةلاح يف» : يعرشلا عافدلاب قحلا ةراثإ نكمي ىتح احلسم

 ةيحض ةينعملا ةلودلا تناك اذإ الإ ءسرامي نأ نكمي ال قحلا اذه نإف « يعرشلا

 هذه يف اقالطإ ريغي ال يعامجلا يعرشلا عافدلا ةراثإ نأ امك .يركسع ءادتعا

 : يعرشلا عافدلا ةسرامم طورش (؟

 نود يتيوكلا يداصتقالا ءادتعالا ةرورضك قحلا اذه قارعلا راثأ دقل

 الدج انليق ول ىتحو .يعرشلا عافدلا ةسرامم طورش رابتعالا نيعب ذخأي نأ

 طورشلا رفاوت نم دبال هنإف «يتيوكلا يداصتقالا ءادتعالاب ةيقارعلا ةيضرفلا

 ."”ةيروفلاو ةرورضلاو ةيبسنلا يأ «قحلا اذه مادختسا ريربتل ةبولطملا

 عيطتسي نمألا سلجم نإ 57١ 5 رارقلا نم ةعبارلا ةداملا تراشأ امك .ىرخأ ةلئثمأل ” ةداملا رظنا )١(

 .ناودعلل ىرخأ ًالاعفأ فصي نأ

 ١198. ةرقفلا :؛7١٠1 ص ؛م1985١ ةعومجم (1؟)

 اوغاراكينلا يف ةيركسعلا هبشو ةيركسعلا تاطاشنلا ةيضق يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم رارق رظنا (6)

 ١1952. ةرقفلا ؛17١٠١ ص ما 461 ةعومجم ءاهدحو

 جا



 : ةيمسنلا طرش -

 افيكتم نوكي نأ بجي ةيركسعلا ةوقلا ىلإ ءوجللا نأ طرشلا اذه ضرتفي

 عافدلاب قحلا نأ حيحص .يعرشلا عافدلا ىلإ ءوجللا تررب يتلا فورظلا عم

 ةمدختسملا لئاسولا نوكت نأب لوبقلا نكمي ال اننأ الإ ءيعيبط قح وه يعرشلا

 لدعلا ةمكحم .ءادتعالا ةروطخ اهتفاثك يف زواجتت اهيلع ىدتعملا ةلودلا نم

 عافدلا قح دوجوب هفارتعا عم» : ةيبسنلا طرش تعضو ىتلا يه ؟7ةيلودلا

 ليبس ىلعو .ههجوأ لك يف رهوجلا ةرشابم مظني مل قاثيملا نأ الإ «يعرشلا
 نوناقلا يف ةقبطم اهنأ نم مغرلاب - ةددحملا ةدعاقلا ىلع يوتحي ال هنإف «لاثملا

 ريبادتلا الإ ريربت يعرشلا عافدلا عيطتسي ال اهبجومب يتلاو - يفرعلا يلودلا

 .؟ءادتعالا اذه ءاهتإل ةيرورضلاو عقو يذلا يركسعلا ءادتعالا عم ةسمانتملا

 اهيلع ىدتعملا ةلودلا لعف ةدر ةيبسن نإ لوقلا اننكمي مدقت ام ىلع ءانب

 ال يلاتلابو «.هتيحض تناك يذلا حلسملا ءادتعالا ءاهنإ ىلإ فدهت نأ بجي

 قارعلا ةلاح يف .اهيلع ىدتعملا ةلودلا هعباتت يذلا فدهلا قفو ددحي نأ بجي

 نيبسانتم انوكي مل تيوكلا مضو وزغ نأ احضاو ودبي «تيوكلا ىلع هئادتعاو

 بسحو عازنلا ةقطنم لتحي مل قارعلا نأ بيسب يتيوكلا يداصتقالا ءادتعالا عم

 .تيوكلا يضارأ لك لب

 : ةوقلا ىلإ ءوحللا ةرورض - ب

 اهلمع نإف يعرشلا عافدلا ةراثإ نم ةلودلا نكمتت يكل طرشلا اذهل اقفو

 ةيأ اهيلع ىدتعملا ةلودلا ىدل نوكي ال نأ يأ «ةرورضلا عباط هل نوكي نأ بجي

 اله ىلعو .ةحلسملا ةوَقلا ىلإ ءوجللا نقىوس ناودعلا فقول اهفرصت يف ةليسو
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 لمعلل يرورضلا عباطلا طارتشاب اننإ» يلودلا نوناقلا ةنحل تراشأ ساسألا

 ىدتعملا ةلودلا نأ ةلأسم ىلع ديكأتلا ديرن يعرشلا عافدلا ةلاح يف يركسعلا

 ةوقلا مادختسا ىلإ ءوجللا الإ ناودعلا فقول لئاسو ةيأ كلمت ال اهيلع

 ماعلا عنملا عم ضقانتملا ىنبتملا كولسلا ريربت دامتعال انه لاجم الو ؛ةيركسعلا

 .؟'7«ةيركسعلا ةوقلا ىلإ ءوجلل

 وزغ لبقف .ارفوتم ناك اذه ةرورضلا طرش نأ ودبي ال قارعلا ةلاح يف

 امكو .نيقيرفلا نيب ضوافت كانه ناك م٠14١ بآ /سطسغأ ؟ يف تيوكلا

 ىلإ ةدحاو ةليل يف «لصو «هلمعب «قارعلا» نإف 8هادءا# ريشوف ديسلا دكأ
 أدب امدنع تاريم عفت ليك اهدوتع نق اك يتلا برخلا فادهأ دحأ قيقحت

 قارعلاف .برعلا طشل يجيتارتسإلا عاطقلا يف ناريإ دض يركسعلا هموجه

 «ةضراعم وأ ةقياضم ةيأ نع اديعب ءرشابم لوصو ىلع سطسغأ ؟ يف رطيس
 .''!«يبرعلا جيلخلا ىلإ

 عقو ناودع فقو ىلإ فدهي نكي مل تيوكلل قارعلا وزغ نإف .«كلذلو

 : [1مدسفلتمغعأغ لع اه ممهعاتمس درلا ةيروف - ج

 ىلع ارشابم اباوج نوكي نأ بجي يركسعلا لمعلا نإف طرشلا اذهل اقفو

 تعضو «م9/457١ ماع ىف ."”ايماقتنا المع لمعلا اذه ربتعا الإو ؛ناودعلا

 ءدولا ؛ماق,6“ ؛ يلودلا توناقلا نحل ةيلأ وجع ؛ ؟لودلا ةيلوؤسم لوح ريرقتا . يلودلا نوناقلا ةنجل 6

 . 117 ص لوألا هسقلا « يناثلا

 .م٠148 بآ /سطسغأ 4 ؛ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (؟)
 ص ءمركد قس مجرم ؛ !يلودلا نوناقلا يف ةوقلا مادختساا «. ةادع [2ةرقلل دلانودكام رظنا 0
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 ةيركسعلا هيشو ةيركسعلا تاطاشنلا ةيضق ىف طرشلا اذه ةيلودلا لدعلا ةمكحم

 . ")اوغاراكين يف

 .هطوغضل عوضنلا تيوكلا ضفرب ءادتعالا ررب دقف «قارعلا ةلاح يفو

 ىلع ةقفاوملا تيوكلا ضفر امدنع هدوجوب اددهم ناك هنأ ربتعا قارعلا نإ امك

 عباط هل ءادتعا ةهجاوم يف هنأ ربتعا وهو .هتمذب هل ةبترتملا نويدلا ضفخ

 /سرام ١5 - ١7 يف :كيبوألا ءارزو عامتجا لالخ «تيوكلا نأل ةيرارمتسالا
 ام ىلإ قارعلا هب بلاط يذلا طفنلا راعسأ عفر ضفر ءائييف يف غم٠99١* راذآ

 ٠١ يف حارتقالا اذه لبق تيوكلا نأ اقباس انيأر دقلو .ليمربلل ارالود ١8 قوف

 .م٠1995 زومت /ويلوي

 ىلع ةيقارع تاوق دشح يأ «تيوكلا وزغ لبق ثادحألا انضرعتسا ام اذإو

 وزغ ىلع عوبسأ نم رثكأ لبق يأ «م٠14١ زومت /ويلوي 55 ذنم تيوكلا دودح

 لبق نم ةجمربمو ةرضحم ةيلمع وزغلا رابتعا اننكمي «بآ /سطسغأ ١
 يركسعلا لمعلا نإف يلاتلابو .ةليوط ةدم ذنم كلذو «نييقارعلا نيلوؤسملا

 . يعرشلا عافدلا ةرورضب هريربت نكمي ال يلاتلابو ءارشابم ادر نكي مل يقارعلا

 أدبمو ةيلودلا تاعازنلل يملسلا لحلا ئدابم عم ريبك ضقانت يف ناك هنأ امك

 امكو .ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم يف امهيلع صوصتنملا ةوقلا ىلإ ءوجللا عنم

 ةيركسعلا لامعألا ةردابم هذخأب قارعلا نإف» 876105 نوتيرب روسفوربلا حضوأ

 ىلإ ءوجللا عنمت يتلا ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم نم ” ةداملا نم 4 ةرقفلا قرخ دق

 هنإف ةعباتتم تافرصت ةدعب يئادعلا لمعلا مجرت ام اذإ» هنأ ةيلودلا لدعلا ةمكحم تحضوأ دقل )١(

 هذه لمجم ىلع ءائب عورشم عافدك ةلودلا هيلع تمدقأ يذلا لمعلل يروفلا عباطلا ريدقت متي

 . ؟ةعباتملا تافريتلا

 ت7



 ءانكسا يأ ةراثإ هنكمي الو 0 لودلا لا تاقالعلا يف اهمادختسا وأ ةوقلاب ديدهتلا

 .؟"'”«هكولس ةنعرشل

 ةدعاسم ءاذن هقالطإب هلمع قارعلا زرب : تيوكلا وزع ءانثأ ىف هنإف ءاريخأو

 لاه بجي نلاقلابو.. «كيؤكلا نكاةلتلسلا نلغ كلوسا نقلا ةيررقلا ةمركشلا

 : تيوكلا يف ةيروثلا ةموكحلا ةدعاسم - ج

 نأب 13وانع5 فد6عا ليسنأ كاج ريبعتب اعنتقم لاز ام نيسح مادص نأ ودبي

 بآ /سطسغأ ١ يف «تيوكلا وزغ دعبف .2''”دودحلا ددحت لجرلا ةدارإل

 هنأ «يقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم نع رداص نايب يف :«قارعلا ىعدا . م

 ررحتلا دارأ يذلا يتيوكلا بعشلا يأ ««ةتقؤملا ةرحلا ةموكحلا» ءادنل باجتسا

 اوررقي نأ مهيلع تيوكلا ءانبأ» نأ دكأ امك .حابصلا لآ رامعتساو لالغتسا نم

 ةرحلا ةموكحلا بلطو عضولا رارقتسا عمو .مهينعت يتلا اياضقلا يف مهسفنأب

 ةعضب وأ مايأ ةعضب الإ بلطتي نل رمألا اذهو .بحستنس اتنإف ءانباحسنا ةتقؤملا

 وه تيوكلا يف يركسعلا هلمع نأ ىلع دكأ قارعلا نأ ينعي اذه . "”6عيباسأ

 كلذو ءحابصلا لآ ةموكح ناكم تلح يتلا ةموكحلل ةدعاسم ميدقت درجم

 مارتحا دكؤي يذلا رمألا « عيباسأ ةدع وأ مايأ ةدع زواجتي نل .تقؤم نمزل

 .هيضارأ ةمالسو ةدحوو تيوكلا ةدايس

 )١( ص م1957 ؛ءاناعع كتيل تاروشنم ««ةرصاعملا ةيلودلا تاقالعلا» ء8721108 نوتيرب 111:

 ةيسنرفلاب .
 نوتاقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :«ةيسايسلا ةيفارغحلا يف ةسارد ؛دودحلا» «فصععا ليسنأ (؟)

 7١١. ص م577١ :ىيلودلا

 ص «هركذ 2-0 عجرم ناك + . ةيلود ةمزأ فلي ؛ جيلخلا انارقعاا « 512 رت يف نايبلا رظنا 0
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 مل يتلا ةكرحتملا ىمدلا ةموكحل ويرانيسلا اذه ركتبا قارعلا نأ عقاولاو

 . ةينوناقلا

 ١( ةكرحتملا ىمدلا ةموكح :

 ةيقارعلا تاوقلا وزغ دعب «ةموكحلا هذه نع نلعأ نم لوأ قارعلا ناك دقل

 ةماقإو تيوكلا ماظن رييغتل بهذ نم ةبسانم مامأ هنأ ربتعا «قارعلاف .تيوكلل

 م947١ ماع يتيوكلا ناملربلا هقيلعتب تيوكلا ريمأ نأ ربتعا وهف .هل لاوم ماظن

 هدجوأ يذلا ديدجلا ماظنلا لبقيس ريخألا اذه نأو «يتيوكلا بعشلا بضغأ دق

 بعشلا الو «ةيتيوكلا ةضراعملا تايصخش رابك ال نأ اقحال ىرنسو .قارعلا
 يه حابص لآ ةموكح نأ اودكأ نويتيوكلاف .حابصلا لآ ةلئاع مهتا يتيوكلا

 لوح تاقالتخالا ضعب ترهظ ول ىتح ؛ةديحولا ةيعرشلا تيوكلا ةموكح
 .؟'”ايلمع

 (؟7رماجم ةتقؤملا ةرحلا ةموكحلا تلكش .م٠144 بآ /سطسغأ 4 خيراتب

 .ةرقفلا سفن نم يناثلا ثحبملا رظنا )١(
 : ةيلاتلا ةقيرطلا ىلع سلجلا نوكت (؟)

 .ةيلخادلاو عافدلل ريزوو ةموكحلل سيئر ١ يلع نيسح ءالع لينولوكخلا -

 .ةيجراخلا نوؤشلا ريزو «دمحم دوعس ديلو دئارلا -
 .ةيلاملاو طفتلا ريزو ؛دمحأ نيسح دعس دئارلا -

 .تالاصتالل تقؤم ريزوو مالعإلا ريزو يقفاولا رديح لضاف بيقنلا -
 .ناكسإلاو ةحصلا ريزو ؛بدمعلا دعس لعشم بيقثلا -

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ريزو نامهد يلع دئارلا -

 .ةيمالسإلا نوؤشلل تقؤملا ريزولاو لدعلا ريزو ءنسح ديلا دبع ماصع بيقنلا -

 .ةيبرتلا ريزو « ليدنملا روصنم رصان بيقتلا -

 ِ . طيطختلاو ءايرهكلاو ةراجتلا ريزو ؛دومحم بوقعي بيقلا -

 - لل -



 «تيوكلا ةلود نم الدب تيوكلا ةيروهمج يىلاتلا مويلا يف نلعأ يذلا «ءارزو

 ةيسنجب قلعتي اميفو .حابص لآل يريمألا ماظنلل يئاهنلا ءاغلإلا ينعي اذهو

 اوملتسا نيلوهجم ةعست» نأ يوازفن يلع حضوأ «ةتقؤملا ةرحلا ةموكحلا ءاضعأ

 ءالع لينولوكلا «ةموكحلا سيئرك ءةعيشلا نم مهضعب « .مايأ © ةدمل ةطلسلا

 هتفمصو ام ناعرسو .ةيلخادلاو عافدلا يترازو سأرت يذلا يلع نيسح

 رابك نم ةريثك بتر هيف دجوت ال يتيوكلا شيجلاف .يقارع هنأب تاعاشإلا
 ليلق نييتيوكلا ددع نإف ةيلاتقلا تادحولا صخ اميف هنإف كلذكو « طايضلا

 ءالؤه نوكي نأ ادج نكمملا نم هنإف «لباقملاب .بناجألا نييركسعلا عم ةنراقملاب

 نإ) "''ودروب فايفنج روسفوربلا لوقيو .2172نييقارع مهنم اضعب وأ طابضلا

 بآ /سطسغأ " خيراتب تيوكلل وزغلا يف تناك جيلخلا ةمزأ ةيادب ةطقن
 تيوكلل ةتقؤم ةموكح عضو ةلواحم نإ .يقارعلا شيجلا لبق نم م

 تيحسنا ام ناعرسو ءادحأ عنقت مل م٠199 بآ /سطسغأ نم ارابتعا

 نمو يركسعلا لالتحالا ةدارإ ةقيقح نع اعيرس ربعي نأ قارعلل ةكرات ةموكحلا

 .«مضلا اعيرس مث

 ةلماكلا ةدحولا» م٠114 بآ /سطسغأ يف نلعأ قارعلا نإف اذكهو

 يلودلا لمعلا يف عقاولا يف «تيوكلاو قارعلا نيب «اهنع عوجرلا نكمي ال ىتلاو

 : ةينوناقلا ئدابملل افالخ مضلا فدهب ةوقلا لامعتسال قباوسلا نم كانه دن

 ةدايسلل ةعضاخ ضارأ يهو ءايروشنم نابايلا تحاتجا امدنع لصح ام اذه

 :هركذ قبس عجرم ««ةرصاعملا ةيلودلا ةسايسلا يف تيوكلا» « يريسأ اضرلادبع يف روكذم -

 ,. 8١8 نص

 )١( ص :م١949١ :عقاولا مكحب :؛ةمزألا .تيوكلا لوح رظن ةهجو» يوازفن يلع رظنا 18.

 ةمزأل ةينوناقلا هجوألا» يف «ةصاخلا ةيداصتقالا تاقالعلا ىلع جيلخلا ةمزأ جئاتن» ءودروب فايفنج (؟)

 15١. ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟جيلخلا برححو

 تا



 م١97١ ماع ادك وشنم مسإ تحت ةكرحتملا ىمدلا ةلود اقحال قلخو ةينئيصلا

 أب فارتعالا مدعب مازتلالا ىلع ديذج نم دكؤي ما راذآ /سرام 1١1

 . 1 ةيعوش ربع لئاسو ةطساوب ضارأ ىلع لوصح

 : ينوناق ساسأ نود لمع (؟

 ماع ىف ءانيسو نالوجلا تمض ليئارسإ نأ اديج فرعي قارعلا ناك دقل
 يف نكلو .ةدحتملا ممألا ةئيه رارق نم مغرلاب ءاهتبقاعم متت نأ نود ما

 ةيقارعلا ةظفاحلا حيصأ تيوكلا نإف «دوجولاب رصمو ايروس ترمتسا نيح
 ديدجلا ماظنلا ةدناسمل تيوكلا يف لخدت هنأ قارعلا ىعدا دقل .ةرشع ةعساتلا

 وهو «ىلودلا نوناقلا يف اماع أدبم قرخ اذه هلمعب قارعلاو .رواجم دلب يف

 ىلع ديكأتلاو ريكذتلا مت دقلو .ىرخأ ةلودل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدع

 ىلعو «يفرعلا يلودلا نوناقلا ئدابم نم وهو .رركتمو مئاد لكشب أدبملا اذه

 هبشو ةيركسعلا تاطاشنلا ةيضق يف «ةيلودلا لدعلا ةمكحم نإف ساسألا اذه

 اداوم لوانتي نأ بجي عونمملا لخدتلا» نأ ىلإ تراشأ ءاوغاراكين يف ةيركسعلا

 لمعي ام اذهو .ةيرحب نيفرطلا نم لك ررقي نأب لودلا ةدايس أدبمل اهيف حمسي
 ةغايصو ىفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا ماظنلا رايتخا يف هب

 تارايخلا هذه صوصخب ءامدنع يعرش ريغ نوكي لخدتلاف .ةيلودلا تاقالعلا

 نإف «عقاولا يفو .077؟ ص ء.هركذ قبس عجرم ؛«ماعلا يلودلا نوناقلا» «نورخآو نويغن رظنا )١(

 يف ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو مسا ىلع «651153508 نوسميتس أدبمبا فصو يذلا فقوملا اذه

 نم ديزل .يعرش ريغ يركسع لمع اهقلخ ةلودب فارتعالا ضفر نمضتي ؛تقولا كلذ
 لبق نم م٠114 ناريزح /وينوي يف ءايفتالو ايناوتلو اينوتسإ ؛ قيطلبلا لود مضض رظنا ؛ ةلثمألا

 . يتايفوسلا داحتالا
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 سسؤملا «هاركإلا رصنع نإ .هاركإ لئاسو مدختسي ؛ةرح ىقبت نأ بجي يتلا
 لخدت ةلاح يف ةصاخ ىهيدب وه «هرهوج لكشي يذلاو .عونمملا لخدتلل

 ةرشابم ريغ ةقيرطب امإ «يركسع لمع يف رشابملا اهلكشب امإ «ةوقلا مدختسي
 .76ىرخأ ةلود لخاد ةيباهرإلا وأ ةينايصعلا ةحلسملا تاطاشنلا معد لالخ نم

 نع رداصلا (نيرشعلا ةرودلا) 7١7١ مقر رارقلا عم تّوص دق ناك قارعلا

 نوؤشلا يف لخدتلا لوبق مدع نالعإ نأشب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا

 رارقلا حلاصل توص هنأ امك .اهتدايسو اهلالقتسا ةيامحو لودلل ةيلخادلا

 ئدابم لوح م١91١ لوألا نيرشت /ربوتكا 54 يف رداصلا ١5( ةرودلا)ط 5

 فصو يذلاو «لودلا نيب نواعتلاو ةقادصلا تاقالعب ةقلعتملا ىلودلا نوناقلا

 قارعلا دكأ تيوكلا وزغ ءانثأ يفو .يلودلا نوناقلا يف ايساسأ أدبم هرابتعاب

 هنإف «كلذ نم رثكأو .يبنجأ لخدت يأ نودب نييتيوكلل رحلا رايتخالا قح ىلع
 ككشي مل قارعلا نأ كلذ نم جتنتسن , ؟06.مألاو ماظنلا ةداعإلا لخدتي مل

 ةيناثلا ةداملا نم ةعباسلا ةرقفلا راثأ وهف .ىسايسلا هلالقتسا وأ تيوكلا ةدايسب

 .هسفن تيوكلا الإ ينعت الو ةيلخاد ةمزألا نأ ادكؤم ؟همألا ةئيه قاثيم نم

 بآ /سطسغأ ؟ خيرات «575 مقر هرارق يف ءنمألا سلجم نأ اقحال ىرتسو

 طورشم ريغو ايروف ابحس بلطو تيوكلا يف يقارعلا لمعلا نادأ دق ء.م

 . هتاوقل
 . روم ؛عا ةرثا «ةيلودلا لدعلا ةبكحم )١(

 ؛«ةيلود ةمزأ فلم : جيلخلا برح» :560 نرتس يف يقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم نايب رظنا (؟)

 ١١17. ص ؛هركذ قيس عجرم

 لخدتلا ةدحتملا ممألل زيجت ال قاشيملا اذه نم ماكحأ ةيأ نإ ةيناثلا ةداملا نم ةعباسلا ةرقفلل ًاقفو (")

 اياضق عاضخإب ءاضعألا مزلت ال اهنا امك ءةلودل ةينطولا ةيحالصلاب ًاساسأ ةقلعتملا اياضقلا يف

 قيبطت ىلع ايدعت نمضتي ال أدبملا اذه نإ ؛قائيملا ماكحأل ًاقفو ةيوستلا تاءارجإل عونلا اذه نم

 .؟عباسلا لصفلا يف ةظوحللملا ةيركسعلا رييادتلا

 ارد



 ةيتايفوسلا ةجحلا مدختسي» «غياصلا كلذ دكأ امك «قارعلا نأ ودبيو

 :غم1165 ماع ءايراغنه اياضق ءانثأ يف تحرط يتلا كلت .ةصاخو

 قلعتت اهنأو ةيلخاد يه ةمزألا نأ اديؤم .«م478١ ماع ءايكافولسكشتو

 ."76تيوكلل ةينطولا ةيحالصلاب

 .ازيمتم ناك دقف يقارعلا لخدتلا نم ةدحتملا تايالولا فقوم صخي اميفو

 ىلعو .ةلخدتملا ةلودلا هتططخ بالقنا معدل لخدتلا أدبمب اوفرتعا نويكريمألاف

 ةلأسم يف ءاوبكترا نييقارعلا» نأ نمألا سلجم ىدل يكريمألا بودنملا راشأ اذه

 ةرحلاو ةتقؤملا مهتموكح ةماقإو مهبالقنا ذيفنت نم الدبف .اريطخ أطخ ءةساسح

 دوهجم يف ابالقنا اوبكر مث نمو تيوكلا الوأ اوحاتجا ءوزغلا لبق ةموعزملا

 .''":يركسعلا مهلمع ريربتل عداخو حضاف

 يف وه ىيقارعلا لخدتلل ليلحتلا اذه وأ ءهذه ةيكريمألا رظنلا ةهجو نأ الإ

 هبشو ةيركسعلا تاطاشنلا ةيضق يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم رارق عم حضاو ضقانت

 يلودلا نوناقلا نإ) ىلع صني يذلاو م487١ ماع ءاوغاراكين يف ةيركسعلا

 ةضراعم حلاصل عونلا اذه نم لخدتلل ةماع ةدعاق يأ ىلع صني ال رصاعملا

 ناك اذإ ينوناق أدبمك هل يقيقح ىنعم لك دقفي وهو . . .ىرخأ ةلود يف ةدوجوم

 لود يف نيضراعم ةعومجم هتمدق ةدعاسم بلط درجمب لخدتلا ريربت ناكمإلاب
 لكشب ىرن ال اننإف .ايقيقح مدق دق بلطلا اذه نأ ضارتفا ىلع ىتح . .ىرخأ

 «لخدتلا ناك اذإ يلودلا نوناقلا يف لخدتلا مدع أدبم نم ىقبيس اذام حضاو

 بلط ىلع ءانب الوبقم نوكي نأ بجي «ةموكح نم بلطب هريربت نكمي يذلا
 نوؤشلا يف ةظحل لك يف لخدتلا اهناكمإب نوكي دق ةلود لكف .ةضراعم

 ١. ص ؛م٠1948 بآ /سطسغأ ١ خيرات 7977 مقر دنتسم (1)
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 نإ .ةضراعملا نم امإو «ةموكحلا نم امإ بلط ىلع ءانب ىرخأ ةلودل ةيلخادلا
 .«يلودلا نوناقلل يلاحلا عضولا عم «ةمكحملا يأرل اقفو «قفاوتي ال فقوم اذكه

 ةموكحلا بلط ىلع ءانب «يقارعلا لخدتلا نأ ةظحالم اننكمي «كلذ ىلع ءانب

 .يدقاعتلاو يفرعلا يلودلا نوناقلل اقفو هل اينوناق اساسأ ال «ةيمهولا

 يف لخدتلا مدعب هتامازتلا قرخ قارعلا نإف ءيدقاعتلا ديعصلا ىلع

 بجومب وأ .ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم بجومب ىرخأ ةلودل ةيلخادلا نوؤشلا

 رمتإمللا قاشيل ادانتسا كلذكو ؟”ةيبرعلا لودلا ةعماج قافيم نم م ةداملا

 ةماعلا ئدابملا نم اءزج لكشي لخدتلا مدع أدبم نأ ىلإ ةفاضإ .يمالسإلا

 . يلودلا نوناقلا يف اهيلع دقاعتملا ةيمازلإلا دعاوقلل

 ساسأ ةمث اهل نكي مل ةمدقملا ةيقارعلا ججحلا نأ مدقت ام لك نم جتنتسن

 مض «م٠14 بآ /سطسغأ 8 يف «قارعلا ررق ببسلا اذهلو .ينوناق

 اءزج امئاد تناك تيوكلا نأ ىلإ اقحال راشأ مث .قارعلا عم هديحوتو تيوكلا

 ال هل ساسأ ال يذلا رمألا ءاهيلع يخيراتلا هقحب بلاط كلذلو «قارعلل المكم

 ارايمخ اقحال راثخا قارعلا نأ ودبيو .اًقباس كلذ انيأر امك ءاينوناق الو ايخيرات

 فقوملا يف ضقانتلا راطإ يف كلذ لخديو .ججحلا ةيقب طوقس دعب رخأآ

 يداصتقالا ءادتعالا ةيادبلا يف قارعلا راتخا دقلف .تيوكلا يف ةيقارعلا ةبلاطملاو

 ناك هلمع نأ قارعلا دكأ «ةيناث ةلحرم يفو .يعرشلا عافدلا قح ريربتل ةجحك

 ةدايسب هفارتعا دكؤي اذهو .تيوكلا يف ةيروثلا ةموكحلا ةدعاسم فدهب

 نم اءزج امئاد ناك هنأ اربتعم تيوكلا مض نلعأ اريمخأ «تيوكلا لالقتساو

 .قارعلا نم ايركسع التحم اينوئاق ىقبي تيوكلا نإف كلذلو .قارعلا

 ىلإ يمري لمعب موقت ال نأب دهعتتو لودلا كلت قوقح نم ًاقح هربتعتو ىرخألا ةعماجلا لود يف مئاقلا مكحلا ماظن ةعماجلا يف ةكرتشملا لودلا نم ةلود لك مرتحت» : يلي ام ىلع 4 ةداملا صنت )١(
 .«اهيف ماظنلا كلذ رييغت

 هس [5؟ 1.



 وكلت ةيلودلا ةدايسلا رارمتساب فارتعالا : يناثلا ثحبملا

 نأ هناكمإب ناكل تيوكلا يف هل ةيلاوم ةموكح ءاشنإ يف قارعلا حبن ول

 نيمأت" عاطتسا ناك امك .ةيلخاد ةروثل ةدعاسم ةيلمع عباط هلخدت يطعي

 لكل :«(تيوكلا ةيروهمج) ةثراو ةلود ةلثمت اهرابتعاب ةموكحلا هذه ىلإ لاقتنالا

 نأ الإ .2207(تيوكلا ةرامإ) ةقباسلا ةلودلا ىلإ دوعت يتلا لاومألاو كالمألا

 بآ /سطسغأ ؟ ذنمف .ةيوازلا هذه نم ةلكشملا ىلإ رظني مل نمألا سلجم

 تاوقلل طورشم ريغو ايروف اباحسنا بلطو ىقارعلا لمعلا نادنأ م

 . ةيقارعلا

 ؛ةيلودلا تاقالعلا يف ةوقلا ماذختسا عنم ةدعاق بايغبو غم١197 لبق

 ةميلس ةينوناق جئاتن اهل ناك ةوقلاب تققحت يتلا قاحلإلاو مضلا لامعأ نإف

 ةعيبط تاذ ةدعاق وه ةوقلا ىلإ ءوجللا عنم .ةماضلا لودلا حلاصل ةحيحصو

 ممألا ةثيه قاثيمو ممألا ةبصع قاثيمك «تادهاعملا ضعب اهتضرف ةيدقاعت

 يف «نمألا سلجم نإف كلذلو .ةمزلمو ةيفرع تحبصأ ةدعاقلا هذه .ةدحتملا

 نالطب دكأ هنكلو «نييقارعلا مضلاو ءادتعالا ةنادإب فتكي مل «177 مقر هرارق

 ببسب لودلا لك ىلع ةيعوضوم ةقيرطب هسفن ضرفي نالطبلا اذهو .مضلا اذه
 يف امك نوناقلا يف هنإف ءةقيقحلا يفف .ةيساسألا اهتيمهأو ةقورخل ا ةدعاقلا ةيملاع

 ةزغو ةيقيطلبلا تايروهمجلاو ةيقرشلا روميت مضك «تيوكلا مض ربتعي « عقاولا

 رفاوت نأ حيحص .«نكي مل هنأكو غال» ؟''ةيروسلا نالوجلاو ةيبرغلا ةفضلاو

 ال 10 دوجوف .اهلكشتل عمعجت نأ بجي ةلودلل ةنوكملا ةثالثلا رصانعلا

 ايلقإ ست ؛ةركذ ليم مهجر 4 . تيوكلا لوح رظن ةهجو] عَ وازن يلع 1

 /ربمفون 14 خيرات ةدحتملا ممألا رارق كاهتناب ةيروسلا نالوجلاو سدقلا ليئارسإ تمض دقل (؟)

 لات



 ناكسلا هات تاطلس ايلعف سرامت مل اذإ ةلود قلخ ىلإ ءاهفيلأت درجمب ءيدؤي

 ؛ ىفنملا يف ةموكحلا ةلاح يه هذه .همكح ىيعدت ىتلا ميلقالا ىلع نيدوجوملا

 تاقالعلا يف ءعطتست مل يتلا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف ةينولوبلا ةموكحلاك

 تاطلسلا ةيلاعف كلتمت مل اهنأل اهليثمت يعدت ىتلا ةلودلا انوناق لثمت نأ «ةيلودلا

 .؟؟ةيذحلا

 لصح ءانثتسا» نأ ىلإ طلانمانإل يوبود روسفوربلا لوقي تيوكلا صخي اميف
 لبق نم اهيضارأل ينوناقلا ريغ لالتحالا ةدم ءانثأ تيوكلا ةموكحل ةبسنلاب

 تدارأ دقل .م١194١ طابش ,/رياربفو م٠114 بآ /سطسغأ نيب قارعلا

 ةوقلاب ققحت يذلا مضلاب اهفارتعا مدع نع كلذب ربعت نأ ةيلودلا ةعومجملا

 ةموكح ءاشنإ دعب «تيوكلا ريمأ نإف كلذلو .؟7«ةينعملا بوعشلا ةقفاوم نودبو

 ةلودل ديحو لثممك يلودلا عمتجملا نم اهب فرتعم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 تلكشت فيك .تيوكلل ةيلودلا ةينوناقلا ةيصخشلا ىلع ظفاح «تيوكلا

 تيوكلا تاقالع ىلع مضلا جئاتن يه امو ؟ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا

 . ؟ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا

 : ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا ءاشنإ -أ

 قلعتي اميف ماعلا يلودلا نوناقلا اهيلع صني ىتلا طورشلا ةفرعم لبق

 . ةثجاللا ةموكحلا هذه ةيعرش نم دكأتلا ديفملا نم «ىفنملا يف ةموكح ليكشتب

 ١( ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا ةيعرش :

 ذنم ةيتيوكلا ةلودلا ةيعرشل ةلثمملا يه حابصلا لآ ةلئاع نأ انيأر نأ قبس

 )١( ميلقإ اهل نكي مل هنأل م١ 48/4 ماع تنلعأ يتلا ةينيطسلفلا ةلودلاب اسنرف فرتعت مل ساسألا اذه ىلعو .
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 لوقي امكو .١2”تيوكلل ةيلودلا ةيرارمتسالل ةنامضلا اضيأ يهو .تيوكلا ةأشن

 رثإ ىلع م485١ ماع ناملربلا لح دعب ةرورض رثكأ حبصأ اهرود» نإف غياصلا
 لبق نم ةنيعملا كلت الإ ةيذيفنت ةطلس يأ نم ةمورحم .ةيلخادلا تابارطضالا

 «تيوكلا ريصم نإف «باختتإلا قيرط نع ةثعبنم ةيعيرشت ةطلس نمو .ريمألا
 ريدقت انناكمإب هنإف عقاولا يفو .2'!«حابصلا لآ ةلئاعب اطبترم ناك ءوزغلا ةيشع

 : ثالث طاقن يف ةموكحلا هذه ةيبعرش

 سيسأت ذنم ةطلسلا يف حابص لآ ةلئاع ةيؤر ىلع نويتيوكلا داتعا دقل -

 حلاصلا نامثع روسفوربلا دكؤي كلذ يفو .رشع 9 هماثلا نرقلا يف تيوكلا

 لكش مكحلا يف حابصلا لآ دوجول نييتيوكلا ةهج نم مئادلا لوبقلا اذه نإ»

 كرابم ةلئاع لخاد ء«ةيعيبط ةقيرطب ءاهبجومب ةطلسلا لقتنت ةيفرع ةيروتسد ةدعاق

 ةداملل اقفوف .ةبوتكم تحبصأ ةدعاقلا هذه نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ .2؟7«حابصلا

 نإف م477١ يناثلا نيرشت /ربمفون ١١ يف رداصلا يتيوكلا روتسدلا نم 4

 ةيعرش نإف كلذلو .«حابصلا كرابم هل روفغملا ةيرذ يف ةيثارو ةراما تيوكلا»

 انيس روتسد ىلإ «انوناق «ةزكترم حابصلا ةموكح

 ةرقفلا « يناثلا لصفلا ؛لوألا مسقلا يف م1444 ماعل ةيتيوك - ولكتالا ةيقافتالا ليلحت عجار )١(

 .ىلوألا

 .127 ص ؛هركذ قيس عجرم ؛؟جيلخلا ةمْزأ» « غياصلا (؟)

 .هداريإ قيس امل اقيط عياسلا نرقلا (1)

 «تيوكلا ؛«تيوكلا يف ةيسايسلا تامظنملاو يروتسدلا ماظنلا» .كلملا دبع نامثع .حلاصلا (؟)

 .7 5 ص :لوألا ءزجلا ؛تيوكلا ةعماج :قوقحلا ةيلك ما

 « يناشلا ءزجلا .«ةسايسلا ولع يف طيسولا» ءودروب ىف ةلودلا ءوشن يف ةطلسلا رود رظنا (0)

 جروج ًاضيأ رظنا .م19494١ ؛6.2..1ل. داهتجالاو نوناقلل ةماعلا ةبتكملا ؛سيراب :«ةلودلا»

 .يلي امو 45 ص .م١٠191 :5عانذا تاروشنم ؛«ةلودلا» ودروب

 ا _



 لبق نم معد يأ تيوكلا يف قارعلا اهماقأ يتلا ةموكحلا دجت مل -

 اونوكي مل ءارزولا نأ امك .مايأ ةسمخ نم رثكأ مدت مل يهو .ةيتيوكلا ةضراعملا

 يهف «ةيتيوكلا ةضراعملا صخ اميف .'''قارعلا يف الو «تيوكلا يف ال نيفورعم

 ةيعرشلا ةموكحلا يه حابصلا ةلئاع نأ تدكأو قارعلا عم نواعتلا تضفر

 ةيناملربلا ةضراعملا ءاسؤر نم نانثا هنع ربع ام اذه .تيوكلل ةديحولا ةيروتسدلاو

 ةهج نمو .''”يماطقلا مساجو بيطخلا دمحأ ةداسلا مهو «ةقباسلا ةيتيوكلا

 ةداعإب اطورشم تيوكلا خيشل اهمعد نوكي نأ ةيتيوكلا ةضراعملا تضفر «ةيناث

 .رابتعا يأ قوف تيوكلا ريرحتو ةدايس تعضو يهش كلذيو . ماظنلاب رظنلا

 ىلع وأ «يتيوكلا بعشلا نأ مهوت قارعلا نأ ةظحالم انئكمي عقاولا يفو

 ماظنلا ىلإ مضنتو تيوكلا يف يقارعلا لخدتلا لبقتس «ةيتيوكلا ةضراعملا لقألا

 ماع يتيوكلا ناملربلا لح دعب يتيوكلا ءايتسالا ةقدب ميقي مل هنأ الإ .ديدجلا

 نكلو ؛ مكحلا يف حابصلا لآ دوجو ةلأسم اوحرطي مل نويتيوكلاف .ما 5

 .م477١ روتسد ةدوعو تيوكلا ريرحت دعب تققحت ةيسايس تاحالصإب اوبلاط

 .ما494١* ريوتكأ ١5 ىلإ ١7 نم ةدج ىف دقع «؛ةظحالملا هذه ديكأتلو -

 دض يقارعلا ءادتعالا ةوقب نادأ يتيوكلا بعشلا يلثمم عمج ايتيوك ايبعش ارمتؤم

 : يلي ام يماتخلا نايبلا يف نلعأ امك .ةيعرشلا ةموكحلل همعد نلعأو تيوكلا

 ةيمسرلا هتائيهو هتائفو هتاعاطق ةفاكب هيلثممو يتيوكلا بعشلا ءانبأ «نحنا

 : يلي ام انررق «ةينطولا هتاسسؤمو ةيلهألاو

 اننطول يقارعلا مكحلا ماظن لالتحال عطاقلا انضفر عمجأ ملاعلل نلعن - ١

 يف مهتمكاحم ءانثأ نيبت اه اذه .ةموكحلا يف ةكراشملا ىلع ةتقؤملا ةموكحلا ءاضعأ هركأ دقل )١(

 .م497١ ماع تيوكلا

 .م0٠114 بآ /سطسغأ ١0 خيرات :«ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (7؟)
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 تاذ ةلقتسملا تيوكلا ةلود ىلع امثآ اناودع هرابتعاب هل انتنادإو «٠ تيوكلا

 ةيلودلا تامظنملاو ةدحتملا ممألاو ةيبرعلا لودلا ةعماج يف وضعلاو ةدايسلا

 قاثيم ةصاخبو «ةيلودلا نيناوقلاو قيثاوملا ةفاكل اخراص اكاهتناو « ىرخألا

 .ةدحتملا ممألا قاثيمو ةيبرعلا لودلا ةعماج

 مكحلا ماظن اهقاس يتلا معازملا نالطبو تاءاعدالا فيز عمجأ ملاعلل نلعن - ؟

 انضفر نيدكؤم ةلقتسملا تيوكلا ةلود هلذلتحاو هور ةمب رحل اريربت يقارعلا

 اهبذكيو عقاولاو ةقيقحلا فلاخت يتلا معازملاو تاءاعدألا هذهل عطاقلا

 . خيراتلا

 هتأشن ذدنم انبعش هراتخا ىذلا مكحلا ماظنب انكسمت عمجأ ملاعلل نلعن - '*

 ةلاحر - هلك ىتيوكلا بعشلا فوفو دكؤتو «ةقاعتملا هلايجأ ةتضتراو

 ةلثمم ةيعرشلا انتدايق فلخ ادحاو افص - الافطأو ءابابشو اخويش ءءاسنو

 هللادبعلا دعس خيشلا هدهع يلوو حابصلا دمحألا رباج خيشلا انريمأ يف

 . هللا امهظفح حايصلا ملاسلا

 نأ ىلع دكأ «تيوكلا لبقتسمل سرك يذلا :؛نايبلا ماتخ نأ ىلإ ةفاضإلاب
 : نيتيلاتلا نيتدعاقلا ىلع زكتريس لبقتسملا اذه

 اهرثكأ ةيمالسإلا ةديقعلا ربتعت يتلاو .ةيساسأ ئدابم ىلع انعمتجم زاكترا - ١

 .اريثك نويتيوكلا اهب طبتري « ةيمهأ

 اهراتخنا ىتلا ةيعرشلا هتموكحيو ةينطولا هتدحوب تيوكلا بعش طايترا - ؟

 ءما17 روتسدل اقفو بعشلا ةك راشمو ةيطارقومدلاو ىروشلا ء هدام اقفو

 .7"2«عمتجملا نمأ نيمأت ىلع رداقلا يساسألا عردلا لكشي يذلاو

 قبس عجرم :«ةيلود ةمْرأ فلم :جيلخلا برح يف صنلا :5/21842 «ةدحتملا ممألا قئاثو رظنأ )١(
 «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم «ًادودحو ًادوجو تيوكلا» ًاضيأ رظناو ١. 46 ص ءهركذ
 .217١1؟ ص ءما51

 تا



 .ةماه ةيلخاد ةيعرش نم ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا تدافتسا دقل

 نم اهريربت ةيادب ضرتفي ىفنملا يف ةموكحلل ينوناقلا دوجولا نأ ىلإ ةفاضإلاب
 .'"”يروتسدلا نوناقلاو يلودلا نوناقلا رظن ةهجو

 م177١ روتسد ىلع تزكترا دق ىفنملا يف تيوكلا ةموكح نأ انيأر دقل

 يلودلا نوناقلا صاخشأ دحأ ىفنملا يف ةموكحلا نوكتلو .ىيقارعلا وزغلا لبق

 . يلودلا عمتجملا ءاضعأ ةيقب نم يه امك اهب فارتعالا بجي

 : ىفنملا يف ؛ تيوكلا ةموكح ءاشنإ )0

 برحلا ءاهنإ يأ ؛2ءاعااهنذه «حتفلا» اضيأ ىمست يتلاو ءهذه عقاولا ةلاح

 هذه بنجتل «ضرتفت «ةحتافلا ةلودلا ىلإ امات اعوضخ ةموزهملا ةلودلا عوضخب

 دكؤيو .''”رسألا يف عقت ال ىتح جراخلا ىلإ ةموزهملا ةموكحلا بوره «ةجيتتلا

 هاجت ماظتناب لمعت ىفنملا ةموكح رابتعا ناكمإلاب نوكي يكل هنإ يرولف روسفوربلا
 ىلع ةفيضملا ةلودلا ةقفاوم : طورش ةثألث اهيف رفاوتت نأ بجي يلودلا نوناقلا

 مث نمو ءاهل ةفيضملا ةلودلا فارتعاب عتمتلا يلاتلابو ءاهيضارأ قوف ةماقإلا

 .؟”ةدايسلا لامعأ ةسراممل اهل ينلعلا صيخرتلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ة ةقفاومب ققحمت لوألا طرشلا نإف :تيوكلا صخ اميف

 . هتموكح مظنو فئ اطلا ب ىف تيوكلا ريم أ رقتسا ساسألا اذه ىلعو .ةيدوعسلا

 ةعومجملا اهب تفرتعا تيوكلا ةلود ةيعرشو ءاضيأ اققحت نارخآلا ناطرشلا

 ةحورطأ م 2 زل ةرحلا امسنرف ةلاحو ىفنملا ةموكحلا يلودلا ماظنلا» ؛ يرولف نسر وم 01

 18 ص ما « سيراب

 ءاسنرف :47 ص :ما9917 ؛آاعع كتيل ؛«ةرصاعملا ةيلودلا تاقالعلا» 800:09 نوتورب (؟)

 .ةيسنرفلاب
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 مضلا كلذكو .وزغلا دعب تيوكلا يف قارعلا اهماقأ يتلا ةموكحلا .ةيلودلا

 اهمعد تمدق يتلا لودلا كلذ يف امب «ةلود ةيأ هيلع قفاوت مل تيوكلل قحاللا

 سلجم نع رداصلا 557 رارقلا نم ةيناثلا ةرقفلا نإف اذكهو .قارعلل اهدبيأتو

 ةصصختملا ةيلودلا تاسسؤملاو ةيلودلا تامظنملاو لودلا لك نم تبلط نمألا

 نأ نكمي .لاصتا يأ وأ ءريبدت يأ نع عانتمالاو ءمضلا اذهب فارتعالا مدع

 مدع بجاو عم قفاوتي اذهو .«مضلاب ينمض فارتعا هنأ ىلع رسفي

 لودلا لك اعدو ةيتيوكلا ةموكحلا ةيعرش ديأ نمألا سلجم نأ امك .2'”فارتعالا

 هيلعو .ةيتيوكلا تاطلسلل معدلا ميدقت ىلإ ةدحنملا ممألا ةئيه يف ءاضعألا

 عنمي ال يلاحلا رارقلا ماكحأ نم يأ نإ 57١ رارقلا نم ةعساتلا ةرقفلا تررق

 ء«لودلا لك نم بلطيو ةيعرشلا تيوكلا ةموكحل ةدعاسملا ميدقت

 ةيعرشلا تيوكلا ةموكح تادوجوم ةيامح ىلإ ةفداهلا ريبادتلا لك ذاختا -

 ءاهتاسسؤمو

 .''7«ةلتحملا ةوقلا هميقت ماظن يأب فارتعالا مدع -

 نأ امك .ةفيضملا ةلودلا اهب تفرتعا ةيتيوكلا ىفنملا ةموكح نإف اذكهو

 رمألا» ةدحمتما يمألا يف ءاضعألا لودلا لك يضارأ قوف ةيلع ريش تربتعا اهلامعأ

 رمأ ردص م٠14١ بآ /سطسغأ 7/ يف ايل ليغم ال ةقباس.لكش ىذلا

 خيراتب ريمألا هعّقو اهلمع دعاوق ضعب يفو ةموكحلل تقؤملا رقملا ديدحتب يريمأ

 )١( بآ /سطسغأ 4 خيرات 517 رارقلا عجار ١114٠م.

