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 - ةمدقم -

 كلذ ناكو . ايلودو ايلحم امامتهإ تيوكلا يف ' ةيسنجلا يددعم ويغ ' ةلكشم لازت الو تلان
 لح يأ قيبطت يف عورشلا نيح لدعلا قيقحتو ةئفلا هذه فاصنإ ةرورض ىلع زكتري مامتهإلا

 . ةرم ريغ عوضوملا نأشلا اذهب ةينعملا ةلودلا تاسسؤم تلوانت دقو . اهعاضوأ نأش يف

 يف ةكراشملا هتلواحمو ةفلتخملا هلوصف رم ىلع يعيرشتلا سلجملا تاشقانم يف كلذ دسجتو

 لكش ذختإ يذلا ةيذيفنتلا تاطلسلا هب تماق يذلا رودلا كلذكو « ةلكشملا هذه لحل ةغايص عضو

 ةلحرم ىلإ الوصوو « عقاو رمأك اهعم لماعتلاب ارورم ءاهتيادب يف ةلكشملا نع يضاغتلا

 . ةيقطنم ريغ ىرخأو ةيقطنم ةديدع تاءارجإ ربع ايجيردت اهتيفصتو اهنم فيفختلا ةلواحم
 نم ةيضقلا هذه لوانت يف لعاف رود ناسنإلا قوقح تامظنم ةصاخو ةيلودلا تاهجلل ناك امك

 مازتلإلا ةرورض ةرركتملا اهتابلاطم يف تزكر ثيح تقولا سفن يف ةيلمعو ةيدقن ةيواز

 . مهعم لماعتلل ةيلودلا ريياعملاب

 ةبيسنجلا يددحم ربغ ةلكشمل يبلسلا ريثأتلا وه ةلكشم نم ثحبلا اذه يف هحرطنس ام

 ءاشنإ يف لثمتملاو يموكحلا عورشملا لازي ال ذإ « ايجراخو ايلخاد يتيوكلا عمتجملا ىلع
 ىلإ ددحت ملو اضماغ *(ةينوناق ريغ ةروصب نيميقملا عاضوأ ةعباتمل ةيزكرملا ةنجللا)

 كلذ ءارو نم ةطغاضلا لماوعلا تناك امبرو « دعب حيرصو حضاو لكشب لحلا حمالم نآلا
 ءارج ةيفاضإ ةيدام ءابعأ ةلودلا فلكتتس ذإ . ةيداصتقإ لئاسم ىلإ اهساسأ يف عجرت

 جامدنإ رثأ رهظتس ( ةيناكس ) ةيفاوغوميد لئاسم ىلإ ةفاضإ ٠ يئزج لكشب نإو سينجتلا
 . نوناقلا مكحب عمتجملا يف ةئفلا هذه دارفأ

 . ةيسنجلا يددحم ريغ ةئف ىلع ليلدتلل ةموكحلا هتمدختسإ حالطصا ثدحأ ةيعرش ريغ ةروصب نيميقملا حلطصم ربتعي



 ام وهو مهددع فصن نم رثكأ ةرداغم ىلإ ىدأ تيوكلل يقارعلا وزغلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ةموكحلا حصفت ملو . اهنأش يف تبلا رظتنت لازت ال ةيقبلا نأ الإ ٠ ايئزج الح ضعبلا هربتعإ

 فعض نأ حضاولا نم تابو « ةلكشملل اهلح هاجتإ يف هتعطق يذلا مدقتلا رادقم نع نآلا ىلإ

 رظني حبصأ يبعشلا ماعلا يأرلا نم هب دتعي ءزج امبرو ةيموكحلا ةرظنلا كلذكو يرادإلا زاهجلا

 عم دلبلا يف اهدوجو مجسني ال ةيقارع لوصأ نم ردحنت بلاغلا يف اهنأ ىلع ةئفلا هذه ىلإ

 . ةينطولا حلاصملا

 متي اينغ اعوضوم " ةيسنجلا يددحم ريغ " ةنف عوضوم حبصأ « يجراخلا ديعصلا ىلعو

 ىلع يبلس لكشب رشؤي يذلا رمألا وهو ناسنإلا قوقح تامظنم لبق نم يرود لكشب هلوانت

 لؤاستلا ىلع ةباجإلا ةلواحم يف لثمتت ثحبلا ةلكشم نإف يلاتلابو . ةيجراخلا تيوكلا هعمس
 -: يلاتلا
 ؟ ةيجراخلاو ةيلخادلا اهداعبأب ةلكشملا كلتل لثمألا لحلا وهام

 35 3 دة ا



 اهنم يناعت يتلا ةددجتملا تالكشملا مدقأ دحأ نم " ةيسنجلا يددحم ريغ " ةئف ةلكشم ربتعت

 . ةيسنجلا ديحوت لثم ىرخألا ةنمزملا اياضقلاو تالكشملا نم ةعومجم نمض تيوكلا ةلود

 وه لخدلل ديحو ردصم ىلع ينطولا داصتقإلا دامتعإو ٠ ناكسإلاو « ةيباختنإلا ةدعاقلا عيسوتو

 . اهريغو ... ةيناكسلا ةبيكرتلاو « طفنلا

 ةبيكرتلا ةيضنأ بناوج دحأ لثمت ههج نم يهف « اياوز ةدع نم ثحبلا عوضوم ةيمهأ عبنتو
 امبو فلأ ١١17 ةيمسر تاءاصحإ بسح غلب ةئفلا هذهل نيمتنملا ددع نأ ثيح ةيناكسلا

 فلأ 5١5 ىلإ كاذنإ مهددع لصو ذإ يقارعلا وزغلا لبق ةئفلا هذه دارفأ نم 75 ةبسن لداعي

 *. درف

 دق امم رقتسم يفيظو لمع الب « ' ةيسنجلا يددحم ريغ ' نوك ثيح نم ةينمأ ةبضنق اهنأ امك

 . ةميرجلل دوقي يعامتجإ رتوت ةرؤب نيوكت يف ببستي

 ةئفلا هذه دارفأ نم جتنملا ريغ لئاهلا مكلا اذه دوجوف ٠ ةيمنتلل ةقيعم ةلكشم كلذك يهو

 تارشع كانه نأ ةياهنلا يف ينعي ينوناقلا مهعضول ديدحت نود نم ىعدملاو قحتسملا اهيمسقب

 « ةيقيقحلا لمعلا ةوق جراخ ةيليفط ةيداصتقإ تاطاشن نمض اوجمدنإ نمم دارفألا نم فولألا

 . ةيجراخلا ةلامعلا نم ديزملا بلج يف ةلودلا رارمتسإ عم اذه

 يناجملا ميلعتلا نم ةئفلا هذه دارفأ نامرح نأ ثيح نم ةيناسنإ ةيضن يهف « اريخأو

 نم ريثكلا يف . ناسنإلا قوقح ئدابمل احضاو اقرخ دعي لقنتلا ةيرحو فيظوتلاو بيبطتلاو

 تاءارجإلا نم ةلسلس يف قييضتلا ةيلمع تلثمت دقو . نأشلا اذهب ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتإلا

 . ةئفلا هذه ءانبأل رفسلا قئاثو حنم يف تددشت امدنع م585١ ماعلا يف ةموكحلا اهتأدب

 سلجم نع ةقثبنملا ةيسنجلا يميدع ةئف ةسارد ةنجل ريرقت _ م557/97١/؟5 ةيتيوكلا نطولا ةفيحص *

 . عارزولا



 --: ثحابلا اههجاوب ينلا تابوعصلا

 يبلسلا اهريثأت ةهج نم يتيوكلا عمتجملا يف ' ةيسنجلا يددحم ريغ ' ةئنف عوضوم ةيمهأ مغر

 ههجاوي ام مهأ لازت الو تناك وداصملا ةودن ةلكشم نأ الإ ء« يجراخلاو يلحملا نييوتسملا ىلع

 اذه لوانتت يتلا ةيملعلا رداصملا كلت انه "رداصملا" ب هدصقن امو « لاجملا اذه يف ثحابلا

 ةريشكلا ةيفحصلا تاباتكلا عبطلاب ينغت الو « لعفلاب ةردان يهو يملعو دياحم لكشب عوضوملا

 يف ةديدج ةيموكح تاءارجإ نع رابخأ رشن لوح بلاغلا يف رودت اهنأ ذإ نودبلا ةلكشم لوح
 ىدم يف قيقدتلا ثحابلا ىلع بجوتي يتلا تالاقملاو تاساردلا نم هب سأب ال ددعو « مهنأش

 . اهتيدايحو اهتيملع

 ةبولطملا تانايبلا عمج مت ثيح ةساردلا يف يليلحتلا يئارقتسإلا جهنملا ىلع ثحبلا اذه دمتعإ
 ةيناث ةلحرم يفو . ةيعوضوم وأ ةيرابخإ تامولعم تناك ءاوس هيف ةيسيئرلا رواحملا ةجلاعمل

 " ةلكشملا تأشن فيك ' حيضوت هاجتإ يفو ةيخيرات ةيواز نم اهلوانتو تامولعملا كلت ليلحت مت
 ىوتسملا ىلع اهلالظب ىقلت لازت ام يتلا ةفلتخملا راثآلا نم ددع ىلع فرعتلا مت هيلعو ؛

 عم ناسنإلا قوقح تامظنم لماعت ) يجراخلا ىوتسملا اذكو « ( نودبلا نطوم ) يلخادلا
 . ( ةلكشملا

 ةلكشملا هذه كرق ىلع تقولا يضم عم هنأ يف صخلتي يساسأ ضرف ىلع ثحبلا دمتعيو اذه

 لوانتلا صرف لقتس ةقلتخملا اهتازارقإو اهتابيعشت ىلإ رظنلابو هنإف مسح نود نم

 رمألا وهو . " لحلا ةرورض" ةعانق ىلإ ةيمسرلا ةرادإلا لصت نيح يقطنملاو لداعلا
 . ةئفلا هذه عاضوأ نأش يف تبلل لحلل ةحضاو سسأ عضو عم تبلا يف ةعرس بلطتي يذلا



 ( ةيلحملا ةفاحصلا صوصخلا هجو ىلعو ) يبعشلا وأ يمسرلا لوانتلا ةعيبطل بقارملا نإ

 دقف « ةئفلا هذه ءانبأ ىلع تايمستلا قالطإ يف ابذبذت ظحاليس ةيسنجلا يددحم ريغ ةلكشمل

