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مركز القاهرة لدرا�س���ات حقوق الإن�س���ان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�س���تقلة تاأ�س�س���ت عام 

1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، وحتليل �سعوبات تطبيق 

القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�س���ان يف العامل العربي، وتعزيز احلوار 

ب���ن الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�س���ان. وم���ن اأجل حتقيق هذه 

الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة اإىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

املعايري الدولية حلقوق الإن�س���ان، والقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف خمتلف الآليات 

الوطنية والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على ال�سباب، وبناء 

القدرات املهنية للمدافعن عن حقوق الإن�س���ان. ومنذ تاأ�سي�سه يقوم املركز ب�سكل منتظم بن�رش 

كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.

ي�سع���ى مركز القاهرة اإىل امل�ساهمة يف اإلقاء ال�سوء على اأبرز امل�سكالت والق�سايا احلقوقية امللحة 

يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة ، 

والعم���ل �سوياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق 

مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري خا�ص يف املجل�ص القت�س���ادي والجتماعي بالأمم املتحدة، 

و�سف���ة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سع���وب. املركز ع�سو يف ال�سبكة الأوروبية 

املتو�سطي���ة حلق���وق الإن�سان، وال�سبك���ة الدولية لتب���ادل املعلومات حول حرية ال���راأي والتعبري 

)ايفك����ص(. املركز م�سجل يف القاه���رة وباري�ص وجنيف. وحا�سل على جائ���زة اجلمهورية الفرن�سية 

حلقوق الإن�سان لعام 2007.         

املدير العام

بهي  الدين ح�سن

رئي�ص جمل�ص الإدارة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�سيد �سعيد
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اهيف حجن يتلا ةظحللا      نمةيرحلا خيرات أدبي     ركف يتلا ةطقنلا نم ال ،اهنينقت يف        ناسنإلا   
    ، ققحي نأ نود ةيرحلا ليبس يف اهيف لضان يتلا تاظحللا يف   الوةيرحلا يف اهيف يـف ازاج  نإ 

اننكميو   ،كلذ نيـح أدـبي ةمأ يأ يف        دارفأللةبسنلاب اهخيرات نأ يف ةطاسبب رمألا صخلن نأ            
  . مهتيرح دارفألا ءالؤه لاني

ةيصـخشلا   وأ ةـيدرفلا   وأ ةيسايسـلا تايرحلا يه انه اهدصقن يتلا ةيرحلا نأ عقاولاو          
تاعمتجملا نم ريثك لاز ام تايرح يهو       ،صوصخلا هجو ىلع ةيندملا قوقحلاو     ةـمورحم      

خيراـت لـبق اـميف شيـعت تاعمتجملا هذه نإ اذه انقلطنمل اقفو لوقن نأ انلو     اهب عتمتلا نم   ،
نـم كاذ وأ رـهظملا اذه دوجو مغرو ،نيرشعلاو           دحاولانرقلا يف شيعت اهنأ مغر ةيرحلا         

   .ةماع ةفصب اهديقي راطإ يف ةيدرفلا تايرحلا
ةيبرعلا انتقطنم تحزر دقو   الا رين تحت ،نمزلا نم ةليوط تارتفل         مـكح مظنو دادبتس    ، 

تـجار نيـح يف ،تايرحلاب فصعلاو ناسنإلا قوقح كاهتنا ىلع اهئاقب يف دمتعت ،ةيوطلس               
تاليـلحتلا يهو ،ةيطارقميدلا نم ءانثتسالاب ةيبرعلا بوعشلا مهتت يتلا تايرظنلاو تاريسفتلا            

نإ ر  ارـغ ىـلع تالوـقم يف اهجاتنإ ديعتو ،ةيبرعلا مكحلا مظن نم ديدعلا اهفقلتي ناك يتلا                
ةيبعشـلا تاروثلا عالدنا عم اهتفاهت تبث ةيرظن يهو         ". دعب ةيطارقميدلل ةلهؤم تسيل انبوعش    "

سيئرـلا ماـظنل يودـملا طوقسلا ملاعلا عبات ثيح           ٢٠١١يلاحلا ماعلا لهتسم يف ةيبرعلا        ،
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عوـلخملا يرصـملا سيئرلا ماظن هدعب نمو رياني يف يلع نب نيدباعلا نيز براهلا يسنوتلا        
هتاذ ماعلا نم رياربف    ١١يف يحنتلا ىلع ربجُأ يذلا ،كرابم ين        سح دمحم  راعـش حبصأ دقو    .  

اـيبيل يف ،ةيبرعلا بوعشلا تاروثو تاضافتنا ىدل ريثألا راعشلا          " ماظنلا طاقسإ ديري بعشلا   "
ىـتح ؛ةـلادعلاو ةـيرحلاو ةماركلا لجأ نم اهحافك لصاوت يتلا ،نيرحبلاو ايروسو نميلاو               

تاـيرحلا عيبر اهنأب فصوت نأ ةيبرعلا تاعمتجملا خيرات يف ةرهدزملا           ةرتفلا هذه تقحتسا    
  . يبرعلا

هذـه ةـباتك ةـظحل ىـتح رصمو سنوت يف ةصاخب ،ةيبرعلا بوعشلا تعطق اذكهو                
ترسـك نأ دعب ،ةماركلاو قوقحلا عازتنا ليبس يفو ةيطارقميدلا هاجت ا                ريبك اًطوش ،روطسلا

نيباصـملاو ءادهشـلا نم فالآلا تمدقو ،سيفنل        او يلاغلا تلذبو ،يروطسألا فوخلا زجاح     
  . دادبتسالا نم قاتعنالاو ةيرحلل اًنابرق

نيح طقف هنيودت أدبي ال ام عمتجم يف ةيرحلا خيرات نإف انرظن ةهجو نم نكل               روـثي  اـم  
ا        بعشلا   درـفلا تاـيرح مارتحاب      مكاحلامازلإ نم   ضيأ بعشلا نكمتي امدنع لب ،مكاحلا ىلع  

. ةـعيرذ وأ غوسـم يأ تـحت هت        ايرح دييقت وأ هتامرحل ضرعتلا وأ ه      داهطضا هيلع رظح  يو
ا  و نـم رـيثك يفف ،اهيلع يدتعت الو درفلا ةيرح اهتاذ يه مرتحت نأ بوعشلا ملعتت نيح                 ضيأ

ليلضـتلل ةجيتن ةاغطلاو تاموكحلاو ماكحلا نم درفلا ةيرحب اكتف دشأ بوعشلا تناك نايحألا              
ذإ ؛يرـبطلا ماـمإلاب دادـغب يف ةماعلا هلعف ام انخيرات            يف كلذ ةلثمأ نمو      .ةيجوجاميدلا وأ 

يـف هـنفد اوعنم كلذ نم ىهدألاو لب اروز ةلبانحلا هرفك نأ دعب هتيب نم جورخلا نم هوعنم              
  . نيملسملا نفادم

رارقإـب يـهتني حاـفك      خيراـت وه ةيرحلا خيرات نأ يف صخلتي ةطاسبب رمألا نأ يأ             
،    تانامض ةينوناقو ةيروتسد ةـينوناقلاو ةيئاضـقلا ةزهجألا     و تاسسؤملا اهتسار  ح ىلع رهست   
  .عمتجملا اهيلع صرحيو اهيمحي يتلاو ةيعمتجملاو ةيسايسلاو

يـف ةـميدق ةـيرحلا نع ثدحتت يتلا ئدابملاو ،اهتاذ ةيرشبلا مدق ميدق بلطم ةيرحلاو                
ـتانايدو هـبادآو هنونفو هشوقنو هموسرو هتاباتك يف         ناسنإلااهنع ربعو ،يرشبلا خيراتلا      ه،  

يف يتلا ريبعتلا لاكشأ عيمجو اهتيمهأ ىلع فالخ الب روصعلا ىدم ىلعهناكمإ   .   
يـف ةـيرحلل ةيرشبلا تاحومطلا هذه ةغايص وه يرشبلا خيراتلا يف ديدجلا رمألا نكل               
               ، قوـقحلا هذـه لثم نوصت قئاثو ةروص يفو ،نيموكحملا لبق ماكحلل ةمزلم نيناوق ةروص
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     ، ىـلع رهست تاسسؤمو اهتيامحل تايلآو بيلاسأ ةروص يفو         اهاضتقمب لمعلل ريياعم لثمتو
نطاوملاوناسنإلاقوقحب دارفألا لبق تاموكحلا مزلت ريتاسدو ،اهتفلاخم مدعو اهقيبطت   .   

قيرطلا اذه يف ملاعلا    ابوروأتداق دقلو    يف ةقابس تناكو     ،  لـفكت يـتلا نيناوقلا      ءاسرإ   
يمحتو دادبتسالا نم نطاوملا يمحتو     ناسنإلاقوقح   هقوقح ،  اـثاريم كلذ حبصيل      ؛   ةيناسـنإلل  

يف نيناوق نم     هؤاسرإ مت امف ،ءاعمج    وأ ابوروأ  يف   دعي مل  اكيرمأ        لـب ،اـيكيرمأ وأ      ايبوروأ   
اوه   ام ردقب    يناسنإ كلم اهتاذ ةيبوروألا ةراضحلا    تحبصأ  دعت ملو  ةيناسنإلل ا  ىـلع ةروصقم    ،   
حيحص   بسحف ةيكيرمألاو ةيبوروألا   تاعمتجملا اوناك   نييبوروألا نأ،  يـف اوراـس نم      لوأ   

اهيف ترهصنا يتلا تافاقثلا    عيمجكلذ يف اوحوتسا مهنكلو ،قيرطلا اذه        نـم تحبـصأ     وأ ،   
ةيبرغلا ةراضحلا مسانآلاهيلع قلطي ام تانوكم   .  

ةرخأـتم تءاـج ةثيدحلا ريتاسدلاو ةيقوقحلا قيثاوملا اهتنمضت يتلا راكفألا            نأعقاولاو    
نيذـلا اـبوروأ يـف نييريونتلا ةفسالفلاو نيركفملا          تاماهسإةدي  لو تناكو ةيرشبلا خيرات يف      

نع   راكفألااورولب   مالسـلاو يلودـلا عـمتجملاو ةـنطاوملاو ةيرحلاو نوناقلا مامأ            ةاواسملا   
           ، نـم اـهورولب    دقو  ثيدحلا يسايسلا سوماقلا اهفرع يتلا تادرفملا نم كلذ ريغو يملاعلا

،ناسنإلا ثارت نم ةعبان   لا ةميدقلا ميقلا   تانايدلا   اهتخسر و ةي نورـكفملاو نوحلصملا   اهلوانتو   ، 
روـطتلا دعب ميق نم دجتسا اممو روصعلا فلتخم يف رشبلا نيب ةعبتملا              فارعألايف تداسو     

  .ابوروأيف يعامتجالاو يداصتقالا 
هذـهل مهتروـلبو مهتغايـص دـنع مهنأ ميقلاو ئدابملا هذه يف فالتخالا هجو نأ ريغ                 

ادحاو اجيسن اهنم اولعجو،ةديدج سسأ ىلع اهوسرأ ئدابملاو راكفألا  دـعت مل يهف  ؛   راـكفألا  
لـب ،اـهريغو ةيـسودنهلاو ةيذوبلاو        ةيمالسإلاوةيحيسملاو ةيدوهيلا تانايدلا اهب تلاق يتلا         

مـل يهف ،مهنيب قرفي الو سانلا نيب عمجي ايندمو ايسايس اعباط اهيلع يفضيو اهعمجي                ًاجيزم  
،        أ نيدلا اذه صخت ئدابم دعت      راكفأ ىتح  الوهريغ وأ بعشلا اذه الو كاذ و صـخت ئدابمو    ا   

تحبصأ لب  ،ابوروأ نأ دعب  ،  صـخت  ةيناسنإئدابم ميق نم رشبلا هجتنأ ام اهجيسن يف تجزم    
ءاعمجةيناسنإللاثرإو ةيرشبلا   .  

مـمألا يـف وأ مـمألا ةبصـع يف ءاوس ةيلود قيثاوم يف ئدابملا كلت ةغايصل           ةجيتنو  
نمضتت يتلا    ناسنإلاقوقحل ةيلودلا ةعرشلا ميقلا هذه      نم تلكشت ةدحتملا     يملاـعلا   نالـعإلا    

ا دهعلاو  ناسنإلاقوقحل   يلود ـلا دـهعلاو   ةـيفاقثلاو   ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحل     ل يلودل  
  . امهل ةلمكملا تالوكوتوربلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحل     ل لودـلا  نـم دـيدعلا     ق  دص نأ دعبو
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يلودلا نوناقلا يف اهتيجح    اهل تحبصأ قيثاوملا هذه ىلع     حبـصأو اـمزلم اهضعب حبصأو       ،   
ةيملاعلا عباط ميقلاو ئدابملا هذه تذختاو     ،يلود ينوناق فرع ةباثمب رخآلا ضعبلا      دـعي ملو  ،   

يملاعلا ىوتسملا ىلع لاعفأ دودر كلذل نوكي نأ نود اهكاهتناناكمإلاب    .  
نع مولعلا لالقتساو نيدلا نع ةفسلفلا لالقتسا ناكو          وـه ةينيدلا     تاحورطلا   ساـسألا  

نـم دـيرف جيسـن وهو ،ميقلا نم ديدجلا جيسنلا اذه قلخ نم نييريونتلا ةفسالفلا نكم يذلا                  
ةيـسايسو ةيقلخ ميهافم نم رشبلا هيلإ لصوت ام ةصالخ لثمي هنأل يرشبلا خيراتلا يف هعون                

اـهتفرع ةـيفاقثو     ةـيعامتجاو ةيداصتقا تاروطتل ةباجتسا ديدجلا جتانلا اذه ءاجو ،ةينوناقو           
   .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف سانلا اهفرعي نأ لبق ابوروأ

اـندالب يـف نييدئاقعلا نيركفملا        ضعب نأ ظحالن راطإلا اذه يفو       عـفر ىـلع اوـبأد      
لودـلا يف قيثاوملاو ةيلودلا قيثاوملا اهتنمضت يتلا بلاطملاو قوقحلا نأب ىوعدلاب مهتاوصأ             

لـبق انبوعـش اهتفرع لب ،ةديدجلاب تسيل قيثاوملا هذه اه           نع ثدحتت يتلا تايرحلاو ،ةمدقتملا    
نيناوـقلا عضن  نأقحب عتمتن اننإف مث نمو  ،اهل ةجاح يف نوكن ال دقف مث نمو ،ملاعلا بوعش               

  .نيرخآلل ةجاحلا نود انسفنأب اهمظنت يتلا
تفرتحا يتلا تاهاجتالا يوذ نم اميسال ،اندالب يف رئاودلا ضعب نإ لب           نيدـلا ف   يظوت  

بـيرخت ىلع لمعتو      ناسنإلاقوقح ئدابم يداعت ،ةيسايس فادهأو برآم قيقح        تل  لاـمعألا ، 
قوقحل رفاسلا ءادعلا وه اهدحأ ،لبس ةدع ةمدختسم اندالب يف            اهئاسرإلفدهت يتلا     ناسـنإلا  

قوـقحلا هذـه ىـلع       فافتلالاو،  ةيمالسإلاةعيرشلا عم اهضراعت ىوعدب نطاوملا تايرحو         
انيدل نأءاعدالاب   ًقوقح   نم لضفأ  ا  اـنل ةجاح ال مث نمو        ؛قوقحلا هذه    بصـتو  ، اهداريتـسال  

يـف ةدبتسملا تاموكحلا ةحلصم يف لاحلا ةعيبطب      هاجتالا اذه باحصأ تالوقمو ةطشنأ     جئاتن  
  .اهقحتست ال ةينيد ةيعرش اهيلع يفضت و،انتقطنم

هاجتالا امأ  رخآلا   اوي اـم   قوـقحلا هذـه نـم مهلتسن نأ انناكمإب        ن  أ ىلإ بهذي  ف   اـنقف   
رـمأ هقوقحو نطاوملا ةيرح نأكو ،انفورظ وأ انتعيرش وأ انتعيبط عم قفاوتي ال ام                لهاجتنو  

نـمو ةمـشاغلا ىوـقلا نم ىذألا نم هتيامح نأكو         ،هتاذ نطاوملا اذه ةحلصم عم ضراعتي       
هذـهب عتمتلا قحتسي ال اندالب يف  ناسنإلانأك وأ ،نيدلا عم ضراعتي رمأ هتيرح دييقتو  ملظلا            

   .مدقتلا يف ةريبك طاوشأ عطق ىلإ دالبلا هذه تعفد يتلا تايرحلا
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هذـه انتسارد نم هدصقن ام نكلو ،تاهاجتالا هذه عم شاقن يف لوخدلا ددصب انه انسلو                
، اـهتدالو تبحاص  يتلا ةيخيراتلا تاسبالملا يه امو ،قوقحلا هذه تيسرأ فيك نيبن نأ وه             

ةـينطو قـيثاوم اهنمضـتت ئدابمو نينا        وق نوكت نأ لبق ،بوعشلا حافكل ةرمث تناك فيكو        
ةروـص يـف ،يملاـعلا ىوتسملا ىلع اهقيبطت ىلع رهسي نم نهارلا تقولا يف اهل ،ةيلودو                 

  .اهكاهتنا مدعو اهقيبطت ىلع اعيمج لمعتو اهب نمؤت تاموكحو زكارمو تايعمجو تامظنم
اهباحـصأ اهل جوري يتلا     ةطلاغملاىلع درن ن    أ انه دونو   دق قوـقحلا هذـه     نأـب    ةـمي   

لب اهلثامي ام وأ اههبشي ام انتفاقث يف      نأو انخيرات يف ةخسار     و يأر يـف    اـهيلع قوفتي ام   و ، 
باـتكلا  اذـه تاـيط يف اهيورنس يتلا ةيخيراتلا ثادحألا اهحضوتس امك ةيضقلاف             . ضعبلا

قـيثاومو نيناوـق ىـلإ ئداـبم درجم نم ئدابملا هذه اهب تلقتنا يتلا ةيفيكلا يه زجوملا                  
مهملا   سيلف ،ةمزلم  نأ وـه مهملا لب ،نوواستم سانلا       لك نإ  لوقلا  ءاـسرإ متـي      ئداـبملا      

اضـيأ مـهملاو ،نوناقلا مامأ لعفلاب نيواستم سانلا لعجت يتلا ،فارعألاو نيناوقلاو ةينوناقلا           
نوناقلا ذيفنت ىلع لمعتو سرحت يتلا      تاسسؤملا دجوت نأ   مدـعو تاـيرحلا ةـيامح      لفكت  و  

  .ناسنإلا قوقح كاهتنا
نم   لعلو  مكحلا مظنل ةزيمملا تامسلا      مهأ  ىـلع قلعت يتلا ةيمهألا ةثيدحلا      ةيطارقميدلا   

نيح يف  ةيدرفلا ةيرحلا  ت مل  ،  مـكحلا   مـظن لاكـشأ    مارتحاو فارتعاب ةيصخشلا ةيرحلا ظح       
انتقطنم يف اميسال   ة،يدادبتسالا   ، ةيبرعلا هكلمي امو هلاعفأو درفلا ةايحف       .   عضـخت روـمأ اهلك     
لجيه ريبكلا يناملألا فوسليفلا    ريبعت دح ىلع وأ لما    كلاب مكاحلا ةمحر  ل ديحولا صخشلا ن   إف  

مكاحلا وهصاقتنا نود هتيرح لماكبعتمتي يذلا قرشلا يف   .  
، يرحلا ةلافك يف سرفلا طبرم دعي يذلاو رخآلا يرهوجلا قرفلا امأ    مارـتحالا  وـه  تا  

ماـظن ةـهجاوم يف درفلا اهب        عتمتي يتلا تايرحلا اهب ينعنو ،ةيدرفلا تايرحل      ا هب عتمتت يذلا     
          ،  هـقحو  ،ةايحلا يف هقح  كلذ لمشيو   هلمكأب عمتجملا كلذ يف امب نيرخآلا ةهجاوم يفو مكحلا

ال وأ ةيبلـس ءارآلا هذه تناك ول ىتح هئارآ نع ربعي نأ يفو ،عمتجملا اذه عم فالتخالا يف     
مـل اـم وـهو ،ىذأل    اب نورخآلا هل ضرعتي نأ نود  ،عمتجملا يف ةدئاسلا ءارآلا عم قفاوتت           

  .هيلع ابيقر لثمتو ،درفلا ةايح يف ةريغصو ةريبك لك يف لخدتت يتلا انتاعمتجم هفرعت
دودـحلاو ءارمحلا طوطخلا نم ريثكلاب اموكحم        ،لازامو،  انتاعمتجم يف درفلا ناك دقلف      
هـنأ اـمك ،لـمعلاو فرصـتلا يف ةيصخشلا هتيرحبو            ،هيأر نع ريبعتلا يف هقحب ةفحجملا       

اـم ببسـب     ؛هلهأ وأ هسفن وأ هتايح وأ هلام يف هل ضرعتت يتلا نيناوقلاو فارعأل            اب موكحم   
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تـناكو  . ةيصـخشلا هـتيرح قاـطن يف عقت تافرصت نم هب ماق ام وأ              راكفأ نم هنع ربع   
ةيدرفلا ةيرحلا ىلع ةينوناقلاو ةيعمتجملا ةباقرلا هذهل سسؤت يتلا   نيناوقلا ةـمزلم اـندالب يف      

نيموكحملل ا  لا نودمود    .ماكح 
اـمو ،نآلا ىـتح انتاعمتجم يف رقتست مل ئدابملا هذه لثم نإ نيرباكملا ءالؤهل لوقنو                
مـلو ،ةـيروهمجلاب وأ ةـيكلملاب دادبتـسالا اذه ىمست ءاوس ،دادبتسالا رين تحت حزرن انلز                 
نيذـلا  مه ماكحلا نأ وه هفرعن ام لك لب ،ماكحلا ةبساحم ماظن اندالب يف نونطاوملا فرعي                  

لـفكت يتلا وأ ةيدرفلا تايرحلا لفكت يتلا ئدابملا هذه لثم نأ نومعزت متنك اذإو               . اننوبساحي
اوريـشأو ،اهيلع انولد انيدل ةدوجوم تناك وأ انيدل ةدوجوم مهلامعأ جئاتن ىلع ماكحلا ةبساحم               

وأ ةيبعـش ةروـث نود       هاـياعر بـناج نم هتبساحم تمت دق كاذ وأ مكاحلا اذه نأ نع انل                ،
  .يركسع بالقنا

تاـيرح ىـلع ىدـعتت ال تاـيرح يه ثيدحلا ىنعملاب تايرحلا              نأفورعملا نمو     
 ال ،عـيمجلل ةلوفكم يهو نوناقلا ىضتقمب عمتجملا بناج نم ةلوفكملا تايرحلا يه ،نيرخآلا       

    ، لـفكي يذـلا نوناـقلا يف ةلثمتملا يناعملا هذهو نوناقلا            ةيامحب عتمتتو نيرخآ نود سانأل  
ةـيرحلا تسيلف ،ميدقلا انخيرات اهفرعي مل نوناقلا اذه قيبطت س           رحت يتلا تاسسؤملاو ةيرحلا   

اذـهب ةـيرح تسـيل هذهف        ،نيرخآلا قوقحل ةاعارم نود ءاشت ام لعفت ةقلطم كدي نوكت نأ            
  .باغلا نوناق يه لب ينعملا

بعشـلا نأ ةـيبروألا دالبلا يف اهب سانلا          ناميإةوق نمو ةيرحلا ئدابم ةوق نم غلب دقل           
هكولم دحأ ىلع مكح قيرعلا يئاضقلا هماظنو هناملرب يف         الثمم يزيلجنإلا  ) لوألا زلراشـت  (  

ماـمأ لوـثملا يـف درـفلا قوقح ىلع هيدعتل رخآ اكلم لزع امك  ،مكحلا هيف ذفنو                    مادعإلاب  
يأ نـم مكاـح وأ ةفيلخ وأ كلمل ةمكاحم هضرعو هلوطب انخيرات             دهشي مل نيح ي     ف ،ءاضقلا 

  ، عون يأ نم هيلع مكح     رادصإوعون   .          ، ةـميظع ةيبعش ةروث مايق ىلإ ا  رخؤم رمألا جاتحا دقل
رياني   ٢٥يف يرصملا بعشلا ةروث يهو       ةبـساحمو قـيقحت لوأ تاءارـجإ دهشنل         ٢٠١١   ،

  .بعشلا ةدارإل اًذيفنت كلذو ،مكاحل
مـل   ىـلوألا نأ يف صخلتي ةثيدحلا روصعلاو ىطسولا روصعلا نيب مساحلا قرافلا نإ              

،          ناكو ،دارفألا تايرح مرتحت    لاملاو ةطلسلا نوكلمي نمو ماكحلل احابم اهيف درفلا ناـك  لـب    
هءازـج نإـف مهـضراعو ثدح ولو ،مهضراعي نأ هقح نم سيلو مهل اكولمم ةطاسبب درفلا                 

وـه وأ اـهيلع نـمو ضرألا كـلمي مكاحلا نأ دئاسلا ناكو              . هريغ أرجتي الئل اعدار نوكي    
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اـنهر سانلا رئاصم تناكو ،نين      اوق نم ىري امب سانلا ىلع يضقيو ،ضرألا يف فلختسم         
  .هتئيشمب

يف درفلا نأ امك     ةريشعلاو ةليبقلا نع القتسم نكي مل روصعلاكلت   اـهيف اجمدنم ناكو  ،   
ائيش هرمأ نم كلمي الو     ،ابلاقو ابلق  راـبك وأ ةـليبقلا خيـش ةدارإب لب هتدارإب متي ال رمألاف              ؛   

لـب مهرـتخي مـل وـهو     ،ةماعلاوةيصخشلا هتايح يف ةريغص لك هل نوررقي نيذلا ةريشعلا           
ا مهدجو  عقاو ا     . ١يأر وأ رايتخا نود همامأرمأ

ةيطارقميدلا ةثيدحلا تاعمتجملا يف امأ    فـلتخمب دـقتعي امع ربعي نأ يف رح درفلا نإف               
ةـبوتكم نيناوـق     دوـجو ىـلإو ،هدالب يف ةينوناقلا ةموظنملا روطت ىلإ كلذ عجريو ،لبسلا              

دـيري اـم لوقي نأو ،ضرتعي نأو ديري ام لعفي نأ هل لفكت              تاسسؤم اهيلع رهستو ةنودمو     
نـم هرظن ةهجو ىلع ضارتعالا يأ        هسفن عونلا نم هضارتعا ىلع ديحولا درلا نوكي نأو          ،

نـم ءاشي ام مدقي نأ يفو ،ريبعتلا يف          ىرخألا فارطألا نم يأ قحب فاحجإ نود نيرخآلا         
هيأر ةحص ىلع   ةلدأ اـماكح اـنبلغأف ،ةدودحم تاجردب       الإ نآلا ىتح اهفرعن مل رومأ يهو      .    

مهتـلا دـشأب هعم فلتخن نم ماهتا ىلإ عراسنو ،فالتخالاب اعرذ قيضن فسألل نيموكحمو               
  .ةمارص ماكحألا دشأب هيلع مكحنو

زرـبأ نم دعت يتلا ةيصخشلاو ةيدرفلا تايرحلا ةميدقلا روصعلا فرعت مل مومعلا ىلعو     
اعفأ عيمجتناكو ،ةثيدحلا مكحلا مظن صئاصخ       ةـمحر تـحت هـتاكلتممو هـتايحو درفلا ل           

                                                 
ىلإ ةراشإلاردجت 1 لبق باتكلا اذه نم انيهتنا اننأ  صم يف رياني٢٥ةروث   يغتلا نأظحالن اننأ الإ ،ر  يتلا تار ي 

رهاـظتلا قحل اهعازتنا نم مغرلا ىلع ةروثلا نأ امك          ،ديدج ماظن سيسأت  يف دعب رولبتت مل     ةروثلا اهتزجنأ     ، 
ةيروتسدلا ةموظنملا ريغت مل  فاهب ناهتسي ال بساكم قيقحت نم اهنكمتو         لازامو  ،اهلماكب ةيسايسلاو ةينوناقلا  و    

رـطأ نمـض ةيطارقميدلاو ةيرحلا ىلع موقي ديدج ماظن سسأ           ءاسرإوه اههجاوي يذلا يدحتل     ا ةيروتـسد      
ةـيطارقميدلا ىـلع تاظفحت حرطت ةروثلا يف ةكراشملا ىوقلا ضعب نأو اميسال اهلفكت ةيقوقحو ةينوناق                و

ةمئاق تلازام اهلمع بيلا سأو قباسلا ماظنلا تاسسؤم نم ريثكلا نأ امك ،لماكلاب امهفسنت دق ةماعلا تايرحلاو  
د ىـلع موـقي ال يقيقح يطارقميد ماظن         ءاسرإليبس يف تابقعلا نم ريثكلا لكشي نأ نكمي امم           ةـيروتاتك  ي 

،   . تايلقألا قوقحو ةيدرفلاو ةماعلا تايرحلا لهاجتت يتلا ةيبلغألا        ةيرصـملا ةروـثلا جاتنإ راظتنا يف نحنو
    ، إلا ةروثلا تلعف املثم    ،ةيقوقحلا اهقيثاوم ل دعب اهلوصف لمتكت مل يتلا قوـقحلا   نالعإتعزتنا  امدنع  ةي  زيلجن   

تايرحلاب كلذ دعب مكحلل اوءاج نم مزلأ اديدج اماظن تسرأ لب مكحلا سأرب ةحاطإلاب فتكت ملو يزيلجنإلا                 
فلؤملا- يزيلجنإلا بعشلل ةصاخلاو ةماعلا  .   
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ةـمرح حـضوت ةـينوناق دودح كانه نوكت نأ نود ،ماتلا عمتجملا              فارشإتحت وأ ،مكاحلا      
ةـيرحلا ةرـكف اوـفرع       قيرغإلانأ حيحص   . كلذ نم ءانثتسا نحن نكن ملو ،ةصاخلا هتايح         

شلا ةدايسو ةيرحلا نيب اوطلخ مهنكلو      ،ةيدرفلا ةـلودلا ةـنيدم    لا يف نونطاوملا ناك   ثيح ؛بع    
             ، مـكحلا يـف ةكراشملا رهاظم نم كلذ ريغو ةاضقلا نوراتخيو نيناوقلا عضو يف نوكراشي
يـف لخدـتت نأ ةلودلا قح نم ناكو ،ةصاخلا قوقحلا روطت نود لاح ةلودلا دادبتسا نكلو                 
قـحلا نإ نولوقي اوناك نامورلا نأ امك ،ةيدرفلا هتادقتعم يف ىتحو ةصاخلا نطاوملا نوئش               

صاخلا قحلاو  ،ةلودلا ةمدخ يف  ماعلا   درفلا ةمدخ يف     دارفألا حلاصمو    مجرـتي مل كلذ نكلو     .  
  .ةملكلل ثيدحلا ينعملاب ةيدرفلا ةيرحلا ةنايص ىلإ

رهسـت يـتلا تاسـسؤملا داجيإو اهنيودتو اهترولبو قوقحلا هذه روطت ةيلمع تناك دفل        
،      ساكتنالاو تافطعنملاب ةلفاح ةئيطبو ةليوط ةيلمع اهقيبطت ىلع        تاروـثلاو ءامدـلا كفسو تا

ةـقيثو داليم ةرم لوأل تدهش يتلا ارتلجن        إيف اميسال ،اهتايادب يف ائطب نوكت ام دشأ تناكو          
لـقألا ىـلع هبعش نم مسق وأ ،هبعش مامأ مكاحلا           تمزلأ يتلا) اتراك انجاملا (يه   مارتحاـب   ،   

هتايرحو هتدارإ آو نيح نيب ثدحي ناك كولملا لبق نم اعجارت نأ حيحص           .  ئداـبم نـع رخ      
هـتروث زـجنأ يذـلا يزـيلجنإلا بعشـلا نكلو ،ةيرحلل ميظعلا قاثيملا وأ                )اتراك انجاملا (  

رسـفت ةديدج قئاثو عضوو ،عضولا بيوصت نم ماودلا ىلع نكمت نورق ىدم ىلع ةيررحتلا               
مهفالـسأ هعضو اميف قحال تقو يف ترثأ يتلا قئاثولا يهو ،ةميدقلا قئاثولا قيبطت نمضتو               

قئاـثو نـم ةيسـنرفلا ةروثلا هتسرأ اميفو          ناسنإلاقوقح لفكت قئاثو نم ديدجلا م       لاعلا يف   ،
ةـيلود دوهعو نيناوق نم ردص اميفو ،نطاوملاو         ناسنإلاقوقح ىلع تدكأ ئدابمو نيناوقو        

ةيندملاو ةيسايسلا هتايرحوناسنإلاقوقح ةيامحل   .  
ا تايرحلا  ءاسرإىلإ قيرطلا تداق يتلا يه ارتلجنإ تناك دقل          ناـكو ،اهتيامحو ةيدرفل     
ماـمأ مهتـملا لوثم نوناقو       )اتراك انجاملا (ينيتاللا همساب فرعي يذلا ةيرحلل ميظعلا قاثيملا          

زرـبأ نـم     ،يزيلجنإلا قوقحلا نالعإو قوقحلا ةضيرعو يزيلجنإلا ماعلا نوناقلاو ،ءاضقلا          
   .ةيدرفلا قوقحلاب ماكحلاو كولملا تمزلأ يتلا قئاثولا

 تاـنالعإ  رادصإيف اضيأ قبسلا لضف اكيرمأ يف ةيزيلجنإلا تارمعت         سملا ناكسل ناكو  
تـناكو  ،تبنملا ةيكيرمأ نكت مل قوقحلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو نينطاوملا قوقح ىلع صنت    

ثيح ةيكيرمألا ضرألا ىلع ةديدج    اهلمح ،  اهيلإ   اميـسال ةيلـصألا مهنطاوم نم نورجاهملا           
انرب يف اهديسجت ةركف  نأ ريغ،ارتلجنإ   .عزانم الب ةيكيرمأ ةركف تناك يسايس جم 



  )١٥(

 ناسـنإلا قوـقح نالـعإ ناـكو ،هـتروث لالخ ةركفلا هذه يسنرفلا بعشلا ينبت               دق  و
ةـيرحلا نامضل ةقيثو مهأ      ١٧٨٩ماع يف ةيسيسأتلا ةيعمجلا هتردصأ يذلا ريهشلا نطاوملاو           

نيحلا كلذ ىتحناسنإلاونب اهردصأ   .   
ناـبإ تاعمتجملا نم اهريغك       فرعت مل  انتاعمتجم نإ لوقأ امدنعو    ةـميدقلا روصـعلا    ، 

،    ،ىطسولاو ةيدرفلا قوقحلا عـقاولا رـيرقت ليبس ىلع لب ةنادإلا ليبس ىلع كلذ لوقأ           ال انأف    
كرتشـت اـهنأل     ،ةملظملا روصعلا هذه لثم ىلع اماكحأ ردصن نأ كلمن الو ،امئاق ناك يذلا              

ةيرحلا لفكتمكح مظن كاذنآ ملاعلا فرعي ملف ،لكك ملاعلا يف امئاق ناك اميف         زاـيتماب يه يتلا     
ةدـيدج مـظن داجيإ تضتقا يتلاو ،اديدج اعقاو تضرف يتلا ةثيدحلا روصعلا تاروطت ةديلو               

  .ديدجلا عقاولا اذه ميظنتل
نـم نيعم ردق ىلإ جاتحت تناك يتلا مظنلا هذه لثم طيسولا الو ميدقلا ملاعلا فرعي ملو                 

سيـلو ،روصـعلا كلت يف امئاق نكي مل يفاقثلاو يعا           متجالاو يداصتقالا روطتلاو فراعملا   
نـكلو ،ةيعامتجالاو ةيركفلا هتاقلطنمو مهرصع قطنمل اقفو اومكحي نأ يف جرح نم مهيلع              
دهـشو اـنتاعمتجم تدهش نأ دعب ،انرصع يف مهجهن  ىلع نحن ريسن نأ جرحلا لك جرحلا                  

ةروـطخ كانهو لب ،اهنع ىأنم       ب لظن نأ وأ اهلهاجت   نكمملا نم دعي مل ةلئاه تاروطت ملاعلا        
براـجت تـتبثأ اـمكو ،ملاـعلا اذه عم انلعافت ىلعو انروطت ىلع ةروطخ ،اهرياسن الأ يف              

   .عاضوأ نم يهتشي ال امبو ةونع هيتأي روطتلا رياسي نأ هنكمي ال نم نإف خيراتلا
، ناسـنإلا قوقح تلفك يتلا قئاثولا ةدالو ةصق زاجيإب يوري نأ ىلإ اذه انباتك فدهيو              

يرصـملا ئراـقلا فـيرعت ىـلإ فدهي امك ،تادلجم ةدع ىلإ ةلماك اهتياور جاتحت يتلاو                 
مـهأل ةـيبرع ةـمجرت نمضتيو ،اهيف تدلو يتلا ةيخيراتلا تاسبالملاب ةماع ةفصب يبرعلاو     

ةيندملاو ةيصخشلاو ةيدرفلاو ةيسايسلاو ةيساسألا هتايرحناسنإللتلفك يتلا قئاثولا   .   
تدعاـس يـتلا نيركفملاو ةفسالفلا راكفأ وأ ةيرحلا ةركف ةأشن عبت            ت ىلإ فدهي ال هنكلو    

ىرخأ ةصق هذهف ،ةثيدحلا تايرحلا       ةيامحو زيزعت ىلع   نيرـكفملا نـم رـيثكلا اـهيف         مهسأ   
رخآ باتك ىلإ جاتحتو،نوناقلا ءاهقفو ةفسالفلاو   .  

ت ىلع  رصتقي مكيديأ نيب يذلا باتكلا نإ      داليم ةصق    عبت  يـت  لا قئاـثولا هذـه    روـطتو    
مهأـب فيرعتلاو ،ةثيدحلا تاعمتجملا يف تايرحلل ةننقملا تازكترملاو ةينوناقلا ةماعدلا تلكش        

قـلطأ دـق طارقـس ينانويلا فوسليفلا ناك اذإو    . زجوم وحن ىلع لاحلا ةعيبطب قوقحلا هذه    
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ىلعأـب لوـقن نأ رصعلا اذه يف انب ردجأ امف   !" كسفن فرعا   "الئاق اميدق ةفورعملا     هتخرص
  "!كقح فرعا"توص 

  سنوي دمحم
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 ةمدقم
   واملواطنلإلنساناحلريات األساسية 

  

  
  
  

اـملاط ،دـيق نود فرصتلا يف درفلا قح         "اهنأب ةيرحلا نوناقلا ءاهقف نم ريثكلا فرعي        
                  ، اـهكهتنت وأ هـلثامم ةـيرح نم نورخآلا عتمتي ام ىلع يدعتت ال هلاعفأ وأ هتافرصت تناك

  . "ةيرحلل مادختسا ةءاسإ وه نيرخآلا ةيرح كاهتناف
وأ فاـك ريغ هنأ ىري وأ فيرعتلا نم كاذ وأ            بناجلااذه ىلع ضعبلا ضرتعي امبرو        

ةيرحلا اهيلع قلطي يتلاةيناسنإلاةرهاظلا كلتل ةكباشتملاو ةنيابتملا يناعملا نع حصفي ال   .  
اـهتالالدو ةـيرحلا ىـنعمل عناـم عماج فيرعت دجوي ال هنأ ىلع عيمجلا قفاون نحنو                 

تاـيرح نـم هـنع ثدـحتن فوس ام حيضوتل انه انيفكي امبر فيرعتلا اذه نكلو           ،ةفلتخملا  
ليبـس يفو اهيلع لوصحلا ليبس يف ةاناعملاو لاضنلا نم ليوط خيرات ربع              ناسنإلااهعزتنا    

  .تايرحلا نوصتو تاعمتجملا مكحت نيناوق يف اهتغايص
مـلو  . ةـيدرفلا ةيرح  لا ىلع قلعت يتلا ةيمهألا ةثيدحلا مكحلا مظن صئاصخ زربأ نمو          

ةثيدحلا مظنلل زيمملا   مهملابناجلا اذه ةميدقلا تاراضحلا فرعت       ةـيدرفلا ةيرحلا تناك دقف      ،   
عيمجو ةفورعم ريغ  ةـمحر تـحت تـناك رومأ اهلك هدوجوو هتيكلمو هتايحو درفلا لاعفأ              ،   

  .مكاحلا
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اـكو  ،تايرحلا نم ثيدحلا ننقملا لكشلا اذه ةميدقلا تاعمتجملا فرعت مل امك           درـفلا ن    
يـف عـمتجملا مـكحت نايحألا نم ريثك يف نمضت يتلا ديلاقتلاب              اموكحم تاعمتجملا هذه يف     

ىـلع ءادـتعا لـثمت يـتلا مظنلا ضعب نإ لب            . هتايح بناوج لك ىلع فارشإلاو هتافرصت     
ةـيدوبعلاو قرـلا اهـسأر ىـلعو         ،ةميدقلا تاعمتجملا يف ةلوبقملا رومألا نم تناك ةيرحلا         

ةضاضغ يأ تاعمتجملا هذه اهيف رت مل يتلا        ،ناسنإللناسنإلا كالتماو    ضـعب نأ حيحـص      ،   
اهلوبق ةميدقلا تاعمتجملا يف عئاشلا ناك هنكلو،ملظلا ضعب اهيف يأر دق نوكي امبر دارفألا   .  

ذـنم نيـنقتلا ناسنإلا فرع دقف        ،يرشبلا نينقتلا ةيلمع يف ارخأتم ءاج ةيرحلا نينقتو         
يـف اهتأشـن نإف مث نمو ،درفلا ةيرح لفكت نيناوق نكت مل   نيناوقلا هذه نكلو ،ةقيحس روصع   

ضـعب نإ لـب ،بـيرق تقو يف الإ اهفرعت ةيرشبلا دكت ملو ،ةياغلل ةثيدح يرشبلا خيراتلا                   
  . نآلا ىتح اهفرعي ال دقو اهب عتمتي ال سانلا

نـمز ذـنم ةيرشبلا اهتفرعو       ،ةميدق ةركف قوقحلا يف ةاواسملا نإف لاثملا ليبس ىلعو          
نوناق يف اهتغايص وه رمألا يف ديدجلا نكلو        قيحس ماـمأ قوـقحلا يـف ةاواسملا حبصتل         ،،   
دالبـلا يـف ءاضـقلاو ةمكاحلا مظنلا لمع مكحت يتلا قيثاوملا يف كلذ ىلع صنلاو           ،نوناقلا  
نيـب يضـقت نأ لب       ،نوواستم سانلا نأ يف ةغيلبلا تارابعلا لوقت نأ مهملا سيلف         . ةمدقتملا  

ةيقوقحلا قئاثولاو ريتاسدلا يف تانامضلا عضت نأو       ،لداع وحن ىلع سانلا    نأ نمضـت يتلا     ،   
مهـضرعت ةلاح يف ماكحألا يف نعطلا قح مهل لفكت يتلاو    ،نوناقلا مامأ نيواستم سانلا نوكي      

فلتخم مهل لفكت نأو      ،ةاواسملا مدعل  جاـجتحالاو ريبعتلاو ميظنتلا    لاكشأ  نأ مهنـكمي يـتلا      ،   
كاهتنا ةلاح يف اهيلإ اوئجلي    .ةاواسملا يف مهقح 

استم اوقلخ رشبلا عيمج نأ ىلع      يكيرمألالالقتسالا نالعإ صن دقو       مهقلاـخ نأو ،ن    يو 
ةـيرحلا يـف قـحلاو ةاـيحلا يف قحلا اهنيب نم ،اهنع لزانتلا نكمي ال                 ،ةتباث اقوقح مهحنم    

هـتدام يف يسنرفلا نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ صن نيح يف           . ةداعسلا قيقحت يف قحلاو   
نأ ىلع    ى،لوألا تازياـمتلا سسأتتو    ،قوقحلا يف ن  يواستمو ارارحأ نوشيعيو نودلوي سانلا    "   
  ."بسحف ةماعلا ةحلصملا ىلع مهنيب ةيعامتجالا

قوـقحلل يلودلا دهعلا امأ      ،اهباشم اصن ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نمضت نيح يف          
ظنيو ةاواسملا نمضي   ،صن حضوأ نمضت دقف ةيسايسلاو ةيندملا      هذـه لـفكت يـتلا ةيفيكلا م         

قيبطت نمضت يتلاو     ،ءاضقلا مامأ سانلا نيب ةاواسملا     ةـلادعلا نامضـل ةـيفاكلا       تاءارجإلا   



  )١٩(

ةداملا يف صن نيح ةاواسملا لجأ نم يرشبلا حافكلا خيرات صخلو             ،ةاواسملاو ىلع هنم   ١٤   
  :نأ

ة ـمهت يأ يـف لصـفلا ىدـل ،درف لك قح نمو            . ءاضقلا مامأ ءاوس اعيمج سانلا    . ١
رـظن لحم هتيضق نوكت نأ ،ةيندم ىوعد يأ يف هتامازتلاو هقوقح يف وأ هيلإ هجوت ةيئازج                 

عـنم زوـجيو    . نوناـقلا مكحب ةأشنم ،ةيدايح ةلقتسم ةصتخم ةمكحم لبق نم ينلعو فصنم           
ماـظنلا وأ ةماعلا بادآلا يعاودل       ،اهضعب وأ اهلك ةمكاحملا روضح نم روهمجلاو ةفاحصلا         

فارـطأل ةـصاخلا ةايحلا ةمرح تايضتقمل وأ ،يطارقميد عمتجم يف يم            وقلا نمألا وأ ماعلا   
يـف ةينلعلا نأش نم نوكي نيح        ،ةيرورض ةمكحملا اهارت يتلا دودحلا ىندأ يف وأ ،ىوعدلا          

وأ ةـيئازج ةيضـق يـف مكح يأ نأ الإ ،ةلادعلا ةحلصمب لخت نأ ةيئانثتسالا فورظلا ضعب     
يضـتقت ثادـحأب لصـتي رـمألا ناك اذإ           الإ ،ةينلع ةروصب ردصي نأ بجي ةيندم ىوعد         

ىـلع ةياصولاب قلعتت وأ نيجوز نيب تافالخ لوانتت ىوعدلا تناك وأ             ،كلذ فالخ مهتحلصم    
  .لافطأ

  .انوناق مرجلا هيلع تبثي نأ ىلإ ائيرب ربتعي نأ ةميرج باكتراب مهتم لك قح نم. ٢
،   مدـق ىـلعو ،هتيضق يف رظنلا ءانثأ عتمتي نأ ةميرجب مهتم لكل     . ٣ ةـماتلا ةاواسـملا

  :ةيلاتلا ايندلا تانامضلاب
هـيلإ ةهجوملا ةمهتلا ةعيبطب ،اهمهفي ةغل ىفو ،ليصفتلابو اعيرس همالعإ متي نأ             ) أ(

  ؛اهبابسأو
ماـحمب لاصتاللو    ،هعافد دادعإل هيفكي ام تاليهستلا نمو تقولا نم ىطعي نأ         ) ب(  

  ؛هسفنب هراتخي
  ؛هل رربم ال ريخأت نود مكاحي نأ) ج(
ايروضح مكاحي نأ   )د( هصـخشب هسفن نع عفادي نأو      ،  نـم     ٍماـحم ةطـساوب وأ    ،   

نأو ،هـنع عفادـي نـم هل نكي مل اذإ هنع عفادي نم دوجو يف هقحب رطخي نأو ،هرايتخا                    
نود ،هـنع عفادـي       ٍماحمب ،كلذ يضتقت ةلادعلا ةحلصم تناك املك ،امكح ةمكحملا هدوزت          

سولا كلمي ال ناك اذإ،كلذ ىلع ارجأ هليمحت  ،   رجألا اذه عفدل ةيفاكلا لئا
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ةـقفاوملا ىـلع لصحي نأو ،هريغ لبق نم وأ هسفنب ،ماهتالا دوهش شقاني نأ          ) ـه(
  ؛ماهتالا دوهش ةلاح يفاهتاذ ةقبطملا طورشلاب يفنلا دوهش ءاعدتسا ىلع 

يـف ةمدختسـملا ةـغللا ملكتـي ال وأ مهفي ال ناك اذإ               ،نامجرتب اناجم دوزي نأ   ) د(  
  ؛ةمكحملا

  .بنذب فارتعالا ىلع وأ هسفن دض ةداهشلا ىلع هرك يالأ) ز(
لـمعلا ةرورضل ةيتاومو     ،مهنسل ةبسانم تاءارجإلا لعج ىعاري ،ثادحألا ةلاح يف       . ٤  

  .مهليهأت ةداعإ ىلع
دـيعت اـميك ىـلعأ ةمكحم ىلإ ،نوناقلل اقفو ،ءوجللا قح ةميرجب نيدأ صخش لكل            . ٥

  .هيلع هب مكح يذلا باقعلا ىفو هتنادإ رارق يف رظنلا
مـكحلا اذـه   لطبأمث ،ةميرجب هنيدي يئاهن مكح ام صخش ىلع ردص دق نوكي نيح      . ٦  

ليلدـلا لـمحت فاشتكالا ةثيدح ةعقاو وأ ةديدج ةعقاو ساسأ ىلع هنع صاخ وفع ردص وأ                 
كـلت ةـجيتن باقعلا هب لزنأ يذلا صخشلا ضيوعت بجوتي ،يئاضق أطخ عوقو ىلع عطاقلا                

  ، ةـعقاولا ءاشفإ مدع نع ةيلوئسملا ،ايئزج وأ ايلك ،لمحتي هنأ تبثي مل ام               نوناقلل اقفو ،ةنادإلا  
  .بسانملا تقولا يف ةلوهجملا

وأ اـهب نيدأ نأ قبس ةميرج ىلع باقعلل وأ ةمكاحملل اددجم دحأ ضيرعت زوجي ال                . ٧
  .دلب لك يف ةيئانجلا تاءارجإللو نوناقلل اقفو يئاهن مكحب اهنم ئرب

الثامم اصن يبوروألا داحتالل    ةيساسألاقوقحلا قاثيم نمضتو     نـم ريثكلا تنمضت امك  ،   
أدـبمل سـسؤت اـهنأ رـيغ         ،اهركذل انه لاجملا عستي     ال ،ةلثامم اصوصن ملاعلا يف ريتاسدلا      

ثيدح ساسأ ىلع     ةاواسملا نوناقلا همظني  يـف ساـنلا نيـب لصـفي نيح هاضتقمب لمعيو            ،   
  . مهاياضق

تاـيرحلا عازـتنال رشبلل تاكرحت لوأ اب        وروأ يف تأدب ىطسولا روصعلا رخاوأ يفو      
اـم وأ ميـظعلا يزـيلجنإلا تايرحلا قاثيم ناكو          . ارتلجنإيف اميس ال ،ةاغطلاو كولملا نم       

ينيتاللا   همساب فرعي  قوـقح ظـفحل كلم نم ناسنإلا اهعزتني ةقيثو لوأ وه            ،"اتراك انجاملا "   
يتلا ،ةيقوقحلا قيثاوملا ةحتاف كلذب تناكو ،مهتايرحو سانلا       اـياعر نم مسق اهلالخ نم نكمت           



  )٢١(

دـيلاقت نـم ةاقتسم     ،مهريغلو مهل ةماع قوقح ديكأتو ،مهل قوقح عازتنا نم        " تادروللا"كلملا    
  . يزيلجنإلا بعشلا فارعأو

وأ ةـيدرفلا تاـيرحلا دـيدحت ىلع تدعاس يبرغلا ملاعلا اهدهش تاروث ثالث كانهو               
مـساب ارـتلجنإ يف تفرع يتلا ةروثلا         لبقو. اهيلع ظافحلل تانامضلا داجيإ ىلعو ةيصخشلا       

نورـق ةدعل ترمتسا ةيلمع تأدب        ،رشع عباسلا نرقلا يف ةديجملا ةروثلا      يجيردـت   ءاـسرإل    
وأ نينطاوـملا قوـقحو تاـيرحل ربكأ نامض مث نمو ،كولملا ىلع ةيعيرشتو ةينوناق دويقل                

يف   امهم ارود بعلت فوس ةمهم ةقيثو رادصإب ةديجملا ةروثلا جوتتل ،اياعرلا           قوـقح   ءاسرإ   
يتلا ريتاسدلاو تانالعإلاو قيثاوملا نم ريثكلل ماهلإ ردصم نوكت فوسو ،يزيلجنإلا بعشل            ا

  . ١٦٨٩ماعل يزيلجنإلا قوقحلا نالعإ يهو ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح تلفك 
ةيكيرمألا ةروثلا تمدق     ١٧٧٦ماع يفو    تاـيرحلا نيـنقت لاـجم يـف مهملا          اهماهسإ   

ةدـحتملا تاـيالولا روتسدو يكيرمألا لالقتسالا       نالعإ نمضتو ،ةيدرفلا   اـنينقتو اليجسـت     ،   
ةيرحلا ليبس يف لاضنلا نم نورق ىدم ىلع زيلجنإلااهاسرأيتلا ئدابملل   .  

مكحلا ماظن تمطح دقف      ١٧٨٩ماع يف ةيسنرفلا ةروثلا امأ       ميـقتل ،اسنرف يف     يعاطقإلا   
مئاق ايباين مكح ماظن   ردصتو ،لماكلاب ةيندم سسأ ىلع       ا   ،نطاوـملاو ناسـنإلا قوقح نالعإ      

نيحلا كلذ ىتح ةيرشبلااهتجتنأناسنإلا قوقح تلفك ةقيثو لمكأ دعي يذلا    .  
حـمالملا زربأ يه امو ؟قيثاوملا هذه اهتنمضت يتلا درفلل ةيساسألا قوقحلا كلت يه امف               

الـك لكشـتل دناسـتت يتلاو لخادتت يتلا         ،ةيصخشلا وأ ةيدرفلا تايرحلا هذه نم ةيرح لكل          
ءزج مدهت نأ بعصي    ،الماكتم هذـه يـف لواـحن فوـس ،قسنلا لماك راهني نأ نود هنم               ًا   

هدـجي  دق روصق يأ نع امدقم هل رذتعنو           ،يبرعلا ئراقلل اهنع ةزجوم ةذبن مدقن نأ ةمدقملا         
كـلذ يـف هنأش ،تاروصتلاو ءارآلا هلوح فلتختو كئاشو ريبك عوضوملاف     ،اذه انضرع يف    

  . رشبلا ةايح يف مهم عوضوم لك نأش
هداليم روفي  أناسنإك هتفصب ناسنإلا اهبستكي يتلا قوقحلا ةيادب كانه          يـف قحلا لثم     ،   

هحراوجو هندب ةمالس يف قحلاو     ،ةايحلا ةـيرحلا يـف قحلاو ةماركلاو ةاواسملا يف قحلاو        ،   ، 
خيراـت يـف هيلع قلطي ام وأ ،كلذ نم دحأ هعنمي نأ نود      ،ةداعسلا قيقحتل ىعسلا يف قحلاو      

رـبتعتو ةيرورض اهنأ نوناقلا ءاهقف نم ريثكلا ىري يتلاو           ،ناسنإلل ةيعيبطلا قوقحلا نونا   قلا  
ناسنإلا اهبستكا يتلا ةيندملا قوقحلاعيمجل ساسألا  .  
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عـتمتي يـتلا قوقحلا كلت يه ةيعيبطلا قوقحلا          ":الئاق قوقحلا هذه نيب ساموت فرعيو     
قوقحلا هذه ةلثمأ نمو  . دوجولا يف هقح ىضتقمب ناسنإلا اهب      ريكفتلاـب ةـقلعتملا قوـقحلا       ،   

يدـتعي ال ثـيحب هـتحارو هتداعس ققحي امب    ،ناسنإك فرصتلا يف قحلاو ةيركفلا قوقحلاو       
  . نيرخآلا قوقح ىلع

قح ىضتقمب  ،ناسنإلا اهب عتمتي يتلا قوقحلا كلت يهف ةيندملا قوقحلا امأ          دوـجولا يف    ه   
نـكلو  . درفلا يف افلس دوجوم ي    عيبط قح يف ساسأ هل يندم قح لكو       . عمتجملا يف وضعك  

قحلا اذهب عتمتلل ةيفاك لاوحألا     عيمجيف نوكت ال درفلا ىوق       كـلت ةـيندملا قوـقحلا نمو       .  
  .١"ةيامحلاو نمألاب ةقلعتملا قوقحلا

نم مغرلا ىلعو  ضـفر مغرو ،ناسنإلل ةيعيبطلا قوقحلا موهفم لوح ةريبكلا تافالخلا              
،   هراكنإوأ ضعبلا    اهدوجول ناسـنإلا قوـقحب ةـقلعتملا قيثاوملا        عيمجنأ ظح   الملا نم نإ  ف   

ناسنإلا قوقحل قلطنمك ةيرورض    اهنأ دكؤي امم ،رخ   آب وأ لكشب قوقحلا هذه تنمضت      دـقلو  .  
درـف لكل هنأ ىلع لاثملا ليبس ىلع ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ةثلاثلا ةداملا تصن                

  . هصخش ةمالسو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلا
براـجت فالتخاـب اهددع فلتخا   ،ةيساسأ قوقح ةدع ةيعيبطلا قوقحلا ه  ذه ىلع ينبنتو    

نـع اـنه ثدحتن فوسو ،اهيف ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا فالتخابو اهتسرأ يتلا ممألا              
تاـنالعإو قـيثاوملا كلذكو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا اهتنمضت يتلا قوقحلا هذه مهأ              

  . اهيلع ةقباسلا قوقحلا
قـح هرهوـج يـف وـهو     ،ةيصـخشلا ةيرحلا يف قحلا قوقحلا هذه ةراد       ص يف عقيو    

يندـبلا رهقلا نم رخآ لكش يأ وأ         ،زاجتحالا وأ لاقتعالا وأ نجسلل ضرعتي الأ يف صخشلا          
ٍفاك ينوناق رربم نود وأ،نوناقلا هب حمسي ال  .  

ضراـعتي لمعل ضرعت دق نوكي هتيرح دييقتل ضرعتي صخش يأ نأ قحلا اذه ينعيو               
نيجسـلا اذه نوكي نأ امهلوأ    ،ناببس الإ كلذ ةمدقتملا لودلا يف نوناقلا رربي الو ،نونا         قلا عم   

ةميرج يف  امهتم لقتعملا وأ   نأ وأ ،هـتمكاحم نـم ءاـهتنالا نيحل هزاجتحا متي نأ نيعتيو              ،   
ةقحتسـملا باـقعلا ةرـتف يدؤيو        ،نجسلاب نوناقلا اهيلع بق   اعي ةميرج باكتراب انادم نوكي      

  . هيلع
                                                 
1 Thomas Paine, Rights of Man, Wordsworth Classics, 1996, p.33.  
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هـنأ ىلع صني أدبم قيرط نع كلذ نوناقلا لفكي لاثملا ليبس ىلع ارتلجنإ لثم د            لب يفو 
وأ أدـبملا اذـه نمضـتيو ،يئاضق رمأبو نوناقلا ىضتقمب الإ لقتعي وأ ناسنإ يأ نجسي ال                  "

قـحو   فاصـنإلا أدـبم امهو ،هقيبطت لفكت يتلا ةيرورضلا ةينوناقلا دونبلا ةينوناقلا ةدعاقلا              
لاـقتعالا نم   فاصنإلاأدبم وهو لوألا دنبلا امأ ،ءاضقلا م        امأ لوثملا يف مهتملا    نأ يـنعيف    ،   

وحمو   هفاصنإنيعتي أطخلا قيرط نع نجس وأ لقتعا يذلا صخشلا           ةـينوناقلا راـثآلا     عيمج   
ررضـلا نع ضيوعت ىلع لوصحلاب وأ أطخ هنجس نم ةبقاعمب امإ ،هنجس ىلع تبترت يتلا                

  .أطخلا قيرط نع هب قحل يذلا
اذـه يف كراش وأ اينوناق أطخ بكتري نم نأ ىلع صنت ةينوناق ةدعاق أدبمل               ا اذه معديو  

متـي نم نإف هيلعو ،أطخ نم بكترا امع ةيصخشلا هتفصب الوئسم ربتعي            ،هذيفنت يف وأ أطخلا     
ررـبم نود نجسـلا يف  هعضو أطخ بكترا نمل يئانجلا ماهتالا هجوي نأ هنكمي أطخ هنجس              

  . ينوناق
ماـمأ لوـثملا يـف مهتـملا قح نوناق وهف     ،ةيصخشلا مهتملا ةيرحل يناثلا نامضلا امأ    

يـف ببسـلا حيـضوتل ةمكحملا مامأ    هراضحإنيعتي هنجس متي صخش لك نأ ينعيو ،ةلادعلا      
عرشـت وأ هحارس قلطت نأ امإف ،هرمأ  يف ةمكحملا لصفتل ،ةزيجو ةدم يف هنجس وأ هلاقتعا                  

ماـمأ لوـثملا بـلطو      . هـتمكاحمل ةـيفا   ك ةلدأ كانه وأ مرج يف انادم ناك نإ هتمكاحم يف          
يـف هنع عافدلا يماحم وأ هنع بوني نم هب مدقتي وأ ،ايصخش مهتملا هب مدقتي نأ امإ ةمكحملا                

     ١. الثم كلذ نع هزجع ةلاح
تـكهتنا يذـلا صخشلا قحب لثمتيو ،ملظتلا يف قحلا ةيصخشلا ةيرحلا قحب طبتريو              

وأ هـقوقح كـهتنا نـم ةبساحمو         ،هنع ملظلا عف  رل ىوكش ميدقت وأ ملظتلاب هقوقح وأ هتايرح         
ءزجلا نم ةيناثلا ةداملا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا لفك دقو ،هتايرح              

مـلظلا هيلع عقو نم     فاصنإنامضل الامكتسا   - اضيأ ةداملا تصنو  ،قحلا اذه هنم يناثلا         - 
حلاصـل رداصـلا مـكحلا ذـيفنتب ماكح     ألا قيبطتب ةصاخلا تاطلسلا مايق لودلا لفكت نأ ىلع      

   .ملظتملا

                                                 
1 Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of Law of the Constitution, Liberty 

Classics, Indianapolis, 1915, p. 158.   
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لـقنتلا يف صخشلا قح ةيصخشلا ةيرحلاب اقيثو اطابترا طبترت يتلا قوقحلا نم نأ امك               
تعـضوو   ،ملاـعلا يـف ريتاـسدلا نـم ريثكلا اهلفك يتلا قوقحلا نم قحلا اذهو ،رفسلاو                 

لا اذه لثمتيو ،لقنتلا يف ناسنإلا ةيرح قيبطت لفكت يتلا          تاءارجإلا يـف ناسنإلا قح يف قح       
يـف هـتيرح دـحأ ديقي نأ نود هدلب لخاد ناكم يأ يف لقنتلا وأ لمعلا وأ                   ةماقإلاوأ رفسلا     

دـقو  .  طرـش وأ ديق نود اهيلإ ةدوعلاو هدالب ةرداغم يف هقح يف لثمتي امك ،رفسلاو لاقتنالا               
لا ةيرح درف لكل نأ ىلع ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم           ١٣ةداملا تصن    راـيتخاو لقنت    

نأ يـف قـحلاو هدلب كلذ يف امب دلب يأ ةرداغم يف قحلاو ةلود لك دودح لخاد                   هتماقإلحم    
  .هدلب ىلإ دوعي

ةـيرحلاب ةقلعتملا ميهافملل ةيساسألا حمالملا تددح يتلا تايصخشلا زربأ نم ناك دقلو             
ناـكو  ) ١٧٨٠ -١٧٢٣(نوتسـكالب ميـلو يزيلجنإلا ينوناقلا هيقفلاو  يقوقحلا ةيصخشلا           

ىـلع رـيبك رثأ      ١٧٦٥ماع يف ردص  يذلا      " ارتلجنإ نوناق ىلع تاقيلعت   "نوتسكالب باتكل     
ىـلع ةيبروألا ةراقلا يف وأ اكيرمأ وأ ارتلجنإ يف ءاوس يطنلطألا يتفض ىلع يقوقحلا ركفلا               
اـميفو ،ةيسنرفلاو ةيكيرمألا نيتروثلا يف ةزرابلا تايصخشلا يف احضاو هرثأ ناكو ،اهعاستا           

  . نيتروثلا نيتاه نع ةرداصلا قيثاوملا يف ةيرحلل تانامض نم تايصخشلا هذه هتعضو
قوـقحلا ارـبتعم ،ةيبسـن قوـقحو ةقلطم قوقح ىلإ درفلا قوقح نوتسكالب مسق دقلو                

هجراخ وأ عمتجملا يف ناك ءاوس اهب عتمتيو ،هدوجو مكحب ناسنإلل           اقوقح ىلوألا  احـضوم  .  
اولصـح يـتلا ةـقلطملا مهقوقحب صتخي اميف دارفألا ة           يامح وه عمتجملل يسيئرلا فدهلا نأ     

نم الإ اهيلع ظافحلا نكمي ال قوقحلا هذه نكلو ،ريغتت ال يتلا ةعيبطلا نيناوق ىضتقمب اهيلع                
ىـلع ديكأتلا هيأر يف يه نيناوقلل يسيئرلا فدهلا نإف مث نمو            . عمتجملا لخاد نواعتلا لالخ   

اهميظنتودارفألل ةقلطملا وأ ةيعيبطلا قوقحلا هذه   .  
ىـلع سـسأتت يزـيلجنإلا بعشلا اهب عتمتي يتلا ةقلطملا قوقحلا نأ نوتسكالب ىريو               
درـفلا اـهب عتمتي يتلا تاناصحلا ددع يف لثمتت هيأر يف يزيلجنإلا قوقحو ،لقعلاو ةعيبطلا               
لصـح يتلا ةيندملا تازايتمالا ىلإ وأ ،ةيعيبط  ةيرح نم درفلل ىقبت ام ىلإ امإ عجرت يتلاو                  

  .ةيرح نم هنع لزانت ام لباقم درفلا اهيلع
ةـيرحلا يـف قـحلاو       ،يصـخشلا نمألا يف قحلا يه هيأر يف ةقلطملا قوقحلا هذهو            

ةصاخلا ةيكلملا يف قحلاو    ،ةيصخشلا ىـلع ظاـفحلا يف يصخشلا نمألا يف قحلا  لثمتيو           .  
 قـح يـف لـثمتيف ةيصخشلا ةيرحلا يف قحلا امأ ،هتعمسو هتحصو هندبو هحراوجو هتايح               
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لـثمتي هنإف ةصاخلا ةيكلملا يف قحلا امأ ،هتئيشم قفو هنكسم وأ هعضو ريغي نأ يف ناسنإلا                 
ةـباقر نود ،اـهيف فرصتلاو اهيلع ةرطيسلا يف هقحو هتاكلتممل رحلا مادختسالا يف هقح يف                

الإ مهللا قحلا اذه نم صاقتنا وأ      وأ نيرـخآلا قوقح ىلع ظافحلل نيناوقلا هب يضقت امل اقفو               
  .ةماعلا ةحلصملا هيضتقت ام

تاـيرحلا نوصـت يـتلا قوقحلا يهو         ،قوقحلا هذه ىلع ةبترتملا ةيوناثلا قوقحلا امأ        
يف نوتسكالب يأر يف  لثمتت يهف،اهنوصتو ةيسيئرلا  :  

ناملربلا تازايتماو تاطلسلا ديدحتو روتسدلا-١   ؛ 
ناملربلا ةقفاوم نود فرصتلا يف مكاحلا وأ كلملا قوقح دييقت-٢   ؛ 
حلا-٣   ؛امهنع ضيوعتلاو ررضلاو ملظلا عفدل مكاحملا مامأ ملظتلا يف ق  
سفنلا نع عافدلل حالسلا لمح يف قحلا-٤    ١ ؛ 

درـفلل ةيصـخشلا ةـيرحلا نامض يف ال امساح ارود بعلت يتلا ةمهملا قوقحلا نمو                
ةـمأ يأ مدـقت اهب ساقي يتلا ريياعملا نم ادحاو ضعبلا اهربتعيو ممألا مدقت يف لب                  ،بسحف  
مالكلاو ريبعتلا ةيرح يف قحلا     ،ةيقوقحلا ةيحانلا ن  م شاـقنلا يف قحلا ضعبلا هيلع قلطيو       ،    .

وأ رشـني وأ بـتكي وأ لوـقي نأ هقح نم ةرحلا لودلا يف نطاوملا نأ يف قحلا اذه لثمتيو                 
نيـح ةيلوئسـم هقتاع ىلع يقلي قحلا اذه نأب ملعلا عم            . يأر نم هنع ربعي نأ دوي ام عبطي       

هـنع رشـني وأ صخـش ةعمس ىلإ ئسي نأك ،نيرخآلاب راض وحن ىلع ةيرح              لا هذه مدختسي  
  .هلهأ وأ هصخشل حراج وحن ىلع هدقتني وأ بيذاكأ

وأ نيرـخآ صاخشأ ىلإ داقتنالا هيجوت يف هقح نم صخشلا اذه مرحي ال كلذ نأ ريغ                 
ةحـضاو ديناـسأ ىلعو ميلس ساسأ ىلع        اينبم داقتنالا اذه ناك اذإ نيلوئسم      فدهتسـي الو   ،    

داقتنالل ضرعتي نم ةعمس ىلإ     ةءاسإلادرجم     .           ، يأرـلا يـف فالتـخالا عنمي ال كلذ نأ امك
نـم هـعنمي وأ هيأر نع هريبعتل هبقاعي نأ دحأل سيلو ،ناسنإ لكل قح يأرلا يف فالتخالاف                  

   .فلتخملا هيأر نع هريبعت

                                                 
1 George L. Scherger, The Evolution of Modern Liberty, Longman, Green and Co. , 

London and Bombay, 1904, P.82.  
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يـف يأرـلا يـف فالتـخالا يف قحلا اذه ىنعم ريتلوف يسنرفلا فوسليفلا صخل دقو          
يتلاو   ،ةريهشلا ةزجوملا هترابع   يأرـلا نـع رـيبعتلا ةيرح يف لاثمألا برضم          تحبصأ   ، 

يـف كقحل انمث يتايح عفدأ نأل دادعتسا ىلع ينكلو ،يأرلا يف كعم فلتخا              : "اهيف لاق يتلاو  
  ".  كيأر نع عافدلا

تعـضوو ،ةمدقتملا لودلا يف ريتاسدلا نم ريثكلا اهلفك يتلا قوقحلا نم ريبعتلا ةيرحو              
يروتـسدلا نوناقلا ءاهقف نم ريثكلا ربتعيو ،قحلا اذهب عتمتلا نطاوملل حيتت يتلا طباوضلا اهل     

  .ةيساسألا ناسنإلا قوقح نم دعي يذلا قحلا اذه ىلإ اساسأ دنتست رشنلاو ةفاحصلا ةيرح نأ
ناسـنإلا قوـقح نالـعإ يـه ةحضاو تاملكب قحلا اذه تلفك ةقيثو لوأ تناك دقلو                 

قوـقحلا نمو ،نطاوملل ةتباثلا قوقحلا نم قحلا اذه نأ ىلع صن يذلا              ،يسنرفلا نطاوملاو   
ةـيرح نأ ىـلع ةرشـع ةيداحلا ةداملا يف نالعإلا صني ثيح             . اهنع لزانتلا نكمي ال يتلا    

ناسنإلا قوقح نمثأ نم    ةدحاو راكفألاو ءارآلا نع ريبعتلا     يـف رـح نطاوم لك نإف هيلعو         ؛   
و مالكلاب  هئارآوهراكفأ نع برعي نأ      الوئسـم نوـكي هنأ ريغ ؛ةعوبطم ةروص يفو ةباتكلا           

  .نوناقلا هددحي امل اقفو ةيرحلا هذهل ئيس لالغتسا يأ نع
نأ ىـلع تصن ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم           ١٩ةداملا نأ امك     صخـش لـكل    " 

                  ، لخدـت يأ نود ءارآلا قاـنتعا ةـيرح قـحلا اذه لمشيو ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحلا
  . "ةيفارغجلا دودحلاب ديقت نود تناك ةليسو يأب اهتعاذإو اهيقلتو راكفألاو ءابنألا ءاقتساو

وأ رشنت وأ عيذت نأ ةيرح يهف       ،رشنلاو ةفاحصلا ةيرح امأ    نـم هارـت اـم سانلل لقنت          
رشنلا لئاسو  عيمجءارآ   و ةباطخلا وأ رشابملا مالكلا كلذ يف امب        ،  ةـينورتكلالا لئاسولا    عيمج   

لئاـسولا نم كلذ ريغو بتكلاو تالجملاو فحصلا قيرط نعو          ،نويزفيلتو ةعاذإ نم   نود  ،   
  .ةينيد وأ ةيركسع وأ ةيندم ةهج يأ نم ةباقر

لئاسو   عيمجةناصح اضيأ ينعتو     تاـنويزفيلتو تاعاذإو تالجمو فحص نم      مالعإلا    ،
اـهيلع ةيموكحلا ةرطيسلا وأ ةيموكحلا ةباقرلا نم ريبعتلا لئاسو       عيمجو ضـعب يـف اـمك    ،   
طـبر دقلو ،يطارقميد مكح      ةماقإلةيسيئرلا سسألا نم رشنلاو ةفاحصلا ةيرح ربتعت        و. لودلا  

رـيبعتلا ةيرح وأ مالكلا ةيرح نيب لوألا ليدعتلا يف           -لاثملا ليبس ىلع  -يكيرمألا روتسدلا     
دـيقت نيناوـق ردصـي نأ سرجنوكلا قح نم سيل هنأ ىلع صن نيح                ،ةفاحصلا ةيرح نيبو    

  .رشنلاو ةفاحصلا ةيرحو مالكلاو ريبعتلا ةيرح
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تالـجملاو فحصـلا لمشـت اهنأ ىلع ةفاحص ةملك ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا ترسفو              
نـم كلذ ريغو     ،موسرلاو ةكرحتملا روصلا نع الضف ،ةعوبطملا داوملا نم اهريغو بتكلاو           

دارـفألا يمحت يتلا نيناوقلاب ةديقم لب ةقلطم تسيل ةفاحصلا ةيرحو           . رشنلاو ةعاذإلا لئاسو  
ةـبذاكلا تاـماهتالا ةعاـشإو فذقلاو بسلاو ريهشتلاب ةصاخلا نيناوقلا اميس ال ،مهت              ايرحو

انامـضو  . نيرـخآلا رعاشم حرجيو شحفلاب مستي يذلا مالكلاو ،ريغلاب ررضلا قاحلإ فدهب           
ةاـضاقم يـف ةـماعلا تايصـخشلا قح ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا ترصق ةفاحصلا ةيرحل                

دصـقلاو ةـينلا ءوس     تابثإةي  ناكمإ ىلع ريهشتلا ةمهتب فحصلا     نأ بـتك نـم مـلع يأ         ؛   
  .ال مأ ةبذاك تامولعملا نأ نم ققحتلا يف راتهتسالا وأ ةبذاك تامولعملا

 ،ةـعوبطملا داوـملا ىـلع بئارض يناطيربلا ناملربلا ضرف رشع نماثلا نرقلا يفو             
ضرـف لوـح ةيضـق يفو        "ةفرعملا ةبيرض "مساب نيحلا كلذ يف ةبيرضلا هذه ترهتشاو          ،

ماع ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا      اهترظنتاعوبطملا ىلع ةبير    ض تمكح ١٩٣٦  ليدـعتلا نأـب        
ىـلع كاذـنآ مكحلا اذه ىلإ رظنو   ،ةفرعملا ىلع ةبيرض ضرفب حمسي ال روتسدلا نم لوألا      

  .رشنلاو ةفاحصلا ةيرحل راصتنا هنأ
ب ريبعتلا ةيرحو رشنلاو ةفاحصلا ةيرح دعاست يتلا ةمهملا نيناوقلا نمو                ، ةـماع ةفص

قـح  "نـم نأ ىلع نوناقلا اذه صني ثيح ،يكيرمألا تامولعملا ىلع لوصحلا ةيرح نوناق         
قـحلا اذـه     سسأتيو،  "ةيلارديفلا ةيموكحلا تافلملا نم تامولعملا ىلع لصحي نأ روهمجلا          

يـف قـحلا كـلمي بعشـلا نأو اهلاعفأ نع بعشلا مامأ ةلوئسم ةموكحلا نأب                 ناميإلاىلع    
اـهنأ ىلع فنصت يتلا تامولعملا كلذ نم ىنثتسيو ،لاعفألا هذه نع تام  ولعم ىلع لوصحلا  

نوناقلاب ةددحم ةيرسلا هذهو    ،ةيرس يتلا دودحلا يف الإ ةموكحلا ةدارإل عضخت الو          ،  اهمـسر   
  . نوناقلا

ريهشـتلا ميرـجت ىلع صنت دونب يأ         -لاثملا ليبس ىلع  -يكيرمألا نوناقلا فرعي الو       
ل دونب  يأوأ ،مكحلا ماظنب                 ، مـكحلا ماظنب رهشت داوم رشن هنأل صخش نم تاضيوعتب ةبلاطمل

 ؛يـكيرمألا نوناـقلل ةفلاخم ربتعي فحصلا ىلع ةباقر ضرف نأ امك    . حابم داقتنالا اذه لثمف   
اـمبرو  . اـهئاطخأ ىلع رتستلل ةموكحلا بناج نم ةلواحم ةيروتسدلا ةيوازلا نم ربتعي هنأل            

ةبسـنلاب ةراـض جئاـتن ىـلع يوطني وأ ميلس            ريغ وحن ىلع رشنلا يف ةيرحلا هذه سرامت         
،     الامجإققحتي ماعلا حلاصلا نكلو ضعبلل       ءارآلا ءادـبإو شاـقنلا يف ةقلطملا ةيرحلا هذه نم  

 دجو نإ ررضلابجي ةيرحلا هذه نم عفنلا نإف مث نمو   .  