 .م٠144١ بآ /سطسغأ ١ خيرات «171 رارقلا رظنا (؟)

 رارق 5-5 ةعبارلا ةرقفلا نإف اذكهو . 4 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛؟جيلخلا ةمزأ جناتن» ؛وذروب )ع2

 ىلإ راشأ م٠144 بآ /سطسغأ ٠١ يف ةرهاقلا يف دقعنملا يئاتثتسالا يبرعلا ةمقلا رمتؤم

 .21م٠14 بآ /سطسغأ ١ لبق ةدوجوم تناك يتلا ةيتيوكلا ةيعرشلا ةموكحلا ةدوع ةرورض#

5 0-7 



 اذه ءاطعإ ةموكحلا تدارأ دقل 28114٠. بآ /سطسغأ 7 خيرات يأ « قباس

 ةيرارمتسا ىلع ديكأتللو ءةهج نم ةطلسلا غارف بنجتل ايعجر الوعفم رارقلا
 ةلود ةموكح دقعنت» ىلع صن ىلوألا هتدام يفو .؟'”ةيعرشلا تيوكلا ةموكح

 هراتخي رخآ ناكم يأ يف وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةتقؤم ةفصب تيوكلا

 اميف لك ءارزولا ىلوتي» ىلع يريمألا موسرملا صن ةيناثلا هتدام يف .«ريمألا

 نيميقملاو نييتيوكلل ةمزاللا تامدخلا ميدقتو هيلإ ةدوهعملا لامعألا ةرشابم هصخي

 فورظلا راطإ يف كلذو جراخل اب مهنم دجوي نمو تيوكلا ةلود ضرأ ىلع
 مظنلا ةاعارم عم كلذ يف مهتايحالص نوسراميو ةحانملا تاناكمإلاو ةمئاقلا

 .«ةيلودلا فارعألاو دعاوقلاو رقملا ةلود يف اهب لومعملا

 اهتاقالع ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا ترادأ ةدعاقلا هذه ساسأ ىلعو

 . لكاشملا ضعب راثأ يذلا رمألا «لالتحالا ةرتف ءانثأ يف ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا

 : ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا اهتاقالعو ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا - ب

 ةموكحلا ترادأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ وزغلل لوألا مويلا ذنم اهثوحل دعب

 .تالكشملا ضعب حرط يذلا رمألا «ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا اهتاقالع ةيتيوكلا

 : ةيسامولبدلا اهتاقالع يف ١(

 ةكلمملا عم ةزيمملا اهتاقالع نم ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا تدافتسا دقل

 .يجيلخلا نواعتلا سلجم يف ناوضع نيتلودلا نأو ةصاخ «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 اضيأ رظنا .178-- 177 ص ءهركذ قبس عجرم :؟. . . جيلخلا برح# ؛نرتس يف صنلا رظنا )١(

 .075 ص :«ةرهاقلاب يتيوكلا يمالعإلا زكرملا قئاثوو ثادحأ ؛«تيوكلل قارعلا وزغ ةميرج»

 ممألا ةئيه يف تيوكلل مئادلا لثمملا نم ةهجوملا ةلاسرلا يف موسرملا اذهل يعجرلا لوعفملا رهظي (؟)

 .م٠144 بآ /سطسغأ ؟4 خيرات «5/21666 رظنا «ةيلودلا ةمظنملل ماعلا نيمألا ىلإ ةدحتملا

 ا



 . جيلخملا ةمزأ ءانثأ يف امهتعمج ةكرتشم حلاصم نع ناعفادي امهنأ ىلإ ةفاضإلاب

 تناك يتلا ةيتيوكلا ةموكحلل تاليهستلا لك ةيدوعسلا تاطلسلا تمدق كلذلو

 نم ١ ةداملل ادانتسا اضيأو «ساسألا اذه ىلعو .اهتالاصتاو اهتارايزب اهملعت

 عم هتالاصتا صوصخب لحلا تيوكلا ةيجراخ ريزو دجو .يريمألا موسرملا
 «سكعلاب سكعلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةيبنجألا تارافسلا

 ."7١جراخلا يف ةيتيوكلا تايلصنقلاو ةيسامولبدلا تاثعبلا عم كلذكو

 تناك يهف .ريغتي مل ائيش نإف جراخلا يف ةيتيوكلا تاثعبلا صخ اميف

 عافدلل اهتاقاط لكب تفرصت يهو .ىفنملا ةموكح نم ةرشابم اهتامولعم ىقلتت
 ةلودلا وه قارعلا نإ «عقاولاو .نينطاوملا حلاصم ةيامحو اهتلود فقوم نع

 يهو . ةيتيوكلا ةيسامولبدلل ةيلثمتل هلا ةيحالصلا ىلع تضرتعا يتلا ةديحولا

 هتلقتعاو دادغب ىف دمتعملا يتيوكلا يساموليدلا فيقوت ىلإ وزغلا دعب تدمع

 ريربت ىلع دادغب يف يتيوكلا ريفسلا قارعلا تربجأ امك .يرس ناكم يف

 دقلو .م٠194١ بآ /سطسغأ ٠١ يف ترج ةينويزفلت ةلباقم يف هدالب لالتحا

 ؛ةروصلا يف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىفنملا يف تيوكلا ةموكح تعضو

 قوقحل ةيساسألا دعاوقلا عم حضاف لكشب ضقانتت لامعألا هذه نأ ىلإ ةريشم

 نأامك .2061477و م١47١ يماعل انييف يتيقافتال اكاهتنا لكشتو ناسنالا
 تاظفحت ىدبأ وهف .ةيلودلا تامظنملا ىدل تيوكلا ليثمت ةلأسم امئاد راثأ قارعلا

 هئيب ةدحولا نالعإ رثإ ىلع هنأ اربتعم «يتيوكلا دفولا تاطلس لوبق صخ اميف

 وسرب ديسلا اهسأرت دقو . ىفنملا يف تيوكلا ةموكح ىدل طايترا ةثعب اسنرف تلسرأ :ةقيقحلا يف )١(

 .تيوكلا يف ًادمتعم ناك يذلا اسنرف ريفس 501

 نييتيوكلا ناكم ددمتو اهتطاسو سرامت يكل رمحألا بيلصلا ةمظنم ىلإ ةركذم تلسرأ (؟)

 اههجو يتلا ةلاسرلا عجار .نكمم تقو عرسأ يف مهب ءاقتلالا فدهب قارعلا يف نيدوجوملا
 71 خيرات .5/21654 ءاهقحلمو ماعلا نيمألا ىلإ ةدحنملا ممألا يف تيوكلل مئادلا لثمملا
 .م٠1414 بآ /سطسغأ

 ا



 ءةدحاو ةلود ناتلودلا تحبصأ «م٠14١ سطسغأ 4 يف ؛تيوكلا نيبو

 درلا اذه .27قارعلا دفو يأ ءدحاو دفوب لثمتي يجراخلا امهليثمت نإف يلاتلابو

 تيوكلا وزغ تنادأ يتلا نمألا سلجم تارارق عم ضقانتي هنأل ضوفرم ىقارعلا

 ةموكحلا نأ ببسبو .؟''ةينوناق راثآ ةيأ نودبو ايغال ربتعي مضلا نأ ىلع تدكأو

 بعصلا نم ناك كلذل ءاهيضارأ ىلع ةيلاعف ةيأ اهل نكت مل ىفنملا يف ةيتيوكلا
 ةدعاسم ةسايس تعضو يهو .مظنم داهطضال اوضرعت نيذلا اهينطاوم ةيامح

 ىلوألا ريراقتلل اقفوو .جراخلا ىلإ اوبره وأ تيوكلا يف اوقب نيذلا نييتيوكلل

 تراشأ «تيوكلا يف يقارعلا شيجلا كولس صخي اميف «ةيلودلا وفعلا ةمظنل

 ةيقارعلا تارابختسالا ةزهجأو ةطرشلاو شيجلا لبق نم تازواجت باكترا ىلإ
 تامكاحم نودب تامادعإلاو بيذعتلاو ضارعألا كتهو ةيعامجلا تافيقوتلاك

 "”تايلمعلا هذه نم اوملسي مل بناجألا ىتحو .ليحرت تايلمعو

 نع ثحبلاب الإ عضولا اذه ةهجاوم عطتست مل ةيتيوكلا ىفنملا ةموكح
 ةلقو ؛« يحصلا عضولا ىلإ هيبنتلاو « تاسرامملا هذه ةنادإ ىلع ثحلاو تامولعملا

 .؟؟”ةيناسنالا تامظنملا لخدت ىلع ةددشم :ةدحتملا ممألا ةئيه مامأ ةيذغتلا داوم

 54 خيرات 54 مقر هرارقب ءنمألا سلجم نادأ ةيتيوكلا ةوعدلا نايس

 قارعلا ةيلوؤسم انلعم ةبكترملا تازواجتلا ؛«م٠44١ لوألا ني يبلع رريزفلا

 ؛«يتيوكلا دفولا ىمسي ام تاطلس لوبق صوصخب اهظفحت يف ةمئادلا ةيقارعلا ةثعبلا تنلعأ )١(
 .م٠149 لوألا نوناك /ربمسيد "' خيرات «قل/ك5891 دنتسم ءرظنا

 /ربمسيد 71 خيرات ءشل45/909 تك: 5/22036 يف ةدحدملا ممألا يف ةيتيوكلا لعفلا ةدر عجار (؟)

 .ايروصو رشم و ةيذ وعسلل نيمئادلا نيلثمملا فئاوم كلذكو :م تناريزس

 يف تيوكلا ةلودل مئادلا لثمملا لبق نم ماعلا نيمألا ىلإ ةهجوملا ةلاسرلاب ةقحلملا ريراقتلا عجار ()

 .م٠199* لوألا نيرشت /ربوتكا ٠٠١ خيرات ءشل45/6593 يف ةدحتملا ممألا

 5/و .م٠194 بآ /سطسغأ ١5 خيرات «5/21548 : ةيلاثلا ةدحنملا ممألا تادنتسم عجار (4)

 ءادتعالا ةهجاوم يف ةيتيوكلا ةيسامولبدلا» ًاضيأ عجار .لوألا نوناك /ربمسيد ١١ خيرات 8

 .م15 يناثلا نوثاك /رياتي ؛ ةرهاقلا يف يتيوكلا مالاعإلا زكرم : «يقارعلا

 اخ



 ممألا ةئيه قاشثيمل اكاهتنا اهذيفنتب اورمأ وأ لامعألا هذهب اوماق نيذلا صاخشألاو
 قارعلا ناك يذلا نييندملا ناكسلا ةيامحب ةصاخلا ةعبارلا فينج ةيقافتاو ةدحتملا

 .'')اهيلع قفاو دق

 ةيلام تادعاسم تمدق ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا نإف «ةيناث ةهج نم

 ءالؤه ةدعاسمل ةيبعش اناحل تلكش امك .ةرامآالا يف اوقب نيذلا اهينطاومل

 امأ يتيوكلا رائيدلا ضفخنا نيح يف ةيلام دراوم مهيدل تسيل نيذلا نيئطاوملا

 .هناكم تلح ىتلا ةيقارعلا ةلمعلا

 اثدح» لكش كلذ نأ يدوواد ديسلا ىري جراخلا يف نييتيوكلا صخ اميف

 ابيرقت وزغلا ةيادب ذنم اهينطاوم تدعاس ةموكحلاف .خيراتلا يف هل قباس ال

 م٠44١ بآ /سطسغأ ١7 يف .2':قئال لكشب مهتاجايتحا نيمأت نم اونكمتيل

 ةكلمملا يف نكسلا تاضيوعتو ةثاغإلا تاميدقت ماظن ىفنملا ةموكح ت ردصأ

 . صخشلل ايرهش ارالود "١٠و 8١ نيب ناك ةثاغإلا ضضيوعتف .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ارالود ١777 غلبم ىلإ ةفاضإلاب «ةلئاعلل ارالود 077 ةميقب نكسلا ضيوعتو

 جيلخلا لود يف نيئجاللا نييتيوكلل لاومألا هذه عفد مت دقلو ."'"ثيئأت ل

 يف نييتيوكلا تلبقتسا جيلخلا لود نأامك .ةيتيوكلا - ا

 نييتيوكلا صخ اميف . ةنكمألا لك يفو قدانفلاو «ةماعلا تاسسؤملاو «ءسرادملا

 ينيلرتسالا هينحلاب تاميدقتلا نم اودافتسا دقلف ةيبنجألا لودلا ةيقب ىلإ نيئجاللا

 تعاطتسا دق تيوكلا تناك اذإو .2؟”هلاعلا ءاحنأ ةيقب يف رالودلابو ايوروأ يف

 )١( خيرات فلا*85/45/170 ةماعلا ةيعمجلا رارق ًاضيأ عجار ١ لوألا نوناك /ربمسيد 144٠م.

 ؛؛جيلخلا ةمزأ ءاثثأ ةيلودلا هتاقالع يف تيوكلا اههجاو يتلا لكاشملا» ؛يدوواد ضاير رظنا (؟)

 ١١١. ص ءهركذ قبس مجرم

 .١١؟ ص :قباسلا عجرملا :يدووادلا رظنا .يدوعسلا لايرلا ساسأ ىلع غلابملا هذه تددح (')

 ناكسإلاو ةماعلا لاغشألاو ةيلاملاو ةيعامتجالا نوؤشلا ءارزو نم ةنوكم ةنجل ءارزولا سلجم لكش (4)
 .ةيلاملا ةدعاسملا هذه اوقلت مهتارافس يف نيلجسملا نييتيوكلا نأ امك .تالكشملا هذه لح ةمهل
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 .؟!!اهناكس ددع ةلقو اهانغ لضفب كلذف ءاهينطاومل ةيلاملا ةدعاسملا هذه نيمأت

 ةظفاحملا اهلعجو تيوكلا مض نلعأ امدعب «قارعلا نإف «ةيناث ةهج نم

 هتازيهجتو هتاكلتممو هلاومأ تيوكلا نع عزن دق «ةيقارعلا ةلودلل ةرشع ةعسانتلا

 قوفت تازيهجت اهدنع نوكي نأ (ةظفاحملا) ةلودلا هذهل زوجي ال هنأ ةجحب ةماعلا

 .؟'7تاظفاحملا ةيقب تازيهجت ىوتسم

 م٠14١ سطسغأ 7٠١ يف رداص «نايبب ةيتيوكلا ىفنملا ةموكح تدر

 ىلإ دانتسالاب ةرشع ةعساتلا ةظفاحملا تيوكلا ةلود لعجب قارعلا رارق» نأ ةريشم

 ءاليصفتو ةلمج ينوناق رثأ نودبو غال وه قارعلا يف ةيرادإلا تاميسقتلا
 ءارجإ «يلودلا نوناقلا دعاوق بجومب ءاهل قحي ال ةلتحم تاطلس نع هرودصل

 تيوكلا ةلودل ةيميلقإلاو ةيسايسلاو ةيرادإلا ةينبلا ىلع ء«ناك ايأ ءليدعت يأ

 ”7 يف رداصلا يريمألا موسرملا نم © ةداملا ىلإ نايبلا راشأو .«ةدايسلا تاذ

 ريبدت يأ وأ رارق وأ عيرشت وأ ماظن يأ نإ) ددحي يذلاو م بآ /سطسغأ

 وأ ةدايس ىلع رثؤيو «تيوكلا يف ةطلس هل نأب يعدي قيرف وأ ةطلس نع
 ةموكحلا نع ةرداصلا تارارقلا اهدحو .هل اينوناق ساسأ ال تيوكلا لالقتسا

 هذه نأ ىلع ءاريخأ نايبلا دكؤيو .«ةيذيفنتلا ةوقلا اهل تيوكلا ةلودل ةيعرشلا

 ليدعت ةلتحلا ةلودلا ىلع عنمت ىتلا يلودلا نوناقلا دعاوق اهيلع تدكأ ماكحألا

 لمع يأب مايقلا وأ ءلاكشألا نم لكش يأب «ةلتحملا يضارألاب صاخلا ماظنلا

 نمألا سلجم نع ةرداصلا (م1440١) 570 ىلإ 570 تارارقلا عم ضقانتي

 )١( ناسين /ليربأ ةياهن يف تادعاسملا ميدقت ىهتنا 1441١م.

 بودتم اههجو يتلا ةلاسرلاب ةقحلملا يقارعلا يملعلا ثحبلاو ىلاعلا ميلعتلا ريزو ةلاسر عجار )نس

 ؛ ةما1355, 8 فما :«نمألا ساجم# سيئر ىلإ ةدحتلا ممألا ةئفه يف مئادلا تيوخكلا

 .م١111

 ا



 اينوناق ساسأ الو الطاب هنالعإو تيوكلا مضب قارعلا رارق ضفر تنمضت يتلاو
 . "!7هلاعلا لود لكل ةيسنلاب هل

 : ةيداصتقالا اهتاقالع يف 0

 ريبك ددع يف تيوكلاو قارعلا ةدصرأ تدمج تيوكلل قارعلا وزغ دعب

 رداصم دوجو نودب قافثإلا ىفنملا يف تيوكلا ةموكحل نكمي فيكف .لودلا نم

 لدابت ةلمعك همادختسا ناكمإلاب دعي مل يتيوكلا رانيدلا نأ ىلإ ةفاضإ .؟ةيلام

 ةموكح ىلع ناك لكاشم دجوأ يذلا رمألا .تامازتلالاب ءافولاو دوقعلا يف

 .اهلحو اهل يدصتلا ىفنملا يف تيوكلا

 نم قارعلا عنم فدهب ةيامح ريبدت ناك ةيتيوكلا ةدصرألا ديمجت نإ
 نامرحل ةبوقع يأ ءرجز ريبدت ةيقارعلا ةدصرألا ديمجت ناك امنيب اهب فرصتلا
 151١ مقر رارقلا نم 4 ةرقفلا نإف كلذلو .هتسايس ةعباتم ةيناكمإ نم قارعلا
 لودلا نم بلطلا ىلع تصن نمألا سلجم نع رداصلا بآ /سطسغأ ” خيرات
 .()«اهتاسسؤمو ةيعرشلا تيوكلا ةموكح ةدصرأ ةيامحل ةمئالملا ريبادتلا ذاختا)

 اهتادوجوم ريرحتل لولحلا داجيإ ىفنملا يف تيوكلا ةموكح ىلع ناكو
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةيتيوكلا ةموكحلا لاقتنا نإ .اهتامازتلا ةهجاوم نم نكمغتل
 تبنمتو ؛ةيرارمتسالا نيمأتب حمس مم بآ /سطسغأ ؟ ذنم ةيدوعسلا

 اميف تيوكلا ةلود مساب فرصتلل ةصتخملا تاطلسلاب قلعتي اميف تاجاجتحالا

 رادصإ يف اهتايحالص ةموكحلا هذه ةسرامم نأ امك .ةلمعلاو ةلودلا ةرادإب قلعتي

 ريشي دق اهقيبطت نأ ول ىتح ؛جاجتحا عضوم نكي مل ةينوناقلا دعاوقلا

 )١( خيرات ىفنلا يف تيوكلا ةموكح نايب رظنا ١ جيلخلا برح» يف م0٠11 بآ /سطسغأ :

 ةيلود ةمزأ فلم  199٠ص ؛هركذ قبس عجرم ؛4م1447- 178,

 ) )1خيرات 571 مقر يلودلا نمآلا سلجم رارق عجار ١ زومت /ويلوي 194٠م.

 تاو 2



 «لودلا ضعب يف ايلك ناك تيوكلا ةدصرأ ديمجت نأ نيح يفو .«17ةيلاكشإ

 . ىرخأ لود يف ايئزج ناك هنإف

 اهضعبو .دارفألاو ةماعلا تاسسؤملا ةدصرأ ىوس دمت مل لودلا ضعبف

 .ةلودلا ةدصرأ ىلع اهيف ديمجتلا رصتقا ء«ةيكريمألا ةدحنملا تايالولاك ءرخخآلا

 ةقلعتملا تايلمعلا صخ اميف ةيلاملا اهتاسسؤمل تاهيجوت تعضو ارسيوس

 . ةيتيوكلا تادوجوملاب

 ةرادإ «ءتيوكلا ةلود مسإب ؛تمظن ىفنملا يف تيوكلا ةموكح نأ ؛ عقاولاو

 .لاجنا اذه يف فرصتلا نيضوفملا صاخشألاو تاسسؤملا تددحو تادوجوملا

 بآ /سطسغأ ؟4 خيراتب «ةلاسر لودلا ىلإ هجو يتيوكلا ةيلاملا ريزو نأ امك

 ةموكحلا مسإب فرصتتلا نييتيوكلا نيلوؤسملا ضعب اهيف ضوفي م
 فرصتلا ةيناكتنإ هلل نكت مل يزكرملأ ىتيوكلا فرصملا نإ ثيحو .ةيتيوكلا

 دعب ارتلكنإ نم امهلمع ةبساحملا ناويدو وه سرام دقف لالتحإلا ببسب ةرشابم

 نيب ةردقم تناك جراخلا يف ةيتيوكلا تادوجوملا .ةيناطيربلا تاطلسلا ةقفاوم

 : نيتليسو قيرط نع ارمثتسم ناك ماهلا مقرلا اذهو .رالود رايلم ٠١٠7و ٠

 ماع تئشنأ ةيلاملا ةرازو ةزهجأ دحأ يهو ءرامغتسالل ةماعلا ةئيهلا لبق نم الوأ

 تانزاوملا يضئاف رامثتساب ةفلكم تناك يهو .ندنل يف اهرقمو ءما 6*
 ىلع /١٠١ب ىذغملاو ةلبقملا لايجألل طايتحالا قودنص دراوم كلذكو ةيتيوكلا

 ةكرش تناك ةيناثلا ةليسولا 267٠٠١. ةياغل دمهلاو ةلودلا دراوم نم لقألا

 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛؟ةصاخلا ةيداصتقالا تاقالعلا ىلع حيلخلا ةمزأ جئاتت» ءودروب عجار )١(

2 . 

 ةماعلا ةئيهلا لالخ نم ةيلاملا ريزو ةطلس تحت م446١ - ١444 ذنم ةثيهلا هذه تحبصأ (؟)

 قرشلا» يف تيوكلا رظنا .ةيلاملا ةلودلا تاطايتحا لك ةرادإ ةمهم اهيلإ دهع يتلا رامثتسالل

 64٠: ص .ةدحنللا ايوروأ تاروشنم .”9 ةعبطلا م١14١ ؛ءايقيرفا لامشو طسوألا

 .ةيزيلكتإلاب
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 تاطاشن يف نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا يف تقلطنا يتلا ةيتيوكلا طفنلا

 تايلمع صخ اميف تدمتعا يتلا ةيرسلا ببسيو ء«هنأ الإ .()ةريبك ةيلود
 نكلو .؟'”تيوكلا ةلودل ةيلاملا حلاصملا «ةقدب «مييقت بعصلا نم هنإف رامثتسالا

 كلت «م9/5١ ماع «تزواجت دق تارامثتسالا هذه ليخادم نأ ةظحالم انناكمإب

 رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإو .طفنلا ريدصت نم ةلودلا اهيلع لصحت ىتلا

 نم اءزج هتادوجوم لكشت يتلاو «ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا
 اهنأب عابطنالا يطعت تناك تيوكلا نأ ىرن «تيوكلا ةلودل يلاملا طايتحالا

 ."7«نرقلا ةقرس» اهنإ تيوكلا وزغ دعب ضعبلا رّبع امك وأ ««يلود كنب"

 ةيلاملا يريزو ىلإ تدهع هالعأ هيلإ راشملا ؟”يريمألا موسرملا نم 7“ ةداملا

 ةكرشلا ءارش كلذكو ؛م١941١ ةنس جراخلا يف طفنلا جارختسال تيوكلا ةكرش ءاشنإ نإ )١(

 تاطلس نمأ ةنسلا سفن يف 5ةماش 1ع ]هاعمقاتمدقل همه ةلنم يف اتناس ةيلودلا ةيكريمألا

 ديدج عرف ءيشنأ م417١" ةياهن يفو .ملاعلا يف طفتلا فاشكتسا صخ اميف ةعساو ةيناكمإو

 لمعت تامدخ - ةطحم 4,٠٠١ ىلاوح ةرادإل ةيلودلا ةيتيوكلا طفنلا ةكرش وهو ةكرشلا هذهل

 .586 ص :هركذ قبس عجرم ««ايقيرفا لامشو طسوألا قرشلا يف تيوكلا» رظنا .ايوروأ يف

 يه ةيبرغلا لودلا يف ةصاخو « جراخلا يف ةرمثتسملا لاومألل ماقرألا ىصخ اميف تاريدقتلا نأ الإ (؟)

 . يلاتلاك

 يفو ةيئامتإلا ةيكيرمألا تاكرشلا يف مهسأو عئادوك رالود رايلم 5٠0 : ةدحنملا تايالولا - |
 .يلاردفلا طايتحالا يف بهذو ةئيزحخ تادنسك رالود رايلم ١٠١ ىلإ ةفاضإلاب .تاراقعلا

 .رالود رايلم ”*و ٠١ نيب «نابايلا - ب
 .رالود رايلم ؟, 5 : ةيقرشلا ايسآو ايلارتسا - ج

 اسنرفو اينابسأو ةدحتملا ةكلمملا يف ةصاخ ءرالود رايلم 76 ىلإ 77 نم : ايوروأ يف - د

 ؟1هعطكأو طةنصلعم ظعدت زني رلميد يف ًاصصح تيوكلا كلتمت ثيح ايناملأو غروبمسكوللاو
 مقر ؛74 ءرجلا ,م٠1994 بآ /سطسغأ ١١٠١ :؛316عل ديم رظنا .8لءاهلاععدءا]ةءطقلاو

 ١١. سس "ا

 عجرم «جيلخلا ةمزأ ءانثأ ةيلودلا هتاقالع يف تيوكلا اههجاو يتلا لكاشملا» يدوواد ضاير رظنا (5)

 .18 سم ؛هركذ قيس

 ذخألا عم يلي ام ىلع م٠141 بآ /سطسغأ 7 خيرات يريمألا موسرملا نم 7“ ةداملا صنت (4)

 وأ نيدحتم «ةينوناقلا نوؤشلاو لدعلا ريزو وأ ةيلاملا ريزو نإف ةقباسلا ةداملا ماكحأ رابتعالا نيعب

 لك ذاختا ءارزولا سلجم نع ةرداصلا ةمظنألل ًاقفو امهلبق نم ضوفم صخش يأ وأ ؛نيدرفنم
 -تاكرشلاو ةماعلا اهتزهجأو اهتاسسؤمو ةيتيوكلا ةموكحلا لاومأ ىلع ظافحلل ةينوناقلا ريبادتلا

 - لال



 ديمجت ءاهنإو ءاهتثداعتساو ةلودلا تادوجوم ىلع ةظفاحملا ةمهم لدعلاو

 قفاو يتلا فراصملا يف تاباسح حتف اريخأو ءاهقوقحو اهعئادوو اهتادوجوم
 ةيتيوكلا ةموكحلا بلط ىلع ٌءانيو «لاغتربلا نإف اذكهو .ءارزولا سلجم اهيلع
 قيدانصو تادوجومب ةقلعتملا تازايتمالاو قوقحلا لك لقن ىلع قفاو .ىفنملا يف

 تضفترا لودلا ةيقب نأ نيح يف . يتيوكلا رامثتسالا ةسسؤم ىلإ ةيلاملا تيوكلا

 فدهب اهينطاومل وأ تيوكلا ةلودل امإ ةعباتلا لاومألل ديمجتلا تاءارجإ ضيفخت

 يف ةيتيوكلا ةموكحلا نإف اذكهو .ةيقارع ةباقرل ةيتيوك تاكرش عوضمخ بنج
 ةداع دوعت تايحالص سرامتل ةمئالمو ةعجشم ةيعضو يف اهسفن تدجو ىفنملا
 اهتامازتلا ةهجاومل دراوملا ىلع لوصحلا نم نكمتت يكلو .ةديسلا ةلودلا ىلإ
 ٠< اهتميق ةغلابلاو ةيداعلا تافورصملا ىلإ ةفاضإ ةيئانثتسا ءابعأ ةجيتن ءةيروفلا

 مث اهعئادو ضععب ةيادب ةيتيوكلا ةموكحلا تمدختسا ؛'''رهشلا يف رالود نويلم

 يف ةموكحلا اهكلمت يتلا صصحلا ضعب عيب ىلإ رامثتسالا ةثيه تدعيع

 . ةيزيلجنالا تاكرشلا

 اقالطإ ىنعت ال «ةيجيتارتسالا» عويبلا هذه نأ حضوأ يتيوكلا ةيلاملا ريزو

 ىتيوكلا رائيدلا ربتعا ةيناث ةهج نم .؟؟7تيوكلا تادوجوم ةيمصت يف هين دوجو

 جراخلا يف وأ تيوكلا ةلود يضارأ لخاد يف تناك ءاوسو ةلودلل ًايزِج وأ ءايك ةكولمملا

 يف تاباسح حتفو كالمألاو قوقحلاو عئادولاو تادوجوملا ديمجت ءاغلإ عضو ىلإ لوصولل
 .ةءارزولا سلجم نم ةراتخلا فراصملا

 يتلا ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت نم ترئأت يتلا لودلاو نييتيوكلل تادعاسملا لاثملا ليبس ىلعو )١(

 ريرحت يف ةكراشملا لودلل ةيركسعلا تاوقلا فيراصم يف ةكراشملا ًاريخأو ؛ةدحتملا ممألا اهتررق
 . تيوكلا

 ةروصب اهترادإ نم نكمتلا فدهب ءاهلاومأ تدمج يتلا لودلا ضواف تيوكلا نأ ريزولا حضوأ (؟)

 نيرشت ربوتكا ١١ خيرات .دنوملا ةديرج رظنا .ةيلاملا اهتامازتلا ةهجاومل اهمادختساو ةيعيبط

 ص .4* مقر ؛54 ءزجلا ءما 49٠ لوألا نيرشت /ربوتكا ١١ ءديم ًاضيأ رظنا .م٠144١ لوألا
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 ىلع م٠44١ لوألا نيرشت /ربوتكا ١ ذنم ءمدقأ قارعلاف .ةينوناق ريغ ةلمع

 كلذ ىلع تجتحا ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلاو :2')هب يقارعلا رانيدلا لادبإ

 نأ الإ .؟''ةلودلل ةيمسر ةلمعك يتيوكلا رائيدلا مادختساب رمتست اهنأ تنلعأو

 تدمج يتلا فراصملاو ةيراجتلا تايلمعلا يف الوبقم دعي مل يتيوكلا رانيدلا

 ارالود ", : يواسي ناك وهو ."يتيوكلا رانيدلا يف ةيلاملا تايلمعلا لك

 عفد ةيتيوكلا ةموكحلا تلبق عضولا اذهل لح داجيإلو ."*وزغلا لبق ايكريمأ
 ىلعف .يتيوكلا رائيدلاب اساسأ ةبجوتم تناك امنيب ةيعصلا تالمعلاب اهتامازتلا

 سولك يدنلوه ةيدنلوهلا ةكرشلاو ةيتيوكلا طوطخلا ةكرش نيب عازن رثأ
 تعفذ ؛« تيوكلا راطم يف ريمجتش ءانب كقع صوصخب « امال ةصسلنع 105

 ."ةيدنلوهلا ةلمعلاب اهيلع بجوتملا غلبملا ةيتيوكلا ةموكحلا
 ريزو غلبأ تيوكلا وير .دعبو 0 491 راذا /ضرام نم عبارلا يف

 اهتايحالص سرامتس هتموكح نأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يتيوكلا ةيجراخلا

 ىفنملا يف تيوكلا ةموكح تعاطتسا ءانيب امكو «نذإ .2')ةيتيوكلا ةمصاعلا نم

 )١( يص :78 مقر :74 ءزجلا م٠94١ لوألا نيرشت /ربوتكا © ءديع رظنا ١١ .

 دفولا لبق نم ةدحنتملا ممألا ةئيهل ماعلا نيمألا ىلإ تهجو يتلا ةلاسرلاب قحلملا نايبلا عجار (؟)

 .م٠154١ ءلوألا نيرشت /ريوتكا 5 خيرات 5/21841 ءةيلودلا ةثيهلا يف مئادلا يتيوكلا

 . يتيوكلا رانيدلا ءاقل ةينطول | اهتلمعب اهيدل نيميقملا نييتيوكلا نينطاوملا تدوز حجيلخلا لود ىضعب (؟)
 لومعملا ةميقلا ساسأ ىلع فرصلا يأ رمألاب تحمس ةيتيوكلا ةموكحلا نأل كلذ لصح دقو

 .اهلاومأ ةداعتساو اهينطاوم ةدعاسمل وزغلا لبق اهب

 فرصملاو ةلمعلاب قلعتملاو :م41/4١ ماع لدعملاو :م9487١ 7/55 مقر نوثاقلا ماكحأل ًاقفو (4)

 يتيوكلا ءرانيدلا فرص رعس ددحي يتيوكلا يزكرملا فرصملا نإف «ةيفرصملا ةينهملاو يزكرملا
 . ةيجراخلا ةيساسألا تالمعلا ىلإ ةبسنلاب

 ةموكحلا نإف «ةيناث ةهج نم .؟74 ص :46 مقر :*4 ءزجلا ؛م٠144 ءربمفون ١١ ءديم رظنا (2)
 رعس ىلإ أدانتسا رالودلاب ةيبرعلا ةيميلقالا تامظنملا تانزاوم يف اهتمهاسم تددس ةيتيوكلا

 .يتيوكلا رانيدلاب ًاساسأ بجوتم وه امنيب ؛يقارعلا وزغلا لبق ناك يذلا فرصلا
 )١( ةثعبلا لامعأب مئاقلا لبق نم ةدحتملا ممألا ةئيهل ماعلا نيمألا ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا قحلم عجار -

- 



 لحو «دالبلا جراخ نم جيلخلا ةمزأ ةليط ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا اهتاقالع ةرادإ

 ببسي ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولا مت دقلو .يسايق نمز يف اهتهجاو يتلا لكاشملا

 صاخ عضو يف نوكت نأ نم تيوكلا نكم يذلا رمألا ءريبكلا دالبلا ىنغ
 نإ ء[ى قع نبأ

 «يسايسلا ىوتسملا ىلع «مئادلا معدلاو ةدعاسملا ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو

 يف لوقيو .يداصتقالا ديعصلا ىلع ةيلودلا ةعومجلا اهتمدق ىتلا تاليهستلاو

 ةيداصتقا حلاصم لثمي «دلب لالتحا نأ ىلع كاش ىندأ دجوي ال١ يدووادلا كلذ

 يلود ؟'”قفاوت داجيإ عيطتسيل نكي مل فورظلا سفن يف «ةفيعض ةيجيتارتساو
 ةينوناق ريغ تناك ةدحتدملا ممألا ةئيه لعف ةدر نأ ادبأ ينعي ال اذه .«هلوح اذهك

 ةدرو «يلودلا نوناقلا عم اضقانتم ناك يقارعلا يركسعلا لمعلاف .ةلداع ريغو

 .اهتيعرش تيبثت ةداعإو تيوكلا ريرحت ىلإ تفده ةدحتملا ممألا ةئيه لعف

 عضولا ىلإ ةدوعلل ةدحتملا ممألا ةئيهريبادت - ةيناثلا ةرقفلا

 : قياسلا

 ذنم «ىلوألا ةلاحلا قارعلا لبق نم تيوكلا لالتحاو وزغ لكش دقل

 مصضو عاضخإ وضع ةلود اهلالمخ سس تلواح يتلا عء ةدصتملا ممألا ةئيش نسيسأت

 اذه اهراثأ ىتلا ادج ةصانخلا تاجاحلا نإف كلذلو .ىرخأ وضع ةلودل لماش

 ىلاتلابو «ةديدح ةيلعف ةسراممب تحمس ةديدج ريبادت ذاختا تعدتسا عض ولا

 .نييلودلا نمألاو مالسلا ىلع ةظفاحملا لئاسوب ةصاخلا قاثيملا ماكحأ قيبطتب

 .م١1491 راذا /سرام ” خيرات :5/22338 : ةمئادلا ةيتيوكلا <

 1١١8. ص ءهركذ قبس عجرم .؛؟ . .تيوكلا اهتهجاو ىتلا لكاشملا» «يدووادلا رظنا )١(

 . ١١6 ص ؛عجرملا نسفن ()

 ا



 اديدحتو .وزغلا ةيادب ذنم يزكرم رود بعلب ةدحتملا ممألا ةئيه تأدب دقل

 سلجم عمتجاف .ةيتيوكلا دودحلا ةيقارعلا تاوقلا زايتجا نم تاعاس عضب دعب

 يف :«حاحلإب بلطيل ءم٠144١ بآ /سطسغأ ١ يف يأ «ىلاتلا مويلا يف نمألا

 ىلإ ةفاضإلاب . طورش ةيأ نودب تيوكلا نم قارعلا باحسنا «559 مقر هرارق

 لوانتت ارارق ١١ نمألا سلجم ىنبت قائيملا نم عباسلا لصفلل اقيبطتو «كلذ

 ءوشن ذنم ةيلود ةمزأ ةيأ نأ ةظحالم مئالملا نمو .مئاقلا عضولا هجوأ فلتخم

 ةريصق ةفاسم يف ةعرسب كرحت يذلا ءسلجلا مامتها لئت مل ةدحتملا ممألا ةئيه

 .تيوكلا وزغ ةمزأ تلان امك «تقولا نم ادج

 ناك يقارعلا وزغلل يلاتلا مويلا يف يأ ءم٠44١ بآ /سطسغأ 7 ذئمف
 حلسم عازن» دوجوب عانتقالا داس امك .نيدلبلا نيب تماق برح ةلاح نأ احضاو

 .؟7تأدب دق تناك ةيركسعلا ةيناودعلا لامعألا نأ ةجيتن «ىلود

 «نيتلودلا نيب ةقبطم تحبصأ برحلا نوناق دعاوق عومجم نإف يلاتلابو

 لوح امئاق عوضوملا دعي مل ءنذإ .؟"'ةياهن اهل عضوي مل املاط ةقبطم ىقبتسو

 ىلإ ةدوعلاب حمسي امم «حلسم ناودع ءاهنإ لوح نكلو «ىرخأ ةيملس ةليسو
 .وزغلا لبق يأ ءاقباس امئاق ناك يذلا عضولا

 سلجم عمتجا «ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو تيوكلا نم بلط ىلع ءانب

 ؛«تيوكلل قارعلا وزغ نع ىلوألا تامولعملا ثب تلت يتلا تاعاسلا يف نمألا

 ماس ىلع « يذلا م“ بآ /سطسغأ 1 ىف 111 رارقلا عامجإلاب ىلبت و

 . تراك مقر يرخيرخا ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ ؟ماعلا يلودلا نوناقلا» :نورخآو ُلويْغَن 00

 ناي عازنلا ةهجاوم يف ةدحتملا ممألا ةثفف ؟ةدحتسم مسأ مأ ةفيلس لوح . ال عءاتوغتت قا نفوهرف (؟)

 .ةيسنرفلاب 2١67 ص ءم٠434١ ءىلودلا نوناقلل ةيسئرفلا ةيلوحلا :6تيوككلاو قارعلا

 دن



 قارعلا نم بلطو ءوزغلا نادأ ءةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم نم ١4و 74 نيتداملا

 وزغلا ةيشع اهلتحت تناك يتلا عقاوملا ىلإ هتاوق لكل طورشم ريغو ايروف ابحس
 ةهج نم .2"!امهعازن لحل ةفثكم تاضوافمل يروفلا ءدبلا تيوكلاو قارعلا مزلأو

 ٠ يفف .اماع ناك بضغلاو ءايتسالا نإف «نمألا سلجم جراخو ع« ىرخأ

 دض قارعلا نم يساقلا ءادتعالا» يجيلخلا نواعتلا سلجم نادأ بآ /سطسغأ

 هتاوقل :''”طورشم ريغو ايروف ابحس قارعلا نم بلطو ««ةقيقشلا تيوكلا ةلود

 رمتؤللا ةمظنمو "”ةيبرعلا لودلا ةعماج نم لك «؛تربع امك .تيوكلا نم

 ةئيه يف ءاضعأ لودو ةيميلقا تامظنمو ؟*ةيبوروألا ةعومجلاو 2؟”يمالسإلا
 لمعلل اهتضراعم نع «ىلودلا ماعلا يأرلا تاهاجتا لك لثمت ةدحتلا ممألا

 كرتشم نايب ردص بآ /سطسغأ ” ذنمو .تيوكلا يف يقارعلا يركسعلا

 ىلع لوصحلل ةيلمعلا ريبادتلا ذاختا ىلإ يلودلا عمتجملا وعدي يسور - يكريمأ

 .2”قارعلا نم طورش نودبو يروف باحسنا

 )١( بآ /سطسغأ ؟ خيرات 11 رارقلا عجار 194٠م.

 .5/21916و ثلا45/694 ةدحتملا ممألاو 5/21468 ةدحتملا ممألا عجار (؟)
 ءادتعالا تنادأ ؛م٠154١ بآ /سطسغأ 7 يف برعلا ةيجراخلا ءارزو نم ةذختملا تارارقلا (*)

 تنادأ امك «تيوككلا نم ةيقارعلا تاوقلل يروفلا باحسنالاب تبلاطو هجئاتن تضفرو يقارعلا

 ءادتعالا م٠44١ بآ /سطسغأ ٠١ خيراتب ةرهاقلا يف تدقع يتلا ةيئانثتسالا ةيبرعلا ةمقلا

 قارعلا رارقب اهفارتعا مدع كلذك تنلعأو «تيوكلا نم يروفلا باحسنالا هنم تبلطو يقارعلا
 ةيجيلخ لودو ةيدوعسلا ةكلمملا تابلط ةيبلت ًاضيأ ةمقلا تررق امك .تيوكلا مضب قلعتملا
 ثالث تلسرأ روفلا ىلعو .لمتحم يقارع ءادتعا دض اهنع عافدلل ةيبرع تاوق لاسرإب ىرخأ

 كلذو ةيدوعسلا ةيتيوكلا دودحلا ىلإ ةحلسم تاوق ءرصمو ايروسو برغملا يهو ؛ةيبرع لود
 ؛«جيلخلا يف برح» يف «ةيدوعسلا ةكلمملاو تيوكلا تايلط عم بواجتلاب ةمقلا رارقل آقفو

 17٠. ص ؛هركذ قبس عجرم
 .5/2/448 ةدحتملا ممألا رظنا (4)

 .؟17١ ص ؛قباسلا عجرملا ؛'. . .جيلخلا يف برح» يف لماكلا نايبلا عجار (6)

 دراودا ةيتايفوسلا ةيجراخلا ريزوو ءركيب سميج ؛ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو نايبلا اذه ىلع عقو (1)
 .154 ص :؛هركذ قيس عجرم 1. . .فلم . . . جيلخلا برح# يف ءهزدانرفش

 تك



 رارقلا اينبتم ديدج نم نمألا سلجم لخدت م٠14١ بآ /سطسغأ 4 يف

 لودلا لك نم ايلاطو ءهل رثأ الو غال تيوكلا مض نأ ربتعم 777 مقر

 هنأ ىلع رسفي نأ نكمي لمع يأب مايقلا وأ ءمضلاب فارتعالا مدع تاسسؤملاو

 نم عباسلا لصفلا ىلع نمألا سلجم زكترا دقلو .مضلاب رشابم ريغ فارتعا
 .تيوكلا ىلع هناودعل قارعلا دض (ةيرابجإ) ةيهاركإ ريبادت ذاختال قائيملا

 يداصتقا عباط تاذ نمألا سلجم اهررق يتلا ريبادتلا تناك ةيادبلا يف

 عانقإ ناك ام ردقب قارعلا ةبقاعم نكي مل بولطملا فدهلا نأ كلذ .تحب

 ناعرس نكلو .ةيعرشلا ريغ ةوقلا ىلع نوناقلا قوفتب همكاحو يقارعلا بعشلا

 قطنم» مامأ مهسفنأ ءةدحنملا ممألا ةئيه كلذ يف امب «ءاقرفلا لك دجو ام

 ريبادت ذاختا ةدحتملا ممألل تزاجأ نمألا سلجم تارارق نإف «يلاتلابو .«برحلا

 ةيعرشلا ةداعإ فدهب ينوناقلا ريغ يقارعلا لمعلا دض ةيركسعو ةيداصتقا ةيرسق

 .تيوكلا ةلودل

 ةيداصتقالا ةيرسقلا ريبادتلا ٠ لوألا ثحمملا

 فورظ لضفب الإ ةيلاعفب ةمزألا ةجلاعم نم نمألا سلجم نكمتي مل
 ؛ عقاولا يفو .ىربكلا سمخلا لودلا نيب ماعلا قافتالا قيقحتب تحمس ةيئانثتسا

 تيبثت ةداعإل نمألا سلجل ةيقيقح ةيخيرات ةبسانم تناك جيلخلا ةمزأ نإف

 ةعومجم ضرف لالخ نم يروف لكشب كلذ نع ريبعتلا مت دقو .هتطلس

 وزغ ةنادإ رثأ ىلعف .تيوكلا ةلود سيركت ةداعإل ةيسايسو ةيداصتقا تابوقع
 تاوقلل طورشملا ريغو يروفلا باحسنالا طارتشاو ءقارعلا لبق نم تيوكلا

 5 دنم .ةعسوملا ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت نمألا سلجم ررق ءةيقارعلا

 رارقلا ىدمو قاطن ديدحت مت مث 56١. مقر رارقلا بجومب «بآ /سطسغأ
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 خيرات ٠5186 رارقلا نمألا سلجم ىنبت كلذ دعبو .(أ) تارارق ةدع بجومب

 ضرفل «ةوقلل ادودحم» امادختسا زاجأ يذلا ءم٠44١ بآ /سطسغأ 6

 .(ب) ةيداصتقالا تابوقعلا مارتحا

 : «ةيملسلا» تابوقعلا : 511 رارقلا - أ

 يف «نمألا سلجم ررق «تيوكلل قارعلا وزغ ىلع مايأ ةعبرأ نم لقأ دعب

 ةيداصتقالاو ةيراجتلا تاقالعلل ةلماش ةعطاقم .م٠44١ بآ /سطسغأ 1

 .تيوكلا ريرحت ليعت اهب ال ومعم ريباذتلا ةلشه ترمثساو .قارعلا عم ةيلاملاو

 دق تناك «ةيبرغلا ةصاخ ةروصبو «لودلا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 دض ايركسعو ايلامو ايراجت ارظح ةضراف دحاو بناج نم ريبادت تذختا

 ءاشنإ عم تقفارت ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ريبادت نإف ةيناث ةهج نمو .؟''قارعلا

 هرشنل ةدحتملا ممألا ةئيه يف ءاضعأ لود ةدع نم نوكم ريبك يركسع لوطسأ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع عافدلل ةقطنملا يف

 ءيشنأ م٠144 لوألا نيرشت /ربوتكا 54 خيرات 778 رارقلا ىلإ ادانتسا

 ١( رارقلا نومضم 551١ :

 عم ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيراجتلا تاقالعلل الماش ارظح رارقلا اذه مظن

 ىلإ ءوجللا ريربت مل دقلو .نيلودلا نمألاو مالسلا قرخب مهتم 1 ؛قارعلا

 )١( كرامادلاو ادنكو اسنرفو ىمظعلا ايئاطيربو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ركذن لاثملا ليبس ىلع

 دص تابوقعلل ملقنم ىضفرف م مم/14 ذم تررق ةيبوروألا ةيدايصتقالا ةعومجلا ؛ادتلوهو

 . فارعلا

00 



 سلجم اهذختا يتلا ريبادتلا همارتحا مدعب قارعلا دض ةيداصتقالا تابوقعلا

 51٠. رارقلا بجومب نمألا

 دكأو 57٠« رارقلا قيبطتب املع ذخأ هنأ نمألا سلجم نلعأ ةمدقملا يف

 ةدحوو لالقتسالاو ةدايسلا ةداعإو» تيوكلا وزغ ءاهنإب هتدارإ ىلع ديدج نم

 ايدرف ؛يعرشلا يعيبطلا عافدلا قح# ىلع زكترا وهو .تيوكلل 'ميلقالا

 سركملا ؛تيوكلا دض قارعلا هب ماق حلسم موجه ةهجاوم يف ءايعامجو
 ىلع اضيأ ضرف 57١ رارقلا نأ ىلإ ةفاضإ .6قاشثيملا نم 6١ ةداملا بجومع

 دوعت ىتلا كلت ةيامحو ءاهيضارأ قوف ةدوجوملا ةيقارعلا لاومألا ديمجت لودلا

 ْ .©7«ةيعرشلا تيوكلا ةموكحلا
 تابوقعلا ىلع ةلالدلل ريباعت ةدع مادختسا متي هنأ ىلإ ةراشإلا مئالملا نمو

 ىلع ةلالدلل ةعطاقمو رظح يتملك مادختسا متي ساسألا اذه ىلعو .ةيداصتقالا

 يف ةداع «8مدةتعم رظحلا» حلطصم مدختسا جيلخلا ةمزأ ءانثأ . ىنعملا سفن

 يف '''قارعلا عم ةيداصتقالا تاقالعلل لماك فقوتل فدارمك «عسوألا هانعم

 )١( رارقلا نم 4 ةرقفلا 111١ .

 . قيض يناثلاو عساو لوألا . رظحلل نيموهفم دامتعا نكمي هنأ [لاناطهانا# يوبود روفوربلا ىري (؟)

 كلذكو ءام ةلود ىلإ ةلسرملا تارداصلا لاطي يذلا عنملا» هنأب رظحلا فرعي عساولا موهفملا

 ةلودل تارداصلا ىلع عقاولا عنملا ىلع رصتقي وهف قيضلا موهفملا امأ .ءاهنم ةمداقلا تاذراولا

 ص :م14571١ يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا ؛ةرصاعملا قييطتلا يف رظحلا» يوبود عجار .«ام

 عم ةيراجتلا تاقالعلا قيلعت وأ فقوت نعا حان هنأب رظحلا وسور روسفوربلا فرعيو . ٠7

 عمجار .«دهدحم ردصم نم تاجتتم ءارش نع يدازإلا عانتمالا : لقألا ىلع وأ ؛ةيبنجأ ةلود

 3١-015 ص م1987 ؛2860ه68 نوديب تاروشنم ؛؟ةحلسملا تاعازنلا نوناق" لوح هفلؤم

 رابتعا نكمي نيح يفو .ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلا لك عطق هنأب فرعيف راصحلا امأ .ةيسنرفلاب

 راحبلا يف بردلاب صاخ يئادع لمع وه راصحلا نإف «يلود يسيلوب ريربت درجم هنأب رظحلا
 نوناقلا يف يداصتقالا هاركإلا موهفم» ©ةمتقنت يراماك رظنا .ةيلودلا ةعومجملا ىلإ هغيلبت بجيو

 راطإ يف ةيداصتقالا تابوقعلا : فلم» ١4. - 18 ص :م1491 ءاتش :5 2 18 ؛«يلودلا
 .ةيسنرفلاب + «ةدحتملا ممألا ةئيه

 ا



 وأ جتنم يأ داريتسا نم ةلود يأ عنم نمضتملا 57١ رارقلا نم 5و ”" تارقفلا

 بآ /سطسغأ 5 دعب ةردصملا تيوكلا وأ قارعلا نم ةدروتسم عئاضبل ةراجت يأ

 تازيهجتو داومو ةحلسأب نيدلبلا كيو رت وأ عيب رارقلا عنم كلذك .مأ قع

 اهلو اهينطاوم لبق نم وأ اهيف يرجت يتلا تاطاشنلا لك كلذكو ءةيركسع

 لقن ءنفسلا ىلإ ةفاضإلاب ءعنملا اذه لاط دقلو .تادراولا هذه عم ةقالع

 نع عانتمالا لودلا ىلع بجوتي امك .ةيطفنلا تاجتتملاو لاومألاو تادوجوملا

 وأ ةيلام دراوم ةيأ وأ لاومألاب ةيقارعلا تاسسؤملا وأ ةيقارعلا ةموكحلا ديوزت

 . ةيداصتقا

 يفو «تحبلا يبطلا مادختسالا تاذ داوملا لماشلا رظحلا نم ينئثتسا دقلو
 .(!7ةيئاذغلا داوملا ةيناسنا تارابتعا اهرربتو اهضرفت تالاح

 ذنم «ةشلاثلا ةرملا ناك هنإ ثيح نم ايخيرات 51١ رارقلا رابتعا نكميو

 امكو .ةدحتملا ممألا ةئيه يف وضع ةلود ىلع تابوقع ضرفي يذلا .مم54

 سلجم لكش (م9537١) ايقيرفا بونج ةيضقو (م9771١) ةيسيدورلا ةيضقلا يف

 «تابوقعلا ةنجل ةامسملا ةنجللا هذه .هئاضعأ عيمج نم ةفلؤم ةنجل نمألا

 ةفلكم «نمألا سلجل تقؤملا يلخادلا ماظنلا نم ١4 ةداملا ىلإ ادانتسا ةأشنملاو

 رارقلا نم ةسداسلا ةرقفلا ةصاخ ةروصبو «ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت ةعباتمت

 نواعتلا هسفن رارقلا نم ةعباسلا ةرقفلل اقيبطت «لودلا ىلع بجوتي امك ١.