 رهظو « ' نييتبوكلا ريغ " حبصتل تريغت مث ٠ مهيلع رمألا ئداب يف نودبلا ةملك تقلطأ

 . ' ةبعرش ربغ ةروصب نيميقملا ' اريخأو « ' ةيسنجلا يددحم ريغ " حلطصم اقحال

 اعضو تسرأ امبرو . ددحم لولدم اهل ةقباسلا تايمستلا نم ةيمست لك نأ هيف كش ال اممو
 لظيس تايمستلا كلت مضخ يف ساسألا رجح نكلو « ىرخألا ةيمستلا نع افلتخمو اصاخ اينوناق
 وه ام رخآ ىنعمبو « ةلودلاو درفلا نيب ينوناقلا طبارلا يهو ةيسنجلاب اموكحم رمألا ةياهن يف

 . تيوكلا ةلود ضرأ ىلع شيعيو ةددحم ةيسنج كلتمي ال نمل ينوناقلا عضولا

 صخألا ىلعو تاحلطصملا فيرعت ةلأسم يف لخدن نأ انل دبال ناك لواستلا اذه نع ةباجإلل

 . " نودبلا " وأ ةيسنجلا ددحم ريغ ىنعمو ةيسنجلا ىنعم

 3 دة 2



 هسفن درفلا ربتعيو . اهل انطاوم درفلا ةلودلا اهبجومب ربتعت ةلودو درف نيب ةقالع يه ةيسنجلا

 ةطبارلا رود بعلت اهنأ ثيح نم ةيعامتجإ اهنأب ةقالعلا هذه زيمتتو « اهينطاوم نم

 ةقالع اهنأب زيمتت اضيأ يهو « يلودلا نوناقلا يف ةيامحلا لئاسم يف اهرثأ اهلو .ةيعامتجإلا

 ناكسلا رصنع نيوكت تارابتعإ اهمكحت يتلا ةلودلا يف درفلا ةيوضع ىلع دنتست ةبسابس

 كرتت ال ةينونانأ ةقالع اهنأ ىلع اضيأ ةيسنجلل رظني امك . رصاعملا يسايسلا موهفملاب
 ديدحتو ةقالعلا كلت لاوزو ءوشن رسفي يذلا وه - نوناقلاف . ةيقرعلا وأ ةيعامتجإلا لماوعلل
 اهحلاصمو قفاوتت يتلا يه ةلودلاف كلذلو' . يلخادلا نوناقلا يف ةصاخ اهيلع ةبترتملا راثآلا

 ةفص اهنع يفني امم « اهتيسنج بستكي نم ديدحت يف ةعساو ةيرحب ٠ ماع لكشب . ظفتحتو
 سينجتلا تالاح يف امك ةحيرص ةقيرطب ءاوس ارشابم ارود هيف درفلا ةدارإ بعلت يذلا دقعلا

 « نوناقلا اهيلع صني يتلا تالاحلا يف ةيسنجلا در تالاح يف امك هينمض ةقيرطب مأ يدايتعإلا

 لفطلا نأ ثيحب داليملا قيرط نع ةيسنجلا ىلع لوصحلا تالاحك هضرتفم ةقيرطب كلذ ناك مأ
 * . " كلذ نع ريبعتلا هنكمأ ول ةيسنجلا هذه راتخيس ناك

 قح اهدحو اهل نأب كش ال يتلاو ةلودلا : امهلوأ نيفرط نم لكشتي ةيسنجلا موهفم نإف هيلعو

 . اهتيسنجب عتمتلا مث نمو اهاياعر نم ربتعي نم ديدحت

 تناك ءاوس اهتيسنج هيلع يفضت ثيح ةلودلا نم ةيسنجلا يقلتم دوفلا وهف يناثلا فرطلا امأ

 ةرصاعم نوكت ةلاحلا هذه يف يهو « هنم رداص يدارإ لمع امنود ةلودلا نم هيلع ةضورفم

 زوجي ال « ةريخألا ةلاحلا يف هنأ الإ اهباستكإ يف هتبغر دعب هل تحنم دق نوكت اهنأ وأ هداليمل

 هتدارإ نوكت نأ نيعتيو « اهبسك يف هتدارإ نع حصفأ ام اذإ هل حنمت امنإو هيلع ةيسنجلا ضرف

 . ةيلهألا لامكو دشرلا نس غولب ثيح نم انوناق هربتعم

 ةنسل ١١ مقر يريمألا موسرمللو ةيسنجلل ةماعلا ةيرظنلل ةسارد « ةيتيوكلا ةيسنجلا " « دمح ديشر ٠ يزنعلا *

 ١" - ١" ص " ةيتيوكلا ةيسنجلا نأشب ما 648



 ." نودبلا " وأ .. ةيسنجلا يددحم ريغ -1*

 ةنئف ىلع ليلدتلل تيوكلا يف سانلا مومع نيب اجرادو ارصتخم اريبعت " نودهلا ' حلطصم ربتعي

 ال نم لمشتو ىلوألا . نيمسق ىلإ رمألا ةقيقح يف ةمسقم ةيسنجلا ةددحم ريغ ةيعامتجإ

 قئاثولا لك اوفخأ مهنكلو ىرخأ لود ىلإ نومتني نم لمشت ةيناثلاو « ةلود يأ ةيسنج نولمحي

 وهو ' ةيسنج نودب " حلطصم ربتعيو . ةيسنجلا يميدع اوسيل مهنأ تبثت يتلا ةينوناقلا
 فالخ الو هتاذ دح يف ادرجم احلطصم ةئفلا هذه ةيمستو فصول رهظ يذلا لوألا حلطصملا

 نكلو " ةيسنجلا ميدع ' ب فورعملا يلودلا وأ ينوناقلا حلطصملا عم هتنراقم دنع ىتح هيلع

 ىلع هميمعتو ' نودبلا " حلطصمل ءاوس دح ىلع يبعشلاو يمسرلا لوانتلا يف تناك ةلكشملا

 ىلإ تقولا رورم عم ىدأ يذلا رمألا وهو . ةددحم ةلود ةيسنج لمحت ال اهنأ ىعدت هلاح لك

 باحصأ نيب الصأ ةمسقملا ةئفلا هذه دارفأ عيمج نع ةددحم هبشو ةماع ةينهذ ةروص نيوكت

 . هل نيعدمو قح

 نأب تدجو امنيح ةلودلل يمسرلا زاهجلا لبق نم هذه تاحلطصملا رييغت ةيلمع ترمتساو

 هب تلدبتساو هتغلأف صاخشألا ءالؤهل ينوناقلا عضولا ةقيقح نع ربعي دعي مل قباسلا حلطصملا

 ديشر .د نوناقلا ذاتسإ امهفصي امك امهو ' ةيسنجلا ددحم ريغ " و ' يتيوك ريغ " حلطصم

 ريغ " حلطصمف " نودبلا ةئفل ينوناقلا زكرملل فلتخم روظنم نع ناربعي ' امهنأب يزنعلا

 صخشلا نأ وهو افنآ روكذملا " نودبلا ' حلطصم ىنعمل يناثلا لامتحإلا يفنيل مدختسإ ' يتيوك

 ىنعمل رخآلا لامتحإلا يفني ال كلذ عم هنكلو . هلصأب تيوكلا ىلإ ايمتنم نوكي دق دوصقملا

 عقاولا يف ةيسنجلا ميدعف " ةيسنجلا ميدع ' نوكي دق دوصقملا صخشلا نأ وهو حلطصملا

 ( نطاوم ريغ ) يبنجأ وهف كلذلو ٠ تيوكلا يهو اهيف ميقي يتلا ةلودلا ةيسنج لمحي ال نوناقلاو
 رخآ ناك دقو . " يلودلا نوناقلل اقبط ةيسنجلا ميدع هتاذ تقولا يف وهو يلخادلا اهنوناقل اقبط

 حلطصملا وهو " ةيعرش ريغ ةروصب نيميقملا ' وه ءالؤه فصول ةموكحلا هتمدختسإ حلطصم

 رايتخإ نأ دقتعيو . هل مهعوضخ مدع مغر ةماقإلا نوناقب مهدوجو جزم هتايط يف لمحي يذلا

 ىلع ةئفلا هذه دارفأ ىلع يسفنلا طغضلا نم عون ةسرامم ىلإ هساسأ يف عجري ىمسملا اذه

 تاءارجإل هضرع اونوكيس الإو . ام ةلود ىلإ هءامتنإ تبثت قئاثو كلتمي نم مهنم رهظي نأ لمأ

 . ليدبلا دلبلا داجيإ ىلع دمتعت ةيلودو ةينوناق رطأل اقفو داعبإلا اهنمو ةواسق دشأ

 . ه٠ ص « قباس ردصم « دمح ديشر . يزنعلا *



 نم ةئف نأب لوقلا ىلإ انايحأ ةبراضتملا امبرو ةعونتملا تاحلطصملا نأش يف صلخنس امومعو

 يأ ةيسنجب نوعتمتي ال نيذلا ديدحتلاب مه " ةيسنجلا يميدع " وأ ' ةيسنج نودبلا ' ب نومسي

 . تيوكلا ةلود ضرأ ىلع نودجاوتيو ىرخأ ةلود



 ةبيسنجلا يددحم ربغ ةلكشمل يلحملا راطإلا

 . ةيسنجلا يددحم ربغ ةلكشم ةآشن -:لوألا ثحبملا

 .يمسرلا ]ماعغتلا -: يناثلا ثحبملا



 -: لوألا ثحبملا

 . اهروطتو ةلكشملا ةأشن -1

 ةماقإلا ينوناق تارغثو ةرجهلا لماوع ءارج اهتيادب يف ةيسنجلا يددحم ريغ ةلكشم تأشن

 داوشأ ىنثتسي ناك تانيسمخلا رخاوأ يف هب الومعم ناك يذلا ةماقإلا نوناقف . ةيسنجلاو

 تيوكلا ىلإ لوخدلل رفسلا تازاوجو ةماقإلا صيخارتو لوخد تامس ىلع لوصحلا نم رئاشعلا

 تانيتسلا يف اصوصخو ةحلسملا تاوقلا يف عوطتلا تاءارجإ تناكو . اهيف ةماقإلاو

 دارفأ نيب نم « ' ةيسنجلا يددحم ريغ " ةئف ةلكشم يمانت مامأ لاجملا حتفت تانيعبسلاو

 ةرركتم تاحيرصت نيلوؤسملا نم تردص امك « قئاثو امنود ةينوناق ةروصب نيميقملا رئاشعلا

 ةيادب يف تهجو يتلا ةوعدلا ىلإ ةفاضإ ٠ ةطرشلاو شيجلاب مهنم نيقحتلملا سينجت برق لوح

 كلذكو تالصو تاتابثإ مهيدل نم ليجست مت ثيح ةيتيوكلا ةيسنجلا ىعدم ليجستل تانينامثلا

 . ءايعدألا

 مهتايوه ءافخإ ىلإ نيدفاولا نم ريثك دمع ثيح ائيشف ائيش مقافتلا يف ةلكشملا تذخأ اذكهو

