
يسنرفلا ركفلاو  يزيلجنألا  ركفلا   : راونألا رصع 

 : ةمدقم
امف عمتجملل .  ديدج  روصت  ءانبب  ةكرحلا  هذه  تمتها  دقو  زيلجنأو  نويسنرف  نوركفم  اهداق  ةيفسلف  ةكرح  زورب  نينرقلا 17 و 18  لالخ  ابروأ  تفرع 

؟ اسنرفو ارتلجنا  يف  اهداور  مهأ  مه  نمو  ةكرحلا ؟  هذه  صئاصخ 
 : هراشتنإ لئاسوو  نرقلا 18  لالخ  ابروأ  يف  راونألا  ركف  صئاصخو  مومهفم  ةفرعم 

: راونألا رصع  مومهفم  ديدحت 
ليحت راونأ  ةملكف  رومألا  ليلحت  فعض  اذكو  ناسنإلا  لامعتسا  فعضو  ةيصخش  ءاطخأ  ببسب  ةيندتم  ةيعضو  نم  ناسنإلا  تالفنا  ةصرف  طناك :  ىدل 

. ةرح ةقيرطب  لقعلل  لماشلا  لامعتسإلاو  ةيرحلا  ىلع 
عيضاوملا عيمج  ليلحتو  ةشفانم  تحي  رصع  وهف  تانايدلا ،  ةقيقح  سسأ  ىلإ  ةينيد  ئدابم  نم  اقالطنا  ةفسلفلا  رصع  وه  راونألا  رصع  ريبمالد :  ىدل 

. راونألاب يمس  ىدل  رومألاو 
. راونألا ةفسالف  دنع  ةيرحلاو  لقعلل  ةزيمتملا  ةناكملا  زاربإ 

ةفسلفلا تمتهإ  دقو  . يلقع لبقتب  الإ  ائيش  لبقي  الو  احوضو  رثكألا  ةماعلا  ئدابملا  ىلإ  عجري  ايتاذ  اريكفت  ريكفتلا ، يف  ىلجتي  ناسنإلا  ركف  يف  لقعلا  -
. ورديدو ريبمالد  يركفلا  لقعلاب  نيمتهملا  ةفسالفلا  نمو  هقوقح .  ةداعتساو  لقعلل  رابتعإلا  ةداعإب 

. نيناوقلا هذه  همرحت  ام  لعفب  قحلا  اذه  عيضيو  نيناوقلا ،  هب  حمست  ام  لكب  مايقلا  قح  اهنوكب  ةيرحلا  ويكستنومرسف  -
: ةيبرغلا ابروآ  يف  راونألا  ةفسلف  راكفأ  راشتنا  لئاسو 

ةقبط ىلإ  نومتني  نوناك  نيذلا  ةفسالفلا  ءالؤه  نيب  نمو  مهراكفأ  رشن  فذهب  كلذو  ايديبولكسإلا  ةعوسوم  ىلع  راونألا  رصع  يف  ةفسالفلا  دمتعا 
ءاضفك يهاقملاو  تايميداكألا  اولغتسا  لب  مهراكفأ ،  رشنل  لئاسولا  هذه  لالغتساب  راونألا  ةفسالف  يفتكي  ملو  ميرف “  ويج  ةديسلا “  ةيقار  ةيعامتجا 

. ةيريونتلا مهراكفأ  ريسفتو  رشنل 
: يسنرفلاو يزيلجنإلا  يسايسلاركفلاىلع  راونألا  ةفسلف  نع  ةبترتملا  راثآلا   

نرقلا 18م: لالخ  ارتلجنا  يف  ةيسايسلا  راكفألا   
صاخلا هصخش  ىلع  ةدايسلا  قح  هلو  زيمتم  قح  هل  نوكي  نأ  درف  لكل  قحي  ثيح  دارفألل  ةيعيبطلا  قوقحلا  لالخ  نم  ةيسايسلا  راكفألا  هذه  ترهظ  -

. لمعلا نم  اهيلع  لصحي  تاريخ  كلمي  يذلا  لقعلا  ىلع  كول  نوج  زكر  ثيح  هددصب ،  ئش  يأب  بلاطي  نأ  دحأل  نكمي  ثيح ال 
نع اهلصف  بجي  ةثباثو  ةمدقم  ةطلس  يهو  بعشلا  اهراتخا  ايلع  ةطلس  اهرابتعاب  ةزيمم  ةيمهأ  اهاطعأ  ثيح  ةيعيرشتلا  ةطلسلاب  كول  نوج  مامتها  -

. ةمظنم ةلود  نيوكت  لجأ  نم  كلذو  ةيذيفنتلا  ةطلسلا 
ربتعا امك  ةيلمعلا ،  ةهجولا  نم  ارح  ناسنإلا  لعجيس  يناسنإلا  ملعلا  اذه  نأب  هداقتعاو  توهاللا  ملع  لباقم  يف  ناسنإلا  ملع  ىلع  مويه “ ديفاد   ” زيكرت -

. نيدلا قالخألا و  يف  يردج  ريغت  ىلإ  يدؤي  كشلا 
 : لالخ ق 18 م اسنرف  يف  ةيسايسلا  راكفألا   

نوكي نأ  ىلإ  ةيرظنلا  هذه  فذهتو  ةيفسلف ،  راكفأب  نمؤي  مكاح  فرط  نم  ةطلسلا  راكتحا  ىلإ  هتيرظن  وعدتو  رينتسملا ، دادبتسإلل  ريتلوف  ةوعد  - 
ذبنو ليمجلا  يزاوجروبلا  ميلعت  ىلإ  ثح  ثيح  ةيزاوجروبلا  ةقبطلاب  ريتلوف  متها  امك   . هسفن مكح  يف  ريخألا  اذه  كرتشي  نأ  نود  بعشلا  حلاصل  مكحلا 

. نولهاجلا ءارقفلا 
بقاعي ةيئاضقلا  ةطلسلا  برحلا ،  ريمألا  نلعي  ةيديفنتلا  ةطلسلا  نيناوقلاريمألا ،  عضي  ةيعيرشتلا  ةطلسلا  طلسلا .  لصف  ةيمهأ  ىلإ  ويكستنوم  ةوعد  - 

 . مئارجلا ىلع  ريمألا 
. سبوه ساموط  اهيلإ  اعد  يذلا  يعامتجإلا  دقعلا  ةيرظنل  وسور  كاج  نوج  ريوطت  - 

: ةمتاخ
ايطارقميد اماظن  اخسر  نيذلا  ةيسنرفلا  ةروثلاو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولالالقتسا  نالعإ  ليكشت  ىلع  ايوق  اريثأت  ةيسايسلا  راكفألا  هذهل  تناك 

. ناسنإلا قوقح  نامض  ىلإ  ىلوألا  ةجردلاب 
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. نيدلا قالخألا و  يف  يردج  ريغت  ىلإ  يدؤي  كشلا 
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بقاعي ةيئاضقلا  ةطلسلا  برحلا ،  ريمألا  نلعي  ةيديفنتلا  ةطلسلا  نيناوقلاريمألا ،  عضي  ةيعيرشتلا  ةطلسلا  طلسلا .  لصف  ةيمهأ  ىلإ  ويكستنوم  ةوعد  - 
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