 ؛ةروظحلا تاجتتمل تددع نأ دعب ؛يتلاو 57١ رارقلا نم © ةرقفلا نم هجتتتسن ام اذه )١(

 فورظلا اهرربت تالاح يفو «؛تحبلا يبطلا مادختسالا تاذ داوملا كلذ لمشي ال)» تفاضأ

 نإف كلذلو .تاءانثسالا هذه نومضم ددحي مل رارقلا نأ الإ .6ةيئاذغلا تاجتتنملا «ةيناسنإلا

 ةيئاذغلا تاجتنملا لك لمشي كلذ نأ ةربتعم ةيثيحلا هذهل ًاعسوم ًاموهفم اتدمتعا نميلاو ابوك

 نأ ةربتعم ءًاقيف ًاموهفم احبت دقف ارتاكناو ةدحملا تابالولا امأ .ةيناسنإ اهتعيبطب يه ىتلاو

 .ةيئاذغلا تاجتنملا ريدصتل قبسملا طرشلا يه ةيناسنإلا فورظلا
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 اذهل ينجم اجيال نأ نكمي يتلا تامولعملا لكب اهديوزتو ةنجللا عم ماتلا

 لك ميدقت 551١ ١ رارقلا نم 4 ةرقفلل ادانتسا ءماعلا نيمألا ىلع نأ امك .«رارقلا

 ةنامألا زاهج لخاد ةياغلا هذهل ةيرورضلا ماكحألا داخعتاو ةنجلل ة ةيرورض ةدعاسفم

 . ةماعلا

 .ةعطاقم ريبادت ايلعف يه تابوقعلا هذه نأ ةظحالم اننكمي كلذ ءوض ىلع

 ةيداصتقالا تابوقعلل ةقباس كانه نكي مل» ودروب جروج هنع ربع ام اذهو

 اهادم ثيح نم ةثيدحلا جيلخلا ةمزأ تقفار ىتلا ةيلومشلا هذهب ةلود دض ةررقملا

 .؟'”ةاهيف ةكراشملا لودلا ددع ثيح نم وأ ءاهقاطنو

  )1٠رارقلل ةينوناقلا ةعيبطلا 51< :

 رمألا «يعرشلا عافدلا يف يعيبطلا قحلا ىلع رارقلا اذه يف ديكأتلا مت

 هنأ نمألا سلجم حضوأ دقلو .ةفلاحتملا ىوقلا هاجتاب «ةدودمم دي" ربتعا يذلا

 نم ةددحم ةدامب دهشتسي مل وأ دروي مل هنأ عم عباسلا لصفلل ادانتسا فرصتي

 نم ٠4و ؟9 نيتداملل ادانتسا» فرصتي هنأ سلجلا ربتعا 579 رارقلا ىف .قاتملا

 جاتنتسالا نم اننكمت «ملسلا ديدهتا" ىلإ 55١ رارقلا ةمدقم ةراشإ نأ الإ . ؟قاشثيملا

 ىلإ ءوجللا نمضتت ال ريبادتلا نأو ةصاخ ءةدوصقملا ىه قاثيملا نم 5١ ةداملا نأ

 يف 4١ ةداملا ىلإ ةراشإلا بايغ نأ . عقاولاو كنار وتعمل قيبطت ضرفل ةوقلا

 بنجت يلاتلابو ء«صنلل نرم ريسفت ءاظعإب حامسلا ثيح نم رربم وه رارقلا

 لاقتنالا لبق 5١ ةداملل ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف مدع ريدقتو قيقحتلاب مازلإلا

 قائيملا دجوأ دقل .©747 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يركسعلا هاركإلا ريبادت ىلإ

 )١( ست ؛ هرغ ذ قيس عجرم ؛«جيلخلا ةمزأ جئاتنا ءودروب جروج 222

  05روت ةحورطأ ؛ ماعلا يلودلا نوناقلا يف يف ةراثم لئاسفم ؛ . ١جيلخلا برخو ةمزاأ) : ظفاحلا عجار

  15نص ؛ما91410 ءاسنرف 1١ .

 ها ع قا



 لكشب ةروكذم 4١ ةداملا اهيف نوكت يتلا ةلاحلا يف جردتلا وأ ةيمرهلا ضعب

 لك نم بلط 77١ رارقلا نأ ىلإ ةفاضإ .؟'”ةررقملا تابوقعلل ساسأك ينلع

 عم قيقد لكشب مءالتي امب فرصتلا ء«ءاضعألا ريغ لودلا كلذ يف امب ؛لودلا

 . "؟”رارقلا ماكحأ

 هذهل ةطولغمو ةأزتجم ةيؤر دوجو نع لوقلا انئكمي ةينوناق رظن ةهجو نم
 دض م1 ماع تذختا يتلا كلت عم تنروق اهنإ ثيح نم تابوقعلا

 دوجو نم مغرلابو ءامهنمب كرتشم ٠ مسأق يأ دوجو مدع نم مغرلاب ءاسيدذور

 ؛ايسيدور دض تابوقعلاب ةقلعتملا تارارقلاو 501 رارشلا صن : نيب هباشتلا ضعب

 تايلآ صخ اميف كلذكو ءم474١ رايأ /ويام 59 خيرات 587 رارقلا اس

 لاح يف اهقيبطت نكمي يتلا تابوقعلا ددحي مل رارقلا نإف اريخأو .؟؟قيبطتلا

 : تابوقعلا قيبطتل دل ةوقلل (د و:لدححماا مادختساو تايوقعلا قاطن - حاب

 ةدحتملا تايالولا اهنمو «لودلا ضعب تبرعأ 771 رارقلا ينبت دعب
 تابوقعلا مارتحا ضرفل ةحلسملا ةوقلا ىلإ ءوجللا اهينمت نع «ىمظعلا ايناطيربو
 ىلإ ءوجللا تلضف دقف اسنرفو يتايفوسلا داحتالاو نيصلا امأ .ةيداصتقالا

 يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا نأ نمألا سلجم ىأر اذإ) : يلي ام ىلع قاثيملا نم 47 ةداملا صنت )١(

 ةيوجلا تاوقلا قيرط نع ذختي نأ هل زاج :هب فت مل اهنأ تبث وأ صضرغلاب يفت ال 4١ ةداملا

 هذه لوانتت نأ زوجيو .هباصنل هتداعإل وأ نييلودلا ملسلاو نمألا ظفحل مزلي ام ةيربلاو ةيرحبلاو

 ةيربلا وأ ةيرحيبلا وأ ةيوجلا تاوقلا قيرط نع ىرخألا تايلمعلاو راصحلاو تارهاظملا لامعألا

 .«ةدحتملا ممألا» ءاضعأل ةعباتلا

 . 221 رارقلا نم © ةرقفلا (؟)

 5١0. - 84 ص ءهركذ قبس عجرم ؛؟جيلخلا ةمزأو ةدحتملا ممألا» «2ةلءانه نالكز رظنا (؟)
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 دونجحلا قيوطت دعب ءراضحلاك ؛ةواسق رثكأو ةيلاعف رثكأ ةيداصتقا تابوقع
 لبق اهقالغإب يبقا رعلا راذتإلل حوضخلا تضفر تيوكلا يف تارافسل نييقارعلا

 فارثتعالا مت ول هنأ ينعيس ناك يذلا رمألا ءم٠154١ بآ /سطسغأ 6
 . قارعلا ىلإ تيوكلا مضب ينمضلا

 ءهسفن مويلا يف نمألا سلجم ىنبتي نأ ةفدصلا ليبق نم نكي مل كلذلو

 ؛(نميلاو ابوك) نينثا دض اتوص ١1 ةيبلغأب م0٠14 بآ /سطسغأ ١6 يأ

 هايم يف ةيبرحلا نفسلا رشنب تماق دق ةدحتملا تايالولا تناكو .776 مقر رارقلا

 نكت مل ةبوقع لكشيو قارعلا دض برح نالعإ ينعي يذلا رمألا :جيلخلا

 ."''نمألا سلجم نم دعب ةصخرم

 ١( ةوقلل ادودحم مادختسا : 6 رارقلا :

 تارارقلا يأ «ةقباسلا تارارقلاب 555 رارقلا ةمدقم تركذ 57 55١و

 ةداملا حضوي مل رارقلا نأ الإ .عيرسلا اهذيفنت قارعلا نم حاحلإب تبلطو «775و

 ةموكحلا عم ةنواعتملا .ءاضعألا لودلا نم» رارقلا بلط دقلو .اهيلع زكتري يتلا

 عم ةقفاوتملا ريبادتلا ذاختا «ةقطنملا يف اهل ةيرحب تاوق ترشن يتلاو «ةيتيوكلا

 نفسلا لك فيقوتل نمألا سلجم ةطلس تحت «ةيرورض نوكتس يتلا فورظلا
 ةهج نم دكأتلاو اهتلومح شيتفت نم نكمتلل ةجراخلا وأ ةمداقلا ةيراجتلا

 رارقلا ماكحأل مراصلا قيبطتلاو لوصولا  .»57١رارقلا وعدي ؟ ةرقفلا يفو

 رارقلا ماكحأ مارتحا نيمأتل نواعتلا ىلإ ءاضعألا لودلا»  »771١ىعدتسا ول ىتح

 .«ةيسامولبدو ةيسايس ريبادت ْذاحتا رمألا

 )١( ال اسنرف» نأ ًاحضوم راصحلاو رظحلا نيب زييمتلا بجي هنأ يسنرفلا عافدلا ريزو ربتعا ببسلا اذهل

 ؛ةيسنرفلا دنوملا ةديرج رظنا ؛«برحلا ىلإ ملسلا نم يأ ؛راصحلا ىلإ رظحلا نم لاقتنالا معزت
  8بآ /سطسغأ 194٠م.

 ا



 لودلل زاجأو قا رعلا دض رظحلا زيزعت ىلإ نذإ 1162 رارقلا فده دقل

 .''"«ايرورض نوكيس اذإ ام قفو فورظلا عم ةقفاوتملا» ريبادتلا ذاختا ءاضعألا

 . ةفلتخمم تاريسفتل اعوضوم تناكو لاجسلا ضعب تراثأ ةرقفلا هذه

 : 5565 رارقلا هراثأ يذلا لاجسلا (؟

 داحتالاو اسنرفو ىمظعلا ايناطيربو ةدحتملا تايالولا نم لك تربتعا دقل

 لثمم نإف كلذلو .7'2ىندألا دحلاب ةوقلا مادختسا زيجي رارقلا اذه نأ يتايفوسلا

 زيكرتلا ديري يتايفوسلا داحتالا» نأ ىلإ رارقلا ينبت دعب ءراشأ يتايفوسلا داحتالا

 - ةيقارعلا ةمزألا لح فدهب ةيسامولبدلاو ةيسايسلا دوهجلا ةلصاوم ةرورض ىلع

 ةلاح يفف : ىندألا دحلاب ةوقلا مادختسا ةيناكمإ دعبتسي مل هنكلو .ةيتيوكلا

 ةغيصلا) نأ 16760065 نفوهرف هيقفلا نس و." 7ةةوقلا مادخيتتسا نكمي ةرورضلا

 مادختتساب لودلل صيخرتلا ىوس فده اهل سيلو .ةحضاو ريغو ةضماغ

 ال يتلا نفسلا ءداعبإل ايرورض ناك اذإو «شيتفتلل ءرمألا ىعدتسا ام اذإ ؛ةوقلا

 .2*!«تابوقعلا اهتفلاخم كوكش عضوم اهنكلو اهملع عفرت

 ىلإ يدؤت نأ نكمي هتءارق نإف «376 رارقلل ينوناقلا ساسألاب قلعتي اميف

 نم لك تيوصت ريسفتو .ينمض لكشب 47 ةداملل ادانتسا رقأ هنأ ىلإ جاتنتسالا

 .'””حاتنتسالا اذه ززعي ايوكو ايبمولوك

 )١( ةرقفلا ؛«م٠144 بآ /سطسغأ 70 خيرات 176 رارقلا ١.

 .717و 77 ص 5/51/2938 دنتسم عجار (1)

 .م٠14 بآ /سطسغأ 77و 57 ةيسنرفلا دنوملا ةديرج عجار (؟)

 هذه نلكاز رسف دقو 2.١57 ص ءهركذ قبس عجرم ءا؟ةدحتم ممأ وأ ةفلاحتم لود» «نفوهرف (4)

 اهيلإ راشملا تاياغلل ةحلسملا ةوقلل دودحم مادختسا ةيناكمإب حمسيل ًادج ةعساو# اهنأب تادرفملا

 .ةيسنرفلاب :«17 ص ءهركذ قبس عجرم :«جيلخلا ةمزأو ةدحتملا ممألا» يف .«رارقلا يف

 ١١. ص :5/51/2938 دنتسملا عجار 00(

 ا 7 جراح



 قائثيملا نم 57 ةداملا ءوض ىلع 5764 رارقلا ريسفت ابعص ودبي هنأ حيحص

 ةيناث ةهج نمو «ةهج نم 47 ةداملب حيرص داهشتسا دجوي ال هنإ ثيح
 رارقلا ىلع اهتيوصتل اهريسفت يف «تنلعأ ءاضعألا لودلا ضعب نأ ببسب

 لمع ىلإ ءوجللا طرتشت الو ضرتفت ال ةيداصتقالا تابوقعلا نأ 61

 قبطي هنأب ربتعا يذلا 578 رارقلل ةبسنلاب اضيأ حيحص اذهو .؟'!"يركسع

 ىلإ راشأ امدنع نلكاز ديؤن اننإف ءمدقت ام ىلع ءانب 51١. رارقلا تايوقع

 فلتخم ؛ةركتبم ةقيرطب ءعمج نمألا سلجم نإ انيبم 776 رارقلا ضومغ
 4١ نيتداملا نيب عقي ريبدت ىلإ لوصولل عباسلا لصفلا اهرفوي يتلا تايناكمإلا

 يطعأ ثيح ةقباس 1785 رارقلل نأ ةظحالم اننكمي «لاوحألا لك يفو .21047و

 طفنلا تالقان عنم يأ ءايسيدور ةمزأ ءانثأ ءاديدحت رثكأ هنأ ولو ءاهباشم اصيخرت

 . "”8عزمد نريب أفرم ىلإ لوصولا نم

 ةيحالصو ةطلس فعضي رارقلا نأ تربتعا لودلا ضعب نإف ءاريخأو

 '؛”نميلاو ابوكو ايبمولوك نم لك فقوم نم مغرلابو « كلذلو .نمألا سلجم

 ةيداصتقالا تابوقعلا رابتعا بجي ال١ ةدحنتملا ةكلمملل مئادلا لثمملا نايبب داهشتسالا عيطتسن )١(

 نم يساسألا فدهلا نإ .يركسعلا لمعلا انه ينعأو .ناك امهم رمخآ لمع يأل ةمدقم

 هجوألا» رمتؤم يف .«يركسع لمع ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا بنجت وه ةيداصتقالا تابوقعلا
 ."1 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛؟جيلخلا يف برحلاو ةمزألل ةينوناقلا

 روسفوربلا يأر عجار «58 ص ءهركذ قبس عجرم .«جيلخلا ةمزأو ةدحنملا ممألا» «نيلكاز (1)

 دض يقارعلا ءادتعالا» لوح (م١44١ يناثلا نوناك /رياني 7 - 0) ةرهاقلا رمتؤم يف ناحرس

 ١82٠١ نص تيوكلا ؛ عيرشتلاو ىوتفلا تاروشنم :«يلودلا نوناقلا ءوض ىلع تيوكلا

 . ةيبرعلاب
 .م4177١ ناسين /ليربا 4 خيرات 515١ رارقلا (؟)

 ةروصبو :؛ةدحتملا ممألا خيرات يف ىلوألا ةرملل» هنأ ىلإ نميلا لثمم راشأ ءلاثملا ليبس ىلعو (8)
 نودب ةددحم ريغ لامعأب ةرشابملل ةقيقد ريغ تاطلس تيطعأ .نمألا سلجم خيرات يف ةصاخ

 5/ ء«دنتسم يف ؛؛لامعألا هذه ىلع ةبقارملا يف هتاطلسو نمألا سلجم رود حوضوي ددحت نأ
 ١85. ص 58
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 نم رهش دعب يأ .ما5 يتب 2-1 خيراتب 1195 رارقلا نمآلا نسلم شت

 ةسارد تابوقعلا ةنحل نمألا سلجم فلك رارقلا اذه بجومعو .576 رارقلا

 ةطبترم ةصاخخ تابوعص تهجاو يتلا لودلا صضعب نم ةمدقملا ةدعاسملا تابلط

 سلجم سيئر ىلإ تايصوت ميدقت ةنجلل زيجأ امك .قارعلا دض تابوقعلاب

 .؟7رارقلا ذيفنتل ةمئالملا ةعباتلا صوصخب نمألا

 : راصحلا زيزعت (؟

 سلجم عسو قارعلا ىلع ةضورفملا تابوقعلل ةيمهألا نم ديزم ءاطعإل
 رظحلا ءةدحتملا ممألا خيرات يف ةرم لوألو غم٠44١ ربمتبس 76 ىف نمألا

 ١4 ةيبلغأ ىلع رارقلا اذه لصح دقو .519* رارقلل ادانتسا اوج رفسلا لمشيل

 همرتحت نأ بجي يذلا راصحلا قيبطت عسو رارقلاف .طقف ابوك هتضراعو اتوص

 ظ .لودلا لك

 وه (رارقلا) صنلا اذه نإ» ربتعا امود ديسلا كاذنآ يسنرفلا ةيجراخلا ريزو
 سلجم لبق نم ةذختملا تارارقلا اريثك ززعيو دادغب تاطلسل ديدج ريذحت ةباثمب

 ةرئاط لكل عالقإلاب صيخرتلا ضفر بجي رارقلا نم ١ ةرقفلل اقفوف ."”«نمألا
 ىلع عنم امك .ابايإ وأ اباهذ تيوكلاو قارعلا اهتهجو ةروظحم عئاضبب ةلمحم

 اقبسم ةرئاطلا تطبه اذإ الإ .تيوكلا وأ قارعلا ىلإ اهتارئاط رفس لودلا لك

 ةلودل حمست قاثيملا نم 0٠ ةداملا .م٠43١ لوليأ /ريمتبس ؟4 يف عامجإلاب 174 رارقلا ذخنا )١(

 ةلود د ةررقملا ةيداضتقالا تابوقعلا تناك اذإ اميف نمألا سلجم ةراشتساب عازنلل ةبسنلاب ةثلا

 ترثأت دق اهنأ ببسب ةداللا هذه :تراثأ ةلود 75١ نإف كلذلو .ةلكشم اهل بيست نأ نكمي

 ماعل 53/22193و ءم10 خيرات :5/22021 دنتسم ةدحنلا ممألا عجار .رظحلاب

 .ًاضيأ مع

 .م٠1994* لوليأ /ريمتبس 77 «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج عجار (؟)

 ا 7



 عنملا اذه نم ينثتساو .يوجلا اهلاجم قرخ يتلا ةلودلا هددحت راطم ضرأ قوف

 رانلا قالطإ فقو ىلع فارشإلا ةفلكملا ةدحتملا ممألا ةعومجل ةصصخلا تالحرلا

 مازتلالا نومضم نأ ىلإ ةراشإلا بجي ءاريخأو .1]6024701آ- ناريإو قارعلا نيب

 58و 76 ناتدالا تركذ دقف اذكهو .ةوق نم نوكي ام رثكأب حضاو ينوناقلا

 وأ ةدهاعم يأ ىلع ولعي قاثيملا نأ دكؤت يتلا ٠١7 ةداملا كلذكو «ةينلع ةروصب
 )١( ةارثتا

. "0 

 ءنآلا ءلؤاستلا ديفملا نم ء«ةجردتملا ةيداصتقالا تابوقعلل انتسارد دعب

 . تيوكلا نس باحستالاب قارعلا رابجإ ىلع اهتردقو ريباذتلا هله ةيلاعف لوح

 : قارعلا دض ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف - ج

 ةلباق تناك تارايخ ةثالث ءتيوكلل يقارعلا وزغلا اهببس يتلا ةمزألا لحل

 لخدتلا اريخخأو ةيداصتقالا تابوقعلا «ةيسامولبدلا لئاسولا : شاقنلل

 . يركسعلا

 ىتح وزغلل لوألا مويلا ذنم كلذو ؛ةريثك تناك ةيسامولبدلا تاردابملا

 نيب .(0014941 يناثلا نوناك /رياني ١5 ةيشع «ةريخألا ةيسنرفلا تالواحلا

 ممألا ءاضعأ اهب طبتري يتلا تامازتلالا تضراعت اذإ» هنأ ىلع قاشيملا نم ٠١7 ةداملا صنت )١(
 ةبترتملا مهتامازتلاب ةربعلاف هب نوطبتري رخخآ يلود مازتلا يأ عم قائيملا اذه ماكحأل اقفو ؟ةدحتملا

 اهروطتو جبلخلا ةمزأ» .نانأا|ةاد36 مويلغ عجار ليصافتل | نم ديزمل .8قائثيملا اذه بجومب

 ص ءهركذ قبس عجرم .؟راصتححو ةيداستقا تابوقع م١151 يناثلا نوناك /رياني ١8 ىتح

 . راب

 ؛ جيلخلا يف برحلاو ةمزألا» ءظفاحلا نعم يف ةيلودلا تاردابملاو ةيبرعلا مالسلا تاططخم عجار (؟)

 ًاضيأ رظنا .707 - 77/8 ص ءهركذ قبس عجرم ؛ةحورطأ :«يلودلا نوناقلا يف تريثأ لئاسم

 ««ةيبرع لعف ةدرو يلود لمع : جيلخلا» ءخعقاع © 151059 يرولف سيرومو يتاغأ عطاس رايب

 .ةيسنرفلاب 257١ ىع «م١491١ «ىلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا

 ب 7 خا



 رارقلا بجومب ةضورفملا ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف ةلأسم تريثأ نيخيراتلا نيذه

 ةلود تيبثت ةداعإو ريرحتل ريبادت م0٠14 بآ /سطسغأ ” خيراتب ١

 تابوقعلا قيبطت يف ةيلودلا ةدارإلا نم مغرلاب هنإف ء«ةقيقحلا يفو .تيوكلا

 .تيوكلا نم باحسنالاب قارعلا عانقإل ةيفاك نكت مل هذه نإف ءةيداصتقالا

 ١( ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت يف يقيقح يلود نواعت :

 .ةلاعف ةيداصتقالا تابوقعلا لعجل لماوع ةدع قارعلا ةلاح يف تمهاس

 لودلا ةدارإ ةجيتن تناك لماوعلا هذه .تاقارتخالا ضعب ثودح نم مغرلاب

 نلعأ ىنعملا اذه يفو .ةيداصتتالا تابوقعلل يلعف قيبطتب ةيلودلا تامظنملاو
 نإ م٠11١ بآ /سطسغأ 4 خيراتب هباطخ يف شوب جروج يكريمألا سيئرلا
 تابوقعلا ىلع نمألا سلجم قفاو ءةنس 77 ذنم ةرم لوألو ء«نيتئإلا مويلا»

 يف ام لكب موقتس ةدحتملا تايالولا نأ انه نم مزتلأو لمعأس ىننإ .ةيداصتقالا

 دق ةدحتملا تايالولا تناك اذإو .؟''«ةلاعف تابوقعلا كلت نوكت ىتح اهعسو

 «ةمزألا ةيادب ذنم «نمؤت تناك اهنأ الإ «ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت يف تدهج

 «تيوكلا ريرحت يأ «فدهلا غولبل ةديحولا ةليسولا سيل يداصتقالا راصحلا نأب

 نإ امك .؟'"'يركسعلا لخدتلا ةيناكمإب ينلع ريغ لكشب اهسفنل ةظفتحم

 ةرواجملا لودلا معد ىلع اهلمع يف لوصحلل تعس دق ةدحتملا تايالولا

 يتلا يضا رألا ةداعتسا ىلع قارعلا نم تلصح يتلا «ناريإ نإف اذكهو .قارعلل

 بغرت مل «(م1948/ - م٠98١ ) ةيناريإلا - ةيقارعلا برحلا ءانثأ يف اهترسح

 .م٠1913* /8/8 خيرات «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج )١(

 :ما١94 رياربف 58 يف ةيداصتقالا تابوقعلا ىلع ةباقرلا نيمأت نم ةيكريمألا ةيرحبلا عنمي مل اذه (؟)

 ٠١" لدعمب عالطتسالل ةيرود ٠,٠٠١ ىلاوح ىلإ تأجلو رانلا قالطإ فقو خيرات يف يأ
 يف هقيبطتو ةدحنملا ممألا ةئيه نم ررقملا رظحلا» :5ءااذ» نيللس رظنا .مويلا يف ٠ ىلإ
 1١68. نه غ7 مقار ءما١5 ؛ ؟ةيرحبلا دراوملاو تالاحملا» ةعومجم ؛ ؟ رحدبلا

 - منال



 طبرل هلوحم ءاشنإ م٠14١ ربمتبس 5١ ىف دارأ امدنع نيسح مادص ةدعاسمب

 ةراسخ ىلع تقفاو اهنإف ايكرت امأ . يطفتلا رظحلا ىلع فافتلالل امهيطفن بيبانأ

 فلخلا لود لخاد يلام ضوع لباقم اهيضارأ يف طفنلا رورم نم اهليخادم

 .يسلطألا

 يبعشلا طغضلا ببسب هسفن هاجتالا يف فرصتلا عطتست مل ندرألا اهدحو

 عفدل ةلواحم يف اهتاردابم ةدحتملا تايالولا تفعاض دقلو .قارعلا نم بيرقلا

 اهنإف ةيبرعلا فلاحتلا لود امأ .تابوقعلا قيبطت هاجتا يف ريسلا نيسح كلملا

 ؛ ةدحتملا تايالولا هات ةيركسعلا اهنويد نم تصلخت رصمف .اهمعد نمث تقلت

 /ربمتبس ٠١ يف ةيكريمألا ةرادإلا اهتغلأ رالود رايلم  اهتميق ةغلابلاو
 نويدلا ءاغلإ ىلع ىرخأ الود ةدحتملا تايالولا تثح امك .ما١ 94٠ لوليأ

 يتايفوسلا داحتالا رايهنا نم جئاتنلا تصلختسا ايروس .؟١؟,ضم ةمذب اهل ةبجوتملا

 .رظحلا يف اهتكراشم لباقمو .ةيكريمألا ةقادصلا هاجتاب اريبك الوحت تأدبو

 عمتجملا نم الوبق رثكأ حبصأ نانبل يف اهرود نأ تعنتقاو ايروس تدافتسا

 رابتعالا نيعب تذخأ ايروس نأ امك .2نانبل يف اهادي تقلطأو لب «يلودلا

 .بيبأ لتو قشمد نيب عازنلا لحب ةدحتملا تايالولا دعو

 أفرمل ةيمويلا ةكرحلا نأ ليلدلاو .ةيلاعف رثكأ ناك راصحلا نإف لامجإلابو
 ىلاوح «ةيداعلا تاقوألا يف «تناك «قارعلل يسيئرلا بابلا» ؛ندرألا يف ةبقعلا

 /ربوتكاو لوليأ / ربمتبس يف ةئالث وأ نيحنا ىلإ تضفخنا يهو ؛ةنيفس ٠"

 ص «ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ءمارهألا غ155 :يبرع - يجيئارتسا ريرقت رظنا ()
 دان

 ؛ما1984* «ينطولا عافدلا .«جيلخلا ةمزأ مامأ تاضقانتو تانايب ؛لامعأ» .80همعادانك وفنوب (1)

 . ةيسنرفلاب ةنيرطل

 - ”نآ



 ام اذهو ؟17لوألا نوناك /ريفسيد يف تداز اهنكلو ءما5“ لوألا نيرشت

 نأ ىلإ اريشم عا عمعمدعما نامنف وش رايب ناج يسنرفلا عافدلا ريزو هنع ريم

 ضعبب اوج هقرخ نم مغرلاب /355 نع لقي ال امبالاعف ناك رظحلا»

 .(6)1«تارئاطلا

 ايبيلو ندرألاك رظحلا مارتحا انلع تضفر دق لودلا ضعب نإف «كلذ عمو

 اتعقوف اينامورو ابوك امأ ."”همارتحا يف تابوعص اوهجاو نورخآو نميلاو
 نأ ةظحالم انئكميو .؟؟”راصحلا كلذب نيتقراخخ قارعلا عم ةيطفن تايقافتا

 لبق نم تناك امم رثكأ ةيطفنلا تاكرشلا لبق نم تناك ةبكترملا تاقورخلا

 دقف «م١949١ يناثلا نوناك /رياني ١7 يف ىرج قيقحتل اقفوو .«*تاموكحلا

 نم ةئاملا يلاوح اهنم ؛«ةلود 05٠ ىلع ةعزوم ةكرش 05٠١ نم رثكأ رظحلا تقرخ
 . ايئاملأ

 ةرم ا/١ اهدحو تقرخ اهنأ ودبي 5قطةع 8ةس ناب غابارتس ءانبلا ةكرش

 مل هتهج نم .؟91ع٠1494١ لوألا نوتاك /ربمسيدو بآ /سطسغأ نييرظحلا

 .ما لوليأ /ربمتبس ٠ يف اناجم طفنلاب ثلاثلا ملاعلا لود ديوزت حرتقا

 )١( ص ءهركذ قبس عجرم ؛«...اهروطتو جيلخلا ةمزأ» ؛:نااهانتع مويلغ عجار 2194

 ةيسنرفلاب ,
 .م٠159 لوليأ /ريمتبس 4 «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (1)

 .ةيسنرفلاب غ118 ص «هركذ قبس عجرم ؛«. . . ؟ةدحتم ممأ مأ ةفلاحتم لود» :نفوهرف عجار (؟)

 .م115* لوليأ /ربمتيس ١١ «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (4)

 ةيرثكأ يف دجوت هنإ) م٠144 ريمتبس ١0 يف نارتيم اوسنرف يسنرفلا سيئرلا حرص كلذ يفو (5)

 اياضقلا ةحلصمل رظحلا ءاهنإ وأ عطق ىلإ لوصولل تالواحمب موقت تاكرش ءائدلب اهنمو ءلودلا

 .لوليأ /ربمتبس ١.8 «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج يف :«ةريغصلا ىتحو ةريبكلا

 ؛هركذ قبس عجرم «؛هقيبطتو قارعلا دض ةدحتلا ءمألا نم ررقملا رظحلا» «5ءالنه نيللس رظنا (5)

 .56 ص

 سه ق8



 فلاحتلل ناريإ بذج فدهب ناريإ ىلإ برعلا طش ةداعإ حرتقا ربمتبس 7٠١ يف

 نيب طفنلا بيباتأ طوطخ طبر ربع اهطفن ريدصت نم قارعلا نيكمتو هعم
 اهئاكمإب يلاتلاب نوكيو يقارعلا طفنلا ءارش ناريإ ناكمإب نوكي اذكهو .نيدلبلا
 .؟'”راصحلاب مدطصت نأ نود هعيب ةداعإ

 ضعب ء«ماع لكشب «تفرع دق ةيداصتقالا تابوقعلا نإ لوقلا نكميو

 ؛لاثملا ليبس ىلعو .ةدودحم ءايبست «تناك تلصح يتلا تاقورخلاف . حاجنلا

 ضفخنيل مويلا يف ليمرب نويلم ,٠ 4 رظحلا لبق ناك يقارعلا طفنلا جاتنإ نإف
 يف ليمرب فلأ ٠١56و فلأ 1٠٠ نيب ام ىلإ م٠114 لوألا نيرشت /ربوتكا يف

 ىلع مكحلا ناك اذإو .'”يقارعلا يلخادلا قوسلا تاجاح نيمأتل كلذو مويلا

 ىقبي شاقنلا نإف ءايعص ودبي قارعلا دض ةررقملا ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف

 نأ نكمي ناك ةيداصتقالا تابوقعلا ةسايسب رارمتسالا ناك اذإ ام ةفرعمل احوتفم

 اننكميو .تيوكلا نم باحستالا يلاتلابو ء؛هفقوم ليدعتل نيسح مادص عفدي

 نم ةيناث ةلثمأ عم ةنراقملابو « لقألا ىلع « عيطتسن ائنإ) ودروب جروج عم لوقلا

 لكشب تعبتا جيلخلا ةمزأ يف ةررقملا تابوقعلا نإ لوقلا ء؛ةعطاقملاو رظحلا

 اهنأ ملعلا عم «ةديج نم لقأو ةلوبقم نم رثكأ ةيلاعف اهل ناك يلاتلابو ءعساو

 .؟7«ةقلطم نوكت نأ نكميال

 : قارعلا دض ةيداصتقالا تابوقعلا ةيافك مدع (؟

 هتاوق رمأ ىلع يقارعلا سيئرلا رابجإل ةيداصتقالا تابوقعلا تررق دقل

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم ؛؟تيوكلا لوح رظن ةهجو» ؛يوازفن يلع رظنا ١194.
 نأ لعفب حاجنلا اذه لصح دقل .م٠194١ لوألا نيرشت /ربوتكا ؟؟ ؛ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (؟)

 ىلع ىوس رداق ريغ :قارعلا يأ ؛هئاو :هتاجاح داريتسال هطفن نم /55 ىلع دمتعي قارعلا
 ./.98 ىلاوح طفنلا جاتنإ ىضفخ مت دقلف .ةيطفنلا هتاجاح نم 775+ ةيطغت

 . 1457 ص «هركذ قبس عجرم .١ . .ىلع جيلخلا ةمزأ حئاتن» ءودروب جروج ()

 - خود



 ء«ةماع ةروصب ديج لكشب قبط رظحلا نأ حيحص .تيوكلا نم باحسنالاب

 تابوقعلا ةيلاعف نأ «عقاولا ؟هفقوم رييغتب قارعلا مازلإل ايفاك ناك له نكلو

 ةعيبطو «جراخلاب هطابتراو داصتقالا ةلاح اهنم لماوع ةدعب ةطبترم ةيداصتقالا

 هقيبطتب مازتلالا ةيدج ىدمو «يأرلا لعف تادرل هلبقت ةيساسحو يسايسلا ماظنلا

 .راصحلل ةيئمزلا ةدملا اريخنأو

 نم قارعلا باحسنا ىلإ ةيداصتقالا تابوقعلا دؤت مل ةيقارعلا ةلاحلا يفف

 تايالولا نأ انيأر نأ قبس .ةحلسملا ةوقلا ىلإ اقحال ءوجللا مت كلذلو .تيوكلا

 اقبسم ةردقم ةوقلا ىلإ ءوجلل اهليضفت نع ةمزألا ةيادب ذنم .تربع ةدحنملا

 .تباثلا قارعلا فقومب ززعت يذلا رمألا «ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف مدع

 : ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف لوح يكريمألا كشلا - أ

 ةيفاك نوكت نل ةيداصتقالا تابوقعلا نأ يكريمألا سيئرلا ربتعا ءةيادبلا ذنم

 ؛م٠1914١ لوليأ /ربمتبس ١١ يف «نلعأ وهف .هيأر رييغتب نيسح مادص عانقإل

 لماك يطعتل تقو ىلإ جاتحت تابوقعلا» نإ «ةيكريمألا ةمألا ىلإ ةلاسر يف

 نل نيحضاو نكنل نكلو ءانئافلح عم تارايخلا لك ةساردب رمتسنس «اهتيلعاف
 فوكزراوش نامرون لارنجلاو لواب نلوك لارتجلا .؟7ةارمتسم ءادتعالا اذه كرتن

 زاهجلا ىلع ايشماه الإ رثؤت نل ةيداصتقالا تابوقعلا) :يأرلا سفن نع اربع

 «ليوطلا ىدملا ىلع ةوق رثكأ نوكت نأ اهنكمي هنأ حيحص» : يقارعلا يركسعلا

 ربتعا «هتهج نم .2"'ةافيعض «لاوحألا لك يف «ىقبيس اهريثأت نإف كلذ عمو

 )١( «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج "١١ ريمتيس 144٠م.

 : ؟فرعأ اذام ةعومجم ««ةيلودلا تاقالعلا يف يداصتقالا حالسلا» ؛1ه© يبال يف روكذم (؟)

 هجوت ناك م٠44١ يناثلا نيرشت /ربمفون يف 2.458 ص 581١: مقر م544١ ىلوألا ةعبطلا

 جارخإل نييفاك اونوكي نل لجر فلأ ٠٠١ نأ ًاربتعم ؛يركسعلا لخخدتلا مادختسا ىلإ نوغاتتبلا

 - ”ق"كا



 جئاتن ةياهن ال ام ىلإ راظتنالا نكمملا ريغ نم هنأ يكريمألا عافدلا ريزو

 اليوط راظتنالا عيطتسي ال قارعلل يداعملا فلاحتلا نإف «رخآ ىنعمب «تابوقعلا

 ةيعضو نم يلودلا عمتجملا بعتي نأ نم افوخ وجرملا فدهلا قيقحت ىلإ لوصولل
 مايلو ديسلا «ةيكريمألا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريدم نأ ىلإ ةفاضإ .؟''هذهك

 عقوتي ناك وهو .ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف نم ادكأتم نكي مل 7855167 رتسبو

 ماعلا قوتسم ىنلت قزاوي اع بوبحلل هك اهتسا ىلع ءاقيإلا قارعلا ناكمإب نأ

 76١9441(2. رايأ /ويام يف ديدجلا داصخلا ىتح كلذو ءيضاملا

 8 يقارعلا بفقوملا - ب

 رارقلا ىلع ريثأت هل ناك ام اذإ وأ هفده ققح ام اذإ الاعف رظحلا ربتعي

 يأ ءاهفده ىلإ ةيداصتقالا تابوقعلا لصت مل «قارعلا ةلاح يف .يسايسلا

 مل ةيداصتقالا تايوقعلاف .ةديدج نكت مل ةيعضولا هذه .تيوكلا ةلود ةداعإ

 .ةيلاعفلا ةليلقو لمعتست ام اردان تناك اهنأ ىلإ ةفاضإ .ادج ةلاعف امئاد نكت

 رشع نم رثكأ ءاقبلا عاطتسا ايسيدور يف يعرشاللا ماظنلا نإف لاثملا ليبس ىلعو

 :يلحلا ىوتسملا ىلع اهتاساكعنإو تابوقعلا نم مغرلاب ةطلسلا يف تاونس

 رييغت ىلع ةموكحلا تابوقعلا ربجت مل ثيح ايقيرفأ بونج يف رمألا كلذك
 03. بيفنعلا اهتاماتس

 برقلاب يدنج فلأ ٠٠١ دجوي ناك تقولا كلذ يف هنأ ركذلاب ريدجلاو . تيوكلا نم قارعلا
 .يركسع لخدت ىلإ ةراشإ نوكيس يدنج فلأ 4٠٠١ دوجو .ثادحألا حرسم نم

 . يكريمألا نيلثمملا سلجم يف ةحلسملا ىوقلا ةنحل اهتمظن يتلا عامتجالا تاسلج ةعومجم عجار (؟)

 تاقالعلا يف يداصتنالا حالسلا» ؛!.ةاطع يبال يف :م لوألا نوناك /ممسيد

 , ثري - مثال ص «ةركذ قيس مجرم .ةةيلودلا

 ىلع قيلعت١ :1ا161 يلليبو 006 توك يف .؟قاثيملا نم 4١ ةداملا ىلع قيلعت 11561761 رشيف ()

 0١. ص ءما١941١ .؟ةدحتملا ممألا قافيم

 )١( ؛يكريمألا سيئرلا ىلإ يقارعلا سيئرلا نم ةحوتفملا ةلاسرلا عجار ١١ بآ /سطسغأ 154٠م

 - 1 قال/ل



 ترهظ تيوكلا صوصخب قارعلا عم تاضوافملا لك نإف «ةقيقحلا يفو

 لوح تاضوافملا نوكت نأ امئاد دارأ يقارعلا سيئرلاف .ةليحتسم ةيادبلا ذنم

 يضارألا يف ةيبرغلا تاوقلا دوجو لوحو طسوألا قرشلا يف ةلماشلا لئاسملا

 ضعب ريرحت ناك يقارعلا سيئرلا هلبق يذلا ديحولا بلطملا .؟'"ةسدقملا

 فيطلت ىلإ قارعلاب عفد يذلا ببسلا نع لءاستن نأ اننكمي عبطلابو .ىرسألا

 «يقارعلا داصتقالا ىلع رظحلا جئاتن ببسلا ناك لهف .ةلأسملا هذه لوح هفقوم

 فلأ ٠٠١ لاسرإ نع «م٠1984١ يناثلا نيرشت /ربمفون 8 يف «نالعإلا وأ

 يذلا م٠44١ ربمفون ؟4 خيرات 778 رارقلا ينبت وأ ءيفاضإ يكريمأ يدنج

 نإف «ةدحتملا ممألا تابلطتم ةيقب صخي اميف امأ .؟ةوقلا ىلإ ءوجللا زاجأ

 عيطتسن ائنإف اذه ىلعو .تيوكلا يف هدوجو ةيوقت يف هفقوم ىلع ىقبأ قارعلا

 تابوعصلا نأو «هيأر رييغتل ازهاج نكي مل يقارعلا سيئرلا نأ ةظحالم
 ايفاك ابيس «هل ةبسنلاب « لكشت مل هدالب اهزاتجت تناك ىتلا ةيداصتقالا

 «طسوألا قرشلا ءاربخ ضعب نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ .تيوكلا نم باحسنالل

 اهمهفي نأ نكمي يتلا ةديحولا ةغللا نأ ءةيكريمألا ةيناملربلا ةنجللا مامأ اودكأ

 .؟''ةوقلا ةغل يه نيسح مادص

 وأ ةنس تابوقعلا ىلع ءاقبإلا بجي هنإ9 11010ةانع#: روابفوه يراغ ىريو

 راظتنالا نكمملا نم ناك لهف 7«يسايس ريثأت اهل نوكي ىتح لقألا ىلع نيتنس
 ثيحو ؟ةوجرملا ةجيتنلا ةيداصتقالا تابوقعلا يطعت ىتح لقألا ىلع نيتنس ةدم

 .رثكأف رثكأ ايهيدب حبصأ يركسعلا رايخلا نإف «نكمم ريغ ودبي اذهك اراظتنا نإ

 ١7١. ص ءهركذ قبس عجرم ؛4م1147- +119٠ ةيلود ةمزأ فلم : جيلخلا برح» يف

 5١٠. ص ءهركذ قبس عجرم :«ةيلودلا تاقالعلا يف يداصتقالا حالسلا" ؛يبال عجار (1)
 . عجرملا سفن ()

 .م1 يناثلا نيرشت [ريهف ون 19 خيرات ؛ 1 رارقلا نم ؟ ةرقفلا )١(

 - 7” نوفا



 كيركسعلاةيرسقلاريبادتلا : يناثلا تححمملا

 ةيداصتقالا تابوقعلا ينبت ىلع رهشأ ةعيرأ دعب ةوقلا ىلإ ءوجللا مت دقل

 تناك ةلهملا هذه نأ «نوبقارملا ىري امك «حيحص .اهقيبطت ىلع رهشأ ةثالثو

 تابوقعلا هذه نإ ثيح نم هنأ الإ «ةذختملا تابوقعلا ةيلاعف مييقتل ادج ةريصق

 نم دب ال ناك «تيوكلا نم قارعلا باحسنا ىلع لوصحلل ةيفاك ريغ تدب
 594 يف .ةوقلا ىلإ ءوجللا وه ريتخا يذلا لحلاو .رخآ لح نع ثحبلا

 لالخ 718 ريهشلا رارقلا نمألا سلجم ىتبت م٠14١ ىناثلا نيرشت /ربمفون

 ةئيه خيراتب طقف ةعبارلا ةرملل كلذو ءءاضعألا لودلا ةيجراخ ءارزو عامتجا

 ىلإ ةيداصتقالا تابوقعلا نم رورم ةطحم رارقلا اذه لكش دقلو .ةدحتملا ممألا

 مادختساب اهل صخرم ءاضعألا لودلا نأ رارقلا حضوأو .ةيركسعلا تابوقعلا
 تاذ تارارقلا لكو 11١ رارقلا قيبطتو مارتحا ضرفل ةيرورضلا لئاسولا لك

 ةلود عانتماب رارقلا ذختا دقلو .؟'"نييلودلا نمألاو ملسلا ةداعإل اقباس ةلصلا

 يناثلا نوناك /رياثي ١5 ىلإ لجأ هقيبطت نأ الإ .نيصلا يهو ةيوضعلا ةمئاد

 اهيف صخري يذلا نمألا سلجم خيرات يف ةيناثلا ةرملا يه هذهو .م١0

 دض «فورعم وه امك «تناك ىلوألا ةرملا .ةلود دض ةيركسعلا ةوقلا مادختساب

 تحت تاوقلا عضوو يركسع لمعب نمألا سلجم ىصوأ دقف .ةيلامشلا ايروك

 .ةنس 1١ ىلاوح دعب جيلخلا ةمزأ يف تناك ةيناثلا ةرملا .""'ةيكيرمألا ةدايقلا

 هساسأ لوح اكوكشو تاداقتنا ةدع ءهنومضم ببسب «رارقلا اذه راثأ

 يتلا تاريربتلا ةفرعم يرورضلا نم ةلئسألا هذه ةجلاعم لبق نكلو .ينوناقلا

 .ةوقلا ىلإ ءوجللا ىلإ تداق

 .م٠155+ زومت /ويلوي ا/ خيرات 84و م٠45١ ناريزحح /وينوي !١ خيرات 87 رارقلا (1)

 1 سم ءةركذ قبس عججرم ؛ ؟هقيطتو ةدحبتملا ممألا نم ررقملا رظحلا» ؛: 5211113 ناذللس غ0

 - ل



 : ةوقلا ىلإ ءوجللا تاريربت - أ

 لوألا نوناك /ربمسيد يف ةيكريمألا تارايختسالا ةلاكو هترشن ريرقت ربتعا

 مل ريبدتلا اذه نكلو .؟''هحاجنو هتيلومش ببسب العاف ناك رظحلا نأ م٠

 هنإف « سكعلاب لب .ةلتحملا هتاوق بحس ىلع نيسح مادص رابجإل ايفاك نكي
 تأدب ام اذإ هنأو ءاديحو نوكي نل قارعلا» نأ حضوأو برحلا رايخ نلعأ

 .'"7«اهقوفت ىلع ةظفاحملا ىلع ةرداق نوكت نل ةدحتملا تايالولا نإف «برحلا

 ىلع ةيداصتقالا تابوقعلا ةلأسم يف يلودلا عمتجلا يأر زكترا ءايسايس

 تمت تابوقعلا هذه نأو ةصاخ «ةدحتملا ممألاو ممألا ةبصعل ةيخيراتلا قباوسلا

 نم مغرلاب ءايسيدور دض م374١ ماع تذختا يتلا تابوقعلا ةيواز نم اهتسارد

 لماع ناك قارعلا ةلاحو م974١ نيب يساسألا قرافلاف .ةنكمم ريغ ةنراقملا نأ

 ناك اذإو ."”ةلاعف تابوقعلا نوكت نأ نم ايسيدور ةلاح يف حمس يذلا نمزلا

 «ناكمب ةيوعصلا نم هنأ الإ ؛ةينمزلا ةدملا رابتعالا نيعب ذخألا يرورضلا نم

 لماعب طبتري نأ بجي امو يلودلا عمتجملاو ةلودلا ةدارإب طبتري ام ديدحت ءابلاغ

 . نمزلا نم ةرتف ىلإ جاتحت اهنإف ةلاعف ةيداصتقالا تابوقعلا نوكت يكلف .نمزلا

 ول ىتحو .يلودلا فلاحتلا هدقتفي ام رثكأ ناك نمزلا نإف قارعلا ةلاح يفو

 يفو .ةياهن الام ىلإ اهقيبطت نكمياال هنإف تابوقعلا يلودلا عمت ا قبط

 «ةبيرقلاو ةرواجلا لودلا فلكي ناك ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطت نإف «ةقيقحلا

 تلواح يبرعلا جيلخلا لود نإف كلذلو .ريثكلا ايكرتو رصم «ةصاخ ةروصبو
 طقف سيل فيلاكتلا نم دحلا فدهب كلذو «ةيركسعلا تايلمعلاب ءدبلا عيرست

 .م٠1848 لوليأ /ريمتيس ١١ :ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (؟)

 . ةرا ص ؛هركذ قبس عجرم ١ جيلخلا ةمزأو ةدحتملا ميمألا .مفقعاعاام نيلكاز رظنا (1")

 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ اههجو ةلاسر م٠44١ لوليأ /ربمتبس 5 خيرات +5/21772 عجار )١(