  )٢٨(

يأرـلا مـهت يتلا اياضقلا يف لماكلاب يأرلا          ءادبإةيرح اضيأ ةفاحصلا ةيرح نمضتتو        
ميلسـلا ينوناـقلا بولـسألابو بسانملا تقولا يف اياضقلا هذه يف هيأر نع ربعي نمو        ،ماعلا  

عـقي دـق صاخـشألا ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،ايئانج وأ ايندم هبساحي نأ دحأ قح نم سيل                   
نوناـقلا فلاخي ال اممو      ،امامت عورشملا نم هنإف مث نمو     . يأرلا اذه ءارج نم ررض مهيلع       

يدبت نأو    ،نيلوئسملاو نييمومعلا نيفظوملا كولس شقانت نأ      كولسـلا اذـه يـف      يأرلا  نأو  ،   
رشنت نأو    ،روصلاو رابخألا رشنت نأو بتكلا دقتنت      اهنأـش نم يتلا تاعوبطملاو داوملا       عيمج   

دصق نود ةصلاخ ةينب كلذ نوكي نأ ديحولا طرشلاو           .مهحلاصم سانلل حضوت نأ     رارـضإلا  
  . مهنع بيذاكألا رشن وأ مهحلاصم وأ سانلاب

اـهرهاظ يف نيناوق عضو نايحألا نم ريثك يف ةفاحصلا ىلع ضرفت يتلا دويقلا نمو               
نيناوـق يمسـت دق نيناوق اهنيب نمو ،ةفاحصلا دييقت ىلإ فدهت اهنأ نيح يف      ،ةفاحصلا يمحت   

ظـحاليو ،نيناوقلا نم كلذ رخآ ىلإ رشنلا ميظنت وأ ةفاحصلا ميظنت نيناوق وأ ةفاحصلا ةيرح            
لـعجت نأـك ةفاحصلا دييقت اهفده        ،تايمسملا هذه لثمب نيناوق عضت ال ةيط      ارقميدلا لودلا نأ    

مـكح نود رودصـلا نع فحصلا        اهبجح وأرودصلاب فحصلل صيخرتلا ةموكحلا قح نم         
تاروشنملاو فحصلا ىلع ةباقر ضرف وأ      ،ىئاضق عـنملاو دـييقتلا لئاسو نم كلذ ريغ وأ   ،   
  .ريبعتلا ةيرحل تبكلاو

لقتسـملا ءاضقلل كرتتو     ،رشنلاو ةفاحصلا ةيرح ىلع صنلاب ةي     طارقميدلا لودلا يفتكتو    
عـنملا مدع وأ     قالطإلاوهف لصألا امأ ،هريغ وأ ريهشتلاب قلعتي اميف اهيلع دويقلا ضرف اهيف               

اـنوناق نوكي نأ ىلع ،هتاذ نوناقلا ةطلسب نوناقلا فلاخي نم ةبقاعم مث ،رودصلاب حامسلا وأ                
اـهيف تاناملربلا قح نم سيلف       ،هيلع ةيطارقميدلا لودلا  صرحت ام وهو ،تايرحلل ديقم ريغ         

  . اهريتاسد ىضتقمب تايرحلل ةديقم نيناوق ردصت نأ
تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامح ةيقافتا نم   ١١ةداملا تصن دقو     داـحتالا يـف   ةيساسألا   

ةـيرح يـبوروألا داـحتالا لود يف دارفألاو نينطاوملا عيمج قح نم             : "هنأ ىلع يبوروألا  
نود راـكفأ وأ تاـمولعم يأ ىـقلت يف قحلاو            ،ءارآ يأ قانتعا قحلا اذه لمشيو ،ريبع      تلا  

يـف ةلوفكم اهتيددعتو     مالعإلالئاسو ةيرح نأ ىلعو دودح البو ،ةيمسرلا ةطلسلا نم لخدت             
  .  "داحتالا لود

يـف قـحلا ةـيطارقميدلا لودلا يف ريتاسدلاو ةيلودلا قيثاوملا اهتلفك يتلا قوقحلا نمو          
ةداـملا يف ناسنإلا قوقح نالعإ صن دقو          ،ةماعلا نوئشلا ةرادإ يف ةكر    اشملا نأ ىـلع    ٢١   
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نوراـتخي نيلثمم ةطساوب وأ ةرشابم امإ ةماعلا نوئشلا ةرادإ يف ةكراشملا قح صخش لكل               "
عـم يواسـتلاب هدلب يف ةماعلا نوئشلا دلقتي نأ هيلع ءانب صخش لك قح نم نأو                  ،ةيرح يف   

  .نيرخآلا
يـه بعشلا ةدارإ    " :نأ ىلع يملاعلا نالعإلا نم اهتاذ ةداملا تصن ق        حلا اذه نامضلو  

ماـعلا عارتقالاـب ىرجت ةهيزن تاباختنا لالخ نم ىلجتت ةدارإلا هذه نأو مكحلا ةطلس طانم                
  .  "ةرحو ةيرس تاباختنا يف نيبخانلا نيب ةاواسملا مدق ىلعو

رـيثكلا اهلفك يتلا ناسنإل     ل ةيساسألا تايرحلا نم نيدلاو ريمضلاو داقتعالا ةيرح دعتو        
قوـقحب ةـقلعتملا ةـيلودلا قـيثاوملاو دوهعلاو تانالعإلاو ةمدقتملا لودلا يف ريتاسدلا نم               

  . يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاو ناسنإلا
نأ ىلع ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم       ١٨ةداملا تصنو    يـف قحلا صخش لكل     " : 

هـتديقعو هـتنايد نـع رـيبعتلا يف هتيرح قحلا اذه لمشيو ،نيدلاو       ريمضلاو ريكفتلا ةيرح    
ءاوس اهتاعارمو رئاعشلا ةماقإو ةسرامملاو ميلعتلاب اهنع         بارعإلاةيرحو   مأ ارـس كلذ ناك     أ 

  ."ةعامجلا عم
نأ ىلع هنم ١٨ةداملا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا صن امك         ناسـنإ لكل  " 

يـف هـتيرحو ام نيدب نيدي نأ يف هتيرح كلذ لمشيو ،نيدلاو نادجو              لاو ركفلا ةيرح يف قح    
رئاعشـلا ةـماقإو دبعتلاب هدقتعم وأ هنيد راهظإ  يف هتيرحو هراتخي دقتعم وأ نيد يأ قانتعا                  
دـحأ ضيرعت زوجي الو ،ةدح ىلع وأ ألملا مامأو ةعامجلا عم وأ هدرفمب ميلعتلاو ةسرامملاو                

دـقتعم وأ نيد يأ قانتعا يف هتيرحب وأ ام نيدب نيدي نأ يف              هتيرحب لخي نأ هنأش نم هاركإل       
اهـضرفي يـتلا دويقلل الإ هدقتعم وأ هنيد راهظإ يف ناسنإلا ةيرح    عاضخإزوجي الو   . هراتخي  

ةـماعلا ةحصـلا وأ ماـعلا ماـظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا ةيامحل ةيرورض نوكت يتلاو نوناقلا                 
  ."ةيساسألا مهتايرحو نيرخآلا قوقح وأ ةماعلا بادآلاو

تانامـض هـنم ةنماثلا ةداملا يف بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا نمضت امك              
يذـلا ناسنإلا قوقحل يبوروألا دهعلا يف لاحلا كلذو          ،ةينيدلا ةيرحلاو ريمضلا ةيرحل ةلثامم      

ىصـقأ ىلإو  قاطنعسوأ ىلع ةيركفلاو ةينيدلا ةيرحلاو ريمضلا ةيرح يف قحلا اذه لثم لفك    
لـفكت صاخ وحن ىلع ةيبوروألا ريتاسدلاو نيناوقلا نأ نع الضف            ،هنم ةعساتلا ةداملا يف دح      

اـيتاوم اـخانم حيـتت اـهيف ةيطارقميدلا مظنلا نأ امك             /حضاوو عطاق وحن ىلع ةيرحلا هذه       



  )٣٠(

ىلع ةيرحلا هذه ةسراممل   يـف اميـسال ىرخألا ملاعلا قطانم نم ريثك يف رفاوتي ال دق وحن                  
  . ثلاثلا ملاعلا

ةـيرحلا اـهيلع قـلطي اـم يه ىرخأ ةيرح نيدلاو داقتعالاو ريمضلا ةيرحب طبترتو                
ركفلا ةيرح وأ  يملعلا ثحبلا ةيرح وأ         Academic Freedomةيميداكألا   يـف لـثمتتو     ،    

 ،مهلاـجم يـف اثاحبأ اورجي نأ نم تاعماجلا يف اميس ال يملعلا ثحبلا قرفو ةذتاسألا قح                
نجسـلاب مهيلع مكحلا نأ نم فوخ نود جئاتن نم هيلإ نولصوت            ي امو مهئارآ نع اوربعي نأو     

نـم هـيلإ اولصوت ام ببسب تابوقعل مهضرعت وأ لمعلا نم مهلصف وأ مهيلع دويق ضرف وأ                  
مـهلمع وأ يفيظولا مهلمع وأ ةصاخلا مهتايح يف مهب شرحتلل مهضرعت وأ مهثاحبأ يف جئاتن                

عمتجملا وأ ةلودلا نم ءاوسمهثاحبأ يف   .  
يـسارد لاجم يف نيثحابلا نيب رحلاو حوتفملا راوحلاو شاقنلا ىلع ةيرحلا هذه ز    كترتو

عيـسوت ىـلع لـمعلاو ميلس وحن ىلع ميلعتلا يف مهبجاو ءادألو ةفرعملا ىلإ لوصولل نيعم                 
  . يأرلا نع ريبعتلا ةيرح عم اضيأ عطاقتت اهنإف مث نمو. ةيرشبلا فراعملا قاطن

دـق يـتلا جئاتنلا ضعب نأ يف ةيميداكألا ةيرحلا ةس           رامم يف ةيسيئرلا ةلكشملا نمكتو    
 ،ةدئاسـلا ءارآلا عـم وأ انايحأ ةعئاشلا ةينيدلا تادقتعملا عم ضراعتت دق ملاعلا اهيلإ لصوتي               

يـف نوراد هـيلإ لـصوت امو         ،ضرألا نارود نأشب ويليلاج هيلإ لصوت ام كلذ ةلثمأ نمو           
ةلثمألا نم كلذ ريغو،روطتلا ةيرظن   .  

ةـيرحلاو يـملعلا ثـحبلا ةـيرح هـجاوت دق يتلا لكاشملا ىلع ةريهشلا ة                لثمألا نمو 
ماع يف ةدحتملا تايالولا يف ثدح ام         ،ةيميداكألا سردـمل ةـمكاحم تيرجأ ثيح      ،١٩٢٥   ؛ 

ةيالولا نيناوق نأل ةيضقلا يف نيدأو        ،ةبلطلل روطتلا ةيرظن سرد هنأل     يـف   .)يسـينت ةيالو  (   
ماع يف نوناقلا اذه يغلأ دقو        ،روطتلا ةيرظن سيردت عنمت تناك نيحلا كلذ       نأ اـمك   . ١٩٦٧ 

دـماح رصن روتكدلل ةمكاحم نم ثدح ام  ةيميداكألاةيرحلا كاهتنا ىلع ةخراصلا ةلثمألا نم      
هتاباتك ببسب    ،ديز وبأ  ةمكاحملا كلتل ةيواسأملا ةجيتنلاو    هثاحبأو  يـف اـهعئاقو ترـج يتلا       ،

  .يضاملا نرقلا نم ريخألا دقعلا لالخ رصم
امك   يـف ةـيميداكألا ةيرحلا يف لخدت كانه ناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف هنأ                

لكش ذختا    ،قباسلا يتيفوسلا داحتالا   تاهيجوت   رادصإ  تاعماجلا يف    ةذتاسألل  ضراـعتي اـم    يف 
تايادـب لولح عم هنأ الإ      . تاعماجلا يف نيثحابلل لكاشم ةدع يف كلذ ببستو ،ةيسكراملا عم         
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اراشتنا عسوأ ةيبرغلا لودلا يف ةيميداكألا ةيرحلا       تحبصأ نيرشعلا نرقلا   كاـنه دـعي ملو      ،   
  .  يملعلا ثحبلا ةيرح يف حيرص وأ حضاو لخدت

اـنوناق ةلوفكم يملعلا ثحبلا ةيرحو ةيميداكألا ةيرحلا تحبصأ يبوروألا داحتالا يفو            
ـلاو ٢٠٠٠ماـع يـف ردص يذلا يبوروألا داحتالا يف ةيساسألا قوقحلا قاثيم ىضتقمب     يذ  

ةـيرحلا نأ ىـلعو      ،يـملعلا ثـحبلاو نوـنفلا ةيرح ىلع دويق يأ ضرف مدع ىلع صن               
  .يبوروألاداحتالا لود يف ةلوفكم ةيميداكألا 

نيوـكت قح اهب طبتريو      ،ناسنإلل ةيساسألا تايرحلا نم عمجتلا وأ عامتجالا ةيرح دعتو          
اوـعمتجي نأ يف    دارفألاقح يف ةيرحلا هذه لثمتتو ،تايعمجلاو تاداحتالاو تاميظنتلا          ًاـعم      

دـقع يـف مـهقح يف لثمتي امك          ،اهنع عافدلاو اهقيقحت ىلع اولمعيلو مهحلاصم نع اوربعيل         
كـلذ رـيغ وأ مهدالب حلاصم        وأمهحلاصمب رضي ام ىلع جاجتحالل تارهاظملاو تاريسملا          

  .بابسألا نم
ا قـح ىلإ نوناقلاو ةسايسلا ءاملع نم ريثكلا دنع          عمجتلا ةيرح ىنعم فرصنيو    ساـنل   
قـح ىـلإ فرصنت عمجتلا يف سانلا ةيرح نإف ىنعملا اذهبو             ،ةماعلا نكامألا يف عمجتلا يف      

ةماع ةيضق يف يأرلا نع ريبعتلا وأ جاجتحالا لجأ نم          ،عمجتلا يف سانلا   قـح نأ نيح يف    ،   
نيوـكت ىنعم ىلإ ربكأ ةجردب فرصني        ،تاداحتالاو تايعمجلا ليكشتو نيوكت قح وأ ميظنتلا        

هذه نونوكي نم مهت بلاطم قيقحتل ةيعامجلا ةبلاطملا وأ          ،ةيعامجلا ةمواسملل ةي  ميظنت لاكشأ   
  . تاعمجتلا

ةيسايسـلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم       ٢١ةداملا تصن دقلو     نأ ىـلع   ،  نوـكي  " : 
 ،قـحلا اذه ةسرامم ىلع دويقلا نم عضوي نأ زوجي الو          . هب افرتعم يملسلا عمجتلا يف قحلا     

ةنايصـل ،يـطارقميد عمتجم يف ،ةيرورض ريبادت لكشتو نوناقلل اقبط ضر            فت يتلا كلت الإ   
وأ ةـماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا نمألا                 

  ."مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح
يأ قـح نم نأ ىلع       ،ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل يبوروألا دهعلا صنو         

يـف هـقح كـلذ يـف امب          ،نيرخآ عم تاداحتا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرحب عتمتي نأ درف           
فالـخ   ،قوـقحلا هذه ةسرامم ىلع دويق يأ ضرفت الأو        . هحلاصم ةيامحل تاباقنل مامضنالا     

وأ يموـقلا نـمألا ةـيامحل يـطارقميد عمتجم يف يرورض وهامو نوناقلا هيلع صني ام                 
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ضوفلا عنمل وأ   ،ةماعلا ةمالسلا  ةـيامحلو نيرـخآلا تاـيقالخأو ةحص ةيامحلو ةميرجلاو ى           
  . مهقوقحو مهتايرح

ةداملا يف يبوروألا داحتالا يف       ةيساسألاقوقحلا قاثيم صن امك      هنم ١٢  نأ ىلع    ،  نم " 
عـيمج  ىـلع تامظنملاو تاداحتالا نيوكت ةيرحو يملسلا عمجتلا ةيرح نينطاوملا عيمج قح       

لا ىوتسملا ىلع اميس ال     ،تايوتسملا كـلذ نأو    ،يندـملا عـمتجملا ىوتسمو يباقنلاو يسايس         
لود يـف ةيسايسـلا بازـحألا نأو         ،مهحلاصـم يمحت يتلا تاباقنلا نيوكت يف مهقح لمشي          

 . داحتالا يف نينطاوملل ةيسايسلا ةدارإلا نع ريبعتلا يف مهست داحتالا

ا وأ  ،رهاـظتلاو جاـجتحالا قح عامتجالا يف ةيرحلا وأ عمجتلا قح نع عرفتيو             ماـيقل   
وـه   ،قحلا اذه ةسراممل ريتاسدلا هتطرتشا ام لكو يأرلا نع ريبعتلل تاريسمو تارهاظمب             

   .مهتاكلتمم وأ نينطاوملا ةمالسب وأ ماعلا نمألاب لخي الأو ايملسو امظنم رهاظتلا نوكي نأ
نـع رـيبعتلا ةـيرحو عمجتلا قح ىلع ةينوناقلا هتاقلطنم يف يندملا نايصعلا دنتسيو               

تيو ،يأرلا ىوـق هـيلمت ام ضفر وأ ةرئاج ةطلس وأ رئاج نوناقل يعامجلا ضفرلا يف لثم                 
ةروث تناك دقلو     ،بوعشلا نم بعش ىلع ةلتحم ةيبنجأ      لـئاوأ نـم ةدحاو رصم يف        ١٩١٩   

يـف لاـحلا كلذـكو       ١يملاعلا ىوتسملا ىلع فينعلا ريغو يملسلا يندملا نايصعلا لاكشأ          ،
 ةـيروطاربمإلا دـض كـلذ دـعب دنهلا يف يدناغ امت    اهملا اهداق يتلا ةيملسلا ةمواقملا ةكرح     

اهريغو ايناركوأ يف ةيلاقتربلا ةروثلا بيرق تقو يف اهتلثمأ نمو،ةيناطيربلا   . 

يذـلا قحلا وهو  ،ةيساسألا قوقحلا نم ةدبتسملا مظنلا ىلع ةروثلا قح نأ امك         هـتزربأ  
لالقتسالا نالعإ يف اميس ال     ،ةيكيرمألا ةروثلا  ريرقت قح دنتسيو   ،  دـقلو ،قحلا اذهل ريصملا         

اـهقح ىـلع لوصحلل ددصلا اذه يف بوعشلا نم ريثكل ماهلإ ردصم ةيكيرمألا ةروثلا تناك                
  .لالقتسالا يف

ىـلع انه ضرعن يتلا قيثاوملا اهتلفك يتلا نينطاوملا تايرحل ةيساسألا تانامضلا نمو         
نوناقلا ةدايس أدبم   اهتأشنخيراتل زجوم وحن     ةأشـن خيراـتل الثـم      انضرع دنع ىرن فوسو     .  

ةـيذيفنتلا ةطلسـلاو كـلملا عوضـخ ىلع قاثيملا اوعضو نم صرح ىدم               "اتراك انجاملا "  
                                                 

يملسلا يندملا نايصعلا لاكشأ نم دعت رصم يف رياني     ٢٥ةروث نأ امك     1 ةرـبخل ادادتما ىنعملا اذهب دعتو  ،   
رصم يف ةديدجلا تادجتسملل اقفو اهريوطت مت يتلاو،١٩١٩ةروث ذنم ةنزتخملا يرصملا بعشلا    مادختساو ،   

 .ملاعلا عم لصاوتلاو ةروثلا ىلع نيمئاقلا نيب لصاوتلا يف اروطت رثكأ لئاسو
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مزـليل يزـيلجنإلا قوقحلا نالعإ يتأي نأ ىلإ كلذ ىلع ةيلاتلا قئاثولا دكؤت فوسو                ،نوناقلل  
ةطلس يأ ىلع نوناقلا ومس أدبمب اعيمج تاطلسلا مزليو،نوناقلا ةعاطب كلملا   .  

ةطلسـلا نأ هـقيبطت يـنعيو        ،نوناـقلا ىلع ولعي دحأ ال هنأ نوناقلا ةدايس أد         بم ينعيو   
ةـبوتكمو ةنودم نيناوقل اقفو      ،بسحف ايعرش مكحلا نوئشل اهفيرصتو اهفرصت نوكي ةمكاحلا         

ناسنإلا قوقح عم ضراعتت الو     ،ةروشنمو ةنلعمو  ةطلسـلا نـم اـهيلع ةـقفاوملا تـمتو           ،   
اقفو   ،اهقيبطت متيو ةيعيرشتلا   ةررقمو ةمولعمو ةننقم   تاءارجإل  لـثمي أدبملا اذه نإف مث نمو       .  

  . رئاجلاو فسعتملا مكحلا دض انامض
ةـيطارقميدلا تاـعمتجملا اـهب عـتمتت يـتلا تايرحلا ساسأ وه نوناقلا ةدايس أدبمو                

اهيف مكحلا مظن يف رارقتسالاو ماظنلا ساسأ هنأ امك        ،ةمدقتملاو ساـنلا نكمي يذلا أدبملا وهف  .  
يـف ساـنلا دعاسـيو       ،ةرضـحتم ةروصبو ينالقع وحن ىلع تاعازنلاو تافالخ       لا لح نم    

ةسالسب مكحلا ةفد رييست يف ةمكاحلا مظنلا دعاسي امك         ،مهقوقح نامض  ىـلع وـلعي دحأ الف       ؛   
أدبملا اذه لثمي مث نمو       .نوناقلا ةيفالخلا اياضقلا نم ريثكل امسح     -هقيبطت لاح -  دـح ىلعو   .  

وـه نوناـقلا    "أدـبملا اذهل هحرش ضرعم يف نيب ساموت يسا          يسلا فوسليفلاو ركفملا ريبعت   
وـه نوكي نأ يغبني نوناقلا نإف        ،نوناقلا وه ةدبتسملا مكحلا مظن يف كلملا نأ املثمو        . كلملا  
  ". هريغ كلم كانه نوكي الأو ةرحلا لودلا يف كلملا

نع ثيدحلا انه انناكمإب سيل ئراقلا يزيزع         ..دعبو يـف ةثيدحلا تايرحلا      عيمج  هذـه   
ةيساسألا تايرحلل ةيسيئرلا ملاعملا حاضيإل اهنم انفده يتلا          ،ةلالطإلا  ، اـهتلفك يـتلا     ناسنإلل  

باتك اذه سيلف   ،اذه انباتك يف اهتأشن خيراتل ضرعنس يتلا قيثاوملا        ةيرحلا نع  ا  ـباتك لـب    ،   ا 
اهتلفك يتلا قيثاوملا خيرات لالخ نم،اهتأشن خيرات نع   .  
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  لوألا بابلا
   إجنلرتايف البداية 
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  لوألا لصفلا
  املاجنا كارتا

  العظيم اتأو ميثاق احلري
  
  
  
  
  
  

ىـلع ارـتلجنإ كلم نوج كلملا عقو اليلق الإ نورق ةينامث وحن لبق يأ                ١٢١٥ماع يف     
،  تايرحلا قاثيم    دع بابسأل ةيرشبلا هركذتت نأ قحتسي قاثيملا اذه        ميظعلا هـنأ اهمهأ لعل     ة،   

لـفكي هـنأو     ،نوناـقلا هب يضقي امل هلامعأ يف اعضاخ مكاحلا نوكي ناب يض           قي أدبم ىسرأ    
، هتئيشـمو مكاـحلا ةدارإل ةـنيهر نوكت نأ نم قوقحلا هذه يم            حيو ةلداعلا مهقوقح دارفألل   

مـكحلاو ،نوناقلا ةدايس ءاسرإ ىلإ ةياهنلا يف اهب يضفي فوس قيرط يف كلذب ارتلجنإ لخدتل                
يباينلامكحلا ماظنو يروتسدلا يكلملا   .  

ةيرشـبلا خيراـت يف ديدج دهع ةحتاف ةقيثولا هذه ىلع عيقوتلا اذه ناك دقلو               خيراـتو      ،
  ، ،         ةيقوقحلاو ةينوناقلا قئاثولا هاياعرل مكاح نم ادهعت لثمت ةقيثو اهنأل قئاـثولا تناك    نيح يف    

ماكحلا ال اياعرلا مزلت نيناوق وأ      ،ماكحلا نيب تاقافتا لثمت ةقباسلا     نوـج كـلم    لا عقو نيحو  .  
أدـبم ءاـسرإ انمـض يـنعي ناـك عيقوتلا اذه نإف تانورابلا ةبغر ىلع الوزن قاثيملا اذه                   
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همادختـسا ىلع بترتي ام ىلع هاياعر لبق نم هتبساحم نكمي مكاحلا نأ وهو               ،مهم يروتسد   
  .ةطلسلل

ىطـسولا روصـعلا يف ملاعلا يف ادئاس ناك امل ةبسنلاب امامت ةديدج ةركفلا هذه تناكو                
تاـيرجم نكلو    ،هودصق وأ كلذ اودمعت دق تانورابلا نوكي ال امبر        و. يملاعلا ىوتسمل ا ىلع   

ىـلع اـهعيمج تدـكأ ،ةيبوروألا ةراقلا يف وأ يطنلطألا ربع وأ ارتلجنإ يف ءاوس ،رومألا                 
  .يروتسدلا أدبملا اذه لثم ةيمهأ

لجنإ تدهش نأ دعب فلتخم عون نم ىرخأ قيثاوم قاثيملا اذه رودص تقبس دقلو              ارـت   
ةحاسـم تدازو ،رشـع ثـلاثلاو رشـع يناـثلا نينرقلا يف يداصتقالا راهدزالا نم ةلاح         
فوصـلا ةراجت تحبصأو اميظنت رثكأ تحبصأو ،مانغألا ناعطق تدازو ،ةعورزملا ضرألا      

ةراـجتلل ةـمهم زـكارم ىرـخألا ندـملا نم ددعو ندنل تحبصأو              . ةحبارو ةجئار ةراجت  
طـباور ندـملا هذـه يف تلكشتو ،ةعيرس تالدعمب ندمل    ا هذه يف تاورثلا تدازو ،ةورثلاو    

موـسرو سوـكم عفد لباقم ةيكلم قيثاوم ىضتقمب تلصحو ،ةراجتلا نيمأتل يعسلل ،ةراجتلل              
  . يتاذلا مكحلا يف قوقح ىلع ةمخض ةيلام

يـف جدرـبمكو دروفسـكأ لثم ،ةريبك ندم يف ىربك تاعماج ةرتفلا هذه يف تسسأتو             
يـف تـينب امك ،ندملا هذه ناكس ددع فعاضتو ،يعامتجا كا            رحو اهيف ةلماش ةضهن راطإ    

  . ندملا هذه ناكس ءارث ىلع ادهاش دعتو ،ةماخفلاب مستت ةمخض تايئاردتاك ةرتفلا هذه
لـعجي قاثيم ردص ثيح ،قيثاوملا هذه لثم تزاح يتلا ندملا ةمدقم يف ندنل تناكو                  

ماـع يف كلذو ،ةنيدملا دودح لخاد       ةملكلا ىنعم لكب ةمكاح ةئيه ندنل يف راجتلا ةطبار نم           
تذـحو ،ندنل ةنيدم تازايتما وأ ندنل ةنيدم تايرح مساب ايخيرات دعب اميف فرع اميف                ١١٩١  

ةعبـس نيـب حوارتي امع ديزي نيحلا كلذ يف ندملا دادعت نكي ملو ،اهوذح ندم ةدع كلذ دعب                   
  . ةمسن فالآ ةينامثو

دـحأ ةـيامح تحت لوخدلاب اهل تاطلس ع         ازتنا هاجتا يف ةريسملا هذه ندملا هذه تأدبو       
راـجتلا طـباور ظفاحت يكلو ،اهيف قاوسألا دقعت يتلا مايألا نيمأتل تاواتإ عفد يف ،تادروللا       
ثـيح نم ءاوس عاستالاو ومنلا يف تأدب اهقاوسأ نيمأتب اهيلع تلصح يتلا تازايتمالا ىلع               

هع يف قيثاوملا هذه تأدب دقلو      .ةورثلا ثيح نم وأ تايوضعلا      ١٠٦٨(لوألا يرـنه كلملا د       
  .)١١٨٩-١١٣٣(يناثلا يرنه دهع يف اهددع ديازت مث ) ١١٣٥ –
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              ، ةـنيدملا دودـح لخاد طباورلل يتاذلا مكحلا يف ةريبك تاطلسب قيثاوملا هذه فرتعتو
راـكتحاو قاوـسألا ىلع ةباقرلا ةطلس يف طباورلا اهيلع تلصح يتلا تاطلسلا مهأ تلثمتو               

،     ا ةيرحو ،اهيف ةراجتلا    اهدـعاوقل ةفلاخم بكتري نم ةبقاعم ةطلسو ،ىرخألا ندملا عم ةراجتل
ةيحصـلا ةـياعرلل ةـئيهك لمعلا اهنيب نم ىرخأ تاطلسو ةيعامج تامواسم ءارجإ ةطلسو               

    ١. اهئاضعأب ةيعامتجالاو
ببسـلا  نإ ،كـلملا نـم وأ ءالبـنلا نم ءاوس قيثاوملا ىلع ندملا هذه تلصح فيكف                 

اهتايرح ىلع لوصحلا نم ةرتفلا هذه يف       ندملا نكمت يف يسيئرلا    بـتكلا كلذ حضوت امك       ،    
ندملا يف ةورثلا مكارت الوأ وه      ،ةرتفلا هذه يف يزيلجنإلا داصتقالا خيرات نع       ةـجاح  ايناث   و ، 

فـقوتت مهنيب بورحلا نكت مل تانورابلاو ءالبنلاف ،بورحلا ليومتل كولملاو ءالبنلا   كلذـكو  ،   
هرسأ ةلاح يف كلملا ةيد عفدل وأ،ةيبيلصلا بورحلا ليومتل اميس ال كولملا  بأد ناك  .٢   

قاثيملا وأ  ميظعلاقاثيملا دعي   و ةـمهملا ةـيزيلجنإلا ةينوناقلا قئاثولا نم ةيرحلل  ميظعلا   ، 
ةينيتاللا ةغللاب  ١٢١٥ماع يف قاثيملا اذه ردص دقو        اـنجاملا ينيتاللا همساب فرع انه نمو        ،   

نطاوـملل قوقحلا نم ةعومجم ارتلجنإ كلم نوج كلملا ن          لعي نأب قاثيملا اذه يضقيو    . اتراك
نوناقلاب مازتلالاب هلوبق نلعي نأو،ةينوناقلا تاءارجإلاب صتخي اميف رحلا   .  

وأ مهنـم رارحألا ءاوس كلملا اياعرل قوقحلا ضعب لفك قاثيملا اذه نأ حضاولا نمو                 
مامأ روضحلا يف مهتملا قح ةلافك انمض ينعي ناكو        ،رارحألا ريغ  ةـمكحم   يـف نـعطلاو   ،   

نأ ىـلع قاثيملا نم       ٦٠دنبلا صن ثيح    . عورشم ريغ وحن ىلع هنجس     فارـعألا عـيمج    " 
مزـتلي نأ نيعتي انتيالول نوعضخي نملو انل انتكلمم يف اهانلفك يتلاو هيف ةروكذملا تايرحلاو               

  ". مهتيالول نوعضخي نمل نيدلا لاجر ريغ نمو نيدلا لاجر نم انتكلمم يف عيمجلا اهب
مـكحلا اهـساسأ ىـلع أشـن يتلا ةيخيراتلا ةيلمعلا يف رثالا غلاب ميظعلا قاثيملا ناك                 و

كلذ دعب ملاعلا يفو    ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقطانلا دالبلا يف يروتسدلا     هريثأت اتراك انجاملل ناكو     .،   
تاـيالولل يروتسدلا نوناقلا يف هريثأت نع الضف ،لودلا هذهب ماعلا نوناقلا ةأشن ىلع ميظعلا               

اهريغوةدحتملا   .  

                                                 
1 Alfred Milnes, From Gild to Factory, James Finch & Co. London, 1904, p. 31-2.  
2 H. DE. B. Gibbins, The industrial History of England, Methuen & Co. LTD, 
London, p.25. 
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هاـياعر نـم مسـق بـناج نم يزيلجنإلا كلملا مازلإ اهب متي ةقيثو لوأ وه قاثيملاو                  
ةـيامحلو نوناـقلا ةوـقب هتاطلس نم دحلل ىعسم يف هتايرح درفلل ظفحت قوقحب               ) تانورابلا(
ماعل تايرحلا قاثيم قاثيملا اذه قبس دقلو         .مهتازايتما يرـنه كـلملا هيف نلعأ يذلا        ١١٠٠   
قاثيملا اذه نع هتعيبط يف افلتخم ناك هنكلونوناقلل ةعضاخ هتاطلس نأ ةيعاوط لوألا  ، .  

امامتةيلمعلا ةيحانلا نم ميظعلا قاثيملا دحي ملو      روصـعلا يـف كـلملا تاطلـس نـم         
نأ نودـيري نـمل مـهم زـمر ةباثمب ةيزيلجنإلا ةيلهألا برحلا نابا حبصأ هنكلو                 ،يطسولا  

يذـلا ينيتاللا اتراك انجاملا ريبعتب ةداع راشيو        . نوناقلاب ةديق م كلملا ةطلس نأ ىلع اونهربي     
ماع تردص يتلا ةقيثولا ىلإ        ميظعلاقاثيملا ينعي    اـهيلع تلخدأ تاليدعت ةدع نكلو      . ١٢١٥  

ةخسن   تناكو ةقحال تاقوأ يف    ارـتلجنإ نيناوـق بـتك يـف تظفح يتلا ةخسنلا يه        ١٢٩٧   
  .زليوو

سم يف اكلم نوج كلملا بيصنت دعبو       تاـقافخإلا ةلسـلس تدأ رشع ثلاثلا نرقلا لهت           
هتاطلـس مادختسا ئسي كلملا نأب سانلا ىدل داقتعاب تنرتقا يتلا           ،جراخلاو لخادلا يف   ىـلإ   ،   

نأ دـعب ،كـلملل ةينوناقلا تاطلسلا نم دحلا ىلإ مهيعسو ،زيلجنإلا تانورابلا بناج نم درمت              
يـف ةرـيبكلا ةداـيزلا اميس ال         ،بئارضلا نم ديزملا ضرف ىلإ كلملل ةيلاتتملا مئازهلا تدأ          

ةيركسعلا ةمدخلا ءادأ نم الدب عفدت يتلا ةبيرضلا وأ         "ةيلدبلا"  ،      ، تاـنورابلا ةـظيفح راثأ امم   
  .مهقوقح مهل ديعي نأب مهل ةرركتملا كلملا دوعو مغر

شيجلا ليومتل لاومألل  ةسام ةجاح يف لوألا نوج كلملا  ناك دقلو               دـعب اميس ال     -    
نـم دـيزي نأ هـيلع امازل ناكو           –ةلودلا لخد ضافخنا ىلإ ىدأ امم يدنامر        ون رسخ نأ     

ةـجيتن ابعـص ناك رمألا اذه نكلو ،ضارأ نم هرسخ ام دادرتسا نم نكمتي يكل ،بئارضلا           
  .ةتباث بئارضلا ةبسن لظت نأب دئاسلا فرعلل

ناوـق اـهنيب نـمو ،كـلملا اهيلع لصح ةقباس قوقح مادختساب لياحتلل أجل مث نمو              ني  
مـث نمو ،كهتنت نأ لهسلا نم ناك يتلاو ،كلملل ةصصخملا ديصلا نكامأ مظنت يتلا تاباغلا                

اهنوعفدـي كالملا ناك يتلا ،ةيلدبلا بئارض نم نوج دازو          . ةيساق تابوقعل كهتنملا ضرعتي   
   .قباسلا اهلدعم فاعضأ ةرشع نم رثكأ ىلإ ،ةيركسعلا ةمدخلا نم ءافعإلل

زتل بئارضلا هذه تتأ دقو     يـف بئارضلا ةدايز نم اوناع يذلا تانورابلا طخس نم دي            
موـجهلا ناكو  .  لوألا دراشتير كلملا ةيدف عفدلو ،ةثلاثلا ةيبيلصلا برحلا ليومتل ،قباس تقو     
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رـهظ تمصـق يـتلا ةشـقلا ةباثمب اددجم بئارضلل كلملا ةدايزو يدنامرون ىلع يسنرفلا                
تنـسونأ اـبابلا عم كلملا فالخ دعب ،ةسي         نكلا ىلع بئارضلا ةدايز عم كلذ قفارتو ،ريعبلا       

            ، يريبرتناـك ةفقاـسأ سيئر ،نوتجنال نفيتس نوكي نأ ةفداصملا ليبق نم نكي مل اذلو ،ثلاثلا
  . درمتلا ىلع تانورابلا اوضرح نم نيب نم

ماع لولحبو    يـف ةريبكلا تادايزلا ءارج نم ارتلجنإ يف تانورابلاب ليكلا ضاف            ١٢١٥   
كـلم يناـثلا ردناسـكلأو سيوـل يسـنرفلا ريمألا نم ةدعاسمب تان              ورابلا ماقف ،بئارضلا  

يـتلا ةنيدملا نم فطاعت طسو   ١٢١٥ماع وينوي نم رش     اعلا يف ةوقلاب ندنل ماحتقاب ،ادنلتوكس       
  .اهباوبأ مهل تحتف

                ، تاـنورابلا اهمدـق يـتلا دونبلاب يمس ام ىلع قفاوي نأ ىلع كلملا تانورابلا ربجأو
،      هسفن   رهشلا نم رشع سماخل   ا يف كلملا اهيلع قداصو      اـهيلع تاليدـعتلا ضعب لاخدإ دعب

تعـضوو   ،وـينوي نـم رشع عساتلا يف كلملل ءالولا نيمي تانورابلا مسقأ كلذ لباقم يفو                
 ،ةـيكلملا تاـظوفحملا راد ىـلع نيفرشملا دي ىلع هيلع قافتالا مت ام قيثوتل ةيمسر ةقيثو                

هنم خسن تلسرأو    ،ميظعلا قاثيملا وأ اتراك انج    املا مساب تفرع يتلا ةقيثولا يه ةقيثولا هذهو         
  .اهاضتقمب لمعلل ةفقاسألاو ميلاقألا يف نيلوئسملا ىلإ

                ، كـلملا نم تانورابلا قوقح عازتنال ةقيثو ناك ميظعلا تايرحلا قاثيم  نأ يف كش الو
ةعيرـس ةرـظنو ،مـهب تقحل يتلا فسعلاو روجلا لاكشأو بئارضلا ضرف فقو اميس الو                

ةحلصـم يـف بصـت بـلاطملا بـلغأف عابطنالا اذهب كجرختس كش ال قاثيمل                ا دونب ىلع  
ماـظنلا يـف ادئاـس ناك ام قاطن يف عقت بلاطم اهعيمج تناكو ،ةسينكلا ةيرحو تانورابلا                 
قوـقحو عاـضوأ ةداعإل وعدت اهنأل ؛ةيعجر ةقيثو اهنأ اهيف يأر ضعبلا نأ لب ،يعاطقإلا                

،           هداوم وأ اهدونب بلغأو  ،ةقباس ةيعاطقإ       هـعابتأو هاـياعر عم لماعتي نأب كلملا نم دوعو ا
اـم تزواجت اهنأ وه مهملا رمألا نكلو  ،يعاطقإلا ماظنلا فارعأو نيناوق هب يضقت امل اقفو              

  . ةرشابملا ريغ وأ ةرشابملا اهتاريثأت يف ءاوس ،تانورابلا هروصتي ناك
رـيغ ةـمئاق عاضوأل نين      قت ةباثمب تناك ندملا تايرحو ةراجتلاب ةقلعتملا دونبلا نأ امك         

اـم ردـقب ،تاـنورابلا ةحلصم نع رشابم وحن ىلع ربعت ال داوم قاثيملا نمضت دقف ؛ةننقم                  
  .مهتاورث ومن عم مهذوفن ديازت نيذلا ،ندملا يف راجتلا ةحلصم نع ربعت
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أرـط ىدـم يأ ىلإو ،ذوفنلا اذه ديازت فيك ميظعلا قاثيملا يف ةيراجتلا دونبلا حضوتو            
ىـلع قاـثيملا صن ثيح ،ةيبوروألا ةراقلا ندم عم ندملا هذهل ةيجراخلا ةراج              تلل ريبك ومن  

عـيمج يـف مهكرحت ةيرحو  مهتمالس نامضو ،بناجألا راجتلا جورخو لوخد ةيرح نامض               
  ١.ةكلمملا يضارأ

اـم ىلعو ،هتايرجم ىلع ريثأتلا يفو يزيلجنإلا خيراتلا عنص يف قاثيملا ةيمهأ نمكتو              
امهلوأ نيرمأ يف   قئاثو نم كلذ دعب ردص     نأ وـهو هـتمرب قاثيملا هيلع زكتري يذلا أدبملا          :  

  : امهيناثو ،لامعأ نم هب موقي اميف اهقيبطتب كلملا ديقتي نأ دب ال نيناوقلا نم ةعومجم كانه
كاـهتنا نع فكي نأب ةوقلاب مزلي نأ يغبني هنإف ،نيناوقلا كاهتنا ىلع كلملا رصأ اذإ هنأ            

  ٢.نيناوقلا
هرودص دنع ىلوألا هتروص يف       قاثيملا مضيو  نوـج اـهيف دـهعتي ،ةداـم وأ ادنب          ٦٣   

ىـلع ةـيعاطقإلا تاءارـجإلا قـيبطت نـم ففخي نأبو ،اهقوقحو ةسينكلا تايرح ةداعإب                
اـم تانورابلا حنمي نأ ىلع صني هدونب ضعب نأ امك ،ملاظملا ضعب مهنع عفريو ،تانورابلا      

تاحالـصإ ءارـجإ ىلع ىرخأ دونب صنت         نيح يف ،مهيعبات وأ مهاياعرل قوقح نم هوبستكا         
  . ةيئاضقو ةينوناق

نمألا دنب مساب تفرع يتلاو  ٦١ةداملا اهنمضت يتلا دونبلا مهأ نم ناكو         تلكـش يتلاو  ،   
يأ يـف عمتجت نأ اهنكمي ،انوراب        ٢٥نم ةنجل اهاضتقمب تسسأت يتلاو ةقيثولا نم مسق رثكأ            

ا هذه تناكو   ،ةوقلاب كلملل ارارق يغلت نأو تقو      يـف ايراـس ناـك ينوناق ديلقتل الامعإ ةدامل           
كـلذ قـيبطت وـه رمألا يف ديدجلا نكلو       ،لاملا سبح مساب فرعي ناكو ،ىطسولا روصعلا        

 ، يزـيلجنإلا خيراـتلا بتك هتدروأ يذلا هتاذ نوج كلملا ريبعت دح ىلع وأ                كلملا ىلع دـقل  " 
  .  تانورابلا ةنجلل ةراشإ يف" اكلم نيرشعو ةسمخ ىلع اوبصن

وأ رـح لجر يأ زاجتحا عنمي يذلا         ٣٩دنبلا اتراك انجاملا يف رظنلل ةتفلملا دونبلا        نمو    
ىضـتقمب ادـع اميف ،نوناقلا ىلع اجراخ هرابتعا وأ هتاكلتمم وأ هقوقح نم هنامرح وأ هنجس           
لـجرلا تايرحل ةمهم ةنامض لثمي كش الب صنلا اذهف ،دالبلا نوناق ىضتقمب وأ يئاضق مكح     
                                                 
1 H. DE. B. Gibbins, The industrial History of England, Methuen & Co. LTD, 
London, p.38. 
 George Burton Adams, The Origin of the English Constitution, Oxford University 
Press, London, 1920, p.250. 2  
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،    ك ريبعت وهو ،رحلا    اـهرداغي نأ هقح نم يذلاو ،ضرألاب طبتري ال يذلا درفلا ىلع قلطي نا
  .كاذنآ ةيرحلا هذه اكلمي مل نيذللا يطسولا روصعلا يف دبعلا وأ نقلل افالخ

قوـقحلا ةضيرعل ماهلإ ردصم      )اهل ةيلاتلا ةداملاو  (ديدحتلا هجو ىلع ةداملا هذه تناكو       ،
أ مهتملا لوثم نوناقلو    ١٦٢٨ماع تردص يتلا     نـمو   ١٦٧٩ماـع ردص يذلا ،ءاضقلا مام          ،

تـلفك يـتلا ةـيكيرمألا قئاثولا وعضاو اهيلإ دنتسا يتلا ةيعجرملا اضيأ ةداملا هذه تناك مث                
  . يسنرفلا نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ كلذكو نطاوملا قوقح

نأ اـمور يـف اـبابلا نم بلط نوج كلملا نأ كلذ ،ةليوط ةدمل قاثيملا قيبطت مدي ملو                 
درـمت قاـثيملا ءاـغلإ ءاـبنأ تلصو امدنعو ،هبلط ىلع ابابلا قفاوو ،قاثيملاب لمعلا                 لطبي  

هـنبا هـفلخو     ١٢١٦ماـع نوج كلملا يفوت كلملا عم مهعازن لالخو ،ديدج نم تانورابلا               
لـحارلا كلملل نيلاوملا تانورابلا نم ددع سسأو        . تاونس عست رمعلا نم غلابلا ثلاثلا يرنه      

قاثيملا رادصإ سلجملا داعأ درمتلا ءاهنال ةلواحم يفو ،يرنهنع ةباين مكحلل اسلجم  .  
يرـنه داعأ مث ،هيلع تاليدعتلا ضعب ءارجإ دعب قاثيملا رادصإ ديعأ             ١٢١٧ماع يفو     

،        ١٢٢٥ماع يف همساب اروهمم قاثيملا رادصإ ثلاثلا         هـيلع ةيرهوج تاليدعت لخدي نأ نود  
سماـخلا نرـقلا فصتنم نم ةرتفلا يفو        . اينوناق ةيراسلا ةخسنلا يه ةخسنلا هذه تحبصأو      

يـف يسايسـلا شاقنلا ةرؤب يف نكي مل هنكل امئاق قاثيملا ناك ،رشع عباسلا نرقلا يتح رشع             
  . ارتلجنإ

يـف اهقيبطت يف نمكت ال امبر اتراك انجاملا ةميق نإف نيثحابلا نم ددع ريبعت دح ىلعو                 
يـفو ،دـعب اـميف ارـتلجنإ يف ةيس          ايسلا ةايحلا ىرجم يف رثأ نم هتثدحأ ام ردقب ،اهرصع         

 .ةماع ةفصب ابوروأو اسنرفو ةدحتملا تايالولا

تاـقبط نيـب تـقؤم فلاحتل ةجيتن نوج كلملا نم تايرحلل ميظعلا قاثيملا عزتنا دقل                
دـعي هـنأ يـف ةيخيراتلا هتيمهأ نمكتو ،كلملل طرفملا نايغطلا وه اهعمج ام ناكو ،ةفلتخم                 

ادوـيق عضـي نأ ،ةـقحال ةيخيرات ةلحرم يف ،كرتشملا لمعل            ل اهب نكمي يتلا لئاسولل ةقباس     
  ١. مكحلا يف ةيدادبتسالا تاهاجتالا ىلع

                                                 
1 A. F. Pollard, The Evolution of Parliament, Longmans, Green and Co. London, 
1920, p. 8.  
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اضـيأ نمضـت لب تانورابلا بلاطم ىلع رصتقي مل قاثيملا نأ يف فلاحتلا اذه زربيو                
لمشـتل اهتماقتـسا ىلع قاثيملا اهدم يتلا ندنل تايرح اهنيب نم ،ىرخأ تايرحب قلعتت ادونب       

نـم ريغتو ،ندملا هذه يف راجتلا طباور ةحلصم يف بصت يتلا دونبلا يهو ،ىر               خألا ندملا 
تاـنورابلا لابقتـسال ندـنل باوبأل طباورلا هذه حتف رسفي ام اذهو             . اهيف مكحلا ةرادإ لكش   

 . لاطبألا لابقتسا
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  يناثلالصفلا 
  أول الربملانات الربملان اإلجنليزي

  
  
  
  
  

مـكحلا نـم ةـفلتخم لاكشأ داليم ىطسولا روصعلا رخاوأ يف ةيبورو    ألا ةراقلا تدهش 
سـلجمو تادروـلل سلجم ،نيسلجم نم ناملرب يف لثمملا يزيلجنإلا لكشلا نكلو ،يباينلا              
لـب هدالـب يف ةيسايسلا ةايحلا تايرجم يف اريثأتو اذوفنو ةطلسو احاجن اهرثكأ ناك ،مومعلل                

  .كلذ دعب ملاعلا يفو
وأ كـلملا ،سلاـجم ىمست تناك يتلا تائيهلا كلت ىلإ يزيلجنإلا نام          لربلا أشنم عجريو  

وزـغلا لـبق ارـتلجنإ اوـمكح نيذـلا ،نوسكسولجنالا دهع يف       Witans ءامكحلا سلاجم   
اهرضـحي ناـكو ،رخآل دهع نم سلاجملا هذه مجح فلتخا دقو             ،١٠٦٦ماع يف ينامرونلا      

  .ةريبكلا ةينيدلا تادايقلاو تانورابلا
دـهع يـفو ،تادروـللا سـلجمب دعب اميف فرع ام ةاون تناك اهنأ نوخرؤ                ملا دقتعيو 

لـك ىوتسـم ىـلع دـقعت تـناك يتلا ةيرودلا سلاجملا اضيأ كانه تناك نوسكس ولجنألا              
تاـعامتجالا هذـه رضحي ناكو     mootsمساب يعاطقإلا رصعلا يف فرعت تناكو ،ةعطاقم

،       ل ،ةيرق لك نع نولثممو نويلحملا ةفقاسألاو تادروللا        ةـقطنملاب ةـصاخلا اياضـقلا ةشقانم
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ةاوـن تـناك ةـيرودلا تاعامتجالا هذه نأ نوخرؤملا دقتعيو ،ةريغصلا اياضقلا يف لصفلاو               
   .دعب اميف مومعلا سلجم

ماـع ىـلإ عـجرت يزـيلجنإلا ناملربلل ةيقيقحلا ةأشنلا نأ ىري نيخرؤملا ضعب نكلو        
ع نوج كلملا تادروللا هيف ربجأ يذلا ماعلا وهو  ١٢١٥ تاـيرحلل ميـظعلا قاـثيملا حنم ىل     

  .ةيساسألا تايرحلا نم اددع رارحألا عيمجل لفك هنأل ،اتراك انجاملاب فورعملا
ناـملربلل يـقيقحلا خيراـتلا ءدـبل ةـقد رثكألا ءدبلا ةطقن نأ نورخآ ىري نيح يف                  

يـف فرـع يذلا ناملربلا لوألا دراودإ كلملا حتتفا امدنع            ١٢٩٥ماع ىلإ عجرت يزيلجنإلا       
ةـيحانلا نـم لـمتكا يذلا ناملربلا هنأل          "يجذومنلا ناملربلا "مساب ةيروتسدلا مظنلا خيرا     ت  ،

هرارغ ىلع اهتاناملربءاشنإيف لودلا هب تدتقا اجذومن حبصأو ،ةيلكشلا    .  
اـقح كلذ حبصأو ،يزيلجنإلا عمتجملا تاقبط عيمجل ليثمت كانه ناك ناملربلا اذه يفف              

  .كلذ دعب هب لمعلا فقوتي ملو امئاد اقحو ،تاقبطلا هذهل اتباث
نيدـلا لاـجر راـبكو ةفقاـسألاو زيلجنإلا ءالبنلاو تادروللا مضنا ناملربلا اذه يفو               
تادروـللا سـلجم وـه ةـينمزلاو ةيحورلا تادايقلاب اهنيح هيف فرعي ناك ام مضي سلجمل                 

نـم ندـملا ينطاوم نم نانثاو ةعطاقم لك نم     Knightsناسرفلا نم نانثا ىعدتساو      لـك   
  . مومعلا سلجم مساب فرع ام" مومعلا"وأ " رارحألا"ءالؤه نم لكشتيل ةدلب وأ ةنيدم 

يـف ةراـبع يجذوـمنلا سلجملا اذه ىلإ لوألا دراودا كلملا اهب ثعب ةلاسر تنمضتو           
ةراـبعلا هذـه ترسفو   "سانلا ةقفاومب متي نأ يغبني سانلا مهي ام نإ        "اهيف لاق ،ةيمهألا ةياغ       ،

كـلملا بلط قايس يف تدرو ةرابعلا نإ        ثيح ،يباين ليثمت نود ةبيرض ال       ه  نأ ىلع دعب اميف   
  ١.برحلا اهب لوميل ةبيرض ضرف ناملربلا نم

ةـيحانلا نـم هـنيوكت لاـمتكا يفو لكشتلا يف ناملربلا هيف أدب يذلا دعوملا ناك اي                  أو
لـظيو ،مـكحلا    ماظن يف اريثأتو اليكشت تاناملربلا قبسأ كلذ عم لظي هنإف ،ةيلعفلاو ةيلكشلا             

  . ملاعلا تاناملرب قرعأ

                                                 
  :رظنأ 1

 James McClellan, Liberty, Order, and Justice (3rd ed.), Indianapolis, Liberty Fund, 
2000, p. 30   
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لوأ دـعي يذـلا يزيلجنإلا ناملربلا روطت يف ةيسيئرلا تاطحملا دنع فقوتلا لواحنلو              
لوأ نأ نوـخرؤملا ىرـيو   . ناملربلا اذه اهيف روطت يتلا لحارملل احيضوت ،ملاعلا تاناملرب    

يح ظفللا مدختسا دقو١٢٣٦ماع يف درو ايمسر ناملرب ةملكل مادختسا     ىـلع ةـلالدلل كاذـن    ، 
تاـنورابلا نـم ءالبـنلا نـم ريبك ددع عم كلملا اهدقعي ناك يتلا ،ةيرواشتلا تاعامتجالا                 

ةـملك مادختسا ناكو  .مهريغو ةفقاسألاو ةفقاسألا ءاسؤر نم نيدلا لاجر رابك نمو ،مهريغو       
  ."رواشتلل ناكم"ينعم نم ابيرق نيحلا كلذ يف ناملرب 

هـنم رـثكأ راوحلل ةبسانم لظو ،نورق ةدعل ىنعملا اذهب            ناملربلا ظفل مادختسا رمتساو     
،          .اياضقلا ةشقانم وأ راوحلل ةمئاد ةسسؤم      كـلملا ةبغر ىلع ءانب دقعت تابسانملا هذه تناكو  

دوـي يـتلا تاعوضوملاو ،اهيف بغري يتلا ةرتفلل تاشقانملا رمتستو ،ءاشي نم اهيلإ وعديو               
  . اهشقاني نأ

فـيفط ريغت أرط دق نوكي امبر تانورابلا اهب ماق يتلا            ةرمتسملا درمتلا لامعأ لالخو     
اـنجاملا ىلع عيقوتلا ىلع      ١٢١٥ماع يف كلملا تانورابلا ربجأ نأ دعب ،ناملربلا ةطلس ىلع             

لـمعي نأو ،مهتروشـمل كـلملا عمتسـي نأ اـهنيب نم ،ةينوناق اقوقح تنمضت يتلاو ،اتراك              
  . اهاضتقمب

خيرات يف مهم روطت أرط     ١٢٥٨ماع يفو    فرـع اـميف لـثمت يزـيلجنإلا ناملربلا             
              ، تاـنورابلاو ثـلاثلا يرنه كلملا نيب تافالخلا تددجت نيح ،دروفسكأ ناملرب مساب ايخيرات

  .ةيناثلا تانورابلا برح مساب فرع اميف
ناـملرب لوأ   "وأ  " نوـنجملا ناـملربلا   "مـساب فرع ام وأ دروفسكأ ناملرب لكشت دقو          

لرـيإلا اـعدو ،رتسـل لريإ دروفتنوم يد نوميس دي ى            لع ثلاثلا يرنه دهع يف    " يزيلجنإ
يـف ةرم لوأ تناكو ،ناملربلا دقعل ندملا نع نيلثممو نيدلا لاجر رابكو تانورابلا نوميس               

  . هتوعد اعيمج ءالؤه ىبل دقو ،ناملربلا دقع ىلإ كلملا فالخ صخش اهيف وعدي دالبلا خيرات
ىـلع هراـبجإل اوعـسو ،كـلملا نم         مهئايتسا نع تانورابلا برعأ ناملربلا اذه يفو        

نأ دوـنبلا هذـه نمضـتتو        "دروفسكأ دونب "مساب تفرع طورشلا نم ةعومجم ىلع عيقوتلا          ،
دـقو ،ءالبنلا ريغ نم ابئان       ١٢مضي نأو ،ةنسلا يف تارم ثالث ةيرود ةفصب ناملربلا دقعني             

  . تانورابلا نوميس لريإ اهيف داق ةيلهأ برح تبشنو ،طورشلا هذه كلملا ضفر
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بـناج ىـلإ ،مضـي ناـك هنأل ،ثيدح يزيلجنإ ناملرب لوأ دروفسكأ ناملرب ربتعيو                  
مـساب ناـملربلا اذه نع ةرداصلا ةقيثولا ربتعتو ،ةعطاقمو ةدلبو ةنيدم لك نع اباون ،ءالبنلا                
              ، ةـيزيلجنإلا ةغللاب ردصت ةقيثو لوأ اهنأل ،فرص ةيزيلجنإ ةيقوقح ةقيثو لوأ دروفسكأ دونب

ةـغللاب ردصـت ةقباسـلا قئاـثولا تناكو ،ةيزيلجنإلا ةيموقلل رولبتلا نم ديز              م نع ربعي امم   
  .  ةينيتاللا

ىـلع تراس يذلا جذومنلا وه       ١٢٩٥ماع يف دقع يذلا ىجذومنلا ناملربلا حبصأ دقلو           
ناـملربلا اذـهل لوألا دراودإ كلملا اعد ثيح      . اهجراخ وأ ارتلجنإ يف ءاوس تاناملربلا هجهن      

اـمك ،ةـيحورلا تادايقلاب فرعي ناك ام وأ ةريدألا ءاسؤر رابكو ةفقاسألا             و ةفقاسألا ءاسؤر  
  .ةينمزلا تادايقلاب فرعي ام وأ ،انوراب نيعبرأو ادحاوو تالريإ ةعبس اعد

سلاـجم ءاـسؤر اورضـحي نأـب ةفقاسألاو ةفقاسألا ءاسؤرل تاهيجوت كلملا ردصأو              
اـفالخ ،ةينارطم لك نع نيدلا       لاجر لثمي بقارم رضحي نأو ،تاقوديشرألاو تايئاردتاكلا        

لـك نـم نيـسراف باـختنا ةعطاقم لك يف كلملا لامع نم بلطو               . لبق نم اعبتم ناك امل    
  . ناملربلا روضحل ةدلب لك نع نيلثممو ةنيدم لك نم نينثا نينطاومو ةعطاقم

ناـملربلا ليكشـت دـعي مـل هـنأ          : ىلوألا ناملربلا اذه ليكشت نأشب ناتظحالم كانهو      
،             لا يعاطقإلا  ةيركسـعلا وأ ةـيحورلا تادايقلاو كلملا يضارأ نوزوحي نم مضي يذلا دوهعم

ةيوضـع عيـسوت ءارو ببسـلا ناـكو         . عمتجملا تائف عيمج مضي اينطو اناملرب حبصأ لب       
ناـملربلا يف لثمي نأ ىلع لمع ثيح تانورابلا نم هدلاوو كلملا اهيقل يتلا ةاناعملا ناملربلا                

ةرـكف ققحتت مل كلذ عمو ،تانورابلا هب درفني ال يكل يزيلجن            إلا عمتجملا يف ثالثلا تاقبطلا    
ةـميدقلا مهتـقالع لظت نأ نولضفي نيدلا لاجر رابك ناك ثيح ،لماكلاب هذه ثالثلا تاقبطلا         
اـم ةـيبلتل لصـفنم وحن ىلع مهعم مهتاعامتجا دقع ىلع اورصأو ،نيدلا لاجر راغص عم                 

ةفقاـسألاو ةفقاـسألا ءاسؤر ىلع ناملربل       ا يف روضحلا رصتقاو ،تامهاسم نم كلملا هديري       
  .ةقباسلا كولملا سلاجم تاعامتجا نورضحي اوناك املثم ةريدألا ءاسورو

ةـجاح ةداـيز ىـلإ عجري ناك ناملربلا يف ليثمتلا عيسوت نأ يهف ةيناثلا ةظحالملا امأ       
تاورـث  لل لئاهلا ومنلا دعب ديدج يقبطو يداصتقاو يعامتجا عقاو روهظو ليومتلا ىلإ كلملا            

ىـلع أرـط يذلا يعامتجالاو يداصتقالا كارحلل ةجيتن ةديدج ذوفن رئاود ةأشنو ،ندملا يف               
  . يزيلجنإلا عمتجملا
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اـميف نيدـيدج نيأدـبم ىسرأ دق ناملربلا ناك رشع عبارلا نرقلا ةياهن لحت نأ لبقو                 
نود ةرـشابم بئارـض ضرـف ةطلس كلملا نم عزتنا هنأ امهلوأ ؛بئارضلا ضرفب قلعتي                

يناـثلا أدـبملا امأ   . ةرشابم ريغ بئارض ضرف يف كلملا ةطلس ديق هنأ امك ،ناملربلا ةقف       اوم
   ١.ةرشابم ريغو ةرشابم بئارض ضرف قح هسفن وه بستكا ناملربلا نأ يف لثمتيف

دـعي يباـينلا مـكحلا نـم عون ارتلجنإ يف لمتكا دق ناك رشع سماخلا نرقلا لولحبو            
ةطلـس ىلعألا وه نوناقلا نأ ةيواز نم لقألا ىلع ،نيحلا            كلذ ىتح ملاعلا يف الامتكا رثكألا       

نود هـلدعي وأ نوناقلا ريغي الأو نوناقلا مرتحي نأب مسقلا ىضتقمب مزلم كلملا نأو ،دالبلا يف               
يـف امساح ارود بعلي فوس مهم ينوناق أدبمل ىلوألا تانبللا كلذب عضوتل ،ناملربلا ةقفاوم               

  . نوناقلا مكح وأ نوناقلا ةدايس أدبم وه ،تايرحلا نامض
اـمك ،موـمعلا سلجم يف بعشلا اولثميل دالبلا ءاحنأ عيمج يف نوبختني باونلا حبصأو               
ةبـساحم سـلجملا ةطلس نم حبصأ امك ،نجسلاو لاقتعالا نم ةناصحب باونلا ءالؤه عتمت                
داسـفلا نم ةطلسلا هذه تدحو ،ةرادإلا ءوس نع وأ مهماهم ءادأ يف ريصقتلا نع نيلوئسملا                

نـم بـناج نـم ةطلسلل يفسعتلا مادختسالا نم يزيلجنإلا بعشلا تمح امك ،ديعب دح ى                 لإ
  . كلملا نولثمي

نيـب يدـيلقتلا ءادـعلا اـمأ ،نيناوقلا ردصي يذلا سلجملا وه مومعلا سلجم حبصأو                
اـمئاق دـعي مـلف يزيلجنإلا خيراتلا يف ةقباس نورق هتدهش يذلا مومعلاو تادروللا يسلجم                

حبـصأو ،ارـتلجنإ يـف ىطسولا روصعلا ةياهن كلذب تبرتقاو ،رشع سما             خلا نرقلا لولحب  
يـف دـلب يأ يـف مئاق وه امم ربكأ ةلادعلا نمو تايرحلا نم ردقب عتمتي يزيلجنإلا بعشلا                   

  . ملاعلا
رخأـت رشـع سداسلا نرقلا يف ارتلجنإ يف مكحلا رودويت ةرسأ نم كولملا ىلوت نيحو               

تاـباختنالا جئاـتن يـف بـعالتلا قيرط نع ءاوس            يزيلجنإلا ناملربلا تاطلس يف ومنلا      ،
هذـه كوـلم دـهع يف معألا بلاغلا تناكو ،ةوقلا مادختساب ديدهتلا قيرط نع وأ اهريوزتو                 

  . مهتاناملرب ىلع كولملا ةرطيس وه ةرسالا
  

                                                 
1 Sir Courtenay Ilbert, Parliament; Its History, Constitution and Practice, Williams 
& Norgate, London, pp.19-21. 
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نرـقلا لهتسـم يـف مكحلل تراويتس ةرسأ كولم لوأ لوألا سميج كلملا يلوت دعبو                  
ىـلإ تاعارصـلا هذـه تدأو ،كوـلملا نيبو ناملربلا نيب تاع             ارصلا تددجت رشع عباسلا   

كـلملا مادعا نع عارصلا اذه رفسأو ،لوألا زلراشت هتفيلخو هنبا دهع يف ةيلهأ برح بوشن             
  . ١٦٤٩ماع ةسينكلا نم يناتيرويبلا حانجلاو ،ناملربلل ةرصتنملا تاوقلا دي ىلع هتاذ 

بـناج نم ةضراعملا تدعاصت ارتلجنإ       يف مكحلا ديلاقم يناثلا سميج كلملا ىلوت دعبو         
رـيثكلا نيـع يذـلا  ،يكيلوثاـكلا كلملا دض تناتستوربلا نم هتيبلغأو يزيلجنإلا بعشلا                
نـم بعشلا يشخو ،ةعماجلا يفو شيجلا يفو ةلودلل ةساسحلا بصانملا يف هتفئاط ءاضعأنم     

شرـعلا ثرـي هـل ل       فط دلوم دعب اميس ال ،ةيزيلجنإلا ةسينكلا ىلع ةيوبابلا ةطلسلا ديعي نأ           
ةـضراعملا ةدح نم داز يذلا رمألا      . ةيبلغألا نيد هيلع امل افالخ ،كلملا ةيكيلوثاك كلذب مودتل        

رـيمأ ميلو همصخ ناملربلا اعدو ،اهسرام يتلا نايغطلاو شطبلا لامعأ ديازت عم اميس ال ،هل           
  .ارتلجنإ يف مكحلا ىلوتي يكل جناروأ

نأ دـعب ،اسـنرف ىلإ يناثلا سميج كلملا رف هتاوق   ب ميلو طبه امدنعو مهتوعد ميلو ىبلو    
قوـقحلا نالـعإ ىـلع قدصي نأ طرش ىلع يتناتستوربلا ميلول تمضناو هتاوق هنع تلخت                
اـميف ،يناـثلا سميـج كلملا تاكاهتنال ةنادإو ،زيلجنإلا قوقحب ةمئاق مضي يذلا ،يزيلجنإلا               

يـف ثدح املثم ءامد يأ اهيف ك        فست مل ءاضيب ةروث يهو ةديجملا ةروثلا مساب دعب اميف فرع          
 . ةقباس تاروث

دالبـلا ىلع اكلم هنالعإ لباقم جناروأ ريمأ ميلو رطضا شرعلا ىلع ةرطيسلا نامضلو              
كـلملا تاطلس تهجتا نيحلا كلذ ذنمو ،ناملربلا ةدايسب فارتعالا ىلإ ثلاثلا ميلو مسا تحت               

ىـلإ يزـيلجنإلا يباـينلا م    ـكحلا ماظن يف ناملربلا ةطلس تهجتاو ،صلقتلا ىلإ مكحلا ىلع      
  .درطم وحن ىلع ديازتلا

 

  



  )٥١(

  
  
  

  ثلاثلا لصفلا
   عريضة احلقوق
  وإعالن احلقوق 

  
  
  
  
  

ةضـيرع ىـلع لوألا زلراشت كلملا ةقفاوم         ١٦٢٨ويام يف يزيلجنإلا ناملربلا عزتنا        
تاـقبط قوـقحب بـلاطيو ،اديدج اعقاو ضرفيل هل نيلاوملاو كلملا عم عارص دعب قوقحلا                

اـهل نوـكي نأو ،اهقوقح ىلع لصحت نأ اهقح نم نأ تأر ،يزيلجنإلا عمتجملا ي                ف ةدعاص 
  .مكحلا يف عومسم توص

ىـلع صنت اهنإ ثيح ،ةيسيئرلا ةيزيلجنإلا ةيروتسدلا قئاثولا نم قوقحلا ةضيرع دعت             و
ناـملربلا قـفاو دـقو       .اـهيلع ىدعتي نأ كلملل نكمي ال ،يزيلجنإلا نطاوملل ةنيعم تايرح            

ةيزيلجنإلاةيلهألابرحلا ىلع ةقباسلا ةرتفلا يف ةضيرعلا ىل ع يزيلجنإلا  .  
نأ ىـلعو ،هدـحو ناـملربلا قـح نم بئارضلا ضرف نأ ىلع ةضيرعلا هذه دكؤتو                 