 ومن ىلإ ىدأ امم « ةيداملا تازايتمإلا نم ةدافإلل كلذو ةيسنجلا يميدع ةئف ىلإ مهئامتنإ نيعدم

 تالكشمل اردصم تحبصأ ىتح ةيئاوشعو ةعيرس ةروصب و نمزلا نم هلفغ يف « ةئفلا هذه

 يف يتيوكلا عمتجملل يوينبلا نايكلا ميمص يف لخدت ةينوناقو ةيداصتقإو ةيعامتجإو ةينمأ
 يددحم ريغ " ةلكشم عم لماعتلا يف عبتملا يموكحلا جهنلا نأب كش الو . هلبقتسمو هرضاح

 ايمسر اعوضوم لكشت تتاب ىتح اهبعشتو اهروطت يف ىرخأب وأ ةقيرطب مهاس دق " ةيسنجلا

 فاشكنإلا هلاح دعب ةصاخ . جراخلا يف ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا تامظنملا ريراقتل

 . م٠55١ سطسغأ يف اهل قارعلا وزغ دعبو نابإ تيوكلا هل تضرعت يذلا يلودلا يمالعإلا

 يناثلا ليجلا لكاشم نآلا هجاوت نأ ىلإ تيوكلاب ىدأ ةلكشملا هذه مسح يف وطابتلا نأو

 عم مهتبسن تندتو مهددع ضفخنإ يذلا مهنم لوألا ليجلا سيلو ةئفلا هذه ءانبأ نم ثلاثلاو

 * . نمزلا رورم

 . ١ مقر ص عء م195١*/ "/؟4 ةعيلطلا ةلجم *



 -: تيوكلا ىلع يقارعلا وزغلا لبق ةلكشملا مجح 1-1

 لصو " ةيسنجلا يددحم ريغ " ةئف ددع نأ ةيندملا تامولعملا ةئيهل ةيئاصحإلا تانايبلا ديفت

 اهنم لكل ةديدع صئاصخب ةلكشملا هذه زيمتتو ء« م٠44١ وينوي يف ةمسن فلأ )١١١( يلاوح

 (© : يلي ام اهتمدقم يف يتأيو ١ اهتيمهأ نم ليلقتلا بعصي يتلا اهداعبأ

 ايتيوك ( ١54" ) ىلإ لصو ةددحم ةيسنج نلمحي ال نمم نيجوزتملا نيتيوكلا ددع نأ ١-
 انلعلو « ةيتيوك ( ”4٠ ) ىلإ لصو "' ةيسنجلا يميدع ' ةئنف نم تاجوزتملا تايتيوكلا ددعو

 مكحب اهسفن ضرفت عاضوأو ةيبلس تافعاضم نم تاجيزلا هذه لثم ىلع بترتي دق ام روصتن
 . اهمظعم يف يحلصملا بناجلا داعبتسإ نكمي ال هنأب املع عقاولا رمألا

 نولثميو ةرشع ةسماخلا نود مه نيذلا لافطألا نم " ةيسنجلا يميدع " ةئف ةيرثكأ نأ - ؟

 . ' يلامجإلا ددعلا نم 75/8 " يلاوح

 تغلب ثيح « ادج دودحملا ميلعتلا يوذو نييمألا نم " ةيسنجلا يميدع " ةئف ةيبلاغ نأ -*

 . " /81/ " طسوتملا ميلعتلا نود مه نم ةبسن

 اهيف ةلاعإلا لدعم لصي ثيح ٠ اهمجح ربكب مستت " ةيسنجلا يميدع " ةئف ىدل ةرسألا نأ -4

 نكمي هلعلو « ةيتيوكلا ةرسألا ىدل " 4.5 " نع ديزي ال امنيب . طسوتملا يف دارفأ " "  ىلإ

 رضاحلا يف ةماعلا تامدخلل قاهرإو ةيداصتقإ ءابعأ نم هلكشي اميف رمألا اذه ةيمهأ ريدقت

 . لبقتسملاو

 ةيتيوكلا نطولا ةفيحص - ءارزولا سلجم نع ةقثبنملا ةيسنجلا يميدع ةئف ةساردب ةصتخملا ةنجللا ريرقت *

 . ماك 49



 عورشم نأ ذإ « ( بلاغلا يف ةيقارع ) ةنيعم تايسنج يف رصحنت ةئفلا هذه ةيبلاغ نأ -ه

 ( 77 :470) تايسنج نم تبثتلا ىلإ ىدأ ةيسنجلا يددحم ريغ نم ةصاخلا قئاثولا لامكتسإ

 (*) . ةئفلا هذه يلامجإ نم (/١؟5) يأ ادرف

 رودص عم تأدب « ةلكشملا هذه ةمجاوم هاجتإب تاوطخلا ضعبب ةلودلا تماق نأ قبس دقلو

 ةيمسرلا تالماعملا يف " ةيسنج نودب " حلطصم ءاغلإب م358١ ةنس ءارزولا سلجم رارق

 ةنس اضيأ هرارقو , "يتيوك ريغ" ةيتيوكلا ةيسنجلا لمحي ال نم لك رابتعإو ةيمسرلا ريغو
 تاءارجإلا ضعب تعضو ثيح . ةيسنجلا يددحم ريغ ةلكشم ةساردل ةنجل ليكشتب ما 5

 زفحي امب كلذو ةدح ىلع ةلاح لكل ينوناقلا عضولا ةفرعم ىلإ لصوتلا متي امثير ةينالا ةيلمعلا

 . ةيراسلا نيناوقلل اقفو مهعضو حيحصتو ةيلصألا مهتيوه زاربإ ىلع ةئفلا هذه دارفأ

 ىلإ ادرف(5١ 506١, ) يلاوح رداب ثيح ٠ ةيباجيإ جئاتن ىلإ تدأ تاءارجإلا هذه نأ عقاولاو

 فاشتكإ ىلإ لصوتلا مت امك . ةيقيقحلا مهتايوه زاربإ لالخ نم ةينوناقلا مهعاضوأ ليدعت

 لاح دالبلا ىلع رداغلا ناودعلا نأ الإ ء رخآ درف ( ٠.., ١5 ) نع ديزي امل ةيقيقحلا تايسنجلا

 وحنلا ىلع ةلكشملا لح نأش يف ةنجللا اهتعضو يتلا ةيئارجإلا تاوطخلا ذيفنت ةعباتم نود

 . موسرملا

 عجرم نمرثكأ عجريو « ةيسنجلا يميدع ةئفل ددحم ددع نع تنلعأ دق م585١ ماع لبق ةموكحلا نكت مل *

 . نأشلا اذهب ةقيقدلا تاءاصحإلا ىلإ رقتفت تناك ةموكحلا نأ ىلإ نودبلا لوح بتك يملع



 . ريرحتلا دعب عضولا 17-1

 ثيح « مشاغلا يقارعلا وزغلا لبق هيلع ناك امع صقانت دق ةيسنجلا يددحم ريغ ددع نأ عقاولا

 نم نكمت نم مهنم داع نأ ثبل ام مث وزغلا نابإ ةيلصألا مهنادلب ىلإ مهنم ليلق ريغ ددع رداغ
 . كلذ

 يعون ساسأ ىلع مئاق وه ام ردقب يمك ساسأ ىلع موقي ال ةلكشملا رهوج نأ هيف كش ال اممو

 نم « م451١ ماع ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلا يف مهليجست مت نيذلا ددع يلامجإ غلب ثيح

 ( ؟١؟ ,555 ) ل ينوناقلا عضولا ليدعت مت دقو , دارفأ ٠04 ١١7( ) ةيسنجلا يددحم ريغ

 نع ديزي امل ةيلصألا ةيسنجلا ىلع لالدتسإلا مت امك « ةيلصألا مهتيوه زاربإ دعب ادرف

 نيجوزتملا ريغ ددع نأو . ةينوناقلا مهعاضوأ ليدعتب دعب اوموقي مل ء رخآ درف(١١ )020٠0.,
 ريدقت نكمي هلعلو « *لمرتلاو قالطلا تالاح ادع " 777 " يأ ادرف (85 ,81) ىلإ لصي

 عضولاو « اهداعبأو صئاصخلا هذه ىلع بترتت يتلا ةيداصتقإلاو ةيعامتجإلاو ةينمألا ءابعألا

 . يعونلاو ىمكلا نييوتسملا ىلع بيرقلا تقولا يف ةيناكسلا ةينبلا هيلإ لوؤت نأ نكمي يذلا

 يندتو « ةيسنجلا يددحم ريغ ىدل ةلاعإلا تالدعم عافترإ رابتعالا نيعب انذخأ اذإ ةصاخ

 مهنيب ةرهاصملاو جاوزلا تالاح ديازت بناج ىلإ « ةلاطبلا يشفتو لخدلاو يميلعتلا ىوتسملا

 . نيسنجلا نم نينطاوملا نيبو

 . قباس ردصم « ءارزولا سلجم نع ةقثبنملا ةيسنجلا يميدع ةئف ةساردب ةصتخملا ةنجللا ريرقت *



 -: ةبيسنجلا يددحم ربغو ةماقآإلا نوناق 2-1

 يددحم ريغ ةئف ىلع م555١ ةنسل يريمألا موسرملاب رداصلا بناجألا ةماقإ نوناق قبطني له

 يف نحنو انه امهحرطن نيلاؤس ؟ دالبلا نع مهداعبإ هبجومب تيوكلا عيطتست لهو . ؟ ةيسنجلا

 . " ةيسنجلا يددحم ريغ " ةئفب قلعتملا ينوناقلا بناجلا نع ثحبلا لاجم

 مت يذلا بولسألاو نوناقلا وه ةلكشملا دوجو بابسأ نم نأب ةساردلا هذه تايادب يف انلق

 ةنسل ١7 مقر نوناقلا وه بناجألا ةماقإ لئاسم مكحي يذلا نأ كش الو . هعم لماعتلا متبو

 ىلوألا هتدام يفف « ةيتيوكلا ةيسنجلا لمحي ال نم لك ةماقإ ةيعورشم ددحي يذلا م48

 رفس زاوج لمحي ناك اذإ الإ اهنم جورخلا وأ تيوكلل نيئجاللا لوخد زاوج مدعب نوناقلا يضقي
 ناك وأ ء اهب فرتعم ىرخأ ةطلس ةيأ وأ ةصتخملا هدلب تاطلس نم ارداص لوعفملا يراس

 . ةروكذملا تاطلسلا ىدحإ نم ةرداص نوكتو زاوجلا ماقم موقت ةقيثو لمحي

 سمخ ةدمل اهحنم قح كلمي يذلا ةيلخادلا ريزو ةقفاوم بلطتيف تيوكلا يف ةماقإلا عوضوم امأ