 قوف ةيبرغلا ةيركسعلا تاوقلا دوجو نع ةقشانلا ةيسايسلا اضيأ لب ةيلاملا

 يف ماعلا يأرلا ضعب رابتعالا نيعب ذخألا نم دب ال ناك هنأ امك .اهيضارأ
 ايكرتو ندرألا يف ةصاخو «نيسح مادص ةسايسل ديؤملاو عجشملا طسوألا قرشلا

 ةمزألا دادتما ملم يرورضلا سس ناك هنأ امك . يبرعلا ب رغملا داؤاب يف كلذكو

 تايالولا ةقيلح اهنكلو .فلاحتلا يف وضع ريغ ةلود يهو ؛ ليئارسإ لمشتل

 عيرستلا جيلخلا لود ةلواحم يف مهاس رخآ لماع .ةيبرعلا لودلا ةودعو ةدحتملا
 نأو ةضاخ « يقارعلا ءادحعألا فقو ةرورض وه ةيركسعلا تايلمعلا ءدب ىف

 .(7تيوكلل ةيناكسلا ةبيكرتلا ليدعت تلواح تيوكلا ىف ةيقارعلا تاطلسلا

 قيقحت ىلع اهدحو ةرداق نوكت نل ةيداصتقالا تابوقعلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 ةددهملا ليئارسإ ةيامحح يأ ءةدحتملا تايالولا اثيثح اهيلإ ىعست ىتلا فادهألا لك

 ريمدتلا تاذ ةيركسعلا تازيهجتلا يف هتاردقو يوونلا حلستلل يقارعلا جمانربلاب

 رامدلا ةحلسأو ةيوونلا عيراشملا ريمدتب رارقلا ذختا ةيوازلا هذه نمو .لماشلا

 ماظن بلق وهو ءايمسر ركني ملو «ةيمهأ لقي ال رخآ فده .ةيقارعلا لماشلا

 ةيلاعف يف نيقيلا مدع وه ةوقلا ىلإ ءوجللا رربم نإف اريخأو .؟'”نيسح مادص

 ةطلس تيبثت ةداعإو 179 رارقلا مارتحاب قارعلا مازلإل ةيداصتقالا تابوقعلا

 نكي مل الاؤس ناك كلذ» نإف نيلكاز بتك امكو .تيوكلا يف ةيعرشلا ةموكحلا
 رتسبو ديسلا حرص كلذ يفو ."”«هنع ةباجإلا لمتحملا نم ءفسألا عم

 ىلإ قارعلاب عفدي نل رظحلا» نإ ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكو ريدم 7

 . ممألا ةئيه يف تيوكلل مئادلا لثمملا

 ,34 3 ؛هركذ لمص مجرم 1 ؟ةيداصتقالا تاقالعلا يف يداصتقالا حالسلا ؛ [قاطان6 ينال رظنا 9

 .24 ص ءهركذ قبس عجرم ؛«جيلخلا ةمزأو ةدحنملا ممألا» ؛2دعاكلنم نيلكاز (5)

 رشق ست عءهركذ لقص ميج رف 1 . يداصتقالا جالسلا) : يبال يف 2310

 تن



 دقو .©١!«ةنس ىلإ رهشأ ةرشع نم رمتسا ولو ىتح تيوكلا نم هتاوق بحس
 ناضمر رهش مودق برقو يقارعلا خانملا لماع : نيتلأسم فقوملا اذه معد

 /رياني ١5 نيب ةيركسعلا تايلمعلا أدبت نأ يرورضلا نم ناك كلذلو .كرابملا
 .م١991١ طابش /رياربف 5١و يناثلا نوناك

 يناثلا نيرشت /ربمفون رهش يف ةيداصتقالا تايوقعلا تربتعا اريخأ

 امم «ةيقارعلا ةيركسعلا ةردقلا ىلع رثؤت مل اهنكلو « ىنقت حاجن ةباثحمب ءم

 بعشلا ةضافتنا قيعيو هتسايس رييغت ىلإ نيسح مادص عفد يف ضرغلا فعضي
 : نم لك نم مدقو (71) رارق عورشم غيص هيلع ءانبو .هدض يقارعلا

 هاتبت يذلا يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا ةكلمملاو ادنكو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 ينبت لكش دقلو .؟''ةيجراخلا ءارزو ىوتسم ىلع ايئانثتسا عمتبجملا نمألا سلجم

 رارق زيجي ايروك برح ذنم ىلوألا ةرملا يه هذهف .''”ةيخيرات ةقباس رارقلا اذه

 ممألا ةئيه يف وضع ةلود عاضخإل ةنكمملا لئاسولا لك مادختسا ءاضعألا لودلل

 ديسلا ؛ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو ةردابم ةرمث ناك رارقلا اذه ينبت .ةدحتملا

 ىلع لوصحلل ملاعلا لوح ةلوجب مايقلا يف ددرتي مل يذلا هركيب سميج
 قح مادختسا مدع ىلع نيصلا ثحو «نمألا سلجم يف ءاضعألا لودلا ةقفاوم

 تادعاسملا فقوب لودلا ضعب ركيب ديسلا ءدده هسفن تقولا يفو .2؟وتيفلا

 ةدحتملا تايالولا لعج رخآ ببس .رارقلا نبتت مل اذإ اهل ةيكريمألا ةيداصتقالا

 .ةدحتملا ممألا يف نيمئادلا امهيبودنمب نيلثمم ء نميلاو جاعلا لحاس ءانئتساب (؟)

 ص «م١991١ ءماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا ؛«جيلخلا برح دعب# «1انمانأ يوبود عجار ()

18 

 نوثاقلا ءوض ىلع تيوكلا دض يقارعلا ءادتعالا لوح رمتؤم» يف ناحرس زيزع روسفوربلا عجار (4)
 17١. ص ءهركذ قبس عجرم :«يلودلا

 ؛قارعلل ديؤم هنأ ًامئاد نلعأ يذلا نميلا ىلإ نمألا سلجم ةسائر تلآ ربمسيد رهش نم ًارابتعإ )١(

 ل دال



 ةسائرلا ءاهتنا وهو ءما5 يناثلا نيرشت /ريمفوت لبق رارقلا ذاختاب عفدت

 217 .بألا سلجل ةيكريمألا

 دض ةلود ١١7 هتديأ ثيح «ةيبلغألاب ربمفون 54 يف رارقلا ذختا اريخأو

 . تيوصتلا نع نيصلا تعنتها نيت يف ؛ نميلاو ابوك امه نتلود

 : «ةريخألا ةصرفلا» : 707/4 رارقلا نومضم - ب

 ىلإ ءوجللاب ءاضعألا لودلل حامسلا وه 718 رارقلل يساسألا فدهلا

 11٠ رارقلا ةصاخ ةروصبو «نمألا سلجل ةقباسلا تارارقلا مارتحا ضرفل ةوقلا

 قارعلا ضفر اذإو .تيوكلا نم طورشملا ريغو يروفلا باحسنالا بلطي يذلا
 نإف رارقلا ذيفنت «ةين نسح ةراشإك تيطعأ ىتلاو ء«ةددحملا ةلهملا ةياهن يف

 .'''ةوقلا ىلإ ءوجللاب حمسيس نمألا سلجم

 صنلا جيلخلاب ةقلعتملا تارارقلا ةيقب عم ةنراقملاب «1/8 رارقلا ربتعيو

 نأ امبو» هنإ انيبم ةقباسلا نمألا سلجم تارارقب هتمدقم يف رّكذ دقف .رصفألا

 ةقحاللا تارارقلاو (م1145) 5759 رارقلا قيبطتب همازتلاب مايقلا ضفر قارعلا

 امزتلم» رارقلا فاضأ ماتخلا يفو .«سلجلا ةحضاو ةروصب ايدحتم ةلصلا تاذ

 رارمتسا ىلع رهسلل هيلإ ممألا ةئيه قاثيم اهب دهع يتلا تايلوؤسملاو تابجاولاب
 لماك مارتحا ضرف ىلع اممصم#و «اهيلع ةظفاحملاو نييلودلا نمألاو ملسلا

 سلجم ررق مث .«قاثيملا نم عباسلا لصفلل اقيبطت» فرصتي هنأ نلعأ ««هتارارقل

 لودلل زاجأ»و «(نمألا سلجم رارق) ذيفنتل ةريخألا ةصرفلا» قارعلا ءاطعإ نمألا

 .سلجلا لامعأ لودج عضو يف امهم ًارود بعلي نمألا سلجم سيئر نأ مولعمو

 .م154* يناثلا نيرشت /ربمفون 59 خيرات 8!7 رارقلا نم ١ ةرقفلا (1)

 .رارقلا تاذ نم ١ ةرقفلا عجار )١(

 كانا



 الماك تقبط دق قارعلا نكت مل ذإ ء«ةيتيوكلا ةموكحلا عم نواعتت يتلا ءاضعألا

 55 رياني ١ تدلل دا ين ادهنألا يف ف هالعأ ةروكذملا هد

 يف .7١2«ةقطنملا ىلإ نييلودلا ملسلاو نمألا ةداعإلو ةلصلا تاذ ةقباسلا تارارقلا

 بولطملا معدلا ميدقت لودلا لك نم نمألا سلجم بلط» «ةئلاثلا ةرقفلا

 .؟نيتقباسلا نيترقفلا اهتنمضت يتلا ريبادتلل

 هناوأل ركبملا نم هنأ ةربتعم تعنتما نيصلا نإف ءرارقلا اذه ينبت صخ اميف

 كلذ . عانتمالا ةلضفم ضقنلا قح مدختست مل نيصلا نأ الإ .«ةوقلا مادختسا

 لطعي ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا ىدحإ لبق نم يبلس تيوصت يأ نأ

 ةرملا يه هذه نكت ملو . ضقنلا وأ وتيفلا قحب . ىفمسيامه وهو ءرارقلا ذاختا

 كلد رمل نأ نود ؛« تيوصتلا نع ةيوضعلا ةمئاذ هل ود اهيف علدم يتلا ىلوألا

 ."""ضقن قح ةباثمب

 يأ نودب «ةيرورضلا لئاسولا لك» مادختسا نمألا سلجم حرتقا دقلو

 تبلاط يتلا) هتارارق مارتحا ضرفل ءريبادتلا يف الو رهوجلا يف ال ءدييقت

 ؛(تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا لبق يأ ءاقباس مئاقلا عضولا ىلإ ةدوعلاب

 فده ةفاضإ ينعي يذلا رمألا «ةقطنملا يف نييلودلا نمألاو ملسلا ةداعإ يلاتلابو

 .5719 رارقلا هيلع صني مل ديدج

 عانتما راصعا مدع ىلع ةسراملا ترقتسا دقف ما 51/ لنم# هنأ ىلإ 131615161 هيينرفات ريشي )ع

 ةكلمملاو «ةينانويلا ةيضقلا يف ةدحتملا تايالولا ةقفاومب كلذ ناكو ءوتيف قح ةياثمب مئاد وضع

 ةدام ةدام قيلعت ءةدحتلا ممألا ٌقاثيم نم ؟ا/ ةداملا ىلع قيلعت :«ايسيئودنأ ةيضق يف ةدحتملا

 م58 سم «ةركذ قس مجرم ؛ يللبو ترك فارشإ تحت

 )١( نص :هركذ قبس عجرم ؛ ؛ةرصاعملا ةيلودلا تاقالعلا» ؛87عا1م0 توتيرب ٠*1

 د



 رارقلا .برحلا نالعإل تاملكلا رايتخا ةقيرط وه هابتنإلل تفاللا رمألا

 كرت امم ««ةيرورضلا لئاسولا7 مادختساب ايفتكم ««ةوقلا» ىلإ رشي مل 8

 نإ» 8:ءانمه نوتيرب روسفوربلا دكأ امكو .تايناكمإلا نم اعساو الاجم احوتفم

 ىلإ ءوجللا ىلإ ةحضاولا ةراشإلاب صنلا غيص ول امث ةقد لقألا «؛ةغايصلا هذه

 داحتالا بلط ىلع ءانب تلخدأ دق ءاهدعبتست ملو اهتلمش اهنكلو ةحلسملا ةوقلا

 رارقلا نإف ةيناث ةهج نم .؟'"6صنلا ىلع تيوصتلا نم نكمتي يكل يتايفوسلا
 نذإلا ءاطعإب تفتكا ةدحتلملا ممألا نأ ينعي اذهو .زيجي لب ءنلعي مل 4

 « ةقطنملا يف تاوق كلمت يتلاو فلاحتلا ىلإ ةيمتنملا ءنيرشعلاو ةينامثلا لودلل

 «ةرابع همادختسا يفو .اقباس هيلع ناك ام ىلإ عضولا ةداعإ فدهب فرصتلل

 داعبتسا دارأ نمألا سلجم نإف ؛«ةيتيوكلا ةموكحلا عم نينواعتملا ءاضعألا لودلا»

 اهنكلو ةينمض ةروصب ناك دوصقملاو .فلاحتلا يف اهيف بوغرملا ريغ لودلا

 فقوم بلق ىلإ يدؤت نأ نكمي تايلمعلا يف اهتكراشم نأل «ليئارسإ ؛ ةيهيدب
 برحلاب مايقلل ابادتنا 774 رارقلا بجومب يطعأ فلاحتلا نإف يلاتلابو .فلاحتلا

 ممألا مساب يلودلا ماظنلا تيبثت ةداعإل «ضايب ىلع اعيقوت» «لقألا ىلع ءوأ

 , ؟؟ةهديحسلا

 لودلا نمألا سلجم «ىصوأ» :«م٠90١ ماع ةيلامشلا ايروك برح ءانثأ

 تاوقلا نوكت نأب بلط مث 'نيمجاهملا درل ةيرورضلا ةدعاسملا لك» ميدقتب

 ةدحتملا تايالولا ةطلس تحت ةدحوم ةدايقل ةعضاخ» لودلا نم ةمدقلملا

 ملع . .هيئترت ام قفو مدختست نأب» ةدايقلل زاجأ سلجلا نأ امك .«ةيكريمألا

 .114 ص :؛م١44١ ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا .:جيلخلا برح دعب» :يوبود عجار (؟)

 نوناقو جيلخلا برح٠ ىف «بادتنا# ةملك ماذختسا لضفي ال 70512)81 شتيفوريم ديسلا

 .2868 ص ؛ما5947١ ةلهملا سفن ؛؟ةحلسملا تاعازتلا

 .م142* ويلوي ؟ يف 5/1588 رارقلا رظنا )١(
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 ةلاح يف هنإف لباقملاب ."'"ةكراشملا ممألا فلتخم مالعأ عم ةدحنللا ممألا

 ممألل ابرح نكي مل رمألا نإف يلاتلابو .ةدحتملا ممألا ملع مدختسي مل تيوكلا

 تايالولا ةدايق تحت حلسم فلاحت اهدوقي اهلبق نم ةصخرم ةيلمع لب ةدحتملا

 زيريب رييفاج ءةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا هحضوو هيلإ راشأ ام اذهو .ةدحتملا

 برح تسيل جيلخلا برح نإ» هلوقب «لوناع 26مع2 لع انقلاقع راليوك يد

 .'"”«ةدحتملا ممألا ملع»و ؟قرز تاعبقلا» دوجو الف ءةدحتملا ممألا

 : 514 رارقلل ينوناقلا ساسألا - ج

 ىلإ رشي مل نكلو «عباسلا لصفلا راطإ يف ذختا هنأ 778 رارقلا حضوأ

 ةشقانم ءانثأ يف ابوكو نميلا الثم هنادأ ضومغلا اذه .اهيلع زكتري ىتلا ةداملا

 سسؤي مل نمألا سلجم نأ امك .“7نمألا سلجم يف 71/8 رارقلا عورشم

 نم ةذختملا تارارقلا نع مظتنم لكشب همالعإب» طقف طرتشا وهف .ةيقيقح ةباقرل

 يف «181) 08:12 شتيفوريام روسفوربلا نيبيو , 47519/8 رارقلا قيبطتل لودلا

 بجومب الو «ةصاخلا اهتاباسمل فرصتت مل ةفلاحتملا لودلا نإ) ءصوصخلا اذه

 يركسعلا لمعلا يف اهتكراشمل ينوناقلا دنتسملاف .اهتفصل اهل ىطعم دنتسم

 . 2081/8 رارقلا يف غاصملاو نمألا سلجم نع رداصلا صيخرتلا ناك يلودلا

 .م1441 ناسين /ليربا 18و م١44١ طابش /رياربف 4 «ةيسنرفلا دنوملا ةديرج عجار (؟)

 هنأو ءًادج ةضماغو ًادج ةماع» يه 7178 رارقلا تارابع نإ لاتشالا ديسلا ؛نميلا بودنم ربتعا (*)

 قلعتملا بئاجلل ماتلا هلامهإل نمألا سلجم مال دقف ابوك لئمم امأ .«ةددحم ةدام ىلع زكتري ال

 ض :م15545 ريبمقوت 5 خيرات قطا 2963 دتتسم مجار ؛؟قاتيم لا يف ةسركملا تاءارجألاب

 . 81و 7-١

 .م٠143١ يناثلا نيرشت /ربمفون 59 خيرات 108 رارقلا نم ةعبارلا ةرقفلا (5)

 ؛ ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا ؛.«ةيركسعلا تاعزانملا نوناقو جيلخلا بريخحا) : شتيفيزو ريم (0)

 . ةيسنرفلاب « 50/8 ص ءما17

 . ةيسئرفلاب 41198 سَ عم كذ لقسم عيجرم .؟جيلخلا ةمزأو ةدحتما ممألا» .نيلكاَر 0(

 هه 5711 -



 .اهيلع زكترا ىتلا ةيئوناقلا ةدعاقلاب قلعتي اميف ضماغ نذإ رارقلاف

 «ملسلاب الالخإ» ايروك ةيضق يف :غم٠146١ ماع نمألا سلجم ظحال دقل

 ةنواعتملا لودلا اعد نمألا سلجم نإف «قارعلا ةلاح يف امأ ءةاحلسم اموجه#و

 11١ رارقلا قيبطتل ةيرورضلا لئاسولا لك مادختسا ىلإ ةيتيوكلا ةموكحلا عم
 يتلا 74 ةداملا ىلإ ةراشإ يأ دجن ال يلاتلابو .م٠14١ بآ /سطسغأ ؟ خيرات

 لامعأ نم المع عقو ام ناك اذإ وأ هب لالخإ وأ ء««ملسلا ديدهت» ىلع صنت

 يتلا «ملسلاب لالخإ» ىلع صنلاب ىفتكا نمألا سلجم نأ ودبيو .«ناودعلا

 ءوجللا عنم ةدحتملا ممألا قاثيم نأ حيحص 77٠. رارقلا يف اهيلإ ةراشإلا تقبس

 يعرشلا عافدلاك تاءانثتسا ىلع صن هنأ الإ «ةيلودلا تاقالعلا يف ةوقلا ىلإ

 بسح نمألا سلجم فرصت يف وه يذلا يعامجلا نمألا ماظنو 0١( ةداملا)

 . قاثيملا نم 57 ةداملا قوطنم

 انيلع 778 رارقلا يف ةوقلا ىلإ ءوجلل ةينوناقلا ةدعاقلا داجيإل ةلواحم يفو

 نيلكاز روسفوربلا ىنبت دقو . يعرشلا عافدلا وه لوألا .نيلامتحالا نيذه ةجلاعم

 نع ىلخت نمألا سلجم نأ :”178 رارقلا يف ءرهظي» هنأ احضوم لامتحالا اذه

 رظن ةهجو نم ءريكفتلا ىلإ عفدي اذهو .فلاحتلا لود حلاصل ةطلس لك

 يرسق لمعب هنم رثكأ يعامجلا يعرشلا عافدلاب طبتري 70 رارقلا نإ «ةينوناق
 يف هيلع صوصنملا يعامجلا يعرشلا عافدلا قح نإف ءرخآ ىنعمب .يعامج
 ديعأ دق 57١: رارقلل ةجيتن نمألا سلجم لمعب قلع يذلاو 5١« ةداملا

 0 ا رارقلا ابتح وع

 ةرورضلاك ؛طورش ةدعل عضخي يعرشلا عافدلا قح نأ انيأرو قبس

 ةيلودلا لدعلا ةمكحم نإف «ةيروفلا أدبم صخ اميفو «لباقملاب « لصفلا اذه نم ١ ةرقفلا عجار )١(

 ]ا



 ممألل ماعلا نيمألا نإف كلذلو .يروفلا رشابملا درلا يأ :«؟''ةيروفلاو ةيبسنلاو

 دض يركسع لمع يأ نإ) «م٠144١ يناثلا نيرشت /ريمفون 4 يف نيب ةدحتملا

 يبق ةئوناق كاعصب مدظصسيس قافلا نس 81 ةذلكا' ىلإ انافكسا,قازملا
 هقيبطت نكمي ال ىرخأ ممأ ةدعاسم لودل زيجي ىذلا يعامجلا يعرشلا عافدلاف

 ىلإ ةفاضإ :«؟'7:تيوكلا يف لخدتلا ىلع رهشأ ةثالث نم رثكأ رورم دعب «مويلا

 صيخرتلل يناثلا نوناك /رياني 6 هاصقأ اينمز اذح عضو دق 707/8 رارقلا نأ

 ."7نيعم خيرات يأب ةددحم ريغ يعرشلا عافدلا ةلاح امنيب «ةوقلا مادختساب

 ةلباق يه 51/4 رارقلل ينوناق ساسأك يعرشلا عافدلا ةيضرف نإف ؛كلذلو

 ةيضرفلا ىلع اضيأ قبطني رمألا اذه لهف .ةموسحم ريغ ىيلاتلابو ةشقانملل

 .قاثيملا نم 57 ةداملا يهو «ةيناثلا

 ةجيتنب قلعتي لوألا : نيطرش رفاوت بلطتي ؟؟75؟ ةداملا مادختسا نإ

 سلجم فرصت تح لودلا عنبشت اهبج ومج ىتلاو غ7 ةداملل ةصاخخلا تايقافتالا

 ملسلا ىلع ظافحلل ةيرورضلا تاليهستلاو ةدعاسملاو ةحلسملا ةوقلا» نمألا

 نم 41 ةداملل اقفو ناكرأ ةئيه ءاشنإ ضرتفي يناثلا طرشلا .«نييلودلا نمألاو

 نأ لبقو هليعافم جاتنإ يف رمتسم ناودعلا املاط يعافدلا لمعلا أدبي نأ وه ساسألا نأ تحضوأ

 (ةيوج ةمجهك) عيرس ءادتعا نيب زييمتلا نم دب ال كلذلو .هتهجاوم تمت دق رطخلا نوكي
 ةغعوستم ؛«ةيلودلا لدعلا ةيكحم عمجار .(فنكلملا وزرْملا ةلاحك ) عسسل وأ يئادع لمعو

 .اوغاراكينلا يف ةيركسعلا هبشو ةيركسعلا تاطاشنلا اياضق 7797 ةرقفلا ء1717 ص ءما7

 .م٠1594 يناثلا نيرشت /ربمفون ١١ ءةيسنرفلا دنوملا ةديرج (؟)

 .1١؟١1 ص ءهركذ قبس عجرم ؛ ١ جيلخلا بريعو همز ]ا « ظفاحلا نعم عجار ليصافتلا نم ديزل رول

 ةيرحبلاو ةيوحجلا تاوقلا قيرط نع ذختي نأ نمألا سلجل نأ ىلع قاشيملا نم 47 ةداملا صنت (4)

 لوانتت نأ زوجيو .هباصن ىلإ هتداعإل وأ يلودلا نمألاو ملسلا ظفحل عزلي ام لامعألا نم ةيربلاو

 ةيربلاو ةيرحبلاو ةيوحلا تاوقلا قيرط نع ىرخألا تايلمعلاو راصحلاو تارهاظملا لامعألا هذه

 .؟ةدحتملا ممألا» ءاضعأل ةعباتلا

 .4115 ص .ما1917 .سيراب ؛(نهان» نالوك تاروشنم ؛؟يلودلا ميظنتلا» ؛11]:1)' يلاريف )١(

0 



 ةرادإلا نع ءنمألا سلجم ةطلس تحت ءةلوؤسم» نوكت يتلاو ءقاثيملا
 ىلإ ءوجللا .«سلجلا فرصت تحت ةعوضوملا ةحلسملا تاوقلا لكل ةيجيتارتسالا

 ةئيه ءاشنإ رذعت يلاتلابو .717/4 رارقلا راطإ يف انكمم نكي مل ةصاخلا تايقافتالا

 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع نمألا سلجم ىلع ىلمأ يذلا ببسلا وه اذهو .ناكرألا

 نأ رابتعاب ريبادتلا يف جردتك رسفي نأ نكمي ةداملا هذه ىلإ دانتسالا نأ امك . 1

 نأ امك .571 رارقلا ساسأ تناك ىتلا ةيداصتقالا ريبادتلا نمضتت 4١ ةداملا

 صن دق نمألا سلجم نأ ءانوناق «ضرتفي 47 ةداملا ىلإ 4١ ةداملا نم لاقتنالا

 الإ .ناودعلا فقول ةيفاك ريغ وأ ةلاعف ريغ تناك ةيداصتقالا تابوقعلا نأ ىلع

 .جيلخلا ةمزأ ءانثأ يف نمألا سلجم اهب مقي مل عونلا اذه نم ةيلمع يأ نأ

 نأب جردتلا دامتعاب مزلم ريغ نمألا سلجم نإ» /اةللإ' يلاريف روسفوربلا لوقيو

 ريبادتلا دوت مل اذإ ةيركسعلا ريادتلاب ىهحيل ةيركسفعلا ريغ ريبادعلا ىف أدبي

 ىوتسملا ىلع ةرشابم هسفن عضي نأ عيطتسي وهف .ةوجرملا ةجيتتلا ىلإ ىلوألا
 .76كلذ بلطتي عضولا نأ ىأر ام اذإ «يركسعلا

 .ايعرشو اميلس ناك 718 رارقلل ينوناقلا ساسألا نأ ديكأتلا انتكمي اريخأ

 ابرح تسيل (برحلا يأ) اهنإ» ىلإ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نلعأ كلذ يفو

 تارارق مارتحا نإف ةقيقحلا يفو .“'"«ةيعرش ابرح (اهنأ عم) ةدحتملا ممألل

 لودلا نيب ةقث فعض وأ صقن يأ نودبو قيثو نواعت طرتشي نمألا سلجم

 ىلع دمتعت يهف .اهدرفمب فرصتت نأ عيطتست ال ةدحتملا ممألاف .ءاضعألا

 ص :ةركذ قبس عجرم ؛ ؟ةدحتملا ممألا قاثيم نم 4١ ةداملا ىلع قيلعت# ؛رشيف ًامفيأ رظنا

 ةيلاعف مدع ىلع صنلا ىلع ربجم وهف 4١ ةداملل اقفو تابوقعلا رشاب هنأ امب نكلو .7
 . 47 ةداملا يأ «:ةروطخ رثكألا ريبادتلا ىلإ لقحيل ةذخنملا ريبادتلا

 .م١1941 طابش /رياريف 4 :؛ةيسنرفلا دنوملا ةديرج (؟)

 )١( ص ؛١441١ راذا /سرام ؛ةدحتملا ممألا رابخأ *68.

 تاك



 يف جاعلا لحاس لثمم كلذ حضوأ دقل .ءاضعألا لودلا ةكراشمو ةدعاسم

 1174 رارقلا ىلع يناثلا نيرشت /ربمفون 74 خيراتب تيوصتلا رثإ ىلع حيرصت
 نأ نكمي ةرطخ ةقباس قلخب حامسلاب لوبقلا ةيلودلا ةعومجلا عيطتست ال١ هلوقب

 ."''«ةريغصلا لودلا نم ادج ةريبك ةيبلغأ ىلع مالسلل ةريطخ تاديدهت كرتت

 نوناك /رياتي ١7 ذنم فلاحتلا أدب «تيوكلا نم باحستالا ضفر قارعلا نألو

 طابش ,/رياربف 35 يف تدأ «ةليوط يوج فصق تايلمعب م١91١ يناثلا

 كلذلو .اقباس هيلع ناك ام ىلإ ةدوعلا يلاتلابو ؛تيوكلا ريرحت ىلإ م١0

 لطب فلاحتلا» نأو «ةوقلا نوناقلا هجاو .جيلخلا ةمزأ يف ءهنإ لوقلا اننكمي

 ."'"«ىوقألا ةيعرش راصتنا نم نكم يذلا وه «نوناقلا

 ذاختا اضيأ تدارأ يهف «تيوكلا ةيعرش ةداعإب ةدحتملا ممألا فتكت مل

 .ةلودلا هذه ةمالس ةنامضل ريبادت

 .5075 ص ءهركذ قبس عجرم :«جيلخلا ةمْزأ» ءغياصلا (؟)

 اا



 ىناثلا لصفلا

 ةدحتملا ممألا ةنامضب تيوكلا ةيعرش

 يف ءنمألا سلجم ىليت تيوكلا ةلود ةدوعو ريرحتلا رثإ ىلع

 ةثالث عانتماو (ابوك) ءدحاو دض اتوص ١١ ةييلغأب «م١494١ راذآ /سرام

 .ةيركسعلا لامعألا اتقؤم ىهنأ يذلا "585 رارقلا «(نميلاو دنهلاو نيصلا)

 قارعلا نيب عضولاب ةصاخلا رشع ينئإلا تارارقلا نأ ىلع رارقلا اذه دكأ

 تامازتلالا عضو هنأ امك .«ةلماك ةروصب قيبطتلا» ةبجوم اهلك ىقبت تيوكلاو

 رئاسخلا لك نع هتيلوؤسمب هلوبقو «تيوكلا همض نع قارعلا ةدوع : ةيلاتلا

 قىرسأ لك ريرممو ءتيوكلا لالتحاو وزغ نع جن يذلا ىذألاو رارضألاو

 ةرقفلا يف «ةينلع ةروصب ءرارقلا حضوأ دقلو .ناودعلا لامعأ ءاهنإو برحلا

 مادختسا ءاضعألا لودلل تزاجأ يتلا «7174 رارقلا ماكحأ ربتعيس هنأب ةعبارلا

 قيبطتل ةيولطملا ةرتفلا ةليط كلذو .«لوعفملا ةيراس ««ةيرورضلا لئاسولا لك»

 .هالعأ ةدراولا ةدحتملا ممألا بلاطم قارعلا

 رارقلا ىلع هتقفاوم ةدحتملا ممألا قارعلا غلبأ م١44١ راذآ /سرام ٠ يف

 راذآ /سرام 5 يف .2©تقؤملا رانلا قالطإ فقو ىلع قافثالا مت مث م1

 )١( /7/؟ خيرات 145 رارقلا عجار ١1141م.

 سيئر بئان لبق نم ماعلا نيمألا ىلإو نمألا سلجم ىلإ ةهجوملا ةهباشتملا لئاسرلا عجار (؟)

 .م1581 راذآ /سرام خيرات 58/22320 .5/22321 « يقارعلا ةيجراخلا ريزو /ةموكحلا

 نب دلاخ لارتحلاو فوكزراوش لارنجلا ؛قارعلا بونج يف «ناوفس يف قافتالا اذه ىلع عقو دقل (؟)

 لارتجلاو عافدلا ةرازو يف تايلمعلا سيئر ؛دمحأ مشاه لارنجلاو .فلاحتلا ةهج نع ناطلس

 . يقارعلا بناخلا نع شيلا يف ةثلاثلا ةقرقلا دئاق ؛دومحيم دويع

 هاا



 ةصاخلا تارارقلا لك رابتعا قارعلا يف ةروثلا ةدايق سلجم ررق ءما١0

 رشن متو .27:ةلطاب» م٠14١ بآ /سطسغأ ١ نم ارابتعا ةذختملاو تيوكلاب

 قالطإ فقو طورش .سرام ١ خيراتب قارعلا يف ةيمسرلا ةديرجلاب رارقلا اذه

 دعب م١94١ ناسين /ليربأ " يف رداصلا 181 رارقلا عوضوم تناك راثلا

 يف «رارقلا اذه بحر دقلو .2")ةينعملا فارطألا نيب ارهش ترمتسا تاضوافم

 ةدوعبو تيوكلا يضارأ ةدحوو ةمالسو لالقتساو ةدايس ةداعإب ءهتهدقم

 نم ةمدقم ىلع ىوتحا ادج ليوط صن نع ةرابع رارقلاو .ةيعرشلا هتموكح
 ساسأ ىلعو .(1 ىلإ 4) نم ماسقأ عست ىلع ةعزوم ةرقف /4 نمو ةيثيح 7
 غلب دق قارعلا نوكي نأ دعب «لماش ران قالطإ فقو قيبطت بجي رارقلا اذه
 ذاختا ىلع مايأ ةثالث دعب .رارقلا يف ةلصفملا ماكحألا لك ىلع هتقفاوم ايمسر

 جتحا هنكلو هيلع ةقفاوملا ىلإ م١14١ ناسين /ليربأ ١ يف قارعلا عراس رارقلا

 نأ نمألا سلجم سيئر نلعأ ناسين /ليربأ ١١ يف .("”هماكحأ ضعب ىلع

 عوجرلا نكميالو طورشم ريغ» لوبقلا اذه نأو «781/ رارقلا لبق قارعلا

 زيح يلاتلاب لخدو ؛تذفن دق اهيلع صوصنملا طورشلا نأ نلعأ امك .«هنع

 ىلإ قارعلا 587 رارقلا عضخأ اريخأو .2*”لماش ران قالطإ فقو ايمسر قيبطت

 صن ةلقان ماعلا نيمألاو نمألا سلجم سيئر ىلإ ةهباشتملا مئادلا يقارعلا بودنملا لئاسر عجار )١(

 ١8 .5/22342 «تيوكلاب ةقلعتملا لامعألا لك نالطب نلعأ يذلا ةروشلا ةدايق سلجم رارق

 .م1991 راذآ /سرام

 رقأو ءريئازو ةدحتملا ةكلمملاو اينامورو اسنرفو ةدحنملا تايالولاو اكيجلب هتمدق رارق عورشم )١(

 .نميلاو روداوكألا نم لك عنتماو (ايوك) دحاو دض ًاتوص ١؟ ةيبلغأب

 سيئر ىلإ قارعلا ةيجراتخ ريزو /ءارزولا سلجم سيئر بئان نم ةهجوملا ةهباشتملا لئاسرلا عجار (؟9)
 .م1541 ناسين /ليربا ١ خيرات :5/22456 نمألا سلجم

 عبارلا 58/22457 يف 7417 رارقلل تيوكلا لوبق عجار ؛م١1949١ ليربا ١١ خيرات 5/22485 عجار (4)

 .م1541 ليربا 1,6 خيرات يف ناسين /ليربا نم

 ا 773195



 لود يأ ع ةنداو ةهج نم دلحمو مزلمو ضورفم يئانثتسا ينوناف ماظن

 : ىلع ةصاخ ةروصب نمني وهو . فلاحتلا

 ءاهميسرتو تيوكلا عم دودحلا ةنابصحعو ةم رح -1

 . حالسلا ةعوزنم ةقطنم يف ةدحتملا ممألل نيعباتلا نيبقارملا ةمهم راشتنإ - ؟

 ين ملزيبلاو ةيئاميكلا ةتيلبنلالا: لك ةلازإو رضاع
 . نييقارعلا نم تيوكلا يف ةرداصملا لاومألاو حالسلا ةداعإ - 8

 لودلا لك تباصأ ىتلا رارضألا نع ىواكشلاو تاضيوعتلل قودنص ءاشنإ - ه

 يفعل

 ةلود دوححوو دودحلا تامض ىنُتو جلاع هنأ رارقلا اذه ىف مهلا ءىشلا

 نيب دودحلا ىلع ةظفاحملل ريبادت نمضتي رارقلا نأ امك .(ةينئاشلا ةرقفلا)

 . (ىلوألا ةرقفلا) اهتنامضو نيتلودلا

 نمألا سلجم لبق نم ةنختم لاريبادتلا - ىلوألا ةرّقفلا

 : كلذ نامضو قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ىلع ةظفاحملل
 نيمأتل تامازتلالا ضعب تيوكلاو قارعلا ىلع 41/ رارقلا ضرف دقل

 ةطخ ىلع نمألا سلجم قفاو امك .نيدلبلا نيب ةيلودلا دودحلا ةمرح مارتحا

 تيوكلاو قارعلل ةدحنم لا ممألا يبقارم ةنجل راشتناو ءاشنإ ىلإ فدهت

 ثحبملا) دودحلا يبناج نيب حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا ةبقارم ةفلكم «110111011

 ؛!جيلخلا ةيضق يف نمألا سلجمل (م١1141 ناسين /ليربا 7) 1419 رارقلا» ء5انع روس عجار )١(

 . ةيسنرفلاب .559 ص :ما15 . يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلولا

 دا



 سلجم لمعل ينوناقلا ساسألا ةفرعم كلذ لبق يرورضلا نم هنأ الإ .(يناثلا

 .(لوألا ثحبملا) كلذ ةنامضو قارعلا عم تيوكلا دودح ىلع ةظفاحملل نمألا

 نمألا سلجم لمعل ينوناقلا ساسألا : لوألا ثحبملا

 نيب دودحلا ةمرح ةنامضل ريبادتلا ذاختا ةطلس نمألا سلجلل ناك دقل

 «؟نيرصتتملا نوناق» هنأب ربتعا يذلا 541/ رارقلا ساسأ ىلع قارعلاو تيوكلا

 نيدلبلا نيب عضولا ليقتسمب ثحبت يتلا ماكحألا ضعب رارقلا نمضت امك

 . تيوكلا دوو يلاتلابو دودحلا نامضو

 : هرصتنملا نوناق» وأ 581/ رارقلا -أ

 دارأ «هنامضو ملسلا ةداعإ قطنم ىلإ ءيش يأ لبق عضاخلا ءرارقلا اذهب

 عقاولاو .ةيركسعلا لامعألا نع متانلا دجتسملا عضولا عم فيكتلا نمألا سلجم

 عم ةنراقملاب امازلإو اهاركإ لقأ تسيل 7417 رارقلا اهنمضت يتلا ريبادتلا نأ

 اضيأ يه رارقلا اذه يف ريبادتلا ةيلاعف نأ امك .جيلخلا ةمَزأ يف ةقباسلا تارارقلا

 ءرارقلا اذه نأ الإ .هرييغت مت مئاق عضو ىلع زكترت اهنأ ثيح نم ةمهم
 هنومضم صخ اميفو .ةيقارعلا ةيلكشلا ةقفاوملاب يظح «تارارقلا ةيقب فالخبو

 لامعأو ةعبات تاسسؤم جاتنإ ةيلآ هنكلو ةيدعاوق ةعومجم سيل وهف»
 017ج

 نم عباسلا لصفلا راطإ يف هلمجم يف لخدي نمألا سلجم لمع نإ

 ءهيلع بجوتي هنأ اربتعم ؛«نمألا سلجم نإ» ةمدقملا يف نلعأ وهف .قائيملا

 ةيضق يف نمألا سلجم نع رداصلا (م1141١ ناسين /ليربا 5) 541/ رارقلا» ء5ان5 روس عجار )١(

 ١17. ص ع ةركذ قيس مجرم ؛ جيلا

 تا



 نإف ةقيقحلا يفو .«. . .هاندأ ةروكذملا ريبادتلا ذاختا ءعباسلا لصفلل ادانتسا

 هذهل يمازلإلا عباطلا نامضب هل حمسي يذلا عباسلا لصفلا ركذ نمألا سلجم

 نايبت ىلإ ةفاضإلاب .رارقلا اهيلع زكتري يتلا ةداملا ددحي مل هنا الإ .7'2«ريبادتلا

 نأ عباسلا لصفلا ىلإ دانتسالاب نمألا سلجم دارأ «دعاوقلل ةينوناقلا ةوقلا ةجرد

 لامعأ» :يأ «لصفلا اذه يف هيلإ تدهع يتلا ةمهملا راطإ يف اهعوضوم ددحي

 قبس امك «ءنكلو .«ءادتعا لامعأو هب لالخإلاو ملسلل ديدهتلا ةلاح يف

 .اهمادختسا متي مل ءادتعا ةملك نإف ءانرشأو

 ملسلا ديدهت» راطإ يف هسفن عضي نأ دارأ نمألا سلجم نإف ءكلذلو

 .فرعمو ددحم ريغ ريبك دح ىلإو ءاعاستا رثكأ رمأ وهو .2"'ةهب لالخإلاو
 ةذختملا ريبادتلاف .كلذ طورشو ملسلا ةدوع جئاتن 541 رارقلا سرك دقل

 ةداعإ يأ ءسلجملل «ةيسيلوب ةمهم» لالخ نم ةرربم يه 541/ رارقلا بجومب

 تاذ ةطلس نم اديزم ضرتفي يذلا رمألا ءهيلع ةظفاحملاو نييلودلا نمألاو ملسلا

 يتلا ةنجللا ةدئافب اهتاياغو اهاوتحم يف ةددحم ريغ «ةيمره ةعيبط وأ ؛ةيصاخ
 الإ زكترت الو ةيذيفنت ةعيبط تاذ يه ةذخنملا ريبادتلاو .ةمهملا هذه اهيلإ تدهع

 ريبادتلا بلغأ نإ .؟”نييلودلا نمألاو ملسلا زيزعتل اهتءافكو اهتيلهأ ىلع

 يلاتلاب يهو « يحيحصت هنم رثكأ يئاقو عباط اهل رارقلا اذه راطإ يف «ةذختملا

 رارقإلو هقيبطتل قبسم طرشك 1417 رارقلاب لوبقلا قارعلا ىلع ناك دقل
 .رارقلا اذهل ةينوناقلا ةعيبطلا ةلكشم راثأ يذلا رمألا ءرانلا قالطإل لماش فقو

 ١94. ص . مجرملا سفن ()

 .م٠1594 بآ /سطسغأ ؟ خيرات 57+ رارقلا عجار (1)

 1١. ىع ء؛قباسلا مجرملا ءقانك (1)

 7 ا 7



 ثيح نم ؛741/ رارقلا ةيروتسد يف اوككش نيفلؤملا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 ريدم نإف اذكهو .عباسلا لصفلا يف اهيلع زكتري يتلا ةداملا ىلإ رشي مل هنأ

 اميف ربتعا 2هءاءان» نيلكاز ديسلا «نمألا سلجم يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم

 يأ ىلع لوقأ نأ عيطتسأ ال اضيأ انه» هنأ عباسلا لصفلاو 5417 رارقلاب قلعتي

 هذه جئاتن ىدحإ يه يتلا لكاشملا دحأو ءادج عساولا عباسلا لصفلل ةيؤر يه

 تايناكمإلا لك انحتف اننإف «ةقيرطلا هذهب «عباسلا لصفلا مادختساب هنأ : ةمزألا

 سلجم ىف هسفن ىسايسلا قفاوتلا ققحت انكمم ناك ام اذإ ةفرعم ىقبي لبقتسملل

 0! افتسملا ىف نمألا

 رارق» وه 7417 رارقلا نأ «؛ةيلكش رظن ةهجو نم «نيلكاز ديسلا حضوأ دقل

 ىلع رصتتملا اهيف ضرفي مالس ةدهاعم «ةديفم ةياغ لكل ءوهف .نمألا سلجم

 مالس ةدهاعم دوجو نكمملا نم له نكلو .27«تايوقعلا رارمتسابو عباسلا

 لب برح كانه نكت مل «ةينوناقلا ةيحانلا نم ءاهل ةقباس برح دوجو نود
 لوقلا عيت اننإف « كلذ عمو .قارعلا دض فلاحتلا اهب ماق ةيركسع ةيلمع

 كلت بيرغو ريبك دح ىلإ هبشت 417 رارقلا يف ةدراولا تامازتلالاو طورشلا نأب

 قارعلا عم ةدهاعملا تناك له نكلو .؟'”مالسلا تادهاعم ىف اهدجن يتلا

 .ةيسنرفلاب ؛ما5945١ ؛ سيراب ؛260036 نوديب تاروشنم . ؟ةدحتملا

 . الا ص ؛ عجرملا سفن (5)

 . 14 ص ؛هركذ قيس مج رع ؛؛ةرصاعملا ةيلودلا تاقالعلا» 18761100 نوتورب عجار 0

 اب“



 هنإف «كلذلو .2')زايتماب ةيواستم ريغ ةدهاعم يه مالسلا ةدهاعم نإ ؟ةينوناق

 . مالس ةدهاعمب ههيبشت اننكمي هنإف «541/ رارقلل قارعلا لوبق طارتشا عم

 كلذلو .ةماع ةروصب 14177 رارقلل ينوناقلا ساسألا ىلع اضيأ قبطني اذهو

 لك عم حضاولا فدهلا ىلإ ادانتسإ صقانتي نأ بجي نمألا سلجم لمع نإف

 نمألا سلجم لمع ساسأ نع ثحبلا انيلع بجي انتساردب قلعتي اميف

 قارعلا نيب ةيلودلا دودحلا ةمرح نامضو مارتحا نيمأتب همازتلا ىلإ ادانتسا

 : "با رارقلا يف ف قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ة كمرجع نامضو مارتحا م

 قارعلا نيب دودحلاب ةقلعتملا لئاسملا جلاعت يتلا 581/ رارقلا نم أ ةرقفلا يف

 نيتلودك «تيوكلاو قارعلا نأب ملعلا ذأ دعب» هنإ ةمدقملا نيبت تيوكلاو

 م977١ لوألا نيرشت /ربوتكا ؛ يف ءدادغب يف اتعقو نيتلف نقع

 ةداعإب قلعتملا قارعلا ةيروهمجو تيوكلا ةلود نيب قافتالل يسرا رساقنلا

 ةطبترملا ةيلكشلا هجوألاب ةقلعتملا ؟ةقحلملا لئاسملاو فارتعالاو ةقادصلا تاقالع

 ةدحتملا ممألا ةئيه يف لجس يمسر رضحم وهو «رزجلاو ةكرتشملا امهدودحب

 قارعلا اهيف فرتعا ىتلاو «ةدحنملا ممألا ةئيه قاثيم نم ٠١7 ةداملا ماكحأل اقفو

 سيئر ةلاسر يف اهيلإ راشملا ةقيرطلاب ةددحملا «ةلماكلا هتدايسو تيوكلا لالقتساب

 .؟تادهاعملا يف ةاواسملا مدع لوح راكفأ ؛ةيواستملا ريغ ةدهاعملا موهفم» ؛5[1165© رتسم عجار )١(

 مالسلا ةدهاعم نأ فلؤملا اذه نيب دقل .868١و ١7 ص .م19449١ ؛غروبسارتس :ةحورطأ

 ؛ةوقلاب ةيضضورفم ةدهاعم اهنإ مث ءةضورفم ةدهاعم يهف : ةيفيرعت رصاتع ةثالث نمضتت

 .ةدقاعتملا ةلودلا لالقتسا ىلع ةريطتخخ تاساكعنا تاذ ةدهاعم اهنإف ؛اريخأو

 ب ألا



 سلجم بلط مث نمو .1817-2176 زومت /ويلوي ١ خيراتب ةيقارعلا ةموكحلا

 ةيكلمو ةيلودلا دودحلا ةمرح مارتحا» تيوكلاو قارعلا نم ١ ةرقفلا يف نمألا

 ةرقفلا يفو .«م94577١ ماع نيتلودلا نيب عقوملا يمسرلا رضحلا يف ةددحملا رزجلا

 ماعلا نيمألا ىلع ىنمت نمألا سلجم نإف نيتلودلا نيب دودحلا ميسرتب ةقلعتملا ”

 ميسرت نم نكمت يتلا ربيادتلا قارعلاو تيوكلا ذخنت يكل هتدعاسم مينقت»
 ءاريخأو .«ةلصلا تاذ تادنتسملا نه كلذ نيتيحوتسم نيتلودلا نيب دودحلا

 .هالعأ اهيلإ راشملا ةيلودلا دودحلا ةمرح نامضب» هتدارإ نمألا سلجم حضوأ

 ممألا قائيمل اقفو ةياغلا هذهل ةيرورضلا ريبادتلا لك ءامئثالم هاري ام قفو ءذاختاو

 . 1ةدحمتملا

 دارأ «141/ رارقلا لالخ نم «نمألا سلجم نأ ةظحالم اننكمي عقاولا يف

 دّقف دودحلا ميس رت ةنح امأ . نيدلبلا نيب دودحلا نامضو ميسرتو كيدمتو زيزعت

 .؟')اقحال هسردنس يذلا "4ا1/ رارقلا نم ” ةرقفلا ةدعاق ىلع تلكش

 )١( ةيلودلا دودحلا ةمرح مارتحا : نيتطقن ىلع "1 رارقلا صن دا

 ١( دودحلا ةمرح مارتحا :

 تيوكلاو قارعلا نم رارقلا نم ةيناثلا ةرقفلا يف نمألا سلجم بلط دقل

 .ةيتيوكلا يضارألل يقارعلا وزغلاب تكهتنا يتلا ةيلودلا دودحلا 'ةمرح مارتحا

 رضحملا» يمس نيدلبلا نيب قافتاب تعضو دق ذودحلا هذه نأ حضوأ هيأ امك

 تاقالع ةداعإب قلعتملا قارعلا ةيروهمجو تيوكلا ةلود نيب قافنال يمسرلا

 .قافتالا اذه عجار )١(

 . لصفلا اذه نم ؟ ةرقفلا عجار (؟)