ةيعرـش يـف اوـنعطي نأ ءانجسـلا قح نم نأو ،ملسلا نمز يف ضرفت ال ةيفرعلا                 ماكحألا  
نـم ةـعبتملا تاداـعلا نم       تناكو نييندملا نكاسم يف دونجلا ءاويإ رظح        ىلعو   ،مهزاجتحا
  .نييندملل بعاتملا نم ريثك يف ببستت يتلا ماكحلا بناج
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ءاـيرثألا نـم ةديدج ةقبط تاحومطل ةيبلت يزيلجنإلا بعشلل قوقحلا هذه عازتنا ءاجو              
تداز يـتلا تاـقبطلا هذـه بلاطم نع اريبعتو ،ءالبنلا ةقبط جراخ نم فيرلاو ندملا يف                 

  . هتاطلس مادختسا يف كلملا فسعت دض ةددحم تانامض اهل رفاوتت نأب ،اهذوفن دازو اهتورث
مودـق لبق رشع سداسلا نرقلا لالخ يزيلجنإلا عمتجملا ىلع ةريبك تالوحت تأرط دقل              

يـتلا راـجتلاو ندـملا ناكس نم ةطسوتملا ةقبطلا ةورث تداز ثيح              ،ةطلسلل لوألا زلراشت    
ءالبـنلا راغـص بـناج ىلإ ،ةيزا        وجربلا مساب دعب اميف فرع ام ةرتفلا هذه يف مضت تناك          

ةدـيدجلا ةـقبطلا هذـه نع نيلثمم مضي ناك يذلا مومعلا سلجم ةورث تغلبو               . نيعرازملاو
  .تادروللا سلجم ةورث لاثمأ ةثالث ةدعاصلا

نأو ،ةورـثلل ةـكلاملا ةـقبطلا يه دعت مل ةيزيلجنإلا ةيطارقتسرألا نأ ينعي كلذ ناكو                
اـبكاوتم يسايسـلا اـهرود وـمن ناك الو ،اهمجح عم ب     سانتي ال ةدعاصلا ةقبطلا هذه ليثمت 

  ١.ةيعامتجالا اهتناكم دوعص مث نمو ،اهتورث ومن عم ابسانتمو
                ، يحاوـنلاو تادـلبلاو ندـملا ةورث يف عيرسلا ومنلا عمو رشع عيارلا نرقلا نم أدبو
فـيرلا يـف رارحألا تازايحلا باحصأو ندملا يف نييفرحلاو راجتلا نم ندملا لهأ صرح          

ظاـفحلا ىـلع ةرـتفلا كلت يف ددجلا ةورثلا لهأ حومط رصتقاو ،تايرح نم هوققح ام ى                 لع
يـف مهلاـبب رطخي نكي ملو ،قيثاوم ىضتقمب ءالبنلاو كلملا نم اهورتشا يتلا مهقوقح ىلع                

  . مكحلا يف رود مهل نوكي نأ ةرتفلا هذه
نرـقلا   تايادـب عـم نكلو ،رشع سماخلا نرقلا لالخ لاونملا اذه ىلع عضولا لظو               

بورـحلا تـكهنأ نأ دـعبو تادـلبلاو ندـملا ةورث يف مكارتلا ديازت دعبو رشع سداسلا                  
يـتلا ةرتفلا هذه يف ندنل ةنيدم عضو هنع ربع ديدج عقاو زرب ،مهاوق تفزنتساو تانورابلا                
يـف ةريبك تاورث مكارت كلذ قفارو ،ومنلا يف ةعيرس تالدعم اهيف ةعانصلاو ةراجتلا تدهش          

  . ةنيدملا نم نونيدتسي نم نيب نم ءالبنلا رابكو ايصخش كلملا حبصأو ،ةنيدملا
مـت ثـيح ،يعامتجالا كارحلاو ومنلا نم لثامم وحن ىلع فيرلا يف رومألا تراسو               
دـهمو ،ظوـحلم وحن ىلع اهتيكلم عقاو رييغتو ضرالا ميسقت ايبسن ليوط ينمز ىدم ىلع                 

عيرشـتلا اذـه ناكو ،كلذل ق       يرطلا) ١٥٠٩ – ١٤٨٥(عباسلا يرنه دهع يف ردص عيرشت       

                                                 
 . ٢٧٨ ص ٢٨ج ،ةراضحلا ةصق ،تنارويد لو  1
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كـلملا عجـشو ،ضرألا عيب ىلع اوتفاهتو ،ةيلام ةقئاض نم نوناعي نيذلا ءالبنلل ةمعن ةباثمب              
  . هاجتالا اذه

ةـكلملا تـعاب    ) ١٦٠٣ – ١٥٣٣(ىـلوألا ثيبازيلإ ةكلملا دهع يف ةيلات ةلحرم يفو          
تازاـيحلا باحصأ وأ    رارحألاب فرعي ام يرتشاو ،جاتلل ةعباتلا ضرألا نم ةريبك تاحاسم           

،          . ضرألا هذه نم تاحاسم راجتلاو ةرحلا      ةرـيبك ةضـهن ةرـتفلا هذه يف ةعارزلا تدهشو
   ١. ءايرثألا نم ءالبنلا ةقبطل نومتني ال نمم فيرلا لهأ ضعب حبصأو

ثـيح اـبوروأ ىـلع هـنيع تناكو ،مكحلا لوألا زلراشت ىلوت فورظلا هذه لظ يف                 
ناـملربلا لـح دق ناك ىتح ،همكح نم لوألا ماعلا يهتنا نأ             امو ،ةقلطملا ةدبتسملا تايكلملا     

ناـملربلا دده نأ دعبو ،هبورح ليومتل ةيفاك ةحنم ميدقت ناملربلا ضفر نأ دعب ،ةيناثلا ةرملل                
يـتلا ثراوـكلا ءارو هـنأ دقتعي ناملربلا ناكو ،كلملل ىنميلا عارذلا ماهجنكب قود ةمكاحمب       

برحلا يف كلملا طيروت نع لوئسملاهنأو ةرتفلا هذه يف دالبلا اهب ترم   .  
دـق ناـملربلا ناـك ول امك ،برحلا ليومتل بئارضلاو لاومألا عمج يف كلملا رمتساو       
ىـلع أرـجت نيح برحلا يف ببسلا هنأ ىلع ماهجنكب قود ىلإ رظني ناكو ،كلذ ىلع قفاو                  

مواقت نأةأرمالنكمي ال ةباذج ةيصخش هنأ هنم انظ ،اسنرف ةكلم نأ لزاغي نأ       هـنأ ليختو ،اه   
ارارـق كاذـنآ يسنرفلا ءارزولا سيئر ويليشير لانيدراكلا ردصأو       . ةكلملا ينيع يف كلذ أرق    

ىوـس اـهدري ال ارـتلجنإل ةناهإ هذه نأ ريخألا اذه ربتعاو ،اسنرف لوخد نم ماهجنكب عنمب       
  . هيأرب كلملا عانقإ نم العف نكمت هنأ رمألا يف بيرغلاو ،برح نش

،         فلا ةموكحلا تناكو   ةيتناتسـتورب ةينيد ةفئاط يهو ؛تونجوهلا نامرح كشو ىلع ةيسنر
تناتسـتوربلا ةيضقل زيلجنإلا سمحت ملعي ماهجنكب ناك املو ،ليشورال يف اهل لقعم مهأ نم               
يـف أـطخأ هـنكلو ،تناتسـتوربلا ةدعاسمل برحلل ةحنم ىلع لصحي نأب لامآ هتدوار دقف                 

اياضـق عـم لماعتلا يف ةيجاودزالل ةجيتن رتف       ةيضقلل يزيلجنإلا بعشلا سامح نأل هتاباسح       
عـم نواعتتـس تاوـقلا نأ امعاز اسنرف ىلإ هدونج لسرأ دق كلملا ناك ثيح ،تناتستوربلا                 
اوبهذـي نأ مهنـم بـلط ويليشير نكلو ،اينابسإ فيلح اونج ةيروهمج ةبراحم يف نييسنرفلا                

  .ليشور ال ةلابق مهنفسب

                                                 
1 Francois Guizot, History of Charles the First and the English Revolution, London 
1854, vol. I, pp. 130-135. 
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يـف مهناوـخإ ةبراحمل اولسرأ مهنأ ينعي كلذ          نأل ؛زيلجنإلا ةراحبلا بضغ كلذ راثأو       
رـمأوألا نايصـع ةمهتب مهمادعإ نولضفي مهنأل ارتلجنإ ىلإ نودوعيس مهنأ اونلعأو ،ةديقعلا              
ىـلإ لـعفلاب اوداـعو باوـص ىلع مهنأب مهدئاق عنتقاو ،ةديقعلا يف مهناوخإ ةبراحم ىلع                 

تـحت دوـنجلا نوـكي نأ ىـل     ع رصم كلملا نأل ،ةدوعلا مهنم بلط ماهجنكب نكلو ،ارتلجنإ        
  . اسنرف فرصت

ارـظن ،هدـهع يـف ثـلاثلا ناملربلا لوألا زلراشت كلملا دقع فورظلا هذه لظ يفو                 
هـنأ ىـلإ اريشم ،ديدهتلا ىلع يوطنت ةغل هباطخ يف مدختساو برحلا ليومتل ةساملا هتجاحل                

،   لا تاجايتحا ةيبلت يف هتابجاوب ناملربلا مقي مل     ام ىرخأ ريبادت ذختي فوس     ةيرورضـلا ةـلود
هـنأ كـلذ نـم ناـملربلا ءاضعأ          مهفي الأ يغبني ال هنإ    : الئاق فاضأ هنأ كلذ نم ىهدألاو     

  . هل ادن سيل وه نم ديدهتب مايقلا رقتحي هنأل ،مهددهي
ىـلع افسعت هئاضعأ نم ددع نجس دض ىوكش مدقو ،معدلا ميدقت مومعلا سلجم فقوأو               

نأ يزـيلجنإ لـك قح نم نوكي نأب اوبلاطو ،ةم           ألا قوقح نع اوثدحت مهنأل كلملا لامع دي       
وأ بئارـض ضرـف متـي الأب سلجملا بلاط كلذ نع الضفو ،افسعت نجسلا نم انمآ نوكي                  
ضورـقلاو بئارضـلا ضرـف نوكي نأو ،ةيرسق اياده وأ ةيرابجإ ضورق ىلع لوصحلا                

  .كلذ ىلع تادروللا سلجم قفاوو ،ناملربلا ةقفاومب
دـعأ ثـيح ؛ىرخأ تاوطخ ىلع ناملربلا مدقأ نيرهش ةدم           ل ارارق كلملا ذختي مل املو     

        ، ةـميدقلا قوـقحلا اـهيف حضوأ ام ردقب ةديدج بلاطم اهنمضي ملو ةريهشلا قوقحلا ةضيرع
ًاحـضوم ةيصخشلا ةيرحلاب قلعتي اميفو تاكلتمملا ىلع بئارضلا وأ تامهاسملاب قلعتي اميف             

   .تاكاهتنالا هذه نع جتن ام حالصإب ابلاطم ،قوقحلا هذه كاهتنا اهيف مت يتلا تالاحلا
موـمعلا سـلجم بـلاط امدنع نكلو ،ةضيرعلا ىلع درلا نم ةيادبلا يف كلملا برهتو                
ةضـيرع ىلع قفاوو ناملربلا ىلإ كلملا هجوت ،ةلودلا دض مئارج باكتراب ماهجنكب ةمكاحمب              

  ١. قوقحلا
ةيعرـش   يـف اوـنعطي نأ يـف اياعرلا قح ىلع تدكأ ةضيرعلا نأ نم مغرلا ىلعو                 

تاـيرحلا قاـثيم كلذ ىلع صن امك ،ةلادعلا مامأ لوثملا يف  مهقح ىلع ديكأتلاو ،مهزاجتحا            

                                                 
1 F. E. Dahlmann, History of the English Revolution, Longman & Green, London, pp. 
148-151 
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نوناـقلا يـف ةيئاضـقلا قباوسلا كلذ ىلع تدكأ امكو ،هنم نيثالثلاو عساتلا دنبلا يف ميظعلا                 
رودـص دـعب ساـنلا نـم ريثكلا زجتحاو ،قحلا اذهب بعالتلا رمتسا دقف ؛يزيلجنإلا ماعلا                 

يـف ةـيكلملا ةداعتـساو يناـثلا زلراشت دهع ىتح لاونملا اذه ىلع رمألا لظو ،ةض                 يرعلا
  . ارتلجنإ

وأ ناـملربلا ةدـم يـهتنت نإ امف ناملربلا ءاضعأ            زاجتحالاو لاقتعالا تايلمع تلاطو   
   ، هنجـس بجوتست ال ةحنج يف ةمهتب وأ ماهتا نود نجسلا يف هسفن ضراعملا بئانلا دجي لحي

لوـثملا يف مهتملا قح نوناق عورشم اومدقي نأ ىلع مومعلا سلجم با             ون نم ددع لمع اذلو    
  .هنجس دنع هل حضاو ماهتا هيجوت يف هقحو ،مكاحملا مامأ وأ ةلادعلا مامأ

 ١٦٧٥ و ١٦٧٣ و ١٦٧٠ماوـعأ يـف نأشـلا اذـهب نيناوق عيراشم مومعلا باون مدقو              
ليطعت مت وأ شقانت ملو ،اهيف تبي مل تاعورشملا هذه نكلو           ١٦٨٨و ماـظنلا بـناج نم اذه          

ةدعاسـمب ،يناـثلا زلراشت كلملا دهع يف نوناقلا ردص امدنع         ١٦٧٩ماع لح نأ ىلإ مكاحلا        
يزـيلجنإلا فوسـليفلا يـعارو جيوـلا بزح سسؤمو يريبستفاش لاريإ يلشآ ينوتنأ نم               

  . ملاعلا يف ةيلاربيللا وبأ هنأب فرعي يذلا ،كول نوج ريهشلا
مـكحلا ىـلع قـيرطلا عـطقل ةلواحم ،يريبستفاش لريإ           اهل اعد يتلا ةوطخلا تناكو      

نود نيـضراعملا زاجتحا قيرط نع اميس ال ،ةطلسلا مادختسا يف مكاحلا فسعت وأ ،يفسعتلا    
هـيلع ةـقفاوملا تـمتو ،موـمعلا سلجم يف باونلا دييأت دشح يف يلشآ حجنو ،ماهتا ميدقت                  

غرـفت نأ اهنأـش نم ناك تاليد   عت اهيلع يرجي نأ دارأ يذلا ،تادروللا سلجم ىلإ هلاسرإو      
داـكو ،ةـيناملربلا ةرودـلا كلملا ضفي نأ نم مومعلا سلجم يشخو ،هنومضم نم عيرشتلا                
يـتلا ةخسـنلا ىلع تيوصتلا ىلع قافتالا مت تارواشملا ضعب نكلو تاليدعتلاب هيلع قفاوي            

  . ةيبلغألا ىلع تلصحو ،مومعلا سلجم اهمدق
،         لا مامأ لوثملا يف مهتملا قح لثميو       ةزجاـنلا ةلادعلل اقيقحت هيلإ ماهتالا هيجوت دعب ءاضق

بجوتسـت ال حنـجب مهماـهتا دعب وأ ،ماهتا نود نوجسلا يف نيضراعملا عضو نود لاحو                 
صـن مرـجل هباكترا ببسب الإ نجسي الأ يف قحلا ناسنإ لكل              نوناقلا اذه لفك ثيح ،نجسلا      

تـقو يـف هـتمكاحم أدـبت نأ     ةـيئانج ةمهت يف يتح هنجس ةلاح يف قحلاو ،نوناقلا هيلع       ،
دـحاوب قلعتي هنأ يف نوناقلا اذه ةيمهأ عجرتو         . ةمكاحم نود هنجس ةرتف لوطت الأو ،بسانم      

  .ةيصخشلا ةيرحلا يف قحلا وهو ،ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا نم
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نيـعتملا نـم حبصأ نأ دعب ارتلجنإ يف ناسنإ يأ نجس يف فيوستلا ناكمإلاب دعي ملو                 
اـيفاك ارـيربت ءاضقلل مدقي نأ اناسنإ زجتحي صخش يأ وأ ناجسلا و              أ نجس رومأم لك ىلع    

يـتلا مهتـلا نـم تناك نأ وأ ،هنجسل ةيفاك ةمهتلا تناك نأ هيف حضوي ،ناسنإلا اذه نجسل                   
  .هحارس قلطي نأ وأ ةلافكب اهيف هحارس قالطإ نكمي

             ، نجسـي نأ   ارتلجنإ يف خيراتلا نم ةرتفلا كلت يف ةدوهعم تناك يتلا ،تاسرامملا نمو
صرـح اذـلو ،يزيلجنإلا نوناقلا ةيالو قاطن جراخ عقت ضارأ يأ وأ              ادنلتكسايف صخشلا     

جراـخلا يف وأ    ادنلتكسايف ايزيلجنإ انطاوم نجسي نم ىلع ةبوقعلا ديدشت ىلع نوناقلا اذه               .
. نوناـقلا فلاخي امب وأ ،ينوناق غوسم نود اناسنإ نجسي نمل ،ةحضاو تابوقع ددح هنأ امك               

  ١. ىمظعلا ةنايخلاب مهتي نمل يتح قوقحلا هذه لثم لفكو
يـه ،هـكولم نـم يزيلجنإلا بعشلا اهعزتنا يتلا ةيناثلا ةيروتسدلا ةقيثولا تناك دقلو               
مـساب يزيلجنإلا خيراتلا يف فرع امل اجيوتت ةقيثولا هذه تءاجو ،يزيلجنإلا قوقحلا نالعإ              

   .Glorious Revolutionةديجملا ةروثلا 
دالبـلا يف تداس  ١٦٨٥ماع يف ارتلجنإ يف مكحلا يناثلا سميج كلملا يل       وت باقعأ يفف    

ةسـينكلا ةطلـس بهذـملا يكيلوثاكلا كلملا ديعي نأ نم فواخم ةيتناتستوربلا ةيبلغألا تاذ               
هـنبا كـلملا دـمع نأ دعب صاخ وحن ىلع فواخملا هذه تديازتو ،ارتلجنإ يف ةيكيلوثاكلا                 

عزو نأ دـعبو ،اضـيأ اـيكيلوثاك نوكي فوس مكحلا ثي            رو نأ ينعي يذلا رمألا ؛ايكيلوثاك     
هدـض درـمتلا ةـكرحل هيف غلابملاو يومدلا عمقلا دعبو كيلوثاكلا ىلع ةمهم بصانم كلملا                
             ، ارتلجنإ نم ةيبرغلا تاعطاقملا يف ةاضقلا سيئر اهسأرت يتلا نيدرمتملل ةيمادلا تامكاحملاو

رتو ،صخش  ٦٠٠نم رثكأ مادعإب اماكحأ اهيف ردصأو        اوكراـش صخش    ٨٠٠نم رثكأ ليح       
  . اكيرمأ يف ةيناطيربلا تارمعتسملا ىلإ درمتلا يف

سميـج رهـص جـناروأ ريمأ ميلوب ارس ناملربلا يف نويسيئرلا نوضراعملا لصتاو              
ةـلودلا لاجر زربأ نم ميلو ناكو   . ةيتناتستوربلا لوألا لراش ةنبا يهو يرام هتجوزو يناثلا       

لـبقو ،يكيلوثاكلا ذوفنلا نم ارتلجنإ ريرحتل يتأيل هوعدو ،ةيب          وروألا ةراقلا يف تناتستوربلا   
  .كاذنآ ابوروأ يف ةدئاس تناك يتلا فورظلل ةجيتن ،تقولا ضعبل ددرتلا دعب ةوعدلا ميلو

                                                 
1 Frederic Maitland, Francis Montague, A Sketch of English Legal History, G.P. 
Putnam’s Sons, New York and London, 1915, pp. 139-140.   
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وحن اهماوقو ميلو تاوق تلزن       ١٦٨٨ماع ربمفون نم سماخلا يفو       دـنع لجر فلأ  ١٥   
ىـلإ يناـثلا سميج كلملا رفو ،جناروأ ريمأل         مهدييأت زيلجنإلا ءالبنلا بلغأ نلعأو ،يابروم       

يـف كـلذ دـعب فرع اميف ،ميلو ريمألل نيديؤملل هتاوق نم ريبك بناج مضنا نأ دعب اسنرف                   
  . ءاضيبلا ةروثلا وأ ةديجملا ةروثلا مساب يزيلجنإلا خيراتلا

دـعب عضولا لوح مومعلا سلجم يف اميس ال ناملربلا يف تالؤاست تراث دحلا اذه دنعو      
نيدبتسـملا ةاسأم رركيل ،ميلو ةمحر تحت ةمألا باونلا عضي لهو ،يناثلا سميج كلملا          لزع  
ارـتلجنإل ماـكحلا ةفاكو ميلو ريمألا مزلت ةقيثو عضو ةيناكمإ نع ضعبلا لءاستو              . نيقباسلا
  .زيلجنإلا قوقحب البقتسم

            ، نأ لاـقو    اـهرمأ يف هتحتافم ىدل ةقيثولا هذهب مازتلالا نم برهتلا ميلو ريمألا لواحو  
نـع رداـص نوناق ىضتقمب متت نأ بجوتي كلملا تاطلس ديدحت ينعت يتلا ةقيثولا هذه لثم                 

كـلذ ىـلع اودر ناملربلا ءاضعأ        نكلو. ناملربلا نيبو هنيب ةدهاعم اهلاجم سيلو ،ناملربلا      
قـيثاوم يـف درو اـمل ديكأت وه لب ،ةديدج نيناوق عضو ينعي ال ،قوقحلل نالعإلا اذه نأب                   

 ،   . دالبلا يف ةقباس نيناوق هتنمضت املوةقباس
ميدـقت نـم دـبال ناكف ،جاتلا ىلع لوصحلا لباقم يف هنأب اعنتقم ميلو ريمألا ناك املو           
لاـخدإ دعب نالعإلاب لبق دقف ،ارتلجنإ ىلع ةكلمو اكلم هتجوزو وه حبصيل ام عون نم لزانت                 

  .هيلع تاليدعتلا ضعب
تاـسرامملاو نيناوقلاب انايب هتيادب يف نالع       إلا نمضتي نأ ىلع ناملربلا ءاضعأ      قفتاو

        ، نيناوـقلا هذـه ةـضراعم يـف ةمألا قوقح نالعإو ،عولخملا كلملا اهبكترا يتلا ،ةيفسعتلا
كورـتم كـلذ نإف ،نيناوقلا ىلع كلذ اهمزلتسي ةيرورض تاليدعت كانه تناك اذإ هنأ ىلعو                

  . مداقلا ناملربلل
كـلملا نأ حـضوأ يذلا نالعإلا ىلع هيسلجمب         ناملربلا قفاو نيبناجلا نم مهافت دعبو       

             ، ناـملربلا ةقفاوم نود نيناوقلا ليطعتو نيناوقلا رادصإ ةطلس سرام يناثلا سميج عولخملا
الضـف ،ةطلسـلا هذـه ىلع اوضرتعا مهنأل نيدلا لاجر رابك نم اددع نجسو دهطضا هنأو         

،    م نود بئارـض ضرـفو ،ةينيدلا اياضقلا يف رظنلل ةمكحم أشنأ هنأ نع              ناـملربلا ةـقفاو
نيـح يـف نينطاوملا حالس عزنو ،ناملربلا نم ضيوفت نود ملسلا تقو يف شيجب ظفتحاو                
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نـم اياضـق يـف كـلملا ةـمكحم محقأو تاباختنالا ةيرح كهتناو ،هتفئاط نم نيرخآ حلس                  
  .ناملربلا صاصتخا

قوـق  ح دـيكأت نـلعت ناملربلا يف ةعمتجملا ةينمزلاو ةيحورلا تادايقلا نإف هيلع ءانبو             
نود ةـيكلم ميسارمب نيناوق رادصإ ةينوناق مدعو نالطبو ،ةميدقلا يزيلجنإلا بعشلا تايرحو     
يذـلا وـحنلا ىلع ةصاخلا كلملا تاطلسل ادانتسا نيناوقلا رادصإ نالطبو ،ناملربلا ةقفاوم              
مدـعو ،نيدـلا لاـجر ةـمكاحمل مكاحم ةماقإ ةيعرش مدعو نالطبو ،قباسلا كلملا هسرام                

  .ناملربلا نم نوناق هب ردص امل افالخ لاومألاليصحت ةيعرش 
مـئاد شيجب ظافتحالا نأ هيسلجمب ناملربلا يف ةلثمملا ةيحورلاو ةينمزلا تادايقلا دكؤتو             
نوـكت نأ دب ال تاباختنالا نأ ىلع دكؤت امك ،نوناقلل فلاخم رمأ ناملربلا نم ضيوفت نود                 

ال ،ناـملربلا يـف وضـع اهب يلدي          ءارآ وأ ناملربلا يف تاشاقن يأ نأ ىلعو ةهيزنو ةرح           
  ١.هتاذ ناملربلا بناج نم الإ اهيلع بساحي

ليبـس يـف لاضنلا نم ابيرقت نورق ةسمخ ةديجملا هتروث يف يزيلجنإلا بعشلا جوتو               
كـلم ؤرـجي مـل نالـعإلا اذه رودص دعبو ،زيلجنإلا قوقحل نالعإلا اذه عازتناب ،ةيرحلا                 

     ، مهتاـيرح وأ زيلجنإلا قوقح كاهتنا وأ       نوناقلا ةفلاخم ىلع ةكلم وأ يزيلجنإ اذـهل ناـكو    .  
ةـيكيرمألا ةروـثلا نـع كلذ دعب تردص يتلا ،ةيقوقحلا قيثاوملا عيمج يف هادص نالعإلا                
ةـيندملاو ةيسايسـلا قوـقحلاو ناسـنإلا قوقحب ةينعملا ةيلودلا قيثاوملاو ،ةيسنرفلا ةروثلاو             

  . ناسنإلل
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Ernest Rhys (Editor), Growth of Political Liberty, J.M. Dent & Sons, London, 1921, 
pp. 204 – 208.  
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  يناثلا بابلا
  املساهمة األمريكية والفرنسية
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  لوألا لصفلا
  إعالن االستقالل األمريكي

  
  
  
  
  

نالـعإ ىـلع ةراـقلا ىوتسم ىلع سرجنوكلا قدص           ١٧٧٦ماع ويلوي نم عبارلا يف        
كـلذ يـف برح يف تناك ،ةيكيرمأ ةرمعتسم   ١٣هيف تنلعأ يذلا ،ةدحتملا تايالولا لالقتسا         

نالـعإلا اذـه نمضت دقو      . ايناطيرب نع تايالولا هذه ل    القتسا ،يمظعلا ايناطيرب عم نيحلا    
يناـثلاو ،ايناطيرب ىلع ةروثلا ةيعورشمو ناسنإلا قوقحب قلعتي اهلوأ ،ةيسيئر رواحم ةثالث             
ةـيناطيربلا تارمعتسـملا قح يف ثلاثلا جروج كلملا اهبكترا يتلا تافلاخملاب ةمئاق نمضتي              

ةرورـض وـهو نيلوألا نيروحملا ىلع بترتي      ام لوح روديف ثلاثلا روحملا امأ ،اكيرمأ يف         
  .لالقتسالا نالعإو لالقتسالا

نأ ملاـعلا فرـعي نأ مهبـجاو نـم نأ ةـيناطيربلا تارمعتسـملا ناكـس يأر دقلو                   
نأو ،لالقتـسالا اـهنالعإ ءارو ةعنقملا بابسألا ملعي نأو ،اهلالقتسا تنلعأ دق تارمعتسملا               

مـل يـتلا ،مألا ةلودلا نم تارمعتسملا ناكس اهل          ضرعت يتلا ملاظملا ملاعلا مامأ اوضرعتسي       
هـمجرت يذـلاو ،ملظلا ةمواقم يف ناسنإلا قح ىضتقمب اهنع اولصفني نأ نم اصانم اودجي                

ملظلا ىلع ةروثلا يف مهقح ىلإتارمعتسملاناكس   .   
فورـظلا راصـتخاب حضون نأ انيلع بجوتي نالعإلا اذه تايوتحمل ضرعتن نأ لبقو              

هذـه نالعإ ىلإو ،ايناطيرب مألا دلبلا عم تارمعتسملا نيب برحلا ىلإ ةيا             هنلا يف تضفأ يتلا   
دعب اميف فرع اميف ،اهنع لالقتسالا تارمعتسملا ةيكيرمألا ةروثلامساب    .  
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تـلاوت يـتلا بئارضـلل ةجيتن ملظلاب تارمعتسملا ناكس روعش يه ةيادبلا تناك دقل               
عـقاولا رمألا مكحب يتاذلا مكحلا نم عون ك         انه ناك ثيح ،اهوداتعا دق اونوكي مل يتلاو مهيلع        

دـيكأتلا نم عون كلذ بكاوو ،اهداصتقا يف اعراستم اومن تدهش يتلا ،تارمعتسملا هذه يف               
هذـه ةراـجت تدهـشو ،تاسسؤملا هذه ةوقو ذوفن ديازتو ،يتاذلا مكحلا تاسسؤم ومن ىلع                

نـم اـعون تـلثمو ،ةريب    ك ةرفط اهجراخ وأ اهتاذ ةيكيرمألا ةراقلا لخاد ءاوس تارمعتسملا     
  . نيحلا كلذ يف ايناطيرب ةراجت عم ةسفانملا

ةيسنرفلا ةيدنهلا برحلا تناكو      نـم عبسـلا تاونسلا برح مساب فرعي ناك ام وأ            -   
ىتح   ١٧٤٥ماع   ةيكيرمألا ةراقلا لامش يف      ١٧٦٣  تارمعتسـملا ةاـيح يـف لوحت ةطقن         -   

تاوـقلا عـم برـحلا يـف مهتكراشـم           دعب مهتوقب اهناكس روعش ةدايزل ةجيتن ،ةيناطيربلا        
  .ةيناطيربلا

ماع يفو    ةوـق تلكشـت امدنع نايعلل حوضوب تزرب دق تارمعتسملا ةوق تناك         ١٧٤٥   
ةرمعتسـم يـه ةدـحاو ةرمعتسـم بناج نم لماكلاب اهحيلست متو ،لجر فالآ ةسمخ نم                 

نـم جروبز   يول  عازتنا نم ةيناطيربلا تاوقلا عم نواعتلاب ةوقلا هذه تنكمتو ،ستستوشاسام           
  . ةيسنرفلا تاوقلا يديأ

دـعب تارمعتسـملا ىلع ابرح اسنرف نشت نأ يمتحلا نم نأ تارمعتسملا ناكس كردأو               
تارمعتسـملا ماكح مض اعامتجا ،كرويوين ةرمعتسم يف ،ينابلأ يف دقعو ،ةجيتنلا هذه قيقحت            

متـي نأ    -ىرخألا هتايصوت نمض  -رمتؤملا اذه حرتقاو ،اهيف ةزرابلا تايصخشلا نم اددعو           
ةطلـس نم نوكيو ،ةيميلقإلا سلاجملا بناج نم مهرايتخا متي ءاضعأ            نم ىلعأ سلجم ليكشت   

لاوـمألا عـمجي نأو ،نيناوق ردصي نأ يناطيربلا جاتلا هنيعي مكاح عم نواعتلاب سلجملا اذه                
  . برح بوشن ةلاح يف كرتشملا عافدلا ليومتل ،تارمعتسملا عيمج نم

يـف كـش نم اهرواسي امل حارتقالا اذه ىلإ اضرلا نيعب ةين             اطيربلا ةموكحلا رظنت ملو   
اـهتوق دـيازت نـع الضـف ،ةحلسـم تاوـق ليكشت ىلع اهتردقو تارمعتسملا ةوق مظاعت                  
يـف ةوـطخ حارـتقالا تربتعاو ،ةيناطيربلا ةراجتلا سفانت تأدب يتلا اهتراجتو ةيداصتقالا              

نأ ةرـكفو ،سـلجملا رايتخا بولسأل       اهتضراعم ةيناطيربلا ةموكحلا تدبأو ،لالقتسالا هاجتا       
  . تارمعتسملا ناكس نم ةحلسم ةوق ليكشتل لاومألا عمجل نيناوق رادصإ هتطلس نم نوكي

ءاضـعأو تارمعتسـملا ماـكح قسـني نأ ةيناطيربلا ةموكحلا تحرتقا كلذ نم الدبو               
ةـنازخ  لا عفدـت نأو ،تاوقلا ليكشتو ،نوصحلا ءانبب ةصاخلا ريبادتلا اهيف ةيلحملا سلاجملا            
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ىـلع ضرـفت بئارـض نم اهيلع قفنت يتلا لاومألا ددست نأ ىلع ،كلذ فيلاكت ةيناطيربلا                 
  . يناطيربلا ناملربلا بناج نم تارمعتسملا

نوـكت نأل مهضـفر اونلعأو ،يناطيربلا حارتقالا اذه تارمعتسملا ناكس ضراع دقو             
جاـتلا بناج نم مهنييعت م      تي نيذلا ،ةيلحملا سلاجملا ءاضعأو ماكحلا دي يف لماكلاب مهحلاصم         

نيماـينب رـبعو ،يناملرب ليثمت مهل نوكي نأ ةرورض نع راكفأ مهنيب ترولبتو ،يناطيربلا               
بعشـلا نامرح نم هقلق نع نيحلا كلذ يف ستستوشاسام ةيالو مكاح ىلإ ةلاسر يف نيلكنارف     

ين اـطيربلا ناـملربلا ضرـفي نأ نمو ،ىلعألا سلجملا يف ةكراشملا نم تارمعتسملا يف              
   ١. ناملربلا يف ةلثمم تارمعتسملا هذه نوكت نأ نود تارمعتسملا ىلع بئارض

تاونسـلا برح نع ركبم تقو يف تأدب دق تارمعتسملاو ايناطيرب نيب بعاتملا تناكو      
    ، ةراـقلا يف ايراجت طشنت تأدب ةيكيرمألا اهتارمعتسم نأب ايناطيرب ترعش امدنع كلذو ،عبسلا

ةـيناطيرب تارمعتسـم نم مورلا ةعانص يف همادختسال دوسألا ل   سعلا تاجتنم دروتست اهنأو   
قـفاو ،ركسلا بصق لسع وأ       دوسألالسعلا ةراجت راكتحا ىلع اهنم المعو ،ةيسنرف ىرخأو           

لسعلا نوناق ىلع ١٧٣٣ماع يف يناطيربلا ناملربلا    .دوسألا 
 لسـعلا نـم نولاـج لك ىلع تاسنب ةتس هردق امسر وأ ةبيرض نوناقلا اذه ضرفيو                

فدهتسـي نوناـقلا ناـكو    . ةـيناطيربلا تارمعتسملا ريغ نم دري يذلا يأ ،يبنجألا دوسألا       
             ، نييناـطيرب راجت نم دوسألا لسعلا ءارش ىلع ةيلامشلا ةيكيرمألا تارمعتسملا ناكس رابجإ

  ). دوسألا لسعلا نم عنصي يذلا رمخلا(مورلا ةعانص نع ىلختلا وأ 
عامسـلا نـم اوسـئي اـملو ،نوناـقلا ى           لع ىودج نود تارمعتسملا ناكس ضرتعاو     

عصـخت تـناك يتلا زيدنألا برغ ةقطنم نم دوسألا لسعلا بيرهت يف اوعرش مهتاضارتعال         
اـيناطيرب ترعـش اـملو ،دوـقع ةدع ىدم ىلع بيرهتلا ةراجت ترهدزاو ،اينابساو اسنرفل        

ماـع ي   ـف لـيفنارج جروج يناطيربلا ءارزولا سيئر أدب ،ةيكرمجلا تادئاعلا نم اهرئاسخب            
يـف دوـسألا لسـعلا ىـلع موـسرلا نيناوـق قيبطت يف ةددشتم ةسايس جاهتنا يف                   ١٧٦٤  

  .  تارمعتسملا
 ١٧٦٤ماـعل ركسلا نوناق ردصو ،دجم ريغ هنأ تبث يذلا دوسألا لسعلا نوناق يغلأو                

تـناعو ،ةيكيرمألا تارمعتسملا نم موسرلا ليصحتل ةيلعاف         رثكأتاءارجإ ىلع لمتشا يذلا       
بـيرهت تاـيلمع لعج يذلا ،نوناقلل ددشتملا قيبطتلا نم دنالجنإ وين يف ةيكيرم              ألا ئناوملا 

                                                 
1 William Shepherd, A History of the American Revolution, Harper & Brothers, New 
York, 1846, pp. 14-19.  
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تارمعتسـملا ناكس ماقو ،ةريبك ةيداصتقا ةرطاخم ىلع يوطنتو ةروطخ رثكأ دوسألا لسعلا             
اـنذأ ةـيناطيربلا ةموكحلا رعت ملو ،ريبك قاطن ىلع نكت مل اهنكلو ،نوناقلا دض تاجاجتحاب                

  . اهتارمعتسم ناكس ىواكشل ةيغاص
ماع سرام    ٢٢يفو   ضرـف نوناق وأ ،ةغمتلا نوناق يناطيربلا ناملربلا ردصأ          ١٧٦٥   

قئاـثولا عيمج ىلع ةغمت موسر نوناقلا ضرف دقو ،ةيكيرمألا تارمعتسملا يف ةغمتلا موسر              
  .بعللا قاروأو تاعوبطملاو فحصلاو ةيراجتلا دوقعلاو صيخارتلاو ةينوناقلا

يجرف سلجم ردصأ ويام    ٢٨يفو   ىـتح ،ةغمتلا نوناق ةضراعمل ةددشم تارارق ةدع اين          
ناـملربلا ةطلـس يـف نـعطت يـتلا تاـبيتكلاو تاروشنملا ترشتناو            . هقيبطت أدبي نأ لبق   

يـتلا فحصـلا تاداقتنا تدعاصتو      . تارمعتسملا يف بئارض رادصإ يف هقحو ،يناطيربلا      
هذـه ىدـص ددرـتو ،اه       عيزوت ىلع رثؤيس اهنأ تأر يتلاو ،ةغمتلا نيناوق اضيأ يه اهتلمش          

تارمعتسملاءاحنأعيمج يف تاداقتنالا    .  
ةـلثامم تارارـق تردـصو ،تارمعتسملا عيمج يف نوناقلا لوح تاشاقنلا تدعاصتو        

ناكـس مجاهو فنع  لامعأىلإ كلذ ىدأ ةياهنلا يفو ،ىرخأ تارمعتسم يف اينيجرف تارارقل            
      ، يـف ةلثامم فنع لامعأ تعقوو       اهيف ثاثألا اومطحو ،نييموكحلا نيلوئسملا لزانم نطسوب  

لامعألا هذه ىلع نيضرحملا نورهاظتملا ىمحو ،تارمعتسملا نمىرخأءاحنأ ةدع   .  
ةدـحولا ةـيمهأب هروعش نم اقالطنا       - ستستوشاسام سلجم اعد وينوي نم سداسلا يفو      

تارمعتسملا ناكس تايرح   ديكأتلونوناقلا ةهجاوم يف     داـفيإل ىرخألا تارمعتسملا سلاجم      -   
ةشـقانمل ،ربوتكأ نم يناثلا يف كرويوين يف دقعني         ) سرجنوك(ماع رمتؤم ىلإ مهنع ني      بودنم
  .ةنهارلا فورظلا يف ةيرورضلا ريبادتلا

يـتلا ،اـيجروجو انيلوراك ثرونو اينيجرف ادع اميف تارمعتسملا عيمج كلذل باجتساو             
نوبودـنملا رضـحو     .اهليثمتل نيبودنم باختنا نود اهيف ،ايناطيرب نم نونيعملا ماكحلا لاح         

نـع تاـشاقنلا ترفـسأو ،نيددـحملا ناكملاو دعوملا يف ىرخألا عستلا تارمعتسملا نع               
سـلجملو كـلملل تاـسامتلا دادـعإو مهاواكشب نايبو ،مهقوقحب نالعإ رادصإ ىلع قافتالا               

اـهنم لك ،ةلثامم تاوطخ رضحت مل يتلا تايالولا تذختاو          . نأشلا اذهب ايناطيرب يف ناملربلا    
   ١. درفنم وحن ىلع

                                                 
1 Ibid, pp. 26-29 
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كروـيوين يـف راـجتلا راـبك نم          ٢٠٠وحن دهعت نوناقلا نايرس نم دحاو موي لبقو           
دـشاح عاـمتجا ىـلإ اومضـنا مـث ،ةغمتلا نوناق ءاغلإ نيحل ،ةيناطيربلا عئاضبلا ةعطاقمب                 

ءاسـملا يـفو    . لامعلاو ةراحبلاو تالحملا باحصأو نييفرحلا مض ،نوناقلا ىلع جاجتحالل        
لزـنم اوـبهنو ،اهعيزوتل ادادعتسا عباوطلا اهيف تعضو يتلا ةعلقلا            صخش يفلأ  وحن رصاح   

  . ةوقلاب نيرهاظتملا قيرفتل ةيناطيربلا تاوقلا ةيالولا مكاح ىعدتساو نييناطيربلا طابضلا دحأ
عئاضـبلا ةعطاقم راجتلا نلعأ ثيح ،ةلثامم الامعأ ينابلأو نوتسلراشو ايفلدالف تدهشو            

" ةـيرحلا ءاـنبأ   " مـسا اهسفن ىلع تقلطأ نييفرحلا نم تاعا         مج تعنمو ،عنصلا ةيناطيربلا   
ميدـقت ىـلع ةـغمتلا عـيزوت نع  نيلوئسملا نيفظوملا نم اددع تربجأو ،عباوطلا عيزوت                 

  .مكاحلا بئان لزنم بضاغ دشح رمد نطسوب يفو ،مهتالاقتسا
ت فدهتـسا ،لاـمعأ ةدع ةغمتلا نوناق نايرسل لوألا مويلا          وهو ربمفون نم لوألا دهشو    

                ، ءاـحنألا عـيمج يـف سئانكلا يف ةزانجلا سارجأ تعرق ثيح ،نوناقلا ضفر نع ريبعتلا
ناـكو ،عـباوطلا ءارـش سانلا عطاقو ،نوناقلا ىلع جاجتحالا نع ريبعتلل تاريسم تميقأو               
نيـحل ،ةـيناطيربلا عئاضـبلا ةعطاقم ىلع تارمعتسملا ءاحنأ بلغأ                  مع حضاو قافتا كانه

  . يناطيرب وهام لكلو ،ةيناطيربلا ةطلسلل حضاو دحت كانه ناك امك ،ةغمتلا نوناق ءاغلإ
ةـجيتن مهحلاصـم ىـلع قلقلاـب اورعـش نيذلا نييناطيربلا راجتلا نم  طغض تحتو          
ىـغلأ ،يـطنلطألا نم ىرخألا ةفضلا ىلع رطاوخلا ةئدهتلو ،مهعئاضبل ةيكيرمألا ةعطاقملل             

قـح دـكؤي اـنالعإ ردصأ هنأ ريغ          ١٧٦٦ماع سرام يف ةغمتلا نوناق يناطيربلا ناملربلا          
  . اهيلع بئارض ضرفي نأو ،تارمعتسملا يف قبطت نيناوق ردصي نأ يف يناطيربلا ناملربلا

ىـلإ تبسـن يتلا ،دنسنوات نيناوق  يناطيربلا ناملربلا ضرف            ١٧٦٧يلاتلا ماعلا يفو      
ناـملرب لـي    طعت ىـلإ وعدي اهنم لوألا نوناقلا ناكو       . دنسنوات زلراشت كاذنآ ةنازخلا ريزو    

ةـماقإ راـقم ريفوـتب يضقي ،نيماع لبق ردص نوناقل عايصنالا مدع ىلع هتبقاعمل كرويوين         
تادراو ىـلع اموـسر ضرـفي ناـكف يناـثلا اـمأ ،دـيدجلا ملاعلا يف ةيناطيربلا تاوقلل                   

ءاشـنإل نوناـق ثـلاثلاو      . ياشلاو قرولاو تاناهدلاو صاصرلاو جاجزلا نم تارمعتسملا      
  . موسرلاو بئارضلا ليصحت ىلع فارشإلل تارمعتسملا يف تايضوفم

. اـهيف تاـناملربلا ىلإ لصو تارمعتسملا يف اديدش ابضغ ةديدجلا نيناوقلا تراثأ دقو             
جاـتلا لـح ةدـيدجلا نيناوقلل ستستوشاسام ناملرب بناج نم ةنلعملا تاداقتنالا ىلع ادرو               

نيـح   ١٧٧٠ما  ـع سراـم يف نطسوب ةحبذم تعقوو       . ١٧٦٨ماع يف ناملربلا يناطيربلا       
نوـجتحي اوناـك نيذلا نيرهاظتملا ىلع رانلا ةنيدملا يف ةطبارملا ةيناطيربلا تاوقلا تقلطأ              
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اذـه ناـك دقلو ،ةرهاظملا دئاق مهنيب نم نيرهاظتملا نم ةسمخ تلتقو ،دنسنوات نيناوق ىلع                
دـض   نييكيرـمألا رعاشم ةراثإل لالقتسالا ةاعد اهلغتسا يتلا ةيسيئرلا رواحملا نم ثداحلا             

  . يناطيربلا جاتلا
اذـه نأ نـم مغرـلا ىلعو ،ياشلا نوناق يناطيربلا ناملربلا ردصأ              ١٧٧٣ماع يفو     

ىـلإ ةيقرشلا دنهلا ةكرش هردصت يذلا ياشلا يفعي لب ياشلا ىلع اموسر ضرفي ال نوناقلا                
ىـتح صخرأ نوكي فوس ةكرشلا هردصتس يذلا ياشلا نإف مث نمو ،ةيكيرمألا تارمعتسملا            

نيناوـق اهضرفت يتلا ةبيرضلا عفد دعب ىتح نويكيرمألا هبرشي ناك يذلا برهملا ي              اشلا نم 
اـمم ةدوـج رـثكألا ياشـلا نـم تادراوـلا هذه اوعطاق تارمعتسملا ناكس نإف ،دنسنوات               

  .هنوكلهتسي
ناكـس ةيرحلا ءانبأ مساب فرعت تناك يتلا لالقتسالل ةيعادلا ةيرسلا تامظنملا تعدو             

لوـبق نأ اـمهلوأ ،نيببسل برهملا يدنلوهلا ياشلا كالهتسا ىلع را            رصإلا ىلإ تارمعتسملا  
ببسـلاو ،دنسـنوات نيناوـق اهـضرفت يتلا ةبيرضلا ضرفب لوبقلا ينعي ياشلا اذه داريتسا        
اذـهو ،اـهئالكو قـيرط نع هعيزوتب ةيقرشلا دنهلا ةكرش موقت فوس ياشلا اذه نأ يناثلا                 

  . نييكيرمألا راجتلاب ارارضأ قحليس
،           عطاقو   ةيرسـلا تايعمجلا هذه هتبلط امل ةباجتسا ،يناطيربلا ياشلا لعفلاب نويكيرمألا

اهتدايـس طسـب ديكأت نم عونك ياشلا ريدصت متي نأ ىلع ترصأ ةيناطيربلا ةموكحلا نكلو                
مدآ ليومـص نـكمت نطـسوب ءانيم ىلإ ياشلا نم ةنحش تلصو امدنعو ،تارمعتسملا ىلع        

ياشـلا غيرفت مدعب مهعانقإو نطسوب يلاهأ ةراثإ نم لالقتس          الل ةيعادلا ةينطولا تادايقلا دحأ    
ثـيح نـم ،ياشلا ةدوعب حامسلا ضفر ستستوشاس ام ةرمعتسم مكاح نأ ريغ              . ءانيملا يف 

  . كلذ ىلع بترتت دق يتلا بقاوعلا ةيشخ ىتأ
اـميف ،رـحبلا يف ياشلا ةنحشب اوقلأو ،رمحلا دونهلا يز يف نيينطولا نم ددع ركنتو                

ةـيناطيربلا ةموكحلا قنح ثداحلا راثأو     "نطسوب ياش لفح  "مساب دعب اميف خيرات     لا يف فرع    ،
نيناوـقلا تارمعتسملا ناكس هيلع قلطأ ام رادصإ هاجتا يف كلذ عفدو ،يناطيربلا ناملربلاو              

  . ١٧٧٤ماع يف  قاطت ال يتلا نيناوقلا وأ ةرئاجلا 
ىـلإ نطسوب ءانيم قالغإب      يضقي يذلا نطسوب ءانيم نوناق وه نيناوقلا هذه لوأ ناكو           

كـلملا ةـلالج رعشي نأ ىلإو ،ياشلا نم اهرئاسخ نع ةيقرشلا دنهلا ةكرش ضيوعت متي نأ                 
اوـمظنو ،نطـسوب يلاـها بضغ نوناقلا راثأ دقو          . ةنيدملا يف نمألا بابتتسا نع اضرلاب     

نط ـسوب يلاهأ عيمج ىلع زييمت نود ايعامج اباقع ضرفي انوناق هرابتعاب هدض تاجاجتحالا             



  )٦٧(

يـف ريهاـمجلا بضـغ ةراثإ يف لالقتسالا ةاعد هلغتسا امك ،ثداحلا يف اوببست نم ىلع ال      
  . ىرخألا تارمعتسملا يفو ةرمعتسملا

هـيف ببسـت يذـلا بضـغلا نم دشأو اقاطن عسوأ ابضغ راثأ يذلا يناثلا نوناقلا امأ                  
رـشابملا مـكح    لا تحت ةرمعتسملا عضو يذلا ستستوشاسام ةموكح نوناق وهف لوألا نوناقلا          

وأ يناـطيربلا مكاـحلا ةقفاومب نوكي ةفيظو يأ لغش نإف نوناقلا اذه ىضتقمبو ،يناطيربلا               
ةرمعتسـملا نـم ماـقتنالا ةـعزن تناكو تاعامتجالا ىلع ادويق نوناقلا ضرف امك ،كلملا                
نأل ،اضـيأ اـهينعي نوناـقلا نأـب ىرخألا تارمعتسملا ترعش دقو ،هيف ةحضاو ةدرمتملا                

  .يناطيربلا ناملربلا نم رارقب ريغت نأ نكمي اهتاموكح
نـم مكاحلا نكمي نوناق وهو ،ةلادعلل فصنملا قيبطتلا نوناق وهف نيناوقلا هذه ثلاث امأ               
رعش اذإ ةلاح يف ىرخأ نكامأ وأ تارمعتسم ىلإ جاتلل نيعباتلا نيلوئسملا تامكاحم لقني نأ               

         ، اذـه نطنـشاو جروج فصو دقو       ةلداع نوكت نل ستستوشاسام ةرمعتسم يف ةمكاحملا نأب
نـم ةاـجنلاو نييكيرـمألا لتق نم نييناطيربلا نيلوئسملا نكمي هنأل لتقلل نوناق هنأب نوناقلا                

  . ةمكاحملا
فدـهيو ،دونجلا ءاويإ نوناق وهو تارمعتسملا عيمج ىلع قبطني هنإف عبارلا نوناقلا امأ         

ناـكو اـكيرمأ يـف نييناطيربلا دونج      لل راقم ريفوتل ةيلاعف رثكأ ريبادت ذاختا ىلإ نوناقلا اذه         
يـف ةيعيرشـتلا سلاجملا نكلو راقملا هذه لثم ريفوت تارمعتسملا نم بلط دق قباس نوناق                

  . نوناقلا قيبطت يف نواعتت مل تارمعتسملا
ءانثتـسا نود تارمعتسـملا عـيمج يف بضغلا تراثأ يتلا نيناوقلا ىلع لعف در يفو                

 ١٢نـع نوـلثمم هرضـحو ،ةراـقلا ىوتسم ىلع لو            ألا ماعلا رمتؤملا تارمعتسملا تدقع    
ايجروج هرضحت ملو     -ةرمعتسم   ربمتبـس نـم سماخلا يف ايفلدالف يف لوه رتنبراك يف            -   

ناـملربلا اهردـصأ يـتلا ،ةرئاـجلا نيناوـقلا نـع ئشانلا فقوملا يف رظنلل               ١٧٧٤ماع    
  ". نطسوب ياش لفح"نم اماقتنا يناطيربلا 

،          ا ىلإ اسامتلا رمتؤملا ردصأو     ادـنلريأو يـمظعلا اـيناطيرب لهاع ثلاثلا جروج كلمل
دـقع ىلإ رمتؤملا اعدو ،مهنع ملاظملا عفر كلملا دشانيو ،تارمعتسملا قوقحب ةمئاق نمضتي              

ءاـغلإب سامتلالل كلملا ةباجتسا مدع ةلاح يف ،يراقلا ىوتسملا ىلع           ) سرجنوك(ماع عامتجا   
   .١٧٧٥ماع ويام نم رشاعلا يف ةرئاجلا نيناوقلا 
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بعـش اـهل ضرـعت يـتلا ملاـظملاب ةمئاق مدق نأ دعب ،هسامتلا يف رمتؤملا حضوأو                  
اـيناطيرب عم ةيراجت تالاصتا وأ تاقفص يأ اودقعي نل تارمعتسملا ناكس نأ ،تارمعتسملا              
ةـعطاقملاب مازـتلالا ةـبقارمل ناـجل ليكشـت رمتؤملا ررقو ،ةرئاجلا نيناوقلا يغلت نأ ىلإ                 

فوـسو ،ةـعطاقملل نيـكهتنملا وأ نيفلاخملا ءامسأ فحصلا يف            رشني فوس هنأو ،ةيراجتلا     
  .تارمعتسملا بعش حلاصم ءادعأ مهربتعي

ال نـحن  : "يناـطيربلا بـناجلا ةنأمطل يناطيربلا كلملل همالك اهجوم رمتؤملا فاضأو   
،          الو. نمألاو ةيرحلاو مالسلا ىوس بلط    ن ةـصاخلا مكتاطلس ىطختن نأ يف ةبغر يأ اندوارت

فوـسو ،اـنبناج نـم دـييأتو ةياعر لحم ايناطيرب عم انتقالعو انيلع مكتط          لس لظت فوسو  
  ١".اعيمج اهب كسمتن

ماـع ليربأ     ١٩يف دروكنوك ةكرعم تعقو ءانثألا هذه يف         لوأ كلذـب نوـكتل      ١٧٧٥   
ةلـص اـهل تسـيل ةـكرعملا هذه نأ نم مغرلا ىلعو ،ةيكيرمألا ةروثلا يف ةيقيقح ةكرعم                  

ةدئاـس تـناك يتلا عاضوألا نع فشكت اهنإ ،ةرئاجلا نيناوقل           ا ةيضق يف تايرجملاب ةرشابم    
  .ستسوشتاسام ةرمعتسم يف اميس الو ،تارمعتسملا ضعب يف

ىـلإ ةيناطيرب ةوق تهجوت نأ دعب ستسوشتاسام يف دروكنوك دنع ةكرعملا تعقو دقو                
ة حلـسأ نزخت ستسوشتاسام يف نيعوطتملا نم تايشيليم نأب تامولعم تقلت نأ دعب ةقطنملا             

هذه ةرداصمب ةوقلل     رماوألاتردصو  . دروكنوك يف ةيركسع تادادمإو    اهريمدـت وأ   ةحلسألا    .
ةـيرق دنع قيرطلا يف تايشيليملا نيبو اهنيب تاشوانم تعقو دروكنوك ىلإ ةوقلا هجوت ىدلو               
دـق نيعوـطتملا تايشـيليم تـناك ثيح ،دروكنوك ىلإ ةوقلا تهجوت كلذ دعبو ،نوتجنسكل                

  . ةوقلا مودقب تملع نأ دعب ةيجيتارتسا عقاوم تذختا
 ٢٠٠نيـب ام اهددع حوارتي ةوق طبارت تناك دروكنوكلا رهن ىلع يلامشلا رسجلا دنعو               

اهدـعب تأدـبو ،ةدعو اددع اهنم رثكألا ةيناطيربلا تاوقلا مدقت ةوقلا تقاعأو ،عوطتم         ٣٠٠و  
يـف اهتدراطو ،ةري    بك رئاسخب تينم نأ دعب نطسوب هاجتا يف باحسنالا يف ةيناطيربلا ةوقلا           

وـحن ةـيناطيربلا ةوقلا ترسخو      . رئاسخلا نم ديزملا اهيف تعقوأو ،نيعوطتملا ةوق قيرطلا       
مهنم ةئام وحن ةكرعملا يف نوعوطتملا رسخ نيح يف ،ايدنج٢٧٠   .  

                                                 
1 Ibid, pp.76-7٨. 
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مدـعل ةـجيتن ويام يف ةراقلا ىوتسم ىلع يناثلا       ) سرجنوكلا(ماعلا رمتؤملا داقعنا دعبو     
يـتلا تايشـيليملا نأ رمتؤـملا نلعأ ،لوألا رمتؤملا سامتلال ثلاثل            ا جروج كلملا ةباجتسا   

جروـج فـلكو ،ةراـقلا ىوتسـم ىلع شيج اهنم لكشتي فوس ،ةيناطيربلا تاوقلا تمزه                
  .شيجلا اذه ةدايقب نطنشاو

اراصـتنا ةيناطيربلا تاوقلا اهيف تققح يتلا ليه ركناب ةكرعم تعقو            ١٧٧٥وينوي يفو     
اهدـعب رحبلا قيرط نع نطسوب ةيناطيربلا تاوقلا ترداغو ،حاورأل  ا يف ةريبك رئاسخ اهفلك    

تاوـقلل دوـجو ةـيكيرمألا تارمعتسـملا يـف كاـنه دعي ملو ،ايشتوكس افون ىلإ ةهجوتم                  
  . تارمعتسملا يف دعاصتملا بضغلا ةيشخ ،ةيناطيربلا

رـي  غ ،ملاـظملا عفرل كلملا ىلإ اريخأ اسامتلا ويلوي يف رمتؤملا لسرأ كلذ باقعأ يفو              
             ، ساـمتلالا اضـفار ،ةدرمتم تارمعتسم ةيكيرمألا تارمعتسملا نأ نلعأ يناطيربلا كلملا نأ
تارمعتسـملا عم ةراجتلا رظحي انوناق يناطيربلا ناملربلا ردصأ ،هتاذ ماعلا نم ربمسيد يفو              

  . ايرحب اراصح اهيلع ضرفيو ،ةدرمتملا ةيكيرمألا
ماع فصتنم ىتحو     ١٧٧٥ماع نم ةرتفلا لاوطو      برـحلا نوـيكيرمألا ضاخ      ١٧٧٦   

مهفوفـص نيـب ماسـقنا كانه لظو ،برحلا هذه نم مهفده ىلع اوقفتي نأ نود ايناطيرب دض         
دادـعأ نـم صلقت تناك ثادحألا تايرجم نأ ريغ          . كلملل نيلاوملاو لالقتسالل نيعادلا نيب    

مألا تارمعتسملا يف لمعلل قزترم فلأ      ٣٠دينجت نع كلملا نالعإ نأ امك ،نيلاوملا            ، ةـيكير
                ، تارمعتسـملا ناكـس بـناج نم بضغلا ةدح نم دازو ،لالقتسالل نيديؤملا دادعأ نم داز

  .لاصفنالاب ةبلاطملا تاوعدلا نمو
يـف ماـعلا يأرـلا ىـلع رـيبك رـثأ هل ناك باتك ردص                 ١٧٧٦ماع نم رياني يفو       

اذه عزو دقو     "ديشرلا يأرلا "نيب ساموت يسايسلا فوسليفلا باتك وه ،تارمعتسملا         باـتكلا  ، 
نـم وهو    -نيب ساموت عفادو  . تارمعتسملا يف ةخسن نويلم فصن نم رثكأ غلب ايسايق امقر           

يـف اـكيرمأ يـف ةـيناطيربلا تارمعتسـملا قـح نع              -مكحلا يف يكلملا ماظنلل نيداعملا      
ةراق ةريزج مكحت نأ لقعي فيك ارخاس لءاستو        لالقتسالا هرـثأ اضـيأ باتكلا اذهل ناكو       . ، 
  .لالقتسالا حلاصل تارمعتسملا يف ماعلا يأرلا يف لوحت ثادحإ يف ريبكلا

ةبسـنلاب ارارـق كلملاو ناملربلا ذختي نأ نم سأيلا نم ةلاح تدعاصت كلذ باقعأ يفو       
ثيدـحلا أدـبو ،رمتؤملا يف شاقنلا ةدح تدعاصت مث نمو ،رمتؤملا اهلسرأ يتلا تادشانملل               

اـهنيب نـمو اـهمامأ ةـحات     ملا تاراـيخلا نعو ،تارمعتسملا حلاصم نع حضاو وحن ىلع      
  .لالقتسالا
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ويام     ١٥يفو   نأـب اـهيجوت سرجنوكلا يف اهبودنمل اينيجرف ةرمعتسم تلسرأ           ١٧٧٦   
ايمـسر حارـتقالا يـل يرنه دراشتير مدقو ،يكيرمألا لالقتسالل انالعإ ينبتي حارتقاب مدقتي               

حرـص يذ   ـلا ستستوشاسام بودنم زمادآ نوج نم ةيروف ةباجتسا هحارتقا دجوو ،رمتؤملل           
لـحت نأو ،ةلقتسـم تاـيالو نوكت نأ اهقح نم ةدحتملا تارمعتسملا هذه نأب رمتؤملا مامأ                 

   ١.ىمظعلا ايناطيرب عم ةيسايسلا اهتالص عطقت نأو ،يناطيربلا جاتلاب اهطابر
نأ دـعبو ،اـبيرقت يمظعلا ايناطيرب دض درمتلا ءدب نم ماع دعبو ماعلا اذه فيص يفو                 

) سرجنوـكلا (ماـعلا رمتؤملا يرجأ ،ةحجارلا ةفكلا يه تحبصألالق         تسالا راصنأ ةفك نأ ادب    
نـم ًالـك مضت ،ةنجل ويام نم قحال تقو يف فلكو ،لالقتسالا رارق عورشم لوح ةشقانم                 
نالـعإ دادـعإب ،نوتسـجنفل ترـبورو نيلكنارف نيماجنبو زمادآ نوجو نوسرفيج ساموت              

  .لالقتسالا
 .نالـعإلا ةـباتكب نوـسرفيج ةنجللا تفلك ،ةي        سيئرلا طاقنلا ىلع ةنجللا تقفتا نأ دعبو      

توـص يذـلا لالقتسالا نالعإ عورشم اينيجرف نع رمتؤملا وضع نوسرفيج ساموت دعأو              
ويلوي نم عبارلا يف ايمسر هيلع عيقوتلا متو ،ويلوي ٢يف ةقفاوملاب سرجنوكلا هيلع   ١٧٧٦ .  