 نع تيوكلا نع يبنجألا داعبإ لئاسم <" ىلإ ١5 نم داوملا تددح كلذك « ديدجتلل ةلباق تاونس

 (*. ياردإلا داعبإلاب ىمسيو يرادإ رارقب وأ . يئاضقلا داعبإلا ىمسيو يئاضقلا مكحلا قيرط

 . ؟؟-5؟*-؟؟ ص . " مهتماقإ ةيعورشم نع ةينوناق ةسارد : تيوكلا يف نودبلا " « دمح ديشر « يزنعلا *



 الإ بناجألا ةماع ىلع قبطنت بناجألا ةماقإ نوناق يف اهيلإ راشملا ةينوناقلا دعاوقلا تناك اذإو

 (؟5١) ةداملا نم ( د ) ةرقفلا تنثتسإ ثيح رياغم عضو مهل تيوكلا يف " ةيسنج نودبلا ةئف نأ

 « ةداتعملا مهلاغشأ ءاضقل اهودوعت يتلا تاهجلا نم ارب تيوكلا نولخدي نيذلا رئاشعلا دارفأ

 نأ يهو ةماه ةطقن تيوكلا يف نودبلا ةماقإ هيعورشم نع هتسارد يف يزنعلا ديشر .د ريثيو
 اهحرش يف ةيريسفتلا ةركذملا تناك نإو هب دوصقملا اددحم نكي مل ' رئاشعلا دارفأ " موهفم

 بسح نكلو ءانثتسإلا اذه يعدتست يتلا يه ودبلل ةيعرملا تاداعلا ' نأ تنيب دق ( د ) ةرقفلل

 اقح رئاشعلا دارفأ حنمي نأ ةرقفلا هذهب دارأ دق عرشملا ناك اذإ ام حضاولا ريغ نم هنأ - هلوق

 رفسلا قئاثو ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحلا نود لقنتلا ةيضق يف طقف مهل اليهست مأ « ةماقإلاب

 ( د ) ةرقفلل ينوناقلا صنلا حوضو ءازإ هنأ الإ ١ ةيودبلا ةايحلا ةعيبطل ارظن ةبولطملا ةيمسرلا

 مهيف طرتشي الف مث نمو بناجألا ةماقإ نوناق صوصن لك نم نونثتسم رئاشعلا دارفأ نإف
 ةداملاب نيدوصقملا .ةيبرعلا رئاشعلا ىلإ نودبلا ةيبلاغ يمتنيو . ةماقإلاب نذإ ىلع لوصحلا

 تايادب ذنم صوصخلا اذه يف ةيذيفنتلا ةطلسلا اهتذختإ يتلا تاءارجإلا هدكؤت ريسفتلا اذهو

 نم بلطت ملو ةعورشم ةماقإ اهرابتعإب نودبلا ةماقإ ةيتيوكلا ةموكحلا تلبقت دقف ١ تانيتسلا

 يف هل حيرصت يف ةيلخادلا ريزو ازعو نوناقلل اقبط ةماقإلاب حيرصت ىلع لوصحلا مهنم يأ

 ةيناسنإ لماوع ىلإ ءانثتسإلا كلذ ( م70/١/1587 - ةسايسلا ) ةيلحملا فحصلا ىدحإ

 . ةيعامتجإو
 ءاغلإلا كلذ نأ الإ نوناقلا نم ( د ) ةرقفلا ءاغلإ ىلع م581١ ماعلا يف تمدقأ ةموكحلا نأ عمو

 . تيوكلا يف نيدوجوملا نودبلل ةبسنلاب مئاقلا عضولا ىلع رثؤي مل

 ىفعأ يتيوكلا نوناقلا نأب ديفي هتسارد يف يزنعلا .د هيلإ صلخ امك يلحملا عيرشتلاف نذإ

 ام وهو مهيلع بناجألا ةماقإ نوناق صوصن قابطنإ نم " ةيسنجلا يددحم ريغ " ةئف دارفأ

 (* . يلخادلا نوناقلل اقبط زئاج ريغ مهداعبإو هعورشم مهتماقإ نأ ينعي

 . ؟7 ص قباس ردصم « دمح ديشر . يزنعلا *



 -: يناثلا ثحبملا

 -: ةيسنجلا ياددحم ربع ةلكشم عم ( يموكحلا ) يمسرلا لماعتلا

 نكمبو تيوكلاب ٠ ةيسنجلا يددحم ريغ ةلكشم مقافت يف ةقحالتملا ةيموكحلا تاءارجإلا تببست

 ةيسيئرلا ةيخيراتلا لحارملا ربع ةلكشملا عم يموكحلا لماعتلا ةعببط سملتو صيخلت
 -+ ةيلاتلا

 (؟5) ةداملا يف ةحارص صن بناجألا ةماقإب صاخلا م1909 ةنسل 11 نوفاق عضو امنيح ١-

 ارب تيوكلا نولخدي نيذلا رئاشعلا دارفأ ' نوناقلل عوضخلا نم نينثتسملا نيب نم نأ ىلع هنم
 يف ةحضاو هرغث اهرابتعإ نكمي ام يهو « ةداتعملا مهلاغشأ ءاضقل اهودوعت يتلا تاهجلا نم

 . ةأشنلا ذنم اينوناق ةلكشملا ةيطغتب تحمس نوناقلا

 راطإ قفو تانيتسلا ةيادب يف اهعيزوتب ( لالقتسإلا ةلود ) تأدب يتلا تازيمملا ديازت عم -؟

 نم ديدعلا ةرجه تأدب . ةيسنجلا يددحم ريغ ةئف مهنمض نمو نييتيوكلا نينطاوملا ىلع يعير

 ةلود ) تامدخب عاتمتسإلا يف ةبغر كلذ ريغ وأ ةيعرش ةروصب نإ تيوكلا ىلإ صاخشألا
 . ( هافرلا

 ( تانيتسلا ةيادب ) لالقتسإلا ذنم ةيسنجلا يددحم ريغ ةئف طالتخإ شياعت ةلحرم -"*

 جيسنلا نم ءزج مهرابتعإو مهتلءاسمو مهل ضرعتلا نع ةبقاعتملا ةيتيوكلا تاموكحلا ىضاغتو

 نيح نييتيوكلا نينطاوملا نم ءزج مهتربتعإ ةيمسرلا تاهجلا نأ ىلإ ةفاضإ ٠ ةلودلل يعامتجإلا
 . ناكسلل طيطختلا ةرازو تاءاصحإ نمض مهتلخدأ



 هذه دوجوب ةيلابماللا اهتسايس رييغتب ةموكحلا تأدب تاينينامثلا فصتنم ةلحرم يف - 4
 مخضت ىلإ تاسايسلا يف ريغتلا ءارو نم ببسلا داع امبرو « تيوكلا ةلود يضارأ ىلع ةئفلا

 ةيسنج ىلإ مهتيبلاغ يف نومتني مهنوك ) ةيعون وأ « ( مهدادعأ ) ةيمك يحاون نم ةلكشملا
 ءابعألا نم ديزم ىلوألا ةجردلاب ينعت مهسينجت ةلأسم نأو ( ةيقارعلا ةيسنجلا يهو ةددحم
 ىلع رشابم لكشب ترثأ يتلا ةيرادإلا تاءارجإلا نم ةلسلس ةموكحلا تذختإ دقو . ةيداصتقإلا

 ةلود ) نم اهنوقلتي ةيسنجلا يددحم ريغ ناك يتلا ةيرغملا ةيداملا تازايتمإلا ةيعونو مجح

 . ( هافرلا

 اهزيمي يذلاو ٠ اذه انمويب ىتحو م1991 ماع ذنم ةرتفلا يطغت يتلاو . ةيلاحلا ةلحرملا -ه

 ءازجأ ىلإ ةيلكلا ةحيرشلا حيقنتل ةنجل ليكشت ربع ةلكشملا لح ةرورضب يمسرلا زاهجلا مامتهإ
 مهنم ضععبلا ةلباقمو ١ ةيسنج نودب هنأ يعدي نم ليجستب أدبلا مت ثيح « ةفلتخم تالاح مضت

 . لحلا تاوطخ لامكتسإ وحن ةوطخك
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 يلودلا ىيوتسملا ىلع ةجلاعملاو ةلكشملا ةأشن -:لوأآلا ثحبملا

 . ناآاسنآإلا قوقح تامظنم رود -: يناثلا ثحبملا



 6: ةيلودلا ةجلاعملاو ةلكشملا ةأشن )0(

 يناعت ةيداصتقإلاو ةيسايسلا اهتمظنأ فالتخإب ةلود ١8٠١ ىلع وبري ام دجوي « اذه انموي ىلإ

 ةيضق نأ ىلإ هيونتلا مهملا نمو . ةددعتم اياوزو لاكشأب " ةيسنجلا يميدع " ةلكشم دوجو نم
 يلودلا نوناقلا ةنجل لالخ نم م545١ ماعلا يف يلودلا ثحبلا طاسب ىلع هحورطم تناك هذهك

 ببسب ةنسلا كلت دعب ماع نيعبرأ نم رثكأ قرغتسإ اراسحنإ تدهش اهنأ الإ ةدحتملا ممألل ةعباتلا

 ىرخأب وأ ةروصب يدؤي امنأ ةلكشملا هذه عم يطاعتلا نأ تدقتعإ يتلا لودلا نم ددع تاهجوت

 . اهينطاوم ةيوه ديدحت لاجم يف اهتدايس ديدهت ىلإ

 تقفار يتلا تاريغتلاو تالوحتلل يساسأ جاتنك ( ةبسنجلا يميدع ) ةبضق تزرب دقلو

 ةيفارغجلا دودحلا ريغت نع جتن ثيح . يسايسويجلا ديعصلا ىلع نيتيملاعلا نيبرحلا

 يتلا ةديدجلا ةيسايسلا تانايكلا ىلإ يمتنت ال ةيرشب تائف روهظ مضلاو لالتحإلاو عسوتلا ببسب
 هذه ىلع ءاضقلا مث نمو ليلقتلا يف ةدحتملا ممألا اهتلذب يتلا ةيلودلا دوهجلا مغرو . تدلوت

 تالاح ضفخ ناجلاعت نيتللاو ( م1931 و م1920 ) يماع يندهاعم رادصإ لالخ نم ةلكشملا

 ةينعملا - لودلا بواجت نأ الإ « ةقفلا هذهل نيبمتنملا عاضوأ ةجلاعمو . ةبسنجلا مادعنإ

 ةيضق تحبصأ كلذ لك مغرو نكلو . اهعم اظفحتم نكي مل نإ اليلق ناك - ةصاخ ةلكشملاب

 قوقح ةيضق زورب اهالوأ ةدع بابسأل ةيلودلا لفاحملا يف ةوقب مويلا ةحورطم ةيسنجلا يميدع