 - 7 ابر -



 /ربوتكا 4 يف قافتالا اذه عّقو .«ةقحلملا لئاسملاو لدابتملا فارتعالاو ةقادصلا

 تادهاعملا ةعومجم يف رشنو ةدحتملا ممألا يف لجسو «م4717١ لوألا نيرشت

 قارعلاو تيوكلا لالقتسا تبشثي كلذ نأ ربتعن انئإف انتهج نم .؟'”ةلجسملا

 ةيميلقالا ةمالسلا نع ملكتلا عيطتسن ال اننإف كلذ نم رثكأ .ةيميلقالا امهتمالسو

 مارتحا نودب ةيميلقإ ةمالس ال يلاتلابو .اهدودح ةمرح مارتحا نيمأت نود ةلودل

 ,؟؟ةوودخلا كيم حس

 امهنيب دودحلا نيبي يذلا تيوكلاو قارعلا نيب م457١ قافتا ىلإ ةراشإلا

 ءاضعأ ضعب لبق نم تاداقتنالا ضعب تحاتأ دودحلا ةمرح مارتحا طرتشيو

 ىلع تيوصتلا نع عنتما دق ناك يذلاءروداوكإلا بودنمف .نمألا سلجم

 كلت نم رثكأ تاطلس سلهلا يطعي ال عباسلا لصفلا» نأ ربتعا «غ741/ رارقلا

 ىتلا 7 ةداملا قيبطت ىنمتي هنأ ادكؤم فاضأو .«هسفن قائيملا اهيلع صني ىتلا

 لدعلا ةمكحسم ىلع نييثعملا ءاقرفلا لبق نم ةينوناقلا تاعزانملا ضرع ىلع صنت
 بودنمف .ةلأسملا هذه يف نمألا سلجم ةطلس ىلع اودكأ نورخخآ .7"2ةيلودلا

 ممألا خيرات يف ديرف وه انمامأ ضورعملا عضولا» نأ نلعأ ةدحتملا تايالولا

 تايالولا نإ . عضولا اذهل اصيصخ هفييكت مت دق اذه رارقلا نأو ءةدحتلملا

 ديدحتل زاهجك . . .ديدج رود ىلع سلجلا نم لوصحلا ديكأتلاب دوت ال ةدحتملا

 .؟؟7؛ةيلودلا دودحلا

 يلود قافتا وأ ةدهاعم يف فرط ينأل سيل» يلي ام ىلع قاثيملا نم ؟ ةرقفلا 0.٠١ ةداملا صنت )١(

 يأ مامأ قافثالا كلذ وأ ةدهامملا كلتب كسمتي نأ ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلل ًاقفو لجسي مل

 .«ةدحتملا ممألا عورف نم عرف
 تارضاحم عومجم ««راثت يتلا لئاسملاو أدبملا ؛ةوقلا ىلإ ءوجللا عنم» .ال/ءادعج غربيو عجار (؟)

 11١. - / ص ١. - م١148 يلودلا نوناقلا ةيميداكأ

 .١١ال ص 5/8 91 عجار فريف

 .87 ص عجرملا سفن (4)

 ل 51/8



 نم دودحلا ميسرت ًأدبم ضراع «781/ رارقلا هلوبق لبق «هنإف قارعلا امأ

 ةدايسلل هل قباس ال اكاهتنا لكشي رارقلا اذه» نأ ىلإ اريشم نمألا سلجم لبق

 دودحلا اقسم ءدودحلا ةلأسم ستجخ اميف ؛ ثلج نمألا سلجم نإف ءاذكهو

 «ةيلمعو ةينوناق رظن ةهجو نم ءادج فورعملا نم هنأ عم .«ةيتيوكلا - ةيقارعلا

 عوضوم نوكت نأ بجي ةيدودحلا لئاسملا نإ «ةيلودلا تاقالعلا عوضوم يف

 رارقتسا نامض عيطتسي يذلا ديحولا ساسألا وه كلذ نأل :؛لودلا نيب قافتا

 .دودحلا

 نم 141/ رارقلا يف هيلإ راشملا م477١ قافتا ىلع جتحا قارعلا نأ امك

 رضحملا ماربإل ةيرورضلا ةيروتسدلا ماكحألل عضخت مل» هماكحأ نإ ثيح

 ةلأسم ىقبأ يذلا رمألا «يقارعلا سيئرلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا لبق نم يمسرلا

 عم ةضقانتم ماكحألا هذه نأ اضيأ قارعلا ربتعاو .«لح نودبو ةقلعم دودحلا

 تاثداحمب ءدبلا تيوكلاو قارعلا نم «ةئلاثلا هترقق يف «بلط يذلا 57 رارقلا

 «ةيقارعلا ةجحلا ىلع در ؛ةدحتملا ممألا ةئيهل ماعلا نيمألا .22)”تاعازنلا لحل

 «نيتلود نيب ةيلود دودح ميسرتب قلعتي اميف نمألا سلجم ةيحالصب ةقلعتملا
 رمألا «141/ رارقلا ماكحأ اتلبق ءتيوكلاو قارعلا يأ «نيتلودلا نأ ةظحالملاب

 ربتعي مل 55 روس روسفوربلا .؟''نيفرطلا ةقفاومل يرورضلا رصنعلا لكشي يذلا
 وهف .ةيقارعلا ةججاحملا ةيضرأ سفن ىلع امامت عقي ال هنأل١ عنقم باوجلا اذه نأ

 نمآلا سلجم سيئر ىلإ ةهجوملا ةهباشتملا لئاسرلا ًافيأ رظنا .77 ص 5/2179 2981 رظتا )١(

 هداليل سيل نأ ًانلعم ةيقارعلا ةيجراخلا ريزو «يقارعلا ءارزولا سيئر بئان لبق نم ماعلا نيمألاو
 . نمالا سلجم نع رداصلا (م441١) 1417 رارقلا ماكحأ لوبق ىوس رخآ رايخ

 ةيجراخخ ريزو ىلإ ةدحنملا ممألل ماعلا نيمألا نم ةهجوملا م١14١ ناسين 7١ خيرات ةلاسرلا عجار (؟)

 .4 - ,4 نص :؛5/22558 قارعلا

 - را د



 تايلمعل ناعضخي نيذللا ميسرتلاو ديدحتلا نيب قالزنإلا نم اعون ثدحي

 14.7 رارقلل ةلود لك لوبق هبشي» ءرارقلا يأ ءهنإف كلذ نم رثكأو .«ةفلتخم

 ريغي الو ءاقالطإ كلذك تسيل ةلاحلا نأ املع نيفرطلا نيب قافثالا نم عوني

 . "”«ةادألا هذهل يداحآلا عباطلا نم يلاتلاب

 'ميسرت»و ديدحت» نيب زييمتلا بجي ءاقباس انيأر امكو ءةقيقحلا يف
 ةيلمع هنإ .دودحلا داجيإو عضو يف ىلوألا ةلحرملا وه ديدحتلاف .دودحلا

 ذيفنتلا وه ميسرتلا امنيب «ةلودلا ةطلسل يئاضفلا ىدملا ددحت ةيسايسو ةينوناق

 عومجم لمشي وهو .لودلا هتعضو يذلا دودحلا ديدحت قافتال ضرألا ىلع

 وأ ايدقاعت امإ رقأ يذلا يدودحلا طخلا ةمجرت ىلإ يدؤت يتلا ةيداملا تايلمعلا

 : طاقن ثالث يف ةضوفرم ةيقارعلا ةجحلا هذه .2"”ضرألا ىلع ايميكحت

 اهيلع جتحملا ةيلودلا دودحلا ددحي وأ عضي مل نمألا سلجم نأ يه ىلوألا
 ىلع "”هقيدصت «قدأ لكشبو ءهمعد ىطعأ وهف ؛سكعلاب .قارعلا نم

 سلجم نإف يلاتلابو .دودحلا تعضوو ترقأ نيتلودلا نيب ةدوقعم ةدهاعم

 يتلا «ةدعاقلا هذه نأ ربتعي هنإ لب .ةدهاعملل ىذيفنت زاهجك ودبيال نمألا

 مارتحا ىلعو ملسلا ىلع ةظفاحملل رصنع يه «نيفرطلا نيب انوناق لكشت
 ةداعإل ساسأك ءةفصلا هذهب ءاهمدختسي وهق» .تيوكلل ةيميلقإلا ةمالسلا

 .29«عباسلا لصفلا بجومب هل ةاطعملا ةمهملا يف ديكأتلاب لخدي رمأ وهو .ملسلا

 «تيوكلا عم م477١ قافتا ىلع قارعلا جاجتحاب قلعتت ةيناثلا ةطقنلا

 , حو ع #2 ست «ةركذ لمس مجرم يال , , , ينألل رارقلا» ؛ كانا“ عجار 1

 . 71 ع ءهركذ قبس عجرم ؛ يناثلا ءزجلا . «ماعلا يلودلا نوناقلا3 ؛ وصور لراش رظنا 5

 . ةملكلل ركتبملا يأ + يلصألا ىنعملاب (*)

 28 سه «ةركذ ويس مجرم عيا د . ؟رثا/ رارقلا» « 5انآ عجار 2(

 دحر



 نكلو .ةيلخادلا قارعلا تاطلس لبق نم قافثالا قيدصت مدعب هتمجرت مت دقلو

 انوناق تلكشت اهنأ ربتعت ةدهاعملا هذهف .2')انه هتراثإل لباق هنأ ودبي ال كلذ

 ال 541 رارقلا ىلع قارعلا ةقفاوم نإف «كلذكو .ةدحتملا ممألا يف اهليجستب

 .ةطقنلا هذه لوح اهب رظنلا ةداعإ هل زيجت

 امهعازن لحل نيتلودلا ىلإ 55١ رارقلا اههجو ىتلا ةوعدلاب قلعتت ةثلاثلا

 ركذت ء.ةهج نم يهف .ةمءالم ةيأ ىلإ رقتفت ةطقن لكشت يتلاو تاضوافلملاب

 اذه دوجوب نمألا سلجم نم افارتعا يلاتلاب نمضتت الو ةيميلقإلا تاعازنلا

 عيطتسي يذلا هتارارقب ديقم ريغ نمألا سلجم نإف ةيناث ةهج نمو .2"”ءازنلا

 . 9«ةوعدلا» لدب مازلإلا لحي امدنع ةصاخ ءاهليدعت امئاد

 دودحلا ةمرح نإ .اهب ساسملا مدعو دودحلا ةمرح نيب زييمتلا بجي اريخأ

 ةمالسلا ىوتسم ىلع ةوقلا ىلإ ءوجللا مدع أدبمل يلمعلا قيبطتلا» يه

 مدعو ؛ةيئاهنو ةتباث اهنأ ينعت ال دودحلا ةمرح نإف ةملكيو ...ةيميلقإلا
 نق ةمزلم ةينوناق ةدعاق ءلاح يأ يف ءلكشي نأ نكمي ال اهب ساسملا

 ةيضرأ ىلع ءهرارق يف ءهسفن عضو نمألا سلجم نإف اذكهو .؟؟7:عموعدو

 يف عيطتسي قارعلا نإف :؛يلاتلابو .اهب ساسملا مدع سيلو دودحلا ةمرح

 )١( يناثلا ءزجلا نم يناثلا لصفلا يف م571١ قافتال انليلحت عجار .

 يروفلا ءدبلا تيوكلاو قارعلا مزلت (م٠144١ بأ /سطسغأ ؟) 579 رارقلا نم ةئلاثلا ةرقفلا (؟)

 دوهج ةصاخ :ةلأسملا هذه يف ةلوذبملا دوهجلا لك معدتو ءامهتاعازن لحل ةفثكم تاضوافمب

 يوتحي امنيب ءةتقؤملا ريبادتلا ىأ :قاثيملا نم 5٠ ةداملا ىلع زكترا 517* رارقلا .ةيبرعلا ةعماجلا

 .ةيئاهن ريباذت ىلع "81/ رارقلا

 . ص ؛ةركذ قبس مجرم :؟. . .51/ رارقلا» ؛قانع عجار (*)

 نوناقلا ةيميداكأ تارضاحم ةعومجم :«اهظخ ةيبسنو ةيربلا دودحلا» ء 8ةملمومعا ينودراب (4)

 . 14 نص ؛م1319/5 :؛يلودلا

 تا



 ةيسملسلا قرطلا ةطساوب تيوكلا خم ةيئانثلا تاضوافملا ةدواعغم .«ليبقتسملا

 .دودحلا ربيت فدهب ءديكأتلاب

 2: دودحلا ةنامي )3

 ةمرح نامض# 741/ رارقلا نم ةعبارلا ةرقفلا يف نمألا سلجم ررق دقل

 اقفو ةياغلا هذهل ةيرورضلا ريبادتلا لك ذاختاو هالعأ اهيلإ راشملا ةيلودلا دودحلا

 .يلودلا نوناقلا يف «ةنامضلا ربتعتو .«ايرورض كلذ ىأترا ام اذإ ؛ قاثيملل

 ةدهاعم ذيفنت ىلع رهسلل ةيلود ةمظنم وأ لود ةدع وأ ةلود لبق نم امازتلا

 .ةيلود ةئيه نع رداص رارق وأ «ةيلود

 نيب دودحلا ةمرح نامضل مدختسا يذلا ةنامضلا موهفم نإف ةقيقحلا يفو

 ةيلآ لكشت ىوق ةدع وأ ةوق لبق نم ةنامضلاف .اديدج سيل تيوكلاو قارعلا

 نأ ول ىتح ةلثمأ ةدع يلودلا قيبطتلاو ةسرامملا يف دن نأ عيطتسنو .ةيديلقت

 ةدهاعم ركذ انئكمي لاثمكو .. نمألا سلجم سيلو ىمظعلا ىوقلا اهتمدق ةنامضلا

 ايناطيربو اسنرفو اسمنلا نم لك تناك يتلا 18754 ناسين /ليربا ١4 خيرات ندنل

 نامضي تدعو ىربكلا سمخلا لودلاف .اهيف ءاضعأ ايسورو ايسوربو ىمظعلا
 /ربمفون ١5 خيرات ندنل ةيقافتا بجومب أشنملا دايحلا اذه ءاكيجلبل يدبألا دايحلا

 اسئرف تنلعأ ةنامضفلا هذهل اذيفنتو ءم4١41١ ماع ١1873١. يناثلا نيرشت

 .؟!”دايحلاب ةصاخل | ةدهاعملا اهقرخل ايناملأ ىلع برحلا ايناطيربو

 يف لثمتت ىلوألا ةليسولا .ةنامضلا هذه لئاسو نع لءاستن نأ انقح نمو

 ماعل انراكول تايقافتا بجومب اقحال اهيلع صنلا مت ىمظعلا ىوقلا لبق نم ةنامضلا ةقيرط نإ(١)
 ةيليئارسإلا - ةيرصملا مالسلا ةدهاعم قيبطت تنمض ةدحتملا تايالولا نإف ءاثيدحو .م5

 س- را



 .ةينعملا ةلودلا يضارأ نم ءاريبك نوكي دق «ءزجل «ةنامضك «يركسع لالتحا

 .ةيلودلا تادهاعملا ذيفنتل ةليسو لكشي ةنامضلل لالتحالا نإف ءاذكهو

 ١م8686 ناريزح /وينوي 4 خيرات ةينيصلا - ةيسنرفلا مالسلا ةدهاعم تناكو

 هذه ذيفنتل ةنامضك 265300:5 زروداكسيلاو ازومروف لالتحاب قحلا اسنرف تطعأ

 وهف «لتحملا ىلإ ةدايسلا لقني ال ةنامضلا لالتحا نأ الإ .نيصلا لبق نم ةدهاعملا

 ."!ةتقؤم اريبدت الإ سيل

 رطخك ءةدقعم لاكشأ ةدع اهب لمعلا نيمأتل لالتحالا ةنامض يوتحت

 «قح نع ءررق امدنع نمألا سلجم نإف كلذلو .2؟7قحلا لامعتسا يف فسعتلا

 ركذ ةيادبلا يف وهف «لالتحالا ةنامض رتخي مل ةيتيوكلا دودحلا ةمرح نامض

 قافتالاب ةررقملا دودحلا قرخ ةبوقع لكشت اذامو ةلأسملا هذه يف هتيلوؤسمب

 لبق « يطعأ اراذنإ لثمت ةنامضلا نأ ىلإ ةفاضإ .741/ رارقلا يف ايلف رابثملا يئانعلا

 وه قارعلاف .يئادع كولس مادختتسا ةدواعم لاح يف قارعلا ىلإ «ءيش يأ

 .هيلإ تيوكلا مض مث نمو ءوزغلاب نيتلودلا نيب ةيلودلا دودحلا كهتنا يذلا

 مدع نسيلو دودحملا كمرشح ةبامحالا كانك روسفوربلا لوقي امكو كلذ عمو

 ولو ىتح «ينوناقلا هعضو ىلع ةظفاحملا نم قارعلا عنمي نل كلذف ءاهب ساسملا

 ."'”«رمألا اذه يف هتاءاعدا يف ةيقادصملاو لئاسولا «ةليوط ةرتفلو ءدقف هنأ

 ةلاح يف دودحلا ةنامض ريياذت د دامعب مل نمألا سلجم لإف « عقاولا يفو

 نوناق : ماعلا يلودلا نوناقلا يف طيسولا» 515611 ربيس يف هميظنتو لالتحالا ةدم رظنا )١(

 .ةيسنرفلاب 707" - ؟54 ص ءماقغا يزوللاد ؛ يناثلا ءزجلا ؛؟ملسلا

 . 7587 ص عجرملا سفن (؟)

 ماقت قارعلا لإف ؛ ةقيقحلا يفو 21 صم ؛هركذ قيس عجرم 3 . . , ؟يرثيقب" رارقلا# ؛ كا عجار هر

 . لصفلا اذه نم ؟ ةرقفلا رظنا .م١144١ ماع اهريرحت دعب ىتح تيوكلا ىلع ةدايسلاب هتبلاطمب

 تا



 ريبادتلا لك ءابسانم هاري ام قفو ءذختيس هنأ ىلإ طقف راشأ وهف ..اهقرخ
 حضاو لكشب رذنأ نمالا سلجم نأ جتنتسن .قاثيملل اقفو ةياغلا هذهل ةيرورضلا

 سلجم مازتلا نإ .دودحلا قرخ ةلاح يف ةوقلا ىلإ ءوجللا هناكمإب هنأ قارعلا

 1417 رارقلا ةنامض نأ امك .تيوكلا هاجت مث ءالوأ هسفن هاجت مازتلا وه نمألا

 ءرخآ راطإ يف نكلو «ةنامضلا ثحب دق ناك نمألا سلجم نأ عقاولاو

 ةيوون ةحلسأ كلتمت ال يتلا لودلا نمأ نامض ىلإ ةفداهلا ريبادتلا صوصخب

 568 رارقلا بجومب «(ةيوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدهاعم) ىلإ ةمضنم يهو

 ديدهتلا وأ ةيوون ةحلسأ مادختسا عم ءادتعا يأ نأب فرتعي» يذلا م974١ ماعل

 سلجم هبجومب نوكي اعضو قلخيس ةيوون ةحلسأ كلمت ال ةلود دض ءادتعالاب

 :يوونلا حالسلاب ةدوزملا ةمئادلا ءاضعألا لودلا لك «ةصاخ ةروصبو «نمألا

 ,'7«قاثيملا ماكحأ بجومب هتامازتلال اقفو يروفلا فرصتلا ىلع اربجم

 حضاو مازتلا يأ نمضتت الو «ةماعو ةضماغ يه ةنامضلا هذه نأ جتنتسن

 يف 7©4يعامجلاو يدرفلا يعرشلا عافدلا قحب ركذت يهو .اههاجت نمألا سلبل
 نامضل ريبادت « 7417 رارقلا يف «نمألا سلجم ىنبت «قارعلا ةلاح يف هنأ ءنيح
 نيب حالسلا ةعوزنم ةقطنم ءاشنإ نم ريبادتلا هذه نوكتتو .ةيلودلا دودحلا
 .ةدحتملا ممألا يبقارم نم قيرفب كلذ ةبقارمو «نيتلودلا

 عانتماو تاوضأ 1 ةيسلغأب رقأ يذلا ما 114 ناريزح /وينوي 5 خيرات رارقلا نم ١ ةرقعلا رظنا )١(

 .ناتسكابلاو دنهلاو اسنرفو ليزاريلاو رئازخلا نه لك
 ا نسق 2 قيس عجرم ا, . , ركل رارقلا) ؛ تان[ عجار ن3

 م



 ممألل ةبقارملا ةمهمو حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا : يناثلا ثحبملا

 تيبيوكلاو قفارعلل ةدحتملا

 دودحلا ىلع ةظفاحملل نمألا سلجم لبق نم ةذختملا ريبادتلا تلثمت

 تيوكلا نيب حالسلا ةعوزنم ةقطنم ءاشنإ يف اهتنامضو ةيتيوكلا - ةيقارعلا

 ةقطنملا هذه ةبقارمب ةفلكم ةدحتملا ممألل ةبقارم ةنجل ءاشنإب ةززعم «(أ)قارعلاو

 .(ب)

 : قارعلاو تيوكلا نيب حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا - أ

 لخاد تارتم وليك ةرشع» 15417 رارقلا قفو دتمت يهو « حالسلا ةعوزنم ةقطنم

 ةداغإ فدهب كلذو ؛ قارعلا هةيروهمجو تيوكلا ةلود ناب قفافتذال يمسرلا رضحم ا

 ليكشت مت دقو .2702م1957 قافتاب ةقحلملا لئاسملاو فارتعالاو ةقادصلا تاقالع
 . نمألا سلجل ديدج رارقب الإ اهواغلإ نكمي الو ةدملل ديدحت نودب ةقطنملا هذه

 قطانملا هلذهف . هث و لحمم تناك ريمتعلا 5 ةيلاعف نأ ىلإ ةراشإلا ردجت نكلو

 ءاقرفلل ةيفاك ريغ ةنامض يلاتلاب لكشتو «ةديفم ريغ تحبصأ حالسلا ةعوزنملا

 ةقطنم تأشنأ يتلا لودلا نإف كلذلو .تاراقلا ةرباع ةحلسألا ديازت ببسب

 طاقن ءاشنإك «ريبدتلا اذه ةيلاعف ةيوقتل ىرخأ تاءارجإ تنبت حالسلا ةعوزنم

 نأ امك .ةيلودلا دودحلا لوط ىلع ةبقارملا زكارمو فاشكتسالا تايرودو شيتفت

 مت هسفن هجوتلا يفو .©"'نيقيرفلا نيب ةدهاعملا نمضي ةلودل قرفو تاوق لاسرإ

 .4 مقر ةطيرخلا عجار .(م1591) "لال رارقلا نم ةسماخلا ةرقفلا عجار 000

 ؛ ؟ةدححتملا ممألا ةئيه نودب ملسلا ىلع ةظفاحملا : ءانيسل ةيلودلا ةوقلا» ؛آءادعءانذ»1 ينيشتول رظنا (؟)

 117١-155. ص م947١ يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا

 - ؟ رنا
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 لحلا اذه راتخا نمألا سلجم .20هلسلا ىلع ظافحلل ةدحتملا ممألا تاوق ءاشنإ
 .مأ 5015 ماع قارعلاو تيوكلا نب حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا ةيلاعف زيزعتل ريخألا

 : (موكينويلا) تيوكلاو قارعلل ةدحتملا ممألا ةبقارم ةنحل - ب

 ةدحتملا ممألا هدوقت يرسق ريغ لمع يه ملسلا ىلع ةظفاحملا ةيلمع نإ

 ةظفاحملا ةيلمع نأ الذكهلاإ' يلاريف روسفوربلا ربتعيو .ةيقفاوت ةدعاق ساسأ ىلع

 قطانملا يف ةدحتملا ممألل يرشبلاو يداملا دوجولا نيمأت ىلإ فدهت ملسلا ىلع

 «يلودلا عمتجملل لثمملا «دياحملا دهاشلا اذه دوجو .7"2كراعملا ببسب ةبرطضملا

 ةيمستلاب ماعلا يأرلا نم رثكأ فورعملا ءارجإلا اذهل يساسألا ريربتلا وه

 .؟قرزلا تاعبقلا» : ةيفاحصلا

 تاعومجم وه لوألا ؛نييساسأ نيجذومف عضو مت يلودلا قيبطتلل اقفو

 نيب زكرمتلاب ةفلكم ةحلسم ةوق ءاشنإ يناثلاو ."”نييركسعلا نيبقارملا

 تاراطإ يف قبطت اجذومن اهنم لعج ةغيصلا حاجن نإف ءاريخأ و.؟**هوصخلا

 رثكأ ةوطخ يف امإو «ةيميلقإلا تامظنملا لبق نم امإ ؛ةدحتملا ممألا جراتخ ىرخأ

 ,!*0لودلا نيب ام ةيدبلقت

 سلجم لبق نم وأ ةماعلا ةيعمجلا لبق نم امإ تايلمعلا هذه ءاشنإ نكميو

 يلودلا نوناقلل ةينرفلا ةيلوحلا .«طسوألا قرشلا برحو ةدحنملا ممألا» ء3/[ةهأ8 نينام رظنا )١(
 , 6715 - 514 صن ,عا 41/8 ماعلا

 . 485 ص ءهركذ قبس عجرم :«يلودلا ميظنتلا» الؤ:هلاز' يلاريف رظنا (1)
 ممألل ةيامحلا ةوق) ًاثيدحو ءم١ 94548 0.0.0.11 «نانبل يف ةدحتملا ممألا ةبقارم ةعومجم لاثملا» (7)

 .1./1.0.112.1.0.1] م1547 ءايفالسغوي يف (ةدحتملا

 ةيلوفنوكلا ةموكحلا نم ةدعاسم بلط ىلع باوج ءوغنوكلا يف ةدحنملا ممألا تايلمع لثمكو (4)
 .0 8 ا ©

 .4119/- 411 ص ءهركذ قبس عجرم ؛نورخآو لعن عجار (6)

 - ؟قةبش



 قارعلا نيب ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةبقارملا ةمهم ةلاح يف رمألا ناك امك .؟''نمألا

 . نمألا سلجم نم رارقب تفقنا ىلاو ؛« تيوكلاو

 : ةيرسق ةعيبط وذ ءاشنإ ١(

 ماعلا نيمألا» نمألا سلجم وجري :341/ رارقلا نم ةسماخلا ةرقفلا يف

 ةطخ هتقفاومل «مايأ ةثالث ةلهم يف «ليحي نأ تيوكلاو قارعلا ةراشتسا دعب

 هللادبع روخ ةبقارمب ةفلكملا ةدحتملا ممألا يبقارم ةعومجل رشابملا راشتنالاب ةقلعتم

 نم دودحلا قرخ نع هيبنتلابو رارقلا اذه بجومب تئشنأ حالسلا ةعوزنم ةقطنمو

 لمع لك ةبقارمبو ءاهسرامت يتلا ةبقارملاو ةحلسملا ريغ ةقطنملا يف اهدوجو لالخ

 .ىرخألا ةلودلا دض ةلود ميلقإ نم بكتري ايئادع نوكي نأ لمتحم وأ يئادع

 وأ ةقطنملل ةريطخ تاقورخ تثدح ام اذإ ةيروف ريراقتو «ةبقارملا ةعومجم

 .؟ملسلل ةلمتحمو ةنكمم تاديدهت

 يتلا ىلوألا يه» هذه نيبقارملا ةثعب نأ اهتاقباس نع ةعومجملا هذه زيميام

 يتلا لودلا ةقفاومل ةعضاخ ريغ يهف يلاتلابو « عباسلا لصفلا راطا يف تغشنأ

 يىركسعلا ساسألاب ةطبترملا» ءانايبت رثكألا ةلاصألا نأ امك .؟''ةاهيف رشتنتس

 رارق راطإ يف فرصتت يتلا ؛ةماعلا ةيعمجلا» ىلإ دوعي اذه نمألا ماظن لوخخدل لضفلا نإ )١(

 ةيضق راطإ يف ةلجسم تناك قرزلا تاعبقلل ىلوألا ةوقلا نأ امك .ةفعارعةها نوسيشتا

 010[51- لا ةدحتملا ممألا تأشنأ (م4251١) ليئارسإو اسنرفو ايناطيرب لخدت رثا ىلعو .سيوسلا
 .؟نوسيشتا رارق» ىلع ةزكترم ال1

 يرايت ًاضيأ رظنا 5١ ص ءهركذ قيس عجرم ؛؟جيلخلا ةمزأو ةدحتملا ممألا» ؛نيلكاز عجار (؟)

 نمألاو ملسلا ىلع ةظفاحملا لاجم يف ديدملا يملاعلا ماظنلاو ةدحنملا ممألا ةمظنم» 111125

 فلؤملا لوقي .ةيسنرفلاب ه1 ص :م1947١ ءاسنرف :10ا055 روت «ةحورطأ :؟نييلودلا

 -سلجم نم رارقب ررقت نأ بجي . . .ملسلا ىلع ةظفاحم وأ ةبقارم ةيلمع لك نأ حيحص»

 رفقا



 ةباقر نإ «كش نودب ءيه تيوكلاو قارعلل ةدحتملا ممألا ةبقارم ةثعبلا ةمهل
 مامزب الإ ةهجلا هذهل عتمتي ال ماعلا نيمألا نإو ءاديدحت رثكأ يه نمألا سلجم

 1176 بصق

 ناسين /ليربأ © يف موكينويلا نع صاخلا هريرقت ماعلا نيمألا مدق

 اقفوو .744 مقر رارقب نمألا سلجم هيلع قفاو «ليربأ 4 يفو ء'"ع١0

 لمع لاكشأب ءرهشأ ةتس لك :ثحبلا ديعي نمألا سلجم نإف ءرارقلا اذهل

 نأ ىلإ ةفاضإ ."”ةاهتمهم ءاهنإ وأ اهيلع ءاقبإلا امئالم ناك اذإ ام ررقيو ةثعبلا
 رارقب الإ يهتنت الو «ةئيعم ةدمب ةطبترم ريغ ءاقباس انحضوأ امك «ةثعبلا هذه
 . نمألا سلجم نع رداص

 : ةيئاقو ةمهم (؟

 144 رارقلاب تبثملاو م١44١ ناسين /ليربأ 6 خيرات ماعلا نيمألا رارقل اقفو

 يف مك ١4لا ةبقارم ناك لوألا .2؟”تاصاصتخا ةثالث ةفعبلل ناك هنإف (م441١)

 تارتم وليك ةرشع ىلإ دتمت مك ٠٠١ لوطب حالسلا ةعوزنم ةقطنمو هللادبع روخ
 تاكاهتنا دص وه يناثلا .تيوكلا لخاد تارتم وليك ةسمخو قارعلا لخاد

 يتلا ةباقرلا لالخ نمو «حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا يف اهدوجو لالخ نم دودحلا

 ًايطعم ؛ةفيضملا لودلا قافتا دعب الإ .أدبلا ثيح نم ردصي ال رارقلا اذه نكلو ءنمألا -
 .«فارطألا ىلع تضرف موكينويلا نأل فلتخم رمألا انه .ًايدقاعت ًاعباط كلذب اهايإ

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«. . .541/ رارقلا» ؛ةانع عجار 38 .

 .5/22454 م١99١ ناسين /ليربا 5 خيرات ماعلا نيمألا ريرقت عجار (1)

 .(م١ 944١ ناسين /ليربا 4) 784 رارقلا نم ” ةرقفلا عجار (*)

 نامضل ةيساسأ طورش عبرأ رفوت ةرورض ىلإ ماعلا نيمألا راشأ ناسين /ليربا © خيراتب هريرقت يف (5)
 تايقافتا .فاك يركسع لماكت «ءاقرفلا نواعت . سلبا نم ةتباثلا ةقثلا : موكينويلا ةيلاعف

 .(ريرقتلا نم ” ةرقفلا) ةمئالم ةيلام

8. 



 ميلقا نم ايئادع نوكي نأ لمتحم وأ يئادع لمع لك ةبقارم ناك ثلاثلا .اهسرامت

 تمدق ملسلا ىلع ظافحلاب ماهملا هذه ىلإ ةفاضإلاب .“2”ىرخأ ةلود دض ةلود

 ةنحل ىلإ ايتسجول امعدو «'"'ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةنجللا ىلإ اينقت اهمعد موكينويلا

 لاومألا ةداعإ ةيلمع قسنم ىلإ كلذكو :'”تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت

 تبقارو تاوقلا لك رشن مت : رايأ /ويام 5 يفف .قارعلا لبق نم ةرداصملا ةيتيوكلا

 .؟؟اهتايلمع ةقطنم يف ةرشتنم تلاز ام تناك يتلا ةحلسملا تاوقلا باحسنا

 ملسلا ةداعإل ةرشابملا ةيلوؤسملا ىلع اهدي ةدحدملا ممألا عضو ينعي اذه

 ىهتتا رايأ /ويام 4 يفو .541ا/ رارقلا نم 5 ةرقفلل اقفو ءدودحلا نامضو

 سلجم نم ةررقملا حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا تئشنأو .ةقطنملا هذه نم باحسنالا

 تمسق ةيلمع تاياغلو .؟”'ةبقارملا فئاظو لكب مايقلا ةنجللا تعاطتساو «نمألا

 رقملا تناك رصق مأ .طسوألاو لامشلاو يبونجلا : تاعاطق ةثالث ىلإ ةقطنملا

 لقن متامك .تيوكلاو دادغب يف طابترا بتاكس اهل ناك امك ةنجلل ماعلا

 ناتموكحلا .تيوكلا ىلإ ء؛ةحودلا يف اساسأ تئشنأ يتلا «ةيتسجوللا ةدعاقلا

 يتهج نم ةلماك ةكرح ةيرح (موكينويلا) ءاطعإ ىلع اتقفاو ةيتيوكلاو ةيقارعلا

 ,.؟؟!دودحلا

 )١( رارقلا نم 5و 5 نيترقفلا عجار /7417.

 ءايثدبم ءتناك يهو .ةريخذلاو ةحلسألا بحسو ماغلألا عزن لامعأب 0 تماق دقل (1)

 ريرقت رظنا .ةبقارم زكارمك ةددحملا عقاوملاو تايرودلا جرادم حتتفل ةيرورضلا لامعألاب ةدودحم
 ١. 8 ىلإ ١ ؟ ةرقفلا . 5000

 تارجفتملا ريمدتو ماغلألا عزن يساسأ لكشب تناك دودحلا ميسرت ةنجل ىلإ ةمدقملا ةدعاسملا (*)

 .ةيلوأ دانسإ تامالع عضوب كلذكو ءةساسحلا ةقطنملا يف ةدوجوملا

 .8 ةرقفلا ؛5/22580 ءما١ 441 رايأ /ويام 4 ريرقت عجار (8)

 .ما١41 رايآ /رياه ؛ ةيسنرغلا دنوملا ةديرج عجار (6)

 .4و ” ةرقفلا 45/225580 ؛م١494١ ويام 4 ريرقت عجار (5)

 سه 7941 -



 طاقنو زكارمو تايرودلل دعاوق قيرط نع اهتايلمعب موكينويلا تماق دقل

 عم طابترا تاطاشنو قيقحت قرفو ةيوجو ةيضرأ تايرود كلذكو .؛ةبقارم
 صاخشأ دوجو مدع نم ةثعبلا تققحت دقلو .تايوتسملا لك ىلع نيقيرفلا

 تانيصحت دوجو مدع نم كلذكو .؛حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا يف ةيركسع ةدتعأو

 ؛©7ةفضلا نم اقالطنإ هللادبع روخ ةتجللا تبقار دقل .؟'7ةيركسع تازيهجت وأ

 اضيأ تماق امك .رتبوكيلوهلا تاعلطو ةيليل ةبقارم ةزهجأو تارادار ةمدختسم

 .حالسلا نم ةدرجللا ةقطنملا يف ةيوج تايرودب

 هشت (*

 نيحلسم «رثكألا ىلع ايركسع ١23٠ ةنجللا ءاضعأ ددع ناك ةيادبلا ىف

 نمو ةقفارم ةسدنه ةلحو نمو ةيعفدم تاوق نم ةنوكم .نيحلسم ريغ وأ

 يف ةلود "+ تكراش دقلو . يتسجول معد هةهعومجم نمو ةيوج ةلحو

 سلجم ىف نومئادلا ةسمخلا ءاضعألا كلذ يف امب ؛ ؟9ءوكينويلا تاعومجم

 ةلود ةيأ نأ ىلإ ةراشإلا مئالملا نم هنأ الإ .؟؟”ديدج ناك يذلا رمألا .نمألا

 .حالسلا ةعوزتملا ةقطنملا يف ةعقاو ةتقؤم ةبقارم زكارم يف اوماقأو مهقطانم طيشمتب نوبقارملا ماق )١(

 .قلو ١ نيترقفلا ةصاخو :5/22692 :41 /8 7/١7 ريرقت رظنا

 .8 - ” نيترقفلا ةصاخو .5/224354 ؛ما١44 ناسين /ليربا © ريرقت عجار (؟)

 ؟ ريرقت عجار لودلا ءامسأب قلعتي اميف .ايركسع ابقارم 7٠١ نم رثكأ هل نكي مل اهنم أيأ نإ الإ (5)
 ؟ قحلم 5/23106 ربوتكا 4 يف ١ قحلم 5/23106و 5/2310 م١99١ لوألا نيرشت /ريوتكا

 .8 ىلإ ” تارقفلا ةصاخو ءم١54١ لوألا نيرشت /ربوتكا ١5 يف

 ررب يذلا لوألا ءانئتسالا .ةيركسع ةقرف ميدقت نمألا سلجم يف ةيوضعلا ةمئاد ةلود يأ ىلع

 يناثلا ءانثتسالا .الهقعزل# لا هيلع تقفاو (صربق يف ةيناطيرب دعاوق دوجو) ةيلمع تارابتعاب

 , ةارش صعق ؛هركذ قيس عجرم

 كاقإال ح



 ملاعلا تمسق ةمزألا هذه نأ يف ببسلا ودبيو .موكينويلا يف كرتشت مل ةيبرع

 تناك ةيناثلاو .يقارعلا وزغلل ةضراعم تناك ىلوألا .نيتعومجم ىلإ يبرعلا

 نإف كلذلو .قارعلا دناست رخآب وأ لكشب يهو ءةيبرغ تاوق دوجو دض

 عم .ةثعبلا يف ةيبرعلا لودلا نم يأ دوجو اضفر قارعلاو تيوكلا

 ىلع نيفرطلا ةقفاوم يرورضلا نم هنإف .276481/ رارقلل اقفو هنأ ملعلا

 ريغ ةلود يهو ءاهتهج نم ارسيوس .امهيضارأ قوف ةنجللا تاوق دوجو

 يف اكراشت ملف نابايلاو ايناملأ امأ . يتسجوللا معدلا ميدقت يف تمهاس ءوضع

 .؟'”ةفعبلا لامعأ

 نيعتسا ةيعفدم تادحو 5 مهنم ءايركسع ١54٠ ةيادبلا يف ةثعبلا تمض

 ىلع ظافحلاب ةفلكملا ةدحتملا ممألا تاوق نم .نمألا زيزعت فدهب ءاتقؤم اهب

 نانبل يف ةتقؤملا مالسلا ظفح تاوق نمو (1121510/>) صربق يف ملسلا

 .(الكلالابإ)

 ريوعكا ىفو ؛ تادحولا هذه تبحس مأ 351 ناريزج /و ينوي ةيباهن ىف

 يرادإلا زاهجلا نم نيموعلم ابقارم 6 ؛«لامجاإلاب موكينويلا ددع حبصأ

 ةرتفلا يفو .70"2دماطعع 6. 6معنه0عا لدنيرغ رتنغ لارنجلا ةدايق تحت موكينويلا

 اثداه عضولا ناك م147١ ماع نم ةريخألا رهشألاو م١44١ ويام نيب ةعقاولا

 )١( رارقلا نم © ةرقفلا عجار /41”.

 ناسين /ليربأ 4) ىلوألا رهشأ ةتسلا لالخ موكينويلا تاطاشن نع ماعلا نيمألا ريرقت عجار (؟)
 ةيبط ةعومجم تسدق ايناملا نأ الإ .5/23106 :(م١9494١ لوألا نيرشت /ربوتكا ١ خيرات ع١

 . صخش ١١ نم ةنوكم

 ذنم (اناغ) [21طادةصتق امايوبيد لارنحلا ةدايق تحت ؛موكينويلا» تعضو مث .ةيسنحلا يواسمن وهو ()

 .5/24615 ءما497 .لوألا نيرشت /ربوتكا ١ ريرقت عجار .م937١ ناريزح /وينوي ١

 هس 5595 -



 نييركسع دارفأ لبق نم تاقارتخالا ضعبو تاشوانم ةدع نم مغرلاب ءالامجإ

 مل موكينويلا نأ ىلإ راشأ ماعلا نيمألا اهمدق ىتلا ريراقتلا فلتخم يف

 رهشألا ةتس نأ الإ .؟'"ةقطنملا ىلإ امامت دعي مل ملسلا نأل اهرذح نع لختت

 يف ةديازتم تارتوت تفرع م94947١ نم ىلوألا مايألاو م947١ نم ةريخألا

 سلجم لبق نم ةذخنملا ريبادتلا ةيلاعف حرط يذلا رمألا ءحالسلا ةعوزنملا ةقطنملا

 .قارعلاو تيوكلا نيب ةيلودلا دودحلا نامضل نمألا

 : نمألا سلجم لبق نم ةذختملا ريبادتلا ةيلاعف - ج

 تاكاهتنا دص ىف تناك «موكينويللا ةيساسألا ةمهملا نإف 5/17 رارقلل اقفو

 ضرأ نم مت ءايثئادع نوكي نأ لمتحم وأ ,ءىئادع لمع لك ةبقارمو دودحلا
 . 117 ىرعشألا دض ةلود

 بلطتت تناك دودحلا قرخ نم ةياقولا ةمهم نأ ربتعن انئإف انتهج نم

 الو لئاسولا كلمت نكت مل يتلا ««موكينويلا» ىدل ةرفاوتملا كلت قوفت تايناكمإ
 معدي اممو .م494١* ماع قارعلا هيلع مدقأ يذلاك ءريبك وزغ ةهجاومل ةيحالصلا

 يليئارسإلا وزغلا عنم عطتست مل ةةهانا نانبل يف مالسلا ظفح تاوق نأ انيأر

 روصتلا ناكمإلاب سيل هنإف كلذلو .م987١ ناريزح /وينوي 5 يف نانبل بونجل

 تيوكلا نيب ةيلودلا دودحلا نامضل ةلاعف نوكت نأ نكمي «موكينويلا» نأ

 . قارعلاو

 م1141 لوألا نيرشت /ربوتكا ؟ :5/23000 م١49١ لوليأ /ربمتبس " : ةيلاتلا ريراقتلا عجار )١(
 .5/24615 م437١ ريرتكا ؟و 5/23766 م441١ راذا /سرام 7١ م6

 . ارتأل رارقلا سس ةسيماتملا ةرقفلا عجار 05

0 



 ةعوزنملا ةقطنملا كاهتنا نم قارعلا عنمي مل «موكينويلا» ءاشنإ نإف كلذلو

 .(؟) ةنجللا هذه زيزعت ىلإ ىدأ يذلا رمألا )١( حالسلا

 ١( ةيقارعلا تاكاهتنالا :

 نييقارعلا نيعرازملاب صاخلا ماظنلا ةلأسم ناك رتوتلل يساسألا ردصملا

 صخ اميف تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت نع جتنت نأ نكمي يتلا راثآلاو
 نييقارعلا نيعرازملا نم ةرمثتسملا يضارألا ضعب نأ كلذ .7١2ةيكلملا يف مهقوقح

 دكأ مهتهج نم .ةيتيوكلا يضارألا يف ةقطنملا نم يلامشلا عاطقلا يف ةدوجوم

 نسبلو نييقارع ثيثفأو نييركسع لبق نسف ةلثحم يضارألا هده نأ ىلع نويتيوكلا

 . نيعرازم لبق نم

 عقد يذلا رمألا .؟7ثداوحلا نقعب ءعوشن ىلإ ثدأ ةيعضولا هذه

 .ةقطنملا هذه يف اهتاطاشن فيثكت ىلإ «موكينويلا'

 «موكينويلل١ ةديدشلا ةبقارملا تحتو «م447١ فيص ذنمو ؛ةيناث ةهج نم

 ءرصق مأ يف ةقباسلا ةيرحبلا ةدعاقلا نم كالمأو داومو تازيهجت قارعلا داعتسا

 ربمسيد 74 يفو .حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا نم يلامشلا عاطقلا يف ةعقاولا

 يف تاطاشنلا هذه ءاهنإ ةرورضب ةيقارعلا تاطلسلا «موكينويلا» ترذنأ ما

 تايلمع يف رمتسا قارعلا نأ الإ .م4947١ يناثلا نوناك /رياني ١5 اهاصقأ ةلهم

 4 ىفو . "”حالبسلا ةعوزنملا ةقطتملل اريطخ اكاهتنا لكش يذلا رمألا .ةداعتسالا

 )١( خيرات ماعلا نيمأآلا ريرقت عجار ١ ءما 447 لوألا نيرشت /ربوتكا 5/24615.

 نيعباتلا نييركسعلا نييقارملا دحأ م1447 بآ /سطسغا 7٠١ يف حرج ثداونحلا دحأ ءانثأ يف (؟)

 .ءودهلا تيبثت ةداعإ لواحي ناك امدنع «موكينويلل»

 .5/25085 ؛م9441١ رياني ٠١ خيرات ماعلا نيمألا ريرقت عجار (*)

 س 7188



 موكينويلا» عم طابترالا نيمأتب فلكملا يقارعلا غلبأ م597١ يناثلا نوناك /رياني

 ةعنصملا) ةزهاحللا نكاسملا كيكفت ىلإ نودمعيس نييقارعلا نأ نيبقارملا ةثعب سيئر

 اهنم يلاثلاب بلطو ءرصق مأ يف د ,!موكينويلا١ فرصت تق ةعوضوملاو (اًقسم

 . اهءالخخإ

 تاجاجتحا تمدق ثيح اعيرس «موكينويلا» تدر ةيعضولا هذه مامأ

 ممألل ماعلا نيمألا ربتعا هتهج نم .ةيقارعلا ةيركسعلا تاطلسلا ىلإ ةديدش

 عم نواعتلا يف رارمتسالا قارعلا ةبغرب كشلا ىلإ عفدت ثادحألا هذه نأ ةدحتملا

 تمدقأ امدنعو .21)”عوضوملا اذه يف اهب طبترا يتلا هتامازتلا مارتحاو «موكينويلا»

 نوناك /رياني ١١ خيراتب رصق مأ يف «ةيناث ةرم لغوتلا ىلع ةيقارعلا تاوقلا

 ديلا عضو فدهب قارعلا اهذختا يتلا ريبادتلا نمألا سلجم سيئر نادأ ؛ يناثلا

 ربتعاو «حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا نم يتيوكلا بناجلا يف ةدوجوم تازيهجت ىلع

 نأ ىلإ اريشم :؛''”موكينويلا» ةطلس ىلع ارشابم ءادتعا» لكشي كلذ نأ

 لكشت «ةصاخلا ةثعبلا»و ؛موكينويلا» دض قارعلا لبق نم ارخؤم ةبكترملا لامعألا
 «نمألا سلجم سيئر دمعو .(م١14941١) 7481/ رارقلل ةينمض ةديدج تاكاهتنا

 اهل هسفن ضرعي ىتلا ةريطخلا جئاتنلا نم قارعلا ريذحت ىلإ ءديدج نم

 نأ قارعلا نلعأ يناثلا نوناك /رياني ١١ يف .«يدحتلا فقوم يف هرارمتساب»

 ةراثملا ةجفلا» نأ دكأو كش ىندأ نودب هل دوعت رصق مأ نم ةداعتسملا لاومألا

 نع اوغلاب نيذلا اهؤافلحو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اهدوقت «ةيضقلا هذه لوح

 تارارق زواجت لواحي قارعلا نأب عابطنالا ءاطعإ فدهب اهتروطخ يف دصق
 ربتعا «رياني ١١ يف رداصلا يقارعلا فقوملا اذه ىلع ادرو ."”نمألا سلجم

 .م1497 يناثلا نوناك ريع 0 ريرقتلا م عجار )١(

 14 رياني ١١ خيرات 7 7 عجا را

885 



 تاكاهتنا بكترا قارعلا نأ رياني ١ خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف نمألا سلجم

 ةدحتملا تايالولا نم لك تدمعو .(م1441) 5,1 رارقلل ةحضاوو ةحيرص

 دعاوقو خيراوصلل ةداضم عقاوم دض يوج موجه قالطإ ىلإ اسنرفو ارتلكناو

 . قارعلا بونج يف رادار

 يف يعانصلا عملا ىلع خيراوص ةدحتملا تايالولا تقلطأ ءرياني ١7 ىف

 ةنيدملا طسو يف اقدنف اضيأ لاط «موجه ءانثأ ءدادغب ةيحاض يف ءهينارفعزلا

 .بناجألاو نييقارعلا ىحرجلا نم اددعو نييقارع نيليتق عقوأ

 : ؟موكينويلا» ةنجل زيزعت (1

 /ر ياني 5 يف نمألا سلجم ررق « يناثلا نوناك /رياتي ثادحأ ةهجاومل

 نأ بجي ةثعبلاف .2''ةثعبلا ماهم عيسوت (807 رارقلا) م447١ يناثلا نوناك

 ةعوزنملا ةقطنملا يف «ةدودحملا تاكاهتنالاو تاقورخلا كرادت ىلع ةرداق نوكت

 يتلا لكاشملا لحو ءاهتجلاعمو تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ىلع وأ «حالسلا

 نييقارع نينطاوم دوجو كلذكو ةيقارعلا تازيهجتلا دوجو ببسب ثدحت نأ نكمي

 نم اهميسرت مت يتلا حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا نم يتيوكلا مسقلا يف مهكالمأو

 يف تلصح يتلا كلتل ةلئامملا تاقورخلا ةهجاومو ءدودحلا ميسرت ةنحجل لبق

 لمعب مايقلا يف ةردابملا ةيحالص طعت مل ةثعبلا نا الإ .يناثلا نوناك /رياني

 فلا نعلأو هةموو بلا# نأ ماعلا نيلا ريبسعأ «قلق ىلإ ةقتإ :هرسف
 نم اهنيكمتل اهددع ةدايز ىلإ ةجاحب ناكرألا ةئيهو معد زاهجو ةيعفدم تادحو
 ازاهج يأ ءادرف 5147 ىلإ اهددع عفتري نأ بجي يأ «ةديدجلا اهماهمب مايقلا

 078٠5( رارقلا ينبت دنع ةنجللا هيلع تناك ام فاعضأ ةرشع نم انوكم

 )١( يناثلا نوناك /رياني 5 خيرات 87 رارقلا نم ”و ؟ نيترقفلا عجار ١947م .