قوـقحلا نالـعإ ل     ـثم كـلذ يف هلثم أدب يكيرمألا لالقتسالا نالعإ نأ ظحالملا نمو            
فالتـخا عـم ،هاياعر قح يف كلملا اهبكترا يتلا ملاظملا ركذب امتهم      ١٦٨٩ماعل يزيلجنإلا     

نيـب ةكرتشـم ادوـنب كاـنه نأ ادـب امك ،تانالعإلا هيف ردص يتلا فورظلاو تاغايصلا                  
  .ةغايصلا يف ةفيفط قورف عم نينالعإلا

نالـعإلا مدـق  ،ملاـعلا لود         مامأ ايناطيرب نع تارمعتسملا لاصفنا ريربت قايس يفو         
تارمعتسـملا بعـش قـح يـف ثلاثلا جروج كلملا اهبكترا يتلا ملاظملاب ةمئاق يكيرمألا                
بعـش ىـلع بئارـض ضرـفو ةـيكلم تارارـقب نيناوقلا رادصإ اهنيب نمو ،ةيكيرمألا                 
لـمعلاو ،ةلادعلا ضرف ةقاعإو ةيعيرشتلا سلاجملا ليطعتو ،يناملرب ليثمت نود تارمعتسملا            

ملاظملا نم كلذ ريغو ،تارمعتسملا بعش ةراجت ليطعتىلع  .  
               ، ةدبتسـملا مـكحلا مظنب ةحاطإلاو ةروثلا يف بوعشلا قحل سسؤي نالعإلا نإف مث نمو

يـف ملاـعلا بوعـش نـم      ريثكلل ماهلإ ردصم كلذ ناكو ،ريصملا ريرقت يف بوعشلا قحلو        
،     ىلع دكؤي نالعإلا نإف كلذ نع الضفو        . ةيرحلا ليبس يف اهلاضن    ناسـنإلل ةـتباثلا قوقحلا

قلطنا يتلا قوقحلا يهو ،ةداعسلا قيقحتل يعسلا يفو ،ةيرحلا يفو ةايحلا يف هقح اهنيب نمو               
  . لالقتسالا قيقحتل نالعإلا اهنم

                                                 
1 Francis Newton Thorpe, A Short Constitutional History of United States, Little, 
Brown and Company, Boston, 1921, pp. 11-12.  
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  يناثلا لصفلا
  وإعالن احلقوق األمريكيالدستور 

  
   
  
  
  

وأ بعشـلا ةد    ارإ نم اقالطنا ردصي روتسد لوأ هنأ يف يكيرمألا روتسدلا ةيمهأ نمكت           
 ،ملاـعلا ريتاـسد نم ريثك يف كلذ دعب اهدجنس يتلا ةرابعلاب ةحارص كلذ نع ربعيو ،ةمألا                

هـنأ اـمك     ..."روتـسدلا اذـه انردصأو انعضو ةدحتملا تايالولا بعش نحن         : "لوقت يتلاو     ،
مـل اـمك ،اهمكحت يتلا طباوضلا عضوو ،اهمظنو اهنيب لصفو ،تاطلسلا ددح يذلا روتسدلا               

دـعب ،نهارلا تقولا ىتح هنالعإ ذنم ايراس لاز ام يذلا روتسدلا وهو ،هلبق روتسد                يأ لعفي   
رـثكأ اـهتلعجو ،ةيسـيئرلا هتاقلطنم ىلع تدكأ تاليدعت يهو ،هيلع تاليدعتلا ضعب لاخدإ     

  . نطاوملا قوقح نامض يف اميس ال ،اديدحت
كـلت اميـس     ال ،اهريتاـسد عـضو يف لودلا نم ريثك هب ىدتقا يذلا روتسدلا هنأ امك                

تنمضـت يـتلاو    " يـكيرمألا قوقحلا نالعإ   "مساب تفرع يتلاو هيلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا        
اذـه اهاسرأ يتلا ئدابملا نم ريثكل ىدص دجنس امك          . ةيندملا تايرحلل اعطاقو احضو اديدحت    

  .ناسنإلا قوقح لاجم يف ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا قيثاوملا يف روتسدلا
رمتؤـم لالـخ نـم روتسدلا اذه عضو هب مت يذلا بولسألاب لودل              ا نم ريثكلا ىدتقاو   

اذـه ىعسو ،ةيكيرمألا تايالولا عيمج هيف تلثمو اهنمضت يتلا ئدابملا ىلع قفتا ،يروتسد              
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نأ اهنأـش نـم ناك يتلا ،ةديدشلا تافالخلا نيب رضحتم بولسأب قيفوتلل يروتسدلا رمتؤملا               
وتلل ْتلِذ    . تافالخلا هذهل طسو لولحل لصب ىتلا يعاسملا الول ،هب فصعت

وأ تاـيرح نـم هاسرأ امو        ،داوم نم يكيرمألا روتسدلا هنمضت ام ضرعتسن نأ لبقو          
ردـص يتلا ةيخيراتلا فورظلاو تاسبالملا الوأ ضرعتسن فوس اننإف ،مكحلا ماظن ديدحت نم              

  . اهنيحيف اهعون نم ةديرف ةيلمع تناك يتلا ،روتسدلا اذه رادصإ ةيلمع نع ثدحتنو ،اهيف 
يـف ةطلسـلا تحبصأ نأ دعب ةدحتملا تايالولل نيسسؤملا ءابآلل لغاشلا لغشلا ناك دقل             
يـف ثدـح اـمك مهمه فرصني ملو ،يباين مكح ماظن ءاسرإ وه ةيكيرمألا ةراقلا يف مهيديأ                  
دـحي نأ هنأش نم اماظن اوعضو لب ،مهتطلس ديبأت ىلع اولمعي نأ ىلإ ملاعلا نم ىرخأ نكامأ               

لـفكي نأو ،مكحلا ةرادإ يف ةيلحملاو ةيبعشلا ةكراشملا نم ردق ربكأ حيتي نأو               مهتاطلس نم   ،
  .  ةطلسلا لوادت

اـم مـغر ،مهتقاط ردق اهزاجنإ ىلع اولمعو          ،مهرصعل ةحلملا ةمهملا يه هذه تناكو       
يـف مهتاداهتجا نكت ملو ،فدهلا اذه قيقحت نود لوحت نأ اهنأش نم ناك لكاشم نم مههجاو                 

يباـينلا مكحلل ةيساسأ حمالم ةفاضإ لب ،مكحلا يف ماظنلا اذه لثمل ءاسرإ در              جم  ددصلا اذه   
  . لبق نم ةفورعم نكت مل

تـناكو ،مكحلل انودمو ابوتكمو الماكتم اماظن اوعضو نم لوأ مه نويكيرمألا ناك دقل              
يقتسـتو ،ةمكاحلا ةرسألا وأ ةمكاحلا ةقبطلا لوح رودت يروتسدلا ابوروأ خيرات يف ريتاسدلا              

خيراـتلا ناـك ثـيحب ،بعشلا ةدارإ ىلع يكيرمألا روتسدلا زكترا نيح يف ،اهتيعرش اهن                م
  . بوعشلل مكحلا لاقتنا خيرات ةيادب وه يكيرمألا يروتسدلا

نـع ةلقتسـم ةرمعتسـم لك تناك ايناطيرب نع ةيكيرمألا تارمعتسملا تلقتسا نيحو              
لخدأو ،اهنيب برق لالقتسالا لجأ نم لاضنلا نكلو ،ىرخألا        يـف تمتح ةديدج تاقالع يف اه        

يـف ةوطخ تارمعتسملا هذه ذختت مل ريرحتلا برح يف لاتقلا عالدنا ىتحو ،دحتت نأ ةياهنلا                
  . داحتالا هاجتا

ويام   ١٥يفو   ماعلا رمتؤملا هيف فلك يذلا مويلا وهو         ١٧٧٦  دادـعإب ةنجل   ) سرجنوكلا( 
ةـطخ ةنجللا تدعأو     "داحتالا داوم "مساب فرع ام عضوب ىرخأ ةنجل فلك لالقتسالا نالعإ            ،

هبشـلا ةـبيرق اهب مدقت يتلا ةطخلا تناكو ،نوسنكيد نوج ةنجللا سيئر ةطخلا مدقو                ،مكحلل  
  .نيلكنارف نيماجنب اهمدق ةقباس ةطخب
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دوـيق ضرـف عم ةيالو لك ةدايسو ةيالو لك لالقتساب افارتعا نوسنكيد ةطخ تنمضتو      
،     داحتالا داوم تناكو ،تايالولا لك ىلع ةنيعم      ةدـحتملا تاـيالولل روتـسد لوأ ةـباثمب هذه  

ىتح   ١٧٨١سرام لوأ نم ةرتفلا يف ةيراس تلظو         وـينوي  ٢١  ةـطخلا تنمضـتو     ،١٧٨٨   
اليـثمتو ،اهترطيـس تـحت يكيرمألا برغلا ةقطنم نوكت ةيوق ةيزكرم ةموكح ةماقإ اضيأ               

  .بئارض ضرف ةطلس كلمي يذلا يعيرشتلا سلجملا يف تايالولل ايواستم
يناـطيربلا جذومنلا راركت ىشخت تناك ايناطيرب نع اثيدح ةلقتسملا تايالولا           هذه نكلو   

ىـلع ةيرذج تاليدعت ىرخأ سجاوهو سجاهلا اذه ببسب تلخدأ مث نمو ،بئارضلا ضرفل              
نإـف ،ةـيزكرملا ةطلسلا ةطلس نم اريثك تدح تاليدعتلا هذه نأ مغرو ،عيقوتلا لبق ةطخلا                

نيـب تاـفالخللو ،بناج نم ةروثلا ثادحأ رارمتسال         ارظن ؛تاونس قرغتسا اهيلع قيدصتلا      
نـم ردـق ربكأ مضل ىعست ةريغصلا تايالولا تناكو ،دودحلا لوح رخآ بناج نم تايالولا                
لوـحو ،تاـيالولا نيـب ةراجتلا ىلع دويقلا لوح تافالخ تراث امك ،عيقوتلا لبق يضارألا                

دوـجول ارظن ،ةيالو لك يف       مكاحملا اهردصت  يتلا ةيئاضقلا ماكحألا يف براضتلا لح لبس           
  .اهنم لك يف ةيراسلا نيناوقلا يف تافالتخا

ةـيزكرملا ةموكحلل برغلا يضارأ ىلع ةرطيسلا نوكت نأ ىلع تايالولا            تقفتااريخأو    
ماـع سراـم لوأ يـف داـحتالا داوم ىلع ةيئاهنلا ةقداصملل ليبسلا دهم امم ،ةيلارديفلا وأ                  

ةدام ١٣داوملا هذه تنمضت دقو     . ١٧٨١           ، ةلقتسـم تايالو نيب ضافضف داحتا ةماقإب ىضقت  
  . ةياغلل ةدودحم تاطلس ةيزكرملا ةموكحلل يطعتو

هـيف ةيالو لكل نوكي ،دحاو سلجم نم سرجنوك كلذ ىضتقمب ةينطولا ةموكحلا لكشتو          
ةـموكحلا فيراصـم ردقي نأو       ،ديربلل ةرادإ ةماقإ ةطلسب سلجملا اذه عتمتيو      . دحاو توص   

ةرطيسـلا ماـكحإل ،ةحلسـملا تاوقلا ىلع قافنإلل تايالولا نم تابه بل             طي نأو ،ةيزكرملا  
نأ سرجنوـكلل نـكمي ةـيالو        ١٣لصأ نم تايالو عست نم ةقفاومبو ،ةيبرغلا دودحلا ىلع            

ىرخأ لود عم تافلاحت يف لخدي نأو،لاومألا ضرتقي نأو ،دوقنلا كسي  .  
نيـب تاـعازنلا يـف       ميـكحتلا فالـخ ةيئاضق ةيالو يأ ةيزكرملا ةموكحلل نكت ملو            

ةـيزكرملا ةموكحلا نإ ثيح ،بئارض ضرفي نأ سرجنوكلا ةطلس نم نكت مل امك ،تايالولا               
نـم ةيالو لك هكلمت ام ةميقل اقفو ردقت ،تايالولا نم تابه ىلع اهلامعأ فيرصت يف دمتعت                 

  .تايالولا عيمج ةقفاوم مزلتسي ناك داوملا هذهل ليدعت يأ نأ امك ،يضارأ
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ةادأ ةـماقإ ىلإ ةيلارديفلا وأ ةيزكرملا ةموكحلا تاطلس نم دحلا ىلع صر             حلا ىدأ دقلو  
هـجوأ ىلع قافنإلل دراومب عتمتت ال ةموكحو ،ةءافكلاب مستت ال يزكرملا ىوتسملا ىلع مكح               
ةسـلفم ةموكح راصتخابو شيجلا فيلاكتو ةروثلا فيلاكت عفدت نأ اهيلع ناكو ،ماعلا قافنإلا              

لـثم ةداـقل ةصـلخم تاوـصأ عاـفترا ىـلإ عـضولا اذه ىدأ               دقو  . ةريبك نويدب ةنيدمو  
  .هل لحل لصوتلا متي نأب ةبلاطمو عضولا اذه ةدقتنم ،نوسيدام سميجو نوتلماهردناسكلأ

رياربف   ٢١يفو   داوـم ةـعجارمل يروتـسد رمتؤـم دقع ىلإ سرجنوكلا اعد             ١٧٨٧   
رـيثكلا يـف ببستي ف      وس اهرارمتسا نأو ،ةيفاك ريغ اهنأ ىلع عيمجلا قفتا نأ دعب ،داحتالا           

ويام   ٢٥يف يروتسدلا عامتجالا أدبو ،ةدقعملا لكاشملا نم         باصـنلا لـمتكا نأ دعب       ١٧٨٧   
  . ايفلدالف يف لالقتسالا ةعاق ىلع تايالولا نع نيبودنملا دفاوت عم ،داقعنالل ينوناقلا

ابودـنم ٧٤ىلإ تهجو دق ةوعدلا تناكو   وـحن ةـيادبلا يـف رضـحو     ،   ٥٥  ، ابودـنم  
دوـفولا لوأ وه اينيجرف دفو ناكو  .رهشأ ةثالث يدم ىلع كلذ دعب رمتؤملا تاسل    ج ترمتساو   

ةرـيبك ةـيارد ىلع ناك يذلا نوسيدام سميج دفولا اذه نمض ناكو ،روضحلل ترداب يتلا                
هذـه تـعد دـقو       ،اينيجرف ةطخب فرع ام رمتؤملل دفولا مدقو      . ةيلارديفلاو ةيداحتالا مظنلاب    

  .داحتالا داوم ىلع ةيرهوج تاليدعت لاخدإ ىلإ ةطخلا
ىـلإ ةـطخلا تعد نيح يف دحاو سلجم نم فلأتي سرجنوكلا ناك داوملا هذهل اقبطو                

سلاـجملا هراـتخت خويشـلل سلجمو        ،بعشلا هبختني باونلل سلجم ،نيسلجم نم سرجنوك        
يـف ،ةيذيفنتلا ةطلسلاب اصاخ ادنب نمضتت داحتالا داوم نكت ملو           . ةرشابم تايالولل ةيعيرشتلا  

يعيرشـتلا سـلجملا بـناج نـم اـهرابتخا متي ةيذيفنت ةطلس ىلإ اينيجرف ةطخ تعد             نيح  
  . ينطولا

               ، تاـيالولا يف ماكحألا ذيفنت ةطلس اهل نوكت ةيلارديف مكاحم ةماقإ ىلإ ةطخلا تعد امك
نوـكي نأو ،ينطو ساسأ ىلع مكح ماظن ةماقإ ىلع موقت اهلمجم يف ةطخلا تناك راصتخابو              

ةـيالو لـك ماهسإ وأ ،ةيالو لك ناكس ددعل يبسنلا ليثمتلا ساسأ ىلع               نيسلجملا يف ليثمتلا    
  . ةماعلا تاقفنلا يف

دـنب لك ىلع تاليدعت لاخدإو   ،ادنب ادنب اينيجرف ةطخ ةشقانم تمت نيعوبسأ ىدم ىلعو          
ضـعب ىلع نكلو ،كلذ مغر اهلمجم يف ةطخلا ىلع ةقفاوملا متت مل نكلو ،هتشقانم دعب اهنم                 
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تسـيل داـحتالا داوم نأ ىلع نيبودنملا عيمج نيب قافتا كانه ناك دقلو ،ب               سحف اهنم دونبلا  
  . اهيف روصقلا هجوأ حالصإ لبس لوح ةدشب اوفلتخا مهنكلو ،ةيفاك

وـه اـملثم تاطلس ثالث ىلإ مكحلا ميسقت نأ ىلع عيمجلا نيب دئاس كاردإ كانه ناكو                 
لا ىلع هل ةلثامم    ةغيصدجوت نأ يغبني ،تايالولا يف عضولا               ، يلاردـيفلا وأ ينطوـلا ىوتسم

                ، تاـيالولا يـف لاحلا وه املثم نيسلجم نم فلأتي نأ نيعتي ينطولا يعيرشتلا سلجملا نأو
يـفو يأرـلا يـف قافتالا اذه مغرو ،بعشلا نم ابختنم نوكي نأ نيعتي باونلا سلجم نأو                  

  ١. ليصافتلا لوح ريبكو حضاو فالتخا كانه ناك دقف رعاشملا
،          نم صرح كانه ناكو      تايالولا يف ةمئاق ةطلسلا لظت نأ ىلع نيبودنملا ةيبلغأ بناج

يـف تقولا رورمبو ،مكحلل ةادأك ةيلاعف رثكأ ةيزكرم ةموكح ةماقإ ةلكشم كلذ عم لحت نأو                
مـكح كاـنه نوـكي نأ يـف بغري ناك يذلا تايالولا قيرف امهلوأ ،ناقيرف زيامت رمتؤملا                  

يزـكرم مـكح ماظن ةماقإ يف بغري ناك يذلا ي           نطولا قيرفلا وه يناثلا قيرفلاو ،يلارديف     
نـم نأ اـمك     . يعارزلا بونجلاو يراجتلا لامشلا نيب فالتخالا ةيادبلا ذنم زرب امك         . يوق

تاـيالولاو ةريبكلا تايالولا نيب تافالخلا يروتسدلا رمتؤملا تهجاو يتلا ةريبكلا تابوعصلا            
  .ةيزكرملا ةموكحلاو ناملربلا يف ليثمتلا لوح اميس ال ،ةريغصلا

دـيؤملا قـيرفلا ناكو ،اضيأ رمتؤملا يف يفالخ عوضومك ةيدوبعلا عوضوم زرب امك              
ضراـعملا قـيرفلا ناك نيح يف ،ديبعلل ٍواستم ليثمتب هفقوم            زيزعتلجأ نم بلاطي ةيدوبعلل       

لـبق ٍواسـتم لـيثمت ىلع لصحي الأ يغبنيو ،هتارايتخا يف ارح سيل دبعلا نأ ىري ةيدوبعلل                  
  . ةيدوبعلا نم هريرحت

نكمتـي نـل رمتؤملا نأو ،رمتؤملاب فصعت فوس تافالخلا نأ ول امك ادب ةيادبلا يفو                
لوـح راوـحلا نـم ديزملا ءارجإ نأ ريغ ،اهل ليدب عضو نم وأ داحتالا داوم حالصإ نم                   

لوـلحلل ةيسـيئر رواحم نع رفسأ هحاجنإل رمتؤملا يف ةصلخملا تادايقلا ىعسو              ،تافالخلا  
  . طسولا

  

                                                 
1 Francis Newton Thorpe, A Short Constitutional History of the United States, Little, 
Brown, And Company, Boston, 1921, pp. 17-21.  
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قـفاو ثـيح ،سرجنوـكلا يف ليثمتلاب قلعتملا لحلا وه طسولا لولحلا هذه       لوأ ناكو   
ةـطخ نيـبو ،فلودـنار دـنومدإ اهمدـق يـتلا اينيجرف ةطخ نيب طسو لح ىلع رمتؤملا                   

لـيثمتلا نوـكي نأ تـحرتقا دق ىلوألا ةطخلا تناكو           . نوسرتاب ميلو اهمدق يتلا يسريجوين    
يـتلا ىرـبكلا ثالثلا تايالولا نأ اهبيعي ناك ة          طخلا هذهو ،ناكسلا ددع عم ابسانتم وأ ايبسن       

ةـطخلا نأ نيـح يف ،تايالولا ىقاب ىلع نميهت فوس تايالولا ناكس ددع فصن اهب دجوي                 
ددـع عم بسانتمو يقيقح ليثمت ىلإ ىدؤي نل تايالولل يواستملا ليثمتلا نأ اهبيعي ناك ةيناثلا      

  . ناكسلا
لـثمتي طسو لحب احارتقا تكتكنوك       ةيالو نم نامريش رجور حرط ويلوي فصتنم يفو         

سـلجم يف ايواستم تايالولا توص نوكي نأو ،باونلا سلجم يف ًايبسن ليثمتلا نوكي نأ يف                
  . لوبقلاب حارتقالا يظحو حويشلا

لـيثمتلا متي نأ يف لثمتي طسو لحل لصوتلا مت ديبعلا ليثمت لوح فالخلاب قلعتي اميفو                
رـيرحت ةيضـق ليجأتو ،ديبعلل سامخأ ةثالث ةبسنب          ليثمتو ،رارحألل لماك ليثمت ساسأ ىلع       

  .ديبعلا
ناـكو ،ماـعلا اذه نم ربمتبس ىتح رمتساو          ،اهلوح شاقنلا لاط دقف ةسائرلا ةيضق امأ        

سـلجمب مأ دـحاو سيئرـب مكحتـس دالبلا تناك نأ لوحو ،ةسائرلا ةدم لوح فالخ كانه                  
 ،ًادـحاو سيئرـلا نوكي نأ ىل      ع يروتسدلا رمتؤملا قفتا اريخأو    . بوانتلا ىلع موقي يسائر   

دـض ضقنلا قح مادختسا هتطلس نم نوكي نأو ،ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأ ةدمل هباختنا متيو                
نيـيعت هتطلـس نـم نوـكت نأو ،شيـجلل اماع ادئاق نوكي نأو ،سرجنوكلا اهنسي نيناوق                  

  . تانييعتلا ىلع خويشلا سلجم قدصي نأ ىلع نييلارديفلا نيلوئسملا
نيـيعت مـت ةيسيئرلا تافالخلا لح دعب ىرخألا تافالخلا نم ةعومجم             تيوس نأ دعبو    

ماع ربمتبس ١٧يفو ،روتسدلا ةغايصل ةنجل    ١٧٨٧  ، روتـسدلا ىلع يروتسدلا رمتؤملا قفاو  
وـين ةيالو قيدصتب هيلع قيدصتلا ةيلمع تلمتكا نأ ىلإ هيلع قيدصتلا يف ةيالو لك تأدب مث                 

ماع وينوي ٢١يف رياشبماه   ١٧٨٨ .  
لصـفلا لاـجم يف اميس ال ،هتقبس يتلا ريتاسدلا نع اقح افلتخم روتسدلا اذه ءاج دقل                 و

ةطلـس ىلع تاطلسلا هذه نم يأ ىدعتت الئل تانامضلا عضوو ،احضاو الصف تاطلسلا نيب               
روتـسدلا لوحيو ،ةيلارديفلا ةموكحلا تاطلس لوح روتسدلا نم داوم تس رودت ثيح ،ىرخأ              
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تاطلسـلا دـيدحتو     ،تاطلسـلا نيب لصفلا قيرط نع تاطلسل      ا هذه نم ةطلس دادبتسا نود       
  . ةطلس لكب ةطونملا

قاـطن يف ةطلسلا سرامت نأ اهقح نم سيلو اهتايلوئسم مكحلا تاطلس نم ةطلس لكلف               
ةطلسـلاو اهذـيفنت ىـلع رهست ةيذيفنتلا ةطلسلاو نيناوقلا نسي سرجنوكلاف          .ىرخألا ةطلسلا   

  . اهريسفتو اهقيبطت ىلوتت ةيئاضقلا
داوـملا نإف ةرشابم روتسدلا يف دري مل تاطلسلا نيب لصفلا ريبعت نأ نم مغرلا ىلعو                
لـكل ةيلوئسملاو ةطلسلا تالاجم ددحتو ،تاطلسلا نيب لصفلا تايلآ ددحت هنم ىلوألا ثالثلا              

نم ةطلس لكل ةيلوئسملا تالاجم ددحتو       ،تاطلسلا نيب لصفلا ةيلآ ددحت ىلوألا ةداملاف      . اهنم  
  .سرجنوكلاب ةطونم عيرشتلا ةطلس نأ ىلع صنتو ،ةيزكرملا ةموكحلا تاطلس

نيـيعت ةطلـس كـلذ يـف اـمب           ،سيئرلل ةيذيفنتلا ةطلسلاب دهعت اهنإف ةيناثلا ةداملا امأ         
مئارـجلا يـف ماـكحألا ذيفنتو ،تانييعتلا ىلع سرجنوكلا ةقفاوم طرش نييلارديفلا نيلوئسملا              

ةيلارديفلا مكاحملاو ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةطلسلاب د       هعت ةثلاثلا ةداملا نأ نيح يف ،ةيلارديفلا      
يأ نـلعي نأ سيئرـلا وأ سرجنوـكلا قح نم سيل نكلو             . سرجنوكلا نم رارقب أشنت يتلا    

فلحملاو يضاقلا ىلع ةروصقم ةطلسلا هذهف،نادم انيعم اصخش نأ امهنم   .  
نـع ى   ـلختي نأ نود ايموكح ابصنم لغشي نأ سرجنوكلا يف وضع يأ قح نم سيلو              

ءارزوـلا سيـئر لـعجي يذـلا يناـطيربلا ماظنلا نع ماظنلا اذه فلتخيو ،وضعك هعضو                 
ناملربلا يفءاضعأ نيلوئسملارابكو ءارزولاو    .  

يـف فرـعي اماظن تاطلسلا نيب لصفلا لالخ نم يسري يكيرمألا روتسدلا نإف هيلعو               
ظفاـحي نأ ماـظنلا اذه      نأش نمو ،تانزاوتلاو طباوضلا ماظن مساب يكيرمألا يروتسدلا هقفلا          

لاـثملا ليبس ىلعو    . ىرخألا تاطلسلا نم يأ ىلع ثالثلا تاطلسلا نم يأ نايغط مدع ىلع           
مـكحت نأ وأ ،لـيومتلا بـجحي نأ سرجنوـكلل نكمي هتاطلسل سيئرلا زواجت ةلاح يف هنإف                 
قـح سراـمي نأ نكمي سيئرلا نأ امك ،ةيروتسد ريغ سيئرلا تافرصت نأب ايلعلا ةمكحملا                

،             ضقنلا هتاطلسـل سرجنوـكلا زواجت ةلاح يف سرجنوكلا اهنسي يتلا نيناوقلا نم نوناق دض  
  . هيسلجم ءاضعأ ىثلث ةقفاومب ضقنلا يغلي نأ سرجنوكلل نكميو

قـحو ،ىرـخألا تاـيالولا يف ةيالو لك نيناوقل ينوناقلا رثألا ةعبارلا ةداملا تمظنو               
فـلتخم يف نونطاوملا اهب عتمتي يتلا       تاناصحلاو تازايتمالاب عتمتلا يف ةيالو لك ينطاوم        
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تـسرأ ةسـماخلا ةداملا نأ نيح يف ،تايالولا نيب نيمرجملا ميلست ةيلمع تمظنو ،تايالولا               
  . ليدعتلا اذه لثم لئاسوو روتسدلا ليدعتل اماظن

ىـلإ مهمه فرصنا روتسدلا يعضاو نأل دارفألا قوقح ىلع اصن روتسدلا نمضتي ملو              
قوـقحب مزـتلت ال دق ةيلارديفلا ةموكحلا هذه نأ مهدلخب ردي ملو ،ةي              زكرملا مكحلا ةادأ ميظنت   

             ، تاطلسـلا ةدودحم ةيلارديفلا ةموكحلا نأب داقتعالا مهنيب دوسي اوناك ثيح ،دارفألاو ناسنإلا
  . هاجتالا اذه يف لمعت نلف مث نمو

ةـيلار  ديفلا راصنأ راثأ روتسدلا ىلع قيدصتلا يف تايالولا تاناملرب تأدب امدنع نكلو           
ناسـنإلا قوـقح ىـلع اصـن روتسدلا نمضتي الأ أطخلا نم هنأ ىلع اورصأو ةيضقلا هذه                  

  .هيف روصقلا اذه يفالتل روتسدلا ليدعت يرورضلا نم نأو ،نطاوملاو
جروـج نالـعإلا اذـه عضو دقو ،قوقحلل اينيجرف ةيالو نالعإ ردص              ١٧٧٦ماع يف     

هـل ناك امك ،يكيرمألا قوقحلا نالعإ        ةغايص يف حضاولا هرثأ نالعإلا اذهل ناكو ،نوسام         
نالـعإلا اذـه نمضت دقو      . يسنرفلا نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ ةغايص يف ريبكلا هرثأ        

اهاـسرأ يتلا ئدابملا نيب نمو ،ةيالولا اهلفكت يتلا ةيصخشلا تايرحلاو قوقحلا نم ةعومجم              
ةـينلع ةـمكاحم يـف      مهتـملا قـحو رشنلاو ةفاحصلا ةيرحو ةديقعلا ةيرح اينيجرف نالعإ            

جـهن ىـلع اريـس ،قوقحلل ةلثامم تانالعإ ةيكيرمألا تايالولا مظعم ردصأ دقو ،ةعيرسو               
 ، اـميف يـكيرمألا روتسدلا يف روصقلا فشك يف نالعإلا اذه رودص مهسأو              اينيجرف نالعإ  

 . قوقحلاو تايرحلاب صتخي

يـتلا تابيتكلا   و تاروشنملا رادصإ اهنيب نم ،ةدع الاكشأ تذختا ةيركف ةكرعم تراثو          
                ، نيبناـج ىـلإ باـتكلا مسـقناو ،روتسدلا ليدعت ضراعت وأ قوقحلا نالعإ رادصإ رصانت
نيـنقتلا نـم دـيزمل رـصانم رـيغو تايالولل رصانم يناثلاو ،ةيلارديفلل رصانم امهدحأ                

  . ةيلارديفلل
ليدـعتلل رـصانم نيـب اـم تابيتكلاو تاروشنملا تقحالت راصنألا بسك ليبس يفو               

 ، مدـعل وعدـت تابيتك نييلارديفلا نييروهمجلا ةيعمج تردصأ لاثملا ليبس ىلعو             هل ضفارو  
ىـلإ هيلع قيدصتلا مدع ىدؤي نأ يف اهلمأ نع اهتابيتك يف تبرعأو ،روتسدلا ىلع قيدصتلا                

،              .ناث يروتسد رمتؤم دقع    روتـسدلا ىـلع تقدـص دـق تايالو ةدع تناك نيحلا كلذ يفو
لـصوتو   ،١٧٨٨ماـع عيبر يف ةضراعملاو ةديؤمل       ا تاروشنملاو تابيتكلا برح تلعتشاو      
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تحبـصأ قوقحلا نالعإ ةيضقب صتخي اميف تالزانتلا ضعب نأ ىلإ ةيلارديفلا راصنأ ضعب              
  .هنم صانم ال ًارمأ

اـهقلق نـع تبرعأ يتلا ةينيدلا تاعامجلا هيف لخدتل ةيسايسلا بازحألا شاقنلا زواجتو              
رودو عباـطملا نأ اـمك ،يلاـحلا هعضوب         روتسدلا لظ يف ةنوصم نوكت نل اهقوقح نأ نم          

  .رشنلا ةيرح عمقت نأ نم قلقلا اهباتنا رشنلا
وينوي   ٢١يف روتسدلا ىلع رياشبماه وين قيدصت عمو         ةـيالولا كلذـب نوـكتل       ١٧٨٨   

اورـيعي الأ يـغبني هـنأ نورـي نييلارديفلا ضعب ناك ايراس كلذب روتسدلا حبصيلو ةعساتلا           
دـق هنأ املاط روتسدلا قيبطت ليبس يف لمعلا متي نأ وه ىدجألا     نأو ،روتسدلا ليدعتب امامتها     

نأ اوأر نوسـيدام سميـج مهـسأر ىلعو ،نييلارديفلا ةداقلا نم رخآلا ضعبلا نأ ريغ ،رقأ          
ثروـنو دـناليإ دور ةيالو ةدايق نم لك ضفر عم اميس ال ،ةيضقلا هذه لحل ةرورض كانه                  

  . قوقحلل انالعإ نمضتي مل ام روتسدلا ىلع قيدصتلا انيلوراك
نأـب هـيبخان دـعو نأ دعب باونلا سلجم يف ابئان حبصأ يذلا نوسيدام سميج عفادو                 

ةرـكفلل دـييأتلا نم ىدص دجي مل املو          ،نالعإلا رودص نع قوقحلل نالعإ رادصإ نع عفادي         
ةيسـيئر ةفصـب كلذ يف ادمتعم ،قوقحلا نالعإل عورشم ةغايص ىلإ رداب باونلا سلجم يف    

عورشـملا مدـقو ،نوسيدام جروج هدعأ يذلاو ،اينيجرف يف ردص يذلا قوق             حلا نالعإ ىلع  
  .١٧٨٩وينوي يف باونلا سلجمل 

نأ ال ،روتـسدلا يف هجمد متي فوس قوقحلا نالعإ نأ ةيادبلا يف دقتعي نوسيدام ناكو                
ةيوضـعب قوقحلل نالعإ دادعإل ةنجل باونلا سلجم نيع امدنعو          . تاليدعت ةروص يف ردصي   

،              سيدام نم لك   روالـيد بـئان جنـنيف نوـج ةسائربو ،تكتكنوك بئان ،نامريش رجورو نو
               ، كـلذ ىلع باونلا سلجم قفاوو ،لقتسم وحن ىلع قوقحلا نالعإ ردصي نأ نامريش حرتقا
بسـتكت تأدب ةركفلا نأ ادبو ،روتسدلا يف نالعإلا نيمضت متي نأب نوسيدام حارتقا ضفرو               

  . ةيادبلا ذنم ضفرت مل اهنإ ثيح اضرأ
اهنم اليدعت  ١٧ىلع قفاو ةحورطملا تاليدعتلا باونلا سلجم شقان نأ دع          بو امدـنعو   ،   

اهضـعب فذـحو     ،ًاـعم تاليدعتلا هذه ضعب عمج تاليدعتلا ةشقانم يف خويشلا سلجم أدب             
اليدعت ١٢اهددع حبصيل رخآلا     ناـكو نوسـيدام هـحرتقا اليدـعت خويشلا سلجم ضفرو           .  

ال ،نينطاوـملا تايرح يف لخدتلا تايالولا ىلع رظحي ي         ذلا ليدعتلا وهو ؛ ليدعت مهأ هربتعي      
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ىـلع بصـنت تاليدـعتلا نأ سـلجملا يأرو          . ريمضلاو ةديقعلا ةيرحو ريبعتلا ةيرح اميس     
  . تايالولا ىلع ال ةيلارديفلا ةموكحلا

نالـعإ نـم ةـفلتخم خسـن دوجو عم نيسلجملا يف تاليدعتلا ىلع ةقفاوملا ترثعتو                
هذـه تدعأو ،نالعإلل ةيئاهن ةغايصل لصوتلل نيسلجملا نم ة          كرتشم ةنجل تدقعو ،قوقحلا   

يـف نيسـلجملا نم اهيلع ةقفاوملا تمت اليدعت          ١٢تنمضت ،خسنلا فلتخم نم ةخسن ةنجللا         
ربمتبس ٢٥  ١٧٨٩ . 

نالـعإ وأ   " قوـقحلا نالـعإ   "مـساب يكيرمألا روتسدلل ىلوألا تاليدعتلا هذه تفرعو         
هذـه تـلفكو ،رودصـلا يـف هقبـس يذلا يزيلجنإلا      هليثم نع هل ازييمت يكيرمألا قوقحلا   

  .يكيرمألا بعشلل ةيساسألا تايرحلا نم اددع تاليدعتلا
عـمجتلا ةـيرحو ةفاحصـلا ةـيرحو مالكلاو ريبعتلا ةيرح لفكي هنإف لوألا ليدعتلا امأ         
مدـعو ،ةداـبعلاب صتـخي اميف نينطاوملا تايرح يمحيو ،تاعامتجالا دقع ةيرحو ميظنتلاو              

ليدـعت وأ رـييغتب ةـبلاطملا يـف نينطاوـملا قح لفكيو ،نيعم نيدب ناميإلا ىل       ع مههاركإ 
  . ةموكحلا تاسايس

صاـخلا ليدـعتلا وـهو ؛ اهيف ردص يتلا ةرتفلل ابسانم ناك يناثلا ليدعتلا نأ نيح يف           
نيـحلا كلذ يف تايشيلملا هذه تناكو ،تايشيليمل مامضنالاو حالسلا لمح يف نينطاوملا قحب             

ءاـهقف نيـب يأرـلا يـف تاـفالخ هلوح دجوت قحلا اذه نكلو ،ةيكيرمألا ةرو            ثلا دامع يه  
نأو ،هـتزواجت ةـنهارلا فورـظلا نأ ضعبلا ىريو           ،هريسفت يف مكاحملا فلتختو ،نوناقلا      

  .هلمح نم دارفألا ضعب نامرحو حالسلا لمح ميظنت يف ةلودلا قح لفكي نوناقلا
تاـكلتممو نكاسـم يـف دونجلا ءاوي        إب ةموكحلا مايق رظح ىلع ثلاثلا ليدعتلا صنيو       

ةرـتفلا كلت يف نيعرشملا ةيشخ ىلإ ليدعتلا اذه ىلع صنلا يف صرحلا عجريو ،نينطاوملا               
تـناك يـتلا ةـسرامملا يهو ،ةصاخلا نكاسملا يف دونجلا ةيلارديفلا ةموكحلا ىدؤت نأ نم                

  . نييكيرمألا نينطاوملل ةريثك لكاشمو تنع يف تببستو ،ةيناطيربلا تاطلسلا اهب موقت
الو ،نينطاوـملا تايرح نامضل ةبسنلاب ةياغلل ةمهملا تاليدعتلا نم عبارلا ليدعتلا دعيو             
شيـتفت رـخآ يموـكح لوئسم يأ ىلعو ةطرشلا ىلع رظحي ثيح ةيصخشلا مهتيرح اميس                

،         زجحلا وأ ،سانلا نم دحأ تاكلتمم وأ بتاكم        وأ لزانم  ينوناـق دنـس نود هـتاكلتمم ىلع
وأ لزـنم شيتفتب موقت نأ ةطرشلل نكمي الو         . نوناقلا اهيلع صني ةميرج هب    اكترا ىلع زكتري  
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ببـس يـضاقلا هـيف حـضوي     ، ٍضاق نم يباتك نذإ نود سانلا نم دحأ بتكم وأ لمع رقم          
  . هذه شيتفتلا ةيلمع يف هيلع روثعلا متي نأ عقوتي امو ،شيتفتلا

دـض ةيفسعت لامعأب    ةموكحلا مايق مدعل ةمهم تانامض سمخ سماخلا ليدعتلا نمضتيو          
   ، ماـهتالا هـيجوت متي نأ نود ةيلارديف ةميرج يف ناسنإ يأ ةمكاحم متت الأ               : اهالوأناسنإ يأ

        ، يـف ةدـحاو ةرـم ناسـنإ يأ مكاحي نأ           : اهتيناثوىربك نيفلحم ةئيه بناج نم ايمسر هيلإ
 ال هـنإف ةـميرج نـم مهتـملا صخشلا نيفلحملا ةئيه تأرب اذإ هنأ ىنعمب ،ةدحاولا ةميرجلا          

هسفن دض ةداهشلا ىلع صخش يأ رابجإ مدع        : اهتثلاثو .اهسفن ةميرجلا يف ىرخأ ةرم مكاحي     
اهبكتري مل ةميرجب فارتعالا ىلع مهتملا هاركإ مدع ىنعمب،ةيئانج ةيضق يأ يف   .  

ةـيرحلاو ةاـيحلا يـف هقوقح نم صخش يأ ةموكحلا مرحت الأ تانامضلا هذه                ةعبارو  
الإ هـتاكلتمم نـم صخـش يأ ةـموكحلا مرحت الأ اهتسماخو       ،نوناقلا ىضتقمب الإ ةيكلملاو     

نـع الداع اضيوعت صخشلا اذه قحتسي ةلاحلا هذه يفو ،ةماعلا ةحلصملا اهيضتقت ةرورضل              
  . هتاكلتمم

رـظحيو ،ةـينلعو ةعيرس ةمكاحم يف مهقح مئارج يف نيمهتملل سداسلا ليدعتلا لفكيو              
ضفرـي نأ مهتـملا قح نمو       ،هيلإ هجوملا ماهت  الا ةعيبطب الوأ غلبي نأ نود مهتم يأ ةمكاحم          

دوهشـلا نيب ةهجاوم بلطي نأو ،هتءارب تابثإل دوهش راضحإ بلطي نأو            ،ماهتالا اذه  اـمك   ،   
                ، كـلذ نم ةموكحلا مهعنمت الئل ،ةداهشلل روضحلا ىلع صاخشأ رابجإ بلطي نأ هقح نم نأ

  . اينوناق هتدعاسمو ،هنع عافدلل ايماحم لكوي نأ ليدعتلا بجومب هقح نم نأ امك
يـتلا ةيندملا اياضقلا يف فلحملاو يضاقلا لمع نيب زييمتلا ىلإ عباسلا ليدعتلا فدهيو              
. هتيضـق يـف فـلحم كانه نوكي نأ يف نطاوملا قح لفكيو ،ةيلارديفلا ةمكحملا مامأ رظنت      

ضرـفت نأ ةموكحلا ىلع رظحيو ،ةبسانم ةلافكب مهتملا حارس قالطإب نماثلا ليدعتلا حمسيو              
يـف تاـيرحلا نم ةيرح ىلع صنلا مدع نأ ىلإ هبني هنإف عساتلا ليدعتلا امأ                . ةظهاب تالافك 

ايرورـض دـعي قح وأ ةيرح بايغ ةمكحملا جتنتست دقف ،ةدوجوم ريغ اهنأ ينعي ال روتسدلا                 
اـهب ظفتـحت يتلا تاطلسلاب قلعتي هنإف رشاعلا ليدعتلا امأ   .يضاقتملا وأ مهتملا قوقح ةيامحل    
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،           ،بعشلا اهب ظفتحيو  تايالولا   تاـيالولا دض ىواعدلاب رشع يداحلا ليدعتلا قلعتي نيح يف  
  ١. سيئرلا بئانو سيئرلا باختنا بولسأب قلعتي هنإف رشع يناثلا ليدعتلا امأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
،     " قوقحلا نالعإ "ةدام ىلع لصفلا نم ءزجلا اذه يف اندمتعا          ١ ةيكيرمألا اتراكنا تفوسوركيام ةعوسوم يف
   .كرويوين ةعماج قوقحلا ةيلكب ذاتسألا نامربيل ورتيج روتكدلا اهبتك يتلا ةداملا يهو
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  ثلاثلا لصفلا

   قوق اإلنسان واملواطنحل الفرنسيعالن اإل
 

 

  
  
 

اـجيوتت ؛هـيلع ةقباسلا تانالعإلل افالخ يسنرف        لا نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ ءاج     
 ،عاـطقإلا اـياقب نـم هتصـلخو ،يسنرفلا عمتجملا يف ايرذج الوحت تثدحأ ةيعامتجا ةروثل        

هعاسـتا ىلع ملاعلا يفو ،اهلك ابوروأ يف لب اهدحو اسنرف يف سيل الوحت تثدحأو      ةـجيتنو  .   
يعـضاوب طاحأ امل ارشابم اس      اكعنا لثمتو ،ةيسامحو ةيرذج تناك نالعإلا ةغايص نإف كلذل        

  .هبناوج ضعب يف فينعو رجفتم يروث عقاو نم نالعإلا
ءاـج يذـلا ،نالـعإلا يعـضاو نهذ يف ريبكلا هرثأ كش الب ليتسابلا طوقسل ناك دقل        
عـيمج ىلع دعب اميف ريبكلا هرثأ هل ناكو ،ملاعلاو اسنرف يف ةيسايسلا ةفسلفلا ئدابمل اصيخلت                

  .ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ىلع ،فاطملا ةياهن يفو ،ةيبوروألا قوقحلا تانالعإ
يـف ةـيقوقحلا قئاثولا مظعأ نم ادحاو يسنرفلا نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ دعيو              
تحبـصأ اهاسرأ يتلا ئدابملا نأ كلذ ىلع ةلدألا زربأ نم لعلو ،يبوروألا يسايسلا ركفلا                

لود ريتاـسد يف هريثأت ىلع الضف ،ابيرقت ة         يبوروألا لودلا عيمج ريتاسد نم أزجتي ال اءزج       
. هعاسـتا ىـلع ملاـعلا يف يسايسلا ركفلاو ،ةيلودلا ةيقوقحلا تانالعإلاو قئاثولا يفو ملاعلا              

نالـعإلا نإـف اـكيرمأو ارـتلجنإ يف قوقحلل هيلع ةقباس تانالعإ رودص نم مغرلا ىلعو                 
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اراصـتنا ناـكو     .ابوروأ يف تردص يتلا قوقحلا تانالعإ ىلع رثألا ربكأ هل ناك يسنرفلا             
  . ملاعلا يف بوعشلا قحل

تـجرخ يذلا يخيراتلا قايسلا ءوض يف عونلا اذه نم ةيقوقح ةقيثو يأل رظنلا نيعتيو        
ةدعاصـلا ىطـسولا ةـقبطلا تاـعلطت نـع اريبعت يسنرفلا نالعإلا ناك دقلو دوجولل هيف                 

اهمدـقت ىـلع اديق لثمي ي       عاطقإلا ماظنلا ناك يتلا ،اسنرف يف ةمورحملا ىرخألا تاقبطلاو        
  .مكحلا ماظن يف اهب قيلي يذلا يسايسلا رودلا اهيطعي الو ،اهققحتو

  .راصتخاب هداليم ةصق صخلن انعد هتيمهأو نالعإلا اذه نومضم نع ثدحتن نأ لبقو
ةيسـنرفلا ةـينطولا ةـيعمجلا تفلك نيح         ١٧٨٩ماع ويلوي نم عساتلا يف  كلذ أدب دقل            

ميدـقتو ،يسـنرفلا روتـسدلا ةدوسم دادعإب        ) ١٨٠٦ -١٧٥٨(ه  يينوم فيزوج ناج يضاقلا   
  . ةينطولا ةيعمجلل ضرغلا اذهل اهسأري ةنجل لمع نع ريرقت

تيياف ال يد زيكرملا حرتقا ويلوي نم رشع يداحلا يفو       كراـش يذلا  ) ١٨٣٤-١٧٥٧( 
دشـم ،روتسدلاب قفري ةدام ١٢نمضتي قوقحلل نالعإ رادصإ ةيكيرمألا ةيروثلا برحلا يف   اد  

نالـعإلا يـف لاحلا وه املثم ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح ةيامحل نالعإلا اذه لثم ةيمهأ ىلع             
هـنأ رـيغ ،يأرلا اذه عم ةينطولا ةيعمجلا وضع لادنلوت يلال يدزيكرملا قفتاو              . يكيرمألا

اـهتمكح يـتلا ،اسـنرف نيبو ،ةدحتملا تايالولا لثم ةديلو ةلود نيب اقرف كانه نأ نم رذح                  
  .نورق ىدم ىلع ةدبتسم ةمظنأ

برعأو ،قوقحلل نالعإ رادصإب تييافال حارتقا ةينطولا ةيعمجلا تشقان ويلوي           ١٤يفو    
وأ روتـسدلا ةرادـص يـف هعضو نيعتي قوقحلا نالعإ نأب مهداقتعا نع ءاضعألا نم ددع                 
               ، قوـقحلا هذـه ىلع ظافحلا متي يكلو ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح ةيقبسأ ىلع اديكأت ،هتجابيد

،               يأر ني ح يف  هـتاذ روتسدلا نتم يف اهيلع صنلا يغبني قوقحلا هذه لثم نأ نورخآ ءاضعأ
كرـتت نأ ىلع ،قوقحلل انالعإ نمضتي نأ يغبني روتسدلا نأ ىلع ةسلجلا هذه يف قافتالا متو           

  . دعب اميف ةينطولا ةيعمجلا نم ذختي رارقل هنتم يف وأ هتجابيد يف نالعإلا اذه عضو ةلأسم
سياس فيزوج    ليونامإ بلاطو  هـئارآب فرـع نـيد لـجر وهو          -)١٨٣٦-١٧٤٨(   

ناوـنع تـحت هل بيتك يف       -ةيسنرفلا ةروثلل  نييسيئرلا نيرظنملا نمو ةيررحتلا         يهاـم   " 
يلإ مضنا نمو ةمألا تاقبط سلجم يف مومعلا سلجم         لوحتب ةثلاثلا ةقبطلا   نيدـلا لاجر نم ه      

م ناسنإلا قوقحل هروصتل اضرع مدقو      -ةينطو ةيعمج ىلإ   ةـيعمجلل ويلوي    ٢١موي ىرخأ ةر       
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اـمك ،ةيروتـسدلا ةنجللا مامأ هسفن رهشلا نم رشاعلا  يف هروصت ضرع دق ناكو ،ةينطولا                 
يـف ةدام     ٢١نم قوقحلا نالعإل اعورشم هيجرات تسيتباب ناج يسايسلاو يماحملا مدق             ١٧ 

س يد مدق نيح يف ،ةدام      ١٦نم نالعإ عورشمب هيينوم يضاقلا مدقت امك ،ويلوي          وـهو نافر    
ةدام١٣نم ًالقتسم نالعإ عورشم لبونيرج نم ٍماحم    .  

عـضول ةبسـنلاب تارايخلا ةلأسم لوح ةضيفتسم ةشقانم سطسغأ نم لوألا موي دهشو              
                ، قوـقحلا نالـعإل ديدج عورشمب هيروت ويسملا مدقت امك ،نتملا يف مأ ةجابيدلا يف نالعإلا

،       عاو. كلذ دعب ةمدقملا عيراشملا ةشقانم ترمتساو      نالـعإلا ةركف ىلع ريسكوأ فقسأ ضرت
يـف ةدوـجوملا  ةـيعامتجالا تاتوافتلا اهب دجوت ال ةلود بساني يكيرمألا جذومنلا نأ لاقو                 

  . رجنال فقسأ هيأر يف هديأو ،اسنرف
اـنالعإ ةـينطولا ةيعمجلا ردصت نأب احارتقا يماك نامرأ مدق سطسغأ نم عبارلا يفو               

اتوـص  ٥٧٠ةـيبلغأب هضفر متو ،حارتقالا لوح تيوص   ت يرجُأو ،ناسنإلا قوقحو تابجاوب      
يـف قوقحلا نالعإ عضوي نأ ىلع عامجإلاب اهسفن ةسلجلا يف قافتالا متو ،اتوص   ٤٣٣لباقم    

  .روتسدلا ةجابيد
قوقحلا نالعإل نيعورشم نارخآ ناوضع مدق سطسغأ       ١٢يفو   سياـس مدـق اـمك       ،   

      ، ،       ةمدقملا تاعورشملا ددع كلذب دادزيل ،قوقحلل اعورشم امادـتحا اـهلوح ةشقانملا دادزتلو  
قوـقحلا تانالعإ عيراشم لوح  تاشاقنلا ىضوف ةيمومعلا ةيعمجلا تمسح يلاتلا مويلا يفو              
دـحاو نالـعإ ةدوسـم ةغايصو ،تانالعإلا عيراشم ىقلتل ءاضعأ ةسمخ نم ةنجل رايتخاب               

ناـج يماـحملاو   يسايسلا بتاكلا نم ًالك ةنجللا تمضو ،نالعإلا لوح شاقنلل اريسيت ،اهنم     
ديسـلاو وباريم تنوكلاو هيشنورت اوسنارف يسايسلاو يماحملاو رجنال فقسأو هيينوميد الوقين            

  . نودر
نم انالعإو ةنجللا نع ةباين اريرقت وباريم مدق سطسغأ           ١٤يفو   هدادـعإ مـت ةدام      ١٩   

اهـض  ارعتسا لالـخ تعس ةنجللا نأ هريرقت يف لاقو ،ةنجلل  ةمدقملا تانالعإلا عيراشم نم              
قوـقحلل يـكيرمألا نالـعإلا رارغ ىلع نالعإل لصوتت نأ تانالعإ عيراشم ةرشع وحنل               
قـفتي امب ،ةدرجملا ةيملعلا ئدابملاو ةيرظنلا اياضقلا نع ديعبو ،ةيسايسلا قئاقحلا ىلع ينبم              

  . بعشلا ةماع لبق نم اموهفم نالعإلا نوكي نأل تعسو ،يسنرفلا عقاولا عم
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نالـعإلا ةدوسـم ةشـقانم يـف ةينطولا ةيعمجلا تأدب            سطسغأ نم رشع عساتلا يفو      
فورـعملا ةينطولا ةيعمجلا وضع نيسأ ناس ود وبار خرؤملا لاقو ،ةدام ةدام هذه ةعمجملا               
ةباجتـسا ناـك ام ردقب رخآ نالعإ يأل اديلقت تأي مل نالعإلا نأ ةيندملا قوقحلا نع هعافدب                  

يـهو ،اـهتاذ اسنرف يف تردص يتلا ةي         روثلا تاروشنملاو تابيتكلاو تاساركلا هتنمضت امل     
               ، دـحأ اهيلع روجي الئل نطاوملاو ناسنإلا قوقح لفكي نالعإ ردصي نأب تبلاط يتلا تابيتكلا
نأل ،يـكيرمألا نالـعإلل اـقباطم نوكي الأ يغبني قوقحلل يسنرفلا نالعإلا نأ ىلإ اريشم                

  .فالتخالا مامت ةفلتخم نيدلبلا فورظ
ا ءارجإ دعبو سطسغأ    ٢٦يفو   تـقفاو قوـقحلا نالـعإ لوـح تاشقانملا نم ديزمل            

هدـعاو ةسـمخلا ةنجل هتمدق ىذلا        ،نالعإلا ةجابيد ىلع لصفنم وحن ىلع ةيمومعلا ةيعمجلا         
ةـيبلغأب ةينطولا ةيعمجلا اهيلع تقفاو داوم ثالث روتسدلا ةنجل سيئر هيينوم حرتقاو ،سياس              

  . ةريبك
تيم ال ردناسكلأ مدقو      كـلت يـف نيقوـمرملا نييسايسـلا        نم وهو   ) ١٨٢٩ -١٧٦٠( 

             ، نالـعإلا نم ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلا داوملا ةيكيرمألا ةروثلا يف اوكراش نممو ،ةرتفلا
   .ةينطولا ةيعمجلا اهيلع تقفاو ،ثالثلا داوملا ةشقانم دعبو

تـييافال نـم لـك نم اهيلع ةحرتقملا تاليدعتلاو ةيقبتملا رشعلا داوملا ةشقانم دعبو                
لـمتكتل ،ةـيمومعلا ةـيعمجلا اهيلع تقفاو ،ءاضعألا نم مهريغو هيجراتو هيي             نومو سياسو 

نيرشعلاو سداسلا يف  ،نالعإلل ةيئاهنلا ةغيصلا ىلع ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا ةقفاوم كلذب             
    ١٧٨٩.١ماع سطسغأ نم 

ةاواسملا ةيضقل ةغايص حضوأ نالعإلا اذه نمضتو       يف اهمدقو    ،  اـمع يـلوألا     هتدام   
ماـتلا ءاـغلإلا ىلع هوعضو نيذلا نيعرشملا صرح نع اريبعت كلذ ناكو ،قوقح ن               م اهادع 

يـف ناـكم اهل دعي مل يتلاو ،يعاطقإلا رصعلا يف نورق لاوط ةثراوتملا تازايتمالا عيمجل                
يقوـقحلا راـطإلا يـف ارييغتو اديدج انينقت مزلتسي ديدج عقاو ءوشن دعب ،يسنرفلا عمتجملا                

ديدجلا عقاولاعم بسانتي امب ينوناقلاو   .  
قوـقح ىـلع ظاـفحلا وه يسايسلا ماظنلا نم فدهلا نأ تحضوأ ةيناثلا ةداملا نأ امك          
يـف قـحلاو ةـيكلملاو ةـيرحلا يف قحلا يهو ،مداقتلاب طقست ال قوقحلا هذه نأو ،ناسنإلا                  
ىـلع ظاـفحلا ىلع لمعي مل اذإ هتيعرش دقفي يسايسلا ماظنلا نإف مث نمو ،داهطضالا ةمواقم               
                                                 
1 Horace Mann Conaway, The First French Republic, New York, 1902, pp. 8-15. 
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لئاـسولا ةـفاكب داهطـضالا مواقي نأ ةلاحلا هذه يف بعشلا قح نم نوكيو ،ناسنإلا                 قوقح  
  . ةنكمملا

مدـعو ،تاطلسـلا ردصـم يـه ةـمألا نأ يف ةحضاو ةثلاثلا ةداملا ةغايص تناكو                 
                ، يـهلإلا كوـلملا قح كلذ ةمدقم يفو ،رخآ ردصم يأ نم اهتيعورشم دمتست نأ ةيعورشم

ال كوـلملا ةطلـس نأ ىـلع دكؤي يذلاو ،ةيدادبتسالا مظنل            ا عيمجل يساسألا دنسلا ناك يذلا     
ةداـم كلذـب يهو ،بوعشلا نم ال ةرشابم هللا نم ةدمتسم يه لب ،ةيضرأ ةطلس يأل دنتست                  

  . قوقحلل ةقباسلا تانالعإلا يف اهل ليثم ىلع روثعلا بعصي ةزيمتم
لـفكي امب الإ هيلع     ديق ال قح اهنأ دكؤتو ،ةيرحلا يف قحلا لفكت يهف ةعبارلا ةداملا امأ              

مـلو ،هدحو نوناقلا هررقيو ،نوناقلا راطإ يف نوكي قحلا اذهل دييقت يأ نأو ،نيرخآلل ةيرحلا           
ىـلع اذـه ترصـق لـب ،درفلا ةيرح دييقت يف ةطلسلا قلطم نوناقلل ةسماخلا ةداملا كرتت                  
لـعفب ماـيقلا ىلع صخش يأ ماغرإ ترظح امك ،عمتجملاب حضاو لكشب رضت يتلا لامعألا     

  .نوناقلا هيلع صني ال
نطاوـملا قح ىلع قوقحلا تانالعإ يف ريبعت حضوأ تنمضت اهنإف ةسداسلا ةداملا امأ              
ءاوـس نوناـقلا عـضو يـف كراشي نأ نطاوم لك قح نم نأ ينعمب ،عيرشتلا يف ليصألا          
ةدارإلا نـع ريبعت نوناقلا نأ ىلع تصن امدنع ،هنع بوني نم قيرط نع وأ ،رشابم لكشب                 

أو ،ةماعلا وأ يـقبطلا عضولاب طابترا وأ ءانثتسا نود نينطاوملا عيمج ىلع قبطني نوناقلا ن               
                 ، عـمتجملا لـخاد عاـضوألا يـف نيابتلاو زييمتلا لاكشأ نم هريغ وأ يعامتجالا وأ ينيدلا

  . نوناقلا مامأ نوواستم عيمج نونطاوملاف
يـتلا ملاـظم    لا ىـلع لعف در نالعإلا نم ةعساتلا ىتح ةعباسلا نم داوملا تناك دقلو             

نـم بعشـلا يناـع ثيح ،نالعإلا ةيسنرف ةلاصأ تبثت يتلاو يسنرفلا بعشلا اهل ضرعت                
تـناك روـمأ يـهو ،تابوقعلا قيبطت يف ةوسقلا نم ىناع امك يعجر رثأب نيناوقلا قيبطت                 

حبـصأ يذـلا ،يعاطقإلا ماظنلا ةياهن برق عم اميس ال اهيلإ ءوجللا دتشاو               ،اسنرف يف ةعئاش    
نيفلؤـملاو باتكلا رابك نم كلذل تاداقتنالا دعاصتو ،نينطاوملا عم لماعتلا يف            ةسارش رثكأ   

عـقو نيذـلا باـتكلا نم ددع طخسل ةاعدم نيناوقلا قيبطت يف فسعتلا اذه ناكو        . ةفسالفلاو
مهئارآ ببسب يفسعتلا نجسلا ةأطو تحت وباريمو ريتلوف مهنيب نمو          ،مهضعب باـتك ناـكو     ،   

نطاوـملا اـهل ضرـعتي ناـك يـتلا تافلاخملا ىلع اجاجتحا             " دادبتسالا يف ةلاقم  "وباريم  
  .يسنرفلا
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تاـبوقعلاو يفسـعتلاو نجسـلاو فسعتلا نع اوبتك نيذلا نيرينتسملا باتكلا نيب نمو              
                ، مهرـيغو بريلاـمو نافريـسو ويكستنوم نم لك ةميرجلا مجح عم بسانتت ال يتلا ةيساقلا

ضـعب نـع ثدـحت اـمك ،يعجر رثأب          نيناوقلا قيبطت بريلام ضراع لاثملا ليبس ىلعو        
هـنأل نيد لجر قنشو ،لزانملا دحأ ةقرس لواح صل قنشب الثم برضو              ،ةيساقلا تابوقعلا   

لـماعتلا يـف ةيشحو نع فشكت يتلا ةلثمألا نم ريثكو ،ةسينك نم تيوزجلا نم اددع درط                 
ميسجلاب سيل امرجاوبكترانم وأ نيمرجملا عم  لاوحألا ضعب يف قرحلا اهنيب نمو،   .   

حوـضوب اهيف ىدبتيو ،مهتملا قوقح نامض ىلع ةعباسلا ةداملا يف نوعرشملا صرحو             
اميـس ال ،نييسـنرفلا باتكلا نم باجعإ عضوم تناك يتلا ةيزيلجنإلا ةيقوقحلا قئاثولا ريثأت               
نيناوـق رادصإ مدع ىلع ةنماثلا ةداملا يف اوصرح نيح يف ،ءاضقلا مامأ مهتملا لوثم نوناق                

يعجر رثأب نوناقلا قبطي الأو     ،ةوسقلا يف ةطرفم   ىـلع تـصرح دـقف ةعساتلا ةداملا امأ          . 
  . هتنادإ تبثت نأ ىلإ هتءارب ىلع ديكأتلا ىلعو ةنسحلا ةلماعملا يف مهتملا قح ىلع ديكأتلا

ىـلع اهلالخ نم نوعرشملا صرحو       ،ةديقعلا ةيرحب نالعإلا نم ةرشاعلا ةداملا قلعتتو        
     ، يـف ةـيفئاطلا تاعارصـلا نم اسنرف هتناع ام راركت عنمل    نينطاوملا دئاقع يف لخدتلا عنم

  .ةينيدلا تاهجوتلاو بهاذملا فلتخم نيب رشع سداسلا نرقلا
ناسـنإلا قوـقحل يسنرفلا نالعإلا ةرد ربتعت يتلا ةرشع ةيداحلا ةداملا تناك نيح يف               
لوادـت ةـيرح يـف ةسـينكلاو كلملا لخدت ىلع جاجتحالل ةيودم ةخرص ةباثمب نطاوملاو                

هـنأ تحـضوأو رـيبعتلا قح ةداملا هذه تنمث دقو           . اهيلع ةباقر ضرفو ءارآلاو تامولعمل    ا
وأ ةـباتك ءاوس ةروص يأ يف ،هئارآ نع ريبعتلا يف رح نطاوم لك نأو ناسنإلا قوقح نمثأ     

  . لئاسولا نم كلذ ريغ وأ مالكلا قيرط نع وأ ةعوبطم
بئارضـلا ميـظنت لوـح رودت       اهنإف ةرشع ةسماخلا ىتح ةرشع ةيناثلا نم داوملا امأ          

ةـيفيكو بئارضـلا اـهلالخ نـم ضرفت يتلا نيناوقلا عيرشت يف نينطاوملا قحو اهتلادعو                
  . نييمومعلا نيفظوملا ةبساحم

ا         ءزـج هرابتعاب تاطلسلا نيب لصفلا ءاسرإ ىلع تصرح اهنإف رشع ةسداسلا ةداملا امأ
ةنايـصو ةيكلملا قح نالعإلا نم ةيم       اتخلا ةداملا تلفكو ،ةماعلا تايرحلا ءاسرإ نم أزجتي ال        

قـحو ،ةـيعامتجا ةرورـض دوـجول ةيكلملا ةرداصم لبس تددحو ،ءادتعالا نم قحلا اذه             
 .هكلم نع لداعلا ضيوعتلا يف كلاملا
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  عبارلا لصفلا
  إعالن حترير العبيد

  
  
  
    
  

مـكح نيـح اديدج اينوناق أدبم دليفسنام درول يناطيربلا يضاقلا يسرأ             ١٧٧٢ماع يف     
اذـهل ناكو ،ةينوناق ريغ ةيدوبعلا نأب        "تسرموس ةيضق "مساب تفرع اهرظني ناك ةيضق يف         ،

عـيمج يف لب اهدحو ارتلجنإ يف ال ،ةيدوبعلل ةضهانملا تاكرحلا ةأشن يف ريبكلا هرثأ مكحلا                
  .ةيدوبعلل ةضهانملا تايعمجلا تطشن ثيح ،اكيرمأو ابوروأ ءاحنأ

ةـيدوبعلا نأ اـمأ      ،ةـيدوبعلا ةينوناق مادعناب مكحلا وه انه مهملا نإف لوقلا انفلسأ امكو             
هاـسرأ امف ،نينقتلا زيح لخدت مل ةنادإلا هذه نأ ذإ ىرخأ  ،ةيضق هذه نإف لبق نم ةنادم تناك     

ماـعلا نوناـقلل اـقفو دـعب اـميف حبصي فوس امكح ر              دصأ هنأ وه انه يزيلجنإلا يضاقلا     
ماـكحألا يف اهيلع ساقي ةينوناق ةقباس ،ةينوناقلا ةقباسلا نوناق اضيأ ىمسي ام وأ ،يزيلجنإلا               

  . اهل ةيلاتلا
تلكشـت يـتلا ديبعلا ةراجت ءاغلإ ةنجل  ديبعلا ريرحتل ةيعادلا تايعمجلا زربأ نم ناكو                

مجم دي ىلع١٧٨٧ماع يف ندنل يف     يـتلا ةـيعمجلا يـهو ،ناـكيلجنألاو ركيوكلا نم ةعو      
                ، دـيبعلا ةراـجت رـظحي اـنوناق تردصأ نأ ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع اطوغض تسرام
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 ١٨٣٣ماـع تسـسأت يتلا      " ةيكيرمألا قرلا ةضهانم ةيعمج   "ةدحتملا تايالولا يف اهتريظنو     
باـختنالا قـح لـفك      ي يذلا ،يكيرمألا روتسدلل رشع سماخلا ليدعتلا ردص ىتح تلضانو         

  .دوسلل
رـيبك رود ،ةينيد تارابتعا نم اقالطنا ةيدوبعلا نوضراعي نيذلا ،ركيوكلا ةفئاطل ناكو             
يـف رـيبك رود مهل ناك امك ،يطنلطألا يتفض ىلع ةيدوبعلل ةضهانملا تايعمجلا ءاشنإ يف                

يف اميس ال ديدجلا ملاعلاو       ،ايناطيرب يف قرلا ءاغلإب ةبلاطملا ضئارعلا ميدقت       يـفو ،اينافلسنب    
يـف تاداـيقلا نـم ارـيثك نأ اـمك ،ةيدوبعلاو قرلا ءاغلإب ةبلاطملا ضئارعلا هذه ةغايص                  

  .ركيوكلا نم تناك قرلل ةضهانملا تاكرحلا
ةراـجت رـظحب  ةيلمعلا ةيحانلا نم ثيدحلا رصعلا يف ديبعلا ريرحت ةيلمع تأدب دقلو                

نيـح كـلذو     ،١٧٩٢ماـع يـف ديبعل      ا ةراجت رظحت ةلود لوأ يه كرامنادلا تناكو ،ديبعلا          
نايتسـيرك كـلملا هيبأ نع ةباين نيحلا كلذ يف شرعلا ىلع يصولا سداسلا كيردرف ردصأ                

ماـع سرام     ١٦يف اموسرم   ) نيحلا كلذ يف يلقع ضرمب اباصم ناك يذلا       (عباسلا    ١٧٩٢ 
  .١٨٠٣ماع رياني لوأ نم ارابتعا هذافن أدبي ،كرامنادلا يف ديبعلا ةراجت رظحي 

نفسـلا ةكراشم رظحي يذلا ،ديبعلا ةراجت نوناق رادصإب    ١٨٠٧ماع يف ايناطيرب اهت     لتو  
ماع سرام    ٢٥يف نوناقلا ردص دقو ،ديبعلا ةراجت يف ةيناطيربلا          ظـحالملا نـمو      ١٨٠٧   ،

لـماك ىـلع دـيبعلا ةراـجت رـظحي ال هنكلو نفسلا ةكراشم رظحي يناطيربلا نوناقلا نأ                  
يكرامنادلا هريظن لثم ةيناطيربلا يضارألا    ةدـحتملا تاـيالولا تردـصأ       ١٨٠٧ماع يفو   .    

ىـلإ دـيبعلا داريتسا عنمب نوناقلا اذه يضقيو ،ديبعلا ةراجت رظح هاجتا يف ةوطخ دعي انوناق                 
  .  ةدحتملا تايالولا

ءاحنأ مظعم يف ايمسر ةيدوبعلا تيغلأ  دقو          نـم لوألا يـف ةيناطيربلا       ةيروطاربمإلا   
ا نم نكلو   ،١٨٣٤ماع سطسغأ    نـم لقألا ديبعلا مه ديبعلا نم ررحت نم ناك ةيلمعلا ةيحانل             

مهتداـس ىدل لمعلا يف اورمتسا دقف ماوعأ ةتس زواجتت مهنس ناك نيذلا ديبعلا امأ ،ماوعأ ةتس                 
ءاـغلإ يـف امـساح يناـطيربلا نوناقلا نكي ملو ،ةيدوبعلا ءاغلإ دعب              " نيبردتم"يمسم تحت   

  .ةيئاهن ةروصب ةيدوبعلا
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اـهيف دـيبعلا رـيرحت اـهيف متي ملاعلا يف ةقطنم لوأ ةيكيرمألا تنومريف                ةيالو تناكو   
نأ ىـلع هنم يلوألا ةداملا يف        ١٧٧٧ماع يف رداصلا اهروتسد صن ثيح ،نوناقلا ىضتقمب           

ةـيرحلا يـف ةتباثو ةيعيبط قوقحب نوعتمتيو         ،ًارارحأو نيلقتسم اهب نيدولوملا لاجرلا عيمج       
رـبع اهيلإ نيمداقلاو اهيف نيدولوملا صاخشألا عيمج نأو ،سف        نلا نع عافدلاو نمألاو كلمتلاو    

اذإ ادـع اـميف ،رجأ نود هيدل نولمعي مهلعجي وأ مهدبعتسي وأ مهرخسي نأ دحأل سيل راحبلا                  
  . ىرخأ تاقفن يأ وأ ةمارغ وأ نيد دادس لباقم مهتقفاومب كلذ ناك

لا نميه رشع عساتلا نرقلا يف تانيعبرألا فصتنم نم ارابتعاو          رـيرحت ىـلع عارص      
تاذ ةـيراجتلاو ةيعانصـلا ةيلامشـلا تاـيالولا تناك ثيح ،ةيكيرمألا ةسايسلا ىلع ديبعلا               
نيـح يـف ،دـيبعلا رـيرحت رصانت ةيداصتقالا ةيحانلا نم اروطت رثكألاو ةيناكسلا ةيبلغألا                
ىـلع دوـيق يأ ضرف نأ ىلع يعارزلا عباطلا اهيلع بلغي يتلا ةيبونجلا تايالولا ترصأ                

  .ةيبونجلا تايالولل ةيلخادلا نوئشلا يف الخدت دعيو ،يروتسد ريغ ةيدوبعلا
هـجمانرب ناـكو ،ةدـحتملا تاـيالولل اسيئر نلوكنيل ماهاربإ بختنا             ١٨٦٠ماع يفو     

تثدـحو  . ةررـحملا ضرألا جمانرب مساب فرعي ناك ام وأ ،ةيدوبعلا ءاغلإ نمضتي يسايسلا            
داـحتا تلكـشو اهلاصـفنا بونجلا يف تايالو         عبس تنلعأ نأ دعب ،ةيروتسدو ةيسايس ةمزأ        

برـحلا ةيادب عمو     ."ةيلاردفنوكلا"مساب دعب اميف فرع ام وأ يلارديفنوكلا ةيكيرمألا تايالولا            
يـف نويفحصلاو باتكلاو نويسايسلا رصانو ،ىرخأ تايالو عبرأ تلصفنا ةيكيرمألا ةيلهألا            

  . ةيدوبعلا ىلع ءاقبإلا لجأ نم بونجلا
ةـلودلا ةدحو ىلع ظافحلا نم ايجيردت برحلا فده لوحت ةيلهألا برحل            ا رارمتسا عمو  

تاسـبالملاو فورـظلا هذه راطإ يفو    ،ةلودلا ةدحو ىلع ظافحلا لجأ نم ةيدوبعلا ءاغلإ ىلإ          
  . ديبعلا ريرحت نالعإ ردص

ءاـنثأ دـيبعلا رـيرحت نالـعإ         ١٨٦٣ماع رياني نم لوألا يف نلوكنيل ماهاربإ ردصأ           
   ، هـخيرات نم رارحأ ةدرمتملا تاعطاقملا وأ تايالولا يف ديبعلا عيمج نأ انلعم             ةيلهألا برحلا

تاـيالولا نالـعإلا ىنثتساو ،ةدرمتملا تاعطاقملاو تايالولاب ةمئاق نالعإلا مدقو ،دبألا ىلإو         
  .ةيسايس تارابتعال ةيداحتالا تاوقلا ةرطيس تحت عقت يتلا ةيبونجلا قطانملاو ةيبونجلا
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تاداـقتنالا ضـعب مغرو ،نلوكنيل ماهاربإ ةسايس يف الوحت ديبعلا            ريرحت نالعإ لثميو    
نـم رـيثك نيـب اـقافتا كاـنه نإف ،نالعإلل هجوت يتلاو ،هتيصخشلو نلوكنيلل هجوت يتلا                  
هـنوربتعيو ،ملاـعلا خيراـت يفو ،ةدحتملا تايالولا خيرات يف نالعإلا ةيمهأ ىلع نيخرؤملا               

  .ةدحتملا تايالولل ةميظعلا قئاثولا نم ادحاو
رارـف عم برحلا عالدنا دعب ةيدوبعلا ةيضق ةدح تدادزا نأ دعب نالعإلا رادصإ يتأو               
ضرـع نأ دـعبو ،ةيداحتالا تاوقلل ةيمامألا طوطخلا ىلإ بونجلا يف ديبعلا نم ةريبك دادعأ       
مـهئالمز رـيرحت يـف ةدعاسملل ةيداحتالا ةحلسملا تاوقلا يف ةمدخلل عوطتلا ديبعلا ءالؤه               

دـيبعلا ةداـعإ يـه ةرتفلا هذه يف  تايالولا يف ةعبتملا ةسايسلا تناكو ،بونجل                ا يف ديبعلا  
  . ةيلاردفنوكلا تايالولا يف مهتداس ىلإ نيبراهلا

رـيرحت متـي نأ ىلع نلوكنيل ثحت ةيدوبعلل ةضهانملا تايعمجلا تناك ءانثألا هذه يف               
نأ رـيغ ،ةماعلا تايصخشلا     نم ريثكلا هدناسو فقوملا اذهل ماعلا يأرلا زاحناو ،ديبعلا عيمج           

هراـبتعا يـف اعـضاو ،ةيسايسلا ةمزألا مقافتت نأ ةيشخ ارذح افقوم ةيادبلا يف ذختا نلوكنيل                 
سرام   ١٣يف هنأ ريغ ؛ يكيرمألا لخادلا يف ىوقلا تانزاوت           تاوـقلل رماوأ ردصأ     ١٨٦٢   

نـع نالـعإلا رد    صا هاجتا يف ةوطخ دعي اميف ،نيبراهلا ديبعلا ةداعإ مدعب ةيداحتالا ةحلسملا           
  .ديبعلا ريرحت

فوـس هنأ سرجنوكلا نلعأ ،نلوكنيل نم ةردابمبو هسفن ماعلا نم ليربأ نم رشاعلا يفو      
عـيمج رـيرحت مت نالعإلا اذه ىلع ءانبو ،مهديبع نوررحي نيذلا ديبعلا كالمل اضيوعت مدقي                

ليربأ ١٦يف ايبمولوك ةقطنم يف ديبعلا   ١٨٦٢ .  
ماـنيتنأ يف امهم اراصتنا ةيداحتالا تاوقلا قيقحت دعب نلوك          نيل ردصأ فاطملا ةياهن يفو    

ربمتبس   ١٧يف  ( نالـعإ رادصإ مزتعي هنأ هيف احضوم ربمتبس        ٢٢يف ايديهمت انالعإ    ) ١٨٦٢   
رودـص دـعبو    . ةدرـمتملا تايالولا يف ديبعلا ريرحت هاضتقمب متي موي ةئام نوضغ يف رخآ            

دبع فلأ١٢٠و نييالم ةثالث ريرحت متيلاتلا ماعلا نم رياني نم لوألا يف نالعإلا   .  
   ، دـيبعلا ريرحت يف ضعبلا يأر يف امساح نلوكنيل هردصأ يذلا نالعإلا نوكي ال امبرو
تاـيالولا ءاـحنأ عـيمج يف ديبعلا لمشي ملو ،بسحف ةدرمتملا قطانملا يف ديبعلا لمش هنأل                 

هلالخ نم هزاجنإ مت امع الضف–يتأت نالعإلا ةيمهأ نكلو ،ةدحتملا      نـم هـيلع بترت اميف   -   



  )٩٣(

ايراـس حبـصأ يذـلا ،يكيرمألا روتسدلل رشع ثلاثلا ليدعتلل اديهمت عطقلاب ناك دقف ،جئاتن                
،       ١٨٦٥ماع نم ارابتعا     ةدحتملا تايالولا يف ايئاهن ةيدوبعلا ىغلأ يذلاو نالـعإلل ناـك امك         

تارم تؤـملاو تايدـتنملا يـف ديبعلا ةيضق كيرحت ىلعو ،يلودلا ديعصلا ىلع ريبك ىدص               
ةيدوبعلا ءاغلإ ةركفل ةمدقتملا لودلا يف يبعشلا دييأتلا دعاصت ىلعوةيلودلا تاعامتجالاو  ، .  

ماـع يـف أدـب دق ةيدوبعلا ةيضق ةجلاعم بوص يلودلا كرحتلا نأ نم مغرلا ىلعو                    
سنـميلك يناملألا يسايسلا هسأرو ةيبوروألا لودلا ءارفس مض يذلا ،انييف رمتؤم يف              ١٨١٥  

مـل هـنأ الإ ،أدبملا ثيح نم ةيدوبعلاو ديبعلا ةراجت ءاغلإ ىلع نوعمتجملا قفتا ن             يح ،خينرتم 
يـفتكاو   ،اهل ارظح ردصي مل رمتؤملا نأ امك ،عقاولا ضرأ ىلع كلذ قيبطتل مدقت قيقحت متي                

  .ةليوط ةرتفل ةدمجم ددصلا اذه يف دوهجلا تلظو اهتنادإب
ورب رمتؤمل ةماعلا ةيقافتالا تردص     ١٨٩٠ماع يفو    كـص مـساب فرـع ام وأ        (لسك   

دـقف ،يملاـعلا ىوتسملا ىلع ةيدوبعلاو قرلا ةيضق ةيفصت هاجتا يف ةوطخ تلثمو          ) لسكورب
ماع ويلوي ٢يف تعقو يتلا ،ةيقافتالا تنمضت       ١٨٩٠   ، ةـيدوبعلا ةحفاكمل ريبادتلا نم ةعومجم

               ، نيسـحتو  رـحبلاو ربلا يف ديبعلا ةراجتل ةياهن عضو ىلع تقفتا فارطألا نأ ىلع تصنو
  .  ديبعلا اهنم بلجي يتلا قطانملا يف نييلصألا ناكسلل  ةيونعملاو ةيداملا فورظلا

،            ٢١ةداملا تنمضتو    دـيبعلا رـيرحت ىلع لمعلل ةفدهتسملا ةقطنملل اديدحت ةيقافتالا نم  
تنمضـت اـمك ،رقشـغدمو يـسرافلا جيلخلاو رمحألا رحبلاو يدنهلا طيحملا لحاوس يهو               

نـع رمتؤـملا يـف ةكراشملا لودلا تبرعأو         . نأشلا اذهل يلود بتكم ة    ماقإل رابزنز رايتخا  
اوـبرعأو   ،١٨٨٩ربمسـيد يف ديبعلا ريرحتب انامرف ردصأ يذلا ينامثعلا ناطلسلل اهريدقت              

نـم ةـيبرغلا ءازـجألا يـف اميس ال ،ةينامثعلا تاطلسلا اهب موقت يتلا لامعألل مهديكأت نع             
ليبسلا اذه يف رابزنز ناطلسو ناريإ  هاشدوهجل مهريدقت نعو ،ةيبرعلا ةريزجلا  .  