 يف يه ةيسنجلا يميدع ةلكشم اهب دجوت يتلا لودلا مظعم نأ اهيناثو . رصعلل ةغلك ناسنإلا
 لماعتلا يف فيظن لجس ىلع تظفاح ىربك لود طوغضل ةعضاخلا ةريغصلا لودلا نم ةقيقحلا

 يلودلا عمتجملا مامأ لودلا كلتل يبدألا جارحإلا نم عون ىلإ هجتت كلذب يهو اهينطاوم عم

 . ( ناسنإلا قوقح ) مرتحت يك اهيلع طغضلاو



 ةيسنجلا يميدع يتيقافتإ ىلع ةعقوملا لودلا اهتدبأ يتلا تاظفحتلا ةعيبط نع ثحابلل حضتيو

 ىلع نراقملا عالطإلا لالخ نمف ' ةريبك ةيلوئسم لمحت نم اهتيشخ يف ةيساسحلا ةجرد

 حضتي ( م1951- م1902 ) نيتيقافتإلا نيتاه ىلع ةكراشملا لودلا اهتلجس يتلا تاظفحتلا

 نأب هيلع فراعتملا نم هنأ الإ تاظفحت اهيلع تلجس يتلا تايقافتإلا رثكأ نم اتناك امهنأ

 ثيح نم اهنأ الإ . تايقافتإلا نم دونبل يموقلا مازتلإلا نم ىفعت ايلكش تناك نإو تاظفحتلا

 اطغض رثكأ نوكي كلذ نإف ناسنإلا قوقح اياضقب رمألا قلعتي امدنع تاذلابو يدقاعتلا مازتلإلا

 ديدحتل مهم زاكترإ ةطقن ةيسنجلا يميدع صاخشألاب ةصاخلا ةيقافتإلا تلكش دقلو « امازتلإو

 مهتطعأو ةيسنجلا يميدع ةيرابتعإب ةيقافتإلا تفرتعإ ثيح ةلكشملا هذهل يلودلا نوناقلا روظنم

 فيفختلل هتقؤم تايلآ قلخ ىلإ رخآ بناج نم تعس اهنأ امك ٠ يلودلا نوناقلا يف ةتباث ةفص

 ** . صاخشألا ءالّؤه ةاناعم نم

 . اقحال امهل لصفم ركذ يتأيس *

 - نمزلا ةلجم ' لبقتسملا تالامتحإو روطتلا : ملاعلا يف ( نودبلا ) ةيسنجلا مادعنإ ةرهاظ " « دمح مناغ .د « راجنلا **

 . ”؟ ص ما5995 ليربأ - 5 ددعلا



 . ما191و ١ م2 يماع يتيقاقتإ ) و (

 صاخشألا عضو نأش يف ةيقافتإ م904١ ربمتبس؟ ١ يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تدمتعإ

 ". يف ةيسنجلا مادعنإ تالاح ضفخ نأش يف ةيقافتإ تدمتعإ اميف . ةيسنجلا يميدع

 . نيتيقافتإلا نيتاه هتنمضت ام ىلع علطن نأ ديفملا نم ىرنو « م١55١ سطسغأ

 -:م1905 ماع ةيقافتإ - الوأ

 ةدقاعتملا لودلا يف ةيسنجلا يميدع صاخشألا عضوب ةقلعتملا لئاسملا نم ددع ةيقافتإلا تجلاع

 تاذ ريفوت ةينعملا لودلا تمزلأ اميف «٠ ةيلحملا ةمظنألاو نيناوقلاب مازتلإلا مهيلع تضرف دقف

 ةيبرتلا ريفوت ةيرحو ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم ةيرح ديعص ىلع اهينطاومل ةحونمملا ةياعرلا

 فورظل ةجيتن دلب يأ يف ةيسنجلا يميدعل ىرسقلا ثوكملا ةرتف ربتعأو « مهدالوأل ةينيدلا
 ةيصخشلا لاوحألا عضختو اذه « ةلودلا كلت ضرأ ىلع ةيعرش ةماقإ ةباثمب ريجهتلاو برحلا

 اميس الو ةيسنجلا ميدع قوقح ةدقاعتملا ةلودلا مرتحت ثيح هنطوم دلب نوناقل ةئفلا هذهل

 . جاوزلاب ةطبترملا قوقحلا

 لضفأ ةيسنجلا ميدع ةدقاعتملا ةلودلا حنمت نأ ىلع ةيكلملا ديعص ىلع ةيقافتإلا تصن دقو

 لاومألا ةزايحب قلعتي اميف بناجألل اهتلماعم نم ىندأ لاح يأ يف نوكتالو ةنكمم ةلماعم

 « ةينفلاو ةيملعلاو ةيعانصلا ةيكلملا ةيامح ىلع نامضلا كلذ يرسيو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا

 ةليثم نع لقي ال روجألل ىندأ دح ديدحتو « مكاحملا مامأ رحلا يضاقتلا قح ةيقافتإلا تلفك امك

 نامضلاو . ةماعلا تادعاسملاو ميلعتلاو نكسلا عوضوم ىلع كلذ يرسيو « بناجألل حرتقملا

 . سينجتلا ليهستو « رفسلا قئاثوو ةيوهلا تاقاطب فرصو « لقنتلا ةيرحو . يعامتجإلا



 - )1١”( ةداملا صن يف هيف شيعي يذلا دلبلا نم ةيسنجلا ميدع درط ةلأسم ةيقافتإلا تددح امك

 ال نأ ىلعو « ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألاب ساسم كانه نوكي امنيح ءارجإلا كلذ ترصق ثيح

 اهيلع صني يتلا ةيئارجإلا لوصألل اقفو ذختم رارقل اقيبطت الإ صخشلا اذه لثم درط ذفني

 نمألاب لصتت ةرهاق بابسأ كلذ فالخ بلطتي ملام . ةيسنجلا ميدعل حمسي نأ بجيو «٠ نوناقلا

 مامأ ضرغلا اذهل لثمم ليكو هل نوكيو فانئتسإلا قح سرامي نأبو هتءارب تانايب مدقي نأب
 حنمتو اذه . ةصتخملا ةطلسلا لبق نم اصيصخ نينيعم رثكأ وأ صخش مامأ وأ ةصتخم ةطلس

 . رخآ دلب يف ةيماظن ةروصب هلوبق اهلالخ سمتليل ةلوقعم ةلهم ةيسنجلا ميدع ةدقاعتملا ةلودلا

 . ةيلخادلا ريبادتلا نم ايرورض هارت ام ةلهملا هذه لالخ قبطت نأ يف اهقحب يه ظفتحتو

 . تبوكلا ةلود يف ةبقافتإلا دونب ضعبل ةبعقاو تاقيبطت

 ريغ ناك م٠58١ ماع ىتحو هنأ الإ م554١ ماع ةيقافتإ يف افرط تيوكلا ةلود لوخد مدع مغر

 مهألا قحلا ءانثتسإب اهانركذ يتلا دونبلا نم هيلع تصنام مظعمب نوعتمتي ' ةيسنجلا يددحم '

 لقنتلا ةيرحو - ةطرشلاو شيجلا يف ةصاخ - فيظوتلاو بيبطتلاو ميلعتلاف .٠ سينجتلا وهو
 ماع رخاوأ ىتح اهب عتمتلاب مهل حمس ايازم اهلك تناك مهنم ةنيعم ةئفل ناكسالاو يضاقتلا قحو

 اهرثأ ىلع درط ةددشتم ريبادت ذاختإب ةموكحلا تأدب نيح م585١ ماع تايادبو م65

 تازاوج ميدقت نع مهزجعل م550١/و م541١ يماع نيب ةيسنجلا يددحم ريغ نم فالالآ

 نيلماعلا ةبسنجلا يددحم ريبغل حممسب ملو ينوناقلا مهعضو تبثت ةيتيوك ريغ وأ ةيتيوك رفس

 مل ءالؤه ىتحو . ةماقإ قاروأ مهل تردصو مهفئاظو يف رارمتسإلاب ةطرشلاو شبجلا يف

 ريثكلا تابلط تضفر ذيح تيوكلا ةلود قارعلا ازغ نأ دعب تاءارجإلا كلت نم اوجنب

 . يركسعلا كلسلا يف مهلمع ىلإ ةدوعلل مهنم

 م٠57١ ماع لبق " ةيسنجلا يددحم ريغ " ةئف اهب عتمتي ناك يتلا ايازملا عيمج تبحس دقو اذه

 يددحم ريغ دارفأ ىنثتسإ ( م156١ ماع ) تيوكلا يف ىرج يناكس ءاصحإ رخآ يفو .

 ددعلا نمض نوربتعي اوناك كلذ لبق مهنأ مغر نيتيوكلا دادعت نمض مهباسح نم ةيسنجلا

 . نينطاوملل يلامجإلا
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 م1971 ماع ةيقافتإ -: ايناث

 يف اديدج اموهفم حرطتل ةيسنجلا مادعنإ تالاح ضفخ نأش يف م١55١ ماع ةيقافتإ تءاج

 . عقاو رمأك ةيسنجلا يميدع عاضوأ ةجلاعمل تعضو ىلوألا ةيقافتإلاف ٠ ةيضقلا هذه عم لماعتلا

 ةلكشملا هذه نم ايجيردت صلختلا وحن هاجتإلا وهف هيلإ اوعدت امو ةيقافتإلا هذه حور امأ

 وأ ةدالولا دنع نوناقلا مكحب امهميلقإ يف نودلوي نيذلا صاخشألل سيئنجتلا أدبم ىلع ادامتعإ

 يتلا تاميظنتلاو تاءارجإلاب ةيسنجلا ميدع مازتلإ عم ةصتخملا ةطسلا ىلإ مدقي بلط ىلع ءانب

 نأو ةداتعملا ةماقإلا طورشو بلطلا ميدقتل ةمزاللا ةدملا نم اءدب نأشلا ةبحاص ةلودلا اهنيبت

 نمألا سمت ةميرجب نيدأ دق نوكي الأو . ةيسنجلا ميدع ماودلا ىلع لظ دق صخشلا نوكي

 . يئانج لعفل رثكأ وأ تاونس سمخ نجسلاب هيلع مكح وأ يموقلا

 نم ميلقألا اذه يف ادولوم ةدقاعتم ةلود ميلقأ يف هيلع رثعي يذلا طيقللا ةيقافتإلا تربتعأ دقو

 هتيسنج نم صخش يأ ديرجت نع ةدقاعتملا لودلا تعنمو « ةلودلا هذه ةيسنج نالمحي نيوبأ
 بتري ةدقاعتملا لودلا نوناق ناك اذإو . ةيسنجلا ميدع هلعجي نأ ديدجتلا اذه نأش نم ناك اذإ