 ريرقت عجار (؟) ٠١ ؛ما 9917 يناثلا نوناك /رياني 5/25085.

 ا



 هبنتلا ىلع ةرداق نوكت نل ةثعبلا نأ ماعلا نيمألا راشأ كلذ عمو ء(م144١)

 عضو بجوتسا 8١ رارقلا بجومب م947١ ماع يف ةثعبلا زيزعتو ةيوقتو

 نيبقارملا ىلع ءاقبإلا ماعلا نيمألا ررق ؛ىلوألا ةلحرملا يف .لحارم ىلع ةطخ

 ةبوعصلا نم ناكو .ناوفسو رصق مأ ندم عقت ثيح «حالسلا ةعوزنملا ةقطنملل
 تليق اريخخأو .ةيرورضلا ةيعفدملا ةدحو رفوت نأ نكمي وضع ةلود داجيإ ناكم

 «ةيرورضلا تازيهجتلا ميدقتل هدادعتسا تيوكلا نلعأو ةمهملاب مايقلا شدالغنب

 ةدحولا هذه تأدب دقلو .؟7ليقثلا لقنلا لئاسوو ةحفصملا تايلآلا ةصاخ

 يناثلا نوناك /رياني رهش ةيادب يفو .م445١ طابش /رياربف © يف اهلمع

 رسفي يذلا رمألا ."”اصخش ١77١ ىلاوحب ةززعم ةثعبلا تحبصأ م7

 قرخ وأ كاهتنا عنم ىلع اهتردق مدعو «!موكينويللا ةدودحلا ةيلاعفلا نيبو

 درت ىلإ نمألا ساجنمب عقذ يذلا ببسلا ونفت اذهو ..رتغآ دضا رطل يرك
 .ءاهنإ ناكمإلاب نكي مل نإ ءنم دحلل قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ميسرت
 .ةياغلا هذهل ةنحل ءاشنإب كلذو «ةليوط ةدم ذنم نيدلبلا نيب دوجوملا رتوتلا

 .لوألا نوناك /ربوتكا ١5 يف نمألا سلجم سيئر ىلإ ةهجوملا ماعلا نيمألا ةلاسر عجار )١(
 .5/26621 م4

 - .الجر 18 نم رتبكويله ةدحوو الجر ا/ا/5 :شدالغنب - : يلاثلا لكشلا ىلع ةنوكم (؟)
 ؟7ا/و الجر "6 نم ةيتسجول ةدحو :اينالا - .الجر 2٠ نم ةسدنه ةدحو :نيتنجرألا

 5/ :ةيلاتلا ريراقتلا عجار «م447١و م997١ نيب ترج يتلا ثداوحلا ىلع عالطالل .افظوم
 5/و م544١ لوليا /ربمتبس "4 خيرات 5/1994/111 ١4414, ناسين /ليربا 8 ١1

 .م1448 راذآ /سرام 1١ خيرات 5/1995/251و م440١ ربوتكا ١ خيرات 6

 ا



 : تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنجل - ةيناثلا ةرقفلا
 ميدقت ماعلا نيمألا نم نمألا سلجم بلط ١( ةرقفلا) 5817 رارقلل اقيبطت

 ةكرتشملا دودحلا ميسرتل ةيمدقم قارعلاو تيوكلا عم ريادت ذاخمتا فديقب ةتدعاسم

 طئارخلا كلذ ىف امب «ةلأسملاب ةينعملا قئاثولا نم كلذ نيحوتسم نيدلبلا نيب

 ةكلمملل مئادلا بودنملا اهمدق ىيتلاو مم١0 راذآ /سرام خيراتب ةقحلملا

 .دحاو رهش ةلهم يف ريرقت ميدقت فدهب ''"ةدحتملا

 قارعلا نيب ةيلودلا دودحلا ميس رث ةمهم ىلع ةدحتملا ممألا تلصح مث نمو

 ؟ خيرات يمسرلا رضحملا يف ددحمو حضارا ي ىفارغج قيسنتب ةرم لوأل تيوكلاو

 ماعلا نيمألا مدق م١44١ رايأ /ويام ؟ يفو 276١4717. لوألا نيرشت /ربوتكأ

 ميسرت ةنخ ءاشنإ فدهب ةذخنملا ريبادتلاو تارارقلا لوح نمألا سلجم ىلإ اريرقت

 يدي نيب ةنجللا تعضو م997١ ويام ٠١ يفو .2"”تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا

 ىنبت م497١ رايأ /ويام 7٠7 يفو .؟؟اهلامعأ نع يئاهنلا ريرقتلا ماعلا نيمألا

 ءةدحنملا ممألا ةثيه قاشيم نم عباسلا لصفلا ىلإ ادانتسا « نمألا سلجم

 دكأو ةنجللا ريرقت ىلع قفاو هبجومب يذلاو (م447١) 877 رارقلا ءعامجإلابو

 دق 877 رارقلا نأ ىلإ ةفاضإ .2ةيئاهن يه دودحلا ميسرتب ةصاخلا هتارارق نأ ىلع

 .امهدودح تميس ) يتلا نيلودلا ناد دودحلا هم رجس تافمض ىلع ديكأتلا داعأ

 . ع5 322412 دئتسم )١(

 . 181 رارقلا نم ؟ ةرقفلا عجار (؟)

 رايأ /ويام ؟ «تيونكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنحل حرتقا يذلا ماعلا نيمألا ريرفقت عجار (6)

 .5/22558 ما

 رايأ /ويام ٠١ يف :«تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرتل ةدحتملا ممألا ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا عجار (4)

 .ىله١٠ - م59 نص ؛م4947١' ماعلا يلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا يف مم

 .ما 9417 رايأ /ويام 1 خيرات 24877 رارقلا عجار (8)

 - *ةبفإ -



 دودحلا ةكسرج لوح . نمألا سلجم نم ةمدقملا ؛ ةنامضلا جلاعنس مث نمو

 تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت : لوألا ثحمملا

 دب الو 741ا/ رارقلا يف اهتيحالصل اساسأو اردصم ميسرتلا ةنخل تدجو

 نيب دودحلا ميسرت ةنحجل ءاشنإب نمألا سلجم صاصتخا لوح لؤاستلا نم انه انل

 ةيأبو اهلامعأب مايقلا ةنجللا تعاطتسا فيك اقحال ضرعتسنس مث .(أ) نيدلبلا

 .(ج) ةيئاهن تارارق ينبت فدهب كلذو .6ب) لئاسو

 : نمألا رساحم ب صاصتخ هدشا-أ

 .اذج ةردان يه ةيلود ةمظنم لبق نم دودحلا ميس رت ىلع ةلغمألا نإ

 دجنل ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن ىلإ يأ «ءارولا ىلإ عوجرلا انيلع بجوتيو

 نيب ةعقوملا تادهاعملا ساسأ ىلع تمت يتلاو ابوروأ يف ىلوألا ميسرتلا لامعأ
 3 ةهج نم ايراغنهو ايراغلبو ؛انمنل و ءايئاملاو ؛ ةهح نس ةقيلخ : ١ لودلا

 ينبت رثا ىلع مت دق ميسرتلا نأ انيأر نأ قبس تيوكلاو قارعلا صخ اميف

 ضرف ام ةلمج نم .ءضرف يذلا م١44١ ناسين /ليربأ "٠ خيرات 58177 رارقلا

 ّ ةرقفلا بج ومع هنإف اذكهو . قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ميس رن ء طورش نم

 ةدعاسم لك ميدقت ماعلا نيمألا ىلع نمألا سلجم ىنمت «741 رارقلا نم

 .تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرتل

 ا ص عما ةنم يانا ؛ ةتيوكلاو قارعلا ني دودملا يس رثأ : يادعمعانلعع ) ١(



 ؛ةدحتملا ممألا قاثمل اقفو ءنمألا سلجم نإ ىلوأ ءريكذتلا ديفملا نمو

 :نييلودلا نمألاو ملسلا ةداعإب طقف فلكم ريغ 2774و 794 ناتداملا ءةصاخخو

 عتمتي نمألا سلجم نإف «يلاتلابو .امهيلع ةظفاحملل رهسلا هيلع بجي لب

 .نييلودلا نمألاو ملسلا ىلع ةظفاحملاب ةقالع هل ام لك يف ةيساسألا ةيلوؤسملاب

 ادانتسا « نمألا سلجم نأ اقباس انيأر «تيوكلاو قارعلاب قلعتي اميف

 اذه ةدايسل اقرخ تيوكلا دض يقارعلا يركسعلا لمعلا فصو « عباسلا لصفلل

 ةلود ريرحت دعب ءهنإف كلذ ىلإ ةفاضإ .'''«ملسلاب الالخإ» لكشو ءدلبلا

 عقاوم ديدحتو اهميلقا ىدم ةلأسمب متهي نأ نمألا سلجم ىلع ناك «تيوكلا

 مارتحاب قارعلا ىلإ رمألا ءاطعإب ةطلسلا نمألا سلجل ناك ةياغلا هذهلو .دودحلا

 ىلع ناك كلذك .؟”اهتمرح نامضب كلذكو لبقتسملا يف ةيلودلا دودحلا

 ةيلمع ةرورضا وه رمألا اذهو .دودحلا دجوت نيأ ددحيو ررقي نأ نمألا سلجم

 نم ناك دودحلا ةمرح نامضب ارارق نمألا سلجم ذختا امدنعف .2؟!«ةيرظن هنم رثكأ

 .دودحلا ميسرت ةنحل وه ازاهج أشنأ ةياغلا هذهلو .ةقدب اهددحي نأ هيلع بجوتملا

 ممألا هب موقت يذلا لمعلا نوكي نأ يف ةبغر» :يلي ام ىلع ١4 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت )١(
 رمأ يف ةيسيئرلا تاعبتلاب نمألا سلجم ىلإ ةئيهلا كلت ءاضعأ دهعي ءالاعفو ًاعيرس ةدحتملا

 هتابجاوب همايق يف مهنع ًابئان لمعي سلجملا اذه نأ ىلع نوقفاويو نييلودلا نمالاو ملسلا ظفح
 دق ناك اذإ ام ررقي نمألا سلجم» نأ ىلع 74 ةداملا صنتو .6تاعبتلا هذه هيلع اهضرفت ىتلا

 كلذ يف مدقيو ؛ناودعلا لامعأ نم ًالمع عقو ام ناك وأ هب لالخإ وأ ملسلل ديدهت عقو
 نمألاو ملسلا ظفحل 47و 4١ نيتداملا ماكحأل ًاقبط ريبادتلا نم هذاختا بجي ام ررقي وأ هتايصوت

 . «هباصن ىلإ هتداعإ وأ يلودلا

 .م١1414 بآ /سطسغا ؟ خيرات 579 رارقلا عجار (1)

 .(م1991) 54ا1/ رارقلا نم ؟و ؟ نيترقفلا عجار (؟9)

 نيب دودحلا ميسرتل ةدحتملا ممألا ةنجل تارارق» .81عم0لءادهه نا 11اناغه نتلوهو نوسلدنم عجار (4)

 .148/8 ص ما 9517 ه15101 يلودلا نوناقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا ؛.«تيوكلاو قارعلا
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 دعب يرورضلا نم ناك «تيوكلاو قارعلا صخ اميفو «ةيناث ةهج نم

 نيب دودحلل ةقد رثكأ فيرعت ينبت نمألا سلجم قيرط نع تيوكلا ةلود ريرحت
 ةظفاحملاو ملسلا ةداعإ اندرأ ام اذإ ايناديم دودحلا هذه ميسرتو قارعلاو تيوكلا

 اهميسرت متي ملو نكامأ ةدع يف ةقيقد نكت مل نيدلبلا نيب دودحلاف .هيلع
 نإف اقباس انيأر امكو .نيفرطلا نيب تارتوت ةدعل ايس ناك رمألا اذغو .؟!"اتباس

 ءانايحأ نايبوبو ةبرو نيتيتيوكلا نيتريزجلاب ةبلاطملل ةجح كلذ مدختسا قارعلا

 .ىرخأ انايحأ ةدايس تاذو ةلقتسم ةلود تيوكلا دوجو ىلع جاجتحالل وأ

 ةحضاو تاراشإ ىلع نيينعملا نيفرطلا لبق نم لوصحلا هيلع ناك نيدلبلا

 يدودح عازن مامأ انه ءانسل اننأ نايبت مثالملا نمو .؟)دودحلا عقاوم ديدحتل

 دودحل اكاهتنا ءالوأ «ءكلانه ناك دقل .ةوقلا مادختسا ىلإ ءوجللا ببسب طيسب

 نحت . ةلاجلا هذهبو . ةحلسملا ةوشلل عساو مادختسا ةطساوب «كلذو 5 فرتعم

 (””نتلوهو نوسلدنم عم قفتن اننإف بابسألا هذهل .ملسلا دض رمتسم دحت مامأ

 ةدهاعم ةيحالص ريرقت ةطلس نمألا سلجم نأب ءاعدإلا حيحص هنإ] كلوقلا ىف

 ينعت اذام ريرقت «كلذ ةرورضلا تعدتسا ام اذإ «عيطتسي هنأو ءادودح عضت

 ةدعاق ىلإ انه زكترا قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ميسرت نأ الإ .«(ةدهاعملا يأ)

 يتلا ميسرتلا ةيلمعل اهتقفاوم تيوكلاو قارعلا نم لك تطعأ ثيح ؟؟7ةيقفاوت

 ةطورشم ريغ تناك قارعلا ةقفاوم .؟*”ةدحنملا ممألا ةباقرو فارشإ تحت يرهت

 . ةيناثلا ةرقفلا « يناثلا لصفلا « يناثلا مسقلا عجار )١(

 ص ءهركذ قيس عجرم ؛؟...دودحلا ميسرتل ةدحتملا ممألا ةنجل تارارق١ «نتلوهو نوسلدنم (؟)

 .اركآ

 .186 نص « عجرملا سفن (6)
 .!14 ص ءةركذ قيس عجرم ؛ ؟تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا مسرا ؛(لادعوعاسلعع (4)

 -ةلاسر عجار تيوكلا صخ اميف .7417 رارقلا ىلع ًايمسر اتقفاو تيوكلاو قارعلا نأ ًاقباس انيأر (5)
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 طبترم وه قارعلا نإف يلاتلابو .؟''هاركإلا تحتو ظفحت عم قفاو هنأ ىعدا هنأ عم

 م هاا

 . ةينأت

 : ةنحللا ءاشنإ 0(

 ريبادتلا لوح م١44١ رايأ /ويام ؟ خيرات ماعلا نيمألا ريرقت ىلإ ادانتسا

 تفلأت ةنجللا نإف «تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنجل ءاشنإ فدهب ةذختملا

 : مه ءاضعأ ه نس

 .يسيقلا ضاير ريفسلا وهو قارعلل لثمم -
 .يقوزر قراط ريفسلا وهو تيوكلل لثمم -

 ريدملا «8:001 كورب ديسلا مهو ماعلا نيمألا مهنيعي نولقتسم ءاربخ ةثالث - 

 ماع حاسم 1:هعمدام» نوتسريور ديسلاو «؛ةيديوسلا ةحاسملا ةئيهل ينقتلا

 وهف ةنجللا سيئر امأ .هدئليزوين ىف ةيراقعلا تامولعملل ماعلا ريدملاو

 ويح و اسستودنتأ يف قباسلا ةيجراخلا ريرزو . "طم ادامتإ راتخحمم َدنْمْلا

 ؛ خيراتب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ يتيوكلا ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر بئان "
 ىلإ يقارعلا ةيجراخلا ريزو ةلاسر عجار قارعلا صخ اميف .5/22457 :م١94941١ ناسين /ليربا
 .5/22456 م441١ ناسين /ليربا ١ يف نمألا سلجم سيئر ىلإ ةهجوملا كلتو ءماعلا نيمألا

 5/22480 رظتا . "817 رارقلل قارعلا قيبطت ىلع اهتقفاوم تطعأ ةيقارعلا ةينطولا ةيعمجلا نا امك )١(

 .م14191 ناسين /ليربا ٠١ خيرات

 دعاسم 8411605 سوكيتاف ديسلا هناكم نيعو .ةيصخش بابسأل ةنجللا ةسائر نم ادامتا لاقتسا (؟)

 . يلودلا نوناقلا لاجم يف فورعم ينوناقو لمسعلل يلودلا بتكملا ماع ريدمل قباس

 تاما ح



 مسر ةعومجم سيئر 811111161 رثنب ديسلا نيع امك . يلودلا نوناقلا ا

 .ةنجللا رس نيمأ ماعلا نيمألل ةعباتلا طئارخلا

 نيب دودحلا ميسرتب ةنجللا هذه ةيحالص هريرقت يف ماعلا نيمألا ددح

 ةيبلغأب تارارقلا ذخشت ةنجلل يلخادلا ماظنلل اقفوو .2"”تيوكلاو قارعلا

 وه ةسلجلا داقعتال باصنلا .ادحاو اتوص وضع لكل نأ املع «تاوصألا

 روضحلا نيب نم ةنجللا سيئر نوكي نأ طرش لقألا ىلع ءاضعأ ةثالث روضح
 ةنجللا تارارق نوكت نأ ماعلا نيمألا حرتقاو .لقألا ىلع نيتلودلا ىدحإل لثمتو

 هذه دمتسا ماعلا نيمألا نأ ودبيو .ةعجارملل ةلباق ريغ دودحلا ميسرتل ةصاخلا

 ربمسيد ” خيراتب ةمئادلا ةيلودلا لدعلا ةمكحمل يراشتسالا يأرلا نم دعاوقلا

 رارقب ةيكيشتلا - ةينولوبلا دودحلل ةلكشملا ةصاخلا ةنجللا صوصخب :.ما47

 نأ ىلع» صني يذلاو ءارفسلا رمتؤم نع م١97١ زومت /ويلوي ٠١ يف رداص

 تسلل ةنغلا ير ةقفاوم نإ .تاوصألا ةيبلغأب اهتارارق ذختت ةنجللا

 نم هنإ» مهلوقب اهلمع قرطو ةنجللا نيوكت اودقتنا نيينوناقلا ضعب نأ الإ

 فرط لبق نم «ةنجللا هذه يف لاحلا وه امك ميسرت ةنحخل لكشت نأ فولأملا ريغ

 .©7«عازنلا يف ءاقرف ريغ مهتيرثكأب مه ءاضعأ مضت نأو ثلاث

 اهررقت ميسرتلا ناجل نإف «ةعبتملا ةيلودلا ةسرامملل اقفوو «ةقيقحلا يف

 قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ميسرت ةنحل امأ .واستم ساسأ ىلع ةينعملا لودلا

 ضعب ام ةجرد ىلإ تلكش اهلمع دعاوقو اهئاشنإ فورظو عد ببسب « يهف

 )١( رايأ /ويام ؟ خيرات ماعلا نيبألا ر ريرقت عجار ١144١م؛ 5/22558.

 ( 5ص 4 مقر ع3 هن ؛ ةيئانلا ةملوذلا لدعلا ةمكحم « ]3131213 انيزراوج ةيضق عجار 8

 ) )9ةيخط تارارق# ءنتلوهو نوسلدتم . . . ١ .اركاآ ص ءفر ذ قبس عجرم ؛
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 يتلا دودحلا ناجل ىلإ تيطعأ يتلا فئاظولاك :؟'”ةقباسلا قباوسلا عم هباشتلا

 ياسرف ةدهاعم نم 47 ةداملل اقفوو كلذكو .م9470١ - ١9١ 94يماع تئشنأ
 ةكراشملاو ةفلاحتملا لودلا مهيمست مهنم ةسمخ «ءاضعأ عبس نم هن لكشتت

 هذه ذيفنت ءدب نم اموي ١8 دعب ايكافولسوكيشت ةلود رخآو اينولوب دحاوو
 هذه تارارق ذختت .ايكافولسوكيشتو اينولوب نيب دودحلا ايناذيم تبثتل ةدهاعملا
 .2"«ةينعملا فارطألل ةمزلم نوكتو تاوصألا ةيبلغأب ةنجللا

 ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرت ةنجل نيب يساسأو لب ماه قراف ةمث ىقبي

 الإ مضت نكت مل ةريخألا هذهف .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب تلكش يتلا ناجللاو

 هذه نأب ةروص ىطعي امم «ةفلاحتملا لودلل نيلثمم ةيبلغأو ةينعملا لودلا يلثمت

 ةيبلغأب عيطتست تناك اهنأل «ةرصتتنملا لودلا فرصت تحت تعضو امنإ ناجللا

 ةفلؤملاو ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرت ةنحل امأ .اهتدارإ ضرف ناجللا ءاضعأ

 ترهظ دقف ماعلا نيمألا لبق نم نينيعم ءاربخ ةثالثو ةلود لكل دحاو لثمم نم

 اًهتنول يطعأ امث ةيبلغأ نوينقتلا ءاربخلا هيف لكش زاحنم ريغ يلود زاهجكا

 .©7«ةيسايسلا تارابتعالا ىلع ىغط اينقت اعباط

 : تاينقتلا وأ لئاسولا ('

 يدنتسملا قيثوتلا مادختسا» ةنجللا ىلع نأ 541/ رارقلا نم ” ةرقفلا يف ءنمألا

 .215/22412 مقرب ةروشنملا سلجلا ةقيثو يف ةرهاظلا ةطراخلا كلذ يف امب ءمئالملا

 .الال* نه ؛ءركذ قيس ميرم 46 . دوديلا مسرا ؛(ينادعوعسلعع ) ١(

 ؛ةيناثلا ةعبطلا ءماعلا يلودلا نوئاقلا صوصن ةعومجم :؛(01113081, آان" يف صنلا عجار (؟)

 .ةيسئرفلاب 0517 ص م975١ « سيراب

 .الالا ص :هركذ قبس محرم 8 . ةوديلا مسر] ؛ (ينادعوعانلعع (؟)

 لا# ا د



 ةكلمملل مئادلا لثمملا ةلاسر عم ةقفرملا طئارخلاب» داهشتسالا ىلإ رارقلا راشأ امك

 ةرابع يهو .4م491١ راذآ /سرام 78 خيرات ةدحتملا ممألا ةئيه ىدل ةدحتملا

 ماعلا ريدملا نع ةرداص ١/ 6٠٠٠٠ سايقمب تيوكلل ةيحسم طئارخ ةدع نع

 تمت يتلاو م988١ ماع ةدحتملا ةكلمملا يف ؟يضارألل يركسعلا حسمللا

 ةعومجم لاسرإ مت مم١0 راذآ /سرام 48 يف .م٠144١ ماع اهتعجارم

 اياظيربل كادلا لكحل ليت نم ماعلا نينألا ىلإ فرل لعام ىف طار
 لثمم نلعأ ء«ةلاسرلا هذه ىفف .5741/ رارقلا كلذ ىلإ راشأ امك :ىمظعلا

 نأ ىلإ اريشم ما 7 لات لدابت ىلع ةزكترم تناك طئاردلا هذه نأ ايئاطيرب

 امك «ضرألا ىلع يأ ءايناديم دودحلل اقيقد افيرعت يطعي ال اذه لئاسرلا لدابت

 ةدحتملا ةكلمملا ةموكح فقوم ةرورضلاب لثمت ال طئارخل ١ هذه نأ اضيأ حضوأ

 هذه ىلإ ضرألا نم ءزج يأ ةيعبت نم اهفقوم وأ ءدودحلا ميسرتب قلعتي اميف
 , ؟17كلت وأ ةلودلا

 ؛ةيلالد ةميق آلإ اهل نكي مل هذه طئارخلا ةعومجم ىلإ ةراشإلا نإ عقاولا يف

 .دودحلا ميسرت ةيلمع راطا يف رابتعالا نيعب اهذحخأ بجي ىرخأ رصانع نيب نم

 ةهج نم .2"'”يقارعلا ةيجراخلا ريزو ىلإ هتلاسر يف ماعلا نيمألا هيلإ راشأ ام اذهو

 ؛ ةيدودحلا ةقطخملل ادح ةليصشفم تامالع عضو ىلإ اودمع حسملا ءاربخخ نإف ةينأن

 يف شيتفت ةلوج ةنجللا ترجأ امك .ميسرتلا فدهب ةديدج طئارخ اوعضو امك

 هذهلو .ما١6 ناريزح /وينوي 4١و ١6 نيبام ةرتملا ىف ةيدودحلا ةقطنملا

 مسرلا ةسسؤم رسلا نيمأو ةنجللا يف نولماعلا نولقتسملا ءاربخلا راز ةبسانملا

 ةيلاتتم تارم عبرأ ةنجللا تلسرأ مث .قارعلاو تيوكلا يف ينطولا يفارغوبوطلا

 148 سس «ةركذ قبس مجرم 1 . ةلحخ تارارقا نتلوهو توسلدتم 1

 .م١1491١ رايأ /ويام ؟ خيرات .؛5/22558 ءماعلا نيمألا ريرقتب ةقحلم ةلاسر عجار (؟)

 تا



 تمدختسا يتلا لامعألاب مايقلل ةقطنملا ىلإ ايفارغوبوط ايدنلزوين - ايديوس اقيرف
 ةنجل تزكترا امك .2'”ةيدودحلا ةقطنملل ةيدوماعلا ةيفارغوبوطلا طئارخلل ساسأك

 لودلا هعبتت تناك يذلا كولسلا ىلع «ةيناطيربلا ةطيرخلا ىلإ ةفاضإلاب « ميسرتلا

 ام يف امهفقوم نع ربعي ناك كولسلا اذه نأل «م977١ لئاسر لدابت لبق ةينعملا

 يتلا تارشؤملا رابتعالاب ةنجللا تذخأ امك .؟"'دودحلا عضو عوضوم صخي

 م٠44١ يماع ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ ةهجوملا ةيناطيربلا تاركذملا اهنمضتت تناك

 تيوكلل ةيماحلا ةلودلاو قارعلا ىلع ةبدتنملا ةلودلا تناك ايناطيربف .م١1951و

 276١471(. ماع اهلالقتسا ىتح

 . ضرألا ىلع تايلاعفلا رابتعالاب ذخألا اريثك ةمتهم نكت مل ةنجللا نأ الإ

 ادانتسا يدودحلا طخلا ليدعت كلذكو لمتحملا فييكتلا ةيحالص كلمت ال» يهف

 كلذ تلعف امك ةنوكملا ئدابملا ءلاثملا ليبس ىلع ءةقبطم «ةيلحلا فورظلا ىلإ

 نكل .©؟«ةينلع ةروصب ةيحالصلا هذهب ةدوزم تناك يتلا ميسرتلا ناجل ضعب
 . تابسانملا ضعب يف ةلادعلا تارابتعا ىلإ اضيأ تزكترا ةنجللا نأ اقحال ىرئس

 ىلع تميقأ ةيساسأ ةبقارم ةطسم ؟5 ىلإ ةفاضإلاب ءةحاسملا ةباقرل تاطحم عبرأ ءاشنإ مت دقل )١(

 تاطغلا هذه ةيقارم تع دقلو ؛دودلا لوط ىلع نيتطحملا نيب مش ان ىلإ ١8 نم دتما لصاف

 لامعأب ماق يديوسلا قيرفلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .[اناناغ# نإ 685 عون نم تازيهجت ةطساوب
 .ةمهم ا هذهل ًاصصضخ ةرهجم « (0رنت3ة130861 ردتوموك عون نم ةرئاط ًامدختسم وحلا نم حسم

 طئارخلل ةينطولا بتاكملا نإف :يدوماعلا يوحلا ريوصتلاو ةيفارغحلا طئارخلا ةباقرل ةجيتتكو

 تاذ ؛.250000/.4 سايقمب ةيدوماع ةيفارغوتوف ةطيرخ ١8 تجتنأ ادنلزوينو ديوسلا يف ةيفارغحلا

 . ىوتسملا تاينحنم نيب راتمأ ةسمخ لصأ نم عافترا تاروتنوك

 يلودلا نوئاقلا ةماعلا ةلجلا .ةنجللا ريرقت نم ,/؟ ةرقفلاو 1٠ ىلإ 57 نم تارقفلا عجار (؟)

 رشا ص م17 , ماعلا

 .؟ ةرقفلا « يناثلا لصفلا ء يناثلا مسقلا عجار (*)
 .الال؟" ص ءءركذ قيس متجرم 41 . دوذملا ميسرتا ؛(يلانعوعسلعع (1)

 - 4 وك



 ةرود ١١ تدقع يهو «يرس عامتجاب اهلامعأ ةنجللا ترشاب ةياهنلا يفو

 يف اهبتكم يف وأ كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقم يف امإ ءاعامتجا 875 لمشت

 تادنتسملاو ريراقتلا نم اريبك اددع ةنجللا تسرد اهلامعأب اهمايق ةليطو .فينج

 .ةنجللا رس نيمأو ءاربخلا لبق نم ةيساسأ ةروصب « ةمدقملا

 تدقع يتلا «ىلوألا سمخلا تاسلجلا يف اوكراش ءاضعألا لك عقاولا يف

 اهلالخ تدمتعا ؛م147١ ناسين /ليربا 5١و م١44١ رايأ /ويام 7 نيب

 ةلأسم تسردو ةيربلا دودحلاب ةقلعتم تارارق تذختاو يلخادلا اهماظن ةنجللا

 .هللادبع روخ يف ةيرحبلا دودحلا

 زومت /ويلوي ١0 نيب ةدقعنتملاو «ةقحاللا تسلا اهتاعامتجا ءانثأ يف نكلو

 هيلإ تلسرأ كلذ عمو .قارعلا لثمم بيغت «م947١ رايأ /ويام ١7و م5

 ."'"اهيلع قدصملا رضاحملا خسن كلذ يف امب «ةمئالملاو ةديفملا تادنتسملا لك

 ميسرت لوح يئاهنلا اهريرقت ةنجللا ترشن م497١ رايأ /ويام 7١ يف

 .قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا

 يف قارعلاو تيوكلا نيب لئاسرلا لذدابت ىلع ةدنتسم « ميسرتلا ةنخل تدمع

 تاعاطق ثالث ىلإ ةيدودحلا ةقطنملا ويسلم ةث ىلإ مآ ه5 1و ما 3577 يماع

 .؟؟7ةماسأ

 . ميسرتلا ةنحل لامعأ نم قارعلا فقوم ةفرعمل 7 ثحبلملا عجار (1)

 ب6 وقياح



 ١( يبرغلا عاطقلا :

 يتيقافتا اهتنمضت يتلا ديدحتلا ةغيص نم ىلوألا ةلحرملا عم قفاوتي وهو

 وحن مث نطابلا عم ةجوعلا يداو عطاقت نم اقالطنا» عقي وهو م975١ م7

 ضرع طخ بونج تحت ةرشابم عقت ةطقن ىتح نطابلا لوط ىلع لامشلا
 .؟ناوفس

 ىلع» ةرابع ىنعم ديدحت يه عاطقلا اذه يف تحرط يتلا ةيساسألا ةلكشملا

 نم رثكأ دتمي ءانيأرو قبس امك نطابلا نأل ؛««نطابلا ةاذاحم عم» وأ «نطابلا لوط

 نيح الإ .فافحلا عباط يداولا اذهلو .ملك 8و ؟ نيب هضرع حوارتيو ملك 8

 تررق دودحلا نم مسقلا اذه صخي اميفو ."7اهدنع لمعتسيف ءامسلا رطمت

 . "وعم جولاثلا رايعم ينبت «هميسرت فدهبو «ةنجللا

 رايعملا نإف لصألا يفف ؟رايخلا اذه ىلإ تعفد يتلا بابسألا يه ام نكلو

 طسولا طخلا رايعم دامتعا نأ الإ . طسولا طخلا ناك ةيرهن دودح مسرل لمعتسملا

 حلاصلا مسقلا نوكي نأ ىلإ ةيعيبط ريغ ةيفارغج لماوع ةلاح يف يدؤي دق
 هنإف «كلذ ىلإ ةفاضإ .ةدحاو ةلود ةهج نم ةيرحبلا ةحالملا يف مادختسالل

 الإ ديدحتلل رايعمك جولاثلا دمتعا «ةيرهنلا دودحلا لاجم يف ءطيسبتلا بابسألو

 ةلباقلا ريغ راهنألا صخ اميف هنأ الإ .""رخآ يأر ىلع ءاقرفلا قافتا ةلاح يف

 . يناثلا مسقلا نه يناثلا لصفلا نس ةيئاثلا ةرقفلا عجار 220

 ؛ءانثتسالا ةلاح يف الإ ؛ لكشي وهو .يداولا وأ رهنلا يف ًاقمع رثكألا طخلا» وه 1طهل»#عو لا (؟)

 .دحاو بايغو ءاضيب ةقرو دض " ةيبلغأب تيوصتلاب دمتعا 11181728 لا رايعم .؟دودحلا طخ

 ا ص ؛هركذ

 "اقل رايعم ىلع أتلع تدمتعا تادهاعملا ىشعب ةقيقحلا يفر 11 سس . عجرملا ىسفن (19)

 تيد ل د



 . طسولا طخلا نوكي نأ بجي يدودحلا طخلا نأ دقتعن اننإف ةحالملل

 .«بسحو ةحالملل الباق سيل رهن ىرجم ىف عقي وهف نطابلا صخ اميف
 ملت ال ةنيرق درجم وه كلذ نأ الإ .ةنسلا نم ربكألا ءزجلا ةليط فاج هنأ لب

 . طسولا طخ رايتخاب ةنجللا

 ةنجللا نأ ءاهلوأ .تاراتعا ةدعل جولاثلا طخ ةنجللا تراشخا ةياهنلا يف

 ةرازو ىدل يناطيربلا راشتسملا .50770805 ديسلا حارتقا رابتعالا نيعب تذعأ

 ةغايصلاب لوبقلا ىلإ تيوكلا خيش «م97537١ ماع ءاعد يذلاو ةيقارعلا ةيلخادلا

 رثكألا طاقنلا طخ يأ «حولاثلا عبتت دودحلا نإف نطابلا دادتما ىلع : ةيلاتلا

 رايعمل ةيلوألا جئاتنلا نيلقتسملا ءاربخلل اقفو «يناثلا رابتعالا امأ .؟'”"اضافخنا

 هذه ثلاث ."”نيمصاختملا نيقيرفلا لبق نم ةعبتملا ةسرامملا عم ةقفاوتم جولاغلا

 اهيف جئاتن نع رفسأ جولاثلا أديم مادختسا نأ تردق ةنجللا نأ وه تارابتعالا

 راشملا ةيناطيربلا طئارخلا ةعومجم ىلع تعضو يتلا تاراشإلا عم محالتلا ضعب

 .نمألا سلجم نع رداصلا 141/ رارقلا يف اهيلإ

 جولاثلا رايعم ىلإ ءوجللا جئاتن نيب لصاحلا قرفلا نإف «لاوحألا لك يفو

 ديعصلا ىلع ةيضقلا هذه يف ةصاخ ةيمهأ وذ ودبي ال طسولا طخلا نم الدب

 نيب رهنلل ةيذاملا يضارألل دودحلا ديدحت ةنجل لبق نم اهعابتا بجي ىتلا ءىدابملا نيب نم -
 '1طهل- لا نوكيس ءرصع يأ يف ؛يدودحلا طخلا» نأ ىلع دكؤي «ليزاربلاو ةيناطيربلا انايوغ

 ءممألا ةيصع صوصن ةعومجم عجار .ةدلصم ةظحل يف 11ه15عو لا ناكم نكي أيأ اننا

 .11 2 ص لا

 . 381107 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ ةدحبتملا ممألا ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا عجار 1

 صاخلا بناجلا ىلع ةعوضوم نوكتس تيوكلا ةطرش زكارم لكو قارعلا ةطرش زكارم لك نإف
 « هركذ قبس مجرم 2. نيل تارارقآ «نتلوهو نوسلدتم مجار .نيتلودلا نيتاه نيب دودحلل

 1 نم 7”

 - اء



 ١ مقر دومعلا ىلع لكشتت نأ بجي دودحلا نأ ةنجللا تررق كلذل .؟''يلمعلا

 دودحلا دومع تحبصأ ىيتلاو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو قارعلا نيب دودحلا ىلع

 دودحلا لامش ىصقأ نأ ةنجللا تررق امك .يبرغلا يدودحلا عاطقلل ١ مقر

 بونج ةطقن ضرع طخ عم يداولا جولاثلا عطاقت ىلع عقت نطابلا يف
 هذه نأ ثيح نم لكاشم ةدع راثأ لامشلا ةياهن ةطقن نم ققحتلا .؟'”ناوفس

 عقت ةطقن ضرع طخب م975١ دودح عضو تادرفملاقفو «ةطبترم ةطقنلا

 .تافالخلا نم ريثكلا اهديدحت راثأ يتلاو «ناوفس ضرع طخ بونج ةرشابم»

 دعب الإ دودحلا لامش ةياهن ةطقنل قيقد ديدحت عضو مدع ةنجللا تررق كلذلو

 .يلامشلا عاطقلا يف لخدي اذهو .ناوفس «بونج ةرشابم» ةطقنلا عقوم ديدحت

 . يلامشلا عاطقلا ا

 ةرشابم عقت ةطقن» نم أدبي يذلا دودحلا نم مسقلا هرابتعاب ددح دقلو

 .بو أ نيتطقن يف عاطقلا اذه ديدحت جلاعنس ."'”هللادبع

 ريبعت فيرعت «ةيادب «يرورضلا نم ءمسقلا اذه يف دودحلا فيرعتل

 . هةتفادأب ةدذحم ةطقنلا هزه تناكو . ناوشس ضرع طخ «بونئج ةرشابما

 نم «ابيرقت اماع ١١ ةليط هنأ تدجوو ةيخيراتلا رصانعلا لك ةنجللا تسرد

 قارعلا نيب دودحلا ىلع لدت يتلا «ةتفاللا هذه تناك «م479١ ىلإ م

 ,.7١5؟ نم ؛ عجرملا سفن ءنتلوهو نوسلذنم عجار )١(

 . 4 مقر قحلملا يف م877١ لئاسر لدابت عجار (6)
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 ناوفس بونج ميدقلا قيرطلا ىلع ةعقاو ةطقن ىلع ةدوجوم :؛تيوكلاو

 .؟"7«تيوكلاو قارعلا نب دودحلا» ةرابع ةتفاللا هذه تلمح دقلو 505 عانت

 .نطابلل اقفو نيتلودلا نيب دودحلا نيبت اهنإف يلاتلابو

 ىلإ تدأ ةتفالل ميدقلا عقوملا ديدحتل تالواحم ةدع ترج م٠94١ ماع

 ءاهلوح امو ناوفس ىف ةيعجرملا طاقنلا نم ةفاسملل ةضراعتمو ةفلتخم تاريدقت

 يف اداعتبا رثكألا ليخنلا ةرجشو رابألا ءميدقلا كرامحجلا زكرم كلذ يف امب

 ىلع بلغألا ىلع اناك ةتفالل الامتحا رثكألا نيزكرملا نأ ةنجللا تررق .بونجلا

 يبرغلا بونجلا فرطلا بونج ارتم وأ (دحاو ليم) راتمأ ١1١4 دعي

 طسولا لحلا تدمتعاو نيسايقلا تذخأ ؛ةنجللا يأ ءيهف .كرامجلا زكرل

 يف ميدقلا كرامجلا زكرم برغ بونج ىصقأ نم اقالطنا ارتم 417١ ١ يأ امهنيب
 1577ناوف

 ىلع ١ ميدقلا ناوقس كرامج زكرم عقوم ديدحتل «نولقتسملا ءاربخلا لدلمتعا

 ةدعب اوماق امك .م1941و م1440 نيبام تذخأ ةيوج ةيفارغوتوف روص

 )١( نيترقفلا 458 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛ يئاهنلا ريرقتلا عجار ١ و١!.

 . يناثلا ءزجلا نم ء يناثلا لصفلا نم «ةيناثلا ةرقفلا نم ء يناثلا ثحبملا عجار (؟)

 ةجيتنلا تناكو هداعبتسا مت وأ هلهاجت مت اهيأر نأ ىرت ثيح رظن ةهجو تيوكلل ةطقنلا هذه يف (1)

 تبحس تيوكلا نأو «تيوكلا عم هدودح دادتما ىلع هي بلاط ام رثكأ ًارتم ١4١ قارعلا ءاطعإ

 زكرم «ةيقارعلا ةيثيوكلا دودحلا ميسرت» يف تيوكلا فقوم رظنا :رارقلا اذه ىلع اهظفحت
 1١١١-1١5. ص 7١٠١7 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 تررب يتلا بابسألا ةنجللا حرشت مل ةقيقحلا يف .* ةرقف :يئاهنلا ريرقتلا عجار (54)

 يذلا سايقلا يأ «ليم نم لقأ ةفاسم نإ لوقلا انتكمي اذه يفو .اذهك يقيفوت لح نع ثحبلا

 نإف ءيلاتلابو .م1477١ ديدحت ةغيص هتوتحا يذلا فصولا عم قفاوتت نأ نكمي ؛ةئجللا هتدمتعا

 قبس عجرم ؛؟. . .ةنحل تارارق» ؛نتلوهو نوسلدنم عجار .ةلوبقم ةجيتن ىلإ تلصوت ةنجللا
 .١7ا ص ءهركذ

 ” تل



 .(7)اهيلإ اولصوت دق اوناك يتلا جئاتنلا تدكأ ةيناديم تارايز

 : نيروخلا عطاقت ىلإ ناوفس نم - ب

 ددح دقلو .ةيربلا دودحلا نم مسق رخآ دودحلا نم ءزجلا اذه لكش دقل

 بونج . . ةيلاتلا ةرابعلل اقفو م977١ لئاسر لدابت يف عاطقلا وأ مسقلا اذه

 ريبزلا روخ ءاقتلا ىتح قارعلل اكرت نيذللا رصق مأو مانس لبج نم ؛ناوفس رابآ
 .«هللادبع روخو

 تايطعملا ءوض ىلع ديدحتلا اذه ريسفت يف يه ءانه «ةلكشملا نأ عقاولا

 نأ بجي يذلا ىرجلا ةلكشم تحرط ةصاخ ةروصبو .ةقطنملاب ةصاخلا ةيفارغجلا

 «ناوفس بونج ةعقاولا ةطقنلا نيب ميقتسم طخ لكش ذخأت لهف :دودحلا هعبتت

 ىلإ لصت امدنع يىوتلت «دودحلا يأ ءاهنأ وأ ؟نيروخلا ءاقتلاو ءهالعأ ةددحملا

 ؟نيروخلل عطاقت ةطقن يقتلت نأ لبق ءرصق مأ بونج ةعقاو ةطقن

 ةفاضإ .م١941١و م977١ نيب ةعوضوملا طئارخلا ىلع ةنجللا تدنتسا دقل

 غم١1121و م٠94١ يماع ؛ةيناطيربلا تاريسفتلاب تدشرتسا اهنإف «كلذ ىلإ

 طئارخلا ىلع ميقتسم طخ عضوب حمس يذلا رمألا ءدودحلا عضو ةغيصل

 رصق مأ بونجب ارورم «ناوفس بونج يف ةطقنلا نم ةديدجلا ةيفارغوتوفوثروالا
 ةفضلا يف فرحنيس ناك طخلا اذه نأ ةنجللا ترقأو .نيروخلا عطاقت ىتح

 اذه .؟"”روخلا بصم قالغإ هل ةجيتن ينعي يذلا رمألا ءريبزلا روخل ةيلامشلا

 .جيلخلا ىلإ فاكو نمآ لوصو قيرط نم قارعلا نامرح ىلإ يدؤي دق طخلا

 )١( ةرقف ءهركذ قبس عجرم «يئاهنلا ريرقتلا عجار 4/.