نإ نامرج ناس رمتؤم دقع     ١٩١٩ماع يفو    رمتؤـملا يف ةكراشملا لودلا تعقوو يال   - 
قرـلا ىلع ماتلا ءاضقلا لودلا هذه مازتعا ىلع تدكأ يتلا يال            -نإ نامرج ناس ةيقافتا ىلع    

ىـلع اهقيدصـتو ،رـحب      لاو ربلا يف قيقرلا ةراجت ىلع ءاضقلاو ،اهلاكشأ عيمجب ةيدوبعلاو         
  . ١٨٩٠ماعل لسكورب رمتؤمل ةماعلا ةيقافتالا 
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ءاـغلإ ةيضق ةعباتمب اهتفلكو ،قرلل ةتقؤم ةيضوفم ممألا ةبصع تأشنأ          ١٩٢٤ماع يفو     
ربمتبـس    ٢٥يـفو ،قيقرلا ةراجتو قرلا رظحل يلود نوناق عضوو ،قرلا            تـعقو   ١٩٢٦   

 ٩نـم ارابتعا ةيراس ةيقافتالا تحبص       أو ،قرلا ةيقافتا ىلع ممألا ةبصع يف ءاضعألا لودلا        
قرـلاو ةيدوبعلا ءاغلإ لجأ نم ةيرشبلا لاضنل اجيووتت ةيقافتالا هذه تءاجو            . ١٩٢٧سرام  

عـضوو ،ةرخسلاو قرلاو ةيدوبعلا لاكشأ عيمج ءاغلإب ةعقوملا لودلا تمزلأو ،قرلا ةراجتو             
  . تاسرامملا هذه عنمت نيناوق
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  سماخلا لصفلا
  *اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  
  
 

 

 

وكسـيسنارف ناـس رمتؤـم  يـف ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل ةيلمعلا ةيادبلا تناك          
لودـلا نم ددع نم حارتقا ميدقت مت ثيح     ١٩٤٥ماع يف دقعنا يذلا ،ةدحتملا ممألل يسيسأتلا          ،

ارـظن ،حارـتقالا ةشقا     نمب رمتؤملا تقو حمسي ملو    . ةيساسألا ناسنإلا قوقحل نالعإ رادصإب    
  .اهلمع ماظنو اهتئيهو اهليكشت ةشقانمو ،ةدحتملا ممألا قاثيم دادعإب دوفولا لاغشنال

مـل ناسنإلا قوقح عوضومل ةيليصفت ةشقانمل ةصرفلا هل حتت مل يذلا رمتؤملا نأ ريغ                 
ةرـقفلا تصـن ثـيح ،قاثيملا يف الامجإ اهيلإ ريشي نأ ىلع صرح لب ،قوقحلا هذه لفغي                  

قـيقحت ةـيلودلا ةـئيهلا دصاقم نم نأ ىلع ةدحتملا ممألا قاثيم يف يلوألا ةداملا نم ةينا                  ثلا
 ،ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالا ةغبصلا تاذ ةيلودلا لئاسملا لح ىلع يلودلا نواعتلا             
 ،اـقالطإ كـلذ ىلع عيجشتلاو ،اعيمج سانلل ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح زيزعت يلعو             

  . ءاسنلاو لاجرلا نيب قيرفت الو ،نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا ببسب زييمت الب

                                                 
سـلجملاو ناسـنإلا قوقح ةنجل تاعامتجا تالجسو رضاحم ىلع ةيسيئر ةفصب لصفلا اذه يف اندمتعا                 *

قوقحل يملاعلا نالعإلا لوح ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجاو ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا           
  udhrl/Deptsldhl/org.un.www://http: تنرتنإلا ىلع يلاتلا عقوملا ىلع ةدوجوم اهعيمجو ،ناسنإلا
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ةـنجل يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ئشني نأ ىلع قاثيملا نم           ٦٨ةداملا تصن امك      
ناـجللا نم كلذ ريغ ئشني امك ،ناسنإلا قوقح زيزعتل ةنجل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوئشلل              

هاـجتا اذـه يف ةيلودلا تاكرحتلل ءدبلا ةراشإ كلذب ا           يطعم ،هفئاظو ةيدأتل اهيلإ جاتحي دق يتلا      
  .ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا عضو

مـمألل ةـماعلا ةـيعمجلا رـظنت نأب وكسيسنارف ناس رمتؤمل ةمظنملا ةنجللا تصوأو               
رمتؤـملا ءاهتنا بقع دقعنملا اهعامتجا يفو       . ذيفنتلا عضوم هعضتو حارتقالا اذه يف ةدحتملا      

هـترود يف يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا موقي نأب ةدحتملا ممألل ةيريض        حتلا ةنجللا تصوأ  
  .ناسنإلا قوقح زيزعتل ةنجل ءاشنإب يلوألا

ةـنجل ةدـحتملا مـمألل يعاـمتجالاو يداصتقالا سلجملا أشنأ ةيصوتلا هذه ىلع ءانبو          
رياربف   ١٥يف ،ناسنإلا قوقح زيزعتل ةرغصم       قوـقح ةـنجل ليكشـتو ماهم ديدحتل         ١٩٤٦   

  .اهلمع قاطنو اهتئيه لماكب ناسنإلا
ماع ليربأ    ١٢يفو   ناسـنإلا قوـقحل نالعإ عورشم لاسرإب يبوكلا دفولا رداب        ١٩٤٦   

نـم عورشملا اذه مدق هنأ احضوم ،ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا سيئر ىلإ          
ةشـقانمل بسانملا ر    بنملا نأ تأر ةماعلا ةيعمجلا نكلو ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ىلإ لبق           

  .يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا وه عورشملا اذه لثم
ىرـت يتلا قوقحلاب ةمئاق ةلاسرلاب قفرملا ناسنإلا قوقحل يبوكلا عورشملا نمضت دقو             

اقح٢٢نم فلأتتو ،نالعإلا يف ةجردم نوكت نأ هدالب      ةاـيحلا يـف قحلا اهزربأ نم ناكو   ،   
قـحلاو ةاواسملاو داقتعالا ةيرحو يأرلاو ثحبلا ةير        حو ةماركلاو يصخشلا نمألاو ةيرحلاو    

  . قوقحلا نم كلذ ريغو ميلعتلاو لمعلا يف
ليربأ   ٢٦يف امنب تمدقتو     سـلجملا ىلإ ناسنإلا قوقحل يلود نالعإ عورشمب         ١٩٤٦   

يـتلا قوـقحلا زرـبأ نم ناكو ،ةدام    ١٨و ةجابيد نالعإلا نمضتو يعامتجالاو يداصتقالا       
ةـيرحو ،ىـلوألا ةداملا يف اهعضوو اهزربأ يتلا داقتعالا ةيرح ،ي            منبلا عورشملا اهنمضت  

ةيسايسـلا تاـمظنملا ليكشـت ةـيرحو         ،يملسـلا عاـمتجالا ةيرحو ريبعتلا ةيرحو يأرلا         
             ، ةـلداع ةـمكاحم يـف قحلاو ،نكسملاو ةيصخشلا ةايحلا ةمرحو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

م كلذ ريغو،ةيكلملا يف قحلاو ،ةيصخشلا ةيرحلاو   .قوقحلا ن 
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يـف يعاـمتجالاو يداصتقالا سلجملل اهلمع نع اريرقت ناسنإلا قوقح ةنجل تمدقو               
ويام   ١٥ ةقباسـلا تاـنالعإلا عيمج عمجل يعسلاب ةفلكم ةنجللا نأ ريرقتلا حضوأو             ،١٩٤٦   
  .ناسنإلا قوقحل يمنبلاو يبوكلا نيعورشملا ةسارد ىلع الضف ،قوقحلل

ملاـعلا ءاحنأ فلتخم يف يميلقإلا ىوتسملا ىل        ع تارمتؤم دقع ءاضعألا ضعب حرتقاو     
اذـه نأ تأر ءاضعألا ةيبلاغ نأ ريغ ،نالعإلا نومضم يف قطانملا فلتخم ءارآ عالطتسال      
     ، هـنم ءاـهتنالل ةحرتقملا ةدملا يف نالعإلا ةغايص لطعي نأ هنأش نمو ،يلمع ريغ حارتقالا

ضـعب دوجو ىلع الضف ،نأشلا  اذهب قطانملا هذه نم ءاربخ ءارآ عالطتسا لضفألا نم نأو        
يأر عالطتـسا ىلع ءارآلا تقفتاو ،ةيعرفلا ناجللاو ةنجللا يف قطانملا فلتخم نم ءاربخلا              

  .ءاربخلا
متـي نأب يعامتجالاو يداصتقالا سلجملل ةيصوت ةنجللا مدقت نأ ىلع ءارآلا تقفتا امك              

  .ةيلودلا مالسلا تايقافتا يفو ،ةيلودلا تايقافتالا يف ناسنإلا قوقحب ةقلعتم دونب نيمضت
نأ نأشـب يعاـمتجالاو يداصـتقالا سلجملا اهمدق يتلا ةيصوتلا ةيمهأ ةنجللا ترقأو              

لوـح ةماع تاشقانم ءارجإب ةنجللا تصوأ امك        . تايلقألا قوقح لفكت ادونب نالعإلا نمضتي     
  . تاشقانملا هذه ةليصح نم ةدافتسالل يعسلاو ،ناسنإلا قوقح

العإلا ةغايصل ةبسنلابو   نـم نـكمم تـقو عرـسأ يـف ءاهتنالاب ةنجللا تصوأ ن                
ناعورشـملا اهنيب نمو ،ةمدقملا تاعورشملا لوح ةضيفتسم تاشقانم ىرجت نأو ،ةغايصلا            
نـم نـكمم تـقو عرسأ يف ءاهتنالاب تصوأ امك ،ناسنإلا قوقح نالعإل يدنكلاو يبوكلا                

  . يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ءاربخلا عم تارواشملا
ويام   ١٦يفو   نـم رارـقب تسسأت يتلا ءاسنلا عضو نع ةيعرفلا ةنجللا تمدق             ١٩٤٦   

نـم ةرتفلا يف اهتاعامتجا نع ناسنإلا قوقح ةنجلل اهريرقت يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا             
ىتح ليربأ    ٢٩ ويام   ١٣  نأ رـيرقتلا حـضوأو ،كرويوين ةنيدم يف جيلوك رتنه يف            ١٩٤٦   
  :تاديسلا نم تلكشت ةنجللا

كرامنادلا -بورتجب ليدوب    
ناكينمودلا-ونيدرانرب افرينم    
نانبل-قادرج اليجنإ    
ادنلوب-اكسفونلاك اكيردرف    
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اسنرف-وشاف نيليه يرام    
دنهلا-اتهم اسناه    
نيصلا-وين. س. و    
  :تاديسلا ةنجللا تراتخا ةيعرفلا ةنجلل يسيسأتلا عامتجالا يفو
ةسيئر -بورتجب ليدوب    
ةسيئرلل ةبئان-ونيدرانرب افرينم    
ةررقم-قادرج اليجنا    

ةيسايسـلا قوقحلل ةيولوأ كانه نوكت نأب اهريرقت يف ةنجللا تصوأ اهتالوادم ماتخ يفو          
                 ، ةأرـملا اياضق يف ركذي مدقت قيقحت نكمي ال هنأل ارظن ،كلذ ىلع نالعإلا صني نأو ،ةأرملل

يس يف هنأ ريرقتلا حضوأو     .ةلماك ةيسايسلا اهقوقحب اهعتمت نود     كاـنه ناـك تاشـقانملا قا        
نأ نـم ءاسـنلا نـكمي يذلا ديحولا ماظنلا وه ،يطارقميدلا ماظنلا نأ ىلع ءارآلا يف قافتا                  
ءاـسرإ لـجأ نـم لاـجرلا بناج ىلإ ءاسنلا لاضن ىلإ ةريشم ،ةيناسنإلا نهقوقحب نعتمتي                 

  .ةيطارقميدلا
روـطتلل امهنع ين    غال نارمأ ةاواسملاو ةيرحلا نأب نمؤت اهنأ ةيعرفلا ةنجللا تحضوأو         

              ، ةـماع ةفصب ةيسايسلا ةايحلا يفو تاباختنالا يف ءاسنلا ةكراشم نامضب تصوأو ،يرشبلا
قـح نم نوكي نأو ،دحأ نم نهرايتخا يف لخدت نود جوزلا نرتخي نأ نهقح نم نوكي نأو                  
                ، اـهئانبأ ىـلع ةياصولا ةاواسملا مدق ىلع اهقح نم نوكي نأو ،لجرلا لثم لاصفنالا ةآرملا

ةيداصـتقالا قوـقحلا ةـلافكب تـبلاط اـمك ،اهتيسـنج باستكا اهئانبأ قح نم نوكي                  نأو  
  . ناسنإلا قوقح نالعإ يف قوقحلا هذه نيمضت متي نأو ،ةأرملل ىرخألا ةيعامتجالاو

ماـع هـينوي     ٢١يـف خرؤملا هرارق بجومب يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا دمتعاو            
نإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا تاصاصتخا     ١٩٤٦ ىرـخأ رومأ نمض      -تنمضت يتلاو ،ناس       - 

  . ناسنإلا قوقحل ةيلود ةعرش نأشب ريراقتلاو تايصوتلاو تاحرتقملا ميدقت
ةدـحتملا مـمألل يعاـمتجالاو يداصتقالا سلجملل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل تدقعو              

ىتح رياني ٢٧نم ةرتفلا يف ىلوألا اهتاعامتجا ةرود        ماع رياربف ١٠  هذـه رضـحو   ،١٩٤٧   
ايـسوراليب ةيروهمج لثمم يكسنماك     . لو ايلارتسأ لثمم نوسده   . و نم لك ةيسيسأتلا ةسلجلا    
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اسنرف لثمم ناساك هينيرو    ،نيصلا لثمم جناشت  . بو ةيتيفوسلا  ةـلثمم اـتهم اسناه ةديسلاو       ،   
وـلومور سولراكو نانبل لثمم كلام لراش روتكدلاو ناريإ لثمم ماج يمساج روتكدلاو دنهلا              

تاـيالولا لـثمم تلفزور رونايلإ ةديسلاو ةدحتملا ةكلمملا لثمم كويد زلراشتو             نيبلفلا لثمم   
اهرضح امك ،ياوجروأ لثمم اروم هيزوخو ،يتيفوسلا داحتالا لثمم فوكايلبت          . فو ةدحتملا 

               ، ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملا نم ددعو وكسنويلا ةمظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع نولثمم
  . يرفمه. جو هييجول يرنه امه ةدحتملا ممألل ةماعلاةنامألا نع نيلثمم ىلع الضف 

يـف دكأ يذلا ،ةماعلا ةنامألا لثمم هيجول يرنه ةيسيسأتلا ةرودلل ىلوألا ةسلجلا سأرو              
ئداـبملا ىـلع اهصرح ىدمو ،ةنجللا هذه ىلع ةدحتملا ممألا اهقلعت يتلا ةيمهألا ىلع هتملك              

لـصوتلا اـهلامعأ لودـج ىـلع حور         طم ةنجللا هذه نأ فاضأو ،اهلمع رهوج لكشت يتلا        
  .اهلمع ريسيتل ناجل نم ىرتام ئشنت نأ اهل نأو ،قوقحلل يلود نالعإل

اراـبتعا رضحي فوس ليزاربلا لثمم نأ هييجول حضوأ تاعامتجالا روضحل ةبسنلابو            
ايلارتسأ لثمم نكمتي مل نيح يف ،رياربف       لوأنم    ،        ، هروضـح نيحل روم ديسلا هلحم لحيسو  

الثـمم دـيبع ناـمثع ديسلا تاسلجلا رضحيو ،قيرطلا يف مداق اسنرف لثمم              ناساك نأ امك    
  . لماك دعس ديسلا نع ةباين ،رصمل

؛ ةـنجللا ةسائرل تلفزور رونايلإ ةديسلا حيشرت دنهلا ةبودنم تحرتقا كلذ باقعأ يفو              
ـسائر هييجول ملسو ،حيشرتلا ىلع عامجإلاب ةنجللا تقفاوو         ،اهل ريضحتلل دهج نم هتلذب امل      ة  

اـبئان نيصـلا لـثمم جناشت        .ب تبختناو اهلامعأ ةنجللا تلصاو مث ،تلفزور ةديسلل ةنجللا          
رضـحي نأ ةـنجللا تررقو ،اهل اررقم        ) نانبل(كلام لراش روتكدلا تبختناو ،ةنجللا ةسيئرل       

ةغايـص يـف ةدعاسملل تاعامتجالا ،ةماعلا ةنامألاب ناسنإلا قوقح مسق سيئر ،يرفمه نوج         
  . نالعإلا

اـم اهتاعامتجا ماتخ يف تررقو       ،ةرودلا داقعنا مايأ ىدم ىلع اهداقعنا ةنجللا تل       صاوو  
  :يلي

قوـقحل يلود نالعإل ةيديهمت ةدوسم ةغايصب اهررقمو اهبئانو ةنجللا ةسيئر فيلكت          -١
  ؛ةلبقملا اهداقعنا ةرود يف ةنجلل اهميدقت متي ناسنإلا

تاـظحالمو تاـحارتقا عـيمج      عـم نواعتلاب لمعلا لالخ ةنجللا ةسيئر مزتلت نأ          -٢
  ؛ةيوفشلاو ةبوتكملا ءاضعألا
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؛اهلمع يف ةدعاسملل ءاربخ راتخت نأ ةسيئرلل نكمي-٣    
نوكتـس اهنأ نودقتعي قئاثو يأب ةناعتسالا نم ةنجللا ررقمو اهبئانو ةسيئرلا نيكمت              -٤  

  . مهلمع يف ةديفم
ةغايص ةنجل ليكشت تررق امك     صـلاو ةدـحتملا تاـيالولا يلثمم مضت        ،  اسـنرفو ني    

  . ةرشابم ناسنإلا قوقح ةنجل داقعنا ةرود باقعأ يف اهلمع ةغايصلا ةنجل تأدبو ،نانبلو
ةرـتفلا يف ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا سلجملل ةعبارلا ةرودلا عامتجا لالخو            

ىتح رياربف    ٢٨نم   سرام   ٢٩  نـع ناسـنإلا قوـقح ةنجل ريرقت يف سلجملا رظن            ١٩٤٧   
عـضو سرام    ٢٨يفو ،ةغايصلا ةنجل ةيوضع عيسوتب سلجملا ءاضعأ بلا         طو ،اهتاعامتجا   

يـتلا ةـنجللا ىلع اهضرع متي نأو ،نالعإلا ةدوسم دادعإ نم ءاهتنالل اينمز الودج سلجملا                
عضـت نأ اـهيلع نيعتي ةغايصلا ةنجل نأ ىلع ددشو ،اهيلع بيقعتلل ءاضعألا ىلع اهضرعت                

كـلذ نـم ةغايصلا ةنجل ءاهتنا دعبو ،ةدوسملا ةغايص          ةداعإ دنع اهرابتعا يف تابيقعتلا هذه       
سـلجملا ىـلإ اـهنم ةيئاهنلا ةخسنلا لاحت مث ،اهيف رظنلل ناسنإلا قوقح ةنجلل ةدوسملا مدقت                 

  . ١٩٤٨ماع يف اهترود يف ةماعلا ةيعمجلا ىلإ هرودب اهليحي يذلا يداصتقالا 
داـحتا اهمدـق تانالعإ ع      يراشمو نالعإلاب ةقلعتم قئاثو يداصتقالا سلجملا لاحأ امك       

ةشـقانم نيـح اـهيف رظنلل ناسنإلا قوقح ةنجل ىلإ يكيرمألا لامعلا داحتاو يلودلا تاباقنلا                
  .نالعإلا يف لامعلاو لمعلاب ةقلعتملا اياضقلا

سرام   ٢٤يفو   سـلجملا سيـئر ىلإ اباطخ ناسنإلا قوقح ةنجل ةسيئر تلسرأ     ١٩٤٧   
دـق سـلجملا ءاضعأ ةيبلغأ نأ نع تامولعم اهتغل          ب دق هنإ هيف تلاق يعامتجالاو يداصتقالا      

ةدوسـملا دادعإ يف ةدعاسملل ناسنإلا قوقح ةنجل راطإ يف ةصاخ ةئيه ليكشت متي نأب اوراشأ           
ةـنجلل ددـج ءاضعأ مضب ةنجلل ةسيئرك اهتايحالص مدختست اهنأ ةحضوم ،نالعإلل ةيديهمتلا         

 ايلارتـساو يليشتو ةدحتملا ةكلمملا و ي      تيفوسلا داحتالا نم مهو ،مهتاربخب ةدافتسالل ةغايصلا      
  ). اسنرفو نانبلو نيصلاو ةدحتملا تايالولا مهو اهيف نييلاحلا ءاضعألا بناج ىلإ(

ةدوسـملا ةدـحتملا مـمألل ةـماعلا ةنامألا تلسرأ هسفن ماعلا نم وينوي نم عبارلا يفو                 
      ، ةدوسـملا هذه تنمضتو  ناسنإلا قوقح ةنجل ىلإ ناسنإلا قوقح نالعإل اهتدعأ يتلا ةيديهمتلا

ال ناسـنإلا نأو ،عبرألا تايرحلا ىلإ ةراشإ نمضتت نأ يغبني ةجابيدلا نأب احيضوت ةيديهمتلا            
ىـلع اهنم يلوألا ةداملا يف تصن امك ،هعمتجم وحن تابجاو هيلع لب بسحف قوقحلاب عتمتي                
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نـم ىر   ـخأ داوـم تنمضت امك ،يلودلا عمتجملاو هعمتجمل ءالولا ناسنإلا ىلع بجوتي هنأ             
  . ةيصخشلا ةيرحلا يف قحلاو ةايحلا يف قحلا نع ةدام اهنيب

اهمدـق ةداـم     ٤٨نالـعإلا نمضـتي نأب احارتقا نمضتي اقحلم ةدوسملا تنمضت امك              
يه ماسقأ ةعبرأ ىلع عزوت     ،ليصفتلاب قوـقحو ةاواسـملاو ةـيعامتجالا قوقحلاو تايرحلا         ،   

يداصـتقالا سلجملا هلاحأ ،قوقحلل نالع      إ ةدوسمب احارتقا ةدحتملا ةكلمملا تمدق امك ،ةماع       
  . هيف رظنلل ناسنإلا قوقح ةنجلل اضيأ يعامتجالاو

قوـقح ةنجل يف ايناطيرب لثمم نوتسكويد دروللا لسرأ          ١٩٤٧وينوي نم سماخلا يفو       
صتـخي اـميف اـيناطيرب يأرـب اهيف هغلبأ ةدحتملا ممألل ماعلا ريتركسلا ىلإ ةلاسر ناسنإلا                 

نمضـتت ىـلوألا ؛ ناـتقيثو هتلاـسرب قـفرم هنأبو ،ناسنإلا قوقحل         يلود نالعإ عورشمب    
دـعب هذاختا متي ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل رارق عورشم ةيناثلاو ،ناسنإلا قوقحل اعورشم              

  . ناسنإلا قوقحل يلودلا نالعإلا ينبت
ةـماعلا ةـيعمجلا اـهرقت ةقيثو ىلإ ادنتسم قوقحلا نالعإ نوكي نأ نوتسكويد حرتقاو               

ةرـبخلا لهأ نم هنأ ةماعلا ةيعمجلا ىرت نم عم اهنأشب رواشتلا متيو ،ةيلودلا لدعلا ةمكح                مو
كـلذ دـعب ناسـنإلا قوقح ةنجل ىلوتت نأو ،ةقيثولا هذه لثم ةغايص يف ةكراشملل لهؤمو                 

  . ةريخألا ةغايصلا
ةغايصـلا ةنجل تدقع     ١٩٤٧وينوي نم نيرشعلاو سماخلا يتح عساتلا نم ةرتفلا يفو            

ىـلع ءاـنب تاـعامتجالا لالخ ةنجللا تلكشو ،كرويوين يف سسكس كيل يف ىلوألا ا              هترود
اسـنرف لـثمم ناساك هينير نم ًالك تمض لمع ةعومجم يتيفوسلا داحتالا لثمم نم حارتقا                

ةنجللا ةسيئر ىلع الضف،ةدحتملا ةكلمملا لثمم نوسلو يرفيجو نانبل لثمم كلام لراشو  .  
ةدوسـملل ةبترمو ةيقطنم ةغايص ميدقت ىلع لمعلا يه ةت          قؤملا لمعلا ةنجل ةمهم تناكو    

حارـتقاو ،نالـعإلل ةمدقملا عيراشملا اهتنمضت يتلا داوملاو ،ةماعلا ةنامألا اهب تمدقت يتلا              
تـفلكو ،اـهلوح ةنجللا لخاد تيرجأ يتلا تاشقانملا ىلع ءانب داوملا ةغايص ةداعإو داوملا               

ةغايصلا هذه ىلوتي نأب    ناساك هينير اهتالوادم دعب لمعلا ةعومجم      ةغايصـلا ةنجل تمدق مث      .   
ويلوي لوأ يف ةحفص      ٩٧يف عقي يذلا اهريرقت      قوـقحل ايلود انالعإ ريرقتلا نمضتو       ،١٩٤٧   

   .ةيذيفنت ةركذمو لقتسم قحلم يف ةيلود ةيقافتاو ،ناسنإلا
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نم ةرتفلا يف فينج يف ةيناثلا        اهتاعامتجاةرود ناسنإلا قوقح ةنجل تدقع مث        ىـتح  ٢    
ماع ربمسيد    ١٧  ١٩٤٧    ، ملاـعملا ةحضاو ءازجأ ةثالث ةنجللا روصت نمضت ةرودلا هذه يفو  ،

تاشـقانملا تفشـكو     .ةيذيفنتلا ريبادتلا ثلاثلاو ،ةيقافتا يناثلاو ،ناسنإلا قوقحل نالعإ لوألا          
ىـلع ةـيقافتالا لبق قوقحلل نالعإ رادصإ لوبقل  نودعتسم ءاضعألا نم اريبك اددع نأ نع                 

اهنع اليدبنوكي الأ   . 

ربمسيد   ٨يف ةنجللا عامتجا يفو      ؛لـمع تاـعومجم ثالـث ةـنجللا تلكـش           ١٩٤٧   
ةثلاثلاو ةيقافتالا دادعإل ،ةيناثلاو نالعإلا دادعإل ةعومجم    تمدـقو ،ةـيذيفنتلا ريبادتلا دادعإل   ،   

  . قئاثو ةروص يف ةنجللا ىلإ اهريراقت ثالثلا تاعومجملا هذه
ةيناثلا اهترود نع ةنجللا ريرقت لقني نأ ةدحتملا ممألل ما          علا ريتركسلا نم ةنجللا تبلطو    

نـم ثلاثلا ددحت نأ ىلع       ١٩٤٨ماع رياني نم لوألا عوبسألا لالخ ءاضعألا تاموكحلا ىلإ            
نأو ،ناسـنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةغايص نأشب دودرلا يقلتل ايئاهن ادعوم             ١٩٤٨ليربأ    

روـف ناسـنإلا قوـقح ةـنجل ءاضعأ ىلع ةماعلا            ةنامألا ىلإ لصت يتلا دودرلا عيزوت متي        
  . اهلوصو

وـينوي    ٢٨يـف ناسـنإلا قوقح ةنجل تمدقو         يداصـتقالا سـلجملل ًارـيرقت       ١٩٤٨   
ىتح ويام ٢٤نم ةرتفلا يف ةثلاثلا اهتاعامتجا ةرود نع يعامتجالاو   وـينوي  ١٨  يـف  ١٩٤٨   

ةـمدقم ةحفص     ٤٤يف عقي يذلا ريرقتلا نمضتو ،كرويوين يف سسكس كيل           روضـح نـع     
  . ةرودلا نع اوبيغت وأ اورضح نيذلا ءاضعألا ددعو ءاضعألا

وياـم نم نيرشعلاو عبارلا يف تأدب تاعامتجالا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ريرقتلا حضوأو     
رهشـلا نـم نيرشـعلاو سداسلا نم ًارابتعا الإ لعفلاب أدبت مل ةيرهوجلا اياضقلا ةشقانم نإ                 

الطالل ءاضعألل ةصرفلا ةحاتإل    ،هسفن نـم ديزملا روضحل اراظتناو ،قئاثولا فلتخم ىلع ع          
  .مهتدارإ نع ةجراخ بابسأل روضحلا يف اورخأت نيذلا ءاضعألا

جناشـت  . ب روتكدـلاو ةـنجلل ةسـيئر تلفزور رونيلإ ةديسلا اهرايتخا ةنجللا تدكأو            
نير ريسـفوربلا تـبختنا امك    ،اررقم) نانبل(كلام لراش روتكدلاو ةسيئرلل ابئان      ) نيصلا( هـي   

قوـقح مسـق ريدم ،يرفمه نوج يدنكلا ريسفوربلا لثمو           ،ةسيئرلل ايناث ابئان  ) اسنرف(ناساك    
  . ةيلودلا ةمظنملل ماعلا ريتركسلا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةنامألاب ناسنإلا

  



  )١٠٣(

ةشـقانمل ةـصرفلا ةـحاتإو ،ناسـنإلا قوقح نالعإ نم الوأ ءاهتنالا ةنجللا تررقو                 
يـف ةعـضاو ،نالعإلا داوم ةسارد يف تعرشو ،ناسنإلا قوقحل   ةيلود ةيقافتا لوح ةيليصفت   

اـهل حتـت مل اهنأ ريغ ،ءاضعألا لودلا نع نيلثمملا فلتخم اهحرتقا يتلا تاليدعتلا رابتعالا                
  .  ةيذيفنتلا تاءارجإلاو ةيقافتالا دونب ةشقانمل ةصرفلا

" أ قـحلملا  "ن  اسـنإلا قوقحل يملاع نالعإل ةدوسم ةنجللا تدعأ تالوادملا ىلع ءانبو          
ءاضـعأ ةـعبرأ عانتماو اتوص       ١٢ةيبلغأب ةدوسملا ىلع ةنجللا تقفاوو ريرقتلا اذهب قفرملا           

  . ءاضعألا نم يأ اهيلع ضرتعي ملو ،تيوصتلا نع
اـكيجلبو ايلارتسا  :  يه ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةدوسم ىلع تقفاو يتلا لودلاو      

ةدـحتملا تاـيالولاو ةدـحتملا ةكلمملاو امنبو نا         نبلو دنهلاو اسنرفو رصمو نيصلاو يليشتو     
اليب ةـيروهمج يـه تيوصـتلا نـع تعنتما يتلا لودلاو            ،ياوجروأو ةيتيفوسـلا ايـسور     

رضـح يذـلا لـثمملا لاقو ،ايفالسوغويو يتيفوسلا داحتالاو ةيتيفوسلا ايناركوأ ةيروهمجو             
  . نالعإلا حلاصل توصل تيوصتلا هقح نم ناك ول هنإ نيبلفلا بودنم نع ةباين

ناسـنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل اهميدقتب اهنأب ترقأ اهنأ اهريرقت يف ةنجللا تحضوأو             
ىـلع اـهيف ءارآلا تقفتا امك        ،نالعإلا دادعإب ةقلعتملا اهتمهم نم تهتنا دق نوكت كلذب اهنإف           

لـمتكت ةعرشـلا هذه نأو   ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا نم بسحف امسق لثمي نالعإلا نأ         
  . نالعإلل ةيقيبطتلاو ةيذيفنتلا ريبادتلاو ناسنإلا قوقحل ةيقافتا دادعإب

يـف تدـقعنا يـتلا ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا سلجملل ةعباسلا ةرودلا يفو         
سطسغأ   ٢٦ و ٢٥يموي فينج    رـيرقت لوـح تاـنايبب سلجملا ءاضعأ عيمج ىلدأ           ١٩٤٨   

،        ناسنإلا قوقح ةنجل تاعامتجال ةثلاثلا ةرودلا      ناسـنإلا قوـقحل يملاعلا نالعإلا عورشمو  ،
نـم ءاهتنالا ةيناكمإ مدعل هفسأ نع مهنم ريثكلا برعأو ،نالعإلا ةيمهأ ىلع نوثدحتملا دكأو               
نـم نورشـعلاو سداسلا وهو يناثلا مويلا يفو ،اهل ةيذيفنتلا ريبادتلاو ناسنإلا قوقح ةيقافتا               

ناسـنإلا قوـقحل يملاـعلا نالـعإل        ا ةدوسم ةلاحإ ىلع يداصتقالا سلجملا قفاو سطسغأ       
   .ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل

عورشـم ربمتبـس     ٢٤يـف دقعنملا اهعامتجا يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تلاحأو             
ةـثلاثلا ةـنجللا تدـقعو        ،هـيف رظنلل ةثلاثلا ةنجللا ىلإ ناسنإلا قوقحل يلودلا نالعإلا           ٨١ 

ةداـم ةدام هتشقانمو ،هلمجم يف نالعإلا عورشم       ةشقانمل سيراب  يف وياش رصق يف اعامتجا         



  )١٠٤(

ماـع ربمسـيد نم عباسلا ىتح ربمتبس          ٣٠نم ةرتفلا يف     لالـخ لودـلا تمدـقتو       ١٩٤٨   
نالعإلا داوم فلتخمل تاليدعت نمضتت ،يمسر رارق عورشم١٦٨وحنب تاشقانملا    .  

تـف عامتجالا ةيادب يف ٨٩مقر عامتجالا سأرت يذلا كلام لراش روتكدلا نلعأو   باـب ح   
ضرـع ميدقتل   ) ةدحتملا تايالولا   (تلفزور رونايلإ ةديسلا اعد مث ،نالعإلا عورشمل ةشقانملا         

ةرـيبك ةوـطخ نالـعإلا عورشم ربتعت ةنجللا ن          إتلاق ثيح ،نالعإلا يف ةنجللا لمع نع        
مارـتحا ىـلع ةريبك ًالامآ قلعت اهدالب نأو ،ةيساسألا هتايرحو ناسنإلا قوقح ةيامحل مامألل               

  .ةصاخ ةفصب نالعإلا اذه ئدابم مارتحا ىلعو ،ةماع ةفصب قوقحلاهذه 
ةريشـم ،ةـيلاحلا اهترود يف نالعإلا ىلع ةماعلا ةيعمجلا ةقفاومل علطتت اهنإ تفاضأو              
            ، ناسـنإلا قوقحل ةيساسألا ئدابملاب نايب وه لب ،ةيلود ةدهاعم وأ ةيقافتا سيل نالعإلا نأ ىلإ

نـم مغرلا ىلع هنأ تحضوأو ،لاجملا اذه يف ممألاو بوع        شلل ةبسنلاب زاجنإلل ارايعم يسري    
مـمألا نم هيلع ةقفاوملا نأو ،اريبك انزو لثمي هنإف ةينوناقلا ةيحانلا نم مزلم ريغ نالعإلا نأ     

  . اهمارتحاو اهمعدو تايرحلاو قوقحلا هذه ملعتل ةبسنلاب ريثكلا ينعي ةدحتملا
،         عييضت نم ةثلاثلا ةنجللا تلفزور ةديسلا ترذحو       تاليدـعتلا يـف تـقولا نم ريثكلا  

يـف دـهجلا نـم رـيثكلا تلذبو     ،تقولا نم ريثكلا تضمأ ناسنإلا قوقح ةنجل نأ ةحضوم        
اهتراشـتسا تـمت دـق لودـلا عيمج نأ امك ،ةنجللا مامأ ةضورعملا ةدوسملا هذه صيحمت                 

نالـع  إلا ىـلع ةـقفاوملل يعسلا وه انيلع نيعتي ام نكلو ،لامكلا معزي ال ًادحأ نأ ةحضوم                
  . هتغايص يف قاشلا لمعلا نم نيماع اهسأرت يتلا ةنجللا تضمأ يذلا

ةدوسـمل يلـصألا صنـلا ىـلع تاليدعت ةدع تلخدأ نأ دعبو اهتاعامتجا ماتخ يفو                
هاـجتا نع ءاضعألا لودلا تانايبو تاقيلعت تفشك نأ دعبو ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا              

ةغايصـلا ةـعجارمو رظنلا ةداعإل ةيعرف ةنجل ةثلاثل         ا ةنجللا تلكش ،نالعإلل ةبسنلاب يباجيإ     
اـكيجلبو ايلارتسأ يه ةلود      ١١نم ءاضعأ ةنجللا هذه تمضو ،ةينوناقلاو ةيوغللا ةيحانلا نم            

ةدـحتملا ةـكلمملاو يتيفوسـلا داـحتالاو ادنلوبو نانبلو اسنرفو روداوكإلاو ابوكو نيصلاو              
 ٣٠نـم ةرـتفلا يـف تاعامتجا ةرشع ةعجا          رملل ةيعرفلا ةنجللا تدقعو ،ةدحتملا تايالولاو     

مـقر عامتجالا يفو ،اهتاعامتجا تهتنا نأ دعبو          ١٩٤٨ربمسيد نم عباسلا ىتح ربمتبس        ١٨٧ 
هـيلع ةلود   ٢٦تقفاوو نالعإلا ىلع تيوصت يرجأ ةثلاثلا ةنجلل         تـعنتماو    ،  لود ٧  مـلو   ،   

  . دحأ هضراعي



  )١٠٥(

رصق يف دقع يذلا ةماعلا ةيعمجلل ١٨٠مقر عامتجالا يفو     عـساتلا يف سيراب يف وياش     
   ١٩٤٨ربمسيد نم 

ليدـعت حارتقا لامعألا لودج ىلع حورطملا ناك ايلارتسأ لثمم تافيإ           . ـه هسأر يذلا  
  . يتيفوسلا داحتالا نم رارق عورشمو ةدحتملا ةكلمملا نم نالعإلل

ةـنجللا رـيرقت مدق ثيح      ،ةثلاثلا ةنجللا ررقم  ) يتياه(رول تناس عامتجالا مامأ ثدحتو         
ماسـقأ ةسمخ ريرقتلا نمضتو ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةدوسم نأشب اهتاعامتجا نع             
ىوكشـلا وأ ساـمتلالا قـح نأشـب تارارقب تاعورشم ةعبرأو نالعإلا ةدوسم نع لوألا                
ةـيلود ةـيقافتا ةدوسمل ريضحتلاو ،ناسنإلا قوقح نالعإل ةوعدلاو تايلقالا ريصمو ملظتلاو             

  .اهقيبطتب ةقلعتملا ريبادتلاو ناسنإلا قوقح نأشب
ءالـج يـف تـلفزور روناـيلإ ةديسلا اهتلذب يتلا دوهجلاب هتملك يف رول تناس داشأو                 
عـبرأ لبق يلودلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقحل نالعإ رادصإ ةيناكمإب تطاحأ يتلا كوكشلا              

ق، وـقحلا هذـه حاضيإ لجأ نم حافكلا نم ةمحلم تضاخ ةديسلا هذه نأ لاقو ،طقف تاونس                
قـيقحتل نورق ىدم ىلع اوعس نيذلا لامآ تققح يتلا نيمألاو صلخملا توصلا تناك اهنأو               
وـه اـمع رـيبعت ناسـنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نأ فاضأو ،ةيرحلاو لدعلاو ةاواسملا                
دـهج مـظعأ هنكلو ،لامكلاب فصتي ال نالعإلا اذه ناك امبرلو ،ءارآلا فلتخم نيب كرتشم                

نآلاىتح ةيرشبلا هب تماق    ئداـبملا ليعفتل ةيلود ةيقافتاب قحلي فوس نالعإلا نأ ىلإ ًاريشم  ،   
  . اهنمضت يتلا

ثدـحتو ،ناسـنإلا قوقح نالعإ لوح يتيفوسلا رارقلا عورشم ةشقانم سيئرلا بلطو             
يـف هدالـب هب تماق يذلا لاعفلا رودلا ىلإ راشأو            ،يتيفوسلا داحتالا بودنم يكسفنشيف ديسلا      

 ٢٣ةداـملا دـقتناو     . ةثلاثلا ةنجللا تاعامتجا ىتح فينج يف ةيلمعلا ءد       ب ذنم نالعإلا ةغايص   
  . ذيفنتلا عضوم نوكت فوس نالعإلا اهنمضت يتلا ئدابملا نأب تانامض مدقت ال اهنإ لاق يتلا

تاـنيمأتلا نأشـب ةداـم جاردإ بـلط هدالـب دـفو نأ ىلإ يتيفوسلا بودنملا راشأو                  
الا نأو اهب   ،لودلا مازلإو ،ةيعامتجالا   لـحت ال اـهنأل ؛      ٢٠ةداـملاب لـبقي ال يتيفوسلا داح        ت 

كاـنه نأ احـضوم ،رـيبعتلا ةـيرح ةلكشم لحت ال راكفألا رشنل ةماعلا ةيرحلاف                 ،ةلكشملا  
ىلع برحلل وعدت وأ ،ةيشافلل وعدت عساو قاطن ىلع ةروشنملا راكفألا نوكت نأ نم ةروطخ                

  . لاثملا ليبس



  )١٠٦(

لع يوطنت هيأر يف اهنإف     ٢١ةداملا امأ    يـف رهاـظتلا قـحب فارـتعالا يف روصق ى            
درـلا ناـك ثيح      ،ضفر دق ددصلا اذهب يتيفوسلا داحتالا هحرتقا يذلا ليدعتلا نأو ،عراشلا            

رـمأ وـهو ،رهاـظتلا نم نوعنميس نيذلا ،نويشافلا مه نم ديدحت بعصلا نم هنأ وه هيلع                  
  .ةيشافلا دي ىلع ملاعلا اهيقل يتلا ةاناعملا لك دعب برغتسم

تافاشـتكالا نأ اـهدافم ةرـقف ةفاضإ يتيفوسلا داحتالا حرتقا        ٢٨ةداملاب صتخ   ي اميفو   
ىـلإ هبنو    ،يلودلا نواعتلاو ةيطارقميدلا مظنلا معدت نأو ،مدقتلا ةيضق مدخت نأ يغبني ةيملعلا             

دـحأ لـثمي روصقلا اذه نأ ربتعاو ،تايلقألا قوقح نامضب قلعتي اميف نالعإلا يف روصقلا                
  . نالعإلا يف ةيرهوجلا روصقلا بناوج

ةـيعمجلا نـم بـلطو ،لودلل ةيدايسلا قوقحلا نع ائيش ركذي مل نالعإلا نأ فاضأو                
نـم هـجوألا هذه يفالتل ،ةيلاتلا ةرودلا ىلإ ناسنإلا قوقح نالعإ يف رظنلا لجؤت نأ ةماعلا                 

  . روصقلا
روناـيلإ ناسـنإلا قوقح ةنجل ةسيئر تركذ يتيفوسلا بودنملا ىلع اهدر ضرعم يفو              

ناسـنإلا قوـقح ةـنجلل تمدق نأ قبس يتيفوسلا داحتالا اهمدق يتلا تاليدعتلا نأ تلفز                ور
داـحتالا قـحب رـقت اـهنأ نـم مغرلا ىلعو ،اهتضفرو ةثلاثلا ةنجلل تمدق امك ،اهتضفرو                  
    ، ةـيبلغألا نـم نواعتلا مهيلع نيعتي سانلا نأ ىرت اهنإف ،هتادقتعم نع عفادي نأ يف يتيفوسلا

  . يأرلا يف اهعم اوفلتخا ول ىتح
،   ٣ةداملل يتيفوسلا ليدعتلا نم نييلوألا نيترقفلا نأ تحضوأو        تاـيلقألا قوـقحب قلعتت  

اـهتلاحأو ،رظنلاو ةشقانملا نم ديزملل جاتحت ةيضقلا هذه نأب ارارق ةثلاثلا ةنجللا تذختا دقو               
ـعتلا امأ   ،اهل ةبسنلاب هاري ام ذاختال يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىلإ ةنجللا          صاـخلا ليد    

دارفألا قوقح ال ةنيعم تاعامج قوقح نامضل فدهي هنإف         ٢٠ةداملاب   قـلعتي نالعإلا اذهو     ،   
  .تاعامجلا قوقحب ال درفلا ناسنإلا قوقحب

وـه ،يتيفوسـلا ليدعتلا هيلإ يدؤيس يذلا رثألا نإف   ٢٢ةداملل حرتقملا ليدعتلل ةبسنلابو    
درـفلا مرحت نأ اهنأش نم ريياعم ةلود يأ ع          ضت نأب حارتقا وهف ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح دييقت       

نـم   حبـصأ دقلو ،ابسانم هاري يذلا يأرلا ينبت يف هتيرحو هيأر نع ريبعتلا يف هتيرح نم                 
" يـطارقميد يأر  "لـيبق نـم تاريبعت نأ ةنجللا يف تيرجا يتلا تاشقانملا لالخ حضاولا              



  )١٠٧(

ىـلع يوـطنت نأ نكمي مث ن        مو ،ةفلتخم تاليوأتل ةلباق تاريبعت    " ةيشاف"و" يطارقميد ماظن "و
  . ةللضم تاريسفت

دـقف ،هـيف رظنلل ةمداقلا ةرودلل نالعإلا ةلاحإ متت نأب يتيفوسلا حارتقالاب قلعتي اميفو               
لـباقم اتوـص      ٢٦ةـيبلغأب ًالثامم رارق عورشم لعفلاب ةثلاثلا ةنجللا تضفر           تاوـصأ   ٦   

  . ةضراعم
ةـيمهأ هـل ناسنإلا قوقح نال   عإ نأ اهرابتعا يف عضت تناك ةنجللا نأ تلفزور تلاقو        

مـمألا عـيمج نيب كرتشم رايعمك مدخت ةيساسأ ئدابمل نالعإ            لوألاماقملا يف وهف ةيرهوج       
يـنبتت نأ يـف لـمأت اـهنأ ىلع تدكأو     . ءاعمج ةيرشبلل" اتراك انجام "ةباثمب حبصي فوسو    

  . ةنهارلا اهترود يف نالعإلا ةماعلا ةيعمجلا
دقع يذلا  ١٨٢مقر عامتجالا يفو     رـفظ دمحم ريسلا ثدحت ربمسيد نم رشاعلا ءاسم               
ديشـيو ،ناسـنإلا قوقح نالعإل ديؤملا بناجلا يف فقي هنأ لاقو             ،ناتسكاب بودنم ناخ هللا     

  . هتغايص يف تكراش يتلا دوفولا عيمج هتزجنأ يذلا لمعلاب
يـتلا نالعإلا نم    ١٩ةداملاب صتخي اميف هدالب دفو اهادبأ يتلا تاظحالملا نإ فاضأو              

فـقوم حـضوي نأ دوـي هنإف هنيد ناسنإلا ريغي نأ ةيرح كلذ يف امب ريمضلا ةيرحب قلعتت                   
تاـيرحلا عيمجو داقتعالا ةيرح نع نيعفادملا دشأ نم ناتسكاب ن           إلاقو  . ةداملا هذه نم هدالب   

اذإ الإ مـهللا ةيضـقلا هذـه نأشب راثت كوكش نم كانه سيلو              . ١٩ةداملا اهيلع تصن يتلا     
  . ةيسايسلا اهبناوج اهل تناك

تاـثعبلا هـب موـقت اـمب صتخي اميف قلقلا ضعبب رعشي يناتسكابلا دفولا نإ فاضأو                 
يـف قرشـلا يـف ةيحيسـملا ةيريشبتلا تاثعبلا هب موقت يذلا لمعلل هريدقت عمو                . ةيريشبتلا
  . ايسايس اعباط ذختي نايحألا ضعب يف اهلمع نإف ،ةيحصلاو ةيبطلاو ةيميلعتلا تالاجملا

نـمو  "نيدـلا يف هاركإ الف حضاو داقتعالا ةيرح نم مالسإلا فقوم نأ حضوأ  هنأ ريغ   
ةداـملا حلاصـل توصـي فوس يناتسكابلا دفولا نإف اذلو    ،"رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش   ١٩ 

  . اهيلع دويق يأب لبقي نلو
عاـمتجالا سيـئر نـلعأ ،ءاضعألا فلتخم تانايبو تاملكل عامتجالا عمتسا نأ دعبو              

ةـجيتن تـناكو ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ىلع تيوصتلا بلطو ،ةشقانم   لا باب قالغإ  
عانتماو ،ةلود ٤٨ةقفاوم تيوصتلا  تيوصتلا نع لود٨    .  



  )١٠٨(

  :يه نالعإلا ىلع تقفاو يتلا لودلاو
ادنك –امروب يليشت –  نيصلا –  ايبمولوك –  اكيراتسوك –  ابوك –  كرامنادلا –  ناكنيمودـلا  –   – 

رصم –رورداوكإلا رودافلسلا –  ايبويثا –  اسنرف –  نانويلا –  الاـميتاوج  –  يتياـه  –  ادنلسـيأ  –   – 
ناريإ –دنهلا قارعلا –  نانبل –  اـيريبيل  -  جروبمسـكول  –  كيسـكملا  –  ادـنلوه  –  ادـنلزوين  –   – 
جيورنلا –اوجاراكين ناتسكاب –  امنب –  ياوجاراب –  وريب –  نيبلفلا –  مايس –  ديوسـلا  –  ايروـس  –   – 
ةدحتملا ةكلمملا  –ايكرت ةدحتملا تايالولا  –  روأ –  اليوزنف -ياوج  ناتسـناغفا  –  نيـتنجرألا  –   – 
اكيجلب–ايلارتسأ ايفيلوب–  ليزاربلا–    .  

  :يه تيوصتلا نع تعنتما يتلا لودلاو
ايكافولسوكيشت –ةيتيفوسلا ايسورو اليب ةيروهمج    ادنلوب –  ةيدوعسـلا ةيبرعلا ةكلمملا    –   – 

ايقيرفإ بونج داحتا–ةيتيفوسلا ايناركوأ ةيروهمج يتيفوسلا داحتالا–    .ايفالسوغو ي– 
             ، ناسـنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا رادصإو ةغايص ةيلمع نع انثيدح دنع انظحال امك   
مـمألا نـم ًاـيلود ًادهع وأ ةيقافتا ردصت نأ ىلع لودلا نم ددع نم رارصإ كانه ناك هنأ                    
مـمألل ةـماعلا ةـيعمجلا هيف تدمتعا يذلا هتاذ رارقلا يفو  ،مازلإلا ةفص هل نوكي ةدحتملا                  

ربمسيد   ١٠يف نالعإلا ةد    حتملا يداصـتقالا سـلجملا نـم ةـماعلا ةيعمجلا تبلط           ١٩٤٨   
ناسـنإلا قوـقحل دهع رادصإل ةيولوأ اهلمع يف ناسنإلا قوقح ةنجل يلوت نأب يعامتجالاو               
قوـقح ةنجل ىلإ ةماعلا ةيعمجلا رارق يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا لاحأو ،هذيفنتل ريبادتو             

يف ١٩١مق ر رارقلا بجومب ،ناسنإلا رياربف ٩   ١٩٤٩.  
تدـقع يـتلا ةسداسلا اهترود ءانثأ  ةيقافتال ايلوأ اعورشم ناسنإلا قوقح ةنجل تدعأو               

يـف هـيف رظنلل يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىلإ كلذ نع اريرقت تمدقو             ١٩٥٠ماع يف     
ممألل م  اعلا ريتركسلا نم امهيف تبلط ةنجلل نيريرقت يف رظني سلجملا ناكو ،ةسداسلا هترود            

يـف تارمعتسـملاب ةـصاخلا دوـنبلاو ةـيلارديفلا دونبلاب فرعي ام نأشب امهدادعإ ةدحتملا                
ةـمكحم نم ددصلا اذه يف ىوتفلا ناسنإلا قوقح ةنجل سمتلت نأ ةيناكمإو ةيلودلا تايقافتالا               

  . ةيلودلا لدعلا
يف رداصلا    ٣٠٣مقر هرارق يفو     سطسغأ   ٩  دـعب جاتنتسا ىلإ سلجملا لصوت       ١٩٥٠   

ناسـنإلا قوقح ةيقافتا عورشم اهنيب نمو       ،اياضق ةدع يف مدقت زارحإ نكمي ال هنأب تالوادملا          
لضـفملا نم هنأ امك ،تاسايسلا لوح تارارق ةماعلا ةيعمجلا ذختت مل ام ،اهل ةيذيفنتلا دونبلاو        
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لود ـلا لوح ادونبو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا لوح ادونب ةيقافتالا نمضتت نأ            
  .ةياصولل ةعضاخلا قطانملاو ةيلارديفلا

مـقر رارقلا تردصأو ،تاحارتقالا هذه ةماعلا ةيعمجلا ترظن ةسماخلا اهترود لالخو            
ربمسيد نم عبارلا يف      ٤٢١ ةـيقافتالا وأ دـهعلا لمتشـي نأ يـغبني هنأ نمضت يذلا        ١٩٥٠   

  .ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا قوقح ىلع ناسنإلا قوقحب ةصاخلا
ًاـقوقح جرداو ،ناسـنإلا قوقح ةنجل اهتمدق يتلا داوملا حيقنتل ةوعد رارقلا نمض              ت امك 

  .هيف رظنلل ناسنإلا قوقح ةنجل ىلإ رارقلا يداصتقالا سلجملا لاحأو ،اهيف ةيفاضإ
دادـعإ نم    ١٩٥١ماع يف تدقعنا يتلا ةعباسلا اهترود يف ناسنإلا قوقح ةنجل تهتناو              

لـمعلا ةمظنم نع نيلثمم نم ةدعاسمب ،ةيفاقثلاو ةيعامتج         الاو ةيداصتقالا قوقحلل اهعورشم   
ىـلإ كـلذ نـع اهريرقت ةنجللا تمدقو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو وكسنويلا ةمظنمو ةيلودلا               
سطسـغأ يـف هذـختا رارق يف ةماعلا ةيعمجلا اعد يذلا ،يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا               

او دهع يف جردت نأب اهرارق يف رظنلا ةداعإ ىلإ   ١٩٥١ ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا دح   
  . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا عم ةيفاقثلاو

) ةـيفاقثلاو ةيناسـنإلاو ةـيعامتجالا نوئشلا ةنجل       (ةماعلا ةيعمجلل ةثلاثلا ةنجللا تشقانو      
تـبلط تاشقانملا ءاهتنا دعبو ،ةسلج نيعبرأ ىدم ىلع ناسنإلا قوقحب صاخلا دهعلا عورشم     

امهدـحأ ،نيلصـفنم نيدـهع دـعت نأ ناسنإلا قوقح ةنجل نم ةدحتملا               ممألل ةماعلا ةيعمجلا    
  . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يناثلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل

ةـنماثلا اـهيترود يـف نيدـهعل نيعورشـم دادعإ ىلع ناسنإلا قوقح ةنجل تفكعو                
ةـيعمجلا هـتحرتقا يذـلا تقولا    يف نيدهعلا يعورشم زاجنإ نم نكمتت مل اهنكلو ،ةعساتلاو         

يـتلا ،ةـثلاثلا ةنجللا ىلإ اددجم نيعورشملاب قلعتملا دنبلا ليحأ ةعساتلا ةرودلا يفو              . ةماعلا
  .نيدهعلا يعورشمل يلوألا اهتءارق تأدب

ةرودلا ىتح ةرشاعلا ةرودلا نم ةثلاثلا ةنجللا راطإ يف نيدهعلا يعورشم دادعإ رمتساو             
ماع ىتح    ١٩٥٥ماع نم ةرتفلا يف يأ ،ةدحتملا ممألل ةما         علا ةيعمجلل ةرشع ةعباسلا     ١٩٦٢ .

كـلذ ةنجللا تحضوأ امك ،ةيئاهنلا ةيعوضوملا داوملا ةثلاثلا ةنجللا تدمتعا            ١٩٦٣ماع يفو     
  .ةماعلا ةيعمجلل اهريرقت يف
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اهتدـمتعا يـتلا داوملا صوصن يف رظنلا ىلإ تاموكحلا عيمج ةماعلا ةيعمجلا تعدو              
 ، اـهترود ءانثأ نيدهعلا دامتعال اهدهج ىراصق لذبت نأ ةماعلا ةيعمجلا تررقو             ةثلاثلا ةنجللا  
لودـج ماـحدزال اهل ةيلاتلا ةرودلا يفو ةرودلا ذه يف نيدهعلا دامتعا رذعتو               ،ةرشع ةعساتلا   

  . ةماعلا ةيعمجلا لامعأ
م اـكحألاو لـماكلاب نيدهعلا ةغايص ةثلاثلا ةنجللا تزجنأ نيرشعلاو ةيداحلا ةرودلا يفو   

يراـيتخالا لوكوتوربلاو نيدهعلا ىعورشم ميدقت متو ،ذيفنتلا ريبادتب ةقلعتملا داوملاو ةيماتخلا       
يـتلا تاشـقانملا دعبو ،ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلاب قحلملا              

مـقر رارق   لا يف ةدراولا ةثلاثلا ةنجللا ةيصوت ةماعلا ةيعمجلا تدمتعا ةماعلا ةسلجلا يف تراد            
يف رداصلا    ٢٢٠ ربمسيد   ١٦  صاـخلا دـهعلا يأ هـب ةـثالثلا كوكصلا قافرإ عم             ١٩٦٦   

ةـيندملاو ةيسايسـلا قوقحلاـب صاـخلا دـهعلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب              
  .هب قحلملا يرايتخالا لوكوتوربلاو

قوقحلاـب   صاـخلا دـهعلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تدمتعا لصفنم تيوصت يفو             
ةـيندملا قوقحلاـب صاـخلا دهعلاو ،تاوصأ    ١٠٥ةيبلغأب ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا    

،            ١٠٦ةيبلغأب   ةيسايسـلاو ةـيندملا قوقحلاب صاخلا دهعلاب قحلملا لوكوتوربلا امأ ،تاوصأ  
عانتماو ،نيتوص لباقم اتوص ٦٦ةيبلغأب دمتعا دقف  تيوصتلا نع اوضع٣٨   .  

ذاـفن أدب امهنم لك ماكحأل اقفوو ربمسيد     ١٦يف ةثالثلا كوكصلا ىلع     عيقوتلا باب حتفو      
رياني   ٣يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا دهعلا         أدـب نيـح يف      ،١٩٧٦   

 ٢٣يـف يراـيتخالا هـلوكوتورب بـناج ىلإ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا دهعلا ذافن                
  . ١٩٧٦سرام 

قوـقحل ةيلودلا ةعرشلا نم ةيساسألا ةقلحلا كلذب تلمتكا نيدهعل          ا ىلع عيقوتلا لامتكابو   
ةيداصـتقالا قوقحلاـب صاـخلا دهعلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا مضت يتلا ،ناسنإلا              

  .  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا دهعلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
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  قحالملا
  مواثيق حقوق اإلنسان واملواطن نصوص
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  امليثاق العظيم أو ميثاق احلريات اإلجنليزي

 ١)املاجنا كارتا(

 )١٢١٥حزيران عام /  يونيو١٥ن ملك إجنلرتا حتت ضغط من البارونات يف رانيميد يف وقعه امللك جو(

  
  
  
  

هللا نم لضفب   -ارتلجنإ كلم نوج نم ةيحت     نيتنوـكاو يدنامرون قودو ادنلريأ درولو      -    
نـع نيلوئسـملاو ةاضقلاو تانورابلاو تالريإلاو هتفقاسأو هتفقاسأ ءاسؤر ىلإ وجنأ تنوكو             

هاـياعرو هـيفظوم عـيمجو هـمدخو        ) هعايـض راـظن   (هتانامرهقو ك   لملا لامعو تاباغلا  
  .نيصلخملا

ادـيجمتو   ،اـننوفلخي نمو انفالسأ حاورأو انحاورأ ةمالس لجأ نمو هللا مامأ نلعي ثيح              
ءاـبآلا نـم ةحيصـن ىـلع ءانبو ،ةكلملل لضفأ ماظن لجأ نمو ،ةسدقملا ةسينكللو هللا هنم                  

ةسـينكلا لاـنيدراكو ارتلجنإ مومع ةفقاسأ سيئرو        ىريبرتناك ةفقاسأ سيئر نفيتس نيرقوملا      
                                                 

ةـمجرتلا ىـلع ةمجرتلا يف اندمتعا دقف ميظعلا قاثيملا ريسفت يف يزيلجنإلا نوناقلا ءاهقف فالتخال ارظن              1.
ةفورعملا حورشلا ىل عو ةداملا ىنعم يف ضومغ كانه نوكي امدنع ىرخألا تامجرتلاب اهتنراقم عم ةيمسرلا

كـلت يف نيناوقلاو قئاثولل ةيمسرلا ةغللا تناك يتلا ةينيتاللا ةغللاب ردص قاثيملا نأ فورعملا نمو ،قاثيملل               
مجرتملا-ةرتفلا     

  :باتكل عوجرلا نكمي كلذ نع تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحللو 
William Sharp MaCKechnie,Magna Carta (A Commentary on the Great Charter of 
King John), Glasgow, James Maclehose and Sons, 1914  
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رتسـشنيو فقـسأ رـتيبو ندـنل فقسأ ميلوو نلبد ةفقاسأ سيئر يرنهو ،ةسدقملا ةينامورلا             
ميـلوو ،رتسـسرو فقسأ رتلووو نلوكنيل فقسأ ويهو ،يريبنوتسالجو ثاب فقسأ نيلسوجو             

تـيبلا وضـع     فلودـناب رتسام سامشلا دعاسمو رتسشور فقسأ تكيدنبو يرتنفوك فقسأ           
كورـبمب لرـيإ لاـشرام ميلوو ،ارتلجنإ يف دبعملا ناسرف سيئر كيريميإ رزاربو ،يوبابلا               
شتـفم ياوالاـج يد نالآو ليدـنورأ لريإ ميلوو نيراو لريإ ميلوو يريبزلاس لريإ ميلوو                
يد وـيهو وـتاوب رظان روب يد تربوهو تربره زتيف رتيبو دلاريج زتيف نيراوو ادنلتكسا                

يـلبور يد تربورو ينبود بيليفو تيساب نالآو تيساب ساموتو تربره زتيف وي             ثامو ليفين 
  : نيصلخملا اياعرلا نم مهريغو ويه زتيف نوجو لاشرام نوجو

نـم ىـلع كلذ يرسيو نحن نهارلا قاثيملا ىضتقمب دكؤنو هللا كلذ بهن اننإ ةيادب                 -١  
سـمي وأ اـهقوقح نم دحأ ص        قتني الو ةرح نوكت فوس ةيزيلجنإلا ةسينكلا نأ دبألل اننوفلخي         

اـنتدارإ ضحمب ةسينكلا ةيرح قاثيم انحنم اننأ يف كلذب مازتلالا يف انتدارإ ىدبتتو              . اهتايرح
دـقتعملا نم قح وهو ،هب انمازتلا اندكأو انتانوراب نيبو اننيب نهارلا عازنلا عالدنا لبق ةرحلا                

مزـتلن فوـس ةيرحلا هذهو      . ثلاثلا تنسونإ ابابلا هديأو اهل ىوصق ةيمهأو ةرورض لثمي هنأ         
عـيمج دـبألل انفلخيس نمو نحن انتكلمم يف رارحألا عيمجل حنمنو    . دبألل انفلخي نمو نحن اهب    

  . انفلخيس نم بناج نمو انبناج نم مهتيرذلو مهل اهنوصن نأب مزتلنو هاندأ ةنودملا تايرحلا
بم وحن ىلع ىضارأ كل              -٢  مت رخآ صخش يأ وأ نوراب وأ لريإ يفوت اذإ نـم رـشا     

لاـقتنا مـسر عفد هيلع بجوتيو        ،هتافو دنع ادشار هثراو ناكو ،ةيركسع ةمدخ لباقم جاتلا          
نأ ىـنعمب ؛ موـسرلا نـم ميدقلا ىوتسملا عفد دنع هثاريم ىلع لصحي ثراولا نإف ةيكلملا                  
عفدـيو ،لماكلاب لريإلا ةينوراب ىلع قحتسملا غلبملا عفدي نأ نيعتي لريإل ةثرولا وأ ثراولا               

سرافلا ةثرو وأ     ثراو لـجر يأو ،سرافلا ةيكلم لاقتنال امسر ريدقت ىصقأ ىلع نلش          ١٠٠   
  .  موسرلل ةبسنلاب مدقلا ذنم اعبتم ناك امل اقفو لقألا ردقلا عفدي لقأ ردقب نيدم

ىلع لصحي هنإف ارصاقو دشرلا نس غلبي مل صخشلا اذه لثم ثراو ناك اذإ نكلو                -٣  
  .دشرلا نس هغولب دنع تامارغ وأ موسر نود هثاريم

ةـلوقعم تادـئاع ىلع لصحي نأ رصاقلا ثراولا ضرأ ىلع يصولا ىلع نيعتي              -٤  ، 
نود كلذـب موقي نأ هيلع نيعتيو   . بسحف ةيعاطقإلا تامدخلا ىلعو ةداتعملا تاقحتسملا ىلعو      

صخـش يأ وأ كـلملا لاـمع دـحأ انفلك اذإو            . ةيكلملاو سانلاب ررضلا وأ رامدلا قحلي نأ      
ضرـفن اـننإف ارامد وأ ارارضأ قحلأو ضرألا ىلع ةياصولاب تاداريإلا ن             ع انمامأ لوئسم  
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ناـعتمتيو ةـقثلل لـهأ نيلجرـل ضرألا ىلع ةياصولاب ًادهعتو ،كلذ نع ضيوعت عفد هيلع                 
صخشـلا ماـمأ وأ تاداريإلا نع انمامأ نيلوئسم نانوكيو اهسفن باعتألا لباقم ريبدتلا نسحب      

يـف ببستو صخش يأل ضرألا هذه لثم ىلع ةياصولا ان           عب وأ انحنم اذإو   . كلذب هفلكن يذلا  
اـهيلع هتياصو دقفيو ،ررضلا وأ رامدلا اذه نع اضيوعت هيلع ضرفن فوسف ررض وأ رامد                

ناـنوكيو  ،اهسـفن باعتألا لباقم ريبدتلا نسحب ناعتمتيو ةقثلل لهأ نيصخش ىلإ ملست فوسو        
اـنحنم اذإو  . كلذـب هـفلكن يذ  ـلا صخشـلا مامأ نيلوئسم وأ تاداريإلا نع انمامأ نيلوئسم        

فوسـف اـهب اررض وأ ارامد ثدحأو صخش يأل اهانعب وأ ضرألا هذه لثم ىلع ةياصولا                 
باـعتألا لباقم ريبدتلا نسحب ناعتمتيو ةقثلل لهأ نالجر ةياصولاب فلكيو اهيلع ةياصولا دقفي          

  .انمامأ نيلوئسم لثملاب نانوكيو اهسفن
ضرألا ىلع يصولا ةياصو ةدم لاوط        -٥ قئادـحلاو لزاـنملا ةنايـص هـيلع نيعتي          

ضرألا تادارـيإ نـم ضرألا هذـهب لصـتي ام لكو نيحاوطلاو كربلاو كامسألا دئاصمو           
نيحالفلاـب ةدوزـم ضرألا هـل دـيعي نأ هيلع نيعتي دشرلا نس ثراولا غلبي امدنعو                 . اهتاذ

نـم كـل    ذ فيلاـكت لـمحت متـي نأ نكميو مسوملا اهبلطتي يتلا ةعارزلل ةمزاللا تاودألاو              
 .لوقعم وحن ىلع تاداريإلا

ةـناكملا يـف لـقأ صخشـل نوـكي ال جاوزـلا نكلو اوجوزتي نأ ةثرولل نكمي              -٦   
 .ثراولا نم ةبارق سانلا رثكأل امولعم نوكي نأ يغبني جاوزلا متي نأ لبقو. ةيعامتجالا

روـفلا ىـلع جوزـلا ةافو دنع ثاريملا نم اهبيصن ىلع لصحت نأ ةلمرألل نكمي                 -٧  
ةـيجوزلا اهقوقحو اهقادص لباقم مسر يأ عفدت نأ نيعتي الو           . كلذ يف دحأ اهعزاني ن    أ نودو 

اـهجوز لزنم يف ءاقبلا اهنكميو      . هتافو دنع اهجوز عم ةكراشم هكلمت تناكام وأ اهثاريم وأ         
 . ةرتفلا هذه يف اهقادص اهل ددحي نأ نيعتيو ،هتافو نم اموي نيعبرأ ةدمل

جاوزلا ىلع ةلمرأ ربجت ال       -٨ نيـعتي اهنكلو   . جوز نود شيعلا يف بغرت اهنأ املاط       
وأ جاـتلل ةعبات اضرأ كلمت تناك اذإ ةيكلم ةقفاوم نود جوزتت نل اهنأب انامض مدقت نأ اهيلع                  

 . هل ةعبات اضرأ كلمت درول يأ ةقفاوم نود

كـلتمي نيدملا ناك املاط نيدل ادادس عير وأ ضرأ يأ انيلوئسم وأ نحن رداصن ال                 -٩  
نيدلا دادسل ةيفاك تالوقنم هسـفن نيدـملا ناـك املاط نيدملا ينماض ىلع زجحلا بجي الو    .  

هينماـض نإف ديلا تاذ قيضل هنويد  دادس نع نيدملا زجع ةلاح يفو           . هنويد دادس ىلع ارداق   
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هوـعفد ام ءافيتسا نيحل اهعيرو نيدملا ضرأ كالتما مهنكمي دقو           . نيدلا نع نيلوئسم نونوكي   
مهعم هتامازتلا ىوس دق هنأ نيدملا تبثيمل ام نويدلل ادادس    .  

عفدـي ال ،لام نم هيلع ام دادس لبق دوهي نينئاد نم الام ضرتقا صخش ىفوت اذإ       -١٠  
. هيـضارأ زوـحي نمع رظنلا ضغب ،دشرلا نس غلبي مل هنأ املاط نيدلا نع دئاوف يأ هثراو                 

يـف ةددـحملا فالخ غلابم       يأ ىلع لصحي نل جاتلا نإف جاتلا ىلإ نيدلا اذه لثم لقتنا اذإو              
 . دنسلا

الو اهقادـص ىـلع لصحت هتجوز نإف دوهي نينئادل لاومأب نيدم لجر ىفوت اذإ                -١١  
مهتاـجايتحا نإـف ًارصق ًالافطأ نيثراو فلخ دق ناك اذإو           . قادصلا نم نويدلا نم ائيش عفدت     

دـعب ةـيقبتمل    ا غلاـبملا نم نويدلا عفدتو     . ضرأ نم هكلمي ام بساني ردقب اضيأ اهريفوت متي        
ةقحتسـملا نويدلا عم لماعتلا متيو      . نييعاطقإلا هتداسل هيلع قحتست يتلا تامدخلا ةميق زجح       

  .  لثملاب دوهيلا ريغ نم نيرخآ صاخشأل ىفوتملا ىلع
ةبيرض ضرفت ال     -١٢ اـم ادـع اميف ،اهب ماع لوبق نود انتكلمم يف           " ةناعإ"وأ  " ةيلدب" 

رـبكأ جاوزـل ةدـحاو ةرمو اسراف انئانبأ ربكأ بي           صنتل وأ انصخشل ةيدف ةبيرض نم ضرفي      
متـي ندنل ةنيدم نم تاناعإلاو ةلوقعم        ،"ةناعإ"ىوس ضرفت ال ضارغألا هذه قيقحتلو       . انتانب  
  .لثملاب اهعم لماعتلا

رـبلا يف ءاوس ةرحلا اهديلاقتو اهفارعأو ةميدقلا اهتايرح عيمجب ندنل ةنيدم عتمتت              -١٣  
يمجل اضيأ حنم  . رحبلا وأ  عـيمجب عتمتلا قح ىرخألا ئناوملاو تادلبلاو يحاونلاو ندملا ع          يو

  .ةرحلا ديلاقتلاو فارعألاو تايرحلا
ريدقت نأشب ةكلمملا نم ةماع ةقفاوم ىلع لوصحلل          -١٤ تاـناعإلا ادع اميف     –" ةناعإ"   

ةبيرض ريدقت نأشب وأ      -هيلاع ةروكذملا ثالثلا     ةفقاـسألا ءاـسؤر وعدـن فوـس         "ةيلدب"   ،
ةبسـنلاب امأ  . مهنم لكل هجوت تاباطخب تانورابلا رابكو تالريإلاو ةريدألا ءاسؤرو       ةفقاسألاو  

نـع ةـماع تاوـعد لالخ نم مهتوعد متت فوسف ةرشابم انم ةكولمم ىضارأ نوكلمي نمل                 
لـبق هـب غالبإلا متي      (ددحم موي يف اوعمتجي يكل نيلوئسملا نم مهريغو كلملا لامع قيرط            

باـطخ لـك يـف حضويو       . مولعم ناكم يفو  ) عامتجالا دع وم نم لقألا ىلع اموي نيعبرأ     
موـيلا دـعب عامتجالا لامعأ ليجأت متي ةوعدلا هيجوت  دعبو            . عامتجالا دقع بلط ببس ةوعدلل    
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بـلط نم عيمج  روضح مدع ةلاح يف نورضاحلا  هررقي امل اقفو بسانم دعوم يف ددحملا                  
  . روضحلا مهنم

ضرفي نأب صخش يأل البقتسم حمسن نل         -١٥ ادـع اـميف ،رارحألا هلاجر نم    " ةناعإ" 
هـتنبا جاوزـل    ) ةدـحاو ةرـمل   ( وأ اـسراف هئانبأ ربكأ بيصنتل وأ هصخشل ةيدفك ضرفي ام          

  .الوقعم ةناعإلا غلبم نوكي نأ نيعتي ضارغألا هذه قيقحتلو. ىربكلا
لـباقم وأ سراـفلا بيصنت موسر لباقم ةيفاضإ تامدخ لجر يدؤي نأ نيعتي ال                -١٦  

  . كلذ نع موسر نم قحتسي ام زواجتي امب ةقلطملا ةيراقعلا ةيكلملا
ناـكملا يف دقعت نأ لب يكلملا طالبلا مامأ رظنت الأ يغبني ةيداعلا ةينوناقلا اياضقلا           -١٧  

  .اهل ددحملا
ةديدجلا ةزايحلا بلس اياضق يف تاقيقحتلا      -١٨ ةاـفو دـعب ةـيكلم نـم ناـمرحلاو           ،   

نأ يغبني يسنك قح نم نامرحلاو       ،ثروملا اهبةصتخملا ةيميلقإلا ةمكحملا يف متت  فوـسو  .  
لـكل نييـضاق    -انتاضـق سيـئر كلذب موقي جراخلاب انبايغ ةلاح يفو  -لاسرإب انسفنأب موقن   

مهباـختنا متي ناسرف ةعبرأ عم نواعتلاب ،نايضاقلا موقي فوسو ،ماعلا يف تارم عبرأ ةعطاقم         
نيددـحملا ناـكملاو موـيلا يف ةيميلق        إلا ةمكحملا يف اياضقلا يف رظنلاب ،اهتاذ ةعطاقملا نم        

  .ةمكحملا  داقعنال
ارـظن ةيميلقإلا ةمكحملل ددحملا مويلا يف ةيضق يأ رظن نم نكمتلا مدع ةلاح يف                -١٩  

مهروضـح نوكي فوس نورضحي نم نإف فرصتلا يقلطم كالملاو ناسرفلا نم ددع بايغل              
 . هيف تبلاب مهمايق ررقملا لمعلا مجحل اقفو ةلادعلا رارقإل ايفاك

رحلا ناسنإلا عفدي الأ يغبني ال ةطيسبلا تافلاخملل ةبسنلاب           -٢٠ يذـلا ردـقلا نم      رثكأ   
اـمب اـهعم لماعتلا نيعتي ةميسجلا ةفلاخملل ةبسنلابو ،اهبكترا يتلا ةفلاخملا ةجرد عم بسانتي            
لئاـسو نم ةفلاخملا بكترم مرحت ثيحب ةريبك ةمارغلا نوكت الأ يغبني نكلو ؛اهعم بسانتي               

اوناـك اذإ ،هتعارز نم عرازملاو هتعاضب نم رجاتلا مرحي الأ نيعتي اهتاذ ةقيرطلابو              . هشيع
بـناج نـم اهريدـقت لالخ نم الإ تامارغ ضرفت الأ يغبنيو             . ةيكلم ةمكحم ةمحر تحت   

 . مسقلا اودؤي نأ دعب ةقثلل لهأ ةقطنملا نم لاجر
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قيرط نع الإ نوراب وأ لريإ يأ ىلع تامارغ ضرفت ال             -٢١ نأ ىـلعو    ١مهلاصـفأ    
 . ةفلاخملا رادقم عم ةمارغلا بسانتت

ىـلع الإ ةيسـنكلا رـيغ هتاكلتممب قلعتت ةسينك يف بتاك ىلع ةمارغ ضرفت ال                 -٢٢  
نـم هـلخدل اـقفو ةمارغلا ردقت الو نيرخآلا صاخشألل ةبسنلاب لبق نم هانركذ يذلا وحنلا                 

 .  ةيسنكلا فاقوألا

ةماقإ ىلع درف وأ ةدلب ربجت ال       -٢٣ ناـك نيذـلا كئلوأ ادع اميف ،راهنألا ىلع روسج              
  .مدقلا ذنم كلذب مايقلا انوناق مهيلع نيعتملا نم

رـخآ لـيكو يأ وأ تاـيفو ققحم وأ يطرش وأ كلملل لماع يأ ةطلس نم سيل                   -٢٤  
 .  جاتلا اياضق يف ىوعد ةماقإ كلملا لماعل

دايز نود اهلاح ىلع ةميدقلا عرازملا ةحاسم لظت نأ يغبني          -٢٥ ميلاـقألا عـيمج يف ة       
انل ةعباتلا تاكلتمملاو عايضلا كلذ نم ينثتسيو،بزعلاو ميلاقألا ماسقأو  . 