 تابثإ وأ « جاوزلا ءاضقنإ وأ جاوزلاك . يصخشلا عضولا يف رييغت يأ ةيسنجلا نادقف ىلع

 وأ ةزايحب اطورشم نادقفلا اذه لعج بجوتيف . ينبتلا وأ ٠. بسنلاب فارتعإلا وأ . بسنلا

 . ىرخأ ةيسنج باستكإ

 صاخشألا نم ةعومجم ةيأ وأ صخش يأ ديرجت ةدقاعتملا لودلا ىلع كلذك ةيقافتإلا تمرحو



 -: تبوكلا ةلود يفق ةبقاقتإلا دوني تاقببطت

 افرط تسيل اهنأ ذإ يدقاعتلا بناجلا نم طقف سيل ةيقافتإلا هذهب ةينعم تيوكلا ةلود ربتعت ال

 ربتعي مامظنإلاب طبترملا ريغ يعقاولا قيبطتلا نع جتانلا يلمعلا بناجلا ىتح نكلو . اهيف

 ةيقافتإلا هذه نأ ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو م454١ ةيقافتإ عم عضولا فالخ ىلع ادوقفم

 مدقت مل يتلا ةوطخلا يهو سينجتلا ةطساوب ةلكشملا هذه لح ةرورض عم رشابم لكشب لماعتت

 ( افنآ اهانركذ ) ةيدام تازايتمإ حنمب كلذ نع اضوع تفتكإو ٠ نآلا ىتح تيوكلا ةلود اهيلع

 . م٠58١ ماع رخاوأ عم اهصيلقت مت

 دادعأ ديازت مدع يف مهاسي يذلاو ةيقافتإلا هذه يف قبطملا ديحولا ءانثتسإلا نأب لوقلا اننكميو

 ةيسنجلا نوناق يف هب ذوخأم رمأ وهو ءاطقللا سينجت عوضومب قلعتي ام ةيسنجلا يميدع
#0 

 . ةيتيوكلا



 . ناسنإلا قوقح تامظنم رود -: يناثلا ثحبملا

 ىوتسملا ىلع ايمالعإ امخز تذخأ تيوكلا يف ةيسنجلا يددحم ريغ ةئف ةلكشم نأب لوقلا نكمي

 سطسغأ يف ةيقارعلا تاوقلا وزغ نم دالبلا ريرحت ماع يأ م١55١ ماعلا دعب ٠ يجراخلا

 نم اروهش ىناع دلب يف ناسنإلا قوقح مارتحإ ةرورضب ةادانملا تديازت ثيح ء

 ءاوس دح ىلع بناجألاو نييتيوكلا نييندملا دض ةيقارعلا نمألا ةزهجأ اهتفرتقإ ةميسج تاكاهتنإ

 تامظنم تامامتهإل ةينغ ةدامك تحرط ةيتيوكلا ةحاسلا ىلع ةديدع تاعوضوم كانه تناك دقو

 قوقح ةبقارم ةمظنم وأ « ( ندنل ) ةيلودلا وذعلا ةمظنمك ىربكلا ةيبعشلا ناسنإلا قوقح

 ىلع حلطصإ ام وأ داعبإلا زكرم الثم اهنم ( نطنشاو ) "شتوو ستيار نامويه " ناسنإلا

 تلوحت يتلا ٠ ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا سرادملا ىدحإ مسإ ىلإ ةبسن " ةحلط نجس" ب هتيمست

 اضيأ اهنمو « ةيرادإ ماكحأ مهقح يف تردص نيذلا وأ ةماقإلا نيناوقل نيفلاخملا فيقوت رقم ىلإ
 ةروكذملا ةيلودلا تامظنملا تبلاط « ريرحتلا دعب تيوكلا لخاد نيدوقفملاو نيفتخملا ةيضق

 ريغ ةنئف عوضوم امأ « مهتيضق لوح قيقحتلا فلم حتف ةرورضب ارارم ةيتيوكلا ةموكحلا

 تاءارجإلا دعب ةصاخ ةقباسلا تاعوضوملا هتلان امع لقي ال امامتهإ لان دقف ةيسنجلا يددحم

 شيجلاو ةطرشلا يكلس نم مهمظعم لزع مت ثيح اهدارفأ دض ةموكحلا اهتذختإ يتلا ةمراصلا

 . ةيقارع لوصأ ىلإ مهمظعم ءامتنإل ةبيرلاو كشلا نيعب اهل رظني ةيعامتجإ ةئفك اوحبصأو

 تيوكلا يف " ةيسنجلا يددحم ريغ ' ةئف عوضوم لوح دعأ لماشو لوطم ريرقت لوأ ربتعيو
 ماع اهنع الشمم ةروكذملا ةمظنملا تدفوأ ثيح ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم لمع نم ناك

 مهعاضوأ باهسإب هيف حرش عوضوملا لوح يناديم ثحب ءارجإب ماقو تيوكلا ىلإ 14

 . ةيداصتقإلاو ةيعامتجإلاو ةينوناقلا



 -:«) ةمظنملا ربرقت هنمضت يتلا طاقنلا زربأ ركذن نأ ديئملا نم ىرنو

 تابثإل ةبسانملا ةصرفلا اودجي مل نودبلا نم ديدعلا نأ اهريرقت يف ةمظنملا تأترإ ١-

 . مهنم نيريثكلا ةيمأو يفاقثلا ىوتسملا ضافخنإ اهنم ةددعتم بابسأل ةيسنجلا مهقاقحتسا

 ** . عضولا مقافت ةيلوؤسم ( مهسفنأ نودبلاو ةموكحلا ) نيفرطلا لمحي يذلا رمألا وهو

 ال نيذلا صاخشألل م154١ ماع فيرعت مهيلع يرسي ريرقتلا لوقي امك نودبلا مظعم نأ -؟

 * . ةلود ةيأ ةينطاومب نوعتمتي الو مهل ةيسنج

 لوادت لوط ببسب وأ ةيتيوكلا نيناوقلا ببسب امإ ةلاحلا هذه ىلإ تيوكلا يف نودبلا لصو دقو

 ثيحب ةيسنجلا نوناقل ةددعتملا اهتاليدعتو اهتاريسفتو ةيتيوكلا ةموكحلا ةقورأ يف ةيضقلا

 . هتلظم نم مهتجرخأو نوناقلا ةرئاد نم مهتدعبتسا

 تأدب ايناطيرب نع لالقتسإلا ةفاح ىلع يهو اهيف ةيسنجلا نوؤش مظنت تيوكلا تناك امدنع -*
 يهوما955.8-م95١ه9 ةرتفلا لالخف ٠ نيميقملا نم ىفاة1] ةبيسنجاللا روذب سروغ

 نيميقملا لك ليجست ىلع تاطلسلا تلمع م١55١ ماع يف ققحت يذلا لالقتسإلل دادعإلا ةرتف

 ذاختإ ىلع ةرداق نكت مل ةيسنجلا عضو ديدحتل اصيصخ ةلكشملا ةنجللا نكلو مهتايسنج ديدحتو

 ةيسنجلاب ناكسلا ثلث نع اليلق ديزي امل فرتعإ كلذلو تابلطلا نم ديدعلا نأش يف تارارق
 . " ةيسنج نودب " ريخألا ثلثلا ربتعأ اميف ةيئزجلا ةيسنجلاب يناثلا ثلثللو ةلماكلا

 لمعلاو ةماقإلا قوقحب قلعتي اميف نينطاوملا ةلماعم اولموع كلذلو اتقؤم عضولا ربتعأو
 . ةيحصلا ةياعرلاو يناجملا ميلعتلا كلذ يف امب ةيعامتجإلا تامدخلاو

 .م995١ ليربإ « سداسلا ددعلا « نمزلا ةلجم ' نودبلا عاضوأ نع طسوألا قرشلا - شتاوو ستيار نامويه " ريرقت *

 ريرقت يف ءاج امب امازتلإ كلذو . " ةيسنجلا يددحم ريغ" نم الدب " نودبلا " حلطصمل انمادختسإ ئراقلا ظحاليس **

 . ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم
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 لكشب مهدادعأ نع نالعإلا دعب بناجألا ةلماعم " نودبلا " لماعت ةموكحلا تأدب نأ ذنم -4

 . مهحلاصل تمكحو ةففلا هذهب قلعتت ةليلق اياضق مكاحملا تدهش « نينطاوملا ددع نع لقتسم

 صخشلا نإ تلاقو . صاخشألا دحأ ةماقإ ةيعرشب تايانجلا ةمكحم تضق م571١ ماع يفف

 يف ةيعضولا هذه نم هريغو هنكلو . ةلافطأو ةتجوزو وه ةيسنج نودب تيوكلا يف دولوملا
 ةيأ وأ ةيقارعلا ةيسنجلا هلمح ىلع ليلد دجوي ال هنإ ثيحو بناجأ مه الو نونطاوم مه ال ةداعلا

 ةيعرش لثم يعرش دوجو تيوكلا يف هدوجو نأب ايروضح ةمكحملا تمكح دقو ىرخأ ةيسنج

 كلذ ذنم اهيف هدوجوو ايعرش ناك تيوكلا ىلإ هلوخد نألو ةيسنجلا ةلمح ريغ نم هريغ دوجو
 نوناقلا نم ساسأ ىلإ دنتست ال هيلإ ةهجوملا ةمهتلا نأ ةمكحملا تدجو دقف اينوناق تقولا

 . بنذم ريغ هنأ نلعتو

 نودبلا دحأ ةلماعم ةموكحلا بلط فانئتسإلا ةمكحم تضفر م548١ ماع ىرخأ ةيضق يفو

 اهب عتمتي يتلا ةصاخلا ةيعضولاب تفرتعاو م574١ ماعل بناجألا ةماقإ نوناقل اقبط يبنجأك

 . نودبلا

 نم نودبلا جارخإ ىلإ يمرت ةسايس ةيتيوكلا ةموكحلا تنبت م185١ ماع ةياهن برق -5

 ترهظ اهجئاتن نكلو ةيلخادلا ةرازو جاردأ يف ةيرس ةسايسلا هذه تاليصفت تلظو تيوكلا

 . ةيلاتلا تاونسلاو رهشألا لالخ اهقيبطت ءدب عم ايجيردت

 نودبلل اهردصت تناك يتلاو رفسلا قئاشو حنم يف ةموكحلا تددشت م585١ ماع ليربأ يفو

 طقف حنمت تتاب . رفسلا زاوج ىلإ ئيش برقأ تناك يتلا ةقيثولا نإف « ةديدجلا دعاوقلل اقبطو