 .ةيلاتلا ةحفصلا يف ةطيرخلا عجار (؟)

 .الرأ ةرشف ؛هركذ قس عجرم ؛ ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا عجار 00(
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 : دودحلا خيرات يف لوحتلا طاقن

 ناوفص بونج دودسلا ةتفال عقارم
 ١ ةيغيرانلا قتاتبلا يف نيبه وه اه بسعح

 131 ماع حاضبتسعا

 ا٠44 كيظارع جاجنسل ةركذم باف
 يكرمجلا زكرللا نف [ راغمأ 1105 ] دعاو ليه دعب يله جا فه

 "زلال از[ "قب اننان قيدط "7+ "1715ه لامش ى»

 دوتسس همهعش

 | اذ1 ماع يف تطقتلا ةيوج ةيقارغوثيف ةروص يف نديث اهلك قرطلا بسسس
 ةرصاعفم قرط

3 1 

 .ةدحتملا ممألل ةعباتلا ميسرتلا ةنجلل ًاقفو ناوفس بونج يف دودحلا ٠١: مقر ةطيرخ

 -#غ14-



 .برعلا طشل اليدب الح لكشي نأ نكمي ناك

 طخب تلكشت دق تناك دودحلا نأ ءماع لكشب .ةنجللا تررق دقل
 با وثح لحاسلا ىلع ةدوجوم ةطقنو ناوقس بونج ةعقاولا ةطقنلا نيب هيفقتسم 2

 يأ ءضفخنملا رحبلا طخ «ريبزلا روخ لوط ىلع «عبتت مث نمو ءرصق مأ

 مأ بونج ريبزلا روخ ىلع دودحلا ةياهن ديدحت لجأ نمو «كلذ ىلإ ةفاضإ
 ىلع ادوجوم ناك لحاسلا عم يدودحلا طخلا عطاقت نأ ةنجللا تررق ءرصق

 رارقلا يف اهيلإ راشملا كلت ةصاخ ؛ةمئالملا ةيناطيربلا طئارخلا ىلع نودملا عقوملا

 .(م19941) ة4ا/

 دعب ىلع ةدوجوم يه رصق مأ بونج اهيلإ راشملا دودحلا نأ كلذ نع جتتي
 ول اميف اهيلع لوصحلا نكمملا نم ناك يتلا عطاقتلا ةطقن بونج رتم ٠١ ىلاوح
 م٠95١ يماع نويناطيربلا اهمدق يتلا تاحاضيإلل الماك اقيبطت ةنجللا تدمتعا

 . ""”ةيقارعلا يضارألا يف رصق مأ ءانيم عمجم لك كلذب ةكرات «م1401و

 لحاسلا ىلع رصق مأ بونج يف ةطقنلا نيب دودحلاب قلعتي اميفو ءاريخأ

 م٠15١ ربوتكأ يف تمدق يتلا تاحاضيإلا نأ ةنجللا تررق «نيرونخلا ءاقتلاو

 هنأ ةنجللا تراشأو .7"2ةقيقد تاحاضيإ تناك م١40١ لوألا نوناك /ريمسيدو

 دودحلا ديدحت بجوتي هنإف «لحاسلا ىلع ءرصق مأ بونج ةطقن نم ارابتعا

 رثكألا يهو لباقملاب ةرشابم دجوت ةطقن ىتح ةضفخنملا هايملا عيباني طخ عابتاو
 يتيوكلا لحاسلا نأ «ينعي اذه .2'”7١هللادبع روخو ريبزلا روخ عطاقت نم ابرق

 7١. 4 ص :هركذ قبس عجرم ؛". . .ةنحل تارارق» ؛نتلوهو نوسلدنم عجار )١(
 ,الا/”7 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛؟.. .دودحلا ميسرت» ؛(116161008ع كدونك عجار (؟)

 ,قث ةرقفلا ءهركذ قيس مجرم ؛ ةنجدلل يئاهنلا ريرقتلا عجار )02

 حا # الرز د



 ."”ةيقارع هايمب طاحم وه (ملك ١ ىلاوح) ريبزلا روخخ ىلع لطملا

 .هربتعا لحلا اذه ىلع هقيلعت ضرعم يف ©0عمعانلهم كدونك روسفوربلا

 .؟؟؟ةيرصحلا هتطلس تحت اهتاءاسرإو نفسلا ةكرح اهيف نوكت ةماه

 ."*'اهيلإ فرعتلاب حمست يتلا

 ضرع ىلع ةيرحبلا دودحلا ؛«هللادبع روخ عاطق» ةرابعب ةنجللا تنع

 تحرط يتلا ةيساسألا ةلكشملا .هللادبع روخخو ريبزلا روخ ءاقتلا نيب «ئيطاوشلا

 روص لالخ نم ةضفخنملا هايملا عيباني طخ مسر تررق ةنجللا نإف اذكهو ءعجرملا سفن )١(

 .ةحيحص ريغ ناولأب 10ةعدانهع ءارمح نود املا ةيفارغوتوف

 . ةيلاتلا ةحفصلا يف ةطيرخلا عجار (؟)
 /ليربا يف ةنجلل ةسماخلا ةرودلا لالخ رارقلا اذه دض توص قارعلا بودنم نإف ببسلا اذهلو (؟)

 .م13437١ ناسين
 .الالا" ص ؛ةركذ قبس عجرم .1. . .دودحلا ميسرت» :(0انعةعءانلمع كدوتك (4)

 ىلإ ءاييرقت ملك ؟ ضعب نع اهضعب دعي بصن ١١ ب ًايدام ةيربلا دودحلا تايئادحا تططخ (5)

 ثالثلا طاقنلا ىقتلم ددحي يذلا مئاقلا دوماعلا وه لوألا بصنلا .ةطسوتم ةمالع 0,6 بناج

 دودح دوماع نم دودحلا بصن عقاوم نم عقوم لك نوكتيو .ةيدوعسلاو تيوكلاو قارعلل

 ؟مس 48 هسيياقم غلبتو راتمأ ” عافتراب دوسألاو رفصألاب يلطم ةحلسم ةناسرخخ نم عونصم

 عضوو ءًابيرقت رتم ,١ 5 قمعب ضرألاب ةرئاغ ةدمعألاو .ةدعاقلا دنع ؟مس ٠4و ةمقلا دنع

 يتارعلا بناجلا ىلع دهاش دجوي عقوم لك يفو .ءاوتساب ؟م ؟ ةحاسمب يئاسارخ قوط اهيلع
 .ةرورضلا دنع دوماعلا بصن ةداعإ ليهستل ضرألا يف نانوفدم يتيوكلا بناجلا ىلع رخآو

 . يلاتلا دوماعلا عقوم ىلإ يضفملا هاجتالا نيبناجلا ىلع ةريغص ةرشؤم ةدمعأ نييتو

 تان
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 لدابت ةصاخو ءةيخيراتلا تايطعملا تناك اذإ ام ةفرعم يه عاطقلا اذه يف

 حمست م1977 ماع دودحلا عضو قافتا تدكأ يتلا «م9177١ ماع لئاسرلا

 متي مل هنإف «عقاولا يف .يرحبلا عاطقلا اذه يف نيقيرفلا نيب دودحلا فيرعتب

 .؟!'هللادبع روخ عاطقل م477١“ ماع يف الو ءم١ 977 ماع يف ال «قباس ديدحت

 ميسرتلا ةنجل ريرقت يلاغ سرطب ديسلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لقن امدنعو

 اميف» هنأ نلعأ ,م47١ بآ /سطسغأ ١١ يف «نمألا سلجم سيئر ىلإ

 ىلإ ةنجللا ةوعد سردي دق سلجلا نإف ؛لحاسلا ضرع ىلع دودحلا صخ

 نإف اذكهو .«اهتمهم ءاهنإ يلاتلابو نكمم تقو برقأ يف ةقطنملا هذه ميسرت

 .""”حارتقالا اذه ىلع هتقفاوم ىطعأ ءالا/ا“ هرارق يف نمألا سلجم

 اهب تماق يتلا لامعألل ةنجلل هئانتما نع نمألا سلجم رّبع نأ دعبو

 بحري» ."”هيسرتلاب ةصاخلا اهتارارقب بحر «ةيربلا دودحلا ميسرت فدهب

 ايقدشق ماظقلا ةليقات اهتزوم لف سمع تورش جالا كب . سلجملا

 نأ حاحلإب اهنم بلطيو ءلحاوسلا ضرع ىلع دودحلا لمشتس يتلا دودحلل

 كلذب لمكتف دودحلا نم ءزجلا اذه ميسرت ةنكمم ةصرف برقأ يف أدبت

 .(9«اهلمع

 يأ م977١ دودح ةغيصل ةريخألا ةلمجلا نأ ميسرتلا ةنحل تربتعا دقلو

 .««تيوكلل يه مدارملا مأو هوراقو ربكو ةهوعو ناكسمو نايبوبو ةبرو رزج»

 نتلوهو نوسلدنم عجار :ةنجللا سيئر ةلاقتسا ببس وه اذه نأ نيفلؤملا ضعب ربتعا )١(

 1١١. ص ؛هركذ قبس عجرم خا . تارارقا

 وضع ١4 ةقفاومت رقأ يذلاو ما بآ /سطسغا 253 خيرات اياب رارقلا نه " ةرقفلا عجار 0

 . (روذاوكالا) 0

 000 0 م دف تا

 غار



 .هللادبع روخ يف عقت ءعاطقلا اذه يف «ةدوجوملا دودحلا نأ ريكفتلا ىلإ عفدت

 ء يخيراتلا فلملا تادنتسم ىلإ ادانتسا عهنأ تظحال ةنجللا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 الإ .؟''هللادبع روخ يف دودحلا عقوم ديدحتل ماع قافتا نيدلبلا نيب دجوي ناك

 ءةصاخ «بلط يذلاو ءالا/"" رارقلا ينبت ءانثأ» هنأ ىلإ اوراشأ نيفلؤملا ضعب نإ

 سلجم ءاضعأ نم اددع نإف هيما دودحلا ميسرت اروف أدبت نأ ةنجللا نم

 نيحضوم «ءاذهك لمعل هل ةقباس ال يذلا عباطلا ىلإ ةراشإلا ةرورض ىأر نمألا

 عضولل ةصاخلا فورظلا ببسي الإ رارقلا اذه ىلع ةقفاوملا اوعيطتسي ال مهنأ

 ديدحم قافتا دوجو ببسب اضيأ وأ قارعلا هب ماق يذلا ءادتعالا نع محانلا

 2 (176دودح

 ةعباتم نم ةنجللا عنمي مل كلذ نإ الإ :"”ةيرحبلا دودحلا اهلالخ تسرد
 . اهلامعأ

 هدامتعا بجي يذلا رايعملاب قلعتت ةنجللا ىلع تحرط ىتلا ةيناثلا ةلكشملا

 طنا رايعم وأ 8 'جولاثلا» رايعم وه له .هللادبع روخ عاطق ميس رمل

 كلذو ءطسولا طخلا وه عبتي نأ بجي يذلا رايعملا نأب ترقأ ةنجللا ؟طسولا

 ءازجأ فلتخم ىف راحبإلا ىلإ ءنيتلودلل ةبسنلاب «لوصولا نأ ساسأ ىلع
 "انكم نوكي نأ بجي ةموسرملا دودحلل ةرواجملا اهيضارأ

 )١( ةرقفلا ؛هركذ قبس عجرم «ةنجلل يتاهنلا ريرقتلا عجار 84.
 ال١1 ص :ةركذ قبس عجرم 6 . . ةنه تارارق» ؛نتلوهو نوسلدنم عجار )نع

 ذختت ةنجللا نأل كلذو دودحلا ميسرت ةئح لامعأ يف كراشي نل هيودنم نأ قارعلا نلعأ دقل (6)

 ةدحتملا تايالولاو نمألا سلجم دصقيو ؛ةمكحتملا ىوقلا لبق نم ةضورفم ةيسايس تارارق

 .5/242/53 يقارعلا ةيجراخلا ريزو نم م997١ ويلوي ١؟ خيراتب ةلاسرلا رظنا .ايناطيربو

 .5*و 84 نيترقفلا ؛هركذ قبس مجرم «ةئجلل يئاهنلا ريرقتلا عجار (4)

2000 



 يماعل ةيناطيربلا تادنتسملا نع ةجتانلا تارشؤملا تضفر ةنجللا نإف كلذل

 ريبك ددع ساسأب قلعتي اميف «ءحوضولا يف صقن نم مغرلابو» «هنأ ةنجللا

 م١٠19 نيب هللادبع روخ لثمت يتلا تاططختاو طئارخلا ىلع ةرهاظلا طوطخلل

 يف اهدجن يتلا تافيصوتلا كلذكو ؛ طوطخلا هذه نإ لوقلا اننكمي ؛ما1566و

 ةكارس وأ طسوب رمي طخ مسر ابيرقت سكعت ؛رصعلا سفنل ةدئاعلا تادححسلا

 نيرشت /ريوتكأل ةيناطيربلا تاحاضيإلا تناك ةديحولا تاءانئتسالاو .روخلا

 ١178 مقر ةطيرخلا دامتعا ةنجللا تررق .؟''ةرحبلا ىتح جولاثلا رايعم روخلا

 .طسولا طخلا ديدحتل م١99١ ماعل ةيناطيريلا (ةيرحبلا ةدايقلا زكرم) ةيلاريمدألل

 تدمع مث .ساسألا طوطخ طاقن رايتخال مدختسا يذلا دنتسملا وه اذهو

 ةمدختسم «نيتلودلا لحاس ىلع « ساسألا طخ طاقن نم ققحتلا ىلإ ةنجللا

 .(راحبلا ايفارغوبوط) هايلا فصو ملع يف ةدمتعملا تاينقتلا

 روخ يف نيقيرفلل ةبسنلاب راحبإلا ةيمهأب ةنجللا ترقأ ةيناث ةهج نم

 ةماعلا ةنامألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم هرضح انالعإ تنبت ىهف .هللادبع

 نيتلودلا يضارأ ماسقأ فلتخم نم رحبلا ىلإ لوصولا نأ ربتعي ةدحتملا ممألل

 اعباط دودحلل نمؤن نأ اندرأ ام اذإ ءمهم رمأ وه ةموسرملا دودحلل نيتيذاحملا

 نأ ةنجللا ظحالتو .دودحلا لوط ىلع نمألاو ملسلا ءرارقتسالا ززعنو الداع

 وه امك «يلودلا نوناقلا دعاوق هيلع صنت رحبلا ىلإ لوصولاو راحبإلا قح

 .'7م987١ راحبلا نوناق صوصخب ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف اهنع رّبعم

 :هركذ قبس عجرم «١؟.. .ةنحل تارارق» ءنتلوهو نوسلدنم يف روكذم ؛ثلاثلا مدقتلا ريرقت )١(
  0رض 5151١

 يناثلا نيرشت /ريمفون ١5 يف قيبطتلا زيح (م9487١) راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا تلخد (؟)

 .ما14

 تا ند



 ةذخآ ءةتجللا تربتعا دقلو .تيوكلاو قارعلا نم لك لبق نم اهيلع قدصملاو

 ؛نيتلودلل نمضي لوصولا قح نإ ؛ةقطنملا هذهل ةصاخلا فورظلا رابتعالا نيعب

 .''!هقيلعت نكمي ال يذلا راحبإلا قح

 تافاوط ساسأ ىلع اهعضو متي مل هللادبع روخخ يف دودحلا نإف ءاريخأو

 ءارجإ ديفملا ريغ نم هنأ تررق ةنجللاف .يعيبط رايعم يأ ساسأ ىلع وأ

 ةتباث نيوانعب روخلا يف يدودحلا طخلا لثم ثيح ؛هللادبع روخ يف ديدحتلا
 ظ . ")ةماعلا ةيلودلا ةسرامملاو قيبطتلل اقفو ةددحمو

 م77 هرارق يف نمألا سلجم اهيلع قفاو ةنجللا اهيلإ تلصوت يتلا جئئاتتلا
 . ةموسرملا دودحلا نسصو تي يذلا

 لعف دودرو دودحلا ميسرت نامضو ديكأت ةداعإ : يناثلا ثحمملا

 قارعلاو تيوكلا

 ترشن «م95417١ رايأ /ويام ٠١ يف ةدقعنملا ءهرشع ةيداحلا اهترود يف

 يف ةنجللا تضرع .لمعلا نم نيتنس ىهنأ يذلا يناهنلا اهريرقت ةنجللا

 ةحئالو ةيدودحلا ةلأسملا خيرات تس ارد بفك ع. ةضاح ةروصب ءاهريرقت

 قارعلا نيب ةيلودلا دودحلا ميسرت اهساسأ ىلع مت يتلا ةيفارغجلا تايثئادحالا

 ةيقارعلا نيتموكحلل نيتقدصم نيتخسن ماعلا نيمألا عدوأ دقلو .؟'”تيوكلاو

 .ةدحتملا ممألا فيشرأ يف تعضو ةثلاث ةخسنو «ةفشرألا ضرغب ةيتيوكلاو

 ةحرتقم ءدودحلا ميسرت ةنايص فدهب تايصوتلا ضعب ةنجللا تمدق دقلو

 . الد 5 نيترقفلا ؛وركذ لمست مجرم ؛ ةنحلل يئاهنلا ريرشتلا مجار 1

 . عجرلا سفت (5)
 .ةيلاتلا ةحفصلا ىلع ةطيرخلا رظنا (1)
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 لوصولل قيرط نيمأآت كلذكو ايونس داشرتسالا طاقنو تاتفاللا شيتفت متي نأ

 ءم4454١ ناسين /ليربأ يف قلطأ يذلا ء:ةنايصلا جمانرب .تاتفاللا ىلإ

 ةيلاتلا طاقنلا ةحلاعم مئالملا نم هنأ ىرن ءاذه دعب «موكينويلا" صاصتخا نم وه

 ةليصح نايب - ب .دودحلا ميسرتب صانخلا 877 مقر نمألا سلجم رارق -أ :

 .ٌقارعلا لعف درو - تيوكلا لعف در - ج «ءةدحتملا ممألا لمع

 : 67 رارقلا - أ

 ماعلا نيمألا ركش «م441١“ رايأ /ويام ٠١ يف ةنجلل ريخألا عامتجالا ءانثأ

 لكشب قثومو يقيقح «قيقد ميسرت يف زاتمملا مهلمع اودأ نيذلا ةنجللا ءاضعأ

 «ةيعانطصالا رامقألا ايجولونكت لضفب هنأ ءركذ امك .؟'”دودحلا لكل ديكأ

 ىطقف رتميتس ا 5 أطخ شماه عم ةمالع لك عقوم ددحت نأ ةنحللا تعاطتسا

 نوناقلا» نم لك نأ افيضم «ةيربلا دودحلا عاطقل يعيبطلا ميسرتلاب قلعتي اميف

 يف هل قباس ال يذلا حاجنلا اذه يف تمهاس نمألاو ةيسامولبدلاو ايجولونكتلاو

 ةقطنملا يف رارقتسالاو ملسلا ىلإ ةليبن ةمهاسم» نيمدقم «ةدحتملا ممألا تايلوح

 ةيدايحو ةيعوضوم مارتحا ةيقارعلا ةموكحلا نم ماعلا نيمألا بلط امك «ملاعلاو

 . (')ةنجمللا لامعأ جئاتن

 ؟١ خيراتب ءنمألا سلجم سيئر ىلإ ةنجللا لامعأ تلسرأ :كلذ دعب
 .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لبق نم '''م447١ رايأ /ويام

 نايب .تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنجلل ةريخألا ةرودلا يف ماعلا نيمألا نايب عجار )١(

 . م497١" رايأ /ويام ٠١ خيرات «:56/511/4999 - 116/148 ةدحتملا ممألل يفاحص

 ماعلا نيمالل ةمدقم عم «م1445-- 1494٠ .تيوكلاو قارعلا نيب عازنلاو ةدحتملا ممألا عجار (؟)

 بتكلا ةثف .كرويوين ءةدحنملا ممألا :مالعإلا ةرادإ .يلاغ سرطب روتكدلا ةدحنملا ممألل

 , 25 - ةربك ست 4. ءرخلا .ءاقرزلا

 ا



 «نمألا سلجم نإف ءم447١ رايأ /ويام 77 يف ىرج شاقن رثا ىلعو

 رارقلا عامجإلاب ىنبت «قاثيملا نم عباسلا لصفلا ساسأ ىلع فرصتي يذلا
 ةداعإ ىلإ ةنجللا دمعت مل «ميسرتلا تايلمع لالخ هنإ) هيف ركذ يذلاو , 877

 «ةرم لوألو ءديج لكشب تدأ اهنكلو «قارعلاو تيوكلا نيب يضارألا عيزوت

 يف ةفرعملا دودحلل ةقيقدلا ةيفارغجلا تايثادحإلا ميسرتل ةيرورضلا ةينقتلا ةمهملا

 تاقذلص تينت ةذاغإ. :ساتكلا قارعلا ةيرويمسو تيزقلا ةلوج م قافتاف هنو
 /ربوتكا ؟ يف نيقيرفلا لبق نم عقوملا .«ةقحلملا لئاسملاو فارتعالاو ةقادصلا

 نع ةجتانلا ةصاخلا فورظلا يف تمت دق ةمهملا هذه نأو «غم977١” لوألا نيرشت

 ماعلا نيمألا ريرقتو (م441١) 141/ رارقلل اقفوو قارعلا لبق نم تيوكلا وزغ

 تارارق نأ ىلع ديدج نم سلجلا دكأ مث .«رارقلا اذه نم ٠ ةرقفلاب صاخلا

 اقفو «تيوكلاو قارعلا نم طرتشت#و «ةيئاهن يه ميسرتلا عوضوم ىف ةنجللا

 ةيلودلا دودحلا ةمرح مارتحا نمألا سلهل ةلصلا تاذ تارارقلاو يلودلا نوناقلل

 .«يحالملا رورملا يف نفسلا قحو ةنجللا لبق نم ةموسرملا

 ةمرح نامضب» هرارق ىلع ديكأتلا نمألا سلجم داعأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 امل اقفو «ذاختاو ةنجللا لبق نم ةيئاهن ةقيرطب اهميسرت مت يتلا ةيلودلا دودحلا

 امك .ةدحتملا ممألا قاثيمل اقفو «ةياغلا هذهل ةيرورضلا ريبادتلا لك ؛مئالم وه

 رارقلا نم ةعبارلا ةرقفلاو (م1991١) 781 رارقلا نم 4 ةرقفلا يف طرتشم وه

 , 13(م14415) ل“

 ؟لمعلا ةليصح يه ام نكلو

 )١( رارقلا نم ” ةرقفلا عجار  8757)١915577م(.

 هس 258



 : ةدحتملا ممألا لمع ةليصح - ب

 نأ ثيحو ديج لكشب ةينقتلا اهتمهمب طقف تماق ميسرتلا ةنجل نأ ثيح
 ةيفارغجلا تايثادحإلا تاحلطصمب «ىلوألا ةرملل ميسرتلا تضرتفا ةرورضلا

 ناكم ةيوعصلا نم نوكي ؛(7١قارعلاو تيوكلا نيب ةيلودلا دودحلل ؛ةقيقدلا

 . عازنلا يفرط نيب رساخلا وه نمو حبارلا وه نم ديدحت

 رابآ ةدع عقاومب ناقلعتي نيلاؤس ةساردو صحفت اهيلع بجوت ةنجللا نأ الإ

 راشملا ةطيرخلا ىلإ ادانتسا «هنأ ةنجللا تحضوأ دقلو «ًافرملا عمجم كلذكو طفن

 نيب ةعقاولا طفنلا رابآ نإ «(م9141١) 581 مقر نمألا سلجم رارق ىف اهيلإ

 يف ةدوجوم١ «قباسلا يف قارعلا اهرمثتسا ىتلاو «نطابلا يداوو ناوفس

 يف هعضو ميسرتلا نإف رصق مأ ءانيم عمجم صخ اميفو .ةيتيوكلا يضارألا

 زكارمو عئاضبلا غيرفت تازيهجتو تاعدوتسملا كلذ يف امب ةيقارعلا يضارألا

 رصق مأ ةيرق كلذكو «نيبناجتم هبش نيزكرمو ةقيمعلا هايملا يف ءاسرإلا

 ترمتسا ةميدقلا ةيرحبلا ةدعاقلا طقفو .تيربكلا مجانمو ةيرحبلا ىفشتسمو

 حمس دقل .م1137 ناريزح /وينوي ١7 :5/24113 دنتسم «نمأآلا سلجم سيئر نالعإ عجار )١(

 صلختلا كلذكو «ةباقرلاو حالسلا عزنل عساو جمانرب قالطإب قارعلا لبق نم تيوككلا حايتجا

 /ليربا ىف «نمألا سلجم أشنأ ةياغلا هذهلو .قارعلا اهكلمي ناك ىتلا لماشلا رامدلا ةحلسأ نم

 نم © ةرقفلا ماكحأ قيبطتب ةفلكملا (© 5 17 [0) ةدحتملا ممألل ةصاخخلا ةنجللا «م441١ ناسي
 تيوكلاو قارعلا نيب عازنلاو ةدحتملا ممألا» عجار ليصافتلا نم ديزمل ؛(م18917١) 7417 رارقلا

 ترجفنا م491١ لوألا نيرشت /ربوتكأ يف .84 ص ءهركذ قبس عجرم 04م1445-

 دقع يذلا قافثالا .«ةيسائر# ةامسملا عقاوملل ةريخألا شيتفت لوح ةنجللا هذهو قارعلا نيب ةمزأ
 زيزع قراط يقارعلا ءارزولا سلجم سيئر بئانو «نانع يفوك ؛ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نيب

 585 .ةيسنرفلا دنوملا ةديرج يف صنلا عجار .ةمزألا هذه ىهنأ (م149,) طابش /رياربف 77 يف
 /سرام ؛827 مقر ؛ةيسنرفلا ةيسامولبدلا دنوملا عجار هيلع قيلعتللو .م1954/8١ طابش /رياربف

 .ما 446 راذآ

 ها 2 قد



 .دودحلا ديدحت ءارجإ ىلإ دمعت مل ةنجللا نأ ىرن مدقت ام ءوض ىلع

 ءةهج نم «لوقلا اننكمي عقاولا يف .ةدهاعم بجومب ةياغلل ةقيقد ةقيرطب ةددحما

 .ةقطنملا يف نمألاو رارقتسالا تابلطتم قيقحت مت دق هنأ نيببسلو «ماع لكشبو

 مارتحا نيمأت ةيناكمإ نمألا سلجم تطعأ ميسرتلا ةيلمع نأ وه لوألا ببسلا

 .ةدايسلا ةلماك ةلودك تيوكلا دوجو نامض ءادارطتساو «ةيلودلا دودحلا هذه

 يف ةماه طفن رابأ نأ ىلإ ىدأ دودحلل يلامشلا عاطقلا ديدحت نأ وه ءيناثلا

 صاصتخالل ةعضاخ تحبصأ ؛هل اكلم اهربتعي هخيراتل قارعلا ناك «لامشلا

 .رصق مأ أفرم عمجم ماسقأ ضعب ىلإ ةبسنلاب رمألا سفن .تيوكلل يميلقإلا
 ةعباتتملا تايدعتلا ةسايس ليوط تقو ذنم قارعلا عابتا وه ةجيتنلا هذه ببس

 .؟17”تيوكلا ضرأ ىلع

 تناك ةنجلل ةيئاهنلا ةجيتنلا نأ «ةيناث ةهج نم ؛«ديكأتلا اننكمي «كلذ عمو

 تبلاط يذلا هللادبع روخب قلعتي اميف ءالوأ .عقوتي ناك ام رثكأ قارعلا حلاصل

 لك ىلع هتدايس ةسرامم معدي نأ عيطتسي ال ريخألا اذه نإف ءايلك هب قارعلا

 تازيهجتلا كلذكو ءيطفن لقح نم امسق نأ اديج فرعي ناكو ءروخلا ةقطنم

 يناطيربلا ريسفتلا عم قفاونملا طخلا ىلع ىدعتت «أفرملا عيسوت نمؤت يتلا

 لوصو نمأ ةنجللا رارق نإف كلذ عمو .''”ع477١ قافتال (يتيوكلا يلاتلابو)

 . هللادبع روخخ ىلإ قارعلا

 ناكو .اجارحإ رثكأ عضو يف قارعلا دجوُي نأ نكمملا نم ناك هنإف اريخأ

 عطقي يدودحلا طخلا ثيح ةطقنلا لامشلا ىصقأ يف عضت نأ ةنجللا ناكمإب

 (رزجلا) ىندألا دملا طخ لوط ىلع طخلا اذه ريس تيبثت لالخ نم «لحاسلا

 )١( ص ءهركد قبس عجرم 6. . . ةنحل تارارق١ ءءنتلوهو نوسلدنم ١١١.

 ) )1.عجرلا نفت
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 . جيلخلا ىلإ هلوصو

 هايإ ةلضفم .ءطسولا طخلا رايعم ىنبت ىلإ ةنجللاب تعفد بابسألا سفن

 انيأر نأ قيس «تيوكلا صخ اميف .7١2هللادبع روخ يف .7ط216ع جولاثلا ىلع

 نم ةدحاو ةطقن صخ اميف الإ ةيبلغألا رارق دض توصي مل مئادلا هيودنم نأ

 .اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا ىلع تيوكلا ةقفاوم دكؤي يذلا رمألا « عازنلا

 امكو .يلك دايح فورظ يف اهلامعأب ةنجللا تماق دقل .«لاوحألا لك ىف

 ءانثأ يف «م447١ رايأ /ويام ٠١ يف ءيلاغ سرطب ديسلا ماعلا نيمألا راشأ

 نيب دودحلا ميسرتب ةدحتملا ممألا تماق اهخيرات يف ىلوألا ةرملل هنإف» «ةلأسملاب

 انكمم نكي مل يذلا رمألا .نمألاو ملسلا ىلع ةظفاحملا راطإ يف نيوضع نيتلود

 كلذ ريتعتس ىرأ الود نإف . مويلا دنم» فاضأو . «تاوئس ةدع لبق هروصت

 ."'"«اهدودح ميسرتل ةقباس

 ةنجل لالخ نم .ةدحتدملا ممألا لمعل ةزجوم ةليصحل ضرعلا اذه دعب

 ءدودحلا ةلأسمب صاخلا مدقتلا ضعب نايبتو ةيتيوكلا ةيقارعلا ةمزألا يف «ميسرتلا

 .نيفرطلا نم لك لعف دودرل رصتخم ضرع ميِدَقَت «يرورضلا نم هنإ «ىرن

 : تيوكلا لعف در - ج

 سلجم نع رداصلا م447١ (877) رارقلا مرتحيس هنأ ىلع تيوكلا دكأ

 يه ةئجللا تارارق نأ ىلع ديكأتلا داعأو ءةيمازلإ ةوق رارقلل نأ اربتعم نمألا

 ثق" ص «هركذ قبس عجرم . يئاهنلا ريرقتلا عجار 1(

 ) ع 0 - . عا 435 رابأ /ويام ٠١ ضثيرات «506/51:1/4999 - 11148 ناب مجار (؟)

 - الا -



 ناريزح [ويئوي 1١7 خيراتب ءملس تيوكلل مئادلا بودنملا نإف كلذلو .ةئاهن

 يف ءارزولا سلجم نع رداصلا نايبلا نمضتت ةلاسر ماعلا نيمألا ءم١ 447

 .؟17تيبوكلاو قارعلا نيب دودحلا جيس رث ةنحل لامعأ ةصاااخعب قلعتملاو تيوكلا

 (م14147١) 8757" رارقلا مرتحيس هنأ» «ةلاسرلا هذه يف «تيوكلا دكأ

 ةبسنلاب ءاهل ىتلاو ةمئالملا تارارقلا لك كلذكو ءنمألا سلجم نع رداصلا

 رارقلا حضوأو .ةيئاهن يه ةنجللا تارارق نأ ىلع دكأ امك . . .ةيمازلإ ةوق ءهل

 تيوكلاو قارعلا نيب ةيلودلا دودحلا ةمرح نامضب هرارق ىلع ديدج نم دكأو
 ممألا قاثيمل اقفو ةياغلا هذهل ةيرورضلا ريبادتلا لك «مئالم وه امل اقفو ءذاختاو

 . «ةدحمتملا

 مل ميسرتلا لحارم لالخ» هنأ هتلاسر يف يتيوكلا ءارزولا سلجم ركذ امك

 عيزوت ةداعإ يأ ىلإ تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرتب ةفلكملا ةنجللا ءأجلت

 ةمهملاب ؛ديج لكشيو ءطقف تماق اهنكلو «؛تيوكلاو قارعلا نيب يضارألل

 ةدعاق ىلع دودحلل ةحضاولا ةيفارغخلا تايئادحإلا ميسرتل ةيرورضلا ةينقتلا

 عازنلا يفرط لبق نم تمدق يتلا ةيتوبثلا تادنتسملاو قيثوتلاو ةذفانلا تاقافتالا

 .«ةنجللا ىلإ
 اناهرب نمألا سلجم رارق يف ىرت تيوكلا» نأ ءارزولا سلجم رارق فاضأو

 انهاشو «ةيلوذلا ةيعرشلا تَرْرَع ىلا: ةيلودلا ةسمظنملل ةميلسلا ةيؤرلا ىلع
 لدعلاو ملسلا عيجشت يف ةمهاسملل اهب تماق يتلا دوهجلا حاجن ىلع اديدج

 .«نييلودلا

 لوح ملاعلا لود لك هابتنا تفليل ةبسانملا هذه ءارزولا سلجم منتغا اريخأ

 .م14817 ناريزح /وينوي ١1 خيرات :5/25963 دنتسملا عجار )١(

 - ع[



 سلجم تارارق لك قبطي يكل يقارعلا ماظنلا ىلع طغضلاب رارمتسالا ةرورض

 نييتيوكلا نئاهرلاو ىرسألا ريرحتل ةصصخللا كلت ةصامعخالو ءةلصلا تاذ نمألا

 لاقتعالا تاركسعمو نوجسلا لخاد اولاز ام ةثلاث لود ىنطاوم كلذكو

 .«ةيقارعلا

 ةنحخل لامعأي ءايباجيإ ءكراش تيوكلا لثع نأ ىلإ ةراشإلا نم انل دب ال

 باجأ :ةيناث ةهج نم .قارعلا لثمت هلعف ام فالخب ةياهنلا ىتح ميسرتلا

 تطعأ له : ميسرتلا لامعأ ةياهن دنع تحرط ىتلا ةلئسألا ىلع نويتيوكلا

 تيوكلا تقبأ له ؟مهباصأ امع ضيوعت ريبدتك ةيقارع يضارأ نييتيوكلا ةنجللا

 لءاستو ؟تادهاعملا يف ةلجسملا دودحلا ىف ةلخادلا يضارألا لكب ةظفتحم

 ىلع ةيركسعو ةيطفن تازيهجت ءاشنإب تيوكلا مهتا قارعلا نأ انيأر نأ قبس
 .""”؟ناريإ عم برح ةلاح يف اهيف ناك يتلا ةلحرملا لالخ ةيقارعلا ضرألا

 ةريخألا تارارقلاف .ةحصلا نم اهل ساسأ ال هذهك تاماهتا نإ «عقاولا يف

 عقاو وه (مك ,١ 0) هليمرلا طفن لقح نم اءزج نأ ىلع تدكأ ميسرتلا ةنجلل

 . ةيتيوكلا يضارألا لخاد

 لقح بونج عقي لقح لالغتسا نم تيوكلا نويقارعلا عنم يضاملا يف

 تارارق نأ اودكأ نويتيوكلا  ؟'”كانه ةدوجوملا راثآلا رامثساب اورمتساو هليمرلا

 عم ةقفاوتم ءةليمرلا لقح يف طفنلا رابآ ضعب تداعأ يتلا ءدودحلا ميسرت ةنجل

 ادحأ نإف يلاتلابو ؛ةيملعلا دعاوقلا قفو ضرألا ىلع تيرجأ يتلا تاساردلا

 ."”رخآلا باسح ىلع ةأفاكم لني مل نيقيرفلا نم

 .ثلاثلا مسقلا نم لوألا لصفلا نم ١ ةرقفلا عجار )١(

 *1١١7-١١1. ص ؛هركذ قبس عجرم ؛«ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرت# ؛عجار (1)

 . عجرملا سفن (1)
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 انايحأ تسيل ةنجللا تارارق نأ ىلإ نويتيوكلا راشأ «كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ديدحتل نيفلتخم نييأرب تذخأ ةنجللا نإف اذكهو .ةيتيوكلا بلاطملا عم ةقفاوتم

 .ةميدقلا قيرطلا لوط ىلع ميدقلا كرامجلا زكرم بونج ىف ةتفاللا عقوم

 قارعلا يأرو راتمأ ١1١94 ةفاسم ىلع هددحت ىتلا ةنجللا يأر : اناك نايأرلاو

 ةفاسم حرط يذلا تيوكلا يأر تضفر اهنإف يلاتلابو .ارتم ١١565٠١ ةفاسم ىلع

 :رثم 4

 رثكألا ةتفالل عقومك ؛ ينبت تررق ع هالعأ انيأر امك «ةنجللا نإف اريخلأو

 يبرغ - يبونج فرط ىصقأ نم اءدب ارتم 47١ ١ يأ ةطسوتملا ةفاسملا ءالامتحا

 ةطقنلا عقوم» نإف يلاتلابو .2'”هيدقلا قيرطلا لوط ىلع ميدقلا كرامجلا زكرمل

 يتلا ةطقنلا بونج ارتم 47١ ةفاسم ىلع - عقي ةنجللا لبق نم تددح يتلا

 روسفوربلا ربتعا دقلو .27«تيوكلا اقحالو تقولا كلذ يف اهب تبلاط

 عاطتقا مت ةئأد ءاعدالا ءاضيأ ؛« تيوكلا ناكمإباا نأ ؛ قىح نعو « (لادعوعالل عع

 اودر امدنع نويتيوكلا هدكأ ام اذهو .7"2«ةقطنملا هذه يف اهيضارأ نم ارتم

 .؟؟هيسرتلا ةنجل تارارق صوصخب ةيقارعلا تاءاعدالا ىلع

 قح يه هللادبع روخ ىف ةحالملا نأ نويتيوكلا راشأ «كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .روخلا يف ةحالملا قح قارعلا ىطعأ ةنجللا رارق نأ نيح يف .تيوكلل يرصح

 لوخدلا ةيرح نم مرحي مل قارعلا نإف «ةجيتنلابو .قارعلا ةحلصمل ناك اذهو
 ىلعأ ىتح ريبزلا روخ نم تيوكلا تمرح ةنجللا رارقل اقفوف .ريبزلا روخ ىلإ
 .روخلا نم ايلك دافتسا قارعلا نأ ايلمع ينعي ام «هايهل ا رزحل طخ

 )١( صض « هركذ قبس عجرم .؛ ؟ةيفارعلا - ةيتيوكلا دودملا ميسرت» عجار ١1١١.

  5ا ةرقفلا ؛هركذ قيس عجرم : يئاهنلا ريرقتلا عجار

  0ص ءهركد قبس عجرم ؛ ؟ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودعلا ميسرتا مجار ١1١١.

 تسب( ردود



 دعب ءاهلمجم ىف ةئجللا تارارق ضفر مدع ررق تيوكلا نإف .كلذ عمو

 كلذ لكشي ال ىتح «هرظن ةهجو عم قفاوتم ريغ وه ام ىلع هضارتعا لجس نأ

 .؟''قارعلا ديفيس ناك يتيوكلا ضفرلا نأل ءدودحلا ميسرت مامأ ازجاح

 لكش ريبزلا روخب قلعتي اميف ةنجللا رارق نأ نويتيوكلا حضوأ ءاريخأ

 نم قارعلا تمرح ةنجللا نأ نوعدي نيذلا ىلع سابتلا يأ نودبو امراص اباوج

 دجوت نأ نكمي ال هنأ اودكأ نويتيوكلا .2''يبرعلا جيلخلا ىلع يرحب لوصو يأ
 ءاربخلاو ةدحتملا ممألا ةعجارم نم رثكأ تافالتخالا نم عونلا اذه لحل ةغيص يأ

 يتلا ةرركتملا ضورعلا قارعلا ضفر نأ دعب ةصاخ «نيلقتسملاو نيصصختلا

 ."”يبرعلا راطإلا يف ةيضقلا رصحل تيوكلا اهمدق

 ريبادت نع ثحبلا ىلإ دودحلا ميسرت ةنخل رارق رودص دعب ؛تيوكلا دمع
 اهاطعأ يتلا ةنامضلاب فتكي مل وهو .هلالقتسا ؛يلاتلابو ءدودحلا هذه نامضل

 نمأ ماظن عضو ىلإ ةيادب تيوكلا دمعف .ىوقلا نزاوتب طبترملا نمألا سلجم

 اراطإ «جيلخلا لود عم «شقان مث .(مك )78٠ قارعلا عم دودحلا لوط ىلع

 : «قشمد نالعإ# نإف اذكهو .ةلئثامم ةمزأ يأ هجاوي نأ هنكمي عافدلل ايبرع

 ءاضعأ لود لمشي وهو .م١39١ راذآ /سرام 1 يف رقأ «نواعتلاو قيسنتلا»

 .؟؟”ايروسو رصمو يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةمالس نيمأت ىلع ةرداق ةيبرع مالس ةوق ءانب ناك قشمد نالعإ نم فدهلا

 )١( ص ءعجرملا سفن ١١75.

 والا لحاس ىلع ملك 4٠ دتمي ءيطاش قارعلل نأ ىلع لدي وهو ١١8. ص ءعجرملا سفن (؟)
 ركبلا قرم هل نأ امك .هللادبع روخ ىلع يلامشلا لحاسلا لكب فرصتي قارعلا ."80

 .رصق مأ أفرم كلذكو ءطفتلا تالقان ةمدخ نمؤي نأ نكمي يذلاو ؛ يراجتلا

 ١١8. ص :هركذ قبس عجرم ؛؟ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرت7 :عجار (")

 .5/22374و ىل46/120 ةدحتملا ممألا :تادنتسم يف نالعإلا اذه عجار (4)

 تول



 ماظن ةماقإ لجأ نم هتعباتم انيلع بجوتي جذومن وهو .يبرعلا جيلخلا لود نمأو
 .*!لاعف كرتشم يبرع عافدو:نمأ

 تانالعإلا لككو .قيبطتلل ظوظح ةيأ نالعإلا اذهل نكي مل هنأ الإ

 .قيبطت نودب ءايرظن يقب ةيبرعلا قيثاوملاو

 يف ةيوضعلا ةمئادلا لودلا عم عافد تادهاعم دقع تيوكلا تررق ءاريخأ

 قباسلا يف هضفر املاط ريبدت وهو «2"”اهلالقتسا نامض لجأ نم نمألا سلجم

 . يقارعلا وزغلا لبق يتيوكلا ناملربلا

 . ؟قارعلا لعف در ناك فيك نكلو

 : ةيقارعلا لعفلا ةدر - د

 اذه يف اضقانتم افقوم قارعلا دمتعا ةساردلا هذه لالخ اندوع امك

 ىلع يلاتلابو .اهتايحالص ىلع اقيسم حتحا ميسرتلا ةنحل ءاشنإ عمف . عوضوملا

 .دودحلا ميسرت تارارقب فارتعالا اقحال ررق مث .اهتارارق

 ١( يقارعلا جاجتحالا :

 رياربف يف «تيوكلا ريرحت دعبف .نيلكش يقارعلا جاجتحالا ذختا ١991١مء

 نأ تربتعا ناريإف . قشمد نالعإ ىلع ناريإ ضارتعا رابتعإلا نيعب ذخألا بجي كلذ ىلإ ةفاضإ )١(

 لودل ةعبات تاوق دوجو تضفر يلاتلابو ؛ةقطنملا هذه يف اهذوفن سرامت يبرعلا جيلخلا لود

 .م١441١ ناريزح /وينوي 5١ :؛مارهألا ةديرج عجار .رصمل ةصاخ ؛ ىرخأ ةيبرع

 .نيصلاو ايسورو اسنرفو ىمظعلا ايناطيربو ةدحتملا تايالولا عم عافد تادهاعم تيوكلا دقع (؟)

 تيوكلا ؛ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ةرافس : يجراخلا داصتقالا تاهجوت ؛م4147١ تيوك عجار

 .ةيزيلكتإلاب +14 ص (م19947١ زومت /ويلوي)

 ا



 دلبلا اذه دوحو قح صضصضفرو تيوكلا ىلع ةدايسلاب هتلاطم ىف قارعلا رمتسا

 : تيوكلا دوجو ىلع حاجتحالا -1

 باحسنا لوح نييقارعلل هباطخ يف نيسح مادص «ىقارعلا سيئرلا نالعإ

 نإ) م١44١ طابش /رياربف 7١ يف ؛تيوكلا نم ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا

 يف هئاقب ىلإ تدأ مويلا عاضوألاو يضاملا يف علتقا مكدالب نم ءزج وه تيوكلا

 انبلاط اننإ لوقن . ..ةلتاقملا انتاوق باحسنا دعب هيف نوكيس يذلا عضولا

 دوعي ثادحأ ءانثأ يفو تادنتسم يف مث نمو ءروهشملا ءادنلا موي يف «تيوكلاب

 بآ /سطسغأ 4 ىف هنأ اوسني نلو نويقارعلا ركذتيس .ةنس ١ ىلإ اهضعب

 يروتسدلاو ينوناقلا نيديعصلا ىلع قارعلا نم اءزج تيوكلا حبصأ م٠4

 ةليللا ىتحو م٠11١ بآ /سطسغأ 8 ذنم .كلذك ىقب وهو . عئاقولا يفو

 باحسنالا انتاوق هلالخ يهنتس يذلا مويلا وهو .باحسنالا ةيادب عم «ةريخألا

 نيملسملا مامأ حتفت مل ةينيطتطسق باوبأ نأ ركذتيس ملاعلا لك . . .هللا دارأ اذإ

 . "7:ىلوألا داهجلا ةلواحم ءانثأ

 لك نأ ربتعا دقل .ءنمألا سلجم تارارق لبق قارعلا نألو اضيأ

 م٠194 بآ /سطسغأ ؟ نم ارابتعا ةذختملاو تيوكلاب ةصاخلا تارارقلا

 ال ءزج امئاد يه تيوكلا نأب ةبلاطملا يف قارعلا رمتساو .؟''ةلطاب يه

 هط «ىيقارعلا سيئرلا بئان نإف ءاذكهو .ةيقارعلا ةيروهمجلا نم أزجتي

 ممأو م١194 ناسين /ليربا ١ :ال مقر ؛ةيلودلا ةيراجلا ثداوحلا قئاثو يف باطخلا اذه عجار )١(

 .ةيبرعلا ةغللا يف يساسألا صنلا ؛ىل45/966و :5/22278 ةدحتم

 .م1441 راذآ /سرام 8 :؛5/22342 دنتم عجار (؟)

 دع



 امئاد لظت تيوكلا نأ م١14١ ناريزح /وينوي ١ يف نلعأ «نتاضمر. نيساب

 نييقارعلا لافطألا ميلعت رمتسا ةيسردملا بتكلا يفو ."!قارعلل المكم اءزج

 .؟'/ةرشع ةعساتلا ةظفاحملا لكشتو قارعلا نم ءزج يه تيوكلا نأب

 ضفر «تيوكلل لقتسملا دوجولا ىلع ةيقارعلا تاجاجتحالا هذه مامأ

 تيوكلا دوجوب رظنلا ةداعإ حارتقا ىلإ هجتي ام لك» عطاق لكشب نمألا سلجم
 نأ نمألا سلجم سيئر راشأ امك .«ةدحتملا ممألا ةئيه يف اوضع ةلود «هتاذ

 عباسلا لصفلا ىلإ ادانتسا سلجلا تارارق هلوبقب قارعلا نوركذي سلجلا ءاضعأ

 نمألا سلجم ركذ امك .؟”رانلا قالطإ فقول زكترملا لكشي يذلاو ءقاشيملا نم

 نيب ةيلودلا دودحلا ةمرح نامض صخ اميف (سلجلا يأ) هتيلوؤسمب قارعلا

 فقو قرخ نع أشنتس ىتلا ادج ةماهلا جئاتتلاب هرذنأ يلاتلابو .قارعلاو تيوكلا

 .تيوكلا عم ةيلودلا دودحلا ىلع اضيأ جتحا قارعلا نكلو .رانلا قالطإ

 : تيوكلا عم ةيلودلا دودحلا ىلع جاجتحالا - تب

 تاءارجإلا ةيحالص ريثتس ةيقارعلا ةموكحلا نأ احضاو ناك «ةيادبلا ذنم

 جتحا «تارم ةدع ىفو .ةذختملا تارارقلا نومضم ىلع جتحتسو ةلعتعملا

 مل قارعلا نأ ريكذتلا ديفملا نمو ء .ةنجللا لامعأ جئاتن ىلع ايمسر قارعلا

 لك ىلإ ةهجوم ةلاسر يفف .دودحلا ميسرتل نمألا سلجم ةيحالاص ةنأ فرتعي

 ؟) يقارعلا وزغلل ةئلاثلاو ةيناثلا ىركذلا ءانثأ يف ةصاخ :تيوكلا يف ةيقارعلا ةبلاطملا عجار )١(

 تيوكلا» ,5ءمءال دليفوش يف ؛(ما997 بآ /سطسغا ؟و م1547 بأ /سطسغا

 . 1 ؤ/8 سق :هركذ قيس عجرم ا . قارعلاو

 قبس عجرم :«. . .ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا مسرت» يف ةيقارعلا ميلعتلا ةرازو بتك ءامسأ عجار (1)

 ١ ت٠. ع أ رش ست ؛ةهركذ

 .م1457 ناريزح /و ينوي ١١ 3 عجار رف

 ت6



 يقارعلا ةيجراخلا ريزو ربع .نمألا سلجم سيئرو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نم

 نأ نلعأف ءهقيبطت لجأ نم نواعتلابو :741/.رارقلاب مازتلالا هتموكح ةين نع

 ريزو نأ ءينعي اذه .“''رارقلا اذهب لوبقلا ىوس رايخ نم هدلب مامأ سيل
 .قارعلا ىلع سروم يذلا هاركإلا اينمض ريثي ةيقارعلا ةيجراخلا

 ايغال هربتعاو «م9717١ قافتا ىلع جتحا قارعلا نأ انيأر «كلذ نم رثكأ

 نلعأ مث ."'”دودحلا ميسرت ةدعاقو ساسأ هنا نيح يف «هل ةينوناق ةميق الو

 ىلع ترصتتا يتلا ةدحتملا ممألا هيلع هسرامت يذلا هاركإلا نع ايمسر قارعلا

 . ةكرعملا ضرأ

 فنعلا ةطساوب تضرف ةدهاعم ةيأ وأ قافتا يأ ةيعرش وأ ةيحالص نإ

 ةجيتن ةدهاعملا هذه وأ «قافتالا اذه ناك ام اذإ «يلودلا نوناقلا يف اهب فرتعم

 هل زوجي ال هنأو لب «هاركإلا تحت نكي مل قارعلاف ."”ةوقلل يعرش مادختسا

 ىلع ةدحتملا ممألا هتسرام يذلا :هتيحض هنأ يعدي يذلا ءهاركإلاو فنعلا ةراثإ

 نوناقلا نيئقت عم اقفاوتم مادختسالا اذه ربتعا دقو .ةوقلل يعرش مادختسا رثا

 لك ةيغال ريتعت" اهنم 07 ةداملا صنت ثيح انييف ةيقافتا هب تماق يذلا يلودلا

 يلودلا نوناقلا ئدابمل كاهتناب ةوقلا مادختسا وأ ديدهتلاب اهدقع متي ةدهاعم

 رارقل قارعلا لوبق نأ نذإ جتنتسن .«ةدحتملا ممألا قاثيم يف اهيلع صوصنملا

 لوبقمو حيحص وه «م١1919١ ناسين /ليربا 5 خيرات «5437 مقر نمألا سلجم

 ةقفاوملا بويع نم بيع يأ نم لاخ وهف .يلودلا نوناقلا ىوتسم ىلع
 ْ .اضرلاو

 )١( ناسين /ليربا 5 25/22456 دنتسم عجار ١1481١م.

 يناثلا مسقلا نم يناثلا لصفلا عجار (؟) .
 ص ؛هركذ قبس عجرم ؛نورخآو !لعانإلع# عجار (؟) 1847 -147.