وأ اـنلماع فشـكو ،ةيركسـعلا هتمدخ لباقم ضرأ ىلع لصح لجر يفوت اذإ                -٢٦  
دـق اـنرظان وأ انلماع نإف ،انل قحتسم ىفوتملا ىلع نيدب ةبلاطم نمضتت ةيكلم ةءارب انرظان     

نوناـقلا لاجر نم فارشإ تحت نويدلا لباقم ىفوتملل ةلوقنم تاكلتمم ى            لع زجحلاب هل حمسي   
اـم كرتيو    .نيب وحن ىلع انل ةقحتسملا نويدلا دادس متي نأ ىلإ تاكلتمم يأ لقن متي ال ثيحب                 

هنمضـتت اـم ذـيفنتل    يفوـتملا ةيـصو ذيفنت ىلع نيمئاقلا فرصت تحت تاكلتمم نم ىقبتي             
يـف ىفوـتملا هركذ امل اقفو اهعيزوت متي تاكلتمملا عيمج ن            إف انل انيدم نكي مل اذإو     . ةيصولا
  . هئانبأو هتجوزل صصخت ةلوقعم ةبصنأ ادع اميف ،هتيصو

ىـلع عزوـت نأ يـغبني هـتاكلتمم نإف ةيصو كرتي نأ نود رح لجر يفوت اذإ                 -٢٧  
  .انيدم ىفوتملا نكي مل ام ،ةسينكلا فارشإ تحت نيبرقملا هئاقدصأو هبراقأ

قح نم سيل     -٢٨ ئرـمأ يأ لوصحم ذخأي نأ انراظن وأ انلامع ءالكو دحأ وأ يطرش          
لـيجأتب هـل حمسي نأ نكميو ،روفلا ىلع ادقن اهلباقم عفدي نأ نود هل ىرخأ تاكلتمم يأ وأ                   

 . عئابلا ةدارإ كلت تناك اذإ عفدلا

                                                 
1 peers                نيواسـتم نيرخآ لاصفأ اياضق يف نومكحي نيذلا يعاطقإلا ديسلا ةمكحم يف ءافكألا مه لاصفألا  
مجرتملا–ةناكملا يف مهعم   .  
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ءاـش اذإ هرصق ةسارح لباقم الام عفدي نأ ىلع سراف يأ ةطرش لجر ربجي ال                 -٢٩   
لوـقعم ببسـب هسفنب كلذب مايقلا ىلع رداق ريغ ناك اذإ وأ             -هسفنب ةسارحلا ه  ذهب موقي نأ    - 

نيـعتي هـنإف كلذـب هانفلك وأ ةيركسع ةلمح ىلإ هانلسرأ اذإو      . بسانم رخآ صخش لالخ نم    
 . ةيركسعلا ةمدخلاب اهيف هانفلك يتلا ةدملا لالخ ةسارحلا نع يلختي نأ هيلع

أ هليكو وأ كلملا لماع قح نم سيل        -٣٠ اهمادختـسال هتابرع وأ رح لجر ليخ دخأي ن   
 . رحلا لجرلا اذه ةقفاومب كلذ نكي مل ام لقنلا يف

وأ روصقلا يف  اهمادختسال ًاباشخأ اوعزتني نأ انئالكو قح نم وأ انقح نم سيل                 -٣١   
 . باشخألا كلام نم ةقفاومب كلذ نكي ملام ةصاخلا ضارغألا نم كلذ ريغ وأ عالقلا

ارأ زجتحن نل   -٣٢ دـحاو مويو ماع ىلع ديزت ةدمل نجسلاب مهيلع موكحملا كئلوأ يض             
 . تاعاطقإلا ةداس ىلإ  يضارألا اهدعب داعتو

ياودـيمو زميتلا يرهن يف قئاوعلاو دودسلا عيمج ادعاصف نآلا نم لماكلاب لازت              -٣٣  
 .  رحبلا لحاس ىلع ةماقملا كلت ادع اميف ارتلجنإ ءاحنأ عيمجو

ال ادعاصف نآلا نم    -٣٤ رـظنت نأ يـف اببـس نوكي ثيحب ةزايح دادرتسا رمأ ردصي       
 . اهل عباتلا ةصتخملا ةمكحملا جراخ رحلا لجرلا ةيضق

دـحاو لاـيكمو ةـكلمملا ءاحنأ عيمج يف ذيبنلل دحاو لايكم كانه نوكي نأ يغبني           -٣٥  
ـبالملل دحاو سايقمو يندنللا تراوكلا ديدحتلا هجو ىلع وهو          ،لالغلل دحاو لايكمو ةريبلل    س  

وـهو ةـيديدحلا لسالسـلا نـم ةعونصملا ةعردملا سبالملاو ةغوبصملا ريغو ةغوبصملا              
 .نيزاوملا ىلع قبطني ليياكملا ىلع قبطني ام نإف كلذ ىلع الضفو. ةفاحلا تحت ناعارذ

نـكمي يـتلا اياضقلا يف قيقحتلا رمأل لباقم ذخأ وأ حنم متي ال ادعاصف نآلا نم                  -٣٦  
دحأ هنم مرحي الو لباقم نود كلذ رفاوتي نأ نيعتي لب،هفارطأ وأهتايح ناسنإ اهيف دقفي نأ   . 

ةـمدخ لباقم ةزايح وأ راجيإ لباقم ةمئاد ةزايح ىلع انم دحأ لصح اذإ              -٣٧ زاـحو   ،   
هـضرأ وأ هـثراو ىـلع ةياصو انل نوكت الأ يغبنيف ةيركسع ةمدخ قيرط نع رخآل اضرأ             

نـلو  . ةـمدخ لباقم ةزايحلا وأ ةمئادلا     ةزايحلا هذه ببسب رخآ نم باعتأك اهيلع لصح يتلا          
ةزاـيحلا كـلت تناك اذإ الإ ةمدخ لباقم ةزايحلاوأ ةمئادلا ةزايحلا كلت ىلع ةياصو انل نوكت                 

زاـح صخـش ةـثرو ىـلع ةياـصو انل نوكت نلو         . ةيركسع تامدخ اهيلع قحتسي ةمئادلا    
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اـهزاح يـتلا هضرأ   ىلع وأ هباش ام وأ ًاماهس وأ ةحلسأ اهيف انل مدق تامدخ ببسب تاكتلمم         
 .ةيركسع ةمدخ لباقم رخآ نم

هـئاعدإ درـجمل ةمكاحملل صخش يأ مدقي نأ انلامع نم لماع يأ قح نم سيل                 -٣٨  
 . هاوعد ةحص تابثإل مهب قوثوم دوهشب مدقتي نأ نود هيلع

وأ هـقوقح نم مرحي وأ      ،نجسي وأ رح لجر زاجتحا متي ال       - ٣٩ متـي وأ    ،هـتاكلتمم   
اـمك ،ىرـخأ ةليسو يأب اهب        عمتي ةلزنم نم مرحي وأ ىفني وأ       ،نوناقلا ىلع اجراخ هرابتعا     

 هـئافكأ نـم مـكح ىضتقمب ادع اميف كلذب مايقلاب نيرخآ فلكن وأ هدض ةوقلا مدختسن نل اننأ                  
دالبلا نوناق ىضتقمب وأ)لاصفألا نم(  . 

هل هعيبن وأ كلذ رخؤن وأ لدعلا نم وأ قح نم ادحأ مرحن نل-٤٠   . 

اوجرخي وأ ارتلجنإ اولخدي نأ راجتلا      عيمج قح نم    -٤١ اـهنم    نـمأو مالـس يـف         ، 
دـحأ مهزـتبي نأ نود ةراجتلل رحبلا         وأ ربلا قيرط نع اهلخاد رفسلا      وأ اهيف ءاقبلا مهنكميو   

اهب لومعملا ةميدقلا ةينوناقلا فارعألل اقبط      ،ةينوناق ريغ  ةروصب ءاـنث  أيرسي ال كلذ نكلو     .  
نـم برحلا عالدنا دعب هيلع ضبقلا متي رجات يأو          . انل بر احملا دلبلا نم راجتلا ىلع برحلا     

هـتاكلتمم وأ هصـخشب ىذأ يأ قاحلإ نود لقتعي فوس دالبلا لخاد ارتلجنإل براحملا دلبلا                
. اـنل براـحملا دلبلا يف انراجت اهب لماعي يتلا ةقيرطلا انتاضق سيئر وأ نحن نيبتن               نأ  ىلإ  
اضيأ نامأ يفنونوكي فوس مهنإف نامأ يف انراجت ناك اذإو  .   

صخش يأ قح نم ادعاصف نآلا نم         – ٤٢ انل ايلاوم نوكي نأ ةطيرش     –  جرـخي نأ    -   
ةرـتفل برحلا نمز يف ادع اميف ،رحبلاو ربلا قيرط نع مالسو نامأ يف انتكلمم ىلإ دوعي وأ          

نوناـقلا ىـلع نوجراخلاو ءانجسلا كلذ نم ىنثتسيو         . ةكلمملل ماعلا حلاصلا هيف امل ،ةريصق     
نيذـلا دلبلا كلذ نم راجتلاو انل براحملا دلبلل نومتني نيذلا صاخشألاو دالبلا نيناوقل               الامعإ  
  . ةقباسلا ةداملل اقفو مههاجت فرصتنس

نوـتجنيلو يـف ةريبكلا عايضلا لثم ثاريملا عاطقنال ةجيتن اضرأ لجر زاح اذإ               -٤٣
تـحت يـتلا ثارـيم      لا عاطقنا ببسب تازايحلا نم اهريغ وأ رتسكنالو ن        يولوبو ماهجتنونو 

ةـمدخلاو ةيـضرتلا مـسر ىوس انيطعي ال هتافو دنع هثراو نإف تاينوراب لثمت يتلاو انيديأ                 
نورابلل اكلم ةينورابلا تناك امدنع نورابلل هعفدي ناك        يذلا جتاـنلا ثارـيملا كلمتن فوسو      .  
 .نورابلا هب كلمتي يذلا وحنلا سفن ىلع ةثرولا عاطقنا نع
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مكاـحملا مامأ ادعاصف نآلا نم نولثمي ال تاباغلا جراخ نو           شيعي نيذلا صاخشألا   -٤٤
ماـمأ ىوعدـلاب ةـيلعف ةلـص مـهل نكت مل             ام ماع روضح بلط ىلع ءانب تاباغلل ةيكلملا       

 .تاباغلاب ةقلعتم ةفلاخم يف هيلع ضبقلا يقلأ صخشل ءالفك وأ نينماض اونوكي وأ ،ةمكحملا

وأ   ةطرش لاجر  وأ ةاضق نيعن نل ادعاصف نآلا نم       -٤٥ لوئسـم يأ وأ كلملل     ًالامع   ني 
ةكلمملا نوناقب ةيارد ىلع نيذلا لاجرلا نيب نم الإ نيرخآ اهيلع ظافحلابنيينعملاو   .  

عيمج   -٤٦ ةريدأ اوسسأ  نيذلا تانورابلا   ةزاـيح وأ كلذـب كـلملا نم قيثاوم مهيدلو           ، 
  .ريد سيئر اهب نوكي ال امدنع اهيلع ةيالولا مهقح نم كلذ ىلع لدت ةميدق

عيمج   -٤٧ ةفـص اـهنع لازت نأ يغبني انمكح ءانثأ اهئاشنإب رارق ردص يتلا تاباغلا               
فرصـتلا نيـعتي اـنمكح ءاـنثأ ةيعافد عقاومك تميقأ يتلا راهنألا فافض           عيمجو. تاباغلا  
 .لثملاب اهلايح

عيمج   -٤٨ ةـقلعتملاو ديصـلا قطاـنمو تاـباغلا ىـلع ةضورفملا ةرئاجلا موسرلا              
راـهنألا فافـضو مهمادـخو كلملا لامع ىلعو ديصلا قطانم نعو          تاباغلا نع نيلوئسملاب    

 ،مسـقلا نودؤي اسراف رشع ىنثا مضت ةئيه لبق نم ةعطاقم لك يف اهيف قيقحتلا متي اهسارحو                
مدـعو لـماكلاب اهؤاغلإ نيعتيو       ،ةعطاقملا هذه نم  ةقثلل لهأ صاخشأ لبق نم مهرايتخا متيو        

متـي نأ ىـلع ،قـيقحتلا ءاهتنا نم اموي نيعبر           أ نوضغ يف ىرخأ ةرم اهقيبطت ىلإ ةدوعلا       
 .ارتلجنإ جراخ انك نأ انتاضق سيئر غالبإ وأ امدقم كلذب انغالبإ

داعإب دهعتن  -٤٩ نامضـك زـيلجنإ لاجر نم اهانملست يتلا قيثاوملاو نئاهرلا عيمج            ة   
 . ءالولل نامضك وأ مالسلاو نمألل

لا لامعأب صاصتخالا لاكشأ عيمج لماكلاب يغل       -٥٠ براـقأ اـهب عـتمتي يـتلا كلم          ي
يـتآلا مهو ارتلجنإ يف عونلا اذه نم مهل صاصتخا ال ادعاصف نآلا نمو              . ١هيتأ يد راريج  

                                                 
دعاـسو  ١٢١٥ماع ىت  ح١٢١١ماع نم ةرتفلا يف نوج كلملا ىدل مدخ قزترم ناطبق  هيتأ يد راريج      ١   

هرـسأ امدنعو اسنرف يف سيشول ةعلق ىلع ةرطيسلا يف يزيلجنإلا كلملا  مدخو زليو يلع كلملا ةرطيس يف      
ةوـظح هـل تناكو ،ةلابن باقلأو ىضارأ هبراقأ ىلعو هيلع عزوو هداعأو هتيدف نوج كلملا عفد نويسنرفلا                

مجرتملا-تانورابلا ةظيفح تراثأ كلملا ىدل ةريبك  .  
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يرـفيجو سينجيس يد نويجو ليسناش يد نويجو رتيب وردنأو سينجيس يد رالجنا             : مهركذ
 . مهنوعبتي نم عيمجو يرفيج هيخأ نباو هؤاقشأو كرام بيليفو هؤاقشأو ناترام يد

سوـقلا يلماـحو ناـسرفلا عـيمج ةكلمملا نم دعبن فوس مالسلا  ةداعتسا روف                 -٥١
رارـضإلل ةحلـسألاو لويخلاـب نيدوزـم نوتأـي نيذلا ةقزترملا دونجلاو مدخلاو باشنلاو               

  .ةكلمملاب
سانلا دحأ انمرح دق انك اذإ     -٥٢  تمم نم    وأ هروصـق وأ هضرأ نم هاندعبأ وأ هل تاك          ل 

هـل دـيعن فوسف لاصفألا نم هئافكأ نم يئاضق مكح نود هل ق              ح وأ  زايتما يأ نم هانمرح      
فوسف نأشلا اذهب فالخ أشن اذإو        ،روفلا ىلع كلذ   ةسـمخ نـم ةـنوكملا ةـئيهلا هيف تب          ت 

الضـفو  . نـمألاو مالسلا رارقب قلعتملا دنبلا يف دعب اميف اهركذ يتأيس يتلا انوراب نيرشعو             
م تردوص يتلا تاكلتمملل ةبسنلاب هنإف كلذ       ىلع كـلملا انقيقـش وأ يرنه كلملا اندلاو لبق ن           

وأ اـنتزايح يف نآلا دجوت يتلاو ءافكألا لبق نم ينوناق مكح نود اهتيكلم تعزن وأ دراشتير                 
ةداـتعملا ةـلهملا دـعب اهيف تبن فوسف اهل انامض مدقن نأ نيعتي يتلاو نورخآ اهزوحي يتلا           

اـهيف قـيقحتلا مت وأ اهنأشب ىوعد كير         حت مت يتلا تاكلتمملا كلت ادع اميف ،ةيبيلصلا ةلمحلل        
جحلا نم انتدوع   روفنكلو  . ةيبيلصلا ةلمحلاب مايقلاب دهعتن نأ لبق انم رمأ ىلع ءانب          يـف وأ    -   

  . اهب قلعتي اميف لدعلا ميقن فوسف -جحلا نم نكمتن نل اننأ نيبت ةلاح 
ءاـغلإب قـلعتي    اـميف لدعلا رارق     إل ةبسنلاب هسفن  بولسألا  بو اه سفن ةلهملا انل حاتت    -٥٣

رارـقب ضارأ نـع تاباغلا ةفص ءافضإ تارارقب لمعلا فقو وأ ضارأ نع تاباغلا  ةفص                 
ضارأ ى  ـلع ةسارحلا ضرفل ةبسنلابو دراشير كلملا انقيقش وأ يرنه كلملا اندلاو نم رداص             

مـت ةـيعاطقإلا نأ ببسـب نآلا ىتح تضرف يتلا تاسارحلا اميس ال       (نيرخآل اعاطقإ ربتعت    
لـبق نـم اهسـيسأت مت يتلا ةريدألاب قلعتي اميفو            )ةيركسع تامدخ لباقم انلبق   نم اهكيلمت     ،

ةـلمحلا نـم انتدوع دنعو ،اهب هتيقحأ عاطقإلا ديس ىعدي يتلاو انم ةحونمم ريغو نييعاطقإ                
ىوكشلا عضوم رومألاعيمجلةبسنلاب لماكلاب لدعلا ميقن فوسف اهب انمايق مدع ةلاح يف وأ   .  

ىلع ضبقلا ىقلي ال    -٥٤  قـلعتي اميف هأرمأ نم ةماقم ىوعد ىلع ءانب نجسي وأ دحأ              
  . اهجوز ادع اميف سانلا نم دحأ ةافوب

عيمج    -٥٥ فلاـخم وأ لدـعلل       ٍفاـجم وـحن ىلع ا    نبناج نم تضرف يتلا تامارغلا        
ةـفلاخم لكشي امب وأ لداع ريغ وحن ىلع تضرف يتلا صاصقلا تامارغ وأ               ،دالبلا نيناوقل   
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ةلكشـملا تانورابلا ةئيه نم رداصلا مكحلل اقفو اهب لمعلا وأ اهؤاغلإ متي فو              س ،دالبلا نوناقل 
ةـيبلغألا مـكحل اقفو      ،نمألا رارق إب صاخلا دنبلا يف نيروكذملا اوضع نيرشعو ةسمخ نم          

بـغري نم   عم  نواعتلاب وأ روضحلا نم نكمت اذإ يريبرتناك ةفقاسأ سيئر نفيتس بناج ىلإ             
ةـنجللا لـمع نإف روضحلا نم هنكمت مدع ةلاح يفو           . ضرغلااذهل هنع ةباين مهل مهمض يف       

نيرشـعلاو ةسـمخلا تاـنورابلا نـم رثكأ وأ دحاول ناك اذإو ،هروضح نود رمتسي فوس                 
مهداعبتسا وأ هداعبتسا متي هنإف     ،تامارغلا نم ىوكش   ةيضـقلا كـلت يـف رارقلا ذاختا نم           ،    

سقلا نودؤي،نورخآءاضعأ  مهلحم وأ هلحم لحيو ،ةنيعملا ةئيهلا يف ءاضعألارئاسمامأ م    .  
نـم هاـنمرح وأ هيـضارأ نـم نييزليولا نم            ًادحأ انمرح  وأ انرداص دق انك اذإ     -٥٦  

ىـلع هقوقح هل داعت زليو وأ ارتلجنإ يف هئافكأ نم ينوناق مكح نود رخآ ئش يأ وأ هتايرح                   
ىـلع ءانب ةيدود    حلا قطانملا يف عبتملل اقفو مسحت ةيضقلا نإف كلذ نع عازن أشن اذإو            . روفلا

تاـكلت  مملل ةبسنلابو ارتلجنإ نوناقل اقفو ةيزيلجنإلا تاكلتمملاب صتخي اميفو ،مهئافكأ نم مكح           
قطاـنملا يف هب لومعملا نوناقلل اقفو ةيدودحلا تاكلت         مملل ةبسنلابو زليو نوناقل اقفو ةيزليولا     

  .اناياعرو انتاكلتممب صتخي اميف لثملاب اوفرصتي نأ نييزليولا ىلع نيعتيو. ةيدودحلا
كـلملا انقيقـش وأ يرنه كلملا اندلاو هتزايح عزن وأ هرداص امب قلعتي اميف نكلو               -٥٧

تـحت تاـكلتمملا هذـه تناكو مهئافكأ نم ينوناق مكح نود نييزليولا تاكلتمم نم دراشتير     
ةـلمح  لا ءاهتنا ىتح ةلهم انقح نم نإف اهل انامض مدقن نأ نيعتي يتلاو نورخآ اهكلمي وأ انيديأ              

رـمأ ىـلع ءانب اهيف قيقحتلا مت وأ اهنأشب ىوعد كيرحت مت يتلا اياضقلا ادع اميف                  ،ةيبيلصلا  
مدـع ةـلاح يف وأ جحلا نم انتدوع دعب نكلو           . ةيبيلصلا ةلمحلا يف ةكراشملاب اندهعت لبق انم      

ي ـتلا قطاـنملاو زـليو نيناوـقل اقفو اهل ةبسنلاب ةلادعلا هيضتقت ام ذختن فوس جحلاب انمايق            
  .لبق نم اهانركذ

نيرخآلا نئاهرلا    عيمجونليول نبا روفلا ىلع ديعن فوس        -٥٨ يـتلا قـيثاوملا   عيمجو   
  .مالسلل نامضك انل تملس

هتايرحو هنئاهرو هتاقيقش نييدنلتكسالا كلم ردناسكلأل ديعن فوس   -٥٩ ـقوقح عـيمجو    ه 
اـقفو كـلذ فالـخ ى       ـلع رـمألا نكي مل ام ارتلجنإ  تانوراب عم كلذب انمق املثم ةينوناقلا              

هـئافكأ نـم مكح لالخ نم كلذ متي فوسو   . قباسلا نييدنلتكسألا كلم ميلو هدلاو نم قيثاوملل    
  .انطالب يف
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يـف اهانلفك يتلاو افنآ ةروكذملا تايرحلاو فارعألا عيمج نإف كلذ            ىلع الضفو  -٦٠  
نـمو نيدلا لاجر    نم انتكلمم يف عيمجلا اهب مزتلي نأ نيعتي انلاجربو انب صتخي اميف انتكلمم              

  .مهلاجر هاجت نيدلا لاجر ريغ
فالـخلا ةيوسـتلو انتكلمم يف لاوحألا حالصلو هللا هجول ءاضرإ            -اننأل ارظنو    -٦١  

اوـعتمتي نأ نيـلمآ افنآ اهيلع صوصنملا تالزانتلا عيمج انمدق انتانوراب نيبو اننيب أشن يذلا                
يلاتلا نامضلا مهحنمن اننإف    –ماتو مئاد رارقتساب     اـمل اقفو اوراتخي نأ مهنكمي تانورابلا        نأ:    

اوـمزتلي نأ    ةوـق نـم مهيدل ام لكب مهيلع نيعتي ةكلمملا نم انوراب نيرشعو ةسمخ مهرسي                
اـنقاثيم يـف اهيلع انقدص يتلاو مهل اهانحنم يتلا تازايتمالاو مالسلاب مازتلالا ىلع اولمعيو               

ىـلع نيمئاـقلا نـم يأ وأ اـنلام          ع وأ انتاضق دحأ يدعت     وأ انيدعت ةلاح يف هن    إثيحب  ،  اذه
مالسـلا اذهب ةقلعتملا داوملا نم ةدام يأ كاهتنا ةلاح يفوأ وحن يأ ىلع مهنم يأ ىلع انتمدخ                  
نيروكذـملا نيرشعلاو ةسمخلا تانورابلا نيب نم تانورابلا نم ةعبرأ ظحالو نامضلا اذه وأ      

ةـلاح يـف انيضاق ىلإ وأ        -انيلإ نورضحي ةعبرألا تانورابلا ءالؤه نإف ،كاهتنالا اذه افنأ            
وبلطيو انأطخ انل اوحضويل     -جراخلا يف انبايغ   روفلا ىلع أطخلا اذه حالصإا   ةـلاح يـفو    . 

يـف أـطخلا اذه انيضاق حلصي ملو جراخلا يف اندوجو ةلاح يف وأ أطخلا اذه انحالصإ مدع                  
ضـقلا نوليحي ةعبرألا تانورابلا ءالؤه نإف       ،أطخلا حيضوت نم اموي نيعبرأ نوضغ      ىـلإ ةي    

نيرشعلاو ةسمخلا تانورابلا   رئاس مم ىلع زجحلاب ءالؤه موقيو     ،  لـكب انيلع طغضلاو انتاكل     ت 
سانلا عيمج مهعمو   ةوق نم مهيدل ام    ممو انيضارأو انروصق ىلع ءاليتسالاب اميس ال       ،  اـنتاكل  ت 

وأ انصـخشل ضرـعتلا ادـع اميف        . مهمكح ىلع لزنن ىتح مهل ةحاتملا ىرخألا لبسلا لكبو        
تاـقالع ىـلإ اودوـعي نأ مهيلع نيعتي          أطخلا حالصإ متي امدنعو    .انلافطأ وأ انت  كلم صخش   
اـفنآ ةروكذملا ريبادتلا ذيفنت دنع هنأ ىلع مسقي نأ يف ةكلمملا يف بغري نم لكو       .انعم مائولا   

طغضـلا يـف مهعم نواعتي فوس هنأو نيرشعلاو ةسمخلا تانورابلا هب هفلكي امب مزتلي فوس           
ةوق نم    هيدل ام لكب انيلع    كلذـب مايقلا يف بغري نم لكل انتدارإ ضحمبو انلع حمسن اننإف             ؛   

ةبسـنلاب هـنإف كـلذ       ىلع الضفو . كلذ ىلع مسقي نأ نم ادحأ عنمن نلو ،كلذ ىلع مسقي نأب             
اـنيلع اطوغـض اوـسرامي نأب تانورابلل اومسقي نأ مهتدارإ ضحمب نودوي ال نيذلا كئلوأل                

لبق نم هانركذام ىلع اومسقي نأب مهفلكنس اننإف   .  
نـم وـحن يأ ىلع عنم وأ دالبلا رداغ وأ نيرشعلاو ةسمخلا تانورابلا دحأ ىفوت اذإو                 

لـحيل رخآ اصخش اوراتخي نأ مهيلع نيعتي تانورابلا          رئاسنإف ركذلا ةقباسلا ريبادتلاب مايقلا        
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 ىـل عالضـفو    .نورخآلا هب هادأ يذلا وحنلا ىلع مسقلا يدؤيو        ،هب نومكحي امل اقفو ،هلحم    
ةـلاح يـف هـنإف نيرشـعلاو ةسمخلا تانورابلا اهب فلكملا اياضقلا              عيمجلةبسنلاب نإف كلذ      

ءاعدتسا ةلاح يف   وأ ةنيعم ةيضقل ةبسنلاب مهفالتخاو تانورابلا روضح       اذـه ناـكو مهضعب         
ةـيبلغأ هررـقت اـم نإـف روضـحلا ىـلع رداق ريغ وأ روضحلا يف بغار ريغ ضعبلا                    

ايراسو امزلم  ربتعي هب يضقت وأ نيرضاحلا     رشـعلاو ةسمخلا تانورابلا ناك ول امك       ،  دـق ن  و 
فوـس مـهنأو مـت اـم ىلع قدصب نومزتلي فوس مهنأ ىلع تانورابلا مسقيو             . هيلع اوقفاو 

ىـلع انقيرط نع ءاوس دحأ نم ئش ىلع لصحن نلو           . مهتقاط ردق هب مايقلا لجأ نم نولمعي      
تاـيرحلا هذـهب لـمعلا لاـطب        أىـلإ يدؤـي نأ هنأش نم ريغلا قيرط نع وأ رشابم وحن              

مـل نأـكو الطاب نوكي هيلع انلصح         ام نإف كلذ ثودح ةلاح يفو     . اهنم دحلا وأ تازايتمالاو   
  . نيرخآ قيرط نع وأ رشابم وحن ىلع ءاوس همدختسن نلو نكي

تاـفالخلا نع مجن دقح وأ بضغ وأ ةنيغض لك نع حفصنو لماكلاب وفعن نحنو                -٦٢
. عارصـلا اهيف ثدح يتلا ةرتفلا يف نيدلا لاجر ريغ نمو نيدلا    لاجر نم اناياعر نيبو اننيب      

لاـجر رـيغ نمو نيدلا لاجر نم اناياعر هبكترا امع لماكلاب حفصن اننإف كلذ                ىلع الضفو   
   و نيدلا رشـع سداسلا ماعلا يف حصفلا ديع نم عارصلا ةرتف يف انقح يف بكترا               دعت يأ نع  

دروـل نـم لـك ةروكذملا تازايتمالاو تانا     مضلا ىلع دهشيو  . مالسلا ةدوع  ىتح انمكح نم  
نيذـلا ةفقاـسألاو دـنالبود ةفقاـسأ سيئرو يرنه دروللاو يريبرتناك ةفقاسأ سيئرو نفيتس            

  . فلودناب ديسلاو لبق نم مهؤامسأ تدرو
ةـيزيلجنإلا ةسينكلا نأب ايئاهن اموسرم ردصنو انتدارإ نع برعن اننإف هيلع ءانبو              -٦٣

قوـقحلاو تاـيرحلا ىـلع نولصـحي فوـس اـنتكلمم يف ا              ياعرلا نأو ةرح نوكت فوس    
مـه لـماكلابو ةنيكسو ةيرحو مالس يف بجي امك اهب نوعتمتيو اقباس ةروكذملا تازايتمالاو               

 ىـل ع الضـفو  . انركذ امك دبألل نكامألا عيمج يفو اياضقلا عيمج يف مهدعب نم نوتأي نمو            
مازـتلالا متي فوس ةروكذملا دونبلا       نأ ىلع كلذك مهبناج نم تانورابلا مسقأو انمسقأ دقف كلذ           

  .مهريغو اقباس نوروكذملا مه كلذ ىلع دوهشلاو. ةثيبخ اياون يأ نودو ةقداص ةينب اهب
عباسـلا ماـعلا يف وينوي نم رشع سماخلا يف سناتسو روسدنو نيب ديمينار يداو يف هيلع انعقو                  

  .انتيالو نم رشع
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  م١٦٢٨ عريضة احلقوق

  
عريضة التي عرضها على جاللته القيادات الروحية والزمنية وقيادات العموم خالل انعقاد الربملان ال

  .احلايل فيما يتعلق بشىت حقوق وحريات الرعايا، مع رد جاللته عليها أمام الربملان مبجلسيه

  
  
  
  

  مظعملا كلملا ةلالج ىلإ 
يـف اوـعمتجا نيذـلا موـم        علا ةداقو نوينمزلاو نويحورلا ةداقلا حضوي عضاوتلا لكب       

كـلملا دـهع يـف هـنالعإو هنس مت يذلا نوناقلا نإ ثيح هنأ مظعملا كلملا ةلالجل ناملربلا                   
وأ ضرـف مدعب يضقي       ١بئارضلا نوناق مسا هيلع قلطي نأ عئاشلا نم يذلاو لوألا دراودإ             

ءاـس  ؤر ةـقفاومو دييأت نود ،ةكلمملا يف هتثرو وأ كلملا بناج نم ةدعاسم وأ ةبيرض عمج               
،          ٢تالريإلاو ةفقاسألاو ةفقاسألا   ناـملربلا يـف نيـلثمملا نينطاوملاو ناسرفلاو تانورابلاو  

ماـعلا يـف دـقع يذلا ناملربلا ةطلس لالخ نمو ؛ةكلمملا يف مومعلاو رارحألا نم مهريغو           
كـلذ نم هنأب يضقي نلعأو نوناق ردص دقف  ثلاثلا دراودإ كلملا دهع نم نيرشعلاو سماخلا       

هذـه لـثم نأل هـتدارإ نـع امغر كلملل اضورق مدقي نأ ىلع دحأ ربجي ال ادع                   اصف نيحلا 
ةـكلمملا يـف نيناوقلا نم كلذ ريغو قوقح نم دالبلا هب عتمتت امو لقعلا عم ىفانتت ضورقلا        
اذـه نم مسر يأ وأ ربلا وأ ناسحإلا مسا تحت ةبيرض وأ مسر ضرف مدع ىلع صنت يتلا                   
                                                 
1 Stratutum de Tellagio non Concedendo.   
2 Earls. 
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ةـكلمملا هذـه يف ةميلسلا حئاوللاو نيناوقلا نم اهريغو ة           روكذملا نيناوقلا ىضتقمبو ؛عونلا   
وأ مـسر وأ ةبيرـض يأ عـفد ىـلع اورـبجي الأ يف لثمتت يتلا ةيرحلا هذه كاياعر ثرو       

  . ناملربلا يف اهيلع ةماعلا ةقفاوملا متت مل ىرخأ تايمسم يأ تحت موسر يأ وأ ةدعاسم
جوملا رخؤم تمت يتلا تاضيوفتلا يتش مغرو كلذ عمو     -٢ يـف  نيـضوفملا ىتشل ةه    

تاـعامتجا دـقع اهاضـتقمب متو ؛اهرادصإ مت دق تاهيجوت لمحت يتلاو تاعطاقملا فلتخم               
رـيثكلا مسقأو كتلالجل لاومألا نم ةددحم غلابم ضارقإ اهيف بلط ءاحنألا فلتخم يف كبعشل               

حئ اوـللا يـف وأ نوناـقلا يـف اهل غوسم ال بلاطملا هذه نأب كلذب مايقلل مهضفر ىدل مهنم                   
سـلجم ةمكحم مامأ اولثمي نأو       ،تامازتلا اومدقي نأ ىلع اوهركأو ،ةكلمملا يف اهب لومعملا          

تادافإب اولديو  ،صاخلا كلملا  شرـحتلاو مهلاـقتعا وأ كلذـل ةـجيتن مهضعب نجس مت امك              ،   
تـيقلأ وأ كبعش ىلإ ةنيابتم ىرخأ تاماهتا تهجو دقو ؛لبسلا فلتخمب مهجاعزإو نيرخآلاب              

نيـضوفملا بـناج نمو مهباونو ميلاقألا يف جاتلا يلثمم بناج نم تاعطاقم             ةدع يف مهيلع    
اـمل افالخ صاخلا مكسلجم وأ مكتلالج نم هيجوتب وأ رمأب مهريغو حلصلا ةاضقو نييركسعلا          

  .ةكلمملا هذهل ةرحلا فارعألاو نوناقلا هب ىضقي
علا تايرحلا قاثيم هيلع قلطي يذلا نوناقلا ىضتقمب اضيأ هنإ ثيحو           -٣ ارـتلجنإل ميظ    

رـحلا فرصتلا نم عنمي وأ هتايرح وأ هتاكلتمم رداصت وأ هيلع ضبقي وأ رح لجر نجسي ال            
نـم وـحن يأ ىلع رامدلا هب قحلي وأ ىفني وأ نوناقلا ىلع اجراخ ربتعي وأ هيلع فراعتملا                   

 دالبلا نوناق هب يضقي ام قفو وأ هئافكأ نم ينوناق مكح ىضتقمب الإ ءاحنألا

هنإ ثيحو    -٤ ناـملربلا نـس ثلاثلا دراودإ كلملا دهع نم نيرشعلاو نماثلا ماعلا يف              
عـضو وأ ةـقبط يأ نم لجر  يأ جرخي نأ رظح ىلع صني انوناق هتطلس ىضتقمب نلعأو                   
عـضوي وأ يعيبطلا هثاريم نم مرحي وأ نجسي وأ هيلع ضبقي وأ هتاراقع وأ هضرأ نم نيعم               

 .نوناقلا هب ىضقي امل اقفو هباوجتسا متي نأ نود هتايحل دح

نـم اـهريغو ةروكذـملا نيناوقلا هذه هب يضقت امل افالخو كلذ نم مغرلا ىلعو                 -٥  
اوعـضو كاـياعر نم اريثك نإف ضرغلا اذه ققحي امب تنس يتلا كتكلممل ةميلسلا نيناوقلا                

مكتـلالج مكاـحم مامأ      مهراضحإمتي امدنعو ؛كلذ بابسأل حيضوت نود نوجسلا يف ارخؤم            
مكاـحملا هذـهل ىنسـتيل مهحارس قالطإ ىلع لمعلل هيضاق مامأ مهتملا لوث             م نوناق ىضتقمب  

مهتاببسـم اومدـقي نأ مهيـلع اوظفحت نمم بلط امدنعو    ،هارت امب رمأتو مهعضو يف لصفلا   
عـقوملا صاخلا كتلالج رمأ ىلع ءانب مهلاقتعا مت مهنأ ىوس تاببسم يأ اومدقي مل مهلاقتعال                
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عأ مث،صاخلا مكسلجم تادرول نم    مهنـكمي تاـماهتا مهل هجوت نأ نود نوجس ةدع ىلإ اودي    
  . نوناقلا كلذب يضقي امل اقفو اهيلع درلا

فـلتخم يـف اهرشـن مـت دـق ةيرحبلا ةاشمو دونجلا نم ةريبك اقرف نأل ارظنو                   -٦  
اوـلمحو مهلزاـنم يـف  مهلابقتسا ىلع تاعطاقملا هذه ناكس مغرأو ةكلمملا يف تاعطاقملا                

نـم رـيثكلا يف ببستي اممو ةكلمملا يف ةعبتملا فارعألاو نوناقلا فلا             خي امب مهتماقإ ةقشم   
 .بعشلل قيضلاو ىوكشلاو رمذتلا يعاود

دراودإ كـلملا دهع نم نيرشعلاو سماخلا ماعلا يف اضيأ ردصأ ناملربلا نإ ثيحو              -٧  
رـمألا اذه نإو    ،ةمكاحم ىضتقمبو ةنيب نود مادعإلاب صخش ىلع مكحي ال هنأب انوناق ثلاثلا              

روكذـملا ميظعلا قاثيملا ىضتقمبو ،دالبلا نوناقو    ) اتراك انجاملا (ميظعلا قاثيملا عم ضراعتي     
ىـلع مـكحي نأ اـنوناق حصي ال هنإف ،مكتكلمم يف اهب لومعملا حئاوللاو نيناوقلا نم هريغو                  
ةيراسـلا فارعألا ىضتقمب وأ مكتكلمم يف اهب لومعملا نيناوقلا ىضتقمب الإ مادعإلاب صخش             

ناملربلا نع رداص نوناق ىضتقمب وأ      اهيف ىنثتسـم سيـل عون يأ نم بنذم يأ نإ ثيحو           :  
             ، مكتـكلمم حئاولو نيناوق ىضتقمب ضرفت تابوقعلا نإو ةمكاحملا يف ةعبتملا تاءارجإلا نم
مكتـلالج نم ةقفاوم ىضتقمب ةضوفم ناجل تلكشت ةريخألا ةنوآلا يف هنإف كلذل افالخ هنأ الإ                

دالبـلا لـخاد تاـمكاحمب مايقلا ةطلسب نوعتمتي نيضوفم فيلكتو نيي    عت مت مكرمأ ىضتقمبو   
نـم مهرـيغ وأ ةراـحبلا وأ دونجلا دض يركسعلا نوناقلا يف ةمدختسملا ريبادتلا اهيف عبتت                 
وأ درـمت وأ ةقرس وأ لتق مئارج يأ باكترا يف مهيلإ نومضني نيذلا نيرتهتسملا صاخشألا                

اـهرقي يـتلا ةلجعتسـملا       رـماوألاو تامكاحملا هذ   ه لالخ نمو حنج وأ ةميثأ تاءادتعا يأ         
يـف مهتنادإو صاخشألا ءالؤه ةمكاحم يف برحلا نمز يف مدختست يتلاو ىركسعلا نوناقلا              

  .ةيفرعلا ماكحألل اقفو مهمادعإب مكحلاو مئارجلا هذه لثم
مادـعإلاب مكتـلالج اياعر ضعب ىلع مهركذ قباسلا نوضوفملا مكح ةعيرذلا هذهبو              -٨  
دالبـلا يـف اهب لومعملا حئاوللاو نيناوقلا ىضتقمب مادعإلا ةبوقع نوقحتسي ءالؤه ن              اك اذإو 

يأـب مادـعإلا مكح مهيف ذفنيو اومكاحي نأ ال دالبلا نيناوق ىضتقمب اومكاحي نأ نيعتي مهنإف                 
  . ىرخأ نيناوق

اهتاذ ىوعدلا بابسأ مهيلع قبطنت نيذلا ةريطخلا مئارجلا يبكترم نم اريثك نأ امك              -٩  
كـلذ عجريو ،ةكلمملا هذه يف نوناقلا هبجوتسي يذلا باقعلا نم اوتلفأو    ،نونثتسم مهنأ نوعد  ي  

ةـلادعلا يفاـجي وـحن ىلع اومجحأ وأ اوضفر نيينوناقلا نيفظوملاو كيفظوم ضعب نأ ىلإ                
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ةاـنجلا نأ ةـعيرذب اـهتاذ نيناوـقلا هذه هيضتقت امل اقفو ةانجلا ءالؤه دض ىوعدلا كيرحت                  
يذـلا ضيوـفتلا لالـخ نـمو يركسعلا نوناقلا ىضتقمب الإ مهتبقاعم نكم              ي ال نيروكذملا  

اـهل ةهباشـملا ناـجللا عـيمجو ةضوفملا ناجللا هذه لثمو ،ةروكذملا ناجللا هيلع تلصح                
 . مكتكلمم نيناوق عم رشابم وحن ىلعو امامت ضقانتت

ع ادعاصف نآلا نم ناسنإ هركي الأ عضاوت لكب  مكتلالج نم نوسمتلي مهو           -١٠ نأ ىـل   
نود موـسر نـم كلذ هباش ام وأ ةبيرض وأ عربت وأ ضرق وأ ةبه يأ عفدي وأ بهي وأ مدقي                
مسـق ءادأل وأ باوجتـسالل دحأ ىعدتسي الأو ،ناملربلا هردصي نوناق لالخ نم ةماع ةقفاوم             
هذـه عفدي نأل هضفر ببسب هجعزي وأ دحأ هب شرحتي وأ سبحي نأ وأ ريغلل ةمدخ ءادأل وأ                   

وـحن يأ ىلع رح لجر لقتعي وأ نجسي الأو ،هباش ام وأ بئارضلا وأ تاعربت       لا وأ ضورقلا  
ال ىـتح نيروكذـملا ةـيرحبلا دونجو دونجلا لقنب مكتلالج مركتت نأو ،ةروكذملا ءاحنألا نم        
ةروكذـملا ةـضوفملا ناجللا لحو ءاغلإ متي نأو ؛لبقتسملا يف مكبعش لهاك ىلع ائبع اولكشي                

اـمكح ةـلثامم ةعيبط تاذ ناجل يأ ردصت الأو ،يركسعلا نوناقلل            ادانتسا ىوعدلا ميقت يتلا     
  .  دالبلا اهب عتمتت يتلا قوقحلاو نيناوقلا عم ىفانتي ام مكتلالج اياعر نم يأ مادعإب

عـم قـفتي اـمب مهتايرحو مهقوقح وه مكتلالج نم عضاوت لكب هنوسمتلي ام لكو                 -١١  
وأ تافرصـت وأ ماكحأ يأ نأ نالعإب اضيأ م          كتلالج اومركتت نأو ؛ةكلمملا هذه حئاولو نيناوق      

ىذـتحي لاثمك مدختست وأ      ،دحأ ىلع ةعبت لكشت نل مكبعش قحب فاحجإ ىلع يوطنت ىواعد            
ةـيكلملا مكتدارإ اونلعت نأب مكبعش ةمالسو ةحار لجأ نم مكتلالج اوفطعتتو اومركتت نأو ،هب               

راـطإ يـف مـكل مهتامدخ مك        ؤارزوو مكوفظوم مدقي فوس ةروكذملا رومألاب قلعتي اميف هنأب        
نوـلمعيو مكتلالجل فيرشتلا بجاوب نوموقي امدنع ،ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو نيناوقلا    

  .  ةكلمملا راهدزا لجأ نم
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)٣(  
  قانون مثول املتهم أمام القضاء

  قانون لضمان أفضل حلرية الرعايا ومنع السجن خارج اململكة
 )م١٦٧٩ مايو ٢٧متت املصادقة عليه يف (

  
  
  
  
  

دـهعي يذلا طابضلا نم مهريغو نيناجسلاو طبضلا يرومأم بناج نم تافيوستلل ارظن             
ةـيئانج اهنأ اهيف ضرتفملا اياضقلا وأ       ،ةيئانجلا اياضقلا يف كلملا اياعر زاجتحاب مهيلإ       يـف   ،   

نـم كـلذ ريغو ثلاثو        ٍناث روضح رمأ هيجوت لالخ نم ءاضقلا مامأ لوثملا رمأوأ رادصإ           
مهبـجاو كلذب يضقي امك هيضاق ىلع مهتملا ضرع رمأوأل لاثتمالا بنجتل   ،  عئارذلا اـمكو  ،   

نم ريثكلا ءاقب هيلع بترتي امم      ،دالبلا نيناوق كلذب يضقت    ددـمل نجسـلا يـف كلملا اياعر          
ةلافك اهيف اوعفدي نأ مهنكمي يتلا اياضقلا يف        ،ةليوط ىـلع ارـيبك اـئبع لـثمي يذلا رمألا         ،   
إ يف ببستيو،مهلهاك   .مهب ررضلا قاحل 

عـيمج فاصـنإب لـيجعتلا لـجأ نـمو           ،رمألا اذه لثم ثودح عنملو هيلع ءانب       -١  
ررـق   ،ةـيئانج اـهنأ ضرتفملا اياضقلا وأ ةيئانجلا اياضقلا ةمذ ىلع نينوجسملا صاخشألا              

يـف نيـعمتجملا موـمعلا تادايقو ةينمزلاو ةيحورلا تادايقلا ةحيصن ىلع ءانب كلملا ةلالج               
يأ كاـنه نوـكي اـمثيح هـنأ ،مهب ةطونملا ةطلسلاو مهتقفاوم ىلع ءانبو                ،يلاحلا ناملربلا   

رومأـم وأ ناجـس وأ طبض رومأمل ءاضقلا مامأ مهتم لوثم بلط اومدق صاخشأ وأ صخش                 
ةيضق ةمذ ىلع امهتم    زجتحي ناك صخش يأ وأ ذيفنت      طباضـلل مدـق دـق بلطلا اذه ناكو          ،   
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وأ ناجـس وأ هتـسائر تحت طباض يأل زجحلا   ناكم يف وأ نجسلا يف هميلست مت وأ   روكذملا
فرـظ يـف نيعتي هنإف ،مهنع بوني نم وأ نجسلا يرومأم وأ طابضلا ءالؤه نع بوني نم                  

يـه  اـهب مهتملا ةميرجلا نكت مل ام           (- ةيلاع روكذملا غالبلا وأ بلطلا ميدقت نم مايأ ةثالث        
رارـق يـف حـضاو    وـحن ىـلع ةددـحمو ةريطخلا مئارجلا نم ةميرج وأ ىمظعلا ةنايخلا             

روكذملا نوجسملا    راضحإموسر عفد دعبو    )ماهتالا يـضاقلا لـبق نم       هرمأ يف تبلل    يذـلا   
زواـجتي ال امب رمألا ىلع تقداص يتلاو        هتردصأ يتلا ةمكحملا وأ هيلإ راشملا رمألا ردصأ          

داـعأ اذإ نيجسلا ةداعإ موسر عفدب هب لفكتملا نم نامض ىلع ءانبو ليم لكل اسنب رشع ينثا           
نوناـقلا اذهل يقيقحلا دصقلا عم قفاوتي امب اهمامأ لثمي يتلا ةيضقلا رظن ةمكحملا وأ يضاق        لا

راضـحإ ىلع لمعلاو راضحإ وأ  بلطلا يف تبلا           -قيرطلا يف نيجسلا بره مدع نامضو       
كـلذ يـف كلملا ماتخأ لماح وأ لدعلا ريزو مامأ لوثملل هصخشب              زجتحملاوأ مهتملا فرطلا      

وأ روكذـملا غالبـلا ميدقت اهيف مت يتلا ةروكذملا ةمكحملا يف تانورابلا              وأ ةاضقلا وأ نيحلا     
اذـه نـم رداصلا رمألل اقفو مهل غالبلا ميدقت مت نيذلا نيرخآلا صاخشألا وأ صخشلا مامأ                 
وأ هزاـجتحا بـلط نمم ةمدقملا ةيقيقحلا بابسألا نم لثملاب دكأتلا نيعتي مث نمو ؛ردصملا                

وأ ناـكملا نع اليم نيرشع نم رثكأ دعبي ناكم يف روكذملا فر             طلا ماهتا نكي مل    ام ،هنجس 
اليم نيرشع نم رثكأ دعبي ناكملا ناك اذإو ،ةمكحملا وأ صخشلا اذه اهب دجوي يتلا نكامألا                

روكذـملا بـلطلا ميدقت نم اموي نيرشع نوضغ يف متي كلذ نإف             ،ليم ةئام نم رثكأ سيلو      ، 
  .دعوملا كلذ ةدملا زواجتت الو

ايخوتو -٢ مـلعلا مدـعب رـخآ طباـض يأ وأ ناجس وأ طبض رومأم يأ رهاظتي الئل                     
هذـه لـثم نـم رمأ لك نإف ةروكذملا تاطلسلا لبق نم هنس مت ىذلا رمألا اذه لثم ىوحفب                    

  ١:يلاتلا صنلا هردصتي نأ نيعتي رماوألا
يناثلا زلراشت كلملا دهع يف٣١مقر نوناقلا ىضتقمب رداص "  " 

وأ صخـش زـجتحا اذإو ؛هيلإ راشملا رمألا ردصأ يذل           ا صخشلا بناج نم عقوي نأو     
وأ يـمظعلا ةنايخلا ادع اميف ةميرج يأ يف روكذملا وحنلا ىلع مهلاقتعا مت وأ صاخشأ ةدع                 
ةـلطعلا ةرـتف يـف ضبقلا رمأ يف  حوضوبو ةحارص اهيلع صوصنم ةريطخ ةميرج يأ                 

اـهنع وأ هنع بوني نم قح ن  م وأ انوناق هقح نم نوكي ةمكحملا داقعنا مدع ةرتف وأ ةيئاضقلا    
                                                 

مجرـتملا  –ىزـيلجنإلا لـصألا ىف ةينيتاللا ةغللاب ةبوتكم ةرابعلا   1  Per statutum tricesimo primo 
Caroli secumdi Regis  
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مدـقتي نأ   ) اياضـقلا نـم ةيضـق يف مهتمكاحم يرجت نم وأ ةميرج يف نينادملا ادع اميف               (
يأ وأ هـتلالج ةاضـق نم ضاق يأ وأ كلملا ماتخأ لماحل وأ لدعلا ريزول سامتلا وأ ىوكشب             

ي ـف ةـيملع ةـجرد ىلع لصاح يلاملا ءاضقلا ةرئاد يف يضاق وأ نوراب وأ ةيئاضق ةرئاد                 
نيروكذـملا تاـنورابلاو ةاضقلا وأ كلملا ماتخأ لماح وأ لدعلا ريزو عالطإ ىدلو ،نوناقلا                

-كـلذ فالخ وأ سبحلا وأ لاقتعالا وأ نجسلا تارارق وأ رارق نم ةخسن ىلع مهنم يأ وأ                   
وأ صخشـلا اهرودـص عـنم يتلا خسنلا وأ ةخسنلا هذه لثم نأ ىلع مسقلا ءادأ ىضتقمبو                  

مـهل صخرـملا نـم نوـكي مـث نمو ؛ ءانجسلا وأ نيجسلا مهتدهع         يف لقتعملا صاخشألا    
بوـني نم وأ صاخشألا وأ صخشلا اذه بناج نم ةباتك مدقي بلط ىضتقمب مهنم بولطملاو                

رـمأ اوردصـي نأ      -روكذملا بلطلا ميلست تقو نيرضاح اناك نيدهاش ةداهشب مهنع وأ هنع            
وأ طباضـلل ارـمأ اهتاضـق دحأ رد         صي يتلا ةمكحملا كلت متخب اروهمم ةمكحملا مامأ لوثم        

ريزوـل روـفلا ىـلع ةداعإلا ةبجاو نوكتو صخشلا اذه مهيدل لقتعملا وأ زجتحملا طابضلا                
يـف ةيملع ةجرد ىلع لصاحلا نورابلا وأ نورابلا وأ يضاقلا وأ كلملا ماتخأ لماح وأ لدعلا         

طباضـلا ىـلع ني     عتي روكذملا غالبلا ىضتقمبو ةروكذملا مكاحملا نم ةمكحم يأ يف نوناقلا          
اورضـحي نأ نيجسلا مهفرط لقتعي وأ زجتحي نيذلا مهباونو نيناجسلاو مهباون وأ طابضلا وأ               
وأ لدـعلا رـيزو ماـمأ لبق نم اهنع انثدحت يتلا ددملا نوضغ يف ءانجسلا وأ نيجسلا كلذ                   
بـجاو رمألا نوكي مهنم صخش يأ وأ نيروكذملا تانورابلا وأ ةاضقلا وأ كلملا ماتخأ لماح             
سبـحلل ةيقيقحلا بابسألاو رمألا اذه غيلبتو ،مهنم يأ مامأ هلوثم مدع ةلاح يفو ،همامأ ذيفنتلا           
 ،نيموـي نوضـغ يـف مهمامأ هراضحإ متي نأ دب ال فرطلا اذه نإف هيلع ءانب لاقتعالا وأ                  

هـمامأ لـثمي يذـلا نوراـبلا وأ يضاقلا وأ كلملا ماتخأ لماح وأ لدعلا ريزو ىلع نيعتيو                   
نوـكيو ،ةـلافك وأ هيلع نامض ذخأو         ،هنجس نم نيجسلا اذه نع جرفي نأ روكذ       ملا نيجسلا   

عـضول اـقفو ،مهريدـقتل اـقفو هديدحت متي لاملا نم غلبم نع ةرابع تانامضلا وأ نامضلا                  
داـقعنالا ةرود يف كلملا ةمكحم ةرئاد مامأ هلوثم نامضل ،ةينوناقلا ةفلاخملا ةعيبطو نيجسلا              

ناـكملا وأ ةدـلبلا وأ ةنيدملل ةمكاحملا ءدب دعب نينوجسملا ميلست وأ   ،ةيلاتلا تاسلجلا وأ ةيلاتلا   
نوـكت ىرـخأ ةـمكحم يأ وأ ةـينوناقلا ةفلاخملا هيف تبكترا يذلا ناكملا وأ هيف سوبحملا                  
نـع غالـبإلاو روكذملا رمألا ىلع قيدصتلا مث نمو ،كلذ ةيضقلا مزلتست امبسح وأ ةصتخم        

ريزوـل نيبتي مل ام اهمامأ لوثملا متي يتلا ةمكحملل ةروك           ذملا تانامضلا وأ نامضلا نعو كلذ     
فرـطلا نأ تاـنورابلا وأ نوراـبلا وأ ةاضـقلا وأ يضاقلا وأ كلملا ماتخأ لماح وأ لدعلا                   
يـف ةـمكحم نع رداص رمأ وأ ،اهيف لصفلا يرجي ةيضق  ىلع ءانب هسبح مت دق سوبحملا                   
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وأ ،نيروكذـملا تاـنورابلا اهيف وأ ة        اضقلا نم يأ متخو عيقوتب روهمم رمأ وأ ةيئانج ةيضق         
   .ةلافكب هنع جرفي نأ نيجسلا قح نم نوكي ال اياضق يف حلص يضاق

نيتيئاضـق نيترود ىدم ىلع دمع نع صخش لمهأ اذإ هنإف            نوناقلا اذه  ىضتقمب  -٣  
اذـه نإـف     ،هليبـس ءالـخإل ءاضقلا مامأ لوثم رمأ رادصإ بلطي نأ يف هنجس دعب نيتلماك                

 ،ةيئاضـقلا ةـلطعلا ةرـتف يف ءاضقلا مامأ لوثم رمأ حنمي نل دمع نع لم               هأ يذلا صخشلا  
  .نوناقلا اذهل  الامعإ

رضـحم ررـحي نأ  اوضـفر وأ مهنع بوني نم وأ طابض وأ طباض لهاجت اذإو          -٤
نوضـغ يف روكذملا لوثملا رمأل اقفو نيجاسملا وأ نوجسملا رضحي نأ وأ روكذملا ذيفنتلا                

لبق نم اهيلع صوصنملا ةرتفلا    كـلذ بلطي يذلا صخشلا وأ نيجسلا نم بلط ىلع ءانب وأ      ،   
صخشـلل بلطلا نم تاعاس تس نوضغ يف اوملسي مل وأ اوملسي نأ اوضفر وأ ،هنع ةباين                 

نيـفلكملا نيجسـلا اذهب ةصاخلا سبحلا رم        اوأ وأ رمأ نم ةيقيقح ةخسن بلطلا      كلذ  مدق يذلا   
ا ءاسؤر عيمج نإف    ،اهوملسي نأب رمألا اذهل اقفو     نيجسـلا اذـه دجوي نيذلا نيناجسلاو نجسل         

يـفو   ،هينج ةئام اهردق ةفلاخملل ىلوألا ةرملا يف ةمارغ يكاشلا فرطلل نوعفدي مهتدهع يف              
هينج اتئام اهردق ةيناثلا ةفلاخملا    وأ هـتفيظوب ظاـفتحالا هعسو يف كلذ ىلع ءانب نوكي نلو            .  

ةـباين ىوكشلا مدقي يذلا فرطلا وأ     نيجسلا اهيلع لصحي ةروكذملا تابوقعلاو ؛اهماهمب مايقلا        
وأ ىوـعد لالخ نم هسأرتي نم وأ         ،ةفلاخملا بكترم نم هتكرت ريدم وأ هتيصو ذفنم وأ هنع           

 ،رتسـنمتسو يـف كلملا مكاحم نم ةمكحم يأ يف يئاضق نالعإ وأ ىوعد ةضيرع وأ ةيضق    
 وأ ىوع دـلا نـم ةـيامح بلط وأ راذتعالا ددصلا اذه يف هب حومسملا ريغ نمو لاجم الو                 

وأ   ءافعإ بلط نـم رثكأ ةلهملل ديدمت يأو       ،ليجأتلا لئاسو نم كلذ ريغو ميكحت وأ عنام رم        أ   
ةـنادإلل اـيفاك اببس نوكي نأ هنأش نم يكاشلا فرطل مكحلا وأ ىوعدلل در وأ                ،ةدحاو ةرم   ، 

  .ةيناثلا ةفلاخملا ةبوقعل روكذملا صخشلا وأ طابضلا ضرعي
ةـمهتلا يـف سبحلا راركت لالخ نم صخش يأل م           لاظلا ريدكتلا عنم ىلع المعو      -٥

ال يـضاقلا مامأ لوثم رمأ ىلع ءانب مهحارس قالطإ متي صاخشأ وأ صخش يأ نإف                 ،اهسفن  
اوناـك ايأ صاخشأ وأ صخش يأ بناج نم         ،اهسفن ةمهتلا بىرخأ ةرم مهسبح قحي      ءاوـس   ،   

يئاضق رمأقيرط نع كل    ذناك   وأ مزلأ يتلا ةمكحملا مامأ رظنت ةيضق وأ        ،  لوثملاـب اومزلأ       
ةلافك عفد دعب   اهمامأ ىلع صخش يأ داعأ اذإو ،ةيضقلا  يف ةيالو اهل ىرخأ ةمكحم يأ وأ               ،   

هـل ماـهتا هيجوت يف ربد وأ ببست وأ زاجتحا            وأ ماهتا  يلاحلا نوناقلا فلاخي امبو كلذب ملع        
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ذلا صاخشألا وأ صخشلل ةموعزملا ةمهتلا وأاهسفن ةمهتلا يف ملع نع هزاجتحا وأ   قـلطأ ني   
كلذ يف نواع وأ دعاس وأ      ،روكذملا وحنلا ىلع مهحارس    وأ نيجسلا قح نم نإف     ،  صخشـلا    

وأ عداـخ رهاـظت يأو   ،هـينج ةئامسمخ اهردق ةمارغ ىلع هنم لصحي نأ ىوكشلاب مدقتملا         
  .روكذملا وحنلا ىلع هنع ضيوعتلا متي ضبقلا رماوأ وأ رمأ يف بعالت

ا اذإ  هنإف نوناقلا اذه ىضتقمب     -٦ يـف وأ يـمظعلا ةـنايخلاب صاخشأ وأ صخش مهت            
وأ ساـمتلا ىلع ءانب هنإف       ،ضبقلا رمأ يف هيلع اصوصنمو احضاو كلذ ناكو ةريبك ةميرج           

لوألا موـيلا وأ     ،ةيئاضقلا ةرودلا نم لوألا عوبس    ألا يف ةينلع ةمكاحم يف مهنم وأ هنم بلط          
نأ نيعتي    ،نيمهتملا عضو يف تبلاو عامتسالا ةئيه تاسلج نم         مهراضـحإ  وأ هراضـحإ متي   

ةرودـلا يف مهقح وأ هقحب ةنادإلا رارق رادصإ متي مل   ام  ،ةيضقلا يف رظنت يتلا ةمكحملا مامأ  
هعاديإ دعب    ،نيزجتحملا عضو يف ةيئاضقلا تبلا ةنجل تاسلج يف وأ ةيلاتلا          يـف مهعادـي    إ وأ 

ارـتي اـم قفو وأ صاخلا كلملا سلجم ةمكحم ةاضق قح نم نوكي فوسو   ،نجسلا ا ـهل يء  
ةرودـلا نم ريخ  ألا مويلا يف ةينلع ةسلج يف بلط ميدقت ىلع ءانبو     - كلذ ببسب مهيلع نيعتيو   

قالـطإ   -هنع بوني نم وأ نوجسملا بناج نم ةروكذملا تبلا ةنجل تاسلج نم وأ ةيئاضقلا               
مهراضـحإ نـكمي ال كلملا دوهش نأ مسقلا تحت ةاضقلل نيبتي مل ام ،ةلافكب نوجسملا حارس                 

مـت اذإو     ،اهسفن ةيئاضقلا ةرودلا يف ةيئاضقلا تبلا ةنجل وأ ةمكح        ملا مامأ  وأ صخـش    عادـيإ    
نيعتي هنإف نجسلا يف روكذملا وحنلا ىلع صاخشأ       ةسـلج يـف ساـمتلا وأ بلط ىلع ءانب              

نأ ةيئاضـقلا تـبلا ناجل تاسلج نم لوألا مويلا يف وأ ةرودلا نم لوألا                عوبسألايف ةينلع     
     ، ةرودـلا يـف هتمكاحمو هقح يف ةنادإلا رارق رادصإ متي مل             ام و ةمكحملا مامأ هراضحإ متي

نـم هليبـس ىلخأ وأ هزاجتحا دعب ءانجسلا عضو يف ةيئاضقلا تبلا ةنجل ةسلج مامأ وأ    ةيلاتلا  
نجسلا نم هحارسقالطإنيعتي ،ةمكحملا   .  