 شيجلا يف ةليوط تارتفل نيلماعلا ىلإ ةفاضإلاب . يمسر فارشإ تحت جراخلا يف نيرفاسملل

 « تيوكلا ىلإ ةدوعلا قح نع اولزانت اذإ الإ قئاثولا مهنع تبجح دقف ءالؤه ريغ امأ . ةطرشلاو

 رفس تازاوج نيلماعلا لك ميدقت ةرورضب ةموكحلا تضق امدنع م585١ ماع يف قشلا عستاو

 ينبت ةصاخلا لامعألا باحصأ نم بلط كلذكو « مهفئاظو نم درطلل اوضرعت الإو ةحلاص

 مهلامعأ نم فالآلا درط مت دقف تازاوج مهل ردصت دعت مل نودبلا نإ ثيحو اهسفن تاسايسلا

 نودبلل ىوس حمسي ملو ةيتيوك رفس تازاوج ميدقت نع مهزجعل م150١ و م15941١ نيب

 . ةماقإ قاروأ مهل تردصو مهفئاظو يف رارمتسإلاب ةطرشلاو شيجلا يف نيلماعلا



 ادع .نودبلل ةدايقلا صخر ديدجت وأ فرص فقوب ارمأ ةيلخادلا ريزو ردصأ م571١ ماع يفو

 ىلع عنملا قيبطت مت دقو « مهتارايس ليجست فقوبو « ةطرشلاو شيجلا يف نومدخي نيذلا
 نودبلا مامأ ةديدع تابوعصو ليقارع عضو امم م١55١ ماع رياربف نم ارابتعإ عساو قاطن

 يتلا تيوكلا ةنيدم نع ةديعب قطانم يف نودبلا دجاوتلو ماعلا لقنلا ماظن ةيدودحم ببسب

 . ةيموكحلا بتاكملاو تايفشتسملا اهنيبو تامدخلا مظعم اهلوح وأ اهيف زكرمتت

 نوعيطتسي ال ءارقف مهمظعمو هنوقلتي اوناك يذلا يناجملا ميلعتلا نم نودبلا لافطأ مرح كلذك
 الإ ذيمالتلا لوبق مدعب ةصاخلا سرادملا ىلإ تاميلعت تردص امك . صاخلا ميلعتلا فيلاكت لمحت

 . ةماقإ حيراصت اومدق اذإ

 بالطلا فالآ كلذل ةجيتن مرحو . تاعماجلا يف ةساردلا نم نودبلا عنم م587١ ماع يفو

 ءالؤه عطتسي مل رفس تازاوج دوجو مدع ببسبو « ةساردلا هذه نم يلاعلا ميلعتلل نيقحتسملا

 .تيوكلا يف ةصاخ تايلك دوجو مدع لظ يف ةصاخ ملعلا يقلتل رخآ ناكم يأ ىلإ رفسلا بالطلا

 اهنمو ةيتيوكلا تايعمجلا ىلإ لمعلاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةرازو لبق نم تاميلعتلا تردص امك

 . نودبلا نم اهئاضعأ درطب نيماحملا ةيعمجو ةيبطلا ةيعمجلا

 ةيبنجأ رفس تازاوج نيمأت م٠57١ ماع يف مهفئاظو نم مهدرط دعب نودبلا ضعب لواح -5

 هذه ةلمح ليغشت ةداعإب تدعو ةيتيوكلا ةموكحلا نأل فئاظولا هذه ىلإ ةدوعلا مهل نمؤت

 رثكأ دالب ىلإ ةرجهلا ةيبنجألا تازاوجلا ىلع لوصحلا نم نودبلا ضعب فدهو تازاوجلا

 ايروسو قارعلا عم دودحلا ىلإ اوعفد نيذلا صاخشألا ءالؤه نم ديدعلاو . مهتفاضتسإل ادادعتسإ

 اددشت لقألا ةيسنجلا نيناوق نم ةدافتسإلا مهل لهس امم نادلبلا كلت يف براقأ مهل ةيدوعسلاو

 لوصحلا اهلالخ نم مهل حيتت بابسأ دوجول اهيلإ راشملا نادلبلا راتخإ امبرف رخآلا ضعبلا امأ

 عفدل رطضاو نيناوقلا فلاخو اسئاي ملستسإ نودبلا نم رخآ ليصف كانهو .رفسلا تازاوج ىلع

 نمم ضعب ةداهش عقاو نمو تالاحلا ضعب يف تناك ةيبنجأ رفس تازاوج نيمأتل ةظهاب غلابم

 . ةينوناق ريغ " شتوو ستيار نامويه " مهتقتلا

 لودلا ضعبو ةدحتملا تايالولا ىلإ اولصو نيذلا نودبلا نم ةديدع تالاح لعفلاب كانه تناكو

 ىدأ امم مهتازاوج فيز نيبت ةرجهلا ىلع لوصحلل ةلواحم يف رفس تازاوج نيلماح ةيبوروألا
 . ةرجهلا تاطلس لبق نم مهلاقتعإ ىلإ



 مهمظعم هجوت يتيوك فلأ 07١ مهنمو لالتحإلا ةرتف لالخ دلبلا تيوكلا ناكس مظعم رداغ -

 ملو ةرداغملا اوعيطتسي مل رفسلاب مهل حمست قئاثو دوجو مدعلو نودبلا نأ ريغ , ةيدوعسلا ىلإ

 مض نالعإ ببسب قاروأل جاتحت نكت مل يتلا ةيقارعلا يضارألا ىوس مهمامأ احوتفم نكي

 نودبلا نم دحأل ةيدوعسلا تاطلسلا حمست ملو ةرشع ةعساتلا ةظفاحملا اهنأ معزب تيوكلا

 ةيتيوكلا ةموكحلا اهتلكش يتلا " لابقتسإلا ةنجل ' مهيلع قفاوت نيذلا صاخشألل ىوس اهلوخدب

 يف ناك وأ ةيركسع ماهم يف ناك هنأ تبثي نمل الإ اهتقفاوم ةنجللا طعت ملو « ىفنملا يف

 هءامتنإ تبثت قئاثو لمحي نم لك لقتعت ةيقارعلا تاطلسلا تناك املو رطخلل اضرعمو ةطرشلا

 نيذلا ضرعو مهتايوه ءافخإو مهتاكرحت ديدحتب نودبلا نم نويركسعلا ماق يركسعلا كلسل

 ماهمب مايقلل وأ ريرحتلا تاوقب قاحتلإلا يف ةبغرلل الإ ءيشل ال رطخلل مهتايح مهنم اورداغ

 نم تبثتلا نيحل ركسعم يف مهعضو مت دودحلا ىلإ صاخشألا ءالؤه لوصو ىدل نكلو ةيبط

 . لابقتسإلا ةنجل نم حيراصتلا ىلع لوصحلاو مهتايوه

 فالآ نكلو مهنطو ىلإ م١ 45 ١رياربف ؟5 يف تيوكلا ريرحت دعب نويتيوكلا نونطاوملا داع -

 طسو دودحلا ىلع نيئجالل ركسعم يف مهضعب يقبو مهتدوع مامأ ليقارعلا تعضو نودبلا
 ه..١2 يلاوح ىلإ نايحألا ضعب يف ددعلا لصو دقو ةيدودحلا 'يلدبعلا" ةطقن دنع ءارحصلا

 ةبوعص لقأ ىرخأ عقاوم ىلإ مهنم اددع عجارت نأ دعب ضفخنإ هنكلو ( م١19١ ويام ) صخش

 نأ دعب رخآ ددع بره نيح يف . مهريصم ةيتيوكلا ةموكحلا ررقت نأ ىلإ قارعلا لخاد ةوسقو

 تيوكلا ىلإ اوعجر ام اذإ مهسفنأ ىلع نوشخي اوتابو مهل نييتيوكلا ةلماعم ءوس نع اوعمس
 ىلإ ةدوعلاب مهل حمس م١59١ ربوتكأ يف طقف صخش ٠٠١ ىوس ركسعملا يف كانه نكي ملو

 . ةيملاعلا ةيناسنإلا تامظنملا دوهجب تيوكلا

 ةيقافتإل اكاهتنإ دعت نودبلا ةدوع عنم نأش يف ةيتيوكلا ةموكحلا اهتذختإ يتلا تاءارجإلاو

 لكل حمسي لالتحإلا وأ ناودعلا ءاهتنإ دعب " هنأ ىلع صنت يتلا ١4 ةداملا - ةعبارلا فينج

 . " ةريخألا مهتماقإ نكامأ ىلإ ةدوعلاب نيميقملا
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 يف نيلماعلاو شيجلا دونج درطب ةموكحلا تماق م٠54١ ماع سطسغأ ١ موي نم ارابتعإ -4

 لامعأ يف ريشكلا مهنم لتقو « تيوكلل مهءالو اودكأ مهنأ نم مغرلاب نودبلا نم ةطرشلا
 م١51١ رياربف يف تيوكلا ريرحت دعب ةموكحلا تداع امدنعو .رخآ ددع رسأو حرجو ةمواقملا

 وحنب نودبلا ددع ديدحت مت م545١ ماع ويام يفو مهلامعأ ىلإ ةدوعلاب ةلقل ىوس حمست مل

 نيذلا ىتحو .وزغلا لبق 78٠١ لباقم يوقلا تيوكلا شيج نولكشي افلأ' ه عومجم نم 5

 دكأتلاب ىلعأف دئار ةبترب ناطباض ماق نأ دعب الإ ةدوعلاب مهل حمسي مل ريرحتلا برح يف اولتاق

 ةيسايس ةنامض ىلإ ةفاضإلاب مهلئابق ىدل نوفورعم مهنأو « ىرخأ تايسنج نولمحي ال مهنأ نم

 نأل ةدودحم ةبسنب ىوس شيجلا يف نودبلا ليغشتب حمسي مل تاءارجإلا هذه لك عمو . ةيلامو
 شيعلا ردصم مهمامأ قلغيل مهتدناسم يف ةبغرلا مدع راشتنإلو مهنامض ةرماغمب لبقي مل ادحأ

 . يسيئرلا

 رمأ فلأ ١4 يلاوح ريرحتلا ذنم ةيلخادلا ةرازو اهتردصأ يتلا ةرداغملا رماوأ ددع غلب ٠-

 نكامأ دوجو مدعلو ءاضقلا ةعجارمل عضخت مل ةيرادإ رماوألا مظعمو « ةيمسرلا رداصملل اقبط

 . "ةحلط' داعبإ زكرم يف زاجتحإلاو لاقتعإلل ةضرع اوحبصأ . نودورطملا اهيلإ بهذي

 ةدوعلا ةيقحأ مدعب روهمم ةرداغم رمأ ىلع لوصحلا نيب نايحألا ضعب يف نوزجتحملا ريخ دقو

 نأل ارظن داعبإلا زكرم ةرايزب نيماحملل حمسي ملو . ةحلط نجس يف ءاقبلا نيبو تيوكلا ىلإ