 ت4



 مث يبلس ضفر ىلإ ةيادبلا يف ىدأ ميسرتلا ةنجل نم قارعلا فقوم نإ
 بنجت «ةيادبلا ذنمو «قارعلا لثمم نإف اذكهو .ةنجللا عم نواعت يأل لعاف

 ةقفاوملا تنتو تعضو ىتلا ةيساسألا لئاسملا لك ىلع تيوصتلا يف ةكراشملا

 نع ايلك قارعلا فقوت «ةنجلل ةسماخلا ةرودلا رثأ ىلع مث ..ةيبلغألاب اهيلع

 .؟'!اهلامعأب ةكراشملا

 اههجو م19447١ زومت /ويلوي ١١ خيراتب ةلاسر يفو .«كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 هاجت هتاضارتعا ىلع اددجم قارعلا دكأ ماعلا نيمألا ىلإ قارعلا ةيجراخ ريزو

 يف لداعلا ريغ اهعباط نع «ةصاخ ةروصب « ىكتشاو «ميسرتلا تاءارجإ لمجم

 رارقلا يف ةمئالملا ماكحألل هلوبق ىلع دكأ وهف كلذ عمو .تالاجلا نم ددع

 يف ةكراشملاو ماعلا نيمألا عم نواعتلل هدادعتسا نع نلعأو :(م1141) 1/

 .؟؟!ةتحبللا لامعأ

 يف «ةنحللا تاعامتجا يف ةكراشملا نع فقوتلاب قارعلا رارق ىلع ادر

 لامعأ ةمات ةروصب معدي هنأ نمألا سلجم دكأ «م147١ ناريزح /وينوي

 تيوكلا نيب يضارألا عيزوتل ةداعإ يأ» ىلإ أجلت نل هذه نأب رّكذو «ةنجللا
 . 27070 ةتحدب ةينقت يش ةنجللا ةمهم إف يلاتلابو . «؟قارعلاو

 ءاضفعألا لك نم دحاو دض تاوصأ 4 ةيرثكأب «ةيربلا دودحلا صوصخب تارارقلا لك تذختا )١(

 دحاو رارق ءاتثتساب ءدحاو وضع عانتماو دحاو دض تاوصأ ةثالث وأ تيوكلا بودنم هفراعو

 ةنجللا سيئر .(تيوصتلا نع عنتما امإو «تارارقلا دض توص امإ قارعلا) عامجإ هيلع لصح
 نأ ربتعا يذلا رارقلا دض تناك تيوكلا ةضراعم .تالاحلا ضعب يف تيوصتلا نع عنتما

 نوسلدنم عجار .تيوكلا رحبل (رزجلا) ىندألا دملا طخ عبتت نأ بجي ريبزلا روبخ يف دودحلا

 .1117 ص :هركذ قبس عجرم :؟.. .ميسرت ةنجل تارارق* ؛نتلوهو
 /ويلوي ١ خيرات 5/24275 دنتسمو م597١ ناريزح /وينوي ١ خيرات 5/24044 دنتسم عجار (1)

 .ما447١ بآ /سطسغا 07 خيرات 5/24496 دنتسمو م1947 زومت

 8/ دنتسم .تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنجلب قلعتمللا نمألا سلجم سيئر نايب عجار (؟)
 .م11457 ناريزح /وينوي ١ خيرات 3

 تام



 رايأ /ويام ٠١ يف دكأ ؛ةيربلا دودحلا ميسرتب ةقلعتملا تارارقلا ينبت دعب
 يف ادبأ لبقي مل قارعلا» نأ قارعلا ةيجراخ ريزو «لاجلا اذه يف م5
 يأبو ؛ ةلأسملا هذهل ريسفت يأب عنتعي 3 هنأ امك ءدودحلل ديد يأ يضاملا

 امنإ ءميسرتلا ةنخل اهتررق يتلا «ماكحألا نإ فاضأو .«ميسرتلا لاكشأ نم لكش

 رارضإلاو ةيفارغجلاو ةيخيراتلا هقوقح نم قارعلا نامرح»# ىلإ طقف فدهت
 . (7«ةيويحلا هحلاصمت

 ىلاوح ةيربلا دودحلا لقن ىلإ تدأ ميسرتلا لامعأ نأ قارعلا ىأر امك
 ةليمرلا لقح نم طفن رابآ ةدع كلذب داعتسا يذلا «ءتيوكلا حلاصل رتم

 ."''هللادبع روخ ىلع ءرصق مأ ةنيدم نم اءزجو «ةصاخ ةروصب

 ديكأت قارعلا داعأ «ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا ىلع نمألا سلجم قفاو نأ دعب

 ةلاسر بجومب ؛ةذختملا تارارقلا ىلعو ؛ميسرتلا تاءارجإ ىلع هتاضارتعا

 نيمألا ىلإ قارعلا ةيجراخ ريزو نم ةهجوم م997١ ناريزح /وينوي 7 خيراتب
 ءاحوضو رثكأ ةقيرطب «ةلاسرلا هذه يف قارعلا لجس .“”ةدحتملا ممألل ماعلا

 «يرحبلا هللادبع روخ عاطق يف دودحلا ميسرتب ةصاخلا ةنجللا تارارق هتضراعم

 نم ناك يتلا ةنجللا تارارقب اددهم ناك رحبلا ىلإ لوصولاب هقح نأ ايعدم
 روسفوربلا نأ الإ .؟؟”عاطقلا اذه يف «ةصاخ فورظ» دوجوب فرتعت الأ نكمملا

 اذه] نإ) : تارابعلا هذهب يقارعلا ضارتعالا اذه ىلع باجأ 06 مءانل6

 «ميسرتلا ةيلمع يه ةدحاو ةفيظو ةنجلل نأب لهاجتلا وأ نايسنلا وه [فقوملا

 نأ ىلإ «ةفاضإ .ةديدج دودح عضو ةيلمع ءارجإب ةفلكم نكت مل «يلاتلابو

 .م1157١ ناريزح /وينوي ١ خيرات .5/24044 دنتسم عجار )١(

 .م1497 ناسين /ليربا ١8 «ةيسنرفلا دنوملا عجار (؟)

 م1397 ناريزح /وينوي 6 .5/25905 دنتسم عجار (؟)

 . قباسلا عجرملا سفن (4)

- 251/- 



 قح دوجوب يضاقلاو ؛ةنجللا هتنبت يذلا نالعإلا امامت ىسانتي ءاعدالا اذه

 نيتيذاحملا نيتلودلل ةدئاعلا يضارألاو هايملا يف ءاقرفلا فلتخم ىلإ رخاوبلا لوصو

 .هقيقوت نكمي ال ةحالم قح نمضتي لوصو قح ءاهميسرت مت يتلا دودحلل
 ةجيتن رثكأ ادكؤم حبصأ ءرحبلا نمو ءرحبلا ىلإ قارعلا لوصو قح نأ ودبيو
 .')ةاددهم ادبأ نكي مل وهف يلاتلابو ءدودحلا ميسرت لامعأ

 رصأو (م١441١) 741/ رارقلا لبق هنأ قارعلا رّكذ نمألا سلجم نإف كلذل

 ةريطخلا جئاتنلا ىلع»و ءةيلودلا ةنجللا نم ةررقملا ةيلودلا دودحلا ةمرح ىلع

 بكترا ةيناث ةهج نم ."”دودحلا هذهل ؛كاهتنا يأ نع جتنت نأ نكمي يتلا

 ضرت مل ةلودلا هذه نأ نيبت دودحلل تاكاهتنا ةدع دودحلا ميسرت ذنم قارعلا

 ةقيرطب دودحلا نييقارعلا نم ةريبك دادعأ تزاتجا م447١ ويام يف .ةنجللا رارقب

 دض جاجتحالا فدهب تيوكلا ضرأ قوف «مهتاكلتمم عم ءاورقتساو ةينوناق ريغ
 . ''”دودحلا طخ لوط ىلع اقدنخ تيوكلا رفح

 نمألا سلجم نادأ ءم9417١“ يناثلا نيرشت /ربمفون 77 يف رداص نايب يف

 - ةيقارعلا دودحلل ةديدجلا تاكاهتنالاب اريثك متهم هنإ) نلعأو ماحتقالا اذه

 يناثلا نريشت /ربمفون ١7و ١١ يف تلصح ىتلا كلت ء؛ةصاخ ةيتيوكلا

 .ةينوناق ريغ ةقيرطب دودحلا نييقارعلا نم ةريبك دادعأ تزاتجا امدنع ءما 44+

 ” ةرقفلا تاقورخ نع ةلوؤسملا يه ةيقارعلا ةموكحلا نأ نمألا سلجم ربتعاو

 مارتحا قارعلا» نم سلجلا بلط كلذ ىلإ ةفاضإ «(م441١) 5417 رارقلا نم

 )١( ص ؛هركذ قبس عجرم ؛؟. . .دودحلا ميسرتا ؛(لانعمءان066 عجار 71/4.

 5/ «تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ميسرت ةنجلب صانلا نمألا سلجم سيئر نايب عجار (؟)

 عجرم :4م1945- «تيوكلاو قارعلا نيب عازنلاو ةدحتملا ممألا» يف تاقورخلا هذه عجار (19)

 , 54 - ةرذ ص عمرك د قبس
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 تاذ نمألا سلجم تارارقلو ىلودلا نوتاقلل اقفو «ةيلودلا دودحلا ةمرح

 .؟'7:دودحلا هذهل كاهتنا يأ بنجتل ةيرورضلا ريبادتلا لك ذختيس هنأو ءةلصلا

 : ةيلودلا دودحلاب قارعلا فارتعا (*

 مهأ دحأ يه تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ةمرح مارتحا نأ انيأر نأ قيس

 ؛«كلذ لكشيو نمألا سلجم تارارقل ادانتسا قارعلا ىلع ةبجوتملا تامازتلالا

 ءاغلإ وأ فيفخت ةيناكمإ لوح نمألا سلجم تالوادم يف امساح الماع «ىلاتلاب

 . تابوقعلا ماظن

 موسرم ةيقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم نع ردص م944١ ربمفون ٠١ يف

 ةيزكلا ةلون] انستا لوانفشنالاب ةيييلقإلا ةةسلاو انس ظورتلا

 دقلو .دودحلا ةمرحل همارتحا كلذكو .2؟'؟”تيوكلاو قارعلا نيب ةيلودلا دودحللو

 دودلا لوط ىلع ةيفارع تاوف راشتنا نم ريمتلا تفو لعب فارتعالا اذه لصح

 .م1935١ لوألا نيرشت /ربوتكا يف ةيلودلا

 ١5 خيرات 454 هرارق يف ةيقارعلا تاوقلل راشتتالا اذه نمألا سلجم نادأ

 هتاوق مادختسا مدع قارعلا نم بلط يذلا م444١ لوألا نيرشت /ربوتكا

 تايلمع وأ ؛ةتاريج ديدهت فدهب ةزهتسم وأ هيداعم ةقيرط يأ وأ ةيركسعلا

 . ”قارعلا يف ةدحتملا ممألا

 .م1959414 ريمفون 9458 . ١1

 يف ريوتكا ةأجافم» (001167غقنن وراتوك ًاضيأ عجار ؛م195914١ ربوتكا ١8 خيرات 445 رارقلا عجار (1)

 عجار .157 - ١١/8 ص :.م19914١ يلودلا نوئاقلل ةيسنرفلا ةيلوحلا :.4459 رارقلا : قارعلا

 .١؟8 ص .ما 448 ماعلا ىلودلا نوناقلل ةماعلا ةلجلا «ةيلودلا ثادحألا عئاقو ًاضيأ
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 قارعلا نيب ةيلودلا دودحلاب فارتعالاب يقارعلا رارقلا لبقتسا دقل

 «هنايب يف .فقوملا يف عجشم روطت ىلإ ةراشإ هرابتعاب ءالامجإ «تيوكلاو

 نأ ىلإ نمالا سلجم سيئر راشأ «م1544 يناثلا نيرشت /ريمفون ١١ خيرات

 تاذ هتارارق قيبطت وحن ةلالد اذ امدقت هرابتعاب اذه قارعلا رارق» ربتعي سلجلا

 قارعلا ةيجراخ ريزو اههجو يتلا ةلاسرلا ىلإ ةفاضإلاب ناصنلا ناذه .76١2ةلصلا

 م444١ يناثلا نيرشت /ربمفون ٠١ خيراتب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ

 .ةدحتملا ممألل ةيمسرلا تاظوفحملا يف تعضو

 تيوكلا نيب ةيلودلا دودحلاب فرتعا قارعلا نأ نم مغرلابو «ةيناث ةهج نم

 اكاهتنا لكش م٠14١ بآ /سطسغأ يف هلمع نأب فرتعي مل هنأ الإ ؛قارعلاو

 .2'”ةدحتملا ممألا ةئيهو ةيبرعلا لودلا ةعماج ىقاثيم

 ىلع بجوتي طورش ةيدلب تيوكلا تيعضو ما راذآ /سرام ١ ىف

 هذهو .يبرعلا ملاعلا ىلإ ةدوعلاو اهتحخلاصم نم نكمتي ىتح اهقيبطت قارعلا

 : يش طورشلا

 .نمألا سلجم تارارق لك قيبطت -

 تاركسعمو نوجسلا يف نيدوجوملا نييتيوكلا نئاهرلاو ىرسألا لك ريرحت -
 . ةيقارعلا لاقتعالا

 ممألا ةئيه قاثيمو ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيمل هكاهتناب قارعلا فارتعا -

 .م845١ يناثلا نيرشت /ريمفون ١1١5 :5/5151/1994/68 دنتسم عجار )١(

 بلط دقلو .م441١ لوألا نوناك /ريمسيد يف حيلخلا نواعت سلجم لود ةمق هتدكأ ام انهو (؟)

 ةئثيه قاثيمو ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيه كهتتا هنأب فارتعالا قارعلا نم ةمقلل يماتخلا نايبلا

 عجار .يلودلا عمتلا ىلإ قارعلا ةدوعل قبسملا طرشلا لكشي فارتعالا اذه نأو ؛ةدحتملا ممألا
 .مآ الا معسل ا اندر ع. طسوألا يقرشلا ةديرج
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 ىلإ ةيمسرلا تاراذتعالا ميدقتو عا 34 بآ /سطسغا يف ةدحتلا

 .؟7١هيلإ همضو هل هحايتجال تيوكلا

 ىقبي «ةمزألا طاقن ضعبب قلعتي ام يف ظوحلملا مدقتلا نم مغرلاب ءنكلو
 تإ لوقلا ؛ يلاتلاب ءانل حمسي ءيش الو ع« ساسألا صخ اميف اتماص قارعلا

 .(7كلذب فورظلا هل تحمس ام اذإ هترماغم رركي نل قارعلا

 .ما 4944 راذآ /سرام ٠١ «ةايحلا ةديرج عجار )١(

 ىلإ اهب دهع يتلا تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا نمأ نامضل ىلوألا ةمهملا نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم (1)

 نمألاو ملسلا ةداعإ وهو ءةدحتملا ممألل ًاحومط رثكألا فدهلا هجوأ دحأ الإ لثمت ال (موكينويلا)
 .تايوتسملا لك ىلعو ةقطنملا يف
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 نرقلا يف يلبق عمتجم نم تيوكلا تلقتنا فيك ةساردلا هذه لالخ انيأر

 تيوكلا نأ اضيأ انل نيبت امك .م١97١ ماع ةلقتسم ةلود ىلإ رشع عباسلا

 عم ةياردو ةمكحب تلماعت اهنأو .جيلخلا لود هتفرع يذلا روطتلا سفن تعبتا

 ىلع ةظفاحلا تيوكلا تعاطتسا اهسفن ةقيرطلابو .ةقطنملا يف ىوقلا فلتخم

 . ةقطنملا ىلع ةيمسا ةدايس سرامت تناك ىتلا ةينامثعلا ةطلسلا هاجت اهتيلالقتسا

 ةيامحلا هذه «م18944١ قافتا بجومب اهتيامحل ىمظعلا ايناطيرب تراتخا اهنإ مث

 ماع قدح ةبمجعم ةلود تيوكلا تريبتعاو ما : ماع ةيهسرز تحبصأ ىتلا

 .اهلالقتسا خيرات يأ م0

 ةينغلا ةلودلا هذه دوجو ضفر «قارعلا ؛لامشلا يف تيوكلا راج نإ الإ

 فارتعالا ىلإ «م9757١" ماع يأ ءنيتنس دعب رطضا هنكلو .اهلالقتسا ددهو

 .ةيلودلا اهدودحيو اهلالقتساب

 هتبلاطم نع ايلك لختي مل قارعلا نأ ؛ةساردلا لالخ انيأر امك ؛ عقاولاو

 بآ /سطسغأ ١ يف تيوكلا حاتجا ببسلا اذهلو .تيوكلا ىلع ةدايسلاب

 يذلا حايتجالا اذه .هكلم ايعرش يه تيوكلا نأ ايعدم هيلإ اهمضو م

 اراثآ اهرودب تجتنأ ةريطخ ةمزأ قلخو تيوكلا هاجت ةيئاودعلا قارعلا اياون حضف

 .مويلا ىتح ةيبرعلا - ةيبرعلا تاقالعلا ىلع ةماه

 هتبلاطم قيقحتل م5 بأ /سطسغا يف ةوقلل قارعلا مادختسا نإ

 ءوجللا عنم ةدعاقل ةصاخخ .يلودلا نوناقلل اريطخ اكاهتنا لكش تيوكلاب
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 ةيلود اذودح قارعلا كهتنا اذه هلمعبو .ةيلودلا تاقالعلا يف ةوقلا مادختسال

 هةلمجم يف يلودلا ينوناقلا ماظنلا ةح و يف بقو تيوكلا ةوزغب قارعلا نإ

 « لودلا ةيبقب مض ىلع ةيوقلاو ةريبكلا لودلا عجشتو عنقت نأ نكي ةقياس قلخو

 .175 فضلا ةضاخو

 سيل هنأ انل نيبتو تيوكلا وزغل ةيقارعلا تاريربتلا ةساردلا لالخ انضرعو

 ةهجولا نم الو ءةينوناقلا ةهجولا نم ال تيوكلا ىلع قوقح ةيأ قارعلل

 نأ ةقيقحلاو ,ءيموق باطخو ايجولويدياب وزغلا قارعلا ررب دقل .ةيخيراتلا

 .ةيلخاد ةيسايسو ةيصخشو ةيجيتارتساو ةيداصتقا يه ةيقيقحلا بابسألا

 دعب تدلو يبرعلا نطولاو ةيبرعلا ةريزجلا لود لك نأ حيضوتلا ديفملا نمو
 اذكهو .ديدج يلود ينوناق ماظن اهنع جتن يتلا «ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ممألا ةئيه اهنمو «ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا يف ءاضعأ ةيبرعلا لودلا تحبصأ

 نوناقلا دعاوقبو ديدجلا يلودلا ماظنلاب اوفرتعا برعلا نإف «يلاتلابو .ةدحتملا

 ةينوناقلا دعاوقلا ضعب ىلع جاجتحالا نوعيطتسي ال مهنإف كلذلو .يلودلا
 هذح نأ ةوربعمي انا يل :صس ماعلا لوذلا ةرئاقلل اقفو ةفيطلا ةونلا
 .ةلداع ريغ دعاوقلا

 لودل اججح يطعي كلذ نإف «تيوكلا ىلع ةيقارعلا بلاطملا انلبق اذإو

 لصوملا ةعطاقمب امئاد تبلاط يتلا ايكرتك .ةلئامم فورظ يف ةدوجوم ىرخأ

 لودلا مض ىلع ةريبكلا لودلا م٠14١ بأ /سطسغا يف تيوكلا هوزغ ءانثأ قارعلا ثح- دقل )١(

 !اعوةهمد وراغيفلا ةديرج عم ةلباقم يف ءزيزع قراط يقارعلا ةيجراخلا ريزوف .اهيلإ ةريغصلا

 5891- جالاد رظنا .اهيلإ رطق ةلود ةيدوعسلا ةكلمملا مضض يف ةلكشم يأ ىري ال هنأ دكأ ةيسنرفلا
 .77 ص ؛هركذ قبس عجرم :؟تادائسإلا ضعب : تيوكلا وزغا ءةقع
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 رثأ نإف ءاهسفن ةقيرطلابو .ةيبرعلا لودلا لك ايلك هضفرت يذلا رمألا « ةيقارعلا

 خيراتلا كلذ ذنم «هنأل ءايوق ناك جيلخلا لود ىلع تيوكلل يقارعلا وزغلا

 وه يودع ودع» :ةلئاقلا ةمكحلا ةيلودلا اهتاقالع يف لودلا هذه قبطن

 .2يقيدص

 ةركاذلا يف ىقبيس م٠14١ بآ /سطسغا ؟ خيرات نإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 ماع ناريزح /وينوي ةسكنو «م44١/ ماع نيطسلف ةبكن نع ةيواسأم لقي ال اثدح

 . ةيبرعلا لودلا نيب ةقثلاو نواعتلاو ةدحولل ةيسأف ةيرض لكش ةهرابتعاب مال

 ىلإ دوعي «تيوكلا# دوجو ساسأ ناك اذإ هنأ فرعت نأ انيلع ةيناث ةهج نم

 نإف .«تقولا كلذ يف ةدئاسلا فارعألاو دعاوقلل اقفو ءرشع ؟'7نماثلا نرقلا
 اذه يف ديدجلا ماعلا يلودلا نوناقلا تابلطتل عضخي هرارمتساو تيوكلا ءاقب
 ريبادت دختاو ىقارعلا لمعلا نادأو ةعرسب در نمألا سلجم نإف كلذل .لاجلا

 نم دعبأ ىلإ نمألا سلجم بهذو .تيوكلا ةلودل ةيعرشلا ةداعإل ةيئانثتسا

 اذكهو .لبقتسملا يف تيوكلا ةيعرش نامضل ريبادت ءةرم لوأل ءاينبتم كلذ

 رتوتو عازن ردصم يهو «تيوكلاو قارعلا نيب ةيلودلا دودحلا ميسرت ىلع مدقأ
 هبش لود نأ ىهف ىقارعلا لمعلل ةيباجيإ ةمث كانه ناك اذإو .ليوط نمز ذنم

 0 !"'ةيدودحلا اهتاعازن ةيوست ةرورضب ترعش ةيبرعلا ةريزجلا

 يسايسلا رارقتسالا نامضل ةليسو لضفأ نأ ىرن اننإف ءىرخأ ةهج نم

 فسوي بوقعي .د ؛عامطألا هجاوت تيوكلا ءرشع عباسلا نرقلا تايادب ىلإ دوعي حيحصلا )١(
 .(قباس عجرم) ميعلا

 لكاشم» ءهاطقك رابلأ دمحأ عجار ةيخيراتلا اهل وصأو ةيدودحلا تاعازنلا هذه ءوشن ىلع عالطالل )١(

 ةعباتمل .ع١141١ «سيراب ؛ةحورطأ .ةانمايأ ىتح م914١ ذنم ةيبرعلا ةريزحلا هبش يف دودحلا

 ةريزجلا هبش يف ةيربلا دودحلا» . سيطف ىلع عجار م447١ ماع ىتح لكاشملا هذه روطت

 .م19481١ 0١ سيراب ؛ةحورطأ :«ةبيرعلا

- 288 



 مدقتلاف .ةقطنملا لودل يداصتتقالا ءافإلا يف نمكت ةيبرعلا ةريزجلا هبش لودل

 امدنعو . لودلا ةلدشه ةعفرل ةليسو لضفأ ايه يسايسلا رارقتسالاو يىداصتفالا

 لحل ةيملسلا لئاسولا ديكأتلاب دمتعتس لودلا نإف «ناطرشلا ناذه ققحتي

 يلودلا نوناقلا لكشي ال ءاريخأ .ةوقلا ةسايس دامتعا نم الدب ةيدودحلا اهتاعازن

 يه ةدحولاو . طقف رهقلاو ةوقلاِب ةدحولا عنمم ةنإ .نتلود ةدحعو مامأ ارجاجح

 ماع ايروسو رصم نيب ةدحولا تناك اذكه .ةيملسلا لئاسولاب امئاد ةنكمم

 ةدحولا كلذكو «ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يه ةديدج ةلود اهنع أشنيل م4

 يلودلا نوناقلا .م٠54١ ماع تققحت يتلا يلامشلا نميلاو يبونجلا نميلا نيب

 عنمي ال كلذ نكلو .ةوقلا ةطساوب ةيلودلا دودحلل ليدعت وأ رييغت يأ عنمي

 .ةيملسلا لئاسولاب اهدودح لدعت نأ تدارأ ام اذإ ءلودلا

 لودلل اسرد لكشي م٠14١ با /سطسغا 5 يف لصح ام نإ

 دع رجمتال ضع املس ةيكونالا انهناغازت لح اهمقني نأ تجيو ةييزعلا
 لاجلا اذه يفو .تيوكلاو قارعلا نيب لصح امك «موي تاذ تاعازنلا

 تاعازنلا لحل ةمهم ةليسو لكشي ةيبرع لدع ةمكحم ءاشنإ نأ ىرن

 ” يف تلصح يتلا كلتك ةمزأ بنجتب حمسيو ةيبرعلا لودلا نيب ةيدودحلا

 .م٠94١ بأ /سطسغا

 لعف ةدرو فقوم لوح لؤاستلا اننكمي ؛ قارعلاو تيوكلاب قلعتي اهيفو

 دودحلا ميسرت نإ لوقلا نع فقوتي ال قارعلا نأ ةصاخ «لبقتسملا يف ريخألا

 برغملا يف «طابرلل هترايز ءانثأ ءناضمر نيساي هط يقارعلا سيئرلا بئاث حرص « ىنعملا اذه يفو )١(

 ؛ةينوناق ةميق ةيأ اهل سيل ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا ميسرت ةنجل تارارق نأ ؛م١ 494 وينوي يف

 اياونلا لوح ًاكوكش راثأو نمألا سلجمو ةيبرعلا لودلا ةعماج يف لعف دودر راثأ يذلا رمألا

 .م1915 ناريزح /وينوي يف ةيتيوكلا دئارحلا عجار .يقارعلا ماظنلل ةيقيقحلا
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 ."*الداع نكي مل ةدحنملا ممألا ةنجل لبق نم قارعلاو تيوكلا نيب ةيلودلا

 قاثيمل اكاهتنا لكشي ال م٠11١ بآ /سطسغأ يف هلمع نأ دقتعا هنأ ىلإ ةفاضإ

 .ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم وأ ةدحتملا ممألا

 تايالولا ةدايقبو يلودلا عمتجملا ماق م7١٠1 سرام نم نيرشعلا يفو

 صيلختو دبألل نيسح مادصو ىقارعلا ماظنلا طاقسإب ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا

 دوقع ةثالث نم رثكأ لاوط هنم ىناع يذلا ملظلاو دادبتسالا نم يقارعلا بعشلا

 . نمزلا نم

 رتوتلا يهني فوس هماظنو نيسح مادص لاوز نأ نوريثكلا دقتعا دقلو
 ودبي نكلو دبألل قباسلا ماظنلا عامطأو راكفأ ليزيو قارعلاو تيوكلا نيب مئاقلا

 متو نييقارعلا ضعبل اهثيروت مت دق تيوكلاب هعامطأو هناوعأو مادص راكفأ نأ

 .؟!7ةيمالعإ وأ ةيسايس ضارغأل نيسح مادص لاوز دعب اهلالغتسا

 تاءارجإلا لك نأ يعديو «لصألل عرفلا ةدوعب بلاطي ضعبلا لازي الو

 نوفرتعي ال مهنأو «لطاب اهب قارعلا فارتعاو تيوكلا لالقتسا ىمسي امب ةصاخلا

 .ايناطيرب قباسلاب

 مادص راكفأ ةثرو يأر نع ربعت يتلا تاوصألا هذه لك نأ دقتعن اننكل

 اذه لغتستو ةدوجوم ىقبتسو ةليلق ةلق الإ يه ام مساق ميركلادبعو نيسح

 بعشلا ةيبلغأ يأر نع ربعتث الو ةيلخادو ةيسايس ضارغأل عوضولملا

 . يقارعلا

 ءابثألا ةديرج ًاصوصخو 5 سطسغأ رهش لاوط ةيتيوكلا فحصلاب ليصافتلا نم ديزل رظنا 0غ(

 7٠١. 4/8/5714 خيراتب ةيتيوكلا

 - ا



 نكلو نيدلبلا نيب تاقالعلا لبقتسم يف كلذ رثؤي الأ انحومطو انلمأو

 نأ دقتعنو تيوكلا هاجت يقارعلا فقوملا ةفرعمب انل حمسيس هدحو نمزلا نأ دقتعن

 نويقارعلا نولوؤسملا ريغي مل املاط ةقلعم ىقبتس تيوكلاب قارعلا عامطأ ةلأسم

 .تيوكلا يف ةاعدملا ةيخيراتلا مهقوقح عوضوم ىف مهيأر

 سا عراب ح



 عجارملا

 :ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 لسالسلا تاذ «ثيدحلا تيوكلا خيرات» ةمكاح وبأ ىفطصم دمحأ .د 5
 .ما4

 ممألا ,م1147 - م٠44١ «تيوكلاو قارعلا نيب عازنلاو ةدحنملا ممألا»

 . عساتلا دلجلا «ءاقرزلا بتكلا ةلسلس - ةدحتملا

 زكرملا «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيلودلا دودحلا» ىتاعاس نيمأ .د

 .م١44١ ةيجيتارتسالا تاجازيلل يدوعسلا

 ممألا اهترقأ امك قارعلا ةيروهمجو تيوكلا نيب ةيلودلا دودحلا طيطخت»

 .م9947١' تيوكلا «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم «ةدحتملا

 زكرم «ةيلودلا ةدارإلاو يخيراتلا قحلا - ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرت١
 ” لييدلل تيوكلا «ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 «ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا دودحلا» هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت يليك ب .ج
 .تيوكلا «لسالسلا تاذ

 موي ىتحو وزغلا موي نم قئاثوو ثادحأ - تيوكلل قارعلا وزغ ةميرج»
 .ةرهاقلا - يتيوكلا يمالعإلا زكرملا «ريرحتلا

 «ةيبرعلا ةريزجلا دودح» ميركلادبع يدجم ةمجرت نوسكنيلو .س .نوج
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 تيوكلا ةلاح ةسارد «نييلودلا نمألاو ملسلا رارقإ يف ةدحتملا ممألا رود»

 .مأ 6 تيوكلا ؛ ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحيبلا ٌركرم ؛قارعلاو

 ثوحبلا ٌركرم م5 ربوتكأ -_ ةيتيوكلا دودحلا ىلع ةيقارعلا دوشحلا»

 .لالهلا ةتكم راد «يسايسلا تيوكلا خيرات# لعزخ خيشلا فلخ نيسح

 - م1407 تيوكلاو دج نيب تاقالعلا» نودعسلا دومح دلاخ .د

 .م٠194١ تيوكلا« لسالسلا تاذ 71

 تيوكلا «لسالسلا تاذ «تيوكلا خيرات نم» نالمشلا قوزرم فيس

 ظ .ما17

 ثوحبلا زكرم ؛ةاسأملاو ةقيقحلا - تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا»

 .ما٠ ٠٠ تيوكلا ؛ةيتيوكلا تاساردلاو

 . توريب - ةايحلا ةبتكم راد «تيوكلا خيرات" ديشرلا زيزعلادبع

 .م9/8١/ ندنل - ماللا راد «ةلودلا ةأشن - قارعلا» ةيطع ناسغ .د

 ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا» ةمالس رهام .د ةمجرت يكسفيرادنوب يغرويغ

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم «نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا لالخ

 .ما9915١ تيوكلا ؛ةيتيوكلا

 .ما9981 - ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم «ًادودحو ًادوجو تيوكلا»

 زكرملا «تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا ةهجاوم يف ةيتيوكلا ةيسامولبدلا»

 .م١14١ رياني - ةرهاقلا - يتيوكلا يمالعإلا

 ةيتيوكلا ةيناطيربلا ةيسايسلا تاقالعلا خيرات» شرتخلا نسحملادبع حوتف

 - م -



 .م19/84١ تيوكلا «لسالسلا تاذ راد م1137 -

 .ما“

 ةبتكم م1414 - ١6١5 يبرعلا قرشلاو ةينامثعلا ةلودلا» سينأ دمحم .د

 .م٠943١ ةرهاقلا «ةيرصملا ولجنألا

 راد «يبرعلا جيلخلا هاجت ةينامثعلا ةسايسلا» سورديعلا نسح دمحم .د

 .ىلوألا ةعبطلا - يبظ وبأ - رشنلاو ةعابطلل يبنتملا

 ةضهنلا راد «تيوكلل قارعلا لالتحا ةمزأ' ديسلا بيهو دومحم .د

 .ما 6 ةرهاقلا ؛ ةيبرعلا

 طوقسا يثيدحلا فيطللادبع رازت .د و راجنلا رداقلادبع ىفطصم .د

 .م١94١ ةيناثلا ةعبطلا «تيوكلل ةيخيراتلا ةقيقحلا - ةئزجتلا

 ىلوألا ةعبطلا «ةيناطيربلا ةيامحلا تحت تيوكلا» حابصلا ةفيلخلا ةنوميم .د

 .مأ نيرايرا

 ماعل ةيكرتلا ةيزيلجتإلا ةيقافتالا يف تيوكلا» حابصلا ةفيلخلا ةنوميم .د

 .م995١ ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم م17

 «يلودلا نوناقلا ءوض يف تيوكلا ةلود ىلع يقارعلا ناودعلا ةودن»

 . تيوكلا « عيرشتلاو ىوتفلا ةرادإ ءما١5 رياثي ال هس 8 : ةرهاقلا

 ةريزحلا يقرشب ةيسايسلا تيوكلا تاقالع# حلاصلا رصان دمحم ةيرون

 .ما 91 لسالسلا تاذ راد «ينامثعلا قارعلاو ةيبرعلا

 هس عوأل



 قئاثولا يف رطقو نيرحبلا نيب دودحلا ميسرت» يمظعألا يدمح ديلو .د
 .م447١ ايناطيرب «ةيناطيربلا

 - 1١ا/87 ةيناطيربلا قئاثولا يف تيوكلا» يمظعألا يدمح ديلو .د

 .م١491١ رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير م

 .م445١ تيوكلا «خيراتلاو بدألا يف ةمظاك» مينغلا فسوي بوقعي .د

 .م44١/ ةيتيوكلا تاساردلاو

 - # قآل
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 98 - 11281985 1. "اهم 06ءادممأاتمات ع5 آظآةئلمرنق آلوتع5 دادع ]ع رعولمت ءعرتعتتا لع

 |( عار عدعأا#6 كاد ممكمعأمع لع مممو مععماتتك د 13 [ممعع" , خلتالآ 1988, م. 436 -

453 

 99 - ؟/فمالاطات كت., "(0نعاوننعق هانؤعتةانمتتك ةانع !!ءعقامردمعا عد لعمتا لعع ععهق"

 1! ال12 1973, 2. 949 - 999,

 1 - الخلا 8511811, 1. "؟عمتتموجانتعك ةانع 1ع مكهصعامع لع !"ةماقضعتطأ ناقش عع

 [ممانغر عم", "طعويماععك كك عظاقنك لس 11عك-ةخلمملع اذعع ذ ا! ةهعلعغ

 1سانعمم ه1 هدقل", آنآ", طوموب, 78
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 معولمانا عوتن" , رخاطأم] 1993, م. 7 - 54.

 102 - 11101817 طلخا , ]. "عامتق, ةلالقك هدد الاون مدنك آلدنعف# 101117 مدعم دن

 ءمهلالا ءدامع !'اعملع عا لع لخمتتتعلا" , فلظانآ] 1990, م. 145 - 3

 103 - "011. كلتا_, 11. "1ةدداحلا ةمعمتتع لقعاقمع» اه عاعتتعت" , ملتانا] 1 7
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 ن4 - 71/طقغطاب طاق, "اع ©ططقماانع ١11 لع اه (نطقتاع تأ ةمرح ةمماتعقاتممو مقع اع

 6ممدقعتل لع 5ةءدساأق" , خلالنا 1991م. 165 - 02.

 اانذ - 8/"ططلق علك 11. "آما عمل ءاتمم لاد :ععمانتو هذ اله [هرعع. ]ع مملمعأمع تأ عك

 ممماحاغزمعك نانأ دع مموعمأ" , [؟عرخطلآ 1951م. 1-

 106 - ال/1116 115011, ل. "عسا مانعق لعق امهتطسسك ممسصصقلعج كك لفقاتستاقال هك

 [موامل1غرعع عم فعقطلع" ذم "5اعممعك لافضطلع5 : لقاك, مقكاغالاب

 هج عنلاعادكك عا توممتقتععقضأق : آكعغ لعمعدمتع لع جمصعك هةفعطعق", طقمكب

 ةهةلطنعرو لع !"انآتلم, 0ءمغتنع, 1993م. 103 - 4

 " قماقتم' ماع ذم طمسصلممب لعقتحتمع اذه خعقطتق : 5 ةزلمممقتل", ذه

 ”"[ ىدااممقل 1هانصلقأتمم هك اطغع نتانآآ 5اة1عق", طجن 1. 5عطم عال هرج. كاب ع
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 107 - ؟نفقورعل , 31.12. "آه تمرر عوانمات لع ا 1عدصضع ةانك ]8 ةانعععووامو لعد طاقتك

 عمد رمتقات غم لع امهزاغع" , خلطام] 1978م, 59 -

 108 - 513105 5 ., "ممماتغمعو لافخيسمطتع" , [[نمولماع خام 39, 1990, م. 9.

 09 - 51051110 0” خنل], "آ.ع ميماطاغمدع لع !'ةممعممةكامنت لع 1 ةلع عقلا

 (”1هاعلمز : آتم هموتلاتا ا(عمتا مقل اسغكماات عقاقع اع لهموم تأ ]8 (م58ع لان

 كان", [طغمع زدةممصمقتمع, خلالا 1996, م. 298 - 37

 سه اي



 0 او لاو ل اوك ماو 2 ءانهإلا

 00 ريدقتو ركش

 يل ا يبي يي يي يب ريدصت

 1 ع م عع 205050 ......لخدم

 2000ا 5225 تيوكلا ةيعرش : لصألا : لوألا مسقلا

 50518 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا هاجت تيوكلا لالقتسا : لوألا لصفلا

 0 تيوكلل يتاذلا لالقتسالا - ىلوألا ةرقفلا

 255 ةيودبلا ةعيبطلاو يلعفلا لاغشإلا : لوألا ثحبلملا

 ىلعفلا لاغشإلا ةدعاق - أ

 ةيسايسلا ةيعرشلاو ةيلبقلا ةعيبطلا - ب

 ةيليقلا ةعيبطلا ١(

 نيدلاو ةوادبلا نيب ةيسايسلا ةيعرشلا (؟

 ا نوينامثعلاو تيوكلل يتاذلا لالقتسالا : يناثلا ثحبللا

 ةقطنملا يف ينامثعلا ريثأتلاو تيوكلا ةدالو - أ

 ةقطنملا يف ينامثعلا ريثأتلا ١(

 تيوكلا ةدالو فورظ (؟

 تيوكلل يتاذلا لالقتسالا رهاظم - ب

 يجراخلا لالقتسالا ١(

 يلخادلا لالقتسالا (؟

 يتاذلا لالقتسالا ىلع ينامثعلا جاجتحالا - ةيناثلا ةرقفلا

 نأ ا ل هوا فك ا عأ ثا ماع 6-5 كلل

 سه هايل
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16 
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 21 قوبلت ما41ا/١ ةلمح نومضم : لوألا ثحبلا

 ما١/41 ماع دادغب يلاو ةلمح - أ

 تيوكلا ىلع ءاسحالا ةلمحل ةينوناقلا جئاتنلا - ب

 «ماقمئاق» بقل ١(

 ينامثعلا ملعلا (؟
 . . . . .م١/81/١ ماع ةينامثعلا ةلمحلا فيصوت : يناثلا ثحبللا

 مض لالخ نم تيوكلا ىلع ةموعزملا ةينامثعلا ةدايسلا -أ

 ةيهاركإلا ةوقلاو ماعلا ماظنلا - أ

 ةشاضقلاو ةيعيرشتلا تارارقلا - ب

 ةيلعفلا ريغ ةينامثعلا ةدايسلا - ج

 ء................... .تيوكلا يف قيبطتلا (؟

 ا ا ا .ةيئيدلا ءالولا تاقالع - د

 ةيناطيربلا ةيامحلاو تيوكلل ينوناقلا ماظنلا ريغت : يناثلا لصفلا

 تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا قيبطت - ىلوألا ةرقفلا

 ب عال

 هه

 هو

05 

 حلا
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17 
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 م444١ ماعل ةيناطيربلا ةيامحلا قافتا : لوألا ثحبلملا

 ظ5ظ5ظًظ05 دم د دسم مم م هسا قالا 3 دسم حا

 ا حل اا دال حاس“ دا اقرا سلا قالب اقل تاس اق لج داع وأ أولا وول وفم واي او د عج قافتالا جئاتن - ب

 ةينامثعلا ةيروطاربمالا لعف ةدر 8

 عقاولا مكحب ةيناطيرب ةيامح (؟

 تيوكلا ىلع ةيعقاولا ةيناطيربلا ةيامحلا ميعدت : يناثلا ثحبملا

 195١............... ماعل نهارلا عضولا قافتا - أ

 قافتالا ةدالو 0

 ١94١١ ماعل نهارلا عضولا قافتا حجئاتن (؟

 ........ .ةيعقاولا ةيناطيربلا ةيامحلل يدقاعتلا زيزعتلا - ب

 ةريخدلاو حالسلا ةراجت عنمب قافتالا ١(

 ١9٠5 طابش /رياريف 34 خيرات يديربلا قافتالا (؟

 ١94

 ةراجإلا دقع ىلع قافتالا (:

 ١41١ ماعل ؤلؤللا جارختساب صاخلا قافثالا (

 تيوكلا يف ةيفارغلت تازيهجت ءاشنإب قلعتملا قافتالا (5

 ١41١7 ماع

 تيوكلا ىلع ةينوناقلا ةيناطيربلا ةيامحلا - ةيناثلا ةرقفلا

 هب فرتعملا تيوكلا لالقتسا وأ “١91١7 قافتا : لوألا ثحملا

 يي يي ١8417 قافتا دقع فورظو بابسأ -أ

 مالو
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 . تيوكلل يتاذلا لالقتسالا لوح قافتالل ةينوناقلا جئاتنلا -

 هب فرتعملا يتاذلا لالقتسالا ١(

 ١891١7 قافتال ةينوناقلا ةيحالصلا (؟

 تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا ةعيبط : يناثلا ثحبللا
 بك بيب ةلودلل ةنوكملا لاس 5-5-0-5

 ناكسلا ١(
 ميلقالا (؟

 ةيسايسلا ةطلسلا (”

 فارتعالاو ةدايسلا (5

 0 لاو رجول و وعرع جيدحم ...... .؛ةيمحم ةلوذ : تيوكلا - ب

 ةيرامعتسالا ةيامهلاو ةيمخللا ةلودلا نيب رييمجلا ١(

 يناطيربلا ينوناقلا ماظنلا يف ةرمعتسملاو

 لالقتسالا ىلإ ةيمحم ةلود نم (؟

 قارعلا لبق نم تيوكلا ةيعرش ضفر : يناثلا مسقلا

 تيوكلا ىلع ةدايسلاب ةيقارعلا ةبلاطملا ساسأ : لوألا لصفلا

 ةيموقلا ةلأسملاو ةيخيراتلا سسألا - ىلوألا ةرقفلا

 ةيخيراتلا تازكترملا : لوألا ثحبملا

 ا و ةرصبلا ةيالول تيوكلا ءامتنا - أ

 011000 .ةرصبلا ةيالو هاجت تيوكلا ةيلالقتسا - ب

 يموقلا زكترملا : يناثلا ثحبملا

 او اوس يسم هموم طمس .ةيبرعلا ةيموقلا ةدالو -أ

 ةيبرعلا ةيموقلا ءوشن ١(

 - جالا

١ 71 

١ 71 

117 

17: 

١ 

١ 4 

١4 

١7 

١ 0 

١6١ 

١51 

١11 

١ 1 

١ 11 

١ "8 

 و ١

١7 

١1/7 

 و١



 ةيبرعلا ةيموقلا تاهايقالا (؟

 ا «ةيبرع ةلودلا ةينوناقلا ةيلاثملا - ب

 ينوئاق دعس : نوهايكم - نيشح تاليشارف ١(

 ضماغ

 ةريبكلا ةيبرعلا ةلودلا نالعإو ةيبرعلا ةروثلا (؟

 ١91١7 رايأ : وكيب - سكياس تايقافتا - أ

 قافتالا ةيرس - ب

 ةيبرعلا يضارألا هاجت ةيناطيربلا ةسايسلا (”*

 ةينوناقلا تازكترملا - ةيناثلا ةرقفلا

 تيوكلا ىلع ةينامثعلا قوقحلل قارعلا ةثارو : لوألا ثحبملا

 0س ع جسوم درج ماجد قارعلل يلودلا عضولا ةيوست - أ

 قارعلا ةكلمن ةدالو ١(

 بادتنالا ماظنو قارعلا (؟

 صاخ عون نم بادتنا : يناطيربلا بادتنالا تحت قارعلا -أ

 ممألا ةبصع يف قارعلا لوبق طورش - ب

 يعرش ريغ ثيرو : قارعلا - حج

 رامعتسالا نم قاتعئالا راطإ يف لودلا ثراوت ١(

 ةديدج ةلود قارعلا (؟

 نيب ةدوقعملا تاقافتالل ةينوناقلا ةيحالصلا : يناثلا ثحبملا

 تيوكلاو قارعلا

 100 ...,..,,15977 قافتا -أ

 بادتنالا قرخخ ١(

 سس الا

١ 9 

 م7 ١

 ارم



 لالقتسالا لبق دوقعم قافتا : “١477 قافتا (؟

 0 ا ةيروتسدلا تابلطتملا

 لبق دوقعم قافتا .19477 قافتا صخ اميف ١(

 لالقتسالا

 روتسدلل ًاقفو ةينوناق ريغ : 475١و ١9377 اتيقافتا ("

 يقارعلا

 ىنطولا نوناقلا ةيواز نم : ١975 قافتا - أ

 قارعلل

 ىلودلا نوناقلا ةيواز نم : ١977 قافتا - ب

 ْ تيوكلا ىلع ةيقارعلا ةبلاطملا يف ةقرافملا عباط : يناثلا لصفلا

 ةمزأ : يقارعلا ديدهتلاو تيوكلا لالقتسا - ىلوألا ةرقفلا

14 

 ةدحتملا ممألا ةئيه لبق نم يلودلا لحلا لشف : لوألا ثحبلملا

 ل .. .يقارعلا ديدهتلا هجو يف ةيلودلا لعفلا ةدر - أ

 قال ا ا نمألا سلجم ىلإ ءوجللا - ب

 وس عسل ....... .نمألا سلجم يف تاشقانملا -

 1 رارق ينبت يف لشفلا - د

 قارعلاو تيوكلا نيب ةمزألل ةيميلقالا ةيوستلا : يناثلا ثحبللا

 ةيبرعلا لودلا ةعماج لبق نم

 تاوقلا باحسناو ةيبرعلا لودلا ةعماج يف تيوكلا لوبق - أ
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 ا ا ناو اوما م هيام دن هداه محم م سيت ظيردلا

 ةقطنملا يف يناطيربلا دوجولا هاجت ةيبرعلا لعفلا ةدر ١(

 تيوكلا مامضنإ بلط لوح تاشقانملا (؟

 .«تيوكلاب فوصوملا فارتعالا مدع» : قارعلا لعف ةدر - ب

 . . . . . . . .ثيوكلا ىلع ةدايسلاب قارعلا ةبلاطم بابسأ - ج

 يجيتارتسالا فدهلا ١(

 يداصتقالا فدهلا (؟

 ىلحملا يسايسلا فدهلا (*

 ىصخشلا فدهلا (؟

 قارعلا لبق نم تيوكلا لوب فارتعالا - ةيناثلا ةرقفلا

 «ًاينلع»و «ًاينمض) تيوكلاب قارعلا فارتعا : لوألا ثحبملا

 ا عا سوصرم نووي مدعو نحو حب ةطيطا قكاشلا [ليه حا وع

 يدودح عازن ىلإ يميلقإ عازن نم : يناثلا ثحبملا

 201111 تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا ديدحت -أ

 “١577 قافتا ١(

 ريقع رّقؤم -أ

 دودحلا كيد - ب

 "١457 قافتا ("؟

 ا ما

 نسر

57 

521 

5١ 

 نرخ

 اوين

71" 



 نا .ةقيقد ريغ طاقن - ب

 1 از هيوركا دولا يعور جم

 دودحلا ميسرت ةلأسم لوح ةيقارعلا ةغوارملا ١(

 ةيرورف لايبوي رزحج مض عورشمو ةتماصلا موجه 3

 نع هيلخت ةجيتن تيوكلا يف تازايتماب قارعلا ةبلاطم (**
 ناريإ ىلإ برعلا طش

 ةدحتملا ممألا لبق نم اهنامضو تيوكلا ةيعرش ةداعإ : ثلاثلا مسقلا

 ةدحتملا ممألا لبق نم تيوكلا ةيعرش ةداعإ : لوألا لصفلا

 ريطخو ريبك قرخخ : تيوكلل قارعلا مضو وزغ - ىلوألا ةرقفلا
 يلودلا نوناقلل

 تيوكلا وزغ ريربتل ةيقارعلا ججحلا ةيعرش لوح : لوألا ثحبلملا
 8 .؟يتيوك يداصتقا ءادتعا» : ةيداصتقالا ةجحلا -أ

 طفنلا راعسأ ضفخ هاجتاب يعرشلا ريغ طغضلا ١(

 يقارعلا طفنلا ةقرس ةلأسم ١(

 5210 2051005 قارعلل عورشملا عافدلا -

 يعرشلا عافدلاو يداصتقالا ءادتعالا ١(

 يعرشلا عافدلا ةسرامم طورش ١(

 ةيبسنلا طرش - أ

 ةوقلا ىلإ ءوجللا ةرورض - ب

 درلا ةيروف - ج

 0 ا جم تيوكلا يف ةيروثلا ةموكحلا ةدعاسم - ج

 ةكرحتملا ىمدلا ةموكح ١(
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 ينوناق ساسأ نود لمع (؟

 تيوكلل ةيلودلا ةدايسلا دادتماب فارتعالا : يناثلا ثحبملا

 101 . ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا ءاشنإ - أ

 ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا ةيعرش ١(
 ىفنملا يف تيوكلا ةموكح ءاشنإ (؟

 ةيسامولبدلا اهتاقالعو ىفنملا يف ةيتيوكلا ةموكحلا -

 ةيسامولبدلا اهتاقالع يف ١(

 ةيداصتقالا اهتاقالع يف ('

 عضولا ىلإ ةدوعلل ةدحنملا ممألا ةئيه ريبادت - ةيناثلا ةرقفلا

 قباسلا

 ةيداصتقالا ةيرسقلا ريبادتلا : لوألا ثحبملا

 «ةيملسلا" تابوقعلا : 11١ رارقلا - أ

 111 رارقلا نومضم ١(

 51١ رارقلل ةينوناقلا ةعيبطلا (؟

 قيبطتل ةوقلل «دودحم» مادختساو تابوقعلا قاطنو ىدم - ب

 تابوقعلا
 ةوقلل «دودحم» مادختسا : 15105 رارقلا ١(

 116 رارقلا هراثأ يذلا لاجسلا (؟

 راصحلا زيزعت ('

 قارعلا دض ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف - ج

 تابوقعلا قيبطت يف يقيقح يلود نواعت ١(

 س- عراأ -

 انقذني
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 نورك
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11 

 لا

 ناك
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 نا
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14 
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 قارعلا دض ةيداصتقالا تابوقعلا ةيافك مدع (؟

 تابوقعلا ةيلاعف لوح يكريمألا كشلا - أ

 ةيداصتقالا

 يقارعلا فقوملا ةبالص - ب

 ةيركسعلا ةيرسقلا ريبادتلا : يناثلا ثحبملا

 ةوقلا ىلإ ءوجللا تاريربت -أ

 «ةريخألا ةصرفلا» : 737/8 رارقلا فده - ب

 117/8 رارقلل ينوناقلا ساسألا - ج

 ةدحتملا ممألا ةنامضب تيوكلا ةيعرش : يناثلا لصفلا

 ةظفاحملل نمألا سلجم لبق نم ةذختملا ريبادتلا - ىلوألا ةرقفلا

 كلذ ةنامضو قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا ىلع
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 طئارخلا ةحئال

 .ةيبرعلا ةريزحلا هبش ىلإ تيوكلل ىفارغجلا ءامتئالا

 - ولكتالا قافتالل ًاقفو ةيتيوكلا دودحلا ديدحت
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 ١9475. لوألا نوناك /ربمسيد ىف تيوكلا دودح

 ديدحتل 1147 - 1441 ىف ةيزيلكنالا تاريسفتلا :

 . قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا

 ةيتيوكلا دودحلا ميدقتب ١40585 ماعل يقارعلا حارتقالا

 . ناوفص بونج وحن ملك

 .ةقترو ةليمر يف ةيطفنلا لوقحلا
 نوناك /رياني رهش يف 1101111112 ؟كيونوملا» راشتنا :

 . 1175 يناثلا
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