وأ ىرـخأ ةيضق يأ وأ نويد وأ نيد يف مهتم صخش يأ ىلع نوناقلا اذه يرسي ال              -٧
ةـمذ ىـلع نوناـقلل اـقفو نجسلا وأ زجحلا يف لظي نأ نيعتي لب ةيندم ةيضق يف                  نوجسم  

ةيئانجلا ةمهتلا ببسب زجحلا نم هحارسقالطإدعب ىرخألا اياضقلا   .  
ناـكم يأ وأ نجـس يأ يف ةكلمملا هذه اياعر نم صاخشأ وأ صخش يأ عدوأ اذإ                 -٨

نإـف ،ةيئانج ةيضق اهنأ      ضرتفملا نم وأ ةيئانج ةيضق يف طابض وأ طباض ةدهع يف زاجتحا             
وأ رـخآ نجس ىلإ روكذملا زاجتحالا ناكم وأ روكذملا نجسلا نم هلقن نيعتي ال نيجسلا اذه                 

ام ،نيرخآ طابض وأ رخآ طباض ةدهع يف رخآ زاجتحا ناكم          رـمأ ىضـتقمب كـلذ نكي مل          
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وأ ،رخآ يئاضق رمأ يأ وأ ةمكحملا مامأ لوثم        ىلإ     ىـلإ نوجسـملا هـيف ملس يذلا ناكملا          
ىـلإ وأ    ،ماـع نجـس ىلإ نيجسلا اذه لقنل ةبتر هنم لقأ رخآ طباض يأ وأ ةطرشلا شتفم                  

وأ  ،ةيحالـصإ وأ ليغشـت راد ىـلإ هيلإ لقني نأ حلصلا يضاق وأ يضاقلا رمأ يذلا ناكملا                   
وأ اـهتمكاحم وأ هتمكاحمل ةعطاقملا لخاد رخآ ىلإ نجس نم زجتحملا هيلإ لقني يذلا ناكملا                

وأ نجسـلا يـف قـيرح عوقو ببسب وأ ،نوناقلا هب يضقي امل اقبط ه                حارس قالطإل اديهمت  
رـمألا اذـه لثم نيرخآ عم عقو وأ صخش دعأ اذإو ،ىرخأ تارورض يأ وأ ىودع راشتنا           

 ىـلع كلذ قبطني   كلذك ،نوناقلا اذه فلاخي امب روكذملا وحنلا ىلع نيجسلا لقنب رم            اوألا وأ 
طابضـلا وأ طباضـلا كلذكو نيجسلا لقنل رم     اوأ وأ ارمأ نيرخآ عم عقوي وأ عقوي وأ دعي نم          

لقنلا   نوذفنيو هرمأب نورمتأي نيذلا    لـبق نـم اهيلع صوصنملا       ةمارغلاو ةبوقعلا نوهجاوي  و 
ىـلع ىوكشلاب مدقت يذلا ررضتملا فرطلل اهنوعفديو ةيناثلاو يلوألا ةفلاخملا نع ةمارغلاو             

  . هركذ مدقت يذلا وحنلا
لوـثم رـمأ رادصإل بلطب مدقتلا روكذملا وحنلا   ىلع ءانجس وأ نيجس لك قح نم   -٩  

نـم وأ اـيلعلا      فاصـنإلا ةمكحم نم كلذ بلطي نأ كلذكو        ،هيلع لوصحلاو ةمكحملا مامأ     
اذإو ؛   اـهنم يأ وأ ةـيئادتبا مكاحم وأ صاخلا كلملا سلجم مكاحم وأ يلاملا ءاضقلا ةمكحم               

وأ نوراـب وأ ةاضـق وأ         ٍضاـق يأ وأ كلملا ماتخأ لماح وأ هيلإ راشملا لدعلا ريزو ضفر             
ءاـنب ةلطعلا ةرتف يف ةروكذملا مكاحملا نم         ىأ وأ نوناقلا يف ةيملع ةجرد نولمحي تانوراب         

ارـمأ اوردصي نأ سبحلا وأ ضبقلا رم        اوأ وأ ضبقلا رمأ نم خسنلا وأ ةخسنلا هذه لثم ىلع          
ةددشـم ةمارغ    مهيلع عقوت فوس مهن   إف انركذ امك بلطب مدقتلا دعب يضاقلا مامأ مهتملا لوثمب           

وـحنلا ىلع اهعفد متي هينج ةئامسمخ اهردق ىوكشلاب مدقتملا فرطلا وأ نيجسلا اهيلع لصحي             
  . لبق نم هيلإ راشملا

رمأ نإف ةروكذملا تاطلسلا ىلع ازكترم نس يذلاو نلعملا نوناقلا اذه            ىضتقمبو -١٠  
متـي نأو    ،نوناـقلا اذ  ه يف ةقيقح هنم دصق امل اقفو ردصي نأ نيعتي هيضاق مامأ مهتملا لوثم             

يأ يـف وأ زـيمتملا عـضولا تاذ ةسمخلا روغثلا يف وأ ةينيطالب ةعطاقم يأ يف هيف رظنلا                   
دـيوتلا رـهن ىلع ةلطملا كيونرب يف وأ زليو يفو ارتلجنإ ةكلمم لخاد ىرخأ زايتما نكامأ                 

  .كلذ فلاخي اهيف فرع وأ نوناق يأب دتعي الو يسنريجو يسريج رزج ىلعو
س عنملو  -١١ نوناـقلا اذـه ىضتقمب هنإف دالبلا جراخ عورشم ريغ وحن ىلع دحأ نج               

نوـكي وأ    ،ةكلمملا هذه اياعر نم دحأ لاسرإ رظحي ةروكذملا تاطلسلا ىضتقمب هنس مت يذلا              
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رـهن ىـلع كيوريب وأ زليو يف وأ اهب نيميقملا نم وأ ارتلجنإ ةكلمم ناكس نم لبقتسملا يف                   
وأ عالـق يأ وأ ةـجنط وأ يسـنريج وأ يسريج وأ ادنلر              يإ وأ ادنلتكسا يف نجسلا ىلإ ديوت      

كلملا ةلالج تاكلتمم لخاد نوكت ةكلمملا جراخ ىرخأ نكامأ يأ وأ رزج وأ ةيركسع عقاوم               
كـلذ ىـلع ءاـنب وحنلا اذه ىلع صخشل نجس يأو ،الابقتسا وأ الاح هثري وأ هفلخي نم وأ                    

اعرلا ءالؤه نم صخش يأ قح نمو       ،انوناق عورشم ريغ نوكي    وـحنلا اذه ىلع هسبح مت اي        
مكاـحم نـم ةمكحم يأ مامأ سبحلا نالطب تابثإل اياضق وأ ةيضق عفر نوناقلا اذهل الامعإ                 
ىـلإ هوـلقن وأ زجتحملا اونجس وأ اولقتعا وأ اوسبح نيذلا صاخشألا وأ صخشلا دض هتلالج      

و أ بـتر صخش يأ وأ صاخشألا عيمج دضو ،نوناقلا اذه حورو صن فلاخي امب ناكم يأ                
وأ ،ضبـق رـمأ ىـلع نيرخآ عم عيقوتلا يف كراش وأ هعيقوتو همتخ عضو وأ بتك وأ ربد              
راـشأ وأ ،سبحم يأ ىلإ لقنلا وأ نجسلا يف عاديإلا وأ ضبقلاب رمألا اذه رادصإل ةباتك اعد                  
ىـلع لصـحي نأ نيعتي اياضقلا هذه لثم يف ٍع                    د م لكو ،كلذب مايقلا ىلع نواع وأ دعاس وأ

،            ع لوصحلاب مكح   ضيوـعتلا نع الضف تافورصمو فيلاكت نم هلمحت ام فاعضأ ةثالث ىل
هذـه لـثم يفو ،ينيلرتسا هينج ةئامسمخ نع كلذ نع ةعوفدملا تاضيوعتلا لقت الأ يغبنيو                
رـمأ وأ ،ةمكحملا نم رمأب ىوعدلا ريسل فقو وأ ذيفنت فقو وأ ليجأت يأب حمسي ال ىوعدلا                  

مـكح رودص الخ اميف ةدحاو ةلهمل الإ ليجأتلا متي ال            و ،عون يأ نم زايتما وأ ةيامح وأ عنام       
ةـمكاحم يـف كـلذ نوكي نأ ىلع         –فقوتت ىوعدلا نأب ةيضقلا يف رظنت يتلا ةمكحملا نم          

هـيلع صنـلا متـي صاـخ ببس ىلع           –اهيضتقت ةلادعلا نأ دقتعملا نم ع     اود كانه وأ ةينلع     
اوـبتك وأ اوبتر وأ دمع    نع اوربد نيذلا صاخشألا وأ صخشلاو ؛روكذملا مكحلا يف ةحارص           

نجـس وأ لاقتعا وأ سبح ىلع يوطني وأ لقن وأ سبح رمأ يأ نيرخآ عم اوعقو وأ اوعقو وأ      
وأ ةروشـملا اومدـق وأ نوناـقلا اذـه عم ضراعتي امب البقتسم صاخشأ وأ صخش لقن وأ                   

ب صـنم يأ يلوت نم مهعنم كلذ ىلع بترتيو ،انوناق مهتنادإ متي كلذ ىلع اونواع وأ اودعاس               
رزـج يأ وأ ديوتلا رهن ىلع ةلطملا كيوريب ةنيدم وأ زليو وأ ةكلمملا لخاد حبرم وأ لوئسم                  
 ،اهدـيدحت مـت يتلا تامارغلاو تابوقعلا مهيلع ضرفتو ةكلمملل ةعبات تاكلتمم وأ قطانم وأ              

كـلملا مـكح نـم رشع سداسلا ماعلا يف رداصلا راضحإلاو ءاعدتسالا نوناق اهيلع صنو                
ردصـي نأ شرـعلا ىلع هفلخي وأ هنم شرعلا ثري نم وأ كلملل نكمي الو ؛                 يناثلا دراشتير 

بـصانملا يلوـت نـم عـنملاو         ،رئاسـخلاو تامارغلا نم مهنم يأ ءافعإ وأ مهئافعإب ارمأ           
 . نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
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هـيف قـفتي ابوتكم ادقع عقوي صخش يأل عفن يأ ققحيل  نوناقلا اذه رثأ  دتمي ال              -١٢
 ،ةـكلمملا جراـخ ءاـحنأ يأل لقني نأل ناك صخش يأ وأ ةعرزم بحاص وأ رج                ات يأ عم  

قافتالا اذه ىضتقمب ةيلام ةدئاف ىلع لصحيو      اذـه لـثم نـم صخشلا اذه لصنت ول ىتح            ،   
  .قحال تقو يف دقعلا

اذـه بـلطو ،ىرـبك ةميرجب انوناق صاخشأ ةدع وأ صخش يأ ةنادإ ةلاح يف                 -١٣  
وأ هل بسانملا نم نأ ةمكحملا       تأتراو ،دالبلا جراخ ىل  إ لقني نأ ةينلع ةمكاحم يف صخشلا        

ىـلإ مهلقن نكمي دق صاخشألا وأ صخشلا اذه لثم نإف ضرغلا اذهل نجسلا  اورداغي نأ مهل                  
  .  رخآ نوناق يأ وأ نوناقلا اذه هيلع صني امل افالخ ،دالبلا جراخ ناكم يأ

هنأ هنم مهفي وأ رسفي وأ ربتعي نوناقلا اذه يف ئش ال            -١٤ مـت صخش يأ ىلع قبطني          
لوصـحلا وأ هـب حصنلا مت رمأ يأ ىلع قبطني وأ             ١٦٧٩وينوي نم لوألا مويلا لبق هنجس         ،

نوناـقلا اذـه فلاـخي رمأ يأ وأ نجسلا اذهب صتخي اميف كلذ فالخب هب مايقلا مت وأ هيلع                     
  .كلذ هيلع يوطني

يف ىربك ةميرج يأ ةكلمملا هذه نم صاخشأ وأ صخش يأ بكترا اذإ             -١٥ ادنلتكـسأ      
هـفلخي نـم وأ هتثرو وأ كلملا عايض نم ةعيض وأ ىرخألا رزجلا نم ةريزج وأ ادنلريأ وأ                   
وأ صخشـلا اذه نإف ،اهيف ةميرجلا هذه لثم ىلع مكاحي نأ ضورفملا نم ثيح ،جراخلا يف                 
 ،نوناـقلا اذه رودص لبق ،لبق نم اعبتم ناك املثم كانه مهتمكاحمل مهلاسرإ نكمي صاخشألا              

  .  كلذل افالخ نوناقلا اذه هنمضتي ئش يأب دتعي الو
صخـش ىلع ةيضق عفرت الأ يغبني       -١٦ ةـينوناقلا قرطلاـب هتاـضاقم متـت وأ         ،  وأ  ،   

متـت مـل اـم ،يلاـحلا نوناقلل هتفلاخمل هل لكاشم يأ يف ببستلا وأ ةقياضملاب هل ضرعتلا                   
ةـفلاخملا با   كترا نم رثكألا ىلع نيماع نوضغ يف ةفلاخملا بكترا يذلا صخشلا ةاضاقم           

نوـكي نجسلا يف ناك اذإو ،ةدملا هذه يف نجسلا يف يكاشلا فرطلا  ناك اذإ الإ ،ةروكذملا                  
اـمهيأ نجسلا نم اهحارس وأ هحارس قالطإ دعب وأ نيجسلا ةافو نم نيماع نوضغ يف كلذ                 

  .قبسأ
وأ فوـقوملا نـع جارـفإلا ليطعت وأ صخش يأ ةمكاحم ليطعت مدع فدهبو                -١٧   

هراضـحإ هـيف نكمي ال يذلا تقولا يف ةيرودلا مكاحملا مامأ هاوعد لقن قي               رط نع زجتحملا  
رـمأ ىضـتقمب ماع نجس نم صخش يأ لقني ال نوناقلا اذه ىضتقمب هنإف ،كانه ةمكاحملل                 



  )١٣٩(

ةـيرودلا ةـمكحملا نـع نالـعإلا دـعب نوناقلا اذهل اقيبطت ةمكحملا وأ يضاقلا مامأ لوثم                  
يـضاق مامأ هلوثم هاضتقمب متي لوثم رمأ ىضتقمب لب ،ا          هيف نيجسلا زاجتحا مت يتلا ةعطاقملل     

  .ةلادعلا هيضتقت يذلا فرصتلا هيلع ءانب ذختيل ،ةينلع ةسلج يف ةيرودلا ةمكحملا
مـت صاخـشأ وأ صخـش يأ لصـحي نأ ةـيرودلا ةمكحملا ءاهتنا دعب نيعتي                  -١٨

اذـه هـب يضـقي    اـمل اقفو مهب صاخلا ءاضقلا مامأ لوثملا رمأ ىلع مهلاقتعا وأ مهزاجتحا         
 .هنم ةاخوتملا ةياغلل اقفوو نوناقلا

ءاـعدا وأ ةمهت يأ نإف ةروكذملا تاطلسلل ادانتسا نس يذلا نوناقلا اذه ىضتقمبو      -١٩
سبـحي ةـفلاخم باـكتراب صاخـشأ وأ صخش يأ دض اهضرع وأ اهميدقت متي ىوعد وأ                  

صاخـشألا ءالؤه ق    ح نم نإف ،نوناقلا اذه اهب يضقي يتلا تايلكشلا عم ضراعتت اهاضتقمب           
كـلذ ىـلع اليـلد اومدـقي نأو ،هنع ةيلوئسملا نم اولصنتي نأو               ،كلذل مهفارتقا اوركني نأ     

نأـب اـينوناقو الوـبقمو ايفاك نيمهتملا عفد ناك اذإ ام ةلاح يف مهيلع نيعتي نيذلا نيفلحملل                  
وـل امك مهل    احاتم عفدلا اذه لثم نوكي نأو ،ىوعدلا وأ ةمهتلا نم مهيلع ىعدملا ليبس اولخي               

مهتـمذ ءارـبإ نالعإ وأ ،يعوضوم عفد ميدقت يف عافدلا يف اورصق دق رمألا عقاو يف اوناك                  
 .ءاعدالا وأ ىوعدلا وأ ةمهتلا هذه لثم نم

مهنأـب وأ ةريغـص مئارـج يـف تارم ةدع مهماهتا مت صاخشأ ةدع نأل ارظنو                  -٢٠
هذـه تناكأ ءاوس بسحف هابتش  الا ىلع ءانب متي اذه نأو ةريغصلا مئارجلا هذه لثم يف ءاكرش          

هابتـشالا اهساسأ ىلع ىنبي يتلا تاسبالملا نأ امك ال مأ ةلافك هيف عفدي نأ نكمي امم مئارجلا                  
نيذـلا حلصـلا ةاضق مهريغ نم لضفأ هفرعي يذلا رمألا اهحيجرت ةجرد يف ةتوافتم نوكت                

يـف نيرـخآلا حلصل     ا ةاضق وأ تاقيقحتلا مهيدل رفاوتت نيذلاو صاخشألا ءالؤه سبحب اورمأ          
رـمأ ىـلع ءانب هسبح مت هنأب نيبتي امدنع صخش يأ نإف نوناقلا اذه ىضتقمب هنإف ةعطاقملا           
ةـفلاخم وأ ةريغص ةميرج يأ يف لعفلا باكترا لبق كيرش هنأب مهتاو حلص يضاق وأ ضاق                 
ضبـقلا رـمأ يف احضوم ةريغصلا ةميرجلل هباكترا يف هابتشالا نوكيو هابتشا ىلع ءانب وأ                

اذـه ىضـتقمب ةلافك هيلع ضرفت وأ  ةمكحم ىلإ هاوعد لاحت نأ يغبني ال صخشلا اذه نإ                   ف
 .نوناقلا اذه  رادصإ لبق ةعبتم تناك ىرخأ ةقيرط يأ وأ نوناقلا
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 م١٦٨٩إعالن احلقوق اإلجنليزي 

 )قانون إلعالن حقوق وحريات الرعايا وترتيب خالفة العرش(

 

  
  
  
  

ةروصـب   رتسـنمتسو يـف مومعلا تادايقو ةينمزلاو ةيحورلا تاد        ايقلا عامتجا ىلع ءانب     
كـلذو ةكلمملا هذه يف بعشلا تاقبط عيمج ماتو رح وحن ىلع نولثمي مهنأىلع ءانب  و ةينوناق   

نومدـقتي مهنإـف   ) ميدـقلا يخيراتلا ميوقتلاب  (١٦٨٨ماع نم رياربف نم رشع ثلاثلا مويلا يف  
اب هنيح ىتح نافورعملا    امهو امهتلالجل  نارـضاحلا جـناروأ ةرـيمأو ريمأ يرامو ميلو مس           

روكذملا مومعلا تادايقو تادروللاهدعأ ابوتكم انالعإ ايصخش   :يلاتلا وحنلا ىلع نو 
ةاضـقلاو نيراشـتسملا نـم ددـع ةدعاسمب  ،يناثلا سميج قباسلا كلملا نأل ارظن                   

،  لا بهذـملا ءاـغلإو وـحمل ادوـهج اولذب ،مهمدختسا نيذلا رارشألا ءارزولاو              يتناتسـتورب
  ؛ةكلمملا هذه يف اهب لومعملا تايرحلاو نيناوقلاو 

نيناوـقلا ذيفنتو ،ةطلسلا هذه ةسراممو اهليطعتو نيناوقلا عضو ةطلس لاحتنا قيرط نع    
  ؛ناملربلا ةقفاوم نود

عـضاوت لـكب هـيلإ اومدـق مهنأل نيلجبملا ةفقاسألا نم ددع ىلع ضبقلا قيرط نعو                 
  ؛ةروكذملا ةلحتنملا ةطلسلا ىضتقمب لمعلا نم مهئافعإل اسامتلا 

  



  )١٤٢(

ةـمكحم اـهيلع قـلطأ ةـمكحم ءاشنإل هب لمعلاو            ،يكلم ضيوفت رادصإ قيرط نعو      
  ؛ةيتونهكلا اياضقلاب نيضوفملا 

اـهحنم ةـصاخ تاطلسـب اعرذتم جاتلا بناج نم اهمادختسال لاومأ عمج قيرط نعو       
  ؛فلتخم بولسأبو فلتخم نمز يف ناملربلا 

ةـقفاوم نود ملسلا نمز يف ةكلمملا هذه يف هب ظافتحالاو مئاد ش           يج ليكشت قيرط نعو   
 ؛نوناقلا عم ضقانتي وحن ىلع دونجلا ءاويإو ،ناملربلا نم 

يذـلا تـقولا يف ،تناتستوربلا نم نيبيطلا اياعرلا حالس عزن يف ببستلا قيرط نعو         
  ؛نو ناقلا عم ضقانتي وحن ىلع فئاظولا يلع نولصحيو ةيوبابلا راصنأ هيف حلستي

  ؛ناملربلا لوخدل ءاضعأ باختنا ةيرح كاهتنا قيرط نعو
ىـلع اـهيلع ةيالولا رصتقت صاخلا كلملا سلجم ةمكحم مامأ اياضق رظن قيرط نعو               

 ؛ةينوناقلا ريغو ةيفسعتلا تافرصتلا نم كلذ ريغ مادختسا قيرط نعو ،بسحف ناملربلا

رفاوـتت الو    ،نيدـسافو ن  يزيحتم صاخشأ ءاعدتسا مت ةريخألا تاونسلا يف هنأل ارظنو          
مـهو ىـمظعلا ةنايخلا اياضق يف اميس ال ،مكاحملا يف نيفلحمك لمعلل ةبولطملا ةيلهألا مهيف                

  ؛فرصتلا يقلطملا كالملا ريغ نم نوفلحم 
ةـيئانجلا اياضقلا يف مهيلع ضوبقملا صاخشألا نم بلطت يتلا اهيف غلابملا ةلافكلا نأو              

؛اياعرلا ةيرح لفكت يكل تعضو يتلا نيناوقلا نم ةدافتسالا نم اياعرلا نامرحل فدهت    
  ؛تضرف دق ةظهاب تامارغ نأو 

  ؛ةرئاجو ةينوناق ريغ تابوقع تعقوو  
ةـنادإ يأ رودـص لبق لاومأ ةرداصمو تامارغ ضرف نأشب تحنم ًادوعوو احنم نأو       

  ؛هيلإ راشملا صخشلا نم ءافيتسالا بجوتست صخشلا ىلع مكح وأ
ةـيرحلا دـعاوقو نيناوـق عـم رـشابم وحن ىلعو امامت ضقا      نتي امم هعيمج كلذ نأو  

  ؛ةكلمملا هذه يف ةمولعملا
شرـعلا نأو    ،مـكحلا نـع لزاـنت دق يناثلا سميج قباسلا كلملا روكذملا نأل ارظنو               

صـلخت يـتلا ةليـسولا العو لج هللا هلعج          (جناروأ ريمأ ةلالج نإف ،ارغاش يلاتلاب حبصأ        
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ةـينمزلاو ةيحورلا تادايقلا ةروشم ىلع ءانب       (ثعب دق   ) ةفسعتملا ةطلسلاو ةيوبابلا نم ةكلمملا    
ئناوـملاو ٍحاوـنو تاعماجو ندمو تاعطاقم ةدعل لئاسرب         ) مومعلا نم ةيدايقلا تايصخشلاو   

يـف تاسـلج اودـقعيو اوـعمتجيل ،ناـملربلا يف مهنولثمي نيذلا صاخشألا رايتخال سمخلا       
يلاحلا ماعلا    نم رياني نم نيرشعلاو يناثلا مويلا يف رتسنمتسو        يـكل   )ميدقلا ميوقتلاب  (١٦٨٨   ،

اددـجم رـطخ يأل ةضرع مهتايرح وأ مهنيناوق وأ مهنيد نوكي الأ لفكت يتلا نيناوقلا اوسري                 
 ؛ءاضعأللتاباختنا تيرجأ لئاسرلا هذه ىلع ءانبو ،ىرخأ ةرم اهب ثبعلل وأ 

لئاـسرلا ىـلع ء     اـنب ةروكذملا مومعلا تادايقو ةينمزلاو ةيحورلا تادايقلا نإف هيلعو         
نيعـضاو اـماتو ارح اليثمت ةمألا لثمي عامتجا يف نيعمتجملاو مهباختنا ىلعو مهب ةصاخلا               

ناـك اـملثم    (لوألا ماقملا يف نونلعي ةروكذملا تاياغلا قيقحتل لئاسولا لضفأ مهرابتعا يف            
  اهل اديكأتو ةميدقلا مهتايرحو مهقوقحل ةيامح) ةداع ةلثامملا اياضقلا يف كلذ نولعفي مهفالسأ

رـمأ ناـملربلا ةـقفاوم نود يكلم ضيوفتب نيناوقلا عضو وأ ليطعت ةطلس لاحتنا نأ                
  ؛نوناقلل فلاخم

كـلذ لاـحتنا مـت اـمك يـكلم ضيوـفتب اهعضو وأ نيناوقلا عضو ةطلس لاحتنا نأ                   
  ؛نوناقلل فلاخم رمأ ةريخألا ةنوآلا يف هتسراممو

رظنلاـب نيـضوفملا  ةمكحم مسا ت   حت ارخؤم تئشنأ يتلا ةمكحملا ءاشنإب ضيوفتلا نأ    
ضراـعتت تاضيوفت  ةلثامملا ةعيبطلا تاذ مكاحملاو تاضيوفتلا عيمجو ةيتونهكلا اياضقلا يف             

  ؛ةراض جئاتن ىلإ يدؤتو نوناقلا عم 
نـم ةـقفاوم نود صاـخ ةطلس لاحتناو جاتلا بناج نم اهمادختسال لاومأ ةيابج نأ                

  ؛عورشم ريغ لابقتسالاو لاحلا يف ربتعي ةفلتخم ىرخأ ةليسو يأب وأ ةليوط ةدمل ناملربلا
صاخـشألا ىـلع ضبقلا لاكشأ عيمجو كلملل تاسامتلاب اومدقتي نأ اياعرلا قح نم نأ           

  ؛ةينوناق ريغ ربتعت مهقحب متت يتلا تامكاحملا وأتاسامتلالا هذه لثمب نومدقتي ني ذلا
ناـملربلا ةـقفاوم نو     د ملسلا نمز يف ةكلمملا لخاد هب ظافتحالاو مئاد شيج ليكشت نأ           

  ؛نوناقلل افلاخم المع ربتعي 
اـمب ،مهسـفنأ نـع عافدـلل ةبسانملا ةحلسألا لمح مهنكمي تناتستوربلا نم اياعرلا نأ            

  ؛نوناقلا هب حمسي امبو مهعضو عم بسانتي
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  ؛ةرح نوكت نأ يغبني ناملربلا ءاضعأ تاباختنا نأ
نأ دـحأل سيل ناملربلا تاسلج ي       ف تاشقانملا كلذكو شاقنلاو ريبعتلاو مالكلا ةيرح نأ       

رـخآ ناـكم يأ يـف وأ ةمكحم يأ يف اهنأشب دحأ باوجتسا متي نأ وأ                  ،اهنأشب اماهتا هجوي    
  ؛ناملربلا جراخ

رـيغ تابوقع يأ ضرفت الأو ةظهاب تامارغ يأ ضرفت وأ ةظهاب ةلافك يأ ضرفت الأ       
  ؛ةداتعملا 

يـف نوـفلحملا نوـكي نأ نيـعتي          و ،ةضورفملا ةقدلاب مهئاقتناو نيفلحملا رايتخا نيعتي     
  ؛فرصتلا يقلطم كالملا نم ىمظعلا ةنايخلاب ةقلعتملا اياضقلا

لـبق نيـنيعم صاخـشأ ىـلع لاومأ ةرداصم وأ تامارغ ضرفب دوعولاو حنملا نأو       
  ؛لطابو نوناقلل فلاخم رمأ مهتنادإ 

نأ ن  يـعتي هـليدعتو هيلع ظافحلاو نوناقلا معدلو يواكشلا عيمج يف تبلا لجأ نم هنأو              
 ؛ةيرود ةفصب ناملربلا دقعني

ةدـح ىلع اهنم لكو اعيمج اهيلإ راشملا دونبلا نأ ىلع نودكؤيو نوبلاطيو نونلعي مهو               
لـثمت تاـمكاحم وأ لاعفأ وأ ماكحأ وأ تانالعإ يأ نأو             ،بير نود مهتايرحو مهقوقح ربتعت      

       ، ىذـتحي الاثم ذختت وأ  اهيلع ينبي نأ يغبني ال ةروكذملا دونبلا نم يأ يف بعشلا قحب الالخإ
وـحن ىلع مهقوقحب ةبلاطملا ىلع مهعجش دقو ،ادعاصف نآلا نم ءاحنألا نم وحن ىأ ىلع هب                 
اـمع جتـن ام جالعلو فاصنإلل ةديحولا ةليسولا وه كلذ نأ جناروأ ريمأ ومس نالعإ صاخ                 

 هـب دـعو امب يفي فوس روكذملا جناروأ ريمأ ومس نأ يف ةمات ةقث نوقثي مهنإ ثيحو          . ثدح
يعاسـملا عيمج نمو انه اهودكأ يتلا مهقوقحل كاهتنا يأ نم مهنوصي فوس هنأو ،نآلا ىتح                
موـمعلا تاداـيقو ةينمزلاو ةيحورلا تادايقلا نإف ،مهتايرحو مهقوقحو مهنيد نم لينلل ةيمارلا              
اـكلم جـناروأ ةرـيمأو ريمأ يرامو ميلو نلعي نأ تررق رتسنمتسو يف اعامتجا تدقع يتلا          

يـكلملا فرشلاو جاتلا المحي نأو ،مهل ةعباتلا قطانملاو ادنلريإو اسنرفو ارتلجن            إ ىلع ةكلمو  
لوـط وأ اـمهتايح لاوط نيروكذملا ةريمألاو ريمألل ةبسنلابو ،ةروكذملا قطانملاو كلامملل             
جـناروأ رـيمأل ةـلماكلا ةيكلملا ةطلسلا ةسرامم  نوكت امهنم ةايحلا ديق ىلع ىقبي نم ةايح                  

فرشـلاو جاـتلا ثري  امهتافو دعبو ،ةكرتشملا امهتايح لالخ ةريمألاو ريم           ألا مساب روكذملا  
نـم ثيرو رفاوت مدع ةلاح يفو اهبلص نم ةريمألا ةثرو ةروكذملا قطانملاو كلامملل يكلملا                
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ةـينمزلاو ةـيحورلا تاداـيقلا سمتـلتو     . جناروأ ريمأ بلص نم ثيرو شرعلا ثري اهبلص  
  . كلذل اقفو درو ام لوبق ةريمألاو ريمألا نم مومعلا تادايقو

نأـب نوناقلا يضقي نيذلا صاخشألا عيمج اهيدؤي هاندأ ةروكذملا مسقلا غيص عيمج نأو              
غيصـلا هذـه نإ ثـيح ،ةقباسـلا مسقلا غيص نم الدب ةدايسلاو ةعاطلاو ءالولا نيمي اودؤي                  

  .اهؤاغلإ مت دق ةدايسلاو ءالولا مسقل ةروكذملا ةميدقلا
ةـلالجل اقداـص يئالو نوكي نأو   ،ايفو نوكأ نأ صالخإ لكب دهعتأو." .نالف"انأ مسقأ      

ديهش لوقأ ام ىلع هللاو.يرام ةكلملا ةلالجو ميلو كلملا   .  
لـئاقلا فقوملاو ىوتفلا بجشأو نجهتسأو يبلق لك نم ركنتسا يننأ           ." .نالف"انأ مسقأو   

مـهنأو   ،اـمور يف  ةينيد ةطلس يأ وأ ابابلا لبق نم نومورحمو ايسنك نومورحم ءارمألا نإ               
اـفقوم هرابتعا نأو ،ناك ايأ رخآ صخش يأ وأ مهاياعر لبق نم مهلتق وأ مهعلخ متي نأ بجي                   

نـم رـيبك نيد لجر صخش وأ ريمأ يأ قح نم سيل هنأ نلعأو              ،انوعلمو ةديقعلا عم ايفانتم     
 وأ فارـشإ وأ ةطلـس وأ ةيالو يأ هل  نوكي نأ يبنجأ مكاح وأ ةيبنجأ ةلود يأ وأ بناجألا                    

ديهش لوقأ ام ىلع هللاو.ةكلمملا هذه لخاد ةيتونهك وأ ةينيد ةيجح وأ ةيعجرم    .  
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  إعالن االستقالل األمريكي

  )م١٧٧٦أعلن يف الكوجنرس يف الرابع من يوليو (
  اإلعالن الذي وافقت عليه ثالث عشرة من الواليات املتحدة األمريكية باإلمجاع

  
   
  
  
  

هـطباور لـحي نأ بعشل ةيناسنإلا ثادحألا تايرجم يف يرور           ضلا نم حبصي امدنع   
مدـق ىـلع لقتسـملا هـناكم ضرألا ىوق نيب ذختي نأو ،رخآ بعشب هتطبر يتلا ةيسايسلا                  
مارـتحالا نإـف ،ةـعيبطلل هللا اهنـس يتلا نيناوقلاو ةعيبطلا نيناوق هل هلوخت يذلا ،ةاواسملا                 

  . لاصفنالا ىلع مهتلمح يتلا بابسألا نع اونلعي نأ بلطتي رشبلا ءارآل قئاللا
مهقلاـخ نأو ،نيواستم اوقلخ رشبلا عيمج نأ ،اهتاذب ةنيب قئاقحلا هذه نأب نمؤن نحن                  
قـحلاو ةيرحلا يف قحلاو ةايحلا يف قحلا اهنيب نم ،اهنع لزانتلا نكمي ال ةتباث اقوقح مهحنم                 

يقتسـت اـهنأو  ،قو      ـقحلا هذه نوصت يكل سانلا اهلكش تاموكحلا نأو        . ةداعسلا قيقحت يف  
هذـهل رمدم مكحلا نم لكش كانه نوكي امثيح هنأو ،اهل نيموكحملا لوبق نم ةلداعلا اهتاطلس                

هـمئاعد موقت    ،ًاديدج مكح ماظن يسري وأ هيغلي نأ وأ هريغي نأ بعشلا قح نم نإف ،تاياغلا                
نأ ح  جرـملا نـم هـنأ هل ىءارتي يذلا لكشلا يف هتاطلس مظني نأو ،ئدابملا هذه لثم ىلع                 

  . هتداعسو هنمأ ققحي
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اـهرييغت يـغبني ال لـيوط دمأل تماد يتلا مكحلا مظن نأ مزلتست ةمكحلا نأ عقاولاو                   
اـهنأو ةاناعملل ةضرع ةيرشبلا نأ تبثت براجتلا عيمج نإف هيلعو ،ةضراع وأ ةيهاو بابسأل           

 .اـهوداتعا ي  ـتلا ةمئاقلا لاكشألا ءاغلإ لالخ نم اهسفنأ ححصت امم رثكأ رورشلا نم يناعت             
جهتـنت يـتلا قوقحلا باصتغاو فرصتلا ةءاسإ نم ةليوط ةلسلس كانه نوكي  امدنع نكلو                
دادبتـسالل مهعاضخإ يف لثمتي فده نع حوضوب فشكي ،نيعم فده قيقحتل تباث وحن ىلع               
ًاددـج اسارح اوبصني نأو ،مكحلا اذه لثمب اوحيطي نأ مهبجاو نم لب مهقح نم نإف ،قلطملا                 

ةرورضـلا يه هذهو ،ربصب تارمعتسملا هذه اهتلمحت يتلا ةاناعملا يه هذه            . مهلبقتسم نمأل 
وـه يلاـحلا يمظعلا ايناطيرب كلم خيراتو        . ةقباسلا مهمكح مظن اوريغي نأ ىلع مهلمحت يتلا       

وـه رـشابم فدـه تاذ لامعألا هذه عيمجو ،ررضلا قاحلإو قوقحلا باصتغا نم خيرات                
  . ةحارصلاب مستي ملاعل مدقت عئاقولا عدنل كلذ تابثإلو. تايالولا هذهب قلطملا دادبتسالا

  .بعشلا ةحلصمل ةيرورضو امامت ةميلس ،نيناوق ىلع ةقفاوملا ضفر هنأ
اـهب لمعلا فاقيإ متي مل ام ،ةمهمو ةحلمو ةلجاع نيناوق اوردصي نأ نم هماكح عنم هنأ                 

  . ةرملاب امامتها اهرعي ملو امامت اهلهاجت وحنلا اذه ىلع تفقوأ امدنعو هتقفاوم نيح ىلإ
ملاـم ،ةعـساو قطاـنم يف سانلل ىوأم ريفوتل ىرخأ نيناوق ىلع قفاوي نأ ضفر هنأ          
الو مـهل ةبسنلاب نمثب ردقي ال قح وهو ،يعيرشتلا سلجملا يف ليثمتلا يف مهقح نع اولزانتي                 

  .  مهدحو ةاغطلا الإ هاشخي
نكاـمأ نع ةديعبو ةحيرم ريغ      و ةداتعم ريغ نكامأ يف ًاعم ةيعيرشتلا تائيهلا عمج هنأ         

  .ريبادت نم هذختي امل اونعذي يك مهقاهرإ وه ديحو فدهل ،ةماعلا مهتالجس ظفح
حنـم نـم هـبرهت ىلع ةلوجرو تابثب تضرتعا اهنأل ارارم ةيباينلا سلاجملا لح هنأ                

  .هقوقح بعشلا
ارـظنو ،ىرخأ سلاجم باختنا ىلع لمعلا سلاجملا هذه لح دعب ليوط دمأل ضفر هنأ               
تـلظو ؛اهـسراميل هعاستا ىلع بعشلل تداع دقف اهؤاغلإ نكمي ال ةيعيرشتلا تاطلسلا نأل               

  . ةيلخادلا تابارطضالاو لخادلا نم وزغلا رطاخمل ةضرع ءانثألا كلت يف ةلودلا
لوصـح نيناوق قيبطت قاعأ فدهلا اذه قيقحتلو تايالولا هذه ناكس نامرحل ىعس هنأ              

ةـئيهتو ،اـنه ىلإ ةرجهلا عيجشتل اهريغ نيناوق ىلع ةقفاو        ملا اضفار ؛ةيسنجلا ىلع بناجألا    
  . ةديدج ضارأ ىلع ءاليتسالل فورظلا
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  .ةيئاضق تاطلس ةماقإل نيناوق  ىلع ةقفاوملا هضفرب ةلادعلا قيقحت قاعأ هنأ
رادقم ديدحتو مهبصانمب ظافتحالا يف هدحو هتئيشم ىلع فقوتم ةاضقلا ريصم لعج هنأ              

  . مهبتاور
انبعشـب اوـشرحتيل نيفظوـم اـنه ىـلإ لسرأو ةديدجلا بصانملا نم ريث               كلا أشنأ هنأ  

  . هتاورث اومهتليو
انسـلاجم نـم ةـقفاوم نود ملسلا نمز يف انينارهظ نيب طبارت ةمئاد اشويج لعج هنأ                 

  .ةيعيرشتلا
  . اهنم اماقم عفرأو ةيندملا ةطلسلا نع القتسم شيجلا لعج ىلع لمع هنأ

ىـلعو ؛انيناوق اهب فرتعت الو انروتسد ىلع ةبيرغ ةيال          ول انعاضخإل نيرخآل مضنا هنأ    
  :ةعنطصم ةيعيرشت ةيلمع لالخ نم تنس يتلا مهنيناوق

  ؛انينارهظ نيب تاوقلا نم ةريبك دادعأ ءاويإ لجأ نم
يـتلا لـتقلا لاـمعأ ىـلع باـقعلا نم ةفئاز تامكاحم لالخ نم مهتيامح لجأ نمو                  

  ؛تايالولا هذه ناكس قحب اهنوبكتري
  ؛ملاعلا ءاحنأ عيمج عم انتراجت فقو لجأ نمو
  ؛انتقفاوم نود انيلع بئارض ضرف لجأ نمو
  ؛نيفلحم قيرط نع ةمكاحملا دئاوف نم نايحألا نم ريثك يف اننامرح لجأ نمو
  ؛ةفئاز تافلاخم يف انتمكاحمل جراخلل انلقن لجأ نمو

ـماقإو  ،رواـجم ميلقإ يف رحلا يزيلجنإلا نيناوقلا ماظن ءاغلإ لجأ نمو           مـكح ماـظن ة      
نـم هسفن ماظنلا قيبطتل ةبسانم ةادأو هب ىدتقي الثم حبصي يكل هدودح عيسوتو كانه يفسعت                

  ؛تارمعتسملا كلت يف قلطملا مكحلا
انيدـل مـكحلا لاكشأ ريغيو ةميق        اننيناوقرثكأ يغليو انقيثاوم نم اننامرح نأ لجأ نمو           

  ؛ايرهوج ارييغت



  )١٥٠(

عـضو ةطلسـب ةـلوخم اـهنأ سلاجملا هذه ن          لعتل ةيعيرشتلا انسلاجم ليطعت لجأ نمو     
تناك ايأ اياضقلا عيمج يف انل تاعيرشت     لا جراـخ اـننأ هنالعإب انه ةموكحلا نع ىلخت هنأو          ،   
  ؛اندض ابرح نشو هتيامح

  ؛انبعش نم سانأ حاورأ قهزأو انندمقرحو انلحاوس برخو انراحب بهن هنأو 
لـتقلا لاـمعأ اولمكتسـيل بـن        اجألا ةقزترملا نم اشويج نهارلا تقولا يف لقني هنأو        

نأ ردـني نيذـللا ردغلاو ؛ ةوسقلاب تمستا تاسبالم يف لعفلاب تأدب يتلا نايغطلاو رامدلاو                
  ؛ةنيدمتم ةمأ سيئرب قالطإلا ىلع قيلت ال يتلاو ،ةيربرب روصعلا رثكأ يف اليثم امهل دجت

،  دـض حالسـلا اوـلمحي نأ ىلع جراخلا يف اورسأ نيذلا انينطاوم هركأ هنأو                 مـهدالب
  ؛ مهناوخإو مهئاقدصأ دي ىلع ىلتق اوطقسيل وأ مهناوخإو مهئاقدصأل ةلتق اوحبصيل

قطاـنملا يـف ناكسـلا اـهيف كرشي نأل ىعسو اننيب اميف ةيلحملا تادرمتلا عجش هنأو              
برـحلا دـعاوق لـثمتت نيذلاو ،ةمحرلا نوفرعي ال نيذلا دونهلا نيشحوتملا نم انل ةمخاتملا                

فورظلاو سانجألاو رامعألا فلتخمنم سانلا نيب زييمتلا مدع يف مهدنع   ؛ 
رثكأـب مـلظلا عـفرل تاـسامتلا انمدق داهطضالا نم لامعألا هذه نم ةلحرم لك يفو                 

اـكلم نأ   . ىذألا رارـكت وه ةرركتملا انتاسامتلا ىلع ديحولا درلا ناكو         : اعضاوت تاغايصلا 
  .رح بعشل امكاح نوكينأل حلصي ال ةاغطلا زيمت يتلا لاعفألا لكب هتيصخش مستت 

نـم رـخآل نيح نم مهانرذح دقف        . نييناطيربلا انناوخإ هابتنا تفل يف رصقن مل اننأ امك        
ةرـجهلا فورـظب مهاـنركذو       ،انيلع غوسم نود هتيالو طسبل يعيرشتلا مهسلجم تالواحم         

ةـيوخألا طباورـلا ىضتقمب مهاندشانو نينطاومك مهتلادعو مهتماهش اندشانو   ،انه ناطيتسالاو   
اـنتاقالع عطقي نأ امتح هنأش نم يذلا قوقحلل باصتغالا اذه نم اولصنتي نأب اننيب ةكرتشملا    

مهفتـن اـننإف هيلعو   . مدلا تالصب امامتها الو لدعلا توصل اعمس اوريعي مل مهنكلو    . انتالصو
رشـبلا رئاـس عـم لـماعتن املثم مهعم لماعتنو            ،انلاصفنا نوضفري مهلعجت يتلا ةرورضلا      

  . ملسلا يف ءاقدصأكو برحلايف ءادعأك 
ماـعلا سرجنوـكلا عامتجا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يلثمم نحن اننإف هيلع ءانبو              
هذـهل بـيطلا بعشـلا مـساب نـلعنو اناياون ححصي نأ ملاعلل ىمسألا يضاقلا ىلإ عرضن                  
نـم ةدـحتملا تارمعتسـملا هذه نأ ألملا ىلع ايمسر رشننو هتطلس ىضتقمبو تارمعتسملا               

،                ح يناـطيربلا جاتلل ءالولا لاكشأ عيمج نم لح يف اهنأو ،ةلقتسمو ةرح تايالو نوكت نأ اهق
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؛لـماكلاب اـهلح متي نأ نيعتي ىمظعلا ايناطيرب ةلود نيبو اهنيب ةيسايسلا تالصلا عيمج نأو                
              ، مالسـلا تاقافتا دقعو برحلا نشل ةلماكلا ةطلسلاب عتمتت ةلقتسمو ةرح تايالو اهفصوب اهنأو

ةيراجت الامعأ ميقت نأو    ،تافلاحت ميق ت نأو  قـح نـم يتلا ىرخألا لاعفألا عيمجب موقت نأو           ،   
انفرـشو انلاومأو انحاورأ لذبن نأ ىلع اندهاعت نالعإلا اذهل امعدو           . اهب مايقلا ةلقتسملا لودلا   

  . ةيهلإلا ةيانعلا نم نوعب سدقملا
  

يـكيرمألا لالقتـسالا نالع     إ ىلع ةعقوملا تايالولا يلثممل ن     وسمخلاو ةتسلا تاعيقوتلا  
 :يلاتلا وحنلا ىلع نالعإلا نم ةيلصألا ةخسنلا يف رهظت

Massachusetts: 
 

John Hancock 
 

Maryland: 
 

Samuel Chase 
William Paca 
Thomas Stone 

Charles Carroll of 
Carrollton 

 
Virginia: 

 
George Wythe 

Richard Henry Lee 
Thomas Jefferson 

Benjamin Harrison 
Thomas Nelson، Jr. 

Francis Lightfoot Lee 
Carter Braxton 

North Carolina: 
 

William Hooper 
Joseph Hewes 

John Penn 
 

South Carolina: 
 

Edward Rutledge 
Thomas Heyward، Jr. 

Thomas Lynch، Jr. 
Arthur Middleton 

 

Georgia: 
 

Button Gwinnett 
Lyman Hall 

George Walton 
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New Hampshire: 

 
Josiah Bartlett 

William Whipple 
 

Massachusetts: 
 

Samuel Adams 
John Adams 
Robert Treat 

PaineElbridge Gerry 
 

Rhode Island: 
 

Stephen Hopkins 
William Ellery 
Connecticut: 

 
Roger Sherman 

Samuel Huntington 
William Williams 

Oliver Wolcott 
New Hampshire: 

 
Matthew Thornton 

New York: 
 

William Floyd 
Philip Livingston 

Francis Lewis 
Lewis Morris 

 
New Jersey: 

 
Richard Stockton 
John Witherspoon 
Francis Hopkinson 

John Hart 
Abraham Clark 

 

Pennsylvania: 
 

Robert Morris 
Benjamin Rush 

Benjamin Franklin 
John Morton 

George Clymer 
James Smith 

George Taylor 
James Wilson 

 
George Ross 
Delaware: 

 
Caesar Rodney 
George Read 

Thomas McKean 
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  دستور الواليات املتحدة األمريكية

  )م١٧٨٨ يونيو ٢١مت التصديق عليه يف (
  
  
  
  
  

ةـيكيرمألا ةدحتملا تايالولل روتس     دلا اذه انردصأو انعضو ةدحتملا تايالولا بعش نحن       
عافدـلا ريفوـتو ،يلخادـلا رارقتـسالا نامـضو لدعلا ةماقإلو امحالت رثكأ داحتا ليكشتل                
اـنلايجألو انسـفنأل ةـيرحلا ةـمعنب عتمتلا نامضو ،ةماعلا ةحلصملاب ضوهنلاو ،كرتشملا              

  . ةلبقملا
  ىلوألا ةداملا

  يلوألا ةرقفلا
تاـيالولا سرجنوكب روتسدلا اذه يف اهيلع صوصنمل        ا ةيعيرشتلا تاطلسلا عيمج  طانت     

 . باونلا سلجمو خويشلا سلجم مضي يذلا ةدحتملا

 ةيناثلاةرقفلا 

               ، نيماـع لـك تاـيالولا فـلتخم يف بعشلا مهبختني ءاضعأ نم باونلا سلجم فلأتي
 رثكألا سلجملا يف نيبخانلا يف اهرفاوت بجاولا اهسفن طورشلا نيبخانلا يف رفاوتت نأ بجيو             

  .  ةيالولل ةيعيرشتلا ةئيهلا نم اددع
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هـيلع تضم نكت مل امو نيرشعلاو ةسماخلا غلب دق نكي مل ام ًابئان صخش يأ حبصي                  ال  
ةـيالولا ناكس نم ،هباختنا ىدل نكي مل امو ،ةدحتملا تايالولا ينطاوم نم وهو تاونس عبس                

  .اهيف هرايتخا متي يتلا
اـقفو داـحتالا اذهل مضنت يتلا ةفلتخملا تايالو    لل ةرشابملا بئارضلاو باونلا ةبسن ددحت     

كـلذ يـف اـمب رارحألا صاخشألا ىلإ فاضي نأب ددعلا ددحتي نأ نيعتيو ،اهنم لك دادعتل                  
بئارـض نوعفدي ال نيذلا دونهلا كلذ نم ينثتسيو          ،ةيركسعلا ةمدخلا نودؤي نيذلا صاخشألا      

نـم تاونـس ثالث نوضغ يف ناك        سلل دادعتب مايقلا متيو   . سانلا نم مهادع ام سامخأ ةثالث     
  . نوناقلا هددحي امل ًاقفو كلذ دعب تاونس رشع لك مث ،يكيرمألا سرجنوكلل عامتجا لوأ

ةـيالو لـكل نوكي نأ ىلع ،ةمسن فلأ نيثالث لكل دحاو بئان              ىلع باونلا ددع ديزي ال      
اذه لثم متي نأ ىلإو   . لقألا ىلع دحاو بئان    لا ريشـبماهوين ةيالول نوكي ءاصحإلا     يـف قـح    

نشـيتنالب سندـيفوربو دـناليأ دور ةيالوو ،ةينامث ستس      توشاسم ةيالوو ،باون ةثالث باختنا    
ةـيالوو ،ةـعبرأ ي     سزرجوين ةيالوو ،ةتس كرويوين ةيالوو ،ةسمخ تكيتينوك ةيالوو ،دحاو        

ةـيالوو ،ةرشـع اينيجرف ةيالوو ،ةتس دناليريم ةيالوو ،دحاو رواليد ةيالوو ،ةينامث اينافلسنب          
ةثالث ايجروج ةيالوو ،ةسمخ انيلوراك ثواس ةيالوو ،ةسمخ انيلوراكثرون  .  

اـهيف ةـيذيفنتلا ةطلسلا وعدت ،ةيالو يأ يف باونلا دعاقم نم رثكأ وأ دعقم رغشي امدنع          
  .ةرغاشلا دعاقملا وأ دعقملا اذه لغشل تاباختنا ءارجإ ىلإ

هـيجوت ةطلـس هدحو     سلجملا اذهل نوكتو ،هيلو     ئسم رئاسو هسيئر باونلا سلجم راتخي     
 .ريبدتلا وأ ةرادإلا ءوسب يموكح لوئسملماهتالا 

  ةثلاثلا ةرقفلا
ةيالو لك نع   سلجملل نيوضع نم خويشلا سلجم فلأتي      يعيرشـتلا سلجملا امهراتخي        ،

تاونس تس ةدملةيالولا هذه يف دحاو توصخويشلا سلجم يف وضعلكل نوكيو .    .  
باقعأ يفةرشابم خويشلا سلجم ءاضعأ      عامتجا بقع  مهميسـقت متـي ،لوألا باختنالا          

ةنسـلا ءاهتنا دنع ىلوألا ةئفلا ءاضعأ        دعاقم رغشتو . عاطتسملا ردق ةيواستم تائف ثالث ىلإ     
دـنع ةثلاثلا ةئفلا ءاضعأ     دعاقمو ،ةعبارلا ةنسلا ءاهتنا دنع ةيناثلا ةئفلا       ءاضعأ دعاقمو ،ةيناثلا 

نيتنس لك ةرم   ثلثلا رايتخا نكمي ثيحب ،ةسداسلا ةنسلا ءاهتنا       رـثكأ وأ دـعقم رغـش اذإو        .  
يـف ةيذيفنتلا ةطلسلل زاج ،ام ةيالول ةيعيرشتلا ةئيهلا ةلطع لالخ ،اهاوس وأ ةلاقتسالا ببسب               
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موـقي يذلا يعيرشتلا سلجملل يلاتلا عامتجالا دقعي امثير ةتقؤم تانييعت يرجت نأ ةيالولا كلت         
ةرغاشلا دعاقملالغشب ٍذئدنع  .  

 ، و رـمعلا نم نيثالثلا غلب دق نكي مل ام خويشلا سلجم يف ًاوض            ع صخش يأ حبصي ال    
ىدـل نـكي مـل امو ،ةدحتملا تايالولا ينطاوم نم وهو تاونس عست هيلع تضم نكت مل ام                   

  .اهنع هرايتخا متي يتلا ةيالولا ناكس نم هباختنا
ةدحتملا تايالولا سيئر بئان      ىلوتي هنكلو ،خويشلا سلجم   سيئر بصنم   قـحب عتمتي ال        

تاوصألا لداعتةلاح يف الإ بيوصتلا  .  
ًاتقؤم ًاسيئر راتخي امك    ،نيرخآلا هيلوئسم خويشلا سلجم راتخي     هسأري   بـئان بايغ يف        

  .ةدحتملا تايالولا سيئر ماهم هيلوت دنع وأ سيئرلا
لوئسـمل ماـهتالا هيجوت     اياضق عيمج يف ةمكاحملا ءارجإ ةطلس هدحو خويشلا سلجمل          

هئاضـعأ عيمج مسقي ضرغلا اذهل خويشلا سلجم دقعني امدنعو          . ريبدتلا ءوس وأ ةرادإلا ءوسب    
رارقإلاب اولدي وأ نيميلا   سيـئر سأرـتي ،ةدـحتملا تايالولا سيئر ةمكاحملا لوانتت امدنعو           .  

نيرضاحلا ءاضعألا يثلث ةقفاوم نودب صخش يأ نادي الو،تاسلجلا ايلعلا ةمكحملا  .  
نـم لزعلا دح     ريبدتلا ءوس وأ ةرادإلا ءوسب ل     وئسملا ماهت ا تالاح يف ماكحألا ىدعتت ال       

ىدـل ًاـحبر ردـي وأ ةـقث يضـتقي وأ يفرش بصنم يلوتل ةيلهألا مدع ريرقتو ،بصنملا                   
ماـهتالل ًالباـقو ةـضرع كلذ عم ىقبي نادملا صخشلا نكلو            . هب عتمتلاو ،ةدحتملا تايالولا   

  .نوناقلل ًاقفو هتبقاعمو هيلع مكحلاو ةمكاحملاو
  ةعبارلا ةرقفلا

لـك يـف اهددـحت باونلاو خويشلا         يسلجم ءاضعأ  تاباختنا ةقيرطو نكامأو ديعاوم     
هذـه لـثم هيف ددحي ًانوناق نسي نأ   ،تقو يأ يف ،سر   جنوكلل نكميو ،ةيعيرشتلا اهتئيه ةيالو      

رايتخا نكامأبقلعتي اميف الإ ،اهلدعي وأ ةمظنألا    .خويشلاسلجم ءاضعأ  
نـم نيـنثا موـي لوأ عامتجالا اذه         دقعيو ،م اع لك لقألا ىلع ةرم سر     جنوكلا عمتجي و  

  .رخآ ًادعوم نوناقب سرجنوكلا ددحي مل ام ربمسيد رهش
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  ةسماخلا ةرقفلا
نيسلجملا نمسلجم  لك   مهتالهؤمو اهجئاتنو هئاضعأ تاباختنا يف مكحلا وه         لكشـتو  .  

ؤي نألـقأ ددـعل نـكمي نكلو ،هلامعأب همايقل ينوناقلا باصنلا سلجم لك يف ةيبلغألا          لـج   
ىـلع نيـبيغتملا ءاضعألا رابجإ ةطلس        لقألا ددعلا اذه  لوخي دقو ،موي ىلإ موي نم تاسلجلا          

يتلا تابوقعلا ىضتقمبو،اهاري يتلا ةقيرطلاب روضحلا سلجم لك اهعضي   .  
سلجم لك  عضي يلخادلا هماظن دعاوق       رـيغ مهكولـس ىـلع ه       ئاضـعأ  ةبقاعم دعاوقو 

رط ،نيثلثلا ةقفاومب هنكمي امكطبضنملا   .ءاضعألا دحأ د، 
كـلت ءانثتساب ،رخآل نيح نم اهرشني هتاسلجل رضاحمب نيسلجملا نم           سلجم  لك ظفتحي   

ةـقفاوملاب نيسـلجملا نم يأ ءاضعأ     تيوصت نأ امك ،ةيرسلا مزلتست اهنأ ىري يتلا ءازجألا        
ددـع سـمخ كـلذ يـف بغر اذإ رضاحملا يف لجسي نأ يغبني ،ةلأسم يأ يف ضفرلا وأ                    

  .نيرضاحلا ءاضعألا
ةـثالث نم رثكأل هتاسلج عفر ،سرجنوكلا ةرود داقعنا ءانثأ ،نيسلجملا نم يأل زوجي ال               

فالـخ ناـكم يأ ىلإ هتاسلج لقن امهنم يأل زوجي ال امك              ،رخآلا سلجملا ةقفاوم نود مايأ    
  .ناسلجملا هيف مئتلي يذلا ناكملا
  ةسداسلا ةرقفلا

تاـيالولا ةـنازخ نم عفديو ،نوناقل       ا هددحي ًالدب مهتامدخ ءاقل باونلاو خويشلا ىضاقتي       
نأ ،نمألاـب لالـخإلاو تاـيانجلاو ةنايخلا تالاح ادع ام ،تالاحلا عيمج يف مهلو               . ةدحتملا

سـلجملا كلذ ىلإ مهباهذ يفو ،مهسلجم تاسلج مهروضح ءانثأ مهلاقتعا مدع زايتماب اوعتمتي              
يـف اهنع نولأسي ال     نيسلجملا نم يأ يف يرجت ةشقانم وأ ىقلي باطخ يأو ،هنم مهتدوعو             

  .رخآ ناكم يأ
بـختنا يـتلا ةرتفلا لالخ ،نيعي نأ        باونلا وأ خويشلا يسلجم يف وضع     يأل زوجي ال      

هـتآفاكم  نوكت وأ ،ئشنأ دق نوكي ،ةدحتملا تايالولا ةطلسل عضاخ يندم بصنم يأ يف ،اهل               
عضاخ بصنم يأ لغشي صخش يأل زوجي ال امك ،ةرتفلا كلت لالخ تديز دق       ةيلاملا  ةطلسـل  
  .هبصنم يف هرارمتسا ءانثأ نيسلجملا نم يأ يف ًاوضع نوكي نأ ،ةدحتملا تايالولا
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  ةعباسلا ةرقفلا
،      اهحرط أدبي ةلودلل تاداريإ عمجل ةيمارلا     نيناوقلا عيراشم عيمج     باوـنلا سـلجم يف  

حرتقي   دقخويشلا سلجم نكلو     لع قفاوي  وأ تاليدعت   نيناوـقلا عيراشم يف     عبتم وه املثم  ،  اهي   
  . ىرخألا

حبصـي نأ لـبق ،بـجي خويشلا سلجمو باونلا سلجم ةقفاوم لاني نوناق عورشم لك                
هيلع عيقوتلا هيلع نيعتي    هيلع قفاو اذإف ،ةدحتملا تايالولا سيئر ىلإ مدقي نأ ،ًانوناق          مـل اذإو       ،

سـلجملا ىلعو ،هيف    عورشملا  حرط يذلا سلجملا ىلإ هتاضارتعاب ًانورقم هداعأ هيلع قفاوي          
اذإـف ،عورشـملا     يـف رظنلا  ةداعإ رشابي مث ،هرضاحم يف اهلمجمب تاضارتعالا لج         سي نأ   

لـسرأ ،نوناـقلا عورشـم رارـقإ ىـلع           هيف رظنلا ةداعإ دعب ،سلجملا كلذ ءاضعأ       قفاو  
هيلع تاضارتعالاب اقفرم عورشملا  داعي ثيح رخآلا سلجملا ىلإ         هرـقأ اذإف ،كلذك     هيف رظنلا    

ددـحت نأ بـجي تالاـحلا هذه لثم عيمج يف نكلو            . ًانوناق حبصأ سلجملا كلذ ءاضعأ     اثلث
عورشـملا ىـلع ةـقفاوملاب نيتوصملا ءامسأ جردتو ،ال وأ معنب نيسلجملا ءاضعأ               تاوصأ

ةدح ىلع نيسلجملا نم لك رضاحم يف       ةضراعملاب نيتوصملاو  يأ سيئرـلا دـعي مـل اذإو        .  
حبـصأ ،هـل هـميدقت       نـم ) دـحألا مايأ اهنم ىنثتست    (مايأ ةرشع نوضغ يف نوناق عورشم         

،      جنوكلا لحي مل ام ،هعقو هنأ ول امك ًانوناق كاذ نوناقلا عورشم            هتاسـلجل هـعفر ببسب ،سر
ًانوناق عورشملا حبصي ال ةلاحلا هذه لثم يفو،هيلإ عورشملا ةداعإ نود  .  
  ةنماثلا ةرقفلا

،          ةطلس سر جنوكلل نويدـلا عفدل ،اهتيابجو سوكملاو دئاوعلاو موسرلاو بئارضلا ضرف
     ، ،    ةماعلا ةحلصملاو كرتشملا عافدلا لبس ريفوتو ةدحتملا تايالولل عـيمج نوـكت نأ بـجي       و 

  . ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج يف ةدحوم سوكملاو دئاوعلاو موسرلا
ل لاومألاضارتقا ةطلسو ةدحتملا تايالولاحلاص     ؛ 

  ؛دونهلا لئابق عمو ،تايالولا فلتخم نيبو ،ةيبنجألا لودلا عم ةراجتلا ميظنتةطلسو 
عوـضوم نأشـب ةدـحوم نيناوـقو        ةيسنجلا ىلع لوصحلل  دحوم ماظن عضو    ةطلسو    ،

  ؛ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج يف تاسالفإلا
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،    ةطلسو   ريياـعم دـيدحتو ،ةـيبنجألا تالـمعلا ةميقو اهتميق           ديدحتوةلمعلا عبطو كس  
  ؛سيياقملاو نيزاوملا

ةدحتملا تايالولاتالمعو ةيلاملا قاروألا ريوزتل تابوقع ضرف ةطلسو   ؛  
ديربلابتاكم ءاشنإةطلسو  ديربلل قرطو    ؛ 

قوـقح نامـض قـيرط نع       ةديفملا نونفلاو مولعلا مدقت     ب ضوهنلا ىلع لمعلا ةطلسو    
  ؛نمزلا نم ةددحم ةرتف مهتاعرتخمو مهتاباتك ىلع ةبترتملا ةصاخلا نيعرتخملاو نيفلؤملا 

  ؛ ايلعلا ةمكحملا نم ةجرد ىندأ مكاحم ءاشنإةطلسو 
مئارـجلاو ،رـحبلا ضرع يف بكترت يتلا تايانجلاو ،ةنصرقلا لامعأ فيرعت            ةطلسو  

  ؛اهيلع ةبقاعملاو ،يلودلا نوناقلا دض ةهجوملا
،        ،ءادتعالا درب ضيوفتلاو ،برحلا نالعإ    ةطلسو   عئاضـبلاو نفسـلا ىـلع ءاليتسالاو  

  ؛رحبلاو ربلا يف مئانغ ىلع ءاليتسالاب قلعتت دعاوق عضوو
ءاشنإ ةطلسو كلذـل ةصـصخملا ةـيلاملا تاداـمتعالا نكلو ،اهتاقفن نيمأتو شويجلا                

  ؛نيتنس ىلع ديزت ةرتفل نوكت الأ بجي ضرغلا
وقليكشت ةطلسو ةيرحب تا    ؛اهيلع قافن إلاو 

  ؛ ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلا ميظنتوةرادإب ةصاخلا دعاوق لاعضو ةطلسو 
دـصو   تادرـمتلا عـمقو ،داحتال    ا نيناوق ذيفنت  ل ةيبعشلا ةمواقملا قرف ءاعدتسا ةطلسو      

   ؛وزغلا
ةـمواقملا قرـفب     ةصاخلا طبرلاو طبضلا دعاوق   و حيلست لاو ميظنتل اماكحأ عضو   ةطلسو  

،              ةيبعشلا تاـيالولل ًاظفتحم ،ةدحتملا تايالولا ةمدخ يف ةلماع نوكت دق يتلا اهماسقأ ةرادإو  ،
يذـلا ماـظنلل ًاقفو      ةيبعشلا ةمواقملا قرف  بيردت ةطلسو ،طابضلا نييعت قحب ،ةدح ىلع لك           

  ؛سرجنوكلا هعضي
اهتحاسـم دـيزت ال     (ةقطنم ىلع لاوحألا عيمج يف قبطني صاخ عيرشت رادصإ ةطلسو           

ىـلع سرجنوـكلا ةقفاومو اهنع تايالو لزانت دعب حبصت نأ نكمي            ) ةعبرم لايمأ ةرشع نع   
ةارتشـمل  ا نكاـمألا عيمج ىلع ةلثامم ةطلس ةسرامملو ،ةدحتملا تايالولا ةموكحل ارقم كلذ            
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تانيصـحتلا ةـماقإل ةروكذـملا ةـقطنملا كلت اهيف ةنئاكلا ةيالولل يعيرشتلا سلجملا ةقفاومب             
  ؛ةمزاللا ينابملا نم كلذ ريغو نفسلا ضاوحأو تاناسرتلاو ةريخذلا نزاخمو 

،             ةطلسو   ذـيفنتلا عـضوم عضوت يكل ةبسانمو ةيرورض نوكت يتلا نيناوقلا عيمج نس
تاـيالولا ةـموكحب روتـسدلا اذه اهطيني يتلا ىرخألا تاطلسلا          عيمجو ركذلا ةفنآ تاطلسلا     

اهل عبات فظوم وأ ةرادإىأب وأ ةدحتملا   ؛ 
  ةعساتلا ةرقفلا

نـم يأ دـقتعت نيذلا صاخشألا كئلوأ مادقتسا وأ ةرجه            رظحي نأ سرجنوكلل زوجي ال      
مثو فـلأ ماـع لـبق       لوخدلاب مهل حامسلا  بسانملا نم نأ ًايلاح ةدوجوملا تايالولا        ةـئامنا  ، 

اـمهنم يأ زواـجتي ال ،مادقتسالا اذه لثم ىلع ،مسر وأ ،ةبيرض ضرف نكمي نكلو ،ةينامثو         
  .صخش لك نع تارالود ةرشع

ةـماعلا ةمالسـلا ىعدتست امدنع الإ ءاضقلا مامأ لوثملا يف مهتملا قح قيلعت زوجي ال                
  . وزغ وأ درمت ثودح تالاح يف كلذ

رادـصإ زوجي ال امك ،ةمكاحم نود هتنادإو    نيعم صخش ميرجتل نوناق رادصإ زوجي ال        
يعجررثأبقبطني نوناق   .  

ةبـسانتم نكت مل ام  ةرشابم ىرخأ ةبيرض يأ وأ سوءرلا ىلع ةبي     رض ضرف زوجي ال     ،
  .هئارجإ بوجو ىلع صنلا قبس يذلا دادعتلا وأ ءاصحإلا عم

نمردصت علس ىلع موسر وأ بئارض ضرف زوجي ال ةيالوى أ   .  
ىضتقمب ةيلضفأ حنم زوجي ال    ئناوـمل ،تادـئاعلاب ةصاخ ىرخأ وأ ةيراجت ةمظنأ          ى أ    

وأ اـم ةـيالو ىـلإ ةهجوتملا نفسلا رابجإ زوجي ال امك ،ىرخأ ةيالو ئناوم ىلع ام ةيالو                   
  .اهيف موسر عفد وأ اهتلومح غيرفت وأ ىرخأ ةيالو لوخد ىلع ؛اهنم ةمداقلا

الإ ةماعلا ةنازخلا نم لاومأ بحست نأ زوجي ال       ،     الاـقبط   نوناـقلا اهددـحي تاداـمتع
  .اهتاباسحوةماعلا لاومألا عيمج تاقفنو تاداريإب ةيرود تانايب ،رخآل نيح نم رشنتو 

ةلابنلا وأفرشلا باقلأ نم بقل يأ ةدحتملا تايالولا حنمت ال      صخـش يأل زوـجي الو   .  
وأ ةـي  دهى أ ،سرجنوـكلا ةقفاوم نود ،لبقي نأ ،ةقث يضتقي وأ ًاحبر ردي ًابصنم اهيدل لغشي  

  .ةيبنجأ ةلود وأ ريمأ وأ كلم يأ نم ،ناك عون يأ نم بقل وأ بصنم وأ رجأ
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  ةرشاعلا ةرقفلا
أ دقعت نأ ةيالو    ىأل زوجي ال   نأ وأ ،داـحتا وأ فـلح يأ يـف لخدت نأ وأ ،ةدهاعم               ى   

تادنـس ردصت وأ ةلمع كست وأ عئاضبلاو نفسلا ىلع ءاليتسالاو ءادتعالا درب    اضيوفت ردصت   
ردصـت وأ ،نويدـلا     بءافول  لةليسو ةيضفلاو ةيبهذلا ةلمعلا فالخ ئش يأ دمتع         ت وأ ،ةيموكح  

نوناـق يأ وأ ،يعجر      رثأيذ نوناق يأ وأ ،ةمكاحم نودب ةبوقعلاو ةنادإلاب يضقي نوناق يأ              
فرشلا باقلأ نم بقل يأ حنمتنأ وأ ،دوقعلا تامازتلا ةوق نم صقني ةلابنلاو   .  

كلا ةقفاوم نود ،ةيالو    ىأل زوجي ال   وأ موسر    ىأ ضرفت نأ ،سر   جنو  ىـلع   بئارـض    
اـهنيناوق ذـيفنتب اهمايقل ىوصق ةرورض ًايرورض اهنم ناك ام الإ ،تارداصلا وأ تادراولا               

ىـلع ةيالو    ىأ اهضرفت يتلا دئاوعلاو موسرلا عيمج تاداريإ يفاص نوكي ،شيتفتلاب ةصاخلا            
نوـكت نيناوـقلا هذه لاثمأ       عيمجو ،ةدحتملا تايالولا ةنازخ ةعفنمل ،تارداصلا وأ تادراولا         

  .سرجنوكلا فارشإو ةعجارمل ةعضاخ
،         جنوكلا ةقفاوم نود ،ةيالو يأل زوجي ال       نفسـلا ةلومح ىلع موسر يأ ضرفت نأ ،سر

عـم قاـثيم وأ قاـفتا يأ دقعت وأ ،ملسلا تقو يف ةيبرح نفس وأ ةيركسع تاوقب ظفتحت وأ                    
ناـك اذإ وأ ،ًالـعف       وزغلل تضرعت ا  ذإ الإ برح يف كبتشت وأ ،ةيبنجأ ةلود وأ ىرخأ ةيالو            

  .ريخأتلاب حمسي ال مهاد رطخ كانه
 ةيناثلا ةداملا

 ىلوألا ةرقفلا

ةدـم هبصـنم سيئرلا لغشيو       ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل سيئرب ةيذيفنتلا ةطلسلا طانت        
يلاتلا وحنلا ىلع،اهسفن ةدملل بختنييذلا ،سيئرلا بئان عم هباختنا متيو ،تاونس عبرأ   :  

ًايواسـم نيبخاـنلا نـم ًاددـع ،ةيعيرشتلا اهتئيه اهددحت يتلا ةيفيكلاب ،ةيالو لك نيع                ت
زوـجي ال نكلو    . سرجنوكلا يف اهولثمي نأ ةيالولل قحي نيذلا باونلاو خويشلا ددع عومجمل          

تاـيالولا ىدـل لغشـي صخش يأل وأ ،باونلا سلجم يف وأ خويشلا سلجم يف وضع يأل                  
  .ًابخان نيعي نأ ،ًاحبر ردي وأ ةطلسلا يفًابصنم ةدحتملا 

نوـكي ،نيصـخشل يرسـلا عارتقالاـب نوتوصيو هتيالو يف مهنم لك نوبخانلا عمتجي       
صاخـشألا عـيمج ءامسأب ةحئال نوعضيو       . اهسفن ةيالولا ناكس ريغ نم لقألا ىلع امهدحأ       
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ىـلع نوقداصـيو    ةـمئاقلا نوعقويو ،مهنم لك اهلان يتلا تاوصألا ددعبو ،مهل عرتقا نيذلا              
سـلجم سيـئر ىـلإ ةهجوم ،ةدحتملا تايالولا ةموكح رقم ىلإ ةموتخم اهنوليحيو اهتحص               

ضـفب ،باوـنلاو خويشـلا يسلجم ءاضعأ         روضحب ،خويشلا سلجم سيئر موقيو    . خويشلا
نـم ددـع ربكأ لاني يذلا صخشلاو ،تاوصألا ىصحت مث            ةموتخملا مئاوقلا فيراظم عيمج     

ناـك اذإو   . نيـنيعملا نيبخانلا ددع عومجم ةيرثكأ د      دعلا اذه ناك اذإ ،سيئرلا وه تاوصألا      
اهدـنع ،ًايواسـتم اـهولان يتلا تاوصألا ددع ناكو ،ةيرثكألا هذه لثم صخش نم رثكأ لان             

مـل اذإو   . ًاسـيئر مهنم دحاو رايتخاب ،يرسلا عارتقالا قيرط نعو ،ًاروف باونلا سلجم موقي            
 ، سيئرـلا راـيتخاب ،اهنيع ةيفيكلاب   باونلا سلجم موقي اهدنع ،ةيرثكأ ىلع صخش يأ لصحي  

،       . ةمئاقلايف تاوصألا نم ددع ربكأب نيزئافلا ةسمخلا نيب نم           سيئرـلا راـيتخا دـنع نكلو
لكشـتيو ،دحاو توص ةيالو لك يلثممل نوكي ثيحب تايالولا ساسأ ىلع تاوصألا بسحت              

تاـيالولا  عيمج ةيرثكأ نوكتو ،تايالولا يثلث نم ءاضعأ       وأ وضع نم ضرغلا اذهل باصنلا     
ىـلع زئاـحلا صخشـلا حبصي ،سيئرلا رايتخا دعب ،ةلاح لك يفو             . رايتخالا متيل ةيرورض  

  ٍواسـتم ددع امهيدل رثكأ وأ ناصخش ،ىقب اذإو       . سيئرلا بئان نيبخانلا تاوصأ نم ددع ربكأ      
يرسـلا عارتقالاب مهنيب نم وأ امهنيب نم راتخي نأ خويشلا سلجم ىلع نيعت ،تاوصألا نم                

  .سيئرلا بئان
،              جنوكلل زوجي  مهتاوـصأب هـيف نولدـي يذلا مويلاو نيبخانلا رايتخا دعوم ددحي نأ سر

  .ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج يف ًادحاو نوكي نأ بجي موي وهو
ةدـحتملا تايالولا ينطاوم نم نوكي نم وأ ةدالولاب نطاوملا ىوس صخش يأ نوكي ال               

يأ بصـنملا كلذـل ًالهؤـم نوكي ال امك           ؛سيئرلا بصنمل ًالهؤم ،روتسدلا اذه رارقإ تقو      
رشـع ةـعبرأ ةدم ةدحتملا تايالولا يف ًاميقم نكي ملو   ،نيثالثلاو ةسماخلا نس غلبي مل صخش   

  .ًاماع
تاطلسـب مايقلا نع هزجع وأ ،هتلاقتسا وأ ،هتافو وأ ،هبصنم نم سيئرلا لزع لاح يف                

نوـكلل  نـكميو ،سيئرلا بئان ىلإ بصنملا لوؤي ،روكذملا بصنملا ماهمو          ددـحي نأ سر    ج 
ًاـنلعم ،اـمهيلك سيئرلا بئانو سيئرلا زجع وأ ةلاقتسا وأ ةافو وأ لزع تالاح ماكحأ نوناقب                 

لوزـت نأ ىـلإ لوئسملا كلذ لثم ىقبيو     ،ةسائرلا ماهم كلذ دنع ىلوتي يذلا لوئسملا وه نم        
  .سيئر باختنا متي وأ زجعلا ةلاح
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لالـخ صقنـي الو دازـي ال هتامدخ          نع ًاضيوعت ،ةددحم ديعاوم يف ،سيئرلا ىضاقتي        
نـم ىرـخأ تاـبترم      ى  أ ةرـتفلا كلت لالخ ىقلتي نأ هل زوجي الو ،اهل بختني يتلا ةرتفلا             

اهنم ةيالوىأ نم وأ ةدحتملا تايالولا  .  
يلاتلا ديكوتلا وأ مسقلا هبصنم ماهم ذيفنت يف عرشي نأ لبق سيئرلا            يدؤي لـكب  مسـقأ   : " 

دكؤأو،نيقي نم يدل ام   وقأس يننأ  لذـبأو   ،ةدـحتملا تايالولا سيئر بصنم ماهمب صالخإب م  
دهج نميعسو يف ام ىصقأ وصأل   ."ةدحتملا تايالولا روتسد نع عفادأو يمحأون  

  ةيناثلا ةرقفلا
ةيبعشـلا ةـمواقملا قرـف      و ،ةدحتملا تايالولا ةيرحبو شيجل ىلعأ ًادئاق سيئرلا نوكي        

نأ هـلو  . ةدـحتملا تايالولا ىدل ةيلعفلا ة   مدخلا ىلإ ىعدت امدنع تايالولا فلتخم     ل )تايشيلم(
ةباتك بلطي يأر     قـلعتي عوضوم يأ لوح ةيذيفنتلا تارازولا نم لك يف يسيئرلا فظومل            ا 

مئارـج نـع وـفعلا حنـمو ،ماكحألا ذيفنت ءاجرإ ةطلس هل نوكت امك ،مهنم لك ةرازو ماهمب      
ريبدـتلا ءوسـب لوئ     سـمل يمـسرلا   ماهتالا تالاح يف ادع ام ،ةدحتملا تايالولا دض بكترت          

  .ةرادإلاو
نأ طرـش ،تادـهاعم دـقعل ،هتقفاومو خويشلا سلجم ةروشمب ،ةطلسلا            سيئرلل  نوكت  

نأ   امك ،نيرضاحلا سلجملا ءاضعأ    ددع اثلث اهيلع قفاوي    سـلجم ةروشـمبو ،حشري نأ هل           
اـيلعلا ةمكحملل ةاضقو لصانقو نيرخآ نيضوفم ءارزوو ءارفس ،نيعي نأ ،هتقفاومو خويشلا             

يـتلاو مهتاـنييعت ماـكحأ ىلع انه صني ال نيذلا ،نيرخآلا ةدحتملا تايالولا يفظوم رئا                سو
نوناقب اهعضومتيس   ىـندألا نيفظوملا ءالؤه لثم نييعت نوناق       ب حنم ي نأ سر  جنوكلل نكميو .  

بسانم كلذ نأ يأر اذإ  -ةبتر وأ ،هدحو سيئرل ل-  وأ ،مكاحملل    .تارازولل 
عيمج   لغشةطلس سيئرلل    ،           دعاقملا  خويشـلا سـلجم ةلطع ءانثأ ثدحت دق يتلا ةرغاشلا

  .سلجملل ةيلاتلا ةرودلا ةياهنب اهلجأ يهتني تاضيوفت حنم قيرط نع كلذو
  ةثلاثلا ةرقفلا

سيئرلا   مدقي ،     جنوكلل  لاح نع  اريرقترخآل تقو نم سر مدـقيو ،داحتالا   ة  سرجنوـكلل      
رـظنلل    ةمئالمو ةيرورض اهنأ دقتعي يتلا تاءارجإلاب تايصوت       فورـظ يـف هـلو      . اـهيف  

داقعنالا ىلإ ،امهنم   ايأ وأ ،نيسلجملا الك وعدي نأ ،ةيئانثتسا       اـمهنيب فالخ ثودح لاح يفو      .  
نأ هـيلعو   . ًاـمئالم هاري يذلا دعوملا ىلإ اهئجري نأ هلف ،تاسلجلا ءاجرإ دعوم ىلإ ةبسنلاب             
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 ،ةـنامأ ب نيناوقلا ذفن  ت نأب يعاري نأ هيلع امك ،نيرخآلا نيضوفملا ءارزولاو ءارفسلا لبقتسي          
ةدحتملا تايالولا يفظوم عيمجهتافيلكت لمشتنأو   .  