 زكرم يف سانأ دجويو اهيف رظنلا وأ داعبإلا رماوأ ةعجارم ةصرف ءاضقلا يطعي ال نوناقلا
 دعب اولسرأو ةدوعلا مدع عم ةرداغملا طرشب لوبقلل مهضعب رطضإ امم م١53١ ماع ذنم داعبإلا

 . ةيقارعلا دودحلا ىلإ كلذ
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 يه تيوكلاب ةيسنجلا يددحم ريغ ةلكشم نأ ةساردلا اهتوتحإ يتلا رواحملل انتجلاعم دعب نيبت

 ينوناق انه ينعنو ) بناج نم نوناقلا عم ةيمسرلا ةرادإلا لماعت ةقيرط اهتببس ةلكشم ديدحتلاب

 لياحتلا امبرو سعاقتلا ةيمهألا نم ةجرد لقأ ناك نإو - رخآ بناج نمو « ( ةماقإلاو ةيسنجلا
 ةيداصتقإو ةيعامتجإ بساكم قيقحت يف ةبغر ةئفلا كلت ءانبأ نم ددع هسرام يذلا نوناقلا ىلع

 هذه عم اهلماعت يف ةبقاعتملا ةيتيوكلا تاموكحلا بولسأ زيم يذلا يدجلا ريغ لماعتلا نإو ٠

 مالعإلل ةبصخ ةدام تتاب ثيحب ةروطخلاو ةدحلا نم ةجردلا هذه ىلإ اهلصوأ يذلا وه ةلكشملا

 . ةيلودلا ناسنإلا قوقح تامظنم ريراقتلو يبعشلا

 ميصأ سوردمو يقطنم يسابس رارقب ةموعدملا ةقداصلا ةبغولا رفئاوت نإف « كلذ ىلعو

 ةلكشملا ةئدهت انمض دق قباسلا يف انك نإو . ىضم تو يأ نم رثكألو مويلا ىوصق ةرورض

 يذلا جرحلا يداصتقإلا عضولا نأب كلذ « ةئفلا هذه ءانبأ اهاقلت يتلا ةيداملا بساكملا لالخ نم

 لح نود ةلكشملا قيلعت يف لوطأ دمأل رارمتسإلا يف اريثك اهفعسي نل مويلا تيوكلا ةلود هشيعت

 تاءارجإلا نم ةلسلسب م١ 1/65 ماعلا يف انحضوأ امك العف ةموكحلا هتأدب يذلا رمألا وهو

 . ناسنإلا قوقح تامظنم وهو لماجب 8 ديدج مصخ ةلودلل تبلج يتلا ةبقبيضتلا
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 يلخادلا اهريثأتو تيوكلا يف ةيسنجلا يددحم ريغ ةلكشم هيلإ تلصو يذلا عضولا ضرفي

 يف ةلطامملاو ريخأتلا نأ تبث دقف ١ اهلحل ةيدجب رظنلا ةرورض « هنع انثدحت يذلا يجراخلاو

 يف انه انسلو. نمزلا رورم عم اهعم لماعتلا ةبوعص ةدايز ىلإ 2! يدوي ل ةلكشملا لح
 هذه ىلإ رظنلا نأ ةساردلا لالخ نم انل نيبت امك ذإ ٠ ةلكشملل لصفم وأ ددحم لح عضو لاجم

 عمتجملاو ةيسايسلا ةطلسلا نأ رابتعإ ىلع « هتاذ دح يف أطخ وه ةدحاو هرظن ةيعمتجملا ةئفلا

 ينوناق رادصإ ةنس اندمتعإ ام اذإ ابيرقت عبارلا اهدقع ةلكشملا عم امهلماعت يف الخد دق لكك

 لكاشم ةعبرألا دوقعلا ربع تدلوتو « م559١ ةنس يهو بناجألا ةماقإو ةيتيوكلا ةيسنجلا

 تاجوزو . تيوكلا يف اودلو نيذلا ةيسنجلا يميدع ءانبأ عضوك لصألاب ةقالع اهل ةيبناج
 ةلكشملا عم يمسرلا يطاعتلا نأ ىنعمب . تازارفإلا نم اهريغو تايتيوكلا نم ةيسنجلا يميدع

 انرشأ ام اذهو - مويلا ثدحتن اننكلو تيوكلا يف نطوتسإ يذلا لوألا ليجلا ىلع ارصتقم دعي مل

 انبسح نإف كلذ ىلع اسيسأتو « ةئفلا هذه ءانبأ نم ثلاثو يناث ليج نع - ثحبلا ردص يف هيلإ

 هاجتإب ةلكشملا لحل اساسأ نوكت نأ نكمملا نم يتلا ةيسيئرلا روادملا ضعب عضف نأ
 . يئاهن لكشب اهلحل الوصو « عمتجملا ىلع اهريثأت ليلقت

 ةيداصتقإو ةيعامتجإو ةينمأ راثآب ىقلت ةيسنج نودبلا ةنف ةلكشم نأب قبس اميف انحضوأ دقل

 الإو مامتهإلا ذخأم راثآلا هذه ذخؤت نأ بجي لولحلا عضو دنعو « عمتجملا ىلع هيومنتو

 يف اهيلع دنتسن نأ نكمي ةضيرع طوطخك ةيلاتلا ريياعملا رابتعإ نكميو « ةرصاق الولح تربتعإ
 - : لحلا

 ريغ " ةئفب ىمسي ام نمض ةلخاد ةحيرش لك ةجلاعمل ةحضاوو ةددحم ريياعم عضو - ١

 تبثي مل وأ تبث نيذلا نيعدملاو . " ةيسنجلا يميدع ' يأ نيقحتسملا امهو " ةيسنجلا يددحم

 عضو يف دمتعيو . ةددحم ةيسايس تانايك ىلإ مهئامتنإ ىلع تلد ةفلتخم قئاثول مهكالتمإ دعب

 ىرخأ تاونق ربع ةلكشملا ةجلاعم يناثلاو . سعبيفجتلاا لوألا ٠ نايرهوج نائيش ريياعملا كلت
 * . ةمئادلا وأ . هتقّوملا ةماقإلاك

 ىرج يذلا يناكسلا ءاصحإلا دامتعإ وه ةيسنج نودبلا ةئف دارفأ زرفل ةموكحلا اهتددح يتلا ريياعملا زربأ نم *

 ىلعو « هريغ رخآ ينوناق جرخم يأ داجيإ وأ سينجتلا عوضوم يف رظنلا متي هساسأ ىلع يذلاو م6 ماع

 . دج نع ابأ اهلبقو ةنسلا كلت يف ادوجوم ناك ةيسنجلا ميدع ناك اذإ امع فشكلا متي ءاصحإلا كلذ ءوض
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 اقفو ( رمألا بلطت نإ ةلاح لك وأ ) ةحيرش لك عم لماعتلا متي . ريياعملا عضو دعب -؟

 يئدبملا لحلا موهفمب لالخإلا مدع عم « ةحيرشلا وأ صخشلا اهكلتمي يتلا ةينوناقلا تايتوبثلل

 بسنلا تاقالعك لحلا ريياعم يف الصأ ةددحم ريغ تارثؤم ىلإ رظنلا مدع ىنعمب . لحك ةلكشملل

 * . يركسعلا كلسلا يف لمعي ةيسنجلا ميدع صخشلا نوكل و«

 ارمأ ربتعي كلذ زواجت نإو « ةماقإلاو لمعلل حيحصلا ينوناقلا عضولا ةيمهأ ىلع ديكأتلا -*

 . اضوفرم
 نيح ىلإ ةئفلا هذه دارفأ عيمج عم لماعتلا يف ناسنإلا قوقح نوص ىلع ديكأتلاو مازتلإلا -4

 اهيلع فراعتملا دودحلاب مهتشيعم رومأ ليهست نم كلذ ةينعي امو « ةيقيقحلا مهعاضوأ فشك

 تاوطخلا ماستإ ةرورض دكؤي امب ةلكشملا مسحو لح يف ينوناقلا بناجلا لافغإ مدع عم « ايلود

 . ةيعرملا نيناوقلل ةقباطملاو ةيعرشلاب ةيذيفنتلا

 مدعو اهنواعت ديسجتو ةدمتعملا لولحلاب اهريغو ةيمسرلا تاهجلا عيمج مازتلإ ىلع ديكأتلا -ه

 . لاوحألا نم لاح يأ يف تاءانثتسإلا ةرئاد يف لوخدلا

 -: ةيلاتلا تائفلاب ةيسنجلا يقحتسم ةيسنجلا يددحم ريغ ةلكشم لحل اهتاروصت ىدحإ يف ةموكحلا تددح *

 كلذكو « ةيسنجلا نوناق نم ىلوألا ةداملل اقفو اهنوقحتسي مهنأ مهداقتعإل سينجتلا اوضفر نيذلا صاخشألا

 مهتلماعمب ةيرازو تارارق مهنأش يف تردص نيذلاو نييتيوك ريغ جاوزأل تاقلطملاو لمارألا تايتيوكلا ءانبأ

 . نييتيوك نم تاجوزتملا ةيسنج نودبلا ةئنف نم تاجوزو ٠ دشرلا نس مهغولب ىتح نييتيوكلا ةلماعم



 موسرمللو ةيسنجلل ةماعلا ةيرظنلل ةسارد : ةيتيوكلا ةيسنجلا " « دمح ديشو . يزفعلا ١-

 . م551١ تيوكلا " ةيتيوكلا ةيسنجلا نأش يف م555١ ةنسل ١١ مقر يريمألا

 تيوكلا. مهتماقإ ةيعورشم نع ةينوناق ةسارد : تيوكلا يف نودبلا ' دمح ديو . يزفعلا -؟
 .مم4

 يف نودبلا لوح " شتاوو ستيار نامويه ' ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم ريوقت -"
 . م555١ ليربإ - 5 ددعلا - ةيتيوكلا نمزلا ةلجم . تيوكلا

 تالامتحإو روطتلا : ملاعلا يف ( نودبلا ) ةيسنجلا مادعنإ ةرهاظ " ٠ دمح مفاغ. د ء راجفلا - 4

 . م1555 ليربإ - " ددعلا ةيتيوكلا نمزلا ةلجم ' لبقتسملا

 " لحلا نورظتني نودبلا نم ".١5807 .م995١/“/؟14 ةيتيوكلا ةعبلطلا ةلجم -ه

 نع ةقثبنملا " نودبلا ' ةيسنجلا يددحم ربغ عاضوأ ةساردب ةفلكملا ةنجللا ريرقت -"*

 . م557/10١/؟5 خيراتب ةيتيوكلا نطولا ةفيحص يف رشن . ءارزولا سلجم
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