  ةعبارلا ةرقفلا
نـم نييندـملا نييمسرلا ةدحتملا تايالولا يفظوم عيمجو سيئرلا بئانو سيئرلا لزعي             

اوـنيدأو ،ىرخأ ةريطخ حنج وأ مئارج        ىأ وأ ةوشرلا وأ ةنايخلاب ماهتا مهل هجو اذإ مهبصانم           
  .مهتلا هذه لثمب

 ةثلاثلا ةداملا

  ىلوألا ةرقفلا
ةـجرد ىـندأ مكاحمبو      ،ةدحاو ايلع ةمكحمب ةدحتملا تايالولا يف ةيئاضقلا ةطلسلا طانت          

اـيلعلا ةـمكحملا نـم لك ةاضق ىقبيو         . رخآل نيح نم سر   جنوكلاهنسيو هررقي وحنلا ىلع     
تاـقوأ  يـف ،نوـضاقتيو ،كولسلا ينسح اوماد ام مهبصانم نيلغاش ةجرد ىندألا مكاحملاو              

 ، زوجي ال تآفاكممهتامدخ ءاقل ،ةددحم مهبصانم يف مهرارمتسا ءانثأاهضيفخت   .  
  ةيناثلا ةرقفلا

اذه ماكحأ لظ يف أشنت يتلا لدعلاو نوناقلاب ةقلعتملا اياضقلا عيمج            ءاضقلا ةطلس لمشت    
اهتطلس بجومب دقعتس يتلا وأ ةدوقعملا تادهاعملاو ةدحتملا تايالولا نيناوقو        ،روتسدلا اـمك   ، 

عـيمجو   ،لـصانقلاو نيرخآلا نيضوفملا ءارزولاو ءارفسلا لوانتت يتلا اياضقلا عيمج لمشت            
 ،ةـيرحبلا ةـحالملاو   ةـيرحبلا تاعزانملاو ةيرحبلا مكاحملا      صاصتخا يف ةلخادلا اياضقلا     

ةـيالو ينطاومو تايالولا ىدحإ نيبو ،تايالولا نم رثكأ وأ نيتنثا نيب أشنت يتلا تاعزانملاو            
   ٍضارأ ةـيكلم نوعدي نمم    اهسفن ةيالولا ينطاوم نيبو ،ةفلتخم تايالو ينطاوم نيب       و ،ىرخأ 

لود ينطاوـم وأ ةـيبنجأ لودو اـهينطاوم وأ ةيالو نيبو ،ةفلتخم تايالو نم حنم بجومب                 
  .بناجأ اياعر وأ ةيبنجأ

كـلتو ،لـصانقلاو نيرخآلا نيضوفملا ءارزولاو ءارفسلا لوانتت يتلا اياضقلا عيمج يف             
يلـصألا صاصتخالا ةبحاص يه ايلعلا ةمكحملا نوكت         ًافرط تايالولا ىدحإ اهيف نوكت    يتلا    

ةبحاـص  اـيلعلا ةـمكحمل     انوكت ،ًافنآ ةروكذملا ىرخألا اياضقلا عيمج يفو        . اهيف رظنلا يف  
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ةاـعارم عـم ،نوناـقلاو عئاـقولا يتيحان نم            ماكحألا فانئتسا يف رظنلا يف صاصتخالا        
  .سرجنوكلا اهعضي يتلا ةمظنألاو تاءانثتسالا

ةرادإلا ءوـس نـع نيلوئسـملا ماـهت         ا اياضق ادع ام ،مئارجلا عيمج يف ةمكاحملا متت        
نيفلحم ةئيه مامأ   ريبدتلاو كـلت  اـهيف تفرتقا يتلا     ةيالولا يف تامكاحملا هذه لثم يرجتو       . ، 
يـف ةـمكاحملا يرـجت ،ةيالو        ىأ دودح لخاد مئارجلا كلت فرتقت ال امدنع نكلو        . مئارجلا  
  .نوناقب سرجنوكلا اهددحي يتلا نكامألا وأ ناكملا
 ةثلاثلا ةرقفلا

ىـلإ مامضنالاب وأ ،اهيلع برح نشب الإ نوكت ال ةدحتملا تايالولا قحب ةنايخلا ةميرج               
ةداهـش ىـلإ ًادانتـسا الإ ةـنايخلا ةمهتب دحأ نادي الو             . مهل ةدعاسملاو نوعلا ميدقتو اهئادعأ    

ىـلإ ًادانتـسا وأ ،ةـينلا       رهاـظو رفاـس وحن ىلع ةنا        يخلا لعف عوقو ىلع نادهشي نيدهاش     
  .ةينلع ةمكحم يف فارتعا

ةنايخلا ةميرج ةبوقع   ررقينأ ةطلس سر    جنوكللو نود ميرـجت مـكح ردصي الأ ىلع         .    
ةرداصـم وأ ةيندملا هقوقح نم هديرجت وأ مهتملا براقأ وأ لسن نم صاصتقالا  زيجي ةمكاحم   

  . هتايح ءانثأ الإ هتاكلتممو هلاومأ
 ةعبارلا ةداملا

 ىلوألا ةرقفلا

ةـيالو لك يف رثألاو ةوقلا لماك ةيئاضقلا اهتاءارجإو اهتالجسو ةيالو لك نيناوقل نوكي              
  .ىرخألا تايالولا نم

،  جنوكلل زوجيو  نيناوـقلا هذه لثم تابثإ اه  بمتي يتلا دعاوق لاةماع نيناوقب ،ددحي نأ سر
 ، كلذراثآوتاءارجإلاو تالجسلاو  .  

 ةيناثلا ةرقفلا

نوـنطاوملا اهب عتمتي يتلا تاناصحلاو تازايتمالا عيمجب عتمتلا قح ةيالو لك ينطاومل             
  . تايالولا فلتخم يف
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أ وأ ةيانج باكتراب وأ ةنايخلاب ةيالو  ىأ يف مهتم صخش   يأ   ىرخأ ةميرجى  نـم رفي   و 
ةـيال  ولل ةـيذيفنتلا ةطلسـلا بلط ىلع ءانب ،ملسي ،ىرخأ ةيالو يف هيلع رثعيو ،ةلادعلا هجو               

هتميرج يفرظنلل ةيئاضقلا ةيالولااهل يتلا ةيالولا ىلإ لقنيل ،اهنم رف يتلا    .  
ةـيالو ىـلإ رفيو ،اهنيناوقل ًاقبط تايالولا ىدحإ يف لمعلا وأ ةمدخلاب مزلم صخش يأ                
وأ نوناـق يأ بـجومب لـمعلا كلذ وأ ةمدخلا كلت لثم ةيدأت نم ىفعي نأ زوجي ال ،ىرخأ                    

لـمعلا وأ ة    مدخلا هذه يدؤ  ييتلا ةهجلا بلط دنع هميلست بجوتي لب ،ة         يالولا هذه ىدل ءارجإ   
  .اهيد  ليمازلإلا
 ةثلاثلا ةرقفلا

ةديدج تايالو    لوخدب حمسي نأ سر   جنوكلل داحتالا يف  ةـماقإ وأ ءاشـنإ زوجي ال نكلو     .  
أ دودح لخاد ةديدج ةيالو     ىأ أ ءاشـنإ زوجي ال امك ،ىرخأ ةيالو        ى  قـيرط نـع ةـيالو    ى  

ةـينعملا تاـيالولل ةيعيرشتلا تائيهلا ةقفاوم نود ،تايالو ءازجأ وأ رثكأ وأ نيتي              الو جامدنا 
نوكلا ةقفاومىلع ًالضف   .سرج 

نوكلل ةمزاللا ةمظنألاو دعاوقلا عيمج      رييغتو عضو ةطلس سر   ج  وأ  يـضارألاب  ةقلعتملا   
 رضـي وـحن ىـلع روتسدلا اذه يف صن يأ رسفي الو       . ةدحتملا تايالولل  ىرخألاتاكلتمم  لا
أل وأ ةدحتملا تايالولل قوقحىأب ةنيعم ةيالوى   .  
  ةعبارلا ةرقفلا

الـك يـمحتو     ًا،يروهمجمكح  ماظن داحتالا اذه يف ةيالو لكل ةدحتملا تايالولا نمضت            
لاـح يف   (ةيذيفنتلا ةطلسلا وأ ،ةيعيرشتلا ةئيهلا بلط ىلع ءانب ،اهيمحت امك ،وزغلا نم اهنم              

ةيلخادلا فنعلا لامعأنم) ةيعيرشتلا ةئيهلا داقعنا رذعت  .  
 ةسماخلا ةداملا

اذـهل تاليدـعت ،كلذـل ةرورـض نيسلجملا ءاضعأ           اثلث ىأر املك ،سر   جنوكلا حرتقي 
دـقع ىـلإ ،تاـيالولا فـلتخم يثلثل ةيعيرشتلا تائيهلا بلط ىلع ءانب ،وعدي وأ ،روتسدلا                 

،   ملا عيمج ثيح نم ةينوناق ،نيتلاحلا اتلك يف حبصت ،تاليدعت حارتقال رمتؤم            تاـياغلاو دصاق
فـلتخم عاـبرأ ةـثالثل ةيعيرشـتلا تاـئيهلا اهيلع قداصت امدنع ،روتسدلا اذه نم ءزجك                 
اـهحرتقي يتلا ةقداصملا ةليسو تناك ايأ تايالولا عابرأ ةثالث يف دقعت تارمتؤم وأ ،تايالولا               
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ةـئ  امنامثو فـلأ ةنـس لـبق رقيو متي ليدعت يأ رثؤي الأ طرش             ب ؛نيتاه نيب نم سر   جنوكلا
أ يف  ١٨٠٨ةينامث  و نـم ةعـساتلا ةرقفلا نم ةعبارلاو ىلوألا نيترابعلا ىلع تناك ةروص             ى   

قح نم ،اهاضر نود    ،ةيالوى  أ مرحت الأو ،ىلوألا ةداملا     ةاواسـملا مدق ىلع  بيوصتلا يف      اه 
  . خويشلا سلجم يف
 ةسداسلا ةداملا

ةيراـس  نوكت ،روتسد   لا اذه رارقإ لبق اهيلع قفتملا تاطابترالاو ةدوقعملا نويدلا عيمج         
  . داحتالا لظ يف ةيراس تناكامك روتسدلا اذهل ًاقبط ةدحتملا تايالولا يف 

ةدوـقعملا تادهاعملا عيمجو ،هل ًاعبت ردصت يتلا ةدحتملا تايالولا نيناوقو ،روتسدلا اذه         
يـف ةاضـقلا نوكيو     . دالبلل ىلعألا نوناقلا نوكت ،ةدحتملا تايالولا ةطلس تحت دقعت يتلا وأ          

ًاـفلاخم نوـكي ةيالو      ىأ نيناوق وأ روتسد يف صن يأب دتعي الو ،هب نيمزلم تايالولا عيم            ج  
 .كلذل

سلاـجملا ءاضـعأو ،ًافنآ مهيلإ راشملا باونلاو خويشلا          يسلجم ءاضعأ مزتلي نأ نيعتي      
تاـيالولل نيعباـتلا نييئاضـقلاو نييذـيفنتلا نيفظوملا عيمجو ،تايالولا فلتخمل ةيعيرشتلا             

روتسدلا اذه دييأتب   ديكأت  وأ مسق بجومب ،تايالولا فلتخم      لو ةدحتملا  ًادـبأ زوـجي ال نكلو       ،   
تاـيالولا يـف ةـماع ةيلوئسـم وأ يمسر بصنم يأ يلوتل لهؤمك ينيد ناحتما طارتشا                 

  .ةدحتملا
 ةعباسلا ةداملا

يـتلا تاـيالولا نيـب روتسدلا اذه         رارقإلةيفاك تايالو عست تارمتؤم ةقداصم نوكت         
  .هيلع قداصت

نم رشع عباسلا مويلا اذه ةرضاحلا تايالولل ةيعامجإلا ةقفاوملاب روتسدلا اذه عضو مت             
لالقتـسال ةرشـع ةـيناثلا ةنسلا يفو داليملل نينامثو ةعبسو ةئامعبسو فلأ ماع نم ربمتبس                

  .ةدحتملا تايالولا
  كلذ ىلع هاندأ نيعقوملا نحن دهشن
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  إعالن احلقوق األمريكي

  )م١٧٨٩ سبتمرب ٢٥متت املوافقة عليه (
 

  
  
  

  
  :ةجابيدلا

عـبارلا قـفاوملا ءاعبرألا موي كرويوين ةنيدم يف هتاعامتجا يكيرمألا سرجنوكلا أدب               
  . ١٧٨٩ماع سرام نم 

روتـسدلا ىـلع قيدصتلا اهتشقانم دنع تبرعأ دق تايالولا نم ددع تاعامتجا تناكو              
ئطاـخ وـحن ىلع اهليوأت وأ اهلوخي يتلا تاطلسلا مادختسا ةءاسإ نود ةلوليحلل ا                هتبغر نع 

كلذل ةعنام دونب ةفاضإ متي نأو      ،رخأ نالعإ ردصي نأ    يـف ةـقثلا قاـطن عيسوت نإ ثيح         :  
  .اهروتسد اهاخوتي يتلا ةريخلا تاياغلا لفكي نأ هنأش نم ةموكحلا

سرجنوـكلا يـف ةيكيرمألا ةدحتم      لا تايالولا يف باونلا سلجمو خويشلا سلجم ررقو       
تاـيالو ةدـع تاناملرب نم ةحرتقملا ةيلاتلا داوملا نوكت نأ ءاضعألا يثلث روضحبو دقعنملا       
نـم اـهنم لـك وأ اـعيمج اهيلع قيدصتلا متي امدنع ةدحتملا تايالولا روتسد ىلع تاليدعت         

رمألا عقاو يف ةيراس نوكت نأو     ،ةروكذملا تاناملربلا عابرأ ةثالث بناج     نـم اءزـج دـعتو       
  ؛روكذملا روتسدلا
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تقداـصو سرجنوكلا اهحرتقا يتلا ةدحتملا تايالولا روتسدل ةلدعملاو ةيفاضإلا داوملا           
  . يلصألا روتسدلا نم ةسماخلا ةدملل الامعإ تايالو ةدعل ةيعيرشتلا سلاجملا اهيلع
  لوألا ليدعتلا

،    ي وأ نايدألا نم نيد ةماقإب صاخ نوناق يأ سر         جنوكلا ردصي ال   هتـسرامم ةيرح عنم
ةـبلاطم يـفو ،ًايملـس عامتجالا يف سانلا قح نم وأ ،ةفاحصلا وأ مالكلا ةيرح نم دحي وأ                   

 .ملاظملانم مهفاصنإب ةموكحلا 

 يناثلا ليدعتلا

ضرـعتلا زوجي ال ،ةرح ةيالو      ى  أ نمأل يرورض ميظنتلا ةنسح ايشيلم دوجو ن       إثيح  
  .اهلمحو ةحلسأ ءانتقا يف سانلا قحل

  ثلاثلاليدعتلا 
ال اـمك ،كلاملا ىضر نود لزنم يأ يف ميقي نأ ،ملسلا تقو يف ،يدنج يأل زوجي ال                  

 .نوناقلا اهددحي يتلا ةيفيكلاب الإ ،برحلا تقو يف كلذ هل زوجي

 عبارلا ليدعتلا

مهتادنتسـمو مهلزانمو مهصاخشأ يف نينمآ اونوكي نأ يف سانلا قحب ساسملا زوجي ال              
صوصـخلا اذـهب ةركذم رادصإ زوجي الو ،لوقعم ريغ زاجتحا          وأ شيتفت يأ نم مهتاينتقمو      

دارـملا ناـكملا دـيدحتلاب نيبتو ،ديكوتلا وأ نيميلاب ززعم ،لوقعم ببس دوجو لاح يف الإ                 
  .اهزاجتحا دارملا ءايشألا وأ صاخشألاو هشيتفت

  سماخلا ليدعتلا
             ، ًاـعبت الإ  ىرـخأ ةنئاـش ةميرج وأ ةيانج نأشب هباوجتسال صخش يأ لاقتعا زوجي ال  

يـف ةلصاحلا اياضقلا ءانثتساب ،ىربك نيفلحم ةئيه نع ماهتا ةطبضم وأ ماهتا رارق رودصل               
يـف ةـيلعفلا ةـمدخلا يف تاوقلا هذه نوكت امدنع ،ايشيلملا يف وأ ،ةيرحبلا وأ ةيربلا تاوقلا                

ضرـعتتف نيترـم     هسـفن مرجلا  بصخش يأ ماهتا زوجي الو ،ماعلا رطخلا وأ برحلا تقو             
نأ ىـلع ةيئانج ىوعد  ى أ يف صخش يأ هاركإ زوجي ال امك ،رطخلل هدسج ءاضعأ        وأهتايح  

عاـبتا نود تاـكلتمملا وأ ةـيرحلا وأ ةاـيحلا نـم مرـحي نأ الو ،هسفن دض ًادهاش نوكي                     
ليبـس يـف اهمادختـسال ةصاخ ةيكلم        ى  أ عزن زوجي ال امك ةيلوصألا ةينوناقلا تاءارجإلا       

  .لداع ضيوعت نود ةماعلا ةعفنملا



  )١٧١(

  سداسلا ليدعتلا
ةطـساوب ةينلعو ةعيرس ةمكاحم مكاحي نأب قحلا مهتملل ،ةيئانجلا تامكاحملا عيمج يف             
                 ، اـهيف تـبكترا دـق ةميرجلا نوكت يتلا ةعطاقملا وأ ةيالولل ةعبات ةزيحتم ريغ نيفلحم ةئيه

يـف  و ،هتعيبطو ماهتالا ببس غلبي نأ يف قحلا هلو        . اهديدحت نوناقلل قبس دق ةعطاقملا نوكتو     
ةـيماغرإلا ةـينوناقلا تاليهسـتلا هـل رفوتت نأ يفو ،هدض نودهشي نيذلا دوهشلا هجاوي نأ             

هنع عافدللٍماحمب نيعتسي نأ يفو ،هتحلصمل دوهش ءاعدتسال  .  
  عباسلا ليدعتلا

قـح نوـكي ًارالود نيرشع ىلع اهيلع عزانتملا ةميقلا ديزت ثيح ةيندملا              ىواعدلا يف   
زوـجي ال ،نيـفلحم ةـئيه اهب تتب دق نوكت ةعقاو            ى  أو ،ًاناصم نيفلحم ةئيه مامأ يضاقتلا    

دـعاوقل ًاـقفو الإ      ،ةدحتملا تايالولا مكاحم نم ةمكحم ةيأ يف اهيف رظنلا داعي نأ كلذل ًافالخ              
  .ماعلا نوناقلا
 نماثلا ليدعتلا

ةيـساق تاـبوقع لازـنإ الو ةظهاب تامارغ ضرف الو ةظهاب تالافك بلط زوجي ال                
  .ةفولأم ريغو
  عساتلا ليدعتلا

عـتمتي ىرـخأ قوقحل راكنإ هنأ ىلع رسفي نأ زوجي ال ةنيعم قوقحل روتسدلا دادعت نإ                 
  .اهنم ًاصاقتنا وأ ،بعشلا اهب
  رشاعلا ليدعتلا

تاـيالولا نـع اهبجحي الو       ،لكك ةدحتملا تايالولل روتسدلا اهيلوي ال يتلا تاطلسلا نإ        
  .بعشلل وأ تايالولا هذه نم لكل ظفحت) ًايدارفإ(
 رشع يداحلا ليدعتلا

ى أ ىـلإ دـتمت اـهنأ ىلع ةدحتملا تايالولا اهب عتمتت يتلا ةيئاضقلا ةيحالصلا ربتعت ال                
وأ اـهتماقإ يـف عرش نأ قبس ،فاصنإلاو لدعلا ئدابم اهيف قبطت ىوعد وأ ةينوناق ىوعد                 

اـياع  ر وأ وـنطاوم وأ ىرخأ ةيالو نم نونطاوم ،ةدحتملا تايالولا ىدحإ دض ،اهيف ءاعدإلا             
  .ةيبنجأ ةلودى أ
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  رشع يناثلا ليدعتلا
 ،سيـئر بـئانو سيئرـل يرسلا عارتقالاب نوتوصيو ،هتيالو يف لك ،نوبخانلا عمتجي             

قاروأ يـف نوركذـيو ،اهسـفن ةـيالولا ناكس ريغ نم لقألا ىلع امهدحأ نوكي نأ نيعتيو                  
مـسا ةلق   تسـم عارـتقا قاروأ يـف نوركذيو ،ًاسيئر هنوبختني يذلا صخشلا مسا مهعارتقا             

يذـلا صخشـلا مـسا ةلقتسـم عارتقا قاروأ يف نوركذيو ،ًاسيئر هنوبختني يذلا صخشلا                
مهباـختنال عرتقا نيذلا صاخشألا عيمج ءامسأب ةلقتسم حئاول نودعيو ،سيئرلل ًابئان هنوبختني             
              ، سيئرـلا بـئان بصـنمل مهباختنال عرتقا نيذلا صاخشألا عيمج ءامسأو سيئرلا بصنمل

اـهنوليحيو اـهيلع نوقدصـيو حئاوللا هذه نوعقوي مث ،مهنم لك اهلان يتلا              تاوصألا ددعبو   
سيـئر موـقيو    . خويشلا سلجم سيئر ىلإ ةهجوم ةدحتملا تايالولا ةموكح رقم ىلإ ةموتخم          

مـث حئاوللا فيراظم عيمج ضفب ،باونلاو خويشلا يسلجم ءاضعأ           روضحب ،خويشلا سلجم  
سيئرـلل نيعرـتقملا تاوـصأ نم ربكألا د    دعلا لاني يذلا صخشلاو ،تاوصألا ددع ىصحي 

يأ لصـحي مل اذإو     . نينيعملا نيبخانلا عومجم ةيرثكأ لكشي ددعلا اذه ناك اذإ ،ًاسيئر حبصي          
راـيتخاب ،يرسلا عارتقالابو ،روفلا ىلع باونلا سلجم موقي ،ةيرثكألا هذه لثم ىلع صخش              

مـهل عرتقا نيذلا ةحئال      يف تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع نيزئاحلا صاخشألا نيب نم سيئرلا            
وـحنلا اذه ىلع سيئرلا رايتخا يف نكلو  . ةثالثلا ءالؤه ددع زواجتي الأ ىلع سيئرلا بصنمل      

                 ، دـحاو توـص ةـيالو لـك يلثممل نوكي ثيحب تايالولا ساسأ ىلع تاوصألا باسح متي
عـيمج ةيرثكأ نوكتو تايالولا يثلث نع ءاضعأ         وأ وضع نم ضرغلا اذهل باصنلا لكشتيو      

قـح هـيلإ لوؤي امدنع ًاسيئر ،باونلا سلجم رتخي مل اذإو            . رايتخالا متيل ةيرورض تايال   ولا
ةـسائرلا بصنم سيئرلا بئان ىلوتي   ٍذئنيحف ،يلاتلا سرام/راذآ رهش نم عبارلا لبق ،رايتخالا       

سيئرـلل ًابئان حبصيو    . روتسدلا اهيلع صني يتلا هزجع تالاح وأ سيئرلا ةافو ةلاح يف امك           
اذـه ناـك اذإ ،سيئرـلا بئانل نيعرتقملا تاوصأ نم ددع ربكأ ىلع لصحي ي                ذلا صخشلا 

هذـه لثم ىلع صخش يأ لصحي مل اذإو         . نينيعملا نيبخانلا ددع عومجم ةيرثكأ لكشي ددعلا      
ربكأـب ازاف نيذللا نيصخشلا نيب نم سيئر بئان رايتخاب خويشلا سلجم موقي               ٍذئنيحف ةيرثكألا  

يلاـمجإلا ددعلا يثلث نم فلأتي ضرغلا اذهل مزاللا باصنلا          و ةحئاللا يف تاوصألا نم ددع     
لـك نـكلو ،راـيتخالا اذـهل ًامزال يلامجإلا ددعلا ةيرثكأ ىلع لوصحلا نوكيسو ،خويشلل                
سيـئر بـئان بصـنمل ًالهؤم سيل وهف سيئرلا بصنم يلوتل ًايروتسد لهؤم ريغ صخش                

  .ةدحتملا تايالولا
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  ان واملواطنقوق اإلنسحل  الفرنسيعالناإل

  )م١٧٨٩ أغسطس ٢٦ الفرنسية يف الوطنيةوافقت عليه اجلمعية (
  
  
  
  
  

نم اقالطنا    –اوررق ةينطو ةيعمج يف اوعمتجا نيذلا يسنرفلا بعشلا يلثمم          نأ   مهنامي إ 
ةـماعلا ثراوـكلا ءارو دـيحولا ببسلا وه امهلافغإو اهراقتحاو ناسنإلا قوقحب لهجلا نأب               

حضوي نأ  –تاموكحلا داسفو               ، ةـسدقملاو ةتباثلاو ةيعيبطلا ناسنإلا قوقح يمسر نايب يف او
،           عيمج يديأ يف نوكيل    مهتاـبجاوو مهقوـقحب ماودلا ىلع مهركذيل ،ةيعامتجالا ةئيهلا ءاضعأ
فادـهأب ةـظحل لـك يـف ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا لامع     أعيمج ةنراقم ىنستيلو  

يـكل اـماتخو ،مارـتحالا نم ربك        أردقب كل   ذب ىظحتل ةيسايسلا تاسسؤملا عيمج ضارغأو     
دـحأ اهيف عزاني الو   ،ةطيسب ئدابم ىلع ادعاصف نآلا نم ةزكترملا نينطاوملا ىواكش يضفت 

ىمـسألا نئاكلا مامأ  –رقت هيلع ءانبو  . عيمجلل ةداعسلا قيقحتو روتسدلا ىلع ظافحلا ىلإ       " هللا" 
هركذ يتآلا نطاوملاو ناسنإلا قوقح نلعتو–هتياعربو    :ا 

  ىلوألا ةداملا 
ةـيعامتجالا تازياـمتلا سـسأتتو      . قوقحلا يف نيواستمو ارارحأ نوشيعيو سانلا دلوي      

  .بسحف ةماعلا ةحلصملا ىلع مهنيب
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  ةيناثلا ةداملا
طقسـت ال يـتلا ناسنإلل ةيعيبطلا قوقحلا ىلع ظافحلا وه يسايس عمجت يأ نم فدهلا                

قوقحلا هذهو  .مداقتلاب يه   لاو ةيرحلا يف قحلا      يـف قـحلاو نمألا يف قحلاو ةيكلملا يف قح           
  .داهطضالا ةمواقم
  ةثلاثلا ةداملا

ةـعبان نوـكت ال ةطلس سرامي نأ درف وأ ةئيه يأل يغبني الو ،تاطلسلا ردصم ةمألا                 
  .ةمألا نم ةرشابم
  ةعبارلا ةداملا

يأ ةـسرامم نإف هيلع ءانبو ؛دحأب رضي ال لمع           ىأب مايقلا يف درف لك قح يه ةيرحلا         
أل لـفكي ام ادع اميف      ،دويق يأب ةديقم تسيل ةيعيبطلا هقوقحل ن      اسنإ عـتمتلا عـمتجملا دارـق       
هدحو نوناقلا اهددحي دويقلا هذهو.اهسفن قوقحلاب  .  
  ةسماخلا ةداملا

متـي نأ يغبني الو ،عمتجملاب       رارضإلااهنأش نم يتلا لامعألا عنم ىلع نوناقلا رصتقي           
هـيلع صني ال ئش يأ لعف ىلع ناسنإ مغري نأ يغ            بني الو ،نوناقلا هرظحي ال لعف يأ رظح       

  .نوناقلا
  ةسداسلا ةداملا

لالخ نم وأ ايصخش كراشي نأ هقح نم نطاوم لكو          . ةماعلا ةدارإلا نع ريبعت نوناقلا    
كـلذ يـف ءاوس ؛      هسفن ردقلا بعيمجلا ىلع نوناقلا قبطنيو     . نوناقلا عضو يف هنع بوني نم       

عـيمج نوـنطاوملاو    . ةـبوقع نمضـتي يذلا نوناقلا وأ      عمتجملا ةيامحل فدهي يذلا نوناقلا      
بـساني اـمب ةـماعلا فئاـظولاو بصانملا لغش اعيمج مهقح نمو ،نوناقلا مامأ نوواستم                

  .لئاضفو بهاوم نم هب نوعتمتي امل اقفو الإ مهنيب زييمت نودو مهتاردق
  ةعباسلا ةداملا

اـهيلع صن يتلا تالاحل     ا يف الإ هنجس وأ هلاقتعا وأ صخش يأل ماهتا هيجوت زوجي ال            
انوناق اهيلع صوصنملا لئاسولابو    ،نوناقلا اذـه لـقني وأ رئاج  رمأ ىلع ضحي نم لكو            .  
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وأ هؤاعدتـسا متـي نطاوـم لـكو         . هتبقاعم متت نأ نيعتي هذيفنت يف ببستي وأ هذفني وأ رمألا          
ثـيح   ،ءاـطبإ نود كلذل نعذي نأ هيلع يغبني نوناقلا ىضتقمب هيلع ضبقلا            ةـم  واقم يأ نإ 

   .نوناقلل اكاهتنا لكشت كلذل
  ةنماثلا ةداملا

ىـلع حـضاولا نم نوكي يتلا تابوقعلا فالخ تابوقع ىلع نوناقلا صني نأ يغبني ال            
نوناـق يضـتقمب الإ صخش يأ ىلع ةبوقع ضرفت نأ نيعتي الو ،ةيرورض اهنأ ددحم وحن                 

  .ةفلاخملا باكترا لبق رشنو ردص
  ةعساتلا ةداملا

ةـلاح يـف الإ هلاقتعا      متي الأ   يغبني هيلعف   . هتنادإ تبثت نأ ىلإ ئ    رب ناسنإ لك ن   إثيح  
اـهل ةرورـض ال      ةنشـخ ةلماعم وأ هل ةرورض ال شرحت       لكو ،كلذل ةسام ةرورض دوجو        

  .ةدشب اهيلع بقاعي نيجسلا صخش ىلع ظافحلل
  ةرشاعلا ةداملا

ارآ كـلذ يـف اـمب       ،يأر نم هيدبي ام ببسب ةقياضملل صخش ضرعتي نأ زوجي ال            هؤ 
هـلفكي يذلا ماعلا ماظنلاب الالخإ ببسي بولسأب ءارآلا هذه نع ريبعتلا متي ال              أةطيرش ،ةينيدلا   

   .نوناقلا
  ةرشع ةيداحلا ةداملا

ناسـنإلا قوقح نمثأ نم ةدحاو      راكفألاو ءارآلا نع ريبعتلا ةيرح     لـك نإـف هـيلعو      .  
ةروص يفو ةباتكلاو مالكلاب      هئارآوهراكفأ نع برعي نأ يف رح نطاوم         هـنأ ريغ ؛ةعوبطم     

  .نوناقلا هددحي امل اقفو ةيرحلا هذهل ئيس لالغتسا يأ نع الوئسم نوكي
  ةرشع ةيناثلا ةداملا

تاوـقلا هذه نإف هيلعو     . ةماع ةحلسم تاوق ءاشنإ نطاوملاو ناسنإلا قوقح نمأ بلطتي        
  .اهنع ةيلوئسملا مهل دهعت نمل يصخشلا عفنلا قيقحتل ال عيمجلا ةحلصم لجأ نم تئشنأ
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  ةرشع ةثلاثلا ةداملا
و ةحلسملا تاوقلا ىلع    قافنإلامزلتسي   ةبيرضـلا هذـهو     ،ةـماع ةبيرض ضرف اهتراد    إ   

  .مهلخد عم بسانتي امب نينطاوملا عيمج نيب فصنم وحن ىلع اهعيزوت متي نأ يغبني
  ةرشع ةعبارلا ةداملا

رارق ذاختا يف قحلا نينطاوملا       عيمجل   -مهباوـن قـيرط نـع و   أمهصـخشب ءاوـس    – 
هـجوأب املع اوطاحي نأ يف قحلاو ،ةيعاوط ةبيرضلا هذه اوحنمي نأ وأ ةماع ةبيرض ضرفب         

  .ةيابجلا هذه ةدمو اهتيابجو اهريدقت بولسأو ةبيرضلا رادقم اوددحي نأو ،اهقافنإ
  ةرشع ةسماخلا ةداملا

  .هترادإ نع ماع فظوم يأ ةبساحم بلطي نأ عمتجملا قح نم
  ةرشع ةسداسلا ةداملا

هـل روتـسد ال عمتجم تاطلسلا نيب لصفي الو الوفكم هيف نوناقلا نوكي ال               عمتجم لك   
  .قالطإلا ىلع
  ةرشع ةعباسلا ةداملا

تضـتقا اذإ الإ هـكلم نـم دـحأ نامرح زوجي الف ناصمو سدقم ةيكلملا قح نأ امب             
ضيوـعت اقبسـم متي نأ طرشب        ،عطاق وحن ىلع كلذ نوناق ىضتقمب ةددحملا ةماعلا ةحلصملا          

لداع وحن ىلع كلذنع كلاملا  .  
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  إعالن حترير العبيد

  
  
 

  
  
  

  ديبعلا ريرحت نالعإ
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئرل

نـم نيرشعلاو يناثلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئر نم نالعإ ردص دق هنأ امب               
ةيلاتلا رومألا نمضتي١٨٦٣ربمتبس  :  

ماع رياني نم لوألا نم ارابتعا هنإ         صاخشألا عيمج نوكي فوس  ١٨٦٣  نيزـجتحملا  - 
تاـيالولا دـض ادرمتم ا      هبعش ربتعي  ةيالو لخاد ةنيعم ةقطنم يأ وأ ةيالو ىأ لخاد ديبعك            

ىـلع بـجوتيو ؛دـبألل ارارـحأ نورـبتعيو ارارحأ ادعاصف هخيرات نم ارابتعا                -ةدحتملا
رـيرحت نـم دـكأتلا ةـيكي     رمألا ةيرحبلا تاوقلاو ةحلسملا تاوقلا اهيف امب ةيذيفنتلا ةموكحلا    

اـعمق نوـكي نأ هنأش نم لمعب موقت وأ لمعت الأو ،مهعضو ىلع ظافحلاو صاخشألا ءالؤه                 
  . لعفلاب مهتيرح لين لجأ نم مهدوهج يف مهنم يأ وأ صاخشألا ءالؤهل

دـيدحت ىلع نالعإلا ىضتقمب لمعت نأ اهيلع رياني نم لوألا يف ةيذيفنتلا ةطلسلا نأو                  
ىـلع ةدرـمتم ربتعت يتلا كلت دوجو ةلاح يف اهبعشو            ،تايالولا لخاد قطان  ملا وأ تايالولا    

يـف الثـمم ةصـلاخ ةـينب نوـكي فوس اهبعش وأ ةيالو يأ نوك نمو ؛ةدحتملا تايالولا                   
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تاـيالولا هذـه نم تيوصتلل ةلهؤم ةيبلغأب مهرايتخا مت ءاضعأب ةدحتملا تايالولا سرجنوك           
اـغماد اليـلد ربتعي فوس كلذ نإف هيلع تباث ليلد           دوجو مدع ةلاح يف هنأو مهنم ةكراشمبو        

  .ةدحتملا تايالولا ىلع درمتملا عضو يف انوكي نل اهبعشو ةيالولا هذه لثم نأ ىلع
تاوـقلل ماـع دـئاقك يـل ةلوخملا ةطلسلا مكحب ،نلوكنيل ماهاربإ انأ يننإف هيلع ءانبو                 

تاـيالولا ةـموكح ةطلـس د       ض يلعفلا حلسملا درمتلا ةلاح يف ةيكيرمألا ةيرحبللو ةحلسملا        
نالـعإلا يفدـه عم قفتي امبو ،روكذملا درمتلا عمقل يرورضو بسانم وهام ذاختاب ةدحتملا               
تاـيالولا قطاـنمو تاـيالولا تددـحو رمألا تردصأ رياني لوأ نم ارابتعا موي ةئام ةدمل       

  :يلي اميف ةدحتملا تايالولا دض مويلا اذه يف درمتملا اهبعشو
زنياـميوكالبو دراـنرب تناـس تايـشربأ ادـع اـميف            (انايزي  ولو ساسكتو ساسنكرأ  

نوـبيريتو نشـبمساو نشـنساو سميـج تناسو زلراشت تناسو نوج تناسو نوسرفيجو              
يبيسـسيمو  ) زناـيلروأوين ةـنيدم اهيف امب زنايلروأو نترام تناسو يرام تناسو شورفالو           

سـمخلا ادـع اميف     (اين  يجرفو انيلوراك ثرونو انيلوراك ثواسو ايجروجو اديرولفو امابالأو       
نوتبماـهثرونو كاموكأو يلكريب تاعطاقمو اينيجرف تسو مساب ةفورعملا ةعطاقم نيعبرألاو           
ةـنيدمو كـلوفرون ةـنيدم كـلذ يـف امب كلوفرونو نأ سسنربو  كرويو يتيس ثيبازيلإو                  

ناـك وـل امك دعت يتلا قطانملا نم نهارلا تقولا يف دعت ةانثتسملا ءازجألاو                ،)ثوامستروب  
  . اهلمشي ال نالعإلا

عـيمج نأ نـلعأو رـمألا ردـصأ روكذملا فدهلا اذهل اقيقحتو ةطلسلا هذه ىضتقمبو                
نـم نورـبتعي ةيلاع ةددحملا تايالولا قطانمو  تايالولا لخاد ديبعك نيزجتحملا صاخشألا              
ةحلسـملا تاوـقلا اـهيف اـمب ةيذيفنتلا ةدحتملا تايالولا ةموكح نأو ،ًارارحأ ادعاصف نآلا                

  .نيروكذملا صاخشألا ةيرح نوصتو فرتعت فوس ةيكيرمألا ةيرحبلاو
عـيمج نع اوعنتمي نأ رارحأ مهنأ نلعأ نيذلا صاخشألل رمألا تردصأ دقف هيلع ءانبو               
لاوـحألا عيمج يف مهنأب مهيصوأو ،سفنلا نع عافدلل ايرورض كلذ نكي مل ام ،فنعلا لامعأ                

  .ةلوقعم روجأ لباقم صالخإب اولمعي نأ كلذ حاتي امدنع
طورـش مهيـلع قبطنت نيذلا صاخشألا نأ سانلا عيمج فرعأو كلذ ىلع الضف نلعأو     
ةـيامحل ،ةدحتملا تايالولل ةحلسملا تاوقلا يف نولبقي فوس ةحلسملا تاوقلا يف لمعلل ةقايللا              



  )١٧٩(

عـيمج نـم نفسـلا يف لمعللو ،نكامألا نم كلذ ريغو راقملاو عقاوملاو نوصحلاو عالقلا                
  .ةروكذملا تاوقلا يف عاونألا

ىـلإ دنتسـيو ،لدـعلا لاـمعأ نـم لمع هنأب اصلخم دقتعأ يذلا ،لمعلا اذهب مايقلابو                  
نـم ميرـكلا فطعلاو ةيناسنإلا ريدقت يجترأ ،ةيركسعلا ةرورضلا تايضتقم ىلإو ،روتسدلا             

  .ميظعلا هللا
  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا متخب متخو يئاضمإب هيلع تعقوو

لالقتـسا نـم نينامثلاو عباسلا ماعلا يف ةيداليم          ١٨٦٣ماع رياني نم لو     ألا يف نطنشاو يف ررحت      
  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 



  )١٨٠(



  )١٨١(

 

 

)١٠(  
 االتفاقية اخلاصة بالرق

   ١٩٢٦سبتمرب  / أيلول٢٥وقعت يف جنيف يوم 
  ٢٧، وفقا ألحكام املادة ١٩٢٧مارس / آذار٩: تاريخ بدء النفاذ

 ٧يف ،كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقم يف ررحملا لوكوتربلاب ةيقا فتالا هذه تلدع دقو
زومت٧موي ةلدعملا ةيقافتالا ذافن أدبو . ١٩٥٣ربمسيد /لوألا نوناك وهو ١٩٥٥هيلوي /   ،

لوألا نوناك٧لوكوترب قفرم يف ةدراولا تاليدعتلا ذافن هيف أدب يذلا مويلا  ربمسيد / 
وتوربلا نم ةثلاثلا ةداملل اقبط١٩٥٣   لوك، 

  
  
  

مـهنأ اونلعأ دق     ١٨٩٠-١٨٨٩يف دوقعملا لسكورب رمتؤمل ماعلا كصلا وعقوم ناك امل            
        ، ةـيقافتا وعقوم ناك املو      نييقيرفألا ءاقرألاب راجتالل ةمتاخ عضو يلع مزعلا ودطوم اعيمج

نأ   -نامرج ناس   " نيلرـب يف عقوملا ماعلا كصلل احيقنت اهوعضو يتلا          ١٩١٩ماع  " ىأل -   ،
او ١٨٨٥ماع   مهمزـع اودـكأ دق      ١٨٩٠ماع لسكورب يف نيرداصلا نالعإلاو ماعلا كصل           ،

يـفو رـبلا يف قيقرلاب راجتالا يلعو هروص عيمجب قرلا يلع لماكلا ءاضقلا نامض يلع                
، يـف ةدحتملا ممألا ةبصع سلجم اهنيع يتلا ةتقؤملا قرلا ةنجل ريرقت ءوض        ىلعو رحبلا  ١٢ 

كـص لضـفب هـقيقحت مت يذلا عينصلا عيسوتو          لامكتسا يف ةبغرو     ،١٩٢٤هينوي  /ناريزح
نـلعأ يـتلا تابغرلل ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف يلمعلا ذيفنتلل ةليسو يلع روثعلا يفو لسكورب      

نأـب افارتعاو ،قاقرتسالاو قيقرلا ةراجت ددصب       " ىأل -نأ-نامرج ناس   "ةيقافتا وعقوم اهنع    
تلمتـشا يـتلا كلت نم اليصفت ر        ثكأ تابيترت يلع ،ةياغلا هذهل ابلط ،قفتي نأ يرورضلا نم         

  ، يـلإ ةرخسـلا لمع لوحت عنم ةرورض يلإ ،كلذ يلإ ةفاضإلاب ،ارظنو              ةيقافتالا كلت اهيلع



  )١٨٢(

   ، يـقلطم نيلثمم تنيعو ةيقافتا دقع      " هاندأ ةعقوملا لودلا  "تررق   قرلا فورظ لثامت فورظ
  :ةيلاتلا ماكحألا يلع اوقفتا )...ةفوذحم ءامسألا(ضرغلا اذهل اهل ةيحالصلا 

  ١ةداملا 
  :نايلاتلا نافيرعتلا ةيقافتالا هذه يف مدختسي نأ هيلع قفتملا نم
قـح نـع ةـمجانلا تاطلسـلا هيلع سرامت صخش يأ عضو وأ ةلاح وه                " قرلا" "١"

   ، رـسأ اـهيلع يوـطني يتلا لاعفألا عيمج لمشت          " قيقرلا ةراجت " "٢" اهضعب وأ اهلك ،ةيكلملا
يـتلا لاعفألا عيمجو ،قيقر يلإ هليوحت دصق يلع ريغل          ل هنع يلختلا وأ هزايتحا وأ ام صخش       

نـع ةـلدابم وأ اعيب ،يلختلا لاعفأ عيمجو هتلدابم وأ هعيب ةيغب ام قيقر زايتحا اهيلع يوطني        
  .مهل لقن وأ ءاقرألاب راجتا يأ ،امومع ،كلذكو ،هتلدابم وأ هعيب دصق يلع هزايتحا مت قيقر

  ٢ةداملا 
تـحت ةعوـضوملا ميلاقألا صخي ام يف مهنم لك ،نودقا          عتملا نوماسلا فارطألا دهعتي   

ريبادـتلا دـعب ذـختي مـل هـنوك ردقبو ،هتياصو وأ هناطلس وأ هتيامح وأ هتيالو وأ هتدايس                    
   :كلذل ةيرورضلا

،) أ(   هيلع ةبقاعملاو قيقرلاب راجتالا عنمب
  .هروص عيمجب قرلا يلع ايلك ءاضقلا يلع ،ةنكمملا ةعرسلابو ايجيردت ،لمعلاب) ب(

  ٣ةداملا 
عـنم لجأ نم ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختاب نيدقاعتملا نيماسلا فارطألا نم لك دهعتي              
  .هـملع عفرت يتلا نفسلا عيمج يلعو ةيميلقإلا ههايم يف مهلقنو مهلازنإو ءاقرألا نحش عمقو              
 ةـماع ةيقافتا يلع نكمم تقو عرسأ يف اوضوافتي نأب نودقاعتملا نوماسلا فارطألا دهعتيو             
كـلت ةـعيبطب لثامي ام تابجاولا نم مهيلع ضرفتو قوقحلا نم مهحنمت قيقرلا ةراجت نأشب                

ناريزح ١٧ةيقافتا اهيلع تصن يتلا      ةحلسألاب ةيلودلا ةراجتلاب ةقلعتملا   ١٩٢٥هينوي  /  داوـملا  ( 
تارقفلاو ٢٤ و ٢٣ و   ٢٢ و   ٢١ و   ٢٠ و   ١٢ قـفرملا نـم يناـثلا عرفلا نم    ٥ و ٤ و ٣   
نـل ةماعلا ةيقافتالا هذه نأ هيلع مهافتملا نم نأب املع ،مزاللا وحنلا يلع اهف               ييكت دعب ) يناثلا

عـضو يـف    ) اهنم ةلومحلا ةريغصلا ىتح   (نيدقاعتملا نييماسلا فارطألا نم يأ نفس لعجت        
نأ اضـيأ هيلع مهافتملا نمو       .نيرخآلا نيدقاعتملا نييماسلا فارطألا نفس عضو نع فلتخي       

يـقلطم ،هدعب وأ ةروكذملا ةماعلا ةيقافتالا ذافن ءدب لبق ،نولظي نيد            قاعتملا نييماسلا فارطألا  



  )١٨٣(

ئداـبملا يـلع جورـخلا مدعب انهر ،مهنيب اميف ةصاخلا تاقافتالا نم اودقعي نأ يف ةيرحلا                 
                  ، ةـصاخلا مهتلاـح ببسـب ،هنأش نم نأ مهل ودبي دق ام ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

  .قيقرلا ةراجت يلع يئاهنلا ءاضقلا يلإ نكمم تقو عرسأب لوصولا ريسيت
  ٤ةداملا 

ءاضـقلا فدـه يـلإ لوصولل ةنكمم ةدعاسم لك نودقاعتملا نوماسلا فارطألا لدابتي              
  .قيقرلا ةراجتو قرلا يلع

  ٥ةداملا 
ةرخسـلا لـمع وأ يرسقلا لمعلا يلإ ءوجللا نأب نودقاعتملا نوماسلا فارطألا فرتعي          

تـحت ةعوضوملا ميلاقألا صخي اميف مهنم لك ،نودهعت         يو ،ةريطخ جئاتن يلإ يضفي نأ نكمي      
لوؤـحلل ةيرورضلا ريبادتلا عيمج ذاختاب ،هتياصو وأ هناطلس وأ هتيامح وأ هتيالو وأ هتدايس               
  .قرـلا فورـظ لـثامت فورـظ يـلإ ةرخسـلا لـمع وأ يرسـقلا لـمعلا لوحت نود                 

  :يلي ام يلع قفتا دقو
ةرقفلا يف    اهيلع صوصنملا ةيلاقتنالا ماكحألاب انهر    . ١ ضرـف زوـجي ال ،هاـندأ       ) ٢( 

،   ةماع ضارغأ لجأ نم الإ ةرخسلا لمع وأ يرسقلا لمعلا
ضارـغألا رـيغل اهيف ايقاب ةرخسلا لمع وأ يرسقلا لمعلا لازي ال يتلا ميلاقألا يف                . ٢

ةعرسلابو ايجيردت ةسرامملا هذهل دح عضو يلع نودقاعتملا نوماسلا فارطألا لمعي ،ةماعلا            
ساـسأ يـلع الإ ،اـمئاق لظ ام ،يرسقلا لمعلا وأ ةرخسلا ماظن يلإ ءوجللا مدع                 بو ،ةنكمملا 

نـع لـيحرلا يلع لامعلا رابجإ نودو بسانم رجأ ءاقل امئادو ،لاوحألا عيمج يف يئانثتسا                
،   داتعملا مهتماقإ ناكم

ةلو ئسـملا يـه ،لاوحألا عيمج يف ،ةصتخملا ةيزكرملا ينعملا ميلقإلا تاطلس لظت            . ٣
ةرخسلا لمع وأ يرسقلا لمعلا يلإءوجللا نع  .  

  ٦ةداملا 
  ٍفاو رـيغ نآلا ىتح مهعيرشت لازي ال نيذلا نودقاعتملا نوماسلا فارطألا كئلوأ دهعتي            
هذـه دـصاقم ذاـفنإ لـجأ نم ةنونسملا ةمظنألاو نيناوقلا يفلاخمب باقعلا لازنإ ضارغأب                

  .تافلاخملا كلت يلع ةديدش تابوقع ضرف نم نيكمتلل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب ةيقافتالا



  )١٨٤(

  ٧ةداملا 
اهنونسـي ةمظنأ وأ نيناوق     ى  أ صوصن اولدابتي نأب نودقاعتملا نوماسلا فارطألا دهعتي       

ماـعلا نيـمألا يـلإ ةروكذـملا صوصنلا اولسري نأبو ،ةيقافتالا هذه ماكحأ قيبطت لجأ نم                 
  .ممألا ةبصعل

  ٨ةداملا 
ى أ يلودـلا لدعلل ةمئادلا ةمكحملا يلإ لاحت نأ يلع نودقاعتملا نوماسلا فارطألا قفتي       

اهتيوسـت عاطتسـملا يف نكي مل اذإ ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفت لوح مهنيب أشنت دق تاعازن                  
يـف اـفرط ،اـمهاتلك وأ ،عازـنلا يفرط نيتلودلا ىدحإ نكت مل اذإف            . ةرشابملا تاضوافملاب 

لوألا نوناك  ١٦لوكوتورب   لا ةمكحملاب قلعتملا   ١٩٢٠ربمسيد  /  لاـحي يلودـلا لدـعلل ةمئاد        
لدـعلل ةـمئادلا ةمكحملا يلإ امإ ،امهنم لك يدل ةيروتسدلا دعاوقلل اقفوو امهرايتخاب ،عازنلا               

لوألا نيرشـت   ١٨ةيقافتال اقفو لكشت ةيميكحت ةئيه يلإ وأ يلودلا          ةـينعملا   ١٩٠٧ربوـتكأ   /   
  .يرخأ ةيميكحت ةئيه ةيأ يلإ وأ ،ةيلودلا تاعزانملل ةيملسلا ةيوستلاب

  ٩ةداملا 
مضـني وأ اهقدصـي وأ ةـيقافتالا هذه عقوي نيح ،نيدقاعتملا نيماسلا فارطألا نم يأل                
هتدايـس تحت ةعوضوملا ميلاقألا عيمج وأ ضعب مزلي ال ةيقافتالا هذهل هلوبق نأ نلعي نأ ،اهيلإ     
                  ،  اهضـعب وأ اـهلك ةـيقافتالا هذـه ماكحأ قيبطتب هتياصو وأ هناطلس وأ هتيامح وأ هتيالو وأ
وأ ميلاـقألا كـلت نـم دحاو يأ مساب ،ةلصفنم ةروصب ،قحال تقو يف مضني نأ هل نوكيو                   

  .هيف افرط ةروكذملا ميلاقألا نم دحاو يأ نوكي ال مكح يأ ددصب
  ١٠ةداملا 

بـجو ،ةيقافتالا هذه نم باحسنالا نيدقاعتملا نيماسلا فارطألا دحأ مزتعا نأ ثدح اذإ   
لاـسرإب اروـف موقي يذلا ،ممألا ةبصعل ماعلا نيمألا يل           إ يطخ راعشإب باحسنالا اذه غالبإ     

نيدـقاعتملا نيماسـلا فارـطألا عـيمج يـلإ راعشإلا اذه نم لصألا قبط ةقدصم ةروص           
  .هيف همالتسا مت يذلا خيراتلاب مهمالعإ عم ،نيرخآلا

دـعب الإو هـب راعـشإلاب تـماق يتلا ةلودلا ءازإ الإ باحسنالا اذه لوعفم يرسي الو                  
نأ ةـلودلا عـسو يـفو        .مـمألا ةبصعل ماعلا نيمألا يلإ راعشإلا لوصو يلع ةن         س ءاضقنا 



  )١٨٥(

اـهتيامح وأ اـهتيالو وأ اهتدايس تحت عوضوم ميلقإ يأ ددصب ةلصفنم ةروصب اضيأ بحسنت        
  .اهتياصو وأ اهناطلس وأ

  ١١ةداملا 
اهاصـن ةـيجحلا يـف ىواستي يتلاو مويلا اذه خيرات لمحتس يتلا ،ةيقافتالا هذه لظت                

لوأ موـي ىتح اهيلع ممألا ةبصع يف ءاضعألا لودلا عيقوتل ةضورعم ،يزيلكنإلاو يسنرف              لا
  .١٩٢٧ليربأ /ناسين

مـل يتلا لودلا رظن ةيقافتالا هذه يلإ ممألا ةبصعل ماعلا نيمألا يعرتسي كلذ رث               إيلعو  
  .اـهيلإ مامضـنالا يـلإ اهوعديو ،ممألا ةبصع يف ءاضعألا ريغ لودلا كلذ يف امب ،اهعقوت               

مـمألا ةبصـعل ماـعلا نيـمألا رعشت نأ ةيقافتالا يلإ مامضنالا يف بغرت يتلا لودلا يلعو              
،    .ةبصعلا تاظوفحم يف عدوي يذلا ،مامضنالا كص هيلإ لسرت نأو ايطخ اهتبغرب

كـص نـمو راعشإلا نم لصألا قبط ةقدصم ةروص لاسرإب اروف ماعلا نيمألا موقيو               
امهمالتسا مت يذلا خيراتلاب مهمالعإ عم ،نيرخآلا نيدقا        عتملا نيماسلا فارطألا يلإ مامضنالا    

  .هيف
  ١٢ةداملا 

ةبصـعل ماعلا نيمألا بتكم يف قيدصتلا كوكص عدوتو ،قيدصتلل ةعضاخ ةيقافتالا هذه             
  .عادــيإلا اذــهب نيدــقاعتملا نيماســلا فارــطألا عــيمج مالعإــب موــقي يذــلا ،مــمألا 

وأ اهقيدصـت كـص اهعادـيإ خيراـت نـم            ةـلود لك ءازإ ةيقافتالا هذه لوعفم نايرس أدبي          
  .اهمامضنا

  .مهعيقاوــتب ةــيقافتالا هذــه ةيحالصــلا وــقلطم نوــلثمملا لــيذ ،كلذــل اــتابثإو 
ةتـسو ةئامعسـتو فـلأ ماع ربمتبس        /لوليأ نم نيرشعلاو سماخلا مويلا يف فينج يف ررح        

 اذـه نم ةقدصم ةخسن لسرتو   . ممألا ةبصع تاظوفحم يف عدوي ديحو لصأ يلع ،نيرشعو        
  .ةعقوم ةلود لك يلإ لصألا

  تاليدعتلا ضعب عم اتوسنيم ةعماج ةمجرت نع ةذوخأم
  
 



  )١٨٦(



  )١٨٧(

  
  

)١١(  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة 
ُ

 كانون ١٠املؤرخ يف ) ٣-د( ألف ٢١٧
  ١٩٤٨ديسمرب /األول

   
 

  
  

  :ةجابيدلا
مهقوـقحبو ةيرشـبلا ةرـسألا ءاضـعأ      عيمج يف ةلصأتملا ةماركلاب فارتعالا ناك امل  

  .ملاعلا يف مالسلاو لدعلاو ةيرحلا ساسأ وه ةتباثلا ةيواستملا
ريمضـلا تذآ ةـيجمه لامعأ ىلإ ايضفأ دق اهؤاردزاو ناسنإلا قوقح يسانت ناك املو               
لوـقلا ةـيرحب درـفلا هـيف عتمتي ملاع قاثبنا رشبلا ةماع هيلإ ونري ام ةياغ ناكو ،يناسنإلا             

  .ةقافلاو عزفلا نم ررحتيوةديقعلاو 
ءرـملا رطضي ال     يكل ناسنإلا قوقح ةيامح نوناقلا ىلوتي نأ يرورضلا نم ناك املو          

  .ملظلاو دادبتسالا ىلع درمتلا ىلإ رمألا رخآ
ناسـنإلا قوـقحب اهناميإ ديدج نم قاثيملا يف تدكأ دق ةدحتملا ممألا بوعش تناك املو            

ل امبو  ،هردقو درفلا ةماركبو ةيساسألا    اـهرمأ تـمزحو     ،ةيواستم قوقح نم ءاسنلاو لاجرل     
  .حسفأ ةيرحلا نم وج يف ةايحلا ىوتسم عفرت نأو ًامدق يعامتجالا يقرلاب عفدت نأ ىلع

  
دارـطا نامـض ىـلع ةدحتملا ممألا عم نواعتلاب تدهعت دق ءاضعألا لودلا تناك املو            

  .اهمارتحاو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةاعارم



  )١٨٨(

  .دهعتلا اذهب ماتلا ءافولل ىربكلا ةيمهألا تايرحلاو قوقحلا هذهل ماعلا كاردإلل ناك املو
ىوتسـملا هـنأ ىـلع ناسـنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا اذهب يدانت ةماعلا ةيعمجلا نإف                
يـف ةـئيهو درـف لـك ىعسي ىتح ممألاو بوعشلا عيمج هفدهتست نأ يغبني يذلا كرتشملا                  

قوـقحلا هذـه مارتحا ديطوت ىلإ ،مهنيعأ بصن نالعإلا          اذه ماودلا ىلع نيعضاو ،عمتجملا      
نامضـل ،ةـيملاعو ةـيموق ،ةدرطم تاءارجإ ذاختاو ةيبرتلاو ميلعتلا قيرط نع تايرحلاو              
عاـقبلا بوعـشو اـهتاذ ءاضعألا لودلا نيب ةلاعف ةيملاع ةروصب اهتاعارمو اهب فارتعالا               

  .اهناطلسل ةعضاخلا
  ١ةداملا 

 ،ًاريمـضو ًالـقع اوـبهو دقو ،قوقحلاو ةماركلا يف نيواست     م ًارارحأ سانلا عيمج دلوي    
  .ءاخإلا حورب ًاضعب مهضعب لماعي نأ مهيلعو

  ٢ةداملا 
يأ نود ،نالـعإلا اذـه يـف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا            عيمجبعتمتلا قح ناسنإ لكل       

يأ وأ يسايسـلا يأرلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا وأ رصنعلا ببسب زييمتلاك ،زييمت    
ةـيأ نود ،رخآ عضو يأ وأ داليملا وأ ةورثلا وأ يعامتجالا وأ ينطولا لصألا وأ ،رخآ يأر              

عـضولا هـساسأ زـييمت يأ كاـنه نوكي نلف مدقت امع الضفو              . ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفت   
وأ دـلبلا اذـه ناك ءاوس درفلا اهيلإ يمتني يتلا ةعقبلا وأ دلبل يلودلا وأ ينوناقلا وأ يسايسلا                   

ةعـضاخ هتدايـس تناك وأ يتاذلا مكحلاب عتمتم ريغ وأ ةياصولا تحت وأ القتسم ةعقبلا ك                  لت
  .دويقلا نم ديق يأل

  ٣ةداملا 
  .هصخش ةمالسو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلا درف لكل

  ٤ةداملا 
 عـيمجب قـيقرلا ةراـجتو قاقرتسالا رظحيو ،صخش يأ دابعتسا وأ قاقرتسا زوجي              ال

  .امهعاضوأ
  ٥ةداملا 

ةـطاحلا وأ ةيشحولا وأ ةيساقلا تالماعملا وأ تابوقعلل الو بيذعتلل ناسنإ يأ ض       رعي ال
  .ةماركلاب



  )١٨٩(

  ٦ةداملا 
  .ةينوناقلا هتيصخشب فرتعي نأ يف قحلا دجو امنيأ ناسنإ لكل

  ٧ةداملا 
ى أنود هـنع ةـئفاكتم ةـيامحب عـتمتلا يف قحلا مهلو نوناقلا مامأ ةيساوس سانلا لك                  

مت يأ دض ةيواستم ةيامح يف قحلا       اعيمج مهل نأ امك ،ةقرفت     دـضو نالـعإلا اذهب لخي زي       ي 
  .اذهك زييمت ىلع ضيرحت يأ

  ٨ةداملا 
  

ءادـتعا اـهيف لاـمعأ نع هفاصنإل ةينطولا مكاحملا ىلإ أجلي نأ يف قحلا صخش لكل                 
  .نوناقلا هل اهحنمي يتلا ةيساسألا قوقحلا ىلع

  ٩ةداملا 
  .ًافسعت هيفن وأ هزجح وأ ناسنإ يأ ىلع ضبقلا زوجي ال

  ١٠ةداملا 
ماـمأ هتيضـق رـظنت نأ يـف ،نيرخآلا عم ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع ،قحلا ناسنإ لكل                  

هـجوت ةيئانج ةمهت    ى  أوهتامازتلاو هقوقح يف لصفلل ًاينلع ًالداع ًارظن ةهيزن ةلقتسم ةمكحم           
  .هيلإ

  ١١ةداملا 
ةـينلع ةـمكاحمب ًاـنو      ناق هتنادإ تبثت نأ ىلإ ًائيرب ربتعي ةميرجب مهتم صخش لك          ) ١(

  .هنع عافدلل ةيرورضلا تانامضلا اهيف هل نمؤت
  
كـلذ ناك اذإ الإ لمع ةادأ نع عانتمالا وأ لمع            ءادأ ءارج نم صخش يأ نادي ال      ) ٢(  

دـشأ ةـبوقع هيلع عقوت ال كلذك ،باكترالا تقو يلودلا وأ ينطولا نوناقلل ًاقفو ًامرج ربتعي                 
ةميرجلا باكتراتقو اهعيقوت زوجي ناك يتلا كلت نم  .  

  



  )١٩٠(

  ١٢ةداملا 
وأ هتالـسارم وأ هنكسـم وأ هترسأ وأ ةصاخلا هتايح يف يفسعت لخدتل دحأ ضرعي ال                 
وأ لخدـتلا اذـه لثم نم نوناقلا ةيامح يف قحلا صخش لكلو ،هتعمسو هفرش ىلع تالمحل                 

  .تالمحلا كلت
  ١٣ةداملا 

  .ةلودلك دودح لخاد هتماقإ لحم رايتخاو لقنتلا ةيرح درف لكل ) ١(
  .هيلإ ةدوعلا هل قحي امك هدلب كلذ يف امب دالبى أرداغي نأ درف لكل قحي ) ٢(

  ١٤ةداملا 
نـم ًاـبره اـهيلإ ءاـجتلالا لواحي وأ ىرخأ دالب ىلإ أجلي نأ يف قحلا درف لكل                   ) ١(

  .داهطضالا
ضقاـنت لاـمعأل وأ ةيـسايس ريغ مئارج يف ةمكاحملل مدق نم قحلا اذهب عفتني ال                 ) ٢(

  .اهئدابمو ةدحتملا ممألا ضارغأ
  ١٥ةداملا 

  .ام ةيسنجب عتمتلا قح درف لكل) ١(
  
  .اهرييغت يف هقح راكنإ وأ ًافسعت هتيسنج نم صخش نامرح زوجي ال) ٢

  ١٦ةداملا 
ببسـب ديق يأ نود ةرسأ سيسأتو جوزتلا قح جاوزلا نس اغلب ىتم ةأرملاو لجرلل              ) ١(

  .هلالحنا دنعو همايق ءانثأو جاوزلا دنع ةيواستم قوقح امهلو ،نيدلا وأ سنجلا
  
ضر جاوزلا يف نيبغارلا نيفرطلا     اضرب الإ جاوزلا دقع مربي ال     ) ٢( هارـكإ ال ًالماك     ا   

  .هيف
عـمتجملا ةـيامحب عتمتلا قح اهلو        ،عمتجملل ةيساسألا ةيعيبطلا ةدحولا يه ةرسألا     ) ٣(

  .ةلودلاو



  )١٩١(

  ١٧ةداملا 
  .هريغ عمكارتشالاب وأ هدرفمب كلمتلا قح صخش لكل ) ١(
  .ًافسعت هكلم نم دحأ ديرجت زوجي ال) ٢(

  ١٨ةداملا 
رـييغت ةـيرح قحلا اذه لمشيو ،نيدلاو ريمضلاو ريكفتلا ةيرح يف قحلا صخش لكل               
ءاوـس اهتاعارمو رئاعشلا ةماقإو ةسرامملاو ميلعتلاب امهنع بارعإلا ةيرحو ،هتديقع وأ هتنايد           

  .ةعامجلا عم مأ ًارس كلذ ناكأ
  ١٩ةداملا 

ءارآلا قاـنتعا ةـيرح قـحلا اذه لمشيو ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحلا صخش ل                كل
دودـحلاب ديقت نود تناك ةليسو ةيأب اهتعاذإو اهيقلتو راكفألاو ءابنألا ءاقتساو ،لخدت يأ نود               

  .ةيفارغجلا
  ٢٠ةداملا 

  .ةيملسلا تاعامجلاو تايعمجلا يف كارتشالا ةيرح يف قحلا صخش لكل) ١(
  .ام ةيعمج ىلإ مامضنالا ىلع دحأ ماغرإ زوجي ال) ٢(

  ٢١ةداملا 
اـمإو ةرـشابم اـمإ هدالبـل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يف كارتشالا يف قحلا درف لكل                 ) ١(

  .ًارح ًارايتخا نوراتخي نيلثمم ةطساوب
دالبلا يف ةماعلا فئاظولا دلقت يف هريغل يذلاهسفن قحلا صخش لكل) ٢(  .  
  
تاـباختناب ةدارإلا هذـه نـع ربعيو ،ةموكحلا ة          طلس ردصم يه بعشلا ةدارإ نأ     ) ٣(

بسـح وأ عـيمجلا نيب ةاواسملا مدق ىلعو يرسلا عارتقالا ساسأ ىلع يرجت ةيرود ةهيزن                
  .تيوصتلا ةيرح نمضي لثامم ءارجإ يأ

  
  



  )١٩٢(

  ٢٢ةداملا 
قـقحت نأ يـفو      ،ةيعامتجالا ةنامضلا يف قحلا عمتجملا يف ًاوضع هتفصب صخش لكل         

قوـقحلا اـهدراومو ةـلود لـك مظنو قفتي امبو يلودلا نواعتلاو ي              موقلا دوهجملا ةطاسوب  
  .هتيصخشل رحلا ومنللو هتماركل اهنع ىنغال يتلا ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

  ٢٣ةداملا 
هـل نأ امك ةيضرم ةلداع طورشب هرايتخا ةيرح هلو ،لمعلا يف قحلا صخش لكل               ) ١(

  .ةلاطبلا نم ةيامحلا قح
لمعللٍواستم رجأ يف قحلا زييمت يأنود درف لكل ) ٢(  .  
ةـقئال ةشـيع هترـسألو هل لفكي ضرم لداع رجأ يف قحلا لمعب موقي درف لكل                 ) ٣(

  .ةيعامتجالا ةيامحلل ىرخأ لئاسو ،موزللا دنع ،هيلإ فاضت ناسنإلا ةماركب
  .هتحلصمل ةيامح تاباقن ىلإ مضنيو ،ئشني نأ يف قحلا صخش لكل) ٤(

  ٢٤ةداملا 
تاعاسـل لوـقعم ديدحت يف اميسالو ،غارفلا تاقوأ يفو ،ةحارلا يف ق             حلا صخش لكل  

  .رجأب ةيرود تالطع يفو لمعلا
  ٢٥ةداملا 

ةـيهافرلاو ةحصلا ىلع ةظفاحملل فاك ةشيعملا نم ىوتسم يف قحلا صخش لكل             ) ١(
تامدـخلا كلذـكو ةـيبطلا ةـيانعلاو نكسملاو سبلملاو ةيذغتلا كلذ نمضتيو ،هترسألو هل               

زـجعلاو ضرـملاو ةـلاطبلا تالاـح يف هتشيعم نيمأت يف قحلا هلو ،ةمزاللا                ةيعامتجالا  
  .هتدارإ نع ةجراخ فورظل ةجيتن شيعلا لئاسو نادقف نم كلذ ريغو ةخوخيشلاو لمرتلاو

سفنـب لاـفطألا لك معنيو ،نيتصاخ ةياعرو ةدعاسم يف قحلا ةلوفطلاو ةمومألل             ) ٢(
  .ةيعرش ريغ ةقيرطب وأ يعرش طابر نع ةجتان مهتدالو تناكأ ءاوس ةيعامتجالا ةيامحلا

  ٢٦ةداملا 
ةيـساسألاو ىلوألا هلحارم يف ميلعتلا نوكي نأ بجيو ،ملعتلا يف قحلا صخش لكل              ) ١(

،        ،ًايمازلإ يلوألا ميلعتلا نوكي نأو ،ناجملاب لقألا ىلع        يـنهملاو ينفلا ميلعتلا ممعي نأ يغبنيو
  .ةءافكلا ساسأ ىلعو عيمجلل ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع يلاعلا ميلعتلل لوبقلا رسيي نأو



  )١٩٣(

مارـتحا زيزعت ىلإو ،ًالماك ءامنإ ناسنإلا ةيصخش ءامنإ ىلإ ةيبرتلا فدهت نأ بجي      ) ٢(
بوعشـلا عـيمج نيـب ةقادصـلاو حماسـتلاو مهاـفتلا ةيمنتو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا                

مالسلا ظفحلةدحتملا ممألا دوهجم ةدايز ىلإو ،ةينيدلا وأ ةيرصنعلا تاعامجلاو  .  
  .مهدالوأ ةيبرت عون رايتخا يف لوألا قحلا ءابآلل) ٣(

  ٢٧ةداملا 
يـفو   ،يفاـقثلا عـمتجملا ةاـيح يـف ًارح ًاكارتشا كرتشي نأ يف قحلا درف لكل               ) ١(

  .هجئاتن نم ةدافتسالاو يملعلا مدقتلا يف ةمهاسملاو نونفلاب عاتمتسالا
وأ يـملعلا هجاتنإ ىلع ةبترتملا ةيداملاو       ةيبدألا حلاصملا ةيامح يف قحلا درف لكل        ) ٢(

  .ينفلا وأ يبدألا
  ٢٨ةداملا 

تاـيرحلاو قوـقحلا هاضـتقمب ققحتت        ،يلود يعامتجا ماظنب عتمتلا يف قحلا درف لكل       
  .امات ًاققحت نالعإلا اذه يف اهيلع صوصنملا

  ٢٩ةداملا 
ًاوـمن وـمن    ت نأ هتيصخشل هدحو هيف حاتي يذلا عمتجملا وحن تابجاو درف لك ىلع            ) ١(

  .ًالماك ُارح
  
)٢ (              ، طـقف نوناـقلا اهررقي يتلا دويقلا كلتل هتايرحو هقوقح ةسرامم يف درفلا عضخي

ماـعلا ماظنلل ةلداعلا تايضتقملا قيقحتلو اهمارتحاو هتايرحو ريغلا قوقحب فارتعالا نامضل            
  .يطارقميد عمتجم يف قالخألاو ةماعلا ةحلصملاو

ضارـغأ عـم ضقانتت ةسرامم قوقحلا هذه سرامت ن      أ لاوحألا نم لاحب حصي ال     ) ٣(
  .اهئدابمو ةدحتملا ممألا

  ٣٠ةداملا 
قـح يأ درف وأ ةعامج وأ ةلودل لوخي هنأ ىلع هليوأت زوجي صن نالعإلا اذه يف سيل                  

 .هيف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا مده ىلإ فدهي لمع ةيدأت وأ طاشنب مايقلا يف

 



  )١٩٤(

  
  

  فلؤملاب فيرعت
  

   سنوي  نسح دمحم دمحم •
  سمش نيع ةعماجب ةفسلفلا مسق نم بادآ سناسيل ىلع لصح •
   ١٩٧٠ ماع  ةفسلفلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد ىلع  لصح •
، اسردم لمع •  ءاـبنألا  ةـلاكوو  طـسوألا  قرشلا ءابنأ ةلاكوب اررحمو ايفحصو ةفسلفلل

، ةلاكوو ةيناملألا ، ةيداصتقالا ةفيحصو زرتيور  تالـجم  ةدعل مجرتو بتك امك ةيدوعسلا
، تايرودو  رـصاعملا  رـكفلاو  ةيقارعلا ةفاقثلاو ةيتيوكلا ةيملاعلا ةفاقثلا اهنيب نم ةيفاقث
  .اهريغو رصاعملا يبرعلا ركفلاو

 نـفلا  راد(،  ثروفنروك سيروم يزيلجنإلا فوسليفلل" ةيناسنإلا ميقلاو ةيسكراملا "مجرت •
 ،يباراـفلا  راد (فوـكنيربود . ف فيلأت" ددجلا نويديورفلا"و ،)١٩٧٣،توريب ،بدألاو
،  نم اددع عجارو) ١٩٨٨ ،توريب  عارصـلاو  يندـملا  عـمتجملا  "اـهنيب  نـم  بـتكلا
،آو دووزنسكم نيلأ فيلأت" يعامتجالا  تاـمولعملاو  تاـساردلا  زـكرم  نع رداص نيرخ
، ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا  ةلسـلس ( ناـملوج  لـييناد  فيلأت" يفطاعلا ءاكذلا"و ةرهاقلاب

، وشتيم فيلأت" ةيلبقتسم ىؤر"و )٢٠٠٠ ماع ةفرعملا ملاع  ةـفرعملا  ملاع ةلسلس( وكاك
٢٠٠١.(  

،  تارداـبم  ةلسـلس  نمـض  ،١٩٩٩" ةسايسلاو نيدلا نيب ريفكتلا "باتك فلؤم •  ةـيركف
  .ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع ةرداصلا

  .١٩٤٦ ةيقرشلا ةظفاحم ديلاوم •

 


